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افتتاحية
الحمد لله الذي علم بالقلم علم اإلنسان مامل يعلم و الصالة والسالم عىل من ارسل اىل كافة األمم.

وبعد،
يف أياديكــم املجلــد الثــاين ملجلــة كــراال املنشــورة مــن قســم اللغــة العربيــة مــن جامعــة كــراال

الهنــد .وهــذه مجلــة تــويل عنايتهــا خالصـ ًة للغــة العربيــة  -لغــة و أدبًــا -نحـ ًوا ،ورصفًــا ،وفقـ َه لغـ ٍة،
وبالغـةً ،ونقـ ًدا ،وعروضً ــا.

و انا سعيد جدا ألن أخربكم بان مجلة كرياال قد تم ضمها من قبل لجنة العليا للتعليم العايل
تحــت وزارة التطــور املــوارد البرشيــة يف مجموعــة املجــات املقبولــة يف مجــال الدراســات

العاليــة يف الهنــد .و هــذا العــدد للمجلــة تشــتمل عــى األوراق القيمــة مــن قبــل املســاهمني

مــن داخــل الهنــد و خارجهــا ميكــن للقــراء اإلســتفادة منهــا.

و اعــر شــكري الوافــر لــكل مــن ســاهموا بالوزقــات القيمــة واألفــكار النــرة .و أمتنــى ان يكــون هــذا
العــدد مفيــدا لطــاب و باجثــي اللغــة العربيــة

والله ويل التوفيق
الدكتور تاج الدين املناين
رئيس التحرير
رئيس قسم اللغة العربية ،جامعة كريال
كرياال  -الهند
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متهيد

عنــد الحديــث عــن نشــأة املــرح العــريب نجــد مــن
الباحثــن مــن يحــاول البحــث عــن الروابــط التــي تجمــع
القديم بالحديث ،والرشق بالغرب ،فالباحث الدكتور
عــي الراعــي املعــروف بدراســاته املتواصلــة واملكثفــة
للمــرح العــريب يــرى “أن العــرب والشــعوب اإلســامية
عامــة قــد عرفــت أشــكاال مختلفــة مــن املــرح ومــن
النشــاط املرسحــي لقــرون طويلــة قبــل منتصــف القــرن
التاســع عــر” .وهــو يف أبحاثــه يعــود إىل الطقــوس
الدينيــة يف شــبه جزيــرة العــرب قبــل اإلســام والتــي مل
تتطــور ،حســب رأيــه ،إىل فــن مرسحــي .ثــم يســتعرض
بعــض الفنــون التــي تعــود إىل العــر العبــايس معلنــا
أن املســلمني “قــد عرفــوا شــكال واحــدا عــى األقــل مــن
األشــكال املرسحيــة املعــرف بهــا وهــو مــرح خيــال
الظــل”.1
غــر أن الناقــد محمــد منــدور 2يــرى أن فــن املــرح
مل ينشــأ يف العــامل العــريب الحديــث نتيجــة لتطويــر أي
فــن قديــم يف البــاد أو أي فــن شــعبي كخيــال الظــل
واألراجوز ،األمر الذي يختلف عنه يف أوروبا ،إذ أن هذا
الفــن املرسحــي هنــاك هــو اســتمرار للمــرح اإلغريقــي
الــذي بقــي يتطــور وميــر يف مراحــل تطــوره حتــى وصــل
إىل ما وصل إليه اآلن .ذلك يعني أن املرسح األورويب
اليــوم هــو اســتمرار للمــرح األورويب القديــم ،بينــا
املــرح العــريب مل يعــرف يف العــامل العــريب القديــم،

إمنــا هــو وليــد العــر الحديــث الــذي اختلطــت فيــه
الحضــارة الرشقيــة بالغربيــة.
يشــر الباحثــون والدارســون يف كتاباتهــم إىل أن
الفضــل يف نشــأة املــرح العــريب الحديــث يعــود
ملــارون النقــاش الــذي واجــه مــا واجــه مــن معارضــة؛ أل ّن
معظم الفنون الشعبية التي عرفها العرب قبل النقّاش
كانــت متيــل إىل الفكاهــة والتنــدر مبنــأى عــن الجديــة،
وبعضها شابه الكثري من املجون الذي يجايف املنطق
العــريب الرشقــي ويتنــاىف مــع عاداتــه وأخالقــه .وكان
عــى النقــاش أن يعمــل بجــد يك يحــول النظــرة الســائدة
إلدراك أن ما يقوم بعرضه هو عمل أديب محض يحمل
رســالة أخالقيــة وفكريــة راقيــة.
ســافر النقــاش ســنة  1846إىل االســكندرية
والقاهــرة ،ثــم ذهــب إىل إيطاليــا ،وهنــاك تعــرف عــى
فن املرسح ،وشاهد املرسحيات واألوبرات .وأعجب
النقــاش بهــذا الفــن ملــا فيــه مــن نصائــح ومواعــظ لعامــة
النــاس .ويف ســنة  1847ق ـ ّدم مرسحيــة “البخيــل”،
ودعــا إليهــا أصحابــه وقناصــل البلــدة وأكابرهــا .ويف
ســنة  1850ق ـ ّدم مرسحيــة “أبــو الحســن املغفــل” (أو
هــارون الرشــيد) .ثــم أنشــأ املــرح الشــهري املالصــق
لبيته وقدم به مرسحية “الســليط الحســود” .ويف ســنة
 1854ســافر إىل طرســوس ألجــل التجــارة ولكــن نفســه
كانــت حزينــة بســبب مــا القــاه مــن جحــود مــن أهــل
بلــده ،ويف ســنة  1855أصابتــه حمــى شــديدة أودت
جملة كرياال
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بحياتــه .ثــم تابــع طريقــه أخــوه نقــوال النقــاش ،ومــن بعــده
ابــن أخيــه ســليم مــارون النقــاش ،3ثــم ظهــر أبــو خليــل
القبــاين ،لينتــر الفــن املرسحــي يف بــاد الشــام عامــة
وســوريا ولبنــان بخاصــة ،ثــم أســس الخديــوي إســاعيل
دار األوبرا يف مرص 1869م ،وتعرض الشاميون لحملة
قمــع تركيــة رشســة أدت إىل رحيــل رجــال الفــن ومنهــم
ســليم النقــاش إىل مــر ليؤســس فرقتــه املرسحيــة
يف اإلســكندرية .وتألفــت الفرقــة مــن اثنــي عــر ممثــا
وأربــع ممثــات ،قا مــت بتقد يــم بعــض التمثيليــات
املرتجمة عن اللغة الفرنسية ،ثم خلف سليم النقاش
يف اإلرشاف عىل الفرقة زميله يوســف خياط (-1877
 .)1895كــا ظهــرت فــرق شــامية أخــرى لعبــت دورا
مهام عىل ساحة املرسح املرصي وهي فرقة سليامن
القرداحــي ( ،)1909-1882وفرقــة ســليامن الحــداد
( ،)1887وفرقــة اســكندر فــرح ( ،)1909-1881هــذا
إضافــة إىل فرقــة أبــو خليــل القبــاين التــي وصلــت مــر
هــي األخــرى يف نفــس الفــرة الزمنيــة ()1909-1884
لتتا بــع عملهــا املرسحــي ا لــذي بدأتــه يف ســوريا .4
ويف تلــك الفــرة كان يعقــوب صنــوع قــد أســس بدعــم
الخديوي إسامعيل املرسح الكوميدي ،ونال إعجاب
املرصيني ،فأطلق الخديوي عىل ص ّنوع لقب (موليري
مــر) .ثــم ظهــر الفنــان اللبنــاين جــورج أبيــض ،الــذي
فضّ ــل العمــل يف مــر فرحــل إليهــا ،وق ـ ّدم بعــض
املرسحيــات وهــو الــذي تأثــر بــه توفيــق الحكيــم منــذ
نعومة أظفاره ،وعشق من خالله املرسح .وقد أعجب
بــه الخديــوي عبــاس وأرســله يف بعثــة إىل فرنســا عــام
1904م .وأسس فرقته املرسحية وكان من أبرز أعالمها
يوســف وهبــي الــذي أســس فرقــة جديــدة عــام 1933م.
وخطــا املــرح خطــوات جريئــة وبقيــت عروضاتــه بــن
الهزليــة والرتاجيد يــة ،وقــد أســهم نجيــب الريحــاين
وعزيــز عيــد يف مـ ّد املــرح الهــزيل بكثــر مــن األعــال
املرسحيــة .وكذلــك فعــل الشــاعر أحمــد شــوقي الــذي
كتــب عــدة مرسحيــات مســتوحاة مــن الــراث العــريب.5
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وبقــي الوضــع املرسحــي يف مــر يف نشــاط وتطــور
وتجاذب بني امليل إىل القديم وبعث الرتاث وتصوير
الواقــع يف قالــب التســلية والفكاهــة ،واالنجــذاب نحــو
التأمــل يف رســالة املــرح الحقيقيــة ،ومــا يرتتــب عــى
ذلــك مــن تغيــر وتطــور ،وهــذا مــا حــدث قبيــل الحــرب
العامليــة الثانيــة ،حــن بــدأ نجــم توفيــق الحكيــم بالبــزوغ
يف مــر والوطــن العــريب.
لقــد عــاىن الحكيــم يف بــدء مشــواره املرسحــي
مــن بعــض املفاهيــم التــي ســادت املجتمــع العــريب
واملــري عــن وظيفــة املــرح ،وهــي مفاهيــم مل تخرج
عــن حــدود التســلية العابــرة وإشــباع أوقــات الفــراغ،
واللهــو الفـ ّـج؛ أي مل تكــن هنــاك حــدود فاصلــة بــن
وظيفــة املــرح أو املقهــى ،لــذا أخــذ عــى عاتقــه أن
يشـ ّـق مفهومـاً جديــدا ً بــن النــاس فيكشــف عــن وظيفــة
6
الكاتــب املرسحــي الحقيقيــة.
وقــد رأى بعــض الباحثــن أن الحكيــم عـ ّـر عــن رؤيتــه
هــذه يف كتاباتــه النقديــة حــن رأى أن املــرح الراقــي
شــكالً ومضمون ـاً يســتطيع أن يجعــل حياتنــا أفضــل
وأجمــل؛ ألنــه يع ّرفنــا مبــا هــو حقيقــي بطريقــة حيــة تجعل
إدراكنا ملعنى الحياة وحقيقتها أعمق وأكرث متعة .لذا
كان يرى أن وظيفة املرسح الراقي الناضج تهدف إىل
تغديــة عقــل اإلنســان وتنميــة وعيــه يف الحيــاة والكــون.
والناظــر يف حيــاة توفيــق الحكيــم وفكــره يجــد أن حياتــه
وفلســفته وفنه تتجانس تجانسـاً حميامً بالشــكل الذي
نجــده إنســاناً ومفكــرا ً وأديب ـاً وفنان ـاً .ولعــل هــذه الــرؤى
التــي حملهــا الحكيــم يف حياتــه جعلتــه يعيــش رصاع ـاً
بــن الفكــر والفــن مــن جهــة والحيــاة بــكل مــا فيهــا مــن
مصاعــب وشــهوات مــن جهــة أخــرى .وقــد انعكــس هــذا
الــراع يف مؤلفاتــه وبخاصــة املرسحيــة منهــا ،ففــي
مرسحية شهرزاد 1933م ،نجد أن القلب هو الخالص
والعقــل هــو املأســاة ،ويف أهــل الكهــف 1933م نجــد
رفض ـاً للزمــن املــادي املوضوعــي وهــو رفــض للحيــاة،
لــذا مل يحفــل أهــل الكهــف بانتصــار املســيحية التــي

اضطهــدوا بســببها ،ومل يجــدوا مــا يريــدون ،فتخلــوا عــن أ -وصف املرسحية:

الحيــاة وعــادوا إىل ماضيهــم ،ويف بيجامليــون 1942م
التي أقمنا دراستنا عليها نجد مأساة التوازن بني الفن
والحيــاة أو الحقيقــة والحلــم مــا تــزال قامئــة يف نفــس
الحكيم .وهو ما سنوضحه يف التحليل .ويف مرسحية
أوديــب 1949م تنتقــل املأســاة إىل ثنائيــة أخــرى وهــي
اإلرادة اإلنســانية واإلرادة اإللهيــة ،حــن أشــارت األلهــة
أن االبــن ســيقتل أبــاه ويتــزوج أمــه ،فــأراد األب التخلــص
مــن ابنــه الطفــل ،لكــن القــدر عمــل عــى حاميــة الطفــل،
وساعده عىل تحقيق تخطيط األلهة ،فقتل أوديب أباه
وتــزوج أ ّمــه مــن حيــث ال يــدري ،وحــن علــم فقــأ عينيــه
ومات .وال يقف األمر يف هذا الرصاع عىل مرسحيات
الحكيــم الذهنيــة ،بــل حــن كتــب يف مرسحياتــه يف
املجتمع مل يستطع أن يتخلص من هذا الرصاع ،فبثّ
رؤاه الفلســفية حتــى وهــو يعالــج مشــاكل املجتمــع يف
الريف واملدينة كام نجد يف مرسحيته املرأة الجديدة
أو النائبــة املحرتمــة وغــر ذلــك مــن مرسحيــات.
وقــد اختــارت البا حــث وا حــدة مــن مرسحيا تــه
الذهنيــة التــي متثــل هــذا الــراع الــذي عايشــه الحكيــم
يف حياتــه الفكريــة ،وهــي مرسحيــة بيجامليــون .وســوف
تقترص هذه الدراسة عىل تحليل مضمون املرسحية،
يك نتبــن الــدالالت التــي تنــزاح خلــف فكرتهــا وأحداثهــا
وشــخوصها وزمانهــا ومكانهــا.

تحليل املضمـــون

تع ّد مرسحية بيجامليون من أهم أعامل توفيق الحكيم
املرسحيــة ،ملــا فيهــا مــن عمــق وقــدرة عــى بلــورة أفــكاره
النهائيــة حــول جدليــة الحيــاة والفــن .وقــد اختــارت
الباحثــة هــذا املرسحيــة ،بهــدف اســتجالء مــا فيهــا مــن
دالالت وعمــق وعبقريــة مــن خــال تحليــل املضمــون،
ذاك الــذي ال ميكــن معرفتــه وبيانــه إال بالوقــوف عــى
املحــاور اآلتيــة:

إ ّن مرسحية بيجامليون هي إحدى أشهر مرسحيات
توفيــق الحكيــم الذهنيــة ،كتبهــا عــام 1942م ،وترجمــت
إىل عــدة لغــات مــن بينهــا اإلنجليز يــة والفرنســية،
وتتألــف مــن مائــة ومثــانٍ وخمســن ورقــة ويف بعــض
الطبعــات مــن مائــة وســبعة وســتني ورقــة ،مــن الحجــم
املتوسط ،وجعلها الحكيم يف أربعة فصول .وهي من
املرسحيات التي ق ّدم لها املؤلف يف مثاين ورقات،
موضح ـاً الدافــع الــذي جعلــه يكتــب هــذه املرسحيــة.

ب-عنارص املرسحية
-1الشخوص:

تتألــف مرسحيــة بيجامليــون مــن حيــث الشــخوص
إىل شخصيات ثنائية تجمعها عالقات واضحة ،وتتصل
بغريها بخيوط متينة .ونبدأ بالشخصيات الرئيسة وهي
ثنائية بيجامليون ومتثاله “جاالتيا” الذي وهبته فينوس
الحياة فيام بعد .وثنائية نرســيس وإيســمني ،ونرســيس
هــو صديــق بجامليــون وحــارس متثالــه ،وإيســمني هــي
فتاة تقع بعالقة غرامية مع نرسيس .وهناك ثنائية قوية
متحكمــة وهــا أبولــون إلــه الفــن ،وفينــوس إلهــة الحــب
والحيــاة ،وهــي ابنــة جوبتــر وهــي شــخصية فاعلــة يف
املرسحية .وأخريا ً هناك الجوقة وهي مجموعة مؤلفة
مــن تســع راقصــات جميــات تســهم يف رصــد مالمــح
الشــخصيات وهــي شــخصيات ثانويــة.

-2املكان والزمان:

يشري توفيق الحكيم أن مكان املرسحية يف فصولها
األربعة ،هو به ٌو فيه نافذة كبرية تكشف من خلفها عن
غابــة ذات أشــجار وأزهــار غريبــة ،ثــم بــاب يــؤدي إىل
الخارج وآخر يؤدي إىل الداخل ،ويف أحد األركان ستار
أبيــض مــن حريــر .7لــذا نجــد كل أحــداث املرسحيــة التــي
عرضهــا الكاتــب برفــق وأنــاة يف فصولهــا األربعــة ،تتــدرج
يف النمــو حتــى تتشــابك وتتعقــد إىل أن تنجــي يف
الفصل األخري ،وكلها تحدث يف بقعة من هذا املكان
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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الواسع .أما الزمان الذي تحدث فيه املرسحية فهناك
مظهــران للزمــن ،ســطحي ظاهــر وباطنــي عميــق ،واألول
واضــح يف وصــف الكاتــب حــن يقـ ّدم لــكل فصــل ،وهــو
يف الليــل وبالتحديــد ليلــة مهرجــان عيــد اآللهــة فينــوس
كام يف الفصل األول و يف ساعة األصيل عند الغروب
كام يف الفصل الثاين ،ويف ليلة مقمرة كام يف الفصل
الثالــث ،ويف ليلــة حالكــة كــا يف الفصــل الرابــع .أمــا
الزمــن اآلخــر فهــو الزمــن الــذي اســتغرقه الحــدث للنمــو،
وليــس زمــن التمثيــل فقــط ،فبجامليــون ،مكــث ســنوات
وهــو ينحــت متثــاالً جمي ـاً ملــرأة أحبهــا وعشــقها بقــوة،
ونلمــح ذلــك يف حــوار جاالتيــا مــع بيجامليــون يف مقــام
العتــاب حــن تقــول ”:يبــدو يل أنــك نســيت أننــا عشــنا
مع ـاً طوي ـاً! بيجامليــون :نعــم عشــنا معاً...جاالتيــا:
كــم مــن األعــوام؟ بيجامليــون :لســت أذكــر ،8“ !..فهــي
تتحــدث عــن ســنني وليــس عــن ليــا ٍل قصــرة ،كــا هــو
يف الزمــن الســطحي يف املرسحيــة.

-3األحداث:

تبدأ األحداث يف الفصل األول بحوار بني نرسيس
وإيســمني حــول حاميــة نرســيس لتمثــال جاالتيــا .ثــم
نجــد الجوقــة تحــاول إخراجــه مــن البيــت وأخــذه معهــا
إىل مهرجــان عيــد فينــوس .لكــن نرســيس يرفــض ويبقــى
حارساً للتمثال ثم تحاول إيسمني معرفة ما وراء الستار
واالستفســار عــن جاالتيــا .وذ هــاب بيجامليــون إىل
املهرجــان ليســأل اآللهــة أن تبعــث الحيــاة يف متثالــه
جاالتيا ،ثم نلمح قدوم اإللهني فينوس وأبولو إىل منزل
بيجامليون .وانبهارهام بتمثال جاالتيا وبقدرة بجامليون
وفنــه .وينتهــي الفصــل األول باســتجابة فينــوس لتــرع
بجامليــون فتمنــح جاالتيــا الحيــاة .لــذا تتحــول إىل امــرأة
حقيقيــة .لكنهــا تهــرب مــع نرســيس ويلعبــان يف الغابــة،
وهــي مرحلــة عــذاب وأمل لبيجامليــون.
ويف الفصــل الثــاين تنفتــح األحــداث عــى
عقــدة هــروب جاالتيــا مــع نرســيس ومواســاة الجوقــة
لبيجامليــون .ثــن دخــول إيســمني وإخبارهــا بيجامليــون
10
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أنهــا تعــرف مــكان جاالتيــا ،لكنــه يبــدو غــر مهتــمٍ  ،ألنــه ال
يصــدق كيــف يصنــع الــيء بيــده ويعشــقه ثــم يهــرب
منــه إىل غــره ،ونجــد إيســمني تبادلــه الشــعور نفســه؛
فهــي أحبــت نرســيس وعشــقته لكنــه هــرب مــع جاالتيــا
وتركهــا! لــذا ندهــا تقــول مخاطبــة بيجامليــون ”:كل
عجبــي هــو النــراف هــذه املخلوقــات عــن خالقهــا؟
فيجيبهــا بيجامليــون :وأيــن العجــب؟ هــل ارتفــع مخلوق
يومـاً إىل فهــم خالقــه؟ “ .9لــذا نلحــظ ســخط بجامليــون
عىل اآللهة وطلبه من فينوس إرجاع جاالتيا كام كانت
وإصالح غلطتها .لك ّن أبولو يتدخل بطلب من فينو س
إلصــاح األمــر ،فيــرب قيثارتــه قــرب جاالتيــا ،فتصحــو
وتركــض نحــو بيجامليــون ،وتعتــذر إليــه عــن هروبهــا
وتتحــول إىل زوجــة محبــة صالحــة ككل الزوجــات .ويف
الفصــل الثالــث نلحــظ أهــم األحــداث املركزيــة التــي
قصدها الحكيم من مرسحيته ،فأبولو وفينوس يراقبان
بيجامليــون وجاالتيــا ،ويتحــاوران فيمــن لــه الفضــل يف
إعــادة ج ـ ّو الصفــاء لبيجامليــون ،ثــم نــرى فجــأة مشــهد
جاالتيــا وهــي تشــعر بحاجــة البيــت إىل تنظيــف نتيجــة
الغبار املرتاكم ،فتحمل املكنسة ،وينصدم بيجامليون
حــن يراهــا تكنــس ،وتثــر الغبــار ،ويــدور حــوار وجــدال
بينهــا ،بيجامليــون يتحــر عــى ف ّنــه الــذي ضــاع هبــاء،
لــذا يقــول لهــا ”:لســت أنـ ِ
ـت أثــري الفنــي! إين مل أصنــع
امــرأة يف يدهــا مكنســة !؟”.10
ثــم يوضــح لهــا أن الذنــب ليــس ذنبهــا ،بــل هــو ذنب
الحيــاة التــي تســخف اهتامماتنــا ،ويؤكــد لهــا ح ّبــه رغــم
ذلــك ،لكنهــا تــرى يف هــذا الحــب أنــه عقيــم فقــر ! ألنــه
ال يؤمــن بقانــون الحيــاة وال يعــرف بالزمــن ،فهــي ســوف
تكــر وتهــرم وتفنــى ،وعليــه أن يعــرف بذلــك ،لكننــا نجــد
بيجامليــون الفنــان ال يصــدق أن فنــه الــذي صنعــه بيــده
يهــرم وميــوت ،لــذا يصطرخــان ويتفقــان عــى الفــراق،
وهــذا هــو محــور املرسحيــة وهــو رصاع الحيــاة مــع الفــن،
وينتهــي الفصــل بخــروج بيجامليــون إىل املعبــد صارخــا
عــى اآللهــة أن تــر ّد عليــه عملــه كــا كان ،وتســتجيب

فينــوس لذلــك ،وتعــود جاالتي ـاً متثــاالً .ويف الفصــل
الرابــع واألخــر يبــدو بيجامليــون مرهق ـاً مريض ـاً ،يقــوم
نرســيس عــى رعايتــه ،ويف الفصــل حدثــان مركزيــان؛
األول محــاورة بيجامليــون لرنســيس حــول إيســمني،
تلــك املــرأة الجميلــة الذكيــة الرحيمــة ،لكــن نرســيس
يعــد هــذا الحديــث مــن بيجامليــون هروب ـاً مــن الواقــع،
ألنــه يوهمــه أنــه تنــاىس جاالتيــا املحبوبــة برسعــة ،ولديــه
القــدرة يف إدارة حديــث آخــر بعيــد عنهــا .لكـ ّن الحكيــم
جعل من املرأة هنا رمز الحب والعطف والحنان ،فهل
يســتطيع الفنــان أن يعيــش دونهــا؟ ومــا الحديــث عــن
إيســمني إالّ حديثـاً عــن الحــب والعطــف والحنــان؟ لــذا
رح بيجامليــون قائــا ”:لقــد
بعــد جــدال مــع نرســيس يـ ّ
اختلــط األمــر يف رأيس؟ أيهــا األصــل وأيهــا الصــورة؟
قل يل يا نرسيس؟ أيهام األجمل وأيهام األنبل :الحياة
أم الفــن؟ “ 11ونلحــظ حدثــا مرافق ـاً لهــذا ،وهــو مراقبــة
أبولو وفينوس ألحوال بيجامليون ،وجدالهام فيمن هو
املنتــر؟ هــل الحــب والحيــاة أم الفــن؟؟ أ ّمــا الحــدث
املركزي اآلخر فهو دخول بيجامليون ونرسيس إىل غرفة
التمثــال ،ويبــدو بيجامليــون تعبـاً مريضـاً يحاول نرســيس
مساعدته ،وحني يقف أمام التمثال يتحرس عىل حاله
ـس أين
قائـاً ”:هاأنــذا معــك أيهــا التمثــال؟ فلــاذا أحـ ّ
وحيــد؟ هــذه الوحشــة مل أشــعر بهــا قــط! لقــد كنــت
يل هذه الدار ،أما اآلن فكل يشء يف
أيها األثر متأل ع ّ
حيايت فراغ؟ ماذا أصنع؟ “ ،12وبلحظة هستريية مؤثرة،
يحمــل بيجامليــون املكنســة وينهــال رضبـاً بالتمثــال ،ثــم
شــعر بضيــق وحرشجــة أنفــاس أخــرة ومــات .وهكــذا
تنتهــي أحــداث املرسحيــة.

 -4الرصاع:

يعد الرصاع أحد العنارص األساسية يف املرسحية،
فهو الذي يجعلنا نتأمل عمق العمل ،ونشعر بأهميته
ودقــة هدفــه وسـ ّموه ،وهــو الــذي يجعلنــا نتابــع بشــغف
أحــداث العمــل ونحــاول التكهــن بالنتائــج ،وللــراع
أشــكاله وصــوره ،وهــو يف هــذه املرسحيــة نوعــان،

رصاع داخــي يف ذات الشــخصية ،وخارجــي كائــن مــع
شــخصية أخــرى .فبجامليــون يخــوض رصاعـاً مــع نفســه
حني يتمنى أن يتحول متثاله إىل إنسان ،وحني يرى ما
يفعلــه اإلنســان ويعتقــده ،يرتاجــع ،ويطلــب رد جاالتيــا
إىل متثــال ،وهــو يتهــم فينــوس أنهــا أفســدت ف ّنــه حــن
بعثــت بــه الحيــاة ،متناســياً انــه هــو مــن ســألها ذلــك،
وهــذا كلــه يتطــور مــن أجــل إبــراز الــراع الحقيقــي الــذي
يديره الحكيم عىل لسان بيجامليون بني الحياة والفن.

ب  -بيجامليون الحكيم ،وبيجامليون األسطورة:

يعــرف توفيــق الحكيــم يف مقدمــة املرسحيــة بــأن أول
مــن كشــف لــه عــن روعــة أســطورة بجامليــون ليــس عمــا
مرسحيــا ،وإمنــا عمــا تشــكيليا هــو لوحــة زيتيــة تدعــى
“بجامليــون وجــاال تيــا” بريشــة الفنــان “جــان راوكــس”
املعروضــة يف متحــف اللوفــر …وبعــد فــرة مــن الزمــن
كاد ينــى األســطورة ،لكــن رؤيتــه لعــرض فيلــم عنهــا
مــن تأليــف برناردشــو ذكّرتــه بهــا لذلــك وجدنــاه يقــول:
“عندئــذ تيقظــت يف نفــي الرغبــة القدميــة ،فعزمــت
عــى كتابــة هــذه الرواية…وقــد فعلــت وأنــا أعلــم أن
هذه األسطورة قد استخدمت يف كل فروع الفن عىل
التقريب…والبد أنها أفرغت يف مرسحيات عدة فيام
أعتقــد…إين أعالــج إذن أســطورة مطروقــة يف اآلداب
والفنــون العاملية…ومــع ذلــك مــن يــدري؟ رمبــا لحــظ
بعــض النقــاد أن “أهــل الكهــف” املقتبســة مــن القــرآن
الكريــم ،وشــهرزاد املســتلهمة مــن “ألــف ليلــة وليلــة”
و”بجامليــون” املنتزعــة مــن أســاطري اليونان…ليســت
كلهــا غــر مالمــح مختلفــة يف وجــه واحــد.13
وتأسيساً عىل تقدم ،نجد أن الحكيم استلهم فكرة
هــذه املرسحيــة مــن األســطورة اليونانيــة القدميــة ،عــى
عادة كثري من األدباء قبله ،لك ّن الحكيم كأي كاتب آخر
ال ميكن له أن يستلهم شئياً ال يالمس أفكارا ً يف نفسه؛
فهــو كــا تقــدم ،يؤمــن برســالة املــرح ،وبقدرتــه عــى
إحــداث تغيــر يف املجتمــع ،ويف طــرق تفكــره ونظرتــه
لألشياء ،لذا سمح لنفسه أن يعدل ما شاء عىل نسخة
جملة كرياال
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األســطورة األصليــة ،ليبنــي مرسحيــة كاملــة العنــارص،
وتامة الفكرة ،تفي بالغرض الذي رامه حني قرر كتابتها.
لــذا ال بـ ّد أوالً مــن أن ننظــر يف شــخصية بيجامليــون كــا
وردت يف األســاطري اإلغريقيــة ،ثــم نتعــرف مــا أضافــه
الحكيــم حــن نســج مرسحيتــه هــذه؟ وبعبــارة أخــرى :مــا
الفرق بني شــخصية بيجامليون يف األســطورة اليونانية،
وشــخصيته يف مرسحيــة توفيــق الحكيــم؟
إ ّن الدارس حني يبحث يف امليثولوجيا اإلغريقية
والرومانيــة القدميــة ،يجــد أن بجامليــون اســم معــروف
ورد يف كثــر مــن األخبــار اإلغريقيــة؛ فقــد روى الشــاعر
الرومــاين أوفيــد أن بجامليــون ( )Pygmalionعــاش
يف القــرن الســابع قبــل امليــاد ،و كان ن ّحاتــا عظيــا
يكــره النســاء ،فصنــع متثــاالً مــن العــاج بصــورة امــرأة
حب هذا التمثال ،وسامه
جميلة ،ومع الزمن وقع يف ّ
“جاالتيــا” ،وعشــقها كأنهــا ا مــرأة حقيقيــة ،وليســت
متثــاالً! ثــم زيّنهــا باللبــاس والجواهــر النفيســة واللؤلــؤ،
ـت جاالتيــا التمثــال
ووصــل بــه األمــر أن متنــى لــو تحولـ ْ
ملــرأة ح ّيــة ،ومل يكــن أمامــه لتحقيــق تلــك األمنيــة أن
ـب والجــال،
يشــارك يف يــوم عيــد فينــوس إلهــة الحـ ّ
يك يدعوهــا ويتوســل إليهــا أن تهــب الحيــاة لتمثالــه
وأحيت
وتحقق له رغبته .فاستجابت فينوس لدعائه،
ْ
لــه متثالــه ،فلــا عــاد مــن العيــد ،ذهــب لتمثالــه وأخــذ
يناجيــه كالعــادة ،فشــعر أن فيــه حيــاة ،فعلــم أن إلهــة
الحــب فينــوس اســتجابت لدعائــه وتوســاته ،فأقبــل
عــى متثالــه جاالتيـاً ُمق ّبـاً ومعانقـاً ،ثــم تزوجهــا ،وقيــل
سمها بافوس وهي التي أسست
إنها ،ولدت له بنتاً ّ
14
مدينــة بافــوس يف قــرص .
أما ما فعله توفيق الحكيم يف مرسحيته هذه ،فقد
أقامها عىل شخصيتني رئيسيتني؛ هام الفنان الن ّحات
“بجامليــون” ،و التمثــال “جاالتيــا” الــذي صنعــه بيديــه،
ثــم أحبــه ،وأضــاف املؤلــف إىل هاتــن الشــخصيتني
شخصيات أسطورية يونانية مثل “نرسيس” الذي تقول
األســطورة القدميــة أنــه كان فتــى جميــل الخلقــة مزه ـ ًوا
12
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بنفســه معج ًبــا بجاملــه فــكان يطيــل النظــر يف الجــداول
لــرى جاملــه منعكســا فيهــا حتــى مســخته اآللهــة زهــرة
هــي الرنجــس ،ثــم أضــاف املؤلــف شــخصية إيســمني
الفتــاة األســطورية التــي عرفــت يف األدب اليونــاين
القديم بالحكمة والنبل ،وهناك شخصيتان من األلهة
“أبولــو” إلــه الفــن و “فينــوس” إلــه الحــب!
إ ّن توفيــق الحكيــم يطــرح قضيــة كاملــة تامــة غــر
قابلة للتطوير؛ فقد بدأ “برنسيس” وهو بُع ٌد من أبعاد
الفنان “بجامليون” ألنه حارس لعمله الفني ليس غري،
ولكنــه ملتــزم بهــذه الدائــرة الفنيــة يحــاول أال يربحهــا..
يحــاول أال يتجاوزهــا لئــا يقــع فيــا ال تحمــد عقبــاه.
ويواجهــه الحكيــم ببعــد آخــر ،لــه أثــره ولــه قدرتــه عــى
تزيني الحياة وتصويرها بأشهر حاالتها وأزهارها! وتحاول
الحياة أن تخرجه من دائرته .ومتثل الحياة يف “إيسمني”
وحــاول أن يديــر بــن االثنــن رصاعــا ...يك ميهــد للــراع
الكبــر بــن الفــن والحيــاة أو الفنــان واملــرأة .فالتمثــال
العاجــي الــذي صنعــه الفنــان بيجامليــون ،ملــرأة هــي
ـب
(جاالتيــا) عشــقه عشــقاً قويـاً بفعــل فينــوس إلــه الحـ ّ
والجــال ،التــي ألقــت يف قلبــه حــب هــذا التمثــال إىل
الحــد الــذي يــرع معــه إىل اآللهــة يك تنفــث الحيــاة
فيــه وتســتجيب اآللهــة وتتحــول جاالتيــا التمثــال إىل
امــرأة يضــج فيهــا الجــال والحــب والحيــاة ومل يســتطع
الفنــان أن يبتعــد عــن جاالتيــا الحيــة ،فتزوجهــا ،لكــن مــا
إن يســعد بجامليــون بامرأتــه الحيــة وقتــا قصــرا حتــى
تخضــع هــذه املــرأة لغريزتهــا الطائشــة فتفـ ّر مــع نرســيس
ربيــب بجامليــون وحــارس فنــه ،لتمثــل بذلــك صــورة
املــرأة الســلبية التــي ال تســتطيع التخلــص مــن نقــص
الحيــاة فيهــا ،فتخــون عاشــقها مــع كائــن آخــر ،ثــم حــن
يعــود إىل البيــت يجدهــا تحمــل مكنســة لتنظــف البيــت
مــا علــق بــه مــن غبــار ،فيج ـ ّن جنــون بيجامليــون الــذي
كان يعتقد أن ما صنعه بيده من ف ّن وكامل ال ميكن له
أن يصــاب مبلوثــات البــر يف الحيــاة ،فــراه ال يصــدق
ذلــك ،ويــرخ بأعــى صوتــه رافضـاً مــا حصــل لفنــه مــن

نقص حني دبّت به الحياة ،ويأيت أبولو إله الف ّن لنجدته
فيوقع عىل قيثارته أنغاما تلقي يف نفس املرأة الحكمة
واملعرفــة فتعــود إىل زوجهــا تائبــة .لــذا فاملؤلــف يريــد
أن يقــول ،إ ّن (املــرأة) جاالتيــا منــذ أن خرجــت مــن دائــرة
الفن واتجهت إىل دائرة الحياة تبدأ بالحمق والسخف
والتفاهــة ،ومنــذ أن بــدأت التوجــه إىل دائــرة الفــن تبــدأ
بالفهــم والنبــل وتخطــو نحــو الكــال.15
هــذا مــا يحــدث يف بنــاء املرسحيــة فن ًيــا فاملؤلــف
أراد أن يقول أنّه ال تعايش بني الفن والحياة وهو بالطبع
يقــف إىل جانــب الفــن ومــن هــذا املنطلــق الرومانــي
كان بطــل الحكيــم ،الفنــان بجامليــون ،غريــب األطــوار،
شــارد اللــب ،كثــر اإلطــراق كئي ًبــا حزي ًنــا مســكي ًنا حــاد
االنفعــاالت ثا ئ ـ ًرا .لــذا مل يطــق الفنان(بيجامليــون)
ـس النقــص ف ّنــه املتمثــل بتمثاله(جاالتيــا) حــن
أن ميـ ّ
دبّــت بــه الحيــاة ،وقــد رأينــاه ال يســتطيع رؤيــة ذلــك،
فيــرخ بأعــى صوتــه وينــادي عــى اإللهــة“ :أيتهــا
ي عمــي...
اآللهــة ...يــا فينــوس ..يــا أبولــو ..ردوا ع ـ ّ
ـال مــن
ي فنــي ...أريدهــا متثـ ً
وخــدوا عملكــم ...ردوا عـ ّ
العــاج ...كــا كانــت!” .ليهــوي عليــه مبعولــه محطـ ًـا،
بهــذا التقريــر وهــذا التأكيــد يصــارح بجامليــون اآللهــة
بالحقيقــة ،فلقــد صنــع هــو الجــال فأهانــوه هــم بهــذا
الحمــق الــذي نفخــوه فيــه (الحيــاة) كل مــا يف جاالتيــا
مــن روعــة وبهــاء هــو منــه؛ مــن ف ّنــه وإبداعــه ،وكل مــا فيها
مــن ســخف وهــراء هــو منهــم يف الحيــاة التــي منحوهــا
لتمثالــه (فنــه).
وهكــذا ،نجــد أن الحكيــم ،تجــاوز مــا ورد يف
األســطورة ،حــن أضــاف شــخصية نرســيس وإيســمني،
والجوقــة ،وحــن نســج أحداث ـاً أخــرى مــن خيالــه لــروي
ظــأه التأمــي ،فجعــل الحيــاة ســبباً للنقــص واألمل،
وأ ّن الفنــان يفضــل أن يــرى فنــه كامـاً تامـاً جامــدا ً عــى
ـدب فيــه الحيــاة فينقــص .وهــو مــا رأينــاه يف رصاخ
أن تـ ّ
بيجامليــون حــن فوجــئ بجاالتيــا التــي صنعهــا بيديــه
كيــف خانتــه حــن كتــب لهــا الحيــاة ،وكيــف أكبّــت عــى

تنظيــف البيــت ،وعالهــا الغبــار ،وهــي التــي أرادهــا
منوذج ـاً للجــال واملثــال والكــال.

ج -شخصيات املرسحية ودالالتها:

ميثل بجامليون الشخصية الرئيسة يف املرسحية ،فهو
الفنان ورمز قضية الفن واإلبداع ،وهو يجسد شخصية
املؤلــف” الحكيــم” إزاء قضيــة الفــن والحيــاة ،لــذا نجــد
تــردد بجامليــون هــو تــردد الحكيــم بــن الفــن والحيــاة،
وهــذا دليــل عــى حضــور املؤلــف يف املرسحيــة .أمــا
الجوقــة فهــي لســان املؤلــف أو هــي الضمــر الجمعــي
أو األخالقــي يف تعليقهــا عــى الحــوادث ،رغــم أنهــا ال
تســهم يف إدارة األحــداث.
أمــا شــخصيتا أبولــو وفينــوس فهــو شــخصيتا الظـ ّـل
األســطوري ورمــز القــوة التــي يلجــأ إليهــا بجامليــون عنــد
الضعف ،ألنهام رمز األلهة ،فأبولو هو الذي صنع الف ّن
يف بجامليــون وألهمــه االبتــكار واإلبــداع ،وفينــوس هــي
التــي ألهمتــه الحــب وجعلتــه يتــوق للحيــاة ،والــراع بني
بيجامليــون الفنــان والحيــاة “ جاالتيــا” هــو الــراع نفســه
بــن اآللهــة ،فــكل واحــد حريــص أن ينتــر عــى اآلخــر،
ويثبــت أن مــا ميثلــه هــو األهــم واألصــوب .أمــا نرســيس
ـب،
وإيســمني فيمثــان الجانــب املنتــر للحيــاة والحـ ّ
لــذا نجــد بجامليــون حــن يخاطــب نرســيس حــارس
متثاله يقول له ”:إين إذا أنحني عىل الغدير الراكد يف
أغوار نفيس ألرى صوريت .إمنا أرى صورتك أنت .نعم
أنت بزهوك األجوف وكربيائك وحمقك وعامك ،انت
الشطر الجميل العقيم من نفيس ،أنت الخطيئة التي
ـت عــى كل فنــان أن يحمــل وزرهــا.16”...
كتبـ ْ
إ ّن بجامليــون يف املرسحيــة شــخصية محوريــة،
دامئــا نجــده يف دائــرة الضــوء ،حتــى يف أثنــاء غيابــه عــن
دائــرة الحــدث ،فحــن يــدور الحــوار بــن أبولــو وفينــوس
يف الفصــل الرابــع ،فــإ ّن الحديــث يكــون عنــه ،لــذا يظهــر
يف املقد مــة والعــرض والنها يــة ،حتــى حــن يكــون
الحــوار بــن أبولــو ونرســيس أو إيســمني يكــون محــور
الحــوار بجامليــون .وظهــور بجامليــون عــى األغلــب
جملة كرياال
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يســتدعي ظهــور نرســيس كظـ ّـل لــه ،فهــو الشــطر اآلخــر
مــن بجامليــون الفنــان وحينــا يحتــاج إىل الحديــث
عــن عقــوق املخلــوق للخالــق يســتدعي ذلــك ظهــور
إيســمني(الخالق بالحــب) ،وحــن يحتــاج إىل نعمــة
الحــب يســتدعي فينوس(مانحــة الحــب والحيــاة)
فبجامليــون يبقــى املحــور الرئيــس واملوجــه للشــخوص
حســب الرغبــة واملوضــوع.17

د -الرسالة والداللة يف املرسحية:

هــذه املرسحيــة هــي إ حــدى مرسحيــات الحكيــم
الذهنيــة ،فهــي تخاطــب العقــل ،وتصــور الــراع الكائــن
بني الف ّن والحياة ،وتبني أنهام ال يلتقيان وال يتعايشان؛
فالفـ ّن اآليت مــن التأمــل والبحــث عــن الكــال إذا دخــل
فيــه يشء مــن الحيــاة نقــص ،ومل يصبــح مثــاالً.
وقــد أوضحنــا مــن قبــل أن عــر الحكيــم الــذي
عايشــه يف بــدء حياتــه الفكريــة ،كان عــرا ً يغلــب فيــه
عــى النــاس عــدم تقبــل أي جديــد يغــر مــن حياتهــم،
حتــى لــو كان يف ذلــك فائــدة كبــرة لهــم! لــذا نظــروا إىل
املرسح يف أول أمره نظرة خاطئة ،فظنوا أن فيه مجال
التسلية واللهو ،ال مجال العقل والفكر واإلبداع! ورمبا
كان األمــر كــا رأى ميخائيــل نعيمــة -الــذي عايــش ذاك
الزمــان -مــن أ ّن النــاس ال يفهمــون األشــياء كــا يفهمهــا
الفنــان؛ وال يعايشــونها كــا يعايشــها ،فهــو يــرى أن
العاطفة إذا كانت مادة الحياة كام يراها الرومانسيون،
فــإ ّن الفنــان ســواء أكان شــاعرا ً أم كاتبـاً ال يعيــش مقبــورا ً
يف األحــوال العاديــة التــي يحلــق بهــا النــاس ،لكنــه
يحلّــق فــوق اليــوم الــذي يعيــش فيــه يف أعــاق الزمــن
آخــذا ً بأطــراف مــا مــى ومــا يســتقبل ،18هــو بــن النــاس
غريــب ،بــل هــو غريــب حتــى نفســه ،لكــن وجــوده هــو
الوجــود الحقيقــي؛ ألن القصــد مــن الوجــود هــو الطموح
إىل مــا وراء الوجــود .19 ..ولعــل هــذا كان يشــعر بــه
الحكيم؛ فهو يريد التغيري ليس من أجل التغيري فقط،
بــل ألنــه يــرى الحيــاة مــن حولــه ال كــا يراهــا ســائر النــاس.
والصحيــح أن هــذا ليــس مأســاة الحكيــم وحــده؛ بــل هــي
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مأســاة األدبــاء بعامــة يف كل زمــان ومــكان.
لقــد واجــه توفيــق الحكيــم يف مرسحيــة بجامليــون
مشــكلة الهــوة العميقــة التــي تفصــل كــال الفكــر والفــن
عــن نقــص املــادة والحيــاة ،وصــور لنــا حــرة الفنــان
العبقــري الــذي خلــق هــذا التمثــال الرائــع الكــال متثــال
ـى لآللهــة أن
“جاالتيــا” ،وعشــق مــا خلقــت يــداه فصـ ّ
تبــث فيهــا الحيــاة ،فلــا اســتجابت اآللهــة أدرك أن
اآللهــة حبســت “جاالتيــا” يف ســجن الزمــان واملــكان
وقيدتهــا بأصفــاد الــرورة ،ونزلــت بهــا مــن كــال الفــن
املثــايل إىل نقــص الحيــاة املاديــة .وكان يف هــذا رش
عقاب له عىل متلمله بالكامل املجرد يف الفكر والفن،
وهنــا يتــم توفيــق الحكيــم أســطورة اليونــان فيجعــل الفنــان
العبقري “بيجامليون” يضيق بنقص الحياة ويندم عىل
صالتــه األوىل ،ويصــي لآللهــة أن يســردوا هــذه الهبــة
الجميلــة الفظيعــة ،هبــة الحيــاة حتــى يســرد هــو مــا خلــق
مــن كــال لفكــر والفــن .وتســتجيب اآللهــة لدعائــه...
فيجــن جنــون هــذا الفنــان الحائــر بــن الكــال العظيــم
والنقص الخصيب ويهشم التمثال” .ومن هنا فإن هذه
االنفعــاالت العاطفيــة والجيشــان الحــي عنــد الفنــان
“بجامليــون” ميكــن يف مثــل هــذا العمــل الرومانــي
أن يســقط عــى الكاتــب نفســه ،فبجامليــون هــو املثــل
األعــى للفنــان الــذي كان يطمــح إليــه الكاتــب نفســه لــه.
إذا كانــت أســطورة بيجامليــون تؤكــد أن الفــن ال
ميكــن لــه أن يســتغني عــن الحيــاة ،وظهــر ذلــك حــن
توسل بيجامليون إىل إلهة الحب والجامل فينوس بأن
تهب الحياة لتمثاله الذي أحبه” جاالتيا” ،وتســتجيب
ّ
فينوس لبيجامليون ،فيشعر بالسعادة الغامرة ،ويتزوج
منهــا ويعيشــان حيــاة هانئــة .أمــا الحكيــم فكانــت رؤيتــه
مختلفة كلياً؛ فهو ال يرى يف الحياة السعادة املطلقة
التــي يوفرهــا الفــن لــه ،وهــو مقتنــع أن الحيــاة عــدو الفـ ّن
والجــال ،وال ميكــن لهــا أن يتعايشــان ،وأ ّن الف ـ ّن
واإلبــداع إذا تحــول إىل غرائــز وهــواء ورشاب وطعــام
شــابه النقــص ،وأىت بــاألمل ،وقــد دلــل عــى ذلــك مبــا

أصــاب جاالتيــا حــن دبّــت فيهــا الحيــاة وتحركــت فيهــا
الغريــزة ،كان أول مــا فعلتــه أن هربــت مــع نرســيس
وتركت عاشقها وصانعها بجامليون .لذا فالرسالة التي
قصدها الحكيم من مرسحيته هذه أن األســاطري تقدم
اإلنســان يف وفاق مع الطبيعة والحياة ،20وأن الحقيقة
هــي عكــس ذلــك ،فاملــرء الفنــان املبــدع ال ميكــن أن
يجد سعادته املثالية يف الحياة أو الطبيعة ،وسيبقى
الجــال بنظــره صــورة متخيلــة متمنــاة ال وجــود لهــا يف
الحيــاة التــي هــي مجمــع الفســاد واملعــايص واآلالم.

ه -بني برناردشو والحكيم:

ذكر توفيق الحكيم يف مقدمة مرسحيته ،أن بيجامليون
األسطورة قد استخدم يف كل فروع الفن عىل التقليد،
وال بــد أنهــا أفرغــت يف مرسحيــات ع ـ ّده ،وإن كان ال
يعــرف غــر قصــة الكاتــب األيرلنــدي برناردشــو.
لقــد كتــب برنــارد شــو مرسحيــة عــن بيجامليــون،
ٍ
شخصيات رئيسية ،هي العامل
وضمت مرسحيته ثالث
األرستقراطي هرني هينجز ،وصديقه الكولونيل بيكرنج،
والفتــاة اليــزا ،وتبــدأ املرسحيــة حيــث يرتاهــن العــامل مــع
صديقــه أن يجــري بعــض التجــارب العلميــة عــى الفتــاة
الفقــرة بائعــة الزهــور يف الشــارع ،ليحولهــا إىل ســيدة
أنيقــة ،تتحــدث برقــة ،وتأخــذ ِمشــية األمــرات .ومــع مــرور
الوقــت بــدأ يف تنفيــذ رهانــه ،وبالفعــل كانــت الفتــاة
تبدي استعدا ًدا واض ًحا للتعلم ،وتحسنا يف مستواها
الفكــري واالجتامعــي بذهابهــا إىل الحفــات املختلفة،
كان يبــدو عليهــا مظهــر الرقــي والربجوازيــة ،انتبهــت يف
النهايــة إىل أن كال الرجلــن ال يقيــان لهــا وزنًــا أو مكانــة
مرموقــة ،فقــررت التمــرد ،أيــة حيــاة تصلـ ُـح لفتــا ٍة يعاندهــا
ـت
هاجــس املاديــة؟ تقــول يف قــرار نفســها هــل أصبحـ ُ
مجرد دم َّية يتداولها الجميع ،هل أنا مجرد مادة تجارب
علمية؟ مل تفلح محاوالت اليزا ووالدته يف ردعه ،فتقرر
اليــزا االنتقــام ،تخــره أنهــا ســتتزوج مــن صديقــه فريــدي؛
ذلــك الشــاب الــذي يطاردهــا منــذ سـ ٍ
ـنوات ،وتتحــداه
يف عمله ،حيث تقرر أن تصبح عاملة صوتيات ،وترتك

زهورهــا تذبـ ُـل عــى األرض ،وكان تأثــر توفيــق الحكيــم
فيلم
رشا ،ذكر أنه شاهد
ً
باألسطورة اإلغريقية ،تأث ًرا مبا ً
عن بجامليون يف القاهرة ،بعد أن تعلقت عيناه بلوح ٍة
شــاهدها يف باريــس للفنــان “جــان راوكــس” .يلتقــي
يف هــذه القصــة الحلــم باألســطورة ،ومــن املعــروف أن
معظــم أحالمنــا كاألســطورة ال تراعــي املنطــق املنظــم،
كــا ال تهتــم مبقولــة الزمــان واملــكان ،وكــا يقــول إريــك
فــروم بــأن هنــاك تشــابها ينتــج عــن قدرتنــا اإلبداعيــة
يف النــوم كــا يف األســاطري التــي هــي أقــدم مبتكــرات
اإلنســانية ،إذ مثــة حقيقــة واقعــة تؤكــد بــأن الكثــر مــن
أحالمنا شــبيه باألســاطري ،ســواء من حيث األســلوب أم
مــن حيــث املضمــون كذلــك يشــركان ،حــن ينتقــان
مــن الشــفاهية إىل الكتابــة بكونهــا يكتبــان بلغــة واحــدة
هــي اللغــة الرمزيــة .21
يف مرسحيــة توفيــق الحكيــم ،متنــى بجامليــون أن
يتحــول هــذا التمثــال الحجــري المــرأة غايــة يف الجــال
يك يتزوجهــا ،وعندمــا ابتهــل إىل فينــوس إلهــة الجــال
وتــم لــه مــا أراد ،مل يتوقــع بجامليــون الن َّحــات البائــس
أن تتحــول زوجتــه “جاالتيــا” الرقيقــة إىل امــرأة تلهــو مــع
نرسيس يف الحقول الشاسعة ،وتتك ّون تجاعيد وجهها
مبــرور الوقــت.
مل يــدرك بجامليــون قســوة الزمــن ،والــذي بــدأ يف
حفــر تجاعيــده عــى وجههــا ورحــل ،أيهــا يــدوم الجــال
أم القبــح؟ أيــن املُثــل العليــا والفضائــل التــي كان يؤويهــا
التمثــال؟ كل هــذه األســئلة كانــت نقمــة عــى رأس
بجامليــون ،تحــدى ذاتــه ،عاندهــا ،ومل يــدرك حقيقــة أن
متيش بقدميك عىل األرض ،بدالً من أن تحلق بأجنح ٍة
شــمعية يف ســاء لزجــة .عــامل توفيــق الحكيــم هــو نــوا ٌة
مصغر ٌة للفنان الباحث عن حكمة الجامل والوجود ،أما
برنــارد شــو كان يبحــثُ يف إطــار نفعــي اشــرايك تتضافــر
خالله أدوات العامل وتجاربه ومدى نفعها وقيمتها يف
املجتمــع ككل ،بالرغــم مــن أن مصــدر األســطورة واحــد،
ـجت فيــه مختلــف.
إال أن اإلطــار الــذي نُسـ ْ
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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ـض عــى
مــن هنــا ُيكننــا تخيــل الحكيــم فنانًــا يقبـ ُ
ريشــته ،يريــد تغيــر العــامل مــن خــال باقــة ألــوانٍ مــع
إضافــة بعــض الفلســفة والحكمــة ،أمــا برنــارد شــو فهــو
يلعب عىل التفاوت الطبقي والبعد
أكرث واقعية ،حني
ُ
األنرثوبولوجــي للشــخصية النســائية .كذلــك وجدنــا
الفنــان يف مرسحيــة الحكيــم مندمجــا ،رغــم تــردده ،بفنه
إىل درجــة العشــق والرغبــة بالتوحــد بــه والــزواج ،وقــد
رأى د عــز الديــن املنــارصة “أن بجامليــون أكــر واقعيــة
مــن هيجــر ،رغــم الواقعيــة الشــكلية التــي تطغــى عــى
مرسحيــة برنــارد شــو ورغــم الرومانســية املفرطــة يف
مرسحيــة الحكيــم دون أن تفقدهــا طابعهــا…”.22

الخامتة

حــاول الحكيــم أن يعالــج إشــكالية الفــن والحيــاة ،لكنــه
تــرك الــراع قامئًــا بينهــا دون تحديــد مــن سيحســم
الــراع لصالحــه يف النهايــة ،كان يتســاءل يف رسه هــل
الجــال يف حـ ّد ذاتــه غايــة؟ أم أن هــذا الجــال البــد أن
يتحول مادة ملموسة لها قيمة نفعية؟ هل يجب عىل
نصــه دون أن يخضعــه إىل القوانــن
كلٍ م ّنــا أن يحــايك ّ
األرضيــة؟ فالفــن هنــا يجــب أن يُعامــل معاملــة خاصــة
دون أن يقــرب مــن الزيــف والراديكاليــة.

ميكــن القــول ،إ ّن توفيــق الحكيــم يســقط يف هــذه
املرسحيــة رصاعــه الداخــي بــن الرغبــة ببقــاء الفــن
مبعــزل عــن الحيــاة وبــن ربطــه بالحيــاة ،إنــه رصاع يشــمل
الكثــر مــن املبدعــن الذيــن يرغبــون يف تقديــم فــن
خالــد وجميــل ،يحمــل هــم اإلنســان وال يكــون نقيضــا
ملــا هــو أبــدي يهــب الفــن خلــوده ،ولعــل هــذا الــراع
كان عــى أشــده منــذ األربعينــات (الفــرة التــي ظهــرت
فيها هذه املرسحية) لذلك نجد الحكيم يعقد مقارنة
بــن الفنــان واآللهــة فينــوس ،أبولــون ليعلــن أن الفنــان
يبــدع الكــال ،يف حــن تبــدع اآللهــة بــرا ناقصــا يصيبــه
املرض والشيخوخة واملوت ،فيبدو كأنه متحمس إىل
قضيــة “الفــن للفــن” ال يرغــب يف ربــط الفــن بالحيــاة،
لكن هذه املعالجة الرومنسية املثالية لهذه القضية ال
تصل بنا إىل شاطئ األمان ،إذ نلمح ترددا لدى توفيق
الحكيم ،لذلك وجدنا بجامليون يف خامتة املرسحية
يدعــو اآللهــة مــرة ثانيــة لتهــب متثالــه الحيــاة ،وحــن مل
ـن ا ســتحالة الفــن
تســتجب يحطــم هــذا التمثــال لبـ ّ
مبعــزل عــن الحيــاة ،وقــد الحــظ د .محمــد يوســف نجــم
أن الــراع بــن الفــن والحيــاة مــن القضايــا التــي أ ّرقــت
الحكيم ،إذ عالجها يف العديد من مرسحياته وقصصه
ومقاالتــه يف “راقصــة املعبد”و”عهــد الشــيطان” و
23
“راديــوم الســعادة” و “الربــاط املقــدس” و “إيزيــس”
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ن�ش�أة املدائح النبوية وتطورها ،درا�سة حتليلية
عبد النزار إي

محارض ضيف بقسم العربية بجامعة كالكوت

تشــكل املدائــح النبويــة قســا عظيــا مــن الــراث
اإلســامي واألديب وهــذا القســم قدميــا وحديثــا يشــمل
آالفا من القصائد املليئة بالعواطف الدينية واإلنسانية
والتي تطورت يف املعنى واملبنى مجارية مع العصور
وقــد نشــأ هــذا الفــن وتطــور عــر العصــور وفــاز بالشــيوع
واإلنتشــار بــن النــاس وقــد مــر ذلــك يف تاريخــه بعــدة
فــرات حتــى وصــل إىل العــر الــذي إزدهــر فيــه هــذا
الفــن إزد هــارا شــامال حيــث تأثــر بالعــر الحد يــث
موضوعيــا وفنيــا ودخــل آفاقــا جديــدة

مفهوم املدائح النبوية وميزاتها ،نظرة عابرة

املديــح النبــوي هــو الشــعر املقــول يف مــدح النبــي
محمــد ﷺ حيــث يشــمل تعــداد صفاتــه ﷺ الخلقيــة
والخلقيــة وإظهــار الشــوق لرأيتــه وزيــارة روضتــه واألماكــن
املقدســة التــي ترتبــط بحياتــه مــع ذكــر معجزاتــه ونظــم
ســرته شــعرا واإلشــادة بغزواته وصفاته املثىل والصالة
عليــه تقديــرا وتعظيــا وامتــاز شــعر املديــح مــن نــر
املديــح بأنــه كان أكــر تأثــرا وأبهــى تعبــرا وأطــول بقــاء
عــى ألســنة القارئــن حتــى أن صــار نوعــا مســتقال يف
األدب العــريب باســم فــن املدائــح النبويــة ولعــب هــذا
الفــن دورا تاريخيــا ودينيــا كبــرا بــأن قــدم الســرة النبويــة
مع جميع تفاصيلها كام يشري جميل الحمداوي’ :1إذن
فاملديح النبوي يطلق عىل شعر ديني يركز عىل سرية
النبــي ﷺ وفضائلــه النــرة وقــد رافــق هــذا الشــعر مولــده
وهجرتــه ودعوتــه كــا واكــب فتوحاتــه وحــب آل بيتــه‘
وقد متيزت املدائح النبوية من بني ســائر األشــعار
18

يليلحت ةسارد ،اهروطتو ةيوبنلا حئادملا ةأشن

عامة وأشعار املدح خاصة مبيزات شتى ،منها:
 -1مــا يلعــب الــدور األهــم يف متييــز هــذا الفــن
من الفنون األخرى أنه ال تشــبه املدائح النبوية باملدح
التكســبي أو املــدح املوجــه إىل الســاطني واألمــراء
والوزراء بل يكون بأقىص الصدق واإلخالص والتضحية
والوفــاء واإلنغــاس يف التجربــة العرفانيــة والعشــق
الروحــاين اللــدين وهــذا مــا يقولــه إبراهيــم عوضــن:2
’الشــاعر يف مــدح النبــي ﷺ بخــاف املديــح العــام ال
يهتم بإرضاء ممدوحه فحســب ،ولكنه بالدرجة األوىل
يهتــم بــأن يضــع يــده ويــد املتلقــى عــى تلــك الشــائل
والســلوكيات ،ليقــدم الــدواء الناجــع يف إنقــاذ اإلنســان
3
وتوجيهــه‘ ويشــر الدكتــور محمــد عبــد املنعــم خفاجي
إىل هــذا العنــر’ :متتــاز املدائــح النبويــة عامــة بصــدق
العاطفــة وحــرارة الشــعور وســعة التنــاول‘ وكذلــك يقــول
الدكتــور زيك مبــارك بــأن املديــح النبــوي فــن مــن فنــون
الشعر التي أذاعها التصوف ،فهي لون من التعبري عن
العواطف الدينية وباب من األدب الرفيع ألنها ال تصدر
إال عــن قلــوب مفعمــة بالصــدق واإلخــاص
 -2ا ســتوحى املد يــح النبــوي ماد تــه اإلبداعيــة
ورؤيتــه اإلســامية مــن القــرآن الكريــم أوال فالســنة النبويــة
الرشيفــة ثانيــا والكتــب التــي رسدت ســرة الرســول مــن
كتــب التفســر والســرة
 -3ومــن امليــزات التــي متيــز املدائــح النبويــة مــن
غريهــا مــا يتعلــق بتســميتها وذلــك أن أكــر املدائــح
النبويــة قيــل بعــد وفــاة الرســول ومــا يقــال بعــد الوفــاة
يســمى رثــاء ال مدحــا ولكنــه يف الرســول يســمى مدحــا

كأن أصحاب املدائح لحظوا أن الرسول موصول الحياة
فيخاطبونــه كأنهــم يخاطبــون األحيــاء
 -4يتمكــن هــذا الفــن مــن اســتخدام املســتجدات
الفنية كقرضها يف الشعر الحر واملادية كتناول الحياة
املعارصة لألمة املسلمة من غري أن تفقد األصالة أي
األسلوب املتبع يف املدائح النبوية عرب القرون وهذه
امليزة يشري إليها زيك مبارك’ :4املدائح النبوية ...لون
أديب خــاص ينفــرد بأنــه لــون عميــق األصالــة قــادر عــى
اإلســتفادة مــن مســتجدات العــر واملذاهــب األدبيــة
الوافدة واملستحدثة بدون أن يتغري طابعه األسايس،
وبــدون أن يفتقــد جــذوره وعراقتــه ومالمحــه املميــزة‘
 -5وميتــاز هــذا الفــن باملضامــن التــي تتناولهــا
أشــعار املديــح النبــوي وأســلوبها يف تناولهــا وكذلــك
بالبنيــة الخاصــة بهــا
 -6إمتــاز هــذا الفــن يف تطــوره عــر القــرون بأنهــا
عالجت الحالة املعارصة لألمة يف اإلجتامع والسياسة
والثقافــة كــا أشــر إليــه’ :قــد تطــورت هــذه املدائــح يف
املعنــى واملبنــى طيلــة قــرون ،شــأنها شــأن ســائر األلــوان
األدبيــة األخــرى ،وإضافــة إىل ذلــك إصطبغــت هــذه
املدائح يف الشعر العريب املعارص بصبغة إجتامعية
وسيا ســية ...فأصبحــت لونــا مــن الشــعر النضــايل
امللتــزم باألمــة اإلســامية وقضاياهــا املصرييــة‘

نشأة املدائح النبوية وتطورها عرب العصور

مل تتفــق أقــوال الباحثــن والعلــاء عــى متــى وكيــف
كانــت نشــأة املدائــح النبويــة ألن اإلعتبــارات اختلفــت
بــن القصائــد التــي وجــدت يف ضمنهــا مــدح الرســول
والقصائــد التــي أنشــدت مســتقلة ملــدح النبــي ﷺ
والقصائــد التــي قرضــت بعــد أن تشــكلت املدائــح
النبويــة كفــن مســتقل مــن الفنــون األدبيــة يف اللغــة
العربيــة فالبعــض يــرى بأنهــا نشــأت حتــى قبــل البعثــة
والبعض األخر يقول بأنها مل تنشأ إال يف القرن السابع
الهجــري وهــذا هــو الــذي يشــر إليــه الدكتــور جميــل

حمــداوي’ :5هنــاك إختــاف بــن الباحثــن حــول نشــأة
املديــح النبــوي فهنــاك مــن يقــول بأنــه إبــداع شــعري
قديــم ظهــر يف املــرق العــريب مــع الدعــوة النبويــة
والفتوحــات اإلســامية مــع حســان بــن ثابــت وكعــب بــن
مالــك وكعــب بــن زهــر وعبــد اللــه بــن رواحــة وهنــاك
مــن يذهــب إىل أن هــذا املديــح فــن مســتحدث مل
يظهــر إال يف القــرن الســابع الهجــري مــع البوصــري وابــن
دقيــق العيــد‘
ويقول نجمة حجار يف ’شخصية النبي يف الشعر
العــريب بــن القديــم والجديــد‘’ :وإذا كانــت بدايــات
مديــح النبــوي تعــود إىل أوائــل ســنوات الهجــرة فــإن
هــذا الفــن تطــور عــى يــد عــدد مــن الشــعراء عــى مــر
العصور اإلسالمية حتى أصبح اليوم فنا قامئا بذاته له
خصائصه وطرقه وغدااملديح النبوي يشــكل أحد أهم
الفنــون يف املجتمعــات اإلســامية الحديثــة‘
فلــو تتبعنــا نشــأة هــذا الفــن لوجدنــا منــاذج صالحــة
العــد مــن بــن املدائــح النبويــة حتــى قبــل البعثــة كــا
نجــد يف قــول ورقــة بــن نوفــل الــذي أنشــد يعــر عــن
إنتظــاره للنبــي ﷺ:
بأن مـ ـ ــحمدا سيسود فينا
ويخصم من يكون له حجيجا
ويظهر يف البالد ضياء نور
يقيم به الربية أن متوج ـ ــا
عــى كل حــال ،قــد نشــأ هــذا الفــن وتطــور عــر العصــور
وفــاز بالشــيوع واإلنتشــار بــن النــاس كــا قــال زيك
مبــارك وال شــك يف أن املدائــح النبويــة قــد تطــورت وال
تــزال تتطــور ،شــأنها شــأن ســائر األمنــاط واأللــوان األدبيــة
وقــد ســاهم يف تطويرهــا وإنضاجهــا دخــول شــعراء كبــار
إىل ميدان اإلنشاد الديني واملديح النبوي عرب عصور
مختلفــة بــدءا بحســان بــن ثابــت وكعــب بــن زهــر ومــرورا
بالكميــت بــن زيــد وأيب العتاهيــة إســاعيل بــن قاســم
والرشيــف ا لــرىض والبوصــري وابــن نباتــة املــري
جملة كرياال
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ووصــوال إىل أحمــد شــوقي واملحدثــن مــن املبدعــن
والشعراء 6وبحثنا عن تطور هذا الفن يؤدي بنا إىل أنه
قــد مــر يف تاريخــه بثالثــة فــرات هامــة:
أوال :فرتة البعثة املحمدية التي تم فيها استخدام
هــذا الفــن كأهــم ســاح الدفــاع عــن الرســول ألن األعــداء
أنشــدوا أشــعارا يهينــون بهــا الرســول ورســالته فــرد عليــه
أصحابــه بنفــس الوســيلة وإليــه يشــر الدكتــور محمــود
عــي مــي :7ولهــذا مل يكــن مــن الغريــب أن يوظــف
الشعر يف الرصاع الدائر بني دعوة اإلسالم واملرشكني
سواء يف الدور امليك أو املدين من الدعوة ،وكان من
الطبيعــي أن يتضمــن الشــعر املنــارص لإلســام مديحــا
للرســول ﷺ ويعــد هــذا املديــح هــو البــذرة األوىل لفــن
املدائــح النبويــة الــذي قــدر لــه بعــد قــرون أن يســتقل
بذاتــه ويصبــح مــن أكــر موضوعــات الشــعر حظــا مــن
القبــول والذيــوع
وكان ســاح الشــعرهذا أمــى األســلحة يف هــذه
املعركــة ،فقــد عمــد شــعراء قريــش مــن املرشكــن إىل
هجــاء الرســول وأصحابــه مــن املهاجريــن ومــن آواهــم
يف املدينــة مــن األنصــار ،وكان مــن أبــرز هــؤالء الشــعراء
أبــو ســفيان بــن الحــارث بــن عبــد املطلــب وعبــد اللــه
بــن الزبعــري ورضار إ بــن الخطــاب الفهــري وأبــو عــزة
الجمحــي وهبــرة بــن أيب وهــب املخزومــي وعمــرو بــن
العــاص الســهمي فردهــم مــن املســلمني مــن نبغــوا يف
هــذا املجــال منــذ ســنني والذيــن ميتلكــون خــرة واســعة
يف الهجــاء واملديــح كحســان بــن ثابــت الــذي دعــا لــه
الرســول ’أللهــم أيــده بــروح القــدس‘
وثانيــا :فــرة الحــروب الصليبيــة التــي أعــاد فيهــا
هــذا الفــن إزدهــاره بعــد أن كان يف ركــود نســبي ويف
هــذه الفــرة نجــد البوصــري الــذي يعتــر كأســتاذ وإمــام
يف هــذا الفــن ويالحــظ هنــا أن الحــروب الصليبيــة
واإلضطهــادات قــادت اصحــاب الفكــر العليــة مــن بينهم
إىل ترويــج الســرة املحمديــة ورســاالته حيــث متكــن
املســلون مــن العثــور عــى الطأمنينــة والفــوز بامللجــأ
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فيهــا ووجــدوا فيهــا القــدوة املثــى يف مثــل هــذه
الكــوارث ويقــول الكتــور محمــد عبــد املنعــم خفاجــي:8
ويالحــظ أن عــر إزدهــار املدائــح النبويــة هــو عــر
الحــروب الصليبيــة وغــزو التتــار للــرق اإلســامي ثــم
فــرة إنتهــاء الحكــم اإلســامي يف األندلــس
وثالثــا :العــر الحديــث ،ويف هــذه الفــرة إزدهــر
هــذا الفــن إزدهــارا شــامال حيــث تأثــر بالعــر الحديــث
موضوعا وفنيا ودخلت املدائح النبوية املعارصة آفاقا
جديــدة ويف العــر الحديــث ألبســها محمــود ســامي
البــارودي الــذي كان نقطــة تحــول فيهــا ثوبــا جديــدا
حيــث إســتخرج منــه عــرا ومواعــظ حيــث تســد حاجــة
الناس إىل تعاليم الرسول وبعبارة أخرى يشري إليه عيل
ســليمي ومحمــد نبــي أحمــدي يف ’املدائــح النبويــة يف
الشــعر العــريب  -دراســة يف تطورهــا التاريخــي‘ :وبنــاء
عــى مــا طــرأ عليهــا مــن التطــورات يف الشــعر القديــم
واملعــارص ميكــن وضعهــا يف ثالثــة إتجاهــات:
1 .1إتجاه شعري محض كام نرى يف حسان بن ثابت
وكعب بن زهري
2 .2إتجاه شــعري ممزوج بالتصوف واملعارف الدينية
والفلســفية ففيــه ألبــس الشــعراء مدائحهــم ثوبــا
جــددا مالمئــا للظــروف
3 .3إتجــاه شــعري ممــزوج بالقضا يــا اإلجتامعيــة
والسيا ســية وذ لــك عند مــا ظهــرت جام عــة مــن
الشــعراء الذيــن إتخــذوا املديــح النبــوي وســيلة
للتحــدث عــن األغــراض اإلجتامعيــة والسياســية
والقضا يــا العربيــة مثــل قضيــة فلســطني والقــدس

غزارة املواد و أجود أصحاب اإلسهامات
يف فن املدائح النبوية

كانــت شــخصية الرســول مــن أكــر معجزاتــه صىــى اللــه
عليــه وســلم فــرى يف صفاتــه وشــائله صــورة للكــال
اإلنســاين حيــث يقــول القــرآن ‘وإنــك لعــى خلــق عظيــم’

وهذه الشخصية الكاملة الفذة أدت بأصحاب املهارة
يف األدب العريب واللغة مبن فيهم من معارصيه ومن
جــاء بعــده بســنوات وقــرون إىل إشــادتها واإلكثــار يف
بيانها حتى أصبحت لنا خزانة وافرة مل يسبق لها مثال
مــن املديــح الشــخيص يف األدب العــريب
وهنــا نــرد أســاء أهــم أصحــاب اإلســهامت فيهــا
مــن نشــأتها إىل العــر الحديــث مــع ذكــر بضــع أشــعار
مــن قصائدهــم
فلعــل أول مــا نعرفــه مــن الشــعر الــذي قيــل يف
الرســول يف ا لــدور ا ملــي مــن حيا تــه هــو الشــعر
املنســوب إىل أيب طالــب عــم الرســول وكافلــه بعــد
وفــاة جــده عبــد املطلــب 9وتــم قرضهــا قبــل بعثــة النبــي
محمــد ﷺ
ومام ينسب إليه من إنشاده عن الرسول:
إن إبن آمنة النبي مح ــمدا
عندي مبثل منازل األوالد...
وأمرته بالسري بني عمومة
بيض الوجوه مصالت أنجاد
و

أبيض يستسقى الغامم بوجهه
مثال اليتامى عصمة لألرامل
لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد
وإخوته دأب املحب املواصل
فال زال يف الدنيا جامال ألهلها
وزينا ملن وااله رب املشاكل
فمن مثله يف الناس أي مؤمل
إذا قاسه الحكام عند التفاضل
حليم رشيد عادل غري طائش
10
يوايل إلها ليس عنه بغافل

وممــن مــدح الرســول مــن معارصيــه حســان بــن

ثابــت وكعــب بــن مالــك وعبــد اللــه بــن رواحــة فهم ’ثالثة
مــن جلــة األنصــار ندبــوا أنفســهم للدفــاع عــن اإلســام
واملنافحــة عــن رســول اللــه والــرد بســاح الشــعر عــى
مــريك قريــش‘11
يقــول حســان بــن ثابــت وهــو ميــدح الرســول يف
همزيتــه التــي يهجــو فيهــا أبــا ســفيان بــن الحــارث:
هجوت محمدا وأجبت عنه
وعند الله يف ذاك الجزاء
هجوت مباركا برا حنيفا
أمني الله شيمته الوفاء
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ومن أروع ما قاله كعب بن مالك يف مدح الرسول
محمد ﷺ:
وفينا رسول الله نتبع أمره
إذا قال فينا القول ال نتطلع
تدىل عليه الروح من عند ربه
ينزل من جو السامء ويرفع
نشاوره فيام نريد وقرصنا
إذا ما إشتهى أنا نطيع ونسمع
ومــا قالــه عبــد اللــه بــن رواحــة الخزرجــي مــا أنشــده
حينــا تقــدم إليــه الرســول ليودعــه إىل املؤتــة:
أنت الرسول فمن يحرم نوافله
والوجه منه فقد أزرى به القدر
فثبت الله ما آتاك من حسن
يف املرسلني ونرصا كالذي نرصوا
إين تفرست فيك الخري نافلة
فراسة خالفت فيك الذي نظروا
هكــذا مل يــزل فــن املدائــح النبويــة الــذي عــارص
حيــاة الرســول يتطــور وتتزايــد خزانتــه حتــى أن البحــث
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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فيــه يف العصــور املتأخــرة أي عــر الخلفــاء الراشــدين
واألمويــن والعباســيني يــؤدي بنــا إىل مالحظــة جديــدة
بــأن أســلوب ومعنــى املدائــح قــد تغــر وتوســع إىل
مدائــح آل بيــت رســول اللــه يف تلــك العصــور ،وإشــارة
إىل هــذا العنــر يقــول الدكتــور محمــود عــي مــي يف
كتابــه ’املدائــح النبويــة(ص  :)60ولكنــا ال نــرى مــن بــن
الشــعراء مــن اتخــذ هــذه الســرة (الســرة املحمديــة)
موضوعــا رئيســيا يتوفــر عليــه ،ولعــل أ كــر الشــعراء
إرتباطــا بشــخصية الرســول وإســتلهاما لهــا هــم شــعراء
الشــيعة ...،وأصبحــت مــرايث الحســن تحتــل مســاحة
كبرية من الشعر الشيعي ،وكان من الطبيعي أن يتصل
بهــذا املوضــوع الحديــث عــن فضائــل آل بيــت الرســول
وهــذا الشــعر الــذي مــدح آل البيــت إقتــى إشــارات
عديــدة إىل مالمــح الرســول ﷺ والســيام صالتــه بربــه
وإبــن عمــه ووصيــه يف نظــر الشــيعة وبإبنتــه فاطمــة زوج
عيل وبسبطيه منهام الحسن والحسني وهذه األشعار
عــدت رضبــا مــن املدائــح النبويــة ألنهــا إتخــذت مــن
وصــف شــائل الرســول واإلشــادة باملناقــب النبويــة
منطلقــا للحديــث عــن فضائــل آل البيــت
وأول شــعراء الشــيعة هو الكميت بن زيد األســدي
ولــه يف مــدح آل البيــت ســت قصا ئــد معروفــة
بالهاشــميات والتــي تعــد أقــوى مــا نظمــه شــاعر شــيعي
يف عــر بنــي أميــة ومــا مــدح بــه الرســول يف معــرض
الحديــث عــن آل البيــت:
أرسة الصادق الحديث أيب القا
سم فرع القدامس القدام
خري حي وميت من بني آ
دم طرا مأمومهم واإلمام
كان ميتا جنازة خري ميت
غيبته مقابر األقوام
وكذلــك مــن شــعراء الشــيعة الســيد الحمــري
22
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إسامعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة الذي وصل إلينا
شعره يف مدح آل البيت وهجاء خصومهم ويف ديوانه
قصيــدة تعــد أجــود شــعره حتــى أن لقبــت بالقصيــدة
املذهبــة يف مــدح أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب
وفيهــا تتبــع الشــاعر ســرة عــي ريض اللــه عنــه ومناقبــه
ومــا نســب إليــه مــن كرامــات وخــوارق ويف أثناءهــا جــاء
بسرية النبي ﷺ كام نراه يروي عشية هجرة الرسول من
مكــة وهــو ينشــد:
صهر النبي وجاره يف مسجد
طهر بطيبة للرسول مطيب
سيان فيه عليه غري مذمم
ممشاه أن جنبا وإن مل يجنب
ورسى مبكة حني بات مبيته
ومىض بروعة خائف مرتقب
خري الربية هاربا من رشها
بالليل مكتتام ومل يستصحب
بانوا وبات عىل الفراش ملفعا
فريون أن محمدا مل يذهب
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ومــن هــذا القبيــل الشــاعر دعبــل بــن عــي بــن
رزيــن الخزاعــي والرشيــف الــرىض محمــد بــن الحســن
املوســوي العلــوي وتلميــذه مهيــار الديلمــي
ودعنــا اآلن نتطلــع إىل أوالء الذيــن مدحــوا الرســول
مــن غــر املتشــيعني وهــم عــى قلــة عددهــم وعــدم
كونهــم عــى درجــة عاليــة مــن الشــهرة حملهــم حبهــم
الخالــص للرســول وإميانهــم الســاذج عــى النظــم يف
هــذا املوضــوع حتــى كان منهــم نظــم ذو قيمــة وداللــة
فمن أولهم قطرب محمد بن املستنري الذي تتلمذ يف
النحــو عــى األمــام ســيبويه واشــتهر بأنــه مــن أمئــة النحــو
واللغــة البرصيــن فمــا ينســب إليــه يخاطــب الرســول:
إليك رسول الله منا تحية

وصىل عليك العابد املتهجد
فأنت رسول الله هاد ومهتد
نبي هدى لألنبياء مؤيد
وقد قال حسان ويف الشعر شاهد
تجدده األيام يروى وينشد
أغر عليه للنبوة خاتم
من الله مشهور يلوح ويشهد
وأعطاه من لفظ إسمه ليجله
فذو العرش محمود وهذا محمد
ومنهــم إســاعيل بــن القاســم املعــروف بــأيب العتاهيــة
الــذي كان مــن أعــام العــر العبــايس األول ومــن
أشــعاره الــذي مــدح أو رىث بــه الرســول:
سالم عىل قرب النبي محمد
نبي الهدى واملصطفى واملؤيد
نبي هدانا الله بعد ضاللة
به مل نكن لوال هداه لنهتدي
فكان رسول الله أفضل من مىش
عىل األرض إال أنه مل يخلد
و

14

ليبك رسول الله من كان باكيا
وال تنس قربا باملدينة ثاويا

جزى الله عنا كل خري محمدا
فقد كان مهديا دليال وهاديا
أتنىس رسول الله أفضل من مىش
وآثاره باملسجدين كام هيا

15

ومنهــم القاســم بــن يوســف ،أحــد أعــام كتــاب الرســائل
يف عــر املأمــون ولــه قصيــدة جعــل جانبــا منهــا يف
املديــح النبــوي يقــول فيهــا:

أال إن خري بني آدم
نبي الهدى والتقى والكرم
محمد املصطفى والرسول
إىل الناس من عرب أو عجم
فأدى الرسالة عن ربه
ومل يثنه ملة أو سأم
فنور للمؤمنني الهدى
وأخرجهم من دياجي الظلم

16

ومــن قصائــد املديــح النبــوي التــي أنشــئت خالصــة
للرســول خــال العــر الفاطمــي دون أن يكــون املديــح
فيها تابعا لتعداد مناقب آل البيت أو رثائهم القصيدة
املعروفة بـ الشقراطيسية التي قرضها عبد الله محمد
بــن أيب بكــر بــن يحيــى الشــقراطييس التــوزري ،الفقيــه
املالــي.
ويف عــر إقتحــام مغــول هالكــو بغــداد وإطاحتهم
بالخالفة العباسية قرض الرصرصي جامل الدين يحيى
بن يوسف األنصاري الشهيد قصيدة مدح بها الرسول
يقول فيها:
إليك رسول الله أهدي مدائحي
فتكسب من رياك يرشا مؤرجا
وتلبسها أوصافك الزهر حلة الـ
ـبهاء وروضا من حالك مدبجا
أسوت مبا بينت داء قلوبنا
كام كنت تأسو قبل أوسا وخزرجا
وكنت نبيا قبل آدم مرتجى
17
لتفتح بابا للهداية مرتجا
ومــن كبــار الشــعراء الذيــن نظمــوا يف هــذا الفــن
كثــرا مــن قصائدهــم يف أواخــر القــرن الســادس وأوائــل
الســادس عــي بــن محمــد الدمشــقي املعــروف بإبــن
جملة كرياال
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الســاعايت الــذي عــارض قصيــدة كعــب بــن زهــر يكــرر
فيهــا مــا إســتقر لــدى املتصوفــة يف أمــر الحقيقــة
املحمديــة يقــول:
هو البشري النذير العدل شاهده
وللشهادة تجريح وتعديل
لواله مل تك ال شمس وال قمر
وال الفرات وجاراه وال النيل
وسيد الرسل حقا ال خفاء به
18
وشافع يف جميع الناس مقبول
وأول مــن أفــرد للمدائــح النبويــة يف املغــرب تأليــف
قصيــدة كاملــة هــو األديــب الكاتــب الشــاعر محمــد بــن
مســعود ،املعــروف بإ بــن أيب الخصــال ولــه قصيــدة
ســاها ’معــراج املناقــب ومنهــاج الحســب الثاقــب‘
وفيهــا ذكــر نســب الرســول وســرته ومعجزاتــه ومناقــب
صحابتــه ومطلــع هــذه القصيــدة:
إليك فهمي والفؤاد بيرثب
وإن عاقني عن مطلع الشمس مغريب
قــد نشــأ مــن هــذا الفــن فــن جديــد متفــرع مــن هــذه
املدائح يدعى بـ ’املولديات‘ أي القصائد التي كانت
تنظم خصيصا ليك تنشد يف إحتفاالت املولد النبوي
ومــن الذيــن نظمــوا فيــه محمــد بــن محمــد إبــن الجنــان
املــريس ومــن شــعره:
الله زاد محمدا تكرميا
وحباء فضال من لدنه عظيام
واختصه يف املرسلني كرميا
ذا رأفة باملؤمنني رحيام
صلوا عليه وسلموا تسلميا

19

ومــن الذ يــن يحتلــون الدرجــة األوىل مــن ذوي
24

يليلحت ةسارد ،اهروطتو ةيوبنلا حئادملا ةأشن

اإلســهامات يف هــذا الفــن اإلمــام رشف الديــن محمــد
بــن ســعيد البوصــرى يف القــرن الســابع الهجــري وهــو
صاحــب القصيــدة ’الكواكــب الدريــة يف مــدح خــر
الربيــة الشــهرية بـ’بالــردة‘ التــي يقــول يف مطلعهــا
أمــن تذكــر جــران بــذي ســلم ...مزجــت دمعــا جــرى
مــن مقلــة بــدم
ولــه قصائــد أخــرى يف مــدح الرســول كالقصيــدة
الهمزية والقصائد البائية والقصيدة الحائية والقصيدة
املرضيــة والقصيــدة املحمديــة
والنهضــة التــي وقعــت يف األدب العــريب عامــة
إنعكســت يف فــن املدائــح النبويــة أيضــا بــأن إزداد
إقبــال الشــعراء واألدبــاء عليــه وإنتــاج منــاذج مرموقــة
ذات طابــع النهضــة الجديــدة بــأن توســع وتجــدد نطاقــه
املعنــوي والفنــي فإضافــة إىل مــدح الرســول واإلشــادة
بأوصافه وشــائله قدم الشــعراء فيه األحوال املعارصة
التــي تعيشــها األمــة املســلمة فــأوردوا فيــه باألمــراض
اإلجتامعيــة التــي عمــت األمــة املســلمة واملــآيس التــي
تعانيهــا كــا أن الرتجمــة مــن اللغــات األجنبيــة والخيــال
والشــعر الحــر وجــدت مكانتهــا فيــه وقامــت بتوفــر مــادة
ضخمة إليه فدعنا نلتفت إىل الذين قاموا باإلسهامات
إىل توســيع خزانــة هــذا الفــن يف العــر الحديــث.
فــأوال هنــاك محمــود ســامي البــارودي رائــد الشــعر
العــريب الحديــث وحامــل اللــواء بالنســبة إىل املدائــح
النبوية يف الشعر العريب الحديث والذي أرىس دعائم
املدائــح النبويــة يف الشــعر العــريب الحديــث وحــاول
لتخليــص الشــعر مــا كان يثقلــه مــن زخــارف البديــع
اللفظــي وأهــم إســهاماته يف هــذا الفــن هــو قصيدتــه
يف مــدح النبــي ﷺ التــي أخرجهــا عــى منــوال الــردة
للبوصــري املســاة بــ’كشــف الغمــة يف مــدح ســيد
األمــة‘ ومطلعهــا:
يا رائد الربق ميم دارة العلم
20
وأحد الغامم إىل حي بذي سلم

وثانيــا نجــد أحمــد شــوقي رائــد املدائــح النبويــة يف
العــر الحديــث والــذي قــام بقــرض خمــس قصائــد
مســتقلة للمــدح النبــوي مــع تعرضــه لــه يف القصائــد
األخــرى وقصائــده يف املديــح النبــوي هــي:
 -1نهج الربدة
 -2ذكرى املولد (األوىل)
 -3ذكرى املولد (الثانية)
 -4الهمزية النبوية
 -5دول العرب وعظامء اإلسالم
ففي كل هذه القصائد نجده يعالج املوضوعات
التي عالجها شعراء املدائح النبوية يف القرون املاضية
فــكان مــن موضوعاتــه الرئيســية :حــال اإلنســانية قبــل
البعثة وإبتهاج العامل مبولده وأخالق الرسول وشامئله
وفضلــه عــى ســائر األنبيــاء وبالغــة الرســول وخــوارق
صاحبــت مولــده ووصــف القــرآن الكريــم والرشيعــة وغــار
حــراء ونــزول الوحــي واإلرساء واملعــراج واملعجــزات
والشــفاعة نــورد هنــا بعــض األشــعار التــي وصــف بهــا
الرســول:
محمد صفوة الباري ورحمته
وبغية الله من خلق ومن نسم
وصاحب الحوض يوم الرسل سائلة
متى الورود؟ وجربيل األمني ظمي
منوا إليه فزادوا يف الورى رشفا
ورب أصل لفرع يف الفخار مني
حواه يف سبحات الطهر فبلهم
نوران قاما مقام الصلب والرحم
ومل تقــف قامئــة شــعراء املديــح النبــوي بهــا بــل
تطول بأسامء كثرية مثل أحمد محرم الذي قرض ديوان
’مجــد اإلســام‘ وعالــج فيــه التاريــخ اإلســامي مــن بدايــة
الرســالة املحمديــة والشــاعر الســوري عمــر أبــو ريشــة
الــذي دخــل أكــر جوانــب الســرة النبويــة يف العــر

الحديــث وعمــل ملحمــة شــعرية حــول الســرة النبويــة
بإســم ’محمــد وهاشــم الرفاعــي‘ الــذي أنشــد املدائــح
النبويــة مبناســبات شــتى وجمعهــا يف ديوانــه وأهــم
املدائح يف ديوانه هو قصيدة ’عيد الهجرة‘ و’الذكرى
العطرة‘ و’ذكرى املولد‘ و’ميالد الرســول‘ و’مولد النور
والدكتــور حســن إبراهيــم صاحــب ديــوان باســم ’محمــد
رسول الله‘ والشاعرة املرصية زينب عزب التي إمتازت
مــن غريهــا مــن شــعراء املدائــح بالشــعر الحــر ولهــا ديــوان
شــعر بإســم ’بــردة الرســول ﷺ – رؤيــة جديــدة‘ ونجدهــا
يف هــذا الديــوان تــورد الســرة املحمديــة بصــورة الشــعر
الحــر مــن األوزان والقــوايف نــورد عينــا مــن أشــعارها عــن
اإلرساء واملعــراج:
بلغت مكانا...وشأوا عظيام
نبيال...كرميا
بوصل اإلله تنال رضاه
وقال املالك عليه السالم
نزلنا سامه
وجئنا مكانا ،وليس علينا خطاه
والدكتــور يوســف القرضــاوي ا ملــري ا لــذي قــدم
منوذجا رائعا للمديح النبوي من خالل ديوانه ’نفحات
ولفحــات‘ نــرد منــه بعــض مــا قالــه عــن الصحابــة:
يا سيد الرسل طب نفسا بطائفة
باعوا إىل الله أرواحا وأبدانا
قادوا السفني فام ضلوا وال وقفوا
وكيف ال وقد إختاروك ربانا
أعطوا رضيبتهم للدين من دمهم
والناس تزعم نرص الدين مجانا
أعطوا رضيبتهم صربا عىل محن
صاغت بالال وعامرا وسلامنا
عاشوا عىل الحب أفواها وأفئدة
باتوا عىل البؤس والنعامء إخوانا
جملة كرياال
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والشــاعر خليــل مــردم بــك الــذي إســتخدم الخيــال كثــرا
حتــى يف املديــح ويقــول يف مولــد الرســول:
تبسم الفجر عن ميالد مؤمتن
لواله فجر الهدى يف الكون ما وضحا
لوال محمد ظل الناس بعضهم
ربا لبعض وما كان الهدى رحجا
ساوى برشعته ما بني أمته
فأكرم الناس عند الحق من صلحا
والشــاعر الفلســطيني أحمــد محمــد الصديــق الــذي
أخــرج ديــوان ’نــداء الحــق ويصــف فيــه الرســول ويذكــر
معجزا تــه:
إن الرسول لكل خري قدوة
والخري مثل رسوله مل يصحب
سل أم معبد ما لشاتك أخصبت
وهي التي من قبلها مل تخصب
هل تسمعني ثغاءها ودعاءها؟
هايت إناءك أم معبد وإحلبي
الرضع فاض بلمسة ميمونة
يا أم معبد صدقي ال تعجبي

وهكــذا نــرى كثــرا ممــن مدحــوا الرســول مــن شــعراء
العــر الحديــث حتــى أنهــم دونــوا يف هــذا الفــن مثــل
زيك املحاسني من دمشق وعبد القادر حداد وبدوي
الجمــل مــن ســورية وال ننــى هنــا مــا قامتبــه الهنــد مــن
اإلســهامت يف هــذا الفــن حيــث أنجبــت كثــرا مــن
العباقــر الذيــن برعــوا فيــه ونكتفــي بذكــر إثنــن منهــم
يف العــر الحديــث أوال حبيــب الرحمــن الديوبنــدي
املتويف سنة  1929امليالدية والذي عمل ديوان بإسم
’معني اللبيب يف جمع قصائد الحبيب‘ وثانيا الشاعر
الصــويف الكبــر مــن كــرال القــايض عمــر البلنكــويت
فبالجملــة فــإن املدائــح النبويــة هــي تلــك القصائــد
التــي قيلــت يف مــدح النبــي ﷺ مــع مــا فيهــا مــن تعــداد
لصفاتــه وإظهــار الشــوق لرؤيتــه وزيــارة قــره واألماكــن
املقد ســة التــي ترتبــط بحيا تــه ونظــم ســرته شــعرا
واإلشــادة بغزواتــه وصفاتــه املثــى والصــاة عليــه تقديــرا
وتعظيام وكانت البدايات األوىل لهذا الفن يف الشعر
العــريب مــع مولــد النبــي نفســه ولكنــه مل يزدهــر إال مــع
الشعراء يف فرتة العصور املتأخرة وخاصة مع الشاعر
البوصــري يف القــرن الســابع الهجــري وكانــت قصيدتــه
‘الكــواكل الدريــة يف مــدح خــر الربيــة’ املشــهورة ب ـ
’الــردة‘ هــي النمــوذج املرمــوق مــن بــن تلــك املدائــح
بــل كانــت القــدوة املثــى ملــن جــاء بعــد البوصــري.

املصادر واملراجع
الكتب:

1 )1جابــر عبــد الرحمــن ســامل يحيــى ،بــردة البوصــري ومعارضاتهــا
يف العــر الحديــث دراســة وتحليــل وموازنــة ،جامعــة األزهــر
مبــر 1978 ،م  1398 /ه ـ

4 )4محمــد عبــد املنعــم خفا جــي الدكتــور ،األدب يف الــراث
الصــويف ،مكتبــة غر يــب

5 )5محمود رزق سليم ،األدب العريب وتاريخه يف عرص املامليك

والعثامنيــن والعــر الحديــث ،مطابــع دار الكتــاب العــريب

2 )2حســن حســن ،ثالثيــة الربديــة بــردة الرســول ﷺ ،دار الكتــب

مبــر 1957 ،م  1377 /ه ـ

3 )3محمــد زعلــول ســام الدكتــور ،األدب يف العــر الفاطمــي

العاملية للنرش – لونجامن1991 ،

القطريــة –الدوحــة  1400ه ـ

الكتابــة والكتــاب ،منشــأة املعــارف باإلســكندرية
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يليلحت ةسارد ،اهروطتو ةيوبنلا حئادملا ةأشن

6 )6محمود عيل ميك الدكتور ،املدائح النبوية ،الرشكة املرصية
7 )7نادية محمود مصطفى ،العرص اململويك من تصفية الوجود

الصليبي إىل بداية الهجمة األوربية الثانية ،العالقات الدولية

يف التاريــخ اإلســامي الجــزء العــارش ،القاهــرة  1996م /
 1317ه ـ

1414رياض محناية ،املدائح النبوية يف الشعر العريب2009 ،

1515زيك مبــارك ،املدائــح النبويــة :خيــوط نورانيــة تصــل مــايض
األدب العــريب بحــارضه ،جريــدة الريــاض 24 ،ينايــر 2005

8 )8ياســن األيــويب الدكتــور ،آفــاق الشــعر العــريب يف العــر

1616مــي كــال الديــن ،رشف الديــن البوصــري شــاعر ســخر شــعره

9 )9املجموعة النبهانية يف املدائح النبوية

1717عيل سليمي ،محمد نبي أحمدي ،املدائح النبوية يف الشعر

1111إبراهيــم محمــد حمــزة ،املديــح النبــوي :فــن محبــة الرســول،

1818محمــد رضــوان الدايــة الدكتــور ،مــن واقــع حــال االدب والنقــد

1212جميــل حمــداوي الدكتــور ،شــعر املديــح النبــوي يف األدب

1919محمــد ســعيد صمــدي الدكتــور ،الــردة يف حقــل الدراســات

اململــويك ،مطبعــة جــروس ،الطبعــة األوىل  1995م  1415 /ه ـ
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�أحكام الأ�سرى بني الفقة الإ�سالمي واحلديث النبوي
والقوانني الدولية  -درا�سة مقارنة
د .ماجد محمد عبده الداللعه

مأستاذ مساعد /قسم الدراسات اإلسالمية ،السنة التحضريية ،جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

الفصل األول :األحكام الفقهية لألرسى يف
الفقه اإلسالمي
مقدمةَ :وضْ ُع األرسى يف العامل قبل وأثناء ظهور اإلسالم

كان األرسى قدميًــا يعاملــون معاملــة بالغــة الســوء
حيــث أنهــم كانــوا يذبحــون أو يقدمــون قرابــن لآللهــة،
ثــم رؤى بعــد ذلــك االنتفــاع بهــم ،فحــل االســرقاق محــل
القتــل ،وصــار األرسى يســتعبدون ويتخــذون للبيــع
والرشاء ،ومن أمثلة األمم التي عاملت األرسى بقسوة
ال هــوادة فيهــا الفــرس واإلغريــق ،فقــد كانــوا ينكلــون
1
بأرساهــم ويعرضونهــم للتعذيــب والصلــب والقتــل.
هــذا حالهــم ولكــن اإلســام يشء آخــر! نظ ـ ًرا ل ِق ـدَمِ
را ،كان البُ ـ َّد أن
الحرب واشــتعالها بــن بنــي البرش كث ـ ً
يصبح أحد األطراف غالبًا واآلخر مغلوبًا ،وهذا الغالب
يستويل عىل ما للمغلوب ،بل وعىل املغلوب نفسه
س
سـ َّمى بــاألَ ْ ِ
إن اســتطاع ذلــك ،وأوالده أيضـاً ،وهــو مــا يُ َ
والس ْبي .ويف هذه الحالة يصبح األسري فاق ًدا لح ّريته،
َّ
آسه ،وال ميلــك مــن أمــر نفســه شــيئًا؛ لــذا يتوقــف
يتبــع ِ َ
مــدى العنايــة التــي يحصــل عليهــا األســر عــى ضم ـرِ
و ِديــنِ وأخــاقِ ِ
آسِه .وقــد تع ـ ّددت وتن ّوعــت أســاليب
التعامــل مــع األرسى مــن ديانــة إىل أخــرى ،ومــن مجتمــع
إىل آخــر ،ومــن زمــن إىل آخــر.

 .١تعامل اليهود مع أرسى الحرب

يعتقــد اليهــود أنهــم أرقــى الشــعوب ،وأنهــم يتم َّيــزون عــن
28

ســائر األجنــاس ،كــا يعتقــدون أ َّن متيُّزهــم هــذا إمنــا
ـرب قــد وهبهــا لهــم ،وقــد جــاء يف ِ
سـ ْف ِر
هــو نعمــة مــن الـ ّ
ـرب إلهكــم؛
التثنيــة مــن التــوراة املح َّرفــة“ :أنتــم أوالد الـ ّ
ـرب
ألنكــم شــعب ُم َقـ َّدس للــرب إلهــك ،وقــد اختــارك الـ ّ
خاصــا فــوق جميــع الشــعوب عــى
لــي تكــون لــه شــع ًبا
ًّ
وجــه األرض” .2وانطالقًــا مــن هــذه النظــرة يعتقــد اليهــود
ـرب لهــم باســرقاق
أن الوســيلة املُثْـ َ
ـى لتحقيــق وعــد الـ ّ
شــعوب األرض هــي الحــرب ،ومــن هنــا كانــت حــروب
اليهود ضد غريهم حروبًا تدمريية ،والهدف منها اإلبادة
للبــر أو اســتعبادهم وإذاللهــم ،ويستشــهدون لذلــك
بنصــوص يف كتبهــم“ :فتــرب ســكان تلــك املدينــة
بح ّد السيف ،وتح ِّرمها – التحريم مبعنى القتل – بكل
مــا فيهــا مــع بهامئهــا بحــد الســيف ..تجمــع كل أمتعتهــا
إىل وســط ســاحتها ،وتحرق بالنار املدين َة وكل أمتعتها
ـرب إلهــك؛ فتكــون تـاًّ إىل األبــد ال ت ُب َنــى بَ ْعـ ُد”
كاملــة للـ ّ
.3وحتــى إذا عقــد اليهــود الصلــح مــع أعدائهــم ،فإنهــم
بهذا الصلح يستعبدون عد ّوهم ويستبيحون أرضه ،وال
يكــون لهــم مــن هــذا الصلــح إالّ اســمه فقــط ال حقيقتــه،
وقد جاء يف ِ
سـ ْف ِر التثنية” حني تقرتب من مدينة ليك
تحاربهــا اســتدعها للصلــح؛ فـ ِإ ْن أجابتْــك عــى الصلــح،
وفتحــت لــك ،فــكل الشــعب املوجــود فيهــا يكــون لــك
ملت
للتسخري ،ويُستعبد لك ..وإ ْن مل ت ُساملك بل َع ْ
ـرب إلهــك إىل
رصهــا ،وإذا دفعهــا الـ ّ
معــك حربًــا ،فحا ْ
4
يــدك؛ فــارضب جميــع ذكورهــا بحــد الســيف . ”...وكــا
يكــون اليهــود يف حروبهــم وحوشً ــا وســيلتهم التســخري

 ةسارد  -ةيلودلا نيناوقلاو  يوبنلا ثيدحلاو يمالسإلا ةقفلا نيب ىرسألا ماكحأ

وغايتهــم التدمــر؛ فإنهــم كذلــك يف أعقــاب الحــروب
ال يخضعــون لقاعــد ٍة يف األرس والســبي“ :إذا خرجــت
ـرب إلهــك إىل يــدك،
ملحاربــة أعدائــك ،ودفعهــم الـ ّ
وســبيت منهــم ســبيًا ،ورأيــت يف الســبي امــرأة جميلــة
الصــورة ،والتصقــت بهــا ،واتخذتهــا لــك زوجــة؛ فحــن
ت ِ
ُدخلُهــا إىل بيتــك تحلــق رأســها ،وتقلــم أظافرهــا ،وتنــزع
5
ثيــاب ســبيها عنهــا” .وهكــذا كان اليهــود يتعاملــون مــع
أرساهــم ،مــا يُ ْن ِبــيء عــن نفســية مألهــا الحقــد عــى
ب اإلفساد يف األرض ،فكان هذا
الغري ،واستب َّد بها ُح ُّ
هــو منهجهــا يف التعامــل مــع أرسى الحــرب.

 .2تعامل الدول العاملية آنذاك مع أرسى الحرب:

مل يختلــف وضــع ا لــدول العامليــة عــن ســابقه يف
تعاملهــم مــع األرسى؛ إذ كان مصري األســر أن يُذبــح
ِى بعــد ذلــك االنتفــاع
أو يُق ـ َّدم قرابــن لآللهــة ،ثــم ُرؤ َ
بهــم ،ف َحـ َّـل االســرقاق محــل القتــل ،وصــار األرسى
يُســتعبدون ،ويُتَّ َخ ـ ُذ ون للبيــع وا لــراء!
ومــن أمثلــة األمــم التــي عاملــت األرسى بقســوة
ال هــوادة فيهــا :ال ُف ـ ْرس واإلغريــق؛ فقــد كانــوا يُ َن ِّكلــون
بأرساهــم ،ويع ّرضونهــم للتعذيــب والصلــب والقتــل.6
ولقــد منــح القانــون الرومــاين للاملــك الحــق يف إماتــة
عبــده أو اســتحيائه ،وكَـ ُـرَ الرقيــق يف عهدهــم حتــى
ذكــر بعــض مؤرخيهــم أن األرقــاء يف املاملــك الرومانيــة
7
يبلغــون ثالثــة أمثــال األحــرار.
أمــا العجيــب فهــو أنهــم (أي الرومــان) كا نــوا
يســتخدمونهم أيضً ــا كوســائل للرتفيــه والتســلية؛ فكانــوا
يضعــون هــؤالء األرسى مــع الوحــوش املفرتســة يف
أقفاص مغلقة ،بينام يستمتع األمراء والوزراء مبشاهدة
الوحــوش وهــي تفرتســهم !8واألنــى مــن ذلــك مــا حدث
عىل سبيل املثال -يف عهد اإلمرباطور (فسبسيان)،حيث حارص الروما ُن اليهو َد يف القدس  -وكان اليهود
يســمونها أورشــليم -ملــدة خمســة أشــهر ،انتهــت يف
سبتمرب سنة 70ميالدية ،ثم سقطت املدينة يف أش ّد

هزميــة ُمهينــة عرفهــا التاريــخ؛ حيــث أمــر الرومــان اليهــو َد
أن يقتلــوا أبناءهــم ونســاءهم بأيديهــم ،وقــد اســتجاب
اليهــود لهــم مــن ش ـ ّدة الرعــب ،وطم ًعــا يف النجــاة!!
ثــم بــدأ الرومــان يجــرون القرعــة بــن كل يهوديّــن ،ومــن
يَ ُفـ ْز بالقرعــة يقــوم بقتــل صاحبــه ،حتــى أُ ِبيــد اليهــود يف
القــدس عــن آخرهــم ،وســقطت دولتهــم ،ومل ينـ ُـج منهــم
ســوى الرشيــد وأولئــك الذيــن كانــوا يســكنون يف أماكــن
9
بعيــدة.
ويف الهنــد كان األســر يقــع ضمــن الطبقــة الرابعــة
واألخــرة يف تقســيم طبقــات املجتمــع عندهــم ،وهــي
طبقــة شــودر ،وهــم املنبــوذون ،والذيــن هــم أَ َح ـ ُّ
ط مــن
ـر ُح القانــون بأنّــه مــن
البهائــم ،وأذل مــن الــكالب ،ويُـ َ ِّ
ســعادة شــودر أن يقومــوا بخد مــة الرباهمــة (طبقــة
الكهنة والحكام) دون أَ ْجر!! وكفَّارة قتل الكلب والقطة
والضفدعــة والبومــة مثــل كفــارة قتــل الشــودر ســواء
بســواء.10

 .3تعامل القبائل العرب ّية مع أرسى الحرب:

مــا فَ ِت ـأَت الحــرب تشــتعل بــن حــن وآخــر بــن القبائــل
العربيــة بدافــع العصبيــة وال َق َبل ّيــة .ومــا ال شَ ـ ّ
ـك فيــه
أنّــه كان لهــذه الحــروب املســتم ّرة نتائــج َوبِيلَــة عــى
الفريــق املنهــزم؛ وذلــك ملــا يرتتّــب عــى الهزميــة مــن
ســبي النســاء والذريّــة والرجــال إن قُـ ِـدر عليهــم ،وقــد يتــم
قتلهــم ،أو اســرقاقهم وبيعهــم عبي ـ ًدا ،ومل يكــن هنــاك
سـ َّمى باملـ ِّن عليهــم أو إطــاق رساحهــم دون مقابــل،
مــا يُ َ
فقــد كانــت تلــك الحــروب متثــل أَ َحـ َد الروافــد األساسـيّة
لتجارة العبيد التي كانت إحدى دعامات االقتصاد يف
الجزيرة العربيّة ،وقد استم ّرت هذه الحروب بني القبائل
العرب ّيــة حتــى غلــب عليهــا اإلســام ،مثــل حــروب األوس
ب مكــة وغريهــا.
والخــزرج يف املدينــة ،وبكــر و ُخ َزاعــة قُـ ْر َ

املبحث األول :معنى األسري لغة واصطالحا:
 - 1األرسى جمــع أسـرٍ ،ويجمــع أيضـاً عىل أســارى

وأسارى.

جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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واألســر لغ ـةً :مأخــو ٌذ مــن اإلســار ،وهــو القيــد،
كل أخيـ ٍـذ أســرا ً
ألنّهــم كانــوا يش ـ ّدونه بالقيــد .فس ـ ّمي ّ
محبوس يف ٍ
ٍ
ري.
وكل
وإن مل يش ّد بهّ .
قيد أو سجنٍ أس ٌ
قــال مجاهـ ٌد يف تفســر قــول اللّــه ســبحانهَ {:ويُطْ ِع ُمو َن
يم َوأَ ِ
ريا} (اإلنسان)8:
الطَّ َعا َم َع َ
س ِكي ًنا َويَ ِت ً
ل ُح ِّب ِه ِم ْ
س ً
11
األســر :املســجون.
ـاوردي األرسى بأنّهم:
 - 2ويف االصطــاح :عـ ّرف املـ
ّ
ال ّرجــال املقاتلــون مــن الك ّفــار ،إذا ظفــر املســلمون
بهــم أحيــا ًء 12.وهــو تعريـ ٌـف أغلبـ ٌّـي ،الختصاصــه بــأرسى
الحرب ّيــن عنــد القتــال ،ألنّــه بتت ّبــع اســتعامالت الفقهــاء
كل من يظفر بهم
يتبي أنّهم يطلقونه عىل ّ
لهذا اللّفظ ّ
من املقاتلني ومن يف حكمهم ،ويؤخذون أثناء الحرب
ـرب فعليّـ ٍة ،مــا دام العــداء
أو يف نهايتهــا ،أو مــن غــر حـ ٍ
قامئـاً والحــرب محتملـةٌ.
الشيعــة قتــال
مــن ذلــك قــول ابــن تيميّــة :أوجبــت ّ
الك ّفــار ،ومل توجــب قتــل املقــدور عليهــم منهــم ،بــل إذا
أرس ال ّرجــل منهــم يف القتــال أو غــر القتــال ،مثــل أن
الســفينة إلينــا ،أو يضـ ّـل الطّريــق ،أو يؤخــذ بحيلـ ٍة
تلقيــه ّ
13
فإنّــه يفعــل بــه اإلمــام األصلــح”.
الصلة
 .3األلفاظ ذات ّ

كل مــا احتبــس
أ  -ال ّرهينــة :واحــدة ال ّرهائــن وهــي ّ
محتبس ،إالّ أ ّن األسري
بيش ٍء ،واألسري وال ّرهينة كالهام
ٌ
ـن أن يكــون إنســاناً ،14واحتباســه ال يلــزم أن يكــون
يتعـ ّ
مقابــل حـ ٍّـق.
ب  -الحبس :ض ّد التّخلية ،واملحبوس :املمسك
15
جه حيث يشاء ،فالحبس أع ّم من األرس.
عن التّو ّ
فالســبي أخــذ ال ّنــاس
والســباء :األرس،
ّ
الســبيّ :
جّ -
الســبي عــى
عبيــدا ً وإمــا ًء 16 ،والفقهــاء يطلقــون لفــظ ّ
مــن يظفــر بــه املســلمون حيّ ـاً مــن نســاء أهــل الحــرب
ويخصصــون لفــظ األرسى  -عنــد مقابلتــه
وأطفالهــم.
ّ
السبايا  -بال ّرجال املقاتلني ،إذا ظفر املسلمون
بلفظ ّ
17
بهــم أحيــا ًء.
 .4من يجوز أرسهم ومن ال يجوز:
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كل مــن وقــع يف يــد املســلمني مــن
أ .يجــوز أرس ّ
الحربيّني ،صبيّاً كان أو شابّاً أو شيخاً أو امرأةً ،األص ّحاء
منهــم واملــرىض ،إالّ مــن ال يخــى مــن تركــه رض ٌر وتعـذّر
نقلــه ،فإنّــه ال يجــوز أرسه عــى تفصيــلٍ بــن املذاهــب
يف ذلــك .فمذهــب الحنف ّيــة والحنابلــة ،وهــو مقابــل
األظهــر عنــد الشّ ــافعيّة :أنّــه ال يــؤرس مــن ال رضر منهــم،
وال فائدة يف أرسهم ،كالشّ ــيخ الفاين وال ّزمن واألعمى
18
وال ّراهــب إذا كانــوا م ّمــن ال رأي لهــم.

املبحث الثاين :حقوق األرسى يف اإلسالم
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تعــد قضيــة حقــوق اإلنســان مــن أهــم القضايــا املعارصة
التــي تشــغل أذهــان املفكريــن وفالســفة األخــاق منــذ
قــرون ،ألنهــا مــن أهــم املهــات وأوجــب الواجبات التي
تتطلــع إليهــا البرشيــة ،فهــي الســند الــذي يســاهم يف
تدعيــم الحقــوق اإلنســانية لألفــراد واملجتمعــات ،ويف
شــتى مجــاالت الحيــاة ســواء االقتصاديــة أو السياســية،
أو يف ظــروف الحــروب والرصاعــات .ويف هــذا العــر
عــر املدنيــة ،عــر الحضــارة؟  -أصبحــت هــذهالقضيــة هــي أم القضايــا ،فــا وقــع يف (هورشــيام
ونجــزايك) اليابانيــة ،و( صــرا وشــاتيال) اللبنانيــة،
و(حلبجــة) العراقيــة ،ويف البوســنة والهرســك ،ويف
كوســوفا ،وكشــمري والشيشــان ،و(جنني) الفلسطينية،
وســوريا والعــراق وغريهــا الكثــر ...يجعــل اإلنســان يقــف
حريان ـاً ،ويتســاءل أيــن حقــوق اإلنســان؟ ،والجــواب يف
الحقيقــة واضــح كالشــمس ،إنهــا الحــرب التــي تجعــل
اإلنســان ينــى إنســانيته ومبادئــه وأخالقــه ،إنــه الطــرف
األقــوى الــذي ينــى ضمــره ،إنهــا النفــس الرشيــرة
التــي تبحــث عــن الدمــاء واألشــاء مــن دون متييــز .ويف
ظــل التخبــط األعمــى للسياســة الدوليــة أصبــح اإلســام
يف هــذا الزمــن متهـاً بعــدم العنايــة بحقــوق اإلنســان،
وتأصيــل تلــك الحقــوق ،وهــذا يتطلــب بيــان تلــك
الحقوق ،وإيضاح موقف اإلسالم منها ،وبيان سامحته
وعدلــه ورحمتــه بالبــر ،الــذي قــرر منــذ أربعــة عــر

 ةسارد  -ةيلودلا نيناوقلاو يوبنلا ثيدحلاو يمالسإلا ةقفلا نيب ىرسألا ماكحأ

قرنـاً أن لإلنســان حقوقـاً ينبغــي أن تراعــى ،كــا أن عليــه
واجبــات ينبغــي أن تــؤدى ،وهــي يف الحقيقــة ال يغفلهــا
وال يتجاهلهــا كل منصــف ،وكل باحــث عــن الحقيقــة.
وقبل الخوض يف تفاصيل حقوق األرسى يف اإلسالم
أود أن أشري إىل أن القرآن الكريم حوى األفكار األساسية
املهمــة ،وتــرك تفاصيلهــا ومامرســتها وتطبيقاتهــا لألمــة
وفــق ضوابــط الرشيعــة اإلســامية ،فاهتــم بالكليــات
وفتــح املجــال لعقــول علــاء اإلســام ،وهــو بذلــك قــد
حــاز قصــب الســبق عــى غــره مــن األديــان األخــرى،
وحتــى القوانــن الوضعيــة .كــا أن حقــوق اإلنســان يف
اإلســام تقــوم عــى أســاس متــن مــن الحريــة والعدالــة،
وألجــل ذلــك حــرم اللــه الظلــم واالعتــداء وش ـ ّنع عــى
أهله وتوعدهم بالعذاب األليم ،كام أن العقل والواقع
يشــهد بأنــه ال توجــد دولــة أو ترشيــع يعطــي حريــة مطلقــة
بحيــث يتــرف اإلنســان مــن تلقــاء نفســه بــا قيــود أو
ضوابــط ،هــذا ال يوجــد عــى ظهــر األرض ،وال يقــول بــه
أحــد مــن البــر ،وألجــل ذلــك تضــع كل دولــة أو أمــة
قيــودا ً وضوابــط لهــذه الحريــة حســب قانونهــا الــذي
تحكــم بــه ،أمــا أمــة اإلســام فمصــدر حريتهــم نابــع مــن
كتاب الله وسنة رسوله ﷺ .وألجل ذلك أعطى اإلسالم
النــاس حريتهــم يف حــدود يف القــول والفعــل ،وحــرم
عليهــم الغيبــة والنميمــة ،والبهتــان وقــول الــزور والقــذف
واالســتهزاء.
إن الحــروب تعــد أكــر الظواهــر البرشيــة تأثــرا ً عــى
القيــم اإلنســانية ،ألنهــا ســبب يف إهــدار حيــاة األفــراد
واملجتمعــات ،فيصبــح اإلنســان ال قيمــة لــه ،وهــو مــا
يتطلــب حا جــة البــر للتغلــب عــى هــذه الظاهــرة
وضبط أحكامها بصورة تراعي القيم اإلنسانية الخالدة.
والحق أن ظاهرة األرسى تعد من أهم الظواهر الناتجة
عــن الحــروب يف قســوتها ومجافاتهــا للقيــم األخالقيــة.
لقــد وضــع اإلســام للحــروب نظام ـاً متميــزا ً ،وتفصي ـاً
دقيقـاً ألســبابها ،ووســائلها وغاياتهــا ،ومــن ينظــر ألحــكام
الحــرب يف الترشيــع اإلســامي يــرى أن اإلســام كان

لــه قــدم الســبق يف تنظيــم هــذه الظاهــرة ،فــا عجــب
وال غرابــة مــن ديــن اتســم بالرحمــة واإلنســانية أن يفــرض
الرحمــة واإلنســانية يف معاملــة أرسى الحــرب ،يف
وقــت كانــت فيــه جميــع األمــم األخــرى تقتــل األرسى أو
تســتعبدهم.
وإن مــن يتأمــل تــراث اإلســام يف مســألة األرسى،
ويطلــع عــى مــا دونــه علــاء اإلســام عــن األرسى
وحقوقهــم يف اإلســام يلحــظ بجــاء أن اإلســام يجنــح
باســتمرار إىل تغليــب الجانــب اإلنســاين يف معاملــة
األرسى ،واألهــم مــن ذلــك أن اإلســام أخضــع معاملــة
األرسى لنظــام محكــم وترشيــع مــدون ،ال يجــوز بــأي
حــال مــن األحــوال تجــاوزه أو التعــدي عليــه ال ســيام
تحــت ضغــط الحــاالت النفســية املتوتــرة التــي تولدهــا
الحــروب واالنتصــارات .ولنــا أن نســأل عــن تعر يــف
األســر؟ فنقــول :إن األســر هــو الحــريب الــذي أرس يف
حــال الحــروب مــع املســلمني ،وبعبــارة أخــرى :األرسى
هــم الرجــال الذيــن يقعــون يف قبضــة عدوهــم أحيــاء يف
حــال الحــرب ،ويف الفقــه يطلــق أرسى الحــرب عــى
األعــداء املحاربــن الذيــن أظهــروا العــداوة لإلســام
وصممــوا عــى محاربتــه بالعمــل ،فســقطوا يف أيــدي
املســلمني املجاهديــن الذيــن أرادوا إعــاء كلمــة اللــه
تعــاىل .وبهــذا يدخــل كل مــن يحمــل الســاح ضــد
اإلســام ،وهــو قــادر عــى الحــرب ،ســواء أكان جندي ـاً
أصلي ـاً ،أو متطوع ـاً ،أو مرتزق ـاً ،أو جاسوس ـاً ،فيخــرج
األطفال والشيخ والنساء ،والرهبان والفالحني ومطلق
العجــزة ،فلهــم معاملــة خاصــة .وســأجمل الحديــث عــن
هــذا املوضــوع املتشــعب يف أمــور أرى أنهــا األوىل
بالبيــان والتوضيــح:
األمـر األول :أن األرسى يقعون يف أيدي أعدائهم
كــا تقــع الغنائــم يف أيــدي املحاربــن ،ولكــن الحقيقــة
التــي يجــب أال تغيــب أن األصــل يف اإلنســان الحريــة،
وألجــل ذلــك قــرر اإلســام بســاحته وعدلــه أنــه ال يجــوز
أرس كل مــن تقــع عليــه أيــدي املســلمني مــن الكافريــن،
جملة كرياال
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وإمنــا يكــون ذلــك فقــط حيــث تكــون الحــرب وحيــث
يكــون املحاربــون .وقــد وضــع فقهــاء اإلســام أوصاف ـاً
ملــن يجــوز أرسه ،ورشوطـاً لوقــوع األرس حتــى أصبــح لــه
نظــام وحــدود معروفــة ومدونــة يف الرشيعــة اإلســامية
قبــل أن يعرفهــا فقــه القانــون الــدويل الحديــث بقــرون،
بــل ملــا ظهــرت ترشيعــات األرسى يف القانــون الــدويل
كان للفقــه اإلســامي نظرياتــه الخاصــة بــه ،والتــي تلتقــي
بالفقــه الــدويل أحيانـاً وتختلــف عنــه أحيانـاً أخــرى.
لقــد وردت نصــوص كثــرة يف القــرآن الكر يــم،
والســنة النبويــة الرشيفــة تحــث عــى معاملــة األرسى
معاملــة حســنة تليــق بــه كإنســان ،يقــول اللــه تعــاىل يف
ف أَيْ ِدي ُكــم ِّمـ َن
ســورة األنفــال{ :يَــا أَيُّ َهــا ال َّن ِبـ ُّـي قُــل لِّ َمــن ِ
ـرا ِّمـ َّـا
سى إِن يَ ْعلَــمِ اللّـ ُه ِ
ـرا يُ ْؤتِ ُكـ ْم َخـ ْ ً
ف قُلُو ِب ُكـ ْم َخـ ْ ً
األَ ْ َ
أُ ِخ َذ ِمن ُك ْم َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم َواللّ ُه َغفُو ٌر َّر ِحي ٌم} (األنفال ،اآلية:
 ،)70فــإذا كان املــوىل ســبحانه يعــد األرسى الذيــن
يف قلوبهــم خــر بالعفــو واملغفــرة ،فــإن املســلمني ال
ميلكــون بعــد هــذا إالّ معاملتهــم بأقــى درجــة ممكنــة
مــن الرحمــة واإلنســانية.
لقــد قــرر اإلســام بســاحته أ نــه يجــب عــى
املســلمني إطعــام األســر وعــدم تجويعــه ،وأن يكــون
الطعام مامثالً يف الجودة والكمية لطعام املسلمني،
أو أفضــل منــه إذا كان ذلــك ممكن ـاً ،اســتجابة ألمــر
اللــه تعــاىل يف قولــه يف ســورة اإلنســانَ {:ويُطْ ِع ُمو َن
س ـ ِكي ًنا َويَ ِتيـ ًـا َوأَ ِ
را} (اإلنســان:
الطَّ َعــا َم َعـ َ
ـى ُحبِّ ـ ِه ِم ْ
سـ ً
 ،)8ويــروى أنــه ﷺ أطعــم بعــض األرسى ورواهــم بيــده
الكرمية ،ويقول أبو عزيز بن عمري ،وكان أحد أرسى بدر
حــول معاملتــه“ :كنــت يف رهــط األنصــار حــن أقبلــوا
مــن بــدر ،فكانــوا ق ّدمــوا غذاءهــم وعشــاءهم خصــوين
بالخبــز وأكلــوا التمــر ،لوصيــة رســول اللــه -ﷺ -إياهــم
بنــا ،فــا تقــع يف يــد رجــل منهــم كــرة خبــز إال نفحنــي
ي ومــا
بهــا فأســتحي فأردهــا عــى أحدهــم فريدهــا ع ـ ّ
ميســكها 20.كــا قــرر اإلســام بســاحته وعدلــه ورحمتــه
أنــه يجــب معاملــة األســر بالحســنى وعــدم إهانتــه أو
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إذاللــه ،روى الطــراين عــن أيب عزيــز أن رســول اللــه
ﷺ قــال“ :اســتوصوا باألســارى خــرا ً”  ،21ومــن هــذا
املنطلــق ال يجــوز تعذيــب األســر ألجــل الحصــول عــى
معلومــات عســكرية عــن جيــش العــدو ،فقــد ســئل
مالــك رحمــه اللــه“ :أيُع ـذّب األســر إن رجــي أن يــدل
22
عــى عــورة العــدو؟ فقــال :مــا ســمعت بذلــك”.
إنهــا ســاحة اإلســام ورحمتــه التــي مل يبلغهــا القانــون
الدويل اإلنســاين املعارص ،وأخص بذلك معاهدات
“جنيف” 1929م1949 ،م ،و”الهاي” لحقوق اإلنسان،
وحقــوق أرسى الحــروب.
ومــن الواجبــات التــي قررهــا اإلســام كســوة األســر
كسوة الئقة به تقيه حر الصيف وبرد الشتاء ،فقد ثبت
عــن رســول اللــه ﷺ مــن حديــث جابــر ريض اللــه عنــه أنــه
ملا كان يوم بدر أيت باألسارى ،وأيت بالعباس ومل يكن
عيه ثوب ،فنظر رســول الله ﷺ فوجد قميص عبد الله
بــن أيب بــن الحــارث يقــدر عليــه فكســاه إيــاه ،23كــا ورد
أنه عليه السالم كسا بعض األسارى من مالبسه .ومن
الحقــوق التــي قررهــا اإلســام لألســر حقــه يف مامرســة
24
شــعائر دينــه خــال فــرة أرسه.
األمـــر الثــاين :عنــد اســتقراء أحــكام األرسى التــي
وقعــت يف غــزوات الرســول ﷺ ،والرسايــا التــي قــام
بهــا أصحابــه نجــد أن مصــر األرسى حــدد يف أمريــن،
أحدهام العفو واملن ،واآلخر الفداء ،وقد أكد عليهام
العلــاء ،كــا ورد يف اآليــة الكرميــة التــي تحكــم الوضــع
الرشعي لألرسى غري املســلمني يف دولة اإلســام يف
ـاب
ب ال ِّرقَـ ِ
ـر َ
ســورة محمد{:فَـ ِإذا لَ ِقيتُـ ُم ال َِّذيـ َن كَ َفـ ُروا فَـ َ ْ
َحتَّــى إِذَا أَثْخَنتُ ُمو ُه ـ ْم فَشُ ـ ُّدوا الْ َوثَـ َ
ـاق فَ ِإ َّمــا َم ًّنــا بَ ْع ـ ُد
ب أَ ْوزَا َر َهــا َذلِـ َ
ـك َولَ ـ ْو يَشَ ــاء
َوإِ َّمــا ِف ـ َداء َحتَّــى تَضَ ـ َع الْ َح ـ ْر ُ
ـر ِم ْن ُهـ ْم َولَ ِكــن لِّيَبْلُـ َو بَ ْعضَ ُكــم ِببَ ْعـ ٍ
ـض َوال َِّذيـ َن
اللَّـ ُه َلنتَـ َ َ
ف َسبِيلِ اللَّ ِه فَلَن يُ ِ
ض َّل أَ ْع َملَ ُه ْم} (محمد،)4:
قُ ِتلُوا ِ
ومعنــى اآليــة أن عــى املجاهديــن املســلمني عنــد
لقائهــم بالكفــار يف ســاحة الوغــى أن يعملــوا الســيف
يف رقابهم ،وبعد إثخانهم بالجراح وإنهاكهم إىل درجة

 ةسارد  -ةيلودلا نيناوقلاو يوبنلا ثيدحلاو يمالسإلا ةقفلا نيب ىرسألا ماكحأ

الوهــن ،عليهــم القبــض عليهــم وتقييدهــم والتحفــظ
عليهــم حتــى تضــع الحــرب أوزارهــا ،وعنــد ذلــك يحــق
للمســلمني امل ـ ّن عليهــم بإطــاق رساحهــم بــدون أي
مقابــل أو مفاداتهــم مبــال.
 .1أما األول فهو العفو عن األسري وإطالق رساحه
مجاناً دون مقابل ،وقد حكم به الرســول الكريم ﷺ يف
كثري من غزواته ،كام هو مدون يف سريته عليه السالم،
وال غــرو يف ذلــك فــإن اللــه ســبحانه بــدأ باملــن عندمــا
قــال( :فإمــا من ـاً بعــد وإمــا فــداء حتــى تضــع الحــرب
أوزارها) ،ومدح من يتصف بصفة العفو والصفح(:وإن
تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم) ،وهكذا
كان العفــو هــو األول ألنــه مــن شــيمة املصطفــي ﷺ،
حتى إنه كان يطلق األسري مبجرد بسيط ،أو تدخل رجل
مــن املؤمنــن يطلــب حريــة األســر ،وكان عليــه الســام
يتمنــى أن يتدخــل أحدهــم ،حتــى إنــه متنــى حيــاة أحــد
الكفــار مــن الذيــن ماتــوا ليتدخــل يف أرسى بــدر ليطلــق
رساحهم ،وهو املطعم بن عدي ،كل هذا وذاك يدل
داللــة أكيــدة مــا للعفــو مــن قيمــة ومــن قدســية ،وألجــل
ذلــك حــث اإلســام النــاس عــى تطبيــق هــذه الصفــة،
وأعظــم التطبيــق حــن يكــون ذلــك مــع أرسى الحــرب.
 .2أمــا الثــاين وهــو فــداء أرسى الحــرب :فاألســر
إمــا أن يفــدي نفســه باملــال ،كــا وقــع ذلــك يف أرسى
غــزوة بــدر الكــرى ،أو يفــدى برجــل مســلم أســر عنــد
الكفــار ،ومل يقتــر الرســول صــى اللــه عليــه ســلم عــى
الفداء باملال والرجال ،بل جعل الفداء بتعليم األسري
أوالد املســلمني الكتابــة والقــراءة ،وهــذه أســهل مهمــة
بالنســبة لألســر ومل يســبق إليهــا رســول اللــه ﷺ ،وهــذا
يــدل عــى مــا لهــذا الديــن مــن تطلــع إىل الحريــة وإىل
محاربــة الجهــل الفكــري واالعتقــادي عــى حــد ســواء،
وأنه يتطلع إىل دولة العلم والتفكري الصحيح واالعتقاد
بالتوحيــد ،ولألســف فــإن اإلنســانية مل تنتبــه حتــى يومنــا
هــذا إىل هــذا الحكــم النبــوي الكريــم الــذي طبقــه ســيد
الخلــق عليــه أفضــل الصــاة والســام منــذ أربعــة عــر

قرناً ،يف وقت مل تكن للثقافة قيمة وال لألسري حاجة،
وال توجــد جمعيــات دوليــة أو منظــات تهتــم بــاألرسى.
وقــد ذكــر بعــض العلــاء أن القتــل يعــد خيــارا ً ثالثـاً،
لكــن الصحيــح أن القــرآن الكريــم ليــس فيــه أي نــص يبيــح
قتل األســر ملجرد أنه أرس ،ورأي الفقهاء مســتقر عىل
أن التــي يف ســورة األنفــالَ { :مــا كَا َن لِ َن ِبـ ٍّـي أَن يَ ُكــو َن لَـ ُه
ف األَ ْر ِ
ض ال ُّدنْ َيا َواللّ ُه
ض تُرِي ُدو َن َع َر َ
سى َحتَّى يُث ِْخ َن ِ
أَ ْ َ
يُ ِري ـ ُد ِ
اآلخ ـ َر َة َواللّ ـ ُه َع ِزي ـ ٌز َح ِكي ـ ٌم} (األنفــال ،اآليــة،)67 :
تتعلــق بواقعــة معينــة أراد بهــا املســلمون أن يأخــذوا
أرسى رغبــة يف مفاداتهــم باملــال ،وذلــك قبــل تحقــق
الهــدف األســايس مــن املعركــة وهــو إعــاء كلمــة اللــه،
وقــال املصطفــي ﷺ “ :ال يَتَ َعاطَــى أَ َح ُدكُ ـ ْم ِم ـ ْن أَ ِ
س ـرِ
أَ ِخي ـ ِه فَيَ ْقتُلَ ـ ُه “ ،25واألخبــار يف ذلــك كثــرة جــدا ً ،مــا
يضيــق املقــام بذكــره.
 .3األم ــر الثالــث واألخ ــر :وهــو مســألة التطبيــق،
فالتطبيــق هــو النتيجــة وهــو الثمــرة لهــذه الحقــوق،
فــا جــاء بــه اإلســام ،ومــا هــو مــدون يف األنظمــة
والترشيعــات الدوليــة عــن األرسى ،أمــر ال يختلــف عليــه
اثنان ،فليس هناك جهل باألنظمة وال بالقوانني ،ولكن
لألســف ال يلتفــت لتلــك الحقــوق وتلــك األنظمــة ،إنهــا
حكايــة تســلط القــوي عــى الضعيــف ،فأيــن املبــادىء
واألخــاق؟ ،أيــن القيــم واملثــل اإلنســانية؟ ،إن الواقــع
ليشــهد ،ويزخــر بالشــواهد التــي تعــد عــارا ً عــى جبــن
اإلنســانية ،هــذه الشــواهد مل تــأيت مــن دول متســلطة
فحســب ،بل مع تســلطها تدعي الحرية ،واملثالية يف
رعاية حقوق اإلنسان ،بل وحقوق الحيوان ،وأكتفي مبا
يحصــل اآلن يف (قونتنامــو) الجزيــرة الكوبيــة مــن أعظــم
دول العــامل قــوة ،وأعظــم دول العــامل مطالبــة بحقــوق
اإلنســان حيــث تضــع األرسى املشــكوك يف أمرهــم
يف أقفــاص كأقفــاص القــردة ،يف الخــاء ،ومبعاملــة
ال تعامــل بهــا الحيونــات فضـاً عــن اإلنســان ،والشــاهد
اآلخــر مــا حصــل يف مخيــم جنــن بفلســطني املحتلــة،
فألجــل مجموعــة مــن املجاهديــن الفلســطينني ،يقــوم
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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اليهــود بإبــادة املخيــم عــن بكــرة أبيــة ،وهــدم البيــوت
عــى مــن فيهــا مــن نســاء وأطفــال وشــيوخ ،ومــع هــذا
يرفضــون أي لجنــة لتقــي الحقائــق ،فلــك اللــه أيهــا
الشــعب األعــزل ،أيــن املنظــات اإلنســانية؟ ،أيــن
الضمري اإلنساين من هذا الفجائع؟ أين الذين يريدون
حاميــة العــامل مــن اإلرهــاب؟ أيــن هــؤالء الذيــن يدعــون
أنهــم وصلــوا إىل أعــى املراتــب يف املحافظــة عــى
حقوق اإلنسان ،وحقوق أرسى الحرب؟ إنه الوجه اآلخر
الذين يغيب عن كثري من الناس وبهذا أال نتفق جميعاً
عىل أن مسألة التطبيق هي الثمرة وهي الهدف الذي
تطمــح إليــه وتنشــده البرشيــة جمعــاء!!.
4ـ وكذلــك مــن حقــوق األرسى يف اإلســام مــن
حــق األســر عــدم إكراهــه عــى تــرك دينــه فــا يُكــره
عــى الدخــول يف اإلســام ،وإمنــا يُدعــى إىل اإلســام
بالتــي هــي أحســن ،ويف العــر الحــارض يعــرف هــذا
بالحريــة الدينيــة ،يقــول اللــه تعــاىل“ :يــا أيهــا النبــي
قــل ملــن يف أيديكــم مــن األرسى إن يعلــم اللــه يف
را مــا أخــذ منكــم ويغفــر لكــم
را يؤتكــم خ ـ ً
قلوبكــم خ ـ ً
واللــه غفــور رحيم”(األنفــال )70:ففيهــا اســتاملة لهــؤالء
األرسى ،وتجد يــد الد عــوة لهــم ،وفتــح بــاب التو بــة
أمامهم ،وترغيبهم مبا يعوضهم عام دفعوا من الفداء،
ويعدهــم إن هــم دخلــوا يف اإلســام طائعــن مختاريــن
بالرزق الوفري يف الدنيا واآلخرة واملغفرة ملا سلف من
ذنوبهــم قبــل اإلميــان ،ويف هــذا دليــل واضــح عــى أنهــم
ال يكرهــون عــى الدخــول يف اإلســام ،ومل يقــع قــط أن
أكره أسري عىل أن يدخل يف اإلسالم ،ومن األدلة عىل
ذلــك قصــة مثامــة بــن أثــال الحنفــي وهــي يف البخــاري
ومســلم من حديث أيب هريرة وكان مرشكاً أرسه جيش
املســلمني وربــط يف املســجد فأتــاه الرســول ﷺ وقــال
لــه( :مــا عنــدك يــا مثامــة) فقــال :عنــدي خــر يــا محمــد
إن تقتــل تقتــل ذا دم ،وإن تنعــم تنعــم عــى شــاكر ،وإن
كنــت تريــد املــال فســل منــه مــا شــئت ،فرتكــه رســول
اللــه ﷺ فلـ ّـا كان مــن الغــد قــال لــه مثــل ذلــك ،ويف
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اليــوم الثالــث قــال النبــي ﷺ( :أطلقــوا مثامــة) فأطلقــوه
فــإذا بــه يذهــب ويغتســل ويعــود فيقــول :أشــهد أن ال
إلــه إال اللــه وأشــهد أنــك رســول اللــه ،واللــه يــا محمــد مــا
كان عىل ظهر األرض وجه أبغض إيل من وجهك فقد
يل ،واللــه مــا كان
أصبــح وجهــك أحـ ّ
ـب الوجــوه كلهــا إ ّ
ي مــن دينــك فأصبــح
عــى ظهــر األرض ديــن أبغــض عـ ّ
يل ،واللــه مــا كان عــى وجــه
دينــك أحـ ّ
ـب الديــن كلــه إ ّ
يل من بلدك فأصبح بلدك أحب
األرض بلد أبغض إ ّ
26
يل.
البــاد كلهــا إ ّ
وهكــذا أثــرت هــذه املعاملــة الحســنة والخلــق
الكريــم ،يف اســتاملة قلــب رجــل غــر عــادي ،إنــه ليــس
من بسطاء الناس أو سذجهم ،بل هو سيد قومه ،ومل
يكــن إســامه إســام تقيــة أو خوفـاً عــى نفســه وحياتــه.
5ـ ومــن حقوقــه إطعا مــه مــا يكفيــه مــن الطعــام
وا لــراب ،ولهــذا يقــول اللــه ســبحانه وتعــاىل:
“ويطعمــون الطعــام عــى حبــه مســكيناً ويتي ـاً وأســرا ً
* إمنا نطعمكم لوجه الله ال نريد منكم جزا ًء وال شكورا ً”
(اإلنســان )9-8:ففــي هاتــن اآليتــن دليــل عــى أن
إطعــام األســر قربــة يتقــرب بهــا املؤمــن إىل ربــه ســبحانه
وتعــاىل ،ولهــذا قــال“ :نطعمكــم لوجــه اللــه” وفيهــا أ ّن
املؤمن يؤثر األسري حتى عىل نفسه “ويطعمون الطعام
عــى حبــه مســكيناً ويتي ـاً وأســرا ً” ومعنــى هــذا أنــه مل
يطعمــه مــا فضــل مــن قوتــه ،وإمنــا يطعمــه مــن طيــب
طعامــه مــع حاجتــه إليــه ومحبتــه لــه ،ولذلــك كان منــع
الطعــام عــن األســر مــن الكبائــر كــا جــاء يف حديــث
ابــن عمــر – ريض اللــه عنهــا – أن رســول اللــه ﷺ قــال:
ذبت إمرأة يف هرة ،سجنتها حتى ماتت ،فدخلت
“ ُع ْ
فيهــا النــار ،ال هــي أطعمتهــا وال ســقتها إذ حبســتها ،وال
هــي تركتهــا تــأكل مــن خشــاش األرض” 27رواه البخــاري
ـس مانع ـاً للمحبــوس مــن
ومســلم (فلــا كان الحبـ ُ
الترصف يف أمر معاشه وكسبه وجب عىل حابسه أن
يقوم بحقه ،ولو كان ذلك يف حق الحيوان ،فام بالك
باإلنس ــان الــذي كرمــه اللــه تبــارك وتعــاىل “ولقــد كرمنــا

 ةسارد  -ةيلودلا نيناوقلاو يوبنلا ثيدحلاو يمالسإلا ةقفلا نيب ىرسألا ماكحأ

بنــي آدم” (اإلرساء )70:ويكفــي أ ّن اللــه ســبحانه قــرن
ريا”
حق األسري باملسكني واليتيم “مسكيناً ويتيامً وأس ً
(اإلنســان )8:حثـاً عــى القيــام عــى إطعامــه واإلحســان
إليــه ،وقــد يكــون هــذا اإلحســان ســبباً يف هدايتــه ،كــا
كان األمــر يف شــأن مثامــة ريض اللــه عنــه.
 6ـ حقــه يف الكســوة والثيــاب املناســبة التــي تليــق
بــه وتجــدر مبثلــه وقــد روى البخــاري يف صحيحــه مــن
حديــث جابــر قــال“ :ملــا كان يــوم بــدر أيت بأســارى
وأيت بالعبــاس ،ومل يكــن عليــه ثــوب فنظــر النبــي ﷺ لــه
يب يقــدر عليــه
قميصـاً ،فوجــدوا قميــص عبــد اللــه بــن أ ّ
فكســاه النبي ﷺ إياه 28 .“ ....فاإلســام يضمن لألســر
حــق الكســوة والثيــاب املناســبة.
7ـ املأوى والسكن املناسب أياً كان فقد يُسكن
يف املسجد أو يُسكن يف سجن خاص ويكون مالمئاً
أو حتى يف بيوت بعض املؤمنني ،ويف عهد النبي ﷺ
مل يكــن هنــاك دار خاصــة لــأرسى وال للســجن ،ولهــذا
رمبــا ســجن األســر يف املســجد ،ورمبــا وزع األرسى
عــى املســلمني يف بيوتهــم إىل أن يُنظــر يف شــأنهم،
وقــد روى البيهقــي يف ُســننه عــن ذكــوان عــن عائشــة أن
النبــي ﷺ دخــل عليهــا بأســر وعندهــا نســوة ،فلهينهــا
عنــه فذهــب األســر فجــاء النبــي ﷺ فقــال يــا عائشــة:
(أيــن األســر؟) قالــت :نســوة كُـ َّن عنــدي فلهيننــي عنــه،
فذ هــب فقــال :رســول اللــه ﷺ «قطــع اللــه يــدك»
وخــرج فأرســل يف أثــره فجــيء بــه فدخــل النبــي ﷺ وإذا
عائشــة – ريض اللــه عنهــا – قــد أخرجــت يديهــا فقــال
ى بقطــع
مالــك :قالــت :يــا رســول اللــه إنــك دعــوت عـ َّ
وإن معلقــة يــدي أنتظــر مــن يقطعهــا ،قــال رســول
يــدي ّ
اللــه ﷺ أجننــت؟ ثــم رفــع يديــه وقــال( :اللهــم مــن كنــت
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دعــوت عليــه فاجعلــه لــه كفــار ًة وطهــو ًرا).
 8ـ ال يفــرق يف األرسى بــن الوالــدة وولدهــا أو بــن
الولــد ووالــده وبــن األخ وأخيــه ،وهــذا ورد يف حكــم
الســبي ،والســبي نــوع مــن األرس ،وإن كان يطلــق يف
الغالــب عــى النســاء والذريــة ،والتفريــق بينهــم وبــن

األرسى إمنــا هــو أمــر اصطالحــي ،وإالّ فالــكل أرسى،
وقــد جــاء يف حديــث رواه اإلمــام أحمــد وأهــل الســنن
الرتمــذي وابــن ماجــه مــن حديــث أيب مــوىس وأبــو داود
مــن حديــث عــي عــن أيب الــدرداء أ ّن النبــي ﷺ قــال:
(مــن فــرق بــن والــدة وولدهــا ـ يعنــي مــن الســبي ـ فــرق
اللــه بينــه وبــن أحبتــه يــوم القيامــة) قــال الرتمــذي :وهذا
حديــث حســن غريــب ،والعمــل عــى هــذا عنــد أهــل
العلــم مــن أصحــاب النبــي ﷺ وغريهــم ،كرهــوا التفريــق
يف الســبي بــن الوالــدة وولدهــا وبــن الولــد والوالــد
وبــن اإلخــوة .30
وأعجب من ذلك أ ّن الدارمي روى هذا الحديث،
وذكر يف أوله أن أبا أيوب ريض الله عنه كان يف جيش
ففــرق بــن الصبيــان وبــن أمهاتهــم مــن األرسى فرآهــم
يبكــون فجعــل يــرد الصبــي إىل أمــه ويقــول :إن رســول ﷺ
قــال( :مــن فــرق بــن والــدة وولدهــا فــرق اللــه بينــه وبــن
أحبتــه يــوم القيامــة ”31فانظــر كيــف بلــغ الرفــق والرحمــة
والشــفقة والعــدل باملســلمني يف الجمــع بــن اإلخــوة
وبــن اآلبــاء واألمهــات واألوالد مــن األرسى.
9ـ عــدم تعريضهــم للتعذيــب بغــر حــق فــا ميكــن
أن نعذبهــم مث ـاً ألنهــم قاتلونــا ،ومل ينقــل يف الــرع
أنــه أُمــر بتعذيبهــم ،وال أنــه حصــل لهــم تعذيــب خــال
عصــور العــزة اإلســامية ،وذلــك ألنــه إذا كان املســلم
مأمو ًرا بإكرامهم وإطعامهم وسقيهم والجمع بينهم فإن
تعذيبهم يتنايف مع هذا األمر ،اللهم إالّ أن يكون هناك
حــاالت خاصــة يتطلــب األمــر فيهــا أن ُيــس بــيء مــن
العــذاب قليــل ال يؤثــر عليــه مــن أجــل كشــف أمــور يُعلــم
أنهــا موجــودة عنــده كــا يف حديــث ابــن عمــر أن رســول
اللــه ﷺ قاتــل أهــل خيــر حتــى ألجأهــم إىل قرصهــم
فغلــب عــى األرض والــزرع والنخــل فصالحــوه عــى أن
يجلــوا منهــا ولهــم مــا حملــت ركابهــم ولرســول اللــه ﷺ
الصفــراء والبيضــاء ويخرجــون منهــا واشــرط عليهــم أن
ال يكتمــوا وال يغيبــوا شــيئاً فــإن فعلــوا فــا ذمــة لهــم وال
عهــد فغيبــوا مســكا فيــه مــال وحــي لحــي بــن أخطــب
جملة كرياال
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كان احتملــه معــه إىل خيــر حــن أجليــت النضــر فقــال
حي الذي جاء
حي ما فعل مســك ّ
رســول الله ﷺ لعم ّ
به من النضري فقال :أذهبته النفقات والحروب فقال:
العهــد قريــب واملــال أكــر مــن ذلــك فدفعــه رســول اللــه
ﷺ إىل الزبــر فمســه بعــذاب وقــد كان حـ ّـي قبــل ذلــك
دخــل خربــة فقــال :قــد رأيــت حـ ّـي يطــوف يف خربــة
ههنــا فذهبــوا وطافــوا فوجــدوا املســك يف الخربــة»..
الحديــث.32
وأمــا قتــل النبــي ﷺ بعــض األرسى فذلــك أل ّن لهــم
ســوابق وجرائــم يف حــق املســلمني اســتوجبت قتلهــم،
ولهــذا جــاء يف التــاج واإلكليــل أنــه قيــل ملالك :أيعذب
األســر إن ُرجــي أن يــدل عــى عــورة العــدو؟! فقــال :مــا
ســمعت بذلــك.
وكان جامعــة مــن الســلف يكرهــون قتــل األرسى،
والنبــي ﷺ مل يقتــل مــن األرسى خــال حروبــه الطويلــة
إالّ عــد ًدا قلي ـاً كانــوا مــن أكابــر عتــاة املرشكــن وقــادة
الحرب الرضوس الفاجرة ضد اإلسالم وأهله ،وميكن أن
نطلــق عليهــم حســب التعبــر املعــروف اليــوم (مجرمــي
حرب) وقد روى مســلم يف صحيحه أن رســول الله ﷺ
حــن بلغــه مقــدم أيب ســفيان ومــن معــه شــاور أصحابــه
فيــا يصنــع ،ويف القصــة أنهــم ظفــروا بغــام ،فأخــذوه،
فــكان أصحــاب رســول اللــه ﷺ يســألونه عــن أيب ســفيان
وأصحابــه ،فيقــول :مــايل علـ ٌم بــأيب ســفيان ،ولكــن هــذا
أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية ابن خلف ،فإذا قال ذلك
رضبــوه ،فقــال :نعــم أنــا أخربكــم هــذا أبــو ســفيان ،فــإذا
تركوه فسألوه فقال :مايل بأيب سفيان علم ،ولكن هذا
أبــو جهــل وعتبــة وشــيبة وأميــة بــن خلــف يف النــاس فــإذا
فلم
قال :هذا أيضاً رضبوه ورسول الله ﷺ قائ ٌم يصيل ّ
رأى ذلك انرصف ،قال“ :والذي نفيس بيده لترضبوه
33
إذا صدقكــم وترتكــوه إذا كذبكــم.
فهذا دليل عىل أنه ينبغي أال يكون هناك عدوان
عــى األرسى ،وال تعذيــب لهــم بغــر حــق ،وإذا كانــت
هــذه األشــياء كلهــا مطلوبــة فاإلســام يوجــب أن يكــون
36

لهــم العــاج املناســب واملعاملــة الحســنة وأن ال يظلــم
أحــد منهــم يف نفــس أو أهــل أو مــال.

املبحث الثالث :األدلة الرشعية عىل فكاك
األرسى وأقوال العلامء
أوالً :األدلة الرشعية عىل وجوب السعي يف فكاك األرسى

إ ّن النصــوص الرشعيــة العامــة التــي تحــث عــى تنــارص
املســلمني وتعاونهــم ال شــك أنهــا تتنــاول نــرة أرسى
املســلمني مــن بــاب أوىل ومــن تلــك النصــوص:
أن املسلمني أ ّمة واحدة كام قال الله تعاىل{:إِ َّن َه ِذ ِه
أُ َّمتُ ُك ـ ْم أُ َّم ـ ًة َو ِ
اح ـ َد ًة َوأَنَــا َربُّ ُك ـ ْم فَا ْع ُب ـ ُدونِ }األنبيــاء،92:
ـن
صلِ ُحــوا بَـ ْ َ
وقــال تعاىل {:إِنَّ َــا ا لْ ُم ْؤ ِم ُنــو َن إِ ْخ ـ َو ٌة فَأَ ْ
أَ َخ َويْ ُك ـ ْم َواتَّ ُقــوا اللَّ ـ َه لَ َعلَّ ُك ـ ْم ت ُ ْر َح ُمــو َن }الحجــرات.10:
قال القرطبي رحمه الله عىل هذه اآلية“ :إمنا املؤمنون
إخــوة :أي يف الديــن والحرمــة ،ال يف النســب ،ولهــذا
قيــل :أخــوة الديــن أثبــت مــن أخــوة النســب؛ فــإن أخــوة
النسب تنقطع مبخالفة الدين ،وإخوة الدين ال تنقطع
34
مبخالفة النسب”.
وقــد ثبــت يف الصحيحــن عــن ابــن عمــر أ ّن النبــي ﷺ
قــال( :املســلم أخــو املســلم ال يظلمــه وال يســلمه).
وثبــت يف الصحيحــن أيض ـاً عــن أيب هريــرة أن النبــي
ﷺ قــال (املســلم أخــو املســلم ال يظلمــه وال يخذلــه
وال يحقــره).
وثبــت فيهــا عــن النعــان بــن بشــر أن النبــي ﷺ قــال
(ترى املؤمنني يف تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل
الجســد إذا اشــتىك عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد
بالســهر والحمــى).
وثبــت فيهــا أيضـاً عــن أيب مــوىس األشــعري ريض اللــه
عنــه أن النبــي ﷺ قــال (املؤمــن للمؤمــن كالبنيــان يشــد
بعضــه بعضـاً ،ثــم شــبك بــن أصابعــه).
قال النووي “املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يخذله
وال يحقــره :أمــا كــون املســلم أخــا املســلم فســبق رشحــه
قريبــا ،وأمــا ال يخذلــه :فقــال العلــاء :الخــذل تــرك

 ةسارد  -ةيلودلا نيناوقلاو يوبنلا ثيدحلاو يمالسإلا ةقفلا نيب ىرسألا ماكحأ

اإلعانة والنرص ،ومعناه :إذا استعان به يف دفع السوء
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ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ومل يكن له عذر رشعي”.
وقال ابن رجب رحمه الله “ومن ذلك خذالن املســلم
ألخيه :فإن املؤمن مأمور أن ينرص أخاه كام قال النبي
صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( :انــر أخــاك ظاملــا أو
مظلومــا) قــال :يــا رســول اللــه ،أنــره مظلومــا فكيــف
أنرصه ظاملا؟ .قال( :متنعه من الظلم ،فذلك نرصك
إياه) خرجه من حديث أنس ،وخرجه من حديث جابر،
وخــرج أبــو داود مــن حديــث أيب طلحــة األنصــاري وجابــر
بن عبدالله عن النبي صىل الله عليه وآله وســلم قال:
(مــا مــن امــرئ مســلم يخــذل امــرأ مســلام يف موضــع
تنتهــك فيــه حرمتــه وينتقــص فيــه مــن عرضــه إال خذلــه
اللــه يف موضــع يحــب فيــه نرصتــه ،ومــا مــن امــرئ ينــر
مســلام يف موضــع ينتقــص فيــه مــن عرضــه وتنتهــك فيــه
حرمتــه إال نــره اللــه يف موضــع يحــب فيــه نرصتــه)،
وخرج اإلمام أحمد من حديث أيب أمامة بن سهل عن
أبيــه عــن النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم قــال( :مــن
أُذل عنــده مؤمــن فلــم ينــره وهــو يقــدره عــى أن ينــره
أذلــه اللــه عــى رؤوس الخالئــق يــوم القيامــة) ،وخ ـ ّرج
البــزار مــن حديــث عمــران بــن حصــن عــن النبــي صــى
اللــه عليــه وآلــه وســلم قــال( :مــن نــر أخــاه بالغيــب
وهــو يســتطيع نــره اللــه يف الدنيــا واآلخــرة) “ 36.وهــذه
النصــوص العامــة التــي تحــث عــى تالحــم املســلمني
وترابطهــم وتنارصهــم يــأيت بعــض الجهــال إلبطالها جملة
إذا مــا أردنــا إنزالهــا عــى األرسى وذلــك بقولهــم “ إن
مــا أصــاب األرسى هــو بســبب خطأهــم فــا أصابهــم
يســتحقونه ودعهــم يتحملــون تبعــات خطأهــم “ وبهــذا
القــول الجهــال يتنصــل املنهزمــون مــن إنــزال نصــوص
املنــارصة العامــة والخاصــة عــى هــؤالء األرسى ،وإذا
مل يكــن هــؤالء املجاهــدون أحــق النــاس بالنــرة وهــم
الذين فارقوا األهل واألوطان واألموال نرصة للمسلمني
يف أفغانستان ،فمن يا ترى يكون معنياً باملنارصة؟!.
علـاً أن ذلــك القــول الجاهــل يعــارض أصــول الرشيعــة،

وليــس يف الرشيعــة أبــدا ً مــا يــدل عــى أن املســلم إذا
أخطــأ  -لــو ســلمنا بخطأهــم  -فــإن نرصتــه تســقط مــن
أعناق املسلمني ،ولو كان كذلك لبطلت كل نصوص
املنــارصة والتعــاون ألن كل ابــن آدم خطّــاء وبذلــك ال
داعــي ملثــل تلــك النصــوص.
وقــد أوجــب اللــه ســبحانه عــى املســلمني تخليــص
إخوانهــم مــن األرس ولــو كان بالقتــال واألدلــة عــى ذلــك
كثــرة منهــا:
قــال عــز وجــل{ :إن الذيــن آمنــوا وهاجــروا وجاهــدوا
بأموالهــم وأنفســهم يف ســبيل اللــه والذ يــن آووا
ونــروا أولئــك بعضهــم أوليــاء بعــض والذيــن آمنــوا ومل
يهاجــروا مالكــم مــن واليتهــم مــن يشء حتــى يهاجــروا
وإن اســتنرصوكم يف الديــن فعليكــم النــر إال عــى
قــوم بينكــم وبينهــم ميثــاق واللــه مبــا تعملــون بصــر}.
اآليــات قــال القرطبــي“ :يريــد إن دعــوا هــؤالء املؤمنــون
الذيــن مل يهاجــروا مــن أرض الحــرب عونكــم بنفــر أو
مــال الســتنقاذهم فأعينوهــم فذلــك فــرض عليكــم فــا
تخذلوهــم إال أن يســتنرصوكم عــي قــوم كفــار بينكــم
وبينهــم ميثــاق فــا تنرصوهــم عليهــم وال تنقضــوا العهــد
حتــى تتــم مدتــه قــال ابــن العــريب :إال أن يكونــوا أرسى
مســتضعفني فــإن الواليــة معهــم قامئــة والنــرة لهــم
واجبــة حتــى ال تبقــى منــا عــن تطــرف حتــى نخــرج إيل
استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك أو نبذل جميع
أموالنــا يف اســتخراجهم حتــى ال يبقــى ألحــد درهــم
كذلــك قــال مالــك وجميــع العلــاء فإنــا للــه وإنــا إليــه
راجعــون عــي مــا حــل بالخلــق يف تركهــم إخوانهــم يف
أرس العــدو ويف أيديهــم خزائــن أمــوال وفضــول األحــوال
37
والقــدرة والعــدد والقــوة والجلــد”.
قــال ابــن العــريب( :يريــد إن دعــوا مــن أرض الحــرب
عونكــم بنفــر أو مــال الســتنقاذهم فأعينوهــم فذلــك
عليكــم فــرض ،إالّ عــى قــوم بينكــم وبينهــم عهــد فــا
تقاتلوهــم عليهــم ،يريــد حتــى يتــم العهــد أو ينبــذ عــى
سواء – إىل أن قال  -إالّ أن يكونوا أرسى مستضعفني،
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧

37

فإ ّن الوالية معهم قامئة ،والنرصة لهم واجبة بالبدن بأن
ال يبقى منا عني تطرف حتى نخرج إىل استنقاذهم إن
كان عددنــا يحتمــل ذلــك ،أو نبــذل جميــع أموالنــا يف
اســتخراجهم ،حتــى ال يبقــى ألحــد درهــم كذلــك قــال
مالــك وجميــع العلــاء.
فإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون عــى مــا حــل بالخلــق يف
تركهم إخوانهم يف أرس العدو ،وبأيديهم خزائن األموال
38
وفضول األحوال ،والعدة والعدد والقوة والجلد)
ب .قــال تعــاىلَ {:و إِن يَأتُوكُ ـ ْم أُ َســا َرى تُفَا ُدو ُه ـ ْم
َو ُه ـ َو ُم َح ـ َّر ٌم َعلَ ْي ُك ـ ْم إِ ْخ َرا ُج ُه ـ ْم أَفَتُ ْؤ ِم ُنــو َن ِب َب ْعـ ِ
ـاب
ـض الْ ِكتَـ ِ
َوتَ ْك ُف ُرو َن}(البقــرة)85:
قــال القرطبي( :ولَ َعمـ ُر اللــه لقــد أعرضنــا نحــن عــن
الجميــع بالفــن فتظا هــر بعضنــا عــى بعــض! ليــس
باملســلمني ،بــل بالكافريــن! حتــى تركنــا إخواننــا أذالء
صاغريــن يجــري عليهــم حكــم املرشكــن ،فــا حــول
وال قــوة إال باللــه العــي العظيــم .قــال علامؤنــا :فــداء
األســارى واجــب وإن مل يبــق درهــم واحــد.
قــال الجصــاص“ :تــدل عــى أن فــداء أرساهــم
كان واجبــا عليهــم وكان إخــراج فريــق منهــم مــن ديارهــم
محرمــا عليهــم فــإذا أرس بعضهــم عدوهــم كان عليهــم أن
يفادوهــم فكانــوا يف إخراجهــم كافريــن ببعــض الكتــاب
لفعلهــم مــا حظــره اللــه عليهــم ويف مفاداتهــم مؤمنــن
ببعــض الكتــاب بقيامهــم مبــا أوجــب اللــه عليهــم وهــذا
الحكــم مــن وجــوب مفــاداة األرسى ثابــت علينــا روى
الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن جده أن رسول الله ﷺ
كتب كتابا بني املهاجرين واألنصار أن يعقلوا معاقلهم
39
ويفدوا عانيهم باملعروف واإلصالح بني املسلمني”.
قــال ابــن خويــز منــداد :تضمنــت اآليــة وجــوب فــك
األســارى ،وبذلــك وردت اآلثــار عــن النبــي ﷺ أنــه فــك
األســارى ،وأمــر بفكهــم ،وجــرى بذلــك عمــل املســلمني
وانعقــد بــه اإلجــاع
ويجب فك األسارى من بيت املال ،فإن مل يكن
فهــو فــرض عــى كافــة املســلمني ،ومــن قــام بــه منهــم
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أســقط الفــرض عــن الباقــن).
ج .قول الله تعاىل( :وما لكم ال تقاتلون يف سبيل
اللــه واملســتضعفني مــن الرجــال والنســاء والولــدان
الذيــن يقولــون ربنــا أخرجنــا مــن هــذه القريــة الظــامل
أهلهــا واجعــل لنــا مــن لدنــك وليــا واجعــل لنــا مــن لدنك
مصــرا):
قــال ابــن العــريب يف هــذه اآلية“ :قــال علامؤنــا:
أوجــب اللــه ســبحانه يف هــذه اآليــة القتــال; الســتنقاذ
األرسى مــن يــد العــدو مــع مــا يف القتــال مــن تلــف
النفــس ،فــكان بــذل املــال يف فدائهــم أوجــب ،لكونــه
دون النفــس وأهــون منهــا .وقــد روى األمئــة أن النبــي ﷺ
قال( :أطعموا الجائع وعودوا املريض وفكوا العاين)،
وقد قال مالك :عىل الناس أن يفدوا األسارى بجميع
أموالهــم؛ ولذلــك قالــوا :عليهــم أن يواســوهم ،فــإن
41
املواســاة دون املفــاداة”.
وقــال القرطبــي :يف “قولــه تعــاىل (ومــا لكــم ال
ـض عــى الجهــاد ،وهــو
تقاتلــون يف ســبيل اللــه) :حـ ّ
يتضمــن تخليــص املســتضعفني مــن أيــدي الكفــرة
املرشكــن الذيــن يســومونهم ســوء العــذاب ويفتنونهــم
عن الدين ،فأوجب تعاىل الجهاد إلعالء كلمته وإظهار
دينــه واســتنقاذ املؤمنــن الضعفــاء مــن عبــاده وإن كان
يف ذلــك تلــف النفــوس ،وتخليــص األســارى واجــب
عــى جامعــة املســلمني إ ّمــا بالقتــال وإ ّمــا باألمــوال
وذلك أوجب لكونهام دون النفوس إذ هي أهون منها،
قــال مالــك :واجــب عــى النــاس أن يفــدوا األســارى
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بجميــع أموالهــم ،وهــذا ال خــاف فيــه”.
قــال الشــوكاين يف فتــح القديــر ”:واملســتضعفني
مجــرور عطفــا عــي االســم الرش يــف أي مالكــم ال
تقاتلــون يف ســبيل اللــه وســبيل املســتضعفني حتــى
تخلصوهم من األرس وتريحوهم مام هم فيه من الجهد
ويجــوز أن يكــون منصوبــا عــي االختصــاص أي وأخــص
املستضعفني فإنهم من أعظم من يصدق عليه سبيل
43
اللــه”.

 ةسارد  -ةيلودلا نيناوقلاو يوبنلا ثيدحلاو يمالسإلا ةقفلا نيب ىرسألا ماكحأ
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قــال ســيد قطــب رحمــه اللــه( :وكيــف تقعــدون عــن
القتــال يف ســبيل اللــه واســتنقاذ هــؤالء املســتضعفني
مــن الرجــال والنســاء والولــدان؟ هــؤالء الذيــن ترســم
صورهــم يف مشــهد مثــر لحميــة املســلم ،وكرا مــة
املؤمــن ،ولعاطفــة الرحمــة اإلنســانية عــى اإلطــاق..
هــؤالء الذيــن يعانــون أشــد املحنــة والفتنــة ألنهــم يعانون
املحنــة يف عقيدتهــم ،والفتنــة يف دينهــم ،واملحنــة
يف العقيــدة أشــد مــن املحنــة يف ا ملــال واألرض
والعــرض ألنهــا محنــة يف أخــص خصا ئــص الوجــود
اإلنســاين ،الــذي تتبعــه كرامــة النفــس والعــرض وحــق
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املــال واألرض).
ومن األدلة كذلك:
 .1مــا ثبــت يف الصحيــح أيض ـاً عــن أيب جحيفــة
قــال :قلــت لعــي ريض اللــه عنــه :يــا أمــر املؤمنــن،
هــل عندكــم مــن الوحــي يشء؟ قــال :ال ،والــذي فلــق
الحبــة وبــرأ النســمة إالّ فهـاً يعطيــه اللــه عــز وجــل رجـاً،
ومــا يف الصحيفــة .قلــت :ومــا يف الصحيفــة؟ .قــال:
العقــل ،وفــكاك األســر ،وال يقتــل مســلم بكافــر.
 .2وقــد جــرت ســنة النبــي ﷺ عــى إنقــاذ األرسى
وتخليصهــم مــن العــدو ،ففــي الصحيــح عــن عمــران
بــن حصــن ريض اللــه عنــه :أن النبــي ﷺ (فــدى رجــا
برجلــن).
 .3عــن أيب مــوىس األشــعري قــال :قــال رســول اللــه
ﷺ(:فكــوا العــاين وأطعمــوا الجائــع ،وعــودوا املريــض)
رواه البخــاري ومســلم ،العــاين :األســر.
قــال الحافــظ ابــن حجــر رحمــه اللــه (قــال ابــن بطــال:
فــكاك األســر واجــب عــى الكفايــة .وبــه قــال الجمهــور،
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وقــال إســحاق بــن راهويــه :مــن بيــت املــال).
ثاني ـاً :وللعلــاء أقــوال كثــرة جــدا ً يقــررون فيهــا
وجــوب تخليــص األرسى ســواء بالبــدن أو باملــال ومــن
تلــك النصــوص:
( )1قــال ابــن قدامة”:فصــل :ويجــب فــداء أرسى
املســلمني إذا أمكــن وبهــذا قــال عمــر بــن عبــد العزيــز

ومالك وإسحاق ويروى عن ابن الزبري أنه سأل الحسن
بــن عــي :عــى مــن فــكاك األســر؟ قــال عــى األرض
التــي يقاتــل عليهــا ،وثبــت أن رســول اللــه ﷺ قــال:
“أطعمــوا الجائــع وعــودوا املريــض وفكــوا العــاين” وروى
ســعيد بإســناده عــن حبــان بــن جبلــة أ ّن رســول اللــه ﷺ
قال“ :إن عىل املسلمني يف فيئهم أن يفادوا أسريهم
ويؤدوا عن غارمهم” ،وروي عن النبي ﷺ أنه كتب كتابا
بــن املهاجريــن واألنصــار “ :أن يعقلــوا معاقلهــم وأن
يفكوا عانيهم باملعروف” ،وفادى النبي ﷺ رجلني من
املســلمني بالرجــل الــذي أخــذه مــن بنــي عقيــل وفــادى
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باملــرأة التــي اســتوهبها مــن ســلمة بــن األكــوع رجلــن.
فهــذه النصــوص قــد أطلــق فيهــا الفــكاك فلــم
يقيــد بنــوع معــن فــكل يشء اســتطعنا فــك األرسى بــه
تعــن علينــا فعلــه وهكــذا فعــل الفقهــاء فقالــوا بوجــوب
الحــرب لفــك األرسي إذا اســتطعنا فــك األرسى بهــا
( )2قــال النــووي رحمــه اللــه تعــاىل يف (الروضــة):
“لــو أرسوا مســلام أو مســلمني هــل هــو كدخــول أرض
اإلســام وجهــان أحدهــا ال ،ألن إزعــاج الجنــد الواحــد
بعيد وأصحهام نعم أل ّن حرمة املسلم أعظم من حرمة
الــدار فعــى هــذا البــد مــن رعايــة النظــر فــإن كانــوا عــى
قــرب دار اإلســام وتوقعنــا اســتخالص مــن أرسوه لــو
طرنا إليهم فعلنا( .والفداء باملال واجب إن استطعنا
47
تخليــص األرسى بــه)“ .
( )3قــال القرطبي”:قــال علامؤنــا :فــداء األرسى
واجــب وإن مل يبــق درهــم واحــد قــال ابــن خويــز منــداد:
تضمنــت اآليــة وجــوب فــك األرسى وبذلــك وردت
اآلثــار عــن النبــي ﷺ أنــه فــك األرسى وأمــر بفكهــم وجــرى
بذلــك عمــل املســلمني وانعقــد بــه اإلجــاع ويجــب
فــك األرسى مــن بيــت املــال فــإن مل يكــن فهــو فــرض
عــى كافــة املســلني ومــن قــام بــه منهــم ســقط الفــرض
48
عــن الباقــن.
( )4قــال محمــد بــن الحســن الشــيباين“ :وال بــأس
بــأن يفــادى أرساء املســلمني بــأرساء املرشكــن يف
جملة كرياال
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أيــدي املســلمني مــن الرجــال والنســاء وهــذا قــول أيب
49
يوســف ومحمد وهو أظهر الروايتني عن أيب حنيفة”.
ي املاليك(:يجــب اســتنقاذهم
( )5قــال ابــن ُج ـ َز ّ
مــن يــد الكفــار بالقتــال فــإن عجــز املســلمون عنــه وجــب
عليهم الفداء باملال ،فيجب عىل الغني فداء نفسه،
وعــى اإلمــام فــداء الفقــراء مــن بيــت املــال ،فــا نقــص
50
تعــن يف جميــع أمــوال املســلمني ولــو أىت عليهــا).
( )6قــال العــز بــن عبــد الســام( :وإنقــاذ أرسى
املســلمني مــن أيــدي الكفــار مــن أفضــل القربــات ،وقــد
قــال بعــض العلــاء :إذا أرسوا مســلام واحــدا وجــب
علينا أن نواظب عىل قتالهم حتى نخلصه أو نبيدهم،
51
فــا الظــن إذا أرسوا خلقــا كثــرا مــن املســلمني”!
( )7نقــل ابــن النحــاس عــن النــووي يف الروضــة
قولــه( :لــو أرسوا مســلام أو مســلمني فهــل هــو كدخــول
العــدو دار اإلســام؟ وجهــان ،أحدهــا :ال ،ألن إزعــاج
الجنود لواحد بعيد ،وأصحهام :نعم ألن حرمة املسلم
52
أعظــم مــن حرمــة الــدار).
( )8قــال ابــن تيمية”:فــكاك األســارى مــن أعظــم
الواجبــات ،وبــذل املــال املوقــوف وغــره يف ذلــك مــن
53
أعظــم القربــات”.
(  )9قــال ا بــن العــريب“ :إال أن يكونــوا أرساء
مســتضعفني; فــإن الواليــة معهــم قامئــة ،والنــرة لهــم
واجبة بالبدن بأال يبقى منا عني تطرف حتى نخرج إىل
استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك ،أو نبذل جميع
أموالنــا يف اســتخراجهم حتــى ال يبقــى ألحــد درهــم،
كذلــك قــال مالــك وجميــع العلــاء ،فإنــا للــه وإنــا إليــه
راجعــون عــى مــا حــل بالخلــق يف تركهــم إخوانهــم يف
أرس العــدو ،وبأيديهــم خزائــن األمــوال وفضــول األحــوال
54
والعــدة والعــدد ،والقــوة والجلــد”.
( )10قــال ابــن حجــر الهيتمــي“ :ولــو أرسوا مســلام
فاألصــح وجــوب النهــوض إليهــم فــورا عــى كل قــادر
ولــو نحــو قــن بغــر إذن ،خالفــا لبعضهــم -لخالصــهإن توقعنــاه ،ولــو عــى نــدور ،فيــا يظهــر وجــوب عــن
40

كدخولهم دارنا ،بل أوىل; ألن حرمة املسلم أعظم”.
( )11قــال أبــو بكــر الجصاص”:وهــذا الحكــم مــن
وجــوب مفــاداة األســارى ثابــت علينــا; روى الحجــاج بــن
أرطــاة عــن الحكــم عــن جــده :أن رســول اللــه ﷺ كتــب
كتابــا بــن املهاجريــن واألنصــار أن يعقلــوا معاقلهــم
ويفــدوا عانيهــم باملعــروف واإلصــاح بــن املســلمني.
وروى منصــور عــن شــقيق بــن ســلمة عــن أيب مــوىس
األشــعري قــال :قــال رســول اللــه ﷺ( :أطعمــوا الطعــام
وأفشوا السالم وعودوا املريض وفكوا العاين) ،فهذان
الخــران يــدالن عــى فــكاك األســر؛ ألن العــاين هــو
األســر وقــد روى عمــران بــن حصــن وســلمة بــن األكــوع:
أن النبــي عليــه الســام فــدى أســارى مــن املســلمني
56
باملرشكــن”.
( )12قال ابن حجر العســقالين رحمه الله“ :قوله
 أي البخاري -باب فكاك األسري :أي من أيدي العدومبــال أو بغــره ،والفــكاك -بفتــح الفــاء ويجــوز كرسهــا-
التخليــص ،وأورد فيــه حديثــن:
أحدهام :حديث أيب موىس( :فكوا العاين) أي:
األســر ...قــال ابــن بطــال :فــكاك األســر واجــب عــى
57
الكفايــة ،وبــه قــال الجمهــور”.
55

املبحث الرابع :أحكام األرس يف الفقه اإلسالمي

1ـ يجــوز للمســلم إذا مل يقــدر عــى املدافعــة
يف حــرب مــن الحــروب أن يســتأرس للعــدو ،وقــد ذكــر
البخــاري يف صحيحــه ،58قصــة خبيــب بــن عــدي ومــن
معــه ،وكيــف أنهــم اســتأرسوا للكفــار ثــم جــاءوا بهــم
وباعوهــم يف مكــة ،وصلبوهــم.
2ـ فــكاك األســر املســلم مــن القربــات والطاعــات
وفضائــل األعــال ،فقــد روى البخــاري يف صحيحــه
مــن حديــث أيب مــوىس ريض اللــه عنــه أن النبــي ﷺ
قــال( :فكــوا العــاين ـ يعنــي األســر ـ وأطعمــوا الجائــع
وعــودوا املريــض 59.ويف البخــاري ومســلم مــن حديــث
أيب جحيفــة ملــا ســأل عليـاً ريض اللــه عنــه هــل عندكــم
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يشء مــن الوحــي إالّ مــا يف كتــاب اللــه؟ قــال :والــذي
فلــق الحبــة وبــرأ النســمة مــا أعلمــه إال فهـاً يعطيــه اللــه
رج ـاً يف القــرآن ،ومــا يف هــذه الصحيفــة قلــت :ومــا
يف الصحيفــة؟ قــال :العقــل ،وفــكاك األســر ،وأن ال
يقتــل مســلم بكافــر.60
ففــكاك األســر مــن الطا عــات والقر بــات التــي
ينبغــي أن يســعى املســلمون إليهــا مــا ا ســتطاعوا،
ومهــا بذلــوا يف ســبيل ذلــك مــن الجــاه والقــوة واملــال
والجهــد واملخاطــرة ،خاصــة مــع تطــور وســائل االتصــال
والتأثري والضغط وإمكانية العمل املثمر لفك األرسى
وتحســن ظروفهــم.
3ـ روى البخــاري يف صحيحــه معلق ـاً يف كتــاب:
الطــاق ،بــاب :حكــم املفقــود يف أهلــه ومالــه عــن
الزهــري أنــه قــال :األســر إذا ُعلــم مكانــه فإنــه ال تتــزوج
امرأتــه وال يقســم مالــه ،فــإذا انقطــع خــره فســنته ســنة
املفقــود .عــى الخــاف املعــروف بــن الفقهــاء.
4ـ ب ّوب البخاري يف صحيحه كتاب الفرائض “باب
مرياث األسري” ثم قال“ :وكان رشيح يُ َو ِّرثُ األسري الذي
يكــون يف أيــدي العــدو ،ويقــول :هــو أحــوج إىل املــال
مــن غــره “ وهكــذا عمــر بــن عبــد العزيــز ريض اللــه عنــه
قال “ :أجاز وصية األسري وعتاقه ،وما صنع يف ماله ما
مل يتغــر عــن دينــه ،فإمنــا هــو مالــه يصنــع فيــه مــا يشــاء.
5ـ أســر الحــرب يُعتــر أســر الدولــة املســلمة،
را للشــخص الــذي أرسه ،ولذلــك فالــرأي
وليــس أس ـ ً
فيــه لإلمــام ،وعــى اإلمــام أن ينظــر مــا فيــه مصلحــة
املســلمني ،فلــه أن مي ـ ّن عــى األرسى بــدون مقابــل
كام أطلق الرسول ﷺ مثامة بن أثال ،وكام أطلق النبي
ﷺ مثانــن رجـاً يف غــزوة الحديبيــة ،وكانــوا نزلــوا لقتــال
النبي ﷺ فعفا عنهم ،والحديث يف صحيح مسلم،61
ولــه أخــذ الفديــة كــا فعــل النبــي ﷺ مــع أرسى بــدر
وغريهــم مســلم 62،ولــه مبادلتهــم بــأرسى مســلمني عنــد
الكفــار كــا يف حديــث عمــران بــن حصــن الــذي ســبق،
وكــا يف حديــث ســلمة بــن األكــوع ريض اللــه عنــه” أن

الرسول ﷺ بعث بامرأة من املرشكني وقعت يف األرس
إىل مكة ،ويف أيديهم أســارى من املســلمني ففداهم
الرســول بتلــك املــرأة” وهــو حديــث صحيــح.63
 -7هــل للمســلمني أن يقتلــوا األســر إذا رأوا
املصلحــة يف ذلــك كــا قتــل النبــي ﷺ بعــض األرسى
ممن كان بقاؤه خطرا ً عىل املسلمني مثل عبد الله بن
خطــل ففــي صحيــح البخــاري ومســلم واللفــظ للبخــاري
عــن أنــس بــن مالــك أن النبــي ﷺ دخــل مكــة عــام الفتــح
وعــى رأســه املغفــر فلــا نزعــه جــاء رجــل فقــال :إن
ابــن خطــل متعلــق بأســتار الكعبــة فقــال( :اقتلــوه)،64
وكذلــك قتــل الجاريتــن اللتــن كانتــا تغنيــان بهجــاء
النبــي ﷺ ،65وكذلــك أبــو ليــى الشــاعر الــذي قــال يــا
محمــد مــن للصبيــة؟ فقــال( :النــار) وقتلــه؛ ألنــه غــدر
مــرة بعــد أخــرى ،66فهــل لإلمــام أن يقتــل األســر بعــد
أرسه أو ليــس لــه ذلــك؟
 -8السعي لتحرير األرسى ،من الواجبات والحقوق
الرشعية تجاه األرسى من املسلمني
وقد “أمر اإلسالم بفك األرسى من أيدي أعدائهم،
فــإذا وقــع أســر يف يــد العــدو فيجــب عــى املســلمني
أن يبذلــوا كل مجهــود لتخليــص أســرهم إمــا بالقتــال،
فــإن عجــز املســلمون عــن القتــال ،وجــب عليهــم الفــداء
باملــال ،فقــد قــال رســول اللــه ﷺ فكــوا العــاين – يعنــي
األســر – وأطعمــوا الجائــع ،وعــودوا املريــض ،67مــن
طريــق منصــور ،عــن أيب وائــل ،عــن أيب مــوىس ريض
الله عنه وجاء يف صحيح البخاري عن مطرف أن عامرا ً
حدثهــم ،عــن أيب جحيفــة ريض اللــه عنــه قــال :قلــت
لعيل ريض الله عنه هل عندكم يشء من الوحي إال ما
يف كتــاب اللــه؟ قــال :والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة،
مــا أعلمــه إالّ فهـاً يعطيــه اللــه رجـاً يف القــرآن ،ومــا يف
هــذه الصحيفــة قلــت ومــا يف الصحيفــة؟ قــال :العقــل
68
وفــكاك األســر وأن ال يقتــل مســلم بكافــر.
وعن ابن عباس قال :قال عمر ريض الله عنه (كل
أســر كان يف أيــدي املرشكــن مــن املســلمني ففكاكــه
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧

41

مــن بيــت مــال املســلمني) 69.وروى ابــن أيب شــيبة يف
مصنفه أيضاً قال حدثنا وكيع ،قال :ثنا أسامة بن زيد،
عــن الزهــري عــن حميــد بــن عبــد الرحمــن قــال :قــال عمــر
(ألن اســتنفذ رج ـاً مــن املســلمني مــن أيــدي الكفــار
70
ـب إيل مــن جزيــرة العــرب).
أحـ ّ
وقــد عملــت أيــدي جامعــة مــن حــكام املســلمني،
أعظــم البطــوالت يف تخليــص األرسى وكــف األيــادي
املعتدية عليهم ،فهذا الحكم بن هشام أمري األندلس
ملــا ســمع أن امــرأة مســلمة أخــذت ســبية ،فنــادت:
واغوثــاه يــا حكــم فعظــم األمــر عليــه ،وجمــع عســكره،
واســتعد وحشــد وســار إىل بلــد الفرنــج ســنة ســت
وتســعني وما ئــة ،وأثخــن يف بالد هــم ،وافتتــح عــدة
حصــون ،وخــرب البــاد ونهبهــا وقتــل الرجــال وســبى
النســاء ،وغنــم األمــوال ،وقصــد الناحيــة التــي كانــت
بهــا تلــك املــرأة ،حتــى خلصهــا مــن األرس ،ثــم عــاد إىل
قرطبــة مظفــرا ً
وملــا رجــع املنصــور بــن أيب عامــر مــن إحــدى غزواتــه
يف شــال األندلــس قابلتــه امــرأة مســلمة عــى أبــواب
قرطبــة ،وقالــت لــه :إن ابنــي أســر عنــد النصــارى،
ويجب عليك أن تفديه أو تأيت به ،فام دخل املنصور
قرطبــة ،بــل عــاد بجيشــه حتــى فــك هــذا األســر.
وتاريخ املسلمني الصادقني ،ميلء بهذه املفاخر
العظيمــة ،إنــه الصــدق والوفــاء ،والــر واإلخــاء عزائــم
مخلصــة ،وحــكا ٌم أفــذاذ يعملــون لشــعوبهم ولــو عــى
حســاب زوال ملكهــم ويعيشــون نكبــات أمتهــم ،ويريبهــم
مــا ير يــب أمتهــم وشــعوبهم ،وملثــل هــذا فليعمــل
العاملــون ،ويف ذلــك فليتنافــس املتنافســون.
ووجــوب فــك األرسى مــن األمــور الظا هــرة يف
الرشيعــة اإلســامية ،وقــد تواتــرت بذلــك األدلــة ،واتفــق
عــى ذلــك األمئــة ،وأجمــع عــى ذلــك املســلمون.
 -9حكــم قتــل اآلرس أســره :ليــس لواحـ ٍـد مــن الغــزاة
ض
أن يقتــل أســره بنفســه ،إذ األمــر فيــه بعــد األرس مفـ ّو ٌ
لإلمــام ،فــا يحـ ّـل القتــل إالّ بــرأي اإلمــام اتّفاق ـاً ،إالّ إذا
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خيــف رضره ،فحينئـ ٍـذ يجــوز قتلــه قبــل أن يــؤىت بــه إىل
اإلمــام ،وليــس لغــر مــن أرسه قتلــه ،لحديــث جاب ـ ٍر
أ ّن ال ّنبـ ّـي ﷺ قــال« :ال يتعاطــى أحدكــم أســر صاحبــه
71
فيقتلــه».
رجل من املسلمني أسريا ً يف دار الحرب
فلو قتل ٌ
أو يف دار اإلســام ،فالحنفيّــة يف ّرقــون بــن مــا إذا كان
قبــل القســمة أو بعدهــا ،فــإن كان قبــل القســمة فــا
يشء فيــه مــن دي ـ ٍة أو ك ّفــار ٍة أو قيم ـ ٍة ،أل ّن دمــه غــر
معصــومٍ  ،إذ لإلمــام فيــه خــرة القتــل ،ومــع هــذا فهــو
مكــرو ٌه ،وإن كان بعــد القســمة ،أو بعــد البيــع فرياعــى
فيه حكم القتل ،أل ّن دمه صار معصوماً ،فكان مضموناً
بالقتــل ،إالّ أنّــه ال يجــب القصــاص لقيــام الشّ ــبهة .ومل
يف ّرقــوا يف ذلــك بــن مــا إذا كان هــو اآلرس أو غــره كــا
يفيــده اإلطــاق .واملالك ّيــة يتّجهــون وجهــة الحنف ّيــة مــن
ناحيــة الضّ ــان ،غــر أنّهــم جعلــوا التّفرقــة فيــا إذا كان
القتل يف دار الحرب قبل أن يصري يف املغنم ،أو بعد
وينصــون عــى أ ّن مــن قتــل مــن نهــي
أن صــار مغن ـاً،
ّ
عــن قتلــه ،فــإن قتلــه يف دار الحــرب قبــل أن يصــر يف
املغنــم فليســتغفر اللّــه ،وإن قتلــه بعــد أن صــار مغنـاً
72
فعليــه قيمتــه.
والشّ ــافع ّية أيض ـاً يلزمــون القاتــل بالضّ ــان ،فــإذا
كان بعــد اختيــار رقّــه ضمــن قيمتــه ،وكان يف الغنيمــة.
وإذا كان بعــد امل ـ ّن عليــه لزمــه ديتــه لورثتــه .وإن قتلــه
بعد الفداء فعليه ديته غنيمةً ،إن مل يكن قبض اإلمام
الفــداء ،وإالّ فديتــه لورثتــه .وإن قتلــه بعــد اختيــار اإلمــام
قتله فال يشء عليه ،وإن كان قبله ع ّزر .وعند الحنابلة:
إن قتل أسريه أو أسري غريه قبل الذّهاب لإلمام أساء،
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ومل يلزمــه ضامنــه.
 -10معاملــة األســر قبــل نقلــه لــدار اإلســام:
مبــادئ اإلســام تدعــو إىل ال ّرفــق بــاألرسى ،وتوفــر
ـراب والكســاء لهــم ،واحــرام آدميّتهــم،
الطّعــام والـ ّ
س ـ ِكي ًنا
لقولــه تعاىلَ {:ويُطْ ِع ُمــو َن الطَّ َعــا َم َعـ َ
ـى ُح ِّب ـ ِه ِم ْ
َو يَ ِتيـ ًـا َوأَ ِ
را }(اإلنســان ،)8:وروي أ ّن ال ّنبـ ّـي ﷺ
سـ ً

 ةسارد  -ةيلودلا نيناوقلاو يوبنلا ثيدحلاو يمالسإلا ةقفلا نيب ىرسألا ماكحأ

قــال ألصحابــه يف أرسى بنــي قريظــة بعدمــا احــرق
ال ّنهــار يف يــومٍ صائـ ٍ
ـف« :أحســنوا إســارهم ،وقيّلوهــم،
واســقوهم» 74وقــال« :ال تجمعــوا عليهــم حـ ّر هــذا اليــوم
الســاح 75»...وقــال الفقهــاء :إن رأى اإلمــام قتــل
وح ـ ّر ّ
األســارى فينبغــي لــه أالّ يعذّبهــم بالعطــش والجــوع،
ولك ّنــه يقتلهــم قت ـاً كرمي ـاً .ويجــوز حبــس األرسى يف
أي مــكان ،ليؤمــن منعهــم مــن الفــرار ،فقــد جــاء يف
ّ
76
الصحيحني أ ّن «ال ّرسول حبس يف مسجد املدينة».
ّ
 -11تأمــن األســر :يتّفــق الفقهــاء عــى أنّــه يحـ ّـق
لإلمــام إعطــاء األمــان لألســر بعــد االســتيالء عليــه ،أل ّن
عمــر ملـّـا قــدم عليــه بالهرمــزان أســرا ً قــال ”:ال بــأس
ـس :قــد أ ّمنتــه فــا
عليــك ،ث ـ ّم أراد قتلــه ،فقــال لــه أنـ ٌ
ســبيل لــك عليــه ،وشــهد ال ّزبــر بذلــك “فعـ ّدوه أمانـاً،77
وأل ّن لإلمام أن مي ّن عليه ،واألمان دون امل ّن ،وال ينبغي
رف عــى حكــم التّم ّنــي والتّش ـ ّهي دون
لإلمــام أن يت ـ ّ
مصلحة املسلمني ،فام عقده أمري الجيش من األمان
جــاز ولــزم الوفــاء بــه ،وأ ّمــا آحــاد ال ّرع ّيــة فليــس لهــم ذلك،
ض إىل اإلمــام ،فلــم يجــز االفتيــات
أل ّن أمــر األســر مف ـ ّو ٌ
عليــه فيــا مينــع ذلــك كقتلــه .وذكــر أبــو الخطّــاب أنّــه
يصـ ّـح أمــان آحــاد ال ّرعيّــة ،أل ّن «زينــب بنــت ال ّرســول ﷺ
أجــارت زوجهــا أبــا العــاص بــن ال ّربيــع بعــد أرسه ،فأجــاز
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ال ّنبـ ّـي ﷺ أمانهــا».
 - 12حكم اإلمام يف األرسى :يرجع األمر يف أرسى
الحربيّني إىل اإلمام ،أو من ينيبه عنه.
وجعــل جمهــور الفقهــاء مصائــر األرسى بعــد ذلــك،
وقبــل إجــراء قســمة الغنائــم بــن الغامنــن ،يف أحــد
ـص الشّ ــافع ّية والحنابلــة عــى تخيــر اإلمــام
أمــورٍ :فقــد نـ ّ
يف ال ّرجــال البالغــن مــن أرسى الك ّفــار ،بــن قتلهــم،
أو اســرقاقهم ،أو امل ـ ّن عليهــم ،أو مفاداتهــم مبــا ٍل أو
ٍ 79
نفــس.
أ ّمــا الحنفيّــة فقــد قــروا التّخيــر عــى ثالثــة أمــو ٍر
فقــط :القتــل ،واالســرقاق ،واملـ ّن عليهــم بجعلهــم أهل
ذ ّم ـ ٍة عــى الجزيــة ،ومل يجيــزوا امل ـ ّن عليهــم دون قيـ ٍـد،

وال الفــداء باملــال إالّ عنــد مح ّمــد بــن الحســن بال ّنســبة
للشّ يخ الكبري ،أو إذا كان املسلمون بحاج ٍة للامل .وأ ّما
80
ٍ
خالف عندهم.
مفاداتهم بأرسى املسلمني فموضع
وذهــب مالـ ٌ
ـك إىل أ ّن اإلمــام يخـ ّـر يف األرسى بــن
خمســة أشــياء :فإ ّمــا أن يقتــل ،وإ ّمــا أن يسـ ّ
ـرق ،وإ ّمــا أن
يعتــق ،وإ ّمــا أن يأخــذ فيــه الفــداء ،وإ ّمــا أن يعقــد عليــه
ال ّذ ّمــة ويــرب عليــه الجزيــة ،واإلمــام مق ّيـ ٌد يف اختيــاره
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مبــا يح ّقــق مصلحــة الجامعــة.
الســبايا مــن
ويتّفــق الفقهــاء عــى أ ّن األصــل يف ّ
ـرح الكبــر
ال ّنســاء
والصب ّيــة أنّهــم ال يقتلــون .ففــي الـ ّ
ّ
راري فليــس فيهــم إ الّ
لل ّد رد يــر :وأ ّمــا ال ّنســاء وا ل ـ ّذ ّ
االســرقاق أو الفــداء 82.كــا يتّفقــون عــى أ ّن األســر
يب الّــذي أعلــن إســامه قبــل القســمة ،ال يحـ ّـق
الحــر ّ
لإلمــام قتلــه ،أل ّن اإلســام عاص ـ ٌم لدمــه.
ويقــول الشّ ــافعيّة :إن خفــي عــى اإلمــام أو أمــر
الجيــش األحـ ّ
ظ حبســهم حتّــى يظهــر لــه ،ألنّــه راجـ ٌع إىل
رح ابــن رشـ ٍـد بــأ ّن هــذا مــا ال خــاف فيــه
االجتهــاد ،ويـ ّ
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ن لهــم.
بــن املســلمني ،إذا مل يكــن يوجــد تأم ـ ٌ
وقــال قــو ٌم :ال يجــوز قتــل األســر ،وحــى الحســن
والســبب يف
بــن مح ّمـ ٍـد التّميمـ ّـي أنّــه إجــاع ّ
الصحابــةّ .
االختــاف تعــارض اآليــة يف هــذا املعنــى ،وتعــارض
األفعــال ،ومعارضــة ظاهــر الكتــاب لفعلــه عليــه الصــاة
والسالم ،أل ّن ظاهر قول اللّه تعاىل{:فَ ِإذا لَ ِقيتُ ُم ال َِّذي َن
َاب}(محمد )4 :أنّه ليس لإلمام بعد
ب ال ِّرق ِ
َض َ
كَ َف ُروا ف َ ْ
األرس إالّ املـ ّن أو الفــداء .وقولــه تعــاىلَ {:مــا كَا َن لِ َن ِبـ ٍّـي
ف األَ ْر ِ
ض
ض تُرِي ُدو َن َع َر َ
سى َحتَّى يُث ِْخ َن ِ
أَن يَكُو َن لَ ُه أَ ْ َ
ال ُّدنْ َيــا َواللّ ـ ُه يُ ِري ـ ُد ِ
اآلخ ـ َر َة َواللّ ـ ُه َع ِزي ـ ٌز َح ِكي ـ ٌم }(األنفــال:
والســبب الّــذي نزلــت فيــه يـ ّ
ـدل عــى أ ّن القتــل
)67
ّ
أفضــل مــن االســتبقاء.
وأ ّما فعل ال ّرسول ﷺ«:فقد قتل األسارى يف غري
الخاصــة باألســارى ناســخ ٌة
موطــنٍ » ،84فمــن رأى أ ّن اآليــة
ّ
لفعله قال :ال يقتل األسري ،ومن رأى أ ّن اآلية ليس فيها
ذك ـ ٌر لقتــل األســر وال املقصــود منهــا حــر مــا يفعــل
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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باألســارى قــال بجــواز قتــل األســر.
ويتّفق الفقهاء عىل أ ّن األرسى من نساء الحربيّني
وذراريّهــم ،ومــن يف حكمهــم كالخنثــى واملجنــون ،وكــذا
العبيد اململوكون لهم يسرتقّون بنفس األرس ،ويتّفقون
عىل أ ّن من أسلم من الحرب ّيني قبل االستيالء واألرس ال
يسـ ّ
ـرق ،وكــذا بال ّنســبة للمرت ّديــن ،فــإ ّن الحكــم بال ّنســبة
فالسيف.
لهم االستتابة والعودة إىل اإلسالم ،وإالّ
ّ
 -13الفــداء با ملــال :املشــهور يف مذ هــب
املالكيّــة ،وهــو قــول مح ّمــد بــن الحســن مــن فقهــاء
الحنف ّيــة ،ومذهــب الشّ ــافع ّية ،والحنابلــة يف غــر روايـ ٍة
عــن اإلمــام أحمــد :جــواز فــداء أرسى الحربيّــن الّذيــن
يثبــت الخيــار لإلمــام فيهــم باملــال .86غــر أ ّن املالك ّيــة
يجيزونــه مبــا ٍل أكــر مــن قيمــة األســر ،وعــن مح ّمــد بــن
الســر الكبري -تقييد
الس
خيس عن ّ
الحســن -كام نقل ّ
ّ
ين هــذا
ذلــك بحاجــة املســلمني للــال ،وقيــد الكاســا ّ
مبا إذا كان األسري شيخاً كبريا ً ال يرجى له ول ٌد  .87وأجازه
الشّ ــافع ّية باملــال دون قيـ ٍـد ،ولــو مل تكــن مثّــة حاج ـ ٌة
ونصوا عىل أنّه لإلمام أن يفدي األرسى باملال
للاملّ ،
يأخذه منهم ،سوا ٌء ،أكان من مالهم أم من مالنا الّذي
يف أيديهــم ،وأن نفديهــم بأســلحتنا الّتــي يف أيديهــم.
أ ّما أســلحتهم الّتي بأيدينا ففي جواز مفاداة أرسانا بها
ّ
واستدل املجيزون
وجهان ،أوجههام عندهم الجواز.88
بظاهر قوله تعاىل{:فَ ِإ َّما َم ًّنا بَ ْع ُد َوإِ َّما ِف َداء} (محمد،
اآلية ،)4 :و«بفعل ال ّرسول ﷺ ،فقد فادى أسارى بد ٍر
كل رجــلٍ منهــم بأربعامئــة
باملــال وكانــوا ســبعني رجـاًّ ،
درهــمٍ » 89،وأدىن درجــات فعلــه الجــواز واإلباحــة.
ويــرى الحنف ّيــة ،يف غــر مــا روي عــن مح ّمـ ٍـد ،وهــو
رواي ـ ٌة عــن أحمــد وقــول أيب عبيــد القاســم بــن س ـاّمٍ
عــدم جــواز الفــداء مبــا ٍل  .90ويـ ّ
ـدل عــى عــدم الجــواز
َاضبُــوا ْ
أ ّن قتــل األســارى مأمــو ٌر بــه ،لقولــه تعاىل{:ف ْ ِ
اضبُــوا ْ ِم ْن ُه ـ ْم ك َُّل بَ َنــانٍ }(األنفــال)12:
فَ ـ ْو َق األَ ْع َنــاقِ َو ْ ِ
وأنّــه منـ ٌ
ـرف إىل مــا بعــد األخــذ واالســرقاق ،وقولــه
ن
انس ـلَ َخ األَشْ ـ ُه ُر الْ ُح ـ ُر ُم فَاقْتُلُــوا ْ الْ ُم ْ ِ
شكِ ـ َ
تعاىل{:فَ ـ ِإذَا َ
85
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وســل
َح ْيــثُ َو َجدتُّ ُو ُه ْم}(التوبــة )5:واألمــر بالقتــل للتّ ّ
إىل اإلســام ،فــا يجــوز تركــه إالّ ملــا رشع لــه القتــل،
وهــو أن يكــون وســيل ًة إىل اإلســام ،وال يحصــل معنــى
وســل باملفــاداة باملــال ،كــا أ ّن يف ذلــك إعان ـ ًة
التّ ّ
ألهــل الحــرب ،ألنّهــم يرجعــون إىل املنعــة ،فيصــرون
ـرض
حرب ـاً علينــا ،وقتــل املــرك عنــد التّم ّكــن منــه فـ ٌ
محك ـ ٌم ،ويف املفــاداة تــرك إقامــة هــذا الفــرض ،وقــد
روي عــن أيب بك ـ ٍر أنّــه قــال يف األســر ”:ال تفــادوه وإن
ـب” ،91وألنّــه صــار بــاألرس مــن
أعطيتــم بــه م ّديــن مــن ذهـ ٍ
أهــل دارنــا ،فــا يجــوز إعادتــه لــدار الحــرب ،ليكــون حربـاً
علينــا ،ويف هــذا معصيـةٌ ،وارتــكاب املعصيــة ملنفعــة
الصــاة ال يجــوز
املــال ال يجــوز ،ولــو أعطونــا مــاالً لــرك ّ
لنــا أن نفعــل ذلــك مــع الحاجــة ،فكــذا ال يجــوز تــرك قتــل
92
املــرك باملفــاداة.
وعــى القــول بــأ ّن لإلمــام حـ ّـق املفــاداة باملال ،فإ ّن
هــذا املــال يكــون للغامنــن ،وليــس مــن ح ّقــه أن يســقط
شــيئاً مــن املــال الّــذي يفرضــه عليهــم مقابــل الفــداء إالّ
بــرىض الغامنني.
 -14فــداء أرسى املســلمني بــأرسى األعــداء:
ذهب الجمهور 93من املالكيّة ،والشّ افعيّة ،والحنابلة،
وصاحبــا أيب حنيفــة ،وهــو إحــدى ال ّروايتــن عــن أيب
بي
حنيفة إىل جواز تبادل األرسى ،مســتدلّني بقول ال ّن ّ
94
«أطعمــوا الجائــع وعــودوا املريــض وف ّكــوا العــاين»
وقولــه «إ ّن عــى املســلمني يف فيئهــم أن يفــادوا
أســرهم ،ويــؤ ّدوا عــن غارمهــم» 95و«فــادى ال ّنبـ ّـي ﷺ
رجلــن مــن املســلمني بال ّرجــل الّــذي أخــذه مــن بنــي
عقيــلٍ »« 96.وفــادى باملــرأة الّتــي اســتوهبها مــن ســلمة
97
بن األكوع ناساً من املسلمني كانوا قد أرسوا مبكّة».
وأل ّن يف املفــاداة تخليــص املســلم مــن عــذاب الك ّفــار
والفتنــة يف ال ّديــن ،وإنقــاذ املســلم أوىل مــن إهــاك
الكافــر.
ومل يف ّرقوا بني ما إذا كانت املفاداة قبل القسمة
أو بعدهــا .أ ّمــا أبــو يوســف فقــد قــر جــواز املفــاداة

 ةسارد  -ةيلودلا نيناوقلاو يوبنلا ثيدحلاو يمالسإلا ةقفلا نيب ىرسألا ماكحأ

عــى مــا قبــل القســمة ،ألنّــه قبــل القســمة مل يتقـ ّرر كــون
أســرهم مــن أهــل دارنــا حتّــى جــاز لإلمــام أن يقتلــه،
وأ ّمــا بعــد القســمة فقــد تقـ ّرر كونــه مــن أهــل دارنــا حتّــى
ليــس لإلمــام أن يقتلــه .أي فــا يعــاد باملفــاداة إىل دار
الكفر .وأل ّن يف املفاداة بعدها إبطال ملك املقسوم
ـص املالكيّــة عــى مثــل قــول أيب
لــه مــن غــر رضــاه .ونـ ّ
يوســف أيضـاً ،ومح ّمــد بــن الحســن أجــازه يف الحالتــن
أل ّن املعنــى الّــذي ألجلــه ج ـ ّوز ذ لــك قبــل القســمة
الحا جــة إىل تخليــص املســلم مــن عذابهــم ،وهــذا
موجــو ٌد بعــد القســمة ،وحـ ّـق الغامنــن يف االســرقاق
ـت قبــل القســمة ،وقــد صــار األســر بذلــك مــن أهــل
ثابـ ٌ
دارنــا ،ث ـ ّم تجــوز املفــاداة بــه لهــذه الحاجــة ،فكذلــك
98
بعــد القســمة.
ولــو أســلم األســر ال يفــادى بــه لعــدم الفائــدة،
أي ألنّــه فــداء مســلمٍ مبســلمٍ  ،إالّ إذا طابــت بــه نفســه
وهــو مأمــو ٌن عــى إســامه :ويجــوز مفــاداة األكــر باألقـ ّـل
رح بذ لــك
والعكــس كــا قــال الشّ ــافع ّية ،ومل ي ـ ّ
الحنابلــة ،لكــن يف كتبهــم مــا يوافــق ذلــك ،الســتداللهم
نصــوا عىل أنّه
باألحاديــث املتق ّدمــة .أ ّمــا الحنف ّيــة فقــد ّ
ال يجــوز أن يعطــى لنــا رجـ ٌـل واح ـ ٌد مــن أرسانــا ،ويؤخــذ
99
بدلــه أســران مــن املرشكــن.
 - 15أمــوال األســر :الحكــم يف مــال األســر مبنـ ٌّـي
عــى الحكــم يف نفســه ،فــا عصمــة لــه عــى مالــه ومــا
ـكل املســلمني مــا دام أرس بق ـ ّوة
معــه ،فهــو يف ٌء لـ ّ
الجيــش ،أو كان األرس مســتندا ً لق ـ ّوة الجيــش ،ولــو
أســلم بعد أرسه واسـ ّ
ـرق تبعه ماله ،أ ّما لو كان إســامه
يف دار الحــرب قبــل أخــذه ،ومل يخــرج إلينــا حتّــى
وكل مــا يف
ظهرنــا عــى ال ـ ّدار ،عصــم نفســه وصغــاره ّ
يــده مــن مــا ٍل ،لحديــث «مــن أســلم عــى مــا ٍل فهــو
لــه» 100وذلــك باتّفــاق املذاهــب بال ّنســبة للمنقــول،
وكــذا العقــار عنــد املالكيّــة ،وهــو مذهــب الشّ ــافعيّة،
والحنابلــة .وقــال أبــو حنيفــة :وخــرج عقــاره ألنّــه يف يــد
أهــل الـ ّدار وســلطانها فيكــون غنيمـةً .وقيــل :إ ّن مح ّمــدا ً

جعلــه كســائر مالــه .وإذا قــال األمــر :مــن خــرج مــن أهــل
العسكر فأصاب شيئاً فله من ذلك ال ّربع ،وسمع هذه
ر مــن أهــل الحــرب ،فخــرج فأصــاب شــيئاً
املقالــة أس ـ ٌ
فذلــك كلّــه للمســلمني ،أل ّن األســر يف ٌء لهــم وكســب
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العبــد ملــواله.
الســبي يف ســهم رجــلٍ مــن املســلمني،
وإذا وقــع ّ
فأخــرج مــاالً كان معــه مل يعلــم بــه ،فينبغــي للّــذي وقــع
يف ســهمه أن يــر ّده يف الغنيمــة ،أل ّن األمــر إنّ ــا ملّكــه
بالقســمة رقبــة األســر ال مــا معــه مــن املــال ،فــإ ّن ذلــك
مل يكــن معلوم ـاً لــه ،وهــو مأمــو ٌر بالعــدل يف القســمة،
وإنّ ــا يتح ّقــق العــدل إذا كانــت القســمة ال تتنــاول إالّ مــا
كان معلوماً .ويروى أ ّن رجالً اشرتى جاري ًة من املغنم،
فلم رأت أنّها قد خلصت له أخرجت حليّاً كان معها،
ّ
فقال ال ّرجل :ما أدري هذا؟ وأىت سعد بن أيب وق ٍ
ّاص
فأخــره فقــال :اجعلــه يف غنائــم املســلمني .أل ّن املــال
الّــذي مــع األســر كان غنيمـةً ،وفعــل األمــر تنــاول ال ّرقبــة
دون املــال ،فبقــي املــال غنيمـةً .وهــذا الحكــم يصــدق
أيض ـاً عــى ال ّديــون والودائــع الّتــي لــه لــدى مســلمٍ أو
102
يب فهــي يف ٌء للغامنــن.
ذ ّمـ ٍّـي .فــإن كانــت لــدى حــر ٍّ

املبحث السادس :استنقاذ األرسى بالحرب يف
تاريخ املسلمني

أوالً :أوجــب اللــه ســبحانه وتعــاىل فــكاك األســر مــن
أيــدي الكافريــن حتــى بالقتــال فــإن مــن هــدي النبــي
ﷺ أيض ـاً تخليــص أرسى املســلمني بخطــف مــن يكــون
خطفــه ســبباً لفــكاك أرسى املســلمني ،وفــق رشوط.
وقــد فعــل النبــي ﷺ هــذا األمــر بعينــه كــا جــاء عنــد
مســلم عن عمران بن حصني قال :كانت ثقيف حلفاء
لبنــى عقيــل فــأرست ثقيــف رجلــن مــن أصحــاب رســول
اللــه ﷺ وأرس أصحــاب رســول اللــه ﷺ رجــا مــن بنــي
عقيــل وأصابــوا معــه العضبــاء فــأىت عليــه رســول اللــه ﷺ
وهو يف الوثاق قال :يا محمد فأتاه فقال :ما شــأنك؟
فقــال :بــم أخذتنــي وبــم أخــذت ســابقة الحــاج فقــال:
جملة كرياال
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إعظامــا لذلــك أخذتــك بجريــرة حلفائــك ثقيــف.
ويف هذا الخرب بني النبي ﷺ أنه أرس هذا الرجل
مقابل أرس حلفاء قومه لرجلني من أصحاب النبي ﷺ،
حتــى فــادى الرجلــن مــن أصحابــه بهــذا األســر الــذي
أخــذه بجريــرة حلفــاء قومــه ،ويف هــذا داللــة واضحــة
ألســلوب النبــي ﷺ إلطــاق األرسى مبثــل هــذه الطريقــة
بــروط منهــا:
 -1أن يكــون املخطــوف مــن كفــار تلــك ا لــدار
املحار بــة.
 -2أال يكون الكافر املخطوف من أصحاب العهد
أو الذمة أو االئتامن.
 -3وأال يرتتــب عــى خطفــه رضر أعظــم ومفســدة
أكــر مــن املصلحــة املرجــوة بحيــث يكــون خطفــه ســبباً
فاع ـاً لتخليــص أرسى املســلمني ،وهــذا األمــر يقــدره
أهــل العلــم واملعرفــة بالواقــع.
 -4املرأة إن كانت محاربة جاز خطفها وقتلها إذا
لــزم األمــر ،وذا مل تكــن محاربــة أو معينــة للحــرب فيجــوز
خطفهــا وال يجــوز قتلهــا.
ذكــر صاحــب كتــاب مشــارع األشــواق إىل مصــارع
العشــاق (:)832/2
أ .املثــال األول :عــن أيب بكــر بــن العــريب أن بعــض
امللــوك عاهــد كافــرا عــى أن ال يحبســوا أســرا فدخــل
رجل من املسلمني جهة بالدهم فمر عىل بيت مغلق
فنادتــه امــرأة إين أســرة فأبلــغ صاحبــك خــري فلــا
اجتمع به وتجاذبا ذيل الحديث انتهى الخرب إيل هذه
املــرأة فــا أكمــل حديثــه حتــى قــام األمــر عــى قدميــه
وخــرج غازيــا مــن فــوره ومــى إىل الثغــر حتــى أخــرج
األســرة واســتوىل عــى املوضــع.
ب .املثــال الثــاين :ثــم ذكــر قصــة مامثلــة عــن
املنصــور بــن أيب عامــر وموضــع الشــاهد منهــا أن امــرأة
تلقته وهو عائد من غزوة منترصا فقالت أنت والناس
يفرحــون وأنــا باكيــة! حزينــة قــال ومل؟ قالــت ولــدي
أرسيف بلد من بالد الروم فســر العســاكر لوقته راجعة
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إيل البــاد حتــى أحــروا ولدهــا.
ثــم علــق قائــا :فرحــم اللــه تلــك األمــم الخليــة بتلــك
الهمــم العاليــة وأثابهــم عــى إعــزاز ديــن اإلســام رضوانــه
التــام يف دار الســام.
ج .املثــال الثالــث :ثــم ذكــر عــن القــويص قــال:
بلــغ املعتصــم أن علجــا مــن علــوج الفرنــج لطــم امــرأة
أســرة مــن عموريــة فقالــت :وامعتصــاه .فقــال لهــا
العلــج اليجــيء املعتصــم إالّ عــى فــرس أبلــق فســر
املعتصــم إىل ســائر الجهــات يف طلــب الخيــل البلــق
وبذل فيها األموال الجزيلة والخلع النفيسة حتى كمل
لــه مثانيــة عــر ألــف فــرس أبلــق وقيــل مثانــون ألــف ســار
إليهــا بقــوة العــزم وصــدق النيــة والغــرة عــى ديــن اللــه
ففتحها الله عىل يده ومل تكن فتحت قبل ذلك وسبا
وقتــل وحرقهــا بالنــار وأحــرق جمعــا كبــرا وأحــر العلــج
واملــرأة بــن يديــه وهــو راكــب عــى فــرس أبلــق وقــال لــه
قــد جئتــك قــد جئتــك عــى فــرس أبلــق.
ثــم علــق الشــيخ عــي ذلــك :فهكــذا فليكــن إعــزاز
الديــن ومثــل هــذا ينبغــي أن تكــون أمئــة املســلمني.
وروي أ ّن الح ّجــاج بــن يوســف
د .املثــال الرابــع:
َ
الســند غضبـاً شــديدا ً،
الثّقفــي غضــب عــى واليــه يف ّ
وذلــك بســبب امــرأة أرست مــن املســلمني وأدخلــت
الســند فج ّهــز الجيــوش املتواص ــلة ،وأنفــق
إىل بــاد ّ
بيــوت األمــوال حتّــى اســتنقذ املــرأة ور ّدهــا إىل أهلهــا
104
ومدينتهــا.

ثانيا :االهتامم باألرسى عرب التاريخ اإلسالمي

كان املســلمون منــذ العصــور األوىل يولــون موضــوع
“األس ــر” أهميــة كــرى ،فقــد وضعــوا فيــه املؤلفــات،
وأوقفوا له األوقاف املختلفة ،واعتربوا العناية باألرسى
مــن املزايــا والفضائــل ،وهــذه بعــض املختــارات مــن
كتــب أهــل االســر يف هــذا الخصــوص:
قــال العــاد :قــى ســعيدا ومل يبــق عمــا صالحــا
إالّ قدمــه وال عهــدا يف الجنــة إال أحكمــه وال عقــد بــر

 ةسارد  -ةيلودلا نيناوقلاو يوبنلا ثيدحلاو يمالسإلا ةقفلا نيب ىرسألا ماكحأ

إالّ أبرمــه فــإن صنائعــه يف الرقــاب وأوقافــه متجــاوزة
الحســاب ال ســيام أوقا فــه لفــكاك األرسى وأعــان
105
املالكيــة والشــافعية باملدرســة واأليتــام بالكتــاب...
يل أ ّن أليب أحمد بن شبويه فضله
قال كان يخيّل إ ّ
عــى أحمــد بــن حنبــل للجهــاد وفــكاك األرسى ولــزوم
106
الثغــور.
ومولــده يف ســنة ســت وســتني وســت مئــة وكان
شــاهد الخزانة الســلطانية وناظر وقف األرسى وبســتان
107
وقــف صدقــة الــر ومدرســا مبســجد الــرأس..
بجامعهــا حــر عــي بــن البخــاري منتقــى عمــه
وســمع مبــر مــن األبرقوهــي وكان مــن العيــان وفيــه
رئاسة ومعرفة وخربة ،توىل نظر األرسى ثم نظر الجامع
108
ثــم الحســبة...
فصــل :ونقــل املــروذي عــن أحمــد فيمــن أوىص
بثلثــه يف أبــواب الــر يجــزأ ثالثــة أجــزاء جــزء يف الجهــاد
وجــزء يتصــدق بــه يف قرابتــه وجــزء يف الحــج وقــال يف
رواية أيب داود :الغزو يبدأ به وحيك عنه أنه جعل جزءا
يف فــداء األرسى وهــذا واللــه أعلــم ليــس عــى ســبيل
اللــزوم والتحديــد بــل يجــوز رصفــه يف جهــات الــر كلهــا
ألن اللفظ للعموم فيجب حمله عىل عمومه وال يجوز
تخصيص العموم بغري دليل ورمبا هذه الجهات أحوج
مــن بعضهــا وأحــق وقــد تدعــو الحاجــة إىل تكفــن ميــت
وإصــاح طريــق وفــك أســر 109.وتوفيــت أختــه فخلفــت
110
لــه خمــس مئــة ألــف دينــار فافتــك بجميعهــا أرسى.
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املبحث األول :أحكام عامة

املــادة  :1تتعهــد األطــراف الســامية املتعاقــدة بــأن
تحــرم هــذه االتفاقيــة وتكفــل احرتامهــا يف جميــع
األحــوال.
ا ملــادة  :6عــاوة عــي االتفا قــات املنصــوص

عنهــا رصاحــة يف املــواد (،60 ،33 ،28 ،23 ،10
،119 ،118 ،110 ،109 ،75 ،73 ،72 ،67 ،66 ،65
 ،)132 ،122يجــوز لألطــراف الســامية املتعاقــدة أن
تعقــد اتفاقــات خاصــة أخــري بشــأن أيــة مســائل تــري
مــن املناســب تســويتها بكيفيــة خاصــة .وال يؤثــر أي
اتفــاق خــاص تأثــرا ضــارا عــي وضــع أرسى الحــرب كــا
حددته هذه االتفاقية ،أو يقيد الحقوق املمنوحة لهم
مبقتضا هــا.
ويســتمر انتفــاع أرسى الحــرب بهــذه االتفاقــات مــا
دامــت االتفاقيــة ســارية عليهــم ،إال إذا كانــت هنــاك
أحــكام رصيحــة تقــي بخــاف ذلــك يف االتفاقــات
ســالفة الذكــر أو يف اتفاقــات الحقــة لهــا ،أو إذا كان
هــذا الطــرف أو ذاك مــن أطــراف النــزاع قــد اتخــذ تدابــر
أكــر مالمئــة لهــم.
املــادة  :7ال يجــوز ألرسى الحــرب التنــازل يف أي
حال من األحوال ،جزئيا أو كلية عن الحقوق املمنوحة
لهم مبقتىض االتفاقية ،أو مبقتىض االتفاقات الخاصة
املشــار إليها يف املادة الســابقة ،إن وجدت.
املــادة  :8تطبــق هــذه االتفاقيــة مبعاونــة وتحــت
إرشاف الــدول الحاميــة التــي تكلــف برعايــة مصالــح
أطراف النزاع .وطبقا لهذه الغاية ،يجوز للدول الحامية
أن تعني ،بخالف موظفيها الدبلوماسيني والقنصليني،
مندوبــن مــن رعاياهــا أو رعايــا دول أخــري محايــدة.
ويخضــع تعيــن هــؤالء املندوبــن ملوافقــة الدولــة التــي
ســيؤدون واجباتهــم لديهــا.
وعيل أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثل أو مندويب
الدول الحامية إيل أقيص حد ممكن.
ويجــب أال يتجــاوز ممثلــو ا لــدول الحاميــة أو
مندوبوهــا يف أي حــال مــن األحــوال حــدود مهمتهــم
مبقتــى هــذه االتفاقيــة ،وعليهــم بصفــة خاصــة مراعــاة
مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم .وال
يجوز تقييد نشاطهم إال إذا استدعت ذلك الرضورات
الحربية وحدها ،ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.
جملة كرياال
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املــادة  :9ال تكــون أحــكام هــذه االتفاقيــة عقبــة
يف ســبيل األنشــطة اإلنســانية التــي ميكــن أن تقــوم بهــا
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أو أيــة هيئــة إنســانية
غــر متحيــزة أخــري بقصــد حاميــة وإغاثــة أرسى الحــرب،
رشيطــة موافقــة أطــراف النــزاع املعنيــة.
املادة  :11تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة
من أجل تسوية الخالفات يف جميع الحاالت التي تري
فيها أن ذلك يف مصلحة األشخاص املحميني ،وعيل
األخــص حــاالت عــدم اتفــاق أطــراف النــزاع عــي تطبيــق
أو تفسري أحكام هذه االتفاقية.
ولهــذا الغــرض ،يجــوز لــكل دولــة حاميــة أن تقــدم
ألطراف النزاع ،بناء عيل دعوة أحد األطراف أو من تلقاء
ذاتهــا ،اقرتاحــا باجتــاع ممثليهــا ،وعــي األخــص ممثيل
الســلطات املســؤولة عن أرسى الحرب ،عند االقتضاء
عيل أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة .وتلتزم أطراف
النــزاع بتنفيــذ املقرتحــات التــي تقــدم لهــا تحقيقــا لهــذا
الغــرض .وللــدول الحاميــة أن تقــدم ،إذا رأت رضورة
لذلــك ،اقرتاحــا يخضــع ملوافقــة أطــراف النــزاع بدعــوة
شــخص ينتمــي إيل دولــة محايــدة أو تفوضــه اللجنــة
الدولية للصليب األحمر لالشرتاك يف هذا االجتامع.

املبحث الثاين :الحامية العامة ألرسى الحرب

املــادة  :12يقــع أرسى الحــرب تحــت ســلطة الدولــة
املعادية ،ال تحت سلطة األفراد أو الوحدات العسكرية
التــي أرستهــم ،وبخــاف املســؤوليات الفرديــة التــي قــد
توجــد ،تكــون الدولــة الحاجــزة مســؤولة عــن املعاملــة
التــي يلقاهــا األرسى.
ال يجــوز للدولــة الحا جــزة نقــل أرسى الحــرب إال
إيل دولــة طــرف يف االتفاقيــة ،وبعــد أن تقتنــع الدولــة
الحاجــزة برغبــة الدولــة املعنيــة يف تطبيــق االتفاقيــة
وقدرتها عيل ذلك .ويف حالة نقل أرسى الحرب عيل
هذا النحو ،تقع مسؤولية تطبيق االتفاقية عيل الدولة
التــي قبلتهــم مــا دامــوا يف عهدتهــا.
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غــر أنــه إذا قــرت هــذه الدولــة يف مســؤولياتها
يف تنفيــذ أحــكام االتفاقيــة بشــأن أيــة نقطــة هامــة،
فعــي الدولــة التــي نقلــت أرسى الحــرب أن تتخــذ،
مبجــرد إخطارهــا مــن قبــل الدولــة الحاميــة ،تدابــر فعالــة
لتصحيــح الوضــع ،أو أن تطلــب إعــادة األرسى إليهــا.
ويجــب تلبيــة مثــل هــذه الطلبــات.
املــادة  :13يجــب معاملــة أرسى الحــرب معاملــة
إنســانية يف جميــع األوقــات .ويحظــر أن تقــرف الدولــة
الحاجــزة أي فعــل أو إهــال غــر مــروع يســبب مــوت
أ ســر يف عهدتهــا ،ويعتــر انتهــاكا جســيام لهــذه
االتفاقيــة .وعــي األخــص ،ال يجــوز تعريــض أي أســر
حــرب للتشــويه البــدين أو التجــارب الطبيــة أو العلميــة
مــن أي نــوع كان مــا ال تــرره املعالجــة الطبيــة لألســر
املعنــي أو ال يكــون يف مصلحتــه.
وباملثــل ،يحــب حاميــة أرسى الحــرب يف جميــع
األوقــات ،وعــي األخــص ضــد جميــع أعــال العنــف أو
التهديــد ،وضــد الســباب وفضــول الجامهــر.
وتحظر تدابري االقتصاص من أرسى الحرب.
ا ملــادة  :14ألرسى الحــرب حــق يف ا حــرام
أ شــخاصهم ورشفهــم يف جميــع األحــوال.
ويجــب أن تعامــل النســاء األســرات بــكل االعتبــار
الواجــب لجنســهن .ويجــب عــي أي حــال أن يلقــن
معاملــة ال تقــل مالءمــة عــن املعاملــة التــي يلقاهــا
الرجــال.
يحتفظ أرسى الحرب بكامل أهليتهم املدنية التي
كانــت لهــم عنــد وقوعهــم يف األرس .وال يجــوز للدولــة
الحاجــزة تقييــد مامرســة الحقــوق التــي تكفلهــا هــذه
األهليــة ،ســواء يف إقليمهــا أو خارجــه إال بالقــدر الــذي
يقتضيــه األرس.
املادة :15:تتكفل الدولة التي تحتجز أرسى حرب
بإعاشــتهم دون مقابــل وبتقديــم الرعايــة الطبيــة التــي
تتطلبهــا حالتهــم الصحيــة مجانــا.
املــادة  :16مــع مراعــاة أحــكام هــذه االتفاقيــة فيــا

 ةسارد  -ةيلودلا نيناوقلاو يوبنلا ثيدحلاو يمالسإلا ةقفلا نيب ىرسألا ماكحأ

يتعلــق برتــب األرسى وجنســهم ،ورهنــا بأيــة معاملــة
مميــزة ميكــن أن متنــح لهــم بســبب حالتهــم الصحيــة أو
أعامرهــم أو مؤهالتهــم املهنيــة ،يتعــن عــي الدولــة
الحاجــزة أن تعاملهــم جميعــا عــي قــدم املســاواة ،دون
أي متييــز ضــار عــي أســاس العنــر ،أو الجنســية ،أو
الدين ،أو اآلراء السياسية ،أو أي معايري مامثلة أخري.

املبحث الثالث :األرس

ا ملــادة  :17ال يلتــزم أي أســر عنــد ا ســتجوابه إ الّ
بــاإلدالء باســمه بالكامــل ،ورتبتــه العســكرية ،وتاريــخ
ميــاده ،ورقمــه بالجيــش أو الفرقــة أو رقمــه الشــخيص
أو املسلســل .فــإذا مل يســتطع فبمعلومــات مامثلــة.
إذا أخــل األســر بهــذه القاعــدة باختيــاره فإنــه قــد
يتعرض النتقاص املزايا التي متنح لألرسى الذين لهم
رتبتــه أو وضعــه عــى كل طــرف يف النــزاع أن يــزود جميــع
األشــخاص التابعــن لــه واملعرضــن ألن يصبحــوا أرسى
حــرب ،ببطاقــة لتحقيــق الهويــة يبــن فيهــا اســم حاملهــا
بالكامــل ،ورتبتــه ،ورقمــه بالجيــش أو الفرقــة أو رقمــه
الشــخيص أو املسلســل أو معلومــات مامثلــة ،وتاريــخ
ميــاده .وميكــن أن تحمــل بطاقــة الهويــة أيضــا توقيــع
حاملهــا أو بصــات أصابعــه أو كليهــا ،وقــد تتضمــن
كذلك أية معلومات أخري يرغب طرف النزاع إضافتها
عــن األشــخاص التابعــن لقواتــه املســلحة ...وال يجــوز
تهديــد أرسى الحــرب الذيــن يرفضــون اإلجابــة أو ســبهم
أو تعريضهــم ألي إزعــاج أو إجحــاف.
يسلم أرسى الحرب العاجزون عن اإلدالء مبعلومات
عن هويتهم بسبب حالتهم البدنية أو العقلية إيل قسم
الخدمــات الطبيــة .وتحــدد هويــة هــؤالء األرسى بــكل
الوســائل املمكنــة مــع مراعــاة أحــكام الفقــرة الســابقة.
يجــري اســتجواب أرسى الحــرب بلغــة يفهمونهــا.
املــادة  :18يحتفــظ أرسى الحــرب بجميــع األشــياء
واألدوات الخاصــة باســتعاملهم الشــخيص -ماعــدا
األســلحة ،والخيول ،واملهامت الحربية ،واملســتندات

الحربيــة -وكذلــك بخوذتهــم املعدنيــة واألقنعــة الواقيــة
مــن الغــازات ،وجميــع األدوات األخــرى التــي تكــون قــد
رصفت لهم للحامية الشخصية .كام تبقي يف حوزتهم
األشياء واألدوات التي تستخدم يف ملبسهم وتغذيتهم
حتــى لــو كانــت تتعلــق بعدتهــم العســكرية الرســمية.
ال يجوز يف أي وقت أن يكون األرسى بدون وثائق
تحقيــق هويتهــم .وعــي الدولــة الحاجــزة أن تــزود بهــا
األرسى الذيــن ال يحملونهــا.
ال يجــوز تجريــد أرسى الحــرب مــن شــارات رتبهــم
وجنســيتهم ،أو نياشــينهم ،أو األدوات التــي لهــا قيمــة
شــخصية أو عاطفيــة.
ال يجوز ســحب النقود التي يحملها أرسى الحرب
إال بأمر يصدره ضابط وبعد تقييد املبلغ وبيان صاحبه
يف سجل خاص ،وبعد تسليم صاحب املبلغ إيصاال
مفصــا يبــن فيــه بخــط مقــروء اســم الشــخص الــذي
يعطــي اإليصــال املذكــور ورتبتــه والوحــدة التــي يتبعهــا.
وتحفــظ لحســاب األســر أي مبالــغ تكــون مــن نــوع عملــة
الدولــة الحاجــزة أو تحــول إيل هــذه العملــة بنــاء عــي
طلــب األســر طبقــا للــادة .64
وال يجــوز للدولــة الحاجــزة أن تســحب مــن أرسى
الحــرب األشــياء ذات القيمــة إال ألســباب أمنيــة .ويف
هذه الحالة تطبق اإلجراءات املتبعة يف حالة سحب
النقود .
تحفــظ يف عهــدة الدولــة الحاجــزة األشــياء والنقــود
التي تسحب من األرسى بعمالت مغايرة لعملة الدولة
الحاجــزة دون أن يطلــب أصحابهــا اســتبدالها ،وتســلم
بشــكلها األصــي إيل األرسى عنــد انتهــاء أرسهــم.
املــادة  :19يتــم إجــاء أرسى الحــرب بــأرسع مــا
ميكــن بعــد أرسهــم ،وينقلــون إيل معســكرات تقــع يف
منطقة تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال حتى يكونوا
يف مأمــن مــن الخطــر.
ال يجــوز أن يســتبقي يف منطقــة خطــرة ،وبصــورة
مؤقتــة ،إالّ أرسى الحــرب الذ يــن يتعرضــون بســبب
جملة كرياال
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جروحهــم أو مرضهــم ملخاطــر أكــر عنــد نقلهــم مــا لــو
بقــوا يف مكانهــم.
يجــب أال يعــرض أرسى الحــرب للخطــر دون مــرر
أثنــاء انتظــار إجالئهــم مــن منطقــة قتــال.
املــادة :20يجــب أن يجــري إجــاء أرسى الحــرب
دامئا بكيفية إنسانية ويف ظروف مامثلة للظروف التي
توفــر لقــوات الدولــة الحاجــزة يف تنقالتهــا.
عــي الدولــة الحاجــزة أن تــزود أرسى الحــرب الذيــن
يتــم إجالؤهــم بكميــات كافيــة مــن مــاء الــرب والطعــام
وباملالبــس والرعايــة الطبيــة الالزمــة .وعليهــا أن تتخــذ
جميــع االحتياطــات لضــان ســامتهم أثنــاء نقلهــم ،وأن
تعــد بــأرسع مــا ميكــن قامئــة بــأرسى الحــرب الذيــن يتــم
إجالؤهــم.
فــإذا اقتــى األمــر مــرور أرسى الحــرب أثنــاء نقلهــم
مبعسكرات انتقالية ،وجب أن تكون مدة إقامتهم يف
هــذه املعســكرات أقــر مــا ميكــن.

املبحث الرابع :اعتقال أرسى الحرب ومأواهم
أوالً :اعتقال األرسى

املادة  :21يجوز للدولة الحاجزة إخضاع أرسى الحرب
لالعتقــال .ولهــا أن تفــرض عليهــم التزامــا بعــدم تجــاوز
حــدود معينــة مــن املعســكر ا لــذي يعتقلــون فيــه،
أو بعــدم تجــاوز نطاقــه إذا كان مس ـ ّورا .ومــع مراعــاة
أحــكام هــذه االتفاقيــة فيــا يتعلــق بالعقوبــات الجنائيــة
والتأديبيــة ،ال يجــوز حجــز أو حبــس األرسى إالّ كإجــراء
رضوري تقتضيــه حاميــة صحتهــم ،وال يجــوز أن يــدوم
هــذا الوضــع عــي أي حــال ألكــر مــا تتطلبــه الظــروف
التــي اقتضتــه.
يجــوز إطــاق حريــة أرسى الحــرب بصــورة جزئيــة أو
كليــة مقابــل وعــد أو تعهــد منهــم بقــدر مــا تســمح بذلــك
قوانني الدولة التي يتبعونها .ويتخذ هذا اإلجراء بصفة
خاصة يف األحوال التي ميكن أن يسهم فيها ذلك يف
تحســن صحــة األرسى .وال يرغــم أي أســر عــي قبــول
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إطــاق رساحــه مقابــل وعــد أو تعهــد.
عــي كل طــرف يف النــزاع أن يخطــر الطــرف اآلخــر،
عنــد نشــوب األعــال العدائيــة ،بالقوانــن واللوائــح التي
تسمح لرعاياه أو متنعهم من قبول الحرية مقابل وعد أو
تعهد .ويلتزم أرسى الحرب الذين يطلق رساحهم مقابل
وعــد أو تعهــد وفقــا للقوانــن واللوائــح املبلغــة عــي
هــذا النحــو بتنفيــذ الوعــد أو التعهــد الــذي أعطــوه بــكل
دقــة ،ســواء إزاء الدولــة التــي يتبعونهــا ،أو الدولــة التــي
أرستهــم .ويف مثــل هــذه الحــاالت ،تلتــزم الدولــة التــي
يتبعهــا األرسى بــأن ال تطلــب إليهــم أو تقبــل منهــم تأديــة
أيــة خدمــة ال تتفــق مــع الوعــد أو التعهــد الــذي أعطــوه.
املــادة  :22ال يجــوز اعتقــال أرسى الحــرب إال يف
مبان مقاومة فوق األرض تتوفر فيها كل ضامنات الصحة
والســامة ،وال يجــوز اعتقالهــم يف ســجون إصالحيــة إال
يف حــاالت خاصــة تربرهــا مصلحــة األرسى أنفســهم.
يجــب بــأرسع مــا ميكــن نقــل أرسى الحــرب
املعتقلــن يف مناطــق غــر صحيــة ،أو حيــث يكــون
املنــاخ ضــارا بهــم ،إيل منــاخ أ كــر مالء مــة لهــم.
تجمــع الدو لــة الحا جــزة أرسى الحــرب يف
املعســكرات أو أقســام املعســكرات تبعــا لجنســياتهم
ولغاتهــم وعاداتهــم ،رشيطــة أن ال يفصــل هــؤالء األرسى
عــن أرسى الحــرب التابعــن للقــوات املســلحة التــي
كانــوا يخدمــون فيهــا عندمــا أرسوا إال مبوافقتهــم.
املــادة  :23ال يجــوز يف أي وقــت كان إرســال أي
أســر حــرب إيل منطقــة يتعــرض فيهــا لنــران منطقــة
القتــال ،أو إبقــاؤه فيهــا ،أو اســتغالل وجــوده لجعــل
بعــض املواقــع أو املناطــق يف مأمــن مــن العمليــات
الحربيــة.
يجــب أن توفــر ألرسى الحــرب ،بقــدر مامثــل ملــا
يوفــر للســكان املدنيــن املحليــن ،مالجــئ للوقايــة
مــن الغــارات الجويــة وأخطــار الحــرب األخــرى ،وميكنهــم
باســتثناء املكلفــن منهــم بوقايــة مآويهــم مــن األخطــاراملذكــورة -أن يتوجهــوا إيل املخابــئ بــأرسع مــا ميكــن
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مبجــرد إعــان اإلنــذار بالخطــر .وبطبــق عليهــم أي إجــراء
آخــر مــن إجــراءات الوقايــة يتخــذ ملصلحــة األهــايل.
تتبادل الدول الحاجزة ،عن طريق الدول الحامية،
جميــع املعلومــات املفيــدة عــن املوقــع الجغــرايف
ملعســكرات أرسى الحــرب.
كلام سمحت االعتبارات الحربية ،متيز معسكرات
أرسى الحــرب نهــارا بالحــروف  PWأو  ،PG1التــي
توضــع بكيفيــة تجعلهــا مرئيــة بوضــوح مــن الجــو .عــي
أنــه ميكــن للــدول املعنيــة أن تتفــق عــي أيــة وســيلة
أخــري لتمييزهــا .وال متيــز بهــذه الكيفيــة إالّ معســكرات
أرسى الحــرب.
ا ملــادة  :24تجهــز املعســكرات االنتقاليــة أو
معســكرات الفــرز التــي لهــا طابــع الــدوام يف أوضــاع
مامثلــة لألوضــاع املنصــوص عنهــا يف هــذا القســم،
ويفيــد األرسى فيهــا مــن نفــس نظــام املعســكرات
األخــرى.

ثانياً :مأوى وغذاء وملبس أرسى الحرب

املادة  :25توفر يف مأوي أرسى الحرب ظروف مالمئة
مامثلــة ملــا يوفــر لقــوات الدولــة الحاجــزة املقيمــة يف
املنطقــة ذاتهــا .وتراعــي يف هــذه الظــروف عــادات
وتقاليــد األرسى ،ويجــب أالّ تكــون ضــارة بصحتهــم بــأي
حــال.
وتنطبــق األحــكام املتقدمــة عــي األخــص عــي
مهاجع أرسى الحرب ،سواء من حيث مساحتها الكلية
والحــد األدىن لكميــة الهــواء التــي تتخللهــا أو مــن حيــث
املرافــق العامــة والفــراش ،مبــا يف ذلــك األغطيــة.
ويجــب أن تكــون األماكــن املخصصــة لالســتعامل
الفــردي أو الجامعــي ألرسى الحــرب محميــة متامــا مــن
الرطوبــة ،ومدفــأة ومضــاءة بقــدر كاف ،وعــي األخــص
يف الفــرة بــن الغســق وإطفــاء اإلضــاءة .وتتخــذ جميــع
االحتياجــات ملنــع أخطــار الحريــق.
ويف جميــع املعســكرات التــي تقيــم فيهــا أســرات
حــرب مــع أرسى يف الوقــت نفســه ،تخصــص لهــن

مها جــع منفصلــة.
ا ملــادة  :26تكــون جرا يــات الطعــام األسا ســية
اليوميــة كافيــة مــن حيــث كميتهــا ونوعيتهــا وتنوعهــا
لتكفــل املحافظــة عــي صحــة أرسى الحــرب يف حالــة
جيــدة وال تعرضهــم لنقــض الــوزن أو اضطرابــات العــوز
الغــذايئ .ويراعــي كذلــك النظــام الغــذايئ الــذي اعتــاد
عليــه األرسى.
وعيل الدولة الحاجزة أن تزود أرسى الحرب الذين
يــؤدون أعــاال بالجرا يــات اإلضافيــة الالزمــة للقيــام
بالعمــل الــذي يؤدونــه.
و يــزود أرسى الحــرب بكميــات كافيــة مــن ميــاه
ا لــرب .ويســمح لهــم با ســتعامل التبــغ.
وبقــدر اإلمــكان ،يشــرك أرسى الحــرب يف إعــداد
وجباتهم ،ولهذا الغرض ،ميكن استخدامهم املطابخ.
وعالوة عيل ذلك ،يزودون بالوسائل التي متكنهم من
تهيئــة األغذيــة اإلضافيــة التــي يف حوزتهــم بأنفســهم.
وتعد أماكن مناسبة لتناول الطعام.
ويحظــر اتخــاذ أي تدابــر تأديبيــة جامعيــة متــس
الغــذاء.
املــادة  :27تــزود الدولــة الحاجــزة أرسى الحــرب
بكميــات كافيــة مــن املالبــس ،واملالبــس الداخليــة
واألحذيــة ،املالمئــة ملنــاخ املنطقــة التــي يحتجــز فيهــا
األرسى.
وإذا كان مــا تســتويل عليــه الدولــة الحاجــزة مــن
مالبــس عســكرية للقــوات املســلحة املعاديــة مناســبا
للمنــاخ ،فإنــه يســتخدم لكســاء أرسى الحــرب.
وعــي الدولــة الحاجــزة مراعــاة اســتبدال وتصليــح
األشــياء ســالفة الذكــر بانتظــام.
وعالوة عيل ذلك ،يجب رصف املالبس املناسبة
لــأرسى الذيــن يــؤدون أعــاال ،حيثــا تســتدعي ذلــك
طبيعــة العمل.
املــادة  :28تقــام مقاصــف (كنتينــات) يف جميــع
املعســكرات ،يســتطيع أن يحصــل فيهــا األرسى عــي
جملة كرياال
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املواد الغذائية ،والصابون ،والتبغ ،وأدوات االستعامل
اليومــي العاديــة .ويجــب أال تزيــد أســعارها عــي أســعار
الســوق املحليــة.
تســتخد م ا ألر بــاح ا لتــي تحققهــا مقا صــف
املعســكرات لصالــح األرسى ،وينشــأ صنــدوق خــاص
لهــذا الغــرض .ويكــون ملمثــل األرسى حــق االشــراك
يف إدارة املقصــف وهــذا الصنــدوق.
وعنــد غلــق أحــد املعســكرات ،يســلم رصيــد
الصنــدوق الخــاص إيل منظمــة إنســانية دوليــة
الســتخدامه ملصلحــة أرسى حــرب مــن نفــس جنســية
األرسى الذين أسهموا يف أموال الصندوق .ويف حالة
اإلعــادة العامــة إيل الوطــن ،تحتفــظ الدولــة الحاجــزة
بهذه األرباح ما مل يتم اتفاق بني الدول املعنية يقيض
بغــر ذلــك.

ثالثا :الرشوط الصحية والرعاية الطبية

املــادة  :29تلتــزم الدولــة الحاجــزة باتخــاذ كافــة التدابــر
الصحية الرضورية لتأمني نظافة املعسكرات ومالءمتها
للصحة والوقاية من األوبئة.
يجــب أن تتوفــر ألرسى الحــرب ،نهــارا وليــا ،مرافــق
صحيــة تســتويف فيهــا الــروط الصحيــة وتراعــي فيهــا
النظافة الدامئة .وتخصص مرافق منفصلة للنساء يف
أي معســكرات توجــد فيهــا أســرات حــرب.
ومــن ناحيــة أخــري ،وإيل جا نــب الحام مــات
واملرشــات (األد شــاش) التــي يجــب أن تــزود بهــا
املعســكرات ،يــزود أرسى الحــرب بكميــات كافيــة مــن
املــاء والصابــون لنظافــة أجســامهم وغســل مالبســهم،
ويو فــر لهــم مــا يلــزم لهــذا الغــرض مــن تجهيــزات
وتســهيالت ووقــت.
املــادة :30توفــر يف كل معســكر عيــادة مناســبة
يحصــل فيهــا أرسى الحــرب عــي مــا قــد يحتاجــون إليــه
مــن رعايــة ،وكذلــك عــي النظــام الغــذايئ املناســب.
وتخصص عند االقتضاء عنابر لعزل املصابني بأمراض
معديــة أو عقليــة.
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أرسى الحــرب املصابــون بأمــراض خطــرة أو الذيــن
تقتيض حالتهم عالجا خاصا أو عملية جراحية أو رعاية
باملستشــفي ،ينقلــون إيل أيــة وحــدة طبيــة عســكرية
أو مدنيــة ميكــن معالجتهــم فيهــا ،حتــى إذا كان مــن
املتوقع إعادتهم إيل وطنهم يف وقت قريب .ويجب
منــح تســهيالت خاصــة لرعايــة العجــزة ،والعميــان بوجــه
خــاص ،وإلعــادة تأهيلهــم لحــن إعادتهــم إيل الوطــن.
يفضــل أن يقــوم بعــاج أرسى الحــرب موظفــون
طبيــون مــن الدولــة التــي يتبعهــا األرسى ،وإذا أمكــن مــن
نفــس جنســيتهم.
ال يجــوز منــع األرسى مــن عــرض أنفســهم عــي
الســلطات الطبيــة املختصــة لفحصهــم .وتعطــي
الســلطات الحاجــزة ألي أســر عولــج شــهادة رســمية،
بنــاء عــي طلبــه ،تبــن طبيعــة مرضــه وإصابتــه ،ومــدة
العــاج ونوعــه .وترســل صــورة مــن هــذه الشــهادة إيل
الوكالــة املركزيــة ألرسى الحــرب.
تتحمــل الدولــة الحا جــزة تكاليــف عــاج أرسى
الحرب ،مبا يف ذلك تكاليف أي أجهزة الزمة للمحافظة
عــي صحتهــم يف حالــة جيــدة ،وعــي األخــص األســنان
والرتكيبــات االصطناعيــة األخــرى والنظــارات الطبيــة.
املــادة :31:تجــري فحــوص طبيــة ألرسى الحــرب
مــرة واحــدة عــي األقــل يف كل شــهر .ويشــمل الفحــص
مراجعــة وتســجيل وزن كل أســر .والغــرض مــن هــذه
الفحــوص هــو عــي األخــص مراقبــة الحا لــة العا مــة
لصحــة األرسى وتغذيتهــم ونظافتهــم ،وكشــف األمــراض
املعدية ،والسيام التدرن واملالريا (الربداء) واألمراض
التنا ســلية .وتســتخدم لهــذا الغــرض أ كــر الطرا ئــق
املتاحــة فعاليــة ،ومنهــا التصويــر الجموعــي الــدوري
باألشــعة عــي أفــام مصغــرة مــن أجــل كشــف التــدرن
يف بدايتــه.
املادة :32 :يجوز للدولة الحاجزة أن تكلف أرسى
الحــرب مــن األطبــاء ،والجراحــن ،وأطبــاء األســنان،
واملمرضــن أو املمرضــات مببــارشة مهامهــم الطبيــة

 ةسارد  -ةيلودلا نيناوقلاو يوبنلا ثيدحلاو يمالسإلا ةقفلا نيب ىرسألا ماكحأ

ملصلحــة أرسى الحــرب التابعــن لنفــس الدولــة ،حتــى
إذا مل يكونــوا ملحقــن بالخدمــات الطبيــة يف قواتهــم
املســلحة .ويف هــذه الحالــة يســتمر اعتبارهــم أرسى
حــرب ولكنهــم يعاملــون معاملــة أفــراد الخدمــات الطبيــة
املناظريــن الذيــن تســتبقهم الدولــة الحاجــزة ،ويعفــون
من أداء أي عمل آخر كاملنصوص عنه يف املادة .49

املبحث الخامس :األنشطة الدينية والذهنية
والبدنية لألرسى وكيفية اإلفراج عنهم
أوال :األنشطة الدينية والذهنية

املادة :34ترتك ألرسى الحرب حرية كاملة يف ملامرسة
شــعائرهم الدينيــة ،مبــا يف ذلــك حضــور االجتامعــات
الدينيــة الخاصــة بعقيدتهــم ،رشيطــة أن يراعــوا التدابــر
النظاميــة املعتــادة التــي حددتهــا الســلطات الحربيــة.
تعــد أماكــن مناســبة إلقامــة الشــعائر الدينيــة.
املــادة  :35يســمح لرجــال الديــن الذيــن يقعــون
يف أيــدي العــدو ويبقــون أو يســتبقون بقصــد مســاعدة
أرسى الحــرب ،بتقديــم املســاعدة الدينيــة ومامرســة
شــعائرهم بحريــة بــن أرسى الحــرب مــن نفــس دينهــم
وفقــا لعقيدتهــم .ويوزعــون عــي مختلــف املعســكرات
وفصائل العمل التي تضم أرسى حرب يتبعون القوات
ذاتهــا ،ويتحد ثــون نفــس لغتهــم أو يعتنقــون نفــس
العقيــدة .وتوفــر لهــم التســهيالت الالزمــة ،مبــا فيهــا
وســائل االنتقــال املنصــوص عنهــا يف ا ملــادة ،33
لزيــادة أرسى الحــرب املوجوديــن خــارج معســكرهم.
ويتمتعــون بحريــة االتصــال فيــا يختــص باألمــور التــي
تتعلق بواجباتهم الدينية مع السلطات الدينية يف بلد
االحتجــاز واملنظــات الدينيــة الدوليــة ،رشيطــة خضــوع
املرا ســات للمراقبــة .وتكــون الرســائل والبطا قــات
التــي قــد يرســلونها لهــذا الغــرض إضافــة إيل الحصــة
املنصــوص عنهــا يف املــادة.71:
املــادة  :36ألرسى الحــرب الذيــن يكونــون مــن

الدينيــن ،دون أن يكونــوا معينــن كرجــال ديــن يف
قواتهــم املســلحة ،أن ميارســوا شــعائرهم بحريــة بــن
أعضــاء جامعتهــم ،أيــا كانــت عقيدتهــم .ولهــذا الغرض،
يعاملون نفس معاملة رجال الدين املستبقني بواسطة
الدولة الحاجزة ،وال يرغمون عيل تأدية أي عمل آخر.
املادة  :37عندما ال تتوفر ألرسى الحرب خدمات
رجــل ديــن مســتبقي أو أســر حــرب مــن رجــال دينهــم،
يعــن بنــاء عــي طلــب األرسى للقيــام بهــذا الواجــب
رجــل ديــن ينتمــي إيل عقيدتهــم أو إيل عقيــدة مشــابهة
لهــا ،وإذا مل يوجــد ،فأحــد العلامنيــن املؤهلــن ،إذا
كان ذلــك ممكنــا مــن وجهــة النظــر الدينيــة .ويتــم هــذا
التعيــن ،ا لــذي يخضــع ملوافقــة الدولــة الحا جــزة،
باالتفــاق مــع طائفــة األرسى املعنيــن ،وإذا لــزم األمــر
مبوافقــة الســلطات الدينيــة املحليــة مــن املذهــب
نفســه .وعــي الشــخص الــذي يعــن بهــذه الكيفيــة
مراعــاة جميــع اللوائــح التــي وضعتهــا الدولــة الحاجــزة
ملصلحة النظام واألمن العسكري.
املادة  :38مع مراعاة األفضليات الشخصية لكل
أســر ،تشــجع الدولــة الحاجــزة األرسى عــي مامرســة
األنشــطة الذهنيــة ،والتعليميــة ،والرتفيهيــة والرياضيــة،
وتتخــذ التدابــر الكفيلــة بضــان مامرســتها ،بتوفــر
األماكــن املالمئــة واألدوات الالزمــة لهــم.
وتوفــر ألرسى الحــرب فــرص القيــام بالتامر يــن
الرياضية ،مبا يف ذلك األلعاب واملسابقات والخروج
إيل الهــواء الطلــق .وتخصــص مســاحات فضــاء كافيــة
لهــذا الغــرض يف جميــع املعســكرات.

ثانيا :اإلفراج عن أرسى الحرب وإعادتهم إىل أوطانهم
عند انتهاء األعامل العدائية

املادة :118يفرج عن أرسى الحرب ويعادون إيل أوطانهم
دون إبطاء بعد انتهاء األعامل العدائية الفعلية.
يف حالــة عــدم وجــود أحــكام تقــى مبــا تقــدم يف
أي اتفاقية معقودة بني أطراف النزاع بشأن وضع نهاية
لألعــال العدائيــة ،أو إذا مل تكــن هنــاك اتفاقيــة مــن
جملة كرياال
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هــذا النــوع ،تضــع كل دولــة مــن الــدول الحاجــزة بنفســها
وتنفــذ دون إبطــاء خطــة إلعــادة األرسى إيل وطنهــم
تتمــى مــع املبــدأ الــوارد بالفقــرة الســابقة.
ويجب يف كلتا الحالتني إطالع أرسى الحرب عيل
التدابري املقررة.
تــوزع تكاليــف إعــادة أرسى الحــرب إيل أوطانهــم
عــي أي حــال بطريقــة عاد لــة بــن الدولــة الحا جــزة
والدولــة التــي يتبعهــا األرسى .ولهــذا الغــرض ،تراعــي
املبــادئ التاليــة يف التوزيــع:
أ) إذا كانــت الدولتــان متجاورتــن ،تتحمــل الدولــة

التــي يتبعهــا األرسى تكاليــف إعادتهــم إليهــا ابتــداء مــن
حــدود الدولــة الحاجــزة.
ب) إذا كانــت الدولتــان غــر متجاورتــن ،تتحمــل
الدولة الحاجزة تكاليف نقل أرسى الحرب يف إقليمها
لغايــة حدودهــا أو إيل أقــرب مينــاء إبحــار فيهــا ألرايض
الدولــة التــي يتبعهــا األرسى .أمــا فيــا يتعلــق ببقيــة
التكاليــف ،فــإن األطــراف املعنيــة تتفــق عــي توزيعهــا
بالعــدل فيــا بينهــا .وال يجــوز بــأي حــال أن يســتخدم
إبرام مثل هذا االتفاق لتربير أي تأخري يف إعادة أرسى
الحــرب إيل أوطانهــم.
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كثــر ،الطبعــة الثالثــة1987 ،م.

الرتمــذي ،محمــد بــن عيــى الرتمــذي ،بــدون( ،الجامــع الصحيــح
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محمد رشيد رضا ،تفسري املنار ،الطبعة الثانية1947 ،م.

عبــد الباقــي ،بــروت :دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــدون.

بغداد ،ط1989 :1م.

محمــد بــن إبراهيــم بــن املنــذر ،األوســط يف الســنن واإلجــاع
واالختــاف ،تحقيــق :صغــر أحمــد محمــد حنيــف ،دار طيبــة،

(رشح النووي عىل صحيح مسلم) ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة الثانية1392 :هـ.

إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم ،الصادر عن املؤمتر

الريــاض ،ط1985 :1م.

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ،املعجــم املفهــرس أللفــاظ القــرآن الكريــم
بــدون مصحــف ،دار الفكــر ،ط :1ســنة النــر1995 :م.

اإلسالمي التاسع عرش لوزراء الخارجية ،القاهرة ،14 ،محرم/

مشــعل ســيف الجعيــد ،أســاليب الرتبيــة النبويــة للجنــد مــن خــال

عبــد العزيــز التويجــري“ :حقــوق اإلنســان يف اإلســام” ،حقــوق

ماجســتري ،قســم الرتبيــة اإلســامية بكليــة الرتبيــة يف جامعــة

1411هـ ،5-أغسطس 1990م.

غــزوات الرســول عليــه الســام وتطبيقاتهــا املعــارصة ،رســالة

اإلنســان يف التعاليــم اإلســامية ،الربــاط ،املنظمــة اإلســامية

أم القــرى1418 ،هــ.

الهوامش
1

عبــد اللطيــف عامــر ،أحــكام األرسى والســبايا يف الحــروب

2

العهد القديم ،سفر التثنية ،إصحاح.14:

4

املرجع السابق ،إصحاح .20

3
5

اإلســامية ،ص  ،91بتــرف.
املرجع السابق ،إصحاح.13:

العهــد القديــم ،ســفر التثنيــة ،إصحــاح ،20وراجــع كتــاب :عبــد

اللطيف عامر ،أحكام األرسى والسبايا يف الحروب اإلسالمية،
ص.39-38

6

محمــد ســعد الديــن زيك ،الحــرب والســام ،ص ،205وعبــد

العزيــز عــي وزميــاه ،قانــون الحــرب ،ص  ،208وعبــد املنعــم
البــدراوي ،القانــون الرومــاين ص ،66نقــا عــن عبــد اللطيــف

7
8
9

عامــر ،أحــكام األرسى والســبايا يف الحــروب اإلســامية ،ص.91
أحمد أمني ،فجر اإلسالم ،ص.88

محسن محمد صالح ،الطريق إىل القدس ،ص.40

الدباغ ،بالد فلسطني ،ج ،9ص.70-68

 10النــدوي ،أيب الحســن عــي الحســني النــدوي ،مــاذا خــر

جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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العــامل بانحطــاط املســلمني ،ص75

 11لسان العرب والصحاح والقاموس باب الراء فصل األلف.

 12املــاوردي ،عــي بــن محمــد بــن حبيــب املــاوردي ،األحــكام
الســلطانية ،الطبعــة األوىل1380 ،هــ .ص،131

 13ابــن تيميــة الحــراين ،السياســة الرشعيــة يف إصــاح الراعــي
والرعيــة ،الطبعــة الثانيــة1951 ،م ،ص .193وابــن قدا مــة
املقــديس ،املغنــي ،الطبعــة األوىل ،مطبعــة املنــار ،ج،10

ص .441وانظــر املــواق ،التــاج واإلكليــل لختــر خليــل مطبــوع
بهامــش مواهــب الجليــل ،دار الكتــاب اللبنــاين ،بــروت ،ج،3

ص،387

 14كتب اللغة باب النون فصل الراء.

عــان ،الطبعــة األوىل1405:ه ـ – 1985م ،تحقيــق :محمــد
شــكور محمــود الحــاج أمريــر ،ج ،1ص ،250حديــث.409:

 22التاج واإلكليل ملخترص خليل ،فقه ماليك ،ج ،5ص.146

 23البخاريــي ،صحيحــه ،بــاب الكســوة لــأرسى ،ج ،2ص،126
حد يــث.3008:

 24إحســان الهنــدي ،وأحــكام الحــرب والســام يف دولــة اإلســام،
ص.205

 25أحمــد بــن حنبــل ،املســند ،تحقيــق :شــعيب األرنــؤوط
وآخــرون ،مؤسســة الرســالة ،ط1999:1:م ،ج ،33ص،364
حد يــث.20201 :

 26أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،تحقيق:مصطفــي ديــب البغــا،

 15لسان العرب والصحاح ،والقاموس باب السني فصل الحاء.

دار ابــن كثــر ،الياممــة ،بــروت ،الطبعــة الثالثــة1987 ،م ،ج،2

 17البدائــع ،ج ،7ص ،117وأيب يعــى ،األحــكام الســلطانية،

ومســلم يف صحيحــه ،ج ،3ص ،1386حديــث.1764:

 16اللسان ،الصحاح ،والقاموس مادة سبي.

ص ،127والســرة الحلبيــة ،ج ،2ص.70

 18انظــر املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة ،صــادر عــن ،وزارة األوقــاف
والشئون اإلسالمية ،الكويت ،عدد األجزاء 45 ،جزءا ،الطبعة:
مــن 1404هـ1427-هــ ،األجــزاء  ،23-1ط ،2دار السالســل،

الكويــت ،األجــزاء  ،38 -24ط ،1مطابــع دار الصفــوة ،مــر،

األجزاء  ،45-39الطبعة الثانية ،طبع الوزارة ،ج ،4ص  ،96وما

بعدهــا.

 19انظــر بتوســع ،عبــد الكريــم فرحــان ،أرسى الحــرب عــر التاريــخ،

 27البخاري ،الصحيح ،حديث:ج ،3ص ،1284حديث.3295:
 28البخاري ،الصحيح ،حديث:ج ،3ص ،1095حديث.2846:

الســنن ،ج ،9ص .89قــال الذهبــي عــن هــذا
 29البيهقــيُ ،
الحد يــث ،إ ســناده جيّــد.

 30أحمــد بــن حنبــل ،الســند ،حد يــث ،23499 :والرتمــذي،
حديــث ،1283 :وابــن ماجــه ،حديــث ،2250 :مــن حديــث

أيب مــوىس ،وأبــو داود ،حديــث ،2696 :مــن حديــث عــي.

 31الدارمي ،السنن ،حديث.2479 :

بــروت ،دار طيبــة ،ط1:1979م .وعبــد الســام الحســن

 32البيهقــي ،الســنن الكــرى ،ج137 ،9ص ،وقــال ابــن حجــر يف

الدويل ،الرباط ،ط1:1985م .وأرسى الحرب والتزاماتهم يف

 33مسلم بن الحجاج ،الصحيح ،حديث.1779:

األدغــري ،حكــم أرسى الحــرب يف اإلســام ومقارنتــه بالقانــون
القانون الدويل ،ملصلح حسن أحمد ،بغداد ،ط1:1989م.

وأحكام األرسى والسبايا يف الحروب الصليبية ،لعبد اللطيف

عامــر ،بــروت ،ط1986 ،1م ،وحقــوق اإلنســان يف اإلســام
عبــد اللطيــف الغامــدي ،الريــاض ،ط1420 ،1هــ ،منشــورات

أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية .وأحكام الحرب والسالم
يف دولــة اإلســام ،إحســان الهنــدي ،دمشــق ،ط1993 ،1م.

 20أبو نعيم ،معرفة الصحابة ،ج ،20ص ،365حديث.6298:

 21الطــراين ،املعجــم الكبــر ،تحقيق:حمــدي بــن عبــدا
ملجيــد الســلفي ،مكتبــة العلــوم والحكــم ،املوصــل ،الطبعــة

الثانيــة1983:م ،ج ،22ص ،393حديــث ،977:والطــراين،
املعجــم الصغــر ،املكتــب اإلســامي ،دار عــار ،بــروت،

56

ص ،853حديــث ،2290:وج ،4ص ،1589حديــث،4114:

الفتح”:إســناد رجــال ثقــات” ،ج ،7ص .479

 34القرطبي ،محمد بن أيب بكر القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن،
تحقيق:هشــام ســمري البخــاري ،دار عــامل الكتــب ،الريــاض،

ج ،16ص.322

 35النــووي ،يحيــى بــن رشف ،املنهــاج رشح صحيــح مســلم بــن
الحجــاج ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت ،ط3:1392هــ،
ج ،16ص .120

 36ابــن رجــب الحنبــي ،عبــد الرحمــن بــن أحمــد ،جامــع العلــوم
والحكــم ،دار املعرفــة ،بــروت ،ط1:1408هــ ،ص.333

 37القرطبي يف الجامع ألحكام القرآن ،ج ،8ص56
 38ابن العريب ،أحكام القرآن ،ج ،2ص.440

 39الجصــاص ،أحمــد بــن عــي الــرازي ،أحــكام القــرآن ،تحقيــق:

 ةسارد  -ةيلودلا نيناوقلاو يوبنلا ثيدحلاو يمالسإلا ةقفلا نيب ىرسألا ماكحأ

محمد الصادق قمحاوي ،دار إحياء الرتاث ،بريوت1405 ،هـ،

ج ،1ص57

 40القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،2ص.17
 41ابن العريب ،أحكام القرآن ،ج ،1ص.583

 42القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،5ص279

 66الحاكــم ،املســتدرك ،حديــث ،2618 :والبيهقــي يف الســنن
الكربى ،ج ،6ص ،323وانظر :ما رواه الحاكم يف املستدرك

والبيهقــي يف الســنن الكــرى ،إىل غــر ذلــك مــن األحــداث.

 67البخاري ،الصحيح ،حديث.3046:
 68البخاري ،الصحيح ،حديث.3047:

 43الشوكاين ،محمد بن عيل الشوكاين ،فتح القدير الجامع بني

 69رواه ابــن أيب شــيبة يف مصنفــه ،ج ،6ص ،497وفيــه عــي بــن

 44سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،ج ،2ص.708

 70رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه ،ج ،6ص .496وفيه انقطاع.

فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر ،ج ،1ص487

 45ابــن حجــر ،أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين ،فتــح البــاري
رشح صحيــح البخــاري ،ج ،6ص.205

 46ابن قدامة املقديس ،املغني ج ،9ص.228
 47النووي ،الروضة ج ،10ص216

 48القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،2ص.26

 49نقــا عــن مح ّمــد خــر هيــكل ،الجهــاد والقتــال يف السياســة
الرشعيــة ،ج ،3ص.1583

 50ابن جزي ،محمد بن أحمد ،قوانني األحكام الرشعية ،ص172
 51العز بن عبد السالم ،أحكام الجهاد وفضائله ،ص.97

 52أحمــد بــن إبراهيــم ابــن النحــاس الدمشــقي الدمياطــي ،مشــارع
األشــواق إىل مصــارع العشــاق ،ج ،2ص.832

 53ابن تيمية ،الفتاوى ،ج ،28ص.635

 54ابن العريب ،أحكام القرآن ،ج ،2ص.440

زيــد بــن جدعــان ،وهــو ضعيــف الحديــث.

 71أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده ،ج ،5ص ،25حديث،20214:
وقــال الشــيخ شــعيب األرنــؤوط ،إســناده ضعيــف لضعــف بقيــة

بــن الوليــد .وذكــره الســيوطي يف جامــع األحاديــث ،ج،17
ص ،22حديــث ،17453:وقــال ،أخرجــه أحمــد ،ج ،5ص،18
رقــم ،20214 ،والطــراين كــا يف مجمــع الزوائــد ،حديــث،5:

 ،333قال الهيثمي ،فيه إسحاق بن ثعلبة وهو ضعيف .وذكره
الهيثمــي يف مجمــع الزوائــد ،ج ،4ص ،455حديــث.9707:

وذكــره أبــو املعاطــي النــوري يف املســند الجا مــع ،ج،16

ص ،287حديــث.5016:

 72انظر بتوسع املوسوعة الفقهية الكويتية ،ج ،4ص.193
 73انظر املرجع السابق ،ج ،4ص.194

 74ذكــره محمــد بــن يوســف الصالحــي الشــامي ،يف ســرة خــر
العبــاد ،وذكــر فضائلــه وأعــام نبوتــه وأفعالــه وأحوالــه يف املبدأ

واملعاد ،موقع يعسوب www.yasoob.com، books،

 55ابن حجر الهيتمي ،تحفة املحتاج ،ج ،9ص.237

 ،httpج ،5ص .13وذكــره الواقــدي يف مغازيــه ضمــن قصــة

 57ابن حجر العسقالن ،فتح الباري ،ج ،6ص.167

الحســن الشــيباين يف الســر الكبــر ،ج ،2ص.591

 59البخاري ،الصحيح ،حديث.3406:

ص .366والســر الكبــر ،ج ،3ص.1029

 56الجصاص ،أحكام القرآن ،ج ،1ص.58

أســارى بنــي قريظــة ،ج ،1ص .515وذكــر القصــة محمــد بــن

 58البخاري ،الصحيح ،حديث.3989:

 75انظــر ،بدائــع الصنائــع ،فصــل يف بيــان حكــم الغنائــم ،ج،15

 60البخــاري ،الصحيــح ،حد يــث 3047:ومســلم ،الصحيــح،

 76انظــر ،فتــح البــاري ،ج ،1ص ،555الطبعــة الســلفية .وصحيــح

 61مسلم ،الصحيح ،حديث.1807:

 77األثــر عــن عمــر ريض اللــه عنــه أخرجــه البيهقــي مطــوال ،وأورده

حد يــث.1370 :

 62مسلم ،الصحيح ،حديث.1764:

 63انظــر ،مســلم ،الصحيــح ،حديــث ،1755 :واإلمــام أحمــد،
املسند ،حديث ،16502:والنسايئ ،السنن ،حديث8665:

وابــن ماجــة ،الســنن ،حديــث.284:

 64البخاري ،الصحيح ،حديث ،1846:ومسلم ،حديث.1357 :
 65انظر ،أبو داود ،السنن ،،حديث.2684:

مســلم بــرح النــووي12 ،ج ،ص.87

ابن حجر يف التلخيص وسكت عنه السنن الكربى للبيهقي،

طبعة دائرة املعارف العثامنية بالهند ،ج ،9ص ،96والتلخيص
الحبــر ،ج ،4ص.120

 78انظر بتوسع املوسوعة الفقهية الكويتية ،ج ،4ص.200

 79انظــر املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة ،ج ،4ص ،201نقــا
عن:واإلقنــاع ،ج ،5ص ،8طبعــة الصبيــح 1384:هــ ،ونهايــة
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املحتــاج ،ج ،8ص ،65ورشح البهجــة ،ج ،5ص،621

ص ،401ومطالــب أويل النهــى ،ج ،2ص.521

واإلنصــاف ،ج ،4ص ،130والفــروع ،ج ،3ص ،596ومطالــب

ج ،10ص ،138والبدائع ،ج ،7ص ،619وحاشية ابن عابدين

واملهــذب ،ج  ،2ص  ،235واملغنــي ،ج  ،10ص ،400
أويل النهــى ،ج ،2ص.520

 87انظــر املرجــع الســابق ،ج ،4ص ،202نقــا عــن ،املبســوط،
عــى الــدر املختــار ،ج ،3ص.229

 80انظــر يتوســع املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة ،ج ،4ص ،201نقــا

 88انظــر املوســوعة الفقهيــة ،ج ،4ص ،202نقــا عــن:رشح روض

ج ،4ص ،،305وأحــكام القــرآن للجصــاص ،ج ،3ص.89

 89حديث”،مفــاداة أرسى بــدر” أخرجــه أبــو داود مــن حديــث ابــن

عن:والبدائع  ،121 ،7والزيلعي ،ج ،4ص ،249وفتح القدير،

 81انظر املرجع السابق ،ج ،4ص ،202نقال عن:التاج واإلكليل،
ج ،3ص ،358وبدايــة املجتهــد ،ج ،1ص ،292وحا شــية
الدســوقي والــرح الكبــر ،ج ،2ص.184

الطالــب ،ج ،4ص ،193وتحفــة املحتــاج ،ج ،8ص.40

عبــاس ريض اللــه عنهــا بلفــظ ،أ ّن النبــي ﷺ جعــل فــداء أهــل

الجاهليــة يــوم بــدر أربعامئــة” .قــال الشــوكاين ،أخرجــه أيض ـاً

النســايئ والحاكــم وســكت عنــه أبــو داود واملنــذري والحافــظ

 82انظــر املرجــع الســابق ،ج ،4ص ،202نقــا عن:الــرح الكبــر

يف التلخيــص ،ورجالــه ثقــات إالّ أبــا العنبــس وهــو مقبــول،

 83انظــر املرجــع الســابق ،ج ،4ص ،202نقــا عــن:رشح الســر

فقــد أخرجــه مســلم مــن حديــث ابــن عبــاس بلفظ”،فقتلــوا

وفتح القدير ،ج ،4ص ،305والزيلعي ،ج ،3ص ،249ومواهب

الطبعــة الهنديــة ،ونيــل األوطــار ،ج ،7ص ،323طبعــة مصطفــي

وحاشــية الدســوقي ،ج ،2ص.184

الكبــر ،ج ،2ص ،590وحاشــية ابــن عابديــن ،ج ،3ص،229
الجليــل والتــاج واإلكليــل3 ،ج ،358 ،وحاشــية الدســوقي ،2

 ،184وبدايــة املجتهــد  ،392 ،1وتحفــة املحتــاج ،39 ،8

ورشح روض الطالــب ،ج ،4ص ،693وحاشــية الجمــل عــى
املنهــج ،ج ،5ص ،697واإلنصــاف ج ،4ص ،130واملغنــي،

ج ،10ص ،400ومطالــب أويل النهــى ،ج ،2ص.519

ومثلــه قــال صاحــب عــون املعبــود ،وأمــا عــدد أســارى بــدر

يومئــذ ســبعني ،وأرسوا ســبعني” عــون املعبــود ،ج ،3ص،14
الحلبي1380هــ ،وصحيــح مســلم بتحقيــق محمــد فــؤاد عبــد
الباقــي،ج،3ص،1385-1383طبعــةعيــىالحلبــي1375،هــ.

 90انظر املوسوعة الفقهية ،ج ،4ص ،203نقال عن ،املبسوط،
ج ،10ص ،138وتبيني الحقائق ،ج ،3ص ،249والبحر الرائق،
ج ،5ص.90

 84بدا يــة املجتهــد ،ج ،1ص .394-392وانظــر األوســط يف

 91األثر عن أيب بكر الصديق ريض الله عنه أخرجه أبو يوسف يف

النيســابوري ،تحقيــق ،صغــر أحمــد محمــد حنيــف ،وصــدر

بــه مديــن دنانــر فــا تفــادوه “ كتــاب الخــراج ص  196نــر

الســنن واإلجــاع واالختــاف ،ملحمــد بــن إبراهيــم بــن املنــذر

عن مكتبة دار طيبة ،الرياض ،الطبعة األوىل1985 ،م ،ج،10

ص ،118حديــث .3259:وجــاء يف املدونــة لإلمــام مالــك،
ف قَتْــلِ ْالُ َســا َرى ابْـ ُن َو ْهـ ٍ
ـبَ ،عـ ْن ابْــنِ
ج ،3صَ “ ،388مــا َجــا َء ِ
لَهِي َعـ َة َو ُع َمـ َر بْــنِ َمالِـ ٍ
ج ْع َفـ ٍر َعـ ْن َح َنـ ِ
ـش
ـك َعـ ْن ُع َب ْيـ ِـد اللَّـ ِه بْــنِ أَ ِ
ب َ

بْنِ َع ْب ِد اللَّ ِه ،أَ َّن َر ُس َ
ني
ص َّ
ل اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم قَتَ َل َس ْب ِع َ
ول اللَّ ِه َ
ت ِب ِه أَ ِ
أَ ِ
ريا بَ ْع َد ْ ِ
ريا
الثْخَانِ ِم ْن يَ ُهو ٍدَ ،وقَتَ َل ُع ْق َب َة بْ َن ُم َع ْي ٍط أُ ِ َ
س ً
س ً
لص ْب َيـ ِة”؟ قَـ َ
يَـ ْو َم بَـ ْد ٍر فَ َذبَ َحـهُ ،فَ َقـ َ
ـال :ال َّنــا ُر.
ـالَ “ :مـ ْن لِ ِّ

 85انظــر املوســوعة الفقهيــة ،ج ،4ص ،202نقــا عن:بدا يــة
املجتهــد ،ج  ،1ص .394 -392

 86انظــر املرجــع الســابق ،ج ،4ص ،202نقــا عــن :املبســوط،
ج ،10ص  ،138والبدائــع ،ج ،7ص ،119ومواهــب الجليــل

والتــاج واإلكليــل ،ج ،3ص ،358وحاشــية الدســوقي ،ج،2
 ،184واإلقنــاع ،ج ،5ص ،8واملهــذب ،ج ،2ص،237

واإلنصــاف ،ج ،4ص ،130واملغنــي والــرح الكبــر ،ج،10
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كتــاب الخــراج بلفــظ “ إن أخذتــم أحــدا مــن املرشكــن فأعطيتــم
املكتبة السلفية  1352هـ واملدي ،مكيال ألهل الشام.

 92البدائــع ،ج ،7ص ،120-119واملبســوط ،ج ،10ص-138
 .139وال يخفي أن ظاهر اآلية إن تعني القتل أوال قبل اإلثخان،
فإذا أثخنوا أجرى عليهم ما يف اآلية من املن أو الفداء.

 93انظــر املوســوعة الفقهيــة ،ج ،4ص ،203نقــا عــن ،تبيــن
الحقائــق ،ج ،3ص ،249وحاشــية ابــن عابديــن ،ج ،3ص.229

 94أخرجه البخاري يف صحيحه ،ج ،16ص ،466حديث.4954:

 95أخرجــه ســعيد بــن منصــور مــن حديــث حيــان بــن أيب جبلــة،
والحديث مرســل ،ســنن ســعيد بن منصور ،القســم الثاين من
املجلــد الثالــث ،ص ،327طبعــة الهنــد.

 96هــذا الحديــث أخرجــه مســلم مطــوال مــن حديــث عمــران بــن
حصــن ،ج ،3ص ،1263-1262طبعــة عيــى الحلبــي.

 97أخرجه مسلم مطوال من حديث سلمة ،ج ،3ص.1376-1375

 ةسارد  -ةيلودلا نيناوقلاو يوبنلا ثيدحلاو يمالسإلا ةقفلا نيب ىرسألا ماكحأ

 98انظر املوسوعة الفقهية ،ج ،4ص.204

 99انظــر املرجــع الســابق ،ج ،4ص ،204نقــا عــن ،اإلقنــاع ،ج،2
ص ،253واملغنــي ،ج ،10ص ،401ومطالــب أويل النهــى،

ج ،2ص .251وترى اللجنة أن ذلك ينبغي أن يكون الرأي فيه
لإلمــام حســب املصلحــة.

 100أخرجــه ابــن عــدي والبيهقــي مــن حديــث أيب هريــرة ريض اللــه
عنــه مرفوعــا بلفظ”،مــن أســلم عــى يشء فهــو لــه” .ويف

إســناده ياســن بــن معــاذ الزيــات .قــال البيهقــي ،ياســن بــن
معــاذ الزيــات كــويف ضعيــف ج ّرحــه يحيــى بــن معــن والبخــاري

وغريهــا مــن الحفــاظ .وأخرجــه ســعيد بــن منصــور مــن حديــث
عــروة بــن الزبــر ريض اللــه عنهــا .وأخرجــه ســعيد بــن منصــور
مــن حديــث عــروة بــن الزبــر ريض اللــه عنهــا ،قــال محمــد بــن
عبدالهــادي يف نقيــح التحقيــق ،هــذا الحديــث مرســل لكنــه
صحيــح اإلســناد ،وروي الحديــث كذلــك عــن ابــن أيب مليكــة

مرسال .قال األلباين ،والحديث عندي حسن مبجموع طرقه.
الســنن الكــرى للبيهقــي ،ج ،9ص ،113طبعــة دائــرة املعــارف

العثامنيــة بالهنــد .وكتــاب الســنن لســعيد بــن منصــور القســم

األول مــن املجلــد الثالــث ،ص ،55-54طبعــة علمــي بريــس
ماليكــون ،وفيــض القديــر ،ج ،6ص ،62نــر املكتبــة التجاريــة

وإرواء الغليل يف تخريج أحاديث منار السبيل لأللباين ،ج،6

ص ،157-156نــر املكتــب اإلســامي.

 101انظر بتوسع املوسوعة الفقهية ،ج ،4ص.206
 102انظر املرجع السابق ،ج ،4ص.206

 103أخرجه مسلم يف صحيحه ،ج ،3ص ،1262حديث.1641:

 104محــاس بــن عبــد اللــه الجلعــود ،املــواالة واملعــادة ،الطبعــة
األوىل ،ج ،1ص.327

 105الذهبي ،سري أعالم النبالء ج ،21ص.340

 106ابن حجر العسقالين ،تهذيب الكامل ،ج ،1ص .435
 107السالمي ،الوفيات ،ج ،1ص .402
 108املرجع السابق ،ج ،2ص .95

 109ابن قدامة املقديس ،املغني ج 6ص .136
 110الذهبي ،سري أعالم النبالء ج  16ص .188

 111املؤرخــة يف  12آب ،أغســطس 1949م ،اعتمــدت وعرضــت
للتوقيع والتصديق واالنضامم من قبل املؤمتر الدبلومايس،
لوضــع اتفاقيــات دوليــة لحاميــة ضحايــا الحــروب ،املعقــود

يف جنيــف خــال الفــرة مــن 21نيســان ،أبريــل إىل  12آب،
أغسطس 1949م ،تاريخ بدء النفاذ 21 ،ترشين األول ،أكتوبر
1950م ،وفقا ألحكام املادة  .138حقوق اإلنســان ،مجموعة

صكــوك دوليــة ،املجلــد األول ،األمــم املتحــدة ،نيويــورك،
 ،1993رقــم املبيــع ،1 Part ،1.XIV-Vol .94.Aص .1024
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بالغة اال�ستفهام يف احلديث النبوي
األستاذة ناغش عيدة

أستاذة مؤقتة بجامعة امحمد بوﭬرة بومرداس

ســنتناول يف هــذا البحــث أ ســلوب االســتفهام
ومســتوياته البالغيــة ،يف الحد يــث النبــوي ،وقــد
خصصنــا هــذا األســلوب (االســتفهام) بالدراســة لكونــه
مــن األســاليب العربيــة التــي متتــاز بــاألرسار البالغيــة،
والنكــت البيانيــة ،ففــي طياتهــا مــا يدعــو إىل تأملهــا،
والغــوص يف دقائقهــا وأرسارهــا ،فقــد جــرت بــه ألســنة
البلغــاء مــن العــرب يف الشــعر والنــر والخطــب
والرســائل ،وحتــى يف القــرآن فــإن ظاهرتــه ال تخفــى،
وســنحاول الوصــول إىل اإلجابــة عــن ســؤال مفــاده:
مــا هــي جوانــب الخطــاب التــي اهتمــت بهــا الدراســة
البالغيــة يف تناولهــا أســلوب االســتفهام؟

-1أهمية علم البالغة:

يســمى هــذا العلــم بالبالغــة أل ّن مبعرفتــه يبلــغ املتكلــم
الغايــة ،وهــي اإلفصــاح عــن مــراده بــكالم ســهل وواضــح،
ومشــتمل عىل ما يعني عىل قبول الســامع له ،ونفوذه
إىل نفســه.
كان القــرآن الكر يــم العا مــل األســاس يف نشــأة
علــم النحــو ،وكذلــك كان العامــل األســاس يف نشــأة
علــم البالغــة ،فــإذا كان اللحــن يف النطــق والقــراءة
ســاق بعــض الغيوريــن عــى الديــن واللغــة عــى وضــع
علــم النحــو فقــد دعــا الحــرص عــى فهــم القــرآن الكريــم
واستكشــاف أرساره ،ومكنوناتــه بعــض اللغويــن إىل
وضــع علــم البالغــة ،وإىل جانــب عامــل الديــن توجــد
عوامــل أخــرى ســاهمت يف نشــأة هــذا العلــم 1منهــا:
الخــاف الــذي نشــأ بــن علــاء اللغــة واألدب وتبايــن
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آرائهم يف مقاييس الكالم الحسن فمنهم من يراها يف
الــكالم الرصــن الجامــع بــن العذوبــة والجزالــة ،ومنهــم
ـوش بصنعــة البديــع.
مــن يراهــا يف الــكالم املـ ّ
وتتميز البالغة باختيار املعاين واأللفاظ ،والجمل،
واألســاليب مبا يقتضيه املقام واملقال فيكون اإليجاز
يف محــل اإليجــاز ،واإلطنــاب يف محــل اإلطنــاب،
والتوكيــد يف محــل التوكيــد ،مــع انتقــاء أحســن الــكالم
ملــا يناســب املوضــوع املختــار ،وكــذا مراعــاة جمهــور
املتلقني من السامعيـن أو القارئني مبا يوافق عقولهم
ومســتوياتهم االجتامعيــة.

-2االستفهام يف الدراسات البالغية عند
القدماء واملحدثني

مل تكن الدراسات اللغوية يف بداياتها قد ف ِ
ُصلَت عن
بعضها فنجد امل ُؤلَّف الواحد يتناول يف ثناياه مسائل
نحوية ورصفية وأخرى بالغية ،ولهذا فإنّه من الصعب
عــزل النحــاة عــن البالغيــن عنــد الحديــث عــن مســألة
بالغية ،إذ نجد أ ّن النحاة كان لهم باع طويل يف مجال
الدراســات البالغيــة فمث ـاً ســيبويه (ت180هــ) يُع ـ ّد
مــن النحــاة ولــه آراء بالغيــة عــن االستفه ــام وأيضـاً املــرد
وغريهــا ولــي ال يكــون تكــرارا ً ملــا ســبق ســنذكر مــن
ُعرفــوا باشــتغالهم يف علــم البالغــة أكــر مــن اشــتغالهم
بعلــم النحــو.
ونبدأ بابن قتيبـة (ت 276هـ) والذي تناول أسلوب
االســتفهام بطريقــة متغــرة عمــن ســبقوه كســيبويه وأيب
عبيدة وغريهام ،إذ ذكره يف باب مستقل ،لكن ضمن

مبحــث الخــروج عــى مقتــى الظا هــر كــا اكتفــى
باإلشارة إىل ثالثة أغراض بالغية هي :التقرير والتسوية
والتوبيــخ وقــد ذكــر ابــن قتيبــة يف كتابــه (أدب الكاتــب)
أن الــكالم فيــه أربعــة :أمــر وخــر واســتخبار ورغبــة.2
وت ّحــدث ابــن خالويــه (ت 370هــ) عــن االســتفهام
وذكر أغراضه وهي :التوبيخ والتسوية واإليجاب واألمر،
ثـ ّم اســتدل عــى كل نــوع بشــاهد مــن القــرآن.3
وم ـ ّر الر ّمــاين (ت  386هــ) يف كتابــه (النكــت يف
إعجــاز القــرآن) مــرورا ً رسيعـاً بأســلوب االســتفهام عندمــا
عــرض لبعــض أمثلتــه يف بــاب البيــان مكتفي ـاً بالتلميــح
إىل بعــض معانيــه.4
وبحــث أبــو هــال العســكري (ت395هــ) يف
موضوعات مستقلة كثرية يف البالغة إال أنه مل يتوقف
عند أســلوب االســتفهام ،بل أشــار إليه إشــارة عابرة يف
باب الخرب والوصف يف صورة االستفهام ،5عىل عكس
ابــن فــارس الــرازي (ت395هــ) الــذي أوىل أســلوب
االســتفهام عنايــة خاصــة فجعلــه املبحــث الثــاين مــن
بــاب (معــاين الــكالم) وأفــرد لــه قسـاً
خاصـاً عــرض فيــه
ّ
تعريفه وسبب تسميته واملعاين البالغية التي حققها
خــروج صيغــه عــن أصــل وضعهــا.6
وقــد الحــظ ابــن فــارس أن االســتفهام نوعــان :األول
قائــم عــى األصــل اللغــوي ،وهــو االســتفهام الحقيقــي
والــذي يكــون ظاهــره موافق ـاً لباطنــه ،كســؤالنا عــا ال
نعلمــه ،فنقــول :مــا عنــدك؟ ومــن رأيــت؟ والثــاين هــو
االســتفهام املجــازي ،وأشــار إىل خروجــه عــن األصــل
اللغــوي إىل معــان مجازيــة ،وهــذه املعــاين كثــرة أطــال
يف استقصائها حتى أوصلها إىل خمسة عرش معنى.7
وإذا تأملنــا يف كتــب مــن جــاؤوا بعــد ابــن فــارس
فإننــا نجــد أن عبــد القاهــر الجرجــاين (ت471هــ) بــذل
عنايــة واضحــة يف دراســته ألســلوب االســتفهام وتناولــه
من زاوية فنية تتعلق بالتقديم والتأخري حيث قال...« :
ومــن أبــن يشء يف ذلــك – يقصــد التقديــم والتأخــر-
االســتفهام بالهمــزة ،فــإن موضــع الــكالم عــى أنــك إذا

قلــت (أفعلــت؟) فبــدأت بالفعــل كان الشــك يف
الفعل نفسه ،وإذا قلت :أأنت فعلت؟ فبدأت باالسم
كان الشــك يف الفاعــل مــن هــو وكان الــردد فيــه».8
ث ـ ّم أىت الســكايك (ت626هــ) وتح ـ ّدث حديث ـاً
مفصالً عن أسلوب االستفهام فأفرد له مبحثاً مستقالً
وأشــار إىل املعــاين املجازيــة فذكــر منهــا االســتخفاف،
والتحقــر ،والتعجــب ،واالســتبطاء واإلنــكار والتهديــد،
والتوبيــخ ،والتنبيــه ،والتقريــر  9ويتحــدث عــن أدواتــه
ومعانيهــا فيقــول« :لالســتفهام كلــات موضوعــة وهــي
وأن ومتــى
الهمــزة وأم وهــل ومــا ومــن وكيــف وأي وكــم ّ
وأيّــان بفتــح الهمــزة وبكرسهــا».10
أ ّمــا الخطيــب القزوينــي (ت739هــ) فإنــه يف كتابــه
(اإليضاح) تجاوز التعريف وقفز مبارشة إىل التفصيل،
ففصــل يف اســتعامل هــذه األلفــاظ بــن التصــور أو
ّ
التصديــق أو كليهــا معــا ،كــا أنّــه تعــرض لألغــراض
البالغية التي يخرج إليها االستفهام فقال...« :ثم هذه
األلفــاظ كثــرا ً مــا تســتعمل يف معــان غــر االســتفهام
بحســب املقــام ،11»..ثــم مثــل لهــذه املعــاين بأمثلــة
تؤيــد آراءه.*12
وأىت اإلمــام يحــي بــن حمــزة العلــوي (ت749هــ)
بعــد القزوينــي فتطــرق يف كتابــه (الطــراز) إىل مفهــوم
االســتفهام بشــكل دقيــق ج ـ ّد ا ً حيــث قــال...« :
واالســتفهام معنــاه طلــب املــراد مــن غــر عــى وجــه
االســتعالم ،فقولنــا طلــب املــراد عــام فيــه ويف األمــر،
وقولنا عىل جهة االســتعالم يخرج منه األمر فإنه طلب
املراد عىل وجه التحصيل واإليجاد إال أنه عىل نوعني،
أســاء وحــروف.13»...
أ ّمــا الســبيك (ت773هــ) فقــد تعــرض هــو أيضــا
ألســلوب االســتفهام يف (كتابــه عــروس األفــراح) إال أ ّن
مــا جــاء بــه ال يختلــف كثــرا ً عــا جــاء بــه القزوينــي عــن
موضــوع االســتفهام فقــال...« :االســتفهام أحــد أنــواع
الطلــب ،اســتفعال ،فهــو طلــب الفهــم ،وقــد يخــرج عــن
ذلــك لتقريــر أو غــره ،ولــه ألفــاظ ذكرهــا املصنــف وهــي
جملة كرياال
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وأي وكم 14.»...ثم وقف وقفة مطولة
الهمزة وهل ومن ّ
مثلــا فعــل الســابقون مــع ألفــاظ االســتفهام مــن حيــث
معانيهــا ومجــاالت اســتخدامها.
وذكــر البغــدادي (ت1093هــ) يف خزانــة األدب
أن (هــل) يف األصــل مبعنــى (قــد) ف َكــون (قــد) حــرف
استفهام إمنا تكون بهمزة االستفهام ثم حذفت الهمزة
لكــرة االســتعامل إقامــة لهــا مقامهــا وقــد جــاءت عــى
ن ِم ـ َن
ت َعـ َ
األصــل يف قولــه َ ﴿ :Iهـ ْـل أَ َ
نســانِ ِح ـ ٌ
ـى ا ِإل َ
ال َّد ْه ـ ِر لَ ـ ْم يَ ُك ـ ْن شَ ـيْئاً َم ْذكُــورا ً﴾ [اإلنســان:اآلية( ]1أي
قــد أىت.15)...
وتحــدث البالغيــون املحد ثــون عــن أ ســلوب
االســتفهام ونذكــر منهــم فضــل حســن عبــاس فقــد
جعــل يف كتــاب (البالغــة العربيــة فنونهــا وأفنانهــا)
مبحثــا طويــا بعنــوان االســتفهام يف نقــاط مرتبــة فبــدأ
مبفهــوم البالغــة ثــم تحــدث عــن الفــرق بــن أدوات
االســتفهام ومــا يســتفهم عنــه بــكل أداة ،بعدهــا تنــاول
الحديــث عــن األغــراض واملعــاين التــي تخــرج إليهــا
أدوات االســتفهام .16
ومــن املحد ثــن مــن أىت بالجد يــد أو خا لــف
الســابقني يف بعــض اآلراء ومــن هــؤالء :عبــده عبــد
العزيــز قليقلــة يف كتابــه البالغــة االصطالحيــة حيــث
يعلــق عــى مــن ســبقه مــن البالغيــن يف حديثهــم عــن
(هــل) فيقــول إنّــه ...« :مــن التق ّعــر الــذي ال لــزوم لــه،
بــل ال أســاس لــه جعــل بعــض البالغيــن (هــل) نوعــن:
هــل البســيطة :وهــي التــي هــي يســأل بهــا عــن وجــود
يشء أو عدمــه مثــل :هــل اإلنســان الكامــل موجــود؟
وهــل الحركــة موجــودة؟ وهــل املركبــة التــي يســأل بهــا
عــن وجــود يشء لــيء مثــل :هــل النبــات حســاس؟
هــل الحركــة دامئــة؟ هــذا مــا قالــوه ،وبإمعــان النظــر فيــه
نجــد أن ال فــرق بــن هــل البســيطة وهــل املركبــة ال يف
تعريفيهام وال يف أمثلتهام ،فنحن يف الحالتني نسأل
ب ـ (هــل) عــن ثبــوت الوجــود لإلنســان الكامــل أمتحقــق
هــذا الوجــود أم ال.17»...
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كــا يذهــب عبــد العزيــز قليقلــة إىل أبعــد مــن
ذلــك فــرد كالم القزوينــي يف تعليقــه عــن خــروج معنــى
آيــة كرميــة وبيــت شــعري إىل التقريــر فيقــول ..« :لكــن
القزوينــي يلــوي ذراع اآليــة ويلــوي ذراع البيــت بقولــه...
وال عجــب فهــو القزوينــي صاحــب اإليضــاح ،ويظهــر
أنــه إيضــاح بإبهــام املعنــى ال بكشــفه وبإدخــال طالــب
البالغــة يف املتاهــات.18»..
كــا نجــده قــد عــارض البالغيــن يف اســتعامالتهم
ملصطلحــي التصديــق والتصــور فيقــول عــن ذلــك« :إنّــه
من الغزو الترتي من العلوم األخرى للبالغة ،وإنه وقوع
البالغيــن تحــت تأثــر العلــوم األخــرى ولــو مل يكــن األمــر
كذلــك لســموا التصديــق إســنادا ً ولســموا التصديــق
مســندا ً أو مســندا ً إليــه.19»..
ويــأيت أحمــد الحمــاوي يف كتابــه (شــذا العــرف
يف فــن الــرف) ليعيــب عــى بعــض كتــب البالغــة
ألصحابها قدم راسخة يف هذا العلم ،ألن هذه الكتب
ترصــد لنــا أغراض ـاً تضيــق داللــة االســتفهام يف معنــى
واحد ،وقد يكون املعنى املشار إليه غري دقيق ،وهذا
مــا عابــه عــى أحمــد الهاشــمي يف كتابــه جواهــر البالغــة
يف معنــى االســتئناس مثــا ،ممثــا بقولــه تعــاىل﴿ :
ـك ِب َي ِمي ِنـ َ
َو َمــا تِلْـ َ
ـوس﴾ [طــه ]17فــرى أن هــذا
ـك يَــا ُمـ َ
املعنــى غــر دقيــق فاالســتئناس ،اســتفعال أي طلــب
األنــس وأحــد معــاين (اســتفعل) الطلــب حقيقــة أو
مجــازا ً ،20فالســائل هــو الحــق تعــاىل وال يجــوز أن يطلــب
مــن مــوىس األنــس النتفــاء االحتيــاج يف حــق اللــه ،وال
ميكــن أن يكــون االســتفهام حقيقيــا الســتحالة عــدم علــم
اللــه تعــاىل مبــا يف يــد مــوىس وهــذا ال يجــوز يف حــق
اللــه تعــاىل ،ولــذا ال ينبغــي أن يُقــال إن قصــد الســؤال
هنا االستئناس بل اإليناس فالفاعل له هو الله تعاىل
واملســتأنس بالســؤال وهــذه إحــدى دالالت أو معــاين
صيغــة أفعــل -أي:آنــس هنــا -أي التعديــة ،وهــي تصيــر
الفاعــل بالهمــزة مفعــوال.
هــذه إذا ملحــة موجــزة لبعــض آراء البالغيــن

القدمــاء واملحدثــن حــول أســلوب االســتفهام ألننــا لــو
اســتطردنا أكــر مل يكــن املقــام ليتســع ،وســنتطرق اآلن
إىل األغــراض البالغيــة عنــد البالغيــن.

-3املعاين البالغية لالستفهام عند البالغيني

يُعـ ّد االســتفهام أحــد األســاليب اإلنشــائية التــي تدخــل
يف بــاب علــم املعــاين ،وهــذا األســلوب يخــرج عــن
معنــاه األصــي إىل معــان ســياقية مختلفــة ،ويعتــر
خروج أسلوب االستفهام عن معناه األصيل من صميم
البحث البالغي ،ويف هذا الصدد تع ّددت اآلراء حول
كونها خروجا من باب املجاز أو من باب الكناية أو من
مســتتبعات الرتاكيــب.21
ويع ـ ّد ســعد الديــن التفتــزاين أول مــن أثــار مســألة
خروج أسلوب األساليب اإلنشائية عن معانيها األصلية
فقــال وهــو يتح ـ ّدث عــن االســتفهام...« :ث ـ ّم إ ّن هــذه
الكلــات االســتفهامية كثــرا ً مــا تســتعمل يف غــر
االستفهام مام يناسب املقام مبعونة القرائن وتحقيق
أي نوع من أنواعه مام
كيفية هذا املجاز ،وبيان أنه من ّ
مل يحــم أحــد حولــه ،22»...كــا قــال إن هــذا املوضــوع
مل يحــم أحــد قبلــه أي مل يبحــث قبلــه.23
اعرتض عىل هذا الرأي وهو القول باملجاز بعض
املحققــن منهــم محمــد أبــو مــوىس ا لــذي يــرى أن
البالغيــن تكلفــوا يف التقــاط العالقــات بــن املعنــى
األصــي لالســتفهام واملعــاين البالغيــة التــي يفيدهــا،
كــا أنهــم قــد أتبعــوا أنفســهم والدارســن بعدهــم يف
محاولــة الوصــول إىل عالقــات بــن طلــب الفهــم وبــن
طلــب هــذه املعــاين دون الوصــول إىل رأي مقنــع.24
كام يرى أيضا أن املعنى األصيل لالستفهام وهو
طلب الفهم من املخاطَب وإثارته وتحريك ذهنه يظل
باقيــا عنــد إفــادة االســتفهام لتلــك املعــاين البالغيــة
ومزيــة أداء هــذه املعــاين بطريــق االســتفهام عــى أدائهــا
بطرقها املعهودة ،إنّ ا ترجع إىل بقاء معنى االستفهام
يف تلك األدوات.25

وقــال يف هــذا الصــدد عبــد القاهــر الجرجــاين
بعــد ذكــره جملــة مــن املعــاين البالغيــة التــي يفيدهــا
االســتفهام« :واعلــم أنّــا وإن ك ّنــا نفــر االســتفهام يف
مثــل هــذا باإلنــكار فــإ ّن الــذي هــو محــض املعنــى أنّــه
ليتن ّبــه الســامع حتــى يرجــع إىل نفســه فيخجــل ويرتــدع
ويعي بالجواب ،إ ّما ألنه قد ا ّدعى القدرة عىل فعل ال
يقــدر عليــه ،فــإذا أثبــت دعــواه قيــل لــه فافعــل فيفضحه
ذلك ،وإ ّما ألنه ج ّوز وجود أمر ال يوجد مثله فإذا ثبت
عىل تجويزه قبح عىل نفسه وقيل له :فأرناه يف موضع
ويف حال ،وأقم شاهدا ً عىل أنه كان يف وقت.26»...
ويرى بسيوين عبد الفتاح أنّه كان ينبغي ملتأخري
البالغيــن أن ينتبهــوا ملثــل هــذا فيقــرروا أ ّن املعــاين
التــي يفيدهــا االســتفهام معــان بالغيــة يفيدهــا مبعونــة
السياق وقرائن األحوال ،بدل القول بأنها معان مجازية
وتكلّــف عالقــات واهيــة بــن طلــب الفهــم وبــن تلــك
املعــاين.27
ورأى ركــن الديــن محمــد بــن عــي الجرجــاين أننــا ال
نســتطيع القــول إن األســلوب االســتفهامي يفيــد معنــى
واحدا ً كالتعجب مثالً بل هناك عدة معان تنبعث من
األســلوب االســتفهامي فمثــا يف قولــه تعــاىل﴿ :كَيْـ َـف
تَ ْك ُف ُرو َن بِاللَّ ِه َوكُنتُ ْم أَ ْم َواتاً فَأَ ْح َياكُ ْم ث ُ َّم ُيِيتُ ُك ْم ث ُ َّم يُ ْحيِي ُك ْم
ث ُ َّم إِلَيْ ِه ت ُ ْر َج ُعونَ﴾ [البقرة ]28:نجد أن االســتفهام يفيد
إنــكار الكفــر والتعجــب مــن وقوعــه ،والتوبيــخ عــى أنهــا
يف الغفلــة والجهالــة فلــو قيــل إ ّن إفــادة االســتفهام يف
ـت
اآليــة الكرميــة معنــى التعجــب إفــادة مجازيــة والتُ ِمسـ ْ
لــه عالقــة بــن طلــب الفهــم والتعجــب فــاذا يقــال عــن
بقيــة املعــاين التــي يفيدهــا؟.28
ويــرى محمــد أبــو مــوىس أن الصياغــة اإلنشــائية
نفســها قــد تــأيت يف ســياقني مختلفــن فيلمــح منهــا
معــاين مختلفــة عنهــا يف ســياق آخــر ،فاألمــر يف قولــه
ف آيَاتِ َنــا ال يَ ْخ َف ـ ْو َن َعلَيْ َنــا
تعــاىل﴿ :إِ َّن ال َِّذي ـ َن يُل ِْح ـ ُدو َن ِ
ت آ ِمنـاً يَـ ْو َم الْ ِق َيا َمـ ِة
ـر أَ ْم َمـ ْن يَـأْ ِ
أَفَ َمـ ْن يُلْ َقــى ِ
ف ال َّنــا ِر َخـ ْ ٌ
ا ْع َملُوا َما ِ
شئْتُ ْم إِنَّ ُه بِ َا ت َ ْع َملُو َن بَ ِ
ري ﴾ [فصلت،]40
ص ٌ
جملة كرياال
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فاألمــر هنــا يفيــد التهديــد ،وهــذا مــا ذكــره الخطيــب
القزوينــي وكذلــك املفــرون والنحــاة كــا يــرى أن
الصياغــة نفســها وردت يف كالم الرســول  وهــي
تحمــل مع ًنــى مباينـاً ملــا يف اآليــة قــال  يف أهــل بــدر:
«لعـ ّـل اللــه اطلًـ َع إىل أهــل بَــد ْر فَ َقــال :ا ْعملٌــوا مــا شــئت ْم
فقــد غفــرت لكــم» ،ويف األمــر هنــا نهايــة الرضــا والقبــول
عــن هــؤالء الصحابــة ،بينــا نجــد الصيغــة الكنائيــة قلــا
تخلــف معناهــا ألن املعنــى مرتبــط بالصيغــة نفســها،
وليس مرتبطاً بالسياق ،وإن كان السياق معمقا للمعنى
وموســعاً لــه ولكنــه ال يجعلــه مباين ـاً لســياق مختلــف.29
ونســتخلص أن مــا ســبق ذكــره هــو ترصيــح بخــروج
االســتفهام عــن معنــاه الحقيقــي إىل معــان أخــرى
مجاز يــة.

-4إفادة االستفهام العديد من املعاين:

أفــرد الزمخــري هــذا النمــط مــن أســلوب االســتفهام
املجــازي بالحد يــث ،ورأى أنــه قــد يجتمــع التقر يــر
والتوبيــخ والتعجــب كــا يف قولــه تعــاىل﴿ :أَتَأْ ُم ـ ُرو َن
ـاب أَفَــا
َنسـ ْو َن أَنف َ
ـر َوت َ
ُسـ ُك ْم َوأَنْتُـ ْم تَتْلُــو َن الْ ِكتَـ َ
ـاس بِالْـ ِ ِّ
ال َّنـ َ
تَ ْع ِقلُــو َن﴾ [البقــرة  ،]44/2فقــال( :أتأمــرون) الهمــزة
للتقريــر مــع التوبيــخ والتعجــب مــن حالهــم ،30وقــد يفيــد
اإلنــكار والتعجــب كــا يف قولــه تعــاىل﴿ :كَيْـ َـف تَ ْك ُفـ ُرو َن
بِاللَّ ـ ِه َوكُنتُ ـ ْم أَ ْم َوات ـاً فَأَ ْح َياكُ ـ ْم ث ُـ َّم ُيِيتُ ُك ـ ْم ث ُـ َّم يُ ْحيِي ُك ـ ْم ث ُـ َّم
إِلَ ْي ـ ِه تُ ْر َج ُعــونَ﴾ [البقــرة .31]28/2
ولعــل الجمــع بــن عــدد مــن األغــراض يف أســلوب
االســتفهام املجــازي ،كان ناتج ـاً مــن اشــتامله عــى
مقاصــد عــدة ،وإذا كنــا قــد اســتطعنا إثبــات األنــواع
الســابقة لالســتفهام املجــازي فــإ ّن القرائــن الســياقية
قــادرة عــى إيجــاد أنــواع أخــرى لــه ،وتلــك األنــواع التــي
جمعــت مــن الدراســات البالغيــة افتقــرت إىل أمنــاط
أخرى عند الدارسني الذين عنوا بعلوم القرآن وبالغته،
فأثبتــوا أنواع ـاً أخــرى غريهــا ،وإن ســاقوا بعــض أمنــاط
قسموا االستفهام املجازي تقسيامت
سابقة كام أنّهم ّ
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مغايــرة كــا نجــده مث ـاً عنــد الجرجــاين ،والزمخــري
والزركــي وغريهــم.
وتعـ ّد قــراءة عبــد القاهــر الجرجــاين للنــص القــرآين
متميّــزة يف هــذا املجــال ،فقــد اعتــر الجملــة القرآنيــة
باعتبار أساليبها ظاهرة لغوية بالغية معجزة تختزن يف
بنيتهــا إشــارات ال متناهيــة مــن الصــور الفنيــة الدالليــة
فكانــت نظريتــه (نظريــة النظــم) بدايــة لعلــوم جديــدة،
رصــد فيهــا أثــر البنيــة اللغويــة والســيام األثــر النحــوي
والصــويت وا لــريف ،فانتهــى إىل تقســيم جد يــد
ألســاليب االســتفهام املجازيــة يف ال ّنــص القــرآين يف
بــاب التقديــم والتأخــر والحــذف والوصــل والفصــل.32
وأضاف الزمخرشي جملة من أساليب االستفهام
األخرى إىل ما جاء به البالغيون ،واتفق معهم يف رشح
بعض األقسام منها:
1 .1خروج االستفهام املجازي إىل معنى التفخيم.
2 .2خروج االستفهام املجازي إىل تبكيت املخاطَب.
3 .3خروج االستفهام املجازي إىل التحقيق.
4 .4خروج االستفهام املجازي إىل االستبعاد.
5 .5خروج االستفهام املجازي إىل اإلنكار.
6 .6خروج االستفهام املجازي إىل التوبيخ.
7 .7خروج االستفهام املجازي إىل عدد من املعاين.
وانفــرد بالحديــث عــن خــروج االســتفهام املجــازي
إىل غرض آخر ،وهو أن يكون الجواب هو املقصد من
السؤال ،وذلك ألن للجواب أثرا ً يف سياق الكالم ،كام
يف قولــه تعــاىل﴿ :قَـ َ
ـت
ب أَ َّ
ل ُغــا ٌم َوكَانَـ ْ
ن يَ ُكــو ُن ِ
ـال َر ِّ
ـت ِم ـ ْن الْ ِكـ َ ِ
ـر ِع ِتيّ ـاً﴾ [مريــم]8:
ت َعا ِقــرا ً َوقَ ـ ْد بَلَ ْغـ ُ
ا ْم ـ َرأَ ِ
الغــرض منــه هنــا توكيــد املعنــى وإزالــة أي توهــم لــدى
الســامع  ،33فالزمخــري مل يكتــف بالنظــر إىل منــط
التأليــف وإمنــا بحــث يف الدالئــل واإلشــارات الســياقية
للنــص القــرآين ،فخــرج لنــا مبفاهيــم بالغيــة بديعــة يف
تفســره للقــرآن الكريــم يف كتابــه الكشــاف.*34
35
قسم االستفهام إىل قسمني:
أما الزركيش فقد ّ
1ـ االســتفهام مبعنــى الخــر :ول ــه نوعــان :أولهــا

للنفــي ويس ـ ّمى االســتفهام اإلنــكاري ،فاملعنــى منفــي
ب
يف أســلوب االســتفهام وتصحبه (إال) كقوله﴿ :ف ْ
َاص ِ ْ
ب أُ ْولُوا الْ َع ْزمِ ِم ْن ال ُّر ُسلِ َوال ت َْستَ ْعج ِْل لَ ُه ْم كَأَنَّ ُه ْم
ك ََم َ
ص ََ
يَـ ْو َم يَـ َر ْو َن َمــا يُو َعـ ُدو َن لَـ ْم يَلْبَثُــوا إِالَّ َســا َع ًة ِمـ ْن نَ َهــا ٍر بَــا ٌغ
ـك إِالَّ الْ َق ـ ْو ُم الْف ِ
فَ َهـ ْـل يُ ْهلَـ ُ
َاس ـقُو َن﴾ [األحقــاف :اآليــة
 ،]35وثانيهــا لإلثبــات ويســمى التقريــر ،ويــأيت النفــي
بعد االستفهام كقولهَ ﴿ :وإِ ْذ أَ َخ َذ َربُّ َ
ك ِم ْن بَ ِني آ َد َم ِم ْن
ل أَنف ِ
ت ِب َربِّ ُك ْم
ظُ ُهو ِر ِه ْم ُذ ِّريَّتَ ُه ْم َوأَشْ َه َد ُه ْم َع َ
َس ُ
ُس ِه ْم أَل ْ
ل شَ ِه ْدنَا أَ ْن تَقُولُوا يَ ْو َم الْ ِقيَا َم ِة إِنَّا كُ َّنا َع ْن َهذَا
قَالُوا بَ َ
ن﴾ [األعــراف :جــزء مــن اآليــة .]172
غَا ِفلِـ َ
فالنفي أكد معنى االستفهام الذي جاء لإلثبات،
وقــد يجتمــع مــع االســتفهام أغــراض أخــرى كاالفتخــار،
والتوبيــخ والعقــاب ،والتبكيــت ،والتســوية ،والتعظيــم،
والتهويــل ،والتســهيل ،والتخفيــف والتفجــع والتكثــر
واالسرتشــاد.
 2ـ االستفهام مبعنى اإلنشاء :وله أنواع كثرية ،منها
الطلــب والنهــي والتحذيــر والتذكــر والتنبيــه والرتغيــب
والدعــاء والعــرض والتحضيــض ،واإلينــاس ،والتهكــم،
واالســتهزاء ،والتحقــر والتعجــب واالســتبعاد والتوبيــخ
واالســتبطاء والتيئيــس.
ويف النها يــة نشــر إىل أن األغــراض البالغيــة
لالســتفهام غــر متناهيــة ،بــل هــي متجــددة بتجــدد
الســياق ،واملقــام ،واملقاصــد ،وليــس االســتفهام يف
هــذا وحــده بــل معــه األغــراض البالغيــة لألســاليب
اإلنشــائية األخــرى ،فاملثــال الواحــد قــد يــؤدي غرضــن
أو أكــر ،بغلبــة غــرض عــى غــرض آخــر.
ومــن خــال هــذا العــرض لبعــض آراء القدامــى
ـن
واملحدثــن يف مــا يتعلــق بأســلوب االســتفهام ،تبـ ّ
لنــا مــا لهــذا األســلوب مــن أهميــة يف البالغــة العربيــة،
والحديــث النبــوي ال يخلــو مــن هــذا األســلوب كيــف ال
وهــو أســلوب تشــويقي ينبــه الســامع ملــا يريــد أن يقــال
لــه ،فقــد وردت فيــه عــدة منــاذج جــاء فيهــا أســلوب
االســتفهام لخدمــة أغــراض معينــة ،وإبــراز دالالت خفيــة

تخــدم املعنــى ،ومــا هــذه النــاذج التــي ســنبارش
تحليلهــا يف املبحــث الثــاين مــن هــذا الفصــل إال
غيــض مــن فيــض.

-5األغراض البالغية التي يخرج إليها
االستفهام يف األحاديث النبوية:

تخرج صيغ االستفهام عن معانيها الحقيقية إىل معان
أخــرى ،تفهــم مــن ســياق الــكالم ،وقرائــن األحــوال ،ومــن
أهــم هــذه املعــاين مــا يــي:
-1-5التقـــرير :هــو حمــل املخاطَــب عــى اإلقــرار
واالعرتاف بأمر قد استقر عن ــده «لكأن مضمون الكالم
املطلــوب تقريــره أصبــح عنــد املخاطــب مســتقرا ثابتــا،
فتقريــر اإلنســان بالــيء جعلــه يف قــراره وقــررت عنــد
الخرب حتى اســتقر ،ويقال أقررت الكالم إقرارا أي بيّنته
حتــى عرفــه».36
ومنــه أُ ِخ ـ َذ معنــى التقريــر فهــو طلــب الســائل مــن
املســؤول أن يقــر بثبــوت أو نفــي مضمــون االســتفهام
ويعــرف بــه اعرتافــا مســتقرا ،يشــبه اســتقرار املــاء يف
األرض ،بحيــث ال يتــأىت للســامع أو املســؤول إنــكار
بعــد ذلــك.
ولــذا ع ّرفــه أهــل البالغــة أنّــه «اســتفهام غايتــه حمــل
الســامع عــى اإلقــرار» 37،واالعــراف بأمــر قــد اســتقر
عند ثبوته أو نفيه ،وقد توخّى الرسول  هذه الداللة
يف بعــض اســتعامالته ألســلوب االســتفهام كــا يف
ـال :قــال رسـ ُ
الحديــث الــذي رواه ابــن مســعود  tقـ َ
ـول
اللَّــه « :rأَيُّ ُكـ ْم َمـ ُ
ـب إِليــه ِمــن َمالـ ِه؟» قالُــوا :يا
ـال َوا ِرثِـ ِه أَ َحـ ُّ
َرسـ َ
ـب إِليــه ،قــال« :فَـ ِإ َن
ـول اللَّــه مــا ِم َّنــا أَ َحـ ٌد إِالَّ َمالُـ ُه أَ َحـ ُّ
َمالَــه مــا قَـ َّد َم َو َمـ َ
ـال َوا ِرثـ ِه مــا أَ َّخـ َر».38
إ ّن ط ــرح ســؤال إجابتــه معلومــة عــى املخاطبــن،
ثــم إجابتهــم عــى ه ــذا الســؤال ،يــؤدي إىل إلزامهــم مبــا
ســيرتتب عــن هــذه اإلجابــة ،ويســتعمل هــذا األســلوب
إلقامــة الحجــة عــى الخصــم وإفحامــه ،ذلــك أن تراجعــه
عــا قالــه بعــد أن أجــاب وشــهد عليــه مــن ســمعه ويف
جملة كرياال
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هــذا الحديــث أجمــع الصحابــة عــى أن مــال أي واحــد
منهم أحب إليه من مال وارثه ،وملا كان املال الذي ال
يتصــدق بــه املــرء ويحفظــه مكنــوزا عنــده هــو الــذي يؤول
إىل ورثتــه فهــو متناقــض حــن ي ّدعــي أ ّن مالــه أحــب إليــه
مــن مــال ورثتــه ،فهــو يحــب مــال ورثتــه (أي الــذي ســرثه
ورثتــه بعدمــا خزنــه) بحيــث يحافــظ عليــه كل املحافظــة
وال يتصــدق بــه عــى املحتاجــن فاالســتفهام يف هــذا
الحديــث يفيــد الطلــب والتقريــر عــدا عــن إفادته التنبيه
والتشــويق ملــا ســيقال.
والتقريــر مــن أبــرز األغــراض التــي يســلك النبــي
ألجلهــا أســلوب الحــوار ومــن ذلــك التقريــر الــذي ورد
يف الحديــث الــذي رواه جابــر  tأ َّن رســول اللــه  َم ـ َّر
ـك َميِّـ ٍ
ي أَ َسـ َّ
ـت،
ـاس كَ َن َفتَيْـ ِه *39فَ َمـ َّر ِب َجـ ْد ٍ
ُّ
بالســوقِ َوال َّنـ ُ
فَتَ َنا َولَ ـ ُه فَأَ َخ ـ َذ ِبأُ ُذنِ ـ ِه ،ث ُـ َّم قَـ َ
ـب أ ْن يَ ُكــو َن
ـال« :أَيُّ ُكــم يُ ِحـ ُّ
ـي ٍء َو َمــا
َهـذَا لَـ ُه بِد ْر َهــم؟» فقالــواَ :مــا ن ُِحـ ُّ
ـب أنَّـ ُه لَ َنــا ِبـ َ ْ
َص َنـ ُع ِبـ ِه؟ ثُـ َّم قَـ َ
ـال« :أَت ُِح ُّبــو َن أَنَّـ ُه لَ ُكـ ْم؟» قَالُــواَ :واللـ ِه لَـ ْو
ن ْ
أس ُّ
ت! فقال:
ك فَ َك ْي َف َو ُه َو م ِّي ٌ
كَا َن َح ّياً كَا َن َع ْيباً ،إنَّ ُه َ
40
ـى الل ـ ِه ِم ـ ْن َه ـذَا َعلَ ْي ُك ـ ْم» .
«ف ـ َو الل ـ ِه لل ُّدنْ َيــا أ ْه ـ َو ُن َعـ َ
يســأل الرســول  يف هــذا الحديــث الصحابــة
 yســؤاال مع ــروف الجــواب ليشــهدهم عــى أنفســهم
وليهتمــوا مبــا قالــه لهــم ولرياعــوا عظمتــه وهــذه ميــزة
التقرير باالستفهام أن فيه انتزاعا باإلقرار من املخاطب،
وإقـرار املخاطب مبضمون االستفهام ثبوتا أو نفيا آكد
مــن ذكــره بأســلوب الخــر ،ثــم أن أســلوب االســتفهام
يحقــق عنــر التفاعــل بــن املتكلــم الســائل واملســتمع
املســؤول ،وهــو مــا نلمســه يف اســتفهام النبــي .
إ ّن طبيعــة االســتفهام مــن تصديــق أو طلــب قــد
تختفــي وراء الســياق ،إذا كان العلــم باملســؤول عنــه
متحققــا بالنســبة للســائل ،ولــذا يخــرج االســتفهام عــن
حقيقتــه.
ومــا جــاء أيضــا للتقريــر مــرادا بــه التثبــت والتحقيــق
أو حمــل املخاطــب عــى اإلقــرار بأمــر قــد اســتقر عنــده
قــول النبــي  يف الحديــث الــذي رواه أَبــو هريــرة ،t
66

نلا ثيدحلا يف ماهفتسالا ةغالب

ت رسـ َ
قَـ َ
ـول اللــه  يقــول« :أ َرأيْتُـ ْم لَـ ْو أ َّن نَ ْهـ َرا ً
ـالَ :سـ ِم ْع ُ
ـاب أَ َح ِدكُـ ْم يَ ْغتَ ِ
ـس َمـ َّر ٍ
اتَ ،هـ ْـل
ِببَـ ِ
سـ ُـل ِم ْنـ ُه ك َُّل يَـ ْومٍ َخ ْمـ َ
ش ٌء،
ش ٌء؟» قالــوا :ال يَ ْب َقــى ِمـ ْن َدرنـ ِه َ ْ
يَ ْب َقــى ِمـ ْن َدرنـ ِه َ ْ
الصلَـ َو ِ
ات ال َخ ْمـ ِ
ـال« :فَذلِـ َ
قَـ َ
ـس َيْ ُحــو اللـ ُه ِب ِهـ َّن
ـك َمثَـ ُـل َّ
41
ال َخطَايَــا» .
أراد الرســول  يف هــذا الحد يــث أن يدخــل
عــى نفــوس املؤمنــن مدخــا يؤنســها بهــذه األداة
االســتفهامية ،فالهمــزة تهيــئ األذهــان وتثريهــا ملعرفــة
املســئوول بهــا عنــه ،ويف دخولهــا عــى (رأيتــم) التــي
هــي مبعنــى أخــروين داللــة عــى أنــه كالعلــم الــذي تــراه
العني وتدركه الحواس ،فالهمزة جاءت لتقرير املعنى
وتوكيده ،ومن شواهد ذلك أيضا ما رواه أبو ذر جندب
رسـ َ
ـول اللَّ ـ ِه َذ َهــب أ ْهـ ُـل
بــن جنــادة  tأ َّن ناس ـاً قالــوا :يــا ُ
صو ُمــو َن كَـ َـا
ُصـ ِّ
ـىَ ،ويَ ُ
صلُّــو َن كَـ َـا ن َ
جــورِ ،يُ َ
ال ُّدثُــور باأل ُ
ص َّدقُــو َن بَفُضُ ــو ِل أ ْم َوال ِهـ ْم قــال « :أ َو لَيْــس
َصــو ُم َويَتَ َ
ن ُ
صدقَةً،
َص َّدقُو َن ِب ِه؟ إ َّن ِبك ُِّل ت َْسبِي َح ٍة َ
قَ ْد َج َع َل لَ ُك ْم َما ت َ
وكل تِ ْهلِيلَـ ٍة
وكل تَ ْح ِميــد ٍة صدقـةًِّ ،
وك ُِّل تَك ِبــر ٍة صدقــةِّ ،
صدقَ ـةً ،وأم ـ ٌر بامل ْع ـ ُر ِ
وف صدق ـةٌ ،ونَ ْهـ ٌـى عــنِ امل ُ ْنكــر
َ
صدقـ ٌة ويف بُضْ ـعِ ِ
أحدكُـ ْم صدقـةٌ» قالــوا :يــا رسـ َ
ـول اللَّـ ِه
جــر؟ قــال« :أرأيْتُـ ْم
أيــأيت أح ُدنَــا شَ ـ ْه َوتَه ،وي ُكــو ُن لَــه فيهــا أ ْ
َ
فكذلك إذا وضَ ع َها
لو وضَ ع َها يف حرامٍ أَكَا َن علي ِه ِو ْز ٌر؟
42
ج ـ ٌر».
يف الح ـاَ ِل كا َن لَـ ُه أ ْ
فقولــه  (أليــس) أســلوب إنشــايئ طلبــي نوعــه
اســتفهام ويخــرج للنفــي والتقريــر وعــر بلفــظ االســتفهام
إلنــكار النفــي يف (ليــس) وذلــك للمبالغــة يف اإلثبــات،
واملــراد تقريــر ذلــك يف النفــوس فالحديــث بــه إثبــات
وليــس نفيــا ،ألن الهمــزة تفيــد اإلنــكار الــذي يفيــد النفــي
وليــس النفــي فيصبــح نفــي النفــي إثباتــا.
ؤت بأسلوب االستفهام بغرض تقرير املخاطب
ويُ َ
بالخطــأ الــذي وقــع فيــه ،فقــد يقــع أحــد الصحابــة  yيف
خطأ ما فرييد النبي  أن يتأكد من حقيقة وقوعه فيه
وســبب ذلــك ليبنــي يعــد ذلــك حكمــه ،ومــن الشــواهد
عــى ذلــك مــا ورد يف قصــة الثالثــة الذيــن خلفــوا وهــم

كعــب بــن مالــك ومــرارة بــن الربيــع ،وهــال بــن أميــة ؓ
حــن تخلفــوا مــع مــن تخلــف مــن املنافقــن عــن غــزوة
تبــوك ،فلــا رجــع النبــي  جــاءه املنافقــون يعتــذرون
ويحلفون ،فقبل رسول الله  عالنيتهم ووكّل رسائرهم
إىل اللــه إال أنــه ال يفعــل ذلــك مــع أصحابــه الذيــن يعلــم
النبــي  صــدق إميانهــم وبعدهــم عــن النفــاق بــل
يحاورهــم ويســألهم عــن حقيقــة تخلفهــم وســببه ،قــال
كعــب بــن مالــكؓ راوي القصــة :فجئتــه فلــا س ـلّمت
تبسم املغضب ،ثم قالَ « :ما َخلَّف َ
َك؟ ألَ ْم
تبسم ُّ
عليه َّ
ـت ظَ ْه ـ َر َ
ك؟» وهــذا االســتفهام التقريــري
تَ ُك ـ ْن قَـ ِـد ابْتَ ْعـ َ
يحمــل أيضــا معــاين التعجــب واإلنــكار عــى املخاطَــب
الــذي ال شــك يف إميانــه وصدقــه وليــس لــه عــذر يف
التخلــف ،حيــث تيــر لــه مــا يســتطيع بــه املســر مــع
الرســول  وأصحابــه  yقــال كعــبؓ :بــى إين واللــه لــو
جلست عند غريك من أهل الدنيا لرأيت أين سأخرج
مــن ســخطه بعــذر ولقــد أعطيــت جــدال ،ولكنــي واللــه
لقــد علمــت لــن حدثتــك اليــوم حديــث كــذب تــرىض
به عني ليوشكن الله أن يسخطك عيل ،ولنئ حدثتك
إن ألرجو فيه عفو الله ال
حديث صدق تجد عيل فيه ّ
واللــه مــا كان يل مــن عــذر ،واللــه مــا كنــت قــط أقــوى وال
أيــر منــي حــن تخلفــت عنــك) فقــال رســول اللــه :
ْض الل ُه َ
فيك».43
«أ َّما َهذَا ف َق ْد َ
ص َد َق ،فَ ُق ْم َحتَّى يَق ِ َ
خــرج االســتفهام يف هــذا الســياق إىل االســتفهام
املجــازي ،فالرســول  ق ـ ّرر كعــب بــن مالــك بســؤاله
حض فرسه وعدته للمعركة ،ويف
ألنه يعلم عنه أنّه قد ّ
الوقــت نفســه نجــد أن هــذا األســلوب يشــوبه يشء مــن
اإلنــكار عــى كعــب ،والقرينــة عــى ذلــك قــول كعــب
ـب) أضــف
س ـ َم املُغْضَ ـ ِ
(فَلَـ َّـا َس ـلَّ ْم ُ
س ـ َم تَ َب ُّ
ت عليــه تَ َب َّ
إىل أن الرســول  مل يســأل باقــي املتخلفــن ،وإمنــا
سأل كعبا بن مالك ومرارة بن الربيع ،وهالل بن أميةؓ.
-2-5التحضيــض والحــث :الحــث هــو الحــض عــى
فعل يشء عىل وجه الرسعة هذا ما يستفاد من معنى
(حثّ ) يف معجم اللسان ،والحث يف االستفهام يراد

بــه دعــوة املســتفهم للمخاطــب إىل فعــل يشء حســن
عــى وجــه االســتعجال وأورد لــه الســيوطي قولــه تعــاىل:
ج ال َّر ُســو ِل
يانَ ُهـ ْم َو َه ُّمــوا ِب ِإ ْخـ َرا ِ
﴿أَال تُقَاتِلُــو َن قَ ْومـاً نَ َكثُــوا أَ ْ َ
َو ُهـ ْم بَ َد ُءوكُـ ْم أَ َّو َل َمـ َّر ٍة أَتَخْشَ ـ ْونَ ُه ْم فَاللَّـ ُه أَ َحـ ُّـق أَ ْن تَخْشَ ـ ْوهُ
ن﴾ [ التوبــة اآليــة ]13 :تحــت معنــى
إِ ْن كُنتُ ـ ْم ُم ْؤ ِم ِن ـ َ
التحضيــض وهــو مبعنــى الحــث.44
ومــن األحاديــث التــي ورد فهــا أســلوب االســتفهام
بهــذا الغــرض قولــه  لعــي بــن أيب طالــب وفاطمــةؓ
وقــد طرقهــا ليــا« :أَالَ ت ُصلِّيــان» ،45حــث لهــا عــى
قيــام الليــل ملــا يف قيــام الليــل مــن الخــر وصــاح
القلوب غري أنه أخرجه بصيغة االستفهام وليس بغريها
من الصيغ كأن يقول :قوما الليل ،وهذا تلطفا منه 
وتوددا يف حثهام عىل قيام الليل رغبة يف مسارعتهام
إىل االســتجابة لِــا حضهــا عليــه فلــم يخرجــه بصيغــة
األمــر حتــى ال تذهــب بهــذا التلطــف يف النصــح ،أو
يفهــا األمــر عــى غــر حقيقتــه فيقومــا عــى كــره منهــا
ولهذا أخرجه الرسول  بصيغة االستفهام ليشعرهام
بحريتهــا يف االســتجابة أو عدمهــا.
ويــأيت التحضيــض بع ـ ّدة أدوات ومنهــا مــا يتعلــق
باالســتفهام (هــا ،أال ،أمل وأمــا) وهــذه األدوات إذا
دخلــت عــى أمــر مســتقبل وكان فيهــا معنــى الطلــب
فهــو تحضيــض ،أمــا إذا دخلــت عــى مـ ٍ
ـاض فهــو تنديــم،
ومــن شــواهد الحديــث يف هــذا الغــرض مــا رواه عبــد
اللــه بــن عمــرؓ قــال :اشــتىك َس ـ ْع َد بْ ـ َن ُعبَــا َد َةؓ شــكوى
لــه ،فأتــاه النبــي  يعــوده مــع َعبـ ُد ال َّر ْحمــنِ بْـ ُن َعـ ٍ
ـوف،
َو َســع ُد بْ ـ ُن أَيب َوقَّـ ٍ
س ـ ُعو ٍدؓ فلــا
ـاص َو َعبْ ـ ُد الل ـ ِه بْ ـ ُن َم ْ
دخــل عليــه فوجــده يف غاشــية أهلــه فقــال :قــد قــى؟
قالوا :ال يا رسول الله فبىك النبي  ،فلام رأى القوم
بكاء النبي  بكوا فقال « :أالَ ت َْس َم ُعونَ؟ إ َّن الله الَ
ِّب
ِّب ِب َد ْم ـعِ ال َع ـنَِ ،والَ ِب ُحــزنِ ال َقلـ ِ
ـبَ ،ولَ ِك ـ ْن يُ َع ـذ ُ
يُ َع ـذ ُ
ســانِ ِه_ أَ ْو يَ ْر َحـ ُم وإن امليــت يعــذب
ِبهـذَا _ َوأشَ ــا َر إِ َ
ل لِ َ
ببــكاء أهلــه عليــه» ،46قــول النبــي (« :أال تســمعون؟)
تحضيــض عــى ســاع مــا يقولــه وهــم يف حــال البــكاء
جملة كرياال
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ولعــل النبــي  فهــم مــن بعــض أصحابــه اإلنــكار فــأراد
أن يبــن الفــرق بــن الحالتــن».47
ومــن التحضيــض حديــث جابــر بــن ســمرةؓ أن النبــي
 خرج عليهم فَق َ
َص ُّف امل َالئِ َك ُة
َصفُّو َن ك ََم ت ُ
َال« :أالَ ت ُ
ُص ُّف امل َالئِ َك ُة
ِعن َد َربِّ َها؟» فَقُل َنا :يَا َر ُسول الل ِهَ ،وك َ
َيف ت َ
ِعن َد َربِّ َها؟ ق َ
الصف َ
اصو َن يف
ت ُّ
َال« :يُ ِت ُّمو َن ُّ
ُوف األُ َو َلَ ،ويَ َ َ
الص ِّف».48
َّ
فلعــل النبــي  رآهــم مل يحســنوا الصــف يف
الصــاة فــأراد أن يحضهــم عــى ذلــك ويرغبهــم فيــه
فقــال لهــم« :أال تصفــون؟» بصيغــة التحضيــض ،وقـ ّوى
رغبتهــم بالتشــبيه بصــف املالئكــة وتقييــد الصــف بكونــه
حض عظيم ،ولذا كان له أثر يف
عند الله تعاىل وهذا ٌ
نفوس الصحابة  yفاشتاقت نفوسهم أن يكونوا كذلك
فســألوا عــن صــف املالئكــة عنــد ربهــم واللــه أعلــم.
 -3-5التشــويق واإلثــارة :اإلثــارة والتشــويق يلتقيــان
لغويا يف معنى تهييج املشاعر وتحريكها غري أن اإلثارة
تهييــج للمشــاعر عــى اإلطــاق ســواء مــن غضــب أو مــن
غريه فـ «ثار اليشء ثورا وثورانا وتثور :هاج ويقال :ثارت
49
نفسه :جاشت».
أمــا مــادة الشــوق فتعني«نــزاع النفــس إىل يشء،
والشــوق حركــة الهــوى ،ويقــال :شـ ّـق إذا أمرتــه أن يشــوق
إنسانا إىل اآلخرة وشاقني شوقا وشوقني :هاجني».50
والتشــويق مــن األغــراض التــي يــأيت لهــا االســتفهام
حينــا يقصــد املتكلــم إىل ترغيــب املخا طــب
وا ســتاملته ،نحــو مــا ســيلقيه إليــه بعــد االســتفهام،
وتحريــك مشــاعره إىل أمــر محبــوب يرغــب فيــه الســائل.
كــر هــذا الغــرض يف الحديــث النبــوي ،وأكــر مــا
ورد منــه قــد دخلــت فيــه همــزة االســتفهام عــى (ال)
فاكتسب معنى العرض ،أو معنى االستفتاح بحسب
املقــام مثــل( :أال أدلكــم؟) ،ومــن أمثلــة التشــويق يف
الحديــث النبــوي الحديــث الــذي روى فيــه أبــو هريــرة
ي ُحــو الل ـ ُه
 tأن الرســول  قــال« :أال أَ ُدلُّ ُك ـ ْم َعـ َ
ـى َمــا َ ْ
ِبـ ِه ال َخطَايَــا َويَ ْرفَـ ُع ِبـ ِه ال َّد َر َجـ ِ
ـى يَــا رسـ َ
ـول
ـات؟» قَالُــوا :بَـ َ
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اللـ ِه قَـ َ
ـر ُة ال ُخطَــا
ـال« :إِ ْسـ َبا ُغ ال ُوضُ ــو ِء َعـ َ
ـى امل َـكَار ِِهَ ،وكَـ ْ َ
الصــا ِة فَذلِ ُك ـ ُم
إِ َ
الصــا ِة بَ ْع ـ َد َّ
ل امل ََســاج ِِدَ ،وانْ ِتظَــا ُر َّ
ال ِّربَــا ُ
ط».51
يفيد االستفهام هنا التنبيه والتشويق ملا سيقال،
وليــس خافيــا أن النبــي  ال يســأل أصحابــهؓ ليتعلــم
منهــم األمــور الدينيــة ،فســؤاله إياهــم ال ميكــن أن يكــون
عــى وجــه الحقيقــة أي أنــه ال ميكــن أن يكــون اســتفهاما
يفيــد مجــرد االســتفهام ومعرفــة اإلجابــة بــل البــد أن
يخــرج االســتفهام إىل معــان أخــرى ،مــن أهمهــا التنبيــه
والتشــويق وأحيانــا التقريــر ومــرات التوبيــخ ،واألمثلــة
عــى ذلــك يف األحاديــث النبويــة كثــرة جــدا منهــا مــا
رواه عمــر بــن الخطــاب  tقــال :قــدم عــى رســول اللــه 
صبيـاً
السـبْ ِي ت َْسـ َعى إِ ْذ َو َجـدَتْ َ
بســبي فَـ ِإذَا ا ْمـ َرأ ٌة ِمـ َن َّ
الس ـ ْب ِي أ َخ َذ تْـ ُه فَأ لْ َزقَت ـ ُه ِب َبطْ ِن َهــا فَأَرضَ َعتْ ـ ُه فَ َقـ َ
ـال
يف َّ
َر ُســول اللــه « :أت َـ َر ْو َن هـ ِـذ ِه امل َـ ْرأ َة طَا ِر َح ـ ًة َولَ َدهــا يف
ال َّنــارِ؟» قُلْ َنــا :الَ َوالل ـ ِه ،فَ َقــال« :لل ـ ُه أ ْر َح ـ ُم ِب ِع َبــا ِد ِه ِم ـ ْن
هـ ِـذ ِه ِب َول َِد َهــا».52
يفيــد االســتفهام يف هــذا الحد يــث التنبيــه
والتشويق ،فهذه الحالة العاطفية التي يراها الصحابة
 yرأي العــن جعلتهــم يتعاطفــون معهــا ،فــأي شــخص
يــرى مثــل هــذه املــرأة ال يســيطر عــى عينيــه أمــام هــذا
املوقــف األمومــي ،وهنــا يســتغل الرســول  هــذا
املوقف املؤثر الذي قلام يتكرر ليوصل فكرة عظيمة،
وهــذه الفكــرة ير يــد أن يثــر انتبــاه الســامعني إليهــا
فيســألهم« :أتــرون هــذه طارحــة ولدهــا يف النــار؟»
واإلجابــة عــى هــذا الســؤال ال ريــب فيهــا وال جــدال،
لكــن الســؤال يثــر التشــويق إىل حــده األقــى فتــأيت
الجملــة االســمية لرتيــح الذهــن مــن التوتــر لســاع هــذا
الخــر املنتظــر بعــد االســتفهام التشــويقي «اللــه أرحــم
بعبــاده مــن هــذه بولدهــا».
وكذلــك مــن األســاليب االســتفهامية التــي تفيــد
التشــويق يف األحاديــث النبويــة مــا نجــده يف الحديــث
الــذي رواه ابــن مســعودؓ قــال :كُ َّنــا َم ـ َع َر ُســول اللــه 

ن فَ َقـ َ
ـال« :أتَ ْرضَ ــو َن أ ْن تَكُونُــوا ُربُـ َع
يف قُ َّبــة نَ ْحـ َوا ً ِمـ ْن أربَ ِعـ َ
أ ْهلِ ال َج َّن ِة؟» قُلْ َنا :نَ َع ْم .ق َ
َال« :أت َ ْرضَ ْو َن أ ْن تَكُونُوا �ثُلُثَ
أهــلِ ال َج َّنـ ِة؟» قُلْ َنــا :نَ َعـ ْم ،قَـ َ
ـس ُم َح ّمـ ٍـد
ـالَ « :والَّـ ِـذي نَ ْفـ ُ
صـ َـف أ ْهــلِ ال َج َّن ـ ِة .وذلــك
بيَـ ِـد ِهِّ ،
إن ألَ ْر ُجــو أ ْن تَكُونُــوا نِ ْ
سـلِ َم ٌة و َمــا أنْتُــم يف أ ْهــلِ
ـس ُم ْ
أ َّن الج َّنـ َة الَ يَ ْد ُخلُ َهــا إالَّ نَ ْفـ ٌ
ك إالَّ كَالشَّ ْع َر ِة البَيْضَ ا ِء يف ِ
الش ِ
جلد الثَّو ِر األَ ْس َو ِد ،أَ ْو
ِّ
53
الســو َدا ِء يف جلـ ِـد الثَّــو ِر األ ْح َمــر» .
كَالشَّ ـ ْع َر ِة َّ
يف هذا الحديث يفيد االستفهام معلومة مفادها
أن املســلم هــو الــذي يدخــل الجنــة ،وقبــل أن يخربهــم
ما يريد يسألهم سؤاال معلوم اإلجابة مسبقا ،فمن من
الصحابــة ال يأمــل دخــول الجنــة؟ والدليــل عــى ذلــك
قولهم (نعم) ،وهنا يصغي الحضور لسامع ما يود قوله
وبينــا يصــل اإلصغــاء ذروتــه ويصــل الشــوق للمعلومــة
القادمــة ،يخربهــم الرســول  بــأن الجنــة ال يدخلهــا إال
نفــس مســلمة.
وقد توخّى الرسول  معنى اإلثارة والتشويق يف
الحديث الذي رواه أَبو هريرةؓ أ َّن فُقَرا َء امل ُ َها ِجرِي َن أَتَ ْوا
ـب أ ْهـ ُـل ال ُّدثــو ِر بِال َّد َر َجـ ِ
رسـ َ
ـات
ُ
ـول الل ـ ِه  ،rفقالــواَ :ذ َهـ َ
صو ُمــو َن
ُصـ ِّ
ال ُعـ َ
ـيَ ،ويَ ُ
صلُّــو َن كَـ َـا ن َ
ـى َوال َّن ِعيــمِ امل ُ ِقيــمِ يُ َ
َصــو ُمَ ،ولَ ُهـ ْم فَضْ ـ ٌـل ِمـ ْن أ ْمـ َوا ٍل يَ ُح ُّجــونََ ،ويَ ْعتَ ِمـ ُرو َن
كَـ َـا ن ُ
ص َّدقُــونَ .فَ َقـ َ
ـال « :أالَ أُ َعلِّ ُم ُكـ ْم شَ ـ ْيئاً
َويُ َجا ِهـ ُدو َن َويَتَ َ
تُ ْد ِركُــو َن ِب ـ ِه َم ـ ْن َس ـبَ َق ُك ْمَ ،وت َْس ـبَقُو َن ِب ـ ِه َم ـ ْن بَ ْع َدكُ ـ ْمَ ،والَ
ص َن ْعتُ ْم؟»
ص َن َع ِمث َْل َما َ
يَكُون أَ َح ٌد أفْضَ ل ِم ْن ُك ْم إِالَّ م ْن َ
ـى يَــا رســول اللــه قَـ َ
ـال« :ت َُس ـبِّ ُحو َن َوتَ ْح َم ـ ُدونَ،
قالــوا :بَـ َ
ن» فَ َر َج ـ َع فُ َقــرا ُء
ص ـاَ ٍة ث َالث ـاً َوث َالثِ ـ َ
ـرونََ ،خلْـ َـف ك ُِّل َ
َوتُ َكـ ِّ ُ
امل ُهاجِرين إىل َر ُسول الله  فَقَالُواَ :س ِم َع إِخْواننا بِ ا
فعلنــا فَفَعلــوا مثلــه ،فَ َقـ َ
ـال َرســول اللــه  «ذلــك فضــل
اللــه يؤتيــه مــن يشــاء».54
ح ّقــق االســتفهام لتضمنــه مــا يُش ـتُاق إىل معرفتــه
اإلثــارة ،وهيــج شــعور الصحابــة  tبقرينــة أ ّن الصحابــة
تشــوقوا إىل أن يخربهــم الرســول  مبــا شــوقهم إليــه
فقالــوا :بــى يــا رســول اللــه فــكان شــوقهم إىل أن يعرفــوا
كيــف ســيخصهم الرســول  بهــذه الخرييــة بعــد أن

اشتكوا إليه استئثار األغنياء بالثواب الجتامعهم معهم
يف العبــادات ،ومتيزهــم بقدرتهــم عــى العتــق ،وتقديــم
الصدقــات فتلهفــت أنفســهم ملعرفــة مــا العمــل الــذي
سيجعلهم يتميزون عنهم به بل يسبقونهم ومن ال متيل
نفســه إىل هــذا الخــر؟
رس اختيار االســتفهام أســلوبا للتعبري عن هذه
أ ّما ّ
املعــاين بــدال مــن الخــر كأن يقــول مثــا« :ســأعلمكم
مبــا تدركــون بــه مــن ســبقكم »...فــأن يف إيثــار التعبــر
باالســتفهام – يف هــذا املقــام -بلوغــا باإلثــارة والشــوق
يف نفــوس الســامعني إىل أقــى حــد فيســتويل 
عــى نفــوس جميــع ســامعيه ،أمــا أســلوب الخــر فقــد
ال يتحقــق لــه ذلــك ،ألن االســتفهام بطبيعــة صيغتــه فيــه
جــذب لالنتبــاه فــإذا اجتمــع جــذب االنتبــاه والتشــويق،
بلغــت اإلثــارة ِق َّمتَهــا ،كــا أن أســلوب االســتفهام يحقــق
التواصل بني املتكلم واملتلقي فيصبح املتلقي فاعال
بدوره يف الحوار ،عىل عكس األسلوب الخربي حيث
يكــون املتلقــي مســتمعا فحســب ،دون وجــود تفاعــل
مــع املخاطَــب (املتكلــم).
وال يلــزم يف االســتفهام الــذي يــراد بــه التشــويق
أن يجيــب املتلقــي مبــا ير يــد املتكلــم ( مبــا يوا فــق
أغراض املتكلم) فالقصد من هذا األسلوب استدراج
املتلقــي لالنتبــاه إىل مــا يلحــق االســتفهام مــن كالم
وكثــرا مــا يواصــل املتكلــم كالمــه دومنــا انتظــار الــرد،55
كــا يف قولــه « :يــا أبــا مــوىس أَال أَ ُدلُّــك عــى كَ ْن ـ ٍز
ِم ـ ْن كُ ُنــو ِز الج َّن ـ ِة؟» بــى يــا رســول اللَّــه ،قــال« :ال َح ـ ْو َل
وال قُ ـ َّو َة إِالَّ بِاللَّ ـ ِه».56
فكثــرا مــا يــأيت التشــويق يف مقــام التعليــم حيــث
يكــون املخاطــب جاهــا بالخــر وحريصــا عــى املعرفــة
فيكــون لالســتفهام وقــع يف نفســه فيســتميله ويدفعــه
إىل الحــرص عــى التعلــم والرغبــة يف تحصيلــه ،خاصــة
إذا كان من أهل الحرص عليه والصحابة كانوا حريصني
عــى تعلــم أمــور دينهــم كــا أن النفــس اإلنســانية غالبــا
مــا تســتجيب لإلثــارة ،فالرســول  يســتعمل أســلوب
جملة كرياال
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االســتفهام التشــويقي ليســتفهم الصحابــة  yعــن يشء
ال يعرفونــه تشــويقا لهــم إىل معرفتــه والتســاؤل عنــه
وأيضــا يســألهم عــن الــيء املعلــوم داللتــه عندهــم
ليضيــف إليــه دال لــة جد يــدة هــي أوىل مــن الدال لــة
األوىل املعهــودة لديهــم ،فيشــعر الصحابــة  yأن النبــي
 ســيضيف شــيئا ولــذا هــم يحرتســون يف الجــواب،
وأيضــا رغبــة منــه  يف أن يســتثري رغبتهــم يف التعلــم
واملعرفــة حينــا يســتفهم ومــن أمثلــة ذلــك يف الســنة
النبويــة مــا رواه زيــد بــن خالــد الجهنــي  tأن رســول اللــه
ـى ِب َنــا َر ُسـ ُ
الص ْب ـ ِح بِال ُحديْ ِب َي ـ ِة
 صـ َّ
ص ـاَ َة ُّ
ـول اللَّ ـ ِه  َ
رص َف أَقْبَ َل َعىل
يف إِث ْ ِر َس َم ٍء ك ْ
َانت ِم َن اللَّيْل ،فَل ََّم انْ َ
ال َّنـ ِ
ـاس فَ َقــالَ « :هـ ْـل تَـ ْد ُرون َمــاذَا قَـ َ
ـال َربُّ ُك ـ ْم؟» قَالُــوا:
اللَّـ ُه َو َر ُســولُ ُه أَعلَـ ُم .قَـ َ
صبَـ َـح ِمـ ْن ِعبَــا ِدي ُمؤ ِمـ ٌن يب
ـال« :أَ ْ
قال ُم ِط ْرنَا ِبفَضْ لِ اللَّ ِه َو َر ْحم ِت ِه ،فَذلِ َ
َوكَا ِف ٌر ،فأَ َّما َم ْن َ
ك
ـبَ ،وأَ َّمــا َمـ ْن قـ َ
ـال ُم ِط ْرنــا ِب َنـ ْو ِء كَــذا
ُمؤ ِمـ ٌن يب كَا ِفـ ٌر بالْ َك ْوكَـ ِ
57
َوكــذا فَذلـ َ
ـب» .
ـك كَا ِف ـ ٌر يب ُمؤ ِم ـ ٌن بالْ َك ْوكَـ ِ
ورد التشــويق يف هذا الحديث بصورة االســتفهام
ملــا فيــه مــن تنبيــه ،وإثــارة نفســية لتقبــل املعلومــات
والنفــس اإلنســانية تســتجيب لإلثــارة58 ،وملــا كان
الصحابــة  yال يعرفــون اإلجابــة كانــوا يــردون العلــم إىل
اللــه  ،Uوالرســول  يف هــذا املقــام ال يســتفهم ألنــه
يريــد اإلجابــة بــل ألجــل التشــويق ،فقــد أراد أن يشــوق
الصحابــة  tيف ذكــر هــذه الحقيقــة لهــم ،وأن يجعلهــم
يتلهفــون شــوقا إىل معرفــة مــاذا قــال ربهــم .U
-4-5اإلنكــــار :جعــل الجرجــاين اإلنــكار أحــد أربعــة
مقاصد لالستفهام املجازي ،59فمن استعامل اإلنكار
نســا ُن أَلَّـ ْن نَ ْج َم ـ َع
ـب ا ِإل َ
مبــا يكــون قولــه تعــاىل﴿ :أَيَ ْح َ
سـ ُ
ـب أَ ْن
ِعظَا َم ـهُ﴾ [القيامــة ،]3:وقولــه تعــاىل ﴿ :أَيَ ْح َ
سـ ُ
ـص إىل التقريــر يف
لَ ـ ْم يَ ـ َرهُ أَ َح ـ ٌد ﴾ [البلــد .]7:ثــم يخلـ ُ
ساناً
اآليات الثالث التابعة ﴿أَلَ ْم نَ ْج َع ْل لَ ُه َع ْي َن ْ ِ
ي (َ )8ولِ َ
ي (َ )9و َه َديْ َنا ُه ال َّن ْج َديْنِ ( ﴾)10ونالحظ اإلنكار
َوشَ َفتَ ْ ِ
الــذي يبلــغ حــد التوبيــخ يف االســتفهام الســابق ولهــذا
يصبح التوبيخ جزءا ً أصيالً يف االستفهام اإلنكاري حتى
70
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ســمي عنــد الدارســن باإلنــكار التوبيخــي.60
قــد يــأيت االســتفهام النبــوي لإلنــكار وهــو نوعــان:
إنــكار إبطــايل ،ويُــؤىت بــه لتكذيــب املخاطــب أو إبطــال
ن َواتَّ َخـ َذ ِمـ ْن
صفَاكُـ ْم َربُّ ُكـ ْم بِالْبَ ِنـ َ
قولــه كقولــه  ﴿ :Uأَفَأَ ْ
الْ َمالئِ َك ِة إِنَاثاً إِنَّ ُك ْم لَتَقُولُو َن قَ ْوالً َع ِظيامً﴾ [االرساء]40:
أي :مل يكــن مــن اللــه  Uاصطفــاء وال اتّخــاذ والنــوع
الثــاين :إنــكار توبيخــي يــأيت لتوبيــخ املخاطــب عــى مــا
وقــع منــه مــن فعــل مذمــوم.61
مل يــرد اإلنــكار التكذيبــي يف األحاديــث الــواردة يف
املدونة أما اإلنكار التوبيخي فقد تكرر وروده كثريا يف
األحاديــث النبويــة الــواردة يف كتــاب ريــاض الصالحــن
ومــن شــواهد ذلــك الحديــث الــذي رواه ابــن مســعو ٍد
ن آث َـ َر رسـ ُ
 tقَـ َ
ـول اللــه  rنَاس ـاً يف
ـال :لَـ َّـا كَا َن يَــو ُم ُح َن ـ ٍ
القس ـ َم ِة فَأ ْعطَــى األقْ ـ َر َع بْ ـ َن َحابـ ٍ
ـس مئَ ـ ًة ِم ـ َن ا ِإل ِبــلِ ،
ْ
َ
َوأَ ْعطَــى ُعيَيْ َنــة بْـ َن حصــن ِمثْـ َـل ذلِـ َ
ـكَ ،وأعطَــى نَاسـاً ِمـ ْن
أش ِ
القسـ َم ِة ،فَق َ
َال َر ُج ٌل:
ب وآث َ َر ُه ْم يَ ْو َم ِئ ٍذ يف
اف ال َع َر ِ
ْ
ْ
س ـ َم ٌة َمــا ُعـ ِـد َل ِفي َهــاَ ،و َمــا أُري ـ َد في َهــا
والل ـ ِه إ َّن هـ ِـذ ِه ِق ْ
ـر َّن رسـ َ
ـول اللــه  ،rفَأَت َ ْيتُ ـ ُه
َو ْج ـ ُه الل ـ ِه ،فَ ُقلْـ ُ
ـتَ :والل ـ ِه ألُ ْخـ ِ َ
ـر ِ
فَأخ َْبتُـ ُه مبَــا قَـ َ
ف ،ثُـ َّم
ـال ،فَتَ َغـ َّ َ
ـر َو ْج ُهـ ُه َحتَّــى كَا َن كالـ ِّ ْ
َال« :فَ َم ْن يَ ْع ِد ُل إِذَامل يَ ْع ِد ِل الل ُه َورسولُهُ؟» ث ُ َّم ق َ
ق َ
َال:
َصــر»
ـر ِم ـ ْن َه ـذَا ف َ
ـوس قَ ـ ْد أُو ِذ َ
ي بأكْـ َ َ
«يَ ْر َح ـ ُم الل ـ ُه ُمـ َ
ـت :الَ َج ـ َر َم الَ أ ْرفَ ـ ُع إِلَيْــه بَع َد َهــا َح ِديث ـاً ،62وأيضــا
فَ ُقلْـ ُ
الحديــث الــذي رواه أبــو هريــرة  tأن رســول اللــه  َم ـ َّر
ـت أصا ِب ُع ـ ُه
َعـ َ
ـر ِة طَ َعــامٍ فَأ ْد َخـ َـل يَ ـدَهُ ِفي َهــا فَ َنالَـ ْ
ـى ُ
صـ ْ َ
ص ِ
ـب الطَّ َعــامِ ؟» قــال:
بَلَ ـاً ،فقــالَ « :مــا ه ـذَا يَــا َ
احـ َ
السـ َـا ُء يَــا رســول اللــه قــال« :أفَـاَ َج َعلْتَـ ُه فَـ َ
ـوق
َ
أصابَتـ ُه َّ
63
ـس ِم َّنــا» .
ـاسَ ،م ـ ْن غشَّ ـ َنا فَلَ ْيـ َ
الطَّ َعــامِ َحتَّــى ي ـ َرا ُه ال َّنـ ُ
فاالســتفهام هنــا إنــكار مــن الرســول  ،فهــو ينكــر
عــى العــريب غشــه وذلــك بإخفائــه الطعــام الفاســد
تحــت الصحيــح ليظهــر فقــط البضاعــة الســليمة ،ويف
هــذا اإلنــكار مســحة مــن التقريــع والتبكيــت ،فقــد قــام
هــذا األعــرايب بعمليــة غــش وهــذا أمــر مرفــوض يف ديننا
الحنيــف ،وملــا كان هــذا املوقــف يجــب اســتنكاره،

وملــا كان أســلوب االســتنكار البــد مــن أن يكــون بطريقــة
حكيمة وبأسلوب حسن فال يستحسن أن يقال له أنت
غشــاش ،وكان عليــك أن تضعــه فــوق الطعــام فالرســول
 (يف هــذا املقــام) أوصــل الفكــرة بأســلوب فيــه رأفــة
رحمة ،فهو حني يعاتب يعدل إىل أسلوب االستفهام
الــذي يخفــف مــن حــدة العتــاب.
وأيضــا مــن هــذا القبيــل نجــد الحديــث الــذي رواه
س َو َعـ َة ُ -عق َبـ َة بــنِ الحــار ِ
ِث t -والــذي تَـ َز َّو َج اب َنـ ًة أليب
أبــو ِ ْ
ـت
ـتّ :
إ َهـ ِ
إن قَـ ْد أرضَ ْعـ ُ
ـاب بــن عزيـزٍ ،فَأتَتْـ ُه ا ْمـ َرأةٌ ،فَقَالَـ ْ
ُع ْق َب ـ َة َوالَّ ِتــي قَ ـ ْد تَـ َز َّو َج ِب َهــا فَ َقـ َ
ـال لَ َهــا ُع ْق َب ـ ُة َ :tمــا أ ْعلَ ـ ُم
ل رســول اللــه
ـب إِ َ
أنَّــك أرضَ ْع ِت ِنــي َوالَ أخ َ ْ
ْبتِنــي ،فَ َركِـ َ
 باملدينــة فســأله فَ َقـ َ
ـال رســول اللــه « :كَ ْيـ َـف َوقَــد
ـرهُ .64
ِقيـ َـل؟» فَفَا َرقَ َهــا ُع ْقبَ ـ ُة َونَ َك َحـ ْ
ـت َز ْوج ـاً َغـ ْ َ
ذكــر ابــن حجــر أن النبــي  يعاتــب وينكــر بأســلوب
االســتفهام للتخفيــف مــن حــدة اإلنــكار عــى أصحابــه
 ،y65وهــو هنــا ينكــر عــى عقبــة عــدم مفارقتــه لزوجــه
بعدمــا قيــل مــا قيــل فهــو بهــذا يوجــه إليــه أمــرا بطريقــة
غــر مبــارشة مفادهــا (مــا دام قيــل مــا قيــل فعليــك
مفارقتهــا) ولكنــه بإنــكاره عليــه ذلــك فهــم عقبــة املــراد
من قول الرسول  والدليل أنه فارقها وتزوجت غريه.
كــا نجــد اإلنــكار التوبيخــي يف اســتفهامه  يف
الحديث الذي رواه أُ َسامة بن ٍ
زيد  yق َ
َال :بعثنا َر ُسول
ـى
َص َّب ْح َنــا ال َق ـ ْو َم َعـ َ
اللــه  إِ َ
ل الْ ُح َرقَ ـ ِة ِم ـ ْن ُج َه ْي َن ـ َة ف َ
ْصــا ِر َر ُج ـاً ِم ْن ُه ـ ْم،
ِميَا ِه ِه ـ ْمَ ،ولَح ْقـ ُ
ـت أنَــا َو َر ُجـ ٌـل ِم ـ َن األَن َ
فَل ََّم غَشَ ْي َنا ُه ،ق َ
ْصاري،
َال :الَ إل َه إالَّ الله ،ف َّ
َكف َع ْن ُه األَن َ
وطَ َع ْنتُـ ُه ب ُر ْم ِحــي َحتَّــى قَتَلْتُـهُ ،فَلَـ َّـا ق َِد ْم َنــا امل َِدي َنـةَ ،بَلَـ َغ
ـك ال َّنبـ َّـي  فَ َقـ َ
ذلِـ َ
ل« :يَــا أُ َســا َمة ،أقَتَلْتَ ـ ُه بَ ْع ـ َد َمــا
ـال ِ
قَـ َ
ـت :يَــا َر ُســول اللــه ،إِنَّ َــا كَا َن
ـال ال إل ـ َه إالَّ الل ـهُ؟» قُلْـ ُ
ـال« :أقَتَلْتَ ـ ُه بَ ْع ـ َد َمــا قَـ َ
متع ـ ِّوذا ً ،فَ َقـ َ
ـال ال إل ـ َه إالَّ الل ـهُ؟»
ت
ت ِّ
أسلَ ْم ُ
ل َحتَّى تَ ْن َّي ُ
أن لَ ْم أكُ ْن ْ
فام ز ََال يُ َك ِّر ُر َها َع َ َّ
قَبْـ َـل ذلِـ َ
ـك اليَـ ْومِ .66
لقــد أثــار  باســتنكاره مــا مل يكــن حــارضا يف
ذهــن أســامة  tحــن أقــدم عــى قتــل الرجــل بعــد تلفظــه

بالتوحيــد ،إذ مــن غــر املمكــن التوصــل إىل معرفــة مــا
يف القلــوب مــن النوايــا والدوافــع فــا كان عليــه يف
ذلــك املوقــف ســوى الكــف عــن الرجــل ،واألخــذ منــه
بالظاهــر ،بــا تكلــف البحــث عــن النوايــا واملقاصــد.
وذكــر ا بــن حجــر أن «زجــره بصيغــة االســتفهام
اإلنــكاري (أقتلتــه بعــد مــا قــال ال إلــه إال اللــه؟) ثــم
اعتــذار أســامة بقولــه :إمنــا كان متعــوذا ،وإعــادة النبــي
اإلنكار عليه ،يف هذا اللوم تعليم وإبالغ يف املوعظة
حتى ال يقدم أحد عىل قتل من تلفظ بالتوحيد ،ويف
تكريره ذلك واإلعراض عن قبول العذر زجر شــديد عن
اإلقــدام عــى مثــل ذلــك».67
ويف هــذا الحديــث نجــد الرســول  قــد اســتعمل
أســلوب النــداء بالحــرف (يــا) يف مقــام اإلنــكار ملــا فيــه
مــن مــد يســهم يف إبــراز اإلنــكار صوتيــا.
ونجد أيضا إنكاره  عىل أسامة  tيف موقف آخر،
ـت
سقَـ ْ
وذلــك حينــا شــفع يف املـَـرأَ ِة املخزو ِم َّيـ ِة الَّتــي َ َ
ال؟!»
فقال له « :أتَشْ َف ُع يف َح ٍّد ِم ْن ُح ُدو ِد الله ت َ َع َ
َب ،ث ُ َّم ق َ
َال« :إنَّ َا أ ْهلَك َم ْن قَ ْبلَ ُك ْم أَنَّ ُه ْم
ث ُ َّم قا َم فَا ْختَط َ
س َق ِفي ِه ـ ُم
س َق ِفي ِه ـ ُم َّ ِ
الشيـ ُـف ت َ َركُــو ُهَ ،وإِذَا َ َ
كَانُــوا إِذَا َ َ
الضَّ ِعيـ ُـف أقا ُمــوا َعلَيْ ـ ِه ال َح ـ َّدَ ،وايْـ ُم اللــه ،لَ ـ ْو أَ َّن فَاط َم ـ َة
ـت يَ َد َها».68
ـت لَ َقطَعـ ُ
سقَـ ْ
ِب ْنـ َ
ـت ُمح ّمـ ٍـد َ َ
فاالســتفهام هنــا توبيخــي واملعنــى« :ال ينبغــي أن
يكــون منــك ذلك؟»69واإلنــكار هنــا جــاء منــه  «ألنــه
ســبق لــه الشــفاعة يف الحــد قبــل ذلــك».70
وأيضــا أل ّن النبــي  تنــاول األمــر مــن جهــة أنــه حــد
مــن حــدود اللــه  Uاملنصــوص عليهــا يف القــرآن الكريــم
فكيــف أمكنــه التجــاوز بطلــب الشــفاعة فيــه؟ هــو الــذي
جعلــه يتشــدد يف إنــكاره ،ثــم إنــه  ع ّمــم القضيــة حــن
قام وخطب يف الناس ليبني لهم مدى خطورة انتشار
ظاهــرة املحابــاة والتمييــز يف تطبيــق األحــكام عــى
النــاس يف األمــم واملجتمعــات ،وأنــه ســبب هالكهــا.
ومثــل هــذا نجــده يف الحديــث الــذي روتــه عائشــة
ـتَ :سـ ِم َع رسـ ُ
صـ ْوتَ
(ريض اللَّــه ع ْن ُهــا) قَالَـ ْ
ـول اللــه  َ
جملة كرياال
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ستَ ْو ِ
ض ُع
ُصومٍ بِال َب ِ
اب َعالي ًة ْ
خ ُ
أص َواتُ ُه َمَ ،وإِذَا أ َح ُد ُه َم يَ ْ
ش ٍءَ ،و ُهـ َو يَ ُقـ ُ
ـول :واللــه ال أفْ َعـ ُـل،
ـر ِف ُق ُه يف َ
اآل َخــر َويَ ْ
سـ َ ْ
ِم رسـ ُ
ل
ل َع َ
ـول الل ِه  فقال« :أيْ َن املُتَأَ ِّ
َرج َعلَ ْيه َ
فَخ َ
وف؟» فقــال :أَنَــا يَــا رسـ َ
اللـ ِه الَ يَ ْف َعـ ُـل امل َ ْعـ ُر َ
ـول اللـ ِه ،فَلَـ ُه
أي ذلِـ َ
ـب.71
ُّ
ـك أ َحـ َّ
ولعــل النبــي  يف هــذا املوقــف كــره للرجــل
قطــع نفســه عــن فعــل الخــر فأنكــر عليــه ذلــك توبيخــا
وا ســتخدم أســلوب االســتفهام يف اإلنــكار ملــا يف
االستفهام من استثارة للنفس وشدة التنبيه لها لعلها
أن تتأمــل يف ســوء صنيعهــا ،فالنبــي  يعاتــب وينكــر
بأســلوب االســتفهام للتخفيــف مــن حــدة اإلنــكار عــى
أصحابــه .y72
وعــن عبــد الل ـ ِه بــن عمــرو بــن العــاص  yقَـ َ
ـال :رأى
ـك أ َم َرتْـ َ
ـال« :أُ ُّمـ َ
ص َف َريْــنِ  ،فَ َقـ َ
ـك
ـي ث َ ْوبَـ ْ ِ
ـن ُم َع ْ
ال َّنبـ ُّـي َ rعـ َ َّ
ـت :أَغ ِ
ْس ـلُ ُه َم؟ قَـ َ
ـال« :بَـ ْـل أَ ْح ِرقْ ُهـ َـا».73
ِب َهــذا؟» قلـ ُ
قــال النــووي يف رشحــه هــذا الحديــث« :قولــه :r
ـك أ َم َرتْـ َ
«أُ ُّمـ َ
ـك ِب َهــذا؟» معنــاه أ َّن هــذا مــن لبــاس النســاء
وزيهن وأخالقهن وأ ّما األمر بإحراقهام فقيل :هو عقوبة
وتغليــظ لزجــره وزجــر غــره عــن مثــل هــذا الفعــل».74
 -6-5النفــــي :تــدور كلمــة النفــي لغــة حــول الطــرد
واإلبعــاد ،ويقــال« :نفيــت الرجــل وغــره أنفيــه نفيــا إذا
طردتــه ونفــى الــيء نفيــا :جحــده ،ويف الحديــث
«املدينــة كالكــر تنفــي خبثهــا» أي تخرجــه» ،75هــذا
املعنــى اللغــوي للكلمــة مــراد كذلــك يف االســتفهام
الــذي يقصــد النفــي مــن ســؤاله فيطلــب مــن املســؤول
أن يســتبعد نقيــض النفــي وهــو اإلثبــات بــل عليــه أن يقــر
بالســلب أي :ســلب مضمــون الحكــم الــذي تضمنــه
االستفهام ورشط داللة االستفهام عىل النفي أن يصح
«حلــول أداة النفــي محــل أداة االســتفهام».76
وقــد كــر خــروج االســتفهام إىل النفــي يف كالم
العــرب وأشــعارها ،ويف القــرآن الكريــم ،ولعــل هــذا
األســلوب يثــر املتلقــي ،ويضفــي عــى أ ســلوب
االســتفهام جامليــة وروعــة كقولــه َ ﴿ :Uوا ل َِّذ ي ـ َن إِذَا
72
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فَ َعلُوا ف ِ
َاسـتَ ْغ َف ُروا
ُسـ ُه ْم َذكَ ُروا اللَّ َه ف ْ
َاحشَ ـ ًة أَ ْو ظَلَ ُموا أَنْف َ
ـى َمــا
ـروا َعـ َ
لِ ُذنُو ِب ِهـ ْم َو َمـ ْن يَ ْغ ِفـ ُر ال ُّذنُـ َ
ـوب إِالَّ اللَّـ ُه َولَـ ْم يُـ ِ ُّ
فَ َعلُــوا َو ُهـ ْم يَ ْعلَ ُمــونَ﴾ [ آل عمــران :اآليــة  ] 135أي (ال
يغفرها إال الله) وكقوله َ ﴿ :Yم ْن ذَا ال َِّذي يَشْ َف ُع ِع ْندَهُ
إِالَّ ِب ِإ ْذنِ ِه﴾ [ البقرة ] 255 :أي (ال يشــفع عنده أحد إال
ســانُ﴾
ســانِ إِالَّ ا ِإل ْح َ
بإذنــه) وكقولــه َ ﴿ :Yهـ ْـل َجـ َزا ُء ا ِإل ْح َ
77
[الرحمن ]60 :أي( :ما جزاء اإلحسان إال اإلحسان) .
ومــن أمثلــة ذ لــك يف الســنة النبو يــة الحد يــث
الــذي رواه أَبــو هريــرة  tقولــه « :أ َرأيْتُ ـ ْم لَ ـ ْو أ َّن نَ ْه ـ َرا ً
ـاب أَ َح ِدكُـ ْم يَ ْغتَ ِ
ـس َمـ َّر ٍ
اتَ ،هـ ْـل
ِب َبـ ِ
سـ ُـل ِم ْنـ ُه ك َُّل يَـ ْومٍ َخ ْمـ َ
ش ٌء،
ش ٌء؟» قالــوا :ال يَبْ َقــى ِمـ ْن َدرنـ ِه َ ْ
يَبْ َقــى ِمـ ْن َدرنـ ِه َ ْ
الصلَ ـ َو ِ
ات ال َخ ْمـ ِ
ـال  « :فَذلِـ َ
قَـ َ
ي ُحــو الل ـ ُه
ـك َمثَـ ُـل َّ
ـس َ ْ
ِب ِه ـ َّن ال َخطَايَــا» .78القصــد مــن أســلوب االســتفهام يف
هــذا الحديــث النفــي وإنّ ــا آثــر الرســول  rالتعبــر عنــه
بأسلوب االستفهام حثا للصحابة عىل التفكري والتدبر
يف أثــر الوضــوء والصلــوات الخمــس والــدرن املنفــي
بقــاؤه قــد يكــون ماديــا فيكــون األمــر خاصــا بالتفكــر يف
آثــار الوضــوء ،وقــد يكــون معنويــا واملــراد الذنــوب التــي
يغســلها الوضــوء ومتحوهــا الصــاة ،ولذلــك عقــب 
الصلَ ـ َو ِ
عــى إقرارهــم بالنفــي بقولــه« :فَذلِـ َ
ات
ـك َمثَـ ُـل َّ
ال َخ ْمـ ِ
ي ُحــو الل ـ ُه ِب ِه ـ َّن ال َخطَايَــا».
ـس َ ْ
ورس عدولــه  rعــن النفــي الرصيــح إىل أســلوب
االســتفهام أ ّن النفــي الرصيــح قــد ال يأبــه لــه الصحابــة،
لكــن إقرارهــم هــم بنفيــه فيــه مزيــد مــن التذكــر لهــم،
فإقرارهــم بالنفــي أوقــع يف نفوســهم وأبلــغ مــن أن يعــر
عنــه بالنفــي الرصيــح.
 -7-5األمـــر :يخرج االستفهام إىل أسلوب مجازي
يســمى األمــر ،فيزيــده إيحــا ًء جاملي ـاً ،ألن املقصــود
ليس االستفهام الحقيقي كام يف قوله ﴿ :Yإِنَّ َا يُرِي ُد
ف الْ َخ ْمـ ِر
الشَّ ـ ْيطَا ُن أَ ْن يُو ِقـ َع بَ ْي َن ُكـ ْم الْ َعـ َدا َو َة َوالْ َبغْضَ ــا َء ِ
الصــا ِة فَ َهـ ْـل أَنْتُـ ْم
َوالْ َميْـ ِ ِ
ص َّدكُـ ْم َعـ ْن ِذكْـ ِر اللَّـ ِه َو َعـ ْن َّ
ـر َويَ ُ
ُمنتَ ُهــونَ﴾ ]املائــدة ]91:أي (انتهــوا) وهــذا نحــو قولــه
 Uيف [آل عمران ﴿:]20 :فَ ِإ ْن َحا ُّج َ
ت
وك فَق ُْل أَ ْسلَ ْم ُ

ـاب
َو ْج ِهــي لِلَّ ـ ِه َو َم ـ ْن اتَّ َب َع ِنــي َوقُـ ْـل لِل َِّذي ـ َن أُوتُــوا الْ ِكتَـ َ
ن أَأَ ْس ـلَ ْمتُ ْم ﴾ أي (أَســلموا) وكقولــه تعــاىل﴿ :
َواألُ ِّميِّ ـ َ
ف َسـبِيلِ اللَّـ ِه﴾ [النســاء جــزء مــن
َو َمــا لَ ُكـ ْم ال تُقَاتِلُــو َن ِ
اآليــة  ]75أي (قاتلــوا يف ســبيل اللــه).
ورد أســلوب االســتفهام مبعنــى األمــر يف مواضــع
منهــا قولــه  لصاحــب الجمــل« :أفَ ـاَ تَتَّ ِقــي الل ـ َه يف
هـ ِـذ ِه ال َبهِي َمـ ِة الَّتــي َملَّـك َ
إل
َك اللـ ُه إيَّا َهــا؟ فَإنَّـ ُه يَشْ ـكُو َ َّ
أنَّـ َ
ـك تُجِي ُعـ ُه وتُ ْدئِ ُبـهُ» وهــذا الحديــث رواه عبــد اللــه بــن
جعفــر yوهــو يــروي فيــه أن الرســول  اســترت بحائــش
ج َمـ ٌـل فــا إن رأى رســول
ـي حاجتَــه فَــإذا ِفيـ ِه َ
نخــلِ ليقـ ِ َ
ـت َعيْ َنــا ُه فأتــاه النبــي 
اللــه  حتــى َج ْر َج ـ َر و َذ َرفَـ ْ
ب َه ـذَا
فَ َم َ
ساتَـ ُهَ *79و ِذفْ ـ َرا ُه ف َ
َس ـ َك َن فقالَ «:م ـ ْن َر ُّ
سـ َـح َ َ
ال َج َمــلِ ؟ لِ َم ـ ْن َه ـذَا ال َج َمـ ُـل؟» فجــاء فتــى مــن األنصــار
فقال هذا يل يا رســول الله فقال له ما ســبق ذكره أي:
اتــق اللــه يف هــذه البهيمــة.80
-8-5اإلعــام والتبشـــر :مــن الطبيعــي أن يســال
السائل ليعلم ما ال يعلم أو ما يريد أن يعلم ،وهذا هو
األصــل يف االســتفهام «فمــن جــزع مــن االســتبهام فــزع
إىل االســتفهام» ،أ ّمــا أن يعمــد املتكلــم إىل اســتعامل
أســلوب االســتفهام ألجــل اإلعــام فهــذا قمــة البالغــة،
وهــو مــا يؤكــد ســعة اللغــة العربيــة لــكل أنــواع الرتاكيــب
الفنيــة ،والرســول  يعمــد إىل هــذه الطريقــة حــن
يريــد أن يســمع املخاطــب بخــر يتضمــن بــرى تخــص
ـب أو تخصهــا معــا ،ومــن ذلــك الحديــث
املخاطَـ ْ
الــذي رواه عمــرو بــن العــاص  tقــال :فَلَـ َّـا َج َعـ َـل الل ـ ُه
ابس ـ ْ
ط
ـت النبـ َّـي  ف ُقلْـ ُ
اإلســا َم يف قَلْ ِبــي أتَيْـ ُ
ـت ُ :
س َ
ت يَ ِدي ،فَق َ
َيِي َن َ
َال
ط َيِي َن ُه فَ َق َبضْ ُ
ك فَألُبَا ِي ُعك ،فَ َب َ
ـت :أردتُ أ ْن أشْ ـ َ ِ
ـر َ
ط فَ َقـ َ
َ « :مــا لَـ َ
ـال
ـك يَــا َع ْمـ ُرو؟» قلـ ُ
ل ،فقــال :
 «تَشْ ـ َـرِط َمــاذا؟» قُلْـ ُ
ـت :أ ْن يُ ْغ َف ـ َر ِ
ت أن اإلسال َم يَ ْه ِد ُم َما كَا َن قَ ْبلَهَُ ،وأن ال ِه ْج َر َة
«أ َما َعلِ ْم َ
تَ ْهـ ِـد ُم َمــا كَا َن قَبلَ َهــاَ ،وأ َّن ال َحـ َّـج يَ ْهـ ِـد ُم َمــا كَا َن قَبْلَـهُ؟».81
وأيضــا حــن بــر النبــي  الصحا بــة  yبــأ ّن
ســورة اإلخــاص تعــادل ثلــث القــرآن ،فاســتهل كالمــه

باالســتفهام فقال« :أَيَ ْع ِج ُز أ َح ُدكُ ْم أ ْن يَ ْق َرأَ ِبثُل ِ
ُث ال ُق ْرآنِ
ف لَيْلَ ـ ٍة ؟» فَشَ ـ َّـق َذ لِـ َ
ـك َعلَيْ ِه ـ ْم َوقَا لُــوا :أيُّ َنــا يُ ِطيـ ُـق
ِ
ـك يَــا رسـ َ
َذلِـ َ
ـول اللــه؟ فقــال﴿ :قُـ ْـل ُه ـ َو اللَّ ـ ُه أَ َح ـ ٌد ()1
الص َم ـ ُد﴾ ثلــث القــرآن» [اآليتــن1 :و 2مــن ســورة
اللَّ ـ ُه َّ
82
اإلخــاص] .
مل يســتعمل الرســول  األســلوب الخــري ألنّــه ال
يثــر انفعــال املتلقــي «وإنّ ــا تثــر االنفعــاالت العبــارات
اإلنشــائية مــن أمــر ونهــي واســتفهام وتع ّجــب وعــرض
ـض إىل غــر ذلــك مــن العبــارات اإلنشــائية» ،83فقــد
وحـ ّ
كان بإمكانــه  أن يخربهــم مبــارشة بــأن مــن قــرأ ســورة
اإلخــاص كمــن قــرأ ثلــث القــرآن ولك ّنــه آثــر اســتعامل
األســلوب اإلنشــايئ ألنّــه يثــر االنفعــال ،ويحــرك القلــب
والوجــدان.
 -9-5االســتدراج :االســتدراج اســتفعال مــن درج،
وأصلهــا ترتيــب الــيء فــوق ش ــيء ومنــه َد َرج البنــاء
ود َّرجــه مراتــب بعضهــا فــوق بعــض ،واســتدرج فــان
فالنا أي أدناه منه عىل التدريج ومنه قوله َ ﴿ :Yوال َِّذي َن
س ـتَ ْد ِر ُج ُه ْم ِم ـ ْن َح ْيــثُ ال يَ ْعلَ ُمــو َن ﴾
كَ َّذبُــوا بِآيَاتِ َنــا َس َن ْ
[االعــراف.84]182
فاالســتدراج انتقــال باملســتدرج مــن أمــر إىل آخــر
أو مــن حــال إىل آخــر بطريقــة مــن طرائــق الــكالم حيــث
ال يشــعر أو يعلــم املســتدرج ،والقصــد مــن االســتدراج
إقامــة الحجــة عــى املســتدرج وإلزامــه بهــا ســواء بحــق
أو بباطــل ويســتعمل االســتفهام يف االســتدراج لدفــع
املســؤول إىل جــواب يكــون حجــة عليــه.
ومــن ذ لــك مــا روتــه أم املؤمنــن جويريــة بنــت
الحارث (ريض الله عنها) أ ّن النبي  َدخ ََل َعلَ ْي َها يَ ْو َم
ص ِ
«أص ْم ِ
ت أ ْم ِ
ائَةٌ ،فَق َ
س؟» قالت:
َالُ :
ال ُج ُم َع ِة و ِه َي َ
ال ،قــال« :تُر ِ
َصو ِمــي َغــدا ً؟» قالــت :ال ،قــال:
ِيديـ َن أ ْن ت ُ
«فَأَف ِْطـرِي» 85.فأســئلة النبــي  ليســت لطلــب العلــم
بــل هــي أســئلة العــارف ال أســئلة مــن ال يعــرف ،وهــذا مــا
ذهــب إليــه ابــن الصايــغ بقولــه« :قــد توســعت العــرب
فأخرجت االستفهام عن حقيقته ملعان أو أرشبته تلك
جملة كرياال
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املعاين» ،86ومن ذلك أيضا نجد الحديث الذي رواه
ل نَبـ ِّـي اللــه 
عمــرو بــن العــاص  tقــال :أقبـ َـل َر ُجـ ٌـل إِ َ
فقــال :أُبَا ِي ُعـ َ
ج ـ َر ِم ـ َن
ـك َعـ َ
ـى ال ِه ْج ـ َر ِة َوال ِج َهــا ِد أَبْتَغــي األ ْ
ـال ،فقــال َ « :هـ ْـل ِمـ ْن َوالِ َديْـ َ
ـك أ َحـ ٌد َحـ ٌّـي؟»
اللــه تَ َعـ َ
قَـ َ
جـ َر ِمـ َن اللــه
ـال :نَ َعـ ْم ،بَـ ْـل كِال ُهـ َـا ،قــال« :فَتَ ْبتَغــي األ ْ
ل َوالِ َديْـ َ
ـك،
ـال؟» قــال :نَ َع ـ ْم ،قــال« :فا ْر ِج ـ ْع إِ َ
تَ َعـ َ
87
فَأ ْح ِ
ص ْح َبتَ ُهـ َـا» .
س ـ ْن ُ
-10-5االســتدراك :تــدور معــاين «درك» حــول
اإلدراك ملــا ســبق مبعنــى اللحــاق والوصــول إىل
اليشء «قال الليث :الدرك إدراك الحاجة ومطلبه...
واســتدرك مــا فــات وتداركــه مبعنــى».88
و«ا ســتدرك ا لــيء با لــيء حــاول إدرا كــه
به»89فاالســتدراك :طلــب إدراك أمــر مــا أو كالم ســابق
يف حــوار بــن الســائل واملســئوول ،ويكــون حــن يعمــد
السائل إىل استعادة ما قال رغبة منه يف زيادة بيان أو
إيضاح فكرة ،وترســيخ حكم أو تغيريا له ،وقد اســتعمله
الرســول  يف بعــض املواقــف ومثــال عــى ذلــك
الحديــث الــذي رواه عنــه أبــو قتــادة  tعــن رســول اللــه
 أَنَّـ ُه قَــا َم فيهــم فَ َذكَـ َر لَ ُهـ ْم أ َّن ال ِج َهــا َد يف ســبيلِ اللــه،
َوا ِإلميَــا َن باللــه أفْضَ ـ ُـل األ ْعـ َـا ِل ،فَ َقــا َم َر ُجـ ٌـل ،فَ َقـ َ
ـال :يَــا
َر ُس َ
ْت يف سبيلِ الله ،تُ َك َّف ُر َع ّني
ت إ ْن قُ ِتل ُ
ول الله ،أ َرأيْ َ
اي؟ فَق َ
ْت يف
َال لَ ُه َر ُسول الله « :نَ َع ْم ،إ ْن قُ ِتل َ
َخطَايَ َ
صابـ ٌر ُم ْحتَ ِ
ر ُم ْدبــر»،
ســبيلِ اللـ ِهَ ،وأنْـ َ
ـت َ
ـبُ ،م ْق ِبـ ٌـل َغـ ُ
سـ ٌ
ـت إ ْن
ـت؟» قــال :أ َرأيْـ َ
ثــم قــال رســول اللــه « :كَيْـ َـف قُلْـ َ
ـاي؟ فَ َقـ َ
ـال لَ ـ ُه
قُ ِتلْـ ُ
ـت يف ســبيلِ اللــه أتُ َك َّف ـ ُر َع ّنــي َخطَايَـ َ
صاب ـ ٌر ُم ْحتَ ِ
ـبُ ،م ْق ِبـ ٌـل
َر ُســول اللــه « :نَع ـ ْمَ ،وأنْـ َ
ـت َ
سـ ٌ
90
ر ُم ْد ِب ـرٍ ،إالَّ ال َّديْـ َن فــإ َّن جِربيـ َـل  uقَـ َ
ـال يل ذلِــك».
َغ ـ ُ
ـت؟»
والقصــد مــن االســتفهام بقولــه «كَ ْيـ َـف قُلْـ َ
اســتعادة طــرح الســؤال مــرة أخــرى  وهــذا اســتدراك
ملزيــد تنبيــه وزيــادة تأكيــد عــى مــا زاده عــى إجابتــه يف
الحديث األول وهو الدين تنبيها عىل أ ّن حقوق الناس
والســيام ال ّديــن ال يكفرهــا الجهــاد والشــهادة يف ســبيل
اللــه ،91ولذلــك كان رســول اللــه  إذا مــات امليــت
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ســأل«:هل تــرك لدينــه مــن قضــاء»؟
إ ّن حرصــه  أن يســتدعي الســائل فــأن األمــر
ترشيع واطمئنان عىل التبليغ ،أ ّما حرصه أن يســتدرك
السائل باستعادة ما سأل من قبل بأسلوب االستفهام
فَلِـ َـا يتميــز بــه أســلوب االســتفهام مــن قــدرة عــى تنبيــه
املسؤول واستثارته وحثه عىل اإلصغاء ملا سيجيب به
يف املــرة الثانيــة ولــو اســتدرك بقولــه مثــا (هــذا جربيــل
يقول :إالّ أن يكون عليك دين﴾ القترصت الداللة عىل
اإلضافــة وافتقــد الــكالم مــا يحققــه االســتفهام مــن تنبيــه
وإثــارة واســتدراك ،واللــه أعلــم.
-11-5التعجـــب :التعجــب مــن مــادة «ال ٌعجــب
وال َع َجــب» مبعنــى «إنــكار مــا يــرد عليــك لقلــة اعتيــاده،
وأصــل العجــب يف اللغــة كــا قــال الزجــاج أن اإلنســان
إذا رأى مــا ينكــره ،قــال قــد عجبــت مــن كــذا ،فهــو
يتعجــب مــن الــيء إذا عظــم موقعــه عنــده وخفــي
جا َء ُه ْم
عليه سببه ،ومن ذلك قوله ﴿ :Uبَ ْل َع ِج ُبوا أَ ْن َ
ُم ْن ِذ ٌر ِم ْن ُه ْم فَق َ
ِيب﴾ [سورة
ش ٌء َعج ٌ
َال الْكَا ِف ُرو َن َهذَا َ ْ
ق اآليــة ]2 :فهــم يتعجبــون مــن قــول الرســول  منــذرا
إياهــم بأنهــم ســيبعثون للحســاب ،ألنهــم اعتــادوا عــى
مــا درج عليــه آباؤهــم مــن اعتقادهــم بعــدم البعــث»،92
وقد يرد التعجب مبعنى إظهار االستحسان واإلعجاب
للــيء ،قــال ابــن منظــور« :والتعجــب أن تــرى الــيء
يعجبــك تظــن أنَّــك مل تــر مثلــه فهــو اســتعظام أمـ ٍر ظاهــر
املزيــة خــايف الســبب ،وإذا خــرج مــن أســلوب النحــو
الســاعي والقيــايس إىل االســتفهام فإمنــا يــراد بــه
املبالغة يف إظهار التعجب ،وهذا األسلوب كثري يف
القــرآن الكريــم كقولــه ﴿:Uأَ َج َعـ َـل اآللِ َه ـ َة إِلَه ـاً َو ِ
احــدا ً إِ َّن
اب﴾ [ص ]5 :وقوله ﴿ :Yأَو َ َع ِج ْبتُ ْم أَ ْن
َش ٌء ُع َج ٌ
َهذَا ل َ ْ
ـى َر ُجــلٍ ِم ْن ُكـ ْم لِيُ ِ
نذ َركُـ ْم َولِتَتَّ ُقــوا
َجا َءكُـ ْم ِذكْـ ٌر ِمـ ْن َربِّ ُكـ ْم َعـ َ
َولَ َعلَّ ُك ـ ْم ت ُ ْر َح ُمــونَ﴾ [األعــراف.93»]63 :
و يــأيت التعجــب إ ّمــا إلظهــار العجــب ا ســتغرابا
ودهشــة لعــدم األلــف واالعتيــاد عــى األمــر املتعجــب
منــه ،أو ألن مــا يتعجــب منــه ليــس لــه ســبب معلــوم

لــوروده عنــد الســائل وقــد تشــتد حد تــه فيقــرن بــه
االســتنكار ،وأ مــا أن يــرد التعجــب مبعنــى إظهــار
االستحســان واإلعجــاب فيكــون تعجبــك إلعجا بــك
بــه فتســأل ســؤاال «القصــد فيــه إىل بيــان االســتغراب
ويجــري هــذا االســتفهام عــادة بعــد حصــول الظاهــرة
موطــن التعجــب» .94
وقد ورد هذا النوع من األسلوب االستفهامي يف
األحاديــث النبويــة الــواردة يف ريــاض الصالحــن ومــن
شــواهد ذلــك مــا جــاء يف الحديــث الــذي رواه أنــس ،t
قَـ َ
ـال :كَا َن ابـ ٌن أليب طَلْ َحـ َة  tيَشـتَ ِ
ك ،فَ َخـ َر َج أبُــو طَلْ َحـ َة
الصبـ ُّـي ،فَلَـ َّـا َر َج ـ َع أَبُــو طَلْ َح ـةَ ،قَـ َ
ـالَ :مــا فَ َعـ َـل
فَ ُق ِبـ َ
ـض َّ
الصبـ ِّـيُ :هـ َو أَ ْسـ َك ُن َمــا
ابْ ِنــي؟ قَالَـ ْ
ـت أ ُّم ُسـلَيم َو ِهـ َـي أ ُّم َّ
ـاب م ْن َهــا،
ـت إليــه ال َعشَ ــا َء فَتَ َعـ َّ
كَانَ ،فَ َق َّربَـ ْ
ـى ،ث ُـ َّم أَ َ
صـ َ
صبـ َـح أَبُــو طَلْ َح ـ َة
فَلَـ َّـا فَ ـ َر َغ قَالَـ ْ
الصبـ َّـي فَلَـ َّـا أَ ْ
ـتَ :وا ُروا َّ
ـرهُ  ،فَ َقـ َ
ت رسـ َ
ـال« :أ َع َّر ْس ـتُ ُم اللَّيلَ ـةَ؟»
أَ َ
ـول اللــه  فَأ ْخـ َ َ
ـال :نَ َعـ ْم ،قَـ َ
قَـ َ
ـال« :اللَّ ُهـ َّم بَــار ِْك لَ ُهـ َـا» ،فَ َولَـدَتْ غُالمـاً،
فَ َقـ َ
ت ِب ـ ِه ال َّنبـ َّـي ،
ـال يل أَبُــو طَلْ َح ـةَ :ا ْح ِملْ ـ ُه َحتَّــى تَـأْ ِ َ
َوبَ َعــثَ َم َعـ ُه ِبتَ َمـ ٍ
ش ٌء؟» قَـ َ
ـرات فَ َقـ َ
ـال :نَ َعـ ْم،
ـال« :أَ َم َعـ ُه َ
بي  فَ َمضَ َغ َها ،ث ُ َّم أَ َخ َذ َها ِم ْن ِفي ِه
تَ َراتٌ  ،فَأ َخ َذ َها ال َّن ُّ
الصبـ ِّـي ،ثُـ َّم َح َّن َكـ ُه َو َسـ َّـا ُه َعبـ َد اللــه.95
ف َّ
فَ َج َعلَ َهــا يف ِ ِّ
قال النووي« :وهذا السؤال للتعجب من صنيعها
وصربها ورسورا بحسن رضاها بقضاء الله تعاىل».96
اســتفهم النبــي  مــن الصحــايب اســتفهاما فيــه
تعجــب مــن حســن صنيــع الزوجــة الصابــرة بقضــاء اللــه
وقــدره ،وهــذا يدعــو الــزوج إىل الرضــا عنهــا ال إىل
الغضــب والشــكوى منهــا ،ومنــه فالتعجــب شــعور
داخــي ،تنفعــل بــه النفــس حــن تســتعظم أمــرا نــادرا
ال مثيــل لــه.
-12-5التوبيـــخ والتقريـــع :التوبيــخ مــن وبّــخ أي
الم وعــذل وأنّــب «يقــال :وبخــت فــان بســوء فعلــه
توبيخــا» ،97والتقريــع التأنيــب والتعنيــف وقيــل اإليجــاع
باللــوم ،وقرعــت الرجــل إذا وبختــه وعدلتــه» 98والتقريــع
أشــد يف اللــوم لبلوغــه درجــة التعنيــف والتوبيــخ قــد

يكــون أقــل مــن ذلــك يف الشــدة ،ويــدور معنــى (قــرع)
حول «نزع اليشء وسلبه والرضب وإنزال األمر الشديد
باملقــرع ومنــه القارعــة علــا عــى يــوم القيامــة وهــي يف
اللغــة :النازلــة الشــديدة تنــزل عليهــم بأمــر عظيــم».99
يكــون التوبيــخ والتقريــع إذا ابتغــى الســائل بســؤاله
إنــزال عقــاب نفــي باملخاطــب لصــدور يشء مشــن
منــه كان األجــدر بــه أن ال يصــدر منــه ،ويكــون التوبيــخ إ ّمــا
لجعــل املخاطــب يرتــدع عــن أمــر بــدر منــه فيســتفيد
مــن التوبيــخ فيتجنــب ذلــك األمــر ،وبذلــك يكــون قــد
اســتفاد مــن ذلــك التوبي ــخ وإمــا أن يكــون قــد فــات أوان
الــردع ،ولــن يســتفيد مــن التوبيــخ ســوى إنــزال العقــاب
النفــي عليــه والتقريــع مل يصــدر أبــدا عــن النبــي 
فهــو معصــوم مــن هــذا وإمنــا صــدر عنــه التوبيــخ لتعليــم
الصحابــة  yمــن أخطائهــم ،ومــن الشــواهد عــى ذلــك
الحديث النبوي الذي روي فيه أن النبي  استعمل
ابــن اللتبيــة  tعــى صدقــات بنــي ســليم ،فلــا قــدم ابــن
اللتبيــة  tإىل رســول اللــه  وحاســبه قــال :هــذا الــذي
لكــم وهــذه هديــة أهديــت يل ،فقــام رســول اللــه 
عــى املنــر فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ثــم قــال« :أَ َمــا بَ ْعــد
َّن الله
استَ ْع ِمل ال َر ُجل ِم ْنكُم َع َ
ل ال َع َملِ ِم َم َوال ِ
ين ْ
فَ ِإ ّ
ل أَفَـاَ
فَ َيـأْ ِ
ت فَ َي ُقــولَ :هـذَا لَ ُكـ ْم َو َهـ ِـذ ِه َه ِديَــة أُ ْه ِديَــت إِ َ َّ
ف بَيْـ ِ
ـت أَ ِبي ـ ِه أَ ْو أُ ِم ـ ِه َوالل ـ ِه الَ يَأْ ُخــذ أَ َحــد ِم ْن ُك ـ ْم
ـس ِ
َجلَـ َ
ـال يَ ْح ِملُـ ُه يَـ ْو َم ال ِق َيا َمــة
شَ ـ ْيئًا ِب َغـ ْـر َح ِقـ ِه إِالَّ لَ ِقـ َـي اللــه ت َ َعـ َ
را لَ ـ ُه ُر َغــاء
فَ ـاَ أَ ْع ِرفَ ـ َّن أَ َح ـ ًدا ِم ْن ُكــم لَ ِقـ َـي اللــه يَ ْح ِمـ ُـل بَ ِع ـ ً
أَو بَ َقـ َرة لَ َهــا ُخـ َوار أَو شَ ــاة تَ ْي َعــر» ،ثــم رفــع يديــه حتــى ُرؤي
بيــاض إبطيــه فقــال« :اللَّ ُهــم َهــل بَلَ ْغــت؟» ثالثــا.100
وبــخ الرســول  يف هــذا الحديــث الصحــايب ابــن
اللتبية  tموجها من خالله رسالة إىل جميع الصحابة y
وإىل من يجيء بعدهم من الناس كافة رسالة مفادها
رفــض الرش ــوة ولــو خاطبــه الرســول  فقــال لــه( :هــذا
ليــس مــن حقــك ألنــك لــو جلســت يف بيتــك ومل تكــن
موظفــا يف جمــع الصدقــات مــا جمعــت هــذا الــذي
تقول أنه لك) ملا كان فيه أي توبيخ ولكان كالما طويال
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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غــر مفحــم غــر أن هــذه الصيغــة االســتفهامية أوصلــت
الرسالة بطريقة حالت دون محاولة ابن اللتبية النقاش
يف األمــر.
-13-5العتــــاب :العتــاب أدىن درجــات اللــوم ،وال
يكــون إال بــن األصفيــاء مــن أحبــاب أو أخــاء ومــن ذلــك
قــول الشــاعر:
صدي ــقٍ إذا مــا َراب َ ـ ِني م ْن ـ ُه
ـب ذا املــودة ِمــن َ
أُعاتـ ُ
ـس ود ويب ــقى الــو ُّد مــا
ـب العتـ ُ
اجـتن ـ ُ
ـاب فَلي ـ َ
ـاب إذا َذ َهـ َ
101
ـاب .
ب ِقـ َـي العت َـ ُ
يكــون مقــام العتــاب إذا فــرط مــن املعتــوب عليــه
يشء يكرهه العاتب فيعاتبه رغبة يف «رجوع املعتوب
عليــه إىل مــا يــريض العاتــب» ،102فهــو بهــذا يتضمــن
إنكار ملا بدر من املعتوب عليه ولكن مرجع ذلك إىل
العالقة الوطيدة والخاصة التي بينهام -صداق ًة كانت
أم حبّـاً -وهــذا مــا يدفــع بالعاتــب إىل الرتفــق والتلطــف
يف مقــام العتــاب والعتــاب قــد يكــون باللفــظ الرصيــح
كــا يف قــول الشــاعر املذكــور ســابقا.
وقــد يكــون العتــاب دون ذكــر األلفــاظ التــي تــدل
عليــه وهــذا هــو األبلــغ واألقــوى تأثــرا يف املخاطــب،
ويكون أقوى بالغة حينام يرد بأسلوب االستفهام لكون
إخراجــه بصــورة الســؤال والجــواب يبــدو فيــه املتكلــم
أنــه يف هــذا املقــام يســتفرس فحســب عــا بــدر مــن
املخاطــب ليتفطــن إىل األمــر ،وهــذا فيــه مــن اللباقــة
واألدب إضافــة إىل املحافظــة عــى املشــاعر وعــدم
إحــراج الشــخص الــذي تعاتبــه.
وعــى هــذا جــاء عتابــه  للصحابــة  yيف قولــه:
«أفــا كنتــم آذنتمــوين؟» واالســتفهام هنــا جــاء بعــد
ســؤاله  عــن امــرأة كانــت ت ُع َنــى بأمــور املســجد*103
يف أمــور التنظيــف افتقدهــا الرســول  فلـ ّـا ســأل عــن
أمرهــا قيــل لــه إنهــا ماتــت فــكان هــذا االســتفهام عتابــا
لهــم عــى تصغريهــم شــأنها ثــم قــال لهــم بعــد ذلــك أن
دلــوين عــى قربهــا ،فدلــوه فصــى عليهــا  ثــم قــال:
«إن هــذه القبــور مملــوءة ظلمــة عــى أهلهــا وإن اللــه
76

نلا ثيدحلا يف ماهفتسالا ةغالب

ينورهــا لهــم بصــايت عليهــم»

 -14-5تحديــد املفاهيــم وتصحيحهــا :يف بعــض
املواقــف يســتدرج الرســول  الصحابــة  yليوقفهــم
عىل خطأ فهمهم أو نقصه ويحدد لهم املفاهيم عىل
ضــوء اإلميــان باللــه وبرســوله هــذا اإلميــان الــذي هــدم
الكثــر مــن األمــور املألوفــة املحايــدة للحــق فيســألهم
 عــن األشــياء املعهــودة ويشــعر الصحابــة  yأن النبــي
 ســيضيف شــيئا ولــذا هــم يحرتســون يف إجابتهــم.
ومــن أمثلــة ذلــك مــا ورد عــن النبــي  حــن قــال
للصحابــة« :أَتَـ ْد ُرو َن َمــا الْ ِغي َب ـةُ؟» قالــوا :الل ـ ُه َو َر ُســولُ ُه
ك أ َخـ َ
أ ْعلَ ـ ُم ،قــالِ « :ذكْ ـ ُر َ
ـاك بِ ــا يَ ْك ـ َرهُ » فقــال رجــل:
ـت إ ْن كَا َن يف ِ
أخــي َمــا أقُـ ُ
ـول؟ قــال« :إ ْن كَا َن ِفي ـ ِه
أفَ َرأيْـ َ
ـول ،فقــد ا ْغتَبْتَـهُ ،وإ ْن لَـ ْم يَ ُكـ ْن ِفيـ ِه َمــا تَ ُقـ ُ
َمــا تَ ُقـ ُ
ـول فَ َقـ ْد
104
بَ َهتَّ ـهُ» .
وعــن أَيب هريــرة  tأَن رسـ َ
ـول اللَّــه  قــال« :أَت َـ ْد ُرون
ـس ِفي َنــا َم ـ ْن ال ِد ْر َه ـ َم لَ ـ ُه
ـس؟» قالُــوا :الْ ُم ْفلـ ُ
مــن الْ ُم ْفلِـ ُ
ت يَـ ْو َم
ـس ِم ـ ْن أُ َّم ِتــي َم ـ ْن يَـأْ ِ
َوال َمتَــاعَ ،فقــال« :إِ َّن الْ ُم ْفلِـ َ
ِصــا ٍة َو ِ
ت وقَ ـ ْد شَ ـتَ َم هــذا،
ص َيــامٍ و َزكَا ٍة وي ـأْ ِ
الْقيام ـ ِة ب َ
ـال َهـذَا ،وسـف َ
وقـذَف هـذَا َوأَك ََل مـ َ
ب
ض َ
َك َدم هـذَاَ ،و َ َ
حس ـ َناتِ ِه،
حس ـ َناتِ ِه ،و َهــذا ِمــن َ
هــذا ،فيُ ْعطَــى ه ـذَا ِم ـ ْن َ
ـي َمــا َعلَ ْيـ ِه ،أُ ِخـ َذ ِمـ ْن
فَـ ِإ ْن فَ ِن َيـ ْ
ـت حســناته قَ ْبـ َـل أَ ْن ي ْقـ ِ َ
ـت علَيْــه ،ث ُـ َّم طُ ـرِح يف ال َّنــارِ».105
َخطَايَا ُه ـ ْم فَطُر َحـ ْ
أراد الرســول  يف هــذا الحد يــث أن يق ـ ّد م
للمفلــس مفهومــا جد يــدا معنو يــا وليــس ماد يــا أمــا
الصحا بــة  tفقــد احرتســوا يف الجــواب بقولهــم:
(املفلــس فينــا) وكأنّهــم أدركــوا أ ّن النبــي  ســيعطي
مدلــوال للفــظ غــر مــا يعهدونــه.
يقول محمد الغزايل يف هذا املفلس إنّه كالتاجر
الــذي «ميلــك يف محلــه بضائــع بألــف وعليــه ديــون
قدرهــا ألفــان ،وكيــف يُع ـ ّد هــذا املســكني غنيــا؟..
واملتدين الذي يبارش بعض العبادات ،ويبقى بعدها
حسب
بادي الرش ،كالح الوجه قريب العدوان ،كيف يُ َ
106
امــرأ تقيــا؟.»..

ومــن ذ لــك أيضــا الحد يــث ا لــذي رواه أَنـ ٍ
ـس t
ـن
ْمسـ ِج َد فَـ ِإذَا حبْـ ٌـل َم ْمـ ُدو ٌد بَـ ْ َ
قــالَ :د َخـ َـل ال َّن ِبـ ُّـي  ال ْ
ي فقـ َ
ـال« :مــا َهـذَا الْح ْبـ ُـل؟» ،قالُــواَ :هــذا ح ْب ٌل
الســا ِريَتَ ْ ِ
َّ
َت ِب ِه ،فقال ال َّنب ُِّي ُ « :حلّو ُه،
ب فَ ِإذَا فَرتَتْ تَ َعلَق ْ
لِ َزيْ َن َ
107
ريقُـ ْد» .
لِ ُي َ
ر فَلْ ْ
صـ ِّـل أَح ُدكُ ـ ْم نَشَ ــاطَهُ ،فَ ـ ِإذا فَ ـ َ
يريــد النبــي  مــن هــذا الحديــث تعليــم الصحابــة
وتعليمنا االقتصاد يف الطاعة حتى ال تنقطع ألن عبادة
اللــه  Uليســت بالكــم والكــرة وإمنــا بالكيفيــة التــي نعبــد
بهــا اللــه  Uونطيعــه ونتبــع أوامــره كــا أراد لنــا عــى منهــج
الرســول  ويف هــذا قــال الحافــظ ابــن حجــر« :ويف
هــذا حــث عــى االقتصــاد يف العبــادة والنهــي عــن
التعمــق فيهــا».108
نالحــظ مــن خــال قراءتنــا األحاديــث النبويــة أن
الرسول  كان يستعني يف تعليم الصحابة وتوجيههم
وإرشــادهم مبــا يطــرأ مــن أحــداث ،أو مبــا ميــر بهــم مــن
مواقــف عمليــة يف الحيــاة اليوميــة فيتخــذ منهــا أمثلــة
واقعيــة يســتمد منهــا العــرة والحكمــة التــي يريــد أن
يوصلها إليهم ،وال شــك أ ّن هذا األســلوب يف التعليم
أشــد وقعــا ،وأعمــق أثــرا يف النفــس مــن مجـ ّرد النصيحــة
أو املوعظــة التــي تحــدث دون أن تصاحبهــا مواقــف
عمليــة معينــة تلفــت النظــر وتشــد االنتبــاه.
-18 -5التلطّــف واإلينــاس :ير يــد املتكلــم أن
يؤا نــس مــن يخاطبــه ،فيطــرح عليــه أســئلة يجــره بهــا
إىل املحادثــة ،مــع أن املتكلــم عــامل بجــواب أســئلته،
وكثــرا مــا يــرد أســلوب االســتفهام يف الحديــث النبــوي
إينا ســا للمخا طــب وتلطفــا معــه ،وتســكينا لنفســه،
وإراحــة لصــدره ،يف مقــام يكــون فيــه املخاطــب بحاجــة
إىل مواســاة ومثــال ذلــك مــا ورد عــن عائشــة (ريض
اللَّــه ع ْن ُهــا) يف حديثهــا عــن فاطمــة (ريض اللَّــه ع ْن ُهــا)
حينــا جــاءت أباهــا فــأرس لهــا أمــرا فبكــت ،ثــم أرس لهــا
الثانيــة فضحكــت ،فســألتها عائشــة(ريض اللَّــه ع ْن ُهــا)
عــن ســبب بكائهــا يف املــرة األوىل وضحكهــا يف املــرة
الثانيــة فأبــت أن تخربهــا ،فلــا انتقــل الرســول  إىل

الرفيــق األعــى ســألتها عائشــة (ريض اللَّــه ع ْن ُهــا) عــن
ـت (ريض اللَّــه ع ْن ُهــا) :أ َّمــا
ســبب بكائهــا وضحكهــا فقالـ ْ
ن
ن يف امل َـ َّر ِة األُ َ
ـر ِ
ـن َســا َّر ِ
اآلن فَ َن َع ـ ْم أ َّمــا ِحـ ْ َ
ول فأ ْخـ َ َ
أ ّن ج ِْبيـ َـل كَا َن يُ َعارِضُ ـ ُه ال ُقــرآ َن يف ك ُِّل َس ـ َن ٍة َم ـ َّر ًة أَ ْو
جـ َـل إِالَّ
ـنَِ ،و ِّ
إن ال أُ َرى األ َ
ـنَِ ،وأنَّ ـ ُه َعا َرضَ ـ ُه اآل َن َم َّرتَـ ْ
َم َّرتَـ ْ
الس ـل َُف
ب ،فَاتَّ ِقــي الل ـ َه َو ْ
اصـ ِـرِي ،فَإنَّ ـ ُه نِ ْع ـ َم َّ
قَـ ِـد اقْـ َـرَ َ
أنَــا لَـ ِ
َائ الَّـ ِـذي َرأيْـ ِ
ـت فَلَـ َّـا َرأى َج َز ِعــي
ـك ،فَ َب َك ْيـ ُ
ـت بُ ـك ِ
ـال« :يَــا ف ِ
ن الثَّانِ َيـةَ ،فَ َقـ َ
ـون
َســا َّر ِ
ـن أ ْن ت َ ُكـ ِ
َاط َمـ ُة أ َمــا ت َ ْرضَ ـ ْ َ
ن ،أَ ْو َس ـيَّ َد َة نِســا ِء هـ ِـذ ِه األُ َّم ـ ِة؟»
ســا ِء امل ُ ُؤ ِم ِن ـ َ
َس ـيِّ َد َة نِ َ
ـي الَّـ ِـذي َرأيْـ ِ
ـت ضَ ِحـ ِ
ـت.109
فَضَ ِحكـ ُ
ويــرد أســلوب النــداء مــع أســلوب االســتفهام
بغــرض اإلينــاس ،فالرســول  اســتعمل هــذا األســلوب
ليســي عــن فاطمــة (ريض اللَّــه ع ْن ُهــا) وهــذا مــا فعلــه
مــع أم املسـ ّيب حــن عادهــا يف مرضهــا فقــد ورد عــن
ـائب ،أَ ْو
السـ ِ
جابــر  tأن رســول اللــه  د َخـ َـل عــى أُ ِّم َّ
ـالَ « :مالَـ ِ
ب ف َقـ َ
ـائب أَ ْو يَــا أُ ِّم
السـ ِ
أُ ِّم امل َُس ـ َّي ِ
ـك يــا أُ َّم َّ
َت :ال ُح َّمى ال با َر َ
ك اللَّه ِفي َها،
امل ُس َّي ِ
ني؟» قَال ْ
ب تُ َزفْزِف َ
فَق َ
ب َخطَايا بَني آدم،
َال« :ال ت َُس ِّبي ال ُح َّمى فَ ِإنَّ َها ت ُ ْذ ِه ُ
ِ
ر َخبــثَ
الحديـ ِـد».110
ـب الْ ِك ـ ُ
كَــا يُ ْذ ِهـ ُ
-19-5االســتبعاد :وهــو من ــط بالغــي لالســتفهام
املجــازي يوضــح فيــه املتكلــم أن حــدوث أم ـ ٍر مــا يــكاد
يكــون متخي ـاً أو مســتحيالً ،وقــد يجتمــع االســتبعاد
والتعجــب يف االســتفهام املجــازي كــا يف قولــه :U
ـت يَــا َويْلَتَــا أَأَلِـ ُد َوأَنَــا َع ُج ــو ٌز َو َهـذَا بَ ْعـ ِ
ـي شَ ـيْخاً إِ َّن
﴿قَالَـ ْ
ـب﴾ [هــود ،]72 :وهــو «اســتبعاد
ـي ٌء َع ِجي ـ ٌ
َه ـذَا لَـ َ ْ
مــن حيــث أ َّن اللــه أجــرى الــوالدة يف صغــرات الســن
مــن النســاء ويف الشــباب لذلــك اســتبعدت والدتهــا
وتعجبــت لشــأن ذلــك االســتبعاد.111»..
ومــن املعــاين التــي يــأيت مــن أجلهــا االســتفهام يف
البيــان النبــوي تصويــر بُع ـ َد املســتفهم عنــه أن تصــل
إليــه القــدرة وإخراجــه هــذا اإلخــراج أتــم تقريــرا للبعــد مــن
مجــرد الخــر.
فعــن أيب ســعيد الخــدريؓ قــال :قَـ َ
ـال َر ُســول اللــه
جملة كرياال
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ص ِ
ـب ال َق ـ ْرنِ قَـ ِـد التَ َق ـ َم ال َق ـ ْر َن،
« :كَ ْيـ َـف أنْ َع ـ ُم َو َ
احـ ُ
اس ـتَ َم َع اإل ْذ َن َمتَــى يُؤ َم ـ ُر بال َّن ْف ـ ِخ فَيَ ْن ُف ـخُ» فَ ـكَأ َّن ذلِـ َ
ـك
َو ْ
ـاب رســو ِل اللــه  فَ َقـ َ
ـال لَ ُه ـ ْم« :قُولُــوا
ث َ ُقـ َـل َعـ َ
أص َحـ ِ
ـى ْ
س ـبُ َنا اللــه َونِ ْع ـ َم ال َوكِيـ ُـل».112
َح ْ
ومثــل ذلــك أيضــا مــا ورد عــن أيب هريــرة  tقــال:
ـال
قــال رســول اللــه « :يَــا أَيُّ َهــا ال َّنــاس إِ َّن اللــه ت َ َعـ َ
ـال أمــر املؤمنــن
طَ ّيــب ال يَ ْقبـ ُـل إالَّ طَ ِّيب ـاَ وإِ َّن اللــه ت َ َعـ َ
مبــا أمــر بــه املرســلني فقــال تعــاىل﴿ :يَــا أَيُّ َهــا ال ُّر ُسـ ُـل
كُلُــوا ِم ـ ْن الطَّيِّبَـ ِ
ن بِ َــا ت َ ْع َملُــو َن
صالِح ـاً إِ ِّ
ـات َوا ْع َملُــوا َ
َعلِي ـ ٌم﴾ [املؤمنــون :اآليــة  ]51وقــال تعــاىل﴿ :يَــا أَيُّ َهــا
ال َِّذي ـ َن آ َم ُنــوا كُلُــوا ِم ـ ْن طَيِّبَـ ِ
ـات َمــا َر َزقْ َناكُ ـ ْم َواشْ ـ ُك ُروا لِلَّـ ِه
إِ ْن كُنتُ ـ ْم إِ يَّــا ُه تَ ْع ُب ُدو َن﴾[البقــرة :اآليــة  .]172ث ُـ َّم َذكَ ـ َر
الس َم ِء:
ال َّر ُجل يُ ِط ُ
ىل َّ
يل َّ
الس َف َر أَشْ عث أغرب ميد يَدَهُ إِ َ
سـ ُه َحـ َرام
شبَـ ُه َحـ َرا ْم و َملْ َب َ
يــارب يــارب و َمطْ َع َمـ ُه َحـ َرام و َم ْ َ
ستَ َجاب لِ َذلِك؟» 113أي أستبعد
ِّي بِال ْحـ َرام فَأَ َّ
ُو ُغذ َ
ن يُ ْ
حــدوث االســتجابة.
-20-5تنشــيط الذهــن :تنشــيط ذهــن الســامع ونفي
الرتابــة عــن النــص مــن مزايــا أســلوب االســتفهام ،وهــو
بذلــك ينــدرج ضمــن االلتفــات مبعنــاه العــام ،ومعنــى
االلتفــات يف مصطلــح علــاء البالغــة هــو العــدول مــن
أســلوب يف الــكالم إىل أســلوب آخــر مخالــف لــأول،
ولهــذا العــدول أثــر يف إحضــار املتلقــي وإرشاكــه ،ألن
الكالم إذا ما نقل من أســلوب إىل أســلوب ،كان له أثر
يف إيقــاظ الســامع ،ومنشــطا لذهنــه.
ورد االســتفهام لهــذا الغــرض يف الحديــث الــذي
رواه معاذ بن جبل  tقال :بينا أنا رديف النبي  ليس
بينــي وبينــه إال أَ ِخ ـ َرة ال َّرحــلِ فقــال« :يــا معــاذ بــن جبــل»
قلــت :لبيــك يــا رســول اللــه وســعديك ،ثــم ســار ســاعة،
ثــم قــال« :يــا معــاذ بــن جبــل» ،قلــت :لبيــك يــا رســول
اللــه وســعديك ،قــال« :هــل تــدري مــا حــق اللــه عــى
عبــاده؟» قلــت :اللــه ورســوله أعلــم ،قــال« :حــق اللــه
عــى عبــاده أن يعبــدوه ،وال يرشكــوا بــه شــيئا» ،ثــم ســار
ســاعة ،ثــم قــال« :يــا معــاذ بــن جبــل» ،قلــت :لبيــك يــا
78
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رسول الله وسعديك ،قال« :هل تدري ما حق العباد
عــى اللــه إذا فعلــوه؟» قلــت :اللــه ورســوله أعلــم ،قــال:
«حــق العبــاد عــى اللــه أن ال يعذبهــم».114
ملا كان العلم الذي يريد النبي  أن يخرب به معا ؓذ
يحتاج إىل تنبه واهتامم جاء عىل صيغة الحوار ليكون
معاذ أكمل استعدادا واشتياقا لتلقي الخرب واالهتامم
بــه ،فقــدم النبــي  لذلــك نــداء معــاذ م ّرتــن لتأكيــد
االهتــام مبــا يخــره بــه ،فيبالــغ  tيف تفهمــه وضبطــه،
وقــد ورد النــداء يف القــرآن الكريــم ألغــراض كثــرة ،ويف
هــذا يقــول الزمخــري« :كل مــا نــادى اللــه لــه عبــاده
مــن أوامــره ونواهيــه وعظاتــه وزواجــره ووعيــده واقتصــاص
مــن أخبــار األمــم الدارجــة عليهــم وغــر ذلــك مــا أنطــق
بــه كتابــه أمــور عظــام وخطــوب جســام ومعــان عليهــم أن
يتيقظــوا لهــا ومييلــوا بقلوبهــم وبصائرهــم إليهــا» .115وقد
استعمل الرسول  أسلوب النداء ،والنداء هو طلب
إقبال املنادى بحرف من حروف النداء ،وحروفه( :يا)
للبعيــد والقريــب ،وهــي أكــر حــروف النــداء اســتعامال،
وال يقــدر عنــد الحــذف ســواها ،ولــذا عدهــا النحــاة أم
البــاب ،وأصــل حــروف النــداء ،ومل يــرد يف القــرآن مــن
حــروف النــداء إال هــي ونــودي بهــا للبعيــد والقريــب،
(والهمزة وأي) للقريب و(آ ،وأي ،وأيا وهيا ،وا) للبعيد
وتختــص (وا) بالندبــة ،وقــد تســتعمل للنــداء املحــض،
 116واألصل يف الخطاب أن يبدأ املتكلم بالنداء تنبيها
للمخاطــب أن يصغــي إليــه ،خاصــة إذا كان أمــرا ذا بــال
ولــذا غلــب أن يــي النــداء أمــر أو نهــي أو اســتفهام أو
إخبــار بحكــم يخــص املخاطــب.
-21-5اإلخبــار والتحقيــق :يُســتعمل االســتفهام
أســلوبا مــن أســاليب اإلخبــار ،وهــو يدخــل يف طريقــة
اإلعــام غــر املبــارش فاإلخبــار هــو اإلعــام بالــيء،
ويســتعمل إلثبــات أمــر مــا ،لــذا ارتبــط بالتحقيــق يف
أســلوب االســتفهام ألنــه يتجــه إىل إطــاع الســامع أو
تثبيــت خــر لديــه ،أو أنــه يرمــي إىل كليهــا معـاً كقولــه:
ـال أَلَ ـ ْم نُ َربِّـ َ
﴿قَـ َ
ـت ِفي َنــا ِم ـ ْن ُع ُم ـر َِك
ـك ِفي َنــا َولِيــدا ً َولَ ِبثْـ َ

ِ
ني﴾ [الشــعراء ]18 :واملعنــى (إننــا قــد ربينــاك
س ـ ِن َ
فينــا وليــدا ً).117
وكــا يســتعمل فيــه غالبـاً (همــزة االســتفهام) ،كــا
ورد يف املثــال الســابق فكذلــك يســتعمل فيــه (هــل)
ن ِمـ َن
ت َعـ َ
كــا يف قولــه تعاىلَ ﴿:هـ ْـل أَ َ
نســانِ ِحـ ٌ
ـى ا ِإل َ
ال َّد ْه ـ ِر لَ ـ ْم يَ ُك ـ ْن شَ ـيْئاً َم ْذكُــورا ً﴾ [اإلنســان ]1:واملعنــى
(قــد أىت عــى اإلنســان) ،118ومــن اســتعاملها مــع النفــي
ـس َذلِـ َ
ت﴾
ـى أَ ْن يُ ْح ِيـ َـي الْ َم ـ ْو َ
ـك ِب َقــا ِد ٍر َعـ َ
قولــه ﴿ :Iأَلَ ْيـ َ
[القيامــة.]40 :
وقد كرث االستفهام املتعلق باإلخبار يف أحاديث
الرســول  ،ومــن ذلــك مــا رواه أبــو هريــرة  tأَ َّن َر ُسـ َ
ـول
اللَّــه  قــال« :بَــا ِد ُروا بِاألَ ْعـ َـا ِل َسـ ْبعاًَ ،هــل تَ ْنتَ ِظـ ُرو َن إالَّ
ســياً أَو ِغ َنــى ُمط ِغي ـاً أَ ْو َم َرض ـاً ُم ِ
فَ ْقــرا ً ُم ْن ِ
فســدا ً ،أو َه َرم ـاً
ُم َف ِّنــدا ً ،أَو َموتـاً ُم ْجهـ ِزا ً ،أَو ال َّد َّجـ َ
ـر غَائِــب يُ ْنتَظَـ ُر،
ـال ،فَـ َ ُّ
الســا َع ُة أَ ْد َهــى وأَ َمـ ُّر؟».119
الســا َع َة َو َّ
أَ ِو َّ
ونجــد هــذا الغــرض متضمــن يف الحديــث الــذي
رواه ابــن عمــر  tأ َّن رســول اللــه  عــاد َسـ ْع َد بْـ َن ُع َبــا َدةَ،
َو َم َعـ ُه َعبـ ُد ال َّر ْحــانِ بْـ ُن َعـ ٍ
ـوفَ ،و َســع ُد بْـ ُن أَيب َوقَّـ ٍ
ـاص،
ُ
رسول الله  ،فَل ََّم َرأى
ك
س ُعو ٍد  yفَ َب َ
َو َع ْب ُد الل ِه بْ ُن َم ْ
ال َقـ ْو ُم بُـكَا َء رســو ِل اللــه  بَ َكـ ْوا ،فَ َقـ َ
ـال« :أالَ ت َْسـ َم ُعونَ؟
َلبَ ،ولَ ِك ْن
ِّب ِب َد ْمعِ ال َعنيَِ ،والَ ِب ُحزنِ الق ِ
إ َّن الله الَ يُ َعذ ُ
ســانِ ِه.120
ِّب ِبهـذَا أَ ْو يَ ْر َحـ ُم» َوأشَ ــا َر إِ َ
ل لِ َ
يُ َعـذ ُ
جعــل الرســول  مــن أســلوب االســتفهام وســيلة
ناجحــة وفاعلــة يف ذكــر الكثــر مــن األخبــار التــي تهــم
املســلمني يف دينهــم ودنياهــم يف شــتى األغــراض،
ر يف ذلــك أ ّن الخــر إذا ذكــر مــن خــال أســلوب
وال ـ ّ
االســتفهام ،فإ نّــه يســتقر يف األعــاق ،ويرســخ يف
األذهــان ،ويؤثــر يف املخاطــب تأثــرا بالغــا ،إذ يجعــل
االســتفهام مــن املخاطــب طرفــا فاعــا يف القضيــة
املطروحــة ويف الخــر املذكــور ويف ذلــك داللــة عــى
أن املتكلــم ضــن بهــذا الخــر ،ألهميتــه لديــه ،ولذلــك
فهــو ال يريــد أن يذكــر هــذا الخــر ذكــرا عابــرا ،فيذكــره مــن
خــال أســلوب االســتفهام.

مــن خــال هــذا التحليــل املبســط لهــذه النــاذج
مــن األحاديــث النبويــة ميكننــا أن نســتخلص مجموعــة
مــن النتائــج وهــي كاآليت:
وجدنا أ ّن أسلوب االستفهام يألف كثريا األساليب
اإلنشــائية األخــرى كالنــداء واألمــر والنهــي ولكــن أكــر مــا
يصحــب االســتفهام منهــا ويــأيت معــه يف ســياق واحــد
هــو أســلوب النــداء ،كــا نجــده يــرد مــع أســلوب التكــرار،
وهذا يجعله أسلوبا مرنا يألف سائر األساليب الكالمية
األخرى.
عمــل الرســول  عــى ابتــكار أســاليب تواصليــة
فعالــة ،حيــث نجــده ينــوع هــذه األســاليب بحســب
املقــام والســياق ،مــا يجعلــه يتجــاوب مــع النفــس
البرشية يف أبعادها املختلفة واملتنوعة فمرة يخاطب
يف هــذا الســياق العقــل ،ويرشــده إىل إعــال الفكــر
والنظــر ،والتفكــر يف الخلــق واســتنباط الســنن الكونيــة،
ومــرة يخاطــب فيــه الــروح بأشــواقها وتطلعاتهــا ،وآمالهــا
وآالمهــا ،ومــرة يرشــده إىل االســتدالل املنطقــي ،ومــرة
يفتح عينيه عىل البديهيات وغريها من األساليب مام
جعــل مــن األحاديــث النبويــة منظومــة تواصليــة بالغــة
التأثــر يف املتلقــي.
تفاوتت املعاين البالغية ألسلوب االستفهام يف
ريــاض الصالحــن مــن حيــث الكــرة والقلّــة فثمــة معــان
كــر ورودهــا يف املد ّونــة ومنهــا :التشــويق ،والتقريــر،
واإلنــكار ،والحــث والتعريــض والنفــي ،وثــم معــان قـ ّـل
ورودهــا يف املد ّونــة ومــن هــذه املعــاين :االســتبعاد
وهنــاك معــان مل تــرد يف املدونــة ومنهــا :التحقــر
والتكثــر.
خــا كالم الرســول  مــن االســتفهام اإلنــكاري
التكذيبي ،فشواهد اإلنكار كلها من اإلنكار التوبيخي،
ر يف ذلــك أ ّن إنــكاره  أصحابــه  yإمنــا كان
ولعــل الـ ّ
تعبريا عن غضبه أو عدم رضاه عن سلوك صدر منهم،
مــا كان ينبغــي أن يكــون ،وعــى ذلــك فقصــارى هــذا
اإلنــكار ال يعــدو أن يكــون توبيخــا ،ومل يبلــغ بهــم الحــال
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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عــى أن يأتــوا مــن األفعــال ،فينكــر عليهــم بســببها إنــكارا
إبطاليــا تكذيبيــا.
قمنــا يف هــذا الفصــل بدراســة بالغيــة لألغــراض
املجازيــة التــي يخــرج إليهــا أســلوب االســتفهام وحاولنــا
من خالله الوصول إىل اإلجابة عن سؤال مهم وهو :ما

الجانب الذي نال اهتامم أكرث من طرف هذه الدراسة
البالغيــة ألســلوب االســتفهام؟ ووجد نــا أن البالغــة
اهتمــت بجميــع أقطــاب العمليــة التواصليــة مــن متكلــم
ومخاطَــب والرســالة املــراد إيصالهــا إىل املخاطَــب.

الهوامش
1

2

3

4

5

6

مصطفــى أحمــد املراغــي ،علــوم البالغــة ،البيــان واملعــاين

والبديع ،ط .1لبنان 1402 :هـ1982-م ،دار الكتب العلمية،

الضــال ،الوعيــد ،األمــر ،التقريــر ،اإلنــكار ،التهكــم واالســتبعاد

محمــد بــن عبــد اللــه بــن مســلم ابــن قتيبــة ،أدب الكاتــب،

 13يحــي بــن حمــزة العلــوي ،الطــراز املتضمــن ألرسار البالغــة

بــروت ،ص ص.8 -7

تــح :محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد ،ط .4مــر1382 :هــ-
1963م ،مطبعــة الســعادة ،ص.4

الحســن بــن أحمــد بــن خالويــه ،الحجــة يف القــراءات الســبع،

تــح :عبــد العــال ســامل مكــرم ،ط .6بــروت1417 :هــ1996 -م،

مؤسســة الرســالة ،ص ،327ص.328

عيل بن عيىس الرماين ،النكت يف إعجاز القرآن ،ضمن ثالث
رســائل يف إعجــاز القــرآن .تــح :محمــد خ ــل اللــه ومحمــد زغلــول

ســام ،د ط .مــر1387 :هــ1968 -م .دار املعــارف ،ص.98

ص .286

 14بهــاء الد يــن الســبيك ،عــروس األفــراح يف رشح تلخيــص
املفتــاح ،ط .4لبنــان1412 :هــ 1992 -م ،دار البيــان العــريب

ودار الهــادي بــروت ،ج ،1ص.423

 15عبد القادر بن عمر البغدادي ،خزانة األدب ولب لباب لسان
العــرب ،تــح :عبــد الســام هــارون ،مــر1397 :هــ1977 -م،
الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب ،ص.261

د ت ،عيــى البــايب الحلبــي ،ص.450

 17عبده عبد العزيز قليقلة ،البالغة االصطالحية ،ط .3القاهرة:

محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،د ط .القاهــرة:

أحمــد ابــن زكريــا ابــن فــارس ،الصاحبــي يف فقــه اللغــة وســنن

العــرب يف كالمهــا ،تــح :محمــد الشــوميي ،د ط .بــروت:

األردن1409 :هــ1989 -م ،دار الفرقــان ،ص.173
1992م ،دار الفكــر ،ص.163

 18عبده عبد العزيز قليقلة ،البالغة االصطالحية ،ص.169
 19املرجع نفسه ،ص.160

يف فقــه اللغــة ،ص.289

 20أحمد الحمالوي ،شذا العرف يف فن الرصف ،د ط .بريوت:

عبد القاهر الجرجاين ،دالئل اإلعجاز .ص.111

 21عبد املتعال الصعيدي ،بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف

7
9

يوسف بن محمد بن عيل السكايك ،مفتاح العلوم ،تح :عبد

الحميد هنداوي ،د ط .بريوت1420 :هـ2000 -م ،دار الكتب
العلميــة ،ص ،418ص.427

 10املصدر نفسه ،ص  308وما بعدها.

ـجـال الديــن محمــد بــن ســعد بــن عبــد الرحمــن القزوينــي،

اإليضــاح ،د ط .لبنــان :د ت ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت،

ج 1ص.234

80

وحقائــق اإلعجــاز ،د ط .مــر1914 :م ،مطبعــة املقتطــف

أبــو هــال العســكري ،الصناعتــن ،الكتابــة والشــعر ،تــح :عــي

املصدر نفسه ،ص.292

11

والتحقــر.

 16فضــل حســن عبــاس ،البالغــة العربيــة فنونهــا وأفنانهــا ،ط.2

1383هــ1964 -م ،مؤسســة بــدران للطباعــة والنــر الصاحبــي

8

 * 12وهــذه املعــاين هــي :االســتبطاء ،التعجــب ،التنبيــه عــى

نلا ثيدحلا يف ماهفتسالا ةغالب

د ت ،املكتبــة الثقافيــة ،ص.44

علــوم البالغــة ،د ط1999 .م1420 -هــ ،مكتبــة اآلداب ج،2

ص.38

 22ســعد الدين التفتزاين ،املطول رشح تلخيص مفتاح العلوم،
تــح :عبــد الحميــد الهنــداوي ،ط .1بــروت1422 :هــ2001 -م،
دار الكتــب العلميــة ،ص.419

 23املصدر نفسه ،مقدمة الكتاب.

 24محمد أبو موىس ،البالغة القرآنية يف تفسري الزمخرشي وأثرها
يف الدراســات البالغيــة ،ط .2القاهــرة1988 :م مكتبــة وهبــة،

ص.365

 25املرجع نفسه ،ص.365

 26عبد القاهر الجرجاين ،دالئل اإلعجاز ،ص ص.120 ،110

 44ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (حثث).
 45رياض الصالحني ،ص.295
 46رياض الصالحني ،ص.403

 47ابــن عــي ابــن حجــر ،فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري ،ط.2
بــروت1997 :م ،دار الكتــب العلميــة ،ج ،3ص .175

 27بســيوين عبــد الفتــاح فيــود ،دراســات بالغيــة ،ط .1مــر:

 48رياض الصالحني ،ص.282

 28الجرجــاين ،ركــن الديــن محمــد بــن عــي ،اإلشــارات والتنبيهــات

 50املصدر نفسه ،مادة (شوق).

1419ﮬ1998 -م ،مؤسســة املختــار للنــر ،ص.60

يف علــم البالغــة ،تــح :ابراهيــم شــمس الديــن ،ط .1بــروت:

 1423ﮬ2002 -م ،دار الكتــب العلميــة ،ص.96

 29محمد أبو موىس ،دالالت الرتاكيب ،ص ،248وما بعدها.
 30الزمخرشي ،الكشاف ،ج ،1ص.277
 31املصدر نفسه ،ج ،1ص.269

 32الجرجاين ،دالئل اإلعجاز ،ص ،112ص .120
 33الزمخرشي ،الكشَ اف ،ج ،2ص.503

 * 34مل يفرد الزمخرشي ،فصال لالستفهام

 49ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (ثور).
 51رياض الصالحني ،ص.273
 52املصدر نفسه ،ص.131

 53رياض الصالحني ،ص.134
 54املصدر نفسه ،ص .171

 55األزهــر الزنــاد ،دروس يف البالغــة العربيــة نحــو رؤيــة جديــدة،
ط .1الــدار البيضــاء1992 :م املركــز الثقــايف العــريب ،ص.117

 56رياض الصالحني ،ص.423
 57املصدر نفسه ،ص.415

يف كتابــه الكشــاف ،إنّ ــا جــاء مو ّزعــا حســب وروده يف اآليــات

 58بســيوين عبــد الفتــاح فيــود ،علــم املعــاين ،د ط .القاهــرة :د

 35بــدر الديــن محمــد الزركــي ،الربهــان يف علــوم القــرآن ،ط.3

 59الجرجاين ،دالئل اإلعجاز ،ص  ،114ص.119

القرآنيــة.

القا هــرة1980 :م ،دار الفكــر للطبا عــة والنــر ،ج ،2ص
ص.351 ،341

 36أبــو الفضــل جــال الديــن ابــن مكــرم ابــن منظــور ،لســان العــرب،
تح :أمني محمد عبد الوهاب ومحمد صادق العبيدي ،ط.3
بــروت :د ت ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،مــادة (قــرر).

 37األزهــر الزنــاد ،دروس يف البالغــة العربيــة نحــو رؤيــة جديــدة،
ط .1الــدار البيضــاء1992 :م ،املركــز الثقــايف العــريب

ص.112

 38أبو زكريا محي الدين يحي بن رشف النووي ،رياض الصالحني،

تح :أبو عبد الرحمن عادل ابن سعد ،د ط .باب الواد الجزائر:
د ت ،دار الرشيد للكتاب ،ص.165

أي :عن جانبيهَ ،واألَ َس ُّ
ك :الصغري األذُن.
 - * 39قوله كَ َن َفتَيْ ِه ْ
 40رياض الصالحني ،ص.143
 41املصدر نفسه ،ص.275

 42رياض الصالحني ،ص.45

 43املصدر نفسه ،ص ص.18-17

ت ،مكتبــة وهبــة ،ج ،2ص.127
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ـجـال الديــن بــن هشــام األنصــاري ،مغنــي اللبيــب عــن كتــب

األعاريــب ،تــح :مــازن املبــارك ومحمــد عــي حمــد اللــه ،ط.5
بــروت1979 :م ،دار الفكــر ،ج ،1ص.25

 61الزمخرشي ،الكشاف ،ج ،1ص.24
 62رياض الصالحني ،ص.27

 63املصدر نفسه ،ص.385
 64نفسه ،ص .176

 65ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،2ص.197
 66رياض الصالحني ،ص.123

 67ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،12ص ص.241-240
 68رياض الصالحني ،ص.188

 69ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،1ص94
 70املصدر نفسه ،ج ،12ص.112
 71رياض الصالحني ،ص.86

 72ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،2ص.197
 73رياض الصالحني ،ص.429
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يوليو ٢٠١٧

81

 74أبــو زكريــا محــي الديــن يحــي بــن رشف النــووي ،املنهــاج بــرح

صحيح مسلم بن الحجاج ط .1عامن 2002 :م ،دار ابن حزم،

ج ،7ص.246

 75ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (نفى).

 76عبــد العزيــز عبــد املعطــي عرفــة ،مــن بالغــة النظــم العــريب،
دراســة تحليليــة ملســائل املعــاين ،ط .2بــروت1405 :هــ-
1984م عــامل الكتــب ،ص.124

 77الزمخرشي ،الكشاف ،ج ،1ص ،385ص .384
 78رياض الصالحني ،ص.275

أيِ :
سـ َنا َمهُ .قَ ْولــه ( ِذفْـ َرا ُه)ُ :هـ َو بكــر الــذال
 -* 79قولــه( :رساتــه)ْ :
املعجمــة وإســكان الفــا ِءَ ،و ُه ـ َو لفــظ مفــرد مؤنــث.

قَـ َ
ـال أهــل اللغــة :ال ِّذفْــرى :املوضــع الَّـ ِـذي يَ ْع ـ َر ُق ِمــن البَ ِع ـرِ َخلــف
أي :تت ِعبــه.
األُذُنِ َ ،وقولــه( :تُ ْدئِب ـهُ) ْ
 80رياض الصالحني ،ص.259
 81املصدر نفسه ،ص .205
 82نفسه ،ص.269

 83قطبــي الطاهــر ،االســتفهام البالغــي ،ط .2الجزائــر1992 :م،
ديــوان املطبوعــات الجامعيــة ،ص.64

 84ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (درج).
 85رياض الصالحني ،ص.421
86

ـجـال الديــن الســيوطي :اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،ط .1مــر:

1979م ،املطبعــة األزهريــة ،ج ،2ص.79

 87رياض الصالحني ،ص.104

 88ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (درك).
 89املصدر نفسه.

 90رياض الصالحني ،ص.322

 91يحــي بــن رشف النــووي ،املنهــاج بــرح صحيــح مســلم بــن
الحجــاج ،ط .1عــان2002 :م ،دار ابــن حــزم ،ج ،7ص.30

 92ابن منظور ،اللسان ،مادة (عجب).
 93املصدر نفسه.

 94األزهر الزناد ،دروس يف البالغة العربية ،ص.114
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نلا ثيدحلا يف ماهفتسالا ةغالب

 95رياض الصالحني ،ص.27

 96النووي ،املنهاج برشح صحيح مسلم بن الحجاج ،ص .234
 97ابن منظور ،اللسان ،مادة (وبّخ).
 98املصدر نفسه ،مادة (قرع).
 99نفسه.

 100رياض الصالحني ،ص.78

 101أوردهام ابن منظور يف لسان العرب ،مادة (عتب).
 102ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (عتب).

 - * 103هنــاك شــك مــن الــراوي إن كان هــذا الحديــث عــن امــرأة أم
عــن شــاب.

 104رياض الصالحني ،ص.367
 105رياض الصالحني ،ص.80

 106محمــد الغــزايلُ ،خلــق املســلم ،ط  .15د ت ،مكتبــة رحــاب،
ص.12

 107رياض الصالحني ،ص.56

 108ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،3ص.37
 109رياض الصالحني ،ص.197

 110رياض الصالحني ،ص .414

 111الزمخرشي ،الكشاف ،ج ،2ص.281
 112رياض الصالحني ،ص.128
 113رياض الصالحني ،ص.442
 114رياض الصالحني ،ص.131

 115الزمخرشي ،الكشاف ،ج ،1ص.96

 116قيــس اســاعيل األويس ،أســاليب الطلــب عنــد النحويــن
والبالغيــن ،د ط .بغــداد1988 :م بيــت الحكمــة للنــر
والتوز يــع ،ص.224

 117الزمخرشي ،الكشاف ،ج ،1ص.180
 118املرجع نفسه ،ص.194

 119رياض الصالحني ،ص.183
 120نفسه ،ص.249

�إن�صاف املر�أة بني ال�شريعة والقانون
د .الجياليل سبيع

باحث يف الفكر اإلسالمي ،ومتخصص يف قضايا األرسة ،املغرب

أطــل نــور اإلســام ببعثــة الهــادي محمــد ﷺ فأخــرج اللــه
عــى يديــه البرشيــة مــن ظــام الجهــل والتخلــف والظلــم
والعســف إىل نــور اإلميــان والرتاحــم والتــآزر ،وانقشــع
شــعاع النــور والحريــة وإعــادة االعتبــار لإلنســان ودوره
يف الحيــاة ،وكان املســتفيد األكــر املــرأة ملــا عرفتــه
وضعيتهــا مــن تــردي عــى جميــع األصعــدة يصورهــا
تصويــرا بليغــا الحديــث الرشيــف الــذي ترويــه أم ســلمة
زوج رســول اللــه عليــه أفضــل الصــاة وأزىك التســليم،
فتقــول“ :جــاءت امــرأة إىل رســول اللــه ﷺ ،فقالــت :يــا
رســول اللــه ،إن ابنتــي تــويف عنهــا زوجهــا ،وقــد اشــتكت
عينهــا ،أفتكحلهــا؟ فقــال رســول اللــه « :ال» مرتــن
أو ثالثــا ،كل ذلــك يقــول« :ال» ثــم قــال رســول اللــه ﷺ:
«إمنــا هــي أربعــة أشــهر وعــر ،وقــد كانــت إحداكــن يف
الجاهليــة ترمــي بالبعــرة عــى رأس الحــول”.1
وغــداة ســقوط الخالفــة الراشــدة أخــذت تتهــاوى
صــوى اإلســام الواحــدة تلــو األخــرى ،مخلفــة أثرهــا
الســلبي عــى املجتمــع ،ا لــذي ظلــت املــرأة وعــر
التاريــخ تــؤدي الفاتــورة األعظــم لتهــاوي مقوماتــه.
وظــل ضمــر األمــة متمثــا يف علامئهــا وصلحائهــا
ومــن لهــم غــرة عليهــا يقظــا أرقــا ســاهرا باحثــا عــن كل
مــا مــن شــأنه أن يعيــد األمــر إىل نصابــه ،ويحفــظ للمــرأة
نصف املجتمع حقها وكرامتها ،فتعددت املقاربات،
وكانــت الغلبــة طــوال فــرة ســد بــاب االجتهــاد للعقليــة
الفقهيــة التحوطيــة التــي وجــدت يف حبــس ا ملــرأة
دا خــل أســوار بيتهــا طريقــا لحفظهــا وحفــظ كرامتهــا
وكرامــة مجتمعهــا ،مقــرة بحرمانهــا مــن حقهــا يف التعلــم

واالختــاط الرشعــي وغــره مــن األنشــطة أخــذا بقاعــدة
درأ املفاســد أوىل مــن جلــب املنافــع.
تقول رقية جابر العلواين واصفة تلك الحقبة“ :أما
عىل الصعيد االجتامعي فقد برزت الذهنية التحوطية
التــي تتبنــى مبــدأ األخــذ باألحــوط ،خاصــة فيــا يتعلــق
بأحــكام املــرأة .وتســاند هــذا املبــدأ فكــرة العمــل بســد
الذريعــة .وســد الذريعــة ســاح دفاعــي يســتعمل عنــد
تغلــب مظاهــر الرذيلــة يف املجتمعــات ،والتخــوف مــن
الوقــوع يف املحظــور والفــن”.2
وظــل األمــر كذلــك إىل أن أفــاق العــامل اإلســامي
عــى صدمــة ثانيــة زلزلــت كيانــه ،وكانــت هــي االحتــال
اإلمربيــايل املســمى زورا اســتعامرا ومــا حمــل معــه إال
الخــراب ،لتضــخ يف األمــة دعــوات إنصــاف للمــرأة عــر
بعــض أبنائهــا مــن مدخــل ســلخها عــن الديــن الحنيــف
الــذي ظــل يف نظرهــم مظنــة تخلــف املــرأة وســبب
مظلوميتهــا.
تحدثنا فاطمة املرنييس عن املرأة ـ وتتحدث عن
نفسها يف الحقيقة ـ التي ثارت عىل األعراف والتقاليد
الباليــة بعدمــا خالجتهــا الحضــارة األوربيــة االســتعامرية
فتقــول“ :ا ملــرأة الســافرة التــي تــرك شــعرها عار يــا
تتالعــب بــه الريــح ،وتســتعمل الســيارة وحقيبــة اليــد .إن
املــرأة املزعجــة هــي التــي ال تكتفــي بتســجيل اســمها
يف ســجل العائلــة ،وال تســمح لزوجهــا بــأن يصــوت بــدال
منهــا ،وهــي التــي تكــون قــد دخلــت الجامعــة بصــورة
رشعيــة.....
ثم إن املرأة الحاصلة عىل شهادة جامعية ليست
جملة كرياال
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امــرأة أميــة ميكــن أن نرتكهــا يف املطابــخ ،إن اإلجــازة
املعــارصة تدخــل بعــدا جديــدا يفســد عالقــة الســلطة
القامئــة بــن املــرأة والجامعــة التــي تنتمــي إليهــا.3”....
وأمــام عتــو الريــاح الغربيــة التغريبيــة وزمهريرهــا،
وتطــور الحيــاة التقنيــة وتكنولوجياتهــا دخلــت الــدول
العربيــة واإلســامية حلبــة التقنينــات والنواميــس
املنظمة لعالقة األفراد بعضهم ببعض ،فســنت ألجل
ذلــك قوانــن ومدونــات لــأرسة واألحــوال الشــخصية
يف جــل البلــدان تحمــل شــعار إنصــاف املــرأة ورفيــع
الحيــف عنهــا .4
ورغــم أن جــل املدونــات العربيــة تنطلــق مــن أرضيــة
إســامية ،وتنبثــق مــن روح الديــن الحنيــف ومقاصــده
الســمحة ،وال يــكاد يجــد املتفحــص لجلهــا شــدودا
واضحــا إال مــا قــل ونــذر فــإن املــرأة مــا زالــت تــرزح تحــت
نــران الجهــل والعســف والتفقــر والتهميــش ،وإن زج
بهــا يف معمعــان الحريــة والدميوقراطيــة فبفهــم حــدايث
معــوج صريهــا خطــرا عــى ذاتهــا ومجتمعهــا.
لرتتفــع األصــوات مــن جد يــد مناد يــة بتخليــق
القوانــن ،وربــط النواميــس بالقيــم واألخــاق ،وتهــيء
النفــوس وتليينهــا وتربيتهــا لتنصــاع إىل مــا ســاقت مــن
أجلــه أقــوى الحجــج وأرفــع الرباهــن.
يقــول األســتاذ عبــد الســام حيمــر“ :لكــن أن
يتعــرض مجتمــع عريــق كاملجتمــع املغــريب لتهد يــد
شــبح انشــقاق شــامل بســبب مراجعــة مكانــة املــرأة
يف األرسة وأدوارهــا فيهــا ،مراجعــة فرضتهــا تحــوالت
املجتمع املغريب والتزامات دولته بوصفها عنرصا يف
منظومة املجتمع الدويل ،فهذا يعني أن قضية املرأة
ـ يف مجتمــع كاملجتمــع املغــريب ـ ليســت مــن قبيــل
املشــاكل اليوميــة العابــرة والظرفيــة التــي علينــا أن نجــد
حلــوال ظرفيــة لهــا كل يــوم ،بــل إنهــا مــن قبيــل القضايــا
االســراتيجية التــي يرهــن حلهــا حارضنــا ومســتقبلنا وال
يسلم من تأثريها منط متثلنا وتأويلنا ملاضينا أيضا...
ففيهــا تتشــابك خيــوط القانــوين بالثقــايف ،والوضعــي
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بالدينــي ،والزمنــي بالقــديس ،والكــوين بالخصــويص،
والواقعــي باملتخيــل ،ورهانــات الفاعلــن االجتامعيــن
فيــا يتعلــق بالحــارض واملســتقبل.5”...
ويســتنبط مــن هــذا الــكالم أن قضيــة املــرأة ظلــت
مشــكلة مســتعصية عــن الحــل ،ويذكــر أن ســياق
مقــال الكاتــب هــو صــدور مدونــة األرسة املغربيــة عــام
2004م ،وهــي املدونــة التــي ســبقتها مدونــات أخــرى
وإن اختلفــت التســميات ،لكــن ظــل وضــع املــرأة كــا
هــو ،ظلــم وعســف ومامرســات مشــينة لتطــرح كل مــرة
وبإلحــاح فعاليــة وجــدوى القوانــن املســنونة ويســلط
الضــوء مــن جديــد عــن الدائــرة املفرغــة التــي تفصــل
الترشيــع عــن التنزيــل والتطبيــق.
ولهــذا ظلــت الشــكاوى تتعــاىل دون توقــف ،ـ ويــا
ليــت أصــل الــداء عــرف ـ ،وهــو مــا زجــت بــه حناجــر عــدة
يف مناســبة تقويــم تطبيــق مدونــة األرسة بعــد عقــد مــن
صدورهــا ،لتفصــح أن حقــوق املــرأة مــا زالــت تعــرف
رضوبــا مــن التجنــي ،ومــن ذلــك يقــول الدكتــور موحــى
الناجي“ :فرغم صدور هذا القانون منذ عرش سنوات
إال أن وضعيــة املــرأة الزالــت تعــرف قصــورا خاصــة يف
البــوادي .ومــن التحديــات التــي يواجههــا تطبيــق قانــون
األرسة معضلة تزويج الفتاة القارص عن طريق ما يسمى
بــزواج الفاتحــة بســبب الفقــر والحاجــة .وهــو كالــزواج
العــادي ،لكنــه ال يُقيــد رســم ًيا عنــد الجهــات املختصــة،
وبعض العلامء يُحرمه بسبب عدم تسجيله ملا يرتتب
عنــه مــن مشــاكل ال تحــى .وكشــفت إحصائيــات
رســمية عــن ارتفــاع حــاالت تزويــج القــارصات إىل حــوايل
 34000سنة  .2010ما يعقد التعامل معها ،خصوصا
بعــد أن يســفر هــذا الــزواج عــن أبنــاء يكــون مصريهــم
كمصــر آبائهــم وأمهاتهــم.
ولهــذا ينبغــي عــى املحاكــم والقضــاء توثيــق عقــود
الــزواج والتأكــد مــن أوراق الــزواج وكونهــا مطابقــة للســن
القانــوين الــذي حــدده املــرع أي  18ســنة”.6
وقــد فاقــم مــن مظلوميــة املــرأة ومعانــاة املجتمــع

معها ظواهر هجينة أخرى من قبل ما تشــر إليه بعض
إحصائيــات جمعيــات نســويه إىل أن أكــر مــن  5آالف
أم عازبــة يجــدن أنفســهن عرضــة للضيــاع مــع أبنائهــن يف
شــوارع مدينــة الــدار البيضــاء لوحدهــا كل ســنة ،بــدون
مــورد للعيــش ودون ســند.
وهــذه املعانــاة املســتمرة بغــض النظــر عــن طــرق
تحليلهــا والتعامــل معهــا قمينــة بــأن تجــي النظــر عــن
معدن بعض بني البرش الذين وصفهم الباري عز وجل
بقولــه“ :يأيهــا الذيــن آمنــوا مل تقولــون مــا ال تفعلــون كــر
مقتــا عنــد اللــه أن تقولــوا مــا ال تفعلــون”.7
ليتبــن وبامللمــوس أن انصيــاع البعــض إىل تطبيــق
الــرع ونصوصــه ال يتــأىت مــن ترشيــع القانــون وحــده
وإمنا مثة وازعا آخر حري بالقوانني وواضعيها أن تبحث
عنــه وتنقــب.
وإذا كان آخــر هــذه األمــة ال يصلــح إال مبــا صلــح
بــه أولهــا ،فــإن التنقيــب عــن كوامــن عــز املــرأة واألرسة
واملجتمــع يف عصــور عــز هــذه األمــة ومنعتهــا يرجــع
باألســاس إىل قــوة تعلقهــا بربهــا ودينهــا ومعاد هــا
وآخرتهــا ،وهــو الجانــب الرتبــوي الــذي تحــرص عليــه
الرشيعــة اإلســامية أميــا حــرص وتجعلــه أرضيــة لتطبيــق
رشعهــا وناموســها ،عكــس القوانــن الحرفيــة الجــادة.
وعليه فإن مقاربة مظلومية املرأة وتشيئها ال تفك
شــفراتها إال تربويــا ،وهــو مــا تضخــه الرشيعــة اإلســامية
ضخــا ،وبكثافــة ألنــه الضامــن لتطبيــق الــرع مــن تلقــاء
النفــس مــن غــر مراعــاة ألي وازع خارجــي ،أمــا اعتــاد
القانــون عــى الرقابــة الخارجيــة وطغيــان نَ َفـ ِ
ـس الحرفيــة
فيــه عــى الجانــب الرتبــوي فمــا يســول لكثــر مــن
النفــوس املهــزوزة تجــاوزه والتحايــل عليــه.
قــال املرحــوم فــاروق النبهــان“ :ويجــب أن نشــارك
ا ملــرأة يف طموحهــا نحــو األفضــل ،ويف تطلعاتهــا
لحقوق إنسانية توفر لها الكرامة ،كام نؤكد عىل وجود
سلبيات أكيدة سواء عىل مستوى النصوص القانونية
أو عىل مستوى العمل القضايئ إال أن طرق التصحيح

ليســت واحــدة ،وال ميكــن أن يكــون هــدم األرسة هــو
الطريــق الســليم للتصحيــح ،والبعــد الدينــي هــو العامــل
األهــم يف اســتقرار األرسة “.8
وإذا كان العرصان النبوي والراشدي الفرتة الذهبية
إلنصاف املرأة ورد االعتبار لشخصها وإنسانيتها ،فإن
ذلــك آت مــا ضــخ فيهــا مــن رفيــع قيــم وحســن أدب
وجميــل أخــاق ،ولننظــر كيــف ربــط عليــه الســام بــن
الخريية يف املجتمع والخريية يف األهل فقال“ :خريكم
خريكــم ألهلــه ،وأنــا خريكــم ألهــي”.9
والخرييــة املرومــة مقصــد أساســه التقــوى التــي مــا
فتــىء القــرآن الكريــم يذكــر بهــا أثنــاء التعامــل مــع النســاء
خاصــة ،وتكــرر التحريــض وشــحذ الهمــم يف البــاب غــر
مــا مــرة ليفطــن املجتمــع املســلم إىل ســبيل إنصــاف
املــرأة واالنســان جميعــا ،فقــال عــز وجــل مــن ضمــن
ســا َء فَطَلِّقُو ُه ـ َّن
مــا قــال“ :يَــا أَيُّ َهــا ال َّن ِبـ ُّـي إِذَا طَلَّ ْقتُ ـ ُم ال ِّن َ
صــوا الْ ِع ـ َّد َة َوات َّ ُقــوا اللَّ ـ َه َربَّ ُك ـ ْم”.10
لِ ِع َّدتِ ِه ـ َّن َوأَ ْح ُ
لتكتمــل الصــورة واضحــة يف قــول املبلــغ عــن ربــه،
واملجســد هــدي الســاء حــن قــال مودعــا أمتــه إىل
بــرازخ الخلــود كــا تــروي أم ســلمة ،قالــت“ :كان مــن
آخــر وصيــة رســول اللــه ﷺ الصــاة الصــاة ،ومــا ملكــت
أميانكــم ،حتــى جعــل نبــي اللــه ﷺ يلجلجهــا يف صــدره،
ومــا يفيــص بهــا لســانه”.11
وقولــه عليــه الســام يف حجــة الــوداع“ :اتقــوا اللــه
يف النساء ،فإنكم أخذمتوهن بأمانة الله ،واستحللتم
فروجهــن بكلمــة اللــه.12”...
وحــري بالذكــر االلتفــات يف البــاب أن الرشيعــة
اإلســامية تتميــز عــن املقاربــة القانونيــة بفطنتهــا إىل
أن العالقــات األرسيــة يجــب أن تبنــى عــى املكارمــة،
مبــا تحملــه مــن روح التعــاون والتــآزر وغــض الطــرف عــن
عيــوب اآلخــر وتثمــن مكارمــه وخاللــه ،وذاك ســبيل بنــاء
املؤسســة الرصينــة.
أمــا املشــاحة التــي غالبــا مــا يتميــز بهــا القانــون
وبنــوذه فتســهم يف إفراغــه مــن محتــواه ،ليصــر أســفارا
جملة كرياال
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تحمــل ومل تحمــل ،وبيــس مــن كان يرجــى تحملــه آنئــذ
لكــدر معدنــه الــذي مل يستســغ تنفيــذ أوامــر تحــد مــن
غلوائــه وتعطــي الطــرف اآلخــر حقــه كامــا غــر منقــوص.
ووجه القصور هذا يف تطبيق القانون التفت إليه
رجــال قانــون كــر حتــى صــار قناعــة غذتهــا املامرســة
اليوميــة الطويلــة ،يقــول الخبــر القانــوين الدكتــور أحمــد
الخمليــي “ :القانــون عنــر أســايس يف إصــاح أي
مجــال مــن مجــاالت الحيــاة االجتامعيــة مبــا فيهــا األرسة
ولكــن إىل جانبــه يتعــن تغيــر ثقافــة الفــرد ـ رجــا أو
إمــرأة ـ الــذي اســتبدت بــه حيــاة األنانيــة ،وحيــاة اللهــو
واالســتهالك وضعفــت إرادتــه أمــام تحمــل املســؤولية
وتالشــت لديــه صفــات التضامــن وااليثــار والتضحيــة
والتحمــل (مبفهومــه الوا ســع) التــي ال ا ســتمرار وال
13
اســتقرار لــأرسة بدونهــا”
ورضورة تغيــر ثقافــة الفــرد أمــر ال يتــم إال بالرتبيــة
التــي وضعــت لهــا الرشيعــة اإلســامية طريقــا الحبــا ال
يزيــغ عنــه إال هالــك ،أمــا القانــون رغــم أهميتــه فضــل غــر
كاف إلكساب الفرد تلك األخالق السامية التي يسعى
إىل تحقيقهــا ،مــا يحتــم حســب آراء معتــر االلتفــات
إىل تثبيت األخالق والرتبية أثناء تطبيق القوانني ،وهو
كذلــك الجمــع الفريــد الــذي تتميــز بــه قوانــن الرشيعــة
اإلسالمية الغراء ،يقول الدكتور مزيان موافقا لكثري من
املفكريــن“ :إن ذهنيــة التمســك مبوضوعيــة القانــون
مــع إغفــال األخــاق ،متاشــيا مــع املنهجيــة املعروفــة
التــي تعتــر حريــة األفــراد غــر خاضعــة للقيــم االجتامعيــة
التقليديــة ،قــد تســببت يف كثــر مــن التســاهل الــذي
ميــس بكيــان األرسة”.14
ولهــذا تــويل الرشيعــة اإلســامية الجانــب الرتبــوي
كل هــذه األهميــة ،ألنــه ســبيل إنصــاف املــرأة والرجــل
معــا وكــذا كل أفــراد األرسة واملجتمــع انطالقــا مــن
حرصهــا املنقطــع النظــر عــى متتيــع أي فــرد بحقوقــه،
ألن ذلــك مظنــة تعبــده ملــواله ،وانطالقــا كذلــك مــن
تصور اإلسالم لتنشئة الفرد الذي يقيده ضمريه وخوفه
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مــن اللــه عــزو جــل قبــل أي ضوابــط وزواجــر قانونيــة أو
تعزيريــة ،يقــول األســتاذ محمــود الجوهــري“ :واإلســام
عندمــا يعتمــد عــى الترشيــع يف إرســاء قواعــد األرسة
ومجتمعــه اإلنســاين ،فإنــه يعتمــد يف املقــام األول
عــى استجاشــة الضمــر الــذي اعتنــى بــه تربيــة وتهذيبــا،
بهذه الوسيلة املزدوجة نجح يف حامية األرسة من كل
عوامــل التفــكك والتصــدع “.15
إنهــا الرتبيــة التــي تخا لــج النفــوس ،فتحــد مــن
غرورهــا وغلوائهــا ،وتجعــل املــرء يعامــل اآلخــر باحــرام
وتقديــر ورحمــة ولــن ،ألن ذلــك مــن صميــم عقيدتــه
ومنهــج تعبــده وقربــه مــن مــواله ،وذاك صميــم الرشيعــة
اإلسالمية وأسمى غاياتها ،ومتى فقدت هذه املعاين
والقناعات ظل اإلنسان وزاغ عن سبيل الهدى واعتدى
وإن ســن لنفســه وســنت له أرفع القوانني ألنه ال ميلك
االســتعداد والهمة لضبط نفســه وهواه والتحكم فيهام
بلــه تطبيــق مــا يــراه مكبــا إلرادتــه وتطلعاتــه الســاقطة.
وإذا كان من اإلنصاف أن نقف إجالال وإكبار لعدد
مــن التقنينــات التــي تــروم إنصــاف املــرأة ورفــع الحيــف
عنها ،لصفاء معينها وســمو قصدها وســداد منهجها،
فــإن توفــر األجــواء املناســبة والرتبيــة الخصبــة لتنزيلهــا
وتطبيقها يبقى الضامن لقطف مثارها وجني رياحينها،
وهــو مــا ال يتــم إال بضــخ روح الرتبيــة وبنــاء اإلنســان مــن
الداخل بناء متكامال تلتقي فيه سامحة الروح وتربيتها
بســمو الفكــر وعبــق األلبــاب كــا يســتفاد مــن نصــوص
الرشيعة اإلسالمية وقواعدها ،يقول ناصح يف الباب:
“إنهــا األســبقية املطلقــة للرتبيــة ،والرتبيــة أبــوة وأمومــة،
وفطرة يورثها جيل سامل لجيل ناىشء يتعرض للتلقي،
ويق َبلُـ ُه وميتــص ويرشــف ويرتــوي”.
والحمد لله رب العاملني.

املصادر واملراجع
•مقــال“ :أثــر القيــم الدينيــة يف اســتقرار األرسة يف املجتمعــات

•القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.

•أثــر العــرف يف فهــم النصــوص ،قضايــا املــرأة منوذجــا ،د .رقيــة

اإلسالمية “ل د .محمد فاروق النبهان يف مطبوعات أكادميية

•األخــوات املســلامت وبنــاء األرسة القرآنيــة ،محمــود محمــد

•مقــال“ :أزيــد مــن  10ســنوات عــى مدونــة األرسة ..إنجــازات

•دار الوفاء للطباعة والنرش.
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اململكــة املغربيــة ،الــدورة الربيعيــة لســنة  2001م.

طــه جابــر العلــواين ،ط 1424 ،1ه ـ – 2003م.

وإخفا قــات” ،د .موحــى النا جــي ،ينظــر موقــع هســريس

الجوهــري ،ط  1409 ،2ه ـ –  1989م،

.html .249318 /societe

•ســنن ابــن ماجــه ،تحقيــق فــؤاد عبــد الباقــي ،دار إحيــاء الكتــب

•مقــال“ :فقــه األرسة وقوانــن املراجعــة املســتمرة يف نظــام

العربيــة.

األرسة وحقوق املرأة “ ،للدكتور عبد املجيد مزيان ،يف مجلة

•ســنن أيب داود ،تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد،

املجلــس اإلســامي األعــى الجزائــري ،،العــدد  ،3الســنة .3

املكتبــة العرصيــة ،صيــدا ،بــروت.

•مقــال“ :مدونــة األرسة :مخا ضــات إ عــادة إنتــاج وجود نــا

•صحيــح البخــاري ،أليب عبــد اللــه البخــاري الجعفــي ،ط ،1

االجتام عــي” مقــال ذ .عبــد الســام حيمــر ،ضمــن سلســلة

1418ه ـ 1997-م ،دار الســام ،الريــاض.

رشفــات ،العــدد .12

•عمــدة القــاري رشح صحيــح البخــاري ،أبــو محمــد محمــود بــدر

•مقــال“ :املــرأة و الحداثــة “ ،لفاطمــة املرنيــي ،مجلــة آفــاق،

الديــن العينــي ،،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت.

العــدد  1993 /1م ،يصدرهــا اتحــاد كتــاب املغــرب.

•مدونة األرسة املغربية الصادرة عام .2004

•مقــال“ :منهجيــة االجتهــاد يف اإلســام” ،للدكتــور أحمــد

•مســند اإلمــام أحمــد ،تحقيــق شــعيب األرنــؤوط و عــادل مرشــد

الخمليــي يف ملتقــى جســور النســاء املغربيــات.

وآخــرون ،ط  1421 ،1ه ـ 2001 -م ،مؤسســة الرســالة.

الهوامش
1

أخرجــه البخــاري يف كتــاب الطــاق ،بــاب تحــد املتــوىف عنهــا

زوجهــا أربعــة أشــهر وعــرا ،تحــت رقــم .5336

ويف الحديث إشارة إىل تكريم اإلسالم للمرأة وبيان صنف من
أصناف اإلذالل التي كانت تكابده يف الجاهلية ،يقول العيني
يف رشحه“ :قال حميد :فقلت لزينب :وما ترمي بالبعرة عىل
رأس الحول؟ فقالت زينب :كانت املرأة إذا تويف عنها زوجها

دخلــت حفشــا ولبســت رش ثيابهــا ومل متــس طيبــا حتــى متــر

بهــا ســنة ،ثــم تــؤىت بدابــة؛ حــار أو شــاة أو طائــر ،فتفتــض بــه،

2

3

4

فقلام تفتض بيشء إال مات ثم تخرج فتعطى بعرة فرتمي بها
ثــم تراجــع بعــد مــا شــاءت مــن طيــب أو غــره.

وســئل ما لــك رحمــة اللــه :مــا تفتــض بــه؟ قــال :متســح بــه

5

جلد هــا ” .

عمــدة القــاري رشح صحيــح البخــاري ،أبــو محمــد محمــود بــدر

الديــن العينــي ،ص  ،21/3دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت.

6

أثــر العــرف يف فهــم النصــوص ،قضايــا املــرأة منوذجــا ،د .رقيــة

طــه جابــر العلــواين ،ص  ،136ص  ،143ط 1424 ،1ه ـ –

2003م.

مقال “ املرأة و الحداثة “ لفاطمة املرنييس ،من ص  95إىل

ص  100من مجلة آفاق ،العدد  1993 /1م ،يصدرها اتحاد
كتــاب املغــرب.

جــاء يف ديباجــة مدونــة األرسة املغربيــة الصــادرة يف مســتهل

عــام  ،2004أنهــا تقصــد رفــع الحيــف عــن املــرأة وحاميــة حقــوق
الطفــل وصيانــة كرامــة الرجــل.

“مدونــة األرسة :مخاضــات إعــادة إنتــاج وجودنــا االجتامعــي”
مقــال ذ .عبــد الســام حيمــر ،ضمــن سلســلة رشفــات ،ص

 ،207العــدد.12

مقــال “ أزيــد مــن  10ســنوات عــى مدونــة األرسة ..إنجــازات

جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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النبي ﷺ تحت رقم  ،1905ص  ،2/182تحقيق محمد محيي
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8

9

سورة الصف ،اآلية .1

الديــن عبــد الحميــد ،املكتبــة العرصيــة ،صيدا ،بريوت.

“أ ثــر القيــم الدينيــة يف ا ســتقرار األرسة يف املجتمعــات

“ 13منهجيــة االجتهــاد يف اإلســام “ مســاهمة للدكتــور أحمــد

أكادمييــة اململكــة املغربيــة ،ص  ،212الــدورة الربيعيــة لســنة

“ 14فقــه األرسة و قوانــن املراجعــة املســتمرة يف نظــام األرسة و

اإلســامية” مســاهمة د .محمــد فــاروق النبهــان يف مطبوعــات
 2001م.

أخرجه ابن ماجه يف سننه ،باب حسن معارشة النساء ،تحت

رقــم  ،1977ص  ،1/636ســنن ابــن ماجــه ،تحقيــق فــؤاد عبــد

الباقــي ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة.

 10سورة الطالق ،اآلية .1

 11أخرجــه اإلمــام أحمــد يف مســند النســاء ،تحــت رقــم ،26483
ص  ،44/84تحقيق شعيب األرنؤوط و عادل مرشد وآخرون،

88

 12أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب املناسك باب صفة حجة

اقلاو ةعيرشلا نيب ةأرملا فاصنإ

الخمليــي يف ملتقــى جســور النســاء املغربيــات ،ص .101

حقــوق املــرأة “ مســاهمة للدكتــور عبــد املجيــد مزيــان ،يف

مجلــة املجلــس اإلســامي األعــى الجزائــري ،ص  ،41العــدد

 ،3الســنة .3

 15األخــوات املســلامت و بنــاء األرسة القرآنيــة ،محمــود محمــد
الجوهــري ،ص  ،32ط  1409 ،2ه ـ –  1989م،

دار الوفاء للطباعة والنرش.

البحوث ال ّنحوية يف اجلامعات ال ّنيجريية :حتليل مو�ضوعي
د .قاسم إبراهيم

بدوام جزيئ محارض ،مركز درجة جامعة كوارا يف الدراسات العربية واإلسالمية القانونية ،إيلورين
Ibrahimqasim2@yahoo.com / Ibrahimqasim2@gmail.com

املقدّ مة

مــن ذاملعــروف أ ّن البحــث العلمــي يف أي مجــال كان
هو من الحقائق التي تتطلب أ ّمة لغة الضاد ،من أه ّم
هــذه البحــوث تلــك البحــوث التــي يف ميــدان ال ّنحــو
العــريب ،وانطالقًــا مــن هــذه الحقيقــة أســهم العلــاء
را يف ربــوع نيجرييــا،
وطــاب اللّغــة العربيّــة إســها ًما كبـ ً
وتعليم وتعل ًّم ،وكانت
يف خدمة ال ّنحو العريب كتابة
ً
الجامعات ال ّنيجرييّة التي تدرس فيها العلوم اللغويّة،
ومــن ضمنهــا ال ّنحــو العــريب ســاعدت عــى اهتــام
العلــاء وطــاب اللّغــة العربيّــة يف تط ـ ّور هــذا العلــم
الــذي يصــون اللّســان والقلــم عــن الخطــأ.
فهذه املقالة ستظهر كيف استعمل طالب اللّغة
العرب ّيــة البحــوث الجامعيــة يف خدمــة ال ّنحــو العــريب.
وتشــمل هــذه الورقــة عــى املحــاور اآلتيــة:
1 .1البحوث يف املفهوم املعجمي والداليل.
2 .2دور الجامعات يف تطور ال ّنحو العريب.
3 .3البحوث النحوية يف الجامعات النيجريية.
4 .4االقرتاحات والتوصيات.
5 .5نتائج البحث.
البحوث يف املفهوم املعجمي وال ّداليل:
وردت املعاجم العربيّة والقواميس اللّغوية معاين
ش ـتّى لهــذه الكلمــة ومفردهــا “البحــث” ويجمــع عــى
“البحــوث” أو “األبحــاث” ،وفــر املنجــد يف اللّغــة
واألعــام أ ّن البحــث يطلــق عــى التّفتيــش والتّحقيــق(،)1
وعــرف صاحــب املعجــم الوســيط بــأ ّن البحــث هــو بــذل

تتصــل
الجهــد يف موضــوع “مــا” وجمــع املســائل التــي ّ
به( )2ويفيدنا معجم اللّغة العربيّة املعارصة أ ّن البحث
هــو أن تتنبــاه عــن حقائــق يشء وتســتحرب( )3ويذهــب
قامــوس عــام لغــوي علمــي إىل القــول :بــأن البحــث هــو
تثبيــت أو تحقيــق(.)4
ولعل مفاهيم هذه التّعاريف التي جاءت املعاجم
ّ
العربيّــة مــا مهــد الطّريــق للعلــاء األكادمييــن ،وعرفــوا
بــأ ّن البحــث األكادميــي أو البحــث املنهجــي عبــارة عــن
دراســة قيمــة ناقــدة يقــوم الباحــث مــن خاللهــا يقتــي
الحقائق املحيطة مبوضوع “ما” والتنقيب عنه إلزاحة
الســتار عــن مكنونــة بغيــة الحصــول عــى معلومــات
جديــدة أو حقائــق إضاف ّيــة أو إيجــاد حـ ّـل املشــكلة
املعينــة أو رجــاء التّوصــل إىل إجا بــات عــن أســئلة
مطــردة( )5وع ّرفــه عــي صبــح :بــأ ّن البحــث هــو طلــب
الوقــوف عــى مفهــوم يشء والوصــول إىل حقيقتــه
والتّعريف عىل جوانبه املختلفة ويقال :بحث اليشء
إذا نقــب فيــه ومحــض أجــزاءه لينتهــي فيــه الباحــث إىل
حقيقتــه يوضــح جوهــره ويســر أغــواره ويجــى عنــارصه
وأفــكاره(.)6
وبهــذه املعــاين كلّهــا عــرف العلــاء املتخصصــون
بالبحــث بأ نّــه عمل ّيــة علم ّيــة تجمــع لهــا الحقا ئــق
وال ّدراسات وتستويف فيها العنارص املاديّة واملعنويّة
ـن دقيــق يف مجــال التّخصــص،
حــول موضــوع معـ ّ
لفحصهــا وفــق مناهــج علم ّيــة مقــررة ،يكــون للباحــث
كل ذلــك إىل نتائــج
ليتوصــل مــن ّ
منهــا موقــف معــن،
ّ
جديــدة(.)7
جملة كرياال
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فبإمعان ال ّنظر يف هذه التّعاريف املعروضة يظهر
أ ّن البحــث كلمــة لهــا مدلــول لغــوي عــام تعنــى طلــب
ـيء وإثارتــه وفحصــه.
الـ ّ
ومهــا يكــن مــن أمــر ،فــإ ّن البحــوث أنــواع ،تختلــف
حجــا ،وأهميــة ،بحســب الغــرض الــذي تطلــب مــن
أجلــه ،واملرحلــة ال ّدراس ـيّة التــي يقيــد فيهــا الطّالــب،
ومــن أهــم البحــوث املعروفــة مــا يــأيت.
الصفــي :وهــو يكلّــف بــه الطّــاب خــال
1 .1البحــث ّ
درا ســتهم يف مرحلــة مــن مرا حــل ال ّد را ســة
صف
الجامع ّية حيث يطلب من الطّالب يف ّ
بالصفــي،
مــن صفــوف الكليــة ،ولــذا يس ـ ّمى
ّ
الصــف ا لــداريس املســجل بــه
نســبة إىل ّ
الطا لــب.
2 .2بحــث ال ّتخــرج :وهــو الــذي تشــرطه بعــض
الكليــات للتخــرج ،يكتبــه الطّالــب ويعــده يف
الســنة النهائ ّيــة لتعليمــه الجامعــي ،ويكــون
ّ
رشطًا يف منحه ال ّدرجة العلم ّية ،كالليســانس
أو (البكالوريــوس).
3 .3بحــث الدّ بلــوم واملاجســتري :وإ جــازة هــذا
البحــث وقبولــه ،تعنــى حصــول الباحــث عــى
شــهادة تخصــص يف مجــال دراســته.
4 .4بحــث الدّكتــوراه :وشــهادة ال ّدكتــوراه هــي
 عــادة -أعــى الشّ ــهادات الجامع ّيــة ،ولــذايفــرض فيهــا الشّ ـ ّدة يف الطّلــب والدقــة يف
الحســاب ( . )8
وبجانــب هــذه البحــوث الجامعيّــة هنــاك بحــوث
غــر جامع ّيــة كالتأليــف ،والكتابــة والتّحقيــق والتّقريــر
واملقــال ،وبالرغــم أن هــذه البحــوث بأنواعهــا البــد لهــا
مــن منهــج وخطــة يلتــزم بهــا الباحــث إذا أراد أن يكــون
بحثــه مناس ـ ًبا وقبــوالً لــدى اآلخريــن.
دور الجامعات يف تط ّور ال ّنحو العريب:
ال يختلــف اثنــان منصفــان أ ّن الجامعــات قامــت
بــأدوار فعالــة يف تط ـ ّور اللغــة العربيّــة وانتشــارها يف
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هــذا العــر الذّهبــي ،حيــث يتزايــد إنشــاء الجامعــات
الفيدراليــة والوالئيــة واألهليّــة والخصوصيــة يف شــال
نيجرييــا وجنوبهــا ،ويفــوق عــدد الجامعــات الفيدراليــة
والوالئيّــة والخصوصيــة يف نيجري يــا ما ئــة وعرش يــن
جامعــة ،وتــدرس العرب ّيــة يف حــواىل ثالثــن(.)9
ومــن هــذه الجامعــات أمثــال :جامعــة إبــادن بواليــة
أويــو وجامعــة أحمــد بللــو بزاريــا واليــة كدونــا ،وجامعــة
جــوس بواليــة بالتــو ،وجامعــة بايــرو بواليــة كنــو ،وجامعــة
عثامن بن فوديو بوالية صكتو ،وجامعة ميدغري بوالية
برنــو ،وجامعــة إلــورن بواليــة كــوار ،وكلّهــا الفيدراليــة.
ومــن الجامعــات الوالئيّــة التــي تعنــى عنايــة فائقــة
بازدهــار حركــة اللغــة العرب ّيــة يف نيجرييــا ،جامعــة واليــة
الغــوس ،جامعــة واليــة كــوارا ،جامعــة واليــة كشــينا،
جامعــة واليــة يول ــى ،جامعــة واليــة بــويش ،جامعــة واليــة
صكتو وجامعة والية كنو ،ومن الجامعات الخصوصية
التــي تقــدر اللغــة العرب ّيــة أمثــال :جامعــة القلــم بواليــة
كشــينا ،وجامعــة الحكمــة بواليــة إلــورن ،وجامعــة ال ــهالل
بواليــة أوغــن ،وأمثالهــا.
كل هــؤالء الجامعــات املعروضــة تــدرس مــواد
ويف ّ
العربيّــة املحضــة التــي مــن ضمنهــا ال ّنحــو العــريب.
وال يجدر حتم القول عن دور الجامعات يف تط ّور
اللّغــة العربيّــة يف نيجرييــا بــدون ذكــر بعــض األســاتذة
الذيــن أفنــوا أعامرهــم يف خدمــة ال ّنحــو العــريب يف
جامعاتنــا ال ّنيجرييــة وأقبلــوا عــى تدريســه حتّــى صــاروا
أســطونا مــن أســاطني النحــو العــريب يف هــذا البــاد
وانتــرت صيتهــم أفاقــا وتربــوا يف أيديهــم طــاب اللّغــة
العرب ّيــة الذيــن ورثوهــم وخلفوهــم إلحيــاء ال ّنحــو العــريب.
ومــن عاملقتــه الربوفيســور املرحــوم عــي نائبــي
ســويد املحــارض بجامعــة بايــرو (املتــوىف 1998م)،
صاحب اإلنتاجات ال ّنحويّة املفيدة منها :كتاب صور
مــن أســاليب مشــاكل النحــو العــريب دراســة وتوجيــه،
وكتــاب تعليــق لغــوي عــى كلمــة األســقم ،املطبــوع
(1409هــ1988/م)( ،)11وكتــاب مشــاكل النحــو العــريب

كــا عرضهــا ابــن مضــاء ،املطبــوع (1975م) و”للشــيخ
عبــد اللــه بــن فــودي الحصــن الرصــن” املطبــوع
(1976م) ،و”دراسات نحوية لبعض األساليب العرب ّية
املأثــورة” املطبــوع (1987م).
والســيام بعــض تالميــذه الذيــن قامــوا بــأدوار فعالــة
يف تطــور ال ّنحــو العــريب يف الجامعــات ال ّنيجري يــة
بعــد أســتاذهم عــي نائبــي ســويد أمثــال :الربوفيســور
خامــس ثــاين درمــا املحــارض بجامعــة بايــرو كنــو حاليــا،
صاحــب كتــاب “الـ ّدرر مــن البحــر املحيــط” ،وال ّدكتــور
أبوبكــر بــارايب عتيــق املحــارض بجامعــة عثــان بــن
فوديو صكتو ســابقًا ،صاحب كتاب “تســهيل يف علم
ـرف” وال ّدكتــور محمــد صالــح حســن ،صاحــب
الـ ّ
“تحقيق ورشح كتاب الحصن ال ّرصني يف علم ترصيف
لعبــد اللــه بــن فــودي” (املتــوىف 1829م)( ،)12وكذلــك
املرحــوم ال ّدكتــور يحيــى فــاروق ،املحــارض بجامعــة
بايــرو ،كنــو نيجرييــا( ،املتــوىف 2012م)( ،)13صاحــب
املؤلفــات الق ّيمــة منهــا“ :املبنــي واملعــرب مــن كالم
العــرب ،و”الجوامــع ألحــكام التّوابــع” ،ومنهــم ال ّدكتــور
قاسم بدمايص ،املحارض بقسم اللّغات شعبة اللّغة
العربيّــة كليــة العلــوم اإلنســانيّة ،جامعــة الحكمــة إلــورن،
نيجرييــا ،صاحــب كتــاب “أصــول النحــو تأريــخ وتأصيــل”
وزميلــه ال ّدكتــور عبــد ال ّرحمــن أحمــد اإلمــام رئيــس قســم
والصف يف نفس هذه الجامعة سابقا صاحب
ال ّنحو ّ
كتاب “اختيارات بن يعيش ال ّنحوية والتّرصيفيّة جم ًعا
السالم
ودراسة وتقوميا” وكذلك ال ّدكتور إبراهيم عبد ّ
أَ َديْبَولُــو ،املحــارض بجامعــة إبــادن واليــة أويــو ،صاحــب
والصف ّيــة
بحــث “عبــد اللــه بــن فوديــو وجهــوده ال ّنحويّــة ّ
يف كتابيــه ضيــاء التأويــل يف معــاين التنزيــل والحصــن
ال ّرصني” ،والدكتور إبرهيم سنويس ،املحارض بجامعة
الـهالل أبيكوتا نيجرييا ،صاحب بحث “التثنية والجمع
أحكامهــا واســتعامالتها يف القــرآن الكريــم” ،وأمثالهــم.
والربوفيســور أيب بكــر أيب بكــر ياغــول ،املحــارض
بجامعــة عثــان بــن فوديــو صكتــو ،نيجرييــا ،صاحــب

بحــث “تحقيــق كتــاب تعمــر الحصــن ال ّرصــن” ،وزميلــه
ال ّدكتــور مالــك الــذي كان ينــر عقــول طــاب اللغــة
العرب ّيــة بال ّنحــو العــريب يف هــذه الجامعــة.
صح أ ّن كثري األساتذة الجامعيني املعروضني
لقد ّ
الصــدد ظهــرت كتاباتهــم يف ال ّنحــو العــريب،
يف هــذا ّ
مــا يـ ّ
ـدل عــى نضوجهــم واهتاممهــم بتطــور هــذا العلــم
الــذي كان ال ــهيكل العظمــى لجميــع العلــوم املكتوبــة
بالعرب ّيــة.
البحــوث ال ّنحويــة يف الجامعــات ال ّنيجرييــة تحليــل
موضوعي:
إ ّن البحث العلمي يف أي مجال كان من ال ّنفائس
التي تتطلب أبناء اللغة العربية وأمتها ،ومن أه ّم هذه
البحوث تلك البحوث التي أصدرت يف ميدان ال ّنحو
العريب الذي يصون اللّسان عن الخطأ.
ولذلــك أســهم علــاء وطــاب اللغــة العربيّــة يف
بعــض الجامعــات النيجرييــة إســها ًما جبــارا يف خدمــة
ال ّنحــو العــريب يف كتابــة بحوثهــم يف أي مرحلــة مــن
املراحــل الجامع ّيــة ،وإليكــم أمثلــة مــن كــرة البحــوث
ال ّنحوية التي أنتجت طالب اللغة العريّة يف جامعاتنا
العريقــة منهــا:
مساهمة علامء غرب إفريقيا يف منو وتطور ال ّنحو
العريب دراسة ملنطقتي متبكتو وبالد هوسا يف الفرتة
السادس والتّاسع عرش:
ما بني القرن ّ
هــو البحــث قدمــه محمــد صالــح حســن للحصــول
عــى درجــة ال ّدكتــوراه يف قســم اللغــة العرب ّيــة جامعــة
بايرو كنو ،نيجرييا عام 1987م ،تحت إرشاف املرحوم
الربوفيســور عــي نائبــي ســويد ،ويحتــوي هــذا البحــث
عــى أربعــة أبــواب فالبــاب األ ّول ،عبــارة عــن مصــادر
الحركــة اللغويّــة لتمبكتــو وبــاد هوســا والحركــة اللّغويّــة
ال ّنحويــة يف املغــرب واألندلــس مــع وجهــة نظــر الباحث
حــول الحركــة اللّغويــة ال ّنحويــة يف املغــرب العــريب
الكبــر ،والبــاب الثّــاين يتحـ ّدث عــن الحركــة العلم ّيــة يف
متبكتو وبالد هوسا ،والباب الثّالث يكشف غطاء عن
جملة كرياال
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الحركــة ال ّنحويّــة يف متبكتــو وحركــة ال ّنحــو العــريب يف
بــاد هوســا ،والبــاب ال ّرابــع يناقــش املؤلفــات ال ّنحويــة
السودان العريب ،واملؤلفات ال ّنحوية
اللغوية يف بالد ّ
التمبكتيّــة واملؤلفــات النحويــة لعلــاء بــاد هوســا ،ث ـ ّم
()14
الخامتــة.
وانطالقًــا ،مــن هــذا البحــث وقــد أفادنــا الباحــث
مســاهمة منطقتــي متبكتــو وبــاد هوســا يف منــو وتطــور
ال ّنحــو العــريب ،وقــد زادنــا هــذا البحــث نف ًعــا مــن حيــث
دراســته عــن الحركــة ال ّنحويــة التــي يتفاعــل تيارهــا يف
تلــك املنطقــة.

أساليب ال ّنعت يف القرآن:

هــذا البحــث ق ّدمــه عتيــق أبوبكــر بــارايب لنيــل شــهادة
ال ّدكتوراه يف اللّغة العرب ّية ،بجامعة بايرو -كنو ،نيجرييا
عــام 1412هــ ،تحــت إرشاف عــي نائبــي ســويد ،وقــد
احتــوى البحــث عــى ال ّنعــت وأقســامه عنــد النحــاة ،ث ــم
فــر الباحــث الــكالم عــن املفــرد مــن حيــث صالحيتهــا
للنعتيــة أو عدمهــا ،ث ــم كشــف الباحــث غطــاء حــول
ـكل واحــد باآليــات
قطــع ال ّنعــت وأتباعــه مستشــه ًدا لـ ّ
املتع ـ ّددة مــن القــرآن الكريــم( ،)15هــذا البحــث عمــل
نحــوي واســع يف موضــوع ال ّنعــت عــى ضــوء القــرآن،
ونلنــا حقائــق العلميّــة واملعرفيــة يف هــذا البحــث مــن
حيــث تعمقــه يف موضــوع ال ّنعــت الــذي كان جــز ًءا مــن
التّوابــع األربعــة.
قضايــا الخــاف ال ّنحــوي حــول التّوابــع األربعــة يف
ضــوء القــراءات القرآنيــة:
ق ّدمــه ســمبيك عبــد الوهــاب لنيــل الدكتــوراه يف
اللّغــة العرب ّيــة وآدابهــا يف جامعــة إلــورن ،ســنة 2009م،
تحت إرشاف الربوفيسور عبد ال ّرزاق أيب بكر ديرميي،
واشتمل هذا البحث عىل سبعة أبواب :فالباب األ ّول
عبــارة عــن تعاريــف القــراءة ورشوطهــا وموقــف النحــاة
مــن القــراءات القرآنيــة ،والبــاب الثّــاين تح ـ ّدث عــن
التّعريــف االصطالحــي للتوابــع عنــد ال ّنحــاة املتقدمــن
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واملتأخر يــن ،والبــاب الثا لــث احتــوى عــى قضا يــا
الصفــة ،والبــاب ال ّرابــع درس مشــاكل البــدل،
ومســائل ّ
والبــاب الخامــس أشــار إىل توطئــة تعريــف العطــف
الســادس عــى جــدوال
ومســائله ،وتح ـ ّد ث البــاب ّ
الســابع عبــارة عــن خامتــة
ّ
الصفــة يف العمــل ،والبــاب ّ
()16
البحــث .
ويبــدو يف هــذا العــرض الرسيــع أ ّن هــذا البحــث
فصــل التوابــع األربعــة وســياقها يف ضــوء القــراءات
القرآنيــة.
صورة من أساليب التّعجب يف القرآن الكريم بني
ال ّنحاة والبالغيني دراسة نحويّة تحليليّة:
ق ّد مــه أحمــد عبــد اللــه يعقــوب لنيــل شــهادته
ال ّدكتــوراه يف قســم اللّغــة العربيّــة جامعــة عثــان بــن
فــودي صكوتــو ،نيجرييــا ،عــام 1431هــ ،ويقــع البحــث
يف س ـتّة فصــول ،فالفصــل األ ّول حــدد املوضــوع
البحــث والغــرض األســايس الباعــث إىل الكتابــة وأنــواع
املنا هــج التــي يتبعهــا املوضــوع ،والفصــل الثّــاين
أشــار إىل دراســة نظريــة ألســاليب التّعجــب يف ال ّنحــو
والبالغــة ،والفصــل الثالــث تكلّــم عــن التّعجــب يف
البحــث البالغــي وحمــل الفصــل ال ّرابــع التّعجــب غــر
القيــايس يف البحــث البالغــي ،والفصــل الخامــس
تح ـ ّدث عــن دراســة تطبيقيــة للتعجــب القيــايس يف
القرآن الكريم عند ال ّنحويني ،أما الفصل السادس فهو
تكلّــم عــن أفعــال املــدح والــذم املؤديــة إىل التّعجــب
يف القــرآن الكريــم ث ـ ّم الخامتــة( ،)17فبإمعــان ال ّنظــر يف
شــكل هــذا البحــث ومضمونــه أنّــه اهتـ ّم اهتام ًمــا بال ًغــا
بقض ّيــة التّعجــب عــى صــوريت ال ّنحــو والبالغــة مــع
امليــل العميــق إىل أســلوب القــرآن ،ونؤمــن أنــه ســيفيد
هــذا البحــث القــارئ مــن ناحيّــة ال ّنحــو واستشــهادات
بكتــاب اللــه العزيــز الــذي هــو املصــدر األ ّول املتفــق
عليــه باستشــهاد يف اللّغــة العربيّــة وأســاليبها ال ّرائعــة.
ابن هشام ال ّنحوي من خالل شواهده ال ّنحويّة:
ل لنيــل درجــة الليســانس
ق ّدمــه مســعود كَ ـ ْوالَ َو َ ْ

لقســم اللّغــات األجنبيــة ،وحــدة اللغــة العرب ّيــة بجامعــة
واليــة الغــوس ،أوجــو ،الغــوس ،نيجرييــا ،ســنة 2009م،
تحت إرشاف ال ّدكتور إسحاق أديبايو يوسف ،ويشتمل
هــذا البحــث عــى أربعــة أبــواب ،والبــاب األ ّول يرتكــز
عــى حيــاة ابــن هشــام وصفاتــه العلم ّيــة والشّ ــخص ّية،
والبــاب الثّــاين ،يتحـ ّدث عــن إنتــاج ابــن هشــام العلمــي
ومؤلفا تــه اللّغو يــة واألدب ّيــة ،والبــاب الثّا لــث يحمــل
موقــف ابــن هشــام مــن املــدارس ال ّنحويّــة وســات
ردود ابــن هشــام ،ويــدرس يف البــاب ال ّرابــع منهــاج ابــن
هشــام ال ّنحــوي مــن خــال شــواهده باآليــات القرآنيــة
واألحاديــث ال ّنبويــة والقــراءات والشّ ــعر ث ـ ّم الخامتــة(،)18
والحق ،اســتطاع هذا البحث أن يرينا منهج ابن هشــام
يف ال ّنحــو العــريب وامليــل الشــديد إىل دراســة أعاملــه،
وال غرو يف ذلك إذ نعد ابن هشام خامتة املجتهدين
يف تيســر ال ّنحــو العــريب(.)19

االستثناء وخصائصه يف القرآن املجيد:

ى نافع لنيل درجة املاجستري يف
اب ت ُ ْن َد ْ
ق ّدمه زكريا بَ َ
جامعــة إلــورن ســنة 1998م ،تحــت إرشاف الربوفيســور
زكريــا إدريــس أوبــو حســن ،وهــذا البحــث اكتشــف أن
االســتثناء مــن أه ـ ّم األســاليب ال ّنحويّــة التــي اعتمــد
عليهــا القــرآن يف تعريــف الترشيــع وإثبــات الحكــم أو
نفيــه وتوضيــح املعنــى املقصــود بصفــة واضحــة مزيلــة
لجميــع الغمــوض واألباطيــل ،وهــو أحــد األســاليب التــي
اســتعملها ســبحانه وتعــاىل كوســيلة االتصــال بــن نب ّيــه
محمد  rوالعامل يف اإلرشاد وال ّنصح والهداية( ،)20كل
هــذا فصلهــا الباحــث يف خــال خمســة أبــواب.
ويف هــذا البحــث ال ّنحــوي أعــاد ال ّنظــر يف وجــوه
إعجــاز القــرآن وليــس مــن ناحيتــه فحســب بــل مــن ناحيّــة
نحو يّــة أيضــا ،مــن حيــث إ بــراز املعــاين املقصــودة
وتأثريهــا يف نفــس املتلقــى.
املفعول املطلق يف بعض اآليات القرآن ّية دراسة
نحويّة:

ق ّدمــه قاســم إبراهيــم تكلمــة ملتطلبــات الحصــول
عــى درجــة املاجســتري يف اللّغــة العربيّــة وآدابهــا يف
جامعــة إلــورن ،نيجرييــا عــام 1426هــ ،تحــت إرشاف
ال ّدكتور نجم ال ّدين إِشَ ْوالَ َراجِي ،ويحتوي هذا البحث
عىل أربعة أبواب ،والباب األ ّول عبارة عن التّمهيد يف
تعريف املوضوع وأغراض البحث وأهميّة ال ّدراسة يف
ال ّنحو العريب ،بينام اشتمل الباب الثّاين عىل تعريف
املفعــول املطلــق وصــوره وبيــان مــا ينــوب عنــه ث ـ ّم عرض
البحــث الخــاف يف أصــل املشــتقات ،أمــا البــاب
الثّالــث فهــو عبــارة عــن عــرض بعــض اآليــات القرآنيــة
املتعلّقــة مبفعــول املطلــق حيــث قســمه الباحــث إىل
ثالثة أقسام لتوكيد الفعل وبيانه وعدده ،وحمل الباب
ال ّرابع عىل دراسة وتحليل هذه اآليات املستشهدة به
تحليال إعراب ًّيا ثـ ّم الخامتة( ،)21ويف هذه الجولة الثمينة
ـن لنــا صاحــب البحــث االستفســارات العميقــة حــول
بـ ّ
املفعــول املطلــق وأهم ّيتــه يف التعبــر القــرآين الــذي
كان دســتو ًرا خالـ ًدا وهــدي لألمــة املح ّمديّــة.
عــى كل حــال ،يف هــذه البحــوث ال ّنحو يّــة
املدروســة التــي صــدرت مــن قبــل طـاّب اللّغــة العرب ّيــة
نعــرف أ ّن نجاحهــا مرتبــط بإســهام األســاتذة املرشفــن
الذيــن اعتنــوا اعتنــاء بتطــور ال ّنحــو العــريب يف هــذه
ال ّديــار.
بيــد أ ّن هنــاك عــدد بحــوث نحويّــة جامعيــة ل ــم
نعرضهــا الباحــث يف هــذا املجــال لطبيعــة املقالــة
وعــى ســبيل الحــر “خواطــر ال ّنحــو العــريب” ألرميــاء
غنبو مايش ق ّدمه لنيل درجة املاجستري عام 1985م،
تحــت إرشاف عــي نائبــي ســويد ،وبحــث “األســتاذ
عــي حمــزة ال ّنافطــي وكتابــه فمطــرة الطّــاب يف علــم
اإلعراب تحقيق ورشح” ،ق ّدمه إبرهيم عبد الله هوساوا
للحصــول عــى شــهادة املاجســتري عــام 1992م،
تحــت إرشاف عــي نائبــي ســويد ،وبحــث “أدوات الجـ ّر
واســتعامالتها يف القــرآن الكري ــم” ق ّدمــه الحــاج أحمــد
ال ّرفاعــي لنيــل درجــة ال ّدكتــوراه عــام1960 ،م ،تحــت
جملة كرياال
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إرشاف عــي نائبــي ســويد ،وبحــث “البحــر املحيــط
لألســتاذ عبــد اللــه بــن فــودي تحقيــق وتعليــق” ،ق ّدمــه
محمــد الثــاين خامــس درمــا1997 ،م ،تحــت إرشاف
عيل نائبي ســويد ،وبحث “التّوكيد وصور من أســاليبه
يف القــرآن الكري ــم” ،ق ّدمــه األمــل يف اللــه إبراهيــم عــام
1996م ،تحــت إرشاف عــي نائبــي ســويد( ،)22وبحــث
“رشح ا بــن عقيــل أللف ّيــة بــن ما لــك وإســهاماته يف
ف
االستشــهاد بالقــرآن والحديــث” ،ق ّدمــه ذكــر اللــه أَيَـ ْو َ ْ
شــافعي للحصــول عــى درجــة ال ّدكتــوراه يف جامعــة
إلــورن عــام 2010م ،تحــت إرشاف الربوفيســور عبــد
ال ـ ّرزاق أيب بكــر ديرميــي ،وبحــث “الضّ امئــر العربيّــة
واســتعامالتها يف القــرآن الكريــم” ،ق ّدمــه محمــد الحــاج
معزو للحصول عىل درجة ال ّدكتوراه يف جامعة إلورن،
عــام 1990م ،تحــت إرشاف الربوفيســور عبــد ال ـ ّرزاق
أيب بكــر ديرميــي( ،)23وبحــث “الفاعــل يف ســورة مري ــم
دراســة نحويّــة” ،ق ّدمــه يوســف لنيــل درجــة اللّيســانس
بجامعــة الحكمــة إلــورن ،نيجرييــا ،ســنة 2011م ،تحــت
إرشاف ال ّدكتــور قاســم بدمــايص وبحــث “اســتعامالت
“إنّ” وأخواتهــا يف ســورة البقــرة” ،ق ّدمــه عبــد املؤمــن
يحيــى لحصــول درجــة الليســانس يف جامعــة الحكمــة
إلــورن ،نيجرييــا ،عــام 2012م ،تحــت إرشاف ال ّدكتــور
قاسم بدمايص( ،)24وبحث “نواسخ املبتدأ والخرب يف
ســورة البقــرة” ،قدمــه محمــد بشــر إســاعيل لحصــول
عــى درجــة الليســانس بجامعــة واليــة كوغــي ،نيجرييــا
عــام 2014م ،تحــت إرشاف الدكتــور أحمــد شــيخ
عبــد الســام ،وبحــث “حــذف الفضــات النحويــة يف
القــرآن الكريــم دراســة نحويــة لنــاذج مــن ســورة الطــوال
الثــايث األوىل” قد مــه مرتــى عبــد الرشــيد لنيــل
درجــة املاجســتري يف قســم اللغــة العربيــة ،جامعــة
مــوىس يــرادو كشــينا ،نيجرييــا عــام 2015م ،والســيام
البحــوث ال ّنحويــة املكتوبــة باللغــة اإلنغليزيــة يف بعــض
الصــدد
الجامعــات النيجرييــة ويجــدر باإلشــارة يف هــذا ّ
إىل البحــث الــذي ق ّدمــه أيــوب محمــد عــام 2000م،
94
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يف قســم اللّغــة العرب ّيــة وال ّدراســات اإلســام ّية جامعــة
إ بــادن ،نيجرييــا لنيــل درجــة املاجســتري ،بعنــوان(:)25
An-Analytical Study of the use of
Interrogation (Alystefam) in the Qur’an
يى يف قسم
وكذلك بحث ق ّدمه عبد الرفيع أَ ْوالَنِ ْ
اللّغــة العربيّــة وال ّدراســات اإلســاميّة جامعــة إبــادن،
نيجرييــا ،للحصــول عــى درجــة املاجســتري عــام 2005
بعنــوان(AL-shart clause in Arabic and :)26
.English a contrastive analysis
وكتــب عبــد ال ّنافــع أحمــد التّجــاين بحثــه الــذي
ق ّد مــه إىل نفــس هــذه الجامعــة لتكملــة درجــة
املاجســتري عــام 2004م ،بعنــوان(AL-Harir :)27
As a Grammarian on Approach of his
.milhatu-irab
باإلضافة إىل البحث الذي ق ّدمه سعيد أَ ْوالَ َر َوا ُجو
يف قسم اللّغة العرب ّية وال ّدراسات اإلسالم ّية ،جامعة
إبــادن ،نيجرييــا ،لنيــل درجــة املاجســتري عــام 2004م،
بعنــوان“ :حــرف الــواو واســتعامالتها” وكلّهــا مكتوبــة
باللّغــة اإلنغليزيــة املحضــة(.)28
وبدقّــة ال ّنظــر يف هــذه األبحــاث ال ّنحويّــة املذكــورة
التــي أنتجتــه طــاب اللّغــة العربيــة يف حــرم الجامعــات
ال ّنيجريية إن دلّت عىل يشء فإنّ ا ّ
تدل داللة واضحة
عــى أ ّن ال ّنحــو العــريب لــه مكانــة مرموقــة يف أعــال
طــاب اللّغــة العربيّــة يف هــذه ال ّديــار.
اإلقرتاحات والتّوصيات:
ففي ختام هذه الورقة الوجيزة نويص باملقرتحات
التّال ّية:
1 .1نقــرح عــى الجامعــات ال ّنيجري يــة أن ت ــهتم
را بنــر البحــوث اللّغويّــة املتخزنــة
اهتام ًمــا كبـ ً
وخاصــة البحــوث ال ّنحويــة ألنّنــا لــو
باملكتبــة
ّ
أحصينــا الذيــن يكتبونهــا لوجدناهــم أقـاًّ عــد ًدا
بنســبة للبحــوث األخــرى.
2 .2نطلــب مــن طــاب اللغــة العربيّــة وأســاتذتها أن

.3
.4

.5

.6

يطبعوا بحوثهم رصفها ونحوها ليفيدوا غريهم
مام وهبهم الله.
كل الطلبــة الجامعيــن املعارصيــن أن
3نــويص ّ
جهوا اهتاممهم إىل كتابة البحوث املتعلّقة
يو ّ
والصف.
بال ّنحــو ّ
4نقــرح عــى أســاتذنا يف الجامعــات ال ّنيجرييــة
أن يســتع ّدوا اســتعدا ًدا كام ـاً ملــا ّدة ال ّنحــو
العــريب ويقيمــوا بحلــول مشــكلته وإالّ ســيكون
ـكل قســم
مشــكلة عويصــة يف املســتقبل لـ ّ
مــن أقســام اللّغــة العرب ّيــة يف جامعاتنــا أل ّن
محارضيــه ومتخصصيــه أقـاًّ عــد ًدا بنســبة إىل
غريهــم..
5نطلب من جامعاتنا إقامة مجلّة لغويّة محضة
تعالــج القضايــا اللغويــة الف ـذّة ،يت ـ ّم فيهــا إبــراز
وخاصــة ال ّنحــو العــريب
أهميّــة مــواد اللّغويــات
ّ
علم من العلوم العرب ّية يستقل
الذي لن تجد ً
بنفســه عــن ال ّنحــو العــريب.
6وعىل جمع ّية مدريس اللّغة العرب ّية وآدابها يف
نيجرييــا( ،نتــال) ومنظمــة معلمــي الدراســات
العربيّــة واإلســاميّة يف نيجرييــا (نتائــس) أن
يعدوا إعادة ال ّنظر يف املوضوعات املح ّددة
كل سنة من سنوات
للناس يف مؤمتراتهم يف ّ
تــكادون أن ال تجــدوا فيهــا مــواد اللغويــات وال
ســيام ال ّنحــو العــريب وعليهــم أن يهتمــوا فيــا
يقرتحون للناس يف مؤمتراتهم املستقلبية ولو
فعلوا هذا ،ســيكونون من الذين يحيون ال ّنحو
العــريب الــذي هــو املنبــع الفيــاض اتّصلــت بــه

كل العلــوم العرب ّيــة.
أنانيــب ّ
7 .7فليعد ال ّنظر بعض الجامعات وأساطني اللّغة
العرب ّيــة يف كتا بــة البحــوث ال ّنحو يــة باللغــة
اإلنغليزيــة وليــس مــن املستحســن يف هــذا
العرص الذّهبي ،بل من استخفاف شأن اللّغة
العربيّــة وآدابهــا التــي نتمنــى أن تكــون مثــرة جنيّــة
يف املســتقبل يف هــذه ال ّديــار.
نتائج البحث:
نحمد الله الذي وفقنا إلعداد هذه املقالة والتي
تناولــت مــا بــذل بــه العلــاء مــن جهــود كبــرة يف النحــو
العــريب الــذي هــو الهيــكل العظمــى لجميــع العلــوم
العربية ،وقد هيأت هذه املقالة فرصة متكن الباحث
خاللهــا الكشــف عــن إســهامات علــاء النيجري يــن
وطالبهــم يف خدمــة النحــو العــريب وميكــن تلخيــص أهم
نتائجــه يف النقــاط اآلتيــة:
1 .1أنــار البحــث الصحــوة العلمليــة املوجــودة يف
شــال نيجرييا وجنوبها ،مركزا عىل علم النحو
العريب.
2 .2إســهامات الجامعــات النيجرييــة يف خدمــة
النحــو العــريب مــن خــال تعليمــه وتعلّمــه بــن
املحارضيــن الجامعيــن وطالبهــم.
3 .3اإلســهامات الفرديــة مــن خــال كتابــة البحــوث
املتعلقــة بالنحــو العــريب عــر املســتوي
الجامعــي.
4 .4متكــن طــاب اللغــة العربيــة الجامعيــة يف
خدمــة النحــو العــريب مــن خــال كتابتــه باللغــة
اإلنغليز يــة.

املصادر والـمراجع
1 )1معلــوف اليســوعي :املنجــد يف اللّغــة اواإلعــام ،دار املــرق

الطّبعــة الثّانيــة1392 ،هــ ،ص.60:

2 )2إبراهيــم أنيــس ورشكاؤه :املعجــم الوســيط ،مطبعــة القاهــرة،

بــروت ،الطّبعــة الثّالثــة1980 ،م ،ص.42:

بريوت -لبنان -الطبعة 1973 ،28م ،ص.27:

3 )3ميلتــون كــوان :معجــم اللّغــة العرب ّيــة املعــارصة ،مكتبــة لبنــان
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4 )4معلــوف اليســوعي :املنجــد يف اللّغــة واألعــام ،املر جــع
الســابق ،ص.28:
ّ

1616ســمبيك عبــد الو ّهــاب“ ،قضايــا الخــاف ال ّنحــوي حــول التّوابع
األربعــة يف ضــوء القــراءات القرآنيــة” ،بحــث غــر منشــور ق ّدمــه

الســام أوالدشــو :أســس املبحث األكادميي
5 )5عبد الغني عبد ّ

للحصول عىل درجة الدّكتوراه يف قسم اللّغة العربيّة ،جامعة

أررومــي ،إيجيبــو أودي ،نيجرييــا ،الطّبعــة األوىل1999 ،م،

1717أحمــد عبــد اللــه يعقــوب“ :صــور مــن أســاليب التّعجــب يف

لطالب الدّراسات العرب ّية واإلسالم ّية ،مطبعة شبيأومتا شارع
ص.24:

إلورن ،نيجرييا ،ص.1:

القــرآن الكريــم بــن ال ّنحــاة والبالغيــن دراســة نحويّــة تحليل ّيــة”

6 )6عــي صبــح :معــامل البحــث األديب ،مطبعــة الهــرم بالقاهــرة،

بحــث ق ّدمــه لنيــل درجــة الدّكتــوراه يف قســم اللّغــة العرب ّيــة،

7 )7عبــد الوهــاب إبراهيــم :كتابــة البحــث العلمــي صياغــة جديدة،

1818مســعود كــوالويل“ :ابــن هشــام ال ّنحــوي مــن خــال شــواهده

مــر1987/1407 ،م ،ص.9:

ـروق جـدّة لل ّنــر والتّوزيــع ،الطّبعــة ال ّرابعــة1412 ،هــ/
دار الـ ّ

1992م ،ص.25:

8 )8أحمــد محمــد األعــرج :منا هــج البحــث ومعا ل ــمه ،مطبعــة
بالقا هــرة ،مــر1417 ،هــ1997م ،ص.12:

9 )9مشــهود محمــود جمبــا“ :وضــع التّعليــم العــريب يف الجامعــات
النيجريية جامعة والية كوغي منوذجا” مجلّة اإلرشاق ،تصدرها

قســم الدّراســات العرب ّيــة واإلســام ّية ،جامعــة نــروا ،كيفــى،
نيحرييا ،العدد ال ّرابع2011 ،م ،ص.376:

1010عــي نائبــي ســويد :كيــف نتــذوق األدب العــريب ،مطبعــة دار
األ ّمــة لوكالــة املطبوعــات ،كنــو نيجرييــا2006 ،م ،ص.5:

1111عــي نائبــي ســويد :تعليــق لغــوي عــى كلمــة األســقم ،مطبعــة
زاويّــة أهــل الفيضــة التّجانيــة ،كنو-نيجرييــا -الطّبعــة األوىل،

1409هــ1988/م ،ص.10:

1212عيىس ألبي أبوبكر :دراسات يف شعر الجهاد لدى عبد الله
بن فوديو ال ّنيجريي ،مطبعة ال ّنهار بالقاهرة ،مرص1427 ،هـ/
2007م ،ص.44:

والصف عند يحيى
1313قاســم إبراهيم“ :ســات التفكري ال ّنحوي ّ
فــاروق ثيــط” مجلّــة اآلقــاف ،تصــدر عــن قســم ال ّدراســات
العرب ّيــة بجامعــة واليــة بــويش ،نيجرييــا ،العــدد األ ّول2015 ،م،
ص.221:
1414محمــد صالــح حســن“ :مســاهمة علــاء غــرب أفريقيــا يف منــو

ال ّنحويّــة” ،بحــث غــر منشــور ق ّدمــه لنيــل درجــة اللّيســانس،

لقســم اللّغــات األجنب ّيــة ،وحــدة اللّغــة العرب ّيــة ،بجامعــة واليــة

الغــوس ،أوجــو ،نيجرييــا2009 ،م ،ص:د.

1919قاســم إبراهيــم“ :منهــج ابــن هشــام املــري يف التأليــف
وخاصــة يف مغنــي اللّبيــب” دراســة عربيّــة دوليّــة ،تصــدر عــن
ّ
قسم اللّغة العربيّة ،جامعة بايرو ،كنو ،نيجرييا ،العدد ال ّرابع،
2009م ،ص.63:

2020زكريــا بــاب تنــدى نافــع“ :االســتثناء وخصائصــه يف القــرآن
املجيــد” بحــث غــر منشــور ق ّدمــه لنيــل درجــة املاجســتري يف

قســم األديــان ،جامعــة إلــورن ،نيجرييــا1998 ،م ،ص:ج.

2121قاســم إبراهيــم“ :املفعــول املطلــق يف بعــض اآليــات القرآنيــة،
دراســة نحويّــة” ،بحــث ق ّدمــه لنيــل درجــة املاجســتري يف قســم
اللّغــة العرب ّيــة ،جامعــة إلــورن ،نيجرييــا1426 ،هــ ،ص.123:

2222مح ّمــد ســيد طاهــر“ :عــي نائبــي ســويد حياتــه الشّ ــخصيّة
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إيجيبــوأودي،نيجرييــا،العــددالثــاين2002،م،ص.146-145:

23. Oseni Zakariyau Idrees- Oboh: An Annotated Bibliography of Doctoral theses in Arabic Language and
Literature of the University of Ilorin Nigeria, (19972012). Ilorin History Culture and lessons of peaceful
co-Existence, edited by: A.G.A.S Oladosu and Z.I.
Oseni, printed, by Unilorin press, 2013, p: 260.

وتطور ال ّنحو العريب ،دراسة ملنطقتي متبكتو وبالد هوسا يف

2424قاســم إبراهيــم“ :مســاهامت قاســم بدمــايص يف تطـ ّور ال ّنحــو

ق ّدمــه للحصــول عــى درجــة الدّكتــوراه قســم اللّغــة العرب ّيــة،

جامعــة واليــة يــوىب ،دماتــرو ،نيجرييــا ،العــدد األ ّول2013 ،م،

الســادس والتّاســع عــرة” بحــث غــر منشــور،
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العــريب” مجلّــة ال ّنــو ،تصــدر عــن قســم الدّراســات العرب ّيــة،

جامعــة بايــرو ،كنــو ،نيجرييــا1997 ،م ،ص:هــ.

ص.91:
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منشــور ق ّدمــه لنيــل درجــة الدّكتــوراه ،يف قســم اللّغــة العرب ّيــة،
جامعــة بايــرو ،كنــو ،نيجرييــا1412 ،هـ ،ص.9:
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25. Ayuba Muhammad Adesina: An-Analytical Study of
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M.A. thesis submitted to University of Ibadan, 2000,
p:1.
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27. Abdul-Nafi Tijani: Al-Hariri As A Gramaaarian and
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تكامل املعاين واملفاهيم يف القر�آن الكرمي
درا�سة يف م�ستويات اللغة
د .احمد حازم يحيى القصاب

استاذ اللغة العربية ،كلية االلهيات – جامعة سليامن دميريال – تركيا

امللخص
يتحــدث هــذا البحــث عــن املعنــى واملفهــوم يف النــص القــرآين ويــدرس التناســق بــن املعــاين واملفاهيــم يف
الخطــاب البالغــي القــرآين فمــن املعلــوم ان مســتوى املعنــى الــذي يــدل عليــه اللفــظ هــو املســتوى االول يف فهــم
النــص القــرآين داخــل تركيــب النــص والــذي يعــرف عنــد العلــاء بالداللــة اللفظيــة الوضعيــة وعبــارة النــص ســواء كان
ظاهــرا او نصــا ولكــن هنــاك مســتوى ثــاين يف الخطــاب القــرآين وهــو مســتوى املفهــوم ونعنــي باملفهــوم هــو حصيلــة
اجتــاع اكــر مــن نــص وتركيــب يف موضــوع واحــد ليــدل او ينتــج صــورة كاملــة هــي املفهــوم النهــايئ للخطــاب القــرآين
وبــدون مســتوى املفهــوم يف الخطــاب القــرآين تضيــع معــامل القــران ومــراد خطــاب اللــه تعــاىل وتدخــل آيــات القــران
يف بحــر التعــارض والتســاقط و مــا هــذا اال مــن ســوء فهــم أليــة ترتيــب مســتويات الخطــاب القــرآين
الكلامت املفتاحية :املعنى ،املفهوم ،الرتتيل ،التكامل ،املستوى

املقدمة

الحمــد للــه رب العاملــن والصــاة والســام عــى ســيد
املرســلني ســيدنا محمــد االمــن وعــى آلــه الطيبــن
الطاهريــن .وبعــد:
فمــن املعلــوم بــأن القــرآن الكر يــم هــو الكتــاب
املنــزل عــى خاتــم االنبيــاء واملرســلني محمــد ﷺ وهــذا
الكتــاب معجــز ومنجــز ،وكان نزولــه مرتــا أي مفرقــا
حســب االحــداث وحســب مــا يحتاجــه النــاس وبعــد
اكتــال آياتــه وضعــت كل آيــة يف مكانهــا ضمــن الســورة
وضمــن التسلســل املعــن وكل هــذا توقيفــي مــن
اللــه تعــاىل ،فقــد تضــم الســورة آيــات نزلــت يف ازمنــة
مختلفــة وتتحــدث عــن مواضيــع مختلفــة ،وحتــى نفهــم
مفاهيــم القــرآن الكريــم بشــكل صحيــح يجــب علينــا ان
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نفهــم املعنــى املعجمــي لكلــات اآليــة القرآنيــة ومــن ثَّـ َم
نفهــم املعنــى الوظيفــي للكلــات واملعنــى لــداليل،
أي :فهــم اآليــات عــى جميــع مســتويات املعنــى وهــذا
الفهــم يعطينــا صــورة جزئيــة عــن املوضــوع او املفهــوم
وبعــد ذلــك نضــم اآليــات املختلفــة يف النــزول والــورود
املتحدة يف املوضوع واملفهوم بعضها لبعض ويودي
هذا الضم اىل تكامل اللوحة واكتامل املفهوم ،وهذا
هــو التكامــل بــن املعنــى واملفهــوم بحســب قاعــدة
الرتتيــل التــي امــر اللــه بقولــه ورتــل القــران ترتيــا ،فعــى
مســتوى الصــوت والقــراءة هــو التــأين والتدبــر ،وعــى
مســتوى املعنــى واملفهــوم هــو جمــع اآليــات ذات
املوضــوع الواحــد املختلفــات يف النــزول والــورود،
للوصول اىل معالجة اشكالية الفهم الجزيئ للخطاب

القرآين واالحتجاج بأية او ايتني ضمن مستوى املعنى
وترك املفهوم الكيل للخطاب القرآين ملعالجة بعض
املشــاكل التــي تحــدث يف الســاحة االســامية اليــوم.

املبحث االول املعنى لغة واصطالحا

املطلــب االول :املعنــى لغــة :مــن الفعــل عنــى يعنــي
وعنــت األرض بالنبــات تعنــي أظهرتــه ،أو ظهــر فيهــا
النبــات و معنــى كل يشء محنتــه وحالــه التــي يصــر
إليهــا أمــره وعنــى بالقــول كــذا يعنــي :أرادو قصــد؛ قــال
الزمخــري :ومنــه املعنــي ،ومعنــى الــكالم ومعنيــه،
بكــر النــون مــع تشــديد اليــاء ،ومعناتــه ومعنيتــه واحــد
()1
أي فحــواه ومقصــده
ويف الصحــاح :تقــول :عرفــت ذلــك يف معنــى
كالمــه ويف معنــاة كالمــه ويف معنــي كالمــه :أي يف
()2
فحــواه
املطلــب الثــاين :املعنــى اصطالحــا :هــو املفهــوم
مــن ظاهــر اللفــظ او مــا يفهــم مــن اللفــظ وانفهامــه منــه
صفــة للمعنــى دون اللفــظ فــا اتحــاد يف املوضــوع
والــذي تصــل إليــه بغــر واســطة ومعنــى املعنــى :هــو أن
يعقــل مــن اللفــظ معنــى ثــم يفــي لــك ذلــك املعنــى
()3
إىل معنــى آخــر
()4
وهو مقصد يقع البيان عنه باللفظ
واملعنى إظهار ما تضمنه اللفظ من قولهم :عنت
()5
األرض بالنبات أظهرته حسنا.
ومعنــى الــيء ومعناتــه واحــد ومعنــاه وفحــواه
()6
ومقتضــاه ومضمونــه كلــه هــو مــا يــدل عليــه اللفــظ.

املطلب الثالث انواع املعنى:

1 .1املعنــى املعجمــي :وهــو الــذي يــدور املعجــم
حولــه إيضا ًحــا ورش ًحــا ،ليجلــو منهــا مــا نســميه
املعنى املعجمي ( )7او املعنى القامويس او
املعنى الوضعي وهو ما وضعه واضع العرب
اي وضــع لفــظ معــن بــإزاء معنــى معــن تعــرف
هــذه االلفــاظ ومعانيهــا مــن خــال املعاجــم او

القواميــس العربيــة.
2 .2املعنــى الوظيفــي :وهــو وظيفــة الجــزيء
التحليــي يف النظــام أو يف الســياق عــى حــد
ســواء .فاملعنــى الوظيفــي يح ـ ِّدده النظــام يف
اللغــة ,واملوقــع يف الســياق ,فاإلعــراب مثــا
فــرع املعنــى الوظيفــي ،ال املعنــى املعجمــي
و األنظمــة الثالثــة الصــويت والــريف والنحــوي
هي يف حقيقتها وظائف تؤديها املباين التي
تشــتمل عليهــا وتنبنــي منهــا هــذه األنظمــة،
فالفاعليــة وظيفــة االســم املرفــوع ,و املطاوعــة
وظيفة االنفعال ومن هنا يكون املعنى وظيفة
املبنــى  ,ويكــون املبنــى عنوانًــا تنــدرج تحتــه
العالمــة ومــن ث َـ َّم أطلــق الباحثــون عــى هــذا
املعنــى الــذي تكشــف عنــه املبــاين التحليليــة
()8
للغــة اســم املعنــى الوظيفــي
3 .3املعنــى الــداليل :وهــو حاصــل الجمــع بــن
ملعنــى املقــايل واملعنــى املقامــي ،فاملعنــى
عىل مستوى النظام الصويت والنظام الرصيف
والنظــام النحــوي هــو معنــى وظيفــي ,أي :إن مــا
س ـ َّمى املعنــى عــى هــذا املســتوى هــو يف
يُ َ
الواقع وظيفة املبنى التحلييل ,ثم يأيت معنى
الكلمة املفردة “املعنى املعجمي” ,وما يكون
مبجموع هذين املعنيني مضافًا إليهام القرينة
االجتامعيــة الكــرى التــي نرتــي لهــا اصطــاح
البالغيــن املقــام ,وكل ذلــك يصنــع املعنــى
الــداليل فانــه يعتمــد عــى هاتــن الدعامتــن
( )9فالــذي يقــول لفرســه عندمــا يراهــا ،أهـ ًـا
بالجميلــة يختلــف املقــام معــه عــن الــذي يقــول
هذه العبارة لزوجته ,فمقام توجيه هذه العبارة
للفــرس هــو مقــام الرتويــض ,ورمبــا صحــب
ذلــك ربــت عــى كتفهــا أو مســح عــى جبينهــا.
أمــا بالنســبة للزوجــة فاملعنــى يختلــف بحســب
املقــام االجتامعــي أيضً ــا ,فقــد تقــال هــذه
جملة كرياال
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العبــارة يف مقــام الغــزل أو يف مقــام التوبيــخ أو
التعيــر بالدمامــة .فالوقــوف هنــا عنــد املعنــى
املعجمــي لكلمتــي أهـ ًـا والجميلــة ,وعــى
املعنــى الوظيفــي لهــا وللبــاء الرابطــة بينهــا,
ال يصــل بنــا إىل املعنــى الــداليل ,وال يكــون
وصولنا إىل هذا املعنى الداليل ّإل بالكشــف
عن املقام الذي قيل فيه النص ومعنى املقام
أي املعنــى االجتامعــي الــذي يضــم القرائــن
الحاليــة إىل مــا يف الســياق مــن قرائــن مقاليــة,
()10
وبهــذا يت ـ ّم الوصــول إىل املعنــى الــداليل.

املبحث الثاين املفهوم لغة واصطالحا

املطلــب االول :املفهــوم لغــة :فهمــت الــيء فهــا
وفهاميــة :علمتــه .وفــان فهــم .وقــد اســتفهمني اليشء
فأفهمته ،وفهمته تفهيام .وتفهم الكالم ،إذا فهمه شيئا
()11
بعــد يشء.
()12
وقيل :الفهم تصور املعنى من اللفظ
املطلــب الثــاين :املفهــوم اصطالحــا :هــو الصــورة
الذهنيــة ســواء وضــع ،بإزائهــا األلفــاظ أو ال ،كــا أن
املعنــى هــو الصــورة الذهنيــة مــن حيــث وضــع بإزائهــا
األلفــاظ وقيــل :هــو مــا دل عليــه اللفــظ ال يف محــل
()14
النطق ( ،)13وهو شامل ملفهوم املوافقة واملخالفة
فالصــور الذهنيــة مــن حيــث وضــع بإزائهــا األلفــاظ،
والصــورة الحاصلــة يف العقــل مــن حيــث إنهــا تقصــد
باللفــظ تســمى معنــى ،ومــن حيــث حصولهــا مــن اللفظ
يف العقــل تســمى مفهومــا،
ومــن حيــث أنهــا مقولــة يف جــواب مــا هــو تســمى
ماهيــة ،ومــن حيــث ثبوتهــا يف الخــارج تســمى حقيقــة،
()15
ومــن حيــث امتيازهــا مــن األعيــان تســمى هويــة.
واملفهــوم املقصــود يف هــذا البحــث هــو الصــورة
الذهنية الكاملة ألي موضوع معني فمثال نقول مفهوم
االميــان :اي املفهــوم الشــامل لألميــان بــكل انواعــه
وجوانبــه كــا ورد يف الــرع الحنيــف
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املبحث الثالث قاعدة التكامل (الرتتيل)

املطلــب االول الرتتيــل لغــة :الرتــل :تنســيق الــيء،
وثغــر رتــل :حســن املتنضــد ،ومرتــل :مفلــج ،وبيــاض
األســنان ،وكرثة مائها ،والطيب من كل يشء والحســن
مــن الــكالم( ،)16ورتلــت الــكالم ترتيــا إذا أمهلــت فيــه
وأحســنت تأليفــه ،وهــو يرتتــل يف كالمــه ،ويرتســل إذا
فصــل بعضــه مــن بعــض( )17والرتتيــل :إرســال الكلمــة
مــن الفــم بســهولة واســتقامة وهــذا هــو املعنــى اللغــوي
()18
للرتتيــل يف اللفــظ والصــوت
املطلــب الثــاين :الرتتيل اصطالحــا :الرتتيــل تجويد
الحــروف ومعرفــة الوقــف( )19وهــو التــأين يف القــراءة
مــع تفصيــل الكلــم بعضهــا مــن بعــض جامــع لرشائــط
التجويــد والتقويــم( )20والرتتيــل يكــون للتدبــر والتفكــر
واالستنباط( )21فالرتتيل :هو كيفية لقراءة القران الكريم
وهــذه الكيفيــة املذكــورة الهــدف منهــا تدبــر القــرآن
الكريم ،اذن هي كيفية متعلقة باللفظ والصوت وهي
قــراءة القــران الكريــم قــراءة متأنيــة مــع اعطــاء كل حــرف
حقــه مــن احــكام التجويــد ومراعــات مخــارج الحــروف
وهذا يساعد عىل تدبر معاين كتاب الله تعاىل وهذه
القــراءة أمــر اللــه تعــاىل بهــا فقــالَ { :و َرتِّــلِ الْ ُقـ ْرآ َن ت َ ْرتِيـ ًـا}
( ،)22يقول السيوطي( :فيه استحباب ترتيل القراءة وأنه
أفضل من الهذرمة( ،)24( )23ويقول املفرسون يف تفسري
ِيل :الرتتيل هو التمهل واملد
هذه اآلية ( َو َرتِّلِ الْ ُق ْرآ َن تَ ْرت ً
وإشــباع الحــركات وبيــان الحــروف ،وذلــك معــن عــى
التفكــر يف معــاين القــرآن ،بخــاف الهــذر الــذي ال يفقــه
صاحبــه مــا يقــول ،وكان رســول اللــه ﷺ يقطّــع قراءتــه
حرفــا حرفــا وال مي ـ ّر بآيــة رحمــة إال وقــف وســأل ،وال مي ـ ّر
()25
بآيــة عــذاب إال وقــف وتع ـ ّوذ)
وهذا الرتتيل يف قراءة القرآن الكريم إمنا هو كيفية
متعلقة باللفظ والصوت بالنسبة للعبد ،ولكن هناك
آيــة اخــرى يقــول اللــه تعــاىل فيهــاَ { :وقَـ َ
ـال ال َِّذيـ َن كَ َفـ ُروا
لَ ـ ْولَ نُ ـ ِّز َل َعلَيْ ـ ِه الْ ُق ـ ْرآ ُن ُج ْملَ ـ ًة َو ِ
اح ـ َد ًة كَ َذلِـ َ
ـت ِب ـ ِه
ـك لِ ُنثَبِّـ َ
()26
فُـ َؤا َد َ
ك َو َرتَّلْ َنــا ُه ت َ ْرتِيـ ًـا}

فكيــف يعقــل أ ْن يكــون الرتتيــل هنــا مبعنــى كيفيــة
معينة لقراءة القران الكريم تنزه لله تعاىل ا ْن يقرأ القرآن
الكريــم بصــوت او تلفــظ.
فمعنــى هــذه اآليــة هــو اعــراض مــن الكفــار بقولهــم
هــا نــزل القــرآن عــى محمــد ﷺ يف وقــت واحــد ،فبــن
تعــاىل بأنــه :أنزلــه متفرقــا ،ليقــوي بــه قلــب النبــي ﷺ
فيــزداد بصــرة ،وذلــك أنــه إذا كان يأتيــه الوحــي متجــددا
يف كل أمــر وحادثــة كان ذلــك أزيــد يف بصريتــه وأقــوى
()27
لقلبــه
وقولــه تعــاىل { َو َرتَّلْ َنــا ُه تَ ْرتِيــا} فيفــر عــى اقــوال:
قال ابن عباس :بيناه تبيينا( ،)28وقال السدي :فصلناه
تفصيال( ،)29وقال مجاهد :بعضه يف إثر ( )30بعض (.)31
يقــول ا بــن عا شــور(:أي أنزلنــاه من ّج ـاً ورتَّلنــاه،
ـن
والرتتيــل يوصــف بــه الــكالم إذا كان حســن التأليــف بـ ّ
الداللــة ،والرتتيــل يجــوز أن يكــون حالــة لنــزول القــرآن ،أي
منسقاً يف ألفاظه ومعانيه غري مرتاكم فهو
ن ّزلناه مف ّرقاً ّ
مف ـ ّرق يف الزمــان فــإذا ك ُمــل إنــزال ســورة جــاءت آياتهــا
مرتبــة متناســبة كأنهــا أُنزلــت جملــة واحــدة ،ومفـ ّر ٌق يف
مفصــل واضــح) (..)32
التأليــف بأنــه
ّ
والصلة بني البيان وبني التفريق :أن السورة أو اآلية
عنــد مــا تنــزل مــع الحادثــة أو قبلهــا مبــارشة ،أو بعدهــا
أو معهــا ،فــإن ذلــك أدعــى إىل الفهــم ،وأقــوى ملعرفــة
الحكمــة(.)33
واإلنــزال حســب الوقا ئــع واألغــراض ادخــل يف
التأييد اإللهي َولهذه الحكمة العلية واملصلحة السنية
ِيل تدريجيا شيئا
قد َرتَّلْنا ُه وتلوناه لك وقرأناه عليك تَ ْرت ً
بعد يشء عىل الرتاخي والتؤدة يف عرض عرشين سنة
او ثــاث وعرشيــن(.)34
فالرتتيــل يف اصطــاح القــرآن إمــا مبعنــى قــراءة
القــرآن الكريــم بتــأين وهوكيفيــة معينيــة متعلقــة بقــراءة
العبــد للقــرآن الكريــم او هــو انــزال القــرآن مفرقــا ومبينــا
وهــو فعــل متعلــق باللــه تعــاىل
ويــرى الباحــث :بــأ َّن ترتيــل اللــه تعــاىل للقــرآن

الكريــم هــو انزالــه مفرقــا حســب االحــداث التــي تعــرض
املجتمــع ،وهــذا االنــزال املفــرق ينــزل يف بيــان واضــح
وبقــدر الحاجــة حســب الحــدث الواقــع ،فقــد تنــزل ايــة
تعالــج جــزءا مــن املوضــوع ثــم بعــد فــرة اخــرى تنــزل ايــة
اخــرى تعالــج جــزءا اخــر مــن نفــس املوضــوع كــا يف
معالجــة تحريــم الخمــر ،فــان اآليــات التــي عالجــت هــذا
املوضــوع الواحــد نزلــت بشــكل مرتــل اي مفــرق عــر
ازمنــة مختلفــة وبأمــور مختلفــة وقــد تنــزل آيــات مختلفــة
تعالــج مواضيــع مختلفــة
املطلــب الثالــث :قاعــدة الرتتيل (قا عــدة
التكامــل) :بعــد الــذي مــر يف مســالة الرتتيــل تســتخرج
قاعــدة يف كيفيــة ترتيــل القــران بحســب معنــى الرتتيــل
يف اللغــة وبحســب اســتعامله يف القــران الكريــم ومــن
خالل قاعدة الرتتيل تخرج قاعدة للتكامل بني املعنى
واملفهــوم وبيــان هــذه القاعــدة كــا يــي:
ترتيــل القــران مــن اللــه تعــاىل هــو انــزال اآليــات
بحسب االحداث ثم ترتيبها يف مواضع معينه بحسب
السور فقد تجمع السورة آيات مختلفة نزلت يف ازمنة
مختلفة تعالج حوادث مختلفة وهذا الرتتيب توقيفي
مــن اللــه تعــاىل.
والرتتيــل مــن العبــد هــو قــراءة القــران الكريــم بشــكل
متــأين وهــذا يف مســتوى اللفــظ والقــراءة
وامــا الرتتيــل يف مســتوى املعنــى واملفهــوم فهــو
جمع اآليات املختلفة التي تتحدث عن موضوع واحد
والتي نزلت بأزمنة مختلفة وجمعها مع بعضها البعض،
فــكل ايــة تعطــي معنــى وجزئــا مــن الصــورة اىل أن تكتمــل
الصورة ثم يؤدي جمع اآليات املختلفة االنزال املتحدة
املوضــوع اىل اكتــال املفهــوم ،وهــذا املفهــوم هــو
الذي ميثل الصورة الكاملة بعد جمع اآليات املختلفة
االنــزال املتحــدة املوضــوع وهــو التكامــل بــن املعنــى
واملفهــوم فاملعنــى عــى جميــع انواعــه( :معجمــي،
وظيفــي ،داليل) يؤخــذ مــن كل آيــة واملفهــوم يؤخــذ مــن
جمــع اآليــات املختلفــة املعــاين املتحــدة املوضــوع
جملة كرياال
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وهــو معنــى تقبلــه اللغــة ،فثغــر مرتــل اي ان االســنان
مجتمعــة وبينهــا فــراغ واالســنان مختلفــة بأنواعهــا متحــدة
مبوضوعهــا ،فأمــر اللــه جــاء بلفــظ الرتتيــل وهــو جمــع
االشــياء املختلفــة يف ذاتهــا املتحــدة يف موضوعهــا
ولذلــك نقــول رتــل مــن الحيوانــات اي حيوانــات مختلفــة
يف نوعهــا ومتحــدة يف جنســها وهــو الحيــوان

املطلب الرابع منوذج تطبيقي يف التكامل بني
املعنى واملفهوم
التكامل بني التقبل من والتقبل عن يف القرآن الكريم

اوال :التقبــل مــن :يقــول تعــاىلَ { :وإِ ْذ يَ ْرفَـ ُع إِبْ َرا ِهيـ ُم
الْ َق َوا ِع ـ َد ِم ـ َن الْبَيْـ ِ
يل َربَّ َنــا تَ َقبَّـ ْـل ِم َّنــا إِنَّـ َ
ـك
ـت َوإِ ْسـ َـا ِع ُ
الس ـ ِمي ُع الْ َعلِي ـ ُم } ( )35ففــي مســتوى املعنــى
أَنْـ َ
ـت َّ
املعجمي التقبل :هو قبول اليشء عىل وجه يقتيض
ثوابا( )36ويف مستوى املعنى الوظيفي والداليل ففي
اآليــة إضــار أي ويقــوالن :ربنــا تقبــل منــا بناءنــا إنــك أنــت
()37
الســميع لدعائنــا العليــم بنياتنــا
وقولــه تعــاىل { َو َمــا َم َن َع ُهـ ْم أَ ْن تُ ْق َبـ َـل ِم ْن ُهـ ْم نَ َفقَاتُ ُهـ ْم
إِ َّل أَنَّ ُه ْم كَ َف ُروا بِاللَّ ِه َو ِب َر ُسولِ ِه} ( )38ففي مستوى املعنى
املعجمي مر قبل قليل ويف مستوى املعنى الوظيفي
()39
والداليل :اآلية تعليل لعدم قبول نفقاتهم بكفرهم
وداللــة حــرف الجــر مــن الــذي هــو البتــداء الغايــة يعطــي
التقبــل مــن الشــخص مبــارشة مــن دون واســطة وهــذه
كلــه يف مســتوى املعنــى بكافــة انواعــه
ثانيــا :التقبــل عن :قــال تعــاىل{ :أَلَـ ْم يَ ْعلَ ُمــوا أَ َّن اللَّ َه
ُهـ َو يَ ْقبَـ ُـل التَّ ْوبَـ َة َعـ ْن ِعبَــا ِد ِه } ( )40وقــال تعــاىل { أُولَ ِئـ َ
ـك
()41
سـ َن َمــا َع ِملُــوا }
ال َِّذيـ َن نَتَ َق َّبـ ُـل َع ْن ُهـ ْم أَ ْح َ
اختلــف املفــرون يف داللــة معنــى عــن :فمنهــم
مــن يــرى أ َّن مــن هنــا مبعنــى عــن مثــل أخذتــه منــك،
()42
وأخذته عنك و مثل ال صدقة إال عن غنى ومن غنى
ومنهــم مــن يــرى أَّن هنــاك فــرق بــن معنــى مــن
وعن ،ولعل عن يف هذا املوضع أبلغ؛ أل َّن فيه تبشــر
القبــول للتوبــة مــع تســهيل ســبيلها ،وقيــل لفظــة عــن
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تشــعر ببعــد مــا ،تقــول جلــس عــن ميــن األمــر أي مــع
نوع من البعد( ،)43وعن عباده يفيد أن التائب يجب أن
يعتقــد يف نفســه أنــه صــار مبعــدا عــن قبــول اللــه تعــاىل
لــه بســبب ذلــك الذنــب ،ويحصــل لــه انكســار العبــد
الــذي طــرده مــواله ،وبعــده عــن حــرة نفســه ،فلفظــة
عــن كالتنبيــه عــى أنــه ال بــد مــن حصــول هــذا املعنــى
للتائب( )44وهذا كله يف مستوى املعنى بكافة انواعه
ويــرى الباحــث :بــأ َّن هنــاك فــرق شاســع بــن مــن
وعــن فمــن تعطــي معنــى قبــول العمــل مــن الشــخص
نفســه وعــن تــدل عــى املجــاوزة وتعنــي قبــول العمــل
عــن الشــخص ولكــن بشــكل غــر مبــارش فقــد يدعــو
املسلم ألخيه املسلم بظهر الغيب فيغفر ذنبه ويقبل
توبتــه عــن طريــق دعــاء اخيــه لــه او دعــاء املالئكــة فعنــد
جمــع اآليــات املختلفــة االنــزال يف االوقــات املختلفــة
املتحــدة املوضــوع ينتــج تكامــل بــن املعنــى عىل كافة
مستوياته فيؤدي اىل تكامل مفهوم كامل عن موضوع
تقبل العمل الصاح وعدم تقبله وكيفيته وطرقه وكل ما
يتعلق به وكل ذلك عن طريق قاعدة الرتتيل او قاعدة
التكامــل بــن املفهــوم واملعنــى
واآليــة التــي تنبــه عــى هــذا التكامــل هــي قولــه
تعــاىل{ :حــم* تَ ْن ِزيـ ُـل الْ ِكتَـ ِ
ـاب ِم ـ َن اللَّ ـ ِه الْ َع ِزي ـ ِز الْ َعلِيــمِ
ب شَ ـ ِـد ِ
ـاب ِذي
* غَا ِف ـ ِر ال َّذنْـ ِ
يد الْ ِع َقـ ِ
ـب َوقَا ِبــلِ التَّ ـ ْو ِ
الطَّ ـ ْو ِل َل إِلَ ـ َه إِلَّ ُه ـ َو إِلَ ْي ـ ِه الْ َم ِ
ر *} ( )45اي غافــر
صـ ُ
الذنــب ســاتر ذنــب املؤمنــن وقابــل التــوب قابــل توبــة
الراجعــن شــديد العقــاب عــى املخالفــن ذى الطــول
()46
ذي الفضل عىل العارفني أو ذي الغنى عني الكل
اي يغفــر ذ نــب العبــد عــن طر يــق التقبــل عنــه
بواســطة االخــر :مــن دعــاء لــه او عملــه صالــح يشــفع لــه
ويقبــل توبتــه عــن طريــق التقبــل منــه مبــارشة

الخامتة وابرز النتائج

بعــد االنتهــاء مــن خــوض غــار هــذا البحــث نوضــح اهــم
النتائــج وكــا يــي:

1 .1املعنــى هــو املفهــوم مــن ظاهــر اللفــظ او مــا
يفهم من اللفظ وهو انواع املعنى املعجمي:
وهو الذي يدور املعجم حوله إيضا ًحا ورش ًحا،
واملعنــى الوظيفــي :وهــو وظيفــة الجــزيء
التحليــي يف النظــام أو يف الســياق عــى حــد
ســواء واملعنــى الــداليل :وهــو حاصــل الجمــع
بــن ملعنــى املقــايل واملعنــى املقامــي
2 .2املفهــوم هــو الصــورة الذهنيــة ســواء وضــع،
بإزائهــا األلفــاظ أو ال ،او هــو مــا دل عليــه اللفــظ
ال يف محل النطق واملراد به هو جمع املعاين
املختلفــة ا لــورود املتحــد املوضــوع عــى
اختــاف انواعهــا وتكــون النتيجــة هــي املفهــوم
الكامــل ملوضــوع معــن
3 .3قا عــد التكا مــل هــي جمــع املعــاين عــى
اختــاف انواعهــا الــواردة يف نصــوص القــران
الكريــم النازلــة يف اوقــات مختلفــة املتحــدة

مبوضــع واحــد يــودي هــذا الجمــع اىل مفهــوم
متكامــل يعــر عــن مــراد اللــه تعــاىل وعــن مفهوم
القــران الكريــم وهــذا مــا يقصــد بــه الرتتيــل الذي
هــو جمــع املتشــابهات مــن حيــث املوضــوع
املختلفــات مــن حيــث الــورود يف موضــع واحــد
4 .4جميــع اآليــات الــواردة يف القــران الكريــم تعطــي
صــورا جزئيــا ملوضــوع معــن فــاذا اردنــا فهــم
مفاهيــم القــران الكريــم واعطــاء صــورة كاملــة
متثل االسالم والدين وجب علينا جمع اآليات
املختلفــة الــورود املتحــدة املوضــوع للخــروج
مبفهوم كامل عن اي موضوع معني مثال جمع
آيات التوحيد للخروج مبفهوم التوحيد وجمع
آيــات املــرأة للخــروج مبفهــوم كامــل حــول املرأة
وجمــع آيــات التوبــة للخــروج مبفهــوم كامــل عــن
التوبــة وهكــذا

املصادر واملراجع
•األمني ،محمد بن سيدي محمد،

1 )1الوجيــز يف حكــم تجويــد الكتــاب العزيــز ،ط ،1مكتبــة العلــوم
والحكــم ،املدينــة املنــورة 1422 ،ه ـ  2002 -م.

املرعشــي ،ط 1دار إحيــاء الــراث العــريب – بــروت 1418 ،هــ.

•متام حسان (ت 2432 :هـ)

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

•أبــو الــركات النســفي ،عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــود حافــظ

(د.ت).

2 )2مــدارك التنز يــل وحقا ئــق التأو يــل ،تحقيــق :يوســف عــي

2006م.

الديــن( ،ت710 :هــ)

بديــوي ،ط :1دار الكلــم الطيــب ،بــروت 1419 ،ه ـ  1998 -م.

•البغــوي ،محيــي الســنة ،أبــو محمــد الحســن بــن مســعود
(ت510 :هــ)

3 )3معــامل التنزيــل يف تفســر القــرآن ،تحقيــق :محمــد عبــد اللــه
النمر  -عثامن جمعة ضمريية  -سليامن مسلم الحرش ،ط،4
دار طيبــة 1417 ،ه ـ  1997 -م.

•البيضــاوي ،نــارص الديــن أبــو ســعيد عبــد اللــه بــن عمــر بــن محمد
الشريازي (ت685 :هـ)

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

6 )6اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا ،ط ،5عــامل الكتــب1427 ،هــ-
•ابــن الجــزري ،شــمس الديــن أبــو الخــر ،محمــد بــن محمــد بــن
يوســف (ت 833 :هــ)

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

•ابــن جــزي ،أبــو القاســم ،محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد
اللــه ،الكلبــي الغرناطــي (ت741 :هــ)

8 )8التســهيل لعلــوم التنزيــل ،تحقيــق :عبــد اللــه الخالــدي ،ط1
رشكــة دار األرقــم بــن أيب األرقــم – بــروت 1416 ،،ه ـ

•الجوهري ،أبو نرص إسامعيل بن حامد( ،ت393 :هـ)

جملة كرياال
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9 )9الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،تحقيــق :أحمــد عبــد
الغفــور عطــار ،ط ،4دار العلــم للماليــن  -بــروت1407 ،
هـ 1987 -م.

•ح َّوى ،سعيد بن محمد ديب بن محمود(ت 1409 :هـ)

1010األساس يف التفسري ،ط ،6دار السالم  -القاهرة 1424 ،هـ.

•أبــو حيــان األندلــي ،محمــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن
حيــان أثــر الديــن (ت745 :هــ)

1111البحــر املحيــط يف التفســر ،تحقيــق :صدقــي محمــد جميــل،
ط 1دار الفكــر – بــروت 1420 ،هــ.

•الخليل ،أبو عبد الرحمن بن أحمد بن عمرو بن متيم الفراهيدي
البرصي (ت170:هـ)

1212العــن ،تحقيــق :مهــدي املخزومــي ،إبراهيــم الســامرايئ ،دار
ومكتبــة الهــال(،د.ت).

•الرمــاين ،أبــو الحســن عــي بــن عيــى بــن عــي بــن عبــد اللــه،
(ت 384 :هــ)

1313رســالتان يف اللغــة ،تحقيــق :إبراهيــم الســامرايئ ،دار الفكــر -
عــان1984 ،م

•ال َّزبيــدي ،مح ّمــد بــن مح ّمــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني ،أبــو
الفيــض( ،ت1205 :هــ)

1414تاج العروس من جواهر القاموس ،دار الهداية(،د.ت).

•السمرقندي ،أبو الليث نرص بن محمد بن إبراهيم السمرقندي
الفقيــه الحنفــي( ،ت373 :هــ) بحــر العلــوم ،تحقيــق :محمــود

مطرجــي ،دار الفكــر  -بــروت( ،د.ت).

1818اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،تحقيــق :محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم،
ط ،1الهيئة املرصية1394 ،هـ 1974 -م.

•الشــوكاين ،محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد اللــه اليمنــي
(ت1250 :هــ)

1919فتــح القديــر ،ط1دار ابــن كثــر ،دار الكلــم الطيــب  -دمشــق،
بــروت 1414 ،هــ.

•الشيخ علوان ،نعمة الله بن محمود النخجواين( ،ت 920هـ)

2020الفواتــح اإللهيــة واملفاتــح الغيبيــة املوضحــة للكلــم القرآنيــة
والحكــم الفرقانيــة ،ط 1دار ركايب ،الغوريــة ،مــر1419 ،
ه ـ  1999 -م.

•الشريازي ،ابن ايب مريم ،ابو عبدالله نرص بن عيل(،ت565:ه)

2121املوضــح يف وجــوه القــراءات وعللهــا ،تحقيــق :عبــد الرحيــم
الطرهــوين ،ط ،1دار الكتــب العلميــة ،بــروت – لبنــان،
2009م.

•ابــن عاشــور ،محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر
التونــي (ت1393 :هــ)

2222تحريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســر
الكتــاب املجيــد ،الــدار التونســية ،تونــس 1984 ،هــ.

•ابــن عطيــة ،أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بن
متام األندليس املحاريب (ت542 :هـ)

2323املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،تحقيق :عبد السالم
عبــد الشــايف محمــد ،ط1دار الكتــب العلميــة – بــروت،

 1422هــ.

•الســمعاين ،أبواملظفــر ،منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار

•الفريوزآبــادى ،مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب( ،ت:

1515تفســر القــرآن ،تحقيــق :يــارس بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس بــن

2424القا مــوس املحيــط ،تحقيــق :مكتــب تحقيــق ا لــراث يف

املــروزى التميمــي( ،ت489 :هــ)

غنيــم ،ط ،1دار الوطــن ،الريــاض1418 ،هــ1997 -م.

•الســنييك ،زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا األنصــاري ،زيــن
الديــن أبــو يحيــى (ات926 :هــ)

1616الحــدود األنيقــة والتعريفــات الدقيقــة ،تحقيــق :د .مــازن
املبــارك ،ط ،1دار الفكــر املعــارص  -بــروت 1411 ،ه.

•ابــن ســيده ،أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل املــريس( ،ت:
458هــ)

1717املحكــم واملحيــط األعظــم ،تحقيــق :عبــد الحميــد هنــداوي،
ط :1دار الكتــب العلميــة  -بــروت 1421 ،ه ـ  2000 -م.

•السيوطي ،عبد الرحمن بن أيب بكر ،جالل الدين (ت911 :هـ)
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817هـ)

العرقســويس ،ط،8
مؤسســة الرســالة بــإرشاف :محمــد نعيــم
ُ
مؤسســة الرســالة ،بــروت – لبنــان 1426 ،ه ـ  2005 -م.

•القرطبــي ،أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أيب بكــر بــن فــرح
األنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن (ت671 :هــ)

2525الجامــع ألحــكام القــرآن ،تحقيــق :أحمــد الــردوين وإبراهيــم
أطفيــش ،ط 2دار الكتــب املرصيــة – القاهــرة1384 ،ه ـ -
 1964م.

•ال ِق َّنوجــي ،أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان بــن حســن بــن عــي
ابــن لطــف اللــه الحســيني البخــاري (ت 1307هــ)

2626فتـ ُـح البيــان يف مقاصــد القــرآن ،راجعــهَ :عبــد اللــه بــن إبراهيــم

صي ـدَا  -بَــروت 1412 ،ه ـ -
األنصــاري ،امل َكتبــة العرصيَّــةَ ،
َ

•النــووي ،أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن رشف الديــن( ،ت:

•الكفــوي ،أيــوب بــن مــوىس الحســيني القرميــي ،أبــو البقــاء

2929التبيان يف آداب حملة القرآن ،تحقيق :محمد الحجار ،ط،3

2727الكليــات معجــم يف املصطلحــات والفــروق اللغويــة ،تحقيــق:

•الواحــدي ،أبــو الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي

 1992م.

الحنفــي( ،ت1094 :هــ)

عدنان درويش  -محمد املرصي ،مؤسسة الرسالة – بريوت،

1998م.

676هــ)

دار ابن حزم ،بريوت – لبنان 1414 ،،هـ  1994 -م

النيســابوري ،الشــافعي (ت468 :هــ)

3030الوســيط يف تفســر القــرآن املجيــد ،تحقيــق وتعليــق :الشــيخ

•املنــاوي ،زيــن الديــن محمــد املدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج

عــادل أحمــد عبــد املوجــود ،الشــيخ عــي محمــد معــوض،

2828التوقيــف عــى مهــات التعاريــف ،ط ،1عــامل الكتــب ،مــر-

الجمــل ،الدكتــور عبــد الرحمــن عويــس ،ط ،1دار الكتــب

الدكتــور أحمــد محمــد صــرة ،الدكتــور أحمــد عبــد الغنــي

العارفــن بــن عــي بــن زيــن العابديــن القاهــري (ت1031 :هــ)

العلميــة ،بــروت – لبنــان 1415 ،ه ـ  1994 -م.

القاهرة1410 ،هـ1990-م.

الهوامش
1

2

ينظر :ال َّزبيدي ،مح ّمد بن مح ّمد بن عبد الرزّاق الحسيني ،أبو
الفيــض( ،ت1205 :هــ) ،تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس،

دار الهدايــة(،د.ت)122/39 ،

() :ينظــر :الجوهــري ،أبــو نــر إســاعيل بــن حــاد( ،ت:

393هــ) ،الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،تحقيــق :أحمــد

عبــد الغفــور عطــار ،ط ،4دار العلــم للماليــن  -بــروت1407 ،
3

هـ  1987 -م2440/6 ،

ينظر :الكفوي ،أيوب بن موىس الحسيني القرميي ،أبو البقاء
الحنفــي( ،ت1094 :هــ) ،الكليــات معجــم يف املصطلحــات

والفــروق اللغويــة ،تحقيــق :عدنــان درويــش  -محمــد املــري،
4

5
6

مؤسســة الرســالة – بــروت1998 ،م860 .

ينظــر :الرمــاين ،أبــو الحســن عــي بــن عيــى بــن عــي بــن عبــد

اللــه( ،ت 384 :هــ) ،رســالتان يف اللغــة ،تحقيــق :إبراهيــم
الســامرايئ ،دار الفكــر  -عــان1984 ،م74 ،

ينظر :الزبيدي ،تاج العروس122/39 ،

العربيــة معناهــا ومبناهــا

ط ،5عامل الكتب(،د.ت)1427 ،هـ2006-م41 ،

 10ينظر متام حسان مناهج البحث يف اللغة342 ،182 ،
 11ينظر :الجوهري ،الصحاح 2005/5

 12ينظر :ا الزبيدي ،تاج العروس224/33 ،
 13ينظر :الكفوي ،الكليات860 ،

 14ينظر :السنييك ،زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري،
زين الدين أبو يحيى (ات926 :هـ) ،الحدود األنيقة والتعريفات

الدقيقة ،تحقيق :د .مازن املبارك ،ط ،1دار الفكر املعارص
 -بريوت 1411 ،ه80 ،؛ الكفوي ،الكليات860 ،

 15ينظــر :املنــاوي ،زيــن الديــن محمــد املدعــو بعبــد الــرؤوف
بــن تــاج العارفــن بــن عــي بــن زيــن العابديــن القاهــري (ت:
1031هــ) ،التوقيــف عــى مهــات التعاريــف ،ط ،1عــامل

الكتــب ،مرص-القاهــرة1410 ،هــ1990-م309 ،

 16ينظر :الفريوزآبادى ،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب،

ينظــر :الجوهــري ،الصحــاح 2440/6؛ الزبيــدي ،تــاج العــروس،

(ت817 :هــ) ،القامــوس املحيــط

7

ينظر :متام حسان(،ت 2432 :هـ) ،مناهج البحث يف اللغة،

العرقســويس ،ط ،8مؤسســة الرســالة ،بــروت –
محمــد نعيــم
ُ

8

ينظر :متام حسان مناهج البحث يف اللغة،194 ،354 ،28 ،

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

9

ينظر :متام حسن ،مناهج البحث يف اللغة20 ،339 ،؛ اللغة

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

122/39

مكتبــة األنجلــو املرصيــة ،القاهــرة( ،د.ت)239 ،224 ،

39

تحقيق :مكتب تحقيق الرتاث يف مؤسســة الرســالة بإرشاف:
لبنــان 1426 ،ه ـ  2005 -م.1003/1 ،

الفراهيــدي البــري (ت170:هــ) ،العــن ،تحقيــق :مهــدي

جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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113/8؛ ابــن ســيده ،أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل املــريس،

(ت458 :هــ) ،املحكــم واملحيــط األعظــم ،تحقيــق :عبــد
الحميــد هنــداوي ،ط :1دار الكتــب العلميــة  -بــروت1421 ،

ه ـ  2000 -م474/9 ،

 18ينظر :الزبيدي ،تاج العروس33/29 ،

املرعشــي ،ط 1دار إحيــاء الــراث العــريب – بــروت1418 ،

هــ255/5 ،

 26سورة الفرقان ،اآلية32 :

 27ينظــر :الواحــدي ،أبــو الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن
عــي ،النيســابوري ،الشــافعي (ت468 :هــ) ،الوســيط يف

 19ينظــر :ابــن الجــزري ،شــمس الديــن أبــو الخــر ،محمــد بــن محمد

تفســر القــرآن املجيــد ،تحقيــق وتعليــق :الشــيخ عــادل أحمــد

عــي محمــد الضبــاع (املتــوىف  1380هــ) ،املطبعــة التجاريــة

محمد صرية ،الدكتور أحمد عبد الغني الجمل ،الدكتور عبد

بن يوسف (ت 833 :هـ) ،النرش يف القراءات العرش ،تحقيق:
الكــرى( ،د.ت) 209/1

 20ينظــر :الشــرازي ،ابــن ايب مريــم ،ابــو عبداللــه نــر بــن عــي،
املوضــح يف وجــوه القــراءات وعللهــا(،ت565:ه) ،تحقيــق:

عبــد الرحيــم الطرهــوين ،ط ،1دار الكتــب العلميــة ،بــروت
– لبنــان2009 ،م110 ،؛ األمــن ،محمــد بــن ســيدي محمــد،
الوجيــز يف حكــم تجويــد الكتــاب العزيــز ،ط ،1مكتبــة العلــوم

والحكــم ،املدينــة املنــورة 1422 ،ه ـ  2002 -م27/1 ،

 21ينظر :الســيوطي ،عبد الرحمن بن أيب بكر ،جالل الدين (ت:
911هــ) ،اإلتقــان يف علــوم القــرآن

عبــد املوجــود ،الشــيخ عــي محمــد معــوض ،الدكتــور أحمــد
الرحمــن عويــس ،ط ،1دار الكتــب العلميــة ،بــروت – لبنــان،
 1415ه ـ  1994 -م340/30 ،

 28ينظــر :أبــو الــركات النســفي ،عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــود
حافظ الدين( ،ت710 :هـ) ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل،

تحقيق :يوسف عيل بديوي ،ط :1دار الكلم الطيب ،بريوت،
 1419ه ـ  1998 -م 536/2

 29ينظــر :الســمعاين ،أبــو املظفــر ،منصــور بــن محمــد بــن عبــد
الجبــار ابــن أحمــد املــروزى التميمــي( ،ت489 :هــ) ،تفســر

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

تحقيــق :محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،ط ،1الهيئــة املرصيــة،

ط ،1دار الوطــن ،الريــاض1418 ،هــ1997 -م18/14 ،

العــر209/1 ،

فــرح األنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن (ت671 :هــ) ،الجامــع

1394هـ 1974 -م346/1 ،؛ بن الجزري ،النرش يف القراءات

 22ينظر :الجوهري ،الصحاح 2005/5
 23ينظر :سورة املزمل ،اآلية4 :

 24وهــي االرساع املفــرط يف قــراءة القــرآن الكريــم وهــو منهــي عنــه،
ينظــر :النــووي أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن رشف الديــن،

(ت676 :هــ) التبيــان يف آداب حملــة القــرآن ،تحقيــق :محمــد
الحجار ،ط ،3دار ابن حزم ،بريوت – لبنان 1414 ،،هـ 1994 -

م 90؛ الجوهــري ،الصحــاح2057/5 ،

 25ينظــر :ابــن جــزي أبــو القاســم ،محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن
عبــد اللــه ،الكلبــي الغرناطــي (ت741 :هــ) التســهيل لعلــوم
التنزيــل ،تحقيــق :عبــد اللــه الخالــدي ،ط 1رشكــة دار األرقــم

بــن أيب األرقــم – بــروت 1416 ،،هــ423/2 ،؛ البغــوي ،محيــي
الســنة ،أبــو محمــد الحســن بــن مســعود (ت510:هــ) ،معــامل
التنزيــل يف تفســر القــرآن ،تحقيــق :محمــد عبــد اللــه النمــر -

عثــان جمعــة ضمرييــة  -ســليامن مســلم الحــرش ،ط ،4دار

طيبــة 1417 ،ه ـ  1997 -م250/8 ،؛ البيضــاوي ،نــارص الديــن

أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشريازي (ت685 :هـ)،

أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل ،تحقيــق :محمــد عبــد الرحمــن
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لا نآرقلا يف ميهافملاو يناعملا لماكت

 30ينظــر :القرطبــي ،أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أيب بكــر بــن
ألحكام القرآن ،تحقيق :أحمد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،ط2

دار الكتب املرصية – القاهرة1384 ،هـ  1964 -م29/13 ،؛
البيضــاوي ،انــوار التنزيــل123/4 ،

 31ينظر :البغوي ،معامل التنزيل83/6 ،؛ السمرقندي ،أبو الليث
نــر بــن محمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي الفقيــه الحنفــي،
(ت373 :هــ) ،بحــر العلــوم ،تحقيــق :محمــود مطرجــي ،دار
الفكر  -بريوت( ،د.ت)537/2 ،؛ الشــوكاين ،محمد بن عيل

بــن محمــد بــن عبــد اللــه اليمنــي (ت1250 :هــ) ،فتــح القديــر،

ط1دار ابــن كثــر ،دار الكلــم الطيــب  -دمشــق ،بــروت1414 ،

هــ86/4 ،

 32ينظر :ابن عاشور ،محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر
التونيس (ت1393 :هـ) ،تحرير املعنى السديد وتنوير العقل
الجديــد مــن تفســر الكتــاب املجيــد ،الــدار التونســية ،تونــس،

 1984هـ20/19 ،

 33ينظــر :حـ َّوى ،ســعيد بــن محمــد ديــب بــن محمــود(ت1409 :
هـ) ،األساس يف التفسري ،ط ،6دار السالم  -القاهرة1424 ،

هــ3864/7 ،

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

الشــايف محمــد ،ط1دار الكتــب العلميــة – بــروت1422 ،

القرآنيــة والحكــم الفرقانيــة ،ط 1دار ركايب ،الغوريــة ،مــر،

بــن يوســف بــن حيــان أثــر الديــن (ت745 :هــ) ،البحــر املحيــط

920هــ) ،الفواتــح اإللهيــة واملفاتــح الغيبيــة املوضحــة للكلــم
 1419ه ـ  1999 -م 27/2

 35سورة البقرة ،اآلية127:

 36ينظر :الزبيدي ،تاج العروس209/30 ،
 37ينظر :البغوي ،معامل التنزيل150/1 ،
 38سورة التوبة ،اآلية54:

 39ينظر :ابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل340 ،
 40سورة التوبة ،اآلية104:

 41سورة االحقاف ،اآلية16:

 42ينظــر :ابــن عطيــة ،أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد
الرحمــن بــن متــام األندلــي املحــاريب (ت542 :هــ) ،املحــرر

الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز ،تحقيــق :عبــد الســام عبــد

هــ79/3 ،؛ أبــو حيــان األندلــي ،محمــد بــن يوســف بــن عــي
يف التفســر ،تحقيــق :صدقــي محمــد جميــل ،ط 1دار الفكــر

– بــروت 1420 ،هــ501/5 ،

 43ينظــر :ال ِق َّنوجــي ،أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان بــن حســن
بــن عــي ابــن لطــف اللــه الحســيني البخــاري (ت 1307هــ)،

فتـ ُـح البيــان يف مقاصــد القــرآن ،راجعــهَ :عبــد اللــه بــن إبراهيــم

صي ـدَا  -بَــروت 1412 ،ه ـ -
األنصــاري ،امل َكتبــة العرصيَّــةَ ،
َ
 1992م390/5 ،

 44ينظر :الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب140/16 ،
 45سورة غافر ،اآلية3-1 :

 46ينظــر :النســفي ،مــدارك التنزيــل197/3 ،؛ الفخــر الــرازي،
مفاتيــح الغيــب484/27 ،

جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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اخلطاب ال ِّل�ساين وتفريعاته املفهوم ّية وامل�صطلح ّية
 نحو تكري�س املَنحَ ى االب�ستيمولوجي-د .يوسف مقران

مدير مخرب املامرسات الثقافية والتعليمية والتعلمية يف الجزائر

ِ
محاض ،املركز الجامعي عبد الله مرسيل ،تيبازة  -الجزائر
أستاذ

امللخص
يخص الخطاب
يل اللِّسانيّات وامل ُصطلحيّات .ذلك أ ّن املوضوع
ّ
يقع هذا املقال يف ملتقى الطّرق الجامع ملجا ْ
اللِّســاين بالدّرجــة األوىل ،أو باألحــرى الخطــاب حــول وصــف اللغــة كــا تسـلِّم جوزيــت ري ديبــوف معالِجـ ًة إيّــاه مــن
زاويــة اللغــة الواصفــة .ســنتناوله بدورنــا مــن منظــور التطبيــق املصطلحــي الــذي حظــي باهتاممنــا منــذ عــر ســنوات.
لــذا فقــد ال يتعلَّــق األمــر فيــه مبــارش ًة باللّســانيات فحســب .هــذا ،وإن كان عملنــا تبعـاً للعنــوان املختــار لـه ســيضط ّرنا
ـات احتفظــت عــى كيــان هــذا العلــم الــذي أصبحــت تقاليـدُه ِ
إىل قلــب كثـرٍ مــن صفحـ ٍ
راســخ ًة بشــكل يســمح اآلن
ـاب ميكــن َوسـ ُمه
للـدَّرس امل ُصطلحــي أن ينظــر يف نتائــج تفـ ّرع اللّســانيات نفســها تف ّرعـاً ولّــد ال ّنــزوع نحــو إنشــاء خطـ ٍ
ِمــن هــذه ال ّناحي ـ ة باللِّســاين ،أي يتعلَّــق مبــا يرتتّــب عليــه مــن ال ّنزعــة التّفريعيّــة ذاتهــا ،وكذلــك مــن حيــث األســباب
والتداعيات؛ مع العلم أيضاً أنّه يندرج يف إشــكالية حادّة ومزدوجة املدخل ،والســيام يف شـقّها املتعلِّق ﺑالحاجة
املاســة إىل إرفــاق البحــث اللِّســاين بالنقــد.
ّ
ِ
الواصفةالتّفريع املفهومي التفريع املصطلحيال ّنقد املصطلحي.
الكلامت املفاتيح :الخطاب اللِّساين اللِّسانيّاتاملصطلحيات اللّغة

مقدمة

ر القــرن العرشيــن
لقــد تف ّرعــت ال ّدراســات اللِّســانية عـ َ
ـب
وبع ـ َده تفرع ـاً مذ ِه ـاً حتّــى أضحــى مجالُهــا َ
ص ْعـ َ
ا ملِــراس .وا ســتغرقت تلكــم ال ِّد را ســات أغلــب
ال ّنشــاطات العلم ّيــة األكادمي ّيــة وغريهــا التــي يالَ َحــظ
التخصــص والتفـ ّرق.
أنّهــا ال تــزال تُ ِعــن يف التدفُّــق مــع
ّ
ِ
مباشة بالعنرص البرشي
وذلك ملا أصبح لها ِمن صل ٍة
والكيــان االجتامعــي ،ثـ ّم إ ّن ظاهــرة الــكالم بهــذا املعنــى
مرتبط ـ ٌة مبيادي ـ َن واســعة مــن حيــاة ال ُبعديْــن األخرييْــن.
ـاب
ومل يحــدث هــذا التفـ ّرع مــن غــر إنتــاج نــو ٍع مــن خطـ ٍ
أي مــدى يه ـ ّم وص ُفــه يف
ين ،1نتســاءل هنــا :إىل ِّ
لســا ِّ
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ـتويي ،هــا :املفهــوم واملصطلــح،
األقـ ّـل عــى مسـ ْ
كــا تقــي ال ِّدراســة املصطلحيّــة التــي ننتهجهــا يف
هــذا املقــال؟
ونفــرض أنّــه ليــس مــن الســهل االضطــاع بهــذه
امله ّمــة ِمــن غــر الضلــوع يف املعطيــات اللّســان ّية التــي
ته ـ ّم معالَجتنــا هــذه وهــي التــي نتص ـ ّور أنّهــا أن ِتجــت
بالعربيّــة وباللّغــات األجنبيّــة ـ الفرنس ـيّة واالنجليز يــة
ربــا نظــرا ً لكون ّيــة اللِّســانيات؛
عــى أقـ ِّـل تقديـ ٍر ـ وذلــك ّ
إذ كــا أفــاد املرحــوم مــازن الواعــر يف إحــدى قراءاتــه
االبســتيمولوج ّية ،فــإ ّن اللِّســانيات ذات أبعــاد عامل ّيــة.2
ربر ـ مع هذه الحالة
فبالتّايل يظهر أنّه ليس هناك ما يُ ِّ

ـ ال ّركــون إىل أمثلــة مســتقاة مــن دراســة لغــة واحــدة
فحســب .وترتســم رقعــة تأ ّمالتنــا اآلتيــة مبشــاطرة النظــرة
االبســتيمولوج ّية الشّ ــا ِملة واألصيلــة يف طبعتهــا التــي
أسســها االبســتيمولوجيون األوائــل وكــا يتز ّعمهــا جــان
ّ
3
ـدى يف
بيا جــي( ، )Jean Piagetومــا نجــد لــه صـ ً
كل ِمــن علــم االجتــاع
مجــاالت علميّــة أخــرى عــى غــرار ٍّ
وعلم االقتصاد و ِعلم إحصاء الشعوب (الدميغرافيا)،
التــي تهتـ ّم كلُّهــا باســتنباط قوانــن عا ّمــة ُي ِكــن تطبي ُقهــا
عــى حـ ٍ
خاصــة لعلّنــا نكشــف عـ ّـا خفـ َـي مــن
ـاالت
ّ
املســائل يف هــذا الشّ ــأن.4
جانب آخر ،تتح ّدد املش ِكلة بالنسبة لظا ِهرة
ومن
ٍ
التفريــع التــي نضعهــا يف املحــور ال ّرئيــي ملعالجتنــا
كل فــر ٍع نا شــئ مــن إنشــاء
هــذه ،فيــا يُق ِبــل عليــه ُّ
الخاصــة إنشــا ًء جديــدا ً ،عــى الرغــم مـ ّـا
مصطلحاتــه
ّ
يــراد بهــا مــن مقابلــة مفاهيــم متوا ِجــدة س ـلَفاً :يبــدو
أخصائ ِّيــن كانــوا أم
أ ّن هــذا ليــس أمــرا ً متاح ـاً للجميــع ـ
ّ
غريهــم .فهكــذا تشـ ّـق بحثَنــا هــذا كلَّــه أطروحـ ُة الخطــاب
اللِّســاين الــذي يُف ـ َرض أنّــه احتـ ّـل املو ِق ـ َع الــذي كان
ينبغــي ِمــن خاللــه أن يُس ـ ّمى (اللِّســانيات) فع ـاً بـ َ
ـدل
التموقُــع يف س ـ َّدة الخطــاب الــذي أصبــح مييــل بهــا
تجــاه الكتابــة الحجاج ّيــة البحتــة ،والس ـ ّيام يف العالَــم
العــريب الــذي أخــذ يشــهد ظهــور كتــب يع ّمهــا هــذه
اللّهجــة الحجاج ّيــة الخطــرة .مــن هنــا نكتفــي يف مقالنــا
هــذا بوصــف الظاهــرة ِ
واضعــن اإلصبــع عــى أســباب
التفريــع وتداعياتــه.

 .1تفريع اللّسانيات وأسبابه

بعض اللِّسانيني أ ّن َح َدث تفريع اللّسانيات
لقد ال َحظ ُ
إىل فــرو ٍع مل يســبق لهــا عه ـ ٌد بهــا قــد ال يُجــدي نفع ـاً
ـميات وتعديلهــا ِ
ٍ
واحــدة
إذا اكتفــى أتبا ُعــه بتغيــر تسـ
تلــو أخــرى إىل غايــة نشــوء الفــرع املزعــوم أو املنشــود:
مــا قــد يــؤ ّدي إىل التض ّخــم املصطلحــي بــا جــدوى
وال معنــى .وكذلــك ال يتميّــز العلــم مبج ـ ّرد اســتيعاب

أفــر ٍع تكــون قــد ض ّمــت إىل رحابــه اصطناع ًّيــا ،وذلــك
عــى ال ّرغــم مـ ّـا ُعرفــت بــه اللّســانيات مــن مردودهــا
الصعيــد املنهجــي .5أ ّمــا التفريــع الــذي يقتضيــه
عــى ّ
التطـ ّور الطّبيعــي ســواء كان رسيعـاً أم بطيئـاً ،فــا مجـ َ
ـال
الســتنكاره والتّحا مــل عليــه ،وال يحتمــل الجــدل يف
ـؤشا ً عــى وفــرة اإلنتــاج
جــدواه؛ ألنّــه يصبــح حينئـ ٍـذ مـ ِّ
وثرائــه عــى جميــع األص ِعــدة التســمويّة واملفهوم ّيــة
وال ّنظريّــة واملنهج ّيــة والتّطبيق ّيــة .لهــذا كلّــه يهـ ّم البحث
يف قضيّــة التفريــع أوالً مــن حيــث األســباب التــي نراهــا
تكمــن فيــا يــأيت:
ص ْو َرنَة اللّغة وبَ ْنيَ َنتها
• َ
•أزمة املفهوم اللِّساين
•الحاجة التطبيقيّة

َ 1.1ص ْو َرنَة اللّغة و َب ْن َي َنتها

أخــذ التفر ي ـ ُع املع ِنــي هنــا يحصــل بشــكل مل
يكــن بإمــكان الرتاجــع فيــه ،منــذ أن ت ـ ّم وض ـ ُع مختلــف
اللّغــات الطبيع ّيــة ا مل ُتا َحــة لل ّد را ســة يف قوا لــب
ص ْو َرنَة اللّغة
قواعديّة (نحويّة) ،تحت إلحاح ما يُدعى َ
وبَ ْن َي َنتهــا ،6ولــرورات أحــكامٍ علم ّيــة وتعليم ّيــة ،وتحــت
مس ـ ِّو ٍ
غات توثيق ّي ـ ٍة أيض ـاً؛ وقــد ســبق لهــذه الظاهــرة أن
عرفها تاريخ ال ّنحو وهو ما صار إىل مس ِّو ٍغ لقيام ثنائيّة
(النحــو ال ِعلمــي والنحــو التعليمــي) .7هــذا مــا س ـ ّجله
ِ
الباحثــن الذيــن ُييِّــزون بــن اللّغــات ِ
كأنظمــة
معظ ـ ُم
وبــن ع َمل ّيــة وصــف هــذه اللّغــات (وضعـاً واسـ ِتعامالً)
ِ
الواصفــة) ا لــذي هــو
بجهــا ٍز ُمصطلحـ ٍّـي (أي اللّغــة
ِ
األنظ َمــة اللّغويّــة
يف تج ـ ُّد ٍد مســت ِم ٍّر مــا دامــت تلــك
يف حاجــة مسيســة إىل َمزيـ ٍـد ِمــن الوصــف والحــر
رصهــا
واإلحاطــة باعتبارهــا تســتم ّد ِمــن االســتعامل عنا َ
الجديــدة :اس ـ ِتعامل اللِّســانيني لهــا يف إطــار عملهــم
الوصفي ال َّدؤوب ذلك؛ مع العلم أ ّن هذا االس ِتعامل
يخلــد إىل أه ـ ّم مظهــر مــن مظاهــر الوعــي املصطلحــي
وهو املعالجات املصطلحية .وكذلك بعدما ات ّضح أ ّن
ص ْو َرنَتُهــا يف لغـ ٍ
ـات صوريّــة يكــون لهــا
اللّغــة بنيــة ميكــن َ
جملة كرياال
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ر عــى رشح مختلــف البنــى اللّغويّــة .وهــو مــا
فضـ ٌـل كبـ ٌ
أســاه روبــر مارتــان ( )Robert martinأيضـاً أمنــاط
الكليــات حفاظ ـاً عــى إنســان ّية ال ـ ّدرس اللّســاين.8
فــإذا انطلقنــا ِمــن تعريــف نــز ٍر قليــلٍ ِمــن مفهــوم
(البنيــة) عــى أنّهــا ارتِبــاط العنـ ِ
ـاص املك ِّونــة ملوضــو ٍع
مــا ارتِباط ـاً داخليّــا وعضويّـاً ليــس للجــزء فيهــا داللــة وال
ـكل ،9فال َب ْن َي َنـةـ بوصفهــا
وظيفــة خــارج ذلــك املوضــوع الـ ّ
لغــة ثانيـةـ تَعنــي وضــع مجموعــة منسـجِمة مــن املعــارِف
كل مــا
الخاصــة بلغ ـ ٍة طبيعيّ ـ ٍة مــاُّ .
الصيحــة
ّ
اإلجرائيّــة ّ
يف األمــر هــو أن تتح ّقــق النظام ّيــة اللّغويّــة املنشــودة
سة يف دراسة األمناط اللّغويّة بنا ًء عىل تلك
س َ
واملتَ َح َّ
املعــارف املبن ّيــة بهــدف معرفــة يشء عــن بنيــة تلكــم
اللغــة .أ ّمــا التغايــر املوجــود يف تلــك اللّغــة املوضــوع
فــا يســلم هــو اآلخــر مــن البنينــة ،ذلــك أنّــه ليــس مســألة
تغيريات ح ّرة أو عشوائية .وهي التغيريات التي أدركها
التيار األسايس من اللِّسان ِّيني إالّ أنّه أقصاها ِمن مجال
التّفكــر وال ِّدراســة عــى أســاس أنّهــا كانــت ســطح ّي ًة
معت ِقــدا ً أنّهــا ليســت جديــرة باالهتــام ،وعصيــة عــى
ال َّنم َذ َجــة الحســنة .ولكــن عــى العكــس فهــي نظاميــة
ومكتفيــة ومتكيِّفــة اجتامعي ـاً .ذ لــك أ ّن التغا يــر كــا
تذهــب إليــه اللِّســانيات االجتامعيــة ميكــن أن يُصــاغ
يف منــوذج صــوري هــو اآلخــر ،وأ ّن تحليــل التغايــر يز ِّودنــا
باالســتبصار يف آليــة تغـ ّـر اللغــة.
فهكــذا صــار حريّ ـاً بالفهــم أ ّن البَ ْنيَ َن ـةـ أي صياغــة
تلك املفاهيم اإلجرائ ّية ـ تستدعي التحكّم يف الجهاز
امل ُصطلحي املستل َزم عن ذلك .ث ّم إ ّن سوء استعامل
قواعــد اللّغــة التــي تنجــم عــن تلــك ال َب ْن َي َنةليــس هــو األمر
الوحيــد الــذي ينتــج عنــه تضييــع املعنــى أو ســوء بنائــه
وهــو مــا مي ِكــن إجاملــه يف مصطلــح اإلبهــام ،لكــن قــد
يُعــزى الســبب إىل ســوء تطبيــق القواعــد االجتامع ّيــة
التــي تُبنــى عليهــا امللفوظــات ويت ـ ّم تبادلهــا.
لهــذا انــرت لســانيات الــكالم حســب اســتعامل
أنطوان كيليُويل( )Antoine Culioliتدرس الظّا ِهرة
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عىل مستويني :عالقات املتح ِّدث مبلفوظه من حيث
دوره ومكانتــه (وجــوده) فيــه وموقفــه منــه (لغــة التعبــر)
والعالقــات التــي يقيمــه املتح ـ ِّدث باملتل ّقــي يف إطــار
تبــادل الحديــث (فعــل التعبــر) .10ولهــذا ينبغــي أيض ـاً
كل بنينة للّغة وصورنتهاـ كائن ًة ما كانتـ بالفائدة
أن تعود ُّ
عــى هــذه األخــرة بقــدر مــا تفــي إىل صياغــة مــا هــو
ٍ
مقوالت لسان ّي ٍة
قابل للمالحظة واالختبار يف نظامٍ ِمن
تؤول إىل نو ٍع ِمن ٍ
ين يت ّم االستفادة منه الحقاً
تراث لسا ٍّ
مهــا يلحقــه مــن متطلّبــات النقــد ورضورات املراجعــة
املرت ِبطــة بالحاجــة إىل التفريــع املذهبــي واملــدريس.
كــا أضحــى بإمــكان التعبــر رياضيّـاً عــن بعــض الظواهــر
اللّغويّــة يف هيئــة منــاذج مــن دون الوقــوع يف تعــارض
مطلــق مــع النحــو القديــم مث ـاً .وقــد أطلِــق عــى هــذا
التعبــر واإلجــراء مصطلــح الرت ِييــض الــذي «تتجــى [
كل ِمــن العالِــم الطّبيعــي واللِّســاين
ِمــن خاللــه ] قــدرة ٍّ
عــى مفهمــة وترييــض املبــادئ والقوانــن التفســريّة
يف منوذج تفسريي» .11فال ّنموذج التّوليدي التّحوييل
الــذي ط ـ ّوره تشومســي ِ
انطالق ـاً مــن  1955يع ـ ّد ،يف
كثـرٍ مــن جوانبــه االبســتيمولوج ّية والعلم ّيــة والتعليم ّيــة،
كتوليـ ٍ
ـف لألنحــاء التقليديّــة مــع النحــو البنــوي .12ث ّم صار
منوذجـاً تفســريّاً علم ّي ـاً .لقــد سـ ّجل تشومســي هــذه
املفارقــة يف  1966قائـاً« :النحــو التوليــدي التحويــي
هــو يف جوهــره طبعــة حديثــة وأكــر دقــة ملــا ُع ـرِف يف
نحو بور رويال [  .13»] Port-Royalوذلك مع ال ِتزامه
ـص النحــو البنويواللِّســانيات البنويّ ـةـ بخ ـ ِّ
ط
ـ فيــا يخـ ّ
تح ّفظــه تجــاه اعتبــار دي سوســر اللغــة رصيــدا ً مشــركاً
حقيقي خارج املجتمع .بينام للّغة عند
ليس له تواج ٌد
ٌّ
كل
تشومســي مركـ ٌز بــل عضـ ٌو وظيفـ ٌّـي يوجــد يف دمــاغ ِّ
فــر ٍد حيــث تُن َقــش بنيتُهــا فتُح َفــظ :مــا يُس ـ ّمى بأطروحــة
أو ُمسـلَّمة اللغــة كغريــزة ومنظومــة وظيف ّيــة(Langage
.)comme instinct et système fonctionnel
ولك ـ ّن إذا كان نعــوم تشومســي( Noam
 )Chomskyقــد أبــدى شــهادة صا ِدقــة عــى فضــل

األنحــاء التقليد يّــة وأهم ّيتهــا مــن حيــث املحتــوى،
فهــو ينتقدهــا مــن حيــث الشّ ــكل :إذ بالنســبة إليــه فــإ ّن
القواعــد والتعريفــات التــي صيغــت يف تلــك األنحــاء
إنّ ــا صيغــت بلغــة واصفــة غــر دقيقــة :بــل ِمــن هنــا
يصــدر جــز ٌء مــن دواعــي ال ّدعــوة إىل تيســر ال ّنحــو.
ِ
لذلك يرى أ ّن االلتجاء إىل لغة ِ
وواضحة
واصفة دقيقة
ِ
كاألنظمة الصوريّة املسخَّرة يف املنطق والرياضيات ـ
ـ
هــو الطريقــة الوحيــدة التــي تكفــل صياغــة قواعــد دقيقــة
ـوض وال تعقيــد .وهــو كذلــك مــا يحت ِكــم
ال يشــوبها غمـ ٌ
إليــه أســوالدديكرو( )OswaldDucrotيف نفــس
الســنة ( )1966حينــا يس ـلِّم منطقيّ ـاً أ ّن «املقولــة إذا
ين فعليه
صح تعريفُها يف اللّغة التي يدرســها ُّ
ّ
أي لســا ٍّ
كل العنارص التي تنتمي إىل تلك
أن يتمكّن من تحديد ّ
املقولــة تحديــدا ً آل ّي ـاً
(لربــا حتّــى تلــك التــي ال تنتمــي
ّ
إليهــا)» .14القوســان يعنيــان أ ّن هنــاك مــا ميتنــع عــن
التصنيــف ،لكــن ال ميانَــع َمــن يخــوض يف تلــك اللّغــة
التــي يســعى إىل وصفهــا ِمــن أن يتحـ ّدث يف املمنــوع
مــن التصنيــف :هــذا قــد يحــدث بوضــع قيــود تعريف ّيــة
وتسم ّيات ولو آنية ومؤقَّتة من حيث الشكل كام يدعو
التكيبيّــة .15بــل قــد ال يُص ـ ِّدق
تشومســي يف البنــى ّ
املــر ُء إذا قيــل لــه هكــذا أخــذ منــوذج تشومســي يشــهد
تط ـ ّو ٍ
رات مــن ناحيــة أصولــه االبســتيمولوجيّة ومنهجــه
ره
العلمــي وهدفــه التّعليمــي ،إىل حيــث يســتأنف غ ـ ُ
ِ
الفاصل بني
طرح املشــكالت مج َّددا ً عىل هذا ال ّنحو
مــا هــو تعليمــي ِمــن جنــس األنحــاء التقليديّــة ومــا هــو
علمــي مــن نــوع ال ّنحــو التوليــدي التحويــي« :مادامــت
ـر بلغــة الحيــاة اليوم ّيــة التــي
األبنيــة النحو يّــة تُفـ َّ
رســختها األنحــاء التقليديّــة ،أو تحــت شــكل سالســل
ّ
ـر
الخانــات كــا يف األنحــاء البنويّــة ،فــإ ّن ذلــك متيـ ِّ ٌ
يف حــدود تســخريها يف تعليمهــا كــا هــي للتالميــذ،
لكــن األمــور تتع ّقــد [ لألســف ] عندمــا يأخــذ اللِّســاين
الخاصــة بالنحــو التوليــدي
يف تنــاول القضايــا املجـ ّردة
ّ
التحويــي».16

وميكــن الجــزم هنــا أ ّن النمــوذج التّوليــدي التّحوييل
إنّ ــا قــام وتف ّرعــت إليــه اللِّســانيات وتج ـ ّزأت ِ
انطالق ـاً
ص ْو َرنَــة اللّغــة ومحاولــة وضــع
منــه ،بهــدف التّدقيــق يف َ
لغــة ِ
واصفــة جديــدة محـ ّـل مــا كانــت تســتعني بــه األنحاء
التقليديّــة التــي ال تُرفَــض يف محتواهــا بــل يســلم تب ّنــي
هــذا األخــر واعتــاده ،مــع إعــادة ال ّنظــر يف شــكلها
وغاياتــه .وإذا اختلفــت التيــارات التّوليديــة يف عــدد
طبقــة التحويــات ودور الداللــة يف النــاذج اللســانية
املقرتحــة فإنهــا تتّفــق جمي ُعهــا عــى أن ال ّنحــو نسـ ٌـق
مــن القواعــد الصوريــة املختزنــة يف القــدرة اإلنســانية.
لــذا فهــو ال ينحــر يف مســتوى درايس دون آخــر ،بــل
يض ـ ّم جميــع املكونــات الفرعيــة التــي تغــرت هيكلتهــا
بتغــر االقرتاحــات التوليديــة .17وكذلــك تُسـلِّم جوزيــت
ري ديبــوف( )Josette Rey-Deboveبص ّحــة هــذه
ِ
الواصفــة ـ
الحقيقــة حيــث تــرى ـ بصفتهــا منظِّــرة للّغــة
أ ّن تلــك الجمــل الواصفــة (التــي يُســتعان بهــا يف تلــك
األنحــاء التّقليديّــة والبنويّــة معـاً) تحتــوي عــاد ًة كلـ ٍ
ـات
خصيصاً لوصف اللغة الطبيع ّية .كام ترى من
موضوع ًة ِّ
ِ
تنقسم إىل كلامت
جانب آخر أ ّن املصطلح ّية اللِّسان ّية
ٍ
تا ِبعــة للّغــة العاديــة التــي تشــمل مــا أســمته (Mots
 )mondainsﮐ (adjectif, déclinaison,
)illisible, dire, grammaticalement
وكلــات هيمــن اللّغــة العا ِرفــة ت ُد َمــج ضمــن الكلــات
ِ
الواصفــة ( )Mots métalinguistiquesعــى
غــرار مصطلحــات( Adverbe, génétif et
 .18 )transformationيبقــى أ نّــه عند مــا تبلــغ
املصطلحــات ال ّد رجــة الثانيــة مــن الوضــع (اللّغــة
العا ِرفــة) يســتدعي األم ـ ُر إرفاقهــا بتعريفـ ٍ
ـات ،والســيام
حينــا يقــع االختــاف يف املفهــوم ويظـ ّـل املصطلــح
نفســه .وذلــك كــا حــدث للنحــو التحويــي التوليــدي
ـص مصطلــح ( )Paraphraseالــذي
ذاتــه فيــا يخـ ّ
تداعــى حــول مفهومــه أتبــاع النحــو التحويــي فتف ّرعــوا
إىل مدرســتني:
جملة كرياال
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.1مدرسةبانسيلفانيا()EcoledePennsylvanie
بزعامــة هاريــس وهيتــز ( ،)Hižو  .2مدرســة كامربيــج
()Ecole de Cambridgeتحت قيادة تشومسيك.
فش ـكّل املصطلــح موضــوع اختـ ٍ
ـاف بــن املدرســتني
فيــا يتعلّــق باملفهــوم ا لــذي يـ ّ
ـدل عليــه وال ّنظر يّــة
ـره .19فــا يُكتفــى حينئـ ٍـذ بالرجــوع دامئ ـاً إىل
التــي تفـ ِّ
اعتامد املعنى اللّغوي الذي يشكِّل سبباً من أسباب
حــدوث التعـ ّدد الــداليل «إ ّن هــذا النمــط مــن التقســيم
يتمظهــر أيض ـاً عــر التع ـ ّدد الــداليل للكلــات :فكلمــة
 ،conjuguerمثـاً ،تحمــل معنــى مشــركاً هــو (جمــع
أو ض ـ ّم) [ « ] »réunirومعنــى آخــر هــو ِمــن نصيــب
ِ
الواصفــة (إجــراء التّرصيــف) [ «faire une
اللّغــة
 .]»conjugaisonفبعــض الكلــات تنتمــي بفضــل
ِ
الواصــف وينتمــي بعضهــا اآلخــر
معنـ ًـى مــا إىل املعجــم
مبوجــب معنــى آخــر إىل املعجــم العــادي».20
ويشـ ِ
ـاطر فرانــك نوفــو ( )Franck Neveuهــذا
التحليــل إىل غا يــة أنّــه عــاد إىل ا ســتعامل املقولــة
التقليديّــة :الــكالم عــى الــكالم بالــكالم (ومبــا ليــس
يف كالمنــا) .ولتوضيــح ذلــك بلغــة املصطلحيــات:
أي الوصــف باللّغــة العاديــة التــي تــؤول مــع الوضــع
بــن األخصائيــن يف نفــس املجــال إىل لغــة ِ
واصفــة.
ِ
يواصــل كالمــه بالقــول إ ّن هــذه اللّغــة العاديــة
لك ّنــه
ِ
ـض الــيء إىل
الواصفــة قــد غالــت يف االنزيــاح بعـ َ
حيــث تش ـكّلت مصطلحيّــة تبــدو غريبــة إىل ح ـ ٍّد مــا
عــى كث ـرٍ مــن ال ّنــاس .21لعـ ّـل هــذا مــا يقصــده نايــف
خرمــا حينــا يقــول:
«إنّاملصطلحاتالفنيــة (اســم/فعل/صفة/ضمري
الــخ) التيتس ـ َّمى بهــا أجــزاء الــكالم اﻤﻟﺨتلِفــة ،ليســت
كلُّهــا كل مــا متســتع َملة اســتعامالً عاديـاً بــن أصحــاب
اللغــة وهــذا ينطبــق انطباقاتــا مــا عــى اللغــة اإلنكليزيــة
مثــل اف الكلــاتadverb, adjective, verb,
 )nounالــخ) ليســت مــن مفــردات اللغــة العاديــة ،بــل
هي مصطلحات خاصة مستعملة يف التحليل اللغوي
112

لطصملاو ةّيموهفملا هتاعيرفتو يناسِّللا باطخلا

(يشــبه هــذا يف اللغــة العربيــة املصطلحــات التاليــة
إىل حــد مــا :مفعــول ألجلــه ،متييــز ،حــال ،نعــت الــخ)
ولذلــك فإننــا يجــب أالنســتعمل هــذه التعابــر للداللــة
عــى ذلــك الجــزء أو تلــك اﻤﻟﺠموعــة مــن الــكالم التــي
تـ ّم تصنيفهــا ســابقا يف لغــة معينــة بالــذات .بــل يجــب
أوال أن نقــوم بالتصنيــف بطريقــة علميــة ونحــدد املعايــر
التينســتند إليهــا فيتصنيفنــا ،وال يهــم بعــد ذلــك أن
نســتعمل التعبــر القديــم للداللــة عــى تلــك اﻤﻟﺠموعة
التــي ت ـ ّم تصنيفهــا».22
وهــو ينطلِــق يف ذلــك مــن قناعتــه أ ّن بعــض علــاء
اللغــة املحدثــن «قــد أخــذوا عــى اللغويــن التقليــد
يني استخدامهم للمعنى كأحد املعايري لتحديد ذلك
الجــزء مــن أجــزاء الــكالم الــذي تنتمــي كلمــة ماإليــه».23
وبينام يربط بعض اللِّسانيني املتأ ِّملني يف مصطلح ّية
علمهــم تلــك املصطلحــات بصــدف االكتشــاف رسعــان
مــا دقّــق جــول مــاروزو ( )Jules Marouzeauال َّنظــر يف
هــذا االعتقــاد حيــث يــرى أ ّن املصطلح ّيــة التــي نشــأت
يف البداية مبحض صدف االكتشاف أصبحت تختلف
عــن تلــك القوائــم التــي تصــدر عــاد ًة يف نهايــة األمــر بعــد
عمليّــة الجــرد وبعدمــا تركــن بعــض املفاهيــم إىل يش ٍء
ِمــن االس ـ ِتقرار .24ومـ ّـا يســاعد عــى هــذا االســتقرار
التّعلي ـ ُم والســيام يف الوســط الجامعــي بوصفــه عام ـاً
ـس أســاء األشــياء كــا
ِمــن عوامــل التنميــط الــذي ميـ ّ
املفاهيــم املســتخ َدمة عنــد املختصــن إىل أن تصبــح
منظومــة قابلــة لل ّدراســة النظريــة والصياغــات الرياض ّيــة.
وقــد كان لويــس يلمســلف ()Louis Hjelmslev
ِ
ـب فضــلٍ يف توطــن ال ـ ّدرس اللِّســاين العــام
صاحـ َ
عــى الصيا غــات الرياض ّيــة املســا ِعدة عــى ذ لــك
التّعليــم .وذلــك أ ّن «اللّغــة يف نظــره (بنيــة) أو نســيج
كل مكتـ ٍ
ـف بذاتــه ،يتطلّــب أدواتــه الخاصــة
وحدهــا أو ٌّ
يف التحليل [ ]..لكنه [يلمسلف] اعترب أ ّن مه ّمة عالِم
اللّغــة هــي إنشــاء نظريــة تكــون مبثابــة رضب مــن الجــر
بالقيــاس إىل أيّــة لغــة» ،25ومهــا يكلِّفــه ذلــك ِمــن إعادة

ْســقةوالبنينة (.)Restructurationوقــد ُع ـرِف عــن
األن َ
رصف األخري يف مجال اللِّســانيات حيث
يلمســلف الت ّ
ســعى مث ـاً إىل تعويــض التقســيم الثنــايئ (للدليــل)
بتقســيم ثنــايئ ـ ربا عــي (يتجــاوز الدليــل) ،ينقســم
مبوجبــه التعبــر واملحتــوى ذاتهــا إىل شــكل وجوهــر.
فــأزاح بذلــك الدليــل شــيئاً مــا لفائــدة الشــموليّة.ولعل
ْسقةوالبنينة هذه يف واقع األمر،
الدافع إىل إعادة األن َ
هو إبراز االختالفات :إن علوماً لســان ّية تشــت ِغل أساسـاً
عــى شــكل املضمــون كــا تـ ّ
ـدل عــى ذلــك ،فض ـاً
عــا ســبق ،صفتهــا األوىل الداللــة البنيويــة كــا ط ـ ّوره
غرميــاس ( )Algirdas Julien Greimasبينــا تشــت ِغل
أخراهــا عــى شــكل التعبــر.26
وكذلــك غلــب عــى إميــل بنفنيســت ( Émile
ـوري ِمــن شــأنه
 )Benvenisteالتطلّــع إىل بنــاء جهــا ٍز صـ ٍّ
أن يُح ِكــم أمــر امللفوظــات ال ّناتِجــة عــن عمليّــة التل ّفــظ
التــي يصعــب التح ّكــم فيهــا .علـاً أ ّن تلــك امللفوظــات
ٍ
ـبيل إىل توقّعهــا
ـياقات متبا ِينــة ال سـ َ
إنّ ــا تنتُــج يف سـ
بســهولة مهــا يفلــح ال ـ ّدارِس يف وضــع ذلــك الجهــاز
الصــوري أو افرتاضــه27؛ وهــو املش ـ ِكل الــذي واجهــه
كل َمــن نــزع ال ّنزعــة البنويّــة يف وصفــه للّغــة .فهكــذا
ُّ
كلّــا بــدت لبنفنيســت فكــر ٌة جديــد ٌة يف هــذا الشــأن
عمــد إىل متييزهــا مصطلحيّـاً كــا يدنــو إليهــا مــن حيــث
صوري يتامىش
تعريف مفهومها وأطّر ذلك كلّه بجها ٍز
ٍّ
وال ّنظــرة االبســتيمولوجيّة التــي يتموقــع بداخلهــا .هكــذا
إىل أن أصبــح صاحــب فضــلٍ يف التأســيس لنظريّــة
الص ْو َرنَة كمنه ٍج لتنظيم اللّغة وتصنيفها
التلفّظ .ث ّم إ ّن َّ
تتجســد فعـاً
تقـ ِّدم صــورة مكـ َّـرة منظــو ٌر إليهــا مــن بعيــد
ّ
الخاصــة ويف تحليلهــا .وذلــك أ ّن
يف وصــف اللغــات
ّ
ـ حســب األخصائيــن يف اللغــات الصوريّ ـةـ فــإ ّن هــذه
كل العاملــن يف ميــدان
األخــرة لغــة مشــركة بــن ِّ
اللِّســانيات تحســم التواصــل حتــى بينهــم .ذلــك أ ّن
ـب مــن جوانــب
ين البـ َّد أنّــه
َّ
ـص يف جانـ ٍ
متخصـ ٌ
ِّ
كل لســا ٍّ
اللّغــة :املركــب الفعــي ،املركــب االســمي ،األدوات.

كل منهــم قــد ق ّدمهــا
وذلــك وفــق األطروحــة التــي يكــون ٌّ
مل ّا كان عىل قيد التّكوين .وقد يختلفون يف لغة األ ّم،
هــذا انجليــزي املنشــأ وذاك عــريب وآخــر فرنــي .لكــن
هــذه الخصوصيــات والتدقيقــات ال متنــع أحــدا ً مــن أن
يواصــل استكشــافه للّغــة عــر مــا يلتقــون كلُّهــم حولــه
وهــي اللّغــة الصوريّــة التــي يتــز ّودون بهــا.28
الص ْو َرنــة يف تطويــر البحــث
ث ـ ّم إ ّن االعتقــاد بــدور َّ
اللِّســاين ويف تفر يــع اللِّســانيات ليــس وقف ـاً عــى
الــدرس اللِّســاين الغــريب .إذ ال يــزال هنــاك باحثــون
عرب يرون يف اللِّسانيات إعادة تنظيم للدرس النحوي
العــريب .حيــث يذهــب محمــد الحنــاش إىل أ ّن «دور
اللســانيات الحديثــة ،هــو إعــادة هيكلــة قواعــد النحــو
العــريب (مبفهومــه الواســع طبع ـاً) مــن منظــور جديــد،
فتقدمهــا بطــرق أخــرى تكــون أكــر مالءمــة مــع التطــور
الــذي حصــل يف املجتمــع العــريب .وهــذا املنهــج ال
يعنــي االنتقــاص مــن قيمــة الــراث اللغــوي (اللســاين)
الص ْو َرنــة دا مئ ـاً
بــل تأكيــد لقيمتــه»  .29وملقتضيــات َّ
ـض اللِّســانيني العــرب إىل نقــل املناهــج
يســعى بعـ ُ
الغرب ّيــة وتطبيقهــا عــى العرب ّيــة آخذيــن بعــن االعتبــار
علــم النحــو العــريب بكيفيّــة ال تخلــو مــن الرغبــة يف
تفريــع الــدرس اللِّســاين العــريب لكــن ت ُوحــي منهج ّيتهــم
بأنّهــم يكتفــون باســتبدال مصطلحــات حديثــة بأخــرى
رصفـ ٍ
ـات نحويّــة
قدمية«:يشــر التَّقليــد اللّغــوي إىل ت ّ
خاصة بالفعل وفاعله مجموعني .فمثالً يف ما يتعلَّق
ّ
بدرا ســة الجملــة القا مئــة ضمــن جملــة أخــرى يقــول
التقليد اللغوي إ ّن الفا ِعل وفا ِعله يف الجملة املك ِّملة
يحت ـاَّن موقع ـاً نحويّ ـاً مع ّيناً.تجــدر بنــا اإلشــارة ،هنــا،
إىل أ ّن اللّغويِّــن الكوفيــن يقولــون إ ّن الفعــل والفاعــل
به.يتحصــل مــن املالحظــات
يعمــان معـاً يف املفعــول
ّ
الســابقة وضــع الركــن االســمي الفاعــل ضمــن ركــن واحــد
يحتويــه إضاف ـ ًة إىل الفعــل».30
فهكــذا أصبــح النحــو العــريب كــراث شــامخ ـ أو
ِ
ٍ
الباحثني
كتقليد حسب تعبري ميشال زكريا ـ يجابه عند
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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العــرب يف ظـ ِّـل البحــث اللِّســاين الحديــث ظواهــر
تختلــف شــيئاً مــا عــن وضعيّــة أنحــاء اللّغــات الغربيّــة
حيــث نجــد الغرب ِّيــن يعــرون للرتييــض اهتامم ـاً بالغ ـاً
بينام ي ّدعي الباحثون العرب سلوك نهج التّجديد لكن
مــن غــر األخــذ بأســبابه .و ِمــن هــذا ال ّنــوع مــن التّجديــد
مــا كان يرمــي إليــه رواد تيســر ال ّنحــو العــريب ِمــن خــال
ترصيــح بعضهــم بإجــراء قــراءات (معـ ِ
ـاصة) لهــذا النحــو
كــا يؤكِّــد ذلــك شــوقي املعــري يف مق ِّدمــة كتابــه
ِ
معاصة يف تيسري النحو العريب« :إ ّن يف هذا
ِقراءات
الكتــاب قــراءات نحويّــة معـ ِ
ـاصة [ .31»]...وعندمــا قـ ّدم
مثاالً عىل تلك القراءة قال ]...[« :أما أسلوب الرشط
فيستهل
ّ
فقد وقفت بداي ًة عىل تحديد املصطلح».32
بحثَــه حــن تناولــه لهــذا املبحــث بطــرح مش ـ ِكلة اللّغــة
ِ
الواصفة مستف ِهامً ]...[« :تحديد املصطلح (جملة أم
أسلوب؟) [ ]...فام زلنا تختلف عىل تسميته :هل هو
فيخصص لهذا
أسلوب الرشط ،أم جملة الرشط؟».33
ِّ
املوضوع مق ِّدمة مط َّولة نوعاً ما (ثالث صفحات عىل
ســتني صفحــة) مــع معالجــة مصطلح ّيــة تحتـ ّـل صــدارة
ـرط .هــذا كلّــه لــي يظـ ّـل
ِّ
كل مدخــلٍ إىل أدوات الـ ّ
رأي يقــول إ ّن مســألة كــرة القوا ِعــد
وفيّـاً ملــا أصــدره مــن ٍ
التــي غالِبـاً مــا تــؤ ِّدي إىل توســيع حجــم النحــو العــريب ال
تش ـكِّل ـ يف رأيــه ـ مشــكالً وجيه ـاً« :ليــس القصــد منهــا
[قــراءات نحويّــة معـ ِ
ـاصة ] الوقــوف عنــد محــاوالت
اآلخريــن التــي ُدرســت وقُ ِّدمــت بــل هــي قــراءات لنــاذج
مــن األبحــاث التــي كــر فيهــا الخــاف النحــوي وكــرت
القواعد النحويّة ،وقد وجدت أ ّن كرثة القوا ِعد ليست
خطــأ ،أو أنّهــا تجعــل البحــث صعب ـاً ،يجــب أن يُح ـذَف
منهــا يش ٌء لتكــون ســهلة التنــاول فالفهـ َم ،ومل يكــن يومـاً
الحجــم مقياس ـاً للصعوبــة أو الســهولة» .34بــل إ ّن عبــد
القــادر الفــايس الفهــري يو ِعــز ريــادة اللســانيات يف
مجــال العلــوم املعرفيــة ،إىل الدقــة والوضــوح ،وكذلــك
اســتعامل مناذج أكرث صورنة وذات أبعاد مفهومة عىل
املســتوى الريــايض والحاســويب ،حيــث يؤكِّــد قائ ـاً:
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«ال أحــد ميكــن أن يشــكك اليــوم يف الــدور الهــام
ا لــذي تلعبــه اللســانيات يف ريــادة مناهــج البحــث
وإقامــة أصــول املعرفــة ،ليــس يف اللســانيات وحدهــا،
بل يف مجال ما أصبح يعرف بالعلوم املعرفية ،وهذه
الريــادة أساســها الدقــة والوضــوح ،وكذلــك اســتعامل
مناذج أكرث صورنة وذات أبعاد مفهومة عىل املستوى
الريــايض والحاســويب .إن أســاس هــذه املكانــة هــو
تطو يــر النــاذج الرياضيــة والحا ســوبية والو ضــوح
االبســتمولوجي .اللســانيات اندمجــت يف عــدد مــن
العلــوم البيولوجيــة أو النفســية أو األنرثوبولوجيــة إلــخ،
يف محاولــة جــادة لوضــع خريطــة ابســتمولوجية تجعــل
اللســانيات تتفاعــل مــع العلــوم األخــرى».35
وكذ لــك يح ِّد دمصطفــى غلفــان يو ِعــز هــدف
مــا أســاه اللســانيات النســبية يف املحافظــة عــى
النمطيــة ،فيقــول« :هدفهــا [ اللســانيات النســبية ]
هــو املحافظــة عــى النمطيــة؛ وذلــك بإقامــة منــاذج
نحويــة منطيــة بعــدد األمنــاط اللغويــة املمكنــة منطقي ـاً
واملحققــة واقعي ـاً ،وعليــه ســيكون مبــدأ التنميــط».36
فهــذه إذن بعــض املفارقــات التــي تنطــوي عليهــا
جــى
س ـ ّنة امليــل إىل َ
ص ْو َرنَــة اللّغــة وبَ ْنيَ َنتهــا .فبينــا يرت ّ
أصحابُهــا بلــوغ بهــا أدىن مــا مي ِكــن االتّفــاق حولــه يف
ـرة بعيــدا ً عــن الجــدل
مجــال اللِّســانيات بصــورة ُميَـ َّ
العقيــم ،نجدهــا أحــد أســباب نشــوء االختــاف يف
املصطلحــات إىل غا يــة التف ـ ّر ع واالنشــقاق وظهــور
التعقيــدات الفنيــة مج ـ َّد د ا ً .والحــال إ ّن مــا يجعــل
املصطلحــات اللِّســانية مليئــة باملفارقــات ـ إىل هــذه
الدرجة حيث االختالف ـ هو ابتعادها من االصطناعية
السابِق:
كام جاء يف ّ
نص إيدي رويل (ّ )EddyRoulet
مــا يعنــي اقرتابهــا مــن اللغــة الطبيعيــة مــن جهــة ،ووجــود
هــذا التقــارب مصــدر إشــكال ـ ِمــن جهـ ٍة أخرى ـ حيــث أ ّن
املفهوم اللِّساين مق َّرب إىل املتعلِّم والجمهور باللّغة
التي تع ّودها دون أن يحظى من املفهوم بســوى نســبة
قليلــة مـ ّـا تؤ ِّديــه تلــك التســمية يف اللّغــة العا ّمــة .مــن

أقل عموماً مقارن ًة
هنا اعتربت املصطلحات اللِّسانية ّ
ِ
الواصفــة ال تتش ـكّل
باللّغــة الواصفــة ذلــك أ ّن اللّغــة
كلّهــا مــن املصطلحــات بــل إ ّن جــزءا ً مــن هــذه األخــرة
تابعــة للّغــة العاديــة لــذا ال تشــاطر جوزيــت ري ديبــوف
رأي غرميــاس (وكورتيــس) الــذي يــرى أن املصطلحــات
ِ
الواصفــة مك َّون ٌة
يــرح بعضهــا البعــض وبالتــايل فاللغــة
كلّهــا مــن مصطلحــات.37
وكذلــك ينــري ســيلفان أورو ()Sylvain Auroux
را ـ بحكــم تكوينــه االبســتيمولوجي38ـ عــى مناقشــة
ُم ـ ًّ
بعض املبادئ املسلَّم بها يف مجال اللسانيات َدفعاً
ٍ
وتجبت بغري
ملالبسات يرى مح ّقاً أنّها طغت وال تزال
ّ
هــوادة؛ عــاوة عــى ذلــك ،فإنّــه يدافــع عــن فكــرة ســيادة
ـي
الــكالم ـ وكــذا الخطــاب ـ كاســتعام ٍل فـ ٍّ
ـردي (نفـ ٍّ
ٍ
يل
وجامعي بل
يل
حريكٍّ)
مجتمعي تداو ّ
ونشاط تواص ٍّ
ٍّ
ٍّ
متج ـ ِّدد ،عــى اللغــة كنظــامٍ قــا ِّر فحســب .بــل يــرى أ ّن
هذه األخرية هي التي تستقي من األول الرصيد الذي
يجعلهــا عرفـاً اجتامعيـاً وليــس كــا شــاع اعتقــادا ً بتبع ّيــة
الكالم الدامئة للّغة باعتباره انعكاساً لقواعدها ،ما قد
يفتــح املجــال ملعاكســة املســألة ـ عــن طريــق التفنيــد ـ
بحيــث تصبــح وحــدات اللغــة هــي العاكســة (أيض ـاً)
لتص ـ ّورات األفــراد للعــامل .ولكــن ال ننــى أن الخيــار
اللغــوي الواقــع عــى حســاب الخيــار الكالمــي كانــت
وراءه مســوغات منهجيــة مــن قبيــل املطالبــة بدراســة
الحــدث اللغــوي مــن الداخــل ذلــك أن الخيــار الكالمــي
ـب ـ إدخــال البعــد الفــردي يف عمل ّيــة
يســتدعي ـ الريـ َ
الوصــف والدراســة وهــو مــا يجعــل هــذه األخــر بالــكاد
مه ّمــة مســتحيلة.39
كل ميكــن الرضــا إىل ح ـ ِّد اآلن ـ وإىل ح ـ ٍّد
عــى ٍّ
كل َمــن
مــا ـ بالفكــر الجــديل الــذي الب ـ َد أن يخضــع لــه ُّ
سيتداول عىل معالجة هذه القض ّية الصعبة واملعقّدة
رغم ما يبدو عليها من البساطة املغرية :وهو ما يفعله
الباحــث مبــا يوحــي بــه العنــوان الــذي اختــاره ملقالــه
(مــن اللغــة إىل الــكالم = )De lalangue à la parole

مــا يعنــي الدعــوة الضمنيــة إىل بــذل مزيــد مــن العنايــة
بالــكالم عقــب العنايــة املفرطــة التــي حظيــت بهــا اللغــة
ظل اللِّسانيات ،ذلك أ ّن اللّغة متش ِّبعة باألشكال
يف ِّ
التــي يضعهــا األفــراد عــر الــكالم فتصــر منــاذج وقوالــب
وقواعــد ومتشـ ِّيعة مبــا يُزعــم ِمــن أنّــه ِمــن قبيــل هــؤالء.
ويذهــب الباحــثُ كذلــك إىل أ ّن اللّغــة ليســت
مجـ ّرد قامئــة مختومــة مــن اصطالحــات كــا قــد يتصـ ّوره
املنظِّــرون األكــر تأثّــرا ً باملنحــى اللِّســاين الــذي يشـكِّل
العمــود الفقــري لــكل املــواد العلميــة التــي صــارت
بدورهــا تُعنــى خصوص ـاً بالــكالم واملحادثــة والتلفــظ
وبالتــايل الخطــاب ،مــن اللســانيات االجتامعيــة
والتداوليــة ونظريــة التل ّفــظ ونظريــة أفعــال الــكالم بــل
حتــى األســلوبية يف إطارهــا الطبيعــي التعبــري (شــارل
بايي) أي يف مقابل االتجاه النقدي ،وكذا اللِّسانيات
اإلثنيــة يف بعد هــا البــري الجغــرايف وصــوالً إىل
تحليــل الخطــاب الــذي إن مل يذكــره الباحــث برصيــح
العبــارة فهــو بــارز مــن حيــث مــا يدعــو إليــه مــن رضورة
اســتحداث إجــراءات بحث ّيــة تالمــس الظواهــر الكالم ّيــة
امللموســة .40وذلــك أ ّن االنطــاق مــن مد ّونــة مح ـ ّددة
يُع ّد مبثابة وضع ُمسـلَّمة مؤ ّداها أ ّن تلك املد ّونة إنّ ا
خاصــة ،وأنّــه ال ميكــن
تقــوم عــى قواعــد نحويّــة حرصيّــة
ّ
التأكّد من ص ّحتها إالّ يف إطار تلك املد ّونة التي الب َّد
أنّهــا مغلقــة ،ويعنــي ذلــك الخــوض يف نحــو احتــايل
افرتيضايض .41ث ّم هذا فرانسوا راستييه (�François Rast
 )ierيف انتقاده ملصادرة الفرق بني (امللكة والكفاءة)
التشومســكية يقــول إ ّن اللغــة ال ميكــن أن تكــون ســابقة
عــى الــكالم .42هــو مــا يجعــل اللغــة يف الحقيقــة غــر
متجانِســة ( ،)Hétérogèneكــا يقــول دي سوســر ،أو
هـ�ي ظاهـ�رة عارضـ�ة( (�épiphénomène/epiphenom
 ،)enonبتعبــر تشومســي ذاتــه .واملعرفــة اللغويّــة
تدخــل فيهــا أشــياء كثــرة مــا نتخيّلــه ومــا ال نتخيّلــه.43
ولكــن ليــس مبج ـ ّرد مــا يصــر األمــر إىل االختبــار
الص ْو َرنَــة ( )Formalisationالــذي
فيُط ـ َرح جانب ـاً ملـ ّـف َّ
جملة كرياال
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تأخذ به اللغة عادة .فهذا عبد القادر الفايس الفهري
يقول« :ال أشاطر هنا موقف عدد ِمن اللِّسانيني الذين
يعتقــدون أ ّن الصياغــة الصوريــة أو نظريــات التمثيــل
ليســت ذات محتــوى تجريبــي ،وبالتــايل ال تحتــاج إىل
بالــغ اكــراث ،وإن كنــت اعتقــد أ ّن نقــل عـ ّدة تعميــات
ِ
وحاصـ ٌـل
أو مبــادئ ِمــن منــوذج إىل آخــر يش ٌء مم ِكــن،
بالفعــل» .44وذلــك غــى إثــر ترصيحــه بــاآليت:
«فوصــف ظاهــرة لغويّــة يقتــي أحيان ـاً اللّجــوء
إىل أنســاق مختلفــة مــن القواعــد ،تضبطهــا مبــادئ
مختلفــة وبســيطة فيــا يبــدو ،ولكــن الواصــف يحتــاج
إليهــا مجتمعــة .هــذا االتجــاه يف تصــور العالقــة بــن
مكونات التظرية والطريقة التي تعمل بها دعي بالقولبة
( .)modularity
ورضوري أن يقــوم اللســاين ببنــاء نظريــة صوريّــة
للتمثيــل النحــوي ،تح ـ َّد د فيهــا املفاهيــم الصور يّــة
وأمناط القواعد الصورية املمكنة ،إىل جانب النظرية
التــي تحــدد جوهــر املبــادئ اللســانية واألوصــاف
النحويــة التــي نحتــاج إليهــا لتحليــل اللغــات الطبيعيــة.
وهــذه النظريــة التمثيليــة ذات أهميــة قصــوى ،ألنهــا
تق ِّدم اإلطار الرضوري والكايف للتعبري عن التعميامت
القامئــة يف اللّغــات .ولذلــك فــإ ّن فــإ ّن عــدم كفايــة
النظريــة التمثيليــة الصوريــة يــؤ ّدي يف نفــس اآلن إىل
عــدم كفايــة مــا يــرد يف جوهــر النظريــة».45

 2.1أزمة املفهوم اللِّساين

إ ّن التزايُــد املجــاين يف التســميات قــد يـ ّ
ـدل عــى
ـس املفهــوم بال ّدرجــة األوىل ،ذلــك أنّــه
أزمــة داخل ّيــة متـ ّ
أي علــمٍ إىل نقطــة حيــث يطبعــه العطــل يف
إذا وصــل ّ
ويوســعه
عجلــة تط ـ ّوره ،أخــذ ين ّمــي ِمــن مجــال ألفاظــه
ِّ
ي ،أي ال الحتــواء مفاهيــم
توســيعاً بــدون م ـ ِّ
ر ٍر فع ـ ٍّ
تلــوح هنــاك رضورة إلدماجهــا يف ما ّد تــه ـ لصلتهــا
مبوضوعــه أو لوجــود مفاهيــم يف طــرف آخــر ال ميكــن
تجاهلها ـ لكن ملج ّرد ضامن البقاء ،إن مل نقل احتكار
الســاحة الفكريّــة الثّقاف ّيــة العلم ّيــة ـ كــا ِ
ر
ّ
يالحــظ كث ـ ٌ
116
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ِمــن االبســتيمولوج ِّيني .أمــا حينــا نكــون إزاء ورود حالــة
أي تح ـ ّول يجــري عــى الصعيــد املفهومـ ّـي
مؤ ّداهــا أ ّن ّ
يــؤ ّدي إىل تحـ ّو ٍل آخــر هــو صــدى لــأ ّول قــد يحــدث إن
عىل املستوى التطبيقي أو عىل املستوى التسموي،
فاألمر ـ ال محالة ـ ال يعدو إالّ أن يكون طبيعياً ومستساغاً
إىل ح ٍّد معقول :لهذا صار ال َّرصد املفهوميوالتسموي
معـاً جــز ًءا مــن انشــغال املصطلح ِّيــن الذيــن مل يــر ّددوا
ـن معالِــم ذلــك
للتص ـ ّدي لــه لعلَّهــم يُوفَّقــون يف تبـ ّ
التط ّور.وقــد حــدث ذلــك بالفعــل حينــا ظهــرت فــرو ٌع
متع ِّدد االختصاصات ومتداخل املواد العلم ّية تلتقي
كلّهــا عنــد اللِّســانيات َمدعــوة بحســب االختصــاص
الــذي ُد ِفعــت إليــه هــذه األخــرة ـ أو باألحــرى اس ـتُنجِد
بخدماتهـاا  46ـ ﮐ :اللِّســانيات العصبيّــة ( �Neurolin
 )guistiqueواللِّســانيات اإلكلينيك ّيــة (Linguistique
 ،)cliniqueواللِّســانيات البيولوجيــة (Linguistique
 ،)biolinguistiqueeواللِّســانيات النفس ـ ّية (�Psycho
 ،)linguistiqueeواللِّســانيات االجتامع ّيــة (�Sociolin
)guistiqueeوكــذا اللِّســانيات الحاســوبية (�Linguis
ـاب يف
 .)tique informatiqueوقــد رافــق ذلــك انقـ ٌ
املفاهيم وآخ ٌر يف التسميات .47ويف هذا يقول محيي
الديــن محســب وهــو يرســم مخطَّــط هــذا االنقــاب ِمــن
نقطــة بدايتــه:
«لقد أصبح البحث يف اللّغة يف العرص الحديث
يحتل مكاناً مرموقاً يف دائرة اهتامم الفكر والعلم .ومن
ّ
ثـ ّم تداخلــت عـ ّدة علــومٍ وتضافــرت يف ســبيل الكشــف
عــن جوانــب تلــك الظّا ِهــرة املتف ـ ّردة :ظا ِهــرة اللّغــة.
ِ
الواضــح أ ّن نظــرة متع ِّمقــة إىل الخطــوط العا ّمــة
و ِمــن
ـؤش ٍ
ات
يف هــذا الســياق املعــريف تكشــف عــن مـ ِّ
ِ
واضح ـ ٍة ملركزيّــة اللِّســانيات وتفاعالتهــا التــي تنضــوي
تحــت مــا شــهده النصــف الثــاين مــن القــرن العرشيــن
ِمــن ظهــور موجــة معرفيّــة أطلِــق عليهــا موجــة (العلــوم
املتداخلة االختصاصات) [ ]...يف قلب هذا امليل
إىل التكامــل كانــت اللّغــة هــي البــؤرة الجا ِذبــة؛ وذلــك

بســبب اإلدراك الحديــث ملركزيّتهــا يف تشــكيل تلــك
الظّا ِهرة التي تسـ َّمى (اإلنســان) .و ِمن ث ّم انخرط علامء
االجتامع يف ِدراسة الطبيعة االجتامع ّية للّغة ،ولدورِها
يف قيــام مجتمــع مــا ،أو جام عــة مــا ،ويف تحد يــد
أمنــاط عالقــات الفا ِعلــن االجتام ِع ِّيــن .وبــدأ علــاء
النفــس تُشــغلهم زاويــة تأثــر اللّغــة عــى مجمــل مظاهــر
الســلويك ،والعمليــات النفس ـ ّية املختلِفــة
التّنظيــم ّ
كاإلدراك والتفكري والذاكِرة [ ]...وكان لتآزر اللِّسانيات
ر يف تشــكيل نظريّــة اللّغــة
مــع العلــوم األخــرى أث ـ ٌر كب ـ ٌ
ومتحيــص مفاهيمها.وعــى ســبيل املثــال فقــد كان
ِمن نتيجة هذا التآزر نشوء هذا التداخل االختصايص
املاثِـ�ل يف علـ�ومٍ مثـ�ل :اللِّسـ�انيات البيولوجيـ�ة �biolin
 ،guisticsأو اللِّســانيات العصبيّــة neurolinguistics
أو اللِّســانيات اإلكلينيك ّيــة  ،clinicallinguisticsأو
وربــا كان
اللِّســانيات النفس ـيّة ّ .psycholinguistics
ســوق التعريفــات التــي يق ِّدمهــا ديفيــد كريســتال لهــذه
املصطلحــات يف قاموســه (اللِّســانيات والصوتيــات)
مالمئاً إلعطاء فكرة أ ّولية عن طبيعة االش ِتغال املعريف
الــذي تنطــوي عليــه تلــك العلــوم».48
وهذا التداخل يف االختصاصات التي استقطبتها
اللِّســانيات ـ فاجتمعــت كلّهــا تحــت لوائهــا ـ يفــرض
شــيوع الظّا ِهــرة املسـ ّـاة انتقــال املفاهيــم ِمــن مجــا ٍل
إىل آخــر .لك ّنهــا تســتدعي ـ ِمــن جه ـ ٍة أخــرى ـ حصــول
ـكل املجــاالت التــي يت ـ ّم انتقــال املفاهيــم
املعرفــة بـ ِّ
بينهــا واالطّــاع عــى املــروع الــذي يوازيهــا واملك ـ َّون
ِمــن التّطبيقــات املم ِكنــة.49
وهــذا مــا كشــفت عنــه كذلــك ليــى املســعودي
حينام رصدت انتقال املفاهيم ومعها التسميات بني
ـب والصوتيــات؛ فأجابــت عــن جملــة ِمــن
يل الطـ ّ
مجــا ْ
أســئلة كانــت قــد أحســنت طر َحهــا ،عــى غــرار «:كيــف
يُستخدم املصطلح العلمي يف غري مجاله؟وهل يُنقل
ومبنى؟ هل يُحتفظ به دليالً ومفهوماً
معنى
املصطلح
ً
ً
يف هــذا االســتعامل؟ هــل يطــرأ عليــه تغيــر يف هــذا

االنتقــال؟ وهــل توجــد مصطلحــات أخــرى تنافســه يف
املجــال املنقــول إليــه؟وأال يحــدث هــذا االنتقــال بلبلــة
واضطراباً يف االتّساق الداخيل والتَّامسك املفهومي
للشــبكة املفاهيميّــة مــن حيــث تقطيعهــا و تسلســلها
التاتبي.وهــل يف هــذا االنتقــال إغنــاء وإثــراء املصطلــح
ّ
50
ـص وأحيان ـاً تحويــر لِمفهومــه؟» .
ر وتقليـ ٌ
أو إنّــه تفق ـ ٌ
والحــال إنّــه كثــرا ً مــا ِ
لوحــظ أ ّن قسـاً مــا ِمــن التســميات
ـ ومــا يُز َعــم مــن املفاهيــم التــي تـ ّ
ـدل عليهــا ـ ال متثِّــل إالّ
مرحلــة عا ِبــرة يف تاريــخ اللِّســانيات ،قــد تكــون اختباريّــة
أو باألحــرى انتقال ّيــة ،كــا هــي ال ّدراســات التــي كانــت
ســندا ً لهــا ومــا تكــون قــد انفتحــت عليــه مــن العلــوم
األخــرى :فبالتــايل يبقــى ِمــن الغــرور أن يتـ ّم ربــط مصــر
علمٍ بكامله مبا ال مي ِكن إالّ أن يُص َّنف يف عداد ح َدث
الدراســات الحا ِدثــة يف املرحلــة االنتقال ّيــة .ثــم تبقــى
أمامنا صعوبة أخرى وهي أه ّم الصعاب واملتمثلة يف
التطـ ّور الـ ّداليل للمصطلــح .فقــد يســتعمل املصطلــح
لفــرة ونتيجــة التغــرات التــي تحصــل للعلــم والظــروف
املحيطــة بــه ومجموعــة املؤثــرات التــي قــد متت ـ ّد إىل
مــوت املصطلــح وانقراضــه أو اســتبداله مبصطلــح آخــر
أو إىل تغيــر داللتــه التــي كانــت عليهــا .أمــا قضيــة مــوت
املصطلــح فــا متثِّــل خطــرا ً كبــرا ً إذ أ ّن ميــاد مصطلــح
ومــوت آخــر دليــل عــى قــدرة األول عــى التعبــر الكامــل
عــى الداللــة املـُـرادة وانقــراض الثــاين دليــل عــى عــدم
وفائــه بالداللــة املرجــوة منــه.

 3.1الحاجة التطبيق ّية

لقــد وقــع تفريــع الفــروع اللِّســان ّية يف ح ـ ِّد ذاتهــا
إىل مــا هــو نظــري ومــا هــو تطبيقــي ،وقــد حصــل ذلــك
بالنســبة لفــرع اللِّســانيات االجتامع ّيــة الــذي تولّــدت
ـن
عنــه مــا ّد ة السيا ســات اللّغو يّــة .عل ـاً أ ّن الفرعـ ْ
يعمــان كالهــا يف كنــف مــا يُدعــى علــوم اللِّســان.
مستهل الفصل
ّ
ويف هذا يقول لويس جان كالفي يف
املخصــص ﻟالسياســات اللّغويّــة منبِّهـاً«:إ ّن أهميّــة علــمٍ
َّ
ال تُقاس بقدرته التفسرييّة فحسب ،بل كذلك بفائدته
جملة كرياال
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ونجاعتــه االجتامع ّيــة .بعبــارة أخــرى ،تقــاس بإمكانيتــه
التطبيقيّــة» .51وال يــزال يقــع التّفري ـ ُع أيضً ــا بإيحــاء مــن
ِ
الباحثــن املجتهِديــن الذيــن ال يتو َّرعــون عــن
بعــض
توظيــف حشـ ٍـد ِمــن تسـ ٍ
ـميات تحريضيّــة هدفهــا الحــرص
عــى تســجيل رضورة التفريــع مبــدأً ﮐ علــوم اللِّســان
امل ُغريــة والشــائكة يف آنٍ ـ كــا ســيظهر لنــا عــن قريــب ـ
واســتجاب ًة لدعــوة ُمواصلــة البحــث عــن حلــو ٍل للمفارقــة
االبســتيمولوجية القامئــة واملتمثِّلــة يف تع ـ ّدد أوجــه
اللّسان ورضورة توحيد (علم اللّغة) ووضع ح ٍّد ِ
فاصلٍ
بــن مــا هــو لغــوي ومــا هــو خــارج لغــوي .52كــا يقــع
اإلكثــا ُر مــن التســميات عــى حســاب املفهــوم الــذي
نلفيــه عــاد ًة وهــو ال يــزال يف َمرحلــة املَخــاض ،بدواعــي
أي علــمٍ وتوا ُجــده ضمــن مجـ ٍ
ـاالت َمعرفيّــة
تطبيقــات ّ
جتَه العارِمة مع استجابة
متن ِّوعة .هكذا شهد التفري ُع َمو َ
ال ـ ّدرس اللِّســاين ملقتضيــات العــر الــذي اكتســحته
ـي هــو هندســة
التكنولوجيــا فظهــر نتيجـ َة ذلــك فــر ٌع رئيـ ٌّ
اللّغــة ( )Languageengineeringتش ـ ّعب بــدورِه إىل
فــرو ٍع ثانويّــة .حيــث تداخلــت اللِّســانيات النظريّــة مــع
علوم الحاسوب يف ما عرف باللِّسانيات الحاسوب ّية.53
فهــذا نبيــل عــي أحــى ِمــن مو ِقعــه (اللِّســانيات
يقل عن أربعة عرش َمجا ٍل متف ِّر ٍع عن
الحاسوب ّية) ما ال ّ
تالقــي اللِّســانيات وعلــم الحاســوب .54ويق ـ ِّدم تعليلــه
عــى هــذا املنــوال:
«لقــد ح ّققــت تكنولوجيــا اللغــة درجــة عاليــة مــن
النضوج والتعقد مهدت النسالخ هندسة اللغة( (�Lan
 )guage Engineeringعــن الشــق النظــري للســانيات
الحاســوبية لتســتقر كفــرع أصيــل مــن فــروع (هندســة
املعرفــة) ،وبغــض النظــر عــن تطبيقــات تكنولوجيــا
اللغة [ ]...فاللغة يف حد ذاتها موضوع مثري للتناول
الهنــديس وذلــك بهــدف الســيطرة عــى منظومــة اللغــة
التــي تتســم بالتعقــد والتعــدد والتشــابك والديناميــة،
وهــي املنظومــة التــي مــا زالــت ـ ورمبــا ســتظل دومــا
ـ دون الســيطرة النظريــة البحتــة ،األمــر الــذي يوجــب
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التدخــل الهنــديس لســد فجــوات التنظــر واســتغالل
املمكــن واملتــاح دون انتظــار ال نهايــة لــه لألكــر اكتــاالً
وتأصيــا».55
و ِمــن عواقــب اإلفــراط يف التطبيــق الوقــوع يف
الحشــوِ :مــن هنــا يقــف جــورج مونــان مثـاً مو ِق ًفــا حــذ ًرا
إزاء كتابــات روالن بــارط التــي هــي ـ عــى حـ ّد تعبــر أحــد
منتقديــه ـ إنّ ــا تصلــح أكــر كيوميـ ٍ
ـات ()Chroniques
تقــوم مجـاّت املوضــة بنرشهــا ،بــل ســبق لهــا أن قامــت
بذلك ،56والذي يبدو أنّه يسـخِّر مفاهيم لســانيّة كانت
عنده ال تزال تتع ّدد تع ّد ًدا سا ِف ًرا ،إذ يجده جورج مونان
ر االســتعامل ملفاهيــم مل يســتوعبها كــا ينبغــي،
كث ـ َ
وذلــك نظـ ًرا لكونــه يجمــع بــن مرجعيـ ٍ
ـات نظريّــة متن ِّوعــة
كالفلســفة وعلــم النفــس وعلــم االجتــاع واللّســانيات
يب واإلناســة ،57ويــرى أنّــه ال
والســيميائيات والنقــد األد ّ
ميكــن تناولــه علميًّــا؛ لعلّــه يريــد أن يقــول إنّــه يتعـذّر معــه
وضــع مقاييــس علم ّيــة تتح ـ ّدد وفقهــا صحيــح األحــكام
النقديّــة ِمــن ِ
باطلهــا ،تلــك األحــكام التــي كان روالن بــارط
يطلِقهــا بحريّــة جريئــة؛ ويواصــل جــورج مونــان هكــذا
تحاملــه عــى َمــن كان مــن وراء ترويــج ملــا يطلــق عليــه ﺒ
(النقــد الجديــد) ،بالقــول إنّــه ينتقــل مــن مجــال إىل آخــر
ال بدافع استســامه لتع ّدديّة االختصاصات ـ أل ّن ذلك
كل يشء ما عدا ما ميكن أن يس ّمى
النظري هو ّ
التن ّوع
ّ
58
الطابــع التداخــي لالختصاصــات (Interdisciplina
 )ritéويعــزى إليــه ـ بقــدر مــا ينـ ّم عــن خيبــة أمــل تصيــب
كل مــن مل يســعفه الحـ ّ
ظ أن ميــارس الكتابــة اإلبداع ّيــة،
ّ
لهــذا كلِّــه غلــب عــى كتاباتــه النقديّــة حشـ ٌو يف جهازهــا
املصطلحـ ّـي أتبــع تعقي ـ ًدا يف نظامهــا املفاهيمــي.

تداعيات التفريع املصطلح ّية واملفهوم ّية:

إ ّن النتيجــة املنطق ّيــة (النظر يّــة) التــي ســنختربها
رف
عمليـاً بتحليلهــا أدنــاه والتــي ترتتّــب عــن مثــل التـ ّ
املوصــوف يف الركــن أعــاه والــذي يُع ـ ُّد قرسي ـاً يف
نها يــة املطــاف ،هــي املش ـ ِكلة املركَّبــة املوســومة

ﺒالتضخّاملتســموي والتكــرار املفهومــي؛ وهــو صــدى
غــر طبيعــي مل َقولــة وا ِقــع مت ـ ُّد د جهــاز اللِّســانيات
التســموي وتوقُّــع تجـ ّدد نظامهــا املفهومــي .إ ّن القضيــة
ِ
للباحــث أن يعمــد إىل وضــع
قــد تبــدو بســيطة ،يكفــي
ر
بدائــل لــي تكــون شــؤون أيّــة نظريّــة لســان ّية مث ـاً أك ـ َ
ـموي قــد يع ِّكــر
ترتيبًــا وأحس ـ َن حــال ،لكــن الــركام التسـ ّ
الرؤيــة ،ويــؤ ّدي انجرافُهــا عــن مجراهــا املعتــاد نحــو
تض ّخــمٍ قــد ال تُح َمــد عقبــاه؛ ويحــدث التض ّخــم بطــرق
خاصــة.
متع ـ ِّددة ســنم ِعن فيهــا يف هــذا املبحــث
ّ
ويشــهد عــى أ ّن هــذه املُشـ ِكلة قــد تُعر ِقــل مســر َة
العلــم إن مل ن ُقــل يــودي بــه ،مــا يشــيع يف الجهــات
اإلعالم ّيــة ،أو امل ُداخــات العلم ّيــة والتوعويّــة اآلنيــة مــن
اســتصعاب املــرور عــى اإلحاطــة باملفهــوم املقصــود
نظــرا ً للــرورات التــي يُلـ ّـح عليهــا ذ لــك التض ّخــم
التســموي ،واســتصحاب ذكــر املصطلــح باإلحــاالت
أي اختيــا ٍر
املصــا َدق عليهــا أو الوهم ّيــة ِمــن أجــل تعزيــز ّ
رؤ ِمــن
مصطلحـ ٍّـي يلجــأ إليــه ال ـ ّدارِس اللِّســاين أو الت ـ ّ
أي خلّلٍ يف اســتعامل املصطلح الوارِد يف النصوص
ِّ
أي بلبلــة يف توظيــف
اللِّســان ّية ا مل َعن ّيــة أو ترقّــب ّ
املفاهيــم :لهــذا يتخلّــل الحد يــث عــن التســميات
اللِّســان ّية يف ظــروف تقدميهــا أوصـ ٌ
ـاف توحــي بالحــرج
مم مي ِكن تربي ُرها منهجيا ً ،من هذا القبيلdans :
أكرث ّ
 ،la« littérature »linguistiqueيف فلســفات أو يف
أدبيات اللِّســانيات ـ هكذا يُســاء إىل الفلســفة واألدب
الواحــد ـ ِ
ِ
الحــظ هــذه الع ّينــة التــي
مــن حيــث ال يــدري
اقتبســناها مــن موســوعة  Encartaاإللكرتونيــة:
«Outre embrayeurs, on peut rencontrer dans la «littérature» linguistique les
termes déictiques, indicateurs, indices,
pour désigner les éléments dont il est ici
question»59.
أو كــا جــاء يف تعليــلٍ ﻟ أريلياســوفاجو Aurélien

 )1988-1897( ,Sauvageotلــرورة تفاديــه الولــوج
يف تعريــف مصطلــح الكلمــة إالّ يف حــدود ضيِّقــة:

«Toute une littérature a été déjà publiée
sur la définition du mot et il ne saurait être
question de revenir ici sur ce problème
autrement que pour établir quelques constatations de portée générale»60.

أو كــا جــاء يف هــذا التعليــق حــول إلحــاح البعــض
عـلى اسـ�تبدال مصطلـ�ح( )Discoursمبصطلــح (�Pa
:)role
«Le discours n’y est pas autre chose
qu’un nouvel avatar de la (parole)»61.
فتعليقــات ِمــن قبيــل عبــاراتphraséologie :

  littérature linguistiqueوأ linguistiqueأو �ter

ـن
minologie linguistiqueأو nouvel avatarتُبـ ِّ
ـدارس عــى
رؤ إزا َء مــا يُجـ َـر الـ
جل ّي ـاً ال ّرغبــة يف الت ـ ُّ
ُ
ربــا يعــود ذلــك إىل
اســتعامله ِمــن تِلــك التســمياتّ :
عــدم أُلفتهــا وقلّــة اس ِتســاغتها نظــرا ً لحــال املصطلــح
كعالمة ُمنغلِقة و ُمختزِلة وفق ما جاء توضي ُحه أعاله62؛
وقــد يُتعـذَّر يف هــذا الســياق بــأن يقــال إ ّن الناحيــة التــي
وكل يف مجــال اختصاصــه
يال ِمســها املف ِّكــرون جلُّهــم ٌّ
ِمــن عــدم املبــارشة يف التنــاول الــذي يحيــط باملســائل
الخطــرة هــي اإلشــارات املتكـ ِّررة ِ
ِ
واحــدة تلــو أخــرى حـ َ
ـول
عــدم الوضــوح يف تحد يــد املفاهيــم .ل ِكــن حينــا
تصــدر املالحظــة ِمــن لــدن أحــد مؤلِّفــي أ ّمهــات الكتــب
اللِّســانيّة ،فهــو يع ِكــس الحــرج الــذي ال ينبغــي أالّ يُعــار
لــه االه ِتــام حيــث يعكــس هــذا الحــرج مــا قــام بــه رومــان
ياكوبســون حــن علّــق عــى إحــدى الثّنائيــات اللِّســانيّة
هكــذا:
«Pour employer la distinction entre
structure latente et structure apparente,
aujourd’hui courante dans la phraséologie
linguistique […]»63.

هــذا ،و ِمــن املم ِكــن اعتبــار ذلــك ِمــن مخلّفــات
املو ِقــف املتطـ ِّرف يف شــأن تواجــد اللِّســانيات وح ّقهــا
خاصة بها بوصفها
الطّبيعي يف أن متتلِك مصطلح ّية
ّ
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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عل ـاً .إذ ال ننــى أ ّن ال ُحكــم عــى جــدارة اللِّســانيات
بــأن تتــز ّود مبصطلحـ ٍ
ـات ،ليــس أمــرا ً َمحســوماً ومتّفق ـاً
عليــه كــا هــي الحــال مثـاً بال ّنســبة لعلــومٍ كالفيزيــاء أو
ـب
علــم األحيــاء اللّذيْــن ال يُســتغ َرب أبــدا ً بــأن يبــدأ الطالـ ُ
املتعاطي ملفاهيم أحدهام بتناول املصطلح ّية التي
وقف عليه (العلم) .ذلك أ ّن اللّغة والحديث عن
هي ٌ
اللّغــة ـ ِمــن َمنظــور ذلــك املو ِقــف ـ يُعتـ َـر كالهــا مــن
قبيــل (العقــل) الــذي ُم ِنـ َـي بــه اإلنســان ويُع ـ ّد «أعـ َ
ـدل
األشــياء تو ّزع ـاً بــن النــاس» .64فالعفويّــة قــد تع ـ ِّوض
حاجـ َة اللّجــوء إىل مصطلحـ ٍ
ـات جافّــة وصعبــة املــراس
مهــا تَســتغرِق ذريعـ ُة اإلحاطــة باللّغــة ِمــن وقــت .ثـ ّم إ ّن
عددا ً هائالً من تلك املصطلحات ما هي إالّ مولّدات
ِ
الحقــة ال حـ َّـق لهــا يف الوجــود :فلِــا الحديــث فرنســياً
مثـلاً عـ�ن(  ( �Morphème, expansion, segmenta
 )tionبينام هناك ()Mot, complément, analyse؟
وما مو ِقع ( )Classes distributionnellesو (Classes
ٍ
كمصطلحات مل َحقة مبا كان سائدا ً
 )syntaxiquesإالّ
ســابِقا ً يف ال ّنحــو القديــم تحــت تســمية (Parties de
.65)discours
كل َمــن رام التَّجدي ـ َد يف بــاب اللِّســانيات
وليــس ُّ
الحديثــة متجــا وِزا ً املصطلــح ال ّنحــوي أو معتـ ِـرا ً لــه
ومحيي ـاً إيــاه ،قــد أفلــح يف ذلــك؛ فهــذا عبــد القــادر
املهــري عندمــا أقــدم عــى إحيــاء نحــو اللّغــة العرب ّيــة
ِمــن ِخــال تطبيــق نظريّــة املس ـ َند واملس ـ َند إليــه ،66
وتغذيّتهــا بال ّنظريّــات اللِّســان ّية الحديثــة قــد غ ـ ّم عليــه
األمــر ،وتباينــت مصطلحاتُــه املوظَّفــة ســواء أكانــت
بســيط ًة أم مركَّبـ ًة عــى نحــو يتبـ ّدى فيــه ،يُال َحــظ أنّــه قــد
ارت ـ ّد إىل النحــو التّقليــدي .67والحــال إنّــه لــو كان قــد
احتكــم إىل ح َدســه وك ّفــى عــن تكلّــف املــزج النســاقت
إليه املفاهيم دون عناء .لذا فحينام نُعيد إىل األذهان
املخطّــط األ ّويل الــذي رســمه جــول مــاروزو لتش ـكّل
املصطلح ّيــة اللِّســان ّية ميكــن لنــا أن نعــرف شــيئاً ِمــن
تاريــخ تش ـكّل املصطلحيّــة اللِّســانيّة العربيّــة.
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«إ ّن اللِّســانيات التــي تش ـكَّلت يف غضــون القــرن
املــايض [التاســع عــر امليــادي] ،قــد اصطحبــت
بحاجــة َمسيســة إىل مصطلح ّيــة موطَّنــة مــع موضوعهــا
كل علــمٍ جديــد .فأخــذت تلــك املصطلحيّــة
عــى غــرار ِّ
تتك ـ ّون مبوجــب املكتشــفات العفو يّــة واالســتلهام
العشــوايئ .مــا س ـ ّوغ اســتعامل املصطلحيّــة النحويّــة
التقليديّــة أ ّول األمــر .ث ـ ّم ا س ـتُك ِملت هــذه األخــرة،
إ مــا بتســخري مختلــف اللّغــات الحديثــة أو بوســاطة
املولَّــدات التــي ُو ِ
ضعــت عــن طريــق العنــارص اللّغويّــة
اإلغريق ّيــة الالّتين ّيــة .مــن هنالــك تـ ّم وضــع مصطلحــات
عديــدة ،بينــا نجــم عــد ٌد آخــر مــن نقــل الكلــات مــن
وضعهــا القديــم إىل وضعهــا املصطلحــي الجديــد.
ر
لقــد مت ّخــض عــن ذلــك كلِّــه شــتاتٌ هائــل وقــد ٌر كب ـ ٌ
مــن الريــب ،مــا حــال دون فهــم الالمبتدئــن للعلــاء،
بــل أحيانـاً حتــى تعـذّر التفاهــم فيــا بــن هــؤالء بشــكلٍ
دقيق .فمثالً يقع التخليط عاد ًة ب ني attributو �préd
 ،icatوبني actifو  ،transitifوبني  tonو  ،accentوبني
 nomو  ،substantifوبني  complémentو ..régime
الــخ.إ ّن هــذه ال َعقبــة تــزداد خطــور ًة جــراء اســتعامل نفــس
املصطلحــات يف مختلَــف اللّغــات مبفاهيــم متبا ِينــة
وأحيان ـاً متعا ِرضــة ،مــع تفــاوت بســيط عــى مســتوى
شــكل الكلــات ،فهكــذا يقــالfr.prédicat :و all.
 Prädikat،أو fr. épithèteو all. Epithetonأو �fr. pro
nomو ..ang. Pronounالــخ ،بشــكلٍ حتــى التوحيــد،
عندمــا يقــع ،قــد يــؤ ّدي إىل التيــه».68
بيــد أ ّن الــرأي األخــر ال يشــاطره جميــع الباحثــن؛
فمصطلحات من قبيل ( )concave: Fr.و (concave:
كل لغــة
ـر فهــم ّ
 )Ang.و (  )concavo/a: Esp.تيـ ِّ
للمفهــوم الــذي تحيــل إليــه هــذه املصطلحــات عــى
ضــوء لغــة أخــرى مــن هــذه اللغــات الثــاث (الفرنس ـ ّية
واإلنجليز يّــة واإلســبانيّة) .فالشــفافية الدالليّةالتــي
رأيناهــا يف نســب ّية االعتباطيــة زائــد هــذا التشــابه يف
شــكل املصطلحــات يسـ ِّهل عــى العلــاء االنتقــال مــن

ِ
ويختص الطريق أمامهم يف سبيل تعلّم
لغة إىل أخرى
املفاهيم التي يتلقّونها .69وقد أ ّدت حالة تواجد تلك
العنارص اللّغويّة اإلغريق ّية الالّتين ّية يف اللغات الغربية
واملشــار إليهــا يف املقتبَــس أعــاه ،ببعــض اللِّســانيني
إىل اشــراط يف خصــوص املصطلحــات (Langues
 )savantesأن يحيــط العلــاء بالالتينيــة واإلغريقيّــة وإالّ
وبدون ذلك سيستحيل تف ّهم الفروق الدقيقة فيرضب
مثـلاً الفـ�رق بـين( (�Transfer / transférer et Transla
 )tionوهــو يرســم ســبل التحكــم فيهــا.70
ورغــم ذلــك فقــد عــرض مــوروزو ثــاث أطروحــات
ِ
املعضلــة املصطلحيّــة التــي أثارها كالمه
للقضــاء عــى
الســابق ،فتذهــب إحداهــا إىل مناشــدة التوحيــد،
وأخرى تحفيز التعليل ،والثالثة مت ِّجد مقولة ال مشاحة
كل من دي سوير
يف االصطالح .ويعود يف ذلك إىل ٍّ
وماييويلمســلف .إ ّن هــذا املو ِقــف َمصــو ٌغ بالشّ ــكل
ـن أعــاه وعــى ش ـ ّد ته ،ال يخلــو ِمــن عالمــات
املبـ َّ
ال ّنقــد املنهجــي الصح ّيــة؛ حيــث ال يفتــأ يسـطِّر الطابـ َع
ـى بهــا املصطلحــات اللِّســان ّية
العفــوي ا لــذي تتحـ ّ
عنــد نشــوئها .ثـ ّم إ ّن هــذا ِمــن آيــات االمتــداده التاريخــي
رس اللِّســاين بالـ ّدرس ال ّنحــوي القديــم
الــذي يربــط الـ ّد َ
ر ِمــن ِ %90مــن املصطلحــات
ِمــن نــوا ٍ
ح عديــدة :فأك ـ ُ
النحويّــة العربيّــة معلَّلـ ٌة معجميـاً إ ّمــا عــن طريــق املجــاز
أو بتســخري املعنــى املعجمــي األ ّويل ،وذلــك نتيجــة مــا
يدعــوه توفيــق قريــرة االعتبــار ال ـ ّداليل71؛ وبينــا يتح ـ ّول
الضورات امل َنهج ّية القصوى
ذلِك ال َح َرج إىل إحدى ّ
التــي تع ِكســها امل ِ
َداخــل التــي تســتغرِقها عــاد ًة ُمعظَ ـ ُم
امل ُؤلَّفــات اللِّســان ّية عــى غــرار كُتــب جــون الينــز(John
فصيل يف امل َدخل ـ قبل
ُ
َ )Lyonsمثالً ،72حيث يقع التّ
املتن ـ يتمحــور معظ ُمــه حـ َ
ـول امل ُعالجــات املصطلحيّــة
النا ِج َمــة عــن َح ـ َدث التفريــع والتــي يراهــا ِ
واضعــو تلــك
املؤلَّفــات أنّهــا بذلــك أحـ ُّـق باالبتــداء بهــا.
ـض َمــن
و قــد وقــف عنــد هــذه املالحظــة بعـ ُ
درس املصطلحيّــة اللِّســانيّة والســيام مــن املنظــور

التعليمــي  .73وتنتـ ِ
ـر الظا ِهــرة ذاتهــا يف الخطــاب
اللِّســاين العــريب الــذي ـ أعظــم مــن ذلــك ـ يبالــغ يف
وضــع الكتــب املداخــل (يف اللِّســانيات) .ونظــرا ً لهــذه
الصا ِرمــة التــي تُخيِّــم
امل ُفارقــة ،فعــى الرغــم ِمــن اللّهجــة ّ
التوســع ّية
عــى دراســتنا هــذه حيــال النزعــة التفريع ّيــة
ّ
رأ منهــا
املف ِرطــة وا مل ُقلِقــة ،ال نقــوى عــى أن نت ـ ّ
بالكا ِمــل؛ إذ ســيجد القــارئ يف غضــون هــذا املقــال
ـكل منهــا .وإذ عمدنــا إىل
التنصــل الـ ّ
عــدم التم ّكــن مــن
ّ
تشــخيص التفريــع باعتبــاره ظاهــرة َمرضيّــة بالنســبة ملــا
سينجم عنه ِمن امل ِ
ُعضالت امل ُصطلح ّية ،لكن عندما
أتينــا إىل مرحلــة تنظيــم املفاهيــم املســتخلَصة مــن
التطبيــق امل ُصطلحــي امل ُتنــا َول يف هــذا املقــال ذاتــه،
متمســكني بــرورة التفريــع يف ميداننــا
وجدنــا أنفســنا
ِّ
(املصطلحيــات) ،ألنّنــا يف ســياق تصنيــف املفاهيــم
ـاص
اإلجرائيّــة؛ ثـ ّم إ ّن الدراســة وصفيّــة تصنيفيّــة فــا منـ َ
فريع:فيحسناالحتفاظ عىل هذه الظا ِهرة عالم ًة
ِمن التّ
ُ
أخــرى تـ ّ
ـدل عــى الوعــي املصطلحــي كــا رأينــا يف
الباب الثالث .واآلن يه ّمنا أن نعرف طبيعة التداعيات
الثــاث الناجمــة عــن تفريــع اللِّســانيات ،وهــي اآلتيــة:
لسانيات بال جدوى
بدعة علوم اللِّسان
و ْهم العلم الربان

 1.2لسانيات بال جدوى

مل يحتضــن جميـ ُع اللّســانيني ذلــك التفريـ َع بــذات
الحفــاوة بــل هنــاك َمــن وقــف مو ِقـ َـف املتش ـكِّك يف
جدوى بعض الفروع اللّسانية ،عىل الرغم من الهوس
الــذي يصــدر بدافعــه بعضُ هــم اآلخــر إذ يرمــون يف األقـ ّـل
إىل وضــع ثبـ ٍ
ـت مصطلحـ ٍّـي جد يـ ٍـد وجد ي ـ ٍر با ملــا ّد ة
اللِّســان ّية املتف ِّرعــة وكفيــل بــأن يــأذَن مبيالدهــا؛ مــا
يســتدعي عنــد هــؤالء رضورة إعــادة رســم جغرافيّــة
اللِّســانيات كلّــا بــدا لهــم أ ّن مجاالتهــا أخــذت يف
ـب أ ّن هــذا ينــدرج ضمــن العوا مــل
التم ـ ُّد د :وال ر يـ َ
املس ـ ِّببة للتض ّخــم والتكــرار واالجــرار كــا أرشنــا إليهــا
جملة كرياال
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يف ســياقٍ آخــر  .74يتــاىش وهــذه النتيجــة الشـ ُّ
ـك
الــذي انتــاب مصطفــى غلفــان حينــا عـ ّول عــى دراســة
ِ
املعضــات ا مل ُصطلح ّيــة ف َعن ـ َو َن
حا لــة ِمــن هــذه
أحــد مقاالتــه 75بتســاؤل مثــر للغايــة مــؤ ّداه :املعجــم
املو ّحد ملصطلحات اللسانيات ،أي مصطلحات ألي
لسانيات؟ فإذا أخذنا َ
مثال الفرع الذي مي ِكن أن يَزعم
أصحابُــه أنّــه نشــأ مبناســبة عقــد قــرانٍ بــن علــم النفــس
واللّســانيات تحــت دوا ٍع تطبيق ّيــة مرت ِبطــة بالبيداغوجيــا
والتعليــم ،فهــا مجــاالن ـ عنــد نعــوم تشومســكيـ ال
ميلــكان مفاتيـ َـح يُفتَـ ُـح بهــا عالَـ ُم الرتبيــة وتعليــم اللّغــات
وتســمح بإقامــة العلــم الهجــن الــذي طاملــا اســتهدفه
املتح ِّمســون لــه .فكــا يقــول فاتِح ـاً املجــال للشـ ّ
ـك:
«من سوابق األحداث إعالن وجود معرفة نظريّة تُسخَّر
كمرعــى تُراعــى فيــه صناعــاتُ اللّغــات» .76لهــذا أخــذ
ين ـ ِّدد يف ذات الســياق باصطنــاع تســميّة اللِّســانيات
التطبيق ّيــة أو أشــياء مــن هــذا القبيــل ﮐ اللِّســانيات
التّعليم ّية أو تعليم ّية اللّغات .س ّجل تندي َده يف مقا ٍل
ـري
احتفــظ براهن ّيتــه ،بــل أصبــح يعـ ّد مبثابــة بيــانٍ تحذيـ ٍّ
ٍ
ـانيات تطبيق ّي ـ ٍة) حالِمــة وجوفــاء ومقطوعــة
ض ـ ّد (لسـ
الصلــة باللّغــات التــي تتطلّــب مجهــودات عمليّــة باتــت
ضعيفــة الصلــة بعلمهــا املنشــود77؛ غــر أ ّن مــا أدىل بــه
تشومسيك «كفّل ملقاله أن يَلقى روا ًجا بفعل ما أثاره
ـاش ِ
عاصـ ٍ
ِمــن نقـ ٍ
ـف حــول مفارقــة اللّســانيات التطبيق ّيــة
يف األوســاط العلميّــة أكــر ِمـ ّـا ُعـرِف برصــده لوضعيّــة
تلــك اللّســانيات رص ـ ًدا حقيق ًّيــا».78
ولعـ ّـل مثــل تلــك الض ّجــة املصطنعــة هــي التــي
فتحــت املجــال لســواه ليقــرح تسـ ٍ
ـميات عــى الصعيــد
الغــريب أ ّوالً مــن قبيــل تعليم ّيــة اللّغــة .ونعــرف اآلن أ ّن
ِ
الباحثــن العــرب ُحملــوا حم ـاً عــى أن يخوضــوا يف
هذا املوضوع ،ومن باب التقليد إىل ح ِّد ما .لكن مل
مينعهــم ذلــك ِمــن إنشــاء مــا أصبــح يُدعــى اللِّســانيات
التعليم ّيــة ،79لهــذا نتســاءل :هــل يوجــد عل ـ ٌم لســاين
يُطلَــق عليــه هــذا االســم ،حتــى ولــو قلنــا :اللِّســانيات
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والتعليم ّيــة ،وذلــك بعدمــا طلعــت دراســاتٌ يف طــور
التخصص؛
املاجســتري تحمل هذا العنوان داللة عىل
ّ
فــاذا يعنــي هــذا املصطلــح يف اللّغــة العرب ّيــة؟ هــذا،
مــع العلــم أ ّن التأثيــل اللّغــوي للمصطلــح املتــداول يف
ال ـ ّدرس التعليمـ ّـي عنــد الغــرب يرجــع إىل االشــتقاق
�ي(  ()Didactikosالــذي جــاء مــن األصــل (�Di
اإلغريقـ ّ
 )daskeinnوهــو يـ ّ
ـدل عــى مجـ ّرد (تعلّــم) (�Enseigne
 )mentوتكوين .80وإذا انرصفنا إىل معجمٍ يعري االعتبار
لتلخيص مفاهيم العلوم االجتامعيّة بتداخلها تداخالً
يرا ،نجـ�ده يسـ�ند إىل مصطلـ�ح(  (�Didac
يرا أو كثـ ً
يسـ ً
)tiqueمفهو ًمــا يجمــع بــن ف ـ ٍّن (صناعــة) وعلــمٍ يُعنــى
بالتعليــم ،كــا أع ـ ّده يف معنــاه الض ّيــق منهج ّي ـ ًة يف
النعتي (اللسانيات التعليميّة)،
التعليم .81إ ّن املركَّب
ّ
كل َمن يتب ّناه،
رغم الطابع االفتعايل الذي قد يرمى به ُّ
مصطلـ ٌـح ُو ِ
ضــع يف اللّغــة العربيّــة ليقابَــل بــه املصطلــح
الفرنيس اآليتLa didac�( (:
الغريب املشهور بالرتكيب
ّ
 ،)tique deslanguesوينهض مبا ينهض به هذا األخري
مــن الــدالالت املخزونــة واملحفــورة يف جســد تســمية
 didactiqueالعريقــة الذاهبــة يف جــذور الحضــارة
اإلغريقيّــة والحضــارة الرومانيــة الالّتينيّــة كــا ســبق أن
أرشنــا إليــه أعــاه؛ مــع اإلقــرار بوجــود عالمــات فا ِرقــة بــن
يب مــن خــال هــذه التســمية
مــا تج ـذّر يف العــامل الغــر ّ
العريقة الحديثة يف آن واحد أي (La didactique des
 ،)languesوبــن مــا يقــع يف صلــب املــروع الــذي
يُطمح إىل إقامته يف تقاليد اللّغة العرب ّية ،وهي فوارق
كل مرت ِ
ال غنــى لنــا مــن الوقــوف عندهــا والتــي عــى ِّ
جــمٍ
أن يحســب لهــا كل حســاب.82
رض ون ّيــة العمــل عــى
فالطابــع االفتعــايل املف ـ َ
ره ِمــن العوامــل،
مــروع بــا ٍد يف األفــقُّ ،
كل ذلــك وغ ـ ُ
هــو مــا ترتّبــت عنــه تع ّدديّــة مصطلح ّيــة قــد نصــادف
َمــن يحكــم عليهــا بالتضخ ـ ّم املصطلحـ ّـي الفــادح تــاركًا
األحــكام املتعلِّقــة برشع ّيــة ال ـ ّدرس التعليمـ ّـي ألهلهــا
املتخصصــن يف قضايــا السياســات التعليميّــة ،فمــن
ِّ

تلــك املصطلحــات التــي ســبقت مصطلــح اللّســانيات
التعليميّــة إىل الوجــود نجــد البعــض يعمــد إىل تجربــة
ترجمــة العبــارة الفرنس ـ ّية اآلنفــة ذك ُرهــا ترجم ـ ًة حرف ّي ـ ًة
83
فيســتعمل معهــا مصطلــح (تعليميّــة اللّغــات)
بتفر يــع مصــد ٍر صنا عـ ٍّـي مــن مصــدر (تعليــم) ث ـ ّم
إضافتــه إىل ا ســم جنــس (اللّغــة) بصيغــة الجمــع،
ٍ
ـتعامالت غــر هــذه ِمــن قبيــل (صناعــة
ال نعــدم اسـ
تعليــم اللّغــات) ،84ونُلفــي آخريــن يســتعملون املركَّــب
يث (علــم تعليــم اللّغــات) ،وهنــاك َمــن يكتفــي
الثــا ّ
85
بتســمية (تعليــم اللّغــة)  ،مثّــة مــن يُفــرد مســتعمالً
ـكل اختصــار حتّــى حــن
(تعليميــات) أو (تعليميــة) 86بـ ِّ
ـض بــن الرتجمــة
يتعلّــق األم ـ ُر باللّغــات؛ كــا مــزج البعـ ُ
وذلك بتسخري اإلضافة :إضافة كلمة (علم) إىل كلمة
يئ بالقــول علم
(تدريــس) هــذه املـ ّرة ،أو التعريــب الجــز ّ
التدريــس الديداكتيــك .87وهنــاك مــن يلجــأ مـ ّرة أخــرى
إىل الرتكيــب الثــايث علــم تعليــم العربيــة بتخصيــص
اللّغــة كــا ســلكه (مخــر علــم تعليــم العربيــة) الــذي
تأســس يف  2003باملدرســة العليــا لألســاتذة يف
ّ
اآلداب والعلــوم اإلنســان ّية ببوزريعــة (الجزائــر) والــذي
لســان حالــه هــو مجلّــة العربيّــة .وملـّـا كانــت اللّســانيات
هــي املجــال األهـ ّم الــذي يتنــاول موضــوع اللّغة واألدىن
إىل املجــال املعنــي بتعليمهــا وبنظريــات هــذا األخــر
ومناهجــه وفنيا تــه وطرائقــه أضحــى مــن املنا ســب
ج ـ ًّدا أن تقرضــه اللّســانيات حتّــى التســمية .فنحصــل
بذلــك عــى مصطلـ ٍح ُمركّــب تركي ًبــا نعت ًّيــا إذ قُ ِّيــد بِنعت
(تعليميّــة) وهــو (لســانيات تعليميّــة).وال حاجـ َة لنــا إىل
التدقيــق باصطنــاع تســمية (شــا ِملة مانِعــة ِمــن حيــث
اللّفــظ) ،بالقــول مثالًلســانيات تعليم ّيــة اللّغــات :فهــو
ِمــن الناحيــة الرتكيبيّــة ســلي ٌم ال ميكــن جحــوده .ل ِكــن مــا
يُطــاق ِمــن اإلطنــاب يف جمــل ومركَّبــات اللّغــة العاديــة
قــد ال يس ـلَم القيــاس عليــه يف مقامــات املصطلــح؛
88
ث ـ ّم حســبنا مفــردة لســانيات التــي ـ كــا أفدنــا أعــاه
ـ تتض ّمــن لــدالالت (العلــم) و(املوضــوع) بحيــث ال

ـض
ميكــن أن تُط َمــس معاملهــا بســهولة .كــا مــال بعـ ُ
الباحثــن إىل إحيــاء القا عــدة القيا س ـيّة بتفضيلهــم
اســا عــى
تســم ّية التعليميــات ،وهــو مصطلـ ٌـح َمبنـ ُّـي ق ّي ً
والصوتيّات .89وتكمن مش ِكلة
اللّسانيّات والريّاضيّات
ّ
هــذا املصطلــح يف تقاطعــه مــع مــا يعـ ِّـر عــن جمــع ”
التعليميّــة “ كــا يحــدث كثــرا ً مــع األســلوبيات هــذا
املصطلــح الــذي ُو ِ
ضــع يف مقابــل ()Stylistique؛
والحــال إ ّن بعــض الباحثــن أصبحــوا يتح ّد ثــون عــن
تعـ ّدد األســلوبيّة لهــذا يُفضَّ ــل عليــه مصطلــح األســلوبيّة
الــذي لحســن حـ ِّ
ظ شــاع هــو اآلخــر والــذي يقبــل صيغــة
الجمــع ،فيقــال تبع ـاً ملذهــب تن ـ ّوع ال ـ َّدرس األســلويب
إىل األســلوبيات.90
أ ّمــا ِمــن ناحيــة املفهــوم ومجــال االختصــاص الــذي
يشــغله هــذا الفــرع اللِّســاين (املرغــوب فيــه) ،فقــد
دأبــت أ ّمهــات الكتــب التــي ألِّفــت يف ميــدان الرتبيــة
وعلومهــا والتــي عنيــت بتعليم ّيــة اللّغــات ســواء داخــل
اللّســانيات أو خارجهــا ،عــى تخصيــص فصــو ٍل تتنــاول
مث ـاً لغــة األ ّم (اللّغــة األوىل) واللّغــة األجنب ّيــة (اللّغــة
الثانية) إىل جانب قضايا متّصلة بالرتجمة أو التخطيط
ـوي أو أمــراض الــكالم ،أو قضايــا التواصــل ،ودم ـ ِج
اللّغـ ّ
ذلــك كلّــه يف عناويــن رئيس ـ ّية أو فرع ّيــة ،أو تحملهــا
تلــك الكتــب حتّــى يف الطّليعــة فنقــرأ :اللّســانيات
التطبيق ّيــة بالخ ـ ّ
ط العريــض ،وذلــك كــا صنــع شــارل
خصــص فصلــن
بوتــون (  )Charles Boutonحيــث ّ
( .1تعليــم لغــة األ ّم .2 ،اكتســاب اللّغــة األجنب ّيــة يف
ـدريس) مــن كتابــه القيِّــم املعن ـ َون برصاحــة
ســياقٍ مـ
ٍّ
(اللّســانيات التطبيق ّيــة) ِ
وضمــن قســم ثالــث سـ ّـاه:
اللّســانيات (التطبيق ّيــة) املط َّبقــة يف مجــال الرتبيــة:
خصــص القســم األ ّول
الطابــع البيداغوجــي للّغــة؛ كــا ّ
للّســانيات (التطبيق ّيــة) املط َّبقــة عــى حقــل الــكالم
بفصليْــه .1( :تط ـ ّور اللّســان .2 ،املظاهــر املرضيّــة
للّســان) .91ومــا ش ـ ّذ عــن هــذه القاعــدة مــا أطلعنــا بــه
ـاب يف
أنريكــو أركاينــي  )Enrico Arcaini (92مــن كتـ ٍ
جملة كرياال
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هــذا املجــال رغــم مــا يوحــي بــه العنــوان مــن ابتعــاد عــن
هــذا املحور.نشــر هنــا إىل أنّــه هنــاك َمــن ال مييِّــز بــن
اللّســانيات التطبيق ّيــة وتعليم ّيــة اللّغــات ،لكــن هــذا
ليــس مــن بــاب الخلــط العشــوايئ بقــدر مــا هــو اختيــار
رح بــه هــذا املقتبس«:لِــاذا ال
مذهبـ ّـي ،هــذا مــا ي ـ ِّ
نتحـ� ّدث نحـ�ن أيضً ـ�ا عـ�ن ت َعليميّـ�ة اللُّغـ�ات(  ( �Didac
 )tique deslanguesبَــدالً ِمــن اللِّســان ّيات التّطبيق ّيــة
زيل
(  )Linguistique appliquéeفهــذا العمـ ُـل س ـ ُي ُ
را ِمــن ال ُغمــوض واللّبــس ويُعطــي لِتعليميّــة اللُّغــات
كثـ ً
93
امل َكان ـ َة الّتــي تَسـ ِ
ـتحقُّها» .
و قــد الحظنــا إحجا ًمــا لــدى بعــض املهتمــن
خصوصــا،
بالتعليميــات عمو ًمــا وبتعليم ّيــة اللّغــات
ً
ـص ،وهــو
وتعليميّــة اللّغــة العربيّــة عــى الوجــه األخـ ّ
إحجــا ٌم نزي ـ ٌه أمــاه التح ـ ّرج ِمــن إضافــة تفري ـعٍ آخــر إىل
مــا هــو متوفِّــر يف عالَــم اللِّســانيات ،تفريــع قــد ال يُعـ َـر
أي حاجة إليه ،ذلك لوجود
ربر وجوده وتُنفى ّ
عىل ما ي ِّ
كل ينبــع
فــروع علم ّيــة أو باألحــرى مــوا ّد علم ّيــة وميدان ّيــة ّ
مــن اختصـ ٍ
ـاص مــا ،كعلــم النفــس وعلــم الرتب ّيــة ،وعلــم
االجتــاع ،وكذلــك اللّســانيات بالطّبــع ،تفريـ ٌع غــر قائــم
عــى ٍ
درس مــا ،لــه دواعيــه وأسســه (مثلــا رأينــا منــذ
البدايــة) ،وعــدم إقــرار فــر ٍع ذي موضــوع واضــح املعالِــم
ِ
الباحثــن ينطلقــون مــن زاويــة تع ـ ّدد
جعــل الكثــر مــن
االختصاصــات ،ووجدنــا هــذه الفكــرة تســود معظــم
اإلشارات التي أدىل بها عبد الرحمن الحج صالح طيلة
بحوثــه ومداخالتــه يف امللتقيــات العلم ّيــة ،ومقاالتــه
املتخصصــة ،كــا ملســنا فيــه خطابًــا
يف الدوريــات
ِّ
ج ًهــا ،وليــس مج ـ َّرد عــرض يف لغــة وصف ّيــة ،حســبنا
مو ِّ
اإلحــاالت والنــر املتجـ ِّدد لنعتـ ِـر الدعوة املســتورة.94
وتتــز ّود اللّســانيات التعليميّــة مــن اللّســانيات العا ّمــة
أساســا فكريًّــا
مبعلومــات أساس ـ ّية وأفــكا ٍر تتّخــذ منهــا
ً
تتابــع بنــا ًء عليهــا عمليّــة تعليــم اللّغــات ،وذلــك عــى
التجمــة ،إذ مثّــة
غــرار مــا يحــدث مث ـاً عــى مســتوى ّ
تطبيقــات هــي مــن وحــي اللّســانيات العا ّمــة واملفاهيــم
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التــي بلورتهــا هــذه األخــرة رغــم مــا يكتنــف بعضهــا مــن
الغمــوض والتناقضــات ،كأن يقــول أتبــا ُع دي سوســر
التجمــة ال ّراجعــة بال ّدرجــة األوىل
واملتأثــرون باسـ ِتحالة ّ
ـر نســبيّة
إىل مفهــوم القيمــة اللّغو يّة 95ا لّــذي يُفـ ِّ
التجمــة
يئ إذ اســرجعت ّ
ال ّداللــة ،لكنــه نفـ ٌـي غــر نهــا ّ
(فعــل الرتجمــة) مرشوعيّتهــا تحــت رايــة التقــاء اللّغــات
البرش يّــة يف الكل ّيــات املشــركة؛ وكال املفهومــن
(القيمة اللّغويّة والكل ّيات املشرتكة) أفصحت عنهام
اللّســانيات العامــة.96
وصــل إىل ضبــط
إ ّن ال ّنظــرة القائلــة بِإمكان ّيــة التّ ُّ
ـص عا ّمــة يُتص ـ ّور أن لُغــات البــر (اللِّســان
خصا ئـ َ
ـري) كلّهــا تشـرِك فيــه ،وذلِــك يف إطــار التّحديــد
البـ ّ
األ ّول الّــذي ُي ِكــن إســنا ُده إىل اللِّســانيّات (العا ّمــة)
ِكل لُغ ٍةِ ،97من شأنِها
الخاصة ب ِّ
ويف ُمقابِل اللِّسان ّيات
ّ
أن تُس ـ ِّهل مها ًمــا كثــرة عــى املُشــتغلني يف مجــاالت
التّعليــم (والســيام اللُّغــة األجنب ّيــة أو اللُّغــة الثّانيــة ،أي
والتجمــة ،وا مل ُصطلح ّيــات،
يف ُمقا ِبــل لُغــة األ ّم )ّ ،
وذلــك يف رحــاب اللّســان ّيات التّطبيق ّية.ويُستحســن
التّنو ي ـ ُه بِ حــاوالت اللِّســان ّيات ال ّنظر يــة ال ّراميــة إىل
ـاص بأيّــة لغ ـ ٍة كانــت ،وذلــك
ـري خـ ٍّ
وصــف منـ ٍـط تعبـ ٍّ
بِحمــل ُمختلــف العوا مــل االجتامع ّيــة والجغراف ّيــة
والتّاريخيّــة عــى تحيُّ ِدهــا إىل درجــة اإللغــاء مــا أمكنهــا
ذلــك .وهــذا مــن أجــل ضــان تواصــلٍ أكــر نجاع ـ ٍة يف
مقامـ ٍ
ـات رســميّة .وأطلــق عــى ذلــك ال ّنمــط ِمــن التّعبــر
ُمصطلح اللُّغة املشرتكة (املو ّحدة) ،رسعان ما نلقى
لهــا صــدى يف النظريــة التّوليديــة.
كل
ويف خا متــة هــذا املبحــث ال ننــى تنبيــه ّ
مهت ـ ّم بقضايــا اللّســانيات التعليم ّيــة إىل أ ّن مثــل هــذه
الح ـ ّدة يف التداخليّــة يُنتظَــر منهــا أن تعــرف مشــكالت
مصطلح ّيــة نظـ ًرا لتداخــل املفاهيــم بشــكل متفاقــم مــن
شأنه أن يتسبّب يف لبس يُعقب ال محالة بدوره نو ًعا
آخــر مــن اإلبهــام :وهــو تداخــل الجهــاز املصطلحــي بــن
اللّســانيات التعليميّــة وبــن غريهــا مــن الفــروع العلميّــة

كل املــواد العلم ّيــة
التــي تناولناهــا أعــاه ،فهكــذا شــأن ّ
واالختصاصيّــة التــي تنشــأ يف حضــن واحــدة مــن هــذه
األخرية ،فال ّدراسات املتعلّقة مثالً باكتساب اللّغات
كل مــا ّدة علميّــة
الســن كغريهــا مــن ّ
الثّانيــة مــن قبــل كبــار ّ
جديدة ،تطرح مشكالت مصطلح ّية ال ب ّد أن يدنو منها
الباحــث يف تلــك املــا ّدة ،98فهكــذا نــرى أن املعضلــة
ليســت وق ًفــا عــى العرب ّيــة :لهــذا ترانــا كلّــا تسـ ّنت لنــا
أي مصطلح إالّ وعمدنا إىل ذلك.
فرصة التعليق عىل ّ
خاصــا بواقــع العربيّــة هــو مفــرط
ِز ْد إىل ذلــك مشــكالً
ًّ
الح ـ ّدة مــن حيــث الخطــورة تعــاين منهــا ال ّدراســات
اللِّســانيّة العربيّــة وهــي الّتــي تح َفــل باملفاهيــم التــي
تســتقطب اهتــام الباحثــن يف مجاالتهــا املتن ّوعــة
را مــا تقــع يف
وعــن طريــق ّ
التجمــة ،وهــو كونهــا كث ـ ً
تضا ُر ٍ
بات ،وذلِك ِب ُحكم العشوائ ّية الّتي تقع فيها أثناء
اختيــار امل ُصطلحــات امل ِ
ُناســبة لِلتّعبــر عــن امل َفاهيــم
امل َقصــودة وكــذا الـ ّـر ُّدد بــن اع ِتــاد الـ ُّـراث أو تجــا ُوزه
يف تنا ُولِها :فحدث نو ٌع ِمن التوفيق الشّ بيه بِالتّلفيق،
خاصة عند الّذين مل يأتوا إليها ِمن باب ال ِّدراسة .كام
ّ
ٍ
ارتباك يف ســبل االختيار بني مصطلح
أســفر ذلك عن
وآخــر ،مــع العلــم أ ّن العلــم الــذي كان مــن املفــروض أن
ـول أمــر هــذه املعضــات املصطلح ّيــة يعــاين هــو
يتـ ّ
اآلخــر مــن عــدم وضــوح مقامــه.

 2.2بدعة علوم اللِّسان!

ِمثلــا ُو ِجــد َمــن اســتأنس بتفريــع اللِّســانيات إىل
استخف ببدعة (علوم)
فرو ٍع واستحسنه فقد ُوجِد َمن
ّ
اللّسان (بصيغة الجمع) ،التي تَص ُدر عنها تلك الفروع
أو مــا صــار يُس ـ ّمى عــن جــدارة يف ظــرف إنشــاء تكويــنٍ
جامعي ﺒ ( .)Les sciences du langageفهذا أنطوان
ِ
كيل ُيــويل يصــف فرو ًعــا مثــل (اللّســانيات النفس ـ ّية)
و(اللّســانيات االجتامعيّــة) وحتّــى (فلســفة اللّغــة)
وكذلــك (تحليــل ِ
الخطــاب) مبــا ينبغــي أن«يُع َمــد إىل
إفاضتــه يف قــاع كيــس علــوم اللّســان» .99وقــد ص ـ َدر
س بحثَــه اللّســاين ألحــداث
هــذا الحك ـ ُم عــن عالِــمٍ ك ـ َّر َ

لِسان ّية خارِجة عن امل َألوف وكان با ِعث َمرشوع لِساين
أسامه لسانيات التلفّظ يف حقبة تألّقت فيها البنويّة؛
وإن كان مــن املطمور يــن لكونــه انشــغل بالتدر يــس
واملحــارضة أكــر ِمــن التأليــف وال َّنــر100؛ وهــذا ليــس
الســبب الوحيــد ،ذلــك أ ّن إذا اكتفينــا مبثــال نظريّتــه
املوســومة Théorie des Opérations Énonciatives
 ،)(et Prédicativesفهــي قليلــة الرتجمــة حتــى إىل
اإلنجليزيــة التــي تكـ ِّرس املع ِرفــة العا ِرفــة عامليـاً .101ومــا
ذلــك إالّ لكــون صاحبهــا (أنطــوان كيليُــويل) قــد عمــد
خاصــة ال
إىل بلورتهــا يف اللّغــة ال ِفرنس ـ ّية مبصطلح ّيــة
ّ
جم إىل تلكم اللّغة بدون عناء ومن غري التسبّب يف
ت ُرت َ
مش ِك ٍ
الت عويصة.ومع ذلك مل يسمح لنفسه أن يَبتَدع
الســائِد يف العلــم الــذي
تســمي ًة جديــد ًة زائــد ًة عــى َّ
عمــل يف إطــاره .إذ اكتفــى بــأن حـ ّدد مـ ّرة أخــرى موضــوع
(لســانياته) بالقــول :لســانيات التل ُّفــظ ،فأســقط مــا
الناس من اللسانيات عىل األمر القديم الجديد
عهده
ُ
وهــو (التل ُّفــظ) ،بعدمــا ألـ ّـح عــى زاويــة االس ـ ِترشاف
تحفّظاً بكلمة ( = Pourنحو) ِمن باب إطالق امل َرشوع.
إذا أنعمنا النظر يف السلسلة التي تكفّلت بجمع
هــذا العمــل وإصــداره وهــي Coll. L’hommedans la
langueالتــي تُـرِف عليهــا ( )Janine Bouscaren
ِ
الباحــثُ
نفســه ،لعلّــه
ســنفهم اإلطــار الــذي أقحــم فيــه
َ
مقت َبــس مــن عنــوانٍ فرعـ ٍّـي وهــو مــا بحــث فيــه إميــل
وخصــص فص ـاً حــول هــذا اإلنســان ولغتــه
بنفنيســت
ّ
102
أو يف لغتــه ،تض ّمــن ع ـ ّدة مقـ ِ
ـاالت كــا عـ ّـر عنــه .
وباختــاف األســباب ،قــد دعــا عبــد الرحمــن الحــاج
صالــح ــفي كلِمـ ٍة ض ّمنهــا خطابـاً (رســالة) ــإىل التح ّفــظ
يف مســألة تب ّنــي النظريــات املنص َّبــة كلّهــا يف تفســر
عمليّــة إنتــاج ا لــكالم ،واملغــاالة التــي س ـ ّجلها عــى
ـي عــن االهتــام بتعليــم
ر ّواده معاتِبـاً إيّاهــم عــى التخـ ِّ
اللّغــة نظام ـاً وتأدي ـةً؛ ﮐ تحليــل الخطــاب ونظريّــة أفعــال
الــكالم ـ التــي ســيأيت الحديــث عنهــا أدنــاه ـ ومــا انبثــق
عــن التداوليّــة وعــن نظريّــة التل ّفــظ والتفســرات التــي
جملة كرياال
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غالِب ـاً مــا تصطحــب بهــا علــوم اللِّســان التــي تتّ ِخــذ مــن
الســياقواملقام مس ـ ِّوغات الدراســة اللِّســانيّة :والحــال
إنّها حادت كلّها عن االهتامم بقضايا التّحويل الذي ال
ـي عــن دراســة الحالــة
ميكــن ضبطــه واســتيعابه مــع التخـ ّ
األصل ّيــة التــي انبثقــت عنهــا الحالــة املح َّولة؛ فالتحويل
يُع ـ ّد ِعنــده عصــب تعليــم اللّغــات.103
ومثــل هــذا التحا مــل ا لــذي ت ُتف َّهــم أســبا بُه يف
اللِّقــاءات املحفل ّيــة ،ال يُن ِقــص مــن داللــة الخطــاب
وقيمتــه يف تلقــن امللَكــة التَّواصليّــة (Compétence
 .104)communicativeفلنطــرح هذيــن الســؤالني :مــا
بــال املصطلحــات التــي رافقــت تحليــل الخطاب الذي
كلّــا ازدادت منظوراتــه تــزداد تلــك املصطلحــات،
عــى غــرار :املعطــى التصو يــري ،تيــات ،اإلدراك
الحــي105؟ وأيــن هــذا الســيل املتدفِّــق ِمــن تحذيــرات
كل ِمــن عبــد الرحمــن صالــح وكيليــويل الســابقة؟ قــد
ٍّ
يُــر ّد عــى الســؤالني بالقــول :تـ ّم نقــل املصطلحــات مــن
ح ِّيــز االنغــاق إىل ح ِّيــز االنفتــاح ! لكــن مــاذا يعنــي هــذا
الــكالم؟ املصطلــح أكــر انفتاحـاً عــى تعـ ّدد املفاهيــم.
ر ٌف
وهــذا الصنيــع ال يتنــاىف مــع مــا قــد يبــدو أنّــه ت ـ ّ
ـض ملــا ســلكه أوزوالــد ديكــرو ()Oswald Ducrot
نقيـ ٌ
ـس نبــض الوا ِقــع اللِّســاين املتواجــد إىل حــن
يف جـ ِّ
تســمية القامــوس الــذي تعــاون م ـ ّر ًة بتمييــز مشــاركة
تــودوروف 106ومـ ّر ًة أخــرى مبع ّيــة جــان مــاري سشــايفر107ـ
أو تعاونــواـ يف إنجــازه بغــرض رصــد املــا ّدة اللِّســانيّة،
ـوعي (الجديــد) لعلــوم اللّســان؛
ﺒ القامــوس امل َوسـ ّ
مصطلح علوم اللّسان بصيغة
حيث ـ كام يال َحظ ـ و َر َد
ُ
بكل جدارة م ّر ًة
الجمع واتّخذه القاموس (املوسوعي) ِّ
ـول مقـ ِّدم القامــوس
أخــرى منــذ الصفحــة الوا ِجهــة .ويتـ ّ
أي تناقــض ـ وهــو تفســر ال
رصفهــم مــن ّ
بتفســر خل ـ ّو ت ّ
الكل ـ بقوله« :وإذا
ّ
كل ،إىل غاية االنسجام
يرقى عىل ٍّ
كانت كلمة اللِّسان إذن مأخوذة هنا باملعنى الضيق،
فــإ ّن تعدديّــة العلــوم تسـ ِّجل ،عــى العكــس مــن ذلــك،
أي وقـ ٍ
ـت مــى.
رغب ـ ًة باالنفتــاح هــي آنيــة أكــر مــن ِّ
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أي وقـ ٍ
ـت مــن األوقــات ،أن نفصــل
ونحــن مل نشــأ يف ِّ
دراســة اللّغــة عــن دراســة إنتاجهــا ـ ويجــب أن يفهــم مــن
هــذا يف الوقــت نفســه عمــل اللِّســان (ومــن هنــا يــأيت
املــكان املعطــى للتعبــر ،ولألعــال اللِّســانيّة» .108
فنجــد هنــا تحديــدا ً رصيح ـاً لألســباب التــي حملــت
املعجميــن املصطلحيــن عــى اعتــاد رصـ ٍـد قــام
بتفريــع اللِّســانيات إىل علــوم ،وهــي مــا ميكــن جم ُعــه
يف أمريْــن :عمــل اللّغــة وإنتاجهــا.
أ ّمــا صنيـ َع جــان ديبــوا و َمــن شــارك معــه ِمــن الخــراء
يف إ صــدار قا مــوس اللِّســانيات وعلــوم اللِّســان،
قاموســه بوصفــه شــيئاً يتعلّــق باللِّســانيات
ـن
َ
حينــا عـ َّ
مــن جهــة وبعلــوم اللِّســان ِمــن جه ـ ٍة أخــرىِ ،
واضع ـاً
ره
التمييــز رصيح ـاً منــذ واجهــة الكتــاب؛ فيمكــن تفس ـ ُ
ﺒ (املجموعــة الثّانيــة ِمــن املش ـ ِكالت التــي ال ب ـ ّد أن
كل قاموس يُعنى باللِّسانيات وبعلوم اللِّسان)
يطرحها ّ
والتــي أدىل بهــا يف مق ِّدمتــه القائلــة بــرورة مراعــاة
مــدى امتــداد اللِّســانيات إىل علــومٍ حرصهــا يف علــم
النفس وعلم االجتامع والتاريخ والفيزيولوجيا واملنطق
والرياضيــات .109وهــذا مــن شــأنه أن يفتــح املجــال ألكــر
مــن علــومٍ تعنــى باللّغــة ويف رحــاب اللِّســانيات :فــا
شـ ّ
ـك أ ّن هــذا مــن شــأنه أن يك ـ ِّرس املصطلحــات بــل
املفاهيم املنقولة ( ِمن تلك العلوم) نحو اللِّســانيات
وهــو مــا يس ـ ّمى ﺒ (.)Termes-concepts transférés
وخري دليل يشهد عىل أ ّن الطّابع التّع ّددي هو الباعث
الجوهــري عــى فــرض زاويــة علــوم اللِّســان هــو تصنيــف
ـبب إالّ
املصطلحيــات عينهــا ضمــن هــذه األخــرة ال لسـ ٍ
ـى بــه موضوعهــا املركــزي
للطابــع التّعـ ّددي الــذي يتحـ ّ
(املصطلــح) ـ كــا رأينــا أعــاه110ـ وهــو مــا اقتــى مــن
املصطلحيــات أن متتــزج باللِّســانيات وتتفــاوت عنهــا
يف آنٍ مع ـاً .وحينــا يتح ـ ّدث أحمــد التــوكّل عــن علــوم
اللِّســان (» ،)Les «sciences «du langageيأخذ باب
كل مــن خطــاب
فيقســمه إىل مــا قــال فيــه ٌّ
املعنــى
ِّ
اللّسانيني ،وخطاب األصوليني ()Fondamentalistes

ِ
املناطقــة
املفسيــن ( )Exégètesوخطــاب
وخطــاب
ِّ
( )Logiciensكــا يســميهم.111
بيد أنّه ـ وكام يرى سلفان أورو ـ «ميكن ال َّزعم بدون
ِ
الخمسني سنة املاضية قد ُحلّت
أي مبالغة أ ّن خالل
ّ
ح ملجال علوم اللّغة:
مسأل ٌة نظري ٌة جوهريّ ٌة َعنت بإلحا ٍ
وهــي املتعلِّقــة مبعرفــة هــل بإمــكان اختــزال اللِّســان
البــري يف مج ـ ّرد الوضــع واملعيــار ـ أي االصطــاح
ـ كــا هــو شــأن لغــة تواصــل ال َّنحــل ونظــام املــورس
الكتــايب [ .]le morseإ ّن القــول بــأ ّن اللِّســان البــري
كل تواصــل منطــوق (شــفوي) يصــدر
وض ـ ٌع يعنــي أ ّن َّ
حت ـاً عــن الجمــع بــن مدلـ ٍ
ـوالت وأشــكا ٍل اصطالحي ـ ٍة
ـي الفعــي .يف
ـ أو أد لّــة لغويّــة ـ تُ كِّنهــا مــن التجـ ّ
حــال اللّغــة املنطوقــة (اللِّســان البــري) ،فــإ ّن هــذه
العنــارص الصوريّــة املصطلَــح بهــا تعـ ّد صوت ّيــة بالدرجــة
األوىل .يُعتــر هــذا التص ـ ّور حليـ َـف األنحــاء اللّغويــة
املدرسية (املعنية بقواعد اللغة) ،كام تشمل األنحاء
املوغلــة يف االصطنــاع والنابعــة مــن النظريــات التــي
س ّوغت ملقاربة الظّواهر اللغويّة مقارب ًة علمي ًة رياضي ًة
أسســه نعــوم
رصفــة انطالقـاً ِمــن ال ّنحــو التّوليــدي الــذي ّ
تشومسيك وكذا ال ِقسط الكبري من النظريات الصوريّة
التي و َّرثها هذا األخري أتبا َعه الذين جاءوا بع َده ،حيث
تدعــو إىل جعــل ِمــن أســمى غاياتهــا إيجــاد أصنــاف
الجمــع بــن التمثيــات الدالل ّيــة (لعنــارص املحتــوى)
وبني األشكال اللّغويّة .إنّها نظريّة تتناسب مع النظريّة
الرياض ّيــة لإلبــاغ .فهــذه األخــرة تصــف عمل ّية التواصل
عــى أســاس أنهــا لعبــة ج ـ ُّد ســهلة تجمــع رشيكــن:
بحيــث ميتلــك املتحـ ِّدث تصـ ّورا ً عــن محتــوى رســالته،
فيعمــد إىل تشــفريه ،ويُس ـخِّر قنــا ًة مــا (صوتيــة مث ـاً)؛
كــا يتل ّقــى املتل ّقــي الشــا ّرة ،فيعمــد إىل تفكيــك
املقطــع الصــويت بوســاطة قاعــدة مامثلــة ،ويكتشــف
مضمــون الرســالة ث ـ ّم يتع ـ ّرف عليــه».112
ولكــن نتســاءل مــع ســلفان أورو دامئ ـاً :هــل هــذه
هــي الصــورة الحقيقيّــة للتواصــل البــري؟ إ ّن األمثلــة

التــي تف ِّنــد ذلــك ليســت بالنــادرة .ذلــك أ ّن قس ـاً
كبــرا ً ِمــن امللفوظــات التــي نســتعملها يومي ـاً ليســت
بالشــفافة ،وبالتــايل ليســت واضحــة وال يُســتب َعد يف
شــأنها اإلبهــام .ففــي جملــة «غــدا ً ســأذهب (أغــادر)»،
ميكــن لكلمــة (غــدا ً) أن تـ ّ
ـدل عــى مــا ال نهايــة مــن األيــام
املختلفــة .وعليــه ال ميكــن أن يشـكِّل امللفــوظ الســابق
توصلنا إىل معرفة َمن يتح ّدث،
خربا ً (معلومة) إالّ إذا ّ
أي يــوم هــو .إذن فتشــفري هــذه الجملــة،
أيــن ويف ّ
التــي هــي ذات صياغــة حســنة ِمــن ناحيــة ،ال يكفــي
ألن مينــح لهــا معنـ ًـى دقيقــا .دونــك مثــال آخــر :الجملــة
أي حـ ٍّ
ظ
«ناولنــي جعــة» يبــدو يل أنّهــا ليــس يف حوزتهــا ّ
لنيــل النتيجــة املرغــوب فيهــا وال ســيام إذا ت ـ ّم نط ُقهــا ﺑ
( )langue Subanon des Philippinesحيث يقيض
ـكل
االســتعامل العــريف يف هــذه اللغــة بالتمهيــد لـ ِّ
ٍ
بخطاب يتعلّق بيش ٍء آخر ،وإالّ فليتوقّع املرء
التامس
ٍ
الوقــو َع يف نــو ٍع ِمــن ســوء اآلداب إىل حـ ّد أنّــه لــن يلقــى
االســتجابة املطلوبــة ولــن يــأيت النــادل ل ُيل ّبــي رغبتــه .يف
هــذه الحالــة ،فنحــن إزا َء جملــة عــى وضوحهــا وص ّحتهــا
نحويّ ـاً فهــي ال تفــي بالغــرض املرجــو.113
إذن مــاذا يجــب إضافتــه إىل عمليّــة التوا صــل
لــي تقــوى عــى العمــل (االشــتغال والتوظيــف)؟
يذهــب ســلفان أورو 114إىل أنّــه ـ يف حالــة معينــة ـ هــو
املتح ـ ِّدث وســياق الحــال ،ويف حالــة ثانيــة العــرف
وآداب املعامــات .ث ـ ّم مــا طبيعــة هــذا العــبء؟ هــل
هــو رضوري أم أنّــه مبثابــة زخرفــة؟ إ ّن الجــواب األكــر
راديكالي ـ ًة عــى هــذا الســؤال نجــده عنــد تشومســي
كل ملفــوظ يشــوبه
يف بدايــات مشــواره :بالنســبة إليــه ّ
نــو ٌع مــن التعقيــد ُيثِّــل مرحلــة تحويليــة (أو تحوي ـاً)
يكــون قــد ت ـ ّم مبقتــى قواعــد معروفــة تقــوم عليهــا
أي جملــة مشــهود بحرف ّيتهــا وبســاطتها مــن الناحيــة
ُّ
املثاليــة .فبالتــايل ،يُتص ـ َّور أن يكــون هنــاك متح ـ ِّدثٌ
يل ،هــو ذلــك الــذي ميثِّــل ملَكــة لغويّــة
مســت ِم ٌع مثــا ٌّ
قصــوى ،بإمكانــه أن يصــوغ خطاب ـاً ش ـفّافا .طبع ـاً هــذا
جملة كرياال
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ـر امللفوظــات األكــر تعقيــدا ً وعــى منزلــة كبــرة
ال يُفـ ِّ
مــن اإليحــاء ،تلــك التــي نســتعملها يوميــا .ولكــن ميكــن
تزويــد هــذا النمــوذج بعنــر ملحــق ( )moduleيرتكّــب
مــن قواعــد أكــر عــددا ً وتن ّوع ـاً مــن شــأنها أن تصــف
التحقيقــات والتحيينــات املمكنــة التــي تتوفّــر عليهــا
نفس الرسالة يف مختلف السياقات الزمانية ،املحلية
ُ
(املكانيــة) والثقافيــة؛ وكــذا مختلــف اإلمكانــات ضمــن
لغــة واحــدة (ذاتهــا) لقــول نفــس الــيء (للتعبــر عــن
نفــس الــيء) .تقــوم مثــل هــذه املقاربــة عــى إلحــاق
ملحــق مــا ميكــن أن يُس ـ ّمى التداول ّيــة  ،115إىل علــم
الرتكيــب وعلــم الداللــة (هــذه العلــوم التــي تشـكِّل ما ّدة
اللّســانيات) أي اســتعامل اللغــة ألغــراض التواصــل.

 3.2و ْهم العلم الربان

لقـ�د تقـ� ّدم جوجمونـ�ان ب َجـ�رد تشـ ٍ
�خيص( (�Diagnos

خاليص،
يئ (عالجـ ٍّـي) .116و ِمــن منظــو ٍر اس ـ ِت
 )ticوقــا ٍّ
ٍّ
ألبعــاد املفارقــة املصطلحيّــة (املُش ـ ِكلة) الداخليّــة
(الخارج ّيــة) ،وهــي التــي أخــذت تعــري اللِّســانيات
منــذ ِ
أواخــر الســتينيات وبدايــة الســبعينيات مــن القــرن
117
رشعت
العرشين ؛ ودقّق يف العوا ِمل امله ِّددة التي َ
تعرتض مرشوعها منذ ذلك الحني املبكِّر يف خطواتها
األوىل 118التــي كانــت تتّ ِجــه نحــو التط ـ ّور برسعــة فائقــة
باملقارنــة مــع تاريخهــا القديــم ،119وقياس ـاً بإرهاصاتهــا
ِ
التاسع عرش
الحديثة املتأنية (العقود األخرية من القرن
والعقــود األوىل مــن القــرن العرشيــن) التــي أصبحــت
ُعرض ـ ًة لل ّنقــد بشــكلٍ رسيــع .وذلــك تكريس ـاً للتقليــد
الفرنــي الــذي يقــي بوضــع مدخــل يكــون مفتاح ـاً
لبعض االصطالحات التي يكون القاموس قد تض ّمنها،
وقــد كـ ّرس جــورج مونــان هــذا التقليـ َد إىل حيــث ال نجــد
لــه مؤلَّف ـاً ال يض ِّمنــه ِ
توطئــة اصطالح ّيــة يفـ ّ
ـك بهــا الرمــوز
االصطالحيّــة املوظَّفــة بداخلــه .فكانــت هــذه املق ِّدمــة
بالنســبة لنــا ذات منفعــة ،إذ نتق ّبلهــا مبثا بــة تنبيــه
ـري املد ِّعــم لعملنــا النقــدي
ـري بالرصيــد النظـ ّ
ي ثـ ٍّ
عم ـ ٍّ
املصطلحــي .وكان ذلــك ضمـ َن مق ِّدمـ ٍة ُم ِ
خطــر ٍة خطّهــا
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وخصصها ملا أسامه املسألة املصطلح ّية،
جوجمونان
ّ
يف قاموس اللِّســانيات الذي أرشف عليه120؛ وهو َمن
كانــت يف حوزتــه معطيــاتٌ معتــرة أمكنتــه مــن اإلحاطــة
باملوضــوع ،ذلــك لكونهــا معطيــات نابعــة مــن احرتافــه
للعمــل املصطلحــي (املعجمــي) ب ُبعديْــه الرتجمــي
ـوف عــر مل َّخـ ٍ
ين121؛ لذلــك ك ّفلــت لــه الوقـ َ
ـص
واللِّســا ّ
شـ ٍ
ـديد لك ّنــه بالِــغ األهم ّيــة ـ يف حــدود مــا ســمحت بــه
مســاحة مق ِّدمتــه ـ عــى بعــض تداعيــات تلــك املفارقــة
تلخيصهــا م ـ ّر ًة أخــرى يف:
التــي ميكــن
ُ
أزمــة الفــراغ التــي تولَّــدت عــن ا ســتحالة بعــض
املفاهيــم اللِّســانيّة الجنينيــة إىل مج ـ َّرد مفاهيــم نا ِقلــة
جهــة إىل ح ـ ٍّد مل تسـ ِ
ـتطع اســتيعاب مــا
ومتن ِّقلــة ومو ِّ
حولهــا مــن التطـ ّور الــذي اســتفحلت معــه أزمــة املفهوم
ـ املصطلــح (اللِّســاين).
وخطــورة تعطيــل بعضهــا اآلخــر بفعــل النقــض الذي
رسع ـ ًة إىل تفر يــع
عرفتــه َر ّد ُة فعــلٍ كا نــت تهــدف مت ِّ
اللِّسانيات نفسها حسب تنامي االهتاممات املتف ِّرعة
بدورهــا عــن تلكــم اللّســانيات وباعتقــاد عــدم مجازفــة
اإلخــال بنظامهــا الــذي صــار قامئ ـاً.
وصعوبــة قيــاس مــردود أخراهــا عــى املســتوى
اللِّســاين فحســب ،أل ّن اللِّســانيات أضحــت بدي ـاً ـ أو
حســب مــا ت ّدعيــه ـ لكثـرٍ منالفــروع املعرفيّــة (األدوات)
ـول االشـ ِتغال عــى موضــوع اللّغــة قبــل
التــي كانــت تتـ ّ
الح ـ َدث اللِّســاين (نســب ًة إىل العلــم).
وعندما نعمد إىل توسيع مجال هذه املشاهدات
الثــاث ِمــن الناحيــة املقا ِرنــة ،والتح ّقــق مــن مــدى
متاســك مركــز ثقلــه ،وقيــاس املشــاهدات عــى مــا
ســنحت لنــا قراءاتنــا املنص ّبــة عــى هــذه النقطــة،
ســيؤول بنــا األمــر إىل الحديــث عنأزمــة الفــراغ التــي قلنــا
أعــاه مــن مو ِقــع التشــخيص الــذي أفــاده جــورج مونــان،
إنّهــا تولَّــدت عــن اســتحالة بعــض املفاهيــم اللِّســانيّة
الجنينيــة (املزد ِهــرة) إىل مجـ َّرد مفاهيــم نا ِقلــة ومتن ِّقلــة
صيهــا
جهــة ــبحكم تو ُّ
ومو ِّ
جــه اللِّســانيات التّقنــي الــذي ّ

ر تعــره كل العلــوم اإلنســانية األخرى ـ وذلــك مــن
إىل جـ ٍ
دون أن يتناقض مع ما كانت تؤ ِّديه من دور ربان َمركبة
أو العلــم اإلرشــادي 122الــذي أس ـ ِند إىل اللِّســانيات،
األمــر الــذي خ ـ ّول لهــا أن تكــون مــن وراء املراجعــات
ر مــن الفــروع غــر اللِّســان ّية يف
الحثيثــة التــي عرفتهــا كثـ ٌ
ســياقات اســتلهام طفــرة اللِّســانيات املرحليّــة ،وهــي
املؤسســن عنــا ًء
التــي ِمــن املَعــروف أنّهــا تطلّبــت مــن
ِّ
لفائــدة بلورتهــا ث ـ ّم انفلــت جهازهــا املصطلحــي مــن
عقالهــا ـ إذا شــئنا إجــراء نــوع مــن تنــاص مــع اســتعامالت
عبــد الســام املســد يـ وصــار مــن الصعــب تحد يــد
املســئوليات يف شــأن التدفّــق املصطلحــي الصــا ِدر
مــن اللِّســانيات والــوارِد نحوهــا ،وهــو تدفّـ ٌـق ســاهم يف
إذهــاب كثـرٍ مــن املفاهيــم ســدى .إ ّن خطــورة تعطيــل
بعضهــا اآلخــر بفعــل النقــض الــذي عرفتــه ر ّدة فعــل
كانــت تهــدف مهر ِولـ ًة إىل تفعيــل الكـ ّم املعــريف التــي
جــاءت بــه آلــة اللِّســانيات نفســها وتفريعهــا بالتــايل إىل
فــرو ٍع لســان ّية تكــون وليــدة حســب تنامــي االهتاممــات
املتف ِّرعــة بدورهــا عــن تلكــم اللّســانيات وباعتقــاد عــدم
مجازفة اإلخالل بنظامها الذي صار قامئاً ـ لكنه سقيم
ر يف
ـ رغــم املســتج ّدات :مــن هنــا ظهــر ص ـ ْد ٌع كب ـ ٌ
الرشائــح التــي صنعتهــا ـ وإن كان هــذا الــرأي ال يشـ ِ
ـاطره
كل اللِّسانيني ـ إىل درجة أ ّن بعض الفروع اختفت
فيه ُّ
كل ِمــن أوزوالدديكــرو وجــان
مــن الوجــود؛ حيــث قــرأ ٌّ
مــاري سشــايفر يف التداوليّــة شــيئاً ال يحت ِمــل العـ َ
ـزل
لســانياً عــى األقـ ّـل ،عــى الرغــم مــا اســتق ّر يف أذهــان
بعــض الدارســن مــن أنّهــا تك ـ ِّون قضيّــة قا ِبلــة للتفســر
والتقطيــع عــى أنّهــا دراســة لســانية ،وذلــك بقــدر مــا
يصلــح تصني ُفهــا يف خانــة األحــوال الفرديّــة التــي تظـ ّـل
فيصح بذلك اإلقرار بأنّها
عصيّة عىل الوصف اللِّساين
ّ
ِ
املنطقيــة .يف حــن «يســتند
مــن اختصــاص املقاربــة
مو ِقــف محلِّــي الخطــاب إىل التام ثــل بــن تحليــل
الخطــاب وعلــم الرتكيــب ،فاألبنيــة النحويّــة مت ِّكــن مــن
تحديــد نحويّــة ال ُج َمــل (ســامة الرتكيــب)».123

وال نريــد إثــارة جــد ٍل حــول مــا يحتملــه مصطلــح
(التداوليّــة) مــن ناحيــة املفهــوم ـ ومــن ناحيــة التســمية
ظل مثار جدل
يف خصوص ال ّدرس اللِّســاين العريب ـ ّ
ِ
الباحثــان أثنــاء
نشــأ منــذ مـ ّدة ودام ســنني .لهــذا رفــض
جمعهــا املفاهيــم واملصطلحــات ،تخصيص ملفهوم
كلمــة التداوليّــة مدخ ـاً مصطلحي ـاً يف قاموســهام،
وإن كان هــذا ينـ ّم عــن اختيــا ٍر شــبه إيديولوجــي مبعنــى
أنّــه يصـ ِّور انتــا ًء إىل مدرســة أكــر مــن كونــه نقـاً لألمــر
الوا ِقع ،فهنا بقع مشكل العمل املعجمي املصطلحي
الذي يصعب ترشيحه إىل العمل املوضوعي وتجريده
مــن االجتهــادات الشــخصيّة ،واملنطلقــات الفكريّــة
العمود يّة .124وصعو بــة قيــاس مــردود أخرا هــا عــى
املســتوى اللِّســاين فحســب ،أل ّن اللِّســانيات أضحت
ِ
املتفلسفة
بديالً ـ أو حسب ما ت ّدعيه أكرث الدراسات
يف أسســها وتط ّوراتهــا 125ـ لكث ـرٍ منالفــروع املعرفيّــة
ـول االشـ ِتغال عــى موضــوع
(األدوات) التــي كانــت تتـ ّ
اللّغة قبل الح َدث اللِّساين (نسب ًة إىل العلم) وبحكم
ما صاحب ذلك الح َدث من انغالق اللِّسانيات عىل
نفســها.
وبتعبريٍ آخر وباالحتفاظ عىل روح ذلك التشخيص
بر ّمته ،مل تعد هذه اللِّسانيات قا ِدرة عىل إنتاج مفاهي َم
من الداخل قياساً بوترية تط ّور مصطلحاتها التي خفّت
ظل
الوط َء عىل بساط فرشته لها مجاالتٌ متن ِّوع ٌة يف ِّ
تج ّدد اللِّقاء بينها وبني اللِّسانيات بعد غياب التفاعل
رسعــت إىل رفــض
أو باألحــرى تغييبــه ،ومــا دامــت قــد ت ّ
العمل إىل جانب تلك الفروع (اللّغويّة وغري اللّغويّة)
التــي ُحملــت عــى أن تُقــى مــن ح ِّيــز االهتــام بشــأن
اللّغــة وفـ َـق اعتبـ ٍ
ـارات منهج ّيــة ،فأضحــى مــن الصعــب
للغايــة التغــايض عــن ذلــك ،ألنّــه عــى الرغــم مــن ذلــك
العجــز النســبي املش ـخَّص عــى ذلــك النحــو والــذي
يبــدو أ ّن لإلقصــاء هامــش املســؤوليّة ،فقــد شــهدت
املصطلحاتُ اللِّسان ّية القاضية بالتعبري عن املفاهيم
اللِّســانيّة الحديثــة والتــي يبــدو أنّهــا فا ضــت نتيجــة
جملة كرياال
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امليــل إىل أن تــرأ ســاحتها بالنســبة للمصطلحــات
اللّغويّــة (اللِّســانيّة) التــي كانــت ســائدة قبلهــا ،شــكالً
ـري إىل ارتيــاد مجـ ٍ
ـاالت عـ ّدة ،وال ميكــن
مــن ســباقٍ ظاهـ ٍّ
تنــايس رواجهــا الكثيــف يف شــتى أوسـ ٍ
ـاط اختصاصيّــة
خارج ّيــة إىل درجــة عجــز تلكــم اللِّســانيات عــى التح ّكــم
ـاب أوىل ـ
فيهــا بتفســرها وتطبيقهــا عــى األقـ ّـل ـ ومــن بـ ٍ
يف حقلهــا الخــاص الــذي يبــدو أنّــه ال ينعــم باالســتقرار
مــن ناحيــة موضوعــه املنقســم فــرة بعــد أخــرى انقســاماً
متزا ِمنـاً مــع مناقشـ ٍ
املؤسســون قــد أنظروهــا.
ـات كان
ِّ
ِ
الحاســمة يف املضــار ا لــذي يه ّمنــا،
وال ّنقطــة
هــي كــون ح ـ ّدة هــذه املفارقــة تشــت ّد ـ يف رأي جــورج
مونــان دامئـاً ـ ومــع مــا تك ِّرســه الشــهرة املتفا ِقمــة لبعــض
املصطلحــات مــن َمنزعهــا لــدى الفئــة املث َّقفــة عــى
الســواء وتواترهــا لــدى الــرأي العــام إثــر عامــل املوضــة
التــي أخــذت تطلــق عقالهــا عــى حســاب التق ـ ّد م
املؤسســن :وهــو مــا
الفعــي للعلــم املنشــود مــن قبــل
ِّ
وصفــه مبــا أطلــق عليــه ـ وهــو يبــدو سـ ِ
ـاخطاً عــى ق ـ َدر
املنعرج غري املنتظَر ـ عبارة الهوس اللّساين( (�Lingui
)stomanieومــا جــاء تــار ًة أخــرى وفــق أوصـ ٍ
ـاف قــال بهــا
املتأســفني عــى تقهقــر دور اللِّســانيات
العديــد مــن
ِّ
126
الطالئعــي  ،وهــم العلــم الربــان (،)Science pilote
فهــي نقطــة تُس ـ َّجل ض ـ َّد الشــيوع الرس يــع واملف ـرِط
للمصطلحات اللِّسان ّية ،إذ تعطي الوه َم أ ّن اللِّسانيات
تتمتّع بص ّحة عالية ،لكن هذه الحالة ال تتامىش ووا ِقع
مفاهيمها املتأزّمة ،وهي من جهة أخرى تغذي الجدل
الســطحي (مــا دام و ِقع ـاً عــى مســتوى التســميات
فحســب) ،فهــي ال تجــذب االهتــام الجــا ّد وال تذهــب
بــه كل ّيــة ،وهــذا قــد يســتدعي تأ ّم ـاً مــن نــو ٍع خــاص
يس ـلِّط الضــوء عــى خلفيــات املشــكلة املصطلحيّــة.
ر ٍ
ـزي ال ينتظــر أوا َن النضــج
ف رمـ ٍّ
كأ ّن األمــر يتعلّــق بت ـ ُّ
فحســب ،بــل تخطّــاه إىل أه ـ ّم مــن ذلــك .لهــذا يقــرح
جوجمونــان اإلرساع بأخــذ تدابــر دقيقــة مــن شــأنها أن
تُث ِّمن الجهود السابِقة من دون الوقوع يف إعالء شأنها
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ـ ألنّهــا ال تــزال قي ـ َد الدراســة ـ إىل غايــة تتنــاىس معهــا
التزاماتهــا تجــاه ،يف أرسع وقــت مم ِكــن.
ومــن املعــروف أ ّن الــرواد الذيــن نشــطوا مــن أجــل
ِ
تأســيس اللِّســانيات كعلــمٍ بحــت
ومنفصــلٍ  127قــد
ش ّددوا عىل سوء استعامل املصطلحات التي كانت
وضعيــة العلــم الجديــد يف صــدد مطالبتهــا ويف حاجــة
ـطب
إىل مــن يعــرف وصفــة تحضرييّــة ال تقــع يف الشَّ ـ ِ
عــى الــراث بخ ـ ٍّ
ط مل ـغٍ ،ويتوقّــع الصعوبــات الحائلــة
دون ذلــك ،وال ميكــن أن يُتص ـ َّور احتــال ذلــك الســوء
مهام كانت مغريات التعريف بالعلم الجديد يف أرسع
كل ِ
واحـ ٍـد مــن زاويــة معتـ ٍ
وقـ ٍ
ـرات
ـت ممكــن ،128فنبّــه ّ
تهـ ّم املــا ّدة التــي يكــون قــد أمــى الوقــت الطويــل مــن
أجــل تحضريهــا ويف ســياق التعريــف بهــا باع ِتبارهــا يف
آنٍ ِ
ين وكــي ٍء منف ـرِد
كسـ ٍ
واحـ ٍـد ك َم َ
ـب تاريخـ ٍّـي إنســا ٍّ
غــر مســبوق ،إىل خطــورة التــادي يف التالعــب
بفــرص االشــتقاق التــي تتيحهــا اللّغــة املد ِّونــة فطالبــوا
بحــر االختيــار يف صي ـغٍ مطّــردة وثابتــة ،كــا ح ـذّروا
مــن التــذ ّرع بصعوبــات النحــت املانِعــة ،أو االفتقــار إىل
الوقــت املطلــوب يف ســبيل تذليــل صعوبــات وضــع
املصطلــح ،أو فــرط الثقــة بالدراســات املســتفيضة يف
مجــال املصطلحــات وهــو مــا قــد يــؤ ّدي إىل الحيلولــة
والتوســع ،وتح ّفظــوا
دون تعـ ّـر اللِّســانيات ،والتج ـ ّوز،
ّ
يف موضــوع التض ّخــم ،واإلبهــام ،وح ـذّروا مــن انطــاق
بعــض التســميات إىل أماكِــن أخــرى مــن جســم املعرفــة
اإلنسان ّية ،تتكاثر ،وتظهر يف هذا املجال املقالة التي
كتبهــا رومــان ياكوبســون مثــاالً رائع ـاً إلمكانيــة املزاوجــة
بــن إدخــال املفاهيــم املســتح َدثة وإعــال التأ ّمــل
كل املعجميني
االنعكايس عىل اللّغة .وبينام ال ينزعج ُّ
ِ
املعضلــة التــي
املصطلحيــن (اللِّســانيني) مــن ذات
مــن املؤكَّــد أنّــه إذا أصغينــا إىل خطبــة جــورج مونــان
املشــار إليهــا ســابِقاً نجــد اللِّســانيات قــد َو ِ
ضعــت
ٍ
رضب من عرس
تعارض ،أل ّن ذلك يُعزى أكرث إىل
أمام
ٍ
التصنيــف حســب اعتقــاد عبــد الســام املســدي.

ِ
خاتة

ويف خامتــة هــذا املقــال تتضــح الرؤيــة بعدمــا قمنــا
بإظهــار مظاهــر التنـ ّوع والتفريــع املذمومــن ،وهي التي
تلخيصهــا فيــا يــأيت:
ميكــن
ُ
مؤسس
االختالف يف التسميات اختالفاً غري َّ
ِ
ِ
الواحد
الباحث
معايري التصنيف املتذبذبة لدى
مذهبي ال يسوده سوى
تضييع الوقت يف سجال
ّ
الخالف
نزوة إنشاء املذاهب واملدارس ِمن باب التم ُّيز
فهذه املظا ِهر األربعة تشكِّل الجرعة الزائدة التي
تصيــب اللِّســانيات بالتخمــة املصطلح ّيــة .ث ـ ّم إنّــه مــن
الجدير أن يتّم النظر يف أمر التّف ُّرع اللّساين إىل مدارس
بِ عــز ٍل عــن امل ُعتــرات الشــخصية للِّســانيني ـ منظِّريــن
ـض ال ّنظــر عــن امل ُعطيــات امل ُتولّــدة عــن
ومطبِّقين ـ و ِبغـ ِّ
توســيع ال ّرقعــة امل ُمتـ ّدة إىل العــوامل الفرديّــة والعوامــل
ِ
للباحــث
االج ِتامع ّيــة حتّــى ال تشــملها .وإذا كان ال ب ـ َّد
املص ِّنف الذي يؤ ِّرخ للّسانيات ويرتاد عالَم اللّسانيني
وآراءهــم ونظرياتهــم ورؤاهــم واتجاهاتهــم أن يجهــر بآرائــه
الشــخصية حــول شــتى املوضوعــات التــي يعــرض لهــا
فعليه أن يتج ّنب الخلط بني آرائه وآراء مختلف الكتاب
الذيــن يعــرض لهــم.
كام نخلص من خالل ما سبق بحثُه إىل أ ّن ظا ِهرة
تفريــع اللِّســانيات ـ والســيام يف ضــوء تعـ ّدد املشــارب
املدرسـ ّية وال ّنزعــات الفكريــة التــي تجتــذب املصطلــح
التجمــة
اللِّســاين مينـ ًة ويــر ًة ـ كثــرا ً مــا يؤثِّــر عــى حركــة ّ
الســائدة يف املجــال اللِّســاين العــريب والتــي ســتكون
ّ
لهــا بالتــايل آثــا ٌر ســلبية أكــر عــى من ـ ّو هــذا املصطلــح
اللِّســاين ووضوحــه يف الكتا بــة اللِّســانية العربيــة
رف
بخاصــة .وذلــك يرجــع أساسـاً ـ كــا رأينــا ـ إىل التـ ّ

رصفــه صاحــب الخطــاب اللِّســاين تجــاه ذلــك
الــذي يت ّ
جه
التع ّدد يف املشارب والنزعات والذي غالباً ما يتو ّ
يف ِقس ـ ِمه الكبــر نحــو إصــاح مصطلح ّيتــه وانتقــاد
مصطلحيّــة غــره لــي تتناســب مــع تلــك املشــارب
املتع ـ ِّددة واملختلفــة يف غالــب األحيــان ـ باإلضافــة
إىل حركتــه نحــو تحقيــق نســبة لغويّــة يف مصطلحاتــه
يف أقـ ّـل التقديــر وفــق ظاهــرة التّعليــل ـ وكذلــك إلثبــات
حســه التعليمــي وبالتــايل دقّــة خطابــه اللِّســاين يف
ّ
أحســن األحــوال.
رصف (التّحسيني الجاميل) قد
والحال إ ّن هذا الت ّ
يحصل عىل حساب خدمة املفهوم اللِّساين وتتويجه
َ
وبدل من
وتكريسه يف خدمة الفكر اللِّساين املنشود؛
ذلــك فهــو يعرقــل متريــر األفــكار ،ويكــون ســبب اإلبهــام
ا لــذي كان مــن املفــروض أن توضــع املصطلحــات
بغرض َمحوِه نهائيّاً .وإذا قيس هذا الصنيع مبدئيّاً مبا
قام به النحاة والدارِسون القدامى للعرب ّية يف وضعهم
للمصطلح ّيــة النحويّــة يف اب ِتــداء أمــر النحــو وحتــى مــع
تطـ ّورهِ ،مــن دون أن يُعنــوا كثــرا ً بإخبارنــا كيــف تـ ّم ذلــك
وما هو تفكريهم يف وضعها ـ علامً أنّها كانت كثرية يف
كتبهــم؛ سـ ُندرِك الفجــوة الكبــرة التــي آلــت إليهــا عالقــة
الخطــاب اللِّســاين الحديــث بالــراث النحــوي العــريب
وذلــك نتيجــة غل ـ ّو رواد ذلــك الخطــاب يف التفاتِهــم
نحــو ال ـ ّدرس اللِّســاين الغــريب الــذي ع ـ ّزز يف نفــوس
بعــض الخطبــاء اللِّســانيِّني ـ الذيــن أخــذوا يحتكــرون
املؤسس
ساحة التنظري اللِّساين العريب املزعوم وغري
َّ
عىل البحوث املخربيّة واالختباريّة واالستقرائيّة الجا ّدة
ـ نقــول :ع ـ ّزز يف نفوســهم االعتقــاد بــرورة تعليــل
مصطلحــات هــذا ال ـ ّدرس كافّتهــا ولــو عــى حســاب
التّطبيــق اللِّســاين املفيــد يف آخــر املطــاف.

جملة كرياال
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املصادر واملراجع
مراجع بالعربية

1 )1إبرير (بشري) ،الخطاب اللساين العريب بني الرتاث والحداثة،:
مجلة الرافد ،ع ،47.دائرة الثقافة واإلعالم ،الشارقة (اإلمارات
العربيَّة املُتّحدة).2001 ،

2 )2إبريــر (بشــر) ،الذخــرة العرب ّيــة مــروع ِعلمــي حضــاري ،مجلّــة
املجمع ال َجزائري للّغة العرب ّية ،ع ،4.الجزائر ،ديسمرب ،2006

(ص 35,ـ .)50

ضمــن بحــوثٌ و ِدراســاتٌ يف علــوم اللّســان ،موفــم لل ّنــر،
الجزائــر( ،2007 ،ص 173ـ .)243

1010حجــازي (ســمري) ،علــاء اللغــة ونقــاد األدب املشــهورون،
ضمــن معجــم املصطلحــات اللّغويّــة.

1111الحنــاش (محمــد) ،البنيويّــة يف اللِّســانيّات ،الحلقــة األوىل،
دار الرشــاد الحديثــة ،الــدار البيضــاء.1980 ،

1212خالــد (أحمــد) ،تحديــث ال ّنحــو ال َعــريب :موضــة أم رضورة،

يئ ،بريوت ،1990 :املركز
3 )3بحراوى (حسن) ،بنية الشّ كل ال ّروا ّ

الشكــة التونس ـ ّية لل ّنــر.
تونــسّ ،2000 :

ـوي يف املدرســة
4 )4جعفــري (نســيمة ربيعــة) ،الخطــأ اللّغـ ّ
األساسـيّة الجزائريّة :مشــكالته وحلوله؛ دراســة نفسـيّة لســانيّة

املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب ،الكويــت.1978 :

1414الدريــج (مح ّمــد) ،التدريــس الهــا ِدف ،البليــدة ،2000 :قــر

5 )5الحــاج صا لــح (عبــد الرحمــن) ،مدخــل إىل علــم اللّســان
الحد يــث(  :)1تحليــل ونقــد ألَه ـ ِّم َمفاهيمــه ونتائجــه،

َوسوعي
1515ديكرو (أوزوالد)وسشايفر(جان ماري) ،القاموس امل
ّ
الجديــد لعلــوم اللّســان ،ترجمــة منــذر عيــايش ،ط  ،2بــروت:

يب.
يف العر ّ
الثّقا ّ

تربويّــة ،الجزائــر ،2003 :ديــوان املطبوعــات الجزائريّــة.

والصوت ّيــة،
اللّســان ّيات ،م ،1.ع ،1.معهــد العلــوم اللّســان ّية
ّ
الجزائــر( ،1971 ،ص 09.ـ .)34

ُحســن تعليــم
6 )6الحــاج صالــح (عبــد الرحمــن) ،كيــف ميكــن أن ن ِّ
اللّغة العربيّة يف امل ّدرســة؟ ضمن تعليم اللّغات يف الجزائر
ووســائل ترقيّتــه (مؤمتــر وطنــي نظَّمــه املجمــع الجزائــري للّغــة

1313خرمــا (نايــف) ،أضــواء عــى الدراســات اللّغويّــة املعـ ِ
ـاصة،

الكتــاب.

يب.
يف العــر ّ
 ،2007املركــز الثّقــا ّ

1616ديــكارت (رينــه) ،مقالــة الطريقــة ،ترجمــة جميــل صليبــا وتقديــم
عمر مهيبل ،سلسلة العلوم اإلنسانيّة ،موفم للنرش ،الجزائر،

.1991

1717روبول(آن) وموشالر (جاك) ،التّداول ّية اليوم :علم جديد يف

العربيّــة بــرج الكيفــان (الجزائــر) ،يف  4 ،3 ،2نوفمــر ،)2009
اليــوم الثالــث (الجلســة التّ ِ
اســعة).

بــروت.2003 :

يب،
لِلتّعريــب امل ُنعقــد عــام  1985يف عــان» ،اللِّســان العــر ّ

وال ّنــر.

7 )7الحاج صالح (عبد الرحمن)ِ ،
اقتاح مقاييس الخ ِتيّار األلفاظ،
ِ
ضمــن «كلِــات الوفــود ا ملُشــا رِكة يف ا مل ُؤمتــر الخا ِمــس
ع ،27.ال ّربــاط( ،1986 ،ص 69.ـ .)70

8 )8الحاج صالح (عبد الرحمن) ،األسس العلم ّية لتطوير تدريس

التّواصــل ،ترجمــة ســيف الديــن دغفــوس ومح ّمــد الشــيباين،

1818زكريــا (ميشــال) ،األلســن ّية التَّوليديّــة والتَّحويل ّيــة وقوا ِعــد اللّغــة
ُؤسســة الجامع ّيــة لِل ّدراســات
العرب ّيــة ،بــروت ،1986 :امل ّ
يب وقضايا العرص ،الجزائر( :د.
1919سايس (عامر) ،اللّسان العر ّ
ت) ،دار املعارف.

اللّغــة العرب ّيــة (بحــث ألقــي يف نــدوة ا تّحــاد الجامعــات
العرب ّيــة يف الجزائــر عــام  ،)1984ضمــن بحــوثٌ و ِدراســاتٌ

قبيــي ،بــروت ،1995 :املركــز الثقــايف العــريب.

(ص 158ـ .)173

 ،1998دار املعــارف.

2020ســروس (كلــود ليفــي) ،اإلنا ســة البنيانيــة ،ترجمــة حســن

يف اللّســانيات ال َعرب ّيــة ،ج ،1.موفــم لل ّنــر ،الجزائــر،2007 ،

2121الســيد (محمــود أحمــد) ،اللّســانيات وتعليــم اللّغــة ،سوســة:

9 )9الحــاج صا لــح (عبــد الرحمــن) ،مدخــل إىل علــم اللّســان

2222الفــايس الفهــري (عبــد القــادر) ،اللّســانيّات واللّغــة العربيّــة:

الحديث ( :)4أثر اللّسانيات يف النهوض مبستوى مد ِّريس
اللّغــة العربيــة (بحــث نُـ ِ
ـر يف مجلّــة اللِّســانيات ،ع ،4.معهــد

والصوتيّــة ،جامعــة الجزائــر 1973 ،ـ ،)1974
العلــوم اللّســانيّة
ّ

132

لطصملاو ةّيموهفملا هتاعيرفتو يناسِّللا باطخلا

منــاذج تركيبيّــة ودالليّــة ،دار توبقــال لل ّنــر (الــدار البيضــاء) ـ
منشــورات عويــدات (بــروت).1985 ،

2323الفــايس الفهــري (عبــد القــادر) ،مالحظــات حــول الكتابــة

اللِّسانية ،ضمن يف اللِّسانيات واللِّسانيات العربيّة (إرشاف3434:مقــران (يوســف) ،يف تع ـ ُّد د أبعــاد ا مل ُصطلــح ،مجلَّــة اللّغــة
العربيّــة ،ع ،29.املج ِلــس األعــى للّغــة العربيّــة ،الجزائــر،
إدريــس السغروشــني وعبــد القــادر الفــايس الفهــري) ،جمعيــة
الفلســفة باملغــرب( ،1988 ،ص  9ـ .)25

2424الفــايس الفهــري (عبــد القــادر) ،ضمــن أ ســئلة اللّغــة

( ،2012ص 35.ـ .)76

3535مقــران (يوســف) ،مدخــل يف اللِّســانيات التعليم ّيــة ،دار كنــوز

أســئلة اللِّســانيات :إعــداد حافيظاإلســاعيليعلوي ووليــد
أحمدالعنــايت ،الــدار العرب ّيــة للعلــوم نـ ِ
ـاشون (بــروت) ـ دار

ِ
معاصة يف تيســر النحو العريب،
3636املعري (شــوقي)ِ ،قراءات

(ص  95ـ .)107

3737املهــري (عبــد القــادر) ،الجملــة يف نظــر النحــاة ،مجلــة

األمــان (الربــاط) ـ منشــورات االختــاف (الجزائــر)،2009 ،

الحكمــة ،الجزائــر.2013 ،

دمشق ،2006 ،منشورات ات ّحاد الكتاب العرب.

2525قريــرة (توفيــق) ،امل ُصطلــح ال َّنحــوي وتفكــر ال ّنحــاة ال َع ـ َرب،
صفاقــس ،2003 :دار محمــد عــي للنــر.

حوليــات الجامعــة التونس ـيّة ،ع  ،3كليّــة اآلداب والفنــون
واإلنســانيات ،جامعــة منو بــة ،تونــس.1966 ،

يب :نحــو
(واملناقشــات) ،ضم ـ َن َ
التجمــة يف الوطــن العــر ّ
للتجمــة (بحــوث ومناقشــات النــدوة
إنشــاء
مؤسســة عربيّــة ّ
ّ

3939مونــان (جــورج) ،مفاتيــح األلســن ّية ،ترجمــة الطّيــب الب ّكــوش،

فربا يــر ( ،2000ص 205ـ .)233

4040الواعــر (مــازن) ،صلــة الــراث اللّغــوي العــريب باللِّســانيات،

2626عــي ( نبيــل )  ،هَند َســة ا للّغــة وتكنولوجيــا ا لرتجمــة

الفكريّــة ،)1998 :مركــز دراســات الوحــدة العربيّــة ،بــروت،

2727علــوي (حافيــظ إ ســاعييل) واملالخ(امحمــد) ،قضا يــا
إبســتمولوجية يف اللِّســانيات ،الــدار العرب ّيــة للعلــوم نـ ِ
ـاشون
(بــروت) ـ منشــورات االختــاف (الجزائــر).2009 ،

2828غلفــا ن ( مصطفــى) ،ا ملعجــم املو حــد ملصطلحــات
اللســانيات،أيمصطلحــاتأليلســانيات؟،اللِّســانال َعــريب،

2929كالفــي (لويــس جــان) ،علــم االجتــاع اللّغــوي ،الجزائــر :ترجمــة
األســتاذ املرحــوم مح ّمــد يحياتــن ،2006 ،دار القصبــة للنــر،
ص.111

3030مارتان (روبري) ،مدخل لفهم اللّسانيات .إيبستيمولوجيا أول ّية
ملجــال علمــي ،ترجمــة عبــد القــادر املهــري ـ مراجعــة الط ّيــب
للتجمة ،بريوت.2007 ،
البكّوش ،املنظّمة العرب ّية ّ

(التجمتــان) ،مبــادئ اللســانيات العامــة،
3131مارتينــي (أنــدري)َّ ،
ترجمــة أحمــد الح ــموِ ،بــإرشاف عبــد الرحــان الحــاج صالــح
وفهــد عــكام ،املطبعــة الجديــدة ،دمشــق.1985 1984 ،

3232املســعودي (ليــى) ،املصطلــح الطبّــي وتقاطُــع املجــاالت،
اللِّســان العــريب ،ع ،43.مكتــب تنســيق التعريــب ،الربــاط،
( ،1997ص 34ـ .)39

3333مقــران (يوســف) ،وا ِقــع حــال البحــث املصطلحــي يف ضــوء
اللســانيات (املجــال العــريب أمنوذ ج ـاً) ،مجلــة املجمــع
الجزائــري للغــة العربيــة ،ع ،14.الجزائــر ،ديســمرب ،2011

(ص 195ـ .)252

3838مولينيــه (جــورج) ،األســلوب ّية ،ترجمــة بســام بركــة ،بــروت:
 ،1999املؤسســة الجامع ّيــة للدرا ســات والنــر والتوز يــع.
تونــس ،1981 :منشــورات الجديــد.

مجلّــة املجمــع ال َجزائــري للّغــة العربيّــة ،ع ،11.الجزائــر ،جــوان

.2010
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يئ ،بــروت ،1990 :املركــز
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 37يُنظَر:

Josette Rey-Debove, Spécificité de la

terminologie linguistique, in Métalangage et
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international de Grenoble : Université

Edités ,1998 mai 16-14 ,Stendhal, Grenoble III
par Bernard Colombat& Marie Savelli), Ed.

,)9-3.p( ,2001 ,)Peeters, Louvain (Belgique
 .3.pوقــد أحالــت إىل قامــوس غرميــاس وكورتيــس ،بــدون

الخاصــة باملرجــع مــا عــدا ذكــر
أن تــورِد املعلومــات التوثيقيّــة
ّ
مــادّةTerminologie؛ وعندمــا حقّقنــا يف األمــر وجدنــا
مصــدر املعلومــة يفJoseph Courtés &Algirdas :

Julien Greimas, article Terminologie, in
Sémiotique : dictionnaire raisonné de la

théorie du langage, Ed. Hachette Supérieur,

Coll. Langue/Linguistique/Communication
(Dir par Bernard Quemada& François

نصــهOn « :
 .389.p ,1993 ,Ratier), Parisهــذا ّ

appelle terminologie un ensemble de termes,
plus ou moins définies, constitutifs, pour une

part, d’un sociolecte. Une terminologie dont

les termes sont interdéfinis et les règles de
construction explicites, est susceptible de se
» transformer en métalangage

ص يف فلسفة اللغة وقضايا التواصل
ين
متخص ٌ
ِّ
 38هو عالِ ٌم لسا ٌّ
اللغوي وغري اللغوي ،ومولع بالتأريخ ملجال اللسانيات .فهو
مطّ ِلع عىل أه ِّم األفكار التي نُوقشت عىل صعيد هذا األخري
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ٍ
ـانيات تطبيقيّــة)
جــدل نظــرا ً للمحاذيــر التــي أطلقهــا ض ـ َّد (لسـ
مثــرة لنشــوة خادعــة».

77 Cf. N. Chomsky, Théorie linguistique, in Le Français

ص.175

يف كتابــه ،اللّســانيات وتعليــم اللّغــة ،سوســة ،1998 :دار

املعــارف.

يب وقضايــا العــر ،الجزائــر:
 86يُنظَــر :عــار ســايس ،اللّســان العــر ّ
(د .ت) ،دار املعــارف ،ص 80ــ.81

 87يُنظَــر :مح ّمــد الدريــج ،التدريــس الهــا ِدف ،البليــدة،2000 :
قــر الكتــاب ،ص 21ـ 33وص.41

ـص الجانــب املصطلحــي املفهومــي
 88وكذلــك يُنظَــر فيــا يخـ ّ
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لهــذا االس ـ ِتعراض مــا أورنــاه يف :يوســف مقــران ،مدخــل يف

اللِّســانيات التّعليميّــة..

 89وذلــك كــا شـ َّد مــا ألـ ّـح عليهــا عبــد ال ّرحمــن الحــاج صالح؛ يُنظَر
مث ـاً ،عبــد ال ّرحمــن الحــاج صالــح ،اقـ ِـراح مقاييــس الخ ِت ّيــار
األلفــاظِ ،
ضمــن «كلِــات الوفــود ا ملُشــا رِكة يف ا مل ُؤمتــر
الخا ِمــس لِلتّعريــب امل ُنعقــد عــام  1985يف عــان» ،اللِّســان
يب ،ع ،27.ال ّربــاط ،1986 ،ص 69ــ.70
العــر ّ

 90يُنظَر:

جــورج مولينيــه ،األســلوبيّة ،ترجمــة بســام بركــة ،بــروت،1999 :
املؤسســة الجامعيّــة للدرا ســات والنــر والتوز يــع.
91 Cf. C. Bouton, La linguistique appliquée, 2e éd, PUF,
Paris, 1984, p. 7-41 (1ère partie) & p.75-124 (3éme
partie).
92 Cf. E. Arcaini, Principes de linguistique appliquée,
Ed. Payot, Paris, 1972.

93 Denis Girard, Linguistique appliquée et didactique
des langues.., p. 9.

 94يُنظَر مثالً:

عبــد الرحــان الحــاج صالــح ،مدخــل إىل علــم اللّســان الحديــث
(( ،..)4ص 173ـ  .)243وكذلــك :عبــد الرحــان الحــاج
صالــح ،األســس العلميّــة لتطويــر تدريــس اللّغــة العربيّــة،..

(ص 58ـ .)73

 95تُعـ َّرف القيمــة مبقابلتهــا مــع الدّاللــة ،وتُ ثِّــل القيمــة اللُّغويّــة مــا
ِ
يكتسبه الدّليل ِمن املدلوالت إثر توظيفه يف س ّي ٍ
اقات لُغويّة
ُمتن ِّوعــة وباس ـ ِتعامله يف مقامــات أحــوال ُمح ـدَّدة .وقــد ش ـ ّبه
دي سوسري األم َر ِبلُعبة الشّ طرنج .وينبغي التّفريق بني الدّاللة
ـيء يُفــي
والتّســمية والقيمــة اللُّغويّــة .ف ِعالقــة ال ـدّال بالـ ّ
ـن األشــياء بتســم ّي ٍ
ات ُمختلِفــة.
إىل َمفهــوم (التّســمية) أي تُعـ ّ
أ ّمــا الدّاللــة فهــي تِلــك العالقــة القامئــة يف ال ِّذهــن بــن الـدّال

وامل َدلــول .وتتداخــل هــذه العالقــات فيــا بينــا ُمشـكِّل ًة رصيـدًا
الســهل التّح ّكــم فيــه ووصفــه.
دالل ًّيــا ليــس ِمــن ّ

96 Cf. Joëlle Redouane, La traductologie, Ed. OPU,
Alger, 1985, p. 46.

كل
جــهُّ ،
 97ش ـ ّد مــا ســار عــى هــدي هــذه ال ّنظــرة ،بــل هــذا التّو ُّ
ِمــن A. Martinet, Éléments de linguistique

,4éme éd. Armand Colin, Paris ,générale
(التجمتــان) ،مبــادئ اللســانيات
,1996أنــدري مارتينــيَّ ،
العامــة ،ترجمــة أحمــد الح ــموِ ،بــإرشاف عبــد الرحــان الحــاج

صالح وفهد عكام ،املطبعة الجديدة ،دمشق.1985 1984 ،
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19eéd. ,G. Mounin, Clefs pour lalinguistique

 1971 ,Seghers, Parisجورجمونــان :مفاتيــح األلســنيّة،
ترجمــة الطّيــب الب ّكــوش ،تونــس ،1981 :منشــورات الجديــد.

98 Jorge Giacobbe, Acquisition d’une langue étrangère,
Ed. CNRS, Paris, 1992, p. 14.

99 A. Culioli, Pour une linguistique de l’énonciation.., p.
10.

 100عبــد القــادر الفــايس الفهــري ،اللّســان ّيات واللّغــة العرب ّيــة:
منــاذج تركيب ّيــة ودالل ّيــة ،دار توبقــال لل ّنــر (الــدار البيضــاء) ـ
منشــورات عويــدات (بــروت) ،1985 ،ص :62تابــع الهامــش

رقــم  36يف املرجــع نفســه والصفحــة نفســها.

 101هــو مقابــل عــريب ﻟ ( )Savoir savantاملصــاغ عــى مقــاس
()culture cultivéeأي (الثقافة العارِفة) التي هي األدب
واملوســيقى والف ـ ّن التشــكييل ،الــخ ،أي كافّــة مــا مي ِكــن أن

يُج َمــع ،منــذ التقليــد الــذي أرســاه بيــر بورديــو،P. Bourdieu
تحت تسمية  culture cultivéeلكن الثقافة تشمل كذلك
ـر يف اســم
طــرق املعيشــة وأمنــاط الســلوك كلّهــا ،التــي تُحـ َ

الثقا فــة االنرتوبولوجيــة.culture anthropologique
كــا توحــي كلمتــه الدا ِعيــة إىل إســناد لعلــم االجتــاع مه ّمــة

التمكــن بالع ـ ّدة (الســاح) بــدل أن يُصــدح بدروســه التــي
قلي ـاً مــا تبلــغ اآلذان فــا بالــك بــأن يؤمتَــر بهــا أو يُنتَهــى؛ P.

Bourdieu, Questions de sociologie, Ed.Cérès,

 ..95.p ,1993 ,Tunisويس ـ ِّمي (جاليســون) ال ّنــوع الثّــاين

()Culture couranteأيض ـاً أو ()Culture partagée

ويصفهــا «بالثقا فــة املشــركة التــي طا ملــا ميّزهــا التسـ ّـر ،
ِ
ِ
شاســعاً
وتكتســح حيِّــزا ً
وأخــذت اليــوم تتب ـ ّدى ويُس ـفَر عنهــا
يف أرضيّــة التعليميــات» .ويطلِــق عــى النــوع األ ّول ا ســم

( ،)Culture savanteالتــي يصفهــا بأنّهــا «أرســتقراطية وال
تزال تتفيّأ باللّغة» .نحيل هنا عىل مداخل ٍة له ألقاها مبناسبة
ملتقــى حــول «اسـ ِتعامالت التكنولوجيــات الحديثــة يف تعليــم

اللّغــات األجنبيّــة» يف  28ـ 30مــارس  ،2002حيــث يعــود
إىل هــذه املصطلحــاتRobert Galisson, Regards :

croisés sur l’usage des technologies pour
ELA, ,)1 l’éducation : La disciplinarité (partie

Usage des nouvelles technologies( 134 °n
dans l’enseignement des langues étrangères :

Colloque UNTELE de l’Université de
mars 30-28 Technologie de Compiègne, les

,2004 Ed. Klincksieck, Paris, Avril-juin ,)2002

(.143.p ,)150-137.p

102 Cf. É. Benveniste, Problèmes de linguistique générale,
T.2, Ed. Gallimard, Coll. Tel, Paris, 1974, p.197-280.

 103يُنظَر:

ُحســن تعليــم اللّغــة
عبــد الرحمــن الحــاج صالــح ،كيــف ميكــن أن ن ِّ
العربيّــة يف ا مل ّدرســة؟ ضمــن تعليــم اللّغــات يف الجزا ئــر
ووســائل ترقيّتــه (مؤمتــر وطنــي نظَّمــه املجمــع الجزائــري للّغــة
العربيّــة بــرج الكيفــان (الجزائــر) ،يف  4 ،3 ،2نوفمــر ،)2009
اليــوم الثالــث (الجلســة التّ ِ
اســعة).

104 Cf. Jacques Lerot, La sémantique du discours : essai
de clarification terminologique, in Des termes et des
choses, Centre de Terminologie de Bruxelles – Institut
Marie Haps, Ed. La Maison du Dictionnaire, Paris,
2000, (p. 13-42), p. 13.
105 Cf. Joseph Courtes, Analyse sémiotique du discours:
de l’énoncé à l’énonciation, Ed. Hachette, Paris, 1991,
p.165-167.
106 Cf. O. Ducrot & T. Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Ed. Seuil, Paris,
1972.

ـوعي
 107أوزوالدديكــرو وجــان مــاري سشــايفر ،القامــوس امل َوسـ ّ
الجديــد لعلــوم اللّســان ،ترجمــة منــذر عيــايش ،ط ،2بــروت:
يب.
يف العــر ّ
 ،2007املركــز الثّقــا ّ

O. Ducrot & T.Todorov, Dictionnaireencyclo- 108

 115التّداوليــة :تتعلّــق بالفعــل ،يف اللســانيات ،البعــد التــداويل
ألي ملفــوظ هــو القصــد «قصده»(مــا يقــوم بــه أو يريــد أن يقــوم
بــه).

 116وذلــك ألنّــه أقــدم بــه عــى تقديــم حلــو ٍل مصطلح ّيــة لبعــض
املــآزق التــي ع َّرضــت لهــا اللِّســانيات نفســها تحــت أضــواء
املفاهيــم الجديــدة ،بــل هــذا الطابــع العالجــي مــا دفعنــا

إىل التح ّقــق فرجعنــا إىل الطبعــة األوىل ،فاعتمدناهــا لرفــع
اللّبــس ،وقــد كانــت يف حوزتنــا الطبعتــن ،وهــذه األخــرة
حســب علمنــا (إىل غا يــة ا س ـ ِتخراج هــذه املالحظــات)،

يُنظــر كذلــكGeorges Mounin, Introduction:
aux problèmes terminologiques, in Georges

Mounin&alii, Dictionnaire de la linguistique,
.p.IX-XXIV ,1974 ,Ed. PUF, Parisيُنظر كذلك طبعة

PUF )2004(/Quadrige

 117تزامنت هذه الحقبة ،والسيام بدايات السبعينيات مع صدور
ثالثــة معاجــم لســان ّية يف فرنســا ،وهــي كــا أحلنــا إليهــا ضمــن
هــذا املقــال:

O. Ducrot & T. Todorov, Dictionnaire encyclopédique
des sciences du langage, Ed. Seuil, Paris, 1972.

J. Dubois &alii, Dictionnaire de linguistique, Ed.
Librairie Larousse, Paris,1973.
G. Mounin & alii, Dictionnaire de la linguistique, Ed.
PUF, Paris,1974.

 ;..pédiqueوكــذاك :أوزوالدديكــرو وجــان مــاري سشــايفر،

 118نعني بالخطوات األوىل تلك التي أعقبت  1916تاريخ صدور

109 Cf. Jean Dubois &alii, Dictionnaire de linguistique et
des sciences du langage, Librairie Larousse-Bordas,
Paris, 1999, p.V.

يف الثالثينيــات مــن ذات القــرن ،وانفتــاح الــدرس اللِّســاين

ـوعي الجديــد لعلــوم اللّســان ،ص.13
القامــوس امل َوسـ ّ

 110يُنظَــر إحــدى مقاالتنــا مــا عالجنــاه ضمــن نقطــة أســميناها
(ابســتيمولج ّية الطا ِبــع التع ـدّدي) :يُنظَــر :يوســف مقــران ،يف
أبعــاد املصطلــح..؛ ص .36.وكذلــك:

Marcel Diri-Kidiri, Une approche culturelle de la terminologie, Terminologies nouvelles, n° 21, Rifal, Juin
2000, (p.27-31), p.28.
111 Cf. Ahmed Moutaouakil, Réflexions sur la théorie de
la signification dans la pensée linguistique arabe, Ed.
Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines de Rabat, 1982, p.26.
112 Sylvain Auroux, De la langue à la parole.., (p.91-93),
p.91.
113 Cf. Ibid., p.91-92.
114 Cf. Ibid., p.93.

دروس اللِّســانيات العا ّمــة ،وتطبيقــات حلقــة بــراغ الحكيمــة

واختصاصــه.

 119إ ّن فصــل اللِّســانيات عــن الجــذور تس ـبّب يف مش ـ ِك ٍ
الت
مصطلحيّــة مل تخـ َـف عــن األطروحــة التــي ندافــع عنهــا يف هــذا
املقــال.

 120ندعو الق ّراء إىل مطالعة هذه املقدِّمة الها ّمة؛ يُنظَر:

G. Mounin&alii, Introduction au problème terminologique, in Dictionnaire de la linguistique..,
p.IX-XXIV.

املتخصصــن يف مجــال الرتجميــات
 121ذ لــك أ نّــه مــن أه ـ ّم
ِّ
واللِّســانيات وصاحــب نظــرة كثــرا ً مــا يُعت ـ ُّد بهــا يف مجــال
املتخصصــة ،يُنظــر اجتهاداتــه املعتــرة ضمــنG.:
اللّغــات
ِّ
Mounin, Les problèmesthéoriques de la
;traduction;Clefs pour la linguistique
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Clefs pour la sémantique&Histoire de la

.linguistique

 122وهــي الكلمــة التــي اختارهــا املرتجــم ضمــن :أوزوالدديكــرو
ـوعي الجديــد لعلــوم
وجــان مــاري سشــايفر ،القامــوس امل َوسـ ّ
اللّســان ،..ص.13.

 123آن روبــول وجــاك موشــار ،التّداول ّيــة اليــوم :علــم جديــد يف

التّواصــل ،ترجمــة ســيف الديــن دغفــوس ومح ّمــد الشــيباين،
للتجمــة ،ص .212ال ُجمــل
بــروت ،2003 :املنظّمــة العرب ّيــة ّ
ال ّنحويّــة نحويّــة الجمــل ( .)Grammaticalitéإ ّن املشـ ِكل
الــذي يطرحــه هــذا اإلجــراء هــو تركيبـ ّـي يف املقــام األ ّول.

 124يُنظَرتعليلهــا :أوزوالدديكــرو وجــان مــاري سشــايفر ،القامــوس
ـوعي الجديــد لعلــوم اللّســان ،..ص.15.
امل َوسـ ّ

125 Cf. B. Malmberg ,Analyse du langage au XX e siècle..,
Ed. PUF, Paris,1983.
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لطصملاو ةّيموهفملا هتاعيرفتو يناسِّللا باطخلا

 126ذكــر هــذا الطمــوح الــذي راود اللِّســانيات يف إحــدى طفراتهــا،
أكــر مــن ِ
كل العتبـ ٍ
ـارت مــا ،كالتالقــي بينهــا وبــن األدب
باحــث ّ
والنقــد ،عــى غــرار أســوالدديكرو ،وتــودوروف ،ودومنيــك
منقيمــو .يُنظَــر مث ـاً:

D. Maingueneau, Éléments de Linguistique pour le
texteLittéraire, 3eédDunod (revue &augmentée),
Paris, 1993.

ِ
نستحض هنا أسامء مثل إدوارد سابري وليونيل بلومفيلدويف
127
لهلمفونهومبولتوفردينــان دي سوســر وإميــل بنفنيســت..الخ.

 128يُنظَــر :عبــد الرحمــن الحــاج صالــح ،مدخــل إىل علــم اللّســان
الحد يــث(  :)1تحليــل ونقــد ألَه ـ ِّم َمفاهيمــه ونتائجــه،
والصوت ّيــة،
اللّســان ّيات ،م ،1.ع ،1.معهــد العلــوم اللّســان ّية
ّ
الجزائــر( ،1971 ،ص 09.ـ .)34

ت�أطري مفاهيمي لإدارة العالقات الإن�سانية
من منظور �إ�سالمي
د .زرزار العيايش

أستاذ محارض قسم “أ” ،مدير مخرب البحث :اقتصاد ،مالية وإدارة األعامل ،كلية العلوم االقتصادية،
التجارية وعلوم التسيري ،جامعة  20أوت
zerzar_18@yahoo.fr

امللخص
يهدف البحث إىل تحديد مفهوم العالقات اإلنسانية من منظور الرشيعة اإلسالمية ،حيث أن اإلسالم أكد عىل أهمية العالقات اإلنسانية
وأرىس قواعدهــا عــى أســس ثابتــة ،وقيــم إنســانية ومبــادئ ثابتــة وأخــاق فاضلــة .فالعالقــات اإلنســانية يف اإلســام مدعــاة إىل متاســك أفــراد
املجتمع وتوادهم وتعاطفهم ،مبا يهيئ املناخ املناســب للنشــاط البرشي ،ويرفع من كفاءة اإلنتاج واالســتقرار.
واســتنتج البحــث أن القيــم اإلســامية معــن ال ينضــب وميكــن االســتفادة منهــا يف اســتخالص مبــادئ وقيــم يف مختلــف املجــاالت ،كــا أن
املبــادئ التــي مارســها الرســول ﷺ يف حياتــه قبــل أربعــة عــر قرنــا مل تكــن خاصــة بفئــة معينــة مــن األفــراد دون غريهــم ،بــل هــي مبــادئ قابلــة
للتطبيــق يف كل زمــان ومــع جميــع األفــراد.
الكلامت الدالة :اإلدارة ،إدارة العالقات اإلنسانية ،الترشيع اإلسالمي ،املنظور اإلسالمي.

املقدمة

لقــد احتــل مفهــوم العالقــات اإلنســانية مســاحة
كبــرة يف مجــال الدراســات املعــارصة؛ وذلــك ألهميتــه
بالنســبة لإلنســان يف معظــم املجــاالت التــي يتعــرض
لهــا يف مختلــف نواحــي الحيــاة ،وأصبــح للعالقــات
اإلنسانية مكانة كبرية يف جميع أوجه النشاط البرشي،
والعالقات اإلنسانية قدمية قدم اإلنسان ،ومنذ ظهور
الدعــوات الدينيــة عــى مــدى تطــور البرشيــة نجــد أن
جميع الرســاالت الدينية املنزلة من الله تعاىل نجدها
جميعاً تحض عىل العالقات اإلنسانية الطيبة ،وحسن
املعاملــة بــن أ فــراد املجتمــع ،وبــن املجتمعــات
بعضهــا بعضــا.

فقــد جــاء اإلســام وأكــد عــى أهميــة العالقــات
اإلنســانية وأرىس قواعدهــا عــى أســس ثابتــة ،وقيــم
إنســانية ومبــادئ ثابتــة وأخــاق فاضلــة ،يجــد الباحــث
يف الديــن اإلســامي الحنيــف أن الترشيــع اإلســامي
قــد اشــتمل عــى نظــام شــامل ينظــم جوانــب حيــاة
اإلنســان كلهــا ،فلــم يقتــر يف ترشيعــه عــى جانــب
العبــادات ،مــن صــاة وصــوم وزكاة وحــج فقــط؛ بــل
نظم كافة أنواع العالقات اإلنسانية يف جميع الحاالت
فيــا يتعلــق بعالقــة الفــرد بالفــرد ،والفــرد باملجتمــع
وعالقة الحاكم بأفراد الشعب ،وعالقة الدولة بالدول
األخــرى يف الســلم والحــرب وعالقــة الجميــع باللــه رب
العاملــن ومل يــرك اإلســام عالقــة مــن تلــك العالقــات
إال ونظمهــا الســتمرارها راقيــة ســامية تنظيـاً دقيقـاً فــاق
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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فيــه جميــع النظــم الوضعيــة واملبــادئ اإلنســانية التــي
وضعها اإلنسان يف ظل العدل ،واملساواة بعيدا ً عن
األحســاب واألنســاب ،كــا أكــد ديننــا اإلســامي عــى
أهميــة العالقــات اإلنســانية بــن األفــراد وملــا تحدثــه مــن
رفع للروح املعنوية لألفراد وزيادة اإلنتاج وكان لإلسالم
الفضــل يف إرســاء مبــدأ العالقــات اإلنســانية.
حيــث كــرم اللــه عــز وجــل اإلنســان ،ومنحــه التقديــر
واالحــرام واألمــن ورفــع كرامتــه وقيمتــه ،حيــث ظهــر
ذ لــك جليــا فيــا تضمنتــه اآليــات القرآنيــة الكر ميــة
وأحاد يــث الرســول  ،فلــو تأملنــا اآليــات الكرميــة
ألدركنــا التوجيهــات اإللهيــة إلقامــة العالقــات اإلنســانية
يف املجتمــع املســلم ،وذلــك مــن خــال أهميــة حســن
املعاملــة والدعــوة إىل التآلــف واملحبــة وتقويــة الروابــط
والتالحــم ،قــال تعــاىل﴿ :وقــل لعبــادي يقولــوا التــي
هــي أحســن إن الشــيطان ينــزغ بينهــم إن الشــيطان كان
لإلنســان عــدوا مبينــا ﴾ (اإلرساء.)53 ،
ولقــد ســبق رســول اللــه ﷺ إىل تطبيــق العالقــات
اإلنســانية يف جميــع أفعالــه وأقوالــه مــع املســلمني
وغــر املســلمني ،فمــن األحاديــث النبويــة التــي تحــض
عــى العالقــات اإلنســانية قولــه « :تــرى املؤمنــون
يف توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم كمثــل الجســد ،إذا
اشــتىك منــه عضــوا تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر
والحمــى» (البخــاري 1422 ،ه ،ج.)10 :8

مشكلة الدراسة

العالقات اإلنسانية يف الفكر اإلداري إحدى مقومات
الجــودة الشــاملة يف األداء ،ويف املجــال الخدمــي
تصبــح العالقــات اإلنســانية حجــر الزاو يــة يف بلــوغ
أعــى مســتويات الجــودة يف العمــل اإلداري والفنــي.
ومجــاالت العالقــات اإلنســانية يف العمــل اإلداري
واســعة وشــاملة ومتعــددة املالمــح ،فمنهــا العالقــات
يف القيــادة ،واالتصــال ،والتعامــل املبــارش وهكــذا.
كــا أن مفهــوم العالقــات يف الفكــر اإلداري الغــريب
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يشــمل يف مضمونــه أوجه ـاً للتقــارب والتطا بــق مــع
مفهــوم العالقــات اإلنســانية يف اإلســام مــع وجــود
بعــض أشــكال االختــاف ،وقــد يتجســد ذلــك عنــد
تحليــل مضا مــن تعار يــف العالقــات اإلنســانية يف
العمــل اإلداري ،خاصــة يف جوانــب األســس واملبــادئ
واألهــداف والقيــادة واالتصــال.
ومبــا أن مبــادئ العالقــات اإلنســانية يف اإلســام
مدعاة إىل متاسك أفراد املجتمع وتوادهم وتعاطفهم،
مــا يهيــئ املنــاخ املناســب للنشــاط البــري ،ويرفــع
من كفاءة اإلنتاج واالستقرار ،تربز مالمح االشكالية يف
االجابــة عــى الســؤال املتعلــق بـ ـ مــا مفهــوم العالقــات
اإلنســانية يف اإلســام؟

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إىل تحقيق األمور التالية:
 - 1التعــرف عــى مبــادئ العالقــات اإلنســانية يف
اإلســام.
 - 2تصيــح التصــور الخــاص بظهــور مفهــوم العالقــات
االنســانية ،فمــن الخطــأ الجســيم أن يزعــم البعــض
أنهــا ظهــرت مــع ظهــور مــدارس االدارة وخاصــة
مدرســة العالقــات االنســانية يف ثالثينيــات القــرن
املــايض ،فنحــن النبالــغ إذا قلنــا أن اإلســام هــو
الــذي وضــع النــواة األوىل لفــن العالقــات اإلنســانية.
 - 3التعــرف إىل ســبل تفعيــل مفهــوم العالقــات
االنســانية مــن منظــور ا ســامي.

أهمية الدراسة

تكتسب الدراسة أهميتها من خالل كونها:
 -1تعد خطوة يف طريق التأصيل للعالقات اإلنسانية
مــن منظــور ا ســامي ،فاإلســام هــو املصــدر
الحقيقــي للعالقــات اإلنســانية ،وهــو الــذي اعتنــى
باإلنســان وكرمــه ،وحــدد لــه مجموعــة مــن املبــادئ
واألســس األخالقيــة التــي تســمو بنفســه ،وتحقــق

كرامتــه وحريتــه.
 2يســتفيد منهــا الباحثــون يف محاولــة بنــاء منــوذج
إ ســامي يف العالقــات اإلنســانية.
 3يستفيد منها العاملون يف ميدان القيادة واإلدارة.
 4افتقــار الدرا ســات العربيــة عمومــا والجزائر يــة
خصوصا ملثل هذه الدراسات التأصيلية الخاصة
بــإدارة العالقــات اإلنســانية مــن منظــور إســامي.

منهج الدراسة:

لتحقيــق أهــداف البحــث ،فقــد اســتخدم الباحــث
املنهــج:
االســتنباطي :ويعــد هــذا املنهــج طريقــة مــن طــرق
البحــث الســتنتاج أفــكار ومعلومــات مــن النصــوص
وفــق ضوابــط وقواعــد محــددة متعــارف عليهــا؛ ألنــه
«الطريقــة التــي يقــوم عليهــا الباحــث ببــذل أقــى جهد
عقــي ونفــي عنــد دراســة النصــوص بهــدف اســتنباط
مبــادئ العالقــات اإلنســانية وربطهــا بالواقــع الحــايل،
حتــى ال تبقــى هــذه الدراســة مجــرد تنظــر ال معنــى لــه،
وبعيــد عــن الواقــع ،وهــو املنهــج املناســب الســتنباط
مبــادئ العالقــات اإلنســانية مــن القــرآن الكريــم ومــن
السنة النبوية املطهرة ،فلقد تم تحديد هذه املبادئ
يف ضــوء القــرآن الكريــم والســنة النبويــة ،باإلضافــة إىل
االستشــهاد باملواقــف واألحــداث مــن ســرة الصحابــة
والخلفــاء الراشــدين والســلف الصالــح.
الوصفــي :يهتــم هــذا املنهــج بوصــف الظا هــرة
موضــوع الدراســة ،وجمــع أوصــاف أو معلومــات دقيقــة
عنها ،ويعرب عنها تعبريا ً كيفياً أو تعبريا ً كمياً ،فالكيفي
يصــف الظاهــرة ويوضــح خصائصهــا ،والكمــي يعطينــا
وصف ـاً رقمي ـاً يوضــح مقــدار هــذه الظاهــرة أو حجمهــا،
ودرجــات ارتباطهــا مــع الظواهــر املختلفــة األخــرى.

املبحث األول
اإلطار العام للعالقات اإلنسانية

لقــد احتــل مفهــوم العالقــات اإلنســانية مســاحة كبــرة
يف مجــال الدرا ســات املعــارصة؛ وذ لــك ألهميتــه
بالنسبة لإلنسان يف معظم املجاالت التي يتعرض لها
يف مختلف نواحي الحياة ،وأصبح للعالقات اإلنسانية
مكانة كبرية يف جميع أوجه النشاط البرشي ومن بينها
النشــاط اإلداري ،وخاصــة إذا كان هــذا النشــاط لــه
عالقــة مبــارشة بالجمهــور ،والعالقــات اإلنســانية قدميــة
قدم اإلنسان ،ومنذ ظهور الدعوات الدينية عىل مدى
تطــور البرشيــة نجــد أن جميــع الرســاالت الدينيــة
املنزلــة مــن اللــه تعــاىل نجدهــا جميع ـاً تحــض عــى
العالقــات اإلنســانية الطيبــة ،وحســن املعاملــة بــن
جميــع األفــراد.

 -1مفهوم العالقات اإلنسانية:

إن مصطلــح العالقــات اإلنســانية ينقســم إىل
قســمني أساســيني هــا كلمتي(عالقــات ،إنســانية).
فالعالقــات :جمــع مفردهــا (عالقــة) وتعنــي «عالقــة
الخصومة وعالقة الحب»(الجوهري1399 ،ه)1531 :
أمــا كلمــة اإلنســانية :فهــي تعنــي «جملــة الصفــات
التــي متيــز االنســان عــن غــره مــن الكائنــات الحيــة»
(مجمع اللغة العربية1339 ،ه.)301 :
حيــث تُعــد العالقــات اإلنســانية مــن الكلــات
املفهومــة واملســتخدمة منــذ وجــود اإلنســانية عــى
وجــه األرض ومــع ذلــك ارتبــط مفهومهــا عنــد كثــر مــن
النــاس بعــدة مفاهيــم ،ويرجــع “الســبب يف عــدم
وضــوح مفهــوم العالقــات اإلنســانية بــن األفــراد ،حيــث
أن اصطــاح العالقــات اإلنســانية يشــوبه الكثــر مــن
الغمــوض بســبب التعقيــدات الكثــرة يف العالقــات
القامئــة بــن أفــراد املجتمــع خاصــة يف املؤسســات
االقتصاديــة وقــد أدت تلــك التعقيــدات يف تحديــد
معنــى العالقــات اإلنســانية بالنســبة للعلــوم الســلوكية
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األخــرى إىل قلــة رواج ذلــك االصطــاح ويفضــل الكثــر
اســتعامل الســلوك اإلداري أو العالقــات الشــخصية
وغريهــا للداللــة عــى ســلوك األفــراد والجامعــات يف
مــكان العمــل (ســليامن.)218 :1988 ،
فالبعــض يعتــر أن العالقــات اإلنســانية هــي
العالقات الشخصية واملعاملة اللينة ،أو هي الترصف
بالبديهة ،وقد خلط الكثريون بني العالقات الشخصية
التــي تقــوم عــى الصداقــة واملــودة ويــرد عــى ذلــك
ســليامن “بــأن العالقــات اإلنســانية ال تعنــي العالقــات
الشــخصية والنوايــا الحســنة واملعاملــة اللينــة عــى
حســاب العمــل ،ولكنهــا عالقــات العمــل بــن األفــراد
والتــي تتســم باملوضوعيــة مــع الحفــاظ عــى تحقيــق
الغايــات واألهــداف ومراعــاة ظــروف العمــل وحاجــات
هــؤالء األفــراد وهنــاك فـ ٌ
ـرق شا ســع بــن العالقتــن
ففــي الوقــت الــذي تتســم فيــه العالقــات اإلنســانية
باملوضوعيــة ،تتســم العالقــات الشــخصية بالتحيــز
والتعصــب» (الطويــل.)37 :1998 ،
وقد وردت عدة تعاريف للعالقات اإلنســانية كان
منهــا “تعريــف العالقــات اإلنســانية مــن وجهــة نظــر إدارة
األعــال واإلنتــاج ،املجــال الــذي بــدأت دراســتها فيــه
بشــكل علمــي ،وتعنــي مــن وجهــة نظرهــم “إدمــاج األفــراد
يف األعامل املوكلة إليهم بالشكل الذي يدفعهم إىل
العمل متعاونني وبأعىل درجة من اإلنتاجية مع إشــباع
حاجاتهــم املاديــة والنفســية» (عمــر)7 :1980 ،
ولعــل مــن أهــم التعار يــف الشــائعة للعالقــات
اإلنســانية تعر يــف  -كنيــث ديفــز -حيــث يــرى أن:
«العال قــات
اإلنسانية “عبارة عن مجموعة من االتجاهات التي
تهــدف إىل تطويــر العمــل الجامعــي داخــل املنشــآت
عن
طريق تجميع الجهود واملواهب البرشية ومحاولة
خلق نوع من التكامل بينها يف جو يحفز عىل العمل
التعــاوين املنتــج ،وتشــعر فيــه الجمــوع العاملــة
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بالراحــة اقتصادي ـاً ونفســياً واجتامعي ـاً» (الطخيــس،
.)285 :1985
وتعنــي العالقــات اإلنســانية تأمــن التعامــل الجيــد
بــن األفــراد وخلــق املنــاخ االيجــايب والضوابــط الســليمة
الكفيلــة بدفعــه للعمــل املنتــج الفعــال ،وذلــك مــن
خــال ادراك القائــد للعوامــل املؤثــرة يف الســلوك
االنســاين مــن الدوافــع والقيــم واالتجاهــات والحاجــات
االنســانية( .البــدري.)42 :2001 ،
كــا يبــن ديفيــد مفهــوم العالقــات اإلنســانية أنهــا
تقــوم عــى التفاعــات بــن النــاس حيــث يتجمعــون يف
تشــكيالت لتحقيــق أهــداف محــددة ،وتكــون العالقــة
اإلنســانية هــي فــن وعلــم تطبيقــي مهتــم بجعــل األشــياء
تعمــل»)Davis )40;1990 ،
و مــن خــال ا ســتعراض التعار يــف الســابقة
للعال قــات اإلنســانية يتضــح التــايل:
 أن مفهــوم العالقــات اإلنســانية يشــر إىل تعامــلالنــاس فيــا بينهــم يف جميــع املجــاالت واملياديــن
الثقافيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة.
 وال تكــون إال بــن طرفــن يتمتعــان باإلنســانية،ولهــذا ال ميكــن أن نعتــر عالقــة اإلنســان بخالقــه عالقــة
إنســانية ألن اللــه ســبحانه وتعــاىل منــزه عــن صفــات
البــر وال ميكــن القــول بــأن عالقــة اإلنســان بالحيــوان
عالقــة إنســانية.
 تبدأ بالفرد وتعرتف أن لكل فرد ميوالً واتجاهاتومطالــب ماديــة ونفســية واجتامعيــة ،كــا إنــه يكــون
التنظيامت اإلنســانية بانضاممه إىل أفراد آخرين؛ ومن
مجمــوع األفــراد يتكــون البنــاء وبالعالقــات اإلنســانية
ميكن ربط األفراد بعضهم ببعض ليك يكون هذا البناء
متامســكاً ويحتفــظ بتامســكه.
 ورضورية لتحقيق نوع الحياة اإلنسانية املرغوبفيهــا وضــان اســتمرارها ،وإن عــدم توافــق األفــراد يف
أي مؤسســة يرجــع يف كثــر مــن األحيــان إىل اضطــراب
تلــك العالقــات بينهــم.

 وال تعني العالقات الشخصية أو النوايا الحسنةأو املجاملــة عــى حســاب العمــل بــل هــي عالقــات
العمــل التــي تتســم باملوضوعيــة لتحقيــق أهــداف،
تســعى املؤسســة إىل بلوغهــا ،وهــي:
1 .1تحقيــق التعــاون بــن أفــراد املجموعــة إلنجــاز
األعــال بشــكل أفضــل.
2 .2إشــباع حاجــات األفــراد النفســية واالجتامعيــة
واالقتصاديــة.
3 .3التوفيــق بــن حا جــات األفــراد وبــن تحقيــق
أهــداف املجموعــة أو املؤسســة.

 -2أهداف العالقات االنسانية وأهميتها:

العالقات اإلنسانية ال تقوم عىل املصادفات ،أو
الحــظ الحســن أو العشــوائية ،وإمنــا تقــوم عــى أســس
علميــة صحيحــة ،والبــد أن يكــون لهــا هــدف ينبغــي
تحقيقــه ،فهــي مــن البدايــة تهــدف إىل دراســة اإلنســان،
ومواقفــه اإلنســانية ،وإنجازاتــه ،وظــروف البيئــة التــي
يعمــل فيهــا ،والجهــود املشــركة التــي يبذلهــا هــو وغــره
مــن أجــل تحقيــق األهــداف العامــة والخاصــة (محمــد،
1404ه)95 :
ويف هــذا اإلطــار فــإن العالقــات اإلنســانية تهــدف
إىل بيئــة جــو عمــل منا ســب لإلنســان ليتمكــن مــن
تحقيــق النتا ئــج اإليجابيــة يف مجــال عملــه ،وذ لــك
يرجــع يف األســاس إىل أنهــا تنظــر إىل اإلنســان باعتبــاره
عنــرا ً أســمى وأهــم مــن عنــارص اإلنتــاج املادية(محمــد
الــدورسي1426 ،ه ،)197 :ولــذا فــإن الدعــوة إىل
إدراك العالقــات اإلنســانية املحمــودة ،والتأكيــد عــى
تطبيقهــا يف املؤسســة وتفعيلهــا بــن األفــراد نابــع مــا
تحققه هذه العالقات من أهداف تساعد عىل تطوير
اآلداء باملؤسســة.
ورغــم تعــدد األهــداف التــي تســعى العالقــات
اإلنســانية إىل تحقيقهــا؛ فإنــه ميكــن حــر بعضهــا يف
عــدة نقــاط نجملهــا فيــا يــي (محمــد عبــد الفتــاح،
1403ه:)66 :

 -1تدعيــم وإيجــاد روح مــن ا لــود والتفا هــم بــن
العاملني بعضهم ببعض ،وبينهم وبني الجمهور
الــذي يتعامــل معهــم ،وذلــك مــن خــال توفــر
النظــم املناســبة التــي تعمــل عــى القضــاء عــى
املشــكالت.
 -2وضــع األســس التــي متكــن مــن إشــعار كل فــرد
مبــدى أهميتــه يف املنظمــة ،وكذلــك توفــر
الفــرصاملناســبةللتقــدمواالســتقراريفالعمــل.
 -3تنميــة املســئولية املتباد لــة بــن املنظمــة
والعاملــن فيهــا لتحقيــق نتائــج إيجابيــة متكــن
مــن التقليــل مــن حجــم املعارضــات التــي قــد
تنشــأ بينهــا.
 -4املســاعدة يف تحديــد أســاليب التعامــل مــع
اآلخريــن وكســب ثقــة النــاس ،وتحقيــق التعــاون
بــن أفــراد املجتمــع.
 -5تحفيــز األفــراد عــى العمــل وتحقيــق أهــداف
ا ملنظمــة .
 -6تنميــة الطمــوح لــدى أفــراد املجتمــع يف التطلــع
نحــو الوصــول للكــال.
 -7العمــل عــى تكويــن املجتمــع الصالــح املتعــاون
الذي يصل فيه الحق إىل أصحابه ،نتيجة قيام
كل فــرد باملســئوليات امللقــاة عــى عاتقــه مــع
مراعــاة األمانــة واإلخــاص واالعتــدال يف القيــام
باألعــال املوكلــة إليــه.
 8رفــع الــروح املعنويــة بــن األفــراد ،باإلضافــة إىلتوفــر الجــو النفــي العــام ملصلحــة العمــل.
 -9رفــع أداء العاملــن إىل أعــى مســتوى؛ وذلــك
عن طريق خلق جو من التفاعل بينهم ،وإشباع
حاجاتهــم يف ظــل جــو مــن التكيــف والرضــا
االجتامعي أو النفيس أو املادي ،مع التسليم
بكل ما ميكن أن يؤثر عىل الفرد من عوامل غري
رشــيدة أو جوانــب غــر منطقيــة ،باعتبــاره كائن ـاً
معقــد الرتكيــب عقلي ـاً ونفســياً واجتامعي ـاً.
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املبحث الثاين
طبيعة العالقات اإلنسانية يف ضوء
املعايري اإلسالمية

تقــوم العالقــات بــن” الرئيــس وا ملــرؤوس والحا كــم
واملحكوم عىل أساس إنساين ،فال متييز أو استغالل،
وال تجــر أو اســتعالء ،وقــد كان النبــي  مثــاالً
يحتــذي بــه يف كل يشء ،قــال تعــاىل﴿ :لقــد جاءكــم
رســول مــن أنفســكم عزيــز عليــه مــا عنتــم حريــص عليكــم
باملؤمنــن رءوف رحيــم﴾ (التوبــة )128 ،كــا حــرص
اإلســام عــى رضورة معاملــة النــاس بعضهــم بعض ـاً
بالحســنى واللــن ،فاإلســام حفــظ لإلنســان حقوقــه
وكرامتــه ،بغــض النظــر عــن حســبه ونســبه وجنســه ولونــه
ومكانتــه االجتامعيــة (البــدري.)27 :2001 ،

 -1العالقات االنسانية يف االسالم:

لقــد أكــد ديننــا اإلســامي عــى أهميــة العالقــات
اإلنســانية بــن األفــراد وملــا تحد ثــه مــن رفــع للــروح
املعنويــة لألفــراد وزيــادة اإلنتــاج .وكان لإلســام الفضــل
يف إرساء مبدأ العالقات اإلنسانية ،قال تعاىلَ﴿ :ق ُْل
ســن إ ِّن الشَّ ــيطْاَ َن يَ ْن ـ َز ُغ
لِ ِع َب ـاِدي يَقُولُــوا الَّ ِتــي ِهـ َـي أَ ْح َ
بيْن َهــم﴾ (االرساء )53 ،وقولــه تعــاىل:
﴿ َوقُولُــوا للِ َّنـ ِ
ســنا﴾ (البقــرة )83 ،وقولــه
ـاس ُح ْ
تعــاىلَ ﴿ :و إِنَّـ َ
ـك ل َعــى ُخلــقٍ َعظ ِيــمٍ ﴾ (القلــم)4 ،
والخلــق يجمــع بــن كثــر مــن الصفــات كالصــر
والحلــم ،وســعة الصــدر والقــول الطيــب واملعاملــة
الطيبــة واألمانــة وتحمــل املســؤولية ،وهــذه الصفــات
التــي جمعهــا اللــه يف رســوله محمــد ﷺ فتحــت لــه
الطر يــق بــإذن اللــه يك يصــل إىل قلــوب عشــرته
وأهلــه ويهديهــم إىل الحــق بعــد مــا كانــوا يعبــدون غــر
اللــه ويتضــح ذلــك يف العديــد مــن اآليــات الكرميــة
واألحاديــث الرشيفــة التــي تدعــو لتقويــة العالقــات
اإلنســانية بــن املســلمني مــع بعضهــم البعــض عــى
اختــاف أنواعهــم وأشــكالهم ومناطقهــم بــرف النظــر
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عن البيئة التي ينتمون إليها ،أو مســتواهم االقتصادي
واالجتام عــي.
ومــن هنــا نســتطيع القــول بــأن العالقــات اإلنســانية
يف اإلســام هــي:
 تلــك العالقــات القا مئــة بــن أفــراد املجتمــعاملســلم عــى املنهــج اإللهــي املتضمــن للكتــاب
والســنة ،وتشــمل جوانــب الحيــاة الدينيــة والثقافيــة
واالجتامعية والنفســية واألرسية مبنية عىل أســاس من
الصدق والرصاحة والوضوح الذي يظهر مدى التكامل
يف البنــاء اإلســامي ويعكــس مــدى التالحــم والرتابــط
فيام بني املسلمني فيؤدي للتطور يف كافة املجاالت
ويحقــق أفضــل النتائــج.
 أن اإلســام نظــم تلــك العالقــات يف ظــل العــدلواملساواة بغض النظر عن األحساب واألنساب فالكل
يف نظر اإلسالم متساوون يف الحقوق والواجبات.
 أن «العالقات اإلنسانية التي جاء بها هذا الدينالقيم ،عالقات إيجابية جاءت بصورة أكمل وأشمل من
أي فكــر آخــر تقــوم عــى مجموعــة مــن األســس واملبــادئ
وتتســم بســات وخصائــص مل يتســم بهــا أي فكــر آخــر»
(قنديل.)25 :2001 ،
ويتجــى اهتــام اإلســام بالعالقــات اإلنســانية
فيــا يــي:
استَ ْغ ِف ْر
 من خالل قوله تعاىل ﴿::فَا ْع ُف َع ْن ُهم َو ْف الْ َم ِر ﴾ (آل عمران ،)159 ،فالشورى
ل َه ْم َوشَ ا ِو ْر ُهم ِ
أقــر بهــا اإلســام وطبقهــا النبــي  ،وكان الرســول ﷺ
يستشــر أصحابــه يف كثــر مــن األمــور فقــد روى أبــو
هريرة ريض الله عنه أنه قال« :مل يكن أحدا ً أكرث شورى
ألصحابــه مــن رســول اللــه ﷺ» ألن إرشاك املرؤوســن
بالشــورى وأخــذ رأيهــم يرفــع معنوياتهــم.
 ركــز اإلســام عــى جانــب يعــد مــن أهــم جوانــبالتنظيــم واإلدارة وهــي األخــاق العامــة وفــن معاملــة
ـض َجناَحـ َ
ـك لَمــنِ
الغــر ،قــال اللــه تعــاىلَ ﴿ :وا ْخ ِفـ ْ
اتَّب َعـ َ
ن﴾ (الشــعراء)215 ،
ـك ِم ـ َن الْ ُم ْؤ ِم ِن ـ َ

 بــن اإلســام أن اســتخدام العنــف والفظاظــةوالكلمــة القاســية تنفــر القلــوب وتباعــد بينهــا ،وتجعــل
العالقــات متوتــرة وأوضــح أن الرفــق واللــن والكلمــة
الطيبة أرسع وصوالً إىل القلب وقبوالً لها ،قال تعاىل:
ـت فَظًّــا َغلِيـ َ
ظ
ـت ل َهـ ْم َولَــو كُ ْنـ َ
﴿فَبـ ِـا َر ْحمـ ٍة ِمــن اللـ َّه لِنـ ْ
الْ َقلِــب لَ ن َّفضــوا ِم ـ ْن َح ْولِـ َ
ـك﴾ (آل عمــران)159 :

 -2املبادئ التي تقوم عليها العالقات يف ضوء املعايري
اإلسالمية:

يشــتمل اإلســام عــى مجمو عــة مــن املبــادئ
التــي ترســخ يف نفــوس املســلمني اإلميــان الســليم
والعقيــدة القويــة التــي تــؤدي إىل الســلوك القويــم،
وميكــن ا ســتخالصها كالتــايل:
 - 1التكاتــف والعمــل يف جامعــة :إن هــذا املبــدأ
مــن الدعائــم الرئيســة التــي أقــام عليهــا الرســول  دولــة
اإلســام ،حيــث حــرص عــى العمــل بــروح الفريــق وبــث
روح األخــوة بــن املســلمني لذلــك كان عــى القائــد
املســلم أن يســر عــى هــذا الــدرب ليكــن قريب ـاً مــن
قلــوب العاملــن معــه ،ويعملــوا ســوياً عــى تحقيــق
أهــداف املؤسســة.
فاملســلم جــزء مــن جام عــة املســلمني ،و يــزيك
اإلســام العمــل الجامعــي ويجعلــه مفضـاً عــى العمــل
الفــردي
حتــى يف العبادات(أبــو نــدا ،)2007:46 ،فاللــه
ســبحانه وتعــاىل يخا طــب عبــاده دا مئ ـاً يف صيغــة
الجمــع ،قــال اللــه تعــاىل ﴿ :يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذيـ َن آ َم ُنــوا ا ْركَ ُعــوا
ـر
َو ْ
اس ـ ُج ُدوا َوا ْع ُب ـ ُدوا َربَّ ُك ـ ْم َوافْعلُــوا ال َخـ ْ َ
ف اللـ َّه َحـ َّـق ِج َهــا ِد ِه ﴾
لَ َّعل ُكـ ْم تُ ْفلِ ُحــونََ -و َجا ِهـ ُدوا ِ
(الحــج)78-77 ،
 -2املســاواة والعــدل :العــدل صفــة ربانيــة وهــي مــن
أســاء اللــه الحســنى أي صفــة الخالــق «وذلــك لكــون
الرشيعة اإلسالمية مبناها وأساسها عىل الحكم ومصالح
العباد يف الدنيا واآلخرة ،وهي عدل كلها ،ورحمة كلها،
ومصالــح كلهــا ،وحكمــة كلهــا ،فــكل مســألة خرجــت عــن

العدل إىل الجور ليست من الرشيعة(عفيفي:1980 ،
 .)99حرص اإلســام عىل تحقيق املســاواة يف كل من
الحقــوق والواجبــات ،قــال تعــاىل:
ب لِلتَّ ْق ـ َوى﴾ (املائــدة )8 ،ولقــد
﴿ا ْع ِدلُــوا ُهــو أَقْـ َر ُ
«كان أبــو بكــر –ريض اللــه عنــه – يقــول :القــوي منكــم
ضعيــف حتــى آخــذ الحــق منــه ،والضعيــف منكــم قــوي
حتى آخذ الحق له ،وهذا سيدنا عمر –ريض الله عنه-
حــن مــر عــى بــاب قــوم وعليــه ســائل يســأل وهــو شــيخ
كبري رضير ،فرضب عمر عضده من خلفه وقال له :من
أي أهل الكتاب أنت؟ ،فقال:يهودي ،قال :فام ألجأك
إىل ما أرى؟ ،قال :أشكو الحاجة والسن وأسأل الجزية
ألدفعها ،فأخذ عمر بيده وأرسله إىل خازن بيت املال
وقــال :انظــر هــذا وأشــباهه ،فــوا للــه مــا أنصفنــاه إن أكلنــا
شــبيبته ثــم نخذلــه عنــد الهــرم (أبــو ســن)1977:124 ،
 - 3الصــدق يف التعامــل مــع املرؤوســن :إن
الصــدق صفــة اإلنســان املؤمــن حيــث أن «للصــدق
منزلــة عظيمــة يف اإلســام ،فــا بــد أن يتحــى بــه مــن
هــم يف موقــع املســؤولية ،فالقائــد ميثــل القــدوة ملــن
معهــم مــن العاملــن ،ويكفــي الصــدق منزلــة وكرامــة أنــه
يهــدي إىل الجنة(محمــد ،)1989:91 ،حيــث يقــول
الحــق تبــارك وتعــاىل﴿ :يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذي ـ َن آ َم ُنــوا ات َّ ُقــوا الل ـ َّه
َوقُولُــوا قَ ـ ْوال َسـ ِـديدا ً -يُصل ـ ِح لَ ُك ـ ْم أَ ْع َملَ ُك ـ ْم َوي ْغ ِف ـ ْر لَ ُك ـ ْم
ُذنُوبَ ُكــم َومـ ْن يُ ِطـعِ اللـ َّه َو َر ُســول َه فَ َقـ ْد فَــا َز فَـ ْوزًا َع ِظيـاً ﴾
(األحــزاب.)71-70 ،
 - 4التحفيــز والتشــجيع ،والقيــادة والتوجيــه،

واملســاندة والرعايــة :وذلــك لتجنيبــه األخطــاء وتبصــره
مبواطــن الضعــف يف أدائــه ،وتقديــره ملواطــن القــوة
والتميــز يف أدائــه (الســلمي)239 :2001 ،
 - 5التعويــض العــادل للجهــود التــي يبذلهــا الفــرد

يف عمله :ويكون ذلك من خالل مكافأته مالياً ومعنوياً
عــى انجازاتــه فــور تحققهــا ،يقــول الحديــث النبــوي
الرشيــف «أعــط األجــر حقــه قبــل أن يجــف عرقــه «وكــا
جاء يف وصية اإلمام عيل «ثم اسبغ عليهم األرزاق فان
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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ذلــك قــوة لهــم عــى اســتصالح أنفســهم وغنــى لهــم عــن
تنــاول مــا تحــت أيديهــم وحجــة عليهــم إن خالفــوا أمــرك
أو ثلمــوا أمانتــك» (الســيد.)1998:24 ،
 - 6القــدوة الحســنة :فســلوك القائــد دامئـاً يالحــظ
بواســطة مرؤوســيه ،كــا أن القائــد ينظــر لــه عــى إنــه
قــدوة ،يجــب االقتــداء بــه يف االلتــزام واالنضبــاط
واألخــاق والســلويك ات التــي يقــوم بها.ولقــد كان
الرســول  كقائــد أســوة حســنة ألصحابــه:
حســن َة ملِـ ْن
﴿ لَ َقـ ْد كَا َن لَ ُكـ ْم ِ
ف َر ُســو ِل اللـ َّه أُ ْسـ َو ٌة َ
َثيا ً ﴾ (األحزاب،
كَا َن يَ ْر ُجو الل َّه َوالْ َي ْو َم ْال ِخ َر َو َذكَ َر الل َّه ك ِ
)21
ولقد كان خليفة رســول الله األول أبو بكر الصديق
–ريض الله عنه  »-أسوة حسنة للمسلمني ،حيث كان
أول املسلمني التزاماً بصفات القيادة اإلسالمية ،والتزم
يف منهجــه القيــادي بتنفيــذ مــا جــاء يف القــرآن والســنة
وباالستشــارة يف غــر ذلــك ،وقــد خطــب يف النــاس
يــوم أن ويل الخالفــة حيــث قــال« :أيهــا النــاس ..إين قــد
وليــت عليكــم ولســت بخريكــم ..ولكنــه نــزل القــرآن وســنة
النبــي  ،وعلمنــا فعلمنــا وأعلمنــا ،إن أكيــس الكيــس
الهــدى والتقــى وإن أعجــز العجــز الفجــور ،وإن أقواكــم
عنــدي الضعيــف حتــى آخــذ لــه بحقــه ،وإن أضعفكــم
عندي القوي حتى آخذ منه الحق ،إمنا أنا متبع ولست
مببتدع ،فإن أحسنت فأعينوين ،وإن زغت فقوموين،
أطيعــوين مــا أطعــت اللــه ورســوله ..فــإن عصيــت فــا
طاعــة يل عليكم»(العقــاد.)61 :1961 ،
 - 7التواضع :إن أجمل ما كان يف صفات رسولنا
الكريــم  هــو التواضــع فــكان يجالــس األغنيــاء والفقــراء
واألطفــال ال يتكــر عــى أحــد ،ونجــد ذ لــك يف أن
«اإلسالم الذي أقام نظامه االجتامعي عىل قيم تربوية
أخالقيــة ســامية ،وكان رســول اللــه  صــورة حيــة لهــذه
القيــم واألخــاق ،وترســم الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم
هــذه املبــادئ ومتثلوهــا قــوالً وعم ـاً وســلوكا(محمد،
)1989:96
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ويف هــذا يقــول الحــق تبــارك وتعــاىل﴿ :إ ِّن اللــه ال
ـب كُّل ُمختَــا ٍل فَ ُخــور﴾ (لقــان)18 ،
يُحـ ِّ
 - 8األســلوب االستشــاري املتفاعــل :إن منهــج
القيادة اإلســامية يف اســتخدام األســلوب االستشــاري
يف قيــادة املرؤوســن مبنــي عــى افــراض أن الظــروف
تســمح باســتخدام ذلــك األســلوب« ،حيــث أن النظــام
اإلســامي بطبيعتــه يخلــق الثقــة بــن األفــراد بعضهــم
مــع بعــض ،ويدفــع الفــرد للعمــل ألن العمــل عبــادة،
ويزيــد مــن تعليــم الفــرد وتدريبــه؛ ألن ذلــك فــرض أيضـاً،
ويخلــق اال نســجام والتنســيق ألن املجتمــع يســر يف
إطــار واحــد هــو إطــار القــرآن والســنة ،وهنــاك فعاليــة
الرقابــة الذاتيــة ألن املســلم يخــاف مــن اللــه وبالتــايل
فلديــه رقابــة ذاتيــة وألنــه أيضـاً يؤمــن باليــوم اآلخــر حيــث
سيحاســب عــى كل صغــرة وكبــرة ،كــا أن اإلســام
ينمــي روح املحبــة بــن األفــراد ور وح التعــاون والرتابــط
االجتامعــي وروح األخــوة ،مثــل هــذه الظــروف تســاعد
عــى اســتخدام األســلوب االستشــاري يف القيــادة»
(بــدر.)156 :1982 ،
كــا أن يف القيــادة اإلســامية دورا ً للمرؤوســن
أيض ـاً ،فإتبــاع القائــد لألســلوب اإلســامي يف قيادتــه
املبنية عىل أساس األسلوب االستشاري ،يصبح عىل
املرؤوســن إطاعــة القائــد وااللتــزام بتنفيــذ التعليــات
بعد اتخاذ القرارات التي أخذت بناء عىل االستشارة،
وهــذا االلتــزام ينبــع داخلي ـاً دون الرقابــة الخارجيــة ألن
هذه هي توجيهات اإلسالم حيث قال رسول الله :
«اســمعوا وأطيعــوا وإن اســتعمل عليكــم عبــد حبــي
كأن رأســه زبيبــة» (البخــاري.)60 :1979 ،
 - 9الحــب واأللفــة :أن القائــد الجيــد هــو الــذي
يحــرص عــى وجــود جــو مــن األلفــة والــود والعالقــات
الطيبــة مــع املرؤوســن ،حيــث أن اإلنســان ال يســتطيع
أن ينجــز أي عمــل او يحقــق أي نجــاح يف ضــوء وجــود
مشــاحنات وجــو مــن التشــاحن والبغضــاء ،وقــد أثنــى
الرســول الكريــم  عــى هــذا الجانــب حيــث قــال:

«خيــار أمئتكــم الذ يــن تحبونهــم ويحبونكــم وتصلــون
عليهم ويصلون عليكم ،ورشار أمئتكم الذين تبغضونهم
ويبغضونكــم وتلعنونهــم ويلعنونكــم» رواه مســلم
(النــووي ،ج.)1:377
 - 10الرفــق :إن الرفــق صفــة جميلــة قــام عليهــا
اإلســام فالرفــق ال نعنــي بــه تــرك األمــور تســر عــى
ســجاياها وإمنــا نقصــد بــه مراعــاة الجانــب النفــي
يف العمــل عــى أال يطغــى هــذا الجانــب عــى مصلحــة
العمــل فهنــاك مواقــف يتطلــب بهــا أن يكــون القائــد
رفيقاً باملرؤوسني بهم ويف الجانب اآلخر أيضاً مواقف
يجب عىل القائد أن يكون حازماً وصارماً بها وهذا كان
يتمثل يف شــخصية الرســول ﷺ حيث أنه اســتخدم مع
أصحابه أساليب الرتبية التي أدت إىل انتشار الدعوة
اإلســامية واعتنــاق الديــن اإلســامي ملــا متثــل يف
شــخصية الرســول ﷺ الرفــق والتواضــع والحــب حيــث
قــال اللــه ســبحانه وتعــاىل:
ْب َلنْفَضُّ وا ِم ْن َح ْو ِ
ُنت فَظّاً غَل ِي َ
لك
ظ الْ َقل ِ
﴿ولَو ك ْ
﴾ (آل عمــران ،)159 ،وقــد أكــد ذلــك دعــاء الرســول
ﷺ« :اللهــم مــن ويل مــن أمــر أمتــي شــيئاً فشــق عليهــم
فاشــقق عليــه ،ومــن ويل مــن أمــر أمتــي شــيئاً فرفــق بهــم
فارفــق بــه» رواه مســلم (النيســابوري ،1975 ،ج.)7 :6
 - 11الحلم والصرب والروية :عىل القائد الرتبوي أن
يتحمــل مــن التعــب والضنــك واألذى واألمل ،فــإذا صــر
عىل ذلك فكان له النجاح والنرص ،فيقال»:إمنا النرص
صــر ســاعة» ،والرســول  يعلــم علــم اليقــن أن مــكاره
طريق أصحاب الرساالت كثرية ومتعددة ومتنوعة ،وال
يصلــح لهــا ســوى الصابريــن ،لذلــك كان دائــم الحــث
عــى الصــر حيــث قــال« :إذا أراد اللــه بقــوم خــرا ً ويل
عليــه حلامءهــم» (النــووي ،1972 ،ج.)377 :1
والقائــد الناجــح يجــب عليــه أن يســتوعب جميــع
املرؤوســن لديــه ،وعليــه أيضـاً أن يكــون واســع الصــدر،
يكظــم غيظــه عنــد الغضــب ،ويتمتــع بضبــط النفــس
حيــث قــال الرســول ﷺ «ليــس الشــديد بالرصعــة إمنــا

الشــديد الــذي ميلــك نفســه عنــد الغضب»(النــووي،
 ،1972ج.)377 :1
 - 12التواجــد وعــدم اإلنعــزال :إن اإلســام يقــوم
عــى مبــدأ التعــاون واملشــاركة واالختــاط مــع النــاس
ل الْبِّ َوالتَّ ْق َوى َوال تَ َعاَونُوا
فیقول تعاىلَ ﴿ :وتَعاَ ُونوا َع َ
ـى ْالثْــمِ َوالْع ـ ْدوانِ ﴾ (املائــدة،)2 ،
َعـ َ
حيــث حــث اإلســام عــى حســن املعاملــة وقــد
حــث الرســول ﷺ عــى عــدم االنعــزال حيــث قــال »
مــن واله اللــه شــيئا مــن أمــور املســلمني فاحتجــب
دون حاجتهــم وخلتهــم وفقرهــم ،احتجــب اللــه دون
حاجتــه وخلتــه وفقــره يــوم القيا مــة» رواه أبــو داود
والرتمذي(النــووي ،1972 ،ج.)286 :1
 - 13التناصــح بالخــر وبــذل الجهــد :ويكــون ذلــك
يف تحقيــق املنافــع واإلصــاح واإلســعاد ،ولهــم جميعـاً
ثــواب كل ذلــك حيــث قــال الرســول ﷺ« :مــن دل عــى
خــر فلــه مثــل أجــر فاعلــه» رواه مســلم والرتمــذي.
وعىل القائد املسلم الجيد أن يكون منبعاً للخري
معطــاء فيكــون هــو مــن يــزرع بــذرة الخــر يف املرؤوســن
وعليــه أن يبــذل قصــارى جهــده يف تحقيــق الخــر
والصــاح للمرؤوســن ،ويتمثــل ذلــك يف قــول الرســول
ﷺ« :مــا مــن أمــر يــي أمــور املســلمني ،ثــم ال يجهــد
لهم وينصح لهم إال مل يدخل معهم الجنة» رواه مسلم
(النــووي ،1972 ،ج.)374 :1
 - 14املصداقيــة :ونقصــد باملصداقيــة هنــا هــي
األمانة وعدم الغش والخداع وااللتزام بالحق والحقيقة،
والرسول الكريم ﷺ يؤكد عىل مبدأ املصداقية ليكون
هــذا القائــد املســلم موضــع ثقــة بــن املرؤوســن ويف
ذلك قوله ﷺ «تناصحوا يف العلم ،فإن خيانة أحدكم
يف علمــه ،أشــد مــن خيانتــه يف مالــه ،وإن اللــه تعــاىل
ســائلكم يــوم القيامــة» رواه الطــراين .كــا يؤكــد ذلــك
الرســول  «مــا مــن عبــد يســرعيه اللــه رعيــة ،ميــوت
يوم ميوت وهو غاش لرعيته ،إال حرم الله عليه الجنة»
رواه البخــاري ومســلم (النيســابوري ،1975 ،ج.)9 :6
جملة كرياال
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 - 15الحــوار وحريــة اآلراء :يقــوم اإلســام أساســا
عــى حريــة اإلرادة واالختيــار ،وتحكيــم العقــل والــرأي
والحجــة والربهــان ،األمــر الــذي يوجــب تأمــن حريــة
اإلنســان ،وتحــرره مــن أي عبوديــة ،ليتحقــق بذلــك حريــة
الفهــم والوعــي واإلقنــاع ،وبذلــك يتعمــق ويرتســخ فكــره
ليكــون حــرا ً و إىل هــذا املفهــوم أشــار الرســول ﷺ« :إذا
رأيــت أمتــي تهــاب أن تقــول للظــامل يــا ظــامل فقــد تــودع
منهــا» رواه الحاكــم ،وقــال أيض ـاً عليــه الســام »:إذا
كانــت أمراؤكــم خياركــم ،وأغنياؤكــم ســمحاءكم ،وأمركــم
شــورى بينكــم ،فظهــر األرض خــر لكــم مــن بطنهــا ،وإذا
كانت أمراؤكم رشاركم ،وأغنياؤكم بخالءكم ،وأمركم إىل
نســائكم فبطــن األرض خــر مــن ظهرهــا» رواه الرتمــذي
(الرتمــذي ،1934 ،ج.)254 :1
 - 16ا حــرام الكرا مــة واملشــاعر :إن العالقــة
الطيبــة بــن القا ئــد املســلم ومرؤوســيه تقــوم عــى
االحــرام املتبــادل وحفــظ كرامــة كل منهــا فلذلــك
كان عــى القائــد أن يراعــي مشــاعر مرؤوســيه ويتعامــل
معهــم بحســب الرتكيبــة العقليــة والنفســية ليحفــظ
العالقــة بينــه وبــن مرؤوســيه ،ويســاعد ذ لــك عــى
نجــاح املؤسســة ،وتكريــم اإلنســان الــذي يعنــي «احــرام
شــخصه وتقديــر ذاتــه وصيانــة حقوقــه وحرياتــه ،وتقديــر
جهــوده وإبداعاتــه وانجازاتــه ،وإعــاء إنســانيته ،يعتــر
الركيزة األساسية لقوامة حياته املعنوية ،وما من إنسان
يخلــص الــوالء ويعــي االنتــاء ملجتمــع أو وطــن ال يــواىل
تكرميه(األســمر.)162 :2001 ،

الخامتة

حاولنــا مــن خــال هــذه الدراســة اضافــة مبــادئ جيــدة
للعالقــات اإلنســانية يف املجــال االداري ،ولكــن
مــن منطلــق إداري اســامي يتنــاول املبــادئ والقيــم
االســامية يف إدارة األفــراد ،مــع اســتعراض مبــادئ
العالقــات اإلنســانية يف اإلدارة اإلســامية واملعــارصة.
ومن أبرز النتائج املتوصل اليها:
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 -1لقــد أكــد ديننــا اإلســامي الحنيــف عــى أهميــة
العالقــات اإلنســانية بــن األفــراد ،نظــرا ملــا تحدثــه مــن
رفــع للــروح املعنو يــة لألفــراد وز يــادة اإلنتــاج ،وكان
لإلســام الفضــل يف إرســاء مبــدأ العالقــات اإلنســانية.
 -2إن املصــادر الترشيعيــة للعالقــات اإلنســانية
يف اإلســام موجــودة قبــل عــدة قــرون مــن ظهــور حركــة
العالقــات اإلنســانية يف الفكــر الغــريب ،وأن العالقــات
اإلنســانية التــي جــاء بهــا هــذا الديــن القيــم ،عالقــات
إيجابيــة جــاءت بصــورة أكمــل وأشــمل مــن أي فكــر آخــر
تقــوم عــى مجموعــة مــن األســس واملبــادئ وتتســم
بسامت وخصائص مل يتسم بها أي فكر ،وهي تستمد
أصولهــا وجذورهــا مــن املصدريــن األساســيني :القــرآن
الكريــم ،والســنة النبويــة الرشيفــة.
 -3أق ـ َّر االســام املبــادئ األساســية للعالقــات
صـ َـل ألدب التعامــل مــع اآلخريــن ،وأقامــه
اإلنســانية ،وأَ َّ
عــى مجموعــة مــن القواعــد والفنــون ،التــي نضمــن مــن
خاللها نتائج إيجابية وحسنة يف بناء العالقات ،وهذه
القواعــد والفنــون كثــرة ومتنوعــة ،غــر أ ّن هنــاك قاعــدة
قرآنيــة تُع ـ ُّد أص ـاً تتفــرع عنــه كل قواعــد التعامــل مــع
س ـ ُن ال ُخلُــق» ،إ ْذ ال نجــاح وال توفيــق
اآلخريــن ،هــي « ُح ْ
يف التعامــل مــع اآلخريــن دون هــذا األصــل املتــن.
 -4أن الســرة النبويــة تحتــوي عــى العديــد مــن
املبادئ والقيم التي تتعلق بكافة املجاالت املختلفة
وخاصــة يف مجــال العالقــات االنســانية.
 -5حــرص االســام عــى الدعــوة إىل التمســك
بــكل الوســائل التــي مــن شــأنها أ ْن توثِّــق ُعــرى األخــوة
واملــودة بــن النــاس ،ومــن هنــا نجــد أ َّن القــرآن الكريــم
غني بالتوجيهات التي تحث عىل األدب يف التعامل
ٌّ
مــع اآلخريــن.
 -6أن مبادئ العالقات اإلنسانية وخاصة املبادئ
الحســنة التــي ترتبــط بــإدارة األفــراد يف املؤسســات
والتــي تنــادي بهــا اإلدارة الحديثــة قــد مارســها الرســول
ﷺ ،وطبقهــا املســلمون منــذ فجــر اإلســام اقتــداء بــه.

املصادر واملراجع
القرآن الكريم :تنزيل العزيز الرحيم

 -1البخــاري ،أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إســاعيل ( )1979فتــح
البــاري ،رشح ،أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين ،تحقيــق:
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ،مراجعــة :محــب الديــن الخطيــب،

دار املعرفــة ،بــروت.

 -2الرتمــذي ( )1934ســنن الرتمــذي ،بــرح اإلمــام بــن العــريب
املا لــي ،مطبعــة الصــاوي ،القا هــرة.

 -11السلمي ،عيل ( )2001الكفاية اإلدارية :مجلة العريب ،العدد
 ،195الكويت.

 -12الســيد ،عبــاس نــور الديــن ( )1998عهــد أمــر املؤمنــن إىل
القــادة واملســئولني ،بــروت.

 -13العقــاد ،عبــاس محمــود ( )1961عبقر يــة الصد يــق ،دار
املعــارف مبــر ،القا هــرة.

 -14األسمر ،أحمد( )2001النبي املريب ،دار الفرقان ،عامن.

 -3النــووي ،يحيــى بــن رشف ()1972رشح النــووي عــى صحيــح

 -15بــدر ،حامــد أحمــد ( )1982الســلوك التنظيمــي ،دار القلــم،

 -4النيســابوري ،أ بــو تحســن مســلم بــن الحجــاج القشــري

 -16ســليامن ،عرفــات ( )1988اإلدارة املدرســية يف ضــوء الفكــر

مســلم ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت.

( :)1975صحيــح مســلم ،تحقيــق :محمــد فــؤاد عبــد الباقــي،
دار إحيــاء الــراث ،بــروت.

الكويــت.

اإلداري اإلســامي واملعــارص ،مكتبــة األنجلــو املرص يــة،
القا هــرة.

 -5أبــو نــدا ،ســامية خميــس ( :)2007تحليــل عالقــة بعــض

 -17قند يــل ،أنيســة عطيــة (“ )2001العالقــات اإلنســانية بــن

والشــعور بالعدالــة التنظيميــة ،دراســة ميدانيــة عــى الــوزارات

يف املــدارس الثانويــة الحكوميــة بغــزة” ،رســالة ماجســتري،

املتغــرات الشــخصية وأمنــاط القيــادة بااللتــزام التنظيمــي

الفلســطينية يف قطــاع غــزة ،رســالة ماجســتري ،الجامعــة
اإلســامية -غــزة.

املعلمــن وطلبتهــم يف ضــوء الفكــر اإلســامي ومــدى متثلهــا

الجامعــة اإلســامية -غــزة.

 -18عفيفي ،محمد الصادق ( :)1980املجتمع اإلسالمي وأصول

 -6أبــو ســن ،أحمــد إبراهيــم ( :)1977اإلدارة يف اإلســام ،الــدار

الحكــم ،دار االعتصــام ،القاهــرة.

 -7أحمــد ،لطفــي بــركات ( )1979يف مجــاالت الرتبيــة املعــارصة،

والتطبيقــات ،مكتبــة النهضــة ،القاهــرة.

 -8املغــريب ،كامــل ( )1974املدخــل إلدارة األعــال أســس

الفكر اإلداري اإلسالمي واملعارص ،مركز الدراسات والبحوث،

 -9البــدري ،طــارق ( :)2001األســاليب القياديــة واالداريــة يف

 -21محمــد عبــد الفتــاح ياغــي(1403ه) :مبــادئ اإلدارة العامــة،

 -10الطويــل ،هــاين( )1998اإلدارة الرتبويــة والســلوك املنظمــي،

 -22محمــد ،طاهــر صامــد الحــاج ( )1989مــدى توافــق الســات

الســودانية للكتــب ،الخرطــوم.
مكتبــة النهضــة ،القاهــرة.

وظا ئــف ،مكتبــة عــان ،عــان.

املؤسســات التعليميــة ،دار الفكــر ،األردن.

ســلوك األفــراد والجامعــات يف النظــم ،دار وائــل للنــر :عــان.

 -19محمــد حــريب حســن( 1404ه) :العالقــات العامــة املفاهيــم
 -20محمــد بــن عايــد الــدورسي(1426ه) :العالقــات اإلنســانية يف
جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة ،الريــاض.

مطابــع الفــرزدق التجاريــة ،الريــاض.

القياديــة مــع املعايــر اإلســامية يف اختيــار القائــد الرتبــوي

(دراســة ميدانيــة) ،مكتبــة جــدة ،جــدة.

جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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العناية ب�أهمية اخلطاب يف الرتاث الإ�سالمي
د .إدريـس بن خويا  /أ.فاطمة برمايت

قسم اللغة واألدب العريب ،جامعة أحمد دراية أدرار  -الجزائر
bendriss81@yahoo.fr

املقدمة

مــا مــن شــك ،إن البحــث الــداليل يف الــراث العــريب
القديــم ينهــض مبق ّومــات معرفيــة تضاهــي مــا ق ّدمــه
الغربيــون يف هــذا املجــال ،ومــا ق ّدمــوه مــن إســهام
هــو يف حــد ذاتــه يحتــاج إىل قــراءات متأنيــة دقيقــة
متخصصــة ،مــن لــدن باحثــن متم ّرســن يف قــراءة
وخدمة الدرس اللغوي العريب عامة ،والدرس الداليل
عــى وجــه الخصــوص .مــع عــدم إغفــال مقارباتــه مــن
حني إىل حني مع إسهامات الدرس اللغوي الحديث،
ومنــه الــداليل الحديــث بطبيعــة الحــال.
وإذا كا نــت اللســانيات الوصفيــة قــد اهتمــت
اهتاممــا بالغــا بأهميــة دور املتكلــم واملســتمع يف
الخطــاب والتوا صــل بــن املتخاطبــن ،فــإن علــاء
الداللــة القدامــة ،ومنهــا علــاء األصــول مل يغفلــوا هــذا
الجانــب الهــام ،ألنــه تعاملــوا مــع النصــوص الرشعيــة
تعامــا منقطــع النظــر ،وأعطــوا اهتاممــا –هــم كذلــك-
للعالقــة القا مئــة بــن املتكلــم واملســتمع املثــايل
للغــة ،وأن ضــان وصــول الرســالة وصــوال صحيحــا مــع
املحافظــة عــى مقاصدهــا ،يقتــي كذلــك حضــور
املســتمع الوا عــي لهــا ،ثــم متكنــه مــن فهمهــا فهــا
صحيحــا مــا قصدهــا املتكلــم.

اإلشكالية

ومــن خــال ذلــك ،حاولــت الوقــوف عــى أهميــة ثنائيــة
املتكلم واملستمع يف بعض النامذج الرتاثية األصولية
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سإلا ثارتلا يف باطخلا ةيمهأب ةيانعلا

لإلجابــة عــن إشــكالية مطروحــة ،مفادهــا :عــى اعتنــى
علامؤنــا القدامــى بأهميــة العالقــة القامئــة بــن املتكلــم
واملســتمع؟ وهــل نظــروا للخطــاب ومكوناتــه مــن خــال
تلك النظرة املتواجدة اآلن يف الدراسات املعارصة؟.

املنهج

وأما من حيث املنهج املتبع ،فقد استعملت ملنهج
الوصفي التحلييل ،باإلضافة إىل املقارن؛ ألن طبيعة
البحــث اقتضــت منــي الوقــوف عــى بعــض النصــوص
الرتاثيــة يف أمهــات الكتــب وتقدميهــا للقــارئ وصفــا،
ثم تحليلها َوفق ما يقتضيه الدرس الداليل الحديث،
باإلضافــة إىل عقــد مقارنــات مــن حــن إىل حــن بــن مــا
قدمــه علامئنــا ومــا قدمــه الغربيــون يف هــذا املجــال،
ولذلــك تنوعــت املناهــج يف هــذا البحــث.

البحث

لقــد ن ّبــه علــاء األصــول ،ومنهــم ابــن قيــم الجوزيــة عــى
رضورة معرفــة قصديــة املتكلــم ملــا لهــا مــن أثــر يف
إيضــاح داللــة األلفــاظ ،حيــث يقــول »:فداللــة اللفــظ
هــي العلــم بقصــد املتكلــم به...،وذلــك يعــرف مــن
عــادة املتكلــم يف ألفاظــه ،فــإذا كانــت عادتــه أنــه قصــد
بهــذا اللفــظ هــذا املعنــى علمنــا متــى خاطبنــا بــه أنــه
أراده من وجهني أحدهام :أن داللة اللفظ مبناها عىل
عــادة املتكلــم التــي يقصدهــا بألفاظــه ،ولهــذا اســتدل
عــى مــراده بلغتــه التــي عادتــه أن يتكلــم بهــا ،فــإذا عــرف

الســامع ذلــك املعنــى وعــرف أن عــادة املتكلــم إذا
تكلــم بذلــك اللفــظ أن يقصــده علــم أنــه مــراده قطع ـاً،
وإالّ مل يعلــم مــراد املتكلــم أبــدا وهــو محــال «1؛ وأمــا
الوجــه الثــاين فهــو »:أن املتكلــم إذا كان قصــده إفهــام
املخاطبــن كالمــه وعلــم الســامع مــن طريقتــه وصفتــه
أن ذلــك قصــده ال أن قصــده التلبيــس واإللغــاز أفــاده
مجمــوع العلمــن اليقــن مبــراده ،ومل يشــك فيــه ولــو
تخلف عنه العلم لكان ذلك قادحاً يف أحد العلمني؛
إمــا قادح ـاً يف علمــه مبوضــوع ذلــك اللفــظ ،وإمــا يف
علمــه بعبــارة املتكلــم بــه وصفاتــه وقصــده ،فمتــى عــرف
موضوعــه وعــرف عــادة املتكلــم أفــاده ذلــك القطــع «،2
وهــو إشــكال جوهــري ن ّبــه عليــه يف أن داللــة األلفــاظ
هي أدلة عقلية ال يقينية ،محاوالً للكشف عن العالقة
املوجــودة بــن املتكلــم واملســتمع يف فهــم النصــوص
أو الخطابــات .وأنــه ميكــن تقســيم الداللــة باعتبــار مــا
يقصده املتكلم وما يفهمه السامع إىل قسمني؛ داللة
حقيقــة ،وداللــة إضافيــة.
يقــول ابــن القيــم »:إن داللــة النصــوص نوعــان:
حقيقيــة؛ فالحقيقيــة تابعــة لقصــد املتكلــم وإرادتــه «،3
وأما الداللة اإلضافية فهي» تابعة لفهم السامع وإدراكه،
ج ْو َدة فكره وقريحته ،وصفاء ذهنه ،ومعرفته باأللفاظ
و َ
ومراتبهــا «4؛ فالداللــة األوىل هــي راجعــة إىل قصديــة
املتكلــم ،بينــا الثانيــة فهــي راجعــة إىل فهــم الســامع.
إالّ أن الداللــة الحقيقــة التــي هــي راجعــة إىل قصديــة
املتكلــم ثابتــة بالنســبة لــه ،يقــول ابــن القيــم يف ذلــك»:
وهــذه الداللــة ال تختلــف « ،5بينــا الداللــة اإلضافيــة
الراجعــة إىل فهــم الســامع فإنهــا تختلــف باختــاف
تعدد السامعني أو املتلقني ،وبالتايل فإنها ال تتصف
بالثبات مثل الداللة األوىل؛ ألن الداللة الثانية» تختلف
اختالفـاً متباينـاً بحســب تبايــن الســامعني يف ذلــك»،6
وذلــك أن دراســة الداللــة عنــد علــاء األصــول تابعــة
لقصديــة املتكلــم وإرادتــه ،وأن األلفــاظ يف حــد ذاتهــا
ليست إالّ وسيلة من وسائل الداللة عىل القصدية ،بل

هنــاك وســائل أخــرى يســتخدمها املتلقــي أو املســتمع
للوقوف عىل معرفة قصدية املتكلم؛ ألن «األلفاظ مل
تُقصــد لذواتهــا ،وإمنــا هــي أدلــة يســتدل بهــا عــى مــراد
ـأي طريــق كانُ ،ع ِمـ َـل
املتكلــم ،فــإذا ظهــر مــراده ووضَ ـ َـح بـ ّ
مبقتضاه ،سواء كان بإشارة ،أو كتابة ،أو بإمياءة أو داللة
عقلية ،أو قرينة حالية ،أو عادة له مطّردة ال يُخ َُّل بها».7
باعتبــار أن كثــرا مــن العوامــل ميكنهــا أن تتدخــل يف
إيضاح الداللة ،وإن مل تكن عن طريق التلفظ ،وإمنا عن
طريق اإلشارة أو اإلمياء ،فاإلشارة يف اللغة تأيت مبعنى
اإلمياء ،حيث يقال :أشار إليه وش َّور أومأ ،ويكون ذلك
بالكف والعني ،والحاجب… .وأشار الرجل يشري إشارة
إذا أومــأ بيديــه .ويقــال شــورت إليــه بيــدي وأرشت إليــه؛
أي لوحــت إليــه وألحــت أيضـاً ،وأشــار إليــه باليــد أومــأ.8
أو كام قال الشاعر يف هذه الداللة :9
أَشَ ا َرتْ ِبطَ ْر ِ
ني ِخي َف َة أَ ْهلِ َها
ف الع ِ
إِشَ ا َر َة َم ْذ ُعو ٍر َولَ ْم تَتَ َكلَّمِ
ت أَ َّن الطَّ ْر َف قَ ْد ق َ
َال َم ْرحباً
فَأَيْ َق ْن ُ
َوأَهالً َو َسهالً بِال َحب ِ
ِيب املُثَيَّمِ

وذلــك مــا أق ـ ّره الجاحــظ مــن أن اإلشــارة أبلــغ يف
العملية التواصلية ،يف قوله« :ومبلغ اإلشارة أبع ُد من
الصوت» ،10فهو يقارب ما أشار إليه الغريب بريس
مبلغ َّ
(ت1914م) حــن اســتهل حديثــه عــن اإلشــارة بقولــه:
«هــي مــا يــدل عــى أي يشء يتعــن مــن جهــة مبوضــوع
ويثــر مــن جهــة أخــرى فكــرة معينــة يف الذهــن».11
وكذلــك أن «األلفــاظ مل تقصــد لنفســها ،وإمنــا
والتوصــل بهــا إىل معرفــة مــراد
هــي مقصــودة للمعــاين،
ُّ
املتكلــم ،ومــراد ُه يظهــر مــن عمــوم لفظــه تــارة ،ومن عموم
املعنــى تــارة ،وقــد يكــون فهمــه مــن املعنــى أقــوى ،وقــد
يكــون مــن اللفــظ أقــوى ،وقــد يتقاربان...والعلــم مبــراد
املتكلــم يُعــرف :تــارة مــن عمــوم لفظــه ،وتــارة مــن عمــوم
علتــه ،والحوالــة عــى األول أوضـ ُـح ألربــاب األلفــاظ،
أوضح ألرباب املعاين والفهم والتدبُّر»12؛
وعىل الثاين
ُ
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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بحيث إن مراد الشارع وقصده مبا هو متكلم أمر ثابت
ال يتغــر ،وأنــه ميكــن االســتدالل عــى مقاصــد الشــارع
بتلــك الوســائل التــي ال تقتــر عــى األلفــاظ وحدهــا،
وأمــا فهــم النــاس مبــا هــم مســتمعون لخطــاب الشــارع
فإنه يتفاوت بحسب حظوظهم من جودة الفكر وصفاء
الذهــن ،وثقافتهــم ودراســتهم للغــة ،وهــذا باعتبــار أن
املتلقي قد يوفّق وقد ال يوفق13؛ ألنه يعرض» ما يُ ِخ ُّل
مبعرفــة مــراد املتكلــم « .14وهــو مــا مثــل لــه ابــن القيــم
بإنــكار الرســول  rعــى مــن فهــم مــن قولــه تعــاىل ]:الذيــن
آمنــوا ومل يلبســوا إميانهــم بظلــم أولئــك لهــم األمــن وهــم
ـن
مهتــدون [ ،15عــى أنــه ظُلــم النفــس باملعــايص ،وبـ َّ
أن املقصــود بذللــك هــو الــرك مســتدالً بقــول لقــان
البنه ] :إن الرشك لظلم عظيم [ ،16مع أن سياق اللفظ
ـن صحــة رأي الرســول
عنــد إعطائــه حقــه مــن التأمــل يبـ ّ
 ،فــإن املــوىل مل يقــل :ومل يظلمــوا أنفســهم .بــل
قــال ]:ومل يلبســوا إميانهــم بظلــم [ ،وأن ل ْبــس الــيء
بالــيء :تغطيتُــه بــه وإحاطتــه بــه مــن جميــع جهاتــه ،وال
يُغطــي اإلميــان ويحيــط بــه ويلبســه إال الكفــر.17
ومنــه -أيضــا -مــا استشــهد بــه ابــن القيــم يف قضيــة
تفــاوت مراتــب الصحابــة –رضــوان اللــه عليهــم -يف
جــه البعــض اآلخــر إىل
الفهــم ،وأن البعــض منهــم كان يو ّ
الفهــم الصحيــح ،حيــث يقــول »:تفــاوت النــاس يف
مراتــب الفهــم يف النصــوص ،وأن منهــم مــن يفهــم مــن
اآليــة حك ـاً أو حكمــن ،ومنهــم مــن يفهــم منهــا عــرة
أحــكام أو أكــر مــن ذلــك ،ومنهــم مــن يقتــر يف الفهــم
عــى مجــرد اللفــظ دون ســياقه ودون إميائــه وإشــارته
وتنبيهــه واعتبــاره ،وأخــص مــن هــذا وألطَــف ،ضمــه إىل
نــص آخــر متعلــق بــه ،فيفهــم مــن اقرتانــه بــه قــدرا ً زائــدا ً
عــى ذلــك اللفــظ مبفــرده ،وهــذا بــاب عجيــب مــن فهم
القرآن ال يتنبه له إالَّ النادر من أهل العلم؛ فإن الذهن
قــد ال يشــعر بارتبــاط هــذا بهــذا وتعلقــه بــه»18؛ وألجــل
إيضاح ذلك التفاوت يف الفهم ،مثل ابن القيم بأمثلة
عديــدة ،منهــا مــا يضيفــه قائـاً »:وفهــم ابــن عبــاس مــن
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سإلا ثارتلا يف باطخلا ةيمهأب ةيانعلا

قولــه :وحملــه وفصالــه ثالثــون شــهرا ،19مــع قولــه﴿ :
والوالــدات يرضعــن أوالدهــن حولــن كاملــن﴾ ،20أن
املــراد قــد تلِــد املــرأة لســتة أشــهر ،ومل يفهمــه عثــان
فهــم برجــم امــرأة ولــدت لهــا حتــى ذكــره ابــن عبــاس فأقــر
بــه» 21؛ وهــذا املعنــى مســتنبط عــن طريــق توظيــف
واســتثامر داللــة اإلشــارة يف النصــن ،التــي تحصــل
نتيجة انتقال الذهن من مدلول أول إىل مدلول ثان أو
ثالث ،فهي التي يصل إليها ذهن املتلقي عن إدراك
العالقــة التالزميــة باعتبــار أنهــا داللــة تحصــل عــن طريــق
العقــل ،فلذلــك نجــد عقــول الســامعني تختلــف يف
إدراكها ومعرفتها؛ ألنها إذ ذاك داللة تأويلية ،22أو ألنها
نتيجــة للداللــة اإلضافيــة التــي تــدرك مــن خــال ســياق
الخطــاب اللغــوي الــذي ال يقصــد إليــه املتكلــم قصــدا ً،
وإمنــا مدلــول اللفــظ يف الســياق اســتدعى مدلــوالً آخــر
أو عدة مدلوالت23؛ فهي إذ ذاك تتصل أساس بقدرة
اللفــظ عــى اســتحضار جملــة املعــاين اإلضافيــة التــي
هي امتداد ملدلول منطوقه؛ فهي إذن من باب إشارة
اللفــظ غــر املــرح بــه.24
ومثالــه -أيضــا -مــا فُهــم عــى غــر أصلــه يف لفظــة
«أف» مــن قولــه تعــاىل﴿ :فــا تقــل لهــا أف﴾ 25عــى
أنهــا للتأفــف ،بــل هــي للــرب والشــتم واإليــذاء بــكل
أنواعــه ،وأن الحكــم يف املســكوت عنــه أوىل مــن حكــم
املنطــوق بــه ،26حيــث يقــول ابــن القيــم« :تقصريهــم
يف فهــم النصــوص؛ فكــم مــن حكــم دل عليــه النــص
صهــم
ومل يفهمــوا داللتــه عليــه ،وســبب هــذا الخطــأ َح ْ ُ
الداللــة يف مجــرد ظاهــر اللفــظ ،دون إميائــه وتنبيهــه
وإشــارته ،و ُعرفــه عنــد املخاطبــن ،فلــم يفهموا...رضبـاً
ـروا يف فهــم
ر لفظــة «أف» ،فقـ ّ
والشــتامً وال إهانــة غـ َ
27
الكتــاب كــا قــروا يف اعتبــار امليــزان» .
وبالتايل فأن هذا التفاوت بني الصحابة حاصل ال
محالــة باختــاف العقــول ،والتفــاوت يف درجــات العلــم
ـر
واملعرفــة ،وهــذه ســنة اللــه يف خلقــه؛ ألنــه» قــد يقـ ُ
ـوص،
فَ ْه ـ ُم أكــر النــاس عــن فَ ْهــم مــا دلّــت عليــه النصـ ُ

وعــن َو ْجـ ِه ال ّداللــة وموقعهــا ،وتفــا ُوت األمــة يف مراتــب
الفهــم عــن اللــه ورســوله ال يحصيــه إال اللــه ،ولــو كانــت
األفهام متساوي ًة لتساوت أقدام العلامء يف العلم».28
والســبب هــذه النســبية يف الداللــة الناتجــة عــن
ّ
التفــاوت بــن املجتهديــن ،نجــد الشــاطبي قــد ن ّبــه -هــو
اآلخــر -إىل أن جانبـاً مــا يوصــف بأنــه مــن املتشــابه يف
النــص الرشعــي ال يعــد مــن املتشــابه أو الخفــي يف
حقيقتــه ،وإمنــا هــو مــن الخفــاء النســبي؛ ألن «الناظــر
قرص يف االجتهاد ،أو زاغ عن طريق البيان اتباعاً للهوى،
فــا يصــح أن ينســب االشــتباه إىل األدلــة ،وإمنــا ينســب
إىل الناظريــن التقصــر أو الجهــل مبواقــع األدلــة».29
وإذا كان هــذا التفــاوت حا صــل يف اختــاف
درجــات العلــم ،فــإن ابــن القيــم نجــده ينبّــه عــى قضيــة
مهمــة ،وهــي أن الداللــة الحقيقيــة -التــي هــي راجعــة
إىل املتكلــم -تتميــز بالثبــات وأنهــا ال تتغــر ،بينــا يبقــى
اإلشــكال يف الداللــة اإلضافيــة التــي هــي راجعــة إىل
املســتمع أو املتلقــي ،وأنهــا تختلــف وتتغــر بحســب
ثقافتــه وعادتــه وعرفــه .وأنــه يف تنبيهــه عــى هاتــن
الداللتــن هــو مــا يوصــف باهتــام الــدرس الحديــث
بقضيــة التلقــي والقــراءة والتأويــل ،حيــث يقــول منــذر
عيايش بخصوص رأي ابن القيم يف الداللتني« :ولعلنا
إذا انحزنــا بهــذا املنظــور إىل أحــدث نظريــات التلقــي
والقــراءة والتأويــل ،لوجدنــا أنــه يتامثــل معهــا فيام يخص
تغايــر الداللــة بــن البــاث واملتلقــي مــن جهــة ،وتغايرهــا
من بني املتلقني من جهة أخرى»30؛ باعتبار أن املعنى
يكــون» مطلق ـاً عنــد املتكلــم ونســبياً عنــد الســامع،
وتام ـاً عنــد البــاث ،وناقص ـاً عنــد املتلقــي ،ومتجــاوزا ً
ِ
املرســل ،وثابت ـاً بالــرط الزمنــي واإلنســاين عنــد
عنــد
31
املرسل إليه»  ،وبالتايل ينتج عنه ما يسمى باملتلقي
َ
اإليجايب ،واملتلقي السلبي ،بحيث «يتمثل املتلقي
يف عالقتــه مــع الخطــاب يف نوعــن مــن األفعــال؛ فعــل
ناقــص ،ويتجــى يف املتلقــي الســلبي الــذي يكتفــي
بفهمــه للخطــاب كيفــا يكــون .وفعــل زائــد ،ويتجــى

يف املتلقــي اإليجــايب الــذي يح ـ ّول فهمــه للخطــاب
إىل تفســر أو تأويــل ،وهــذا يعنــي أنــه ال ينتــج الخطــاب
األصــي ،ولكنــه ينتــج خطــاب فهمــه عــى الخطــاب
األصل»32؛ أي أن السلب هو الذي يتقبل النص عىل
صورتــه األوىل دون إعــال أي فكــر أو جهــد مــن أجــل
تأويلــه أو تفســره ،بينــا املتلقــي اإليجــايب هــو الــذي
ال يــرىض بالقــراءة الظاهريــة الســطحية للنــص ،وإمنــا
يحاول إعامل فكره وذهنه من أجل الوقوف عىل بنياته
العميقــة ،ودالالتــه الخفيــة املقصــودة.
وأن فكــرة التفرقــة بــن الداللتــن التــي طرحهــا ابــن
القيــم تعــد مــن مبــادئ النقــد اللغــوي الحديــث ،وأنهــا
ت ُعالــج تحــت مصطلــح املقصديــة – International
Internationality؛ واملقصــود بذلــك أن كل جملــة
لغويــة أو نــص وراءه مقصديــة أوىل تتجــى يف بعــض
الحــاالت مثــل االعتقــاد والخــوف والتمنــي والرغبــة
والحــب والكراهيــة ،ومقصديــة ثانويــة هــي مــا يعرفــه
املتلقــي مــن مقاصــد املتكلــم والحــاالت التــي وراءهــا،
وأن هــذه املقصديــة تعــد عنــد اللغويــن املحدثــن
املح ّرك الف ّعال الذي يكون وراءه الـ ُمن ِتج والـ ُمتَلَقي،33
أو املرســل واملرســل إليــه.
وإذا كا نــت الدال لــة الحقيقيــة عنــد ا بــن القيــم
«ال تختلــف» ،34واإلضافيــة «تختلــف اختالف ـاً متباين ـاً
بحســب تبايــن الســامعني يف ذلــك» ،35فإنــه بذلــك
قــد نبّــه إىل قضيــة جوهريــة أخــرى ،وهــي مــا تنعــت يف
الــدرس العــريب الحديــث ب ـ «الداللــة املركزيــة والداللــة
الهامشــية»؛ بحيــث إن الداللــة املركزيــة Conceptual
meaningلعمــق أصالتهــا يف تراثنــا العــريب ،نجــد أن
أســاءها تتعــدد بتعــدد اســتخدام املحدثــن لهــا؛
كمثــل املعنــى األول ،واملعنــى األســايس ،واملعنــى
املركــزي ،واملعنــى التصــوري ،واملعنــى املفهومــي،
واملعنــى اإلدرايك ،واملعنــى اإلخبــاري ،36وذلــك أن
أفــراد البيئــة اللغويــة الواحــدة يتمتعــون يف حياتهــم
حســب إبراهيــم أنيــس ب ـ «قــدر مشــرك مــن الداللــة
جملة كرياال
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يصــل بهــم إىل نــوع مــن الفهــم التقريبــي الــذي يكتفــي بــه
النــاس يف حياتهــم العامــة .وهــذا القــدر املشــرك مــن
الداللــة هــو الــذي يســجله اللغــوي يف معجمــه ويســميه
بالداللــة املركزيــة»37؛ أو أنهــا املعنــى املوضــوع بــإزاء
اللفــظ؛ أي أنــه املعنــى الــذي يفهــم مــن اللفــظ ،وفق ـاً
ملا تعارف عليه أهل اللغة ،وهذا املعنى هو املتبادر
إل أذهــان املتكلمــن يف جميــع عمليــات التخاطــب،38
فهــذه الداللــة «تــوكل إليهــا مهمــة تحقيــق وظيفــة اإلبــاغ
عــادةً».39
وأما الداللة الهامشية فهي التي ميكننا أن نسميها
باملعــاين الثانويــة ،وهــي حســب إبراهيــم أنيــس« :تلــك
الظــال التــي تختلــف باختــاف األفــراد وتجاربهــم
وأمزجتهــم وتركيــب أجســامهم ،ومــا ورثــوه عــن آبائهــم
وأجدادهــم؛ فاملتكلــم ينطــق باللفظــة أمــام الســامع
محــاوالً بهــذا أن يوصــل إىل ذهــن الســامع داللتهــا،
فتبعــث تلــك اللفظــة يف ذهــن الســامع داللــة معينــة
اكتســبها هــذا الســامع مــن تجاربــه الســابقة» ،40باعتبــار
أن املعــاين تتغــر مبــرور الزمــن وتطــور الثقافــة ،ويعتمــد
عــى ثقافــة الشــخص عــى تصــوره لتلــك الــدالالت
بتغــر حاالتــه النفســية التــي تتصــف بعــدم الثبــات ،لــذا
ال يســتطيع» املعجــم أن يــورد كل ظــل أو داللــة ســياقية
ألنــه يتحــول عنــده إىل أعمــدة مــن األلفــاظ التفســرية
ال تــكاد تنتهــي ،فاملتكلمــون يضيفــون باســتمرار الكثــر
مــن األلــوان ،أمــا األســلوب املقــرح فهــو أن تنتخــب
اســتعامالت مــدة معينــة ويســجل الــردد األكــر بينهــا
فيدون يف معجامت أو كتب معجمية الحقة مميزة».41
وهــذا التقــارب الحاصــل بــن ابــن القيــم والــدرس

الحديــث يف إطــاق تســمية الداللــة الحقيقيــة بالداللــة
املركزيــة ،والداللــة اإلضافيــة بالداللــة الهامشــية ،فإننــا
نجــد للداللتــن تســمية أ خــرى تقــارب مصطلحــي
«اإلحالــة  Denotationواإليحــاء « Connotationيف
الــدرس الغــريب الحديــث؛ فاملصطلــح األول أقــرب إىل
مصطلــح الداللــة الحقيقيــة أو املركزيــة ،والثــاين أقــرب
إىل مصطلــح الداللــة اإلضافيــة أو الهامشــية ،وذلــك
أن ملصطلحــي اإلحالــة واإليحــاء جــذورا فلســفية تعــود
يف بدايتهــا إىل جــون اســتوارت مــل John Stuart Mill
الــذي قـ ّدم هــذا املصطلــح عــام 1843م .حســب رأيــه
فــإن كلمــة «أبيــض» تحيــل  Denoteعــى كل األشــياء
البيضـ�اء؛ كالثلـ�ج ،والورقـ�ة ،ونحـ�و ذلـ�ك ،وتوحـ�ي �Con
 notesبصفة البياض .42وبالتايل فإن مصطلح الداللة
الحقيقية عند ابن القيم هي املرادفة تقريبياً ملصطلح
الداللــة املركزيــة ،وملصطلــح اإلحالــة ،بينــا الداللــة
اإلضافيــة عنــده هــي املرادفــة تقريبيـاً ملصطلــح الداللــة
الهامشــية أو ملصطلــح اإليحــاء.
وبالتــايل فــإن الداللــة الحقيقيــة للنصــوص ثابتــة
وال تختلــف نتيجــة لقصديــة املتكلــم وإرادتــه ،وهــي
املحققــة أو املقصــودة مــن طــرف املتكلــم ،بينــا
الداللــة اإلضافيــة التــي أرجعهــا ابــن القيــم إىل اختــاف
املتلقــن أو املســتمعني ،ومراعــاة التفــاوت الحاصــل
بينهم فهي مختلفة وغري ثابتة؛ ألن الفهم الذي يفهمه
املســتمع لنــص مــا قــد ال يكــون الفهــم نفســه بالنســبة
ملســتمع آخــر لذلــك النــص ،وبذلــك جــاءت هــذه
الداللــة إضافيــة ألنهــا تختلــف ،عكــس الداللــة الحقيقيــة
التــي ال تختلــف.
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القراءة املقا�صدية للن�ص ال�شرعي:
�أنظار يف �آليات الفهم و التنزيل
د .حميد مرسار

أستاذ باملركز الجهوي ملهن الرتبية والتكوين وجدة

الحمــد للــه رب العاملــن و الصــاة و الســام عــى
أرشف املرســلني ســيدنا محمــد وعــى الــه و صحبــه
أ جمعــن
أمــا بعــد ،فالنــص الرشعــي هــو األصــل التــي ترجــع
إليــه األمــة يف معاشــها ومعادهــا ،يف دنياهــا وأخرتهــا،
فهــو منــاط االعتصــام وحبــل اللــه املتــن و هــو منطلــق
بنــاء حضارتهــا الخالــدة
وإذ حفــظ اللــه لهــذه األمــة كتابهــا و قيــد لهــا رجــاال
يحفظــون ســنة نبيهــا ،فقــد حــذر عليــه الســام مــن
تحريــف الغالــن و انتحــال املبطلــن وتأويــل الجاهلــن
لهــا يقــول عليــه الســام:
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه
تحريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل الجاهلني».1
وعليه فقد تعددت قراءات النص الرشعي ،فهذه
ظاهريــة ال تنظــر إال لظواهــر النصــوص و أخــرى باطنيــة
تهفــو إىل املعــاين دون األلفــاظ و وســطية تــزاوج بــن
اللفــظ و املعنــى .وعليــه فالقــراءة املقاصديــة للنــص
الرشعــي -التــي تراعــي ألفــاظ النــص و معانيــه –هــي
عنــوان القــراءة الوســطية التــي أجمــع عليهــا العلــاء بــل
اتخذوهــا منطلقــا لالجتهــاد و التجديــد.
وملا كانت القراءة املقاصدية قراءة وسطية تراعي
األلفــاظ و املعــاين فقــد اختلفــت األنظــار يف آلياتهــا
فهــا و تنزيــا خاصــة بــن منهــج الفقهــاء و األصوليــن
الذيــن وضعــوا لهــا ضوابــط تعصمهــا مــن الخــروج عــن

مقصــود الــرع يف الترشيــع
و منهــج الحداثيــن الذيــن دعــوا إىل تغيريهــا و
اســتبدالها بأخــرى يــرى أربــاب هــذا املنهــج أنهــا كفيلــة
بتحقيــق مقاصــد النــص ،وال شــك أن االختــاف يف
أنظــار الفهــم و التنزيــل أل إىل اختــاف يف كثــر مــن
القضا يــا التــي أضحــت محــط ســجال و رصاع بــن
الفريقــن
كمســألة اإلرث و التعــدد و الطــاق بيــد الــزوج و
اإلجهــاض و غريهــا مــن القضايــا االجتهاديــة
لذ لــك فمو ضــوع القــراءة املقاصد يــة للنــص
الرشعــي :أنظــار يف آليــات الفهــم و التنز يــل يطــرح
مجمو عــة مــن األســئلة و اإلشــكاالت منهــا:
ما املقصود بالقراءة املقاصدية و ما آليات الفهم
و التنزيل املقاصدي؟
مــا الفــرق بــن القــراءة املقاصد يــة يف املنهــج
الفقهــي و الحــدايث؟
مــا نتائــج االختــاف يف آليــات الفهــم و التنزيــل
املقا صــدي للنــص لرشعــي؟
إن اإلجابة عن هاته األسئلة سيمكننا من فهم كثري
من االختالفات التي يعرف عاملنا املعارص خاصة يف
ظــل وجــود تيــار حــدايث لــه مــن وســائل اإلعــام مــا ميكنــه
مــن متريرهــا بــل مــن تأصيلهــا و إىل إبــراز أهميــة القــراءة
املقاصدية يف إيجاد حلول لكثري من اإلشكاالت التي
تعــاين منهــا األمــة اليوم
جملة كرياال
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لذلــك قســمت هــذا البحــث إىل ثالثــة مباحــث.1
أناقــش يف املبحــث األول آليــات الفهــم و التنزيــل
املقاصدي يف الفقه اإلسالمي و يف املبحث الثاين
آليات الفهم و التنزيل أملقاصدي يف الفكر الحدايث
ويف الثالــث تطبيــق هاتــه اآلليــات مــن خــال مســألة
الطــاق بيــد الــزوج لنبــن أن االختــاف يف أنظــار الفهــم
و التنزيــل املقاصــدي يــؤدي إىل اختــاف يف األحــكام
الرشعيــة أمــا الخامتــة تكــون عبــارة عــن خالصــة جامعــة
ألهــم نتائــج هــذا البحــث
املحور األول :القراءة املقاصدية للنص الرشعي يف
الفقه اإلسالمي :أسس و ضوابط

قبــل الكشــف عــن أ ســس وضوا بــط القــراءة
املقاصديــة للنــص الرشعــي ال بــد مــن بيــان ماهيتهــا
فالنــص لغــة يطلــق عــى معــان عــدة منهــا اإلظهار وإبالغ
الــيء إىل منتهــاه والتحريــك والتعيــن واالســتقصاء
ومنتهــى كل يشء.
يقال نص الحديث ينصه إذا رفعه ومنه قول عمرو
بــن دينار:مــا رأيــت رجــا أنــص للحديــث مــن الزهــري أي
أرفع له واسند ويقال نص ناقته إذا استخرج ما عندها
من السري ويقال :نص العروس ينصها إذا أقعدها عىل
املنصــة ويقــال نصــص غرميــه أو ناصــه إذا اســتقىص
عليه و ناقشــه .2
أمــا يف االصطــاح فيطلــق يف عــرف األصوليــن
بإطالقــن:
األول :كل ملفــوظ مفهــوم املعنــى مــن الكتــاب
والسنة سواء كان ظاهرا ً أو نصاً مفرسا ً ،حقيقة كان أو
مجــازا ً ،عامـاً أو خاصـاً ،وهــذا اعتبــار مفهــم للغالــب ألن
عامة ما ورد من صاحب الرشع نصوص وهذا املعنى
هو املراد يف قولهم:عبارة النص وإشارة النص ،وداللة
النص ،واقتضاء النص كام أنه املراد يف هذا املقام.3
الثاين :ما ذكره الغزايل من أن النص اسم مشرتك
يطلق عىل ثالثة أوجه .4
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نتلا و مهفلا تايلآ يف راظنأ :يعرشلا صنلل ةيدصاقملا ةءارقلا

1مــا أطلقــه الشــافعي مــن تســمية الظا هــر نص ـاً،
وهــو منطبــق عــى اللغــة ،وال مانــع منــه يف
ا لــرع ،فالنــص عــى هــذا املعنــى ا لــذي
يغلب عىل الظن فهم معنى منه من غري قطع
فيكــون هــو والظاهــر ســواء.
2 .2وهــو األشــهر مــاال يتطــرق إليــه احتــال أص ـاً
كالخمسة مثالً ،فإنه نص يف معناه ال يحتمل
شــيئاً آخــر ،فكلــا كانــت داللــة اللفــظ عــى
معناه بهذه الدرجة سمي باإلضافة إىل معناه
نص ـاً يف طرقــي اإلثبــات والنفــس ،أعنــى يف
أثبــات املســمى ،نفــي مــا ال يطلــق عليــه االســم.
3 .3مــاال يتطــرق إليــه احتــال مقبــول يفيــده دليــل
فــا يخــرج اللفــظ مــن كونــه نص ـاً ،فــكان رشط
النــص عــى هــذا اإلطــاق .أن ال يتطــرق إليــه
احتــال معتضــد بدليــل .5
وأمــا املقاصــد فهــي جمــع مقصــد بفتــح مــا قبــل
أخــره إذا أردت املصــدر مبعنــى القصــد وهــو مبعنــى
التوجــه و العــزم و النهــود .6
ويقــال قصــدت الــيء لــه وإليــه (قصــدا) مــن باب
رضب طلبته بعينه وإليه( ،قصدي) و(مقصدي) بفتح
الصــاد ،واســم املــكان بكرسهــا نحــو (مقصــد) معــن.
وبعــض الفقهــاء جمــع (القصــد) عــى (قصــود) ،وهــو
جمــع موقــوف عــى الســاع .وأمــا (املقصــد) فيجمــع
عــى مقاصــد(.)7
ويف االصطــاح فقــد عرفــه علامؤنــا املتأخــرون
بتعاريــف عــدة منهــا تعريــف الشــيخ الطاهــر بــن عاشــور
حيــث قال:مقا صــد الترش يــع العا مــة هــي املعــاين
والحكم امللحوظة للشارع يف جميع أحوال الترشيع أو
معظمهــا ،بحيــث ال تختــص مالحظتهــا بالكــون يف نــوع
خــاص مــن أحــكام الرشيعــة ،فيدخــل يف هــذا أوصــاف
الرشيعــة ،وغايتهــا العا مــة واملعــاين التــي ال يخلــو
الترشيــع مــن مالحظتهــا ،ويدخــل يف هــذا أيضــا معــان
مــن الحكــم ليســت ملحوظــة يف ســائر أنــواع األحــكام،

ولكنهــا ملحوظــة يف أنــواع كثــرة منهــا»(.)8
واألستاذ أحمد الريسوين بقوله هي الغايات التي
وضعــت مــن أجلهــا الرشيعــة ألجــل تحقيقهــا ملصلحــة
العباد.9
ومــن أهــم التعاريــف التــي وقفــت عندهــا تعريــف
الشــيخ بــن بيــة حيــث قــال :هــي املعــاين الجزئيــة أو
الكليــة املفهومــة مــن خطــاب الشــارع ابتــداء ،أصليــة
أو تابعــة وكذلــك املرامــي واملرامــز والحكــم والغايــات
املســتنبطة مــن الخطــاب ،ومــا يف معنــاه مــن ســكوت
مبختلــف دالالتــه مدركــة للعقــول البرش يــة متضمنــة
ملصالح العباد معلومة بالتفصيل أو بالجملة  10وتكمن
أهميــة التعريــف كــا أشــار إىل ذلــك يف أنــه أدمــج
القصــود االبتدائيــة املنشــأة بالقصــود الثانيــة ليكــون
املحــدود جنســا واحــدا و ليــس أجناســا مختلفــة كــا
يــرز مكانــة املصلحــة كفصــل مــن فصــول الحــد.
وتأسيسا عىل ما سبق فالقراءة املقاصدية للنص
الرشعــي هــي القــراءة التــي تهتــم بالبحــث عــن معــاين
وحكم النص -كتابا أو سنة – فهام وتنزيال عىل الواقع
تحقيقــا للمصلحــة الرشعيــة .إذن فهــي قــراءة تشــمل
مرحلتــن مرحلــة الفهــم ومرحلــة التنزيــل.
لذلــك نســأل مــا ضوابــط قــراءة النــص الرشعــي
مقاصد يــا؟

ضوابط الفهم املقاصدي للنص الرشعي:

مــن واجــب املجتهــد أن يبحــث عــن مقصــد النــص
الرشعــي وهدفــه ،قبــل أن يســارع بإصــدار الحكــم مــن
مجــرد لفظــه ،وذلــك ال يكــون إال بطــول البحــث والتدبــر
للنصــوص الــواردة»(.)11
فاملقاصــد ركــن أســاس يف فهــم النــص واختيــار
معنــاه املناســب لــه بــل وتأويلــه ورصفــه عــن ظاهــره يف
حــال مخالفــة ذلــك املعنــى الظاهــر ملقاصــد الرشيعــة
وكلياتهــا
يقول اإلمام الشاطبي :العمل بالظواهر عىل تتبع
وتغــال ،بعيــد عــن مقصــود الشــارع ،وإهاملهــا إرساف

أيضــا»(.)12
وعليــه ،ففهــم النصــوص مقاصديــا يســتلزم معرفــة
الدالالت الرشعية واملعاين املقصودة للنص وليست
امللفوظــة فقــط ،فكثــرا مــا يكــون املعنــى املقصــود
عــى خــاف الظاهــر امللفــوظ ،فتدبــر امللفــوظ بحثــا
عــن املقصــود ،إمنــا هــو تعــرف عــى حــدود اللــه تعــاىل
ووقــوف عــى حــدود اللــه(.)13
وليك ال يزيغ الفهم املقاصدي عن الطريق الذي
رســمه املقاصد يــون فقــد وضعــوا لــه مجموعــة مــن
الضوابــط أذكــر منهــا مــا يــي:

معرفة اللغة العربية

فــا ميكــن معرفــة مقاصــد الرشيعــة إال مــن بــاب
اللغة العربية مبعانيها ودالالتها املعهودة يف الخطاب
العريب ،فالرشيعة ال تخرج عن نصوص الوحي قران أو
سنة فهي نصوص عربية يف ألفاظها ونظمها وخطابها
فمــن أراد أن يعــرف مقاصــد الرشيعــة فمــن نصــوص
الرشيعــة ومرشــده وترجامنــه يف ذلــك لســان العــرب و
قواعــده و أعرافــه .14
يقــول الشــاطبي:وإمنا البحــث املقصــود هنــا أن
القــرآن نــزل بلســان العــرب عــى الجملــة فطالــب فهمــه
إمنا يكون من هذا الطريق خاصة فمن أراد تفهمه فمن
جهــة لســان العــرب يفهــم وال ســبيل إىل فهمــه مــن غــر
هــذه الجهة15وعليــه فالناظــر يف النصــوص يجــب أن
يكــون متمكنـاً مــا يــأيت:
1 .1معرفة قواعد البيان العريب ،ومقاصد خطاب
العــرب؛ لئــا يقــع يف زلــة الفهــم ،فيســتنبط
معــاين بعيــدة عــن مقاصــد الشــارع.16
2 .2معرفــة عــادات العــرب أيــام نــزول الوحــي؛ ألن
القــرآن الكريــم نــزل مراعيـاً عرفهــم يف الخطــاب،
وهــذا ال يتــم إال مبعرفــة القرائــن املحتفــة بنــزول
القــرآن كأســباب النــزول وغريهــا ،وهــذا جــار يف
األلفــاظ واملعــاين عــى الســواء.17
3 .3اختيــار املعــاين الغالبــة عنــد العــرب ،القابلــة
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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للفهــم عنــد جمهورهــم ال عنــد خواصهــم،
ليحقــق مقصــد الشــارع مــن الخطــاب وهــو
الفهــم والعمــل ،ومــن ثــم عليــه أن يتجنــب
التكلــف يف اختيــار املعــاين الدخيلــة والغريبــة
والغامضــة .18
4 .4كــا يتجنــب املعــاين املجازيــة غــر املعهــودة
لديهم مثل قول من زعم أن النعليني يف قوله
سبحانه وتعاىل { فَا ْخلَ ْع نَ ْعلَ ْي َ
ك } 19إشارة إىل
خلع الكونني ،فهذا الظاهر ال تعرفه العرب يف
استعامالتها الحقيقية أو املجازية.20

 - 2البحث عن العلة

فالبحــث عــن العلــل مبســالكها املعلومــة يف أصــول
الفقه أمر يوصل إىل معرفة مقصود الرشع وهذا األمر
أكــده كل مــن الشــاطبي والشــيخ الطاهــر بــن عاشــور
حيــث اعتــرا أن مــن مســالك الكشــف عــن املقاصــد
اســتقراء العلــل و معرفــة علــل األمــر والنهــي وهــو أمــر
وضحــه الشــيخ بــن بيــة بقولــه :وتعــرف العلــة مبســالكها
املعلومــة يف أصــول الفقــه ،فــإذا تعينــت علــم أن
مقصــود الشــارع مــا اقتضتــه تلــك العلــل مــن الفعــل
أو عدمــه ،ومــن التســبب أو عدمــه ،وإن كانــت غــر
معلومــة ،فــا بــد مــن التوقــف عــن القطــع عــى الشــارع
21
أنــه قصــد كــذا و كــذا

معرفة السياق:

يــراد بالســياق كل مــا يكتنــف اللفــظ الــذي نريــد
فهمــه مــن دوال أخــرى يقــول اإلمــام الــرازي هــو القرينــة
الكــرى التــي تجتمــع عند هــا مجموعــة مــن القرا ئــن
املقاليــة واملقاميــة ذات العالقــة مبعنــى النــص وغرض
إفادتــه .22
وعليــه فالســياق يشــمل األســاليب اللغو يــة
والعــادات اللســانية يف وقــت التنز يــل والعــادات
الفعليــة أو العرفيــة الســائدة كــا يشــمل مــا يــروى يف
خصــوص نــزول أو ورود بعــض النصــوص الترشيعيــة
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مــن أســباب قوليــة خاصــة أو أســباب فعليــة أو حــوادث
وظــروف خاصــة كانــت قرينــة بالخطــاب الرشعــي وهــي
23
تبــن مســاقه و تســتجيل مقاصــده
يقــول ابــن تيمية:الواجــب أن يعــرف اللغــة والعــادة
والعرف الذي نزل به القران والسنة ،وما كان الصحابة
يفهمــون مــن الرســول ﷺ عنــد ســاع تلــك األلفــاظ،
فبتلــك اللغــة والعــادة والعــرف خاطبهــم اللــه ورســوله ال
مبــا حــدث بعــد ذلــك وال يجــوز أن يحمــل كالمــه عــى
24
عــادات حدثــت بعــده يف الخطــاب مل تكــن معروفــة
لذ لــك فالنظــر يف ســياق الخطــاب الرشعــي،
ســوابقه ولواحقــه ،أســباب نزولــه ووروده- ،لتحديــد
املقصــود منه-يعــد مــن الرضوريــات للذيــن يتعاملــون
مع النص الرشعي ،فهو ميكن من بيان أحكام التشــابه
و دعــاوى النســخ وتصحيــح كثــر مــن األحــكام بــل يعطــي
املجتهــد القــدرة عــى الرتجيــح
وهذا ما أشار إليه الشاطبي بقوله :إن املساقات
تختلف باختالف األحوال واألوقات والنوازل ...فالذي
يكــون عــى بــال مــن املســتمع واملتفهــم هــو االلتفــات
إىل أول الكالم وآخره ،بحسب القضية واقتضاء الحال
فيهــا ،ال ينظــر يف أولهــا دون آخرهــا ،وال يف آخرهــا دون
أولهــا ،فــإن القضيــة وإن اشــتملت عــى جمــل فبعضهــا
متعلــق بالبعــض ،وألنهــا قضيــة واحــدة .نازلــة يف يشء
واحــد ،فــا محيــص للمتفهــم عــن رد آخــر الــكالم إىل
أوله ،وأوله إىل آخره ،وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع
يف فهــم املكلــف ،فــإن فــرق النظــر يف أجزائــه فــا
يتوصــل إىل مــراده ،فــا يصــح االقتصــار يف النظــر عــى
بعــض أجــزاء الــكالم دون بعــض إال يف موطــن واحــد،
وهــو النظــر يف فهــم الظاهــر بحســب اللســان العــريب
ومــا يقتضيــه ال بحســب مقصــود املتكلــم).25
والزركــي بقولــه (اعلــم أن الكتــاب هــو القــرآن
املتلــو ،وهــو إمــا نــص ،وهــو مــا ال يحتمــل إال معنــى،
وإمــا ظاهــر وهــو مــا دل عــى معنــى مــع تجويــز غــره،
والرافع لذلك االحتامل قرائن لفظية ومعنوية ،واللفظية

تنقسم إىل منفصلة ومتصلة)26لذا نقول بأن التأمل يف
الســياق الــذي ورد فيــه النــص والقرائــن املحتفــة بــه أمــر
واجــب إلزالــة الغمــوض واإلبهــام الــذي يعــرض فهمــه.

التمييز بني املقصود الظني والقطعي:

إن املســالك املعتــرة يف الكشــف عــن املعــاين
واملصالــح املقصــودة رشع ـاً قســان:
 .1مســالك قطعيــة وهــي املعتــرة يف كشــف
معــاين النصــوص الكليــة ومقاصدهــا القطعيــة ،وهــي
االستقراء ،ونصوص القرآن الرصيحة ،والسنة املتواترة.
ومســالك ظنيــة :وهــي املعتــرة يف كشــف معــاين
النصــوص الجزئيــة ومقاصدهــا الظنيــة ،وهــي التعليــل
فيــا عقــل معنــاه ،والتعبــد فيــا خفــي معنــاه وهــذا مــا
لخصــه الشــاطبي بقولــه( :إن املصالــح يف التكليــف
ظهــر لنــا مــن الشــارع أنهــا عــى رضبــن:
أحدهــا :مــا ميكــن الوصــول إىل معرفتــه مبســالكه
املعروفة كاإلجامع والنص ،واإلشارة والسرب ،واملناسبة
وغريهــا .وهــذا القســم هــو الظاهــر الــذي نعلــل بــه،
ونقــول إن رشعيــة األحــكام ألجلــه
والثــاين :مــا ال ميكــن الوصــول إىل معرفتــه بتلــك
املســالك املعهــودة ،وال يطلــع عليــه إال بالوحــي.27

التمييز بني املقاصد األصلية و التبعية

فاألصــي هــو املقصــود باألصالــة أو بالقصــد األول
والتابــع هــو مــا كان وســيلة أو رشطــا مكمــا للمقصــد
األصــي
يقول الشاطبي :والجهة الثالثة أن للشارع يف رشع
األحــكام العاديــة والعباديــة مقاصــد أصليــة ومقاصــد
تابعة
مثــال ذلــك النــكاح فإنــه مــروع للتناســل عــى
القصــد األول ويليــه طلــب الســكن واالزدواج والتعــاون
عــى املصا لــح الدنيو يــة واألخرو يــة مــن االســتمتاع
بالحــال والنظــر إىل مــا خلــق اللــه مــن املحاســن يف
28
النســاء والتجمــل مبــال املــرأة

ضوابط التنزيل املقاصدي
إن الحديث عن القراءة املقاصدية يستلزم البحث
عــن املرحلــة الثانيــة مــن مراحــل النظــر املقاصــدي
وهــي مرحلــة التنزيــل يقــول اإلمــام الشــاطبي :كل دليــل
رشعــي مبنــي عــى مقدمتــن :إحداهــا :راجعــة إىل
تحقيــق منــاط الحكــم و األخــرى راجعــة إىل نفــس الحكــم
الرشعــي.29
لذلك فتنزيل األحكام الرشعية يف الواقع ال بد أن
يكــون قامئــا عــى منهــج يتحقــق مــن حصــول املقاصــد
الرشعيــة ،ذلــك بــأن وقــوع األحــكام عــى عــن األفعــال
يف الواقــع ال يلزمــه بالــرورة حصــول املقاصــد ،وهــذا
مــا أكــده الدكتــور عبــد املجيــد النجــار حينــا أشــار إىل
أن حصول املقاصد يف األحكام ال يكفي فيه االجتهاد
النظــري بــل البــد لــه مــن مرحلــة اجتهاديــة ثانيــة عنــد
صياغــة األحــكام يتــم فيهــا اعتبــار املقاصــد يف األحــكام
عــى مشــخصات األحــداث.30
وعليــه ،فالتحقــق مــن املقاصــد يف الواقــع يحتــاج
لتحليلــه أوال ثــم مناظــرة الحكــم بعدمــا يكــون قــد حصــل
بالفهــم بعنــارص ذلــك الواقــع يف عوارضــه الشــخصية
مــن خصوصيــات ظروفــه.
وبنــاء عليــه فقــد خــص التنز يــل املقا صــدي
مبجمو عــة مــن الضوا بــط أذ كــر منهــا مــا يــي»

•فهم الواقع

يجــب عــى املجتهــد أن يكــون عارفــا بالواقــع يف
جميــع مســتوياته إن أراد تنزيــل الحكــم الرشعــي عليــه،
ولــن يتــأىت لــه ذلــك إال باالســتيعاب املعــريف الشــامل
واملتصــل للصــورة الواقعيــة يف الحيــاة التــي يــراد
معالجتهــا بالهــدى الدينــي ،31ذلــك بــأن الوقائــع تتغــر
بتغري فاعليها والظروف الزمانية واملكانية املحيطة بها
يقــول العالمــة ابــن خلــدون:
إن أحوال العامل واألمم وعوائدهم ونحلهم ال تدوم
عــى وتــرة واحــدة ومنهــاج مســتقر إمنــا هــو اختــاف
عــى األيــام واألزمنــة وانتقــال مــن حــال إىل حــال وكــا
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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يكــون ذلــك يف األشــخاص واألمصــار فكذلــك يقــع يف
األفــاق واألقطــار واألزمنــة.32
لــذا كان النظــر إىل الواقــع أساســا يجــب االلتــزام بــه
يف القــراءة املقاصديــة للنــص الرشعي

تحقيق املناط

هــو عمليــة تقديريــة تفــرض عــى املجتهــد التحقــق
مــن الصــور املختلفــة واملتشــابهة لجميــع النــوازل وهــو
عمليــة الحقــة لعمليــة االجتهــاد يف النــص ،يقــول اإلمــام
الشــاطبي« :ذلــك أن الرشيعــة مل تنــص عــى حكــم كل
جزئيــة عــى حدتهــا ،وإمنــا أتــت بأمــور كليــة وعبــارات
مطلقــة تتنــازل أعــداد ال تنحــر ومــع ذلــك فلــكل معنــى
خصوصيتــه ليســت يف غــره ولــو يف نفــس.33...
ومجمل القول إن دور املجتهد يتجىل يف التحقق
مــن مســاواة هــذه الواقعــة املتخصصــة يف الوا قــع
املتعلــق بهــا الحكــم الرشعــي الــذي يتســم بالتجديــد
قبل مرحلة تطبيقه وتحقيق مناطه يف الجزئيات ،فإذا
عرف املناط وتم التأكد من مســاواته للحكم التجريبي
ألحــق بــه وإال بآخــر.34

النظر يف مآالت األفعال

يعترب النظر يف مآالت افعال
ألفعــال أصــا مــن أصــول املنهــج التطبيقــي ،يقــول
األســتاذ عبــد املجيــد النجــار« :وبغــر هــذا املنهــج يف
تحقيــق املــآل عنــد التطبيــق يصبــح التطبيــق آليــا وإن
حقق مناطه ،وهذه اآللية رمبا أفضت يف أحيان كثرية
إىل مشــاق وأرضار.35
ويعــد هــذا النــوع مــن االجتهــاد مــن أدق الطــرق
وأكرثهــا عرضــة للزلــل ذلــك ألن نــوازل الواقــع قــد تكــون
مندرجــة ضمــن حكــم رشعــي اندراجــا واضحــا ولكنهــا
يف مجــرد حدوتهــا أو يف حكمهــا قــد تكــون مفضيــة
إىل غــر املصلحــة التــي يبتغيهــا ذلــك الحكــم ،فيكــون
اعتــاد الحكــم فيهــا مخــا مبقصــد الديــن يف نفــع
النــاس ومــن جهــة أخــرى فــإن العــدول يف إحداثــه عليهــا
قــد يكــون للهــوى والتشــهي مدخــا فيــه بدعــوى أن يف
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نتلا و مهفلا تايلآ يف راظنأ :يعرشلا صنلل ةيدصاقملا ةءارقلا

هــذا العــدول تحقيــق ملصلحــة قــد تكــون يف كثــر مــن
األحيــان موهومــة.36

وخالصة القول

فالقــراءة املقاصديــة هــي قــراءة منضبطــة بضوابط عىل
قــارئ النــص الرشعــي أن يلتزمهــا و إال حادعــن الكشــف
عــن مقصــود الشــارع.
القــراءة املقاصديــة للنــص الرشعــي يف الفكــر

الحــدايث

تتأســس الحداثة عىل أســس ثالثة وهي العقالنية
و الذاثية و التقدم،
أوال :العقالنية

ارتكــزت الحداثــة كرؤيــة جديــدة للعــامل يف القــرن
 18إىل اإلميان بالعقل البرشي وقدراته يف املجاالت
العلميــة والعمليــة أي اإلميــان بــأن مبــادئ العقــل هــي
التــي يجــب أن يقــوم عليهــا بنــاء الجامعــة اإلنســانية يف
مختلــف ميادينهــا ســواء يف السياســة او يف األخــاق
أو يف املعتقــدات او النظــرة الكونيــة.37
يقــول «آالن توريــن»« :إن الكائنــات البرشيــة تنتمــي
إىل عــامل تحكمــه قوا نــن طبيعيــة يكتشــفها العقــل
ويخضــع لهــا يف نفــس اآلن ومــن ثــم يصبــح الشــعب
مرادفــا لألمــة والجســد االجتامعــي يخضــع اشــتغاله هــو
أيضا لقوانني طبيعية مام يلزمه بالتخلص من األشكال
التنظيميــة غــر العقالنيــة التــي تحــاول كســب الرشعيــة
بوحــي أو بقــرار غيبــي.38
ويلخص الدكتور «أحمد بشاين» تجليات العقلنة
يف أربعة مسائل:
أ -عقلنة الفكر العلمي:

ويعنــي ذلــك انفصــال العلــم بصفــة تــكاد قطعيــة
عــن التصــورات الدينيــة واإليديولوجيــة والسيا ســية
واعتــاد العقــل الربهــاين والتجريــب وتــرك كل مــا ال
يكــون مقبــوال برهانــا.
ب  -عقلنة الفكر السيايس:

ويلخصهــا يف االنفصــال عــن ميتافيزيقيــا التفكــر
يف تدبــر شــؤون الجولــة واالنفصــال عــن اإليديولوجيــا
الدينية مام يعني أن السلطة السياسية هي اجتامعية
قبــل كل يشء.
ج -عقلنة القول التاريخي:

ويعنــي ذ لــك القبــض عــى معطيا تــه املتنوعــة
وتوجيههــا نحــو إرادة املســتقبل وهــي عقلنــة ال تتــم إال
إذا انفصــل القــول التاريخــي عــن التقاليــد عمومــا وعــن
النقــل خاصــة.
د -عقلنة القول الديني:

وتعنــي هــذه العقلنــة مــن ضمــن مــا تعنيــه قــراءة
النــص الدينــي وفهمــه عقليــا وتفســره مــن خــال
معطيــات العــر .39
ويضيف األستاذ «باسم عيل خريسان» بأن الدين
الحديث يف الفكر الحدايث هو ما كان مرافقا للمنهج
العلمي التجريبي.
يقــول« :حيــث صــار عــى الديــن أن يتكيــف مــع
املنظــور الحديــث للعــامل بحيــث نعتــه إىل مجموعــة
مــن االفرتاضــات األخالقيــة ،الديــن الحديــث ،هــو ديــن
كــوين متفائــل طبيعــي إنســاين دميوقراطــي أخالقــي
تقد مــي اجتام عــي وقليــل التــورط باألســئلة التــي ال
ميكــن اإلجابــة عليهــا تجريبيــا .وطــرق املعرفــة واالعتقــاد
الوحيــدة املقبولــة يف النمــوذج الحديــث للديــن هــو
تلــك املتوافقــة مــع املنهــج العلمــي التجريبــي.40

ثانيا :الذاتية

لقــد تغــرت رؤيــة اإلنســان لذاتــه وغــدا صاحــب
الفصــل يف شــؤون حياتــه ،فهــو يســتمد يقينياتــه مــن
ذاته ال من أشــياء خارجية ونتيجة لتشــكل وعي اإلنســان
الحديــث باســتقالل ذاتــه أعلــن أنــه هــو املــرع لــكل
معيار أو قيمة محررا بذلك مفهوم الحق ومفهوم الحرية
مــن كل داللــة متعاليــة مصدرهــا غــر اإلنســان ،فــأرىس
مفهــوم الحــق الطبيعــي بــدل مفهــوم الحــق اإللهــي.41
إذن ,صــار اإلنســان الحــدايث يجــد املتعــة كل

املتعــة ليــس فيــا قــرره التقليــد أو أفنــى بــه النفــس أو
أمر به القوم وإمنا يف أعامله هو وأفعاله الذاتية ،وهذا
يعني االنفصال عن القديم والتحرر منه كســلطة وهذا
األمر أقره «كانط» حينام جعل من اإلنسان الكائن الحر
بامتيــاز وجعــل مــن الحريــة مقــدرة املــرء عــى الترشيــع
لنفســه بعقلــه دون أي ســند بــراين أو عــون خارجــي.42

ثالثا :التقدم

ارتبطــت فكــرة التقــدم يف ا ملــروع الحــدايث
الغــريب بالكشــوفات العلميــة املختلفــة وانتصــار
العقالنيــة وتوســع مجــال الكفــاح مــن أجــر الحريــات
السياســية والدينيــة وتراجــع فكــرة العنايــة اإللهيــة أمــام
فكــرة القوا نــن الطبيعيــة الثابتــة .43
ونتيجــة لذلــك ظهــرت نظريــات التقــدم مــع عــدد
مــن املفكريــن وبخاصــة مــع «كوندرســيه» وفكرتــه عــن
تقــدم الذهــن البــري و»ليســينغ» وفكرتــه عــن تثقيــف
الجنــس البــري ،فمــع هــؤالء تبلــور اإلميــان بتقــدم
اإلنسان الالمحدود القائم عىل قابلية الجنس البرشي
الالمحــدود للرقــي.44
إذن ،ومــع بــروز التقــدم ،جعلهــا املــروع الحــدايث
أســاس بنائــه ودعامتــه الفكريــة ،فــا مجــال للرتا جــع
والنظــر إىل الخلــف وإمنــا املســر نحــو األمــام يف حركــة
ال تنقطــع.
ويف القــرن  19اتخــذت فكــرة التقــدم إضافــات
جديــدة خاصــة مــع «دارويــن» يف نظريــة التطــور و»كارل
ماركــس» يف نظريتــه املاديــة التاريخيــة.45
وخالصــة القــول :إن فكــرة التقــدم ركيــزة أساســية
وأصــل مــن األصــول التــي بنــي عليهــا الفكــر الحــدايث.
وعــى أصــول هــذه األســس الثالثــة انطلــق الفكــر
الحدايث يف قراءة النصوص مقاصديا و ووضع آليات
لفهــم النــص تنطلــق مــن الواقــع و تــؤول إليــه و تنظــر
إىل العقــل مصــدرا مــن مصــادره و هــذا مــا ســنحاول
مناقشــته:
جملة كرياال
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الفهم املقاصدي للنص الرشعي
باعتامد الواقع

انطلــق الفكــر الحــدايث يف قــراءة النــص مقاصديــا مــن
الواقــع واعتــره أساســا لقراءتــه املقاصديــة
يقــول «نــارص حامــد أبــو زيــد»« :46الواقــع إذن هــو
األصــل وال ســبيل إلهــداره ،مــن الواقــع تكــون النــص،
ومن لغته وثقافته صيغت مفاهيمه ومن خالل حركته
بفعالية البرش تتجدد دالالته...وإهدار الواقع لحساب
نــص جامــد ثابــت املعنــى والداللــة يحــول كليهــا إىل
أســطورة عــن طريــق إهــدار بعــده اإلنســاين والرتكيــز عــى
47
بعــده الغيبــي
وعليــه فــا يخفــي أربــاب الفكــر الحــدايث رضورة
إعــادة قــراءة النصــوص وفــق املناهــج الحديثــة حتــى
تستجيب ملتطلبات العرص وتجيب عن أسئلة الواقع.
يقول «نرص حامد أبو زيد»« :االجتهاد إذن ال يكون
إال يف النصــوص ومــا ســوى النصــوص مــن مجــاالت
تحتــاج إىل اإلبــداع ال مجــرد االجتهــاد وإىل االكتشــاف
ال مجــرد ترديــد األقــوال».48
وألجل تحقيق هذه األهداف تبنى أرباب الحداثة
مجموعــة مــن اآلليــات متكنهــم مــن القــراءة املتجــددة،
مــن بينهــا التأويــل و اســتحضار البعــد التاريخــي وتطبيــق
مناهــج العلــوم اإلنســانية عليهــا.
وال شــك أن اعتــاد هــذه اآلليــات يف قــراءة
النصــوص لــه آثــار عديــدة يف مجــال أحــكام األرسة
ميكــن توضيحهــا بنــوع مــن اإليجــاز عــى الشــكل التــايل:

* التأويل:

يدعــو أربــاب الفكــر الحــدايث إىل رضورة تأويــل
النصوص الستيعاب الواقع بتحوالته املتغرية وينكرون
عــى الفقهــاء تفســراتهم التــي ال تعــر عــن الوا قــع
املعيــش.
49
يقــول «نــارص حامــد أبــو زيــد» « :الواقــع إذن هــو
األصــل وال ســبيل إلهــداره ،مــن الواقــع تكــون النــص،
168

نتلا و مهفلا تايلآ يف راظنأ :يعرشلا صنلل ةيدصاقملا ةءارقلا

ومن لغته وثقافته صيغت مفاهيمه ومن خالل حركته
بفعالية البرش تتجدد دالالته...وإهدار الواقع لحساب
نــص جامــد ثابــت املعنــى والداللــة يحــول كليهــا إىل
أســطورة عــن طريــق إهــدار بعــده اإلنســاين والرتكيــز عــى
50
بعــده الغيبــي
إذن ،بالتأويــل تنكشــف دالالت جديــدة للنصــوص
لها القدرة عىل مخاطبة العرص الراهن ومن األمثلة التي
يقرتحهــا هــذا الفكــر موضــوع اإلرث ،فالدكتــور «محمــد
عابد الجابري »51يرى أن أحكام اإلرث وضعت يف الزمن
األول لظهــور اإلســام لتتناســب مــع ذلــك العــر ،أمــا
اليــوم فــا بــد مــن تأويلهــا لتتناســب مــع عرصنــا.
يقــول« :لنأخــذ مثــا نصيــب البنــت مــن اإلرث يف
اإلسالم وهو الثلث كام يتبني من قوله تعاىل« :للذكر
مثل حظ األنثيني» ،كيف نقرأ هذا الحكم قراءة تجعله
معارصا لنفسه ومعارصا لنا يف نفس الوقت.
نحن نعرف اآلن أنه ليك نجعل هذا الحكم معارصا
لنفســه يجــب أن نقــرأه يف محيطــه االجتامعــي الخــاص
أعني املجتمع الذي نزل فيه اإلسالم.
وهكذا فإذا أخذنا بعني االعتبار بســاطة االقتصاد
آنذاك ومحدودية امللكية اســتطعنا أن ندرك بســهولة
كيــف أن توريــث البنــت الثلــث فقــط كان يجــد تربيــره
ومصداقيتــه يف املجتمــع اإلســامي النا شــئ يف
خصوصياتــه ومتطلبــات نــوع العدالــة التــي تالمئــه.52
فالدكتــور «محمــد عابــد الجابــري» مــن خــال هــذا
املثال يدعو إىل تأويل النص القطعي الداللة والثبوت
مراعاة للواقع االقتصادي واالجتامعي

* البعد التاريخي يف قراءة النصوص:

يعترب أرباب الفكر الحدايث البعد التاريخي مرتكزا
من مرتكزات القراءة املقاصدية.
يقــول «حســن حنفــي»« :بــدون هــذا الرصــد القائــم
عىل قراءة الترشيعات يف سياقها االجتامعي التاريخي
يصبح االجتهاد رضبا من التأويل املزاجي النفعي.53

ويفرس ذلك بقوله« :البعد التاريخي املقصود به
هو تاريخه املفاهيم التي تطرحها النصوص من خالل
منظومتهــا وذلــك نتيجــة طبيعيــة لتاريخيــة صيغــت بهــا
النصوص.54
فالنــص حســب هــذا التحليــل حــدث تاريخــي
انتهــت صالحيتــه ألنــه كــا كان التاريــخ هــو الواقــع
املمتــد عــر الزمــان يف املــايض وكان الواقــع إحــدى
لحظات التاريخ يف الحارض فإن الوحي باعتباره واقعا
أصبــح أيضــا متحققــا يف التاريــخ حــدث ذلــك يف تاريــخ
النبــوة وتاريــخ تدوينهــا يف الكتــب املقدســة.55

االفهم املقاصدي للنص باعتامد العقل

يعتــر العقــل أســاس الحداثــة وركيزتــه األوىل بــل هــو
عــن الحداثــة.
يقول «سامي أدهم»« :الحداثة هي العقل الذي
أعلن ســلطانه وســلطته عىل اإلنســان .56فهو الســلطان
الداخــي الــذي بواســطته تســتنبط األحــكام واملواقــف
بعيــدا عــن مــدار الوحــي وأحكامــه .لذلــك انطلــق يف
تأويــل النصــوص مــن العقــل فخالــف بذلــك كثــرا مــن
النصوص القطعية .وإذ ال خالف يف أن اعتامد العقل
هي دعوى قدمية اعتمدها املعتزلة فالذي نؤكده بأن
الرتكيــز عــى العقــل هــي دعــوى لســحب القداســة عــن
النــص الدينــي ليصــر نصــا برشيــا يجــوز تأويلــه و قراءتــه
بــكل مــا جــد يف العلــوم اإلنســانية و هــذا مــا أبينــه يف
النقطــة املواليــة
ركــز بعــض الحداثيــن يف دعوتهــم لالجتهــاد
والتجديــد عــى البعــد املقاصــدي .،إال أن املتأمــل
يف دعواتهــم لتبنــي البعــد املقاصــدي قــد ال يجــد فيها
تناغام ،فبينام يرى بعضهم جواز التجديد املقاصدي
داخل الرتاث ،يعتقد آخرون أن ذلك «ال يصح إال بتبني
مقاصــد تعتمــد العقــل».
ومــن رواد الطــرح األول الدكتــور «محمــد عابــد
الجابــري» فهــو يــرى رضورة وضــع قواعــد جديــدة بديلــة

عــن علــم أصــول الفقــه تحقــق الحكمــة واملقصــد مــن
الترش يــع.
يقــول« :ال شــك أن هــذا النــوع مــن االســتدالل
والحاجــة مــرر متامــا ومعقــول متامــا داخــل إطــار نظــام
معــريف ا ســتداليل مبنــي عــى القوا عــد األصوليــة
التــي وضعهــا الفقهــاء القدامــى والتــي مــن جملتهــا
القواعــد الخاصــة بالتعليــل والقيــاس والــدوران ومــا إىل
ذلــك .لكــن القواعــد األصوليــة هــذه ليســت مــا نــص
عليــه الــرع وال الكتــاب وال الســنة بــل إنهــا مــن وضــع
األصوليــن .إنهــا قواعــد للتفكــر ،قواعــد منهجيــة ،وال
يشء مينــع مــن اعتــاد قواعــد منهجيــة أخــرى إذا كان
من شأنها أن تحقق الحكمة من الترشيع يف زمن معني
بطريقــة أفضــل.57
ويضيف قائال« :ونحن عندما نطرح هذه املسألة
يف إطــار الدعــوة إىل إعــادة بنــاء األصــول إىل إعــادة
تأصيلهــا إمنــا نريــد أن يتجــه تفكــر املجتهديــن الراغبــن
يف التجد يــد حقــا والشــاعرين برضورتــه فعــا إىل
القواعــد األصوليــة نفســها ،إىل إعــادة بنياتهــا بهــدف
الخروج مبنهجية جديدة تواكب التطور الحاصل سواء
عىل صعيد املناهج وطرق التفكري واالستدالل أو عىل
صعيــد الحيــاة االجتامعيــة واملعامــات الجاريــة فيهــا
التي تفرضها مستجدات العرص ورضوراته وحاجاته.58
وإذا كان «الجابــري» يــرى أن التجديــد يف إطــار
القوا عــد األصوليــة القد ميــة إجتهــاد تقليــد وليــس
اجتهــاد تجديــد ولــو أىت بفتــاوى جديــدة حتــى ولــو أىت
بتخريجــات مــن ذلــك النــوع املعــروف عنــد الفقهــاء
بالحيــل الفقهيــة .59
فالواجب عنده اإلنطاق من داخل الرتاث.
يقول« :فال سبيل إىل التجديد والتحديث إال من
داخل الرتاث نفسه بوسائله الخاصة وإمكاناته الذاتية
أوال فــا تجديــد وال تحديــث يبــدأ مــن الصفــر بــل ال بــد
مــن االنتظــام يف عمــل ســابق أعنــي يف تــراث.60
ومــن األمثلــة التــي يقدمهــا الدكتــور «محمــد
جملة كرياال
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عابــد الجابــري» مســألة قطــع يــد الســارق فهــو يــرى أن
املصلحــة مــن قطــع يــد الســارق مل تعــد محققــة يف
عرصنــا الحــايل لــذا وجــب تغيــر حكمهــا واالســتعاضة
بحكــم آخــر هــو الســجن....
يقــول« :قطــع يــد الســارق كان يف وقتــه وظروفــه
يحقــق املصلحــة وبالمئهــا متا مــا حيــث مل يكــن
يومئــذ ســجن وال جــدران وال ســلطة تحــرس املســجون
وتطعمــه ....إذن فقطــع يــد الســارق تد بــر معقــول
متامــا يف مجتمــع صحــراوي يعيــش أهلــه عــى الحــل
والرتحــال .61
أمــا أصحــاب الطــرح الثــاين فيذهبــون إىل تجديــد
مقاصــدي منبعــه العقــل البــري ،فأركــون يف كتابــه
تاريخيــة الفكــر العــريب اإلســامي يدعــو إىل التجديــد
املقاصــدي بهــدف تخفيــف النظــرة الصارمــة ألصــول
الفقه وذلك باستبدال مفهوم جديد بها وهو مقاصد
الرشيعــة ألن أصــول الفقــه عــى حــد تعبــره ســاهم يف
دعم الفكرة القائلة بأن اإلنسان ال يحسم أي يشء من
األشــياء املتعلقــة بوعــي وســلوك األفــراد وأن التاريــخ
الحاصــل خــارج الحــدود املثبتــة مــن قبــل اللــه تعــاىل
يــؤدي إىل انحطــاط املجتمــع الــدويل الــذي أسســه
النبــي (ص).62
لذلــك فهــو يعتــر كل املقاصــد التــي تســتخلص
مــن النصــوص الرشعيــة انطالقــا مــن اآلليــات التــي
يحددها علم أصول الفقه ماهي إال حيلة لتجاوز جمود
الرشيعة وعدم استيعابها للزمان واملكان وبالتايل فهو
يدعــو إىل تجريــد مقاصــدي منبعــه العقــل البــري مــن
خــال أشــكلة كل األنظمــة الفكريــة أو العقائديــة التــي
تنتــج املعنــى وكل الصيــغ التــي اختفــت أو ال تــزال حيــة
والتــي تنتــج بــدون متييــز املعنــى وآثــار املعنــى.63
ورغــم االختــاف بــن املنهجــن يف تفســر البعــد
املقاصدي فإن القاسم املشرتك بينهام هو االنطالق
مــن املصلحــة الواقعيــة يف صياغــة الحقــوق األرسيــة
وذلــك بغــض النظــر عــا إذا كانــت موافقــة للنصــوص
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أو مخالفــة لهــا وبغــض النظــر عــا إذا صادمــت النــص
القطعــي أو الظنــي وهــذا مــا ســنحاول عرضــه يف
املطلــب املــوايل.

ب -التفسري املصلحي انطالقا من تجديد الرثات

مــن رواد هــذا الطــرح األول الدكتــور «محمــد عابــد
الجابــري» فهــو يــرى رضورة وضــع قواعــد جديــدة بديلــة
عــن علــم أصــول الفقــه تحقــق الحكمــة واملقصــد مــن
الترش يــع.
يقــول« :ال شــك أن هــذا النــوع مــن االســتدالل
والحاجــة مــرر متامــا ومعقــول متامــا داخــل إطــار نظــام
معــريف ا ســتداليل مبنــي عــى القوا عــد األصوليــة
التــي وضعهــا الفقهــاء القدامــى والتــي مــن جملتهــا
القواعــد الخاصــة بالتعليــل والقيــاس والــدوران ومــا إىل
ذلــك .لكــن القواعــد األصوليــة هــذه ليســت مــا نــص
عليــه الــرع وال الكتــاب وال الســنة بــل إنهــا مــن وضــع
األصوليــن .إنهــا قواعــد للتفكــر ،قواعــد منهجيــة ،وال
يشء مينــع مــن اعتــاد قواعــد منهجيــة أخــرى إذا كان
من شأنها أن تحقق الحكمة من الترشيع يف زمن معني
بطريقــة أفضــل.64
ويضيف قائال« :ونحن عندما نطرح هذه املسألة
يف إطــار الدعــوة إىل إعــادة بنــاء األصــول إىل إعــادة
تأصيلهــا إمنــا نريــد أن يتجــه تفكــر املجتهديــن الراغبــن
يف التجد يــد حقــا والشــاعرين برضورتــه فعــا إىل
القواعــد األصوليــة نفســها ،إىل إعــادة بنياتهــا بهــدف
الخروج مبنهجية جديدة تواكب التطور الحاصل سواء
عىل صعيد املناهج وطرق التفكري واالستدالل أو عىل
صعيــد الحيــاة االجتامعيــة واملعامــات الجاريــة فيهــا
التي تفرضها مستجدات العرص ورضوراته وحاجاته.65
وإذا كان «الجابــري» يــرى أن التجديــد يف إطــار
القوا عــد األصوليــة القد ميــة اجتهــاد تقليــد وليــس
اجتهــاد تجديــد ولــو أىت بفتــاوى جديــدة حتــى ولــو أىت
بتخريجــات مــن ذلــك النــوع املعــروف عنــد الفقهــاء
بالحيــل الفقهيــة .66

فالواجب عنده اإلنطاق من داخل الرتاث.
يقول« :فال سبيل إىل التجديد والتحديث إال من
داخل الرتاث نفسه بوسائله الخاصة وإمكاناته الذاتية
أوال فــا تجديــد وال تحديــث يبــدأ مــن الصفــر بــل ال بــد
مــن االنتظــام يف عمــل ســابق أعنــي يف تــراث.67
ومــن األمثلــة التــي يقدمهــا الدكتــور «محمــد
عابــد الجابــري» مســألة قطــع يــد الســارق فهــو يــرى أن
املصلحــة مــن قطــع يــد الســارق مل تعــد محققــة يف
عرصنــا الحــايل لــذا وجــب تغيــر حكمهــا واالســتعاضة
بحكــم آخــر هــو الســجن....
يقــول« :قطــع يــد الســارق كان يف وقتــه وظروفــه
يحقــق املصلحــة وبالمئهــا متا مــا حيــث مل يكــن
يومئــذ ســجن وال جــدران وال ســلطة تحــرس املســجون
وتطعمــه ....إذن فقطــع يــد الســارق تد بــر معقــول
متامــا يف مجتمــع صحــراوي يعيــش أهلــه عــى الحــل
والرتحــال .68
التفسري املصلحي املعتمد عىل العقل
يذ هــب أصحــاب الطــرح إىل مصلحــة منبعهــا
العقل البرشي ،فأركون يف كتابه تاريخية الفكر العريب
اإلســامي يد عــو إىل التجد يــد املقا صــدي بهــدف
تخفيف النظرة الصارمة ألصول الفقه وذلك باستبدال
مفهــوم جديــد بهــا وهــو مقاصــد الرشيعــة ألن أصــول
الفقــه عــى حــد تعبــره ســاهم يف دعــم الفكــرة القائلــة
بــأن اإلنســان ال يحســم أي يشء مــن األشــياء املتعلقــة
بوعــي وســلوك األفــراد وأن التاريــخ الحاصــل خــارج
الحدود املثبتة من قبل الله تعاىل يؤدي إىل انحطاط
املجتمــع الــدويل الــذي أسســه النبــي (ص).69
لذلــك فهــو يعتــر كل املقاصــد التــي تســتخلص
مــن النصــوص الرشعيــة انطالقــا مــن اآلليــات التــي
يحددها علم أصول الفقه ماهي إال حيلة لتجاوز جمود
الرشيعة وعدم استيعابها للزمان واملكان وبالتايل فهو
يدعــو إىل تجريــد مقاصــدي منبعــه العقــل البــري مــن
خــال أشــكلة كل األنظمــة الفكريــة أو العقائديــة التــي

تنتــج املعنــى وكل الصيــغ التــي اختفــت أو ال تــزال حيــة
والتــي تنتــج بــدون متييــز املعنــى وآثــار املعنــى.70
ورغــم االختــاف بــن املنهجــن يف تفســر البعــد
املقاصدي فإن القاسم املشرتك بينهام هو االنطالق
من املصلحة الواقعية يف صياغة أحكام األرسة وذلك
بغض النظر عام إذا كانت موافقة للنصوص أو مخالفة
لهــا وبغــض النظــر عــا إذا صادمــت النــص القطعــي أو
الظني
ب -دور املقاصد يف صياغة حقوق األرسة:

املطلب الثاين:
حقوق األرسة وسيلة لتحقيق مصلحة

يروم الفكر الحدايث يف بنائه لألرسة بلوغ مجموعة من
الغايــات .ولتحقيــق ذلــك ،تبنــى هــذا الفكــر مجموعــة
مــن الوســائل اعتــر فيهــا موضــوع الحــق الركيــزة األهــم،
حيث عقدت مجموعة من املؤمترات تنادي مبنارصة
الطــرف األضعــف يف حلقــة األرسة وهــي ا ملــرأة،
وتناســلت مجموعــة مــن الجمعيــات تدافــع عــن حقــوق
املــرأة والطفــل.
وإذا كان الحــق وســيلة لتحقيــق تلــك الغايــات،
فكيــف ينظــر هــذا الفكــر للحــق مــن حيــث هــو وســيلة،
وما طبيعة املصالح والغايات التي ينشدها من منحه
هــذه الحقــوق.
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال نقــف عنــد حقــوق األرسة
بــن الثابــت واملتغــر وطبيعــة املصلحــة األرسيــة يف
الفكــر الحــدايث.

 -1حقوق األرسة بني الثابت واملتغري:

يؤسس الفكر الحدايث مرشوعه الفكري عىل فكرة
التقــدم ،فــا مجــال للرتاجــع والنظــر إىل الخلــف وإمنــا
املســر نحــو األمــام يف حركــة ال تنقطــع ،ونتيجــة لذلــك
تبنــى فكــرة التحــول والتطــور ،واعتربهــا ســمة مــن ســاته
فدعا إىل مخالفة النمطي والسائد ومجاوزة املعروف
واملألــوف .يقــول «محمــد بنيــس»« :الحداثــة ترفــض
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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الحقائق الثابتة ،إذ الحداثة تقوم عىل التغيري املستمر
وال تؤمــن بحقائــق ومســلامت ثابتــة».71
إذن من نتائج فكرة التحول والتطور رفض كل ثابت
وتغيري كل مسلمة ،أكد ذلك «إحسان عباس» بقوله:
«وصحــب هــذا كلــه إميــان بــأن ال قيمــة ثابتــة أيــا كان
منبتهــا ومهــا كانــت مــدة ثباتهــا فهــي تشــر إىل الركــود
أو التخلــف أو الجمــود ســواء أكانــت تلــك القيــم تتصــل
بالديــن أو بنمــط الحيــاة أو طريقــة تفكــر.72
وإذا كان الفكــر الحــدايث يتأســس عــى مبــدأ
رفــض الثوابــت فهــو يتبنــى مبــدأ آخــر ال يقــل أهميــة عنــه
وهــو مبــدأ :الغايــة تــرر الوســيلة ،73إذ األســاس تحقيــق
املصالــح بغــض النظــر عــن مرشوعيــة أو عــدم مرشوعيــة
الوســائل ،فالوســائل خادمــة للمصالــح يجــوز تغيريهــا
كلام تغريت تلك املصالح .وتأسيسا عىل ذلك ،نقول
إن حقوق األرسة يف الفكر الحدايث ،وباعتبارها وسائل
لتحقيــق املصالــح التــي يرســمها ،هــي حقــوق متغــرة،
فــإذا كانــت املصالــح يف نظــر هــذا الفكــر دامئــة التطــور
والتغري ،فمن باب األوىل أن تكون الوسائل عىل نهجها
ووفــق طريقتهــا متغــرة مســتجيبة لهــا ،لــذا ال نســتغرب
دعــوات أربــاب الفكــر الحــدايث يف تغيــر حقــوق األرسة
بد عــوى تغيــر املصا لــح الواقعيــة ،فاملصلحــة يف
هــذا الفكــر أوال واملصلحــة ثانيــا واملصلحــة أخــرا ،لــذا
نتســاءل مــا طبيعــة هــذه املصالــح التــي يرجوهــا الفكــر
الحــدايث مــن منــح الحقــوق األرسيــة؟

 -2طبيعة املصلحة األرسية يف الفكر الحدايث:

يــرى «آالن تور يــن» أن نظر يــة املصا لــح عنــد
الحداثيني نظرية قامئة عىل الحساب واملنفعة وتلبية
لــذة اآلخريــن وإشــباع رغباتهــم ،يقــول« :يتصــور هــذا
املفهــوم املجتمــع أحيانــا عــى أنــه نظــام ومعيــار قائــم
عــى الحســاب وأحيانــا أخــرى يجعــل مــن العقــل أداة
يف خدمــة مصلحــة األفــراد ولذتهــم وذلــك دون النظــر
إىل رشعيــة الوســائل املوصلــة للمصالــح.74
وبنــاء عليــه ،فــا شــك يف أن طبيعــة املصلحــة
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األرسيــة يف الفكــر الحــدايث تقــوم عــى املفهــوم الــذي
يتبنــاه هــذا الفكــر للمصلحــة ،لــذا وألجــل بيــان تجليــات
املصلحــة يف الفكــر الحقوقــي األرسوي ال بــد مــن
الوقــوف عنــد أهــم األســس التــي يقــوم عليهــا مفهــوم
املصلحــة.
أوال :أسس املصلحة يف الفكر الحدايث

تقــوم املصلحــة يف الفكــر الحــدايث عــى أســايس
العقــل والواقــع.
أ -العقل أساس املصلحة
يعترب الفكر الحدايث العقل أساس املصلحة وهو
الكفيل بتقديرها ،يقول «نرص حامد أبو زيد»« :األصل
والبدء هو ســلطة العقل ،الســلطة التي يتأســس عليها
الوحــي ذاتــه ،العقــل ال مبــا هــو آليــة ذهنيــة صورة جدلية
بل مبا هو فعالية اجتامعية تاريخية.75
واملصلحــة حســب هــذا الفكــر يجــب أن تخضــع
ملعقوليتهــا الذاتيــة التــي متيــز بهــا بــن النفــع والــرر،
وهــذا مــا جعــل الدكتــور «أحمــد الخمليــي» يعيــب
عــى الفقهــاء إهــال العقــل يف إدراكهــا.
يقــول« :إن العقــل هــو الــذي يتــوىل تقييــم تلــك
النتائــج بأنــه صــاح أو فســاد ويف نفــس الوقــت نقــول
إن العقــل محكــوم وليــس حاكــا وأنــه عاجــز عــى األقــل
يف كثــر مــن الحــاالت عــن إدراك املفهــوم الحقيقــي
للمصلحــة واملفســدة.76
لذلــك فهــو يــرى أن الرشيعــة زودت املخاطبــن
بنصوصهــا وبقــوة العقــل الــذي ميكنهــم أن يدركــوا عــى
األقل أغلب أوجه املصلحة التي ترتبط بها األحكام.77
إن اعتبــار العقــل أســاس املصلحــة يرتتــب عليــه
عــدة نتائــج منهــا
•اعتبار املصالح مبادئ عقلية لتأويل النصوص
يقــول «نــر حامــد أبــو زيــد»« :فاملصالــح مــا هــي
إال مبــادئ عقليــة لتأويــل النصــوص.78
•اســتحداث مصالــح جديــدة لســد حاجــات النــاس
املتجــددة

يقــول الدكتــور «أحمــد الخمليــي»« :ألن ظــروف
الحيــاة االجتامعيــة اليــوم عــى األقــل وطبيعة االحتكاك
القائــم بــن الفــرد واألفــراد اآلخريــن وبينــه وبــن املجتمــع
لكل الدولة يفرضان صياغة جديدة ملقاصد الرشيعة
لتشــمل مــن بــن مــا شــمل حر يــة الفــرد وحقو قــه
األساســية.79
* أولوية املصالح عىل النصوص:

يؤكــد الفكــر الحــدايث رضورة تقديــم املصالــح عــى
النصــوص باعتبــار أنهــا الغايــة منها.
يقــول الدكتــور «أحمــد الخمليــي» :إن إمكانيــة
مخالفــة النــص تتحقــق عنــد عــدم بقــاء الحكــم األصــي
أو عــدم تحقيقــه للحكــم األصــي للغايــة أو الهــدف
املتوخــى منــه .80وتجــدر اإلشــارة إىل أن مخالفــة النــص
مطلقــة بغــض النظــر عــن قطيعتــه أو ظنيتــه ،لــذا فقــد
اعتــروا أن دعــوة الطــويف تقديــم املصلحــة عــى النــص
هــي التــي أعطــت املصلحــة مضمونهــا الصحيــح ،يقــول
حســن حنفــي« :وقــد جعــل الطــويف يف األندلــس
أصــل املصلحــة أســاس الترشيــع ،وتتــم صياغــة األوامــر
والنواهــي بنــاء عــى القــدرة واألهليــة وليــس فقــط عــى
طاعــة اإلرادة اإللهيــة.81

ب -املصلحة إفراز واقعي

يدعــي التيــار الحــدايث أن املصلحــة إفــراز واقعــي
فــا ســلطة إال لــرورة الواقــع الــذي نعيــش فيــه ،فهــو
وحــده الــذي ينشــئ ويضبــط املصالــح وهــذا مــا أكــده
جــال بــاروت حينــا اعتــر أن تعزيــز دنيويــة العــامل هــو
أحــد أبــرز املقــوالت لرشعيــة املصلحــة املرســلة وأنهــا
مقصد مسبق للشارع يسخر الشارع من خالله العامل
برمتــه للمكلــف أو اإلنســان ويضــع الرشيعــة يف خدمــة
مصلحتــه.83
وقــد كان العتبــار الواقــع أســاس املصلحــة عــدة
نتائــج:
* قراءة النصوص عىل ضوء املصالح الواقعية

82

بنيــة الواقــع االجتامعــي ،فالواقــع هــو اإلطــار الوحيــد
لقراءتهــا وإدراك معانيهــا ،وبالتــايل قبولهــا ورفضهــا.
يقول «نرص حامد أبو زيد»« :األحكام والترشيعات
جــزء مــن بنيــة الواقــع االجتامعــي يف مرحلــة اجتامعيــة
تاريخيــة محــددة ويجــب أن تقــاس أحــكام النصــوص
الدينية وترشيعاتها من تم عن واقع ما أضافته بالحذف
أو الزيــادة إىل الواقــع االجتامعــي التــي توجهــت إليــه
بحركتهــا الدالليــة األوىل.84
ويؤكــد الدكتــور «محمــد عابــد الجابــري» أن مــن
الضوابــط والقواعــد التــي قررهــا الســلف مــن علــاء
األصــول رضورة مراعــاة (معهــود العــرب) زمــن النبــي
ﷺ والصحا بــة (ض) فالشــارع (القــرآن والحد يــث)
إمنــا خاطــب العــرب بلســانهم وعــى معهودهــم ،فكــا
أننــا يجــب أن نتقيــد يف فهــم النصــوص الرشعيــة مبــا
تحملــه أســاليب العربيــة يف التعبــر فــا نشــتط يف
التأويــل ،فكذلــك يجــب أن نراعــي يف املضمــون الــذي
يعطــي هــذه النصــوص معهــود العــرب يف الحيــاة أعنــي
مســتواهم الفكــري وظروفهــم االقتصاديــة واالجتامعيــة
التــي يجــب التعامــل معهــا كأســباب النــزول العامــة
باملقارنــة مــع أســباب النــزول الخاصــة بــكل آيــة نزلــت
يف حادثــة معينــة.85
* جواز نسخ األحكام بتغري املصالح الواقعية

يعترب الحداثيون النســخ حاجة رضورية لالســتجابة
ملطالــب النــاس ومصالحهم املتغرية.
يقــول طيــب التزينــي“ :”86لقــد أعلــن النــص القــرآين
وأكــر منــه النــص الحديثــي أنــه أىت رحمــة للنــاس الذيــن
لهــم رضورة مصالحهــم الدنيويــة الخاصــة واملتحولــة،
تلــك املصالــح إذا مل تؤخــذ بعــن االعتبــار يف حــال
توجيــه خطــاب (اإللهــي دنيــوي) املهــم فإنــه أي النــص
ســيقع يف مــأزق كــر قــد يقــود إىل التشــكيك يف
مرشوعيتــه ومــن ثــم يف خطابــه ومصــادره مبــا يف ذلــك
(رحمتهــا وحكمتهــا).87

يؤكــد الفكــر الحــدايث رضورة قــراءة النصــوص وفــق
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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ثانيا :املصالح املرجوة من منح الحقوق
األرسية عقلية واقعية

إن اعتبــار العقــل والواقــع أســاس املصلحــة لــه
تجلياته يف منظومة الحقوق األرسية ويظهر ذلك يف:
أ -حقــوق األرسة وســائل لتحقيــق مصالــح عقليــة
وواقعيــة وبالتــايل يجــوز تأويلهــا كلــا تغــرت تلــك
املصا لــح.

ب -يجــوز ا ســتحداث مصا لــح جد يــدة قــادرة
لالســتجابة ملتطلبــات الواقــع ومــن هنــا يجــوز تغيــر
حقــوق األرسة تبعــا للمصا لــح الجد يــدة.
ج -ال اعتبــار للنصــوص الحقوقيــة القطعيــة إذا
صاد مــت املصا لــح الواقعيــة.
 يجــوز نســخ الحقــوق األرسيــة كلــا تغــر الواقــعوتبدلــت مطالــب النــاس فيــه.
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نتلا و مهفلا تايلآ يف راظنأ :يعرشلا صنلل ةيدصاقملا ةءارقلا

مــروع رؤيــة جديــدة للفكــر العــريب منــذ بدايتــه حتــى املرحلــة

يثبــت (تاريخيــة الفكــر اإلســامي ضــد النزعــات الالتاريخيــة...
الــرق القديــم حتــى الجاهليــة ثــم اســتمر يف عصــور اإلســام

أمــام حضــارة تاريخيــة رصفــة ليــس لهــا بــؤرة أو مركــز مثمتــا يف
الوحي الذي نشأت ابتداء منه وبالتفاعل مع الواقع التاريخي

للعلــوم اإلســامية املختلفــة (همــوم الفكــر والوطــن ،الــرات

والعــر والحداثــة ج  122-121 1للدكتــور حســن حنفــي)

 87النــص القــرآين ،أمــام إشــكالية البنيــة والقــراءة للدكتــور طيــب
التزينــي.318/5 ،

اللغة العربية يف كنف الثقافة املعلوماتية
د .عبد القادر فيدوح

جامعة قطر ،جامعة قطر ـ كلية اآلدب ،ص ب  2713الدوحة ـ دولة قطر
afidouh@hotmail.com

“لقد تكسرت الرماح والسوف؛ فلنبدأ حرب الكلمة“

–لويس التاسع

تحــاول هــذه الدراســة أن تقــف عنــد جملــة مــن األســئلة
الجوهريــة املتصلــة باللغــة العربيــة وعالقتهــا بالعوملــة،
وتصــل أبعاد هــا املختلفــة إىل ارتباطهــا باملكــون
الحضــاري يف حــدود تواصلنــا مــع اآلخــر ،بدرجــات
متفاوتــة.
تثــر إشــكالية اللغــة العربيــة يف مجتمعاتنــا العربيــة
حيــزا معتــرا مــن الجــدل حــول إمكانيــة وجــود عالقــة
هــذه اللغــة بالنشــاط اإلبداعــي  /العلمــي ،يف وقــت
تحتــاج فيــه األمــة العربيــة بوجــه عــام إىل الدخــول يف
خانــة اإلبــداع الكشــفي ،التكنولوجــي ،واإلســهام يف
صناعــة التحديــث الحضــاري املنســجم مــع مســاعي
األلفيــة الثالثــة .وإذا كان ذلــك كذلــك فهــل ميكــن
أن تســهم اللغــة العربيــة يف البنــاء االجتامعــي لألمــة
العربيــة يف األلفيــة الثالثة؟ثــم كيــف تحافــظ مؤسســات
املجتمــع املــدين عــى اللغــة بوصفهــا عملــة متداولــة
بــن مجتمعنــا؟ .وقــد يكــون أجــدى يف هــذا املقــام
أن نبحــث عــن املبــادئ والقيــم التــي تجعــل مــن اللغــة
العربيــة لغــة معــارف علمية.وقبــل ذلــك كيــف نحافــظ
عــى هــذه اللغــة الرصينــة يف بيانهــا؟ وكيــف ندفــع بهــا
إىل مواكبــة العــر؟.
إن تنميــة القــدرة اللغويــة يف أبســط أداء لهــا هــي
تحســن مســتوى التعبــر ،ولعلنــا نــدرك خطــورة هــذه
البداهــة عندمــا نستشــف محصلــة اللغــة التداوليــة بــن

شــبابنا وهــو خــا ٍل ،وفــارغ مــن أي رصيــد لغــوي ســليم.
وبالنظــر إىل لكنــة القــول ،وعجمــة اللســان التــي
اســتبدلوا بهــا ســامة اللغــة ـ عــى األقــل ـ يف وضــوح
نطقهــا يف العهــد القر يــب جــدا ،فــإن مــا يــر َّوج لــه
مــن تــداول لفظــي يف لحــن القــول ،وتلكــؤ اللســان،
ال يُظ ِهــر مــا يُخفــي صــدر القائــل؛ لعجــزه عــن التعبــر
وعــن مكوناتــه ،أضــف إىل ذلــك أن مــا نجــده يف تأنــق
كالم بعــض إعالميينــا ،وتش ـ ّدقهم با لــكالم ا لــدارج ـ
وحتى بعض املســؤولني ـ عىل مســاحة وســائل اإلعالم
املتعددة ما يفرس مقتهم للغة العربية ،وكأن البغضاء
تبــدو مــن ألســنتهم؛ األمــر الــذي انعكــس ســلبا عــى
جيلنا املتخذ من مسئولينا ومثقفينا وإعالميينا قدوة،
بالنظر إىل لسان واقع الحال ،فكيف بهذا الجيل يفكر
يف تجديــد لغتــه مبــا يتناســب مــع متطلبــات العــر.
أمــام هــذا الخطــر املحــدق البــد مــن إيجــاد سياســة
تحــرك تفعيــل اللغــة العربيــة يف وطــن وضــع يف مبادئــه
العامــة ضوابــط تحكــم املجتمــع املــدين مبواثيــق للغــة
العربيــة بوصفهــا اللغــة الوطنيــة الرســمية.

اللغة العربية بني املعمول واملأمول

تواجــه اللغــة العربيــة يف قضاياهــا املعــارصة تهديــدات
عديدة مل تعد قارصة عىل عامة الناس ،بل أصبحت
ه ـ َّم املتخصــص يف دراســتها ،كاألديــب ،واإلعالمــي،
واملعلم ،والطالب الجامعي...،إلخ .أضف إىل ذلك
أنها أصبحت تشغل بال جميع الرشائح االجتامعية يف
معاناتها من آثار رياح الثقافة املعلوماتية ،يف الغالب
جملة كرياال
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األعم ،وتأثري ذلك عىل مستقبل اللسان العريب الذي
أصبــح بــدوره مت َخبِّطــا بعشــوائية بــن اللغــة املعمولــة،
املســتعجمة ،واللغة املأمولة ،املجهولة الهوية ،التي
نجهل مستقبلها ،بعد أن فقدت اللغ ُة املحافظ َة عىل
األدىن من الضوابط ،ووصلت إىل الدرك األسفل من
االنحطاط والرتاجع.
ومتر الهوية العربية بوجه عام ،واللغة العربية عىل
وجه الخصوص ،بأزمة خانقة ،و ِر ّدة يف املبادئ ،وهي
أزمة مل تشهدها األمة العربية يف تاريخها ،عىل النحو
الــذي يجســده منعطفهــا األخــر يف هــذه اآلونــة ،وإذا
مل نتــدارك الخطــأ بالصــواب يف حينــه ســوف نســجل
وصمة عىل جبني كل من عاش يف هذه املدة ،التي
ميكن أن نطلق عليها “مرحلة االستخذاء والخضوع” ،أو
عىل كل من أسهم بشكل ما يف انهيار مجد الحضارة
العربيــة وإذاللهــا؛ األمــر الــذي انعكــس ســلبا عــى بــراءة
براعمنــا ـ يف مجتمعاتنــا العربيــة ـ املو َّرثــة [ بفتــح الــراء
وتشــديدها ] تبعــات اليــأس ،ومعــاوِل هــدم الهويــة مــن
سياســة مكــر املاكريــن يف الوطــن العــريب الذيــن ك َّرســوا
سياســة الهــروب إىل األمــام ،والتملــص مــن املســئولية،
واســتحباب الضاللــة عــى الهــدي ،فــكان مــن مثــرات
ذلــك الهــوان خلــق جيــل ســمي بجيــل الفشــل ،حيــث
فقــد البوصلــة ،وتحالــف مــع اليــأس ،فلــم يعــد يــدري إال
مــا هــو ســلبي ،بعــد أن ُس ـ َّدت يف وجهــه اآلفــاق التــي
جعلــت منــه مشــحونا ومأزومــا ،وفاشــا فشــا ذريعــا
يف تحقيــق اآلمــال ،عــى الرغــم مــن انتــاء كثــر منهــم
بوالئهــم للوطنيــة.
والحال هذه ،ال سبيل إىل الحل إال برضورة البدء،
والتحليــق ،وتــدارك األمــر ،بخطــى راســخة ،واالحتــكام
إىل التــؤدة واألنــاة ،وهــي الدعائــم التــي ميكــن أن نتقــي
بهــا التــرع يف الحكــم عــى اللغــة العربيــة مــن بعــض
الناعقــن ،والناعريــن ،واملرتعديــن مــن شــدة التخــوف
مــن التحكــم فيهــا ،كونهــا يف نظرهــم لغــة التخلــف .ولــو
أنهم أعطوا لفطنة بصريتهم قليال من التأمل ،ولحاشية
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إدراكهــم نصيبــا مــن املســئولية ،وفرصــة مــن الــروي،
و َملِيًّــا مــن التفكــر بالعــودة إىل الهويــة؛ النبعــث منهــم
رأي ثاقــب ،وعقــل راجــح ،بعــد املزيــد مــن الرصانــة
والتأمــل ،وألدركواأنــه مهــا تقربــوا مــن اآلخــر ـ أيــا كان ـ لــن
يشــفع لهــم بانتامئهــم إليــه ،امتثــاال لقولــه تعــاىلَ } :ولَــن
ض َعنـ َ
صــا َرى َحتَّــى تَتَّ ِبـ َع ِملَّتَ ُهـ ْم قُـ ْـل
تَـ ْر َ
ـك الْيَ ُهــو ُد َوالَ ال َّن َ
ـت أَ ْه َواء ُهــم بَ ْع ـ َد
إِ َّن ُه ـ َدى اللّـ ِه ُه ـ َو الْ ُه ـ َدى َولَـ ِ ِ
ـن ات َّ َب ْعـ َ
ـاءك ِم ـ َن الْ ِعلْــمِ َمــا لَـ َ
الَّـ ِـذي َجـ َ
ل َوالَ
ـك ِم ـ َن اللّ ـ ِه ِمــن َو ِ ٍّ
ن ِ
َصـرٍ{ (البقــرة آيــة.)120
إن أخطــر مــا يدعــو إليــه هــؤالء األعميــاء هــو العمــل
عــى ا ســتبدال اللغــة األجنبيــة باللغــة العربيــة يف
مســارها الوظيفــي يف حياتنــا االجتامعيــة ضمــن
املســاقات العلمية واإلدارية ،ويف شــتى املؤسســات
التعليمية ،واملدنية ،واالقتصادية ،واإلعالمية إىل غري
ذلك من املسارات التي رأوا فيها املنقذ من الضالل
(! )..غري أنه يف اعتقادنا ،كام هو الشــأن لدى الكثري
مــن الغيوريــن عــى هويتنــا أن كل مــن يــر عــى إبعــاد
اللغــة العربيــة مــن خارطــة الذاكــرة العربيــة هــو قــارص
النظــر ،وعاجــز عــن خلــق املبــادرة ،وتقــارصت مواقفــه،
وتضاءلــت أنفتــه ،وقلــت نخوتــه ،واهتــزت مروءتــه تجــاه
حضارتــه ووطنــه.
لقــد اكتوينــا بحمــى الشــعارات العقيمــة التــي
تحمــل ـ منــارصة ـ الفتــات التعريــب االدعائيــة مبــا ليــس
يــراد لــه ،تلــك الحمــات التــي اســتغلها البعــض بدافــع
تنظيــم جــودة اللغــة العربيــة ،حتــى أصبحــت كلمـ َة حــق
يــراد بهــا باطــل ،حيــث ُوظِّــف ح ُّقهــا يف االســم ،يف
حــن ُوظِّــف باطلُهــا يف املســمى الــذي كان يــراد منــه
التشــويه مــن قبــل بعــض الفئــات ،ومــن دون أن تكــون
لــدى الجهــة املخلصــة لتلــك الحملــة الكفايــة إلنضــاج
الفكــرة ،وطرحهــا بشــكل مــدروس ،أو إيجــاد محاولــة
جــادة لوضــع التعريــب عــى النهــج الســليم ،املــراد لــه،
كبديــل فعــي وعمــي للغــة األجنبيــة التــي تربعــت عــى
عــرش التســيري اإلداري والســاحة الثقافيــة منــذ أمــد

طويل ،بخاصة بعد تناميالثقافة املعلوماتية ،وبعد أن
اعتمــد أنصــار هــذه اللغــة عــى الســر قدمــا يف تثبيــت
هذا التوجه ،وكأننا بهم يستندون إىل الركيزة األساس ـ
لتحقيق أمن اللغة األجنبية ـ التي أطلقها لويس التاسع
يف أثناء حملته عىل مرص الستعادة رشف الصليبيني
والتــي وقــع فيهــا أســرا ،وبعــد أن أطلــق رساحــه مقابــل
فديــة قــال قولتــه الشــهرية واملجســدة إىل يومنــا هــذا
يف كافــة مســتعمرات فرنســا “ :لقدتكــرت الرمــاح
والســوف فلنبــدأ حــرب الكلمــة “ وهــا نحــن نســر عــى
خطــة لويــس التاســع بخطــى وقــع الحافــر عــى الحافــر؛
لنتمم له مسريته وفا ًء ألمنيته(! )...وال غرابة يف ذلك،
وبعد أن استتب أمن الغرب ـ عرب شتى املجاالت ـ يف
أوطاننــا بفعــل اللغــة.
وأمــام هــذه الحــال ،ويف مواقــف عديــدة تصــب
يف التوجــه نفســه ،كيــف الســبيل إىل الخــروج مــن عنــق
الزجاجــة ،حيــث انهيــار روح األمــة العربيــة ـ بوجــه عــام
ـ وإرثهــا الحضــاري الزاخــر ،وفقــدان لثقافتهــا الغنيــة،
وطمــس لهويتهــا الشــامخة .وهــل نــدرك معنــى :أن
لغــة اآلخــر إذا اســتبدلت باللغــة األم وانحــدرت إىل
الحضيــض “ أرس َع إليهــا الفنــاء “؟ أم أننــا يف حكــم
مقولــة ابــن خلــدون التــي نظــرت إىل “ أن املغلــوب
مولع أب ًدا باالقتداء بالغالب يف شعاره ،وزيّه ،ونِحلته،
وســائرأحواله”.أَ هــذا هــو موقعنــا يف الوجــود؟أَ هكــذا
يراد لنا أن نكون؟ .ويف املقابل ما هو الدور الذي قام
به نظام تعليم اللغات األجنبية يف الوطن العريب بوجه
عــام ،منــذ وجودهــا حتــى يومنــا هــذا؟ ومــا هــي النهضــة
التي قامت بها هذه اللغات بعد أن كرسنا لها األموال
الطائلــة؟ وهــل حقيقــة اللغــة العربيــة جامــدة؟ وإىل أي
مــدى نجحنــا يف إنقاذهــا مــن هــذا الجمــود؟ وكيــف
نضمــن لهــا النجــاح حتــى تغــدو لغــة مأمولــة علميــا؟
ومن املؤسف أن نقول :إن آلية التفكري يف الوطن
العــريب مازالــت تتعفــر يف وحــل العجــز املنهجــي،
وأن القــدرة عــى غربلــة األمــور بالنظــر العقــي أبعــد مــا

تكــون عــن التفكــر العــريب ،واإلفــادة مــن طرائــق البحــث
ب يف استثامرها .وبالجملة فإن الذاكرة
العلمي ْ
أص َع ُ
العربيــة يف تضــا ٍّد مــع الوعــي املتشــبع بــروح العــر،
هــذا الوعــي القــادر عــى تَ ثُّــل املســتجدات ،وتكيفهــا
مع مقومات ثقافته .وحتى يف حال إيجاد فئة تســعى
إىل تفعيــل اللغــة العربيــة ،فإنهــا تحــاول العــودة بنــا
إىل الوســائل القدميــة ،والقفــز بنــا إىل الــوراء بدعــوى
تقد يــس اللغــة ،كونهــا توقيفيــة ،مــن دون امتــاك
القدرة عىل دعائم التطور الحضاري والوسائل الرتبوية
الجديــدة ،وكأننــا بهــذه الفئــة تســتنزف طاقتهــا رغبــة
يف تحقيــق انتصــارات وهميــة ،ضاربــة عــرض الحائــط
الواقع املأمول ،املرشئب إىل لغة قادرة عىل مواجهة
التحديــات ،وليــس ذلــك عــى اللغــة العربيــة بعزيــز إذا
كان القــرار حاســا مــن املعنيــن باألمــر ،ويف حــال
أوكــدوا العهــد بينهــم وبــن هويتهــم.
إن هنــاك فجــوة عميقــة بــن واقــع اللغــة العربيــة
املعمــول وأفقهــا املأمــول ،ولعــل الفــرق بــن املوقفــن
يكمــن يف هــذه الفجــوة التــي هــي داء الحقيقــة ،كونهــا
ال تحمــل هدفــا ،وأن دعــاة هــذه الفجــوة يحملــون قناعــة
مضللــة مفادهــا أن العجــز والتخلــف مــروب علينــا
بوســاطة هــذه اللغــة ،وكأننــا بأنصــار هــذه الد عــوة
املغرضــة ـ التــي تحمــل مقاصــد خلْفهــا ميــول وأهــواء ـ ال
يرون أبعد من أنوفهم ،بعد أن أعرضوا عن الحق وأقبلوا
عــى الباطــل ،فتصــوروا أن األفــكار والثقافــات ميكــن أن
تســتورد كــا تســتورد البضاعــة االســتهالكية ،وأن اللغــة
األجنبيــة هــي النمــوذج املثــال ،ومــن دونهــا نعيــش يف
تخلــف ،يف حــن هــم يف حقيقــة األمــر ،نعتقــد أنهــم،
يحلقــون خــارج الــرب ،وخــارج نســيج النســق الثقــايف
املتجذر؛ ألن واقع الثقافة أكرب من َجذْر اللغة العربية
واســتئصالها ،وأكــر مــن اكتســاب لغــة أجنبيــة ال تحمــل
ســات املجتمــع ،وال تطبــع خواصــه .مــن هنــا كان
الرصاع بني املتغربني بانتهاجهم مسلك اللغة األجنبية
ســبيال ،وبــن الواقــع املتشــبع برصيــده اللغــوي األثيــل؛
جملة كرياال
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األمــر الــذي خلــق واقعــن متضاديــن كل منهــا يصــارع
طواحني الهواء ـ كرصاع دون كيشــوت الذي مل يحصد
مــن وراء رصاعــه أي جــدوى ،ومــع ذلــك كان يحــاول أن
يســتمر يف النــزال ـ فتشــتت الســبل مــن وراء هذيــن
الواقعــن :واقــع متغــرب يف تشــبثه باللغــة األجنبيــة،
وواقــع متعــرب ،يف متســكه بدفاعــه عــن اللغــة العربيــة
التليدة ،وضاع الطرف الثالث ،وهو ما ميكن أن نطلق
عليــه” فضــاء الصــوت الصامــت” ،وعــى الرغــم مــن
صمتــه إال أن بصريتــه كانــت تحمــل رايــة تفعيــل اللغــة
العربيــة بحســب مســتجدات الثقافــة املعلوماتيــة يف
أدائهــا ،وجعلهــا قابلــة للتحــاور مــع العلــوم واملعــارف،
وإذا كان هــذا الطــرف ـ الثالــث ـ قــد وجــد صعوبــة يف
خلــق بديــل ،قوامــه تفاعــل اللغــة العربيــة مــع متطلبــات
الحيــاة ،فــإن الطرفــن األولــن ظــا يتعفــران يف مرتــع
حظرية يتجاذبهام رصاع الثريان ـ سقط يف هذا الرصاع
مســعى اللغــة العربيــة تحــت الحوافــر ،حيــث رأى كل
طــرف يف موقفــه ال ِت َم ًعــا ،يف حــن هــو رصاع قادنــا
إىل خــط االنحــدار ،فظــل الــراع وضــل الهــدف ،وكأن
املواجهــة بينهــا “ أشــبه بتلــك املعــارك التــي كنــا
نألفهــا جميعــا يف املراحــل املبكــرة مــن أعامرنــا ،حــن
يقــف أحــد الطفلــن عــى عتبــة البيــت الكبــر الــذي
يســكنه إخوتــه وأبــواه وأجــداده وأعاممــه ويواجــه طفــا
غريبــا عــن الحــي ،فيســتطيع بصيحــة واحــدة أن يتســنفر
عشريته كلها لنرصته ،عىل حني يقف اآلخر مرتددا يف
اســتخدام ما ميلك من قدرات؛ ألن األرض التي تدور
حولهــا املعركــة ليســت أرضــه 1”.وهــذا هــو حــال اللغــة
أن كانــت ،شــأنها شــأن هــذا الطفــل الغريــب
األجنبيــة َّ
عــن الحــي .وليســت اللغــة العربيــة أكــر حظــا مــن اللغــة
األجنبيــة يف مثــل هــذا املوقــف حــن نســتنفر لحاميتهــا
شأن استنفار عشرية صاحب الحي لنرصته؛ إذ النرصة
والحاميــة ال تــأيت بال َح ِميَّــة والتعصــب والفظاظــة ،وإمنــا
االهتــام املتنامــي مبوضــوع كيفيــة الجــودة هــو ســبيل
القصــد املنهجــي.
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يعد الحديث عن اللغة العربية املتعرثة يف املجتمع
العــريب ســابقة خطــرة ينبغــي تداركهــا ،وهــي ظاهــرة مل
يشــهدها األوطــان العربيــة حتــى إبّــان االحتــال الــذي
حاول طمس أثر اللغة العربية من ذاكرة الثقافة العربية
اإلسالمية.
وإذا كا نــت اللغــة العربيــة يف كنــف الثقا فــة
املعلوماتيةتشــهد تراجعــا مثــرا والفتــا ،نظــرا إىل حــدة
خطورتــه ،فإننــا نخــى أن ميتــد هــذا الرتاجــع ليصبــح
مرضــا ـ لســانيا ـ مزمنــا يصعــب عالجــه .ولعــل ســبب
تخوفنا يكمن يف الفزع من التأثري السلبي عىل صياغة
أفكار جيلنا الواعد ،وعىل سلوكه املعريف واألخالقي،
ومــن أجــل ذلــك يفـ َـرض أن يكــون لــدى مؤسســاتنا
املعنيــة املبــادرة الحاســمة يف اتخــاذ مــا يلــزم بغــرض
التصــدي لهــذا الها جــس املرعــب واملخيــف عــى
مكونــات ثقافتنــا وهويتنا.ومميــزات لغتنــا التــي تنتظــر
منــا رضورة اســتخدامها االســتخدام األنجعبالوســائل
التكنولوجيــة يف تعلمهــا وطــرق االبتــكار بهــا.
ويف اعتقاد الكثري من الباحثني الرتبويني ومنظري
املعارف والعلوم أن أي شخص ال ميكنه أن يرتقي من
نقــص يف مهــارة التعبــر ،والتوســع والتمكــن منهــا ،إال
بالوصــول إىل مطلــوب اللغــة ،وقــد أثبتــت الدراســات
العلميــة أن تشــخيص اللغــة لــدى الفــرد يكمــن يف
توســع بُعــد النظــر ،ومحــو املجهــول ،وتثبيــت املعلــوم،
وتقريــب املقصــود ،برسعــة يصعــب فيهــا عــى غــر
املتعلــم ،أو املتمكــن مــن الكفايــة اللغويــة ،إدراك
األشياء ،يف حني يسهل عىل املتعلم كشف الحقائق
والتعبري عنها بيرس؛ األمر الذي يسهم يف منو معارفه
وأفــكاره يف الحيــاة العمليــة والعلميــة ،وحتــى يصبــح
موقــع اللغةعــى خريطةالثقافــة املعلوماتيــة ،واملعرفــة
العلميــة املبتكــرة.
كــا أن الكفا يــة اللغو يــة تع ـ ُّد حصا نــة لحســن
الط ّويــة ،وأنهــا ضــان مــن أي رضر يهــدد املجتمــع

ويخــل باألمــن الفكــري ـ عــى وجــه التحديــد ـ بوصفــه
ـب الجوانــب األمنيــة األخــرى ،وخالصهــا ،وخيارهــا يف
لـ ّ
شــتى املجــاالت ســواء منهــا الثقافيــة ،أو االجتامعيــة،
أو السياســية ،أو االقتصادية ،إىل غري ذلك من دعائم
املؤسســات االجتامعيــة وســندها القــوي.
ـاب أوىل الوقــوف
ومــن هــذا املنظــور يكــون مــن بـ ٍ
بحزم أمام تفيش ظاهرة لغة الشارع الهابطة املستمدة
مــن فــوىض تأثــر الثقافــة املعلوماتيةالســلبية التــي
تشــيع يف أوســاط رشيحــة عريضــة مــن مجتمعنــا ،حتــى
باتــت تدخــل األوســاط الرســمية ســواء عــر وســائل
اإلعــام ،أو يف املحافــل الرســمية ،كــا باتــت تنافــس
اللغــات األخــرى املســتعملة ،وهــي اللغــة العربيــة،
واللغــات األجنبيــة .وقــد يكــون مــن تفــي هذه الظاهرة
الغريبــة ـ ســواء عــن قصــد أو عــن غــر قصــد ـ هــو إفســاد
الــذوق اللغــوي املعهــود ،بفعــل ســياقاتها املنحرفــة
التــي يتكلــم بهــا شــبابنا برطانــة ،وبلهجــة ملتويــة ،قــد
يصعب فهمها أحيانا حتى يف املنطقة نفسها ،كونها
مركبة من معظم اللغات كاإلنجليزية ،والفرنسية ،عىل
وجــه التحديــد ،والحبــل عــى الجــرار .كل ذلــك مــن
شــأنه أن يجعــل الفــرد غــر محصــن ،مــا قــد يتســبب
يف زعزعــة الحيــاة واالســتقرار األمنــي ،أو الســيايس ،أو
االقتصــادي ،واإلرضار بالرتكيبــة االجتامعيــة والثقافيــة،
ولنــا يف ذلــك تجربــة مريــرة نعيشــها اليــوم ،ماثلــة يف
غيــاب خطــة اســراتيجية موحــدة بــن الــدول العربيــة
التي تشكو من فوىض املعلومات ،ونظم االتصاالت،
وعــدم اســتغالل املخابــر العلميــة التــي ال تتيــح إمكانيــة
التواصــل مــع اآلخــر بصــورة جيــدة ،كل ذلــك بســبب
التلــوث اللغــوي الــذي أمثــر تلوثــا فكريــا ،حــن ُرفعــت
األقــام وطويــت الصحــف ،وأحـ ِ
ـرت الوســائل غــر
املربرة التي استوجبت الخرق ،وتجاوز املعقول ،حتى
أصبــح كل واحــد منــا يف حكــم قــول الشــاعر:
ل َع ْم ُرك ما أَ ْدري وإين ألَ ْو َجلُعىل
أينا تغدو املنية أول

ومن هنا نترضع إىل مسئولينا ،مستجريين برصخة
عموريــة ،تــدوي يف أرجــاء أوطاننــا العربيــة واإلســامية،
طلبــا لنجــدة لغتناباســتثامرالثقافة املعلوماتيــة يف
مجالها العلمي ،وباسترياد التكنولوجيا بهدف توطينها
والكشــف عــن مالبســة تعزيــز اللغــة العربيــة يف ظــل
املســاعي الحثيثــة لتطــور تكنولوجيــا املعلومــات ،وإذا
كانــت التكنولوجيــا شــديدة االرتبــاط بالبحــث العلمــي
فمــن بــاب أوىل االهتــام بكيفيــة تطويــر لغتنــا التــي
لديهــا مــن القابليــة مــا يســع اســتيعابها لغــات العــامل،
ومــد الجســور بينهــا وبــن اللغــات األخــرى ،رغبــة يف
الحاجة إىل مواكبة التطور املعريف ،وتشجيع البحث
العلمــي ،حتــى نــرد ألجيالنــا الواعــدة الفرحــة املقرونــة
بالرغبة يف التواصل مع اآلخر ،وبطالقة اللسان املعربة
عــن مكنونــات صدورهــم ،ونســتنهض همتهــم لتحقيــق
وعــد املجــد الحضــاري؛ ولنــزرع فيهــم اإلميــان بلغتنــا
الجميلــة التــي تشــوهها ريــاح الشــال ،وتــرم فيهــا
النار ،ومل ترتكها هذه الرياح يف إلهاب نارها ،وتزويدها
بالحطــب ،كلــا خمــدت ،وســكن لهيبهــا؛ األمــر الــذي
أوصلنا إىل مفرتق الطرق .وكم نحن بحاجة إىل اللجوء
إىل إحــكام العقــل يف خلــق رؤيــة اســراتيجية واضحــة
املعامل لتحصني لغتنا بالرثاء املعريف والزاد العلمي؛
للمساهمة يف الحفاظ عىل سالمة التفكري السديد،
وإبعــاد لغتنــا عــن الزيــف اللغــوي الفاضــح.
أما أن يكون بعض من مسئولينا يتهربون من تحمل
مســئولياتهم القوميــة ،وال َعق َِديــة؛ النغامســهم يف غمــرة
الحيــاة السياســية ،أو بدوافــع أخــرى مجهولــة الهويــة،
فــإن ذلــك مــا يدعــو إىل الدهشــة ،خاصــة عندمــا نجــد
يف اعتذاراتهــم مــن طلــب نجــدة اللغــة العربيــة ،قولهــم
أن هنــاك أولويــات اجتامعيــة ،أو سياســية ،أو أمنيــة،
أو مــا شــابه ذلــك ،وأكــر مــن هــذا وذاك قــد يكــون
التهرب بدعاوى واهية ،مفادها أن لغتنا مل تعد قادرة
عــى مواكبــة العــر ،أو لعــدم توافرهــا عــى الــروط
املتامشية مع االبتكارات العلمية ،والثقافة املعلوماتية
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(! ،)...ولعــل يف هــذا “عــذرا أقبــح مــن ذنــب” وكأننــا
بهــم يعالجــون بالخطــأ خطــأ أكــر منــه ،بعــد أن طغــى بهــم
َد ُم ُهــم إىل التشــدق بالوهــم ،عــى حســاب املصلحــة
القوميــة ،واعتقــادا منهــم أن تقربهــم مــن اآلخــر شــفاعة
لهــم ،ويف هــذه الحــال نعتقــد جازمــن أن كل مــن يحكــم
عــى عجــز اللغــة العربيــة يف عــدم اســتيعابهاالثقافة
املعلوماتيــة ،ومســتجدات الحيــاة واملعــارف ،فــإن
نظــره قــارص إىل حــد بعيــد؛ إذ العجــز والقصــور ليــس
يف اللغــة ولكــن يف أصحــاب اللغــة؛ألن اللغــة بأهلهــا،
متــوت مبوتهــم وتحيــا بحياتهم.ونحــن الذيــن نقــدم الـ َّزاد
للغــة ،وليســت اللغــة هــي التــي تقــدم لنــا ال َّزاد.والحــال
أنالقض َّيــة قض َّيــة أصحــاب اللغــة ،ومــن ثــم فــإن املســألة
العرب وجموده ،كونه تعود عىل
هي يف جفاف العقل
ِ
التَّعامل ،واستسهال األمور بالالمباالة ،واالكرتاث بالعلم
واملعرفة ،وهو ما أفْ َق َدنَا الرضا يف كل يشء ،و ُو ِ
ض ْع َنا
وراء تجاهــل مطالــب التــزود بتكنولوجيــا املعلومــات
واملعارف ،حتى ظننا أننا جهالء فعال ،مع أن الحقيقة
غــر ذلــك عــى وجــه اإلطــاق.

محورية اللغة يف منظومة تكنولوجيا
املعلومات

كرث الحديث يف اآلونة األخرية عن مكانة اللغة العربية
يف ظــل منظومــة تكنولوجيــا املعلومــات ،كــا يكــر
الحديــث عــن دورهــا املعــريف يف ظــل العوملــة ،وهــل
حقيقــة مــا يــروج مــن أن دور اللغــة العربيــة ينحــر يف
امتــداد مســرتها املعنويــة واألخالقيــة؟وإىل أي مــدى
تكــون أقــرب مــن العلــوم اإلنســانية ،وأبعــد مــا تكــون مــن
العلــوم الدقيقــة وتكنولوجيــا املعلومــات ،أو الثقافــة
املعلوماتيــة.
ويبــدو أن أهميــة التســاؤل عــن مكانــة اللغــة العربيــة
مرشوعــة ،ومشــفوعة ،بتحرسنــا عــى دورهــا ،وتلهفنــا
عــى مجدهــا ،بعــد أن كان لهــا موقــع الصــدارة يف يــوم
الفتوحــات ،مبــا أتيــح لهــا مــن دور فاعــل يف الوجــود
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الحضــاري.
وإن الحديــث عــن اللغــة العربيــة بهــذه الطروحــات
يقودنــا إىل الحديــث عــن املعرفــة بوجــه عــام ،ويف حــال
إمــكان ربــط العالقــة بــن الــدور املنــوط بهــا والرغبــة يف
النهوض بالحركة العلمية ،نصل إىل أن اللغة العربية ال
تشكل الواجهة الحقيقية ملسار االكتشافات العلمية،
وهــذا يجرنــا إىل عــدم وجــود منــاخ علمــي ،ناهيــك عــن
وجود عوامل من شأنها أن تسهم يف يشء اسمه “علم”
يف املعمــورة العربيــة .ولكــن ،أيــن الخطــأ هنــا؟يف اللغــة
أن
أم يف راعــي هــذه اللغــة؟ ذلــك أن مرتكــزات العلــم ـ َّ
كان موقعه ـ بحاجة إىل مبادرة وإىل سياسات مسئولة
وحكيمة ،وتبقى اللغة هي الوسيلة لتنفيذ ما تستوجبه
هذه األحكام والسياسات إلمكان بلوغ مرامي الكشف
العلمي ،والوصول إىل تحقيق أهدافه النبيلة ،وال غرو
أن يكــون هــذا عزيــز املــرام يف حــال وجــود سياســة لغويــة
مدروســة ،وأملنــا يف ذلــك كبــر ،ولكــن:
عىل قَ ْدر أَ ْهلِ الع ْزم تأيت العزائِ ُم
وتأيت عىل قدر الكرام املكارم
ويف خضــم الرها نــات املزا ِيــدة [بكــر اليــاء]
للذهاب بلغة ما إىل أبعد من الثانية يف اكتشافاتها،
أو تقربهــا مــن اللغــة اإلنجليزيــة التــي أصبحــت تهيمــن
عــى العــامل ،بوصفهــا اللغــة النمــوذج عــى مختلــف
مســتويات الحيــاة العاد يــة ،ناهيــك عــن مســتوى
تكنولوجيــا املعلومــات ،يف ظــل هــذا اإلشــكال أصبــح
مــن املســلامت أن اللغــة العربيــة إذا مل توا كــب
االكتشــافات العلميــة فــإن ا ســتمرار بقائهــا مرهــون
بعزميــة أهلهــا ،وبإســهامهم يف صنــع مقومــات األلفيــة
الثالثــة ،وعواملهــا التــي بهــا تقــوم ،وإن أبقيناهــا عــى
عهدهــا ،ومل نســهم يف تفعيلهــا بحســب مســتجدات
العــر ،فــإن أدوارهــا ووظائفهــا ســتتضاءل ،وتركــح إىل
ركــن عديــم الجــدوى ،وأكــر مــن ذلــك قــد نتســبب
يف تحجيمهــا ،وتلجيمهــا عــى الرغــم مــن حاميتهــا مــن

القــرآن ،ووقايتهــا مــن املرجعيــة الحضاريــة ،أو تتقاعــس
همتنا ،وتتهاون قدرتنا ،وتقرص إرادتنا ،فنسهم ـ بوعي
أو مــن دون وعــي منــا ـ يف موتهــا عــى حــد مــا قالــه
أدونيــس “ورغــم أن القــرآن الكريــم يحفظهــا ،إال أن عــدم
الجديــة يف قــراءة القــرآن ،يجعــل مــوت اللغةالعربيــة
فرضيــة يجــب النظــر فيهــا ،2مــن هــذا املنظــور يجــب
التأمــل بجديــة يف مصــر لغتنــا التــي متثــل هويتنــا أمــام
الزحــف الجــارف ،والســيل الكاســح ملظاهــر العوملــة،
حيــث أجمــع جــل الباحثــن يف مختلــف أنحــاء العــامل
أن عوملــة الثقافــة ،وتربــع اللغــة اإلنجليزيــة عــى رأس
قامئــة اللغــات العامليــة يعــد أكــر خطــورة عــى اللغــات
الوطنيــة مــن الغــزو االســتعامري عــى األوطــان ،وذلــك
مــن خــال إضعــاف هويتهــا ،وســلخها مــن شــخصيتها؛
األمــر الــذي ينعكــس ســلبا عــى بنــاء ثقافــة الناشــئة،
وخلخلــة هويتهــم العربيــة اإلســامية.
وقــد يبــدوا للــرايئ أن هنــاك اهتاممــا متزايــدا مــن
قبــل املعنيــن ،يف املؤسســات ،بشــأن تنميــة اللغــة
العربيــة يف الوطــن العــريب ،غــر أن هــذا االهتــام يف
خلفيته ـ بحسب منطق الالمقول ـ يبدو َه َر ًما معكوسا،
أو يف شكل هنديس مخروط ،قاعدته مستديرة تعكس
اإلحاطــة املركزيــة يف جوهرهــا مبوضــوع التعريــب ،يف
حــن تعكــس نهايــة هــذا املخــروط نقطــة رأســية ضيقــة،
تعكــس نتيجـ ًة مقصــودة ،عدميــة األهميــة ،ومف ّرغــة مــن
مثينهــا النفيــس ،ومــن معدنهــا ،ووضعــت موضــع عنــق
الزجاجــة ،فأريــد لهــا أن يكــون مــن مثارهــا التعريــب،
وتحويلــه إىل “ جعجعــة بــا طحــن” ومل نجــن مــن هــذا
الطحــن غــر اإلحباطــات واالنتكاســات ،ومل نجــد مــا
يشــفع لنــا غــر البــكاء عــى “ ليالنــا “ ُم ـ ْذ كانــت مجــد
الشــعر العــريب ،ورمــز القافــة العربيــة التليــدة.
لقــد بــدأت ظاهــرة العوملــة تؤثــر تأثــرا ســلبيا يف
جميــع املجــاالت ،بخا صــة مــا يتعلــق بالثقا فــة يف
مضامينهــا وأهدافهــا ،وعالقــة ذلــك باللغــة القامئــة
عــى أجــواء هــذه الثقافــة التــي أصبحــت ممسوســة

ِ
واملفســدة
بخروقــات العوملــة املم ِّوهــة للحقا ئــق،
للمرجعيات “ ،وإذا كانت العوملة االقتصادية واضحة
كل الوضــوح ،فــإن العوملــة الثقافيــة ـ عــى العكــس مــن
ذلــك ـ ليســت بنفــس وضــوح العوملــة االقتصاديــة .كــا
أنه إذا كانت العوملة االقتصادية تبدو للبعض مكتملة
عــى أرض الواقــع ،والعــامل أوشــك أن يكــون معلومــا
عوملــة اقتصاديــة كاملــة ،فــإن العوملــة الثقافيــة ليســت
بنفــس القــدر مــن االكتــال” 3 ،نظــرا إىل مــا ينتابهــا مــن
شكوك يف محاولة الهيمنة عىل العامل ،كونها موضع
الريبــة والقلــق واالضطــراب.
ويعتقــد أنصــار هــوس العوملــة مــن بنــي جلدتنــا ـ
ال َع َق َقــة ـ أن للغــة العربيــة إخفاقــات كثــرة منهــا:
•زوال صفة ثبات اللغة العربية أمام اللغات الحية.
•انتفــاء القيمــة الجوهريــة للغــة العربيــة يف ظــل
العو ملــة.
•عقــم الثقافــة العربيــة ال يشــجع عــى تبنــي اللغــة
العربيــة وإحيائهــا.
•انقطــاع الثقا فــة العربيــة عــن دوران الركــب
الحضــاري ،فانقطــع بهــا حبــل التوا صــل.
•عجز الوعي العريب عن متثّل روح العرص والدخول
يف األلفية الثالثة.
•عــدم اإلســهام يف مــروع الحدا ثــة وانبتــات
التوا صــل مــع مــا بعــد الحدا ثــة.
أمــام كل هــذه املثبطــات ـ وغريهــا كثــر ،لكفايــة مــا
ذكرنــا ـ يبــدو عــى أنصــار النمــوذج الغــريب ،يف َح ْرفيتــه،
الرغبــة منهــم يف إلحــاق ثقافتنــا بالغــرب ،متناســن أن
الغرب ال يعرتف بغري ذاته ،وكل ما يصب يف اهتاممه
باآلخر ال يخدم إال مصالحه ،يف وقت كان منارصوهم
“ملكيــن أكــر مــن امللــك” ،ومهــا تنطعــوا يف لغــة
اآلخــر ،أو تراطنــوا ،لــن يكونــوا إال أداة طيعــة ملحاولــة
تدجــن ثقافتنــا وترويــض وجودنــا ،وقــد أصبــح هــؤالء
األنصــار بيــادق لعبــة شــطرنج يف أيـ ٍـد متقنــة .لذلــك
نعتقــد أن ســبب مشــاكل أمتنــا العربيــة ،وتخلفنــا،
جملة كرياال
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وتراجــع لغتنــا ،وحضارتنــا هــو تعصــب هــؤالء لثقافــة
اآلخــر وارتباطهــم بــه ارتبــاط اللحــم بالعظــم ،ســواء يف
أثنــاء حقبــة وجــود املســتعمر يف أوطاننــا ،أو عندمــا
خرجــوا ،بعــد تفطنهــم أن بقاءهــم يف هــذه األوطــان ال
يخــدم مصالحهــم بالقــدر الــذي يخدمهــا وهــم خارجــه،
عــى نحــو مــا قالــه جــاك بــرك حــن نصــح فرنســا “ :إذا
أردتــم أن تبقــوا يف الجزائــر فاخرجــوا منهــا “ وال أدري
هــل مبقــدور عــريب واحــد أن يــرف وجهــه عــن هــذه
املقولــة يف تطابقهــا مــع بعــض الرشائــح يف مجتمعاتنــا
مــن الذيــن اســتق َووا أبريــاء الذمــة ،ســواء يف الجزائــر أو
يف باقي الدول العربية التي رزحت تحت وطأة حروب
االســتعامر ،ووهنــت بــداء االســتغالل.
وإذا أريــد للغــة العربيــة أن تكــون غريبــة يف أوطانهــا
فبفعــل حــدة املدافعــن عــن اللغــة األجنبيــة ،بوصفهــا
لغــة وظيفيــة متــارس يف مواضــع عمليــة ميــرة مثــل
الســرورة العلميــة ،واالقتصاديــة ،واإلداريــة ،مامرســة
فعالــة ،يف حــن هــم يف واقــع األمــر إمنــا يدافعــون عــن
ضامن تعزيزهم ،والتحكم يف التدبر والتدبري ،مفضلني
مصالحهــم الشــخصية عــى معــزة الهويــة .مــن هنــا جــاء
رد فعــل الجيــل الناشــئ ،الــذي كنــا نراهــن بــه عــى
الوعــد الناجــع ،ســلبيا مــن دون وعــي منــه بإدخــال لغــة
ـ أو باألحــرى لهجــة ـ ثالثــة جعلــت مــن حديــث الشــارع،
وحديــث الســوق ،وحديــث عامــة النــاس معجــا لــه،
يســتقي مــن هــذا الحديــث املائــج فيــض اصطالحــات
هــذه اللغــة العفنــة التــي دبّــت ونَ َــت بشــكل الفــت،
وجالب للنظر ،ودا ٍع للحرية ،حتى أصبحت دارجة يف
املؤسســات التعليميــة ،ووســائل اإلعــام ،والالفتــات،
والتظاهــرات ،عــى الرغــم مــن كونهــا هجينــة وســاقطة،
وكأن اللغــة العربيــة أصبحــت يف خــر كان ،ومل تعــد
تفي بالغرض ،وتجاوزتها األحداث بحسب تصور هؤالء
امله ّجنة ،وبسلوكهم الهجني ،ولسانهم املعتل ،ولعل
يف قــول الشــاعر مــا ينطبــق عليهــم:
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ُسابق يف َحلْبة ال ِع ِّز ذا ال ِعلمفام
ال ت ْ
للهجني شأ ُن الجوا ِد
إن التعصب للغة األجنبية ،بدافع مسايرة العوملة
ومشــتقاتها مــن الوســائل املدمــرة للهويــة الوطنيــة ـ
حيثــا كانــت ـ يف جميــع أنحــاء املعمــورة ،مــن شــأنه
يضعــف لغتنــا التــي صمــدت يف وجــه كل املؤامــرات
عــر العصــور ،وإذا كان دعــاة التعصــب منطلقــن مــن
قناعة أن اللغة األجنبية لغة وظيفية يف مجال التداول
الســليم للمعرفــة والعلــوم ،فــإن الدراســات العلميــة،
والتجارب الجادة ،واملســتخلِصة لنتائج نفعية ،وقدرة
متبرصة ،أثبتت أن محركات البحث يف الثورة املعرفية
تقبــل أي لغــة يــراد لهــا الحيــاة ،وأن آليــة هــذه املحـ ِّركات
يف يــد أصحابهــا ،وليســت يف اللغــة ،ويف مثــل هــذه
الحال ماذا يفعل اللسان إذا كانت الجثة هامدة .ولنا
يف ذلــك أمثلــة عديــدة ـ كــا ســيأيت الحديــث تباعــا
عــن بعــض اللغــات ذات األقليــات ،وأثبتــت وجودهــا
علــا وعمــا ـ مثــل اللغــة الفنلند يــة ،والدمناركيــة،
والعربية التي أصبحت بني عشية وضحاها لغة نووية.
والقامئــة طويلــة ،عريضــة ،مــن اللغــات التــي تَ كــن
أصحابهــا مــن تطويعهــا وتفعيلهــا ،كونهــم تبنــوا سياســة
لغويــة حكيمــة ،شــأن الحكمــة القدميــة التــي أطلقهــا
الفيلســوف الصينــي “ كونفوشــيوس “ عندمــا دعــا إىل
تهذيــب اللغــة وتنقيحهــا حتــى تســهم يف وضــوح األمــور
وجالئهــا ،كونهــا مصــدر الصــواب يف كل يشء ،بعــد
أن ســئل عـ ّـا ي ـ ّود أن يفعلــه إذا حكــم البــاد .فأطــرق
أصحـ ُـح أســاء األشــياء.
كونفشــيوس لحظــة ،ثــم قــالّ :
ومــا عالقــة تصحيــح األســاء بالحكــم الصالــح؟! أجــاب
كونفشــيوس :عندمــا تكــون أســاء األشــياء مغلوطــة
يصبــح ا لــكالم غــر صحيــح ،وعند مــا يصبــح ا لــكالم
غــر صحيــح ال يجــري العمــل بشــكل صحيــح ،وعندمــا
ال يجــري العمــل بشــكل صحيــح يُصــاب بالــرر كيــان
املجتمــع ،وعندمــا يُصــاب بالــرر كيــان املجتمــع ال

تعــود العقوبــات تناســب الجرائــم ،وعندمــا ال تناســب
العقوبــات الجرائــم ال يعــرف النــاس مــا يفعلــون .4ولعــل
يف رسالة كونفوشيوس ما يفيد األهمية القصوى التي
ميكــن أن تكــون عليــه اللغــة يف تســمية األشــياء بشــكل
صحيــح عــن طريــق اللغــة ،وهــذا ليــس أمــرا هينــا يف حق
مســتقبل أجيالنــا وهويتنــا.
إننــا بحا جــة إىل سياســات مســئولة ،وشــجاعة،
وحكيمــة ،لجعــل اللغــة العربيــة ناصيــة اهتامماتنــا،
وذوقنــا الســليم ،حتــى ال تتأثــر باللهجــات يف محيــط
اســتعاملها ،كــا نجعــل منهــا لغــة تســهم يف توطــن
العلــوم واملعــارف الجد يــدة ،ويف هــذا مــا يشــكل
مدخــا لثــورة “ فكريــة عــى مــن يــرون عــى اختصــار
اللغــة والبحــث اللغــوي يف النحــو والــرف ،واختصــار
النحو يف اإلعراب ،وتجريد اللغة من جوهرها الثقايف
واملعــريف ،وجعلهــا وعــاء فارغــا بــا محتــوى .واللغــة
أخطــر مــن أن تــرك لعلــاء النحــو وأســاتذته وحدهــم،
وأكــر مــن أن تحــر يف هــذا االطــار الضيــق الــذي ال
يتنــاول الغايــات والوســائل ومســتويات اللغــة :فصحــى
5
وعاميــة ،واللغــة والعلــم ,واللغــة يف عــر العوملــة.
واللغــة بهــذا الشــكل مســئولية السيا ســة الحكيمــة
قبــل أن تكــون مســئولية الجميــع بخــاص املدرســة التــي
ينســب إليها فشــل إتقان اللغة عىل الرغم من تحملها
جــزءا كبــرا مــن هــذا الفشــل.

محورية اللغة عىل خريطة املعرفة

ري من الثورات ـ قبيل انثناء نهاية القرن
لقد أحدثت كث ٌ
العرشيــن ،وبدايــة األلفيــة الثالثــة ـ تغيــرات جذريــة
يف تقنيــة صنا عــة املعلومــة املعرفيــة ،منهــا عــى
ســبيل املثــال ،ال الحــر ،ثــورة االتصــال [ مبــا فيهــا
ثــورة امليديــا] والثــورة الرقميــة ،وثــورة الجينــات ،وثــورة
الشــيفرات الوراثيــة ،واخــراق الزمــن ،وابتــاع الضــوء،
وغــزو الفضــاء ،إىل غــر ذلــك مــن الثــورات التــي تَغيــب
عنهــا أي مــروع عــريب يســعى إىل االندمــاج يف هــذه

الثــورات ،أو اإلســهام يف بلورتهــا؛ األمــر الــذي جعــل
األمة العربية ـ بخاصة ونحن عىل إطاللة األلفية الثالثة
ـ تعيــش يف ركــح زاويــة حــادة ،يف انتظــار زحزحتنــا إىل
الهامــش لتكــون خــارج الح ـ َدث.
وإذا كان مركــز العــامل يتحــول بدراســة محكمــة،
وبــرؤى اســراتيجية ،إىل هــذه الثــورات املعرفيــة ،فإننــا
نــأىب الخــوض يف تجربــة املشــاركة يف صنــع هــذه
الثــورات ،وكأننــا ال نشــعر بقيمــة فعلهــا املنجــز إال
باســتهالك نتائجهــا ،ومــا تحتويــه مــن مضامــن ،تصلنــا
بســهولة ويــر ،ومــن دون عنــاء يذكــر .وقــد ســاعد عــى
تأخرنــا ،يف جميــع املجــاالت ،إهاملنــا لغتنــا ،وعــدم
معرفــة الرتويــج لهــا لقصــور التفكــر ،واإلصابــة مبــرض
التعــامل ،واهتــام العقــل العــريب بالشــيئية ،وذهــان
الســهولة ،حينام يبادر إىل حل إشــكال صعب فيخ ِّربه
لعدم معرفته بالطرق السليمة لحل هذه اإلشكالية ،أو
هذيان االستحالة ـ عىل حد رأي مالك بن نبي ـ عندما
نــرى “ األمــور مســتحيلة ،ونقــف أمامهــا عاجزيــن ،وهــي
يف الحقيقة غري ذلك لعدم متكننا من أدائها ،لفقده
الوســائل التعبرييــة واملنهجيــة ،والكفايــة القــادرة عــى
حلهــا ،أضــف إىل ذلــك اعتــاد التجــارب الفارغــة مــن
أي محتــوى فكــري.
ويف خضــم هــذه األجــواء املعطوبــة ال ســبيل إىل
النهــوض باللغــة العربيــة مــا مل نحســم طــرق تدريســها،
واالهتامم بها يف جميع املؤسسات حتى تصبح آهلة
للتعايــش مــع األلفيــة الثالثــة ،وتصبــح قابلــة للــرف مــع
الثورات املعرفية والرقائق اإللكرتونية ،واالبتعاد بها عن
االنفصــال الفكــري املفــروض عنــا ،ومنــا ،يف الخارطــة
العربيــة ،وجعــل الخطــاب ســائدا يف جميــع مرامــي
الحيــاة باللغــة األجنبيــة ،مــن أدىن مســتويات التوظيــف
إىل أعىل هرمه .ولعل هذا ما جعلنا محارصين بقيود
لغــات اآلخــر ،وذلــك نتيجــة تراكــم قــرون مــن االبتعــاد عــن
وظيفة اللغة العربية واملعرفة النافعة ،والعمل الجاد؛
لذلــك أصبحــت األمــة العربيــة ـ كــا جــاء يف رأي مالــك
جملة كرياال
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بن نبي ـ “ كالفارس الذي أفلت الركاب من بني قدميه
ومل يســرده بعــد ،فهــو يحــاول أن يســتعيد توازنــه”6.
والحقيقة أن التحديات التي تعيشها اللغة العربية
ال تقتــر عــى كيانهــا فحســب ،بقــدر مــا متــس ،هــذه
التحديات ،كيان املجتمع العريب برمته ،خاصة ونحن
نعيــش حالــة الشــغف باالقتــداء باآلخــر [ الغالــب ] يف
جميــع مواصفاتــه ،متناســن مقولــة ابــن خلــدون ”:أن
األمــة إذا غلبــت ،وصــارت يف ملــك غريهــا أرسع إليهــا
الفنــاء”  .7وكذلــك بعــد أن يفقــد املجتمــع فعاليتــه
ـت الصلــة بينــه وبــن لغتــه ،وبــن أفــكاره
عندمــا تَنبـ ُّ
املطبوعــة وأفــكاره املوضوعــة.
ومن هذا املنظور استوجب األمر منا ترسيخ حب
لغــة أحالمنــا ،وارتبــاط روحنــا بهــا ،وهــذا يف تقديرنــا
أهــم عامــل ،واألكــر أهميــة ،يف بنــاء شــخصيتنا .ولكــن،
كيــف الســبيل إىل ذلــك؟ ثــم كيــف الســبيل إىل تطويــر
اللغــة العربيــة يف ظــل اكتســاح ج َّرافــة اللغــة اإلنجليزيــة
بقيــة اللغــات التــي يــراد لهــا االســتخذاء؟ وكيــف يــرىض
ذووهــا الخنــوع والــذل ،ويخضعــون لآلخــر وإضعــاف
شخصيتهم؟ وقبل ذلك ما هي محركات تفعيل اللغة
العربيــة يف ظــل العوملــة ،وتكنولوجيــا املعلومــات؟
لعــل أ هــم محــرك هــو التحصيــل املعــريف،
والتحصــن الثقــايف املرتامــي ،مــع العلــم أن املعرفــة
تضمــن لإلنســان مجمو عــة محــركات ،مــن أهمهــا:
•الزاد العلمي ،وكل ما يُستخلَص من أنواع املعرفة.
•قدرة االستيعاب.
•اكتســاب الخــرة ،مــن عوا ئــد املهــارة اللغو يــة،
ومــن االســتنتاج والتعمــق يف التحليــل ،والتبــر
يف التفكــر.
•القدرة عىل الرتكيز.
•رفــع املســتوى الســلويك واألخالقــي الــذي مــن
شــأنه أن يســهم يف التفرقــة بــن الصــواب والخطــأ.
•تعزيز املهارة.
•تنمية القدرة الذهنية.
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•ارتفاع مستوى أداب الجودة.
•تثمــن القيمــة ،كونهــا الســبيل إىل معرفــة الصالــح
مــن الطالــح ،ومــن يضلــل املعرفــة فــا ســبيل لــه إال
العنــف ،وهــو الحاصــل يف نســقنا الثقــايف.
ومــن الثوا بــت يف الدرا ســات العلميــة أن أيــة
معالجــة للتنميــة البرشيــة ال تفلــح مــن دون التعامــل
معهــا ضمــن ســياق تفتــح عقــول الناشــئة عــى العمــل
املعــريف .وبنــور املعرفــة ،مــن مهــارة اللغــة ،يحصــل
منــه نــور اليقــن ،وبحصــول ذلــك النــور تتضــح الحقائــق
واألمــور ،أضــف إىل ذلــك أن إثــارة الوعــي بــدور اللغــة،
ومــا ينتــج مــن مثارهــا ،تُ ِّكــن القــو َة املتض َّمن ـ َة يف
القــول .وبســامة اللســان نضمــن ،نســبيا ،العــدل
االجتامعي ،ونرش القيم الفاضلة ،وكرثة طلب املودة.
ولــو افرتضنــا الطــرح العكــي ،فليــس لنــا إال النظــر يف
املرآة العاكسة ملا يحدث ملجتمعاتنا العربية ،بخاصة
التــي خا ضــت تجربــة التغيــر تحــت مســمى الربيــع
العــريب ،حيــث تدفــع الثمــن غاليــا ،عــى الرغــم مــن أن
أصداءهــا مــا زالــت كلْ َمــى ،وأوجاعهــا أ ْد َمــى؛ كل ذلــك
الــرر ناجــم مــن أن إهــال الوعــي املعــريف ،والتشــبع
باملعلومــة املســمومة ،يــؤدي بالــرورة إىل انغــاق
األفــق وانســداد الرؤيــة ،وحــر البصــرة يف خانــة ضيقــة
بتوجيــه مــن الجهــل إىل العنــف ،وكل مــا يــدور يف فلكــه
مــن ارتــدادات جارحــة .ولعــل املحصلــة مــن وراء هــذا
اإلهــال أننــا جعلنــا مــن براعمنــا عصافــر خشــبية ال
تقــوى عــى الطــران ،ألن التلميــذ يف مدارســنا مل يــزود
باللغــة التــي متكنــه مــن التحصيــل العلمــي والتحصــن
الثقــايف ،والتحليــق يف اإلبــداع ،واإلمســاك بالريشــة
الفنيــة ،عــوض اإلمســاك بالعصــا ـ اآل لــة ـ الفتا كــة؛
لــذا فهــو ـ بحســب رأي أحــد الباحثــن ـ أشــبه مــا يكــون
بالطائــر الخشــبي العاجــز عــن الحركــة ،أو الطائــر الجــارح
املســلوب الــروح واإلرادة .فــا الــذي حــول طيورنــا
الجميلــة إىل طيــور خشــبية ،أو طيــور جارحــة؟
إن السياسة التعليمية بحاجة إىل رؤية اسرتاتيجية

حكيمــة ترعــى مصلحــة الهو يــة قبــل مصلحــة الحيــاة
اليوميــة االســتهالكية يف جميــع مكوناتهــا؛ ألن هــذا
الهــدف ـ املتبــع حتــى اآلن ـ ال يقــوم عــى برهنــة الــيء
مبســببه ،وال يُ ِ
خضــع املتلقــي للمالحظــة التحليليــة ،أو
الداعيــة إىل التبــر بالقــدر الــكايف ،وإذا كنــا نعــرف
بجهــود القامئــن عــى منظومتنــا الرتبويــة ،وإذا كنــا نقــر
بصعوبــة التحكــم يف العــدد املتزايــد يف الصفــوف،
وإذا كنــا نعــرف بوجــود خطــط منهجيــة جيــدة .إذا كنــا
نعرتف بهذا وغريه كثري من جهود املعنيني باألمر ،فإن
ذلك ال يكفي ما مل تحص الجهود بطرق منهجية ،أكرث
رصامــة ،أو كــا قــال الفيلســوف ديــكارت ”:ال يكفــي أن
يكــون لديــك فكــر جيــد ،ولكــن املهــم أن يطبــق جيــدا”.
فكيــف لنــا أن نطبــق فكرنــا جيدا؟وقبــل ذلــك كيــف
لنــا أن نقــرب لغتنــا مــن هــذا الفكــر الجيــد ،واإلبــداع
العلمــي ،الكشــفي؟
منــذ البدا يــة نعــرف أن لغتنــا العربيــة تصــارع
املــواراة ،وتعــارك األشــباح ،وتقــاوم التحــدي ،وتجابــه
الظُّلمــة التــي تتخفــى بتالويــن وأصقــاع مــن رصاعــات،
وتحــوالت ســوداوية املســوغات يف نتائجهــا .وهــذا
مــا مل يستســغه الخطــاب الوطنــي الغيــور عــى لغتــه
العربيــة التــي متثلــه ،كــون تلــك املســوغات فتحــت
مجراهــا عــى التحايــل ،والتشــويه ،والزيــف .والحــال أن
اللغــة العربيــة يف ظــل رصاعــات دون كيشــوتDon
 Quijoteبحاجــة إىل سياســة رشــيدة ،وقــرار حــازم
التخــاذ مــا يلــزم ،حتــى نرقــى بلغتنــا إىل مصــاف الرقــي
الحضــاري .ومــا مل نحــل مشــكل لغتنــا املعــرة عــن
هويتنــا لــن نصــل مهــا ســلكنا مــن ســبل.
ولعــل مــا يدعــو إىل الحــرة والدهشــة ،وهــذا مــا
ننتظــر اإلجابــة عنــه مــن الحاقديــن عــى اللغــة العربيــة،
هو :كيف تناغمت بعض اللغات التي كانت ميتة مع
متطلبــات العــر ،مثــل اللغــة األرديــة ،واللغــة الرتكيــة
التــي اســتبدلت حروفهــا يف عهــد أتاتــورك [  1881ـ
 ] 1938الــذي أراد لهــا أن تنافــس اللغــة األوروبيــة ،أو

تلــك اللغــات التــي انتعشــت بذويهــا ،ونهضــوا بهــا،
ولنــا يف ذلــك أمثلــة كثــرة تفــوق كل حــر نذكــر منهــا:
•اللغــة الصينيــة املتناغمــة مــع متطلبــات العوملــة،
وأصبحــت تهــدد الغــرب يف عقــر داره مبنتوجاتهــا
املنافســة لصناعــة الغــرب املتميــزة.
•اللغــة األرديــة التــي أصبــح لهــا تأثــر عــى اللغــة
الهنديــة عــى عراقتها.كــا أن حروفهــا مقتبســة مــن
الحرف العريب ،وهي اللغة الرســمية يف باكســتان
مبســوغاتها النوويــة.
•اللغــة الكوريــة املســاة ب ـ “ الهانكــول “ ويعــود
تأ ســيس حروفهــا إىل العــامل اللغــوي “ جــو
شــيجيونج” ( ،)1913ولهــا مــا لهــا يف الســاحة
التكنولوجيــة اليــوم.
•اللغــة الفارســية التــي أصبحــت لغــة نوويــة ،وتنــاور
الغــرب يف تقنياتــه العلميــة ،بعــد أن باتــت تقــض
مضجعــه وتؤرقــه ،وتهــدد العــامل يف نظــر الغــرب.
•اللغــة الفنلنديــة التــي يبلــغ عــدد ســكانها خمســة
ماليــن نســمة وجعلــوا مــن لغتهــم لغــة صناعيــة،
حتــى أصبــح يتباهــى كل فــرد يف العــامل باقتنائــه
هاتــف نوكيــا املصنــع يف فنلنــدا ،ناهيــك عــن
صناعات متنوعة تُستخلَص من هذه اللغة ،عىل
الرغــم مــن قلــة املتحدثــن بهــا.
•اللغــة الدامناركيــة :والتــي ال يزيــد ســكانها عــن
خمســة ماليــن نســمة ،متيــزوا بصنا عــة األلبــان
ومشــتقاتها التــي ال تســتغني عنهــا أي مائــدة يف
العــامل ســواء أكانــت عاليــة الحســب واملقــام ،أو
قليلــة الخــر وميســورة الحــال.
ـن وواضــح ،وال أحــد
•اللغــة العربيــة :وهــي مثــال بـ ِّ
يتغا فــل عــن تار يــخ إحيائهــا ،ومــدى دورهــا يف
التكنولوجية النووية ،ويحرضين هنا قول “ إفيالرنر،
الناطــق باســم عضــو الكنيســت ”:ال يوجــد عنــدي
أي شك بأن املجتمع االرسائييل إذا أراد الحفاظ
عــى طابعــه اليهــودي عليــه أن يعــزز منزلةاللغــة
جملة كرياال
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العربية “ .وأكد الرنر لوكالة فرانس برس ”:كمجتمع
ودولة ،فإن اللغة العربيةتشكل استمرارية لساللة
أجيــال بــدأت قبــل اآلالف مــن الســنني”  .8ومــن
دوافــع غــرة اليهــود عــى لغتهــم مــا ذكرتــه صحيفــة
“معاريف”الناطقــة بالعربيــة ”:أن الكنيســت وافــق
مبدئيــا عــى مــروع قا نــون يطا لــب بالكتا بــة
علىالواجهــات ،أو الفتــات املتاجــر ،باللغــة العربيــة
الواضحــة ،وإال فــان الرخــص ستســحب مناملتاجــر
واملطاعــم وأصحــاب املؤسســات التــي تخالــف
هــذه التعليــات” .وأضا فــت “معار يــف”:أن”
الكنيســت يعــارض كتابــة الالفتــات باإلنجليزيــة “،
ويهــدد بســحب تراخيــص االعــال املخالفــة”.9
أمــام هــذه الصــور املعــرة ،والدالــة ،عــن قتامــة
الوضع عندنا يف الوطن العريب ،أليس من حق براعمنا
أن تح ِّمــل مســئويل الوطــن العــريب وزر مــا آلــت إليــه
العربيــة ،ومــن تضليــل مكانتهــا ،والــدور املنــوط بهــا؟.
ثــم ،أيــن هــو دور املؤسســات املدنيــة منــذ أنشــئت،
وحيثــا كانــت؟ أم أن دورهــا منحــر فقــط يف تعزيــز
مكانتهــا يف البحــث عــن املناصــب العليــا؟ متناســية
دورهــا يف الحفــاظ عــى ثوابــت األمــة ،واللغــة الوطنيــة
هــي أحــد هــذه الثوابــت املعــرة عــن هويتنــا .وإذا
كانــت قناعتهــم بــأن اللغــة األجنبيــة هــي الحــل األمثــل
ملســتقبلنا ،فــا الــذي فعلــوه منــذ كانــوا يدافعــون
عنهــا؟ ومــاذا قدمــت هــذه اللغــة للمســتقبل الــذي
كان قبــل خمســن ســنة أ َوانــا ملســتقبل مرشئــب؟أم أن
لــكل يشء أوانــه املخيَّــب؟ ومتــى يحــن هــذا األوان؟
والحبل عىل الجرار يف انتظار هذا األوان الزاهي الذي
يــرزح تحــت رحمــة حــرف الســن للتســويف املوعــود،
وتعهداتــه التــي قــد تــأيت أو ال تــأيت ،بعــد أن كان آباؤنــا
ينظــرون إىل املســتقبل وكأنــه يف متناولهــم ،أو عــى
األقــل يف متنــاول أبنائهــم .فــا التســويف أجــاد [ أي
أىت بالجديــد] ،وال األوان أفــاد ،وال املســتقبل ازدهــر،
وال ارشأبــت إليــه اآلفــاق ،وال أفــاد يشء يف أوانــه ،وال
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يف غــر أوانــه ،وتهنــا وتاهــت بنــا الســبيل بــن األوان
والهــوان ،فأصبحنــا يف موضــع هـ ْونٍ عــى هـ ْونٍ  ،وليتهــا
دار لقــان بقيــت عــى حالهــا ،بــل عــى العكــس مــن
ذلــك أ ِريـ َد لنــا أن نرتقــي إىل الصعــود نحــو األســفل بــكل
جدارة ،ومن دون اســتحقاق ،كوننا ال نســتحق ما فعله
الجهالء باللغة العربية ،وجهابذة اللغة األجنبية الذين
رأوا يف ضالتهم سبيال ،وال يعرفون أنهم يف ضالل من
أمرهــم املشــن.
وإذا كانــوا يتذرعــون بنــاء اللغــة األجنبيــة بوصفهــا
الحــل األمثــل ،فاألمــر مــردود عليهــم ،كــون هــذه اللغــات
الحيــة واكتســابها أمــرا يعــزز مكانــة اللغــة الوطنيــة ،وهــذه
حقيقــة ال ميكــن نكرانهــا ،وليــس يف ذلــك مــا يهــدد
هويتنــا التــي تصونهــا لغتنــا العربيــة عند مــا نتســلح
مبكوناتهــا وضوابطهــا ،رشيطــة أن تتــداول اللغــة الوطنية
وفق األسس العلمية ،واملنظور االسرتاتيجي الوطني،
حتــى نتمكــن مــن تحصــن الــذات مــن كل املقومــات،
ونجعــل منهــا لغــة تس ـ ّوق منتوجاتنــا العلميــة والفكريــة
والثقافيــة؛ وألن الثقافــة عامــل مهــم لــكل الشــعوب
واألمــم ،فــا ميكــن أن تحقــق غايتهــا يف غيــاب االهتــام
باللغة الوطنية ،وليس غريبا أن نقول :من ال ميلك آلية
التمكــن مــن لغتــه ال ميكــن امتــاك ثقافــة تؤكــد وجــوده
يف الحيــاة عــى مــر العصــور .وفقــدان وعــي الهويــة،
واالنتــاء ،دليــل عــى االرمتــاء يف قــاع ثقافــة اآلخــر،
والنيــل مــن ثقافــة الــذات.
ويف مثــل هــذه الحــال ليــس لنــا إال أن نؤكــد أن
التمكــن مــن اللغــة العربيــة هــو الحا جــة العليــا لــزرع
الوطنيــة “ ونحــن اليــوم ،واألمــة العربيــة يف بدايــة القــرن
الحــادى والعرشيــن ،وقــد أثخنتهــا الجــراح ،وأثقلتهــا
الحــروب املصطنعــة والهزائــم املصممــة ،واالستســام
املهــن أمــام العــدو ،لنجــد مــن واجبنــا أن نعيــد النظــر
يف السيا ســات اللغو يــة يف جامعاتنــا ومؤسســاتنا
العلميــة والرتبوية.وليــس ذ لــك ألنهــا تحــدد هويتنــا
الحضاريــة فحســب ،ولكــن بوصفهــا العنــر األســاس

للتقــدم العلمــي واملشــاركة املبدعــة يف بنــاء الحضــارة
الحديثة .وإن هذا الدور الفكري والعلمي الرائد الذي
قامــت بــه العربيــة يف تاريخهــا الزاهــر ولعــدة قــرون،
هــو الــدور الــذي تدعــى إليــه يف هــذا العــر مــن أجــل
نهضــة علميــة وفكريــة ،تعيــد لألمــة العربيــة مكانتهــا بــن
األمم ،وتحررها من ربقة التبعية الفكرية وتنقذ كياناتها
املتهافتــة مــن الضيــاع واالندثــار”.10
يف خضــم ذلــك نكتفــي بإعطــاء وجهــة نظرنــا يف
البديــل املمكــن ،بحســب تجربتنــا يف حــق وجاهــة
واملغتص َبــة قهــرا
اللغــة العربيــة ومكانتهــا املرموقــة،
َ
وظلــا .وعــى الرغــم مــن أن هنــاك حلــوال مطروحــة مــن
وجاهــة مفكرينــا ،ميكــن العــودة إليهــا يف مضانهــا ،إال
َســوق تجربتنــا يف هــذه اإلمكانــات ،وهــي
أننــا ارتأينــا أن ن ُ
عــى النحــو اآليت:
•مراجعــة نظــم التعليــم يف مدارســنا مبــا تســتوجبه
الطرائــق الحديثــة متشــيا مــع التطــورات العلميــة
املســتجدة.
•إعطــاء األهميــة القصــوى يف املراحــل األوىل مــن
التعليــم لتدريــس مــواد [ :املحادثــة ،والتعبــر،
واإلنشاء] بوصفها زادا لغويا رصينا متكن التلميذ،
الجيــل الواعــد ،مــن التعبــر بطالقــة عــن مشــاعره
وطموحاتــه ،والتــي ســتنعكس إيجابــا عــى وجــوده
بعــد تحملــه املســئوليات العليــا ،ناهيــك عــن
املسئوليات األقل ،فاألكرث أقلية ،واملتدرجة إىل
مســئوليته األرسيــة.
•الرتكيــز عــى الجانــب الوظيفــي يف تعلــم اللغــة
العربيــة.
•إد خــال مفــردات العــر عــن طر يــق النحــت
واالشــتقاق ،أو عــن طريــق الرتجمــة الســليمة ،أو
االقتبــاس يف حــال أن تكــون املفــردة مصطلحــا
شــائعا.
•االهتــام بلغــة األطفــال ،واإلعــاء مــن شــأن أدبهــم،
والكتابــة لهــم بلغــة ميــرة ،يراعــى فيهــا الجانــب

الوظيفــي.
•توســيع خــرات املؤهلــن وتعميقهــا ،والكــف عــن
تأهيــل ذوي املعــدالت املتدنيــة يف مســتوياتهم
العلميــة ،وتشــجيع املتميزيــن لاللتحــاق بالتأهيــل
باملكافــآت املاديــة واملعنويــة.
•حــث مؤسســات املجتمــع املــدين عــى التعامــل
مــع اللغــة الواضحــة.
•إبعاد دعاة العامية من وسائل اإلعالم.
•مراقبة الوســائل اإلشــهارية املســتخمدة يف جميع
األماكــن ووســائل اإلعــام مبــا يخــدم ســامة اللغــة،
خاصــة ونحــن نعيــش عــر الصــورة ،التي أصبحت
تشكل تأثريا بالغ األهمية ،ورسعة فائقة يف التأثري
الســلبي عــى أبنائنا.
•محاولــة تقر يــب اللغــة العربيــة ـ تدريجيــا ـ مــن
األســواق التجاريــة ،وفــرض جبايــة عــى كل مــن
يلصــق الفتــة باللهجــة الدارجــة ،أو باللغــة األجنبيــة
من دون أن يقابلها ما يعربعنها باللغة العربية عىل
املَحــال التجاريــة أو املؤسســات ،أو التظاهــرات،
ومراجعــة مضامــن هــذه الالفتــات.
•زرع حــب اللغــة األم يف القلــب بــدل وجــود هــذا
الحــب عــى الشــفني ،وعنــد الــرورة.
•خلــق مــروع حقيقــي لتبســيط تعلــم اللغــة
العربيــة ،عــى غــرار املشــاريع الحديثــة التــي
توظفهــا املؤسســات التعليميــة العريقيــة لغــر
الناطقــن بلغتهــم تحــت مســمى “بورصــة تعليــم
اللغــات” ،كــا هــو الشــأن يف آخــر مــا اســتجد مــن
طــرق لتعلــم اللغــات الحيــة مثــل املــروع الــذي
11
بــدأ الرتويــج لــه مؤخــرا تحــت اســم:التاندمبارترن
( )Tandemمختــرا مــن ا ســم(Tandem-
)Sprachlernmethod
•االهتــام بــإدراج اللغــة العربيــة يف تعلــم املــواد
العلميــة ـ يف جميــع املجــاالت ـ ضمــن منا هــج
الجامعــات ومراكــز التكويــن.
جملة كرياال
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نخــوة العروبــة يف واقعنــا .ولكــن ،لعــل مجيبــا يجيــب
عــن ســؤال البحــث عــن الرجــل الواعــد ،كــا قــال صــاح
عبــد الصبــور:

رجعت لنفيس فاتهمتحصايت
وناديت قومي فاحتسبت حيايت
ولدتوملا مل أجد لعرائيس رجاال
وأكفاء وأدت بنـاتـي

يا .......اصرب
دنياناأجمل مام تذكر

وكيــف نســمح ألنفســنا أن تــوأد لغتنــا و”نبكيهــا مثــل
النســاء مل نحافــظ عليهــا” كــا حافــظ الرجــال عــى
لغاتهــم ،وبعــد ذلــك أيــن مــروءة الرجــال يف زماننــا ،وإين

اصرب ....سيجئ..
سيهل عىل الدنيا يوماً ركبه
ّ

الهوامش
1

2

3

ينظــر ،عبــد العظيــم الد يــب :التبعيــة الثقافيــة ،وســائلها

ومظاهرهــا ،ضمــن كتــاب نــدوة الثقافــة العربيــة الواقــع وآفــاق
املســتقبل ،جامعــة قطــر ،1993 ،ص .338

يف محــارضة ألقا هــا باملجمــع الثقــايف ضمــن فعاليــات

“معــرض أبوظبــي الــدويل للكتاب”ينظــرhttp://www. ،
/alarabiya.net

عبــد الخالــق عبــد اللــه :العوملــة ـ جذورهــا وفروعهــا وكيفيــة

التعامــل معهــا ـ عــامل الفكــر  28/2أكتوبــر ،ديســمرب،1999 ،

ص .74

4

ينظر الرابطhttp://www.almosul.org :
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عــي الطالقــاين :يف دا ئــرة االســتهداف ...اللغــة العربيــة
مخــاوف مــن اندثارهــا ،الرابــطwww.annabaa.org/ :

52k - htm.518/65/nbanews
املرجع السابق.

 10عبــد الكريــم خليفة:اللغــة العربيــة واإلبــداع الفكــري والعلميفــي
العــرالحديــث،الرابــط.www.arabicacademy.org:

 11وتقوم هذه املبادرة عىل أساس اشرتاك طرفني يتقنان لغات

مختلفــة يف تعليــم بعضهــا ببعــض ســواء عــن طريــق التواصــل

املبــارش ،أو الرســائل العاديــة ،أو اإللكرتونيــة ،أو حتــى بوســاطة

برامــج املحادثــة املبــارشة عــى شــبكة االنرتنــت.

ا�شكالية مفهوم الهوية يف الكتابة العربية
الدكتورة ليىل بلخري

قسم اللغة واألدب العريب ،جامعة العريب التبيس  -تبسة

مقدمة

نحاول هنا بحث مسألة الهوية ،داخل إطار اجتامعي،
باعتبارهــا انبعــاث مــن الــذات والكينونــة ،وروافــد مــن
اآلخر أي املجتمع ،وهي سامت جاملية وقيم حضارية،
يتحكــم وعــي الــذات يف إبــراز هــذه الكينونــة﴿ ،وهــذه
الهويــة مــع الهويــة املاديــة الجســدية هويتــان تتحــركان
يف جســد العــامل وفضــاءات املــكان وهــو متوضــع
وجــودي حتمــي ،ألن املــكان األكرب(األرض/الوطــن)
ميلــك هويتــه ،ويفــرض خطابــه االجتامعــي والثقــايف
والحضــاري يف عالقــة هيمنــة ومتلــك﴾(.)1
فمســألة الهويــة مرتبطــة أساســا بالكينونــة والــذات
وعالقتهــا با ملــكان والجســد (بوجهيــه الفيز يــي،
واإلبداعي [النص]) ،فهل الحديث عن الهوية ينطلق
أساســا مــن واقــع ذات قلقــة تعــاين مــن ضيــاع ملمــح
ذاتهــا أوتفاصيــل مكوناتهــا يف مــكان جغــرايف محــدد؟
وهــل هــي معطــى جاهــز قائــم ال مجــال لتعديلــه أو
مناقشــته؟
ومن أي مرتكز ينطلق الحديث عن خطاب الهوية؟
ألن األمــر ال يســلم مــن التداخــل املعــريف بــن عــدة
مجــاالت يتقاطــع فيهــا الفكــر واأليديولوجيــا بالسياســة،
وهــذا تفســر صعو بــة اإلحا طــة املنهجيــة مبوضــوع
الهويــة.
فهــل ميكــن أن نقــول أن خطــاب الهويــة هــو يف حــد
ذاتــه يشــكل أزمــة يف الــدالالت والقيــم؟( )2ملــاذا؟ ﴿
ألنهــا ميكــن أن تتأطــر داخــل مســتويني اثنــن :فهــي تــرز
يف البدايــة باعتبارهــا موضوعــا قيــا تســتهدف الــذات

التــي تعمــل عــى إعطائــه وحــدة واســتمرارية ،عــى
مســتوى لغــة الحديــث ،لكنهــا تظهــر مــن جهــة ثانيــة يف
الرمــوز الخاصــة التــي يســتعملها املتحــدث يف شــكل
خطابه ذاته وميتد يف خطابه﴾( .)3وبالتايل كان منطلق
البحــث عــن هويــة الــذات املؤنثــة ومــدى اتســاقها مــع
مــا تحمــل مــن قيــم وأفــكار.
وانســجامها مــع طبيعتهــا وحضورهــا يف املــكان،
وداخــل النــص الــروايئ دون إغفــال طريقــة وتقنيــة تعبــر
الــذات عــن هويتهــا يف تأكيــد البعــد الفنــي الجــايل،
والجســد الناطــق بهــا يصبــح مجــاال خصبــا للمســاءلة
والــدرس والتحليــل.
الهويــة املصطلــح واملفهــوم :يبــدو مفهــوم الهويــة
يف غايــة مــن الصعوبــة والتعقيــد ،خاصــة إذا عرفنــا أنــه
بعيــد كل البعــد ،عــن منظومــة اللغــة العربيــة ،ودخيــل
عليهــا ،وهــو عــى صلــة أكيــدة مبنظومــة املنطــق
األرسطوطالييس( )4وهذا ما جاء به ابن رشد يف كتابه
تفسري ما بعد الطبيعة إذ يقول ﴿لقد اضطر إليه بعض
املرتجمني ،فاشتق هذا االسم من حرف الرباط ،أعني
الحــرف الــذي يــدل عنــد العــرب ،عــى ارتبــاط املحمــول
باملوضــوع يف جوهــره ،وهــو حرف(هــو) يف قولهــم زيــد
هــو إنســان﴾( ،)5فهــل داللــة الهويــة تنــزع إىل التطابــق
واملامهــاة؟ وهــل مصطلــح الهويــة يعــزز فعــل ارتبــاط
املحمول باملوضوع بالحرف(هو)؟ ما هي حدود هذا
الفعــل يف تأكيــد الهويــة؟
ال شــك أن فكــرة التطابــق واملمهــاة ،لصيقــة بداللــة
الهويــة ،تجــد فاعليتهــا املعرفيــة املطلقــة ﴿فالــيء
جملة كرياال
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هــو ،هــو ،اإلنســان هــو اإلنســان ،الحيــوان هــو الحيــوان،
الكتــاب هــو كتاب...الــخ ،مبعنــى أن الكتــاب يتامهــى
يف هــذا املبــدأ مــع الكتــاب أي :يتطابــق ويســتغرق
أحدهــا يف اآلخــر ،ال يــرك مجــاال لزيــادة مــا﴾(.)6
ومعنــاه أن الهويــة تعنــي الــذات ،أو الجوهــر ،أو
التساوي والتوافق والثبات عىل األصل( ،)7األمر الذي
أورث إشــكالية كبــرة يف الفكــر العــريب املعــارص حيــث
الباحــث ﴿يصطــدم بوجــود وجهــات نظــر متباينــة كثــرة
حــول مســألة الهويــة ،األمــر الــذي يجعلــه يخــال أنــه يف
مواجهة هويات متعددة تشكل كل واحدة منها فضاء
قامئــا بذاتــه ،ال رابــط بينــه وبــن الفضــاءات األخرى﴾(،)8
وهــذا األمــر ليــس نقطــة ســامية ،بــل لهــا قيمــة كبــرة يف
االرتقــاء املنهجــي يف درس مســألة الهويــة والســمو بهــا
إىل درجة الوعي اإلشكايل﴿ ،وما هو إيجايب يف هذا
التوجــه ،أنــه ينخــرط يف ســياقات وعــي كــوين جديــد
مبسألة الهوية ،ال ينحرص يف الدوائر الفكرية والثقافية
العربية فحسب ،بل يف الدوائر الثقافية الحية بالعامل
املعارص﴾( .)9وبالتايل صار لزاما علينا محاولة تحديد
مفهــوم الهويــة ،وتحديــد مجاالتهــا ومتظهراتهــا خاصــة
يف حقــل األدب والنقــد ،دون إغفــال الفكــر والفلســفة
كمجــال أويل لطــرح مســألة الهويــة يف إطــار املامثلــة
والتوحــد باإلشــارة إىل خصوصيــة الــذات وكينونتهــا
املنفــردة عــن أي آخــر يشــرك معهــا.
الهوية ومســألة اآلخر :أدى ما تقدم بفتحي الرتييك
إىل طــرح ســؤال مهــم هــو ﴿كيــف ميكننــا تحديــد الهويــة
دون الســقوط يف عمليــة اســتبعاد اآلخــر والغــر؟ يبــدو
أن الواحديــة التــي تقطــن كيــان الهويــة هــي التــي تفــرض
هذا االستبعاد ،وهي التي تحول اآلخر إىل عدو يجب
القضاء عليه ،ذلك ما دعا بعضهم إىل تعويض تصور
الهويــة ،مبفهــوم جمعــي يؤكــد عــى التنــوع والتعــدد
ويقــي عــى الواحديــة﴾( ،)11ويفســح املجــال لفكــرة
االختالف والغريية إلظهار خصوصية الذات واستقالل
هويتها .وإذا كانت الهوية لها عالقة بالذات فهي أيضا
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مركــوزة يف أعــاق املجتمــع ومتصلــة بفكــره وثقافتــه
وجــذور حضارتــه ،وتتطــور وتنضــج وتضمحــل وتــذوب
مادامــت عــى االتصــال بالهويــات املغايــرة وتتأثــر بهــا
ســلبا وإيجابــا ﴿وعــى العمــوم تتحــرك الهويــة الثقافيــة
عــى ثــاث دوائــر متداخلــة ذات مركــز واحــد ،فالفــرد
داخل الجامعة الواحدة ،قبيلة كانت أوطائفة أوجامعة
مدنيــة (حــزب أونقابــة الــخ) هــو عبــارة عــن هويــة متميــزة
ومســتقلة ،عبــارة (أنــا) لهــا آخــر داخــل الجامعــة نفســها،
(أنــا) تضــع نفســها يف مركــز الدائــرة عندمــا تكــون ،يف
مواجهــة مــع هــذا النــوع مــن (اآلخــر)﴾(.)12
ولهــذا جــاءت فكــرة تأصيــل الهويــة ،بتأصيــل الوعــي
بهــا بالنظــر إىل اآلخــر ،ألن تعزيــز الكيــان بعزلــه عــن
الغــر خوفــا مــن الذوبــان فيــه ،يــؤدي ال محالــة لعــدم
فهــم حــدود ذاتيتــه ﴿ألن ذايت ال تكــون ذايت حقيقــة
إال بالنســبة إىل الغــر ومــع الغــر ،فالغرييــة رضورة
حياتيــة ،ال ميكــن االســتغناء عنهــا ألنهــا أس كل تجمــع
برشي ،قد تأخذ هذه الغريية صبغة عدوانية ،فتحدد
ذايت عندئــذ باالختــاف الجــذري عــن اآلخــر ،اختالفــا
قــد يصــل أحيا نــا إىل التصفيــة والتقتيــل والحــروب
املختلفــة ،وقــد تأخــذ صبغــة تســاملية تعــرف لآلخــر
مبالــه ومــا عليــه﴾( ،)13وقــد تأخــذ أشــكاال براقــة ومتطــورة
للهيمنــة واإلخضــاع يف السياســة واالقتصــاد واإلعــام
والثقافــة واإلبــداع والنقــد(.)14
ولهــذا اقرتنــت مســألة الهويــة بالحداثــة والعوملــة
عــى أســاس أنهــا ،ال تتــم إال بالقطيعــة املعرفيــة مــع
الرتاث ،والذوبان يف اآلخر(الغريب) ،ويف هذا الصدد
نجــد قــول أدونيــس يف كتابــه النظــام والــكالم مييــل إىل
اإلغــراب خاصــة يف محاولتــه ضبــط مشــكل الهويــة
يف عالقتهــا باآلخــر ﴿داخــل املقــول الثقــايف الدينــي
الســائد يف املجتمــع العــريب ،أمــس واليــوم ،ويف
عالقتهــا باآلخــر خــارج هــذا املقــول ـ أي اآلخــر األجنبــي
ـ الهويــة بحســب هــذا املقــول ،كينونــة مغلقــة ،وليــس
اآلخــر موجــودا ،بالنســبة إليهــا ،إال بقــدر مــا يتخــى عــن

هويتــه ويتحــول إليه ـاـ ينصهــر يف أناهــا .فهــي إمــا أنهــا
متجــد اآلخــر لتتامهــا معــه وإمــا أنهــا تهجــوه ،ليك تنبذه،
وتســتعبده﴾(.)15
والحقيقة أن مصطلح(اآلخر) هو اآلخر مستورد من
الحضــارة الغربيــة( )16مــن بــاب تعزيــز رصاع اإلحداثيــات
واملواقــع( )17وفكــرة أدونيــس أن الهويــة كينونــة مغلقــة
فيــه نــوع مــن التعصــب وأبلــغ رد وجدنــاه عنــد محمــد
عابــد الجابــري إذ يقــول﴿ :إن الهويــة الثقافيــة كيــان
يصــر ،يتطــور ،وليــس معطــى جاهــزا ونهائيــا ،هــي تصــر
وتتطور إما يف اتجاه االنكامش وإما يف اتجاه االنتشار،
وهــي تغتنــي بتجــارب أهلهــا ومعاناتهــم ،انتصاراتهــم،
وتطلعاتهم ،وأيضا باحتكاكها سلبا وإيجابا مع الهويات
الثقافيــة األخــرى التــي تدخــل معهــا يف تغايــر مــن نــوع
مــا﴾( ،)18ومــن جهــة أخــرى الوعــي بالــذات عنــر مهــم
يف رســم حــدود مــع اآلخــر ،ألن الوعــي إذا فقــد أي
صيغــة مــن صيــغ التجــدد التــي تســمه بالثبــات والرســوخ
تفقــد الــذات يف انفتاحهــا املطلــق هويتهــا بالتامهــي
يف اآلخــر( ،)19وبالتــايل تبقــى مســألة الهويــة تــدرج يف
نطاق الرصاع الذايت أواالجتامعي والحضاري ،ال ميكن
تقزميهــا يف مســتوى واحــد ،أو اختزالهــا ضمــن منطــق
معني ألنها متداخلة املفاهيم يف شبكة عالئقية تربط
الثقافــة باملجتمــع واللغــة بــاألدب والنقــد.
الوهيــة والكتابــة :يأخــذ حديــث الهويــة يف النقــد
حيــزا هامــا ،وخاصــة يف نقــد الروايــة ،ألن الروايــة العربيــة
﴿يف خضم معركة ما تزال هي الهوية أو تحقق الذات
وكانــت الروايــة هــي الفــن الحديــث األكــر تعبــرا عــن
تحديــات الحداثــة يف املجتمــع العــريب ،حتــى صــار
هــذا الفــن ســجاال دقيقــا للــراع العــريب الــذي تعــرف
فيــه العــرب إىل ذواتهــم﴾( ،)20ويف هــذا الصــدد يطــرح
الناقــد املغــريب حميــد لحميــداين يف مقالــه ســؤال
الحداثــة وســؤال الهويــة انشــغاال عميقــان يهــدف إىل
تطويــر آليــات النقــد ،ومناهــج الدراســة ،ويعــزز مقاربــة
النصــوص مــن خــال ا ســرجاع الذا كــرة الثقافيــة،

وباالنفتــاح عــى الثقافــة الوافــدة ،ولــذا كان ســؤال
الحداثــة يســتلزم مبــارشة ســؤال الهويــة ﴿وهــو مــا يؤكــد
أن الحداثــة تعنــي رضورة تجديــد الهويــة ال تغيريهــا
بالكامل ،وهذا التجديد ينبغي أن يكون يف اتجاهني:
اتجــاه اســرجاعي واتجــاه اســتباقي ،واللقــاء بــن هاتــن
الحركتــن هــو مــا يعطــي مظهــر الحداثــة﴾( ،)21وتتعجــب
مينــى العيــد الحديــث عــن الهويــة﴿ ،إين أرى أن طــرح
ســؤال الهويــة ،يشــر بالنســبة إىل اللغــة إىل رافدهــا
املتعلق ،باملنطوق الحي املحيل (القطري) وتعدده
ال باعتبــار تعــدد فئــات املجتمــع الواحــد ،وتنوعهــا كــا
هــو األمــر عــادة ،بــل باعتبــار وضــع ســيايس تعــددت
مبوجبــه البلــدان العربيــة ،وصــارت أقطــارا ،وعليــه فــإن
ســؤال الهويــة ،ال يشــر هنــا إىل تعــدد املســتويات
الدالليــة ضمــن اللغــة الواحــدة ،بقــدر مــا يشــر إىل
مضمــون أيديولوجــي يعيــد ســؤال الهويــة ،إىل خطابــه
الســيايس﴾(.)22
ونفهم من قولها أن الهوية هي االنتامء سواء عىل
املســتوى املحــي (القطــري) الجزائــر ،املغــرب...،أو
عــى املســتوى القومــي الحضــاري ،وبالتــايل مصــدر
ســؤال الهويــة يضــع الروايــة بــن الســياقني املحــي
القطري/القومــي الحضــاري .ويحــاول حســن نجمــي،
الرتكيــز عــى الصلــة بــن املــكان والهويــة مــن جهــة وبــن
الفضــاء األنثــوي والهويــة الجنســية يف قــراءات الكاتبــة
الفلســطينية ســحر خليفــة(.)23
واألمــر ليــس ببعيــد عــن عمــر مهيبــل عــن قراءاتــه يف
الفكــر الغــريب املعــارص ،وذلــك يف كتابــه مــن النســق
إىل الــذات ،إذ يعــرج يف الحديــث عــن حــوار الهويــة
واالختــاف يف الخطــاب الجزائــري املعــارص ،ويختــار
أمنوذجــا لذلــك بختــي بــن عــودة ،ويتســاءل بإلحــاح
عــن مســار جيــل كامــل مــن الكتــاب واألدبــاء ،الــذي
انخــرط يف ســلك اإلقصــاء والتعصــب ﴿واملغــاالت
يف أدلجــة النقــاش حــول الهويــة والتــادي يف توظيــف
عنارصها ،ومكوناتها األساسية (الدين ،اللغة ،االنتامء
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الحضاري) يف تنوعها وتعددها يف طريقة ميكيافيلية،
هدفهــا النهــايئ الســعي إىل إلغــاء اآلخــر كــرط أوالين
إلثبــات األنــا﴾(.)25
أمــا نــر حامــد أبوزيــد فيفلســف قضيــة انجــراح
الهويــة العربيــة الرجوليــة بعــد هزميــة يونيــو( ،)67ويعتــر
الواقعــة السيا ســية ،ســببا مبــارشا ملامرســة تحقــر
الــذات األنثويــة وإحباطهــا بالعنــف واإلرهــاب املــادي
واملعنــوي( ،)26ومــن جهــة يربــط البعــض الصلــة األكيــدة
بــن الكتابــة النســوية وبــن مســألة الهويــة مثــل ســعيد
يقطني يف كتابه األدب واملؤسسة والسلطة ،ويظهر أن
اإلشــكالية ليــس يف انتــاء نــوع معــن مــن الكتابــة لهويــة
خاصــة ،كالكتابــة النســوية﴿ ،حيــث بــات اعتبــار إنتــاج
أيــة امــرأة ينظــر إليــه بصفتــه حامــا ملواصفــات األنثويــة،
ومــا عــى املــرأة الكاتبــة إال أن تنافــح عنهــا ،وتتمثلهــا يف
إبداعهــا ،وتنتــج مبقتضاهــا ،وإذا مــا زعمــت كاتبــة مــا
بــأن العالقــة لهــا مبــا يذهــن إليــه ،اتهمــت بخضوعهــا
لســلطة الرجــل!﴾( ،)27فتنقلــب الهويــة هدفــا وغايــة
ومطلبــا أساســيا ،حتــى عــى حســاب الكتابــة ،أي كــرد
فعــل فقــط عــن القهــر الرجــايل.
هويــة الكتابــة النســائية :ومــن ذلــك هــل ســؤال
الهويــة لــه صلــة مبــا تكتبــه املــرأة ،كنمــط جــايل مميــز،
هــو ســات أســلوبية واضحــة ومرســومة لتأكيــد حضــور
الــذات املؤنثــة يف النــص وتعزيــز جــدارة املــرأة ،بتمثــل
هــذه الهويــة أم هــي مجــرد خطــاب كرنفــايل الغــرض
مــن االســتعراض ،والدعايــة والغوغائيــة الفارغــة مــن أي
محتــوى أوســمت جــايل؟
يعــود مصــدر هــذه املســألة ،إىل جهــود الفكــر
النقــدي النســوي الغــريب ،خاصــة يف توطيــد فكــرة
الجنــس وأثرهــا يف العمــل األديب ﴿ويف أول مطــاف،
اتخــذ املفهــوم وظيفــة نقديــة ،كاشــفة عــن الثغــرات
يف الدرا ســات األدبيــة واالجتامعيــة ،والسيا ســية،
والعمليــة ،كــا أتــاح أن نبــن كيــف أن التاريــخ كان قــد
أهمــل رصا عــات وتحــوالت جوهر يــة يف املجــاالت
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اإلنســانية كافــة ،بإعاملــه مفهــوم الجنــس ،وتكشــف لنــا
بأن التاريخ يقوم أساســا عىل إســهامات العنرص الذكر
دون غــره ،وكان ذلــك هــو الشــعار الــذي رفعتــه الحركــة
النسوية﴾( ،)28أي أهم مجهود قامت به باحثات النقد
النســوي يف تاريــخ الفكــر الحديــث واملعــارص ،هــي
إظهــار مــدى الغــن الالحــق بإنتــاج املــرأة الكاتبــة ،بعدم
االهتــام بــه أو حتــى التأريــخ لوجــوده ،فكانــت ﴿املهمــة
األوىل لنقــاد األدب النســايئ ،يجــب إدراج املوضــوع
الثقــايف املحــدد للهويــة األدبيــة النســائية ،ووصــف
القــوى التــي تتقاطــع مــع املجــال الثقــايف للمرأة الكاتبة
الفــرد﴾( ،)29وذلــك بتعزيــز القــراءات النقديــة للنصــوص
األدبيــة النســوية واالحتفــال بالنصــوص املهملــة،
ومواجهــة النــص املؤنــث القديــم بالقارئــة الحديثــة.
وتتحــدث جيــل ليبيهــان يف مقالهــا (النســوية
واألدب) عــن الكتابــة األنثويــة أوكتابــة الجســد ،مؤكــدة
بأن األنوثة أسرية األبنية اللغوية الذكورية ،التي قضت
عىل إبداع املرأة ،بأن يوضع خارج نطاق الرتميز ،فهي
ال تجد فرصتها يف التعبري عن ذاتها ،مادام اللغة هي
أساس منظومة رجالية وبنياتها ال متلك احتواء التعبري
عــن الــذات املؤنــث وهــي ﴿تــرى الكتابــة األنثويــة أن كل
األنساق التمثيلية ،وعىل رأسها اللغة ترص عىل وضع
األنوثة خارج نطاق الرتميز ،باعتبارها تعلو عىل التمثيل
أوتتحداه بشكل أو بآخر يف ضل البنيات األبوية ،ومن
املهــم أن نالحــظ أن األنوثــة هــي املصطلــح أوالحــد
املستبعد ال (املرأة) إذ أن األنوثة عند هؤالء املنظرات
ال تتقيــد بالــرورة بالهويــة املحــددة بالجنــس ،فاألنوثــة
ترتبــط عمومــا باملــرأة ،وال تعتــر بنيــة أيديولوجيــة تحكــم
األنوثة ال الذكورة ،غري أن هذه املسألة مواضعه ثقافية
ال رضورة بيولوجيــة﴾( .)30ومــن ثــم كــر املواضعــات
اللغويــة الســائدة واملحبطــة إلبــداع املــرأة ،وإظهــار
الهوية يف املعادل اللغوي وأمناط الحيك وتوقيعات
التلميــح واإلبانــة و﴿لقــد أصبحــت الكتابــة النســائية يف
عمــل كريســتيفا ببســاطة إســراتيجية أســلوبية﴾(،)31

والتأكيــد عــى اللغــة النســائية ،واألســلوب النســايئ ﴿
وبدال من التعامل مع فكرة الهوية الساكنة ثابتة النوع،
فإن هذا االتجاه النقدي يعترب الهوية تأثريا مرتتبا عىل
الخطــاب ويراهــا يف حالــة إنتــاج وتغــر مســتمر ،فالنــوع
عمليــة والتفاعــل اللفظــي (املنطــوق واملكتــوب) هــو
موضــع حــدوث هــذه العمليــة﴾(.)32
وهذا ما أكدته كاترين بيليس يف كتابها املامرسة
النقديــة( ،)33ولعــل أهــم القضايــا التــي ميكــن إلصاقهــا
مبســألة الهويــة يف الفكــر النســوي الغــريب ،هــي تعزيــز
فكــرة االختــاف الجنــي ،واإلعتــداد بلغــة الجســد
األنثــوي ،حتــى أضحــت قضيــة أنطولوجيــة (وجوديــة)،
وتســمى بأنطولوجيــا االختــاف الجنــي( ،)34ويتحــدث
أيضــا أالن توريــن يف كتابــه نقــد الحداثــة عــن الهويــة
البيوثقافيــة ،للنســاء أي الهويــة الجنســية البيولوجيــة
والثقافيــة ،لتحقيــق ا لــذات يف ظــل تكا فــؤ فــرص
مطلــوب يف الحيــاة االجتامعيــة والثقافيــة(.)35

خامتة:

تبقــى مســألة الهويــة تــدرج يف نطــاق الــراع الــذايت
أواالجتامعي والحضاري ،ال ميكن تقزميها يف مستوى
واحــد ،أواختزالهــا ضمــن منطــق معــن ألنهــا متداخلــة
املفاهيــم يف شــبكة عالئقيــة تربــط الثقافــة باملجتمــع
واللغــة بــاألدب والنقــد ،وتلخــص أهــم األفــكار الخاصــة
بالهويــة يف إطــار مــا يســمى بالنقــد النســوي ،مبحاولــة
وضــع مفهــوم عــن الهويــة النســائية ،مــن خــال دراســة
النظــام الســيميوطيقي ،ألبنيــة الــكالم ،كــا تطــرح فكــرة
الــكالم املؤنــث كــرد فعــل مناقــض لألمنــاط التعبرييــة
الســابقة ،وإفســاح املجال للتعبري الصادق عن الهوية
األنثويــة ،وربــط العالقــة بينهــا وبــن الجســد ،ومــا جهــود
النقــاد والناقــدات العــرب إال تأثــر واســتقبال لألفــكار
والخطــوات التنظرييــة ومحاولــة تطبيقهــا عربيــا.
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3030ســارة جامبــل وأخــرون ترجمــة أحمــد الشــامي املجلــس األعــى

2121عبــد الرحيــم العــام ،ســؤال الحداثــة يف الروايــة املغاربيــة،

للثقافــة  2002ص.203-202:

2222مينــى العيــد ،فــن الروايــة العربيــة ـ بــن خصوصيــة الكتابــة ومتيــز

األديب النســوي ص.82:

2323حســن نجمــي ،شــعرية الفضــاء ـ املتخيــل والهويــة يف الروايــة

بعد هــا ص.217:

2424عمر مهيبل ،من النسق إىل الذات ـ قراءات يف الفكر الغريب

والنــر ط 2001 1ص.83-80:

2525نــر حامــد أبوزيــد ،دوائــر الخــوف ،قــراءة يف خطــاب املــرأة،

النســوية واالختــاف الجنــي ص.120:

افريقيــا الــرق (املغــرب)  ،1999ص.72-71:
الخطاب ـ دار اآلداب بريوت ط ،1998 1ص.54:

العربيــة ـ املركــز الثقــايف العــريب ،ط ،2000 1ص.173-155:
املعارص ـ منشورات االختالف ،ط ،2001 1ص.76:

ص.39-38:
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يبرعلا ةباتكلا يف ةيوهلا موهفم ةيلاكشا

3131جانيــت تــود ،ترجمــة ريهــام حســن إبراهيــم دفاعــا عــن التاريــخ
3232ســارة جامبــل وآخــرون ترجمــة أحمــد الشــامي النســوية ومــا
3333كاتريــن بيلــي ترجمــة ســعيد الغامــدي ،دار املــدى للثقافــة
3434مجموعــة مــن الكاتبــات ،ترجمــة عدنــان حســن ثنائيــة الكينونــة
3535أالن توريــن نقــد الحداثــة ترجمــة أنــور مغيــث املجلــس األعــى
للثقافــة  1997ص.292:

م�ستقبل التعليم يف العامل العربي وت�أثره بالهجرة
واالنعكا�سات ال�سالبة
د .يارس امللك احمد سليامن.

أستاذ مساعد – كلية علوم الحاسوب ونظم املعلومات ،باحث ونارش علمي واستشاري يف مجالت علمية
dr.yaserking@hotmail.com

امللخص
إن التعلــم أصبــح محــل التنافــس الــذي يجــرى يف العــامل وهــو تنافــس تعليمــي ،فالتجــارب الدوليــة املعــارصة أثبتــت
مبا ال يدع مجاالً للشك إن بداية التقدم الحقيقية بل الوحيدة هي التعليم ،وأن كل الدول املتقدمة التي تقدمت
تقدمت من بوابة التعليم ،النها تضع التعليم يف أولوية برامجها وسياستها.
تتنــاول الورقــة دور انهيــار التعليــم يف الجامعــات واملــدارس العربيــة وعالقتــة املبــارشة بهجــرة العلــاء واملتعلمــن
واألســاتذة العــرب والتطــرق ملجموعــة مــن املشــاكل والعقبــات التــي تواجــه التعليــم ،ويبــن الباحــث هجــرة العقــول
العربيــة اىل الخــارج والتــي متثــل تصدع ـاً مزمنــا يف العــامل العــريب نظــرا ملــا يســببه ذلــك مــن فقــدان للكثــر مــن
املــوارد البرشيــة الهامــة التــى تســاعد عــى نهــوض املجتمــع الــذي نعيــش فيــه ،ونظــرا الن حــال اغلــب الــدول العربيــة
اقتصاديــا ال يقــدر عــى اســتيعاب هــذه “األدمغــة” فأصبحــت الهجــرة بالنســبة لهــم أمــرا واقعــا حيــث يجــدون مــن
وجهــة ـ نظرهــم ـ التقديــر املــادي واملعنــوى املناســب لخربتهــم ،هجــرة األســاتذة والعلــاء ورشيحــة املتعلمــن تعــد
من أهم واخطر املشاكل التي تواجه الربامج التنموية يف العامل الثالث وباألخص دول العامل اإلسالمي والعريب،
وســيتناول الباحــث وبأســلوب البحــث العلمــي ،موضوعــات بحثــه التــي يســتهلها باملقدمــة يليهــا أهــداف البحــث
وأهميتــه وحــدوده ومشــكالته ،ثــم يطــرح عــددا ً مــن األســئلة ذات العالقــة املبــارشة بانهيــار التعليــم وهجــرة االســاتذة.
عرض الباحث يف نهاية البحث عددا ً من التوصيات ،آمالً أن تكون ذات فائدة لالساتذة واملختصني يف التعلم،
والباحثــن ،واملســؤولني ،وأصحــاب القــرار يف التخطيــط اإلســراتيجي.

املقدمة

التطــور يف التعليــم يــؤدي دورا ً مميــزا ً يف تقــدم
املجتمعــات وتنميتهــا وذلــك مــن خــال وســائل ومهــام
متعــددة لعــل أبرزهــا إرســاء قاعــدة البحــوث العلميــة
(األسا ســية والتطبيقيــة).
أصبحــت املــدارس والجامعــات ودور التعليــم
اليوم ومن خالل أهدافها ووظائفها األساسية املتمثلة
بالتعليم األكادميي وخدمة املجتمع أحد أهم العنارص

الداخلــة يف بنــاء وتطــور حضــارة العــر الــذي نعيــش
فيــه .فــإن تحديــث وتطويــر أداء املــدارس و الجامعــات
وجميــع مكوناتهــا هــو الطريــق الرئيــي إلحــداث التنميــة
الحقيقيــة يف أي مجتمــع .ومــن أملهــم تحديــث وتطويــر
الخطــط الدرا ســية التــي تشــكل وصــف ملــا درســه
الطالب مبا يحقق تقدم ومتييز عىل الصعيد املحيل
والعاملــي والصعيــد املهنــي واألكادميــي.
أن الفجــوة الكبــرة بــن البلــدان الناميــة والبلــدان
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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املتقدمــة ال ميكــن تقليصهــا أال باالســتخدام األمثــل
لإلنســان مــن خــال االســتثامر فيــه ،فاملعرفــة املنتجــة
التــي ميكــن إن تقدمهــا مؤسســات التعليــم واملبينــة
عــى أســس التعلــم ميكــن إن تنتــج قــوى عاملــة مؤهلــة
ومدربــة للنهــوض باملجتمــع و الناظــر إىل واقــع التعليــم
يف الوطن العريب يجد ان هنالك تراجع يف املستوى
التعلمــي للطــاب بشــكل عــام ،مــا أســهم يف إعــداد
طــاب مبســتوى متــدين لضعــف املهــارات البحثيــة
لديهــم ،األمــر الــذي انعكــس ســلبا عــى واقــع التعليــم،
لهــذا يجــب علينــا تحديــد املشــاكل واملعوقــات التــي
تحــد مــن التطــور يف مجتمعنــا ويف كيفيــة إإلعــداد
الجيــد للطــاب وكــوادر تنهــض بذلــك املجتمــع وتعمــل
عــي تنميــة البــاد وإبتــكار وتحديــث وتطويــر يف كافــة
املجاالت العلمية وكل املجاالت الصناعية واليتم ذلك
اال بطــرق التعلــم الجيــدة ولذلــك يجــب الوقــوف عــي
جوانــب الضعــف ومناقشــة النقــاط التــي متثــل عائــق
لذلــك ونجــد ان املشــاكل واملعوقــات و أســباب هــذا
الرتاجــع هــي الهجــرة وأخطــر أنــواع الهجــرة هــي مــا نســميه
بهجرة العقول أو األدمغة أو أصحاب الشهادات العليا.

كلامت مفتاحية :التعليم:

التعلــم يف أوســع معانيــه هــو أي فعــل أو خــرة
لهــا تأثــر عــى تكويــن العقــل ،والشــخصية ،أو القــدرة
البدنيــة للفــرد ،والتعلــم هــو العمليــة التــي يتــم مــن
خاللها تراكم املعارف والقيم واملهارات من جيل إىل
آخــر ىف املجتمــع عــن طريــق املؤسســات والجامعــات
واملــدارس واملعاهــد.
مشــكلة البحــث :تكمــن مشــكلة البحــث التــي
يناقشــها الباحــث يف هجــرة العقــول العربيــة مــا ادي
ايل ضعــف البحــث العلمــي يف البلــدان العربيــة و
أيضــا اىل التعليــم يف الوطــن العــريب ،وكيــف ُيكــن
إستخدام خريجيه يف التنمية و التطوير و ضياع الجهود
ا|إلنتاجيــة و العلميــة لهــذه العقــول العربيــة ،وتقديــم
الفائــدة للغــرب ،بينــا تحتــاج التنميــة العربيــة ملثــل
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سلا تاساكعنالاو ةرجهلاب هرثأتو يبرعلا ملاعلا يف ميلعتلا لبقتسم

هــذه العقــول.

اهــداف البحث :اهداف الورقة التعــرف عيل اآلثار
الســلبية لهجــرة العقــول عــى البلــدان العربيــة وايض ـاً
األسباب األساسية لهجرة العقول العربية وكيفية إعداد
اجيــال ناضجــة مؤهلــة تســاعد يف دفــع مســرة التعليــم
وهــي رضورة إســراتيجية باعتبــار التعليــم هــو مصــدر
الطاقــة الدافعــة للتنميــة الشــاملة.
أهميــة البحــث :يف اهميــة املوضــوع ،ومــا نــراه
مــن تدهــور يف مســتوى التعليــم يف املــدارس العربيــة
والجامعات ،وضعف مكانتها العلمية عىل املســتوى
العاملي والسبب يف هجرة العقول العربية وما متثلة
هــذه الرشيحــة املؤثــرة يف املجتمــع العــريب ،وبالــذات
يف املرحلــة الحاليــة حيــث رشعــت اغلــب البلــدان
العربيــة ،بتنفيــذ خطــط تنمويــة واســعة النطــاق وهــي بــل
شــك بأمــس الحاجــة اىل الكفــاءات العلميــة واأليــدي
العاملة املدربة القادرة عىل النهوض باألعباء امللقاة
عــى عاتقهــا اىل مســتوى الطمــوح.
هناك ثالثة أسئلة رئيسية يف البحث وهي:
الســؤال األول :كيــف ميكــن االســتفادة مــن العقــول
العربيــة املهاجــرة؟
السؤال الثاين  :أســباب الهجــرات العلميــة عــي
املجتمــع العــريب واثارهــا؟
الســؤال الثالــث :مــا هــي أدوار القامئــن عــى
اســراتيجيات التخطيــط يف التعليــم ملواجهــة تلــك
املعوقــات والتحد يــات؟
ســيتم االجابــات عــي اســئلة البحــث مــن خــال
تناول املوضوع بصورة شاملة ووضع الحلول املناسبة.
حــدود البحــث :الحــدود املكانيــة :املــدارس
والجامعــات العربيــة.
الحدود الزمانية :ابريل .2016
منهــج البحــث :اتبــع الباحــث املنهــج الوصفــي
التحلييل وذلك بوصف املشكلة يف البحث العلمي
والتعليــم العــايل وتقديــم مجموعــة مــن الحلــول التــي

يتوقــع الباحــث تســاعد يف اعطــاء نتائــج جيــدة تنعكــس
ايجاب ـاً عــي الــدور الــذي ميكــن القيــام بــة مــن خــال
الطــاب.
تاريــج الهجــرة للعلــاء واملفكريــن :تعــود بدايــات
ِ
املراحــل األوىل
ظاهــرة هجــرة العقــول امل ُف ِّكــرة اىل
لتطَ ـ ّور ال ِعلــم وكان طبيعي ـاً أن يُها ِجــر ال ُعلــاء ل ِجهــة
أفضــل لينهلــوا مــن ينابيــع العلــم ،ولتبادلــوا ِ
الخــرات ,
ونســتطيع القــول إن هجــرة الكفــاءات أو ِ
الخــرات التــي
أُتُ ِفــق عــى تســمي ِتها بهجــرة العقــول ِ
واحــدة مــن أكــر
املُشـ ِكالت التــي تُعــاين منهــا ال ُبلــدان العربيــة ،ومتثــل
هذه امل ُشكلة بالنسبة للبلدان العربية أمرا ً ُمهامً يقف
حاجــزا ً كبــرا ً يف طريــق التنميــة مــن ِخــال إســتغالل
العنــر األمثــن مــن بــن العنــارص الرضوريــة للتنميــة و
التطويــر .ولِ ُنــدرك خطــورة هــذه املُشـ ِكلة عــى البلــدان
العربيــة ،وعــى مســتقبل التنميــة فيهــا ،البــد مــن ذكــر
بعــض األرقــام املأخــوذة مــن ِ
الدراســات التــي قامــت
بهــا جامعــة الــدول العربيــة ،ومنظمــة اليونيســكو والتــي
قَ ّدمــت الحقائــق التاليــة - :يُس ـهِم الوطــن العــريب يف
ثُلــث ِهجــرة الكفــاءات مــن البلــدان الناميــة - .إن %50
مــن األطبــاء ،و %23مــن امل ُهندســن ،و  %15مــن
جة يهاجِرون متوجِهني
مجموع الكفاءات العربية املُتَ َخ ِر َ
اىل أوروبــا ،واىل الواليــات امل ِ
ُتحــدة ،واىل كنــدا بوجــه
خــاص - .إن  %54مــن الطــاب العــرب الذيــن يدرســون
يف الخــارج ال يعــودون اىل بلدانهــم - .يُش ـكِّل األطبــاء
العــرب يف بريطانيــا  %34مــن مجمــوع األطبــاء.
أســباب ودوافــع الهجــرة :إن جميــع الدراســات
التي تناولت موضوع هجرة العقول يف الوطن العريب
تجمــع عــى أن هــذه الهجــرة هــي نتيجــة لتشــابك جملــة
مــن األســباب و العوا مــل السيا ســية واالقتصاد يــة
واالجتامعيــة والشــخصية.
نجــد ان هنــاك مجموعــة مــن األســباب التــي متثل

دافــع للهجــرة يلخصهــا الباحــث :ضعــف أو انعــدام
القــدرة عــى اســتيعاب أصحــاب الكفــاءات الذيــن

يجــدون أنفســهم إمــا عاطلــن عــن العمــل أو ال يجــدون
عم ـاً يناســب اختصاصاتهــم يف بلدانهــم - .ضعــف
املردود املادي ألصحاب الكفاءات - .انعدام التوازن
يف النظــام التعليمــي ،أو فقــدان االرتبــاط بــن أنظمــة
التعليــم ومشــاريع التنميــة - .عــدم االســتقرار الســيايس
أو االجتام عــي واإلشــكاالت التــي تعــري التجــارب
الدميقراطية العربية والتي تؤدى يف بعض األحيان إىل
شــعور بعــض أصحــاب الخــرات بالغربــة يف أوطانهــم،
أو تضطرهــم إىل الهجــرة ســعياً وراء ظــروف أكــر حريــة
وأكــر اســتقرارا ً.
إىل جانــب هــذه األســباب األساســية ميكــن أن
توجــد عوامــل أخــرى موضوعيــة أو ذاتيــة تدفــع أصحــاب
الخــرات إىل الهجــرة كالبريوقراطيــة اإلداريــة وأنظمــة
الخدمــة املدنيــة وبعــض الترشيعــات والتعهــدات و
الكفــاالت املاليــة التــي تربــك أصحــاب الخــرات ،إىل
جانــب أســباب عائليــة أو شــخصية فرديــة.

اآلثار السلبية لهجرة العقول عىل البلدان العربية:

تفــرز هجــرة العقــول العربيــة إىل البلــدان الغربيــة
عــدة آثــار ســلبية عــى واقــع التنميــة يف الوطــن العــريب
وال تقتــر هــذه اآلثــار عــى واقــع ومســتقبل التنميــة
االقتصاد يــة واالجتامعيــة العربيــة فحســب ولكنهــا
متتــد أيضـاً إىل التعليــم يف الوطــن العــرىب ،وإمكانــات
توظيــف خريجيــه يف بنــاء وتطويــر قاعــدة تقنيــة عربيــة.
ومــن أهــم االنعكاســات الســلبية لنزيــف العقــول- :
ضيــاع الجهــود والطاقــات اإلنتاجيــة والعلميــة لهــذه
العقــول العربيــة التــي تصــب يف رشا يــن البلــدان
الغربية بينام تحتاج التنمية العربية ملثل هذه العقول
يف مجــاالت االقتصــاد والتعليــم والصحــة والتخطيــط
والبحــث العلمــي و التقنيــة.

يعرض الباحث بعض الحلول:

وضــع سياســات واضحــة لاليفــادات تشــمل كافــة
أعضاء الهيئات التعليمية و البحثية واالهتامم بتشجيع
جملة كرياال
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البحــوث املشــركة – .الحــل األفضــل لهــذه املُشــكلة
يف وضــع ِخطّــة عربيــة تقــوم بدراســة عميقــة ألســباب
املشــكلة ونتائجهــا ،وتُشــارك فيهــا جامعــة ا لــدول
العربيــة ،ومنظمــة العمــل الدوليــة التــي متلُــك خــرات
ص ّناع القرار
ودراسات حول هذه امل ُش ِكلة كام أ َّن عىل ُ
أي دولــة تهــدف اىل التقــدم أن تعمــل عــى برنامــج
يف ِّ
ُمتكا ِمــل إلعــادة العقــول و الكفــاءات امل ُهاجــرة ،وذلــك
من خالل تشــجيع البحث العلمي ،وتســهيل الحصول
عــى الوســائل امل ُناســبة لذلــك.
– تســهيل منــح إجــازات التفــرغ العلمــي ألعضــاء
الهيئــات التدريســية النجــاز بحوثهــم يف الجامعــات
الرصينــة خــارج البــاد.

الخامتة

أن هــذه املشــكلة ،أصبحــت ظا هــرة عا مــه ،عــى
مســتوى الوطــن العــريب ،ومعالجتهــا تحتــاج اىل وقفــه
جــادة ،موضوعيــة وافــق شــمويل يتلمــس تعقيــدات
الواقــع العــريب ،ويســتهدف اإلحاطــة بــكل تناقضاتهــا،
ومــن ثــم وضــع الحلــول الناجحــة املتعلقــة بهذه الظاهرة
كونهــا تعكــس خطــرا ً متوا صــل التأثــر ،وهــو مرشــح
يف ظــل تأثــرات العوملــة نحــو التزايــد .وعــى أهميــة
تحد يــد الدوا فــع املختلفــة لهــذه الظا هــرة ،ســواء
أكا نــت السيا ســية أو االقتصاد يــة أو االجتامعيــة أو
الفكريــة وغريهــا ،أال أن العوامــل االقتصاديــة كانــت وال
تــزال ،تحتــل األولويــة يف التأثــر املبــارش عــى العقــول
والكفاءات العربية ،والسيام وان األشخاص األكرث تأثرا
بهــذا العامــل هــم األشــخاص األفضــل أعــدادا ً واألكــر
كفــاءا ً لتســيري أجهــزة اإلنتــاج والتعليــم والتدريــس يف
الوطــن العــريب .مــا يتطلــب أيجــاد ســبل علميــة لصيــغ
التعامــل اإلنســاين والحضــاري مــع الكفــاءات العلميــة
وبحــرص وطنــي ،فض ـاً عــن محاولــة وضــع ســراتيجية
عمــل عربيــة تشــارك فيهــا الحكومــات العربيــة كافــة
ومؤسســات العمــل العــريب املشــرك وتســتهدف ،و
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سلا تاساكعنالاو ةرجهلاب هرثأتو يبرعلا ملاعلا يف ميلعتلا لبقتسم

تقليل هجرة العقول العربية وإزالة قسامً من العقبات
التي تواجهها.

التوصيات

ملعالجــة املشــاكل التــي تعــرض مســرة التعليــم،
عــر إجــراءات عمليــة عديــدة يــويص بهــا الباحــث:
 .1أجــراء مســح شــامل العــداد الكفــاءات العربيــة
املهاجــرة بهــدف التعــرف عــى حجمهــا ومواقعهــا
ومياديــناختصاصاتهــاوارتباطاتهــاوظــروفعملهــا.
 .2صياغــة سياســية عربيــة مركزيــة للقــوى العاملــة عــى
أساس تكامل القوى العاملة العربية بحيث متكن
الــدول العربيــة التــي تواجــه اختناقــات يف مجــال
القــوى العاملــة مــن التخلــص مــن مواقعهــا ،وتتيــح
للبلدان العربية األخرى التي تواجه عجزا ً يف هذا
امليــدان مــن ســد العجــز لديهــا.
 .3وضــع الربا مــج الوطنيــة ملواجهــه هجــرة العقــول
وإنشاء مراكز للبحوث التنموية والعلمية والتعاون
مــع الهيئــات الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة إلصــدار
الوثائق واألنظمة التي تنظم أوضاع املهاجرين من
العلــاء أصحــاب الكفــاءات.
 .4حــث الحكومــات العربيــة عــى تكويــن الجمعيــات
والروابــط الســتيعاب أصحــاب الكفــاءات املهاجــرة
مــن بلدانهــم وإزالــة جميــع العوائــق التــي تعيــق
ربطهــم بأوطانهــم ،ومنحهــم الحوا فــز املاد يــة
وتسهيل إجراءات عودتهم اىل أوطانهم للمشاركة
يف عمليــة التنميــة والتحديــث.
 .5االســتمرار بتنظيــم مؤمتــرات للمغرتبــن العــرب،
وطلــب مســاعداتهم واالســتفادة مــن خرباتهــم
ســواء يف مياديــن نقــل التكنولوجيــا أو املشــاركة
يف تنفيــذ املرشوعــات.

املصادر واملراجع
 .1د .منــذر الفضــل :إهــدار الحريــات األكادمييــة وهجــرة العقــول

 .7فاطمــة زهــرة افريحــة :عوامــل هجــرة الكفــاءات بالجزائــر ،مــن

 .2د .اليــأس زيــن :هجــرة األدمغــة العربيــة ،املؤسســة العربيــة

دراســات الوحــدة العربيــة ،بــروت ن ص.156 /155

 .3االتحاد الربملاين العريب :مجلة الربملان العريب ،السنة،22/

الجارية يف اليمن ،ندوة هجرة الكفاءات العربية التي نظمتها

 .6ز بغنيــو بر يجينســي  :بــن عرص يــن أ مــركا وا لعــر

 .21محمــد ريــاض :الهجــرة العلميــة واســتنزاف الكفــاءات ،مجلــة

العربيــة ،شــبكة اإلنرتنــت ،موقــع حلبجــة ،2002/6/2 ،ص.1

للدرا ســات والنــر ،بــروت  ،1972ص.13

العــدد ( 1982/كانــون األول  /ديســمرب  )2001ص.3

التكنوالكــروين ،ترجمــة محجــوب عمــر ،طبــع دار الطليعــة،
بــروت ،1980 ،ص .65

بحوث ندوة هجرة الكفاءات العربية التي نظمتها االكوا ،مركز

 .8محمد جعفر زين :هجرة العقول يف إطار التحوالت االجتامعية
االكوا ،مركز دراســات الوحدة العربية ،بريوت ،ص.76/75

النبــأ ،عــر شــبكة اإلنرتنــت ،يف  1423 /3/9ه.

جملة كرياال
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الرتبية االجتماعية يف فكر الأ�ستاذ �سعيد النور�سي
أ .م .د .مح ّمد ضياء الدّ ين خليل إبراهيم

كليّة اإلمام األعظم الجامعة ،قسم اللّغـة العربيّـة ،بغداد ـ العراق

املقدمة

رب العاملني ،وأرشف الصالة وأتم التسليم
الحمد لله ِّ
عــى ســيد األولــن واألخريــن ,ســيدنا وموالنــا محمــد
املصطفى األمني وعىل آله الطيبني الطاهرين وصحبه
الغــر امليامــن ،ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن
رضــوان اللــه تعــاىل عليهــم أجمعــن.
أ َّما بعد:
فلــم تكــن حيــاة ســعيد النــوريس إلَّ ملحمــة مــن
الوقائع واألحداث التي وضع جميعها يف خدمة القرآن
العظيــم وتفســر نصوصــه وبيــان مرامــي آياتــه البينــات
ضمــن رؤيــة تبلــورت مــع الزمــن ومــع أطــوار رحلــة العمــر،
وكانــت غايتهــا النهائيــة بــث اليقظــة وإعــادة الحيــاة
والفعــل لألمــة اإلســامية بعــد طــول رقــاد.
ولقد بذل األستاذ سعيد النوريس أقىص جهوده
يف ســبيل إصــاح األوضــاع الســائدة يف تركيــا ،وعــى
الرغــم مــن عــدم التكافــؤ القــوة بــن طاقــات وجهــود
األســتاذ ســعيد النوريس ودعاة اإلنســاخ عن اإلســام،
فإنَّــه اســتطاع ومعــه طــاب النــور تحقيــق الــيء الكثري،
ويكفيهم أنَّهم استطاعوا جعل الشعب الرتيك يحتفظ
بهويتــه اإلســامية عــى الرغــم مــن املؤامــرات الدوليــة
الرشســة لقطع صلته باإلســام ،ويكفي األســتاذ ســعيد
النوريس وطالب النور أ َّن غالبية الشعب الرتيك اليزال
حتى هذه اللحظة يعتز بدينه وتراثه اإلسالمي األصيل،
ويكفيهــم أ َّن تركيــا الزا لــت تحتضــن اآلف ا ملــدراس
الدينيــة والرشعيــة وحلقــات ومــدراس تحفيــظ القــرآن
الكريــم.
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لقــد عــاش األســتاذ ســعيد النــوريس حيــاة مليئــة
باملعاناة واآلآلم والصعاب يف سبيل إصالح املجتمع
الــذي يعيــش فيــه ،وكان يخطــط مــع طالبــه ليــل نهــار
لوضع أفضل الوسائل وأنسب السبل إلصالح األوضاع
املرتدية واملزرية التي كان يعيشها ذلك املجتمع ،ومل
يفكــر األســتاذ ســعيد النــوريس يومـاً مــن األيــام أن يهــرب
من مجتمعه كام يفعل الكثريون ِم َّمن اليثقون بأنفسهم
وقدراتهــم عــى التصــدي للســلوكيات الخاطئــة داخــل
املجتمــع ،بــل ظــل يف مجتمعــه ليــداوي جراحاتــه،
ويصلــح مــا تهــدم منــه ،ويــزرع بــذور الخــر والصــاح التــي
آتت أكلها واألســتاذ ســعيد النوريس عىل قيد الحياة.
ك ـ َّرس األســتاذ ســعيد النــوريس حياتــه بعــد تحولــه
الحاســم إىل “ســعيد الجديــد” للقيــام مبــرو ٍع ســاه
“إنقــاذ اإلميــان وخدمــة القــرآن” يقــوم املــروع عــى
تحويــل إميــان النــاس مــن مجــرد إميــان تقليــدي مــوروث
إىل إميــان تحقيقــي مشــهود .كــا يقــوم مرشوعــه يف
شــقه اآلخــر عــى تبيــان “حقائــق” القــرآن للنــاس وأبرزهــا
التوحيــد والنبــوة والحــر.
إ َّن فكــر األســتاذ ســعيد النــوريس مدرســة أخالقيــة
وحضار يــة متكاملــة األركان ،تســتمد مقوماتهــا مــن
الكتــاب والســنة ،إذ بــثَّ رحمــه اللــه كل مــا يعتلــج
يف صــدره مــن علــم ربــاين وفيــض إميــاين يف رســائله
الشــهرية ،وجعلهــا دســتورا ً يهتــدي بــه املســلمون مــن
بعــده ،ويرتشــف مــن رحيقــه الباحثــون عــن الحــق،
غــر مكــرث مبــا يعانيــه يف ســبيل ذلــك مــن مشــاق
ومضايقــات.

وقــد بلــغ مجمــوع تلــك الرســائل واملســاة برســائل
النور مئة وثالثني رسالة ،استغرق تأليفها ثالثاً وعرشين
سنة تضاف إليها الراسئل التي كتبها إلصدقائه وطالبه
جواب ـاً عــى أســئلتهم وتوضيح ـاً لِـ َـا غمــض عليهــم مــن
أمــور ،وقــد جمعــت هــذه األخــرة يف مالحــق ســميت
باســاء األماكــن واملناطــق التــي كتبــت فيهــا.
كان تأليــف رســائل النــور ونرشهــا شــيئاً متميــزا ً
وفر يــد ا ً يف تار يــخ الد عــوات اإلســامية املعــارصة؛
ذلــك أل َّن األســتاذ ســعيد النــوريس مل يكتــب كثــرا ً مــن
رسائله بيده ،وإنَّ ا كان مييل هذه الرسائل عىل بعض
طالبــه يف حــاالت مــن الجيشــان الروحــي والوجــداين،
وبعــد ذلــك تتــداول النســخة األصليــة بــن التالميــذ
الذيــن يقمــون بدورهــم باستنســاخها باليــد ثــم ترجــع
هــذه النســخ جميعهــا إليــه لــي يقــوم بتدقيقهــا واحــدة
واحــدة بتصحيــح أخطــاء االستنســاخ إن وجــدت ،ومل
يكــن لديــه أيــة كتــب أو مصــادر يرجــع إليهــا عنــد التأليــف
ســوى القــرآن الكريــم ،وقــد ســاعده عــى ذلــك مــا وهبــه
اللــه لــه مــن ذاكــرة خارقــة وقــدرة عجيبــة عــى الحفــظ،
فــكان يســتقي عنــد تأليفــه رســائله مــن مخزونــات حفظــه
يف مصــادر العلــوم الدينيــة التــي كان قــد قرأهــا يف
بدايــات حياتــه.
وال شـ َّ
ـك أ َّن الرتبيــة والتعليــم كذلــك باعتبارهــا
عصــب األمــة ،وســبيل نهضتهــا وشــهودها الحضــاري،
يحتــان مكانــة مركزيــة يف فكــر األســتاذ ســعيد النــوريس
بــأن أوالهــا العنايــة الفائقــة.
واألســتذ ســعيد النــوريس اهتــم برتبيــة املجتمــع
مثلــا اهتــم برتبيــة األفــراد ،وقــد أشــار إىل ذلــك يف
رســائله كثــرا ً ،إذ شــملت توجيهاتــه الرتبويــة عــددا ً مــن
املجتمــع ،وكذلــك تناولــت األرسة ،ثــم املجتمعــات
املحــددوة ،ثــم عمــوم األمــة ،وركــز كثــرا ً عــى وجــوب
تحصــن هــذه املجتمعــات بالرتبيــة اإلســامية لتســلم
مــن أخطــار املدينــة الحديثــة التــي أظهــرت العــداوة
والحقــد لإلســام واملســلمني.

إذا ً فقــد كان لألســتاذ النــوريس دور بــارز يف النظــام
الرتبــوي اإلســامي ،إذ أســهم إســهاماً فاع ـاً يف دفــع
ب قديــر تتلمــذ عــى
عجلــة الرتبيــة إىل األمــام ،فهــو ُم ـ َر ٍّ
يديــه عــدد مــن العلــاء البارزيــن ،وقــد خلَّــف مــن بعــده
مــن إرشــادات وتعاليــم وتــراث موســوعي ينفتــح عــى
كل قضايــا اإلنســان يف حياتــه الفرديــة واالجتامعيــة،
ولــذا أردنــا يف بحثنــا هــذا أن نقــف عــى أســس الرتبيــة
االجتامعيــة التــي رســمها اإلمــام للمجتمــع حتــى ينعــم
باألمــن واألمــان بــن أفــراده ،ويــرزع فيــا بينهــم املحبــة
والســام واملــدوة ،وألجــل الوصــول إىل هــذا الهــدف
قســم البحــث عــى ثالثــة مباحــث رئيســة ،هــي:
املبحــث األول :فقــد جــاء بعنــوان﴿ :مفهــوم
الرتبيــة االجتامعيــة ،وســبل غرســها وتنميتهــا يف أفــراد
املجتمــع﴾ ،وقــد تناولنــا يف هــذه املبحــث مفهــوم
الرتبيــة االجتامعيــة يف فكــر النــوريس ،والوســائل التــي
اتبعهــا يف غــرس أخــاق االجتامعيــة.
وأ َّمــا املبحــث الثــاين :فقــد جــاء بعنوان﴿ :أســباب
األمراض االجتامعية ،ونتائجها ،وسبل عالجها﴾ ،وقد
تناولنــا يف هــذا املبحــث أســباب األمــراض االجتامعيــة
التــي تصيــب املجتمــع ونتائجهــا وكيفيــة عالجهــا التــي
ذكرهــا األســتاذ ســعيد النــوريس وأشــار إليهــا.
وأ َّمــا املبحــث الثالــث :فقــد جــاء بعنوان﴿:الرتبيــة
االجتامعيــة ومثراتهــا التطبيقيــة﴾ ،وقــد تناولنــا يف هــذا
امليحــث أهــم الثمــرات التــي ســتجنى عنــد األلتــزام
باألخــاق االجتامعيــة التــي دعــا إىل إحيائهــا وتطبيقهــا
األســتاذ ســعيد النــوريس.
وختامـاً :نرجــو أن تكــون هــذه الدراســة قــد أعطــت
املوضــوع حقــه ،وأن يفيــد منــه الباحثــون ،مثلــا أفــاد
البحــث مــن غــره.

جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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املبحث األول
﴿مفهوم الرتبية االجتامعية ،وسبل غرسها
وتنميتها يف أفراد املجتمع﴾
أوالً :مفهوم الرتبية االجتامعية يف فكر النوريس:

إ َّن النــوريس مفكــر إســامي ،يــرى املجتمــع اإلســامي
مــن أقصــاه إىل أقصــاه جســدا ً واحــدا ً ،وإ ْن تعــددت
مذاهبــه ،واختلفــت لغــات أفــراده ،وتباعــدت أماكــن
قبائلــه وشــعوبه ،مــادام اإللــه واحــد ،والديــن واحــد،
والرســول واحــد ،والقبلــة واحــدة ،والكتــاب واحــد ،فــأي
يشء يفرقهــم إذا كانــوا كذلــك ،ولذلــك ابتــدأ الحديــث
بقولــه تعاىل(:ياأيهــا النــاس إنَّــا خلقانكــم مــن ذكــر وأنثــى
وجعلناكــم شــعوباً وقبائــل لتعارفــوا إ َّن اكرمكــم عنــد اللــه
اتقاكم إ َّن الله عليم خبري) (الحجرات ،)13 :فقال﴿ :
أي :خلقانكم طوائف وقبائل وأمامً وشــعوباً يك يعرف
بعضكــم بعض ـاً وتتعرفــوا عــى عالقاتكــم االجتامعيــة
لتتعاونــوا فيــا بينكــم ،ومل نجعلكــم قبائــل وطوائــف
لتتنا كــروا فتتخاصمــوا﴾ ( ،)1ولذ لــك شــبه املجتمــع
اإلســامي يف تعــدد شــعوبه وطوائفــه وقبائلــه بالجيــش
الــذي يتكــون مــن فيالــق وفــرق وألويــة وأفــواج ومــا إىل
ذلــك ،ثــم يف النهايــة تكــون مجتمع ـاً قوي ـاً متحــدا ً غــر
متنافــس وال متناحــر يســمى الجيــش ،لذلــك قــال﴿:
بيانـاً لدســتور التعــارف والتعــاون الــذي تشــر إليــه هــذه
اآليــة الكرميــة أنَّــه يقســم الجيــش إىل فيالــق ،وإىل فــرق،
وإىل ألويــة ،وإىل أفــواج ،وإىل رسايــا ،وإىل فصائــل،
وإىل حظائر ،وذلك ليعرف كل جندي واجباته حسب
تلــك العالقــات املختلفــة املتعــددة ،وليــؤدي أفــراد
ذلــك الجيــش تحــت دســتور التعــاون وظيفــة حقيقــة
عامــة لتصــان حياتهــم االجتامعيــة مــن هجــوم األعــداء،
وإلَّ فليــس هــذا التقســيم والتمييــز إىل تلــك األصنــاف
لجعــل املنافســة بــن فوجــن ،أو إثــارة لخصــام بــن
رسيتــن ،أو وضــع التضــاد بــن فرقتــن﴾(.)2
ثــم يقــول﴿ :وكذلــك األمــر يف املجتمــع اإلســامي
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الشــبيه بالجيــش العظيــم ،فقــد قســم إىل قبا ئــل
وطوائــف ،مــع أ َّن لهــم ألــف جهــة وجهــة مــن جهــات
الوحــدة ،إذ خالقهــم واحــد ،ورازقهــم واحــد ،ورســولهم
وا حــد ،وقبلتهــم وا حــدة ،وكتابهــم وا حــد ،ووطنهــم
واحــد ،وهكــذا إىل األلــوف مــن جهــات الوحــدة التــي
تقتيض األخوة واملحبة والوحدة ،مبعنى أ َّن االنقســام
إىل طوائــف وقبائــل مــا هــو إلَّ للتعــارف والتعــاون،
ال للتناكــر والتخاصم﴾(.)3فهــذا هــو مفهــوم املجتمــع
عنــد النــوريس ،وهــذا هــو الحــق؛ أل َّن نظــام املجتمــع
املسلم وقيمه يجب ألَّ تتغري وال تتبدل مهام تعددت
املجتمعــات ،وتباعــدت األوطــان ،وامتــدت العصــور؛
أل َّن املرجعيــة واحــدة التتغــر والتتبــدل ،والتــي تتمثــل
يف تحكيــم كتــاب اللــه وســنة رســوله (.)4

ثانياً :الوسائل التي اتبعها يف غرس أخالق االجتامعية:

ذكــر األســتاذ ســعيد النــوريس مجموعــة مــن الوســائل
التي تريب وتغرق يف نفس اإلنسان األخالق االجتامعية
التي يجب أن يتحىل بها ،والتي تنمي الشعور باألخوة
والتعــاون يف مــا بــن أفــراد املجتمــع ،وهــذه الوســائل
هي:
 – 1اإلميــان :قــال األســتاذ ســعيد النــوريس﴿:إ َّن
اإلميــان بعقيــدة واحــدة ،يســتدعي حتـاً توحيــد قلــوب
املؤمنــن بهــا عــى قلــب واحــد ،ووحــدة العقيــدة هــذه
تقتيض وحدة املجتمع ،فأنت تشعر بنوع من الرابطة
مع من يعيش معك يف طابور واحد ،وبعالقة صداقة
معــه إن كنــت تعمــل معــه تحــت إمــرة قائــد واحــد ،بــل
تشــعر بعالقــة أخــوة معــه لوجودكــا يف مدينــة واحــدة،
فــا بالــك باإلميــان الــذي يهــب لــك مــن النــور والشــعور
مــا يريــك بــه مــن عالقــات الوحــدة الكثــرة ،وروابــط
االتفــاق العديــدة ،ووشــائج األخــوة الوفــرة﴾(.)5
ثــم يقــول عــن اإلميــان باالخــرة﴿:إ َّن عقيــدة اآلخــرة
هــي أس األســاس لحيــاة اإلنســان االجتامعيــة والفرديــة،
وأســاس جميــع كامالتــه ومثلــه وســعاداته﴾(.)6
ورضب أمثلــة الســتقامة الحيــاة االجتامعيــة نتيجــة

اإل ميــان باآلخــرة ،فقــال﴿:إ َّن الشــباب املراهقــن
الذيــن ميثلــون محــور الحيــاة االجتامعيــة ال يهــدىء فــور
مشــاعرهم ،وال مينعهــم مــن تجــاوز الحــدود إىل الظلــم
والتخريــب ،وال مينعهــم مــن تجــاوز الحــدود إىل الظلــم
والتخريب ،وال مينع طيش أنفســهم ونزواتها ،وال ي َؤ َّمن
الســر األفضــل يف عالقاتهــم االجتامعيــة إلَّ الخــوف
مــن نــار جهنــم ،فلــوال الخــوف مــن عــذاب جهنــم لقلــب
هــوالء املراهقــن الطائشــون الثملــون بأهوائهــم الدنيــا
إىل جحيــم تتأجــج عــى الضعفــاء والعجائــز ،حيــث
الحكــم الغالــب ،ولحولــوا الحيــاة اإلنســانية إىل حيــاة
حيوانيــة ســافلة﴾(.)7
وأخــرا ً يوجــه علــاء االجتــاع والسياســة واألخــاق
ِم َّمن لهم اهتامم بشؤون اإلنسان وأخالقه االجتامعية،
أنَّهــم لــن يســدوا الفــراغ الــذي حــدث يف العالقــات
االجتامعيــة ،ولــن يضمــدوا الجــراح التــي لحقــت بتلــك
العالقــات إلَّ باإلميــان ،إذ قال﴿:فليصــغ ســمع علــاء
االجتــاع واألخــاق مــن املعنيــن بشــؤون اإلنســان
وأخالقه واجتامعه ،وليأتوا ويبينوا مباذا سيمألون هذا
الفــراغ؟ أو مبــاذا ســيداوون ويضمــدون هــذه الجــروح
الغائــرة العميقــة﴾(.)8
 – 2العبــادة :تــأيت العبــادة للــه تعــاىل نتيجــة لصــدق
اإلميــان امتثــاال ألمــر اللــه ،وحب ـاً يف ثوابهــن وخوف ـاً مــن
عقابــه عــى الــرك ،واشــراك املســلمني يف هــذا
الشعور يصل بهم إىل امتثال املحبة واألخوة التي تكون
العبادة ســبباً يف ترســيخها يف النفوس ،يقول األســتاذ
ســعيد النــوريس﴿:إ َّن اإلنســان املســلم لــه مناســبات
ثابتــة ،وارتبــاط قــوي مــع كل املســلمني ،وهــا ســببان
ألخــوة راســخة ومحبــة حقيقيــة بســبب العقائــد اإلميانيــة
وامللــكات اإلســامية ،أ َّمــا ســبب ظهــور تلــك العقائــد
وتأثريها وصريورتها ملكة راسخة فإنَّ ا هي العبادة﴾(.)9
ورضب األســتاذ ســعيد النــوريس أمثلــة لبعــض
جوانــب العبــادة التــي تعمــل عــى ترابــط املســلمني،
كالصــاة ،والــزكاة ،والصــوم ،والحــج ،فقــال عــن الصــاة

مشــبها إياهــا بالجمعيــة التــي يتوحــد فيهــا الســملون﴿:
نحن جمعية ،تلك الجمعية التي لها ثالمثائة وخمسون
مليونـاً مــن األعضــاء يف كل عــر ،وهــم يؤكــدون كــال
احرتامهــم ،وصــادق ارتباطهــم ،وتعلقهــم مببــادئ تلــك
الجمعيــة املقدســة بإقامــة الصــاة خمــس مــرات يوميـاً
ويتســابقون يف مــد يــد العــون واملســاعدة بعضهــم
إىل بعــض ،ســواء بدعوتهــم الشــخصية بظهــر الغيــب
أم مبكاســبهم املعنويــة الوفــرة وفــق الدســتور األلهــي
﴿إنَّ ــا املؤمنــون إخوة﴾(الحجــرات.)10()﴾10 :
ثــم تطــرق إىل أهميــة أداء فريضــة ا لــزكاة ،ومــا
تخلقــه يف املجتمــع مــن الرتابــط والرتاحــم بــن الفقــراء
واألغنيــاء ،فقــال﴿ :الــزكاة جــر يغيــث املســلم أخــاه
املســلم بالعبــور عليهــا ،إذ هــي الوا ســطة للتعــاون
املأمور به ،بل هي الرصاط يف نظام الهيئة االجتامعية
لنوع البرش ،وهي الرابطة لجريان الحياة بينهم ،بل هي
الرتيــاق للســموم يف ترقيــات البــر﴾(.)11
ثــم ذكــر حكــم فريضــة الصــوم ،ومــن حكــم الصــوم
الكثــرة تربيــة أفــراد املجتمــع مــن خــال هــذه الفريضــة
عــى الشــعور بالفقــراء واملحتاجــن والجيــاع ،ثــم مــد يــد
العون واملساعدة لهم ،فقال﴿:إ َّن حكمة واحدة للصوم
من بني حكمه الغزيرة املتوجهة إىل الحياة االجتامعية
لإلنســان هــي :أ َّن النــاس قــد خلقــوا عــى صــور متباينــة
من حيث املعيشة ،وعليه يدعو الله (سبحانه وتعاىل)
األغنيــاء ملــد يــد العــون إلخوانهــم الفقــراء ،والجــرم أ َّن
األغنيــاء ال يســتطيعون أن يستشــعروا شــعورا ً كام ـاً
حــاالت الفقــر الباعثــة عــى الرأفــة ،والميكنهــم أن يحســوا
إحساس ـاً تام ـاً بجوعهــم ،إلَّ مــن خــال الجــوع املتولــد
مــن الصــوم ،فلــوال الصــوم ملــا متكــن كثــر مــن األغنيــاء
التابعــن ألهوائهــم أن يدركــوا أمل الجــوع والفقــر ،ومــدى
حاجــة الفقــراء إىل الرأفــة والرحمــة﴾(.)12
ثــم أشــار إىل الحكــم املســتنبطة مــن فريضــة الحــج
يف متاســك املجتمــع وتوحــده ،فقــال﴿:إ َّن إهــال
حكمــة الحــج والسـيَّام التعــارف بــن املســلمني وتوحيــد
جملة كرياال
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أفكارهم وإهامل ما يتضمنه الحج من سياسة إسالمية
رفيعــة ومصلحــة اجتامعيــة وا ســعة تشــمل التعــاون
واملشــاركة يف األعــال والســعي الجــاد ،أقــول :إ َّن
هــذا اإلهــال أدى إىل أن يهــيء العــدو وســطاً مالمئ ـاً
لــرب املســلمني بعضهــم ببعضــن نعــم ،إ َّن ماليــن
املســلمني بــدالً مــن أن يشــدوا الرحــال إىل الحــج ،وهــو
الخري املحض ،انساقوا يف سياحة طويلة وسفر بعيد
تحت لواء العدو وهو الرش املحض ،فاعتربوا يا أويل
األبصــار ،مبعنــى أ َّن حكمــة عظيمــة لفريضــة الحــج هــي
(الشــورى) الجاريــة يف نطــاق واســع بــن املســلمني
عامــة ،وملــرة واحــدة يف الســنة حفاظ ـاً عــى ســامة
العــامل اإلســامي واســتقالليته﴾(.)13
 – 3املــرض :إذ عــده النــوريس مــن األســباب التــي
تــريب الشــعور باآلخر يــن ،فقــال﴿:إ َّن ا ملــرض يلقــن
صاحبــه أهــم العــرى الحيــاة االجتامعيــة واإلنســانية
وأجمــل أوارصهــا ،وهــا االحــرام واملحبــة ،إ َّن النفــس
األمارة الواقعة يف شباك االستغناء الناجم عن الصحة
والعافيــة لــن تشــعر باالحــرام الالئــق تجــاه العالقــات
األخو يــة ،ولــن تحــس بالرحمــة والرأ فــة باملبتلــن
باملصائــب واألمــراض الجديريــن بالرحمــة والعطــف،
ولكــن متــى مــا انتــاب اإلنســان املــرض ،وأدرك مــدى
عجزه ،ومدى فقره تحت ضغوط املرض وآالمه وأثقاله
فإنَّه يشعر باحرتام أشقائه املؤمنني الالئقني باالحرتام
الــن يقومــون برعايتــه ،أو الذيــن يأتــون لعيادتــه ،ويشــعر
كذلــك بالرأفــة اإلنســانية وهــي خصلــة إســامية تجــاه
أهــل املصائــب والباليــا ،فتفيــض مــن قلبــه الرحمــة
والرأفة بكل معناهام تجاههم ،وتضطرم عنده الشفقة
حارة إزاءهم ،وإذا اســتطاع قدم لهم يد العون ،وإن مل
يقدر عليه رشع بالدعاء لهم ،أو بزيارتهمن واالستفسار
عن راحتهم وأحوالهم ،مدياً بذلك سنة مرشوعة كاسباً
ثوابهــا عظي ـاً﴾(.)14
 – 4الرتبيــة عــى توقــر الكبــار والرحمــة بالصغــار:

قــال األســتاذ ســعيد النــوريس﴿:إ َّن أعظــم ركيــزة يف
206

ا ديعس ذاتسألا ركف يف ةيعامتجالا ةيبرتلا

الحيــاة االجتامعيــة هــي توقــر الصغــر للكبــر ،ورحمــة
الكبري للصغري ،إلَّ أنَّنا نرى أ َّن هذا األساس قد تصدع
كثــرا ً ،حتــى أنَّنــا نســمع أخبــارا ً مؤملــة جــدا ً ،وحــوادث
مفجعة جدا ً تجاه اآلباء واألمهات ،تقع من جراء خراب
هــذا األســاس الراســخ﴾( ،)15ثــم ذكــر األســتاذ كيــف أ َّن
رســائل النــور حاولــت أن تصلــح هــذا الهــدم الــذي بــدأ
يهــدد املجتمــع وذلــك بالعــودة إىل الرتبيــة الصحيحــة
عــى منهــج كتــاب اللــه تعــاىل وســنة نبيــه ﷺ ،فقــال:
﴿ولكــن بفضــل اللــه فــإ َّن الرســائل القرآنيــة أينــا حلــت
قاومــت الدمــار ،وحالــت دون تهــدم هــذا األســاس
االجتامعــي املتــن ،بــل حاولــت تعمــره﴾(.)16
 – 5الرتبيــة األخــاق الحســنة يف النفــوس :أكــذ
األســتاذ ســعيد النــوريس أهميــة تربيــة األخــاق الحســنة
يف نفــوس أبنــاء املجتمــع ،فقــال﴿ :إ َّن البــاد بأكلمهــا
مــا هــي إلَّ بيــت وا ســع جــدا ً ،والوطــن بيــت عائلــة
األمــة ،فــإذا مــا حكــم اإلميــان باالخــرة هــذه البيــوت
وسيطر ،فإ َّن الفضائل تنكشف وتنبسط وتتوضح فيها،
فتظهــر االحــرام املتبــادل والرحمــة الجــادة ،واملحبــة
الخالصــة بــا عــوض ،واملعــارشة واإلحســان بــا ريــاء،
والفضيلــة والتوقــر بــا ا ســتكبار ،وتشــيع الفضا ئــل
()17
األخــرى جميع ـاً﴾

املبحث الثاين
﴿أسباب األمراض االجتامعية ،ونتائجها،
وسبل عالجها﴾

األمــراض التــي تصيــب املجتمعــات متعــددة ومختلفــة
مــن مجتمــع إىل آخــر بنــا عــى حســن تربيــة األخــاق
يف املجتمــع مــن عدمــه ،وهــذا األمــراض ال تــأيت فجــأة
يف املجتمــع ،بــل لهــا أســباب أفرزتهــا وهيــأت املنــاخ
االجتامعــي لتقبلهــا ،ثــم لهــا نتائــج ســيئة عــى األمــة
بكاملهــا ،ولــذا فــإ َّن إصالحهــا وعــاج مــا فســد منهــا
ســهل وميســور إذا النوايــا كانــت خالــى للــه ســبحانه

وتعــاىل ،وربيــت املجتمعــات تربيــة إســامية صالحــة
عــى كتــاب اللــه وســنة رســوله  ،وســنذكر يف هــذا
املبحــث أســباب األمــراض االجتامعيــة ،ونتائجهــا،
وسبل معالجتها باالستناد إىل ما قدمه األستاذ سعيد
النــوريس.

أوالً :األسباب:

أرجــع األســتاذ ســعيد النــوريس أســباب األمــراض
االجتامعيــة إىل خمســة أســباب ،وهــي:
أ – التحايز والعناد والحسد:

وهــذه الثالثــة ذكرهــا وجمعهــا بقولــه﴿:إ َّن ما يســببه
التحايز والعناد والحســد من نفاق وشــقاق يف أوســاط
املؤمنني﴾(.)18
ب – منع الزكاة وانتشار الربا:

وأشار إليهام بقوله﴿:إ َّن هناك كلمتني هام منشأ
جميع ما آلت إليه البرشية يف حياتهم االجتامعية من
ٍ
وانحطاط يف القيم ،وهام منبع جميع
ترد يف األخالق
ـبعت
االضطرابــات والقالقــل ،والكلمتــان هــا :إ ْن شـ ُ
ي أن ميــوت غــري مــن الجــوع ،واكتســب أنــت
فــا ع ـ َّ
آلكل أنــا ،وأتعــب أنــت ألســريح أنــا ،وإ َّن الــذي يديــم
هاتــن الكلمتــن ويغذيهــا ،هــو جريــان الربــا وعــدم
أداء الــزكاة﴾(.)19

ثانياً :نتائج هذه األمراض:

ذ كــر األســتاذ ســعيد النــوريس مجمو عــة مــن
النتائــج التــي تتولــد مــن هــذه األمــراض التــي تصيــب
املجتمعــات ،وتولــد أزمــات ومشــاكل كثــرة بــن أبنــاء
املجتمــع ،وهــذه النتائــج هــي:
أ – نتائــج التحايــز والعنــاد والحســد :وتتمثــل يف
النفــاق والشــقاق والحقــد والغــل والعــداء ،وذكرهــا
األســتاذ ســعيد النــوريس بقولــه﴿:إ َّن مــا يســببه التحايــز
والعنــاد والحســد مــن نفــاق وشــقاق يف أوســاط
املؤمنــن ،ومــا يوغــر يف صدورهــم مــن حقــد وغــل
وعــداء مرفــوض أص ـاً ،ترفضــه الحقيقــة والحكمــة،

ويرفضــه اإلســام الــذي ميثــل روح اإلنســانية الكــرى،
فض ـاً عــن أ َّن العــداء ظلــم شــنيع يفســد حيــاة البــر
الشــخصية ،واالجتامعية واملعنوية ،بل هو ســم زعاف
لحيــاة البــر قاطبــة﴾(.)20
وينتــج أيض ـاً مــن هــذه األســباب الغيبــة التي﴿هــي
ذكــرك أخــاك مبــا يكــره ،فــإن كان فيــه مــا تقــول فقــد
اغتبتــه ،وإن مل يكــن فيــه فقــد بهتــه ،أي :اجرتحــت إمثـاً
مضاعفاً﴾( ،)21ولذلك عدها نتيجة للخصام والحســد
والعناد ،إذ قال﴿:حقاً إ َّن الغيبة سالح دينء يستعمله
املتخاصمــون والحســاد واملعانــدون؛ أل َّن صاحــب
النفــس العزيــزة تــأىب عليــه نفســه أن يســتعمل ســاحاً
حقــرا ً كهــذا﴾(.)22
ب – نتائــج انتشــار الربــا ومنــع الــزكاة :الظلــم
واالستبداد والرصاع بني الطبقات ،وقد ذكرها األستاذ
ســعيد النــوريس بقولــه﴿ :إ َّن البرشيــة يف طبقتــن:
الخــواص والعــوام ،والــزكاة تؤمــن الرحمــة واإلحســان
مــن الخــواص تجــاه العــوام ،وتضمــن االحــرام والطاعــة
مــن العــوام تجــاه الخــواص ،وإلَّ ســتنهال مطــارق الظلــم
والتســلط عــى هامــات العــوام مــن اولئــك الخــواص،
هاتان الطبقتان من الناس يف رصاع معنوي مستديم،
وتخوضــان غــار معمــة االختالفــات املتناقضــة ،حتــى
يــؤول األمــر تدريجيــا إىل الــروع يف االشــتباك الفعــي
واملجابهــة حــول العمــل ورأس املــال ،كــا حــدث يف
روســيا﴾(.)23

ثالثاً :عالج األمراض االجتامعية:

ذكر األســتاذ ســعيد النوريس مجموعة من النقاط
التــي بتطبيقهــا والتزامهــا ميكــن معالجــة هــذه األمــراض
الخطــرة ،وهــذه العالجــات التــي ذكرهــا األســتاذ
اعتمدتهــا األمــة يف عصزرهــا الســابقة فنجحــت فيهــا،
وهــي:
أ – امتثــال توجيهــات القــرآن الكريــم التي أشــارت إليها

عــدد مــن اآليــات الكرميــة ،مثل:

 – 1املبــادرة إىل إصــاح ذات البــن ،وأشــار
جملة كرياال
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إليهــا بقولــه تعاىل﴿:إنَّ ــا املؤمنــون أخوة﴾(الحجــرات :ب – امتثال توجيهات السنة النبوية التي وردت
 ،)10ثــم قــال﴿:إن كنتــم تريــدون حق ـاً الحيــاة العزيــزة ،يف أحاديث كثرية ،ومنها:

وترفضــون الرضــوخ ألغــال الــذل والهــوان ،فأفيقــوا مــن
رقدتكم ،وعودوا إىل رشدكم ،وادخلوا القلعة الحصينة
املقدسة﴿إنَّ ا املؤمنون أخوة﴾ ،وحصنوا أنفسكم بها
مــن أيــدي أولئــك الظلمــة الذيــن يســتغلون خالفاتكــم
الداخليــة ،وإلَّ تعجــزون عــن الدفــاع عــن حقوقكــم ،بــل
حتــى الحفــاظ عــى حياتكــم﴾(.)24
 – 2مقابلــة اإلســاءة باإلحســان ،وأشــار إليهــا بقولــه
تعاىل﴿:ادفــع بالتــي هــي أحســن ،فــإذا الــذي بينــك
وبينــه عــداوة كأنَّــه ويل حليم﴾(فصلــت ،)34 :ثــم
قــال﴿:إن أردت أن تغلــب خصمــك فادفــع ســيئته
بالحســنة ،فبــه تخمــد نــار الخصومــة ،أ َّمــا إذا قابلــت
إساءته مبثلها فالخصومة تزداد ،حتى لو أصبح مغلوباً
ظاهــرا ً فقلبــه ميتلــئ غيظ ـاً عليــك ،فالعــداء يــدوم،
والشــحناء تســتمر ،بينــا مقابلتــه باإلحســان تســوقه
إىل النــدم ،وقــد يكــون صديق ـاً حمي ـاً لــك ،إذ إ َّن مــن
شــأن املؤمــن أن يكــون كرمي ـاً ،فــإن أكرمتــه فقــد ملكتــه
وجعلتــه أخ ـاً لــك﴾(.)25
 – 3كظــم الغيــظ والعفــو عــن االخريــن :وأشــار إليــه
بقوله﴿:والكاظمــن الغيــظ والعافــن عــن النــاس واللــه
يحــب املحســنني﴾(آل عمــران.)134 :
 – 4امتثال العدل واإلنصاف :وأشار إليه النوريس
بقولــه﴿:إ َّن اآليــة الكرميــة﴿وال تــزر وازرة وزر أخــرى﴾
(األنعــام ،)164:تفيــد العدالــة املحضــة ،أي :اليجــوز
معاقبــة إنســان بجريــرة غــره ،فــرى القــرآن الكريــم و
مصادر الرشيعة األخرى ،وآداب أهل الحقيقة والحكمة
اإلســامية كلهــا تنبــه إىل أن إضــار العــداء للمؤمــن
والحقــد عليــه ظلــم عظيــم؛ ألنَّــه إدانــة لجميــع الصفــات
الربيئــة التــي يتصــف بهــا املؤمــن بجريــرة صفــة جانبيــة
فيــه ،والس ـيَّام امتــداد العــدا إىل أقاربــه وذويــه بســبب
صفــة يتمعــض منهــا ،فهــو ظلــم أعظــم﴾(.)26
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ا ديعس ذاتسألا ركف يف ةيعامتجالا ةيبرتلا

 – 1ألَّ يهجــر مســلم أخــاه املســلم فــوق ثــاث،
وأشــار إليهــا بقــول الرســول ﷺ﴿ :اليحــل ملســلم أن
يهجــر فــوق ثــاث ليــا ٍل ،يلتقيــان فيعــرض هــذا ،ويعــرض
هــذا ،وخريهــا الــذي يبــدأ بالســام﴾( ،)27ثــم قــال﴿ :
فتفضيلــك مــا بــدر مــن أخيــك مــن أمــور بســيطة عــى مــا
يتحىل به من صفات اإلسالم الحميدة ظلم وأي ظلم!
يدركــه كل مــن لــه مســكة مــن عقــل﴾(.)28
 – 2أن يبنــي املســلم عالقتــه بأخيــه عــى الحــب
يف اللــه والبغــض يف اللــه ،وأشــار إليــه األســتاذ ســعيد
النوريس بقوله﴿ :إن مل تكن ترصفات املؤمن وحركاته
وفــق الد ســاتري الســامية التــي وضعهــا الحد يــث
الرشيف﴿الحــب يف اللــه والبغــض يف اللــه﴾ (،)29
واالحتــكام إىل أمــر اللــه يف األمــور كلهــا ،فالنفــاق
والشــقاق يســودان .نعــم ،إ َّن الــذي اليســتهدي بتلــك
الدســاتري يكــون مقرتف ـاً ظل ـاً يف الوقــت الــذي يــروم
العدالــة﴾(.)30
 – 3البعد عن األناينة والتحزب ،وأشــار إىل ذلك
األستاذ سعيد النوريس بقوله﴿:يا معرش أهل اإلميان!
إ َّن قوتكــم تذهــب أدراج الريــح مــن جــراء أغراضكــم
الشخصية ،وأنانيتكم وتحزبكم ،فقوة قليلة جدا ً تتمكن
من أن تذيقكم الذل والهالك ،فإن كنتم حقاً مرتبطني
مبلــة اإلســام فاســتهدوا بالدســتور النبــوي العظيــم﴿
املؤمــن للمؤمــن كالبنيــان يشــد بعضــه بعض ـاً﴾(،)31
وعندهــا تســلمون مــن ذل الدنيــا ،وتنجــون مــن شــقاء
اآلخــرة﴾(.)32
ولذلك حذر األستاذ سعيد النوريس من الحسد،
ِ
نشأت العدوات من الحسد فدونه العذاب
فقال﴿:إن
األليم؛ أل َّن الحسد أشد إيالماً للحاسد من املحسود،
حيــث يحــرق صاحبــه بلهيبــه ،أ َّمــا املحســود فــا ميســه
من الحسد يشء ،أو يترضر طفيفاً﴾(.)33
ثــم بــن األســتاذ للحاســد أ َّن عملــه هــذا اعــراض

عــى قــدر اللــه تعــاىل ،فقال﴿:ثــم إ َّن الحاســد يف
حســده يســخط عــى قــدر اللــه؛ ألنَّــه يحــزن مــن مجــيء
فضــل اللــه ورحمتــه عــى محســوده ،ويرتــاح مــن نــزول
املصا ئــب عليــه ،أي :كأنَّــه ينتقــد القــدر األلهــي،
ويعــرض عــى رحمــة اللــه الواســعة﴾(.)34

ج – القيــام بــأداء الــزكاة عــى وجههــا املــروع ،مــع
حرمــة الربــا ومنعــه:

قــال األســتاذ ســعيد النــوريس﴿:إ َّن الحــل الوحيــد
والــدواء الناجــع لهذيــن املرضــن االجتامعيــن هــو:
تطبيــق ا لــزكاة يف املجتمــع ،وفرضهــا فرض ـاً عا م ـاً،
وتحريــم الربــا كلي ـاً؛ أل َّن أهميــة الــزكاة ال تنحــر يف
أشــخاص وجامعــات معينــة فقــط ،بــل إنَّهــا ركــن مهــم
يف بنــاء ســعادة الحيــاة البرشيــة ورفاههــا جميعـاً﴾(.)35
د – حسن الرتبية املبني عىل سالمة املنهج الرتبوي:

ذكــر األســتاذ ســعيد النــوريس أ َّن رســائل النــور
تضمنت خمسة أسس ثابتة إلنقاذ الحياة االجتامعية،
وهــذه األســس ذكرهــا بقولــه﴿:يف زمــن عجيــب كزماننــا
هــذا ،البــد مــن تطبيــق خمســة أســس ثابتــة ،حتــى ميكــن
إنقــاذ البــاد وإنقــاذ الحيــاة االجتامعيــة البنائهــا مــن
الفــوىض واالنقســام ،وهــذه املبــادئ هــي :االحــرام
املتبــادل ،الشــفقة والرحمــة ،االبتعــاد عــن الحــرام،
الحفاظ عىل األمن ،نبذ الفوىض والغوغائية والدخول
يف الطاعــة ،والدليــل عــى أ َّن رســائل النــور يف نظرتهــا
إىل الحيــاة االجتامعيــة قــد ظلــت تثبــت وتحكــم هــذه
األســس الخمســة وتحرتمهــا احرتا م ـاً جــاد ا ً محافظــة
بذلك عىل الحجر األساس ألمن البالد ،هو أ َّن رسائل
النــور قــد اســتطاعت يف مــدى عرشيــن عامـاً أن تجعــل
أكــر مــن مائــة ألــف رجــل أعضــاء نافعــن للبــاد والعبــاد
دون أن يتــأذى أو يتــرر بهــم أحــد مــن النــاس﴾(.)36
وهــذه األســس الخمســة التــي ضمنهــا األســتاذ
سعيد النوريس منهجه الرتبوي تدل عىل اهتامم الفكر
الرتبــوي اإلســامي لِـ َـا يســمى اآلن بالرتبيــة الوطنيــة،
ولكــن مــن منظــور إســامي عــام يشــمل كل املجتمــع

اإلســامي ،وليــس مجتمع ـاً مــن دون آخــر ،أو قطــرا ً مــن
دون األقطــار األخــرى أل َّن تطبيقهــا يف مجتمــع وتــرك
املجتمعــات األخــرى اليجــدي ،فاألســاس األول البــد
أن يشــمل أفــراد كل مجتمــع ،وأن يشــمل املجتمعــات
األخــرى ،حتــى يعــم الحــرام بــن جميــع املجتمعــات،
ويســود األمــن ،وتحــارب الفــوىض والغوغائيــة ،وكل
ذلــك يعــود إىل طاعــة اللــه ورســوله ،ثــم والة األمــر يف
غــر معصيــة(.)37

املبحث الثالث
﴿الرتبية االجتامعية ومثراتها التطبيقية﴾

أشــار األســتاذ ســعيد النــوريس إىل عــدد مــن
مثــار الرتبيــة اإلميانيــة للمجتمــع والقامئــة عــى أســاس
كتــاب اللــه تعــاىل وســنة رســوله محمــد ﷺ ،وســرة
الســلف الصالــح مــن هــذه األمــة الذيــن متثلــت فيهــم
الثمرات متثال حقيقاً وواقعياً ،وتجسدت يف أخالقهم
وســلوكياتهم ،فآتــت هــذه النتائــج ،وميكــن أن نذكرهــا
عــى النحــو اآليت:

 – 1السعادة يف الدنيا لألرسة واملجتمع:

ذكــر األســتاذ ســعيد النــوريس أ َّن تربيــة األرسة عــى
اإلميــان باآلخــرة ينــور أرجــاء تلــك األرسة ويــيء لهــا
الطريــق؛﴿أل َّن عالقــة القــرىب والرأفــة والرحمــة التــي
تربطهــم ال تقــاس عندئــذ ضمــن زمــن قصــر جــدا ،بــل
تقــاس عــى وفــق عالقــات متتــد إىل خلودهــم وبقائهــم
ٍ
عندئذ كل فرد
يف دار اآلخرة والسعادة األبدية ،فيقوم
باحــرام خالــص تجــاه اآلخريــن ،ويوليهــم محبــة صادقــة،
ويظهــر رأفــة صادقــة ،ويبــدي صداقــة وفيــة ،صارف ـاً
النظــر عــن التقصــرات ،فتتعــاىل األخــاق وتســمو،
وتبــدأ الســعادة اإلنســانية الحقــة بالتألــق يف ذلــك
البيــت﴾(.)38
ثــم يقول﴿:وقياس ـاً عــى هــذا فــإ َّن البــاد بأكملهــا
مــا هــي إلَّ بيــت واســع جــدا ً ،والوطــن بيــت عائلــة األمــة،
فــإذا حكــم اإلميــان باآلخــرة هــذه البيــوت وســيطر ،فــإ َّن
جملة كرياال
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الفضا ئــل تنكشــف وتنبســط وتتوضــح فيهــا ،فتُظهــر
االحــرام املتبــادل ،والرحمــة الجــادة ،واملحبة الخالصة
بــا عــوض ،واملعاونــة مــع الخدمــة الحقــة بــا احتيــال،
واملعــارشة باإلحســان بــا ريــاء ،والفضيلــة والتوقــر بــا
اســتكبار ،وتشــيع الفضائــل جميع ـاً﴾(.)39

 – 2تثمر بر األبناء باآلباء:

بحق الوالدين ،فاألستاذ سعيد النوريس يشري هنا إىل
أ َّن لكبــار الســن مــن غــر الوالديــن حقوقـاً عــى اآلخريــن
يف الرعاية والخدمة فضالً عن حقوق الوالدين ،وهذا
مــا أكدتــه الســنة النبويــة الرشيفــة بحــق الوالديــن عندمــا
قــال الرســول ﷺ﴿ :رغــم أنــف ،ثــم رغــم أنــف ،ثــم رغــم
أنــف ،قيــل :مــن يــا رســول اللــه؟ قــال :مــن ادرك أبويــه
عنــد الكــر ،أحدهــا أو كليهــا فلــم يدخــل الجنــة﴾(.)43

ذكــر األســتاذ ســعيد النــوريس أ َّن تربيــة األمــة عــى
اإلميــان الــذي يدعــو إىل احــرام اآلخريــن وتوقريهــم
والعطــف عليهــم ،فــإ َّن أول مــا يثمــر بــر األبنــاء بوالديهــم؛
أل َّن﴿الولــد الســعيد البــار بوالديــه العاجزيــن ســرى
الطاعــة نفســها مــن أبنائــه ،بينــا الولــد العــاق املــؤذي
ألبويه مع ارتداده إىل العذاب األخروي سيجد كذلك
يف الدنيــا مهالــك كثــرة﴾(.)40
قــال عبداللــه بــن مســعود(ريض اللــه عنه)لرســول
أحب إىل الله؟ ،قال :الصالة عىل
الله  :أي العمل
ُّ
وقتهــا ،قــال :ثــم أي؟ ،قــال :بــر الوالديــن ،قــال :ثــم أي؟،
قــال :الجهــاد يف ســبيل اللــه﴾(.)41

وقد أشار األستاذ سعيد النوريس إىل هذه الثمرة
رس تســاند املؤمنــن يف عباداتهــم
بقوله﴿:أعلــم أ َّن َّ
ودعواتهــم يف جامعاتهــم رس عظيــم ،وأمــر جســيم ،لــه
شــأن فخيــم ،إذ يصــر بــه كل فــرد كالحجــر املجصــوص
يف البنــاء املرصــوص ،يســتفيد مــن إخوانــه يف اإلميــان
بألوف ألف ألف ما يستفيد من عمل نفسه﴾( ،)44وقد
اســتفاد األســتاذ ســعيد النــوريس ذلــك مــن حديــث
رســول اللــه ﷺ ،إذ قــال﴿ :املؤمــن للمؤمــن كالبنيــان
يشــد بعضــه بعض ـاً﴾(.)45

 – 3الرعاية االجتامعية لكبار السن:

 – 5تثمر السالم واألمن يف املجتمع:

عند مــا تحــدث األســتاذ ســعيد النــوريس بعــد
حديثــه عــن رعايــة الوالديــن ،فقال﴿:نعــم ،إنَّــه ليســت
رعاية الشيوخ والعجائز واألبرياء من األقربني وحدهمن
بــل حتــى إذا صــادف املؤمــن شــيخاً مريض ـاً ذا حاجــة
جديــرا ً باالحــرام فعليــه القيــام بخدمتــه بهمــة وإخــاص،
مــا دامــت هنــاك أخــوة إميانيــة حقيقيــة ،وهــذا ِم ـاَّ
يقتضيــه اإلســام﴾(.)42
فالرعايــة االجتامعيــة هنــا ليســت كــا يعرفــه كثــر
مــن النــاس اآلن ،والتــي تتمثــل يف فتــح دور رعايــة إ َّمــا
حكوميــة أو أهليــة ملــن تقــدم بــه الســن ورغــب ابنــاؤه
وذووه يف وضعــه يف هــذه الــدور لريتاحــوا منــه ومــن
خدمتــه ،إ َّن هــذه الــدور وإن كانــت عمـاً عظيـاً ومهـاً
إلَّ أ َّن الكثري من األبناء مل يفهموا القصد من فتح هذه
الــدور ،فاســتغلوا فرصــة وجودهــا ،وهــذا عمــل مشــن
210

ا ديعس ذاتسألا ركف يف ةيعامتجالا ةيبرتلا

 – 4تثمر قوة املجتمع ومتاسكه:

وقــد أشــار األســتاذ ســعيد النــوريس إىل هــذه
الفقــرة بقولــه﴿ :اإلســام ديــن الســام واألمــان ،يرفــض
النــزاع والخصــام يف الداخــل ،أيهــا العــامل اإلســامي!
إ َّن حياتــك يف االتحــاد﴾(.)46
ولــذك أرســل األســتاذ ســعيد النــوريس رســالة إىل
املســؤولني يف الدولــة بخربهــم أ َّن االتحــاد هــو القــوة
الفعالــة ضــد األرهــاب ،فقــال﴿ :إنَّــه اليصمــد أمــام
هــذا الدمــار الرهيــب إلَّ وحــدة املســلمني املنبعثــة
مــن حقائــق القــرآن ،فمثلــا تكــون هــذه الوحــدة وســيلة
إلنقــاذ البرشيــة مــن بــاء الفــوىض واإلرهــاب فإنَّهــا تنقــذ
هذه البالد أيضاً من سيطرة األجانب ،وتنجي األمة من
مغبــة اإلرهــاب ،بــل ال منقــذ لهــا إلَّ هــذه الرحمــة﴾(.)47

 – 6إنَّها وسيلة من وسائل الرقي والتقدم لألمة اإلسالمية

اســتقرار الحيــاة االجتامعيــة وتعــاون أفــراد املجتمــع

وتكاتفهــم يعــد عام ـاً مه ـاً يف تقــدم األمــة العلمــي
ورقيهــا الحضــاري ،وقــد أشــار إليهــا األســتاذ ســعيد
النــوريس بقوله﴿:لقــد تعلمــت مــن واقــع الحيــاة ،ومــن
مامرســة الحيــاة االجتامعيــة ،ومــن الواقــع الــذي تعيشــه
البرشيــة يف يومنــا هــذا ،أ َّن هنــاك ســتة أمــراض قاتلــة
جعلتنــا نقــف عــى أعتــاب القــرون الوســطى ،ونتيــه
يف مســالكها املظلمــة ،ويف الوقــت الــذي طــار فيــه
األجانب بخطى رسيعة نحو املستقبل وهم يتسابقون
يف ميــدان الرقــي والتقــدم العلمــي﴾(.)48

نتائج البحث

وقــد توصــل البحــث إىل نتائــج ميكــن أن نذكرهــا عــى
النحــو اآليت:
 1ـ اقتضت الحكمة اإللهية أن يتواجد بديع الزمان
يف خضم سياقات تاريخية وتحوالت سياسية وثقافية
عرفتهــا تركيــا مــا بعــد ســقوط دولــة الخالفــة ،وبســط
العلامنيــة نفوذهــا وســيطرتها عــى أجهــزة الدولــة وقطــع
كل الصــات مــع الديــن اإلســامي ومحاربتــه بشــتى
الوســائل ،باإلضافــة إىل الحملــة الرشســة التــي خاضهــا
أتاتــورك ضــد اإلســام ورمــوزه الدينيــة وتجفيــف منابعــه.
وســط كل هــذه األحــداث بــرز بديــع الزمــان شــمعة
مضيئة ،تحرق نفسها لتنري السبيل أمام أجيال قادمة،
مساهام يف نهضة األمة ومدافعا عن حياض اإلسالم.
تحــت رايــة القــرآن وســنة نبيــه عليــه الســام.
 2ـ إ َّن فكر األستاذ سعيد النوريس مدرسة أخالقية
وحضار يــة متكاملــة األركان ،تســتمد مقوماتهــا مــن

الكتــاب والســنة ،إذ بــثَّ رحمــه اللــه كل مــا يعتلــج
يف صــدره مــن علــم ربــاين وفيــض إميــاين يف رســائله
الشــهرية ،وجعلهــا دســتورا ً يهتــدي بــه املســلمون مــن
بعــده ،ويرتشــف مــن رحيقــه الباحثــون عــن الحــق،
غــر مكــرث مبــا يعانيــه يف ســبيل ذلــك مــن مشــاق
ومضايقــات.
 3ـ إ َّن الرتبية والتعليم عند الشيخ النوريس عملية
حيويــة لبنــاء اإلنســان ،والســمو بــه إىل عــامل الحقائــق
عــى ضــوء الكتــاب الكريــم والســنة النبويــة العطــرة،
فالرتبيــة عنــده أخــاق متنحهــا حكمــة القــرآن الكريــم
للحيــاة الشــخصية ،واإلســام كلــه هــو حســن الخلــق.
 4ـ أرجع األســتاذ ســعيد النوريس أســباب األمراض
االجتامعية إىل خمسة أسباب ،وهي :التحايز والعناد
والحســد ومنع الزكاة وانتشــار الربا.
 5ـ الشــك أ َّن الهــدف الرئيــس مــن الرتبيــة هــو بنــاء
اإلنســان ،وتكوين شــخصية الفرد املســلم املتزن روحياً
وســلوكياً ،وقــد ســعى األســتاذ ســعيد النــوريس لهــذا
املقصــد وك ـ َّرس حياتــه مــن أجلــه ،وتو َّجــه بالنصائــح
لشــباب األمــة ألنَّهــم أمــل مســتقبلها املــرق.
 6ـ إذا كانت النظريات الرتبوية الحديثة واملقاربات
التعليميــة التعلميــة تركــز بشــكل أســاس عــى مــا يســمى
بالهــرم الديداكتيــي املكــون مــن ثــاث عنــارص رئيســة
هــي التلميذ-املعلم-املعرفــة .فــإن األســتاذ ســعيد
النــوريس كذلــك ال يخــرج عــن هــذه الدائــرة يف منهجــه
الرتبــوي التعليمــي ،مســتمدا ً إيــاه مــن الكتــاب والســنة
باســطاً بذلــك منهجـاً تربيـاً فريــدا ً متكامــل األطــراف.

املصادر واملراجع
1

2

املكتوبــات :األســتاذ ســعيد النــوريس ،ترجمــة :إحســان قاســم
الصالحــي ،ط ،2دار ســوزلر للنــر ،فــرع القاهــرة1413 ،ه ـ ـ ـ

1992م.

الكلــات :األســتاذ ســعيد النــوريس ،ترجمــة :إحســان قاســم

الصالحــي ،ط ،2دار ســوزلر للنــر ،فــرع القاهــرة1412 ،ه ـ ـ ـ

3

4

1992م.

الشــعاعات :األســتاذ ســعيد النــوريس ،ترجمــة :إحســان قاســم
الصالحــي ،ط ،2دار ســوزلر للنــر ،فــرع القاهــرة1414 ،ه ـ ـ ـ

1983م.

املالحق يف فقه دعوة النور :األستاذ سعيد النوريس ،ترجمة:
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إحسان قاسم الصالحي ،ط ،2دار سوزلر للنرش ،فرع القاهرة،

1416ه ـ ـ 1995م.

5

الوحدة اإلسالمية :األستاذ سعيد النوريس ،ط ،1دار االتحاد

6

اللمعــات :األســتاذ ســعيد النــوريس ،ترجمــة :إحســان قاســم

7

للنــر والتوزيــع ،اســتانبول1413 ،ه ـ ـ ـ 1993م.

الصالحــي ،ط ،2دار ســوزلر للنــر ،فــرع القاهــرة1413 ،ه ـ ـ ـ

1993م.

صحيــح مســلم :أليب الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــري

8

9

صحيح البخاري :ملحمد بن إســاعيل البخاري (ت256هـ)،
مركــز الدراســات واإلعــام ،دار إشــبيليا ،الريــاض -الســعودية،

د.ت.

املثنــوي العــريب النــوري :األســتاذ ســعيد النــوريس ،ترجمــة:

إحسان قاسم الصالحي ،ط ،2دار سوزلر للنرش ،فرع القاهرة،

1415ه ـ ـ ـ 1995م.

 10الفكــر الرتبــوي عنــد بديــع الزمــان النــوريس :ســعيد بــن محمــد
بــن مصلــح القــرين ،اطروحــة دكتــوراه ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة أم
القــرى ،املمكلــة العربيــة الســعودية1418 ،ه,

النيســابوري (ت261هــ) ،تحقيــق :محمــد فــؤاد عبــد الباقــي،

دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت -لبنــان ،د.ت.
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قراء املو�صل يف كتاب «غاية النهاية» البن اجلزري
«ت  832هـ»  /درا�سة منهجية
أ.د.فاطمة زبار عنيزان

مركز إحياء الرتاث العلمي العريب ،جامعة بغداد

املقدمة

يأخــذ هــذا النــوع مــن الدراســات أهميتــه يف مجــال
الدراســات التاريخيــة وفــق معايــر فكريــه قامئــة عــى
أســاس تحليــل النصــوص الخاصــة بالدراســة اســتنادا
إىل الحا لــة املنهجيــة التــي تــرد فيهــا تلــك الرتا جــم
الخاصــة يف كتــاب “غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء”،
وذلــك مــن خــال تحليــل الروايــات واألحاديــث الخاصــه
بهــا مســتنبطني منهــا األســس التــي قامــت عليهــا تلــك
املرويات الخاصة بالقراء وأسانيدها التي تظهر للقارئ
أو الباحــث أنهــا عــى شــكل واحــد أو منهــج واحــد ،إال
إنهــا عكــس ذلــك إذ نجدهــا متنوعــة يف الصيــغ مــن
ناحيــة التحليــل املنهجــي لهــا ،و تــرز لنــا يف كل ترجمــة
أو أكــر صياغــات منهجيــه متنوعــة حــرص ابــن الجــزري
عــى إيرادهــا بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش أي انــه أورد
تراجمــه يف قــراء املوصــل ســواء يف اتجاهــه املنهجــي
أو أســلوبه يف اختــاف كل واحــد عــن األخــر أو مكمــا
لــه ،وهنــا تكمــن أهميــة املوضــوع مــن خــال اســتعراض
تلــك الرتاجــم وتبيــان الحــاالت التــي وردت فيهــا ومــن
تلــك الحــاالت التــي وردت لديــه مــن قــراء املوصــل:
اخذ مرتجمة القراءة من شخص واحد أو أكرث ،أو إيراد
الروايــة يف حــروف القــرآن أو قــرأ عــى مرتجميــه ثــم يقــرأ
عليــه واحــد أو أكــر ،أو التــاوة بالروايــات عــى الشــيوخ،
أو روى القــراءة ،أو يشــر إىل كــون احــد مرتجميــه كان
لــه اختيــار يف القــراءة ،مشــرا خــال ذلــك إىل بعــض
214

الصفــات التــي كان عليهــا مرتجمــه منهــا “كان افقــه
الناس يف علمه”و”مقرئ جليل ضابط”و”مقرئ كبري”،
أو عكــس ذلــك يضعــف مــن املقــرئ منها”انــه ضعيــف
يف الرواية”وكذلــك أشــار إىل العلــوم التــي أخذهــا قــراء
املناطــق األخــرى مــن قــراء املوصــل.

املبحث األول:
ابن الجزري :السرية واملكانة العلمية
أوال :سرية ابن الجزري
 – 1اسمه ولقبه:

احمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عــي بــن
يوســف بــن الجــزري أبــو بكــر( ،)1أبــو الخــر شــمس الديــن
العمــري الدمشــقي ثــم الشــرازي الشــافعي( ،)2أو كــا
أورده الســخاوي احمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عــي
بــن يوســف الشــهاب أبــو بكــر(.)3
ولقــب بالجــزري نســبة إىل الجزيــرة مــن ديــار بكــر(،)4
وهناك ألقاب أخرى متيز بها فضالً عن هذا منها :أبو
الخــر( ،)5شــمس الديــن( ،)6شــهاب الديــن(.)7
وهنــاك بعــض األلقــاب التــي أ ســبغت عــى
اســمه غلــب عليهــا الطابــع والدرجــة العلميــة التــي كان
عليهــا ابــن الجــزري منهــا :الحافــظ( ،)8املقــرئ( ،)9شــيخ
اإلقراء( ،)10العالّمة( ،)11املتكلم والحجة( ،)12الشيخ(.)13

  يرزجلا نبال »ةياهنلا ةياغ« باتك يف لصوملا ءارقارقباتك يف لصوملا ءارق

 -2والدتــه:

ولد ابن الجزري يف ليلة الجمعة السابع عرش من
رمضــان ســنة مثانــن وســبعامئة بدمشــق كــا ورد يف
كتابــه ﴿غايــة النهايــة﴾ وهــي الروايــة األصــح بتقديرنــا(،)14
إال أن هنــاك تضــارب يف بعــض الروا يــات األخــرى
حــول والدتــه ،منهــا انــه ولــد ســنة إحــدى وخمســن
وســبعامئة( ،)15وأخــرى انــه ولــد بدمشــق ليلــة الســبت
الخامــس والعرشيــن مــن شــهر رمضــان ســنة إحــدى
وخمســن وســبعامئة(.)16

 -3وفاتـه:

مثلــا كان هنــاك تضــارب يف بعــض الروايــات
حــول والدة ابــن الجــزري ،فــان هنــاك تضــارب حــول
وفاتــه يف بعــض الروايــات ،فمــن يقــول انــه تــويف ســنة
ســبع وعرشيــن ومثامنائــة( ،)17وانــه كان ح ّي ـاً قبــل ســنة
ثــاث وثالثــن ومثامنائــة كــا يقــول الشــيخ محمــد عــي
الضبــاع( ،)18وتــويف ســنة تســع وخمســن ومثامنائــة(،)19
وجميــع هــذه الروايــات فيهــا نــوع مــن عــدم الصحــة أو
االختــاف الغــر صحيــح ،إذ إن والــده ترجــم لــه حتــى
سنة تسع وعرشين ومثامنائة( ،)20وهذا يعني استبعاد
الرأي القائل انه تويف حسب سني الروايات السابقة،
ألنه تويف يف حياة والده ومن غري املعقول أن ال يذكر
والــده وفــاة ابنــه إذا كانــت قــد حصلــت يف حياتــه بــل
عىل العكس من ذلك ،إن هذا التاريخ قد ذكره والده
ألنــه كتــب فيــه البنــه احمــد الجــزري(.)21

ثانياً :مكانته العلمية
 -1ثقافته:

عنــي ابــن الجــزري بطلــب العلــم ،الســيام انــه نشــأ
وتــرىب وتلقــى العلــم يف صغــره عــى يــد والــده املعلــم
واملريب األول البن الجزري ،ورغبته الصادقة يف ذلك
فضـاً عــن رحالتــه الكثــرة ومالزمتــه لعلــاء عــره كان
لــه اثــر يف تكويــن شــخصيته العلميــة ،فأصبــح ذا شــأن

كبــر إذ بــرع يف علــوم عــدة ،فيشــر الحســيني انــه كان
إمام ـاً يف القــراآت وغريهــا مــن العلــوم األخــرى قائ ـاً:
“...وكان إمامـاً يف القــراآت ال نظــر لــه يف عــر الدنيــا
حافظاً للحديث وغريه ،)22(”...وأشاد السيوطي بعلمه
والعلــوم التــي بــرع بهــا إال انــه آخــذ عليــه عــدم معرفتــه
بالفقــه كــا يقــول...“ :وبــرع يف القــراآت ...وكان إمــام
يف القــراآت ال نظــر لــه يف عــره يف الدنيــا حافظ ـاً
للحديــث وغــره أتقــن فيــه ...ومل تكــن لــه يف الفقــه
معرفة”( ،)23وأشاد به ابن العامد وبعلمه عىل مستوى
األمــة اإلســامية وبفصاحتــه وبالغتــه قائ ـاً...“ :مقــرئ
املاملــك اإلســامية وكان شــكالً حســناً مرثي ـاً فصيح ـاً
بليغ ـاً.)24(”...

 -2شيوخه:

تلقــى ابــن الجــزري علومــه عــى عــدد مــن الشــيوخ
الذيــن كان لهــم دور كبــر يف صقــل شــخصيته العلميــة
والوصــول إىل مــا هــو عليــه مــن علــم ومعرفــة ورفعــة
ومكانة عالية يف عرصه ،وكان والده أول شيوخه الذين
نهــل منهــم العلــم كونــه املعلــم واملــريب األول الــذي
أحــاط بــه ورعــاه مــا لــه أثــره عــى ســرته العلميــة ،كــا
يقــول عنــه “...و حفــظ ...قصــدين يف العــر وملــا
رحلــت بأخيــه لقــراءة القــراآت عــى ابــن العســقالين
آخــر أصحــاب التقــي الصايــغ قــرأ معــه عليــه قطعــة مــن
أول القــرآن ...وأكمــل عــى أيضـاً القــرآن بالقــراآت العــر
وقــرأ عــى كتــايب النــر و “التقريــب” والطيبــة،)25(”...
وأشــاد بــه والــده ألنــه رشح منظومتــه يف غيابــه قائ ـاً:
“ ...وملــا كان مبــر بلغنــي وأنــا مجــاور ملكــة رشح
طيبــة النــر فأحســن فيــه مــا شــاء اللــه مــع انــه مل يكــن
عنــده نســخة بالحــوايش التــي كتبتهــا عليــه ومــن قبــل
ذلــك رشح مقدمــة التجويــد ومقدمــة الحديــث مــن
نظمــي يف غايــة الحســن ،)26(”...ومــن شــيوخه اآلخريــن
نذكــر منهــم عــى ســبيل املثــال ال الحــر وكان لهــم
األثــر األكــر يف تكويــن شــخصيته العلميــة :الصــاح
جملة كرياال
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بــن االعــزازي الــذي اخــذ منــه كــا يقــول...“ :فــأدرك
الصــاح بــن محمــد بــن احمــد بــن أيب عمــر آخــر أصحــاب
البخــاري وأجــازه ،)27(”...وأشــار إىل عــدد مــن الشــيوخ
واملســندين الذيــن أجــازوه لعلــو منزلتــه العلميــة ،كــا
يقــول عنــه والــده...“ :وكذلــك والتــاج محبــوب وابــن
الســار والحافــظ ابــن املحــب وحــر عندهــم وســمع
مــن آخريــن ،)28(”...وأخــذ مــن الصــاح محمــد بــن عمــر
الصامــت (ت  789هــ) ،كــا يقــول عنــه...“ :وحدثنــي
بكثــر مــن مســموعاته وقــرأت عليــه كثــرا ً وســمعت...ال
يألــف ألحــد غــره ورمبــا جــاءين إىل منــزيل وأســمعني
وأســمع أهيل وأوالدي ،)29(”...وأشــار إىل أخذ القراآت
عــى ابــن العســقالين (ت  793هــ)( ،)30عندمــا رحــل
إليــه مــع أخيــه قائ ـاً...“ :رحلــت بأخيــه لقــراءة القــراآت
عــى ابــن العســقالين ...قــرأت معــه عليــه قطعــة مــن
أول القــرآن ،)31(”...ويزيــد الســخاوي انــه ســمع عــى
ابــن العســقالين قائ ـاً...“ :ومــا ســمعه عــى ابــن
العســقالين جميــع القــراآت ،)32(”...وقــرأ أيض ـاً عــى
إبراهيم بن احمد الحريري (ت 800هـ)”( )33الذي أجازه
كام يقول...“ :ثم أقرأ فقرأ عليه...ابن أبو بكر احمد...
وحدثهــم بالقــراآت أيض ـاً عــن جامعــة باإلجــازة.)34(”...
وهــذا يــدل عــى ســعة علمــه واختــاف معارفــه
ومنابع علمه األصلية وتعدد علامئه الذين أخذ عليهم
له دور يف صقل شخصيته العلمية ،والفضل يف ذلك
يعــود لوالــده الــذي اهتــم بــه ووجهــه الوجهــة الصحيحــة
واألوىل يف تلقــي العلــوم.

 -3تالمذته:

مثلــا نهــل ا بــن الجــزري العلــوم املختلفــة مــن
املشــايخ واألســاتذة ،كان لــه عــدد مــن التالميــذ نهلــوا
منــه العلــوم املختلفــة ســواء بالســاع أو القــراءة أو
اإلجــازة ،منهــم عــى ســبيل املثــال ال الحــر :إبراهيــم
بــن احمــد الطباطبــي “ســمع عــى ابــن الجــزري جميــع
األربعــن النوويــة ،)35(”...واحمــد بــن عــي بــن عمــر
“ قــرأ عــى ا بــن الجــزري طيبتــه مــن حفظــه وأ جــاز
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لــه”( ،)36واحمــد بــن محمــد البنجــوري “ســمع عــى ابــن
الجــزري ،)37(”...وشــاهني املنصــوري “ســمع عــى ابــن
الجــزري الشــفاء ،)38(”...وعــى بــن محمــد األنصــاري
“...قرأ ابن الجزري مشيخته الفخر”( ،)39وعمر بن عبد
الحميــد املــدين “...ســمع عــى ابــن الجــزري الشــفا
يف ســنة ثــاث وعرشيــن أجــازه املشــايخ واملســندون
إذ ذاك كالقــايض ابــن شــهبة وابــن عــوض ومثامنائــة
وضبــط األســاء ،)40(”...ومحمــد بــن إبراهيــم الخجندي
“...قــرأ األربعــن بتاممهــا يف مجلــس واحــد عــى ابــن
الجــزري يف ربيــع اآلخــر ســنة ثــاث وعرشيــن بالحــرم
النبــوي ،)41(”...والحســن حمــزة بــن عــي “ ...قــرأ
القــراآت عــى ابــن الجــزري ،)42(”...ونــور الديــن أبــو
الحســن األشــموين الذي اخذ عن ابن الجزري القراآت
كــا يقــول ابــن العــاد( ،)43وبــدر الديــن محمــد بــن أيب
بكر أملشدي “...وسمع املسند عىل الخري امللتوين
وابــن الجــزري ،)44(”...وعــي بــن محمــد الجعــري الــذي
درس مصنفاتــه عــى ابــن الجــزري كــا يقــول ألنعيمــي
“...قدم دمشق سنة اثنتني وثالثني واخذ عنه شهاب
الدين ألطيبي الحديث ومصنفات ابن الجزري.)45(”...

 -4رحالتــه

كانــت الرحلــة يف طلــب العلــم مــن لــوازم طريــق
العلــاء ومنهجهــم يف التحصيــل العلمــي ،إذ كان
طالــب العلــم يأخــذ مــن شــيوخ بلــده ثــم يرحــل إىل
البلــدان األخــرى لألخــذ مــن علامئهــا واالســتفادة منهــم
قــدر اإلمــكان ،ويشــر لنــا ابــن الصــاح بهــذا الخصــوص
قائالً...“ :وإذا فرغ من سامع العوايل واملهامت التي
ببلــده فلريحــل إىل غــره ،)46(”...ومبــا إن ابــن الجــزري
نهــل العلــم وهــو صغــر فكانــت أوىل رحالتــه العلميــة
مــع والــده وأخيــه كــا يقــول...“ :وملــا رحلــت بأخيــه
لقــراءة القــراآت ...قــرأ معــه القــرآن بالقــراآت ،)44(”...أمــا
رحلتــه الثانيــة التــي مل يحــدد وجهتهــا كــا يقــول “...
قــرأ فيهــا القــراآت العــر والشــاطبية عــى إبراهيــم بــن
احمــد الشــامي ،)48(”...ثــم رحــل إىل بــاد الــروم رســوالً

 يرزجلا نبال »ةياهنلا ةياغ« باتك يف لصوملا ءارقارقباتك يف لصوملا ءارق

فكانــت الوقعــة التيموريــة ،كــا يقــول “ ...ملــا وقعــت
الفتنــة التيموريــة بالــروم كان معــي عندمــا طلبنــي األمــر
تيمورلنــك فأرســلته عنــي رســوالً إىل الســلطان النــارص
فــرج بــن برقــوق ،)49(”...وكانــت لــه رحلــة أخــرى للحــج،
كــا يقــول “ ...توجهــت إىل الحــج وجــاورت.)50(”...

 -5الوظائف التي تقلدها:

تصــدر ابــن الجــزري لإلقــراء والتدريــس واإلمــاء يف
املــدارس املنتــرة آنــذاك ،وأقبــل عليــه طلبــة العلــم،
لــذا كانــت أوىل وظائفــه تقلــده وظائــف أخيــه بعــد
وفاتــه يف مــر بأمــر مــن الســلطان أرشف برســباي،
كام يقول “...وواله الســلطان األرشف برســباي وظائف
أخيــه أيب الفتــح رحمــه اللــه التــي كان أخذهــا عــى
مشــيخة اإلقــراء باملدرســة العادليــة الكــرى واملشــيخة
الكربى مبدرسة أم صالح وتدريس الصالحية بدمشق
والتصديــر بالجامــع األمــوي وتدريــس األتابكيــة بســفح
قا ســيون ،)51( ”...ويذكــر الحســني ا نــه ويل قضــاء
شــراز( ،)52وعــن لقضــاء بــاد الشــام( ،)53ومــن جملــة
اهتاممــه بالقــراء أنشــأ لهــم مدرســة خاصــة ودرس فيهــا
كــا يقــول ابــن العــاد “...وعمــر للقــراء مدرســة ســاها
دار القــرآن وأقــرأ النــاس.)54(”...

 -6مؤلفاته:

كان البــن الجــزري عــدد ا ً مــن املؤلفــات التــي
جعلــت منــه مؤلفـاً يشــار لــه بالبنــان ،وكان الســائد منهــا
جــاء يف القــراآت متطابق ـاً وميولــه إذ كان مقرئــا قبــل
كل يشء ،لــذا كانــت مؤلفاتــه عــى النحــو اآليت ،منهــا
عىل سبي «ملخص تاريخ اإلسالم»(« ،)55ذات الشفاء
يف ســرة النبــي والخلفــاء» (« ،)56فضا ئــل القــرآن»،
«سالح املؤمنني»(« ،)57منجد املقرئني»(« ،)58الحصن
الحصــن يف األدعيــة واألذكار املأثــورة» ،وحا شــية
ســاها «مفتــاح الحصــن الحصــن»(« ،)59التتمــة يف
القــراآت»(« ،)60تحبــر النــر يف القــراآت العــر»(،)61
«الدرة املضيئة يف القراآت»(« ،)64املقدمة الجزرية –

أرجوزة يف التجويد»(« ،)65أسنى املطالب يف مناقب
عيل ابن أيب طالب (ريض الله عنه»(« ،)66الهداية يف
علــم الروايــة يف املصطلــح»(« ،)67الزهــر الفائــح يف ذكــر
مــن نــره عــن الذنــوب والقبائــح»(« ،)68رشح الجزريــة يف
علــم التجويــد املســمى الحــوايش املفهمــة يف رشح
املقدمــة»(« ،)69عــدة الحصــن الحصــن مــن كالم ســيد
املرســلني»(« ،)70املصعــد األحمــد يف ختــم مســند
اإلمــام احمــد»(« ،)71املقدمــة يف تجويــد القــرآن»(،)71
«منجــد املقرئــن ومرشــد الطالبــن»(.)72

املبحث الثاين :قراء املوصل يف كتاب غاية
النهاية /دراسة منهجية

مــن خــال اســتعراضنا لكتــاب “غايــة النهايــة “ البــن
الجــزري ،وجدنــا فيــه مــاده عــن قــراء املوصــل أدرجهــا
ضمــن تراجــم كتابــة هــذا ،وكان إيرادهــا وفــق صياغــات
منهجية مل تخرج عن اإلطار العام للكتاب بصورة عامه
ومــا يقدمــه املؤلــف يف هــذه املواضيــع بصــورة خاصــة
فرناه سار عىل نفس النهج الذي سار عليه يف تغطية
هــذا املوضــوع وهــي عــى األيت:

أوال :قراء املوصل من أصل املوصل

 – 1إبراهيــم بــن عيــى أبــو اســحق املوصــي روى
القــراءة عــن عمــر بــن نعيــم صاحــب الكســايئ ،روى عنــه
القــراءة بــكار بــن محمــد بــن زيــاد املوصــي(.)73
 – 2احمــد بــن ســمعويه أبــو العبــاس املوصــي
قال الداين:عرض عىل عامر املعروف بأوقية صاحب
اليز يــدي وهــو مــن ا حــذق أصحا بــه ،كــذا قــال يف
الطبقــات ،وقــال يف جامــع البيــان :والصــواب محمــد
بــن ســمعويه ،ســاه احمــد عــرض عليــه عبــد اللــه بــن
محمــد بــن ســعيد بــن يحيــى البــزوري شــيخ الشــذايئ
وابــن املنــادي(.)74
 – 3احمد بن مسعود أبو العباس الرساج الجرمي
املوصــي ،ويقــال لــه :أبــو الحســن أيضــا اخــذ القــراءة
عرضــا عــن الــدوري وهــو مــن جلــة أصحابــه وعــن عامــر
جملة كرياال
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املوصــي ،وهــو مــن حــذاق أصحابــه ،روى القــراءة عنــه
عرضــا محمــد بــن حبيــب الجــارودي ومحمــد بــن ســعيد
البــزوري(.)75
 – 4احمد بن يوسف بن حسن بن رافع اإلمام أبو
العبــاس الكــوايش املوصــي املفــر عــامل زاهــد كبــر
القــدر ،ولــد ســنة تســعني وخمســائة ،وقــرا عــى والــده
وروى والــده الحــروف عــن عبــد املحســن بــن خطيــب
املوصــل بســاعه مــن يحيــى بــن ســعدون القرطبــي
قــدم دمشــق واخــذ عــن الســخاوي ،وســمع تفســره
والقــراءات منــه محمــد بــن عــي بــن خــروف املوصــي
وأبــو بكــر املقصــايت ســوى مــن الفجــر إىل آخــره ،وهــا
شــيخا شــيوخنا ،تــويف ســابع عــر جــادى اآلخــرة ســنة
مثانــن وســتامئة(.)76
 – 5اسحق بن حاتم املوصيل كذا ذكره االهوازي
فانقلب عليه ،وصوابه حاتم بن اسحق(.)77
 – 6بــكار بــن محمــد بــن زيــاد بــن هــارون أبــو الحســن
املوصــي مقــرئ ،اخــذ القــراءة عــن إبراهيــم بــن يحيــى
املوصــي ،قــرأ عليــه عبيــد اللــه الكرجــي(.)78
 – 7أبــو بكــر محمــد بــن أيب بكــر املوصــي إمــام
مجــود صالــح ،ولــد ســنة نيــف وثالثــن وســتامئة ،قــدم
دمشــق وقــرا بهــا عــى الشــيخ عبــد الســام الــزواوي،
وجلــس إىل جا نــب محــراب الصحا بــة مــن الجا مــع
األمــوي فختــم عليــه خلــق كثــر ،تــويف ســنة ســت عــر
وســبعامئة وتبعــه خلــق كثــر(.)79
 – 8حاتــم بــن إســحاق بــن حاتــم أبــو قبيصــة الرضيــر
املوصــل مقــرئ حــاذق ،قــرأ عــى عا مــر املوصــي
صاحب اليزيدي ،قرأ عليه محمد بن شعبون الحاريث
وســامة بــن هــارون بــن ســامة بــن عــي بــن الحســن
وعبــد اللــه بــن محمــد بــن هاشــم الزعفــراين واحمــد بــن
عبــد اللــه العرشينــي وأبــو بكــر بــن مقســم وأبــو العبــاس
املطوعــي ،وانقلــب عــى أيب عــي االهــوازي فقــال
ا ســحق بــن حا تــم ،وذكــر الذهبــي فقــال :حا تــم بــن
إســاعيل تبعــا لصاحــب املبهــج وأليب العــز ،وقــال
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كان بعــد الثالمثائــة (.)80
 – 9الحسن بن سعيد الصفار أبو عيل املوصيل،
شــيخ اخــذ القــراءة عرضــا وســاعا عــن عامــر بــن عمــر
املوصــي املعــروف بأوقيــة صاحــب اليزيــدي ،روى
القــراءة عنــه ابــو بكــر بــن مجاهــد(.)81
 – 10ســامة بــن الحســن بــن عــي بــن نــر بــن
عاصــم بــن عبــد اللــه بــن إبراهيــم الحلــواين أبــو الفضــل،
ويقــال أبــو نــر الحلــواين املوصــي وقــال القــايض
اســعد فيــا أســنده عــن أيب العــز ســامة بــن عــي بــن
الحســن بــن نــر بــن عاصــم بــن عبــد اللــه بــن إبراهيــم،
قــال الحافــظ أبــو العــاء واألول أشــبه بالصــواب ولكنــه
أورده يف كتبه سالمة بن عيل بن الحسني ،وقال هكذا
قــال أبــو عــي الواســطي عــن الفحــام :مقــرئ حــاذق ،قــرأ
عــى إســاعيل النخــاس وحاتــم بــن إســاعيل ،قــال
عتــه احمــد بــن إســاعيل ومحمــد بــن عبــد وابــن الهــال
والحســن بــن حبــش واحمــد بــن فــرح واحمــد بــن إبراهيم
الوراق وأيب قبيصة حاتم بن إسحاق وهارون بن موىس
االخفــش ،قــرأ عليــه الحســن بــن محمــد الفحــام واحمــد
بــن محمــد الرقــي ،وســاه أبــو العــز ســامة بــن هــارون
وليس به والله اعلم ،مات سنة اثنتني أو ثالث ومثانني
ومائتــن بدمشــق ببــاب الجابيــة(.)82
 – 11عامــر بــن عمــر بــن صالــح أبــو الفتــح املعــروف
باوقيــه املوصــي مقــرئ ،حــاذق ،اخــذ القــراءة عــن
اليزيــدي ولــه عنــه نســخة وعــن العبــاس بــن الفضــل
األنصــاري ،قــايض املوصــل ،قــال عنــه احمــد بــن
ســمعويه:انه قــرأ عــى اليزيــدي ختمتــن باختيــار أبــو
عمرو ،روى القراءة عنه احمد بن سمعويه وأبو الحسني
محمــد بــن الــراج وأبــو العبــاس احمــد بــن مســعود
الرساج وإســحاق بن حاتم املوصيل شــيخ ابن مقســم،
تــويف ســنة خمــس ومائتــن(.)83
 -12عبــد الغفــار بــن عبــد اللــه بــن الزبــر املوصــي
روى القراءة عن عباس بن الفضل عن أيب عمرو ،روى
القــراءة عنــه إبراهيــم بــن احمــد العمــري(.)84
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 -13عبــد اللــه بــن إبراهيــم بــن محمــود بــن رفيعــا أبــو
محمــد الجــزري الرضيــر شــيخ القــراء باملوصــل ،أســتاذ
ماهــر ،قــرأ بالروايــات عــى عــي بــن مفلــح البغــدادي،
واخــذ الحــروف عــن أيب عمــرو بــن الحاجــب وأيب عبــد
الفــايس والســديد عيــى بــن مــي إ مــام الجا مــع
العتيــق ،اخــذ عنــه القــراءات عرضــا وســاعا الشــيخ
محمــد بــن عــي بــن خــروف وأكــر عنــه وجعفــر بــن مــي
املوصــي وحــدث عنــه باإلجــازة الشــيخ إبراهيــم بــن عمــر
الجعربي ،مات يف سادس جامدى اآلخرة لسنة تسع
وســبعني وســتامئة باملوصــل(.)85
 -14عبــد اللــه بــن محمــد بــن هبــة اللــه بــن املطهــر
بــن عــي بــن أيب عــرون أبــو ســعد التميمــي املوصــي
الشــافعي.
شــيخ اإلســام وقــايض قضــاة الشــام ،ولــد ســنة
اثنتــن وتســعني وأربعامئــة ،وقــرا بالســبع والعــر عــى
البــارع وأيب بكــر املرزقــي ودعــوان وســبط الخيــاط ،قــرأ
عليــه اإلمــام أبــو الحســن عــي بــن الجميــزي ،وكان إمامــا
كبــرا عالمــة فقيهــا ،مقرئــا خــرا ألــف التواليــف وعمــي
بآخــره ولــه بنــى امللــك نــور الديــن املــدارس بحلــب
وحــاة وحمــص وبعلبــك ودمشــق ،مــات يف شــهر
رمضــان ســنة خمــس ومثانــن وخمســائة بدمشــق(.)86
 -15عبد الغافر بن عبد الله بن الزبري املوصيل
روى القراءة عن العباس بن الفضل عن أيب عمرو،
روى عته القراءة إبراهيم بن احمد العمري(.)87
 -16عيــى بــن رصــاص املوصــي عــرض عــى
عامر بن عمر املوصيل صاحب اليزيدي وهو من جلة
أصحابــه وحذاقهــم ،روى عنــه القــراءة محمــد بــن ســعيد
بــن يحيــى املــروزي(.)88
 -17أبــو عــي املعــروف بالعــن زرىب املوصــي
عــرض عــى عا مــر املوصــي ،روى عنــه محمــد بــن
ســعيد ( . )89
 -18محمــد بــن جامــع بــن حبيــش بــن أيب كامــل
أبــو عبــد اللــه املوصــي العطــار مقــرئ معــروف ،روى

الحــروف عــن يحيــى بــن ادم ،وســمع احمــد بــن عمــرو
املوصــي ،روى عنــه الحــروف احمــد بــن محمــد بــن
صدقــة ،وســمع منــه إبراهيــم بــن مهــدي (.)90
 -19محمــد بــن الحســن أبــو بكــر املوصــي روى
القــراءة عرضــا عــن عا مــر املوصــي ،وهــو معــروف
يف أصحابــه ،روى القــراءة عنــه الحســن بــن ســعيد
املطوعــي ،وقــال :بلغــت عليــه إىل آخــر قصــة نــوح يف
ســورة هــود(.)91
 -20محمــد بــن ســمعويه أبــو العبــاس املوصــي
روى القــراءة عــن أوقيــة املوصــي ،روى الحــروف
عنــه احمــد بــن محمــد بــن عبــد الصمــد املقــرئ شــيخ
الشــذايئ (.)92
 -21محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن الجليــدا أبــو
بكــر املوصــي مقــرئ ،متقــن ضابــط ،اخــذ القــراءة عــن
محمــد بــن إســاعيل القــريش ،وأبــو الفضــل بــن داود
املدين والفضل بن احمد الزبيدي ومحمد بن هارون
التامر والحسن بن الحسني الصواف وجعفر بن محمد
بن أسد واحمد بن سهل االشنايئ وأيب بكر بن مجاهد
واحمــد بــن عبــد ربــه بــن عيــاش ،روى القــراءة عنــه عرضــا
عبد الباقي بن الحســن ،قال الداين :مشــهور بالضبط
واإلتقــان ،تــويف ســنة بضــع وأربعــن وثالمثائــة(.)93
 -22محمــد بــن عــي بــن أيب القاســم بــن أيب العــز
أبــو عبــد اللــه بــن الــوراق املوصــي ،عــرف بابــن الخــروف
املوصــي مقــرئ مصــدر محقــق مجــود ناقــل ،ولــد يف
حــدود األربعــن وســتامئة ،واشــتغل باملوصــل وقصــد
األخــذ عــن رحلــة ،فرحــل إىل بغــداد فتــا منــه ومــن
الكــال ابــن وضــاح ،وســمع باملوصــل مــن محمــد بــن
مسعود ومن املوفق الكوايش ،وتال عىل عبد الله بن
إبراهيــم الجــزري ،وتصــدر لإلقــراء زمانــا باملوصــل ،قــرأ
عليه عبد الرحمن بن احمد الدقوقي ،ثم قدم دمشق
سنة سبع عرشة وسبعامئة فروى التجريد البن الفحام
وســمعه الذهبــي وشــيخنا أبــو بكــر بــن املحــب حدثنــا
بــه عنــه ثــم ويل مشــيخة اإلقــراء بالرتبــة االرشفيــة بعــد
جملة كرياال
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املجــد التونــي ،ثــم عــاد اىل بلــده ،تــويف باملوصــل
يف جــادى األوىل ســنة ســبع وعرشيــن وســبعامئة(.)94
 -23محمــد بــن أيب الفــرج بــن معــايل أبــو املعــايل
املنعوت بالفخر املوصيل الشافعي إمام فقيه مقرئ
كامــل ،ولــد باملوصــل ســنة تســع وثالثــن وخمســائة،
وقــرأ بهــا القــراءات عــى يحيــى بــن ســعدون وســمع منــه
ومــن خطيــب املوصــل أيب الفضــل الطــويس وقــدم
بغــداد فتفقــه بهــا وبــرع يف املذهــب وقــرأ العربيــة
عــى الكــال عبــد الرحمــن بــن محمــد االنبــاري ،وأعــاد
بالنظاميــة وتصــدر لإلقــراء عليــه عبــد الصمــد بــن أيب
الحبيــش والكــال بــن عبــد الرحمــن بــن املكــر وعــي
بــن إســاعيل الفقيــه وعــي بــن عثــان الوجيهــي ،قــال
ابــن النجــار :كانــت لــه معرفــة تامــة بوجــوه القــراءات
ويف العربيــة كيســا متــوددا صدوقــا ،مــات يف ســادس
رمضــان ســنة إحــدى وعرشيــن وســتامئة ببغــداد(.)95
 -24مــي بــن ريــان بــن شــبه بــن صالــح املاكســيني
املولــد الــدار املقــر ي النحــوي ،الرضيــر إمــام عــامل
بالقــراءات والنحــو ،قــراء عــى يحيــى بــن ســعدون
القرطبــي وغــره ،وإقــراء مــدة طويلــة ســمع منــه الشــيخ
فخر الدين عيل بن احمد بن البخاري وروى عنه ،ارض
وهو ابن مثان أو تسع سنني ،وتويف يف سادس شوال
ســنة ثــاث وســتامئة باملوصــل(.)96

ثانيا :قراء املوصل نزالء مناطق أخرى

 -25احمــد بــن الفتــح بــن عبــد الجبــار أبــو العبــاس
املوصــي ،نزيــل نهــر امللــك قــرأ بحــران عــى الرشيــف
الزيــدي وببغــداد عــى نذيــر بــن عــي البــازي ،قــرأ عليــه
محمــد بــن الخــر املحــويل ،وكان مقربــا عــدال صحيــح
التــاوة ،تــويف يف ســنة أربــع ومثانــن وأربعامئــة(.)97
 -26جعفر بن ميك بن جعفر بن محب الدين أبو
مــوىس املوصــي نزيــل شــراز وشــيخها ،إمــام فاضــل
كامــل صالــح ،وقفــت لــه عــى رشح الشــاطبية وافــرد
الســبعة أيضــا ،قــرأ عــى عبــد اللــه بــن إبراهيــم الجــزري،
قــرأ عليــه محمــود بــن محمــد الســمرقندي ،واإلمــام
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قــوام الديــن عبــد الــه بــن الفقيــه نجــم وجامعــة كان بعــد
الســبعامئة ،وتويف خامس عرش ربيع اآلخر ســنة ثالث
عــرة وســبعامئة مبدينــة شــراز ودفــن بظاهرهــا كــذا
وجــدت عــى قــره(.)98
 -27الحســن بــن الحســن بــن احمــد بــن غريــب
بــن زيــاد بــن رفيــل ،أبــو عبــد اللــه الخــوالين املوصــي
االمناطــي االســكاف.
نزيــل بغــداد ،مقــري ضابــط معــروف ،قــرأ عــى أيب
الحســن بــن العــاف وأيب الحســن الحاممــي ،قــرأ عليــه
الحســن بــن محمــد البــارع صاحــب الشــمس املنــرة
وأبــو الخطــاب عــي بــن عبــد الرحمــن بــن الجراح ومحمد
بــن الحســن املرزقــي(.)99
 -28أبو الصقر املوصيل نزيل اإلسكندرية ،مقرئ
متصــدر نــزل اإلســكندرية ،روى القــراءة عــن إبراهيــم بــن
كعــب عــن أوقيــة ،روى القــراءة عنــه محمــد بــن إســحاق
البخــاري قــرأ عليــه باإلســكندرية(.)100
 -29محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن زيــاد بــن
هــارون بــن جعفــر بــن ســند أبــو بكــر املوصــي النقــاش
نز يــل بغــداد ،العلــم مؤلــف كتــاب شــفاء الصــدور
يف التفســر ،مقــرئ مفــر ،ولــد ســنة ســت وســتني
ومائتني ،وعني بالقراءات من صغره ،اخذ القراءة عرضا
عــن أيب ربيعــة وأيب الحســن بــن محمــد الحــداد املــي
وغريهــم ،وســمع الحــروف مــن احمــد بــن انــس وعبــد الله
بــن جعفــر وجامعــة ،وطــاف األمصــار وتجــول يف البلدان
وكتــب الحديــث وقيــد الســنن وصنــف املصنفــات يف
القــراءات والتفســر ،وطالــت أيامــه فانفــرد باإلمامــة يف
صناعتــه مــع ظهــور نســكه وورعــه وصــدق لهجتــه وبراعــة
فهمــه وحســن اطالعــه واتســاع معرفتــه(.)101
 -30يحيى بن سعدون بن متام بن ضياء الدين أبو
بكــر االزدي القرطبــي نزيــل املوصــل ،إمــام عــامل عــارف
عالمــة ،ولــد بقرطبــة ســنة ســت ومثانــن وأربعامئــة،
وقــرأ بهــا عــى خلــف بــن إبراهيــم النحــاس ،ورحــل فقــرا
باملهدية عىل محمد بن ســعد الرضير ،وباإلســكندرية

 يرزجلا نبال »ةياهنلا ةياغ« باتك يف لصوملا ءارقارقباتك يف لصوملا ءارق

عــى أيب القاســم بــن الفحــام ،ونــزل باملوصــل ،قــرأ
عليــه الفخــر بــن أيب الفــرج املوصــي ويوســف بــن رافــع
بــن ســداد القــايض وغريهــم ،قــال الذهبــي :وكان ثقــة
محققــا واســع العلــم ذا ديــن ونســك وورع ووقــار ،تــويف
يوم الفطر سنة سبع وستني وخمسامئة باملوصل(.)102

ثالثا :قراء اخذوا من قراء املوصل

 – 1إبراهيم بن كعب
روى القراءة عن أوقية املوصيل .
 – 2احمــد بــن بلبــان أ بــو العبــاس البعلبــي
ا لشــا فعي
ويل مشــيخة الرتبــة االرشفيــة بعــد ابــن الخــروف
املوصــي (.)104
 – 3احمــد بــن عــي بــن احمــد بــن محمــد بــن أيب
بكر أبو العباس االسعردي شيخها املعروف باالوشايت
قرا عىل محمد بن عيل بن خروف املوصيل(.)105
 – 4احمــد بــن محمــد أبــو بكــر الرقــي الشــامي
املعــروف باملرعــي
مقــرئ خوزســتان ،قــرأ عــى ســامة أيب نــر
املو صــي ( . )1 0 6
 – 5الحســن بــن محمــد بــن يحيــى بــن داود أبــو
محمــد الفحــام املقــرئ الفقيــه البغــدادي الســامري.
قرأ عىل سالمة بن الحسن املوصيل(.)107
 – 6الحســن بــن عبــد الرحمــن بــن عبــاد الهيثــم بــن
الحســن بــن عبــد الرحمــن
قــال أبــو الفضــل الخزاعــي واالحتياطــي شــيخ كبــر
محدث صدوق ورع مشهور ،سمعت أبا الفتح االزدي
املوصــي بهــا يقــول :ابــن عبــد الرحمــن االحتياطــي مــن
أهــل بلــد يفقــه كثــر الحديــث وكأن الحســن احمــد بــن
حنبــل يقدمــه ويوقــره ويعظمــه(.)108
 – 7خليفة بن خياط أبو عمرو العصفري الحافظ
شباب صاحب التاريخ
حدث عنه ابو يعىل املوصيل وخلق(.)109
 – 8سالمة بن هارون أبو نرص البرصي
()103

قرأ عىل عامر املوصيل صاحب اليزيدي(.)110
 – 9صا لــح بــن محمــد بــن صا لــح أ بــو محمــد
الرصخــدي صحــب الشــيخ أبــا بكــر املوصــي والزمــه
وانتفــع بــه (.)111
 – 10عبــد الصمــد بــن احمــد بــن عبــد القــادر بــن
أيب الحسني أبو احمد البغدادي الحنبيل قرأ الروايات
عــى الفخــر محمــد بــن أيب الفــرج املوصــي وســمع
منــه كتبــا كثــرة يف القــراءات ،قــرأ عليــه الشــيخ احمــد
املوصــي(.)112
 – 11عــي بــن احمــد بــن ســعيد أبــو الحســن
الد بــاس الوا ســطي األســتاذ الكبــر
()113
قرأ باملوصل عىل يحيى بن سعدون القرطبي .
 – 12محمــد بــن الخــر بــن إبراهيــم أبــو بكــر
املحويل ويعرف أيضا بابن الرتيك الخطيب البغدادي
قــرأ عــى احمــد بــن الفتــح املوصــي(.)114
 – 13يحيــى بــن املبــارك بــن املغــرة اإلمــام أبــو
محمــد العــدوي البــري املعــروف باليزيــدي روى
القــراءة عنــه أبــو حمــدون الطيــب بــن إســاعيل بــن عامــر
املوصــي(.)115
 – 14يوســف بــن رافــع بــن متيــم بــن عنبــة بــن محمــد
بــن عتــاب بــن شــداد أبــو املحاســن وأبــو العــز االســدي
الحلبــي قــايض القضــاة ،إمــام عالمــة ،ولــد ســنة تســع
وثالثــن وخمســائة ،ونشــأ باملوصــل ،وحفــظ القــرآن،
درس مبدرســة الكــال الشــهرزوري باملوصــل(.)116

الخامتة

ومام تقدم نخلص إىل إن هذا النوع من الدراسات له
أهمية يف مجال الدراسات التاريخية وفق معايري فكريه
قامئة عىل أســاس تحليل النصوص الخاصة بالدراســة
استنادا إىل الحالة املنهجية التي ترد فيها تلك الرتاجم
الخاصــة يف كتــاب «غايــة النهايــة» ،وذلــك مــن خــال
تحليــل الروايــات واألحاديــث الخاصــة بهــا مســتنبطني
منها األسس التي قامت عليها تلك املرويات الخاصة
جملة كرياال
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بالقــراء وأســانيدها التــي تظهــر للقــارئ أو الباحــث أنهــا
عــى شــكل واحــد أو منهــج واحــد ،إال إنهــا عكــس ذلــك
إذ نجدهــا متنوعــة يف الصيــغ واالتجاهــات مــن ناحيــة
التحليــل املنهجــي لهــا ،وتــرز لنــا يف كل ترجمــة أو
أكــر صياغــات منهجيــه متنوعــة حــرص ابــن الجــزري
عــى إيرادهــا بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش أي انــه أورد
تراجمــه يف قــراء املوصــل ســواء يف اتجاهــه املنهجــي
أو أســلوبه يف اختــاف كل واحــد عــن األخــر أو مكمــا
لــه ،وهنــا تكمــن أهميــة املوضــوع مــن خــال اســتعراض
تلــك الرتاجــم وتبيــان الحــاالت التــي وردت فيهــا ومــن
تلــك الحــاالت :اخــذ مرتجمــة القــراءة مــن شــخص واحــد
أو أكــر ،أو إيــراد الروايــة يف حــروف القــرآن أو قــرأ عــى
مرتجميه ثم يقرأ عليه واحد أو أكرث ،أو التالوة بالروايات
عــى الشــيوخ ،أو روى القــراءة ،أو يشــر إىل كــون احــد
مرتجميــه كان لــه اختيــار يف القــراءة ،مشــرا خــال ذلــك
إىل بعــض الصفــات التــي كان عليهــا مرتجمــه منهــا
“وكان مــن حــذاق أصحابــه”و”وكان مقربــا عــدال صحيــح
التالوة”و”إمــام مجــود صالــح” ،أو عكــس ذلــك يضعــف
مــن املقــرئ منها”انــه ضعيــف يف الروايــة”.
وكان يشــر إىل نــوع العالقــة ملرتجمــة مــع شــيوخه
مــن خــال عرضــه للروايــة والســيام يف كــرة الروايــة عنــه
كونــه كان مالزمــا لــه ،وأشــار إىل كــون مرتجمــه انفــرد يف
القــراءة وانــه كان يــروي الحــروف مــن غــر خطــأ ،ونــراه
يف بعــض الحــاالت يعقــد موازنــة بــن اثنــن مــن قرائــه
ويــورد حكمــه يف األخــر كــا يقــول يف احــد تراجمــه”...
أخــذ القــراءة عرضــا عــن محمــد بــن إســاعيل القــريش،

روى القــراءة عنــه عرضــا عبــد الباقــي بــن الحســن...
وكان مشــهور بالضبــط واإلتقــان ،”...وأشــار أيضــا إىل
حصــول مرتجمــه القــراءة وروايــة الحــروف كــا يقــول”...
روى القــراءة عــن أوقيــة املوصــي ،روى الحــروف عنــه
احمــد بــن محمــد بــن عبــد الصمــد الشــذايئ” ،أو انــه
روى القــراءة عرضــا كــا يقــول”روى القــراءة عرضــا عــن
عامــر املوصــي ،روى القــراءة عنــه عرضــا الحســن بــن
ســعيد املعــويض “ وكان يشــر إىل شــهرة املرتجــم لــه
بالقــراءة يف املوصــل قائــا” ...وكان مقــرئ معــروف”،
ويف بعــض الحــاالت نجــده وفقــا ملنهجــه الــذي ســار
عليــه اليذكــر يف الرتجمــة ســوى اســم املرتجــم لــه كونــه
مقرئ من أهل املوصل أي انه لديه نوع من املنهجية
يف إيــراد حجــم الرتجمــة هنــا يقتضــب الرتجمــة وآخــر نراه
يطول الرتجمة ويراعي يف ذلك األسس ألعامه للرتجمة
وفــق ضوابطهــا املحــددة لهــا ورمبــا يعــود ســبب ذلــك
إىل عدم حصوله عىل املعلومات الكافية عن مرتجمه
رغــم شــهرته.
ونراه يف بعض األحيان يشري إىل الشمول املكاين
ملرتجميه من القراء بصورة عامه وقراء املوصل بصورة
خاصــة فيذكــر مــن كان منهــم نزيــل يف أي بلــد مــن
البلــدان منهــا “ نزيــل نهــر امللــك” ،أو “نزيــل شــراز”أو
“نزيــل بغــداد” .أو نــراه اليحــدد التاريــخ املضبــوط لوفــاة
املرتجــم لــه مســتعمال ألفــاظ دالــه عــى ذلــك منهــا
قيل”تــويف 156ه ـ وقيــل 155هــ” ،وبعــض املــرات
يذكر إن مرتجمه تويف يف املوصل “مات يف سادس
جامدى اآلخر ســنة تســع وســبعني وســتامئة باملوصل”

الهوامش
()1

غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء ،عنــي بنــره براجســرارس،

حققه وعلق عليه الشيخ أنس مهرة ،ط( 2بريوت ،دار الكتب

رشح طيبة النرش يف القراءات العرش ،ضبطه وراجعه الشــيخ

عيل بن الحسني بن حمزة الحسيني (ت  765هـ) ،ذيل تذكرة

(القاهــرة ،مكتبــة الخانجــي 1352 ،هــ1933 /م)129 /1 ،؛
عــي محمــد الضبــاع ،ط( 1مصطفــى البــايب الحلبــي1950 ،

م) ،ص ص 4-3؛ رشح طيبــة النــر يف القــراءات العــر،
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 يرزجلا نبال »ةياهنلا ةياغ« باتك يف لصوملا ءارقارقباتك يف لصوملا ءارق

العلمية 1420 ،هـ 2000 /م) ،ص ،3أبو املحاسن محمد بن
الحفاظ ،تحقيق حسام الدين القديس( ،بريوت ،دار الكتب

العلمية ،د.ت)377 – 376 /1 ،؛ أبو الفضل احمد بن عيل

بــن محمــد بــن حجــر العســقالين (ت 852هــ) ،الــدرر الكامنــة

دار الحيــاة 1967 ،م)247 /3 ،؛ دائــرة املعــارف اإلســامية،

ط( 2حيــدر أبــاد الهنــد ،مجلــس دائــرة املعــارف العثامنيــة،

العريب 1352 ،هـ 1933 /م)Brockleman G. ،118 /1 ،

نقلها إىل العربية احمد الشنتاوي وآخرين( ،بريوت ،دار الفكر

يف أعيان املائة الثامنة ،تحقيق د .محمد عبد املعيد خان،

,Geschicht Dear Arabischin litteratur (Leiden

1972م)33 /1 ،؛ جــال الديــن أبــو املحاســن يوســف بــن

تغــري بــردي االتابــي (ت  874هــ) ،النجــوم الزاهــرة يف ملــوك
مرص والقاهرة( ،القاهرة ،املؤسســة املرصية العامة للتأليف

)274-2 :1939

()2

والرتجمــة والطباعــة والنــر ،د.ت) 16 /14؛ شــمس الديــن

ذيــل طبقــات الحفــاظ ،نــر باعتنــاء وســتنفلد( ،غوتنجــي،

محمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي (ت 902هــ) ،التحفــة
اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة ،ط( 1بريوت ،دار الكتب

العلمية1933 ،م) ،61 /1 ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع،

عبد الرحمن بن الكامل جالل الدين الســيوطي (ت 911هـ)،
.85 /3 ،)1834–1833

()3
()4

الضوء الالمع.193 /2 ،

اســم لبلــدة واحــدة يقــال لهــا جزيــرة عمــر ،وبــاد عــدة منهــا:

(بــروت ،مكتبــة دار الحيــاة ،د.ت) 193 /2؛ ذيــل طبقــات

املوصــل ،ســنجار ،حــران ،الرقــة ،رأس عــن ،آمــد ،ميافارقــن،

1834م)549 /1 ،؛ عبد الرحمن بن محمد أبو اليمن العليمي

عبــد الكريــم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي الســمعاين (ت

(النجــف ،الحيدريــة1968 ،م)454 /2 ،؛ عبــد القــادر بــن

الرحمــن بــن يحيــى املعلمــي اليــاين ،ط( 1الهنــد ،وزارة

املــدارس ،تحقيــق إبراهيــم شــمس الديــن ،ط( 1بــروت ،دار

ابــن حجــر :الــدرر الكامنــة ،256 /1 ،الســيوطي :ذيــل طبقــات

احمــد بــن مصطفــى طــاش كــرى زادة (ت 968هــ) ،مفتــاح

الرومــي الحنفــي حاجــي خليفــة (ت 1067هــ) ،كشــف الظنــون

كامــل بكــري وعبــد الوهــاب أبــو النــور( ،القاهــرة ،دار الكتــب

 1413هــ 1992 /م)1647 / 2 ،؛ أبــو الفــاح عبــد الحــي بــن

الدولة العثامنية( ،بريوت ،دار الكتاب العريب 1975 ،م)/1 ،

مــن ذهــب( ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة ،د.ت)204 / 4 ،؛

الحفــاظ للذهبــي ،نــر باعتنــاء وســتفلد (غوتنجــي– 1833 ،

وهــي بــاد بــن دجلــة والفــرات يقــال لهــا الجزيــرة ،أبــو ســعد

(ت  927هــ) ،األنــس الجليــل بتاريــخ القــدس والخليــل ،ط2

562هــ) ،األنســاب ،عنــي بتصحيحــه والتعليــق عليــه عبــد

محمــد ألنعيمــي الدمشــقي (ت 927هــ) ،الــدارس يف تاريــخ

املعارف للتحقيقات العلمية 1383 ،هـ،639 /3 ،)1963 /

الكتب العلمية 1410 ،هـ)245 /1 ،؛ عصام الدين أبو الخري

الحفــاظ549 /1 ،؛ مصطفــى بــن عبــد اللــه القســطنطيني

الســعادة ومصبــاح الســيادة يف موضوعــات العلــوم ،تحقيــق

عــن أســامي الكتــب والفنــون( ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة،

الحديثــة1968 ،م)392 /1 ،؛ والشــقائق العامنيــة يف علــاء

العــاد الحنبــي (ت 1089هــ) ،شــذرات الذهــب يف أخبــار

39؛ أبــو الحســنات محمــد بــن عبــد الحــي بــن الحافــظ محمــد

الشــوكاين :البــدر الطالــع.45 /2 ،

بــن عبــد الحليــم بــن محمــد بــن أمــن اللكنــوي (ت 1304هــ)،

()5

الســيوطي :طبقات الحفاظ549 /1 ،؛ ابن العامد :م.ن/4 ،

الزوائــد عليــه الســيد محمــد بــدر الديــن أبــو فــراس النعســاين،

()6

ابــن تغــري بــردي :النجــوم الزاهــرة276 /14 ،؛ ألنعيمــي:م.ن،

املقــري التلمســاين (ت 1041هــ) ،نفــح الطيــب مــن غصــن

()7

إســاعيل بــن عمــرو كثــر القــريش أبــو الفــداء (ت 774هــ)،

الفوائــد البهيــة يف تراجــم الحنفيــة ،عنــي بتصحيحــه وتعليــق

(بــروت ،دار املعرفــة ،د.ت) ،ص 14؛احمــد بــن محمــد
األندلــس الرطيــب وذكــر وزيرهــا لســان الديــن ابــن الخطيــب،

.204

.112 /1

البداية والنهاية يف التاريخ( ،بريوت ،مكتبة املعارف ،د.ت)،

تحقيــق د .إحســان عبــاس( ،بــروت ،دار صــادر 1968م)،

1173 /2؛ محمــد بــن عــي الشــوكاين (ت  1250هــ) ،البــدر
الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع( ،بريوت ،دار املعرفة،

د.ت)46 -45 /2 ،؛ صديق بن حسن القنوجي (ت 1307هـ)،

أبجــد العلــوم الــويش املرقــوم يف بيــان أحــوال العلــوم ،تحقيــق
عبــد الجبــار زكار( ،بــروت ،دار النــر العلميــة1978 ،م)/2 ،

114؛ جرجي زيدان ،تاريخ آداب اللغة العربية( ،بريوت ،مكتبة

.206 / 14
()8

ابــن حجــر :الــدرر الكامنــة33 /1 ،؛ الســيوطي :ذيــل طبقــات

()9

ابــن العــاد :م.ن204 /4 ،؛ دائــرة املعــارف اإلســامية/1 ،

()10

السيوطي :م.ن.549 /1 ،

الحفــاظ549 /1 ،؛ ابــن العــاد :م.ن.204 /4 ،
.118

()11

ألنعيمي :م.ن.245 /1 ،

جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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()12
()13
()14

إليــه الحفــظ يف زمانــه ،تــويف ســنة 789ه ــ ،ابــن الجــزري :غايــة

دائرة املعارف اإلسالمية.118 /1 ،

النهاية ،175 -174 /2 ،السيوطي :ذيل طبقات الحفاظ/1 ،

ابن تغري بردي :م.ن.276 /14 ،

ابــن الجــزري129 /1 :؛ الســخاوي :الضــوء الالمــع193 /2 ،؛

إســاعيل باشــا محمــد البابــاين البغــدادي (ت 1339هــ)،

367-366؛ كحالــه :معجــم املؤلفــن.96 / 10 ،

()30

رحلــة القــراء بالديــار املرصيــة ،ولــد ســنة  704ه ـ بخــط جامــع

هدية العارفني -أسامء املؤلفني وآثار املصنفني( ،استانبول،

وكالــة املعــارف1955 ،م)128 /1 ،،؛ خــر الديــن الــزركيل:

طولون ،تويف سنة  793ه ـ مبنزله جوار الجامع الطولوين ،ابن

واملســتعربني واملســترشقني ،ط( 3بــروت1969 ،م)/1 ،

ابــن العــاد :شــذرات الذهــب.330 /6 ،

الجــزري :م.ن82 /2 :؛ الســخاوي :الضــوء الالمــع193 /2 ،؛

األعــام -قامــوس تراجــم ألشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب

.227
()15
()6

السيوطي :ذيل طبقات الحفاظ.549 /1 ،

ابــن العــاد :م.ن204 /4 ،؛ يوســف آليــان رسكيــس :معجــم

()٣١
()32
()33

املطبوعات العربية واملعربة( ،القاهرة ،رسكيس1346 ،هـ)،

()8

()9

مقدمة رشح كتاب طيبة النرش ،ص .4-3

.27

()20
()21
()22
()23
()24
()25
()26
()27

ابن الجزري :غاية النهاية.130 /1 ،

م.ن.129 /1 :

ذيل تذكرة الحفاظ.377 /1 ،

ذيل طبقات الحفاظ.549 /1 ،

شذرات الذهب.205 /4 ،

ابن الجزري :غاية النهاية.130 -129/1 ،

م.ن.130 /1 :

م.ن8-7 /1 ،؛ الســخاوي :م.ن ،193 /2 ،ابــن العــاد :م.ن،

.330 /6
()34
()35
()36
()37
()38
()39
()40
()41

م.ن.295 /2 :
م.ن.344 /2 :

م.ن– 404-403 /2 :واإلمالء من أساليب التعليم يف الرتبية

 1979م) 132 /2 ،فــا بعدهــا؛ شــاكر محمــود عبــد املنعــم

العســقالين درا ســة مصنفا تــه ومنهجــه ومــوارده يف كتا بــه

جامعــة دمشــق 1379 ،هــ1959/م) ،ص .94

اإلصا بــة( ،جامعــة بغــداد ،كليــة اآلداب1976 ،م -رســالة

م.ن.129 /1 :
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م.ن.140 /1 :

عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف( ،بــروت ،دار إحيــاء الكتــب،

88؛ صبحــي الصالــح :علــوم الحديــث ومصطلحــه( ،دمشــق،

ســنة 712هــ ،خـ ّرج وأفــاد وســمع منــه الطلبــة والحفــاظ ،وانتهــى

م.ن.128 /1 :

الســيوطي :تدريــب الــراوي يف رشح تقريــب النــواوي ،تحقيــق

عــي حســني عــي؛ (الهنــد ،الجامعــة الســلفية/3 )1407 ،

الشــهري بابــن املحــب الصامــت ،ولــد يــوم الجمعــة أول رمضــان

م.ن.122 /1 :

وجــوه التحمــل وأقواهــا ال يتصــدى لــه إال املحــدث العــارف،

عليه ،السخاوي :فتح املغيث برشح ألفية الحديث ،تحقيق

محمــد بــن إبراهيــم بــن احمــد املقــديس ألصالحــي الحنبــي

السخاوي :التحفة اللطيفة.61 /1 ،

حفظــه ،لذلــك عـ ّد اإلمــاء أعــى مراتــب الســاع وفيــه أحســن

التــي ســمعها مــن شــيخه أو التــي مل يســمعها منــه ومل يقرأهــا

()29

ابن الجزري :م.ن.129 /1 ،

اإلســامية ،وكانت تعقد له املجالس ومييل فيها الشــيخ من

م.ن159/1:؛ الســخاوي :الضــوء الالمــع193 /2 ،؛ واإلجــازة

محمــد بــن عبــد اللــه بــن احمــد بــن عبــد اللــه بــن احمــد بــن

إبراهيــم ابــن احمــد بــن عبــد الواحــد بــن عبــد املؤمــن بــن ســعيد

ســنة  800ه ـ مبــر وهــو آخــر املســندين لهــا ،ابــن الجــزري:

عبــارة عــن آذان الشــيخ لتلميــذه برؤيــة مســموعاته ومؤلفاتــه

()28

الضوء الالمع.93 /2 ،

709ه ـ بدمشــق ،قــرأ القــراآت وغريهــا وأجــازه جامعتــه ،تــويف

حاجي خليفة :كشف الظنون.799 /2 ،

رشح طيبــة النــر ،صــص 55 ،15 ،5؛ الــزركيل :األعــام/1 ،

ابن الجزري :م.ن.129 /2 ،

بــن علــوان بــن كامــل أبــو اســحق الشــامي الحريــري ،ولــد ســنة

ص ص .63-62
()7

محمد بن محمد بن احمد أبو الفتح العسقالين ثم املرصي،

دكتــوراه) .212 /1

()42
()43
()44
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ألنعيمي :الدارس.460 /1 ،
شذرات الذهب.165 /4 ،

م.ن.186 /4 :

()45
()46

يف األحاديث واآلثار ،فرغ من تأليفه سنة 791هـ يف دمشق،

الدارس.223 /4 :

طبــع حجــر يف مــر  1277ص  ،160بــوالق  ،1320وبهامــش

أبــو عمــرو عثــان بــن الصــاح الشــهرزوري (ت 643هــ) ،علــوم

كتــاب خزينــة األرسار جليلــة األذكار ملحمــد حقــي النــازيل،

الحديــث ،تحقيــق نــور الديــن عــر( ،بــروت ،املكتبــة العلميــة،

رسكيس:معجــم املطبوعــات ،ص .63

د.ت) ،ص 222؛ أبــو بكــر احمــد بــن عــي الخطيــب البغــدادي
(ت 463هــ) ،الرحلــة يف طلــب الحديــث ،تحقيــق نــور الديــن
عــر( ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة ،د .ت) ،ص  16ومــا

بعدهــا.
()47
()48
()49

()61
()62
()63

ابن الجزري :غاية النهاية.129 /1 ،
()64

منهــم فقصــده قرايلــوك بــن عــي الــريك أواخــر ســنة مثامنائــة

فانكرس عسكر سيواس ،السخاوي :الضوء الالمع371 /1 ،؛

ص .63
()65
()66
()67

()50
()٥١

ابن الجزري :غاية النهاية – 130 /1 ،امللك االرشف برسباي

()69

ســنة  825هــ ،فكانــت مــدة واليتــه ســت عــرة ســنة ومثانيــة

()70

مطبــوع( -القاهــرة ،الســعادة1347 ،ه ـ 1938 /م) ،جزئيــن،

ارنست( ،القاهرة ،دار إحياء الكتب العربية1962 ،م) ،ص2؛

العاصمــي ،م.ن.39-38 /4 ،

ذيل تذكرة الحفاظ.377 /1 ،

ابن العامد :شذرات الذهب.204 /4 ،

م.ن.

()55

مخطــوط – عبــد الجبــار نا جــي :ذخا ئــر ا لــراث العــريب

()56

م.ن.

االســامي(،البرصة ،جامعــة البــرة1980 ،م).71 /1 ،
()57
()58
()59
()60

ذخائــر الــراث.71 /1 ،

رشح حســنني مخلــوف (القا هــرة ،لجنــة البيــان العــريب،

م.ن.130 /1 :

الــروض الزاهــر يف ســر امللــك الظاهــر ططــر ،تحقيــق هانــس

()54

مطبــوع ثــاث طبعــات – مــط عبــد الــرزاق 1305هــ ،ص ،64

()68

أشــهر ،بــدر الديــن محمــود بــن احمــد العينــي (ت  855هــ)،

()53

الزركيل :األعالم.275 /7 ،

مطبــوع (بــوالق 1309 ،ه ـ 1891 /م) ،ص 64؛ عبــد الجبــار:

هو سيف الدين ابو النرص برسباي الدقامقي ،بويع بالسلطنة

()52

الزركيل :م.ن.275 /7 ،

مط امليمنة  1310هـ ،ص 63؛ العلمية  1313هـ؛ عبد الجبار:

محمــد كــرد :خطــط الشــام ،ط( 2بــروت ،دار العلــم للماليــن،

(1391ه ـ 1971 /م).163 /2 ،

مطبوع – او املقدمة فيام يجب عىل القارئ أن يعلمه وتعرف

بالجزريــة منظومــة مــن  7أبيــات يف التجويــد ،رسكيــس :م.ن،

فلــا بلــغ ســلطان مــر والشــام الظاهــر برقــوق ذلــك أرســل

كلهــم وأقامــوا هنــاك فلــا ارشفــوا عــى ســيواس انهــزم التتــار

لتتميــم القــراآت العــر ،نظمهــا تكملــة للشــاطبية عــى وزنهــا

رسكيــس :م.ن ،ص 63؛ عبــد الجبــار :ذخائــر الــراث.71 /1 ،

إذ أخــذ عســكر تيمورلنــك ارزنجــان وقتــل أهلهــا ونهــب مــا فيهــا،
نوابــه يف الشــام أن يتوجهــوا إىل شــاطئ الفــرات فخرجــوا

م.ن :دائرة املعارف اإلسالمية.119 /1 ،

ورد بهــا يف مجموعــة رقــم ( ،86القاهــرة1308 ،ه ـ 1890 /م)،

م.ن.

م.ن – 130 /1 :حصلــت الوقعــة التيموريــة يف ســنة 799هــ،

مخطوط -الزركيل :م.ن.275 /7 ،

مخطوط جزء منه – الزركيل :األعالم.275 /7 ،

مخطوط يف الحديث .م.ن.

مطبوع ،م.ن.

مطبوع – من الكتب الجامعة لألدعية واألوراد واألذكار الواردة

م.ن.7 /1 ،

1961م) ،ص  ،20م.ن.
م.ن.

( )71مطبوع – (كلكتة ،د.ت) ،م.ن.

( )72مطبــوع – تحقيــق عبــد الحــي الغرقــاوي (القاهــرة ،مكتبــة
القــدس1305 ،هــ 1931 /م) ،ص 79؛ (القاهــرة ،مكتبــة

جمهوريــة مــر1977 ،م) ،ص .296م.ن.

( )73ابن الجزري:غاية النهاية.26/1 ،

( )74م.ن.58/1 ،

( )75م.ن.127-126/1 ،
( )76م.ن.137/1 ،
( )77م.ن.143/1 ،

( )78م .ن.161/1 ،
( )79م.ن.166/1 ،
( )80م.ن.184/1 ،
( )81م.ن.196/1 ،
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( )100م.ن.305/1 ،

( )82م.ن.281/1 ،

( )83م.ن.319-318/1 ،

( )101م.ن.108-107 ،

( )85م.ن.362/1 ،

( )103م.ن.27/1 ،

( )102م.ن.325-324/2 ،

( )84م.ن.357/1 ،

( )86م.ن.319-318/1 ،

( )104م.ن.42/1 ،

( )88م.ن.536/1 ،

( )106م.ن.123/1 ،

( )105م.ن.79/1 ،

( )87م.ن.357/1 ،

( )107م.ن.211/1 ،

( )89م.ن.546/1 ،

( )108م.ن.219/1 ،

( )90م.ن.96/2 ،

( )91م.ن.119/2 ،

( )109م.ن.249-248/1 ،

( )93م.ن.182/2 ،

( )111م.ن.211/1 ،

) )110م.ن.281/1 ،

( )92م.ن.177/2 ،

( )112م.ن.219/1 ،

( )94م.ن201/2 ،

( )95م.ن.270-269/2 ،

( )113م.ن.303/1 ،

( )97م.ن.89/1 ،

()115م.ن.327/1 ،

( )114م.ن.347/1 ،

( )96م.ن.89/1 ،

( )116م.ن.344-343/2 ،

( )98م.ن.181/1 ،
( )99م.ن.277/1 ،

املصادر واملراجع
أبــن تغــري بــردي :جــال الديــن أبــو املحاســن يوســف االتابــي (ت

ا بــن حجــر العســقالين (ت 852هــ)

1 )1النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة( ،القاهرة ،املؤسسة

املعيــد خــان ،ط( 2حيــدر أبــاد الهنــد ،مجلــس دائــرة املعــارف

 874هــ)

5 )5الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،تحقيق د .محمد عبد

املرصية العامة للتأليف والرتجمة والطباعة والنرش ،د.ت).

ابن الجزري :احمد بن محمد بن عيل بن يوسف(ت833هـ)

العثامنية1972 ،م).

ابن الصالح :أبو عمرو عثامن الشهرزوري (ت 643هـ)

2 )2غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء ،عنــي بنــره براجســرارس،

6 )6علــوم الحديــث ،تحقيــق نــور الديــن عــر( ،بــروت ،املكتبــة

3 )3رشح طيبــة النــر يف القــراءات العــر ،ضبطــه وراجعــه

ابن العامد الحنبيل :أبو الفالح عبد الحي (ت 1089هـ)

(القاهــرة ،مكتبــة الخانجــي 1352 ،هــ1933 /م).

الشــيخ عــي محمــد الضبــاع ،ط( 1مصطفــى البــايب الحلبــي،

 1950م)،

العلميــة ،د.ت).

7 )7شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب( ،بــروت ،دار الكتــب
العلميــة ،د.ت).

4 )4رشح طيبــة النــر يف القــراءات العــر ،حققــه وعلــق عليــه

ابن كثري :إسامعيل بن عمرو القريش أبو الفداء (ت 774هـ)

الشــيخ أنــس مهــرة ،ط( 2بــروت ،دار الكتــب العلميــة1420 ،

8 )8البداية والنهاية يف التاريخ( ،بريوت ،مكتبة املعارف ،د.ت).

ابــن حجــر العســقالين:أبو الفضــل احمــد بــن عــي بــن محمــد

9 )9هدية العارفني -أسامء املؤلفني وآثار املصنفني( ،استانبول،

ه ـ 2000 /م).
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البغدادي :إسامعيل باشا محمد الباباين (ت 1339هـ)

وكالة املعارف1955 ،م).

حاجــي خليفــة :مصطفــى بــن عبــد اللــه القســطنطيني الرومــي

الحنفــي (ت 1067هــ)،

1010كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون( ،بــروت ،دار
الكتــب العلميــة 1413 ،هــ 1992 /م).

الحسيني :أبو املحاسن محمد بن عيل بن الحسني بن حمزة

الحســيني (ت  765هــ)

1111ذيل تذكرة الحفاظ ،تحقيق حسام الدين القديس( ،بريوت،
دار الكتب العلمية ،د.ت).

الخطيب البغدادي :أبو بكر احمد بن عيل (ت 463هـ)

للتحقيقــات العلميــة 1383 ،هــ.)1963 /

السيوطي:عبد الرحمن بن الكامل جالل الدين (ت 911هـ)

2323ذيــل طبقــات الحفــاظ ،نــر باعتنــاء وســتنفلد( ،غوتنجــي،
.)1834–1833

2424تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي ،تحقيق عبد الوهاب
عبد اللطيف( ،بريوت ،دار إحياء الكتب 1979 ،م).

الشوكاين :محمد بن عيل (ت  1250هـ)

2525البــدر الطالــع مبحاســن مــن بعــد القــرن الســابع( ،بــروت ،دار
املعرفــة ،د.ت).

الصالح:صبحي

1212الرحلــة يف طلــب الحديــث ،تحقيــق نــور الديــن عــر( ،بــروت،

2626علوم الحديث ومصطلحه( ،دمشــق ،جامعة دمشــق1379 ،

1313دائرة املعارف اإلســامية ،نقلها إىل العربية احمد الشــنتاوي

طــاش كــرى زادة:عصــام الديــن أبــو الخــر احمــد بــن مصطفــى

دار الكتــب العلميــة ،د .ت).

وآخرين( ،بريوت ،دار الفكر العريب 1352 ،هـ 1933 /م).

الزركيل :خري الدين

1414األعــام -قامــوس تراجــم ألشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب
واملســتعربني واملســترشقني ،ط( 3بــروت1969 ،م).

زيدان :جرجي

هـ1959/م).

(ت 968هــ).

2727مفتــاح الســعادة ومصبــاح الســيادة يف موضوعــات العلــوم،
تحقيــق كامــل بكــري وعبــد الوهــاب أبــو النــور( ،القاهــرة ،دار
الكتــب الحديثــة1968 ،م).

2828الشــقائق العامنيــة يف علــاء الدولــة العثامنيــة( ،بــروت ،دار

1515تاريــخ آداب اللغــة العربيــة( ،بــروت ،مكتبــة دار الحيــاة1967 ،

الكتــاب العــريب 1975 ،م).

1616شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 902هـ)

1049هــ)

م).247 /3 ،

1717التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة ،ط( 1بريوت ،دار
الكتب العلمية1933 ،م).

العاصمي امليك:عبد امللك بن حسني بن عبد امللك (ت
2929ســمط النجــوم العــوايل يف أنبــاء األوائــل والتــوايل( ،القاهــرة،
الســلفية ،د.ت).

1818الضــوء الالمــع ألهــل القــرن التا ســع ( ،بــروت ،مكتبــة دار

عبد الجبار:ناجي

1919ذ يــل طبقــات الحفــاظ للذهبــي ،نــر باعتنــاء وســتنفلد

198م).

الحيــاة ،د.ت)

(غوتنجــي1834 – 1833 ،م).

2020فتــح املغيــث بــرح ألفيــة الحديــث ،تحقيــق عــي حســني
عــي؛ (الهنــد ،الجامعــة الســلفية.)1407 ،

رسكيس :يوسف آليان

2121معجــم املطبوعــات العربيــة واملعربــة( ،القاهــرة ،رسكيــس،
1346هــ).

السمعاين:أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي

(ت 562هــ)

2222األنســاب ،عنــي بتصحيحــه والتعليــق عليــه عبــد الرحمــن
بــن يحيــى املعلمــي اليــاين ،ط( 1الهنــد ،وزارة املعــارف

3030ذخائــر الــراث العــريب اإلســامي(،البرصة ،جامعــة البــرة،
عبد املنعم:شاكر محمود

3131ابــن حجــر العســقالين دراســة مصنفاتــه ومنهجــه ومــوارده يف
كتابــه اإلصابــة( ،جامعــة بغــداد ،كليــة اآلداب1976 ،م -رســالة

دكتــوراه).

العليمي:عبد الرحمن بن محمد أبو اليمن (ت  927هـ)

3232األنــس الجليــل بتار يــخ القــدس والخليــل ،ط( 2النجــف،
الحيدر يــة1968 ،م).

العيني:بدر الدين محمود بن احمد (ت  855هـ)

3333الــروض الزاهــر يف ســرة امللــك الظاهــر ططــر ،تحقيــق هانــس
آرنســت( ،القاهــرة ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة1962 ،م).

جملة كرياال
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القنوجي:صديق بن حسن (ت 1307هـ)

3434أبجــد العلــوم الــويش املرقــوم يف بيــان أحــوال العلــوم ،تحقيــق

3737الفوائــد البهيــة يف تراجــم الحنفيــة ،عنــي بتصحيحــه وتعليــق
الزوائــد عليــه الســيد محمــد بــدر الديــن أبــو فــراس النعســاين،

(بــروت ،دار املعرفــة ،د.ت).

عبــد الجبــار زكار( ،بــروت ،دار النــر العلميــة1978 ،م).

كحالة:عمر رضا

3535معجــم املؤلفــن تراجــم مصنفــي الكتــب العربيــة (بــروت ،دار
احيــاء الــراث العــريب).

املقري:احمد بن محمد التلمساين (ت 1041هـ)

3838نفــح الطيــب مــن غصــن األندلــس الرطيــب وذكــر وزيرهــا لســان
الديــن ابــن الخطيــب ،تحقيــق د .إحســان عبــاس( ،بــروت،
دار صــادر 1968م).

كرد :محمد

3636خطــط الشــام ،ط( 2بــروت ،دار العلــم للماليــن1391 ،ه ـ
1971 /م).

3939الــدارس يف تاريــخ املــدارس ،تحقيــق إبراهيــم شــمس الديــن،

اللكنوي:أبــو الحســنات محمــد بــن عبــد الحــي بــن الحافــظ
محمــد بــن عبــد الحليــم بــن محمــد بــن أ مــن (ت 1304هــ)
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ألنعيمي :عبد القادر بن محمد الدمشقي (ت 927هـ)

 يرزجلا نبال »ةياهنلا ةياغ« باتك يف لصوملا ءارقارقباتك يف لصوملا ءارق

ط( 1بــروت ،دار الكتــب العلميــة 1410 ،هــ).

40. Brockleman G. Geschicht De

41. Arabischin litteratur (Leiden, 1939) 2-27.

بالغة اجلمهور ودرا�سة اخلطاب ال�سيا�سي
مالحظات منهجية
د .عامد عبد اللطيف

أستاذ مساعد (مشارك) البالغة وتحليل الخطاب بجامعة القاهرة وجامعة قطر

شــهدت ا لــدول العربيــة خــال العــر الحد يــث
ه ّبــات ،وانتفاضــات ،وثــورات ع ـ ّدة .فقــد اســتمرت
الحركات الشعبية املناهضة لالحتالل األجنبي عقو ًدا
طويلة منذ عرشينيات القرن العرشين حتى ستينياته.
ـت القضيــة الفلســطينية طــوال القــرن املــايض
وح ّركـ ْ
– ومــا تــزال – موجــات متتابعــة مــن االنتفا ضــات،
واالحتجاجــات العاصفــة يف أرجــاء العــامل العــريب
ضــد االحتــال الصهيــوين لفلســطني .كــا اندلعــت
بــن الحــن واآلخــر هبــات شــعبية مدفوعــة بعوامــل
اجتامعيــة أو سياســية ع ـ ّدة؛ مثــل انتفاضــة الخبــز يف
مــر يف ينايــر  ،1977وانتفاضــة الخبــز يف تونــس يف
ينايــر  ،1984وانتفاضــة الجــوع يف شــال املغــرب يف
ينايــر  ،1984وانتفاضــة الشــباب يف الجزائــر يف أكتوبــر
 ،1988واملظاهــرات املعارضــة للحــرب عــى العــراق
يف معظــم الجمهوريــات العربيــة يف عامــي ،1991
و .2003لكــن العــامل العــريب رمبــا مل يشــهد طــوال
تاريخــه الحديــث (والقديــم أيضً ــا) حــركات احتجــاج
سيا ســية شــعبية مامثلــة يف انتشــارها ،وكثافتهــا،
واســتمراريتها ،ومطالبهــا الجذريــة لتلــك الحــركات التــي
أصبحــت تُعــرف بـ”الربيــع العــريب”.
يســتعرض هــذا البحــث بعــض أهــم الســات التــي
امتــاز بهــا خطــاب الربيــع العــريب ،مقارنــة بغــره مــن
الحــركات االجتامعيــة األكــر جذريــة يف التاريــخ العريب.
مستكشـفًا أثــر هــذه الســات عــى الــدرس األكادميــي
لخطــاب الربيــع العــريب .ويتتبــع التحديــات التــي طرحها

الربيع العريب عىل توجهات دراســة خطابه الســيايس،
مركـ ًزا عــى توجــه بالغــة الجمهــور .ويقــدم مراجعــة نقدية
لهذه الدراسات ،مقرت ًحا آفاقًا غري مطروحة عىل نطاق
واســع يف حقــل تحليــل خطــاب الربيــع العــريب.

 .١خطاب الربيع العريب:
خصوصيات وتحديات

اتسمت حركات الربيع العريب بخصائص ع ّدة متفردة؛
فقــد ق ـ ّد م الربيــع العــريب سلســلة الحــركات األكــر
انتشــا ًرا يف العــامل العــريب ،إذ مل تكــد تخلــو دولــة
عربيــة مــن مظهــر أو آخــر مــن مظاهــر االحتجــاج؛ ممثــا
يف مظا هــرات ،وتجمعــات ،ومســرات ،وحشــود،
واعتصا مــات ،وإرضا بــات ،وغريهــا مــن فعاليــات
احتجاجيــة .بالطبــع ،هنــاك تفــاوت هائــل يف مــدى
انتشــار هــذه االحتجا جــات ،وتجلياتهــا؛ ومظاهرهــا؛
وبخاصــة بــن الــدول التــي ميكــن أن نطلــق عليهــا دول
قلــب الربيــع العــريب؛ أعنــي تونــس ،ومــر ،وســوريا،
واليمن ،وليبيا ،والبحرين ،وبقية الدول العربية األخرى
التي عايشت تجربة االحتجاج بوجوه ودرجات مختلفة.
ـدى زمنيًــا
كــا شــغلت حــركات الربيــع العــريب مـ ً
طو ي ـاً نســب ًيا بالقيــاس إىل غريهــا مــن الحــركات
الجامهرييــة العربيــة .فقــد انطلقــت رشاراتهــا األوىل
يف أواخــر عــام  ،2010ومــا تــزال تجلياتهــا مســتمرة حتــى
كتابة هذا البحث يف مارس  2017يف فضاءات ع ّدة.
يف حني مل يكن املدى الزمني لالحتجاجات السابقة
جملة كرياال
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عــى الربيــع العــريب يتجــاوز األيــام أو األســابيع عــى
أفضــل تقديــر .بالطبــع فــإن مظاهــر هــذه االحتجاجــات،
وفاعليهــا ،وأدواتهــا ،وغاياتهــا ،قــد تغـ ّـرتْ جذر يًــا
عــى مــدار تلــك الفــرة ،غــر أنهــا مــا تــزال تنتســب إىل
الربيــع العــريب ،بوصفهــا موجــات الحقــة .كــا اتســمت
حــركات الربيــع العــريب بجذريــة مطالبهــا ،وطموحاتهــا،
وآثارهــا أيضً ــا .ويؤثِـ ُر بعــض الباحثــن اســتعامل مصطلــح
“ ثــورة” ،لوصــف هــذه السلســلة مــن االحتجا جــات
االجتامعية والسياسية ،منطلقني من تقديرات متفائلة
مبــا ســتخلفه هــذه االحتجا جــات مــن تغيــرات .أمــا
التقديــرات األقــل لهــذه الحــركات فتصنفهــا بوصفهــا
سلســلة مــن االنتفاضــات الشــعبية الضخمــة .وهــي يف
كل األحــوال ،متثِّــل أحداثًــا اجتامعيًــا وسياســية محوريــة
التأثــر يف التاريــخ العــريب املعــارص.
لقد هيمنت الرصاعات املســلحة عىل تفاعالت
الســلطة يف العــامل العــريب عــى مــدار تاريخــه القديــم
والحد يــث .فكا نــت القــوى الصلبــة  -غال ًبــا  -هــي
الفاعــل الرئيــس يف هــذه الرصاعــات ،وعنــر الحســم
فيهــا .فاالنقالبــات العســكرية ،والحــروب ،والدســائس،
والتخلــص الجســدي مــن الحاكــم كانــت  -غالبًــا –
الوســائل األسا ســية لتبــادالت الســلطة يف العــامل
العــريب ،خــارج إ طــار التور يــث التقليــدي .مل تكــن
الشــعوب – عــاد ًة  -عنــر حســم يف توليــة الحاكــم،
امتلكت فيه قوة متكنها من
ويف املرات القليلة التي
ْ
ـت عنهــا لصالــح ســلطة
هــذا االختيــار ،رسعــان مــا تخلـ ْ
أخــرى ،عــى نحــو مــا رأينــا يف تجربــة توليــة محمــد عــي
لحكم مرص بعد الثورة الشعبية املرصية ضد خورشيد
باشا ،الوايل الرتيك السابق عليه .ومن ث ّم ،مل تتشكل
فضــاءات عموميــة ،تحتضــن مامرســات خطابيــة تشــكل
تواصــا عموم ًيــا .فلــم يكــن لتوجهــات الشــعب ،وآرائــه،
ثقــل يــكاد يُذكــر يف موازيــن القــوى السياســية.
يف مقابل ذلك ،مارســت القوى الناعمة تأثريات
هائلــة يف مســارات الربيــع العــريب .إذ ميكــن مالحظــة
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هنم تاظحالم يسايسلا باطخلا ةساردو روهمجلا ةغالب

أن الخطابــات العموميــة والخاصــة كانــت عنــر ترجيــح
فا عــل للرصا عــات يف مســارات مختلفــة .بالطبــع
يتفــاوت مــدى هــذه التأثــرات ،وشــكلها ،بــن الــدول
العربيــة املختلفــة .وميكــن ،عمو ًمــا ،القــول بــأن مثــة
عالقــة عكســية بــن أثــر الخطــاب مــن ناحيــة ،ودرجــة
اســتعامل القــوة املســلحة .فكلــا زاد االعتــاد عــى
القــوة املســلحة ،قــل أثــر الخطــاب يف حســم الــراع.
وبصياغــة أكــر مجازيــة ،فإنــه حــن تتحــول ســاحات
االحتجــاج إىل مياديــن حربيــة ،فــإن صــوت الرصــاص
را عــى صــوت الكلــات .ومــع ذلــك يظــل
يعلــو كث ـ ً
للقــوى الناعمــة أثــر كبــر يف مســار الرصاعــات ،وقــد
شــهدنا – خاصــة يف حالــة النمــوذج الســوري األكــر
دمويــة عــى اإلطــاق – كيــف أن املعــارك الخطابيــة مل
تتوقــف أب ـ ًدا عــى مــدار الــراع.
اقــرن هــذا التأثــر الكبــر لخطابــات الربيــع العــريب
بســمة أخــرى متيــزه عــن غــره مــن الحــركات االجتامعيــة
والسياســية العربيــة عــى مــدار التاريــخ؛ أعنــي تنــوع
الوســائط املســتعملة يف إنتــاج خطاباتــه ،وتداولهــا،
وتوزيعهــا .فباإلضافــة إىل الوســائط التقليديــة ،مثــل
التواصــل املبــارش ،واملطبوعــات املقــروءة ،واإلذاعــات
املســموعة واملرئيــة ،شــهد الربيــع العــريب تدشــن
الفضــاءات االفرتاضيــة بوصفهــا فضــاءات توا صــل
ســيايس ،تُنتــج فيهــا االحتجاجــات السياســية ،واألفعــال
السياســية أيضً ــا .وقــد وصــل تأثــر هــذه الفضــاءات
إىل درجــة اختــزال الربيــع العــريب فيهــا؛ كــا يتجــى يف
تعبريات مثل «ثورات الفيسبوك» ،أو «الربيع الرقمي».2
لقــد كان لِ ِعظَــم تأثــر قــوى الخطــاب يف الربيــع
العــريب تأثــرات واســعة عــى حالــة البحــث يف العلــوم
ُرحت
اإلنسانية واالجتامعية يف العامل العريب .فقد ط ْ
موضوعــات وقضايــا ال حــر لهــا عــى طاولــة البحــث
العلمــي ،تعالــج أبعــا ًدا متنوعــة مــن ظواهــر التواصــل
الســيايس يف الفضــاءات العموميــة العربيــة .وكان
نصيــب الباحثــن يف تحليــل الخطــاب ،والبالغــة

السياسية ،واللسانيات السياسية ،واإلعالم السيايس
وغريها من الحقول املعرفية كبري .فقد وجد الباحثون
يف هــذه الحقــول املعرفيــة أنفســهم أمــام طوفــان مــن
البيانات ،واألســئلة املعرفية التي تحتاج إىل معالجة،
ج ُّل هذه البيانات مل يكن يخضع بشكل
واستكشافُ .
منظــم للدراســة األكادمييــة مــن قبــل محلــي الخطــاب
العــرب؛ مثــل الجرافيتــي ،والالفتــات ،واللقــاءات
التلفزيونيــة ،والربو مــو ،واملنا ظــرات االنتخابيــة،
وتعليقــات اليوتيــوب ،وغريهــا .كــا أن معظــم األســئلة
املطروحــة كانــت ،بشــكل أو آخــر ،طازجــة ،ســواء يف
نوعهــا ،أو يف الســياق الــذي تُطــرح فيــه؛ مثــل التســاؤل
بشــأن أثــر الخطــاب الســيايس يف تشــكيل الحشــود،
وتوجيههــا ،وجامليــات تــداول الخطــاب الســيايس يف
الفضــاءات املكانيــة املفتوحــة ،ودور الحشــود الخفيــة
املنظمــة يف إنتــاج الخطــاب الســيايس عــى نحــو مــا
يظهر يف الكتائب (أو الجيوش) اإللكرتونية ،وغريها.3
لقــد أ َّدى تعاظــم دور الخطــاب يف الربيــع العــريب
إىل مواجهــة تحديــات معرفيــة ج ّمــة .مل تقتــر عــى
صعو بــات متابعــة هــذا الطو فــان مــن الخطا بــات
العمومية ،وتحليله ،واستخالص نتائجه .لكنها تع ّدت
ذلــك إىل األبعــاد املنهجيــة املتعلقــة بكفــاءة أدوات
التحليل ،وعملياته ،وإجراءاته ،املستعملة يف تحليل
ـملت أيضً ــا ،األطــر النظريــة
هــذه الخطابــات .كــا شـ ْ
ـرة لعمــل الخطا بــات العموميــة ،ودورهــا يف
املفـ ّ
الفعل السيايس .وهي تحديات عظّم من شأنها واقع
وجــود ســات جديــدة لهــذه الخطابــات مثــل املؤلّفــن
املزيفني ،ومجهولية املصدر ،والتحكم يف الوسائط،
واسرتاتيجيات حجب منافذ تداول الخطاب وإتاحتها.
وهــي تحديــات فرضهــا تعــدد الالعبــن السياســيني يف
را
ســاحة الربيــع العــريب ،واختفــاء الالعبــن األكــر تأث ـ ً
وراء ُســر مخادعــة.
عــاوة عــى ذلــك ،واجــه الباحثــون يف خطابــات
الربيــع العــريب تحديــات تخــص طبيعــة هــذا الخطــاب،

مــن زاويــة التنــوع العالمــايت الهائــل الــذي وســمه .فألول
مــرة يف تاريــخ التواصــل الســيايس العــريب ،يحتشــد
هــذا القــدر مــن العالمــات يف الخطابــات السياســية
را
العربيــة .لقــد أفــاد الخطــاب الســيايس العــريب كث ـ ً
مــن عــر الصــورة املرئيــة؛ ليتحــول التلفز يــون إىل
صنــدوق الخطابــة السياســية األثــر .ومــع ذلــك ،فــإن
هــذا األثــر ظــل مقيـ ًدا؛ بســبب هيمنــة األنظمــة الحاكمــة
عــى وســائل االتصــال املــريئ غال ًبــا .لكــن الربيــع العريب
أتــاح للمواطنــن العاديــن واملؤسســات السياســية
غــر الحكوميــة منافــذ هائلــة إلنتــاج وتــداول ،الخطابــات
العموميــة املرئيــة .وقــد أدى هــذا إىل ثــراء كبــر يف
خطاباتهــا السياســية ،إذ متازجــت الكلمــة مــع الصــورة،
والحركــة ،واللــون ،والصــوت ،وغريهــا .وقــد فــرض هــذا
الــراء العالمــايت تحديــات ج ّمــة عــى الدارســن ،الذين
وجــدوا أنفســهم أمــام خطابــات متعــددة العالمــات،
تتطلــب تعــد ًدا مامثــا يف أدوات تحليلهــا.

 .٢بالغة الجمهور والتحديات املنهجية
لدراسة خطاب الربيع العريب

لقد حاول الباحثون االستجابة لهذه التحديات؛ سواء
باقــراح أطــر نظريــة تفــر عمــل الخطــاب الســيايس
يف ســياق الربيــع العــريب ،أو تطويــر منهجيــات ناجعــة
لدراســته .ومــن بــن األطــر التــي اسـتُعملت لفهــم هــذا
الحــدث الخطــايب املحــوري ،ودراســته ،مــا يقدمــه أحــد
توجهــات دراســة التواصــل الجامهــري؛ أعنــي بالغــة
الجمهــور .وهــو توجــه معــريف نشــأ يف حضــن البالغــة
العربيــة؛ يهــدف إىل إعــادة النظــر يف وظيفــة علــم
َ
هدف إمداد املخاطَبني
البالغة؛ لتضيف إىل أهدافها
مبعــارف متكنهــم مــن إنتــاج اســتجابات بليغــة؛ وتضيــف
إىل املواد التي تدرسها موا َد استجابات الجامهري يف
الفضــاءات العموميــة بوصفهــا مــادة بالغيــة؛ وتضيــف
إىل األســئلة املعرفيــة التــي تطرحهــا أســئل ًة تخــص
العالقــة بــن إنتــاج الخطابــات ،وتشــكلها ،وأدائهــا مــن
جملة كرياال
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ناحيــة ،واســتجابات الجمهــور لهــا مــن ناحيــة أخــرى.4
لقــد اســتهدفت بالغــة الجمهــور منــذ تدشــينها
متكــن الجمهــور مــن مقاومــة الخطابــات الســلطوية التي
تســعى لفــرض هيمنــة املتكلــم أو ســيطرته أو تالعبــه.
علم
ْ
وقاومت التصور املهيمن للبالغة العربية بوصفها ً
يخــدم املتكلمــن الراغبــن يف إنجــاز اإلقنــاع والتأثــر،
اللذ يــن ا س ـتُعمال عــادة يف الفضــاءات السيا ســية
العمومية لغرض السيطرة عىل السلطة ،واالحتفاظ بها،
ـت بالغــة الجمهــور
وإضفــاء الرشعيــة عليهــا .وقــد راهنـ ْ
عــى أن علــم البالغــة ميكنــه أن يُغـ ّـر مــن جلــده؛ ليتحــول
مــن خدمــة املتكلــم إىل خدمــة املخاطَبــن  .5ومــن
هنــا جــاء االســم الــذي أطلقتُــه بدايــة عــى هــذا التوجــه
املقــرح؛ أعنــي “بالغــة املخاطَــب” ،التــي أُريــد لهــا أن
تكون تصحي ًحا رضوريًا ملسار علم البالغة املك ّرس يف
أغلــب تجلياتــه ،وإنجازاتــه ،لخدمــة املتكلــم.
مــن الطبيعــي أن يرتافــق هــذا الطمــوح مــع إعــادة
تقد يــر إمكانيــات الجمهــور ،ومرا جعــة التصــورات
الراســخة بشــأنه .فقــد نُظــر إىل الجامهــر ،أو الحشــود،
أو املخاطَبــن ،أو املتلقــن عمو ًمــا عــى أنهــم الطــرف
الســلبي يف التواصــل الجامهــري .ونــاد ًرا مــا ُمنحــوا
اعرتافًا بقوتهم ،وقدراتهم بوصفهم مؤثرين يف التواصل
الجامهــري عــى نحــو عقــاين رشــيد .ويف الحقيقــة،
فــإن مثــة نظــرة ســلبية جل ّيــة يف كتابــات األقدمــن،
يجسدها
واملحدثني ،عىل حد السواء ،إىل الجمهورّ ،
عىل أفضل نحو أحد أكرث األعامل الفكرية مقروئية يف
القــرن العرشيــن؛ أعنــي كتــاب “ســيكولوجية الجامهــر”
لجوســتاف لوبــون .6الجامهــر وفــق لوبــون هــي حشــود
مــن الغوغــاء ،تفتقــد العقــل ،وتهيمــن عليهــا الغرائــز،
وتتــرف عــى نحــو مــا يتــرف القطيــع ،إذ تعشــق
العبودية ،ومتيل بشكل وحيش إىل العدوان .يف إطار
هذا التصور السلبي للجامهري ال إمكانية للحديث عن
التلقــي العقــاين أو النقــدي للخطــاب ،أو عــن تنظيــم
االســتجابات الرشــيدة للجامهــر.
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يُنظِّــر لو بــون تحد ي ـ ًد ا للحشــود املتجمعــة يف
فضــاءات مكانيــة ماديــة .فلــم يكــن عــره قــد عــرف بعـ ُد
انتشــار تقنيــات التواصــل الجامهــري املتجــاوزة لقيــود
املــكان ،مثــل الراديــو ،والتلفــاز .وكان تصــوره للجمهــور
هــو نفســه التصــور املســتمر آلالف الســنني ،والــذي
ينظر إىل الحشود املتجمعة يف فضاء مكاين بوصفها
الشــكل الوحيــد املمكــن للجمهــور .بالطبــع ،فــإن هــذا
املفهــوم مغايــر للمفهــوم الــذي نســتعمله للجمهــور؛
والــذي نقصــد بــه كل مــن يتلقــى خطابًــا عموميًــا ،ســواء
يف فضــاء إنتاجــه الفعــي أو عــر وســيط .ومــن ثـ ّم ،فــإن
املوظــف الجالــس عــى أريكــة بيتــه املريحــة ،يشــاهد
خطبة ،أو حوا ًرا سياس ًيا عىل حاسوبه ،أو تلفازه ،ويُقرر
أن يكتــب تعقيبًــا عــى مــا شــاهده ،هــو (واحــد مــن)
جمهــور ،مثلــه مثــل مــن يتلقــى هــذا الخطــاب يف قاعــة
إنتاجــه وتداولــه الفعــي .عــى الرغــم مــن هــذا التبايــن
املفاهيمــي ،يظــل انتقــاد نظريــة لوبــون عــن الجمهــور
بوصفهــا حشــو ًدا قامئًــا .فقــد أدرك الجامهــر بوصفهــا
قطي ًعــا حيوان ًيــا عــى نحــو حــريف؛ تتحكــم فيهــا الغرائــز،
وتحركهــا الرغبــة يف االنقيــاد والعــدوان .وهــو تصــور
مناقــض بشــكل شــبه كيل ملــا تتبنــاه بالغــة الجمهــور.7
اســتندتْ بالغــة الجمهــور إىل مقاربــات أقــل تحيـ ًزا
ضــد الجامهــر .لقــد كانــت آراء لوبــون الصياغــة األكــر
شفافية ورصاحة للموقف الداعم للتمييز بني الخاصة
(أو النخبــة) والعامــة .وهــو متييــز راســخ يف معظــم
الثقافــات اإلنســانية ،ونجــد تجليــات صارخــة لــه يف
الثقافــة العربيــة .8وعــى خــاف ذلــك ،تتبنــى بالغــة
الجمهــور تصــورات نظريــة رمبــا تكــون أكــر موضوعيــة يف
نظرتهــا للجمهــور؛ تُف ِّنــد األفــكار املطلقــة بشــأن افتقــاده
للعقالنيــة ،واستســامه للغرائــز ،واســتحالة امتالكــه
لعقليــة نقديــة ،واستســامه لالنقيــاد الالواعــي .وتطـ ِّور
بالغــة الجمهــور صياغــات أكــر توازنًــا للجمهــور ،مثــل
الصياغــة التــي تقدمهــا مقاربــة القــارئ النشــط ،9والتــي
تعــرف بــدور القــارئ يف إنتــاج معنــى املنطــوق ،مــن

خــال النشــاط التأويــي الــذي يقــوم بــه .وهــي تتالقــى
مع تصورات حقول معرفية أخرى مثل نظريات القراءة،
والتلقي ،واستجابة القارئ .لكن بالغة الجمهور تتجاوز
االعــراف بــدور القــراء يف إنتــاج معنــى مــا يقــرأون إىل
الربهنة عىل قدرة الجمهور عىل التمييز بني الخطابات
الســلطوية وغــر الســلطوية (أي امتــاك ملــكات نقديــة
فعالــة) ،والقــدرة عــى إنتــاج اســتجابات خطابيــة بليغــة
(أي مقاومــة الخطابــات الســلطوية ،وتعريتهــا) .ويعنــي
هذا أن بالغة الجمهور ط ّورت مفهو ًما للجمهور بوصفه
طرفًا فاعالً يف التواصل العمومي ،ميكنه تبادل األدوار
مــع املنتجــن األصليــن للخطابــات الجامهرييــة.
حاسم يف إطار
يبدو النقاش بشأن طبيعة الجمهور
ً
ـت الخطابــات
دراســة خطــاب الربيــع العــريب .فقــد مثّلـ ْ
الجامهرييــة التــي أنتجتهــا الجامعــات املحتجــة تحديًــا
را أمــام داريس الخطــاب الســيايس؛ ممــن اعتــادوا
كب ـ ً
قــر معالجاتهــم عــى الخطابــات املؤسســية؛ مثــل
خطابــات األنظمــة الحاكمــة ،والربملانــات ،واألحــزاب...
إ لــخ .وكان عمــق تأ ثــر هــذه الخطا بــات ،وثراؤهــا
العالمــايت ،واتســاع مــدى تداولهــا ،وتعــدد الفاعلــن
يف إنتاجهــا ،واالهتــام العمومــي بهــا ،مح ِّف ـ ًزا عــى
مراجعــة املوقــف منهــا ،وداف ًعــا نحــو االنخــراط يف
وحملت بالغة الجمهور عىل عاتقها
دراستها أكادمييًا.
ْ
ـت الدعــوة
تحفيــز الجهــود يف هــذا االتجــاه .فقــد تبنـ ْ
ـعت
إىل االهتــام األكادميــي بخطابــات الجامهــر ،وسـ ْ
 قبــل الربيــع العــريب -إىل توجيــه اهتــام األكادمييــنالعرب ،وبخاصة داريس البالغة ،نحو خطابات الحياة
اليومية التي يُنتجها الجمهور يف الفضاءات العمومية.
ـت منــاذج تحليليــة لدراســة هــذه الخطابــات،
وقدمـ ْ
وبخا صــة مــا يتصــل بالعالمــات غــر اللغو يــة التــي
يُنتجها الجمهور يف سياقات التواصل العمومي ،مثل
التصفيــق ،والصفــر ،والهتــاف ،والتشــويش ،وغريهــا.
وذلــك إضافــة بالطبــع إىل العالمــات اللغويــة مثــل
الهتافــات ،والالفتــات ،واألناشــيد ،وغريهــا.

لقــد برهــن الربيــع العــريب عــى أ ّن الرهــان عــى
فعاليــة خطابــات الجامهــر ،وتأثريهــا مل يكــن خبــط
عشــواء ،لقــد كا نــت االنتقــادات املوجهــة لبالغــة
الجمهور قاسية ،وهي تتهمها بأنها تسعى لتحويل علم
البالغــة ،وغــره مــن العلــوم املعنيــة بدراســة الخطابــات
العموميــة ،مــن دراســة الخطابــات النخبويــة؛ املقدســة
واألدبيــة والفكريــة إىل لدراســة لغــو الغوغــاء .واتخــذتْ
هــذه االنتقــادات عــادة مواقــف رافضــة للدعــوى القائلــة
بــأن اإلنتــاج العالمــايت لعمــوم النــاس ُيثــل خطابًــا ،إذ
مل تر فيه إال عالمات مبعرثة ،ال تستحق االهتامم .ومل
تــر يف منتجيــه إال حشــو ًدا مــن الجهــاء .ووجــدتْ بالغــة
الجمهــور يف الربيــع العــريب برهانًــا عــى افرتاضاتهــا
النظرية املتعلقة بقدرة الجمهور عىل إنتاج استجابات
مؤثــرة يف الفضــاء العمومــي ،ودليــا عــى أن خطابــات
األفــراد العاديــن ال تقــل ثــراء ،وال تعقي ـ ًدا ،وال كفــاءة
ـت درا ســة هتا فــات
عــن الخطا بــات النخبو يــة .وكا نـ ْ
الربيــع العــريب ،والفتاتــه ،وأيقوناتــه البرصيــة ،وأغانيــه،
وتســمياته ،وغريهــا ،تجل ًيــا لهــذا “اإل ميــان” بأهليــة
اســتجابات الجمهــور للبحــث والدراســة.

 .٣بالغة الجمهور ومنهجيات دراسة خطاب
الربيع العريب

لقــد ســعت بالغــة الجمهــور لالهتــام مبوضوعــات
محــددة يف خطــاب الربيــع العــريب؛ هــي:
1 .1االهتامم بأشكال الرصاع الخطايب ،ورصد اآلليات
الخطابيــة املســتعملة يف الحــرب بــن خطابــات
املحتجــن ،وخطا بــات األنظمــة القا مئــة؛ مثــل
تقنيــات التفنيــد واالنتقــاد املســترت ،واالســتالب
الخطــايب ،وتهد يــد الو جــه اإليجــايب face-
 ،threateningوالتصوير الساخر ،والفكاهات،
وغريهــا.
2 .2االهتــام بدراســة خصوصيــات إنتــاج خطابــات
الجمهــور وتداولهــا ،وبخا صــة مــا يتعلــق بــدور
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧

233

الفضــاءات املكانيــة ،والتشــكيالت الرمز يــة
للحشــود ،وا ســتعادة تأ ثــر التوا صــل املبــارش.
3 .3االهتــام بأشــكال إعــادة بنــاء ســياق خطا بــات
الربيع العريب؛ وبخاصة إعادة بناء سياق خطابات
املياديــن املتداولــة يف ســياق التواصــل الحــي
بــن األشــخاص ،لتُتــداول يف ســياقات افرتاضيــة،
أو تواصليــة ،عــر وســيط آخــر؛ مثــل الصحــف،
والتلفزيــون ،وصفحــات اإلنرتنــت.
4 .4االهتــام بآثــار الخطــاب وتأثرياتــه ،واستكشــاف
العالقــة بــن تشــكيل الخطــاب ،وأدائــه مــن ناحيــة،
وآثــاره الواقعيــة ،أو املمكنــة ،مــن ناحيــة أخــرى.
5 .5تكريــس االهتــام بدراســة اســتجابات الجمهــور
للخطا بــات الرئيســة املنتَجــة يف ســياق الربيــع
العــريب؛ وبخاصــة االســتجابات املكتوبــة؛ مثــل
تعليقات الجمهور عىل مواد الصحف اإللكرتونية،
ومقاطع الفيديو عىل اليوتيوب ،ورشيط الجمهور
عــى القنــوات التلفزيونيــة وغريهــا.
6 .6االهتــام بالتفاعــل بــن القــوى املاديــة ،وقــوى
الخطــاب؛ أو باألحــرى بــن ســلطة التفو يــض،
وســلطة الخطــاب .وقــد ق ـ ّدم الربيــع العــريب حالــة
ممتازة لدراسة دور الخطاب يف حسم التنازعات
عــى الســلطة ،يف مراحــل التحــول االجتامعــي
الجــذري.
7 .7االهتــام بظوا هــر مل تكــن شــائعة الوجــود يف
ســياق التوا صــل الجام هــري العــريب مثــل
ظاهــرة امليليشــيات اإللكرتونيــة ،واالســتجابات
املصنوعــة،وحمــاتالتشــويهالخطــايب،وغريهــا.
لقــد حظيــت هــذه املوضوعــات باهتــام متفاوت
مــن دراســتي لخطــاب الربيــع العــريب ،وبالطبــع فــإن
خطــاب الربيــع العــريب مــا يــزال كتابًــا مفتو ًحــا ،ومــا
تــزال هنــاك مدونــة شــديدة الضخامــة مل متســها يــد
الباحثــن .ومثــة موضوعــات أخــرى عديــدة بحاجــة إىل
االهتــام األكادميــي العميــق.
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تنوعــت اإلجــراءات واملنهجيــات املســتعملة يف
مقاربــة هــذه املوضوعــات املتعــددة .وقــد ذكــرتُ يف
أكــر مــن ســياق أ ّن بالغــة الجمهــور تنفتــح إجرائ ًيــا عــى
منهجيــات متعــددة ،وأن أدوات التحليــل ،وإجراءاتــه،
تتباين من موضوع إىل آخر ،بحســب الســؤال البحثي،
وطبيعــة املدونــة املدروســة ،وغايــة البحــث .وعــى
ســبيل املثــال ،فــإن دراس ـ ًة لالفتــات الربيــع العــريب،
ُيكــن أن تفيــد مــن إ جــراءات تحليــل مســتمدة مــن
البالغة املرئية ،ومنهجيات تحليل الخطابات متعددة
العالمــات ،multi-modality analysis methods
وهــي منهجيــات تطــورت يف حضــن التحليــل النقــدي
للخطــاب  .Critical Discourse Analysisأمــا دراســة
أشكال الرصاع بني خطابات الربيع العريب ،فيمكنها أن
تستعني مبفاهيم وأدوات تطورت يف حضن علم اللغة
االجتامعــي ،ودراســات الــرد ،مثــل مفاهيــم باختــن
حــول االنتقــاد املســترت ،واملكشــوف ،وهلــم جــرا.
اســتنا ًدا إىل مــا ســبق ،فــإن بالغــة الجمهــور تتبنــى
تصــو ًرا تكامل ًّيــا للمناهــج واإلجــراءات البحثيــة .فنظ ـ ًرا
ألن الخطا بــات اإلنســانية عمو ًمــا تتســم بالتعقيــد،
وتعــدد األبعــاد ،والطبقــات؛ فــإن ا ســتعامل منهــج
واحــد مغلــق عــى نفســه ،رمبــا يفشــل يف مقاربتهــا،
والولوج إليها عىل نحو فعال .وتستعني بالغة الجمهور
بإجراءات تحليل مســتمدة من حزمة كبرية من الحقول
املعرفيــة؛ منهــا اللســانيات ،والنقــد األديب ،وعلــم
االجتــاع ،واالثنوغرافيــا ،وعلــم النفــس ،ودرا ســات
التواصل وغريها .وبالطبع فإن اختيار أدوات التحليل،
وإجراءاتــه ،ومنهجياتــه لدراســة مدونــة مــن مدونــات
الربيــع العــريب ،يتحــدد اســتنا ًدا إىل الســؤال البحثــي
الذي يُسعى لإلجابة عنه ،وطبيعة الظاهرة املدروسة.
وعــى ســبيل املثــال؛ فــإن دراســة اســتجابات الجمهــور
غــر اللفظيــة أثنــاء خطبــة سياســية ،يتطلــب إجــراءات
مأخــوذة مــن حقــل الدراســات البالغيــة؛ مثــل إجــراءات
تحليــل بنيــة الــكالم ،واستكشــاف أثرهــا يف االســتجابة،

وإجراءات مأخوذة من دراسات التواصل؛ مثل تحليل
األداء الجســدي والحــريك والصــويت والبــري ،وأثــر
الوســيط املــريئ أو املســموع أو املقــروء ،ونظريــات
ســلوكيات الجامهــر (مثــل نظريــة دوامــة الصمــت)؛
وإجــراءات مــن علــم السياســة؛ مثــل أداوت تحليــل
الفواعــل السياســيني ،ونظريــات الســلطة ،وإجــراءات
مــن التحليــل النقــدي للخطــاب؛ مثــل إجــراءات تحليــل
العالقــة بــن الخطــاب والســلطة.
قــد يبــدو مــن الفقــرة الســابقة أن بالغــة الجمهــور
تســتند بشــكل أســايس عــى مــا تقدمــه حقــول معرفيــة
أخــرى مــن إجــراءات ،وأدوات للتحليــل .وهــذا صحيــح
متا ًمــا ،وشــائع أيضً ــا .فالحقــول املعرفيــة تســتعني
بإجــراءات تحليــل ،و ُع ـ َّدة مفاهيميــة ،واصطالحيــة مــن
حقــول أخــرى ،تُقــارب وجو ًهــا مختلفــة مــن الظاهــرة
نفســها ،أو ظوا هــر شــبيهة .إن االقــراض املتبــادل
لإلجــراءات ،واملصطلحــات ،واملفاهيــم بــن الحقــول
املعرفية املختلفة رضورة ال مفر منها ،إذا أردنا مقاربة
أية ظاهرة إنسانية ،يف أبعادها املتنوعة .وعىل الرغم
من ذلك ،فإن بالغة الجمهور بحاجة إىل تطوير أدوات
تحليــل خاصــة بهــا ،يك تتمكــن مــن معالجــة أســئلتها
املســتحدثة ،والتــي تتمحــور حــول األبعــاد املختلفــة
للعالقــة بــن الخطــاب واالســتجابة.
يقــع عــى عاتــق داريس خطــاب الربيــع العــريب
تحد ي ـ ًد ا ،تطو يــر أدوات تحليــل ترا عــي خصوصيــة
ســياقات تــداول هــذا الخطــاب .فالعــامل العــريب
يشــكل ســيا قًا يتمتــع بخصوصيــة كبــرة يف ظــروف
إنتــاج الخطابــات ،وتداولهــا ،وتوزيعهــا ،واالســتجابة
لهــا .ويجــب أن تعكــس أدوات التحليــل ،واملنطلقــات
النظريــة ،فهـ ًـا لهــذه الخصوصيــة ،وتقديـ ًرا لدورهــا يف
توجيه الخطاب .وعىل ســبيل املثال ،فإن ظاهرة مثل
غياب التصفيق يف بعض الخطب السياسية العربية،
يجب أن يُفهم يف ضوء سيطرة معتقدات بعينها عىل
جمهــور مــا ،مثــل جمهــور بعــض الجامعــات السياســية

ذات املرجعيــة اإلســامية ،التــي تــرى يف التصفيــق
سلوكًا جامعيًا غري مرغوب فيه .وميكن للباحث الذي
ال يعرف هذه الخلفية العقدية أن يقع يف أوهام كثرية،
حــن يُفاجــأ –مثــا  -أن األســاليب البالغيــة أو األدائيــة
التــي تُســتعمل الصطيــاد التصفيــق ال ت ُنتــج تصفي ًقــا
يف هــذه الخطــب ،في ّدعــي أنهــا ال تعمــل ،ويفشــل
يف إدراك واقــع أن عالمــات التعبــر عــن االستحســان
تتباين من جامعة إىل أخرى ،ومن سياق إىل آخر ،وأن
الوظيفــة التــي يقــوم بهــا التصفيــق بوصفــه عالمــة عــى
االستحســان ،يُنــاط باســتجابات أخــرى القيــام بهــا ،مثــل
التكبــر ،أو التهليــل ،أو اإلنشــاد الجامعــي.

 .٤نقد مقاربة بالغة الجمهور لخطابات
الربيع العريب

تتعــدد االنتقــادات التــي تُوجــه إىل دراســة خطابــات
الجمهور يف الربيع العريب .وميكن حرصها فيام يأيت:

 ...“ .١ال بالغة يف كالم العامة!”

هنــاك انتقــادات “تقليديــة” تســتند إىل دعــوى
التقليــل مــن أهميــة دراســة خطابــات العامــة عمو ًمــا.
إذ تــرى أن دراســات البالغــة ،والتوا صــل ،وغريهــا،
يجــب أن تُعنــى بالنصــوص والخطابــات التــي تنطــوي
عــى قيــم بالغيــة ،وجامليــة ُمعــرف بهــا؛ أي خطابــات
النخب (األدبية ،والسياسية ،والفكرية ،)...والنصوص
املقدســة تحديـ ًدا .ويشــكك أصحــاب هــذا النقــد يف
أهلية خطابات الجامهري للدراسة ،وبخاصة من منظور
بالغي؛ إذ يرون أنها خطابات تخلو من البالغة .وتنطلق
هــذه االنتقــادات مــن تصــور للبالغــة يقرنهــا باللغــة
األدبيــة ،التــي تُغايــر لغــة الحيــاة اليوميــة يف بنياتهــا،
وتشــكيلها ،وف ًقــا لتصورهــم.
فأول :ال يقترص
رياً .
يبدو تفنيد هذا النقد أم ًرا يس ً
مفهوم البالغة – وفقًا لبالغة الجمهور  -عىل الجاميل
أو التزيينــي ،أو املجــازي مــن الــكالم؛ بــل تُــد َرك البالغــة
را .ومــن
عــى أنهــا ك ُُّل العالمــات التــي تُن ِجــز إقنا ًعــا وتأثـ ً
جملة كرياال
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ث ّم ،فإن علم البالغة هو العلم الذي يدرس العالمات
التــي تُنجــز اإلقنــاع والتأثــر؛ مهــا تكــن طبيعــة هــذه
العالمــات ،وطبيعــة منتجيهــا .وقــد أرشتُ مــن قبــل إىل
أنــه يســتوي أمــام بالغــة الجمهــور أهليّــة دراســة إعــان
بطاطــس مقرمشــة ،وخطــاب رئيــس دولــة مــا ،وقصيــدة
ـت تُتــداول كلهــا يف
عصــاء لشــاعر جهبــذ ،مــا دامـ ْ
سياقات عمومية ،وتُنجز أشكاال من استجابة الجمهور
املخاطَــب بهــا .وثان ًيــا :لقــد تغــر مفهــوم اللغــة األدبيــة
نفسه عىل نحو جذري خالل العقود القليلة املاضية.
ولنأخذ حالة أكرث األنواع األدبية حفاوة باللغة “األدبية”
مبفهومهــا التقليــدي؛ أعنــي الشــعر .فقــد هد مــت
قصيــدة النــر التصــور التقليــدي للغــة الشــعر ،بوصفهــا
اللغــة املموســقة التخييليــة؛ وتبنــت بــدال مــن ذلــك
تصو ًرا للغة الشعر يربطها عىل نحو جذري بلغة الحياة
اليوميــة .ومــن ث ـ ّم ،فقــد تعــرض املفهــوم التقليــدي
للــكالم البليــغ ذاتــه لخلخلــة جذريــة.
تُع ّزز محاولة سلب وصف البالغة من كالم العامة
بانتقاد آخر أكرث معقولية هو نفي إمكانية وصف منتجي
الخطابــات الشــعبية بأنهــم بلغــاء .فقــد ظـ ّـل مفهــوم
املتكلــم البليــغ حكـ ًرا عــى محــريف الــكالم من النخب؛
ســواء أكانــوا شــعراء ،أم خطبــاء ،أم كتّابًــا ،أم وعاظًــا ،أم
نحوهم .ويف الحقيقة ،فإن وصف متكلم ما بأنه متكلم
بليــغ ،ليــس رضوريًّــا لدراســة خطابــه .وال تعنــي دراســة
خطــاب مــا بــأدوات بالغيــة مــا ،أن منتــج هــذا النــص
تنطبق عليه صفة البالغة .إذ يكاد يقترص إطالقنا لهذه
الكلمــة عــى رشيحــة مــن املتكلمــن الذيــن ميتلكــون
مهارات تواصلية استثنائية ،وهؤالء ال يكادون يشكلون
إال نســبة ضئيلــة جـ ًدا مــن منتجــي الخطابــات العموميــة
يف الوقــت الراهــن .إضافــة إىل ذلــك ،فــإن الخطابــات
الجامهريية التي تُعنى بدراستها بالغة الجمهور ،عادة
جــا جمعيًــا لكثــر مــن املؤلفــن املجهولــن.
مــا تكــون نتا ً
فالهتافــات ،أو الالفتــات ،أو النكــت السياســية وغريهــا
مــن تجليــات الخطابــات العموميــة ال ت ُنســب عــادة إىل
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مؤلــف فــرد .وتخضــع لعمليــات ال تنتهــي مــن التعديــل
والتغيــر بواســطة مؤلفــن مجهولــن .ولــو أن هنــاك مــن
يستحق الوصف بالبالغة ،فإمنا هي الجامعة الشعبية
التــي تشــارك يف إنتــاج هــذه الخطابــات ،وهــي تســتحق
هــذا الوصــف بــكل تأكيــد.

 ... .٢ال سلطة لكالم العامة! من أنتم؟!

يســتند االنتقــاد الثــاين إىل دعــوى افتقــاد كالم
العامــة لســلطة التفويــض بحســب مفهــوم بيــر بورديــو.
ومــن ث ـ ّم ،االنطــاق إىل الزعــم بــأن هــذه الخطابــات
تفتقــد القــدرة عــى اإلنجــاز؛ ألنهــا تصــدر عــن أشــخاص
بــا صالحيــات ،أو ســلطة ،تجعــل لكالمهــم قــو ًة يف
ـت يف بحــث ســابق ظاهــرة فرضهــا
الواقــع .وقــد عالجـ ُ
ـت عليهــا التنــازع بــن
خطــاب الربيــع العــريب أطلقـ ُ
ـت
ســلطة الخطــاب وســلطة التفو يــض .فقــد الحظـ ُ
أثناء اشتغايل عىل تحليل خطابات ميدان التحرير أن
الــراع بــن خطــاب الســلطة وخطــاب املحتجــن ،كان
يف أحــد وجوهــه رصا ًعــا بــن مــن ال ميلكــون إال ســلطة
الخطــاب ،والتشــكيل الرمــزي للحشــود مــن ناحيــة ،ومــن
ميلكون الصالحيات الســلطوية كاملة .وحني أفكر يف
األمــر اآلن ،تــرد عــى ذهنــي عبــارة تلخــص هــذا الــراع
هــي العبــارة التــي أطلقهــا الرئيــس الليبــي الســابق معمــر
القــذايف يف وجــوه املحتجــن عليــه :مــن أنتــم؟! فقــد
أعطــى الربيــع العــريب ألفــراد وجام عــات مــن البــر
العاديــن ح ًقــا مل ي ُكــن متا ًحــا لهــم بشــكل كامــل ألزمــان
طويلــة ،هــو انتقــاد الســلطة عل ًنــا .ووف ًقــا للتصــورات
االستبدادية ،فإن الحق يف الكالم يُعطى ملن ميتلكون
صالحيــات الــكالم .وحــن يتكلــم مــن ال ميتلــك هــذه
الصالحيــات ،فــإن كالمــه يصبــح بــا قيمــة .متا ًمــا مثلــا
يقــف شــخص يف الشــارع ،ويقــول ألحــد املــارة ،أحكــم
عليــك بالــراءة ،ولآلخــر أحكــم عليــك باإلعــدام .إذ ال
يرتتــب عــى قولــه أي يشء يف الواقــع ،مقارنــة باآلثــار
التي يُحدثها القول نفسه لو صدر عن قايض املنصة،
بحــق املتهمــن ،يف وقــت النطــق بالحكــم.

لقد برهن الربيع العريب أن للخطاب قوة يف ذاته،
تســتطيع منازعــة ســلطة التفويــض .ولعــل الهزميــة التــي
ألحقهــا خطــاب املياديــن يف الربيــع العــريب بخطــاب
النظــام الحاكــم أحــد التجليــات األكــر داللــة يف هــذا
الســياق .وأنــا أتحــدث تحديـ ًدا عــن قــدرة هــذا الخطــاب
عــى التأثــر يف الفئــات والجامعــات غــر املنحــازة
مســبقًا ألحــد طــريف الــراع .وبالطبــع فإننــي أعــي أيضً ــا
أن الخطــاب مل يكــن وحــده املســئول عــن تحــول رشائــح
واســعة إىل مســاندة املحتجــن ،ولكنــه كان أيضً ــا أحــد
العوامــل الحاســمة يف إنجــاز ذلــك.

... .٣ولكنه ليس خطاب الجمهور! هل تصدق أنت؟!

يبــدو االنتقــاد الثالــث وجي ًهــا للغايــة .وهــو يســتند
إىل وا قــع أن الكثــر مــن االســتجابات املنتجــة يف
فضــاءات التواصــل التقليديــة ،أو االفرتاضيــة ،هــي
ا ســتجابات مصنو عــة ،أو مزيفــة .إن تار يــخ تزييــف
اســتجابات الجمهــور قديــم ِقـ َدم التواصــل الجامهــري
نفســه؛ وقــد كان املتبــارون يف مســابقات املــرح
اليوناين منذ أكرث من ألفي وخمسامئة عام ،يحشدون
أنصارهــم يف قا عــة العــرض ،ليحصلــوا عــى أقــوى
االستجابات االستحسانية التي تضمن لعروضهم الفوز
بجائــزة أفضــل عــرض !10وقــد أتــاح الفضــاء االفــرايض
إمكانات لتزييف االستجابة أوسع بكثري مام كان متا ًحا
فيــا مــى .ومــع ذلــك ،فــإن الخشــية مــن أن تكــون
بعض االستجابات مصنوعة أو مزيَّفة ال يجب أن يحول
دون دراسة هذه االستجابات .فهناك استجابات ت ُنتج
يف ســياقات التواصــل الفعليــة يُســتبعد أن تكــون قــد
خضعــت ألشــكال مــن التزييــف .كــا أنــه مــن الــروري
إخضاع االستجابات املزيفة ذاتها إىل الدراسة؛ بهدف
اكتشــاف مــا مييزهــا عــن االســتجابات الحقيقيــة.

 .٤أال ترى مخاطر انحياز الباحث ملوضوعه؟!

اعتــاد كثــر مــن الباحثــن العــرب التحمــس بشــدة
ملوضوعــات بحثهــم .فــإذا اختــاروا أعــال شــاعر ،أو
خطيــب ،أو روايئ ،لدراســته ،تراهــم ينافحــون عــن هــذه

األعامل بقوة عجيبة ،كأن انتقادها ينطوي عىل انتقاص
مــن جدارتهــا بالدراســة ،أو تقليــل مــن جهودهــم يف
معالجتهــا .وقــد رأينــا حــاالت شــتى مــن “التوحــد” بــن
الباحثــن وموضــوع بحثهــم؛ تــكاد تنقــل الباحــث مــن
ميــا
دائــرة الناقــد ،إىل دائــرة الراويــة .وقــد كان الــرواة قد ً
يدافعــون بــراوة ع ّمــن يــروون عنهــم؛ إذ يســتمد الــراوي
مكانتــه ،وقيمتــه ،مــن مكانــة املــروي عنــه وقيمتــه .وليــس
هكــذا وضــع الباحــث ،وال يجــب أن يكــون .وقــد انتُقــد
يف بعــض األحيــان التحيــز الواعــي أو غــر الواعــي الــذي
يقع فيه بعض محليل الخطاب للخطابات الجامهريية.
غت يف عمل سابق مصطلح “فخ الخطابات النقيّة”
وص ُ
ُ
ـت حينهــا عــن خيــار
للتعبــر عــن هــذا التحيــز ،ودافعـ ُ
التحيُّــز الواعــي للخطابــات الثوريّــة ،مــن زاويــة رضورات
تح ُّيــز الباحثــن إىل قيــم الخــر ،والعــدل ،واملســاواة.11
كنت أثق اآلن أن األمور يف كثريٍ من األحيان ليست
وإ ْن ُ
كام تبدو عليه .وأ ّن عىل الباحث مطاردة حلم الحياد،
مهــا كان عص ًّيــا عــى املنــال .ويعنــي ذلــك أن محلــي
الخطابــات التــي تُنتجهــا الجامهــر ،يجــب أال يتحيــزوا
لهذه الخطابات ،وأن يتحلوا – أثناء معالجتها  -بأقىص
درجــات املوضوعيــة ،والحيــاد املمكنــن.
ميثل الوعي باالنتقادات السابقة رضورة للباحثني
الراغبــن يف مقاربــة خطابــات الربيــع العــريب مــن منظــور
بالغــة الجمهــور .وأتوقــع أن ترتاكــم إســهامات مهمــة يف
هــذا االتجــاه؛ إذ تقــدم بالغــة الجمهــور مدخ ـاً مهـ ًـا
خصوصــا ،والخطابــات
لدراســة خطابــات الربيــع العــريب
ً
الجامهرييــة عمو ًمــا .فهــي تضــع يف بــؤرة اهتاممهــا أحــد
أكــر تجليــات الخطابــات الجامهرييــة ثــرا ًء يف الوقــت
الراهــن؛ أعنــي اســتجابات الجامهــر .كــا أنهــا تتبنــى
مقاربة نقدية رضورية لفهم أشكال التالعب ،والسيطرة،
والهيمنــة ،والتمييــز التــي تُ ــارس عــى ا ســتجابات
الجمهــور ،أو بواســطتها .إضافــة إىل ســعيها نحــو بلــورة
بُعد معياري يُعزز من قدرة استجابات األفراد العاديني
عــى إنتــاج خطابــات إنســانية أكــر تحــر ًرا ،وأقــل تالعبًــا.
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امللخص
كل َمن اخترب املفاهيم اللسانية أ ّن الثقافة العربية قد تعاطت معها وتعاملت بنصوص روادها عرب خطاب
يعرف ّ
يتّســم بجملــة مــن خصائــص تُشـكِّل موضــوع هــذا املقــال الــذي يعالجهــا انطالقـاً مــن إشــكاليّة ميكــن تقطيعهــا ـ يف
املــراع األول ـ إىل أســباب طغيــان ظاهــرة التكــرار التــي علقــت بذلــك الخطــاب والتــي ميكــن اإلشــارة منهــا إىل ح ّجــة
تفــا ُوت الزوايــا والتّعويــض عــن نقــص االنســجام وبــاب الوعــي املصطلحــي والتهافُــت عــى جمــع الرصيــد ال ّنظــري
والتّغافُل عن ِقراءة األعامل اللِّسانيّة ودعوات تجديد البحث اللّغوي .كام اهت ّم املقال باستجالء مظاهر االجرتار
عــى غــرار :منحــى املســح الشــامل ،وشــيوع الكتــب املداخــل ،وطغيــان النزعــة الفقهيّــة .أمــا املــراع الثــاين فيتعلّــق
بظاهرة التعدديّة التي تتخبّط فيها املصطليّة اللســانية ،والتي ميكن إرجاعها إىل ثالثة أســباب رئيسـيّة وهي تعدّد
املصــادر والولــوع بالــرادف واإلطنــاب وغيــاب التنســيق .وكذلــك يعنــى املقــال باســتخالص النتائــج التــي فرضــت
عــى ذلــك الخطــاب عــى إثــر تلكــم التعدديّــة وهــي التــي ميكــن إيجازهــا يف نتيجتــن :التبــاس املفاهيــم اللِّســانيّة
والتقوقــع يف معالجــة اإلشــكال املصطلحــي.

مقدّ مة

يُعنــى هــذا املقــال بالوا ِقــع اللِّســاين العــريب مــن حيــث
خصائصــه .لــذا يه ـ ّم القيــام بعمل ّيــة التّقابــل املنهجــي
بــن هــذا األخــر بوصفــه ميثِّــل مــن جهتــه املقاربــة
النتائج ّيــة التّجميع ّيــة ( Approche «résultative et
» )cumulativeوبــن مــا ميكــن تناولُــه باعتبــاره ميثِّــل
املقاربـ�ة االسـ�ترشاف ّية املرشوع ّيـ�ة( (�Approche «pro
» .)spective et programmatiqueذلك أ ّن املقاربة
الثّان ّيــة َمبن ّيــة عــى نتائــج األوىل ،وحســب مــا تقتضيــه
البدا هــة ِمــن رضورة تقد يــم رصــد الوا قــع ومعاينتــه
كل توقّـعٍ .لهــذا يُع ـ ّد هــذا املقــال تأ ّم ـاً
وتحليلــه عــى ِّ
يف واقــع ال ـ ّدرس اللِّســاين العــريب الــذي يُنـ ِـذر بأزمــة
دا ِهمة أ ّدت أساساً إىل تهوين أسئلة املصطلح ـ إن مل

نقل تهوين املسألة املصطلح ّية .وذلك إىل أن صارت
ذات عوارض جديرة بالدراسة .بل حتى أضحى الوا ِق ُع
اللِّســاين العــريب يــكاد يخلــو مــن مواضعــة عربيــة خالصة
ملصطلحـ ٍ
ـات ِمــن املفــروض أن يُع َقــد اتّفـ ٌ
ـاق مــا حولهــا
بحيث تُقرأ عربيّاً ِمن قبل املشارقة واملغاربة عىل ح ٍّد
كل العــامل بعيــدا ً عــن
ســواء ،ومــن طــرف الباحثــن يف ِّ
إغــراق البحــث اللِّســاين يف لجــة املصطلحــات العربيّــة
والغربية امل ُتشاكِلة حيناً واملتباينة حيناً آخر وامل ُش ِكلة
أحيانـاً أخــرى .لنتأ ّمــل إذن فيــا يســود هــذا الوا ِقــع ِمــن
الظواهــر الخطــرة عــى الحيــاة الثقاف ّيــة العرب ّيــة بأرسهــا
يف ســبيل تحقيــق تلــك املواضعــة؛ وضمــن هــذه
القامئــة مــن الخصائــص.
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 – 1ظا ِهر ِة التِّكرار واالجرتار:

ال نقصــد بالتكــرار ومظاهــره تلــك الظا ِهــرة التــي ال
كل كتابة مهام تكن،
أي كان يف ِّ
ميكن أن يستغني عنها ٌّ
والتــي يُوظَّــف ألجلهــا عمليــات لغويّــة كاإلحالــة القبل ّيــة
أو البعديّــة ( )Anaphoreالتــي تتح ـ ّدد بدورهــا عــى
أنّهــا عالقــة تكــرار لوحـ ٍ
ـص مــا وتلــك القــدرة
ـدات داخــل نـ ٍّ
عىل االستناد إىل تنويهات سابقة أو الحقة أو خارجيّة
وإىل مواضع أخرى من النص أو من نص آخر .وال يجوز
إطالقاً تقليص أهميّة هذه العالقة التي تؤ ِّديها ظواهر
نص ّيــة أخــرى تلــك التــي تحمــل تســميات وظيف ّيــة مع ّينــة
كالتنــاص واالقتبــاس والتضمــن واإلحــاالت.
ن بالذكــر هنــا تبع ـاً لإلشــكالية
وعليــه ،مــا هــو قم ـ ٌ
املطروحة يف التّمهيد لهذا املقال ،أ ّن الثّقافة العرب ّية
ثلثي قرنٍ  .وعىل
انفتحت عىل اللِّسانيات منذ أزيد من ْ
الرغــم ِمــن ذلــك ،فــا زال ِ
الخطــاب اللِّســاين يف هــذه
نفسها ،ويَطرح القضايا ذاتَها بدون
الثّقافة يُك ِّرر األسئل َة َ
أن تفتــح أبــواب فكـ ٍر جديــد .ومــع هــذا التِّكــرار العريــض،
ـض أبجديــات ذلــك العلــم شــبه مجهولــة أو
فــا زالــت بعـ ُ
مغلوطة يف السوق العرب ّية لتداول املفاهيم اللِّسان ّية.
والنتيجــة ال ّنظريّــة التــي ســيؤول إليهــا هــذا الوضــع هــي
ضعــف الحصيلــة عرب ّيـاً مقارنـ ًة مــع مــا يُنجــز يف الغــرب.1
ج
أي حكــمٍ واســتنتا ٍ
ولكــن والحــال هــذه ـ قبــل إصــدار ّ
ـ يجــدر أن نــدرس الظّا ِهــرة اآلفــة مــن حيــث تشــخيص
أســبابها ،فوصــف مظاهرهــا ،ث ـ ّم تنــاول نتائجهــا .وذلــك
ـ مثلــا تقـ ّدم ـ عمـاً باملنهجيّــة التــي تقــول إ ّن املعاينــة
ينصب عىل ظاهرة من الظواهر
عبارة عن كل استقصاء
ّ
كــا هــي قامئــة يف الحــارض قصــد تشــخيصها.

 1.1أسباب التِّكرار واالجرتار:

ـباب نراهــا ِمــن شــأنها أن
لقــد وقفنــا عنــد ســتة أسـ ٍ
ـر لنــا هــذه الظّا ِهــرة وباعتبارهــا وظيف ّيــة ،بحيــث
تُفـ ِّ
ربطناهــا مبــا ســبق لنــا أن عرضنــاه مــن املفاهيــم خــال
الســالِفة .فاألســباب املعتـ َـرة هنــا هــي:
الفصــول ّ
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•ح ّجة تفا ُوت الزوايا
•التّعويض عن نقص االنسجام
•باب الوعي املصطلحي
•التهافُت عىل جمع الرصيد ال ّنظري
•التّغافُل عن ِقراءة األعامل اللِّسان ّية
•دعوات تجديد البحث اللّغوي

 1.1.1ب ُح ّجة تفاوت الزوايا:

أصبــح ِمــن الطّبيعــي والطّريــف يف آنٍ  ،أن مي ِّهــد
ِس ما ﻟ ظا ِهرة التكرير يف العربيّة ـ إلعالن خصوصيّة
دار ٌ
خصصــة
الزاويــة املختــارة ـ بطــرح إمكان ّيــة َمنهج ّيــة ُم ِّ
و ِفكــرة ُمص ِّححــة تقــول إنّــه «قــد يكــون ِمــن الــروري يف
ـتهل هذا العمل [ املتب ّني لتلك الزاوية ] أن نذكّر
مسـ ّ
بفكرة بديهية قد تُنىس عىل بداهتها وهي أ ّن الظا ِهرة
ِ
الواحــدة قــد تتغـ ّـر معالِ ُمهــا النظريّــة جزئ ّيــا أو
اللّغويّــة
حتّــى كل ّيــا إذا مــا ُغـ ّـر منهـ ُـج البحــث فيهــا وتب ّدلــت زاويــة
ال ّنظــر إليهــا .ولــن نعــدم يف الظوا ِهــر النحويّــة العربيّــة
أمثلــة كثــرة ِمــن النظريّــات التــي ميكــن أن نراهــا ِمــن زوايــا
نظر أخرى قصد إعادة استقرائها وإعادة ال ّنظر يف كثري
مـ ّـا يُعتقــد أنّــه فيهــا ِمــن املسـلّامت».2
صــدد تنــاول ظا ِهــرة التكــرار
ولكــن ـ ونحــن يف َ
املصطلحــي ـ يبــدو أ ّن الفكــرة البديه ّيــة التــي يو ِمــئ
ِ
ـب هــذه املق ِّدمــة تحــت حجــج تبـ ّدل منهــج
إليهــا
صاحـ ُ
البحــث مـ ّرةً ،قــد تك ّرســت إىل درجــة أنّهــا ات ُِّخــذت علّــة
ٍ
مصطلحات واجرتار مفاهي َم باسم تفاوت الزوايا
لتكرار
م ّر ًة ثانية .و ِمن هنا ظهر هناك ِمن ال ّدارِسني والباحثني
َمن ينطلِق يف معالجاته املصطلح ّية مستي ِقناً برضورة
إشــعار القــارئ بأنّــه يف صــدد الخــوض يف مســأل ٍة مــا
رغم ما تعرفه من تع ّدد الخائضني فيها .فإنّه يبا ِدر إذن
مبيــزة لعـ ّـل بحثَــه يتميّــز بهــا فيحـ ِّدد زوايــا البحــث ويغا ِمــر
يف اســتئناف أهـ ٍ
ـداف قــد ي ّدعــي يف ذلــك أ ّن الســلف
أخطأهــا أو يســعى جا ِه ـ ًدا إىل تحقيــق أخــرى ظهــرت
حديث ـاً تكــون مرت ِبطــة بانشــغاالت الخلــف حســب مــا

ميكــن لــه أن يزعــم أو يقتبــس منه ًجــا يكفيــه لــوازم تكييــف  2.1.1التّعويض عن نقص االنسجام:

موضــوع دراســته لــه .فيمــي يف ذلــك كلُّــه يف ســبيل
التقديــم قبــل إصــدار األحــكام التــي تســتتبعها زاويتــه
املختارة ،حيث أ ّن الحكم عىل اليشء فر ٌع ِمن تص ّوره
ـ كــا تقــول القا ِعــدة الفقه ّيــة .واملعالجــة املصطلح ّيــة
جــز ٌء مــن هــذا التصـ ّور .ومــا ِمــن شـ ٍّ
ـك يف أ ّن هــذا األمــر
يصلــح يف مثــل البحــوث األكادمي ّيــة ،بــل هــو املطلــوب
ِ
َب أب ًدا بأن يكون منهج ًّيا؛
أل ّن
الباحث األكادميي يطال ُ
ثـ ّم إ ّن ذلــك أقـ ّـل مــا ينبغــي أن تتوفّــر عليــه مذكِّرتُــه.
بيــد إ ّن مد ّونــة البحــث ِمــن األساســيات التــي مت ِّيــز
ـب اهتــام
را َّ
كث ـ ً
أي معالجــة مصطلحيّــة .فــإذا انصـ ّ
بعــض الجامعــات عــى دفــع الطّلبــة إىل البحــث يف
موضوعـ ٍ
ـات ذات مداخــل مصطلحيّــة معتــرة كالتّمييــز
مث ـاً بــن ثنائيــات دي سوســر (اللّســان/اللّغة)
و(اللّغة/الــكالم) وغريهــا ،وتحضــر مذكِّـ ٍ
ـرات تتناولهــا
طالب س ُيويف
كل
بالبحث..الخ؛ فإلدراك بعضهم أ ّن ّ
ٍ
املوضــوع ح ّقــه مــن البحــث حســب ال ّزاويــة التــي يكــون
قــد اختارهــا .بيــد أ ّن إذا اقتنــع الواحــد بجــدوى زاويتــه
ومل يُع ِمــل ال ّنظــر فيــا يكــون غــره قــد أيت بــه وال يُعنــى
بقــراءة أعــال غــره فــا ِمــن شـ ٍّ
ـك يف أنّــه ســيخلد إىل
يتوصل إليه .ث ّم ال ننىس
تكرار ما أمكن لذلك اآلخر أن
ّ
أ ّن اختــاف وجهــات النظــر يــؤدي إىل اختــاف كيفيــة
تنــاول موضــوع مــا وطرقــه .مــع العلــم أ ّن تنويــع ال ّزوايــا
يــؤ ّدي حتـاً إىل تفريــع اللِّســانيات علـاً أيضـاً أ ّن هــذا
األخــر (تفريــع اللســانيات) قــد يأخــذ شــكل مقارنـ ٍ
ـات
بــن مبادئهــا ومبــادئ الــراث اللغــوي ِ
نعتبهــا قوالــب
تفيض أكرث إىل الخطاب اللِّســاين (حول اللِّســانيات)
وتبتعد عن اللِّسانيات (كدراسة للّغة) .وذلك محاول ًة
ِ
الباحثــن الذيــن يعمــدون إىل ذلــك ترمــي بهــم إىل
ِمــن
مقارنــة املفاهيــم اللِّســان ّية مــن مختلَــف الزوايــا التــي
يطرحونها .ث ّم اعتقادا ً منهم أ ّن ِمن شأن ذلك مساعدة
القــارِئ عــى فهــم مبــادئ اللســانيات الحديثــة.

كل َمــن بحــث يف خصا ئــص اللِّســانيات ﮐ
إ ّن َّ
(علــمٍ ) ،غالِب ـاً مــا يخــرج بنتيجــة مؤ ّداهــا أنّــه ال يــزال
ـاب لــيء منس ـجِم قا بــل للصيا غــة يف
يطغــى غيـ ٌ
ـص بهــا اللِّســانيات .هــذا قــد كثَّــف ِمــن وتــرة
نظريّــة تختـ ّ
االجــرار عــى مســتوى ِ
الخطــاب اللِّســاين للتّعويــض
عــن املنقــوص مــن االنســجام وتخليــده .ثـ ّم إ ّن مــا ميتــاز
يب بحثًــا وعم ـاً ِمــن ظا ِهــر ِة
ين العــر ُّ
بــه ال ـ ّد ُ
رس اللِّســا ُّ
التّكــرار واالجــرار وبالوتــرة الشّ ــديدة التــي ارتفــع إليهــا،
ـباب غــر تلــك التــي
قــد أ ّدى بنــا إىل البحــث يف أسـ ٍ
يشــر إىل أحدهــا توفيــق قريــرة أعــاه .3فمصطلحــات
ِمــن قبيــل :فقــه اللّغــة وعلــم اللّغــة وعلــم اللّســان وعلــوم
اللّســان واللّســانيات وألســنيّة ومــا ينــدرج ضمــن ه ـ ّم
التمييــز بــن هــذه الفئــة ِمــن املصطلحــات تســمي ًة
ومفهو ًمــا وكذلــك آنيًــا وتعاقبيًــا و ِمــن حيــث املوضــوع
واملنهــج والهــدف وباعتبــار معايــر أخــرى ،وعنــد العرب
وعند الغرب وذلك بإدخال مصطلح ()Philologie
وغــره مــن املصطلحــات التــي عرفــت هــي األخــرى
ٍ
كل ذلــك
ـكالت يف التّمييــز بينهــا عنــد الغربيــن ّ
مشـ
أســهم يف تكويــن مــا ّدة بحثيّــة كان بإمكانهــا أن تفســح
ِ
املجـ َ
الباحثــن الذيــن يقصــدون املالحظــات
ـال أمــا َم
املثــارة واملثــرة يف شــأن املصطلــح .ويف الوقــت
الــذي يُنتظَــر وقــوع ذلــك نُفاجــأ برتاكــم نفــس األقــوال
حــول تلــك املصطلحــات إىل درجــة وجــود َمــن انــرى
لجمعها ف َوضَ ع كتابًا ِ
راص ًدا ملذا ِهب اللّسانيني وغري
ـن (علــم اللغــة وفقــه
اللّســانيني الذيــن مل يتناولــوا مجالـ ْ
ـن يــراد التمييــز بينهــا ،بقــدر مــا تع ّرضــوا
اللغــة) مختلفـ ْ
لكل ِ
واح ٍد منهام حيثياته وهويّته حسب
ملصطلحي؛ ِّ
ْ
ِ
خصصــت
تعبــر
الباحثــة التونس ـيّة ألفــة يوســف التــي ّ
4
كتاب ـاً لهــذه املســألة لوحدهــا .
كل مدخلٍ إىل موضو ٍع ما قد تستو ِقف
ونعلم أ ّن َّ
ِ
ـص املصطلــح .وهــذا ليــس
صاحبــه بعــض قضايــا تخـ ّ
ـب إذا كان الغــرض مــن ذ لــك االســتفتاح هــو
بغر يـ ٍ
جملة كرياال
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ِ
االصطــاح عــى بعــض املفاهيــم
التأكيــد عــى رضورة
ـص
املفاتيــح التــي ســيتناولها يف بحثــه ذلــك واألخـ ّ
ِ
صاحــب زاويــة جديــدة يف بحــث موضــو ٍع
إذا كان
متدا َو ٍل سابِقاً .وهو أدىن ما يُطلَب كبا ِدرة نحو تحقيق
ِ
االنسجام
النص .وقد يُتح ّرى
االتّساق املطلوب داخل
ّ
عــى مســتوى الخطــاب كلِّــه باع ِتبــاره نا ِق ـاً ملــرو ٍع
ِ
صاح ُبــه ـ أو أصحابُــه ـ ذا فضــلٍ يف بعثــه عــر
مــا يكــون
سلســلة مــن املقــاالت والكتــب واملداخــات.
مــن هنــا نستشِّ ــف عنــد عبــد الرحمــن الحــاج صالــح
انشــغاالً منص ّبـاً عــى تعليــل الخيــارات التــي يســتلهمها
من اللّغة يف ح ِّد ذاتها وترصيفاتها العديدة .ويتض ّمن
ـص غيــاب التفكــر حــول
خطابُــه اللِّســاين لومـاً فيــا يخـ ّ
رف
مــا تتيحــه اللّغــة الطبيعيّــة مــن إمكانيــات الت ـ ّ
يف املصطلحــات اللِّســان ّية بهــدف تحقيــق االتّســاق
ال ّداخــي بــن هــذه األخــرة« :ونــرى أن تخصــص هــذه
الكلمــة لهــذا الغــرض وأن نقــول (علــم اللســانيات)
مثــا كــا نقــول علــم الرياضيــات أو البرصيــات وأن
تخصــص كلمــة (لغــة) إذا أضيفــت إىل العلــم للداللــة
عــى دراســة أوضــاع املفــردات .أمــا إذا أفــردت عــن
العلــم فــا بــأس باســتعاملها ،مــع كلمــة لســان ،لل ّداللــة
عــى املفهــوم العــام .أ ّمــا إذا نســبنا شــيئًا إىل اللّغــة
ال ّدالــة عــى مجموعــة املفــردات اللّغويــة فاألحســن أن
نقــول مثــا :الظواهــر اإلفراديــة أي الخاصــة باملفــردات
(  )Lexicologiqueوتقابلهــا الظوا هــر الرتكيبيــة أي
الخاصــة بالرتاكيــب وهــي الظواهــر النحويــة (النحــو
مبعنــاه الخــاص أي علــم األبنيــة الرتكيبيــة (structures
)syntaxiquesأما الكيفيات األدائ ّية املحل ّية أو القبل ّية
ف ُيمكــن أن تس ـ َّمى ِبــاألداء اللّهجـ ّـي أو التّن ـ ُّوع اللّهجـ ّـي
( .)variante dialectaleوتســتعمل كلمــة لغــة أيضــا
بهــذا املعنــى لكــن بــرط أن توجــد هنــاك قرينــة يرتفــع
بها اللّبس .وإذا كان األدا ُء راجعا إىل الشّ ــخص ال إىل
الجامعــة فيس ـ َّمى (لثغــة)()variante individuelle
وإذا كان مســببا عــن عــوارض الرتكيــب (وهــو جامعــي)
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فهــو (بــدل) ( .5»)variante combinatoireفعبــارات:
ِمــن األحســن ،قرينــة يرتفــع بهــا اللّبــس ،التــي ميكــن
ـص ،تـ ّ
ـدل عــى اســتعامل
لـ ٍّ
ـكل أن يلت ِقطهــا مــن هــذا النـ ّ
منهــج لســاين يف عــرض األفــكار حــول الخيــارات ،وعــى
االهتامم بتكريس اإلفادة يف الخطاب وعىل تيقّن عبد
الرحمــن الحــاج صالــح مــن أ ّن القضيّــة يف اللِّســانيات
ال تنحـ ِ
ـر يف املصطلحــات لكــن تتع ّداهــا إىل وحــدة
أعظــم منهــا لــذا يذكِّــر بأهم ّيــة تســخري القرائــن اللّفظ ّيــة
وكــذا املقاميّــة لــي يُــدرك املعنــى وال يضيــع املفهــوم
ِ
االنســجام.
ويتح ّقــق االتِّســاق ويســود

ِ 3.1.1من باب الوعي املصطلحي:

ضمني بإدراك األصول.
إ ّن اإلنباء بالوعي هو إخبا ٌر
ٌّ
ونحن إذ مل نشأ النزوع بدورنا إىل إحياء القض ّية املشار
إليهــا أعــاه ـ وإالّ أوردنــا مــا جمعنــاه مــن مــا ّدة فرضتهــا
علينــا مناســباتٌ مع ّينــة ومقتضيــاتُ عمــلٍ مح ـ ّددة 6ـ
أحببنا فقط اإلشارة إىل أ ّن ِمن األوائل الذين س ّنوا س ّنة
البحــث يف هــذا املوضــوع هــو عبــد الرحــان الحــاج
الفضل إليه يف إنتاج آلية التمييز بني
ُ
صالح الذي يعود
تلك املصطلحات وكذلك أ ّدى عبد السالم املس ّدي
دورا ً معتــرا ً يف هــذا الصــدد .فأ ّمــا عبــد الرحــان الحــاج
استهل بحثَه يف هذا املوضوع مبا اضط ّرنا
ّ
صالح فقد
ره مؤ َّخ ـ ًرا ـ وهــو منشــور كان قــد
للعــودة إىل مــا ت ـ ّم ن ـ ُ
ُوزِّع عــى طلبــة املاجســتري يف جا ِمعــة الجزائــر يف
ِ
الباحــث وهدفــه
الســبعينيات ـ حيــث تظهــر خطّــة عمــل
املنشــود املسـطَّر تحتــه ضمـ َن املقتبَــس أســفله« :قــد
تلت ِبــس هــذه املفاهيــم عــى املث ّقفــن يف زماننــا هــذا
لتداخــل بعضهــا يف بعـ ٍ
ـض إذ ترجــع كلُّهــا إىل اللّغــة
ودراســتها بوجـ ٍه مــن الوجــوه .وزاد الطــن بلّــة أ ّن بعضهــا
ٌ
منقول عن الحضارة الغرب ّية الحديثة أو ما ورثته من
هو
الحضارة الالّتينية اليونانية فأكرث هذه التسميات تغطّي
يف الوقــت نفســه مفهو ًمــا عرب ًيــا قدميًــا ومفهو ًمــا يونان ًيــا
أو مفهو ًما غربيًا حديثًا من خالل اللّفظ الواحد .فأردنا
هنــا أن نوضِّ ــح هــذه األشــياء للقــراء األعــزاء».7

الســهل االس ـ ِتنتاج أ ّن هــذا العمــل
إ نّــه ِمــن
ّ
ـوب عــى الوعــي املصطلحـ ّـي الــذي
التّوضيحــي محسـ ٌ
يُــراد بــه اإلشــارة إىل مكا ِمــن األخطــاء .فكذلــك يســلم
التكــرار يف ال ـ ّدرس اللِّســاين العــريب كلــا اســتهدف
ضبــط النوعيــة .وذلــك يتطلّــب بنــاء التكــرار عــى ال َّنقــد
نفســه بصــورة
لئ ـاَّ يتح ـ ّول التكــرار الب ّنــاء إىل مــا يُك ـ ِّرر َ
مجـ َّزأة ورديئــة .أل ّن الوعــي ال يكفــي لوحــده للحمــل عــى
التّطبيــق .فهنــاك قلــة قليلــة مــن املصطلحــات التــي
أُق ـ ّرت ث ـ ّم كُتــب لهــا الــرواج واالستحســان يف الكتابــة
واملتخصصــة رغــم الوعــي
اللســانية العربيــة التّمهيديــة
ِّ
الواضــح لــدى بعضهــم باألبعــاد النظريــة واملنهجيــة
للمشــكلة اللغويــة .8لكــن رسعــان مــا يقــع بعضُ هــم يف
التحلّــل ِمــن تلــك األبعــاد واالنتشــار خــارج فضائهــا .أ ّمــا
خصص ـ يف مق ّدمته لعلم
السالم املس ّدي فقد ّ
عبد ّ
املصطلــح 9ـ لهذيــن املصطلحــن (فقــه اللّغــة وعلــم
اللّغــة) معالجــة مصطلح ّيــة .يُســتخلَص مــن حديثــه عــن
هذين املصطلحني (فقه اللّغة وعلم اللّغة) ما أسامه
رح بالقــول:
(قا ِعــدة مطّــردة) ملـّـا ي ـ ِّ
«[ ]...ويف العــر الحديــث ابتُعــث مصطلــح
(فقــه اللّغــة) يف مســالك معرفيّــة متباينــة فــكان
كاللّفــظ املُش ـ ِكل تتنازعــه معــانٍ  ،وأ ّول مــا مت ّحــض لــه
ِ
املقاصــد الف ّنيّــة أن اتّخــذ بدي ـاً ِمــن املصطلــح
ِمــن
يب (فيلولوجيــا) ولك ـ ّن هــذا اللّفــظ عنــد أهلــه
الغــر ّ
قــد عــرف تط ـ ّورا ً تاريخيّــا ،بــه ازدوجــت داللتــه ،فقــد
اس ـتُعمل بــدءا ً يف علــم تحقيــق ال ّنصــوص القدميــة
ويعود هذا االســتعامل إىل ســنة  1690ومداره تحقيق
املخطوطــات وإعدادهــا لل ّنــر العلمـ ّـي بفـ ّ
ـك رمــوز
كل مــا يتعلّــق بتقديــم ال ّنصــوص
الكتابــات القدميــة ّ
املتخصصــة.
وال ّنقــوش عــى نح ـ ٍو مي ِّكــن مــن اإلفــادة
ِّ
ث ـ ّم تط ـ ّور مفهــوم املصطلــح فأصبــح متم ّحض ـاً لدراســة
لغــة مــن اللّغــات بضبــط نظامهــا واستشــفاف قوانينهــا
والصفيــة وال ّنحويــة ،والجامــع بــن املعنيــن
الصوت ّيــة
ّ
ـوي إنّ ــا ينطلــق مــن ال ّنصــوص
أ ّن هــذا ال ّنشــاط اللّغـ ّ

املح َّققــة ،املوثــوق بص ّحتهــا ،وقــد ظهــر هــذا املعنــى
الطّــارئ عــى اللّفــظ يف تاريــخ اللّغــة الفرنس ـيّة ســنة
ـرب
 1818فلـ ّـا أحيــى العــرب فقــه اللّغــة أطلقــوه بـ
ٍ
ـوي عــى املعنــى الثّــاين للمصطلــح
مــن التّوليــد املعنـ ّ
األجنبـ ّـي (فيلولوجيــا) وبهــذا املفهــوم أس ـ َمت بعــض
الجامعــات إحــدى شــهادات اإلجــازة العربيّــة بشــهادة
فقــه اللّغــة ،ولكـ ّن املصطلــح مل يتم ّحــض لتلــك ال ّداللــة
يث الّــذي بــه
بعينهــا إذ مل يحتجــب عنــه املعنــى الـ ّـرا ّ
اســتعمله ابــن فــارس والثّعالبـ ّـي ،فقــد ظـ ّـل متواتــرا ً يف
ال ّدراســات اللّغويّــة الّتــي تســتقي ما ّدتهــا مــن مناهــل
يب فتقيــم مــن التّصنيفــات مــا يبلّــغ بأمانــة
املــراث العــر ّ
10
تص ـ ّور ال ـ ّر ّواد العــرب األجــداد» .
ومــا يه ّمنــا اإلفــادة منــه يف هــذا الســياق هــو أ ّن
أي مفهــومٍ هــو عمـ ٌـل
تشــخيص الضبابيــة التــي تعــري ّ
األقل يف سبيل إصدار األمر
مه ٌّم يف ذاته ويسخَّر عىل ّ
يب)
النهــايئ القــايض بتحــايش ذلــك (املفهــوم الضبــا ّ
وس ـ َ
ط مــا يُحت ـ َدم ِمــن النقاشــات واملســاجالت التــي
تــدور حــول مــا يتناســب أن يقــرن بــه املفهــوم الفــاين
مــن التســميات املتدا َولــة أو املولَّــدة (املالمئــة أو غــر
املالمئــة) .أمل تقـ ِ
ـض ضبابيّ ـ ُة مفهــوم (فقــه اللّغــة)
ِ
بطرحــه جانِ ًبــا والحاكــم
القديــم برتجيــح الــرأي القــايض
بعــدم كفاءتــه أمــام دقّــة املفهــوم الــذي يُؤ ّديــه مصطلــح
(فيلولوجيــا) وبالتــايل عــدم خلــوص هــذا األخــر ليكــون
مرا ِدفًــا ملصطلــح (فقــه اللّغــة) عــى اإلطــاق ســواء
كان مبفهومــه القديــم أم الحديــث؟ هــذا األمــر بالــذات
ِ
الباحثــة ألفــة يوســف إىل صياغتــه يف صــدد
ســبقتنا
كل ِمــن (فقــه اللّغــة) القديــم
تناولهــا ﻟ (مدلــوالت) ٍّ
و(فقــه اللّغــة) الحديــث وكــذا (فيلولوجيــا) بالشــكل
اآليت« :وهــذان املدلــوالن ال ّدقيقــان [ ]...ال يوازيــان
مدلــول مصطلــح (فقــه اللّغــة) القديــم ألنّــه مدلـ ٌ
ـول
يب ،وهــا ِمــن ناحيــة ثانيــة مختلِفــان اخ ِتالفًــا تا ًّمــا
ضبــا ّ
عــن مضمــون البحــوث العرب ّيــة القدميــة الــوارِدة تحــت
عنــوان (فقــه اللّغــة)».11
جملة كرياال
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مســها التّكــرار أيض ـاً يف
و ِمــن املصطلحــات التــي ّ
يب ِمــن حيــث معالجتهــا يف
البحــث املصطلحـ ّـي العــر ّ
12
كثـرٍ ِمــن املـ ّرات ،مصطلــح الفونيــم (. )Phonème
ـب يف الــدرس اللِّســاين
ولظا ِهــرة االجــرار والتكــرار نصيـ ٌ
ـر تفسـ ٍ
ـرات تختلِــف عـ ّـا يجــري يف
الغــريب لك ّنهــا تُفـ َّ
ال ـ ّدرس اللّســاين العــريب .ونعنــي بذلــك أنّهــا تعــود
يف األســاس إىل تنا قُــل التســميات عــر املياد يــن
وإىل مــا تكــون بعضُ هــا قــد عرفتــه ِمــن شــبه تطـ ّور .ولكــن
ذلــك ال مينــع ال ـ ّدارِس املصطلحــي أن يــرى يف ذلــك
نوع ـاً مــن االجــرار .وهــو مــا أفلحــت وداد مصطفــى
الهــادي 13أن تعبِّــد الطريــق إىل تجليتــه إبّــان معالجتهــا
لعالقــة املصطلــح وتحديثــه بالخــر الجديــد وبتج ـ ّدد
املعلومات عينها .وإذا ما رجعنا إىل مصطلح الفونيم
يكتســب عنــد الغــرب اســتعامالً ِ
ِ
واسـ ًعا
فســنجد أنّــه مل
قبــل العقــد الثّــاين ِمــن القــرن العرشيــن بعــد أن بــدأت
أفــكار دي سوســر تُحـ ِـدث أثرهــا وبعــد ذلــك أصبــح
ينتــر برسعــة .وقــد ا ســتعمل هــذا األخــر الكلِمــة
ال ِفرنس ّية ،رغم أ ّن ذلِك كان بوج ٍه عام مبعنى الصوت
الكالمــي بوصفــه وا ِقعــة صوت ّيــة .ول ِكــن نظريّتــه البنويّــة
يف اللّغــة أثنــاء تطبيقهــا يف الصوتيــات الوظيفيــة قــد
ح كبريٍ مفهو َم التمييز الفونيمي باعتباره
صاغت بوضو ٍ
واســطة العقــد الصوتيــات الوظيفيــة.14

 4.1.1التهافت عىل جمع الرصيد ال ّنظري:

ويرجع هذا الطابع التكراري االجرتاري إىل الظّرف
الــذي ظهــر فيــه ال ـ ّدرس اللِّســاين العــريب ـ أو أخــذ يف
كل َمــن رغــب يف
الظهــور ـ وهــو ظــرف اســتوجب عــى ِّ
القيــام بالبحــث اللِّســاين أن يبــا ِد َر أ ّوالً مبحاولــة منــه
ســاعية إىل جمــع مــا ّدة نظريّــة تُ ِّكنــه مــن تأطــر عملــه
اللِّســاين الــذي يُــرا ُد بــه أن يرقــى إىل مرتبــة البحــث
اللِّســاين وأن يبلــغ ح ـ َّد اللِّســانيات .فأخــذوا يف
ودب يف هــذا املجــال بازديــاد
ـب
اســتهالك َّ
ّ
كل مــا هـ َّ
ِ
فاحــش ،و ِمــن دون إعــال نظــرة انتقائيّــة تلزمهــم بالوا ِقــع
املتج ـ ِّدد ال الوا ِقــع املتك ـ ّرر.15
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هاّرلا يبرعلا يناسللا باطخلا صئاصخ

بيــد أ ّن ذلــك قــد يــؤ ّدي إىل بــروز زيــادات ال طائلــة
وراءهــا ـ إن مل نقــل ُم ِخلّــة ـ بــل هــي شــوائب تصــدر عــن
التص ّورات املسبقة التي قد يُلغيها اعتامد التحقّق يف
امليدان .ومثل ما يصيب هذا الخطاب من الشوائب
حســن ِمــن وصـ ٍ
ـف لنوعــن
كمثــل مــا جــاء بــه عبــاس َ
مــن العنايــة باللغــة وبدرســها تولّتهــا فئتــان مختلفتــان
ومتضاربتــان« :فأمــا األوىل :فتلــك العنايــة املعجــزة
التــي بذلهــا األولــون يف جمــع أصولهــا ،وملّ شــتاتها،
واســتنباط أحكامها العامة والفرعية ،وحياطتها بســياج
متــن مــن اليقظــة الواعيــة ،والحيطــة الوافيــة ،والتضحيــة
الغاليــة [ ]...وأمــا الثانيــة :فــأدران وشــوائب خالطــت
آراء تلــك الصفــوة املمتــازة مــن علامئنــا الســالفني،
ومازجــت مراجعهــم ،وكتبهــم النفيســة ،فش ـ ّوهت
جاملهــا ،وأســاءت إليهــا وإىل مؤلفيهــا ،وع ّوقــت ُخطــا
اندست تلك األدران والشوائب
اإلصالح طويال .وقد
ّ
16
بني الحقائق العلمية النقية بعمل طوائف مختلفة» .
ومن الواضح أ ّن بني الفئتني تباعدا ً كبريا ً ال يخدم كثريا ً
تلــك العنايــة باللغــة.

 5.1.1التّغافُل عن ِقراءة األعامل اللِّسانيّة:

ـر ظا ِهــرة التّكــرار كذلــك بظاهــرة أخــرى وهــي
وتُفـ َّ
التّغافُل عن ِقراءة األعامل اللِّسانيّة الجارية عىل اللّغة
العرب ّية .وهي ما يشخِّصها عبد القادر الفايس الفهري
باســتنكا ٍر ملســناه مــن ُمناقشــة أجراهــا معــه حافيــظ
اإلســاعييل العلــوي حيــث يــرى أ ّن عمــل اللِّســانيني
امل َغاربــة عــى اللّغــة العربيّــة مل يُقــرأ حـ َّـق ال ِقــراءة.17
وكذلك تن ّم هذه الظا ِهرة املتف ِّرعة عن غياب التنسيق
كــا ســيأيت إيضا ُحــه أدنــاه .فهــذا اإلعــراض عــن ال ِقــراءة
ُم ِ
عضل ـ ٌة قــد تكــون أخطــر مــن مش ـ ِكلة االجــرار ذاتهــا،
بحيــث أ ّن اإلعــراض يع ـ ّد أحــد العوامــل املؤديــة إىل
هذه األخرية ،ذلك أ َّن إعادة إنتاج ما أن ِتج سابِقاً يؤ ّدي
يف أغلــب األحيــان إىل هــذا االجــرار بــل إىل أســوأ مــن
ذلــك وهــو ا ّدعــاء امللكيّــة الفكريّــة ألعــا ٍل ســبق إليهــا
اآلخــر .فتطبيقــات النظريّــة الخليل ّيــة الجديــدة عــى

العــاج اآليل للغــة العرب ّيــة بلغــت مرحلــة معتـ َـرة ِمــن
ري ِمن العالَم العريب يجهل
النضج بينام ال يزال قس ٌم كب ٌ
كل هــذا أنّهــا ال
وجو َدهــا بــل يتجاهلهــا .والعيــب يف ِّ
تُناقَــش ال َّنظريّــة ،ويُكتفــى بتقدميهــا 18عــى الرغــم ِمــن
أنّــه ُسـخِّر لهــا لســا ُن حــا ٍل َمعـ ٌ
ـروف عامليـاً وعربيـاً (دوريّــة
اللِّســانيات الجزائريّــة).
كــا رام بعــض ا مل ُؤلِّفــن إحــداث قطيعــة بــن
جهازهــم امل ُصطلحـ ّـي ومــا خلّفــه أســافُهم ِمــن ال ّنحــاة
خاص ـةً ،فــأرادوا حينئـ ٍـذ لنقلتهــم ال ّنوعيــة أن يَصحبهــا
ّ
ـاب نوعـ ٌّـي جديــد ،ينبنــي عــى مصطلحـ ٍ
ـات تحيــل
خطـ ٌ
إىل مرجعيّــات علميّــة محــد َّدة تخلــف عــن املتق ِّدمــة
عليهــا ،فقصــدوا االشـ َ
ـتغال فيهــا بِقطــع ال ّنظــر عــن
املعرفة امل ُسبَقة لِحقولها األصليّة .لذا فالذين تصدوا
للكتابــة اللســانية بعامــة ووضــع مصطلحاتهــا بخاصــة مل
ينتبهــوا إىل رضورة النظــر يف املحــاوالت الســابقة مــا
أدى إىل افتقاد رشط العرفية الواجبة للمصطلح ،ومن
ثــم التشــتت والتعــدد اللذيــن ميثــان أكــر خطــر يواجــه
مســتقبل الــدرس اللِّســاين العــريب.

 6.1.1دعوات تجديد البحث اللِّساين العريب:

لقد ظهرت مؤ َّخ ًرا كتاباتٌ لها صلة ما باللِّسانيات
اقتنــع أصحابُهــا بفريضــة إدمــاج عبـ ٍ
ـارات تراثيّــة مركَّــزة
ـص الــذي يُعنــون مبصطل ـ ٍح
أو عابــرة تُل َحــق بنســيج النـ ّ
حديــث ج ـذّاب .وهــي عبــارات َمصحوبــة بهالــة ِمــن
اإلعجــاب ،و ُمص َّوبــة نحــو إدخــال مفاهيــم أو مــا مي ِكــن
تســميته (شــتات مفاهيــم) متتــاز بقــدر مــن الجاذبيّــة،
تنتمــي إىل اللّســانيات أو مجــا ٍل متّ ِ
صــل بهــا ،مســكوبة
إىل جانِــب املقــوالت الحديــث .لعلّهــم يوحــون بهــا
تســجيل وعيهــم باملســألة املعالجــة يف نصوصهــم أو
أدا ًء لفريضــة تجديــد البحــث اللِّســاين العــريب أو رغبـ ًة
يف إكســاب الكتــاب صبغــة البحــث املســتقيص.
وذ لــك كأن يقــال :الوظا ئــف الســت للّغــة (رومــان
ياكوبســون) أو التفكيكيّــة (جــاك دريــدا) ،يف ســياق ال
يســتدعي األم ـ ُر ذلــك .فتكثيــف التعبــر بهــذا الشــكل

وبصورة عابرة ،يجوز يف مواضع وال يستساغ يف أخرى.
يوســع من البحث يف غري
ث ّم إ ّن هذا ِمن شــأنه أن ِّ
مــا جــدوى .بعــد تأ ّملنــا فيــه ص ّنفنــاه يف خانــة التكــرار
واالجــرار .ميكــن تجســيد هــذا االتّجــاه بأمثلــة مســتقاة
مــن كتابــن ألحمــد يوســف« :إ ّن مقــوالت أرســطو كانــت
فاتحــة للتفكــر الســيميايئ لــدى اإلغريــق ،وبخاصــة أنــه
اســتوحى هــذه املبــادئ مــن خصائــص اللّغــة اليونانيــة
كل مــن إميــل بنفينســت وأمربتــو
كــا أشــار إىل ذلــك ٌّ
ِ
باملنطق يف أدبيات
إيكو ،ويؤكِّده حضور عالقة اللّغة
الثقافــة العرب ّيــة اإلســام ّية ،إذ نلفــي الفــارايب ينزلهــا
املنزلة األوىل يف (إحصاء العلوم) ،ويقول ” [ ]...إ ّن
ِ
املنطــق إىل العقــل واملعقــوالت كنســبة النحــو
نســبة
ـكل مــا يعطينــاه علــم النحــو
إىل اللّســان واأللفــاظ .فـ ّ
مــن القوانــن يف األلفــاظ فــإ ّن علــم املنطــق يعطينــا
نظائرهــا يف املعقــوالت “ .فــإذا كان النحــو لغــة ِ
واصفــة
املنطــق لغــة ِ
ِ
واصفــة عا ّمــة ،وعليــه فــإ ّن “
خاصــة فــإ ّن
ّ
ـص ألفــاظ أ ّمــة مــا،
علــم النحــو إنّ ــا يعطــي قوانــن تخـ ّ
وعلــم املنطــق إنّ ــا يعطــي قوانــن مشــركة تعـ ّم ألفــا َ
ظ
األمــم كلّهــا [ ]...مثــل أ ّن األلفــاظ منهــا مفــردة ومنهــا
مركّبــة ” .ومثــل هــذا أشــار إليــه أبــو حيــان التوحيــدي يف
اإلمتاع واملؤانسة بخصوص مناظرة متى بن يونس وأيب
ســعيد الســرايف .وإذا وقفنــا عــى داللــة ف ـ ّن املنطــق
وح ـ ِّده أللفينــاه مأخــوذًا مــن النطــق؛ إذ ” يطلَــق عــى
النطــق الخارجــي الــذي هــو اللّفــظ وعــى الداخــي وهو
إدراك الكليــات وعــى مصــدر ذلــك الفعــل “ .وبذلــك
ستكون العالقة بني املنطق واملعنى جوهر التص ّورات
القدميــة ،ورسعــان مــا ميت ـ ّد البحــث إىل ربــط املنطــق
مبوضــوع األلفــاظ لريتكــز عــى الرتكيــب املنطقــي للّغــة
عــى غــرار مــا ســنقف عليــه لــدى حلقــة فيينــا بعا ّمــة
بخاصــة».19
وكارنــاب
ّ
ِ
الباحث
النص يُظهِر مدى اهتامم
صحيح أ ّن هذا
ّ
أحمد يوســف بتمديد ِظالل التفكري الســيميايئ لتســع
اإلســهام اإلغريقــي أيضً ــا ،فــا نر يــد أن منــي إىل
جملة كرياال
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يش ٍء آخــر ِمــن دون أن نشــر إىل داللــة هــذا االهتــام
إذا مــا قارنــاه باهتــام العــرب بنفــس القضيّــة وهــو
ِ
الباحــث يف ســبيل إبانتــه ،وإن مل يُ ِ
فصــح
مــا يجت ِهــد
عــن هــذا الربنامــج التّأصيــي .وال يغيــب ع ّنــا املصــدر
ِ
الباحــث يف إثبــات هــذا االهتــام ،إنّــه
الــذي اعتمــده
مصــدر غــريب (إميــل بنفينســت وأمربتــو إيكــو) ،كــا
ِ
نفســه :هــذا مــن شــأنه أن ِ
يكســب
أق ـ ّر بذلــك
الباحــث ُ
يب اإلســامي من أجل تأصيل
انرصافه إىل الرتاث العر ّ
ِ
الباحثون
األفكار الحديثة قيمة بحثيّة تتناغم وما يفعله
ـري والعلمـ ّـي ،
الغرب ّيــون عــى مســتوى تراثهــم الفكـ ّ
والســيميايئ عــى وجــه الخصــوص.
ويف هــذا الج ـ ّو مــن النقــل عــن الغــرب وتأصيــل
مــا يُن َقــل ،طغــت نزعــة إطــاق املشــاريع :إنّهــا مشــاريع
تُطلَــق هنــا وهنــاك وباندفــا ٍع أحيانًــا وبحـ ٍ
ـاس ال نجــد لــه
أث ـ ًرا يف ســوى كلِمــة (مــروع) التــي يتك ـ ّرر اســتعاملها
عــى معــرض الحد يــث والصفحــات ،وعــى أيــدي
باحثــن يعملــون فــرادى .لك ّنهــا ال تجــد مــن ينهــض بهــا.
هــي نزعــة تنــزع إىل إطــاق تســمية (املــروع) عــى
املوضوعــات واملفاهيــم أو األفــكار التــي مل تتّضــح
وكل َمــن ُي ِعــن ال َّنظـ َر فيهــا يجد عدم
بعــد وكــا ينبغــيُّ .
وضوح تلك األفكار« .إنّنا نُدرِك ذلك االنشغال الذي
كان يســاور بنــاة املــروع الســيميايئ وهــم يعيــدون
النظ ـ َر فيــا ارتــآه دو سوســر مــن انضــواء اللّســانيات
العا ّمــة تحــت شــمولية الســيميائيات؛ األمــر الــذي مل
يشــاطره فيــه بعــض الســيميائيني مــن أمثــال روالن بــارت
وكرســتيفا وحتــى جــاك دريــدا.
ث ّم ِمن املعلوم أ ّن اللّغات جميعها متتح مصدرها
مــن خصيصــة الخطيــة [ ]Linéaritéالتــي تؤلِّــف جوهــر
وجــود الــدال يف العالمــة؛ حيــث أشــار القــايض عبــد
الجبــار إىل أ ّن إفــادة الــكالم تتـ ّم (أن يحــدث بعضــه يف
إثــر بعــض ،فيصـ ّـح أ ّن ذلــك يفيــد األقســام املعقولــة،
يصح وقوع الفائدة)».20
فأ ّما إذا حدثت كلّها م ًعا فال
ّ
ولكــن رسعــان مــا يتح ـ ّول ذلــك إىل اقتنــاع يُعـ ِّـر عنــه
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مث ـاً منقــور عبــد الجليــل عــى شــكل برنامــج بزعمــه أ ّن
«اإلســهامات اللّغويّــة ألســافنا املفكِّريــن يف الـ ّـراث
العــريب ،مل ينــل البحــث فيــه مــا يســتحقّه ِمــن عنايــة
واهتــام ،فــا زالــت مجــاالت كثــرة يف الـ ّـراث العــريب
اللّغــوي بكــرا ً تحتــاج إىل نظــرة لغو يّــة علم ّيــة واعيــة
وإن وجــدت هنــاك أبحــاث لغويّــة ذات قيمــة إالّ أنّهــا
ر
محمولــة عــى ال ّرصيــد املَعــريف للـ ّـراث العــريب ،وتجـ ّ
ِ
الباحثــن ،ومل يخــرج جهدهــا
عطــا ًء َمعرف ّي ـاً ألســافنا
إذ ذاك مــن عمليّــة نقــل أو تصنيــف دون أن يكــون لــروح
العــر الحديــث ملســات عــى هــذا الــراث ليبعــث
فيــه التجديــد».21
وقــد كان ِمــن أهـ ّم مــا اقتضتــه تلــك الدعــوات التــي
كانــت ـ وال تــزال ـ تصــدح بــرورة التّجديــد ،صياغــة
املصطلح صياغ ًة جديد ًة كام يرى عمر أوكَان وهو يعود
مجـ َّددا ً إىل مســألة التمييــز بــن اللِّســانيات وفقــه اللّغــة
والنحو..الــخ ،فيقــول محلِّـاً« :غــر أ ّن اإلنســان العــريب،
وأمــام العجــز عــن اللّحــاق بال ّركــب الحضــاري والعلمــي،
نجده ي ّدعي قصور اللّغة عن صياغة املصطلح التقني
خصوصا يف مجال اللّسانيات حيث
العريب ال ّدقيق؛
ً
يكــر املشــكل ليصــر إشــكالية ناتجــة عــن مجموعــة
مــن العقبــات ال ّنابعــة مــن داخــل املصطلــح واملتمثّلــة
يف :حداثــة العلــم ،فاللّســانيات ليســت هــي ال ّنحــو
القديــم أو فقــه اللّغــة ،ومــن مثّــة فمصطلحــاتُ هــذه
تختلــف جذريــا عــن مصطلحــات تلــك ،ومصطلحــات
وأي تداخــلٍ بــن الحقلــن يــؤ ّدي
تلــك ال تصلــح لهــذهّ ،
إىل تشــوي ٍه يف الفهــم ومس ـ ٍخ لل ّداللــة .لهــذا يجــب
ـراس مــن اســتغالل مصطلحــات الـ ّـراث حتــى ال
االحـ ُ
يقع الخطأ يف التّص ّور ويتداخل الحقالن فنفهم ما هو
حديثٌ عىل ضوء ما هو قدي ٌم (وإنّ ا الذي يجب هو
العكــس) ،وال ّ
أدل عــى ذلــك مـ ّـا ج َّرت ْـ ُه ترجمــة العــرب
للكوميديــا بالهجــاء ولرتاجيديــا باملديــح مــن تأويــات
خاطئــة ،وج ـ ّد خطــرة عــى الشّ ــعرية العرب ّيــة [.22»]..
ِ
الباحــث يتّ ِخــذ مــن الــراث
فهكــذا نســتو ِعب أ ّن

موقف ـاً جا ِزم ـاً يتمثّــل يف عــدم املســاس بكيانــه مهــا
تكمــن دوا عــي اإلحيــاء قو يّــة .فهــو يــرى أ ّن تجد يــد
املصطلــح أصبــح مــن مســتلزمات اللِّســانيات كعلــمٍ
جديــد .وهــذا الــرأي يُشـ ِ
ـاطرِه مصطفــى غلفــان فيــا
ش ـخَّصه كاآليت« :يتّخــذ الطا ب ـ ُع التع ـ ّد دي للعلــم
اللِّســاين َمنحـ ًـى إحيائيّـاً عنــد بعــض الدارســن العــرب،
حيــث ال يــر ّددون يف إدراج أعــال اللّغويــن العــرب
القدامى تحت اسم اللِّسانيات ،عىل الرغم من داللة
هــذه التســمية ووضوحهــا عــى األقـ ّـل مقابــل اللّفــظ
الفرنــي ( )Linguistiqueيقــول املنصــف عاشــور:
” فمنــذ املنطلــق مــع إمــام اللِّســانيات العربيّــة ســيبويه
“ .وتســتع َمل نفــس التســمية الحديثــة أي اللِّســانيات
لإلحالــة عــى أعــال اللغويــن العــرب أمثــال ابــن جنــي
والفــاريس الجرجــاين».23
غــر أ ّن مــا ينبغــي اســتحضا ُره يف هــذا الصــدد هــو
مــا يعمــد إليــه معظــم الباحثــن ِمــن تقديــم الــراث عــى
أنّــه ذخــرة مؤ َّهلــة للتّســخري .بــل صــار مصــدرا ً أه ـاً
نصــت
الغــراف منــه وذلــك عــى مســتوى كبــر حيــث ّ
املؤسسات العلم ّية اللّغويّة عىل أهم ّية التعويل عليه،
ّ
املؤسســات العلميّــة
كــا يُــورِد صالــح بلعيــد« :بذلــت
ّ
العرب ّيــة مجهــودات ها ّمــة مــن أجــل وضــع املصطلــح
يب تيســرا ً عــى الطّالــب والباحــث يف
العلمـ ّـي العــر ّ
هذا امليدان ،وهكذا اعتمد مجمع سوريا عىل :تحوير
ـوي القديــم للكلمــة العربيّــة ،وتضمينهــا
املعنــى اللّغـ ّ
العلمي الجديد ،واشتقاق كلامت جديدة من
املعنى
ّ
أصــول عربيّــة أو مع ّربــة لل ّداللــة عــى املعنــى الجديــد،
وترجمــة كلــات أعجم ّيــة مبعانيهــا ،وتعريــب كلــات
أعجم ّيــة وع ّد هــا صحيحــة «  .24وبينــا أدرك بعــض
اللسانيني املحدثني أهمية اللسانيات ورضورة اإلملام
بأسبابها إملاما واسعا واإلحاطة بنتائجها إحاطة شاملة
بغيــة تقويــم العمــل اللغــوي العــريب القديــم.25

 2.1مظاهر التكرار واالجرتار:

إ ّن مظاهر التكرار التي تعنينا هنا ـ حسب اإلشكال ّية

التي طرحناها أعاله ـ ال تشمل تلك العمليات اللّغويّة
التــي يُع َهــد إليهــا شــأن تنظيــم الخطــاب .بــل نركِّــز عــى
املظاهــر الســلب ّية التــي مــا تــزال تتك ـ ّرر وتطبــع الخطــاب
اللِّســاين العريب.

 1.2.1منحى املسح الشامل:

إ ّن فكــرة املســح الشــامل ترجــع إىل مــا استشــعره
صالــح القرمــادي ِمــن رضورة االلتفــات نحــو املصطلــح
ِ
ـب ال ّريــادة يف
الــرايث .يجــدر التنبيــه إىل أنّــه
صاحـ ُ
املتخصصــة منهــا
ترجمــة الكتــب اللّســانيّة والســيام
ّ
الصوت ّيــات ،وكان أ ّولهــا كتــاب املســترشق
يف مــا ّدة ّ
ـي جــان كانتينــو (  )Jean Cantineauا لــذي
الفرنـ ّ
26
عنوانه .Cours de phonétique arabe :تكمن أه ّمية
هــذه املحاولــة يف كونهــا وقعــت يف وقــت مل يكــن فيــه
الصوت ّيــات الحديثــة إالّ
يف املكتبــة العرب ّيــة مـ ّـا يعالــج ّ
كتابــن ﻟ إبراهيــم أنيــس :واحــد يف اللّهجــات العرب ّيــة
القدميــة واآلخــر يف األصــوات اللّغويّــة.27
غــر أ ّن املنهج ّيــة املتّبعــة فيهــا كانــت مرتكــزة كثــرا ً
يث.
الصــويتّ الـ ّـرا ّ
عــى إعــادة اســتعامل املصطلــح ّ
وتوحي املد ّونة التي فحصناها بأ ّن املرتجم قام بعملٍ
ي اهت ـ ّم فيــه أكــر باملقاربــة بــن املفاهيــم التــي
قب ـ ٍّ
الصوت ّيــة القدميــة وتلــك
كانــت تؤ ّديهــا املصطلحــات ّ
التــي تؤ ّديهــا املصطلحــات الحديثــة .وهــذا العمــل
ِ
صاح ُبــه
التمهيــدي مل يكــن ليت ـ ّم مــن دون أن يلقــى
صعوبـ ٍ
ـات أكّدهــا قائــا:
الصعوبات التي قامت يف طريقنا أثناء عملنا
«إ ّن ّ
هــذا ج ّمــة ،أه ّمهــا قلّــة األلفــاظ االصطالح ّيــة العرب ّيــة
الصوتيّــة الجديــدة» .28ولهــذا عمــد
املوافقــة للمفاهيــم ّ
إىل اســتقراء أه ـ ّم ال ّنصــوص ال ّنحويّــة العرب ّيــة القدميــة
ـي،
يب للمصطلــح ّ
إليجــاد املقابــل العــر ّ
الصــويتّ الفرنـ ّ
فعــاد إىل نصــوص ســيبويه ونصــوص رشح ابــن يعيــش،
ـري املتعلّقــة ﺒ مخــارج الحــروف واإلدغــام
وال ّزمخـ
ّ
واإلمالــة واإلبــدال واإلعــال .وقــد وضــع املصطلحــات
جملة كرياال
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التي اســتعملها كمقابالت لِام هو جديد عىل ال ّدرس
ـات ذات صيّاغـ ٍ
يب ،وتُعتَــر ُمقرتحـ ٍ
ـات
ّ
الصــويت العــر ّ
29
ُمتم ِّيــزة  .ومــن هنــا يُعتـ َـر مصــد ًرا ها ًّمــا لِلِّســان ّيني
امل ُرتجِمني عىل غرار الطّيب البكّوش الّذي ن ّوه بِريّادته
يف التّمهيــد الّــذي قـ ّدم ِبــه لِرتجمتــه ﻟ (مفاتيــح) جــورج
مونــان ،فقــال وهــو يذكــر املنا ِبــع الّتــي غ ـذّت ترجمتــه
بِامل ُصطلحــات:
«مــا اقرتحــه األســتا ُذ صالــح القرمــادي ِمــن إضافــة
الال ِّحقــة (م) للفــظ (صــوت) لِل ُحصــول عــى (صوتــم)
ُمقا ِبــل  Phonèmeالّــذي دخــل العرب ّيــة يف صيغــة
(فونيــم) ِعنــد املَشــارِقة .وقــد فضّ لنــا عــى ال ّدخيــل
التّــا ّم تب ّنــي اق ِتبــاس هــذه الال ِّحقــة».30
ونشــر إىل أ ّن امل ُصطلــح نفســه ورد يف ُمع َجــم
مح ّمد رشاد الحمزاوي ،31وكذلِك اعتمده عبد السالم
املس ـ ّدي يف قاموســه .32وهكــذا فبعدمــا فتــح صالــح
ـض الباحثــن
القرمــادي أبــواب االســتقراء تل ّقــف بعـ ُ
فكرتَــه ومبادرتَــه ليفتحــوا مجــال تطويــره م ـ ّر ًة إىل عمــلٍ
ج ّبــار اســمه املســح الشــامل ،ومـ ّرة بهــدف إنجــاز ذخــرة
لغويّــة عرب ّيــة .33ويف كلتــا الحالتــن يش ـكِّل االســتقراء
عالمــة قويّــة عــى اإلحســاس بــرورة تزويــد املصطلــح
اللِّســاين بالوســائل الكفيلــة بحفظــه .غــر أ ّن إذا تص ّفــح
املــرء مــا جــاء بعــد هــذه األعــال الرائــدة مــن الكتابــات
التي ص ّنفت نفســها يف باب املســح الشــامل يجدها
مج ـ َّرد تكــرار ملــا ت ـ ّم ِمــن االس ـ ِتقراء ســالفاً بــل حــدث
توســي ُعه بفضــل املعالجــات املصطلح ّيــة.

 2.2.1الكتب املداخل:

إ ّن هــذا التحليــل يقــع فيــا يُدعــى (،)Editologie
وهــو مــا ميكــن ترجمتُــه حرف ّيـاً ﺑ علــم النــر ـ املصطلــح
الذي صنعه جان كلود بودي ()Jean-Claude Baudet
ـ إذ يرمــي إىل تصنيــف املؤلَّفــات واملصــادر واملراجــع
حسب الحاجة املؤدية إىل نرشها وتداولها يف أسواق
الكتب ،باإلشارة إىل ما يراه رواد دور النرش وما يتحكّم
يف املبيعــات واالســتهالك مــن حيــث عــدد القــراء
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وأنواعهــم واالتجاهــات الســائدة يف توجيــه املقروئ ّيــة.
ولهــذا ال ِعلــم صلــة وطيــدة باملصطلحيــات ،ذلــك ـ
حســب جــان كلــود بــودي ـ فــإ ّن «املصطلحيــات تــدرس
البنــى املهيمنــة يف الخطــاب العلمــي (بالداخــل) ،يف
حــن يُعنــى علــم النــر بالبنــى التــي تربــط (مــن خــارج
الخطــاب العلمــي) نـ ِ
ـاشي هــذا الخطــاب ببعضهــم
البعــض».34
مــن هنــا يحــدث تت ّبــع املفهــوم عــر املصطلحــات
وكــذا عــن طريــق املؤلِّفــن وخلــق بذلــك شــبكة مــن
العالقــات بــن املصطلحــات و بــن املؤلِّفــن مبــا
يُتعا طــى مــن املفاهيــم املشــركة .ونعنــي بالكتــب
املداخــل التــي يســميها حافــظ إســاعييل علــوي مــن
جانبه الكتابة اللســانية التمهيدية أو التبســيطة ،35تلك
الكتب (اللِّسان ّية) التي ترمي إىل إدخال الجمهور غري
املتخصــص يف عــامل اللِّســانيات ســواء كان مث ّقف ـاً
ِّ
أم غــر مث ّقــف .وهنــاك َمــن يس ـ ِّميها الكتابــة الِّلســانية
العرب ّيــة التمهيديّــة يف مقابــل الكتابــة اللســانية العربيــة
كل َمن
املتخصصة .36ويقصدون بالتّمهيد األخذ بيد ِّ
التخصــص يف مجــال اللِّســانيات
يرغــب التث ّقــف أو
ّ
ريثــا يقــع لــه ذلــك .ولكــن عرفــت هــذه الكتــب طفــرة
ين يقــوم عــى
حتــى أصبحــت ُمج ـ َّرد خطـ ٍ
ـاب لســا ٍّ
تخمينـ ٍ
ـات تنظرييّــة ِمــن غــر إبــداع يف مجــال اللِّســانيات
وصــدر معظمهــا عــى حســاب التّطبيــق الــذي الشـ َّ
ـك
مراســه .فبــدل االهتــام بالجانــب
أنّــه صعــب عليهــم
ُ
ِ
الباحثــن ـ املؤلِّفــن باللّغــة العرب ّيــة
األخــر نجــد بعــض
ِ
تحتضــن
ـب
خاص ـ ًة ـ يُعلِنــون رصاح ـ ًة عــن إصــدار كتـ ٍ
ّ
البحــثَ اللِّســاين مــن بــاب إدخــال اللِّســانيات الحديثــة
إىل العالَم العريب بل إدخال القارئ العريب ،من عا ّمة
وخاصتهم ،يف عالَم تلك اللِّسانيات املجهولة
الناس
ّ
حســب رأيهــم .وكذلــك باســم تعميــم الثقافــة اللِّســان ّية
وهــي غالب ـاً مــا تكــون ثقافــة مطاطيّــة ،وبهــدف تأطــر
التعليــم الجا ِمعــي باملعرفــة اللِّســان ّية.
ويحــدث ذ لــك عــاد ًة عــى عجل ـ ٍة ِمــن أم ِرهــم،

املاســة إىل تعريــف
العجلــة التــي تســتدعيها الحاجــة
ّ
ذلــك القــارئ بأه ـ ّم مــا اســتج ّد يف الغــرب يف شــأن
رصحون
العلم الجديد .وإن كان أك ُ
رث أولئك الباحثني ي ِّ
بــأ ّن كتبهــم هــي ـ يف نســبة كبــرة منهــا ـ مثــرة البحــث
املستم ّر والتحضري للدروس الجامع ّية التي يكونون قد
ُد ِفعوا إىل تكييفها ألجل القيام مبه ّمة تعريف طلبتهم
كل النــاس باملفاهيــم اللِّســان ّية ومصطلحاتهــا بــل
بــل ّ
ومناهجهــا؛ وذلــك بعــد اإليفــاء مبهــام ال ّنــر.
غــر أنّهــا كثــرا ً مــا تقــع يف تناقـ ٍ
ـض منهجـ ٍّـي كبـرٍ بني
األهــداف التــي تكــون قــد ح ّددتهــا بوصفهــا كتبـاً لســان ّية
متهيديــة وبــن املحتــوى الفعــي الــذي اشــتملت عليــه
يف آخــر املطــاف .هكــذا يت ـ ّم يف ظـ ّـل حركــة التأليــف
كل م ـ ّرة عــى أنّهــا
هــذه ،تقديــم املفاهيــم اللِّســانيّة َّ
وليــدة العلــم الجديــد ،أي اللِّســانيات ،بحيــث يســعى
بعضهــم فيهــا إىل إرفــاق بحوثهــم باإلحــاالت إىل كبــار
اللِّســان ِّيني أو إىل َمــن قــرأ أعــال هــؤالء فتكــر بذلــك
النقول .بينام يكتفي آخرون بإيراد املعلومات اللِّسان ّية
ِ
أنفســهم غــر مكرتِثــن باألمانــة
ويُس ـ ِندون املــا ّدة إىل
العلم ّيــة يف كث ـرٍ مــن األحيــان.
والحــال إ ّن كثــرا ً مــن تلــك األعــال ـ ويف كلتــا
الحالتــن ـ ال تقــوى عــى الخــروج عــن إطــار تصنيــف
املفاهيم اللِّسانيّة وإعادة تصنيفها م ّرة تلو أخرى وصفاً
وتاريخاً وذلك باعتبار الخطاب اللِّساين خطاباً تعريف ّياً
وتصنيفيّ ـاً .يــكاد هــذا ال ّنــوع مــن األعــال التعميميّــة
التّعريف ّيــة يقــرب مــن املعالجــات املصطلح ّيــة بحيــث
ٍ
ـميات لِســانيّة يت ـ ّم التعليــق
تُع ـ َرض فيهــا جمل ـ ٌة ِمــن تسـ
ٍ
ـميات شــتى
عليهــا وتُحلَّــل مفاهيــم لســان ّية مقرتِنـ ًة بتسـ
ِ
صاحــب العــرض إجــراء مقارنـ ٍ
ـات بينهــا ســواء
يلــزم عــى
يتوصــل .فعــى
توصــل إىل حســم قضيّــة االختيــار أم مل
ّ
ّ
ـب
هــذا املنــوال ،ال تــزال تظهــر يف العالَــم العــر ّ
يب كتُـ ٌ
تزعم التص ّدي للّســانيات العا ّمة ،تحمل عناوين مثل:
•عــي عبــد الواحــد وايف ،علــم اللغــة ،ط ،6.دار
نهضــة مــر ،القاهــرة.1967 ،

•محمــود الســعرانِ ،علــم اللُّغــةُ :مق ِّدمــة للقــارئ
يب ،دار املَعــارِف ،القاهــرة.1962 ،
العــر ّ
الصبور شاهني ،يف علم اللّغة العام ،ط،4.
•عبد ّ
الصويت
مؤسسة ال ّرسالة ،سوريا .1984 ،امل َنهج ّ
ّ
يب،
لِلبِنيــة العرب ّيــةُ :رؤيـ ٌة جديــد ٌة يف الـ ّ
ـرف العــر ّ
مطبعــة جامعــة القا ِهــرة وال ِكتــاب الجا ِمعـ ّـي ،
القا ِهــرة.1977 ،
•كامل محمد برش ،علم اللّغة العام ،دار املعارف،
القاهرة.1975 ،
•أحمــد مختــار عمــر ،محــارضات يف علــم اللّغــة
الحديــث ،عــامل الكتــب ،القا هــرة.1995 ،
•البدراوي زهران ،مقدمة يف علم اللّغة ،ط ،5.دار
املعارف ،القاهرة.1993 ،
•محمــود فهمــي حجــازي ،مدخــل إىل علــم اللّغــة،
دار قبــاء للطّباعــة وال ّنــر والتّوزيــع ،القا ِهــرة.1998 ،
ـوي،
• َمحمــود ســليامن ياقــوتَ ،منهـ ُـج ال َبحــث اللُّغـ ّ
دار امل َع ِرفــة الجا ِمع َّيــة ،الكويــت.2000 ،
•خولــة طالــب اإلبراهيمــي ،مبــادئ يف اللّســان ّيات،
دار القصبــة لل ّنــر ،الجزائــر.2000 ،
•أحمد محمد قدور ،مبادئ اللِّسانيات ،دار الفكر
املعارص ،بريوت.2008 ،
•حلمي خليلِ ،دراساتٌ يف اللِّسانيّات التّطبيقيّة،
دار املعرِفة الجا ِمع ّية.2000 ،
ر
ومــع العــدد الهائــل ِمــن الكتــب املداخــل يُ ـ ّ
حافيــظ إســاعييل علــوي عــى ال ّنظــر إىل الوضــع
الس ـيِّئ ا لــذي يعتــره نتيجــة طبيعيّــة ملالبســات
ـباب أخــرى
التل ّقــي بأنّــه يرجــع ـ عــاوة عــى ذلــك وأسـ ٍ
ـ إىل «غيــاب كتابــة لســان ّية متهيديّــة (تيســريّة) تُق ـ ِّدم
اللِّسانيات إىل القارئ املبتدئ بالشكل الصحيح».37
وهو ما كان قد ذهب إليه محمود فهمي حجازي منذ
مطلــع الســبعينيات حينــا أعلــن قائـاً« :مــا يــزال القــراء
العــرب بحاجــة إىل كتــب منهجيــة يف علــم اللغــة تزخــر
باألمثلــة والتطبيقــات العربيــة ،واألمــل معقــود بجهــد
جملة كرياال
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اللغويــن العــرب لتقديــم هــذه الكتــب».38
توصــف
ـب َ
لكــن ومــع هــذا فــا زالــت تُطالعنــا كتـ ٌ
بصفــة إ طــاق املطلقــات أ ســهكم محمــود فهمــي
نفســه يف تكريســها حيــث نجــده مث ـاً يق ـ ِّدم
حجــازي ُ
لكتابــه بالكلمــة اآلتيــة« :يطيــب يل أن أق ـ ِّدم للقــارئ
ِ
وللباحثــن يف علــوم اللّغــة هــذا الكتــاب يف
املث َّقــف
املوســعة .يع ـ ِّرف الكتــاب بطبيعــة
طبعتــه الجديــدة
ّ
اللّغــة ووظيفتهــا املجتمع ّيــة ،ويتنــاول بإيجــاز مناهــج
ـوي .ويق ـ ِّدم تعريف ـاً بأه ـ ّم قضايــا البحــث
البحــث اللّغـ ّ
الصــويت يف العرب ّيــة ،باإلفــادة مــن مناهــج حديثــة وربــط
املصطلحــات الحديثــة باألصــول الرتاثيّــة ،مــع عــرض
مركّــز ألصــوات العربيــة واتجاهــات التغـ ّـر فيهــا .ويف
الخاصــة ببنيــة الكلمــة وبنيــة الجملــة والداللــة
الفصــول
ّ
نجــد القضايــا األساس ـ ّية واملصطلحــات الحديثــة ،مــع
التطبيق عىل العربيّة ،والنظر فيها يف ضوء املقارنات
ِ
املعاص .تتّسم هذه الطبعة الجديدة بإضافة
والوا ِقع
ِ
والباحــث إىل
هــذه الفصــول ،لتل ّبــي حاجــة القــارئ
ِ
وواضــح».39
تعريــف مركّــز
وقــد جنــت هــذه الكتــب العا ّمــة جنايـ ٍ
ـات عــى
ال ّدرس اللِّساين العريب؛ إذ يطبعها نو ٌع من السطحيّة
ر ِمــن املطلقــات .بــل تخلّــت
يف التنــاول ويغمرهــا كث ـ ٌ
عــن مه ّمــة وصــف اللّغــة وانشــغلت بقضيّــة وصــف
املصطلحــات اللِّســان ّية عــى ال ّرغــم ِمــن (أو نظــرا ً ﻠ)
كونهــا موضوعـ ًة أساسـاً لتخــدم أغــراض تعميــم املعرفــة
اللِّســان ّية .كأ ّن عــى مؤلِّفيهــا أن يضعــوا دراســة اللّغــة
ِ
الواصفــة يف ك ّفــة أخــرى؛ فبــات
يف كفــة ووصــف اللّغــة
عليهــم أن يبحثــوا عــن الســبيل إىل تحقيــق التــوازن بــن
الكفتــن .لحســن حظِّهــم أ ّن جهودهــم املبثوثــة يف
ِ
الواصفة ،لكن
يست أمر اللّغة
تلكم الكتب املداخل ّ
حدث سوء تفاهم ،ذلك أ ّن الق ّراء اتّخذوها سبيالً إىل
ٍ
موضوعات
جون فيها
اللِّســانيات بينام راح مؤلِّفوها يز ّ
شتّى جلبوها من تكوينهم الفقهي أساساً أو النحوي أو
اللّغوي يف أحسن تقدير .فهذا محمود فهمي حجازي
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إذ يتنــاول املفهــوم الــذي يـ ّ
ـدل عليــه مصطلــح العبــارة
الجاهــزة ( )Ready-made Utterancesمــن وجهــة نظــر
تركيب ّيــة ِ
يقحــم يف بحثــه فقـ ٍ
ـرات هــي نتيجــة مــا يكــون قــد
ٍ
مالحظات فرضت عليه من تواجد
ابتدر إىل ذهنه من
فــر ٍع لســاين وهــو صناعــة املعاجــم ،فيضيــف قائـاً:
«[ ]...ويف العمــل املعجمــي ينبغــي النظــر يف
كل العالقــات الرتكيب ّيــة بأنواعهــا املذكــورة باعتبارهــا
ِّ
ٍ
عالقات أساس ّية يف املعنى ،ولذا ينبغي مراعاة ذلك
يف تحديــد املداخــل وأن تكــون هــذه الرتاكيــب الثابتــة
[  ]Idiomsوالعبــارات الجا ِهــزة كاملــة العنــارص يف
املعجــم ،وال يجــوز متزيقهــا إىل عنارصهــا املكونــة».40
وعــاو ًة عــى مــا ميكــن أن يقــال حــول اختيــار
مصطلحــات :التضــام والرتاكيــب الثابتــة والعبــارة
الجاهــزة (أو العبــارات املســكوكة) ،ليقابــل بهــا عــى
التــوايل املصطلحــات اإلنجليز يّــةReady-made ( :
 .)Utterances, Idioms, Collocationsوهــذا يؤكِّــد
مــا يقــول فرانــك نوفــو ِمــن أ ّن «اللِّســانيات هــي بالنســبة
ـكل مبتـ ِـدئ مســألة الكلــات» .41وكذلــك ينقــل لنــا
لـ ِّ
أحمــد مختــار عمــر نصوصـاً أو باألحــرى يجتــثّ عبـ ٍ
ـارات
مــن ســياقاتها راجيـاً تعريــف علــم الداللــة ،والحــال إ ّن مــا
أصبح يتداوله املتعلِّمون للِّسانيات يف الجامعات من
التعاريف املس َندة لعلم الداللة هو تلك املقتبسات
التــي تفضّ ــل بهــا املص ِّنــف كــا هــي .وكان بإمكانــه أن
يُ ِ
دخــل مــا شــاء مـ ّـا نقلــه عــن الــدرس اللِّســاين الغــريب
لكن بعد أن يكون قد طرح اإلشكاليات الجوهريّة التي
تزيــد العلــم وضوح ـاً عنــد طالبــه.42
وإذا رجعنا إىل أحد الباحثني الغربيني الذين برزوا
يف ميــدان علــم الداللــة وهــو باملــر ()F. R. Palmer
أي مــن التعاريــف التــي وفــدت
نجــده غــر را ِغـ ٍ
ـب يف ٍّ
عليه ووقف عليها ومل يدعها تنرصف بدون متريرها من
خــال ثقــب غربالــه ،وال تصلــح عنــده قيــو ٌد ال تفــي مبــا
عمــد إىل االنتبــاه إليــه مــن رضورات التعديــل ،وأقــى
مــن دائــرة اختصــاص علــم الداللــة كثــرا ً مــن املتاهــات

التــي ال طائــل منهــا ،كالــروط وعلَّــل لذلــك اإلقصاء43؛
ِ
الباحــث
بينــا سـ ّجل أحمــد مختــار عمــر مــا أزاحــه ذلــك
املســتقيص ،ومل يــأل جهــدا ً لتبيــن املو ِقــف ،وســايره
يف ذلــك جمهــور الباحثــن العــرب وأخــذ عنــه الطلبــة
الصبــور
ـس املالحظــة عــى عبــد ّ
الجامعيــن .وتقــع نفـ ُ
شــاهني ،ذلــك حــن أقبــل عــى تعريــف مــا أســاه
دي سوســر الحــدث اللّغــوي مــن خــال التمييــز بــن
املفاهيــم الثالثــة ( ،)Langage, langue, parole
رصح بالقول ]...[« :والوا ِقع أ ّن اللِّسان ،مهام كرثت
ف ّ
الثنائيــات ،يبــدو وحــده صالحــا لتعريــف مســتقل ،وهــو
يق ـ ِّدم نقطــة ارتــكاز كافيــة للعقــل .ولكــن مــا اللســان ـ
La langue؟ [ ]...يف رأينــا أنّــه ال يختلــط باللغــة Le
 ،langageفهــو ليــس ســوى جــزء محــدد أســايس منهــا،
والحــق أنــه نتــاج اجتامعــي مللكــة اللغــة ،Le langage
وهــي مجموعــة مــن األعــراف الرضوريــة ،يســتخدمها
الكيــان االجتامعــي ،ليســمح مبزاولــة هــذه امللكــة عنــد
األفــراد».44
وميكــن للمــرء أن يطــرح فرض ـاً أ ّن تلــك الكتــب
املدا خــل يف أخذ هــا بأ ســلوب تفســر املفاهيــم
اللِّسانيّة تقوم عىل ما ّدة تعليميّة ال غري ـ وذلك معلو ٌم
ـن إىل حـ ٍّد مــا .وكذلــك باعتبــار أ ّن
أنّــه ليــس باألمــر الهـ ِّ
الخطــاب اللِّســاين ينطــوي عــى النزعــة التعليميّــة .لــذا
كان ميكــن أيض ـاً أن تنطــوي عــى فوائــد محمــودة لــو
أطلِقــت طاقاتهــا الكامنــة وتق ّمصــت أدوارا ً تعليميّــة أو
متخصصــة يف تعليم ّيــة اللِّســانيات كــا
أعقبتهــا كتــب
ِّ
تعليميّــة اللّغــة .وعــاوة عــى تلــك املــا ّدة التعليميّــة
كثــرا ً مــا أخــذت الكتــب املداخــل عــى عاتقهــا تقديــم
املعلومــات التاريخ ّيــة املتعلِّقــة باللِّســانيات كعلــم
ـخاص أثّــروا يف مســرته .فظهــرت بذلــك مــادة
لــه أشـ ٌ
تاريخ ّية يتناقلها مؤلِّفو تلك الكتب فيزيدون من ش ّدة
االختــاف إىل أن يــرز الخطــاب اللِّســاين .وهــذا ليــس
وقفـاً عــى الخطــاب اللِّســاين العــريب .45ومــن املعروف
أن التدويــن اللِّســاين يُ َع ـ ُّد أحــد مباحــث اللِّســانيات

العا ّمة أو ال ّنظريّة قبل أن يستحوذ عليه ذلك الخطاب
اللِّســاين املتنامــي يف العالَــم العــريب خصوصـاً؛ إذ إ ّن
تأريــخ العلــم ـ أي علــم ـ إنّ ــا هــو جــزء مــن العلــم ذاتــه.

 3.2.1طغيان النزعة الفقه ّية:

إ ّن معظــم ال ّدا ِرســن للِّســانيات يف العــامل العــريب
ـ والذيــن أصبحــوا يكتبــون حولــه ويضعــون تلــك الكتــب
املداخــل املتنا َولــة أعــاه ـ قــد نهلــوا هــذا العل ـ َم مــن
بطــون كتــب ألِّفــت يف عهــد أفــول النزعــة الفقه ّيــة،
وبدايــات الرتجمــة العرب ّيــة ،وتعلّمــوا اللِّســانيات عــى
أسســوا التّجاهـ ٍ
ـات
يــد كبــار اللِّســانيني الغربيــن الذيــن ّ
وخاصــة يف آنٍ ِ
واحــد ،أي داخــل مــا يُز َعــم
لســان ّية عا ّمــة
ّ
الخاصــة.
وكل مــن وجهــة نظــره
مــن اللِّســانيات العا ّمــة ٌّ
ّ
فس ـ ّببت هــذه املفارقــة نوع ـاً مــن البلبلــة يف أذهــان
ـب يف تلــك
النا ِقلــن فبــد الً مــن ترشــيح مــا ينصـ ّ
اللِّســانيات مفاهيــم متم ِّيــزة ،جــاءت هــذه األخــرة وفــق
لسانيني معيّنني وأعادوا بهذا الشكل عهد تلكم النزعة
ـب حملــت عناويــن ﮐ يف علــم اللّغــة
الفقه ّيــة داخــل كتـ ٍ
الصبور شاهني تجريد املفاهيم
العام .وقد حاول عبد ّ
نفس املسار الذي سار عليه
اللِّسان ّية البحتة ،لكنه ك ّرر َ
زمــاؤه حــن ســعى إىل تقديــم املفاهيــم يف صورتهــا
الكاملــة بإشــكالياتها املحيطــة بهــا.
ويف خامتة هذا املبحث نالحظ أ ّن ظا ِهرة التكرار
هــذه تــكاد تكــون عا ّمــة يف مجــال اللِّســانيات كائن ـ ًة مــا
كانت اللّغة التي يُبحث ويُكتَب بها .وذلك راجع أيضاً
إىل ظاهــرة التجاهــل بــن اللســانيني كــا يؤكّــد إيــف
جانتيــوم ( )Yves Gentilhommeوهــو يصــف التكــرار
باســتعارة اكتشــاف (أمريــكا) يف كث ـرٍ مــن املناســبات
وملــرات ال تُحــى ِمــن قبــل اللِّســانيني إنبــا ًء بجهــل
كتابــات بعضهــم البعــض والتّغافُــل عــن ِقــراءة األعــال
اللِّســانيّة ،حيــث يقــول:
«حينام يطّلع عالِم الرياضيات عىل بعض مؤلّفات
اللِّســانيات الحديثــة ،تنتابــه أحيانـاً أحاســيس ـ قــد تكــون
عــى وجــه حـ ٍّـق أو باطلــة بالجملــة ـ بــأ ّن األشــياء ذاتهــا
جملة كرياال
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فصــح عنهــا بطريقــة ّ
أدق مـ ّـا جــاءت عليــه،
ميكــن أن يُ َ
وبطريقــة فيهــا مــن الكثافــة والبداهــة مــا يعــن املؤلِّــف
لــو أنّــه ميلِــك تكوين ـاً رياضي ـاً كافي ـاً وحالفــه الح ـ ّ
ظ يف
ـض مفاهيــم املنطــق الصــوري .فلنقـ ْـل
أن يكتســب بعـ َ
بصــورة عا ّمــة :ح ّبــذا لــو ســبق لــه أن ط ّبــق مــا يُدعــى
خاصــة :حبّــذا لــو كان كُ ْفئ ـاً
العلــوم الدقيقــة ،وبصــورة
ّ
يف تســخري بعض املفاهيم التي هي ج ّد أساسـ ّية يف
مجال الرياضيات ،ويستعني نتيجة ذلك باملصطلح ّية
الرياضيّــة املعـ ِ
ـاصة .مــا ســيج ِّنبه ـ مــن جهــة ـ اكتشــاف
(أمريــكا) يف كثـرٍ مــن املناســبات وملـ ٍ
ـرات ال تُحــى؛
ومــا يحفظــه ـ مــن جهــة أخــرى ـ ِمــن االســتعامل املف ـرِط
لبعض املصطلحات الرياض ّية املنقولة إىل اللِّسانيات
أي هـ ٍّم تدقيقـ ٍّـي ،إن مل نقــل
بطريقــة فوضويّــة ومــن دون ِّ
46
وهــي تحمــل مفاهيــم متنا ِقضــة» .

 2ظاهرة التعدّ د ّية املصطلح ّية:

يُعـ ّد هــذا املبحــث يف الحقيقــة النتيجــة املبـ ِ
ـاشة
لظا ِهــرة التّكــرار واالجــرار التــي درســناها يف املبحــث
الســابِق .إنّهــا النتيجــة التــي تطفــو بصــورة طبيع ّيــة تحــت
ّ
التســمية املشــهورة أي التع ّدديّــة املصطلحيّــة والتــي
مي ِكــن أن نعـ ِّـر عنهــا بالتخمــة املصطلح ّيــة .وهــي التــي
ســبق لنــا كذلــك أن درســنا وجه ـاً منهــا أعــاه تحــت
تســمية التض ّخــم املصطلحــي ،كــا ســبق ألحمــد
مختــار عمــر أن درســها يف مقــا ٍل مشــهو ٍر لــه بــي ٍء مــن
التوســع .47لكــن مــا يه ّمنــا يف هــذا املوضــوع هــو تبيــان
ّ
الخلــل الــذي تفرضــه الظاهــرة عــى تق ـ ّدم اللِّســانيات
يف العــامل العــريب.

 1.2أسباب التعدّ د ّية املصطلح ّية:

لقــد أضحــى مبحــث التع ّدديّــة املصطلح ّيــة أحــد
األبــواب التــي يُد َخــل منهــا إىل العمــل املصطلحــي
كل ِ
باحـ ٍ
ـث بدلــوه
املط َّبــق عــى اللِّســانيات .لــذا أدىل ُّ
فيــا يتعلّــق بأســبابه .وقــد اكتفينــا ِمــن تلــك األســباب
مبــا يــأيت:
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هاّرلا يبرعلا يناسللا باطخلا صئاصخ

•تع ّدد املصادر
•الولوع بالرتادف واإلطناب
•غياب التنسيق

 1.1.2تع ّدد املصادر:

وقــد تع ـ ّددت تلــك املصــادر جغرافيّ ـاً وتاريخيّ ـاً،
بحيــث انبســط الـ ّدرس اللّســاين العــريب ـ عــى املحــور
األ ّول (الجغــرايف) ـ وعــى رقعــة ِ
واســعة يشــمل أقطــارا ً
عرب ّيــة عديــدة .وقــد عكــس هــذا االنبســاط انبســاطاً
الثقافتي الفرنسـ ّية
آخر عىل املســتوى الغريب يشــمل
ْ
واالنجليزيّــة يف عالقــة تــكاد تكــون تناظريّــة .أ ّمــا عــى
املحــور الثــاين (التاريخــي) فقــد تَجـذَّر يف تـ ٍ
يب
ـراث عــر ٍّ
ِس عــى اســتحضاره يف مصطلحـ ٍ
كل دار ٍ
ـات
يســتحثّ َّ
يزعمــون بهــا التأصيــل كــا رأينــا .بــل هنــاك َمــن أصبــح
يتح ـ ّدث عــن تـ ٍ
ـي يف الســاحة العربيّــة عــى
ـراث فرنـ ٍّ
غــرار أنطــوان مطــر الــذي يذكِّــر قائ ـاً« :ينبغــي اإلشــارة
باملناســبة إىل أنّه ،عىل مســتوى اللّغة العلميّة حيث
أفلحــت حركــة منــارصة العرب ّيــة ،أحــد الحظــوظ الق ِّيمــة
املتوفِّــرة لهــذه األخــرة تكمــن بــدون منــازع يف الــراث
الفرنــي».48
وكذلــك أخــذت املصــادر تــزداد عــددا ّ وحجـاً مــع
البحــث يف الــراث اللغــوي العــريب الــذي وجــد بعــض
ِ
الباحثــن فيــه ضالّتهــم حينــا استشــعروا الحاجــة إىل

التعبــر عــن املفاخيــم التــي تأتيهــم مــن خــارج ثقافتهــم
األصل ّيــة .وهــذا شــأن عبــد الفتــاح املــري كــا يظهــر
ِمــن هــذا املقتبَــس الــذي يقــول فيــه« :وتنبّــه الجاحــظ
ـص مــن ح ّيــز التص ـ ّور
إىل أ ّن مــا نس ـ ّميه اليــو َم إخــراج النـ ّ
والوهــم إىل حيّــز اإلنجــاز والظّا ِهــرة يتد ّخــل فيــه عنـ ِ
ـاص
والســا ِمع والســياق وهــي
ـص كاملتكلِّــم
خارجــة عــن النـ ّ
ّ
ِ
اصطــاح املقــام واملوضــع ،وأوىل
التــي يجملهــا يف
النص يف
ظا ِهر َة التلفّظ عناي ًة كبريةً ،وح ّدد خصائص
ّ
ـص
كثـرٍ مــن األحيــان ِمــن زاويــة تل ّفظــه وضبــط هويّــة النـ ّ
السا ِمع
مبتلقّيه وسياقه ،وعنده أنّه ينبغي مراعاة منزلة ّ
ومســتلزمات املقــام ،إذ أ ّن الــكال َم يتن ـ ّزل يف مقامــات

اس طبقات ،وتالؤم الحديث ومالبساته مع
كام أ ّن ال ّن َ
للنص ،عىل
رص مه ٌّم يف نظريّته ،فليس
ّ
نوع اللّفظ عن ٌ
هــذا ،أطـ ٌر بالغ ّيــة ثابتــة ،فالبالغــة بالغــات ،والفصاحــة
النص
فصاحات ،واهتاممه بالسياق يف تأصيل نظريّة
ّ
جعــل ظا ِهــرة ترابــط النقائــض مه ّمــة مبعنــى أ ّن اإليجــاز
بالغــة واإلطالــة بالغــة ..وقــد تركّــز جهــد الجاحــظ عــى
مــا يس ـ ّمى عنــد اإلنشــائ ّيني اليــو َم بشــفاف ّية الخطــاب،
ويقــول الدكتــور ص ّمــود أ ّن ســعي الجاحــظ إىل تحديــد
يب بطابــع نفعـ ّـي ِ
واضــح ميكــن أن
مواصفــات النـ ّ
ـص األد ّ
يب
يع ـ ّد ،بــا مبالغــة ،أكمــل محاولــة يف الــراث العــر ّ
لتأســيس مــا يسـ ّمى بنفعيّــة الخطــاب ،مــن هنــا اســتقى
ـص عــى امتــداد الــراث
الجاحــظ وبالتــايل نظريّــة النـ ّ
يب تص ّورهــا الجــايل ،فــكان الجميــل ينبــع مــن
العــر ّ
49
النافــع ،وهــذا مه ـ ّم يف تأصيــل النظريّــة» .
ِ
ونالحظ الك ّم الهائل من املصطلحات التي ذكِرت
هنــا للداللــة عــى التحيــن ومــا يــدور يف دائرتــه ،عــى
ـص ،مــن ح ّيــز التص ـ ّور والوهــم إىل ح ّيــز
غــرار :إخــراج النـ ّ
اإلنجــاز والظّا ِهــرة؛ عنـ ِ
ـص :املتكلِّــم
ـاص خارجــة عــن النـ ّ
والسا ِمع والسياق = املقام واملوضع؛ ظا ِهر َة التلفّظ،
ّ
ـص
ـص ،زاويــة تل ّفظــه ،ضبــط هويّــة النـ ّ
خصائــص النـ ّ
الســا ِمع ومســتلزمات
مبتل ّقيــه وســياقه؛ مراعــاة منزلــة ّ
املقــام ،الــكال َم ،مقامــات ،تــاؤم الحديــث ومالبســاته،
نوع اللّفظ ،أط ٌر بالغ ّية ثابتة ،البالغة بالغات ،والفصاحة
النص ،ظا ِهرة ترابط النقائض،
فصاحات ،تأصيل نظريّة ّ
اإليجــاز بالغــة واإلطالــة بالغــة؛ اإلنشــائ ّيون؛ شــفاف ّية
يب ،طابــع نفعـ ّـي /
الخطــاب ،مواصفــات النـ ّ
ـص األد ّ
نفع ّيــة الخطــاب ،الجميــل النافــع .ويعــود هــذا التع ـ ّدد
يف املصطلحــات إىل محاولــة الباحــث الراميــة إىل
بلــورة املفهــوم املقصــود مبصطلحــات حديثــة وأخــرى
تراث ّيــة لــي يقيــم الح ّجــة عــى أ ّن الجاحــظ كان س ـ ّباقاً
إىل تنــاول الظاهــرة املعنيــة مقارنـ ًة مــع املحدثــن .ويف
هــذا يقــول متّــى غيديــر يف ســياق حديثــه عــن مفهــوم
( )Terminotiqueومصطلحــه:

ـص اللّغــة العرب ّيــة ،فــإ ّن البحــث يف
«فيــا يخـ ّ
املصطلحيات الحاسوبيّة [ ]terminotiqueال يزال
يف بدايتــه األوىل يُعــاين العجــز عــن النهــوض والقصــور
عن االستفادة من الدينامية املولَّدة ِمن برامج التكوين
يف الرتجمة ،التي أخذت تزد ِهر يف العامل العريب .بيد
أ ّن عالقة الجوار التي تربط الرتجميات واملصطلحيات
متع ـ ِّددة اللّغــاتِ ،
تفسهــا عوامــل تاريخ ّيــة
واضح ـ ٌة ِّ
وسوســيولغويّة .مــن جهــة ،ترجــع الغالبيــة العظمــى مــن
املصطلحــات العربيّــة ،بنســبة معيّنــة ،إىل الرتجمــة
أو (االســترياد) [ .]importationفــأن يتخ ـ ّرج جـ ُّـل
املتخصصــن يف مختلَــف املجــاالت ،ذوي األصــول
ِّ
العرب ّيــةِ ،مــن الجامعــات الغرب ّيــة :الفرنسـ ّية والربيطان ّيــة
ـب عــى هــذا الوضــع .يف
واألمريكيّــة ،ليــس بأم ـ ٍر غريـ ٍ
هــذا الصــدد ،يُع ـ ّد االقــراض اللّغــوي حالي ـاً ـ مــا يف
ذلــك شـ ّ
ـك ـ الظا ِهــرة األكــر لفت ـاً لالن ِتبــاه يف مجــال
التّوليد املصطلحي يف اللّغة العرب ّية .من جهة أخرى،
فــإ ّن مجــاالت العمــل والنشــاط حيــث نشــاهد عــددا ً
هائالً من املنتجات املصطلح ّية ،هي مجاالت منب ِثق ٌة
تُعت َمد فيها شفراتٌ لغويّة مغايِرة من أجل الولوج إليها
الســتقطاب الرصيــد املعــريف الــروري قبــل اجتيازهــا
يف اللّغــة العرب ّيــة .بالنســبة لهــذه الحقــول املعرف ّيــة
الجديدة ،يقوم مش ِك ُل املد ّونة املرجعيّة واالستقالليّة
املصطلح ّيــة [العرب ّيــة] :هــل ميكــن دراســة الوحــدات
املصطلحيّــة العربيّــة مــن دون اإلحالــة إىل مصادرهــا
ررة يف الوا ِقــع أم مم ِكنــة؟».50
األجنب ّيــة ،مهــا تكــن م ـ َّ
وترجــع كــرة اكــراث الباحثــن بالتحـ ّري عــن مصــادر
جديــدة إىل اجتيــاز اللّغــة العرب ّيــة حقبــة ممت ـ ّدة ســاد
فيهــا ضعــف اإلنتــاج الفكــري والعلمــي .لهــذا ال يــزال
معظــم املهت ّمــن بقضا يــا املصطلــح يبحثــون عــن
الكيفيــة التــي تعــود بأقـ ّـل خســارة عــى اللّغــة العرب ّيــة
والفكــر عمومــا ،وهــم يعالجــون ومــن األصــول ،القضيّــة
وكل مــا يتّصــل بهــا
املصطلح ّيــة التــي تشـكّل عصبهــاّ ،
كأساليب نقل املصطلحات العلميّة والتّقنيّة األجنبيّة
جملة كرياال
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إىل اللّغــة العرب ّيــة .فهكــذا يرجــع عــي القاســمي مث ـاً
إىل جــذور املشــكلة املصطلحيّــة ،ويعــزي ال ّنقــص يف
يب،
املصطلحــات العلم ّيــة والتّقن ّيــة يف الوطــن العــر ّ
إىل ثالثــة أســباب رئيس ـيّة أه ّمهــا غيــاب ـ بــل تغييــب ـ
اللّغــة العرب ّيــة عــن الســاحة الثقاف ّيــة بعا ّمــة وعــن اإلنتــاج
بخاصــة .فيصــدر بذلــك عــن التاريــخ قائ ـاً:
العلمــي
ّ
والسيطرة
ين ّ
«أوال :خالل أربعة قرون من الحكم العثام ّ
األورب ّية عىل البالد العرب ّية ،مل تستخدم اللّغة العرب ّية
يف اإلدارة أو التّعليــم ،ففقــدت شــيئا مــن اســتمراريّتها
ومن ّوهــا يف هذيــن املجالــن .ثانيــا :ويف أثنــاء تلــك
الفرتة الطّويلة ،وقبيْل نهضتنا العلميّة التي بدأت يف
الســبعينات ،مل تكــن هنــاك اخرتاعــات أو اكتشــافات،
ّ
يب ،ليك تسبغ
أو أبحاث علميّة رصينة يف الوطن العر ّ
مصطلحــات عرب ّيــة عــى املخرتعــات أو املكتشــفات.
ونحــن نعلــم أ ّن املصطلحــات العلميّــة والتقنيّــة يضعهــا
املخرتعــون واملكتشــفون والعلــاء الباحثــون .ثالثــا :أ ّن
كل يوم
تدفّق املصطلحات العلم ّية والتّقنية الجديدة ّ
الصناع ّيــة ،يجعــل مــن العســر عــى العرب ّيــة
مــن الـ ّدول ّ
بالسعــة الالّزمــة ،إذ تق ـ ّدر هــذه
مجابهتهــا واســتيعابها ّ
املصطلحــات الجديــدة بخمســن مصطلحــا يوميّــا».51

 2.1.2الولوع بالرتادف واإلطناب:

نس ـ ِّجل هنــا تح ُّفظًــا ُمــؤ ّداه أ ّن عبــارة (مرادفــات
مصطلحيّــة) تختلــف؛ والســيام إذا متوقعنــا يف مجــال
املصطلحيات ،عن املرادفات املعجم ّية العادية التي
تناولتهــا فــرو ٌع لســانية مختلفــة مثــل :علــم ال ّداللــة وعلــم
مــن اللّغــة والرتجميــات ،وأســبقهم إىل هــذا املوضــوع
فقــه اللّغــة .ويرجــع ذلــك إىل اختــاف زوايــا التعامــل
مــع ذات القض ّيــة؛ ههنــا وظيفــة النعــت (مصطلحــي)
التمييزيّــة ( ،)Fonction pertinenteفهــو ليــس
فــارغ الداللــة ومل نســتعمله مــن بــاب اإلطنــاب بقــدر مــا
فكّرنــا يف التدقيــق ،إذ قــد نقــع يف تناقـ ٍ
ـض رصيــح ،أل ّن
رب مع ـر ٍ
ِض يع ـرِض علينــا ،فيقــول :كيــف إذ اعتربتــم
َّ
التســميات مرادفــات وص ّنفتموهــا فيهــا والحــال أنّــه
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يوحــي طرحكــم املــو ِدع يف طيــات تحليلكــم أنّكــم ـ وفــق
مــا خلُصــت إليــه الكيفيّــة الثانيــة ذاتهــا ـ متنعونهــا عــن
التناوب عىل املفهوم الواحد (مع تص ّور تلك النســبة
التــي يقـ ّر بهــا حتّــى فريــق املثبتــن لظاهــرة الــرادف يف
اللّغــة)؟ فنع ِّقــب عــى هــذا االعــراض بالقــول :إنّ ــا
عمدنــا إىل اســتعامل املركَّــب (مرادفــات مصطلحيّــة)
يصــا عــى دفــع هــذا اللّبــس الــذي يحـ ّـق
خص ً
حرصـاً م ّنــا ِّ
َ
يسأل عن مصريه يف كنف الجمل املتعا ِقبة
لغرينا أن
نصنــا وكــذا انعكاســاته عــى املفهــوم وعــى
يف فقــرات ّ
القــارئ أيضً ــا.
فيمكــن نفــي الــرادف وإيعــاز القضيّــة إىل تن ـ ّوع
مصطلحـ ّـي ـ مــن جهــة ـ لصعوبــات تحــول دون التوحيــد،
ـب آخــر لتعيــن فــروقٍ يف الــدالالت .ولكــن
ومــن جانـ ٍ
مــن الطبيعــي أن يكــون هنــاك تـ ٌ
ـرادف إذا كان العلــم
يقــوم عــى مصطلحــات قدميــة وأخــرى جديــدة :آنــذاك
تُس ـ َّمي الظّا ِهــرة الـ ّـرادف املصطلحــي .عــاو ًة عــى
ذلــك فقــد كان القدمــاء يتعاملــون مــع هــذه الظاهــرة
بشــكلٍ يوحــي بأنّهــم قــد وعــوا وجودهــا ،وذلــك كــا
اعتاد ابن هشام األنصاري ذكر املصطلح ال ّنحوي وما
يرادفــه فيقــول عــى ســبيل املثــال« :املض َمــر ويس ـ ّمى
الضّ مــر أيضــا ويس ـ ِّميه الكوفيــون الكنايــة واملكنــي».52
ويقــول يف التّمييــز« :وهــو والتّفســر والتّبيــن ألفــاظ
مرتادفــة لغــة واصطالحــا» .53كأنّــه يقصــد إفــادة مــن يقــرأ
يف كتب غريه ممن يستعملون هذه املرتادفات عىل
فهــم املــراد منهــا .بيــد أ ّن أصواتـاً قــد ارتفعــت تســتهجِن
اإلكثــار ِمــن املرتادفــات وتزايدهــا .هــو اســتنكا ٌر يتعلّــق
ـكل حــاالت اإلكثــار هــذا ســواء عــى مســتوى امللفــوظ
بـ ِّ
الواحد أو من ملفوظ إىل آخر لنفس الكاتب .بل حتى
مــن كاتــب إىل آخــر ينتميــان إىل نفــس البلــد عــى نحــو
ما نجد يف الجزائر مثالً ،أو أكرث من هذا :بني املرشق
واملغــرب العربيّــن .ولهــذا ترانــا هنــا نــرع أ ّوال يف
تحديــد ثالثــة أمــو ٍر مركزيّــة مصحوبــة مبظهرهــا التســمويّة
الجليّــة ،ومتييــز بعضهــا عــن بعــض ،مــع اإلشــارة إىل

العالقــات التــي تربــط بينهــا ،وهــي أمــو ٌر ميكــن التعامــل
معهــا مبختلــف الكيفيــات الكائنــة واملم ِكنــة:
•إ ّمــا عــى أســاس أنّهــا مفاهيــم متم ِّيــزة يف واقــع
ِ
متداخلــة :فيكفــي حينهــا رس ـ ُم حــدود
األمــر لكنهــا
ـن مــن
ّ
كل مفهــوم إىل أن يتم ّيــز عــن غــره ،ث ـ ّم التبـ ّ
مجــال االحتــواء والتداخــل ،والعمــل عــى التعــارف
مــن خاللــه باعتبــاره إحــدى قنــوات االتصــال بــن
تلــك املفاهيــم املنف ـرِدة.
•أو بإحاللها ـ يف آخر املطاف بع َد ٍ
محل
أخذ ور ٍّد ـ َّ
مرادفـ ٍ
ـات مصطلح ّيــة :أي أنّهــا ال تــزال تـ ّ
ـدل عــى
ِ
ِ
وواحـ ٍـد فحســب ،مــع املالحظــة
ذات املفهــومِ
كل مــا يف األمــر أنّهــا مل تكـ ّـف عــن الخلخلــة
أ ّن َّ
وااللتبــاس يف تسـ ٍ
ـميات متكاثــر ٍة ناجمـ ٍة عــن تــداول
مب ِ
بتد ئهــم و ُمتضلِّ ِعهــم عــى أطوارهــا
الباحثــن ُ
ِ
وجهات
الغريبة وعىل انفراد أو عن اختالفات يف
نظـ ٍر قامئـ ٍة بينهــم أثنــاء التعريــف بهــا والخــوض يف
كل؛
قضاياهــا ،وذلــك ورغــم االتّصــال القليــل عــى ٍّ
ـن إىل االحتفــاظ بأحاديّــة
ف ُيع َمــد يف كلتــا الحالتـ ْ
املفهــوم ،مــع اإلقــرار بأمــر الوا ِقــع أمــا َم تع ّدديّــة
ـاش الــذي ال مينعــه را ِد ٌع
التســمية ،ويُنقــل النقـ ُ
ـ حــن هــذه الحالــة ،وكلّــا اقتــى األمــر ذلــك،
كــا تجدنــا نعمــل بــه يف هــذا الســياق ـ مــن رقعــة
ِ
ملنطق هذه
وسط التسم ّية ويُخضَ ع
املفهوم إىل َ
األخــرة وقوا ِعــد لعبتهــا.

 3.1.2غياب التّنسيق:

إذا كان التّنظــر يف مجــال املصطلح ّيــات العرب ّيــة
ِ
يعــاين قصــورا ً
كاســحاً ،فــإ ّن اإلنجــازات التطبيقيّــة
املسـ ّجلة يف امليــدان نفســه تشــكو مــن التّشـتّت نظــرا ً
لغ ّيــاب التّنســيق يف غالــب األحيــان .مــع العلــم أنّــه ـ
كــا يُ ِ
الحــظ عــي القاســمي« :يف عــام  1969أناطــت
جامعــة ال ـ ّدول العرب ّيــة مه ّمــة تنســيق املصطلحــات
يب مبكتــب تنســيق التّعريــب بال ّربــاط،
يف الوطــن العــر ّ
الّــذي شـ ّجع األبحــاث اللّغويّــة واملعجم ّيــة وال ّدراســات

املتعلّقــة مبشــكالت املصطلحــات العلم ّيــة والتّقن ّيــة
باللّغة العربيّة ،ونرش عددا غفريا منها مبجلّة الحولية)
يب( .كام نظّم املكتب ندوات ومؤمترات
اللّســان العر ّ
للتّعريب حسب خطّة هادفة الستكامل املصطلحات
العرب ّيــة يف العلــوم والتّكنولوجيــا وتوحدهــا .وعقــد
املكتــب نــدوة توحيــد منهجيّــات وضــع املصطلــح
العلمـ ّـي يف ال ّربــاط يف الفــرة مــا بــن الثامــن عــر
والعرشيــن مــن شــهر شــباط)فرباير( .54»1980وإن كان
التنســيق يف الوا ِقــع مفهوم ـاً إشــكالياً يف ح ـ ِّد ذاتــه.
أل ّن كالًّ ي ّدعيــه لكــن بــدون التق ـ ّدم بوصــف وســائله أو
تطبيقــه عــى أرض الوا ِقــع .وغالب ـاً مــا يُســتع َمل عــى
نحــو ملتبــس أو غــر صحيــح إن عــى املســتوى النظــري
أو عىل املســتوى التطبيقي .فإذا لزم علينا أن نح ِّدده
فيجــب الرجــوع أ ّوالً إىل الهيئــة الوص ّيــة أو الفــرد الــذي
يتــوالّه وكــذا إىل الفئــات التــي يت ـ ّم التنســيق بينهــا.

 2.2نتائج التعدّ د ّية املصطلح ّية:

مي ِكن التمييز نتيجتني أساس ّيتني ،هام:
•التقوقع يف معالجة اإلشكال املصطلحي
•التباس املفاهيم اللِّسان ّية

 1.2.2التقوقع يف معالجة اإلشكال املصطلحي:

لقــد ســبق ملح ّمــد رشــاد الحمــزاوي 55أن نبَّــه إىل
ح ـ َدث حلــو ِل املصطلحــات يف مجــال اللِّســانيات
ِ
الباحثــن
يل وتح ّولِهــا عائق ـاً معتـ َـرا ً أمــا َم
بشــكلٍ إشــكا ٍّ
التخصــص يف هــذا العلــم
الذيــن أخــذوا يُقدمــون عــى
ّ
ِ
الناشــئ ا لــذي غــدا يتّ ِ
شــح بالغمــوض نتيج ـ َة ذ لــك
56
اإلشــكال املصطلحــي الــذي أملّ بــه  .أي أصبحــت
املصطلحــات التــي يُــراد النفــاذ مــن فتحاتهــا إىل عــامل
اللِّســانيات ،مشــكالً قائــم ال ـذّات عوض ـاً عــن أن تكــون
ســندا ً مســاعدا ً يُدنيهــم ِمــن علــمٍ يع ـ ّد دخي ـاً عليهــم.
َ
الخاصة
فبدل أن تعتني اللِّسانيات مبش ِكالتها البحثيّة
ّ
صــار عملُهــا مركَّــزا ً كذلــك ـ إن مل نقــل أساس ـاً ـ عــى
ضبط املد ّونة التي تس ِّجل ما يُتبا َدل ِمن أشكال النقد
جملة كرياال
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بني الباحثني حول االستعامالت املصطلح ّية التي تَرِد
يف نصــوص لســانيّة ال تنفـ ّ
ـك تُــذاع هنــا وهنــاك ،م ـ ّر ًة
كرضيبــة رواجهــا الرسيــع وم ـ ّر ٍ
ات عــى إثــر مــا يُحالِفهــا
ٍ
ـتميت يتــوالّه أصحابُهــا .ويتفاقــم اإلشـ ُ
ـكال
مــن دفــا ٍع مسـ
ّغوي
ويزداد خطور ًة حسب إحدى نتائج تحليل هذا الل ّ
(املعجمي واملجمعي) القائلة باستحالة إنكار الوا ِقع
أي اتفــاق عــريب ـ ولــو نســبياً ـ حــول
املتمثِّــل يف غيــاب ِّ
املصطلحــات اللِّســانية املتداولــة حاليـاً يف الكتابــات
اللســانية العربيــة.
ولكــن عــى الرغــم مـ ّـا يتمتّــع بــه هــذا التحقيــق مــن
ِ
الباحثــن
وجاهــة فإنّــه ينبــئ بــدورِه مبــا اعتــاده جمهــور
اللِّســانيني مــن اإللقــاء بالالّمئــة يف جميــع مش ـ ِكالتهم
املصطلحيّــة عــى نقــص التوحيــد املصطلحــي إىل
ـجل الشــكوى عنوان ـاً فضفاض ـاً ثقي ـاً ،وال
أن غــدا سـ ّ
ندعــو هنــا عــى إســقاطها مــن الحســاب .فــإن كان
ـض الباحثــن يُر ِجعــون ذ لــك الحلــول اإلشــكايل
بعـ ُ
للمصطلــح يف مجــال اللِّســانيات إىل صعوبــة تخليــص
(التاث ّيــة)،57
املصطلــح اللِّســاين مــن ســوابقه التاريخ ّيــة ّ
جحــون العنايــة باملصطلــح بحثًــا
فقــد أصبــح آخــرون ير ِّ
مرشو ًعــا وبابًــا مطروقًــا يُد َخــل مــن خاللــه إىل قضايــا
ِ
الكاشـ َـف
مختلفــة ومتن ِّوعــة تن ّو ًعــا أصبــح املصطلـ ُـح فيــه
الولوج عربه إىل مسائل
واملح ِّدد األساس ،كام يتج ّدد
ُ
ُحســم بع ـ ُد .هــذا مــا أوحــى بــه عــزت مح ّمــد جــاد
مل ت َ
ـارات ِ
ـص آخــر ،وأمــى بعبـ ٍ
واضحــة تقــول يف شــأن
يف نـ ٍّ
يب كســبب مــن أســباب تعزيــز
املصطلــح ال ّنقــدي األد ّ
الروابــط بــن األدب والفلســفة« :لينشــط املصطلــح
التواصــل يف اتّــكاء األدب
نشــاطًا رشع ًّيــا مؤكِّـ ًدا حقيقــة
ُ
عــى الفلســفة».58
فنشــاط املصطلــح حســب هــذا املقتبــس ال
يزيــد عــى إصــدار بيــانٍ توثيقـ ٍّـي يشــهد عــى حقيقــة
التقــاء األدب بالفلســفة ـ وهــي مه ّمــة عظيمــة الخطــر
يف مجــال التوثيــق ـ وينط ِبــق الحكــم ذاتُــه عــى لقــاء
اللّســانيات والفلســفة ،وهــو مــا مثّلنــا عليــه يف بحثنــا
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هذا مبصطلح التحصيل (التحيني والتكمني) أمنوذجاً
لواقــع تبــادل التأثــر والتأثــر بــن املجالــن .هنــا وجــه
توظيــف املصطلحيــن ملــا يُحتــذى بــه مــن درس نظريّــة
ِ
املع ِرفــة الــذي ينبغــي أن يكــون لصيق ـاً
بدرســهم.

 2.2.2التباس املفاهيم اللِّسان ّية:

يرت ِبــط التبــاس املفاهيــم اللِّســان ّية باختــاف
املصــادر التــي يســتقي منهــا اللِّســانيون مصطلحيّــة
علم\هــم ـ وهــي التــي ش ـخّصناها أعــاه .والحــال إ ّن
ِ
معضلــة أخــرى هــي تنـ ّوع
هــذا االختــاف يتض َّمــن بــدوره
املصطلحيّة التي تُوظِّفها اللِّسانيات وهي موزَّعة عىل
ٍ
أمناط أساسـ ّية ـ حســب التقســيم الذي أدلت به
ثالثة
مــاري نويــل غــاري بريــورMarie-Noëlle Gary-( 59
كل قسم منه يتس ّبب
 )Prieurـ وما يعنينا منه هو أ ّن ّ
يف التبــاس املفاهيــم اللِّســانيّة:
املصطلحــات املســتح َدثة (املولَّــدة) عــى غــرار
مصطلحــات :الفونيــم واأللوفــون واملورفيــم واملونيــم
واللكســيم..الخ ،املوضو عــة لتعيــن موضو عــات
ـص
صيغــت داخــل نظريّــة محـ َّددة ِمــن املتوقَّــع أن تختـ ّ
بإجــاع اللِّســان ِّيني امل ُصطلِحــن عليهــا ،لكــن مل متت ِنــع
عــن االختــاف هــي األخــرى.
مصطلحــات مؤلَّفــة مــن كلــات اللّغــة العاديــة،
مــا يــؤ ّدي إىل االشــراك اللّفظــي وهــو مصــدر التبــاس
املفاهيــم.
مصطلحــات تعــود يف األصــل إىل املعجــم
التقليــدي للنحــو ،تُســتع َمل مبعانيهــا أحيانـاً أو مبعــانٍ
مع َّدلــة أحيان ـاً أخــرى ،وذلــك لوصــف لغــة مع ّينــة مــا
ـكل لغ ـ ٍة نح ُوهــا وعل ـ ُم نح ِوهــا .60وإذا تعلّــق األمــر
دام لـ ِّ
رتضــة مــن لغـ ٍ
مبصطلحـ ٍ
ـات ذات أصــو ٍل التين ّيــة
ـات ُمق َ
ا ســتع ِملت لوصــف قوا عــد نحو يّــة للغـ ٍ
ـات أجنب ّيــة
يــؤ ّدي حت ـاً إىل االســتعانة ـ يف نقلهــا إىل العربيّــة ـ
بالكلــات األصليــة إذا تعـ ّذ َرت آليــة الرتجمــة .لكــن ملـّـا
كان االشــراك يف أصــول الكلــات يعنــي القرابــة بــن
لغاتهــا ،فهــذا االقــراض ال يســتقيم مــع وضــع العرب ّيــة.

ِ
ـن فرا نــك نو فــو وبيــر لور يــس
بيــد أ ّن
الباحثـ ْ
يعتــران أ ّن لجــوء اللِّســانيني ِمــرارا ً إىل مــا يدعونــه النحــو
التقليــدي ،أو الــراث النحــوي أو ســنن الــدرس النحــوي
ـ إمــا بدافــع اإلعجــاب أو ،بالعكــس مــن ذلــك ،رميـاً إىل
فضــح هشاشــته ـ إنّ ــا يـ ّ
ـدل عــى أزمـ ٍة داخل ّيــة يف العلــم
الجديــد (أزمــة التبعيّــة أو أزمــة الغــرور) كثــرا ً مــا عـ ّـر عنهــا
حتى رواد اللِّسانيات ،لكن ليس للدواعي نفسها التي
نوحــي بهــا هنــا :61إ ّمــا ألنّــه ال يســتطيع أن يطــر بجناحيــه
فيتحـ ّرر ،إمــا ألنّــه يقـ ّر بســامة األصــول بــل امتــداد أصولــه
ج يصعــب نوع ـاً مــا إثبــات
إىل هــذه األخــرة يف متــاز ٍ
براءتــه .هــذا ،وإن يســتدعي األمــر األخــر التأ ّمــل يف
إعادة االعتبار له ويف ِّند املحاوالت الحديثة الرامية إىل
تجريده من هالة التقديس ،يؤ ّدي حتامً إىل تأخّر عجلة
تق ّدمــه .وذلــك مبــا يقتضيــه مــن املعالجــات املصطل ّيــة
ـتل بوســاطتها املوضــوع لكنــه ـ كــا رأينــا يف
التــي يسـ ّ
املطلــب الســابق ـ يو ِقــع يف التعدديّــة املصطلح ّيــة.
ث ـ ّم إ ّن الع َمــل يف كنــف هــذه الســنن (النحويّــة)
مل يتوقّــف أبــدا ً وال تــزال جـ ُّـل موضوعاتــه تُســتأنَف كلّــا
استشــعر الدارســون رضورة مــا .إذ شــهد ذلــك العمــل
حراكاً باملوازاة مع الدرس اللِّساين مبفهومه الحدايث،
ومل يتم َّكــن هــذا األخــر ِمــن إزاحــة تلــك الســنن عــن
طريقهــا تحــت أعــذا ٍر مختلِفــة ،كأن يُقــال إ ّن الزمــان قــد
واملؤسســات املدرس ـ ّية مــن الجامعــات
عفــا عليهــا.
ّ

واملعاهــد واملــدارس مل تنتــه عــن تأطــر املتعلِّمــن
تأطــرا ً نحوي ـاً َمتين ـاً .كــا أنّــك ال ت ِجــد تحلي ـاً منكبّ ـاً
عــى تشــخيص املعضــات املصطلح ّيــة وال يلت ِفــت
إىل اســتفزاز قــدرات اللّغــة ،بــل وال يــزاوِل املراوحــة بــن
القطبــن املتّ ِ
صلــن (الوضــع واالسـ ِتعامل) .وقــد أث ِقــل
كا ِهــل اللغــة التــي قامــت فيــا مــى بعمليّــة املراوحــة
هــذه ،حتــى ظهــرت مصطلحــات املصطلحــات كأن
تُوضَ ــع مبــارش ًة بعــد مرحلــة الجمــع اللّغــوي تســميات،
يف طريقهــا إىل تصفيــة مو ِقــع الوصــف النحــوي ،مــن
قبــل االنتقــال مــن الوضــع األ ّول إىل الوضــع الثــاين.

خامتة

ونتســاءل يف خالصــة هــذا املقــال ومــع هــذا الوضــع
اللِّســاين (املصطلحــي) العــريب املع َّقــد وا لــذي
أسهمت النزعة الفرديّة يف تأ ِزميِه :ما دام ِمن املم ِكن
أن يختلف تشــكيل املفهوم انطباعاً أو تص ّورا ً شــخصيّاً
باختــاف األفــراد أنفســهم واختــاف خرباتهــم فيــه ـ مــن
هنا ما يُتح ّرى ِمن رضورة االتفاق حول املصطلح ،فام
هــو حــال ذلــك املفهــوم عندمــا تتع ـ ّدد املصطلحــات
لكل ِ
ربراتُه؟ وال َّ
شك أ ّن النتيجة ستكون
ويكون ِّ
واضعٍ ُم ِّ
التبــاس املفاهيــم املصطلح ّيــة .و ِمــن أجــل معالجــة
هــذه الوضعيّــة املركَّبــة ،نقــرح إدرا َجهــا يف هـ ّم التوقّع.

الهوامش
1

حافيــظ إســاعييل علــوي ووليــد أحمــد العنــايت ،أســئلة اللّغــة
أســئلة اللِّســانيات ،الــدار العربيّــة للعلــوم نـ ِ
ـاشون (بــروت) ـ

املصطلح اللِّساين كاملصطلح النحوي واملصطلح الصويت؛
ـوي وتفكــر ال ّنحــاة ال َعــرب،
يُنظَــر :توفيــق قريــرة ،املصطلــح ال ّنحـ ّ
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.2003

ط ،1.سلســلة لســانيات ،دار محمــد عــي ،منوبــة ـ تونــس،

دار األمــان (الربــاط) ـ منشــورات االختــاف (الجزائــر)،2009 ،

2

توفيــق قريــر ،ظا ِهــرة التكريــر يف العرب ّيــة :رؤيــة ِعرفان ّيــة ،مجلــة

4

3

مــع ال ِعلــم أ ّن الـدّارِس امل َعنــي يُعـ ّد مــن املجتهِديــن يف مجــال
املصطلحيات ،إذ أنجز أكرث ِمن دراسة حول ما يدور يف فلك

ألفة يوسف ،املساجلة بني فقه اللّغة واللّسانيات عند بعض
ِ
املعاصين ،تونس ،1997 :دار سحر للنرش،
اللّغويني العرب

5

عبد الرحمن الحاج صالح ،مدخل إىل علم اللّسان الحديث

حوليــات الجامعــة التونس ـ ّية ،ع( ،49.ص 137ـ  ،)181ص.137

ص.13

جملة كرياال
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( :)1تحليــل ونقــد ألَهـ ِّم َمفاهيمــه ونتائجــه ،اللّســانيّات ،م،1.

والصوتيّــة ،الجزائــر،1971 ،
ع ،1.معهــد العلــوم اللّســانيّة
ّ

18 Nacira Taibi, Vers un système d’analyse morpho-syntaxique de la langue arabe tolérant les fautes,
AL-LISĀNIYYĀT, n° 08, (p.35-49), p.37.

والســيام متطلّبــات العمــل الجا ِمعـ ّـي أثنــاء تكفّلنــا بتدريــس

وجــر العالمــة ،الجزائــر ،2005 :منشــورات االختــاف ،ص 22ـ

بالتمييــز بينهــا مــن حيــث املوضــوع واملنهــج والهــدف إذا

tique & philosophie du langage, Trad. Meyriem

7

عبــد الرحــان الحــاج صالــح ،الفــوارِق القامئــة بــن فقــه اللّغــة

األول والثاين املقتبسني حرفيا عن :الفارايب ،إحصاء العلوم،

8

محمد العيايش صاري ،املصطلح اللساين العريب الحديث

 20أحمــد يوســف ،ال ـدّالالت املفتوحــة :مقاربــة ســيميائ ّية يف

(شــجون الخطــاب التعليمــي) ،جمعيّــة اللّهجــات والــراث

ص .09ونقــل ذلــك عــن :القــايض عبــد الجبــار ،املغنــي يف

(ص 28ـ  ،)56ص.31

ص.105

6

ص.30

كل مدخل إليهام
وحديتْ اللّسانيات وفقه اللّغة إذ نعمد يف ِّ
كل منهــا أو أحدهــا.
أخذنــا بعلم ّيــة ٍّ

 .233نقــل مــا يتعلّــق بأرســطو عــنUmberto Eco, Sémio� :

 .Bouzaher, Ed. PUF, Paris, 1988, p.10ونقل القول

ميــا وحديثًــا ،ضمــن بحــوثٌ
وعلــم اللّغــة وعلــم اللّســان قد ً
و ِدراساتٌ يف اللّسانيات ال َعرب ّية ،ج ،1.موفم لل ّنرش ،الجزائر،
( ،2007ص 22ـ  ،)41ص.22

األســد ،ســوريا ،ص.16

مــن التأســيس إىل التدريــس ،مجلّــة الخطــاب الثّقــايف ،ع03.

فلســفة العالمــة ،الجزا ئــر ،2005 :منشــورات االختــاف،

الشــعبي ،جامعــة امللــك ســعود ،الريــاض ،خريــف ،2008

9

ِ
ِ
املنطــق الســيميايئ
الواصفــة:
 19أحمــد يوســف ،الســيميائيات

السالم املسدّي ،قاموس اللّسان ّيات ،ص 55ـ .69
عبد ّ

 10املرجع نفسه ،ص.58

 11ألفة يوسف ،املساجلة بني فقه اللّغة واللّسانيات عند بعض
ِ
املعاصيــن ،ص.08
اللّغويــن العــرب
 12عبد الرحامن الحاج صالحَ ،مدخَل إىل ِعلم اللِّسان الحديث:
البــاب الثَّــاين يف امل َذاهــب وال َّنظ ِريَّــات اللِّســانِ َّية الحديثــة،
(ص 07ـ  ،)36ص .08وينظَــر أيضً ــا :أحمــد مختــار عمــر،
محــارضات يف علــم اللّغــة الحديــث ،عــامل الكتــب ،القاهــرة،

 ،1995ص.33

13 W. Mustafa el Hadi, Terminologie et accès à l’information, Ed. Lavoisier, Paris, 2006.

 14ر .ﻫ .روبنز ،موجز تاريخ ِعلم اللّغة (يف الغَرب) ،ترجمة أح َمد
َع ـ َوض ،الكويــت :نوفمــر  ،1997املج ِلــس الوطنـ ّـي للثقافــة
والفنــون واآلداب ،ص.324

 15نحيل القارئ إىل آفة املعاينة ال التوقّع ،وهي إحدى السامت
األخــرى للــدرس املصطلحــي العــريب؛ يُنظَــر املدخــل 3 :نزعــة
معاينــة الوا ِقــع وإهــال التوقّــع.
حســن ،اللّغــة وال ّنحــو بــن القديــم والحديــث ،ط،2.
 16عبــاس َ
القاهــرة( :د .ت) ،دار املعــارف مبــر ،ص 05ـ .10

 17حافيــظ اإلســاعييل العلــوي ،حــوار اللّغــة :مــع عبــد القــادر
الفــايس الفهــري ،الربــاط ،2007 :منشــورات زاويــة.
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ص .13والثالــث عــن :القــايض رساج الديــن األرمــوي ،مطالــع

األنــوار واملنطــق مــع رشحــه لوامــع األرسار ،مخطــوط مبكتبــة

أبواب التوحيد والعدل ،ج ،7.القاهرة :وزارة الثقافة واإلرشاد،

 21منقــور عبــد الجليــل ،علــم الداللــة :أصولــه ومباحثــه يف الــراث
العــريب ،دمشــق ،2001 :منشــورات اتّحــاد الكتــاب العــرب،

ص.09

الشق ،الدّار البيضاء
 22عمر أوكَان ،اللّغة والخطاب ،دار أفريقيا ّ
ـ بــروت ،2001 ،ص.57

 23مصطفــى غلفــان ،اللِّســانيات يف الثّقافــة العرب ّيــة الحديثــة،
ص 152ـ  .153نقــل قــول املنصــف عاشــور عــن مقــا ٍل لــه:
يب،
املعــاين النحويــة يف اللســانيات العرب ّيــة ،املو ِقــف األد ّ
ع 135ـ  ،136دمشــق ،1982 :اتحــاد كتّــاب العــرب .والقــول

الثــاين عــن :جعفــر دك البــاب ،مدخــل للســانيات العامــة
يب ،ع 135ـ .136
والعرب ّيــة ،املو ِقــف األد ّ

املؤسســات العلميّــة العربيّــة ووضــع املصطلــح
 24صالــح بلعبــد،
ّ
يب ،مجلّة اللّغة واألدب ،ع ،5معهد اللّغة العربيّة
العلمي العر ّ
ّ
وآدابهــا :جامعــة الجزائــر ،1994 ،ص .236نقــا عــن :املجمــع
يب ،مجلّــة املجمــع ،م ،38ســوريا( ،د.ت) ،ص8
العلمـ ّـي العــر ّ

 25صالــح الكشــو ،مدخــل يف اللســانيات ،تونــس ،1985 ،الــدار
العربيــة للكتــاب ،ص.05

 26جــان كانتينــو ،دروس يف علــم أصــوات العرب ّيــة ،ترجمــه مــن
الفرنس ّية إىل العرب ّية صالح القرمادي ،تونس ،1966 :الجامعة
التّونسـ ّية .ونشــر إىل أنّــه مل يرتجــم الكتــاب كلّــه ،إذ مل يض ِّمــن

ترجمتــه للفصــل املتعلّــق بالفونولوجيــا (.)Phonologie

 27إبراهيــم أنيــس ،األصــوات اللّغويّــة ،ط ،4.القاهــرة ،1961 ،دار

 42أحمد مختار عمر ،علم الدّاللة ،ط ،5.عامل الكتب ،القاهرة،

التجمــة (دروس يف علــم أصــوات
 28صالــح القرمــادي ،مق ّدمــة ّ

43 F. R. Palmer, Semantics, 2d ed. Cambridge, Australia
– Great Britain, 1981, p.51.

ال ّنهضــة مبــر.

العرب ّيــة ،)..ص.07
 29املرجع نفسه ،ص.08

 30جــورج مونــان ،ترجمــة الطّيــب الب ّكــوش ،منشــورات الجديــد،
تونــس ،1981 ،ص.12

 31محمــد رشــاد الحمــزاوي ،ص ،114املدخــل .636 :نقلــه عــن:
التجمــة ،ص.134
القرمــادي ،مق ّدمــة ّ

 32عبــد الســام املس ـدّي ،قامــوس اللّســان ّيات ،عــريب فرنــي.
فرنــي عــريب .مــع مق ّدمــة يف علــم املصطلــح ،الـدّار العرب ّيــة
للكتــاب ،تونــس ،1984 ،ص.195

 33يُنظَــر :عبــد الرحمــن الحــاج صالــح ،مــروع الذخــرة اللغويّــة
العربيّــة ـ مبل َّخــص وظا ئــف الذ خــرة وفوائد هــا وقــرارات

وتوصيــات اللجنــة التأسيسـيّة ملــروع الذخــرة ،ضمــن بحوثٌ
و ِدراساتٌ يف اللّسانيات ال َعربيّة ،ج ،1.الجزائر ،2007 :موفم
لل ّنــر( ،ص 395.ـ .)422

34 J.-C. Baudet, Éditologie et sociolinguistique, Revue
Cahiers de linguistique social, n° 18 (Terminologie
& sociolinguistique), n° 18, Ed. URA-CNRS (1164),
Rouen, 1991, (p.81-99), p.81.

 ،1998ص.16

الصبور شاهني ،يف علم اللُّغة العام ،ص 33ـ .34
َ 44عبد ّ
جــز تاريــخ ِعلــم اللُّغــة ،كــا قــام محمــد زيــاد كبــة
 45ر .ﻫ .روبنــز ،مو َ
برتجمــة كتــاب اللِّســاين الربيطــاين Geoffrey Sampson
(جفــري سامبســون) وعنوانــهSchools of Linguistics: :
؛Competition and Evaluationوكذ لــكB. :
Malmberg, Histoire de la linguistique.

46 Y. Gentilhomme, Interférences de vocabulaire entre
deux sciences, linguistique et mathématique, Revue
Langue française, vol.17, (p.44-58), p.44-45.

ـوي :آثارهــا
 47أحمــد مختــار عمــر ،التّعدّديّــة يف املصطلــح اللّغـ ّ
ووســائل القضــاء عليهــا،

– 48 A. G. Mattar, La traduction pratique : Français
Arabe ; Arabe – Français, 3e éd. Dar El-Machreq,
Beyrouth, 1978, p.09.

 49عبــد الفتــاح املــري ،العــرب واللّســانيات( ،ص 15ـ ،)25
ص 20ـ .21

50 M. Guidère, La traduction arabe : méthodes et applications, Ed. Ellipses, Coll. De la traduction à la
traductique, Paris, 2005, p.82-83.

 35حافيــظ اإلســاعييل العلــوي ،اللســانيات يف الثقافــة العربيــة

يب ،مجلة
 51عيل القاسمي ،مشكالت التّعريب يف الوطن العر ّ

 36محمد العيايش صاري ،املصطلح اللساين العريب الحديث

 52ابــن هشــام األنصــاري ،رشح شــذور ال ّذهــب ،تحقيــق الشّ ــيخ

وإشــكاالت التل ِّقــي،

مــن التأســيس إىل التدريــس ،مجلّــة الخطــاب الثّقــايف ،ع03.

الفيصــل ،ع ،32ال ّريــاض ،جانفــي  ،1980ص 15ـ .16

محمــد محيــى الديــن عبــد الحميــد ،ط ،1978 ،15.ص.177

 53املرجع نفسه ،ص.314

(شــجون الخطــاب التعليمــي) ،جمع ّيــة اللّهجــات والــراث
الشــعبي ،جامعــة امللــك ســعود ،الريــاض ،خريــف ،2008

 54عــي القاســمي ،مقدمــة يف علــم املصطلــح ،ط ،2.مكتبــة

 37حافيــظ إســاعييل علــوي ووليــد أحمــد العنــايت ،أســئلة اللّغــة

ين ،
 55بــرزت اهتام مــات هــذا البا حــث باملصطلــح اللّســا ّ

(ص 28.ـ  )56ص.31

أســئلة اللِّســانيات ،ص.254

 38محمــود فهمــي حجــازي ،علــم اللغــة بــن الــراث واملناهــج
الحديثــة ،القا هــرة ،1970 :ص.22

 39محمــود فهمــي حجــازي ،مدخــل إىل علــم اللّغــة ،دار قبــاء
للطّبا عــة وال ّنــر والتّوز يــع ،القا ِهــرة( 1998 ،ط .مز يــدة
ومنقحــة) ،ص .03

 40املرجع نفسه ،ص.159

41 F. Neveu, Lexique des notions linguistiques, 2e éd.
Armand Colin, Paris, 2000, p.03.

النهضــة املرصيــة ،القاهــرة ،1987 ،ص 25ـ .26

وبشــكل مثــر لالنتبــاه ،ضمــن عملــه املعجمـ ّـي املصطلحـ ّـي
املصطلحــات اللّغو يّــة الحديثــة يف اللّغــة العربيّــة؛ يُنظَــر:
مح ّمــد رشــاد الحمــزاوي ،املصطلحــات اللّغويّــة الحديثــة يف

اللّغــة العربيّــة ،وهــذا املؤلَّــف ـ كــا يقــول عنــه صاحبــه ـ دراســة

منهجيّــة وتوحيديّــة ،مســتم ّد مــن الكتــب العربيّــة املعتمــدة

واملخصصــة للّســانيّات باللّغــة العربيّــة ،ولســعيها املتميّــز
فيــه
ّ
يف تطبيــق اللّســانيّات عــى العربيّــة ،ونجدهــا مثبتــة يف قامئــة
التتيــب التّاريخـ ّـي لظهورهــا.
املصــادر مص ّنفــة بحســب ّ

 56مح ّمد رشاد الحمزاوي ،مشاكل وضع املصطلحات اللغوية،

جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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يب ،م ،18.ج ،1.ص.75
مجلة اللّسان العر ّ

 57وإن كانــت هــذه الغايــة شــبه مســتحيلة كــا أ ّن الذيــن أشــبعوا
ٍ
ـقاطات تراث ّيــة قــد وقعــوا يف أباطيــل
املصطلــح اللِّســاين بإسـ
اال ّدعــاء.

يب ،الهيئــة املرصيّــة
 58عــزت مح ّمــد جــاد ،نظريّــة املصطلــح األد ّ
العا ّمــة للكتــاب ،القا ِهــرة ،2002 ،ص.36

59 M.-N. Gary-Prieur, Les termes clés de la linguistique,
Coll. MEMO (n° 123), Ed. Seuil, Paris, 1999, p.03.
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ِ
الواســع أو نظر يّــة اللّغــة مبفهــوم نــوام
 60النحــو مبفهو مــه
شتشومســي كــا يفN. Chomsky, Structures :
syntaxiques, Structures syntaxiques, Trad. de

l’ang. par Michel Brandeau, Coll. Essais, Ed.
Seuil, Paris, 1979 [1969 & 1957], p.21.

61 F. Neveu & P. Lauwres, La notion de « tradition
grammaticale » et son usage en linguistique française,
(p.38-52).
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امللخص
ال غرو أن املعاجم املخترصة تقرب املعاجم اللغوية الكبرية من املتعلمني ،ال سيام يف هذا الزمن الذي أهملت
فيــه تلــك املعاجــم مــن قبــل املتعلمــن ،واقتــروا يف بحوثهــم وتعلمهــم عــى املعاجــم الحديثــة والتــي معظمهــا
تجاريــة وال متــت بصلــة للمعاجــم التعليميــة ألبتــة ،إال القليــل النــادر.
والقامــوس املختــر لخليــل توفيــق مــوىس واحــد مــن املعاجــم املختــرة ،وقــد اعتنــى صانعــه باختصــار القامــوس
املحيــط للفريوزآبــادي ،وفــق ضوابــط وقواعــد علميــة محكمــة ،ليقــرب القامــوس املحيــط مــن املتعلــم يف صيغــة
جديــدة وســهلة.
الكلامت املفتاحية :القاموس املخترص ـ ـ القاموس املحيط ـ ـ ضوابط االختصار.

مقدمة:

إن القا مــوس املحيــط هــو مختــر ملعجــم كبــر
صنعــه الفريوزآبــادي بعنــوان“ :الالمــع امل ُ ْعلِــم ال ُعجــاب
الجامــع بــن املحكــم والعبــاب” ،اســتقىص صانــع هــذا
املعجــم مــادة لغويــة كبــرة ،بحيــث دمــج فيــه معجمــن
كبرييــن :األول البــن ســيدة والثــاين :للصاغــاين يقــول
الفريوزآبادي...”:خمنته يف ستني سفرا يعجز تحصيله
الطــاب ،وســئلت تقد يــم كتــاب وجيــز عــى ذ لــك
النظــام ،وعمــل مفــرغ يف قالــب اإليجــاز واإلحــكام...
وألفــت هــذا الكتــاب محــذوف الشــواهد ،مطــروح
الزوائد...ولخصت كل ثالثني سفرا يف سفر ،وضمنته
خالصة ما يف العباب واملحكم ...وأسميته القاموس
املحيــط”.1

وقــد تصــدى لهــذا املختــر بالدراســة والنقــد
والتحليــل ثلــة مــن العلــاء يف مقدمتهــم :ا بــن
الطيــب الرشقــي يف حا شــيته املوســومة “بإ ضــاءة
الرامــوس وإضافــة النامــوس عــى إضــاءة القامــوس”،
وأحمــد فــارس الشــدياق يف مؤلفــه “الجاســوس عــى
القا مــوس” .وغريهــم كثــر.
إن ذيوع القاموس املحيط يف وسط املعجامتيني
جعلهــم يتلقفونــه ليقــرؤوه قــراءة فاحصــة كاشــفة ملزايــاه
ومآخــذه الشــكلية والضمنيــة ،فأخــذوا يخترصونــه ،وقــد
تباينت هذه املخترصات بتباين الهدف الذي قصده
املعجــايت مــن مختــره ،ومــن بــن املختــرات
املشــهورة للقامــوس املحيــط نذكــر مــا يــي:
مختار القاموس ،للطاهر أحمد الزاوي
جملة كرياال
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الطاهــر أحمــد الــزاوي عــامل مــن علــاء ليبيــا ،بــرع
يف فنــون وعلــوم عديــدة منهــا :الفقــه واللغــة والتاريــخ.
ولــد الطاهــر أحمــد الــزاوي عــام “ ،1880ببلــدة
حرشــا التابعــة ملدينــة الزاويــة الغربيــة ،غــرب طرابلــس،
وتــويف يــوم األربعــاء  05مــارس .2”1986

طريقة اختصار مختار القاموس

نظرات يف معجم مختار القاموس للطاهر
أحمد الزاوي

 .١الرصيد اللغوي:

قبل أن يخترص الطاهر أحمد الزاوي القاموس املحيط،
قــام بإعــادة ترتيبــه عــى أوائــل حــروف الكلــات حتــى
يســهل عــى الطا لــب منا لــه ،وا ســتلهم مــن ترتيــب
القامــوس املحيــط فكــرة اختصــاره اقتــداء بالــرازي يف
معجمــه مختــار الصحــاح ،يقــول الــزاوي يف املقدمــة“ :
إنه ملا كنت مشغوال برتتيب القاموس املحيط ،فكرت
يف اختصــاره بصــورة تيــر لطالــب العلــم فهــم مــا يعــرض
له يف كتبه مام يرسمه له املؤلفون يف مؤلفاتهم املقررة
عليه .ومل يفارقني ذلك الفكر ،حتى إذا ما انتهيت من
ترتيب القاموس وجدت يف نفيس راحة إىل إمتام هذا
املختــر ،بــل رغبــة ملحــة تدفعنــي يف إنجــازه”.3

مثرته

تعــرف مثــرة مختــار القامــوس مــن فائدتــه التــي تتمثــل
يف التيسري عىل طالب العلم لالهتداء إىل ما يحتاج
فهمــه وتفســره مــن تعريفــات للمفــردات ،فالثمــرة مــن
هــذا املختــر إذن ،هــي مثــرة تعليميــة محضــة ،ويؤكــد
هــذا عبــد الغنــي أبــو العــزم إذ يقــول“ :واضــح أن الغايــة
مــن إنجــاز هــذا املختــر هــي غايــة تعليميــة محضــة،
يحركهــا نفــس الهاجــس الــذي كان يشــغل كل الذيــن
قامــوا باختصــار املعاجــم الكربى...ليســاير املســتوى
التعليمــي للطــاب ،ولذلــك فــا غــرو يف أن يركــز
املؤلــف عــى نفــس املحــاور الســابقة التــي ظلــت
مــدار تفكــر كل املعجامتيــن الذيــن اهتمــوا بالتأليــف
املعجــايت للناشــئة”.4
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جــاء يف مقد مــة معجــم مختــار القا مــوس الطريقــة
التــي ســار عليهــا الطاهــر أحمــد الــزاوي عنــد اختصــاره
للقامــوس املحيــط للفريوزآبــادي ،ومــن جملة الضوابط
التــي اتبعهــا يف اختصــاره نذكــر مــا يــي:

أبقــى الــزاوي عــى الرصيــد اللغــوي “املتعارف يف
االســتعامل لفهــم القــارىء صحــة أو خطــأ مــا يســتعمله
املجتمع من ألفاظ ،5”...وحذف كل ما رآه غري متداول
وال مستعمل يف زمن املؤلف من “أسامء األشخاص،
والبلــدان ،واألماكــن ،والحيوانــات وصفاتها...وأســاء
النباتات إال يف القليل النادر ،وخصائصها مام تعرض
لــه علــم الطــب...ومل أذكــر مــا يتعلــق مبميــزات الذكــورة
واألنوثــة ،ومــا لــه عالقــة باتصــال هــذه املميــزات بعضهــا
ببعض ،إال يف القليل النادر مام ال تتسع حياة اإلنسان
لجهله”.6

 .٢املصادر:

اتخــذ املؤلــف الرصيــد اللغــوي للقاموس املحيط
مصدرا وحيدا لصناعة معجمه املخترص ،ومل يستعن
مبصــادر أخــرى جــاء يف املقدمــة“ :وقــد حافظــت
جهــدي عــى عبــارة القامــوس ليحتفــظ هــذا املختــار
بقــوة أصلــه ،ومل أزد عليهــا شــيئا إال مــا كان مــن تفســر
ضمري ،او ذكر معطوف فيه تقريب املعنى للقارىء”.7

 .٣املداخل:

اختار املؤلف الكلامت املتداولة يف املجتمع.
ضبط الكلامت بالشكل.
ضبط عني املضارع إما فتحا أو ضام أو كرسا.
ذكــر بعــض املداخــل املســتدركة عــى األصــل
وجعلهــا بــن حارصتــن[ ].

 .٤الرتتيب:

رتب مختار القاموس ترتيبا ألفبائيا مع رد املداخل
إىل أصولهــا عنــد الرتتيــب مــا عــدا املداخــل التــي أولهــا

همزة ممدودة تركها كام هي دون أن يرها إىل أصلها.

التعريف بالقاموس املحيط املخترص:

صــدر القامــوس املحيــط املختــر ســنة 1432ه-
2011م عــن دار اإلرشــاد للنــر حمــص ،ســوريا.
تبلــغ عــدد صفحــات املعجــم  826صفحــة مــن
القطــع الصغــر ،وقــد صــدر املعجــم مبقد مــة بــن
فيهــا خليــل توفيــق مــوىس أهميــة املعجــم املختــر،
والطريقة التي اتبعها أثناء اختصاره للقاموس املحيط
للفريوزآبــادي.

التعريف باملؤلف:

إن املعلومــات حــول املؤلــف قليلــة فلــم نهتــد إىل
معرفــة تاريــخ والدتــه ،وال تاريــخ وفاتــه بالتحديــد ،ومــا
وصلنــا إليــه ،أن خليــل توفيــق مــوىس “باحــث وناقــد
وكاتــب ،وأســتاذ اللغــة العربيــة ،فلســطيني األصــل،
ســوري النشــأة ،حيــث انتقــل هــو وعائلتــه إىل مدينــة
حمص بســوريا ليســتقر فيها ،تويف -رحمه الله تعاىل-
ســنة .8”2012
له مؤلفات كثرية منها:
اإلرشاد معجم معارص عريب-عريب.2001 ،
قواعد النحو املبسطة.
القواعد الشاملة يف اللغة العربية.
قاموس صيني – عريب.
معجم اإلرشاد لألدوات النحوية.2004
أمهات املؤمنني وبنات النبي ﷺ.

القاموس املحيط يف ميزان خليل توفيق:

بــن خليــل توفيــق يف مقدمتــه أن املــادة اللغويــة
للقاموس املحيط مل تساير تغري األلفاظ اللغوية حتى
زمــن الفريوزآبــادي ،بــل ظــل محافظــا عــى النهــج الــذي
ســلكه املعجامتيــون القدامــى“ ،إذ مل تتجــاوز معظــم
ألفاظــه مــا كان معروفــا يف القــرن األول الهجــري ومــا
قبله...ومل يواكب يف ألفاظه ومواده العرص العبايس
الذهبــي الــذي شــهد ثــورة ال مثيــل لهــا يف التأليــف

العلمــي واألديب ،فآثــر واصعــه -بدافــع تشــدد لغــوي
مبالــغ فيــه -أن يقــف عنــد الحــد الزمنــي الــذي ذكــرت
مــن قبــل ،ومل يتجــاوزه إىل ذكــر األلفــاظ املولــدة أو
املعــاين املســتحدثة إال يف القليــل أو النــادر ،وبذلــك
أخفــق هــذا القامــوس يف مجــاراة التطــور التاريخــي
للغتنــا العربيــة ،وهــو تطــور مــا توقــف أو انقطــع يف أي
9
عــر مــن العصــور”
مل يقتــر يف نقــده للقامــوس املحيــط فقــط ،بــل
طال نقده لكل املعجامت التي سبقت الفريوزآبادي،
ألنها أهملت األلفاظ العربية املستحدثة ،يقول خليل
توفيق“ :ما ذكر عن القاموس املحيط يف هذا املجال
ينطبــق متامــا عــى املعجــات القدميــة كلهــا التــي
أهملت الكثري من األلفاظ واالستعامالت املستحدثة
يف أزهى عصور الحضارة العربية لتظل يف دائرة القرن
األول الهجــري ومــا قبله”.10
رغــم هــذه النقــود املوجهــة للفريوزآبــادي ،فهــو ال
يغفل فضل معجمه القاموس املحيط ،ويعرف فضله
مــن خــال مزيتــن هــا:
ذخرية لرصيد لغوي يف فرتة زمنية محددة.
ذيوع املعجم لدى املختصني
والطالب وغريهام.
يقــر خليــل توفيــق بأهميــة القا مــوس املحيــط
فيقــول“ :وال يظنــن أحــد أن مــا ذكرتــه آنفــا يلغــي أهميــة
هذا القاموس ودوره يف الحفاظ عىل األلفاظ العربية
القدميــة وأصولهــا يف لغتنــا العربيــة وأدبهــا ،ويكفــي أن
نقول :إن هذه املعجامت القدمية – ومنها القاموس
املحيــط -رضوريــة للباحــث واملتخصــص اللذيــن لــن
يســتطيعا أن يجــدا بديــا عنهــا يف دراســتهام اللغويــة
لكثــر مــن املــواد التــي تشــكل أس ألفاظنــا العربيــة
11
وأصولهــا”

طريقة فذلكة املعجم:

بــن خليــل توفيــق مــوىس يف مقدمــة املعجــم
املختــر أنــه يســتهدف مبعجمــه فئــة معينــة وهــي:
جملة كرياال
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“الطالــب يف مراحــل دراســته املختلفــة؛ فليــس يخفــى
عــى أحــد أن القامــوس املحيــط ال يســتفيد منــه إال
الباحثــون وأويل االختصــاص”.12
•حذف األلفاظ الغريبة وامليتة:
حذف خليل توفيق يف املعجم املخترص “معظم
األلفــاظ الغريبــة وامليتــة ،والتــي ال يســتفيد منهــا إال
الباحث واملختص يف مجال اختصاصهام اللغوي”.13
اقتــر خليــل توفيــق عــى األلفــاظ اللغو يــة
املتداولــة ،ألن الفئــة املســتهدفة مــن املعجــم هــي
التــي متــي عــى املعجــايت اختيــار وانتقــاء املــادة
اللغويــة التــي تتنا ســب مــع هــذه الفئــة.
ولهــذا فــإن األلفــاظ املهجــورة والعويصــة ال يحتــاج
إليها مستعمل هذا املعجم ،وإمنا يحتاج إىل األلفاظ
الشائعة “ألن املعجم الوجيز املخصص لعامة الناس
من املثقفني ال تتضمن مداخله امللامت النادرة التي
ال يحتاجهــا مســتعملوه عادة...وهــذه إحــدى وســائل
االختصار والتســهيل”.14
ومن أمثلة حذف األلفاظ الغريبة نذكر ما ييل:
حــذف مــادة (أ ب ث) “أَبَثَـهُ :يَأْ ِبثُــه ،وأَبَــثَ عليــه:
شِ ،زنَ ـ ًة ومعنــى.
َس ـبَ َع ُه عنــد ُّ
الســلطان .واألَ ِبــثُ  :األَ ِ ُ
وأَ ِبــثَ  ،كف ـرِح :رشب لــن اإلبــل حتــى انتفــخ ،وأخــذ
وك ِ
كالس ـ ْكرِ .وإ بــل أبـ َ
كس ـكَا َرى :بُ ـ ُر ُ
ش ـبَاعُ.
فيــه
ـاثَ ،
ُّ
15
وامل ُ ْؤتَ ِبثَـةُِ :
ي ـأٌ لَ َبنــا ،ويــرك فينتفــخ” .
س ـقَا ُء ُ ْ
بعــد النظــر والتأمــل يف مســألة حــذف األلفــاظ
الغريبــة وامليتــة ،وصلنــا إىل :أن الحــذف مــس املــادة
تــارة ،ومــس املداخــل تــارة أخــرى ،وللتمثيــل أكــر دونــك
باب الخاء يف املعجم املخترص ،والقاموس املحيط،
وقــد وقــع اختيارنــا لهــذا البــاب اختيــارا اعتباطيــا:
 .١حذف األلفاظ الغريبة:
*حذف املادة اللغوية كاملة مثل(“ :ب ذ ل خ)
بَ ْذلَـ َخ بَ ْذلَ َخـ ًة وبَذْال ًخــا فهــو ُمبَ ْذلِـ ُخ و ِبـذْالخُ :وهــو الــذي
ـر”(“ .س د
يقــول وال يفعــل”(“ .ب ز م خ) بَ ْز َم ـخَ :تَ َكـ َّ َ
س ـطَ”.16
ْس ـ َدخَ :انْبَ َ
خ) ان َ
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ألفينــا يف بــاب الخــاء أنــه تــم حــذف مــادة لغويــة
كثرية يف جل الفصول ،حتى إذا جاء إىل فصل الظاء،
وفصل العني حذف كل املادة اللغوية التي يتضمنها
هــذان الفصــان ،أمــا فصــل الغــن فــا نجــد لــه ذكرا يف
القامــوس املحيــط.
 .٢حذف بعض املداخل الغريبة:
مــن املداخــل التــي تــم حذفهــا مــن فصــل الخــاء:
“ال َخ ْوخــا ُء ،و ِب َهــاء :األَ ْح َمـ ُـق ،ج :خَو َخــا ُؤونَ .وال ُخ َويْ ِخ َيـةٌ،
كَبٌلَ ْه ِنيَ ـ ٍة :ال َّدا ِهيَ ـةُ”.17
وســو ُء املعــارشة،
“(ط خ خ) :الطُّ ُخــوخُ :الـ َّ
ِسُ ،
ـر ُ
السـيِّى ُء ال ُخلُــقِ ”.18
والطَّ ْخطــاخَُ :
 .٣حذف األلفاظ امليتة:
تعمــد خليــل توفيــق حــذف الكثــر مــن األلفــاظ
امليتــة مــن ذلــك مثــا:
“(د ش ق) :ال َّد ْوشَ ـ ُـق :البيــت ليــس بكبــر وال
صغــر ،أو البيــت الضَّ خــم ،أو ال َج َملــث الضَّ خــم”.19
سنِ ”.20
س ُن ُق ،التَّا ُم ال ُح ْ
“(ع س ن ق) :ال ُع ْ
•حذف املعلومات املوسوعية:
معلــوم أن القامــوس املحيــط يضــم بــن دفتيــه
جانبــا مــن املوســوعية ،فذكــر الفريوزآبــادي إىل جانــب
األلفاظ ومعانيها أسامء األعالم ،وأسامء األماكن ،وقد
خضعــت معاجــم كثــرة لهــذا األمــر“ ،ميكــن أن نعتــر
لســان العــرب أو تــاج العــروس منوذجــن مــن املعجــم
املوســوعي ،دون أن يكونــا موســوعتني مكتملتــن”.21
تقتــي عمليــة اختصــار املعاجــم تخليصهــا مــن
املوســوعية ،ويكــون هــذا يف املعاجــم اللغويــة؛ ألن
مســتعمل املعجــم يحتــاج رشح وتفســر األلفــاظ
اللغو يــة ،أمــا املعلومــات املوســوعية فتوجــد يف
املعا جــم املوســوعية مثــل :معجــم األعــام ،معجــم
البلــدان ،دائــرة املعــارف...
أما القاموس املخترص فقد خىل من املعلومات
املوســوعية ،فحــذف خليــل توفيــق “معظــم أعــام
املحدثــن ،ومشــهوري الرجــال ،والشــعراء واللغويــن

واألدبــاء ،وأســاء الجبــال واألنهــار ،وأســاء املواضــع
واألماكــن...ألن مــا ينشــده الطالــب هــو معرفــة معــاين
األلفــاظ.22”...
فالقا مــوس املحيــط إذن ،جمــع بــن املعجــم
اللغوي واملعجم املوسوعي ،أما القاموس املخترص
فاقترص عىل الجانب اللغوي ،يوضح إبراهيم بن مراد
الفرق بني املوسوعة والقاموس املوسوعي والقاموس
يف املعادلــة اآلتيــة:
( +موسوعة) ( -لغة) = موسوعة مواد.
( +موسوعة) ( +لغة) = قاموس موسوعي.
( -موسوعة) ( +لغة) = قاموس لغوي.23
مــن منــاذج حــذف املعلومــات املوســوعية مــن
القامــوس املختــر نذكــر مــا يــي:
ِب :بالد األَ ْز ِد.
َمأْر ُ
أُ ْسيوتُ  :بالضَّ ِّم َجبَ ُل.
محمد بن عيل بن بَ ْح ٍ
تُ :م َح ِّدثُ .
ـت  ،وهــو رض بــان :أحمــر وأخــر،
ال َب ْهرا َمـ ُـج  :نَ ْبـ ُ
ِ 24
ـب ال َّرا ئِ َح ـة .
وكالهــا طَ ِّيـ ُ
•حذف الفصول
إن املتتبــع للقا مــوس املحيــط يجــد أن بعــض
أبوابــه جــاءت محذوفــة الفصــول مثــل بــاب الخاء ،والثاء
والحاء ،والدال ،...ويف القاموس املخترص زاد خليل
توفيــق مــن حــذف فصــول كثــرة مــن معظــم األبــواب مــا
عــدا بــاب الهمــزة ،والبــاء والتــاء والجيــم والــام وامليــم
والنــون وبــاب الــواو واليــاء فقــد ذكــرت فيــه كل الفصول.
ومــن بــن األبــواب التــي حذ فــت منهــا بعــض
الفصــول نذكــر مــا يــي:
األبواب

الفصول املحذوفة

باب الزاي الثاء -الذال -الزاي -السني -الصاد
باب الشني التاء -الثاء -الذال -الزاي -الظاء -الالم
باب الظاء الهمــزة -الثــاء -الخــاء -الــزاي -الســن-
الهــاء

باب الغني الهمــزة -التــاء -الحــاء -الخــاء -الضــاد-
الطــاء -الظــاء -العــن -الغــن -القــاف-
الــكاف
باب الكاف الثاء-الجيــم -الخــاء -ا لــذال -الطــاء-
الظــاء -الغــن
باب الهاء الحــاء -الخــاء -الــذال -الطــاء -الظــاء-
الغــن -اليــاء
•ضبط املداخل والتعريفات بالشكل:

إن الصناعــة املعجميــة الحديثــة تفتقــر إىل ضابــط
مهــم أال وهــو ضابــط الشــكل ،وهــذا مــا يعيــب الصناعــة
املعجامتية ،ويتفاقم هذا األمر ويزداد خاصة إذا كانت
هــذة املعاجــم موجهــة لفئــة املتعلمــن ،ألن غيــاب
هــذا الضابــط يخــل بالنطــق الصحيــح للمفــردة ،وهــذا
مــا جعــل خليــل توفيــق يتنبــه لهــذا األمــر يف القامــوس
املختــر ،فعمــد “إىل ضبــط معظــم ألفــاظ املختــر
ومــواده بالشــكل ،والغايــة مــن ذلــك أن تنطــق كل لفظــة
وردت يف هــذا املعجــم بدقــة تامــة .وقــد دفعنــي ذلــك
أن معظم ما كان بني يدي من نسخ للقاموس املحيط
كانــت تفتقــر إىل كثــر مــن الضبــط الكامــل”.25
مل يكتــف خليــل توفيــق بضبــط املداخــل بالشــكل
فقــط ،بــل ضبــط التعريفــات والشــواهد التوضيحيــة
أيضــا مــن أول بــاب يف القامــوس املختــر إىل آخــر
بــاب منــه ،وللتمثيــل دونــك مــا يــي:
ب كُـ ُّـح ،و َع َر ِبيَّ ـ ُة كُ َّح ـةُ.
“ال ُكـ ُّـح :بالضَّ ـ ِّم :ال ُقـ ُّـحَ .ع ـ َر ِ ُّ
وال ُك ْح ُكـ ُـح ،ك ُه ْد ُهـ ٍـد ِ
وس ْم ِ
ســمٍ  :ال َع ُجــو ُز ال َه ِر َمـةُ ،وال َّناقَـ ُة
امل ُِس ـ َّنةُ .وال ُك ُحـ ُـح :بضمتــن :ال َع َجائِ ـ ُز ال َه ِر َمــاتُ ”.26
ظ يَجيـ ُ
جــا َ
ظ َج ْيظانًــاُ ،م َح َّركَـةُ :ا ْختَـ َ
ـال يف ِمشْ ـ َي ِت ِه،
“ َ
ـى ُمتَثا ِقــا”.27
فهــو َجيَّــاظُ ،و – ِب َح ْملِـ ِهَ :مـ َ
•تصويب األخطاء:
قيل إن ألفت معجام فحسبك أن تنجو من اللوم،
ألن املعجــايت مهــا دقــق يف عملــه فــا ينجــو مــن
الهفــوات والــزالت ،ألن اإلنســان إىل الضعــف والعجــز
والعجلة أقرب ،والقاموس املحيط كغريه من املعاجم
جملة كرياال
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وقعــت فيــه بعــض الهفــوات ألن صانعــه أراد أن يحيــط
باملــادة اللغويــة العربيــة.
ويف القامــوس املختــر وقــف خليــل توفيــق عنــد
الخطأ ليصححه ويصوبه سواء كانت “أخطاء مطبعية،
أو أخطاء وقع فيها املؤلف سهوا يف مكانها املناسب؛
أي ظل الخطأ يف موضعه ،ووضع الصواب بجانبه بني
قوســن()...وقد اعتمدت يف ذلك عىل كتب اللغة
ونسخ القاموس املحيط الكثرية.28...
ومن أمثلة تصويب الخطأ نذكر ما ييل:
(صوابُهُ :ا ْمتَدَّتْ ).
أَ ْع َر َق الشَّ َج ُر :اشْ تَدَّتْ َ
(صوابُهُ :و ِق ْد ُر قُ ْنبُالنِيَّةُ).
النَ :
وقَ ْد ُر قُ ْنبُ ِ ُّ
الصلْ ـ ُم :ال َقطْ ـ ُع ،أو قَطْ ـ ُع األُذُنِ واألَنْـ ِ
صلِ ـ ِه
ـف مــن أَ ْ
َّ
29
َ
صلِ ِهــا) .
(صوابُ ـهُ :مــن أ ْ
َ
•ضبط عني املضارع:
ما دام القاموس املخترص موجه لفئة املتعلمني،
فال مندوحة من مراعاة املعلومات النحوية والرصفية،
خاصــة قضيــة عــن الفعــل املضــارع التــي تشــكل عــى
معظــم املتعلمــن ،ومعلــوم أن ذكــر هــذه القاعــدة يف
القامــوس تكســب املتعلــم النطــق الصحيــح للفعــل
املضــارع ،والقامــوس املختــر مل يغفــل ضبــط حركــة
عــن الفعــل املضــارع فوضــع “ بــن قوســن إشــارة (ـ ـ َـ)
للداللــة عــى أن عــن املضــارع مفتوحــة ...وإشــارة
(ـ ـ ُـ) للداللــة عــى أن عــن املضــارع مضمومــة ...و(ـ ـ ـِ)
للداللة عىل أن عني املضارع مكسورة ،وإذا ذكر فعال
معتال بالواو ،نحو :وصل كوعد ،كتبت مضارع الفعل
(يَ ِعـ ُد) للداللــة عــى أن مضــارع وصــل يَ ِ
صـ ُـل”.30
ومن أمثلة ضبط حركة عني املضارع نورد ما ييل:
ب :كَ َفر َِح ( ـ ـَ) ضد اسرتاح.
تَ ِع َ
)...قل.
َّ
نَ ٌز َر ،كَ َك ُر َم ( ـ ـُ
الشــخري :صــوت مــن الحلــق أو األنف...والفعــل
ب (ـ ـ ـِ).31
ـر َ
كَـ َ َ
•ترتيب املداخل:
مل يغــر خليــل توفيــق طريقــة ترتيــب املداخــل،
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وإمنا جاء الرتتيب وفق القاموس املحيط الذي أخذه
عــن الجوهــري صاحــب تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة،
فــإذا رمــت البحــث عــن كلمــة يف القامــوس املختــر
فيجــب عليــك “تجريدهــا مــن أحــرف الزيــادة ،ثم تبحث
عنهــا يف بــاب حرفهــا األخــر ،وفصــل حرفهــا األول مــع
مراعــاة الحــرف الثــاين يف الثــايث ،والحــرف الثالــث
يف الرباعــي”.32
•املصادر:
ذكــر خليــل توفيــق أ نــه ا ســتعان بكتــب اللغــة
لتصحيــح األخطــاء التــي وقــع فيهــا الفريوزآبــادي ،ولكــن
مــا يســتوقفنا أن املعجــايت مل يذكــر هــذه املصــادر،
مــع العلــم أن القامــوس املحيــط ذكــرت فيــه املصــادر
التــي أخــذ منهــا املــادة اللغويــة ألن “األمانــة العلميــة
ومتطلبات البحث العلمي تقتيض أن يذكر املعجمي
مصــادره.33”...
•التعريفات يف املعجم املخترص:
عرفــت بعــض املداخــل يف القامــوس املختــر
بكلمة (معروف) ،وقد نقلها خليل توفيق كام هي
عن الفريوزآبادي ،ولكن إذا كان القاموس املحيط
اكتفى بتعريف هذه املداخل (مبعروف) ،فلرمبا
يف زمــن الفريوزآبــادي كانــت تلــك املداخــل ال
تحتــاج إىل تفصيــل يف الــرح ألنهــا بينــة واضحــة
وشــائعة .أمــا القامــوس املختــر ـ ـ وقــد اختلــف
زمــن صناعتــه عــن زمــن القامــوس املحيــط ،وأنــه
يســتهدف فئــة املتعلمــن كــا قصــد صانعــه،
فــكان لزامــا عــى خليــل توفيــق أن يعيــد تعريــف
تلــك املداخــل ،وال مانــع مــن التــرف يف ضبــط
التعريفــات حتــى تكــون واضحــة جليــة ليتصــور
املتعلــم داللتهــا.
ومن جملة األمثلة التي أحصيناها نذكر ما ييل:
ال ِّزئْبَ ُق :معروف.
اليقانُ :مرض معروف.
ََ
34
ال َح ْنظ َُل :معروف .

غموض بعض التعريفات ،ألنها ال ترشد مستعمل
القامــوس إىل تصــور املعنــى ،ولــن نجانــب الصــواب
إذا قلنــا إن هــذه التعريفــات تحتــاج إىل تعريفــات مــن
ذلــك مثــا:
ب.
ِس ُم َع َّر ُ
ال َيلْ َم ُق :ال َق َبا ُء ،فَار ِ ُّ
الب.35
الشَّ الَ ٌم :ال ُز َؤا ُن يكون يف ُ ِّ
فات خليل توفيق أن يأخد ويستعني باالستدراكات
والحــوايش التــي أقيمــت حــول القامــوس ،وال غــرو
أن هذه الدراسات صححت ما جاء يف القاموس
املحيط من نقائض وهفوات ســواء عىل مســتوى
املداخل ،أو الرتتيب ،أو التعريفات.
ومــن أ بــرز الحــوايش التــي تصــدت للقا مــوس
املحيــط دراســة ونقــدا وا ســتدراكا حاشــية “إضــاءة
الرامــوس وإضافــة النامــوس عــى إضــاءة القامــوس”
البــن الطيــب الرشقــي ،وكان القصــد مــن وراء هــذه
الحا شــية“ :رشح الغا مــض مــن لغــة هــذا الكتــاب
واصطالحاتــه ،واســتدراك املــواد واملداخــل واملعــاين

املهملــة والناقصــة ،وتصويــب أخطــاء الفريوزآبــادي يف
الــرح والضبــط ،ومناقشــة آرائــه وآراء غــره مــن الــراح
واملحشــن الســابقني.36 ”...

الخامتة:

بعــد هــذه الدراســة املوجــزة ،نخلــص إىل :أن ضوابــط
وخصائــص صناعــة املعاجــم املختــرة ال تختلــف عــن
نظريتها يف املعاجم اللغوية العامة ،وإن حدث تباين
فيكون عىل مستوى املادة املعجمية التي تستوجب
اإليجــاز يف املعاجــم املختــرة ،وهــذا مــا ملســناه يف
القامــوس املختــر مقارنــة بالقامــوس املحيــط ،بــل إن
هــذا التبايــن قــد يكــون حتــى يف املعاجــم املختــرة
التــي اختــرت القامــوس املحيــط ،فاملادة املعجمية
مثــا يف مختــار القا مــوس للطا هــر أحمــد ا لــزاوي،
تتفــاوت مــع املــادة املعجميــة يف القامــوس املختــر
لخليــل توفيــق مــوىس.

الهوامش
1
2

القاموس املحيط ،ص .32

 12املرجع نفسه ،ص.3

 -ا لطا هــر أحمــد ا لــزا وي w w w. abjj a d. c om /

 13املرجع نفسه ،ص.4

3

الطاهر أحمد الزاوي ،مختار القاموس ،الدارالعربية للكتاب،

 15الفريوزآبادي ،القاموس املحيط ،ص .151

4

عبد الغني أبو العزم ،املعجم املدريس ،ص.63

 17القاموس املحيط ،ص.228

6

املرجع نفسه ،ص.6

 19القاموس املحيط ،ص.794

http://www.ouruba.alwehda.gov.sy/

 21محمــد رشــاد الحمــزاوي ،املعجميــة مصطلحاتهــا ومفاهيمهــا،

القاموس املحيط املخترص ،ص.3

 22القاموس املحيط املخترص ،ص.4

5
7
8
9

/2 3 7 9 4 8 1 0 8 8 /a u t h o r

ليبيــا -تونــس ،ص.5

 14عيل القاسمي ،اختصار املعاجم :أهدافه وطرائقه ،ص.33
 16القاموس املحيط ،ص.230 ،226

مختار القاموس ،ص.5

 18القاموس املحيط ،ص.233-232

املرجع نفسه ،ص.6

 20القاموس املحيط ،ص.818

2 2 8 0 2 5 /n o d e

 10املرجع نفسه ،ص.3
 11املرجع نفسه ،ص.3

ص .207

 23إبراهيم بن مراد ،من املعجم إىل القاموس ،ص.99
 24القاموس املحيط ،ص .555 -136 -135 -125
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 25القاموس املحيط املخترص ،ص.5

 31املرجع نفسه ،ص.255 -214 -24

 27املرجع نفسه ،ص.390

 33عيل القاسمي ،ص.36

 32املرجع نفسه ،ص.4

 26املرجع نفسه ،ص.118

 34القاموس املخترص ،ص .573 -538 -414

 28املرجع نفسه ،ص.5

 35املرجع نفسه ،ص.658 -538

 29املرجع نفسه ،ص.659 -614 -525

 36عبد العيل الودغريي ،قضايا املعجم العريب يف كتابات ابن

 30املرجع نفسه ،ص.5

الطيــب الرشقــي ،ص.114

املصادر واملراجع:
•إبراهيــم بــن مــراد ،مــن املعجــم إىل القامــوس ،دار الغــرب

اللســان العــريب ،مكتــب تنســيق التعريــب ،الربــاط ،ع،50 :

•خليــل توفيــق مــوىس ،القا مــوس املحيــط املختــر ،دار

•عبــد الغنــي أبــو العــزم ،املعجــم املــدريس أسســه وتوجهاتــه،

•الطاهر أحمد الزاوي ،مختار القاموس ،الدار العربية للكتاب،

•الفريوزآبــادي مجــد الد يــن محمــد بــن يعقــوب ،القا مــوس

•عبــد العــي الودغــري ،قضايــا املعجــم العــريب يف كتابــات ابــن

•محمــد رشــاد الحمــزاوي ،املعجميــة مصطلحاتهــا ومفاهيمهــا،

.1989

• -الطاهر أحمد الزاوي

اإلســامي ،تونــس ،ط1431 ،1.ه ـ 2010 -م.

اإلرشــاد ،حمــص ـ ـ ســوريا ،ط1436 ،1.ه ـ ـ 2011م.
ليبيا -تونس.

الطيــب الرشقــي ،منشــورات عــكاظ ،الربــاط ،ط1409 ،1.ه ـ ـ ـ

•عــي القاســمي ،اختصــار املعاجــم :أهدافــه وطرائقــه ،مجلــة
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 قيفوت ليلخل»رصتخملا طيحملا سوماقلل« ةيليلحت ةسارد

رمضــان 1421ه – 2000م.

مؤسســة الغنــي ،ط.1997 ،1.

املحيــط ،دار الفكــر ،بــروت ،لبنــان1428 ،ه ـ 1429 -ه ـ .2008 /

مركــز النــر الجامعــي ،تونــس.2004 ،

https://www.abjjad.com/author/2379481088/.

•	 http://www.ouruba.alwehda.gov.sy/node/228025

دور الأ�ستاذ اجلامعي يف خدمة املجتمع
أ .ونوقي عبد القادر  /أ .مزارة عيىس
جامعة زيان عاشور.الجلفة الجزائر

 – 1ماهية األستاذ الجامعي:
مقدمة
تعتــر الجامعــة مركــز اإلشــعاع للعلــوم واملعــارف يف  – 1.1تعريف األستاذ الجامعي:

اﻤﻟﺠمتــع ومعقــا للفكــر اإلنســاين يف ارفــع مســتوياته
ومصدر االستثامر وتنمية أهم ثروات اﻤﻟﺠمتع وأمناطها
وهــي الــروة البرشيــة.
وميثــل األســتاذ الجامعــي أهــم عنــارص منظومــة
التعليــم العــايل مــن خــال أدواره املنوطــة و املتمثلــة
يف التدريــس والبحــث العلمــي وخدمــة اﻤﻟﺠمتــع.
و عليه فدور األستاذ الجامعي متعدد الجوانب و
متشعب الفروع فهو ال يقترص عىل العملية التدريسية
ونقــل املعــارف واملعلومــات إىل أذهــان طالبــه ولكنــه
يتعدى ذلك إىل بناء املجتمع و تخريج طاقاته وكوادره
البرشيــة التــي تقــود هــذا املجتمــع ،كــا انــه يشــارك يف
إقامة مشاريع النهضة ألمته عن طريق بحوثه و دراساته
التي يجريها و املؤمترات والندوات التي يشــارك فيها
بهــدف تطويــر قطاعــات الحيــاة املختلفــة ،وإســهاما
بفكــر متفتــح ونظريــات عرصيــة يف تجديــد شــباب هــذه
القطاعــات ورفــع كفايــة اإلنتــاج االجتامعــي فيهــا.
فأهــداف الجامعــة ال تتحقــق إال بكفــاءة األســتاذ
الجامعــي الــذي ميثــل أمــة وحــده و مرجعــا مــن مراجــع
األمــة ،القــادر عــى أن يهــب فنيــة التعامــل العلمــي
الســليم لطــاب الجامعــة مبــا يقتحــم نفوســهم ويشــكل
يف شــخصياتهم ،ويــرك يف أعامقهــم مــن نفســه يك
يحملــوا إىل مواطــن أعاملهــم بعــد أن يرتكــوا الجامعــة
مــا يؤهلهــم إىل مســايرة ركــب العــر مبــا يحويــه مــن
تطــورات.

األستاذ كلمة فارسية و معناها املاهر يف عمله و
حرفتــه ،أمــا مجمــع اللغــة العربيــة يف القاهــرة فيقــول“ :
األســتاذ و املعلــم و املاهــر يف الصناعــة يعلمهــا غــره»
والحرفــة موهبــة كانــت أم مهنــة تتطلــب إضافــة إىل
مهــارات متخصصــة ثابتــة القــدرة الذاتيــة عــى الصقــل
والتطو يــر يف انســجام بــن الحفــاظ عــى القوا عــد
األساسية املحددة للمهنة وإضافة تحسينات عليها.1
و األســتاذ معربــة معناهــا العــامل واملعلــم والبــارع
يف كل صنعــة ،جمعهــا أســتاذون أســاتيذ وأســاتذة،2
أما يف العرص الرتيك فقد كانت كلمة «أستاذ” تطلق
عــى رب النعمــة ووليهــا وأطلقــت أيضــا عــى الصانــع.
يعــرف (بــراون  )Braunاألســتاذ الجامعــي بأنــه:
مختــص يســتجيب لطلــب ا جتام عــي ويتحكــم يف
عــدد ال بــأس بــه مــن املعرفــة و املعرفــة العمليــة ،و هــو
عامــل حــريف يف اختياراتــه البيداغوجيــة مــع الحــرص
عــى جعــل حريــة املبــادرة و االســتقاللية توافــق منفعــة
املســتخدمني،
كــا ينظر(أ .تــوران  )A.Tooraineلألســتاذ
الجامعي عىل أنه «خبري إذا اتجه إىل الخارج و باحث
إذا اتجــه إىل داخــل الجامعــة “.3
عرفه كل من فضيل دليو والهاشمي لوكيا وميلود
ســفاري بأنــه حجــر األســاس يف العمليــة الرتبويــة و هــو
القائــم بهــذه العمليــة بوصفــه ناقــا للمعرفــة ومســئوال
عن السري الحسن للعملية البيداغوجية يف الجامعة،
جملة كرياال
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ومل يعد األســتاذ مدرســا او ملقنا للمعرفة بقدر ما هو
منظــم لنواحــي النشــاط املؤديــة اىل اكتســاب املعرفــة
واملهــارات لــدى الطــاب.4

 – 2أبعاد األستاذية:

يــرى (عــار حامــد )1993 ،أنــه ميكننــا تلخيصهــا
يف جملــة قصــرة لكنهــا عميقــة يف أبعادهــا فيقــول
أن األســتاذية «علــم وفــن وقيــم وموقــف «فهــي منظومــة
رباعيــة األدوار ميكــن تفســر مضمونهــا فيــا يــي:5
 –1.2األســتاذية علــم :ويعنــي ذلــك املجــال الــذي
يضــع التخصــص الدقيــق يف ســياق العلــوم واملعــارف
األخــرى ،يغذيهــا ويتغــذى منهــا مــن خــال التكامــل
املعريف ،حتى يؤدي ذلك يف نهاية املطاف إىل علم
ينتفع منه املجتمع واإلنسانية يف الحارض واملستقبل،
ويقــوم عــى منهــج يوضــح كيفيــة الوصــول إىل معطياتــه
وأســاليب التفكــر يف موضوعاتــه وتحليالتــه.
 – 2.2األســتاذية فــن :مــن خــال امتــاك قــدرة
االتصال مع الغري متعدد األوجه وليس األحادي سواء
مــع الطــاب أو فئــات املجتمــع املتعلــم األخــرى.
 – 3.2األســتاذية قيــم :وذ لــك ميثــل القــدوة
املتجســدة أمــام الطا لــب و املجتمــع فيــا يتعلــق
بااللتزامــات واملســؤوليات ،وكذلــك األمانــة العلميــة
يف أداء العمل ،والحرص عىل حل مشكالت الطالب
العلميــة واالجتامعيــة وتشــجيعهم ومشــاركتهم يف
األنشــطة الثقافيــة والدقــة والعدالــة يف معاملــة طالبــه
وعنــد عــرض آرائــه حــول شــؤون قســمه وإدارتــه وكليتــه
وجامعتــه.
 – 4.2األســتاذية موقــف :وهــي تتكامــل مــع العلــم
والفن والقيم ،إذ يتمثل املوقف يف توجهات املدرسة
العلميــة التــي يدعــو لهــا ،ويف الفــن التعبــري الــذي
ينطلق منه لإلدالء بوجهة نظر داخل املؤسسة الجامعية
وخارجهــا ملتزمــا بأخالقيــات العلــم يف موضوعيتــه.
فاألســتاذ الجامعــي هــو ذ لــك الشــخص ا لــذي
يشرتك مع طالبه يف تحقيق النمو الذايت الذي يصل
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إىل أعــاق الشــخصية وميتــد إىل أســلوب الحيــاة،
ويشرتط يف هذا الشخص الذي يشغل هذا املنصب
يف الجامعة أن تكون لديه مؤهالت تربوية وعلمية من
بينها شهادات الدراسات العليا والدراسات املعمقة
وشــهادات املاســر واملاجســتري والدكتــوراه والتــي
تخولــه القيــام مبهــام التدر يــس واإلرشاف والتأطــر
والبحــث العلمــي.6

 – 3الجامعة واملجتمع

تعــد الجامعــة أهــم املؤسســات االجتامعيــة التــي
تؤثــر وتتأثــر بالجــو االجتامعــي املحيــط ،فهــي مــن صنــع
املجتمــع مــن ناحيــة ،وأداة يف صنــع قيادتــه الفنيــة
واملهنيــة والسياســية والفكريــة مــن ناحيــة أخــري ،ومــن
هنــا كانــت لــكل جامعــة رســالتها التــي تتــوىل تحقيقهــا،
فالجامعــة يف العصــور الوســطي تختلــف رســالتها
وغايتهــا عــن الجامعــة يف العــر الحديــث ،وهكــذا
لــكل نــوع مــن املجتمعــات جامعتــه التــي تنا ســبه،
فاتصــال الجامعــات مبجتمعاتهــا وتقديــم مجموعــة مــن
األدوار واألنشــطة والخدمــات لهــذا املجتمــع أصبــح
أمــر رضوري تفرضــه املتغــرات املعــارصة فلــم يعــد
قيــام الجامعــة بخدمــة مجتمعهــا أمــرا اختياريــا كــا يف
جامعات دول العامل الثالث ،كام أن األستاذ الجامعي
مطالــب بــدور حيــوي يف تقديــم الخدمــات املجتمعيــة
ويجــب أن يراعــى ذلــك عنــد اختيــاره وإعــداده وتقوميــه،
الوقــوف عــى أهــم املعوقــات التــي تحــول دون قيامــه
بهــذه األدوار عــى الوجــه األمثــل واقــراح الحلــول لتلــك
املعوقــات بهــدف تفعيــل دوره بالجامعــات يف مجــال
خدمــة املجتمــع.7
إن مساهمة األستاذ الجامعي يف خدمة ﻤﺠمتعه
ال تــزال محتشــمة ألننــا يف هــذا املجــال نعتمــد عــى
الخــرات األجنبيــة ،والبحــث العلمــي الــذي ينجــز يف
الخارج بواسطة الرشكات العاملية ،كام أن املرشوعات
اإلمنائيــة نفســها تعتمــد عــى اإلنتــاج األجنبــي يف كل
يشء تقريبــا وتنتهــج أســلوب «تســليم املفتــاح” ،8

وذلــك لعــدم إقحــام مؤسســات التعليــم العــايل ومراكــز
البحــث العلمــي يف املشــاريع التنمويــة التــي تخــدم
املجتمــع ،فيرتتــب عنهــا عــدم ظهــور النشــاطات
اإلبداعيــة املحليــة.

 – 4األستاذ الجامعي واملجتمع:

 – 1.4األهــداف االجتامعيــة لألســتاذ الجامعــي:

يعمــل األســتاذ الجامعــي عــى تحقيــق جملــة مــن
األهــداف االجتامعيــة تتمثــل فيــا يــي :9
•تزو يــد املجتمــع بحاجا تــه مــن القــوى العاملــة
املدر بــة تدريبــا يتنا ســب وطبيعــة تغــر املهــن.
•تدريــب الطلبــة عــى مامرســة األنشــطة االجتامعيــة
مثل مكافحة األمية ،اإلدمان ،نرش الوعي الصحي
وغريها.
•تكويــن العقليــة الواعيــة ملشــاكل املجتمــع عامــة
والبيئــة املحليــة خاصــة.
•ربــط الجامعــات باملؤسســات اإلنتاجيــة يف عالقــة
متبادلة.
•الر بــط بــن نوعيــة األبحــاث العلميــة ومشــاكل
املجتمــع املحــى.
•تفســر نتائــج األبحــاث ونرشهــا لالســتفادة منهــا
يف املجتمــع.
•إجــراء األبحــاث البيئيــة الشــاملة التــي تعالــج بعــض
املشــكالت املتداخلــة.
 – 2.4واجبــات األســتاذ الجامعــي االجتامعيــة :عــى
أســتاذ الجامعــة القيــام مبــا يــي:10
•انجــاز البحــوث التــي تعالــج مشــكالت اﻤﻟﺠمتــع
وتســاهم يف حلهــا.
•تقديــم الخــرة واملشــورة إىل املؤسســات التــي
تطلبهــا.
•املشــاركة يف النــدوات العلميــة املقامــة خــارج
الجامعــة.
•اإلســهام يف الــدورات التدريبيــة لتكويــن اإلطــارات
العلميــة املســرة للمؤسســات.

•تأليــف الكتــب يف ميــدان تخصصــه وتكــون موجهــة
للمثقــف بصفــة عامــة.
•الرتجمــة ونقــل املعــارف يف ميــدان تخصصــه مــن
اللغــات األجنبيــة إىل اللغــة العربيــة.
•إتقــان اللغــة العربيــة التــي تســتطيع أن تفيــد بهــا
مجتمعــه .
فقــد تتنــوع مجــاالت خد مــة املجتمــع لألســتاذ
الجامعــي وتتعــدد أدواره طبقــا لظــروف وإمكانيــات كل
جامعــة مــن جهــة ،وظــروف املجتمــع املتغــرة مــن جهــة
أخرى ،ولذلك نجد هناك تباينا واضحا بني ما تقدمه
الجامعــات يف هــذا املجــال.
وعمومــا فــان هــذه املجــاالت عبــارة عــن أنشــطة
ومامرســات بهــدف تحقيــق التنميــة الشــاملة للمجتمــع
يف جوانبهــا املختلفــة (االقتصاد يــة واالجتامعيــة
والسياســية والبيئيــة) وذلــك عــن طريــق اســتغالل كل
القــدرات الفعليــة واملصــادر املاد يــة ملؤسســات
التعليــم العــايل لتحســن أحــوال املجتمعــات .11
وقد صنفت املجاالت لخدمة املجتمع يف ثالث
أمناط وهي:12
البحوث التطبيقية :وهى بحوث يقوم بها األستاذ
الجامعــي تســتهدف حــل مشــكلة مــا أو ســد حا جــة
املجتمــع لخدمــة أو ســلعة تحددهــا ظــروف وأوضــاع
معينــة.
االستشــارات :وهــى خدمــات يقــوم بهــا أســاتذة
الجامعة كل يف مجال تخصصه ملؤسسات املجتمع
الحكوميــة واألهليــة وكذلــك ألفــراد املجتمــع الذيــن
يشــعرون بالحاجــة إىل مثــل هــذه الخدمــات.
تنظيــم وتنفيــذ الربا مــج التدريبيــة والتأهيليــة
للعاملــن يف مؤسســات اإلنتــاج مبــا يحقــق مبــدأ
الرتبيــة املســتمرة.
و قــد أثبتــت التجــارب انــه باســتطاعة األســتاذ
الجامعــي خدمــة مجتمعــه مــن خــال بنــاء الفــرد الــذي
يعيــش يف هــذا املجتمــع ،فــا يقدمــه األســتاذ لطلبتــه
جملة كرياال
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مــن علــم و أخــاق و قيــم تجعــل مــن أولئــك الطلبــة
النجــاح يف حياتهــم ،حينهــا ســيكون األســتاذ الجامعــي
يف الذاكــرة مثــاال يقتــدي لطلــب النصــح واملشــورة.13

 – 5مناذج حديثة لدور الجامعات يف خدمة املجتمع:

لقــد خطــت بعــض الــدول خطــوات كبــرة لجعــل
الجامعــة يف خدمــة املجتمــع املحــى ويف مــا يــي
بعــض النــاذج:14
 – 1يف جمهوريــة الصــن الشــعبية :قامــت كليــات
الرتبيــة بالتعــاون مــع دوائــر الرتبيــة املحليــة بتقديــم
محــارضات تلقــى مــن قبــل مدرســن الجامعــات عــن
كيفية الحفاظ عىل الصحة العامة ،وعن الجينات وعن
األخالق وعلم نفس الطفل ،وتقدم هذه الكليات تلك
املحــارضات ألوليــاء األمــور امللحقــن مبــدارس اإلبــاء.
 – 2يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة :يعتــر
التعليم العايل األمرييك وظيفة الخدمة العامة إحدى
الوظا ئــف الثالثــة الرئيســية للمــدرس الجامعــي يف
التعليــم العــايل بجانــب كل مــن التدريــس والبحــث
العلمي تحدد وظيفتها األساسية يف تقديم الخدمات
املجتمعيــة.
 – 3يف اليابــان :تقــدم الكليــات املتوســطة حــوايل
 500كليــة برامــج تســتغرق عامــن يف مياديــن تتصــل
بتنميــة املجتمــع والعمــل عــى خدمتــه ،وهــذه الربامــج
تتمثــل يف تعليــم األفــراد حفــظ الطعــام والرتبيــة يف
ريــاض األطفــال والتصــور.
 – 4يف روســيا :الجامعات الروســية تقدم خدماتها
للمجتمــع الخارجــي واعتبارهــا عمــل تطوعــي ،وتشــمل
هــذه الخدمــات مــا يــي :الفصــول املســائية ،وتنظيــم
مقررات مهنية للعامة تتضمن مهارات القيادة ومهارات
االتصال ،ومهارات الخطاب العام ،كذلك يتم تشجيع
أعضــاء هيئــة التدريــس يف مختلــف املجــاالت عــى
إيجــاد عالقــة طيبــة مــع الهيئــات واملؤسســات املحليــة
مثل املدارس املحلية واملكتبات واملتاحف واألندية
الرياضيــة واملؤسســات الصناعيــة.
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 – 5يف مــر :ينــص يف مــر قا نــون تنظيــم
الجامعــات عــى هــدف خد مــة املجتمــع ،ويحــدد
وظيفــة الجامعــة بأنهــا تختــص بــكل مــا يتعلــق بالتعليــم
الجامعــي والبحــث العلمــي الــذي تقــوم بــه كلياتهــا
ومعاهدهــا يف ســبيل خدمــة املجتمــع واالرتقــاء بــه
حضاريــا وبذلــك اســتحدثت الجامعــات وظيفــة نائــب
رئيــس الجامعــة لشــئون البيئــة وخدمــة املجتمــع.

 – 6معوقات األستاذ الجامعي يف خدمة مجتمعه

 .١تلعــب املكانــة االجتامعيــة دورا هامــا لــدى
األســتاذ الجامعــي ،فلقــد أصبحــت الجامعــة اليــوم
تعــرف بالحــرم الجامعــي وهــذا دليــل عــى املكا نــة
املتميــزة واملرموقــة الــذي قدمهــا أفــراد اﻤﻟﺠمتــع لهــذه
املؤسســة و األســتاذ الجامعــي هــو املحــرك الرئيــي
لهذه املؤسسة وبالتايل سيحظى بالدرجة األوىل إىل
االحرتام والتقدير واإلجالل لدوره املقدس يف مسرية
اﻤﻟﺠمتــع مــن خــال رفــع مكانتــه يف املجتمــع.
إال أن األوضــاع الثقافيــة و العلميــة املتدنيــة التــي
تعيشــها الجزائــر وتدهــور القيــم يف املجتمــع وســيطرة
القيــم املاديــة وانقــاب األوضــاع واملعايــر االجتامعيــة،
فقد تدىن األستاذ الجامعي يف دوره الريادي ومكانته
يف اﻤﻟﺠمتــع وانخفــض التقديــر األديب لــه.15
فاملكانــة االجتامعيــة مهمــة لألســتاذ الجامعــي يف
املجتمــع ،فعــن طريقهــا يحــس بقيمتــه ودوره يف هــذا
املجتمــع ،و تحفــزه ليصبــح عنــرا فعــال يف خدمــة
هــذا املجتمــع.
لــذا وجــب اســرجاع املكانــة االجتامعيــة الحقيقيــة
لألســتاذ الجامعــي مــن خــال تغيــر املفاهيــم والقيــم
السائدة يف اﻤﻟﺠمتع ،خاصة منها القيم املادية التي
طغت عىل كل يشء فاملكانة املعرتف بها لألساتذة
يف اﻤﻟﺠمتع واألهمية التي تعطى لعملهم تتوقف عىل
الوضع االقتصادي املحدد لهم ،كتوفري األجور العادلة
لهــم تيــر عمليــة إتقــان عملهم.16
 .٢قلــة عقــد نــدوات ومؤمتــرات علميــة متبادلــة

بني الجامعة ومواقع العمل واإلنتاج.
 .٣ضعف متويل البحوث العلمية من املؤسسات
واألجهزة التي تستفيد من نتائجها.
 .٤عدم التنسيق بني األجهزة البحثية واملؤسسات
اإلنتاجية والخدمتية.17

خامتة

إن املتتبــع ملختلــف الظــروف التــي يحياهــا األســتاذ
الجامعــي داخــل و خــارج الجامعــة ،يســتطيع دون جهــد
أن يؤكــد عــى وجــود مظهــر مــن مظاهــر األزمــة عــى
جميــع املســتويات ،و ال يخفــى عــى أحــد التشــتت
الواضح يف البناء االجتامعي ،السيايس ،االقتصادي
القانــوين ،الفكــري ...وهــذا إن دل عــى يشء إمنــا
يــدل عــى تفاقــم حــدة األزمــة ،ولعــى مجمــوع هــذه
العوا مــل تنعكــس بصــورة أو بأخــرى عــى الوضعيــة
االجتامعيــة و القانونيــة لألســتاذ الجامعــي ،هــذا األخــر
ا لــذي يجــد نفســه أســرا ﻤﻟﺠموعــة مــن العراقيــل،
تفرضهــا عليــه الظــروف االجتامعيــة التــي يعيشــها،
مــن قلــة األجــر و مــا يرتتــب عليــه مــن انخفــاض يف
املســتوى املعيــي بشــكل عــام ،مشــاكل الســكن،
تد هــور املكا نــة االجتامعيــة الظــروف املهنيــة التــي
يحياها داخل الجامعة وخارجها ،إضافة إىل املشاكل
القانونيــة والترشيعــات التــي تتحكــم يف رشوط توظيفــه
و توجيهــه وترقيتــه وضبــط مختلــف األنشــطة و الوظائــف

التــي يقــوم بهــا نتيجــة عــدم وجــود قانــون أســايس خــاص
باألســتاذ الجامعــي.
فأســتاذ الجامعــة مصــدرا أساســيا وركيــزة هامــة
جــدا يف قيــام ا لــرح الجامعــي ومتكــن الجامعــة
كمؤسســة علميــة أكادمييــة مــن إنجــاز املهمــة املوكلــة
إليهــا ،وهــي خدمــة البحــث العلمــي وإعــداد الكفــاءات
البرشية املؤهلة ،بتزويدها مبختلف العلوم واملعارف
واملهــارات الالزمــة ،ولذلــك يعمــل األســتاذ الجامعــي
عــى تلقــن الطلبــة هــذه املعــارف بشــكل منتظــم
ومنهجــي ،إذن فمهمــة األســتاذ هــي ذات أهميــة بالغــة
يف إعــداد الكفــاءات ،وتخريــج أفــراد مبســتوى علمــي
راق يؤهلهــم لحمــل رايــة البحــث والتقــي ،وكــذا تحمــل
تبعــات الحيــاة املختلفــة مبــا يخــدم مصلحتــه كفــرد
ومصلحــة املجتمــع بصفــة عامــة ،لهــذا يجــب عــى
األســتاذ الجامعــي أن يكــون مــزودا باملهــارات والقــدرات
التــي تضمــن إىل حــد مــا التفــوق والنجــاح يف مختلــف
مناحــي الحيــاة الثقافيــة والفكريــة فيكــون مطلعــا ومثقفــا
ومــزودا بكــم ال بــأس بــه مــن الذخــرة العلميــة واملعرفيــة،
فهــو ليــس مجــرد مواطــن مثقــف يتعلــم لنفســه فقــط ،بــل
عليه واجب تلقني مهاراته ومعلوماته إىل الطلبة ،ليكون
منهم إطارات املستقبل حاميل مشعل التنمية وتطوير
البحث العلمي ،فاألستاذ إذن يؤدي وظيفة أساسية يف
تلقــن املعرفــة كــا يــؤدي أيضــا وظيفــة البحــث العلمــي
خاصــة بعــد حصولــه عــى شــهادات الدراســات العليــا.

الهوامش
1

عبــد النبــي رجــواين ،مجــاالت و أفــاق تكويــن األســاتذة ،دار

2

وجدي محمد فريد ،دائرة معارف القرن العرشين ،دار الفكر،

3

زوليخــة طوطــاوي ،الجــو التنظيمــي الســائد يف الجامعــة

افريقيــا ا لــرق ،املغــرب ،2008 ،ص.17.

ج ،1بــروت ،لبنــان ،1979 ،ص.258.

الجزائريــة وعالقتــه برضــا األســاتذة وأدائهــم ،رســالة ماجســتري،

معهــد علــم النفــس جامعــة الجزا ئــر ،الجزا ئــر ،1993 ،ص.12.

4

5

فضيــل دليــو ،وآخــرون ،املشــاركة الدميقراطيــة يف تســيري

الجامعــة ،مخــر التطبيقــات النفســية والرتبو يــة ،جامعــة
قســنطينة ،الجزا ئــر  ،2006ص.93 .

عمــر بــن ســفر ،التنميــة املهنيــة لعضــو هيئــة التدريــس يف

كليات الرتبية بالجامعات السعودية يف ضوء معايري املجلس
الوطنــي األمريــي العتــاد تعليــم املعلمــن (،)NCATE

أطروحــة دكتــوراه يف اإلدارة الرتبويــة والتخطيــط ،كليــة الرتبيــة

جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧

273

6

7

قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط ،السعودية ،2012 ،ص.18.

عــي غــريب ،ســليمة حفيظــي ،املامرســة األكادمييــة لألســتاذ

 11ليث حمودي إبراهيم ،مرجع سابق ،ص.203.

 12إبراهيــم عبدالرافــع ،ســهام ياســن ،تفعيــل دور عضــو هيئــة

الجامعــي ،مجلــة علــوم اإلنســان واملجتمــع ،جامعــة محمــد

التدر يــس بالجامعــات يف مجــال خد مــة املجتمــع ،مجلــة

ليــث حمــودي إبراهيــم ،مــدى مامرســة األســتاذ الجامعــي

ص.71 .

مجلة البحوث الرتبوية والنفسية ،كلية الرتبية للبنات ،جامعة

الجامعــي( ،ترجمــة حســن عبــد اللطيــف بعــارة ،ماجــد محمــد

خيــر ،العــدد ،02بســكرة ،جــوان  2012ص.15.

لــأدوار الرتبويــة والبحثيــة وخدمــة املجتمــع بصــورة شــاملة،
بغــدد ،العــدد  ،33العــراق ،2011 ،ص.202.

الرتبيــة ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة األزهــر ،العــدد،2005 ،127

 13بربــارا ماتــرو وآخــرون ،األســاليب اإلبداعيــة يف التدريــس
الخطايبــة) ،دار الــروق ،األردن ،2002 ،ص.38.

8

عــي الحــوات ،التعليــم العــايل يف الوطــن العــريب ،دار الفكــر

9

عبــد الرحــان عيســوي ،تطويــر التعليــم الجامعــي العــريب،

جمهوريــة مــر العربيــة ،املؤمتــر الثامــن لعلــم النفــس ،مــر،

 10بشــر معمريــة ،مجــاالت وأســاليب تكويــن املعلــم الجامعــي،

 16را بــح تــريك ،أصــول الرتبيــة والتعليــم ،د يــوان املطبوعــات

العــريب ،بــروت ،لبنــان ،1999 ،ص .08

منشــأة املعــارف ،مــر ،1997 ،ص.01.

امللتقــى الــدويل األول حــول أســاليب التكويــن والتعليــم يف

إفريقيــا والوطــن العــريب ،جامعــة فرحــات عبــاس ،ســطيف،
 30-29-28أفريــل  ،2001ص.6.

274

جملا ةمدخ يف يعماجلا ذاتسألا رود

 14ليث حمودي إبراهيم ،مرجع سابق ،ص.204.

 15محمد رسي إجالل ،مشكالت املعلم الجامعي يف جامعات
 ،1992ص.174.

الجامعيــة ،الجزا ئــر ،1995 ،ص.146 .

 17عمري بن سفر ،مرجع سابق ،ص.37.

العربي
�أثر ال َّنحـو فـي الكـالم
ّ
فاتح زيوان

تبسة – -كلية اآلداب واللّغات
دولة الجزائر  -جامعة العريب التبيس َّ -

متهيد

خص العلامء األوائل اللّغة العرب ّية بالعناية والدراسة،
َّ
ـرف ،والعــروض....
وحــددوا علومهــا يف النحــو ،والـ َّ
الــخ ،وال شــك أن النحــو هــو أحــد العلــوم التــي القــت
اهتاممــا مــن لــدن كثــر مــن جهابذتهــا عــى اختــاف
انتامءاتهــم ومذاهبهــم وجنســياتهم ،وأقبلــوا عليــه
بالبحــث والتحصيــل ،ألنــه معيــار العربيــة التــي جعلــت
لغة القرآن الكريم ،فبها يؤدى الركن الثاين يف اإلسالم
– الصالة ،-ملا له من تأثري كبري يف اآلداء اللغوي ويف
ضبط معاين آيات الذكر الحكيم ،وملحاســنه وأثره يف
الكالم وقع اختيارنا عىل هذا املوضوع ،قصد كشــف
وإظهــار املعــاين التــي يولدهــا النحــو يف الــكالم.

الداللة اللَّغويّة واالصطالح ّية

ال َّنحــو لعــة :مــن معانيــه :القصــد« :نحــوت نحــوه؛ أي
قصــدت قصــده»( ،)1واالّتّبــاع ،ويف االصطــاح ،هــو
علــم يــدرس أحــوال أواخــر الكلــم بســبب دخــول العوامل
عليها ،فهو علم ،ألنه تحكمه ضوابط وقواعد ،فالفاعل
يكــون مرفوعــا واملفعــول بــه يكــون منصوبا,,,الــخ يهتــم
بالتغــرات التــي يف تطــرأ عــى أواخــر الكلــات وهــي
يف داخــل الجملــة باعتبارهــا موضوعــه بســبب دخــول
عامــل أو مؤثــر فيهــا ،ســواء أكان العامــل لفظيــا ،نحــو:
رفــع الفعــل للفاعــل :جــاء زيــد أو دخــول كان وأخواتهــا
عــى الجملــة االســمية :كان الجــو حــارا ،إذ يرفــع اســمها
وينصب الخرب...الخ ،أم كان معنويا ،نحو رفع املبتدأ
باالبتــداء :العل ـ ُم نــور ،ملجيئــه يف صــدر أو بدا يــة

الجملــة ،فالتغيــر يف الكلــم يظهــر جليــا يف الحركــة
اإلعرابيــة ،بالضــم أو الفتــح أو الكــر ،وهــي التــي تحــدد
لنــا املعنــى ال َّنحــوي ،ولكنهــا ليســت رضوريــة دامئــا،
فقــد تغيــب أحيانــا ،مــا يضطرنــا إىل اعتــاد معايــر
نحويــة أخــرى وضعهــا نحــاة العربيــة القدامــى ،كالرتتيب
والتقديــم والتأخــر والحذف...لضبــط املعنــى ،ذلــك
أن الكلــم يحتــاج إىل النحــو الــذي رســموه ،قــال ابــن
جني”392ه”النحــو« :هــو انتحــاء ســمت كالم العــرب،
يف ترصفــه مــن إعــراب وغــره» ( .)2ومعنــاه تتبــع مــا
نطقــت بــه العــرب ومــا قاســت عليــه يف كالمهــا.

أهمية النحو يف الكالم

قســم النحــاة الــكالم العــريب -عــى أســاس أنــه تركيــب
ّ
إســنادي مفيــد ،يحســن الســكوت عليــه  -إىل ثالثــة
أقســام ،وهــي :أوال :االســم :ورأوا أنــه يصــح أن يكــون
إسالمي.
مسندا ومسندا إليه ،نحو قولك :ال َّز كَاة ركن
ّ
والقســم الثــاين ال يكــون إال مســندا فحســب،
وميثله :الفعل ،يف مثل قولكَ :ر ِح َم الل ُه عم َر العا ِد َل
والقســم الثا لــث :ال يصــح أن يكــون مســندا أو
مســندا إليــه ،وهــو الحــرف أو األداة.
وأبــان لنــا “ســيبويه -ت 180هــ” الوجــوه املختلفــة
التــي يجــيء عليهــا الــكالم مــن خــال مراتــب نحويتــه
واستحســانه والتــي تــراوح بحســب رأيــه بــن الــكالم
املســتقيم والــكالم املحــال الكــذب عــى هــذا النحــو:
ا لــكالم املســتقيم الحســن - .ا لــكالم املحــال
الكــذب.
جملة كرياال
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 ا لــكالم املحــال - .ا لــكالم الكــذب - .ا لــكالماملســتقيم القبيــح.
ويتجىل هذا يف عباراته التي ساقها يف الكتاب،
قائال«:هــذا بــاب االســتقامة مــن الــكالم واإلحالــة ،ومنــه
مستقيم حسن ومحال ومستقيم ِ
كذب ومستقيم قبيح
ومــا هــو محــال كــذب ،فأمــا املســتقيم الحســن فقولــك
أتيتُك أَ ْم ِ
وسآتيك غ ًدا ،وأما املحال فأن تَنقض َ
أول
س َ
كالمــك بآخــره فتقــول أتيتــك غــدا وســآتيك أمــس وأمــا
املستقيم الكذب فقولك حملت الجبل ورشبت ماء
البحــر ونحــوه ،وأمــا املســتقيم القبيــح فــأن تضــع اللفــظ
يف غــر موضعــه نحــو قولــك قــد زيــدا رأيــت ويك زي ـ ٌد
يأتيــك وأشــباه هــذا وأمــا املحــال الكــذب فــأن تقــول
َ
سوف أرشب ماء البحر أمس»( .)3وهنا نجد “سيبويه”
يعــرض مختلــف الوجــوه التــي يكــون عليهــا الــكالم ،عــى
اختــاف أنواعــه ،نحــو -:الــكالم املســتقيم الحســن؛
ويقصــد بــه الــكالم الــذي يوافــق الشــكل واملعنــى ،يف
مثــل “ :أت َ ْيتُـ َ
ـك أمــس” .فهــذا كالم صحيــح مــن حيــث
بنيتــه الشــكلية ،إذ راعــي فيــه صاحبــه قواعــد ال َّنحــو،
وصحــة املعنــى ،ومــن ثــم مل يحــدث فيــه تناقــض بــن
البنية واملعنى؛ ولذا ع َّده بالكالم املستقيم الحسن.
والــكالم املحــال؛ ال يراعــي فيــه صاحبــه املعنــى،
فيظهــر تناقضــا ،حيــث ينقــض الجــزء األخــر الجــزء األول
نحــو :أتيتــك غــدا وســآتيك أمــس ،.والــكالم الكــذب،
وهــو املقبــول شــكال  -يراعــى فيــه ضوابــط النحــو -لكــن
املعنــى غــر مقبــول ،بــل إ َّن صاحبــه يكــذب فيــه ،نحــو”:
ـت الجبـ َـل “ .فــا يعقــل أن يحمــل إنســان الجبــل؛
حملـ ُ
فهو رضب من الكذب ،.واملستقيم القبيح ،هو الذي
يراعــى فيــه املعنــى ،ويخــرج فيــه عــن ضوابــط ال َّنحــو أو
ـت” .فــكان األجــدر بــه أن
اللغــة ،يف نحــو ”:قــد زيــد رأيـ ُ
ـت زي ـ ًدا “؛ أل َّن الحــرف “ قــد “ يفيــد
يقــول ”:قــد رأيـ ُ
التحقيــق ،يجــيء قبــل الفعــل ،وال يدخــل عــى االســم،
واملحــال الكــذب؛ وهــو ا لــذي يتقيــد فيــه صاحبــه
املعنــى وبنيــة الرتكيــب ،يف نحــو“ :ســوف أرشب مــاء
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رعلا مالـكلا يـف وـحَّنلا رثأ

البحــر أمس”.فهــو كــذب ألن اإلنســان ال يــرب مــاء
البحر ،ومحال ألنه استخدم األداة “ سوف” التي تفيد
املســتقبل والتســويف ،لينقضهــا بكلمــة “ أمــس” فمــن
املحال إحداث فعل يف آن واحد ليفيد “ املســتقبل
“ واملــايض.
وإجــاال ميكننــا متثيــل أقســام الــكالم عنــد ســيبويه
يف هــذا الجــدول:

نوع الكالم

ا لــكالم املســتقيم
ا لحســن
الكالم املحال
الكالم الكذب

املستقيم القبيح

املحال الكذب

مثاله

أت َ ْيتُ َ
ك أمس.
أتيتك غدا وسآتيك أمس.
الجبل.
َ
حملت
ُ

رأيت.
قد زيد
ُ

سوف أرشب ماء البحر أمس.

فمــن الواضــح أن حكــم ســيبويه عــى كل قســم مــن
هــذه األقســام ،يســتند إىل معايــر نحويــة (شــكلية)،
ألفها عن مدرسته البرصية ،موظفا اصطالحات علامء
أصــول الفقــه ،و معيــار املعنــى ،انطالقــا مــا تعــارف
عليــه املجتمــع الــذي أوجــد تلــك اللغــة.
وانطالقــا مــن هــذه األقســام ،رشع النحــاة يف
تصنيــف وتبويــب موضوعــات النحـوـ مراعــن يف ذلــك
أن اللغــة تتأســس عــى قواعــد و متكلمهــا بحاجــة إىل
تلــك الضوابــط؛ لتعصــم لســانه مــن الوقــوع يف اللّحــن،
لســانِ األل ًكــنِ “ واملــر ُء
قــال الشــاعر( :)4ال َّنحـ ُو يُصلـ ُـح مـ ْن ً
تكْرم ـ ُه إذا لًــم يلْ ًحــن.
فبالنحــو يقـ َّوم اللســان ويصــان مــن الزلــل وبــه نصــل
إىل املعنــى املــراد يف كالمنــا ،وعليــه فــإن نظــم الــكالم
ال يتأىت إال من طريقه فـ«رأس الخطابة الطبع ،وعمودها
()5
الذربــة ،وجناحاهــا روايــة الــكالم ،وحل ُّيهــا اإلعــراب»..
ولعــل هــذا مــا دعــا عبــد القاهــر الجرجــاين”ت471
هــ”إىل الترصيــح قائال«:واعلــم أن ليــس النظــم إال أن

تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو ،وتعمل
عىل قوانينه وأصوله ،وتعرف مناهجه التي نُهجت فال
تزيــغ عنهــا.)6(»...
وال يكــون الــكالم مفيــدا أو تامــا أو صحيحــا إال بــه،
قــال عبــد القاهــر الجرجاين...«:أنــه املعيــار الــذي
ال يتبــن نقصــان كالم ورجحانــه حتــى يعــرض عليــه،
واملقيــاس الــذي ال يعــرف صحيــح مــن ســقيم حتــى
يرجــع إليــه ...ومل ننكــر الحاجــة إليــه يف معرفــة كتــاب
اللــه تعــاىل.)7(»...
وملزايــاه العديــدة ،أواله علــاء العربيــة األوائــل
أهميــة بالدراســة والتحليــل والتصنيــف ،مربزيــن أثــره يف
رســم وتحديــد دالالت الــكالم ،فقــد خصــص “ســيبويه”
صاحــب قــرآن النحــو /الكتاب”/بــاب االســتفهام الــذي
يكــون االســم فيــه رفعــا ألنــك تبتدئــه لتُ ّن ّبــه املخاطَــب ثــم
تســتفهم بعـ ُد« :وذلــك قولــك زيـ ٌد كـ ْم مـ َّرة رأيتَــه وعبـ ُد
اللــه هــل لقيتــه وعمـ ُر وهـاّ لقيتــه وكذلــك ســائر حــروف
االســتفهام ،فالعامــل فيــه االبتــدا ُء كــا أنــك لــو قلــت أ
العامل ،وكذلك
ُ
يت هو
رأيت زيدا هل لقيته ،كان أ رأَ َ
َ
ـت
ـت زيــدا كــم لقيتــه ،كان علمـ ُ
إذا قلــت قــد علمـ ُ
هــو العامل.فكذلــك هــذا فــا بعــد املبتــدأ مــن هــذا
ـت
الــكالم يف موضــع خــره فــإن قلــت زي ـ ٌد كــم م ـ َّرة رأيـ َ
فهــو ضعيــف إالّ أن تُدخــل الهــاء كــا ض ُعـ َـف يف قولــه
ـت إال أن
ُّ
كل مل أصنـ ْع ،وال يجــوز أن تقــول زيــدا هــل رأيـ َ
تريــد معنــى الهــاء مــع ضعفــه ،فرتفــع ألنــك قــد فصلــت
بــن املبتــدأ وبــن الفعــل ،فصــار االســم مبتــدأ والفعــل
ـت
ســن هــذا أو جــاز لقلـ َ
بعــد حــرف االســتفهام ،ولــو َح ُ
()8
ِب»  .وعليــه فــإ َّن توظيــف
ـت زي ـ ٌد كــم ُ
قــد علمـ ُ
ض َ
ِ
املخاطــب للتأكيــد؛ يعــر عــن مــدى تقديــره للظــن يف
نفســية املخاطَــب ،مــا ينبغــي عليــه رســم منهجيــة
وخطــة لســانية إن صــح التعبــر ،يتمكــن مبوجبهــا مــن
بلــوغ وإيصــال خطابــه إليــه ،وتنبيهــه إىل دور األدوات
النحويــة يف تشــكل معنــى الخطــاب لديــه ،ولعــل هــذا
مــا دفــع بســيبويه إىل طــرق كثــر مــن األبــواب النحويــة

وتحليلهــا ورشحهــا ،مد عــا رؤاه باألمثلــة والحجــج،
مســتفيدا مــن أســتاذه الخليــل ،وهــي بــا شــك تســاعد
ِ
املخاطــب
املخا طَــب عــى فهــم ا لــكالم ،وتوجــب
ِ
فاملخاطــب يجــوز لــه إضــار ،أو
عــى األخ ــذ بهــا،
حــذف الفعــل املســند إىل املخاطَــب ،وال يســتطيع
إضــار الفعــل املســند إىل الغائــب وال املســند إىل
ِ
املخاطــب ،وعلَّــل ســيبويه ســبب منــع الحــذف يف
األول ،وجــوازه يف الثــاين والثالــث إىل االســتعامل أو
التــداول الــذي عـ َّـر عنــه مبصطلــح االلتبــاس ،ذلــك أن
القرائــن عاجــزة عن«متييــز أمــرك املخاطَــب مــن أمــرك
نفسـ َ
ـك أو للغائــب»( ،)9قال”ســيبويه”«:واعلم أنــه ال
يجــوز أن تقول”زيــد” وأنــت تريــد أن تقــول” ل ُيــرب
زيــد” أو “ليَـرِب زيــد” إذا كان فاعــا وال “زيــدا” وأنــت
تريد”ل َيرضب عمرو زيدا” وال يجوز “زي ٌد عمرا”إذا كنت
ـرِب زي ـ ٌد عمرا”وأنــت
ال تخاطــب زيــدا إذا أردت “ليَـ ْ
تخاطبنــي فإمنــا تريــد أن أُبلِ َغــه أنــا عنـ َ
ـك أنَّــك قــد أمرتَــه
ِب عمــرا وزيـ ٌد وعمــرو غائبــانِ فــا يكــون أن تضمــر
أن يَـ ْ
ـر َ
فعــل الغائب...ألنــك إذا أضمــرتَ فعـ َـل الغائــب ظ ـ َّن
الســام ُع الشَّ ــاه ُد إذا قلــت زيــدا أنَّــك تأم ـ ُرهُ هــو بزيــد
َّ
فكرهــوا االلتبــاس هاهنــا ككراهيتهــم فيــا مل يؤ َخــذ مــن
الفعــل نحــو عليــك أن يقولــوا عليــه “زيــدا “لئــا يش ـ َّبه
مــا مل يؤ َخــذ مــن أمثلــة الفعــل بالفعــل ،وكرهــوا هــذا
ِ
للمخاطــب إضــار الفعــل
يف االلتبــاس»( .)10ويجــوز
بــرأي ســيبويه؛ لغــرض يتعلــق بقبــح الخطاب/الــكالم إذا
حمل آخره عىل أوله ،يف مثل قولك :مالك وزيدا وما
شــأنُك وعمرا.واســتهل هذا الكالم بالرشح قائال«:إمنا
ـت
ح ـ ُّد الــكالم ههنــا مــا شــأنُك وشــأ ُن عم ـ ٍر فــإن حملـ َ
الكالم عىل الكاف املضمرة فهو قبيح وإن حملته عىل
الشــأن مل يجــز ألن الشــأن ليــس يَلتَبــس بعبــد اللــه إمنــا
يلتبــس بــه الرجــل امل ُض َم ـ ُر يف الشــأن فلــا كان ذلــك
قبيحــا حملــوه عــى الفعــل فقالــوا مــا شَ ـأْن َ
ُك وزيــدا أي
مــا شــأنُك وتناولــك زيــدا ،)11( »...وال يصـ ّـح أيضــا«:أن
ضبْتَـ َ
ـك وال اقْتُلْـ َ
اضبْـ َ
ـك ملـَّـا
تقــول للمخاطَــب ْ ِ
ـك وال َ َ
جملة كرياال
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نفس ـ ُه قُبــح
ـب فاعــا وجعلـ َ
ـت مفعولَــه َ
كان املخاطَـ ُ
نفسـ َ
ـت
ـك وأهلكـ َ
ذلــك ألنهــم اســتغنوا بقولهــم اقتُـ ْـل َ
ـك عــن الــكاف ههنــا وعــن إيَّـ َ
نفسـ َ
ـاك وكذلــك املتكلِّـ ُم
َ
ُ
ال يجــوز لــه أن يقــول أهلَكُت ِنــي والَ أ ْهلِ ُك ِنــي ألنــه جعــل
نفســه مفعولــه ف ُقبــح وذلــك ألنهــم اســتغنوا بقولهــم
أنْ َفـ ُع نفــي عنــي وعــن إيَّــاي وكذلــك الغائــب ال يجــوز
ـت مفعولــه نفســه
ضبَـ ُه إذا كان فاعــا وجعلـ َ
أن تقــول َ َ
نفســه
ألنهــم اســتغنوا عــن الهــاء وعــن إيَّــاه بقولهــم ظلــم َ
وأهلك نفسه ولكنه قد يجوز ما قبح ههنا يف ِ
ت
حسبْ ُ
ت ِ
ْت .)12(»...ولالبتداء أيضا أثر يف الكالم،
وخل ُ
وظن ْن ُ
ِ
املخاطــب األعــرف ،فــإن بدأ باالســم
فمــن خاللــه يحــدد
كان الغرض هو التأكيد وإثباته ،فعىل سبيل املثل ،إن
قلت “زيد جاء” ،فاملعنى أن الشخص الذي جاء هو
“زيد” ولكن الشك يقع عىل الفعل والعكس صحيح،
فــإن قلــت “جــاء زيــد” فبــدأت بالفعــل تكــون قــد أكــدت
وقوعــه ،وبقــي الشــك يف الفاعــل أهــو زيــد أم غــره ،وال
يقتــر االبتــداء عــى مــا ذكرنــا ،وإمنــا «قــد يكــون يف
األمــر والنهــي أن يبنــى الفعــل عــى االســم وذلــك قولــك
اضبْــه ابتــدأتُ عب ـ َد اللــه ورفعتــه باالبتــداء
عب ـ ُد اللــه ْ
ـت الفعــل
ـت املخاطَــب لــه ليعرفــه باســمه ثــم بنيـ َ
ونبَّهـ َ
عليــه كــا فعلــت ذلــك يف الخــر ومثــل ذلــك أ َّمــا زيـ ٌد
فاقتلــه فــإذا قلــت زي ـ ٌد فارضبــه مل يســتقم أن تحملــه
عــى االبتداء.)13(»...أضــف إىل ذلــك معرفــة ســيبويه
العميقــة بخصائــص الــكالم عنــد العــرب يف مختلــف
أحوالــه ومقاماتــه ،وكيفيــة ترصيفــه ،مبختلــف الوجــوه
واألمنــاط ،فمــن ذلــك االبتــداء مبــا هــو معــروف ،وبنــاء
الخطــاب عليــه ،ومراعاتــه لحــال املخاطَــب ،وتقديــر مــا
يف نفســه ،وتوجيهــه إىل دالالت األســاليب اللغويــة
والنحويــة يف تغــر معنــى الخطــاب ،وكــذا تعليلــه لــكل
ِ
املخاطــب ،بالشــواهد والحجــج
خطــاب يصــدر عــن
املقنعــة التــي يقيســها وفقــا ألقيســة مدرســته البرصيــة
أو ما سمعه عن املوثوق بعربيتهم .ولعل هذا ما دفع
بــأيب عمروال َجرمــي”ت 225هــ” إىل اإلشــادة بجهــوده
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رعلا مالـكلا يـف وـحَّنلا رثأ

وأفــكاره النــرة ،بالقول«:أنــا منــذ ثالثــن ســنة أُفتــي
النــاس مــن كتــاب ســيبويه ...واملــراد بذلــك أن ســيبويه
وإن تكلَّــم يف ال َّنحــو فقــد ن َّبــه يف كالمــه عــى مقاصــد
العــرب ،وأنحــاء ترصفاتــه يف ألفاظهــا ومعانيهــا ،ومل
يقتــر فيــه عــى بيــان أ َّن الفاعــل مرفــوع واملفعــول بــه
يبي يف كل باب ما يليق
منصوب ونحو ذلك ،بل هو ّ
بــه ،حتَّــى إنَّــه احتــوى عــى علــم املعــاين والبيــان ووجــوه
ترصفات األلفاظ واملعاين»(.)14فالرجل بحق كان عىل
وعي ودراية بخصوصيات التخاطب وما الرشوط التي
ِ
املخاطــب – كــا رأينــا -إال خــر دليــل عــى
رســمها يف
ذلــك ،حيــث تنبــئ عــن مــدى نباهتــه وفطنتــه ملســألة
التخاطب ،داعيا إىل مراعاة حال املخاطَب ونفسيته،
حاثــا إيــاه عــى رضورة امتالكــه لحصيلــة لغويــة ومعرفــة
وافيــة بنظــام لغــة التخاطــب.
وفكــرة االبتــداء بالعنــارص النحو يــة يف الجملــة
وأثرهــا يف دالالت الرتاكيــب قــد أكَّدهــا ووضحهــا عبــد
القاهــر الجرجــاين( ،)15فهــي تــرك فروقــات يف إثبــات
املعنــى ،فعــى ســبيل املثــال ال الحــر ،إن قلنا:زيــد
منطلــق.و زيــد املنطلــق .واملنطلــق زيد.نــرى أن جملــة:
زيــد منطلق.تفيــد ابتــداء أن املنطلــق زيــد نتيجــة لجهــل
من هو معك من املنطلق/ورود الخرب نكرة ،/فتعلمه
ايتــداء بالشــخص اســمه زيــد ،ويف الجملــة الثانية:زيــد
املنطلق /يف التعريف ./ندرك متاما أن املنطلق هو
زيــد ،فقــد تــم تعريفــه وإزالــة اللبــس عنــه ،يف حــن أن
الجملــة الثالثة::املنطلــق زيــد .تفيــد أن فعــل االنطــاق
تــم مــن لــدن شــخص معــن اســمه زيــد.
و تو َّخــى النحــاة اإلعــراب يف نســج الــكالم ألمــن
اللَّبــس ،إذ رأى”ابــن جنــي “ أن اإلعــراب ،يســاعد عــى
ِ
املخاطــب كالمــه
فهــم الرتاكيــب النحويــة ،وبــه مييــز
بعضــه عــن بعــض خاصــة أن املعنــى الــذي يحيــل إليــه
املصطلــح؛ هــو اإلبانــة عــن املعــاين باأللفــاظ( ،)16ففــي
ال َّنحــو :متيــز الحركــة اإلعرابيــة رتبــة ووظيفــة العنــارص
النحويــة ،فــإذا قلــت عــى ســبيل املثال:أكــرم ســعي ٌد

أبَاه وشــكر ســعي ًدا أب ْوهُ  .يعلم املخاطَب برفع أحدهام
ونصــب اآلخــر ،فيتضــح لــه جليــا الفاعــل مــن املفعــول
بــه .ويف حــال غيــاب الحركــة اإلعرابيــة يف مثــل قولــك:
“رضب يحــي بُــرى” ،فإنــه يتعــن عليــه اللجــوء إىل
القرائــن لتمييــز الفاعــل مــن املفعــول بــه ،ويــرى “ابــن
جنــي” يف هــذه الحــال ،أن يكــون أحدهــا فاعــا واآلخــر
ِ
املخاطــب ومقصــده ،ونحــن
مفعــوال بــه؛ وفقــا ملــا شــاء
نقول أيضا حينام يقع التباس أو إخفاء للحركة اإلعرابية
ِ
املخاطب األخذ برتبة العنارص ،ذلك
فإنه يقتيض من
أن الفاعــل مــن خصوصيتــه أن يــأيت بعــد الفعــل ،ثــم
يجــيء املفعــول بــه ،بنــاء عــى النظــام النحــوي للجملــة
العربيــة ،عــى هــذا النحو:ج=فعل+فاعل+مفعــول
بــه وإذا كان هنــاك تقديــم للمفعــول بــه عــى الفاعــل،
ِ
للمخاطــب أن يحــدد هــو بنفســه مقصــده
فإنــه ينبغــي
بدقــة ،بتوظيــف القرائــن املعنويــة ،يف نحــو قولــك
مثــا “ :اســتخلف امل ُرتــى املصطفــى” فاملفعــول
هنــا هــو “ :املرتــى” باعتبار”املرتــى” صفــة تطلــق
عىل أيب بكر ريض الله عنه ،والفاعل هو”املصطفى”
ألنهــا صفــة تطلــق عــى الرســول محمــد عليــة الصــاة
والسالم؛ وهذا يفرض عىل املخاطَب أن يكون مسبقا
عــى علــم ودرايــة بهــذه الصفــات ،لــكل واحــد منهــا،
وأن يــدرك أن الرســول محمــد عليــه الصــاة والســام،
قــد قبضــت روحــه إىل الرفيــق األعــى قبــل أيب بكــر
الصديــق ريض اللــه عنــه .فبالقرينــة املعنويــة ،يتحــدد
لنــا الفاعــل مــن املفعــول يف هــذه الجملــة فباإلعــراب
ِ
املخاطب من تحديد وإزالة االلتباس الذي
إذا يتمكن
يقــع يف تراكيــب خطابــه ذلــك أن اللغــة العربيــة تنظــر
إىل أمــن اللبــس غايــة ال ميكــن التفريــط فيهــا؛ إذ اللغــة
امللبســة ال تصلــح واســطة لإلفهــام والفهــم .ومــن ثــم
وضــع النحــاة الحــركات اإلعرابيــة دالئــل عــى املعــاين،
ِ
املخاطــب إىل
ويف حــال غيابهــا -كــا أســلفنا -يســتند
توظيــف القرائــن النحويــة واملعنويــة ،حتــى يزيــل اللَّبــس
ِ
فاملخاطب حني يقصد إفهام املخاطَب
عن خطابه،

خطابه ،فإنه يرتبه عىل منوال ال يدع معه للبس مجاال،
حتــى يــدرك مقاصــده ،فااللتبــاس ممنــوع أبدا ً ملنافاته
القصــد مــن وضــع اللغــة ،ويف ضــوء هــذا صــاغ “متــام
حســان” عبــارة يف أصــول النحــو ،تلخــص “الفائــدة”
التــي تقابلها”املصلحــة” يف أصــول الفقــه اإلســامي،
وتلخــص املصلحــة يف أصــول الفقــه عبــارة “ ال رضر
وال رضار” ملخصــا لنــا الفائــدة يف أصــول النحــو يف
صــورة مشــابهة لهــا هــي«ال خطــأ وال لبــس»( ،.)17فبــا
النحــو منيــز ونفــرق بــن دالالت الــكالم ،فعــى ســبيل
املثال:حينــا نضيــف أدوات نحويــة يف الــكالم ،ينجــم
عنهــا معنــى جديــدا ،ويف هــذا الســياق نجــدا عبــد
القا هــر الجرجــاين”ت 471هــ” يستشــهد مبــا روي
عن”يعقــوب بــن إســحاق الكنــدي” أنــه امتطــى دابتــه،
وتوجــه إىل أيب العبــاس ،يســتفرسه يف قضيــة نحويــة
لهــا صلــة وثيقــة بفحــوى الــكالم ،حيــث مـ َّـج التكريــر
الــذي المســه يف مــا ورد عــن العــرب ،قائــا« :إين ألجــد
يف كالم العــرب حشــوا ،فقــال لــه أبــو العبــاس :يف أي
موضــع وجــدت ذلــك؟ فقال:أجــد العــرب يقولون :عبد
اللــه قائــم ...إ َّن عبــد اللــه قائــم ،وإ َّن عبــد اللــه لقائــم،
فاأللفــاظ متكــررة واملعنــى واحــد)18(»...؛ فهــذا يوحــي
بجهــل الرجــل لــدور األدوات يف تغيــر معنــى الــكالم،
ولــذا أجابــه “أبــو العبــاس” بــأن املعــاين مختلفــة عــى
الرغــم مــن تكريــر اللفــظ ،فقولهم:عبــد اللــه قائــم؛ هــو
مجــرد إخبــار ،وقولهــم”إ َّن عبــد اللــه قائم”؛جــواب عــن
ســؤال ســائل ،وقولهم”عبــد اللــه لقائــم”؛ جــواب عــن
إنــكار منكــر” فالتكريــر إذا يكــون مــن أجــل غــرض معنــوي
من شأنه أن يحدث فروقا يف معاين الرتاكيب ،ويكون
بإعــادة اللفــظ نفســه ،ويطلــق عليــه النحويــون اســم
التوكيــد ،مقســمني إيــاه إىل قســمني :توكيــد لفظــي،
ـوي  :نحــو
نحــو :أقبــل املج ـ ُد املج ـ ُد  ،وتوكيــد معنـ ّ
نفس ـهُ.
ـاب جمي ُع ُهــم ،وحــر الوزي ـ ُر ُ
قولك:نجــح الطـ ُ
والغرض منه تثبيت املعنى يف الكالم.
ويســتعمل حــرف النــداء لجلــب انتبــاه الســامع،
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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ففــي قولنــا :يــا أحمـ ًد .معنــاه أدعــو أحمــد إىل اإلقبــال،
فالحــرف
“يــا”أدى وظيفــة نحويــة أســهمت يف لفــت انتبــاه
املخا طَــب ،وهــو يشــبه “اإلغــراء” ا لــذي يقصــد بــه
ترغيــب الســامع يف أمــر محمــود ليقبــل عليــه ،يف مثــل
الســيار َة الســيارةَ .و االجتهــا َد االجتهــا َد .والــيء نفســه
مــا نجــده يف التحذيــر ،والغــرض منــه تنبيــه املخاطَــب،
يف نحــو قولــك :إيـ َ
واألس ـ َد .ففعــل التحذيــر مقــدر
ـاك
َ
بـ”احــذر”
فمراعــاة قواعــد اللغــة ،مــن خــال أبــواب النحــو
ِ
املخاطــب اإلملــام بهــا ،حتــى
املختلفــة تقتــي مــن
يتمكــن مــن إيصــال خطابــه إىل املخاطــب ،وإن افتقــر
كالمــه للنحــو ،فإنــه يفقــد روحــه ومعنــاه ،ولعــل هــذا مــا
أكَّــده “ابــن فــارس -ت 395هـ”مــن قبلــه ،بقولــه« :أ َّن
قائــا لــو قال:مــا أحســن زيــد” ،غــر معــرب ،أو“ :رضب
عمــرو زيــد” ،غــر معــرب ،مل يوقــف عــى مــراده ،فــإذا
س ـ َن َزيْ ـ ًدا( .مــا تعجبيــة) أو :مــا أحســن
قــال :مــا أ ْح َ
زي ٌد(مــا نافيــة) ،أو :مــا أحس ـ ُن زيـ ٍـد( .مــا اســتفهامية)
أبــان اإلعــراب عــن املعنــى الــذي أراده .وللع ــرب يف
ذلــك مــا ليــس لغريهــا ،فهــم يف ّرق ــون بالح ــركات وغريه ــا
بني املعاين.يقولون ِم ْفتَح لآللة التي يفتح بها ،و َم ْفتَح
ـص للموضــع
ـص ،و َم َقـ ّ
ملوضــع ال َفتــح ،و ِم َقــص آللــة القـ ّ
الــذي يكــون فيــه القــص ،)19(»....فــا اإلعــراب إذا إبانــة
عــن املعــاين ،وهــو رضوري لتبليــغ املقصــود وإفهــام
املخاطَــب يف إطــار نظــام لغــوي خــاص ،حيــث يجــوز
التقد يــم والتأخــر ،وا ســتعامل صيغــة مقــام صيغــة
أخــرى ،وتوظيــف الحــركات يف متييــز معــاين الخطــاب،
وكــذا الشــأن يف التَّرصيــف الــذي يحتــاج إليــه اللغــوي
والنحــوي عــى حــد ســواء ،فهــو ميــزان العربيــة «فمــن
فاتــه علمــه فاتــه املعظــم»( ،)20فبــه تتضــح املعــاين،
وتفهــم األغــراض واملقاصــد مــن الخطــاب« :ألنَّــا نقــول:
َو َج َد ،وهي كلمة مبهمة ،فإذا رصفنا ،أفصحت ،فقلنا
يف املــال ُو ْجـ ًدا ،ويف الضَّ الــة وِجدانــا ،ويف الغضــب
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َم ْو ِج ـ َدة ،ويف الحــزن َو ْج ـ ًدا .وقــال اللــه -جـ َّـل ثنــاؤه﴿:-
َوأَ َّما الْق ِ
َاسطُ ْون فَكَانُوا لِ َج َه َّن َم َحطَبًا﴾  /الجن ،15/72
ـب الْ ُمق ِ
وقــالَ ﴿ :وأَق ِ
ي﴾/
ْسـ ِـط ْ َ
ْس ـطُوا إ َّن الل ـ َه يُ ِحـ ُ
الحجــرات 9/49كيــف تح ـ َّول املعنــى بالتَّرصيــف مــن
الع ـ ْدل إىل الجــور؟»( ،)21ثــم ب ـ ّرر ابــن فــارس”ت395
قســط ِ
يقســط قســوطًا ،يفــره
هــ” كالمــه بــأن الثــايث َ
حســب وروده يف اآليــة ثالثيــا مبعنــى الظلــم ،وإال
فهــو مــن األضــداد بينــا ذكــر ابــن القطــاع أن رباعيــة
أقســط معنــاه عــدل ،كــا اهتــم األصوليــون بدراســة
دالالت الرتاكيــب( ،)22وبخاصــة صيغتي”األمر”والنهــي؛
ألنهــا مــدار التكليــف ،معتمديــن الســياق لتحديــد
دالالت هاتــن الصيغتــن ،فمــن معــاين صيــغ النهــي
يف القــرآن الكريــم *:التحريــم ،نحــو قولــه تعــاىل﴿:
ـس التــي ح ـ َّرم اللــه إ الَّ بِال َحــق﴾
َو الَ ت َ ْقتُلُــوا ال َّن ْفـ َ
ـن اللــه غَافـاً
سـ َ َّ
األنعــام ،151/وبيــان العاقبــةَ ﴿ :والَ ت َ ْح َ
َعـ َّـا يَ ْع َمــل الظَّامل ُ ْون﴾إبراهيــم ،42/والدعــاءَ ﴿ :ربَّ َنــا
الَ تــز ْغ قُلُ ْوبَ َنــا بَ ْع ـ َد إ ْذ َه َديْتَ َنــا﴾آل عمــران .8/ورصــدوا
الــدالالت املتنوعــة لصيــغ األمــر يف الســياقات القرآنيــة
الصــاة َوآتُــوا
املتعــددة ،منهــا -*:الوجــوبَ ﴿ :وأَق ْي ُمــوا َّ
الزكَاة﴾البقــرة ،43/و* -االمتنــان﴿ :فَ ُكلُــوا مـ َّـا َر َزقَ ُكــم
واش بُــوا
الله﴾النحــل ،114/و* -اإلبا حــة ﴿ :كُلُــوا ْ َ
بســو َرة ِم ـ ْن
َهنيئًــا﴾ الحاقــة ،24/و* -التعجيز﴿:فَأْتُــوا ُ
ِمثْلِه﴾البقــرة ،23/وغريهــا مــن األمثلــة التــي عرضهــا
ـب الــكالم ،فــا يــدرك
األصوليــون فال َّنحــو إذا هــو لـ ّ
معنــاه مــن دونه؛ولذلــك صــدق عبــد القاهــر الجرجــاين
عندمــا قيَّــد
النظــم بال َّنحــو ،مع ّرفــا إيــاه ،بقولــه« :واعلــم أن ليــس
النظــم إال أن تضــع كالمــك الوضــع الــذي يقتضيــه علــم
ال َّنحــو ،وتعمــل عــى قوانينــه وأصولــه ،وتعــرف
مناهجــه التــي نهجــت فــا تزيــغ عنهــا .)23(»..فباإلعــراب
يكشــف املبهــم يف األلفــاظ ،ويتضــح املعنــى«:أال
تــرى أنــك إذا ســمعت أكــرم ســعي ٌد أبَــاه ،وشــكر ســعي ًدا
أبُــوه ،علمــت برفــع أحدهــا ونصــب اآلخــر الفاعــل مــن

رشجا(نوعــا أو رشعــة) واحــدا
املفعــول ،ولــو كان الــكالم ْ
ألســتبهم أحد هــا مــن صاحبــه» ( ،)24فالغــرض مــن
الحــركات اإلعرابيــة هــو متييــز معــاين األلفــاظ ووظائفهــا
النحويــة ،فلــوال اإلعــراب لــكان الــكالم رشعــة أو عــى
منــط واحــد ،غــر مفهــوم لــدى املخاطَــب؛ فالتفريــق
بــن الفاعــل واملفعــول بــه ،يتــم بالحركات«:إمنــا هــو
لتحصــن املعنــى وترشيفــه ،واإلبانــة عنــه وتصويــره»(.)25
فالحركة إذا تســهم بقســط كبري يف التفريق بني معاين
الكلــات ،هــذا مــا آل بجــال الديــن الســيوطي”ت911
هــ”( )26إىل تخصيــص صفحــات مــن أبحاثــه ،رصــد فيهــا
الــدالالت املختلفــة التــي تعطــى للفظــة بنــاء عــى حركــة
الحــرف ،وأســاها األلفــاظ املثلثــة الفــاء ،نحــو قولــك
عــى ســبيل املثــال ال الحــر :ال َغمــر بالفتــح؛ يعنــي
املــاء الكثــر ،وبالكرس(الغمــر) الحقــد ،وبالضــم الرجــل
الجاهــل ،ويف قولك:الــكالم :بالفتــح يــراد بــه النطــق،
وبالكــر يعنــي الجــراح ،وبالضــم يقصــد بــه األرض
الصلبة ،واليشء ذاته يف قـولك:األمة :فبالفتح تعني
القصد وبالكرس تعني النعمة ،وبالضم جامعة الرجال،
ونظــره يف “الحــام” ،بالفتــح يعنــي الطــر املعــروف،
وبالكــر ا ملــوت ،وبالضــم رجــل مــن العــرب ،ويف
قولك”:اللمة”:بالفتــح تعنــي الشــدة ،وبالكــر الشــعر
املج ــاوز شــحمة األذن ،وبالضــم الصاحــب واألصحــاب
يف الســفر واملؤنــس للواحــد والجم ــع ،ويف”املســك
“:بالفتــح الجلــد ،وبالكــر الطيــب املعــروف ،وبالضــم
مــا ميســك الرمــق.
ـوي أثــر كبــر يف نظــم الكالم،
وللتعليــق والبنــاء اللغـ ّ
ويتجــى ذلــك يف انســجامه وسالســته وتآلفــه ،فيتلقــاه
املســتمع بأريحيــة ،بعكــس الــكالم الــذي ال يراعــى فيــه
هــذا املعيــار ،فإنــه ينفــر املتلقــي لــه ،ويجعلــه تقيــا
يف ال ّنطــق عــى لســانه«:كالذي أنشــده الجاحــظ مــن
قــول الشــاعر:
ـس قُ ـ ْرب قَـ ْـر َحــرب
ر َحــرب َ
وق ـ ُ
مب ـكَان قفر* َولَ ْيـ َ
قرب...قــال الجاحــظ :فتفقــد النصــف األخــر مــن هــذا

البيــت فإنــك ســتجد بعــض ألفاظــه تتــرأ مــن بعض»...

()27

فــا تآلــف يف النــص أو الــكالم إال إذا انســجمت
وتعالقــت عنــارصه اللغويــة بعضهــا ،نحــو :تعلــق اســم
باسم ،نحو قولك :الجهل ظالم (خرب للمبتدأ) ،وتعلق
اســم بفعــل ،يف مثــل قولك:أكرمــت زيدا(التــاء :فاعــل
 /زيــدا مفعــول بــه للفعــل أكــرم) ،وتعلــق حــرف بهــا،
نحو :ما جاء زيد (تعلق حرف النفي بالفعل واالسم)،
قــال عبــد القاهــر الجرجــاين« :واعلــم أنــك إذا رجعــت
إىل نفســك علمــت علــا ال يعرتضــه الشــك أن ال نظــم
يف الكلــم وال ترتيــب حتــى يعلــق بعضهــا ببعــض ويبنــى
بعضها عىل بعض ،وتجعل هذه بسبب من تلك هذا
مــا ال يجهلــه عاقــل وال يخفــى عــى أحــد مــن النــاس»...
( ،)28وكلــا زيــد يف املبنــى أو الرتكيــب نتــج عنــه معنــى
جديــدا ،فــإذا قلنــا عــى ســبيل املثــال :خــرج الول ـ ُد
مبتسـ ًـا .فالحــال هنــا بينــت لنــا الحالــة والوضعيــة التي
خــرج فيهــا زيــد ،وإذا زيــدت الهمــزة يف قولك:أشــكوتُ
زي ـ ًدا .فمعناهــا إزالــة شــكواه ،ويف قولــك :أزوجــت
البنــت .معنــى ذلــك أنهــا اســتحقت الــزواج.
وللتقديــم والتأخــر يف عنــارص الرتكيــب املفيــد
أثــر يف املعنــى ،فتقديــم املفعــول بــه عــى الفاعــل هــو
لغايــة وغــرض معنــوي ،ففــي قولنــا :قتـ َـل الخارجـ َّـي زيـ ُد.
نجــد املفعــول بــه :الخارجــي قــدم عــى الفاعــل؛ وذلــك
ألهميته لدى السامع الذي هو يف حرية وحاجة ماسة
إىل معرفــة املقتــول أوال ثــم قاتلــه ،قــال عبــد القاهــر
الجرجــاين ...﴿ :واعلــم أنــا مل نجدهــم اعتمــدوا فيــه
شــيئا يجــري مجــرى األصــل غــر العنايــة واالهتــام ،قــال
صاحــب الكتــاب وهــو يذكــر الفاعــل واملفعول:كأنهــم
يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم بشــأنه أعنى...وقال
النحويــون :إن معنــى ذلــك أنــه قــد يكــون مــن أغــراض
النــاس يف فعــل مــا أن يقــع بإنســان بعينــه وال يبالــون
من أوقعه كمثل ما يعلم من حالهم يف حال الخارجي
يخــرج فيعبــث ويكــر بــه األذى ،إنهــم يريــدون قتلــه وال
جملة كرياال
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يبالــون مــن كان القتــل منــه وال يعنيهــم منــه يشء فــإذا
قتل وأراد مريد اإلخبار بذلك فإنه يقدم ذكر الخارجي
فيقــول :قتـ َـل الخارجـ َّـي زي ـ ٌد .)29(﴾...والــيء نفســه
ـى اللـ َه ِمـ ْن ِعبَــا ِده ِالْ ُعلَـ َـا ُء
يف قولــه تعاىل﴿:إنَّ َــا يَ ْخـ َ
إ َّن الل ـ َه َع ِزيْ ـ ٌز َغ ُف ـ ْو ٌر﴾ فاطــر .28/فقــد ق ـ ّدم املفعــول
به(لفــظ الجاللة:الل ـ َه عــى الفاعــل :العلــاء﴾؛ وهــذا
ألحقيــة املعبــود ،وهــو األول الفــرد الصمــد ،و﴿ال ُعلــا ُء
هــم ورثــة األنبيــاء﴾ كــا ورد يف حديــث املصطفــى
عليــه أفضــل الصــاة وأزىك التســليم ،باعتبارهــم أكــر
خشــية مــن اللــه مــن غريهــم مــن األنــام ،فهــم يخافونــه
عــن علــم وبصــرة مــن خــال تدبرهــم لكتابــه وإدراكهــم
ملعــاين آياتــه.
وللحذف أغراض وتأثريات يف معنى الكالم ،فإذا
حذفنــا الفعــل مــن اإلجابــة عــن ســؤال ســائل :مــن قــدم
إلينــا؟ فيجيــب عــى الفور:خالــد /الفاعــل :بعــدم تكرار
الفعل ،فهو لغاية ورغبة يف االقتصاد اللغوي وتخفيفا
وتيســرا يف النطــق ،ويوظّــف حــرف “الــواو” يف معنــى
العطــف ،يف نحــوَ :جــا َء زي ـ ٌد ومحم ـ ٌد ،.وتكــون مبعنــى
املعيــة أو االســتئناف ،يف مثــل قولــه تعــاىل﴿:إ َّن الل ـ َه
ورســولَهُ﴾ التوبــة.3/
بًـ ِرئٌ ِمــن امل ْ ِ
ُشكِـ ْ َ
ـن ُ
فــإذا مــا قــرئ االســم بعدهــا مجــرورا عــى أســاس

أنهــا حــرف عطــف فــإن املعنــى ال يســتقيم مــع مضمــون
اآليــة الكرمية.فــا يعقــل أن يتــرأ املــوىل ع ـ َّز وجــل مــن
(رسولَهُ) عىل أساس
رسوله؛ ولذا يضبط االسم بالفتح ُ
أن الــواو تفيــد املعيــة ،أو الضــم فتفيــد االســتئناف،
(ورســولُهُ).وبهذا تتــم الفائــدة.
ويكــون االســم مرفوعــا
ُ
ومحصول القول ،لقد صدق األوائل حينام قالوا:ال َّنحو
يف الــكالم ،كامللــح يف الطعــام( ،)30فبوســاطته يتحــدد
املعنى وينجيل ،ذلك أ َّن الكالم ال يستقيم وال تحصل
منافعــه التــي هــي الــدالالت عــى املقاصــد إال مبراع ــاة
أحــكام ال َّنحــو مــن اإلعراب(رفــع ونصــب وجــر) والرتتيــب
الخاص(،وع ـ َّد ال َّنحويــون العــرب اإلعــراب ،مــن أكــر
القرائــن داللــة عــى املعنــى ،وع َّولــوا عليــه يف بيــان
اختــاف املعنــى﴾( ،)31و ال ّنحــو شــبيه بعمليــة التفاعــل
بــن مــادة امللــح والطعــام املعــد للطهــي ،فمــن دونهــا
يفقــد نكهتــه يف التغذيــة ،مــا مل يتــم طهيــه بهــا،
وال َّنحــو هــو كذلــك تتعالــق وتتفاعــل فيــه عنــارص
الــكالم ،ويعمــل بعضهــا يف بعــض؛ وألهميتــه ســعى
النــاس إىل طلبــه وك َّرمــوا مــن يتقنــه ،وعــدوه أفضــل
وأجـ ّـل العلــوم التــي ينبغــي للــدارس الحــرص يف طلبهــا
وتحصيلهــا.

الهوامش
 )1الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي كتــاب العــن ،ترتيــب وتحقيــق

وابــن عقيــل األشــموين دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان،.

عبــد الحميــد هنــداوي ،منشــورات محمــد عــي بيضــون ،دار

ص8

مــادة (نحا/نحــو)..

منشــورات عــي بيضــون ،دار الكتــب العلميــة ،ج ،،1ط،2

الكتــب العلميــة ،،املجلــد  ،4ط ،1بــروت ،لبنــان،2003 ،

 )5الجاحظ ،البيان والتبيني ،وضع حواشيه ُموفق شهاب الدّين،

 )2ابــن جنــي ،الخصائــص ،تحقيــق محمــد عــي النجــار ،الهيئــة

ببــروت ،2003 ،ص29

 )3الكتــاب ،الطبعــة ،الكتــاب ،مكتبــة املتنبــي ،املطبعــة األمرييــة

عالَّمتــا املعقــول واملنقــول ،محمــد عبــده ومحمــد محمــود

 )4ينظر:أحمد الهاشمي ،القواعد األساسية للغة العربية حسب

ط ،3بــروت ،2001 ،ص .70

املرص يــة العا مــة للكتــاب ،ج ،.1999 ،1ص35

ببــوالق األمرييــة ،مــج ،1ج ،1ط ،1القاهــرة 1316 ،هــ ،ص.8

منهــج” مــن األلفيــة “ اليــن مالــك وخالصــة الــراح البــن هشــام
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رعلا مالـكلا يـف وـحَّنلا رثأ

 )6دالئــل اإلعجــاز ،دالئــل اإلعجــاز يف علــم املعــاين ،ص َّحــح أصلــه
الرتكــزي الشــنقيطي ،علَّــق عليــه رشــيد رضــا ،دار املعرفــة،،

 )7دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ،ص ..28

 )8الكتاب ،الطبعة األمريية ،مج ،1ج ،1ص .64

 )9محمــد الشــاوش ،أصــول تحليــل الخطــاب يف النظريــة النحويــة
العربية ،جامعة منوبة ،املؤسسة العربية للتوزيع ،ج ،2تونس،
 ،2001ص .1179

 )10الكتاب ،الطبعة األمريية ،مج ،1ج ،1ص ص .129 ،128
 )11الكتاب ،الطبعة األمريية ،مج ،1ج ،1ص .155
 )12الكتاب ،الطبعة األمريية ،مج ،1ج ،1ص.385
 )13الكتاب ،الطبعة األمريية ،مج  ،1ج ،1ص.69

 )14أبو إسحاق الشاطبي ،املوافقات يف أصول الرشيعة ،ضبط
إبراهيــم رمضــان ،دار املعرفــة ،ج ،3ط ،1997 ،3ص.485

 )15ينظر دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ،ص .126
 )16ينظر ،الخصائص ،ج ،1ص.36

 )17متــام حســان ،األصــول ،دار الثقافــة ،الــدار البيضــاء ،املغــرب،
 ،1981ص ص .221 ،220

 )18ينظر ،دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ،ص ص .209 ،208

 )19ابن فارس ،الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها،
حققــه وقــدم لــه مصطفــى الشــوميي مؤسســة بــدران للطباعــة

والنــر ،بــروت لبنــان ،.1963 ،ص ص .191 ،190

 )20ابن فارس ،الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها،
حققه وقدم له مصطفى الشــوميي ،ص .191

 )21الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها ،ص .19

 )22كريم زيك حسام الدين ،أصول تراث ّية يف اللسانيات الحديثة،
ط ،2001 ،3ص.284

 )23دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ،ص .70
 )24الخصائص ،ج ،1ص.36

 )25الخصائص ،ج ،1ص151

 )26ينظر :جالل الدين السيوطي ،املزهر يف علوم اللغة وأنواعها،
رشحه وضبطه و عنون موضزوعاته وعلق حواشيه :محمد جاد
املــوىل وعــي محمــد البجــادي ومحمــد أبــو الفضــل إبراهيــم،
دار الكتب العربية ،عيىس البايب ورشكاه ج.273 ،،2

 )27دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ،ص.55
 )28دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ،ص.54
 )29دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ،ص.86

 )30ينظــر ،عبــد القاهــر الجرجــاين ،أرسار البالغــة يف علــم البيــان،
دار املعرفــة ،بــروت ،ص.55

 )31عــزام عمــر الشــجراوي ،الفكــر البالغــي عنــد النحويــن العــرب،
دار النــر ،ط ،1عــان ،2002 ،ص.91
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مظاهر البناء الن�صي للقر�آن الكرمي
الدكتور بن الدين بخولة
جامعة الشلف الجزائر
trezel@live.fr

نحــاول يف هــذه املداخلــة اســتنطاق منهــج لســانيات املوقف .)٢(contextual motivation

النــص ومــا يقد مــه مــن جد يــد يف تحليــل النــص
واستكشــاف بنياتــه الداخليــة والوقــوف عــى بالغــة
متا ســكه وانســجام عنــارصه ومنهــا ننظــر إىل النــص
القــرآين الكريــم يف ضــوء تصــورات علــم لغــة النــص.
لقــد تنــاول النــي القــرآين بالبحــث علــاء الفقــه،
واألصــول والتفســر والبالغــة بتوظيــف كبــر مــن العلــوم
واآلليــات واألدوات التــي تحيــط بالنــص القــرآين الكريــم
واستكشــاف قيمــه الدالليــة وجوانبــه الجامليــة ،فــكان
هــذا العلــم أقــرب إىل النهــج الــذي ســلكته لســانيات
النــص.
مل يعــد االهتــام يف تحليــل النــص محصــورا يف
البحــث يف األصــوات واملفــردات والرتاكيــب والجمــل،
ولكنــه جــاوز ذلــك إىل اقتحــام مســتوى اكــر هــو البنيــة
العامــة للنــص ،فالنــص يحكــم عــى املنهــج باالنفتــاح
والحركيــة واالســتجابة املوضوعيــة لــه.
وميزة لســانيات النص أو نحو النص أو علم النص
أنه أفاد من نحو الجملة مبنى ومعنى ،ومن الدراسات
األســلوبية ،وأضــاف مــا يثبــت نصيــة النــص وبالغــة
الخطــاب مــن غــر تجزئــة النــص ،فــكل مــا ســاعد عــى
تصــور النــص كيانــا لغويــا متعــدد املســتويات ،مكونــا
من أجزاء مرتابطة ،النص نظام واقعي فعال عىل حني
نجــد الجمــل عنــارص مــن نظــام افــرايض .والجملــة كيان
قواعدي خالص يتجدد عىل مستوى النحو فحسب،
أما النص فحقه أن يعرف تبعا للمعايري الكاملة للنصية
 )1( textualityومنهــا ســياق أو دوافــع
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يركلا نآرقلل يصنلا ءانبلا رهاظم

وصلــة علــم لغــة النــص بالدراســات اللســانية الحديثــة
ال يعنــي انــه ُولــد يف كنفهــا ،فهــو علــم الطبــع والتــذوق
للعربيــة ولهــذا فــا يقتــر علــم لغــة النــص يف نســخته
األعجميــة مــن أجــل تحليــل النــص العــريب البليــغ ألنــه ال
يقــوده بالــرورة إىل فهــم أرسار النــص العــريب املبــن،
أمــا تحليــل النــص يف العلــوم العربيــة واإلســامية فقــد
داخــل كل فــروع املعرفــة ،فعلــم النحــو يف مقاصــده
تحليــل للنــص يف مرحلــة أوىل مــن مراحلــه ال تســتقل
بنفســها وهــو يف هــذه املرحلــة نّظّــر يف العالقــات
والروابــط بــن الكلــات للوقــوف عــى بنيــة الــكالم ،فإذا
غابــت العالقــات والروابــط تفــكك النــص وفّ ّقــد رشوط
البنــاء اللغــوي ،فالبالغــة أّدخـ ُـل علــوم اآللــة يف تحليــل
النــص أل َّن «كل مفــردات هــذا العلــم يف صميــم علــم
تحليــل النــص ابتــداء مــن مقدمــة الفصاحــة والبالغــة
ـائل وأدوات
وانتهــاء بأصغــر فــن بديعــي ،كل هــذا وسـ ُ
تعــن عــى استكشــاف جوهــر النــص واعلــم أن كل نظــر
يف املبــاين ال غايــة لــه إالَّ النفــاذ إىل املعــاين»(.)٣
لقد تناول النص القرآين بالتفسري والتأويل علامء
الفقهــاء واألصــول والتفســر والبالغــة والنحو(.)٤ولكــن
علــاء القــرآن واملفرسيــن البالغيــن للقــرآن الكريــم كان
لهــم النصيــب األوفــر يف مقاربــة النــص القــرآين وذلــك
بتوظيــف كبــر مــن العلــوم واآلليــات واألدوات التــي
تحيــط بالنــص الكريــم مــن جوانــب متعددة ويستكشــف
قي َمــه الدالليــة وجوانبــه الجامليــة وعالقاتــه الكليــة.

املصـطـلح
النـــــــص:

النــص مصطلــح لــه دالالت تتفــاوت بــن العمــوم
والخصــوص فهــو عنــد علــاء األصــول نــوع مــن أنــواع
داللــة اللفــظ عــى معنــاه ،أمــا عنــد املحدثــن فهــو
نسيج هام يتألف من خيوط متناسقة ويتعدى الجملة
باعتبــاره سلســلة مــن الجمــل يضبطهــا مبــدآن ،مبــدأ
الوحــدة ومبــدأ االتســاق والتنا ســق ،وقــد ا ســتعمل
مرادفــا للخطــاب يف أدبيــة اللســانيات ،فالتعريفــات
التــي ورد عليهــا النــص حديثــا كثــرة ومختلفــة ،فيعضهــا
يقــر النــص عــى املن ّجــز كتابــة ،وبعضهــا اآلخــر يجمــع
يف تعريــف النــص بــن املكتــوب وامللفــوظ ومنهــا مــا
يراعــي يف التعريــف جانــب الوظيفــة التواصليــة ،ومنهــا
ما يهتم بعنرص التتابع بني ألفاظ النص ،ومنها ما يركز
عــى الوظيفــة الدالليــة للنــص(.)٥

الخطاب

كيان لغوي يتعدى الجملة من حيث الحجم ،ويالبس
خصائص غري لغوية ،داللية وتداولية وسياقية ،ويندرج
يف حيــز االنجــاز أكــر مــن اندرا جــه يف حيــز القــدرة
اللغو يــة ويتخــذ موضوعــا لــدرس لســانس منفصــل
يُدعــى بلســانيات الخطــاب أو تحليــل الخطــاب يف
مقابــل لســانيات النــص ،ويدخــل يف الخطــاب الــكالم
واملتكلــم وبيئــة التنزيــل وســياقه وأســاليب التخاطــب
والخطــاب القــرآين يتوجــه إىل املخاطــب لتغيــر شــأنه
وحاله والتأثري فيه وإقناعه باملضمون الجديد والرسالة
الجد يــدة ،وينــاز الخطــاب القــرآين عــن الخطــاب
البــري يف أنــه خطــاب ربــاين متعــال يحمــل وحيــا
وإعجــازا وقدســية يتعبــد بهــا.

نصية القرآن

وطريقــة التعامــل معــه والنظــر فيــه ،ومــا هــي املقدمــات
املعرفية واملنهجية لفهم النص الرشعي وقراءته قراءة
تأويليــة جديــدة والغالــب عــى هــذه القــرءات التأويليــة
أنها تشــكك يف املقوالت الفكرية املوروثة وتســتخدم
مقــوالت فكريــة ومنهجيــة غربيــة جديــدة أو تســتخدم
مقــوالت قدميــة بعــد إفراغهــا مــن محتواهــا ،ومهجهــا
داللــة جديــدة كمقاصــد املتكلــم وتأويــل املخاطــب.

السمت النظمي والقرآن

إذا كان الشعر متفرد بنظمه وأساليبه وعباراته ومناذجه
فإن القرآن الكريم امناز بتامسك معانيه واتساقها ،فلم
يعــد للفــظ واحــد وجــود إال بســابقه وتاليــه ،ولــو غــرت
لفظــا مــكان لفــظ الرتبــك التعبــر واضطــرب وخــرج مــن
بــاب البالغــة إىل بــاب الــكالم املألــوف وملــا أخرجــت
عبــارات القــرآن العظيــم ذلــك اإلخــراج
متيــز بنــاؤه اللغــوي والبالغــي وتفــردت عبارا تــه
البديعيــة ،فالقــرآن مــن أولــه إىل آخــره نــص واحــد كامــل
متكامــل متامســك مؤتلــف ال تبديــل وال تحريــف فمــن
أيــن جــاءت هــذه النصيــة البليغــة؟.
فنصــوص القــرآن تعالــج مــن جهــة كــون القــرآن وحــدة
بنائية بكل سوره وآياته وأجزائه وأحزابه أو البناء املحكم
()٦
الذي ميتنع اخرتاقه ملتانته وقوته.
قــال حافــظ أبــو الفــرج ابــن جــوزي »:ملــا كان القــرآن
َ
ارشف العلوم كان الفهم ملعانيه أوىف الفُهوم؛
العزيز
()٧
أل َّن رشف العلــم بــرف املعلــوم» فقــد بــدأـ تظهــر
يف ســاحة املناهــج مقاربــات نصيــة حديثــة تقــوم عــى
التــاس مواطــن االنســجام والتامســك يف بنــاء النــص
القرآين والبحث عن عنارص التساند يف البنية اللفظية
واملضمــون الــداليل ،ففــي املقاربــة النصيــة مــا يخــدم
الغــرض ،ويقــف عنــد أرسار القــرآن وجامليتــه التــي ترتكــز
عــى االســتمداد مــن بنيتــه النصيــة.

تبــوأ تأويــل النــص القــرآين يف الفكــر العــريب يف عــر
النهضة موضع الصدارة إذ أثريت تساؤالت حول النص
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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لقد نفى بعض الباحثني املعارصين عن القرآن الكريم
كل مظاهــر النصيــة املوجــودو للقــرآن الكريــم( ،)٨وأنــه
ليــس نصــا منهجيــا باملعنــى الحديــث الــذي يتطلــب
مــن الرتابــط يف مســتوى التأليــف اللغــوي ،بــل ذهــب
بعضهــم إىل أن القــرآن الكريــم مجموعــة مــن املدونــات
كمدونة العقيدة والرشيعة والقصص ،وهذا رأي يخلو
ويفتقــر إىل األدلــة عــى خلــو النــص القــرآين مــن عنــارص
التامســك واالنســجام.
وعندمــا نتحــدث عــن االنســجام والتامســك يف
النــص فإننــا نقــف عنــد معياريــن مــن معايــر بنــاء النــص
()٩
أو مــا يدعــى بالنصيــة ()textuality
فالتامســك واالتســاق( )cohérenceمفهوم يعنى
بخصا ئــص والربــط النحــوي بــن الجمــل والعبــارات
لتأليــف بنيــة نصيــة متامســكة مرتابطــة ويعتمــد الرتابــط
النحــوي عــى اإلحالــة والربــط بحــروف العطــف ،أمــا
االنسجام( )cohésionفيدخل فيه الرتابط املوضوعي
()١٠
للنــص الــذي يجعــل النــص وحــدة دالليــة
يقــول ســيد قطــب »:إن جــال القــرآن الكريــم ليــس
يف كونه أجزاء وتفاريق ،وإن كان لألجزاء جامل وســحر
ولكــن جاملــه يف كونــه جملــة موحــدة يقــوم عــى قاعــدة
خاصــة فيهــا مــن التناســق العجيــب مــا ال يدركــه إال مــن
ومدارسته ووقف عىل صميم
عرف قيمته وعاىن قراءته
ّ
()١١
النســق القــرآين الــذي هــو منبــع التأثــر والســحر.
من أهم مزايا بيان القرآن بالقرآن أنه يضع اليد عىل
مظاهــر التامســك واالنســجام يف النــص الكريــم ويُكــو ُن
للمفــر ملكــة يــدرك بهــا أســاليب القــرآن وحقائــق
نظمــه ،ويف ذلــك يقــول ابــن كثــر يف خطبــة تفســره»:
إن أصبــح الطـ ُرق يف ذلــك أن يفــر القــرآن بالقــرآن فــا
()١٢
أٌجمـ َـل يف مــكان فإنــه قــد بُســط يف موضــوع آخــر»
فرشح كلمة قرآنية بأخرى أو جملة بأخرى أو آية بآية من
القــرآن يُعــد مــن مظاهــر انســجم النــص القــرآين.
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ومــن مظا هــر انســجام النــص القــرآين ومتا ســكه
بنائيــة كل املباحــث اللغويــة والنحويــة والبالغيــة التــي
ت ُعنــى بالعالقــات الكــرى بــن أجــزاء النــص ومــن شــأن
الدرا ســة النصيــة أن تجنــب النــص القــرآين القــراءة
التجزيئيــة وتقــدم قــراءة جامعــة تنتظــم فيــه الكلــات
واآليــات والســور يف ســلك واحــد وتنتظــم فيــه املعــاين
والــدالالت واملقاصــد يف أصــل واحــد فيبــدو النــص
القــرآين كلــه قطعــة واحــدة يكــون فيهــا الــكالم متحــدا
وهــذا الجامــع بــن األجــزاء ســاه
اإلمــام البقا عــي باألمــر ا لــكيل املفيــد لعرفــان
()١٣
منا ســبات اآليــات يف جميــع القــرآن
وهــذا للنظــر إىل الغــرض الــذي ســيقت لــه الســورة
والغــرض مــن املقدمــات ومراتبهــا يف ال ُقــرب والُبعــد
مــن املطلــوب.
وقد أشار اإلمام فخرالدين الرازي إىل أن أكرثلطائف
القرآن الكريم مودعة يف الرتتيب والروابط( ،)١٤ويدخل
يف باب املناسبة عىل ما سبق التذييل وهو باب من
أبــواب البديــع ورضب مــن التعقيــب عــى مــا ســبق يف
اآليــة وهــو أن يــؤىت بعــد متــام الــكالم بــكالم مســتقل يف
معنــى األول تحقيقــا لداللــة منطــوق األول أو مفهومــه
ليكــون معــه كالدليــل ليظهــر املعنــى عنــد مــن ال يفهــم
ويكمــل عنــد مــن فهمــه كقولــه تعــاىلَ ﴿ :ذلِـ َ
ج َزيْ َنا ُهــم
ـك َ
بِ َــا كَ َف ـ ُروا َو َهـ ْـل نُ َجــازِي إِلَّ الْ َك ُفــو َر﴾ (ســبأ)17:؛ أي ال
()١٥
يجازي ذلك الجزا َء الذي يستحقه الكفو ُر إال الكفو ُر
ومثلــه﴿ َوقُـ ْـل َجــاء الْ َحـ ُّـق َو َز َهـ َـق الْ َب ِ
اطـ ُـل﴾ (اإلرساء)81:
وبعده﴿ إِ َّن الْبَ ِ
اط َل كَا َن َز ُهوقاً ﴾ (اإلرساء )81:نالحظ
بــن مضمــون اآليــة ومضمــون التذييــل انســجاما وتآلفــا
وتناســبا فــا نجــد آيــة عقــاب تذيــل بآيــة رضــوان ،فــأن
البيــان القــرآين وأدواتــه يتجــه نحــو رعايــة مطالب املعنى
وتناســب الصــدور والخواتيــم ومــن الشــواهد عبــارات
االتذييــل قولــه تعــاىل:
ن﴾ (آل عمــران:
﴿ َواللّ ـ ُه ذُو فَضْ ــلٍ َعـ َ
ـى الْ ُم ْؤ ِم ِن ـ َ
ر بِ َــا ت َ ْع َملُــونَ﴾ (آل عمــران.)153 :
َ ﴿ )152واللّ ـ ُه َخ ِب ـ ٌ

ويدخــل يف املناســبة أيضــا التتميــم وهــو إرداف
الكلمــة بأخــرى ترفــع اللبــس وتقربهــا مــن الفهــم وتتــم
املعنى إما مبالغة أو احرتازا أو احتياطا نحو قوله تعاىل
سبُ ُه َج َه َّن ُم
﴿ َوإِذَا ِق َ
يل لَ ُه اتَّقِ اللّ َه أَ َخ َذتْ ُه الْ ِع َّز ُة بِا ِإلثْمِ فَ َح ْ
ـس الْ ِم َهــا ُد﴾ (البقــرة )206 :ت ـ ّم املعنــى بقولــه،
َولَ ِبئْـ َ
باإلثم وذلك أن العزة تكون محمدودة ومذمومة ،ضمن
ل الْكَا ِفرِي َن﴾ املائدة)54 :
مجيئها محمودة﴿ :أ ِع َّز ٍة َع َ
فلــو أطلقــت كلمــة العــزة لتوهــم فيهــا بعــض من ال عناية
لــه العــزة املحمــودة لذلــك قيــل باإلثــم تتميــا للمــراد
()١٦
ف ُرفــع اللبــس فيهــا»
كــا يدخــل يف املناســبة أيضــا تجانــس األلفــاظ
واملزاوجــة بينهــا كقولــه تعــاىل﴿ :فَ َمــنِ ا ْعتَ ـ َدى َعلَ ْي ُك ـ ْم
فَا ْعتَ ـ ُدوا ْ َعلَيْ ـ ِه بِ ِثْــلِ َمــا ا ْعتَ ـ َدى َعلَيْ ُك ـ ْم َواتَّ ُقــوا ْ اللّ ـ َه
ن﴾ (البقــرة ﴿)194 :و
َوا ْعلَ ُمــوا ْ أَ َّن اللّ ـ َه َم ـ َع الْ ُمتَّ ِق ـ َ
ل شَ ـيَ ِ
اطي ِن ِه ْم قَالُــوا ْ إِنَّــا َم َع ْك ـ ْم إِنَّ َــا نَ ْح ـ ُن
َإِذَا َخلَ ـ ْوا ْ إِ َ
س ـتَ ْه ِزئُو َن ﴾ (البقــرة.)14:
ُم ْ
وقــد أشــار الجاحــظ إىل نظــم القــرآن واســتمراره
وا طــراد أســاليبه عــى الصفــة العامليــة يف البالغــة
والفصا حــة قــال »:وقــد يســتخف النــاس ألفا ظــا
ريهــا أحــق ذلــك منهــا أال تــرى أن اللــه
ويســتعملونها وغ ُ
تبــارك وتعــاىل مل يذكــر يف القــرآن الجــوع إال يف موضــع
العقــاب ويف موضــع الفقــر املدقــع والعجــز الظاهــر،
الســغب ويذكــرون الجــوع يف حــال
والنــاس ال يذكــرون ّ
القــدرة والســامة وكذلــك ذكــر املطــر ألنــك ال تجــد
القــرآن يلفــظ بــه إال يف موضــع االنتقــام ،والعامــة وأكــر
الخاصــة ال يفصلــون بــن ذكــر املطــر وبــن ذكــر الغيــث،
ولفظ القرآن الذي عليه نزل أنه إذا ذكر األبصار مل يقل
األرضني وال السمع أسامعا والجاري عىل أفواه العامة
غــر ذلــك ال يتفقــدون مــن األلفــاظ مــا هــو أحــق بالذكــر
()١٧
وأوىل باالســتعامل.
فالنــص القــرآين نــص متامســك مرتابــط األلفــاظ
لغويــا ونحويــا ينشــئ نظامــا ومعــارا محكــا ال يقبــل
التجزئة حتى قالوا إن القرآن كله كالسورة الواحدة يذكر

الــيء يف ســورة ويــأيت بالجــواب يف ســورة أخــرى
نحو قوله تعاىلَ ﴿ :وقَالُوا ْ يَا أَيُّ َها ال َِّذي نُ ِّز َل َعلَيْ ِه ال ِّذكْ ُر
إِنَّـ َ
ـت ِب ِن ْع َمـ ِة
ـك لَ َم ْج ُنــونٌ﴾ (الحجــر )6:وجوابــهَ ﴿ »:مــا أَنـ َ
َربِّـ َ
ـك بِ َ ْج ُنــونٍ ﴾ (القلــم)2 :
ومــن مظا هــر االنســجام الجمــع بــن غرضــن
مختلفني كالجمع بني التعزية والفخر يف قوله تعاىل:
﴿ ك ُُّل َم ـ ْن َعلَ ْي َهــا فَــانٍ ﴾ (الرحمــن )26 :و﴿َيَ ْب َقــى َو ْج ـ ُه
ـك ذُو الْ َجـ َـا ِل َو ْ ِ
َربِّـ َ
الكْ ـ َرامِ ﴾ (الرحمــن)27 :
()١٨

املالءمــة واالئتــاف بــن اللفــظ والفــظ واللفــظ

واملعنــى :نحــو قولــه تعــى ﴿ :قَالُــوا ْ ت َاللــه ت َ ْفتَ ـأُ تَ ْذكُ ـ ُر
ن﴾
وسـ َـف َحتَّــى تَ ُكــو َن َح َرض ـاً أَ ْو تَ ُكــو َن ِم ـ َن الْ َهالِ ِك ـ َ
يُ ُ
(يوســف )85 :فقــد أقســم بأغــرب ألفــاظ القســم وهــي
التــاء وبأبعــد صيــغ األفعــال الناســخة وهــي تفتــأ أغــرب
مــن تــزال.
ومن مالءمة األلفاظ ملعانيها التناسب بني الفظ
واملعنــى يف الفخامــة أو الجزالــة والغرابــة أو التــداول أو
التوسط واالعتدال ومن ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :والَ تَ ْركَ ُنوا ْ
سـ ُك ُم ال َّنــا ُر َو َمــا لَ ُكــم ِّمــن ُدونِ اللّـ ِه
إِ َ
ل ال َِّذيـ َن ظَلَ ُمــوا ْ فَتَ َم َّ
ـرونَ﴾ (هــود )113 :فالركــون إىل
ِم ـ ْن أَ ْولِ َيــاء ث ُـ َّم الَ تُنـ َ ُ
الظلــم دون مشــاركة يف الظلــم يعاقــب عليــه باملــس
بالنــار فقــط دون اإلحــراق.
حســن ال ّنســق :وهــو أن يــأيت املتكلــم بكلــات
متتالية معطوفة متالحامت تالحام مستحســنا بحيث
إذا أفــردت كل جملــة منــه قامــت بنفســها واســتقل
ض ابْلَ ِعــي
معناهــا بلفظهــا كقولــه تعــاىل ﴿ َو ِقيـ َـل يَــا أَ ْر ُ
َمـ ِ
ـي األَ ْم ـ ُر
ـاءك َويَــا َسـ َـاء أَقْلِ ِعــي َو ِغيـ َ
ـض الْـ َـاء َوقُـ ِ َ
ن﴾
اسـتَ َوتْ َعـ َ
ي َو ِقيـ َـل بُ ْعــدا ً �لِّلْ َقـ ْومِ الظَّالِ ِمـ َ
ـى الْ ُجــو ِد ِّ
َو ْ
(هــود )44 :ومــا تحــدث عنــه ابــن معصــوم يف بــاب
حســن النســق( )١٩جعــل اآليــة معطوفــة بعضهــا عــى
بعض بواو النسق عىل الرتتيب الذي تقتضيه البالغة
مــن االبتــداء باألهــم الــذي هوانحســاراملاء عــن األرض
املتوقف عليه غاية مطلوب أهل السفينة من اإلطالق
من ســجنها ثم انقطاع ماء الســاء املتوقف عليه متام
جملة كرياال
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ذلــك مــن دفــع أذاه بعــد الخــروج ومنــع إخــاف مــا كان
بــاألرض ثــم اإلخبــار بذهــاب املــاء بعــد انقطــاع املادتــن
الــذي هــو متأخــر عنــه قطعــا ثــم قضــاء اآلمــر الــذي هــو
هــاك مــن قُــدر هالكــه ونجــاة مــن ســبق نجاتــه.

اللف والنرش

()٢٠

هــو ذكــر شــيئان أو أكــر إمــا إجــاال أو تفصيــا بالنــص
عــى كل واحــد فمــن اإلجــال قولــه تعــاىلَ ﴿ :وقَالُــوا ْ لَــن
َصــا َرى تِلْـ َ
ـك أَ َمانِيُّ ُهـ ْم
يَ ْد ُخـ َـل الْ َج َّنـ َة إِالَّ َمــن كَا َن ُهــودا ً أَ ْو ن َ
ن﴾ (البقــرة)111 :؛
صا ِد ِقـ َ
قُـ ْـل َهاتُــوا ْ بُ ْر َهانَ ُكـ ْم إِن كُنتُـ ْم َ
أي قالــت اليهــود لــن يدخــل الجنــة إال مــن كان هــودا
وقالــت النصــارى ال يدخــل الجنــة إال مــن كان نصــارى
والــذي ســوغ اإلجــال يف اللــف ثبــوت العنــاد بــن
اليهــود والنصــارى.

املشاكلة أو التشاكل

هو ذكر اليشء بلفظ غريه لوقوعه يف سياقه فكلامت
النــص تدخــل يف عالقــة مشــاكلة فتكــون كل كلمــة
فتجــح
مــن تلــك الكلــات ُمح َملــة بقيــود ت ُخصصهــا ُ
خصائــص وتســتغني عــن أخــرى ،حتــى تنســجم أجــزاء
لكلمــة وذ لــك أن الكلمــة يف ذاتهــا تكــون متعــددة
السامت والدالالت وال تتخلص من كثافتها غال عندما
تدرج يف سياق تركيبي معني وذلك لتحصل التشاكل
الــداليل ،)٢١(isotopieفمــن املشــاكلة قولــه تعــاىل»:
ف نَف ِ
ف نَ ْفـ ِ
ـك إِنَّـ َ
ْسـ َ
ـت
ـك أَنـ َ
ـي َوالَ أَ ْعلَـ ُم َمــا ِ
ْعلَـ ُم َمــا ِ
ـوب) (املائــدة)116 :فإطــاق النفــس يف
َع ـاَّ ُم الْ ُغ ُيـ ِ
جنــب اللــه ســبحانه وتعــاىل إمنــا ورد ملشــاكلة مــا معــه
وكذلــك املكــر.

بالغة التنويع والتلوين

قــال ابــن جنــي»:كالم العــرف كثــر وأعــذب مــا فيــه
االنحرافــات ولطيــف املقاصــد والجهــات وأعــذب مــا
()٢٢
ـت وتثنيتــه
فيــه تَلَفـ ُ
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يركلا نآرقلل يصنلا ءانبلا رهاظم

فمــن جامليــان النــص القــرآين أنــه جمــع بني االفتنان
والتنو يــع يف املوضوعــات ،ولتلو يــن واالفتنــان يف
األســلوب يف املوضــوع الواحــد مــن التعبــر كــا ال
يســتمر عــى هــدف واحــد مــن املعــاين ،بــل تنتقــل مــن
الســورة الواحــدة مــن معنــى إىل معنــى ومــن املعنــى
الواحــد مــن إنشــاء وإخبــار ،واألصــل يف تلويــن الخطــاب
األديب يكــون بأســلوب االلتفــات وهــو نقــل الــكالم مــن
املتكلــم أو املخاطــب أو الغيبــة إىل أخــر منهــا بعــد
التعبــر بــاألول وفائدتــه تطريــة الــكالم وتجديــده.
ونصوص القرآن مليئة بأســلوب االلتفات والتنويع
بــن الضامئــر إلغــراض النــص داللــة النص.

فكيف يكون تنوع صور التلوين( )٢٣يف األسلوب القرآين
كطريقة لرتابط النص ومتاسكه؟

فــأول رشط لتحقيــق نصيــة القــرآن حصــول الرتابــط بــن
أجزائه وجمله والرتابط شبكة كربى من العالقات التي
تشــد أنواعــا مختلفــة مــن العنــارص ،ففــي النــص روابــط
تصــل مجــاالت الــدالالت املعجميــة بعضهــا ببعــض
وروابــط منطقيــة تربــط بــن الجمــل.

أسلوب التلوين يف داللة الفعل عىل الزمن

يف إطــار بالغــة التنويــع والتلويــن يف أســلوب النــص
القــرآن نجــد القــرآن يعتمــد أحيانــا أســلوب املغايــرة
والتلويــن( )٢٤يف داللــة الفعــل عــى الزمــن الواحــد نحــو
قولــه تعــاىلَّ ( ::مــن كَا َن يُ ِريـ ُد الْ َعا ِجلَـ َة َع َّجلْ َنــا لَـ ُه ِفي َهــا َمــا
صال َهــا َم ْذ ُموم ـاً
نَشَ ــاء لِ َمــن نُّ ِري ـ ُد ث ُـ َّم َج َعلْ َنــا لَ ـ ُه َج َه َّن ـ َم يَ ْ
َّم ْد ُحــورا ً) (اإلرساءَ ( )18 :و َم ـ ْن أَ َرا َد ِ
اآلخ ـ َر َة َو َس ـ َعى لَ َهــا
َس ـ ْع َي َها َو ُه ـ َو ُم ْؤ ِم ـ ٌن فَأُولَ ِئـ َ
ـك كَا َن َس ـ ْع ُي ُهم َّمشْ ـكُورا ً)
(اإلرساء( )19 :كُالًّ نُّ ِـ ُّد َه ـ ُؤالء َو َه ـ ُؤالء ِمـ ْن َعطَــاء َربِّـ َ
ـك
َو َما كَا َن َعطَاء َربِّ َ
ك َم ْحظُورا ً) (اإلرساء( )20 :انظُ ْر كَ ْي َف
ـض َول ِ
ـر َد َر َجـ ٍ
ـى بَ ْعـ ٍ
ـر
فَضَّ لْ َنــا بَ ْعضَ ُهـ ْم َعـ َ
ـات َوأَكْـ َ ُ
َآلخـ َر ُة أَكْـ َ ُ
تَف ِ
ْضيالً) (اإلرساء )21 :فوجه التلوين ظاهر يف االنتقال
من صفة مركبة للفعل املايض (كان يريد) إىل صيغة
مجــردة منــه(أراد) يف اآليــات تلويــن لألســلوب باالنتقــال

مــن صيغــة املتكلم(عملنــا ..نشــاء...نريد..جعلنا..
منــد) إىل صيغــة الغائب(عطــاء ،ربــك) ثــم العــودة إىل
املتكلــم فضلنــا وفيهــا أيضــا تلويــن لألســلوب باالنتقــال
من املشيئة إىل اإلرادة وهام فعالن متغايران ولكنهام

متقاربان ،ثم التلوين بني الجملة الفعلية) عجلنا) التي
تفيــد الحــدوث والعبــور للتعبــر عــن جــزاء حــب العاجلــة
والجملة االســمية (فأولئك كان ســعيهم مشــكورا) التي
تفيــد الثبــوت؛ أي ثبــوت جــزاء إرادة اآلخــرة.

املصادر واملراجع
1

2
3
4

ابن جني أبو الفتح عثامن بن جني ،املحتسب يف تبني وجوه

 13الجرجــاين ،عبــد القاهــر ،دالئــل اإلعجــاز ،تــح ،محمــود محمــد

وعبــد الفتــاح إســاعيل شــلبي ،املجلــس األعــى للشــؤون

 14حــازم القرطاجنــي ،منهــج البلغــاء ورساج األدبــاء ،تــح ،محمــد

شــواذ القــراءات واإليضــاح عنهــا ،تحقيــق عبــد الحليــم النجــار،

اإلســامية ،لجنــة إحيــاء الكتــب ،القاهــرة ،مــر1994 ،م،
ابن خلدون(،عبدالرحمن) مقدمة ابن خلدون

شــاكر ،مكتبــة الخانجــي ،القاهــرة.

الحبيــب ابــن خوجــة ،دار الغــرب ،اإلســامي ،بــروت.

 15حسان متام ،البيان يف روائع القرآن ،منشورات عامل الكتب،

ابن الجوزي(عبدالرحمن) ،زاد امليرس يف علم التفسري ،تح،

الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب ،القاهــرة2003 ،م

ابــن كثري(أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر) تفســر القــرآن الكريــم

معرفيــة ،دار توبقــال للنــر ،الــدار البيضــاء ،ط2001 ،1م.

والتوزيــع ،ط1999 ،1420 ،2م

الكتــاب املكنــون ،تــح ،احمــد محمــد الخــراط ،دار القلــم،

شــمس الديــن ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت .2006

العظيــم ،تــح ســامي بــن محمــد ســامة ،نــر دار طيبــة للنــر

 16ســليم عبــد اإللــه ،بيانــات املشــابهة يف اللغــة العربيــة ،مقاربــة
 17الســمني الحلبي(،أحمــد يوســف) ،الــدر املصــون يف علــوم

6

ابــن هشــام ،مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب ،تحقيــق د.

دمشــق.1994 ،

6

ابن معصوم املدين(عيل صدر الدين) (ت)1120أنواع الربيع

*معــرك األقــران يف إعجــاز القــرآن ،تــح ،أحمــد شــمس الديــن،

األرشاف1389 ،ه1969 ،

* اإلتقــان ،تــح ،مصطفــى ديــب ال ُنغــا ،دار ابــن كثــر ،دمشــق،

مــازن مبــارك ،ط ،4بــروت.

يف أنواع البديع ،تح ،هادي شاكر ،مطبعة ،النعامن ،النجف

 18السيوطي(جالل الدين)

دار الكتــب العلميــة ،بــروت.

7

أبــو مــوىس محمــد محمــد ،قــراءة يف األدب القديــم ،مكتبــة

بــروت ،ط2006 :2

8

البقاعي(إبراهيــم بــن أيب بكــر) نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات

شــعرية معــارصة املركــز الثقــايف العــريب ،ط.2006 ،2

بــروت1415 ،هــ.

نــارشون ،الرشكــة املرصيــة العامليــة للنــر لونجــان ،ط،1

9

وهبــة ،القا هــرة ،ط1427 ،3ه2006 ،م

والسور ،تح ،عبد الرزاق غالب املهدي ،دار الكتب العلمية،
بوجراند(روبــرت دي) النــص والخطــاب واإلجــراء ،تــر ،متــام
حســان ،عــام الكتــب ،القا هــرة ،ط.2007 ،2

 10تــاج الديــن املصطفــى ،التحليــل اللســاين وعامليــة القيــم
الدينيــة  /مجلــة اإلحيــاء ،الرابطــة املحمديــة للعلــاء  /ع،32

.2002

 11الجاحظ ،البيان والتبيني

 12الجاسم ،محمود حسن /مفهوم النص يف العربية بني القديم
والحديــث /مجلــة جــذور ،النــادي األديب والثقــايف ،ع،31
.2010

 20الغّذامــي عبداللــه ،ترشيــح النــص ،مقاربــة ترشيحيــة لنصــوص
 21فضــل صــاح ،بالغــة الخطــاب وعلــم النــص ،مكتبــة لبنــان،
1996م.

 22الفريوزآبادي(محمــد الديــن) بصائــر ذوي التمييــز يف لطائــف
الكتــاب العزيــز ،تــح محمــد عــي النجــار ،املكتبــة العلميــة ،بــروت

 23القرطاجنــي( ،حــازم) منهــج البلغــاء ورساج األدب ،تــح ،محمــد
الحبيــب ابــن خوجــة ،دار الغــرب االســامي.1986 ،

 24املتوكل أحمد ،الخطاب وخصائص اللغة العربية ،دراسة يف
الوظيفــة والبنيــة والنمــط ،دار العربيــة لعلــوم العربيــة ،نــارشون،
لبنــان ،منشــورات االختــاف ،الجزائــر دار األمــان ،الربــاط ،ط،1
.2010
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الهوامش
()1

روبــرت دي بوجرانــد ،النــص والخطــاب واألجــراء ،تــر ،متــام

()2

أو ّرد روبــرت دي بوجرا نــد ،املعا يــر الســبعة التــي تجعــل

()٩

يراجع :لسانيات النص ،مدخل إىل انسجام الخطاب ،محمد

()١٠

مدخــل إىل علــم النــص ومجــاالت تطبيقــه ،محمــد األخــر

()١١

سيد قطب ،التصوير الفني يف القرآن..

خطــايب ،املركــز الثقــايف العــريب ،الــدار البيضــاء ،ط2002 ،2

حســان ،عــامل الكتــب ،القا هــرة ،ط ،2007 ،2ص90 ،

مــن النــص نصــا أو أسا ســا إلنتــاج النصــوص وا ســتعاملها

وهــي الســبك(الرتابط النحــوي) االلتحام(الرتابــط املفهومــي
واملعنــوي) القصد(قصــد املتكلــم إليصا لــه رســالة إىل
ـب) والقبول(قبــول املخاطــب للنــص مــن حيــث هــو
املخاطّـ ّ

الصبيحــي ،ص.27 ،
()١٢

تــح ،ســامي بــن محمــد ســامة ،نــر دار طيبــة للنــر والتوزيــع

كيــان متالحــم) ورعايــة املوقــف (يتضمــن الوســائل التــي تجعــل
النص مرتبطا مبوقف سائد ،والتناص(يتضمن العالقات بني

أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر ،تفســر القــرآن العظيــم،

 /ط.1999 ،÷1420 ،2
()١٣

هــو علــم تعــرف منــه علــل الرتتــب الرتتيــب وموضوعــه أجــزاء

نــص مــا ونصــوص أخــرى مرتبطــة بــه) واإلعالميــة (اإلخبــار) ينظــر

الــيء التــي يســتحقها بســبب مــا لــه مبــا وراءه ومــا أمامــه

()٣

محمــد محمــد أبــو مــوىس ،قــراءة يف األدب القديــم ،مكتبــة

عــن مقصودهــا ،و مقصــود كل ســورة هــاد إىل تناســبها(أبو

()٤

أشــار إىل ذلــك :د /متــام حســان ،عندمــا بــن أن فهــم النــص

عبــد الــرزاق غالــب املهــدي ن دار الكتــب العلميــة ،بــروت،

النــص والخطــاب واإلجــراء ،ص 105

مــن االرتبــاط والتعلــق ،بنــاء عــى أن اســم كل ســوره مرتجــم

وهبــة ،القاهــرة ،ط1427 ،3ه3006 ،م ،ص.14 ،

بكــر البقاعــي) نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســورـ تــح،

الصحيح ال يحصل إال يف نطاق ما أنشأه علامء
القرآين الفه ّم
ّ

العربية واللغة والبالغة وغريها من مناهج وطرق للبحث ،وإذا

1415هــ ،مقدمــو الكتــاب

()١٤

نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور ،البقاعــي ،مقدمــة

()١٥

املصدر السابق ،البقاعي ،مقدمة الكتاب.

التــزم الباحــث بجهــود العلــاء الســابقني ،فــا بــد أن يتنــاول

النــص القــرآين الكريــم مبصطلــح هــؤالء العلــاء ألنــه ال يســتطيع

أن يستخرج حقائق التحليل العلمي إال بواسطة املصطلحات
املذكــورة» ينظــر :متــام حســان  /مفاهيــم ومواقــف يف اللغــة

الكتــاب.

()١٦

الكتــاب املكنــون ،تــح ،أحمــد الخــراط  /دار القلــم ،دمشــق،

والقــرآن /عــامل الكتــب ،القاهــرة ،ط201 ،1م ،ص.274 ،
()٥

ينظــر الفــروق بــن تعريفــات الباحثــن للنــص :ســعيد حســن

بحــري ،علــم النــص ،إبراهيــم خليــل يف نظريــة األدب وعلــم

 ،1994ج ،2ص.354 ،

()١٧

جديــد يف الــدرس النحــوي

()٦

ط .1998 ،7ج ،1ص.20 ،

()١٨

ابــن هشــام األنصــاري /مغنــي اللبيــب يف كتــب األعاريــب،

تح ،عبد اللطيف محمد الخطيب ،املجلس الوطني للثقافة

طــه جابــر العلــواين ،الوحــدة البنائيــة للقــرآن املجيــد ،سلســلة

والفنــون لــآداب ،السلســلة الرتاثيــة ،ط ،1الكويــت،200 ،

دراسات قرآنية /كتبة الرشوق الدولية ،القاهرة ،ط1427 1ه،

2006م

أبو عثامن الجاحظ ،البيات والتبيني ،تح ،عبد السالم محمد

هــارون ،مطبعــة املــدين ،القاهــرة ،مكتبــة الخانجــي ،القاهــرة،

النــص ،واألزهــر الزنــاد ،نســيج النــص ،وصــاح فضــل /بالغــة

الخطــاب وعلــم النــص وأحمــد عفيفــي ،نحــو النــص ،اتجــاه

احمــد بــن يوســف الســمني الحبــي ،الــدر املصــون يف علــوم

 ،1421ج ،3ص.336 ،
()١٩

نقال عن السيوطي يف االتقان.

()٧

زاد امليــر يف علــم التفســر ،ابــن جــوزي ،تــح ،احمــد شــمس

()٢٠

بصائــر ذوي التميــز يف لطائــف الكتــاب العزيــز ،مجــد الديــن

()٨

ينظــر :املصطفــى تــاج الديــن :التحليــل اللســاين وعامليــة

()٢١

عبــد اإللــه ســليم ،بنيــات املشــابهة يف اللغــة العربيــة ،مقاربــة

الديــن ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ص .45

القيــم الدينيــة ،مجلــة اإلحيــاء الرابطــة للعلــاء ع1431 ،،32ه،

2010م ،ص.183/168 ،
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يركلا نآرقلل يصنلا ءانبلا رهاظم

الفريوزابــادي ،ج ،1ص71

معرفية ،دار توبقال للنرش ،الدار البيضاء ،ط2001 ،1م ،ص،
.90

()٢٢

الدرا ســات القرآنيــة ،دار الصحا بــة للــراث ،طنطــا ،ط،1

ا بــن جنــي :املحتســب يف تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات
واإليضــاح عنهــا ،تــح ،عــي النجــدي ناصــف وعبــد الفتــاح

إ ســاعيل شــلبي ،لجنــة إحيــاء ا لــراث اإلســامي.
()٢٣

طــه رضــوان طــه ،تلويــن الخطــاب يف القــرآن’ن الكريــم ،مكتبــة

2000م :ص.341 :
()٢٤

املصدر السابق ،ص.342 ،
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�إ�شكاليات دمج الألفاظ املقتب�سة (املقرت�ضة)
حديثا يف النظام اللغوي العربي
أ .مريم قادري

جامعة البليدة ،الجزائر

لــن نركــز يف بحثنــا هــذا عــى منهــج العــرب القدمــاء
يف التعامــل مــع األلفــاظ التــي دخلــت العربيــة قدميــا
بــل عــى طريقــة املحدثــن يف معاملــة اللفــظ األجنبــي
املقتبــس حديثــا عــى مســتويي األصــوات واألبنيــة
(وشــيئا مــا الرتاكيــب) مــن النظــام العــريب ،فدخــول
عنــر مــن لغــة أجنبيــة إىل نظــام اللغــة املســتقبلة
يســتلزم ـ ـ بصفــة عامــة ـ ـ إدماجــه فيهــا بعمليــة تســمى
اإلد مــاج أو الد مــج أي تكييفــه مــع وحــدات النظــام
املســتقبل ،فاإلدمــاج ينطــوي عــى «التأســيس لشــبكة
مــن العالقــات بــن الوحــدة املقتبســة والوحــدات
األخــرى للنظــام املســتقبل وهــذا يفــرض معالجــة
العالمــات األجنبيــة (تكييفهــا) وفقــا لخصائــص النظــام
املســتقبل» (.)1
إن قضيــة االقتبــاس جوهريــة تثــر مــن اإلشــكاليات
الكثــر ،وتســرعي النظــر يف طبيعــة هــذا املقتبــس،
وأوىل الخطــوات عــى درب التعر يــب هــي مقابلــة
الحــروف األجنبيــة مبــا يناســبها مــن حــروف عربيــة.

 – 1التعريب عىل املستوى الصويت:

لقــد وا جهــت املعر بــن ـ ـ دارســن ومجمعيــن
ومستخدمني للغة ـ ـ إشكاالت عدة يف سعيهم إلدماج
املقتبسات يف النظام اللغوي للعربية حتمت عليهم
تناول بعض األصوات األجنبية بالتغيري ،ذلك أن عددا
منهــا غــر موجــود يف النظــام الصــويت العــريب أصــا.
كان مــن عــادة العــرب القدامــى تغيــر أصــوات
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الكلمــة األعجميــة التــي ال يجــدون لهــا مثيــا يف لغتهــم
قبــل إدراجهــا فيهــا ،بــل وأحيانــا يبدلــون الصــوت مــع أنــه
موجــود يف العربيــة مراعــاة للــذوق العــريب وتناســبا مــع
البنيــة الصوتيــة للكلمــة العربيــة.
وقــد اعتــر اللغويــون ذلــك اإلبــدال الزمــا «لئــا
يدخلوا يف كالمهم ما ليس من حروفهم»( ،)2من ذلك
إبــدال الحــرف الــذي بــن البــاء والفــاء فــاء أو بــاء يف
اللفظ الفاريس املقتبس مثل :فالوذ ،وفرند وبرند ،أو
يبدل واوا أحيانا ،لكن اإلبدال ال يكون دامئا لألصوات
غــر املوجــودة يف نظامهــم كــا قلنــا ،ومــن ذلــك إبــدال
الشــن ســينا مثــل «دســت» للصحــراء وهــي بالفارســية
«دشــت» ،وذلــك يتــم غالبــا يف األصــوات املتشــابهة
يف صفاتهــا.
ال نطيــل الحديــث يف منهــج القدمــاء (مــن الناحيــة
الصوتيــة) لكــرة الدراســات التــي تناولــت ذلــك وأكدت
عــى أهميــة تعريــب املــادة الصوتيــة قدميــا وحديثــا
وتطويعهــا.
كذلــك فعــل املحد ثــون بــإزاء مــا د خــل اللغــة
العربيــة حديثــا مــن ألفــاظ أجنبيــة ،فقــد اجتهــدوا
إلبــدال األصــوات األجنبيــة الغريبــة عــن النظــام الصــويت
العريب مبا يقرتب منها مخرجا وصفة ،وما يختلف فيه
مذهــب بعضهــم عــا ذهــب إليــه القدمــاء أنهم اقرتحوا
إضافــة أصــوات لكلــات أجنبيــة نطقــا وكتابــة أو نطقــا
فقــط ،لتُنقــل كــا تلفــظ يف لغتهــا األصليــة فــا ينالهــا
تحريــف أو تغيــر كبــر.

 يوغللا ماظنلا يف اثيدح  )ةضرتقملا( ةسبتقملا ظافلألا جمد تايلاكشإ

إذا ،فقد حاول الباحثون (من معجميني وغريهم)
رسم مناهج عدة يف سبيل تيسري نقل الكلمة األجنبية
إىل العربيــة ،وكان عليهــم مواجهــة املشــكلة الحقيقيــة
التــي خلقهــا اختــاف بعــض األصــوات األجنبيــة عــا
تشــتمل عليــه العربيــة مــن أصــوات ،إذ اعرتضتهــم البــاء
املهموســة ( )Pوالجيم القاهرية ( )Gوالفاء املجهورة
( ،)Vواختلفت آراؤهم حولها ،فاقرتح بعضهم أن تبدل
بأقــرب األصــوات العربيــة منهــا مخرجــا وصفــات ،فتنقــل
األوىل إىل (باء) ،وميكن مقابلة الثانية بأحد الصامتني
وهــا (الغــن) و(الجيــم) ،أمــا الثالثــة فتقابــل ب ـ (الفــاء).
وخالفــا لهــذا الــرأي ،دعــا آخــرون إىل إدخــال بعــض
الصوا مــت أو الرمــوز الصوتيــة غــر املوجــودة يف
النظــام الصــويت العــريب إىل العربيــة ،مــن ذلــك نقــل
الصوامــت P, G ,V :إىل (پ) و(چ) و(ڤ) بوضــع
ثــاث نقــاط عــى كل حــرف عــريب عــى الرتتيــب ،وقــد
لقــي هــذا االقــراح معارضــة بعــض الدارســن ،فكــا
يقــول الباحــث محمــد املغنم»:وهــذا مــن شــأنه أن
يدخــل عــى العربيــة حروفــا جديــدة وأصواتــا جديــدة
ال أظــن أننــا يف حاجــة إليهــا إذ مــا رضنــا أن نســتعمل
مقابلهــا الحــروف العربيــة»( ،)3وهنــاك مــن دعــا إىل
التــزام األصــوات العربيــة عنــد االقتبــاس معتــرا إدخــال
أصوات أجنبية مثل ( )Vوغريها تهجينا للكلمة العربية
واللســان العــريب مبــا ال ينســجم ومدرجــه الصــويت(.)4
وعــن رأي مجامــع اللغــة العربيــة يف ذلــك فــرى
أن بعضهــا «قــد أقــرت إدخــال هــذه األحــرف ،إال أن
بعضهــا اآلخــر عارضهــا بشــدة ،كــا تراجــع عنهــا أكرثيــة
اللغويــن»( .)5إذا كان نقــل الحــرف ( )Gمــن اللغــات
األوربيــة إىل العربيــة قــد عــرف ازدواجيــة يف النطــق بــه
يف العربيــة ،إذ جــاء يف قــرارات مجمــع اللغــة العربيــة
بالقاهرة «يرسم حرف  Gيف الكلامت املعربة (جيام)
أو (غينــا) ،غــرام ،إنجلــرا» ( ،)6ويكــون اختيــار أحــد
الصامتــن وفــق البنيــة الصوتيــة للكلمــة األجنبيــة املــراد
اقتباســها فإنــه يف مقابــل ذلــك قبــل املجمــع إدخــال

حــرف (پ) البــاء بثالثــة نقــاط ليقابــل ( )Pاألجنبيــة،
وكــذا الحــرف «ڤ» أي فــاء بثالثــة نقــاط مقابــل ()V
( .)7هــذه االقرتاحــات التــي عمــل بهــا يف بعــض األحيــان
جاءت لتميز كتابة األصوات األجنبية القريبة من أخرى
عربيــة بداعــي الــرورة التــي ســوغت اســتعاملها كــا
هــي نطقــا فارتــأى املجمــع إحــداث تغيــر يف صــورة
الحــرف العــريب ليــدل عليهــا أو يرمــز إليهــا.
يف رأينــا أن اســتحداث حــروف جديــدة أو إدخــال
أصــوات أجنبيــة يف النظــام العــريب ال يخــدم العربيــة
وال ينســجم مــع طبيعتهــا وال مــع الــذوق العــريب ،أضــف
إىل ذلــك أن العربيــة غنيــة بأصــوات تعــددت مخارجهــا
وتنوعت صفاتها ،وجد القدامى يف هذه السعة خري
ُمعــن لهــم عــى إدمــاج مــا اقتبســوا مــن ألفــاظ ونســجه
عىل منوال اللفظ العريب الفصيح ،فلِم يصعب علينا
يف هــذا العــر أن نحــذو حذوهــم؟ ولــو أن املشــكلة
اليــوم يف كــرة عــدد املقتبســات الــذي يفــوق بكثــر مــا
احتــاج القدمــاء إىل إدخالــه يف مــن اللغــة العربيــة.
كذلــك واجــه املعربــون صعوبــة أخــرى ـ ـ ولعلهــا
أكــر ـ ـ عنــد نقــل الصوائــت واالضطــراب يف طريقــة
كتابــة بعضهــا ،فالحــروف املتحركــة (الصوائــت) تأخــذ
يف أنظمــة اللغــات األجنبيــة (الفرنســية واإلنجليزيــة)
أشــكاال متعــددة ال يوجــد يف العربيــة مــا يقابلهــا أحيانــا
لكــون العربيــة متلــك عــددا أقــل مــن الصوائــت (تتمثــل
يف ثــاث حــركات قصــرة وثــاث أخــرى طويلــة) ،وال
يتســع املجــال هنــا لتتبــع تلــك الطريقــة أو الطــرق يف
نقــل الصوائــت األجنبيــة.
بعــد هــذا التقديــم ملســألة نقــل األصــوات األجنبيــة
إىل العربيــة ،نعــرض أهــم الجوانــب املتعلقــة بالبنيــة
الصوتيــة للفــظ املقتبــس والتــي تثــر قضايــا عالجهــا
اللغويــون ،ونركــز عــى ثــاث مســائل وهــي:

أ ـ االبتداء بالساكن يف اللفظ املقتبس:

إن البــدء مبتحــرك والوقــوف عــى ســاكن مــن أهــم
الخصائــص الصوتيــة للنظــام اللغــوي العــريب ،يقــول
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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ابــن جنــي »:وأمــا أول الكلمــة إذا مل يخلــط مبــا قبلــه
فمتحــرك ال محالــة»( .)8ويشــر الســيوطي بــدوره إىل
هــذه الخاصيــة وغريهــا يف معــرض حديثــه عــن ســنن
العــرب يف كالمهــا أو مــا اختصــوا بــه فيقول»:وكذلــك
األمثلــة واملوازيــن اختــر منهــا مــا فيــه طيــب اللفــظ،
وأهمل منها ما يجفو اللسان عن النطق به أوال مكرها،
كالحــرف الــذي يُبتــدأ بــه ال يكــون إال متحــركا ،والــيء
(اللفــظ) الــذي تتــواىل فيــه أربــع حــركات أو نحــو ذلــك
يســكن بعضهــا»(.)9
إلدمــاج اللفــظ املقتبــس يف نظــام العربيــة يســعى
اللغويــون حديثــا إىل التغلــب عــى مشــكلة ابتدائــه
بســاكن إذ تعرتضهــم يف كثــر مــن األلفــاظ األعجميــة
التــي دعــت الــرورة العلميــة إىل اقتباســها ،وذلــك
إمــا بتحريــك أولــه بحركــة مناســبة أو بإضافــة همــزة يف
أوله للتوصل إىل النطق بالساكن الذي يليها يف هذه
الحــال ،كذلــك احتــاج العــرب منــذ القديــم إىل تحريــك
أول الكلمــة األعجميــة الســاكن أو االبتــداء بهمــزة وصــل
يف بدايتها ،وهذا حتى ال يخرجوا عن خصائص البنية
الصوتيــة العربيــة.
عالــج مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة هــذه املســألة
وتوصل ضمن قراراته إىل ما نصه»:يتوصل إىل النطق
بالســاكن يف أول ال َعلَــم بألــف وصــل تُشــكل بحركــة
تناســب مــا بعدهــا أو بتحريــك الحــرف الســاكن األول
فيــه ،مثــل :اســراد فــورد ،وكوامــي نيكــروم ،ويــرك ذلــك
للحــس العــريب»( ،)10والعبــارة األخــرة يف قــرار املجمــع
تــدل عــى أن اتبــاع منهــج مضبــوط وقواعــد صارمــة عنــد
إدخــال اللفــظ األجنبــي إىل العربيــة ال يتــأىت للمعربــن
دامئــا ،وال يصلــح مــع كل املقتبســات ،فينبغــي مراعــاة
الــذوق العــريب يف ذلــك ومــا تســمح بــه بنيــة املقتبــس
الصوتيــة كــا هــو يف أصلــه ومــن ثــم تعريبــه مبــا يوافقــه.

ب ـ الجمع بني الساكنني املتواليني يف املقتبسات:

من املسائل الالفتة لالنتباه عند نقل املقتبسات
الحديثــة يف املســتوى الصــويت مســألة الجمــع بــن
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الســاكنني املتواليــن ،بــل إن ظاهــرة الجمــع هــذه ـ ـ وإن
كانــت تســمح بهــا أنظمــة كثــر مــن اللغــات ـ ـ قــد فرضت
نفســها عــى املعربــن يف بعــض األحيــان ـ ـ أو هــم
تســاهلوا إزاءهــا ـ ـ لصعوبــة تحاشــيها ،وهــو أمــر مخالــف
لنسج الكلمة يف العربية الفصحى وإيقاعها الصويت،
إذ نجــد مــن الخصائــص النطقيــة للعربيــة عــدم الســاح
بالتقــاء ســاكنني يف اللفــظ الواحــد ،إال يف حــاالت ورد
ذكرها يف كتاب الخصائص ونشري إليها باقتضاب(:)11
1 .1إذا ورد حــرف العلــة كحــرف ســاكن أول ثــم تــاه
حرف صحيح مدغم كام يف (شابّة) و (دابّة)،
ألن اإلدغام أنبى اللســان عن املثلني.
2 .2إذا اجتمــع الســاكنان يف آخــر الكلمــة ،وذلــك
ألن آخــر الكلمــة أحمــل لهــذا النحــو مــن حشــوها
ج ْحــر...
نحــو بَ ْكــر و ُ
ورغم املحاوالت التي سعى أصحابها إىل التغلب
عــى مشــكلة التقــاء الســاكنني بتحريــك أحدهــا أو
حــذف املــد مــن اللفــظ املقتبــس ،فــإن األمــر ال يتيــر
دامئــا «ألنــك إن فعلــت ســتجد نفســك أمــام كلمــة
تبــدو أغــرب مــا كانــت عليــه»( ،)12وأكــر مــا تشــيع هــذه
الظاهــرة يف مصطلحــات العلــوم والفنــون.

ج ـ االختالف يف صياغة اللفظ املقتبس:

يكــر يف االســتعامل وجــود مقتبســات بصيــغ
متعــددة ،ومــرد هــذا اختــاف املعربــن يف اختيــار
الحــروف العربيــة األوفــق يف مقابــل األجنبيــة التــي ال
يوجــد يف نظــام العربيــة مــا يطابقهــا ،مــن ذلــك نقــل
الجيــم غــر املعطشــة إىل (( )Gالتــي تتميــز بهــا عــدة
لغــات) بأكــر مــن مقابــل عــريب يف صورتهــا الكتابيــة
وحتــى النطقيــة ،فتعــوض تــارة بغــن وأخــرى بجيــم
معطشة ،بل إنها تكتب بحرف جديد مل تعرفه العربية
قبــل عرصنــا هــذا وهــو حــرف (ڨ أوگ).
و بالنســبة للبــاء املثلثــة ( )Pالتــي تشــبه البــاء وال
تختلف عنها إال يف كونها مهموسة والباء مجهورة فإنها
قــد تنقــل بــاء أو ترســم بــاء (نطقــا وكتابــة أو كتابــة فقــط)

 يوغللا ماظنلا يف اثيدح )ةضرتقملا( ةسبتقملا ظافلألا جمد تايلاكشإ

بثــاث نقــاط مــن خــال الرمــز الصــويت (پ) بنــاء عــى
بعــض االقرتاحــات التــي كنــا قــد أرشنــا إليهــا فيــا ســبق.
وكذلــك الحــال مــع الفــاء املجهــورة ( )Vفإنهــا قــد تنقــل
فــاء (نطقــا وكتابــة أو كتابــة فقــط) أو حتــى واوا مثلــا
فعــل القدمــاء يف بعــض األحيــان ،أو ترســم يف صــورة
فاء بثالث نقاط (ڤ) كام اقرتح بعض الباحثني .لعل
هــذا االضطــراب يف كتابــة األصــوات األجنبيــة ونطقهــا
وتعدد صورها يف كثري من املقتبسات الحديثة يرجع
إىل بحــث املعربــن عــن التناســب يف أصــوات اللفــظ
كلــه ،أي يكــون اختيــار أحــد االقرتاحــات دون غــره أوفــق
حســب كل مقتبــس.
وأمــر االختــاف يف صيــغ املقتبســات أو صورهــا
الكتابيــة ال يخــص األصــوات التــي ال مثيــل لهــا يف اللغــة
العربية وحدها ،بل ميكن أن ميس األصوات املوجودة
يف النظام العريب ،إذ تعوض بغريها أحيانا طلبا لخفة
اللفــظ املقتبــس وموافقتــه لإليقــاع الصــويت العــريب،
فالتاء ( )Tيف الكلمة األجنبية قد تنقل تاء وقد تتحول
إىل طاء فتنطق مجهورة ،وكذلك األمر مع السني ()S
الــذي قــد ينقــل ســينا وقــد يحــول إىل صــاد.
إذا كان اإلبــدال مستحســنا بــل مطلوبــا ورضوريــا
يف كثــر مــن األحيــان ،فــإن كــرة االختالفــات حــول نطــق
اللفــظ املقتبــس وتعــدد صــوره الكتابيــة هــي مــا يحــدث
اضطرا بــا وتشويشــا يف االســتعامل ،وعــدم توحيــد
صيغة اللفظ املقتبس وبنيته الصوتية ال يساعد عىل
اســتقرار اللفــظ املقتبــس واندماجــه.

 – 2التعريب عىل املستوى الرصيف

ســنحاول التعــرف عــى كيفيــة معاملــة األلفــاظ
املقتبســة عنــد إدخالهــا يف العربيــة مــن الناحيــة
الرصفيــة ،أي عــى منهــج املعر بــن (املحد ثــن
خصو صــا) يف هــذا املســتوى.
وكــا رأينــا ســابقا فإنــه إضافــة إىل مــا قــد يلحــق
أصــوات اللفــظ املقتبــس مــن تغيــر أو إبــدال ،قــد ينــزع

املعربون عند نقله إىل العربية إىل إحداث تحوير يف
بنيتــه الرصفيــة ،فمــن املقتبســات مــا يقولــب يف وزن
عريب ،ومنها ما يغري دون إلحاق به ،كام ميكن أن يرتك
عــى حالــه وافــق الــوزن العــريب أم مل يوافقــه.
ذكــر الجواليقــي يف معربــه نقــا عــن ســيبويه بعدمــا
بني مذهب العرب يف استعامل األعجمي من الناحية
الصوتيــة طريقتهــم يف نقلــه مــن الناحيــة الرصفيــة
فقــال ...»:ورمبــا غــروا البنــاء مــن الــكالم الفــاريس
إىل أبنيــة العــرب( )...ومــا ألحقــوه بأبنيتهــم( :درهــم)
ألحقــوه ب ـ (هجــرع) )...(*13ومــا تركــوه عــى حالــه فلــم
يغــروه (خراســان) و(خ ـ ّرم).)14(»...
وســنعرض إىل عــدد مــن املســائل الهامــة التــي
تتعلق باملقتبس يف املستوى الرصيف فيام ييل من
صفحــات ،مركزيــن فيهــا أكــر عــى منهــج املحدثــن يف
إدماجــه يف النظــام اللغــوي العــريب ،ومستأنســن مبــا
قالــه القدمــاء يف هــذا اإلطــار.
قبــل التطــرق إىل تلــك املســائل ،نعــرض
لعلــم ا لــرف  ،يقــول ا بــن ا لحا جــب معر فــا
الترصيف»:الترصيــف علــم بأصــول تُعــرف بهــا أحــوال
أبنيــة الكلــم التــي ليســت بإعــراب»( ،)15فهــو يتعلــق
ببنــاء الكلــات وهيئتهــا ال بأحوالهــا الرتكيبيــة ،وصياغــة
كلــات جديــدة يف العربيــة تتــم وفقــا ألســس متينــة،
ويخضــع نســجها ملــا يســمى بـ»امليــزان الــريف» ،فهــو
عــى جا نــب كبــر مــن األهميــة.
مــا مــن شــك يف أن اتســاع اللغــة العربيــة للجديــد
واســتعدادها الــذايت للنمــو والتطــور ،مرتبــط بارتكازهــا
عىل نظام رصيف يتميز بالحيوية والفعالية ،وقائم عىل
آليــات االشــتقاق الــذي ميثــل الرافــد األكــر تدفقــا ،فــا
كانــت العربيــة مطواعــة يف االســتجابة لحاجــات أهلهــا
قدميــا يف مختلــف املجــاالت «إال ألنهــا وضعــت منــذ
البــدء عــى أســاس راســخ ضمــن لهــا الثبــات والبقــاء،
وأنشــأ فيهــا مرونــة التغلــب والتغــر ،وهــذا األســاس
هــو االشــتقاق»( ،)16فالصيــغ واألوزان العربيــة الكثــرة
جملة كرياال
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معروفــة بــدالالت محــددة ،تنصهــر فيهــا الجــذور مــا
يســمح بتنميــة الــروة اللغويــة واملصطلحيــة وهــي أكــر
الوســائل اعتــادا يف ذلــك.
ســنتناول بعــد هــذا التمهيــد مســائل ثــاث ،فنبــدأ
باالقتبــاس ومخالفــة األوزان العربيــة أو التعريــب عــى
غــر أوزان العــرب ،ثــم االشــتقاق مــن اللفــظ املقتبــس،
وأخــرا قضيــة اللواصــق (الســوابق واللواحــق) وطــرق
معالجتها عند نقلها من اللغات األجنبية إىل العربية.

أ ـ االقتباس ومخالفة األوزان العربية ،أو التعريب
عىل غري أوزان العرب:

يعتــر علــاء اللغــة أن مــن عالمــات عجمــة اللفــظ
مخالفتــه لــأوزان العربيــة ،ومــن الثابــت أيضــا أن العــرب
استعملوا يف كالمهم ومنذ الجاهلية مقتبسات بأوزان
غريبــة عــا يف لغتهــم.
وجدنا أن بعض لغويي العرص الحديث يدعون إىل
تقويم اللفظ املقتبس وفقا ألقيسة الكالم العريب وأوزانه
املضبوطة ،كام وجد من يخالفهم الرأي باالســتناد إىل
أســباب عديــدة ،وهــو مــا دعانــا إىل البحــث يف هــذه
املسألة لدى القدماء واملحدثني ،ونبدأ بالتساؤل عن
رأي القدامى يف اشرتاط موافقة اللفظ املقتبس للوزن
العــريب ،وهــل كانــوا يجيــزون التعريــب عــى غــر األوزان
التي استعملها العريب الفصيح؟
خصــص ســيبويه يف كتابــه بابــا عنوانــه «بــاب مــا
أعــرب مــن األعجميــة» يرجــع إليــه كل مهتــم مبوضــوع
بي فيه مذاهب العرب عند إدخالهم للفظ
التعريب ّ
األعجمي يف لغتهم ،وذكر فيه مثلام رأينا ســابقا كيف
أنهــم مل يتبعــوا طريقــة واحــدة يف معاملــة األلفــاظ
األعجمية ،بل إن منها ما غريوه وألحقوه بأبنية كالمهم،
مثــل( :درهــم) ألحــق ب ـ (هجــرع) ،ومنهــا مــا غــروه ولكــن
مل يلحقوه بأبنية كالمهم ،مثل( :فرند وآجر وإبريسم)،
ومنها ما مل يغريوه سواء أكان ملحقا بأبنيتهم كـ (خ ّرم)
(سلّم) ،أم مل يكن كذلك ،مثل (خُراسان).
امللحق بـ ُ
ومــا فهمــه بعضهــم مــن عبــارة «ألحقــوه ببنــاء كالمهــم»
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أن لــه نظــرا يف الــكالم العــريب( ،)17ومــن كل مــا ســبق
يتبــن لنــا أن ســيبويه الــذي كان وصفيــا يف منهجــه مل
يزعم أنه ال بد لألعجمي أن يرد إىل نظائره من الكلامت
العربية ،وقد ســار عىل نهجه كثري من اللغويني بعده.
يوضــح لنــا محمــد حســن عبــد العز يــز الســبب
يف قبــول املقتبســات املخالفــة لــأوزان العربيــة
فيقول»:تبــن للمعربــن أن إخضــاع األســاء األعجميــة
لــأوزان العربيــة يتطلــب إحــداث تغيــرات يف بنيتهــا
تبعدهــا عــن أصلهــا ،وملــا مل تكــن لهــم حاجــة كبــرة إىل
االشــتقاق منهــا فقــد آثــروا االحتفــاظ بصورتهــا املنقولــة
عىل النحو الذي ميكن أن تصوره الحروف العربية ،بيد
أنهم مع ذلك راعوا أمرين مراعاة تامة :أحدهام :أال تبدأ
الكلمــة بســاكن والثــاين :أال يتــواىل فيهــا ســاكنان»(،)18
فعــدم اشــراط الــوزن العــريب للكلمــة املقتبســة لــدى
العــرب ال ينفــي أنهــم تحــروا ـ ـ يف الغالــب ـ ـ تقريبهــا مــن
صــورة الكلمــة العربيــة مــن حيــث بنيتهــا الصوتيــة.
يف مقابــل الــرأي الســابق وجدنــا مــن يشــر إىل أن
العرب ويف الغالب كانوا ينقلون اللفظ األعجمي إىل
وزن عــريب ،ويقــل أو ينــدر أن يبقــى عــى وزن خــارج عــن
أوزان العربيــة(.)19
يقــول أبــو عــى الفــاريس»:إن األعجمــي إذا أعــرب
ال يوجــب تعريبــه أن يكــون موافقــا ألبنيــة العــريب»(،)20
وعليه فأمئة اللغة والنحو القدامى مل يشرتطوا إخضاع
اللفظ األجنبي للوزن العريب يف الغالب ملا ثبت لهم
مــن فعــل فصحــاء العــرب الذيــن وردت عنهــم معربــات
تخالــف أوزان الكلــات العربيــة.
مــن القدمــاء الذيــن يشــرطون أن يخضــع اللفــظ
املعــرب ملــا يســتعمل مــن نظا ئــر عربيــة يف ا لــوزن
والصيغة الحريري صاحب «درة الغواص» ،الذي جاء
بعده من خطأه يف كثري مام ذهب إليه متبعا مسلك
النحويني الذين يخالفونه يف هذا الشأن وعىل رأسهم
ســيبويه(.)21
اختلــف الدارســون للغــة يف العــر الحديــث يف

 يوغللا ماظنلا يف اثيدح )ةضرتقملا( ةسبتقملا ظافلألا جمد تايلاكشإ

أمــر اشــراط الــوزن العــريب للكلمــة التــي يتــم اقتباســها
حديثــا بعدمــا اشــتدت الحاجــة إىل االقتبــاس ،وأصبــح
أمــرا مفروضــا يف كثــر مــن ألفــاظ العلــوم والحضــارة.
ونبــدأ الحديــث عــن آراء املحدثــن بالرجــوع إىل
موقف مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،الذي وافق عىل
اســتعامل بعــض األلفــاظ األعجميــة عنــد الــرورة عــى
طريقــة العــرب يف تعريبهــم.
وما دام املجمع الذي أجاز التعريب استنادا إىل
منهــج العــرب ،ومــع حــرص أعضائــه عــى التــزام أوزان
العربيــة وأقيســتها يف التعر يــب ( ،)22فإ نــه ال رضورة
الشــراط الــوزن العــريب مبــا أن العــرب الخلــص أدخلــوا
يف لغتهــم مقتبســات كثــرة تخالــف يف صيغهــا أوزان
العربيــة تشــهد عــى طريقتهــم يف التعريــب ،وهــذه
املخالفــة مــن ســات العجمــة وأن اللفــظ ليــس بعــريب،
وهــو مــا حــدا باملجمعيــن إىل تعديــل موقفهــم فيــا
بعــد مــن هــذا االشــراط.
بينــا يــرى بعضهــم ومــن بينهــم صبحــي الصالــح،
رضورة إدخــال اللفظــة املقتبســة يف صيغــة عربيــة(،)23
ويــرى غريهــم أنــه مــن األفضــل أن تحفــظ بصيغــة أقــرب
إىل األصــل قــدر اإلمــكان ،ألنــه بإحــداث تغيــر عــى
صورتهــا قــد نكــون أمــام لفظــة «باتــت غريبــة الســات ،ال
فصيحــة ترتــد إىل أصــل عــريب ،وال أجنبيــة يتجــى وجههــا
يف صورتها األصيلة»( ،)24فالكلمة العربية ترتد إىل أصل
تتبني معه األصول والزوائد ،أما الكلمة األجنبية فتخالف
يف بنائهــا الطبيعــة االشــتقاقية للكلــات العربيــة.
إن املتطلبــات العلميــة والحضاريــة يف الغالــب
هــي التــي أحوجتنــا إىل اقتبــاس كثــر مــن األلفــاظ
*25
األجنبيــة «وال ســيام مــا كان منهــا منســوبا إىل أعــام
ســواء أكانــت عــى أوزان عربيــة أم ال ،وكثــر منهــا ال
ميكــن العبــث بهــا بغيــة جعلهــا تســتقيم عــى األوزان
العربيــة»( ،)26بــل إن هنــاك مــن يــرى أن قضيــة التمييــز
بــن الكلــات األجنبيــة التــي هضمــت حســب النموذج
الرتكيبــي العــريب( *27املعــرب) وتلــك التــي مل تُهضــم

(الدخيــل) ،مل تعــد فاعلــة يف الحــارض ،فهــي تعــد ـ ـ
حســب هــذا الــرأي ـ ـ مــن املعــرب يف الحالتــن(،)28
ولعــل مــن أســباب ذلــك ـ ـ إن صــح ـ ـ كــرة املقتبســات
الحديثــة املتداولــة عــى غــر أوزان العربيــة لصعوبــة
إخضاعهــا لهــا.
بديهــي أن أغلــب مــا يــراد اقتبا ســه مــن ألفــاظ
أجنبيــة يخا لــف يف أبنيتــه صيــغ الكلــات العربيــة،
ومــا وافــق منــه وزنــا عربيــا عرضــا فهــو قليــل جــدا ،ومــا
يحتــاج إىل تحويــر صــويت بســيط قليــل أيضــا ،أضــف
إليــه كــرة املقتبســات التــي تقــوم عــى مقاطــع طويلــة
أو عــدد مــن األحــرف يفــوق مــا تســمح بــه العربيــة يف
بنــاء كلامتهــا ،إذ «مــن نظــم اللغــة العربيــة الخاصــة
عــدم زيــادة عــدد حــروف الكلمــة عــن ســبعة أحــرف إن
كانــت اســا ،وعــن ســتة إن كانــت فعــا»( ،)29هنــاك
ســبب آخــر يجعلنــا ال منيــل إىل اشــراط الــوزن العــريب
يف اقتبــاس األلفــاظ األجنبيــة خاصــة يف مصطلحــات
العلــوم والفنــون (كالطــب وغــره) التــي كثــرا مــا ترتكــب
مــن عــدد مــن اللواصــق ،فقــد أقــر مجمــع اللغــة العربيــة
عــددا مــن األلفــاظ التــي يفــوق عــدد حروفهــا الســبعة
مثل :هيموجلوبني التي وردت يف معجمه «الوسيط»،
ففي مثل هذه الحاالت مييل املعربون إىل التساهل
مــع طــول الكلمــة املقتبســة.
قد يكون تطويع الكلامت األجنبية لتتوافق مع أبنية
العربية ـ ـ التي يراها بعضهم رضورة ـ ـ إخالال برتكيب هذه
الكلــات الــذي يقــوم عــى زيــادة ســوابق ولواحــق ،فــا
يؤمــن أن يضيــع لذلــك جــزء مــن املعنــى ،فضــا عــى
مــا يف ذلــك مــن تنكــر وتشــويه لهــا( ،)30نفهــم مــن هــذا
أن أصــل املشــكل يف هــذه املســألة هــو صعوبــة النقــل
مــن لغــة إىل لغــة مختلفــة مــن حيــث طبيعــة نظامهــا
الرصيف ،إذ مام يعقد من مهمة املرتجمني واملعربني
أنــه ال يتوفــر لهــم دامئــا الصيــغ التــي تــؤدي أغلــب معــاين
اللواصــق يف الكلــات األجنبيــة ،ونستشــهد يف هــذا
املقــام بقــول إبراهيــم عبــد اللــه رفيــدة يبــن صعوبــة
جملة كرياال
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إخضــاع كل املقتبســات للصيــغ العربيــة التــي واجههــا
القدماء فيقول»:وهل من املعقول أن تبني العرب كل
املعربــات مبنهــج بنــاء ألفاظهــا وهــي تنقلهــا مــن لغــات
أخرى تختلف عن لغتهم قليال أو كثريا يف بناء كلامتها
وحــروف هجائهــا»( ،)31أمــا اليــوم فالفــرق أوســع بــن نظــام
اللغــة العربيــة وأنظمــة غريهــا مــن اللغــات األجنبيــة التــي
تأخــذ عنهــا.
يع ـ ّن لنــا بعــد كل مــا ذكرنــا أن نتســاءل :أليــس مــن
الواضــح أن قبــول أكــر مــا يدخــل لغتنــا (حديثــا) مــن
كلــات أجنبيــة كــا هــي واإلبقــاء عــى صورتهــا األصليــة
ســيكون مدعــاة لعــر اندماجهــا صوتيــا ورصفيــا يف
الــكالم العــريب؟ زيــادة عــى مــا ميكــن أن يقــال عــن درجــة
فصاحتهــا ومــا ميكــن أن تجنيــه كرثتهــا مــن أخطــار عــى
ســامة اللغــة العربيــة خاصــة يف ألفــاظ اللغــة العاميــة؟
ميكننــا أن ننتهــي إىل القــول بــأن طريقــة معالجــة
اللفــظ األجنبــي عنــد اقتباســه مــن الحــذف والزيــادة
والتحوير ...تستقى من الكلمة األجنبية نفسها ومناطها
مدى قربها من البنية الصوتية العربية ومدى موافقتها
للذوق العريب ،وإن كان األفضل مطابقتها لوزن موجود
يف العربيــة ،فذلــك يتيــح فرصــة أكــر الندماجهــا بــن
الكلــات العربيــة وييــر االشــتقاق منهــا كلــا دعــت
إليــه الحاجــة ،ففــي رأينــا مثــا :كلمــة تلفــاز أفضــل مــن
تلفزيــون ،فــاألوىل أخــف يف النطــق مــن الثانيــة ،إضافــة
إىل إمكانيــة اشــتقاق الفعــل واملصــدر والصفــة منهــا
فنقــول :تلفــز ،تلفــزة ،متلفــز ،...وهنــا فقــط ميكــن أن
تجــري عليهــا كل األحــكام التــي تجــري عــى اللفــظ
العــريب األصيــل .وميكــن القبــول أكــر مبقتبســات ذات
أوزان غريبــة يف املجــاالت العلميــة والفنيــة.

ب ـ االشتقاق من اللفظ املقتبس:

لكــون العربيــة مــن أ كــر اللغــات اعتــادا عــى
االشــتقاق والترصيــف يف بنــاء مفرداتهــا ،فــإن عمليــة
االشــتقاق عنــد العــرب يف القديــم مل تتوقــف عنــد حــد
االســتفادة مــن الجــذور العربيــة األصيلــة وحدهــا لتوليــد
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ألفــاظ جديــدة مــن مــادة موجــودة وصيــغ معروفــة بغيــة
استيعاب أشكال التعبري عن مظاهر الحياة املتجددة،
بل تعدتها إىل األلفاظ األجنبية (املعربة) ،فقد عرفوا
الحاجــة إىل االشــتقاق منهــا ،ورغــم قلتهــا بالقيــاس إىل
عــدد املقتبســات التــي مل يتــم االشــتقاق منهــا ،فــإن
ذلــك يبــن عــن موقــف العــريب ـ ـ قدميــا ـ ـ يف تعاملــه
مــع اللفــظ املقتبــس الــذي يكــون قــد ســبق لــه وأن
دخــل نظــام العربيــة واتســق مــع نســيجها بتداولــه عــى
األلسنة ،عندئذ يصري بالنسبة إليه (العريب) مثله مثل
اللفظ العريب أصال يشتق منه وفق الصيغ أو القوالب
العربيــة املعروفــة.
مل يكن غريبا أن يستعمل العريب مشتقات من لفظ
أعجمي دخل لغته فكام يقول أحد الدارسني»:عىل أن
اللفظة الغريبة التي يدخلها العرب يف لغتهم قد تلد
ألفاظــا مــن جنســها عــى طريقــة العــرب يف االشــتقاق
ومــن ذلــك تدويــن الدواويــن و ،)32(»...فــا بــد لــه مــن أن
يجري وفقا لسنن العرب يف كالمها.
أشــار ابــن جنــي إىل ذلــك عندمــا نقــل عــن شــيخه
أيب عــي الفــاريس قولــه»:أن العــرب ا شــتقت مــن
األعجمــي النكــرة ،كــا تشــتق مــن أصــول كالمهــا»(،)33
ويعطــي عــى ذلــك أمثلــة فيقول»:وحــى لنــا أبــو عــي
عــن ابــن األعــرايب أظنــه قــال :يقــال َد ْرهمــت ال َخبَّــازى،
أي صــارت كالدراهــم ،فاش ـتُق مــن الدرهــم وهــو اســم
أعجمــي .وحــى أبــو زيــد :رجــل ُم َد ْر َهــم .قــال ومل يقولــوا
منــهُ :د ْرهــم ،إال أنــه إذا جــاء اســم املفعــول فالفعــل
نفســه حاصــل يف الكــف ولهــذا أشــباه»( ،)34إذا كان
للعــرب ميــل إىل تطبيــق أقيســة لغتهــم الرصفيــة وغريهــا
عــى مــا اقتبســوه عنــد الحاجــة خاصــة مــا كان منــه كثــر
التــداول ،ففــي مثــل هــذه األمثلــة التــي أوردهــا أمئــة
اللغة دليل عىل إمكانية إدخال أصول أجنبية يف أوزان
عربيــة تشــكل قوالــب تصهــر فيهــا هــذه األصــول لتصــر ـ ـ
باالســتعامل ـ ـ كغريها من املشــتقات العربية األصيلة.
مــن النصــوص التــي تشــر إىل تــرف القدمــاء

 يوغللا ماظنلا يف اثيدح )ةضرتقملا( ةسبتقملا ظافلألا جمد تايلاكشإ

يف مقتبســاتهم واشــتقاقهم منهــا قياســا عــى العــريب
مــا ورد يف املزهــر ،حيــث أكــد الســيوطي عــى أن مــن
األلفــاظ األعجميــة مــا جــرت عليــه كثــر مــن األحــكام
الجار يــة عــى العــريب ،ورضب لذلــك مثــاال بلفــظ
«لجام» وهو معرب «لغام» إذ يقول»:قالوا يف جمعه:
لُ ُجــم ،فهــذا كقولــك :كتــاب وكُتــب .وقالــوا :لُجيّــم يف
تصغــره كقولــك :كُت ّيــب ،ويصغرونــه مر ّخــا لُ َج ْي ـاً
فهــذا عــى حــذف زائــده ( )...ويشــتق منــه الفعــل أمــرا
وغــره فتقــول :أَلْجمــه وقــد ألجمــه ،ويــؤىت للفعــل منــه
مبصــدر وهــو اإللجــام ،والفــرس ُملْجــم (اســم مفعــول)،
والرجــل ملجــم (اســم فاعــل) )35(»...إىل غــر ذلــك مــن
األمثلــة :ك ـ لفــظ ديــوان (املعــرب عــن الفارســية) :د ّون
يــدون ،وفيلســوف (املعــرب عــن اليونانيــة) :فلســف،
تفلســف ،وبهــرج :تبهــرج وكالم مبهــرج ،...ونالحــظ أن
أغلــب هــذه األســاء األعجميــة املشــتق منهــا ترتــد إىل
أصــول رباعيــة وإن مل نعــدم الثالثيــة منهــا ك ـ (لجــم) بعد
حــذف ألفــه ،لكــن العــرب صاغــوا مشــتقات أُخــذت مــن
أصــول تزيــد عــى أربعــة أحــرف مــن مثــل :قرنفــل فقيــل:
ُمقرفــل ،ويانســون فقيــلُ :مينســن ،وغريهــا مــن األمثلــة،
فنالحــظ فيهــا حــذف حــرف أو أكــر خاصــة حــرف املــد.
إذا ،فقــد كان العــرب يشــتقون مــن املعربــات
تلبيــة لحا جــات االســتعامل املتجــددة الحضار يــة
منهــا عــى و جــه الخصــوص ،جــاء يف املعــرب
للجواليقي»:املهنــدس :فأمــا املهنــدس الــذي يقــدر
مجــاري القنــي حيــث تحفــر فهــو مشــتق مــن الهنــداز
وهــي فارســية فصــرت الــزاي ســينا ألنــه ليــس مــن كالم
العــرب زاي بعــد دال واالســم الهندســة»(.)36
وكــا كانــت للعربيــة قدميــا قــدرة وفعاليــة كبــرة
يف هضــم كثــر مــن األلفــاظ األجنبيــة وإدخالهــا يف
قوالبهــا بعمليــة االشــتقاق ،فاألمــر مل يختلــف كثــرا
بالنســبة لهــا يف العــر الحديــث ،بــل مســت الحاجــة
أكــر لالســتفادة مــن مشــتقات املقتبســات يف كثــر
مــن الحــاالت التــي فرضــت نفســها بانتشــار العلــوم

والتقنيــات وتطــور الحيــاة املعــارصة يف جوانبهــا
املختلفــة حــن ال ميكــن أو يصعــب إيجــاد مــا يــؤدي
معناها بدقة يف العربية بعد اجتهاد أبنائها يف ذلك.
ولــن أثــارت قضيــة االشــتقاق مــن االســم الجامــد
بلــه املعــرب منــه مواقــف متباينــة ،فــإن أكــر الدارســن
ـ ـ اليــوم ـ ـ ال يتحفظــون بإزائــه كــا يقــول أحــد الباحثــن»:
إذا كان الفكر اللغوي التقليدي ينبذ هذا الرضب من
االشــتقاق ،فــإن االســتعامل الحديــث قــد أبــاح لنفســه
ذلــك ،وقــد آزره مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة يف
ذلــك ،حــن أصــدر جملــة مــن القــرارات التــي تجيــز هــذا
الصنيــع ،متدرجــا مــن تقييــد اإلجــازة بحــاالت الــرورة
العلميــة ،وتقنينهــا بجملــة مــن القواعــد ،إىل التوســع
يف اإلجــازة دون تقييدهــا بــرورة.)37(»...
إذا ،فقــد دخــل املجمــع اللغــوي طرفــا يف هــذا
املوضــوع ،فأصــدر موافقتــه عــى االشــتقاق مــن اللفــظ
األجنبــي يف الحــاالت التــي تســتدعي ذلــك ،ووضــع
جملــة مــن القــرارات نذكــر منهــا(:)38
يشــتق الفعــل مــن االســم الجامــد املعــرب الثــايث
عــى وزن «ف َّعــل».
يشــتق الفعــل مــن االســم الجامــد املعــرب غــر
الثــايث عــى وزن «ف ْعلَـ َـل».
ومبثــل هــذه القــرارات يكــون املجمــع قــد ســار عــى
نهــج العــرب القدامــى الذيــن مل يتحرجــوا مــن االشــتقاق
من املعرب أفعاال عىل وزن ف ّعل مثل( :د ّون) وفعلل
مثــلَ ( :د ْرهم)...وغريهــا مــن صيــغ األفعــال ك ـ (تفعلــل:
تفلســف )...واألسامء.
مثــل هــذه القــرارات توافــق مــا اختطــه املجمــع مــن
أهداف أساســها املحافظة عىل ســامة اللغة وجعلها
مواكبة لتطور العلوم والحضارة اليوم ،إذ عمل املجمع
عىل توسيع ما ضيقه النحاة واللغويون األوائل من أجل
تطويــر اللغــة العربيــة لتفــي مبطالــب العلــوم والفنــون
وشــؤون الحضــارة( ،)39وال بــد لنــا هنــا مــن اإلشــارة إىل
أن أهــم األوزان الخاصــة باألفعــال ترتبــط بشــكل أخــص
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧

299

باملصطلحــات العلميــة ،وهنــاك اشــتقاق املصــدر
الصناعــي (بزيــادة يــاء مشــددة وتــاء تأنيــث مربوطــة عــى
االســم) الذي دعت إليه حاجات االســتعامل املعارص
مــع أنــه «مل يــرد مــن هــذه الصيغــة يف عــر االحتجــاج
باللغــة ســوى ألفــاظ قليلــة مثــل :جاهليــة ،ولصوصيــة،
ورجوليــة»( )40واالســم املنســوب امللحــق باملشــتقات،
فالــرورة العلميــة ـ ـ غالبــا ـ ـ هــي التــي تقــف وراء عمليــة
االشــتقاق مــن املقتبــس ومتطلبــات العلــم هــي التــي
ألجأت إليه ،ومن غري املستحب التوسع يف االشتقاق
منــه يف اللغــة دون داع أو رضورة.
إذا نظرنا إىل مسألة االشتقاق من االسم املقتبس
مــن الناحيــة اللغويــة الرصفيــة البحتــة ،ســنجد هــذه
املعالجة عالمة لإلدماج الكامل والواضح للمقتبسات
يف النظام اللغوي العريب ،وخطوة مهمة لزوال غرابتها
وثقلها ،ألن املقتبس ـ يف هذه الحالة ـ يفقد باعتباره
وحــدة لغويــة كل الســات األجنبيــة فيــه ،ويندمــج يف
النظــام الــريف العــريب وفقــا آللياتــه الخاصــة ،التــي
يشــكل فيهــا الجــذر والــوزن أو الصيغــة الرصفيــة الركنــن
األساســيني ،وبذلــك ميكــن كــا قلنــا ســابقا إطــاق
الكثري من األحكام الجارية عىل اللفظ العريب األصيل.
ونشــر هنا إىل أن ســهولة االشــتقاق من املقتبس
ترجــع إىل بنيتــه الصوتيــة والرصفيــة األصيلــة ،فــإذا مــا
وافقت هذه البنية إحدى الصيغ العربية ،فاملعرب ال
يضطر إىل بذل أي جهد يف عملية إدماجه يف النظام
اللغــوي العــريب ،لكــن الغالــب أن تحتــاج املقتبســات
إىل تحويــر وتغيــر لتتيــر بذلــك عمليــة إدماجــه.

ج ـ السوابق واللواحق وطرق معالجتها:

بي ّنــا ســابقا أن اللغــة العربيــة لغــة ا شــتقاقية،
فباالشــتقاق تتولــد كلــات مــن جــذور أصيلــة يســمح
ورودهــا يف بنــى رصفيــة مختلفــة بتقديــم معــان إضافيــة
«واللغة العربية ال تجمع بني معاين املشتقات ،فلكل
مشــتق داللتــه الخاصــة ،فاملعنــى مرتبــط بتغيــر هــذه
الصيغة الرصفية»( ،)41وإن كانت عملية الترصيف هذه
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تحافــظ عــى ســات القرابــة بــن املشــتقات.
هذا النظام اللغوي املبني عىل االشتقاق يخالف
أنظمة أغلب اللغات األوربية التي ترتكز عىل اإللصاق
( ،)Affixationإذ يقــوم التوليــد اللفظــي فيهــا عــى
إضافــة وحــدات لغويــة تســمى اللواصــق ()Affixes
لجــذر الكلمــة أو اللفــظ األصــي ،إمــا يف أولــه وهــي
الســابقة ( ،)Préfixeأو يف وســطه وهــي الحشــو
( *42)Infixeأو يف آخــره وهــي الالحقــة (،)Suffixe
فينتــج لفــظ جديــد عــن الجمــع بــن اللفــظ األصــي
والالصقــة ،يكــون معنــاه متكونــا بهــذه اإلضافــة.
بهــذه الطريقــة تنمــي لغــات أوربيــة عديــدة ثروتهــا
اللفظية ،فـ «إن هذه الزيادات يف جذر الكلمة غايتها
تنويــع املعنــى»( ،)43لقــد وجــدت تلــك اللغــات يف
ذلــك «طريقــة طيعــة وســهلة لبنــاء جهــاز متكامــل مــن
املصطلحات الجديدة بدالالت متعددة»( .)44يستمد
الغربيــون هــذه اللواصــق مــن لغــات قدميــة (ميتــة)،
هــي اليونانيــة والالتينيــة ،إذ لجــؤوا إليهــا لتنميــة اللغــة
العلميــة وحـ ّـل مشــكالت وضــع املصطلحــات للتعبــر
عــن املفاهيــم الجديــدة وتســمية مــا يســتحدث يف
كل يــوم.
تعــد اللوا صــق وصــات تد خــل الوصلــة عــى
األخــرى( ،)45وهــي وحــدات رصفيــة مقيــدة( ،)46أو بعبــارة
أخــرى ،وحــدات معنو يــة غــر مســتقلة ( )47ألنهــا ال
تســتخدم ـ ـ عــادة ـ ـ منفــرة بــل مضافــة إىل أصــل أو كلمــة
لتكــون كلمــة أو مصطلــح جديــد.
يوا جــه اللغو يــون و(املتخصصــون) إ شــكاالت
وصعوبات جمة عىل درب الرتجمة ونقل املصطلحات
األجنبيــة إىل العربيــة بســبب االختــاف بــن النظــام
الــريف العــريب وغــره مــن أنظمــة اللغــات األجنبيــة،
فكيــف ســعى اللغويــون املحدثــون وأهــل االختصــاص
لتذليــل صعو بــات ترجمــة الكلــات واملصطلحــات
املشــتملة عــى ســوابق أو لواحــق؟
لقــد اختلفــت طرقهــم ومناهجهــم ،فمنهــم مــن دعــا

 يوغللا ماظنلا يف اثيدح )ةضرتقملا( ةسبتقملا ظافلألا جمد تايلاكشإ

إىل التــزام صيغــة رصفيــة مقابلــة للســابقة أو الالحقــة
األجنبية ،إذ مال كثري منهم إىل استثامر األوزان العربية
املختلفة لصياغة األلفاظ الجديدة ،بحيث يقوم فيها
الــوزن الــريف بالــدور الــذي تؤديــه الالصقــة األجنبيــة
فيــا تضيفــه مــن معنــى للجــذر أو الكلمــة األصليــة،
فيرتجم الجذر األجنبي إىل العربية ثم يوضع يف قالب
رصيف للحصــول عــى مقابــل مناســب للفــظ األجنبــي،
مــن ذلــك أوزان اســم اآللــة...
لكن هذه الطريقة ال تصلح دامئا ،إذ حذر بعضهم
من االلتزام مبقابلة كل لفظ أجنبي مشتمل عىل جذر
والصقــة بــوزن أو صيغــة واحــدة يف اختيــار املقابــل
العريب( ،)48ومن ذلك أيضا رأي لجنة الطب يف مجمع
اللغــة العربيــة بالقاهــرة ،التــي قالــت يف تقريــر لهــا»:إن
اســتعامل الصيــغ يف املعــاين املقــرح تأديتهــا بهــا
بصفــة عامــة ال تــؤدي دامئــا الغــرض العلمــي املقصــود
أداء صحيحــا محــددا للمعنــى تحديــدا مينــع اللبــس
واالضطــراب»( ،)49وعليــه فــا ينبغــي التقيــد بهــا بــل
يختــار لــكل حالــة أوفــق األلفــاظ والصيــغ وأدلهــا عــى
املعنــى( ،)50ففــي مثــل هــذه الحالــة يــرك األمــر ألهــل
االختصــاص لقبــول هــذه الصيغــة أو رفضهــا.
نــرى كثــرا مــن اللوا صــق (اللوا حــق عــى وجــه
الخصــوص) تقتبــس بيــر مــع الجــذر الــذي تتصــل بــه
وكأنها تك ّون جزءا أساسيا من اللفظ األجنبي املقتبس
ال يقــوم إال بهــا ،وعمليــة النقــل (التعريــب) هنــا ســهلة،
وكذلــك الحــال مــع بعــض املقتبســات التــي ميكــن
إيجــاد مقابــل عــريب لالصقــة املتصلــة بهــا وإن مل ميكــن
ترجمــة الجــذر األجنبــي نفســه مثــل الالحقــة ()isme
التــي تنقــل يف اللغــة العربيــة املعــارصة غالبــا بيــاء
املصــدر الصناعــي مثــل( Marxisme :ماركســية)،
( impérialismeإمربيالية) ،...لكن املشكل الذي
يطــرح بحــدة يخــص الحالــة التــي ميكــن معهــا ترجمــة
الجــذر األجنبــي بلفــظ عــريب أصيــل ،مــع عــدم إيجــاد
مقابــل لالصقــة األجنبيــة املتصلــة بــه ،خاصــة ذات

املدلــول العلمــي الدقيــق.
لقي االقرتاح الذي دعا ـ ـ يف مثل هذه الحالة ـ ـ إىل
تعريــب اللواصــق (اللواحــق منهــا خصوصــا) وإضافتهــا
إىل كلــات عربيــة ،معارضــة بعــض الدارســن خاصــة
يف بعض املجاالت ،ومنهم الباحث يوسف وغلييس
الذي قدم أمثلة من مجال النقد العريب الحديث ،إذ
نجد من يقول :امليتالغة ( )métalangueوامليتانص
( )métatexteوالنحولوجيــا ()grammatologie
والرسدولوجيا ( ،)51()narratologieفإلصاق ســابقة
أو الحقة (يف صورتها الدخيلة أو املعربة) بكلمة عربية
يخالــف طرائــق بنــاء اللفــظ يف العربيــة ،والتوســع فيــه
يشــكل خطــرا يتهــدد نظامهــا الرصيف.
لكن من الواضح أن اللجوء إىل هذه الطريقة سببه
الــرورة العلميــة ،وكــا يقــول أحــد الدارســن الــذي
قــدم عــددا مــن األمثلــة عــى مصطلحــات (هجينــة)
ينتمــي أغلبهــا إىل حقــل الكيميــاء مثــل :كلوررصاصــات
( )chlorplombateوحديد يــك ()Ferrique
وخلــون ( ...)Acetoneحيــث يقــول»:إن الــرورة
العلمية قد فرضت هذه اللواحق ألنها تعرب عن وظيفة
متييزية للتفريق بني مختلف العنارص الكيمياوية»(،)52
فرتجمة اللواصق ـ ـ كام يرى مصطفى الشهايب ـ ـ واجبة
يف حــل العلــوم والتعريــب يجــب يف بعضهــا ال ســيام
الكيميــاء(.)53
يقــول محمــد حســن عبــد العزيــز يف حديثــه عــن
معا يــر مجمــع اللغــة العربيــة بالقا هــرة يف القيــاس
ويف قبــول االســتعامالت املحد ثــة يف املجــاالت
العلميــة ...»:وفيــا يتصــل باملصطلــح فقــد أبــاح
(املجمــع) ألجلــه مــا ال يتــاح يف غــره ،وأعطــى للعلــاء
حرية أوسع يف صوغ املصطلح»( ،)54لعل هذه الحرية
ـ ـ التــي قيدهــا املجمــع بضوابــط وقواعــد عامــة ـ ـ ومــا
تســتلزمه اللغــة العلميــة مــن دقــة وســهولة يف التعبــر
باملصطلحــات املولــدة عــن املفاهيــم ،هــو مــا جعــل
بعضهم ال يرى حرجا يف إلصاق الالصقة األجنبية كام
جملة كرياال
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تنطــق وتســتعمل يف اللغــات األجنبيــة بالكلمــة العربيــة
يف تركيــب هجــن غــر منســجم ،وإذا كانــت الــرورة
فرضــت فعــا مثــل هــذا الصنيــع يف مجــال علمــي
دقيــق كالكيميــاء ،نــرى أنــه ال ينبغــي أن ال يتعــدى ذلــك
إىل اللغــة العامــة ويصــر مدعــاة العتــاده يف مختلــف
املجــاالت األخــرى.
مــن بــن مــا وقفنــا عليــه مــن اقرتاحــات بخصــوص
معالجــة الســوابق واللواحــق عنــد نقلهــا مــن اللغــات
األوربيــة إىل العربيــة ،اقــراح الباحــث محمــد املغنــم
ا لــذي نــر درا ســة للمو ضــوع يف مجلــة اللســان
العــريب مقدمــا طريقــة تقــوم عــى منهجيــة مضبوطــة
إىل حــد كبــر وخطــة عمــل واضحــة أساســها تصنيــف
اللواصق األجنبية إىل ثالثة أصناف تختلف من حيث
ا ســتعاملها العلمــي وعالقتــه باالســتعامل اللغــوي
والتثبت من صحة كون هذه الالحقة أو تلك السابقة
مــن هــذا الصنــف أو ذاك .هــذه األصنــاف ثالثــة هــي:
الصنــف (أ) :مــا كان منهــا ذا صبغــة لغويــة معينــة
يف اللغة األصيلة املأخوذ منها واستعمل يف مصطلح
علمــي للداللــة عــى املعنــى نفســه ،مثــلanti, im, :
 bi, isoيف املصطلحاتisométrie ,bioxide.:
,impossible ,anti-symétrie
الصنف (ب) :ما كان منها ذا صبغة لغوية معينة
يف اللغــة األصيلــة لكنــه مل يســتعمل يف املصطلــح
العلمــي بهــذا املعنــى اللغــوي ،بــل اســتعمل بــا معنــى
أصال واستعمل للتمييز بني مدلولني أو عدة مدلوالت
علميــة متقاربــة ،مثــل ique, eux :يف ferrique,
.ferreux
الصنــف (ج) :مــا مل يكــن لــه صبغــة لغويــة معينــة
يف اللغــة األصيلــة ،بــل هــو دخيــل عليهــا مــن لغــة أخــرى
كاليونانيــة أو رمبــا ليــس لــه معنــى أصــا واســتعمل
للتمييــز بــن مدلولــن أو عــدة مدلــوالت متقاربــة يف
املعنى ،مثل ate, ide :يف .sulphate, suphide
وعليه تتبع القاعدة اآلتية يف معالجة اللواصق:
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أ ـ ـ إذا كانــت الالصقــة مــن الصنــف (أ) يختــار لفــظ
عــريب واحــد لألصــل مــع الســابقة أو الالحقــة إذا أمكــن
إيجاده مثل ،impossible :وإذا تعذر ترتجم السابقة
أو الالحقة ترجمة لغوية حسب سياق املعنى( ،مثال:
ترتجــم « »aب ـ «ال» وب ـ «غــر» حســب مقــام الــكالم)،
وقــد يقابــل الحقــة يف لغــة أجنبيــة يف اللغــة العربيــة
مثــل eur :يف آخــر الكلمــة تقابلهــا «م» يف أول الكلمــة
العربية générateur :ـ ُمولّد .*55تكون ترجمة الالصقة
يف هــذه الحالــة صحيحــة ســواء كان اللفــظ عربيــا أو
مرتجــا أو معربــا مثــل :تناظــر  /symétrieضــد تناظــر
 anti symétrieـ أكســيد  /oxideثــاين أكســيد
.bioxide
ب ـ ـ إذا كانت الالصقة من الصنف (ب):
ترتجــم الالصقــة إذا كانــت الكلمــة األصليــة لفظــا
عربيا أو مرتجام محافظة عىل انسجام الرتكيب ،مثل:
حديــد  /ferحديــدي .ferreux
تعــرب الالصقــة إذا كانــت الكلمــة األصليــة لفظــا
معربــا محافظــة عــى انســجام الرتكيــب أيضــا مثــل:
أســيتيالن .Acitylene
ج ـ إذا كانــت الالصقــة مــن الصنــف (ج) :تعــرب
مهــا كان أصــل الكلمــة مثــل :كربيتيــد /Sulphide
منغنــات .)56(Manganate
هــذه الطريقــة التــي قدمهــا محمــد املغنــم عمليــة
تساعد يف التعجيل بإيجاد مقابل للواصق بصورة آلية
ميكــن تطبييقهــا عــى كثــر مــن اللواصــق التــي تحــر
بالرجوع إىل معناها يف اللغة التي نرتجم عنها ،فتدبر
مفهــوم أو معنــى أي ســابقة أو الحقــة مهــم جــدا عنــد
نقلها إىل العربية ،لكن ما ميكن أن يؤخذ عىل طريقته
هذه ،هو عدم اهتاممه باألوزان العربية ومدى إمكانية
استثامر ما يضيفه الوزن عند نقل مصطلحات أجنبية
تشــتمل عــى لواصــق إىل العربيــة.

 يوغللا ماظنلا يف اثيدح )ةضرتقملا( ةسبتقملا ظافلألا جمد تايلاكشإ
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بعدما رأينا كيفية إدماج األلفاظ املقتبسة يف النظام
اللغــوي العــريب يف املســتويني الصــويت والــريف،
نعــرض اآلن ملعالجتهــا تركيبيــا ولكيفيــة تطبيــق القواعــد
النحويــة العربيــة عليهــا مــع بعــض الجوانــب الرصفيــة
املتصلــة بهــا.
بحثنــا يف قيــاس املعــرب عــى العــريب عنــد
القد مــاء واملحد ثــن مــن حيــث إد خــال العالمــات
النحويــة العربيــة عليــه ،فتبــن لنــا أنهــم يعاملونــه معاملة
اللفــظ العــريب.
اإلعــراب :أفــرد ابــن جنــي يف خصائصــه بابــا ســاه
«يف أن مــا قيــس عــى كالم العــرب فهــو مــن كالم
العــرب» ذكــر فيــه قــول شــيخه أيب عــي الفــاريس يف
هــذه املســألة»:إذا قلــت :طــاب الخُشْ ـكُنان (الخبــز
اليابــس ،البســكويت) فهــذا مــن كالم العــرب ،ألنــك
بإعرابــك إيــاه قــد أدخلتــه كال َم العــرب»( ،)57ويضيــف
إىل ذلــك بقوله»:ويؤكــد هــذا عنــدك أن مــا أُعــرب
مــن أجنــاس األعجميــة قــد أجرتــه العــرب مجــرى أصــول
سم
كالمها ،أال تراهم يرصفون يف العلم نحو آج ّر ،وإبْ َريْ َ
(الحريــر) ،وفرنــد (جوهــر الســيف ومــاؤه) ،وفــروزج
(حجــر كريــم) ،وجميــع مــا تدخلــه الم التعريــف .وذلــك
أنه ملا دخلته الالم يف نحو الديباج (نوع من الثياب)،
والفرنــد ،والســهرير (رضب أحمــر مــن التمــر) ،واآلج ـ ّر،
أشــبه أصــول كالم العــرب ،أعنــي النكــرات فجــرى يف
الــرف وم ْنعــه مجراهــا»(.)58
و عــى مثــل مــا ســبق ســار املحد ثــون عنــد
ا ســتعاملهم ملــا شــاع مــن مقتبســات يف كالمهــم
وكتاباتهــم ،واملقتبــس إذا متكــن يف العربيــة بتقريــب
صورتــه مــن كلامتهــا يعامــل معاملــة العــريب عندهــم.
التنكري والتعريف :يف كالم ابن جني السابق إشارة
إىل أنــه مــن عالمــات إدمــاج اللفــظ األجنبــي يف النظــام
العــريب إدخــال الم التعريــف عليــه ،وبتنكــر الكلــات
األجنبيــة تكــون كالعربيــة األصيلــة يف الــرف ومنعــه.

فاألســاء األعجميــة (غــر األعــام) تــأيت نكــرة وتــأيت
معرفــة ،وتدخــل عليهــا أداة التعريــف «ال» ،وكــا يقــول
ســيبويه»:اعلم أن كل اســم أعجمــي أُعــرب ومتكــن يف
الــكالم فدخلتــه األلــف والــام وصــار نكــرة فإنــك إذا
ســميت بــه رجــا رصفتــه ،إال أن مينعــه مــن الــرف مــا
مينــع العــريب ،وذلــك نحــو اللجــام والديبــاج (،)59(»)...
وهــذا مــا جــرى عليــه االســتعامل الحديــث ،مــن أمثلــة
ذلك»:ت ْيفوس :مرض وبايئ ( )...ت ْيفويس :له أعراض
التيفــوس»(.)60
ال تدخــل أداة التعريــف عــى األعــام الجغرافيــة
األجنبيــة ،إال مــا اشــتهر بذلــك( )61كــا أقــره مجمــع اللغــة
العربيــة بالقاهــرة ،قــد يكــون ذلــك مــن أجــل املحافظــة
عــى صورتهــا األصليــة وكيفيــة نطــق أهلهــا بهــا باعتبارهــا
أعالمــا.
التذكــر والتأنيــث :يعتــر تذكــر اللفــظ املقتبــس
أو تأنيثــه مــن العالمــات الرتكيبيــة إلدماجــه يف العربيــة،
خاصــة بإضافــة عالمــة التأنيــث العربيــة لــه.
فالتــاء املربوطــة هــي العالمــة األهــم لتأنيــث االســم
يف اللغــة العربيــة ،ويكــر أن تضــاف إىل آخــر اللفــظ
املقتبس (املؤنث يف اللغة األصلية) ليظهر التطابق
يف الجنــس للكلمــة يف لغتهــا األصيلــة ويف العربيــة،
ومن ذلك :بورصة ،ســيجارة ،فاتورة ،...وقد تســتعمل
األلــف املمــدودة عالمــة لتأنيــث اللفــظ مثــل :كينــا...
ومــن ذلــك أيضــا اقتبــاس ألفــاظ مذكــرة يف لغتهــا
األصيلة وتأنيثها عند نقلها إىل العربية ،مثل :أوبرا يف
الفرنســية ،فهــذا التغيــر يف جنــس اللفــظ املقتبــس
مــن عالمــات إدماجــه ،وميكــن أن يحــدث العكــس ،أي
اقتبــاس مفــردات مؤنثــة وتذكريهــا...
جمع االســم املعرب :ميكن لالســم املفرد (مذكرا
كان أو مؤنثــا) يف العربيــة أن يتحــول مــن داللتــه عــى
الواحــد إىل الداللــة عــى الجمــع وفــق أحــد أنــواع الجمــع
الثالثــة وهــي :جمــع املذكــر الســامل ،وجمــع املؤنــث
الســامل ،وجمــع التكســر.
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧

303

بالنســبة للفــظ املقتبــس ا لــذي متكــن يف
االســتعامل العــريب فهــو غالبــا مــا يجمــع جمــع تكســر
(وهــو الجمــع الــذي يتعلــق بإحــداث تغيــر يف البنيــة
الصوتيــة لالســم املفــرد ،وهــو أ كــر أشــكال الجمــع
ورودا) ،بــأوزان قيا ســية إذا كان للمفــرد منــه وزن
قيــايس .ومــا جــاء لــدى القدمــاء يف جمــع االســم
املعرب»:ا لــدوالب :دوالب فــاريس معــرب جمعــه
دواليــب عــن الجوهــري»( ،)62وغــره مــن األمثلــة كثــر،
ومثلــا جــاء يف كتــاب ســيبويه يف (بــاب لجمــع االســم
املعــرب الرباعــي جمــع تكســر عــى مثــال مفاعــل)»:
(هذا باب ما كان من األعجمية عىل أربعة أحرف وقد
فكستَــه عــى مثــال مفاعــل) .زعــم الخليــل أنهــم
أُعــرب َّ ْ
يُلحقــون جم َعــه الهــاء إال قليــا ،وكذلــك وجــدوا أكــره
وص ْولَــج
فيــا زعــم الخليــل .وذلــك ك ـ َم ـ ْوزَج و َموازجــةَ ،
ج ْو َرب
َ
وصوالجة ،وكُ ْربُج وكرابجة ،وطَيْلسان وطَيَالسة و َ
جواربــة .وقــد قالــوا( :جــوارب) و(كَيالــج) جعلوهــا
و َ
كالصوامــع والكواكــب ،وقــد أدخلــوا الهــاء أيضــا فقالــوا:
ّ
()63
وصيالقَة، »)...(،
ص ْيقَل َ
كيالجة ،ونظريه يف العربية َ
فالعــرب كانــت تحمــل املعــرب عــى نظــره العــريب يف
الجمع القيايس خاصة مع األسامء األعجمية الرباعية.
وحديثــا يطــرد جمــع االســم املقتبــس املدمــج يف
النظام العريب بوزن موجود يف العربية جمع تكسري إذ
«تجمع جمع تكسري تلك الطائفة من األسامء الداخلة
ضمــن الــوزن العــريب»( ،)64ومــن أمثلتــه :جمــع فلــم عــى
أفــام وبنــك عــى بنــوك ومليــون عــى ماليــن ومــر
عــى أمتــار...
إضافــة إىل جمــع التكســر فإنــه قــد يجمــع اللفــظ
املقتبــس حديثــا جمــع مؤنــث ســامل ،وذلــك بإضافــة
عالمــة الجمــع «ات» يف آخــره ،وهــذا ســواء أكان مؤنثــا
أم مذكــرا ،ومــن الدارســن مــن يــرى أن الغالــب يف
جمــع األســاء األعجميــة أن تجمــع بإضافــة (ات) إىل
آخرهــا( ،)65وهــذا ال يخــص األســاء املقتبســة وحدهــا،
بل العربية كذلك فـ «جمع املصدر باأللف والتاء شائع
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يف الفصحــى املعــارصة»( ،)66بــل إنــه «مــن الطبيعــي
بالنســبة للكلــات املســتعارة التــي تدخــل العربيــة
بصيغــة املصــدر الصناعــي أن تجمــع بإضافــة (ات) يف
آخرهــا ،ومثــل هــذا النــوع مــن املصــدر (اإليديولوجيــات
االســتعامرية) و (الدكتاتوريــات الغاشــمة) و (نشــوء
الربجوازيات العربية)»( ،)67ولسهولة هذا الجمع (جمع
املؤنــث الســامل) نجــده يســتخدم يف جمــع األســاء
املقتبســة التــي تنتهــي بــواو ممــدودة ،إذ «تخلــو اللغــة
العربيــة مــن األســاء املنتهيــة بضمــة طويلــة (لثقلهــا)،
وملــا نقــل العــرب املعــارصون ألفاظــا أوربيــة تنتهــي
با لــواو ،جمعوهــا بإضا فــة الالحقــة ( هــات) .وهــذه
الظاهــرة مل تتعــرض لهــا العربيــة القدميــة .ومــن ذلــك
فيديــو وفيديوهــات ،اســتديو واســتديوهات،)...( ،
ســيناريو وســيناريوهات ،)68(»)...( ،ومــن أمثلــة الجمــع
بإضافــة األلــف والتــاء :جــراالت ،مارشــاالت ...وميكــن
لنــا أن نضيــف هنــا بأنــه يف األصــل أي كلمــة بإمكانهــا
االرتبــاط بعالمــة الجمــع املؤنــث للتعبــر عــن الجمــع،
مــا عــدا ـ ـ بالطبــع ـ ـ الكلــات التــي لهــا جمــع تكســر
متداول جدا .ونختم حديثنا عن جمع املؤنث السامل
باإلشــارة إىل أن عالمتــه تســتخدم يف اللغــة املعــارصة
يف مجــاالت علميــة كالتعبــر عــن فصائــل النباتــات
والحيوانــات كالســنوريات ،وغــر ذلــك.
واألقل شيوعا من الجموع الثالثة هو جمع املذكر
السامل ،فاستعامله ينحرص يف االسم املذكر للعاقل
وأوصافــه ،وهــو يتحقــق بإضافــة واو ونــون (أو يــاء ونــون
حســب تركيــب الجملــة العربيــة) ،واللفــظ املقتبــس
غالبــا مــا يجمــع جمــع مذكــر ســامل يف الحــاالت التــي
(ي ) مثــل :تكنوقرا طـ ّـي ،
ينتهــي فيهــا بيــاء النســب ّ
إمربيايل»...،ومثــل هــذه الجمــوع تتحمــل معنــى االســم
( )...وكذلــك معنــى الصفــة»(.)69
ال تنقسم األسامء يف العربية الفصحى من حيث
داللتهــا عــى العــدد إىل املفــرد والجمــع فقــط ،بــل
نجــد منهــا صيغــة املثنــى للداللــة عــى االثنــن ،وذلــك

 يوغللا ماظنلا يف اثيدح )ةضرتقملا( ةسبتقملا ظافلألا جمد تايلاكشإ

بإضافة ألف ونون (أو ياء ونون) ،لكن استعامل التثنية
قليل جدا باملقارنة مع املفرد والجمع.
ميكــن بنــاء املثنــى مــن االســم املقتبــس بالطريقــة
نفســها التــي يبنــى بهــا العــريب عنــد الحاجــة إليــه ،والتثنيــة
أيضا عالمة عىل دمج اللفظ املقتبس يف اللغة العربية.

وننتهــي إىل التأكيــد عــى أن إجــراء مــا ســبق مــن
عالمات رصفية أو نحوية عربية عىل املقتبسات يعترب
مــؤرشا عــى اندماجهــا يف النظــام اللغــوي العــريب ،بــل
ميكــن لذلــك أن «يــدل عــى أن املقتبــس صــار قدميــا،
مســتعمال (متــداوال) جــدا يف اللغــة املقتبســة»(.)70
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1

أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخرض الجواليقي

(ت 540ه) ،املعــرب مــن ا لــكالم األعجمــي عــى حــروف
املعجــم ،ج ،1وضــع حوا شــيه وعلــق عليــه خليــل عمــران

حجــي ا لــراف ،األلفــاظ املحد ثــة يف املعا جــم العربيــة

املعــارصة،عــاملالكتــب،ط،1القاهــرة.2009،ص.330،329

 11انظر :الخصائص ،ابن جني ،ج ،2ص.496

 12يوســف وغليــي ،إشــكالية املصطلــح يف الخطــاب النقــدي
العــريب الجديــد ،الــدار العربيــة للعلــوم نــارشون ،بــروت ـ

املنصور ،منشورات محمد عيل بيضون ،دار الكتب العلمية،
3

4

5
6

منشورات االختالف ،ط ،1الجزائر العاصمة ،الجزائر1429 ،ه

ط ،1بــروت ـ لبنــان1419 ،ه ـ 1998م ،ص  7ـ ـ .8

ـ 2008م ،.ص.475

مســألة الســوابق واللواحــق وطــرق معالجتهــا ،محمــد املغنــم،

13

العــريب ،املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم ،مكتــب

 14أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخرض الجواليقي

«مســألة الســوابق واللواحــق وطــرق معالجتهــا» ،مجلــة اللســان

*

ـ الهجــرع :األحمــق والطويــل املمشــوق واملجنــون (انظــر

القا مــوس املحيــط ،مــادة هجــرع.)101/3 ،

تنســيق التعريــب ،مطبعــة فجــر الســعادة ،الــدار البيضــاء،

(ت 540ه) ،املعــرب مــن ا لــكالم األعجمــي عــى حــروف

ممدوح محمد خسارة« ،التعريب اللفظي و جامليات النظام

منشــورات محمــد عــي بيضــون ،دار الكتــب العلميــة ،ط،1

الربــاط1405 ،ه ـ 1985م ع ،24ص.97

الصويت العريب «املعربات القرآنية أمنوذجا» ،مجلة املجلس

املعجــم ،وضــع حواشــيه وعلــق عليــه خليــل عمــران املنصــور،

بــروت ـ لبنــان1419 ،ه ـ 1998م ،ص.8 ،7

األعــى للغــة العربيــة ،ســوريا ،2008 ،العــدد ،19ص.57

 15محمــد نوراكســن ،رشح شــافية ا بــن الحا جــب للــريض

قنيبي ،مباحث يف علم الداللة واملصطلح ،دار ابن الجوزي،

 16حكمت كشيل ،تطور املعجم العريب من مطلع القرن التاسع

املرجع نفسه ،ص.58

ط ،1األردن1425 ،ه ـ ـ 2005م ،ص.224

االســراباذي ،دار الكتــب العلميــة ،لبنــان ،1981 ،ص .1

عــر حتــى عــام 1950م (دراســة ـ تحليــل ـ نقــد) ،دار املنهــل

7

محمود فهمي حجازي ،األســس اللغوية لعلم املصطلح ،دار

اللبنــاين ،ط ،2بــروت ـ لبنــان ،1950 ،ص.352

8

أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي ،الخصائــص ،تحقيــق محمــد عــي

معاجم لأللفاظ املعربة ،دار الفكر العريب ،القاهرة1990 ،م،

9

غريــب ،مــر ،د .ت ،ص( .68بتــرف).

النجــار ،دار الهــدى للطباعــة والنــر ،بــروت ـ لبنــان ،د .ت،

ج ،.2ص.331

 17محمد حسن عبد العزيز ،التعريب يف القديم والحديث مع
ص.71

 18املرجع السابق ،ص.156 ،155

الل الدين السيوطي ،املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،ج،1
ج

 ، 19محمــد املبــارك ،فقــه اللغــة وخصائــص العربيــة (دراســة

إبراهيم عيل محمد البجاوي ،ط ،1دار إحياء الكتب العربية،

يف التجديــد والتوليــد) ،دار الفكــر ،ط ،1لبنــان1401 ،ه ـ

تعليــق ورشح محمــد أحمــد جــاد املــوىل ومحمــد أبــو الفضــل
مــر ،د.ت ،ص

 10مجموعــة القــرارات العلميــة ،ص  ،209نقــا عــن :عــي محمود

تحليليــة مقارنــة للكلمــة العربيــة وعــرض ملنهــج العربيــة األصيــل

1981م ،ص( 248بتــرف).

 20ابــن ســيده ،املخصــص ،ج ،13ص  .101نقــا عــن :محمــد
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حســن عبــد العزيــز ،التعريــب يف القديــم والحديــث ،ص.74

 38عــي محمــود حجــي الــراف ،األلفــاظ املحدثــة يف املعاجــم

 21محمــد حســن عبــد العزيــز ،التعريــب يف القديــم والحديــث،

العربيــة املعــارصة ،عــامل الكتــب ،ط ،1القاهــرة،2009 ،

 22محمد شوقي أمني« ،جواز التعريب عىل غري أوزان العرب»،

 39انظــر :محمــد حســن عبــد العزيــز« ،جهــود مجمــع اللغــة العربيــة

ص .73 ،72

مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة ،القاهــرة ،الهيئــة العامــة لشــؤون

املطابــع األمرييــة ،ج ،1959 ،11ص.206

ص.331 ،330

بالقاهــرة يف تعريــب املصطلــح العلمــي» ،مجلــة مجمــع اللغــة

العربيــة بالقاهــرة ،ع1420 ،86ه ـ 1999م ،ص.246

 23صبحي الصالح ،دراسات يف فقه اللغة ،دار العلم للماليني،

 40عبــاس السوســوة ،العربيــة الفصحــى املعــارصة وأصولهــا

 24محمد شوقي أمني« ،جواز التعريب عىل غري أوزان العرب»،

 41املجلــس األعــى للغــة العربيــة« ،إشــكالية اللغــة العربيــة

ط ،5بــروت1973 ،م ،ص.322

مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة ،القاهــرة ،الهيئــة العامــة لشــؤون

املطابــع األمرييــة ،ج ،1959 ،11ص.206

 * 25ـ نذكّــر هنــا بــأن مــن الدارســن مــن دعــا إىل النطــق باألعــام
األجنبيــة والتــي كثــرا مــا تســتخدم يف الحقــول العلميــة والفنيــة
كام تنطق يف لغاتها ،ويراعى كذلك يف رسم حروفها أن تكون

الرتاثيــة ،دار غر يــب ،القا هــرة2002 ،م ،ص.97

والعوملــة يف ضــوء البنيــة اللغويــة وكيميائيــة التحويــل» ،مجلــة
اللغــة العربيــة ،ع ،16الجزائــر2006( ،م) ،ص.300

 42األحشاء قليلة االستعامل جدا مقارنة بالسوابق واللواحق.

 43ســعيدة كحيــل« ،دراســة تقابليــة بــن اللغــة العربيــة واللغــة
الفرنسية «نحو تأسيس نظري وعميل لدرس الرتجمة» ،مجلة

أقــرب إىل أصولهــا( .املرجــع نفســه ،ص.)370

 26حكمت كشيل ،تطور املعجم العريب من مطلع القرن التاسع
عــر حتــى عــام 1950م (دراســة ـ تحليــل ـ نقــد) ،دار املنهــل
اللبنــاين ،ط ،2بــروت ـ لبنــان ،1950 ،ص.371

 * 27ـ املقصود هنا الرصيف.

 28انظــر :مجلــة املــورد« :كيــف تهضــم اللغــة العربيــة الكلــات
املســتعارة مــن اللغــات األوربيــة» ،مــج ،14ع ،2العــراق،
1985م ،ص.78

 29سيبويه ،الكتاب ،ج ،4ص.230

 30انظــر :ـ محمــد شــوقي أمــن« ،جــواز التعريــب عــى غــر أوزان
العــرب» ،مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة ،القاهــرة ،الهيئــة العامــة
لشــؤون املطابــع األمرييــة ،ج ،1959 ،11ص( 201بتــرف).

 31إبراهيــم عبــد اللــه رفيــدة« ،معنــى التعريــب يف فكرنــا اللغــوي
القديــم وضوابطــه ،وصــور منــه» ،مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة،

ع ،84القاهــرة 1420ه1999 /م ،ص.33

 32محمد املبارك ،فقه اللغة ،ص.83

 33ابــن جنــي ،الخصائــص ،حققــه محمــد عــي الن ّجــار ،ط ،2ج،1
بــروت ـ لبنــان ،1952 ،ص.358

 34املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 35السيوطي ،املزهر ،ص.288

 36الجواليقي ،املعرب ،ص.154

 37يوسف وغلييس ،إشكالية املصطلح ،ص.488
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اللغــة العربيــة ،املجلــس األعــى للغــة العربيــة ،ع ،18الجزائــر،

 ،2007ص.144

 44محمــد حســن عبــد العزيــز ،التعريــب يف القديــم والحديــث،
ص.255

 45إميل بديع يعقوب ،فقه اللغة العربية وخصائصها ،دار العلم
للماليــن ،ط ،1بــروت ـ لبنــان ،1982 ،ص.224

 46محمــد حســن عبــد العزيــز ،التعريــب يف القديــم والحديــث،
ص.255

 47ابــن حويــي األخــر ميــدين ،املعجميــة العربيــة (يف ضــوء
مناهــج البحــث اللســاين والنظريــات الرتبويــة الحديثــة) ،دار

هومــة ،الجزائــر ،ص.35

 48انظر :يوسف وغلييس ،إشكالية املصطلح ،ص.495
 49املرجع السابق ،ص.258

 50املرجع نفسه ،الصفحة نفسها (بترصف).

 51انظر :يوسف وغلييس ،إشكالية املصطلح ،ص.494

 52محمــد رشــاد الحمــزاوي ،العربيــة والحدا ثــة أو الفصا حــة
فصا حــات ،ص .166

 53املرجع نفسه ،ص 173ـ .174

 54محمــد حســن عبــد العز يــز« ،جهــود مجمــع اللغــة العربيــة
بالقاهــرة يف تعريــب املصطلــح العلمــي» ،مجلــة مجمــع اللغــة

العربيــة بالقاهــرة ،ص.245

 55معنــى الــوزن العــريب هنــا هــو الــذي قابــل معنــى الالحقــة

 يوغللا ماظنلا يف اثيدح )ةضرتقملا( ةسبتقملا ظافلألا جمد تايلاكشإ

األجنبية.

 56محمد املغنم»،مسألة السوابق واللواحق وطرق معالجتها»،
مجلــة اللســان العــريب ،ع ،25الربــاط ،1985 ،ص 97ـ 100

(بتــرف).

 57ابن جني ،الخصائص ،ج ،1ص.358
 58املرجع السابق ،الصفحة نفسها.

 59ســيبويه ،الكتــاب ،ج ،19/2نقــا عــن نصــوص يف فقــه اللغــة
العربيــة ،الســيد يعقــوب بكــر ،هامــش ص.50

 60لويــس عجيــل وآخــرون ،املنجــد يف اللغــة العربيــة املعــارصة،
ط ،2دار املــرق ،التوزيــع :املكتبــة الرشقيــة ،بــروت ـ لبنــان،

2001م ،ص.158

 61القواعــد العامــة التــي أقرهــا مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة يف
مجال املصطلحات ،نقال عن :حجازي ،األسس اللغوية لعلم
املصطلــح ،ص.246

 62الخفاجي ،شفاء الغليل ،ص.82

 63الســيد يعقوب بكر ،نصوص يف فقه اللغة ،ج ،2دار النهضة
العربيــة ،بــروت1981 ،م ،ص.56 ،54

 64مجلة املورد« :كيف تهضم اللغة العربية الكلامت املستعارة
مــن اللغــات األوربيــة» ،ص.79

 65نفسه ،الصفحة نفسها.

 66العربية الفصحى املعارصة وأصولها الرتاثية ،ص.68

 67مجلــة املــورد :كيــف تهضــم اللغــة العربيــة الكلــات املســتعارة
مــن اللغــات األوربيــة ،ص.79

 68العربية الفصحى املعارصة وأصولها الرتاثية ،ص.71

 69مجلة املورد« :كيف تهضم اللغة العربية الكلامت املستعارة
مــن اللغــات األوربيــة» ،ص.79

70 Taieb. Beccouche L’emprunt en arabe moderne, academie Tunisienne des sciences des lettres et des arts,
université Tunis (les éditions du nord), 1994, p150.
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م�شكلة البطالة يف الرواية اجلزائرية روايات:
الزلزال  /ال�سعري /ريح اجلنوب منوذجا
د .سليامن قوراري

أستاذ محارض أ جامعة أدرار

تعــد الروايــة يف العــر الحديــث واملعــارص ،الجنــس
األديب القــادر عــى ا ســتيعاب مشــكالت الحضــارة
الحديثــة وإفرازاتهــا املتتاليــة واملتع ـ ّد دة املظا هــر
واألشكال ،ذلك لكون الرواية «تكشف الرؤى املتعددة
كــا أنهــا مــؤرش تتخللــه الشــخصية « .1لذلــك ال غــرو
أن ألفينــا هــذا االهتــام الكبــر بهــا مــن لــدن باختــن
ألعامل دستويفســي والذي يصفه بأنه «خالق الرواية
املتعــددة األصــوات «.2
ألجــل ذلــك ،ونظــرا لطبيعــة النــص الــروايئ الــذي
يهتم اهتامما بالغا برصد الواقع اإلنساين يف مختلف
تجلياته :السياسية واالقتصادية والنفسية واالجتامعية
والدينيــة ...فقــد بــرز يف النــص ا لــروايئ الجزا ئــري
اهتــام البــأس بــه بظا هــرة البطا لــة  ،3التــي صــارت
بحجمهــا املخيــف ،والــذي مــا فتــئ يكــر يومــا بعــد يــوم
يف ظــل التغـ ّـرات التــي عرفتهــا الجزائــر املعــارصة،
يف ع ـ ّدة أصعــدة ،ومــن ث ـ ّم كان لزامــا عــى الروائيــن
الواعني بأبعاد املشــكلة ،يف شــتى متظهراتها ،التنبيه
بلغــة فنيــة جامليــة ،وعــر حواريــة بوليفينيــة ،متع ـ ّددة
األصوات ،لخطورة هذا الرسطان الخبيث ،السيام يف
انعكاساته السلبية عىل فئة الشباب ،الذين هم عامد
وأمــل املســتقبل ،وصــام األمــان أليــة نهضــة سياســية
أو ثقافيــة ،أو اقتصاديــة .ومــن ثــم فــان املتكلــم عــن
البطالــة يف الروايــة هــو دامئــا منتــج أيديولوجيــا ،وأقوالــه
ع ّينــة أيديولوجيــة ،الزمــة إلضــاءة الفعــل ،لكــن الروايــة ال
تشــتمل عــى متكلــم واحــد ،وقيمــة كالمهــا ال تنحــر
308

فيام تقوله الشخصيات ـ األبطال ،وإمنا هناك بالحتم،
تعــدد لســاين ناتــج عــن اختــاف املواقــع ،واملواقــف،
واملصالح ،واالنتامءات االجتامعية واأليدجيولوجية «.4
وميكــن للقــارئ أن يخــرج مبجموعــة مــن أبعــاد
مشــكلة البطالــة يف بعــض النصــوص الروائيــة الجزائريــة
منــذ وقــت مبكــر ،بعــد ســنوات مــن اســتقالل الجزائــر،
وهــذه اإلشــارات لهــذه املشــكلة تبــدو متباينــة مــن
روايئ آلخــر ،حســب رؤيــة كل واحــد ،وحســب خلفيتــه
األيديولوجيــة ،املهيمنــة عــى نصــه الــروايئ ،مــا يفقــد
الكتابــة الروائيــة يف أحايــن كثــرة خاصيتهــا الحواريــة
التــي هــي رشط الزم لنجــاح أو إخفــاق التجربــة الروائيــة،
وميكــن إبــراز ذلــك مــن خــال هــذه النــاذج الروائيــة:

أوال :رواية «الزلزال «للروايئ :الطاهر وطار

مــن خــال هــذا النــص الــروايئ ،يــرز بشــكل ملفــت
لالنتباه صوت الشيخ «عبد املجيد بو األرواح «وعىل
الرغــم مــن إدانتــه مــن قبــل الــروايئ ،إال أنــه يف املســاحة
التــي تركهــا لــه ليفصــح عــن توجهاتــه ،ســنجد الكثــر مــن
أبعــاد املشــكلة ،التــي تــرز يف بعــض ســلبيات النهــج
االشــرايك ،الــذي نتجــت عــن ســوء تطبيقــه ،وانعــدام
الرصامــة والرقابــة اللــذان يتحتـ ّـان حضورهــا الدقيــق
لضامن النجاح واالستمرارية .فمن أسباب البطالة التي
مييط اللثام عنا «بو األرواح «االنفجار السكاين» الناتج
عــن عــدم التحكــم يف نســبة املواليــد ،والفهــم الــيء
لفكــرة املكاثــرة واملباهــاة بــن األمــم ،كــا وردت يف

ومن بونجلا حير /ريعسلا  /لازلزلا :تاياور ةيرئازجلا ةياورلا يف ةلاطبلا ةلكشم

بعــض اآلثــار .إضافــة إىل هجــوم جيــوش القرويــن عــى
املدن الكبرية ،مع ما يشكل ذلك من مخاطر اجتامعية
ج ّمــة يدركهــا الخــراء بذلــك ،لنقــرأ هــذا املقطــع حتــى
تتأكــد لــدى القــارئ مــدى صــواب عبــارة «بــو األرواح
«الــذي حاولــت الروايــة ومــا كتــب حولهــا بعــض النقــدة
أيــام عــز االشــراكية بعباراتهــا وشــعاراتها مــن إدانتــه
ووصفــه بشــتى األوصــاف الرجعيــة ،عــى الرغــم مــن أن
الكامل املطلق ال يوجد يف أية أيديولوجية أو مذهب
اقتصــادي ،بــل البــد مــن االســتفادة مــن كل التجــارب
الناجحة ،واملذاهب الرائدة التي تشــجع الحرية وروح
اإلبــداع واملبــادرة« .ضاقــت املدينــة ،يــا ريب ســيدي
ضاقت ،خمسامئة ألف ساكن ،عوض مائة وخمسني
ألفا ،يف عهد االستعامر .نصف مليون يا ريب سيدي،
نصــف مليــون برمتــه ،بطمــه وطميمــه فــوق هــذه الصخــرة
تركــوا قراهــم وبواديهــم ،واقتحمــوا املدينــة ،ميألونهــا
حتــى مل يبــق فيهــا متنفــس ،حتــى الهــواء امتصــوه .ومل
يرتكوا يف الجو إال رائحة آباطهم « .5ومن خالل مفهوم
املخالفــة ،واســتنباطا مــن الــدالالت املســتنتجة مــن
فحوى امللفوظ الكالمي لبو األرواح ،يستنتج القارئ،
آليــة مــن آليــات مكافحــة البطالــة ،وتجفيــف منابعهــا،
وذلك بتشجيع استيطان الفالحني يف قراهم ،وحثّهم
عــى االرتبــاط بضيعاتهــم ،واســتصالح األرايض البــور،
وتحويلهــا ملســتثمرات فالحيــة منتجــة ،تحقــق لهــم
االكتفــاء ا لــذايت ،وتضمــن تغذ يــة الســوق املحليــة
والوطنيــة ،مبختلــف املنتجــات الفالحيــة ،ال ســيام إذا
ُعضّ ــد ذلــك بإنشــاء مؤسســات صغــرة أو متوســطة أو
كبرية ،عىل حســب الظروف والخصائص ،التي تخص
كل منطقة ،ومؤهالتها وإمكانياتها الطبيعية والبرشية.
وعكس ما ذهبت إليه الرواية يف إدانة امللكية الفردية
جه اقتصادي فرض نفسه بحكم
تحت وطأة وهيمنة تو ّ
عوامل ظرفية م ّرت بها املجتمعات آنذاك ،رسعان ما
نفضت نفسها عنه ،بعد ذلك ملصادمتها ملبدأ عزيز
هــو مبــدأ «الحريــة «املؤطّــر بالضوابــط الصحيحــة ،وهنــا

يــرى األســتاذ الدكتــور محمــد الطيــب النجــار (الرئيــس
الســابق لجامعــة األزهــر) أنــه ال حــدود للملكيــة الفرديــة
بــرط أن يكــون مصدرهــا حــاال وأال يكــون عــن طريــق
احتكار أو غريه من الطرق غري املرشوعة ،وإال صادرتها
امللكيــة العامــة وفرضــت عليهــا وصايتهــا ،فامللكيــة
6
العامــة رقيــب ومحاســب للملكيــة الخاصــة»...
إن هــذه الــدالالت الكامنــة يف النــص واملتواريــة
خلــف مختلــف امللفوظــات الروائيــة توضّ ــح لنــا أمــرا
بالــغ األهميــة نبّــه إليــه بعــض النقــدة املهتمــن بالحقــل
الــروايئ مفــاده أنــه «قبــل أن تختــص الروايــة بخاصيتهــا
األدبيــة ،فهــي قبــل ذلــك وبعــده ،شــكل مــن أشــكال
تحصــن نفســها كبنيــة ذات
الثقافــة .وهــي بقــدر مــا
ّ
اســتقالل ،تبقــى واحــدة مــن عنــارص كثــرة تشــكل بنيــة
الثقافــة.7»...
وانطالقــا مــن البحــث السوســيو ثقــايف فــإن الروايــة
مبحدداتهــا االجتامعيــة متثــل «انتاجــا ثقافيــا يشــبه
غــره مــن االنتا جــات الثقافيــة ،كــا أن الروايــة متثــل
التعبــر الحقيقــي عــن الواقــع االجتامعــي ،والباحــث
املهتــم بسوســيولوجية الثقافــة يســتطيع أن يتعامــل مــع
الروايــة كنتــاج مــادي يف صــرورة النشــاط االجتامعــي،
ويســتطيع أن يبحــث عــن تأويــل للروايــة مــا دامــت تعبــرا
8
فنيــا ذا دالالت بعضهــا ظاهــر وبعضهــا اآلخــر ضمنــي «

ثانيا :رواية «السعري» ملحمد ساري

تصور هذه الرواية يف أحد أبعادها االجتامعية ،مشكلة
البطالــة الســيام البطالــة املوســمية ،وذلــك يف شــخص
«الجياليل ولد الربهوش «والذي ميثل زهرة من زهرات
الجزائــر ،فهــو يف العرشيــن مــن عمــره «يســعى اليــوم
للبحــث عــن العمــل يف القريــة الجديــدة التــي رشعــوا
يف بنائهــا منــذ أيــام ،ال يتقــن أيــة حرفــة ،ولكــن ســاعديه
قويــان ،عمــل كثــرا يف املــزارع الفالحيــة منــذ طــرد مــن
املدرسة لكرب سنه ،القرية كبرية وتحتاج لشغيلة كثرية،
وال يشك يف استخدامه اليوم بالضبط ،وال يدوم هذا
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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العمــل شــهرا أو شــهرين مثلــا اعتــاد يف الســنوات
املاضيــة كــا ميكنــه اكتســاب حرفــة تســاعده عــى
االســتقرار يف العمــل .يف قــرارة نفســه ،مقــت العمــل
املؤقــت واالنتظــار الدائــم يف مواســم نضــج الخــر
والفواكه .شهر يف قطف العنب وثان يف جني الربتقال
وثالــث يف حمــل صناديــق الطامطــم والطــريش «.8وهنــا
إشــارة واضحــة إىل مــا يطلــق عليــه :البطالــة املوســمية،
وخصوصا يف الزراعة ،حيث يقل الطلب عىل العمل
يف املواســم الخاليــة مــن األعــال الزراعيــة « .9بيــد أن
هــذا األمــر ال ينبغــي أن يتوقــف فيــه عنــد حــدود الوصــف
والرصــد ،وإمنــا ينبغــي إيجــاد البدائــل الكفيلــة بضــان
فــرص عمــل جديــدة ،تضمــن لهــذه الفئــة االبتعــاد عــن
شبح البطالة املخيف .وهنا ينبغي أن تتكاثف الجهود
الفكريــة والعمليــة مــن لــدن والة األمــر الذيــن اســرعاهم
املــوىل عــز وجــل أمــر هــذه األمــة ،انطالقــا مــا ورد يف
كتب السنة املطهرة املبينة ألحكام القرآن الكريم ،فقد
جــاء يف الحديــث عــن أنــس عــن الرســول الكريــم قولــه:
ـر َعا ُه ،أَ َح ِف ـ َ
ظ َذلِـ َ
ـك أَ ْم
«إِ َّن الل ـ َه َســائِ ٌل ك َُّل َرا ٍع َعـ َّـا ْ
اسـ َ ْ
ل أَ ْهلِ بَ ْي ِت ِه»  ،10كام ينبغي
سأَ َل ال َّر ُج ُل َع َ
ضَ َّي َع؟ َحتَّى يُ ْ
االســتعانة بأفــكار وخــرة الباحثــن واملهتمــن بقضايــا
املجتمــع والتنميــة كل مــن موقعــه ومركــزه ،فبالتعــاون
البنــاء واملمنهــج ،والقائــم عــى أســس صلبــة ومتينــة
ميكــن التخفيــف مــن غلــواء آفــة البطالــة املقيتــة.
يف املقطــع ا لــردي ا لــروايئ الســابق إ يــراده،
ـن الواقــع
يحــاول الســارد تقديــم معطيــات جديــدة تبـ ّ
املــزري لفئــة مــن الشــباب العاطــل عــن العمــل مــع
وضــع النــص الــروايئ يف ســياقه التاريخــي الــذي يعــود
لفرتة الثامنينات ،ولكن هذه املعطيات ال زالت تلقي
بظاللهــا إىل اليــوم ،نظــرا لغيــاب الرؤيــة االســراتيجية
واملتكاملــة لسياســة التشــغيل والتــي تحتــاج دومــا إىل
إعــادة النظــر وهــذا مــا هــو حاصــل مــن ناحيــة ،ونظــرا
لالعتــاد الــكيل عــى الريــع النفطــي ،والــذي يتأثــر
بتقلبات الســوق العاملية ،وال ميكن أن يؤســس لتنمية
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مســتدامة تجعــل مــن أولوياتهــا صناعــة اإلنســان الواعــي
والعامــل واملؤمــن بقدســية العمــل واملتفــاين يف أدائــه
وعطائــه ،وهــذا ال يتــأىت إال مــن خــال االســتثامر يف
العنــر البــري.
إن املقطع الروايئ الذي سبقت اإلشارة إليه ،يثري
بعــض أســباب البطالــة التــي متتــد جذورهــا يف بــذور
رب املــدريس املبكــر ،والــذي ينبغــي التص ـ ّدي
الت ـ ّ
لــه بــكل ق ـ ّوة ،بإيجــاد املنــاخ الرتبــوي الصحــي ملزاولــة
الدراســة ومواصلتهــا ،وتحســن املســتوى التعلمــي
والتعليمي للمعلم واملتعلم ،وضامن التكوين املهني
الــذي ال يكتفــي بتقديــم الشــهادات التــي تعلّــق عــى
الجــدران ،وإمنــا بالتكفــل بهــذه الفئــات املك ّونــة ،بعــد
التخ ـ ّرج ،واألخــذ بأيديهــا إىل ب ـ ّر األمــان ،والعمــل يف
امليــدان ،حتــى تكــون عنــارص خــر ،وبــذور صــاح
ونجــاح ،ومشــاعل منــرة يف طريــق التقــدم والرقــي
واالزدهــار .وحتــى ال يكــون مصريهــم كمصــر شــخصية
«الجيــايل» حيــث «يضطــر إىل البحــث الدائــم عــن
الشــغل الجديــد وكــم يــوم تفقــد مــزارع متعــددة دون
جــدوى يف اســتخدامه ،ويقــي بقيــة النهــار متســكعا
يف شــوارع املدينــة يتفـ ّرس يف كل يشء ليطــرد امللــل
والكــرب والهمــوم».11
إن هذه النتيجة املتمخّضة عن البطالة ،واملتمثلة
يف الفــراغ ،والــذي يع ـ ّد سـ ّـا قاتــا لطاقــات األمــة،
املمثّلــة يف عنــر الشــباب .ذلــك ألن الفــراغ يــؤ ّدي
النتشــار اآلفــات االجتامعيــة الخطــرة ،خاصــة تعاطــي
املخ ـ ّدرات مبختلــف أصنافهــا وأشــكالها ،مــا يجعــل
مــن هــؤالء الشــباب البطا لــن فريســة لشــتى أنــواع
األمــراض الجســدية والنفســية واالنحرافــات الســلوكية،
مــا قــد يدفعهــم يف ســبيل الحصــول عليهــا ،إىل
الجنــوح نحــو الرسقــة ،والســطو عــى منــازل اآلمنــن،
وترويع الناس يف ممتلكاتهم وأموالهم وأعراضهم ،األمر
الــذي يــؤ ّدي إىل انتشــار الفــوىض ،وانعــدام التامســك
االجتامعــي القــوي.

ومن بونجلا حير /ريعسلا  /لازلزلا :تاياور ةيرئازجلا ةياورلا يف ةلاطبلا ةلكشم

ودرءا ملفاســد البطالــة املخيفــة واملرعبــة ،فقــد
سعى بعض الباحثني للقضاء عىل ما يحدق بالشباب
مــن مخاطــر قــد تنجــم عــن الفــراغ ،وعــدم وجــود البدائــل
الصحيحــة إىل رضورة «تركيــز الجهــات املســؤولة عــى
الرتبيــة اإلســامية يف جميــع املراحــل وتعيــد تخطيــط
املناهــج ،وأن تنهــض الجهــات الشــبابية مبســؤولياتها
الجســيمة بحيــث تعا لــج مشــكلة الفــراغ ،وإ عــداد
كــوادر شــبابية متخصصــة تجمــع بــن الخــرة الطويلــة
والتأهيــل العــايل ،وقيــام وســائل اإلعــام املختلفــة
بتوجيــه الشــباب إىل الو عــي اإلســامي الصحيــح
والعمــل الدائــب املنتــج وخدمــة املجتمــع ومحاربــة
الفســاد ،واإلكثــار مــن اللقــاءات الشــبابية املدروســة
بــإرشاف مختصــن مخلصــن وذلــك لــي تتوحــد آراء
الشباب حول أمثل السبل لرتبية الشباب عىل املنهج
اإلســامي.12»...
لذلك ال غرو أن نجد اإلسالم ،والذي ميثل لحمة
هذا املجتمع ،قد ن ّبه وحذّر من مغ ّبة البطالة ،والركون
إىل الكســل والخمول ،وترك أســباب اســتغالل خريات
األرض .فهنــاك نصــوص ربانيــة ،تح ّفــز عــى العمــل
ـن ببالغــة إعجازيــة مثراتــه الطيبــة يف ال ّدنيــا واآلخــرة،
وتبـ ّ
يقــول املــوىل عــز وجــل يف محكــم تنزيلــه مب ّينــا تــازم
اإلميان والعمل الصالح وأنهام ســبيل النجاح الدنيوي
ـر ال َِّذيــن
واألخــروي ،والجــزاء مــن جنــس العمــلَ ﴿ :وبَـ ِّ ِ
ات أَ َّن لَ ُه ْم َج َّن ٍ
الصالِ َح ِ
ات تَ ْجرِي ِمن ت َ ْح ِت َها
آ َم ُنوا ْ َو َع ِملُوا ْ َّ
األَنْ َهــا ُر كُلَّـ َـا ُر ِزقُــوا ْ ِم ْن َهــا ِمــن ثَ َـ َر ٍة ِّر ْزقـاً قَالُــوا ْ َه ـذَا الَّـ ِـذي
اج ُّمطَ َّهـ َر ٌة
ُر ِزقْ َنــا ِمــن قَبْـ ُـل َوأُتُــوا ْ ِبـ ِه ُمتَشَ ــابِهاً َولَ ُهـ ْم ِفي َهــا أَ ْز َو ٌ
َو ُهـ ْم ِفي َهــا خَالِـ ُدونَ﴾ .13
ويف نــص قــرآين آخــر تثمــن للعمــل الصالــح مــن
الجنســن عــى قــدم املســاواة ،ومــا يرتتــب عليــه مــن
الجــزاء األخــروي فضــا عــن الحيــاة اآلمنــة املطمئنــة يف
الصالِ َحــاتَ ِمــن َذكَـ ٍر أَ ْو
الحيــاة الدنيــا ﴿ َو َمــن يَ ْع َمـ ْـل ِمـ َن َّ
أُنثَــى َو ُه ـ َو ُم ْؤ ِم ـ ٌن فَأُ ْولَ ـ ِئ َ
ك يَ ْد ُخلُــو َن الْ َج َّن ـ َة َوالَ يُظْلَ ُمــو َن
نَ ِقــرا ً﴾ ،14وهــذا مــا توضّ حــه اآليــة الكرميــة ﴿ َم ـ ْن َع ِمـ َـل

صالِح ـاً ِّمــن َذكَ ـ ٍر أَ ْو أُنثَــى َو ُه ـ َو ُم ْؤ ِم ـ ٌن فَلَ ُن ْح ِي َي َّن ـ ُه َح َيــا ًة
َ
ســنِ َمــا كَانُــوا ْ يَ ْع َملُــونَ﴾.15
طَيِّبَـ ًة َولَ َن ْج ِزيَ َّن ُهـ ْم أَ ْج َر ُهــم ِبأَ ْح َ
يقــول ابــن كثــر يف تفســر هــذه اآليــة الكرميــةَ « :ه ـذَا
ـال لِ َم ـ ْن َع ِمـ َـل صالح ـاً ،وهــو العمــل
َو ْع ـ ٌد ِم ـ َن اللَّ ـ ِه تَ َعـ َ
املتابــع لكتــاب اللــه وســنة نب ّيــه ﷺِّ ،مــن َذكَ ـ ٍر أَ ْو أُنْثَــى
ِمـ ْن بَ ِنــي آ َد َم وقلبــه مؤمــن باللــه ورســولهِ ،بـأَ ْن يُ ْح ِييَـ ُه اللَّـ ُه
ف
ســنِ َمــا َع ِملَـ ُه ِ
َح َيــا ًة طَ ِّي َبـ ًة ِ
ف ال ُّدنْ َيــاَ ،وأَ ْن يَ ْج ِزيَـ ُه ِبأَ ْح َ
ال ـ َّدا ِر ْال ِخ ـ َر ِةَ ،والْ َح َيــا ُة الطَّ ِّي َب ـ ُة تَشْ ـ َم ُل ُو ُجــو َه ال َّرا َح ـ ِة ِم ـ ْن
ِي َعــنِ ابْــنِ َعبَّـ ٍ
ـاس َو َج َم َع ـ ٍة
ي ِج َه ـ ٍة كَانَـ ْ
ـتَ ،وقَ ـ ْد ُرو َ
أَ ِّ
ـب .وعــن عــى ابــن
َسو َهــا بِال ـ ِّرزْقِ الْ َحـ َـا ِل الطَّ ِّيـ ِ
أَنَّ ُه ـ ْم ف َّ ُ
أيب طالــب ريض اللــه عنــه فرسهــا بالقناعــة .وقــال ابــن
الس ـ َعا َدةَُ ،وقَـ َ
س ـ ُن َو ُم َجا ِه ـ ٌد
ـال الْ َح َ
عبــاس :إنهــا هــي َّ
ف الْ َج َّن ـ ِةَ ،وقَـ َ
ـال
ـب ِلَ َحـ ٍـد َحيَــا ٌة إِلَّ ِ
َوقَتَــا َدةَُ :ل يَ ِطيـ ُ
الضَّ َّحـ ُ
ـاك :هــي الــرزق الحــال والعبــادة يف الدنيــا.
الص ِحيـ ُـح أَ َّن الْ َحيَــا َة الطَّيِّبَـ َة تَشْ ـ َم ُل َهـذَا كُلَّـهُ ،كَـ َـا َجــا َء
َو َّ
ف الْ َح ِديـ ِ
ـث الَّـ ِـذي َر َوا ُه الْ ِ َمــا ُم أحمــد َعـ ْن َع ْبـ ِـد اللَّـ ِه بْــنِ
ِ
َ
ـى اللَّ ـ ُه َعلَ ْي ـ ِه َو َس ـلَّ َم قَـ َ
ُع َم ـ َر أ َّن َر ُسـ َ
ـال« :قَ ـ ْد
صـ َّ
ـول اللَّ ـ ِه َ
أَفْل ََح َم ْن أَ ْسلَ َمَ ،و ُرز َِق كَفَافًاَ ،وقَ َّن َع ُه اللَّ ُه بِ َا آتاه» .ويف
روايــة« :قــد أفلــح مــن هــدي لإلســام وكان عيشــه كفافــا
وقنــع بــه» (أخرجــه أحمــد والرتمــذي والنســايئ)َ .وقَـ َ
ـال
الْ ِ َمــا ُم أَ ْح َمـ ُدَ :ح َّدث َ َنــا يَ ِزيـ ُدَ ،ح َّدث َ َنــا َهـ َّـا ٌم َعـ ْن يَ ْح َيــى َعـ ْن
قَتَــا َد َة َعـ ْن أنَــس بْــنِ َمالِـ ٍ
ـال َر ُسـ ُ
ـال ،قَـ َ
ـك قَـ َ
ـى
صـ َّ
ـول اللَّـ ِه َ
اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم« :إِ َّن اللَّ َه لَ يَظْلِ ُم الْ ُم ْؤ ِم َن حسنة يعطى
ف ْال ِخـ َر ِةَ ،وأَ َّمــا الْكَا ِفـ ُر فيطعــم
ـاب َعلَيْ َهــا ِ
بهــا ال ُّدنْيَــا َويُثَـ ُ
ل ْال ِخ َر ِة لَ ْم ت َ ُك ْن
ْض إِ َ
ف ال ُّدنْ َياَ ،حتَّى إِذَا أَف َ
بحسناته ِ
ـرا» (أخرجــه أحمــد ومســلم يف
لَـ ُه َح َ
سـ َن ًة يُ ْعطَــى ِب َهــا َخـ ْ ً
16
صحيحــه)».
وحتــى يــؤيت العمــل الــذي يق ّدمــه اإلنســان البــد من
استشــعار الرقابــة اإللهيــة ،حتــى يكــون متقنــا ،هــذا قبــل
الرقابــة البرشيــة التــي ال ميكــن لهــا بحــال مــن األحــوال أن
تكــون رقابــة شــاملة صارمــة لــكل التفاصيــل والجزئيــات،
ـرى اللّ ـ ُه
يقــول املــوىل ع ـ ّز وجــلَ ):وقُــلِ ا ْع َملُــوا ْ ف َ
َسـ َ َ
ـب
َع َملَ ُكـ ْم َو َر ُســولُ ُه َوالْ ُم ْؤ ِم ُنــو َن َو َسـ ُـرَ ُّدو َن إِ َ
ل َعالِــمِ الْ َغيْـ ِ
جملة كرياال
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َوالشَّ ـ َها َد ِة فَ ُي َن ِّبئُ ُكــم بِ َــا كُنتُ ـ ْم ت َ ْع َملُــو َن  .17وهــذا مــا
تجســده بأوضــح بيــان ســورة يونــس ،قــال تعــاىلَ ﴿ :و َمــا
ّ
ف شَ ـأْنٍ َو َمــا تَتْلُــو ِم ْن ـ ُه ِمــن قُـ ْرآنٍ َوالَ تَ ْع َملُــو َن ِم ـ ْن
تَ ُكــو ُن ِ
ب
َع َمــلٍ إِالَّ كُ َّنــا َعلَيْ ُكـ ْم شُ ـ ُهودا ً إِ ْذ تُ ِفيضُ ــو َن ِفيـ ِه َو َمــا يَ ْعـ ُز ُ
ف األَ ْر ِ
َعــن َّربِّـ َ
السـ َـاء َوالَ
ض َوالَ ِ
ـك ِمــن ِّمثْ َقــا ِل َذ َّر ٍة ِ
ف َّ
ص َغ ـ َر ِمــن َذلِـ َ
ـاب ُّم ِب ـنٍ﴾ .18
ف كِتَـ ٍ
ـر إِالَّ ِ
أَ ْ
ـك َوال أَكْـ َ َ
وهــذه النصــوص القرآنيــة وغريهــا كثــر ،توضّ ــح
قيمــة وأهميــة العمــل املتقــن والصالــح يف اإلســام،
وأن العمل الصالح رشف لصاحبه ،ينبغي أالّ يستنكف
منــه ،طاملــا أنــه يعـ ّـف نفســه ،ويعيــل أهلــه ،ويســاهم
بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش ،يف رقــي أمتــه.
والنصــوص القرآنيــة يف هــذا املوضــوع والرتغيــب
يف العمــل الصالــح ،والكســب املــروع كثــرة .ويف
الســنة الرشيفــة أقــوال كثــرة للرســول األكــرم صــى اللــه
عليــه وســلم ،وســنن فعليــة معروفــة ،كلهــا تؤكــد قيمــة
العمــل يف اإلســام ونبــذ كل مظاهــر البطالــة والخمــول
والكســل ،والتقاعــس عــن طلــب الــرزق فمــن ذلــك قولــه
صــى اللــه عليــه وســلم فيــا رواه ابــن عبــاس ريض اللــه
ـى كاالًّ مــن عمــلِ ي َديْـ ِه أمــى م ْغ ُفــورا ً
عنهــا «مــن أَمـ َ
لَ ـ ُه «ولهــذا كان نبــي اللــه داود ال يــاكل إال مــن عمــل
يــده.19»...
وحبّــذا لــو أن النصــوص الروائيــة نبّهــت عــى هــذا
األمر البالغ األهمية ،ليس بالطريقة الوعظية املبارشة،
وإمنا برتك املجال للشخصيات الروائية ،تتحاور فيام
بينها بكل صدق وحرية وموضوعية ،بعيدا عن توجيهها
أو إدانتهــا تحقيقــا لغا يــات أيديولوجيــة تــزول بــزوال
املراحــل التاريخيــة املؤقتــة التــي أنتجتهــا .20وعكــس مــا
فعلــه بعــض الروائيــن مــن اصطفــاء بعــض الشــخصيات
التــي تق ـ ّدم تعاليــم اإلســام بصــورة مش ـ ّوهة ،مــن هنــا
كان ينبغــي إ يــراد توجيهــات القــرآن الكريــم ومنهجيتــه
يف تحقيــق التنميــة الشــاملة يف شــتى املجــاالت ،ولــن
يعــدم هــذا الفريــق مــن الروائيــن منــاذج نـ ّـرة ومســتنرية
مــن العلــاء األجــاء ،الذيــن ن ّقبــوا يف مصــادر اإلســام،
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واستخرجوا منها الصور املرشقة ،والنامذج التطبيقية،
والحلــول الناجعــة لــكل املشــاكل التــي تعــرض حيــاة
اإلنســان وهــو يف معــرك الحيــاة.

ثالثا :رواية «ريح الجنوب» لعبد الحميد بن
هدوقة

تعرضــت روايــة ريــح الجنــوب للعمــل ،فث ّمنتــه ،ورأت
فيــه الســبيل لتحريــر اإلنســان مــن التبعيــة ،العمــل الــذي
يحفظ لإلنسان كرامته ،وليس العمل الذي متتهن فيه
شــخصيته ،وتــداس فيــه مروءتــه ،فالرعــي مهنــة قدميــة
مارسها أفاضل الناس وأخيارهم ال سيام األنبياء عليهم
وعــى نبينــا أفضــل الصــاة وأزىك التســليم ،ففــي ســورة
القصــص رسد للحــوار الــذي جــرى بــن الشــيخ الصالــح
مــن بلــدة «مديــن» ومــوىس عليــه الســام ،بخصــوص
أن يعمــل أجــرا عنــده يف رعــي الغنــم ،مقابــل أن يتــزوج
إحــدى ابنتيــه الكرميتــن ،وذلــك بالــرايض والقبول وت ّم
نصــت عىل
العقــد املبــارك الــذي باركتــه الســاء ،كــا ّ
ن أُ ِريـ ُد أَ ْن أُن ِك َحـ َ
ذلــك اآليــات الكرميــة) قَـ َ
ـك إِ ْحـ َدى
ـال إِ ِّ
ـن َعـ َ
ابْ َنتَـ َّـي َهاتَـ ْ ِ
ـت
ـان ِح َجـ ٍج فَـ ِإ ْن أَتْ َ ْمـ َ
ـى أَن تَأْ ُجـ َر ِ
ن ثَ َـ ِ َ
ك َو َمــا أُ ِريـ ُد أَ ْن أَشُ ـ َّـق َعلَ ْيـ َ
ـرا ً فَ ِمـ ْن ِعنـ ِـد َ
ن
َعـ ْ
ـك َسـتَ ِج ُد ِ
ـك بَيْ ِنــي َوبَيْ َنـ َ
ـال َذلِـ َ
ن قَـ َ
ـك
الصالِ ِح ـ َ
إِن شَ ــاء اللَّ ـ ُه ِم ـ َن َّ
ـى َمــا
ـي َواللَّ ـ ُه َعـ َ
يــا الْ َ َجلَـ ْ ِ
ـن قَضَ ْيـ ُ
أَ َّ َ
ـت فَـ َـا ُع ـ ْد َوا َن َعـ َ َّ
نَ ُقـ ُ
يل.21وقــد ورد يف تفســر روح البيــان ملوالنــا
ـول َوكِ ٌ
إســاعيل حقــي الربوســوي يف حكمــة رعــي الغنــم
«إشــارة إىل أن األنبيــاء عليهــم الســام رعــاة الخلــق،
والخلق مثل البهائم محتاجون إىل الرعي والكالءة من
ذئــاب الشــياطني ،وأســد النفــس ،فــا بــد مــن العمــل
بإرشــادهم والوقــوف بالخدمــة عنــد بــاب دارهــم «.22
مــن هنــا فــإن «ريــح الجنــوب «ومــن خــال صــوت
الراعــي «رابــح «ال تديــن مهنــة الرعــي بقــدر مــا تشــجب
املامرســات غــر الالئقــة بالقيــم اإلنســانية ،كأن يحــرم
الراعــي مــن حقــه يف التعلّــم واألخــذ بأســباب التطــور
العلمــي يف تربيــة الحيوانــات بطــرق جديــدة وصحيــة
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وصحيحــة .ومــن ثــم فإنــه حينــا ينتقــد يف تركــه مامرســة
الرعــي ،فإنــه يوضــح ملحــاوره أنــه سيســعى لطــرق أبــواب
أخــرى للــرزق ،عــى الرغــم مــن تضييــق الخنــاق عليــه مــن
قبــل مجادلــه ،الــذي كان يبــدو أنــه أكــر علــا نســبيا مــن
الراعــي «رابــح «الــذي مل ينــل أي قســط مــن التعليــم،
ولذلــك فقــد حــاول البحــث عــن العمــل الــذي يجســد
مــن خاللــه حريتــه وشــخصيته ،وهــو مــا حاولــت أن تــرزه
الروايــة ،يف ع ـ ّدة ســياقات تاليــة .ميكــن أن نتأمــل هــذا
املقطــع الــردي الحــواري» ...مل يكــن مــن الســهل
عــى رابــح أن يواصــل الحديــث مــع الرجــل ...الفرنــك...
الدينــار ...الــدول والقوانــن ...مســائل مل يصــل بعــد
خياله إىل تصورها .وكان يعتقد أن محدثه يعرف الكثري
مــن هــذه املســائل املعقــدة .ولذلــك بــدا لــه أن يغـ ّـر
مجــرى الحديــث فقــال« :إذا مل أســتطع أن أذهــب إىل
فرنسا فسأبحث عن عمل هنا بالجزائر « «بالجزائر !...
تبحث عن عمل بالجزائر ...العمل الوحيد الذي تجده
بالجزائــر هــو ذاك الــذي تركتــه يــا بنــي .لــو فكــرت لبقيــت
يف مكانــك حتــى تتيــر األمــور« .أحــس رابــح أن األرض
تزداد ضيقا أمامه كلام تكلم الرجل صانع القفاف وقال
يف يشء مــن التحــدي« :لــن أرسح ...إن مل أجــد أي
عمــل أبيــع الحطــب « .23و صــوت الراعــي «رابــح «يبــدو
مقدســا للعمــل ،مؤمنــا برضورتــه ،وهــو يف هــذا يســتمد
رشعيته ،ويتوافق مع ما جاء يف بعض النصوص النبوية
ـب أح ُدكــم
كقولــه صــى اللــه عليــه وســلم «لَ َن يحتطـ َ
ر لــه مــن أن يســأل أحــدا ً ف ُي ْعط َيــه أو
حزمـ ًة عــى ظهــره خـ ٌ
مي َن َعـ ُه «.24مــن هنــا ينبغــي عــى املشــتغلني يف الحقــل
اإلعالمــي تفعيــل هــذه األعــال الروائيــة ،وإبــراز قيمــة
العمل املقدسة ،ونقد مختلف املامرسات الالرشعية
التــي تحــاول حرمــان اإلنســان مــن حقــه املقــدس يف
العمــل والــذي نصــت عليــه الرشائــع الســاوية قبــا،
وأكــده النضــال العــايل عــر التاريــخ ،وتوجهتــه املواثيق
الدوليــة واإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان حيــث ورد
فيــه «لــكل شــخص الحــق يف العمــل مقابــل أجــر عــادل

يف بيئــة تكفــل ســامته ،ويف االنضــام إىل نقا بــة
«وميتلك هذا اإلعالن صفة إلزامية أدبية ومعنوية كبرية
حيث إن «كل الحقوق الواردة يف اإلعالن تقريبا قدتم
صياغتها يف اتفاقيات دولية ملزمة قانونيا « ،25ال سيام
يف العهديــن الدوليــن للحقــوق املدنيــة والسياســية،
والحقــوق االجتامعيــة واالقتصاديــة.
كــا أن الروايــة توضّ ــح أن هنــاك فضــاءات ع ـ ّدة
للتشــغيل واالبتعــاد عــن شــبح البطالــة ،ونجــد منــوذج
ذلــك يف العجــوز «رحمــة «والتــي عــى الرغــم مــن كــر
سنها ووهن عظمها ،إال أنها بقيت متشبثة بحرفة صنع
األواين الفخاريــة التــي متثــل إرثــا وتراثــا شــعبيا ،ينبغــي
الحفــاظ عليــه ،وتوريثــه لألجيــال الالحقــة ،عــن طريــق
إنشــاء ورشــات متهينيــة ،تل ّقــن أبجديــات هــذا الفــن
األصيــل .وقــد أدركــت بعــض الــدول أهميــة الصناعــات
التقليديــة فخصصــت لهــا وزارات وإعانــات ماليــة كبــرة
فحققــت بذلــك قفــزة كبــرة يف تنــوع صادراتهــا وتقويــة
مداخيلها من العملة الصعبة ،ومقاومة شبح البطالة.
إن تقنيــة تعــدد الــذوات الســاردة يف ريــح الجنــوب
كانــت تــروم وراء ذلــك إبــداع شــعرية حكائيــة مؤسســة
عــى رؤ يــة بوليفونيــة ،تســعى جا هــدة للمؤا مــة بــن
ذاتيــة املــرود وموضوعيتــه ،ومــن ثــم الحــد مــن ســلطة
البــؤرة الرسد يــة 26الوا حــدة ،الخاضعــة ألوتوقراطيــة
املؤلــف ،وهــي التــي تعتمدهــا الروايــات املنولوجيــة أو
املنوفونية ،ومن هذا املنظور فإن ريح الجنوب تتالقى
مــع روايــات دوستويفســي ،التــي كشــف باختــن عــن
شكلها الحواري ،وذلك من حيث «إن مؤلفها يتحدث
بطريقــة متناقضــة يف الظاهــر [ Paradoxicalويفكــر] ال
باألفكار بل بوجهات النظر وبأشكال الوعي املتعددة،
وباألصــوات .لقــد حــاول أن يفهــم كل رأي ،وأن يصوغــه
بطريقتــه بحيــث يعــر مــن خاللــه عــن إنســان كامــل ،كــا
يعــر يف نفــس الوقــت ،وإن كان بطريقــة مغلفــة ،عــن
كامــل عقيدتــه مــن ألفهــا إىل يائهــا»  .27ومــن خــال
الحواريــة التــي امتــازت بهــا الروايــة ،فإنهــا اســتطاعت
جملة كرياال
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بشــكل أو بآخــر أن تالمــس مختلــف التناقضــات التــي
با تــت تنخــر جســم املجتمــع ،وعــن طر يــق تعدد يــة
األصــوات حاولــت تقديــم مختلــف البدائــل والتصــورات
املمكنــة ،للخــروج مــن اإلرث االســتعامري الثقيــل
ومخلّفاتــه املتع ـ ّددة التبعــات مــن عوائــق ومشــاكل
اقتصاديــة واجتامعيــة وثقافيــة وغــر ذلــك ،وذلــك عــر
لغــة روائيــة فنيــة جامليــة ،تضمــن متابعــة شـ ّيقة للقــارئ،
ا لــذي ســيجد يف شــخصياتها وأحداثهــا كثــرا مــن
تســاؤالته ،وانشــغاالته.
إن النصــوص الروائيــة الجزائر يــة التــي حاولــت
مالمســة مشــكلة البطالــة مــن منظــور روايئ فنــي ،إمنــا
هــي بفعلهــا هــذا تــؤدي رســالة التزاميــة اتجــاه وطنهــا
وتاريــخ نضــال شــعبها.وهي مــن ناحيــة أخــرى متثــل
رافــدا مهــا يضــاف إىل األســاليب املختلفــة لبيــان
قيمــة العمــل وتثمينــه ونبــذ البطا لــة ،والتحذ يــر مــن
مغ ّبتهــا وأخطارهــا املؤديــة النتشــار اآلفــات االجتامعيــة
والعنــف والجرميــة مبختلــف أمناطها.وهــي بذلك ترثي
اإلرث الحضاري لألمة العربية يف معركتها الحضارية،
ونهضتهــا التنمو يــة التــي أضحــت تشــقها بــكل عــزم
وإرصار ،وقد جاء يف نبذ البطالة وتشجيع العمل اآلثار
الكثــرة فمنهــا مــا ورد عــن عمــر بــن الخطــاب ريض اللــه
الشغل مجهدةً ،فإن الفراغ مفسد ًة «وما
ُ
عنه «إن يكن
قالــه عــي بــن أيب طالــب كــرم اللــه وجهــه «غبــار العمــل،
خري من نعيم البِطال ِة «ومن كالم األديب الفونتني «من
اتــكل عــى زاد غــره ،طــال جوعــه «.28
مــن كل مــا ســبق نســتنتج أن بعــض الروا يــات

الجزائريــة ،ومنهــا مــا تعرضنــا إليــه يف هــذا املقــال،
ســاهمت بوعــي مبدعيهــا ،يف إثــارة مشــكلة البطالــة
بــرؤى وتوجهــات مختلفــة ،وحاولــت رصــد الظاهــرة
مــن خــال وجهــات نظــر املعنيــن بهــا ،وتــرك املجــال
للشــخصيات الروائيــة ،إلبــداء آرائهــا حــول الظا هــرة
وطــرق معالجتهــا ،بطريقــة فنيــة جامليــة ،ال تــروم نقــل
الواقــع بحرفيتــه ،وإمنــا عــر إعــادة تشــكيله ،وفــق نظــرة
ثاقبــة تخييليــة ،مرتقيــة بالظاهــرة مــن مســتواها البســيط
إىل مســتوى حــواري فنــي .وذلــك مــن خــال فضــح
مامرســات بعــض املســؤولني ،الذيــن غــاب ضمريهــم
املهني واألخالقي ،وانعدم وازعهم الديني ،ومنت فيه
روح التســلط ،واســتحكمت فيهــم الشــهوات ،فأهملــوا
حقوق املواطنني ،وخانوا األمانات التي أوكلت إليهم،
فهــم بإبداعهــم ا لــروايئ هــذا يقومــون بــدور تنويــري
للــرأي العــام ،حتــى يقــف عــى الحقائــق املخزيــة لهــذه
الجراثيم ،وبالتايل يسعون بالطرق املرشوعة ،الجتثاث
دائهــم ،وقطــع دابرهــم ،وتخليــص األمــة مــن أخطارهــم،
ألنهــم إن تركــوا يف خوضهــم يلعبــون ،ويف طغيانهــم
يعمهون ،سيكونون وهم كذلك رساطانا خبيثا ال يبقي
وال يــذر .والروائيــون بأعاملهــم الفنيــة هــذه يشــكلون
منبعــا ث ـ ّرا ً للدارســن والباحثــن يف شــتى الحقــول
املعرفيــة ،مبــا يثريونــه مــن إشــكاليات ،ويطرحونــه مــن
تســاؤالت جوهريــة ،ومــا ذاك إال لكــون الروايــة هــي
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امللخص
لقــد قدمــت األســطورة لــأدب العــريب الكثــر مــن املعــاين والــدالالت النقديــة التــي جعلــت مــن النــص األديب يعــرف
طريقــه إىل الجامليــة النقديــة ،والعامليــة الفكريــة ،ومبــا أ ّن األدب العــريب جــزء هــام مــن الــراث اإلنســاين العاملــي
كان البـ ّد عليــه مــن توظيــف مختلــف األســاطري وحضورهــا يف فنــون األدب ،خاصــة فـ ّن الشــعر منــه لكونــه يعـ ّد محطــة
هامــة لجــأ إليهــا الشــعراء يف عــرض مختلــف أســاطريهم التــي نقلوهــا مــن اآلداب العامليــة املختلفــة ،فــكان الــراء
األســطوري ســببًا يف ثــراء النــص الشّ ــعري العــريب املعــارص ووصولــه إىل أماكــن مل يصلهــا مــن قبــل ،وهــذا مــا وجدنــاه
عنــد كل مــن «بــدر شــاكر الســياب/فاروق شوشــه /عبــد الوهــاب البيايت/عــى أحمــد ســعيد/صالح عبــد الصابــور/
عبــد املعطــي حجــازي /عــز الديــن ميهويب»...إلــخ.

مدخــــــل

لقد شــكل املوروث الحكايئ األســطوري أه ّم العوامل
التــي ش ـيّدت مضامــن القصيــدة العربيــة املعــارصة،
ومتثــل األســطورة بوصفهــا واحــدة مــن أهــم منابــع هــذا
ا ملــوروث مرجعــا أسا ســيا مــن املرجعيــات النصيــة
الرمزيــة والفنيــة التــي مكنــت الشــعر العــريب املعــارص
مــن تحقيــق تقدمــه النوعــي عــى املســتوى املضمــوين
والجــايل ،كــا ع ـ ّد توظيــف األســطورة يف النــص
الشــعري العــريب املعــارص صــورة منوذجيــة دا خــل
بنيــة الخطــاب الشــعري ،فرمزيــة األســاطري مبنيــة عــى
اإلســقاط والتكثيــف ،واإل ميــان بالطبيعــة الســحرية
للكلمــة ،مـ ّـا أغنــى التجربــة الشــعرية ،وأضفــى عليهــا
عم ًقــا وكثاف ـ ًة وإيحــا ًءا ،مــا جعــل اســتدعاء األســطورة
رضورة أسا ســية يف بنــاء هند ســة القصيــدة الحــرة
الحديثــة ،ولقــد م ّكــن هــذا االســتدعاء العديــد مــن
املبدعــن مــن امتــاك ثقافــة عامليــة واســعة.
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ولقــد وجــد الشّ ــعر العــريب املعــارص يف األســطورة
املــاذ الوحيــد للهــروب مــن خيباتــه ولتخطــي ،فواجعــه
عــى املســتوى النفــي خاصـ ًة إنّهــا متثــل موضوعــات
داخليــة ،وتتشــكل بتامهيــات متتابعــة ،فاملوضــوع
ـخصا داخــل شــخص،
الخارجــي يُســتبطن ليصبــح شـ ً
لتصبــح األســطورة مبثابــة البــؤرة التــي يــرى مــن خاللهــا
املبــدع عاملهــا الداخــي املضطــرب ذاتــه املفقــودة
يف ج ـ ّو مــن املعانــاة ،خاصــة عندمــا يتحــدث الشــاعر
املعــارص عــن هاجس»الــذات /الوطن/الوجدان»مــن
خــال توظيفــه ملضامــن أو رمــوز أســطورية يف نصــه
ـن يتخــذه قنا ًعا؛ليعطــي
الشــعري ك ــنموذج فكــري معـ ّ
لنصــه الشــعري أبعــاده املختلفــة التــي ترتجــم ذاتــه
البرشيــة ،ففــي الرمــز األســطوري تكثيــف لتجربــة املبــدع
أي أســلوب توظيفــي آخــر.
يف الوقــت الــذي يعجــز فيــه ّ
وعمو ًما لجأ املبدع العريب املعارص إىل استحضار
العد يــد مــن أســاطري العــامل القد يــم للمجتمعــات:

(اليونانيــة -الرومانيــة -البابليــة -الفرعونية...إلخ) وصوالً
إىل الكتــب الدينيــة املقدســة فنهــل منهــا وجعلهــا
ســبيله يف التعبــر عــن خواطــره وأفــكاره ،حيــث كانــت
املالحــم اليونانيــة القدميــة أســاطري باملعنــى الواســع،
ومت ّيــزت باملــزج املســتمر بــن الخــوارق واملســتوى
البــري ،وبــن املعقــول والالمعقــول ،فأبطــال اإلليــاذة
واألوديســة يتحـ ّدرون مــن آلهــة وأنصــاف آلهــة نوهــم يف
الوقــت ذاتــه أســاف عائــات تاريخيــة ملكيــة ونبيلــة،
وقد لجأ الشاعر املعارص إىل هذه األساطري وتوظيفها
يف الشعر املعارص للتعبري الصارخ عن آهات النفس
املوجوعــة املكلومــة املثخنــة بشــتى أنــواع الجــراح التــي
باتــت تنخــر جســد األ ّمــة العربيــة ،وقــد ســقنا بعــض
تلــك األســاطري التــي وظفهــا الشــعر العــريب املعــارص
للتعبــر عــن واقــع املجتمــع العــريب ،ومايعانيــه مــن
ترا كــات إنســانية وفلســفية وسيا ســية كا نــت وراء
االنشــقاقات ،واملطــاردات التــي تعــرض لهــا املثقــف
العــريب ج ـ ّراء الجهــر بالعصيــان والوقــوف ض ـ ّد طغيــان
الحكّام والسالطني من أصحاب الجاه والنفوذ فكانت
األســاطري مبثابة رمزية أخرى اســتعملها الشــاعر العريب
لتمريــر رســائل مشــفرة للمتلقــي العــريب الــذي كان يريــد
الوصــول إىل الحقيقــة املطلقــة لواقعــه الســيايس
واالجتامعــي والتاريخــي الــذي بــات متزقــه الخيانــات
والدســائس مــن طــرف بيــادق املؤامــرات التــي باتــت
تحــاك ض ـ ّد الوطنــن تــارة ،وض ـ ّد نخبــة املثقفــن مــن
الشــعراء تــارة أخــرى فكانــت األســطورة هــي الوســيلة
الناجعة ملواجهة الظلم ،ومن هؤالء الشعراء املثقفني
نذكــر منهم:بــدر شــاكر الســياب /فــاروق شوشــه /أمــل
دنقــل /نــزار قباين/محمــود درو يــش /عبــد العز يــز
املقالح/عــز الديــن ميهــويب ،وغريهــم مــن املبدعــن.

-1املحور األول :مفهوم األسطورة وحضورها يف األدب
العريب

لقــد حظيــت األســطورة منــذ أقــدم العصــور بعنايــة
اإلنســان البا حــث عــن حقيقــة األشــياء وتفســراتها

املختلفــة ،إذ اهتــم بجمعهــا ،وتدوينهــا السا ســة
والكتــاب والشّ ــعراء والعلــاء عــى مـ ّر العصــور واألزمــان
وحرصــت مختلــف األمــم عــى تدويــن ،وتســجيل هــذا
الــراث الخصــب ،حتــى اجتمــع لإلنســان رصيــد هائــل
مــن تلــك النصــوص التــي تعــر عــن ثقا فــة ،وحيــاة
املجتمعــات يف تلــك الحقبــات التاريخيــة عاكســة
رغبــات اإلنســان الطامعــة إىل تبديــد الحــرة وإيجــاد
تفســرات مؤقتة ملختلف الظواهر الطبيعية ،والكونية
املحيطــة بــه فاهتــدى بســذاجة فكــره إىل التفســرات
ـر بواســطتها الحيــاة وأشــبع فيهــا
األســطورية» والتــي فـ ّ
رغبتــه الباحثــة عــن الحقيقــة مســتندا إىل عــامل مــن
جــا الواقــع بالخيــال ،واملــريئ
الخيــال والخرافــة«( )1ماز ً
بالالمــريئ.

 – 1-1مفهوم األسطورة:

لقد تباين مفهوم األســطورة يف األدب العريب من
حيــث اللّغــة ،واالصطــاح لتنــوع مرجعيــات كل مؤلــف
وموظــف لهــذه الكلمــة الســحرية يف مؤلفاتــه ،لذلــك
كان التنــوع داللــة عــى ثرائهــا اللّغــوي والفكــري ملــال
تحملــه مــن معــاين فلســفية تفــوق عــادة فكــر املبــدع
واملســتعمل لهــا يف النــص األديب ،لذلــك ســوف
نكتفي ببعض تلك املعاين التي تعدد مزاياها وتصور
رؤيتهــا للكــون واإلنســان والف ـ ّن وعلــم الجــال.

أ – املفهوم اللّغوي:

وردت لفظة (أسطورة) يف املعاجم العربية لتدل
عىل معنى واحد وهو(:األباطيل) ،وهذا ماذكره لسان
سط ُر ،إذا
(سطَ َر)»،يُ َ
العرب يف جزئه الثالث يف مادة َ
ري أحاديثٌ النظام
ُ
ري
األباطيل ،واألساط ُ
كتب ،واألساط ُ
ري ،وأســطريةُ،
لهــا ،واحدتهــا إس ـطَا ٌر وإس ـطَار ٌة وأســط ُ
وأسطور وأسطور ٌة بالض ِّم«( ،)2ومل ترد كلمة (أسطورة)
مفــرد ًة يف القــرآن الكريــم بــل وردت (جم ًعــا) ،وهــذا كــا
يف قولــه تعــايل »:وإذا قيــل لهــم مــاذا أنــزل ربّكــم قالــوا
ن«( ،)3وأيضً ــا قولــه تعــاىل »:إ َّن ه ـذَا
ري األول ـ َ
أســاط ُ
جملة كرياال
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ري األولــن«( )4أ ّمــا معجــم القامــوس املحيــط
إالّ أســاط ُ
للفريوز آبادي فقد ذكر معنى أسطورة قريب من معنى
لسان العرب ،حيث قال »:األساطري:األحاديث النظام
لهــا«( ،)5وغريهــا مــن الــدالالت اللّغويــة الواحــدة.
أ ّمــا عنــد األوربيــن فقــد ظهــر فــرع جديــد يُعنــى
بدراسة األساطري هو علم امليثولوجيا ، Mythology
والشــق األول مــن الكلمــة  Mythمأخــوذة مــن اليونانيــة
 Mythosالتــي تعنــي حكا يــة عــن اآللهــة واألبطــال
األســطوريني» وهنــا نالحــظ تقــارب بــن الكلمتــن وبــن
كلمــة Mouthاإلنجليز يــة التــي تعنــي فــم ،فمعنــى
األســطورة إذن هــي الــكالم املنطــوق أو القــول«(،)6
وعليــه نصــل يف النهايــة إىل أ ّن كلمــة أســطورة تعنــي
األكاذيب واألباطيل املستخدمة يف تفسري األحاديث
غــر املؤسســة عــى وعــي ومنطــق ســليم.

ب  -املفهوم االصطالحي:

لقــد تبايــن مفهــوم األســطورة عنــد النقــاد فمنهــم
مــن رأى أنّهــا» ابنــة الفلســفة الطبيعيــة ،وال هــدف لهــا
ســوى وصــف الطبيعــة وأحزانهــا«( ،)7يف حــن يــرى
البعــض أنّهــا» متثــل واحــدة مــن أعمــق منجــزات الــروح
اإلنســانية وهــو الخلــق امللهــم لعقــول شــاعرية خياليــة
موهوبــة ســليمة مل يفســدها تيّــار الفحــص العلمــي وال
العقليــة التحليليــة«( ،)8ويــرى آخــرون أ ّن» األســطورة
يف ذاتهــا قــد تكــون ابنــة التاريــخ( )...نحــو مــا كانــت
عليــه اإلليــاذة واألوديســة«( ،)9ومــن النقــاد كذلــك
مــن يــرى أ ّن»غــرض األســطورة هــو التفســر باإلضافــة
إىل الغايــات التعليميــة واإلعتقاديــة«( )10وعمومــا»
ننظــر إىل األســطورة عــى أنّهــا الديــن القديــم الــذي آمــن
بــه األســاف وتناقلتــه األجيــال«( ،)11تحــي قصــص
الشــعوب القدمية,تتنــاوب شــخوصها بــن اآللهــة،
وأنصــاف اآللهــة واألشــخاص الخارقــن أو العاديــن.
أ ّمــا يف عرصنــا الحد يــث ،ويف مجــال األدب
أصبحت األسطورة منهجا نقديا مل يعرفه الشّ عر العريب
املعــارص إالّ بعــد مطلــع خمســينيات القــرن املــايض،
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لا يبرعلا رعّشلا يف ةروطسألا فيظوت

وظاهــرة فنيــة جلبــت إليهــا مختلــف قرائــح الشــعراء
واألدبــاء مــن خــال محاورتهــا ومتثيلهــا وتجســيدها يف
القصائــد والدواويــن لتعــر عــن رمزيــة معينــة يف عــر
سادته مختلف التمزقات الوجدانية واإلنسانية لتطغى
عليــه صفــات املاديــة الغربيــة ،حيــث» يســتمر ســحر
األســطورة ،متخطيــا املقولــة الســببية العلميــة ومخرتقــا
حدود الرمز والتاريخ ،ولعلّها تستمد سحرها ودميومتها
مــن ارتباطهــا الوثيــق بالشــعر واملوســيقى«( ،)12إذن
األســطورة هــي الطاقــة التــي تتجــدد عــر العصــور ،بــل
هي العامل الحاسم والجوهري يف حياة اإلنسان ،كام
كانت دامئا» مصدرا إللهام الف ّنان والشاعر ،بل لعلّها
يف إطــار هــذه الحضــارة أكــر فعاليــة ونشــاطها منهــا
يف عصــور مضــت«( ،)13وهكــذا قــد ظلّــت األســطورة
مبثابــة الذاكــرة الجامعيــة ،واملعتقــد الراســخ الــذي
يظـ ّـل ينتقــل مــن جيــل إىل جيــل ،حيــث بقـ َـي اســتحضار
األســاطري ،ومعانيهــا يف الشّ ــعر عمومــا ،ويف الشّ ــعر
الحــدايث املعــارص مبثابــة اســرجاع للتاريــخ األديب
الــذي وقعــت فيــه تلــك النصــوص التفاعليــة ،لتلعــب
دورا هاما يف الحفاظ عىل ذلك املوروث القديم من
التلــف والضيــاع ،ثــم إعــادة بعثــه بحلّــة جديــدة وجامليــة
شــعرية مل يعهدهــا األدب العــريب.

 – 2-1تفاعل األسطورة مع األدب:

يف الحقيقــة قــد امتــأ النــص األديب العــريب
املعــارص بوا بــل مــن األســاطري اليونانيــة والرومانيــة
والفرعونيــة والبابليــة ،وحتــى الهند يــة والصينيــة،
ليعكــس املبــدع واملثقــف العــريب نربا تــه الشّ ــعرية
املكبوتــة واملكبلــة يف زمــن كبــت الحريــات التعبرييــة،
والبوح مبعاناته النفسية من واقع تجربته الشعرية ،و»
ِض املنهــج األســطوري عــى الصــورة الشــعرية
هكــذا فُـر َ
فأصبحنا نرى صورا شعرية تستخدم املنهج األسطوري
يعج بالرموز املحتملة بشحنات انفعالية «()14
الذي ّ
وبالتــايل أصبحــت األســطورة جــزءا مهــا يف تشــكيل
بنيــة النصــوص الشــعرية ،و أداة فاعلــة يف قراءتهــا أثنــاء

خضوعهــا للمســاءلة النقديــة.
واملالحــظ أ ّن التنــاص األســطوري يف األدب
املعــارص يــأيت يف شــكل رمــوز ا ســمية يســتحرضها
املبــدع ج ـ ّراء توظيفــه لعناو يــن أ ســطورية أو أحــد
شــخصياتها أو حــدث مــن أحداثهــا وربطهــا مبضمــون
القصائــد وحينهــا ال يســتخدم الشــاعر بنيــة األســطورة،
وأحداثهــا كــا ذكــرت يف مرجعيتهــا التاريخيــة ،إنّ ــا
تبنى املضامني الشــعرية عىل رموز األســطورة معتمدة
عــى مــا تنتجــه مــن إيحــاءات مرتبطــة مبضامــن تاريخيــة
إلســقاطها عــى الواقــع الشّ ــعري الراهــن ،وقــد ظهــرت
العديد من األســاطري التي اســتعان بها الشــاعر العريب
املعــارص لتبليــغ رســائله املر ّمــزة للمتلقــي ،حتــى يعــي
مايريــده مــن وراء توظيفــه هــذا يف عناويــن قصائــده،
ومتونــه الشــعرية ،ومــن بــن هــذه األساطري(:أســطورة
امللــك أوديب/أســطورة صــدى ونرجس/أســطورة
عشــتار و أدونيــس /أســطورة إيزيــس وأوزوريس...إلــخ)،
أ ّمــا عــن متثيــل األســطورة فقــد ظهــر مــن خــال توظيــف
القناع لالستعانة بالحدث ،وإعادة إنتاجه برؤية مغايرة
تظهــر فيهــا كوامــن التجربــة األســطورية.
ومبــا أ ّن األســطورة يف األدب» تشــر إىل أشــكال
اإلميــان املختلفــة ،أو أ ّن لهــا وظيفــة الكتابــة الخالقــة
أو الكتابــة الرمزيــة«( ،)15فقــد بــرز اهتــام وحا جــة
الف ّنــان إىل العــامل األســطوري كنتيجــة النعــدام القيــم
الفنيــة والشّ ــعرية يف واقعنــا املــادي ،لذلــك ارمتــى
الشــعراء املعــارصون يف أحضــان» األســطورة ألحــداث
تــوازن مســتمر بــن العــامل القديــم ،والعــامل الجديــد،
للســيطرة عــى تلــك الصــورة العريضــة مــن العقــم
والفــوىض التــي تك ـ ّون تاريخنــا املعــارص«( ،)16كــا
اتخذهــا األدبــاء مبثابــة األقنعــة والرمــوز ملوضوعاتهــم،
ومنطلقاتهم الفكرية التي يخفون بها مقاصدهم الفنية
ونوازعهــم اإليديولوجيــة نحــو قضايــا مــا تؤ ّرقهــم وتشــغل
بالهــم مــن حــن آلخــر ،فأحدثــوا بذلــك توازنًــا وتعــادالً»
موضوعيــا بــن أحداثهــا املوروثــة وأحــداث جديــدة

مل توضــع يف األصــل«( )17هروبًــا مــن واقــع الرقابــة
السياســية ،والنقديــة ملــا يــو ّدون التعبــر عنــه بواســطة
اللّغــة الشــعرية.
إ ّن مجهــودات الشّ ــاعر أثنــاء عمليــة إبــداع الخطــاب
األديب ينصــب عــى جعــل اللّغــة تتطابــق مــع عاملــه
مــن خــال توظيفــه للرمــز األســطوري الــذي ميكــن أن
يســتوعب عــامل رؤ يــة املبــدع ليعكــس أفــق توقعــه
للحظة املكاشفة الشعورية من خالل اللّغة املوشحة
بالشــعر واألســطورة ,لهذا» إ ّن أول ما يجمع بني الشــعر
واألسطورة أن كليهام لغة«( ،)18وهذا ما دفع باملبدع
املعــارص إىل التوظيــف املكثــف لألســاطري عاكســا
أبعــادا فكريــة وحضاريــة يف الحيــاة اإلنســانية »،وإذا
كانــت وظيفــة األســطورة يف الشــعر رمزيــة إيحائيــة،
را يف البنــاء الرؤيــوي للقصيــدة ،فــإ ّن
تــؤدي دو ًرا كب ـ ً
ـردي لألســطورة ،يــرك بصامتــه عــى العمــل
الطابــع الـ ّ
الشّ ــعري ،مــا يعنــي أن ليــس الشــعر فقــط هــو الــذي
يوجــه األســطورة ،وإمنــا األســطورة أيضــا توجــه الشــكل
الشــعري«( ،)19فتضيــف أشــياء جديــدة للمضمــون.
وبهــذا فــإ ّن لألســطورة أهميــة بالغــة يف إحــداث
وظيفــة التجميــل الشّ ــعري يف الكتا بــات اإلبداعيــة
بشكل خاص ،وملختلف الشعراء وبخاصة املعارصين
منهــم ،إذ نجــد أ ّن العنــوان األســطوري يف الشــعر
الحدايث املعارص بات يشكل «إحالة تناصية وتوضيح
للمعنى ،وتفصيل ملا هو غامض وغري مبني»( )20يف
متــون الشّ ــعر العــريب املعــارص عــر أشــكاله املتعــددة،
حيــث يجمــع يف ســطوره وأبياتــه الشّ ــعرية العديــد مــن
التناصات الشّ عرية للحاالت األسطورية التي م ّرت بها
تجربــة الشــعرية الحداثيــة فكانــت األســطورة يف النهايــة
هــي املتنفــس الوحيــد للغــة البــوح الشــعري ،وتحريــر
نفســية املبــدع.

-2املحور الثاين :توظيف األسطورة يف الشّ عر العريب
املعارص

بــدأت قصيــدة العربيــة املعــارصة تأخذ اهتاممات
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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املبدعــن املعارصيــن الذيــن وجــدوا يف هــذا النــوع
مــن النصــوص واقعهــم امله ّمش/املقموع/املزيــف
تسي حركية األدب بشكل
يف عامل بدأت الحداثة فيه ّ
تواصــي أل ّن»مصــر القصيــدة تحــدده الرؤيــا أي يحدده
الشاعر ،الميكن للفكرة أن تصبح صالحة للشعر ،إالّ إذا
عــرت مط ّهــر الرؤيــا فتخلصــت مــن نرثيتهــا أو واقعيتهــا
أومنطقيتها أو عقالنيتها وتحولت إىل كائن آخر ينسجم
مــع منطــق الرؤيــا «( ،)21ومنــه عــرت القصيــدة الح ـ ّرة
دائــرة عمــود الشــعر بســام دون تواشــجات ،ومــع ذلــك
قدمــت القصيــدة العربيــة املعــارصة تجربــة فنيــة مل
تعرفهــا القصيــدة العربيــة العموديــة ،ولعـ ّـل تجربــة جيــل
الــرواد مــن شــعراء العــراق خاصــة قدمــت الكثــر مــن
النامذج الشعرية املمزوجة بنفحات األسطرة الشعرية
التي أسست لدعائم قصيدة التفعيلة فيام بعد ،كام
أ ّن جميــع اإلرهاصــات التاريخيــة التــي عرفهــا الشــعر
العــريب املعــارص ســار عــى منوالهــا العديــد مــن شــعراء
الحداثة العربية ،فكان نتاجهم الشعري يف جلّه صورة
أســطورية مر ّمــزة ح ّيــة ثائــرة عــى الواقــع املــؤمل فــكان
توظيف األســطورة يف مضامني الشــعر الحدايث عامالً
حاسـ ًـا ســاهم يف«كــر للرتابــة واملألــوف»(،)22
وتحقيــق مبــدأ الجامليــة.

 .1-2توظيف الشّ اعر العريب الحدايث لألسطورة:

ولعـ ّـل شــعراء جيــل الخمســينيات مــن القــرن
العرشيــن ،قــد حطمــوا الكثــر مــن القوانــن الجاهــزة
التــي أغلقــت جميــع أبــواب التغيــر التــي وقفــت يف
ســبيل التطو يــر الفنــي والجــايل للقصيــدة العربيــة
خاصــة مــن أتبــاع التأصيــل للقصيــدة العموديــة ،لتــرز
أخــرا قصيــدة التفعيلــة «التــي التحــايك الواقــع وإنّ ــا
تجانســه»( ،)23فكا نــت األســطورة هــي املتنفــس
الوحيــد ا لــذي قــدم للنــص الشــعري أبعــا ًدا دالليــة
أخرى ،واملقاطع الشــعرية املختارة من الشــعر العريب
املعــارص تصــور حضــور األســاطري وامتزاجهــا بشــعرية
را للتأويــل والتفســر مــن طــرف
النـ ّ
ـص لتفتــح مجــاالً كبـ ً
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لا يبرعلا رعّشلا يف ةروطسألا فيظوت

املتلقــي لهــذا النــص ،وجـ ّـل تلــك النــاذج هــي كاآليت:
أ-النموذج الشّ عري األ ّول:
نجد الشاعر (محمود دوريش) يف قصيدة(أتذكر
الســياب) يتذكــر فيهــا مأســاة العــراق بعــد حــرب الخليــج
األوىل والثانيــة التــي حجبــت حقيقــة األمل الــذي دفــع
مثنــه الشــعب العراقــي مــن أجــل عيــون الدميقراطيــة
األمريكية التي صنعت الخراب والدمار وقتل اإلنسان،
وتد مــر األرض والف ـ ّن والثقا فــة والشــعر مــن خــال
استحضاره لصورة الشاعر الكبري(بدر شاكر السياب)،
والــراث التاريخــي للعــراق مــن خــال توظيــف أســطورة
(جلجامــش) وصديقــه (أنكيــدو) الباحثــن عــن عشــبة
الخلــود والخــاص مــن املــوت والفنــاء ،وهــذا مبثابــة
معــادل موضوعــي للخــاص مــن الدمــار والخراب الذي
حل بالعراق مهد حضارات اإلنسانية ،فيقول يف هذا
ّ
الصــدد:
ى:
»أتذكر السياب ،يرصخ يف الخليج س َد ً
عراقُ ،
ُ
عراق ،ليس سوى العراق...
والير ُّد سوى الصدى
السومري
أتذكر السياب ،يف الفضاء
ٍّ
تغلبت أنثى عىل عقم السديم،
وأ ْو َرثَتْ َنا األرض واملنفى م ًعا
أتذكّر السياب..مل يج ْد الحياة كام
تخ ّي ْل بني دجلة والفراتْ  ،فلم يفك ْر
بأعشاب الخلو ِد
جلجامش
ْ
مثل
ِ
ومل يفك ْر بالقيامة بعدها)24(« ..
لقد توجه شعر التفعيلة العريب يف مضامينه نحو
األســطورة التاريخيــة التــي عـ َّـرت عــن مختلــف» الهمــوم
الذاتيــة ،واألحــام الرومانســية«( ،)25والجنــوح إىل
الطبيعــة ،واإلغــراق يف الحــزن املوشــح بأثــواب التاريــخ
واألســاطري والــراث فجــاءت معظــم قصائــد الشــعر
العــريب الح ـ ّر أشــبه بعــامل مشــبع بالعجائبيــة ،والتــي
ـر رحلــة بحثهــم الدائــم عــن متلــقٍ يحســن االســتامع،
تفـ ّ
غري أ ّن هذا مل مينع من وجود متايز شــديد يف موهبة

اإلبداع من شاعر إىل آخر ،وهذا يعود يف األساس إىل
كل واحد يف كتابة الشّ عر ،ومرجعيته الثقافية/
مت ّرس ّ
كل مبدع عريب ،فكان
االجتامعية/الدينية ،والتي مت ّيز ّ
هذا اإلبداع نافذة هامة يف ف ّن الكتابة الشعرية ،فهي
الشق املخفي من املجتمع وفكره الذي يجب أن يربز
بوضــوح مــن أجــل إحــداث التــوازن.
كــا ش ـكّل اإلبــداع الشــعري العــريب املعــارص
منب ًعــا ها ًمــا لنقــل مختلــف األحاســيس التــي يعيشــها
املبــدع العــريب املعــارص ،واســترشاف مختلــف الصــور
األسطورية التي كانت يف حكم املنفلت من الزمن أو
املهمش يف بؤرة الالشعور ،وبالكتابة وحدها متكنت
القصيدة املعارصة من إظهار تلك املشاهد الحسية
والنفســية والكشــف عــن تلــك املعانــاة واآلمــال ،والتــي
تخــص الــذات ،وتتفــرد بهــا الكتابــة اإلبداعيــة يف النظــم
العمــودي األمــر الــذي يجعــل مــن الخطــاب الشــعري
املعــارص قامئًــا عــى ثنائيــة (الحلم/الذاكــرة) »،خطابــا
للرغبــة ولــإدراك املحرريــن مــن وطــأة التقاليــد«(،)26
وفلســفة الطقــوس التــي متــارس ســلطاتها عــى املبــدع
العــريب الت ـ ّواق للتجديــد الشــعري ،والتطلــع باســتمرار
إىل بنــاء أنــا مغايــرة متســائلة قلقــة مــن املســتقبل.

النموذج الشّ عري الثاين

لقــد اســتخدم الشّ ــاعر العــريب املعــارص العديــد
مــن الرمــوز األســطورية يف نصوصــه الشّ ــعرية حتــى ميــرر
مــن خاللهــا رســائل نصيــة تشــر إىل واقعــة الشــعري،
وكيانــه الفكــري والفلســفي يف الحيــاة ،وتبقــى مســألة
الرتميز ملختلف القضايا األدبية والشعرية حالة نفسية
ووجوديــة تســتدعي مــن املبــدع املعــارص اســتخدام
مختلــف الرمــوز للوصــول للمتلقــي دون ترصيــح منــه
بذلك ،ومن تلك الرموز الشّ عرية األسطورية نجد الرمز
األســطوري حيــث نجــد الشّ ــاعر املــري «أمــل دنقــل»
يف قصيــدة «كلــات ســبارتكوس األخــرة» يســتدعي
العديــد مــن الرمــوز األســطورية التاريخيــة التــي تعــر عــن
مفارقــة بــن عــامل اآللهــة رمــز القداســة ،وعــامل البــر

رمــز األمل والفنــاء والضيــاع ،خاصــة بعــد تصويــره لصــورة
عــذاب (ســيزيف) األبــدي الــذي أصبــح رم ـ ًزا للخــاص
مــن العبود يــة ،وا سـ ّ
ـتدل عــى ذ لــك بجضــور صــورة
البطــل الرومــاين (ســبارتكوس) الــذي كان عب ـ ًدا يف
حلبــات املصارعــة الرومانيــة ليصبــح حامــل لــواء الثــورة
عــى كل أشــكال العبوديــة للخــاص مــن عذابــه ،وهــذه
ـكل الشــعوب
الثــورة هــي مبثابــة معــادل موضوعــي لـ ّ
العربيــة لتتخلــص مــن عبوديتهــا للحــكام ،والســاطني
واملســتعمرين الجــدد ليكســبوا يف النهايــة حريتهــم،
وعليــه نجــد الشــاعر يقــول:
يني:
»لرمبا ..إذا التقت عيونكم باملوت يف َع ْ
يبتسم الفنا ُء داخيل ..ألنكم رفعتم رأسكم ..م َّرهْ !
»سيزيف «مل تعد عىل أكتافه الصخر ْه
الرقيق
يحملها الذين يولدون يف مخادع
ْ
العطش
ْ
والبحر ..كالصحراء ..اليروى
ْ
املشنوق
 ..فلرتفعوا عيونكم للثائر
فسوف تنتهون مثله ..غ َدا«()27

النموذج الشّ عري الثالث:

أ ّمــا يف قصيــدة “ العشــاء األخــر” فنجــد الشــاعر
(أمــل دنقــل) يســرجع صــورة أمجــاد وبطــوالت حــرب
طــروادة األســطورية خاصــة بعــد مــوت أشــجع املحاربــن
فيهــا أمثــال :هكتــور أمــر طــروادة مــروض الخيــول إىل
إخيل املقدس مبياه نهر ستيكس إىل أغاممنون ملك
أثينــا ومينــاوس ملــك إســرتا ،وغريهــم مــن أبطــال حرب
طروادة الخالدين التي أ ّرخت لهم تلكم الحرب ،والتي
مل تنت ـ ِه إالّ بعــد اللّجــوء إىل حيلــة الحصــان الخشــبي
األجوف اململوء باملحاربني اليونانني والذي نقل إىل
غايــة قلعــة الطرواديــن ،والــذي حســبوه عــرض ســام،
فســحبوه إىل داخل القلعة ،وأثناء احتفال الطرواديني
بنهايــة الحصــار والحــرب تســلل الجنــود اليونانيــون مــن
خــارج الحصــان الخشــبي ،إذ وجــدوا الســكان والجنــود
يف حالــة ســكر ،ففتحــوا بوابــة املدينــة ليدخــل باقــي
جيشــهم ،فانتهــت املدينــة ،وقتــل رجالهــا بــا رحمــة،
جملة كرياال
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واستعبد النساء واألطفال( )28وهذا ماجعل الشاعر
يتحــر عــى ماحـ ّـل بطــروادة ،لتصبــح هــذه الحــرب
األســطورية مبثا بــة معــادالً موضوع ًيــا لشــعب مــر
الــذي عــاىن مــن حصــار العــدوان الثــايث عليها ،والذي
انتهــى بهزميــة مريــرة نتيجــة الخيانــات وخيبــات األمــل،
ويف ذلــك يقــول:
تل الرماد !
»وأنا أبيك عىل ّ
املخلب أجفا َن العيون
يفتح
ُ
ُ
لرتى ..لكن ت ُرى ماذا تَرى؟
(ساعة الحائط يف معبد”هاتور” ..انتهت دقاتها
وانتهت”طــروادة” البك ـ ُر ..عــى وهــم الحصــان !)
« ()29

النموذج الشّ عري الرابع

يســتحرض الشّ ــاعر املرصي(صــاح عبــد الصبــور)
يف ديوا نــه الشــعري «النــاس يف بــادي» مختلــف
األســاطري التــي تعــر عــن وجــع اإلنســان ا ملــري،
الــذي يعيــش حالــة مــن املفارقــة والطبقيــة الفكريــة
واالجتامعيــة ،كــا يف قصيــدة «رحلــة يف اللّيــل» التــي
يعــر فيهــا عــن رحلــة الضيــاع بــن عــامل حقيقــي يســوده
الظــام والحــزن ،وعــامل األســاطري مــن خــال «ملحمــة
دانتــي» ورحلتــه الخياليــة مــن عــامل الواقــع إىل عــامل
األمــوات عــر نهــر املــوىت (ســتيكس) ،ويتخيــل املبــدع
نفســه يف ذلــك العــامل واملفارقــة الكبــرة التــي يجدهــا
يف بحــر الحــداد ،بحــر التيــه والضيــاع فيقــول:
»اللّيل ياصديقتي ينفضني بال ضمري
ويطلق الظنون يف فرايش الصغري
ويثقل الفُؤا َد بالسوا ْد
ورحلة الضياع يف بحر الحدا ْد
فحــن يقبــل املســا ُء ،يقفـ ُر الطريـ ُـق ،والظــا ُم محنــة
الغريب « ()30

النموذج الشّ عري الخامس:

أ ّما يف هذا املقطع الشعري ،فنجد الشاعر»عبد
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العزيــز املقالــح» يصــور لنــا يف قصيــدة «الفــدايئ..
الحلــم ..واإلنســان» صــورة الفــارس العــريب املنــكل بــه
يحمــل عــار الهزميــة التــي ألصقــت بــه تاريخ ًيــا ،فرغــم
الدســائس التــي أُرتكبــت باســمه ،وأُقحــم يف نســج
خيوطهــا ،فهــو يف نظــر الشــاعر بطــل أســطور خــارق
ال يهــزم ،و ال ميــوت ،لكــون صــورة البطــل تبعــث مــن
جديــد يف كل رحلــة وغــزوة وفتــح ومعركــة ،فهــو يشــبه
طائــر الفنيــق يف موتــه وبعثــه مــن جديــد ،فهــو البطــل
الــذي اليهــزم رغــم دســائس اليهــود ،ومكرهــم ،وخيانــة
الســاطني ورجــال السا ســة والحــكام الذ يــن خا نــوا
شــعوبهم والقضايــا العربيــة املعلقــة يف أروقــة األمــم
املتحدة ،وأقوى ألف م ّرة من املسيح الدجال(األعور)
الــذي يقــود البرشيــة إىل الكفــر والهزميــة ،واإللحــاد فهــو
أقــوى مــن كل هــؤالء جمي ًعــا ،ويف هــذا الصــدد يقــول:
يا فارس األغوار والتالل
يا أنت يابن الشمس والجبال
تباركت يداك
تباركت مأستك العظيمة
لو مل تكن نبي هذا العرص حامل البشارة الكبريه
فمن إذن تكون؟
من معجزاتك الكثري ِة الكثرية
إنّك المتوتُ
كطائر الفنيق المتوت
تحرق يف الفضاء ،عند النهر ،يف البحار
ثم تغادر الرماد
هازئًا بالنار
فأنت أقوى ألف مره
منهم..من النريان
من خدم اليهود والسلطان
من ألف أعور(ديّان) « (.)31
إ ّن لغة الشّ ــعر املعارص كانت مبثابة فاتحة نصية
للنــص ،ولغتــه ،ورمــوزه التــي تغلــف النــص ،وتــرزه
للمتلقــي حتــى يعيــه تدريجيــا ،ويفهــم الخطــورة التــي

ينبنــي عليهــا داخــل النــص وخارجــه ،ف ــ«اللّغــة كائــن
حــي متجــدد ،وليســت شــيئا جامــدا ،ومــن ثــم فاللغــة
تكتسب جدتها وأصالتها وتأثريها من تلك اللغة ومن
األنســاق اللغويــة املتجــددة»( ،)32والتــي كان الرمــز
أكــر ســاتها الشــعرية التــي قــد شــقت طريــق وجودهــا
عــر اإلنتــاج الشــعري العــريب املعــارص لتعكــس بذلــك
صــورة املجتمــع الــذي وجــدت فيــه.

السادس:
النموذج الشّ عري ّ

نجــد الشــاعر العراقي»عبــد الوهــاب البيــايت»
يســتحرض أســطورة البطــل أوليــس بطــل األوديســة،
واللّعنــة التــي حلــت بــه فضــاع يف البحــار مــدة عــر
ســنوات إىل أن عــاد إىل وطنــه جزيــرة (إيتــاكَا) ،فيصــور
فيهــا الشــاعر حالــة هــذا البطــل وصــور الضيــاع والتيــه،
وهــي معــادل موضوعــي لحالــة ضيــاع األمــة العربيــة،
بــن شــتات ودســائس ،ومكــر حكومــات بعــض هــذه
الدول الخائنة لعروبتها ،وبني مشاهد املوت والهزائم
التــي باتــت الشــعوب العربيــة تتجــرع مرارتهــا مــن حــن
آلخــر نتيجــة لخيبــات الساســة ،وخياناتهــم املرشوعــة
مقابــل دارهــم معــدودات ،وهــذا مافــره املشــهد
الشــعري الالحــق عند مــا ا ســتحرض الشــاعر صــورة
البطولــة واألمجــاد الضائعــة يف عــامل مــن األكاذيــب
والخــوارق ،فيقــول:
املوجة العذراء
تظفر شع َر أختها يف وحشة السام ْء
مات عىل أقدامها «عوليس»
فارس الصحرا ْء ()33
مات
ُ

النموذج الشّ عري السابع:

يف قصيــدة» أســطورة عينــن» للشــاعرة نــازك
املالئكــة نجد هــا تســتحرض أســطورة «ميــدوزا التــي
نصفهــا العلــوي امــرأة ،ونصفهــا الســفيل أفعــى ،ولهــا
عينــن ثاقبتــن ،فــكل مــن ينظــر فيهــا مــن البــر
يتصلــب ليصبــح صخــرة عنــد الدخــول إىل معبدهــا،

حيــث تســتحرض تلــك الصــور لتشــكل مفارقــة جامليــة
لواقــع األ ّمــة العربيــة املتحجــر ،الــذي تراقبــه أمريــكا التــي
باتــت معــادل موضوعــي ل ــ(ميــدوزا) فهــي تنســف كل
دولة تعارضها أو تريد النيل منها ،فمصلحتها يف بقاء
الشــعوب تابعــة خاضعــة إلرادتهــا ،ولسياســة اليهــود
ومكرهــم يف الســيطرة عــى العــامل واإلنســانية تكــون
عبيـ ًدا لطموحاتهــم ،وهــذا مــا ينطبــق عــى األ ّمــة العربيــة
املغلوبــة عــى أمرهــا ،فيقــول:
» عينان ِطلس ٌم ولغ ُز أص ْم
يحا ُر يف تفسريه التائهو ْن
للرحيل؟
ْ
وبؤبؤ أم دعوة
وباب إىل يوتوبيا الضائعه
ُ
املستحيل
ْ
رب ينهى إىل
ومع ٌ
عينا(ميدوزا) أفرغ الساحرو ْن
ما فيهام من قوة قاتله «()34

النموذج الشّ عري الثـــــــــامن

نجــد الشــاعر الجزا ئــري ( ع ـ ّز الد يــن ميهــويب)
يو ظــف شــخصية أ ســطورية هــي شــخصية (دون
ـب الشــهوة
جوان)العابثــة املســتهرتة املولعــة بحـ ّ
يف قصيدة(:للمالئكــة النبــوءات للمدائــن القيامــة)،
وهــي شــخصية مأخــوذة مــن الفولكلــور اإلســباين ،فقــد
اســتدعاها الشــاعر أم ـاً يف حــدوث بعــض النبــوءات
الجديــدة التــي ربطهــا بصــورة الخــوف مــن املجهــول،
ومــا حــدث ألصحــاب الكهــف الذيــن هربــوا مــن واقعهــم
اململوء بالظلم والتنكيل باملؤمنني املوحدين لله إىل
واقــع أكــر إرشاقًــا ،ولكــن تبقــى هــذه النبــوءات رضبًا من
املســتحيل يف عــامل الواقــع األليــم ،فيقــول:
» وحني أفقت من الغفوة املجتباة
قرأت عىل ورق مهمل قصة “الدون جوان “
سألته:
مل االنتظار؟
أجاب وقد خبأ الخبث يف فمه:
وهذا الذي ترقبني وراء الشبابيك
جملة كرياال
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يأيت ويف يده العطر والياسمني
ويشء من الذكريات التي اندثرت يف زوايا الحنني
مل االنتظار
وهذا الذي يختفي يف كهوف السنني «()35
وعليــه فقــد وظــف الشّ ــعراء املعــارصون أشــكاالَ
مختلفــة مــن األســاطري اإلنســانية ملختلــف الحضــارات
حيث نقلت تجربة فنية وفلسفية لإلنسانية بأساليب
شعرية غري مبارشة هروبًا من مقص الرقابة السياسية،
ونظرتهــا للف ـ ّن الشّ ــعري ،وتأثــره يف املتلقــي العــريب،
وجـ ّـل تلــك األســاطري الشــعرية التــي تــم توظيفهــا مــن
طــرف الشــعراء املعــارصون ،كانــوا يبحثــون مــن وراء
ذلــك الخــاص مــن كل املــآيس التــي عكــرت صفوهــم،
وجعلت من باب الشعر العريب املعارص يبقى حبيس
فلســفة ارتجاليــة تراثيــة متنعــه مــن التألــق يف عــامل مــن
الجــال والتجديــد الشــعري ،فــكان املغامــرة الشــعرية
بتوظيــف الشــعر لألســطورة.

 .2-2جاملية األسطورة يف الشّ عر الحدايث:

أصبحــت األســطورة تشــكل جامليــة فر يــدة مــن
نوعهــا يف عــامل مــن الشــعر العــريب ملــا تحملــه مــن
توا شــجات فكر يــة تؤســس ملنطــق املحــاكاة الفنيــة
التــي أصبــح النقــد األديب يتحــدث عنهــا تدريجيًــا يف
مخيال الحداثة الشعرية ،وقد استطاع الشاعر العريب
الــذي أصبــح يحمــل لــواء النبــوة والفتــح املــروع لــكل
األبــواب املوصــدة يف وجهــه ،فكانــت تلكــم الصــور
املرتاكمــة يف مرجعيــة الذاكــرة العربيــة بحاجــة ماســة
إىل مــن يقــدم لهــا مســوغات جامليــة تنقلهــا مــن عــامل
الغمــوض والطقوســية إىل عــامل مــن التفتــح الشــعري،
فــكان اســتحضار أســاطري الشــعوب القدميــة مبثابــة
التحــدي الكبــر لجـ ّـل شــعراء الحداثــة بدايــة مــن بــدر
شــاكر الســياب ونــازك املالئكــة إىل أمــل دنقــل و عبــد
العزيــز املقا لــح ،فهــذا التحــدي أعطــى املرشوعيــة
الفكريــة للمبــدع بالتــرف يف هــذا اإلرث اإلنســاين،
واستخدامه يف الدفع بحركية النص الشعري الحدايث
324
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إىل مزيد من االنفتاح عىل جميع املعتقدات الفكرية
األســطورية لــكل األمــم.
لقــد قد مــت اللّغــة الشــعري للمتلقــي العــريب
العديــد مــن القضايــا الفكريــة واملعرفيــة التــي مل تكــن
تخطــر ببــال املتلقــي العــريب يف عــامل مــن التجديــد
املتواصل عرب حقب التاريخ اإلنساين فاللّغة الشعرية
باتــت لغــة غامضــة تفضــل الصمــت والهمــس بــدل
الجهر »فكلــا اتّســعت الرؤيــة ضاقــت العبــارة«(،)36
وتشــتت الفكــر والذهــن الــذي يتلقــى تلكــم املعــاين
والــدالالت ،وهنــا تظهــر براعــة املبــدع يف التالعــب
باملعــاين والجمــل والرتاكيــب الشــعرية نحويًــا ودالليًــا
وأ ســلوب ًيا وعالمات ًيــا فتصبح » اللّغــة مو طــن اله ـ ّزة
الشــعرية ،التــي تصــدم وتبا غــت ،وتنعــش وتجســد
الفاعليــة الشّ ــعرية وفتنتهــا «( ،)37وبذلــك أسســت
اللّغــة الشــعرية لفتوحــات جديــدة يف عــامل النــص
الشعري العريب املتجدد تدريج ًيا نحو تطبيقات لغوية
وفكريــة مل يعرفهــا اإلبــداع الشــعري العــريب الحديــث،
وذلــك مــن خــال توظيــف الشــعر العــريب ملختلــف
األســاطري العامليــة ،ومــن هنــا أصبحت»القصيــدة
الحديثــة التشــتق جاملهــا مــن الفخامــة أو التجتنــس،
بــل تســتمده رمبــا مــن حقــل آخــر حيــث يكــون التنافــر
والالتناســق والالتكا مــل والالمنــو والقبــح واالنقطــاع
عنــارص حيــة جامليــة جديــدة لعهــد للشــعر بهــا «(،)38
فأصبحت تلكم اللّغة يف النهاية لغة سحرية طقوسية
ع ّرافــة تزلــزل العقــل الــذي يتلقهــا يف ج ـ ّو مــن الفتنــة
واالنبهــار املعــريف ،والفكــري ملــا تحملــه مــن شــحنات
وأهــداف نفســية تأوليــة تخلقهــا يف ذهــن املتلقــي
أســطورة منهــا كبــر ملــا قدمتــه مــن خدمــة جليلــة للشــعر
العريب ،وعليه بقيت القصيدة الحداثية يف تطور دائم
تبحــث عــن أســباب وجــوده األديب والفكــري لتؤســس
جــا بســات
لهــا موط ًنــا يف عــامل النظــم العــريب ممزو ً
الحداثة الشعرية التي تخطت املجهول إىل استرشافه
والتنبــأ بــكل ماميكنــه أن يقــع للمتلقــي يف املســتقبل،

لقــد باتــت القصيــدة العربيــة يف ظـ ّـل الحداثــة الفكريــة
ع ّرافــة مــن الطــراز الرفيــع.

خامتة

ومنــه نســتنج أ ّن القصيــدة العربيــة الح ـ ّرة قــد خاضــت
تجربة مغايرة ملا كانت عليه يف فرتة ما من تاريخ النظم
الشــعري العريب ،فقد ســاهمت قصيدة التفعيلة يف
طــرح مواضيــع جديــدة مل يعهــد بهــا املتلقــي العــريب،
وقد مــت منــوذج التجد يــد الشــعري عــى مســتوى
املضمــون والشــكل ،عــن طريــق العديــد مــن شــعراء
الحداثة املعارصين الذين وظفوا أشكال ومساهامت

مل يألفهــا النــص الشــعري العــريب العمــودي ســلفا
حيــث كان الغمــوض ،والرمــز ،واألســطورة أه ـ ّم مامييّــز
النظــم الشّ ــعري فظهــرت حينهــا األســاطري البابليــة
واليونانيــة والرومانيــة والفرعونيــة ،والرمــوز التاريخيــة مــن
أســاء لشــخصيات تاريخيــة دينيــة ،ثوريــة سياســية ،أو
أدبيــة فنيــة اعرتافًــا مبســاهمتها يف الحيــاة اإلنســانية
جل هؤالء الشّ عراء قد ناضلوا من
قاطبة ،كام نجد أ ّن ّ
أجــل القوميــة العربيــة والــذود عــن تاريخهــم ومصريهــم
كل تلــك القصائــد الشّ ــعرية الحـ ّرة
املشــرك ،فجــاءت ّ
حاملــة نــرة التغيــر والتجد يــد الفكــري والفلســفي
بشــكل عــام.
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دور نظم املعلومات يف تنمية املوارد الب�شرية -
بني الكفاءة و الفاعلية
د.عطار عبد املجيد  /أ.وهيبة بوربعني
جامعة تلمسان ،الجزائر

امللخص
تهدف هذه الدراسة إىل بيان دور أنظمة املعلومات يف تفعيل إدارة و تنمية املوارد البرشية من خالل نقل املعرفة
داخــل املنظمــة ،وتكمــن الفكــرة الرئيســية يف عمــل النظــم املســاندة للمعرفــة يف متكــن األفــراد داخــل املنظمــة مــن
الوصــول إىل املعرفــة ،هــذه املنظمــة و التــي تتمثــل بالحقائــق و مصــادر املعلومــات و الحلــول الالزمــة للمشــكالت،
توصــل بحثنــا هــذا إىل أ ّن نظــم املعلومــات أداة و أســلوب اســراتيجي يعمــل عــى نــر املعرفــة و املشــاركة فيهــا
داخــل املنظمــة ،بحيــث تعمــل عــى نقــل و إيصــال املعلومــات التــي تنتجهــا أنظمــة مخــازن البيانــات ،و التنقيــب عــن
البيانــات و املكتبــات االلكرتونيــة إىل كافــة األفــراد العاملــن يف املنظمــة ،وعليــه فإنهــا تســهم يف زيــادة التنســيق،
وتفعيــل اإلتصــال بــن األفــراد يف مختلــف املســتويات اإلداريــة.
الكلامت املفتاحية :نظم املعلومات ،كفاءة املؤسسة ،فعالية املوارد البرشية.

ّ
«إن عصــر املعلومــات يجعــل األولويــة للعمــل العقلــي،
هنــاك إدراك متنــام لحقيقــة ّ
أن توظيــف األشــخاص
املوهوبيــن و الحفــاظ عليهــم و تنميتهــم أمــر أسا�ســي فــي
املنظمــة ».ســتوارا كرينــر  -قــرن اإلدارة

مقدمة

يف ظــل التنافــس الــدويل الحــاد أصبحــت املعلومــات
ألي نشــاط إنســاين،
و املعلوماتيــة ا ملــادة األوليــة ّ
فنجــد معظــم دول العــامل املتقــدم تتســابق فيــا بينهــا
لوضــع ا ســراتيجياتها و خططتهــا لتطو يــر تكنولوجيــا
املعلومات وهذا ما صاحبه ظهور وانتشار الحواسيب
اآلليــة التــي أضحــت مبثابــة رضورة حتميــة تحتاجهــا
جميــع املؤسســات مليزتهــا القويــة يف معالجــة وتخزيــن
ك ـ ّم هائــل مــن املعلومــات ،بطريقــة منظمــة ورسيعــة

ودقيقــة باإلضافــة إىل تطــور أجهــزة اإلتصــال و األقــار
الصناعيــة ،فأصبــح يف مقــدرة الباحــث مهــا بعــد عــن
مصدر املعلومات من الوصول إليها و إعادة تشكيلها
ليســتثمرها يف أبحا ثــه ،وكان ألهميــة املعلومــات
وتقنياتها أكرب األثر يف بروز لفظ»املعلوماتية» وغريها
مــن املصطلحــات األخــرى «كعلــم املعلومــات» ومــع
ظهــور مدخــل النظــم أصبــح يســتخدم مصطلــح «نظــام
املعلومات»كأســلوب معــارص مــن األســاليب اإلداريــة
الحديثــة التــي تســاعد يف ترشــيد العمليــة اإلداريــة
ملواجهــة التحديــات يف عــر يتســم بالتغيــر املســتمر
تســره املعلومة باعتبارها موردا أساســيا.لذلك أصبح
ملفهوم نظم املعلومات دورا جوهريا وحيويا يف الفكر
اإلداري و املعلومــايت املعــارص يجــب اإلملــام بــه و
التعــرف عــى ســاته و تطوراتــه املختلفــة.
جملة كرياال
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إ ّن «تكنولوجيــا املعلومــات «التــي تــدرس كل
وظائف وتقنيات املعلومات و إســهاماتها يف البحث
و اإلدارة و اإلقتصــاد و العلــم بصفــة عامــة ،و تقنياتهــا
أصبحــت أســاس التطــور و التقــدم عــى مســتوى
البلــدان و أســاس عمــل املؤسســات لتد خــل يف
مختلــف الوظائــف و املســتويات اإلداريــة و الفنيــة ملــا
لهــا مــن رسعــة تطــور ،ســعة التأثــر و اإلنتشــار ،ســهولة
اإلســتخدام ،مفيــدة وخطــرة
أي جانــب مــن جوانــب الحيــاة الحاليــة
ومعالجــة ّ
البــد أن تأخــذ املعالجــة تقنيــة املعلومــات أساســا لهــا،
فكيــف إذا كانــت معالجتنــا لجانــب هــام ولــه عالقــة
مبــارشة بهــذه التقنيــة أال وهــي املــوارد البرشيــة.
إ ّن النظــرة إىل املــوارد البرشيــة و إمكانيــة إدارتهــا و
تفعيلهــا و تأهيلهــا و تطويرهــا ،تختلــف عــا كانــت عليــه
قبل عقد أو عقدين من الزمن ،وســتكون أشــد اختالفا
بعــد عقــد أو عقديــن قادمــن لســببني رئيســيني:
.1اإلنتشار الرسيع لتقنية املعلومات.
.2العوملة واتفاقية التجارة العاملية.
األمر الذي جعل متطلبات املعلوماتية رضورة يف
استخدامها يف جميع املؤسسات نتيجة:
•التطور التقني املتسارع يف جميع مناحي الحياة.
•زيادة التنافس الصناعي و التقني.
•التســارع الكبــر يف مجــال التطــور الصنا عــي و
انخفــاض الطلــب عــى اليــد العاملــة.
•اإلنتشــار الواســع للــركات متعــددة الجنســيات
التــي بــدأت تتمــوه بــركات وطنيــة يف ا لــدول
الناميــة.
األمــر الــذي أدى إىل تغيــر ماهيــة الطلــب عــى
املــوارد البرشيــة كــا ونوعــا
و تختلــف أهميــة املعلومــات باختــاف مجــاالت
اإلفــادة منهــا واســتثامرها فهــي تســتخدم يف إجــراء
البحــوث األساســية و التطبيقيــة و التطويريــة معتمــدة
يف ذلــك عــى إدارة و تنميــة املــورد البرشيــة ســواء يف
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مجــال اإلنتــاج أو الخدمــات.

.1أهمية الدراسة:

إ ّن كفــاءة املؤسســات ترتبــط بكفــاءة موارد هــا
البرش يــة ،وتلــك الكفــاءة يجــب أن تصقــل بالتقنيــة
املعلوماتيــة واســتخدام الوســائل و األســاليب التــي
تد عــم تلــك التقنيــة لتعطــي:
•إتخــاذ القــرارات الســليمة ،اإلبــداع ،طــرق جديــدة
لإلنتاج ،اخرتاعات ،البحوث التطويرية للمؤسسة
و املعلوماتية التي هي أداة تكوين إلدارة متكاملة،
وأداة تطوير و تشخيص أ وأداة حد من التجاوزات
و األخطــاء البرشيــة ،وهــي محــرك اســايس لتطويــر
املؤسســة يف محيــط تنافــي صعــب.

لذلك فان أهمية هاته الدراسة تكمن فيام ييل:

اإلنســان املنتــج أ هــم عنــر ا ســراتيجي يف
ا ملنظمــة .
إدارة املــوارد البرشيــة رشيــك أســايس يف عمليــة
التخطيــط و التطويــر املتكامــل.
إ ّن أهداف املنظمة ال ميكن تحقيقها إال من خالل
أفراد مؤهلني وروح معنوية عالية.
أهــداف املنظمــة و أهــداف العاملــن ليســت
متناقضــة و إدارة املنظمــة تســتطيع تحقيــق ها تــه
األهــداف مــن خــال املواءمــة و مــن خــال تصميــم
الوظا ئــف و اإلختيــار.

.2مشكلة الدراسة:

مل ينحــر دور املعلوماتيــة عــى وســائل وطــرق
اإلنتــاج يف املؤسســة ،بــل تع ّدتهــا إىل األفــراد يف
املواقــع العليــا واتخــاذ القــرارات أو املســتوى األدىن
يف إدارة أعامل املؤسسة و تسيري عملها باستحداث
وسائل جديدة للتكوين ،وفلسفة جديدة إلدارة املوارد
البرشيــة.
وألهميتهــا يف إعــداد و تطويــر املــوارد البرشيــة يف
املؤسســة ،فإ ّن هاته الدراســة تركز عىل دراســة مفهوم

نظم املعلوماتية و أساليبها و كيفية استمرار املعلومة
بني املوارد البرشية يف تخطيط املؤسسة.
ويف خضــم التحــوالت عــى املســتوى املحــي و
الــدويل و التحديــات الجديــدة التــي يفرضهــا املحيــط
نتيجــة ظاهــرة العوملــة ،والتــي تتمثــل أساســا يف انتقــال
امللحــوظ مــن اإلقتصاديــات املاديــة إىل اقتصاديــات
تقــوم عــى املعرفــة و العلــم واإلســتخدام املتزا يــد
لتكنولوجيــا املعلومــات ،واآلثــار العميقــة التــي أفرزتهــا
تطبيقاتهــا عــى عاملنــا الحــايل خا صــة يف عمــل
املنظــات نطــرح التســاؤل التــايل:
كيف ميكن ملؤسسة أن تعالج نظم املعلومات و
املعرفــة ونقلهــا إىل األشــخاص الذيــن يحتاجونها؟ومــا
هــو أثــر تكنولوجيــا نظــم املعلوماتيــة عــى ا ملــوارد
البرشيــة؟

.3أهداف الدراسة:

إبراز دور نظم املعلومات يف أداء املوارد البرشية.
معرفــة وســائل اســتخدام املعلوماتيــة مــن أجهــزة
الحاسوب وأجهزة تقنية أخرى :الربمجيات ،الشبكات،
طــرق معالجــة البيانــات ،نظــم دعــم القــرارات ،األنظمــة
الخبــرة ،الــذكاء اإلصطناعــي.
معرفــة هــدف نظــام املعلو مــات يف تو فــر
املعلومــات الرضوريــة لــكل املســتويات ســر عمــل
املؤسســة عــن حالتهــا الحاليــة و الســابقة ،و التنبــؤ عــن
طريــق تجميــع هاتــه املعلومــات ،حفظهــا و تحليلهــا
ووضعهــا معــا بطريقــة تســاعد عــى اإلجابــة عــى أســئلة
اســراتيجية تنفيذيــة مهمــة.
تأثــر التقــدم التكنولوجــي وثــورة املعلومــات عــى
قــوة العمــل.
يعتــر قطــاع املعلومــات و تنميــة املــوارد البرشيــة
املصــدر الرئيــي للدخــل القومــي و العمــل و التحــول
البنــايئ يف مجــاالت التنميــة يف مختلــف املجــاالت
الحيويــة.
تطبيــق نتائــج الدراســة و اســتنتاجاتها مــن قبــل

الطلبــة و الباحثــن و املؤسســات.

 .4مفهوم إدارة املوارد البرشية:
أعطيت إلدارة املوارد البرشية عدّ ة تعريفات نورد
منها ماييل:

التعريــف األول :هــي اإلدارة الخاصــة باســتقطاب
و اختيــار ،تطويــر ،تنظيــم ،تقييــم ،مكافــأة و إدارة أعضــاء
املنظمــة مــن االفــراد أو جهــات العمــل وذلــك لتحقيــق
األهداف التنظيمية و أهداف األفراد من خالل رضاهم
عــن العمــل و تحســن جودتــه وزيــادة فاعليتــه و انتاجيــة
العاملــن .لــذا تعتــر املــوارد البرشيــة مبثابــة القلــب
النابــض لــإدارة الحديثــة ألنهــا تضطلــع بوظائــف ومهــام
تعزز مكانتها يف الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتجعلها
وسيلة البقاء و الدميومة يف النشاط و النجاح ،لذا ال
1
توجــد مؤسســة ناجحــة دون ادارة مــوارد برشيــة.
التعريــف الثاين :معناه الواســع يخص إدارة املوارد
البرشيــة بشــؤون اإلســتخدام األمثــل و الفعــال للمــوارد
البرشيــة بجميــع املســتويات التنظيميــة للمنظمــة حتــى
تحقــق هــذه األخــرة أهدافهــا ،كــا أنهــا نشــاط إداري
ميثــل أحــد فــروع إدارة األعــال ،أمــا يف معناهــا الضيــق
فهــي تهتــم بتوفــر احتيا جــات املنظمــة مــن القــوى
العاملــة و املحافظــة عليهــا و تنميــة قدراتهــا و رغبتهــا
عــى العمــل مبــا يســاعد عــى تكويــن قــوة عمــل راضيــة
2
و منتجــة

.5أهداف إدارة املوارد البرشية:

إ ّن إلدارة املــوارد البرشيــة أهدافــا متعــددة لكنهــا
تهــدف كلهــا إىل تنميــة قــدرات األفــراد وتطويرهــم
باســتمرار بحيــث تلبــي احتياجاتهــم و رغباتهــم و كــذا
احتياجــات املنظمــة ،وعمومــا ميكــن تقســيم أهــداف
إدارة املوارد البرشية ‘إىل ثالثة أهداف هي:األهداف
اإلجتامعيــة ،أهــداف العاملــن ،وأهــداف املنظمــة.

.1األهداف اإلجتامعية:

تتمثــل يف مســاعدة األفــراد بــأن تجــد لهــم أحســن
جملة كرياال
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األعــال و أكرثهــا إنتاجيــة وربحيــة مــا يجعلهــم ســعداء
يشــعرون بالحــاس نحــو العمــل إىل جا نــب رفــع
معنوياتهــم و إقبالهــم عــى العمــل برضــا وشــغف،
وكل هــذا مــن أجــل تحقيــق الرفاهيــة العامــة لألفــراد و
املجتمــع.

أمــا (  )JESSUPفقــد عــرف نظــام املعلومــات
علىأنها« :مجموعة من األجهزة و الربمجيات وشبكات
اإلتصــال التــي يســتخدمها اإلنســان لجمــع البيانــات و
4
ايجادها و معالجتها و توزيعها للعاملني يف املنظمة.
عرفهــا ( « :)ALTERبأنهــا تلــك النظــم التــي
تســتخدم تكنولوجيــا املعلومــات لنقــل املعلومــات
5
و تخزينهــا و معالجتهــا و عرضهــا يف عمليــة أو أكــر».
إذن فنظــام معلومــات املــوارد البرشيــة هــو نظــام
فرعي لنظم معلومات التسيري يختص مبعالجة وتوفري
املعلومات املتعلقة باألفراد العاملني داخل التنظيم،
مبــا يســاعد عــى ضــان فعاليــة التخطيــط وجــودة
القــرارات املتخــذة فيــا يخــص املــوارد البرشية.فهــذا
النظــام قــد جــاء اســتجابة لحاجــة اإلدارة ملعلومــات
تســمح لها بحل املشــاكل التي متس الحياة العاملية،
فالهــدف األول و األخــر لهــذا النظــام مســاعدة إدارة
ا ملــوارد البرش يــة يف تحقيــق األهــداف التنظيميــة
6
املســطرة الطويلــة منهــا و القصــرة.
وقد ساعدت نظم معلومات املوارد البرشية يف
مختلــف األنشــطة اإلداريــة املتعلقــة باملــوارد البرشيــة
بصفــة كليــة أو جزئيــة ولعــل أبــرز هاتــه األنشــطة مايــي:
.1نظم األجور و املكافآت.
.2إجراءات التقييم و إدارة االداء.
.3عمليات اإلختيار و التوظيف الخارجي.
.4عمليات اإلختيار و التوظيف الداخيل.
.5عمليات توصيف املناصب و الكفاءات.
.6التكويــن ،خطــط التكويــن ،برامــج ،تســجيالت،
التعليــم عــن بعــد.

 1.6نظم املعلومات:

2.6مراحل عمل نظام معلومات املوارد البرشية:

.2أهداف العاملني :و تتمثل فيام ييل:

العمــل عــى تقديــم وترقيــة األفــراد يف إطــار ظــروف
عمل منشطة تحفزهم عىل أداء العمل بإتقان و فاعلية
وهــذا مــا يرفــع مــن دخلهم
إنتهــاج سياســات موضوعيــة تحــد مــن اســتنزاف
الطاقــات البرشيــة و تحــايش اإلنســانية يف معاملــة
األفــراد.

.3أهداف املنظمة :وتتمثل فيام ييل:

جلــب أفــراد أكفــاء تتوفــر فيهــم جميــع املؤهــات
الالزمــة وذلــك عــن طريــق اإلختيــار و التعيــن حســب
املعايــر املوضوعيــة.
اإلســتفادة القصــوى مــن الجهــود البرش يــة عــن
طريــق تدريبهــا و تطويرهــا بإجــراء فــرات تكوينيــة و ذلــك
لتجديــد الخــرة و املعرفــة التــي تتــاىش مــع تطور نظام
املؤسســة.
العمل عىل زيادة رغبة العاملني عىل بذل الجهد
و التفــاين و إدمــاج أهدافهــا مــع أهدافهــم لخلــق تعــاون
مشــرك ،وذ لــك يتــأىت بالتوز يــع العــادل لألجــور و
املكافــآت و العمــل عــى إعطــاء كافــة الضامنــات عنــد
التقاعــد أو املــرض.

 .6إدارة نظم املعلومات يف املنظمة:
تعــرف عــى أنهــا النظــام الــذي يقــوم يدويــا أو آليــا
بجمــع املعلومــات و تنظيمهــا و تخزينهــا ومعالجتهــا و
عرضهــا يف أشــكالها (البيانــات ،البيانــات املحللــة،
ـأي مــن الوســائل النصيــة و
املعرفــة ،النظــم الخبرية)وبـ ّ
3
املرئيــة و الصوتيــة).
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إ ّن أي نظــام معلومــات ال يخلــو مــن ثــاث مراحــل
7
أساســية عنــد عملــه ،وهــي كاآليت:
.1اســتقبال املعلومات(اإلدخــال) :وهــي العمليــة
التي يتم مبقتضاها إدخال مختلف البيانات املتعلقة
باملوارد البرشية و التي ت ّم الحصول عليها من مصادر

متعــددة ســواء كا نــت داخلية(محا ســبة ،إنتــاج،
تكويــن)..أو مصــادر خارجيــة (ســوق العمــل عمومــا،
جامعــات ،معاهــد ومراكــز التكويــن ،جهــات حكوميــة،
ترشيعــات ،قوانني)...هاتــه االخــرة تتعلــق عــادة ببيئــة
العمــل الخارجيــة.
 .2املعالجــة والتخزيــن :بعــد الحصــول عــى
البيانات و حجزها ،يقوم النظام مبعالجة هذه األخرية،
حيــث يعمــل عــى تحليلهــا ،وترتيبهــا ،وتنســيقها وفــق
منــط معــن حســب اإلحتيا جــات وذلــك باالســتعانة
بالربامــج املعلوماتيــة املتوفــرة ،ثــم تخزينهــا و الحفــاظ
عليهــا الســتدعائها عنــد الحاجــة.
لقــد أتاحــت تكنولوجيــا املعلومــات اليــوم إمكانيــة
حفــظ عــدد كبــر مــن املعلومــات يف وقــت قصــر جــدا
ويف مساحة محدودة جدا ،وذلك باإلستعانة بقواعد
البيا نــات ،حيــث ميكــن للمنظمــة حفــظ وا ســرجاع
البيانــات منهــا واســتخدامها يف إنجــاز أعاملهــا اإلداريــة
وهنــاك خمــس فئــات لهــا:
أ .قواعــد بيانــات لخدمة الباحثــن :تتخصــص هاته
القواعد يف توفري معلومات عن املوظفني يف مواقع
إدارية عىل املستوى التنفيذي.
ب .قواعــد بيانــات الجامعــات :تقــوم املئــات مــن
الجامعــات و الكليــات بخدمــة خريجيهــا ،بوضــع بيانات
عنهــم ضمــن قواعــد بيانــات لتســهيل إيجــاد فــرص عمــل
لهــم.
د .قواعــد بيانات الســتخدام الجمهور :وهــي متوفرة
ألي مستخدم لقاء أجر محدد عرب شبكات املعلومات
للباحثني عن وظائف ،أو لصالح املستخدمني لإلطالع
عىل ملفاتهم وهذا يكون عادة بإدخال كلمة الرس.
ه .بنــوك املســاعدة يف التوظيــف :تحتفــظ
املؤسســات الكبــرة ببيانــات عــن موظفــن ميكنهــم
العمــل لديهــا بشــكل مؤقــت يف حا لــة مــا إذا كان
أحــد موظفيهــا يف حالــة مرضيــة ومــا شــابه ذلــك .هــذا
ونظــرا ألهميــة املــوارد البرشيــة يف التنميــة ســواء عــى

املســتوى الــكيل أو الجــزيئ توفــر عــى ســبيل املثــال
الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــا يزيــد عــن  150قاعــدة
بيانــات مــوارد برشيــة معتمــدة عــى الحاســوب ،بإمــكان
املنظمــة اســتخدامها عنــد الحا جــة.
 .3البــث و التوزيــع :أي مخرجــات نظــام معلومات
للمــوارد البرش يــة ،حيــث يســتقبل مســتخدموه
املخرجــات التــي طلبوهــا يف شــكل تقار يــر دور يــة
كــردود عــى استفســاراتهم لقاعــدة البيانــات إم ـاّ عــى
حوامــل تقليديــة(أوراق ،ســجالت) أو حوامــل إلكرتونيــة
(شاشــة ،أســطوانة).
 3.6كفاءة نظم املعلومات:

الكفــاءة كمفهــوم ميكــن تعريفهــا بأنهــا «اإلســتخدام
األمثل لتحقيق النتائج املرغوبة» ،وتعني الكفاءة مدى
تحقــق و مقارنــة ذلــك مــع ماهــو مســتهدف تحقيقــه يف
فــرة زمنيــة معينــة ،وملــا كان هــدف نظــام املعلومــات
هو توفري املعلومات الرضورية عن املايض و الحارض
و املســتقبل بالدقــة و املالءمــة و الوقــت و التكلفــة
املناســبة وألجــل مســاعدة اإلدارة يف مهــام التخطيــط
و الرقابــة واتخــاذ القــرارات ،لــذا فــإ ّن كفاءتــه تتحــدد يف
8
هــذا اإلطــار بالنتيجــة.
إ ّن أهميــة تحديــد كفــاءة النظــام تتمثــل مــن خــال
النقــاط التاليــة:
 .1تعترب الكفاءة الدليل امللموس و الدليل العلمي
و اإلختبــار الحقيقــي للتأكــد مــن مــدى مالءمــة
النظــام و ســامة التخطيــط.
 .2تعتــر الضــان لتنفيــذ النظــام عــى ماهــو مخطــط
وطلــوب تحقيقــه.
 .3ميكّن اإلدارة من اتباع األسلوب و الوسيلة املناسبة
التــي توفــر البيئــة املالمئــة لعمــل النظــام بنجــاح.
 .4تعمــل عــى كشــف املعوقــات التــي قــد تعيــق
الكفــاءة املطلوبــة بغــرض إيجــاد الحلــول لهــا و
الفيهــا.

جملة كرياال
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 4.6خصائص املعلومات الجيدة:

املعلومــات الناتجــة عــن عمليــات التشــغيل يجــب
أن تتوفــر فيهــا الخصائــص الهامــة التاليــة:
 .1التوقيــت :بحيــث تصــل املعلومــات إىل
املســتخدم يف الوقــت املطلــوب و املناســب عنــد
9
الحا جــة غليهــا ،حتــى ميكــن اإلســتفادة منهــا.
 .2كاملة :يجب أن تكون املعلومات كاملة لجميع
متطلبات و رغبات املستخدم ،وأن تكون بصورة كاملة
دون تفاصيل زائدة أو ناقصة بفقد معناها.
 .3ذات صلــة بنشــاط املنظمــة :أي أن تكــون
املعلو مــات مفيــدة التخــاذ قــرار ســليم.
 .4إمكانيــة الحصول عليها :وتعنــي إمكانية الحصول
10
عىل معلومات بسهولة ويرس و بالرسعة املطلوبة.

 5.6مجتمع املعلومات ومجتمع املعرفة:

رأت» القمــة العامليــة ملجتمــع املعلومــات «يف
دورة اإلنعقــاد األوىل بجنيــف يف ديســمرب ،2003
أن مجتمــع املعلومــات غايتــه النــاس و يتجــه نحــو
التنميــة ،وأنــه مجتمــع يســتطيع كل فــرد فيــه اســتحداث
املعلومــات و املعــارف و النفــاذ إليهــا و اســتخدامها و
تقاسمها ،11بحيث ميكّن األفراد و املجتمعات و الشعو
ب مــن تســخري كامــل إلمكاناتهــم يف النهــوض بتنميتهــم
املســتدامة ويف تحســن نوعيــة حياتهــم ،وتتمثــل
مقومــات مجتمــع املعلومــات و املعرفــة يف صناعــة
املحتــوى و بنيــة تحتيــة أساســية تعتمــد عــى تكنولوجيــا
اإلتصــاالت ،فضــا عــن بعــض العنــارص األخــرى أهمهــا:
سياســة وطنيــة للمعلومــات و املعرفــة ،بيئــة تنظيميــة و
ترشيعــات مالمئــة ،بيئــة تعليــم و بحــث و إبــداع وتطويــر
مناســبة ،آليــات متويــل مالمئــة ،الوعــي املعلومــايت أو
ثقافــة املعلومــات وانتشــارها يف املجتمــع.
لقد لعبت شــبكات املعلومات واإلتصاالت دورا
بــارزا يف انفتــاح الشــعوب والثقافــات عــى بعضهــا،
مــا ســمح بنقــل املعــارف وتبــادل املعلومــات وتوفــر
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بيئــة ثقافيــة وتربويــة وعلميــة جديــدة أ ّدت عــى تكويــن
مــا يســمى «مجتمــع املعرفــة» ،12وهــو عبــارة عــن كتــل
برش يــة ومعرفيــة ومجموعــات قــادرة عــى التوا صــل
والتخا طــب والعمــل واإلنتــاج با ســتخدام املعــارف
والتقنيــات الحديثــة ،هــذا املجتمــع ا لــذي تد خــل
«املعرفــة» يف أســاس تكوينــه والــذي يســبح يف فضــاء
املعلومــات ،يســتخدم املعرفــة املتجــددة كوســيلة
لإلبداع واإلبتكار واإلنتاج والتسويق واملنافسة بأسعار
منخفضــة لســلع وأجهــزة عاليــة الجــودة ،مــا ســمح بتكبــر
حجــم اإلقتصــاد وتعزيــز الصــادرات وتحســن مســتويات
الدخــل الوطنــي وبالتــايل بنــاء «إقتصــاد املعرفــة»
هــو نتــاج «مجتمــع معــريف» ،يجــد يف املعرفــة ويف
تج ّددهــا األداة الرئيســية يف اإلبــداع واإلبتــكار واإلنتــاج
وتحسني مستوى التنمية البرشية وتعزيز األمن القومي
عن طريق مساهمة مجموعة من العاملني يف «صناعة
املعرفــة» 13بعمليــات معالجــة وتحليــل وعــرض وتوفــر
املعلومــات ملســاندة مراكــز القــرارات يف املجتمــع.
أما جوهر اإلبداع فهو يتمثل يف نشــاط اإلنســان الذي
يتصــف باإلبتــكار وبالتجديــد ،وهــو ميثــل النشــاط الذي
يقــف عــى العكــس مــن اإلتبــاع و التقليــد ،ومعنــى
اإلبــداع يف اللغة:إحــداث يشء جديــد عــى غــر مثــال
ســابق ،لهــذا فــإن اإلنتــاج الــذي يتصــف باإلبــداع تتوفــر
يف صياغتــه النهائيــة صفــات الجــدة و الطرافــة ,وإن
كانــت عنــارصه األوليــة موجــودة مــن قبــل .إ ّن التنميــة
املعرفيــة هــي قضيــة ثقافيــة ،فاإلنســان عليــه تثقيــف
نفســه وتجديــد عتــاده املعــريف لتعزيــز خربتــه العلميــة
يف توظيــف هــذه املعرفــة خا صــة إذا ا ســتخدمت
يف املؤسســة ،حيــث أصبحــت الثقا فــة يف عــر
املعلومــات صناعــة قامئــة بذاتهــا .فاملعرفــة ق ـ ّوة،14
والقـ ّوة أيضــا معرفــة؛ معرفــة تعززهــا هــذه القــوة لخدمــة
أغراضهــا وترب يــر مامرســتها ومتر يــر قراراتهــا .فعــامل
اليــوم أصبــح فيــه العلــم هــو ثقافــة املســتقبل 15 ،يف
حــن اقرتنــت الثقافــة لتصبــح هــي عــامل املســتقبل

الشامل الذي يطوي يف عباءته فروعا معرفية متع ّددة
ومتباينــة .وهــذا التطــور الــذي أبدعــه العقــل البــري
قاعــدة كل تقــدم وتطــور حضــاري  ،والــذي أ ّدى إىل
ظهــور مــا يصطلــح عليــه باإلقتصــاد الرقمــي( )16الــذي
يعمل عىل نرش مجتمع املعرفة واملعلومات ،و من ث ّم
تشجيع بناء الحكومة اإللكرتونية ،والتجارة اإللكرتونية،
واإلدارة اإللكرتونيــة ،والبنــوك اإللكرتونيــة.
إ ّن عمــل نظــم املعلومــات يف ظــل املعرفــة يزيــد
مــن قيمــة كل اإلســتثامرات األخــرى التــي قامــت بهــا
املؤسســة ،يف الحقيقــة إ ّن عــال املعرفــة هــم الرابــط
بــن كل اســتثامرات املؤسســة األخرى.إنهــم يوفــرون
الرتكيــز و اإلبــداع ،ويزيــدون مــن قيمــة اإلســتثامرات و
يوحدونها ليك تحقق أهداف املؤسسة بشكل أفضل.
إ ّن عمــل نظــم املعلومــات يف ظــل املعرفــة ق ّيــم جــدا
إىل درجــة أنــه يوفــر للمؤسســة فرصــة اســتثنائية البتــكار
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القيمــة.

.7نظام املعلومات وإدارة املوارد البرشية-أيّة عالقة:-

إ ّن لنظــام معلومــات املــوارد البرشيــة دورا حيويــا
داخــل التنظيــم ،خاصــة بالنســبة إلدارة املــوارد البرشيــة
نظــرا ملــا يقد مــه مــن معلو مــات مفيــدة لصيا غــة
اإلســراتيجيات و اتخــاذ القــرارات وفيــا يــي ســوف
نعمــل عــى إ بــراز ها تــه األهميــة مــن خــال توضيــح
العالقــة الوطيــدة بينــه وبــن مختلــف الوظائــف إلدارة
املــوارد البرشيــة:

 2.7.نظام املعلومات و تخطيط املوارد البرشية:

إ ّن لنظم املعلومات املحسوبة دورا كبريا يف هذا
املجال نظرا ملا توفره من تسهيالت يف إعداد الخطط
التنبؤيــة باإلعتــاد عــى الحاســوب و الربامــج التــي
يحتويها خاصة اإلحصائية منها ،قد تكون هاته الخطط
طويلة أو متوسطة أو قصرية األجل ،حيث يوجد حاليا
يف األســواق العديــد مــن الربامــج املعلوماتيــة تســاعد
عــى تحليــل البيانــات اإلحصائيــة كنظــام( ،)spssكــا

أ ّن هنــاك بعــض التطبيقــات املفيــدة جــدا يف مجــال
النظــم الخبــرة يف هــذا املجــال مثلParys:للتســيري
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التنبــؤي لألفــراد.

 .3.7نظام املعلومات وعملية التوظيف:

إ ّن التنظيــات تســتقبل حاليــا أعــدادا كبــرة مــن
طلبــات العمــل ،يصــب معالجتهــا بالطــرق التقليديــة
وهــذا مــن شــأنه أن يخلــق صعوبــة يف اإلختيــار خاصــة
مــع مــا أتاحتــه الشــبكة العامليــة مــن فــرص دوليــة يف
التوظيــف ،فنظــم املعلومــات املحســوبة اليــوم تســمح
مبعالجــة و متابعــة هــذه الطلبــات بشــكل منتظــم ،مــع
ا حــرام املعا يــر املتعلقــة بالتوظيــف ،كــا تســمح
هــذه النظــم بإحصــاء وجــرد كل الكفــاءات و املناصــب
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املتوفــرة داخــل التنظيــم.
أ ّمــا فيــا يخــص عمليــة اإلختيــار فهنــاك تطبيقــات
عديدة يف مجال املعلوماتية الختيار األفراد العاملني،
و إلجــراء اإلختبــارات لتعيــن األفــراد الذيــن تتوفــر فيهــم
ا لــروط الالزمــة للعمــل ،وهــذا ســوف يــؤ ّد ي إىل
القضاء عىل املحاباة و التمييز بني املرتشحني للعمل
فالحاســوب ال يتعامــل باملشــاعر ،هــذا مــن شــأنه أن
يعطــي لعمليــة اإلختيــار مصداقيــة أكــر وارتياحــا لــدى
األفــراد ،كــا تقلــل الوقــت و التكلفــة.
إ ّن اســتخدام نظــم املعلومــات املعتمــدة عــى
تكنولوجيــا املعلومــات ســهلت مــن هاتــه العمليــة؛
فأغلب الطرق املستعملة يف التوظيف (اإلختبارات)
هــي محوســبة متصلــة بقا عــدة بيا نــات مبــا يســمح
بتعديــل املعلومــات بصفــة مســتمرة ،وهــذا مــا يــؤدي
إىل توفري معلومات دورية وحديثة عن األداء البرشي،
مــا يســاعد عــى ترشــيد القــرارات.

 .4.7نظام املعلومات و تطوير الكفاءات.
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يعترب ميدان تطوير الكفاءات من أهم مســؤوليات
إدارة املوارد البرشية ،ونظرا ألهميته فهناك من يرى أ ّن
محــور عمــل إدارة املــوارد البرشيــة هــو تفجــر الطاقــات
البرشيــة الكامنــة داخل التنظيم.
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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وبرامــج التكويــن تعتــر أهــم مدخــل مســتعمل يف
هــذا املجــال ،وقــد اســتفادت عمليــة التكويــن مــن
التطــورات الحاصلــة يف مجــال املعلوماتيــة ،فهنــاك
العديــد مــن الربمجيــات و التطبيقــات املتوفــرة اآلن
منهــا هــو تنميــة قــدرات العاملــن كنظــام القيــادة و
التحفيــز ،وتحديــد األهــداف و إدارة الوقــت ،وبرنامــج
demensions of leadershipاملتعلــق بجوانــب
مختلفــة مــن إدراة املــوارد البرشيــة ،وبرنامــجdecide
لتطويــر مهــارات اتخــاذ القــرارات.
كل ها تــه الربا مــج التــي ســبق ذكرهــا والتــي
إ ّن ّ
ســنأيت عــى ذكرهــا ميكــن للتنظيــم اإلســتفادة منهــا و
توفــر هــا لألفــراد العاملــن داخــل التنظيــم عــر الشــبكة
21
الداخليــة.
كــا تســمح الشــبكات املعلوماتيــة بالعمــل
الجامعــي و تخطــي عقبــات املــكان و الزمــان ،وهــذا مــا
مــن شــأنه توســيع دائــرة التعــارف و الخــرات و تبادلهــا
كــا تســمح الشــبكات املعلوماتيــة اليــوم ،بتلقــي برامــج
تكوينيــة ودروس عــن بعــد و االســتفادة مــن خــرات
اآلخريــن.

 .5.7نظام املعلومات و املسار املهني

تســمح اليــوم نظــم املعلومــات املحوســبة مبتابعــة
املســار املهني للعامل بطريقة ســهلة و أكيدة و بدون
تكاليف عالية ،عن طريق الولوج إلكرتونيا و انطالقامن
الحاســوب إىل قاعــدة البيانــات املتاحــة حــول األفــراد
العاملــن ميكــن معرفــة قــدرات و كفــاءات كل عامــل،
ومــدى تطــوره يف أدائــه و عملــه ،ومــا هــي املناصــب
و األدوار التــي تقلدهــا داخــل التنظيــم طــوال مشــواره
العلمــي.
كام هناك بعض التطبيقات املعلوماتية للتقييم
ا لــذايت و التــي تســمح و تســاعد األفــراد العاملــن
بصياغــة مســارهم املهنــي و الحكــم عليــه ،فتتوفــر يف
األســواق اآلن مجموعــة برامــج يف هــذا املجــال مثــل:
Careerو ،career planing centerكــا
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فلا و ةءافكلا نيب  -ةيرشبلا دراوملا ةيمنت يف تامولعملا مظن رود

هنــاك كذلــك بعــض التطبيقــات ألنظمــة خبــرة يف
هــذا املجــال مثلmiramللتدقيــق يف إدارة املــوارد
البرشية ،ونظام parysللتسيري و التنبؤ لألفراد ونظام
adequatلتســيري تحــركات و تنقــات العامــل خــال
املســار املهنــي.
كام ميكن لهاته األنظمة املساهمة و القيام ب:
التكوين :حيث ميكن لألنظمة الخبرية املســاهمة
يف تفعيــل و تنشــيط املجموعــات ،التعليــم ،إعــداد
وتحضــر مخططــات التكويــن.
تحليل البيئة االجتامعية داخل العمل.
التدقيق يف املوارد البرشية.

 6.7نظم املعلومات و األجور (املكافأة):

فعــن طريــق الحاســوب أمكــن اليــوم إعــداد قوائــم
األجور و املكافآت وحسابها يف ظرف لحظات ،بعدما
كان يتطلــب ذلــك وقتــا طويــا ،فالربامــج و التطبيقــات
ملعلوماتيــة املتوفــرة اليــوم تســاعد عــى ترسيــع عمليــة
التقييــم و جودتهــا.
حيــث يوجــد حاليــا برا مــج متخصصــة يف هــذا
املجــال تعمــل عــى حســاب األجــور ،تقييــم أداء ألفــراد
خاصــة بالنســبة للتنظيــات الكــرى أو العمالقــة ،كــا
ســاهمت هــذه النظــم يف إضفــاء طابــع العدالــة يف
منح املكافآت مثل نظامsystème d’attribution:
 de performance Russelو الــذي يحتــوي عــى
مجموعــة برامــج تســاعد صناديــق التقاعــد يف حســاب
التعويضــات و غريهــا.

 7.7نظام املعلومات و األمن الصناعي.

ســاعدت هنــا نظــم املعلومــات يف رسعــة بــث
املعلومــات عــن املخاطــر التــي يتعــرض لهــا العــال
نتيجــة اإلســتعامل الخطــأ للمــواد الكيامويــة أو مــواد
معينة ،حيث أصبح اليوم ممكنا توزيع آالف بل املاليني
مــن املعلومــات ودون الحاجــة إىل امللصقــات ،حيــث
توفر هذه املعلومات يف قواعد بيانات ميكن للعامل

أي مــكان مــن خــال
أي وقــت و يف ّ
اإلطــاع عليهــا يف ّ
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الشــبكات املعلوماتيــة.
تجدر اإلشارة هنا إىل أنه يف الجيل الرابع من نظم
الحاسوب و املعلومات ،كان شق العتاد هو صاحب
الكلمــة العليــا يف مملكــة تكنولوجيــا املعلومــات،
ويف الوقــت ذاتــه الــذي كانــت تعمــل فيــه العنــارص
األساســية لتكنولوجيــة املعلومــات (عتــاد ،برمجيــات،
شــبكان) بصــورة شــبه مســتقلة عــن بعضهــا البعــض.
إبتــداء مــن الجيــل الخامــس ومــا بعــده مــن اندمــاج هاتــه
العنــارص الثالثــة إنتقلــت الســيادة مــن شــق العتــاد
إىل شــق الربمجيــات ،وأصبــح مــن يقبــض عــى زمــام
نظــم الربمجيــات هــو الحا كــم بأمــره ،وهكــذا ا نــزوت
رشكــة «أي.يب.ام» رائــدة قافلــة العتــاد لتــرز رشكــة
«ميكروســفت» رائــدة مســرة الربمجيــات ،وبهــذا تبــوأ
العنــر الذهنــي موقعــه عــى قمــة منظومــة تكنولوجيــة
املعلومــات مؤكــدا بذلــك ارتفــاع الفكــر عــن املــادة ،و
أهميــة املعلومــات كمــورد تنمــوي يفــوق يف أهميتــه
23
املــوارد املاديــة الطبيعيــة كانــت أو املاليــة.

.8مزايا نظم املعلومات يف إدارة املوارد البرشية:

لقــد كان الســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات و
تطبيقاتهــا يف أنظمــة املعلومــات داخــل التنظيــم آثــار
إيجابيــة عــى مختلــف نواحــي العمــل ،خاصــة املتعلقــة
بوظيفة املوارد البرشية يف ترشيد و التحكم يف تدفق
املعلومــات ،وهــذا بــدوره ســيؤثر إيجابيــا عــى تنافســية
التنظيــم حيــث يســاعد يف خلــق القيمــة ،وميكــن إبــراز
أهــم اآلثــار اإليجابيــة يف النقــاط التاليــة:
 .1تقليــص اآلجــال و الوقــت :وهــذا راجــع بطبيعــة
الحــال إىل الرسعــة التــي يتــم بهــا معالجــة املعلومــات
عــن طريــق الحاســوب حيــث يســتطيع القيــام مباليــن
العمليــات يف لحظــات قصــرة جــدا ،عــوض املعالجــة
التقليد يــة التــي كا نــت تأخــذ زمنــا طو يــا و عمــا
شــاقا ،حيــث أمكــن اليــوم اإلطــاع و إجــراء العديــد مــن
املعالجــات فيــا يخــص ملفــات العاملــن و تحريــر

التقاريــر و املراســات يف وقــت وجيــز.
 .2التحكم يف التكاليف :لقد ساعدت تكنولوجيا
املعلومــات بإدخــال النمــط اإللكــروين يف األعــال
اإلداريــة ،مبعنــى أ ّن كل أو جـ ّـل األنشــطة اإلداريــة اليــوم
املتعلقــة باملــوارد البرشيــة و غريهــا ،أصبحــت تتــم
عــر شــبكة دون الحاجــة إىل أوراق و تكاليــف الطبــع و
الحفظ ،وهذا من شأنه املساهمة مبارشة يف التحكم
يف التكالبــف و التقليــل مــن اســتهالك األوراق و الحــر
و غريهــا مــن املــواد (تكاليــف نــر املعلومــة).
 .3جودة القرارات :لقد ساعدت نظم املعلومات
البرشيــة اليــوم عــى رسعــة وجــودة تــداول املعلومــات
بــن األفــراد ،وهــذا مــن شــأنه ضــان اتخــاذ قــرارات
صائبة و فعالة خاصة تلك املتعلقة باألفراد العاملني
داخــل التنظيــم؛ فاملعلومــة النافعــة هــي تلــك التــي
تتوفر يف الوقت و املكان املناسب و عند الشخص
املناســب ،وهــذا مــؤرش عــى جــودة النظــام وفعاليتــه
داخل التنظيم خاصة وظيفة حساســة كوظيفة املوارد
25
البرشيــة.
 .4العمــل الجامعــي :وهــو مصطلــح جديــد ظهــر
حديثــا خاصــة مــع غــزو تكنولوجيــا املعلومــات عــامل
األعــال ،و ســيطرة نظــم املعلومــات عــى محتــوى
األنشــطة داخل التنظيم ،وهو يشــر إىل »:برامج متكن
مجموعــة مســتخدمني بالعمــل الجامعــي يف نفــس
املرشوع دون أن يكونوا مجتمعني أو متواجدين فزيائيا،
أي مجموعــة الطــرق و اإلجــراءات و الربامــج و البنــى
املعلوماتيــة تســمح لألشــخاص املنظمــن لنفــس
العمل أو املحتوى الوظيفي بالعمل و بأقىص كفاءة».
 .5تثمــن رأس املــال البــري :لقــد وفــرت نظــم
املعلومــات إمكانيــات غــر مســبوقة لألفــراد يف مجــال
تنميــة و تثمــن القــدرات و الكفــاءات البرشيــة ،حيــث
أتاحــت خدمــات التعلــم عــن بعــد ،التكويــن عــن بعــد،
وذلــك عــن طريــق الشــبكات املعلوماتيــة وهــذا يســاعد
يف نــر املعرفــة و املعلومــات لألفــراد العاملــن.
24
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 .6تدفــق العمــل :ال يوجــد تعريــف محــدد لهــذا
املفهوم الجديد ،الذي ظهر خاصة مع غزو تكنولوجيا
املعلومــات و تطبيقاتهــا يف عــامل األعــال خا صــة
نظــم املعلومــات املحوســبة ،لكــن ميكــن القــول أنهــا
«برمجيــات إلدارة مراحــل العمــل و قياســها و تســجيلها
و تنســيقها و مراقبتهــا ،ويعنــي ذلــك أ ّن األشــخاص
املنا ســبني يســتلمون املعلو مــات الصحيحــة يف
الوقــت الصحيــح ،فهــو يقــدم العــون للموظفــن عــى
26
اختالفهــم و يقبــل تطبيقــات متنوعــة.
إذن فــإ ّن تدفــق العمــل هــو أحــد التطبيقــات التــي
يرجــى مــن خاللهــا إمتــام عمــل اإلدارة ،حيــث تركــز كل
الجهود و األنشطة و املهام عىل الحوامل اإللكرتونية،
ووظيفــة إدارة املــوارد البرشيــة مــن بــن أهــم العنــارص
الفاعلــة داخــل التنظيــم و التــي تســاهم اســراتيجيا يف
تحقيــق األهــداف املســطرة ،خاصــة وأ ّن تعاملهــا يكــون
مــع كل أجــزاء التنظيــم ،ببســاطة ألنهــا تتعامــل مــع مــورد
أي إدارة أو تنظيــم ،ويحقــق تدفــق العمــل
ال تخلــو منــه ّ
املزايــا التاليــة:
إمكانية العمل عىل وثيقة واحدة ويف زمن واحد،
مــن طــرف العديــد مــن األشــخاص ،وهــذا يقلــص مــن
تكاليــف الطبــع و التوزيــع
رسعة انتقال املعلومة بني األفراد
متابعــة رس يــان العمــل ،ومعرفــة نقــاط الخلــل
يف العمــل ،وهــذا يســاعد عــى معرفــة و تحد يــد
اإلحتيا جــات التدريبيــة..
هاتــه التقنيــة تتطلــب أساســا جــودة وفاعليــة نظــم
املعلومــات يف مختلــف اإلدارة و املصالــح؛ وتوفــر
كفــاءات برش يــة قــادرة عــى التحكــم يف تطبيقــات
تكنولوجيــا املعلومــات داخــل التنظيــم.
حيــث بينــت الدراســات أ ّن العوامــل اإلنســانية
أكرث العوائق يف تطوير عمل اإلدارة ،و ليست العوائق
التقنيــة هــي الســبب.
 .9دور تكنولوجيــا املعلومــات يف تطويــر و تنميــة
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املــوارد البرشيــة:
لقــد أصبــح يحظــى تطويــر األداء البــري بأهميــة
كبــرة يف وقتنــا الحــايل خاصــة مــع املنافســة الرشســة
التــي يفعهــا قطــاع األعــال ،لــذا فــإ ّن الســبيل الوحيــد
ألي تنظيــم للبقــاء هــو العمــل عــى تطو يــر كفاءا تــه
ّ
البرشيــة املتاحــة و الكامنــة داخلــه.
ويف هذا املجال ساهمت تكنولوجيا املعلومات
مســاهمة فعالــة ،حتــى أصبــح يــدرج ضمــن املــؤرشات
الفاعلــة يف عمليــة التنميــة البرشيــة هــي درجــة اإلتاحــة
27
و التحكــم يف هاتــه التكنولوجيــا.
إ ّن العمليــة التكوينيــة تعتــر الســبيل األمثــل لغــرض
رفــع و تنميــة قــدرات األفــراد ،وقــد ســاهمت تكنولوجيــا
املعلومــات هنــا مســاهمة عظيمــة .لــذا ســوف نــأيت
يف آخــر هــذا البحــث عــن اإلنعكاســات اإليجابيــة التــي
أحدثتها تكنولوجيا املعلومات يف هذا املجال ،وهذا
مــن خــال ثــاث مراحــل هــي:
أتاحــت شــبكة األنرتنــت إمكانيــة معرفــة عنــارص
التحليــل اإلســراتيجي بصــورة ميكــن مــن خاللهــا تحديــد
عنــارص القــوة و مواجهــة مواطــن الضعــف عــن طريــق
التكويــن مبــا يســتجيب للتوجهــات الجديــدة.
أتاحــت شــبكة األنرتنــت إمكانيــة تحديــد التغرياتالخارجيــة ،و التعــرف عــى الفــرص و التهديــدات التــي
تتعرض لها ،وبصورة ميكن من خاللها تحديد الجديد
مــن اإلحتياجــات مــع اإلســتفادة مــن الفــرص و تفــادي
املخاطــر.
أتاحــت شــبكة األنرتنــت إمكانيــة تتبــع إجــراءاتالعمليــات املختلفــة ،وتحد يــد نقــاط اإلختنــاق و
أســبابها ،وهــي ناتجــة عــن نقــص الخــرة و املهــارة،
وهذا ما ميكن من التحديد الدقيق لهاته اإلحتياجات.
 .1التخطيــط لإلحتياجــات :و تلعــب هنــا كذلــك
تكنولوجيــا املعلومــات دورا حيويــا وهــذا مــن خــال:
أ ّن شبكة األنرتنت تتيح للمديرين املسؤولني عنالعمليــة التكوينيــة معرفــة برامــج و خطــط عمــل اإلنتــاج

لكافــة اإلدارات األخــرى ،وبهــذا ميكــن وضــع خطــط
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واقعيــة لتنفيــذ الربامــج.
تتيح بعض برامج الحاسبات وضع خطط مسبقةللعملية التكوينية أو املساعدة يف ذلك.
 تتيــح إمكانــات الوســيط الــذيك إمكانيــة التخطيــطالديناميــي للربامــج التدريبيــة ،بصــورة مناســبة مــع
الواقــع املحــي.

 .2تحديد أسلوب و متطلبات التنفيذ:

حيــث تتيــح الشــبكة العامليــة األنرتنــت إمكانيــة
التعــرف عــى الربا مــج التدريبيــة املتا حــة عامليــا ن
وخطــط تنفيــذ هاتــه الربامــج و أســاليب تنفيذهــا و
تكلفتها ،بحيث يتمكن املسؤول من تحديد األسلوب
األمثــل للتنفيــذ ،ومتطلبــات هــذه الربامــج.
.3إعــداد املحتــوى :يعتــر إعــداد محتــوى العمليــة
التكوينيــة أمــرا غايــة يف األهميــة ،لــذا ينبغــي وضــع
الربامــج التكوينيــة و موادهــا التعليميــة بعنايــة شــديدة
بحيث تناســب الهدف من العملية ،وكذلك مســتوى
األفــراد املكونــن ،و تكنولوجيــا املعلومــات ســاعدت
عــى ذلــك مــن خــال:
أ.إ ّن الشــبكة العامليــة ســمحت بإثــراء و إعــداد
املحتوى ،وذلك باإلستفادة من النامذج املتاحة عىل
الشــبكة ،فهنــاك اآلن العديــد مــن الربامــج املعلوماتيــة
التــي تســمح بإثــراء العمليــة التكوينيــة
ب .إ ّن الغــرض مــن تصميــم هــذه الربامــج هــو توفــر
محتــوى علمــي أكادميــي يعمــل عــى تنميــة قــدرات
األفــراد العاملــن ســواء القياديــة منهــا أو إتخــاذ القــرار أو
التفكــر اإلســراتيجي...
ج .كــا تتكا مــل شــبكة املعلو مــات الداخليــة
األنرتنــت يف إتاحــة كل املحتويــات الســابقة التــي تــم
تنفيذها ،وفكر املؤسســة املكتســب خالل فرتة عمل
الشبكة ،وكذا فكر عنارص الخربة و مؤهالتهم مبا يحقق
رسعــة بنــاء املحتوى.فعــن طريــق الشــبكة أمكــن الولــوج
الرسيــع لقاعــدة املعطيــات املتوفــرة داخــل التنظيــم و

اإلطــاع عــى كافــة الربامــج التــي ســطرت ،وكيــف أنهــا
طبقــت ،وكذلــك معرفــة النتائــج التــي حققتهــا هاتــه
الربامــج و هــل هــي حســنة فيقتــدي بهــا أم أنهــا ســلبية
فيعمل املرشف عىل العملية التكوينية عىل تفاديها،
وهــذا ســيؤدي إىل إثــراء و تثمــن العمليــة التكوينيــة
29
شــكال و محتــوى.
 .4مرحلــة التقييــم :لقــد ســاهمت تكنولوجيــا
املعلومــات يف إثــراء و ترسيــع مرحلــة تقييــم العمليــة
التكوينيــة حيــث ميكــن أن نلمــس ذلــك مــن خــال ثالث
نقــاط:
.1تتيــح تكنولوجيــا املعلومــات إمكانيــة التقييــم
املســتمر لكفــاءة العمليــة التكوينيــة مــن خــال التفاعــل
بني املستخدم و الربنامج التكويني بصورة كاملة ميكن
30
مــن خاللهــا تحديــد نقــاط القــوة و نقــاط الضعــف.
.2تتيح برامج التكوين الذكية إمكانية تتبع املتكون
يف جميــع حــاالت التكويــن و ليــس فقــط أثنــاء مرحلــة
التقييــم.
 .3تتيح إمكانية شبكات العمل الداخلية األنرتنت
استخدام أساليب تدفق العمل إمكانية تدفق العمل
قبل العملية التكوينية و بعدها ملعرفة القيمة الفعلية
للعملية و ليس النظرية فقط.
وعليــه ميكــن القــول يف األخــر أ ّن تكنولوجيــا
املعلومــات غــرت يف عمليــة تنميــة املــوارد البرشيــة
يف النوا حــي التاليــة:
أ .أوجــدت منطــا جد يــدا ملتطلبــات العمليــة
التكوينية أال وهي منط قائم عىل املعرفة؛ فالكفاءات
البرشيــة اليــوم مل تعــد تلــك التــي تتحكــم يف األمــور
التقنيــة للعمــل فقــط بــل بالعكــس يعمــل النمــوذج
التكوينــي عــى تطويــر املهــارات الفكريــة و الذهنيــة
أكــر لــدى األفــراد ،خاصــة وأ ّن أغلــب املهــام التقنيــة
الروتينيــة داخــل التنظيــم قــد ت ـ ّم إســنادها بصفــة تــكاد
تكــون كليــة لآللــة.
ب .أوجــدت تكنولوجيــا املعلومــات أســاليب
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧

337

جديــدة للقيــام بالعمليــة التكوينيــة ،فأصبحنــا نســمع
بالواقــع اإلفــرايض ،التكويــن عــن بعــد ،التعلــم عــن
بعد..الــخ ،.كل هــذه األمنــاط الجديــدة يف التكويــن
أثبتــت جدارتهــا خا صــة يف ا لــدول املتقد مــة عنــد
تطبيقهــا خاصــة و أنهــا أســاليب تفاعليــة.
ج.أوجــدت تكنولوجيــا املعلومــات منطــا جديــدا
للمنظامت أو الهيآت املرشفة عىل العملية التكوينية
فأصبحنــا نســمع مبؤسســات بــا حــدود ،فمقرهــا و
حدودهــا هــي الشــبكة متنــح شــهادات عاليــة الجــودة و
معــرف بهــا عامليــا.

 .10توصيات البحث

اإلهتــام بالتدريــب املتخصــص يف مجــال تقنيــة
املعلومــات لجميــع املوظفــن ،ويتــم ذلــك عــن طريــق
جدولــة الربامــج التدريبيــة الخاصــة بالتقنيــات وفــق
اإلحتيــاج لهــا يف كل قســم ،والعمــل عــى املتابعــة
للمتغــرات و تطورهــا.
 توعيــة املســتويات اإلداريــة و الفنيــة املختلفــةبأهمية دور وســائل التقنية املتعددة يف رفع مســتوى
أداء املــوارد البرشيــة.
 د عــم نشــاط ا ملــوارد البرش يــة بوســائل تقنيــةمثــل :األنرتنــت و غريهــا لتكــون يف متنــاول الجميــع
و تســخريها يف النشــاط اإلداري للرفــع مــن مســتوى
األداء الستقطاب الكوادر البرشية املؤهلة للعمل يف
الوحــدات و األقســام ،و العمــل عــى تقديــر العاملــن
املتميزيــن يف األداء باإلضافــة إىل تقديــر املتفوقــن
يف الــدورات التدريبيــة يف مجــال اســتخدام التقنيــة
لتحســن مســتوى األداء.
 العمــل عــى إنشــاء شــبكة إتصــاالت باســتخدامالحاســب اآليل يربــط بــن األقســام و بــن الجهــات
التابعــة لهــا ،ودعــم ســبل اإلتصــال و التنســيق بينهــا
للرفــع مــن مســتوى األداء.
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تقنيــة الزمــة حســب طبيعــة أنشــطتها ،و بالتــايل دعــم
اإلدارات التنفيذ يــة التــي متثــل النشــاط الرئيــي
بالكــوادر البرشيــة.
 إجــراء دراســة(تحليل ووصــف) لــكل وظيفــة مــنوظائــف إدارة املــوارد البرشيــة ومــن ث ـ ّم إعــداد بيــان
بعنارصها الرئيسية :واجباتها ،اإلرشاف الذي تخضع له
الوظيفة من الغري ،مســؤوليات و صالحيات الوظيفة،
عالقــة الوظيفــة بالوظائــف املتخصصــة األخــرى..
 حــر التقنيــات املتوفــرة يف إدارة ا ملــواردالبرش يــة و تقييــم مــدى اإلســتفادة منهــا.
تحديد اإلحتياجات التقنية بناء عىل نتائج دراسة
الوظائف و الخطوات اآلنفة الذكر.
 إعــادة تشــكيل قيــادة و أعضــاء إدارة املــواردالبرشيــة مــن أفــراد تتوفــر فيهــم القــدرات التقنيــة فضــا
عــن اإلداريــة املناســبة ملتطلبــات النظــم التقنيــة إلدارة
املــوارد البرشيــة.
 إنشــاء و تطويــر نظــام معلومــات املــوارد البرشيــة،مي ـ ّد كافــة املختصــن بوظائــف إدارة املــوارد البرشيــة
و العاملــن باملنظمــة بالبيانــات و املعلومــات ،عــر
شــبكة االتصــاالت ،وتحديــد احتياجــات كافــة األطــراف
ذات العالقة بالبيانات و املعلومات بالدقة و الوقت
املناســب ،ودمــج املعلومــات يف بنيــة عمليــات إدارة
املــوارد البرشيــة و ربطهــا بشــبكات االتصــال التواصــل
مــع النظــم الوظيفيــة املختلفــة باملنظمــة.
 إقنــاع اإلدارة العليــا بأهميــة الــدور الــذي تقــومبــه ادارة املــوارد البرشيــة و الفوائــد املرجــوة مــن دعــم
وظائفهــا بالتقنيــات الحديثــة.
 رضورة وضــع دراســة عــن عالقــة إعــادة هيكلــةإدارة املــوارد البرشيــة و مســتوى اســتخدام تقنيــات
املعلومــات يف وظائــف إدارة املــوارد البرشيــة ،تركــز
هاتــه الدراســة عــى مــدى وجــود عالقــة بــن إعــادة
الهيكلــة و مســتوى اســتخدام تقنيــات املعلومــات.
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 .10برهــان ،محمد»،أنظمــة املعلومــات اإلداريــة «عــان ،األردن،
جامعــة القــدس املفتوحــة.2003 ،

 .11ســتيفن مــويف ،العــادة الثامنة-مــن الفاعليــة اىل العظمــة ،-تــر:
يــارس العيتــي ،ط ،1:دار الفكــر بدمشــق.2006 ،

 .12عامد احمد اسامعيل ،خصائص نظم املعلومات و اثرها عىل
تحديــد خيــار املنافســة االســراتيجي يف االدارتــن الوســطى و

العليا ،الجامعة االســامية غزة.

 .13عبــد الخالــق فــاروق ،اقتصــاد املعرفــة يف العــامل العــريب:
مشــكلته وأفــق تطــوره ،إصــدار مكتــب نائــب رئيــس مجلــس

وزراء شؤون اإلعالم ،رشكة ابو ظبي للطباعة و الرش ،اإلمارات

العربيــة املتحــدة.2005 ،

و املعلو مــات و ا ثــره عــى االداء التنظيمــي يف ا لــركات
الصناعيــة االردنيــة ،املجلــة االردنيــة ،املجلــد ،4 ،العــدد،02

.2008

 . 3الســاعد ،حســن محمــود ،عالقــة إدارة املعرفــة و تقنيــات
2

املعلومــات و امليــزة التنافســية يف املنظمــة) ،دوريــة املجلــة
االردنيــة ،مجلــد( ،)08العــدد(.2004 ،)01

.24بديع الرسطاوي ،تكنولوجيا املعلومات يف فلسطني –الواقع
و الطموحات ،-املجلة العربية للعلوم.2001 ،

 5.عبــد اللــه خالــد ،البيئــة املرصفيــة و اثرهــا عــى كفــاءة وفاعليــة
2

نظــم املعلومــات املحاسبية:دراســة تحليليــة عــى املصــارف
التجارية يف األردن ،املجلة االردنية للعلوم التطبيقية ،العدد

األول.2007 ،

ج .امللتقيات:

 .26اإلســتثامر يف راس املــال البــري و أثــره عــى إدارة االبــداع يف
املنظامت املتعلمة –دراسة حالة :مجموعة عنرت تراد إلنتاج
االلكرتونيــات بواليــة بــرج بوعريريــج :فعاليــات امللتقــى الــدويل

 .14عبد الحسن الحسيني ،التنمية البرشية وبناء مجتمع املعرفة،

حول :راس املال الفكري يف منظامت االعامل العربية جامعة

 .15فريــد النجــار وآخــرون ،التجــارة واألعــال اإللكرتونيــة املتكاملــة

.27صالح مفتاح ،إدارة املوارد البرشية وتسيري املعارف يف خدمة

 .16قنديلجــي عامــر ،نظــم املعلومــات االداريــة ،ط ،2:دار املســرة

فــرص االندمــاج يف اقتصــاد املعرفــة و الكفــاءات البرشيــة،

ط  ،1الدار العربية للعلوم نارشون1429 ،هـ.2008/

يف مجتمــع املعرفــة ،الــدار الجامعيــة ،اإلســكندرية.2006 ،
للنــر و التوزيــع ،عــان –األردن.

 .17كيــت دفلــن ،اإلنســان واملعرفــة يف عــر املعلومــات تحويــل
املعلومــات إىل معرفــة ،تــر :شــادن اليــايف ،ط ،1.مكتبــة
العبيــكان.2001 ،

 .18محمــد فتحــي عبــد الهــادي ،مجتمــع املعلومــات و مجتمــع

الشلف:ديسمرب .2011

الكفــاءات »،امللتقــى الــدويل االول حــول التنميــة البرشيــة و

كليــة الحقــوق و العلــوم االقتصاديــة ،جامعــة ورقلة10-9مــارس

 ،2004ص.12:

د.التقارير العاملية:

.28التقرير العاملي لليونسكو ،من مجتمع املعلومات إىل مجتمع
املعرفة ،االمم املتحدة للعلوم و الثقافة ،2005 ،ص.30:

املعرفة يف اقســام دراســات املعلوماتية ،املؤمتر  23التحاد

 17ســتيفن كــويف ،العــادة الثامنة-مــن الفاعليــة اىل العظمــة ،-تــر:

 .19مــريس محمــد ،تطبيــق منــوذج حلقــة القيمــة يف مجــال إدارة

 18التقر يــر العا ملــي لليونســكو ،مــن مجتمــع املعلومــات إىل

دراســات العلــوم و املكتبــات ،الدوحة-قطــر.2013-2012 ،

املعرفــة ،اإلســكندرية.2007 ،

يــارس العيتــي ،ط ،1:دار الفكــر بدمشــق ،2006 ،ص.348:

مجتمــع املعرفــة ،االمــم املتحــدة للعلــوم و الثقافــة،2005 ،

 .20نــادر أبــو شــيخه ،إدارة املــوارد البرشيــة ،األردن ،دار الصفــاء

ص.30:

ب .املجالت:

االلكــروين وامليــزة التنافســية للمصــارف ،العــدد .2010 ،2

للطباعــة و النــر و التوزيــع.2005 ،

 .21الشــايع عــادل بــن محمــد ،تقييــم و تطويــر املنظــات الحكوميــة،
مقال جريدة الرياض.2005/03/11 ،

.22الجداية محمد ،مستوى استخدام أدوات تكنولوجيا االتصاالت
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فلا و ةءافكلا نيب  -ةيرشبلا دراوملا ةيمنت يف تامولعملا مظن رود

 19إ ســاعيل ،شــاكر ،درا ســة بعنــوان» التســويق ا ملــريف
صــك .56

 20برهــان ،محمد»،أنظمــة املعلومــات اإلداريــة «عــان ،األردن،
جامعــة القــدس املفتوحــة ،2003 ،ص.15:

 21الجاســم ،جعفــر »،تكنولوجيــا املعلومــات « ،عــان ،األردن،

 26االستثامر يف راس املال البرشي و أثره عىل إدارة االبداع يف

 22الجدا يــة محمــد ،مســتوى ا ســتخدام أدوات تكنولوجيــا

االلكرتونيــات بواليــة بــرج بوعريريــج :فعاليــات امللتقــى الــدويل

دار أســامة للنــر والتوزيــع ،2005 ،ص.12:

االتصــاالت و املعلومــات و اثــره عــى االداء التنظيمــي يف
الــركات الصناعيــة االردنيــة ،املجلــة االردنيــة ،املجلــد،4 ،

العــدد.2008 ،02ص.12:

 23ابراهيــم ،ســليم ،مبــادئ نظــم املعلو مــات االدار يــة،
ط ،2:مؤسســة ا لــوراق للنــر و التوز يــع ،عــان ،االردن،

 .2 0 0 2ص .2 3 :

 24بديع الرسطاوي ،تكنولوجيا املعلومات يف فلسطني –الواقع
و الطموحــات ،-املجلــة العربيــة للعلــوم ،2001 ،ص.12:

 25البطانية محمد ،ادارة املعرفة ،بني النظرية و التطبيق ،عامن،
دار جليــس الزمــان للنــر و التوزيــع ،ص.23:

املنظامت املتعلمة –دراسة حالة :مجموعة عنرت تراد إلنتاج
حول :راس املال الفكري يف منظامت االعامل العربية جامعة

الشلف:ديسمرب .2011

 27الزيــادات محمــد عــواد احمــد ،اتجاهــات معــارصة يف ادارة
املعرفــة ،دار الصفــاء للنــر و التوزيــع ،عــان-االردن ،ص.23:

 28قنديلجي عامر ،نظم املعلومات االدارية ،ط ،2:دار املسرية
للنــر و التوزيــع ،عــان –االردن ،ص.12:

 29املرجع السابق:ص.23:

 30الشايع عادل بن محمد ،تقييم و تطوير املنظامت الحكومية،
مقــال جريــدة الريــاض ،.2005/03/11 ،ص.12:

جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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مناذج من قيادات الوالية الأولى
يف الأغنية الأورا�سية ّ
الثورية
د .حورية ر ّواق

جامعة ع ّباس لغرور  -خنشلة ،كلّية اآلداب واللغات ،قسم األدب العريب

امللخـص
الصفحــات ثــاث شــخصيات مــن الشّ ــخصيات ال ّرائــدة القياديــة يف ثــورة نوفمب ــر ،بالواليــة التّاريخيــة
تتنــاول هــذه ّ
األوىل ،وهــي الشّ ــهيدان»:مصطفى بــن بولعيــد» ،و»قريــن بلقاســم» ،واملجاهــد «العقيــد الحــاج لخرض».حيــث
تقـدّم املداخلــة صورهــا كــا نظــر إليهــا ،وص ّورهــا املغ ّنــي الشّ ــعبي األورايس يف أكــر مــن موقــع و موقــف ،وفــق مــا
انتهــى إليــه مــن املعلومــات ،ومــن التّشــكيل املعجمــي.

املداخلة

حــن يذكــر الغنــاء يذكــر اإلتحــاف ،وحــن غ ّنــت أمهــات
الجزائر أ ّرخت وأعلمت .من هنا ســتكون بداية اإلجابة
عن سؤال جمع مؤ ّداه:ما مدى فاعلية األغنية الشعبية
أثنــاء الثّــورة التّحرير يــة؟ ومــا مــدى تأسيســها للفكــر
الثوري؟ومــا مــدى تأريخهــا ألخبــار املناضلــن وعملهــم
الثّــوري؟ وهــل نصــوص األغــاين التــي نعتــت باألوراســية
خاصــة وأنّهــا متداولــة يف الكثــر
هــي فعــا كذلــك،
ّ
مــن املناطــق التــي ال تص ّنــف ضمــن منطقــة األوراس
األش ـ ّم؟وهل أدرك مثقّفونــا – ومــن يســتهني بالـ ّـراث
الشّ ــعبي  -بعــد نصــف قــرن مــن االســتقالل أ ّن األغنيــة
الثّوريــة ال تقـ ّـل أهميــة عــن أيّــة وســيلة أخــرى ســاهمت
الســيادة والح ّريــة؟
يف الحصــول عــى ّ
تع ّددت مضامني األغنية ،غري أ ّن الذي يعنينا منها
هــي تلــك املرتجلــة ،املتداولــة شــفويا ،التــي وصفــت
أيــام حــرب التّحريــر الوطنيــة ،و نقلــت لنــا بصــدق واقــع
الجزائــر الحبيبــة ،بــل و أشــادت ببســالة رجالهــا ،وعظمــة
نســائها ،مــن الثّــوار ،فكانــت بحـ ّـق الوثيقــة الشّ ــفوية
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ا ةيساروألا ةينغألا يف  ىلوألا ةيالولا تادايق نم جذامن

املع ّمــرة التــي تح ـ ّدت الضيــاع والنســيان .ولالســتجابة
ال ّنفســية الوا ســعة التــي القتهــا مازا لــت إىل اليــوم
شــاهدة تؤكـ ّد تأريّخهــا ألحــداث ،ومعــارك املجاهديــن
مــع العــد ّو ،وتصــف أنــواع األســلحة املســتخدمة يف
الثّــورة التّحريريــة الكــرى أ ّوال.ث ـ ّم كونهــا مصــدرا إعالميــا
رب إليــه الشّ ــك يف التّواصــل ،و إرســال
نق ّيــا ال يت ـ ّ
رســائل ،وبرقيــات ثوريــة ثانيا.هكــذا اســتطاعت األغنيــة
ـب ،ومــن
الثوريــة عــى بســاطتها أن تجــد اإلقبــال و الحـ ّ
ثـ ّم ال ّذيــوع والشّ ــهرة إىل ال ّدرجــة التــي نــكاد نجــزم معهــا
أ ّن الشّ ــعب الجزائــري كان كلّــه يتحـ ّدث بلهجــة واحــدة،
مع يقيننا أ ّن االختالف واضح بني رشق الوطن ،و غربه،
و شامله ،و جنوبه ،بل وبني تّله ،وصحرائه.لعل خامتة
مق ّدمتــي هــذه ،هــي املح ّققــة لســلطة نــص األغنيــة
الثوريــة األوراســية ،املتــداول يف مســاحة شاســعة رغــم
عــدم معرفــة ناظميهــا ،هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى
عدم فائدة البحث يف أصل حكاية األغنية ومصدرها
(ناظمهــا) أل ّن الهــدف أكــر مــن ذلــك بكثــر ،إنّــه مصــر
أ ّمــة عانــت الكثــر لتحقيــق أغــى هــدف «الح ّريــة».

لعـ ّـل نافلــة القــول تقتــي قبــل البــدء التعريــف
باألغنيــة الشّ ــعبية ،لذ لــك ســأق ّد م بعــض أ شــهر
التعريفات ،ومنها تعريف فرانك كيدسون «بأنّها التي
نشــأت بني الشّ ــعب وتداولها أفراده ،فاســتق ّرت بينهم
قبل أن يقوم الجامعون بتدوينها وقبل أن تتناولها طبقة
1
املغ ّنــن املحرتفــن»
وألن أســعى مــن خــال هــذه املداخلــة إىل
ّ
تأكيــد أهم ّيــة األغنيــة الثوريــة – و قــد يالحــظ املتلقــي
ا ســتخدامي للثور يــة وليــس األورا ســية يف الغا لــب
للخــروج مــن التّخصيــص إىل التعميــم نظــرا لشــيوعها
يف القطــر بكاملــه – ودورهــا الــذي ســبقت اإلشــارة
إليــه ،فســتكون ال ّنــاذج املنتقــاة يف هــذه ال ّدراســة
تلــك التــي خلّــدت أســاء قيــادات ثوريــة يف الواليــة
األوىل.وأخص بالذّكر الشّ هيدان« :مصطفى
التّاريخية
ّ
بــن بولعيــد» ،و»قريــن بلقاســم» ،واملجاهــد «العقيــد
الحــاج لخرض».أ ّمــا مــادة ال ّنصــوص املب ّينــة لذلــك،
فأشــر إىل اســتنادي إىل دراســة ال ّدكتــور «العــريب
د ّحو» املوسومة ب ـ «مناذج وطنية يف الشّ عر الشّ عبي
مبنطقــة األوراس» ،وقــد صــدرت الطبعــة األوىل منــه
ســنة  1984عــن دار الشّ ــهاب ،والطبعــة الرابعــة تصــدر
يف أجل أقصاه جوان القادم ،بحسب ما أثبته املؤلّف
يف موقعــه بالشــبكة العنكبوتيــة ،بعنــوان وتنقيحــات
وإضافات وهو« :مفاهيم ومناذج يف األغنية الشّ عبية
عــن الثّــورة التّحريريــة «األوراس منوذجا»(دراســة يف
املضمــون والتّشــكيل مــع مقارنــة مبثيالتهــا يف أقطــار
عربيــة) ،علــا بــأ ّن الكتــاب حصــل عــى الجائــزة األوىل
يف لل ّدراسات يف املسابقة واملهرجان األديب الوطني
أل ّول نوفمرب سنة  1984بباتنة .وإذا كان الباحث ،وهو
من هو يف مثل هذا ال ّنوع من األبحاث ،يأمل أن تجد
ال ّنصوص التي جمعها حظّها من التّوضيح و ال ّدراسة،
فذلــك منتهــى التّواضــع منــه ،ومنتهــى التّطــاول مــن
قبلنــا ،وقــد يشــفع لنــا جهدنــا املقـ ّـل يف كســب أجــر
ذكــر مــن كانــوا وراء متتّعنــا بالح ّريــة ،و العيــش الكريــم.

ولذلك ستكون ال ّنصوص املختارة استئناسا ال حرصا.
السالفة الذّكر،
وتبعا لرتتيب ذكر ال ّنامذج القيادية ّ
وبعيــدا عــن التّفصيــل يف التّعريــف بهــا ،فللمطّلــع عــى
صفحــات موســوعة شــهداء الثّــورة التّحريريــة الوقــوف
عىل حياتهم ،والكثري من أخبارهم التي ال يتّسع املجال
لرصدهــا ،إالّ مــن رضورة التّأكيــد عــى مخطّطاتهــم ،و
بطوالتهم ،وتضحياتهم التّي س ّجلتها املراجع التّاريخية،
الصــدد ،مــا حفظتــه الذّاكــرة الشّ ــعبية،
ويه ّمنــا يف هــذا ّ
ـص بال ّدراســة األغــاين
أخبــارا كانــت ،أم حكايــات ،ونخـ ّ
الثّوريــة ،يف مســتوى تشــكيلها املعجمــي.

ال ّتشكيل املعجمي يف األغنية األوراسية الثّورية

مـ ّـا ال يــدع مجــاال لالختــاف أنّــه لــو ســألنا أي متلـ ّـق
لألغنية الشّ عبية الثّورية عن لغتها:ألجاب بأنّها بسيطة
ويف متنــاول الجميع.فهــل هــي فعــا كذلــك؟
إ ّن املطّلع عىل معجم تلك األغاين ،و يف العمق
خاصــة
الــذي تهــدف إليــه ســيجد أنّهــا تحمــل دالالت
ّ
بحســب املوضــوع الــذي قيلــت فيــه ،وبحســب هــدف
ال ّرســالة املــراد تحقيقه.وهــو مــا ســتوضحه ال ّنــاذج
املختــارة اآلتيــة يف هــذه املداخلة.غــر أنّــه ال ب ـ ّد مــن
اإلشــارة إىل أ ّن مــا ســرد مــن ال ّنصــوص ،إنّ ــا حاولــت
ترتيبهــا يصــورة تقريبــة ،وفــق مــا تحملــه مــن دالالت تشــر
إىل مواكبتهــا ألحــداث الثّــورة الجزائريــة ،مبعنــى مراعــاة
الســياقات التّاريخيــة التــي وردت بخصوصهــا ،وليــس
ّ
وفــق مــا رصدتــه ال ّدراســة – املصــدر-
فهــذه ال ّنصــوص تذكّرنــا بشــعر الفاتحــن األولــن
لبــاد املغــرب ،كونهــا عبــارة عــن ومضــات ،فال ّزمــن زمــن
حــرب ينقصــه االســتقرار ،لذلــك كانــت بهــذا القــر،
كام أ ّن القصد منها كام سبقت اإلشارة إيصال رسائل
بعينها.وهــو مــا تثبتــه هــذه األبيــات ،فـ ّ
ـأول مــا يــوىص بــه
ال ّرجل حني يفرض عليه الجهاد ،و أ ّن نرص املجاهدين
معقــود باإلميــان بــه.
أ ّوال :مع الشّ هيد « ابن بولعيد»
«يا مصطفى بن بولعيد
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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حافظ عىل الدين
2
ربحو املجاهدين»
ـص عــى
وتأكيــدا لذلــك ،األبيــات املواليــة التــي تنـ ّ
تذكــر رفــاق الجبــل مــن الثّــوار بعضهــم بعضــا ،رســالة
«بــن بلّــة» تقــرن ال ّدفــاع عــن الوطــن بإعــاء كلمــة اللــه،
فال ّداللة ليست سطحية أبدا ملن يعتقد ذلك ،بل إ ّن
ثوار الجزائر مل يؤمنوا بحقيقة أ ّن الثورة هي معركة ض ّد
الكفر والطغيان ،بل أعظم من ذلك:إنّها الحفاظ عىل
الهويــة والتــي مــن ثوابتهــا ال ّدفــاع عــن اإلســام وإعــاء
كلمــة اللــه أكــر.
«يا ابن بولعيد راه يسأل عليك بن بلة
قال لك الجهاد عىل البالد
3
والجهاد يف سبيل الله»
أ ّما ال ّنص الثالث والذي تنقله ال ّرباعيتني التّالتني:
«لبياس ــه اتبات اتشايل
والجنود صفوف ،صفوف
يف كمش واحد شاوي
4
مصطفى بن بولـ ـ ـ ـ ــعيد»
•••
«أمص ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــفى بولعـ ـ ــيد
الشجاعة والقلب احدي ـ ـ ـ ـ ـ ــد
الكان ــو و الكرتوش اجدي ـ ــد
5
حك ـ ــموك الخباثة بالي ـ ـ ـ ــد «
إنّ ــا تصــف لنــا شــجاعة و بطولــة «بــن بولعيــد»
ـول
وكــا يبــدو مــن توظيــف لفظــة «لبياســة» أنّــه كان يتـ ّ
بنفســه املواجهــة ،ومل يكــن ليتوقّــف دوره يف إعطــاء
األوامــر فقــط ،إضافــة إىل قيادتــه وتنظيمــه للجيــش،
«فلقــد تــرأس فيــا يقــال لجنــة الثــورة والعمــل التــي
فجــر أعضاؤهــا الثــورة التحريريــة املجيــدة ،كــا تــرأس
اجتــاع توزيــع أفــواج طالئــع أول نوفمــر» 6.بــل تتاكّــد
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ا ةيساروألا ةينغألا يف ىلوألا ةيالولا تادايق نم جذامن

وبخاصــة (عنــاده) ا لــذي عــرف بــه،
الصفــات
ّ
هــذه ّ
فرغــم قلّــة مــن معــه (كمشــة) لك ّنــه كان (شــاوي) ال
يرتاجــع ،ولفظــة (شــاوي) إنّ ــا هــي داللــة عــى صفــة
عنــاده  -أي( -إرصاره) ،وليــس كــا تفهــم عــى أيامنــا
(الغلظــة مــع قلّــة الفهــم).وال تتوقـ ّـف هــذه األوصــاف
عنــد تواجــده يف املعركــة فحســب بــل تنســحب عــى
الصبور الجلد صاحب
السجن ،فهو ّ
شخصه وهو يف ّ
(القلــب حديــد) ،وكيــف ال يكــون كذلــك ،و هــو مــن
يواجه العد ّو بســاح (الكانو ،والكرتوش) ،غري أ ّن هذه
الشّ ــجاعة رسعــان مــا انكــرت حــن ألقــي القبــض عليــه
أو كــا تنــص عليــه العبــارة (حكمــوك الخباثــة بالييــد).
وبني التّفاؤل واالنكسار ترتجم األغنية املوالية شفرات
القلــوب املنكــرة يف قلــب قائــل واحــد ،وبعبــارة مل
ترتك للبساطة شيئا ،فغ ّنت شجنا يعبق روحانية تشع
بإميان مل يكن يساوم فيه من اختار الشهادة عىل هذه
األرض الطّاهرة.والبيتــان:
«زوج اعالمات اليل ترفعوا
يف جبل لوراس ثم اتحطو
آه يا قلبي واعالش اتخمم
7
خوك ابن بولعيد الله يرحم»
و إذ يــرد ذكــر الشّ ــهيد «بــن بولعيــد» يف البيــت
الثــاين ،فدال لــة ذ لــك أ ّن متح ّد ثــا آخــر ينقــل خــر
استشــهاده ،ثـ ّم يرتحـ ّم عليــه ،مــا يؤكّــد أ ّن املقصــود يف
البيــت األ ّول ب ـ «زوج عالمــات» ليــس «رايتــان» فهــذا
قد يكون املعنى املستبعد ،إنّ ا استخدمت اللفظة
رمــزا كمعنــى قر يــب لظــروف الحــرب فتكــون بذلــك
توريــة ،ملعنــى بعيــد مقصــود هــو «مناضــان» أحدهــا
«بــن بولعيــد» ،وقــد يكــون القائــل هــو أحــد االثنــن،
ملخاطبتــه ذاتــه ســائال نفســه ســؤال انكاريــا ،مــدركا أنّــه
الحــق أخــاه املناضــل «بــن بولعيــد» .وإذ أختلــف مــع
الباحــث «العــريب د ّحــو» صاحــب ال ّدراســة ،الــذي

يذهب إىل أ ّن «قرين بلقاسم» قد استشهد قبل «بن
كأن بــه أراد القــول أ ّن «قريــن بلقاســم» هــو
بولعيــد» ،و ّ
صاحــب األغنيــة ،فذلــك الســتناده عــى جمعــه لألخبار
التّاريخيــة ،يف حــن كانــت قــراءيت وفقــا لتعامــل ال ّنقــد
الحديــث مــع ال ّنــص الـ ّـرايث الــذي يســتند أساســا عــى
«املكونات الرتكيبية والتعاقبية ،مع مراعاة التشكالت
البالغيــة و اإلبالغيــة ،بلوغ ـاً للمعنــى ومــا وراء املعنــى
8
أيض ـاً ،ودون إهــال الســياقات التاريخيــة».

ثانيا:مع الشّ هيد «قرين بلقاسم»

بانتقالنا إىل الشخصية القيادية الثّانية «قرين بلقاسم»
تقول ال ّنصوص:
«قرين رزق العينني
هذا الرجل بيديه األثنني
طال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع لجبال
ينرص الدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن»

9

فاألبيات تشتمل عىل وصف ،ومدح ،وأنّه كسابقه
الصعــب (بيديــه) ،أي
قــد اختــار بنفســه هــذا ال ـ ّدرب ّ
حب الوطن ،و(ينرص ال ّدين) داللة
بنفسه ،داللة عىل ّ
رســخه االبــاء يف األبنــاء ،و
أخــرى عــى اإلميــان الــذي ّ
هــو أ ّن نــرة الوطــن مــن نــرة ال ّديــن.ويف موضــع آخــر
يضــاف إىل وصفــه بزرقــة العينــن ،طــول ال ّرقبــة ،وهــي
صفــة تحمــل األنفــة و الشّ ــموخ ،وأكــر مــن ذلــك مقدرتــه
الحربيــة ودهــاءه يف اإلطاحــة بــرؤوس األعــداء( ،رضب
رضبــة مــا بــن الجهتــن طيــح اليوطنــة ،زاد القبطــان).و
العبارة تحمل من الحقيقة قدر ما تحمل من املبالغة،
الحقيقــة أل ّن املجاهــد الشّ ــهيد عــرف عنــه مــا عــرف عــن
الصالبــة .واملبالغــة لبــثّ ال ـ ّروح
ســابقه مــن العنــاد و ّ
الوطنيــة والثّوريــة يف أوســاط املجاهديــن.
يا قري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يا زرق العني
يا رقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فيها شربين

يرضب رضبــه ما بني الجهتني
10
طيح اليوطنة زاد القبطان
وال ّرســالة اإلبالغيــة املواليــة تحمــل هــي األخــرى مــن
ال ـ ّدالالت عــر ألفاظهــا عــى أ ّن املجاهديــن مش ـ ّددي
الحراســة وبإمكانــه الخــروج ،كــا قــد تنــص عــى نصــب
كمــن للعــدو ملباغتتــه.
كل شجرة بالت ـ ـ ـ ـ ــراس
«يـ ــا جبل األوراس
11
اخرج يا قرين بلقاسم راحن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لباس»
وم ّرة أخرى تؤكّد األبيات ،شجاعة ال ّرجل ،و ذكاءه،
و دهــاءه ،لك ـ ّن الحــرب ســجال ،فقــد تع ـ ّرض للخديعــة
مــن قبــل (الطليــان) ،واللفظــة رغــم مــا يف معناهــا مــن
الق ـ ّوة تفــي إىل داللــة أخــرى أقــوى عنــد املوصــوف
«قرين بلقاسم»أ ّن الهزمية عنده مل تكن تقصريا ،وإنّ ا
هــي الحــرب :قـ ّوة ،و خــداع ،و حيلــة ،ودهــاء.
«سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي قريـ ـ ـ ــن ال مـ ـ ـ ــن يقـ ـ ـ ــدر
12
خدعاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو الس ـ ـ ـ ـ ــتي طالي ـ ـ ـ ـ ــان»
ومع أ ّن البيتني األخريين يحمالن خرب الوفاة الذي
ال ميكــن إالّ أن يكــون مفجعــا ،غــر أ ّن لغــة األغنيــة تجعــل
ـأس أهــل
منــه ألطــف مــن ريــح الج ّنــة،
ّ
خاصــة حــن يتـ ّ
ِ
الشّ ــهيد بقولــه تعــاىل:
ـن الذيــن قُ ِتلــوا يف
«والتحسـ ّ َ
ســبيل اللــه أمواتًــا بــل أحيــا ٌء عنــد ربّهــم يرزقــون ()169
فرحني مبا آتاهم الله من فضله ،ويســتبرشون باللذين
مل يلحقــوا بهــم مــن خلف ِه ـ ُم أالّ خـ ٌ
ـوف عليه ـ ْم وال هــم
13
يحزنــو َن(»)170
«يـ ــا سـ ــادات جاكمـ ــش خـ ــر الوف ـ ـ ـ ــاة
يس قريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن استشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
يرحـ ـ ـ ــم مليمـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ــي جاباتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو»14
إ ّن لفظــة (استشــهد) ،تعقبهــا عبــارة (اللــه يرحــم
كل ميــزان ،أل ّن مكانــة
امليمــة الــي جاباتــو) تكــر عــن ّ
الشــهيد يف اللغــة أكــر مــن أي لســان فصيــح ،فهــل مــن
جملة كرياال
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بالغــة بعــد هــذا الوضــوح والبســاطة يف لغــة األغنيــة
الثّوريــة.

«يا الحاج لخرض يا مول القشابية
إذا عينك يف الجهاد قدم للجمعية

ثالثا:املجاهد «العقيد الحاج لخرض»

يا الحاج لخرض رسح للجيش يهمل
17
القلوب هبلت من لعوام اليل طالوا

مثلــا م ـ ّر بنــا يف الشــخصيتني القياديتــن
الســابقتني ،تصــف األغنيــة الشّ ــعبية الثّور يــة أبطــال
ّ
الجزائــر ،فهــذا «الحــاج لخــر» وهــو املس ـ ّمى الحقــا
«العقيــد الحــاج لخــر» ،يح ـذّر عــر رســالة إعالميــة
مــن مــروره عــى املعــذر خوفــا عليــه مــن عســكر العــدو،
ث ـ ّم ال ّدعــاء لــه بال ّنــر ،فاملختلــف عــن الشــخصيتني
الســابقتني أ ّن البطــل هنــا ،اســم غــر حقيقــي ،ألنّــه
ّ
«عبيــدي مح ّمــد الطّاهــر» ،وهــو مــا ســيص ّعب عــى
املســتعمر القبــض عليــه.
الحـ ـ ــاج لخرض مول الشاش لصفر
ما تعقبش اليوم عىل املع ـ ــذر
اصبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح امرسكل بالعسكر
ها األوالد الله ينصـ ـ ـ ـ ـ ــر»

15

ومـ ّـا يبــدو أنّــه كان يالزمــه (لبــاس القشــابية) ،مــع
بخاصــة منهــم ،غــر
كل الجزائريــن ،والثّــوار
أنّهــا لبــاس ّ
ّ
أنّهــا قــد تكــون مقصــودة للــرورة الشــعرية ،حتّــى يقــع
ال ّنغــم يف نهايــة البيــت (القوميــة) ،واملعنــى اآلخــر
املرتبــط بالقضــاء عــى هــؤالء الخونــة إنّ ــا يتطلّــب
منــه كقا ئــد عقــد جمعيــة و تهيئــة الجيــش للقضــاء
ـكل لفظــة
غــى الخونــة بعــد معانــاة األعــوام الطّوال.فـ ّ
رسح للجيــش،
مــن األلفــاظ التّاليــة (الجهــاد ،الح ّريــةّ ،
تقل عن مثيلتها
القلوب هبلت ،لعوام اليل طالوا) ال ّ
ترجمــة للمعانــاة وطــول انتظــار ليــوم ال ّنــر األكــر.
«الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج لخـ ــر يـ ــا مـ ــول القشـ ــبية
16
إذاعينيكيفالحريةنحيالقومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية».
•••
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ا ةيساروألا ةينغألا يف ىلوألا ةيالولا تادايق نم جذامن

وتــأيت األبيــات املواليــة لتؤكّــد م ـ ّرة أخــرى تصميــم
العظامء من الثّوار عىل افتكاك االستقالل ،مستعينني
الســواء( :ه ـ ّز
باللــه عــى جهــاد العــدو والخونــة عــى ّ
ال ّرفــال ،يــرب ،الســاح راه امبيــي ،الفرانســيس بــريب
مروحــن ،و الخباثــة بــريب مذبوحــن).
«الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج لخــر هبــط للعــن يــرب
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز الرف ـ ـ ــال ب ـ ـ ــاش ي ـ ـ ــرب
18
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل للخبي ـ ــث واع ـ ــاش ته ـ ــرب»
•••
«الحـ ـ ـ ـ ــاج لخرض يف وستييل
والسـ ـ ـ ـ ـ ــالح راه مبييل
لفرانسيس بريب مروحني
و الخباثه ابريب مذبوحي ـ ـ ــن «

19

و أل ّن خامتــة مــن ظلــم ،أ ّن اللــه نــارصه ،م ـ ّرة أخــرى
تعلن األغنية الثّورية للشّ عب الجزائري ،وللعامل بأرسه
رضورة نــر الخــر عــى لســان الجيــش الــذي يرجــع لــه
الفضــل يف تحقيــق الحريّــة.
يا مول الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش لصفر
الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج لخرض
يبشـ ـ ـ ـ ـ ــر بالحري ـ ـ ـ ــة
س ـ ــرح للـ ـ ــجيش
20
يخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج لينا العسكر يعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل فنيا املنكر»
هكــذا تثبــت األغــاين األوراســية الثّوريــة أنّهــا مصــدر
مصا حــب للث ـ ّوار ،تبــثّ فيهــم الحــاس وتشــجعهم
عــى القتــال يف ســبيل اللــه والوطــن ،و تنقــل أخبارهــم
عــر الجزائــر الشّ اســعة.وهي ذاتهــا التــي تغ ّنــت بالثّــورة،
وللثّــورة ،و بالحريّــة ،التــي ألجلهــا ق ـ ّدم الكثــر أرواحهــم

رجــاال ،و نســاء ،فكا نــت مبثا بــة مشــاركة وجدانيــة،
يــوايس الشــعب الجزائــري بهــا بعضــه بعضــا ،وبغــض
ال ّنظــر عــن بســاطة لغتهــا ،وخل ّوهــا يف الغالــب مــن
الربيــق الف ّنــي لك ّنهــا اســتطاعت نقــل آالمهــم ،وآمالهــم.
وكأ ّن تاريــخ الشّ ــعوب التــي عانــت االضطهــاد يعيــد
نفســه ،فهــذا «انطــوان تشــيخوف» أحــد ر ّواد األدب
الـ ّرويس قــد نظــر بعــض ال ّنقــاد إىل كتاباتــه القصصيــة و

ـأي جديــد ،و أنّهــا نقلــت
املرسحيــة عــى أنّهــا مل تــأت بـ ّ
الواقــع كــا ميكــن أن يــراه أي شــخص بعيــد عــن اإلبــداع،
غري أ ّن نقادا منصفون حكموا عليها ضمن الواقع الذي
قيلــت فيــه واملواكــب للمعانــاة ،أنّهــا ح ّققــت منتهــى
اإلبداع وق ّمة األدبية.كذلّك ت ّم ال ّرواج لألغنية الشّ عبية
الثّوريــة لصدقهــا الف ّنــي ،وتعبريهــا عــن املبــادئ والقيــم
الجامعيــة.

الهوامش
1

مجدي مح ّمد شمس الدّين ،األغنية الشّ عبية بني الدّراسات

الشّ قية والغربية ،رشكة األمل للطباعة وال ّنرش ،القاهرة ،2008
ص 31

التّحريرية «األوراس منوذجا»(دراسة يف املضمون والتّشكيل
مــع مقارنــة مبثيالتهــا يف أقطــار عربيــة) ص120

 10املرجع نفسه ،ص .120

2

العــريب د ّحــو ،مفاهيــم ومنــاذج يف األغنيــة الشّ ــعبية عــن الثّــورة

3

املرجع نفسه ،ص 112

5

-املرجع نفسه ،ص 113

السابق ص .126
 15املرجع ّ

السابق ،ص112
املرجع ّ

 17نفسه ،ص 127

4
6
7
8

9

التّحريرية «األوراس منوذجا»(دراسة يف املضمون والتّشكيل
مــع مقارنــة مبثيالتهــا يف أقطــار عربيــة) ،ص 113

السابق ،ص 112
 ،املرجع ّ
نفسه ،ص 114-113

عبــد اللــه ،أبــو هيــف ،املنهجيــات الحديثــة يف نقــد ال ّنــص

الــرايث ،مجلّــة الــراث العــريب ،العــدد  ،112ســنة  ،2008ص
.300

العــريب د ّحــو ،مفاهيــم ومنــاذج يف األغنيــة الشّ ــعبية عــن الثّــورة

 11نفسه ،ص .120

السابق ،ص .120
 12املرجع ّ

 13سورة آل عمران ،اآليتان170-169 ،

 14العــريب د ّحــو ،مفاهيــم ومنــاذج يف األغنيــة الشّ ــعبية عــن الثّــورة
التّحريريــة ،ص .121

 16املرجع نفسه ،ص 127

السابق ،ص .126
 18املرجع ّ
 19نفسه ،ص 127
 20نفسه ،ص 127

جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧

347

هدى �شعراوي
رائدة النه�ضة الن�سائية يف العامل العربي
د .معراج أحمد معراج الندوي

األستاذ املساعد ،قسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة عالية – كولكاتا

كلــا نتحــدث النهضــة النســائية يف العــامل العــريب
ال ميكــن االســتغناء عــن ذكــر الرائــدة العظيمــة هــدى
شــعراوي .وهــي الزعيمــة املرصيــة التــي كافحــت طيلــة
حياتهــا ألجــل قضيــة املــرأة وتحريرهــا ورفــع مكانتهــا و
متكينهخــا مــن إدراك حقوقهــا الواجبــة ومســؤليتها
نحــو املجتمــع .هنــاك كثــرات مــن الرائــدات الــايت
شــاركن يف بعــث الوعــي والحريــة بــن أخواتهــا يف
العامل العريب ولكن الســيدة هدى شــعراوي أصبحت
خالــدة يف تاريخنــا املعــارص .بــدأت النهضــة النســائية
الحديثــة يف العــامل العــريب خطواتهــا األوىل يف
أواخرعهــد إســاعيل حيــث فتــح بــاب التعليــم أمــام
املــرأة املرصيــة فارتقــت املــرأة العربيــة يف صعودهــا
إىل طريــق التقــدم الحضــاري والتحــرر الفكــري .ولعــل
أول بــوادر إســهام املــرأة يف الحيــاة اليوميــة العامــة
كان يف مــر حينــا خرجــت مجموعــة مــن النســاء مــن
بيتوهــا وشــاركت مشــاركة فعالــة يف ثــورة عــام 1919م
لتعلــن تائيد هــا ملظا هــرات الســيدات املرص يــات.
كانت هذه املظاهرات للسيدات هي الرشارة األوىل
التــي لهبــت نــران الثــورة وأوصلتهــا يف كل ناحيــة مــن
أنحــاء البــاد العربيــة.
حياتهــا :ولــدت هــدى هانــم شــعراوي يف املينــا
عــام 1879م يف أرسة غنيــة ومثقفــة .وهــي ابنــة محمــد
ســلطان باشــا املجلــس النيــايب األول يف مــر يف
عهــد الخديــوي توفيــق .تلقــت تعليمهــا اإلبتــدايئ يف
348

علا ملاعلا يف ةيئاسنلا ةضهنلا ةدئار  يوارعش ىده

منزلها وتزوجت مبكرا يف سن الثالثة عرشة بإبن عمتها
عــي الشــعراوي الــذي يكربهــا مــا قــارب األربعــن عامــا.
كانــت يف التاســعة مــن عمرهــا عندمــا ختمــت القــرآن.
لكنهــا مل تســتطع ،كــا تقــول يف مذكراتهــا ،مــن قــراءة
أي كتاب غري القرآن .ثم تعلمت اللغة الرتكية وعملت
بدأب عىل تثقيف نفسها .فكانت تشرتي الكتب من
الباعــة املتجولــن خلســة ،ألن تعليــم املــرأة ومتتعهــا
بالثقافــة واملعرفــة كانــا مــن األمــور غــر املرغوبــة يف
األرس املحافظــة .لكنهــا مــع ذلــك تابعــت كفاحهــا مــن
أجــل التعلــم ومــن أجــل امتــاك املعرفــة .وقــد أضافــت
إىل امتالكهــا اللغــة الرتكيــة لغــة جديــدة هــي اللغــة
الفرنســية ،ثــم فيــا بعــد اللغــة اإلنجليزيــة .أثــرت بعــض
الحــوادث يف طفولتهــا يف ريعــان شــبابها عــى ذهنهــا
أثــرا عميقــا حيــث لعبــت هــذه الحــوادث دورا كبــرا يف
تكوين شخصيتها املتمردة فجلعت تؤمن بتحرير املرأة
اميانــا كامــا .شــعرت هــدى شــعراوي بــأن التقاليــد
القاســية ســلبت كل الحقوق عن املرأة .يف الواقع أن
هدى شعراوي مل ترض عن أوضاع املرأة يف املجتمع
العــريب التــي كانــت ســائدة يف أواخــر القــرن التاســع
عــر .ومل تســتطيع أن تحتمــل التمييــز الجنــي يف
املجتمع العريب الذكوري .وقد ذكرت عن بعض هذه
الحــوادث يف مذكراتهــا قائلــة «وأشــار الطبيــب الــذي
كان يعالــج أخــي بــأن يشــروا لــه مهــرا صغــرا «ســييس»
ليتعلــم ركــوب الخيــل .ومل يكــن أخــي إذ ذاك قــد جــاوز

السابعة من عمره ولكن الطبيب أكد أن رياضة الركوب
تقوي الجســم وتنشــط حركة األمعاء ويف نفس الوقت
ال تتطلــب جهــودا كبــرا .فطلبــت أنــا أيضــا أن يشــروا
يل مهــرا ألركــب مثــل أخــي .فحاولــوا اقناعــي بــأن ركــوب
الخيــل ال يليــق بالبنــات ولكنــي دحضــت زعمهــم بحجــة
دامغــة إذ رضبــت لهــم مثــا بجارتنــا ابنــة الضابــط ملعــي
بك التي تركب الخيل وتقود عربتها الصغرية بنفسها.
وملــا عجــزت والــديت عــن اقناعــي باملنطــق احتالــت
لذلــك بني»ســييس» والبيانــو وكانــت تعــرف ميــي
الشــديد للموســيقى فنجحت حيلتها وفضلت البيانو
عــى الحصــان قائلــة لنفــي البيانــو ثــم أمتتــع بركــوب
مهرأخــي كلــا أردت» 1.توفيــت الرئــدة العظيمــة يف
 12ديســمرب عــام 1947م ولكنهــا ال تــزال تلعــب ككــوب
المــع يف ســاء النهضــة النســائية يف العــامل العــريب.
ولها فضل كبري يف إعداد جيل من املرأة املثقفة يف
البلــدان العربيــة.
النهضــة النســائية يف العــامل العــريب :إن فجــر النهضة
النســائية طلعت يف العامل العريب إال يف أواخر القرن
املــايض عنــد مــا بــدأت املــرأة العربيــة دخلــت يف
مجال التعليم وأدركت بأن لها الحق أن تســاوي الرجل
يف كل مجــال مــن مجــات الحيــاة لــي تلعــب دورهــا
االجتامعيــة والثقافيــة والفكريــة .ولهــا الحــق أن تســلك
مــع الرجــال جنبــا إىل جنــب يف حياتهــا العامــة .وكــا
يقــول دكتــور ماهــر حســن فهمــي «ظهــرت بــوادر النهضــة
النســائية العربيــة أوال يف مجــال التعليــم حينــا دعــا
رفاعــة الطهطــاوي إىل تعليــم املــرأة ورفــع قاســم أمــن
لواءه يف مرص يدعو أبناء أمته إىل وجوب تعليم الفتاة
وتخفيف الحجاب أورفعة وتنظيم الزواج والطالق ومنح
املــرأة حقوقهــا االجتامعيــة وحريتهــا الطبيعيــة 2.قامــت
هدى شعراوي مع قاسم أمني بالدفاع عن قضية املرأة
املرصيــة خاصــة والرشقيــة عامــة بــكل جــراءة وأخــاص.
هــدى شــعراوي ومشــاركتها يف النشــاطات الوطنيــة:

بــرزت الســيدة هــدى ها نــم شــعراوي إىل امليــدان

بشــخصيتها القويــة وجعلــت تدعــو ســيدات النســاء
للمشــاركة يف النشــاطات الوطنيــة بقــدر مــا أمكــن لهــن
مــن إعــداد املظاهــرات واإلســعاف والتــرع باملــال.
وبــدأت العمــل يف انهــاض املــرأة املرصيــة والعربيــة
ومل تحجم عن بذل أي مجهود أو تضحية عىل تحقيق
هذه األهداف املنشودة .وكانت السيدة سيزا نرباوي
هانــم تعاونهــا كل املعانــاة يف القيــام بهــذه املهمــة
الجليلة .أصبحت هدى شعراوي اليد اليمنى لصفية
زغلول .وقد استجابت لدعوة املؤمترات السنوية يف
الــرق والغــرب .قامــت هــدى شــعرواوي مــع قاســم
أمــن بالدفــاع عــن قضــة املــرأة املرصيــة خاصــة واملــرأة
العربيــة عامــة بــكل جــراءة وإخــاص فاســتيقطت نخبــة
من السيدات املرصيات من سباتها العميق وأدركت
أن لها كيانا وشخصية من الواجب اإلعرتاف بها وتأمني
3
حقوقهــا بتــام الحريــة.
ولعــل أول بــوادر إســهام املــراة العربيــة يف الحيــاة
العامة كان يف مرصحينام خرجت مجموعة من النساء
مــن بيوتهــا وشــاركت يف ثــورة عــام 1919م لتعلــن
تأييدهــا ملظاهــرات الســيدات املرصيــات .وكذلــك
مل يكــن نصيــب املــرأة املرصيــة يف ثــورة عــام 1919م
أقــل مــن نصيــب الرجــال .ففــي يــوم  /9مــارس 1919م
خرجــت أول مظاهــر تعــر عــن احتجــاج شــعب مــر
ضــد االســتعامر الربيطــاين .وهــي املظاهــرة نظمهــا
طــاب مدرســة الحقــوق وانضــم إليهــا طــاب مــدارس
الطــب والتجــارة ودارالعلــوم والقضــاء الرشعــي .ثــم
انضمــت إليهــا نســاء مــر املتحمســات الغاضبــات
واملتعلــات يهتفــن ويرفعــن مبنادلهــن مشــجعات.
وكأن هي املظاهرة للسيدات هي الرشارة التي الهبت
نرياة الثورة وكأن هذه املشاركة للمرأة العربية أدت إىل
الحركــة النســائية يف مــر وفيــا بعــد يف كل البــاد
العربيــة 4.بــدأت النهضــة النســائية الحديثــة يف هــذه
الظــروف السياســية واالجتامعيــة الســائدة يف العــامل
العــريب كلــه .ويف ظــل هــذه النهضــة نشــطت الحركــة
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧

349

النســائية وتقدمــت نحــو األمــام حيــث ظهــرت يف تلــك
األيــام بعــض الكتــب عــن املــرأة والحركــة النســائية ثــم
بــدأت تتســع مــن مــر إىل البلــدان العربيــة األخــرى
حتــى دخلــت يف حقــول العلــم واالجتــاع والصحافــة.
هــدى شــعراوي وريادتهــا يف النهضة النســائية :ومن
أهــم خدماتهــا البــارزة إنشــاءها االتحــاد النســايئ عــام
1923م .واالتحــاد قــد لعــب دورا كبــرا لتحقيــق حقــوق
املرأة املرصية وكان من أهم أهداف هذا االتحاد حق
الرتشــيح والتصويــت للمــرأة املرصيــة وبنــاء املــدارس
واملعاهــد التعليميــة فبفضــل جهــود االتحــاد الدائبــة
أخــذت أبــواب التعليــم تفتــح شــيئا فشــيئا وجعلــت
الفتيــات املرصيــات يدخلــن يف املــدارس ويحصلــن
عــى العلــوم والفنــون املختلفــة ويف ذلــك الوقــت
برزت بضع فتيات ناجحات متفوقات يف ميادين الفن
املختلفــة كاملوســيقي والغنــاء والرســم والتمثيــل ثــم
شجع االتحاد تعليم البنات يف الخارج وأوفد يف سنة
1936م إىل بلجيــكا وتركيــا بعثــة مشــتملة عــى ســت
فتيات نصفهن إىل بلجيكا واآلخر إىل تركيا للتخصص
يف التدبــر املنــزيل وحصلــت الفتيــات الســت عــى
خــر النتا ئــج .ســافرت هــدى شــعراوي إىل جهــات
العــامل األربــع ،يف أعقــاب ذلــك املجــد الــذي حققتــه
لشــخصها وللمــرأة املرصيــة والعربيــة .وكانــت تهتــم يف
سفراتها يف أمرين ،طرح قضية املرأة يف بالدها ،إىل
جانب القضية الوطنية ،والتعلم مام كانت تتعرف إليه
مــن أمــور ذات صلــة بوضــع املــرأة يف البــاد األخــرى،
ومــن ثقافــات تلــك الشــعوب ومــن إنجازاتهــا.
هــدى شــعراوي وكفاحهــا ألجــل حقــوق املــرأة:

ومل تســاهم الســيدة هــدى شــعراوي يف النهضــة
النســوية فحســب بــل إنهــا أدت دورا فعــاال يف قضيــة
ا ســتقالل بالدهــا وكا نــت تنظــم مظا هــرة للســيدات
املرص يــات شــاركن حركــة االســتقالل .ففــي يــوم 9
مــارس 1919م خرجــت أول مظاهــرة تعــر عــن احتجــاج
الشــعب املــري ضــد االســتعامر الربيطــاين وكانــت
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علا ملاعلا يف ةيئاسنلا ةضهنلا ةدئار يوارعش ىده

هــدى شــعراوي تقــود النســاء بشــجاعة بطوليــة فقالــت
لقائــد الفرســان الــذي أمــر بــرد الثائريــن عــى أعقابهــم
بالرصــاص« :نحــن أمامكــم فارض بــوين كــا رضبتــم
«حميــدة» برصاصكــم الغــادر إننــا نريــد الحريــة لبالدنــا
ولــن نــرىض بكــم بالهــوان أيهــا الفرســان» فعجــب القائــد
بجرأتهــا وبالغتهــا يف اللغــة التــي خاطبتــه بهــا يف عــزة
وكربيــاء وملــا رآين املوكــب ميــوج بالهاتفــات الثائــرات
واألعــام املرصيــة فكــف عــن العــدوان 5 .وكان جــل
عنايتها عىل التعليم والحقوق االقتصادية والسياســية
والخدمــة االجتامعيــة ألنهــا كانــت تــرى أن التعليــم هــو
الوســيلة الوحيــدة إلنــارة الذهــن والوعــي واليقظــة وهــو
ســاح نخــوض بــه معركــة الحيــاة بينــا الحصــول عــى
الحقوق االقتصادية واسياسية يضمن للمرأة استقاللها
ويحطم عبدويتها وميكنها من مساعدة األرسة يف رفع
مكانتهــا االقتصاديــة ومــن إثبــات أنهــا ليســت مجــرة عالــة
عليهــا بــل إنهــا عضــو حيــوي لهــا.
هــدى شــعراوي وريادتهــا يف حركــة تحريــر املــرأة

العربيــة :بــدأت هــدى شــعراوي مســرتها الجديــدة
كرائدة حركة نهضة املرأة يف مرص ويف العامل العريب.
وكان مــن أوائــل نشــاطها يف عــام  1923تلبيــة الدعــوة
التــي وجهــت إليهــا لحضــور مؤمتــر االتحــاد النســايئ
العاملــي الــذي عقــد يف رومــا .لكــن شــعراوي مل تشــأ
أن تكــون هــي مــن متثــل لوحدهــا نســاء مــر يف ذلــك
املؤمتــر .إذ كانــت تريــد أن يكــون التمثيــل باســم نســاء
مــر ومبشــاركة شــخصيات نســائية أخــرى .وجهــت
هــدى شــعراوي رســالة إىل عــدد مــن الشــخصيات
النســائية دعتهــن فيهــا إىل اجتــاع لتأســيس االتحــاد
النســايئ ا ملــري .وعقــد االجتــاع وانتخــب وفــد
نســايئ مــري بقيادتهــا إىل ذلــك املؤمتــر .وصــار
االتحــاد املــري عضــوا ً يف االتحــاد العاملــي .وكان
ذلــك حدثـاً مهـاً يف تاريــخ الحركــة النســائية املرصيــة.
وهكــذا بــدأت شــعراوي يف نضالهــا الجديــد عــى رأس
حركة نسائية قوية من أجل انتزاع حقوق املرأة ،كمهمة

أوىل ،واملشــاركة يف الوقــت نفســه بقــوة يف الحركــة
الوطنيــة املرصيــة ،جنب ـاً إىل جنــب مــع الرجــل.
قامــت هــدى شــعراوي برئاســة الوفــود النســائية
يف املؤمتــرات العامليــة بعــد أن كانــت قــد انتخبــت
يف املؤمتــر العــارش لالتحــاد النســايئ العاملــي عضــوا ً
يف لجنته التنفيذية ممثلة للنساء يف الرشقني األدىن
واألقــى .وأهميــة مشــاركة املــرأة املرصيــة يف تلــك
املؤمتــرات إمنــا تكمــن يف أنهــا ســاهمت يف توضيــح
وتحديــد املهــات التــي تتصــل بنضــال املــرأة املرصيــة
مــن أجــل الوصــول إىل حقوقهــا .يضــاف إىل ذلــك أن
تلــك املشــاركة قــد وضعــت املــرأة املرصيــة ،والعربيــة
كذلك ،يف صلب النضال من أجل القضايا العاملية
الكربى ،ويف مقدمتها قضية الســلم العاملي ،إضافة
إىل مــا كانــت قــد بــدأت متارســه يف النضــال الوطنــي
مــن أجــل االســتقالل .قدمــت األديبــة املرصيــة أمينــة
الســعيد يف املقدمــة التــي وضعتهــا ملذكــرات هــدى
شــعراوي شــهادة مهمــة لهــذه الشــخصية التاريخيــة
تقــول فيهــا« :هــدى شــعراوي هــي بــا منــازع قائــدة
حركــة تحريــر املــرأة يف العــامل اإلســامي قاطبــة .ولقــد
قضــت مــا ال يقــل عــن خمســن عامـاً مــن حياتهــا وهــي
يف رصاع مرير من أجل رفع الظلم عن املرأة املســلمة
عمومـاً ،والعربيــة بوجــه الخصــوص وكانــت البادئــة برفــع
الحجاب ،واملناداة باملســاواة الكاملة بني الجنســن،
لتمكــن نصــف الشــعب العــريب مــن الخــروج عــن عزلتــه
االجتامعيــة واالنطــاق إىل عــامل البنــاء واإلنتــاج .لقــد
خاضــت هــدى شــعراوي مجــال السياســة الــذي مل
تكــن تجــرؤ عــى االقــراب منــه امــرأة قبلهــا 6.ومذكــرات
هــدى شــعراوي هــي مــن أجمــل كتــب الســرة .فهــي
تتميــز بالبســاطة ،وبالــرد غــر املمــل ألحــداث حياتهــا
وألحــداث الحقبــة التــي عاشــت فيهــا .وتضــم ،إىل
جا نــب ذ لــك ،مفا صــل أسا ســية مــن كفــاح ا ملــرأة
املرصيــة والعربيــة واإلســامية دفاعـاً عــن حقوقهــا وعــن
اإلنجــازت التــي متكنــت مــن تحقيقهــا.

هــدى شــعراوي ودورهــا يف املؤمتــر النســايئ:

انشــأت هدى شــعراوي االتحاد النســايئ عام 1923م.
ومل يكــن تأســيس االتحــاد النســايئ ا ملــري شــليا
عاديــا حيــث بــرزت فيــه املــرأة تطلــب حقوقهــا بــل كان
حدثــا مهــا يف تاريــخ مــر نفســها .طرحــت هــدى
شــعراوي ســؤاالً حقيقي ـاً مليئ ـاً باملــرارة يتعلــق بوضــع
املــرأة املرصيــة والعربيــة يف الوقــت الراهــن .إن الواقــع
الراهــن للمــرأة يتناقــض مــع كل ذلــك التاريــخ املجيــد
لحركــة تحريــر املــرأة ،الــذي كانــت قــد ســاهمت فيــه
هــدى شــعراوي وســيزا نــراوي وقبلهــا زينــب فــواز ،ثــم
مي زيادة ونظرية زين الدين وباحثة البادية ودرية شفيق
وســهري القلــاوي وأمينــة الســعيد وكثــرات غريهــن يف
مــر ويف العــامل العــريب .وبفضــل الجهــود املتواصلــة
لالتحاد النسايئ متكنت املرأة املرصية من أن تصبح
أكــر تقديــرا لقيمتهــا الذاتيــة مــن الناحيتــن اايجتامعيــة
واأةدبية وملدى حقوقها وواجباتها وملســؤوليتها حتى
بلغــت إىل املســتوى االجتامعــي مــا يســاوي مســتوى
ثقافــة املــرأة الغربيــة.
تقدمــت هــدى شــعراوي يف طــرح قضيــة املــرأة
يف مــر ويف العــامل العــريب ،كا نــت تذكّــر عــى
الــدوام بالــدور الريــادي لقاســم أمــن ،رائــد الدفــاع
عــن حقــوق املــرأة ،مــن دون أن تنــى دور الســيدات
اللــوايت ســبقنها يف حمــل رايــة الدفــاع عــن حقــوق
املــرأة .لكــن قاســم أمــن كان الرمــز األكــر الــذي كانــت
تتذكــره مــع زميالتهــا ،وكانــت تحتفــل يف مناســبات
عــدة بذكــراه إشــادة بــدوره الريــادي .واســتنادا ً إىل مــا
تك ـ ّون عنــد هــدى شــعراوي مــن تجــارب يف نضــاالت
املــرأة املرصيــة ،ومــن خــرات اكتســبتها يف ســفراتها
إىل الخــارج ومــن مشــاركتها يف املؤمتــرات النســائية
العامليــة ،توصلــت يف عــام  1944إىل اإلســهام مــع
زميــات لهــا يف العــامل العــريب إىل عقــد مؤمتــر االتحــاد
النســايئ العــريب الــذي حرضتــه مندوبــات مــن عــدد مــن
البلــدان العربيــة .وأحــدث انعقــاد املؤمتــر صــدى كبــرا ً
جملة كرياال
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عــى الصعيديــن العــريب والــدويل ،إىل الحــد الــذي
جعل زوجة الرئيس األمرييك روز فلت تربق إىل هدى
شــعراوي مهنئــة إياهــا بانعقــاد ذلــك املؤمتــر .والجديــر
بالذكــر ونحــن نتحــدث عــن دور هــدى شــعراوي وعــن
دور الحركــة النســائية املرصيــة خصوصـاً ،أن نشــر إىل
أن قضية التحرر من الحجاب كانت من أول اإلنجازات
التــي حققتهــا تلــك الحركــة منــذ البدايــات .ومعــروف أن
ســعد زغلــول هــو الــذي بــادر ،لــدى عودتــه مــن املنفــى
يف عــام  ،1920عندمــا اســتقبل املهنئــن ،إىل نــزع
النقــاب عــن وجــه هــدى شــعراوي .وصــار ذلــك التاريــخ
يؤرخ به كبداية يف نضال املرأة من أجل تحررها ،ليس
ألن الســفور كان هدف ـاً بذاتــه ،بــل ألنــه كان شــكالً مــن
أشكال التعبري عن معنى املساواة بني املرأة والرجل،
ومــؤرشا ً إىل بدايــات تحررهــا ،وإىل االنتقــال للعــب
دورهــا يف املجتمــع أســوة بالرجــل يف كل مياديــن
النشــاط الســيايس منــه واالجتامعــي والثقــايف وســوى
ذلــك مــن املياديــن.
وكان مــن أهــم مــا قامــت بــه هــدى شــعراوي يف
نضالهــا إلبــراز دور املــرأة يف الحيــاة االجتامعيــة هــو
إصدارها يف عام 1925م مجلة «املرصية» بالفرنسية
التــي ســلمت رئاســة تحريرهــا إىل ســيزا نــراوي ،تلميــذة
شــعراوي وصديقتهــا ومكملــة رســالتها بعــد وفاتهــا.
وقــد أتيــح يل أن أتعــرف إىل هــذه الســيدة املحرتمــة
يف أواســط ســتينات القرن املايض ،إذ كانت تشــارك
يف مؤمتــرات مجلــس الســلم العاملــي الــذي كنــت يف
ذلــك الوقــت أحــد املســؤولني يف هيئاتــه القياديــة.
واســتمرت العالقــة معهــا عــى امتــداد حياتهــا .وهــي
كانــت معروفــة بانتامئهــا منــذ وقــت مبكــر إىل الحركــة
اليســارية املرصيــة.
مجلــة «املرصيــة» ودورهــا العطــاء حقــوق املــرأة

العربيــة :لقــد كان ملجلــة «املرصيــة»دور كبــر يف مرص
ويف الخــارج .وهــي كانــت مجلــة شــهرية نســائية تهتــم
بالقضايا االجتامعية وبالفن .وهو التعريف الذي وضع
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علا ملاعلا يف ةيئاسنلا ةضهنلا ةدئار يوارعش ىده

للمجلــة تحــت عنوانهــا مبــارشة .وكانــت تضــم أعدادهــا
مقــاالت تتنــاول مجمــل القضايــا التــي تعالجهــا أية مجلة
مــن املجــات التــي كا نــت تصــدر يف مــر .وكان
مــن بــن تلــك القضايــا مــا يهــم قضيــة املــرأة ،حقوقهــا
ونشــاطاتها والبيانــات التــي كانــت تصــدر عــن الهيئــات
النســائية العامليــة ،وعــن االتحــاد النســايئ املــري،
وكذلــك بعــض خطــب هــدى شــعراوي .ويف عــام
1937م صــدرت املجلــة باللغــة العربيــة.
رحلــت هــدى شــعراوي يف عــام  .1947وتركــت
لألجيــال تاريخهــا وتراثهــا الغنــي ،الــذي يتمثــل بالنضــال
بــدون هــوادة دفاع ـاً عــن حقــوق املــرأة .كــا يتمثــل
باملواقــف الجريئــة التــي جــاءت يف محارضاتهــا ويف
مقاالتهــا ويف البيانــات التــي أصدرتهــا .وأقتطــف فيــا
يــي بعــض مــا جــاء يف تلــك املوا قــف يف بعــض
محارضاتهــا نقلتهــا مــن الجــزء الثــاين مــن الكتــاب املهــم
الــذي أصدرتــه الباحثــة الســورية جورجيــت عطيــة يف
جزأيــن تحــت عنــوان «هــدى شــعراوي ـ الزمــن والريــادة.
تقــول يف خطــاب لهــا نــر يف العــدد الخامــس عــر
مــن مجلــة «املرصيــة» يف عــام  :1926دخلــت املــرأة
املرصيــة الحيــاة العامــة مــن بــاب السياســة ،ألننــا يف
الوقــت الــذي كنــا نفكــر فيــه يف إصــاح حــال املــرأة
وتنويرهــا ،قامــت ثــورة  .1919وكان حت ـاً أن يقــف كل
مــري ومرصيــة يف صفــوف الثــوار حتــى تنــال بالدنــا
اســتقاللها وحريتهــا ،وتكــون صاحبــة الكلمــة األوىل
واألخــرة يف أمورهــا ومســتقبلها .وبعــد أن اســتقرت
األمــور بعــض الــيء يف عــام 1926م كان علينــا أن
نتجــه بالجهــد األكــر إىل املجــال االجتامعــي وأن نهتــم
بالقضايــا االجتامعيــة والنســائية باعتبــار أن املــرأة هــي
نصــف مجمــوع األمــة ،وكل مــا تحققــه ينعكــس عــى
7
الحيــاة العامــة ويدفــع إىل تطــور املجتمــع.
ملخــص البحــث :تأثــرت هــدى شــعراوي بأفــكار
الغربيــة كثــرا خاصــة يف قضيــة الحجــاب ألنهــا تعتــر
الحجــاب مانــع لتقــدم املــرأة االجتامعــي والثقــايف

واالقتصــادي ،كــا وجــدت يف أثنــاء قيامهــا يف الغــرب
أن املرأة يف بالد الغرب متحررة وتتمتع بكافة الحقوق
ورأت أن املــرأة الغربيــة تديــر املكاتــب وتعمــل كطبيــة
ومعلمة وتشارك يف املؤمترات وهي سافرات الوجه،
لذلــك تنصــح هــدى شــعراوي النســاء املرصيــات أن
يخرجــن ســافرات الوجــه يف البــاد يك يتمتعــن بتــام
الحريــة ويلعــن دورا إيجابيــا يف ســبيل قضيتهــن ويف
بنــاء املجتمــع املــري ولكــن مــن جهــة أخــرى يعتربهــا
بعــض الباحثــن واملحققــن أنهــا مل تكــن رائــدة النهضــة
النســائية يف مــر فقــط بــل يف جميــع العــامل العــريب
ولهــا أكــر الفضــل يف إعــداد جيــل جديــد مــن املــرأة

املرصيــة املثقفــة .يف تاريــخ النهضــة النســائية العربيــة
ال ميكن االســتغناء عن ذكر هذه الرائدة العظيمة .هي
شــخصية للســيدة هدى شــعراوي التي كافحت طوال
حياتهــا ألجــل تحريــر املــرأة وحــل قضاياهــا االجتامعيــة
والسياسية وبذلت كل ما يف وسعها يف سبيل حقوق
املــرأة ورفــع شــأنها واعطــاء حقهــا يف املجتمــع العــريب
الذكوري .قد شاركت كثريات من الرائدات يف بعث
الوعــي وتحريراملــرأة يف البلــدان العربيــة األخــرى ولكــن
الســيدة هــدي شــعراوي لهــا فضــل الريــادة يف هــذا
البــاب.

املصادر واملراجع
1
2

درية شفيق :املرأة املرصية ،ص138

د .ماهــر حســن فهمــي :حركــة البعــث يف الشــعر العــريب
الحد يــث ،ص 136

3

فرحانــة طيــب صديقــي :دور املــرأة يف إثــراء اللغــة العربيــة

4

درية شفيق :املرأة املرصية .ص 119

وآدابهــا ،ص 172

5

فرحانــة طيــب صديقــي :دور املــرأة يف إثــراء اللغــة العربيــة

6

ابراهيم عبده ودرية شــفيق :تطور النهضة النســائية يف مرص،

7

السيدة وداد سكاكيني والسيدة متارض توفيق :نساء شهريات

وآدابهــا ،ص 176

ص 111

مــن الــرق والغــرب ،ص 40
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فل�سفة هرياقليط�س يف الرواية الأردنية

ليلة ع�سل عن الرجل الذي انتهت حياته قبل �أن ميوت �أمنوذج ًا
عواد أحمد قاسم الدندن

دكتوراه لغة عربية ،باحث يف جامعة الريموك
awwad1984@gmail.com

امللخص
يهــدف هــذا البحــث إىل اكتنــاه الفكــر الهرياقليطــي يف روايــة ليلــة عســل ،وذلــك مــن خــال الشــذرات التــي تركهــا
هرياقليطــس يف كتابــه عــن الطبيعــة ،وقــد عمــد الباحــث إىل الغــوص يف أعــاق النــص والوقــوف عــى املرجعيــة
التــي اتّــكأ عليهــا يف صياغــة هــذا العمــل ،ليصــل إىل نتيجــة مفادهــا تجــذر األثــر اليونــاين يف األدب العاملــي ،إذ
حظيــت الروايــة نطاق ـاً واســعاً مــن هــذا األثــر ،وقــد جــاءت روايــة ليلــة عســل للكاتــب األردين مؤنــس الــرزاز أمنوذج ـاً
تطبيقي ـاً لهــذا الفكــر.
الكلامت املفتاحية :ليلة عسل ،مؤنس الرزاز ،هرياقليطس

مقدّ مة

تطــورت األمنــاط الروائيــة يف العــر الحديــث ،ومل
تعــد تنحــر باألمنــاط النمطيــة والتقليديــة التــي ك ّبلتهــا
لفرتات سابقة ،وأصبح الكتّاب يف بحبوحة من أمرهم،
ـاليب خفيــة وطُرحــت أســاليب أخــرى
فطُرقــت أسـ
ٌ
وذلــك كلّــه بفعــل التطــور الــذي تعيشــه البرشيــة يف
مناحي الحياة كافة السيام التكنولوجيا ،ويف األردن مل
تنعــزل الكتابــة الروائيــة عــن هــذا التطــور ،بــل لبّــت هــذه
الدعــوة مــن خــال كتّابهــا ،إذ اســتطاعوا تطويــع الكتابــة
الروائيــة ملتطلباتــه ،فظهــرت األمنــاط الروائيــة الجديــدة
متأثرة بروح العرص وفلسفته ،ومن هنا فقد تناول هذا
البحث رواية ليلة عسل للكاتب األردين مؤنس الرزاز،
إذ تعد هذه الرواية أمنوذجا ألثر الفكر الهرياقليطي يف
الرواية األردنية ،أ ّما الكاتب مؤنس الرزاز ،فال شــك أنّه
مــن الكتّــاب األردنيــن الذيــن تركــوا بصــات يف مســرة
الكتابــة الروائيــة األردنيــة ،فهــو مــن أبــرز الكتّــاب يف فــرة
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درألا ةياورلا يف سطيلقاريه ةفسلف

الثامنينــات وحتّــى نهايــة القــرن املــايض ،وقــد حظيــت
كتاباتــه باالهتاممــات النقديــة والدراســات األكادمييــة
والتقاريــر الصحفيــة واملحافــل والنــدوات الثقافيــة،
ومــن هــذه االهتاممــات نذكــر عــى ســبيل االستشــهاد:
•دراســة عبداللــه رضــوان بعنــوان :أســئلة الروايــة
األردنيــة دراســة يف أدب مؤنــس الــرزاز 1991
•دراســة نــوال مســاعدة :البنــاء الفنــي يف روايــات
مؤنــس الــرزاز (رســالة ماجســتري) 1998
•دراســة قتيبة الحباشــنة :الغائب املحيك ،دراســة
يف أدب مؤنس الرزاز الســيايس 2008
إضافــة لعديــد الدراســات التــي تناولــت عم ـاً أو
أكــر مــن أعــال مؤنــس الــرزاز ،والتــي يصعــب ذكرهــا
يف هــذا اإلطــار.
أ ّمــا فيــا يتعلــق بروايــة ليلــة عســل؛ فقــد تناولهــا
إبراهيــم خليــل بالــدرس النقــدي ،وقــد جــاءت بعنــوان

(ليلــة عســل آخــر روايــات مؤنــس الــرزاز) وهــي دراســة
مفارقــة للدرا ســة الحاليــة مــن حيــثُ املنهجيــة
واألســلوب ،ولهــذا فقــد جــاءت الدراســة الحاليــة وفــق
متطلباتهــا إىل عناويــن فرعيــة هــي:
•عصور الفلسفة والفلسفة اليونانية
•هرياقليطس وفلسفته
•أثــر هرياقليطــس يف روايــة ليلــة عســل مــن خــال
فلســفته التغــر والثبــات (الســيالن الدائــم)

أوالً :عصور الفلسفة والفلسفة اليونانية

إ ّن تحديــد البدايــة األوىل لعــر الفلســفة كافــة
أم ـ ٌر ليــس يســرا ً ،وقــد اختلــف املؤرخــون يف تحديــد
نشــأتها ،غــر أنّهــم وضعــوا زمن ـاً يــكاد ينحــر بخمســة
وعرشيــن قرن ـاً ،م ـ ّرت فيــه الفلســفة مبراحــل نجملهــا
()1
بالتــايل:
 -1املرحلــة القدميــة والتــي متثلهــا الفلســفة اليونانيــة
والتــي تنقســم إىل عرصيــن هــا:
•العــر الهللينــي :وهــو اليونــاين الخالــص وفيــه
املرحلــة الطبيعيــة ،واملرحلــة اإلنســانية ،ومرحلــة
األنســاق الفكريــة املتكاملــة.
•العــر الهللينســتي :وهــو العــر الــذي امتزجــت
فيه األفكار اليونانية باألفكار القادمة من حضارات
ا لــرق القد يــم وفيــه مرحلتــان هــا :املرحلــة
الهللينســتية ،واملرحلــة الهللينســتية والرومانيــة.
 -2مرحلة العصور الوسطى (املسيحية واإلسالمية)،
وقــد اهت ـ ّم فالســفتها بالتوفيــق بــن الفلســفة
والديــن.
 -3مرحلــة العــر الحديــث ،وقــد اهت ـ ّم فالســفتها
مبشــكلة املعرفــة.
 -4املرحلة املعارصة بتياراتها املختلفة.

ثانياً :هرياقليطس وفلسفته

تشــر الدراســات أ ّن هرياقليطــس «ولــد يف مدينــة
أفيســوس بأيونيــا مــن أعــال آســيا الصغــرى حــوايل عــام

( 535أو  540ق.م) عرفــت هــذه املدينــة باشــتغالها
بالتجارة وزادت شهرتها بعد قضاء الفرس عىل ملطية
حــوايل ( 494ق.م)»( ،)2ومــا يعــرف عنــه أيض ـاً أنّــه
ينحــدر مــن أرسة ملكيــة ذات حســب ونســب ،وكان ذو
نظــرة ونزعــة عاليــة (ارســتقراطية) يعتــد بنفســه ويشــعر
بالعظمــة والكربيــاء ،وحتّــى وصــل بــه األمــر إىل الغلــو
واإلرساف ،وقــد كان يعــد نفســه مــن طينــة غــر طينــة
البرش» ( ،)3إضافة إىل أنّه انتقد من سبقوه (أكسانوفان
وفيثاغــورس) ،ونظــر إىل هومــروس إنّــه يجــب أن يطــرد
ويجلــد بالســياط ويخــرج مــن ســجل الشــعراء ،ومــا
يذكــر عنــه أنّــه انتقــد دميقراطيــة أفســيوس حيــثُ يقــول:
«يجــب أن يحــارب النــاس مــن أجــل قانونهــم ،وأن
يدافعــوا عــن أســوار مدينتهــم» ( ،)4أ ّمــا أثــاره األدبيــة فلــم
تذكــر املدونــات التاريخيــة والدراســات األدبيــة ســوى
كتــاب واحــد بعنــوان (حــول الــكل ،يف الطبيعــة) وقــد
ُوصــف عــى أثــره بالغامــض أو امللغــز ،ويــردون ســبب
هــذه التســمية إىل طبيعــة العــر الــذي كان يعيشــه
هرياقليطس ،إذ إنّه كان عرص حروب وثورات مستمرة،
بهــذا يحتــل هرياقليطــس ( )heraclitusمكانــة بــن
الفالســفة اليونــان القدمــاء ،وقــد عـ ّده بعــض املؤرخــن
أحــد الطبيعيــن األوائــل ومل يقتــر تأثــره عــى اتجــاه
احــد فقــط؛ بــل أثــر يف كل املذاهــب ســوا ٌء أكانــت
مادية أو مثالية أو إلحادية أو دينية ،أ ّما فلسفته فيمكن
()5
أن نوجزهــا بالنقــاط التاليــة:
 -1التغري املستمر والصريورة (السيالن الدائم)
 -2رصاع األضداد وائتالفها
 -3النار كمقوم مادي لألشياء
 -4النفس اإلنسانية
 -5النزعة الدينية واألخالقية
 -6اللوغس
 -7املعرفة
ومــا يهمنــا يف هــذا البحــث هــو فلســفة التغــر
املســتمر والصــرورة (الســيالن الدائــم) ،حيــث تجلّــت
جملة كرياال
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مالمــح هــذه الفلســفة يف روايــة ليلــة عســل مــن خــال
شخصية جامل بيك التي سيأيت الحديث فيها الحقاً،
ولكن قبل ذلك نشري إىل فلسفة التغري املستمر التي
تبناهــا هرياقليطــس.
قــال ســقراط عــن مؤ لــف هرياقليطــس (يف
الطبيعــة) إن مــا فهمــه منــه رائــع ومــا مل يفهمــه منــه
أيض ـاً رائــع باملثــل» ( ،)6إ ّن هــذه املقولــة ال شــك أنّهــا
تفســر لفلســفة هرياقليطس وأســلوبه الذي جعل منه
فيلســوفاً غامضـاً أو ملغــزا ً كــا وصفــه الفالســفة بعــده،
ولعـ ّـل مــن الخســارة التــي طالــت الكتــب الفلســفية
اليونانيــة فقــدان كتــاب هرياقليطــس يف الطبيعــة
الــذي مل يبــق منــه ســوى شــذرات ال تتجــاوز ()130
شــذرة ،تعــد هــذه الشــذرات ضــوءا ً أنــارت فلســفة
هرياقليطــس وحياتــه رغــم غموضهــا وإبهامهــا ،ولعـ ّـل
فلسفة هرياقليطس يف التغري املستمر والصريورة إمنا
عرفــت مــن خــال تلــك الشــذرات ،فهــو يقــول:
«ال ميكنك أن تنزل مرتني يف النهر نفسه أل ّن
مياهها جديدة تغمرك باستمرار»
«تتجدد الشمس كل يوم»
«األشــياء البــاردة تصــر حــارة ،والحــارة تصــر
بــاردة ،ويجــف الرطــب ويصبــح الجــاف رطب ـاً»
«إننــا ننــزل وال ننــزل النهــر الواحــد ،إننــا نكــون
()7
وال نكــون»
لعـ ّـل هــذه الشــذرات التــي وصلــت إلينــا مــن كتاب
هرياقليطــس (يف الطبيعــة) كانــت إذعان ـاًُ منــه لرســم
فلســفته يف التغــر املســتمر وعــدم الجمــود ،فــا
يعــرف عــن هــذه الفلســفة أنّهــا ِ
ســمت الوجــود يف هــذا
العــامل الطبيعــي.

ثالثاً :مالمح فلسفة التغري والثبات (السيالن الدائم)
لهرياقليطس يف رواية ليلة عسل

صــدرت روايــة ليلــة عســل للكاتــب األردين مؤنــس
الــرزاز( )8عــام  2000وقــد جــاءت يف إحــدى وســبعني
صفحــة مــن القطــع املتوســطة ،وقــد متيــزت هــذه
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الروايــة عــن غريهــا مــن روايــات الكاتــب يف جوانــب
متعــددة ،لعـ ّـل مــن أبرزهــا التكثيــف واختصــار الــرد
«فقــد ركّــب املؤلــف روايتــه هــذه مــن عنــارص ينتظمهــا
الرتكيــز والتكثيــف يف الحــدث واألشــخاص والحبكــة
وا ملــكان والزمــان واللغــة مضيف ـاً عليهــا الكثــر مــن
الدعابــة والفكاهــة ،مــع الكثــر مــن مظاهــر التحليــل
الســيكولوجي للشــخوص»( ،)9وتعــد هــذه الروايــة آخــر
مــا كتــب الــرزاز مــن أعــال روائيــة.
تــدور أحــداث الروايــة حــول شــخصية جــال بيــك
رجــل األعــال املحــرم الــذي تــراوده ظنــون داخليــة
وأفــكار وأحاســيس أنّــه أصبــح مثــل زائــدة دوديــة ال تصلــح
ليشء سوى االستئصال ،فحياته مستقرة دون مشاكل
سواء يف الجانب االجتامعي أو االقتصادي أو الفكري
حتّــى ،فهــو يســكن يف بيـ ٍ
ـت فخــم يف عـ ّـان الغربيــة،
وميتلــك رشكــة كبــرة قــى نحــو ربــع قــرن يف تنميــة
مداخيلهــا وفروعهــا حتّــى أصبحــت راســخة كالطــود،
فسـلّم ابنــه إدارتهــا أ ّمــا ابنتــه فقــد تزوجــت واســتقرت مــع
زوجهــا ،وأ ّمــا زوجتــه فهــي مشــغولة بأعاملهــا فهــي عضــو
هيئــة إداريــة يف جمعيتــن ورئيســة جمعيــة ثالثــة ،وال
تعــود إىل البيــت إال بعــد انقضــاء النهــار ،لتجلــس أمــام
التلفــاز لســاعات قليلــة ث ـ ّم تخلــد للنــوم.
هــذه هــي حيــاة جــال بيــك مــع أرستــه ،وهــذا مــا
جعلــه يشــعر بأنّــه قريــب األجــل أو أنّــه زائــدة دوديــة يف
البيــت تنتظــر اســتئصالها ،عندهــا قـ ّرر أن يتخلــص مــن
هــذا الروتــن الحيــايت وهــذا االســتقرار ألنّــه رأى يف
االســتقرار مــوت وإمنــا الحيــاة بالتغــر املســتمر ،فوجــد
أ ّن الــزواج خــر عــاج لهــذا املــرض – تجــاوزا ً قلــت
املــرض -ورىس األمــر عــى الرا ابنــت الجــران ،فتزوجهــا
رسا ً وقــى شــهر العســل يف باريــس بحجــة أنّــه ذاهــب
ّ
يف رحلة عالجية ،ولكن تدور األحداث برسعة ورسعان
مــا يعــودان إىل عـ ّـان وينفصــان ج ـ ّراء رســائل حــب
وجدهــا جــال بيــك مــع الرا كانــت قــد احتفظــت بهــا
مــن ابــن الجــران ،إضافــة للحــدث األقــوى الــذي ســاهم

بشكلٍ كبري يف تعجيل الطالق وهو شعور جامل بيك
بالخــذالن والخســارة جـ ّراء الليلــة التــي قضاهــا مــع بائعــة
الهــوى يف أحــد مقاهــي باريــس وعــدم مقدرتــه عــى
اجتــذاب الرا ،يقــول الــراوي« :عبثـاً يحــاول جــال بيــك
اجتــذاب الفتــاة وحملهــا عــى االهتــام بــه ،واإلقبــال
عليه إقباالً كذلك الذي يتمناه ،ليثبت لنفسه أنّه يبدأ
حيــاة جديــدة .وعندمــا مل يســتطع برغــم كل األســاليب
التــي توســل بهــا مبــا يف ذلــك البــكاء واالنكبــاب عــى
ـرا ً ،ولكــن رعــب
قدميهــا بالقبــات ،حــاول اغتصابهــا قـ ْ
املفاجــأة أغــدق عليهــا ق ـ ّوة جبــارة فبــدت مثــل حصــن
منيع تتهاوى إزاءه قوة جامل بيك الذي يحس بشعور
الفــارس املتعــد املتغــرس حيــثُ يهزمــه طفــل صغــر،
وينتــر عليــه مــن الجولــة األوىل» (.)10
القصة
قصة جامل بيك باختصار ،وهي
ّ
هذه هي ّ
«فالقصة هنا تقوم عىل وحدة الحدث،
الرئيسة للرواية
ّ
وإن بــدا للقــارئ أنّــه حــدثٌ ممتــد بتعــدد املراحــل ،فــا
جــرى فيهــا مرتبــط بتلــك الليلــة التــي أخفــق فيهــا جــال
بقصــة جديــدة
بيــك يف فتــح صفحــة جديــدة ،أو البــدء ّ
تنضاف إىل سريته األوىل» (.)11
تظهــر أثــر الفلســفة الهرياقليطيــة يف روايــة ليلــة
عســل مــن خــال شــخصية جــال بيــك ،الــذي حــاول
أن يغــر مجــرى حياتــه والخــروج مــن دائــرة الثبــات إىل
دليل عىل ذلك
ولعل زواجه من الرا ٌ
ّ
التغري واالستمرار،
التغري ،وهو ما يصب يف روح الفلسفة الهرياقليطية،
فقــد ل ّقــب هرياقليطــس بفيلســوف التغــر ،ولعـ ّـل مــا
()12
يؤكــد ذلــك مــا ورد يف شــذراته إذ يقــول:
«السكون من التغري»
«الحــرب عامــة لــكل يشء ،وأ ّن التنــازع عــدل،
وأ ّن جميــع األشــياء تكــون وتفســد بالتنــازع»
«األشياء تجد راحتها يف التغري»
«كل يشء يتغري وال يشء يدوم عىل الثبات»
إ ّن مــا أورد نــاه آنفــا مــن شــذرات يؤكّــد حقيقــة
الفلســفة عنــد هرياقليطــس ،ويعــزز أثــر تلــك الفلســفة

يف روايــة ليلــة عســل ،وتعــد شــخصية جــال بيــك التــي
تتداخــل مــع الــراوي كيل العلــم أمنوذجــا جلي ـاً لتلــك
الفلســفة التــي أثّــرت يف مســار الروايــة وحركتهــا.
تقــوم فكــرة الفلســفة عنــد هرياقليطــس – وأقصــد
هنــا التغــر والصــرورة – عــى اإلميــان بــأ ّن الثبــات موت
وأ ّن التغــر هــو جوهــر الحيــاة ،ولعـ ّـل مــا قــام بــه جــال
بيــك مــن تغــر يف حياتــه عــى املســتوى األرسي –
الــزواج مــن الرا -جعلــت منــه شــخصاً تــدب فيــه الحيــاة
مــن جديــد ،وهــو جوهــر الفلســفة عنــد هرياقليطــس
«فطبيعــة األشــياء متغــرة بــرأي هرياقليطــس ،وجوهــر
الحيــاة ناش ـطٌ ،والكــون صــرورة والعــامل مجموعــة مــن
األشــياء الداخلــة يف دوامــة الوجــود ،هكــذا كان يفهــم
العــامل ،كل مــا يتحــرك يعيــش وكل مــا يعيــش يتحــرك،
فالســكون والراحــة هــا مــن صفــات األمــوات» ( .)13ال
شــك أ ّن مــا ق ّدمــه الــرزاز يف هــذه الروايــة يعــد طرح ـاً
جديــدا ً وفلســفة ذات تشــكيل خــاص ،تنــم عــن ثقافــة
واســعة ومرجعيــة معرفيــة يف تاريــخ األمــم والحضــارات.
أرشت يف موضــع ســابق مــن هــذا البحــث أ ّن
الفلسفة الهرياقليطية تقوم عىل مبدأ التغري والصريورة،
وقــد مثّلــت شــخصية جــال بيــك محــورا ً وأساس ـاً يف
وحري بنا اآلن الولوج
تدعيم هذه الفلسفة يف الرواية،
ٌ
إىل أعــاق الفلســفة الهرياقليطيــة لنبــن أثــرا ً آخــرا ً مــن
أثــار تلــك الفلســفة يف الروايــة ،فحقيقــة الفلســفة عنــد
هرياقليطــس تقــوم عــى تعــارص الوجــود والالوجــود،
ومعنــى ذلــك «أ ّن الوجــود والالوجــود حقيقيــان عــى
الســواء ،فهــا صادقــان ومتمثــان فالصــرورة هــي ذاتيــة
ّ
الوجــود والالوجــود فالصــرورة ليــس لهــا إال شــكالن هــا
قيــام األشــياء وانقضاؤهــا ،بدايتهــا ونهايتهــا ،انبعاثهــا
وانحاللهــا» ( .)14ومعنــى ذلــك أ ّن التغــر والصــرورة ال
ينفــي الســكون (الثبــات) بشــكلٍ مطلــقٍ  ،وإمنــا ينفيــه
بشكلٍ نسبي وغري مطلق ،وهذا ما حدث مع شخصية
جامل بيك يف الرواية ،فرغم ما قام به من تغري إال أنّه مل
يدم إال لفرتات ليعود إىل السكون م ّرة أخرى ،فقد نفى
جملة كرياال
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التغــر الثبــات يف حيــاة جــال بيــك بنســب ٍة مــا ومــن ثــم
عاد السكون إليه «وروحية املذهب الهرياقليطي تقول
إ ّن الحركــة والســكون ،مــن حيــثُ هــا ضــدان ،يفــرض
الواحــد منهــا اآلخر(إنهــا ضــدان) وهــا مثــل كل
املتعارضات ،يلغي الواحد منهام اآلخر بشــكلٍ نســبي
فقــط وغــر مطلــق ،إذا كان يشء مــا يرتــاح وهــو يتغــر
ينتج من ذلك أنّه يتغري يف السكون ،وإذا كانت الحركة
تلغــي الســكون بشــكل مطلــق عل ـاً أ ّن هــذا الســكون
نســبي ،فــإ ّن األشــياء تصبــح غــر ثابتــة أبــدا ً ،وبالتــايل فــر
محــددة إطالق ـاً ،ونحــن ال نســتطيع معرفتهــا وال حتّــى
الحديــث عنهــا» ( ،)15مــن هنــا مل تعــدم شــخصية جــال
بيــك الســكون املطلــق وال التغــر املطلــق ،وإمنــا حــر
التغري يف السكون يف الشخصية الواحدة ،فقد بدأت
شخصية جامل بيك ساكنة تشعر بامللل وقرب األجل
شذرات هرياقليطس

()17

فســعى إىل التغــر والصــرورة ولكنهــا مل تــدم إال لفــرة
قصــرة ،ليعــود الســكون مـ ّرة أخــرى ،ولهــذا فقــد قامــت
الرواية عىل سلسلة من املفارقات «فقد بحث جامل
بيــك عــن طفلــة صغــرة بــا مـ ٍ
ـاض ليكتشــف أ ّن ماضيهــا
حافل مبا ال يحفل به ماض امرأة يف الثالثني ،ويذهب
قصــة جديــدة يف حياتــه ،وإذا بــه يعــود
إىل باريــس لبــدء ّ
قصتــه قــد انتهــت وعــى هــذا فــإ ّن
منهــا واثق ـاً مــن أ ّن ّ
اتجــاه الحــدث يف الروايــة يســر حتـاً نحــو نهايــة حــادة.
نهايــة مأســاوية ،تعيــد البطــل إىل املرجــع الــذي انطلــق
منــه إىل درجــة الصفــر» (.)16
لعلنــا نســتطيع أن نوفــق بــن مــا جــاء مــن شــذرات
تعكــس فلســفة هرياقليطــس يف مــن الروايــة مــن خــال
ـرد وحديــث الشــخصية (جــال بيــك)
رصــد حركــة الـ ّ
والــراوي ومنهــا:

السد وحديث الشخصية يف الرواية
حركة ّ

هل أرادت األقدار أن تقتص منه حني جعلت حياته مستقرة وادعة؟
•األشياء تجد راحتها يف التغري
ولكن ،كيف تتواطأ األقدار عليه إذا كانت وف ّرت له حياة مستقرة؟،
•تجد النفوس لذتها يف أن تصري رطبة
•إنــك لــن تســتطيع أن تكشــف حــدود النفــس إذن أيــن املشــكلة بــل قــل مــا هــي املشــكلة؟ انطلــق صــوت خفــي
حتّى لو سلكت إىل ذلك كل سبيل ،وهكذا مــن أعامقــه وقــال :هــذي هــي املشــكلة بالضبــط ،إنــك تعيــش حيــاة
مســتقرة بــا مشــاكل .مــن ذا الــذي زعــم أ ّن الحيــاة املســتقرة حيــاة
يكــون عمــق معناهــا
•كل يشء يتغري وال يشء يدوم عىل الثبات مرغــوب فيهــا؟ الحيــاة املســتقرة يــا عزيــزي ،حيــاة رتيبــة ،مملــة ،ولهــا
نكهــة الروتــن» (.)18
•الضد هو الخري لنا
•سعادة األنفس يف أن تصبح رطبة
ال فائــدة ترجــى مــن الشــعور برثــاء ال ّنفــس ال ،أنــا رجــل مل يعــرف
االستســام أبــدا ً يف معــارك حياتــه ،ومل استســلم للقنــوط ،ومل
استســلم...لكن معــارك حياتــك انتهــت يــا أســتاذ جــال .اســتقرار
حياتك تجل من تجليات الرتابة ،والرتابة هي الضجر يف حالة انتظار
حاملــة الخــواء ،والخــواء حافلــة متــي يف اتجــاه واحــد فقــط ،نحــو
محطــة واحــدة فقــط :إنّهــا املحطــة األخــرة» (.)19
قصــة حيــاة جديــدة ،ومــا الغريــب العجيــب يف
نعــم .ال بـ ّد أن افتتــح ّ
ذلك؟ أال يفلس األثرياء ،فيعمدون إىل إعادة إمرباطورية ثانية عىل
أنقاض األوىل؟ ال لن أموت عىل فرايش كام ميوت البعري ،مث ّة حيز
القصــة األوىل التــي
وقصــة أخــرى تــي
ّ
طويــل عريــض لبدايــة جديــدة ّ
()20
انتهــت قبــل أن ينتهــي عمــري .لــن أتقاعــد. »....
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بهــذا تتضــح املالمــح الهرياقليطيــة يف الروا يــة
وتتجــى يف شــخصية جــال بيــك النمــوذج البــري،
الــذي ســعى جاهــدا ً إىل تغيــر حياتــه والخــروج مــن
دائــرة الســكون إىل التحــول والصــرورة ،غــر أ ّن هــذا
التغــر مل يعــدم الســكون يف نفــس جــال بيــك ،فقــد
بقــي الســكون مرافقـاً لــه وحــارضا ً يف نفســه وهــو يعيــش
التغــر والصــرورة ،فبعــد أن قــى رحلــة شــهر العســل
يف باريس ،والتي عاش فيها مرحلة من التغري ومفارقة
الروتــن يعــود م ـ ّرة أخــرى إىل بيتــه ،وهنــا يقــول الــراوي
ليبــن عــودة الســكون إىل جــال بيــك :نظــر إىل زوجتــه
نظر ًة حزينة مل تخل من داللة رثاء للنفس :لقد انتهت
قصــة حياتــه قبــل أن تنتهــي حياتــه .مل يفلــح يف الــروع
ّ
قصــة جديــدة يســتمتع بهــا فــا تنتهــي فصولهــا
بصياغــة ّ
وأحداثهــا إال عندمــا تنتهــي حياتــه ويهبــط يف لحــده.
وهــذه زوجتــه نضبــت .فقــدت القــدرة عــى تجديــد
حياتــه .إنّهــا أشــبه مــا تكــون بأختــه .هــا هــي تجلــس
وتطالــع مكتفيــة بنفســها .تســكن إىل نفســها ،متهدلــة
الروح ،مهلهلة الصدر ،وبطنها الرخوية أعظم من كرشه
الصغــر الــذي ال يــكاد يُــرى» (.)21
وقصــة الروايــة – ليلــة
قصــة جــال بيــك ّ
نعــم .هــذه ّ
عســل -فقــد اتّصفــت هــذه الروايــة بصفـ ٍ
ـات جعلــت
منهــا مغايــرة لنتــاج الكاتــب ،وقــد أرشت إىل ذلــك
ســابقاً ،لكــن مــا يحتضنــه ال ّنــص يبقــى خفي ـاً ،وال شــك
أنّــه يتجــدد بتجــدد القـ ّراء وأحســب هنــا أ ّن هــذه القــراءة
الجديــدة قــد وقفــت إىل مكنــون خفــي متثّــل يف أثــر
الفلســفة اليونانيــة القدميــة (فلســفة هرياقليطــس)
التغــر والصــرورة ،وقــد حاولــت بيــان هــذه الفلســفة
مــن خــال الربــط واملقارنــة بــن مــا خلّفتــه شــذرات
ـرد ورســم
هرياقليطــس و بــن مــا تبعتــه حركــة ا لـ ّ
الشــخصية الســيام شــخصية جــال بيــك بطــل الروايــة
وراويهــا يف أغلــب الصفحــات ،ولهــذا فقــد تــرك الفكــر
الهرياقليطــي أثــرا ً يف الروايــة مــن جانبــن:
 -1الفكــر الهرياقليطــي الظاهــر (فلســفة التغــر

والثبــات) :وقــد متثّــل يف ســعي جــال بيــك يف تغيــر
حياتــه بالــزواج مــن الرا بنــت الجــران.
 -2الفكــر الهرياقليطــس الباطــن :وهــو أن التغــر
والصــرورة ال يعــدم الثبــات وينفيــه مطلقــا ،وإمنــا جوهــر
التغــر والصــرورة يف أن يُغيــب الســكون وال ينتفــي،
ولهذا تتضح مقولة« :النهر مختلف كل مرة ،ألنّه يتلقى
مياهـاً جديــدة باســتمرار وال ميكــن الدخــول إليــه مرتــن،
ولكــن هــذا ال يســتتبع أبــدا ً أ ّن النهــر الــذي زلنــا فيــه للمــرة
الثانية ليس النهر الذي ك ّنا فيه يف املرة األوىل بشكلٍ
مطلق ،فمجراه وضفافه هي نفســها ،وبكالم آخر ،فإ ّن
شــيئاً مــا يبقــى تقريب ـاً مــا كان عليــه وليــس آخــرا ً ،مــادام
موجــودا ً ،وبفضــل ذلــك ميكــن تعريفــه» (.)22
تتجىل حقيقة هذه املقولة يف أ ّن شخصية البطل
(جــال بيــك) الــذي حــاول أن يغــر يف مجــرى حياتــه
املســتقرة ،ليتخللهــا بعــض الشــوائب واملشــاكل حــن
رأى أ ّن حيــاة االســتقرار مــوت وســكون ،وإمنــا الحيــاة
بالتجــدد والصــرورة ،ولكــن رغــم مــا قــام بــه جــال بيــك
– وأقصــد هنــا الــزواج مــن الرا -غــر أنّــه عــاد م ـ ّرة أخــرى
إىل النقطة التي بدأ منها ليستسلم يف النهاية لحياته
األوىل ســاعياً فيــا بعــد إىل الخــوض يف تجربــة أخــرى
قــد ال تكــون زواجيــة ويكــون الهــدف منهــا فقــط الســعي
إىل دب الحيــاة يف روحــه مــن جديــد والتّخلــص مــن
روتينيــة الحيــاة التــي يعيشــها ،وهنــا تكمــن حقيقــة النهــر
الــذي ســينزل إليــه جــال بيــك ،فالنهــر هــو جــال بيــك
واملياه التي تجري فيه هي تجارب الشخصية وسعيها
قصــة أخــرى تشــغلها ولــو بعــض
املتواصــل يف أيجــاد ّ
الوقت ،فقد مثّلت األفكار التي كانت تراوده أمنوذجاً
جليـاً لحركــة امليــاه يف النهــر فهــا هــو يقــول يف حديــث
نفسه« :هذه ليست نهاية العامل والحياة ،بوسعك إن
تزجي ضجرك بلعب طاولة الزهر مع ثلّة من معارفك.
وبوســعك إن شــئت أن تختــار هوايــة مــن شــأنها تبديــد
ضجــر انتظــار املــوت كأن تســافر وتــروح عــن نفســك
بــن الحــن واآلخــر ،وإذا أردت القيــام مبــروع جديــد،
جملة كرياال
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فــا بــأس مــن البحــث عــن هوايــة جديــدة تشــغلك،
جمــع الطوابــع مثـاً .زيــارة األماكــن األثريــة ،التقــاط صــور
فوتوغرافيــة فنيــة» (.)23
بهــذا تتضــح فلســفة هرياقليطــس يف الروا يــة،
فاألضــداد تتطابــق إىل حـ ٍـد مــا عنــد هرياقليطــس ،فــا
هو بينهام ليس مجرد وحدة ،بل هو أيضاً متاهي ،هو
يعرب عن هذه الفكرة بصورة محيط الدائرة التي تتطابق
أي نقطــة منهــا» (.)24
بدايتهــا ونهايتهــا يف ّ

خامتة

لقــد انفــردت روايــة ليلــة عســل عــن غريهــا مــن روايــات
السد،
مؤنس الرزاز يف جوانب منها التكثيف واختصار ّ
إضافــة مللمــح هــام قامــت عليــه الدراســة الحاليــة وهــو
اســتحضار الفلســفة اليونانيــة القدميــة ممثلـ ًة بفلســفة

هرياقليطــس فيلســوف التغــر والصــرورة ،وقــد متثّــل
ذلــك برســم شــخصية رجــل خمســيني أراد أن يواجــه
املــوت املبكــر باصطنــاع حــوادث جديــدة يف حياتــه
يتخلــص فيهــا مــن شــعوره املزعــج بأنّــه أصبــح كالعجــزة
املكومــن عــى األرائــك ينتظــرون موتهــم الطبيعــي،
القصــة-
قصــة جديــدة بالــزواج مــن الرا لعلّهــا-
ّ
فخــاض ّ
تعيــده إىل شــبابه ،ولكــن هيهــات هيهــات ،فقــد عــاد
جــال بيــك إىل نقطــة الصفــر التــي بــدأ منهــا بعــد أن
كانــت تجربتــه الزواجيــة فاشــلة ،وهنــا تظهــر املالمــح
واألثــار الفلســفية الهرياقليطيــة يف حيــاة جــال بيــك
يف ســعيه الــدؤوب إىل الخــوض يف قصــص جديــدة
تخلّصــه مــن هــذا املــرض الروتينــي الــذي يخيــم عــى
حياتــه ،ويجعــل منــه إنســاناً ميت ـاً
وقصــة رجــل انتهــت
ّ
حياتــه قبــل أن ميــوت.
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ثنائية احلياة واملوت يف �شعر حممد القي�سي
أ .الدكتور محمود درابسة
قسم اللغة العربية ،جامعة الريموك

ثنائية الحياة واملوت يف شعر محمد القييس

لقــد شــغلت قضيــة الحيــاة واملــوت تفكــر اإلنســان
منــذ بــدء الخليقــة حتــى اليــوم ،فقــد كانــت موضــوع
القلــق والتوتــر والتفكــر عنــد األخويــن هابيــل وقابيــل
عندمــا قتــل أحدهــا اآلخــر وقــف أول مــرة عنــد مشــكلة
املــوت .كــا مل يتوقــف بنــي البــر عنــد حــدود مشــكلة
الحياة واملوت بل تعدت بذلك السؤال حول ما بعد
املــوت ،وبالتــايل أصبــح هــذا املشــكل املقلــق موضــع
التفكــر والتأمــل ليــس عنــد الفالســفة فقــط بــل تجــاوز
ذلــك إىل كل الديانــات الســاوية وغــر الســاوية،
ويــرى أحمــد محمــد عبــد الخالــق أن “الوعــي باملــوت لــه
تاريخ طويل يسبق محاولة سقراط تهدئة ثورة أصدقائه
الســم .وقــد عرفــت ملحمــة
وتالميــذه قبــل أن يتجــرع ُّ
“جلجا مــش” للســومريني عــام  3000ق.م .والتــي
يحتمل أن يرجع أصلها إىل ما قبل هذا التاريخ .وتعرب
هــذه امللحمــة عــن كل مــن الرغبــة العميقــة يف النــر
عىل املوت والشك يف أن السحر أو املكر أو الفضيلة
()1
أو القــوة ميكــن أن تحقــق هــذا الهــدف”
لقــد تعرضــت كل الديا نــات الســاوية وغــر
الســاوية منــذ أ مــد بعيــد إىل مو ضــوع الحيــاة
واملــوت ،ولعــل الديــن بشــكل عــام هــو املجــال الرحــب
لالستكشــاف ،فهــو الــذي يجيــب بشــكل أو بآخــر عــن
طبيعــة الحيــاة الدنيــا ومــآل اإلنســان بعــد رحيلــه مــن
هذه الدنيا ملواجهة حقيقة املوت .ولذا فإن العالقة
بــن الديــن واملــوت ذات جــذور عميقــة –كــا يــرى
املــؤرخ العاملــي أرنولــد توينبــي -حيــث أن املعتقــدات
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الدينيــة لــدى قدمــاء املرصيــن مــن الفراعنــة مــا يوضــح
حقيقــة قلــق اإلنســان مــن املــوت ،وفكــرة الحيــاة بعــد
الرحيل ،وقد كانت تشكل هذه املسألة جوهر الديانة
الفرعونيــة ،ولهــذا بقيــت مقابرهــم وأهراماتهــم شــاهدة
للعيــان عــى امتــداد القــرون عــى مــدى ســيطرة فكــرة
()2
الحيــاة واملــوت عــى حياتهــم.
وقــد ســيطرت األســاطري والقصــص يف الــراث
اإلنســاين التــي تعايــن مســألة الحيــاة واملــوت عــى
عقــل اإلنســان ،ولعــل الفكــر الوجــودي قــد عايــن هــذه
املســألة التــي أقلقــت اإلنســان منــذ أقــدم العصــور إىل
اليــوم ،حيــث يــرى جــون ماكــوري يف كتابــه الوجوديــة
بــأن “األســاطري التــي تتحــدث عــن العــامل اآلخــر والحيــاة
األخــرى لهــا بدورهــا أهميــة وجوديــة خاصــة .فقــد نظــرت
األنرثوبولوجيــا الحديثــة إىل الوعــي باملــوت عــى أنــه
العنــر األســايس الــذي يتألــف منــه وجــود اإلنســان.
وعــى أنهــه ســمة مــن الســات الرئيســية التــي يتميــز بهــا
عــن الحيــوان ،فأنــت عندمــا تعــي املــوت فإنــك عندئــذ
تعي الحياة يف مواجهة نهاية ،واألساطري التي تتحدث
عــن العــامل اآلخــر ليســت تأمــات بدائيــة حــول نهايــة
العــامل ،لكنهــا باألحــرى محــاوالت للعثــور عــى إطــار
مــن املعنــى ميكــن أن يكــون فيــه مــكان للوجــود البــري
الزائــل الفــاين ،فالحيــاة األخــرى تعــر عــن مــدى فهــم
اإلنســان لوجــوده بوصفــه “وجــودا ً” يتجــه نحــو نهايــة “إن
شئنا استخدام عبارة هيدجر ،ولقد أدى تطبيق مناهج
التفســر الوجــودي عــى األســاطري إىل فــض مغاليــق
مناطــق شاســعة عــى املعنــى وكشــف التعقــد الــذي

يتســم بــه فهــم اإلنســان األول لذاتــه حتــى برغــم أن هــذا
الفهــم مل يكــن قــد وصــل إىل مســتوى الوعــي الواضــح
()3
وكان ال يــزال محتجب ـاً بالرمــوز”
فالحيــاة واملــوت إذن هــي الشــاغل لبنــي البــر،
وتشــكل هــذه املســألة جوهــر وجود هــم ،ومركز يــة
تفكريهــم ،ولعــل مــا يقلــق اإلنســان هــو اآلمــال املعلقــة
عــى هــذه الحيــاة مــن حيــث أســلوب العيــش والتعليــم
وبنــاء األرسة ،وتكويــن املســتقبل املريــح لــه وألرستــه،
فضـاً عــن الهمــوم الواســعة املرتبطــة باملــكان والزمــان
الــذي يعيــش فيــه ليصــل إىل مســتوى الهــم الوطنــي
ومــدى التطلعــات التــي يســعى إىل تحقيقهــا اإلنســان
لــه وألرستــه الحيــاة وألمتــه بشــكل عــام.
ولذا فاملوت نهاية قد يســعى إليها اإلنســان طلباً
للحياة األخرى حســب معتقده ،فاملســلم يســعى إىل
الحيــاة كــا يســعى إىل املــوت مــن خــال الشــهادة يف
سبيل وطنه وأمته ودينه ،إمياناً قاطعاً منه بأن الشهادة
هــي الطريــق نحــو الحيــاة الفضــى التــي وعــد اللــه بهــا
املســلمني .فالجنة هي األمل والرجاء واملســعى التي
يســعى إليهــا اإلنســان املســلم املؤمــن باللــه وبرســوله
إميانـاً حقيقيـاً.
ولذلك فاملوت يف الدين اإلسالمي “ليس ذلك
املجهــول الــذي يبــث الخــوف والرهبــة يف النفــوس،
ولكنــه قضــاء اللــه وحكمتــه يف أن يعيــش اإلنســان عمــرا ً
زائـاً يف الدنيــا ،ثــم يعيــش عمــرا ً خالــدا ً يف اآلخــرة ،قــال
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والفنانــن فقــد بقــي للحيــاة واملــوت معنــى آخر لديهم،
فاملوت هو مقلق يدعو أحياناً للخوف واإلحباط واألمل
وبخاصة عند املبدعني الذين يرون يف الحياة واملوت
موضوع ـاً آخــر خــارج إطــار الرؤيــة الدينيــة اإلســامية.
فاملــوت أصبــح عنــد كثــر مــن املبدعــن الذيــن رثــوا
أنفســهم وهــم عــى قيــد الحيــاة مــن أمثــال بــر بــن أيب
خــازم ،ومالــك بــن الريــب ،وكذلــك بعــض الشــعراء
والروائيني الذين انتحروا رفضاً للحياة ومتابعتها ،حيث
رأوا باملــوت خالص ـاً وراحــة لهــم ،فهــل املــوت أصبــح
العبقريــة امللهمــة للمبدعــن ،كــا هــو حــال الفالســفة
واملفكريــن.
إن ا ملــوت أصبــح يعنــي الحر يــة عنــد كثــر مــن
املبد عــن ،خروج ـاً عــن متا عــب الحيــاة وضغوطهــا
النفســية والجســدية ،ومــا تســببه بالتــايل مــن قلــق حــول
مصــر اإلنســان ونهايتــه .ولعــل هــذه الرؤيــة أقــرب إىل
رؤيــة الفالســفة والوجوديــن الذيــن آمنــوا بــأن املــوت
يعني الحرية ،والقدرة عىل اتخاذ القرار ،وهذا ما مييز
اإلنســان عــن غــره مــن املخلوقــات(.)5
ولــذا فقــد شــكلت الحيــاة واملــوت قلق ـاً واضح ـاً
ومركز ي ـاً يف وجــدان وتفكــر املبد عــن مــن شــعراء
وكتــاب وروائيــن وفنا نــن عــر العصــور ،بــل كا نــت
هاجس اإلنسان ومدعاة قلقه وتوتره أيضاً ،يقول أحمد
محمــد عبــد الخالــق يف كتابــه قلــق املــوت“ :الحــب
والكــره عاطفتــان أساســيتان متقابلتــان لــدى اإلنســان،
لهــا مــكان بــارز يف نفســه ومكانــه ،فهنالــك يف الحيــاة
التــي نعيشــها جوانــب نحبهــا ونكلــف بهــا موضوعــات
وأشــياء وأزمنــة وأمكنــة وأفــكار وأنــاس .ومــن ناحيــة أخــرى
هنــاك نــواح مزعجــة نكرههــا ويشــتد مقتنــا لهــا :الفشــل
واإلخفــاق ،التعاســة والشــقاء ،الحاجــة والعــوز ،الجهــل
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واملــرض ،وغــر ذلــك الكثــر .ونالحــظ بوجــه عــام أن كــره
معظــم النــاس –خاصــة غــر املحصنــن بالديــن -لهــذه
الجوانــب مجتمعــة ،ال يعــد لــه كرههــم للمــوت ونفورهــم
منــه ومقتهــم لــه ،فليــس أكــر مــن املــوت لديهــم موطنـاً
للكــره.
القلق والسكينة حالتان أساسيتان متقابلتان لدى
اإلنســان يف كل زمــان ومــكان ،تعرضــان لــه وتتناوبــان
معظــم ســني حيا تــه .فهنا لــك أحــوال تتميــز بالقلــق
واالنقبــاض والضيــق ،وغــر ذ لــك مــن االنفعــاالت
اإلنســانية الســلبية ،كــا أن هنــاك حــاالت تتســم
بالســكينة والهــدوء والرضــا وراحــة البــال والطأمنينــة
واالســرخاء .ولها تــن الحالتــن (القلــق والســكينة)
مثريات مختلفة وعديدة منها :الصحة والعمل واملال
واملســتقبل واألبنــاء ،ولهــذه املثــرات خــواص فريــدة،
فقــد ينتــج عــن كل منهــا دون اســتثناء يف ظــروف معينــة
بطبيعــة الحــال حالــة قلــق ،أو حالــة ســكينة .وليــس مــن
املتوقع إال يف حاالت نادرة جدا ً أن يندرج املوت يف
طائفة املثريات التي تنجم عنها حالة الســكينة ،بل إن
األكــر توقع ـاً أن ينتمــي إىل فئــة املثــرات التــي ترتتــب
()6
عليهــا حالــة القلــق ،فليــس كاملــوت ســبب للقلــق”
ويف ضوء هذا التمهيد عن ثنائية الحياة واملوت،
وما ينتج عنها من تصورات لدى القدماء واملعارصين
أو الفالســفة والديانــات الســاوية وغــر الســاوية،
فســتبقى هــذه املســألة مقلقــة لإلنســان ،وال يجــد
مــا يطمــن قلبــه إال مــا يطرحــه القــرآن الكريــم حــول مــآل
اإلنســان والحيــاة األخــرى املرتبطــة بالبعــث والنشــور
وهــذا مــا يطمــن اإلنســان املســلم املؤمــن باللــه واليــوم
اآلخــر.
وقــد شــكلت هــذه اإلشــكالية هاجسـاً أساســياً يف
حيــاة الشــاعر املعــارص محمــد القيــي( ،)7نظــرا ً لرهافــة
حســه ،وقلقــه املنبعــث مــن التحديــات القاســية التــي
عاناهــا مــن جــراء احتــال وطنــه ،وتــرد أهلــه ،وتنقلــه
من مكان إىل آخر عرب أقطار العامل املختلفة ما جعل
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مــن قضيــة الحيــاة واملــوت هاجس ـاً وقلق ـاً ال يفــارق
املشــاعر ،مــا جعلــه يجســد هــذه املعانــاة ،وهــذا
القلــق أمــام رهبــة املــوت وقســوة الحيــاة مــن خــال
لوحاتــه الشــعرية ،فكانــت لــه رؤيتــه لإلنســان واملــكان
والزمــان يف إطــار ثنائيــة الحيــاة واملــوت التــي شــكلت
جوهــر أعاملــه الشــعرية.
ولهــذا فســوف تعايــن هــذه الدراســة ثنائيــة الحيــاة
واملــوت يف شــعر محمــد القيــي مــن خــال املحــاور
اآلتيــة:
اإلنسان ورؤيته للحياة واملوت.
املكان :جدلية الحياة واملوت.
الزمان :جدلية الحياة واملوت.
اإلنسان ورؤيته للحياة واملوت
جســدت حيــاة محمــد القيــي تضار يــس
لقــد ّ
الحيــاة بــكل ألوانهــا الزاهيــة واملعتمــة ،ففيهــا األيــام
املرشقة بني أهله وأرسته ،ولكنها أيام قليلة إزاء الشطر
الكبــر مــن عمــره الــذي قضــاه غريب ـاً ومــردا َ وحزين ـاً
تطــارده أحــام العــودة لوطنــه فلســطني املــكان والزمــان
واإلنســان .فقــد أمــى القيــي حيــاة قلقــة وحزينــة
يلفهــا الســواد واألمل والحــرة .حيــث جســد املــوت
الصــورة املاثلــة يف حيــاة الشــاعر ،وقــد حــاول إبعــاد
هــذه الصــورة ولكــن دون جــدوى ،فقــد بقيــت مالزمــة
لــه ،بحيــث أصبــح مشــهد املــوت بــكل تفاصيلــه يشــكل
سرية حياة الشاعر( .)8يقول القييس يف سريته “املوقد
واللهــب حيــايت يف القصيــدة”“ :إن الحــزن يف شــعري
نتــاج حيــاة ،امتــدت مــن املخيــم حتــى وعــي املخيــم،
فالوقــت العــريب الــرديء هــو ليــس حــزن ذات منكــرة
بقــدر مــا هــو تطلــع هــذه الــذات لتهيــج اآلخــر يف محاولة
لتجاوز الحالة ،وهو ليس حزناً قامتاً وعدمياً ألنه مرتبط
ارتباطـاً جدليـاً بجزئيــات الحيــاة ...الشــعر والفــن عمومـاً
()9
هــو فعــل احتجــاج ضــد الواقــع”
ولذلــك فقــد بقــي الشــاعر يعــر عــن هواجســه
وخوفــه مــن املجهــول ،ومــن املــوت والغيــاب مــن خــال

الكلمة املتدفقة املعربة عن الحالة النفسية للشاعر،
حيــث يقــول القيــي“ :كثــرا ً مــا انتابنــي الخــوف مــن
الصمــت ،بعــد صــدور مجموعتــي األوىل “رأيــه يف
الريــح” أحسســت أين لــن أكــون قــادرا ً عــى الكتابــة مــن
جديد ،وأين يف طريقي إىل صمت طويل ويتم خاص.
وحزنــت لذلــك كــا لــو أين إىل عزلــة أمــي ومغيــب
مبكــر ،ذلــك أن الصمــت ال يــرادف الغيــاب حســب
إنــه يعنــي فقــدان املعنــى كــا يعنــي هشاشــة الخيــوط
التــي تشــدين إىل الحيــاة ،وســتكون أيامــي فقــرة بــا
()10
شــعر أو كتابــة”
ويعــر الشــاعر عــن حالــة املجهــول والخــوف مــن
املــوت يف موضــع آخــر مــن كتابــه املوقــد واللهــب
بقوله“ :ببســاطة نكتب الشــعر ألن شــيئاً ما ســيحدث،
وألننــا يف الدرجــة األوىل خائفــون مــن الحيــاة ،مــن
()11
األشــياء ،وأننــا نلجــأ للكتابــة رمبــا لقتــل هــذا الخــوف”
كــا يقــول كذلــك“ :إن قصيــديت األخــرة هــي قــري،
مــويت الــذي ســيكون صاخبـاً وبســيطاً يف آنٍ  ،لرمبــا يف
مــكان غريــب ،وبــا مثــوى معــروف ،إذ ذاك أمنــح حيــاة
أخــرى وأهــزأ مــن جديــد باملــوت”(.)12
وقــد عــر الشــاعر عــن تفاصيــل حيا تــه ،وخبا يــا
نفســه ،مــن خــال قصيــدة “الليــل والقنديــل املطفــأ”،
التــي تجســد حا لــة الحــزن ،والحرمــان ،واإلحبــاط،
والغربــة ،والظلمــة ،فهــذا كلــه شــكل مصــدر الحــزن
وهاجــس املــوت ،ورسعــة الغيــاب يف املجهــول عنــد
()13
الشــاعر .يقــول:
الليل وقندييل امل ُطفأْ
ُ

معت يف بيدر إحسايس األشجا ْن
َج
ْ

وإنثالت يف روحي شالَّل عذاب وهوا ْن
ْ

وأنا والقلب و ُهديب امل ُبتَ ْل

نجرتُّ الحزن ونقتات الحرما ْن

نركض خلف ال ُحلم الهارب ِم ّنا
الغيب
ال ُحلم النائم يف إيوان
ْ

ما زلنا نحل ُم أ ْن نلقاه

يف درب ال ُعمر ولو َم َّر ْة

فيفض سناه
يك ميأل دنياي
ُ
فلقد أعيانا عب ُء الصخر ْة

رسب يف أعامق ُمنانا الحرس ْة
عب ٌء يُ
ُ
بالس ِ
القلب
هد طيور
يرمي ُّ
ْ

ونظل نطارد يف الوهم خياال
ُ

ِ
رب
غابات املوتْ
ونجوس التيه ونع ُ
ُ
القنديل بال زيت
ُ
ويظل
ًّ

والليل املطبق
ُ
وأنا
أشال ٌء ضائعة تتمزق

تُضنينا األشواق فال نشكو
الشمس
ومنوت إذا ع َّرتنا
ْ

أو سربت منا األغوار

ننش ُد يف ظل دروب الغربة والرتحال

الليل
ْ
ورصي ُر الريح الضائعِ يف جوف

نهرا ً
يغسل فينا األحزان
ُ
ـباح
ننشــد شمسـاً تدحــو عــن درب العــودة أشـ َ
الظلم ْة
ننش ُد نجم ْة

كبت يف قلبي األحزا ْن
َس ْ

القلب
تهدي خطوات
ْ

املطبق والجدرا ْن
والصمت
ُ
ُ

تغرب ،صفراء اللو ْن
ونجوم شاحبة
ُ

وبقايا أغنية يلفظها ِمذيا ْع

اليأس
تحضننا يف ليل
ْ
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لل ُحلــم ،الضائــع ،للطفــل ،الغــايف يف ِحـ ِ
ـض
ـب
الغيـ ْ
األمس
عل جراحات
َّ
ْ
ويجف غدير األحزا ْن
تخم ُد َجذوتُها
ًّ

ونذوب صال ْة

امللح
ونعود كم ْن يحرثُ يف
ْ
رح
ال نجني غري عذاب ال ُج ْ

ري ضياع األحال ْم
غ َ

الشمس
لنعيش كاألغراب تحت
ْ

نحمل فوق الصدر بقايا األحزا ْن
ُ
ما زلنا

نرص ُخ يف وج ِه األيام

رص
نتحدى يف إرصار جالَّد الع ْ

وسيا ُ
ط الغربة ت ُدمي فينا الوجدا ْن
ري ال ُعم ْر
ما زلنا منخ ُر يف الليل دياج َ

ننهل يف ِ
الصرب
ُ
كأس َ

ح اآله
ومع الخفقات ونو ِ
تُورق أزها ُر محب ْة
تُول ُد رغب ْة

تعايــن هــذه القصيــدة الحالــة النفســية للشــاعر
اإلنسان ،فقد وضع الشاعر لها عنوان الليل والقنديل
املطفــأ ،وهــذا يجســد الظلمــة والحــزن والغيــاب
واملجهــول ،كــا أن هــذه القصيــدة هــي واحــدة مــن
قصائــده املنشــورة يف ديوانــه “رايــة يف الريــح” ،هــذا
الديــوان ميثــل تجربــة القيــي الشــعرية ،تلــك التجربــة
التي جعلت من مواجهة املجهول واملوت مجاالً لها.
فالشــاعر يبــي حالــه مــن خــال الكلــات ،ويتوجــع مــن
خــال اإليقــاع الصامــت يف النــص الشــعري ،إذا عــر
عــن هــذه الحالــة بقولــه:
رت الحزن ونقتاتُ الحرمان
نج ُّ
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نركض خلف ال ُحلم الهارب م ّنا
ُ
الحلم النائم يف إيوان الغيب

فحالــة الحرمــان والتــرد وقســوة املحتــل الــذي
قتل األحالم واآلمال عند الشــاعر ،هو واحد من مئات
اآلالف الذيــن رشدوا مــن وطنهــم فلســطني ،وتعرضــوا
للتــرد مــن مــكان إىل آخــر يف ظــروف نفســية قاســية
جعلــت مــن الحــزن والحرمــان والحلــم الهــارب عنــوان
العيــش والحيــاة اليوميــة.
وقــد عــرت القصيــدة عــن لغــة الشــاعر ومعجمــه
الشــعري أصــدق تعبــر ،إذ متثلــت مفــردات الليــل،
والحــزن ،والضيــاع ،والهــرب ،والحرمــان ،والغر بــة،
واإلعيــاء ،والجــراح ،وا ملــوت ،يف مفا صــل النــص
الشــعري بحيــث شــكلت هــذه املفــردات الطاقــة التــي
شــحنت النــص بالقــوة والحركــة ،لذلــك فقــد جــاءت
القصيــدة لوحــة معــرة عــن الشــاعر اإلنســان ا لــذي
تتنازعــه عوامــل الخــوف ،ويطــارده شــبح املــوت بحيــث
بــدت صــور الحيــاة أمامــه معــرة عــن الغربــة والرتحــال
وأنهــر الحــزن ،وغابــات املــوت.
ويواصــل الشــاعر التعبــر عــن دموعــه وحزنــه وهــو
يودع أحبابه بكل مشاعر األمل والحرسة ،ولعل لحظات
الــوداع هــذه تعكــس الحالــة النفســية للشــاعر نفســه،
فهــو يبــي نفســه ،وعيونــه شــاردة مــن رهبــة املــوت
الــذي يرصــد حركاتــه وســكناته .يقــول يف قصيــدة “نهــر
()14
بــاد رافــد”:
رفيق َة ُهديب املكسور ْة
ِ
كل مسا ْء
إليك َّ
أعود

رشيدا ً دومنا بيت

مثل يتيم
أعود إليك َ

يُودع بالدموع لحو َد أحبابه
ولــذا فــإن املــرايث التــي كتبهــا الشــاعر عــن أحبابــه
وأصدقائه الراحلني تعرب عام يجول يف نفسه ،ويعترص

قلبــه مــا عايشــه الشــاعر مــن تجــارب قاســية ،فالشــاعر
هنــا يتحــدث يف هــذه املــرايث عــن نفســه مــن خــال
اآلخر( ،)15ولهذا فقد جاءت املرايث مرآة تعكس معاناة
الشــاعر اإلنســانية ،وبالتــايل فرثــاء األحبــة واألصدقــاء
هــي رثــاء لذاتــه وآالمــه ،ورهبتــه مــن املــوت الــذي يرصــد
حركاتــه وســكاناته .يقــول يف رثــاء الشــهيدة عبلــة طــه،
()16
بقصيــدة عنوانهــا “ويكــون لنــا أن نبــي فرحـاً ونغنــي:
اكتب عبل ْة
وأحاول أن
َ
أكتب عينيها

املختبئ الحريا ْن
أكتب هذا الدمع
َ

خلف األجفان

يب
أكتب هذا الخوف اإليجا ّ
عىل صفحة مقعدها الصامت

يف ثوب األسئلة القلقة
أجمع كل خيوط الورقة

اليومي
خطوتها املتأنية إىل العمل
ّ
َرن َة وحشتها
يف ساعات الضيق
وأنني اإلبريق

يسيل العم ًر كالماً
ُ
أكتب كيف
ٍ
وكرات حمرا ْء
يف فلك الصحراء

أكتب َ
يل
ُ
برق الروح اللي ّ
برقوق اللوعة

َ
الطوق ال ّدوا َر الراكض
هذا
نحو غزاالت الل ِه

ج امللكوت
ونحو برو ِ

حيثُ يفيء البحر إىل دالية
والعم ُر إىل صاري ٍة
واألرض إىل يوم موقوتْ
ُ

ِ
كيف ُ
يديك
ج ،وأقول
أقول عذابات الحال ِ

ُ
أقول مرايا الصد ِر املكسور

وأقول الوجه

أقول غبار املوت
أقول أصابعنا

وأقول املستور
وأقول:

ِ
األرض بنا
ما فعلته قيو ُد
ما فعل الدوالب

بكتاب األحباب
ِ

برباعم زهر املنفى

برباعم هذا الحلم املمتد إىل آخر ما
يسك ُن فينا من طعنات

ما يسكن فينا من نرجس

كيف رشبنا الكوب وحيدين وكيف

األرض علينا
أطبقت
ُ
ُ
مالك الخوف
كيف

كان فتياً ورشيقاً

ال يلبث أن يقطف أجمل أزهار البيت

ويذهب

كيف نعود إىل املكتب

ونواصل يف اليوم الثاين بهجتنا الغائبة
وكيف منوت

الحجري مضيئني
كيف نجئ من الوقت
ِّ

بال ميعاد

نتنفس مفتونني بأرسار الخلق األوىل
من ينرث ح ّنون الوديان

ويعي ُد لنا رائحة العشب

يُعيد األلوان

هل نفتح أعيننا يوماً
جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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ونرى يا عبلة ب َّر الشام

ونرى األيتام

كيف يقيمون عىل م َّد األرض لهم

أعراساً

ويرشون ندى اآليت

حيثُ تفيق األشياء

ويهل املا ْء
ُّ
هل يخفق صد ُر األُم

وترتعش نباتات ال ّرب ،تجود األنهار

لقــد عــرت القصيــدة عــن صــورة الشــاعر الداخليــة
مــن خــال صــورة اآلخــر الــذي ارتحــل عــن الدنيــا تــاركاً
الشــاعر يواجــه قســوة الحيــاة ،وانتظــار لحظــة املــوت
يجســد نــرة مــن الحــزن
ورهبتــه .فالنــص الشــعري هنــا
ّ
واألمل والحنــن ،بــل إن لوحــة ا لــوداع هــذه متثــل
لحــن ا لــوداع األخــر ،والغنــاء املجــروح الخــارج مــن
أعــاق القلــب ،واململــوء باالنكســارات .فالقصائــد
الشــعرية التــي يــودع الشــاعر فيهــا أحبابــه تعكــس إيقاعـاً
جنائزي ـاً( ،)17يتمثــل باألســئلة التــي يكــر منهــا الشــاعر
بقولــه كيــف منــوت ،كــا تظهــر رغبتــه امللحــة ،وحلمــه
الهــارب بعــودة األصدقــاء الراحلــن ،لتبــدأ دورة الحيــاة
من جديد ،وتتحول أنهر الدماء والدموع إىل مياه تعيد
لــأرض الخــرة والفــرح ،واألمــل بعيــدا ً عــن املــوت ،و
الغيــاب ،والفقــد والحرمــان.
ولعــل مواجهــة اإلنســان للمــوت بأشــكاله املختلفــة
تجســد عنــد الشــاعر محمــد القيــي مــن خــال
قــد
ّ
صــور الغربــة والتعاســة ،والفقــر والجــوع ،والعيــش عــى
عذابــات الذكــرى الجميلــة أيــام العيــش يف الوطــن األم،
()18
يقــول الشــاعر:
أراك عىل امتداد سواحل الغربة
معفّرة الجبني ،تعيسةً ،تعب ًة
وأراك هنا ،هناك
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شبي للغياب
تلملمني طعامك ال ُع َّ
مت ُّر عليك قافلة الظالم ،حداؤها
ِ
يل يبعثُ
فيك رنّة كامن التذكار
اللي ُّ
ويعلو يف فناء الدار
نداء بنيك جوعانني ما أكلوا
ووحدك أنت ،وحدك ترقبني
إياب من رحلوا
ويف قصيــدة “املــوت والخيبــة” يحــاول الشــاعر
هزمية املوت ،والفشل ،والفقر ،والحرب ،وهي صورة
تجسد املوت والغياب واالنتهاء ،حيث يتمنى الشاعر
أن يقــرب مــن أصدقائــه وأهلــه ،فهــو يحــن لهــم ،ولكــم
()19
ليــل الغربــة طويــل .يقــول:
ني بيننا
أح ُّن إليك ما يُجدي الحن ُ
ليل طويل ما له آخر
ُّ
أح ُّن َ
إليك لك ْن يف زمان الجدب
ماذا ميلك الشاعر
تظل تجحده
سوى أن الرياح ُّ
ري منظورة
يهم يعود ،تصفعه أياد غ ُ
تر ُد خطا ُه ،يجر ُع علق َم األحزان
أجنح ُة املنى يف النفي مكسورة
خالء يديه والحلم الذي ماتت أزهاره
خال ُء يديه وال ُحل ُم الذي ماتت أزهاره
عىل عتاب أيامه
دب الجــو ُع يف بيــداء
يــذوب تشــوقاً للعيــشَّ ،
أحالمــه
ميوت هنا ،تراه ميوت
ِ
وأنت بعيدة والليل ما أقساه
متى تدنو مراكبنا
أال قويل ،متى أ ّواه؟
كــا كان ألم محمــد القيــي دور هــام يف وقوفــه
عــى معنــى املــوت ،وحقيقــة الغربــة والضيــاع والترشد،

فهي التي تعرف من خاللها الوجع ،والفقد ،والحرمان
يقــول يف كتابــه املوقــد واللهــب عــن أمــه“ :كانــت
تجرحنــي بحزنهــا وهــي تغنــي ،لروحهــا كانــت تغنــي،
وليــس يل .فهــل كانــت تعالــج إذن وحدتهــا باســتحضار
الغائب ،مل تكن تعلم أنها تهيؤين آلت غامض ،وتربط
وجــودي كلــه بهــذه املغامــرة ،بالشــعر الــذي صــار أدايت
الوحيــدة يف مواجهــة مفقــودايت التــي أخــذت تــزداد،
إن انفعــال أمــي وارتعاشــها يف حــرة تلــك املواويــل
واألغــاين الشــعبية القدميــة هــزين ،وكنــت أقــرأ يف
عينيهــا مــا يفعــل الشــعر والغنــاء يف الــذات اإلنســانية
املوجوعــة ،حفــرت ذ لــك كلــه يف الذا كــرة .هكــذا
()20
انتدبتنــي باكــرا ً ألوصــل نشــيد الفقــدان”.
فقــد كانــت والــدة الشــاعر مله ـاً عبقري ـاً لــه ،مــن
خــال مواويلهــا وغنائهــا الجنا ئــزي ،وكا نــت تشــحن
عاطفــة االبــن مبشــاعر الحــزن واألمل ،وتســكنه هاجــس
املــوت وتوقــع الرحيــل والغيــاب .يقــول الشــاعر يف
()21
قصيدتــه “الطريــق إىل الوالــدة”:
الس ِ
مك رائحة الحزن والياسمني
ْ
ورائحة األمم البائدة
فهل أتوقف حيناً
وألغي الفراقا
وأعقد مع صمتك الكاريث اتفاقا
ونهوي عىل رشفات البكاء قليال
ونجمع أيامنا الشاردة
ِ
والسمك رائحة املوت أيتها املرأ ُة املاردة
ِ
الطقس ،والحالة الباردة
فامذا عن
تع ّودتُ ..
ني؟ ال،
ملاذا أراك متوت َ
ُ
يعرف املوتُ درباً إليك
أنت ال
ولك ْن ملاذا أراك تنامني مكشوف ًة يف العرا ْء؟
ِ
وحدك كالشاهدة
تنامني
وكيف تبيعني نفسك للغرباء
ِ
ِ
وترضني ّ
للقبعات
انتدابك
صك

وللعمل ِة الوافدة؟
ني ابنك يف مهرجان البكا ْء
وتنس ِ
السحن ِة الجامدة؟
وال متنحني سوى ُ
فهل أنت مأواي
هل أنت أُمي التي أرضعتني الحليب
وأفراحها ُ
برق أيامنا الواعدة؟
وما الفائدة
إذا كنت تسقينني اآلنَُ ،م َّر العذاب
تدعينني نحو كل املنايف
وأنت عىل إلرثنا قاعدة؟
ملن اقرأ اآلن من دفرت الجوع
آخر ما سطر الفقرا ْء
القلب أو كابد ْه
وما ُج ِّر َع
ُ
ِ
غيابك
ري
وكنت أس َ
لت أسام َء كل املقاهي التي رفضتني
س َّج ُ
عرفت
وكل النساء اللوايت
ُ
وأحببت
ُ
خلَّينني للتسكع يف حدقات الشوارع
واملدن الجاحدة
تبارك هذا الشجى والحضور
تبارك هذا البعاد وحذر املرور
الطريق الجديد إىل الوالدة
تبارك هذا
ُ
لقد كانت عوامل مختلفة قد جعلت من محمد
القيــي شــاعر البــكاء ،واملــوت ،فهــذه والدتــه التــي
تجــرع منهــا اإليقاعــات الجنائزيــة منــذ نعومــة أظفــاره،
فضـاً عــن حالــة التــرد ،والغربــة ،والجــوع ،والحرمــان،
والجســد املتعــب ،مــن قســوة الحيــاة برحيــل أعــز
األصدقــاء واألحبــاء ،فهــذه العوامــل كلهــا قــد تجســدت
يف شخص الشاعر ،وسكنت يف نفسه ،فجعلت منه
شــخصاً يشــعر برتصــد املــوت لــه ،ومطاردتــه إيــاه ،فهــو
دائم الحضور يف شعره ،مام جعل الشاعر يسعى إىل
املــوت ،والغيــاب ،رفضـاً للواقــع املريــر الــذي يعيشــه.
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 -2املكان :جدلية الحياة واملوت:

يعد املكان محورا ً رئيسياً تتحرك قصائد الشعراء
الفلســطينيني مــن خال لــه ،فهــو الوطــن فلســطني،
بأرضها ومياهها ،ونباتاتها ،وجميع مكوناتها من معابد
وشوارع وأرصفة ،ولعل هذا املكون الرئييس يف شعر
القيــي يــأيت مــن املأســاة التــي أحلــت بالشــعب
الفلســطيني مــن جــراء احتــال وطنــه .يقــول القيــي:
“يف البــدء كان الطــرد عــام  1948ألدخــل طفـاً متتاليــة
طويلــة مــن التنقــل يف القــرى والبلــدان حتــى وصلنــا
املخيــم – الجلــزون قــرب مدينــة رام اللــه املحتلــة ثــم
لتبــدأ أســئلتي القلقــة عــن الحيــاة وأيامهــا الشــائكة،
عــن الجــوع والفقــر وغيــاب الــرىض” )22(.ثــم يقــول يف
موضع آخر من كتابه املوقد واللهب بهذا الخصوص:
“لكــن قبــل أن يشــغلني الشــعر والكتابــة ،كان يطــاردين
املخيم ،والطفولة البائسة .واألسئلة املغلقة ،والحياة
()23
بــكل غموضهــا وضناهــا ،مــا رقــرق صــويت بــاألىس”.
فالقييس شاعر قلق ،دائم الرتحال ،يغري املكان،
وكثري الســؤال ،يعرب عن حريته ودهشــته باملكان الذي
يلجأ إليه ،ثم يضطر إىل تركه راغباً أو كارهاً ،مام أعطاه
تجربــة التكيــف مــع األمكنــة .يقــول“ :التجــوال هــو تجربــة
حياة وهو تزود مبعارف جديدة وحاالت ورؤى جديدة.
()24
وإذ أتجول فأنا أرى”.
فاملــكان عنــد القيــي متعــدد ،وعــى الرغــم مــن
ذ لــك فهــو مســتودع لذكر يــات يف مجملهــا قا ســية
وصعبــة ،تعكــس مــرارة الغر بــة ،والتــرد ،والفقــر
والضيــاع ،فاملــكان إذن مرتبــط باإلنســان ومــا يختزلــه
من روح وطنية اتجاه أرضه ووطنه ،وأهله وأحبابه ،فهو
قلــق دائــم الســؤال عــن املــكان وتفاصيلــه املختلفــة مــن
أســاء الشــوارع ،واملقاهــي التــي ارتادهــا مــع أصدقائــه
وأحبابــه ،وكذلــك هــو قلــق مــن األرصفــة التــي طاملــا
أطال النظر فيها وهو ينتقل من حافلة إىل قطار يأخذه
()25
مــن مدينــة إىل أخــرى ومــن بلــد إىل آخــر.
ولعــل قصيــدة الغنــوة األوىل للشــاعر القيــي
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تجســد الدمعــة واالبتســامة والحيــاة ،وا ملــوت مــن
خــال هــذه األغنيــة لوطنــه ،حيــث العشــق واالبتســامة
يف الوطــن ،وكذلــك املــوت والتــرد واآلالم والضيــاع
()26
خارجــه .يقــول:
غنيت يا وطني
ُ
وكانت غنويت األوىل ُمبلل ًة بأحزان الرحيل
وعشقت يا وطني
ُ
عشقت صبية حسناء من يافا
وكانت من
ُ
فلسطيني َة القسامت تبسم للشعاع
يطل ،يحمل رعشة األنسام
ُّ
ُروب
تجزع إذ تلوح خُطى الغ ْ
كانت تغني للصباح
ينداح موج الذكريات عىل الجفون
ُ
ويروح يصفعني العذاب
والليل الغريب
ُ
ولسع ُة األشواق
ـت إذ ميت ـ ُد ،يَحبـ ُـل بيننــا يف الليــل أحزان ـاً
والصمـ ُ
رماديــة
تساقط الزهرات يا وطني
َّ
ونسمع كل يوم ألف أغنية
فلرتسل األن ِ
ّات ،غ ّن عذابنا
يا حادي اآلالم يا مبيك الجراح
فلعل يغفو الجرح أو يتفجر الربكان
قد طال هذا الليل يف بلدي
تلج عرب غياهب املجهول تحملنا
وقافلة الضياع ُ
ويف األحداق زاد من رؤى األحباب خلف السور
منسيون نحن هنا ومنفيون تلعننا الرياح
فاملــكان هــو مــكان الشــاعر والعالقــات اإلنســانية،
حيــث املــكان الخارجــي ،وهــو الفضــاء الواســع الــذي
يتنقــل فيــه الشــاعر ،وكذلــك املــكان املســكون داخــل
نفــس الشــاعر وقلبــه ،يقــول محمــد صابــر عبيــد يف
كتابــه “متظهــرات التشــكل الســرذايت .قــراءة يف تجربــة
محمــد القيــي الســرذاتية“ :لــذا يــرع املــكان بآلياتــه
الشــكلية والصوتيــة والدالليــة الباذ خــة (الجلــزون)

بتشــكيل فضائــه النعتــي الخــاص ،يقــود اســم اإلشــارة
(هذا الشاسع) وهو ميركز الرؤى واألحداث الشخصية
للــراوي يف بؤرتــه (منــه كانــت .والديت األخــرى) وينتقــل
مــن بــؤرة التمركــز واالنطــاق هــذه إىل مســاحة التفضــل
املــكاين الــذي يخضــع عنــد الــراوي املتكلــم للــرد
املشــهدي البانورامــي مبســتويه الخارجــي التصويــري
(زقاقــا زقاق ـاً  /خيامــه املبكــرة  /غرفــه الضيقــة  /ضــوء
الــراج والقنديــل) والداخــي الوجــداين والشــعري
(أول مــا قــرأت مــن قصــص والرضــا  /تفتــح أول الرباعــم
 /ا ســراحت بعــد  /وال وصلــت نســمة مبتغــاه).
وهــا يقدمــان بنيــة املــكان بطبقتــن ،طبقــة ظاهــرة
تلتقطهــا عــن الكامــرا يف املوصــوف الــردي ،وطبقة
()27
تستشعرها حساسية الرؤية يف املتخيل الرسدي”.
ويف ضــوء ذلــك ،عــر الشــاعر محمــد القيــي عــن
حالة ترشده ،وقسوة املكان والغربة عليه ،حيث تقدم
لوحاتــه الشــعرية املــكان بــكل تفاصيلــه ،ولعــل قصائــده
تــأيت موقعــة يف الغربــة ،ومــدن التنقــل والرتحــال.
فهــا هــو يف قصيــدة أمــام املدينــة املقصــودة يجســد
العالقــة املؤملــة بــن الــذات واملــكان يف بــاد الغربــة
واالغــراب ،فالشــاعر صــاغ مشــاعره مــن خــال املــكان،
والعالقــة بــن الشــاعر واملــكان عالقــة جدليــة ،فهــو رمــز
للحيــاة بــكل صخبهــا ومكوناتهــا ،وهــو كذلــك انعــكاس
()28
لذات الشاعر الحزينة ،واملرشدة ،والغريبة .يقول:
سيديت من أعوام م ّرتْ
مل يعرف قلبي طعم البسم ْة
مل تسكب كلاميت فوق الورق األصفر غري عذاب
رح
ال ْج ْ
يظل الدلو ثقيال
والدلوُّ ،
ال يطفح ماء ،ال يعطي غري امللح
عميق ،أعمق من أحزان الغربة
والبرئ
ٌ
ما زالت تصفع وجهي من أعوام جدران الخيب ْة
توص ُد نافذة األمل املرشق
تقتل أشواق الكلمة

حني يُعانقها النور من الداخل
سيديت ال تسعفني الكلامت
ويجردين بعدك عني من ثوب الحكم ْة
أهذي يف ِ
عرض الشارع باألشياء
بالبوح
وأذيب حرارة ُحبي
ْ
ُ
أفقد وجهي بني نعال الغرباء
بيدي سورتُ سياجي
أطفأت رساجي
أجهشت بكاء
ُ
ألف ،أدو ُر األرض
ومضيت ُّ
ُ
أبحثُ عام ضاع هباء يف سنوات األخطاء
ب
حني تع ّرت ضحكتنا من نفحات ال ُح ْ
حني تعاشينا عند اإلرشاق
معذرة يا سيديت إن جئت
أغسل قلبي األسيان عىل أعتباك
سيديت ما زالت عىل فيض شبابك
وأنا مازلت هنا أسرتحم نظرة أهدابك
هل مييض سيديت عمري
ويداي تدقان عىل بابك؟
وقــد عــر القيــي عــن أهميــة املــكان بتفاصيلــه
املختلفة يف شعره سواء من خالل املشهد الخارجي
املتمثل بالغربة ،والتنقل ،والترشد ،والضياع ،والجوع،
وقلــق املــوت أو مــن خــال االنعكاســات الداخليــة
للمــكان ومــدى ارتباطهــا بالعالقــات اإلنســانية ،وطبيعــة
الذكريــات امللتصقــة بــكل واحــد مــن هــذه األمكنــة.
فالشــارع قــد يعنــي الحيــاة واالســتمرارية مــن خــال
االزدحــام البــري فيــه ،عــى الرغــم مــن أن النــاس فيــه
يحملون مشاعر الفرح والحزن ،الغنى والجوع .فاملكان
إذن أكــر مــن مــكان جغــرايف أو رقعــة أو مســاحة مــن
األرض ،فهــو النــاس واألهــل وكذلــك الجــاد واملحتــل.
يقــول القيــي“ :الشــارع أجمــل مــن ســقف ،وبهــذا
فالشــارع فضــاء كامــل للتعبــر ،اللتقــاط رعشــة الحيــاة
ونبضهــا الحــي ،والشــارع يعنــي النــاس ،الزحــام والحركــة
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التي من دونها يعني ثبايت يف املكان ،ومن هنا يأخذ
الرصيــف والشــارع والشــباك مبــا هــو مقدمــة للرصيــف
والشــارع ،حضــورا ً يف قصيــديت وحيــايت” ( )29ثــم يقــول
يف موضــع آخــر“ :مــا مــن مــكان أو أثــر مــررت أو أقمــت
يف .عرفــت
فيــه إال وكان لــه تأثــره البســيط أو العميــق ّ
أماكــن كثــرة بــدءا ً مــن القــرى التــي عربناهــا يف الرحيــل
األول حتى الوصول إىل املخيم ،واملنايف والصحاري
العربيــة واملــدن العربيــة وغــر العربيــة ...للمــكان ،بــا
شــك ذاكــرة ...فاملــكان بطبيعــة الحــال ليــس جغرافي ـاً
فقــط .بــل هــو النــاس والحــاالت واالشــتباكات العميقــة
()30
مــع الــذات واآلخــر”.
ويجســد الشــاعر هــذه الرؤيــة للمــكان مــن خــال
جدليــة الحيــاة وا ملــوت ،الجــوع والشــبع ،األمــان
والخــوف ،فالعالقــات اإلنســانية يف املدينــة أو يف
الشارع أو يف األرصفة تعكس ذات الشاعر وحكايته مع
الغربــة والتــرد والحرمــان ،إنهــا جدليــة الحيــاة واملوت،
فاملــكان يجمــع كل الذكريــات ،حلوهــا ومرهــا ،فهــي
ذكريــات ســاكنة تحركهــا العواطــف والخيــال .فاملــكان
هو تجسيد لألحالم ،واآلمال ،فهو مسكون فينا .وعىل
الرغــم مــن صغــر املــكان إال أنــه يجمــع ذكريــات وأحالمـاً
واســعة وممتــدة بامتــداد الزمــن .يقــول جاســتون باشــار
يف كتابــه جامليــات املــكان عــن أهميــة املــكان بوصفــه
بؤرة تجمع الذكريات واألحالم واآلمال“ :إن املكان يف
مقصوراته املغلقة التي ال حرص لها يحتوي عىل الزمن
مكثفـاّ ،هــذه هــي وظيفــة املــكان”( )31ثــم يقــول باشــار:
“الذكريــات ســاكنة ،وكلــا كان ارتباطهــا باملــكان أكــر
()32
تأكيــدا ً كلــا أصبــح أوضــح”.
إن املــكان املفتــوح يف شــعر القيــي هــو ديــار
التنقــل يف الوطــن العــريب وخارجــه ،حيــث املــدن
بشــوارعها وأرصفتهــا ،فضـاً عــن فلســطني الوطــن األم
مبائــه وهوائــه وطبيعتــه وبقداســة دور العبــادة فيــه ،وأمــا
املــكان املغلــق فهــو داخــل الشــاعر ،نتعــرف عليــه مــن
خــال اإليقــاع الجنائــزي الــذي ينفــث همــوم الشــاعر
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وأحزانــه ،ويعكــس خوفــه وحرمانــه وتــرده ،وقلقــه مــن
لحظــة املــوت والرحيــل ،يقــول القيــي يف قصيــدة لــه
()33
بعنــوان “عــزف منفــرد”:
الصباح
األغاين ،انطفأت هذا
ْ
واملدينة
غادة ترفض و ّدي
وأنا أبحث يف كل الوجوه
عن يد تسند ظهري
ها أنا أجراحسقط وحدي
وسط هذا الشارع اململوء
باألقدام ملتفاً بصمتي
ليس يل قدرة أن أرصخ
من يسمع صويت؟
هذه الصحراء رحب ال يُح ُّد
الحوانيت بوجهي مقفل ْة
وعيون السابلة
أسهم تعرب جسمي
ال تراين
واألغاين
األغاين انطفأت هذا الصباح
فتحسست الجراح
والسكاكني التي
تغرس يف القلب عىل
إيقاع أنغام حزينة
ليتني أستطيع أن أبعث
من هذا الرماد
نبضة الفرحة وامليالد
أهديها لطفيل
وجه طفيل
مل يزل يسأل عن موت املدين ْة
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تعــد جدليــة الزمــن مــن أصعــب الجدليــات التــي
يعايشــها اإلنســان ،فهــي تعنــي الزمــن املــايض البعيــد

بــكل مــا يتضمنــه مــن أفــراح وأحــزان ،وغنــى وفقــر ،ومــن
وفــرة وقلــة ،ومــن أمــان وخــوف .بيــد أن الزمــن يشــكل
الذكريــات بــكل تفاصيلهــا“ ،فــا ذكريــات بــدون هــذه
الزلــزال الزمنــي” ()34ولذلــك فــإن الزمــن ال بـ َّد أن يتشــكل
مــن الزمــن املــايض والحــارض واملســتقبل .فالتوقــف
عنــد الزمــن املــايض يعنــي التوقــف عنــد الذكريــات
املرتبطــة بفــرة زمنيــة مــن عمــر اإلنســان .ويف ضــوء
التوقــف عنــد الذكريــات الســعيدة والتعيســة فهــذا
يعنــي الشــعور بالخــوف ،وبالقلــق مــن لحظــة املــوت
والغياب ،متاماً مثل كثري من األصدقاء واألحبة الذين
غــادروا ورحلــوا وغابــوا .يقــول باشــار يف كتابــه “جدليــة
الزمــن” :كــا أن الزمــان ال ميكــن أن نتعلمــه مبــارشة مــن
خــال ماضينــا باعتبــاره كتلــة ذات شــكل .وحــن نظرنــا
مــن زاويــة بيــار جانيــه ،رسعــان مــا توصلنــا إىل االعــراف
يف الواقــع بــأن الذكــرى ال تعلــم دون اســتناد جــديل
إىل الحــارض ،فــا ميكــن إحيــاء املــايض إال بتقيــده
مبوضوعــة شــعورية حــارضة بالــرورة .بــكالم آخــر ،حتــى
نشــعر أننا عشــنا زمناً -وهو شــعور غامض دامئاً بشــكل
خــاص -ال ب ـ َّد لنــا مــن معــاودة وضــع ذكرياتنــا ،شــيمة
األحــداث الفعليــة ،يف وســط مــن األمــل أو القلــق ،يف
متــاوج جــديل .فــا ذكريــات بــدون هــذا الزلــزال الزمنــي،
بــدون هــذا الشــعور الحيــوي .حتــى يف هــذا املــايض
الــذي نعتقــده ممتلئـاً ،فــإن الذكــر ،الــرد ،املســاررة،
تعيــد وضــع الفــراغ يف األزمنــة غــر الفاعلــة ،إننــا حــن
نتذكــر ،بــا انقطــاع ،إمنــا نخلــط الزمــان غــر املجــدي
وغــر الفعــال بالزمــان الــذي أفــاد وأعطــى .وال تكــون
جدليــة الســعادة والتعاســة مســتحوذة إىل هــذا الحــد
إال عندمــا تكــون متوافقــة مــع الجدليــة الزمانيــة .عندئـ ٍـذ
نعلــم الزمــان هــو الــذي يأخــذ وهــو الــذي يعطــي .وفجــأ ًة
نعــي أن الزمــان ســيأخذ أيضـاً .إن معــاودة عيــش الزمــان
الغابــر معنــاه تعلمنــا قلــق املــوت .ولكــم هــي جميلــة
وصحيحــة هــذه الصفحــة التــي يكشــف لنــا فيهــا رينــه
بوارييــه الوعــي املفاجــئ لهــذه املقتطفــات مــن العــدم

واملــوت ،املوضوعــة خــال حياتنــا .إن االرتقــاب ذريعــة
لنــا ألجــل معانــاة املــايض .صحيــح أنــه رغبــة خائبــة،
إثــارة وشــعور بالعجــز ،ولكنــه أيض ـاً شــعور مريــر بالزمــان
الــذي تحطــم .فتغــدو كل لحظــة مــن اللحظــات التــي
()35
يســتخدمها موضوع ـاً للحــرة والتأســف”
ويف ضوء ما سبق ،فإن كل يشء يف حياة الشاعر
محمد القييس يجسد رصاعاً قوياً بني جدلية املايض
والحــارض ،والســعادة والشــقاء ،والحيــاة واملــوت .فقــد
ارتبطــت جدليــة الزمــن بــكل تفاصيــل حيــاة القيــي مــن
حيــث بدايــة الرحيــل والتنقــل ،أي مــن لحظــة مغادرتــه
ملوطنــه وقريتــه كفرعا نــة بفلســطني إىل مــكان آخــر
داخــل فلســطني ولكنــه مخيــم الجلــزون قــرب مدينــة
رام اللــه املحتلــة .ومل يتوقــف هــذا الرتحــال عنــد هــذا
الحــد ،بــل تجــاوز ذلــك إىل مــدن عربيــة وأخــرى غــر
عربية ،حيث غربة املكان والحضارة ،بعيدا ً عن األهل
واألحبــة ،وإىل حيــاة التــرد والضيــاع ،والغيــاب يف
املجهــول القــادم ،والشــعور باملــوت والفنــاء واالمحــاء.
فالزمــن أصبــح زمنـاً مشوشـاً يف صــور متنوعــة مــن صــور
ا ملــايض القر يــب يف قريتــه كفرعا نــة ،ثــم مشــاهد
الغربة ،واالنطواء واإلحباط ،والشعور بالفناء واملوت،
إنهــا تشــكل مشــاهد التحــول الرسيــع يف الزمــن بــن
املايض والحارض الحزين ،حارض الجوع والقلق واألمل
والترشد واملوت إىل املستقبل الغامض ،واملجهول،
وتوقــع الغيــاب والرحيــل.
فالتعبــر عــن املــايض يرتبــط بالحنــن والشــوق
وقلــق املــوت .يقــول محمــد صابــر عبيــد“ :يشــتغل
الزمــن يف ســرة القيــي اشــتغاالً اشــكالياً ،فاملــايض
الذي تســتعيده الذاكرة لحارض الكتابة هو زمن للفقد
والحرمــان يدفــع باتجــاه الرحيــل املتواصــل ،مبعنــى أنــه
زمــن ال يخضــع للقطــع والفصــل الزمنــي يف القياســات
التقليدية ،ألن املايض “مايض الفقد” ال يقبع خلف
صريورتــه الزمنيــة العازلــة ،بــل ميــي يف صــرورة الزمــن
يغذيه تواصل الرحيل واستمراريته بالتوقد والدميومة،
جملة كرياال
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فهــو ا ملــايض الرا هــن ،هــو الغا ئــب الحــارض ،وهــو
اليــأس الطمــوح ،وأكاد أســميه “الزمــن الفلســطيني”
الــذي ينبغــي أن ينظــر إليــه بوصفــه بانورامــا زمنيــة ،تتفتح
فيهــا املراحــل عــى بعضهــا بصــورة تالحــم عضــوي بالــغ
()36
القســوة والتجانــس”.
لــذا ،فقــد عــر الشــاعر محمــد القيــي عــن حنينــه
إىل املــايض ،ولكــن هــذا الحنــن ال يجــدي مــن وجهــة
نظره ألنه يرتبط بالجوع والفقر والخواء ،وعلقم األحزان،
وقلق املوت .يقول الشاعر بهذا الخصوص بقصيدته
()37
“املــوت والخيبة”.
ِ
إليك ما يجدي الحنني وبيننا
أح ُّن
ليل طويل ما له آخر
ِ
إليك لكن يف زمانِ الجدب
أح ُّن
ماذا ميلك الشاعر؟
سوى أن الرياح تظل تجحده
يه ّم يعود ،تصفعه أياد غري منظورة
ترد خطاه ،يجرع علقم األحزان
أجنح ُة املنى يف النفي مكسورة
خال ُء يديه والحلم الذي ماتت أزاهره
عىل عتبات أيامه
ب الجــوع يف بيــداء
يــذوب تشــوقاً للعيــشَ ،د َّ
أحالمــه
ميوت هنا ،تراه ميوت؟
ِ
وأنت بعيدة والليل ما أقساه
متى تدنو مراكبنا
أال قويل ،متى ،أ َّواه؟
فقــد جســدت هــذه القصيــدة حا لــة الخــواء
الداخــي عنــد الشــاعر ،فهــو محبــط ،حيــث يرصــده
املــوت يف كل خطــاه ،ولعــل تصويــره لقســوة الليــايل
والتــي تعنــي الزمــن بــكل تحوالتــه تعكــس حالــة القلــق
والخــوف ،ومواجهــة لحظــة املــوت واالنتهــاء .حيــث
بدا الشــاعر مستســلامً ،وأجنحته مكســورة ،والحلم قد
تــاىش وأصبــح املــوت أقــرب األشــياء إليــه.
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قلا دمحم رعش يف توملاو ةايحلا ةيئانث

لقــد بقــي الشــاعر يســر نحــو حتفــه ،وموتــه يعــاين
مــن الخيبــة إزاء اآلمــال واألحــام التــي حلــم بهــا ،كــا
أصبــح الزمــن ممثـاً بالليــايل الســود رمــزا ً لحالــة الخــواء
الداخيل عند الشاعر ،وبخاصة لفقده أهله وأصدقائه
وأحبابــه ،مــا جعلــه يلتصــق بالزمــن املــايض للتخلــص
من واقعه املجدب املرير .يقول القييس يف قصيدة
()38
رايــة يف الريــح:
وعدتُ إليكم عرب الليايل السود من منفاي
أُقايس خيبة اآلمال
أبحث عن أحبتي الذين طواهم الغدر
عىل جرس الدموع وجدتكم .ال ِظ ُّل ،ال مأوى
وال زاد ،وال سلوى
متددتم عىل وجعٍ
كام جعل الشــاعر من الزمان عدوا ً بخيالً وقاســياً،
وهــذا مــا أدى إىل رصاع جــديل بــن الزمــان ماضيــه
وحارضه ومستقبله عند القييس ،بحيث أصبح الزمن
ميثل الحرب والخواء والعدو ،واملوت ،فهو رمز للفقر
والجــوع والحرمــان ،وهنــا أصبــح ميثــل الزمــان ثنائيــة
الحيــاة واملــوت ،فالشــاعر يصــارع الزمــن بــكل أحداثــه
آم ـاً يف حيــاة تعيــد لــه حنــن املــكان والزمــان ممث ـاً
باألهــل واألحبــة والعيــش اآلمــن .يقــول يف قصيــدة قمــر
()39
الجــوع:
أمطري يف القلب
ٍ
ِ
عذابات وجو ْع
زخات
أمطري..
أريض ظأمى
وأنا تجتاحني ُح ّمى الرجو ْع
أمطري أيتها الذكرى
ورش العني حبّات دمو ْع
ّ
َو َس ُّدوا..
بحجار القهر بابه
خطفو منه الربابة
م ّرة أخرى يعود اآلن

يستجديك رشفة
آه من بُخل الزمان
غل الفقر أيامك
إذ يَ ُّ
ال متنح رِجفة
رجفة الصعلوك..
إذ يحظى بخبز وأمان
إن مقولــة جاســتون باشــار يف كتابــه جدليــة الزمــن
بــأن “الزمــن املعــاش يعدنــا مبــادة الذكريــات .لكنهــا
ال يزودنــا بإطارهــا ،وال يســمح لنــا يتوقيــت الذكريــات
وتنسيقها”( ،)40تتفاعل عند القييس من خالل رصاعه
الجــديل بــن املــايض الــذي يحــاول التــايش بــكل
مخزونه من الذكريات وبني الحارض ،ولذلك فقد أرص
عــى التأكيــد لذاتــه أوالً بــأن ذاكــرة الطفولــة ال متــوت،
وهــذا مــا يســاعده عــى شــحن نفســه املنهــارة بالقــوة
املعنوية أمام الحضور الزمني املثقل بذكريات املوت
والجــوع والــدم والتــرد .يقــول يف قصيــدة “الصــورة
()41
والتــذكار”:
أحباب
فيا
ْ
بعي ٌد ذلك الجرح الذي
ميت ُد من عمري
إىل قربي
فذاكرة الطفولة ال متوت
ومل تزل يف دفرتي صورة
ألُمي وهي جاثية أمام أيب
وكان جبينه ينزف
وكانت ساقه تنزف
ولهوي يومها بعقاله
فلبست ُه وركضت يف الحارة
فأرشق وجهه بالبرش..
أذكر أنه قد قال:
“يا ولدي”
وأحنى رأسه و َغفَا
ومل أعرف

ملاذا كان يبتسم يل
ملاذا كان يبتسم يل
كــا وصــف القيــي حالــة التــأزم بــن وبــن الزمــن
بوصفه الزمن كله بزمان األىس والحزن والفقد والحرب،
والقلق ،واملوت .يقول القييس يف قصيدة “احتجاج
()42
شخيص”:
لنئ كان هذا زمان األىس
وموت املواويل تحت سياط الظهرية
فكيف ملن شاخ أن يشتهي
عناق األىل ُغ ّيبوا ،يف طوايا الحريق
وكيف تكون الطريق
وما بيننا يا أسرية
ركام من اللحم ،نهر دم من ضحايا
وأخفيت وجهي ،هو البعد يدنو
ُ
لعينيك هذي الصالة ،وهذي األغاين الكسري ْة
كــا جــاء الزمــان عنــده بصــورة الشــخص العنيــد
املعا كــس لــكل مــا يرمــي إليــه الشــاعر .فالشــاعر
محمــد القيــي دا ئــم الرتحــال ،ويف ســفر طو يــل
ودائــم ،ولكــن حركتــه تجــئ بعكــس الزمــان ،ولــذا فقــد
ارتبطــت صــورة الزمــان بالجدليــة ،فهــو رمــز للعنــاد
واملقاومــة واملشاكســة ،حيــث الزمــان يجســد صــورة
القهــر واإلحبــاط عنــد الشــاعر ،كــا يجســد أيضـاً صــورة
املــوت الرهيبــة .ويقــول الشــاعر يف قصيــدة “ســهام
النوارس والبحر” التي تعرب عن حالة الحركة املضطربة
عند الشــاعر ،فهو مالح تائه يف عرض البحر املتالطم
األمــواج ،فتأخــذه األمــواج كيفــا تريــد بعكــس الريــح،
ولعــل الزمــن هــو صــورة الريــح املعاكســة التــي جعلــت
من الشاعر كرة تتدحرج دون هداية من مكان إىل آخر،
وهــي حالــة الرتحــال والتــرد ،واإلعيــاء التــي أصابــت
()43
الشــاعر ،كذلــك أهلــه وأحبابــه .يقــول:
فأنت عىل سفر دائم
والبالد تهاجر خلف الحدود
وقامت أشجارها ال تبني
جملة كرياال
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ووجها عىل جوعه ال يراق
تقول:
لقد لفحتنا الشموس
وهذي الدروب امتداد إىل الحزن والحزن
هذا رماد الطفولة يلبس أثوابنا..
وأصبــح املســتقبل قا مت ـاً ومظل ـاً ودون نها يــة
واضحة ،فهو غياب نحو املجهول والفناء واالنتهاء بل
نحــو املــوت والرحلــة األبديــة .فكــا كان املــايض مركــزا ً
للذكريات ومستودعاً لآلالم ،والجوع ،وصور الحرمان،
والفقد ،والحنني ،وقلق املوت ،فإن املستقبل أصبح
يعنــي املــوت املحقــق ،والســر نحــو املجهــول ،والنفــق
املظلــم الــذي ال نهايــة لــه .يقــول القيــي يف قصيدتــه
()44
املوســومة بالــوداع:
أقف اآلن وحيدا ً
ُ
تحت شباك أماسيك وال أحيك
السهد وعن جرح املواويل
عن ّ
وعن مويت الطويل
هذه املرة ال أحمل قيثارا ً
وال أتلو نشيدا ً
وجيوب السرتة السوداء خلو من قصيدة
فاعذريني من نفاد الصرب
ها أنا آخذ شارات الرحيل
عابرا ً ليل املسافات ،آلفاق بعيدة

وهذي السكاكني..
مرشع ٌة لرقاب األحبة..
هذا هو العمر ،قاطرة وحقائب
خارصة ورماح
وكل النوارس محكومة..
بالحنني إىل البحر والعشب مهمومة
بالفراق
ألي التواريخ تنسب أوجاعها الكوكبية..
أعراسها الدموية
ها إن أمطارك الداخلية..تهط ُُل..
أقامرك املوسمية..تأف َُل
شيئاً فشيئاً..
وال تنزل اآلن ،ال ترحل اآلن
تحمل أوراقها وقالئدها
والسيوف التي مل تجدها
ووحدك تشقى
ألي التواريخ تنسب أوجاع هذي النوارس
تجئ املراكب والجوع يبقى
تهب الرياح مبا..
يشتهيه الزمان املعاكس
وال تكتب اآلن شيئاً
فأنت هنا
يف موات الصحارى الوسيعة ترقى
دماً سائالً فوق وجه الجدار
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العربية ومكانتها بني الأفارقة غرب �إفريقيا منوذجا
د .نرصالدين الشيخ بوهني

جامعة حائل ،كلية اآلداب والفنون ،قسم اللغة العربية

تقديم

تلعب اللغة دورا فعاال يف حياة الفرد والجامعة ،فهي
أداة التواصل والتفاهم بني األفراد ،وهي روح الشعب
ونبــض حياتــه ،كــا أنهــا تــراث ثقــايف يعمــل عــى تحويــل
اإلنســان إىل كائــن اجتامعــي ،فتحفــظ تقاليــده وتصــون
تاريخــه ،ذلــك أنهــا خــزان لــراث األفــراد واملجتمعــات،
ووعاء لثقافة املجتمع ،تعرب عام يفكر فيه الشخص،
وتجعله مميزا عن غريه من املخلوقات .واللغة العربية
كسائر اللغات ،إال أنها تعد الرابط األسايس بعد ديننا
الحنيف الذي يربط بني املسلمني يف أنحاء املعمورة
ككل ،وذلــك لتجذرهــا يف التاريــخ ولخصائصهــا التــي
تتباين عن اللغات األخرى ،وســهولة انتشــارها يف جل
األصقاع.
لقد سادت العربية وانترشت مع انتشار اإلسالم،
ودخلت بيوتا ال عامد لها فوطدت أركانها ،وزاد إقبال
الناس عىل تعلمها ،فانصهروا يف بوتقتها ،ومل يتمكن
اإلنســان أن يقــرأ القــرآن أو يتفقــه يف الديــن إال إذا أخــذ
قســطا وافــرا منهــا (لقــد كانــت الفتوحــات اإلســامية
مصباحــا ينــر العــامل فيزعــزع الظلــم وينــر العــدل،
الــيء الــذي جعــل أمــا تقبلــه وترحــب بــه ،فتدخلــه
ديارهــا ليــيء لهــا النــور الــذي كانــت تحتــاج إليــه منــذ
أمــد بعيــد ،وتســكنه وطنهــا حبــا فيــه وفيــا كان يحملــه
مــن صــدق وإخــاص ،فتعلمــوا لغتــه وتفقهــوا فيــه)(.)1
وقبــل أن أعــرج عــى ذلــك االنتشــار الــذي عرفتــه
الثقافــة العربيــة يف إفريقيــا الســوداء ،يجــدر يب أن

أقــدم تعريفــا موجــزا حــول مفهــوم الثقافــة وعالقتهــا
باللغــة العربيــة.

مفهوم الثقافة وعالقتها باللغة العربية:

ليس مبقدورنا أن نعطي مفهوما واسعا لكلمة «ثقافة»،
فهــي يف نظــري موضــوع شاســع ،وحتــى وإن حاولنــا
معالجــة مثــل هــذه املواضيــع فإننــا نجــد أنفســنا (أمــام
مشــكلة لغويــة تاريخيــة)( .)2إن الثقافــة كلمــة قصــرة
اللفظ طويلة املعنى تحمل يف طياتها بعدا حضاريا،
ال كام يفهمه البعض عىل أنها موسيقى وغناء ومرسح
ومتثيــل ،بــل هــي أوســع مــن ذلــك وأشــمل ،فالثقافــة
يف معناهــا اللغــوي مــن الفعــل ثقــف ثقفــا أي أدرك
إدراكا ،لقولــه تعــاىل (واقتلوهــم حيــث ثقفتموهــم)(،)٣
أي ظفرتم بهم ،تقول (ثقف اليشء إذا ظفر به ووجده
عــى جهــة األخــذ والغلبــة ،ورجــل ثقــف رسيــع األخــذ
ألقرانــه ،قــال الشــاعر:
فإما تثقفوين فاقتلوين
فمن أثقف فليس إىل خلود)(.)٤
وتقــول ثقــف الرمــح أي قومــه ،وثقــف القنــاة ،وعــض
بها الثقاف ،وطلبناه فثقفناه يف مكان كذا أي أدركناه،
يقول الشاعر:
إذا عض الثقاف بها اشأمزت
وولته عشوزنة زبونا

جملة كرياال
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عشوزنة إذا غمزت أرنت
()٥
تشج قفا املثقف والجبينا
فالثقــاف هــي الحديــدة التــي يقـ ّوم بهــا الرمــح ،وقــد
ثقفتــه أي قومتــه وهذبتــه ،ومــن املجــاز أدبــه وثقفــه،
ولوال تثقيفك وتوفيقك ملا كنت شيئا ،وهل تهذبت
وتثقفــت إال عــى يــدك(.)٦
ويفهــم مــن خــال هــذا أن معنــى كلمــة مثقــف
هــي مهــذب ومقــوم ،وقــد نجــد كثرييــن يســيئون فهــم
هــذه الكلمــة ،فمنهــم مــن يــرى أنهــا تطلــق عــى اإلنســان
املتخــرج مــن الجامعــة ،ومنهــم مــن يــرى أن املثقــف هــو
ذلك الشخص الذي ميلك معلومات ال ميلكها غريه،
ولكنــي أرى أن هــذه الكلمــة واســعة املفهــوم تنطبــق
عــى مــن يــدرك مــا يحيــط بــه ويعمــل عــى التوســع نحــو
اآلفــاق جاهــدا عــى تأديــة مهامــه نحــو ربــه ومجتمعــه
ونفســه ،ألنــه يعتــر صاحــب ضمــر حــي يحــارب الظلــم
وال يرضــاه ألحــد ،ولــذا ال ميكننــا أن نجعــل الثقافــة
محدودة بالقراءة أو املطالعة ،وال بالشهادة الجامعية،
وإمنــا هي(ذلــك النســيج الــكيل املعقــد مــن األفــكار
واملعتقدات ،والعادات والتقاليد ،وأساليب التفكري
والعمــل وأمنــاط الســلوك ،وكل مــا ينبنــي عليهــا مــن
تجديــدات وابتــكارات أو وســائل يف حيــاة النــاس مــا
ينشــأ يف ظلــه كل عضــو مــن أعضــاء املجتمــع)(.)٧
إذن فالثقافــة تعبــر حــي عــن صلــة الشــخص
مبجتمعــه ال ميكــن االنفصــال عنــه( ،فالفــرد إذا مــا فقــد
صلتــه باملجــال الحيــوي قررنــا أنــه مــات موتــا ماديــا،
وكذلــك األمــر إذا فقــد صلتــه باملجــال الثقــايف فإنــه
ميــوت موتــا ثقافيــا)( ،)٨وهــي تــراث ومخــزون ميلكــه
أي شــعب مــن شــعوب األرض ،فبــه يعــرف وبدونــه
يتخلــف ،فقــد تعرفنــا عــى أمــم ســادت ثــم بــادت مبــا
تركتــه كآثــار ورمــوز يف الكهــوف وعــى الصخــور ،عــى
شــكل رســومات تــدل عــى ذلــك املخــزون الثقــايف
الذي تكون لديهم ،ثم انتقل إىل أجيال أخرى حســب
تعبري املفكر األملاين هارديل(:إن لغة اآلباء واألجداد،
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ومن ايقيرفإ برغ ةقرافألا نيب اهتناكمو ةيبرعلا

مخــزن لــكل مــا للشــعب مــن ذخائــر الفكــر والتقاليــد،
والتاريــخ والفلســفة والديــن)(.)٩
مــن هنــا نســتخلص أن الثقافــة تراكــات أنتجتهــا
اإلنســانية منــذ فجــر تاريخهــا ،ومعــامل لظواهــر اجتامعية
حافظــت عليهــا اللغــة ومازالــت كبوتقــة تحفــظ الثقافــة
وتســهم يف تطــور الحضــارة ،وهــو مــا يجعلنــا نجــزم بــأن
هنــاك عالقــة وطيــدة بــن اللغــة والثقافــة والحضــارة،
حيــث (إن العمــل الفكــري والثقــايف ال يحمــل جنســية
سياســية ،وإمنــا يحمــل جنســية حضاريــة ينتســب إىل
اللغة التي أنتج لها ،وإىل املناخ الثقايف لتلك اللغة،
وهــي ليســت شــكال وحــده ،ولكنهــا كذلــك مضمــون
متالزم متكامل معه ،فاإلنسان يفكر بالنمط الحضاري
للغــة التــي يفكــر بهــا)( ،)١٠وهــل ينهــض شــعب مــا إال
باملحافظــة عــى ثقافتــه والتمســك بهــا ،ألنــه إذا صانهــا
صــان تاريخــه.
ومن هنا يخلص بنا املطاف إىل أن الفرد يتفاعل
مــع أخيــه بوســاطة اللغــة التــي تحمــل يف طياتهــا
إيديولوجيــة وثقافــة محددتــن ،تجعالنــه يتميــز عــن غــره
يف املجتمعات األخرى ،وهو ما جعل العربية ترضب
يف الصميــم ويف كل مــكان ،ألنهــا تتميــز عــن غريهــا
مبزايا تساعد عىل التطور والرقي ،اليشء الذي جعل
املســتعمر يرتصــد لهــا حتــى ال تقــوى شــوكتها وتــذوب
اللغــات األخــرى يف بوتقتهــا.
ومبــا أننــا بصــدد الحديــث عــن الثقافــة العربيــة
اإلفريقيــة ،فإنــه يجــدر بنــا أال ننــى تلــك الصلــة التــي
تربــط بــن األمــة اإلفريقيــة واألمــة العربيــة ،وهــي صلــة
قدميــة قــدم األمتــن ،حيــث كانــت إلفريقيــا عالقــة
متينــة بالجزيــرة العربيــة وبحضــارة العــرب منــذ قــرون
بعيــدة ،وبخاصــة تلــك القوافــل التجاريــة التــي كانــت
تعــر البحــر األحمــر متجهــة إىل ربــوع إفريقيــا ،وبعدهــا
هجــرة املســلمني إليهــا.
وكثــر مــن الحقائــق التاريخيــة الدالــة عــى وجــود
حضــارة عربيــة عريقــة يف إفريقيــا الســوداء ،يجــب أن

نسلط عليها الضوء ملعرفة ما إذا كانت هذه الحضارة
العربيــة اإلفريقيــة تعــود لإلســام أم مــا قبــل اإلســام؟
لقــد ظلــت إفريقيــا مرتبطــة ارتباطــا قدميــا بحضــارة
العرب قبل اإلسالم ،وهو ما ذكرناه سالفا عرب املواكب
والقوافــل التجاريــة املنطلقــة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة
عــن طريــق البحــر األحمــر مــرورا بالســودان والحبشــة،
(وبعــد انهيــار ســد مــأرب ،هاجــرت قبائــل عربيــة مــن
الجزيــرة العربيــة عــر بــاب املنــدب إىل رشق إفريقيــا،
واتجهــت مجموعــات منهــا عــر رحلــة طويلــة مــرورا
بالحبشــة والســودان الرشقــي وفــزان واســتقرت بغــرب
إفريقيــا)( ،)١1ولكــن هــذه الهجــرات والرحــات مل تتدعــم
إال بانتشار اإلسالم يف هذه املنطقة ،وقد تأثر سكانها
تأثــرا قويــا بعــد أن ولجهــا اإلســام ،و(قــوة هــذا التأثــر
وفعاليتــه تدعمــت بعــد انتشــار اإلســام واللغــة العربيــة
يف بعــض مناطــق مــا وراء الصحــراء الكــرى)(.)١٢

عوامل انتشار الثقافة العربية

لقــد ســادت العربيــة وانتــرت مــع انتشــار اإلســام،
ودخلــت بيوتــا ال عــاد لهــا ،فوطــدت أركانهــا ،وزاد
إقبــال النــاس عــى تعلمهــا ،فانصهــروا يف بوتقتهــا ومل
يتمكــن اإلفريقــي أن يقــرأ القــرآن أو يتفقــه يف الديــن ،إال
إذا أخــذ قســطا وافــرا مــن اللغــة العربيــة ،ويبقــى انتشــار
العربية بهذا القطر من إفريقيا الســوداء معلال بعوامل
عــدة تجلــت كاآليت:

 -1العامــل الدينــي :هــذا العامــل الــذي كان ســببا يف
نــر الثقافــة العربيــة يف إفريقيــا ،ال يعتــر وحــده

كافيا يف هذا االنتشــار ،بل هناك دوافع وعوامل
أخــرى تنــدرج تحتــه ســاعدت العربيــة عــى التوســع
يف أرجــاء إفريقيــا ،حيــث إن القــرآن الكريــم ظــل
يقــرأ ويرتــل بلغتــه التــي أنــزل بهــا ،ومل يكــن يســمح
برتجمته وكتابته بغري العربية خوفا من الخروج عن
معنــاه ،وكــذا عــدم جــواز قراءتــه بغــر العربيــة يف
الصــاة ،مــا جعــل األفارقــة يجتهــدون يف حفــظ
القــرآن الكريــم باللغــة العربيــة والكتابــة بهــا ،وهنــاك
عوامــل أخــرى ومتعــددة رأينــا أن ندرجهــا ضمــن
هــذا العامــل ألن لهــا عالقــة بــه ،وقــد متثلــت يف
تلــك املجموعــات والطوائــف التــي دخلت إفريقيا
ومنهــا:
 -1الفاتحون :دخلت هذه الطائفة غرب إفريقيا
آتيــة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة ،وعــى رأســها عقبــة بــن
نافــع الفهــري الــذي كان واليــا عــى شــال إفريقيــا،
والتي كانت مركزا النطالق دعوته ،فدخل من الجنوب
قاصــدا بــاد الســودان حيــث أســلمت عــى يديــه عــدة
قبائــل إفريقيــة :غانــا ،غينيــا وتكــرور ،ويعتــر عقبــة أول
قائــد إســامي استشــهد يف إفريقيــا ،ثــم توالــت بعــده
الفتوحات من املرابطني وغريهم من الفاتحني(وشهد
اعتنــاق اإلســام ازديــادا كبــرا بعــد اســتيالء املرابطــن
بقيــادة أيب بكــر بــن عمــر عــى القســم األكــر مــن
إمرباطوريــة غانــا ،وإســقاطهم عاصمتهــا عــام 1076
امليــادي ،وأســلم ملــوك غانــا وعــرف أهلهــا بعدئــذ
بحامســهم لإلســام والدعــوة لــه يف غــرب إفريقيــا)(.)١٣
 -2الصوفيــة :لعبــت الطــرق الصوفيــة دورا مهــا
يف نرش التعاليم اإلسالمية يف غرب إفريقيا ،فش ّيدت
املســاجد والزوايــا واملــدارس القرآنيــة ،ودعــت إىل
التســامح مع األديان األخرى كاملســيحية ،واســتعملت
يف دعوتها أسلوب الرتغيب ،كام قامت برشاء العبيد
وعلمتهــم املبــادئ اإلســامية ثــم حررتهــم وأوفدتهــم
إىل عــدة مناطــق مــن إفريقيــا لنــر الدعــوة اإلســامية
بالطريقــة القادريــة والتيجانيــة والسنوســية(.)١٤
جملة كرياال
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 -3القوافــل التجاريــة :هــذه الطائفــة مــن التجــار
كان لها الباع الطويل يف نرش الثقافة العربية اإلسالمية،
فكانــت أينــا حلــت تركــت بصامتهــا ،فقــد أنشــأت
مــرايس لســفنها و مراكــز تجاريــة( ،واســتطاعت هــذه
املراكــز التجاريــة أن تنقــل الديــن اإلســامي إىل مملكــة
غانــا الوثنيــة التــي قاومــت يف البدايــة هــذا التوســع
اإلســامي ،ولكنهــا مل تســتطع أن تصمــد أمــام التيــار
اإلســامي الذي بدأ منذ القرن األول الهجري (الســابع
امليــادي) عقــب حمــات عقبــة بــن نافــع ،الــذي دخــل
إىل غرب القارة ووصل إىل بالد التكرور وإىل غانا التي
ضمت جالية إسالمية يف عام  60هـجري)(( ،)١٥وكونوا
ألنفســهم جاليــات إســامية تقيــم إقامــة دامئــة بالبــاد
التي ينزلون بها ...فشيدوا املساجد ،وال يزال بعضها
باقيــا حتــى اآلن ،وكانــوا يفتحــون املــدارس القرآنيــة يف
هــذه األماكــن ،ويتبادلــون األفــكار مــع الســكان وامللــوك
والرؤســاء ،وقــد وجــدت األفــكار اإلســامية الســمحة
تقبــا واســتجابة مــن النفــوس الطيبــة)(.)١٦
 -4العلــاء والدعــاة :تعتــر هــذه الطائفــة مكملــة
لطائفــة الفاتحــن ،تتعقبهــا أينــا حلّــت ،فتدعــو النــاس
إىل اإلســام (وقــد نجــح الــرواد املســلمون األوائــل يف
دخــول النــاس يف ديــن اللــه أفواجــا ،وقــد أدى هــذا
إىل تكويــن دولــة إســامية يف مناطــق كثــرة مــن القــارة
وبخاصة يف غربها ،وذلك عىل أنقاض دولة وثنية)(.)١٧
 -2العامــل اللغــوي :كــا أن العربيــة قريبــة مــن اللغــات
السامية األخرى يف كثري من خصائصها( ،ويعلل
بعض الباحثني انتشار العربية يف إفريقيا السوداء
بالقرابــة التــي توجــد بينهــا وبــن اللغــات الســامية
األخــرى يف كثــر مــن املظاهــر الصوتيــة واللفظيــة
والنحو يــة ،ز يــادة عــى ذ لــك أن هنــاك إ جــاع
بــن علــاء اللغــات عــى التشــابه املوجــود بــن
اللغــات الســامية والحاميــة)( ،)١٨أضــف إىل أن
الســامية والحاميــة مــن أب واحــد نســبة إىل أبنــاء
نــوح عليــه الســام ســام وحــام ،فلقــد ثبــت (أن
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هنــاك دراســات حديثــة عربيــة وأوربيــة تثبــت إثباتــا
قاطعــا خطــأ ا ســتعامل املصطلحــن « ســامي»
و»حا مــي» وتــر عــى ا ســتبدالهام بـ» عــريب»،
ألنــه يف نظــر هــؤالء الباحثــن ،أصــل الســاميني
والحاميــن واحــد منبثــق مــن أصــل واحــد الــذي هــو
األصــل العــريب)(.)١٩
 -3العامــل الحضاري :وهــذا العامــل ال يقــل أهمية عن
العوامــل األخــرى يف نــر الثقافــة العربيــة ،فقــد
كان لــه دور أســايس وبــارز يف توطيــد العربيــة ،وقــر
أركانهــا(،ألن قــر اللغــات املحليــة يف إفريقيــا
قبــل وصــول اإلســام عــن ا ســتيعاب املفاهيــم
الحضاريــة املختلفــة كان مــن بــن األســباب الهامــة
التــي فتحــت الطر يــق أمــام انتشــار العربيــة يف
القــارة) ( ،)٢٠وقــد ســاهمت العربيــة يف كتا بــة
اللغــات اإلفريقيــة مــا ســاعد عــى انتشــارها يف
ربــوع إفريقيــا ،واعتنــى بهــا ملــوك وأباطــرة البلــدان
اإلفريقيــة ،وأتاحــوا لهــا الوســائل املاديــة واملعنويــة
لنرشهــا بــن املتعلمــن ،حتــى أصبحــت العربيــة
لسان هاته امللوك واألباطرة ،وكانت لغة الثقافة
واإلدارة معــا ،كــا كان ا ســتعاملها شــائعا بــن
النــاس( .)٢١لقــد اهتــم املســلمون األفارقــة بنــر
التعليــم العــريب عــى كل املســتويات ،فأسســوا
املــدارس مبختلــف أنواعهــا ،وش ـ ّيدوا املســاجد
اليشء الذي ساعد عىل انتشار العربية يف هذه
املنطقة ،وهذا جدول يبني العدد الهائل لتالميذ
املــدارس العربيــة يف إفريقيــا الغربيــة.
عدد البنات من بني املجموع

املستعمرة السنة

عدد البنات من بني املجموع

عدد التالميذ
1907

1908

1909

1907

1908

1909

السنغال

9.082

10.719

10.933

21

555

354

النيجر

10.176

10.622

//

55

61

207

//

3.413

14.425

//

//

//

غينيا

23.754

28.023

23.777

799

312

312

ساحل العاج

1.544

2.000

23.777

//

//

13

الداهومي

1.705

1.775

2.397

15

23

50

موريتانيا

235

235

1.558

//

//

//

املجموع

51.275

50.536

54.286

855

950

936

املناطق العسكرية

)Archives: S.O.M. Paris. Dossier Senegal n° 10.(1

ومــن هنــا يتضــح أن اإلســام لعــب دورا فعــاال
يف نــر تعاليمــه ومباد ئــه ،ويف ظلــه بــدأت تظهــر
إىل العلــن مرحلــة مهمــة ،قا مــت بتوطيــد الروا بــط
اإلســامية والثقافــة العربيــة ،حيــث (أسســت مدينــة
تنبكتــو يف أواخــر القــرن الحــادي عــر امليــادي ،وكان
الليبيون من املؤسســن الرئســن لهذه املدينة ،وكان
حــي الغدامســية أشــهر أحيائهــا ،ووفــد إليهــا العلــاء
مــن املغــرب واألندلــس ومــر وطرابلــس ،وبنــي فيهــا
مســجدا)( ،)2حتــى أصبحــت حــارضة الثقافــة العربيــة
يف غــرب إفريقيــا.

التحديات والرهانات التي عرفها غرب
إفريقيا

ال ميكــن ويف هــذا املقــام بالــذات أن نــرد كل تلــك
األحــداث التــي شــهدتها منطقــة الغــرب اإلفريقــي،
فقــد رأينــا أن نشــر ولــو إشــارة موجــزة إىل املشــاكل
التــي واجههــا املســلمون ومــا زالــوا يواجهونهــا يف غــرب
إفريقيــا.
لقــد أ ّدى انتشــار العربيــة يف أصقــاع غــرب إفريقيــا

إىل تأســيس دول مزدهــرة اتســعت وبلغــت ذروة يف
النفــوذ وا لــروة والعظمــة ،حتــى وصلــت إىل أبعــد
الحــدود ،فقد(تأسســت دولــة مــايل عــى يــد شــعب
املاندنجــو ،وبــدأت يف اإلزدهــار منــذ أوائــل القــرن
 13امليــادي ،وبلغــت أقــى ازدهارهــا يف عهــد
الســلطان كنكــن مــوىس ( ،)1337-1312فهــو أعظــم
ســاطني مــايل عــى اإلطــاق ملــا بلغتــه مــايل يف
عهــده مــن عظمــة وقــوة واتســاع وثــروة ونفــوذ ،وامتــدت
الدولــة يف عهــده مــن بــاد التكــرور غربــا عنــد شــاطئ
املحيط األطليس إىل منطقة دندي ومناجم النحاس
يف تكدة-مراكــز القوافــل -رشقــا (رشقــي النيجــر) ،ومــن
مناجم امللح يف تفازة شامال إىل فولتا جالون ومناجم
الذهــب يف ونقــارة جنوبــا ،وحــاذت الحــدود الجنوبيــة
ملنطقــة الغابــات االســتوائية ،أي أنهــا ضمــت داخــل
حدودهــا مناجــم الذهــب والنحــاس وامللــح وتحكمــت
يف طرق القوافل بني هذه املناجم شامال وجنوبا)(.)1
إال أن هــذا االنتشــار الــذي عرفتــه إفريقيــا الســوداء،
جعــل املحتــل األجنبــي وعــى رأســهم فرنســا يتخــوف
تخــوف الحــذر مــن أن ينتــج عــن ذلــك (تثقيــف األفارقــة
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الزنــوج ثقافــة عربيــة ،قــد ال تكــون لصالحهــا ،بــل اعتــرت
قضيــة تثقيــف الشــباب اإلفريقــي ثقافــة عربيــة مــن أكــر
املصائــب بالنســبة إليهــا)( ،)2فاتخــذت عــدة قــرارات
ومواقف تعرقل مســار انتشــار الثقافة العربية ،ومحاولة
إحــال اللغــة الفرنســية ،ذلــك أن األفارقــة متســكوا
بالعربيــة وأقبلــوا عليهــا وعــى مــا حملتــه معهــا مــن ألــوان
الحيــاة االجتامعيــة والسياســية واالقتصاديــة ،فدرســوا
الثقافــة العربيــة دراســة معمقــة ،وكونــوا عالقــات ثقافيــة
وتجارية وسياسية بني دول املغرب العريب ،ودول عربية
أخــرى كمــر( ،كــا وفــد تجــار مــر عــى مــايل ورحــل
تجــار مــايل إىل القاهــرة ،واســتقرت طوائــف مــن مــايل
بالقاهرة لتشتغل بالتجارة أو العلم أو التصوف ،ويؤكد
اســتمرار العالقــات الوديــة بــن مــر ومــايل حي(بــوالق
التكــرور) مبــر وينســب إىل أحــد صلحــاء التــكاررة)(.)1
كل هذا جعل اإلدارة الفرنسية تقف موقف املضاد
ملــا يحــدث يف غــرب إفريقيــا ،فأصــدرت قــرارات مناوئــة
للثقافــة العربيــة ال لــيء ،بــل لتجســيد فكــرة الــوالء لهــا
ولالســتعامر الغريب ،ولوقف الزحف الحضاري العريب
الــذي حصــد إفريقيــا بــل القــارة اإلفريقيــة ،واســتعملوا
كل مــا يف وســعهم إلبعــاد األفارقــة وبخاصــة الزنــوج عــن
تعلــم العربيــة ،فقــد (كتــب فيديــرب حاكــم الســنغال
( )1865-1854إىل وزير املســتعمرات الفرنســية يقول
لــه بالحــرف الواحــد مــا يــي...»:إن الرغبــة التــي يبديهــا
الزنــوج يف تعلــم العربيــة هــي مصيبــة بالنســبة إلينــا،
ويجــب علينــا أن نحــذر مــن ذلــك ،بــل يجــب علينــا أن
ال ننمــي هــذه الرغبــة بــأي حــال مــن األحــوال ،فاللغــة
الفرنسية هي التي يجب علينا أن نعلمهم إياها ،وذلك
ملصلحتنا الخاصة ،وإىل حد اآلن مل نجعل أي وسيلة
يف متنــاول الســنغاليني لتعلــم لغتنــا...؟ «(.)2
ومل تتوقــف فرنســا عــن محاربــة العربيــة يف غــرب
إفريقيا ،بل عملت املستحيل لدحضها وإبراز ثقافتها
الفرنسية ،فمرة تلجأ إىل اإلغراء والرتغيب ،ومرة أخرى
إىل التهديــد والتنديــد والــردع والزجــر.
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ولتعويــض العربيــة بلغتهــا لجــأت إىل إصــدار قانــون
(جــوان  )1906مفــاده (أنــه باســتطاعة كل معلــم مــن
معلمــي اللغــة العربيــة يف الســنغال أن يرجــع ســنويا
مبلغــا مقــداره  300فرنــكا فرنســيا ،رشيطــة أن يعلــم
تالميــذه اللغــة الفرنســية ســاعتان أســبوعيا....ولكن
الطريــف يف األمــر هــو أنــه مل يرتشــح ولــو معلــم واحــد
مــن بــن آالف معلمــي اللغــة العربيــة يف املنطقــة لهــذا
العمــل الــذي عرضتــه اإلدارة الفرنســية عليهــم)( ،)3أفــا
يعتــر هــذا تحديــا مــن تحديــات األفارقــة لالســتعامر
الغــريب.
لقــد وا جــه غــرب إفريقيــا منــذ ولــوج االســتعامر
إىل يومنــا هــذا ،مضايقــات يف كيانــه وثقافتــه التــي
فتحــت لــه مجــاال واســعا يف التقــدم والرقــي ،ومل يكــن
ض َعنـ َ
ـك
االســتعامر الغــريب لــرىض بذلــك َولَــن ت َـ ْر َ ٰ
ى َحتَّـ ٰـى تَتَّ ِب ـ َع ِملَّتَ ُه ـ ْم ( ،)1ألنــه رأى أن
الْيَ ُهــو ُد َولَ ال َّن َ
صــا َر ٰ
زوالــه مرهــون بتقــدم ورقــي اللغــة العربيــة ،وأن الخطــر
يــأيت مــن خــال انتشــارها يف النواحــي اإلفريقيــة ،ولقــد
علــم أن الثقا فــة العربيــة اإلســامية الء مــت تقاليــد
األفارقــة املوروثــة ،وأنهــم مل يتأثــروا يف حياتهــم بــأي
حضــارة أخــرى مثــل تأثرهــم وولوعهــم بالحضــارة العربيــة
اإلسالمية ،فاتخذوها جزءا من ثقافتهم والتي نتج عنها
امتــزاج الثقافــة العربيــة بالثقافــات املختلفــة لألفارقــة،
مـ ّـا أدى إىل ظهــور ثقافــة عربيــة إفريقيــة.
ويقودنــا الــكالم إىل أن نذكــر ولــو بإيجــاز بعــض
املشــاكل التــي يواجههــا املســلمون يف غــرب إفريقيــا
معرجــن عــى غا نــا التــي شــهدت تغلغــل النفــوذ
الصهيــوين ،ومختلــف الفــرق الضا لــة ،كاملا ســونية
والقاديانيــة ،والبعثــات التنصري يــة والتــي أوقعــت
مجــزرة رهيبــة راح ضحيتهــا عــدد كبــر مــن مســلمي
غانــا ،وحــدث هــذا يــوم  02فربايــر  ،1994وقــد ركــزت
هــذه الحملــة التنصري يــة وبصفــة خا صــة عــى حــرق
وهــدم املســاجد عــى املصلــن ،كــا قامــت بإتــاف
املحاصيــل الزراعيــة وترشيــد حــوايل عرشيــن ألفــا ،ومــع

هذا فقد تحرك املسلمون يف إنشاء هيئات إسالمية
للوقــوف ضــد هــذه الحملــة الرشســة التــي تبغــي زعزعــة
األفارقــة وإبعادهــم عــن حضارتهــم وثقافتهــم العربيــة
اإلســامية ،وتجهيــل الســكان ونهــب خــرات إفريقيــا،
وبسط الوالء للمستعمر ،فقامت بتقديم املساعدات
املاد يــة واملعنو يــة ،ومــا حــدث لغا نــا فقــد حــدث
لجارتهــا مــن غــرب إفريقيــا.
وتشــر الحقائــق والدالئــل التاريخيــة أن الثقافــة
العربيــة اإلفريقيــة ،تعرضــت ألحــداث أليمــة وخطــوب
صعــاب مــن قبــل االســتعامر ومبختلــف وســائله ،إال
أن هــذا جعــل األفارقــة يراهنــون عــى تح ّديــه وعــدم
االستســام والخضــوع ا لــكيل لــه ،فقــد بقيــت مــن
مظا هــر الحضــارة العربيــة اإلفريقيــة اإلســامية عــدة
أمــور تــدل عــى أن األفارقــة تحــدوا الصعــاب ،وعملــوا
عــى أن يبقــى أثــر الحضــارة والثقافــة العربيــة ممثــا
يف ذلــك الفــن املعــاري العــريب اإلســامي ،وخــر
دليــل عــى ذلــك بنــاء املســاجد والقصــور ،كــا تبــدو
معــامل الثقافــة العربيــة يف الحيــاة االجتامعيــة كالــزواج
والطــاق ،وارتــداء الــزي العــريب املغــريب ،واالحتفــاالت
ببعض املناسبات واألعياد الدينية( ،ولكن أكرب مظهر
عــريب يف إفريقيــا هــو ذلــك الحــرف العــريب الــذي كتــب
بــه الــراث اإلفريقــي يف كل محتــواه ،وقــد لعــب هــذا
الحــرف واليــزال يلعــب أكــر دور يف احتفــاظ اللغــات

اإلفريقيــة األخــرى بكيانهــا ،إذ بــه متــت ترجمــة أفــكار
ومعــارف هــذه اللغــات ،وهنــاك نحــو مــن ثالثــن لغــة
إفريقية مكتوبة بالحرف العريب ،وبقي كل ذلك بجهد
اإلفريقيــن أنفســهم ،وبإميانهــم وإرصارهــم وبانتامئهــم
إىل العروبــة واإلســام ،عــى الرغــم مــا تعرضــوا لــه مــن
قهر وإكراه وضغوط سياسية واقتصادية متارس عليهم
يف حياتهــم اليوميــة)(.)1
ويجــب أن نقــر اعرتافــا ونعــرف إقــرارا بــأن للثقافــة
العربيــة اإلفريقيــة جــذورا ال تنفــذ وال تنقطــع ،ذلــك أنهــا
(ترتبــط بأصالــة التاريــخ والديــن اإلســامي ،فأجدادنــا
تفانــوا يف بنــاء الــراث االجتامعــي املتميــز)( ،)2وملــا مل
يستطع االستعامر الغريب أن يسلخ األفارقة من هويتهم
العربية اإلســامية ،اســتعمل شــتى الســبل ،منها تدمري
إفريقيــا تدمــرا اقتصاديــا ،وبــث النزعــات بــن القبائــل
مــا أ ّدى إىل ظهــور فــن وحــروب أهليــة ،واســتنزاف
خريات األفارقة ،وهو ما جعل األفارقة يعيشون أوضاعا
اجتامعية وصحية واقتصادية متدهورة ختامها التخلف
االقتصــادي اإلفريقــي.
ومــن املؤســف أن دور املســلمني يف مســاعدة
إخوانهــم األفارقــة يبــدو بالــكاد قليــا ،مقتــرا عــى
بعض الهيئات واملنظامت اإلغاثية التي أعطت جهدا
مبــذوال ،لكنــه يف الواقــع قليــل جــدا.

املصادر واملراجع
1

أحمــد بــن خليفــة الصنها جــي ،عروبــة الســنغال وإســامه،
محــارضات املوســم الثقــايف ،م /ج /اللبيــن للدراســات

التاريخيــة،)1990 /1989 (،

2

أحمــد بــن نعــان ،التعريــب بــن املبــدإ والتطبيــق ،الرشكــة

3

أحمــد الها شــمي ،جوا هــر األدب ،الجــزء الثــاين ،مؤسســة

4

تــريك رابــح ،الرتبيــة والشــخصية الوطنيــة ،املجلــة الجزائريــة

الوطنيــة للنــر والتوز يــع ،الجزا ئــر.1981 ،

املعــارف ،بــروت ،د.ت.

للرتبيــة ،وزارة الرتبيــة الوطنيــة ،ع ،1الســنة األوىل ،نوفمــر

.1994

5

ج اللــه الزمخــري ،أســاس البالغــة ،تحقيــق عبــد الرحيــم
ــار

6

رجب نصري األبيض ،عالقات العرب بالسودان الغريب ،مجلة

7

عبدالله عبدالرزاق إبراهيم وشوقي الجمل ،دراسات يف تاريخ

محمــود ،دار املعرفــة للطبا عــة والنــر ،بــروت.

كليــة اآلداب جامعــة الفاتــح ،طرابلــس ،العــدد .2008/08

غــرب إفريقيــا ،مكتبــة اإلســكندرية ،القاهــرة .1998

جملة كرياال

يوليو ٢٠١٧
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8

عبداللــه عبدالــرزاق ،انتشــار اإلســام يف غــرب إفريقيــا ،دار

9

عبــد الهــادي بوطا لــب ،بــن القوميــة العربيــة والجامعــة

الفكــر العــريب ،القا هــرة.2006 ،

االســامية ،دار الكتــاب ،ا لــدار البيضــاء ،د.ت.

 12محمد عبدالرحمن الباشــا ،من محارضة» الســات املشــركة
بــن الثقافــة العربيــة واإلفريقيــة ،جامعــة عمــر املختــار ،ليبيــا،
.2007/07/08

 13محمد عبدالقادر أحمد ،املسلمون يف غينيا ،ط ،1القاهرة،

 10عامر هالل ،موقف االحتالل الفرنيس من العربية يف إفريقيا،

.1986

 11مالــك بــن نبــي ،مشــكلة الثقافــة ،ترجمــة عبــد الصبــور شــاهني،

مذكــرة تخــرج ماجســتري  ،2005جامعــة بــوردو فرنســا.

م/الثقافــة ،الجزائــر ،ع.60/
دار الفكــر ،ط.1984 ،4

الهيئة االستشارية

 14نرصالديــن الشــيخ بوهنــي ،التعريــب بــن التطبيــق والتعليــق،
 15محمــد عــى الصابــوين ،صفــوة التفاســر ،الجــزء األول ،رشكــة
الشــهاب ،الجزائــر.1990 ،

أ .د .أحمد حمد النعيمي

األردن

أ.د .محمد عبود موىس الحراحشة

األردن

أ .د .العيد جلويل

الجزائر

د .محمد خري العمري

أ .د .أحمد جعفري
د .بن ضحوى خرية

أ .د .جاسم عيل جاسم

األردن
الجزائر
الجزائر

السعودية

أ .د .منال “محمد هشام” سعيد نجار

السعودية

أ .د .محمد بن عبد العزيز الجمعان

السعودية

أ .د .نجاة عبدالرحمن عيل اليازجي
د .يارس بن محمد بن سامل بابطني
أ .د .خديجة زبار عنيزان

السعودية
السعودية

العراق

أ .د .أحمد طعمة حلبي

قطر

أ .د .أشفاق أحمد

الهند

د .عامد عبد اللطيف

قطر

أ .د .حبيب الله خان

الهند

أ .د .محمد ثناء لله الندوي

الهند

د .قطب الدين الندوي

الهند

أ .د .رضوان الرحمن

د .أورنك زيب األعظمي
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and enlargement of the system into the
different parts of the country. Necessary
enactments and legal amendments have to
be introduced to lift the present bottlenecks.
More academic institutions covering the
courses related with interest free finance
need to be introduced in order to produce
academicians and professionals in the field.
Various programmes and seminars are to be
conducted to bring awareness among the

public regarding the system and to remove
the misconceptions. Government must take
initiative to develop a full-fledged financial
and capital market to trade these types of
instruments and products. Thus interest
free investment and financial system can
contribute to the economic and social
development of the country by financing
infrastructure projects and creating job
opportunities in a massive scale.
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3. Using a zero-interest current account
instead of a savings account
The above steps are diligent efforts
made by man y Indian Muslims to make
the current conventional Banking ‘Shariah’
compliant in their own way. This is the
huge market which can be tapped by
Islamic Banking
World over, the Monetary Authority
of Singapore has made the develop men
t of Islamic finance as one of its priorities
and has accordingly aligned tax policies.
Malaysia has pioneered the art of Islamic
Banking. There are currently 11 banks
operating on a full Islamic banking license in
Malaysia and eight others that offer Islamic
banking products through a conventional
bank windo w. Malaysian banks dominated
the top ten in The Asian Banker’s 2007 “Top
40 Islamic Banks in Asia Pacific” report.
Even China has opted for Islamic banking
to pool Islamic Investment Funds. This
proves the potential of Islamic Banks and
definitely India needs to taste this as well.
Islamic Investment business is gaining
considerable grounds and companies like
McKinsey & Company Inc. and Bearys
Group havestarted doing big businesses
through Shariah Investments funds. ‘East
wind’ launched Islamic Index; and ‘Reliance
Money’ and ‘Religare’ have launched
Shariah Complaint Portfolio Management
Services. As a result Indian Stock market
is also observing some better trends in
Shariah complaint stocks According to
Sabry Ghouse, head of retail banking at Al
Rajhi in Malaysia, non-Muslim customers
now make up a sizeable proportion of the
entire customer base. “We opened a branch

8
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in Puchong, a suburb in Kuala Lumpur, to
specifically target the non-Muslim market,”
he saysAngelo Vernados, author of Islamic
Banking and Finance in Southeast Asia: Its
Development and Future, estimates that 75
percent of products sold by Maybank and
OCBC Malaysia are to non-Muslims. “It’s not
just about Muslim investors,” he says

Conclusion
Interest free investment is fast growing as
an alternate to the conventional investment
and financial system. It has great scope
and acceptability in the light of the recent
economic slowdown and deep financial
crisis especially in Kerala. It can tap huge
financial resources which are now untapped
and kept idle. The same can be utilized
for different projects and infrastructural
developments of the state. Studies reveal that
nearly 177 million Muslim population is there
in India alone out of which a considerable
portion lies in the state of Kerala where
they are well off both educationally and
economically. Interest free investment is a
system of justice and growth as it prohibits
the dealing of interest and exploitation. It
is suggested that the government has to
take appropriate measures to institute such
interest free establishments in every region
by offering variety of interest free financial
instruments.
Even though interest free investment
system is a promising and growing
phenomenon it is facing severe challenges
in many aspects. There is an urgent
intervention required from the government
and other authorities to sort out the
issues and pave way for the expansion

more expensive for such establishments.
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Lack of professionals and staff: There is
a serious dearth of interest free banking
experts and professionals in the country.
It creates more problems and comes in the
way of its expansion. Similarly manpower
working in conventional system is reluctant
to move to interest free financial system
because they are still unable to see the
system as a well established phenomenon.

The current Muslim population of the world
is 1.8bn and Muslims are about 13.4 % of
total population of India, approximately
152mn as per CIA.
Given the above mentioned statistics,
it becomes imperative to introduce th is
form of Banking in India as there exist wide
disparity in terms of regions, religions, languages etc. This disparity provides us with a
Blue Ocean which can be exploited to make
a positive mark on the banking landscape
o f our country. It would help to increase
the size of the banking industry manifold
and prove to be a foundation for many mo
re innovations to be introduced in future.
The Sachar Committee report highlighted
that approximately 50% Muslims are
financially excluded. The long held issue
of financial inclusion can be taken care of
b y introducing Islamic Banking. Majority
of Indian Muslims are so poor that they are
not targeted by the Commercial Banks and
whose savings lie idle at home. Muslims
in India generally lack creditworthiness
primarily because they form part of
“Ghettos” or negative areas, which were
drawn back and are still in vogue. It is here
where the actual market potential of Islamic
Baking lies One may argue that Indian
Muslim s are satisfactorily u sing the existing
Conventional Banking system. A one to one
interview with Bank executives of Personal
banking division of many Banks revealed
that a significant Muslim population is

Lack of awareness: There is clear problem
of awareness among the people regarding
the concept and operations of interest free
banking system. Many are still confused
with system and the different financial
instruments offered. Academic institutes
and programmes promoting and educating
the system are also limited.
Treatment of loss: A major question to be
addressed by this system is how to deal
with the losses of the projects. Normally it
operates on a profit and loss sharing basis
where projects are financed on the basis of
its expected profitability. But still there is
uncertainty and ambiguity in dealing with
the losses being made. Likewise failure to
repay the fixed obligation by the clients on
due date also make problems for the smooth
functioning of the system.
Lack of well-developed financial markets:
Absence of a well established financial market is another bottleneck in the way of development of this system. The mechanism
for trading of interest free financial instruments is still in its preparatory stage in many
countries. Stock exchanges to deal with interest free products also developing in some
nations. But there is still a long way to go
for a scientific and well developed market.

1. Not investing in mutual funds with
a debt component
2. Donating the interest on their salary
savings account to charity
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financing, as the payment obligations
of the entrepreneur is associated with
the revenue.
Transparency: Transparent to the
account holders on the investments
made in different areas and the profits
realized from these investments.
The profit is then shared in the preagreed ratio.
Ethical and Moral Dimensions: Their
strong ethical and moral dimensions
of doing business and selecting
business activities to be financed,
play an important role in promoting
socially desirable investments
and better individual/corporate
behavior.
Destabilising Speculation: Most of the
non-Islamic institutions are trading
heavily into financial markets
and carrying out huge speculative
transactions. These transactions
are sources of instability and the
returns on investments are highly
speculative. On the contrary, Islamic
banks are prohibited from carrying
out such activities. This destabilises
the speculation and is in the better
interest of the depositors.
Banking for All: Although based
on Syariah principles to meet the
financial needs of Muslims, it is not
restricted to Muslims only and is
available to non-Muslims as well
Islamic finance forges a closer link
between real economic activity that
creates value and financial activity
that facilitates it.
Islamic finance does not allow
creating new risks by which to profit.
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k. Islamic finance is global and
cosmopolitan. Having committed
itself to a text accessible to all and
Prophetic precedents available
easily, Islamic finance is open to any
innovations that are in congruence
with its fundamentals. It is not a
closed system and it possesses no
regional, ethnic, or class affiliations.

Challenges of the System
Even though interest free financial system is
growing rapidly, it faces several challenges
in the modern world. There are several
complications and problems which are still
to be resolved and answered. Some of them
are discussed here.
Regulatory framework: Banking and finance
is governed by various Acts and statutes in
India like Banking Regulation Act, 1949, RBI
Act, 1934, Negotiable Instruments Act, 1961,
etc. many sections of the Acts are against
the concept and operation of interest free
system. Payment of interest is mandatory on
deposit under the Act while it is prohibited
in the system. Likewise investments based
on profit and loss sharing is discouraged
in the Act which is the core of the system.
S u p p o r t i n f ra s t r u c t u r e : D i f f e r e n t
supporting infrastructure is lacking for an
interest free financial system in the country.
Commercial banks can borrow from other
banks and central bank when there is
shortage of funds, but it is not possible for an
interest free establishment. Moreover they
have to closely monitor and supervise the
investments and ensure that it is managed
in the best and efficient way. This makes it

Islamic Banking in India
The population of Muslim is about 154 million
that is more than 13.2 % of total population.
However, 80% are financially excluded
owing to unavailability of interest free
banking. According to Sachar committee
Indian Muslims have a share of 7.4% in
saving deposits while they get only 4.7%
in credit. According to RBI annual report
for 2007-08, Indian Muslims annually loose
around Rs. 63,700 crores i.e. 27% of their
deposits. Thus large number of Muslim
population needs Islamic banking services
in India. Islamic banking seems an alien
concept in India’s conventional banking
world. Despite its impressive growth in
other parts of world such as the Middle
East, South East Asia and Europe, it is yet
to find favour with the Indian authorities.
Recently, the RBI Governor D Subbarao
recommended introducing Islamic Banking
in India and wrote to the government
about the amending the law to facilitate
the same. In 2008, a high level committee
on Financial Sector Reform of the Planning
Commission of India (2008) headed by Dr.
Raghuram Rajan had recommended the
introduction of interest free finance and
banking as part of mainstream banking in
the interest of inclusive, innovative growth.
Today, Islamic banking has a presence in
India in the form of NBFCs and Baitul Mal
(Islamic Treasury), but the business is
small. These institutions mostly work at the
regional level, catering to a niche segment.
Many Indian institutions, including some
government-owned ones, have own
interest in this growing niche opportunity.
For example Kerala government – owned

KSIDC has started AL-Barakah financial
Services Ltd, GIC of India runs an Islamic
reassurance scheme.

Prospects of Islamic Banking System
a. Justice and Fairness: The main
feature of the Islamic model is
that it is based on a profit-sharing
principle, whereby the risk is shared
by the bank and the customer. This
system of financial intermediation
will contribute to a more equitable
distribution of income and wealth.
b. Liquidity: Follow the profit and
loss-sharing principle to mobilise
resources and are less likely to face
any sudden run on deposits. As
such, they have a minimum need
for maintaining high liquidity.
c. Better Customer Relations: Financing
and deposits are extended under the
profit and loss sharing arrangement.
The banks are likely to know
their fund users better in order to
ensure that the funds are used for
productive purposes and vice-versa
for investors. In this way, it develops
better relations between the financial
intermediary and the fund providers
or consumers. It will also promote
productive economic activities and
socio-economic justice.
d. No Fixed Obligations: Islamic banks
do not have fixed obligations such
as interest payments on deposits.
Therefore, they are able to allocate
r e s o u r c e s to p ro f i t a b l e a n d
economically desirable activities.
This also holds good for Islamic
Potential of Islamic Banking and Investment in India
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to real life. But this pessimistic view is not
only undeserved it is also mostly inaccurate.
In reality, even a cursory study of Islamic
Finance and its guiding principles will
confirm it is indeed probably the most
successful model for ethical banking to date.
But it is not without its weaknesses, not
least of which is whether any institution
can actually achieve the blueprint and live
up to its full potential.

Islamic Banking and Investment
The General Secretariat of the Organization
of the Islamic Conference (OIC) defines an
Islamic bank as a financial institution whose
statutes, rules and procedures expressly
state its commitment to the principle of
shariah, and the banning of the receipt and
payment of interest on any of its operations
(Hasan, 1999). The Islamic Banking Act 1983
states that an Islamic bank is a company
which carries on Islamic banking business. According to Lee & Detta, 2007 the
first modern Islamic bank which provided
interest-free banking facilities was the Mit
Ghamr local Saving Bank provincial rural
centre in the Nile Delta of Egypt, this established 25 June 1963. After that date established number of banks in many countries
like Saudi Arabia, Sudan, Iran, Dubai and
Jordan. The first full-fledged Islamic Bank
was established in Dubai in 1975.
Islamic banking is now a well-known
term and has emerged as one of the most
important industries worldwide. Islamic
banking is known for its interest free concept and operates in many countries including Bahrain, Pakistan, Jordan, Iran, Sudan,
United Kingdom, Singapore and Malaysia.
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Islamic banking and finance has undergone rapid transformation and growth from
an industry striving to satisfy the Muslim
community needs, to a multibillion dollar
industry upholding Islamic principles.

Underlying Principles of
Islamic Financial System
The basic principles of an Islamic financial
system can be summarized as follows:
a. Both charging and payment of interest in any form is strictly prohibited
b. The business is based on profit and
loss sharing or participatory form
c. Some industries like alcohol,
gambling and adult entertainment
are prohibited for investment.
d. No lending or leasing of a product
which they do not wholly own.
e. Interest free loans are encouraged to
spread financial inclusion.
f. The provider of financial capital and
the entrepreneur share business risks
in return for shares of the profits.
g. Money as “potential” capital. Islam
recognizes the time value of money,
but only when it acts as capital, not
when it is “potential” capital.
h. Prohibition of speculative behaviour: An Islamic financial system
discourages hoarding and prohibits
transactions featuring extreme uncertainties, gambling, and risks.
i. Shari ah-approved activities: The
business activities that do not violate
the rules of Shari ah are eligible for
investment
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ABSTRACT
Conventional banking system and Islamic banking system are the most competitive
sector in banking sector. Islamic Banking and finance is a system of finance based
on sharia or Islamic law, aims at accomplishing social and economic virtue and
righteousness in all economic affairs. It takes in to account not only the moral and
ethical consequences of financial transactions but also makes sure that the financial
and economic contracts and transactions should be just, impartial and fair to all
parties involved and promises that the financial and economic rewards are fully
associated with the intensity of liability, risk and responsibility borne by all parties.
Islamic banking is now a well-known term and has emerged as one of the most
important industries worldwide. This paper is an attempt to analyse the potential
for Islamic Banking and Investment opportunities in Indian Context.
Keywords: Islamic Finance, Islamic Banking and Investment, sharia (Islamic Law), Riba

INTRODUCTION
Islamic banking is now a well-known
term and has emerged as one of the most
important industries worldwide. According
to Mabid Ali Al-Jarhi, “The philosophy of
Islamic banking and finance is a set of theories
and ideas related to its understanding”. He
identifies three building blocks related to its
understanding. First, the Islamic law (Shari
ah) from which the very idea of Islamic
banking has been drawn. Second, monetary
and macro theory which helps explain why
Islam considers dealing through the rate

of interest as totally unacceptable, and
the economy-wide consequences of this
prohibition. Third, banking theory itself,
this helps to explain the nature of Islamic
banking and finance as well as to assess its
comparative performance.
Based on the Quran, Islamic Finance
offers its clients Shari’ah compliant banking
but the real meaning and to be fair, the true
benefits of this, are often lost on Western
observers, some of whom have tended to
dismiss the sector as yet another example
of fundamentalist religious doctrine applied
Potential of Islamic Banking and Investment in India
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