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افتتاحية

وصل
ىّ
الحمد لله الذي ك ّرم بني آدم تكرميا وأنعم عليهم بقليل من العلم إنعاما
وسلّم عىل حبيبه صالة وتسليام وح ّدد آلله وصحبه مكانة عليا تعظيام ،أما بعد
فيا أيها القراء الكرام!

إن هذا العدد الجديد من مجلة كرياال ال يختلف كثريا عن أعدادها السابقة يف
التن ّوع املوضوعي ويف التع ّمق الدرايس ولكن صفحات املجلة ت ََسع هذه امل ّرة
لدراسات طريفة تق ّر بها عيون القراء .والعدد الجديد حافل مبقاالت تتناول مناحيا
جديدة للموضوعات الهامة وفيه مقاالت أدبية ولغوية ونقدية رائعة .ونرى فيه
محاوالت مشكورة من قبل كتاب والية كرياال تع ّرف أدباء كرياال يف اللغة امللياملية
وثقافتها للعامل العريب مثل املقالة التي تق ّدر الكاتب املالياالمي املشهور فايكوم
محمد بشري.

ويجتمع يف مساحة هذا العدد الجديد ،كُتاب من مختلف أنحاء العامل ومن واليات
الهند املختلفة .واألدب العريب النيجريي من أهم النقاشات التي يشهدها هذا
العدد وبالتايل نعتقد أنها تعجب قراءنا الكرام .ومام يعجبنا أيضا توا ُجد املقاالت
التي تعالج قضايا ذات أهمية كربى حتى األمور السيكولوجية فمقالة د .رميه عبد
اإلله الخاين املعنونة بـ «مفهوم املثقف الكسول أو الكسل الثقايف بني العادة
والرتبية» تفتح أمامنا بابا يؤدينا إىل اتجاه مثري من املوضوعات .وبالجملة هذه
املجلة منصة متميزة يحرض فيها كتاب من العامل العريب الواسع ومن خارجه ويقدم
جهودهم العلمية – اللغوية والنقدية والثقافية والعلمية .ونرجو أن يذوق قراءنا
الكرام هذه املأدبة العلمية واللغوية والثقافية وأن يستمتعوا بها حق االستمتاع.

د .تاج الدين املناين

رئيس قسم اللغة العربية ،رئيس التحرير ملجلة كرياال
جامعة كرياال  -كرياال  -الهند  ،ترفاندرام 695581 -
الجوال00919446827141 :
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�أثر العهد ال�سلجوقي على نقد احلديث النبوي ال�شريف
أ.م.د .فراس محمد إبراهيم
الجامعة الخليجية/البحرين

املقدمة

من غري الخفي عىل املختصني يف العلوم
اإلسالمية أن موضوع ”نقد الحديث“ قد لقي
اهتام ًما بالغًا ،كونه أداة هامة من أدوات الحفاظ
عىل السنة النبوية والتي تعد ثاين مصادر الترشيع
اإلسالمي ،والشارحة للقرآن الكريم ،املبينة
ألحكامه ،فكانت للعلامء جهود عظيمة يف هذا
املجال أمثرت مصنفات كثرية ،وكانت السبب
يف وصول سنة النبي عليه الصالة والسالم إلينا
صافية نقية من كل الشوائب.

وقد مرت هذه الجهود مبراحل عدة تطور خاللها
نقد الحديث حتى وصل إلينا عىل صورته الحالية،
وكان لكل مرحلة من مراحل التطور أسبابها وميزاتها
وآثارها ،التي تحتاج إىل تسليط الضوء عليها.

أهمية البحث

تتجىل أهمية البحث الحايل يف النقاط اآلتية:

تسليط الضوء عىل النقلة النوعية التي شهدها
نقد الحديث يف عهد السالجقة .بيان دور
السالجقة يف تطور نقد الحديث وازدهاره.

حدود البحث

ينحرص البحث يف بيان مرحلة واحدة من مراحل

7

أثر العهد السلجوقي عىل نقد الحديث النبوي الرشيف

تطور نقد الحديث ،وبيان عالقة السالجقة بهذا
التطور ،وهذا يعني أن البحث ال يشمل الحديث
عن قواعد النقد وأصوله ،كام ال يشمل الحديث
عن تاريخ السالجقة الذي ال يتعلق مبوضوع
البحث.

أهداف البحث

•إبراز معامل أهم مرحلة من املراحل التي مر
بها نقد الحديث.
•الكشف عن دور السالجقة يف تطور وازدهار
هذه املرحلة.
•بيان أسباب تقدم وتطور النقد يف عرص
السالجقة.

أسئلة البحث

ما هي أهم مالمح ومظاهر التطور الذي شهده
نقد الحديث يف عرص السالجقة؟

ما هو دور السالجقة الرسمي يف هذا التطور؟

ما هي أسباب تطور نقد الحديث يف هذه
املرحلة؟
تقسيم البحث  :يقسم البحث إىل:
•مقدمة.

•املطلب األول :ملحة عن نقد الحديث

وتاريخ نشأته.

•املطلب الثاين :مالمح نقد الحديث يف
عرص السالجقة.
•املطلب الثالث :دور السالجقة يف تطور
نقد الحديث.
• خامتة.

وختاماً ال بد يل من بيان أين ذهبت يف هذا
البحث إىل االختصار وعدم اإلسهاب واالسرتسال،
عىل الرغم من غزارة املادة العلمية املتاحة،
معتذرا ً عن عدم التوسع يف كل مطلب وبيان كل
جوانبه مبا يتناسب واملتوفر من الشواهد ،آمالً أن
ما سأقدمه يف هذا البحث يحقق أهدافه ويبلغ
املراد منه ،والله ويل التوفيق.

املطلب الأول
ملحة عن نقد احلديث وتاريخ ن�ش�أته
أوالً :معنى النقد ،لغة واصطالحاً.

النقد لغة :جاء عىل معان عدة ،منها :التمييز
بني الجيد والرديء من األشياء ،وإدامة النظر إىل
اليشء ،واملناقشة.

يقال(( :نقد الدراهم وانتقدها :أخرج منها الزيف،
وكشف عن حالها يف جودتها أو غري ذلك ،وتقول
العرب :مازال ينقد اليشء إذا مل يزل ينظر إليه))
(.)1
وقال ابن منظور ...“ :وناقدت فالناً إذا ناقشته يف
األمر.)2(”.
النقد اصطالحاً :من خالل الوقوف عىل معنى
النقد عند املحدثني نجد أن أنهم استعملوا جميع
املعاين اللغوية لكلمة النقد يف أعاملهم النقدية
للحديث ،فمن مهامهم الكشف عن أحوال
الحديث من حيث قبوله ورده ،وهم يدميون النظر
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يف األحاديث ،ويناقشون عالمات القبول الرد يف
الحديث ،ومن هذه املعاين اللغوية واستعامالت
املحدثني لها يف العملية النقدية جاء تعريف
النقد يف اصطالح املحدثني عند علامء العرص
الحديث ،فعرفه الدكتور مصطفى األعظمي بأنه:
“متييز األحاديث الصحيحة من الضعيفة ،والحكم
عىل رواتها توثيقاً وتجريحاً”(.)3
والنقد الحديثي يف هذا يرتكز عىل دعامتني:

الدعامة األوىل :نقد السند ،أو ما يعرف أيضا
بالنقد الخارجي ،وقد اهتم املحدثون واعتنوا
بهذه الدعامة ،وجعلوها األساس األول واألصل
الذي بنوا عليه عملهم النقدي ،عىل اعتبار أنه
األساس واملرتكز األول يف عملية إثبات النص عن
مصدره ،وتوثيق نسبته إىل املتحدث به أو نفي
ذلك عنه.

الدعامة الثانية :نقد املنت ،أو ما يعرف بالنقد
الداخيل الذي يتعامل مع دراسة محتوى النص
ونقد مضمونه ،وذلك للتأكد من صحته وسالمته
من التصحيف ،وقد اهتم املحدثون أيضا بهذا
الجانب ومل يغفلوا عنه ،إال أن هذ االهتامم
والرعاية مل تكن أمرا ً مشرتكاً عند قاطبة املحدثني،
ُص بها الذين يجمعون بني الحديث
ولكن خ َّ
والفقه.

ثانياً :نشأة نقد الحديث ومراحل تطوره.

مل يكن النقد الحديثي وليد العصور املتأخرة،
فمن وضع أسسه األولية واهتم به هم الصحابة
األوائل ريض الله عنهم ،وقد عرف النقد الحديثي
تطورا ً وشهد مراحل عدة شأنه شأن جميع العلوم،
وكان يف كل مرحلة من هذه املراحل ينمو ويتطور
حتى تكاملت صورته وازدهر فنه ،وكرث التأليف
والتصنيف فيه ،وتقسيم هذه املراحل يختلف من
باحث إىل آخر ،حسب وجهة نظر كل باحث ،ومبا
أن هذا املقام ال يسمح لنا بالتطويل ،لذا سنمر
جملة كرياال
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رسيعاً عىل هذه املراحل:

املرحلة األوىل :كانت يف عرص الصحابة رضوان
الله تعاىل عليهم ،فقد كانوا يردون بعض ما يروى
لهم من أحاديث لعلمهم بعدم اتفاق الحديث مع
ما يظن العامل منهم أنه من قواعد الدين(.)4

فها هو ابن عباس ريض الله عنهام يعرتض عىل
حديث أيب هريرة ريض الله عنه ،عندما سمعه
يحدث عن رسول الله صىل الله عليه وسلم،
بحديث الوضوء مام مست النار فقال له( :يَا أَبَا
ُه َريْ َرةَ ،أَنَتَ َوضَّ أُ ِم َن ال ُّدهْنِ ؟ أَنَتَ َوضَّ أُ ِم َن ال َح ِميمِ ؟..
الحديث)(.)5
وأبرز سامت النقد يف هذه املرحلة أنه كان من
أجل االحتياط يف ضبط الحديث ،من الوهم
والنسيان والخطأ ،ال لتهمة أو سوء ظن ،فقد
كانت هذه املرحلة قبل ظهور الفنت والبدع ،وكان
رد الصحابة للحديث ال يتعدى االختالف يف فهم
هذه األحاديث أو أن مدلولها كان معموالً به ثم
نسخ بعد ذلك ومل يبلغ راويه هذا النسخ فظل
عىل العمل بروايته.

املرحلة الثانية :وكانت أكرث تطورا ً من املرحلة
األوىل أال وهي مرحلة التابعني وأتباعهم ،فكان
اهتاممهم بنقد الحديث أكرب ،وأزداد عدد
املعنيني به ،بسبب طول املدة بينهم وبني عهد
النبي صىل الله عليه وسلم ،األمر الذي ترتب
عليه طول اإلسناد ،وضعفت ملكة الحفظ والقدرة
عليها يف الناس ،وازداد ظهور الفرق املنحرفة عن
الطريق الصحيح واملنهج الذي سلكه أصحاب
النبي عليه الصالة والسالم وتابعيهم.
ومن أبرز سامت النقد يف هذه املرحلة ازداد
اهتامم العلامء يف الجرح والتعديل وتوسعوا فيه،
ويف نقد الرواة النتشار الضعف فيهم من ناحية
الحفظ ،وظهرت العناية واالهتامم بالغوص يف
الروايات وتتبعها لكشف علل الحديث ،وشهدت
9
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هذه املرحلة نشاطا مطردا يف الرحلة والسفر من
أجل هذا األمر ،وتجلت بوضوح عبارات الجرح
والتعديل ،واتسع نطاقها ،واتخذ النقد شكالً
جديدا ً إذ تخصص له بعض النقّاد مثل مالك
والثوري وشعبة(.)6

املرحلة الثالثة :وهذه هي مرحلة التدوين والكتابة
لعلوم الحديث ،وقد انطلقت من القرن الثالث
للهجرة ،إىل منتصف القرن الرابع ،فام أن بدأ
السؤال عن الرجال ،والبحث يف عدالتهم ،والنظر
يف ضبطهم ،والتدقيق يف علل حديثهم ،وسرب
مروياتهم ،حتى ارتأى العلامء إفراد الحديث
بالتصنيف(.)7

ومع ميض األيام أصبح لكل نوع من أنواع الحديث
علامً خاصاً ،عىل سبيل املثال علم الحديث
الصحيح ،وعلم األسامء ،وعلم املرسل ،وهكذا
أصبح التقسيم والتصنيف أمرا متبعا ال يهمله أو
يرتكه إمام وعامل يف الحديث ،وألمئة أصحاب
الكتب الستة كلهم اهتامم وتأليف يف علوم
الحديث ،وكذلك كان فعل غريهم من العلامء،
واستوىف العلامء املتون واألسانيد دراسة وبحثاً،
وعرفت املصطلحات الحديثية ألنواع الحديث
كافة واستقرت بني علامء هذا الفن ،ولكن مل
تظهر أبحاث يف هذه املرحلة تحوي قواعد هذا
العلم وتبني ضوابطه ،وذلك ألنهم اعتمدوا عىل
حفظهم لها ومتكنهم منها.

وأبرز ما صنف يف هذه املرحلة يف الرجال عموماً
(الثقات وغري الثقات) ،وعلل الحديث ،مصنفات
مثل :الطبقات ملحمد بن سعد (230هـ) ،والتاريخ
الكبري واألوسط ،للبخاري (256هـ) ،والعلل لعيل
بن املديني (234هـ) ،والعلل ومعرفة الرجال
ألحمد بن حنبل (241هـ) ،وبلغ التصنيف ذروته
مبصنفات تنفرد بذكر الرواة مع بيان مراتبهم
تعديالً وتجريحاً ،وبيان علل حديثهم ،مثل كتاب
الضعفاء الكبري للعقييل (322هـ) ،والثقات

واملجروحني البن حبان (354هـ) ،وما مييز هذه
املرحلة أن دراستها تكون مذكورة ومكتوبة ،ومن
النادر أن ال تذكر.

منطقة الرشق األوسط والعراق دورا ً جديدا ً يف
الحياة السياسية والحضارية والعلمية ،وقد كان
للسالجقة فيه بالغ األثر(.)8

املرحلة الخامسة :وهي مرحلة النضج والتامم
يف تدوين وكتابة علوم الحديث ،وهذه املرحلة
ابتدأت يف القرن السابع إىل القرن العارش
الهجري ،وخاللها اكتمل تصنيف هذا العلم وبلغ
حد الكامل ،فكتبت مؤلفات استكملت أنواع
هذا العلم ،وهذبت عباراته وحررت مسائله بدقة،
وكان أصحاب تلك املؤلفات من كبار األمئة
الذين متكنوا من الحديث وأحاطوا به حفظاً،
وكان رائد هذا التحول الكبري يف كتابة هذا الفن
اإلمام الحافظ أبو عمرو عثامن بن عبد الرحمن
الشهرزوري ،املشهور بابن الصالح ،صاحب
كتاب “معرفة أنواع علم الحديث” أو ما يعرف بـ
“مقدمة ابن الصالح”.

وقد شهدت الحركة العلمية ازدهارا ً واسعاً ،وتطورا ً
كبريا ً ،ومن بني العلوم التي شهدت نقلة نوعية يف
مضمونها يف ذلك العرص علم الحديث بفروعه
كافة ومنها نقد الحديث الذي كانت أبرز ميزاته
ومظاهره يف هذه الفرتة ،اآليت:

املرحلة الرابعة :وهي مرحلة التأليف الجامعة
ـ وهذه املرحلة هي موضوع بحثنا ـ وقد انبثق
خاللها فن علوم الحديث مدوناً ،وسيأيت
الحديث مفصال عنها يف املطلب الثاين.

املطلب الثاين
مالمح نقد احلديث يف ع�صر ال�سالجقة

يعد عرص حكم السالجقة من العصور املهمة
يف التاريخ اإلسالمي عامة ،وتاريخ الدولتني
العباسية والسلجوقية خاصة ،فمنذ تأسيس
الدولة السلجوقية عىل يد طغرل بك يف نيسابور
سنة 429هـ ،وحتى نهاية حكم السالجقة يف
عهد السلطان سنجر عام 552هـ ،كان هدف
السالجقة توحيد رقعة دار اإلسالم الكبرية املمتدة
من بالد ما وراء النهر إىل رشق البحر املتوسط،
ولهذا بسطوا نفوذهم عىل إيران والعراق ،وعىل
أكرث أجزاء الشام وآسيا الصغرى ،وعندها لعبت
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ومن الجدير بالذكر أن أثر السالجقة عىل الحركة
العلمية وتطورها استمر حتى بعد رحيلهم بثالثة
قرون فقد أنشئوا املدارس النظامية التي كانت
منارا ً للعلم وجمعاً ألصحاب الفكر(.)9

أوالً :انكب العلامء يف هذه املرحلة عىل تصانيف
السابقني ،واستدركوا ما فاتهم ،فظهرت كتب
ومؤلفات يف علوم الحديث ما زالت إىل يومنا
هذا مراجع ال يغني عنها غريها ،لذا سميت هذه
املرحلة مبرحلة التأليف الجامعة.
ومتيزت هذه املرحلة بنهضة علمية شاملة آتت
أكلها ضعفني ،فعندما جاء السالجقة للحكم،
كانت األمة تعيش حراكاً ونشاطاً علمياً ،تضاعف
عند نفوذهم وسيطرتهم عىل السلطة ،فكان
اإلقبال عىل التأليف يلفت نظر القارئ ،وكانت
للعلامء طاقات عجيبة من مثارها عرشات الكتب
ملؤلف واحد ،فحملت هذه املؤلفات لغة
بليغة سهلة ،وما ذاك إال لالستقرار السيايس
واالقتصادي الذي عاشته األمة ،وتفرغ العلامء
لخدمة العلم بعيدا ً عن االنشغال بجوانب الحياة
األخرى(.)10
ومن أهم ما ألف يف هذه املرحلة“ :املحدث
الفاصل بني الراوي والواعي” للرامهرمزي،
“والكفاية يف علوم الرواية” للخطيب البغدادي،
واإلملاع يف أصول الرواية والسامع” للقايض
عياض ،وغريها من الكتب املهمة يف هذا الفن.
جملة كرياال

يناير 2022

10

ثانياً :شهد النقد يف هذه املرحلة جمع مستفيض
لرتاجم املحدثني ،وهي من أهم املعارف والفنون
والعلوم التي يعتني بها علامء الحديث ويضطلعون
بها ،بل هي أساس من أسس نقد السند يف
الحديث ،فبها يعرف حال نقلة األخبار ،ومدى
الوثوق بنقلهم وتحملهم وأدائهم لها ،لذا فقد
عكف العلامء مدة طويلة عىل جمع هذه الرتاجم
ووضعوها يف مصنفات خاصة بها ،وتطلب ذلك
جهدا ً كبريا ً وعناية فائقة تليق باالحتياط والحفاظ
عىل سنة النبي صىل الله عليه وسلم ،ومن هذه
املؤلفات عىل سبيل املثال ال الحرص“ :التحبري
يف املعجم الكبري” أليب أسعد عبد الكريم بن
محمد السمعاين املروزي ،و”التعديل والتجريح
ملن خرج عنه البخاري يف الجامع الصحيح” أليب
الوليد سليامن بن خلف الباجي ،و” تهذيب
مستمر األوهام عىل ذوي املعرفة وأويل األفهام”
أليب نرص عيل بن هبة الله بن جعفر بن عيل بن
ماكوال ،وغريها من الكتب الكثرية.
وإن جولة رسيعة يف هذه الكتب متنح األمة
اإلسالمية صورة مرشقة ،واملستوى الذي وصلت
إليه يف التدقيق والتحقيق العلمي الرصني ،وقد
تنوعت مناهج املؤلفني يف هذا الباب وكانت
عبارات ومصطلحات أمئة الحديث يف بيان أهمية
معرفة رواة الحديث واضحة ورصيحة ،ولعل نظرة
رسيعة إىل تلك املؤلفات والكتب تنبؤنا عن
مدى عناية واهتامم املؤلفني ببيان شخصية راوي
الحديث ،والتدقيق يف متييزه وفرزه عن غريه ممن
قد يشابهه؛ وكان ذلك بذكر االسم الرباعي أو أكرث
من ذلك ،وذكر جميع الكنى واأللقاب واألنساب
التي ورد ذكرها مصاحبة لروايته يف كتب السنة،
والعناية واالهتامم كذلك بذكر شيوخ الراوي
وتالمذته مع محاولة االستيعاب لكل را ٍو منهم،
كذلك مع التمييز لنوع التحمل بينهام ،باإلضافة
إىل العناية واالهتامم بأقوال نقاد الحديث ،من
11
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األمئة املختصني بذلك ،وما جادوا به يف بيانهم
حال راوي الحديث من حيث عدالته يف دينه
وسلوكه ،وما إذا كان ضبطه يف الصدر أو الكتاب،
ثم يعنون أيضاً بذكر أسفاره ورحالته ،وحاله آخر
حياته؛ من حيث الضبط وعدمه ،ثم يذكرون
التحقيق يف سنة وفاته ومكانها ،ويذكرون يف
الغالب كتب السنة التي وردت روايات له فيها.

ثالثاً :كان التأكيد يف هذه املرحلة كبريا ً عىل نقد
السند ،ويكون ذلك باالستناد والرجوع إىل أقوال
علامء الجرح والتعديل وأمئة هذا الفن ،بعد جمع
تلك األقوال وإجراء موازنة بينها ،ووضع قواعد
خاصة بها ،وبذلك صحح العلامء األحاديث التي
أتصل إسنادها برواية الثقات العدول ،وسلمت
وحسنوا األحاديث التي
من الشذوذ والعلة،
ّ
اتصل إسنادها وأختلف نقاد الحديث يف واحد
أو أكرث من رواتها ،كام أنهم ضعفوا األحاديث
التي مل تتصل أسانيدها أو كان أحد رواتها أو أكرث
ضعيفا ،وكانوا يف ذلك مختلفني بني متشدد
ومتساهل بحسب مناهجهم التي ساروا عليها
وارتضوها ألنفسهم ،وما أوصلهم إليه اجتهادهم.

رابعاً :مت ّيزت املرحلة أيضاً بكرثة املشتغلني بعلم
الحديث ونقده ،فقىض العلامء فرتة من الزمن يف
جمع الحديث وتصنيفه وضبطه وتنقيحه ،دفاعاً
عن العقيدة اإلسالمية الصحيحة ،وطردا ً لألفكار
املضللة التي خلفتها الدعوة الباطنية للمذهب
اإلسامعييل املتحصن بسيطرة البويهيني عىل
الخالفة العباسية ،والذي عمل عىل إقصاء
املذاهب األخرى ،ونرش الفكر الفاسد ،فكانت
سيطرة السالجقة عىل الدولة نرصا ً عظيام لعقيدة
اإلسالم ،وفسحاً للطريق أمام علامء املسلمني
للدفاع عن وجهات نظرهم والرد عىل خصومهم
بتشجيعهم ودعمهم لهم ،وتعظيمهم(.)11
ومن العلامء الذين اشتهروا يف هذا الجانب:
أبو الفضل محمد بن طاهر بن عيل املقديس

املعروف بابن القيرساين ،تويف سنة (507هـ)،
وله مؤلفات عدة منها «التذكرة يف غرائب
األحاديث املنكرة» ،وأبو نرص محمد بن الفضل
بن محمود األصبهاين املشهور بالصباغ ،تويف
سنة (512هـ) وقد صنف األجزاء الحديثية ،وعيل
بن خلف بن عبد امللك بن بطال ،تويف سنة
(449هـ) ،وأحمد بن الحسني بن عيل البيهقي،
تويف سنة (458هـ) ،إمام الحديث وصاحب
التصانيف ،وأحمد بن عيل املعروف بالخطيب
البغدادي ،تويف سنة (463هـ) ،اإلمام املحدث
الكبري ،وغريهم من العلامء األفذاذ.

لكل ما تقدم تعد هذه املرحلة بحق مرحلة مهمة
انتقل خاللها النقد الحديثي نقلة نوعية ،وترك
السالجقة بصامتهم واضحة عليها.

املطلب الثالث
دور ال�سالجقة يف تطور نقد احلديث

جاء السالجقة األول إىل الحكم يف وقت كانت
فيه الحركة العلمية زاخرة بالعلامء واملثقفني يف
البقاع التي سيطروا عليها ،يف حني كان السالجقة
األول جفاة وغري مثقفني ،فهم أهل شدة وحرب،
إال أنهم متتعوا بذكاء وحسن ترصف أتاح لهم البقاء
يف الحكم بل ودفع عجلة التنمية الفكرية وحركة
النهضة العلمية إىل األمام وبخطوات رسيعة،
وقد متثل حسن ترصفهم باالستعانة بذوي الخربة
والكفاءة من املسلمني يف مختلف التخصصات
ممن كانت لهم الخربة يف إدارة وتسيري شؤون
الدولة ،كالغزنويني والفرس والعرب ،وغريهم(.)12
إن اعرتاف السالجقة األول بواقع حالهم يحسب
لهم ،فلم يدفعهم اإلعجاب بقوتهم وما حققوه
من انتصارات إىل التعنت والتكرب واتخاذ قرارات
تبنى عىل غري خربة ودراية فتطيح بهم وبدولتهم ـ
كام هو حال أكرث حكام املسلمني يف زماننا اليوم ـ
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لذا عاد اعتامدهم عىل أهل الخربة من املسلمني
بالنفع عليهم خاصة وعىل اإلسالم واملسلمني
بشكل عام ،أما النفع الذي تحقق ملصلحتهم
الخاصة فتمثل بفسحة من الوقت تقربوا خاللها
من العلامء ومجالسهم ،فعرفوا قدر العلم
واملعرفة وقدر العلامء ،وأما النفع العام الذي
عاد عىل اإلسالم واملسلمني فتمثل بوجود قيادة
متخصصة ذات خربة يف مختلف شؤون الحياة،
انعكس أداؤها عىل الواقع السيايس واالقتصادي
والعلمي ،فازدهرت كل هذه الجوانب وتطورت.
لقد أدرك السالجقة أن العلامء هم مشاعل
الحضارة وعامد الدولة ،فشجعوا العلم والعلامء،
ووفروا كل يشء من شأنه إعزاز العلم والعلامء
والنهوض باملسرية العلمية ،فبنوا املدارس
واملكتبات العامة وأجزلوا العطاء للعلامء(.)13

لذا شهد عهد السالجقة تطورا ً كبريا ً يف مختلف
العلوم ،وقد حظيت الدراسات الرشعية
ودراسات علوم الحديث خاصة باهتامم وعناية
بالغتني ،ومتثل دور السالجقة يف هذا التقدم
بجملة أمور أهمها:

أوالً :إسناد السالطني السالجقة أمور اإلدارة
لخرباء أكفاء ،وخري مثال الوزير نظام امللك أبو
عيل الحسن بن عيل بن إسحاق الطويس ،ولد
سنة 408هـ ،وبذل جهدا واضحا للنهوض بالحركة
العلمية ،فقد كان محباً للعلم وأهله ،وكان وزيرا ً
هادفاً ،مل يكن محرتفاً للسياسة بغرض الوصول
إىل مآرب دنيوية ،وقد الحظ نظام امللك ما يواجه
األمة من أخطار متثلت بوجود الفرق والتيارات
الفكرية الخطرية التي تنخر املجتمع ،فوضع لنفسه
هدفني رئيسيني ،األول الحفاظ عىل مصلحة
الخالفة العباسية والسلطة السلجوقية ،والهدف
الثاين الدفاع عن الفكر والعقيدة اإلسالمية ضد
أعدائها ،وذلك عن طريق نرش العلم وتشجيع
العلامء ،وال شك أن علم الحديث كان عىل رأس
جملة كرياال
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العلوم فسنة النبي صىل الله عليه وسلم وسريته
تعرف من خالل الحديث ،والحديث يثبت بطريق
النقد ،ويذكر أن نظام امللك شخصياً بذل جهدا ً
كبريا ً يف تحصيل العلم ،وأقبل تحديدا ً عىل
الحديث الرشيف وشغف بدراسته ،فكان ولوعاً
به سامعاً ورواية ،وكان يقول عن نفسه« :أريد أن
أضع نفيس عىل قطار نقلة الحديث عن رسول
الله صىل الله عليه وسلم»(.)14
ثانياً :تأسيس املدارس النظامية وذلك يف عهد
نظام امللك سنة 459هـ ،ويذكر أن املدارس
أسست قبل عهد السالجقة إال أنها يف عهدهم
وتحديدا ً املدارس التي أنشئها نظام امللك تعد
األوىل رسمياً فهي مدارس أنشئت بأمر الدولة
وما سبقها كانت مدارس أهلية ،ففي املدارس
النظامية الدولة ترشف عليها وتنفق عليها أيضاً،
وتعني املدرسني فيها وفق عناية فائقة يف
االختيار ،وقد أنشأ نظام امللك عددا ً منها موزعة
عىل مختلف أنحاء الدولة(.)15
وقد وفر لطلبتها أسباب العيش والتعلم ،فكان
الطلبة يتناولون فيها طعامهم ،وترصف لكثري منهم
رواتب شهرية ،وقد اختصت هذه املدارس يف
تعليم الفقه والحديث والعقيدة ،وأسهمت يف
تثبيت قواعد سنة النبي عليه الصالة والسالم
والدفاع عنه ضد مختلف البدع واملذاهب
املنحرفة التي انترشت يف ذلك الوقت ،وانترشت
هذه املدارس يف بغداد وأصفهان ونيسابور
ومرو(.)16
لذا فقد كان لهذه املدارس دور كبري يف تطور
نقد الحديث يف ذلك الزمان ،خصوصاً إذا علمنا
أن من بني الدوافع التي جعلت نظام امللك يفكر
يف تأسيس املدارس التي ترعاها الدولة ،هو
الوضع السيايس والفكري الذي خلفه البويهيون
متمثالً بالخطر الباطني الذي استفحل ،والذي ال
بد من عالجه ومحاربته ،وخري عالج للبدعة السنة،
13
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فالفكر ال يحارب إال بالفكر(.)17

جدير بالذكر أن أول املدارس النظامية هي
نظامية بغداد التي افتتحت سنة 459هـ ،وطار
صيتها إىل اآلفاق(.)18

ثالثاً :إكرام العلامء وإعطاؤهم حقهم ،فوضعت
لهم رواتب مجزية ،وقد أدرك السالجقة أهمية
العلامء وأنهم مشاعل الحضارة ورواد األمة،
كام أدركوا أنهم خري من يضمن لهم بقاء الدولة
ورقيها ،فأكرموهم وأجزلوا لهم العطاء ،وقربوهم
منهم حتى غدت قصور السالطني مجالس عامرة
بالعلامء(.)19
إن كفاية العامل مادياً تتيح له فرصة التفرغ
للتعليم ،ومتنحه وقتاً أكرب للقاء العلامء وتبادل
الخربات والتزود باملعارف الجديدة ،وهذا أكرث
ما يحتاج إليه املشتغل بالحديث فالسفر والرحلة
من أهم وسائل تحصيل هذا العلم.

رابعاً :جعلوا دار الندوة مفتوحة أمام كل العلامء
دون التقييد بسن أو مذهب معني ،فالجامع بني
هؤالء العلامء هو العلم وتحصيل املعرفة(.)20
خامساً :تشجيع حركة التأليف وتوفري مقوماتها،
فقد كانت من أبرز مظاهر النشاط العلمي يف
هذا العرص اإلقبال عىل التأليف والتصنيف،
وإىل جانب طاقات العلامء وقدرتهم عىل صياغة
مؤلفاتهم توفر املقومات األخرى للتأليف مثل
الورق الذي ازدهرت صناعته ،وخزائن الكتب التي
انترشت ،وانتشار الوراقني وازدهار صنعتهم(.)21

سادساً :إنشاء املكتبات العامة ،فقد أصبحت
شائعة يف ذلك الوقت ومل تكن مدرسة أو مسجد
جامع أو مستشفى أو غريها من املؤسسات تخلو
من هذه املكتبات ،فضالً عن املكتبات املفتوحة
يف قصور السالطني ،وعني لهذه املكتبات
مرشفني عىل القيام باألعامل الالزمة لها وزود
الكثري منها بالورق والحرب(.)22

إن وجود إدارة ألي دولة تعنى بالعلم والعلامء
وتقدم للمجتمع ما قدمه السالجقة يف زمانهم
لكفيل بتطور العلوم وتقدمها ،فقد أخلص
السالجقة يف عملهم لله عز وجل فرفعهم ورفع
األمة بهم.

خامتة

ختاماً أعرض أهم ما توصل إليه البحث من نتائج:

بدأ نقد الحديث مبكرا ً يف عهد الصحابة رضوان
الله تعاىل عليهم ومر مبراحل عدة أهمها املرحلة
التي كانت يف عهد السالجقة.
شهد نقد الحديث نقلة نوعية يف عهد السالجقة.

استمر عهد السالجقة من سنة 429هـ ولغاية
552هـ ،تطور خاللها نقد الحديث واستمر بالنمو
والتطور بعد رحيل السالجقة بثالثة قرون ،فقد
)1
)2
)3
)4

)5

)6
)7

متيز عهد السالجقة بكرثة املشتغلني بالحديث
وشهدت حركة التأليف ازدهارا ً واسعا يف تلك
الفرتة.
أدرك السالجقة أهمية العلامء وعظم دورهم
فأكرموهم ورفعوا قدرهم.

أدار السالجقة شؤون دولتهم بعيدا ً عن النظرة
القبلية والقومية والحزبية الضيقة ،وأدركوا جيدا ً أن
اإلسالم هو سبب علوهم ورفعتهم وليس شيئاً آخر
فارتقوا به وله عن طريق االهتامم بعلومه وعلامءه.
وفر السالجقة أسباب تقدم العلوم فأنشئوا
املدارس الحكومية واملكتبات العامة ودفعوا
بحركة التأليف إىل األمام وقربوا العلامء مجالسهم.

الهوامش

معجم مقاييس اللغة ،أليب الحسني أحمد بن فارس
بن زكريا ،حققه عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر
لسنة 1979م.467/5 :
لسان العرب ،ملحمد بن مكرم بن منظور األفريقي
املرصي ،ت 711هـ ،دار املعارف/القاهرة1989 ،م:
.4517/8
التمييز ،لإلمام مسلم بن الحجاج القشريي ،حققه
محمد مصطفى األعظمي ،جامعة الرياض/الرياض،
لسنة 1395هـ.8 :
ينظر :اهتامم املحدثني بنقد الحديث سندا ً ومتناً
ودحض مزاعم املسترشقني وأتباعهم ،للدكتور
محمد لقامن السلفي ،دار الداعي للنرش والتوزيع/
الرياض ،ط ،2/لسنة 1420هـ .316 : ،
سنن الرتمذي ،أليب عيىس محمد بن عيىس
الرتمذي ،ت 279هـ ،حققه بشار عواد معروف ،دار
الغرب اإلسالمي/بريوت ،لسنة 1998م،134/1 :
بالرقم (.)79
املجروحني ،لإلمام محمد بن حبان ،تويف سنة
354هـ ،حققه محمود إبراهيم زايد.40/1 :
ينظر :مقدمة يف نقد الحديث سندا ً ومتناً ،أليب بكر
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)8

)9
)10
)11

)12
)13

عبد الصمد بن بكر آل عابد ،دار الطرفني/الطائف،
لسنة 2010م.43 :
ينظر :تاريخ الدول اإلسالمية ومعجم األرس الحاكمة،
لستانيل بول (ترجمة أحمد السعيد سليامن)،
دار املعارف مبرص/القاهرة،325-313/1 :
وينظر :السالجقة تاريخهم السيايس والعسكري،
للدكتور محمد عبد العظيم يوسف أبو النرص ،عني
للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتامعية/القاهرة،
ط ،1/لسنة 2001م.9-7 :
الحياة العلمية يف العراق يف العرص السلجوقي،
للدكتور مريزن سعيد مريزن عسريي ،مكتبة الطالب
الجامعي ،ط ،1/لسنة 1987م.263 :
املصدر نفسه.181-180 :
الحياة العلمية يف العراق يف العرص السلجوقي:
 ،253-252والدولة السلجوقية يف عهد السلطان
سنجر ،للدكتور يحيى حمزة عبد القادر الوزنة ،مكتبة
الثقافة الدينية/مرص ،لسنة 2004م.229 :
ينظر :الحياة العلمية يف العراق يف العرص
السلجوقي.173 :
ينظر :الدولة السلجوقية يف عهد السلطان سنجر:
.213
جملة كرياال
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)14
)15
)16
)17

ينظر :الحياة العلمية يف العراق يف العرص
السلجوقي.176-175 :
دولة السالجقة وبروز مرشوع إسالمي ملقاومة
التغلغل الباطني والغزو الصليبي ،للدكتور محمد
عيل الصاليب.290 :
املدارس يف املرشق اإلسالمي ،للدكتور راغب
الرسجاين :مقال نرش عىل موقع قصة اإلسالم
االلكرتوين.
ينظر :علامء النظاميات ومدارس املرشق اإلسالمي،

)18
)19
)20
)21
)22

للدكتور بشار عواد معروف ،مطبعة اإلرشاد/بغداد
لسنة 1973م.14 :
املصدر نفسه.19 :
ينظر :الحياة العلمية يف العراق يف العرص
السلجوقي.173 :
ينظر :املصدر نفسه.177 :
ينظر :الحياة العلمية يف العراق يف العرص
السلجوقي.182-180 :
ينظر :املصدر نفسه.191-190 :

املصادر واملراجع

•اهتامم املحدثني بنقد الحديث سندا ً ومتناً ودحض
مزاعم املسترشقني وأتباعهم ،للدكتور محمد لقامن
السلفي ،دار الداعي للنرش والتوزيع/الرياض ،ط،2/
لسنة 1420هـ.
•تاريخ الدول اإلسالمية ومعجم األرس الحاكمة،
لستانيل بول (ترجمة أحمد السعيد سليامن) ،دار
املعارف مبرص/القاهرة.
•التمييز ،لإلمام مسلم بن الحجاج القشريي ،حققه
محمد مصطفى األعظمي ،جامعة الرياض/الرياض،
لسنة 1395هـ.
•الحياة العلمية يف العراق يف العرص السلجوقي،
للدكتور مريزن سعيد مريزن عسريي ،مكتبة الطالب
الجامعي ،ط ،1/لسنة 1987م.
•دولة السالجقة وبروز مرشوع إسالمي ملقاومة
التغلغل الباطني والغزو الصليبي ،للدكتور محمد
عيل الصاليب.
•الدولة السلجوقية يف عهد السلطان سنجر ،للدكتور
يحيى حمزة عبد القادر الوزنة ،مكتبة الثقافة الدينية/
مرص ،لسنة 2004م.
•السالجقة تاريخهم السيايس والعسكري ،للدكتور
محمد عبد العظيم يوسف أبو النرص ،عني للدراسات
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والبحوث اإلنسانية واالجتامعية/القاهرة ،ط ،1/لسنة
2001م.
•سنن الرتمذي ،أليب عيىس محمد بن عيىس
الرتمذي ،ت 279هـ ،حققه بشار عواد معروف ،دار
الغرب اإلسالمي/بريوت ،لسنة 1998م.
•علامء النظاميات ومدارس املرشق اإلسالمي،
للدكتور بشار عواد معروف ،مطبعة اإلرشاد/بغداد
لسنة 1973م.
•لسان العرب ،ملحمد بن مكرم بن منظور األفريقي
املرصي ،ت 711هـ ،دار املعارف/القاهرة1989 ،م.
•املجروحني ،لإلمام محمد بن حبان ،تويف سنة
354هـ ،حققه محمود إبراهيم زايد.
•املدارس يف املرشق اإلسالمي ،للدكتور راغب
الرسجاين ،مقال نرش عىل موقع قصة اإلسالم
االلكرتوين.
•معجم مقاييس اللغة ،أليب الحسني أحمد بن فارس
بن زكريا ،حققه عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر
لسنة 1979م.
•مقدمة يف نقد الحديث سندا ً ومتناً ،أليب بكر عبد
الصمد بن بكر آل عابد ،دار الطرفني/الطائف ،لسنة
2010م.

الغزل ال�صويف وال�شوق ال�صايف
�إىل احلبيب الوايف �صلى اهلل عليه و�سلم

ق�صيدة رائية لل�شاعر�آدم يون�س الهو�ساوي «عر�ض ودرا�سة»
د .ذاكر الحاج رشيف
zakshareef@gmail.com

د .صالح محمد كبري

kabirsaleh009@gmail.com

محارضان بقرية اللغة العربية ،إنغاال ،نيجرييا (مركز جامعي للدراسات العربية)

محمد تكر عبدالله

محارض بجامعة الفدرالية كشريي ،والية غمبي قسم اللغات

ملخص البحث

لقد ساهم الشعراء الربناويون مساهمة فعالة يف قرض الشعر العريب النيجريي بشتى
أغراضه املعروفة ،وتكمن مساهمتهم يف إنتاجاتهم الشعرية التي تناولت أغراضً ا عديدة – من مدح،
وغزل ،ورثاء ،ونصح ،وإرشاد وزهد ،وغري ذلك .فهذه املقالة املتواضعة التي بني يدينا تحاول تسليط
الضوء عىل إنتاجات واحد من هؤالء الشعراء الربناويني املعارصين .يحاول الباحثون -عىل قدر اإلمكان-
أن يدرسوا حياة الشاعر آدم يونس ومنوذج من شعره يف الغزل الصويف ،وذلك لرفع الستار عن كنوزه
وإنتاجاته وإبرازها إيل حيز الوجود ،حتى يسهل للقارئ فهمها .وتتضمن الدراسة عىل قصيدة واحدة يف
الغزل الصويف ،حيث تقوم الدراسة بالعرض والتحليل ملوضوع القصيدة ومضامينها وألفاظها وتراكيبها
واألوجه البالغية الواردة يف النصوص.

املقدمة

فهذه مقالة مخترصة تهدف إىل دراسة حياة الشاعر ،
وذلك لرفع الستار عن كنوزه وإنتاجاته وإبرازها
يف ثوب جديد ،حتى تسهل للدارسني فهمها،
وصاحب هذا اإلنتاج شخصية أدبية مشهورة
تعترب من فحول شعراء مدينة «يَ ْر َوا»املشهورين
بقرض الشعر ،بل هو من أشهر الشعراء الشباب
املعارصين الذين ساهموا وما زالوا يساهمون يف
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مجال إنتاج الشعر العريب يف نيجرييا عامة ،وبرنو
خاصة.

إن إلنتاجات الشاعر آدم يونس الهوساوي دورا
ًكبريا ً يف نرش الثقافة العربية وتطورها يف منطقة
كانم – برنو ،وذلك ملا للشاعر من معرفة بقرض
الشعر بكثري من أغراضه ،وبذلك ساهم بإنتاجه
الشعري وألف آثارا قيمة لينتفع بها دارسو اللغة
العربية واملهتمون بأمرها.
جملة كرياال
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والباحثون بهذا الصدد يتناولون إحدى قصائده
يف الغزل الصويف بالعرض والدراسة األدبية قدر
اإلمكان املتواضع ،إبقاء آلثاره ،وبيانا ملساهمته
الفائقة يف األدب العريب الربناوي
وتنقسم املقالة إىل أربع نقاط رئيسية وهي:
•حياة الشاعر آدم يونس الهوساوي
•عرض موجز للقصيدة
•فكرة النص

•األسلوب من حيث الصياغة:
•األلفاظ والرتاكيب
•الصور البالغية

•املوسيقي الشعرية

•والخامتة عبارة عن نتائج الدراسة التي وصل
إليها الباحثون أثناء كتابة هذه املقالة.

حياة ال�شاعر �آدم يون�س الهو�ساوي
التعريف به

هو آدم بن يونس بن عيىس الهوساري امليدغري
التجاين ،أخ للشيخ عيىس « َم ْي ِعشرْ ِي ِنيّة « وابن
عمة السيد صالح بَ َر ِدي الهوساري.

مولده

ولد الشاعر آدم يونس يف شهر صفر 1401ه .يف
حارة هوساوي يف مدينة ميدغري ،ونشأ وترعرع
فيها يف بيت والده مامل يونس عيىس التجاين
أحد تالميذ الشيخ أبا غوين ووالد مامل عيىس
“ مي عرشينية “ كان من أهل “ َغ ْركو “ إحدى
الحكومات املحلية بوالية كَ ُنو .وأمه تسمى رقية
()1
عيىس املولودة يف مدينة ميدغري

تعلمه:

تعلم الشاعر مبادئ علومه عن كثري من الشيوخ،
17

استمع إليه وهو يخربنا عن شيوخه الذين تلقّى
عنهم العلم حيث يقول »:أخذت عن أخي الشيخ
عيىس صاحب العرشينية ،ونائبه مامل آدم
الخياط ،والشيخ ومامل إبراهيم الحلاّ ق ،ومامل
أحمد كوكو بوالية كبي ،والشيخ زكرياء ،ومامل
صالح بردي ،واملعلم خامس البوتسكمي ،وهارون
بالريب الكانوي.

وسمعت عن الشيخ عثامن كسفا زاريا ،وعن
الشيخ محمد سعاد أنغمدو(،)Ngamdu
والشيخ إبراهيم أباغوين ،والشيخ بللو صاحب
()2
الديوان وغريهم

وقد درس عددا ً من الكتب اإلسالمية والعربية
يف حلقات عدة ،ومن ضمن الكتب التي درسها
وتعلّمها هي-:
أولاً  :الكتب اإلسالمية :كتاب عقائد التوحيد،
واألخرضي ،والعشاموي ،واملقدمة العزية،
ورسالة أيب زيد القريواين ،وكالعسكري ،وابن
عارش ،والقرطبي ،وتعليم املتعلم ،وروح األدب
يف اآلداب ،واألربعون النووية ،وبلوغ املرام،
ورياض الصالحني يف الحديث ،وهداية السالك
يف التجويد.

ثانياً :الكتب اللغوية :أما فيام يخص الكتب
اللغوية فقد درس كتاب النحو الواضح من الجزء
األول إىل الثالث ،وجزءا ً من ألفية ابن مالك،
ويف البالغة ،درس البالغة الواضحة لعيل الجارم
ومصطفى أمني ،وميزان الذهب يف صناعة شعر
العرب ألحمد الهاشمي ،ودروس اللغة العربية
لغري الناطقني بها تأليف ف .عبد الرحيم.
أما يف الدراسات بكلية محمد غوين
والقانون
النظامية ،فقد درس للرشيعة
االبتدائية يف معهد والدراسات اإلسالمية
ميدغري
الشيخ أحمد أيب مبدينة
الفتح ،وتخرج منه سنة حيث تخرج منها سنة
1994م ،ثم التحق 2000م ،ثم التحق
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حفظه جزءا ً من القرآن الكريم وإتقانه للفنون
املختلفة عىل شيوخه (املذكورين آنفاً) ورشع
بتعليم الصغار يف حارته ،ومع أن مىض وقتا قصريا
من الزمن حتى بدأ قرض الشعر العريب واألحيل.

بالدبلوم بكلية محمد غوين للرشيعة والقانون
والدراسات اإلسالمية ،حيث درس هناك اللغة
العربية والدراسات اإلسالمية ،وتخرج سنة 2003م،
ثم واصل دراسته يف جامعة ميدغري لشهادة
الليسانس يف اللغة العربية ،حيث تخرج يف سنة مؤلفاته:
2005/2004م .والشاعر حاليا يحارض املاجستري
نظم الشاعر قصائد عديدة ،وقد اشتملت هذه
يف اللغة العربية يف جامعة ميدغري.
القصائد عىل شتى العلوم والفنون .ومن أشهر
علامؤه:
لقد ولد الشاعر آدم يونس يف بيت علم ومعرفة إنتاجاته الشعرية :قصيدة «هادم اللذات» التي
 ،وأخذ مبادئ العلوم عن معلمه مامل خامس هي املوضوع املدروس يف هذه املقالة ،وقصيدة
سكُمي ( )Potiskumحيث تعلم منه القرآن «بيديب»( ،)P.D.Pوقصيدة «رياض الفتيات
البُوتِ ْ
الكريم والتجويد ،ثم واصل دراسته عند كثري من والفتيان» وقصيدة «وبرش الصالحني» وقصيدة
العلامء يف بلده ميدغري واستفاد من فيض «العشق الربيح» و «تيجان الديار يف مدح أيب
علومهم ،ومنهم ،ثم واصل دراساته عىل عمه الشيخ العباس الشيخ أحمد التجاين ريض الله عنه».
عيىس َم ْي عرشينية(رحمه الله) ،ومامل هلرون عرض موجز للقصيدة
ي.ومن ضمن شيوخه
بَلاَ َربيِ  ،وخاله مامل صالح بَ َر ِد ْ
هي قصيدة منظومة ومخطوطة ،تقع يف ست
املشهورين الشيخأحمد كُوكُو( )kokoوالية كبي
عرشة بيتا من البحر البسيط،
( ،)kebbiوالشيخ زكريا حارة ُغ َونْ ِغي()Gwange
مضمونها :الغزل الصويف
مامل إبراهيم ِم ِ
نشكَا (.)3( )Mincika
مناسبتها:قالها مبناسبة مولد النبي صىل الله
تعليمه:
عليه وسلم ،بتاريخ١٤٣٥/٣/٢٩ :ه،
بدأ الشاعر تعليمه يف سن مبكر ،وذلك مبجرد

عرضها املوجز

يفتتح الشاعر هذه القصيدة بقوله

سنٍ َو ِمن ِ
س ْح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
ب َذ ْر ِهن ًدا بِلاَ ِذكْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرٍ	لاَ ت َ ْر ُج َعبْلَ َة ِمن ُح ْ
َد ْع ِذكْ َر َزيْ َن َ
س ُن الطَّ ْبعِ كَالتِّ ْب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
ُوب ِبزِي َن ِت َه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َوفيِ َحبِيب َِي ُح ْ
فَ ُح ْ
س ُن َعلْ َب َة َم ْجل ٌ
تِل َ
اب لَ َدى َمن َجا َء بِال ِّذكْ ِر
ب ِمن ُد َر ٍر
س َن ُه َّن َو َوشيْ َ الثَّ ْو ِ
ْك َّ
َذ ْر ُح ْ
الس ـ ـ ـ ـ َر ُ
َّت َم َح ِ
اس ُن ُه كَال ُّد ِّر فيِ ال َّن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
ص ْفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َوتُ ُه
مت ْ
بَ ْد ُر ال ُّد َجا ِء ُونُو ُر الل ِه َ
أَقْ َنى َوأَن َج َل أَ ْسخَى َو ِ
الص ـ ـ ـ ـ ْد ِر
قَ ْد كَا َن أَ ْز َه َر لَ ْونٍ فيِ الْبَ ْهى أَ َسـ ـ ًدا
اس ـ ـ ـ َع َّ
ُم َد َّو ُر الْ َو ْج ِه أَبْ َهى َوا ِف ـ ـ ـ ـ ـ ُر الشَّ َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
َو َربْ َع ًة َو َع ِظي َم الْ َمن ِك َب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـينْ ِ َو ُهو

)1
)2
)3
)4
)5
)6
فيواصل شعره ويقول:

س ِن ـ ِه َوبَ َهى
ُ )7ه َو الْ َو ِحي ُد ال َِّذي ِمن ُح ْ
َّت َم ـ ـ ـ ـ ــلاَ ِم ُح ُه
ُ )8ه َو الْ َو ِحي ُد ال َِّذي تمَ ْ
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َاظ ُرهُ فيِ الشَّ ْوقِ وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُق ِّر
يَ َهـ ـ ـ ـ ـ ُ
س ـ ـ ـ ـ ُن َغيرْ َ َحبِيبِي الْ ُق ْبـ ـ ـ ـ ـ ُـح فَلْتَ ْد ِر
فَ ُح ْ
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س ُن ك ُُّل َج ِميلٍ ِمن َر َوانِ ِق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِه
 )9بَ ْل ُح ْ
س ُ
ك َرائِ َح ُة الْ َها ِدي َو َرا َحتُ ـ ـ ـ ـ ـ ُه
َ )10والْ ِم ْ

ثم يختم القصيدة بقوله:
َ )11د ْع ِني َو َه ِّم َي إِنيِ ُم ْغ َر ٌم ِب َنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َقـ ـ ــى
ري ِب ِه
اح قَطَا ٍة يَ
َ )12ه ْل ليِ ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـ َن ُ
كْ أَ ِط ُ
 )13أَتْقَى َوأَ ْرقَى َوأَنْقَى الْ َخلْقِ أَ ْج َم ِع ِه ــم
ل َو َسلَّ َم رَبيِّ َدائمِ ًا أَبَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًدا
ص ىَّ
َ )14

يَا�لَلْ َج َم ـ ـ ـ ـ ــا ِل لأِ َ ْهلِ الْ َم ْج ِد َوالْ َق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد ِر
أَطْ َرى الْ َح َرائِ ِر ُه ْو أَ ْس َنى ِم َن الْبَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد ِر
فَلاَ تَلُو َم َّن ِنـي إِنيِّ أَ ُخ ـ ـ ـ ـ ــو الْ ُع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْذ ِر
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد ِر
إِلىَ الْ َحب ِ
ِيب أُقَضيِّ َحا َج َة َّ
َعلَ ْي ِه أَفْضَ ُل ت َْسلِيمٍ َم َدى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّد ْهر
اب كَالْ َقطْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
ص َح ِ
َعلَ ْي ِه َوالآْ ِل َوالأْ َ ْ

مطلع القصيدة هو أن يجعل مطلع الكالم من
فكرة النص
تناول الباحث تحت هذه النقطة دراسة النقاط الشعر أو الرسائل داالًّ عىل املعنى املقصود من
ذلك الكالم :إن كان فتحا ففتحا ،وإن كان هناء
اآلتية يف القصيدة املختارة ،وهذه النقاط هي:
فهناء ،أو كان عزاء فعزاء ،وكذلك يجري الحكم يف
أ /مطلع القصيدة .ب /حسن التخلص يف
القصيدة .ج /حسن املقطع يف القصيدة .د /غري ذلك من املعاين .وفائدته أن يعرف من مبدء
()4
الكالم ما املراد به ومل هذا النوع ؟
صدق العاطفة.

أ /مطلع القصيدة:
ويعود الباحث اآلن إىل مطلع القصيدة املتناولة
إعتني علامء النقد غاية اإلعتناء مبا ينبغي أن يكون بالدراسة فيقول :إن الدارسة الدقيقة يف مطلع
عليه مطالع القصائد الشعرية إميانا منهم بائتالف قصيدة « الغزل الصويف والشوق الصايف إىل
معاين الشعر ببيانه وإرتباط أجزائه ،فام املقصود الحبيب الوايف صىل الله عليه وسلم» لتظهر أن
مبطلع القصيدة؟
املطلع يلمس يف األبيات اآلتية:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

سنٍ َو ِمن ِ
س ْح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
ب َذ ْر ِهن ًدا بِلاَ ِذكْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرٍ	لاَ تَ ْر ُج َعبْلَ َة ِمن ُح ْ
َد ْع ِذكْ َر َزيْ َن َ
س ُن الطَّبْعِ كَالتِّبْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
ُوب ِبزِي َن ِت َه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َوفيِ َحبِيب َِي ُح ْ
فَ ُح ْ
س ُن َعلْبَ َة َم ْجل ٌ
تِل َ
اب لَ َدى َمن َجا َء بِال ِّذكْ ِر
ب ِمن ُد َر ٍر
س َن ُه َّن َو َوشيْ َ الثَّ ْو ِ
ْك َّ
َذ ْر ُح ْ
الس ـ ـ ـ ـ َر ُ
َّت َم َح ِ
اس ُن ُه كَال ُّد ِّر فيِ ال َّن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
ص ْفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َوتُ ُه
مت ْ
بَ ْد ُر ال ُّد َجا ِء ُونُو ُر الل ِه َ
أَقْ َنى َوأَن َج َل أَ ْسخَى َو ِ
الص ـ ـ ـ ـ ْد ِر
قَ ْد كَا َن أَ ْز َه َر لَ ْونٍ فيِ الْبَ ْهى أَ َسـ ـ ًدا
اس ـ ـ ـ َع َّ
ُم َد َّو ُر الْ َو ْج ِه أَبْ َهى َوا ِف ـ ـ ـ ـ ـ ُر الشَّ َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
َو َربْ َع ًة َو َع ِظي َم الْ َمن ِك َب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـينْ ِ َو ُهو

يالحظ يف األبيات السابقة أن الشاعراتبع منهج
شعراء العرب يف الجاهلية ،ألنهم كانوا يف أكرث
حاالتهم ال يهجمون عىل أغراضهم ،بل ميهدون لها،
وكانت غالبيتهم تبدأ بالغزل ،بالوقوف عىل الديار
 ،كام يظهر جليا يف مطالع قصائد املعلقات.
هذا املطلع يدعو القارئ إىل متابعة ما سيقوله
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الشاعر عن هذا املمدوح ،فمثل هذا املطلع
مبجرد سامعه يلقى يف الروع عىل أن القصيدة
تحتوي عىل معان متت إىل املدح بصلة .وإضافة
إىل ذلك ،إن املطلع مالئم للمضمون وموح ملا
يستقبل من املعاين ،بل وقد استوفت فيه رشوط
املطالع الجيدة ،من سهولة األلفاظ ،وفخامة

الغزل الصويف والشوق الصايف إىل الحبيب الوايف صىل الله عليه وسلم

العبارة ،ووضوح املعنى املتصل باملوضوع ،فعىل كأمنا أفرغ إفراغا(.......)5
هذا ميكن الحكم ملثل هذه القصيدة بأنها حظيت فنفهم من هذه العبارة أن التخلص يتمثل يف
مبا يسمى برباعة اإلستهالل أو حسن اإلبتداء عىل الخروج من معنى إىل معنى مع إيجاد ربط وثيق
حد تعبري النقاد.
بني املعنى السابق والآلحق ،بحيث يكون السابق

سببا إىل الالحق ،وأنه يحتاج يف متثيله إىل نوع
ب /حسن التخلص يف القصيدة:
من اإلحكام واإلتقان بحيث يكون الخروج من معنى
ويأيت بعد املطلع يف البنية الشعرية التخلص،
إىل آخر من غري قطع الكالم واستئناف كالم آخر،
وهو الذي يحتوي عىل هيكل القصيدة ومضمونها،
بل يكون الكالم موصوال مع توفر ربط داخيل وثيق
وصورته عىل حد ابن األثري هي « :أن يأخذ مؤلف
بني معانيه.
الكالم يف معنى من املعاين ،فبينام هو فيه إذا
أخذ يف معنى آخر غريه ،وجعل األول سببا إليه – وأما عن حسن التخلص يف القصيدة فإنها خالية
فيكون بعضه آخذا برقاب بعض من غري أن يقطع مام يسمى بحسن التخلص ،وذلك ألن الشاعر
كالمه ويستأنف كالما آخر ،بل يكون جميع كالمه رشع باملوضوع مبارشة وهو املدح حيث يقول:
)7
)8
)9
)10

س ِن ـ ِه َوبَ َهى
ُه َو الْ َو ِحي ُد ال َِّذي ِمن ُح ْ
َّت َم ـ ـ ـ ـ ــلاَ ِم ُح ُه
ُه َو الْ َو ِحي ُد ال َِّذي تمَ ْ
س ُن ك ُُّل َج ِميلٍ ِمن َر َوانِ ِق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِه
بَ ْل ُح ْ
س ُ
ك َرائِ َح ُة الْ َها ِدي َو َرا َحتُ ـ ـ ـ ـ ـ ُه
َوالْ ِم ْ

ـاب ن ِ
َاظ ُرهُ فيِ الشَّ ْوقِ وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُق ِّر
يَ َهـ ـ ـ ـ ـ ُ
س ـ ـ ـ ـ ُن َغيرْ َ َحبِيبِي الْ ُق ْبـ ـ ـ ـ ـ ُـح فَلْتَ ْد ِر
فَ ُح ْ
يَا�لَلْ َج َم ـ ـ ـ ـ ــا ِل لأِ َ ْهلِ الْ َم ْج ِد َوالْ َق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد ِر
أَطْ َرى الْ َح َرائِ ِر ُه ْو أَ ْس َنى ِم َن الْبَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد ِر

فيالحظ أن الشاعرابتدأ مبقدمة طللية أنه خرج من يف األسامع ،فال يستحسن الزيادة عليها كام ال
كالم «إىل» آخر غريه بلطيفة تآلئم بني الكالم الذي يستحسن أن يأيت الشاعر بعدها بأحسن منها.
خرج منه والكالم الذي خرج إليه.
ويضيف ابن رشيق يف كتابه – العمدة،

ج /حسن املقطع يف القصيدة:

قائال « وقد كره ال ُحذ ُ
َّاق من الشعراء ختم القصيدة
بالدعاء ألن ذلك من أعامل الضعف ،إال للملوك
فإنهم يشتهون ذلك »)6(.فأرى إن كانوا يج ِّوزون
ذلك يف مدح امللوك فمدح األنبياء أوىل بهذا
النوع من الخامتة ملا فيها من املعاين الروحية التي
تصور شدة تعلق الشعراء الصوفيني بشخصيته
عليه الصالة والسالم.

إذا كان املطلع مفتاح الشعر ومدخله ،كان من
األجدر أن تكون الخامتة قفله ومس ّده ،ألنها اللبنة
األخرية التي يضعها الشاعر يف بناء القصيدة،
فينبغي للشاعر أن يحسنها وي ّجودها ،ألن الخامتة
أبقى يف السمع وألصق بالنفس لقرب العهد بها،
فإن حسنت حسن الكالم وإن قبحت قبح الكالم،
واألعامل بخواتيمها كام قال رسول الله صىل الله وإضافة إىل ذلك ،يقول النويري يف تعريفه لحسن
املقطع :فهو أن يكون آخر الكالم الذي يقف عليه
عليه وسلم.
املرتسل أو الخطيب أو الشاعر مستعذباً حسناً
وقد أشار النقاد إىل إحكامها وتجويد السبك
لتبقى لذته يف األسامع ،كقول أيب متام:
فيها لكونها قاعدة القصيدة وآخر ما يبقى منها
ج َه العرب
أبقت بني األصفر املصفر كاسمهم ** صفر الوجوه وجلت أو ُ
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وكقول املتنبي:

وأعطيت الذي مل يعط خلق ** عليك صالة ربك والسالم

()7

إذن حسن املقطع وجودته هو مراعاة حسن آخر
البيت أو القصيدة ومل يكن أقل شأنا من مراعاة
جودة اإلبتداء يف القصيدة ،ولذلك إهتم البلغاء
أن ينهوا كالمهم بأبلغ لفظ وأجمل معنى ،واهتموا
بأن يكون آخر بيت يف القصيدة أجود فيها.
وأما عن حسن املقطع يف القصيدة ،فلقد
)11
)12
)13
)14

َد ْع ِني َو َه ِّم َي ِإنيِ ُم ْغ َر ٌم ِب َنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َقـ ـ ــى
ري ِب ِه
اح قَطَا ٍة يَ
َه ْل ليِ ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـ َن ُ
كْ أَ ِط ُ
أَتْقَى َوأَ ْرقَى َوأَنْقَى الْ َخلْقِ أَ ْج َم ِع ِه ــم
ل َو َسلَّ َم رَبيِّ َدائمِ ًا أَبَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًدا
ص ىَّ
َ

وبهذا ختم شاعرنا قصيدته بالدعاء والصلصلة
والتسليم ناهجا يف ذلك منهج شعراء املديح.

د /صدق العاطفة يف القصيدة

إن العاطفة عنرص من عنارص األثر األديب ،الذي
يتكون من عنارص أربعة هي الفكرة والعبارة
والعاطفة ،والخيال ،عىل النحو الذي يحدد فيه
النقد الحديث معامل الصورة األدبية.

امتازت القصيدة بحسن املقطع ،وذلك ألن آخر
الكالم الذي وقف عليه الشاعر مستعذب حسن
وأبقى لذة يف األسامع بلفظ بليغ ومعنى جميل،
وكيف ال ،وكان آخر كالمه دعاء وصالة وسالما عىل
النبي صىل الله عليه وسلم وآله وأصحابه حيث
يقول الشاعر:
فَلاَ تَلُو َم َّن ِنـي ِإنيِّ أَ ُخ ـ ـ ـ ـ ــو الْ ُع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْذ ِر
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد ِر
إِلىَ الْ َحب ِ
ِيب أُقَضيِّ َحا َج َة َّ
َعلَيْ ِه أَفْضَ ُل ت َْسلِيمٍ َم َدى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّد ْهر
اب كَالْ َقطْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
ص َح ِ
َعلَيْ ِه َوالآْ ِل َوالأْ َ ْ
ومقياس هذه العاطفة يرجع إىل القارئ املتذوق
الذي ينقل إليه تأثري هذه العاطفة الكامنة يف
العمل األديب ،وعىل قدر هذا التأثري يكون
الحكم عىل العاطفة من حيث الثبات أو التحول،
والقوة أو الضعف ،والصدق أو الزيف ،والسمو أو
الهبوط ،وهي األمور التي جعلها النقد الحديث
()8
مقاييس للعاطفة األدبية.

وإذا تحول القارئ إىل قصيدة شاعرنا املتناولة
ويقصد بالعاطفة الحالة الوجدانية والنفسية بالدراسة يجدها قد امتازت بصدق العاطفة
التي تسيطر عىل األديب إزاء موضوع أو فكرة أو وحرارة الشعور ،وحدة اإلحساس ،فهي ليست إال
مشاهدة ،وتؤثر فيه تأثريا قويا يدفعه إىل التعبري تعبريا صادقا عن عواطفه وعام يختلج يف قلبه من
عن مشاعره ،واإلعراب عام يجول بخاطره.
املشاعر واألحاسيس نحو شيخه ،فتأمل األبيات
اآلتية-:
)1
)2
)3
)4
)5
21

سنٍ َو ِمن ِ
س ْحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
ب َذ ْر ِهن ًدا بِلاَ ِذكْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرٍ	لاَ ت َ ْر ُج َع ْبلَ َة ِمن ُح ْ
َد ْع ِذكْ َر َزيْ َن َ
س ُن الطَّ ْبعِ كَالتِّ ْب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
ُوب ِبزِي َن ِت َه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َوفيِ َحبِيب َِي ُح ْ
فَ ُح ْ
س ُن َعلْ َب َة َم ْجل ٌ
تِل َ
اب لَ َدى َمن َجا َء بِال ِّذكْ ِر
ب ِمن ُد َر ٍر
س َن ُه َّن َو َوشيْ َ الثَّ ْو ِ
ْك َّ
َذ ْر ُح ْ
الس ـ ـ ـ ـ َر ُ
َّت َم َح ِ
اس ُن ُه كَال ُّد ِّر فيِ ال َّن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
ص ْفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َوتُ ُه
مت ْ
بَ ْد ُر ال ُّد َجا ِء ُونُو ُر الل ِه َ
أَقْ َنى َوأَن َج َل أَ ْسخَى َو ِ
الص ـ ـ ـ ـ ْد ِر
قَ ْد كَا َن أَ ْز َه َر لَ ْونٍ فيِ الْ َب ْهى أَ َسـ ـ ًدا
اس ـ ـ ـ َع َّ

الغزل الصويف والشوق الصايف إىل الحبيب الوايف صىل الله عليه وسلم

وقوله:

)7
)8
)9
)10

س ِن ـ ِه َوبَ َهى
ُه َو الْ َو ِحي ُد ال َِّذي ِمن ُح ْ
َّت َم ـ ـ ـ ـ ــلاَ ِم ُح ُه
ُه َو الْ َو ِحي ُد ال َِّذي تمَ ْ
س ُن ك ُُّل َج ِميلٍ ِمن َر َوانِ ِق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِه
بَ ْل ُح ْ
س ُ
ك َرائِ َح ُة الْ َها ِدي َو َرا َحتُ ـ ـ ـ ـ ـ ُه
َوالْ ِم ْ

ويقول يف نفس القصيدة:
صا ِف ُح ُه لَيْ ِتي أُ َعانِ ُق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه		
 )11لَيْ ِتي أُ َ
		
 )12لَ ْي ِتي أُ َرا ِف ُق ُه لَ ْي ِتي أُ َجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِو ُرهُ

		
َ )13د ْع ِني َو َه ِّم َي ِإنيِ ُم ْغ َر ٌم ِب َن ـ ـ ـ َقـ ـ ــى
		
ري ِب ِه
اح قَطَا ٍة يَ
َ )14ه ْل ليِ َج َن ُ
كْ أَ ِط ُ

إن املتأمل لالبيات السابقة يدرك جليا أنها مل
تصدر إال من قلب مفعم بعاطفة قوية تجاه عليه
الصالة والسالم ،وإن الشاعر يف هذه األبيات قد
رصح بهذا النظم بأن قلبه ممتلئ شوقا بالنبي
صىل الله عليه وسلم ،وإن يف ذلك لرشفاً ظاهرا ً
 ،كام أنه ذكر مناقب ممدوحه التي منها الحسن،
البهاء ،الجامل ،الرائحة ،عليه الصالة والسالم.

األسلوب من حيث الصياغة

(األلفاظ والرتاكيب ،الصور البالغية واملوسيقي
الشعرية).

ـاب ن ِ
َاظ ُرهُ فيِ الشَّ ْوقِ وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُق ِّر
يَ َهـ ـ ـ ـ ـ ُ
س ـ ـ ـ ـ ُن َغيرْ َ َحبِيبِي الْ ُق ْبـ ـ ـ ـ ـ ُـح فَلْتَ ْد ِر
فَ ُح ْ
يَا�لَلْ َج َم ـ ـ ـ ـ ــا ِل لأِ َ ْهلِ الْ َم ْج ِد َوالْ َق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد ِر
أَطْ َرى الْ َح َرائِ ِر ُه ْو أَ ْس َنى ِم َن الْ َب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد ِر
لَيْ ِتي أُقَبِّ ُل ك ََّف الْ ُجو ِد كَالْبَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
لَ ْي ِتي أُكَالِ ُم ُه أَ ْرنُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ِإلىَ الثَّـ ـ ـ ـ َغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
فَلاَ تَلُو َم َّن ِنـي إِنيِّ أَ ُخ ـ ـ ـ ـ ــو الْ ُعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْذ ِر

الص ـ ـ ـ ـ ْد ِر
إِلىَ الْ َحب ِ
ِيب أُقَضيِّ َحا َج َة َّ

هي السمة املتميزة ألدبه وبها يعرف ،وإن مل يوضع
اسمه بجوار كالمه .وقد أدرك النقد العريب القديم
رب عنها الباقالين بقوله عن
هذه الحقيقة التي ع ّ
إدراك الناقد لألساليب التي رسخت معاملها
(والعامل ال يش ّذ عنه شيئ من ذلك  ..حتى أنه
إذا عرف طريقة شاعر يف قصائد معدودة ،فأنشد
غريها من شعره مل يشك أن ذلك من نسجه ،ومل
َب أنها من نظمه .كام أنه إذا عرف خط رجل مل
يَ ْرت ْ
يشتبه عليه خطه حيث رآه بني الخطوط املختلفة،
وحتى مييز بني رسائل كاتب ورسائل غريه ،وكذلك
()10
األمر يف الخطب.

األسلوب هو إتجاه األديب وطريقته يف النظم
والتأليف عىل نحو يختص به ومييزه عن غريه من
لغة الشعر تختلف عن لغة النرث كام هو معلوم،
األدباء.
ويتباين أسلوبها حتى ولو كان النرث نرثا أدبيا،
والنقد الحديث يربط بني األسلوب واملوهبة ،أي
فأسلوب الشعر الذي نعرف له من السامت
أن األسلوب املتميز يشء يوهب وال يكتسب،
الفنية العاطفة والخيال واملوسيقي كالنرث األديب،
فاألسلوب ليس علام يدرس ،وإمنا هو شيئ
إال أنه يكاد يتميز بسمة التأثري أو تغلب عليه
شخيص كلون األعني ونربة الصوت ،ومن املمكن
صفة التأثري ،يف حني أن النرث الفني تغلب عليه
أن يتعلم املرء مهنة الكتابة ،ولكن لن يتعلم أن يكون
صفة اإلفادة ،وتتلمح فيه ولو من بعيد النزوع إىل
()9
له أسلوب.
مخاطبة العقل أكرث منها إىل مخاطبة العاطفة
وعىل هذا فإن شخصية األديب البارزة يف األسلوب والشعور( .)11وباختالف قوة التأثري الناتجة من

أ /األلفاط والرتاكيب:
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صدق عاطفة الشاعر وشعوره وقوة خياله تربز
آيات الظهور ويتصدر األسلوب ،ولكن قوة التأثري
املنوه بها يف هذا املجال ال تتم للشاعر إال باختيار
ألفاظه وتراكيبه فيبتعد عن الكلامت املتنافرة
الحروف والعبارات املتنافرة والكلامت والجمل،
ويجتهد يف إيجاد املناسبة بني ألفاظه ومعانيه
من غري تكلف ،فيختار ملعاين املدح ما تناسبها
من الكلامت الجزلة ،وللعتاب ما تناسبه من
الكلامت اللطيفة السهلة ،وللمحاسة ما تناسبها

إن ألفاظ وتراكيب القصيدة إمتازت بالسهولة
واللني ،وقد يرجع ذلك إىل طبيعة املوضوع
الرئييس للقصيدة الذي هو الغزل الصويف،
فتأمل األبيات اآلتية:

س ِن ـ ِه َوبَ َهى
ُ )7ه َو الْ َو ِحي ُد ال َِّذي ِمن ُح ْ

ـاب ن ِ
َاظ ُرهُ فيِ الشَّ ْوقِ وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُق ِّر
يَ َهـ ـ ـ ـ ـ ُ
س ـ ـ ـ ـ ُن َغيرْ َ َحبِيبِي الْ ُقبْـ ـ ـ ـ ـ ُـح فَلْتَ ْد ِر
فَ ُح ْ

س ُ
ك َرائِ َح ُة الْ َها ِدي َو َرا َحتُ ـ ـ ـ ـ ـ ُه
َ )10والْ ِم ْ

أَطْ َرى الْ َح َرائِ ِر ُه ْو أَ ْس َنى ِم َن الْ َب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد ِر

َّت َم ـ ـ ـ ـ ــلاَ ِم ُح ُه
ُ )8ه َو الْ َو ِحي ُد ال َِّذي تمَ ْ
س ُن ك ُُّل َج ِميلٍ ِمن َر َوانِ ِق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِه
 )9بَ ْل ُح ْ

وقوله:

من األلفاظ القوية الجزلة ،للنسيب كذلك ما
تناسبه من األلفاظ الرقيقة العذبة ،وهكذا تختلف
األلفاظ والعبارات كلام اختلفت املوضوعات
واألغراض لتأتلف األلفاظ والعبارات باملعاين التي
()12
استوظفها الشاعر يف قصيدته...

صا ِف ُح ُه لَيْ ِتي أُ َعانِ ُق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه		
 )11لَيْ ِتي أُ َ
		
 )12لَ ْي ِتي أُ َرا ِف ُق ُه لَ ْي ِتي أُ َجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِو ُرهُ

		
َ )13د ْع ِني َو َه ِّم َي إِنيِ ُم ْغ َر ٌم ِب َن ـ ـ ـ َقـ ـ ــى
		
ري ِب ِه
اح قَطَا ٍة يَ
َ )14ه ْل ليِ َج َن ُ
كْ أَ ِط ُ

يَا�لَلْ َج َم ـ ـ ـ ـ ــا ِل لأِ َ ْهلِ الْ َم ْج ِد َوالْ َق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد ِر

لَيْ ِتي أُقَبِّ ُل ك ََّف الْ ُجو ِد كَالْبَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر

لَ ْي ِتي أُكَالِ ُم ُه أَ ْرنُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو إِلىَ الثَّـ ـ ـ ـ َغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
فَلاَ تَلُو َم َّن ِنـي إِنيِّ أَ ُخ ـ ـ ـ ـ ــو الْ ُعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْذ ِر

الص ـ ـ ـ ـ ْد ِر
إِلىَ الْ َحب ِ
ِيب أُقَضيِّ َحا َج َة َّ

يالحظ يف األبيات السابقة « بل ويف كل القصيدة بن محمد يف هذه القصيدة صورا بالغية كثرية،
السهولة واللني ،والرقة  ،وجاءت واضحة ال غموض وإليك بعضا منها:
فيها وال تعقيد ،ويلمس القارئ يف القصيدة الصور املعانية )1( :اإلستفهام :هو طلب العلم
ألفاظا توحي مبناقب املمدوح يف مثل قوله « ُه َو بيشء مل يكن معلوما من قبل وذلك بأداة من
الْ َو ِحي ُد ال َِّذي» و «لَيْ ِتي أُ َ
صا ِف ُحهُ» و «لَيْ ِتي أُ َرا ِف ُقهُ» إحدى أدواته – وهي:
و «لَيْ ِتي أُ َجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِو ُرهُ » و « َد ْع ِني َو َه ِّم َي إِنيِ ُم ْغ َر ٌم»
الهمزة .وهل  .وما  .ومن  .ومتى .وأيّان .وكيف.
ِيب أُقَضيِّ » و « َحا َج َة
اح»و»ِلىَ الْ َحب ِ
و» َه ْل ليِ َج َن ُ
()13
وأي.
وأين  .ىَّ
وأن .وكمّ .
الص ـ ـ ـ ـ ْدرِ».
َّ
ومن أمثلته يف القصيدة ،قول الشاعر:
ب /الصور البالغية :لقد تناول الشيخ محمد
		
ري ِب ِه
اح قَطَا ٍة يَ
َ )14ه ْل ليِ َج َن ُ
كْ أَ ِط ُ
23

الص ـ ـ ـ ـ ْد ِر
إِلىَ الْ َحب ِ
ِيب أُقَضيِّ َحا َج َة َّ

الغزل الصويف والشوق الصايف إىل الحبيب الوايف صىل الله عليه وسلم

يفهم يف البيت السابق أن الشاعر استخدم
اإلستفهام متناوال إحدى أدواته وهي «هل»
لإلستفهام.

وقد يخرج األمر عن معناه األصيل إىل أغراض
بالغية أخرى .واألمر األديب هو الذي يحمل وراء
معناه اللغوي معاين ومشاعر أخرى يقصد إليها
القائل ،ويعرب عنها كالمه .كالدعاء والنصح
واإلرشاد واإللتامس والتحقري أو التعظيم والتمني
والتهديد والتعجيز والتهكم والتحرس ،وغريها من
()14
األغراض البالغية الكثرية.

( )2األمر :املقصود األصيل من األمر هو طلب
الفعل ويستخدم فيه فعل األمر مثل« :أقيموا
الصلوة» أو املضارع املقرتن بالم األمر مثل [ولتكن
منكم أمة يدعون إىل الخري»] أو املصدر النائب
ومن أمثلته يف القصيدة قول الشاعر:
عن فعله نحو « فصربا يف مجال املوت صربا».

سنٍ َو ِمن ِ
س ْحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
ب َذ ْر ِهن ًدا بِلاَ ِذكْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرٍ	لاَ ت َ ْر ُج َع ْبلَ َة ِمن ُح ْ
َ )1د ْع ِذكْ َر َزيْ َن َ

ُوب ِبزِي َن ِت َه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
 )2فَ ُح ْ
س ُن َعلْبَ َة َم ْجل ٌ

ب ِمن ُد َر ٍر
س َن ُه َّن َو َوشيْ َ الثَّ ْو ِ
َ )3ذ ْر ُح ْ

س ُن الطَّبْعِ كَالتِّبْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
َوفيِ َحبِيب َِي ُح ْ

تِل َ
اب لَ َدى َمن َجا َء بِال ِّذكْ ِر
ْك َّ
الس ـ ـ ـ ـ َر ُ

يف فقوله «دع» و «تقبل» و «ذر» أمر ،واألمر من كقولك -العلم كالنور يف الهداية ...فالعلم
املتساويني «إلتباس» وهذا هو الغرض البالغي مشبه ،ونور مشبه به ،والهداية وجه الشبه،والكاف
أداة التشبيه ،فحينئذ اركان التشبيه أربعة ،مشبه،
من هذه األفعال.
ومشبه به ،ويسميان طريف التشبيه» ووجه شبه،
الصور البيانية:
()15
وأداة تشبيه « ملفوظة أو ملحوظة».
 .1التشبيه  :أولُطريقة ُ
تدل عليه الطبيعة لبيان
املعنى ،وهو يف اللغة :التمثيل ،وعند علامء التشبيه البليغ:وهو ما حذفت منه أداة التشبيه
البيان :مشاركة أمر ألمر يف معنى بأدوات معلومة ،ووجه الشبه ،،وقوله:
ً
 )1قَ ْد كَا َن أَ ْز َه َر لَ ْونٍ فيِ الْبَ ْهى أَ َسـ ـ ًد

أَقْ َنى َوأَن َج َل أَ ْسخَى َو ِ
الص ـ ـ ـ ـ ْد ِر
اس ـ ـ ـ َع َّ

شبه الشاعر يف هذا البيت سيدنا رسول الله بالتشبيه البليغ.
صىل الله عليه وسلم باألسد يف الهيبة ،وادعى ج /املوسيقى الشعرية يف القصيدة:
أن املشبه هو نفس املشبه به ،لذلك أهمل األداة
تحتوي قصيدة «الغزل الصويف والشوق الصايف
التي تدل عىل أن املشبه أضعف يف وجه الشبه
إىل الحبيب الوايف صىل الله عليه وسلم» عىل
من املشبه به ،وأهمل ذكر وجه الشبه الذي يتم
ستة عرش بيتاً من البحر البسيط الذي يتألف من
عن اشرتاك الطرفني يف صفة أو صفات دون
مثانية أجزاء وهي:
غريها ويسمى مثل هذا النوع من التشبيهات
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن ** مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
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تقطيع البيت:

دع ذكر زي

مستفعلـ ـ ــن

نبذر

ف ِعلن

هندن بال ذكري الترج عب

مستفعلن ف ْعلن مستفعلـ ـ ــن

فالعروض يف هذا البيت هي « ِذكْرِي» عىل وزن
(فاعل) ثم ينقل إىل (فَ ْعلُن) وأما الرضب فهو
أيضا ِ
(س ْحرِي) عىل وزن (فَ ْعلُن) كالعروض.

الخامتة:

ويف الختام ،يتضح جلياّ لقارئ املقالة بأن الشاعر
آدم يونس الهوساوي يعترب من أشهر الشعراء
الشباب الربناويني البارزين الذين ساهموا وما
زالوا يساهمون يف مجال اإلنتاج الشعر العريب
يف نيجرييا عامة وبرنو خاصة.
إشتملت املقالة عىل عرض حياة الشاعر ودراسة
تحليلة لقصيدته «الغزل الصويف والشوق الصايف
إىل الحبيب الوايف صىل الله عليه وسلم» ويبدو
من خالل عرض هذه القصيدة أن الشاعر ساهم
بنصيب وافر يف ميدان األدب العريب والثقافة
اإلسالمية يف هذه البالد (يف القرن العرشين
والحادي والعرشين) كام اتضح من خالل هذه
املقالة.

فعن دراسة بناء القصيدة وصل الباحثان إىل
القول بأن الشاعر ليبنى قصيدته عىل النمط
املعروف لدى الشعراء القدامى ،إذ فتح قصيدته
بالنسيب والغزل  ،وخالصة القول.
وأما عن مطلع القصيدة ،فإن الشاعر مليخالف
شعراء العرب يف الجاهلية ألنهم كانوا يف أكرث
حاالتهم ال يهجمون عىل أغراضهم ،بل ميهدون
لها ،وكانت غاليبتهم تبدأ بالوقوف عىل الديار،
كام يظهر جليًّا يف مطالع قصائد املعلقات.
وإن مطلع قصيدة الشاعر املتناولة بالدراسة
ليدعو القارئ إىل متابعة ما سيقوله عن خري الربية
25

لة من

ف ِعلن

حسنن ومن

مستفعل ـ ـ ــن

سحري

ف ْعلن

عليه الصالة والسالم .وإن مثل هذا املطلع مبجرد
سامعه يلقي يف الروع عىل أن القصيدة تحتوي
عىل معان متت إىل الغزل الصويف بصلة،
وإضافة إىل ذلك ،إن املطلع مآلئم للمضمون
وموح ملا يستقبل من املعاين ،بل وقد استوفت
فيه رشوط املطالع الجيدة ،من سهولة األلفاظ،
وفخامة العبارة ،ووضوح املعنى املتصل
باملوضوع.
وأما عن حسن املقطع يف القصيدة ،فلقد
امتازت القصيدة بحسن املقطع ،وذلك ألن آخر
الكالم الذي وقف عليه الشاعر مستعذب حسن
وأبقى لذة يف األسامع بأبلغ لفظ وأجمل معنى،
وكيف ال ،وكان آخر كالمه دعاء وصالة وسالما عىل
النبي صىل الله عليه وسلم وآله واصحابه صلوات
الله عليهم أجمعني.
وأما عن صدق العاطفة يف القصيدة ،فقد أشار
الباحثون إىل أن القصيدة قد امتازت بصدق
العاطفة وحرارة الشعور وحدة اإلحساس ،فهي
ليست إال تعبريا ً صادقا عن عواطف الشاعر وعام
يختلج يف قلبه من املشاعر واألحاسيس نحو عليه
الصالة والسالم.

أما من حيث دراسة األلفاظ والرتاكيب فقد
أشار الباحثون إىل أن الشاعر قد وفق يف اختيار
الكلامت ذات السهولة واللني والرقة ،وجاءت
واضحة ال غموض فيها.
وأما من حيث صياغة الصور البالغية – فلقد تناول
الشاعر يف قصيدته صورا بالغية من استفهام وأمر
وتشبيه.
وأما عن املوسيقي والوزن والقافية ،فقد أشار

الغزل الصويف والشوق الصايف إىل الحبيب الوايف صىل الله عليه وسلم

الباحثون غىل اختيار شاعرنا للبحر البسيط يف
القصيدة ،وذلك داللة واضحة يف نظر الباحثون

)1
)2
)3
)4

)5
)6

)7

)8
)9

واملراجع
الهوامش .

يونس ،آدم ،السرية الذاتية للشاعر مخطوط يوجد
يف مكتبة الشاعر الخاصة ،ص1 :
املصدر السابق ،ص2 :
املرجع نفسه
ابن األثري ،ضياء الدين محمد بن محمد :املثل
السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،تحقيق محمد
محي الدين عبد الحميد ،ج1و ،2املكتبة العرصية
صيدا – بريوت1411 ،هـ 1990/م ص.223 ،
ابن األثري ،ضياء الدين محمد بن محمد ،املرجع
السابق ،ص – .224
ابن رشيق القريواين :العمدة يف محاسن الشعراء
وآدابه ونقده ،تحقيق محمد محي الدين عبد
الحميد ،ج ،1ط ،5دار الجيل بريوت 1401هـ =
1981ص .217
النويري ،شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب :نهاية
اإلرب يف فنون األدب ،ج 7وزارة الثقافة واإلرشاد
القومي ،القاهرة ،املؤسسة املرصية العامة للتأليف
والرتجمة والطباعة والنرش ،ص .135
أبو كريشة ،طه مصطفى (أ .د :).يف النقد العريب
الحديث تاريخه وقضاياه( ،ب ت) ،ص.171 -170 :
أبو كريشة :املرجع السابق ،ص .176 -175
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)10
)11
)12

)13

)14

)15

املرجع السابق ص.176 -175 ،:
عن حد األسلوب راجع :الشايب ،أحمد :األسلوب،
مكتبة النهضة املرصية الطبعة السابقة1976 ،
ص.62
كياري إبراهيم الرشيف (الدكتور) :الربدة الجيمية
للشيخ يوسف بن عبد القادر القرقري ،تحقيق
ودراسة أدبية ،رسالة دكتوراه يف الدراسات العربية،
جامعة بايرو كنو قسم اللغة العربية ،أغسطس 2001
ص .480-479
الهاشمي ،السيد أحمد ،جواهر البالغة يف املعاين
والبيان والبديع  -ضبط وتدقيق وتوثيق د .يوسف
الصمييل ،املكتبة العرصية صيدا  -بريوت 2007م
– 1428هـ  ،ص .78
سعيد حسني عمر مقبول وعبد املجيد محمد
زكري :األدب والنصوص والبالغة للمرحلة الثالثة،
الجزء األول ،الطبعة الثانية ،جامدى اآلخرة 1407هـ
ديسمرب 1427م ،الجامهريية العربية الليبية الشعبية
اإلشرتاكية العظمى ،جمعية الدعوة اإلسالمية
العاملية مكتبة اإلعالم والبحوث والنرش ص -549
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الق�صة العربية املرتجمة واملو�ضوعة يف
الأدب العربي النيجريي
د .عثامن إدريس الكَ ْنكَاوِي
و
ي حنبيل
السالم َبا َباتُ ْندَ ْ
د .عبد ّ

قسم اللغة العربية ،كلية اآلداب ،جامعة إلورن ،إلورن ـ ـ ـ ـ ـ نيجرييا

ملخص البحث

تأخر ظهور القصة العربية بأنواعها يف األدب العريب النيجريي ،لقلة الكتب القصصية وشدة تأثرها
بالحضارة الغربية ،ولقد اهتمت املدارس العربية األهلية بالرتاث العريب القديم ،مع ذلك ،فإن املصادر
التاريخية األدبية يف نيجرييا قد أفادتنا باإلسهامات األدبية التي جاد بها األدباء النيجرييون يف مجال
القصة العربية الحديثة .وميكن تقسيم ذلك اإلسهام إىل قسمني :أوله القصص املرتجمة من اللغة
األجنبية إىل اللغة العربية ،وثانيه القصص العربية املوضوعة .وهذا البحث يهدف إىل تقديم ذلك
النصيب األوفر من األدب القصيص العريبي النيجريي الحديث بقسميه إىل العامل األديب كالنموذج
املمتاز للجدية والتميز العلمي يف تطوير األدب العريب ،فقسمنا الحوار إىل قسمني ،مع االستخدام
يف ذلك كله املنهج االسرتداد التاريخي السرتجاع مايض األعامل القصصية ،واملنهج االستقرايئ التام
لحرص جميع جزئيات مسألة هذا املوضوع ،واالرتكاز عىل الكتب املنشورات مع مراعاة ترتيبها حسب
سنوات اإلصدار .ويف ضوء هذه املعطيات نتساءل «هل لألدب العريب النيجريي إسهام ملموس و أثر
محمود يف القصة العربية الحديثة أم ال» ؟ ،ففي هذه الورقة إجابة تشفي الغليل .والله املستعان عىل
سواء السبيل.
الكلامت املفتوحة :القصة؛ العربية؛ النيحريي؛ املرتجمة؛ املوضوعة؛ زكريا؛حسني.

املبحث الأول
ن�ش�أة الأدب الق�ص�صي العربي احلديث

القصة العربية الحديثة بشكلها الفني ومفهومها
األديب املحدد ،مل تعرف طريقها إىل األدب
العريب الحديث إال بعد سنة 1911م ،وبالضبط
خالل الفرتة الواقعة بني 1916 -1911م ،وهي
الفرتة التي أخذت تظهر فيها قصص بأقالم محمد
حسني هيكل ،ومحمود تيمور ،وميخائيل نعيمة.
ولتيسري فهم تاريخ القصة طويلتها وقصريتها يف
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األدب العريب الحديث؛ قسم النقاد تاريخ القصة
إىل مرحلتني متاميزتني :األوىل ،مرحلة (الهواية)
ونعني بها تلك الفرتة التي بدأها محمد تيمور،
وطاهر الشني ،وعيىس عبيد ،وكُتَّاب القصة يف
هذه املرحلة غري متفرغني لكتابتها ،بل كانوا يف
محاولة بحث دائب عن الشكل الفني األمثل
لكتابة القصة ،فكانوا حائرين بني الروافد واملنابع
املختلفة التي يقتبسون منها تجاربهم الفنية ،
ومولَّني وجوهم شطر اآلداب اإلنجليزية والفرنسية

القصة العربية املرتجمة واملوضوعة يف األدب العريب النيجريي

والروسية .وأما املرحلة الثانية ،وهي مرحلة
(االحرتاف) وهي الفرتة التي دخل توفيق الحكيم
إىل ميدان القصة .فوضع بذلك مفهوماً جديدا ً
للمشتغلني بالكتابة ،أساسه االحرتاف والتفرغ
للكتابة األدبية بوصفها عمالً ووظيفة ال يقومان
عىل املوهبة والهواية وحدهام ،وإمنا يقومان
عىل الدراسة والتخصص ،وأصبحت القصة ال
ألجل املتعة وحدها بل من أجل درس الظواهر
اإلنسانية املختلفة وتحليلها ،وقيادة الحياة
ومناقشة قضاياها املختلفة(.)1

القصرية ،واألقصوصة ،واملرسحية ،واألسطورة
بنسبة إىل اإلسهام األديب يف نيجرييا؛ فن جديد
يف أدبنا العريب النيجريي ،واألسف ،أنه مل يلق
االهتامم النقدي الالئق ،لكن الله قد هيأ له
كراماً كاتبني من األدباء ،الذين يبدعون يف تأليف
األعامل القصصية ،و رجاالً من النقدة الذين
يطوفون بالدراسة حول مروتها وصفاها )4(.ولقد
مثّلت هذه األعامل القصصية دورها امللموس
يف نهضة األدب القصيص العريب النيجريي؛
وذلك يف املدارس العربية النظامية مثل مدرسة
الرشيعة للكربي يف شامل نيجرييا )5(،ومركز
التعليم العريب لإللوري يف جنوب غريب نيجرييا.
وقد احتفل عرصنا الراهن بنخبة بررة من السادة
الذين أحرزوا قصب السباق يف الثقافتني العربية
()6
واإلنجليزية.

املبحث الثاين :الق�صة العربية يف الأدب
العربي النيجريي

بدأ األدب العريب النيجريي برتجمة القصص إىل
اللغة العربية من اللغات اليورباوية والهوسوية
واإلنجليزية ،وبالعكس ،لتقريب كنوز حضارة
األمم األخرى ،فشأنه يف هذا ،كشأن غريه من
أدب األمم األخرى ،فأول املبادرة يف القصص
املرتجمة إىل العربية ،ترجمة الشيخ آدم عبد الله
اإللوري ألسطورة واحدة من األساطري اليورباوية
التي تعترب نوعاً من الرتاث الشعبي ،إىل اللغة
العربية يف كتابه« :مؤجز تاريخ نيجرييا» الذي ألّفه
سنة 1965م ،وفيه يقول مرتجامً لألسطورة بعباراته
وأسلوبه:

ولقد أطلق يحيىى حقي ،مصطلح «الحداثة»
عىل القصة التي كتبها جيل العرشينيات من
القرن املايض عىل وجه التحديد ،واستخدم
متأخرا نسبيا عىل نطاق واسع ،فإنه يشري إىل
تلك األعامل الفنية أو املبادئ التي تحكم عملية
إبداعها(.)2

تعترب القصة بأنواعها املختلفة أقرب الفنون األدبية
التصاقاً باملتلقى ،ومن األعامل املوضوعة يف
الرتاث العريب النيجريي الحديث التي كتبها جيل
السبعينيات من القرن العرشين ثم انترشت منذ
أوائل القرن الحادي والعرشين حيث مرت عليها
مرحلتان :مرحلة الهواية التي بدأت منذ العقد
السابع من القرن العرشين ،حني أقبل عليها
طائفة ممتازة من أعالم الثقافة العربية الذين مل
يلتحقوا باملدارس النظامية ،وأ ّما مرحلة االحرتاف
التي بدأت حني أخذ أساتذة الجامعات يشحذون
الذهن يف تأليف األعامل القصصية وترجمتها،
وذلك يف العقد الثامن من القرن العرشين
(1993م)( ،)3وهذه األنواع القصصية التي تتضمن
يف جوفها كل ألوان الرواية ،والحكاية ،والقصة
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وميكن تقسيم جهود األدباء النيجرييني يف
األعامل القصصية العربية إىل قسمني :القصص
املرتجمة ،والقصص املوضوعة (األصلية).

«فيام غرب من الزمن اتفقت الوحوش عىل اختيار
األسد مليكاً عليهم،

وبعد أن متت مراسيم التولية؛ مىض األسد يف
الغابات واآلجام
جملة كرياال
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يتمدح عىل نفسه ،ويقول :أنا ملك امللوك
يهابني الناس والحيوانات.)7(»:.............

ويف عام 1970م ،ترجم َمالَ ُم َم ْن َم ْن الجزء الثالث
والرابع والخامس من كتاب ألف ليلة وليلة إىل
لغة هوسا( ،)8وجاء بعده الربوفيسور إسحاق
أوغنبيه ( )Ogunbiyiالذي نرش كتابه بعنوان:
«القصص الشعبية عن السلحفاة عند اليورباويني
ـ ـ ـ سكان غرب إفريقيا» يف عام 1975م ،جمع
فيه طرفا كبريا ً من القصص الذائعة يف بالد يوربا-
نيجرييا ،وترجمها إىل العربية )9(،ثم جاد الزمان
بكوكبة من املرتجمني الذين دفعوا عجلة الرتجمة
القصصية إىل األمام حيث ترجموا الروايات إىل
العربية ،أمثال األستاذ الدكتور أحمد شيخ عبد
السالم الذي نقل الرواية ””Ireke Onibudo
للروايئ اليوربوي ِد .أَ ْو .فَا ُغ ْن َوا إىل اللغة العربية
()10
سنة 1993م ،بعنوان «قصب املخيم»،
ي أَ ِدي ُغ ْن للرواية” African
وترجمة الدكتور أَ ْوالَلَيرْ َ ْ
 ”Night Entertainmentتحت العنوان“ :ليلة
سمر إفريقية” عام 1994م ،كام ترجم كذلك من
العربية إىل اإلنجليزية رواية “إحسان عبد القدوس
ثقوب يف الثوب األسود بعنوانHoles in ”:
 ،”Black Garmentوالدكتور مسعود راجي
الذي ترجم الرواية””The Burning Grass
لكاتبها ِ
سبرْ ِأَ ْن أَيْ ِكو ِ
ِيس إىل اللغة العربية بعنوان:
“أعشاب ملتهبة” سنة 1997م ،واألستاذ الدكتور
مشهود محمود محمد جمبا الذي ترجم الرواية
” ”Ogboju Ode ninu Igbo Irumole
للروايئ ِد .أَ ْو .فَا ُغ ْن َوا بعنوان”الصياد الجريء
يف غابة العفاريت” سنة 2002م ،ثم بعده قام
برتجمة مرسحيتي”The Trials of brother
 ”Jero and Jero’s Metamorphosisلِ َو ْوليَ ْ
َس ْو ِي ْنكَا ،بعنوان“ :محن األخ جريو” و” تطور
جريو” سنة2007م ،و كتب السيد إسحاق عبد
الحميد محمد الراجي فولونسو ترجمة “The
29

 ”Incorruptible Judgeتأليف ِدي ،أَ ْولُو
ك بعنوان“ :الرتجمة والتحليل النقدي
أَ ْولاَ َغ ْو يَ ْ
ملرسحية” القايض العادل” عام2007م ،والدكتور
آدم أَ َديْ َبايَ ْو رساج الدين ،املرتجم للرواية” The
”White Rope in The stained Hand
ِيب بعنوان”
ملؤلفه الدكتور سعيد سليامن َس َمر ُ
الحبل األبيض يف أيد ملوثة ،سنة 2008م ،ويف
خامتة املطاف جاء الدكتور عبد الرحيم عيىس
األول برتجمة كتاب روايئ يورباوي”Ote Nipo” :
لكاتبه  Olu Owolabiبعنوان“ :االنتخابات
مؤامرة” سنة 2009م.

وأما القصص املوضوعة من القصة القصرية
والرواية واملرسحية العربية يف األدب العريب،
فهي أعامل موضوعة ،صدرت أصلية باللغة
العربية عىل أيدي أدباء نيجرييا ،و فن طريف قدم
ال ُكتَّاب شوطَهم يف تأليفها ،ألنهم وجدوا فيها
وحياً جديدا ً للذات ،وأكرث قرباً من الواقع ،بل
أكرث صدقاً يف رؤيتهم .فلقد تأخر ظهورها ،لعدم
توفر الكتب القصصية العربية يف أسواق نيجرييا،
وهجران األدباء الكتب القصصية التي وصلت
إليهم لشدة تأثرها بالحضارة الغربية ،واهتاممهم
باألدب القديم.
وعىل طليعة األدباء الذين اخرتعوا القصص
العربية يف نيجرييا ،األستاذ الدكتور زكريا إدريس
أوبو حسني ،وهو الذي يعترب أول من قطع بكارةالقصص املوضوعة يف األدب العريب النيجريي.
نرش الربوفيسور قصته األوىل بعن ـ ــوان« :يف س ـ ــوق
َسابَ ْن َغرِي» عـ ـ ــام 1984م يف مجلـ ــة «نَتَائِ ـ ــس» .و
يع ّد كتابه املرسحي» العميد املبجل» املنشور
عام 1994م أول مرسحية عربية يف نيجرييا .فهو
أيضاَ من أحرز قصب السباق يف ف ّن القصص
العربية القصرية الحديثة بكتابه املعنون« :قصص
خط االستواء» املنشور عام 1999م ،الذي
يتضمن إحدى وعرشين قصة قصرية موضوعة
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خيالية فنية ،وفيام ييل منوذج منها بعنوان:
«الضب املادح نفسه»:
ذات يوم ،قال الشيخ الحكيم أوسالو
مييس ألوالده :كثريا ً ما تجدون الضب يهز رأسه،
فهل تعرفون سبب ذلك؟ « قالوا ال ،يا بابا».
ووعدهم أبوهم أنه سيقص عليهم قصة الضب
يف الليل .وبعد العشاء ذكر واحد من األوالد
أباهم عام وعدهم من قصة الضب ،وقال الشيخ
عىل الفور« :اجلسوا يا أوالدي ،عىل الحصرية
ألروي لكم القصة» وقال :اعلموا ،يا أوالدي ،أن
الضب طال ما كان يتسلق األشجار العالية ويقفز
إىل األرض من دون أن يجرح نفسه ،ومع ذلك مل
ميدحه أي إنسان قط ،وكام عرفتم« ،ال يستطيع
اإلنسان أن يثب إىل األرض من فوق شجرة عالية
بغري أذى نفسه» ،وهز األوالد كلهم رؤوسهم مثل
الضب عن غفلة ،وهم يوافقون أباهم عىل ما
قال .صمت الشيخ برهة واستأنف روايته ،قائالً:
« وكان الضب يفكر يف هذا األمر ويتعجب،
فهل كان عدم االكرتاث من قبل الناس صادرا ً
عن حسد أم تكربٍ؟ ،ويف يوم ما ،تسلق الضب
شجرة عالية يبلغ طولها أربعني مرتا ً ،وكان الناس
يجتمعون تحت ظل الشجرة ،ووثب الضب من
أعالها وسقط عىل األرض ،ونظر إىل اليمني،
ومل يكرتث له أحد ،ونظر اىل الشامل ،ومل يعبأ
به أحد ،واستنتج من هذا الترصف أن الناس يف
غيهم ،ومل يزالوا يعاملونه كأنه مل يعمل شيئاً
عجيباً ،ولهذا ه َّز رأسه مرارا ً وقال « :إن مل يعرتف
قوي ،شجاعٌ،
الناس بقويت فإين اعرتف أين رجل ٌّ
رشيف ،عظي ٌم ،عاز ٌم ،حاز ٌم،
باسل ،جري ٌء،
ٌ
ٌ
ثابت ،»...وهذا سبب اهتزاز الضب رأسه دامئاً
ٌ
كلام قفز إىل األرض من أعىل شجرة أو جدار»

(.)11

ولقد وشارك يف هذا املضامر الس ّيد ثالث َم ْي
أَنْ ُغ َوا ُد ُر ِم ْن إِيَا بكتابه» ملاذا يكرهوننا» املنشور
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سنة 2000م( ،)12ويليه اإلمام مسعود عبد الغني
بـ «أستاذ رغم أنفه» للذي كتبه عام2001م ،و جاء
السالم امللقّب بصاحب
الس ّيد محمد األول عبد ّ
القرآن بكتابه يف ف ّن املقامة بعنوان«مقامات
اإللوري» سنة 2003م( ،)13وللربوفيسور زكريا
إدريس كتاب مرسحي آخر وهو (التاجر وصاحب
املطعم) املنشور سنة 2005م ،وأىت الدكتور
عبد الباري أَرَيمْ ُو أَ َديْتُ ْنجِي بكتابه الروايئ» الولد
الهارب» عام2005م( ،)14ويف عام  2006أصدر
األستاذ الدكتور زكريا إدريس حسني» الطبقة
العليا ،والسيد عبد الغني أَلَبِي الذي أصدر
«قد غارت النجوم» عام2005م ،وشارك الس ّيد
أحمد سعيد الرفاعي بـ « العجيب والنجيب»
عام2005م ،وتقدم الس ّيد حامد محمود إبراهيم
الهجري بكتابه الروايئ« :خادم الوطن» سنة
2008م ،و« العبقرية النادرة» رواية شعرية تاريخية
ملوىس الجامع الفالين ،نرشها عام2009م ،وآلدم
يحيى الفالين روايتي« أهل التكرار» و راعي الغنم»
نرشهام عام 2009م ،و «زارع الشوكة» منشور
لعبد الرفيع عبد الرحيم أسليجو عام2010م،
و«الس ّيد الرئيس» كتبه حامد محمود إبراهيم
الهجري عام2010م ،و«الحصاد» للدكتور عبد
َنو منشور سنة2010م ،و
الفتاح عبد الرحيم أَ ْول رْ ُ
فـي عام 2011م رأينا مرسحية «جاللة القايض»
إلبراهيم سعيد أحمد الغمربي ،وشهدنا يف
سوق األدب «بقاء مقدر» للدكتور عبد البارئ
ي أمني ،و
أَ َديْيتُ ْنجِي ،و«الولد املغرت» إلبراهيم لَيرْ َ ْ
«املتابعة واالتحاد» لبعد الغني أَلَبِي ،و «خلجات
ونبضات» إلبراهيم سعيد أحمد الغمربي ،و
«فرحة التوبة» ليحيى عمر التَ ْن َكوِي ،و»رحلة
الزهراء» للدكتور مرتىض عبد السالم الحقيقي،
ي،
و»يف سبيل املجد» ملرتىض اإلمام أَكَ ْو َحيَيْ َد ْ
كلها منشورة عام2012م ،ويف عام 2013م ظهر
«الذخرية» لعبد الغني أَلَبِي ،و«مآىس الحب»
ني خادمة
لحامد محمود إبراهيم الهجري ،و«بَ ْي ِب ْ
جملة كرياال
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من الجنوب» ألمني يهوذ ،وللدكتور أحمد أبوبكر
عبد الله رواية وطنية سامها « أهل القرى» و
«األديب الواعظ املجدد»

لعبد الغني ألبي ،و «ادفع بالتي هي أحسن»
للس ّيد جميل عبد الله الكنوي ،عام 2014م ،
ففي سنة 2015م ألف عبد العزيز محمد سلامن
اليّاقُوتيِ «عربات األمل» كذلك جامع أَ ِبيَ ْولاَ
كتابه« :الرئيس الذي مل يحكُم» وهو أكرب األعامل
القصصية حجامً ،فيام أعلم.

املبحث ّ
الثالث� :سرية ذاتية عن رائد ّ
فن
الق�صة املو�ضوعة يف الأدب العربي النيجريي

هو زكريا إدريس أوبو حسني ،ولد مبدينة أَ ْوتشيِ ،
محافطة إِت َْس َك ْو ،والية أَيْ َد ْو ،نيجرييا يف يوم
األربعاء  10ربيع األول 1370هـ املوافق  20دسمرب
١٩٥٠م( .)15بدأ دراسته العربية واإلسالمية من يد
أبيه َمالَ ُم أَ ْوبَ ْو حسني الذي كان من أبرز العلامء يف
أوتيش حينذاك .وبعد ذلك انتقل إىل املدرسة
االبتدائية التابعة لحكومة إقليم الغرب األوسط
حيث حصل عىل الشهادة االبتدائية عام ١٩٦٣م.
وعىل الثانوية الحكومية عام ١٩٦٦م ،وحصل عىل
شهادة اإلعدادية يف ال ّدراسات العربية واإلسالمية
عام 1969م ،وشهادة املد ّرس يف ال ّدراسات
العربية واإلسالمية بجامعة إِبَا َد ْن عام 1971م ،ث ّم
حصل عىل شهادة الثّانوية الحكومية ()G.C.E
من جامعة لَ ْن ُد ْن عام 1973م ،ويف العام نفسه
حصل عىل ثانوية أخرى ( )W.A.E.Cمن مجلس
االمتحانات لغرب أفريقيا ،ث ّم التحق بجامعة إِبَا َد ْن
حيث حصل عىل بكالوريوس يف اللغة العربية
واألدب عام 1977م ،واملاجستري يف ال ّدراسات
العربية واإلسالمية عام 1980م ،وال ّدكتوراه يف
اللغة العربية واألدب عام 1984م .وتخصصه

31

ال ّدقيق هو تاريخ األدب العريب وال ّنقد الشّ عري
()16
لعرص صدر اإلسالم واألموي،

ظل الربوفيسور زكريا إدريس أوبو حسني
فقد ّ
ميارس مهنة تدريس اللغة العربية واألدب منذ
عنفوان شبابه يف املؤسسات العلمية املختلفة
قبل انحراطه يف سلك التّدريس بجامعة إلورن،
إلورن ،والية كُ َوا ّرا ،نيجرييا بالتّاريخ  29سبتمرب
1978م حيث ارتقى إىل درجة األستاذية عام
1995م ،ويسرّ الله له التقاعد عن العمل عام
()17
2020م.

خامتة:

تلك املنطلقات تفيض بنا ،إىل أن األدباء
النيجرييني قد َّموا إىل األدب القصيص العريب
ما ال يستهان به من األعامل األدبية ،بدأوا برتجمة
القصص إىل اللغة العربية كغريهم من األمم،
وأكرثوا العمل يف القصصية املوضوعة ،وأن كتاب
«قصص خط االستواء» لزكريا إدريس حسني،
له أسبقية الظهور يف القصة القصرية العربية
الحديثة ،و كذلك «العميد املبجل» للمؤلف
نفسه يف املرسحية العربية يف نيجرييا ،وظهرت
الرواية األوىل «ملاذا يكرهوننا» عىل يد ثالث َم ْي
أَنْ ُغ َوا ِد ْر َم ْن .والكمية الكبرية املذكورة يف هذا
البحث من األعامل القصصية يف نيجرييا ،تدل
عىل اهتامم األدب العريب النيجريي بهذا الفن
الرفيع .وقد ق ّدم الباحثان هذه االنجازات الف ّنية
بنصيبها األوفر يف األدب القصيص العريبي
النيجريي الحديث ،بقسميه إىل العامل كالنموذج
املمتاز للجدية ،والتميز العلمي ،لتطوير األدب
العريب .ونقرتح حفظ هذه األعامل من الضياع،
وتناولها بال ّدراسات النقدية لتربز روعتها وأسلوب
أصحابها يف النرث الف ّني.
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•مجموعة الدّكاترة من طالب حسني( )2020سادن
اللغة العربية وآدابها يف نيجرييا األستاذ الدّكتور زكريا
إدريس – أوبو حسني ،مقاالت
•أكادميية محكّمة يف تكريم الربوفيسور زكريا إدريس –
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واللغات األفريقية واألوروبية،
•جامعة والية كواراَ ،ملَ ْيتَ ْي – نيجرييا

احلروف املقطعة يف القر�آن الكرمي
وداللتها النحوية
د .أمين غبايش محمود زغيب

أستاذ اللغويات املشارك ( النحو والرصف )  ،جامعة الطائف ـ الكلية الجامعية
برنية  ،وعضو مجمع اللغة العربية املؤازر مبكة املكرمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل
أرشف الخلق وإمام املرسلني  .أما بعد ...

فلقد افتتح املوىل سبحانه وتعاىل كتابه العزيز
ىش من السور منها
بعرشة أنواع من الكالم ال يخرج ْ

أوالً ـ االستفتاح بالثناء عليه ـ عز وجل ـ والثناء
قسامن  :إثبات لصفات املدح  ,ونفي وتنزيه من
صفات النقص واإلثبات نحو  ( :الحمد لله ) يف
خمس سور من القرآن الكريم ( الفاتحة ـ األنعام ـ
الكهف ـ سبأ ـ فاطر) وتبارك يف سورتني ( الفرقان
 ,وامللك )
والتنزيه نحو  ( :سبحان الذي أرسي بعبده ) اإلرساء
و( سبح اسم ربك األعىل) األعىل و (سبح لله ما
يف السموات ) الحديد ـ الحرش ـ الصف و( يسبح
لله ) الجمعة والتغابن يف سبع سور فهذه أربع
عرشة سورة استُفتحت بالثناء عىل الله نصفها
لثبوت صفات الكامل ونصفها لسلب النقائص .

ثانياً ـ االستفتاح بالنداء  ,نحو  ( :يا أيها الناس
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ) النساء
 (1يا أيها الذين آمنوا أوفوا ) املائدة ( يا أيها الناس
اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة يشء عظيم ) الحج ( يا
أيها النبي اتق الله ) األحزاب ( يا أيها الذين آمنوا
ال تقدموا بني يدي الله ) الحجرات ( يا أيها الذين
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آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ) املمتحنة
( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) ( يا أيها النبي مل
تحرم ) ( يا أيها املدثر ) ( يا أيها املزمل ) وذلك
يف عرش سور ...

ثالثاً ـ االستفتاح بالجمل الخربية  :نحو :
(يسألونك عن األنفال ) األنفال ( براءة من الله
ورسوله ) التوبة ( أىت أمر الله ) النحل ( اقرتب
للناس حسابهم )األنبياء ( قد أفلح املؤمنون )
املؤمنون ( سورة أنزلناها) النور ( تنزيل الكتاب )
الزمر ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) محمد
( إنا فتحنا لك فتحا ) الفتح ( اقرتبت الساعة )
القمر ( الرحمن علم القرآن ) الرحمن ( قد سمع
الله ) املجادلة ( الحاقة ) ( سأل سائل ) املعارج
(إنا أرسلنا نوحاً ) نوح ( ال أقسم بيوم القيامة )
القيامة ( ال أقسم بهذا البلد ) البلد ( عبس
وتوىل ) عبس ( إنا أنزلناه ) القدر (مل يكن ) البينة
( القارعة ) ( ألهاكم ) التكاثر ( إنا أعطيناك الكوثر
) الكوثر فتلك ثالث وعرشون سورة.

رابعاً ـ االستفتاح بالقسم  :نحو( :والصافات )
(والنجم),
(والطور),
(والذاريات),
( واملرسالت ) ( والنازعات )  ( ,والسامء ذات
الربوج )  ( ,والسامء والطارق )  ( ,والفجر ) | ,
(والشمس )( ,والليل )( ,والضحى )  ( ,والتني
)  ( ,والعاديات )  ( ,والعرص )  ,فتلك خمس
جملة كرياال
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عرشة سورة

خامساً ـ االستفتاح بالرشط  :نحو  ( :إذا وقعت
الواقعة ) ( إذا جاءك املنافقون ) ( إذا الشمس
كورت ) ( إذا السامء انفطرت ) ( إذا السامء
انشقت ) ( إذا زلزلت ) ( إذا جاء نرص الله والفتح
) فذلك سبع سور .
سادسا ـ االستفتاح باألمر يف ست سور نحو :
( قل أوحي إيل ) الجن ( اقرأ باسم ربك ) العلق
( قل يا أيها الكافرون ) الكافرون ( قل هو الله أحد
) اإلخالص ( قل أعوذ برب الفلق ) الفلق ( قل
أعوذ برب الناس ) الناس

سابعاً ـ االستفتاح باالستفهام نحو ( :هل أىت عىل
اإلنسان ) اإلنسان ( عم يتساءلون ) النبأ ( هل
أتاك حديث الغاشية ) الغاشية ( أمل نرشح لك
صدرك ) الرشح ( أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب
الفيل ) الفيل ( أرأيت الذي يكذب بالدين )
املاعون فذلك ست سور
ثامناً ـ االستفتاح بالدعاء يف ثالث سور نحو :
(ويل للمطففني ) املطففني (ويل لكل همزة
ملزة ) الهمزة ( تبت يدا أيب لهب وتب ) املسد

تاسعاً ـ االستفتاح بالتعليل يف موضع واحد نحو :
( إليالف يف قريش ) قريش
ولقد نظم الشيخ شهاب الدين أبو شامة
املقديس :
أثنى عىل نفسـ ـ ـ ـ ـ ــه سبحانه بثبوت
ملدح والسلب ملا استفتح السورا

واألمر رشط الندا التعليل والقسم الدعا
حـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـروف التهجي استفهم الخربا

()1

عارشا ً :االستفتاح بالحروف املقطعة والتي هي
مناط الدراسة والبحث :
لقد جاءت الحروف املقطعة يف أوائل تسع
وعرشين سورة من القرآن الكريم  )2( ,منها ما هو
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عىل حرف واحد  ,ومنها ما هو عىل حرفني  ,ومنها
ما هو عىل ثالثة أحرف  ,ومنها ما هو عىل أربعة
أحرف  ,ومنها ما هو عىل خمسة أحرف .
فمام جاء يف فواتح السور عىل حرف واحد :
مطلع سورة ( ص ) و ( ق ) و( ن)
ومام جاء عىل حرفني مطلع سورة ( طه ) و( طس )
النمل و( يس ) و ( حم ) يف ست سور هي  ( :غافر
ـ فصلت ـ الزخرف ـ الدخان ـ الجاثية ـ األحقاف )
ومام جاء عىل ثالثة أحرف  ( :امل ) يف ست
سور من القرآن الكريم هي  :البقرة ـ آل عمران ـ
العنكبوت ـ الروم ـ لقامن ـ السجدة ( .الر) يف
مفتتح خمس سور هي  ( :يونس ـ هود ـ يوسف ـ
إبراهيم ـ الحجر ) ( طسم ) يف مفتتح سورتني ( :
الشعراء ـ القصص ) .
ومام جاء عىل أربعة أحرف ( :املص ) مفتتح
سورة األعراف و(املر) أول سورة الرعد .
ومام جاء عىل خمسة أحرف  ( :كهيعص ) أول
سورة مريم و ( حم عسق ) أول سورة الشورى.

ولقد تعرض العلامء لجمع أوائل الحروف املقطعة
 ( :األربعة عرش حرفاً ) يف عبارات أو يف كلامت
منها:
ريا
1ـ ُ
رس قاطع 2ـ من قطعك ُسح ً
نص حكيم له ٌ
()3
صله 3ـ رس حصني قطع كالمه

الحروف املقطعة من حيث الداللة والتأويل :
1ـ هناك من يرى أن فواتح السور من األرسار
التي ال يعلمها إال الله سبحانه وتعاىل  .أو
هي من املتشابه الذي ال يعلم تأويله إالً الله
سبحانه وتعاىل.
2ـ ومن العلامء من يرى أن فواتح السور أسامء
لله عز وجل .
3ـ ومنهم من يقول حروف قسم من الله سبحانه
وتعاىل .
4ـ ومنهم من يقول إن هذه الحروف هي أسامء

للسور.
5ـ وقيل هي حروف تنبيه من الله سبحانه
وتعاىل ؛ ألن القرآن عزيز وفوائده عزيزة .
6ـ وقيل إنها أسامء مقطعة  ,لو أحسن تأليفها
لعلم اسم الله األعظم  (.الر ـ حم ـ ن ) تصري (
الرحمن) وهكذا .
7ـ إ ًن هذه الحروف إشارة إىل آالئه سبحانه ,
وبالئه  ,ومدة األقوام  ,وأعامرهم وآجالهم
 .إىل آخر هذه األقوال الكثرية واملتعددة
واملتشعبة .

قال السيوطي  « :ولو أن الفقهاء والنحاة اكتفوا
بأن هذه الحروف هي رس من أرسار كتاب الله ,
وأن علمها عند الله وحده  .بدليل ما أخرجه ابن
املنذر وغريه عن الشعبي أنه سئل عن فواتح
السور فقال  :إن لكل كتاب رسا ً وإن رس هذا
()4
القرآن فواتح السور»

وقال أبو بكر الصديق ـ ريض الله تعاىل عنه ـ لله
عز وجل يف كل كتاب رس  ,ورس الله عز وجل يف
()5
القرآن أوائل السور .
وقال عيل كرم الله وجهه إن لكل كتاب صفوة
()6
وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي

داللة هذه الحروف وتأويلها يروى أن ابن عباس
قال يف معنى ( آمل ) أنا الله أعلم ويف ( آملر)
أنا الله أرى ويف ( آملص ) أنا الله أفصل  .ومنهم
من قال يف ( آمل ) األلف من الله  ,والالم من
لطيف  ,وامليم من مجيد  .وقالوا يف  :الـ ــر ـ حم ـ
ن  .حروف الرحمن مفرقة .
وقيل يف ( املص ) األلف من الله وامليم من
الرحمن والصاد من الصمد  ,وقيل يف ( املص )
أنا الله الصادق  ,وقيل معناه املصور  ,وقيل يف
()7
( املر) أنا الله أعلم وأرفع .

وقال ابن عبارسيض الله عنه ـ يف ( :كهيعص
) الكاف من كريم  ,والهاء من هاد  ,والياء من
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حكيم  ,والعني من عليم  ,والصاد من صادق,
وقال أيضاً يف ( كهيعص ) كاف هاد أمني عزيز
صادق  .وقيل يف ( :كهيعص ) هو هجاء مقطع
الكاف من امللك  ,والهاء من الله  ,والياء والعني
من العزيز ,والصاد من املصور ,وقيل الصاد من
الصمد  .وقيل يف (كهيعص ) كبري هاد أمني عزيز
صادق  .وقيل أيضا الكاف الكايف والهاء الهادي
والعني العامل والصاد الصادق  .وقالوا أيضا يف
( كهيعص ) أنا الكبري الهادي عىل أمني صادق
وقالوا يف  ( :طه ) الطاء من ذي الطول وقالوا
يف  ( :طسم ) الطاء من ذي الطول  ,والسني من
القدوس  ,وامليم من الرحمن وقالوا يف  ( :حم
) الحاء اشتقت من الرحمن  ,وامليم اشتقت
من الرحيم  .وقالوا يف  ( :حم .عسق ) الحاء
وامليم من الرحمن ,والعني من العليم  ,والسني
من القدوس  ,والقاف من القاهر وقالوا يف
( امل ) و (حم ) و ( ن) ونحوها أسامء لله مقطعة
وقالوا يف فواتح السور :أسامء الرب فرقت يف
القرآن  .وقالوا يف  ( :ق ) حرف من اسم قادر
قاهر ,وحيك أن ( ن ) مفتاح اسمه تعاىل نور
ونارص  .وقيل يف ( ن ) القلم الحوت  .وقيل
الدواة  ,وقيل املداد  ,وقيل اللوح املحفوظ
وقيل هو اسم من أسامء النبي صىل الله عليه
()8
وسلم .
وقالوا يف  ( :طه ) و ( يس ) مبعنى يا
رجل  ,أو يا محمد ,أو يا إنسان  ,وقيل هام
اسامن من أسامء النبي صيل الله عليه وسلم
 .وقيل (طه ) طأ األرض أو اطمنئ فيكون فعل
أمر والهاء مفعول أو للسكت أو مبدلة من
الهمزة  .وقيل يف ( يس ) يا سيد املرسلني .
ويف ( ص ) معناه صدق الله وقيل  :أقسم
بالصمد الصانع الصادق  .وقيل ( ص ) اسم
بحر عليه عرش الرحمن  .وقيل اسم بحر يحيا به
()9
املوىت ..
جملة كرياال
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تعرض الفراء للحديث عن الحروف املقطعة يف
القرآن الكريم ليس عن معناها ؛ ألن علمها عند
الله تعايل  ,إمنا عن لفظها وتشكيلها  ,قال :
الهجاء موقوف يف كل القرآن  ,وليس بجزم يسمى
جزماً  ,وإمنا هو كالم جزمه نية الوقوف عىل كل
حرف منه  ,فافعل ذلك بجميع الهجاء فيام قل
أو كرث  ,وإمنا قرأت القراء  ( :أمل ألله ) يف آل
عمران ففتحوا امليم ؛ ألن امليم كانت مجزومة
لنية الوقف عليها وإذا كان الحرف ينوى به الوقوف
نوى بعده االستئناف  ...وقد قرأها رجل من
النحويني ( آمل ألله ) بقطع األلف والقراءة بطرح
الهمزة  ,قال الفراء وبلغني عن عاصم أنه قرأ بقطع
()10
األلف

ثم ذكر كيف يكون الحرف يف أول السورة قال :
وإذا كان الهجاء أول سورة فكان حرفا واحدا مثل
قوله  ( :ص ) و ( ق ) و ( ن ) كان فيه وجهان يف
العربية إن نويت به الهجاء تركته جزما وكتبته حرفاً
واحدا ً  ,وإن جعلته اسامً للسورة أو يف مذهب
قسم كتبته عىل هجائه نون وصاد وقاف كرست
الدال من صاد والفاء من قاف ونصبت النون
األخرية من نون فقلت  :نو َن والقلم وصاد والقرآن
وقاف ؛ ألنه قد صار كأنه أداة  ,كام قالوا  :رجالن
فخفضوا النون من رجالن ألن قبلها ألفاً ونصبوا
النون يف املسلمون واملسلمني ؛ ألن قبلها ياء
()11
أو واوا ً .

وهذه األقوال كلها راجعة إىل قول واحد وهو أنها:
حروف مقطعة  ,كل حرف منها مأخوذ من اسم من
أسامئه  ,واالكتفاء ببعض الكلمة ( )12معهود يف
العربية قال الشاعر :
قلت لها قفي فقالت قاف ...............
أي وقفت

()13

وقال  :بالخري خريات وإن رشا ً فا
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وال أريد الرش إال أن تشا ()14

أراد وإن رشا ً ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرش

وإال أن تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

()15

قال الزمخرشي  )16(:وإذا تأملت الحروف التي
افتتح الله بها السور وجدتها نصف أسامي
حروف املعجم  ,أربعة عرش  :األلف والالم وامليم
والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعني والطاء
والسني والخاء والقاف والنون  ,يف تسع وعرشين
عدد حروف املعجم  .ثم تجدها مشتملة عىل
أنصاف أجناس الحروف  :املهموسة واملجهورة
والشديدة واملطبقة واملستعلية واملنخفضة ,
وحروف القلقلة .
ثم إذا استقريت الكالم تجد هذه الحروف هي
أكرث دورا مام بقي  ,ودليله  :أن األلف والالم مل ّا
كانت أكرث تداورا ً جاءت يف معظم هذه الفواتح
()17
 ,فسبحان الذي دقت يف كل يشء حكمته

قيل  :وبقي عليه من األنصاف  :الشديدة
()18
واملنفتحة وقد ذكر تعاىل نصفها  .أما حروف
الصفري فهي ثالثة ليس لها نصف ؛ فجاء منها
السني والصاد ومل يبق إال الزاي وكذلك الحروف
اللينة ثالثة ذكر منها اثنني  ,األلف والياء أما املكرر
وهو الراء والهاوي وهو األلف واملنحرف وهو
الالم فذكرها ؛ ومل يأت خارجا من هذا النمط
إال ما بني الشديدة والرخوة فإنه ذكر فيه أكرث من
النصف  ,وهذا التداخل موجود يف كل قسم
قبله  ,ولواله ملا انقسمت هذه األقسام كلها ,
ووهم الزمخرشي يف عد حروف القلقلة  ,إمنا
ذكر نصفها فإنها خمسة ذكر منها حرفان  :القاف
()19
والطاء .
وذكر الزركيش من أرسار علم الحروف  :أن الهمزة
من الرئة فهي أعمق الحروف  ,والالم مخرجها من
طرف اللسان  ,ملصقة بصدر الغار األعىل من
الفم  ,وامليم مطبقة ؛ ألن مخرجها من الشفتني
 ,وتأمل اقرتان الطاء بالسني  ,والهاء يف القرآن
 ,فالطاء جمعت من صفات الحروف خمس

صفات مل يجمعها غريها  ,وهي  :الجهر والشدة
واالستعالء واإلطباق واإلصامت .

والسني  :مهموس  ,رخو  ,مستفل  ,صفري ,منفتح
 ,فال ميكن أن يجمع إىل الطاء حرف يقابلها ,
كالسني والهاء  ,فذكر الحرفني اللذين جمعا
()20
صفات الحروف .

إعراب أوائل السور والرأي الراجح فيها .

أوالً ـ من حيث اإلعراب والبناء :
1ـ ذهب ابن مالك إىل أن فواتح السور مبنية ؛
لوجود الشبه اإلهاميل ؛ وهو أن يكون االسم
مشبهاً للحرف يف كونه غري عامل فيام بعده
 ,وغري معمول ملا قبله  ,وهذه كذلك ,
()21
وعليه فال تشم رائحة اإلعراب .
2ـ وذهب غريه إىل أنها معربة  ,وهو اختيار
صاحب الكشاف  ,حيث قال  :إنها معربة
()22
غري مبنية ؛ لفقد سبب البناء .
3ـ وقيل ليست معربة وال مبنية وممن رصح به :
()23
أبو حيان يف إعرابه .

وقال ابن قاسم يف رشحه عىل األلفية ( :)24إن
األسامء قبل الرتكيب موقوفة ال معربة وال مبنية ,.
()25
واختاره ابن عصفور .

ومام يناسب أنها معربة قول ابن يعيش يف رشح
املفصل  :املراد باملعرب ما كان فيه إعراب ال
محالة  ,أال ترى أنك تقول يف ( زيد ) و( رجل )
إنهام معربان وإن مل يكن فيهام يف الحال إعراب ؛
ألن االسم إذا كان وحده مفردا ً من غري ضميمة إليه
()26
مل يستحق اإلعراب

ثانياً ـ من حيث املوضع اإلعرايب :

قال الزركيش  :وأول واجب عىل املعرب أن يفهم
معنى ما يريد أن يعربه  ,مفردا ً كان أو مركباً  ,قبل
اإلعراب  ,فإنه فرع املعنى  ,ولهذا ال يجوز إعراب
فواتح السور ,إذا قلنا بأنه من املتشابه الذي
()27
استأثر الله بعلمه .
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قال القايض البيضاوي

()28

إن جعلتها أسامء لله تعاىل  ,أو القرآن  ,أو السورة
()29
فيجوز حينئذ أوجه :

 1ـ يف محل رفع مبتدأ والخرب ما بعده  (..امل
ذلك ) ( الر تلك )

 2ـ يف محل رفع خرب ملبتدأ محذوف تقديره  :هذه
( امل ) أو ( الر ) ...واألول أوىل ألن الداعي إىل
ذكر املبتدأ أقوي حتى نبه علامء املعاين عىل
ذلك بالتعبري عن إسقاط املسند إليه بالحذف
()30
والتعبري عن إسقاط املسند بالرتك .

قال القرطبي  :ومن قال إنها أسامء للسور ,
فموضعها عنده الرفع عىل أنها خرب ابتداء مضمر ,
أي هذه ( أمل ) كام تقول  :هذه سورة البقرة )31( .
وقال الشيخ  /محي الدين درويش  ( :أمل ) كلمة
أريد لفظها دون معناها يف محل رفع خرب ملبتدأ
()32
محذوف  ,أي هذه ( أمل )

 3ـ يف محل جر عىل القسم وحرف القسم
محذوف  ,وبقي عمله بعد الحذف ؛ ألنه مراد ,
()33
كام قالوا :الله لتفعلن  .أي والله لتفعلن .
 4ـ يف محل نصب بنزع الخافض  ,أي حذف
حرف القسم .

 5ـ يف محل نصب مفعول به لفعل محذوف
()34
تقديره  :أتل .

ويري بعض العلامء أن فواتح السور ليس لها إعراب؛
ألنها مل تأت يف تركيب يك ينظر إليها فهي مثل
األعداد  ( :واحد ـ اثنان ـ ثالثة ـ )35( )...؛ قال أبو
حيان  :وأما إذا مل تكن اسماً للسور  ,فال محل لها
 ,ألنها إذ ذاك كحروف املعجم  ,أو وردت مفردة
من غري عامل  ,فاقتضت أن تكون مسكنة كأسامء
( )36
األعداد  ,وردت ملجرد العد بغري عطف ,
وقيل إنها موقوفة ليست معربة وال مبنية  ...ومنهم
من نصبها بفعل محذوف والتقدير  :اقرأ ( امل )
جملة كرياال
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( الر ) وهو ضعيف ؛ ألن اإلعراب يعتمد عىل املعنى .
والراجح أنها مام استأثر الله بعلمه فكيف يعرب
لفظ ال يعرف معناه واإلعراب وريد املعنى كام
يقولون  .ورحم الله ابن هشام عندما ذكر األمور
التي يدخل االعرتاض بها عىل املعرب من جهتها
)1
)2

الهوامش

)8
)9
)10
)11
)12
)13

ينظر  :الربهان  120 /1ـ 130
ينظر  :الربهان  121/1والكشاف  14 , 13/1واإلتقان
 37/2كذلك فإن عدد الحروف الهجائية ( تسع
وعرشين حرفاً عىل اعتبار أن الهمزة حرفا مستقال
امليزان يف تفسري القرآن 6 /18و 7و8و 9و16
اإلتقان  1372/4و 1376و 1377و 1379و1380
وينظر الربهان  121/1و122و  123و 124والنكت
والعيون 63/1
ينظر تفسري البغوي 12
غرائب التفسري  395/1و 557واإلتقان 1373/4
اإلتقان  1372/4و 1373وغرائب التفسري395/1
و 557والدرر البن املنذر  59/1و340/4
اإلتقان  1390/4وما بعدها
اإلتقان  1388/4وما بعدها
معاين الفراء 9/1
معاين الفراء 10/1
اإلتقان  1377/4و1378
البيت للوليد بن عقبة ومتامه (ال تحسبينا قد نسينا
اإليجاف) وهو يف الخصائص  301/1واملحتسب
 204/2ورشح شواهد الشافية 261
البيت للقيم بن أوس وهو يف الكتاب 321/3
واللسان ( تا ) ورشح شواهد الشافية 262
اإلتقان 1378/4
الكشاف 13/1و14
الكشاف  13/1و 14والربهان 121
الربهان 121
الربهان 122
الربهان 123/1
ينظر :الكافية الشافية  216/1ورشح التسهيل 38/1
ينظر الكشاف  64/1وحاشية الصبان 56/1
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)3
)4
)5
)6
)7

)14
)15
)16
)17
)18
)19
)20
)21
)22

فقال  « :وأول واجب عىل املعرب أن يفهم معنى
ما يعرب مفردا ومركباً ولهذا ال يجوز إعراب فواتح
السور عىل القول بأنها من املتشابه الذي استأثر
الله تعاىل بعلمه  )37( .والله أعلم

)23
)24
)25
)26
)27
)28
)29

)30
)31
)32
)33

)34
)35
)36
)37

والخرضي  26/1ونتيجة الفكر ص 72
البحر املحيط 32/1
توضيح املقاصد 297/1
رشح الجمل  103/1وحاشية الصبان  56/1وحاشية
الخرضي 26/1
نتيجة الفكر ص74
الربهان 212
تفسري البيضاوي 57/1
ينظر :معاين الفراء  19/1و معاين األخفش 19/1
ومعاين الزجاج  59/1وإعراب النحاس 177/1
ومجاز القرآن  28/1ومشكل ميك  73/1واإلغفال
للفاريس  83/1ةاملحرر الوجيز البن عطية 141/1
والجامع ألحكام القرآن للقرطبي  24 /1والكشاف
 65/1و 83والنكت والعيون  63/1والتبيان 14/1
ونتيجة الفكر ص 94
نتيجة الفكر ص94
الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 157 /1
ينظر  :إعراب القآن وبيانه 38 /1
ينظر :اإلعراب املفصل لكتاب الله املرتل بهحت
صالح ط  /دار الفكر عامن األردن ط 1998 2م
 12/1واملحرر الوجيز  83 /1والبحر املحيط 60 /1
ومشكل إعراب القرآن مليك 73 /1
إعراب سورة يوسف للشيخ عبد القادر أحمد ص 11
ينظر :الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 156 /1
البحر املحيط  60 /1والدر املصون للسمني
الحلبي  88 /1والتفسري املوضوعي للقرآن الكريم
أحمد السيد الكومي ص 92
ينظر  :مغني اللبيب  527والربهان  211/1واإلتقان
 1220 /4و1221

املصادر واملراجع

•األزهري  :خالد األزهري (الترصيح عىل التوضيح ) ط
ـ
دار إحياء الكتب العربية القاهرة .
•األشموين  :أبو الحسن األشموين (رشح ألفية ابن
مالك ) ط  /القاهرة عيىس البايب الحلبى
•ابن جنى  :أبو الفتح عثامن بن جنى ( الخصائص
) ت  /الشيخ محمد عىل النجار ط مصورة بريوت
عامل الكتب 1403هـ و (رس صناعة اإلعراب ) ت د
محمد حسن هنداوي ط /دار القلم دمشق ط /أوىل
1985م و(املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات
واإليضاح عنها )  .ت د عىل النجدي ناصف ود /عبد
الفتاح شلبي ط /القاهرة املجلس األعىل للشئون
اإلسالمية 1994م و( املنصف رشح ترصيف املازين
) تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمني القاهرة
مصطفى البايب الحلبى 1960م
•أبوحيان األندليس  :محمد بن يوسف ( تفسري البحر
ابن خالويه :
املحيط ) ط دار الفكر بريوت.
أبوعبدالله الحسني بن أحمد (إعراب القراءات السبع
وعللها ) تح  /د عبد الرحمن بن سليامن العثيمني .
مكتبة الخانجي القاهرة الطبعة األوىل 1413هـ 1992م
(الحجة ىف القراءات السبع) تحقيق عبدالعال سامل
مكرم .دار الرشوق الطبعة الثانية 1397هـ و( مخترص
شواذ القراءات من كتاب البديع ) نرشهآرثرجفري.
ـ
القاهرة.مكتبةاملتنبي
•الريض  ( :رشح شافية ابن الحاجب للريض ) طبعة
ـ
مصورة 1399ه 1979م
• الزجاج :أبوإسحاق إبراهيم بن الرسى الزجاج ( ما
ينرصف وماال ينرصف ) تح د /هدى محمد قراعة
القاهرة 1391هـ 1971م و( معاىن القرآن وإعرابه ) تح
 /د عبد الجليل شلبي ط/عامل الكتب بريوت ط1/
ـ
1408هـ 1988م
•الزجاجي  (:الجمل يف النحو) بعناية الدكتور  /محمد
بن أىب شنب الجزائر  .ط القاهرة  .ـ الزركيش :
•بدر الدين محمد بن عبدالله (الربهان يف علوم
القرآن ) تحقيق د /يوسف املرعشيل وزمالئه ط /دار
املعرفة بريوت ط /أوىل 1410هـ 1990م
•ـ الزمخرشي  :أبو القاسم محمود بن عمر ( أساس البالغة
) تحقيق عبد الرحيم محمود  .دار املعرفة بريوت ( .
الكشاف ) ط 2قدم لها محمود فهمى حجازي الهيئة
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املرصية العامة للكتاب القاهرة  (.املفصل ) ط  /بري
ـ
وت
•سيبويه :أبو برشعمرو بن عثامن ( الكتاب ) تحقيق:
عبد السالم هارون ط /دارالجيل بريوت ط1/ـ
السمني الحلبي  ( :الدر املصون يف علوم الكتاب
املكنون ) تحقيق عىل محمد معوض ط /دار الكتب
العلمية بريوت لبنان ط 1414 1 /هـ 1994م وتحقيق
ـ
د /الخراط ط /دار القلم دمشق
•السيوطي  :جالل الدين عبد الرحمن بن أىب بكر
(اإلتقان يف علوم القرآن ) تحقيق مركز الدراسات
القرآنية ـ اململكة العربية السعودية .و( بغية الوعاة
يف طبقات اللغويني والنحاة) تح /محمد أبو الفضل
إبراهيم  .املكتبة العرصية ـ صيدا و( التحبري يف علم
التفسري ) تحقيق د /فتحي عبد القادر فريد .ط دار
العلوم ـ الرياض 1402هـ 1982م و( همع الهوامع ) ط
دار املعرفة بريوت ط /دار الكتب العلمية بريوت .
تحقيق أحمد شمس الدين 1418هـ 1998م
•ـ صالح  :بهجت صالح ( اإلعراب املفصل لكتاب الله
املرتل ) ط دار الفكر عامن األردن ط 1998 /2م
•ـ الصبان  :محمد بن عىل ( حاشية الصبان عىل رشح
األشموين ) ط /البايب الحلبى مبرص 1366هـ
•ـ ابن عطية ( املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز )
تحقيق املجلس العلمي بنارودانت توزيع مكتبة ابن
ـ
تيمية ـ القاهرة
•ابن عقيل  :عبدالله بن عقيل الهمداين (املساعدعىل
تسهيل الفوائد) تحقيق محمد كامل بركات ط دار
الفكر دمشق1400هـ
•ـ العكربي  :أبو البقاء ( إمالء ما من به الرحمن من وجوه
اإلعراب والقراءات ) ط أوىل تحقيق إبراهيم عطوة
واملسمى ( التبيان يف إعراب القرآن ) تحقيق عىل
محمد البجاوي .ط/عيىس البايب الحلبى ورشكاه .
•ـ الفاريس  :أبو عىل الحسن بن عبد الغفار ( الحجة
للقراء السبعة ـ اإلغفال ) تحقيق بدر الدين قهوجي
وآخرين ط /دار املأمون للرتاث دمشق الطبعة األوىل
1404ه 1984م
•ـ الفراء  :أبو زكريا يحيى بن زياد ( معاىن القرآن ) تحقيق
 :أحمديوسف نجايت ومحمد عىل النجار ط/دار
ـ
الرسور بريوت .
جملة كرياال
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•القرطبي  ( :الجامع ألحكام القرآن ) ط دار إحياء
ـ
الرتاث العريب بريوت 1405هـ ـ 1985م
•الكومي  :أحمد السيد ( التفسري املوضوعي للقرآن
ـ
الكريم ) طبع يف مرص 1982م
•مىك  :ابن أىب طالب ( الكشف عن وجوه القراءات
السبع وعللها ) تح د .محى الدين رمضان مؤسسة
الرسالة بريوت الطبعة الرابعة 1407هـ 1987م
و(مشكل إعراب القرآن) تح ياسني محمد السوايس
ط /دار الياممة دمشق بريوت ط1421 2/هـ  2000م
•ـ النحاس  :أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسامعيل (
إعراب القرآن ) اعتنى به الشيخ  /خالد العىل ط /دار
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املعرفة بريوت  .ط /أوىل 1427هـ 2006م
•ـ ابن هشام  :أبو محمد عبد الله جامل الدين بن هشام
األنصاري ( أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك
ومعه عدة السالك إىل تحقيق أوضح املسالك وهو
الرشح الكبري من ثالثة رشوح  .تحقيق الشيخ محمد
محى الدين عبد الحميد  .املكتبة العرصية بريوت
ط1424/هـ 2003م و(مغنى اللبيب عن كتب
األعاريب ) تحقيق د /مازن املبارك ومحمد عىل
حمد الله  .راجعه د /سعيد األفغاين ط /دار الفكر
الطبعة األوىل 1412هـ 1992م
•ـ ابن يعيش  :موفق الدين أبو البقاء ( رشح املفصل )
مكتبة الخانجي القاهرة .

ق�صة" :م َْ�شهَد بريوتي"
الإبداع واحلرب يف َّ
ال�سردي)
ل�شكري امليدي �أجي (درا�سة حتليل َّية لبنية ال َّن�ص َّ
د .سناء طاهر الجاميل

أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآدابها  ،كلية اآلداب والعلوم االجتامعية
جامعة السلطان قابوس -مسقط ُ -عامن

امللخص

قصة ِ
ض ْم َن
قصة «مشهد بريويت» للكاتب الليبي شكري امليدي أجي ،وهي َّ
اهت َّمت الدِّراسة بتحليل َّ
مجموعته القصص َّية «جريمي اإليطايل يَ ْفتَ ِتح حانة يف بنغازي»؛ فهي تص ُّور وضع أحد املجتمعات
أي بعد مرحلة ما يُعرف بال َّربيع العريب يف املنطقة العربيَّة؛ إضاف ًة إىل ِجدَّة
العربيَّة بعد عام (ْ ،)2011
ال َّنص السرَّ دي ،موضوع الدِّراسة ،وعدم وجود دراسات نقديَّة َحوله.

قصة «مشهد بريويت» طبقًا لنظريَّة الناقد الفرنيس جريار
ب اهتامم الدِّراسة عىل تحليل مضمون َّ
وان َ
ْص َّ
القصة ،امل ُتعلِّقة مبقاومة
نص
يف
الرئيسة
القيمة
لتوضيح
دي؛
ال
الخطاب
ببنية
املرتبطة
جنيت،
َّ
سرَّ
مظاهر الدَّمار الناتج عن الحرب باإلبداع ،مماَّ أدَّى إىل إيجاد حياة جديدة لتلك املجتمعات املنكوبة
القصة وأوضحته الدراسة.
بالحرب ،كام صورته
َّ
قصة« ،مشهد بريويت» ،شكري امليدي أجي ،بنية النص
(الكلامت املفتاح َّية :اإلبداع ،الحربَّ ،
السرَّ دي).

امل ُ َقدِّ مة

تأثَّرتْ ليبيا بالظروف التاريخيَّة والثقافيَّة التي مرت
بها مرص يف مرحلة يقظتها ونهضتها الثَّقاف َّية
والحضاريَّة ،وذلك بسبب قرب البلدين ُجغْراف ًّيا؛
مماَّ أ َّدى بليبيا إىل أ ْن مت َّر بنفس مراحل التَّط ُّور
الثَّقايف واألديب اللذين م َّرت بهام مرص ،إىل حد
كبري ،وميكن مالحظة ذلك فيام يختص بظهور
القصة القصرية يف ليبيا ،فاإلنسان
وتط ُّور جنس
َّ
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الليبي كان دوما يهت ُّم مبا يُعرف بفن الحكاية كام هو
وخاص ًة
شائع يف بقية الثَّقافات اإلنسانيَّة والعربيَّة،
َّ
ُ
فيام يتعلَّق بالحكاية الشَّ عبيَّة املرتبطة باألسطورة؛
وعندما بدأ املجتمع الليبي باالنفتاح عىل الثقافة
القصة القصرية ،فنتج
األدبيَّة الغربيَّة ،تأث َّر بفن
َّ
قصة ليب َّية قصرية يف عام
عن ذلك ظهور أ َّول َّ
( ،)1935لألديب الليبي وهبي البوري بعنوان “
قصة ليلة زفاف” ،التي نرشت يف املجلة الليبية
َّ
جملة كرياال
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“املصورة” .وقد كانت بداية متواضعة من حيث
املضمون واملستوى الفني؛ لك َّن هذا الجنـس
األديب ما لبث أ ْن تطـ َّور فـي مـرحـلـة الخمسينيـات
والستينيـات من القـرن املايض ،وال س َّيام بعـد
تحـ ُّرر البـالد مـن االحتالل اإليطايل ،حيث بدأ
األديب الليبي يسلط اهتاممه عىل تصوير الحياة
اليومية البسيطـة ألبنـاء مجتمعه ،ليعكس من
خاللها هموم اإلنسان الليبي البسيط وأحالمه مع
كـل التقلُّبات السياسيَّة واالجتامعيَّة التـي ميـ ُّر بها
مجتمعـه .وهـذا ما ستحاول هذه ال ِّدراسة توضيحـه
لقصة «مشهد بريويت» ،للكاتب الليبي
بتحليلها َّ
()1
املعارص شكري امليدي أجي .

منهج الدراسة وأهدافها:

قصة «مشهد بريويت» ،وهي
تتناول ال ِّدراسة َّ
ضمن مجموعة الكاتب الليبي شكري امليدي
أجي« ،جريمي اإليطايل يفتتح حانة يف بنغازي».
رسدي قدي ٌم وجوده يف حياة اإلنسان،
فالقصة ف ٌّن
َّ
ٌّ
()2
وال يزال مستم ًرا إىل يومنا ؛ فهي متكِّننا من فهم
طبيعة اإلنسان والحياة يف الوقت نفسه ،ألنَّنا
قصة – بناء رسدي
«نحيل تجربتنا الحياتية إىل َّ
– لنفهمها[ ،فـ]ربمَّ ا ك َّنا نفهم العامل وأنفسنا من
طريق القصص عىل نحو أفضل مماَّ نفهمهام من
القصة القصرية ،يُولد
أي طريق آخر»( .)3وجنس
َّ
ِّ
فالقصة ليك تكون ناجحة يفضل
بشكل متكامل،
َّ
أن تولد « كلاً  ،ومنذ اللحظة األوىل تسقط بني
يدي املؤلف كيانًا كاملاً  ،تص ّو ًرا يتوقّعه ،وبخاصة
نهايتها ،وبعد ذلك تجيء العنارص األخرى :تقدير
جرعة االهتامم ،تخيرّ األلفاظ ،البحث عن األلوان
املوحية ،ويف كلمة واحدة :العمل»()4؛ والسبب
القصة القصرية تتَّسم بذلك ،هو
الذي يجعل
َّ
طولها الذي يحت ُّم عليها أ ْن تكون محددة إىل درجة
التكثيف[ « ،ف]نحن بإزاء جنس أديب ُم ْحكم ،ال
يسمح بالفضول أو التزيد مبا ليس يف خدمة
النهاية التي ح َّددها منذ ال َبدء عىل نحو دقيق،
43

[أو] يف خدمة التوت ّر أو الق ّوة التي ينهض عليها
حل ال ُعقدة التي ينتظرها القارئ
البناء[ ،أو] يف ِّ
القصة القصرية يسعى إىل
مشتاقًا»()5؛ فكاتب
َّ
إبراز صورة ذات مالمح واضحة لقطاع من الحياة
بهدف إبراز فكرة معينة يريد معالجتها( ،)6لذلك
عنيت هذه الدراسة بتحليل نص ينتمي إىل جنس
القصة القصرية ،وال سيَّام أ َّن هذا ال َّنص يعبرِّ عن
َّ
فكرة مه َّمة ،وهي فكرة اإلبداع الذي يُولَد من َر ْحم
نصا حديثًا
ال َّدمار والحرب ،هذا إىل جانب كونه ً
لكاتب معارص ،وال توجد – يف الوقت نفسه -
القصة؛ فالهدف
دراسات نقدية حول نص هذه
َّ
الرئيس الذي تسعى الدراسة إىل إبرازه هو كيف َّية
قصة
تعبري ال ُكتَّاب ،م َّمن ينتمون إىل جيل كاتب َّ
«مشهد بريويت» ،عن الوضع الذي آلت إليه
بلدانهم بعد ما يُعرف مبرحلة «الربيع العريب»،
يف أعاملهم السرَّ ديَّة .إضافةً ،إىل اهتامم هذه
الدراسة بتوضيح مدى تط ُّور األساليب والتقنيات
الفن ّية امل ُستخدمة يف النصوص الرسديّة املكتوبة
بعد مرحلة «الربيع العريب».
والنظريّة التي تقوم الدراسة باإلفادة منها يف
قصة «مشهد بريويت» ،هي نظريَّة
تحليل نص َّ
الناقد الفرنيس جريار جنيت ،املهت ّمة بتحليل
بنية الخطاب السرَّ دي ،وذلك اعتام ًدا عىل مؤلفه:
.”)Narrative Discourse: (an Essay in Method“ -

فال ِّدراسة ستهت ُّم بتطبيق نظريَّته عن طريق تناولها
قصة
لعنارص ال َّنص السرَّ دي الفن َّية بالتَّحليل يف َّ
“مشهد بريويت” ،من مثل :الشخصية ،والحدث،
واملكان والزمان ،والسارد.

قصة «مشهد بريويت
تحليل محتوى َّ

القصة
ملخص َّ

القصة تتح َّدث عن أديب /كاتب ليبي ،يبلغ من
َّ
()7
العمر خمس ًة وثالثني عا ًما  ،اضط َّر إىل التح ّول
من كاتب إىل مرتجم بسبب رفض ُدور ال َّنرش

السدي)
اإلبداع والحرب يف َّ
قصةَ " :مشْ َهد بريويت" لشكري امليدي أجي (دراسة تحليليَّة لبنية ال َّنص رَّ

وظل
َّ
للعمل األديب األ َّول الذي قام بتأليفه()8؛
األمر كذلك بالنسبة لهذا الكاتب ،وهو الشخص َّية
قصة «مشهد بريويت» ،إىل أ ْن بعث
املحوريَّة يف َّ
نصا قصص ًّيا لكاتبـة أمريك َّيـة
له أحد أصدقائه ًّ
يطلـب منـه ترجمتـه ،فـإذا بذلك النـص القصصـي
خاصة به بدلاً من
قصة
َّ
يحفُّز البطل عىل كتابة َّ
ترجمته( .)9تقع هذه األحداث كلُّها لهذا الكاتب
أو املرتجم يف مرحلة ما بعد االنقالب عىل
النظام السيايس القديم يف ليبيا دون تحديد
العام بشكل دقيق ،أي بعد عام ( ،)2011وذلك
القصة وبائـع
كام يفهم من الحوار الدائر بني بطـل
َّ
الكشـك واملحاسـب – الذي يعمل يف إحدى
الرشكات النفط َّية املوجودة يف البالد – يف
الكشك(.)10

القصة :عتبة النص
عنوان
َّ

عنوان ال َّنص السرَّ دي ،يُع ُّد جز ًءا ال يتج َّزأ من ال َّنص،
بل إنَّه يُع ُّد الجزء األ ّول يف بنية ذلك النص ،الذي
يتفاعل معه القارئ ،ملا مينحه  -العنوان  -من
إيحاءات رمزيَّة مرتبطة بفكرة املوضوع ،الذي بُني
عىل أساسه ال َّنص األديب()11؛ لذلك يُع ُّد العنوان
أي نص أديب /رسدي ،مهماًّ ويجب التوقُّف
يف ِّ
عنده لفهمه.

القصة املتناولة يف هذه الدراسة هو
عنوان
َّ
«مشهد بريويت» ،وترد هذه العبارة تحدي ًدا يف
جملة بذهن الشخص َّية املحوريَّة يف ال َّنص كاآليت:
«مشهد بريويت صميمي ،مل يعد كذلك مؤ َّخ ًرا ،إنه
مشاع»()12؛ وتُ ْذكَر هذه العبارة بذهن البطل وهو
الكاتب /املرتجم من بعد املوقف الذي جمعه
ببائع الكشك واملحاسب الذي يعمل يف إحدى
رشكات النفط ،يف الكشك( ،)13وتتك َّرر م َّرة أُخرى
أثناء تجوله –البطل– يف طرقات املدينة الضَّ ا َّجة
باالشتباكات امل ُسلَّحة والقصف()14؛ وبعد أ ْن
قصتـه األُولـى التـي
يعود البطل إىل البيت يتذكَّر َّ
كتبهـا و ُرفضـت من ِقب َـل ُدور ال َّنشـر ،وقـد كان يـدور
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مضمونهـا حول مص ِّور أميـركـي يلتقـي بصحفي َّـة
بريطان َّيـة يف مدينـة بريوت أثناء الحرب األهل َّية
يف لبنان ( ،)1990-1975حيث تنتهي قصتهام
القصة األُوىل التي
مبأساة( .)15فنجد أ َّن مضمون
َّ
كتبها البطل و ُر ِفضت من ِق َبل ُدور النرش ،مرتبطة
مبضمون العبارة السابقة التي وردت بذهنه وهي:
«مشهد بريويت صميمي ،مل يعد كذلك مؤخ ًرا،
القصة
كل من
إنه مشاع»( ،)16كام أ َّن مضمون ٍّ
َّ
األوىل التي كتبها البطل والعبارة املذكورة أعاله
التي وردت بذهنه متوافقان مع الحوار الذي دار
بينه وبني املحاسب الذي التقى به عند بائع
الكشك()17؛ وكل هذه األحداث التي يحياها
البطل واألفكار التي بذهنه ،تؤكُّد فكرة شيوع
فوىض الحرب األهل َّية التي وجدت يف ليبيا بعد
سقوط النظام السيايس القديم يف البالد عام
( ،)2011وهو ما ورد يف وصفه لوضع بالده أثناء
سيـره يف الطريـق عائ ًدا إىل بيته من الكشك ،بعد
لقائه باملحاسب الذي أجرى معه نقاشً ا عن وضع
البلد الراهن( ،)18فنسمعه –البطل– يقول محاو ًرا
كل
نفسه« :كانت واجهات املحـال تـزداد إغـراء َّ
يـوم ،فقـد أخذ التُّ َّجـار يبحثون عن شوارع مهملة،
يفتتحون املتاجر فيها لتغدو رسي ًعا رئيسية ،مكتظَّة
بالسيارات وباملارة ،كام ميكن سامع االشتباكات
املسلحة بعد ع َّدة شـوارع ،فيام يُحلِّـق سـالح
الطريان باستمرار قاصفًا األحياء السكنيَّة املجاورة
تعج بامل ُسلَّحني»()19؛ فاملقصود من عبارة
ألنَّها ُّ
البطل« :مشهد بريويت صميمي ،مل يعد كذلك
مؤخ ًرا ،إنه مشاع»( ،)20هو أ َّن ما يحدث يف املدن
الليبية اليوم بعد سقوط النظام السيايس القديم،
يشبه ما سبق وحدث يف مدينة بريوت ،يف مرحلة
منتصف السبعينيات حتَّى مطلع التسعينيات من
القرن العرشين ،مماَّ يؤكِّد أ َّن وضع العالَم العريب
يتحسن منذ ذلك الوقت ،بل هو سائر إىل
مل
َّ
تدهور مستمر ،فالفوىض الناتجة عن الحرب وال
س َّيام عندما تكون ناتجة عن حرب أهلية ،مل تعد
جملة كرياال
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مقترصة عىل ما حدث يف القرن املايض ملدينة
بريوت فقط؛ فالحرب األهل َّية وال َّدمار الذي
س َيا من األشياء التي ميكن مصادفتها
تخلِّفه ،أَ ْم َ
يف كثري من مناطق العامل العريب يف وقتنا
الحايل .وهذا دليل عىل يأس شعوب املنطقة،
بسبب اضطراب أوضاعها من ِّ
كل املناحي ،مماَّ
يدفع تلك الشعوب إىل تدمري نفسها(.)21

كل الحضارات اإلنسانيَّة من ُذ األزل
فقد ارتبطت ُّ
إىل يومنا هذا يف وجودها مبفهومني أساسيني،
بل إ َّن أحدهام غال ًبا ما يالزم اآلخر؛ وهام مفهوما
اإلبداع والحرب .والحقيقة ،أ َّن الحرب هي العامل
الذي ما إ ْن وجد ،أ َّدى إىل إفساح املجال لظهور
اإلبداع ،وذلك أل َّن الحرب تعني الفناء؛ ومن ثم ال
ميكن للحرب أ ْن توجد دون أ ْن يقابلها ما هو مضاد
لها ،ومن هنا يأيت دور اإلبـداع الـذي يعنـي ال َخلْق
مبعنى البقـاء عن طريق تحـ ِّدي ذلك الفنـاء،
بهـدف إيجاد مـوازنـة كون َّيـة ِ
ض ْمـ َن حضـارة مـا أو
ِ
ض ْمـ َن حضارات معينة عانت من حروب كادت أ ْن
()25
تؤ ِّدي إىل فنائها .

تحليل ثيمة اإلبداع والحرب لدى الشخص َّية
قصة «مشهد بريويت:
املحوريَّة يف َّ

أ َّما الحرب فهي تعني الصرِّ اع الشَّ امل( ،)27وهي
“تفرتض مسبقًا وجود عدو فاعل يسعى بوعي تامٍ
إىل هدف ه َّدام ،وهي تنطوي عىل فعل إرادي
متبادل بني أطرافها”()28؛ مماَّ يعني أ َّن الحرب تقوم
عىل أساس وجود نزاعات متع ِّددة ،فقد يكون
لها مظهر سيايس خالص أو اقتصادي أو ديني
كل ما ذكر
أو ِع ْرقي ،ويف بعض األحيان يكون ُّ

القصة يرمز إىل الحرب املد ِّمرة وإىل الفن
فعنوان
َّ
واإلبداع املضمرين ضمنيًّا يف العنوان ،وذلك
لكون بريوت عانت من حرب أهلية ،وهي يف
الوقت نفسه تُع ُّد مدينة الفنون والثقافة ،مبعنى
آخر إ َّن العنوان يرمز :إىل مواجهة الشعوب للموت
وال َّدمار باإلبداع كوسيلة لتحدي الفناء ،وهذا
ما ترمز إليه – أيضً ا  -محاولة الكاتب األوىل يف
القصة التي باءت بالفشل لعدم متكُّنه مـن
كتابة
َّ
نشـرهـا؛ فهـو اختـار الكتابـة عن بيـروت الثقافـة والفـن
بال َّرغـم م َّمـا عانته من ويالت الحرب األهليَّة(،)22
قصة «مشهد بريويت» نفسه ،يحتوي
نص َّ
كام أ َّن َّ
عىل مفهوم مواجهة الحرب باإلبداع ،كام سرنى.
وهذا يؤكُّد فكرة أ َّن عنوان ال َّنص األديب يُع ُّد جز ًءا
مهماًّ من «إسرتاتيجية الكتابة  ...الصطياد القارئ
وإرشاكه يف لعبة القراءة ،وكذلك [ميكن أ ْن يُع َّد]
بعد[ًا] من أبعاد إسرتاتيجيَّة القراءة لدى املتلقِّي
يف محاولة فهم النص وتفسريه وتأويله»()23؛
فالعنوان هو العتبة األوىل التي يَلِ ُج القارئ منها
إىل ال َّنص ،وذلك عن طريق فهم ما يوحي به –
العنوان  -من معانٍ يتضمنها العمل األديب.

يعني مفهوم الثيمة يف الدراسات النقدية
املرتبطة باألدب والفن «الفكرة املحورية ،التي
تهيمن عىل العمل األديب أو الفني ،لتمنحه ق ًّوة
ومتاسكًا»()24؛ متكُّنه من التعبري بوضوح عماَّ
يهدف إىل تصويره.
45

واإلبداع ،الذي هو مبعنى االبتكار مرتبط بعملية
ال َخلْق ،وهو نوع من الخلق الذهني املتعلق
بابتكار الطَّريف والجديد ،ويع ُّد جانبًا من جوانب
التغيري يف مسار معني ،وقد يهدف -هذا
التغيري– لحل مشكلة معينة أو إيجاد ما قد يُ َق َّدر
لذاته بسبب قيمته املعنوية املمثَّلة يف مضمونه،
وغال ًبا ما تكون قيمة إيجاب َّية؛ «فاإلبداع أو ال َخلْق
( ،)Creationهو نقيض املحاكاة من جهة ،ومن
جهة أخرى ما يصدر عن الخيال امل ُ ْبدع الخلاَّ ق،
وهو لغةً :إيجاد اليشء مـن الاليشء ،واصطـال ًحا:
ابتكـار أسلوب لتعبري جديد ،أو القدرة عىل ابتكار
حلول جديدة ملشكلة من املشكالت ،اعتام ًدا
عىل مواهب ُ
املبْتكر وخرباته الخلاَّ قة”( ،)26لذلك
كل الفنون مبفهوم اإلبداع مبا يف ذلك
ارتبطت ُّ
األدب.

السدي)
اإلبداع والحرب يف َّ
قصةَ " :مشْ َهد بريويت" لشكري امليدي أجي (دراسة تحليليَّة لبنية ال َّنص رَّ

مدم ًجا مع بعضه ،مماَّ يؤ ِّدي إىل تفاقم الخالفات
بني األطراف املتصارعة بأسلوب أكرث رضاوة،
وغال ًبا ما يكون للحكومات دور يف تلك الخالفات
والحرب ،بهدف تحقيق مصلحة معينة من وراء
ذلك()29؛ ومن أخطر سلب َّيات الحرب أنَّها “تطمس
ملكاتنا الواعية وتقيض عىل الغرائز األساس َّية،
ال سيَّام األكرث رسوخًا بينها :غريزة البقاء؛ ومن
وجهة النظر السيكولوجيَّة االجتامعيَّة ،إنَّها تُ ْح ِدث
انقالبًا يف ال ِقيَم األخالقيَّة واالقتصاديَّة عىل ح ٍّد
سواء ،فينهار تحريم القتل والتدمري وتتح ّول حدود
امل ُق َّدسات”( ،)30وهذا يعني حلول ال َّدمار الشَّ امل
يف املجتمعات اإلنسان َّية بسبب الحروب.
وأل َّن الحـرب تعنـي ال َّدمـار والفنـاء واملـوت ،فإنَّنـا
نجـد أ َّن األفـراد املنتميـن إلـى تلك املجتمعات
التي خاضت أو تخوض حروبًا رضوسة ،يقومون
دون وعي منهم مبقاومة مظاهر ال َّدمار واملوت
من حولهم عن طريـق ممـارسـة نـوع معيـن مـن
اإلنتاج املُتَّسم باإلضافة اإليجاب َّية إىل الحياة،
لرغبتهم الدفينة يف الحصول عىل حياة طبيعي َّـة
()31؛ وميكن أ ْن يُع ُّد اإلبداع الفني الذي من ضمنه
اإلبداع األديب ،صورة من صور تلك املقاومة.
فاإلبداع األديب ،غالبًا ما يكون نتا ًجا لتأث ُّر األديب
بقضايا مجتمعه املحل( ،)32والحرب إحدى
تلك القضايا بل أهمها .لذا ،فمن املهم بالنسبة
للقارئ والناقد فهم وجهة نظر الكاتب يف الحرب
وكيف َّية مواجهته للموت بإيجاد حياة جديدة ،كام
نصه األديب.
يص ِّورها ُّ
جنسا مكثَّفًا
القصة القصرية يُع ُّد
وأل َّن جنس
َّ
ً
من الناحية الفنية بسبب طبيعة حجمه ،يجعل
الكاتب أكرث تركي ًزا ،وبشكل مكثف عىل القضية
السمة املرتبطة بهذا
املتناولة من قبله( ،)33وهذه ِّ
الجنس األديب َمكَّنته من أ ْن يكون أقدر األجناس
األدب َّية عىل تصوير حياة اإلنسان بكل ما تزخر به
من تجارب بأسلوب مبارش يتَّسم بدقّة متناهية ال
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تخلو من إيحاء( .)34وهذا بدوره يثبت أ َّن “الفن يف
النهاية يعبرَّ عنه بال َّرمز واإليحاء”( ،)35املعتمد عىل
يظل عالقًا بذهن
تكثيف املعنى؛ أل َّن أثر اإليحاء ُّ
املتلقي أكرث من التعبري الواضح واملبارش.
وقصة «مشهد بريويت» ،ميكن ع َّدها واحد ًة من
َّ
القصص القصرية امله َّمة يف مكتبة األدب العريب
املعارص ،لتناولها قضية مقاومة املوت وال َّدمار
املتجسدين يف الحرب ،وهي ظاهرة تحياها
ِّ
الكثري من البلدان العربية يف الحارض؛ وميكن
القصة ،شكري امليدي أجي ،مقاو ًما
َع ُّد كاتب
َّ
لظاهرة ال َّدمار التي أشاعتها الحرب األهل َّية يف
قصة «مشهد
مدن ليبيا ،متا ًما ،مثل بطله ،يف َّ
القصة يقاوم الرصاع واملوت
بريويت» ،فبطل
َّ
املنتَشرِ َ يْن يف مدينته بسبب الحرب األهلية عن
طريق اإلبداع يف الرتجمة والتأليف األدبيني.
قصة «مشهد
فالدراسة ،مهتمة بتحليل مضمون َّ
بريويت» املرتبط بثيمة اإلبداع والحرب ،عن طريق
الرتكيز عىل تفاعل الشخصية املحوريّة مع بقية
القصة ،بهدف فهم بنية
العنارص السرَّ ديَّة يف
َّ
الخطاب السرَّ دي يف هذا ال َّنص األديب املتناول
من قبلها.

قصة «مشهد بريويت»:
السديَّة يف َّ
العنارص رَّ

السارد:
َّ

أي
السارد يف َّ
قصة «مشهد بريويت» هو البطلْ ،
َّ
القصة؛ التي «يتوقَّف
نص
يف
الرئيسة
ة
ي
الشخص
َّ
ِّ
َّ
عليها فهم التجربة املطروحة يف [النص األديب]،
فعليها نعتمد حني نحاول فهم مضمون العمل
القصة القصرية
أي أ َّن مضمون
َّ
[السرَّ دي]» (ْ ،)36
«مشهد بريويت» يعرض من وجهة نظر واحدة،
القصة عىل سارد واحد
وذلك العتامد نص
َّ
وهو البطل( ،)37الذي يتَّ ِ
سم بكونه سار ًدا مشاركًا
القصة
نص
َّ
عليم()38؛ وكون الشخص َّية الرئيسة يف ِّ
جملة كرياال
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هي السارد العليم املشارك ،فهذا يؤكُّد أنَّها هي
التي تروي األحداث عند وقوعها( ،)39والنتمـاء
السـارد املُشـارك العليم نجد أ َّن
السـارد إىل نـوع َّ
َّ
زاويـة الـرؤيـة – وجهـة النظـر– لديـه مـوازيـة ملـا يُعـرف
فـي الخطـاب السرَّ دي بالرؤية مع(.)40
قصة «مشهـد بريوتـي» قلَّـة الحوار
ونلمـس يف َّ
فالقصة
(الديالوج)  -املبارش -بني الشَّ خصيَّات،
َّ
قامئـة علـى مونولوج داخيل مبارش يدور يف
القصة هو
ذهـن البطـل ،لذلك فـإ َّن أسـاس هذه
َّ
أي َوف َْق
رسد ما يحدث للبطل من وجهة نظرهْ ،
تقييمه لألمـور()41؛ م َّمـا يعنـي أ َّن خطـاب هـذه
القصة قـد شُ َّيـد عىل أسـاس تأ ُّملـي( .)42فـالن َّـص
َّ
السرَّ دي املتامسك ،هـو الـذي يهتـ ُّم بتصويـر
العالَـم الباطني من الناحيـة النفسيَّـة للشخصيـَّات
السرَّ ديَّة املص َّورة فيه عن طريق املونولوج
الداخيل املبارش لديها ،حتَّى تُفهم األفعال
الصـادرة عنهـا( .)43ونجد أ َّن مفهوم انتامء الخطـاب
قصة «مشهد بريويت» إىل صنف
السرَّ دي يف َّ
يرتسخ لدينا أكرث من
الخطابات السرَّ ديَّة التَّأمل َّيةَّ ،
األساليب الفن َّية التي يلجأ إليها الكاتب يف كتابة
القصة ،وذلك عندما مييس السرَّ د بطيئًا عن
نص
َّ
ِّ
طريق اتباع أسلوب الوقفة ،حيث ينقطع السرَّ د
السارد إىل
مل َّدة زمنيَّة معيَّنة(« ،)44بسبب لجوء َّ
الوصف والخواطر والتأ ُّمالت»()45؛ ويطالعنا ذلك
القصة عند حدث وصـول نسخـة إلكرتونيـة
نص
َّ
يف ِّ
من املجلـة األجنبيـَّة مرسلة للبطل ،من أحد
أصحاب املجالت األدب َّية يف بلده ،املتض ِّمنـة
جـب علـيه  -البطـل
َّ
لقصة الكاتبـة األمريك َّيـة التـي يتو َّ
 ترجمتها( .)46والهدف من هذه الوقفة الفنية يفالقصة ،هو تصويـر األثر اإليجايب
أسلوب َسـ ْرد
َّ
لقصة الكاتبـة األمريك َّيـة علـى نفس َّيـة البطـل،
َّ
قصة الكاتبة األمريك َّية  -ملحاولة
دفعته
فقد
َّ
إبداع مُماَ ثلة( .)47أ َّما األسلوب اآلخر ،الذي يتَّبعه
قصة «مشهد بريويت» من الناحية
الكاتب يف َّ
القصة إىل الخطاب السرَّ دي
الفن َّية ،ليتأكَّد انتامء
َّ
47

نص
التأ ُّميل ،هو تضمينه ألسلوب امل َشْ هد يف ِّ
القصة ،ويقصد به املقطع الحواري« :حيث
َّ
يتوقَّف السرَّ د ويسند السارد الكالم للشخص َّيات،
فتتكلَّم بلسانها وتتحاور فيام بينها مبارشة ،دون
السارد أو وساطته»()48؛ ويتحقَّق ذلك يف
تدخُّل َّ
القصة يف موقفني :األول منهام عندما يخرج
َّ
البطل لرشاء بعض التِّبْغ بعد انتهائه من كتابة
نص الكاتبة األمريكيَّة ،الذي
قصته املستوحاة من ِّ
َّ
كان عليه أ ْن يرتجمه؛ حيث دار حوار عن الحرب
األهل َّية يف البالد بينه – البطل – وبني البائع
يف الكشك و ُمشْ ترَ ٍ آخر( ،)49أ َّما املوقف الثاين:
فهو عند اتصال صاحب املجلة األدب َّية بالبطل
للم َّرة الثانية ،وذلك بعد إرسال األخري إليه – بطل
للقصة؛ ليتَّضح
«مشهد بريويت» -نسخة إلكرتون َّية
َّ
القصة التي
لنا من الحوار الذي دار بينهام أ َّن
َّ
أُ ْر ِ
سلت إىل صاحب املجلة األدبيَّة مل تكن هي
العمل املطلوب إنجازه من قبل املرتجم ،ألنَّها
قصة جديدة ومختلفة من تأليف البطل
كانت َّ
بنص الكاتبة األمريكي َّـة ومل تكن
نتجت عن تأث ُّره ِّ
القصة امل ُؤلَّفة من قبل
لقصتها؛ إلاَّ أ َّن
ترجمة
َّ
َّ
البطل ،قد نالت إعجاب صاحب املجلة األدب َّية
وزوجه م ًعا( .)50والهدف من إيراد هذين املوقفني
املرتبطني بأسلوب املشهد ،هو تأكيد فكرة
تح ِّدي مظاهر املوت وال َّدمار اللَّ َذيْن تتسبَّب
فيهام الحرب عن طريق اإلبداع ،وذلك إذا ما
توافرت امل ُحفِّزات والفرص املناسبة لإلنسان مع
وجود إرادة قويَّة لديه.

السد َّية:
الشخص َّية رَّ

قصة «مشهد
يبلغ عدد الشَّ خصيَّات السرَّ ديَّة يف َّ
بريويت» خمس شخصيات ،هي :البطل ،وصاحب
املجلة األدبيَّة وزوجه األمريكيَّة (إيفلني) ،والبائع
يف الكشك ،واملحاسب املوجود يف الكشك
الذي يعمل يف إحدى رشكات النفط يف املدينة
التي يقيم فيها البطل .وهذا عدد معقول من

السدي)
اإلبداع والحرب يف َّ
قصةَ " :مشْ َهد بريويت" لشكري امليدي أجي (دراسة تحليليَّة لبنية ال َّنص رَّ

لقصة قصرية(.)51
الشَّ خصيَّات السرَّ ديَّة بالنسبة
َّ
ويدرك القارئ من طريقة َسيرْ األحداث يف
القصة أ َّن البطل (املرتجم /الكاتب) ،هو
نص
َّ
ِّ
قصة «مشهـد بريوتـي» ،أل َّن
الشخص َّية الرئيسة يف َّ
()52
القصة تتـركَّز حوله  ،أ َّما بالنسبة
األحـداث يف
َّ
القصة،
لبق َّية الشَّ خص َّيات السرَّ ديَّة املوجودة يف
َّ
فيمكن َع ُّدها شخصيَّات ثانويَّة يف ال َّنص السرَّ دي
املتناول من قبل هذه الدراسة« ،تساعد عىل
منو الشَّ خصيَّة الرئيسة»()53؛ لذلك فال ِّدراسة تركِّز
عىل شخص َّية البطل يف تحليلها لل َّنص السرَّ دي
بسبب أهم َّية ال َّدور امل ُؤ َّدى من قبله.
والشَّ ـخص َّيـة فـي البنـاء السرَّ دي ميكن أ ْن تكـون
ُمع ِّبـرة عن أفكـار مع َّينـة وعن إيديولوجيا محددة(،)54
هذه اإليديولوجيا عبارة عن معرفة معينة يشرتك
فيها أبناء مجتمع ما ،يحاول الفرد من خالل تلك
املعرفة أ ْن يفهم طبيعة عالقته بالعامل الذي
يحيط به ،ومن ث َ َّم تحديد موضعه من الناحية
الوجوديَّة يف هذا الكون()55؛ وهو ما يحاول بطل
قصة «مشهد بريويت» فعله ،فقد كان يهدف إىل
َّ
فهم حقيقة ال َّدور الذي يفرتض أ ْن يكون مؤ َّهلاً له
ظل تلك الظروف العصيبة التي
يف مجتمعه يف ِّ
مت ُّر بها البالد ،ليتمكَّن –البطل– من مواجهة صور
ال َّدمار والفناء يف املجتمع الذي ينتمي إليه عن
طريق التَّواصل مع طاقة اإلبداع الكامنة بداخله،
لتساعده يف إيجاد حياة جديدة تتح َّدى الخراب
الذي أشاعته الحرب .وهـذا يؤكُّـد أ َّن «الشَّ خص َّية
القصص َّية ليست إلاَّ َخلْقًا لغويًّا مح َّد ًدا برؤية
القاص وحدود تجربته ،فضلاً عن [كونها] أجزاء
ِّبت
مصغَّرة ج ًدا مبترسة من الزمان الواقعي ُرك ْ
بطريقة مخادعة ليك [توهم] بأنَّها أمنوذج
تام»( ،)56وذلك بهدف مساعدتنا عىل استيعاب
واقع حياتنا امل َ ِعيشة.
القصة،
ونتيجة لذلك فإ َّن شخص َّية البطل يف هذه
َّ
ميكن َع ُّدها شخص َّية رئيسة نامية ألنَّها متتلك
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القدرة عىل اإلدهاش لتح ُّولها من وضع إىل آخر
مبنتهى السهولة( ،)57مماَّ يعني أ َّن شخص َّية البطل
يف «مشهد بريويت» تع ُّد شخص َّية ُمتَح ِّركة(.)58
القصة ينتقل من موقف معني
نص
َّ
فالبطل يف ِّ
إىل آخر ،بأسلوب يُصـ َّور تطـ ُّوره عن طريق طبيعـة
تفاعلـه مـع ظـروف تلك املواقف التي يحياها؛ فهو
للقصة واضط َّر
يعلن أنَّه بدأ حياته املهنيَّة كاتبًا
َّ
إىل ترك الكتابة اإلبداعيَّة ليمتهن الرتجمة ،ألنَّه
مل ينجح يف التأليف يف بداية طريقه املهني(،)59
ليعود إىل مزاولة الكتابة اإلبداعية م َّرة أُخرى بعد
قصة الكاتبة األمريك َّية ،والتي كان عليه أن
قراءة َّ
حس الكاتب
يرتجمها ،وذلك ألنَّها أثارت لديه
َّ
حس املرتجم( .)60أ َّما فيام يتعلَّق ببق َّية
أكرث من ِّ
القصة،
نص
َّ
الشَّ خص َّيات السرَّ ديَّة املوجودة يف ِّ
فهي من ال َّنوع املسطَّح الثابت« ،ألنَّها تدور
خاصة واحدة»( ،)61ويظهر لنا ذلك
حول فكرة أو
َّ
من طبيعة ال َّدور الذي تؤ ِّديه تلك الشَّ خص َّيات؛
القصة
نص
َّ
حيث إ َّن مه َّمتها كانت تقترص يف ِّ
عىل تصوير وضع وظروف املجتمع الذي تحيا
فيه الشخص َّية الرئيسة ،بهدف فهم مسارها –
الشخصية الرئيسة  -وطبيعة تط ُّورها.
والكاتب امل ُتمكِّن من ف ِّنه هو الذي يحاول أ ْن
يُص ِّور الشَّ خص َّية السرَّ ديَّة يف ال َّنص السرَّ دي
بأسلوب يقنع القارئ بوجودها يف الحياة
الواقع َّية ،مع جعلها متوامئة مع مضمون ال َّنص،
ومع بق َّية العنارص السرَّ ديَّة املك ِّونة لبنية الخطاب
السرَّ دي يف ال َّنص( ،)62فيشعر القارئ أنَّه أمام
شخص َّيات حقيق َّية من لَ ْحمٍ ودَمٍ  ،فالشَّ خص َّية يف
السرَّ د ُمتَّصلة و ُم ْنفصلة عن الواقع يف آن؛ متَّصلة
ألنَّها تعكس الواقع امل َعيش ،ومنفصلة ألنَّها
القصة ،فالكاتب البارع
جزء من العمل الفني-
َّ
هو الذي يتمكَّن من سحب القارئ إىل أعامق
الشخصيَّة السرَّ ديَّة التي يُص ِّورها( ،)63ليتمكَّن
القارئ من التع ُّرف عليها بشكل مبارش ومكثَّف؛
قصة «مشهد بريويت» ،لجأ
لذلك نجد أ َّن كاتب َّ
جملة كرياال
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إىل أسلوب الحوار الداخيل املبارش – املونولوج
– لدى الشخص َّية الرئيسة ،ليلج بالقارئ إىل
أعامقها من الناحية النفس َّية ،فتتكشَّ ف للقارئ
دون تدخُّل مبارش من الكاتب ()64؛ واملونولوج
 مناجاة الذات  -من قبل الشَّ خص َّية السرَّ ديَّةيُع ُّد طريقة لعرض أفكارها ،فهو شكل من أشكال
الخطاب املبارش ،الذي تعرب فيه الشخصية عن
ذاتها يف ال َّنص السرَّ دي( .)65فالحـوار الداخيل
املبارش للشخصيَّة السرَّ ديَّة مينحها طاب ًعا أكرث
حيويَّةُ ،مص ِّو ًرا إيَّاها ُمتدفِّقة عاطف ًّيا عفويًّا(،)66
«مماَّ يقلِّص املسافة بينها وبني القارئ من جهة،
ويجعل تصوير املؤلف لها أكرث مصداق َّية من جهة
أخرى»()67؛ لذا نرى أ َّن شخص َّية البطل  -املرتجم/
الكاتب  -يف «مشهد بريويت» هي التي تُق ِّدم
قصة «مشهد بريويت» قد نَ َحا
نفسها ،فكاتب َّ
بنفسه «تاركًا للشَّ خصيَّة ذاتها أ ْن تعبرِّ عماَّ لديها
من مشاعر ،وأحاسيس ،وأفكار ،وهواجس»(،)68
وهي إذ تفعل ذلك فإنَّها تفعله عن طريق تقديم
نفسها للقارئ من خالل مواصفاتها االجتامع َّية،
وهي املواصفـات «التي تتعلَّـق مبعلومـات حول
وضع الشخص َّية االجتامعي ،وإيديولوجيتها،
وعالقاتها االجتامع َّية»( ،)69فالبطل يُع ِّرف لنا
القصة أنَّه مرتجـم( ،)70ثـ َّم يخربنـا
نفسه منذ بداية
َّ
قصة لكن َّـه لـم ينجـح فـي نرشهـا
أن َّـه حـاول كتابـة َّ
()71
م َّمـا دفعـه إلـى التح ُّول للرتجمـة ؛ وما بيـن هاتيـن
القصة،
املعلومتيـن اللَّتيـن مينحهمـا البطـل لقـ َّراء
َّ
يسـرد علينـا – يف الوقـت نفسـه – مغامرته مع
قصة الكاتبة األمريك َّية التي حفَّزته للعودة إىل كتابة
َّ
()72
القصة  ،إضاف ًة إىل إبداء رأيه يف الحرب األهل َّية
َّ
()73
ال َّدائرة يف بالده .
قصة «مشهد بريويت» ،ركَّز عىل
فنلمس أ َّن كاتب َّ
الحياة الداخل َّية للشخص َّية الرئيسة وعىل أفعالها،
جليًّا عن
بهدف توضيح صورتها ومالمحها النفسيَّة َ
طريق استخدامه لتقنية الحوار الداخيل املبارش،
وأهمل وصفها من الناحية الجسديَّة ،وكذلك ،من
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حيث طبيعة مظهرها الخارجي مع أهمية ذلك(،)74
ومل يهتم مبنحها اسماً يعرف بها ،مع أنَّه يُفضَّ ل
يف أغلب األحيان منح الشَّ خص َّية يف األعامل
السرَّ ديَّة اسماً إلضفاء واقع َّية عليها()75؛ وقد يكون
السبب يف تعامل الكاتب بهذه الطريقة مع
َّ
قصته ،يعود إىل رغبته
يف
ة
ي
املحور
ة
ي
الشخص
َّ
َّ
َّ
يف استخدامها رم ًزا للمبدعني الذين يجدون
القصة.
أنفسهم يف نفس موقف بطل هذه
َّ

 -الحدث:

الحكايـة يف الن َّـص السرَّ دي تقوم عىل أسـاس
سرَ ْد الحوادث( ،)76والسرَّ د هو الكيف َّية التي تروى
فقصة «واحدة ميكن أ ْن تحىك بطرق
القصة؛
بها
َّ
َّ
متع ِّددة ،ولهذا السبب فإ َّن السرَّ د هو الذي يعتمد
عليه يف متييز أمناط الحيك بشكلٍ أسايس»(،)77
بت فيها أو
فهو عبارة عن «تتابع أحداث تسبَّ ْ
ج َّربتها الشَّ خصيَّات»( ،)78يف ال َّنص السرَّ دي ،مماَّ
يعني أ َّن هذه الحوادث السرَّ ديَّة يجب أ ْن تكون
مرتبطة مبنطق السبب َّية ليقتنع القارئ بها؛ مبعنـى
أ ْن «ترتبـط األسبـاب بامل ُس ِّببات ،وتؤ ِّدي امل ُق ِّدمة
إلـى النتيجـة»()79؛ لذلـك نجـد أ َّن الحكايـة فـي
النـَّص السرَّ دي يجـب أ ْن تحـتـوي علـى موقف يكون
بداية لها ،ليتط َّور فَيَ ِ
صل إىل ذروته مك ِّونًا ال ُحبْكة،
جا إىل النهاية أو إىل لحظة التنوير( .)80وأثناء
ومنفر ً
تك ُّون األحداث الرئيسة يف ال َّنص السرَّ دي وسريها
إىل لحظة االنفراج ،نجد أ َّن يف بعض األحيان
تتفرع عنها – األحداث الرئيسة  -أحداث ًا ميكن
َصيص ،ولك َّنها ت ُْسهم
َع ُّدها فرع َّية يف ال َّنص الق َ
القصة القصرية
يف تط ُّور مضمونه()81؛ وأل َّن جنس
َّ
جنسا أدبيًّا يحتوي عىل حدث مح َّدد ذات
يُع ُّد
ً
()82
خطَّة بسيطة  ،فإ َّن األحداث املتف ِّرعة – إن
القصة،
نص
َّ
وجدت – عن الحدث الرئيس يف ِّ
تكون مح َّددة ومحدودة بدقَّة من قبل الكاتب،
كل ما ُذكِر
يف الوقت نفسه .والهدف الفني من ِّ
فيام يتعلَّق بعنرص الحدث يف ال َّنص القصيص،

السدي)
اإلبداع والحرب يف َّ
قصةَ " :مشْ َهد بريويت" لشكري امليدي أجي (دراسة تحليليَّة لبنية ال َّنص رَّ

القصة
هو متكينه من تصوير الفكرة األساسيَّة يف
َّ
وطريقة تط ُّورها ،بأسلوب جيل ال يخلو من تقنية
فن َّية من الناحية األدب َّية ،عن طريق بثِّ الحياة فيها؛
لكونها متثّل جوهر العمل اإلبداعي( .)83وهذا
يؤكِّد فكرة أ َّن “ال َّنص يتح ُّدد من خالل املك ِّون
الداليل الذي يؤطِّره”( ،)84ووقـوع ال َح َدث ضمن
ذلك املك ِّون الداليل املص َّور يف ال َّنص السرَّ دي،
ُّ
يدل عىل حدوث اخرتاق لإلطار الثقايف املح َّدد
()85
نص
َّ
يف ِّ
القصة للتَّعبري عن مدلول معني  ،مماَّ
يوجب عىل القارئ محاولة تفسري وفهم ذلك
املدلول.

قصة
ونجد أ َّن َّ
كل ما سبق ِذكْره ،تحتوي عليه َّ
“مشهد بريويت”؛ فمنذ ورود الجملة األوىل فيها،
القصة بتحقُّق املوقف األول ،الذي
نص
َّ
يفتتح ُّ
عىل أساسه تنمو الحكاية يف ال َّنص السرَّ دي ،وتلك
القصة األساسيَّة،
الجملة االفتتاحيَّة تمُ ِّهد لفكرة
َّ
متسك اإلنسان باإلبداع أسلوبًا يف مقاومة
وهي ُّ
الدمار واملوت ،اللَّ َذيْن تجلبهام الحرب لحياة
الفرد؛ بل إ َّن تلك الجملة االفتتاح َّية تُوضِّ ح رضورة
لكل أساليب اإلبداع التي
انتهاج الشخص املبدع ِّ
فطر عليها ،لينجح يف مقاومة صور الفناء ال َّناتجة
عن الحروب يف مجتمعاتنا املعارصة .وتمُ ثِّل
القصة
الجملة التي تُعبرِّ عن املوقف األول يف
َّ
نص
عىل لسان السارد – الشخصيَّة الرئيسة يف ِّ
القصة – وهي“ :وقعت يف العشق ،ومل أعد
َّ
()86
صال ًحا ،مل أعد أؤ ِّدي عميل اليومي كام يجب” ،
نص
بداية الحدث األساس الذي تبنى عليه فكرة ِّ
()87
القصة ،محتويّة عىل دفقة مكثَّفة من التشويق ،
َّ
بالنسبة للقارئ“ ،يدفعه [-التشويق ]-دف ًعا إىل
متابعة القراءة”( .)88وإثارة التشويق لدى قارئ
س ًنا،
َّ
القصة القصرية منذ بدايتها يُع ُّد عملاً ُمستَ ْح َ
فكون النصوص األدبيَّة املنتمية إىل هذا الجنس
األديب ُم َكثَّفة من الناحية الفكريَّة والفنيَّة واللُّغويَّة
بسبب ِ
صغَر َح ْجمها ،يؤ ِّهلها أ ْن متتلك قَ ْد ًرا من
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التَّامسك بني عنارصها الفنيَّة املك ِّونة لبنائها
السرَّ دي ،يساعدها عىل النجاح يف تحقيق
هدفها األساس وهو إيصال رسالتها للق َّراء بشكل
مبارش ورسيع عن طريق جذب انتباههم( .)89مماَّ
يعني أ َّن ال َّنص السرَّ دي وهو “الفضاء الفني،
[عبارة عن] مجموع العنارص املك َّونة للنص ،وكذا
مجموع العالقات التي تنسجها هذه العنارص
أي أنَّها املك ِّون
فيام بينها”( )90من الناحية الفنيَّة؛ ْ
نص
األسايس ملبنى الخطاب السرَّ دي يف ِّ
القصة“ ،وعىل هذا األساس ،فإ َّن هذا املبنى،
َّ
باعتباره عملية تنظيم وتأليف لسلسلة من العنارص
داخل عالَم مغلق – ميلك تنظيماً وبنيـة وغايـة
يتأسس  ....إلاَّ يف حدود ارتباطه
– ال ميكـن أ ْن َّ
بالحدث”()91؛ فالحدث هو أساس مفهوم املبنى
السرَّ دي ،بوصفه املسؤول األول عن تحقُّق وجود
القصة وتنظيم بقيَّة عنارصها الفنيَّة( ،)92فحتَّى
َّ
الشَّ خصيَّة السرَّ ديَّة التي تُع ُّد تجسي ًدا لفكرة ما،
ويسعى الكاتب إىل التعبري عنها بتصويرها يف
هيئة إنسان َّية ،ال ميكن فهمها إلاَّ إ ْن نتج عنها فعل
معني ،أو تفاعالت مع فعل ما؛ مماَّ يثبت أهم َّية
الحدث يف الخطاب السرَّ دي.
يبدأ البطل – السارد املشارك العليم – ِبسرَ ْد
قصة “مشهد بريويت” من بعد ورود
الحكاية يف َّ
تلك الجملة االفتتاحيَّة عىل لسانه ،التي تن ُّم عن
وقوع حدث ما – وهو حدث رئيس( –)93أ َّدى به إىل
إهامل عمله بسبب حالة العشق التي أمل َّت به(،)94
القصة ،وهو
نص
َّ
مماَّ يُح ِّدد طبيعة مسار أحداث ِّ
()95
مسار ُم َرتَّب عىل أساس أسلوب االسرتجاع ؛
فالسارد يحيك تجربة هجره الرتجمة ليعود كات ًبا،
َّ
الحب األ َّول الحقيقي بالنسبة له،
فالكتابة هي
ُّ
وهو إذ يفعل ذلك فإنَّه يفعله بأسلوب يعتمد
عىل ترتيب األحداث املاضية بطريقة متسلسلة
من الناحية الزمنيةُ ،معلِّلاً بذلك األسباب التي
دفعته إىل هذا املسار يف حياته( .)96ويذكر البطل
جملة كرياال

يناير 2022

50

الحدث الذي أ َّدى إىل هذا التغيري املفاجئ
لديه ،فيخربنا عن اتصال تلقَّاه من صديق ميتلك
القصة؛
مجلَّة أدب َّية قبل شهر من تاريخ رسده لهذه
َّ
قصة لكاتبة
نص َّ
ليطلب ذلك الصديق منه ترجمة ِّ
أمريكية جديدة ،كون البطل ُمترَ ْ ِجماً  ،حتى يتمكَّن
– صديقه صاحب تلك املجلة األدبية  -من نرش
الرتجمة يف مجلَّته( .)97ويتف َّرع حدث آخر من هذا
الحدث الرئيس ،مرتبط بالبطل يص ِّور لنا طريقته
قصة الكاتبة األمريكية الذي
نص َّ
الالمبالية بتلقِّي ِّ
وصله إلكرتون ًّيا(ُ ،)98م ْرجئًا العمل فيه إىل أ ْن ينتهي
من النصوص التي كان يعمل عليها( ،)99وتتخلَّل،
أثناء ذلك ،وجهـة نظره السلب َّية عن الحرب األهل َّية
يف بلده من خالل حديثه مع نفسهُ ،موضِّ ًحا
أثرها عىل أسلوب حياة أبناء مجتمعه()100؛ مب ِّي ًنا
أ َّن عمله يف الرتجمة كان طَ ْوق نجاة له من واقعه
البائس( .)101فأهميَّة هذا الحدث امل ُتف ِّرع عن
الحدث الرئيس ،تكمن يف أنَّه يُع ُّد توضي ًحا لصورة
البيئة التاريخ َّية والثقاف َّية واالجتامع َّية امل ُص َّورة يف
القصة؛ ملساهمتها يف تشكيل مالمح البطل
نص
َّ
ِّ
الفكريَّة والنفس َّية يف “مشهد بريويت” ،كام يتَّضح
ذلك عن طريق تفاعله – البطل  -مع بق َّية عنارص
القصة(.)102
لنص
َّ
السرَّ د الفن َّية امل ُك ِّونة ِّ
وتتط َّور األحداث املتف ِّرعة عن الحدث الرئيس
بشكل أكرب عندما تبدأ الشَّ خصيَّة الرئيسة يف
القصة ،بقراءة عمل الكاتبة األمريكيَّة األديب
نص
َّ
ِّ
()103
بهدف ترجمته  .فيؤخذ البطل /السارد برباعة
الكاتبة ،لتبدأ الح ُبكة يف الحكاية بالتك ّون من
هذا املوقف ،حيث تظهر بداية ذروة التأزُّم يف
قصة “مشهد بريويت” ،مماَّ يثري يف نفس القارئ
َّ
()104
التَّوتُّر والتَّشويق بشكل ُمكثَّف  .فنجد أ َّن
براعة الكاتبة األمريكيَّة تدفـع البطـل إىل الخـروج
من البيـت لسحـب مبلـغ من املرصف وبعثه إىل
صديق له يف تونس ،طالبًا من ذلك الصديق
كل اإلنتاج األديب لتلك الكاتبة()105؛ وأثناء
رشاء ِّ
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قيام البطل بذلك ،متج ِّولاً يف مدينته ،نجده
يشري إىل أ َّن الوضع األمني يف بلدته غري جيد
من الناحية السياس َّية بسبب الحرب األهل َّية
التي سادت البالد()106؛ فطبيعة تط ُّور الحدث
القصة ،يوضَّ ح اإليديولوجيا
يف هذه املرحلة من
َّ
التي تعتنقها الشَّ خص َّية املحوريَّة يف “مشهد
بريويت”( ،)107وهي إيديولوجيا توحي برغبتها،
يف مقاومة الخراب الذي تسبَّبت به الحرب يف
البالد عن طريق توجيه االهتامم إىل اإلبداع الف ِّني،
بهدف إيجاد قيم إيجاب َّية تساعد عىل استعادة
ذلك املجتمع لرغبته يف الحياة .مماَّ حفَّز البطل
القصة إىل محاولة مواصلة عمله املرتبط
يف
َّ
نص الكاتبة األمريكية القصيص ،مع
برتجمة ِّ
إحساسه بعدم إمكانيته يف إنجاز تلك الرتجمة؛
وهذا ُّ
يدل عىل رفض البطل االستسالم لذلك
()108
السلبـي  .وتستمر األحداث يف
اإلحساس َّ
القصة بالتصاعد لنسج خيوط الحبكة التي تك ّونها؛
َّ
فالحبكة تُع ُّد “تنظيماً لألحداث عىل التوافق
يف البداية ،ويتَّسم هذا التَّوافق بثالث سامت:
االكتامل ،والكلية ،والطول املناسب”( ،)109وهذا
قصة “مشهد بريويت” ،وذلك
ما يلمس يف َّ
كل مك ِّونات البناء السرَّ دي مع بعضها؛
بتفاعل ِّ
موضِّ حة بذلك تط ُّور شَ خصيَّة بطل “مشهد
بريويت” وانتقاله من حال إىل أُخرى ،فتطالعنا
الحالة الذهنيَّة املش َّوشة للبطل /السارد ،مماَّ
يؤ ِّدي به إىل أ ْن يغرق يف االكتئاب الذي بدأ يخيِّم
عىل حياته ،ويستم ُّر إحساسه بالتخبُّط إلعجابه
بقصة الكاتبة األمريكية ،إىل الدرجة التي
الشديد َّ
ال متكنه من إمتام مه َّمة ترجمة ذلك ال َّنص ،بسبب
شعوره – البطل – بعدم وجود كلامت لديه
موازية يف كثافتها الفنيَّة لِلُغة الكاتبة ،ليتمكَّن من
التعبري بدقَّة عن املعنى املوجود يف ال َّنص بلغته
األصل َّية .وتنتهي امل َّدة املح َّددة للرتجمة دون
إنجاز البطل للعمل املطلـوب منـه ،مع استمـرار
هوسـه بأسلـوب كتابة الكاتبة األمريك َّية()110؛ لتبدأ

السدي)
اإلبداع والحرب يف َّ
قصةَ " :مشْ َهد بريويت" لشكري امليدي أجي (دراسة تحليليَّة لبنية ال َّنص رَّ

بعد ذلك لحظة االنفراج عن طريق ُحلم يراود بطل
“مشهد بريويت” يف نومه ،فريى نفسه يف ال ُحلم
مجتم ًعا بالكاتبة األمريك َّية( ،)111ليصحو يف صباح
اليوم التايل ،شاعـ ًرا أنَّه يف أت َّم االستعداد للعمل،
ويبارش العمل دون توقُّف حتَّى االنتهاء منه(.)112
قصة “مشهـد بريوتـي” ،عبارة
وميكن ع ُّد ُحلـم بطل َّ
عن حدث فرعي يحمل داللة استرشافيَّة مرتبطة
مبستقبله ،وقد جاءت الداللة االسترشافيَّة
قصة “مشهد
يف ال ُحلم ،منسجمة مع مضمون َّ
()113
بريويت” وطريقة بنية خطابها السرَّ دي ؛ فهذا
ال ُحلم كان بداية انفراج ال ُحبكة نحو النهاية ،ألنَّه
كان رم ًزا يشري إىل مقدرة الكاتب عىل تخطِّي
قصة الكاتبة
حالة العجز ،التي
أحسها بسبب َّ
َّ
األمريك َّية .ولطبيعة هـذا الحدث املرتبـط بال ُحلـم
وما يحمله من رمزيَّة استرشافيَّة ُمغلَّفة بعامل
التَّشويق( ،)114ميكـن عـ ُّد الشخصية املحوريَّة
يف “مشهد بريويت” ،شخصيَّة رسديَّة تنتمي إىل
صنف الشَّ خص َّيات املرجع َّية /االستذكاريَّة يف
السرَّ د ،مبعنى أ َّن هذه الشخص َّية املركزيَّة تعبرِّ
القصة ،عن
نص
َّ
من خالل هويَّتها امل ُص َّورة يف ِّ
ثقافة ووضع املجتمع الذي تنتمي إليه يف بلدها
ليبيا ،يف املرحلة التاريخ َّية املتناولة يف ال َّنص
قصة “مشهد بريويت” يص ِّور
األديب()115؛ فكاتب َّ
طبيعة املجتمع الليبي يف الوقت الراهن ،عىل
أنَّه مجتمع يحتوي عىل بذرة الحياة واملوت يف
القصة
اآلن نفسه ،ونكتشف من مسار أحداث
َّ
أ َّن البطل مييل إىل التش ُّبث ببذرة الحياة عن
طريق موهبته يف مجال اإلبداع األديب ،ليتمكَّن
من مواجهة صـور املـوت املنتشـرة من حوله،
فبذور املوت والدمار يُشار إليها يف “مشهد
بريويت” عن طريق اعرتاف البطل بأ َّن ثقافة الحرب
قد أث َّرت علـى أسلوب حديث الناس وتعاملهم
مع بعضهم( ،)116وكذلك ،يف قوله إ َّن الحرب
أصبحت كأنَّها تخاض ضـ َّد أشبـاح ،م َّمـا ُّ
يدل عىل
تر ِّدي أوضاع البالد من الناحية األمن َّية( ،)117ومن
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اإلشارة ،أيضً ا ،إىل فحوى الحديث الذي دار
بينه – البطل – وبني بائع الكشك واملحاسب
عن الحرب الجارية يف البالد( .)118أ َّما بالنسبة
لبذور الحياة ،التي ال تزال متجذِّرة يف واقع ذلك
املجتمع إىل حد ما ،فتتمثَّل يف موقف البطل من
ومتسكه باإلبداع
مفهوم اإلبداع ،فهو يعلن إميانه
ُّ
الف ِّني ،وتتمثَّل – أيضً ا – يف مو ِقف صاحب
املجلَّة املهتم بنرش الثقافة املرتبطة باإلبداع يف
املجتمع ،وكذلك ،يف واجهات املحلاَّ ت التي
كل
كانت مع وجود الحرب األهلية “تزداد إغراء َّ
يوم ،فقد أخذ التُّجار يبحثون عن شوارع مهملة،
يفتتحون املتاجر فيها لتغدو رسي ًعا شوارع رئيسة
مكتظة بالسيارات وباملا َّرة”( .)119وتستم ُّر ُح ْبكة
قصة “مشهد بريويت” ،بالتط ُّور نحو االنفراج
َّ
والوصول إىل لحظة التنوير ،بتاليش األزمة التي
أ َّدت إىل تفاعل العنارص الفنيَّة املك ِّونة لبناء
القصة مع بعضها،
نص
َّ
الخطاب السرَّ دي يف ِّ
()120
للتعبري عن الفكرة األساس َّية فيها ؛ فنجد أ َّن
البطل استم َّر يف الكتابة إىل أ ْن انتهى منها بإنتاج
بقصة الكاتبة
قصة من تأليفه ،كانت نتيجة لتأث ُّره َّ
َّ
األمريك َّية ،ث ُ َّم بعثها إىل صاحب املجلة األدب َّية،
لقصة
الذي عبرَّ للبطل عن استحسانه هو وزوجته َّ
البطل امل ُؤلَّفة(.)121
ونكتشف عن طريق ما يخربنا به البطل /السارد،
اعتام ًدا عىل تقنية االسرتجاع ،الذي يساعد عىل
كشف الجانب اإلبداعي يف شخص َّيته( ،)122أ َّن
هذه التجربة يف التأليف بالنسبة له تُع ُّد الثانية،
ست سنوات،
فقصته األوىل التي ألَّفها قبل
ِّ
َّ
مل يستطع نرشها بسبب رفض ُدور ال َّنرش لها،
النتهاجه يف بنائها السرَّ دي من الناحية الفن َّية،
أسلوبًا مخالفًا ملا هو متعارف عليه( .)123وهذا
نص الكاتبة األمريك َّية كان عاملاً
دليل عىل أ َّن َّ
ُمح ِّف ًزا بالنسبة للبطل من الناحية اإلبداع َّية ،فقد
دفعه إىل التَّواصل مع جانبه اإلبداعي املهمل يف
شخصيَّته بعد انرصافه عن التأليف إىل الرتجمة؛
جملة كرياال
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مؤكِّ ًدا بذلك – البطل – موهبته وتع ُّدد جوانبها.
وقد سخَّر البطل تلك املوهبة يف اإلبداع ملقاومة
مظاهر الحرب يف مجتمعه ،عن طريق بثِّ رغبة
االبتكار يف الحياة مقابل ال َّدمار املحيط به ،ومتثَّل
ذلك يف النصوص األدب َّية التي كان يرتجمها ،ويف
عودة ثقته بكتابته اإلبداع َّية امل ُتض ِّمنة ألساليب
فنيَّة جديدة يف الكتابة (. )124

قصة “مشهد بريويت” ،بإيجاز حدث
وتنتهي َّ
كبري من حيث املعنى واألهمية يف لحظة تتسم
بكونها مكثَّفة من الناحية النفس َّية()125؛ فنسمع
البطل /السارد يقول“ :وضعت هاتفي بجانب
كتابني أُ ِ
يل من تونس ،يومان فحسب كانا
رسلاَ إ َّ
تعج
كافيني لقراءة ما مجموعه ستمئة صفحة ُّ
بعوامل مضيئة كاملئات من الشُّ موس الخياليَّة
الصغرية ،وقد بدت متوافقة متا ًما مع لحظة
َّ
النشوة التي كنت ضمنها واقعيًا ،ليلة صيفيَّة
منعشة صاخبة بأصوات االشتباكات العنيفة عىل
مدى ع َّدة كيلومرتات وانفجارات زهريَّة مذهلة
السامء رشقي املدينة”( .)126فهذه النهاية
تيضء َّ
ترمز إىل تجسيد وتأكيد الفكرة املعبرَّ عنها من
القصة ،وامل ُض َّمنة
قبل الشَّ خصية املحوريَّة يف
َّ
ص السرَّ دي ،يف الوقت نفسه؛
يف خطاب ال َّن ِّ
وهي فكرة بعث الحياة يف مظاهر الخراب الذي
تسبَّبت به الحرب(.)127

قصة “مشهد
وأه ُّم ما مي ِّيز عنرص الحدث يف َّ
بريويت” ،طريقة استخدام الكاتب لل ُحبكة.
القصة تنتمي إىل نوع
نص هذه
َّ
فال ُحبكة ،يف ِّ
()128
ال ُحبكة املُغْلقة  ،التي تقوم عىل حوادث
مرتابطة ومتَّجهة يف خ ٍّ
ط مستقيم حتَّى نهايتها
للتعبري عن مضمون معني()129؛ مماَّ يساعد القارئ
القصة ”-مشهد بريويت”– دون
عىل فهم مضمون
َّ
وخاص ًة أ َّن َخ َّ
ط الحدث الرئيس فيها،
أي التباس،
َّ
ِّ
وما يتف َّرع عنه من أحداث أُخرى ،ال يشري بشكل
مبارش أو بوضوح إىل اإلشكال َّية املتناولة من
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القصة ،وهي إشكاليَّة تح ِّدي املوت بإيجاد
قبل
َّ
حياة جديدة مبساعدة اإلبداع الفني؛ وإنمَّ ا يت ُّم
فهم تلك اإلشكال َّية من قبل القارئ ،عن طريق
االستقراء ألسلوب ترتيب الحدث وأجزائه يف
النص السرَّ دي؛ إضافة ،إىل أ َّن طبيعة متاسك
القصة وضَّ حت نوع انتامئها ،حيث
ال ُحبكة يف
َّ
بحل
تنتمي مل َا يُعرف ب ُحبكة الحدث؛ التي تقوم ِّ
مشكلة تنتظم حولها ،وهذا النوع غالبًا يتداخل
مع حبكة الفكرة – كام هو الحال يف “مشهد
بريويت”– املرتبطة يف جزء منها بتوضيح تغيرُّ
ميس ذلك جوهر فلسفته
موقف البطل دون أ ْن
َّ
يف الحياة()130؛ فنجد أ َّن البطل تح َّول من كاتب
إىل مرتجم ليعود إىل الكتابة والتأليف مرة أخرى،
أي أ َّن
َوف َْق الظُّروف التي طرأت عىل حياتهْ ،
ال ُحبْكة قامئة عىل التنظيم الشامل الف َّعال املتَّجه
السببيَّة املُقْنعة
نحو رسد الوقائع مع الرتكيز عىل َّ
()131
القصة .
التي أ َّدت إىل التَّح ُّول يف نهاية
َّ

 -ال َّزمان:

من العنارص الفنية امله َّمة يف األعامل السرَّ ديَّة،
عنرص الزمن ،فالحكاية ترتبط بالزمن “ارتباطًا
وثيقًا ،فهو مبثابة اإليقاع الذي يضبط أحداثها،
والشَّ اهد الحي عىل مصري شخصيَّاتها ،والعنرص
الف َّعال الذي يُغذِّي حركة الصرِّ اع ال ِّدرامي فيها.
وإذا كانت الحكاية صورة فن َّية للحياة ،فإ َّن الحياة
تتك َّون من حياتني :الحياة يف الزمن ،والحياة
بالقيم[ ،وال ميكن] أ ْن تستغني إحداهام عن
األخرى”( ،)132فاالثنتان مه َّمتان؛ لذلك يستعرض
الكاتب وضع بلده الراهن من الناحية السياسية
واالجتامعية ،بطريقة فيها مقارنة مبا كان عليه يف
املايض القريب؛ محاوال بذلك تل ُّمس املالمح
غري الواضحة ملستقبل املجتمع الذي ينتمي إليه
يف ذلك البلد ،من خالل تصويره للتناقضات التي
يزخر بها ،بسبب تع ُّدد اإليدلوج َّيات السياس َّية

السدي)
اإلبداع والحرب يف َّ
قصةَ " :مشْ َهد بريويت" لشكري امليدي أجي (دراسة تحليليَّة لبنية ال َّنص رَّ

التي تسعى إىل إثبات وجودها ،وهو ما مل يكن
موجو ًدا يف مايض ليبيا القريب()133؛ ويتَّضح ذلك
القصة( ،)134وكذلك،
من الحوار الداخيل لبطل
َّ
من حوار البطل يف الكشك مع املحاسب
			
وصاحب الكشك(.)135
						
قصة “مشهد بريويت” ،ابتدا ًء
ونكتشف عند قراءة َّ
من الجملة االفتتاحيَّة فيها ،أ َّن ال َّزمن يعتمد
عىل أسلوب االسرتجاع( ،)136فالبطل – السارد
– يحيك مغامرته األدب َّية واإلبداع َّية التي وقعت
ٍ
ماض قريب ،ونستنتج
له يف املايض ،وهو
ذلك مماَّ يحكيه عن وضع بلده الراهن؛ موض ًحا
أ َّن الظروف القاسية يف بلده كانت هي العامل
األسايس امل ُحفِّز ملثـل تلك املغامـرة اإلبداعية،
بالنسبـة لـه( .)137ويتوافـق أسلوب االسرتجـاع
قصة “مشهد بريويت” مع عنوانهـا ،من
املُتَّبـع يف َّ
حيث التأكيد عىل رمزيَّة الحرب وما تسبُّبه من
دمار يف املجتمعات اإلنسان َّية()138؛ إضاف ًة إىل
تأكيد الرغبة اإلنسان َّية يف مقاومة ذلك ال َّدمار
عرب اإلبداع الف ِّني( ،)139كام حدث يف املايض
غري البعيد من الناحية التاريخ َّية بلبنان يف مرحلة
الحرب األهل َّية (.)1990-1975
ونجد أ َّن أحداث تلك املغامرة اإلبداعيَّة التي
القصة ،مع اعتامدها
خاضها البطل /السارد يف
َّ
عىل أسلوب االسرتجاع من الناحية الف ِّنيَّة يف
بنائها السرَّ دي ،جاءت متناسقة مع بعضها من
السببي َّـة كان واض ًحا
الناحية املنطقية ،فعنرص َّ
فيهـا ،وم َّمـا ساعـد عىل ذلك وضوح تسلسلهـا
الزمني( .)140وهذا يساعـد القـارئ عىل استيعـاب
القصة عن أهميَّة وجودها يف
القيمـة التـي تعبِّـر
َّ
الحياة ،وهي قيمة مقاومة مظاهر ال َّدمار الناتجة
عن الحرب عن طريق التشبُّث بالحياة أكرث(،)141
السعي إىل إحالل
ويتمثَّل ذلك يف محاولة َّ
السلْم()142؛ الذي يُع ُّد اإلبداع الف ِّني من أفضل
ِّ
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وسائل تحقيقه ،مل َا يحمله من طاقة ابتكار و َخلْق
وتجديد بطريقة إيجاب َّية.
قصة “مشهد بريويت” مع عنرص
وت َعا ُمل َّ
الزمن فيها من الناحية الفن َّية يف السرَّ د ،يزيد من
نصها ،وهي قيمة
تعميق القيمة املتناولة يف ِّ
التشبُّث بالجانب الجميل من الحياة ملقاومة
الفناء؛ فيص َّور ذلك للق َّراء بوضوح عن طريق
نص
التفـاوت فـي استخـدام اإليقـاع السرَّ دي يف ِّ
القصة ،حيث يت ُّم ترسيع السرَّ د باتِّباع أسلوب
َّ
()143
بقصة
الخالصة  ،لتصويـر إعجـاب وتأث ُّر البطل َّ
الكاتبة األمريك َّية يف “مشهد بريويت” بأسلوب
ُمكثَّف وعميق( ،)144يـؤ ِّدي إىل ربـط القارئ
بالقصة عن طريق إثارة نزعة التشويق لديه(.)145
َّ
ونلمس ذلك ،عنـد شـروع البطـل يف عمله بطريقـة
بنص الكاتبة
محمـومـة( ،)146لتأكيد فكرة تأث ُّره
ِّ
األمريكيَّة .وتتمثَّل املفاجأة غري املتوقَّعة بالنسبة
قصة الكاتبة
للقارئ( ،)147أ َّن البطل مل يرتجم َّ
خاصة
قصة
َّ
األمريك َّية كام طُلِب منه ،وإنمَّ ا كتب َّ
قصة الكاتبة األمريك َّية( ،)148وهذا يؤكُّد
به من وحي َّ
رغبته يف مقاومة ال َّدمار عن طريق اإلبداع الذي
أساسه االبتكار ،وهو ابتكار ال يتحقَّق إلاَّ بعد توفُّر
املحفِّزات الصحيحة التي تساعد اإلنسان من
التَّوجه إىل طريق اإلبداع يف الوقت املناسب
بالنسبة له ،كام حدث لبطل “مشهد بريويت”؛
القصة باستخـدام
ص ِّور ذلك بوضوح يف
َّ
وقد ُ
كاتبها لتقنية تعطيل السرَّ د ،عن طريق مشهد
الحوار( ،)149الـذي يـدور فـي الكشـك بيـن البطـل
وبـائـع الـتِّبـغ واملحاسـب ملناقشة مفهوم أهم َّية
التَّص ِّدي لل َّدمار( .)150وتتَّضح ،كذلك ،موهبة
التأليف التي كانت معطَّلة لدى البطل بشكل
جيل بالنسبة للقارئ ،عندما يت ُّم استخدام
أسلوب االسرتجاع( ،)151ليحيك عن محاولته األوىل
قصة من تأليفه(.)152
– البطل  -يف كتابة َّ
قصة “مشهد بريويت” ،أثنـاء
كمـا نجـد أ َّن
َّ
جملة كرياال
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استخدامهـا املتن ِّوع للبنيـة الزمنيَّـة فـي بنائهـا
السرَّ دي ،ال تتوانـى عـن استخدام بعـض الوقفـات
بهـدف تعطيـل السرَّ د حتَّى أثناء ترسيعه يف بعض
الحاالت( ،)153وذلك ملنح البطل وقتًا للتأ ُّمل يف
مسرية حياته ،بهدف تأكيد الغاية التي يسعى إىل
تحقيقها(.)154

فأسـلوب استخدام كاتـب “مشهد بريويت”،
قصته ساعـد فـي ترتيـب
لعنصـر ال َّزمـن يف
َّ
األحداث بطريقـة تمُ ِّكـن القـارئ من فهـم الظُّـروف
املحيطـة بالشَّ خص َّية امل ُحوريَّة ،عن طريق تفاعل
البطل مع محيطه()155؛ كام أ َّن حضور ال َّزمن يف
وعي الشَّ خص َّية املركزيَّة عن طريق الحوار الداخيل
املتداعي بحريَّة مع ذاتها(َ ،)156مكَّن – كذلك -
القارئ من تحديد طبيعة مشاعر تلك الشَّ خصيَّة
(.)157
وطبيعة رؤيتها يف الحياة

 -املكان /الفضاء:

مفهوم املكان يف الدراسات املرتبطة بالخطاب
السرَّ دي ،يكون عاد ًة جز ًءا من الفضاء؛ وهذا األخري
أي ال َح ِّيز الذي تتح َّرك
إ َّما أ ْن يكون فضا ًء جغراف ًّياْ ،
فيه الشَّ خص َّيات وتقع فيه األحداث ،أو فضا ًء
نصيًّا ،وهو الحيِّز الذي تشغله الكتابة عىل الورق
(كتابة النص األديب) ،أو أ ْن يكون فضا ًء مرتبطًا
مبنظور ُمعينَّ ُمح ِّدد من قبل الراوي أو الكاتب
نص الحكاية ،أو أ ْن يكون فضا ًء دالل ًّيا ،مبعنى
يف ِّ
الصور املجازيَّة التي توجدها وتوحي
أنَّه يشري إىل ُّ
()158
بها لغة الحيك يف النص السرَّ دي ؛ وغال ًبا
ما يحتوي عنرص الفضاء يف الخطاب السرَّ دي
كل املفاهيم السابقة .ومبا أ َّن املكان يُع ُّد
عىل ِّ
جز ًءا من الفضاء يف الخطاب السرَّ دي فهو يمُ ثِّل
“ ُمك ِّونًا ُمحوريًّا يف بنية السرَّ د ،حتَّى ال ميكن أ ْن
نتص َّور حكاية بال مكان ،فال وجود لألحداث خارج
كل حدث يأخذ وجوده يف مكان وزمان
املكان ،أل َّن َّ
محددين”( ،)159مماَّ يعني أ َّن العنرص السرَّ دي
املرتبط “باملكان ال يعيش منعزلاً عن باقي عنارص
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السرَّ د ،وإنمَّ ا يدخل يف عالقات ُمتع ِّددة مع
املك ِّونات الحكائ َّية األُخرى للسرَّ د كالشَّ خص َّيات
واألحداث وال ُّرؤى السرَّ ديَّة ،وعدم النظر إليه ضمن
والصالت التي يقيمها ،يجعل
هذه العالقات
ِّ
من العسري فهم ال َّدور النَّصيِّ الذي ينهض به
الفضاء الروايئ داخل السرَّ د”( .)160وللمكان يف
الخطاب السرَّ دي َح َّدان ،فالح ُّد األ َّول يتمثَّل يف
كونه ح ًّدا داخليًّا ذاتيًّا ،وهو يتك َّون من عنارص
السرَّ د الفنيَّة ،من حيث عالقتها ببعضها وكيفيَّة
السارد /الكاتب يف الحياة بشكل
تصويرها لرؤية َّ
عام ،أو يف جانب ُمعينَّ من جوانب القضايا
املطروحة يف ال َّنص السرَّ دي؛ أ َّما الح ُّد الثاين
فهو الح ُّد املمت ُّد من داخل ال َّنص السرَّ دي إىل
خارجه ،فالحدود الخارج َّية لل َّنص السرَّ دي تكون
نتيجة لتم ُّدد العالقات الداخليَّة ما بني العناصـر
الفنيَّـة فـي السرَّ د إلـى العالـم املوجـود خـارج النـص
األديب ،مماَّ يجعل لل َّنص هويَّة وثائقيَّة وأُفقًا ثقافيًّا
واجتامع ًّيا ،وهذا يجعل ال َّنص يف األدب أكرث ثراء
من حيث التأويل( .)161فتكوين املكان /الفضاء
يف ال َّنص السرَّ دي“ ،وما يعروه من تغيرُّ يف بعض
ريا يف تكوين الشَّ خص”(،)162
ريا كب ً
األحيان ،يؤث ِّر تأث ً
ويف تكوين األحداث“ ،وقد يكون وصف األمكنة
من الدوافع التي تجعلنا نفهم األرسار العميقة
للشَّ خصيَّة [السرَّ ديَّة] ،فهو وصف ال يقترص عىل
اإلطار الجغرايف الذي تقع فيه الحوادث ،وإنمَّ ا
يؤ ِّدي دو ًرا حيويًّا يف مستوى الفهم ،والتفسري،
والقراءة النقديَّة”()163؛ لذلك كان تحقُّق حضور
املكان /الفضاء يف ال َّنص السرَّ دي مهماًّ  ،أل َّن
الراوي “ينطلق يف تصوير املكان من منطلقني:
األول هو أنَّه يفتح أُفق املكان انطالقًا من وضع
شخصيَّات تتنقَّل فيه ،والثاين :أنَّه يغطِّيه بسطح
كثيف وواضح حيث يجعله قنا ًعا لقضيَّة أُخرى”
( ،)164ميكن أ ْن يسرب أغوارها القارئ ،مماَّ يساعده
القصة املحك َّية بشكل
عىل استيعاب مضمون
َّ
أفضل ،عن طريق فهم الدالالت املتحقِّقة من

السدي)
اإلبداع والحرب يف َّ
قصةَ " :مشْ َهد بريويت" لشكري امليدي أجي (دراسة تحليليَّة لبنية ال َّنص رَّ

حضور املكان /الفضاء يف ال َّنص األديب ،كام
قد يكشف الفضاء امل ُتمثِّل يف ال َّنص األديب عن
إيديولوجيا ما ،من خالل انخراطه يف الخطاب
الشَّ امل الذي مينحه معناه(.)165

قصة “مشهد بريويت” ثالثة أنواع من
ويوجد يف َّ
األماكن /الفضاءات ،وهي ترتاوح بني املفتوحة
كل من:
واملغلقة وشبه املغلقة ،وتتمثَّل يف ِّ
املدينة ،فضاء جغرافيًّا مفتو ًحا ،وبيت البطل،
الذي يُع ُّد مكانًا هندسيًّا مغلقًا ،و َم َح ِّل الكشك
نص
بالقـرب من بيـت الشخصيـَّة املحوريَّـة يف ِّ
القصة ،الذي يُع ُّد مكانًا شبه مغلق .ويع ُّد
َّ
املكان /الفضاء سواء مفتو ًحا كان أم مغلقًا
أم شبـه مغلـق ،إشارة تحتوي عىل دالالت رمزيَّة
معينة من الناحية الثقافيَّة ،مرتبطة بذلك املكان
أو الفضاء .فالفضاء الجغرايف املفتوح مثل:
املدينة بشوارعها ،يوحي بالتفاعل مع العالَم
الخارجي؛ أ َّما املكان الهنديس املُغْلق من مثل:
بيت الشخص َّية املركزيَّة ،يوحي برضورة التفاعل
أي داخل حدود عالَم الشخص َّية
مع الداخلْ ،
()166
السرَّ ديَّة ،فيتيح لها أ ْن تفكِّر بهدوء وعمق  ،أ َّما
املكان الهنديس شبه املغلق من مثل :الكشك
فإنَّه يوحي بتحقُّق يشء من الوسطيَّة يف الجمع ما
بني الخارج والداخل .والعالقة ما بني الشخصيَّة
السرَّ ديَّة واألماكن /الفضاءات املتن ِّوعة يف
الخطاب السرَّ دي ،ت ُع ُّد عالقة مثرية للكثري من
الجدل( ،)167وذلك من حيث طبيعتها الجغراف َّية
والهندس َّية؛ فكونها مفتوحة داللة عىل اتصالها
بالعامل الخارجي ،بعي ًدا عن حدود عامل الشخص َّية
السرَّ ديَّة الخاص ،أ َّما يف حالة كونها مغلقة فهذا
قد يكون داللة عىل العامل الداخيل الخاص
بالشَّ خصيَّات السرَّ ديَّة ،وإذا كانت شبه مغلقة
فإ َّن ذلك قد يكون داللة عىل تحقُّق الوسطيَّة
يف الجمع ما بني العالَم الخارجي والداخيل.
ولعل نظرة الشخص َّية السرَّ ديَّة املتفاوتة إىل
َّ
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هذه األماكن /الفضاءات املتنـ ِّوعـة فـي طبيعتهـا
الجغراف َّيـة ،والهنـدس َّيـة ،واالجتامعيـَّة ،والثقاف َّية
قد يعود إىل طبيعة تح ُّركها يف تلك األماكن
والفضاءات املختلفة؛ مماَّ يكسب األماكن
ين ُمتن ِّوعة،
والفضاءات يف ال َّنص السرَّ دي معا َ
قد تحتوي عىل نوع من التناقض مع بعضها،
عىل الصعيد النفيس واإليديولوجي بالنسبة
للشخصيَّة السرَّ ديَّة()168؛ وهذا يساعد القارئ
عىل فهم الشخصيَّة السرَّ ديَّة وطبيعة تط ُّورها يف
النص األديب ،من طريقة تفاعلها مع الحدث
الرئيس وما يعرتيه من تط ُّورَ ،وف َْق طبيعة األماكن
القصة
بنص
َّ
والفضاءات التي يص ِّور الحدث فيها ِّ
امل َ ْحك َّية ضمن إطارها الزمني املح َّدد.
فنجد أ َّن البطل /السارد ،يُص ِّور مدينته
أنَّها مدينة يسودها ال َّدمار املُتَّ ِ
سم بالفوىض،
نتيجة الحرب األهليَّة بني أبنـاء مجتمعـه النعـدام،
من وجهة نظره ،روح الوطنيـة لديهـم( .)169مماَّ يعنـي
أ َّن مدينـة البطـل ،التـي متثّل العالـَم املفتـوح عىل
ك ِّـل مـا هو خـارج نطـاق حدود عامله الشَّ خيص،
كانت بالنسبة له رم ًزا مناقضً ا لألمان واألُلفة،
اللَّ َذيْن يسعى اإلنسـان إىل إيجادهمـا يف حياتـه
اليوميَّـة ( .)170بينمـا يُصـ ِّور البطل بيته بطريقة
تناقض تصويره ملدينتـه ،فالبيـت بالنسبة له
مصدر لألمن ،فهو ال َحيِّز الذي يتَّسم بالحميميَّة
الخاصة()171؛ فالشَّ خصيَّـة امل ُحوريَّة
ضمن حدوده
َّ
القصة تُص ِّور البيت حام ًيا لها من دمار الحرب
يف
َّ
الدائرة يف خارجه ،فالبيت يُع ُّد مكانًا مناس ًبا
بالنسبة للشَّ خص َّية املركزيَّة يف “مشهد بريويت”
لتحقيق اإلبداع الذي تصبو إليه ،فهو امللجأ
الذي يحميها من عنف العامل املوجود خارج
حدوده اآلمنة( .)172أ َّما فيام يتعلَّق بطريقة البطل
يف تصوير الكشك( ،)173فهي توحي أنَّه -الكشك-
مع ِ
صغَر حجمه وشبه انفتاحه عىل الخارج ،ميكن
ريا ميتلك ال َق ْدر الكايف من األمان
ع ُّده عالَماً صغ ً
جملة كرياال
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لتأ ُّمل املحيط دون نبذه ،وتكوين وجهة نظر يف
ذلك املحيط ،بل إنَّه يحتوي عىل سعة كافية
الحتواء القضايا امله َّمة يف املجتمـع ومناقشتهـا
دون ته ّي ُـب ،فاألماكـن ،التي تنتمي إىل هذه
الطبيعـة الهنـدسي َّـة قـادرة أل ْن تُشْ عـر اإلنسان
بالدفء ،ألنَّها تعيده إىل براءة طفولته ،بسبب
الصغري مع شبـه انفتاحهـا علـى الخارج،
حجمها َّ
مماَّ يعني أنَّها توفُّـر اإلحساس بالحامية مل َن يوجد
بداخلها ،إىل حد ال بأس به(.)174

وإ َّن تفاوت طبيعة األمكنة والفضاءات
قصة “مشهد بريويت” ،وما تحتويه من دالالت
يف َّ
رمزيَّة وثقاف َّية ،يُص ِّور بوضوح رغبة البطل يف إيجاد
مكان خاص به ميكّنه من مجابهة دمار الحرب
عن طريق ابتكار حياة جديدة دون االنقطاع عن
محيطه الخارجي ،وذلك مبا تق ِّدمه تلك األمكنة
والفضاءات له – البطل  -من مساعدة لتحقيق
هذا الهدف؛ وقد مكَّنه بيته من تجسيد ما يصبو
إليه ،يف مقابل فضاءات املدينة املفتوحة
باختالف أنواعها ،التي كان يسودها ال َّدمار؛ ودون
ظل ُمنفت ًحا عىل
أ ْن ينغلق البطل عىل نفسه ،بل َّ
القصة
نص
َّ
العالَم الخارجي يف بلده ،ويُص ِّور ُّ
هذه الفكرة بوضوح يف زيارة البطل للكشك.
فسـر رغبتـه
فبيت البطل يُع ُّد امتـدا ًدا لـذاته ،مماَّ يُ ِّ
بالتو ُّحد مـع مكان سكنه ،وكأ َّن البيت أمىس
بالنسبة له املكان اآلمن الذي أوجد فيه جذوره
ليبتكر إبدا ًعـا جديـ ًدا ،مقابـل ال َّدمـار الذي كانت
تشيعه الحرب( .)175وهذا يفسرِّ قول الشخص َّية
القصة“ :يومان فحسب كانا
املحوريَّة يف نهاية
َّ
تعج
كافيني لقراءة ما مجموعه ستامئة صفحة ُّ
بعوامل مضيئة كاملئات من الشُّ مـوس الخياليَّة
الصغيـرة ،وقد بـدت متوافقـة متا ًما مع لحظـة
النشوة التي كنت ضمنها واقعيًّا ،ليلة صيفيَّة
منعشة صاخبة بأصوات االشتباكات العنيفة عىل
مدى ع َّدة كيلومرتات وانفجارات زهريَّة مذهلة
تيضء السامء رشقي املدينة”( .)176فارتباط بطل
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قصة “مشهد بريويت” ببيته ،دليل عىل توافقه
َّ
ال َّنفيس مع مكان سكنه بفضل ما يشيعه من دفء
يمُ كِّنه من تحقيق أحالمه األدب َّية؛ تلك األمنيات
التي يسعى البطل إىل إيجادها يف واقعه ،بهدف
بناء حياة جديدة مقابل آثار الخراب التي خلَّفتها
الحرب يف املدينة(.)177

لقصة “مشهد
السديَّة َّ
مضمون البنية رَّ
بريويت”:

ال َّنص السرَّ دي ،هو عبارة عن محاولة من قبل
الروايئ إلعادة إنتاج التجربة التي خاضها مع
املجموعة التي ينتمي إليها يف مجتمع ما بزمن
معني ،بهدف فهمها بأسلوب أعمق وتخليدها
عن طريق نقلها لآلخر( .)178ولينجح الروايئ يف
تحقيق ذلك ،يجب أ ْن يكون متم ِّك ًنا من العنارص
الفنيَّة املك ّونة للبنية السرَّ ديَّة ،من مثل :السارد-
الشخصية– الحدث– الزمان -املكان /الفضاء؛
من حيث استخدامه لها بطريقة مبتكرة تساعده
يف تصوير املضمون الذي يسعى إليصاله إىل
قرائه .ففي األجناس السرَّ ديَّة ،يُع ُّد الكون –
وهو الكون السرَّ دي املوازي للواقع املعيش –
األساس “الذي يقوم املؤلف ببنائه ،وما يقع فيه
من أحداث هو الذي يُح َّدد اإليقاع واألسلوب ،بل
هو الذي يتحكَّم يف اختيار الكلامت .إ َّن املحيك
محكوم بالقاعدة الالتينيَّة التي تقول :ح ِّدد
موضوعك بدقَّة ،وستنقاد لك الكلامت ... .إ َّن
املحيك هو يف املقام األول قض َّية كوسمولوجية.
فمن أجل سرَ ْد يشء ما ،يجب يف البداية القيام
بدور مبدع يقوم بابتكار عالَم ،ويجب أ ْن يكون
بكل
هذا العالَم من الدقَّة بحيث نتح َّرك داخله ِّ
ثقة”( ،)179فنضمن ،بذلك ،تحقُّق النجاح لل َّنص
ال ِّروايئ.
قصة “مشهد بريويت”،
والعالَم املُتَنا َول من قبل َّ
يُع ُّد صورة مل َا يحدث يف ليبيا املعارصة بعد عام
()2011؛ ونجد أ َّن الكاتب املتامهي مع سارد

السدي)
اإلبداع والحرب يف َّ
قصةَ " :مشْ َهد بريويت" لشكري امليدي أجي (دراسة تحليليَّة لبنية ال َّنص رَّ

القصة وهو البطل ،يحسن تصوير ذلك الواقع
َّ
السارد العليم
النتامئه إليه .ونستطيع استجالء أ َّن َّ
القصة،
املشارك وهو البطل متام ٍه مع كاتب
َّ
السارد البطل
من خالل تجميع حقائق معينة عن َّ
متوافقة مع الكاتـب()180؛ وتتلَّخـص هـذه الحقائـق
يف اآلتـي :كونهمـا مـن املجتمـع ذاتـه املتناول يف
قصة “مشهد بريويت”( ،)181وكونهمـا كاتبيـن ينتميـان
َّ
()182
إىل املرحلـة العمـريـة نفـسها  ،وكونهام – أيضا
– يحاوالن تح ِّدي مظاهر الحرب باإلبداع عن
طريق الكتابة الهادفة إىل إيجاد مساحة جديدة
لحياة أفضل .فالفكرة األساسية – إذن – من
قصة “مشهد بريويت” ،هي محاربة ال َّدمار الذي
َّ
تخلِّفه الحروب يف املجتمعات املعارصة عن
طريق اإلبداع واالبتكار يف الفنون ،وعىل أساس
نص
هذه الفكرة ت َّم تحديد عالَم املحيك يف ِّ
القصة ،من حيث طبيعة الشَّ خصيَّات السرَّ ديَّة
َّ
املوجودة يف ذلك العالَم ،وكذلك ،من حيث
طبيعة الحدث ،والزمان ،واملكان /الفضاء(.)183
قصة “مشهد بريويت”،
فالشَّ خص َّيات السرَّ ديَّة يف َّ
ص ّورت من الناحية النفسية والفكرية بإبراز وجهة
ُ
يختص مبقاومة الحرب والفساد
فيام
نظرها
ُّ
وال َّدمار ،وهي أمور ،غـدت سائـدة إىل حـ ٍّد كبيـ ٍر
فـي املجتمعات العربيَّة املعارصة؛ وهذا يوضح
ويفسرِّ طريقة تفاعل الشَّ خصيَّات السرَّ ديَّة مـع
أحـداث املجتمـع الـذي تنتمـي إليـه عىل حسب
طبيعة فهمها ملكانتها يف ذلك املجتمع()184؛
فقصة “مشهد بريويت” تص ِّور ذلك عن طريق
َّ
تفاعل عنارصها السرَّ ديَّة م ًعا ،مجلية مضمـون
فكرتهـا األساس َّيـة من أسلوب بنائها السرَّ دي بنجاح
للقارئ(.)185

الخامتة والنتائج:

بقصة “مشهد بريويت” ،وهي
اهت َّمت الدراسة
َّ
ضمن مجموعة “جريمي اإليطايل يفتتح حانة
يف بنغازي” القصصية ،للكاتب الليبي الشاب
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جا أدبيًّا جدي ًدا
شكري امليدي أجي ،لكونها إنتا ً
القصة
ال توجد حولها دراسات نقدية ،ولكون
َّ
اسا ،يتعلَّق
حس ً
رصا َّ
تتناول – أيضً ا – موضو ًعا معا ً
بالواقع العريب املعارص وباملجتمع الذي ينتمي
إليه الكاتب يف الوقت الراهن.
تك َّونت الدراسة من مقدمة اشتملت عىل تعريف
بالكاتب وعىل توضيح ملنهجها املتبع يف تحليل
القصة ،لتتط َّرق بعد ذلك إىل تحليل محتوى
نص
َّ
القصة من خالل ربطه بثيمة اإلبداع ،الذي يوجد
َّ
ملقاومة دمار الحرب .وقد استخدمت الدراسة
منهج الناقد الفرنيس جريار جنيت يف تحليل
بنية الخطاب السرَّ دي ،وتنتهي إىل نتيجة مفادها
أ َّن ال َّنص السرَّ دي عندما تكون عنارصه الف ِّنية
منسجمة مع بعضها ،فإ َّن ذلك ميكِّن القارئ من
فهم مضمون الرسالة ،التي يحتويها ذلك النص؛
أل َّن طريقة بناء عالَم ال َّنص السرَّ دي من قبل مؤلِّفه
جه القارئ التِّجاه معني أثناء القراءة،
هي التي تو ِّ
التوصل إىل تأويل مح َّدد
مماَّ يساعد القارئ يف
ُّ
لل َّنص السرَّ دي ،مستثن ًيا بق َّية التأويالت األخرى،
التي قد تلوح منه.

وميكن ع ُّد هذه الدراسة ،تطبيقًا لفكرة أ َّن األدب
ما هو إلاَّ مرآة تعكس واقع املجتمعات اإلنسانيَّة
عىل اختالف ثقافاتها ،مص ِّورة تط ُّور حركة الحياة
فيها من الناحية االجتامعيَّة؛ عىل أمل أ ْن تكون
هذه الدراسة األكادميية بداية لتوجيه نظر النقَّاد
نحو كاتب مجموعة “جريمي اإليطايل يفتتح حانة
يف بنغازي” القصصية ،شكري امليدي آجي،
فيولوه وجيله من ال ُكتَّاب الليبيني املزيد من
االهتامم يف دراساتهم النقديَّة .لذا ،ميكن القول
توصلت إىل النتائج اآلتية:
إ َّن هذه الدراسة َّ
أ .تسليط الضَّ وء عىل كاتب مل تطله دائرة النقد
األديب بال َق ْدر الكايف.
نص رسدي ال توجد حوله
ب .تسليط الضَّ وء عىل ِّ
دراسات أكادمي َّية.
جملة كرياال
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ص َدر بعد
ج .تسليط الضَّ وء عىل إنتاج أديب َ
مرحلة “الربيع العريب” املعروفة؛ بهدف الكشف
عن املنحى الفكري لإلنسان العريب من خالل ما
تنتجه ال ُّنخبة املثقَّفة يف البلدان العربية من فن
وأدب ،بعد تلك املرحلة التاريخية ،التي مرت بها
شعوب املنطقة.

)1

نظر :درويش ،خالد ،موقع إيالف

.)2004/9/14( ،https//www. elaph.com /

الهوامش

القصة القصرية( :دراسة
 )2ينظر :ميك ،الطاهر أحمد:
َّ
ومختارات) ،الطبعة الثامنة ،القاهرة ،دار املعارف،
 ،1999ص.91
 )3رحيم ،محمد سعد :سحر السرَّ د( :دراسات يف
الفنون السرَّ ديَّة :الرواية – السرية والسرية الذاتية –
ما بعد الكولونيالية– أدب االسترشاق) ،دمشق ،دار
نينوى للدراسات والنرش والتوزيع ،2014 ،ص.10
القصة القصرية( :دراسة
 )4ميك ،الطاهر أحمد:
َّ
ومختارات) ،ص.94
 )5املرجع نفسه ،ص.95-94
القصة ،الطبعة األوىل،
 )6ينظر :نجم ،يوسف :فن
َّ
بريوت /عماّ ن ،دار صادر /دار الرشوق،1996 ،
ص.9
 )7ينظر :أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي ،الطبعة األوىل ،لندن ،دار عرب
للنرش والرتجمة ،2017 ،ص.84
 )8ينظر :املصدر نفسه ،ص.90
 )9ينظر :املصدر نفسه ،ص.94-91/84
 )10ينظر :املصدر نفسه ،ص.90-89
11)	 See: Lodge, David: The Art of Fiction, England,
Penguin Books, 1992, pp.193-194.
 )12أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح حانة
يف بنغازي ،ص.90
 )13ينظر :املصدر نفسه ،ص.90-88
 )14ينظر :املصدر نفسه ،ص.90
 )15ينظر :املصدر نفسه ،ص.90
 )16املصدر نفسه ،ص.90
 )17ينظر :املصدر نفسه ،ص.90-88
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د .متابعة التط ُّور الحاصل لنصوص السرَّ د العريب
من الناحية الفنية بعد مرحلة “الربيع العريب”،
من خالل رصد التط ُّور املتحقِّق فيها ،من حيث
طبيعة املضمون املتناول من قبلها للمناقشة،
ومن حيث تقنيتها السرَّ ديَّة املستخدمة يف
معالجة قضاياها الفكريَّة واالجتامع َّية والثقاف َّية.

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

)26
)27
)28
)29
)30
)31

ينظر :املصدر نفسه ،ص.90-89
املصدر نفسه ،ص.90
املصدر نفسه ،ص.90
ينظر :معلوف ،أمني :غرق الحضارات ،ترجمة نهلة
بيضون ،الطبعة األوىل ،بريوت ،دار الفارايب،2019 ،
ص.90-89
ينظر :أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي ،ص.90
حسني ،حسني خالد :يف نظرية العنوان( :مغامرة
تأويلية يف شؤون العتبة النصية) .دمشق ،دار
التكوين ،2007 ،ص.16
مينو ،محمد محيي الدين :معجم النقد األديب
الحديث ،الطبعة األوىل ،الشارقة ،إصدارات دائرة
الثقافة واإلعالم ،2012 ،ص.106
See: Cooke, Miriam: “Death and
Desire in Iraqi War Literature” in: Love
and Sexuality: (in Modern Arabic
literature), (eds.) Roger Allen/ Hilary
Kilpatrick/ Ed de Moor, first edition,
.90-85 .pp ,1995 ,London, Saqi Books
مينو ،محمد محيي الدين :معجم النقد األديب
الحديث ،ص.11
ينظر :بوتول ،غاستون :ظاهرة الحرب ،ترجمة :إييل
نصار ،الطبعة األوىل ،بريوت ،دار الفارايب /دار
التنوير ،2007 ،ص.33
املرجع نفسه ،ص.34
ينظر :املرجع نفسه ،ص.21
املرجع نفسه ،ص.22
See: Cooke, Miriam: “Death and
Desire in Iraqi War Literature” in: Love

السدي)
اإلبداع والحرب يف َّ
قصةَ " :مشْ َهد بريويت" لشكري امليدي أجي (دراسة تحليليَّة لبنية ال َّنص رَّ

)32
)33
)34

)35
)36

)37

389

)39
)40

and Sexuality: (in Modern Arabic
literature), (eds.) Roger Allen/ Hilary
-184.Kilpatrick/ Ed de Moor, op.cit., pp
.185
ينظر :ميخائيل ،أسعد يوسف :سيكولوجية اإلبداع:
(يف الفن واألدب) ،القاهرة ،الهيئة املرصية العامة
للكتاب ،1986 ،ص.42/31
القصة القصرية( :دراسة
ينظر :ميك ،الطاهر أحمد:
َّ
ومختارات) ،ص.98-96
See:
Shaheen,
Mohammed:
The Modern Arabic Short Story:
(Shahrazad Returns), second edition,
,2002 ,New-York, Palgrave Macmallin
.22-19 .pp
دراوشة ،أمني خالد :دراسات يف القصة العربية
القصرية جدًّا ،الطبعة األوىل ،الدوحة ،دار الروز
للنرش ،2019 ،ص.10
بوعزة ،محمد :تحليل النص السرَّ دي( :تقنيات
ومفاهيم) ،الطبعة األوىل ،الرباط /الجزائر /بريوت،
داراألمان /منشورات االختالف /الدارالعربية للعلوم
نارشون ،2010 ،ص.57
ينظر :القايض ،محمد وآخرون :معجم السرَّ ديات،
الطبعة األوىل ،تونس /لبنان ،دار محمد عيل
للنرش /مؤسسة االنتشار العريب ،2010 ،ص.65
See: Genette, Gerard: NarrativeDiscourse: (an Essay in Method).
Jane E. lewin (trans.), Foreword by:
Jonathan Culler, Ithaca/ New – York,
.pp ,1980 ,Cornell University Press
.253-252
ينظر - :بوعزة ،محمد :تحليل النص السرَّ دي:
(تقنيات ومفاهيم) ،ص - .80-79خليل ،إبراهيم:
بنية النص الروايئ( :دراسة) ،الطبعة األوىل ،الجزائر/
بريوت /منشورات االختالف /الدار العربية للعلوم
نارشون ،2010 ،ص.87-85
نظر :لحمداين ،حميد :بنية النص السرَّ دي( :من
منظور النقد األديب) ،الطبعة األوىل ،الدار البيضاء/
بريوت ،املركز الثقايف العريب ،2015 ،ص.48
ينظر - :بوعزة ،محمد :تحليل النص السرَّ دي:
(تقنيات ومفاهيم) ،ص - .80-79لحمداين ،حميد:
بنية النص السرَّ دي( :من منظور النقد األديب)،
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)41

)42
)43
)44
)45
)46
)47
)48
)49
)50
)51
)52
)53
)54

)55
)56
)57

ص.48-47
See: Chatman, Seymour: Story and
Discourse: (Narrative Structure in
Fiction and Film), Ithaca/ London,
-18.pp ,1980 ,Cornell University Press
.31
ينظر :بوعزة ،محمد :تحليل النص السرَّ دي( :تقنيات
ومفاهيم) ،ص.114-113
ينظر :قسومة ،الصادق :باطن الشخصية القصصية:
(خلفياته وأدواته وقضاياه) ،تونس ،دار الجنوب
للنرش ،2008 ،ص.145
ينظر :بوعزة ،محمد :تحليل النص السرَّ دي( :تقنيات
ومفاهيم) ،ص.98-96
املرجع نفسه ،ص.98-96
ينظر :أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي ،ص.87-84
ينظر :املصدر نفسه ،ص.94-91
بوعزة ،محمد :تحليل النص السرَّ دي( :تقنيات
ومفاهيم) ،ص.96-95
ينظر :أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي ،ص.90-88
ينظر :املصدر السابق ،ص.94-91
القصة القصرية( :دراسة
ينظر :ميك ،الطاهر أحمد:
َّ
ومختارات) ،ص.98
ينظر :عثامن ،عبد الفتاح :بناء الرواية( :دراسة يف
الرواية املرصية) ،القاهرة ،مكتبة الشباب،1982 ،
ص.118
املرجع نفسه ،ص.118
ينظر - :رضغام ،عادل :يف السرَّ د الروايئ ،الطبعة
األوىل ،الجزائر /بريوت ،الدار العربية للعلوم
نارشون /منشورات االختالف ،2010 ،ص- .67-6
عثامن ،عبد الفتاح :بناء الرواية( :دراسة يف الرواية
املرصية) ،ص.107
ينظر :رضغام ،عادل :يف السرَّ د الروايئ ،ص.67
القصة القصرية ،الطبعة األوىل،
العذاري ،ثائر :نظرية
َّ
عماّ ن ،دار كنوز املعرفة للنرش والتنويع،2020 ،
ص.11
ينظر :فورسرت ،إ .م :أركان الرواية ،ترجمة :موىس
عايص ،املراجعة اللغوية :سمر روحي الفيصل،
الطبعة األوىل ،طرابلس ،جروس بروس،1994 ،
ص.61
جملة كرياال
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)58
)59
)60
)61
)62

)63
)64
)65
)66
)67
)68
)69
)70
)71
)72
)73
)74

)75
)76
)77
)78
)79
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ينظر :خليل ،إبراهيم :بنية النص الروايئ( :دراسة)،
ص.176
ينظر :أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي ،ص.91-90
ينظر :املصدر نفسه ،ص.94-85
فورسرت ،إ .م :أركان الرواية ،ص.54
See: Mullan, John: How Novels Work,
first publish, Oxford/ New-York,
.pp ,2006 ,Oxford University Press
.84/9
.84 .See: Ibid: p
See: Lodge, David: The Art of Fiction,
.69-68 .pp ,1992 ,.op.cit
ينظر :القايض ،محمد وآخرون :معجم السرَّ ديات،
ص.182
ينظر :خليل ،إبراهيم :بنية النص الروايئ( :دراسة)،
ص.162
املرجع نفسه ،ص.182
املرجع نفسه ،ص.183
بوعزة ،محمد :تحليل النص السرَّ دي( :تقنيات
ومفاهيم) ،ص.40
ينظر :أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي ،ص.84-83
ينظر :املصدر نفسه ،ص.91-90
ينظر :املصدر نفسه ،ص.94-91/88-86
ينظر :املصدر نفسه ،ص.90-89
ينظر :كريس ،نانيس :تقنيات كتابة الرواية( :تقنيات
ومتارين البتكار شخصيات ديناميكية ووجهات نظر
ناجحة) ،ترجمة :زينة جابر إدريس ،مراجعة وتحرير:
مركز التعريب والربمجة ،الطبعة األوىل ،بريوت،
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم /الدار العربية
للعلوم نارشون ،2009 ،ص.42-38
ينظر :املرجع نفسه ،ص.38-33
ينظر :فورسرت ،إ .م :أركان الرواية ،ص.67
يقطني ،سعيد :تحليل الخطاب الروايئ ( :الزمن/
التبئري /السرَّ د) ،الطبعة الثانية ،بريوت ،املركز
الثقايف العريب ،1993 ،ص.47
يان ،مانفرد :علم السرَّ د( :مدخل إىل نظرية السرَّ د)،
ترجمة :أماين أبو رحمة ،الطبعة األوىل ،دمشق ،دار
نينوى للدراسات والنرش والتوزيع ،2011 ،ص.12
عثامن ،عبد الفتاح :بناء الرواية( :دراسة يف الرواية

املرصية) ،ص.45
 )80ينظر :املرجع نفسه ،ص.53
See: Chatman, Seymour: Story andDiscourse: (Narrative Structure in
.47 .Fiction and Film), op.cit., p
.53 .See: Ibid, p )81
القصة القصرية( :دراسة
 )82ينظر :ميك ،الطاهر أحمد:
َّ
ومختارات) ،ص.98
 )83ينظر :عثامن ،عبد الفتاح :بناء الرواية( :دراسة يف
الرواية املرصية) ،ص.46
 )84بنكَراد ،سعيد :شخصيات النص السرَّ دي ،الطبعة
األوىل ،القاهرة ،رؤية ،2016 ،ص.44
 )85ينظر :املرجع نفسه ،ص.45-44
 )86أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح حانة
يف بنغازي ،ص.83
See: Chatman, Seymour: Story and )87
Discourse: (Narrative Structure in
.62-59 .Fiction and Film), op.cit., pp
القصة ،ص.31
 )88نجم ،يوسف :فن
َّ
القصة القصرية( :دراسة
 )89ينظر :ميك ،الطاهر أحمد:
َّ
ومختارات) ،ص.98-96
 )90بنكَراد ،سعيد :شخصيات النص السرَّ دي ،ص.42
 )91املرجع نفسه ،ص.43
 )92ينظر :املرجع نفسه ،ص.43
See: Chatman, Seymour: Story and )93
Discourse: (Narrative Structure in
.48-43 .Fiction and Film), op.cit., pp
 )94ينظر :أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي ،ص.83
See: Chatman, Seymour: Story and )95
Discourse: (Narrative Structure in
.64 .Fiction and Film), op.cit., p
.53-43 .See: Ibid, pp )96
 )97ينظر :أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي ،ص.84
 )98ينظر :املصدر نفسه ،ص.84
 )99ينظر :املصدر نفسه ،ص.84
 )100ينظر :املصدر نفسه ،ص.84
 )101ينظر :املصدر نفسه ،ص.84
 )102ينظر :بنكَراد ،سعيد :شخصيات النص السرَّ دي،
ص.46-43
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See: Chatman, Seymour: Story andDiscourse: (Narrative Structure in
.53.Fiction and Film),op.cit., p
 )103ينظر :أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي ،ص.85
 )104ينظر :مينو ،محمد محيي الدين :معجم النقد األديب
الحديث ،ص.116
 )105ينظر :أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي ،ص.85
 )106ينظر :املصدر نفسه ،ص.85
)107ينظر :بنكَراد ،سعيد :شخصيات النص السرَّ دي،
ص.49
 )108ينظر :أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي ،ص.85
 )109ريكور ،بول :الزمان والسرَّ د ،الجزء األول ،ترجمة
وتقديم :سعيد الغامني /فالح رحيم ،الطبعة األوىل،
بريوت ،دار الكتاب العريب الجديدة املتحدة،
 ،2006ص.74
 )110ينظر :أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي ،ص.87-85
 )111ينظر :املصدر نفسه ،ص.87
 )112ينظر :املصدر نفسه ،ص.88-87
 )113ينظر :مينو ،محمد محيي الدين :معجم النقد األديب
الحديث ،ص.29
See: Chatman, Seymour: Story and )114
Discourse: (Narrative Structure in
.60 .Fiction and Film), op.cit., p
 )115ينظر :هامون ،فيليب .سميولوجية الشَّ خصيَّات
الروائية ،ترجمة :سعيد بنكَراد ،تقديم :عبد الفتاح
كيليطو ،الطبعة األوىل ،الالذقية ،دار الحوار،2018 ،
ص.37-35
 )116ينظر :أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي ،ص.84
 )117ينظر :املصدر السابق ،ص.85
 )118ينظر :املصدر السابق ،ص.90-89
 )119املصدر السابق ،ص.90
 )120ينظر :خليل ،إبراهيم :بنية النص الروايئ( :دراسة)،
ص.219
 )121ينظر :أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي ،ص.94-91
 )122ينظر :بوعزة ،محمد :تحليل النص السرَّ دي( :تقنيات
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ومفاهيم) ،ص.89-88
 )123ينظر :أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي ،ص.94-90
See: Eagleton, Terry: Sweet Violence: )124
(The Idea of the Tragic), first edition,
Malden/ Oxford/ Melbourne/ Berlin,
.15/5-1 .pp ,2003 ,Black well Publishing
القصة القصرية( :دراسة
 )125ينظر :ميك ،الطاهر أحمد:
َّ
ومختارات) ،ص.98
 )126أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح حانة
يف بنغازي ،ص.94
See: Eagleton, Terry: Sweet Violence: )127
.102 .(The Idea of the Tragic), op.cit., p
 )128ينظر :دبل ،إليزابيث :موسوعة املصطلح النقدي:
(الحبكة) ،ترجمة :عبد الواحد لؤلؤة ،الجمهورية
العراقية ،وزارة الثقافة واإلعالم ،1981 ،ص.67
القصة ،ص.61
 )129ينظر :نجم ،يوسف :فن
َّ
 )130ينظر :القايض ،محمد وآخرون :معجم السرَّ ديات،
ص.144-142
 )131ينظر :برنس ،جريالد :املصطلح السرَّ دي ،ترجمة
وتقديم :محمد بريري ،الطبعة األوىل ،القاهرة،
املجلس األعىل للثقافة ،2003 ،ص.175
 )132عثامن ،عبد الفتاح :بناء الرواية( :دراسة يف الرواية
املرصية) ،ص.54
 )133ينظر :باختني ،ميخائيل :الخطاب الروايئ ،ترجمة:
محمد برادة ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،رؤية للنرش
والتوزيع ،2009 ،ص.38-30
 )134ينظر :أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي ،ص.90/85
 )135ينظر :املصدر نفسه ،ص.90-89
 )136ينظر :بوعزة ،محمد :تحليل النص السرَّ دي( :تقنيات
ومفاهيم) ،ص.90-88
 )137ينظر :أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي  ،ص.94-83
 )138ينظر :املصدر نفسه ،ص.90
 )139ينظر :املصدر نفسه ،ص.91-90
See :Genette, Gerard: Narrative )140
Discourse: (an Essay in Method),
.86 .op.cit., p
See: Eagleton, Terry: Sweet Violence: )141
.1 .(The Idea of the Tragic),op.cit., p
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 )142ينظر :بوتول ،غاستون :ظاهرة الحرب ،ص.23-18
 )143ينظر :بوعزة ،محمد :تحليل النص السرَّ دي( :تقنيات
ومفاهيم) ،ص.94-92
 )144ينظر :أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي ،ص.91/87
See: Chatman, Seymour: Story and )145
Discourse: (Narrative Structure in
.63-59 .Fiction and Film),op.cit., pp
 )146ينظر :أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي ،ص.88-87
See: Chatman, Seymour: Story and )147
Discourse: (Narrative Structure in
.62-59 .Fiction and Film), op.cit., pp
 )148ينظر :أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي ،ص.94-91/88
 )149ينظر :بوعزة ،محمد :تحليل النص السرَّ دي( :تقنيات
ومفاهيم) ،ص.96-94
 )150ينظر :أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي ،ص.90-89
 )151ينظر :بوعزة ،محمد :تحليل النص السرَّ دي( :تقنيات
ومفاهيم) ،ص.90-88
 )152ينظر :أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي ،ص.91-90
 )153ينظر :بوعزة ،محمد :تحليل النص السرَّ دي( :تقنيات
ومفاهيم) ،ص.98-96/94
 )154ينظر :أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي ،ص.94-90/88-85
 )155ينظر :القايض ،محمد وآخرون :معجم السرَّ ديات،
ص.231
See: Chatman, Seymour: Story and )156
Discourse: (Narrative Structure in
.186-181 .Fiction and Film), op.cit., pp
 )157ينظر :عثامن ،عبد الفتاح :بناء الرواية( :دراسة يف
الرواية املرصية) ،ص.57-56
 )158ينظر :مينو ،محمد محيي الدين :معجم النقد األديب
الحديث ،ص.222-221
 )159املرجع نفسه ،ص.280-279
 )160بحراوي ،حسن :بنية الشكل الروايئ( :الفضاء-
الزمن -الشخصية) ،الطبعة الثانية ،الدار البيضاء/
بريوت ،املركز الثقايف العريب ،2009 ،ص.26
 )161ينظر :النصري ،ياسني :مدخل إىل النقد املكاين:
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(الخطاب -الحدود -املألفة -التفيض -املوضعة -
املابني -املسافة – االستعارة  -الكفاءة) ،الطبعة
األوىل ،دمشق ،دار نينوى للدراسات والنرش
والتوزيع ،2015 ،ص.53-50
 )162خليل ،إبراهيم :بنية النص الروايئ( :دراسة)،
ص.131
 )163املرجع نفسه ،ص.131
 )164صالح ،صالح :قضايا املكان الروايئ يف األدب
املعارص ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،دار رشقيات
للنرش والتوزيع ،1997 ،ص.30
 )165ينظر :نجمي ،حسن :شعرية الفضاء( :املتخيل
والهوية يف الرواية العربية) ،الطبعة األوىل ،بريوت،
املركز الثقايف العريب ،ص.40
See: Bachelard, Gaston: The Poetics )166
of Spaces: (classical look at how we
experience intimate spaces), Maria
Jolas (trans.), with a new foreword by:
,John R. Stilgoe. Boston, Beacon Press
.4 .p ,1994
.212-211 .See: Ibid, pp )167
.214-211 .See: Ibid, pp )168
 )169ينظر :أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي ،ص.94/90-88
See: Bachelard, Gaston: The Poetics )170
of Spaces: (classical look at how we
experience intimate spaces), op.cit.,
.pp. xxxviii – xxxix
 )171ينظر :أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي ،ص.94-90/88-84
See: Bachelard, Gaston: The Poetics )172
of Spaces: (classical look at how we
experience intimate spaces),op.cit.,
.39-38 .pp
 )173ينظر :أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي ،ص.90-88
 )174ينظر :املصدر نفسه ،ص.90-89
See: Bachelard, Gaston: The Poeticsof Spaces: (classical look at how we
experience intimate spaces), op.cit.,
.211/187-181/149-148 .pp
See: Bachelard, Gaston: The Poetics )175

السدي)
اإلبداع والحرب يف َّ
قصةَ " :مشْ َهد بريويت" لشكري امليدي أجي (دراسة تحليليَّة لبنية ال َّنص رَّ

of Spaces: (classical look at how we
experience intimate spaces), op.cit.,
.4-3 .pp
 )176أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح حانة
يف بنغازي ،ص.94
See: Bachelard, Gaston: The Poetics )177
of Spaces: (classical look at how we
experience intimate spaces), op.cit.,
.7-6 /pp. xxxvii
 )178ينظر :البريج إيف“ :فلسفة اللغة :دراسات رسدية
ونظريات حديثة يف السرَّ د منذ روالن بارت وحتى
القصص اإلنجليزية” يف :مخترب السرَّ ديات :قراءات
أكادميية ،السعدي ،عواطف (ترجمة وتحرير)،
الطبعة األوىل ،دمشق ،دار نينوى للدراسات والنرش
والتوزيع ،2016 ،ص.116-114/112-109/105
 )179إيكو ،أمربتو :اعرتافات روايئ ناشئ ،ترجمة وتقديم

-

املصادر واملراجع

أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح حانة
يف بنغازي ،الطبعة األوىل ،لندن ،دار عرب للنرش
والرتجمة.2017 ،
إيكو ،أمربتو :اعرتافات روايئ ناشئ ،ترجمة وتقديم:
سعيد بنكَراد ،الطبعة األوىل ،الدار البيضاء /بريوت،
املركز الثقايف العريب.2014 ،
باختني ،ميخائيل :الخطاب الروايئ ،ترجمة :محمد
برادة ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،رؤية للنرش والتوزيع،
.2009
بحراوي حسن :بنية الشكل الروايئ( :الفضاء-
الزمن -الشخصية) ،الطبعة الثانية ،الدار البيضاء/
بريوت ،املركز الثقايف العريب.2009 ،
برنس ،جريالد :املصطلح السرَّ دي ،ترجمة وتقديم:
محمد بريري ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،املجلس
األعىل للثقافة.2003 ،
بلخن ،جنات :السرَّ د التاريخي عند بول ريكور،
الطبعة األوىل ،الرباط /الجزائر /بريوت ،دار األمان/
منشورات االختالف /منشورات ضفاف.2014 ،
بنكَراد ،سعيد :شخصيات النص السرَّ دي ،الطبعة
األوىل ،القاهرة ،دار رؤية للنرش والتوزيع.2016 ،
بوتول ،غاستون :ظاهرة الحرب ،ترجمة :إييل نصار،
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سعيد بنكراد ،الطبعة األوىل ،الدار البيضاء /بريوت،
املركز الثقايف العريب ،2014 ،ص.28
See: Chatman, Seymour: Story and )180
Discourse: (Narrative Structure in
.147 .Fiction and Film), op.cit., p
 )181ينظر :أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي ،ص.94-83
 )182ينظر :املصدر نفسه ،ص.91-90/88-86
 )183ينظر :إيكو ،أمربتو :اعرتافات روايئ ناشئ ،ص-30
.35
See: Bachelard, Gaston: The Poetics )184
of Spaces: (classical look at how we
experience intimate spaces), op.cit.,
.78 .pp
 )185ينظر -:أجي ،شكري امليدي :جريمي اإليطايل يفتتح
حانة يف بنغازي ،ص -.94-84إيكوأمربتو :اعرتافات
روايئ ناشئ ،ص.52-50
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-

-

الطبعة األوىل ،بريوت ،دار الفارايب /دار التنوير،
.2007
بوعزة ،محمد :تحليل النص السرَّ دي( :تقنيات
ومفاهيم) ،الطبعة األوىل ،الرباط /الجزائر /بريوت،
دار األمان /منشورات االختالف /الدار العربية
للعلوم نارشون.2010 ،
حسني ،حسني خالد :يف نظرية العنوان( :مغامرة
تأويلية يف شؤون العتبة النصية) ،دمشق ،دار
التكوين.2007 ،
خليل ،إبراهيم :بنية النص الروايئ( :دراسة) ،الطبعة
األوىل ،الجزائر /بريوت /منشورات االختالف /الدار
العربية للعلوم نارشون.2010 ،
دبل ،إليزابيث :موسوعة املصطلح النقدي:
(الحبكة) ،ترجمة :عبد الواحد لؤلؤة ،الجمهورية
العراقية ،وزارة الثقافة واإلعالم.1981 ،
القصة العربية
دراوشة ،أمني خالد :دراسات يف
َّ
القصرية والقصرية جدًا ،الطبعة األوىل ،الدوحة ،دار
الروز للنرش.2019 ،
ريكور ،بول :الزمان والسرَّ د ،الجزء األول ،ترجمة
وتقديم :سعيد الغامني /فالح رحيم ،الطبعة األوىل،
بريوت ،دار الكتاب العريب الجديدة املتحدة،
.2006
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صالح ،صالح :قضايا املكان الروايئ يف األدب
املعارص ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،دار رشقيات
للنرش والتوزيع.1997 ،
رضغام ،عادل :يف السرَّ د الروايئ ،الطبعة األوىل،
الجزائر /بريوت ،الدار العربية للعلوم نارشون/
منشورات االختالف.2010 ،
عثامن ،عبد الفتاح :بناء الرواية( :دراسة يف الرواية
املرصية) ،القاهرة ،مكتبة الشباب.1982 ،
القصة القصرية ،الطبعة األوىل،
العذاري ،ثائر :نظرية
َّ
عماّ ن ،دار كنوز املعرفة للنرش والتنويع.2020 ،
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ال�شعرية يف ّ
ال�صورة ّ
ال�شعر َّ
ال�شعبي اجلزائري
جمالية ُّ
ن�ص «ذايل ُم َّدة ماين نكتب» َّ
لل�شاعر بلخري غالل
د .طـيبي بوعزة

جامعة ابن خلدون ،تيارت (الجزائر)

امللخص

الصورة الشّ عرية يف القصيدة الشَّ عبية الجزائرية،
نرو ُم من وراء هذه الورقة البحثية الكشف عن جامليات ُّ
وذلك من خالل البحث عن اآلليات الف ّنية والبيانية التي يُؤدَّى بها املعنى الذي يستهدفُه الشَّ اعر،
باإلضافة إىل التد ُّرج الذي يستثمره الشَّ اعر يف إيصال املعنى إىل املتلقي بعد أن يُخضعه لجملة من
االحتامالت املمكنة ،ليكشف له أخريا عن املعنى املنشود.
الصورة الشّ عرية ،بلخري غالل ،االستعارة ،الكناية.
الكلامت املفتاحية :القصيدة الشَّ عبيةُّ ،

توطئة

ال نُريد الخوض يف الجانب ال َّنظري املتعلّق
بالصورة الشّ عرية خاصة ما تعلَّق باملفاهيم
ُّ
وتختلف أحيانا
تتفق أحيانا
املقرتحة لها والتي
ُ
ُ
أخرى ،وال البحث عن تقسيامتها املتع ّددة بقدر
ما يه ُّمنا الكشف عن متظهراتها يف ال َّنص موضع
البحث وإبراز جامليتها يف تكثيف املعنى ،ولكن
هذا ال مينعنا من أن نذكر أ َّن الشّ عر الشَّ عبي ال
يختلف كثريا من حيث اآلليات التي يعتم ُدها
ُ
صوره الشّ عرية ،إذ هي تقريبا ذاتها التي
لبناء ُ
تُوظ َُّف يف الشَّ عر عموما ،وربمَّ ا االختالف الوحيد
هو طبيعة الوعاء الحامل لها فهو يف األ َّول ال َّدارجة
أو اللَّهجة العامية بينام يف الثَّانية اللُّغة العربية،
والصورة الشّ عرية هي «الشَّ كل الفني الذي
ُّ
تتَّخذُه األلفاظ والعبارات بعد أن ينظ ُمها الشَّ اعر
67

يف سياق بياين ليُعرب عن جانب من جوانب
التَّجربة الشّ عرية الكاملة يف القصيدةُ ،مستخدما
طاقات اللُّغة وإمكاناتها يف ال ّداللة والترَّ كيب
واإليقاع والحقيقة واملجاز والترَّ ادف والتَّضاد
()1
والتَّجانس وغريها من وسائل التَّعبري الفني».
وتتباي ُن جامليتها تبعا لرباعة الشَّ اعر يف االنزياح
عن املعنى الحقيقي واالتّجاه به صوب مجاهل
مل يسلُكها أح ٌد من قبله ،وهي كفيلة أن «ت ُبينّ
املالمح املميزة ألُسلوب الشَّ اعر التي يُحق ُّق فيها
االعتامد الكبري عىل انعكاسات الخربة الف ّنية لديه
صياغة ونظام التَّفكري القائم عىل وعي التَّجربة
يرصده من خربات ُمتميزة
بأبعادها املختلفة وما ُ
يستوحيها من الحياة ومن املعرفة الثَّقافية محتوى
ومضمونا )2(».وعليه ما اآلليات التي اعتمدها
الصورة الشّ عرية؟
الشَّ اعر «بلخري غالل» يف بناء ُّ

الصورة الشّ عرية يف الشّ عر الشَّ عبي الجزائري نص «ذايل ُمدَّة ماين نكتب» للشَّ اعر بلخري غالل
جاملية ُّ

وما مقدار الحمولة الداللية والجاملية الفنية التي
نصه «ذايل مدة ماين نكتب»؟.
بثَّها يف ثنايا ّ

 -1مخاض القصيدة الشَّ عبية من منظور
الشَّ اعر الشَّ عبي

نصه بتساؤل جوهري تنبني
ُّ
يستهل الشَّ اعر َّ
وفقه جميع األبيات الالحقة ،وكلُّها تأيت تفسريا
لهذا االستهالل أو محاول ًة لإلجابة عن اإلشكالية
ُ
فيعرتف الشَّ اعر بانقطاعه عن نظم
املتض َّمنة فيه،
الشّ عر ومل ُ َّدة طويلة ،وهو الذي تع َّود أن تأتيه
القوايف طائعة ،قد يبدو األمر عاديا باعتبار أ َّن
الكتابة الشّ عرية ُمرتبطة باإللهام الشّ عري يف املقام
األول ،وهذا األخري ُمرتب ٌ
ط بدوره بجملة من الظُّروف
ال َّنفسية واالجتامعية للشَّ اعر واملحيطة به ،ذلك
أ َّن هناك شبه اتفاق تام بني الشّ عر ومصادر
الصورة الشّ عرية ،فهام من «الخيال والواقع بنوعيه
ُّ
الحسيّ والذّهني وما يتعل ًُّق بهام من ُمؤث ّرات،
ومتتزج امتزاجا جدليا بحيث
الصورة
تتجانس يف ُّ
ُ
ُ
يصعب ر َّدها إىل مصدر ما من هذه املصادر».
ُ
( )3إ َّن األمر غري العادي مع «بلخري غالل» هو طُول
هذه امل َّدة ،وهو املعروف يف األوساط الشّ عرية
الشَّ عبية بـ»مطر امللحون» وهو لقب يرسي
يف اتجاهني ،األول لغزارة إنتاجه والثَّاين تشبُّها
بالشَّ اعر «أحمد مطر» من حيث املضامني التي
يكتب فيها،
يستهدفُها واألغراض الشّ عرية التي
ُ
ما يجعلنا نستبع ُد فرضية انعدم أو غياب اإللهام
الشّ عريُ ،
يقول يف مطلع قصيدته:
ب
ذَالِـ ــي ُم ـ َّدة َمانِ ـ ــي نَ ْكتَ ْ
ـت
َرا ْه ْمشَ اطَ ِن ـ ـ ــي َع ـ ْف ِري ـ ـ ـ ْ

()4

ـب
َما َخلَّـى ِف ـ ـيَّــا َم ــا يَ ْع َج ـ ْ
ـت
ظَـ ـ ِن ـي ـتُ ــو كَــافَ ـ ـ ْر ظَ ـ ِن ـي ـ ْ

يكشف الشَّ اعر عن أحد االحتامالت التي
قبل أن
ُ
قد تكو ُن وراء عجزه شبه املتع َّمد يف نظم الشّ عر،
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يمُ كننا أن نُشري إىل خُلو املقطع تقريبا من املجاز،
وغيابه «ال يعني أ َّن العبارات حقيقة االستعامل
الصور
ال
تصلح للتَّصوير ،بل إنَّنا نج ُد كثريا من ُّ
ُ
الجميلة الخصبة جاءت من استخدام عبارات
()5
ولعل ما يزي ُد من جامل
َّ
حقيقية ال مجاز فيها».
بالصور الشّ عرية املجازية التي
هذا املطلع ارتباطه ُّ
تأيت بعده ُمفسرّ ة و ُموضّ حة له .يذك ُر الشَّ اعر أ َّن من
يقف حائال بينه وبني نظم الشّ عر «عفريت» وهو
ُ
بذلك يعو ُد إىل الترُّ اث العريب القديم والشُّ عراء
الجاهليني ليستعري منهم شيطان الشّ عر ،فكثريا
ما يُصا ُدفنا «يف كتب الترُّ اث الحديثُ عن
شياطني الشّ عر وأصناف الج ّن التي أعانتهم عىل
القول ،ومتييز الج ّن عىل الج ّن يف الترَّ اتب الذي
نسب إىل الج ّن )6(».عىل أ َّن
ينطقُه الشّ عر الذي يُ
ُ
عفريت «بلخري غالل» ُمتمر ٌد ال يخض ُع لرغباته،
ويُالحظ توظيف الشَّ اعر ملصطلح «العفريت» بدل
«الشَّ يطان» ،فكالهام من الجن ،ويُس َّمى الخبيث
منهم شيطانا ،ومن اشت َّدت قُ َّوته منهم عفريتا،
يتوسلُها الشَّ اع ُر،
يتناسب والغاية التي
وهو ما
َّ
ُ
ويظه ُر ذلك من توظيفه ملفردة « ْمشَ اطَ ِني»
ضح
مبعنى :يُزعجني ويُؤذيني ،وبهذا املعنى تتَّ ُ
لنا جاملية املفارقة الشّ عرية ،فال ُعرف الجاري بني
الشُّ عراء أن يكو ُن شيطان الشّ عر سببا يف الجودة
الفنية للقصيدة ولكن عفريت «بلخري غالل»
ويقف حائال بينه وبني نظمه.
مين ُعه من نظم الشّ عر
ُ

يُظه ُر لنا الشَّ اعر رصاعا دراميا بينه وبني العفريت،
بأي نوع من اإللهام الشّ عري ،وال
فهو ال مي ُّده ّ
يُعينه يف ذلك ما دفع بالشَّ اعر إىل االعتقاد أنَّه
يتناص مع حديث لل َّرسول عليه
كافر ،وهو بذلك
ُ
والسالم ،املروي عن أيب هريرة ريض الله،
َّ
الصالة َّ
ِ
ِ
ِ
َال َر ُس ُ
ق َ
ل الل ُه َعلَيْه َو َسلَّ َم« :إذَا َدخ ََل
ص ىَّ
ول اللَّه َ
َ
َ
اب َج َه َّن َم
اب ال َج َّن ِة َ ،و ُغلِّق ْ
َر َمضَ ا ُن فُتِّ َح ْ
َت أبْ َو ُ
ت أبْ َو ُ
َت الشَّ يَ ِ
َ ،و ُسل ِ
ْسل ِ
ويصح هذا املعنى
ني».
اط ُ
ُّ
إذا أخذنا بعني االعتبار أن ال َّنص كُتب يف شهر
جملة كرياال
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فسلسل العفريت فامتنع
رمضانَّ ،
هل رمضان ُ
العفريت فانقطع حبل الشّ عر فامتعض الشَّ اعر
واستاء.

ينتقل معنى األبيات الشّ عرية إىل املتلقي يف
ُ
ويكتمل عند آخر
ُ
انسياب ُمطلق ،من بيت آلخر
بيت ،ولقد تأتىَّ ذلك للشَّ اعر عرب استثامره يف
«الصوغ اللّساين
متثل
ُ
الصورة الشّ عرية ،والتي
َّ
ُّ
املخصوص ،الذي بواسطته يجري متث ُُّل املعاين،
صور مرئية
متثُّال جديدا ُمبتكرا ،مبا يحيلُها إىل ُ
ُمعبرّ ة )7(».يستم ُّر الشَّ اعر يف توصيف معاناته
مع العفريت املتمرد ،وبعبارات واضحة وخالية
يجعل املتلقي يف ُمواجهة ُمبارشة
ُ
أي تعقيد
من ّ
مع مخاض القصيدة الشّ عرية ،و»من البديهي أن
يختلج يف نفس املبدع
الصورة الف ّنية ما
تحمل ُّ
ُ
من مشاعر وأحاسيس وأفكار ،وبالتَّايل فمن
الطَّبيعي أن تنعكس هذه األشياء يف املحيط
التَّعبريي لتُولّد ال ّداللة ال َّنفسية التي أسهمت
الصورة ،وبالتَّايل ميكن أن
بشكل أو بآخر يف بناء ُّ
الصدى املحسوس
تكون هذه املدلوالت مبثابة َّ
الذي يتفتَّ ُق بعد ُمروره مبرحلة اإلنتاج التي تخض ُع
بشكل رئيس إىل رشوط نفسية)8(».يقول:
َّب
َمــا ِب ـي ـ ْن قْ ـ ـ َوا ِف ـ ــي نَـ ـتْـ ـ َعذ ْ
ـس ــانِ ــي فَال ـ َح ْر ْف نْـ ِ
ـت
ـسي ـ ْ
نَـ َّ

ب
َع ــا َدانِـي َحـ ـ ـ ـ ـ ْر ِف ــي ْوتْـ ـ ـ ـ ـ َغ ـ َّر ْ
ـت
نَ ـ ْح َكـ ـ ْم شَ ـ ـ ـ ـ ـطْ ـ ْر نْ ـ َو َد َر بَـ ْيـ ْ

تخرج القصيدة إىل العلن إال بعد مخاض
ال
ُ
بالسهولة التي يعتق ُدها
شاق ،فنظ ُم الشّ عر ليس ُّ
البعض ،فقد يُؤتىَ أحدهم أوجه البالغة والبيان،
وال يتأتىَّ له نظم الشّ عر ،فللشّ عر مناسبات
ومواعيد ُمفاجئة يف أغلبها ،ترتب ُ
ط أيمَّ ا ارتباط
بنفسية الشَّ اعر ومزاجه ،ويبل ُغ مخاض القصيدة
أش َّده لدى «بلخري غالل» عندما يقول« :نَ ـ ْح َكـ ـ ْم
ـت» فام أصعب أن تعجز عن إكامل
شَ ـطْ ـ ْر نْ ـ َو َد َر بَـ ْيـ ْ
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ضح املشقَّة أكرث عندما يُعاديه الحرف،
ما بدأته .تتَّ ُ
ب» عرب هذه
يقولَ « :ع ــا َدانِـي َح ْر ِف ــي ْوتْـ ـ ـ ـ ـ َغ ـ َّر ْ
يكشف لنا الشَّ اع ُر عن جانب
االستعارة املكنية
ُ
ُمهم وتجربة عسرية مي ُّر بها العدي ُد من الشُّ عراء
رض
واملبدعني ُعموما ،ففي الكثري من األحيان يح ُ
ويغيب اللَّف ُ
ظ املناسب للتَّعبري عنه،
املعنى
ُ
وتُصبح التَّجربة حارضة ماثلة يف الذّهن ،ولكن ال
سبيل إىل األلفاظ التي ت ُؤديها ،ذلك أ َّن «األلفاظ
خد ٌم للمعاين و ُمرصفة يف حكمها ،واملعاين
هي املالكة سياستها واملستحقة طاعتها،
وال َّدليل عىل أ ّن األلفاظ ال ترتتب يف النطق إلاّ
بعد أن ترتتب املعاين يف الفكر وتتنظم فيه عىل
قض ّية العقل ،أنّك تتوخى الرتتيب يف املعاين
وتعمل الفكر هناك  ،فإذا تّم لك ذلك أتبعتها
()9
األلفاظ».
ومع ذلك فإ َّن «بلخري غالل» ال يستسل ُم لهذا
ُ
يستهدف التَّعبري عن املعنى ،بل
القصور الذي
يخوض معركة نفسية حادة ،ولك َّنها فاشلة ألنَّ ُه ال
ُ
يظف ُر إال بنصف البيت ،وهو ما يُعبرّ ُ عنه قائال:
ـت» ويف توظيفه ملفردة
«نَ ـ ْح َكـ ـ ْم شَ ـطْ ـ ْر نْ ـ َو َّد َر بَـ ْيـ ْ
«نو َّدر» مبعنى« :أُضي ُع» داللة ُمهمة يف اكتامل
يتقصد البيت الشّ عري
الصورة الشّ عرية ،فهو
َّ
ُّ
كامال فال يتأتىَّ له سوى ال ّنصف (الشَّ طر)
فالشَّ اع ُر
ُ
يقبض عىل املفردات التي ت ُعرب عماَّ
َّت ،فرسعان ما تف ُّر
بداخله ،ولك َّنه
ٌ
قبض مؤق ٌ
املفردات منه من جديد وترتكُه يف حرية شعرية ال
يج ُد لها تفسريا مناسبا.

واصل الشَّ اع ُر بعدها يف التَّعبري عن العجز
ُ
يُ
الذي أملَّ به ،وجعله عاجزا عن نظم الشّ عر كام
ـت ْم ـظَ ــارِي نَ ـ ْع َر ْف
جرت به العادة ،يقول« :كُ ـ ْن ـ ْ
صورة
َب ».يُ ُ
وظف الشَّ اعر الكناية لرسم ُ
نَ ـ ـ ْك ـذ ْ
شعرية للتَّعبري عن تجربته الشّ عرية ،وترب ُز جاملية
«أقرب ما تكون إىل طبيعة املجاز
الكناية يف كونها
ُ
املرسل ،وذلك ألنَّها تقو ُم عىل عالقة املجاورة ال

الصورة الشّ عرية يف الشّ عر الشَّ عبي الجزائري نص «ذايل ُمدَّة ماين نكتب» للشَّ اعر بلخري غالل
جاملية ُّ

املشابهة ،كام تتغذَّى من ذلك ال ُّنزوع العريف
عند املستعمل الذي يتق َّي ُد هو اآلخر مبا تتواض ُع
عليه الجامعة )10(».ويمُ كننا أن نحمل معنى البيت
ٌ
اعرتاف من الشَّ اعر بأ َّن أشعاره ال تع ُدو إال
عىل أنَّه
ُ
ويطرق الشَّ اعر يف بيته هذا قضية
أن تكون كذبا،
نقدية لطاملا خاض فيها ال ُّنقاد القدامى ،وهي
ويتناص -أيضا -مع املقولة الترُّ اثية
الكذب الفني،
ُ
التي ترى أ َّن «أعذب الشّ عر أكذبه».

 -2ما قبل الوضع الشّ عري ال َّراهن:

يب ُدو واضحا أ َّن ما يُواج ُهه «بلخري غالل» وض ٌع
غري مألوف بال ّنسبة إىل ذائقته الشّ عرية ،ولعلَّه
السبب ال َّرئيس يف نظم قصيدته هذه ،فامضيه
َّ
الشّ عري غري حارضه ،يقول:
ـت
نَ ـتْـ ـ َغ ـ ـ ـ َّزل كِ ـ ـ ـيـ ـ َم ــا َح ـ ِبـ ـيـ ـ ْ
ـاس ــة ِ
ب
َالسـ ـيَـ ـ َ
ف ّ
ش ـ ْعـرِي َمـ ْذ َه ْ
ـس ـتَ ـ ْح َف ـ ْ
ـت
ظ كَ ــا ْن ْهجِـي ْ
َما نَ ْ

يكشف «بلخري غالل» من خالل األسطر الشّ عرية
ُ
يكتب فيها
الثَّالثة عن األغراض الشّ عرية التي
ُ
ويربعُ ،عىل أ َّن هناك تفاوتا بينها من ناحية الق َّوة
نستشف
وغزارة اإلنتاج ،وبقليل من التَّفصيل
ُّ
غرض شعري
من عبارة «كيام حبيت» أ َّن الغزل
ٌ
مطواع يف يد الشَّ اعر ،وبإمكانه أن ينظم فيه
مئات القصائد املختلفة والفريدة ،أ َّما عن
نقف
السياسة فهي عند الشَّ اعر
مذهب ،وهو ما ُ
ّ
ٌ
عليه حقيقة لحظة االطالع عىل املنجز الشّ عري
لـ»بلخري غالل» إذ ميكننا مالحظة غلبة ال َّنزعة
ولعل هذا ما بوأَّه
َّ
السياسية يف الكثري من أشعاره،
ّ
ُ
ألن يُلقَّب بـ»مطر امللحون» أسوة بالشَّ اعر العريب
يخوض يف
«أحمد مطر» فالشّ عر الشَّ عبي أصبح
ُ
السيايس نقدا وتحليال لدى الكثري من الشُّ عراء
ّ
الذين نذكر منهم :أحمد بوزيان ،عبد القادر هني،
خالد بودينة وغريهم .أ َّما عن الهجاء فإ َّن الشَّ اعر
ـس ـتَ ـ ْح َف ـ ْ
ـت»
ظ كَ ــا ْن ْهجِـي ْ
يُق ّد ُم تحذيرا بقولهَ « :ما نَ ْ
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ويف القول إشارة قوية أ َّن استجابة الشَّ اعر للهجاء
أقوى من استجابته لألغراض األخرى .إ َّن األغراض
الشّ عرية الثَّالثة كانت يف ُمتناول «بلخري غالل»
يف فرتات سابقة ،أ َّما اآلن فهو بصدد تفسري عجزه
عن نظم الشّ عر يف عمومه ويف تلك األغراض
صعوبة
الشّ عرية تحديدا ،فام الذي جعله يج ُد ُ
يف إنجاز ما كان بارعا فيه؟.

 -3نقد الواقع الشّ عري اإلبداعي واإلبانة
عن املقصود:

يبدأُ الشَّ اعر بتفكيك اإلشكالية التي طرحها
يف مطلع ال َّنص تدريجيا يف آخره ،ف ُيلغي ك َُّل
السابقة ل ُيعبرّ بصدق عن واقع يتجاو ُز
االحتامالت َّ
تجربته الشّ عرية الخاصة والشّ عر الشَّ عبي يف
الجزائر إىل الواقع الفكري واألديب وال َّنقدي يف
شخص
ُ
الجزائر عموما ،وقبل أن يكشف أوراقه يُ
حالته الشّ عرية ،قائال:
ب
َهــا َس ــا َعـ ــة تَـ ـلَّـ ـ َفـ ـ ْ
ـت ال ـ َم ــشْ ـ ـ َر ْ
ـت
ـت ال ـ َمـضْ ـ َرب ْو ْعـ ـ ِمـ ـيـ ـ ـ ْ
تَ ـلَّ ـ ـ َف ـ ْ

وظف «بلخري غالل» الكناية بكرثة مقارنة بغريها
يُ ُ
الصورة الشّ عرية ،ففي الكناية صف ٌة
من أشكال ُّ
«تجعل منها أداة تعبريية ال متتن ُع أمام محاولة
ُ
الصورة الظَّاهرة،
االقتصار عىل املعنى الظاهر أو ُّ
الصورة الظَّاهرة
ُ
وحتى عندما
ننتقل من املعنى أو ُّ
ُصبح فُضلة ميكن االستغناء عنها ،أي أ َّن
فإنَّها ال ت ُ
املعنيني الحقيقي واملجازي ال ينفي أحدهام
اآلخر )11(».ويب ُدو واضحا أنَّها
األقرب للتَّعبري عماَّ
ُ
يختلج بدواخله ،كام يُالحظ توظيفه السمي املكان
«املرشب» و»املرضب» فاألول يقص ُد به مصدر
اإللهام ونظم الشّ عر وهو ما تح َّدثنا عنه سابقا ،أ َّما
الثَّاين فريمي من وراءه إىل انعدام الغاية املتوخاة
من الشّ عر ،ففي انعدام الغاية انعدام -أيضا-
للوسيلة ،وما الغاية أو «املرضب» إال األغراض
الشّ عرية التي افتخر الشَّ اعر بال َّنظم فيها.
جملة كرياال
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تنتاب الشَّ اعر يف فرتات
إنَّها حالة نفسية ُمعقَّدة
ُ
مختلفة من تجربته الشّ عرية ،فتُوص ُد يف وجهه
تخل عن شخصية
ىَّ
أبواب الشّ عر ،إنَّنا أمام شاعر
الشَّ اعر التي تستف ُّزها أبس ُ
ط األشياء وتدف ُع به
إىل تخليدها يف نص شعري .يستم ُّر الشَّ اعر يف
تشخيص حالته قائال:
ب
َم ــا ِبـ ـيـ ـ ْن الـ ـ ْعـ ــشَ ــا َوالـ ـ َم ـ ـ ْغ ـ ـ َر ْ
ـت
ص ـلِـ ـي ـ ْ
َس ـ ـ ِريـ ـ ْ
ـت ال ـ ـ َجـ ـ ْه ـ ـ ْر ْو َ

الصورة الشّ عرية وسيلة لنقل
يتّخ ُّذ الشَّ اعر من ُّ
تجربته إىل املتلقي وتشخيصها بدقَّة متناهية ،أل ّن
«إحساسه بالكون و ُروحه يُغاي ُر إحساس الشَّ خص
العادي ،هذا من جهة وأل ّن األلفاظ ومدلوالتها
الحقيقية قارصة عن التَّعبري عماَّ يُشاه ُده يف حياته
()12
ال َّنفسية ال َّداخلية من مشاعر ،من جهة ثانية».
وتجربته الشّ عرية أتاحت له التَّعبري عن اغرتاب
بصورة شعرية فريدة من نوعهاُ ،موظفا
نفيس حاد ُ
الطّباقُ ،مركزا عىل وظيفته املعنوية ،إذ يزدا ُد
املعنى بتوظيفه ُوضو ًحا وقُ َّوة ،ف ُكلَّام أراد الشَّ اعر
ُ
يستهدف
التَّعبري عن معنى معينَّ وجد نفسه
يعيش اغرتابا داخليا ال يُحس ُن
ُ
معنى آخر ،ما جعله
التَّخلُّص منه ،واألمر ذاته يف صالته التي يقرأُ فيها
فأي حالة نفسية
رسا بينام القراءة فيها تكون جهراُّ ،
هذه التي منعت الشَّ اعر من نظم الشّ عر وجعلته
يقف عاجزا أمام املعاين املتزاحمة؟.
ُ

قبل أن نتبينَّ ُمراد الشَّ اعر ويكشف لنا -هو -عن
رس عجزه ،ينبغي أن نُشري للتَّرصيع الذي ميك ُن
ّ
بالسمة الغالبة يف ال َّنص ،والتي يرى
ه
ف
نوص
ُ
أن ّ
ّ
ججة،
فيها الشَّ اعر وسيلة للتَّعبري عن عواطفه امل ُتأ ّ
يُ ُ
السكون الذي لحق بأواخر
ضاف إىل ذلك ُّ
املفردات يف األبيات الشّ عرية والذي يتولَّد عنه
إيقاع شعري ونغم موسيقي .يختت ُم «بلخري غالل»
نصه بقوله:
َّ
ـب
كِ ـ ـ ــي َرا َه ـ ــا ِغـ ـ ــي َح ـ ـ ـ ـلَّـ ـ ْ
ـس ْوا ْركَ ـ ـ ـ ْ
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ـت
يَ ـ ـ ـ ــا َع ـ ـ ـ ْو ِدي لَ ـ ـ ْهلاَ َدنِـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

تتع َّرى املعاين وتسق ُ
ط جميع االحتامالت مع
آخر بيت يف نص «بلخري غالل» ،فبعد أن رسم
مشهد العجز ثم شخَّص وفضح املتسبب فيه يف
مشهد آخر ،ما يجعلنا أمام صورة مشهدية ،والتي
الصور،
تُع ُّد «مشهدا تصويريا متالحقا تتاىل فيه ُّ
وترتاك ُم بطريقة ملحمية يكون للسرَّ د فيها أثره
فيأتلف من ذلك مشهد شعري وصفي،
األكرب،
ُ
()13
يكشف
يُق ّد ُم ُرؤية فكرية ».ففي املقطع أعاله
ُ
الشَّ اعر عن اكتفاءه بعدم نظم الشّ عر ويُبدي رضاه
عن عجزه عىل األقل يف املرحلة ال َّراهنة ،ويظه ُر
ـت» فاألم ُر
ذلك يف قوله « :لَ ـ ـ ْهلاَ َدنِـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
بال ّنسبة إليه يمُ ث ُّل قناعة راسخة ومبدأ ال يحي ُد
عنه ،ومبعث هذه القناعة ينب ُع من أمرين ميك ُن أن
نستنتجهام من قوله:
ـب».
«كِ ـ ـ ــي َرا َه ـ ــا ِغـ ـ ــي َح ـ ـ ـ ـلَّـ ـ ْ
ـس ْوا ْركَ ـ ـ ـ ْ

َّب وقتا
األ َّول من إميانه أ َّن الشّ عر الج َّيد يتطل ُ
وخربة ،فالشّ ع ُر ال يُقال استعجاال مثلام يفعل
الكثريون اآلن ،فمفردة «حلَّس» مأخوذة من
«الحالس» وهو ما يُوضع فوق الحامر قبل ال ُّركوب
فوقه ،ووضع «الحالس» فوق الحامر ال يعني
بالرضورة أنَّه أصبح جاهزا لل ُّركوب ،واألم ُر ذاته يف
كل من استطاع نظم بيت أو بيتني
الشّ عر فليس ُّ
ويستحق لقب «الشَّ اعر» .أ َّما
يستطي ُع قول الشّ عر
ُّ
الثَّاين فيعو ُد إىل ظُهور فئة ال صلة لها بالشّ عر ومع
ذلك فهي ت َّدعيه ،األم ُر الذي تولَّد عنه فوىض يف
املشهد الشّ عري واألديب وال َّنقدي ،ومع هذا
الساحة
التَّداخل الحاصل ينأى الشَّ اعر بنفسه عن َّ
الشّ عرية ،وما «عودي» (مبعنى حصاين) إال رم ٌز
للشّ عر الذي يُؤمن به «بلخري غالل» ،فالشَّ اعر
الشَّ عبي يُوظ ُّف ال َّرمز أل َّن لغته «أصبحت لغة
تستغل القُدرات الكامنة يف األصوات
ُّ
إيحائية
()14
والكلامت والرتاكيب ».ويمُ كننا ُمالحظة ذلك
يف الفروقات بني الحصان والحامر ،فالحصانُ/
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العربية الفصحى وعا ًء له.
الصور
رب االستعارة والكناية من أكرث
ُّ
•تُعت ُ
البيانية توظيفا عند الشَّ اعر «بلخري غالل»
للتَّعبري عن تجربته الشّ عرية.
•مقدر ُة الشَّ اعر الشَّ عبي عىل استثامر الكناية
واالستعارة وكذا التَّرصيع والطباق واستغالل
الصورة وتقريبها
مقدرتها عىل تشخيص
ُّ
للمتلقي.
•لجوء الشَّ اعر الشَّ عبي إىل ال َّرمز يف شكل
صورة شعرية ترتقي بنصوصه إىل مصاف
ال ُّنصوص الحداثية.
•اعتامد «بلخري غالل» التَّدرج يف الكشف عن
مقصوده عرب صور شعرية ذات حمولة داللية
مكثَّفة ،وال ميكن الفصل فيها إال من خالل
الوقوف عىل آخر صورة شعرية يف ال َّنص.

َّس مثل الحامر ،يف إشارة إىل الفرق
ال َع ْود ال يُحل ُ
الكبري بني حصان الشَّ اعر (شعره) الذي يُوضع
له السرّ ج بدل «الحالس» وال ميتطيه إال الفارس
هب
وحام ُر أدعياء الشّ عر الذي ميتطيه ُّ
كل من َّ
ودب (شعر غريه).

الخامتة:

لقد سعينا يف هذه الورقة البحثية إىل الكشف
ني بها
الصورة الشّ عرية التي يستع ُ
عن أشكال ُّ
الشَّ اعر الشَّ عبي وتحديدا الشَّ اعر «بلخري غالل»
للتَّعبري عن مضامينه الشّ عرية ،وما ميكننا حرصه
يف خامتة البحث:
الصور الشّ عرية
•ال وجود ألي فرق يف أشكال ُّ
التي يُوظفها الشّ عر الشَّ عبي مقارنة بتلك
التي يستثم ُرها الشَّ عر الذي يتخ ُّذ من اللُّغة

الهوامش

 - 1عبد القادر القط ،االتجاه الوجداين يف الشعر
العريب املعارص ،دار النهضة العربية ،بريوت،
1978م ،ص.435
 - 2برشى موىس صالح ،الصورة الشعرية يف النقد
العريب الحديث ،املركز الثقايف العريب ،بريوت،
ط1994 ،01م ،ص.07
* غالل بلخري مولود عام  1956بربج بونعامة ،املستوى
الدرايس الثالثة ثانوي الوظيفة متقاعد شاعر شعبي
شارك يف عدة ملتقيات عرب الوطن ،كانت بداياته
الشعرية عندما كان طالبا بوالية الشلف مبعهد
التَّعليم األصيل آنذاك ،ويف كل جمعة يذهب
السوق األسبوعية فكانت حلقات املداح
فيها إىل ُّ
تستهويه ،فتأث َّر بها كثريا ،وكانت أغلب القصائد
وقتها عن الثَّورة التَّحريرية وقصائد املغازي ،فصار
يحفظ الكثري منها مبجرد سامعها ،كتب سنة 1973م
أول نص لوالده الشَّ هيد وأعطاه ألحد ال ُّزمالء ،والذي
قرأه بدوره عىل الشيخ عامر بلمقراين فأجازه ليكتب
نصه الثاين سنة1977م حينام زار الرئيس
بعدها َّ
املرصي أنور السادات تل أبيب ونصا آخر يريث فيه
الرئيس هواري بومدين بعد وفاته وعرضه عىل الشَّ يخ
بن طيبة فأجازه ،أ َّما عن الشُّ عراء الذين تأثر بهم ،نذكر
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4
5

6
7
8

منهم :عبدالقادر الخالدي والشيخ بوعالم بالطيب
والشارف بخرية ...من أشهر قصائده :العودة
امليمونة ،نشف دمعة ،الحراك املبارك ،الربملاين،
الونرشيس ،مهال ياصديقي ،مكانة الشعر ،روحانية،
األذن تعشق ،عشق الصبا ،تعجبيني ،تيسمسيلت،
محبوبتي...
 برشى موىس صالح ،الصورة الشعرية يف النقدالعريب الحديث ،ص.43
 النص عبارة عن مخطوط تحصلنا عليه منالشَّ اعر ،وهو موثق يف صفحته الشخصية عىل
موقع الفايسبوكhttps://www.facebook. :
بتاريخ:
نرش
7.com/belkheir.ghellal
الساعة ،09:53 :واطلع عليه
2021/05/30م عىل َّ
الساعة.13:18 :
بتاريخ2021/05/30 :م ،عىل َّ
 عبد الفتاح صالح نافع ،الصورة يف شعر بشار بنبرد ،دار الفكر للنرش والتوزيع ،عامن1983 ،م ،ص
.59-58
 جابر عصفورة ،غواية الرتاث ،مجلة العريب ،وزارةاإلعالم ،ط( 01الكويت2005 ،م) ص.62
 برشى موىس صالح ،الصورة الشعرية يف النقدالعريب الحديث ،ص.03
جملة كرياال
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 - 9هدية جمعة البيطار ،الصورة الشعرية عند خليل
حاوي ،هيئة أبو ظبي للثقافة والرتاث ،دار الكتب
الوطنية ،ط2010 ،01م ،ص.234
 - 10عبد القاهر الجرجاين ،دالئل اإلعجاز ،تر :محمود
محمد شاكر ،مطبعة املدين ،القاهرة ،ط،03
1992م ،ص.38
 - 11محمد الويل ،الصورة الشعرية يف الخطاب
النقدي والبالغي ،املركز الثقايف العريب ،د ط ،د

73

12
13
14
15

ت ،ص.21
 املرجع نفسه ،ص.21 شوقي ضيف ،يف ال َّنقد األديب ،دار املعارف،القاهرة ،ط ،06ص.150
 هدية جمعة البيطار ،الصورة الشعرية عند خليلحاوي ،ص.102
 برشى موىس صالح ،الصورة الشعرية يف النقدالعريب الحديث ،ص.80
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�سلوى بكر ورائعتها الأدبية
«العربة الذهبية ال ت�صعد �إىل ال�سماء»
آسية خاتون

باحثة يف قسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة عيل كره اإلسالمية ،عيل كره

امللخص

يهدف هذا املقال إىل دراسة مرشوع سلوى بكر الروايئ ،وذلك من خالل دراسة روايتها الشهرية «العربة
الذهبية ال تصعد إىل السامء» بحثا عن الهموم والقضايا االجتامعية العامة ،وعىل األخص القضايا
النسائية تناولتها سلوى بكر يف مرشوعها الروايئ .إن معظم أعامل سلوى بكر اإلبداعية تتميز بطرحها
قضايا إنسانية تتعلق بالصعوبات واملشاكل يواجهها أفراد املجتمع كلهم من الرجال والنساء بأشكال
متفاوتة ،وعىل الرغم من انشغالها مبعالجة قضايا نسائية يف أعاملها اإلبداعية لكنها ال تقدم أدبا للمرأة
باعتباره موجها ضد الرجل ،بل تعترب مشاكل املرأة جزءا من مشاكل املجتمع بأكمله يعاين منها كل من
الرجل واملرأة .تأيت رواية «العربة الذهبية ال تصعد إىل السامء» يف سياق األدب النسايئ باعتباره أدبا
يكون فيه النص اإلبداعي مرتبطا بطرح قضايا املرأة والدفاع عن حقوقها ،ألن الرواية تناولت عامل السجن
النسايئ من خالل تقديم شخصيات نسائية تناولتها سلوى بكر لتقديم رؤيتها ملثل هذا النوع من النساء
ووضعهن االجتامعي الذي أدى إىل نبذهن يف عامل السجن.
كلامت مفتاحية :السجن النسايئ ،الرسد ،سلوى بكر ،قضايا نسائية ،املرأة.

املقدمة:

تعد الرواية من أهم الفنون الرسدية ألنها فن رسدي
طويل قادر عىل عرض مشاكل املجتمع من خالل
معالجته عدة موضوعات يف قالب روايئ فني.
واألدب العريب الحديث حافل باألعامل الروائية
املتعددة ،لها مالمح متنوعة من خالل طرحها
موضوعات مختلفة لرسد األحداث عن طريق
استخدام تقنيات وأساليب تعبريية أدبية .وقد
لعب الكتاب العرب من جميع األقطار العربية
دورا بارزا يف إثراء األدب العريب بأعاملهم
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اإلبداعية الروائية معالجني قضايا متنوعة عن
طريق تقديم موضوعاتهم الروائية يف شكل أديب
فني .وإىل جانب هؤالء الكتاب العرب أتت
الكاتبات العربيات بأعاملهن الروائية وتنوعن
يف موضوعات كتاباتهن اإلبداعية الروائية،وكام
أن املرأة الكاتبة لها دور ملحوظ يف إثراء األدب
العريب بنتاجها اإلبداعي والفكري املتنوع منذ
القدم ،ففي العرص الحديث ظهر حضور املرأة
يف الكتابة األدبية ظهورا جليا ،ولها دور هام يف
تطوير األدب العريب املعارص عامة واألدب العريب
الروايئ خاصة.
جملة كرياال
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اهتمت الكاتبات العربيات عامة والكاتبات
املرصيات خاصة يف أعاملهن الروائية بقضايا
نسائية للبحث عن تغيري وضع املرأة يف
املجتمعات العربية عامة واملجتمع املرصي
خاصة .وسلوى بكر واحدة من الكاتبات العربيات
املرصيات الاليت تناولن قضايا املرأة يف أعاملهن
الروائية من وجهة نظرهن الشخصية للكشف عن
الصعوبات والعوائق االجتامعية تتعرض لها املرأة
يف سبيل تحقيق ذاتها ،والحصول عىل حقوقها،
والتمتع بالتقدم امللموس يف املجتمع .تعترب
الروائية املرصية سلوى بكر واحدة من أبرز الكاتبات
املرصيات املنتميات إىل جيل ما يسمى بجيل
السبعينيات من القرن العرشين ،الاليت قدمن
نوعا من األدب الروايئ والقصيص يعالج عن
تفاصيل حياة املرأة وأبعادها وتجاربها يف ظل
ظروف اجتامعية بكل دقة ووضوح .اهتمت سلوى
بكر يف أعاملها الروائية بقضايا نسائية عامة ،لكنها
ركزت اهتاممها بشكل خاص عىل قضايا املرأة
املهمشة واملقموعة يف املجتمع ،التي ال يراها
اآلخرون ،وهذا هو املوضوع تدور حوله أحداث
الرواية «العربة الذهبية ال تصعد إىل السامء».

مسرية حياة سلوى بكر

تتميز شخصية سلوى بكر األدبية بقدرتها اإلبداعية
يف أكرث من مجال أديب ،فهي كاتبة موهوبة تتنوع
كتاباتها اإلبداعية بني القصة القصرية والرواية
واملرسحية ،ولها باع طويل يف النقد األديب.
عاشت سلوى بكر أيام طفولتها وصباها يف
العاصمة املرصية ،القاهرة ،وخاضت تجارب
عديدة مام له تأثري كبري عىل شخصيتها ،وبالتايل
ظهرت انعكاساتها عىل كتاباتها اإلبداعية فيام
بعد .بدأت سلوى بكر حياتها األدبية بكتابة
القصص القصرية حيث نرشت أوىل إبداعاتها
األدبية ،مجموعتها القصصية «حكاية بسيطة»
يف عام 1979م عىل نفقتها الخاصة ،ومن ثم
75

تواصل مرشوعها اإلبداعي حتى آخر إصداراتها،
مجموعتها القصصية «مرسح زوبة» يف عام
2020م.

ولدت سلوى بكر يف عام 1949م يف عائلة من
الطبقة املتوسطة الدنيا يف حي «املطرية» ،وهي
منطقة حرضية من الطبقة الدنيا يف شامل رشق
القاهرة .دخلت يف مدرسة ابتدائية حكومية يف
حي «الزيتون» ،ثم انتقلت إىل مدرسة أخرى
لتكمل دراستها اإلعدادية ومن ثم الثانوية يف حي
«رساي القبة» .ثم واصلت دراستها الجامعية
حيث دخلت يف قسم إدارة األعامل بجامعة عني
شمس ،وتخرجت بشهادة البكالوريوس يف عام
1972م ،ومن ثم حصلت عىل درجة الليسانس
يف النقد املرسحي من املهعد العايل للفنون
()1
الدرامية يف عام 1976م.
وبعد أن أكملت دراستها عملت بصفتها مفتشة
متوين بوزارة التموين يف القاهرة ملدة ست
سنوات .وعملت عقب ذلك ملدة خمس
سنوات يف لبنان وقربص بصفتها ناقدة لألفالم
واملرسحيات ،وعملت أيضا كناقدة أدبية
للصحافة .وبعد ذلك كرست نفسها متاما
للكتابة .ترجمت أعاملها الروائية والقصصية إىل
عدة لغات ،األملانية ،واإلنجليزية ،والهولندية وغري
ذلك .وقد تحول جزء من روايتها «العربة الذهبية
ال تصعد إىل السامء» إىل فيلم سيناميئ باسم
«كارت أحمر» ( ، )Red Cardوتحولت قصتها
القصرية “نونة الشعنونة” ( )Dotty Noonaإىل
()2
مسلسل تلفزيوين.

رواية «العربة الذهبية ال تصعد إىل السامء»:

رواية «العربة الذهبية ال تصعد إىل السامء» هي
أوىل إبداعات سلوى بكر الروائية حيث صدرت
يف طبعتها األوىل يف عام 1991م عن دار سينا
للنرش،القاهرة ،وقد تجاوز صيتها املستوى
العريب إىل املستوى العاملي .وترجمت إىل 17

سلوى بكر ورائعتها األدبية «العربة الذهبية ال تصعد إىل السامء»

لغة.

استلهمت سلوى بكر موضوعا لروايتها هذه
من تجاربها الشخصية ،وهي تجربة االعتقال
يف عام 1989م حيث قضت فرتة قصرية يف
السجن النسايئ ،واختلطت بالعديد من النساء
السجينات ،وشاهدت أوضاع املرأة من مختلف
الرشائح االجتامعية وخاصة من الطبقة املتوسطة
والدنيا ،وتعرفت عىل الخلفية االجتامعية التي
أدت إىل طرحهن يف عامل السجن النسايئ.
تقول سلوى بكر موضحة عن السبب يف اعتقالها
وعام تعرضت له خالل تلك الفرتة»وفرتة السجن
بالنسبة إيل كانت قصرية جدا ومل تكن فيها
بطولة ،كل ما هنالك أن األجهزة األمنية كانت
لديها دفاتر قدمية للنشطاء ،وتبحث عن متهمني
يف قضية إرضاب عاميل ووضعتني ضمن قامئة
املتهمني .وبالنسبة إيل أتاحت يل التجربة
االلتقاء بالنساء السجينات والتعرف عىل دوافع
()3
املرأة للجرمية».

إن املوضوع الروايئ األسايس واألثري عند الروائية
سلوى بكر يف روايتها الشهرية «العربة الذهبية ال
تصعد إىل السامء» هو موضوع النساء الاليت
تعرضن للسجن بسبب ارتكابهن الجرائم .وال تنفرد
سلوى بكر بتناولها عامل السجن النسايئ يف
روايتها عن الكاتبات األخريات ألن هناك الكاتبات
املرصيات أيضا الاليت تناولن مآيس املجتمع
عىل هؤالء النساء املنبوذات يف السجن ،وأشكال
القهر والظلم ضدهن ،مثل الكاتبة فريدة النقاش
يف كتابها «السجن دمعتان ووردة» ،والكاتبة
النسوية نوال السعداوي يف كتابها «مذكرايت يف
سجن النساء» وغريهن من الكاتبات ،لكن رواية
سلوى بكر هذه تناولت عامل النساء يف الجرائم
الجنائية وليست السياسية ،وتناولت عامل
السجن باعتباره امتدادا لعامل خارج السجن ،إذ
أن أغلب أحداث الرواية تقع خارج السجن عىل
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الرغم من أن عامل الرواية هو الداخل ،وشخصيات
الرواية هي الشخصيات داخل السجن.وتطرقت
إىل رصد مناذج من نساء مهمشات ومقموعات
بوصفهن ضحايا ألوضاعهن االجتامعية وليست
بوصفهن رشيرات بطبعهن الفطري .وسلوى بكر
هي الكاتبة التي تحمست بحس نضايل وفكر
إصالحي لقضايا الفئات املهمشة من املجتمع،
يحاول أفرادها دامئا للحفاظ عىل مجرد البقاء،
يف ظل ظروف اجتامعية قاسية بالنسبة إليهم،
فهي تكتب لإلنسان دون متييز .ولعل هذا ما
جعل الناقدة املرصية صافيناز كاظم تقول عنها
«أديبة مرصية مائة يف املائة ،أديبة عربية مائة يف
()4
املائة ،أديبة إنسانية مائة يف املائة».

يبدأ الرسد الروايئ بعرض قصة مجموعة من
النساء من فئات اجتامعية مختلفة ،دخلن السجن
بسب ارتكاب الجرمية ،يتفاوتن يف مستواهن
الطبقي االجتامعي حيث معظمهن من الطبقة
الوسطى والدنيا ،ويف نوعية الجرائم ارتكبنها ،من
كونهن متسوالت ،ونشاالت ،وتاجرات مخدرات،
وسارقات ،وقاتالت وغريهن .نتعرف من بداية
الرواية عىل شخصية «عزيزة اإلسكندرانية»،
الشخصية الرئيسية يف الرواية ،تلعب دورا رئيسا
يف الرسد الروايئ ألنها مبثابة إطار يضم جميع
النساء ،تنفصل حكاية كل إمرأة منهن عن حكاية
ألخرى،وشخصية عزيزة لها حضور واضح ،لكن
بقدر متفاوت ،يف كل فصل تختص به كل حكاية
من حكايات لست عرشة إمرأة .ومن خالل ما ترويه
لنا الشخصية الرئيسية «عزيزة» عن نفسها ،وعن
رفيقاتها السجينات داخل السجن ،نتعرف عىل
الحكايات املتعلقة بباقي النساء السجينات،
وكذلك نتعرف عىل حياة هؤالء السجينات
داخل السجن ،وماضيهن الخاص بحياتهن خارج
السجن.
العنوان الرئييس والعناوين الفرعية للرواية:
جملة كرياال
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يتشكل املنت الرسدي عرب مثانية فصول لرسد
حكايات لست عرشة إمرأة ،يختص كل فصل
بحكاية شخصيتني أو قصتني ،ولكل فصل من
الفصول عنوانه الخاص يوحي بدالالت لها عالقة
مبا يجري داخل النص الروايئ .ومثانية فصول
هي عىل التوايل« ،حيث صب البحر» ،و»فصل
الخطاب يف تآخي األضداد» ،و»البقرة حتحور»،
و«يف العربة الذهبية ذلك أفضل جدا» ،و«الرحمة
فوق العدل» ،و«كانت ذات مرة ذنوبيا» ،و»حزن
العصافري» ،و «لحن الصعود الساموي».

إن العنوان الرئييس للرواية وهو «العربة الذهبية
ال تصعد إىل السامء» له تجليات واضحة داخل
النص الروايئ بحيث نرى شخصية عزيزة التي
تصاب بجنون بسيط يف السجن تتوهم أنها
ستصعد إىل السامء يف عربة ذهبية تجرها
أفراس بيضاء مجنحة وتصطحب معها يف رحلتها
الساموية رفيقاتها السجينات الاليت تختارهن
من بني نساء السجن ،لتذهب عنهن املآيس
واآلالم ،فهي «تفكر بصفاء ودقة يف كل أولئك
اللوايت سوف تأخذهن معها ،يف عربتها الذهبية
الجميلة ،ذات األفراس البيضاء املجنحة،
الصاعدة إىل السامء ،والاليت تحرص أن يكن
من أفضل وأنبل نساء السجن ،بل اللوايت هن،
يف الحقيقة ،مالئكة ،بال أجنحة ،ضللن طريقهن
إىل السامء ،فجنئ إىل هذا املوضع املوحش
الكئيب ،الذي ستصعد بهن منه ،معيدة إياهن
إىل موضعهن الساموي الالئق بهن بواسطة تلك
العربة الرائعة )5(».إن فكرة تشييد العربة الذهبية
هي الحيلة الفنية إلستعراض أشكال الظلم الواقع
عىل هؤالء النساء السجينات ،فرمبا من خاللها
ميكن لهن أن يتجاوزن عامل السجن إال أنهن
يواجهن صعوبات تعوق تقدمهن إىل الصعود
من قبل مأمور السجن وإدارته وسجاناته ،وهم
يوقفون العربة الصاعدة فرمبا يحاولون الركوب
77

فيها ،لكن هناك فرصة أخرية للمقاومة تتمثل يف
أملهن وحلمهن بالصعود إىل السامء ليك يهربن
بأرواحهن املسلوبة من الواقع القايس واملؤمل،
ولذلك يعمل عقل عزيزة عىل الرغم من دخول
جسدها يف الغيبوبة ،فرتى يف الحلم االفرتايض
صعود العربة إىل السامء «فلام دخلت يف
غيبوبتها األخرية ،وبدأت تنازع نزع املوت ،الذي
ما شهدته نجمة ساموية واحدة ،رأت مختاراتها من
نساء السجن ،يهبطن برسعة من العربة الذهبية
مرة أخرى ،ويشتبكن مع هؤالء الذين يودون
اقتحامها ،والصعود فيها ،حتى نجحن يف ردهم
خائبني ،بعد أن أسقطنهم تحت أرجل األفراس
البيضاء ،ذات األجنحة الذهبية ،التي أخذت
ترفرف بأجنحتها لتنطلق إىل السامء ،بعد أن
رفعت عزيزة يدها بصعوبة ،مكررة شارة الصعود،
ومل تتوقف دقات قلبها ،التي كانت قد أخذت
تخبو شيأ فشيأ ،لينتهي دبيب الحياة فيها ،إال
بعد أن تيقنت من إحكام إغالق نوافذها وأبوابها
عىل كل اللوايت كن قد عدن إليها من صفوة نساء
السجن ،وأن األفراس البيضاء رفعت أقدامها عن
()6
األرض ،وطارت بأجنحتها الذهبية إىل السامء».
تشري هذه الفقرة إىل صعود العربة الذهبية إىل
السامء ،لكن هذا الصعود خيايل ،فنحن نرى هنا
املفارقة ،وهي تبدو ،بني تحقق الصعود الخيايل
وبني نفي ذلك التحقق يف عنوان الرواية.
إن العناوين الفرعية التي اختارتها سلوى بكر
لفصولها ،لها أيضا ترددات وأصداء واضحة داخل
النص الروايئ ،فمثال يشري العنوان «حيث صب
البحر» إىل ما حدث خارج السجن ،ألن عزيزة
تعيش اآلن يف السجن ،فيأيت ذكر البحر من خالل
ذاكرتها ،فتوظف الروائية سلوى بكر هنا تقنية
االسرتجاع حيث تتذكر عزيزة حبيبها وعشيقها
وما كان معه من أمرها ،وهي جالسة يف زنزانتها
اإلنفرادية يف السجن النسايئ ،وتحن إىل رائحة
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البحر وأصوات هدير أمواجه التي سمعتها كثريا
يف بيتها القديم .والفصل الثاين الذي يحمل
العنوان «فصل الخطاب يف تآخي األضداد» فرمبا
يوحي إىل األضداد بني الشخصيات وبني من له
عالقة بها حيث هناك الفرق الجسدي الكبري
بني «حنة» العجوز وزوجها ،وكذلك «عظيمة»
الطويلة الندابة التي ال تتمتع بقدر من الجامل
يجذب اهتامم الرجل ،لكن انجذب إليها شاب
جميل ووسيم ،وأراد السوء بها حيث طمع يف
مالها ،وبعد نجاحه يف أخذ مالها تركها وحيدة.
وكذلك لجأت سلوى بكر إىل استخدام التناص
الرتايث ،فهي تعنون إحدى الفصول ب «البقرة
حتحور» ،هي إحدى اآللهة يف مرص الفرعونية
القدمية ،وهي متثل ربة الحب والجامل واألمومة
التي كانت تحنو عىل األطفال وتشملهم برعايتها،
متثلها الفالحة أم الخري ،إحدى شخصيات الرواية
ألنها متلك أمومة دافقة فياضة وترعى الكل من
يف السجن النسايئ.

الشخصيات يف الرواية

«عزيزة اإلسكندرانية» هي الشخصية الرئيسية يف
الرواية ،دخلت السجن قبل بلوغ األربعني من
عمرها ،وهي محكومة بالسجن املؤبد مبوجب
جناية ارتكبتها بقتلهالزوج أمها ،العشيق الوحيد
لعزيزة .عزيزة اإلسكندرانية فتاة جميلة ،وبعد وفاة
والدها تزوجت أمها الرضيرة رجال الذي أصبح
فيام بعد حبيبا وعشيقا لعزيزة التي وقعت يف
حبه منذ اغتصبها وهي يف الثالثة عرشة من
عمرها .عاش هذا الرجل ،زوج األم مع عزيزة ومع
أمها يف نفس الوقت ،ومل يبخل عىل أي منهام
بحبه .وكانت األم تتوهم أن اهتامم زوجها ورعايته
البنتها من كرم أخالقه تجاه ابنتها الوحيدة .وظلت
عزيزة مخلصة لذلك الرجل العشيق ،ومن أجله
رفضت العديد من الخطاب تقدموا للزواج منها
عىل رغم إلحاح أمها يف أمر زواج ابنتها .وكانت
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عزيزة تختلق عدة ذرائع لرفض أولئك املتقدمني
للزواج منها ،وكان الزوج العاشق كثريا ما يشرتك
يف إقناع األم برفض الرجال املتقدمني البنتها
الوحيدة .وهكذا مل يكن يف مقدور األم إقناع
ابنتها للزواج حتى توفيت هذه األم .وبعد وفاة
األم ظلت عزيزة مخلصة يف حبها لعشيقها
الوحيد واستمرت يف إعطائها له الحب الخالص
ال يشوبه أي نوع من الخيانة والغدر حتى فوجئت
بإرادة عشيقها للزواج من إمرأة أخرى وهو يقدم
تربيرا لفعله هذا بأنه ال يستطيع أن يعيش معها
يف بيت واحد دون زواج أمام الناس .وعندئذ
أدركت عزيزة حقيقة عشقه الجديد وغرامه الذي
وقع فيه ،فيسيطر عليها الجنون حتى أن قتلته
للحفاظ عىل عشقها الوحيد املحرم .ومبا أن
عزيزة قررت قتله بدون أن تشعر بأنها تؤذي حبيبها
لذلك فهي تراه رجال آخر تجسد فيه له الشكل
ذاته واملالمح ذاتها ،واعرتفت أمام املحكمة
بأنها قتلت رجال آخر .وهي ال تندم عىل ما فعلته
أبدا .وبعد سنوات قليلة من دخول عزيزة السجن
أخذت أعراض الجنون والهذيان يف الظهور عليها
شيئا فشيئا ،وبدأت تتحدث مع نفسها بني حني
وآخر ،وال ميكن لها داخل جدران السجن أن تتجاوز
ذلك العامل املتدين إال عرب الحلم الجميل،
ولذلك بدأت تحلم بعربة ذهبية ذات األفراس
املجنحة تصعد بها إىل السامء حاملة معها خرية
نساء السجن الاليت تم اختيارهن من وجهة نظرها
للتخلص من متاعب الحياة يف عامل السجن
النسايئ.
تختار عزيزة ضمن راكبات العربة الذهبية «أم
رجب» املرأة العجوز ،النشالة التي كانت ترسق
تحت ضغط الحاجة األساسية لها .اشتغلت
بالعديد من املهن البسيطة لكسب عيشها لكنها
مل تكن كافية لسد حاجتها حتى أصبحت نشالة
محرتفة .و»حنة» العجوز ،املرأة القاتلة ،قتلت
جملة كرياال
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زوجها الذي ظل يقهرها جنسيا طوال سنوات
حياتها ،وعند ما مل تستطع تلبية حاجته الجسدية
قررت التخلص منه وقتلته .و»عظيمة» الندابة
التي عرفت الحب بعد أن طال حرمانها منه ،لكن
عند ما رفض عشيقها الزواج منها رغم اعتامده
عىل مالها ،دبرت له عملية الخيص لتنتقم منه.
و «الفالحة أم الخري» األم التي ضحت بحريتها
إلنقاذ ولدها الذي كان يعمل بتجارة املخدرات،
وألقت عىل نفسها تهمة حيازة املخدرات ليك
ينجو ابنها من العقوبة .و «عايدة» الصعيدية
التي ألزمتها أرستها باالعرتاف الكاذب بقتل زوجها
الذي قتله أخوها دفاعا عنها .و «جامالت»
البنت تنتمي إىل أرسة النشالني إال أنها دخلت
دنيا السجن النسايئ بسبب آخر غري الرسقة ،وهو
أنها قذفت شابا الذي كان يحاول االقرتاب من
أختها الصغرية ،مبكواة حارة ،فسقطت عىل رأسه
فأصيب الشاب بارتجاج يف املخ .و «محروسة»
السجانة التي تركها زوجها ،فاضطرت إىل أن تعول
نفسها وأوالدها .و «صفية» التي كانت لها عالقة
مع أكرب تاجرة مخدرات ،وتم القبض عىل صفية
لكونها مشغولة بتجارة املخدرات .و «بهيجة عبد
الحق» الطبيبة التي أخطأت يف تخدير طفل
صغري إلجراء جراحة له ،وتسبب هذا الخطأ يف
وفاة الطفل .و «زينب منصور» التي قتلت عم
أوالدها بعد أن أعلن القايض قراره بانتقال وصاية
األوالد وثروتهم إىل العم وانتزاعها من األم .و
«شفيقة» املتوولة التي دخلت يف عامل السجن
النسايئ متهمة بالشحاذة والتسول .و «الحاجة أم
عبد العزيز» حكم عليها بالسجن بسبب تقاضيها
خلوات من سكان الشقق ذوي الدخل املحدود
الذين أجرتها لهم ،فسارعوا باإلبالغ عن ما حصلته
منهم أم عبد العزيز من خلوات يجرمها القانون.
وهكذا اختارت عزيزة ضمن راكبات العربة الذهبية
الصاعدة إىل السامء خرية نساء السجن الاليت
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كن يعشن يف تعس وشقاء وبؤس طوال حياتهن
داخل السجن وخارجه ،فتحاول عزيزة رفع اآلالم
واملآيس عنهن ،ولذلك فهي تدقق يف اختيارهن
ألن هذه العربة ال بد أن تحتوي عىل األخيار فقط
يك ال يواجهن املزيد من الصعوبات واملشاكل
بعاملهن الساموي ،لكن املوت قىض عىل حلمها
الجميل فرتحل وحيدة تاركة رفيقاتها السجينات
وحلمها الجميل.

القضايا االجتامعية والقضايا النسائية يف
الرواية

تطرقت الرواية إىل رصد ما أصاب املجتمع
املرصي من تحوالت وتغريات خالل فرتة من تاريخ
مرص الحديث متتد من أوائل الخمسينيات حتى
نهاية السبعينيات من القرن العرشين .فهي تقدم
صورة املجتمع املرصي بكل ما فيه من إيجابيات
وسلبيات يف ظل تغري املناخ االجتامعي
والسيايس ،كام نتعرف من خالل الرواية عىل
الكثري من القضايا االجتامعية والسياسية
وانعكاساتها عىل األشخاص العاديني ،مثل قضية
جالء األجانب ،ومجانية التعليم بفضل الرئيس
جامل عبد النارص يف صالح أفراد الطبقات
املتوسطة والدنيا ،وهزمية يونيو ،ومن ثم سياسة
االنفتاح االقتصادي ،والتي تسببت يف زيادة ثروة
األغنياء ،وقد أدت أيضا إىل التضخم واالستهالك
وزيادة الصعوبات للفقراء ،وإضافة إىل ذلك
ترصد العديد من القضايا يعاين منها أفراد
املجتمع املرصي ،تتمثل يف البطالة والبؤس
والفقر والفساد،وعالوة عىل ذلك يعاين األفراد
من سوء الحالة االقتصادية مام أسفر عن لجوئهم
إىل ارتكاب الجرائم من نشل ورسقة.
وناقشت الروائية سلوى بكر قضية مهمة تتعلق
بوضع املرأة يف املجتمع للكشف عن تحوالت
الواقع االجتامعي والسيايس وانعكاساتها عىل
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النساء وخاصة نساء الطبقة املتوسطة والدنيا من
خالل تقديم عدة مناذج نسائية وعالقتها بالوضع
الطبقي يف املجتمع ،ولذلك اختارت سجنا
من السجون كمكان للجمع بني مناذج متباينة.
فالروائية سلوى بكر تحاول للكشف عن مشاكل
مجتمعية مام لها عالقة بالقيم السائدة واملفاهيم
داخل املجتمع ،والتي تكون دافعا الرتكاب الجرمية
تحت ضغوط وظروف قاسية .تناولت الرواية قضية
ضد القهر االجتامعي حيث نرى معظم النساء
السجينات مسحوقات ومنبوذات ،ودفعت كل
منهن إىل ارتكاب الجرمية نتيجة للضغوط حيث
اتجهن معظمهن إىل النشل والرسقة ملجرد البقاء
عىل هامش املجتمع يف ظل ظروفهن االقتصادية
الصعبة ،وضد املواصفات االجتامعية حيث نرى
بعضهن ال يستطعن البوح مبا تعاين منه يف ظل
ظروف اجتامعية تقليدية حيث مل تستطع «حنة»
العجوز التحدث بكلمة واحدة أمام الناس عن
عالقة جنسية بني املرأة والرجل ،وكذلك هي
املواضعات االجتامعية التي أرغمت «عايدة»
عىل االعرتاف الكاذب بقتل زوجها.

تناولت سلوى بكر الجانب املهمش من الواقع
املرصي فهي تستعرض الخلفية االجتامعية
لهؤالء النساء الاليت حكم عليهن املجتمع
باإلقصاء والتهميش داخل سجن من السجون،
فتعترب وضعهن االجتامعي وظروفهن القاسية
دافعا الرتكاب الجرمية .وعىل الرغم من أن سلوى
بكر عالجت قضايا نسائية للدفاع عن حقوق
املرأة وتناولت الشخصيات النسائية املهمشات
واملقموعات لكن ليس بسبب القهر الرجايل
بل بسبب هيمنة املواصفات االجتامعية والقيم
واملفاهيم االجتامعية السائدة يعيشها أفراد
املجتمع ،إال أنها ال تعتقد أن الرجل مسؤول عن
تعاسة املرأة ،ويف حني ترى أن كال من الرجال
والنساء ضحايا لهذه التقاليد السائدة ،لكن
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النساء هن أكرث ضعفا ،وتعترب مشاكل املرأة من
مشاكل املجتمع ككل وفقا لوجود كل من الرجل
واملرأة يف السلم االجتامعي.

وقد عرضت سلوى بكر من خالل الرواية الكثري من
آرائها خاصة االجتامعية والسياسية حول سياسة
الحكومة االقتصادية ،وانتشار الفساد يف نظام
التعليم ،وفشل نظام التعليم العام وغريها الكثري
يف أكرث من موضع ،وهي تتدخل مبارشة إلثبات
آرائها وتعلق عىل ما يدور ،ونسوق أمثلة عىل
ذلك ،تعليقها عىل أن «شهادة دبلوم التجارة،
وهي الشهادة التي تعترب الحل الحكومي املاكر
ملواجهة األعداد املتزايدة من األجيال الراغبة يف
التأهيل تأهيال ميكنها من الحصول عىل عمل
مناسب )7(».وكذلك تعليقها عىل تاريخ القهر يف
مرص «هو أن يكون الحكام يف جانب ،واملحكومون
يف جانب آخر ،متثال لدرس تاريخي ،مدفوع
الثمن ،دماء وأرواحا ،مرات ومرات ،ابتداء بعرص
()8
بناة األهرام ،وما تاله من عصور الفوىض»...

خامتة املقال:

اتضح لنا من خالل دراسة رواية «العربة الذهبية ال
تصعد إىل السامء» أن سلوى بكر انشغلت بقضايا
اإلنسان عامة وقضايا املرأة خاصة ،وقدمت
عملها الروايئ الذي عالج قضايا النساء وخاصة
النساء املهمشات واملقموعات الاليت يعشن
يف قاع املجتمع بسبب ظروفهن االجتامعية
الصعبة .ودعت سلوى بكر من خالل الرواية إىل
رفض الخضوع أمام املشاكل راغبة يف أن يعلو
صوت النساء ضد الظلم والقهر والقمع واإلقصاء
واالستبعاد والتهميش ،وإىل تغيري الوضع الطبقي
واالجتامعي ،والتقاليد االجتامعية التي تبدو
النساء ضحايا لها .وقدمت روايتها املتميزة يف
أسلوب أديب رائع ،ممتع وجذاب.
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ملخص البحث

حل ملشكلة ما
تضافرت جهودالعلامء يف إيجاد ّ
قد يتع ّرض لها الباحث يف الكشف عن األلفاظ
العربية بوضع املعاجم العربية باإلضافة أن كثريا
مل يكن عىل قدر كاف من معرفة أنواع األساليب
املوجودة يف البحث عن األلفاظ يف املعاجم
العربية؛ غري أن هذه املعاجم يختلف بعضها
عن اآلخر يف طريقة الكشف عن األلفاظ وترتيب
موادها؛ ونتج عن هذا االختالف أن يتن ّوع املعاجم
إىل األنظمة املتباينة وأطلق عىل كل منها مدرسة،
وهي ،إما مدرسة التقليبات الصوتية أومدرسة
القافية ،أو مدرسة األبجدية العادية؛ وأما األوىل
فإن نظام الكشف فيها يتمثّل يف معرفة مخارج
الحروف العربية لكونها معتمدة عىل النظام
الصويت ،يف حني تتمثّل الثانية يف نظام التقفية؛
ّ
وذلك بجعل الحرف األخري من الكلمة بابًا والحرف
األول منها فصلاً  ،وتتض ّمن الثالثة الطريقة األبجدية
العادية التي تنبني عىل ترتيب الحروف الهجائية؛
ومع هذه الجهود التي بذلها هؤالء العلامء وقد
جهت إيل هذه املعاجم بعض نقدات ومآخذ؛
و ّ
ألن الحسناء ال تعدم ذ ّماً.
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مشكلة البحث

تتشكّل مشكلة هذا البحث يف أمور آتية أدناه:
 -1تعرض الدارسني والباحثني مشكلة البحث
عن األلفاظ يف املعاجم لتنوع مدارسها
واختالف طريقة البحث فيها.
 -2االشتباه الحاصل لدى بعض الدارسني يف
أن األلفاظ العربية تتمحور عىل املستوين
يف الوقوف عىل حقيقتها وهام ،املستوى
املعجمي أو املعنوي و املستوى الداليل؛
 -3االحتامل الراهن املعارص يف أن املعاجم
العربية عىل مستوى واحد يف ثراء املواد
ومساعدة الباحث للوقوف عىل منشوداته
اللفظية.

أسئلة البحث

تحاول هذه الورقة اإلجابة عىل هذه األسئلة
املفرتضة:
 -1ماهي املدارس املعجمية وما املعاجم التي
تنتمي إىل هذه املدارس عىل حدة؟
 -2وهل طريقة البحث عن املواد العربية عىل
منط واحد يف كل املعاجم العربية؟
جملة كرياال
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 -3ما هي الخصائص التي يتميّز بها معجم عن
غريه من املعاجم العربية؟

أهداف البحث

تتلخّص األهداف التي تتغ ّياها هذه املقالة إىل
نقاط تالية:
 -1حلول مشكلة تحديد املعنى املعجمي
واملعنى الداليل لأللفاظ العربية التي تعاين
بعض الدارسني.
 -2تزويد بعض املعلومات التي تكشف عن
تباين طريقة البحث عن األلفاظ العربية يف
املعاجم املختلفة.

 -3كشف اللثام عام يتمتّع به بعض املعاجم من
الخصائص وما بينها من التفاوت يف جمع
املواد العربية.

أهمية البحث

إن أهمية هذا البحث تتمخض يف أن مهمة
املعاجم العربية مل تكن مقصورة عىل بيان معاين
تقل أهميتها
األلفاظ بل إنها تؤ ّدي مهمة أخرى ال ّ
عام تقدم وهو بيان أوجه استعامل هذه األلفاظ
لتنوع دالالتها وللوصول إىل الغاية املنشودة يف
اختيار األلفاظ ،ألن األلفاظ مع اجتامعها يف
الحقول اللغوية فإنها ال تتّجه ات ّجاها واحدا يف
الداللة.

منهج البحث

تتوخّى هذه املقالة يف دراستها ومحاولة الوصول
إىل بعض الحقائق العلمية املنهج االستقرايئ؛
وذلك للوصول عىل مختلف خصائص املعاجم
مع تنوع مدارسها وتباين طريقة البحث فيها ،مع
الوقوف عىل حقيقية تفاوتية يف جمع املواد
العربية بني هذه املعاجم ،والتعرف عىل مجال
كل من أصحاب العاجم العربية
علمي ينحو إليه ٌ
ّ
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املبحث الأول
املعجم يف املفهوم اللغويّ
واال�صطالحي
ّ

املعجم يف معناه اللغوي :فهو عىل وزن ُم ْف َعل
ال يخلو من أن يكون اسم مكان أو مفعول من مادة
ثالثية (ع ج م) وهي تدور حول الصمت والسكوت
فالرجل الذي ال يفصح هو أعجم ،واملرأة عجامء،
ويوصف الصبي بها مادام ال يتكلم وال يفصح ،كام
يوصف بها صالة النهار «صالة عجامء» مبعنى
التي ال يجهر فيها بالقراءة ,ويقال لغري العرب
العجم؛ وذلك لكون لسانهم غري العربية .وقد
تعني العجمة اإلبهام وعدم وضوح يشء وإذا
أزيل هذا اإلبهام فيوصف بامل ُعجم بضم امليم
األوىل؛ فمعنى هذا أن الهمزة يف «أَ ْعج َم» تفيد
إزالة اإلبهام والغموض ،فأعجمت األمر :أي بيّنته
وأزلت ما به من اإلبهام(.)١

ويف معناه االصطالحي فهو كتاب يض ّم ألفاظ
اللغة مرتّب ًة عىل منط معينّ  ،مرشوحة رشحا يزيل
إبهامها ،ومضافا إليها ما يناسبها من املعلومات
التي تفيد الباحث وتعني الدارس عىل الوصول
()2
إىل مراده
وميكن مبا تق ّدم التوفيق بني املعنيني :املعنى
األصيل للامدة وكثري من ألفاظها املشتقّة منها
وهو اإلبهام والغموض وبني معنى كلمة املعجم
املأخوذة من نفس املادة والتي تدل عىل الرشح
والتوضيح؛ ويتمخض معنى ذلك يف املعاين
املستفادة التي تنبع من صيغ الزوائد يف أن
بعض أنواع الزيادة قد تقلّب املعنى إىل ض ّده
كتضعيف عني الكلمة أو زيادة الهمزة يف أول
الكلمة لتدل عىل معنى اإلزالة
«أقذيت العني» مبعنى أزلت القذى
كام يقال
ُ
عن العني ،و«أشكيت فالنا» مبعنى أزلت عنه
الشكوى ،و»أعجمت الكتاب» أي أزلت عجمته
بنقطته أو شكله(.)3

وعىل هذا األساس أطلق املعجم عىل كل ما
تضم رشح األلفاظ العريبة وبيان استعاملها
واشتقاقها...؛ ولكن سبق املؤرخون من علامء
الحديث بتأليف كتبهم وس ّموها معاجم مثل كتاب
أحمد بن املثنى يف معرفة أسامء الصحابة وسامه
«معجم الصحابة» وكتاب عبد الله بن محمد بن
عبد العزيز البغوي الذي سامه «املعجم الكبري»
و»املعجم الصغري «()4؛ ومع هذا السبق اشتهر
ما يض ّم رشح األلفاظ اللغوية باملعاجم وقد
تق ّيد هذا اإلطالق أحيانا باللغة فيقال املعاجم
اللغوية(.)5

املبحث الثاين
�أنواع املعاجم اللغوية

تتن ّوع املعاجم اللغوية إىل ما يأيت؛

 -١املعاجم اللغوية وهي التي ترشح معاين
األلفاظ وتبينّ أصلها وما اشتقت منه معتمدا
يف ذلك صاحبها عىل نظام معينّ يف ترتيب
املواد اللغوية حيث ميكن له جمع اللغة بطريقة
حارصة سواء سار عىل نظام التقليبات أم القافية
أم األبجدية كام م ّر الحديث عنه ،وقد يطلق عىل
هذا النوع من املعاجم «املعاجم املجنسة»
أو «معاجم األلفاظ»( )6ومن أمثلتها «القاموس
املحيط للفريوزآبادي» و «املنجد ملعلوف
لويس» وقد م ّر هذا النوع-عند تأليفه -مبرحلتني:
األوىل :مرحلة جمع الكلامت بحيث يرحل العامل
إىل البادية مثال فيسمع كلمة يف األنواء ،وثانية
يف املطر ،وثالثة يف الغابات والشجر وهكذا.

الثانية :هي مرحلة جمع الكلامت بطريقة حارصة
لكل ألفاظ اللغة وهذا هو الذي يقصد اآلن من
املعاجم اللغوية(.)7
 -٢معاجم املعاين أو املوضوعات فهي ما يهدف
إىل جمع األلفاظ املوضوعة ملختلف املعاين،
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وهذه يرجع إليها من يعرف املعنى ويرغب يف
معرفة اللفظ املوضوع له ،ويُطلق عىل هذا
النوع»املعاجم املب ّوبة» او «معاجم املعاين» أو
«معاجم املوضوعات»( ،)8وترت ّب األلفاظ اللغوية
يف هذا النوع من املعاجم حسب معانيها
أو موضوعاتها ،ففي مادة (نبات) مثال تضع
كل مس ّميات النبات وما يتعلق به ،ويف ما ّدة
(لون) نجد كل ما تضمه اللغة من أسامء األلوان
بدرجاتها املختلفة ،وهذه املعاجم تساعد يف
معرفة الفروق الدقيقة بني املرتادفات اللفظية،
ويف الوقت ذاته تعني عىل اختيار اللفظة الدقيقة
للتعبري عن املعنى املراد بوضوح تام ومن هذا
القبيل «املخصص البن سيده األندليس»
و»الفروق اللغوية أليب هالل العسكري» و»فقه
اللغة للثعالبي».

 -٣معاجم املصطلحات أو املعاجم املتخصصة
وهي التي تجمع ألفاظ علم معينّ ومصطلحاته
أو فن ما ،ثم ترشح كل لفظ أو مصطلح حسب
استعامل أصله واملتخصصني به .فهناك مثال
معاجم للطب ،ومعاجم للهندسة ،ومعاجم
للزراعة ،ومعاجم لعلم النفس كام
توجد معاجم خاصة بفنون اللغة والنحو والرصف
واألدب ،والبالغة والنقد ،نرجع إليها حتى يتحد ّد
لنا مفهوم املصطلح ومن أمثال هذا النوع « معجم
املصطلحات العربية يف اللغة واألدب ملجدي
وهبه وكامل املنهدس.
 -٤املعاجم االشتقاقية؛ وهي التي تبحث يف
ّ
فتدل عىل كلمة إن كانت عربية
أصول اللغة،
األصل أم فارسية ،أم يونانية أو غريها من اللغات،
ففي العربية مثال ألفاظ كثرية ترجع إىل اللغة
السامية األوىل مثل :أخ ،أم( ،)9كام كانت هناك
كلامت دخلت عىل العربية-قدميا-من الرتكية
واليونانية والفراسية ،وأخرى دخلت حديثا من
اإليطالية والفرنسية واالنجليزية ،وهدف هذا النوع
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من املعاجم أن يحدد ويوضّ ح أصل كل كلمة من
كلامت املعجم.

 -٥معاجم الرتجمة أو معاجم ثنائية اللغة؛ تجمع
هذه املعاجم ألفاظ لغة أجنبية لترشحها واحدا
تلو آخر ،وتوضّ ح أمام كل لفظ أجنبي ما يعادله
يف املعنى من ألفاظ اللغة القومية وتعابريها،
ويلحق بهذا النوع ،املعاجم املتعددة اللغات
التي تعطي املعنى الواحد بألفاظ عدة لغات يف
آن واحد ،كام أنه ظهرت يف عرصنا الحديث أنواع
واملعني بذلك
عكسية لهذا النوع من املعاجم،
ّ
املعاجم التي ترتّب ألفاظ اللغة القومية عىل
منط معني ،ثم تأيت مبا يرادفها بلغة أجنبية أو
أكرث ،ونجد من أمثلة هذا معاجم عربية-إنجليزية،
وإنجليزية-عربية ،وفرنسية_عربية ،وعربية-
فرنسية...ويتمخّض الغاية يف مثل هذه املعاجم
العكسية تسهيل التكلم والكتابة باللغات األجنبية

املبحث الثالث
�أنظمة ترتيب الألفاظ يف املعاجم العربية

مل يتّجه علامء املعاجم اللغوية اتّجا ًها واح ًدا
يف ترتيب ألفاظها بل يوجد منها ما بنى ترتيب
يت؛ حيث جعل مخارج
ألفاظها عىل نظام صو ّ
الحروف معياره األصيل يف ترتيب األلفاظ ،فقدم
حروف الحلق الذي يعترب أبعد مخارج الحروف ثم
أتبعه بالحروف اللسانية ثم بالشفوية ،وأطلقت
عىل هذا النظام مدرسة التقليبات ،ومن معاجم
هذا االتجاه معجم «العني» للخليل بن أحمد
الفراهيدي.

كام نجد من املعاجم ما جعل أصحابها الحرف
األخري يف الكلمة بابا وجعل الحرف األول منها
ويخص هذا االتجاه مبدرسة القافية التي
فصال،
ّ
توحي من خالل اسمها أنها تعتمد عىل الحرف
األخري يف ترتيب ألفاظها؛ وميثّل هذا االتجاه
القاموس املحيط للفريوزآبادي وبهذا يحتوي مثل
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هذا املعجم عىل مثانية وعرشين بابا حسب عدد
حروف الهجاء وكل باب يحوي مثانية وعرشين
فصال.

بينام اتبع اآلخر نظام األبجدية العادية يف ترتيب
ألفاظها ويتمثّل يف مدرسة األبجدية العادية
التي تراعي فيها وضع األلفاظ وترتيبها يف أبواب
وفصول حسب الرتتيب املوجود يف الكلمة
فينظر إىل الحرف األول والثاين وما يكون معهام
لفظا ثالثيا بدون تقليب ،بل ترتب األبواب حسب
الحرف األول مراعي يف ذلك الحرف الثاين ثم
الثالث.وترتب الفصول حسب الحرف الثاين
مراعي يف ذلك الحرف الثالث ،ويعترب ابن فارس
أول من أخذ بهذه الطريقة يف معجمه «مقاييس
اللغة» وهي أسهل طرق رأى كثري من العلامء
وخاصة املحدثني اتباعها؛ لكونها ال تحتاج إىل
دراسة األصوات بل إنها تسري عىل منوال الرتتيب
()10
األبجدي العادي

املعاجم العربية ومدارسها

قد تعرفنا عىل املدارس املعجمية العربية فيام
تقدم به الحديث أنها ال تتجاوز ثالث مدارس وهي
مدرسة التقليبات الصوتية ،ومدرسة القافية،
ولكل منها معاجم
ّ
ومدرسة األبجدية العادية؛
منتمية إليها حيث جعلت مدرستها املعينة
قالب ترتيب ألفاظها حسب ما ييل:

مدرسة التقليبات الصوتية؛ وهي تعترب مدرسة
اللغوي الخليل
معجمية أوىل ابتكرها العامل
ّ
بن أحمد الفراهيدي بتأليف معجمه «العني»
ويتب ّدى بهذه التسمية طريقته الخاصة يف ترتيب
ألفاظها حيث إنه اعتمد فيه عىل أساس صويتّ،
وجعل حروف الحلق (أ خ ه ع ح غ )يف صدارة
ترتيب ألفاظها؛ وذلك باعتبار الحلق أبعد مخارج
الحروف كام جعل العني (ع) من هذه الحروف
مستهل ترتيب حروف معجم العني
ّ
الحلقية يف

باعتبارها أبعد حروف الحلق مخرجا ،ثم أتبع هذه
الحروف بالحروف اللسانية ثم الشفوية فمثال مادة
«عرب» نجدها قبل «عرب»؛ألنها أبعد الحروف
الثالثة ،و»رعب» قبل «ربع»؛ ألن الراء حرف
لسانية ويأيت بعدها الباء التي هي شفوية يف
مثل «بعر» و «برع»؛ وهذا ما يعرف بالتقليبات
الصوتية .وقد اتّبع الخليل عىل هذا النمط كثري
من العلامء()11يف ترتيب ألفاظ معاجمهم اللغوية
منهم أبو القايل(ت٣٥٦:ه) يف معجمه البارع ،وأبو
منصور األزهري (ت٣٧٠:ه) يف معجمه التهذيب،
وابن سيده (ت٤٥٨:ه) يف معجمه املحكم وغري
هم .كام اتبع هذا نظام التقليبات تلميذ الخليل
ابن دريد؛ غري أنه اتّجه يف هذا النظام التقليبي
صوبا آخر وهو التقليبات األبجدية غري الصوتية؛
مبعنى أنه جعل ترتيبه ترتيبا أبجديا ،ومنثّل باملادة
السابقة وتقليباتها الستة توضع تحت أول الحروف
ترتيبا كام ييل :برع-بعر-ربع-رعب-عرب-عرب؛ غري
أن ابن دريد انفرد بهذا النظام األبجدي يف معجمه
الجمهرة()12من مدرسة التقليبات.

مدرسة القافية :وهذه املدرسة يبدي تسم ّيتها
مغزى ترتيب معاجمها لأللفاظ واملفردات حيث
أنها تخالف املدرسة األوىل التي اعتمدت يف
ترتيب ألفاظها عىل أساس صويتّ بينام هي كانت
معتمدة عىل الحرف األخري يف الكلمة فتجعلها
بابا والحرف األول منها فصال ونجد يف معاجمها
مثانية وعرشين بابا حسب عدد حروف الهجاء
ولكل باب مثانية وعرشين فصال .وقد اتبع هذا
النمط الرتتيبي كثري من العلامء ،ومن أشهرهم
الجوهري (ت٣٩۸:ه) يف معجمه الصحاح ،وابن
منظور (ت٧١١:ه) يف معجمه لسان العرب,
والفريوزآبادي (ت٨١٧:ه) يف معجمه القاموس
املحيط ،والزبيدي (١٢٠٥ه) يف معجمه تاج
العروس يف رشح ألفاظ القاموس(.)13
(جـ)

مدرسة األبجدية العادية(مدرسة الرتتيب
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الهجايئ) :تع ّد هذه املدرسة ثالثة املدارس
املعجمية وتعترب أسهلها يف ترتيب ألفاظها حيث
إنها كانت تراعي وضع األلفاظ وترتيبها يف أبواب
وفصول حسب الرتتيب املوجود يف الكلمة؛
وذلك بنظرها إىل الحرف األول والثاين وما يكون
معهام لفظا ثالثيا بدون تقليب ،بل ترت ّب األبواب
حسب الحرف األول مراعي يف ذلك الحرف
الثاين ثم الثالث.

وترتّب الفصول حسب الحرف الثاين
مراعي يف ذلك الحرق الثالث ،وقد انتهج كثري
من علامء املعاجم املحدثني هذا ألسلوب يف
ترتيب ألفاظ معاجمهم؛ لكونها ال تحتاج إىل
دراسة األصوات( )14بل إنها تراعي الوضع الحايل
يف الرتتيب األبجدي العادي.

ويع ّد ابن فارس (ت٣٩٥:ه) أول من سار
عىل ضوء هذا النظام()15يف ترتيب ألفاظ معجميه
مقاييس اللغة ،ومجمل اللغة ،ثم الزمخرشي
(٥٣۸ه) يف معجمه أساس اللغة ،ثم أبو لويس
املعلوف (ت١٣٢٤:ه) يف املنجد واألعالم،
ثم املعاجم األخرى مثل املعجم الوسيط الذي
تفضّ ل بإصداره املجمع اللغوي عام ١٩٦٠م
واملعاجم األخرى التي صدرت عن غري العرب من
املسترشقني.

املبحث الرابع :مناهج بع�ض املعاجم يف التعامل
مع الألفاظ وطريقة الك�شف عنها

يف حني الحديث عن مناهج املعاجم يف
التعامل مع األلفاظ ال يسعنا لضيق هذا املقام
أن نستوعب بكل املعاجم عىل حدة بل نكتفي
ولعل ما
َّ
بالحديث عن تعامل بعضها مع األلفاظ
نذكره قد يق ّدم لنا ضو ًءا أو نرباسا سار عليه علامء
املعاجم يف طريقة البحث عن األلفاظ؛ وبناء
عىل هذا ،ونفتح مبنهج الخليل كام يأيت:
جملة كرياال

يناير 2022
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منهج الخليل يف التعامل مع األلفاظ وطريقة
الكشف عنها يف معجم العني

كان الخليل يتمتّع مبوهبة عظيمة ورهافة
ذوقية حا ّدة يف الرياضة واملوسيقى ،وح َدتْ ُه هذه
املوهبة الكبرية عند وضعه للكتاب الذي يضم
ألفاظ اللغة ويشملها أن أحىص عددا من األلفاظ
التي ميكن أن تخرج من أعضاء النطق ليبينّ بعد
ذلك املستعمل من هذه األلفاظ ويكون ما
عداها مهمال()16؛ والحاصل يف ذلك أن الخليل
نظر من الناحية الرياضية إىل أن حروف الهجاء
مثانية وعرشون حرفا ،وأن مواد اللغة محصورة
يف أبنية أربعة هي الثنائية والثالثية والرباعية
والخامسية ،وقد يزاد عىل ذلك بعض الحروف
وليست من أصل الكلمة بل هي حروف زائدة عىل
أصل الكلمة املجرد.
فالكلمة الثنائية عند تصور تقليبها من
ناحية وضع الحروف مقدمة أو مؤخّرة فال تخرج
من صورتني فمثال كلمة «بك» إنها متكونة من
حرفني :الباء والكاف ،وتقلب يف صورتها األخرى
عىل»كب» بتقديم الحرف الثاين وتأخري الحرف
األول.

وأما الثاليث فتقليباته املتصورة ستة؛
وذلك برضب الوجهني السابقني يف ثالثة،
فالثاليث من «بكر» فتأيت صوره األخرى (برك-كرب-
كرب-ركب-ربك) نجد يف هذه التقليبات الستة
فاألصل الثاليث فيها مل يخرج عن الحروف الثالثة
(الباء ،والكاف ،والراء) غري أنها متقلبة املكان.
والرباعي تأيت تقليباته يف أربعة وعرشين
صورة؛ وذلك إذا رضبنا األوجه الستة يف أربعة.
ونجد للخاميس مائة وعرشين تقليبا برضب
األوجه السبعة يف خمسة.

وقد تقدم أن الخليل اعتمد عىل
أساس صويت ورتّب مواد املعجم حسب مخارج
الحروف ،حيث بدأ بالحلق ثم اللسان ،ثم
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الشفتني ثم الجوف .ووضع ترتيب حروف الحلق
هكذا :الهمزة ،الهاء ،الحاء ،العني ،الغني ،الخاء؛
ولكن الخليل عدل عن البدأ بالهمزة بعذر أنه
يعرتيها التسهيل والتخفيف ما يجعلها حرف علة
فتقلب واوا إذا وجد ما قبلها مضموما وألفا إذا ما
قبلها مفتوحا
أو ياء إذا ما قبلها مكسوراكام امتنع عن البدأ
بالهاء لكونها حرفا مهموسا (غري واضح يف النطق
لعدم اهتزاز األوتار الصوتية أثناء النطق به) ،وكره
البدء بالحاء ألنها ال ميكن أن تلحق بالعني لوال ما
بها من بحة فبدأ بالعني وسمى بها الكتاب( )17كان
ترتيب الحروف عند الخليل عىل هذا النحو  :ع ح
ه خ غ /ق ك /ج ش ض /ص س ز/ط دت/ظ د
ث/ر ل ن /ف ب م/و أ ي؛ ويجد القارئ مدى
اعتامد الخليل عىل علم األصوات واتباع اقتضاء
مخارج الحروف يف هذا الرتتيب( .)18ويتلخص
منهج الخليل يف ترتيب مواد معجم العني يف
نقاط تالية-:
 -١بنى معجمه عىل أساس صويت برتتيب املواد
عىل أساس مخارج الحروف مع البداية بأبعدها
مخرجا وهي الحلقية ثم اللسانية ثم الشفوية ثم
الجوفية.
 -٢بنى معجمه عىل أساس ريايض حيث جمع
الكلامت املكونة من حروف واحدة يف موضع
واحد واتبع فذلك طريقة التقليبات الصوتية.
 -٣مالحظته يف عدد الحروف ومقدار حروف
الكلمة ،فبدأ بالثنايئ وبينّ أنه هو ما كا عىل حرفني
ويغلب يف األوات مثل :هل ,بل ،عن ،يف ،مل...
أو هو ما كرر فيه حرفان مثل  :زلزل ،رصرص .وبدأ
يف الثاليث مبا كان صحيحا؛ وهو ما كان حروفه
خالية من حروف العلة الثالثة مثل :سمع ،برك،
كتب ،ثم باملعتل الذي كان أحد حروفه حرف علة
إما كان أوله أو وسطه أو آخره ،وبدأ يف املعتل
باملثال ،ثم األجوف ،ثم الناقص ،ثم اللفيف وهو

ما اعتل فيه حرفان ،متصلني كانا أو منفصلني،
األول اللفيف املقرون واآلخر اللفيف املفروق .ثم
جاء بالرباعي والخاميس ،وبدأ بالصحيح وأنهى
كال منهام باملعتل وجعل الهمزة ضمن حروف
العلة ألنها قد تصري عند التسهيل واوا أو ياء ألفا
كام م ّر بيانه.
 -٤اتّباعه يف جمع املواد أمرا الحظه غريه من
أصحاب املعاجم من بعده وهو الرجوع بالكلمة
إىل حروفها األصلية؛ وذلك يتمثل يف أمرين:
أولهام :تجريد الكلمة من الزوائد مثل تجريد كلمة
«استغفر» من الحروف الزائدة عليها وهي :األلف
والسني والتاء ألنها أصلها «غفر».
ثانيهام :إرجاع حروف العلة إىل أصلها فكلمة
«قال» مثال ترجع إىل أصلها وهو «قول» وكلمة
«باع» ترجع إىل أصلها وهو بيع و»سام» ترجع إىل
أصلها وهو «سمو»

 -٥كان الخليل كثريا ما استشهد بنصوص القرآن
الكريم والحديث النبوي الرشيف ومأثور كالم
العرب؛ وذلك عند رشحه لأللفاظ املتفرعة من
املادة؛ غري أنه يعوزه يف ذلك عزو ما كان بيتا
شعريا أو نرثيا إىل قائليهٍ.
 -٦كان الخليل ينبّه عند بداية كل مادة وتتقليباتها
عىل ما كان منه مهمال أو مستعمال.

ونفهم من ذلك كله أن طريقة الكشف
عن األلفاظ يف معجم العني تتمثل يف رجوع
الكلمة إىل أصلها مع تجريد ما فيها من الزوائد
ورجوع عللها إىل أصولها كام وجدناه يف (قال،
باع ،وسام) وما كان جمعا يرجع إىل مفردها.
وبعد رجوع الكلمة إىل أصلها فنبحث عنها يف
باب أبعد الحروف فيها مخرجا من الناية الصوتية،
وقد سمى الخليل كل باب فيه كتابا .والكلامت
املض ّعفة أو املك ّررة بعض حروفها ينظر إىل
أصولها بغض النظر عن التضعيف والتكرار فمثال :
JANUARY 2022 ISSN No: 2277 - 2839

MAJALLA KAIRALA

(رصرص) من (رص) و(زلزل) من (زل).

منهج الجوهري وطريقة الكشف عن
األلفاظ يف معجم الصحاح

الجوهري مبتكر نظام القافية()19الذي
ميثّل
ّ
تخالف طريقته يف ترتيب املواد الطريقة السابقة
(التقليبات) سواء صوتيتها أو أبجديتها ،وجعل
معجمه الصحاح يف مثانية وعرشين بابا ،ولكل
باب منه مثانية وعرشون فصال .ونوجز منهجه فيام
ييل:
 -١ات ّبع الجوهري منهجا جديدا مخالفا ملا قبله،
فجعل املعجم يف مثانية وعرشين بابا حسب
حروف الهجاء مرتّبة حسب الرتتيب األبجدي
العادي ،فالباب األول ملا آخره همزة ،والثاين ملا
آخره من الكلامت باء ،والثالث ملا آخره تاء وهكذا
دواليك،
 -٢قسم كل باب من األبواب السابقة إىل فصول
حسب أوائل الكلامت مرت ّبة عىل حروف الهجاء
وترتيبها األبجدي أيضا ،فباب الهمزة يبدأ بفصل
الهمة ثم يليه من الحروف إىل أن ينتهي إىل الحرف
األخري الياء .ثم أىت إيل باب الباء فيبدأ فيه بفصل
الهمزة إلىى أن ينتهي فيه بفصل الياء .ولكن تجدر
يف هذا الصدد اإلشارة إىل نقطة مهمة أنه ليس
رضوريا أن يوجد مثانية وعرشون فصال يف كل
باب ألن ذلك مرتبط بوجود املواد املستعملة أو
عدمها(.)20

وقد رتّب املواد يف كل فصل حسب ما يليه من
الحروف ،مبعنى أنه راعى الحروف املتوسطة بني
الحرف األخري الذي جعله بابا وبني الحرف األول
الذي جعله فصال ،فنظر إىل الحرف الثاين من
املواد الثالثية ،كام نظر إىل الثاين والثالث من
املواد الرباعيةن وإىل الثاين والثالث والرابع
من املواد الخامسية ،فرتتيبها جميعا عىل هذا
األساس ،ولذلك فإنه مل يفصل بني الثاليث
جملة كرياال
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وغريه مام زاد عىل ثالثة أحرف كام فعل غريه من
أصحاب املعاجم األخرى.

 -٣اقترص الجوهري عنايته عىل األلفاظ الصحيحة
وطريقة جمعه أللفاظ اللغة الصحيحة كانت
مقترصة عىل طريق الدراية والرواية ،وعني عناية
بالغة بضبط األلفاظ تحاشيا من التصحيف
والتحريف ،وقد وضع قواعد خاصة يف ضبط
األسامء واألفعال ،وكثريا ما كان يشري إىل ما هو
شاذ من القواعد النحوية والرصفية ،كام كان
يشري إىل اللغات املختلفة يف لفظ واحد ،ويهتم
بالتنبيه عىل املعرب من األلفاظ.
 -٤وقد أرجع الجوهري مثل سابقيه من أصحاب
املعاجم املواد إىل أصلها بذكر حروفها األصلية،
ويجردها من الزوائد مع إرجاع حروف علتها إىل
أصلها.

ومن خالل ما تقدم ،نستطيع أن نوجز طريقة
الكشف عن األلفاظ يف معجم الصححاح
للجوهري يف أنه ال بد من إرجاع الكلمة إىل أصلها
مثل ما نفعل يف املعاجم األخرى ،فإذا كانت
الكلمة مزيدة نجرد منها الزوائد ،أو إذا كانت
معتلة رجعنا املعتل منها إىل األصل .وبعد ثبوت
معرفة الحروف األصلية نبحث الكلمة يف باب
الحرف األخري منها وفصل الحرف األول منها مثل:
«سمع» يبحث عنها يف باب العني فصل السني.
وما زاد عىل الثاليث من الكلامت يبحث عنه
يف نفس أبواب الثاليث مبالحظة الحرف الثاين
وما يليه ،مثل كلمة «كثعب» يبحث عنها بعد
«كعب» وهكذا.

(جـ) منهج بن فارس يف ترتيب املواد
وطريقة الكشف عن األلفاظ يف معجم
مقاييس اللغة

متثّل فكرة بن فارس نقطة جديدة يف ترتيب
األلفاظ يف معجمه مقاييس اللغة ،ويعد عاملا
89
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لغويا كبريا ،ذا موهبة فذة مبتكرة  ،وعقلية علمية
معرتفة ،له يف اللغة مكانة مرموقة بني علامء
عرصه( .)21يشهد يف ذلك كتاباه املجمل يف
اللغة ومقاييس اللغة الذي نحن بصدد الحديث
عنه ،وقداعتمد يف تأليف هذا املعجم عىل
خمسة كتب عظيمة وهي كتاب العني للخليل
الفراهيدي و غريب الحديث أليب عبيد القاسم
بن سالم ،والغريب املصنف أليب عبيد القاسم
بن سالم ,وكتاب املنطيق للسكيت ثم الجمهرة
البن دريد()22؛ غري أنه سلك يف ترتيب مواد
معجمه منهجا جديدا يخالف فيه الخليل وبن
دريد يف التقليبات الصوتية واألبجدية ،ومل يكن
الجوهري
تابعا طريقة القافية التي تب ّنى فكرتها
ّ
بل إنه اهتدى إىل طريقة أخرى أجمع الباحثون
املحدثون أنها أيرس طرق وأسهلها يف ترتيب
املواد املعجمية فتقلّد-جراء ذلك -زعامة مدرسة
األبجدية العادية ،وامتاز هذا املعجم بفكرتني :
أولىهام فكرة األصول واملقاييس ،وقد ط ّبقها عىل
الثنايئ والثاليث من املواد ،واألخرى فكرة الثنائية
فهي النحت الذي اشتهر به ابن فارس ،وقد طبق
هذه الفكرة عىل ما زاد من الكلامت عىل ثالثة
أحرف( .)23بناء عىل ما تقدم نستطيع أن نجمل
منهجه يف ترتيب املواد فيام ييل:
 -١رتّب معجم مقاييس اللغة عىل ترتيب حروف
الهجاء من حرف األلف إىل الياء.
 -٢اعتمد يف ترتيبه عىل منهج بن دريد غري أن
منهجه يختلف عنه؛ وذلك يف أنه طرح مبدأ
التقاليب واتخذ مبدأ األصول يف مواده اللغوية.
 -٣جعل معجمه يف فصول توافق عدد حروف
الهجاء وسمى كل فصل كتابا؛ فنجد منه كتاب
الهمزة ثم كتاب الباء ثم كتاب الثاء.
قسم كتابه كل حرف ثالثة أبواب حسب عدد
ّ -٤
األبنية :أولها باب الثنايئ املضعف ،والثاين
باب الثاليث والثالث باب ما زاد عىل الثاليث

•الكشف عن تلك الجهود التي ق ّدمها علامء
املعاجم لخدمة اللغة العربية بوضع املعاجم
مختلفة املشارب ومتنوعة االتجاه يف كشف
ولكل
ّ
معاين األلفاظ العربية وترتيب موادها؛
من هذه االتجاهات مدرسة ينتمي إليها من
بني املدارس الثالث التي هي ،التقليبات،
والقافية ،واألبجدية العادية ،وتندرج تحت
هذه املدارس املعاجم اللغوية كلّها.

من املجرد ،وقد اعترب هذا التقسيم بسيطا
()24
ومحكام
 -٥جعل ابن فارس يف ترتيب مواد معجمه الحرف
الثاين يف كل كلمة مل يكن يبدأ من أول الحروف
الهجائية بل من الحرف التايل ألول الكلمة ،فمثال:
يف باب الجيم يبدأ بكلمة «جح» وبعدها «جخ»
ثم «جد» حتى يصل لكلمة «حو» ثم يعود فيذكر
كلمة «جأ» ثم «جب» ثم «جث».
ونجمل طريقة الكشف عن األلفاظ فيه يف
استصحاب حال وضع ترتيب الحروف الهجائية،
وبدأ بكتاب الهمزة وأنهى بكتاب الياء ،وقسم
كل كتاب إىل ثالثة أقسام وهي باب الثنايئ
املضاعف واملطابق ،وباب ثاليث األصول من
()25
املواد ،وباب ما جاء عىل أكرث من ثالثة أحرف
ورتّب كال من باب الثنايئ وباب الثاليث ترتيبا
خاصا ،حيث ال يبدأ بعد الحرف األول إال بالذي
يليه ،متأثرا بلخليل بن أحمد يف أبواب الثنايئ
املضاعف غري أنه أضاف إليها الرباعي املضاعف
«املطابق ،وغالبا ما يؤخره إىل ختام املادة(.)26

•طريقة الكشف التي يتوخّاها الباحث
للوصول الرسيع إىل حاجته يف بيان أصول
الكلامت ومعرفة معانيها ودالالتها واشتقاقها
وكيفية استعاملها ومعرفة مستعمالتها
ومهمالتها .ويساعد هذه املعرفة تكثيف
العلامء جهودهم يف األخذ بأيدي طالبهم
الستيعاب ما لهذه املعاجم من
•خصائص بعض املعاجم وأساليبها والتفاضل
عل
بينها يف تسهيل البحث وكرثة املواد ّ
يعمل ذلك يف تحقيق أهداف البحث
العلمي واختيار األلفاظ املناسبة يف األداء
املعنوي والصواب الداليل.

الخامتة

توصلنا من خالل ما تق ّدم إىل نتائج آتية:
ّ
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

الهوامش

انظر معجم مقاييس اللغة البن فارس مادة (ع ج م)
بدون التاريخ
املعاجم اللغوية للدكتور إبراهيم نجا ،بدون ذكر
املطبعة والتاريخ .صـ٥
دراسات يف املعاجم العربية للدكتور أمني محمد
فاخر بدون ذكر املطبعة والتاريخ ،صـ -٧٢املرجع
نفسه.
املرجع نفسه
املرجع نفسه
املرجع نفسه
املرجع نفسه
املرجع نفسه ،ص۸https://omar-alkhatab.
topic-com/r1.yoo7تاريخ نرش املقالة /٥
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h9
)10
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18

نوفمرب٢٠٠٩/م ،تاريخ االطّالع /٣يناير٢٠٢١/م
-com/r1.https://omar-alkhatab.yoo7
topicتاريخ نرش املقالة /٥نوفمرب٢٠٠٩/م ،تاريخ
االطّالع /٣يناير٢٠٢١/م
املرجع نفسه
املرجع نفسه
املرجع نفسه
املرجع نفسه
املرجع نفسه
املرجع نفسه
املرجع نفسه
املرجع نفسه
انظر مقدمة العني للخليل ،القسم املطبوع تحقيق
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)19
)20
)21
22
23

الدكتور عبد الله درويش.
فاخر ،أمني محمد ،دراسات يف املعاجم العربية،
بدون ذكر املطبعة والتاريخ صـ ١٦
املرجع نفسه
فاخر ،أمني محمد ،دراسات يف املعاجم العربية،
الصفحة نفسها
-٢املرجع نفسه ،صـ۸١
https//ar.m.wikipedia.org -

 24فاخر ،أمني محمد ،املرجع نفسه صـ-١٠٠صـ١٠١
 25فاخر ،أمني محمد ،املرجع نفسه.
 -٢ 26عزاز ،بثينة أسعد صالح ،نظرية ابن فارس بني
األصل والوصل والنقل معجم مقاييس اللغة منوذجا؛
عبارة عن رسالة علمية قدمتها الباحثة لنيل درجة
املاجستري يف اللغة العربية وآدابها للدراسات العليا
يف جامعة النجاح الوطنية يف نابلس ،فلسطني
٢٠١٣م .صـ٢٤

قامئة املراجع

•ابن فارس ،أبو الحسني أحمد ،مقاييس اللغة ،بدون
التاريخ وذكر املطبعة
•إبراهيم ،نجا (الدكتور) ،املعاجم اللغوية ،بدون ذكر
التاريخ واملطبعة
•درويش ،عبدالله ،تحقيق كتاب العني للخليل بدون
التاريخ واملطبعة
•الشويرف ،عبد اللطيف أحمد٢٠٠١ ،م) التدريبات
اللغوية ،ج ،٢ط ،٢من منشورات كلية الدعوة
اإلسالمية
•غزار ،بثينة أسعد صالح ( )٢٠١٣نظرية بن فارس بني
األصل والوصل والنقل معجم مقاييس اللغة منوذجا؛
عبارة عن رسالة علمية قدّمتها الباحثة لنيل درجة
املاجستري يف اللغة العربية وآدابها ،للدراسات العليا
يف جامعة النجاح الوطنية يف نابلس ،فلسطني.
•فاخر ،أمني الله محمد (الدكتور) املعاجم اللغوية،
بدون التاريخ واملطبعة
•الفريوزآبادي ،مجدالدين محمد ين يعقوب ()٢٠٠٣
القاموس املحيط ،دار الفكر للطباعة والتوزيع ،ط،١
•IbnFaris, Abu Husain Ahmad, Maqoyis
. al-Lugah , non-press and date
•Ibrahim, Najah (Dr) Al Majim al-
.Lugawiyyah, non-press and date
•Darwis, Abdullah, TahqiqKitab al
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.Aynlil Khalil , non-press and date
•Ash-Shuwayrif, Abdullateef Ahmad
(At Tadreebat al-Lugawiyyah, )2001
Juzu `l Awwal, At-Tabat At Thaniyah,
min ManshuratKuliyyat ad-Da`wat al.Islamiyyat
Gazzar,
•BathaynatAs`adSolihu
(NadhoriyyatbnFarisbayna al- )2013
aslwalwasl wan naqlMu`jamMaqoyis
al LugahNamudhajan; Ibaratun an
RisalatIlmiyyahqoddamatha
alBahithatlinnayldarata `l Majestir fi
al-Lugah al Arabiyyahwaadbia lid
dirasat al ulyah fi jamiat an Najah al
.Wataniyyah fi Nablis, Falastin
•Fakhir, Ameen Muhammad, Dirasat
fi al Ma`ajim al-Arabiyyah, non-press
.and date
Al
•Fayrouzabady,
Al
)2003(,MajduddeenibnYaqub
qamus al Muhit, Dar al-Fikr lit
.Tiba`ahwatTazee`I at Tab`at al Ulah

الهند املده�شة يف رواية
«يف فمي ل�ؤل�ؤة» ملي�سون �صقر
د.عبد املجيد أ أي

أستاذ مساعد قسم املاجستري والبحوث ىف اللغة العربية وآدابها
كلية األنصار العربية والونور -كرياال

امللخص

رواية يف فمي لؤلؤة لشاعرة اإلماراتية ميسون صقر القاسمي تسلط األضواء عىل لجج البحور مليئة
بالغموض والعجائب .والروائية ترسم ضمن سطورها جامل البحر وتغوص إىل عامل بال حدود وتخرج
الآليل واملرجان .والكاتبة ميسون صقر تنسج خيوط روايتها الرائعة بالخيال واألرسار.والكاتبة توضح حياة
صياد الآليل القاسية التي تحارب األمواج واألخطار .والقارئ يسري عىل شاطئ الرواية ويواجه التحديات
الخطرية و يحس الخوف والقلق .والكاتبة تعلمنا كيف نواجه التحديات ىف مواقف الحياة املختلفة.
وهي ترسم آالم وآمال وجوه أهايل صياد الآليل ويتصدر هذا اإلحساس بقوة .والكاتبة تصف شواطئ
الهند وجاملها ىف حني تصف مذاق التوابل الهندية.

نبذة عن حياة ميسون صقر القاسمي

ولدت باإلمارات ،وتخرجت من كلية االقتصاد
والعلوم السياسية من قسم السياسة بجامعة
القاهرة .وعملت يف املجمع الثقايف بأبوظبي
يف مركز الوثائق  ،ثم يف مؤسسة الثقافة والفنون
كرئيس لقسم الثقافة ،ثم لقسم الفنون ثم أنشأت
قسامً للنرش مبا فيه من عقود ونظم ومستشارين
وطبع خالل فرتتها الكثري من الكتب الهامة
املرتجمة واملؤلفة ،ثم اصبحت رئيس قسمي
النرش والفنون فأنشأت قسم النرش كام أنشأت
وأقامت مهرجان الطفولة األول والثاين .وعملت
بوزارة االعالم والثقافة كمدير اإلدارة الثقافية.

جربت كتابة السيناريو ألعامل لألطفال وأخرجت
ستة أعامل صلصال لهم بهذه السيناريوهات .
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وانتهت مؤخرا من تجميع وتحقيق األعامل الكاملة
لوالدها الشاعر الشيخ صقر بن سلطان القاسمي
يف أربعة أجزاء والذي عملت عليه منذ فرتة
طويلة.

لها رواية واحدة باسم ريحانة ،صدرت من دار
الهالل بالقاهرة وتتحدث عن فكرة الحرية واملرأة
وتالمس البنية التحتية لواقع الخليج يف فرتة
ما قبل النفط .ولها مساهامت مهمة يف الفن
التشكييل أقيمت لها معارض تشكيلية عدة.
ويف األفالم القصرية لها فيلام تجريبيا خيط وراء
خيط ،وقد حصل عىل جائزة لجنة التحكيم يف
أفالم اإلمارات بأبوظبي  ,وعرض يف مركز الفنون
بالقاهرة وشارك يف مهرجان اإلسامعيلية لألفالم
التسجيلة والقصرية كام شارك يف معرض الدائرة
جملة كرياال
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مبسقط  ،عامن.

كام صدر لها رواية يف فمي لؤلؤة عام 2016
عن الدار املرصية اللبنانية ،تعد الرواية مزيج من
الشعر الشعبي والحكايات القدمية والجديدة،
حكايات من كتب من الشعراء ،وأبرز من كتبوا
عن اللؤلؤ ..وهي حصاد سبع سنوات من البحث
والقراءة والتأمل.
لها عدة مشاركات فنية وشعرية بالعديد من
املهرجانات العربية والدولية .كام ترجمت لها
بعض القصائد إىل اإلنجليزية والفرنسية واألسبانية
واألملانية

عىل شاطئ يف فمي لؤلؤة

«تربز فكرة التحدي منذ الخيوط األوىل للرواية،
يف ترك «شمسة» حقل الدراسة بعد خالف بينها
وأستاذها معلم األنرثبولوجيا حول طبيعة البحث
التي تنوي به مواصلة الدراسات العليا بالجامعة،
ورفضه خطتها إلنجازه ،متهماً إياها باالنسحاب من
الكتابة األكادميية الرصينة املجردة إىل كتابة بال
()1
عظم».

ورغم حبها الدفني ألستاذها ،الذي يظل يومض
بخفة يف جنبات الرواية ،فإن شمسة تنترص
لحكايات جدتها عن الذاكرة القدمية للمكان ،التي
تذكرها بجزء حي من تاريخها الشخيص هناك يف
تلك البيئة اإلماراتية التي شهدت تفتح عينيها عىل
الحياة ،كام تنترص لحواديت الجدة نفسها عن
عامل الصيادين ورحالت الغوص يف مياه الخليج
بحثًا عن اللؤلؤ .ويتحول كثري من هذه الحواديت،
مبا تحمله من دالالت ورموز إىل طاقة حية ،إلثارة
الدهشة واألسئلة عىل مدار الرواية الحاشدة
بفصولها الستة وصفحاتها التي قاربت عىل
الستامئة صفحة ،ومكابدة كتابتها ومعايشتها عىل
مدار سبع سنوات مضنية من التقيص والنبش،
والبحث يف حفريات اللؤلؤ عرب وثائق ورسائل
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ومتون وهوامش ،وأساطري ،وحكايات متناثرة يف
فضاء التاريخ والجغرافيا ،وخطى البرش وأحالم
الغواصني ،ورصاعات العيش وسط عواصف
البحر والطبيعة ،ومواجهة مخاطر املوت باألغاين
والشعر واملواويل الشعبية ،وغريها من املقومات
الرسدية والفكرية ،الذي يزخر به نسيج الرواية
الخصب ،ومن بينها مساءلة فكرة الكتابة نفسها،
هل هي مالحقة ألزمنة انقضت ،واسترشاف ألزمنة
أخرى آخذة يف التفتح والنهوض ،أم هي سالح
الذات ملقاومة املوت واإلحساس بالذبول .تشري
شمسة إىل هذه الهواجس يف مقطع ٍّ
دال من
الرواية قائلة« :كلام كتبت مات أحد ،وكلام فكرت
مرضت ،كلام رشعت يف الكتابة بدأ أحد من
فيه
ُ
أرستنا يف الغياب ..ها أنا أعاود قتل عائلتي ،وال
أقتل الكتابة» .وإمعانًا يف مناورة الرسد واللعب
مع الكتابة ال تكتفي الكاتبة بغواية صيد اللؤلؤ
ومغامرة الغوص يف عوامله القصية ،وإمنا تضيف
لهذه املغامرة غواية الصورة ،مستفيدة من خربتها
كفنانة تشكيلية يف تصميم الغالف ،فتدفع بصورة
للممثلة الشهرية مارلني مونرو لتتصدر واجهة
الغالف ،وهي ترتدي عق ًدا من اللؤلؤ الصناعي،
بينام يتناثر عىل وجهها خريطة قدمية ملنطقة
اإلمارات مشكِّلة غاللة نصية وفنية ،ينضوي تحتها
كثري من الرموز والدالالت ،ما بني زمن أصبحت
غوايته الطبيعية فوق رف التاريخ ،وآخر يتشكل منه
بشكل هجيني ،لكنه يف صدارة املشهد.
«وعىل ذلك ،تسلط الرواية الضوء عىل تاريخ
الحياة يف مجتمع دولة اإلمارات ،وتحدي ًدا إمارة
الشارقة ،مسقط رأس الكاتبة ،ناسجة من تلك
الوقائع ،ال سيام صيد اللؤلؤ وحكايات الغواصني
وتراث البيئة بأعرافه وتقاليده وعاداته شبكة
للرسد والحيك ،تتحرك يف شكل ضفائر رسدية
متعددة ومرتاكبة اجتامعيا وسياسيا واقتصاديا
وعاطفيا .ورغم أن قويس البداية والنهاية مرتبطان

مبهنة الغوص وصيد اللؤلؤ ،ورصد تحوالتها
خصوصا بعد ظهور
ولحظات أفولها وانهيارها،
ً
اللؤلؤ الصناعي ،واكتشاف النفط ،وبداية نشأة
الدولة الحديثة ،وتغري منظومة الرصاع ،ونظرة
الغرب ملنطقة الخليج ،رغم كل هذا ال تضع
الرواية ثوابت وفقًا ملسار تاريخي محدد ،وإمنا
تحاول استنطاق املايض يف الحارض ،الخاص
يف العام ،متخذة من إيقاع املوجة محو ًرا لفضاء
رحلتها ،بني أزمنة وأمكنة متنوعة ،تنحرس وتغيب،
لكنها رسعان ما ترتد إىل الشاطئ .شاطئ الكتابة،
وفوق ترابه تستدعي الكاتبة الساردة عىل لسان
أبطال الرواية قصصا وحكايات ومواقف لبرش
ومستعمرين وثورات ،كام تتكشف لها يف طوايا
الرسد رسائل ووثائق لرحالة ومسترشقني ،بعضها
ابن ماض مل يزل نبضه حيًا ،وبعضها ابن حارض ال
يستطيع أن ينطق باسمه ،فبجوار الشارقة ،الرحم
األم للرواية ،وعرب مناخاتها املشدودة كحلم معلق
ما بني الوهم والواقع ،تتنقل الرواية ما بني الهند،
وكينيا والقاهرة ،مقر إقامة «شمسة» ومرتع صباها
وأحالمها ودراستها ،أيضً ا هناك منط الحياة يف
البادية ومواسم الصيد وخيام الصيادين ومفردات
حياتهم الضحلة الفقرية ،كام تتنقل بني الحصون،
حيث مقر الحكم ،وحياة الشحوح يف الجبال،
حيث املراعي املفتوحة وحظائر اإلبل»(.)2
رشب مبسحة تاريخية ،لكنه
هناك نسق رسدي م ّ
ال يتعامل مع التاريخ كحقيقة مكتفية بذاتها ،وإمنا
يطرحه كسؤال ممتد يف الزمان واملكان ،يف رحم
الرواية والواقع م ًعا ،وهو ما يضفي عىل الكثري
من شخصيات الرواية طابع التشكيل الحلمي
ريا من مصاف
أو امللحمي ،الذي يقرتب كث ً
األسطورة ،وعىل نحو خاص ،شخصية «مرهون»
الغواص األمهر ،بطل الرواية الرئييس ،حيث
يتداخل يف أبعادها الواقعي بالتخيييل ،الحضور
بالغياب .لكن مرهون يظل يف كل تحوالته تجسيدا
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لشفرة إنسانية غامضة ،تراوح بني زمنني ،زمن املاء
وزمن اليابسة ،زمن الغوص بحثًا عن اللؤلؤ من
أجل لقمة العيش ،وزمن الغوص يف طوايا الروح
والجسد والطفولة بحثا عن مساحة نقية لتقلبات
العاطفة والحب واالرتواء« ..جرتني قدماي إىل
الخارج عند البحر ،ألرى إن كان مرهونًا هناك ،هل
سيحدثني البحر؟ جلست قليال أنتظر شيئا ما ال
أعرفه ،وأفكر يف وليم ومسعود وعامل السفينة..
ندهت :يا مرهون يا مرهون ،مل يسمعني! ،كل ما
فعله أنه أزاح الفطم الذي يغلق أنفه به ،ثم مسح
املاء من عىل وجهه ،أفرغ سلة املحار ،تنفس
عميقا ،وغطس ثانية».

يشكل مرهون زمن الرواية الخاص الداخيل
الحميم ،فهو صائد اللؤلؤة الساحرة النادرة ،التي
بسببها قامت حروب ومطاردات ،كام أنه يف
كل تجلياته ال يتخىل عن ذاتيته وروحه املفطورة
بالصدق والتلقائية.
ومن ثم ،تنمو الرواية دراميا بقوة التاريخ والعاطفة
معا ،التاريخ يف إطاره السيايس االقتصادي
االجتامعي للمنطقة ومنحنيات التحول من عامل
التجارة إىل الزراعة والصناعة يف حياة البدو
واملدينة.

والعاطفة ،يف حزمة من األحالم املؤجلة
واملعطلة ،سواء يف عالقة شمسة بأستاذها ،أو
يف بحث مروة صديقتها ورفيقتها يف الرحلة،
عن عالقة حميمة صادقة ،تعول عليها اجتامعيا
يف تغيري مسار حياتها البائسة ،أو يف عالقة آمنة
مبرهون ،التي تتحول إىل مشهد تراجيدي محفوف
بالغدر والهروب والخيانة ،حيث تلقى مرصعها
عىل يد يوسف «زوجها» سارق اللؤلؤة الثمينة،
وكذلك يف عالقة وليم الرحالة املصور بفيكتوريا
املمرضة اإلنجليزية ،فرغم أنها تكربه بسنوات ،فإنه
أصبح ميثل لها الرمق األخري يف التشبث بالحياة،
ال سيام بعد موت زوجها القبطان الشهري ورحيل
جملة كرياال
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ابنتيها عنها .أو يف حنني شمسة الدائم لفضاء
العائلة ،وصورة الجدة واألب واألم.
إنه حجر التاريخ والعاطفة ،فوقه تتعدد عوامل
هذه الرواية ،وتتنوع أسئلتها يف مدارات مرشبة
بروح امللحمة ،فالتاريخ حكّاء بطبعه ،لكن قراءته
من قبل املؤرخني واملختصني قد تنحي العاطفة
جانبًا ،لكنه يف عني الكاتب الروايئ ،وتحدي ًدا
هنا يف هذه الرواية مادة قابلة للحيك ،ال ميكن
أن نجردها من العواطف والرؤى واالنفعاالت التي
تتحول يف تقنيات القص إىل إشارات وعالمات
ورموز ،من خاللها يتم استدعاء التاريخ ،بقوة
املايض والحارض واملستقبل م ًعا ..الالفت أيضً ا
أن التاريخ بكل تداعياته وثقله وخفته ،ال ميثل
خصوصية املكان ،بل يشري إليه بشكل عابر ،بينام
يحفر هذه الخصوصية ويدل عليها الشخوص
بكل مسارب حياتهم الخشنة املجدبة ،وأحالمهم
العادية البسيطة يف غد أكرث أم ًنا ،يوفر لهم الحد
األدىن لحياة كرمية ،ال يشعرون يف كنفها أنهم
مجرد عبيد للقمة عيش بالكاد تكفي لوجودهم
أحياء فوق سطح الحياة.

هو إذن تاريخ من الغنب واللؤلؤ ،هكذا تصفه
الكاتبة عىل لسان أمها ،وهي ترى العقد الذي
أهدته لها الجدة ،يتألق يف عنقها بلؤلؤته الفريدة
الساحرة التي اصطادها مرهون« ..تنظر إيل وهي
تقول إنه رشف يل أن أحمل تاريخا للوجيعة يا
حبيبتي».
هذا الوجع يتناثر يف جسد الرواية كعصارة حية
لخربة حياة ،تحاول أن تكشف عن معناها األعمق
واألشمل يف واقع مل يعد مغلقًا عىل ذاته ،يتجسد
ذلك عرب مقومات نصية وفنية تتمتع بحيوية
فائقة ،ولغة رسدية سلسلة ،ميتزج فيها الفصيح
بالعامي الشفاهي أحيانًا ،كام أن عامل اللؤلؤ
نفسه يتحول إىل قيمة معرفية إنسانية ،فالرواية
تجعلنا نعايش هذا العامل ،ونلمس رذاذه ورائحته،
95

الهند املدهشة يف رواية «يف فمي لؤلؤة» مليسون صقر

وعرق الصيادين وهواجسهم ،وساعات نومهم
وأكلهم ورشبهم ،يف كل مراحل الغوص ،وذلك
خالل حرفية عالية يف الوصف والتدوين لنرثيات
الحياة ،سواء فوق مركب الصيد يف البحر ،أو
يف طقوسها واالستعداد لها عىل الرب ..وهو ما
نرصده عىل هذا النحو يف لقطة من مشاهد
الرواية« :قبل الفجر بلحظات ينتبه الغواصون
جمي ًعا ،ويبدأون يومهم ،تبدأ الجلبة يف السفينة
حتى يعم الظالم ليالً ،وتهدأ الحركة ،فيجلسون
يف شبه حلقات ،يفلقون املحار الذي اصطادوه
يف النهار أو محار اليوم السابق ،الذي يكون قد
مات الكائن املحاري داخله ،وهم يغنون ،ويلقون
القصيد ويتحاورون» .وبالعصارة النصية نفسها
يتحول الوصف إىل ما يشبه االستبطان الداخيل،
ملا تنطوي عليه الشخوص من رؤى وعواطف
ومشاعر وانفعاالت ،يف أقىص لحظات الحياة
حزنا وأمل ًا ،وأقصاها صخبًا واستمتا ًعا بشواغل
الروح والجسد.
نحن أمام نص روايئ حامل لروايات ونصوص
كثرية ،تفيض عنه يف عالقة صاعدة درام ًيا
وإنسان ًيا بشكل تلقايئ :هناك نص مرهون والبحر
وآمنة ،هناك نص شمسة وأستاذها وتحوالت فكرة
الكتابة وإثبات الذات بقوة الفكرة نفسها وضعفها
اإلنساين أيضً ا ،هناك عالقة وليم بفيكتوريا،
و أيضً ا صوره ورسائله املهمة سواء للمعتمد
الربيطاين أو لصديقة جريارد رفيقه يف بعثته إىل
أفريقيا ،وهي رسائل توثق لكل يشء يف الخليج
حتى عالقات النساء ..هناك عالقة كاترين ابنة
فيكتوريا ،التي تتنكر يف شخصية قبطان وتقود
بالفعل إحدى السفن بالخليج ،وتستضيف آمنة
عىل متنها ،هناك حكاية اللؤلؤة الفريدة التي
جلبها مرهون ،وكيف سرُ ِقت من عىل السفينة،
وانتهى بها الحال يف عقد مثني تتوارثه أم شمسة
عن جدتها ،هناك معرض اللؤلؤ ،ورسائل وليم
بعد أن عرث عليها ،وغريها من النصوص التي

خلقت لها هذه الرواية باقتدار مجاالت إدراك
ومعرفة جديدة ،ووثقت لرتاث اللؤلؤة بكل أنواعه
وأشكاله وحكاياته يف شتى حدوسات املعرفة
اإلنسانية ،كتاريخ للجامل والغنب أيضا ..أو كام
تقول شمسة يف رسالة أخرية ألستاذها يف ختام
الرواية« :مل أكن أكتب بحثا ،كنت أبحث عام
أكتبه ،وأستشف الحياة يف رشفها اللؤلؤ الكامن
يف املحار ،وييش بكل عنف وعشق ،لقد تركت
الحزن ينهشني لعدم تفهمك ،لكن قصة الحياة
()3
سحبتني إليها».

والكاتبة تذكر أيام مدينة كلكتا:

جامل شواطئ الهند وتجارتها يف رواية
«يف فمي لؤلؤة»

الروائية تصف جامل كرياالو حياة أهاليها:

والكاتبة تكتب عن ميناء الهند:

«عند وصول السفينة اىل ميناء الهند نزلت
آمنة مع الجنود بعد أن أعطتها كاترين نقودا يك
تشرتي ما ترغب من مالبس أو طعام لها ،سارت
ىف امليناء تنظر إىل كل يشء رأت نساء هنديات
()4
يرسن ويجنئ وهن يلبسن زيا جميال «

كاتبة الرواية تقول عن مهارة الرجل الهندي:

ثم ذهبتا هي وكاترين لرؤية املنزل.....تركت
سفينة ىف امليناء وذهبت اىل أقرب فندق
وضعت مالبسها العسكرية عنها وارتدت كاترين
()7
ألول مرة املالبس الهندية املزركشة»
«فكر مرهون ىف عمل رحلة صغرية بني الطرقات
ىف كلكتا لكنه تغاىض عن ذلك مع مجيئ إمنة
ومن خلفها سعيدة عجوز تحمل بعض الطعام
كانت رائحة الطعام شهية ببعض التوابل الهندية
التى تشبه توابل الخليج اىل حد بعيد (»)8
«جذبت كرياال آمنة جذبتها مدينة الباحثني عن
الحرير والبهارات والعاج والشاي والفانيال كام
جذبت التجار وكانت تتميز بأمطار موسمية وتطل
عىل بحر العرب ممتلئة بالقنوات املائية والغابات
اإلستوائية .أحبتها كاترين واختارتها آمنة لقربها من
عائلة رام.بها اليهود واملسيحيون واملسلمون
والهندوس يعيشون بسالم ،لوال بريطانيا التى
()9
كانت تحاول إثارة الفنت بينهم»

«ىف املساء حرض إىل السفينة رجل هندي
يتحدث العربية و اإلنلجليزية وقف بأدب جم عند
()5
مدخلها وطلب السامح له برأية آمنة»

والكاتبة تصف جوز الهند:

والكاتبة تذكر منتجات هندية الرائعة:

الخامتة

«وحني التقيا اتفقت آمنة معه أن يجلب لها التوابل
التى تطلبها منه من الساحل الهندي واندونيسيا
طلبت الفلفل والقرفة والكركم والقرنفل والزنجبيل
والسكر والشمع وجوز الهند واألرز واألصامع
العطرية املستخرجة من أخشاب العود والصندل
()6
وبتالت الزعفران الناعمة واألخشاب»

ميسون صقر تذكرجامل املالبس الهندية:

«بعثت اىل الهندي رام أن يبحث لها عن منزل
قرب منزله أو ىف محيطه حتى تستأنس به وبأهله
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«نخلة جوز الهند تسمى باللغة املحلية كريام
()10
فسميت املدينة كرياال»

هذه الرواية تنمو دراميا بقوة التاريخ والعاطفة معا،
التاريخ يف إطاره السيايس االقتصادي االجتامعي
للمنطقة ومنحنيات التحول من عامل التجارة إىل
الزراعة والصناعة يف حياة البدو واملدينة .من
جميل ما حوته رواية يف فمي لؤلؤة ،باإلضافة إىل
الرسد املمتع يف لغة سلسة املبنى واملعنى،
أقوال عن اللؤلؤ ،قدمياً وحديثاً ،أوردتها الشيخة
ميسون القاسمي مام دل عىل رقي الذوق والتتبع
الواسع والقراءة العميقة.
جملة كرياال
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)1
)2
)3

الهوامش

جامل القصاص – مقال «يف فمي لؤلؤة» ..حجر
العاطفة والتاريخ يف أزمنة منسية -الرشق األوسط
 2016مايو17جامل القصاص – مقال «يف فمي لؤلؤة» ..حجر
العاطفة والتاريخ يف أزمنة منسية -الرشق األوسط
 2016مايو17ميسون صقر -رواية ىف فمي لؤلؤة-الدار املرثية
اللبنانية القاهرة  2016ص 569

 )4املصدر نفسه ص 330
 )5املصدر نفسه ص 331
 )6املصدر نفسه ص 336
 )7املصدر نفسه ص 341
 )8املصدر نفسه ص 436
 )9املصدر نفسه ص 437
 )10املصدر نفسه ص 438

املصادر واملراجع

•ميسون صقر -رواية ىف فمي لؤلؤة-الدار املرثية
اللبنانية القاهرة 2016
•.جامل القصاص – مقال «يف فمي لؤلؤة» ..حجر
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الهند املدهشة يف رواية «يف فمي لؤلؤة» مليسون صقر

العاطفة والتاريخ يف أزمنة منسية -الرشق األوسط
 2016مايو17•https://www.alkhaleej.ae

غر�س القيم يف الأطفال
درا�سة حول “ق�ص�ص احليوان يف القر�آن” لأحمد بهجت
منصور عيل

باحث يف قسم دراسات املاجستري والبحوث يف اللغة
العربية وآدابها بكلية فاروق ،كاليكوت ،كرياال ،الهند

د .عيل نوف ك

رئيس القسم ومرشف البحوث ،قسم دراسات املاجستري والبحوث يف اللغة
العربية وآدابها بكلية فاروق ،كاليكوت ،كرياال ،الهند

مقدمة البحث

مرحلة الطفولة لها دور أسايس يف حياة الفرد،
ولها أثر عظيم يف تشكيل شخصية اإلنسان ،أدب
األطفال يع ّد مـن األدوات املـهـمـة واألساسية يف
تنشئـة الطفولة وصالحيتها ،وألدب األطفال دور
عظيم يف منو الطفل املتكامل ،فأدب األطفال
هو األداة األولية التي تس ّهل تنمية رجال الغد
وتش ّكـل أفكارهم وتوسع مهاراتهم املتنوعة،وبه
يدرك الطفل ماحوله يف املجتمع الذي يعيش
فيه .والقصص هي الغذاء امله ّم يف أدب األطفال
حيث أن األطفال يرون الحياة يف الحكايات،
وكذلك يشاهدون فيها انعكاس رغباتهم
وعواطفهم ،تقوم القصص بإصالح أخالقهم
وتثقيف شخصيتهم وتنمية حياتهم.
يف القواميس العربية كلمة ‘القيم’ تستعمل يف
معنى النهضة ،وهذا يشري إىل أن القيم واجب
للنهضة البرشية ،وأن القيم جمع قيمة والقيمة
تشري إىل شيئ ذي مثن أو فائدة كام ورد يف
املثل العريب « قيمة كل امرئ ما يحسنه « فالقيمة
تشري إىل الخصلة الحميدة والخلق الرشيف،
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القيم يجعل اإلنسان مثينا بسبب نفعه لنفسه
ومنفعته لغريه ،ويف التنزيل تستعمل كلمة ‘القيم’
مفردا مصدرا « :قل إنني هداين ريب إىل رصاط
مستقيم دينا قيام ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من
املرشكني» (األنعام )161:وهنا داللة القيم أنه هو
املستقيم أو كاف ملصالح العباد الذين يقومون
كل شيئ مستحسن له قيمة
عليها ،وبالجملة ّ
عظيمة لدى الفرد والشعب واملجتمع والناس
وجل.
جميعا ويف املنتهي لدى الله ع ّز ّ
وهذا البحث يهدف إىل النظر يف تأثري القصص
القرآنية يف نشـأة القيم يف األطفال  ،ويحاول
الباحث أنيحلل كتاب ‘قصص الحيوان يف القرآن’
للمفكّر املرصي والكاتب العريب لألطفال السيد
أحمد بهجت ،هذا كتاب رائع يقوم فيه الكاتب
بتقديم التـفاصيل عن بعض الحيوانات التيأشار
إليها القرآن يف سوره ملا يرسد حياة أنبياء الله.

القيم و أنواعـها

وقد ع ّرف البعض القيم بـأنها «هي تلك
املجموعة من األحكام العقلية التي تقوم بالعمل
عىل توجيهنا نحو رغباتنا ،واتجاهاتنا والتي تكون
جملة كرياال
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نتيجة الكتساب الفرد من املجتمع املتعايش به
وهي تعمل عىل تحريك سلوكياته ،حيث تعترب
القيم هي ذلك البناء الشخيص الذي ينشأ يف
داخل اإلنسان ،ومن خالل حياته وتجاربه الحياتية
التى مرت به وخاضها والتى نشأ منها داخله تلك
القواعد الحاكمة لشخصيته وأسلوبه ،وصفاته
الشخصية وسلوكياته  ،ومن املعروف أن الحكمة
وفلسفة التعامل مع اآلخرين تأيت كنتيجة نضوج
الفرد العقيل والذي يكون من نتائجه انصهار
املبادئ والتجارب الخاصة به واملفاهيم التي
3
انتقلت إليه من املحيطني به».

ويف رأي سعاد النارص أن « القيم اإلنسانية
تنطلق من الفطرة السليمة التي خلق عليها الله
كل البرش ،باعتبارها معاىن مشاركة يف تكوين
الشخصية الفردية وإقامة البناء اإلجتامعي،
ومامرسات توجه السلوك اإلنساين ،تفيض نوعا
من التوازن واالنسجام يف عالقة اإلنسان بذاته
4
ومبن يحيط به».
القيم اإلنسانية تنقسم إلىعدة أنواع،ومن أهمها
القيم الشخصية واإلجتامعية وكذا القيم اإلقتصادية
والجاملية والدينية ،إذا متسك اإلنسان بهذه القيم
فيصري شخصا متكامال وتصبح شخصيته ناضجة
يف مجال العقليوالروحي والعاطفي والوجداين.
ومن القيم الهامة ما يىل:

الصرب ،الثقة بالنفس ،الشجاعة  ،الحكمة ،القدرة
عيل التحليل ،الفهم الجيد ،الصدق واألمانة،
الحب والعطف ،اإلهتامم بالعلم واملعرفة ،الرغبة
ّ
يف النجاح ،احرتام كبار السن ،اإلرصار عىل الحياة
الرشيفة ،البعد عن املال الحرام ،صيانة األمانة،
مساعدة اآلخرين السعي لرضا الله ،االهتامم
باآلخرة أكرث من الدنيا ،حب االبتكار ،حب الفنون
املختلفة ،الذوق العايل والراقي  ،حب للناس،
إسعاد الناس  ،الدفاع عن قضايا الناس ،امليول
إىل خري اآلخرين ،الخ.
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أما القيم اإلنسانية بحسب اإلرشادات
القرآنيةفعىل املرإ أن يلتزم بها يف كافة الظروف
االجتامعية حيث هي حدود ثابتة متينة ض ّد
الفوىض و الظلم والرش والفساد ،كام قال سبحانه
و تعاىل »:تلك حدود الله فال تعتدوها» (البقرة:
 ،)230وكذلك القيم اإلسالمية هي مجموعة من
املعايري واألحكام النابعة من تصورات أساسية عن
الكون والحياة واإلنسان واإلله كام صورها اإلسالم،
وكذا هي تلك املعايري األخالقية اإلسالمية التي
تسري عليها حياة الفرد واملجتمع ،وميكن باتباعها
أن يصل إىل درجة الكامل.

مصادر القيم اإلسالمية:

القيم اإلسالمية هي مشتقة من املصادر املختلفة
مبا فيها القرآن الكريم واألحاديث الرشيف وسري
األصحاب واألمئة.

واملصدر األول واأله ّم للقيم اإلسالمية هو الكتاب
الذي أنزل سبحانه وتعاىل عىل رسوله محمد
(ص) ،القرآن يدعو الناس إىل الخري وإىل الجنة،
وبالنسبة إىل األطفال نجد يف القرآن قصصا كثرية
تهدف تربيتهم ونشوء القيم فيهم حسب مراحل
الطفولة املختلفة مثل سرية لقامن (ع) الواردة يف
سورة لقامن وقصة يوسف (ع) الواردة يف سورة
يوسف.
القرآن يحتوي جميع أمناط القيم سواء تلك
املتعلقة بعالقة اإلنسان بالله أو بنفسه أو باآلخرين
يف مجتمعه ،وإنه يدعو إىل أن يجعل املرأحياته
أكرث مثالية وإيجابية .وفيه يقول السيد /جميل
صليبا»:واملصدر الذي منه تنشأ القيم يف الفكر
اإلسالمي ،هو الله الحق والداعى إىل الحق،
و‘الله تعاىل هو الحق املطلق ،ألنه واجب الوجود
لذاته’»« ،5وعن الحق املطلق تصدر الحقوق
التفصيلية الطبيعية الالزمة عن طبيعة اإلنسان من
6
حيث هو إنسان».

غرس القيم يف األطفال دراسة حول “قصص الحيوان يف القرآن” ألحمد بهجت

وقد أشار د /ابراهيم أنس الكاسح إىل أهمية
هذه القيم وأساسه حيث يقول« :ومن الحق يأىت
الخري وألجل الحق يكون الخري ،خري جميع الناس،
ومن جميع الوجوه  ،ويف جميع األوقات ،ومبا أن
الله هو الحق املطلق فإنه تعاىل هو الخري األول.
ويجعل بعض الباحثني قيمة الجامل بالنسبة إىل
الخري ويقولون إن الشيئ الخري جميل ،والجميل
خري ،فغاية الجامل تحقيق الخري ومنفعة السعادة،
ومقصد الخري تحصيل اللذة والسعادة ،وهي
صور الشعور بالجامل واإلحساس به7».فـبـمـا أن
القرآن تـنـزيـل مـن الحق املطلق أو الخري األول هو
يـدعو البرش إىل الخري والسـعادة الدامئة ويهدى
للتي هي أقوم وأجـدر.

غرس القيم بواسطة األدب:

لألدب اهتامم كبري يف تنشئة الطفل اجتامعيا
وإنسانيا ويف ضبط سلوكياته ،وإليه يشري محمد
حسن بريغش بقوله « :ومن الوسائل التي لها دور
كبري يف تربية الطفل والعناية به –أدب األطفال
ألنه يؤثر بطريقة مبارشة وغري مبارشة يف عقل
الطفل ووجدانه ،ومثل هذا التأثري الذي يستجيب
له الطفل بسهولة يحقق أهدافه املبتغاة منه ،وال
سيام أن عقل الطفل يف هذه املرحلة خامة ميكن
تشكيلها بالصورة التى نريد ،وألن نفسية الطفل
أيضا كالصفحة البيضاء ميكن أن نخ ّ
ط عليها ما
نشاء 8».ومنه نعرف أن القيم األخالقية واالجتامعية
والدينية تستعمل كاملعيار الذي توزن به قيمة فن
من الفنون او أدب من اآلداب.
وبالنسبة إىل اإلسالم أ ّن أدب األطفال له أهمية
عظيمة ،وإليه يشري ما قال د/عدنان عيل رضا
النحوي « :وإن أهمية أدب األطفال اإلسالمي
تنبع من أهمية اإلسالم وحاجة الطفل والكبار إليه،
وتنبعمن أهمية الرتبية يف حياة البرشية ذلك ألنه
عندما يصبح األطفال رجاال فإنهم يقذفون يف
9
املجتمع ما أخذوه يف طفولتهم».
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ومن أهداف األدب اإلسالمي تحقيق وتثبيت
اإلميان والتوحيد يف فطرة الطفل مع منوه وحامية
الفطرة من أي فساد أو تشوية .وتم تحقيق ذلك
من تغذية الطفل وفطرته بالعلم من القرآن والسنة
واللغة العربية ،واألدب اإلسالمي مبا فيهالشعر
والقصص وغريها مام يناسب كل مرحلة من
مراحل من ّو الطفل ،وهذا كله ينمي معرفته ويوسع
خياله.

القصص يف القرآن:

للقصة أكرث فعالية يف أدب أألطفال ،وعن أهمية
القصص يف األدب يقول محمد حسن بريغش
« :القصة متثل الف ّن األديب األكرث أهمية وتأثريا
يف الطفل ،فهي تغذى ميله الفطري إىل املتعة
الفنية حني تفتح أمام خياله مجاال لالنطالق يف
عامل القصة الفسيح 10».وإن القصة قد تقدم
إجابات –بشكل خفى وهادئ ومريض-عن
تساؤالت كثرية تدور يف عقل الطفل وتشغل قلبه.
وعن القصص يف القرآن يقول السيد /عبد
الباسط بلبول« :إن القصص القرآنية هي إخبار
الله عام حدث لألمم السابقة مع رسلهم ،وما
حدث بينهم وبني بعضهم ،أو بينهم وبني غريهم
أفرادا وجامعات ،من كائنات برشية أو غري برشية،
11
بحق وصدق للهداية والعظة والعربة».

ومن القصص القرآنية يكتسب الطفل املعايري
الدينية مبا فيها الحالل والحرام واتجاهات محببة
نحو الدين مثل حب الله تعاىل ورسوله والخوف
من الله تعاىل  ،ويدرك الصغري منها أن الله هو
اله كل الناس ويتعرف بـاملفاهيم الدينية من
خالل دراستها ويفهم أن السلوكيات الحسنة
تدخل أصحابها الجنة وأن السلوكيات السيئة
تدخل أصحابها النار ،هكذا تهدي القصص
القرآنية الطفل إىل الخري واإلحسان ويباعده من
رش والفساد.
ال ّ
جملة كرياال
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‘قصص الحيوان يف القرأن’ ألحمد بهجت:

أحمد شفيق بهجت أديب وصحفي مرصي مشهور
يف األدب اإلسالمي ،هو الكاتب الذي جمع بني
الفن القصيص والعمود الصحفي والسخرية
الراقية والتدين الصحيح ،وقد استطاع اإلمساك
بتفاصيل فكرته وتقدميها كاملة إىل القارئ يف
أقل عدد ممكن من السطور مع إمكانيات القصة
الواضحة ،وأن كتابه الرئع ‘قصص الحيوان يف
القرآن’ مزاجه من علم واقع وفن صاف.

ويف هذا الكتاب يقدم الكاتب أمام القراء
مجموعة من الحيوان الذي لعب دورا يف التاريخ
مع األنبياء-مثل الغراب الذي بعث الله البن آدم،
والطري الذي ذبحها إبراهيم ،وبقرة بنى ارسائيل،
والذئب يف قصة يوسف ،وهدهد سليامن،
ودابة األرض التي أكلت عصا سليامن ،وحامر
غزير ،والحوت الذي ابتلغ يونس يف جوفه ،وكلب
أهل الكهف ،ومنلة سليامن ،وفيل ابرهت ،وعصا
موىس التي تحولت إىل ثعبان وغريها .ويف
مقدمة هذا الكتاب يتعجب الكاتب أن ليس
هناك كتاب وحد يحىك قصص هذه املجموعة
من الحيوان مع أنه عارص األنبياء واألولياء وخدمهم
خدمة جليلة ،فحبه منذ طفولته للحيوانات دفعه
للكتابة عن هذه الحيوانات ،ويقول إنه استعار
عقولها وغرائزها وأحالمها وأحزانها لكتابة هذه
املذكرات منها.
ولكتابة ‘قصص الحيوان يف القرآن’ اعتمد الكاتب
أحمد بهجت عىل قصص القرآن واملعلومات
عن طباع الحيوان وعاداته من موسوعة اململكة
الحيوانية التى ألفها مثانية من علامء متحف
التاريخ الطبيعي يف جامعة واشنطن ،وعالوة عىل
هذين قام عىل اإلخرتاع والتخيل واإلبداع الذاتية،
وهكذا صار هذا الكتاب امتزاجا من ف ّن وعلم
ودين.
‘قصص الحيوان يف القرآن’ كتاب مبوب ومرتب
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من بعض القصص من القرآن الكريم ،وقد س ّمى
أحمد بهجت عناوين القصص بأسامء الحيوانات
التي تدور عليها القصة ،وهذا التأليف مختلف
من سائر سري النبوة وقصص األنبياء وقصص
القرآن األخرى مبزيته املخيلة الغنية .وهنا رسد
القصص أو تفسري التاريخ هو عىل لسان هذا
الحيوان بنفسه ،فهذه هي الخصلة التي تجعل
تأليفة فريدة يف نوعه.
ويف كل باب من أبواب هذا الكتاب نرى الحيوان
الذى يتعلق به يفرس عن نفسه وعن سريه و
وخصائصه ،وهذا الوصف من الحقائق العلمية مل
يكن مرغوبا عنه ملا أنه مألفة من الخيوط الفنية
بألوان باهرة ،ونرى هذا يف جميع القصص من
هذا الكتاب حيث يقدم هذا الحيوان خصائصه
ومزاياه بكل عاطفة وشعور.
يحاول الكاتب أن يقدم الحكم واألفكار عىل
لسان الحيوانات ،فمثال ،يقول الغراب« :ما
أغرب ترصفات الشيطان وما أسهل انقياد أبناء
آدم له .يحب الناس الله ويعصونه ،ويكرهون
الشيطان ويطيعونه ،فام أغرب هذا النوع املس ّمى
باإلنسان ،وما أفدح تناقضاته ،وما أعظم حلم الله
عليه ورحمته به « 12وكذلك يقول الذئب يف قصة
يوسف « :استمعت إىل حوارهم وفهمت ملاذا
ساد األرض هذا املخلوق املس ّمى باإلنسان،
أدركت ملاذا يتناقص عدد الذئاب يف األرض
ويزيد الناس ،فهمت أن أنياب الذئاب ومخالبها
وهش جوار هذه األنياب واملخالب
ّ
قش
تبدو مثل ّ
13
املتمدينة املغلفة باالبتسام».

وهذا الكتاب عيل شكل مراقبةبعض الحيوان
عىل حياة األنبياء الذين معه ثم يصور حياتهم
بالتفسري والتفصيل كام أنه صورة فوتوغرافية
ويقدمها أمام القراء .ويف هذا الكتاب يقوم أحمد
بهجت بتقديم بعض القيم األخالقية اإلنسانية
أمام القارئني كام أنها هي الفكرة الرئيسية يف كل
باب ،فينري العدل والعدالة يف قصة غراب ابني
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آدم والحب واملحبة يف طري إبراهيم واإلخالص
يف ناقة صالح والصرب يف ذئب يوسف وااللتزام
والرئفة يف حوت يونس واهتامم اإلطاعة آفة الكرب
يف بقرة بني إرسائيل والترضع يف عصا موىس
واملسؤولية والقدرة عىل التحليل واألمانة واهتامم
الشورى يف هدهد سليامن والتقوى والتعقل
والرحمة يف منلة سليامن والحرية يف فيل أبرهة
والتوكل يف عنكبون الغار.

الرسالة الرئيسية من هذا الكتاب هو انتصار الخري
عىل الرش يف النهاية والحق عىل الباطل أيضا،
ويعلم أحمد بهجت األطفال هذه القيم اإلسالمية
بوسيلة القصصالجذابة.
الخامتة:فواضح مام تـقـدم أن األدب الذي
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

)1
)2

يـؤلّف لألطفال هو الذي يـعرف بـأدب األطـفال،
وأدب األطـفال اإلسالمي يـسـتـمـ ّد غـذائـه مـن القيم
اإلسالمية وخاصة مـن الكـتـب السـمـاوية وأهـمـهـا
الـقـرآن واألحاديث الـنـبـويـة .وألدب األطـفـال دور
مـهـم يف نـشـوء األطـفـال عـىل الـطـريـقـة الـسـلـيـمـة
الـخـالـيـة مـن الـفـتـن والـفـسـاد.

أحـمـد شـفـيـق بـهـجـت هـو مـن أعـالم أدب األطـفـال
الـشـهـيـرة يف الـعـصـر الـحـديـث الـمـعـاصـر ،ولـه
سـلـسـلـة مـن قـصص الـحـيـوان ،وهـي قـصص حـول
الحـيـوانـات الـواردة يف الـقـرآن الكـريـم .وقـد نـجح
الكاتب أحمد شفيق بهجت خالل مؤلفاته يف
سـرد الـقـصـة يف صورة تـجـذب األطـفـال إىل الـقـراءة
وتـخـلـق فـيـهـم الـقـيـم األخـالقـيـة الصالحة.

الهوامش

باحث يف قسم دراسات املاجستري والبحوث يف
اللغة العربية وآدابها بكلية فاروق ،كاليكوت ،كرياال،
الهند
رئيس القسم ومرشف البحوث ،قسم دراسات
املاجستري والبحوث يف اللغة العربية وآدابها بكلية
فاروق ،كاليكوت ،كرياال ،الهند
تعريف القيم وأنواع القيم ،املجتمع،2016/11/28 ،
https://www.almrsal.com
سعاد النارص ،تفاعل القيم اإلنسانية يف
األدب ،ع  ،30مجلة حراء،2017/01/14 ،
https://hiragate.com
جميل صليبا ،املعجم الفلسفي(،بريوت ،دار
الكتب اللبناين ،الجزء الثاىن ،)1979 ،ص481:
املرجع نفسه ،ص484 :
د /ابراهيم أنس الكاسح ،القيم اإلنسانية يف الخطاب
األديب ،شبكة األلوكةhttps:// ،2013/07/29 ،

)9

)10
11
)12
)13

املصادر واملراجع

أحمد بهجت ،قصص الحيوان يف القرآن ،بريوت،
دار الرشوق ،ط2000 ،4م
جميل صليبا ،املعجم الفلسفي ،بريوت ،دار الكتب
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2019/11/12 ،www.alukah.net
بريغش ،محمد حسن ،أدب األطفال اهدافه
وسامته(بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط 2،1416هـ)،
ص43 :
د /عدنان عيل رضا النحوي« ،أثر أدب األطفال
اإلسالمي يف تربيتهم العقدية الصحيحة» أدب
األطفال بحوث ودراسات (الرياض :العبيكان
للنرش ،)2018 ،14،ص356.
بريغش ،محمد حسن ،أدب األطفال اهدافه
وسامته(بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط 3،1419هـ)،
ص43 :
بلبول ،عبد الباسط ،قصص القرآن( ،القاهرة ،مكتب
أصول الدين ،د.ت) ،ص36:
بهحت ،أحمد ،قصص الحيوان يف القرآن ( ،بريوت:
دار الرشوق ،ط 2000 ،4م) ،ص16:
املرجع نفسه ،ص 55 :و 56
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)3

اللبناين ،الجزء الثاىن1979 ،م
قسم اللغة العربية ،جامعة كرياال ،مجلة كرياال :كتاب
املؤمترات ،ترفاندرام ،جامعة كرياال2016 ،م
جملة كرياال
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مجموعة مؤلفني ،أدب األطفال بحوث ودراسات،
الرياض ،العبيكان للنرش ،ط1439 ،1هـ2018/م
محمد حسن بريغش ،أدب األطفال أهدافه وسامته،
بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط1419 ،3هـ
عبد الباسط بلبول ،قصص القرآن ،القاهرة ،مكتب
أصول الدين ،د.ت
إبراهيم أنس الكاسح ،القيم اإلنسانية يف الخطاب

)8
)9

األديب ،شبكة األلوكةhttps://www.alukah.،
net
سعاد النارص ،تفاعل القيم اإلنسانية يف األدب،
مجلة حراء/https://hiragate.com ،
تعريف القيم وأنواع القيم ،املجتمعhttps:// ،
415557/www.almrsal.com/post
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حممد قطب وجهوده يف النقد الأدبي الإ�سالمي
حسان حامد
حسان بشري ّ
دّ .

أستاذ مشارك ،قسم اللغة العربية ،كلية اللغات ،جامعة بحري ،السودان

امللخص

تناولت هذه الدراسة محمد قطب وجهوده النظرية والتطبيقية يف النقد األديب اإلسالمي ،من خالل
كتابه «منهج الفن اإلسالمي» .وذلك بهدف الكشف عن منهجه وقضاياه ومقاييسه يف النقد األديب
اإلسالمي ،وبيان مواطن االتفاق واالختالف بينه وبني داريس األدب اإلسالمي ونقاده .اتبعت الدراسة
املنهج الوصفي التحلييل ،ومن أبرز النتائج التي خلصت إليها :أن مفهومه لألدب اإلسالمي مفهوم واسع
جدا ً يشمل جميع العصور ،واألدباء املسلمني وغري املسلمني ،واالنتاج األديب املنشأ باللغة العربية
واللغات األخرى .وأن األدب عنده ينقسم إىل قسمني ال ثالث لهام ،هام :األدب اإلسالمي واألدب
الجاهيل .أوصت هذه الدراسة بإجراء بحوث موسعة عن مفهوم األدب الجاهيل عند محمد قطب،
وكذلك مقومات القصة اإلسالمية عنده.
الكلامت مفتاحية :األدب الجاهيل ،األدب اإلسالمي ،القصة اإلسالمية.

املقدمة:

برز مصطلح األدب اإلسالمي إىل حيز الوجود منذ
ثالثينيات القرن العرشين ،فكانت اإلشارة إليه من
خالل محارضات وكتب الرواد يف هذا املجال،
ثم أخذ ينمو ويزداد إىل أن بلغ أشده واستوى عىل
سوقه مطلع الستينيات من ذات القرن ،ففي عام
1961م أصدر محمد قطب أول مؤلف متكامل
مختص يف األدب اإلسالمي ،وهو كتابه «منهج
الفن اإلسالمي» ،مبتدرا ً به التأليف يف هذا
املجال ،ومل يسبقه يف ذلك أحد سوى إشارات
شقيقه سيد قطب الذي نبه إىل هذا األدب
وحض عليه يف كتابه «التاريخ فكرة ومنهاج» ،ثم
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عرفه يف كتابه «النقد األديب أصوله ومناهجه»(.)1
ثم تتاىل التأليف يف هذا املجال من بعد،فظهرت
مؤلفات نجيب الكيالين وعامد الدين خليل
ومحمد حسن بريغش وغريهم.

مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة هذه الدراسة يف نقطتني
أساسيتني ،األوىل :تدور يف فلك شخصية محمد
قطب وأرستهمن خالل مدارات الحياة والنشأة
والتعليم واملؤثرات واالتجاهات واالبتالءات،
واألنشطة واالنتاجات األدبية والفكرية .أما النقطة
الثانية فترتكز عىل جهوده النظرية والتطبيقية
جملة كرياال
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يف النقد األديب اإلسالمي ،بالرتكيز عىل منهجه
النقدي وأهدافه ،وقضاياه النقدية ،ومقاييسه
التطبيقية.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة يف مقدار القيمة
العلمية التي تضيفها إىل املعرفة اإلنسانية ،كام
تكمن يف تناولها لألدب اإلسالمي والنقد األديب
اإلسالمي نظرياً وتطبيقياً.

أهداف الدراسة:

•إلقاء الضوء عىل شخصية محمد قطب
ودورها يف األدب والنقد اإلسالميني.
•إبراز جهوده ومنهجه وقضاياه ومقاييسه يف
النقد األديب اإلسالمي.
•بيان مواطن االتفاق واالختالف بينه وبني
داريس األدب اإلسالمي ونقاده.

منهج الدراسة:

تعتمد هذه الدراسة عىل املنهج الوصفي
التحلييل ،ألنه األنسب ملثل هذا النوع من
الدراسات.

حدود الدراسة:

تنحرص الحدود املوضوعية لهذه الدراسة يف إبراز
جهود محمد قطب يف النقد األديب اإلسالمي من
خالل كتابه «منهج الفن اإلسالمي».

حياته ونشأته:

محمد قطبإبراهيم حسني شاذيل( ،)2مفكر
إسالمي مرصي ،يرجع أصله إىل بلدة موشا التي
تقع يف محافظة أسيوط ،وفيها رصخ رصخة
امليالد يف يوم 1919/4/26م( ،)3وهو عام
الثورة املرصية.تلقى تعليمه يف القاهرة ،وفيها
بدأ دراسته من أولها ،فأتم املرحلتني االبتدائية
105
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والثانوية ،ثم التحق بقسم اللغة اإلنجليزية يف
كلية اآلداب جامعة القاهرة ،وحصل عىل شهادة
البكالوريوس يف اللغة اإلنجليزية وآدابها يف عام
1940م ،ثم تابع دراسته يف معهد الرتبية العايل
للمعلمني فحصل عىل الدبلوم العايل يف الرتبية
وعلم النفس(.)4

انضم إىل جامعة اإلخوان املسلمني يف مطلع
الخمسينيات ،بعد انضامم أخيه سيد الذي
ا ُ ْختُلِ َف يف تاريخ انضاممه ما بني عام 1950م
بعد عودته من أمريكا إىل عام 1953م ،وقد ناقش
األستاذ الخالدي هذه اآلراء وخلص إىل أنه انضم
عام 1953م( ،)5وعىل ذلك يكون انضامم محمد
قطب بعد شهور من ذلك؛ ألنه اعتقل يف اكتوبر
عام 1954م بسبب انضاممه لهذا التنظيم(.)6
وقد أُل ِْح َق كال األخوين مبكان من السجن الحريب
بعيد عن اآلخر ،وحيل بينهام حتى ال يعرف أحدهام
عن أخيه شيئاً ،ثم أفرج عن محمد وبقي سيد
يف قبضة جالديه عرش سنوات.وقد تركت هذه
الحادثة أثرا ً شديدا ً يف نفسه ،وغريته تغيريا ً كامالً،
إذ كانت أول تجربة له بالسجون واملعتقالت،
ذاق فيها من التعذيب والتنكيل ما ال يخطر عىل
بال إنسان ،وقد كان قبل ذلك يعيش يف رحاب
األدب والشعر يعاين من حرية عميقة يف نفسه
استغرقت من حياته عدة سنوات ،وقد انتهت
هذه الحرية بعد تعرضه لهول هذه الصدمة وما
فيها من الرضاوة والعنف.وعن أثر هذه الحادثة
يف تغيري مجرى حياته ،يقول محمد قطب« :لقد
كانت هاتيك اللحظات مفرتق طريق  ..وانتهت
الحرية الضالة ،ووجدت نفيس عىل الجادة»(.)7
أُعيد محمد قطب إىل السجن مرة أخرى عام
ِّب فيه عذاباً شديدا ً حتى أُشيع أنه
1965م ،و ُعذ َ
8
قتل تحت التعذيب( ) .وقد طالت فرتة اعتقاله
يف هذه املرة حتى بلغت ست سنوات متصلة
من 1965/6/30م إىل 1971 /10/17م( ،)9وقد

اعتقل يف هذه األحداث جميع إخوته ،وأُ ْع ِد َم
فيها شقيقه سيد ،كام أُ ْع ِد َم ابن شقيقته الكربى
مام سيأيت بيانه الحقاً ،وقد ترك استشهاد سيد
قطب جرحاً عميقاً يف نفسه(.)10

بعد اإلفراج عنه تعاقدتْ معه جامعة امللك عبد
العزيز والتي هي جامعة أم القرى يف مكة حالياً،
وعمل فيها أستاذا ً يف قسم العقيدة واملذاهب
املعارصة ،وأرشف عىل العديد من رسائل
املاجستري والدكتوراه( .)11كام أنه شارك يف
العديد من املؤمترات اإلسالمية ،وقدم البحوث
الهادفة ،وألقى املحارضات اإلسالمية الكثرية(.)12
وقد تزوج عقب اإلفراج عنه ،بعد أن جاوز
الخمسني من عمره ،وله عدة أبناء( .)13وتويف يف
يوم الجمعة املوافق 2014/4/4م عند الساعة
الثامنة صباحاً يف مدينة جدة باململكة العربية
السعودية يف املركز الطبي الدويل(.)14

قرية موشا:

هي إحدى قرى محافظة أسيوط يف صعيد مرص،
وهي قرية زراعية ،تقع عىل نهر النيل ،بها العديد
من املزارع والبساتني ،وتتميز بالرثاء النسبي
بالقياس إىل القرى املجاورة ،وأهل القرية تربطهم
صالت اجتامعية جيدة متامسكة ،إذ كانوا يتزاورون
فيام بينهم ،ويتساعدون يف أمور الخري ،ويجلسون
يف الليل جلسات السمر االجتامعية بألفة
وانسجام ،وهم متقاربون يف املستوى املعييش
غالباً ،والفوارق االجتامعية بينهم غري موجودة(،)15
تقع هذه القرية بني جبلني ،يحيطان بها وبأراضيها
الزراعية ،معظم سكانها من املسلمني ،كام يسكن
فيها عدد من النصارى لهم كنيسة ودير يف هذه
املنطقة(.)16

أرسته:

نشأ محمد قطب يف كنف أرسة جمعت بني
الوجاهة االجتامعية والرقي العلمي ،كام كانت

JANUARY 2022 ISSN No: 2277 - 2839

MAJALLA KAIRALA

لها مشاركات بارزة يف الحياة االجتامعية والثقافية
والفكرية والسياسية يف تلك الفرتة ،وما زالت
آثاره باقية إىل اليوم.

والده:

هو الحاج قطب إبراهيم حسني شاذيل ،اختلف
يف أصله أمرصي هو أم هندي واملرجح أنه
من أصل هندي ،حيث جاء جده عبد الله إىل
صعيد مرص بعد أدائه لفريضة الحج ،واستوطن
يف قرية موشا وفيها تزوج وبها استقر إىل أن وافته
املنية(،)17وقد أشار إىل هذا سيد قطب عندما
سأله أبو الحسن الندوي -إبان زيارته مرص سنة
1951م -عن رغبته يف زيارة الهند والباكستان،
فأجابه سيد قطب بأنه يرغب يف زيارة هذه
البلدان لباعثني أولهام ديني ،وثانيهام طبعي «أما
الباعث الديني فواضح فإين أريد أن أزور هذه
األمة اإلسالمية ،وأما الباعث الطبعي فألن جدنا
السادس كان هندياً وهو الفقري عبيد الله()18
وال تزال السحنة الهندية موروثة يف أرستنا»(،)19
وقد أطلق أهل القرية عىل جدهم السادس لقب
«الفقري» ألنه كان صالحاً تقياً إكراماً وتقديرا ً له،
وال يريدون به الفقري من املال واملتاع ،وقد بقيت
هذه النظرة من أهل القرية ألوالده وأحفاده من
بعده(.)20
صار الحاج قطب إبراهيم عمي َد أرسته ووجي َه
قريته ،ذا نشاط سيايس وثقايف وديني ،فقد كان
منتمياً للحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل،
مشرتكاً يف صحيفته «اللواء» ،التي كانت تقرأ
عليه يف بيته وبحضور أهل القرية الذين أصبح لهم
هذا البيت مركز تثقيف سيايس وعلمي(.)21

وقد كان باإلضافة إىل ذلك متديناً مستقيامً
متني الصلة بربه ،محافظاً عىل صلواته ،مؤدياً
لفريضة الحج ،مكرثا ً من الصدقات عىل الفقراء
واملساكني ،وكان كرمياً مضيافاً يُقيم املوائد
والوالئم الكثرية يف بيته ،يف مختلف املناسبات
جملة كرياال
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اإلسالمية كالعيدين ،وعاشوراء،
واملعراج ،وحلقات تالوة القرآن(.)22

واإلرساء

أما يف محور الحديث عن القسط الذي ناله
الحاج قطب من التعليم ،فإنه ميكن القول إنه مل
يتجاوز يف دراسته املرحلة االبتدائية ،إال أنه كان
محباً للتحصيل العلمي مقبالً عىل املطالعة،
يهتم بالثقافة واألمور العامة كام مر بنا سابقاً،
يحرتمه أهل قريته ويقدرونه ،ويعدونه من أصحاب
الرأي فيهم(.)23

مل يحدد األستاذ الخالدي تاريخ وفاة الحاج
قطب إبراهيم ،ولكنه أشار إىل أنها كانت قبل أن
يتخرج ابنه سيد قطب يف كلية دار العلوم(،)24
وقد كان تخرجه –كام أشار الخالدي -يف صيف
عام 1933م( ،)25وقد رأيت يف بعض املراجع أن
تخرجه كان يف عام 1934م( ،)26ولكني أرجح ما
ذهب إليه الخالدي ألنه اعتمد عىل مصادر نقلت
هذه املعلومات من ملف سيد بالوزارة( .)27وأما
األستاذ شلش فقد نص عىل أن الوفاة كانت يف
سنة 1933م ،وذلك يف أثناء تعليقه عىل غزارة
إنتاج سيد قطب وتعليله لذلك بقوله« :ومع ذلك
كان يعول أرسته منذ وفاة أبيه عام 1933م .ويبدو
أن هذه اإلعالة من أسباب غزارة إنتاجه .ويبدو
أيضاً أن عدم زواجه سبب آخر أتاح له استغالل
وقت فراغه يف الكتابة»(.)28
وميكن الجمع والتقريب بني هذه الروايات بأن
الحاج قطب تويف نفس عام تخرج ابنه سيد ولكن
قبل بضعة أشهر من ذلك.

والدته:

هي السيدة فاطمة حسني عثامن ،من عائلة
مرموقة عند أهاىل القرية أيضاً( ،)29وهي أرسة
عربية محبة للعلم ،تلقى والدها واثنان من أخوتها
دراستهم يف األزهر ،برز منهم أحمد حسني املويش
الذي كان شاعرا ً وأديباً وصحفياً وسياسياً(.)30
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ولعل يف ترصيح األستاذ محمد املجذوب بأنها
من أرسة عربية ما يؤكد االختالف يف أصل زوجها
الحاج إبراهيم قطب .وقد كانت السيدة فاطمة
متدينة تتصف باإلميان والعزة والكرامة ،تحب
سامع القرآن وتخشع لتالوته ،وتحث ولدها سيد
عىل أن يقرأ لها القرآن ،وتستمع للقراء يرتلونه يف
املنزل ،كانت كرمية تكرث من الصدقة يف سبيل
الله ،تعد الطعام للقراء الذين يقرأون القرآن يف
املنزل ،وللعامل األغراب الذين يعملون يف حقول
األرسة ،كانت حريصة عىل أن تغرس يف نفوس
أبنائها الصفات اإلميانية التي اتصفت بها ،يك
يتمثلوها يف ترصفاتهم وسلوكهم .وقد كانت
وفاتها يف سنة 1940م( ،)31وهي نفس السنة
التي تخرج فيها ابنها محمد من الجامعة.

نفيسة قطب:

هي املولودة األوىل يف األرسة ،ولدت عام
1903م ،فقد كانت تكرب أخاها سيد بثالثة أعوام.
تزوجت من الوجيه املعروف «بكر شافع» وأنجبت
له أوالدا ً منهم« :رفعت» الذي كان طالباً بكلية
الهندسة بجامعة القاهرة ،أعدم عام 1965م ،بعد
اعتقاله يف محنة األخوان املسلمني يف ذات
العام بعد أن ذاق أش ّد ألوان التعذيب .ومنهم:
«عزمي» الذي تخرج يف كلية الطب بجامعة
القاهرة ،وقد اعتقل وعذب عذاباً شديدا ً أوشك
أن ميوت منه .ومل تكن لها مشاركة يف األعامل
األدبية والفكرية مثل إخوتها ولكنها مع ذلك مل
تسلم هي األخرى من االعتقال والتعذيب ،عىل
الرغم من تجاوزها الخامسة والستني من العمر،
ومل يُفرج عنها إال بعد إعدام ابنها رفعت(.)32

سيد قطب:

فهو سيد قطب املفكر اإلسالمي املرصي
املعروف الذي ولد يف قرية موشا يف أسيوط
يف العام 1906م ،وتخرج يف كلية دار العلوم

بالقاهرة يف عام 1933م( ،)33وعمل يف جريدة
األهرام ومدرساً للغة العربية ،وموظفاً بديوان وزارة
املعارف ،وكتب يف مجلتي الرسالة والثقافة ،ثم
بعث إىل أمريكا لدراسة برامج التعليم ما بني عام
1948م وعام 1951م ،وبعد عودته قدم استقالته
من وزارة املعارف ألنه مل يفلح يف تغيري برامجها
إىل برامج تتمىش مع الفكرة اإلسالمية .وانضم
لإلخوان املسلمني عام 1953م ،فرتأس قسم نرش
الدعوة وتوىل تحرير جريدتهم (1953م1954 -م)
وسجن معهم ،فعكف عىل تأليف الكتب ونرشها
وهو يف سجنه ،إىل أن صدر األمر بإعدامه(،)34
فأعدم يف عام 1966م( .)35وكتبه كثرية مطبوعة
متداولة ،منها النقد األديب أصوله ومناهجه،
والعدالة االجتامعية يف اإلسالم ،والتصوير الفني
يف القرآن ،ومشاهد القيامة يف القرآن ،وكتب
وشخصيات ،وأشواك ،واإلسالم ومشكالت
الحضارة ،والسالم العاملي واإلسالم ،واملستقبل
لهذا الدين ،ويف ظالل القرآن ،ومعامل يف
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الطريق(.)36

أمينة قطب:

ليس هناك معلومات عن تاريخ ميالدها ووفاتها،
وكل ما يروى يف هذا الصدد أنها كانت أصغر من
أخيها سيد ببضعة أعوام ،كام ال توجد معلومات
عن مراحلها الدراسية ،وقد أورد األستاذ الخالدي
أنها درست نفسها وثقفتها ثقافة ذاتية إىل أن
صارت كاتبة أدبية وشاعرة .وكانت ذات ثقافة
أدبية واسعة ،لها مشاركة يف األعامل األدبية،
أصدرت مجموعتني من القصص القصرية ،هام:
«يف تيار الحياة» و»يف الطريق» .كام شاركت
إخوتها يف كتابهم املشرتك «األطياف األربعة»
بقصص منها .حيث نرشت يف املجالت األدبية
عددا ً من القصص الهادفة ،تنبع أعاملها من
التصور اإلسالمي لألدب والحياة(.)37
عاشت أمينة يف القرية لفرتة من الزمن ،ثم
ُطبت إىل أحد قادة
انتقلت إىل القاهرة ،وخ ْ
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اإلخوان املسلمني «كامل السنانريي» الذي
كان معتقالً منذ أحداث 1954م ،وتزوجته عند
اإلفراج عنه عام 1973م ،بعد ما جاوزت الخمسني
من عمرها .إال أن زوجها قد تويف بعد أن ا ُعتقل
و ُعذب عذاباً شديدا ً للمرة الثانية يف أحداث
عام 1981م( .)38وبعد أن تُويف زوجها نظمت
مجموعة من القصائد يف رثائه ،ونرشت ديوانها
الشعري باسم «رسائل إىل شهيد» ،كام أنها
نظمت قصائد يف رثاء شقيقها الشهيد سيد
قطب يف ذكرى استشهاده(.)39

حميدة قطب:

هي املولودة الصغرى يف األرسة ،مل تتوافر
املعلومات عن تاريخ ميالدها ووفاتها ،عاشت
يف القرية فرتة من حياتها ،ثم التحقت بشقيقها
سيد عند ما استقرت العائلة كلها عنده ،وأمتت
دراستها يف القاهرة ،لها اهتاممات أدبية ،أصدرت
يف األربعينيات مع إخوتها األربعة كتاب «األطياف
األربعة» وهو كتاب أديب ،كام أنها كتبت املقاالت
األدبية واإلسالمية يف املجالت التي كانت تصدر
يف مطلع الخمسينيات ،مثل مجلة «املسلمون»
وصحيفة «اإلخوان املسلمون» .كان نصيبها من
االبتالء والتعذيب عظيامً ،وقد اعتقلت يف
محنة اإلخوان املسلمني عام 1965م ،و ُح ِكم
عليها بالسجن عرش سنوات مع األشغال الشاقة،
قضت منها ست سنوات وأربعة أشهر بني
السجن الحريب وسجن القناطر ،وأفرج عنها يف
مطلع السبعينيات ،وتزوجت من الدكتور حمدي
مسعود وأقامت معه يف فرنسا(.)40

املؤثرات الفكرية والثقافية:

هناك ثالثة أشخاص لهم أثر كبري يف حياته الفكرية
والثقافية ،أولهم أخوه سيد ،وخاله أحمد املذكور
آنفاً ،واألستاذ العقاد ،أما عدا هؤالء الثالثة ال
يوجد أحد ترك يف نفسه أو فكره طابعاً ملحوظاً،
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اللهم إال بعض اللمسات الهامشية التي ال تعد
يف املؤثرات املهمة(.)41

أثر سيد قطب:

من أعمق الرجال تأثريا ً يف توجيهه وتفكريه ،بل
أعظم الناس يف حياته كلها ،فهو الذي أرشف عىل
تعليمه وتوجيهه وتثقيفه ،وكان بالنسبة إليه مبثابة
الوالد واألخ والصديق( ،)42يروي عنه األستاذ
محمد املجذوب قوله يف هذا الشأن« :لقد
عايشت أفكار سيد -رحمه الله -بكل اتجاهاته منذ
تفتح ذهني للوعي ،وملا بلغت املرحلة الثانوية
جعل يرشكني يف مجاالت تفكريه ،ويتيح يل فرصة
املناقشة ملختلفة املوضوعات ،ولذلك امتزجت
أفكارنا وأرواحنا امتزاجاً كبريا ً ،باإلضافة إىل عالقة
األخوة والنشأة يف األرسة الواحدة وما يهيئه من
تقارب وتجاوب»( ،)43ويروي عنه أيضاً قوله عن
أثر أخيه سيد يف تربيته وتعليمه مرة أخرى« :لقد
كانت صلة سيد يب من حيث الرتبية يتمثل فيها
العطف والحسم يف آن  ..فال هو اللني املفسد،
وال الشدة املنفرة ،كام أنه يشجعني عىل القراءة
يف مختلف املجاالت ،وكان هو نفسه نَهامً إىل
القراءة ،فساعدين هذا التوجيه عىل حب االطالع
منذ عهد الطفولة»(.)44
حبب سيد قطب يف نفس شقيقه الكتابة األدبية
والفنية ،فكتب محمد املقالة ،ونظم الشعر ونرش
إنتاجه األديب يف املجالت األدبية التي كانت
تصدر يف الثالثينيات واألربعينيات من القرن
املنرصم ،مثل مجالت األسبوع والرسالة والثقافة
وغريها(.)45
يحدثنا سيد قطب عن تأثريه يف شقيقه
محمد قائالً« :يف مرحلة مبكرة ألقت األقدار
عىل كاهيل ،أن أكون أداتها يف صنع مستقبل
هذا الشاب( ،محمد قطب) ،وحينام وقف عىل
يل أن اختار له
عتبة التعليم العايل  ...كان ع َّ
املستقبل  ...املقدمات كلها تشري بأن يسلك

طريقه يف قسم اللغة العربية  ...ولكنني وبال تردد
وجدتني أختار له قسم اللغة اإلنجليزية  ...لقد
كنت أنا أتخصص يف اللغة العربية ،فليتخصص
هو يف اللغة اإلنجليزية ،ليكون امتدادي وخلفي
وتخرجت قبله وتخرج بعدي»(.)46

يقول أحمد محمد أحمد البدوي« :فمحمد تأثر
باتجاهات أخيه األكرب ،عشق األدب ،وأقبل عىل
مطالعة الكتب العربية ،يف اللغة واألدب ،ووقف
عىل نخبة من األمهات ،إىل جانب املؤلفات
الحديثة ،وكان من املفروض أن يندرج يف سلك
قسم اللغة العربية ،لوال أن تأثري أخيه األكرب وصل
إىل حد تحديد تخصص أخيه ،فاختار له قسم
اللغة اإلنجليزية»( )47ويجعل محمد البدوي
شغف سيد قطب باألدب العاملي عند األمم
الغربية سبباً يف اختياره اللغة اإلنجليزية تخصصاً
ألخيه(.)48
يقول محمد قطب يف إهداء مجموعته «سخريات
صغرية»« :إىل أخي الذي علمني كيف أقرأ وكيف
أكتب ،وحباين برعايته منذ طفولتي ،فكان يل
والدا ً وأخاً وصديقاً»(.)49

أما عن أثر سيد قطب يف كتاب «منهج الفن
اإلسالمي» خاصة ،يرى أحمد محمد أحمد
البدوي أن سيد قطب ملا أن اتجه إىل األدب
اإلسالمي ،ودعا إىل استمداده من أصول التصور
اإلسالمي ،سجن عام 1954م ،قبل أن يتمكن من
االنتقال بتلك القضية من حيز الدعوة العامة،
إىل الدراسة املتقصية التي تعرض التفاصيل
والدقائق ،وهذا ما اضطلع به محمد قطب يف
كتابه «منهج الفن اإلسالمي»( ،)50وعليه يرى
محمد البدوي أن فكرة الكتاب بدأها سيد قطب
من قبل ،ثم أمتها أخيه محمد من بعد ،مستدالً
عىل ذلك باألفكار والشواهد التي استمدها
محمد قطب من كتب أخيه ومقاالته حيث أخذ
منه املوقف النظري واملقومات الفنية ،ولكنه مل
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يسلب محمد قطب ويجرده من كل فضيلة ،فريى
أن «ملحمد قطب شخصيته ومجهوده ،إذ أحال
دعوة األدب اإلسالمي إىل كيان سوي ،وجعل من
اللبنة مبنى واسعاً منظامً ،شمل الجزئيات فبني
معاملها وخصائصها ،أضف إىل ذلك منهاجه
املوضوعي يف التناول والتنظيم»(.)51

كام سرنى تأثري شقيقه عليه واضحاً من خالل هذه
الدراسة -مام يأيت بيانه الحقاً -وخاصة اعتامده
يف مناقشة بعض القضايا التي أوردها يف كتابه
«منهج الفن اإلسالمي» ،عىل كتب شقيقه،
مثل :خصائص التصور اإلسالمي» ،و»مقومات
التصور اإلسالمي» ،و»يف ظالل القرآن الكريم»،
و»التصوير الفني يف القرآن الكريم» وغريها.

أثر خاله أحمد املوىش:

يروي عنه األستاذ محمد املجذوب حديثه عن
تأثري خاله عليه وعىل أخيه سيد قائالً« :كان
لوجودنا مع خايل ،ذي النشاط السيايس واألديب
والصحايف ،أثره امللموس يف توجيهنا –أنا وأخي-
نحو األدب والشعر وتغذية ميلنا إىل القراءة
واالطالع ،إذ كان خايل عىل صلة وثيقة بالعقاد
فقد جذبنا إىل التأثر به فكرياً وأدبياً إال أن تأثريه
يف أخي كان أكرب لطول مصاحبته ومعايشته،
والشرتاكهام يف النشاط األديب والنقد األديب
بخاصة»( ،)52أما عن تأثري خاله عليه هو شخصياً
يروي األستاذ محمد املجذوب قوله« :أما أثره
بالنسبة إيل فقد بدأ منذ بدأتُ االتصال بكتبه
وكتب املازين وطه حسني ،وأنا يف التاسعة من
سني ،إذ كنت أجدها بجانبي يف البيت ،فأحاول
أن أفهم منها ما يتيحه يل وعي وتجربتي»(.)53

أثر العقاد:

وعن أثر العقاد يف تفكريه وأسلوبه يروي األستاذ
محمد املجذوب قوله« :ميكنني القول بأن
أثر العقاد يب فكرياً إمنا يتمثل يف الصرب يف
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معالجة األفكار بيشء من العمق وعدم تناولها من
سطوحها ،وأسلوبياً يتمثل يف الرتكيز عىل الدقة
يف التعبري ..وطبيعي أن شيئاً من ذلك مل يظهر
إال بعد أن بدأت أمارس الكتابة بالفعل»( .)54ومع
أنه كان شديد اإلعجاب بالعقاد إال أنه كان يرى
أن إبراهيم عبد القادر املازين أحب إليه من باقي
األدباء املعارصين(.)55
مكانته األدبية:

يرى األستاذ محمد املجذوب أن الجانب األديب
يع ّد مفتاحاً لشخصية محمد قطب إذ بدونه
ال يكتمل الحديث عن أهم خصائصه« ،فهو
أديب يف مشاعره ،وأديب يف تفكريه ،وأديب
يف فلسفته ،وأديب يف طريقة تناوله لكل ما
ينشئ»(.)56

يرى صالح آدم بيلو أن معظم الدارسني والباحثني
املهتمني باألدب اإلسالمي ،عيال عليه يف
تعريف األدب اإلسالمي وتحديد مفهومه ،قائالً:
«يكاد الكاتبون والباحثون الذين خاضوا يف هذا
املوضوع للوصول إىل تعريف موحد لألدب
اإلسالمي ،ال يخرجون عن ذلك إال يف بعض
ألفاظ وعبارات»(.)57

يعده شلتاغ عبود منظرا ً إسالمياً ،له مرشوع
إسالمي يف ميدان األدب ،يهدف إىل صياغةنظرية
أدبية إسالمية يف الفكر والفن والحياة( .)58ويعده
عامد الدين خليل من املفكرين املعارصين الذين
قدموا جهودا ً قيمة لتوضيح مفهوم وخصائص
املذهب اإلسالمي يف اآلداب والفنون( .)59ويعد
كتابه «منهج الفن اإلسالمي» رضورة حتمية يف
مجاله؛ ألنه «يوضح جانباً من أهم جوانب النشاط
االجتامعي للمجتمع املسلم»(.)60

يرى محمد الحسناوي عند موازنته بني كتايب
«منهج الفن اإلسالمي ملحمد قطب ،واإلسالمية
واملذاهب األدبية لنجيب الكيالين» أن
الكتاب األول أسبق من الناحية الزمانية ،وأكرث
111
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عمقاً ومتاسكاً مع التصور اإلسالمي ،ال سيام
املصطلحات والتعريفات وإرسال األحكام .وأن
الكتاب الثاين قد انفرد ببعض املسائل مثل
«مشكلة اللغة» وابتكر اسامً لألدب اإلسالمي
وهو «اإلسالمية» إزاء الكالسيكية والرومانسية
والرمزية والواقعية والوجودية ،وأن الكتابني اتجها
لوضع قواعد ألصول النقد األديب اإلسالمي شكالً
ومضموناً(.)61
يرى نجيب الكيالين أن كتاب منهج الفن اإلسالمي
مأل فراغاً هائالً يف الدراسات اإلسالمية وأدى
خدمة جليلة للفن والدين عىل حد سواء ،وهذا
الكالم يف ظاهره املدح ويف باطنه االنتقاص
من قيمة الكتاب؛ وذلك ألن نجيباً يزعم أن
الجانب األكرب يف هذا الكتاب كان ديناً أكرث منه
ولعل الذي جعله يذهب إىل ذلك كرثة
ّ
فناً(.)62
استشهاد محمد قطب بالقرآن الكريم لتوطيد
األفكار والقضايا التي طرحها يف هذا الكتاب،
وهذه حقيقة ولكنه مل يقف مع هذه اآليات موضع
االستشهاد وقفات دينية ،وإمنا كانت وقفاته
وقفات أدبية شائقة يف محاولة منه الستيحاء طرق
األداء وفنونه من القرآن الكريم.
يظهر من خالل ما تقدم أن محمد قطب ركن
أساس من أركان األدب والنقد اإلسالميني ،وقمة
سامقة من قممه ،نحت اسمه بأحرف من نور
يف طليعة الرواد األوائل السابقني إىل التقعيد
والتنظري وتوجيه األدب والنقد الوجهة اإلسالمية
الصحيحة.

أهم مؤلفاته:

له أكرث من ثالثني مؤلفاً غاية يف األهمية تؤسس
للفكر اإلسالمي املعارص من منطلق معريف
إسالمي مخالف لنظرية املعرفة الغربية ،وهو يربط
فيها بني الفكر والواقع من منظور إسالمي ،يتناول
فيها قضايا اإلسالم واملسلمني ،ودور الدعوة
اإلسالمية يف تغيري واقع األمة ،ومنها ما نرشه قبل

سجنه عام 1965م ،مثل« :اإلنسان بني املادية
واإلسالم» وهو أول مؤلف إسالمي له ،نرشه عام
1951م ،و»شبهات حول اإلسالم» ،و»يف النفس
واملجتمع» ،و»قبسات من الرسول» ،و»معركة
التقاليد» ،و»منهج الرتبية اإلسالمية» ،و»منهج
الفن اإلسالمي» ،و»التطور والثبات يف حياة
البرشية» ،و»دراسات يف النفس اإلنسانية»،
و»جاهلية القرن العرشين» .وبعد محنته
عام 1965م انقطع عن التأليف أكرث من عرش
سنوات( ،)63ولكنه كتب بعد ذلك ما يزيد عن
العرشين مؤلفاً.

يرى محمد قطب أن أفضل مؤلفاته وأحبها
إليه كتابه (اإلنسان بني املادية واإلسالم)؛ ألنه
باكورة كتبه باإلضافة إىل اشتامله عىل الخطوط
الرئيسة التي انبعثت منها عدة كتب تالية يف
مجال الرتبية وعلم النفس ،كام أن كتابه (جاهلية
القرن العرشين) له وقع خاص يف نفسه كذلك؛
ألنه ميثل رؤيته لحقيقة الجاهلية ،وأنها ليست
محدودة بفرتة معينة من الزمن ،وإمنا هي حالة
ميكن أن توجد يف أي زمان ومكان ،وكذلك كتابه
(دراسات قرآنية) ألنه يحيك حياته مع القرآن منذ
الطفولة حتى النضج(.)64
أما األستاذ محمد املجذوب فإنه يقدم من هذه
الكتب( :اإلنسان بني املادية واإلسالم) و(ومنهج
الرتبية اإلسالمية) و(منهج الفن اإلسالمي)
و(التطور والثبات يف حياة البرشية) و(جاهلية
القرن العرشين) وأخريا ً كتاب (املذاهب الفكرية
املعارصة)( .)65ولكنه مل يذكر أسباب تقدميه
لهذه الكتب.

بينام يرى األستاذ الخالدي أن أجود كتبه« :منهج
الرتبية اإلسالمية»« ،واقعنا املعارص»« ،مذاهب
فكرية معارصة» ،رؤية إسالمية ألحداث العامل
املعارص»« ،دراسات يف النفس اإلنسانية»،
«جاهلية القرن العرشين»« ،كيف نكتب التاريخ
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اإلسالمي»« ،مفاهيم ينبغي أن تصحح»،
«التفسري اإلسالمي للتاريخ»( .)66كام أنه يرى أن
أنضج كتبه« :التطور والثبات يف حياة البرشية»،
«دراسات يف النفس اإلنسانية»« ،جاهلية القرن
العرشين»(.)67

جهوده يف النقد األديب اإلسالمي:

ويعد كتابه (منهج الفن اإلسالمي) أبرز جهوده
يف مضامر النقد األديب اإلسالمي ،وهو من أوائل
الكتب املؤلفة يف األدب اإلسالمي .وسنحاول
يف هذه الدراسة -بإذن الله  -الوقوف عىل منهجه
النقدي الذي بنى عليه هذا الكتاب ،واألهداف
التي يتوقع تحقيقها ،ونتناول أهم القضايا النقدية
يف هذا الكتاب ،ومن ثم نستعرض مناذج من
نقده اإلسالمي التطبيقي يف هذا الكتاب.

أوالً :منهجه يف النقد اإلسالمي:

يعتمد منهجه يف النقد عىل التصور اإلسالمي
للكون والحياة واإلنسان ،باعتباره أشمل تصور
عرفته البرشية حتى اليوم ،وهذا التصور ال يأخذ
جانباً من الوجود ويدع جانباً آخر ،وإمنا يأخذ
الوجود كله مبادياته ووجدانياته وكل كائناته(.)68

وعنده أن هذا التصور يبدأ من الحقيقة اإللهية
التي يصدر عنها هذا الوجود كله ،مرورا ً بهذا
الوجود بكل صوره وأشكاله وموجوداته ،ثم العودة
بهذا الوجود مرة أخرى إىل الحقيقة اإللهية التي
صدر عنها ،وهو يف هذه الجولة الواسعة من الله
وإليه يشمل كل دقائق الكون ،ال يغادر منها شيئاً
يقع يف محيطه ،سواء منها ما تدركه الحواس وما
ال تدركه ،وما يدركه العقل بوعيه وما تدركه الروح
فيام وراء الوعي .ويشمل كل نشاط اإلنسان وكل
طاقاته .سواء نشاطه املادي ونشاطه الروحي.
وسواء حياته االقتصادية واالجتامعية والفكرية.
وسواء عمله يف الحياة الدنيا ،وفيام وراء هذه
الحياة(.)69
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وقد سبقه إىل هذا املنهج شقيقه سيد قطب
يف كتابه املتميز (خصائص التصور اإلسالمي)
الذي نادى فيه إىل تأصيل معامل التجربة
األدبية وفلسفتها ،وفقاً ملنهج خصائص التصور
اإلسالمي الذي يقوم عنده عىل سبع نقاط
هي( :الربانية ،والثبات ،والشمولية ،والتوازن،
وااليجابية ،والواقعية ،والتوحيد).

ثانياً  :األهداف:

وهو يهدف من هذا الكتاب إىل توضيح بعض
سامت الفن اإلسالمي الرفيع ،ولفت أنظار
املسلمني إليه ،لعلهم يجدون فيه ما يغنيهم عن
الفنون الغربية التي أخذوا ينهلون من صالحها
وفاسدها بغري متييز ،وأن يفيئوا إىل أنفسهم حني
يفيئون إىل هذا الرصيد الضخم الذي أهملوه،
فيجدوا أن يف إمكانهم أن يتقدموا القافلة ،ال
أن يكونوا متخلفني يف الطريق ينهلون من هذا
الفتات(.)70

أهم قضاياه النقدية يف هذا الكتاب:

اشتمل كتابه «منهج الفن اإلسالمي» عىل عدد
من القضايا النقدية نذكر منها ما ييل:

العالقة بني اإلسالم والفن:

يبدأ مبناقشةالقضية الرئيسة التي بنى عليها
كتابه ،بطرح عدد من األسئلة كأساس ينطلق منه
يف تحديد عالقة الدين اإلسالمي بالفن عامة
والفنون القولية منه عىل وجه الخصوص ،ويسخر
من ذوي األفهام الضيقة الذين ال يدركون إال عالقة
النفور والخصام بني اإلسالم والفن ،عىل اعتبار أن
اإلسالم دين ،واألديان تبحث عن الحقيقة وتحرص
عىل األخالق ،بينام أن الفنون تبحث عن الخيال
وتنفر من القيود مبا فيها قيود األخالق(.)71
ثم بعد ذلك يرشع يف تحديد العالقة بني الفن
والدين اإلسالمي ،قائالً« :إن الدين يلتقي يف
حقيقة النفس بالفن .فكالهام انطالق من عامل
113
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الرضورة ،وكالهام شوق مجنح لعامل الكامل ..
وكالهام ثورة عىل آلية الحياة»(.)72

وال يرتك لنا تأويل هذا املفهوم ،إمنا يتول رشحه
بنفسه قائالً« :فحني تتبلد النفس ،فيمر اإلنسان
عىل الكون مرورا ً آلياً ال يراه وال يحسه يف أعامقه
 ..ال يثري فيه الشوق العلوي ،وال تنفتح نفسه ملا
فيه من جامل وحركة وحياة وتناسق  ..فإنه يكون
قد ضيق عىل نفسه املنافذ ،وحرص عامله يف
نطاق ضيق محصور .ويكون قد أغلق نفسه دون
عامل الفن والجامل .

وحني تتبلد النفس ومير اإلنسان عىل الوجود مرورا ً
آلياً ،ال يفتح لغاياته وأهدافه وروابطه ،ال يستجيب
استجابة حية ملا يربطه بالله والكون والحياة
والناس من صالت  ..وال تنطلق نفسه يف األفق
األعىل الذي تلتقي فيه كل هذه الصالت  ..فإنه
يكون قد ضيق عىل نفسه املنافذ ،وحرص عامله
يف نطاق ضيق محصور .وأغلق نفسه دون عامل
العقيدة.ومن هنا يلتقي الفن والعقيدة يف أعامق
النفس ،كام يلتقيان يف أعامق الوجود»(.)73

أجناس الفن اإلسالمي:

تنحرص أجناس الفن اإلسالمي عنده يف الفنون
الكالمية نحو القرآن والشعر والقصة وغري ذلك،
وبهذا املفهوم تخرجمن دائرة الفن اإلسالمي بعض
األجناس الفنية مثل الرسم والنحت والرقص(.)74

وقد المه بعض النقاد ألنه مل يتناول بقية األجناس
التي لها أهمية خاصة يف الفعاليات االجتامعية
للحضارة املعارصة كاملرسح والسينام(.)75والحق
أنه مل يستبعد املرسح من الفنون اإلسالمية،
فقد تناول بالنقد والتحليل مرسحية ‘‘مركب بال
صياد’’ التي سيأيت الحديث عنها يف آخر هذه
الدراسة ،وإمنا املستبعد عنده استبعادا ً مؤقتاً
هي السينام؛ ألنها يف اعتقاده «آخر فنيمكن أن
يدخل يف نطاق الفن اإلسالمي ،ال ألن السينام

يف ذاتها محرمة ،ولكن ألنها بصورتها الحالية،
الهابطة العارية املنحلة ،بعيدة جدا ً عن الجو
اإلسالمي»( .)76فهو كام ترى استبعاد مؤقت،
مرتبط بالحني الذي تتبع فيه السينام مفاهيم
الفن اإلسالمي .كام استبعد بعض األجناس
التي تحتاج إىل خربة املتخصصني ،أما الجنسان
املستبعدان عنده استبعادا ً نهائياً فهام الرقص
والنحت؛ ألنهام يعربان بطريق الجسد وحده،
فيخالن برشط من رشوط الفن اإلسالمي(.)77

ماهية الفن اإلسالمي:

وهذه القضية من كربيات القضايا التي تناولها يف
هذا الكتاب ،وعنده أن الفن اإلسالمي ،هو الذي
يرسم صورة الوجود من زاوية التصور اإلسالمي
لهذا الوجود ،أو هو التعبري الجميل عن الكون
والحياة واإلنسان ،من خالل تصور اإلسالم للكون
والحياة واإلنسان(.)78

إنه مل يقرص مفهوم األدب اإلسالمي عىل األدباء
املسلمني فقط ،ولكنه يدخل فيه كل ما يتمىش
مع خصائص التصور اإلسالمي ،ولهذا فإنه يختار
مناذج من الشعر لطاغور غري املسلم( ،)79إىل
جانب محمد إقبال( ،)80وعمر األمريي(،)81
وسكينة بنت الحسني( ،)82وابن الرومي( .)83بينام
يختار من مناذج النرث« :قصة رضس» لشقيقته
حميدة قطب( ،)84مقابلة ملرسحية «الراكبون
إىل البحر» للكاتب األيرلندي جون ميلينجتون
سينج(.)85
وقد وضع هذا التصور ملفهوم األدب اإلسالمي
محمد قطب يف طليعة النقاد الذين ال يجعلون
اإلسالم رشطاً إلنتاج األدب اإلسالمي ،منهم:
إبراهيم عوضني يف كتابه «مدخل إسالمي لدراسة
األدب العريب ،وسعد أبو الرضا يف كتابه «األدب
اإلسالمي قضية وبناء»(،)86وعامد الدين خليل
يف كتابه «نظرية األدب اإلسالمي»( ،)87وشلتاغ
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عبود يف كتابه «املالمح العامة لنظرية األدب
اإلسالمي»(.)88ويف املقابل هناك مجموعة
أخرى من النقاد تشرتط أن يكون املنتج لألدب
اإلسالمي أديباً مسلامً ،منهم :نجيب الكيالين يف
كتابه« :مدخل إىل األدب اإلسالمي»( ،)89ومحمد
حسن بريغش يف كتابه« :يف األدب اإلسالمي
املعارص»( ،)90وعدنان النحوي يف كتابه «األدب
اإلسالمي إنسانيته وعامليته»( ،)91وأحمد محمد
عيل يف كتابه «األدب اإلسالمي رضورة» ،وعبد
الرحمن رأفت الباشا يف كتابه «نحو مذهب
إسالمي يف األدب والنقد»(.)92

ولتجلية هذه املسألة نأخذ مثاالً ألبرز الذين
اعرتضوا عىل رأيه يف هذه املسألة وخطؤوه
فيها محمدحسن بريغش الذي يقول« :والذين
يحرصون األدب اإلسالمي ،يف التعبري عن قضايا
املسلمني ،والتحدث ضمن املفاهيم اإلسالمية،
أويحرصون عىل انسجام األثر األديب مع التصور
اإلسالمي .إن هؤالء مخطئون وواهمون ،ويف هذا
الرأي يفتحون باباً خطرا ً ،باباً أقرب ما يكون للنفاق،
وتخريب ضامئر املسلمني ،ورضب اإلسالم
من الداخل»(.)93يتضمن هذا االنتقاد شقني
متباينني ،األول يضيّق مفهوم األدب اإلسالمي
ويحرصه يف القضايا اإلسالمية والشعائر الدينية،
ولكنه مل يقصد محمد قطب بذلك ،أما الشق
الثاين فهو الذي يُشري به إليه؛ ألنه يوسع مفهوم
األدب اإلسالمي فيدخل فيه اآلداب الصادرة عن
غري املسلمني إذا التقت-ولو جزئياً -مع التصور
اإلسالمي.
كام نأخذ مثاالً آخر ألبرز املؤيدين لرأيه يف
املسألة ،عامد الدين خليل الذي يقول« :لقد
فتح األستاذ محمد قطب الباب عىل مرصاعيه
أمام النقاد والفنانني اإلسالميني عندما أعلن أن
الفن اإلسالمي ليس وقفاً عىل املسلمني وحدهم
من الفنانني!  ...؛ألن التصور (الفني) اإلسالمي
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للكون والحياة واإلنسان ،هو تصور كوين إنساين
مفتوح للبرشية كلها ،ألنه يخاطب (اإلنسان) من
حيث هو إنسان .ومن ثم يستطيع أي (إنسان)
أن يتجاوب مع هذا التصور ويتلقى الحياة من
خالله –مبقدار ما تطيق نفسه هذا التلقي وذلك
التجاوب -فيلتقي مع الفن اإلسالمي بذلك
املقدار»( .)94ويرى أحمد محمد أحمد البدوي
أن»يف ذلك رحابة تجعل منهج الفن اإلسالمي
موقفاً رحيباً ،ينظر إىل القول ،ال القائل»(.)95

مييل الباحث إىل رأي محمد قطب ومن وااله يف
هذا الجانب؛ ألنه يوسع فضاء األدب اإلسالمي
ويتفقمع سعة اإلسالم وشموله وعامليته ،ويف
الرأي اآلخر تضييق وحرص يواجه إشكاليات عند
التطبيق ،كام أنه يهتم بعقيدة األديب قبل النظر
يف أدبه ،فالنص األديب لدى أصحاب هذا
الرأي مهام كان متطابقاً مع الرشيعة اإلسالمية،
ال قيمة له ألن قائله يحمل اعتقادات مناقضة
لإلسالم .يرجع االختالف بني النقاد واألدباء يف
هذه املسألة إىل اختالفهم «يف كيفية االلتزام
اإلسالمي يف العمل األديب عىل ثالثة مذاهب،
فمنهم من يشرتط االلتزام يف الشخصية فقط ،أي
أن األدب الصادر من األديب امللتزم باإلسالم هو
األدب اإلسالمي ،ومنهم من يشرتط االلتزام يف
النص فقط برصف النظر عن الشخصية ،أي أن
األدب الداعي إىل ما دعا إليه اإلسالم وإن كان
صادرا ً من غري مسلم هو األدب اإلسالمي ،ومنهم
من يشرتط االلتزام يف النص والشخصية معاً،
أي ال بد أن يكون النص موظفاً يف سبيل التوعية
اإلسالمية وصادرا ً من مسلم ملتزم باإلسالم يف
حياته عقيدة وسلوكاً»(.)96
وهناك رأي آخر يف هذه املسألة يذهب إىل أن
كل األدب العريب الذي قيل يف ظل اإلسالم هو
أدب إسالمي ،سواء أن وافق التصور اإلسالمي
أم مل يوافقه ،وسواء أن كان قائله مسلامً أم غري
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مسلم ،وتدخل يف حيز األدب اإلسالمي -بحسب
هذا الرأي -جميع األغراض واملوضوعات
حتىأشعار املجون والزندقة ،مل يستنث من ذلك
إال مناذج قليلة من الخمريات(.)97

ويف ذات الصدد مل ينص محمد قطب عىل أن
اللغة العربية هي لغة األدب اإلسالمي ،بل فتح
الباب عىل مرصاعيه فأدخل لغات الشعوب
املسلمة وغري املسلمة ،ومل يطلب سوى أن
تكون اآلداب بهذه اللغات ملتقية مع التصور
اإلسالمي ،فقد شملت اختياراته شعراء العرب
قدمياً وحديثاً ،وشعراء من الهند وباكستان ،كام
شملت كُتَّاباً من الرشق والغرب .وهذه مسألة
خالفية أيضاً ،فمن النقاد اإلسالميني من تبعه يف
هذا الرأي مثل عامد الدين خليل يف كتابه «يف
النقد اإلسالمي املعارص»( ،)98ونجيب الكيالين
يف كتابه «مدخل إىل األدب اإلسالمي»(،)99
وصالح آدم بيلو يف كتابه «من قضايا األدب
اإلسالمي»( ،)100ومحمد الحسناوي يف كتابه
«يف األدب واألدب اإلسالمي»(،)101ومنهم من
يخالفه يف ذلك فيقرص لغة األدب اإلسالمي
عىل اللغة العربية وحدها ،مثل عدنان عيل رضا
النحوي يف كتابه «األدب اإلسالمي إنسانيته
وعامليته»( ،)102والطاهر محمد عيل يف كتابه
«املالمح العامة لنظرية األدب اإلسالمي»(.)103
كام أمنحمد قطب مل يقرص مفهوم األدب
اإلسالمي عىل عرص من العصور ،فسكينة بنت
الحسني وابن الرومي ومحمد إقبال وعمر األمريي
وطاغور ميثلون عصورا ً أدبية مختلفة وهي عىل
الرتتيب :العرص األموي والعرص العبايس والعرص
الحديث .ولعل هذه املسألة من املسائل املتفق
عليها بني داريس األدب اإلسالمي وناقديه ،ونذكر
منهم عىل سبيل املثال ال الحرص من الذين تيرس
االطالع كتبهم ،سواء من ناقشها منهم ،أو طبقها
عملياً يف كتبه :نجيب الكيالين(،)104وصالح آدم

بيلو( ،)105وعيل عيل صبح(.)106

وهكذا يتسع عنده مفهوم األدب اإلسالمي ليشمل
كل العصور ،فليس املهم لديه ولدى من شايعه
من رواد النقد اإلسالمي العرص الذي قيل فيه
األدب وإمنا املهم عندهم هو أن يكون مضمون
األدب وفقاً للتصور اإلسالمي(.)107

العالقة بني اإلسالم والشعر:

وهو يرى أن القرآن مل يكن معادياً للفن! وقصة
العداء بني اإلسالم والفن قصة ال أساس لها من
الصحة عىل اإلطالق! إن اآليات التي وجهت مل
توجه ضد الشعراء العرب عىل إطالقهم .وإمنا ضد
نوع معني من الشعراء« :والشعراء يتبعهم الغاوون
* أمل ترى انهم من كل واد يهيمون* وانهم يقولون
ما اليفعلون* االالذين امنو وعملوا الصالحات
وذكرو كثـريا وانترصوا من بعد ما ظلمواوسيعلم
الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون»()108صحيح
أن سياق اآليات يوحي بأن الشعراء امللعونني هم
األصل ،واملستثنون هم القلة .ولكن ذلك من
ناحية كان يصدق عىل الشعراء املوجودين يف
الجزيرة العربية يومئذ –وقد يصدق عىل كثري من
الشعراء يف كل وقت -ولكنه من ناحية أخرى ال
يلعن الشعر بوصفه شعرا ً ،وال يطلق اللعنة عىل
الشعراء عامة ،وإمنا يصم سلوكاً نفسياً معيناً يتبعه
أولئك الشعراء ،فمن خلص منه فال ترثيب عليه،
وال عىل فنه الذي يعرب فيه عن مفاهيمه اإلميانية.
امللعون إذن هو الكفر .واملطلوب هو اإلميان.
وال عىل املؤمنني –حني يكونوا شعراء -أن يقولوا
الشعر يف حدود تصورهم اإلمياين ومفاهيمهم
اإلميانية ،وهم آمنون من اللعنة ،بل مثابون عىل
قولهم مبا ينال املؤمنون من الثواب(.)109

ضعف الشعر يف صدر اإلسالم:

وهي من القضايا التي تناولها النقاد األوائل من
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لدن ابن سالم الجمحي الذي يقول« :كان الشعر
علم قوم مل يكن لهم علم أصح منه ،فجاء اإلسالم
فتشاغلت عنه العرب ،وتشاغلوا بالجهاد وغزو
فارس والروم ،ولهت عن الشعر وروايته»(،)110
ويروي املربد عن األصمعي قوله»:الشعر نكد بابه
الرش ،فإذا دخل يف الخري ضعف ،هذا حسان
بن ثابت فحل من فحول الجاهلية ،فلام جاء
اإلسالم سقط شعره» وقال يف موضع آخر« :شعر
حسان يف الجاهلية من أجود الشعر ،فقطع متنه
اإلسالم»( ،)111وقد تلقف املسترشقون هذا
الكالم ليطعنوا به يف خارصة اإلسالم ،فقالوا إن
اإلسالم هو الذي أضعف الشعر ،وقد تول الرد
عليهم جامعة من النقاد املخلصني .ولكن محمد
قطب له رأى يف هذه القضيةمختلف ،وهو ال يرى
أن الشعر قد ضعف يف هذه الفرتة ،ولكنه يرى أن
العرب قد انرصفوا عن قول الشعر يف أول اإلسالم
لجملة من األسباب(:)112
•إن القرآن أغناهم عن جامل األداء بجامل
التلقي واالنفعال.
•أثر هذه العقيدة الجديدة يف تنشئة النفوس
تنشئة جديدة ،وغسلها من أدران الجاهلية،
ومن موروثاتها القدمية كلها ،ومن مفاهيمها
املنحرفة ،ومن تصوراتها الخاطئة  ..ومن ثم
مل يكن الرصيد القديم صالحاً لإليحاء الفني
بعدما صارت هذه النفوس تحس نحوه بنفرة
وتقزز.

•إن األغراض التقليدية التي كان يقال فيها
الشعر ،قد تغريت من أساسها بفعل العقيدة
الجديدة ،فصارت تلك األغراض نشازا ً فنياً
وشعورياً ال يصلح للقول فيه.
•وقع القرآن يف نفوس العرب ،فقد تلقوه
مأخوذين مبهورين ،وهم يف ذلك سواء َم ْن
أسلم منهم ،و َم ْن مل يسلم.
•مرور املسلمني األوائل بتجربة ضخمة
جملة كرياال
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وفريدة هي تجربة اإلسالم! تلك التجربة
التي تزيل رواسب النفس املسمومة كلها،
ومتأل النفس بالوجود الكامل ،الرايض بهذا
الوجود ،وهي تجربة ال تقول الشعر إال بطاقة
ضخمة ال توهب لكل إنسان.

مفهوم الجاهلية واألدب الجاهيل:

وهذه قضية نقدية خطرية وجريئة يف نفس
الوقت ،وهو يرى أن املسلمني ملا عادوا إىل
قول الشعر بعد أن توقفوا عنه يف أول اإلسالم،
حصلت لهم ردة جاهلية كاملة يف مجال التعبري،
واستندوا إىل ماضيهم القديم يف قول الشعر
بكل طرائقه وأشكاله ومل يستفيدوا من تجربتهم
اإلسالمية شيئاً ،قائالً« :ولكنهم حني عادوا إىل
التعبري مل يلجأوا مع األسف إىل الرصيد الجديد
يستمدون منه مشاعرهم وإيحاءاتهم وأغراض
تعبريهم وطرائقه ،وإمنا عادوا إىل جاهلية كاملة
يف مجال التعبري ،أغراضه وطرائقه سواء .عاد
الشعراء إىل الفخر واملدح والهجاء واملجون ،بل
عادوا إىل حدود القبيلة التي كانوا قد تحرروا منها
فرتة من الوقت .وعادت مقاييسهم الفنية هي
ذاتها مقاييس الجاهلية بحذافريها»(.)113
أسباب الردة الجاهلية يف الشعر
وبَ ْع َد أن أرجع
َ
إىل شيئني ،األول :الخصومات السياسية منذ
العرص األموي ،والثاين :جمود النقاد األوائل
وعجزهم عن استحداث قواعد فنية جديدة
تواكب خصائص التصور اإلسالمي ،والتزامهم
بقواعد النقد ومقاييسه يف الجاهلية ،التي قيدوا
بها أنفسهم كام قيدوا بها الشعراء فساروا يف
نطاق ذلك القيد ،علَّق عىل ذلك بقوله« :وأياً ما
كان األمر ،فقد خرس األدب العريب فرصة هائلة
لالستمداد من رصيد اإلسالم الضخم ،وظل يف
تاريخه الطويل مجانباً -يف أكرث األحيان -لهذا
الرصيد ،مبتعدا ً عن ثرائه ،محروماً من القدرة عىل
إبداع لون من الفن كان حرياً أن يكون أروع الفنون
117

محمد قطب وجهوده يف النقد األديب اإلسالمي

العاملية وأبدعها لو وجد التوجيه والقدرة الفنية
املواتية» (.)114

ومن اللطائف النقدية يف هذا املوضوع أن
الجاهلية عنده ليست مرحلة تاريخية ،وإمنا هي
حالة نفسية ترفض االهتداء بالله ،وهي ميكن أن
توجد يف كل عرص؛ ولذلك فإن مفهوم األدب
الجاهيل ال ينحرص عنده يف حقبة تاريخية
محددة –ما قبل اإلسالم -ولكنه يشمل كل عرص
يستمد فيه األدب تصوراته عن اإلنسان والحياة
من املفاهيم الجاهلية .فهو إذن من أوائل النقاد
اإلسالميني الذين يضعون مصطلحي األدب
اإلسالمي واألدب الجاهيل عىل أنهام مصطلحني
متقابلني ،ومن هؤالء النقاد مثالً :أحمد بسام
ساعي ،وشلتاغ عبود(.)115

بني األدب اإلسالمي واملذاهب الغربية:

عقد محمد قطب مقارنة بني األدب اإلسالمي
وبعض املذاهب الغربية يف األدب والفكر مثل
الكالسيكية والرومنسية والوجودية والواقعية،
وأوضح الفرق بينها وبني خصائص التصور اإلسالمي
للكون والحياة واإلنسان ،ولكنه مل يتوسع فيبسط
الحديث عنها جميعاً كام بسطه عن الواقعية
التي أفسح لها فصالً كامالً من كتابه؛ األمر الذي
جعل نجيب الكيالين ينتقده ألنه مل يبسط يف
كتابه املذاهب األدبية الغربيةومفاهيمها للمقارنة
بينها وبني مفهوم الفن اإلسالمي( .)116ولكن
نجيباً مل ينف تناوله لهذه املذاهب ،وإمنا المه
عدم االستقصاء والتفصيل فيها ،ثم أحجم عن
مقارنتهالشاملة الوافية بني الواقعية اإلسالمية
والواقعية الغربية ،ندعم ما نذهب إليه بأهم
املقتطفات التي أوردها محمد قطب يف مقارنته
بينهام ،إذ يرى أن الواقعية اإلسالمية تختلف عن
الواقعية الغربية يف نقطتني أساسيتني(:)117
األوىل :طبيعة تصورها لإلنسان ،وموقفه من الله
والكون والحياة وأخيه اإلنسان.

الثانية :طريقة تسجيلها «للقطات» البرشية التي
تختارها للتعبري الفني.

وعنده أن الواقعية اإلسالمية تصور اإلنسان يف
جميع أحواله ،قوته وضعفه ،ارتفاعه وهبوطه،
ولذلك فهي تختلف عن الواقعية الغربية يف
أنها ال تصور حالة الضعف والهبوط باعتبارها
الحقيقة الواقعة السوية وتصورها عىل أنها لحظة
بطولة تستحق التصفيق واإلعجاب ،أما الواقعية
اإلسالمية فهي ال تنكر أن حاالت الهبوط هذه
حقيقة واقعة  ..ومع ذلك ال متجدها وال تسلط
عليها األضواء؛ ألنها يف حقيقتها لحظات هبوط.
ويستشهد عىل ذلك بعدة آيات من القرآن الكريم
صورت نقائص اإلنسان تصويرا ً صادقاً بارعاً
عميقاً ،وواقعياً إىل أقىص حدود الواقعية ...
ولكنها تصورها عىل وضعها الطبيعي الحقيقي،
وهي أنها نقائص ينبغي أن يرتفع عليها اإلنسان.
وهنا مفرق الطريق(.)118
كام يرى أن الواقعية اإلسالمية يف نفس الوقت
«ال تزعم أن اإلنسان خري كله ممحض من الرش.
وإمنا تعرف أن خليط من هذا االستعداد وذاك.
وترسمه يف هذه اللحظة وتلك .ولكنها ال تسلط
األضواء عىل لحظة الهبوط ،وإمنا لحظة اإلفاقة
من ذلك الهبوط(.)119

مناذج من نقده التطبيقي لألدب اإلسالمي:

نختار يف هذه املساحة مناذج مختارة من دراساته
الفنية والجاملية للقرآن الكريم،ومن نقده التطبيقي
لألدب اإلسالمي ،ولكن يحسن بنا قبل ذلك أن
نبينّ أهم مالمح نقده اإلسالمي التطبيقي ،والتي
تتمثل يف اآليت:
•إنه يرى أن األدب اإلسالمي الكامل يشء مل
يوجد بعد يف اإلنتاج البرشي ،وأن ما وجد
منه فام زال يف مرحلة امليالد وأنه يف طريقه
إىل التكامل والنضوج(.)120
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•إنه مل يقرص مفهوم األدب اإلسالمي عىل
األدباء املسلمني فقط ،ولكنه يُدخل فيه كل
ما يتمىش مع خصائص التصور اإلسالمي،
ولهذا فإنه فهو ال يحفل مبن قال ،ولكن ماذا
قال.

•إنه مل يحدد لألدب اإلسالمي لغة معينة
يخصها بذلك ،ويحجر عىل ما سواها من
اللغات ،ولكنه جعل يف هذا األمر متسعاً
لجميع اللغات.
•إنه مل يقرص مفهوم األدب اإلسالمي عىل
عرص من العصور ،فكل العصور واألزمنة –
عنده -صالحة إلنتاج األدب الذي يلتقي مع
تصور اإلسالم لإلنسان والكون والحياة.

إن اختياراته هذه مل تكن خبط عشواء ،وإمنا كانت
وفق مقياس نقدي واضح ،وهو أنه ال يختار من
األعامل إال ما كان متمشياً مع خصائص التصور
اإلسالميكلياً أو جزئياً.

أوالً :دراسته الفنية والجاملية يف القرآن الكريم

اتكأ يف دراسته الفنية والجاملية للقرآن الكريم
عىل ثالثة من كتب شقيقه سيد قطب ،هي:
يف ظالل القرآن ،والتصوير الفني يف القرآن،
ومشاهد القيامة يف القرآن .ولكنه مل يكتف
بالتحليل والرشح والعرض ،وإمنا قام بتوجيه
األدب اإلسالمي إىل القرآن الكريم الستيحاء الفن
منه يف جميع األغراض؛ ألن القرآن «ثروة ال تنفد
يف كل منحى من مناحي الفن ،ومجال لالستيحاء
الدائم ،ورصيد لفن إنساين رفيع سامق يحمل كل
خصائص الفن الجاملية  ..ويقود البرشية دامئاً
نحو النور والكامل»(.)121وسيأيت الحديث عن
ذلك مفصالً يف النقاط اآلتية:
مشاهد الطبيعة يف القرآن الكريم:

عرض عدة أمثلة بينّ فيها جامل األسلوب القرآين
يف تصوير مشاهد الطبيعة ال ميكن الوقوف
جملة كرياال
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عندها جميعاً؛ ألنها ليست لها أهمية يف كرثتها
وال يف ذكر القرآن لها ،وإمنا تكمن أهميتها يف
الربط بينها وبني أغراض التعبري يف القرآن الكريم،
فإنه «ال يكاد يوجد غرض من أغراض التعبري يف
القرآن مل تستخدم فيه الطبيعة إلحيائه يف النفس
وتوسيع مساحته يف الحس!»(.)122

ولهذا فهو يرى أن القرآن يوجه النظر إىل مجايل
الطبيعة يف أمثلة كثرية جدا ً فيه ،ولكنه ال يكتفي
بذلك «وإمنا يعرب مبشاهد الطبيعة عن املعاين
النفسية والفكرية واالجتامعية ،التي ال يخطر
يف بال برش أن يستخدم الطبيعة للتعبري عنها
وتوضيحها!»( .)123يرضب لذلك عدة أمثلة
من القرآن الكريم ،منه تصوير اإلنفاق بني حالتي
الصدق والرياء( :فاإلنفاق عن مخادعة ورياء،
واإلنفاق عن صدق وإخالص ،ال يصفهام باللفظ
املبارش املجرد ،وإمنا يرسم لهام لوحتني من
مناظر الطبيعة الحية املتحركة« :يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا
َى كَال َِّذي يُن ِف ُق
لاَ تُبْ ِطلُوا َ
ص َدقَاتِكُم بِالْ َم ِّن َوالأْ َذ ٰ
َمالَ ُه ِرئَا َء ال َّن ِ
اس َولاَ يُ ْؤ ِم ُن بِاللَّ ِه َوالْيَ ْومِ الآْ ِخ ِر فَ َمثَلُ ُه
صلْ ًدا
صابَ ُه َواب ٌِل فَترَ َكَ ُه َ
اب فَأَ َ
كَ َمثَلِ َ
ص ْف َوانٍ َعلَ ْي ِه تُ َر ٌ
َسبُوا َواللَّ ُه لاَ يَ ْه ِدي
ل شيَ ْ ٍء مِّماَّ ك َ
لاَّ يَق ِْد ُرو َن َع ىَ ٰ
الْ َق ْو َم الْكَا ِفرِي َن (*) َو َمث َُل ال َِّذي َن يُن ِفقُو َن أَ ْم َوالَ ُه ُم
ات اللَّ ِه َوتَثْبِيتًا ِّم ْن أَنف ِ
ابْ ِتغَا َء َم ْرضَ ِ
ُس ِه ْم كَ َمثَلِ َج َّن ٍة
َت أُكُلَ َها ِ
ض ْع َفينْ ِ فَ ِإن لَّ ْم
صابَ َها َواب ٌِل فَآت ْ
ِب َربْ َو ٍة أَ َ
ص ْب َها َواب ٌِل فَط ٌَّل َواللَّ ُه بمِ َا ت َ ْع َملُو َن بَ ِ
يُ ِ
ري (*) أَيَ َو ُّد
ص ٌ
اب تَ ْجرِي ِمن
أَ َح ُدكُ ْم أَن تَكُو َن لَ ُه َج َّن ٌة ِّمن ن َِّخيلٍ َوأَ ْع َن ٍ
ت َ ْح ِت َها الأْ َنْ َها ُر لَ ُه ِفي َها ِمن ك ُِّل الثَّ َم َر ِ
ات َوأَ َ
صابَ ُه الْ ِكبرَ ُ
َت
صا ٌر ِفي ِه نَا ٌر فَا ْحترَ َق ْ
صابَ َها إِ ْع َ
َولَ ُه ُذ ِّريَّ ٌة ضُ َعفَا ُء فَأَ َ
ك يُبَينِّ ُ اللَّ ُه لَ ُك ُم الآْ يَ ِ
كَ َٰذلِ َ
ات لَ َعلَّ ُك ْم تَتَ َف َّك ُرو َن (.)124
وهو يرى يف هذا املشهد أن املعنى املجرد –
اإلنفاق -تحول إىل معنى حي متحرك؛ الشرتاك
الطبيعة يف رسم مناظره املتتابعة(.)125
فهو يوازن بني وفرة هذه املشاهد يف القرآن –
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كتاب الدين -وبني ندرتها يف الشعر العريب-كتاب
الفن -ويعد ذلك خسارة أصابت األدب العريب
لعدم استمداده من الرصيد القرآين املذخور،
ويرى أن األدب العريب أضاع فرصة مواتيةللرثاء
الفني؛ ألنه مل يتجه للقرآن الغني مبثل هذا اللون
من التعبري فيستمد منه الوحي والتوجيه(.)126

القصة يف القرآن الكريم:

فهو يف هذا الجانب يضع إطارا ً نظرياً شامالً ملا
ينبغي أن تكون عليه القصة يف األدب اإلسالمي،
يكرس يف هذا اإلطار عىل ما تحققه القصة من
أهداف ومقاصد؛ ولذلك مل يقيد القصة بتناول
أي موضوع من املوضوعات ،وال اختيار طريقة
من طرق األداء برشط أن «يستمد تصوره للحياة
واألحداث واألشياء من التصور اإلسالمي ،أو عىل
األقل ال يصادم شيئاً من املفاهيم اإلميانية»(.)127

يريد أن تكون القصة فناً ملتزماً ،ولكنه ال يقصد
بذلك أن تلتزم مبذهب معني ،أو أن تكون
فناً وعظياً يدعو إىل فكرة معينة بطريق الوعظ
والدعاية املبارشة ،وإمنا يريدها أن تلتزم فقط
مبجاراة الناموس الكوين يف جامله وتناسقه
وتوازنه وطالقته من الرضورة .كام يريد من فن
القصة أن يهدف إىل «إنشاء إنسان صالح ،إنسان
يتوافق مع ناموس الكون ،وال يشذ عنه بطريق
االنحراف .ويتخذ وسيلته إىل ذلك عرض الجامل
والقبح مبعناهام الواسع ومجاالتهام الشاملة :يف
املشاعر واألفكار والترصفات والسلوك ،بحيث
تشتاق النفس يف النهاية إىل الجامل وتنفر من
القبح ،دون أن تحس ضغطاً يف هذا االتجاه أو
ذاك(.)128

إن القصة يف القرآن لها موضوع واحد هو
املوضوعالديني الذي يهدف إىل الرتبية
والتوجيه ،وإن القرآن يستخدم يف أداء هذا
املوضوعكل أنواع القصة :التاريخية ،والواقعية،
والقصة املرضوبة للمثل(.)129

ثم مييض بعد ذلك إىل إيضاح أبرز السامت
أو القواعد التي ينبغي مراعاتها يف القصص
اإلسالمي:

أولها :النظافة:وليس املقصود بنظافة القصة
عنده أن تُ ْع َرض النفس البرشية بيضاء من غري
سوء! ولكن عرض تلك النفس يف جميع حاالتها
ودوافعها عرضاً واقعياً خالصاً ،ال يصنع من
لحظات الضعف البرشي بطولة تستحق اإلعجاب،
وال يقف عنده طويالً ،وإمنا يرسع ليسلط األنوار
عىل لحظة اإلفاقة؛ ألنها الجديرة بتسليط األنوار
عليها ،وكان ذلك من أبرز سامت القصة يف القرآن
الكريم(.)130

ثانيها :أن ال تعرض قصص «الفاحشة» لإلثارة
والتلذذ مبشاعر الجنس املنحرفة كام تصنع
املذاهب «الواقعية :و»الطبيعية» يف املذاهب
الحديثة الضالة؛ ألنها عارض يعرض يف الحياة
ويقىض ليفسح املجال ألهداف الحياة العليا
الجديرة بالتحقيق ...من إقامة مجتمع نظيف .من
تربية نفوس مستقيمة .من إقامة الحق والعدل
يف األرض .من متتيع الناس بحقوقهم ،وتجميل
الحياة لهم بحيث تستحق أن تعاش ،يف غري فتنة
بها وال انحراف»(.)131
ثم يلخص الخصائص الفنية للقصة يف القرآن من
كتاب «التصوير الفني يف القرآن» لشقيقه سيد
قطب ،يف النقاط اآلتية(:)132
•تنوع طريقة العرض

•تنوع طريقة املفاجأة

•ترك فجوات بني كل مشهدين أو حلقتني
ميلؤها الخيال.
•التصوير

ثم يسدد طعنات شداد لألدب العريب ،إذ يرى
أنه منذ نشأته إىل ما قبيل العرص الحديث خال
تقريباً مام ميكن يسمى قصة فنية حقيقية ،مع
JANUARY 2022 ISSN No: 2277 - 2839

MAJALLA KAIRALA

وجود هذا الفن يف القرآن الكريم الذي يتلونه آناء
الليل وأطراف النهار(.)133

ولعل السبب يف ذلك –كام يرى -أن العرب
واملسلمني حني ُو ِج َد هذا الفن مل يتوجهوا
إىل هذا األصل الكبري يستمدون منه التصورات
واإليحاءات ،وإمنا استمدوها من األدب الغريب،
فكان ذلك خسارة عليهم وعىل البرشية جمعاء
أال يكون االستمداد املوضوعي والفني من ذلك
النبع األصيل األكمل واألجمل واألكرث اتساقاً مع
جامل الكون وجامل الحياة ،ويتحرس عىل أن
األدب العريب كان ميلك أن يسبق اآلداب العاملية
كلها لو فتح بصريته لتلك الذخرية الضخمة التي
يحويها القرآن الكريم(.)134

مشاهد القيامة يف القرآن الكريم:

يرى محمد قطب أن مشاهد القيامة يف القرآن
الكريم من أوسع أبواب الفن فيه ،وأكرثها ورودا ً
يف ثناياه ،ومع أن موضوعها موضوع ديني ،ولكنه
ذو دالالت فكرية وخلقية وجاملية .وأنها أصفى
تصور عرفته البرشية لفكرة الجزاء األخروي عن
أعامل البرش يف الحياة الدنيا .وأن من أبرز سامت
هذه الفكرة اتصال الحياة الدنيا باآلخرة اتصاالً
وثيقاً بحيث تكون اآلخرة هي االمتداد للدنيا ،أو
النهاية الحتمية لها ،بال فواصل حاجزة تفصل
بني هذه وتلك .فهو وإن أخذ هذه املفاهيم من
كتاب شقيقه سيد قطب «مشاهد القيامة يف
القرآن»( ،)135إال أن القدر الذي أضافه يف هذا
الصدد هو لفت األدب اإلسالمي لهذا املوضوع
لالستمداد واالستلهام واإليحاء الفني؛ ألن يف
هذا املوضوع معاين كثرية يصلح كل منها ألن
يكون موضوعاً خصباً للتصوير الفني ،وميكن أن
تنشأ منه عرشات الصور واألشكال واملوضوعات،
باإلضافة إىل االستفادة من طريقة العرض القرآين
يف إحياء هذه املشاهد ،وهز النفس بها هزا ً
عنيفاً ليبلغ التأثر فيها إىل األعامق(.)136
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ولكنه يتحرس عىل أن هذا املوضوع مع ثرائهلم
يستفد منه غري شاعرين عامليني ،أحدهام عريب
وهو أبو العالء املعري يف «رسالة الغفران» ،واآلخر
هو «دانتي» الشاعر اإليطايل يف «الكوميديا
اإللهية(.)137

ثانياً :نقده اإلسالمي التطبيقي للشعر:

اختار لهذا الجانب من التطبيق والدراسة خمسة
من الشعراء كلهم من املسلمني إال واحدا ً،
وسيأيت الحديث عنهم مفصالً فيام يأيت:

مناذج من نقده للشاعر محمد إقبال:

نقد عام لشعره:

يذهب إىل أن شعر محمد إقبال ينقسم إىل
قسمني :القسم األول وهو الجزء األكرب من شعره،
ممتزج بالفلسفة ،ولكنه مع ذلك ال يعطيك تجربة
فلسفية ذهنية ،وإمنا يعطيك تجربة عاناها يف
شعوره وانفعل بها وجدانه ،وجاشت بها نفسه.
أما القسم الثاين فهو شعر خالص متحرر من
جفاف الفكر ومن قيد الذهن ،منطلق يف خفة
وطالقة يعرب عن حرارة الوجدان(.)138

ويصف شعر محمد إقبال بقوله «وهو يف معظم
حاالته يعرب عن تصور مسلم ،وإن شاب هذا
التصور أحياناً أخالط من تصورات صوفية هندية
وغري هندية ،تخرج به قليالً أو كثريا ً عن التصور
املستقيم لإلسالم .وأشد ما يروعه من الفكرة
اإلسالمية الصافية ،وأشد ما تنفعل به نفسه
كذلك هو الحركة الحية يف كل يشء يف هذا
الوجود(.)139

نقد خاص لشعره:

ونقتطف منه النقد املوجه للجزء األخري من
قصيدة له عنوانها «شقائق الطور» من ديوانه
«رسالة املرشق» وهي قصيدة طويلة منظومة
عىل شكل رباعيات ،يقول يف الرباعيات الثالثة
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األخرية منها:

أيا طفل السجايا اسمع عتاىب
أإسالم وفخر بانتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب؟

		
		

فإن تعتز باألنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب عرب
فإن جزاءها هجر الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاب

أأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغان وتتار وترك
ويف مرج وغصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن منونا
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام بيننا تفريق لون
		
ربيع واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فيه زهونا
		
رأيتك ال تزال أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري طني
إىل ترك وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغان ت ُر ُد

		
		

أنا بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بال لون وريح
وللتوران أو للـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهند بَ ْع ُد

ينتقدها محمد قطب بقوله« :أما رباعيات (،82
 )83،161وقد غرينا ترتيبها لتجيء متجاورة ،فهي
تعرب عن نزعة إقبال اإلنسانية اإلسالمية  ..إنه ينفر
نفورا ً شديدا ً من تقسيم املسلمني إىل عرب
وأفغان وتتار وترك ..إلخ إمنا هم جميعاً مسلمون.
وال يجوز أن تقوم الفرقة بينهم وهم جميعاً من
غصن واحد ،ويف مرج واحد ،وزهوا يف ربيع واحد
(وال يفوتنا هنا أن نلفت إىل تعبريه بالطبيعة الحية
وبالربيع عن معنى من املعاين التجريبية وهو
األخوة يف اإلسالم) ثم ينتهي يف الرباعية األخرية
إىل األخوة يف البرشية عامة وهي األصل الكبري
الذي تلتقي فيه األخ ّوات جميعاً ،والذي ينبغي أن
يرتد إليه البرش كلهم يف عالقات بعضهم ببعض
قبل أن يتعصبوا لقومياتهم  ..فهذا التعصب لون
من األرس  ..أرس الطني الذي يأرس الروح!»(.)140

مناذج من نقده لعمر األمريي:

كان هذا الشاعر معارصا ً ملحمد قطب ولكن
ذلك مل مينعه من أن يصفه بأنه شاعر مسلم
يعيش يف مجتمع جاهيل منحرف تشتبك حياته
بحياته ،وتصطدم مفاهيمه مبفاهيمه(.)141

وقد اختار له قصيدتني من ديوانه»مع الله» ألنهام
تلتقيان مع خصائص التصور اإلسالمي ،وقد حاول
الشاعر فيهام التخلص من الثقلة والهبوط والقيد
واالنحراف ،واالنطالق يف عامل النور ،ليحقق
اإلسالم يف ذات نفسه ،يقول« :وقد اخرتنا له
قصيدتني من هذا الديوان يف حالتني مختلفتني
من حاالت نفسه .إحداهام أزمة فكرية واألخرى
أزمة عاطفية -أو باألحرى وقدة حسية -يتجه يف
كلتيهام إىل الله»(.)142

نقف عند نقده املوجهللقصيدة األوىل «ذرة»التي
صور فيها الشاعر حريته أمام الكون وأستار الغيب
واألقدار ،ولكن هذه الحرية انتهت به بالهداية
والطأمنينة؛ لذلك مل يجد محمد قطب مناصاً
من أن يدخل هذه التجربة يف عداد الفنون
اإلسالميةألن الشاعر مل يقدمها يف صورة تجريدية
مبلورة ،وإمنا قدمها يف صورة شعورية وجدانية
حية نابضة(.)143

ثم قارن بني هذه التجربة الروحية وبني التجربة
املادية لـ»ألبري كامو» يف ذات املوضوع ،فقد
وقف «كامو» أمام الكون فوجده أخرس ،ووجد
نفسه غريبة عنه ،فانتهى إىل التيه والضياع؛ لذلك
فضل عليها تجربة عمر األمريي لالختالف البينّ بني
النظرتني ،النظرة الوجودية ذات الحس املضلل
الشارد ،والنظرة اإلسالمية ذات الحس املهتدي
إىل فطرة الكون ..واملهتدي إىل الله(.)144

مناذج من نقده لطاغور:

فهو يدخل مناذج من شعر طاغور –غري املسلم-
يف عداد األدب اإلسالمي؛ ألنه يرى أن هناك
نقاط التقاء جزئية كثرية بني طاغور وبني املنهج
اإلسالمي ،منها(:)145
•شعور املودة والحب نحو الوجود الكبري
والحياة واألحياء.
•الحب الجميل لإلنسانية.
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•الدعوة الدامئة للسامحة والخري بني الناس.

•االنفالت من ثقلة الرضورة واالنطالق إىل
عامل الطالقة والنور.

يختار له قصيدتني ،يرى يف أوالهام-وهي
بعنوان «رحلة إىل السوق»-أنها تلتقي مع
املنهج اإلسالمي يف نقاط وتختلف عنه يف
نقاط أخرى ،قائالً« :إنها رحلة إىل السوق ولكنها
رحلة يف قلب ودود عطوف ،يسع الكون بعطفه
وسامحته ،ويتجاوب تجاوب املودة مع كل يشء
وكل شخص ،حتى مع اللص قاطع الطريق! وهنا
تبدو نقاط االلتقاء مع املنهج اإلسالمي ونقاط
االفرتاق! فهي سامحة جميلة وال شك .ولكنك
تلمح فيها مع ذلك مشاعر غري برشية! قد تعجبك
لحظة وأنت حامل تسبح يف امللكوت  ..ولكنها ال
متأل «اإلطار» الكامل لإلنسان!»(.)146

أما القصيدة األخرى -وإن كانت قطعة غزلية-
فإنه يرى أنها تلتقي متاماً مع املنهج اإلسالمي؛
ألن الشاعر عرب فيها عن عواطف إنسان عاش
عاطفة الحب بروحه ال بجسده ،وارتقى بها من
عامل األرض املحدود إىل عامل الطالقة والبشاشة
يف الكون الواسع الرحاب ،وألن «وشائج املودة
والقرىب ال تصل قلبه بقلب حبيبته فحسب،
بل تصل قلبه بالوجود كله يف ذات الوقت بال
تعارض وال انفصال .ومن هنا تلتقي كلها مبنهج
اإلسالم»(.)147

مناذج من نقده لسكينة بنت الحسني:

سهرت أعني ونامـ ـ ـ ــت عيون
يف أمور تكون أو ال ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكون

		
		

إن رباً ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفاك ما كان باألمـ
ـس سيكفيك يف غد ما يكون

وعن هذين البيتني املنسوبني لها( ،)148يقول:
«هذان بيتان فردان  ..لكنهام تاريخ حياة! تاريخ
حياتها النفسية كلها ،ومنوذج يف الوقت ذاته
جملة كرياال
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للمشاعر اإلسالمية تجاه الحياة ،وتجاه القدر،
وتجاه الله!»( .)149ترى فيهام هذه الشاعرة أن
الناس أمام الغيب والقدر ينقسمون إىل قسمني:
قسم يصيبه التوجس والقلق واالضطراب من الغد
املجهول ،والقسم اآلخر ينعم باألمن والسكينة؛
ألنه يعيش يف رحاب الله ،يسلم أموره كلها
إىل الله ،مطمئناً إىل رعاية الله وحفظه .لذا
كان اختيار محمد قطب لهذي البيتني؛ ألنهام
ينقالن أحاسيس شاعرة مسلمة صادقة اإلميان،
تنهى عن هذا القلق املفسد للحياة املدمر
لألعصاب(.)150

مناذج من نقده البن الرومي

أذاقتني األسفار ما ك ّره الغنى
يل وأغراين برفض امل ــطالب
إ ّ

فأصبحت يف اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء أزهد زاهد
وإن كنت يف اإلثراء أرغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب راغب

حريصاً جباناً أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهي ثم أنتهي
بلحظي جناب الرزق لحظ املراقب

ومن راح ذا ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص وجنب فإنه
فقري أتاه الفقر م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن كل جانب

تنازعني رغب ورهب  ..كالهام
قوي  ..وأعياين اطّالع املغايب

فقدمت رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالً رغبة يف رغيبة
وأخرت رجالً ره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة للمعاطب

أخاف عىل نفىس وأرجو مفازها
وأستار غيب الله دون العواقب

أال من يريني غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايتي قبل مذهبي
ومن أين وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغايات بعد املذاهب!

وقد كان سبب اختياره لهذه القطعة البن الرومي؛
ألن البيتني األخريين منهايلتقيان مع منهج الفن
اإلسالمي يف تصوير موقف اإلنسان أمام الغيب
املجهول .أما األبيات األوىل من هذه القطعة
123

محمد قطب وجهوده يف النقد األديب اإلسالمي

فإنها ال تتفق مع طبيعة التصور اإلسالمي؛ ألنها
وصف ملشاعر خاصة بابن الرومي هي مشاعر
القلق والرتدد ،وهي إيحاءات ال تلتقي مع ما
يدعو إليه منهج اإلسالم يف تصور اإلنسانوالكون
والحياة(.)151

ثالثا :نقده اإلسالمي التطبيقي للنرث

حاول تطبيق منهج الفن اإلسالمي عىل القصة
واملرسحية من ألوان التعبري النرثية ،وكان موقفه
أمام هذين اللونني كام ييل:

قصة همزات الشياطني:وهذه القصة لعبد
الحميد جودة السحار ،يجعلها محمد قطب مجاالً
للنقد التطبيقي ،تأكيدا ً عىل ما أرساه من قواعد
للواقعية اإلسالمية ،وموقفها من تصوير «األبيض»
و»األسود» يف النفس اإلنسانية .تصوير لحظة القوة
ولحظة الضعف»( .)152استلهاماً للمنهج القرآين
يف مثل هذا النوع من القصص .يقولعنها محمد
قطب« :إنها قصة شاب متدين يقع تحت إغراء
الفتنة .وتتأذي روحانيته الصافية وتتحرج .ولكنها
رويدا ً رويدا ً تقع تحت سيطرة الدفعات الحسية
الغليظة ،ترصعها وتكتم أنفاسها .ويظل املؤلف
يصور لنا مشاعر هذا الفتى بني الشد والجذب،
حتى يقع يف الخطيئة ويرتكب الفاحشة ..ولكنه
ال يرتكك والضوء مسلط عىل منظر الجرمية! وهنا
الفرق بني الواقع الصغري والواقع الكبري .إنه يرسم
لك لحظة اإلفاقة .إنه ينهي القصة مبنظر التوبة.
منظر الفتى وهو يتلمس يف ظلمة نفسه أضواء
املغفرة .ثم يفتح الباب ليدخل منه النور‘‘ :كل
ابن آدم خطاء وخري الخطائني التوابون’’ .ثم يرتكك
والنور مسلط هناك!»(.)153

قصة رضس:هي قصة قصرية لكاتبة مسلمة هي
شقيقته حميدة قطب ،وقد اختارها ألنها تلتقي
مع منهج الفن اإلسالمي ،ولكنه مل يقف عندها
طويالً ليحللها وينتقدها ليوقفنا عىل مواطن
التقائها باملنهج اإلسالمي ،بل اكتفي برسدها

•مل يخصه بعرص دون عرص.
•يشمل عنده األدباء املسلمني وغري
املسلمني.
•مل يحدد له لغة معينة ،فيكون باللغة العربية
وبغريها.
•مل يحظر عليه تناول أي موضوع من
املوضوعات.
•مل يقيد أجناسه بأي شكل أو إطار فني
محدد.

فقط وترك لنا استنتاج ذلك أو مخالفته من خالل
القصة نفسها(.)154

مرسحية الراكبون إىل البحر:وكاتب هذه املرسحية
غري مسلم ،هو األيرلندي جون ميلينجتون سنج،
وقد وقع االختيار عليها كام وقع عىل شعر طاغور؛
ألنهاتلتقي جزئياً مع املنهج اإلسالمي يف النقاط
اآلتية(:)155
•التسليم إىل الله.
•اللجوء إىل الله.

•الشعور باملوت عىل أنه رد الوديعة إىل الله.
•التأيس والصرب.
•الرضاء بالقدر.

وهو هنا أيضاً يكتفي برسد املرسحية ،فلم يقف
ليناقش هذه النقاط من خالل عنارص املرسحية
وما اشتملت عليه من مفاهيم .وإمنا وصفها
وصفاً عاماً بأنها «تحمل طابعاً مسيحياً واضحاً
شديد الوضوح  ...املسيحية املتصوفة الالجئة
إىل مهرب الروح ،تهرب إليه من جحيم األمل يف
عامل اإلنسان»(.)156

الخامتة:

طوفت بنا هذه الدراسة يف ساموات األديب
الناقد واملفكر اإلسالمي املعروف محمد قطب،
وب ّينت ريادته يف األدب والنقد اإلسالميني،وب ّينت
تصوره النظري والتطبيقي ملا ينبغي أن يكون
عليه األدب اإلسالمي.كام أنها أوضحت اتفاقه
واختالفه مع بعض النقاد يف مفهوم األدب
اإلسالمي وخاصة عدم تقييده لألدب اإلسالمي
بالدين أو اللغة أو العرص.

أوالً :النتائج:

 .1إن مفهومه لألدب اإلسالمي مفهوم واسع جدا ً؛
ألنه
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 .2ينبع مفهومه للجاهلية واألدب الجاهيل من
التصور اإلسالمي لهام ،وهو مفهوم أعمق وأوسع
ألنه؛
•مل يحرصه يف فرتة زمنية محددة.
•مل يقرص معنى الجهل عىل املعنى املقابل
للعلم ،وإمنا يحرصه يف عدم الهداية بالله
وهو املعنى املقابل لإلسالم.
•يشمل عنده األدباء املسلمني وغري
املسلمني.
•يوجد يف جميع اللغات.

 .3له مقياس نقدي واحد يف الحكم عىل إسالمية
األدب ،وهو أن يلتقي مضمون األدب كلياً أو جزئياً
مع خصائص التصور اإلسالمي.

 .4ينقسم األدب عنده إىل قسمني ال ثالث لهام:
هام األدب اإلسالمي واألدب الجاهيل.
ثانياً :التوصيات :من خالل هذه الدراسة نقرتح
دراسة املوضوعات التالية:
•األدب الجاهيل عند محمد قطب

•مقومات القصة اإلسالمية عند محمد قطب

•املذاهب األدبية من منظور التصور اإلسالمي
)1
)2

األدب اإلسالمي :مراجعات يف النشأة والخصائص،
ماجد محمد املاجد ،جامعة امللك سعود،
الرياض ،السعودية2016 ،م ،ص.6-4
سيد قطب األديب الناقد ،والداعية املجاهد
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)3
)4
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)6
)7
)8
)9
)10
)11
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)16
)17
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واملفكر املفرس الرائد ،صالح عبد الفتاح الخالدي،
دار القلم ،دمشق ،2000 ،ص.50
علامء ومفكرون عرفتهم ،محمد املجذوب،ط ،4دار
الشواف ،الرياض1992 ،م ،ج ،2ص.277
علامء ومفكرون ،ج ،2ص ،277وسيد قطب األديب
الناقد ،والداعية املجاهد واملفكر املفرس الرائد،
ص ،.59وسيد قطب الشهيد الحي ،صالح عبد
الفتاح الخالدي ،مكتبة األقىص ،عامن ،األردن،
1981م ،ص.64
ينظر :سيد قطب األديب الناقد ،والداعية املجاهد
واملفكر املفرس الرائد ،ص.198-181
علامء ومفكرون عرفتهم ،ج ،2ص.279
ينظر :علامء ومفكرون عرفتهم ،ج ،2ص.280 -279
سيد قطب األديب الناقد ،والداعية املجاهد
واملفكر املفرس الرائد ،ص.59
علامء ومفكرون عرفتهم ،محمد املجذوب ،ج،2
ص.281 -279
سيد قطب الشهيد الحي ،ص.64
سيد قطب األديب الناقد ،والداعية املجاهد
واملفكر املفرس الرائد ،ص.59
سيد قطب الشهيد الحي ،ص.67
سيد قطب األديب الناقد ،والداعية املجاهد
واملفكر املفرس الرائد ،ص.59
الضالع نيوز ،النارش رئيس التحرير :عىل األسمر،
بتاريخ 2014/4/4م ،عىل الرابطhttp://www. :
 ،))78799/addalinews.com/Printتاريخ
االطالع2017/1/29 :م.
سيد قطب األديب الناقد ،والداعية املجاهد
واملفكر املفرس الرائد ،ص.50
سيد قطب الشهيد الحي ،ص ،49وسيد قطب
األديب الناقد ،والداعية املجاهد واملفكر املفرس
الرائد ،ص.49
سيد قطب األديب الناقد ،والداعية املجاهد
واملفكر املفرس الرائد ،ص ،.50وسيد قطب
الشهيد الحي ،ص.51
ورد االسم يف كتاب الندوي هكذا ،وبه تصحيف
وصوابه عبد الله ،صححه الدكتور الخالدي يف كتابه
(سيد قطب من امليالد إىل االستشهاد ،ص )29
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)19
)20
)21
)22
)23
)24
)25
)26
)27
)28
)29
)30
)31
32
)33

)34
)35
)36
)37
)38
)39

وقد أخربه بذلك األستاذ محمد قطب.
مذكرات سائح يف الرشق األوسط ،أبو الحسن
الندوي ،ط ،3مؤسسة الرسالة1978 ،م ،ص.153
سيد قطب األديب الناقد ،والداعية املجاهد
واملفكر املفرس الرائد ،ص.51
املرجع نفسه ،ص.52
املرجع نفسه ،ص.53
علامء ومفكرون ،ج ،2ص.277
سيد قطب األديب الناقد ،والداعية املجاهد
واملفكر املفرس الرائد ،ص.56
املرجع نفسه ،ص..81-79
األعالم ،خري الدين الزركيل ،ط ،15دار العلم
للماليني ،بريوت2002 ،م ،ج ،3ص.147
سيد قطب األديب الناقد ،والداعية املجاهد
واملفكر املفرس الرائد ،ص.86
التمرد عىل األدب دراسة يف تجربة سيد قطب،
د.عيل شلش ،دار الرشوق1994 ،م ،ص.21
سيد قطب األديب الناقد ،والداعية املجاهد
واملفكر املفرس الرائد ،ص.51
علامء ومفكرون ،ج ،2ص.277
سيد قطب الشهيد الحي ،ص.60-59
سيد قطب األديب الناقد ،والداعية املجاهد
واملفكر املفرس الرائد ،ص ،57وسيد قطب الشهيد
الحي ،ص.62
سبق أن أرشنا إىل أن هناك اختالف يف تاريخ
التخرج ،ولعل الصواب هو ما ذهب إليه الخالدي.
(ينظر:سيد قطب األديب الناقد ،والداعية املجاهد
واملفكر املفرس الرائد ،ص .81 79واألعالم ،ج،3
ص.)147
األعالم ،خري الدين الزركيل ،ج ،3ص.147
علامء ومفكرون ،ج ،2ص.281
األعالم ،ج ،3ص.148
سيد قطب األديب الناقد ،والداعية املجاهد
واملفكر املفرس الرائد ،ص ،58وسيد قطب الشهيد
الحي ،ص.63
سيد قطب األديب الناقد ،والداعية املجاهد
واملفكر املفرس الرائد ،ص.58
ينظر :مقدمة ديوان “رسائل إىل شهيد”  ،أمينة

)40
)41
)42
)43
)44
)45
)46

)47
)48
)49

)50
)51
)52
)53
)54
)55
)56
)57
)58
)59
)60
)61
)62

قطب ،دار الفرقان ،عامن1985 ،م ،وسيد قطب
األديب الناقد ،والداعية املجاهد واملفكر املفرس
الرائد ،ص،58
سيد قطب األديب الناقد ،والداعية املجاهد
واملفكر املفرس الرائد ،ص ،62وسيد قطب الشهيد
الحي ،ص.68
علامء ومفكرون ،ج ،2ص.278
املرجع نفسه ،ج ،2ص.278
املرجع نفسه ،ج.278
املرجع نفسه ،ج ،2ص.278
سيد قطب الشهيد الحي ،ص.65
سخريات صغرية ،محمد قطب ،لجنة النرش
للجامعيني ،القاهرة ،ص ،.54نقالً عن كتاب :سيد
قطب ناقدا ً ،أحمد محمد أحمد البدوي ،رسالة
دكتوراه غري منشورة ،جامعة الخرطوم ،كلية اآلداب،
1981م ،ص.292
سيد قطب ناقدا ً ،أحمد محمد أحمد البدوي،
ص.293
املرجع نفسه ،ص.293
سخريات صغرية ،محمد قطب ،ص ،.31نقالً
عن كتاب :سيد قطب ناقدا ً ،أحمد محمد أحمد
البدوي ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة الخرطوم،
كلية اآلداب1981 ،م ،ص.293
سيد قطب ناقدا ً ،أحمد محمد أحمد البدوي،
ص293
املرجع نفسه ،ص.297 -293
علامء ومفكرون ،ج ،2ص .278
املرجع نفسه ،ج ،2ص.278
املرجع نفسه ،ج ،2ص.278
سيد قطب الشهيد الحي ،ص.65
علامء ومفكرون ،ج ،2ص.283
من قضايا األدب اإلسالمي ،دار املنارة للنرش،
السعودية ،جدة1985 ،م ،ص.79
املالمح العامة لنظرية األدب اإلسالمي ،شلتاغ عبود،
دار املعرفة ،دمشق1992 ،م ،ص.27
يف النقد اإلسالمي املعارص ،مؤسسة الرسالة ،دون
تاريخ ،بريوت ،ص.46
يف النقد اإلسالمي املعارص ،ص.18
يف األدب واألدب اإلسالمي ،املكتب اإلسالمي
بريوت ،ودار عماّ ر عماّ ن1986 ،م ،ص.17
اإلسالمية واملذاهب األدبية ،نجيب الكيالين،
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)63
)64
)65
)66
)67
)68
)69
)70
)71
)72
)73
)74
)75
)76
)77
)78
)79
)80
)81
)82
)83
)84
)85
)86

)87
)88
)89
)90
)91

مؤسسة الرسالة ،بريوت1987 ،م ،ص.7
سيد قطب الشهيد الحي ،ص ،66-65وسيد قطب
األديب الناقد ،والداعية املجاهد واملفكر املفرس
الرائد ،ص،60
علامء ومفكرون ،ج ،2ص .290
املرجع نفسه ،ج ،2ص .290
سيد قطب األديب الناقد ،والداعية املجاهد
واملفكر املفرس الرائد ،ص.60
سيد قطب الشهيد الحي ،ص.66
منهج الفن اإلسالمي ،محمد قطب ،ط ،6دار
الرشوق1983 ،م ،ص.13
منهج الفن اإلسالمي ،محمد قطب ،ص.16
املرجع نفسه ،ص.10
املرجع نفسه ،ص.5
املرجع نفسه ،ص.5
منهج الفن اإلسالمي ،محمد قطب ،ص.5
املرجع نفسه ،ص.136
يف النقد اإلسالمي املعارص ،عامد الدين خليل،
مؤسسة الرسالة ،دون تاريخ ،ص.18
منهج الفن اإلسالمي ،ص.136
املرجع نفسه ،ص.136
املرجع نفسه ،ص.6
املرجع نفسه ،ص.199
املرجع نفسه ،ص.184
املرجع نفسه ،ص.192
املرجع نفسه ،ص.203
املرجع نفسه ،ص.204
املرجع نفسه ،ص.206
املرجع نفسه ،ص.212
ينظر :مصطلح األدب اإلسالمي بني أيدي الدارسني،
أحمد محمد عيل ،مجلة األدب اإلسالمي ،تصدر عن
رابطة األدب اإلسالمي العاملية ،الرياض ،العدد،5
1415هـ ،ص.17-16
مؤسسة الرسالة ،دون تاريخ ،ص.99-98
املالمح العامة لنظرية األدب اإلسالمي ،شلتاغ عبود،
ص.27
رئاسة املحاكم الرشعية والشئون الدينية ،قطر،
1407هـ،ص.36
مكتبة الحرمني ،الرياض1982 ،م ،ص.36
دار النحوي للنرش والتوزيع ،الرياض1987 ،م،
ص 117وما بعدها.
جملة كرياال

يناير 2022

126

 )92ينظر :مصطلح األدب اإلسالمي بني أيدي الدارسني،
أحمد محمد عيل ،مجلة األدب اإلسالمي ،تصدر عن
رابطة األدب اإلسالمي العاملية ،الرياض ،العدد،5
1415هـ ،ص.17-16
 )93يف األدب اإلسالمي املعارص ،ص.38
 )94يف النقد اإلسالمي املعارص ،ص.99-98
 )95سيد قطب ناقدا ً ،ص.295
 )96مفهوم األدب اإلسالمي عند محمد حسن بريغش
دراسة وصفية تحليلية ،بدري نجيب زبري ونور سفرية
أحمد سفيان ،مجلة الدراسات اللغوية واألدبية،
الجامعة اإلسالمية مباليزيا ،العدد األول 2013م،
ص.82-64
 )97األدب اإلسالمي بني النظرية والتطبيق ،صابر عبد
الدايم ،دار الرشوق ،القاهرة2002 ،م ،ص.238
وصاحب هذا الرأي هو الدكتور مصطفي الشكعة،
أدىل به يف مؤمتر األدب اإلسالمي الذي عقد
بكلية اآلداب جامعة عني شمس ،بتاريخ ()25-23
ربيع الثاين 1413هـ ،املوفق ( )22 -20أكتوبر سنة
1992م.وردعليه :صابر عبد الدايم ،وحسن بن فهد
الهوميل ،ومحمد بن مريس الحاريث.
 )98ينظر اختياره ملرسحية “مركب بال صياد” للمرسحي
اإلسباين “اليخاندرو كاسونا” ،ص.99-67
 )99رئاسة املحاكم الرشعية والشئون الدينية ،قطر،
1407هـ،ص.43
 )100دار املنارة للنرش ،السعودية ،جدة1985 ،م ،ص.79
كام ينظر اختياراته ملحمد إقبال ،ص ،90وص.111
 )101املكتب اإلسالمي -بريوت ،ودار عماّ ر -عامن،
1986م ،ص 8وما بعدها.
 )102دار النحوي للنرش والتوزيع ،الرياض ،ط1987 ،2م،
ص.175 -171
 )103دار املعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،دون تاريخ،
ص.15
 )104مدخل إىل اإلسالمي ،ص.46
 )105ينظر :اختياراته يف كتابه «من قضايا األدب
اإلسالمي» وقد شملت الفرتة من صدر اإلسالم إىل
العرص الحديث.
 )106األدب اإلسالمي املفهوم والقضية ،د.عيل عيل
صبح وآخرون ،دار الجيل1992 ،م ،ينظر فصل:
معامل األدب اإلسالمي ،ص.10
 )107األدب اإلسالمي املفهوم والقضية ،د.عيل عيل
صبح وآخرون ،دار الجيل1992 ،م ،ينظر فصل:
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معامل األدب اإلسالمي ،ص.10
 )108سورة الشعراء ،اآليات .227 -224
 )109منهج الفن اإلسالمي ،ص.140 -139
 )110طبقات فحول الشعراء ،محمد بن سالم الجمحي،
تحقيق :محمود محمد شاكر ،القاهرة ،دار املدين،
1974م ،ج ،1ص.24
 )111الكامل يف اللغة واألدب ،أليب عباس املربد،
تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر العريب
القاهرة1997 ،م ،ج.210 ،1
 )112منهج الفن اإلسالمي ،ص.9-7
 )113منهج الفن اإلسالمي ،ص.9
 )114منهج الفن اإلسالمي ،ص.10
 )115ينظر :جاهلية القرن العرشين ،محمد قطب ،دار
الرشوق ،ط1992 ،12م ،اإلسالمية يف األدب
والنقد ،دار املنار ،جدة1985 ،م ،ص .42واملالمح
العامة لنظرية األدب اإلسالمي ،دار املعرفة ،دمشق،
1992م ،ص.25
 )116اإلسالمية واملذاهب األدبية ،نجيب الكيالين،
ص.7
 )117منهج الفن اإلسالمي ،ص.53
)118املرجع نفسه ،ص.56-54
 )119املرجع نفسه ،ص.56
 )120املرجع نفسه ،ص.181
 )121املرجع نفسه ،ص.180
 )122املرجع نفسه ،ص.152
 )123املرجع نفسه ،ص.152
 )124سورة البقرة ،اآليات .266 -264
 )125منهج الفن اإلسالمي ،ص.152
 )126املرجع نفسه ،ص.155
 )127املرجع نفسه ،ص.156
 )128املرجع نفسه ،ص.157 -156
 )129املرجع نفسه ،ص.157
 )130املرجع نفسه ،ص.159
 )131املرجع نفسه ،ص.161
 )132املرجع نفسه ،ص.162
 )133املرجع نفسه ،ص.171
 )134املرجع نفسه ،ص.172 -171
 )135املرجع نفسه ،ص.175 -173
 )136املرجع نفسه ،ص.175
 )137املرجع نفسه ،ص.173
 )138املرجع نفسه ،ص.184

 )148تنسب أيضاً للشافعي والقرطبي.
)149منهج الفن اإلسالمي ،ص.203
 )150املرجع نفسه ،ص.203
 )151املرجع نفسه ،ص.204
 )152املرجع نفسه ،ص.58
 )153املرجع نفسه ،ص.58
 )154املرجع نفسه ،ص.211 -206
 )155املرجع نفسه ،ص.212
 )156املرجع نفسه ،ص.212

 )139املرجع نفسه ،ص.184
 )140املرجع نفسه ،ص.187
 )141املرجع نفسه ،ص192
 )142املرجع نفسه ،ص.192
 )143املرجع نفسه ،ص.194
 )144املرجع نفسه ،ص.194
)145املرجع نفسه ،ص.200
 )146املرجع نفسه ،ص.201
 )147املرجع نفسه ،ص.202

املراجع

•األدب اإلسالمي املفهوم والقضية ،د.عيل عيل صبح
وآخرون ،دار الجيل1992 ،م.
•األدب اإلسالمي إنسانيته وعامليته ،عدنان عيل رضا
النحوي ،دار النحوي للنرش والتوزيع ،الرياض ،ط،2
1987م.
•األدب اإلسالمي إنسانيته وعامليته ،عدنان عيل
رضا النحوي ،دار النحوي للنرش والتوزيع ،الرياض،
1987م.
•األدب اإلسالمي بني النظرية والتطبيق ،صابر عبد
الدايم ،دار الرشوق ،القاهرة2002 ،م.
•األدب اإلسالمي :مراجعات يف النشأة والخصائص،
ماجد محمد املاجد ،جامعة امللك سعود ،الرياض،
السعودية2016 ،م.
•اإلسالمية يف األدب والنقد ،أحمد بسام ساعي ،دار
املنار ،جدة1985 ،م.
•اإلسالمية واملذاهب األدبية ،نجيب الكيالين،
مؤسسة الرسالة بريوت1987 ،م.
•األعالم ،خري الدين الزركيل ،ط ،15دار العلم
للماليني ،بريوت2002 ،م.
•التمرد عىل األدب دراسة يف تجربة سيد قطب،
د.عيل شلش ،دار الرشوق1994 ،م.
•جاهلية القرن العرشين ،محمد قطب ،دار الرشوق،
ط1992 ،12م.
•ديوان «رسائل إىل شهيد»  ،أمينة قطب ،دار الفرقان،
عامن1985 ،م.
•سخريات صغرية ،محمد قطب ،لجنة النرش
للجامعيني ،القاهرة.
•سيد قطب األديب الناقد ،والداعية املجاهد
واملفكر املفرس الرائد ،صالح عبد الفتاح الخالدي،
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دار القلم ،دمشق.2000 ،
•سيد قطب الشهيد الحي ،صالح عبد الفتاح
الخالدي ،مكتبة األقىص ،عامن ،األردن1981 ،م.
• سيد قطب ناقدا ً ،أحمد محمد أحمد البدوي،
رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة الخرطوم ،كلية
اآلداب1981 ،م.
•الضالع نيوز ،النارش رئيس التحرير :عىل األسمر،
بتاريخ 2014/4/4م ،عىل الرابط:
•h t t p : / / w w w. a d d a l i n e w s . c o m /
 ،))78799/Printتاريخ االطالع2017/1/29 :م.
•طبقات فحول الشعراء ،محمد بن سالم الجمحي،
تحقيق :محمود محمد شاكر ،القاهرة ،دار املدين،
1974م.
•علامء ومفكرون عرفتهم ،محمد املجذوب،ط ،4دار
الشواف ،الرياض1992 ،م.
•يف األدب اإلسالمي املعارص ،محمد حسن بريغش،
مكتبة الحرمني ،الرياض1982 ،م.
•يف األدب واألدب اإلسالمي ،محمد الحسناوي،
املكتب اإلسالمي بريوت ،ودار عماّ ر عماّ ن1986 ،م.
•يف النقد اإلسالمي املعارص ،عامد الدين خليل،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،دون تاريخ.
•الكامل يف اللغة واألدب ،أليب عباس املربد ،تحقيق:
محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر العريب القاهرة،
1997م.
•مدخل إىل األدب اإلسالمي ،نجيب الكيالين ،رئاسة
املحاكم الرشعية والشئون الدينية ،قطر1407 ،هـ.
•مذكرات سائح يف الرشق األوسط ،أبو الحسن
الندوي ،ط ،3مؤسسة الرسالة1978 ،م.
•مصطلح األدب اإلسالمي بني أيدي الدارسني ،أحمد
جملة كرياال
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محمد عيل ،مجلة األدب اإلسالمي ،تصدر عن
رابطة األدب اإلسالمي العاملية ،الرياض ،العدد،5
1415هـ ،ص.17-16
•معامل األدب اإلسالمي ،د.عيل عيل صبح ،دار
الجيل1992 ،م.
•مفهوم األدب اإلسالمي عند محمد حسن بريغش
دراسة وصفية تحليلية ،بدري نجيب زبري ونور سفرية
أحمد سفيان ،مجلة الدراسات اللغوية واألدبية،
الجامعة اإلسالمية مباليزيا ،العدد األول 2013م،
ص.82-64
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•املالمح العامة لنظرية األدب اإلسالمي ،الطاهر
محمد عيل ،دار املعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،دون
تاريخ.
•املالمح العامة لنظرية األدب اإلسالمي ،شلتاغ عبود،
دار املعرفة ،دمشق1992 ،م.
•من قضايا األدب اإلسالمي ،صالح آدم بيلو ،دار
املنارة للنرش ،السعودية ،جدة1985 ،م.
•منهج الفن اإلسالمي ،محمد قطب ،ط ،6دار
الرشوق1983 ،م.

مفهوم املثقف الك�سول �أو الك�سل الثقايف
بني العادة والرتبية..
د .رميه عبد اإلله الخاين

كاتبة عربية سورية و مدرسة ابتدايئ سابقا ،عضوة يف جمعية اإلبداع

مشكل البحث :الكسل البني عند أصحاب
املواهب

هدف البحث :معرفة األسباب ومحاولة التعرف
عىل بعض حلول لذلك وخاصة عند املثقفني.

متهيد

إن مفهوم الكسل مفهوم منفر كام نعلم جيدا ،وكل
لن يقبل أن يوصف بهذه الصفة املذمومة ،لكن
هناك بالتأكيد استثناءات الميكن تعميمها البتة،
فهو اليتقبل إال من ذوي التفكري املبدع الذي
يخرج صاحبه من هدوئه وتأمله الساكن بنتيجة
مرضية ،فهو قد أعد هدفه مسبقا كعمل فكري
يحتاح لتأمل وتحليل واستنباط يف ظروف واقعية
خاصة للخروج بجديد وتلك األمور يبحث عنها
ذوي الرشكات التي تحتاج لتطوير منتجها سواء
الفكري أو العميل ،فهو ليس بالكسل الحقيقي
الذي نتكلم عنه هنا ،بل هو كسل مقنع يخرج
بجديد .وإن كان للكسل هدف واضح يتطلبه فهو
باق عىل خاصية االستثناء دوما ،عموما وغالبا
هو مفهوم غري محبب وال يأيت بخري .خاصة تربويا
عندما يدمن الجيل الجديد املكافآت والعطايا
دون داع وال هدف تربوي مهم ..ولكن ...ملاذا
الكسل؟
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لو قلنا أنه تعريفا:هو قدرة البدن عىل القيام
بعمل ما وعدم رغبة القلب بذلك  ،لكن العجز
رغبة القلب وعدم قدرة البدن يدعمه الدعاء:
اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ...

وهذا يعني إنها صفة سلبية علينا تجنبها ،فإن
كان الكذب أمرا مكتسبا الفطريا ،فهل نقول
أن الكسل كذلك؟أم هو خطأ تربوي؟فيحاول
بعضهم استفزاز هؤالء الكذابني الذين يجدون
أعذارا جاهزة للهروب مام هم فيه ،و إلخراجه
عن حقيقته ،فبعضهم ينقذ صاحبه من حاله
االجتامعية املزرية باملواجهة الذكية والدوران
إليصاله للحقيقة التي يهرب منها ألنه أمر طارئ
مثال .بينام تصبح مواجهة الكسل أمرا مختلفا حتى
لو كان املسبب له الرتبية الخاطئة،فهو يبدأ تربويا
باإلشغال املنطقيوالتوجيه عكس إرضاء األهواء
ومن ثم التعرف عىل أرضرها ،فبعضهم ينقذه
من لجته السلبية عنرص الحافزوالدافع املالئم
باستمرارليصل إىل مرماه بأمان ،وأيا كان السبب،
فإن خروج الهمة من صاحبها بإرادته مع تبيان ميزة
ذلك والفائدة العميمة منه وإشغال صاحبها مبا
ينفع ،أعم وأفضل لضامن االستمرارية والتمكني
وللتخلص من نتائجها الضارة له وملجتمعه.ولعل
الكسل أنواع كام كل الصفات التي نعرف ،فهناك
جملة كرياال
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امليل إىل الكسل ،وهناك الكسل النابع من
الرتدد وقلة الثقة بالنفس ،وهناك الكسل النابع
من القهر الظريف والدافع العكيس.لكن أسوأ
الكسل كسل ذاك الذي يضيع وقتا جام وفرصا
()1
كثرية بإرادته فتكون نتائجه كارثية عىل صاحبه.

محاور البحث

-1مفهوم الكسل ومظاهره
 -3كيف نتخلص من جزء كبري منه
 -4نتائج وتوصيات
 -5خامتة

***********

-1مفهوم الكسل ومظاهره

إن كان للكسل نوعان وهام:كسل جسدي .
الكسل الذهني .فإن مفهومه املعجمي يفي
بالغرض اآلن :
أ-مفهوم الكسل معجميا

:كسل فالنًا :أكسله؛
ورد يف معجم املعاين
َّ
()2
ْسل ،أي يتثاقل وتضعف ه ّمتُه ومعنى
جعله يَك َ
َسل لغةً:
الك َ

التَّثَاقُل عماَّ ال يَ ْنبَ ِغي أن يُتَثاقل عنه .والفعل:
ك ِ
ل،
َس ىَ
ٌ
َسلاً ،
َسالن ،وامرأ ٌة ك ْ
ورجل ك ْ
ْسل ك َ
َس َل يَك َ
وكسالنة :لغ ًة َر ِديئَة .ويُقَال :فال ٌن ال تُك ِ
ْسله
ْ
املك ِ
َسل ،وامرأ ٌة
َاس ُل ،يقول :ال تُثْ ِقلُ ُه ُو ُجو ُه الك َ
ِمك ٌ
تربح مجلسها .
ْسال ،وهي التي ال تكاد ُ
َسل اصطال ًحا:
أما معنى الك َ
َسل :التَّثاقُل ،والتَّثبُّط ،وال ُفتُور
قال أبو حيَّان( :الك َ
عن الشيَّ ء) .

وقال
َسل :التَّثاقُل والترَّ اخي عماَّ
ُّ
املناوي( :الك َ
ينبغي مع ال ُق ْدرة ،أو هو عدم انبعاث ال َّنفس
لفعل الخري) .
َسل:
 لكن الفرق بني ال َع ْجز والك َ131

َسل :أ َّن
قال ابن حجر( :الفرق بني ال َع ْجز والك َ
َسل تَ ْر ُ
ك الشيَّ ء مع ال ُق ْد َرة عىل األخذ يف
الك َ
عمله ،وال َع ْجز :عدم ال ُق ْد َرة) .
َسل قرينان ،وهام ِمن
وقال ابن الق ِّيم( :وال َع ْجز والك َ
أسباب األمل؛ ألنَّهام يستلزمان فوات املحبوب،
َسل يستلزم
فال َع ْجز يستلزم عدم ال ُق ْد َرة ،والك َ
عدم إرادته ،فتتألَّم ال ُّروح لفواته بحسب تعلُّقها
به ،والْ ِتذَا ِذها بإدراكه لو حصل.وقال -أيضً ا :-وأ َّما
ِ
والح ْر َمان
َسل فيتولَّد عنه اإلضاعة والتَّفريط
الك َ
ٍ
مناف لإلرادة ....وال َع ْجز
وأش ُّد ال َّندامة ،وهو
َسل قرينان ،فإن تخلَّف مصلحة العبد وكامله
والك َ
ولذَّته ورسوره عنه إ َّما أن يكون مصدره عدم ال ُق ْد َرة
فهو ال َع ْجز ،أو يكون قاد ًرا عليه ،لكن تخلَّف لعدم
َسل ،وصاحبه يُلاَ م عليه ما ال يُلاَ م
إرادته فهو الك َ
َسل ،فيُلاَ م
عىل ال َع ْجز ،وقد يكون ال َع ْجز مثرة الك َ
ْسل املرء عن الشيَّ ء
ريا ما يَك َ
عليه -أيضً ا ،-فكث ً
الذي هو قاد ٌر عليه وت َضْ ُعف عنه إرادته ،فيفيض
به إىل ال َع ْجز عنه  ...وإلاَّ فال َع ْجز الذي مل ت ُ ْخلَق له
قُ ْد َر ٌة عىل دفعه ،وال يدخل معجوزه تحت ال ُق ْد َرة
ال يُلاَ م عليه .قال بعض الحكامء يف وص َّيته :إيَّاك
َسل ال ينهض مل َ ْك ُرمة،
َسل والضَّ جر؛ فإ َّن الك َ
والك َ
والضَّ جر إذا نَهِض إليها ال يصرب عليها ،والضَّ جر
()3
َسل وال َع ْجز
متولَّ ٌد عن الك َ

ب-تعريفات وتوضيحات

عرفت وكيبيديا الكسل بهذه الطريقة:

الكسل أو عدم اإلبالء (باإلنجليزية Laziness :)هو النفور من املجهود أو بذل الشغل عىل الرغم
من وجود القدرة البدنية عليه ،ويُعد الكسل صفة
ازدرائية ،يوصف بها الشخص ذو النمط الكسول أو
املحب للراحة.وقد ورد يف الحديث:
عن أنس بن مالك ريض الله عنه قال  :كان رسول
الله صىل الله عليه وسلم يقول ( :اللهم إين أعوذ
بك من العجز ،والكسل ،وأعوذ بك من القسوة،

مفهوم املثقف الكسول أو الكسل الثقايف بني العادة والرتبية..

والغفلة ،والعيلة ،والذلة واملسكنة ،وأعوذ بك
من الفسوق ،والشقاق ،والنفاق ،والسمعة،
والرياء ،وأعوذ بك من الصمم ،والبكم ،والجنون،
والربص ،والجذام ،ويسء األسقام) .

وصححه األلباين يف “إرواء الغليل” (، )357/3
والشيخ شعيب األرنؤوط يف تحقيق “صحيح ابن
()4
حبان” .

ولعل أسوأ الكساىل كساىل كسب الرزق وكساىل
الثقافة.مام قد يؤدي إىل سلوك يسء يطغى
عىل سمعة املرء فيحبسه كسله عن بلوغ مرامه،
أو يؤدي به إىل تردي الحياة إن كان أمرا معاشيا.
وقد ذكر الباحث رضا البطاوي عن بعض الباحثني
الذي يرمون حمل بحثهم عىل غريهم ورصح بجواز
ذلك يف عامل املصادر واملراجع الكتابته ،ويكون
مظهر الباحث سيئا يف ترك حمل عمله عىل
تالمذته-إال لو كانت الفكرة واضحة تحتاج تنفيذا
فقط ويكون كذلك مستعينا بكتب معروفة-
مقتطف من البحث:
الناس بحاجة للامل لكتابة أبحاث ىف موضوعاتما ،وبعد ذلك يتم نسبة األبحاث إىل املكلفني
الذين مل يبحثوا ومل يكتبوا ىشء وإمنا صنعت لهم
األبحاث إما خوفا من التالميذ عىل مستقبلهم أن
يعرتضه هؤالء إن رفضوا أو رغبة ىف املال الذى
ال يجدونه للنفقة عىل أرسهم وىف هذا قال
البيضاىن:

«أما بعد أصل هذه البحث حلقة نقاش أقامها
موقع الفقه اإلسالمي بعنوان (( تكليف اآلخرين
بكتابة األبحاث واملواد العلمية ضوابطه وأحكامه ))
ولوجوب األمانة العلمية ولطلب بركة العلم تركت
اسم البحث ونصه كام جاء يف حلقة النقاش عدا
الرتقيم وبعض التبويب  ،فمن ال يشكر الناس ال
يشكر الله  ،ثم بعد املشاركة فيه استخرت بنرشه
لعل الله يعم الفائدة به مبنه وفضله ثم بجهد كل
غيور قي الحرص عىل بركة العلم ونقائه
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ومن يدري لعل هذا األمر من أحد األسباب يف
قلة بركة النتائج املرجوة ملخرجات الدعوة إذا
ما قورنت مدخالت الدعوة اليوم ومخرجاتها مع
مدخالت الدعوة ومخرجاتها للسلف رضوان الله
()5
عليهم  ،مع العلم أننا أمة موعودة بالتمكني»
الحديث يطول حول هذا الكتاب وهو مهم رغم
أن املواضيع حوله كثرية.ولها تفريعات عديدة.
وهناك فرق مابني الخمول والكسل فاألول سببه
عضوي غالبا والثاين إرادي:

فام بني كل فرتة وأخرى نشعر بالخمول والرغبة
الشديدة يف النوم املستمر ،وهذا لتواتر الحياة
الروتينية اليومية ،ويرجع ذلك إىل الكثري من
األسباب النفسية أو الصحية أو منط الحياة
الخاطئ ،وفيام ييل نتعرف عىل أسباب الخمول
وكرثة النوم وأعراضه وكيفية التخلص منه.

ج-الكسل يف العلوم:

إن من أسباب الخمول وكرثة النوم:

نقص الفيتامينات بالجسم وخاصة فيتامني ب
املركب يتسبب يف اإلصابة باألنيميا ،والتي تكون
أحد أسباب الخمول والرغبة يف النوم.التعرض
إىل املشكالت النفسية مثل التوتر والقلق يؤثر
عىل كافة أجزاء الجسم ،مام يتسبب يف الكسل
والخمول وكرثة النوم.

اإلصابة باالكتئاب والتي تكون من أعراضه الخمول
والكسل الشديد والرغبة املستمرة يف النوم.
عدم تناول الغذاء الصحي السليم مام يتسبب
يف نقص الطاقة بالجسم نتيجة نقص الكثري من
العنارص الغذائية الرضورية للجسم من فيتامينات
ومعادن.اإلصابة بالجفاف الذي يتسبب يف
الشعور بالخمول.التعرض إىل اإلصابة بااللتهابات
وخاصة التي تصيب الكبد واملثانة والكىل.أمراض
األنفلونزا والربد.مشكالت القلب والتنفس.
إلضطراب يف الغدة الدرقية وقلة إفرازها يزيد من
جملة كرياال
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الشعور بالنوم والخمول.مرحلة البلوغ للجنسني
والتغريات الهرمونية.تصاب املرأة بالخمول خالل
فرتة الحمل نتيجة تغري الهرمونات بالجسم.تناول
()6
العقاقري املهدئة.
يف مقال للدكتورة وفاء رجب حيث نلخص ماورد
ألهميته:

أكدت الدراسة التي أجراها علامء من جامعة
«أكسفورد» الربيطانية يف ديسمرب (كانون األول)
 ،2018أن الكسل ينبع من صفات متوارثة وليست
مكتسبة ،عرب الجينات السبعة املسؤولة عن
الكسل والخمول .واعتمدت الدراسة عىل بحث
أجري عىل  91ألفاً و 105أشخاص ،عرب تحليل
بياناتهم ،مؤكدة أن النتائج برهنت عىل أن الكسل
والخمول ينحرص يف الواقع بعلم الوراثة .وقد
ارتدى األشخاص الذين أجريت عليهم الدراسة
جهاز مراقبة مثبتاً عىل معصمهم ملدة أسبوع،
بهدف قياس مستويات النشاط لديهم ،ليتبني أن
هناك  14جيناً نصفها غري معروف ،كانت مرتبطة
مبارشة بنشاط الشخص .وهذه الجينات هي
أجزاء من الحمض النووي (دي إن إيه) التي ترشد
الجسم ألداء العمل بشكل ما.
ومع هذا ،يرى الباحثون أن الدراسة الحديثة عىل
الرغم من أهميتها يف تحديد الجينات املسؤولة
عن الكسل ،فإن العادات املكتسبة والوعي
لدى األشخاص ،يساهم بشكل فعال يف تقليل
الشعور بالخمول.
وقالت الدكتورة وفاء يف مقالها:

هل تصدق أن الكسل رمبا يدل عىل الذكاء؟ يف
دراسة جامعة «أكسفورد» وكثري من الدراسات
التي سبقتها ،كان هناك إجامع عىل أن األشخاص
الكساىل محدودو التفكري وال يتمتعون بالقدر
الكايف من الذكاء ،وهو ما يدفعهم إىل الكسل
وعدم النشاط ،وأن منط الحياة هذا يسبب لهم
مشكالت صحية كثرية.وقد أثبتت دراسة حديثة
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عكس ذلك متاماً؛ حيث تناولت العالقة بني
الكسل ونسبة الذكاء املرتفعة ،وتوصلت إىل
أن األشخاص الذين يبدون كسالً أكرث مام لدى
األشخاص العاديني يتمتعون بنسبة ذكاء تفوق
النسب املعتادة .وأجرى باحثون من جامعة
«فلوريدا العاملية» يف عام  ،2016استطالعاً
للرأي بني عرشات من الطلبة.وبناء عىل االستبيان
األويل تم اختيار  60منهم ،تم تقسيمهم إىل
مجموعتني ،ضمت املجموعة األوىل  30طالباً
من املفكرين ،واملجموعة الثانية  30طالباً من غري
املفكرين.وأظهرت النتائج أن مجموعة األشخاص
املفكرين ،كانت أقل نشاطاً من أعضاء مجموعة
غري املفكرين .ورجح الباحثون أن هذه النتائج تؤيد
فكرة أن غري املفكرين يُصابون بامللل بسهولة،
ولذلك يحتاجون إىل ملء أوقاتهم باألنشطة
البدنية.

أما أكرث الشعوب كسالً أو نشاطاً يف العامل فقد
وضعت دراسة سابقة أجرتها جامعة «ستانفورد»
األمريكية وشملت نحو  717ألف رجل وامرأة من
 111دولة حول العامل قامئة بأكرث الدول كسالً.
وجاءت إندونيسيا يف املركز األول للكسل وفق
الدراسة ،ثم ماليزيا والفلبني وجنوب أفريقيا،
بينام كانت هونغ كونغ األكرث نشاطاً حول العامل،
ثم الصني وأوكرانيا واليابان .وتم الحصول عىل
هذه املعلومات من خالل تحليل البيانات
املوجودة عىل هواتف  700ألف شخص شاركوا
يف الدراسة.
أما أكرث الشعوب كسالً أو نشاطاً يف العامل
وضعت دراسة سابقة أجرتها جامعة «ستانفورد»
األمريكية وشملت نحو  717ألف رجل وامرأة من
 111دولة حول العامل ،قامئة بأكرث الدول كسالً.
وجاءت إندونيسيا يف املركز األول للكسل وفق
الدراسة ،ثم ماليزيا والفلبني وجنوب أفريقيا،
بينام كانت هونغ كونغ األكرث نشاطاً حول العامل،

مفهوم املثقف الكسول أو الكسل الثقايف بني العادة والرتبية..

ثم الصني وأوكرانيا واليابان .وتم الحصول عىل
هذه املعلومات من خالل تحليل البيانات
املوجودة عىل هواتف  700ألف شخص شاركوا
()7
يف الدراسة.

ولعل من أهم أسباب الكسل املفتعل أو
الدافعية للكسل ،املحسوبية واأللويات غري
املستحقة ،كتفضيل من اليتقن عمله لتوصية
ما أو اعتامد مقاييس تبعد املستحق عن املرمى
سواء يف مسابقة أو منصة أو مؤسسة إلخ..مام
يدفع صاحب القريحة الوقادة للخمول بداية ،ثم
الوصول ملراحل محزنة من التقاعس والخفوت،
لكنه سيتجه لوجهة أخرى متاما قد تكون األفضل
فيتجاوز محنته ،وهذه تسمى الدافعية للكسل أو
الكسل الكاذب ،وباطنا التهميش ،ومن مل يدرك
قدر نفسه سيستسلم لها ويرمي ماميلك من
ذهب يف بحر عميق.

د-أقوال وأفعال

تتناقل مواقع التواصل مقولة مفادها:
الكسل واإلميان اليجتمعان..

وهي صحيحة منطقيا ألن من الميلك هدفا ما من
الحياة  ،فلن يركض نحوه ،مهام كان هذا الهدف..
ومن خالل تجربة شخصية تربوية ،تبني أن تدليل
الولد الزائد وغري املقنع يؤدي به إىل الكسل
حتام ،فقد أوكلت إيل إحدى السيدات إرشاد
بنات لها تعانني من البطر والكسل والتفاهة يف آن
واحد ،فقلت يف نفيس املنزل هو املريب األول،
فهل يكفي مانقوم به من جهود خارجية؟ وبالطبع
كانت النتائج جد بطيئة التغيري ألن املرجع األول
مل يتغري البتة...وتلك األم التي تعيش يف الغربة
وحيدة ،وتجعل أوالدها مهمتها األوىل يف ملئ
فراغها إيجابيا أوال ويف تنشئة أطفالها يف سن
ماقبل املدرسة ،تلك الرتبية التي تحفر يف
الصميم أخاديد محمودة سوف تصل إىل مرحلة
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لن تعنى بهم كثريا بقدر إرشافها من بعيد...

رتب ألعابك بعد أن لعبنا فيها معا ،نظفسياراتك باملاء والصابون ،أطعم أخيك فهو
يحبك ،ساعدين يف أعامل املطبخ فالتعاون
قوة ،تعال نحيك حكاية قبل النوم ونخرتع
الحكايات،لنتذكر مافعناه اليوم ،لنتعلم الحروف..
..يوم منظم ومتابع...قال األديب شامل سفر:
الـ (أنا) عندما تتضخّم داخل اإلنسان  ..أول ما
تطاله هو ال ِّدين  ..تزاحمه حتى ال يبقى له إال
مساحة ضئيلة من الشكليات ،ولعل األمر جدي
()8
لو تابعنا الواقع بدقة.

ماعالقة القولني ببعضهام؟العالقة واضحة جدا،
فهناك األنا املخربة والتي تبعدنا عن الهدف
النبيل وحتى عن بذل الجهد املحمود ملن يهمنا
أمرهم ،و أن نبني أنفسنا عىل أنقاض واقع الينظر
للقذى يف عينيه ويعتد بكسله...ومن ثم فالدين
الحقيقي الذي يحمل أرفع املبادئ سوف يتضاءل
مع التقاعس وعدم تفعيل القدرات الشخصية،
حتى يتضائل حجم اإلنسان االعتباري...وتصبح
شهرته إن طالها محط شك من قبل الذين يعرفون
ماذا يريدون من الحياة فعال..فيعترب متسلقا
حتام.
الكسل عنرص رسي يدخل يف صميم الفشل .هو
()9
رسالشخص الذي فشل .روبرت هاف

ملاذا هو رس؟ ألن الكسول لن يعرتف بكسله،
ومن ثم فهو مستمتع بقلة إنتاجيته ،خاصة هؤالء
االتكاليون ،الذين مل يتعودوا تربويا عىل االعتامد
عىل أنفسهم بقوة ،وعندما يحاول األهل تفعيل
عنرص االجتهاد متأخرا ،يشتكون ويتأففون
ويغيظهم األمر جدا ويستفزهم .وحتى لو كان األمر
ميال يف الطفل بداية ،فالصفات املكتسبة دوما
تغطي عىل عيوب املرء عمرا بكامله.كل األديان
حضت عىل الجد والعمل:
جملة كرياال
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بسم الله الرحمن الرحيم

َسيرَ َى اللَّ ُه َع َملَ ُك ْم َو َر ُسولُ ُه َوالْ ُم ْؤ ِم ُنو َن
َوقُلِ ا ْع َملُوا ف َ
ب َوالشَّ َها َد ِة فَ ُي َن ِّبئُكُم بمِ َا
َو َسترُ َ ُّدو َن إِلىَ ٰ َعالِمِ الْ َغ ْي ِ
كُنتُ ْم تَ ْع َملُو َن ()105التوبة

العمل مسؤولية مهمة إنسانية لصيقة به ككائن
حي ،من أين يأكل؟ من أين يجمع رزقه؟ الخ..حتى
الحيوانات تتكفل بصغارها مدة زمنية محددة ثم
ترتكهم للحياة.
عل
ب أ َح ُدكُ ْم ُح ْز َم ًة ىَ
يف الحديث  :لأَ َ ْن يَ ْحتَ ِط َ
سأَ َل أ َح ًدا ،ف ُي ْع ِط َي ُه
ظَ ْهر ِِهَ ،خيرْ ٌ له ِمن أ ْن يَ ْ
()10
أ ْو يمَ ْ َن َعهُ.
إن األحساس بالعزة شعور محوري مهم لإلنسان
الحر الحقيقي ،فهناك حرية ذاتية يف اختيار نوع
الحياة الكرمية ،وهناك حرية عامة يف مامرساته
اليومية مع من حوله يحددها القانون وخالفه،
فاإلحساس بالكرامة والعزة أمر مفصيل مهم قد
يكون واضحا يف شخصيات وقد يقتله االنطواء
وقلة الحيلة والرتبية الخالية من الرتويض الذي
يعلم صد السمك..ويف الحديث:
ما أك ََل أ َح ٌد طَعا ًما قَطَُّ ،خيرْ ًا ِمن أ ْن يَأْك َُل ِمن َع َملِ
السال ُم ،كا َن يَأْك ُُل ِمن
يَ ِد ِه ،وإ َّن نَب َِّي اللَّ ِه دا ُو َد عليه َّ
ِ ِ ()11
َع َملِ يَده.
قد يتعجب أحدهم من وجود شخصيات كهذه،
بل الحياة أفرزت بحلتها التقنية الجديدة منطا
فريدا من الكسل مخيف جدا ،باتت مهمة األهل
كبرية وصعبة خاصة يف البلدان التي تتابع أوالدها
حتى الزواج ،فهي تحاول تشكيل إنسان ليعيش
يف الحياة بطريقة توائم رؤيتهم لها ،ومن الطبيعي
أن يضيف لذلك بصمته الشخصية مواهبه طريقته
املالمئة للظروف املتطورة التي يعيشها ،ولكن
أن يعيش يف جلباب أبيه بال زيادة والنقضان..
رمبا كان هذا مثار العجب ،خاصة لوكانت صفة
الكسل صفة بارزة فيها مثال.
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ل-الكائنات الحية والكسل

لعل أول مايتبادر للذهن من مخلوقات كسولة
الدب الكسول:

الدب الكسالن حيوان ضخم أشعث الوبر له عرف
من الفراء حول رقبته وأكتافه .ويسمى أيضاً دب
العسل ألن عسل النحل يعترب واحدا ً من أغذيته
املفضلة .وتعيش الدببة الكسىل يف األودية
الصخرية الضيقة ،ويف تالل الهند ،ورسيالنكا.
وتتسم هذه الدببة بحدة الطباع ومن املمكن أن
تكون خطرية عند االقرتاب منها .ويبلغ طول الدب
الكسالن مرتا ً ونصف املرت وقد يبلغ وزنه 115كجم.
وله فراء أسود طويل مع وجود رقعة بيضاء عىل
الصدر ،متخذة الرقم  .7ووجه الدب الكسالن
رمادي اللون ويكاد يكون خالياً من الشعر.وعادة
ما تأكل الدببة الكسىل النمل األبيض ويرقات
النمل ،وتأكل أيضاً األزهار وأوراق الشجر والثامر
والحبوب .وهي تتسلق أي مكان بحثاً عن أعشاش
النمل األبيض أو النحل.تستخدم الدببة أقدامها
الضخمة ومخالبها الطويلة لتفتح بعنف أعشاش
النمل األبيض ،كام أنها متزق جذوع األشجار
وأغصانها التي تحتوي أقراص العسل .فعند عش
النمل األبيض ،تقوم الدببة بنفخ الرتاب بعيدا ً
عن العش من أجل تعرية النمل األبيض ،ثم تقوم
الدببة بعد ذلك بشفط الحرشات ،إىل داخل
أفواهها .وتتناسب شفاه ولسان وأسنان الدب
الكسالن بشكل جيد مع عاداته الغذائية .فللدب
خطم طويل وشفاه مرنة ولسان طويل لزج وتنقصه
س ّنان أماميتان يف كل من الفك العلوي والفك
السفيل .ويجذب الدب الطعام من خالل هذا
التجويف بأصوات شفط عالية.
وتبحث الدببة الكسىل عن الطعام ليالً .وأثناء
النهار تنام يف أماكن محمية ،عادة ما تكون كهوفاً،
عىل طول ضفاف األنهار .وهي ال تنام لفرتات
طويلة يف الشتاء كام تفعل بعض الدببة األخرى.

مفهوم املثقف الكسول أو الكسل الثقايف بني العادة والرتبية..

وتلد معظم إناث الدببة ديسماً أو اثنني (صغري
الدب) يف املرة الواحدة .وغال ًبا ما تركب الصغار
()12
فوق ظهور أمهاتها حتى وهي تتسلق األشجار.

والسؤال:هل كان فعال كسوالً بالفطره؟أم
صنعت منه الحياة هذه النسخة الجميلة الكسولة
الالمبالية...
إن كان كسوالً لهذا الحد واستطاع الصمود يف
الغابة لكل هذا األجيال املتعاقبه ...فام ضري
الكسل إذا ً؟؟

وإن كان تعلّم سلوك الكسل واالستمتاع به
 ،مع تعاقب األرس األجيال واألحداث وتراكم
الخيبات ....فتلك حكمة تستحق الوقوف
لتأملها!!!
إن هناك مناذج كثرية سطرت كسال واضحا يف
بداية حياتها لكنها أبلت بالء كبريا وخلدت اسمها
يف التاريخ وطبقت نظرية الكسل يساوي اإلبداع
فهل نعمم أم نخصص ؟
مثل:
( .1جان دارك) املراهقة الريفية التي قادت
الجيش الفرنيس إىل ساحة املعركة
( .2فولفغانغ أماديوس موزارت) الطفل العبقري
الذي ابتكر سيمفونياته الخاصة يف عمر
صغري جدا ً
( .3لويس بريل) املراهق الذي مل يجعل حادث
طفولته عائقاً أمامه بل كان إلهاماً له ليخرتع
لغة جديدة كليّاً
( .4توت عنخ آمون) الفرعون الذي حكم مرص
وهو يف سن التاسعة ،وقاد مرص القدمية
للحروب وتغيري املعتقدات الدينية
 .5امللكة (إيزابيال الثانية) مراهقة كسولة ومزاجية
اعتلت عرش إسبانيا
( .6إيفان الرهيب) املراهق الذي أعلن نفسه
إمرباطورا ً لكل روسيا وهو يف سن السادسة
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عرش
( .7اإلسكندر األكرب) أنشأ مستعمرته الخاصة
والتي ما لبثت وأصبحت مدينة وهو يف عمر
املراهقة
( .8باربرا روز جونز) قادت ارضاباً طالبياً عام 4591
م الذي شكل حدث مهم يف حركة الحقوق
املدنية يف الواليات املتحدة األمريكية
( .9وييل جونسون) حاز عىل ميدالية الرشف
لشجاعته خالل الحرب األهلية األمريكية حتى
قبل بلوغه الرابعة عرشة من عمره
( .01بليز باسكال) العبقري الذي تعلّم الرياضيات
وحده بعمر صغري جدا ً ،وابتكر أول آلة حاسبة
يف العامل
 .11السلطان مراد الرابع الذي توىل حكم
اإلمرباطورية العثامنية عندما كان عمره 11
سنة وذلك عام  3261م
 .21امللك (أويو) ملك (تورو) ت ّوج قبل أن يبلغ
عامه الرابع ،ومازال حكمه مستمرا ً حتى يومنا
هذا
 .31البابا (بنديكت التاسع) الذي وصل إىل رأس
الكنيسة الكاثوليكية بعد أن استخدم والده
عالقاته لوصول ابنه للبابوية
 .41االمرباطور (إيل جبل) الذي يعترب أقذر
الحكام الرومان رغم عمره الصغري
( .51بويب فيرش) العب شطرنج تفوق يف هذه
اللعبة وهو يف سن صغرية ،كام يعترب أعظم
العب يف العامل يف تاريخ هذه اللعبة
( .61آن فرانك) املراهقة التي كتبت بطريقة مؤثرة
عن الحياة ،الحب وأهوال النازية
( .71هرني السادس) ملك (إنجلرتا)  ،الصغري
الذي تربع عىل العرش يف الوقت الذي
كانت متر فيه البالد بظروف صعبة
( .81آين أوكيل) املراهقة التي شُ هرت يف
ليلة وضحاها وأصبحت واحدة من أفضل
القناصني
جملة كرياال
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( .91ناديا كومانتيش) املراهقة التي صنعت
إنجازا ً رياضياً تاريخياً عندما حققت العالمة
الكاملة يف بطولة األوملبياد ،وكانت يف
الرابعة عرشة من عمرها
( .02كلوديت كولفني) املراهقة التي أبدت
شجاعة تفوق عمرها ،عندما تحدت قوانني
()13
الفصل العنرصية يف (أالباما) عام 5591م

الميكننا التسليم بأن ماورد من أسامء المعة كسولة
مبعنى الكسل الظامل ،ورمبا كان الكسل بداية
كسال حركيا أو نوع الميس اإلبداع فيهم واليرضه.
ففي الرشكات الكبرية تفرد غرفة خاصة مببدعيها
ليستمتعوا بالكسل اإلبداعي ،والذي ميلك هدفا
واضحا،وغاية محددة تحتاج تفكريا عميقا وتأمال
طويال.فهو يف مفهوم الكسل العام  1ليس بذلك
ألنه عمل فكري خالص وليس حريك.
إن الكسل الحقيقي الذي نتكلم عنه :هو الكسل
املدمر الذي يرمي الطاقات البرشية للتهلكة.
ومنها الكسل التسويقي الثقايف ،وخاصة ملن
اليقدر فكره ويرتك أقواله ونصوصه منترشة عرب
مواقع التواصل وال يحرك ساكنا يف حاميتها
واستثامرها.هذا برصف النظر عن تهميش
املميزين التي أصيبت بها بعض املجتمعات
والتي تحتاج إىل حل حاسم.

وترجمة لقادرة عىل تأكيد هذه الحالة املزرية
التي متيز أمتنا العربية ،رغم أمكاناتها املادية
()14
الكبرية.
إن حجب دعم النخب أو طليعة املثقفني
واملفكرين ،تشكل جدارا صلبا دون تقدمها
وتطورها ،وذلك ألن الفكر قائد التطور الذي يدفع
باألمة إىل األمام ومييزها عن غريها من األمم.
من جهة أخرى نستبعد كون الكسل صفة وراثية
جينية ،فلو عزونا معظم علل اإلنسان للعامل
الورايص ملا فعل شيئا وجلس مستسلام
للواقع...إن الرتويض والتدريب كفيل بكرس
جدراالكسل ولو نسبيا ،وقد أقر األستاذ عامد
البيك نقال عن دراسة أجريت يف عام 2020م
عىل  90ألف من البيانات و 105من األشخاص
كان سبب كسلهم وراثيا ،وقد ربط باحثو جامعة
أكسفورد بني الجينات الحديثة ومستويات نشاط
الشعب الربيطاين بعد مقارنات أجريت عىل
الحامص النووي ،لكن بقي هناك  14جينا غري
()15
معروف الهوية يؤثر عىل نشاط اإلنسان!.

 -2كيف نتخلص من جزء كبري منه

يقول د .حسن مسكني حول ذلك:

لقد بقيت مهجودات هذه الفئة املتميزةمن املفكرين والعلامء العرب حبيسة جدران
الجامعات وأقبية املكتبات تتآكل مبرور الزمن
دون أن تنتفع بها األمة يف تنمية شعوبها ومحو
تخلفها الذي امتد عمرا طويال ،يف ظل الغياب
الواضح لدعم املثقفني واملبدعني والعلامء
املتميزين يف شتى أصناف العلوم واملعرفة ،
ولغياب املناخ املساعد عىل االستمرار يف اإلنتاج
والعطاء الفكري والعلمي.وإن مقارنة بسيطة بني
مايقدمه العرب ومايصدره غريهم من كتب تأليفا
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قبل أن نتخلص منه لنحدد مظاهره ،إن أهم
مايفصح عن الكسل:

-1مظاهر الفوىض الحياتية ،وعدم الرغبة يف

مفهوم املثقف الكسول أو الكسل الثقايف بني العادة والرتبية..

الرتتيب ،سواء داخل املنزل أو خارجه ،وعدم
االستجابة للنصائح عامة.
-2عدم االلتزام باملواعيد وال الوعود ،وتخييب
اآلمال يف كثري من األمور املهمة.

-3عدم تحمل املسؤولية يف كثري من األمور
والشخصية غالبا ،فقد يتحمل مسؤولية مهمة ما
تعجبه واليتحمل مسؤولية نفسه كام يجب.
-4ردة الفعل البطيئة جدا ،واالستجابة البعيدة
املنال ،والتحبيط من خالل التعامل معه.
 -5مظاهر الفشل يف كثري من األمور التي
يخوضها ،وعدم رغبته يف إصالحها.
تلك املظاهر من أسوأ مايفصح عن الكسل،
وتنقسم أمورا كهذه قسمني :تربوية وطبعية .
أما مفهوم الكسل الرتبوي ،فهو:قصور األسلوب
املناسب عن الصدوروالخروج يف الوقت
املناسب.

والطبعية عدم تفهم الطبع والعمل بناء عليه ،مام
يرتك لنا بعد سن معينة صعوبة يف الرتويض.

م-مفهوم الكسل الشخيص:

ستشعر يف بعض الحاالت أنه ينقصك الكثري
من التحفيز للقيام بأمر ما،أو انخفاض منسوب
الثقة بالنفس للنجاح يف املهامت ،فتصاب
بالكسل واإلحباط أيضاً والتقاعس عن بلوغ الهمة
لفعل اليشء ،ولكن قد تستطيع أن تحفز نفسك
بنفسك من خالل التفكري بأهمية املهام أو حتى
األهداف التي يجب أن تقوم بها والفائدة التي
ستعود عليك جراء ذلك!ومنطقية سباق الوقت،
ملن يروم النجاح فعليا وليس قوليا.

ماذا تريد أن تصبح؟

يجب أن تحدد الشخص الذي ترغب أن تكون
عليه إىل جانب تحديد األهداف التي يجب
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عليك تحقيقها ،باإلضافة إىل معرفة طبيعة الحياة
التي تأمل يف عيشها ،كل هذه األمور مجتمعة
ميكنها ان تحفزك عىل القيام باملزيد وعالج
الكسل الذي قد يعرتيك يف بعض األحيان.فكر
يف اإليجابيات:

تفكريك باإليجابيات والفوائد التي ستعود عليك
من شأنها أن تساعدك حقاً يف عالج الكسل
واتخاذ الخطوات الالزمة يف هذا السياق ،لذا
عليك استبدال الصعوبات واملعيقات يف
تحقيق املهام واألهداف إىل فوائد وإيجابيات.
تذكر أن تركيز أفكارك عىل املشاعر السلبية
والصعوبات لن يؤدي إال اىل إحباطك وإصابتك
بالكسل وإبعادك عن مخططك ومسريتك.ال
تنس العواقب!
فكر يف كل العواقب التي قد تواجهك إن
استسلمت للكل ،ويف حال عدم قيامك باملهام
املوكلة إليك .مجرد التفكري يف هذه العواقب
سيمدك باملحفزات الالزمة للتغلب عىل الكسل
والقيام مبا عليك!أمر واحد يف كل مرة
يجب عليك الرتكيز يف القيام بأمر واحد يف كل
مرة ،فإن شعرت بأن عليك انجاز الكثري من األمور،
فسوف ترشع بأنك مثقل باألعباء بالتايل قد
يتغلب الكسل عليك يف هذه اللحظات .لذا قم
بأمر واحد يف كل مرة ،وستجد نفسك قد أنهيت
جميع املهام دون أن تشعر بذلك.التخيل
هل تعلم أن ملخيلتك تأثري كبري عىل عقلك
وأفعالك؟ إذا ما رأيك يف استخدام املخيلة
كوسيلة لعالج الكسل؟ ما عليك سوى تخيل
نفسك وأنت تقوم بإمتام املهام املوكلة إليك
بسهولة ،هذا األمر سيساعدك يف التخلص من
الكسل وتحفيزك عىل العمل!تحدث لنفسك!
نعم فهذه الطريقة تجدي نفعا ،كرر بعض الجمل
املحفزة لنفسك مثل« :بالطبع أستطيع تحقيق
أهدايف» ،أو «القيام بهذه املهامت يجعلني
جملة كرياال
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أقوى» ،تذكري نفسك يف هذه الحقائق دامئا
سيدفعك إىل األمام ويعالج الكسل يف حال
ظهوره.املهام= التامرين الرياضية
اعترب أن املهام املوكلة إليك عبارة عن متارين
رياضية ،فكلام تنجز مترين ريايض تصبح أقوى
جسدياً ،يف املقابل إنجازك للمهام الخاصة بك
يجعلك أقوى وأكرث جزماً.

املامطلة

تجنبها وابتعد عنها قدر املستطاع ،فهي شكل
من أشكال الكسل! إن كان عليك القيام بأمر ما
اليوم ،فال داعي لتأجيله ،فاملامطلة لن تريحك،
بل سوف تسمع أصواتاً يف رأسك تذكرك طوال
الوقت أن عليك القيام بأمر ما وتفسد يومك! ال
تؤجل عمل اليوم إىل الغد.

عالج الكسل ونتائج رائعة

إن العمل عىل عالج الكسل يتطلب بعضاً من
الجهد والكثري من الصرب ،فال داعي لليأس ،بل
تذكر أن عالجك للكسل يف اخر الطريق سيعود
عليك بالنفع وسيساعدك يف تحقيق جميع
أحالمك وأهدافك!
بعض النصائح لعالج الكسل والحصول عىل نتائج
رائعة:
•قلل من كمية الكافيني املتناولة وارشب
الكثري من املاء
•اتبع نظاماً غذائياً صحياً يجنبك زيادة الوزن
أو حتى نقصانه
•خذ وقتاً لنفسك ،وجرب اليوغا والتأمل
•تجنب التدخني واملصنعات الغذائية
•كافئ نفسك دامئا.
•سجل برنامجك اليومي وسلوكك فيه رغبة
يف تحسني أداءك الحيايت
•تذكر دامئاً أن إحاطة نفسك بأشخاص غري
كسولني ومنتجني سيحفزك لعالج الكسل
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وتحقيق كل ما تصبو إليه!

هذه االقرتاحات للحاالت الخفيفة القابلة
للتحسنب ،بينام هناك كسل الطبع ،وهو بطئ
يف املحاكمة العقلية بطء يف ردات الفعل ،بطء
وتردد يف اتخاذ القرار ،ويرجع ذلك :
-1الرتبية املدللة غري املسؤولة.

-2كرثة الضغط النقدي وزعزعة الثقة بالنفس.

 -3الطبع األصيل لشخصية الضعيفة التي مل تجد
من يعينها عىل نفسها.

غابا تعد تلك النامذج استثنائية ،كمن تذكر أن
الزواج مهم يف سن األربعني ،أو كمن تذكر متأخرا
أنه كان ميلك ماال للتجارة فخرس نصفه ،كيف
نثف تلك الشخصية؟.
هناك كسل استثنائيوهو كسل واقعي إىل حد
ما ،ويدعى الكسل املقنع ،ألنه تسويفي وليس
فعيل ،حيث ميلك صاحبه إمكانية عمل اليشء،
وقد يحاول ذلك ،فيؤجل ،أو يسوف عمدا ،أو
ينوي ثم تلهيه أمور طارئة ،ومصدره غالبا عشوائية
التفكري وافتقاد التنظيم الذهني أوال ثم العميل
ثانيا الرتباطهم ببعضهم ،وهؤالء لن يثنيهم عن
ذلك ،سوى مطب عميق ،أو حافز كبري يعد بنجاح
مؤكد.ولو بقيوا كام هم لضيعوا الفرص واملجاالت
التي تبني وتدفع إيجابيا.فرتاهم محدودين يف
كسبهم بسبب تلك السلوكيات الخطأ.وعدم
النية الصادقة يف التغيري ،ونحن هنا اآلن النتعرض
للرتبية األوىل كسبب أول ،بقدر تعرضنا لإلرادة،
يقول الدكتور سليامن عن الكسل الشخيص:

تقول يل إحدى القريبات إن ابنتها سعاد صدمتوخاب أملها عند ذهابها إىل الواليات املتحدة
للدراسة ،عندما مل تجد الرفاهية التي تعودتها يف
اململكة ،فقد كانت تتوقع أن تجد الرفاهية نفسها
أو أكرث .وكيف ال ،فهذه أمريكا! بعد يوم واحد من
تسلمها الشقة يف السكن الجامعي ،فوجئت

مفهوم املثقف الكسول أو الكسل الثقايف بني العادة والرتبية..

بأن عليها أن تغسل وتكوي مالبسها بنفسها،
وتطبخ أكلها بنفسها ،وتغسل الصحون بنفسها،
وتنظف البيت بنفسها ،وترتب غرفتها بنفسها،
وتنتقل إىل كليتها باستخدام الحافلة ،وتصلح
األعطال البسيطة بنفسها ،مثلها مثل كل زميالتها
يف السكن .أن تقوم بهذه األعامل بنفسها ،مل
ولن تتخيل أن تقوم بها يف حياتها أبدا ،فهي من
مجتمع آخر ،مجتمع جبل عىل الكسل .فالبيت
يعتمد عىل السائق األجنبي والخادمة ،سواء
كانت املرأة عاملة أو مل تكن ،والعمل يعتمد عىل
العنرص األجنبي بشكل أسايس ،والشواهد كثرية
وقوية .يفرتض أن حياتنا ،كمسلمني ،عبادة يف
عبادة ،سواء يف عملنا أو مالنا أو يف بيتنا أو مع
أهلنا ‹›وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون››،
حتى أوقات املرح عبادة .وأعاملنا يف الدنيا
يجب أن تكون متوازنة ،ساعة وساعة ،وكل ذلك
يتم من خالل تطبيق أوامر الله يف العمل والتجارة
واألمانة وحفظ املال العام واملعامالت الدنيوية
قبل الدينية ،وبإخالص وخوف من الله ,ولله
()16
فقط.

إنها البيئة املعطلة التي تحجب عنا روح املرونة
والتأقلم مع كل ظرف ،حتى النرتاجع عن عزمنا
وهمتنا.

 -3نتائج وتوصيات

قبل عرش سنوات بدأت يف الواليات املتحدة
األمريكية االحتفاالت باليوم العاملي للكسل
يف العارش من كل شهر أغسطس  /آب .ورغم
أن هذا اليوم يخصص من طرف الكثريين للراحة
والخمول إال أن البعض يشعرون بالكسل والخمول
بشكل دائم ومستمر .ويرى الخبري األملاين
أندرياس هوفامن املتخصص يف مجال التحفيز
الذايت أن الرشط األول واألسايس للقضاء عىل
الكسل وتحفيز العقل والجسم هو اإلرادة .وميكن
للشخص أن يجرب نفسه عىل القيام بنشاط ما يف
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وقت قصري كاالستعداد المتحان ما ....وإذا مل
تكن اإلرادة حارضة عىل املدى الطويل فإن الفشل
والكسل رسعان ما يعودان من جديد ،ما قد يكون
عائقا أمام تحقيق األهداف يف الحياة العملية
والشخصية ،نقال عن املوقع األملاين «بيزنيس
إنسايدر» .وميكن تقوية اإلرادة وتحفيز الذات من
خالل خطوات عدة منها:وضع األولويات والرتكز
عىل هدف واحد(: )17
1 .1توفري فضاء مناسب

2 .2ال تنىس مكافأة و معاقبة نفسك
3 .3استحضار عواقب الكسل
4 .4ضعا حد للرتدد

5 .5خذ قسطا من الراحة

*******

ولعلنا نعتقد إن أصول الكسل املعطل –الذي
مينع صاحبه من اإلنتاجية -تنبع من عدة أمور:

 -1عدم تقدير الذات ومساره الرتدد والحرية يف
اختيار القرار والهدف.
 -2ضغط الظروف املحيطة واالستسالم لها.

 -3الثقة الزائدة بالنفس ،والثقة بالنتاج الناجح
بتهور ملحوظ.
 -4نقص األدوات الخاصة بتنفيذ األمر املتوقف
عن التفعيل.
 -5قصور اإلرادة يف تحريك األمور املتجهة
للهدف.

 -6الضغط النفيس واألمرو املحبطة املحيطة
واملستمرة.
 -7التعود املستمر عىل االتكال عىل اآلخرين يف
تنفيذ املهامت ،ولعل هذا األمر تربوي أكرث منه
متأصل.
جملة كرياال
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 -8االستمتاع بنتائج عمل اآلخرين لك مقابل أجر،
وهو يعترب من أسوأ أنواع الكسل الواقعي والثقايف.

لعل كثريا من املربني حاولوا إيجاد حال للكسل،
يف كرثة إصدار األوامر واملهامت،لكن هذه تعترب
حال مؤقتا تجاه أهمية معرفة السبب الرئيس.
إن أهم حل للكسل ،الدفع ملهامت محبذة
ومحببة ،وجني نتائجها بحيث تريض صاحبها،
وتحرك اإلرادة فيه ،إن قضية اإلرادة أهم خاصية
تحرك وتكرس جدار الكسل ،إن كان األمر العالقة
له بالصحة العامة(كالسكر واالضطراب الغددي
خاصة الدرقية والكظرية) ،تصنف مشكلة الكسل
عامة عىل أنها عادة ،وليس اضطراباً نفسياً ،حيث
تلعب عدة عوامل دورا ً يف اإلصابة بها ،مثل نقص
املعرفة والتدريب وقلة الثقة والتقدير الذايت،
كام أن الشخص املصاب بالكسل سواء كانت
عادة أو اضطراباً تجده يفقد االهتامم مبختلف
األنشطة التي يقوم بها ويعتقد بعدم جدواها،
وهو ما ينعكس يف صورة مامطلة أو تذبذب.
وهذا ينطبق عىل الكسل الديني ،بحيث يرجئ
كل يشء ملشيئة الله دون عمل وال همة وال إرادة،
وهذا يساير بعض املعتقدات الدينية كالبوذية
التي تؤمن بضعف اإلنسان وهموده الحيوي:

تبلغ ذروة قوة العدمية اإلنسانية ،حني تصري قوةتدمري عاتية ،أي عدمية فعالة ،وقد يكون نقيضها
هو العدمية املتعبة التي مل تعد تهاجم ،وأشهر
أشكالها هي البوذية ،التي هي عدمية سلبية
وفيها عالمات ضعف ،قد تصري فعالية العقل
متعبة ومستنزفة إىل حد تبدو معه الغايات والقيم
التي تم امتداحها حتى اآلن قذرة وتفقد حظوتها
ويتفكك ائتالف القيم والغايات التي ترتكز عليها
كل ثقافة متينة ،بحيث تدخل مختلف القيم يف
حرب ضد بعضها .عندما يأيت يف املقام األول
كل ما يخفف األمل أو يشفي أو يهدي أو يقوي،
متخذا أقنعة مختلفة دينية أو أخالقية ،سياسية
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أو جاملية.

()18

إن ماقاله نيتشة مهم جدا ،يرتجم من خالل ديننا
الحنيف كسلوك غري ٍ
كاف ،كمن يتمم عباداته دون
أن تقرتن بسلوك وترتجم بقيم دينية قومية ،تبني
أثر العبادة عىل السلوك اإلسالمي املطلوب،
والذي تكتمل مسريته توفيقا ونجاحا.مبعنى قد
تكون طقوس العبادة هروبا من نشاط غري مرغوب
فيه ،أو تغطية لتطبيق التعاليم الدينية الحقيقية،
لكن هناك كسال آخر خفي اليدركه إال من عاينه،
وهو الكسل الوهمي ،بحيث يكون تغطية لجهل
صاحبه بأمر ما ثم يأيت أحدهم ليثبت الصفة
باالتهام واإلرصار عىل نرش ذلك كشعار اكذب
اكذب حتى يصبح الكذب حقيقة ،بحيث تتخذ
أسلوبا لتنفري طالب ما أو موظف ما غري مرغوب
فيه أو مرغوب باستقامته وغري لك من األسباب
..لذا فإن الكسل كلمة مرعبة يواجهها الطلبة
يف مدارسهم ،حيث اعتاد عدد من املعلمني
واملعلامت إطالقها دون تدقيق عىل هذا الطالب
أو تلك الطالبة· ولعل إطالق هذه الصفة غالبا ما
يدفع الطلبة التخاذ موقفا سلبيا من املدرسة،
تجعله يرتاجع حتى لو مل يكن متفوقا ،بسبب
مقارنة غري عاطلة مع املتفوقني ،دون النظر لربوزه
عرب مادة دون أخرى ،أما بالنسبة للموظفني فهي
عالمة إنذار قد تفيض إىل نتائج غري مرغوبة تهدد
مسريتهم الوظيفية ،لذلك تحولت هذه الكلمة
إىل اتهام يسعى الجميع للهروب منه وتجنبه·

وعليه فعىل من يتهم بالكسل سواء بحق أو بباطل
أن يواجه هذا األمر بشجاعة وباتخاذ األسباب التي
تثبت براءته والذرائع التي تدفع عنه االتهام ،وإن
جنب عن ذلك فعىل املربني املساعدة الدفع
إيجابيا نحو العمل بجد لدفع صفة يأباها املتهم
بها.

وإن الله ملطلع وخبري مبا يعمل البرش فال تأخذهم
لومة الئم لصدق توجههم وهدفهم:

مفهوم املثقف الكسول أو الكسل الثقايف بني العادة والرتبية..

بسم الله الرحمن الرحيم
ح َوكَف َٰى ِب َربِّ َ
ك
َوكَ ْم أَ ْهلَ ْك َنا ِم َن الْ ُق ُرونِ ِمن بَ ْع ِد نُو ٍ
ريا بَ ِ
ريا ( )17اإلرساء.
ِب ُذن ِ
ص ً
ُوب ِع َبا ِد ِه َخ ِب ً
جنبنا الله وإياكم الكسل وبث يف روحنا النشاط
واالجتهاد والتوكل.

 -4خامتة

نخلص يف نهاية بحثنا هذا للوصول لنتيجة
مهمة ،وهي أن الكسل ذو األسباب الواضحة
ميكن للمربني ترويضه ليصبح صاحبه أحسن حاال
بالتدريب وإشغال الوقت مبفيد بدل هدره وضياع
قدرات صاحبه بال طائل ،بينام الكسل النابع عن
قلة الثقة بالنفس وضعف الشخصية -كالخجل
املفرط والرتدد يف القرار-وقلة املبادرة وغريها من
األسباب ،منبعه إما تربوي أو صفات شخصية البد
للمريب من املحاولة مجددا يف تكريسه إيجابيا،
حتى اليدفع مثنه الحقا من مستقبله .

لكن الكسل الثقايف الذي تكلمنا عنه فهو ينقسم
إىل كسل نابع من خيبة أمل وعدم قطاف مثرات
طال العمل عليها ،أو كسل التواكل ،الذي يرسق
جهد غريه ويحمله عىل محمل الجهد الشخيص،
ولعل انخفاض نسبة استثامر القدرات الشابة
الجديدة وتنشيط إبداعها مسؤولية مجتمعية
مؤسسية عامة ،بها تنهض األمة وبدونها التحمل
سوى الصفة االستهالكية املضيعة ،وعليه فإن
ذلك يحمل مسؤوليته الفرد ثم األرسة فاملجتمع
فاملؤسسات ،ويقع جل العبء عىل األرسة التي
تبحث ألوالدها عن مخرج ولو يف بالد أخرى ،حتى
المتوت فيهم همة العمل والعطاء واإلبداع ،وإذن
فعلينا جميعا إعداد خططا مستقبلية تصورية،
تستغل وتستثمر تلك الطاقات ولو كخطط
مبدئية ،تتخذ املتاح يف الواقع رسجا متينا يحمل
تلك الطاقات لشط األمان ،لذا نرى كل ماسبق
اليجعلنا نكيل اللوم عىل الكسول عامة بقدر
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توجيه اللوم عىل املربني أوال ،ومن ثم عىل بعض
مناذج آثرت الركون للعطلة من أن تعمل شيئا،
وتعد تلك العنارص البرشية القليلة عبئا تربويا
ثقيال ،يدفع املربني للبحث عن مصدر للعيش
بسيط لهؤالء حتى اليصلوا بكسلهم لجوع ممض
ويرفع املربني عن أنفسهم الجلد الذايت من أنهم
مل يفعلوا شيئا ،هنا نقول:
•ابدأ بابنك يف تفعيل خاصية القراءة بتالوة
قصصا لهم منذ الوعي الفكري يف السنوات
األوىل من العمر مرتافقة مع القرآن.
•حاول دفعه ملامرسة عمل كسبي يشعر به
بسعادة الربح.
•حاول جمعه مع أقران نشيطني يساعدونه
عىل الجد والعمل.
•احتوي كسله ولو أزعجك ،لتصل ألصل العلة
فيه ،فيبث شجونه وقلقه ،ومن ثم تستطيع
مساعدته بعد ذلك.
•حاوله إشغاله بقدر اإلمكان يف الرياضة
واألعامل الجسدية الفكرية ،والتنصاع لهدوئه
املعطل إال لو كان اسرتاحة من عمل.
•ساعده لتذوق طعم العطاء ،خاصة لو كانت
مادة العطاء من صنعه أو من مثار عمله.
•-فعل خاصية النقاش والنقد ،ابتداء من
املديح وانتهاء بالنقد الفعال ،لتكريس صفة
النظرة الدقيقة والرتكيز العايل.
هذا عندما نريد تاليف األمرباكرا ،ولعل التأخر
يف مداواة األمر لنصل إىل نقطة الالعودة سلوكا
وفكرا  ،خاصة ممن أدمنوا رسقة األفكار والجهود
والتقاعس دون العمل الحقيقي .فإن األمر يصبح
عبئا كبريا عىل املجدين ،قد يصل بهم لإلحباط
دون بلوغ املرام .ليظهر سؤاال مهام:
ماذا عن مؤسسات امللكية الفكرية ماذا فعلتتجاه هذا؟ ،خاصة للذين اليستطيعون الدفاع عن
أنفسهم من جهة ،والتكاد تسمعهم وشائل اإلعالم
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حتى،
عنهم؟.

والميلكون املال الكايف لدفع الظلم

هذا السؤال املعلق والذي يتطلب منا البحث
عن أكرث من امللكية الفكرية ،فهل هي مؤسسة
مقاضاة السارقني وهل نفلح يف الضبط فعال؟.
بكل األحوال :الكسل صفة مذمومة فال تضحي
بابنك يف سبيلها فتخرسه مستقبال ،فالشهرة
التعني أنك بخريأو أنك عىل الطؤيق القويم ،كن
فخورا بجهدك ألن حبل الكذب قصري،اعمل بجد
)1

h)2

لتوضيح األنواع ميكننا القول :أن امليل للكسل يكون
يف حالة الدالل الزائد ومنط الحياة املرفهة ،عدم زرع
حس املسؤولية الخ..ولكن النفس متيل إىل الراحة
فتعزيز ذلك يؤطي إىل الكسل طبعا ،أما النابع من
الرتدد فهو أمر نابع من الهشاشة النفسية التابعة
للطبع الحساس أوال ولخطأ التعامل معها ،مام يؤدي
إىل تعزيز السلبيات فيها ،أما نوع القهر الظريف ،فهو
نوع من اإلحجام عن الفعل بسبب خوف من تسلط
أو تهور او عقاب الخ..وهو عىل األغلب وقتي وغري
متأصل متمكن من النفس.

https://www.almaany.com/ar/dict/ar/ar/%D9%83%D8%B3%D9%84

)3

)6

مقال ،أسباب الخمول وكرثة النوم وكيفية التخلص
منها2019م،مقتبس بترصف من موقع العني
اإلخبارية
د.وفاء جاسم رجب2019 ،م ،الكسل ...مقال،
صفة وراثية أم مكتسبة؟ .جريدة الرشق األوسط
العدد 14678
من صفحة الفيس.بترصف
Alonge Babatope,Give no room for
 .2015 ,laziness،articleمن مقال :الترتك

)5

)7
)8
)9
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وأخريا :تضن املراجع واملصادر يف التعمق بتلك
الظاهرة التي نجدها مضيعة للقدرات اإلنسانية،
وإن قمنا مبحاولة متواضعة فإننا نهيب بالباحثني
الكرام إكامل مابدأنا به ألهميته يف زمن التقنيات
التي زادت األمر سوءا وكرست ثقافة الكسل يف
واقع العمل واملنزل والحياة بشكل عام.وهذا
مانسميه الكسل التقني املكتسب ،والذي يكرس
19
التوحد التقني حديثا.

الهوامش

َسل لغ ًة واصطال ًحا.الرئيسة/
الدرر السنية:معنى الك َ
َسل.
موسوعة األخالق/األَخالق املذمومة/الك َ
موقع اإلسالم سؤال وجواب2011 ،م  ،رشح دعاء :
(اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل).
رضا البطاوي ،بحث ،نقد كتاب تكليف اآلخرين
بكتابة البحوث ،موقع فرسان الثقافة.

)4

وتوكل عىل الرحمن.

http://omferas.com/vb/showthread.
php?t=66840&p=247519#post247519

مجاال للكسل.

https://crownmyinfo.com/give-no-room-forlaziness/

)10
)11

)12
)13
)14
)15
)16
)17
18
)19
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الراوي  :أبو هريرة | املحدث  :البخاري | املصدر :
صحيح البخاري،الصفحة أو الرقم | 2074 :خالصة
حكم املحدث [ :صحيح]
الراوي  :املقدام بن معدي كرب | املحدث :
البخاري | املصدر  :صحيح البخاري،الصفحة أو
الرقم | 2072 :خالصة حكم املحدث [ :صحيح]:
ويكيبيديا.
نور حامد2019 ،م مقال 20 ،شخصية س ّجل التاريخ
اسمها قبل بلوغها السادسة عرشة من عمرها.
د.حسن مسكني2012،م كتاب ،أزمة النخب
العربية ،الثقافة والتنمية ،مؤسسة الرحاب الحديثة،
بريوت ،ص .122
عامد البيك2020 ،م،تقرير من موقع العربية ،هل
الكسل والخمول وراثيان؟.
د .سليامن بن عيل العريني2010 ،م ،مقال ،ثقافة
الكسل ،موقع االقتصادية.
عن موقع  DWمقال:يف اليوم العاملي للكسل..
نصائح للتغلب عىل الكسل الدائم!
فريدريك نيتشة2011 ،م ،كتاب ،إرادة القوة ،محاولة
لقلب كل القيم ،ترجمة وتقديم محمد الناجي ،دار
أفريقية الرشق ،املغرب.ص 13
د .رميه عبد اإلله الخاين2018 ،م  ،مقال ،مرض
التوحد التقني ،مجلة جوالك التقنية ،ملزيد من
االطالع عىل املوضوع املهم.

عربية

املراجع واملصادر

•موقع معجم املعاين
•موقع الدرر السنية
•ويكيبيديا
•رضا البطاوي ،بحث ،نقد كتاب تكليف اآلخرين
بكتابة البحوث ،موقع فرسان الثقافة.
•مقال ،أسباب الخمول وكرثة النوم وكيفية التخلص
منها2019م ،مقتبس بترصف من موقع العني
اإلخبارية.
•د.وفاء جاسم رجب2019 ،م ،الكسل ...مقال ،صفة
وراثية أم مكتسبة؟ .جريدة الرشق األوسط العدد
14678
•نور حامد2019 ،م مقال 20 ،شخصية س ّجل التاريخ
اسمها قبل بلوغها السادسة عرشة من عمرها.
•د.حسن مسكني2012،م كتاب ،أزمة النخب
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العربية ،الثقافة والتنمية ،مؤسسة الرحاب الحديثة ،
بريوت.
•د .سليامن بن عيل العريني2010 ،م ،مقال ،ثقافة
الكسل ،موقع االقتصادية.
•عامد البيك2020 ،م ،تقرير من موقع العربية ،هل
الكسل والخمول وراثيان؟.
•فريدريك نيتشة2011 ،م ،كتاب ،إرادة القوة ،محاولة
لقلب كل القيم ،ترجمة وتقديم محمد الناجي ،دار
أفريقية الرشق ،املغرب.
•د .رميه عبد اإلله الخاين2018 ،م  ،مقال ،مرض
التوحد التقني ،مجلة جوالك التقنية.

غربية

•Alonge Babatope,Give no room for
 .2015 ,laziness،articleمن مقال :الترتك
مجاال للكسل.
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موقف القر�آن الكرمي من الأمرا�ض اجلائحة ومقاومتها
د .عمر وي .يم.

أستاذ مساعد ،القسم العريب،الكلية الحكومية السنسكريتية  ،فتامبي ،كرياال ،الهند.

متهيد

فإن كتاب الله عز وجل هو الرصاط املستقيم،
والشفاء املبني حيث وصفه أنه هدى وشفاء،
فهو يهدي الناس إىل سواء الطريق يف كل ما
يتعرض لهم ،كام يكون شفاء إذا عرضتهم األمراض
والعلل ،والشبهات والشهوات ( :ق ُْل ُه َو لِل َِّذي َن
()1
َءا َم ُنوا ْ ُه ًدى َو ِ
شفَا ٌء ).
وقد يبتيل الله تعاىل عباده وميتحنهم ،ليعلموا
ضعفهم وفقرهم وحاجتهم إليه ،وأنه ال غنى لهم
عنه ،عىل الرغم من أنهم تقدموا وتفوقوا يف العلم
والطب واملال ،فإن ذلك كله يبقى حائال دون
کشف الكربات وقضاء الحاجات ،فال يكشف
الرض إال الله ،وال يدفع البالء إال الله ،وال يشفي
السقم إال الله ،تبارك اسمه وتعاىل وصفه.
وإن العامل اليوم مير بأزمات ومحن ومصائب
كثرية ،ومنها أزمة انتشار الجائحة الفتاكة التي
تفتك بالبرش ،والتي مل تكن يف العهد القديم،
ويجدر بالذكر منها مرض کوفيد  19يخلف عددا
ضخام من الوفيات والخسائر االقتصادية ،حتى
إن العلامء واألطباء قد حاروا يف معالجته واختبار
أدويته .ففي هذه الحالة املدهشة البد من الرجوع
إىل كتاب الله الكريم ،وفيه العالج والشفاء لكل
مرض جسمي وقلبي وروحيَ ( :ونُ َن ِّز ُل ِم َن الْ ُق ْر َآنِ َما
145
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ُه َو ِ
شفَا ٌء)( ،)2وقد يعلمه الله من يشاء من عباده،
ويخفيه عمن يشاء ،امتحانا منه وابتالء.
القرآن الكريم وتعاليمه :

أنزل الله سبحانه القرآن كتاب هداية للعاملني،
وهو يعد الكلمة األخرية للبرشية من الله جل وعال،
حيث ختم الله الرسالة بنبيه محمد ﷺ وانقطع
وحي السامء به .واشتملت تعاليم القرآن الكريم
عىل مسائل العقيدة ،ومسائل الترشيع ،ومسائل
القيم واألخالق ،كام صيغت هذه املحاور الثالثة
يف سورة قصص األنبياء واألمم السابقة ورضب
األمثال ووصف اإلنسان واألكوان واألمر والنهي
وغري ذلك.

األمراض واالبتالءات يف القرآن الكريم :

تتابعت اآليات يف القرآن الكريم باألخبار واإلنذار
باألمراض واالبتالءات املختلفة كام قال تعاىل (:
َونَ ْبلُوكُم بِٱلشرَّ ِّ َوٱلْ َخيرْ ِ ِفتْ َن ًة َوإِلَ ْي َنا ت ُ ْر َج ُعو َن )( ،)3وقد
نقل عن ابن عباس يف معنى ( :ونبلوكم ) :نبتليكم
بالرش والخري فتنة ،بالشدة والرخاء ،والصحة
والسقم ،والغنى والفقر ،والحالل والحرام،
والطاعة واملعصية والهدى والضالل .فالعبد
معرض لكل هذا ،وعليه أن يوطن نفسه لكل ما
يصيبه من خري أو رش ،واالبتالء كام يكون بالخري
يكون بالرش أيضا .وأكرث هذه األمراض واآلفات

العامة بقية عذاب عذبت به األمم السالفة ،ثم
بقيت منها بقية مرصدة ملن بقيت عليه بقية
من أعاملهم ،حكام قسطا ،وقضاء عدال ،وقد
أشار النبي ﷺ إىل هذا بقوله يف الطاعون“ :
إنه بقية رجز أو عذاب أرسل عىل طائفة من بني
()4
إرسائيل “.

األمراض الجائحة يف نظر القرآن الكريم

مفهوم األمراض الجائحة :

لغة :الجائحة يف اللغة مأخوذة من الجوح مبعنى
االستئصال والهالك ،قال ابن فارس  « :الجيم
والواو والحاء أصل واحد وهو االستئصال ،يقال
 :جاح اليشء يجوحه :استأصله ،ومنه اشتقاق
الجائحة»( ،)5فالجائحة يف اللغة إذن تأيت
عىل معنيني ،معنی عام :فرياد بها االستئصال
والشدة ،فتطلق عىل كل مصيبة عظيمة وفتنة
كبرية مستأصلة وشديدة تأيت عىل اليشء فتؤدي
إىل الهالك دون تحديد محل الهالك ،فقد يكون
ماال أو نفسا أو شيئا آخر ،ومعنى خاص  :حيث
تطلق عىل كل مستأصل وشديد مهلك للامل،
فيأيت عليه ،أي بتحديد محل الهالك باملال،
فكل شدة ونازلة عظيمة مهلكة للامل تسمى
جائحة يف اللغة ،وهذا املعنى الذي يتوافق مع
املعنى االصطالحي للفقهاء لها.

اصطالحا :اختلفت وتعددت عبارات الفقهاء
القدامى يف بيان معنى الجائحة يف كل مذهب،
وحتى يف املذهب الواحد ،وكذا تعريفات
املعارصين لها ،من أشهر تعريفات القدامى
للجائحة تعريف ابن القاسم من املالكية والذي
تبعه عليه أكرث الفقهاء ،حيث قال يف معنى
الجائحة أنها كل يشء ال يستطاع دفعه لو علم
به )6(.وقال ابن عرفة يف تعريفها ،أنها ما أتلف من
معجوز عن دفعه عادة قدرا من مثر أو نبات بعد
بيعه .وقال الشافعية( )7والحنابلة( )8وابن ماجشون
من املالكية( ، )9أن الجائحة هي اآلفة الساموية
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دون صنع اآلدمي.

مفهوم األمراض املعدية

إن استعامل األمراض املعدية استعامل جديد
شائع يف العرص الحديث مرتجمة من اإلنجليزية
الكلمة ( ،)Infectious diseasesومل يعرث عىل
هذا االستعامل يف القرآن الكريم وال يف األحاديث
النبوية حتى يف الكتب الرتاثية اإلسالمية والعربية
إال الطواعني واألوبئة .ويراد به هنا األمراض
املنترشة بشكل رسيع ومفاجئ توصل إىل موت
جامعي مثل الطاعون والوباء املذكورين يف
الكتب القدمية.

الطاعون

الطاعون بوزن فاعول من الطعن ،وقال الخليل :
الطاعون الوباء ،وقال صاحب النهاية :الطاعون
املرض العام الذي يفسد له الهواء وتفسد به
األمزجة واألبدان )10(.أما أهل الفقه فقال أبو بكر
بن العريب :الطاعون الوجع الغالب الذي يطفئ
الروح كالذبحة سمي بذلك لعموم مصابه ورسعة
قتله ،وقال النووي يف تهذيبه :هو برئ وورم مؤمل
جدا يخرج مع لهب ويسود ما حواليه أو يخرض أو
يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة ويحصل معه
خفقان وقيء ويخرج غالبا يف املراق واآلباط وقد
()11
يخرج يف األيدي واألصابع وسائر الجسد.

الوباء

قال أهل اللغة  :الوباء هو املرض العام ،يقال
أوبأت األرض فهي موبئة ووبئت بالفتح فهي وبئة
وبالضم فهي موبوءة .والوباء مرض عام يفيض إىل
املوت غالبا .وسببه فساد جوهر الهواء الذي هو
مادة الروح ،عىل مذهب بعض الحكامء ،ولذلك
ال متكن حياة اإلنسان بدون استنشاقه .والوباء
مرض باألبدان ،مزيل لصحتها ،معرض لهالكها،
فلذلك نهاهم النبي ﷺ عن الدخول بأرض حل
()12
بها ،تعليام لهم وخوفا منهم.
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أما تعريف الوباء بشكل عام ،فقد عرفته منظمة
الصحة العاملية بأنه حالة انتشار ملرض معني،
حيث يكون عدد حاالت اإلصابة أكرب مام هو
متوقع يف مجتمع محدد أو مساحة جغرافية
معينة أو موسم أو مدة زمنية 13.وقد فرق العلامء
بني الوباء والطاعون ،فعدوا الطاعون وباء وليس
العكس ،حيث إن الطواعني يف الغالب غري
معلومة املصدر بينام يكون مصدر الوباء بشكل
()14
عام معروفا.

مع استمرار تداعيات تفيش مرض االلتهاب الرئوي
الناجم عن فريوس كورونا الجديد (كوفيد،)19-
أثرت أزمة الصحة العامة هذه عىل أكرث من 200
دولة ومنطقة يف العامل( ،)17وتسبب وباء كورونا
املستجد (كوفيد )19-يف تعطيل العامل والحياة
التي كنا نعرفها ،فقد أدى إىل وقوع خسائر فادحة
يف األرواح واألنشطة االقتصادية .كام أن انتشاره
الرسيع عاملياً ميثل تهديدا ً عىل املاليني الذين
يعانون بالفعل من انعدام األمن الغذايئ وسوء
التغذية وتأثري النزاعات والكوارث األخرى.

مرض الفريوس التاجي  2019املعروف اختصارا ً
بكوفيد  19هو التهاب يف الجهاز التنفيس
بسبب فريوس تاجي جديد ،وقد أعلنت منظمة
الصحة العاملية  ))WHOرسمياً أن هذا الوباء
جائحة عاملية يف  11مارس 2020م )15(.ويظن أن
الفريوس حيواين املنشأ يف األصل ،وأما انتقاله
من إنسان آلخر فقد ثبت أنه واسع االنتشار .وترتاوح
العدوى بني حامل الفريوس من دون أعراض إىل
أعراض شديدة .تشمل الحمى والسعال وضيق
التنفس (يف الحاالت املتوسطة إىل الشديدة)؛
قد يتطور املرض خالل أسبوع أو أكرث من معتدل
إىل حاد .ونسبة كبرية من الحاالت املرضية تحتاج
إىل عناية رسيرية مركزة ،ومعدل الوفيات بني
الحاالت املشخصة بشكل عام حوايل  %2إىل
 %3ولكنها تختلف حسب البلد وشدة الحالة.
( )16وتبقى تدابري مكافحة العدوى هي الدعامة
األساسية للوقاية (أي غسل اليد وكظم السعال،
والتباعد الجسدي للذين يعتنون باملرىض
باإلضافة إىل ما يسمى بالتباعد االجتامعي بني
الناس) .واملعرفة بهذا املرض غري مكتملة وتتطور
مع الوقت ،عالوة عىل ذلك ،فمن املعروف أن
الفريوسات التاجية تتحول وتتجمع يف كثري من
األحيان ،وهذا ميثل تحد مستمر لفهمنا للمرض
وكيفية تدبري الحاالت الرسيرية.

الفرق بني الجائحة والوباء

جائحة كورونا
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تع ّرف منظمة الصحة العاملية الوباء بأنه انتشار
مرض بشكل رسيع يف مكان محدد ،أما الوباء
العاملي أو ما يسمى(الجائحة) فهو انتشار الوباء
بشكل رسيع حول العامل .ويجب أن يكون املرض
معدياً لتحقيق رشوط وصفه بالوباء ،فانتشار
النوبات القلبية مثالً ال يعد وباء ،كام أن وصف
الوباء ال يعني بالرضورة أن املرض فتاك ،أو
سيوقع الكثري من الضحايا.

بالرغم من أن علم األوبئة يضع حدودا ً دنيا نستطيع
تفش أو وباء
ٍّ
عندها تصنيف مرض ما عىل أنه
أو جائحة ،إال أنه كثريا ً ما يتم الخلط بني هذه
املصطلحات حتى بني علامء األوبئة أنفسهم.
وذلك ألن بعض األمراض قد تصبح منترشة أكرث أو
مميتة أكرث مبرور الوقت ،بينام يقل انتشار وخطورة
أمراض أخرى ،ما يجرب مراكز السيطرة عىل األمراض
والوقاية منها عىل تعديل مناذجها اإلحصائية.
وبعد أن بقي فريوس كورونا لشهور مصنفاً عىل
أنه“ وباء” ،صنفته منظمة الصحة العاملية مؤخرا ً
()18
عىل أنه“ وباء عاملي” أو“ جائحة”.

األمراض املعدية يف القران الكريم

ومن أصول اإلميان أن نعتقد أن الله تعال حکيم
يف جميع أفعاله :ال يفعل شيأ إال لحكمة تامة

علمها من علم ،وجهلها من جهل ،ومن ذلك إنزال
البالء بالعباد ،فالله تعاىل ال ينزل البالء عبثا،
حاشاه ـ سبحانه ـ  ،وإمنا ينزله لحكم عظيمة جليلة
بينها يف كتابه وسنة نبيه ﷺ.

وإذا كان إنزال البالء إمنا يقع كالداء ،فمعلوم أن
الله تعاىل ما أنزل داء ،إال أنزل له شفاء  ،فإذا أنزل
الله تعاىل بالعباد بالء من داء أو مرض ونحوه فإنه
يبني لهم أسباب دفعه ورفعه.

الطاعون والوباء يف القرآن الكريم :

قال الله تعاىل َ (:ولَماَّ َوقَ َع َعلَ ْي ِه ُم ال ِّر ْج ُز قَالُوا
ك بمِ َا َع ِه َد ِع ْن َد َ
يَا ُموسىَ ا ْد ُع لَ َنا َربَّ َ
ْت
ك لَئنِ ْ كَشَ ف َ
َن ِ
سلَ َّن َم َع َ
ج َز لَ ُن ْؤ ِم َن َّن ل َ
يل
ك بَ ِني إِسرْ َائِ َ
َع َّنا ال ِّر ْ
َك َول رُ ْ
فَلَماَّ كَشَ ْف َنا َع ْن ُه ُم ٱل ِّر ْج َز إِلىَ أَ َجلٍ ُهم بالِغُو ُه إِذَا
ُه ْم يَن ُكثُو َن ) 19.قال سعيد بن جبري :الرجز معناه
الطاعون وهو العذاب الذي أصابهم فامت به من
القبط سبعون ألف إنسان يف يوم واحد فرتكوا غري
()20
مدفونني.
قال رسول الله ﷺ« :الطاعون رجز أرسل عىل
طائفة من بني إرسائيل ،أو عىل من كان قبلكم،
فإذا سمعتم به بأرض فال تدخلوا عليه ،وإذا وقع
21
بأرض وأنتم بها فال تخرجوا فرارا منه”.

اإلنذارات عن الطاعون والوباء:

قال الله عز وجل :
(أَ ْم َح ِ
س ْبتُ ْم أَن تَ ْد ُخلُوا ْ الْ َج َّن َة َولَماَّ يَأْتِكُم َّمث َُل
ستْ ُه ُم الْ َبأْ َساء َوالضرَّ َّاء)
ال َِّذي َن َخلَ ْوا ْ ِمن قَ ْبلِكُم َّم َّ
ني
الصا ِبرِي َن فيِ الْبَأْ َسا ِء َوالضرَّ َّا ِء َو ِح َ
( ،)22وقالَ ) :و َّ
الْبَأْ ِ
ص َدقُوا َوأُولَٰ ِئ َ
س أُولَٰ ِئ َ
ك ُه ُم الْ ُمتَّقُونَ)
ك ال َِّذي َن َ
( ،)23وقالَ ( :و َما أَ ْر َسلْ َنا فىِ قَ ْريَ ٍة ِّمن نَّب ٍِّى إِلاَّ أَ َخ ْذنَا
أَ ْهلَ َها بِٱلْبَأْ َسا ِء َوٱلضرَّ َّا ِء لَ َعلَّ ُه ْم يَضرَّ َّ ُعونَ)( ،)24وقال:
( َولَ َن ْبلُ َونَّكُم بِشىَ ْ ٍء ِّم َن ٱلْ َخ ْو ِ
ف َوٱلْ ُجو ِع َونَق ٍ
ْص ِّم َن
()25
ت َوبَشرِّ ِ َّٰ
ُس َوٱلثَّ َم َٰر ِ
ٱلأْ َ ْم َٰو ِل َوٱلأْ َنف ِ
ٱلصبرِ ِي َن).
قال رسول الله ﷺ “ :الطاعون رجس أرسل عىل
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طائفة من بني إرسائيل ،أو عىل من كان قبلكم،
فإذا سمعتم به بأرض ،فال تقدموا عليه ،وإذا وقع
بأرض ،وأنتم بها فال تخرجوا ،فرارا منه” 26.وقال
رسول الله ﷺ يف الطاعون « الفار منه كالفار
27
يوم الزحف ،ومن صرب فيه كان له أجر شهيد”.
وسألت عائشة ريض الله عنها النبي ﷺ عن
الطاعون ،فأخربها نبي الله ﷺ « :أنه كان عذابا
يبعثه الله عز وجل عىل من يشاء ،فجعله الله
عز وجل رحمة للمؤمنني ،فليس من عبد يقع
الطاعون ،فيمكث يف بلده صابرا محتسبا ،يعلم
أنه مل يصبه إال ما كتب الله عز وجل له ،إال كان له
()28
مثل أجر الشهيد.

األمراض الجائحة عرب التاريخ اإلسالمي :

تعاقبت األزمات واالبتالءات واملحن التي أصابت
البرشية عرب تاريخها الطويل ،ونزلت بالناس
صنوف شتى من االبتالء ،كالطواعني واملجاعات
والفيضانات والزالزل والجفاف وغري ذلك،
وبالطبع ،فقد نال املسلمني من ذلك البالء
والجوائح الكثري ،وسجل تاريخهم أحداثها ووقائعها
وآثارها ،ولعل أكرثها فتكا كان مرض الطاعون
الذي انترش أكرث من مرة يف مرص والشام واملغرب
والعراق واألندلس وقتل ألوفا من سكانها.
وقد قدم املؤرخون الذين عارصوا تلك األحداث
صورا متنوعة عن تلك األوبئة وآثارها وعواقبها
يف سائر أرجاء األرض ،مثل املقريزي وابن تغري
بردي وابن كثري وابن إياس وابن بطوطة وابن
عذاری املراكيش ،كام يف كتب النوازل الفقهية
للونرشييس وابن رشد وغريهم ....ونظرا ملا تركت
تلك األوبئة من آثار يف التاريخ اإلسالمي نظرا
النعكاسها عىل األوضاع االجتامعية واالقتصادية
والسياسية واألخالقية للمجتمع اإلسالمي
واإلنسانية ككل.
األوبئة والطواعني يف فرتات التاريخ اإلسالمي :
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حدثت عدة أوبئة وأمراض جامعية عرب التاريخ
اإلسالمي ،ويف مختلف دوله وأمصاره وأصقاعه،
إال أن أبرزها وأكرثها شهرة وتأثريا هي :
طاعون عمواس( 18هـ 693 /م) وطاعون الجارف
( 69هـ 688 /م) وطاعون الفتيات أو األرشاف
( 87هـ705 /م) وطاعون مسلم بن قتيبة( 13
هـ748/م) واألوبئة والطواعني يف العرص العبايس
واململويك واأليويب يف املرشق اإلسالمي واألوبئة
29
والطواعني يف املغرب اإلسالمي وغريها.

إرشادات القرآن الكريم ملقاومة األمراض
الجائحة :

القرآن الكريم عني بشؤون اإلنسان كلها دقها
وجلها ،ومن ذلك عنايته مبعضلة الوباء وقاية،
وواقعا ،وعالجا .ومنهجه يف الوقاية والتعامل
مع الوباء ،تثبيت للنفوس وتسكني لها من الفزع
واملخاوف .واذا انترش األمر واستحکم ،فال يجوز
اليأس والقنوط ،ونرش الفزع والرعب بني الناس،
وأرشدت الرشيعة اإلسالمية إىل منهج التعامل مع
الوباء عند نزوله  ،كام حثت عىل الوقاية منه قبل
حلوله.

الوقاية من الهالك من آكد ما نصت عليه
الرشيعة يف كثري من آي القرآن وما صح عن النبي
ﷺ ،ودلت عىل ذلك كليات الرشيعة ومقاصدها
املجمع عليها من لدن األمئة األعالم ،وأصل ذلك
ما ورد يف قوله تعاىلَ ) :وأَن ِفقُوا فيِ َسبِيلِ اللَّ ِه َوال
تُلْقُوا ِبأَيْ ِدي ُك ْم إِلىَ التَّ ْهلُ َك ِة َوأَ ْح ِ
ب
س ُنوا إِ َّن اللَّ َه يُ ِح ُّ
الْ ُم ْح ِ
ني( 30وغري ذلك مام ورد يف حفظ األنفس
س ِن َ
واألبدان ،واتقاء ما يفيض باإلنسان إىل الهالك.
كام حثت الرشيعة اإلسالمية عىل بذل سبل
الوقاية ،والحرص عىل دفع املفاسد ،فإنها بينت
منهج التعامل معه عند وقوعه بتثبيت النفس
ودفع الفزع والجزع عنها ،والرضا بقضاء الله
وقدره ،والتخفيف عىل النفس بتأمل مصري من
أصيب بالوباء وماتت به ،ومن ذلك ما ورد يف
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صحيح مسلم عن حفصة بنت سريين ،قالت:
قال أنس بن مالك :قال رسول الله ﷺ « الطاعون
شهادة لكل مسلم” 31.ويف هذا تسلية للنفس
وتثبيت لها عن الفزع وانتشار الوباء.

الحجر الصحي يف الدخول إىل أرض الوباء
والخروج منها (: )Quarantine

قال رسول الله ﷺ “ :فإذا سمعتم به بأرض فال
تدخلوا عليه ،وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا
فرارا منه “ ،32قال محمد :هذا حديث معروف
قد روي عن غري واحد ،فال بأس إذا وقع بأرض
أن ال يدخلها اجتنابا له .33وقال النبي ﷺ “ :ال
يوردن ممرض عىل مصح “ 34وقال أيضا “ :وفر من
35
املجذوم كام تفر من األسد “.
ونقل الحافظ ابن عبد الرب رحمه الله أنه “ أحكمت
السنة والحمد لله كثريا ما قطع وجوه االختالف
فال يجوز ألحد أن يقدم عىل موضع طاعون مل يكن
ساكنا فيه ،وال يجوز له الفرار عنه إذا كان قد نزل
36
يف وطنه وموضع سكناه”.

وهذه األحاديث النبوية فيها إشارة واضحة إىل
ما يطبق اليوم علميا وعمليا من الحجر الصحي
( )Quarantineبهدف مواجهة األوبئة
املنترشة ،فرسول الله ﷺ مل يكتف بأن يأمرهم
بعدم القدوم إىل األرض املوبوءة ،بل أتبعها بأن
أمر من كان يف أرض أصابها الطاعون أن ال يخرج
منها ،وذلك ملنع انتشار العدوى فينتقل الوباء
إىل مناطق أخرى ،وبذلك فإن هذا الحديث لفتة
37
إعجازية تضاف إىل سجل الطب النبوي.
إجراءات التحذر املسبقة والقرآن الكريم :

وقد تقرر أن الوقاية خري من العالج ،قال الله
تبارك وتعاىل يف كتابه العزيزَ ):ولاَ تُلْقُوا ِبأَيْ ِدي ُك ْم
ُس ُك ْم إِ َّن اللَّ َه
إِلىَ التَّ ْهلُ َك ِة) ،38وقالَ ( :ولاَ تَ ْقتُلُوا أَنْف َ
39
كَا َن ِب ُك ْم َر ِحيم ).
الهدف األسمى واألعظم لإلسالم هو الحفاظ عىل

النفس ،ولذلك هناك وجوب رشعي للحفاظ عليه
ألن الكينونة اإلنسانية أمانة من الله فال تكون عرضة
للشيطان وال للفريوس وال للتهلكة .لذا أمر النبي
ﷺ بتغطية اإلناء وإيكاء السقاء دفاعا لوباء ينزل
ليلة يف السنة ،وحرم اإلسالم التربز والتبول قرب
موارد املياه ،ويف ظل الناس ،ومكان تجمعاتهم،
بل شدد يف تحريم هذه األفعال ،وعدها من
مسببات اللعن ،ونهى أيضا عن الدخول إىل أرض
وقع بها الطاعون ،ونهى أيضا عن الخروج من أرض
وقع بها الطاعون ،والطاعون داللة عىل أي وباء
قاتل.
وإن اإلسالم هو بامتياز دين الوقاية ،ودين النظافة،
ودين الحفاظ عىل صحة اإلنسان وعىل اإلنسانية
قاطبة ،وهو يحث عىل الحفاظ عىل النفس
هو من أساسيات حقوق اإلنسان يف اإلسالم،
واإلسالم وضع ما يسمى باإلجراءات الوقائية للحد
من انتشار األوبئة وانتشار األمراض وما إىل ذلك،
وأنشأ يف طريقة التعبد محورين أساسيني:
املحور األول :نظافة املخازن التي تتجمع فيها
الجراثيم تسبب األوبئة.
املحور الثاين :قطع الطريق عىل هذه األوبئة أن
تصل لإلنسان.

ويف هذه املخازن ثالثة أشياء ،وهي بدن اإلنسان،
والحيوان ،والبيئة ـ وهي الرتبة واملاء والهواء .كل
هذه مخازن للاميكروبات ،ففرض اإلسالم أغساال
واجبة ،وفرض الوضوء خمس مرات ،من خالل
هذه العبادة يتخلص اإلنسان من هذه الجراثيم،
ومن باب تنظيف هذه املخازن يف البدن،
السواك يطهر األسنان ،واملضمضة تنزل بقايا
الطعام واللعاب يف الفم ،واإلستنشاق ينظف من
الغبار والجراثيم يف األنف .ومن سنن الفطرة نتف
اإلبط ،واستعامل اليمني يف األكل ،واستعامل
الشامل يف االستنجاء ،وثقافة االستنجاء التي
يتمتع بها املسلمون من دون غريهم من الطهارة
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هذا يشء عظيم.

تلقيح لألمراض املعدية واملخوفة يف القرآن
الكريم :

التلقيح ( )Vaccinationويسمى “ التحصني
“ و” التطعيم “ ـ يجعل جسم متناوله يصنع مواد
تعرف ب «األجسام املضادة» ووظيفتها :مقاومة
األمراض ،وال تسبب ـ يف األصل ـ األمراض
ملتناولها ،وما يحدث من أعراض جانبية جراء
أخذها ال يقارن مبا لها من نفع مستقبيل بإذن
40
الله.
ويحتوي اللقاح ( )Vaccineعىل مواد من شأنها
تحفيز املناعة يف الجسم إلنتاج أجسام مضادة
ملرض معد معني ،وهذه األجسام املضادة
تحمي الشخص إذا ما أصيب بالكائن الحي
املسبب للمرض .ويحتوي اللقاح عىل مادة
قوية تكفي للبدء يف إفراز األجسام املضادة،
ولكنها ليست بالقوة التي تسبب املرض فعال،
ومعظم اللقاحات تحتوي عىل البكترييا املسببة
للمرض أو فريوسات ميتة ،ويحتوي بعضها اآلخر
عىل الجراثيم الحية ،ولكن يف حالة ضعيفة
حتى ال تسبب املرض ،وتعرف اللقاحات باسم
« الذوفانات» ،حيث تصنع من سموم تفرزها
الكائنات املسببة للمرض ،وتعالج هذه السموم
كيميائيا بحيث تعطي املناعة دون أن تسبب
41
املرض.

أما التلقيح فهناك جدل شائع بني الناس يف
استعامل اللقاح باعتبار مكوناته وفوائده ،حيث
يقول بعض األطباء برضره وعدم فائدته ،والقرآن
يجب عىل املرء أن يصون جسده وأجساد من
يعولهم ويحافظ عىل سالمتها ويجنبها كل ما يرض
بها قدر اإلمكان ،لقوله تعاىلَ ( :وال تُلْقُوا ِبأَيْ ِدي ُك ْم
ب الْ ُم ْح ِ
إِلىَ التَّ ْهلُ َك ِة َوأَ ْح ِ
ني(،42
س ِن َ
س ُنوا إِ َّن اللَّ َه يُ ِح ُّ
واملحافظة عىل سالمة األبدان من كل ما يعرضها
للسوء من آكد الواجبات يف الرشيعة اإلسالمية،
جملة كرياال
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وتقرر ذلك قاعدة منع الرضر واإلرضار والتي يف
نص حديث نبوي عن ابن عباس قال  :قال رسول
43
الله ﷺ « :ال رضر وال رضار.

ويدعو القرآن إىل االستفادة من كل بحث أو
إنجاز علمي يسهل حياة اإلنسان وييرسها عىل
هذه األرض  ..فهو قد جاء لتحقيق خري الناس
وسعادتهم يف الدنيا واآلخرة ،قال تعاىل :
َاسـَألُوا أَ ْه َل ٱل ِّذكْ ِر إِن كُنتُ ْم لاَ تَ ْعلَ ُمو َن ) ،44وقال
(ف ْ
45
َ
سبحانهَ ( :و َما أ ْر َسلْ َن َ
ني) .وقد
ٰك إِلاَّ َر ْح َم ًة �لِّلْ َٰعلَ ِم َ
وردت يف الحث عىل التداوي واألخذ بأسباب
الشفاء والعالج ،أحاديث كثرية.

والتطعيم هو أخذ اللقاح الواقي من األمراض،
وهو من جملة األخذ باألسباب ،ويعترب التطعيم
يف الطب الحديث عالجا وقائيا من املرض الذي
يخىش منه قبل وقوعه ،وهو ما يسمى يف العرص
الحارض بالطب الوقايئ ،وقد أقر اإلسالم هذا
املبدأ ،فقد ورد يف ذلك عن النبي صىل الله
عليه وسلم قوله « :من تصبح بسبع مترات عجوة،
مل يرضه ذلك اليوم سم ،وال سحر» 46.كام أقره مبا
ورد من فوائد الحجر الصحي يف مرض الطاعون
 47.وهذا من باب دفع البالء قبل وقوعه ،وهو من
جملة ربط األسباب مبسبباتها.
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درا�سة حتليلية عن الكتاب "فتح املعني ب�شرح قرة العني"
لل�شيخ �أحمد زين الدين بن حممد الغزاىل
د .عبد الرشيد بوزترا

األستاذ املشارك ،كلية التدريب الحكومية  ،كاليكوت

هذا هو كتاب ألفه اإلمام الشيخ أحمد زين الدين
يل بن أحمد
بن محمد الغزايل بن زين الدين بن ع ّ
املعربي املليباري الفناين .وهو خالصة ما أورده
الفقهاء من املسائل يف الترشيع اإلسالمي،
يحتوي عىل أرجح األقوال وأه ّم اآلراء املعتمدة من
أعالم الفقهاء الشافعية ،العلامء الكبار من العرب
والعجم بتأليف الحوايش والرشوح عىل هذا
الكتاب العظيم ،وتقريظه بأبيات رائعة تقر العيون
وتتلج ،مع اإلشارة اىل املذاهب املختلفة بأيرس
وجه وأخرص سبل ،قل نظريه من الكتب الفقهية.
وهذا الكتاب من أبرز الكتب الفقهية عىل مذهب
اإلمام الشافعي ،ونال قبوال واسعا بني األوساط
العلمية مبا يحتوي عىل املسائل الفقهية املهمة،
قل نظريه يف كتب الفقه املطولة مع االحتفاظ
ّ
عىل حجمه الصغري وسهولة املأخذ لكل طالب.
وله مكانا مرموقا من سائر الكتب الفـقهية ،ويعتربه
األوساط العلمية من املراجع املعتمدة يف
الفقه الشافعي حتى يستخدم املعاهد العلمية
كجامعة األزهر الرشيف كامدة دراسية بإدارجه يف
مناهجهم الدراسية املقررة كام يد ّرس هذا الكتاب
عموما كامدة رضورية يف جميع دروس املساجد
والكليات بكرياال مبا أن علامء كريال ال يعتد من مل
يقرأ ومل يتعمق يف مسائل فتح املعني فقيها وال
قاضيا وال مفتيا رشعيا.
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تبويب فتح املعني

كام نعلم أن الكتب الفقهية موضوعها البحث عن
األحكام الرشعية من الواجب والحرام واملندوب
واملباح والكراهة ،وهذا ال يتم اال إذا اشتمل
الفقه جميع جوانب حياة الفرد املسلم شاملة
وكاملة من العبادات واملعامالت واملناكحات
والجنايات ،فيتبع جميع كتب الفقه طريقة موحدة
ىف رسد األبواب والفصول بتقسيم البحث عىل
أربعة أقسام وهي ربع العبادات وربع املعامالت
وربع املناكحات وربع الجنايات كام قال الشيح
السيد البكري يف حاشية فتح املعني:
«وكانت الرسل واألنبياء يبعثون اىل الناس
لتحقيق غرض إلهي مهم وهو أنتظام أحوال
الخلق ىف املعاش واملعاد وال تنتظم أحوالهم
اال بكامل قواهم اإلدراكية وقواهم الشهواتية
وقواهم الغضبية فوضع الفقهاء لكامل قواهم
اإلدراكية ربع العبادات ولقواهم الشهواتية البطنية
ربع املعامالت ولقواهم الشهوانية الفرحية ربع
املناكحات ولقواهم الشهوانية الغضبية ربع
الجنايات .ثم ختموا كتبهم الفقهية بعد هذه
األربعة بالبحث عن مسائل العتق رجاء العتق
من النار»1فاملصنف رحمه لله أيضا جري ىف
كتابه عىل نفس الطريقة من تقديم ربع العبادات
جملة كرياال
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عىل املعامالت لعالقاتها الوثيقة بالخالق ثم
املعامالت ألنها أكرث وقوعا ثم املناكحات
فالجنايات وختم بباب العتق تفاؤال.

تقسيم الكتاب

تنقسم الكتاب اىل أربعة أقسام األول قسم
العبادات ويبحث فيه عن األعامل البدنية وهي
الصلوة بجميع أنواعها والصوم والزكاة والحج.
الثاين قسم املعامالت ويبحث هذا القسم أحكام
املعامالت والصفقات التى تجري يوميا مثل البيع
والسلم والقرض والرهن والحوالة والوكالة والرشكة
واإلجارة والوقف والنذر والعارية والهبة والوصية
والفرائض وأحكام املرياث والوديعة واللقطة.
الثالث قسم املناكحات كام يدل اإلسم تأيت ىف
هذا القسم مباحث ترتبط بأحكام النكاح كأركانه
ومحرماته وكالصداق والوليمة وعيوب النكاح
واملتعة والخلع والطالق والرجعة واإليالء والظهار
والعدة واإلسترباء والنسخ والنفقة والحضانة
وغريها .الرابع قسم الجنايات  .وم ــادة الـنقاشفى
هذا القسم أحكام تتصل بالعدل والجناية
والقضاء الرشعي مثل الدية والكفارة واحكام
الحدود ملختلف الجنايات مثل الزنا والقدف
ورشب الخمر والرسقة وقطع الطريق كإتالف مال
الغري كام يناقس عن الحهاد ىف اإلسالم والقضاء
الرشعي والدعوي والبينات.

رشوح وحواش لفتح املعني

قد أكرث الفقهاء يف تأليف رشوح وتعليقات عىل
كتاب فتح املعني منذ ظهوره حتى ولو يف اآلونة
اآلخرية كام أنهم خدموا لهذا الكتاب العظيم
باالقتباس واالختصار والتحشية والرتجمة وأنفقوا
أوقاتهم النفيسة ىف حل ألفاظه وتحقيق معانيه
وبذلوا جهودهم الواسعة يف تقرير مسائلها
بالتعليقات والرشوح املنتخبة .ومن هذه الرشوح
والحوايش كتاب:
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إعانة املستعني عىل فتح املعني

هذا الكتاب للشيح العالمة عيل با صربين صنفه
حينام كان مد ّرسا ملادة الفقه اإلسالمى حيث
اجتمع عنده مئات من الطلبة لقراءة فتح املعني
فإنه كام يقول يف مقدمته « :مل ّا وجد العلامء
كتاب فتح املعني كتابا معتمدا مخترصا ال يوجد
له نظري يف الفن املذكور ألن صاحبه قد أورد فيه
األحكام املعتمدة يف مذهب اإلمام الشافعي
رحمه الله كام أنهم وجدوا فيه عمدة املذهب
وصفوة املستجادات فاستخرت الله تعاىل ليك
أخدمه فرشعت يف تأليف هذه الحاشية املسامة
بإعانة املستعني عىل فتح املعني» .2وهذه
الحاشية هي من أقدم الحوايش عىل فتح املعني
وقد نقل منها كثري من العلامء يف كتبهم كام فعل
الشيخ العالمة عبد الحميد الرشواين يف حاشيته
عىل تحفة املحتاج البن حجر الهيتمي والنسخة
املوجودة حاليا من هذا الكتاب يف كرياال هي
النسخة الخطية املحفوظة يف مكتبة األزهرية
بشاليات.

إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني

وال شك أن عمله هذا يعترب كأكرب الجهود
املبذولة حول فتح املعني فإنه صنف الكتاب يف
أربعة أجزاء كل واحد منها يحتوي عىل مئات من
الصفحات .وهذه الحاشية أكرث استعامال يف بالد
كرياال.

يقول الشيخ العالمة السيد أبو بكر بن السيد
محمد شطا الدمياطي املشهور بالسيد البــكري
نزيل مكة املكرمة املتوىف سنة  1310هـ بعد
ختم بيان األوضاع والظروف التي دعته إىل إنشاء
هذه الحاشية يقول« :واعلم أيها الواقف عىل
الجمع املذكور أنه ليس ىل فيه إال النقل من
كالم الجمهور واإلتيان يف ذلك بالشيئ املقدور
فامليسور كام قيل ال يسقطباملعسور وأن عمديت
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يف ذلك التحفة وفتح الجواد رشح اإلرشاد
والنهاية ورشح الروض ورشح املنهاج وحوايش
ابن قاسم وحوايش الشيخ عىل الشربامليس
وحوايش البجريمي وغري ذلك من كتب املتأخرين
وكثريا ما أترك العزو خوفا من التطويل.»,

ترشيح املستفيدين بتوشيح فتح املعني

هذه الحاشية للشيخ العالمة السيد علوي ابن
السيد أحمد السقاف املتويف سنة 1335
هـ .تشتمل عىل مسائل متفرقة علق بها عىل
املوضوعات املختلفة من فتح املعني .بعدما
أشار إىل أنه حصل عىل فرصة ذهبية لقراءة
فتح املعني لبعض ذوي العقول الثاقبة والفهوم
الصائبة يبني املصنف املبادئ الفقهية التي يلزم
للمتفقه أن يلم بها من مباحث االجتهاد والكتب
املعتمدة يف املذهب واالصطالحات الفقهية
املوجودة لدى بعض متأخري الفقهاء الشافعية
وغريها.

ومن بني الكتب املنترشة ىف رشح وحل مسائل
فتح املعني:
ا).رشح فتح املعني يف مجلدين للشيخ العالمة
الفقية الكبري املولوي أحمد بن الشيخ محمد
الشريازي النادافرمي املتوىف سنة  1326هـ.

ج) رشح عىل فتح املعني للشيخ العالمة الشهري
كنجي محمد مسليار ابن الشيح العالمة املولوي
أحمد كتي مسليار الكودونجريي ثم الرتورنغادي
املتوىف سنة 1352هـ.

د) رشح فتح املعني يف مجلدين للشيخ العالمة
زين الدين املخدوم األخري الفناين املتوىف سنة
1305هـ.

هـ) فتح امللهم رشح فتح املعني للشيخني
املشهورين نرمرتور بريان كتي مسليار من كبار
الفقهاء وعضو لجنة اإلفتاء لسمست كرياال
جمعية العلامء سابقا ،والشيح الفاضل ىك.ىك.
أبوبكر حرضت التانوري من كبار املحدثني وعضو
لجنة املشاورة واإلفتاء لسمست كرياال جميعة
العلامء.

و) خالصة فتح املعني يف ثالثة أجزاء لألستاذ
املولوي عبد الرحمن باوا بن الشيخ محمد بن
بريان كتي املليباري.وقام املجلس التعليمى
السني لعموم كرياال بطبع أجزائها الثالثة باسم
خالصة الفقه اإلسالمي.
ز) نهاية الزين يف إرشاد املبتدئني رشح عىل
قرة العني مبهامت الدين عالمة الشيخ أيب عبد
املعطي محمد بن عمر بن عيل النووي الجاوي
من أعيان علامء القرن الرابع عرش للهجرة.

ب) تنـشيط املطالعني رشح فتح املعني إىل باب
الصالة للشيخ العالمة املولوي عيل بن العالمة
الشيخ عبد الرحمن النقشبندي التانوري املتوىف
سنة  1348هـ.

ح) نظم قرة العني ملنت فتح املعني لشيخ العلم
الجليل املولوي محمد مسليار بن أحمد األريكىل
املولود سنة  1304هـ .واملتوىف سنة  1371هـ.

الهوامش

املصادر واملراجع

)1
)2

السيد البكري :إعانة الطالبني ،ج ا،ص 21:
محمد عيل ملسليار ،أعيان مليبار ،ص28 :
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•قرة العني مبهامت الدين – لشيخ زين الدين
املليباري
•املدخل إىل دراسة املذاهب الفقهية – أ .د .جمعة
محمد
•معجم املؤلفني – عمر رضا كحالة
•فتح املعني برشح قرة العني مبهامت الدين– للشيخ
جملة كرياال
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زين الدين املخدوم املليباري الهندي.
•النمر ( د .عبد املنعم النمر) – تاريخ اإلسالم يف
الهند ,دار العهد الجديد الطباعة ,القاهرة 1959 ,م.
•خدمة الفقهاء – مكتبة األمني –كرياال – الهند
•تراجم األعالم – جامعة من املؤلفيني ( مكتبة الهدى-
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كاليكوت .كرياال .الهند).
•تراجم علامء الشافعية يف الديار الهندية – د .عبد
النصري األزهري املليباري.
•الجهود الفقهية لإلمام زين الدين املخدوم املليباري
– د .رفيق عبد الرب الوايف األزهري.
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قواعد الرتجيح عند فخر الدين الرازي (ت605هـ)
يف كتابه (التف�سري الكبري)
د .الحسني بركات

قسم اللغة واألدب العريب جامعة محمد ،بوضياف املسيلة (الجزائر)
Hocine.barkat@uiv-msila.dz

ملخص

التنصيص عىل القول الراجح من أهم طرق الرتجيح التي اعتمدها املفرسون ،وهذا ديدن الفخر الرازي يف
تفسريه ،فقد كان من مثار مناقشاته العلمية آلراء املفرسين واللغويني والنحويني واالستدالل عىل ما
يرى باألدلة العقلية أو النقلية ،أو بأصول استعاملها عند العرب ،أو بقاعدة لغوية أو نحوية ،أو من خالل
استقامة املعنى وتوسعه ،أقول كان من مثار ذلك جملة من الرتجيحات واالختيارات يف مواطن كثرية
من تفسريه.

فهو يف أكرث معالجاته آلي الذكر الحكيم يرجح قوال أو رأيا لعامل عىل آخر ،وغالبا ما يكون له رأي آخر ثالث
أو خامس ،ولذلك تنوعت صيغ التنصيص عىل الرتجيح عنده ـ
الكلامت املفاتيح :الرتجيج ـ صيغ التنصيص ـ الفخر الرازي ـ قواعد نحوية ـ التفسري.

مقدمة

التنصيص عىل القول الراجح من أهم
التي اعتمدها املفرسون ،وهذا منهج الفخر الرازي
يف تفسريه ،فقد كان من مثار مناقشاته العلمية
آلراء املفرسين واللغويني والنحويني واالستدالل
عىل ما يرى باألدلة العقلية أو النقلية ،أو بأصول
استعاملها عند العرب ،أو بقاعدة لغوية أو نحوية،
أو من خالل استقامة املعنى وتوسعه ،أقول كان
من مثار ذلك جملة من الرتجيحات واالختيارات
يف مواطن كثرية من تفسريه.
طرق الرتجيح

فهو يف أكرث معالجاته آلي الذكر الحكيم يرجح
قوال أو رأيا لعامل عىل آخر ،وغالبا ما يكون له

JANUARY 2022 ISSN No: 2277 - 2839

MAJALLA KAIRALA

رأي آخر ثالث أو خامس ،ولذلك تنوعت صيغ
التنصيص عىل الرتجيح عنده وهذه بعض الصيغ
التي وقفت عليها ،نذكر منها ( :وعندي / ...
واألصح  / ...أقرب إىل التحقيق  /...والقول ...
هو  /...واملعتمد عندي  /...والوجه  ...أوىل/
بل الصواب /...أليق  /...أحسن ... /...أقرب /
...هو املختار... /ليس بيشء .../والذي أختاره/
وعندي فيه رأي /...وأقول فيه احتامل آخر. )...

ومن هذه الرتجيحات نذكر ترجيحه ملذهب
البرصيني يف جواز النصب عىل املدح وذلك
يف قوله تعاىل {:لَّـ ِكنِ ال َّر ِ
اسخُو َن فيِ الْ ِعلْمِ ِم ْن ُه ْم
َيك َو َما أُنز َِل ِمن قَ ْبلِ َ
َوالْ ُم ْؤ ِم ُنو َن يُ ْؤ ِم ُنو َن بمِ َا أُنز َِل إِل َ
ك
جملة كرياال
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الصالَ َة َوالْ ُم ْؤتُو َن ال َّزكَا َة }[النساء:من
َوالْ ُم ِقي ِم َ
ني َّ
اآلية .]162

قال الرازي ...« :الثاين :وهو قول البرصيني أنه
نصب عىل املدح لبيان فضل الصالة قالوا :إذا
قلت( :مررت بزيد الكريم) فلك أن تجر الكريم
لكونه صفة لزيد ،ولك أن تنصبه عىل تقدير:
(أعني ،)...وإن شئت رفعت عىل تقدير:
هو الكريم .وعىل هذا يقال( :جاءين قومك
املطعمني يف املحل ،واملغيثون يف الشدائد).
والتقدير :جاءين قومك أعني املطعمني يف
املحل ،وهم املغيثون يف الشدائد .فكذا ههنا
تقدير اآلية :أعني املقيمني الصالة ،وهم املؤتون
الزكاة .

وطعن الكسايئ يف هذا القول ،وقال :النصب
عىل املدح إمنا يكون بعد متام الكالم ،وههنا مل
يتم الكالم؛ ألن قوله (:لَّـ ِكنِ ال َّر ِ
اسخُو َن فيِ الْ ِعلْمِ )
منتظر للخرب ،والخرب هو قوله( :أُ ْولَـ ِئ َ
ك َس ُن ْؤتِي ِه ْم
أَ ْجرا ً َع ِظيامً) .والجواب :ال نسلم أن الكالم ال يتم
إال عند قوله (أُ ْولَـ ِئ َ
ك)؛ ألنا بينا أن الخرب هو قوله.
(يُ ْؤ ِم ُنونَ) .وأيضاً مل ال يجوز االعرتاض باملدح بني
االسم والخرب؟ وما الدليل عىل امتناعه؟ فهذا
القول هو املعتمد يف هذه اآلية» (.)1
ويف مسألة التقديم والتأخري يف قوله تعاىل{:
اب َولَ ْم
الْ َح ْم ُد لِلَّ ِه ال َِّذي أَن َز َل َع ىَ
ل َعبْ ِد ِه الْ ِكتَ َ
يَ ْج َعل لَّ ُه ِع َو َجا } [الكهف ]1:نقل عن الواحدي
قوله :أن جميع أهل اللغة والتفسري قالوا :يف اآلية
تقديم وتأخري ،والتقدير :أنزل عىل عبده الكتاب
ومل يجعل له عوجا.

لكن الرازي رد عىل ذلك ووصفه بأنه كالم فاسد،
قال الرازي مبينا  ...»:وأقول قد بينا ما يدل عىل
فساد هذا الكالم ألنا بينا أن قولهَ ( :ولَ ْم يَ ْج َعل
لَّ ُه ِع َو َجا) يدل عىل كونه كامالً يف ذاته ،وقوله:
(قَ ِّيامً) يدل عىل كونه مكمالً لغريه ،وكونه كامالً
يف ذاته متقدم بالطبع عىل كونه مكمالً لغريه.
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فثبت بالربهان العقيل أن الرتتيب الصحيح هو
الذي ذكره الله تعاىل وهو قولهَ ( :ولَ ْم يَ ْج َعل لَّ ُه
ِع َو َجا قَ ِّيامً) فظهر أن ما ذكروه من التقديم والتأخري
فاسد ميتنع العقل من الذهاب إليه» (.)2
اب
ويف قوله تعاىل { :يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن أُوت ُوا ْ الْ ِكتَ َ
ص ِّدقاً لِّماَ َم َعكُم ِّمن قَبْلِ أَن
آ ِم ُنوا ْ بمِ َا نَ َّزلْ َنا ُم َ
ل أَ ْدبَا ِر َها أَ ْو نَلْ َع َن ُه ْم
َن َّد َها َع ىَ
س ُو ُ
نَّطْ ِم َ
جوهاً ف رَ ُ
السبْ ِ
ت َوكَا َن أَ ْم ُر اللّ ِه َم ْف ُعوالً }
كَماَ لَ َع َّنا أَ ْ
اب َّ
ص َح َ
[النساء ]47:يتساءل عن اجتامع أسلوبـي خطاب
املشافهة ،وخطاب املغايبة يف هذه اآلية ،وذكر
أن من املفرسين من حمله عىل طريقة االلتفات،
ومنهم من قال :أنه لغرض تنبيه أهل الكتاب ،لكنه
يرى وجها آخر للتعبري بأسلوب املغايبة ،وهو
متعلق مبعنى كلمة (اللعن) الذي هو :الطرد
واإلبعاد فناسب هذا التعبري.
اب)
إذ يقول« :قوله تعاىل (:يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن أُوت ُوا ْ الْ ِكتَ َ
خطاب مشافهة ،وقوله÷( :أَ ْو نَلْ َع َن ُه ْم) خطاب
مغايبة فكيف يليق أحدهام باآلخر؟ الجواب :منهم
من حمل ذلك عىل طريقة االلتفات كام يف قوله
تعاىلَ {:حتَّى إِذَا كُنتُ ْم فيِ الْ ُفل ِ
ْك َو َج َريْ َن ِبهِم ِبرِي ٍح
ِيح َع ِ
اص ٌف } [ يونس:
طَ ِّي َب ٍة َوفَ ِر ُحوا ْ ِب َها َجاءتْ َها ر ٌ
 ، ]22ومنهم من قال هذا تنبيه عىل أن التهديد
حاصل يف غريهم ممن يكذبون من أبناء جنسهم.
وعندي فيه احتامل آخر وهو أن اللعن :هو الطرد
واإلبعاد ،وذكر البعيد ال يكون إال باملغايبة فلام
لعنهم ذكرهم بعبارة الغيبة»(.)3

التحليل.

مثلام أن املفرسين أسسوا ترجيحاتهم عىل قواعد
وهي «ضوابط وأمور أغلبية بتوصل بها إىل معرفة
الراجح من األقوال املختلفة يف تفسري كتاب
الله تعاىل»( ،)4فإن الفخر الرازي بنـى ترجيحاته
أيضا عىل معظم تلك القواعد ،ومنها :الرتجيح
بالسياق ،والرتجيح بالقراءات القرآنية ،والرتجيح
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بلغة العرب ،والرتجيح باإلعراب ،والرتجيح باآلثار...
وغريها .وسوف أقترص عىل ذكر ما تيرس يل من
هذه القواعد وهي:

الرتجيح بالسياق القرآين.

أقر به واعتمده كثري من املفرسين ؛ يقول
الزركيش... »:الرابع  :من األمور التي تعني عىل
املعنى عند اإلشكال :داللة السياق ،فإنها
ترشد إىل تبيني املجمل ،والقطع بعدم احتامل
املراد ،وتخصيص العام وتقييد املطـلق ،وتنوع
الداللة ،وهو من «أعظم القرائن الدالة عىل مراد
املتكلم» (.)5

وقد استعمله الرازي يف فهم السياق العام
للسورة باعتباره اإلطار املوضوعي الذي تنتظم
فيه املعاين القرآنية ،و يف الرتجيح بني األقوال
حرصا منه عىل ضبط املعنى يف آيات الذكر
الحكيم ،بل ورصح به مستعمال ألفاظا وعبارات،
كقوله« :تعلق اآلية  /...تأمل يف مقدمـة اآلية وفـي
مؤخرتها .../...يف نظم اآلية... /يف كيفية النظم
أقوال /يف النظم /...ويدل السياق/...والراجح
بحسب السياق/...والسياق يدل عىل ذلك/...
ومعنى اآلية العام...يف كيفية اتصال هذه اآلية مبا
قبلها.)6(»...

ومن ذلك ما قرره الرازي يف ضبط معنى كلمة
(الويل) يف قوله تعاىل {:إِنمَّ َا َولِ ُّي ُك ُم اللّ ُه َو َر ُسولُ ُه
الصالَ َة َويُ ْؤتُو َن ال َّزكَا َة
َوال َِّذي َن آ َم ُنوا ْ ال َِّذي َن يُ ِقي ُمو َن َّ
َو ُه ْم َراكِ ُعو َن }[املائدة ]55:حيث ذكر أن لها
معنيان يف اللغة وهام :األول :مبعنى النارص
واملحب .والثاين :مبعنى املترصف ،ولهذا منهم
من فرسها باملعنى الثاين :أي املترصف لكن
الرازي رفض ذلك ،وأقام الداللة عىل أن املقصود
هو املعنى األول؛ أي( :النارص واملحب).
يقول الرازي ...« :أما الوجه الثاين فنقول :مل ال
يجوز أن يكون املراد من لفظ( الويل) يف هذه
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اآلية النارص واملحب ،ونحن نقيم الداللة عىل
أن حمل لفظ الويل عىل هذا املعنى أوىل من
حمله عىل معنى املترصف .ثم نجيب عام قالوه
فنقول :الذي يدل عىل أن حمله عىل النارص أوىل
وجوه:

األول :أن الالئق مبا قبل هذه اآلية ومبا بعدها
ليس إال هذا املعنى ،أما ما قبل هذه آلية فألنه
تعاىل قال {:يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا ْ الَ تَتَّ ِخذُوا ْ الْيَ ُهو َد
صا َرى أَ ْولِيَاء بَ ْعضُ ُه ْم أَ ْولِيَاء بَ ْع ٍ
ض }[ املائدة:
َوال َّن َ
من اآلية ،] 51وليس املراد :ال تتخذوا اليهود
والنصارى أمئة مترصفني يف أرواحكم وأموالكم؛
ألن بطالن هذا كاملعلوم بالرضورة ،بل املراد
ال تتخذوا اليهود والنصارى أحباباً وأنصارا ً ،وال
تخالطوهم وال تعاضدوهم .ثم ملا بالغ يف
النهي عن ذلك فقال( :إمنا وليكم الله ورسوله
واملؤمنون واملوصوف) ،والظاهر أن الوالية
املأمور بها ههنا هي املنهي عنها فيام قبل ،وملا
كانت الوالية املنهي عنها فيام قبل هي الوالية
مبعنى (النرصة) .كانت الوالية املأمور بها هي
الوالية مبعنى (النرصة) ،وأما ما بعد هذه اآلية
فهي قوله  {:يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا ْ الَ تَتَّ ِخذُوا ْ ال َِّذي َن
اب
اتَّ َخذُوا ْ ِدي َن ُك ْم ُه ُزوا ً َولَ ِعباً ِّم َن ال َِّذي َن أُوتُوا ْ الْ ِكتَ َ
ني
ِمن قَبْلِ ُك ْم َوالْ ُكفَّا َر أَ ْولِيَاء َواتَّقُوا ْ اللّ َه إِن كُنتُم ُّم ْؤ ِم ِن َ
} [ املائدة ،] 57 :فأعاد النهي عن اتخاذ اليهود
والنصارى والكفار أولياء ،وال شك أن الوالية
املنهي عنها هي الوالية مبعنى (النرصة) ،فكذلك
الوالية يف قوله (:إِنمَّ َا َولِيُّ ُك ُم اللَّهُ) ،يجب أن تكون
هي مبعنى (النرصة) ،وكل من أنصف وترك
التعصب ،وتأمل يف مقدمة اآلية ،ويف مؤخرها
قطع بأن (الويل) يف قوله( :إِنمَّ َا َولِيُّ ُك ُم اللَّهُ) ليس
إال مبعنى (النارص واملحب)  ،وال ميكن أن يكون
مبعنى (اإلمام)؛ ألن ذلك يكون إلقاء كالم أجنبي
فيام بني كالمني مسوقني لغرض واحد ،وذلك
يكون يف غاية الركاكة والسقوط ،ويجب تنزيه كالم
الله تعاىل عنه»(.)7
جملة كرياال
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ومن عنايته الفائقة بالتنظيم والرتتيب يف موضوع
النص القرآين ،والتفافه الكبري إىل سياق الكالم يف
ترجيح الوجوه ،فقد ذكر اختالف املفرسين 8يف
مسألة توجيه الخطاب ملن يف قوله تعاىل( :فال
تعضلوهن) ،منهم من قال :أنه خطاب لألولياء
ومنهم من قال :أنه خطاب لألزواج ،وعلق عىل
ذلك بقوله ...« :كان الكالم منتظامً ،والرتتيب
مستقيامً .أما إذا جعلناه خطاباً لألولياء مل يحصل
فيه مثل هذا الرتتيب الحسن اللطيف»(. )9
ثم يوسع القول يف بيان رجحان ما اختاره من أن
الخطاب موجه لألزواج ،وذلك بالنظر إىل السابق
من السياق ثم إىل بناء الجملة ؛ ذلك أن الله
تعاىل «من أول آية الطالق إىل هذا املوضع كان
الخطاب كله مع األزواج والبتة ما جرى لألولياء
ذكر ،فكان رصف هذا الخطاب إىل األولياء عىل
خالف النظم ،والثاين ما قبل هذه اآلية خطاب
مع األزواج يف كيفية معاملتهم مع النساء قبل
انقضاء العدة فإذا جعلنا هذه اآلية خطاباً لهم يف
كيفية معاملتهم مع النساء بعد انقضـاء العدة،
كان الكالم منتظامً والرتتيب مستقيامً» (.)10

أما من حيث بناء جملة ففي قوله تعاىلَ {:وإِذَا
ساء فَبَلَ ْغ َن أَ َجلَ ُه َّن فَالَ تَ ْعضُ لُو ُه َّن أَن
طَلَّ ْقتُ ُم ال ِّن َ
ج ُه َّن إِذَا ت َ َراضَ ْوا ْ بَيْ َن ُهم بِالْ َم ْع ُر ِ
وف }
يَن ِك ْح َن أَ ْز َوا َ
[البقرة ]232:فهي « جملة واحدة مركبة من (رشط
ساء فَ َبلَ ْغ َن
وجزاء)؛ فالرشط قولهَ ( :وإِذَا طَلَّ ْقتُ ُم ال ِّن َ
أَ َجلَ ُه َّن فَالَ تَ ْعضُ لُو ُه َّن) وال شك أن الرشط وهو
ساء ( خطاب مع األزواج
قولهَ ( :وإِذَا طَلَّ ْقتُ ُم ال ِّن َ
فوجب أن يكون الجزاء وهو قوله (:فَالَ تَ ْعضُ لُو ُه َّن)
خطاباً معهم أيضاً .إذ لو مل يكن كذلك لصار تقدير
اآلية( :إذا طلقتم النساء أيها األزواج فال تعضلوهن
ٍ
وحينئذ ال يكون بني الرشط وبني
أيها األولياء).
الجزاء مناسبة أصالً ،وذلك يوجب تفكك نظم
الكالم ،وتنزيه كالم الله عن مثله واجب فهذا كالم
قوي متني يف
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تقرير هذا القول”(.)11

ج ،ويف{ َوإِذَا
وجاء يف الدر املصون  ...« :لألزوا ِ
ساء فَ َبلَ ْغ َن أَ َجلَ ُه َّن فَالَ ت َ ْعضُ لُو ُه َّن }
طَلَّ ْقتُ ُم ال ِّن َ
لألولياء .وقيل :الخطاب فيهام لألولياء وفيه بعد
من حيث إن الطالق ال يُنسب إليهم إال مبجا ٍز
بعيد ،وهو أَن جعل تَسببهم يف الطالق طالقا.
وقيل :الخطاب فيهام لألزواج ونُسب العضل
إليهم؛ ألنهم كذلك كانوا يفعلون .يطلقون ويأبون
أن تتزوج املرأة بع َدهم ظلام وقهرا»(.)12

الرتجيح باالستعامل العريب للفظ

القرآن أفصح الكالم وقد أنزل بأفصح اللغات
وأشهرها ،ولذلك يجب أن يفرس القرآن ويحمل
عىل أحسن املحامل وأفصح الوجوه ،وعىل
أن املعروف من كالم العرب والكثري استعامله
عىل ألسنتهم املوثوق بعربيتهم فهو الفصيح.
فإن تعارض قوة القياس وكرثة االستعامل ،فكرثة
االستعامل هي املقدمة  ،وقد نص عىل ذلك كله
غري واحد من أمئة العربية (.)13

ومن ذلك ماجاء يف تحديد داللة لفظة (املحيض)
َك َعنِ الْ َم ِح ِ
سأَلُون َ
يض ق ُْل ُه َو
يف قوله تعاىلَ { :ويَ ْ
ساء فيِ الْ َم ِح ِ
يض َوالَ ت َ ْق َربُو ُه َّن
أَذًى فَا ْعتَ ِزلُوا ْ ال ِّن َ
َحتَّ َى يَطْ ُه ْر َن فَ ِإذَا تَطَ َّه ْر َن فَأْت ُو ُه َّن ِم ْن َح ْيثُ أَ َم َركُ ُم
ب الْ ُمتَطَ ِّهرِي َن }
ب التَّ َّوا ِب َ
ني َويُ ِح ُّ
اللّ ُه إِ َّن اللّ َه يُ ِح ُّ
[البقرة  ]222 :حيث بني الرازي أصلها اللغوي
الذي هو( :السيل) ،وذكر أن كثريا من املفرسين
األدباء فرسها عىل أنها مبعنى :الحيض .لكنه
رفض ذلك ألن هذا البناء قد يجيء للموضع مثل
(املبيت) و(املغيب)  ،وقد يجيء أيضا مبعنى
املصدر (حاضت محيضا) و(جاء مجيئا)  ،وهو
فرسه عىل أن املراد بداللتها يف اآلية هو (موضع
الحيض) مستشهدا بقول العرب.

يقول الرازي  ”:تقول العرب( :املعاش واملعيش)
و(املغاب واملغيب) و(املسار واملسري) .فثبت
أن لفظ (املحيض) حقيقة يف موضوع الحيض
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وهو أيضاً اسم لنفس الحيض ،وإذا ثبت هذا
فاعلم أن أكرث املفرسين من األدباء زعموا أن
املراد بـ (املحيض) ههنا :الحيض .وعندي أنه
ليس كذلك إذ لو كان املراد باملحيض ههنا
ساء فيِ الْ َم ِح ِ
يض)
الحيض لكان قوله(:فَا ْعتَ ِزلُوا ْ ال ّن َ
معناه :فاعتزلوا النساء يف الحيض .ويكون املراد:
فاعتزلوا النساء يف زمان الحيض .فيكون ظاهره
مانعاً من االستمتاع بها فيام فوق الرسة ودون
الركبة ،وملا كان هذا املنع غري ثابت لزم القول
بتطرق النسخ أو التخصيص إىل اآلية ،ومعلوم أن
ذلك خالف األصل.أما إذا حملنا (املحيض) عىل
(موضع الحيض) كان معنى اآلية :فاعتزلوا النساء
يف موضع الحيض ،ويكون املعنى( :فاعتزلوا
موضع الحيض من النساء) وعىل هذا التقدير ال
يتطرق إىل اآلية نسخ وال تخصيص . )14(”...

وقال السمني الحلبي يف الدر املصون « :ويجوز
()15
أن يكون املحيض األول مصدرا والثاين مكانا»
وتساءل الرازي ـ وهذا منهجه يف كثري من مواطن
تفسريه ـ عن سبب تكرار الفعل (فاذكروا) يف
اح أَن تَ ْبتَغُوا ْ فَضْ الً
س َعلَ ْي ُك ْم ُج َن ٌ
قوله تعاىل {:لَ ْي َ
ِّمن َّربِّ ُك ْم فَ ِإذَا أَفَضْ تُم ِّم ْن َع َرف ٍ
َات فَا ْذكُ ُروا ْ اللّ َه ِعن َد
الْ َمشْ َع ِر الْ َح َرامِ َوا ْذكُ ُرو ُه كَماَ َه َدا ُك ْم َوإِن كُنتُم ِّمن
ني } [البقرة ، ]198:حيث بني
قَبْلِ ِه لَ ِم َن الضَّ آلِّ َ
أن هناك فرق دقيق يف املعنى بني الفعلني
من خالل سياق اآلية ؛ فالذكر األول (فَا ْذكُ ُروا ْ اللّ َه
ِعن َد الْ َمشْ َع ِر الْ َح َرامِ ) ذكر باللسان ،وأما الثاين
( َوا ْذكُ ُرو ُه كَماَ َه َداكُ ْم) فهو ذكر بالقلب ،واستدل
عىل ذلك بالقرآن ،وبكالم العرب.
يقول الرازي...« :وتقريره أن الذكر يف كالم العرب
رضبان :أحدهام :ذكر هو ضد النسيان .والثاين:
الذكر بالقول .فام هو خالف النسيان قولهَ {:و َما
نسانِي ُه إِلاَّ الشَّ يْطَا ُن أَ ْن أَ ْذكُ َرهُ } [الكهف ،]63:وأما
أَ َ
الذكر الذي هو القول فهو كقوله {:فَ ِإذَا قَضَ ْيتُم
َّم َن ِ
اس َك ُك ْم فَا ْذكُ ُروا ْ اللّ َه ك َِذكْ ِركُ ْم آبَاءكُ ْم أَ ْو أَشَ َّد
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ِذكْرا ً} [البقرة ،]200:وقولهَ { :وا ْذكُ ُروا ْ اللّ َه فيِ أَيَّامٍ
َّم ْع ُدو َد ٍ
ات}[البقرة ،]203:فثبت أن (الذكر) وارد
باملعنيني .فاألول محمول عىل الذكر باللسان،
والثاين عىل الذكر بالقلب ،فإن بهام يحصل متام
العبودية» (.)16

الرتجيح بالقراءات القرآنية

يكرث الرازي من ذكر أنواع القراءات التي وردت عن
القراء ،ويناقشها مبينا مختلف املعاين التي تكون
وراء كل قراءة ثم يختار املشهورة والصحيحة منها
والتي هي أقرب إىل منى اآلية .فمن أمثلة الرتجيح
بالقراءة وهي كثرية نذكر:

ما جاء يف قراءة لفظة (الصابئني) يف قوله تعاىل:
ني
الصا ِب ِئ َ
صا َرى َو َّ
{ إِ َّن ال َِّذي َن آ َم ُنوا ْ َوال َِّذي َن َها ُدوا ْ َوال َّن َ
ِ
صالِحاً فَلَ ُه ْم
َم ْن آ َم َن بِاللَّ ِه َوالْ َي ْومِ
اآلخ ِر َو َع ِم َل َ
أَ ْج ُر ُه ْم ِعن َد َربِّ ِه ْم َوالَ َخ ْو ٌف َعلَ ْي ِه ْم َوالَ ُه ْم يَ ْح َزنُو َن }
[البقرة ]62:بالهمز وبدونه واملعنى املستفاد يف
كل حالة لكنه رجح القراء ة بالهمز لسببيهام:
ـ أنها القراءة املشهورة واألكرثون بها.

ـ أنها األقرب إىل املعنى وهو :الخارج من دين إىل
دين.

يقول الرازي ...« :والقراءة املعروفة الصابئني
والصابئون بالهمزة فيهام حيث كانا ،وعن نافع
وشيبة والزهري (والصابني) بياء ساكنة من غري
همز( ،والصابون) بباء مضمومة وحذف الهمزة،
وعن العمري يجعل الهمزة فيهام ،وعن أيب جعفر
بياءين خالصتني فهام بدل الهمزة؛ فأما ترك الهمزة
فيحتمل وجهني .أحدهام :أن يكون من (صبا
يصبو) إذا مال إىل اليشء فأحبه .واآلخر :قلب
الهمزة فنقول :الصابيني والصابيون .واالختيار
الهمز ألنه قراءة األكرث وإىل معنى التفسري أقرب
ألن أهل العلم قالوا :هو الخارج من دين إىل
دين» (.)17
ومن ذلك أيضا قراءة لفظة (كلمة) يف قوله
جملة كرياال
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تعاىل {:كَبرُ َتْ كَلِ َم ًة تَ ْخ ُر ُج ِم ْن أَفْ َوا ِه ِه ْم إِن يَقُولُو َن
إِلاَّ ك َِذباً }[الكهف:من اآلية ]5بالنصب عىل
التمييز أو بالرفع عىل الفاعلية ورجح الرازي قول
النحويني بالنصب بسبب أن :النصب أقوى
وأبلغ ،وفيه معنى التعجب.
يقول الرازي  ...« :قرئ (كَبرُ َتْ كَلِ َمة )ً بالنصب
عىل التمييز وبالرفع عىل الفاعلية .قال الواحدي:
ومعنى التمييز أنك إذا قلت( :كربت املقالة ،أو
الكلمة) جاز أن يتوهم أنها :كربت كذباً أو جهالً أو
افرتاء ،فلام قلت( :كلمة) ميزتها من محتمالتها
فانتصبت عىل التمييز ،والتقدير :كربت الكلمة
كلمة .فحصل فيه اإلضامر.أما من رفع فلم
يضمر شيئاً كام تقول( :عظم فالن) .فلذلك
قال النحويون :والنصب أقوى وأبلغ وفيه معنى
التعجبكأنه قيل( :ما أكربها كلمة!)» (.)18

قواعد الرتجيح املتعلقة باإلعراب.

وهذا النوع كثري الورود يف تفسريه حيث يذكر
جميع األوجه اإلعرابية مرجحا يف الغالب ما يخدم
املعنى من ذلك :
أنه رجع مذهب البرصيني يف جواز النصب عىل
املدح يف كلمة (واملقيمني) يف قوله تعاىل:
{ لَّـ ِكنِ ال َّر ِ
اسخُو َن فيِ الْ ِعلْمِ ِم ْن ُه ْم َوالْ ُم ْؤ ِم ُنو َن يُ ْؤ ِم ُنو َن
َيك َو َما أُنز َِل ِمن قَ ْبلِ َ
بمِ َا أُنز َِل إِل َ
الصالَ َة
ك َوالْ ُم ِقي ِم َ
ني َّ
َوالْ ُم ْؤتُو َن ال َّز كَا َة َوالْ ُم ْؤ ِم ُنو َن بِاللّ ِه َوالْ َي ْومِ ِ
اآلخ ِر أُ ْولَـ ِئ َ
ك
َس ُن ْؤتِي ِه ْم أَ ْجرا ً َع ِظيامً }[ النساء ]162 :يقول الفخر
الرازي »:الثاين :وهو قول البرصيني :أنه نصب
عىل املدح لبيان فضل الصالة قالوا :إذا قلت:
(مررت بزيد الكريم) .فلك أن تجر (الكريم) لكونه
صفة لزيد ،ولك أن تنصبه عىل تقدير :أعني .وإن
شئت رفعت عىل تقدير( :هو الكريم) .وعىل
هذا يقال( :جاءين قومك املطعمني يف املحل،
واملغيثون يف الشدائد) ،والتقدير :جاءين قومك
أعني املطعمني يف املحل ،وهم املغيثون يف
الشدائد .فكذا ههنا تقدير اآلية( :أعني املقيمني
163

الصالة ،وهم املؤتون الزكاة)»(.)19

السار ُِق
وذكر الرازي اختالف النحويني يف{ َو َّ
السا ِرقَ ُة فَاقْطَ ُعوا ْ
السار ُِق َو َّ
السا ِرقَ ُة }يف قولهَ { :و َّ
َو َّ
َس َبا نَكَاالً ِّم َن اللّ ِه َواللّ ُه َعزِي ٌز َح ِكي ٌم
ج َزاء بمِ َا ك َ
أَيْ ِديَهُماَ َ
} [املائدة ،]38:مستعرضا ألقوالهم وتقديرات ثم
رجح قول الزجاج بالرفع  .يقول الرازي« :املسألة
األوىل :اختلف النحويون يف الرفع يف قوله:
السا ِرقَ ُة } عىل وجوه :األول :وهو قول
السار ُِق َو َّ
{ َو َّ
السا ِرقَ ُة }
السار ُِق َو َّ
سيبويه واألخفش أن قولهَ { :و َّ
مرفوعان باالبتداء والخرب محذوف والتقدير :فيام
يتىل عليكم السارق والسارقة أي حكمهام كذا».
السا ِرقَ ُة
السار ُِق َو َّ
ثم قال :وقرأ عيىس بن عمر { َو َّ
} بالنصب  ...واالختيار عند سيبويه النصب
يف هذا .قال :ألن قول القائل( :زيدا ً فارضبه).
أحسن من قولك( :زيد فارضبه) .وأيضا :ال يجوز
أن يكون (فاقطعوا) خرب املبتدأ؛ ألن خرب املبتدأ
ال يدخل عليه الفاء» .ثم قال:
«والقول الثاين :وهو اختيار الفـراء أن الرفع أوىل من
السار ُِق
النصب ألن (األلف والالم) يف قولــهَ { :و َّ
السا ِرقَ ُة } يقومان مقام (الذي) فصار التقدير:
َو َّ
الذي رسق فاقطعوا يده ،وعىل هذا التقدير
حسن إدخال حرف الفاء عىل الخرب؛ ألنه صار
جزاء .وأيضاً النصب إمنا يحسن إذا أردت سارقاً
بعينه أو سارقة بعينها ،فأما إذا أردت توجيه هذا
الجزاء عىل كل من أىت بهذا الفعل فالرفع أوىل،
وهذا القول اختاره الزجاج وهو املعتمد» (.)20

قواعد الرتجيح املتعلقة بأسباب النزول.

استخدمه الرازي يف مواطن كثرية عند اختالف
املفرسين .من ذلك اختالفهم يف املراد من
سآ ُؤكُ ْم َح ْرثٌ
قوله( :أىن شئتم) يف قوله تعاىل{ :نِ َ
ن ِ
شئْتُ ْم َوقَ ِّد ُموا ْ ألَنف ِ
ُس ُك ْم َواتَّقُوا ْ
لَّ ُك ْم فَأْتُوا ْ َح ْرث َ ُك ْم أَ ىَّ
ني}[البقرة
اللّ َه َوا ْعلَ ُموا ْ أَنَّكُم ُّمالَقُو ُه َوبَشرِّ ِ الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
]223:فمن تأويالتهم :

قواعد الرتجيح عند فخر الدين الرازي (ت605هـ) يف كتابه (التفسري الكبري)

• األول  :أنه يجوز للزوج أن يأتيها من قبلها يف
قبلها ومن دبرها يف قبلها .
•ـالثاين :أن املعنى :أي وقت شئتم من أوقات
الحل يعنى إذا مل تكن أجنبية ،أو محرمة ،أو
صامئة ،أو حائضاً.
•ـالثالث :أنه يجوز للرجل أن ينكحها قامئة ،أو
باركة ،أو مضطجعة بعد أن يكون يف الفرج.
•ـالرابع :قال ابن عباس :املعنى إن شاء عزل،
وإن شاء مل يعزل وهو منقول عن سعيد بن
املسيب.
•الخامس :متى شئتم من ليل أو نهار.

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

ثم يرجح بسبب النزول املعنى األول فيقول»:
واملشهور ما ذكرناه أنه يجوز للزوج أن يأتيها من
قبلها يف قبلها ومن دبرها يف قبلها  ...أن سبب
نزول هذه اآلية هو أن اليهود كانوا يقولون من أىت
املرأة من دبرها يف قبلها جاء الولد أحول فأنزل
الله تعاىل هذا لتكذيب قولهم فكان األوىل حمل
اللفظ عليه وأما األوقات فال مدخل لها يف هذا
أن يكون مبعنى َمتَى ويكون مبعنى
الباب ألن ىّ
أن
كَيْ َف وأما العزل وخالفه فال يدخل تحت ىّ
ألن حال الجامع ال يختلف بذلك فال وجه لحمل
الكالم إال عىل ما قلنا» (.)21

الهوامش

التفسري الكبري  ،ج ، 11ص / 89وانظر أيضا:سيبويه.
الكتاب .ج 2ص / 66 ، 65و الفراء .معاين القرآن،
ج ، 1ص 106
التفسري الكبري  ،ج  ، 21ص 69
التفسري الكبري  ،ج  ، 10ص 110
حسني بن عيل بن حسني الحريب  ،قواعد
الرتجيح عند املفرسين ،ط ،1دار القاسم ،
الرياض1417:هـ1996/م ،ج ،1ص39
الزركيش  ،الربهان يف علوم القرآن ،ج ، 2ص 200
التفسري الكبري  ،املواضع :ج  ، 4ص / 8ج ،5ص
/ 75ج ,7ص /68ج ، 8ص /141ج،9ص /23ج17
 ,ص... 33
التفسري الكبري  ،ج ، 12ص 25، 24
ينظر  :السمني الحلبي  ،الدر املصون يف علوم
الكتاب املكنون  ،تح :أحمد محمد الخراط (،د
.ط )  ،دار القلم  ،دمشق د.ت ،ج ، 2ص / 459

)9
)10
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18
)19
)20
)21

وأيضا :الفراء  ،معاين القرآن.املرجع السابق ،ج، 1
ص /149والزمخرشي ،الكشاف  ،ج  ،1ص277
التفسري الكبري ،ج ، 6ص 102
التفسري الكبري  ،ج ،6ص 102
التفسري الكبري  ،ج ،6ص 102
السمني الحلبي  ،الدر املصون  ،ج ، 2ص459
ينظر :ابن جني  ،الخصائص  ،ج ، 1ص 125 ، 124
التفسري الكبري ،ج ، 6ص 58
السمني الحلبي  ،الدر املصون  ،ج  ، 2ص 420
التفسري الكبري  ،ج ، 5ص 162 ، 161
التفسري الكبري  ،ج  ، 3ص 101
التفسري الكبري  ،ج  ، 21ص 72 ، 71
التفسري الكبري  ،ج ،11ص89
ينظر :التفسري الكبري  ،ج ،11ص191
لتفسري الكبري  ،ج  ، 6ص 68 ، 67

قامئة املصادر واملراجع

•ابن جني (أبو الفتح عثامن  ,ت392هـ)ـ الخصائص.
تحقيق :محمد عيل النجار .عامل الكتب ,الطبعة
الثانية؛ بريوت( ,د .ت)
•حسني بن عيل بن حسني الحريب  ،قواعد
الرتجيح عند املفرسين ،ط ،1دار القاسم ،
الرياض1417:هـ1996/م ،ج1
• 3ـ الزركيش ( أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد
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الله  .ت794هـ) .الربهان يف علوم
•القرآن  .تحقيق :د .محمد أبو الفضل  .الطبعة األوىل،
دار املعرفة  ,بريوت1957:م ,
•الزمخرشي (القاسم جار الله محمود بن عمر,ت538
هـ ) ـ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل
يف وجوه التأويل  .مطبعة البايب الحلبي ( ,د.ط) ؛
مرص1367:هـ
جملة كرياال
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•سيبويه (أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب.ت180هـ).
الكتاب.تحقيق:عبد السالم محمد هارون .الطبعة
الثالثة ،مكتبة الخانجي ,القاهرة1408:هـ1988/م
•السمني الحلبي  ،الدر املصون يف علوم الكتاب
املكنون  ،تح :أحمد محمد الخراط (،د .ط )  ،دار
القلم  ،دمشق د.ت ،ج، 2
•الفخر الرازي (فخر الدين محمد بن عمر بن الحسني
بن الحسن بن عيل التميمي البكري الرازي الشافعي
 ،ت606هـ ) ـ التفسري الكبري .ت :هاين الحاج وعامد

165

زيك البارودي  .املكتبة التوفيقية ( ,د.ط)  ،مرص:
2003م األجزاء من  1إىل 32
•الفراء (أبو زكرياء يحي بن زياد207هـ) .معاين القرآن
 .تحقيق :محمد عيل نجار وآخرون( ،د.ط)  ،دار
املرصية  ،مرص( :د.ت)
•الواحدي (أبو الحسن عيل بن أحمد بن محمد
الواحدي) .البسيط  ،تحقيق :محمد بن صالح بن
عبد الله الفوزان ،الطبعة األوىل؛ مكتبة امللك فهد
الوطنية ،الرياض 1430 .هـ

قواعد الرتجيح عند فخر الدين الرازي (ت605هـ) يف كتابه (التفسري الكبري)

م�ساهمة الهند يف فن الرثاء
أ.د .مجيب نلكتي

(أستاذ مشارك ىف الكلية السنية العربية بشيندمنغلور)

املقدمة

ومشاعره أملا وحرسة ،ثم تنتقل إىل صور الكلامت
التي تقطر الحزن واألمل يف نفس كل من يقرأها أو
يطلع عليها.

كل فن من الفنون األديب له سامت خاصة متيزه
وتليق به ،وتحدد مكانته بني فنون الشعر األخرى
وتفصله عن بقية الفنون .كذلك حال شعر الرثاء
الذي نبحث هنا .وهو يتجه إىل تصوير األىس
والحزن ،وينقل اإلحساس باملحنة والشعور
بالفقد من القلب إىل سطح القصيدة يف كلامت
قادرة عىل تلك املشاعر واإلحساس.

وقد أنجبت بالدنا الهند يف عصورها املختلفة
شعراء عظاما نشأوا وترعرعوا يف أريافها وأمصارها.
فنناقش ىف هذه املقالة إنشاء الله عن فن شعر
شعر الرثاء ىف الهند وأقسامها وأنواعها مع منازج
رائعة .والله املوفق.

الرثاء فن من فنون الشعر الغنايئ ،وهو يقرتن
باملوت ،وليس يف العامل أمة مل تعرف الرثاء كام
أنه ليس يف أمة مل تعرف املوت ،فالرثاء موجود
عند كل األمم والشعوب .وقال األدباء أن هناك
إجامعا عىل أن املرايث يف الشعر عربية كان أو
غري عربية هي استجابة طبيعة ملأساة الحياة،
تتفجر من قلب الشاعر ميتأل بيه إحساسه

ومن فحول الشعراء الرثاء يف الهند غالم عيل
آزاد البلجرامي والقايض عمر بن عيل البلنكويت
املليباري والشيخ فضل الحق الحيدرابادي
وموالنا فيض الحسن السهارنفوري والعالمة
حميد الدين الفراهي و العالمة محمد أنور شاه
الكشمريي وأبو الرحمة محمد الفيئي املليباري

فن الرثاء من الشعر العريب ألنه هو حديث
القلب الجريح ولغة العني الحزينة لفقد عزيز عىل
النفس .نعم ،وهذا موضوع يحرك النفس ،ويثري
الوجدان ،ويربط اإلنسان بقضية من أهم قضايا
الحياة ،إنه يربط الحياة باملوت وبالفناء والبقاء
والخلود .فليس هناك مصيبة أعظم من املوت،
وليس هناك خرسان للفرد أعظم من فقد األحباب
واألصحاب.
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لو كان علامء الهند قد ركزوا عنايتهم عىل قرض
الشعر بقدر اهتاممهم بالعلوم الدينية لنالوا
القبول واإلعرتاف يف العامل العريب قبوال واسعا.
وعىل الرغم من هذا يرتفع بعض الشعراء الهنود
اىل مستوى شعراء العامل العريب .وبالنسبة إيل
الرثاء يوجد يف الهند معظم أقسام الرثاء التي
توجد يف األدب العريب مثل رثاء اإلنسان ورثاء
غري اإلنسان ورثاء الكوارث والحوادث والنكبات
وغريها.
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وأبو لييل محمد بن مريان والشيخ محمد إعزاز
عيل األمروهي والشيخ محمد يوسف البنوري.
و محمد الفليك الجاميل والشيخ حبيب عبد
الله الحيدرابادي وعبد الرحمن محمد األريكيل
واحمد بن كنج أحمد الكداواتوري والسيد طاهر
رضوي الحيدرابادي وغريهم.
يوجد يف الهند معظم أنواع الرثاء مثل رثاء األباء
واألمهات واألوالد والبنات واإلخوان واألخوات
واألزواج واملشائخ واألساتذة وامللوك والرؤساء
و الرثاء يف الحوادث والكوارث والنكبات مثل
الثورات املختلفة التي حدثت يف التاريخ
والحوادث الطبيعية التي ساقت لألمة البرشية
مهلكات هائلة مثل العواصف والزالزل وغريها .و
يوجد يف الهند معظم أقسام الرثاء التي توجد يف
العامل العريب من ر ثاء اإلنسان وغري اإلنسان ورثاء
الحوادث والكوارث والنكبات .وقد أظهر شعراء
الرثاء يف الهند مشاعرهم وإحساسهم وآالمهم
وأشجانهم حول قضيات األمة البرشية واإلسالمية،
مثل قضية فلسطني والعراق وأفغانستان وسودان
وكشمري والكوارث الطبيعية مثل الزالزل والربكان
والتسونامي والعواصف وغريها من املصائب
الطبيعية.

ونرى أن معظم الشعراء الهنود كانوا من العلامء
املتدينني فلم يكن قرض الشعر شغلهم الشاغل
وموضوع إهتاممهم الكبري ،اللهم إنهم كتبوا
إلرضاء نفوسهم األليمة أو الفارحة .كام قال
األستاذ محمد إجتباء الندوى “بالدنا الغزيرة الهند
من أغنى بالد العامل وأخصبها وأغزرها حضارة
وثقافة وعلام وادبا وفنا وفكرا .ساهمت ىف كل
ميدان من هذه امليادين وأثرت وروت يف كل
حقل من هذه الحقول فصارت أكرث نضارة وأعظم
إنتاجاوأغزر عطاء.وسعدت بعباقرة وجهابذة من
العلامء والكتاب والشعراء قل أمثالهم يف أكناف
العامل وترشفت بأمثالهم من أقصاها إىل أقصاها”
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( مجلة :الدراسات العربية ص)9.

ومن أروع ما قيل ىف شعر الرثاء الهندى:

رثاء األباء واألمهات:

يتأمل اإلنسان حني يتويف والده أو والدته مهام
تقدما يف السن .فكيف ال ينبع من العاطفة
األليمة أبيات حينام يكون املصاب بهذا األمل
الشديد شاعرا .ويوجد يف الشعر العريب كثري من
املرايث يف الوالدين .وهذا هو الشأن يف الشعر
العريب يف الهند أيضا .ومن عيون الشعر املرايث
1
يف األمهات ما قال فيض الحسن السهارانفوري
عىل أمه التي ماتت يف غيبته  .وهو يقول فيها:
أصابتني هنات يف هنـات 		
ـمت قبيل أن يأيت ماميت
فـ ـ ّ

وذلــك أن أتاين أن أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
مضت لسبيلها يف املاضيات

أبت اال امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيض اىل بــالد
تضـم ق ــبائل الق ــوم ال ـ ـ ـ ـ ــشتات

		

			

فسارت زادها زهد وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقوى
فك ــان ب ــتاتها خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري البتات

وح ــلت بلدة مل يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر فيها
العراب ومل يخب بها النجايت

			

وكانت من ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقائلها وكانت
ذوابــة نــسوة غ ــر الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفات

وكانـت يستشار بها اذا ما
ضلـ ــلنا يف أمور مبهمـات

			

وكانت يستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضاء بها اذا ما
خبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت نريان آراء الثــقات

تــدبر أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرنا قوال وفعال
وتــأمرنا بـ ــرتك الس ـ ـ ـيــئات

		

			

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلو مات امرؤ هام وغام
ملت من األىس موت الفوات

			

زوى من موتها عظمي ولحمي
وك ــنت كنابت غض الـنبات

فـ ــبتنا منه يف مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلح أجاج
وبات ــت منه يف عذب فرات

أصابتني هنات يف ه ــنات
ـمت قبيل أن يأيت مــاميت
فـ ّ

		

			

			

رثاء األوالد

ومن الشعر الذي يذيب قلب املستمع شعر يف
مرثية األوالد الذي ينبع من يراع اآلباء الشاعرين.
إذ فيه يخلدون خلجاتهم النفسية مبارشا .وعيون
الشعر املرايث عيل األوالد ما قال فيض الحسن
السهارنفوري عىل ولده الصغري
رزيت بن خمس كان يلعب كالفهد
فـمر به ما كان أحىل من الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ــد

كئبت عـ ـ ـ ـ ــىل أن مات اذ صار العيا
ومل أكتئب لومات إذ كان يف املهد

صربت وال الصرب ما زلت باكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا
عليه وال أبقــيت شـيئا مـن الجهــد

ألـم به قـبل الشـباب ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامم ـ ــه
فلو شب شيئا كان أقوى من النـهـد

رأيت عـىل أيـدي الرجال نعـيشـه
وقـد كنت أرجو أن أراه عـىل نهـد

بكيت ومل أعول عليه ولــم أك ــن
جديــرا به ســل دافـنيه فهم شهدي

		

وقعــت من الدين املعــظم ثلم ــة
ولبعض أنواع العلوم بعد النعم

		
مــن كـل أقـطار ويشفـع فـي غـد
3
ولكل ما حرق الهواء م ـ ـ ـ ــنا يلم

رثاء األزواج والزوجات:

والشعر الذي يلقي الحبيب عيل الحبيبة من
أحسن األشعار يف كل لغة كذلك شأن شعر الزوج
عيل زوجته وبالعكس .ومن هذا القبيل ما كتبه
املفتي إسامعيل بن الوجيه املرادابادي املشهور
باللندين عيل زوجته:
		
لحى الله دهرا قد رماين بغربــة
وطول صدود الح يل بعد تربة

		
		

إىل الله أشكو من زمان يجورين
هـو الله موالنا إليـه لـش ـ ـ ـ ـكـ ــويت

إذا رسنا يـوما أسـاء بـنا غ ـ ــدا 		
وألـقى عـلينا شـدة بعـد ش ـ ــدة

اذا زال ه ــم ن ــاب ه ــم مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنابـه
وهـذا لشأين فـي نـوائب سفــرة

		

		
عهدت اليكم بالـوصاة أن اصربوا
()2
وأوفوا بعهدي أن هذا لكم عهدي
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ومن الرثاء الحزين أيضا ما كتبه الشعراء يف
أشقائهم من اإلخوان واألخوات ،ومن احسن هذا
القبيل ما كتبه الشيخ صالح الدين املدرايس
مرثية عىل أخيه الكبري الشيخ شمس الدين ،يقول
فيها الشاعر:

		
كت السامء عليه واألرضون وال
آفـاق حــتى كل ما فــيها يغــم

وذلك أن أت ــاين أن أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
مضت لسبيلها يف املاضيات

فــال أنساه ما بقيت قـروين
وال أنــساه مادامــت حــيايت

رثاء اإلخوان واألخوات:

MAJALLA KAIRALA

		

		

		
أال م فـؤادي ذائـب فـي فـراقهـم
وحـتام أبـيك يف صدود وفـرقـة
وهو يقول عن بالده:

وتلك هي األرض التي طاب ماؤها
وراق هواها فهي طابت كط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيبة
جملة كرياال

يناير 2022

168

فــي موته قد قىض الحكيم من قتل
خــنقا بشوكة هـذا امللك كاإلرم

		
ويكـفي لهـا مجـدا وفـخرا ورفـعــة
ثـواه أيب فـيها وأمـي وإخـ ـ ـ ـ ــوتـي

		
يا رب صريه من الشهداء يف األخرى
مستبرشين مبا أعـ ـ ـ ـ ـ ــطيت من شكم

ثم يظهر حزنه وأمله يف فراق زوجته ويقول:
		
إذا حن قـمري عـىل غصن أيــكة
بكيت بكا الثكىل بـذكـر حــبيبـة

يرجو الغريق بحار الـ ـ ـ ــذنب والجرم 		
5
سفينة العفو والغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفران والرحم

ورجعت ألحاين عىل ذكر عهدها
فجاوبت غرقاء عىل البان جنتي

		
ورددت أصـوايت بـوجـدها جـنى
فهـيجت أحزان الحـامم بـنوحتي

وهل ينفع الـرتديد من بعد بينها
ومن بعد ما راحت إىل دار تربتي

رثاء األصدقاء والزمالء:

		

		
سقى الله مثواها وطـاب ثـراءها
وأدخلها يف روح روضات جنة

سمعنا فعدنا إذ سمعنا نعيه
كمثل رماح ال تراهن رشعا

رثاء األقرباء

ومن أحسن هذا القبيل من الرثاء ما قاله
أبو الرحمة محمد مرثية رائعة عىل خاله عيل بن
محي الدين املعروف بعيل مسليار الشهيد زعيم
حركة ثورة مليبار سنة 1921م وهو يقول فيها:

فـكل ما قــدر الــرحمن ال بد م ـ ـ ـ ـ ــن
وقوع ذاك عىل املقدور كالحكم

عىل املـصيبة قد حـلت علـيك بها
قــىض اإلله لخــال لــك بالحـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

فاملوت فرض عىل كــل األنام به
قال اإلله مـن التنزيل ذي الح ـ ـ ــكم

كــل النف ــوس بكأس املوت ذائقة
وغــالبا قــبله األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباب كالهــرم
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نعى ناعيا حب الكريم فأسمعا
نعيا يدق الحل منه فصدعا

جوادا جليدا لو رمته بجندل
يدا حادث مل تلفه متصدعا

عىل الله تكالين هو الرب للورى
4
وبالله حـويل وهو رب الـ ـ ــربية

سبحان من يقيض يف األكوان كلهم
مبــا يــشاء من األك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار والنعم

وللشيخ فيض الحسن السهارنفوري مرثية رائعة
عىل صديقه محمد قاسم ويذكر هنا بعض
األبيات منها:

		

		

			

وكان معي دهرا ففرق بينها
فرصنا كأنا مل نبت ليلة معا

		

		

ثم يذكر الشاعر عن شامئل صديقه ويقول:
لطيفا نطيفا مستعفاموقنا
نقيا تقيا عاملا عامال معا

أصم عن الفحشاء أعمى عن الخنا 		
وقد كان شهام أصمع القلب أورعا

مىض زاهدا فينا رغ ـ ـ ـ ــبا وراغبا
اىل الله ال فيها حسبناه مطمعا

مىض حني أضحى قابل الجود 		
والندى وللنفع مدرار وللخري منبعا

مالذ اليتامى مستغاث أرامل
يبيت خميص البطن ملتصق املعا

رزينا فتى لو نيل فتيان أرضنا
مبا ناله ما كان أبىك وأوجعا

فويل لعني مل نجد يوم موته
بدمع وفينا أعني خضن أدمعا

حسني الذي أعدمته مؤامرة األمريكا ،وعىل الشيخ
يارس عرفات رئيس فلسطني سابقا وغريهم.

6

رثاء األساتذة واملشائخ:

ومن أحسن املرايث عيل األساتذة ما
قالها سالعالمة محمد أنور شاه الكاشمريي عىل
أستاذه ومرشده الشيخ محمود حسن (شيخ
الهند) املتوىف سنة 1920م .وهذه املرثية
تشتمل عىل  47بيتا ويقول فيها:
		
قفا نبك من ذكرى مزار فنـ ـ ـ ــدمعا
مصيفا ومشتا ثم مرأى ومسمعا

قد أحتفه األلطاف عطفا وعطفة
وبـورك فـيه مـربعا ثـم م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربعا

		
نهضت ألريث عاملا ثـم عـاملا
حديثا وفـ ــقها ثم ما شئت أجمعا

		

تغيمت الســامء عىل الزمام
تهـامس دمع هـم بانسـ ــجام

		
		

وزفرفت الحامئم وهي تنعي
بجــو املسجـد الـبيت الحرام

		
		

قد ارتفع البكــاء من الرعايا
عىل الراعي العزيز بال لجام

			
ظــباء الـقاع قفـزا أوقـف ــته
عــنادل ق ــربات يف اشــتئام

ثم يظهر شامئل جاللة امللك:

كبريا ينادي يف السمــاوات امة
إمـ ــام الهدى شيخا أجل وأرفعا

بكته سـامء ثـم أرض كالهـ ــام		
وعــني وقــلب قـاسياه فـأجمعا

رسى نعشه فوق الركاب وطاملا
رسى علمه فوق الرك ـ ـ ـ ـ ــاب وق ـّعا

		
ولـم أر مـثل الـيوم كم ك ـ ـ ـ ـ ــان باكيا
وما كان دمع القوم دمعا مضيعا

ســقى الله مـثواه ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرامة ريعـه
وكان غــدا يل شافــعا ومشفــعا

7

		

وكــان حبيب دوالت جم ــيعا 		
وثاق الحــب مشتاق السالم

		
		
		

		

أما شعراؤنا الهنود مل ينسوا أن يكتبوا الشعر يف
رثاء امللوك والزعامء يف داخل الهند وخارجها.
ومن أحسن هذه املرايث ما كتبه الشاعر املليباري
علوي كتي الكوتوري قصائد يف الرثاء ما يريث بها
عيل خادم الحرمني الرشيفني املغفور له فهد بن
عبد العزيز آل سعود ،وعىل القتيل الشهيد صدام
MAJALLA KAIRALA

ومن حـذاق دبل ــوماس ــيات
وحـكــمة دولة أبـهى الـ ــهامم

فــقام يوسع الح ـ ــرمني رحبا 		
لضيفــان اإللـه بال ازدحـام

		
		

رثاء امللوك والرؤساء
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يقول الشاعر يف الرثاء عىل خادم الحرمني
الرشيفني فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله:

ببذل الجهد والرتحيب روحا
يضــيف كل حجـاج كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام

عفــا الله الــذنوب عن الفقيد		
8
وأبــدل داره دار السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم

رثاء العلامء واألدباء:

املرايث عىل العلامء كثرية يف بالدنا
الهند .ومعظم شعر الرثاء الهنود يوجد عندهم
الشعر يف العلامء الكبار يف الهند .وهي تشري
اىل املكانة املرموقة لعلامء الدين يف املجتمع
اإلسالمي .وأروع ما قيل يف رثاء العلامء واألدباء
قصيدة لألستاذ أيب محفوظ الكريم معصومي
رئيس األساتذة سابقا يف املدرسة العالية بكلكتا
جملة كرياال
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كتبها يف رثاء عىل سامحة الشيخ أيب الحسن
عيل الحسني الندوي (1999-1914م) ويقول
فيها:
		

		
تبيك اإلمام علوم الدين والعمل
تبيك الهامم قلوب الناس واملقل

يبيك اإلمام الهامم الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد كل
شبح راض بكل قضاء الله يبتهل

هذا الذي ملة اإلسالم تندبه
9
حقا وتندب أهدى راية امللل

		

دار العلوم تبكيه ون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوة أهـ
ل العلم ما درسوا علام به عملوا

		

ثم يصف الشاعر عن مناقب الشيخ رحمه الله:

قد كان غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة وجه الهند نرية
منها استضاء السنا األقوام والنحل

		

سبحان دين الهدى طابت خطابته 		
مل يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقم دونها علم وال عمل

		
أصغى اليه فحاء العرب اذ سمعوا
مغزاه وهو بفصحى الضاد يرتحل

تجسمت دعوة اإلسالم فانقلبت
تدعى ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليا به العلياء تكتمل

		
الله أعطاه فضال واس ـ ـ ـ ـ ـ ــعا ويدا
ذوادة عن حمى اإلسالم ال تشل

قد كان سيفا باذنالله منصلتا
قوال وفعال وما يف خده خلل

		

		

ما عاش عاش بحبل الله معتصام 			
وباألح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديث مل يلحق به كلل
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مساهمة الهند يف فن الرثاء

وهناك قصائد كثرية رائعة يف هذا الفن من الرثاء
للهنود.نرتك معظمها .

الخامتة

		
يبيك اإلمام الهامم الفرد ما هدرت
ورق الحامم اىل ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعائها تئل

تبيك بالحس ـ ـ ـ ـ ـ ــن الندوي ساقية
ثراه س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحب بإذن الله تنهمل

مل يلف نظر له يف ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبقريته
يف شخصه يف املزايا يرضب املثل

وىف الختام فهمنا عن أهمية فن الرثاء بني الفنون و
نري قد أنجبت بالد الهند عددا كبريا من الشعراء
العاملقة .ولهم مساهامت كبرية يف فن الرثاء .
وفاضت قريحتهم الشعرية يف معظم أقسامه.
وبقوا تراثنا العظام وانترشوا اللغة واألدب .ولو كان
علامء الهند قد ركزوا عنايتهم عىل قرض الشعر
بقدر اهتاممهم بالعلوم الدينية لنالوا القبول
واإلعرتاف يف العامل العريب قبوال واسعا .وعىل
الرغم من هذا يرتفع بعض الشعراء الهنود اىل
مستوى شعراء العامل العريب .وبالنسبة إيل الرثاء
يوجد يف الهند معظم أقسام الرثاء التي توجد يف
األدب العريب مثل رثاء اإلنسان ورثاء غري اإلنسان
ورثاء الكوارث والحوادث والنكبات وغريها.
وهذا املوضوع ما زال غضا طريا وما عرثت عىل
بحث قد عالج فن الرثاء لشعراء الهند .وظل هذا
املوضوع مهمال عىل الرغم من أن هناك ثروة
أدبية نادرة يف الرثاء يف الهند .ومل يهتم الباحثون
بهذا املوضوع اهتامما بالغا .فرأيت أن ألقي
اشارة خاصة اىل الرثاء يف الهند ليطلع القراء عىل
مجهودات الشعراء الهنود يف فن الرثاء.
وقد بذلت جهدي املتواضع لهذه املقالة .وآخر
دعوانا أن الحمد لله رب العاملني.

)1
)2
)3
)4
)5

الهوامش

فيض الحسن السهارنفوري  :ديوان الفييض ـ طبع
يف مطبعة اخرتدكن (حيدرآباد) عام 1334هـ ص 9-6
ديوان الشاعر ص19 -18 :
أرسة الشيخ صدقة الله أبا وخدماته الدينية ،ص47 :
اإلعالم مين فىي تاريخ من األعالم لعبد الحي
الحسني ج 7 :ص75 -73 :
الفاروقي،ويران محي الدين الشعر العريب يف كرياال
مبدأه وتطوره،مكتبة عرب نيت  ,كاليكوت  ,كرياال

)6
)7
)8
)9

،ص189
ديوان الشاعر ص  39 :ـ 40
أماثل كشمري للدكتور محمد مظفر حسني الندوي
ص300 -298 :
نسخة مخطوطة من الشاعر
الرائد ص  10 :عدد ممتاز ( ج  ) 2 :عن سامحة
الشيخ أيب الحسن عيل الحسني الندوي

املصادر واملراجع

 -1أبو ناجي ،الدكتور محمد حسن الرثاء .يف الشعر العريب
او جراحات القلوب  ،دار مكتبة الحياة ،بريوت،
الطبعة األوىل 1981م.
 -2حسني محمد ،الدكتور عبد الرحمن .رثاء املدن
واملاملك الزائلة يف الشعر العريب حتي سقوط
غرناطة  ،الطبعة األوىل1973
 -3سامل ،للدكتور عبد الرشيد عبد العزيز .شعر الرثاء
العريب واستنهاض الغزائم  ،دار القلم ،بريوت،
لبنان ،الطبعة األوىل 1982م.
 -4ضيف ،د/شوقي .الرثاء سلسلة فنون األدب  ،الطبعة
الثالثة ،دار املعارف 1955م.
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 -5الفاروقي ،الدكتور ويران محي الدين .الشعر العريب يف
كرياال مبدأه وتطوره ،مكتبة عرب نيت  ,كاليكوت
 ,كرياال
 -6نرص ،الدكتور محمد ابراهيم .من عيون الشعر املرايث
 ،سلسلة تصدرها دار الرشيد للنرش والتوزيع ص.
ب 1634م
 -7اإلعالم مبن فىي تاريخ من األعالم لعبد الحي الحسني
ج 7 :ص75 -73 :
 -8فيض الحسن السهارنفوري  :ديوان الفييض ـ طبع يف
مطبعة اخرتدكن (حيدرآباد) عام 1334ه
 -9الرائد ص  10 :عدد ممتاز ( ج  ) 2 :عن سامحة الشيخ
أيب الحسن عيل الحسني الندوي2000م

جملة كرياال
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ال�سياق االجتماعي و�أثره يف فهم الن�ص :حتليل وتطبيق
د .محمد أحمد عبد العاطي عبد الباقي عيل
أستاذ مشارك جامعة القرءان الكريم وتأصيل العلوم،
جامعة القرءان الكريم وتأصيل العلوم.السودان
abunagma791@gmail.com

مستخلص البحث

البحث عبارة عن فكرة تجسد خاصية تعد من أبرز خصائص اللغة ،وهي كونها ظاهرة اجتامعية تعكس
بصدق الصورة الحية والحقيقية ملتكلميها يف شتي مناحي الحياة،كام تعد يف تراثنا املعريف قصدية
يف جميع دالالتها ،لذا يجب عندما ينتج نص أو خطاب يف مجتمع ما ،أن تدرس جميع الظروف التي
صاحبته من أحوال تاريخية أو اجتامعية أو جغرافية،وعادات وتقاليد ،ومعرفة أحوال املخاطبني وقت
ت َن ُز ِل النص أو إنتاجه؛ألن معرفة الشق االجتامعي أو املعنى املقامي للغة جانب ال يصح إغفاله حتى
ال تفقد اللغة أهم خواصها ،وأن ال يُ َغ َّيب عن النص أهم عامل يف تحديد املعنى الداليل بشكل دقيق
ومحسوم ،فعند تجريدنا ألي نص من ظروف أدائه ومالبساته(سياقه االجتامعي) فالذي يصبح بني
أيدينا أشبه بجسم بال روح ،كام تعد معرفة هذا الجانب فرضا وواجبا يف الدراسات الغربية للنصوص
املقدسة عىل وجه الخصوص .وأعز نص يف الدُّىن لعمري رشع محمد صيل الله عليه وسلم .وقد
اتبعت لتحقيق ذلك املقصود املنهج الوصفي التحلييل ،بهدف التبصري بالدور الفعال للسياق
االجتامعي يف حسم الشبهات التي قد تحوم حول النص اإللهي ،كام يرسم الصلة وشكلها بني النص
وصاحبه ،واملخاطب به.

وكان من نتائجه:أن االعتامد عيل السياق بشقيه(،اللغوي واالجتامعي) دليل واضح وقوي عيل بطالن
مفهومي تاريخيانية النص،والقطيعة املعرفية،التي أراد البعض إلصاق بعض مضامينها عيل النصوص
الرشعية.كام أن مراعاة السياق االجتامعي يف تفسري النص الرشعي تؤكد دميومة الرشيعة وصالحيتها
لكل زمان ومكان.كام تعد مراعاة هذا الجانب مهمة يف ترجيح ودفع كثري من األوجه الضعيفة والباطلة
أحياناً يف تفسري النصوص الرشعية.وأن اللغة تعد يف املنظور املعريف الرتايث وسيلة تجري لغاية
ومقصد.

املقدمة

الحمد لله الواهب املنان ،والصالة والسالم عىل
املصطفى العدناين وآله وصحبه ذوى اإلحسان،
وبعد.
فإن النصوص الرشعية منها ما هو محفوظ من
عند الباري جل جالله ال يتطرق إليه شك أو
173

السياق االجتامعي وأثره يف فهم النص :تحليل وتطبيق

تحريف قط،وهو القرآن الكريم ،ومنها من قيض
الله له عصابة من الرجال نارضة وجوههم بدعو ٍة
ِمن َمن نزل الوحي عيل لسانه صيل الله عليه
وسلم فحفظوها من كل تدليس أو كذب قد يظن
البعض أنه الحق بها،أال وهي السنة املطهرة عىل
صاحبها أفضل الصالة وأتم التسيلم.

لذا جاء هذا البحث بقصد الكشف عن الطرق
السليمة لفهم تلك النصوص من التحريف يف
دالالتها ،وتحميلها ما ال تحتمل ،أو التالعب بها،
أواستصدار أحكام منها مل تكن أبدا ً مقصودة لدى
الشارع الحكيم وال املخاطب ،وليست معهودة
يف فهم الخطاب وقت نزوله ؛ ألن أمر املقصدية
يف الخطاب ،والفهم ،واإلفهام ،من أُوىل الركائز
التي بُني عليها املنظور الرتايث املعريف ،وذلك
ممثالً يف الداللة عندهم بشقيها اللغوي
واالجتامعي.

أهداف البحث ومشكلته

يهدف البحث إيل التبصري بالدور الفعال للسياق
االجتامعي يف دفع الشبهات التي قد تحوم حول
النص اإللهي ،كام يرسم الصلة وشكلها بني النص
وصاحبه ،واملخاطب به،كام يهدف كذلك إيل
كشف وتبيان أهمية املقام يف تجلية مفهوم
النص ،وذلك من خالل التطبيق عىل نصوص من
القرآن والسنة بقدر ما تتضح به الفكرة.
وتكمن مشكلة البحث يف اإلجابة عن اآليت:

)1ما الطرق واملسالك التي يستكشف بها
السياق االجتامعي أو املقامي؟.

 )2ما األسباب التي من أجلها يُستدعى السياق
االجتامعي؟.
 )3هل السياق االجتامعي من العوامل الحاسمة
يف داللة النص؟.

هيكل البحث

يتكون البحث من مقدمة وتشمل :أهداف
البحث ،ومشكلته ،ومنهجه ،وهيكله ،يليها متهيد
وثالثة محاور.
وقد تناولت يف التمهيد مفهوم السياق
لغة ومصطلحا ،ثم اخرتت ثالث َة مصطلحات
فقط،لخدمتها فكرة البحث وأغراضه،كام تناولت
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فيه أيضاً قيمة السياق بشقيه (الداخيل_
اللغوي_ و الخارجي_ االجتامعي) من املنظور
املعريف للحضارة العربية واإلسالمية ،والذي يعد
أداة من أدوات فهم الظاهرة اللغوية (الداللة) بل
هو الركيزة األساسية ،ثم جاء املحور األول لبيان
مفهوم السياق االجتامعي وأنواعه ،واملحور الثاين
لتوضيح ضوابط السياق االجتامعي ،كام جاء
املحور الثالث ملعرفة فوائد السياق االجتامعي
 ،وهذان املحوران األخريان قُصد منهام التطبيق
عىل نصوص من الكتاب والسنة بقدر ما تتضح به
الفكرة ،وييل ذلك كلَّه خامتة تتضمن أهم النتائج
والتوصيات ،وقامئ ًة مبصادر البحث ومراجعه.

متهيد :السياق مفهومه وأنواعه

أوالً :مفهومه.

جاءت كلمة السياق يف معاجم العربية مبعان
عدة منها التتابع والبعث ،واإلرسال والرسد،
وأسلوب الكالم ،و لحوق يشء بيشء آخر واتصاله
به ،واقتفاء أثره يف انتظام وارتباط مو ّحد،والذي
يخدم ما نحن بصدده هو أسلوب الكالم )1(.وميكن
تلخيص القول يف مفهوم السياق يف الرتاث
العريب يف النقاط الثالث التالية:
•إن السياق هو الغرض ،أي مقصود املتكلم
يف إيراد الكالم...
•إن السياق هو الظروف واملواقف واألحداث
التي ورد فيها النص ،أو نزل أو قيل بشأنها.
•إن السياق هو ما يعرف اآلن بالسياق اللغوي
الذي ميثله الكالم يف موضع النظر والتحليل،
ويشمل ما يسبق أو يلحق به من كالم»(.)2

وأما يف االصطالح فقد تعددت تعريفاته
تبعا ملدارسه ذات االتجاهات املتباينة من
فلسفية،وأصولية ،وحديثية ،ونفسية ولغوية،
وفيزيائة وأدبية ،جاءت لتفرس الظاهرة اللغوية
والتي تعد أداة للتعبري والفكر والتفاهم ،وأن
جملة كرياال
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الجميع ينشد املعنى .لذا فقد استعىص
أن يكون للسياق تعريف مانع وشامل بلغة
األصوليني ،وسبب ذلك املنعِ والشمول هوأن
الكلامت ليس لها يف الواقع معان محددة ،وإمنا
لها استعامالت ،وإذا كانت الكلامت كذلك،
فتفسريها وبيان املراد منها يحتاج إيل قرائن
تتضافر لرشح معانيها واملقصود،منها فاللغة
غاية تجري ملقصد .ونختار من املصطلحات
املفاهيمية للسياق ثالثة تعاريفات هي.
)1إن السياق هو  ”:الكالم املتتابع إثره عيل إثر
بعض ،املقصود للمتكلم ،والذي يلزم من فهمه
()3
فهم يشء آخر”
)2إن «مفهوم السياق يشمل كافة القرائن التي
تسهم يف عملية الفهم ،لغوي ًة كانت أم غري
لغوية»(.)4

 )3إن السياق هو»مجموع القرائن الداخلية
()5
والخارجية املؤثرة يف النص ثبوتا وداللة»
واختيارنا لهذه املفاهيم الثالثة دون غريها مبني
عيل قواعد علمية تخدم القضية موضو َع البحث
وهي:

إن حقيقة الكالم كامنة يف كونه ينبني عيل
قصدين اثنني :أحدهام يتعلق ب(بالتوجه إيل
الغري) والثاين يتصل ب(بإفهام هذا الغري)
ِ
القصد األول هو أن املنطوق به ال
فمقتىض
يكون كالما حقا حتى تحصل من الناطق إراد ُة
توجيه إيل غريه ،وما مل تحصل منه هذه اإلرادة
فال ميكن أن يعد متكلام حقا ،حتى ولو صادف
نطقُه حضور من يتلقفُه؛ألن املتلقف مل يبلغ
رتبة (املتلقي) “فالتلقي عبارة عن املتلقف
الذي قصده امللقي بفعل إلغائه”.وأما القصد
الثاين “ :فال يكون املنطوق به كالما حقا حتى
تحصل من الناطق إرادة إفهام الغري ،وما مل
تحصل منه هذه اإلرادة فال ميكن أن يعد متكلام
حقا حتى ولو صادف ما لفظ به فهام ممن
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التقطه؛ألن امللتقط ال يكون مستمعا حقا حتى
يكون قد أُفهم ما فَهم سواء وافق اإلفهام والفهم أم
خالفه  ،أو قل حتى يبلغ رتبة (الفاهم ) ،فالفاهم
هو عبارة عن املتلقي الذي قصده املفهِم بفعل
الفهم“(.)6فالعلم باملقاصد إذن يصبح رضورة
َ
أغراضه،وإيصال
أساسية يف تحقيق الخطاب
املتكلم مراده إيل سامعه .ونلحظ يف التعريف
األول أن السوق يقع حسا كسوق اإلبل واملهر،
ويقع معنى كسوق الكالم ،فنلحظ هنا الرتابط
بني املدلولني اللغوي واالصطالحي ،فالقرائن
التي تساق يف الخطاب قد تكون معنوية كالقرائن
العقلية ،وقد تكون حسية كالقرائن املقالية،
والقاسم املشرتك بينهام االتصال واملتابعة.

ونلحظ يف التعريفني الثاين والثالث أنه متى ما
رص صوتي ُ ُة ورصفية،ونحوية ،وأسلوبية
توالت عنا ُ
مواقف وأحداثُ
تحقق بها الرتكيب ،ثم توالت
ُ
صاحبت ذلك الرتكيب اللغوي من جهة اإلثبات
والرتجيح ،فهو السياق بتاممه.وبهذا املفهوم
الفيصل يف تنظيم الحقول
َ
يصبح السياق هو
الداللية داخل الخطاب الرشعي .

ثانياً :أنواعه.

نظر املحدثون من علامء اللسانيات إيل أهمية
الداللة وارتباطها بالسياق الذي يعد أداة أساسية
من أدواتها ،وهو الذي يعني قيمة الكلم ِة ويكسبها
معني محددا ً مؤقتاً ،ومينعها من االستغاللية
لربطه إياها مبحيطها اللغوي والثقايف والبيئي
والزمني .لذا نري أن يكون السياق نوعان وتحت
كلٍ تفصيل كام ييل:
أوال :السياق اللغوي (الداخيل) :وهو دراسة
النص من خالل عالقة ألفاظه بعضها ببعض
،واألدوات املستعملة للربط بني هذه األلفاظ،
وما يرتتب عيل تلك العالئق من دالالت جزئية
وكلية ويشمل األيت
َ
السياق الصويت _ ويتعلق بدراسة نربات
*

الصوت وتأثريها الداليل داخل سياقها.

* السياق الرصيف _ ويتعلق ببنية الكلمة وعالقتها
باملعنى .
* السياق النحوي -وهو ما يتعلق بضبط إعراب
الكلامت والجمل .
* السياق املعجمي_ وهو ما يتعلق مبعاين
املفردات التي تشكل مفهوم النص بعد ذلك.

* السياق األسلوب . -وهو ما يتعلق برتكيب
الجمل ،وصياغة العبارات .
ثانيا :السياق االجتامعي (الخارجي )ونقصد به
َ
الظروف والبيئة املحيطة بالنص وقت التنزيل،
وأث َرها يف فهم دالالت إثبات ألفاظه،وسنفصله
يف موضعه إن شاء الله.

فأنواع السياق التي ذكرت من عنارص لغوية
ومكونات للموقف الكالمي ،ميكننا عن طريقها أن
نحدد قص َد املتكلم ومرا َده تحديدا دقيقاً ال يحوم
حوله الشك من النص املراد تحليلُه ،كام ميكننا
من خالل هذا الربط أن نستخرج قدرات النص
عىل استيعاب الوقائع املستجدة ،كام بات من
املعلوم اآلن أن السياق أضحي من أبرز محددات
داللة النص يف املجاالت الترشيعية والقانونية،
والسياسية وغريها .

ثالثاً :السياق من منظور تراثنا املعريف.

نقصد من هذا املبحث إبرا َز جذور النظرية
السياقية يف تراثنا العريب من باب االعرتاف
ألهل الفضل بفضلهم أوالً ،ولتأسيسهم لنظرية
السياق والتي يتبادر ألسامعنا عند ذكرها العامل
الربيطاين (فريث) بكامل أركانها غري منقوصة ثانيا
،والطابع الذي تتميز به الداللة يف تراثنا املعريف
اإلسالمي والحضارة العربية ثالثاً .فاملنظور
املعريف لرتاثنا عبارة عن “كل عمل عريب وضعه
()7
العرب القدماء من أجل تفسري النص القرآين”.
«وهو مبثوث يف كتب النحو واللغة والبالغة
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واملعاجم والفلسفة واملنطق،والتاريخ،والتجويد
،والقراءات،والتفسري،والسرية،ودواوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الشعر
والنرث،والقصص،واملرسح،والكتب التي متثل
الدوائر املعرفية يف تراثنا والتي أنتجها كبار
العلامء واألدباء واملؤرخني من أمثال الجاحظ،
وابن قتيبة ،وابن عبد ربه وابن حزم  ،وابن القيم
وابن تيمية ،والغزايل والطربي ،وياقوت الحموي
وغريهم ،وكلهم قد انطلقوا من منظور فلسفي
واحد وواضح مرتابط أال وهو تفسري الكون والحياة.
فالنظرة املعرفية يف تراثنا أرادت أن تفرس مشكل َة
اإلنسان عيل األرض،واللغة هي إحدي املكونات
الجوهرية لإلنسان فالبد إذا ً من تفسريها ،وقد
شاركت كل الحضارات اإلنسانية مبختلف
تخصصاتها يف تفسري تلك الظاهرة والظواهر
يف من
األخرى ،لكن ما متيز به منظورنا املعر ّ
تفسري يختلف كلياً عن تلك التفسريات ،فمنطلقه
التفسريي أنه فرس تلك الظواهر كلَّها مع ظاهرة
اللغة من أجل خدمة النص اإللهي ،أو خدمة
املنطق الفلسفي اإلسالمي )8(.هذا من جانب.
ومن جانب آخر فإن السياق يعد الركيزة األساسية
وأداة من أدوات فهم الظاهرة اللغوية (الداللة)
وقد متيز املنظور املعريف اإلسالمي ب(الطابع
القصدي) مام جعل نظرته ألمر االعتقاد أو التكليف
يف الرشيعة اإلسالمية ال يتم خارج تحقق الفهم
واإلفهام ،وإال أضحت التكاليف التي عليها مدار
الترشيع مقترصة عيل فئة من الناس دون سواها
 ،فكأن القرءان مبا هو خطاب تداويل بامتياز،مل
يرتك فئة من املخاطبني إال وشملها ،وهذا تحقيق
ملقاصد الرشيعة يف أنها موجهة للناس كافة،
خاصتَهم وعامتَهم ،إال ما هو خاص بعلمه سبحانه
واضع الرشيعة ،وبذلك يكون األصل يف الخطاب
الرشعي هو اإلبانة عن املقاصد وإفهام الناس
()9
أسس الدعوة.
إذا متهد ذلك فسنذكر جزءا ً من أقوالهم لنربهن
جملة كرياال
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بها عيل ما ذكرنا من تأسيسهم الواعي لنظرية
السياق بشقيها اللغوي ،واالجتامعي ،وأنهم كانوا
عيل علم واسع مبا هلل به أصحاب هذه النظرية.
فابن تيمية يقولَ ”:م ْن تَ َدبَّ َر الْ ُق ْرآ َن َوتَ َدبَّ َر َما قَ ْب َل
ْصو َد الْ ُق ْرآنِ  :تَبَينَّ َ لَ ُه
الآْ يَ ِة َو َما بَ ْع َد َها َو َع َر َف َمق ُ
الس َدا َد ِم ْن
الْ ُم َرا ُد َو َع َر َف الْ ُه َدى َوال ِّر َسالَ َة َو َع َر َف َّ
جَ .وأَ َّما تَف ِ
الاِ ن ِْح َر ِ
ريهُ بمِ ُ َج َّر ِد َما يَ ْحتَ ِملُ ُه
اف َوالاِ ْع ِو َجا ِ
ْس ُ
ظ الْ ُم َج َّر ُد َع ْن َسائِ ِر َما يُبَينِّ ُ َم ْع َنا ُه فَ َهذَا َم ْنشَ أُ
اللَّ ْف ُ
الْ َغل َِط ِم ْن الغالطني ؛ لاَ ِ
ري ِم َّم ْن يَتَ َكلَّ ُم
سيَّماَ كَ ِث ٌ
ِفي ِه ِبالاِ ْح ِتماَلاَ ِ
ت اللُّ َغ ِويَّ ِة .فَ ِإ َّن َه ُؤلاَ ِء أَكْثرَ ُ َغلَطًا ِم ْن
الْ ُم َفسرِّ ِي َن الْ َمشْ ُهورِي َن؛ فَ ِإنَّ ُه ْم لاَ يَق ِ
ْص ُدو َن َم ْع ِرفَ َة
()10
َم ْع َنا ُه كَماَ يَق ِ
ْص ُد َذلِ َ
ك الْ ُم َفسرِّ ُ و َن “ ونلحظ
هنا مبدأ القصدية عند شيخ اإلسالم والذي
عده رشطاً أساسياً عند تفسري القرءان الكريم
،وأن األلفاظ عنده وسيلة لغاية وليست غاي ًة يف
نفسها .كام أوضح ابن دقيق العيد تأثري السياق
ِيق
عىل فهم النص الرشعي قائال “ فَ ِإ َّن السياق طَر ٌ
ني الْ ُم ْحتَ َملاَ ِ
إلىَ بَ َيانِ الْ ُم ْج َملاَ ِ
ِيل
ت َوت َ ْنز ُ
ت َ ،وتَ ْع ِي ُ
ْصو ِد ِم ْن ُه َوفَ ْه ُم َذلِ َ
ري ٌة
الْكَلاَ مِ َع ىَ
ل الْ َمق ُ
ك قَا ِع َد ٌة كَ ِب َ
صو ِل الْ ِف ْق ِه.
ِم ْن قَ َوا ِع ِد أُ ُ
وقد جاء حجة اإلسالم الغزايل فأفرد يف كتابه
(املستصفى) للسياق مبحثاً خاصاً هو “فهم
غري املنطوق به من املنطوق بداللة سياق الكالم
ومقصوده” كفهم تحريم الشتم والقتل والرضب
من قوله تعاىل ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮱ ﭼ اإلرساء
وفهم تحريم أكل مال اليتيم وإحراقه وإهالكه
من قوله تعاىل ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﭼ النساء )11( :ويف هذا اإلطار توقف اإلمام

الغزايل عند السياق االجتامعي والذي يسميه
ب” قرائن األحوال” وأهميتها يف تحديد املعنى
وبني “ أن قصد االستغراق يعلم بعلم رضوري
يحصل عن قرائن أحوال ورموز وإشارات وحركات
من املتكلم وتغريات يف وجهه ،وأمور معلومة من
عادته ومقاصده وقرائن مختلفة ال ميكن حرصها
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يف جنس وال ضبطها بوصف ،بل هي كالقرائن
جل وجنب
التي يعلم بها خجل الخجِل ووجل الو َ
الجبان،وكام يعلم قصد املتكلم إذا قال(السالم
عليكم) أنه يريد التحية أو االستهزاء واللهو” (،)12كام
بني مجال عمل السياق اللغوي واالجتامعي بصفة
عامة قائال “ ويكون طريق فهم املراد تقدم املعرفة
بوضع اللغة التي بها املخاطبة .ثم إن كان نصاً ال
يحتمل كفى معرفة اللغة ،وإن تطرق إليه االحتامل
فال يعرف املراد منه حقيقة إال بانضامم قرينة إىل
اللفظ،والقرينة إما لفظ مكشوف كقوله تعاىل ﭽ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯡ األنعام :والحق
هو العرش ،وإما إحالة عىل دليل العقل كقوله
تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ الزمر :وقوله عليه
السالم»:قلب املؤمن بني أصبعني من أصابع
الرحمن»( .)13وإما قرائن أحوال من إشارات ورموز
وحركات وسوابق ولواحق ال تدخل تحت الحرص
والتخمني،يختص بدركها املشاهد لها فينقلها
املشاهدون من الصحابة إىل التابعني بألفاظ
رصيحة ،أو مع قرائن من ذلك الجنس ،أو من
جنس آخر حتى توجب علماً رضوريًا بفهم املراد،أو
توجب ظ ًنا وكل ما ليس عبارة موضوعة يف اللغة
()14
فتتعني فيه القرائن “
مل يكن اإلمام الغزايل بهذا العمق املعريف
مجمالً لنظرية السياق ( )15ال،بل مفصالً إياها
تفصيالً مل يزد عليه فريث الربيطاين الذي تنسب
النظرية السياقية إليه قيد أمنلة ،بل تقف قرائن
األحوال عند الغزايل بكل شموخ وكربياء مع أحدث
نظريات تحليل املعنى «نظرية السياق».وكل ما
مر ذكره من أقوال كان الهدف منها واضحا وهو
حفظ النص اإللهي من التحريف والتأويل البعيد
وتالعب العلامنيني الجدد والقدامى.
أما الغربيون من علامء اللسانيات فقد تعددت
لديهم املناهج اللغوية لدراسة ااملعنى كالنظرية
اإلشارية ،والتصورية،والسلوكية وغريها،إال أن

النظرية السياقية التي تبنتها مدرسة(فريث)
الربيطاين تعد من أميز املدارس الداللية وأقواها
وأقرِبها دقة لتحديد معاين األلفاظ إذ ُوضعت
لتؤكد تأكيدا ً كبريا ً عيل الوظيفة االجتامعية
للغة( ،)16وأنه البد من دراستها يف محيطها
االجتامعي ،ألنها خرجت من مزيج من عوامل
العادة والعرف والتقليد،واإلبداع واملوروث
الثقايف،واهتاممها بهذا الجانب يصب يف
حرصها ملعالجة جميع الظروف اللغوية وغري
اللغوية لتحديد املعنى ،لذا فقد عدها أوملان
حج َر األساس يف علم املعنى إذ يقول»:إن نظرية
السياق إذا طبقت بحكمة متثل حجر األساس
يف علم املعنى,وقد قادت بالفعل إىل الحصول
عىل مجموعة من النتائج الباهرة يف هذا الشأن
 ،فقد قدمت لنا وسائل فنية حديثة لتحديد
معاين الكلامت  ،فكل كلامتنا تقريبا تحتاج عيل
األقل إيل بعض اإليضاح املستمد من السياق
ري
الحقيقي ،سواء أكان هذا السياق لفظيا أم غ َ
لفظي ،فالحقائق اللفظية املستمدة من السياق
تحدد الصور األسلوبية للكلمة  ،كام تعد رضورة
يف تفسري املشرتك اللفظي»( .)17بل لقد وسع
أوملان مفهوم السياق فقال« :إن السياق عيل
هذا التفسري ينبغي أن يشمل _ ال الكلامت
والجمل الحقيقية السابقة والالحقة فحسب _
بل والقطعة كلها والكتاب كله»( ،)18فبناء عيل
ما قاله أوملان ميكن أن تعد نظرية السياق منهجاً
مأموناً لتفسري النصوص الرشعية وذلك؛ ألنها ال
تكتفي بالنظر للكلامت والجمل السابقة والالحقة
فحسب،بل القطعة كلها والكتاب كله،وميكننا
بناء عيل هذا أن نقول إن القراءن والسنة كالهام
كتاب واحد يفرس بعضه بعضاً هذا من جانب.
ومن جانب آخر فهنالك مزلق خطري يف هذه
النظرية وهو أنها تتوسع يف املقام (السياق
االجتامعي) عيل حساب املقال(السياق
اللغوي)” وللمقام دور خطري يف هذه النظرية؛ ألن
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له دورا ً كبريا ً يف تجلية النص أو االنحراف به عن
مقصده ،السيام النص الرشعي املفارق للزمان
واملكان ...ذلك أن املقام الذي يرد فيه النص
مهام كان عاما وشائعا يتمتع بوجه من الخصوصية
الزمانية واملكانية يفارق بها مقاما آخر ،ومن هنا
ذهبت املدارس الغربية إيل أن كل نص وليد بيئة
وظرف تاريخي وال يفارق البيئة التي جاء فيها...
ومن ثم ال يرتددون يف أن الرشائع الساموية تخص
البيئة التي نزلت فيها،ويرتبون عيل ذلك أن
الرشائع قارصة عن تلبية حاجات األمم يف بيئات
مختلفة”( .)19وذلك عيل عكس ما هو موجود يف
منظورنا املعريف .فألصوليون ال يتوسعون يف
فهم الداللة عيل حساب السياق االجتامعي ،بل
األصل عندهم يف اعتبار السياق االجتامعي أن
يكون له موضع يف السياق الداخيل(اللغوي)
()20
وإذا تعارضا فالداخيل (اللغوي) مقدم.

املحور الأول :ال�سياق االجتماعي
مفهومه و�أنواعه

من منن الله تعايل عيل البرش نعمة الكالم
إذ به يتفاهمون ويقيمون املجتمعات،ويعرفون
الرشائع و به يدرك كالم رسل الله وأنبيائه،وبه
يعبد سبحانه ،يقول ابن جرير الطربي “ :إن من
أعظم نعم الله تعاىل ذكره عىل عباده ،وجسيم
ِم َّنته عىل خلقه ،ما منحهم من فَضْ ل البيان الذي
صدورهم يُبينون ،وبه عىل عزائم
به عن ضامئر ُ
نفوسهم يَ ُدلّون ،ف َذلَّل به منهم األلسن ،وس َّهل
به عليهم املستصعب .ف ِب ِه إياه يُ َو ِّحدون ،وإيَّاه به
يتوصلون،
يسبِّحون ويق ِّدسون ،وإىل حاجاتهم به
ّ
َ
()21
وبه بينهم يتَحاو ُرون ،فيتعارفون ويتعاملون”. .
السياق االجتامعي جزء من هذا البيان به نعرب،
ونفهم ،ونوحد ،ونعبد ،ومقصودنا بالسياق
االجتامعي هو :دراسة القرائن املؤثرة يف فهم
النص الرشعي وليست جزءا ً منه فهي خارجة
جملة كرياال
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عنه إال أنها ذات عالقة به ويشتمل هذا عيل
ُ
ظروف إنتاجه
البيئة الخارجية للنص ،من حيث
زماناً ومكاناً،وشخصية املتكلم،والرموز والحركات
واإلشارات الجسدية ،والسبب الذي ورد من أجله
النص،والغايات التي قيل من أجلها،ويحوي ذلك
األنواع التالية:
 )1السياق العاطفي:وهو ما يتعلق بالداللة
العاطفية من درجات االنفعال وغريها.
 )2سياق املوقف:وهو ما يدل عيل العالقة
الزمانية وهي سياق التوارد أو التنزيل ،ويعني
باآلية حسب ترتيب النزول ،واملكانية التي
يجري فيها الكالم ،وهي سياق الكلمة أو
الجملة داخل النص الرشعي فال تقطع اآلية
أو الحديث أو الجملة أو السورة عام قبلها
وما بعدها.
 )3السياق الثقايف :ويتعلق بتحديد املحيط
الثقايف أو االجتامعي الذي تستخدم فيه
الكلمة.
 )4السياق املوضوعي :ونعني به دراسة
الكلامت أو الجمل التي يف النص حسب
خاصا أم
املوضوع الذي يجمعها سواء كان
ً
عا ًما .
 )5السياق املقاصدي :ويقصد به النظر إيل
الجمل حسب بواعث التنزيل ومقاصده،
فآليات القراء نية والسنة النبوية تفرس وفق
الرؤية الكلية ملقاصد الرشيعة.
 )7السياق التاريخي:ونعني به القرائن التاريخية
والزمنية املتعلقة بسياق الحدث الذي يرويه
النص الرشعي من الناحية التاريخية ،وتوافقه
مع أحداث تاريخية أخري ،ملا له من أثر يف
فهم النص بل وإثباته.

املحور الثاين� :ضوابط ال�سياق االجتماعي.

الضابط األول :اعتبار إجراء الفهم عيل معهود
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العرب يف كالمها.

نعنى مبعهود العرب يف كالمها ما تقرر عندهم
من أساليب ومفاهيم يف الكالم والتخاطب
وهو شامل لأللفاظ التي كانت متداولة عندهم
بداللتها ومعانيها  ،كام يشمل الطرق واألساليب
التي تدل بها تلك األلفاظ عيل تلك املعاين،
لنزوله بلغتهم .مثال ذلك ما رواه جابر بن سمرة
عن النبي صىل الله عليه وسلم أنه قال” لن يربح
هذا الدين قامئا يقاتل عليه عصابة من املسلمني
حتى تقوم الساعة” ( )22فلفظة (عصابة)من
األلفاظ التي أصابها التطور وهو سنة يف اللغات
البرشية جميعها ،فأصبحت تعني يف العرف
اللغوي اليوم جامعة متخصصة يف اإلجرام
وتحرتفه بشكل منظم ،إال أن السياق االجتامعي
والثقايف يف زمن التنزيل ال ميت لهذا املعنى
بصلة البتة،خاصة يف العرف اللساين للمخاطبني
فهي يف لسانهم ومعجمهم تعني الجامع َة من
الناس من العرشة إيل األربعني ()23كام أن الجانب
التاريخي وهو سياق اجتامعي يشهد لهذه اللفظة
(عصابة) أن الشارع استعملها كثريا ً ومقصوده
دامئا نفر عظيموا القدر والشأن،بل من الذين
كتبت لهم السعادة وهم يف بطون أمهاتهم كقوله
صيل الله عليه وسلم يف دعائه يوم بدر» اللهم
أنجز ىل ما وعدتنى ،اللهم آت ما وعدتنى ،اللهم
إن تهلك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد
ىف األرض» ()24أيعقل أن تكون فئة تحرتف اإلجرام
وتنظمه؟؟ كال،فتغري داللة األلفاظ أم ُر أقره علامء
ٍ
ألفاظ
اللغة وال مشا ّحة يف أن يصطلح الناس عىل
للداللة عىل معان معينة يف كل عرص ،ولكن
الخوف هنا هو حمل ما جاء يف النص الرشعي
من ألفاظ عىل املصطلح الحادث،وهنا يحدث
الخلل والذلل ،فال بد أن تُع َّد اللغة التي يفرس
بها النص الرشعي هي التي كانت متداولة يف
عرص التنزيل  ،دون االلتفات إىل اللغة الحادثة
وما طرأ عليها يف العصور التالية من تطور يف

دالالت األلفاظ  ،يقول ابن تيمية مبينا خطورة هذا
املسلك « ومن أعظم أسباب الغلط يف فهم كالم
الله ورسوله أن يُنشأ الرجل عيل اصطالح حادث
()25
فرييد أن يفرس كالم الله بذلك االصطالح»
ومن أوضح األمثلة عىل اختالف الدالالت بني
القديم واملعارص من اللغة  ،كلمة (تصوير) ،
حيث وردت األحاديث بوعيد شديد بالعذاب
للمصورين  ،كام يف قوله صىل الله عليه وسلم
()26
« أشد الناس عذاباً يوم القيامة املصورون»
مع أن كلمة التصوير يف سياقها اللغوي يف ذلك
الزمان كانت تنرصف إىل دالالت غري التي تحمل
عليها يف هذا الزمان  ،فهي تنرصف اليوم إىل ما
يعرف بالتصوير الفوتوغرايف الثابت  ،أو التصوير
املتحرك (بالفيديو) ،بينام كانت تنرصف يف
القديم إىل التجسيم والتشكيل باليد  ،وهو ما
يسمى اليوم بالنحت ،فهذا هو املحرم؛ ألن فيه
مضاها ًة خلق الله  ،كام أن انرصاف داللة التصوير
إىل عكس الصورة الثابتة أو املتحركة بواسطة
الكامريا (الفتوغرايف أو الفديو ) ال يجعل التصوير
من هذا النوع حراماً؛ألنه نوع من التصوير مل يكن
معروفاً يف العهد النبوي  .وكذلك يجب حمل
كالم الله تعايل عيل املعروف من كالمهم دون
الشاذ والضعيف واملنكر،يقول الشاطبي مبينا
ذلك « إنه ال بد يف فهم الرشيعة من اتباع معهود
األميني ،وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم،
فإن كان للعرب يف لسانهم عرف مستمر ،فال
يصح العدول عنه يف فهم الرشيعة ،وإن مل يكن
ث َم عرف ،فال يصح أن يجرى يف فهمها عىل ما
ال تعرفه»( )27ومن أمثلة ذلك قوله تعايل ﭽ ﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ هود :فقد اختلف املفرسون

يف معنى (وفار التنور) عىل أقوال هي:

 /1انبجس املاء من وجه األرض ،وفار التنور هو
وجه األرض.

JANUARY 2022 ISSN No: 2277 - 2839

MAJALLA KAIRALA

 /2هو تنوير الصبح من قولهم:نور الصبح تنويرا ً.

 /3معنى ذلك :وفار أعىل األرض وأرشف مكانٍ
فيها باملاء .وقال« :التنور» أرشف األرض.
 /4التنور هو الذي يخبز فيه.

وقد ساق هذه األقوال ابن جرير الطربي وأسندها
ألصحابها ثم تعقبها قائالً ”:وأوىل هذه األقوال
عندنا بتأويل قوله(:التنور)  ،قول من قال“ :هو
التنور الذي يخبز فيه”  ،ألن ذلك هو املعروف
من كالم العرب ،وكالم الله ال يوجه إال إىل األغلب
األشهر من معانيه عند العرب  ،إال أن تقوم ح َّجة
عىل يشء منه بخالف ذلك فيسلم لها .وذلك أنه
جل ثناؤه إمنا خاطبهم مبا خاطبهم به  ،إلفهامهم
معنى َما خاطبهم به)28(”.

الضابط الثاين :اعتبار مراد املتكلم (الله
ورسوله)

ذكرنا من قبل أن رشط القصد أو املراد يعد من
مقومات الداللة عند علامء العربية يف منظورهم
املعريف الذي خلدوه ؛ ألن العلم باملقاصد
رضورة للناس يف محاوراتهم  ،مام يجعل دالالت
ري مقصودة عيل ذاتها،بل تابعة لقصد
األلفاظ غ َ
املتكلم وإرادته ،فالعربة عندهم بالقصد وليس
اللفظ .يقول ابن القيم يف هذا”:واأللفاظ ليست
تعبدية والعارف يقول ماذا أراد واللفظي يقول
ماذا قال كام كان الذين ال يفقهون إذا خرجوا من
عند النبي صيل الله عليه وسلم _ يقولون ماذا
قال آ نفا وقد أنكر الله سبحانه عليهم وعىل
أمثالهم بقوله فامل هؤالء القوم ال يكادون يفقهون
حديثا فذم من مل يفقه كالمه.والفقه أخص من
الفهم،وهو فهم مراد املتكلم من كالمه،وهذا قدر
زائد عىل مجرد وضع اللفظ يف اللغة ،وبحسب
تفاوت مراتب الناس يف هذا تتفاوت مراتبهم يف
الفقه والعلم”( )29فابن القيم يشري هنا إيل ثالثية
العالقة بني املتكلم و املعنى الرشعي والرتكيب
الرشعي فا ملعاين الرشعية املرادة من املتكلم
جملة كرياال
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قد يدل عليها الرتكيب الرشعي الخطايب بألفاظه،
وقد يدل عليها بدون ألفاظه  ،فأما املعاين
الرشعية التي يدل عليها الرتكيب الخطايب
الرشعي بألفاظه فقد اصطلح األصوليون عليها
ب (املنطوق) وعرفوه بأنه « ما دل عليه اللفظ
يف محل النطق»( )30فهو يعني عندهم املعنى
املفهوم من رصيح منطوق التلفظ .وأما التي ال
يدل عليها الرتكيب الخطايب الرشعي بألفاظه
فقد أعطوها مسمى آخر هو (املفهوم) وهو
عكس املنطوق وهو « ما دل عليه اللفظ ال يف
محل النطق»( )31أي املعنى املفهوم من غري
رصيح منطوق التلفظ .

فمتلقي الخطاب مبا أنه العنرص األساس
املقصود بخطاب املتكلم إال أنه يصبح عاجزا ً عن
فعل مامرسة التأويل ما مل يكن عارفا مبقاصد
املتكلم .يقول ابن تيمية مبينا مكانة القصدية يف
َص ِديَّ ٌة
الخطاب “ َو َدلاَ لَ ُة اللَّف ِْظ َع ىَ
ل الْ َم ْع َنى َدلاَ لَ ٌة ق ْ
ل
إ َرا ِديَّ ٌة ا ْخ ِت َيا ِريَّ ٌة  ،فَالْ ُمتَ َكلِّ ُم يُرِي ُد َدلاَ لَ َة اللَّف ِْظ َع ىَ
الْ َم ْع َنى ؛ فَ ِإذَا ا ْعتَا َد أَ ْن يُ َعبرِّ َ بِاللَّف ِْظ َع ْن الْ َم ْع َنى
ْك لُ َغتَ ُه َولِ َهذَا ك ُُّل َم ْن كَا َن لَ ُه ِع َنايَ ٌة ِبأَلْف ِ
َت تِل َ
َاظ
كَان ْ
ال َّر ُسو ِل َو ُم َرا ِد ِه ِب َها َ :ع َر َف َعا َدت َ ُه فيِ ِخطَا ِب ِه َوتَبَينَّ َ لَ ُه
ِم ْن ُم َرا ِد ِه َما لاَ يَتَبَينَّ ُ لِ َغيرْ ِِه َ .ولِ َهذَا يَ ْنبَ ِغي أَ ْن يَق ِ
ْص َد
ظ ِم ْن الْ ُق ْرآنِ َوالْ َح ِد ِ
إذَا ُذكِ َر لَ ْف ٌ
يث أَ ْن يَ ْذكُ َر نَظَائِ َر
َذلِ َ
ك اللَّف ِْظ ؛ َماذَا َع َنى ِب َها اللَّ ُه َو َر ُسولُ ُه فَيَ ْعر ُِف
ك لُ َغ َة الْ ُق ْرآنِ َوالْ َح ِد ِ
ِب َذلِ َ
يث َو ُس َّن َة اللَّ ِه َو َر ُسولِ ِه
الَّ ِتي يُخ ِ
ب ِب َها ِع َبادَهُ َو ِه َي الْ َعا َد ُة الْ َم ْع ُروفَ ُة
َاط ُ
ِم ْن كَلاَ ِم ِه ث ُ َّم إذَا كَا َن لِ َذلِ َ
ك نَظَائِ ُر فيِ كَلاَ مِ َغيرْ ِِه
ري ًة ؛ ُعر َِف أَ َّن تِل َ
ْك الْ َعا َد َة َواللُّ َغ َة
َوكَان ْ
َت ال َّنظَائِ ُر كَ ِث َ
ل اللَّ ُه َعلَ ْي ِه
ص ىَّ
ص ِب َها ُه َو َ -
ُمشْ ترَ َكَ ٌة َعا َّم ٌة لاَ يَ ْختَ ُّ
َو َسلَّ َم  -بَ ْل ِه َي لُ َغ ُة قَ ْو ِم ِه َولاَ يَ ُجو ُز أَ ْن يُ ْح َم َل كَلاَ ُم ُه
ل َعا َد ٍ
َاب لَ ْم تَ ُك ْن
َع ىَ
َت بَ ْعدَهُ فيِ ال ِْخط ِ
ات َح َدث ْ
ِ ()32
َ
ِ
ِ
ص َحا ِبه” .ويقول
َم ْع ُروفَ ًة فيِ خطَا ِب ِه َوخط ِ
َاب أ ْ
ال َح ُ
« َوالْ َح ُ
ستَ ِمعِ لاَ بُ َّد ِم ْن ا ْع ِتبَار ِِه
ال الْ ُمتَ َكلِّمِ َوالْ ُم ْ
فيِ َج ِميعِ الْكَلاَ مِ فَ ِإنَّ ُه إذَا ُعر َِف الْ ُمتَ َكلِّ ُم فُ ِه َم ِم ْن
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َم ْع َنى كَلاَ ِم ِه َما لاَ يُ ْف َه ُم إذَا لَ ْم يُ ْع َر ْف؛ لأِ َنَّ ُه ِب َذلِ َ
ك
يُ ْع َر ُف َعا َدتُ ُه فيِ ِخطَا ِب ِه َ ،واللَّ ْف ُ
ظ إنمَّ َا يَ ُد ُّل إذَا ُعر َِف
لُ َغ ُة الْ ُمتَ َكلِّمِ الَّ ِتي ِب َها يَتَ َكلَّ ُم َو ِه َي َعا َدتُ ُه َو ُع ْرفُ ُه الَّ ِتي
يَ ْعتَا ُد َها فيِ ِخطَا ِب ِه»( )33فكل ما كان السامع أعرف
باملتكلم وخصاله وعاداته كانت استفادته للعلم
مبراده أت َّم وأكمل.
وهذا الذي ذكرته ال يعني صحة املفهوم
الغريب الذي تأثرت به كثري من العقليات العربية
اإلسالمية املعارصة وأعملت أفكاره يف آي
الذكر الحكيم متشيا مع الحداثة أال وهو مفهوم
(تاريخيانية النص والقطيعة املعرفية) فيشري هذا
املصطلح” تاريخيانية النص والقطيعة املعرفية
“ إيل ظروف إنتاج األفكار عيل ضوء سياقها
االجتامعي والثقايف والتاريخي املحدد الذي
صحبها،وهم يعنون به فه َم اإلسالم يف حدود
الحقبة الزمنية التي ظهر فيها ،ويف ضوء البيئة
االجتامعية والثقافية التي عمل عربها ،مع تأكيد
نسبية وعدم اتساع قواعده ومفاهيمه لتطبق عيل
()34
حقب زمنية الحقة.
أما مصطلح القطيعة املعرفية فقد طرحه
أصال املفكر اإليطايل (فيكو) وكتب فيه
األمرييك(توماس كون) وعامل الرياضيات
الفرنيس(رينية توم) فقد تناول كل هؤالء مسألة
القطيعة يف تاريخ العلوم وكيفية تفسريها :متى
تحدث القطيعة يف فكر ما؟ما هي الرشوط
املوضوعية التي ينبغي توافرها ليك تحصل
القطيعة؟ أي  :ليك يتوقف الناس فجأة عن
التفكري بالطريقة التي كانوا يفكرون بها سابقا منذ
مئات السنني.
وهذا يعني أن نرتك معارفنا التقليدية عن اإلسالم
التي يصفونها بأنها معارف (خاطئة أسطورية ذات
معان خيالية) وأن نفكر بالطريقة التي فكر بها
األوربيون منذ القرن السادس عرش ،فنغري مثلهم
نظرة العقل إيل املعرفة،وطرق إدراكه للواقع

وتعبريه عن تأويالته لهذا الواقع( ،)35وتعد سورة
املسد أمنوذجا لبطالن تاريخانية النص والقطيعة
املعرفية.

فالسورة تتحدث عن أيب لهب وهو عم النبي
صيل الله عليه وسلم و اسمه عبد العزى بن عبد
املطلب ،وإمنا سمي أبا لهب إلرشاق وجهه ،و
عن امرأته «أم جميل» أروي بنت حرب بن أمية
أخت أيب سفيان ،وكان أبو لهب من أشد الناس
إيذاء لرسول اللّه  -صىل اللّه عليه وسلم  -وللدعوة
التي جاء بها وقد حالف قريشً ا عىل مقاطعة بني
هاشم وتجويعهم يك يسلموا لهم محمدا ً صىل
اللّه عليه وسلم .وكان قد خطب بنتي رسول اللّه
(صىل اللّه عليه وسلم ) رقية وأ َّم كلثوم لولديه قبل
بعثة النبي  -صىل اللّه عليه وسلم  -فلام كانت
البعثة أمرهام بتطليقهام حتى يثقل كاهل محمد
بهام! وقد قادا هو وزوجته حربًا شعواء عىل النبي
_ صىل اللّه عليه وسلم _ ودعوته دون هوادة أو
هدنة كام جاء يف سبب نزولها “عن ِ ابْنِ َع َّب ٍ
اس
َرضيِ َ الل ُه َع ْنهُماَ ق َ
َت ﭽ ﭿ ﮀ
َال لَماَّ نَ َزل ْ
ل
ص ِع َد ال َّنب ُِّي (ص) َع ىَ
ﮁ ﮂ ﭼ الشعراءَ :
ي لِ ُبطُونِ
َّ
الصفَا فَ َج َع َل يُ َنا ِدي يَا بَ ِني ِف ْه ٍر يَا بَ ِني َع ِد ٍّ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
ستَط ْع
ج ُل إذَا ل ْم يَ ْ
جتَ َم ُعوا ف َج َع َل ال َّر ُ
قُ َريْش َحتَّى ا ْ
ب
أَ ْن يَ ْخ ُر َج أَ ْر َس َل َر ُسولاً لِيَ ْنظُ َر َما ُه َو فَ َجا َء أَبُو لَ َه ٍ
ش فَق َ
َال أَ َرأَيْتَ ُك ْم لَ ْو أَ ْخبرَ ْتُ ُك ْم أَ َّن َخيْلاً بِالْ َوا ِدي
َوقُ َريْ ٌ
َ
ص ِّد ِق َّي قَالُوا نَ َع ْم َما
ري َعلَيْ ُك ْم أكُ ْنتُ ْم ُم َ
تُرِي ُد أَ ْن تُ ِغ َ
ك إِلاَّ ِ
ص ْدقًا ق َ
َج َّربْ َنا َعلَ ْي َ
ي
َال فَ ِإنيِّ ن َِذي ٌر لَ ُك ْم بَينْ َ يَ َد ْ
َاب شَ ِد ٍ
ب تَ ًّبا ل َ
يد فَق َ
َال أَبُو لَ َه ٍ
َعذ ٍ
َك َسائِ َر الْ َي ْومِ
َت ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
أَلِ َهذَا َج َم ْعتَ َنا فَ َن َزل ْ
()36
ﮍ ﭼ املسد “ :فالسياق االجتامعي لهذه
خمس وقائع عرفت وشوهدت
السورة يتضمن
َ
وهي:
)1الدعوة العائلية )2قيمة النسب )3قيمة
الجامل)4قيمة املال )5أبدية معجزة القرآن.
وميكن ألصحاب الفسولة يف الرأي والتأويل أن
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يعدوا هذه الخمس التي تحققت يف شخصية
أيب لهب وامرأته من تاريخانية النص؛وأن النص
منحرص فيهام دون تجاوز،بناء عيل مفهوم
السياق االجتامعي،ويرتبون عيل ذلك أن الرشيعة
املحمدية قارصة عن تلبية حاجات األمم يف
بيئات مختلفة؛ إال أن هنالك ثالثة عواصم من
هذه الفرية وهي :

العاصم األول :السياق االجتامعي ،فالعبارات
الواردة يف سياقها االجتامعي ليس فيها ما يشري
إيل أيب لهب وامرأته ،بل هي عامة يا بني فالن
يا بني فالن عشريته التي أمر بإبالغها فالدعوة
العائلية عامة يف سياق التنزيل وليست ألىب
لهب وامرأتِه ،وهي بهذا املفهوم باقية بقا َء األرض
والسامء.

العاصم الثاين :اعتبار مراد املتكلم.إ ّن مبدأ
القصدية يف النص الرشعي ومراعاتها يف خطاب
املتكلم (الشارع) هو واحد من ضوابط السياق
التي مرت بنا ،فالقصدية يف سورة املسد أبطلت
مفاهيم خاطئة وح َّرمتها باعتبارها مهلك ًة ومنافية
للحياة الطيبة والتي هي مراد الشارع ،فمنها أن
الظواهر االجتامعية السالبة مثل التربج،وتعاطي
امل ُسكرات واملخدرات ،والشذوذ الجنيس
والترشد،والتسكع ،وأطفال الشوارع ،واالنحالل
األخالقي وغريه ،ترجع يف األصل إيل غياب
تفعيل الدعوة العائلية يف مجتمعات املسلمني.
لذا جاء السياق االجتامعي موضحا لنا « مسئولية
املسلم عن أهله ومن يلوذون به من ذوي القرىب،
وتوجيها إيل القيام بحق هذه املسئولية خصص
الله األهل واألقارب برضورة اإلنذار والتبليغ بعد
أن أمر بعموم التبليغ والجهر به ،وهذه الدرجة من
املسئولية يشرتك يف رضورة تحمل أعبائها كل
مسلم صاحب أرسة أو قريب .وليس من اختالف
بني دعوة الرسول يف قومه ودعوة املسلم يف
أرسته بني أقاربه،إال أن األول يدعوا إيل رشع جديد
جملة كرياال
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منزل عليه من الله تعايل ،وهذا يدعوا بدعوة
الرسول الذي بعث إليها ،فهو يبلغ عنه وينطق
عن لسانه ،وكام ال يجوز للنبي أو الرسول يف قومه
أن يقعد عن تبليغهم ما أوحي إليه ،فكذلك ال
يجوز لرب األرسة أن يقعد عن تبليغ أهله وأرسته
ذلك ،بل يجب أن يحملهم عيل إتباع ذلك حمال
ويلزمهم به إلزاما )37(».فالبيوت التي تعني بهذا
الشأن الشك أنها متميزة من حيث العقيدة
والقيم واألخالق الفاضلة والسلوك القويم ،وهي
بهذا ترفد املجتمع من حولها بقادة وعلامء
ودعاة ومجاهدين ومحسنني وآباء وأمهات كلهم
ميثل القدوة الحسنة،التي نزحت كثريا ً عن بالد
املسلمني يف زمن العوملة والعلامنية.
وكذلك مل تقم السورة وزنًا لقيمة النسب يف
الجاهلية ،فالنسب يف اإلسالم ال يعني التمييز
والتفاضل بينهم يف املنزلة عند الله
َ
بني الناس
تعايل ،بل اإلميان وما يتبعه من عمل صالح  ،هو
ما يقرب املر َء لربه سبحانه ،وهذه هي مقصدية
الخطاب الرشعي.
العاصم الثالث :هو أن العربة بعموم اللفظ
ال بخصوص السبب،مام يحقق لنا السياق
املقاصدي.

ويف مقام آخر من السنة قدم العلامء رأي من
طالت صحبته للمتكلم باعتباره أعرف مبقاصد
كالمه عيل من سبقه باإلسالم ،وذلك عندما
تعارض ما رواه طلق بن عيل الحنفي ريض الله
عنه قال ”:خرجنا وفدا ً حتى قدمنا إىل رسول الله
صىل الله عليه وسلم وبايعناه وصلينا معه  ،فلام
قىض الصالة جاء رجل كأنه بدوي فقال  :يا رسول
الله ما ترى يف رجلٍ مس ذكره يف الصالة  ،فقال
صىل الله عليه وسلم  :وهل هو إال مضغة منك أو
بضعة منك”( )38مع ما رواه أبو هريرة ريض الله عنه
عن النبي صىل الله عليه وسلم قال َ « :م ْن مس
ذكره فال يصيل حتى يتوضأ»( ، )39فطلق بن عيل
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السياق االجتامعي وأثره يف فهم النص :تحليل وتطبيق

ريض الله عنه ممن تقدم إسالمه ،أما أبو هريرة
بست سنني  ،وكذلك اختلف
فأسلم بعد الهجرة
ِّ
العلامء يف الرتجيح بني الروايتني ،فمنهم م ْن
قدم رواية املتأخر ومنهم َم ْن قدم رواية املتقدم ،
وكال املذهبني يوظف جانباً من جوانب السياق
جحوا
االجتامعي يف الرتجيح ،إال أن رأي الذين ر َّ
رواية املتقدم تظهر قوته عىل املتأخر يف اإلسالم
بطول الصحبة التي تجعله أعـرف بالشارع ،وكالمه
ومقاصده ومراميه وسائر أحواله من غريه(.)40

الضابط الثالث :اعتبار حال املخاطب.

إن املخاطب دوماَ هو صاحب الحضور يف
إرادة املتكلم  ،وبحسب مستواه وفه ِمه يكون
إخراج الخطاب وقد قيل « :لوال املخاطب ملا
احتيج للتعبري عام يف نفس املتكلم» ( )41يقول
ال َح ُ
ابن تيميةَ « :والْ َح ُ
ستَ ِمعِ لاَ بُ َّد
ال الْ ُمتَ َكلِّمِ َوالْ ُم ْ
()42
ِم ْن ا ْع ِتبَار ِِه فيِ َج ِميعِ الْكَلاَ مِ »  ،ويعد من اعتبار
حال املخاطب وهم _العرب الذين خوطبوا
وقت التنزيل_ بساطة الترشيع  ،وعدم الفلسفة
ومفاهيم الحضارات املعقدة وقوة الحافظة ،
والبعد عن االختالط باألمم األخرى ،ففطرة هؤالء
اليرس والحياء ،والسجية السمحة ،وهذه الصفات
تجعل النص الرشعي خطاباً تداولياً بامتياز ،مل
يرتك فئة من املخاطبني إال وشملها .وهذا تحقيق
ملقاصد الرشيعة يف أنها موجة إيل الناس كافة،
خاص ِتهم وعام ِتهم.وميكن التمثيل ملراعاة حال
املخاطب بقوله تعايل ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽ ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂﮃ
ﮄ ﮕ ﭼ آل عمران :فاآلية يف سياقها اللغوي
تخرب عن قوم كانوا أعداء فألف الله بني قلوبهم،
دون ذكر لقبيلتهم أو أسام ٍء لرمو ٍز منهم .وقد قال
عنها الطربي»إنها عداوة الحروب التي كانت بني
الحيني من األوس والخزرج يف الجاهلية قبل
اإلسالم ،يزعم العلامء بأيام العرب أنها تطاولت
بينهم عرشين ومائة سنة»( )43فقد استدل بحال

من نزل القرءان فيهم وهو سياق اجتامعي تاريخي
استنتجه الطربي من اعتباره حال املخاطب وقت
التنزيل وليس يظهر يف لفظ اآلية ما يدل عيل هذا
تحديد املعنى.

املحور الثالث :فوائد ال�سياق االجتماعي

فوائد السياق االجتامعي كثرية لكن أهمها
وأجلها أنه حص ٌن مني ٌع للنصوص الرشعية من أن
التأويل الباطل كام مر يف
ُ
يتالعب بها من حيث
مصطلح (تاريخانية النص)،وترشيع األحكام وفقا
للسياق اللغوي فقط دون أدين مراعاة ملقام
التنزيل وأحوال املخاطبني ،ومقاصد املخاِطب.
يقول السعدي “وقد كرثت تفاسري األمئة رحمهم
الله لكتاب الله ،فمن مطول خارج يف أكرث بحوثه
عن املقصود ،ومن مقرص ،يقترص عىل حل بعض
األلفاظ اللغوية .بقطع النظر عن املراد وكان الذي
ينبغي يف ذلك ،أن يجعل املعنى هو املقصود،
واللفظ وسيلة إليه .فينظر يف سياق الكالم ،وما
سيق ألجله ،ويقابل بينه وبني نظريه يف موضع
آخر؛ ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم،
عاملهم وجاهلهم ،حرضيهم وبدويّهم ،فالنظر
لسياق اآليات مع العلم بأحوال الرسول وسريته
مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله ،من أعظم ما
يعني عىل معرفته وفهم املراد منه ،خصوصا إذا
انضم إىل ذلك معرفة علوم العربية عىل اختالف
أنواعها” ( .)44لذا ميكن أن نعد من فوائده ما ييل:

 /1من فوائد السياق االجتامعي يف فهم النص
الرشعي الخالف الذي دار بني العلامء حول
الحديث الذي رواه البخاري» كَا َن النبى _ صىل
الله عليه وسلم _ فىِ َس َف ٍر فَ َرأَى َر ُجال قَ ْد ظُل َِّل
صائِ ٌم  ،فَق َ
َعلَيْ ِه  ،فَق َ
َال
َال َ :ما َهذَا ؟ فَقَالُوا َ :
الص ْو ُم فىِ
الس َف ِر ) « قال ابن
س ِم َن الْبرِ ِّ َّ
َّ
 ( :لَيْ َ
حجر تعليقا عيل ترجمة البخاري لهذا الحديث
بعنوان «باب قول النبي صىل الله عليه و سلم
ملن ظلل عليه واشتد الحر ليس من الرب الصيام
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يف السفر»( )45قال «واملانعون يف السفر يقولون
أن اللفظ عام والعربة بعمومه ال بخصوص السبب
قال وينبغى أن يتنبه للفرق بني داللة السبب
والسياق والقرائن عىل تخصيص العام وعىل
مراد املتكلم،وبني مجرد ورود العام عىل سبب؛
فإن بني العامني فرقا واضحا ومن أجراهام مجرى
واحدا مل يصب فإن مجرد ورود العام عىل سبب
ال يقتىض التخصيص به كنزول آية الرسقة يف قصة
رسقة رداء صفوان ،وأما السياق والقرائن الدالة
عىل مراد املتكلم فهي املرشدة لبيان املجمالت
وتعيني املحتمالت كام يف حديث الباب وقال
ابن املنري يف الحاشية هذه القصة تشعر بأن من
اتفق له مثل ما اتفق لذلك الرجل أنه يساويه يف
الحكم وأما من سلم من ذلك ونحوه فهو يف جواز
الصوم عىل أصله والله أعلم»(.)46

 /2ومن فوائده كذلك النظر يف النص الرشعي
يف ضوء النصوص ذات العالقة باملوضوع الذي
تضمنه النص (،السياق املوضوعي)كقوله صيل
الله عليه وسلم يف حديث ذم املحراث عن أيب
أمامة الباهيل ريض الله عنه « أنَّ ُه َرأَى ِ
س َّك ًة أَو شَ ْيئًا
ِم ْن آلَ ِة الْ َح ْر ِ
ث  ،فَق َ
ت ال َّنب َِّى ( صىل الله
َال َ :س ِم ْع ُ
عليه وسلم ) يَق ُ
ت قَ ْومٍ إِالَ
ُول ( :الَ يَ ْدخ ُُل َهذَا بَيْ َ
أَ ْد َخلَ ُه اللَّ ُه الذ َُّّل»( )47فظاهر النص يدل عيل ذم
الزراعة والحراثة،مع أن األحاديث التي حثت عيل
الزراعة مستفيضة وصحيحة منها ما رواه البخاري
ومسلم عن أنس بن مالك ريض الله عنه قال:
قال رسول الله صيل الله عليه وسلم» ما من
مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طري أو
إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة»( )48فالسياق
املوضوعي يضم ما ورد من أحاديث يف موضوع
واحد مام يؤيد ذلك املوضوع أو يعارضه،أو يوضح
إجامله ،أو يخصص عمومه ،أو يقيد مطلقه.
 /3ومن فوائده أثره يف فهم النص وإثباته (سياق
تاريخي) ومن أوضح األمثلة عيل ذلك ما قاله ابن
جملة كرياال
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حجر تعقيبا عيل ما قيل يف وقت قدوم ضامم
عيل النبي صيل الله عليه وسلم وما ارتبط به من
الخالف حول وقت فرض الحج.
قال ابن حجر «تنبيه مل يذكر الحج يف رواية
رشيك هذه وقد ذكره مسلم وغريه فقال موىس
يف روايته وأن علينا حج البيت من استطاع إليه
سبيال قال صدق وأخرجه مسلم أيضا وهو يف
حديث أيب هريرة وبن عباس أيضا وأغرب بن التني
فقال إمنا مل يذكره ألنه مل يكن فرض وكأن الحامل
له عىل ذلك ما جزم به الواقدي ومحمد بن حبيب
أن قدوم ضامم كان سنة خمس فيكون قبل فرض
الحج لكنه غلط من أوجه:
أحدها :أن يف رواية مسلم أن قدومه كان بعد
نزول النهي يف القرآن عن سؤال الرسول وآية النهي
يف املائدة ونزولها متأخر جدا.
ثانيها :أن إرسال الرسل إىل الدعاء إىل اإلسالم
إمنا كان ابتداؤه بعد الحديبية ومعظمه بعد فتح
مكة ثالثها :أن يف القصة أن قومه أوفدوه وإمنا
كان معظم الوفود بعد فتح مكة.

رابعها :يف حديث بن عباس أن قومه أطاعوه
ودخلوا يف اإلسالم بعد رجوعه إليهم ومل يدخل
بنو سعد_ وهو بن بكر بن هوازن_ يف اإلسالم
إال بعد وقعة حنني وكانت يف شوال سنة مثان
كام سيأيت مرشوحا يف مكانه إن شاء الله تعاىل
فالصواب أن قدوم ضامم كان يف سنة تسع وبه
جزم بن إسحاق وأبو عبيدة وغريهام.وغفل البدر
الزركيش فقال إمنا مل يذكر الحج ألنه كان معلوما
عندهم يف رشيعة إبراهيم انتهى وكأنه مل يراجع
()49
صحيح مسلم فضال عن غريه»
وهنا نلحظ أن ابن حجر استند يف إشكال فهم
النص ويف إثباته بحوادث تاريخية رتبها ترتيبا
تزامنياً(سياق تاريخي) ُحل به اإلشكال.

 )4ومن فوائده الرتجيح كام يف قوله تعايل
ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯻ ﭼ مريم :فقد اختُلف
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السياق االجتامعي وأثره يف فهم النص :تحليل وتطبيق

يف الذي ناداها أهو جربيل أم عييس عليه
السالم؟ يقول الشنقيطي “وأظهر القولني عندي
أن الذي ناداها هو ابنها عيىس ،وتدل عىل ذلك
قرينتان :األوىل ـ أن الضمري يرجع إىل أقرب مذكور
إال بدليل صارف عن ذلك يجب الرجوع إليه،
وأقرب مذكور يف اآلية هو عيىس ال جربيل .ألن
الله قال {فَ َح َملَتْهُ} يعني عيىس {فَانْتَ َب َذتْ ِب ِه}،
أي بعيىس.ثم قال بعده{ :فناداها} فالذي يظهر
ويتبادر من السياق أنه عيىس .والقرينة الثانية:
أنها ملا جاءت به قومها تحمله ،وقالوا لها ما قالوا
أشارت إىل عيىس ليكلموه.كام قال تعاىل عنها:
ﭽ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ مريم :وإشارتها إليه ليكلموه قرينة عىل
أنها عرفت قبل ذلك أنه يتكلم عىل سبيل خرق
العادة لندائه لها عندما وضعته .وبهذه القرينة
األخرية استدل سعيد بن جبري يف إحدى الروايتني
()50
عنه عىل أنه عيىس .كام نقله عنه غري واحد»
فنلحظ هنا أن السياق االجتامعي وهو تكلّم
الغالم عند ما وضعته أمه ،كان مرجحا إلحدى
الروايتني عند الشنقيطي.

 )5ومن فوئده تخصيص العموم كام يف قوله تعايل:
ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ آل عمران :فآلية” قيل
خاصة  .وقيل نزلت يف جامعة من
نزلت يف اليهود ّ
العرب أسلموا ،ثم كفروا ولحقوا بقريش ،ثم ندموا
فراسلوا قومهم من املسلمني يسألونهم هل من
توبة فنزلت  ،و ِمنهم الحارث بن سويد  ،وأبو عامر
الراهب  ،وطُعيمة بن أُبَيرْ ِق”( )51فإن قوله تعاىل
( ومن يبتغ غري اإلسالم دينا) صيغة عامة وصيغة
(من) الرشطية من أبلغ صيغ العموم كقوله تعاىل
ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ الزلزلة :ثم
إن سياق الكالم يدل عىل أنه أراد أهل الكتاب
ريهم؛ فإن هذا يف سورة آل عمران يف أثناء
وغ َ
مخاطبته ألهل الكتاب ومناظرته للنصارى؛ فإنها

نزلت ملا قدم عىل النبي صىل الله عليه وسلم
وفد نجران من النصارى و ُروى أنهم كانوا ستني
راكبا وفيهم السيد واأليهم والعاقب وقصتهم
مشهورة معروفة» (.)52
فابن تيمية هنا يستدل عيل أن اآلية ال تخص أهل
الكتاب وحدهم وال العرب بل األمر عام ،واستدل
عيل ذلك بالقرائن التالية:

القرينة األويل :السياق اللغوي من سباق ولحاق
يف سورة ال عمران تظهر فيه مخاطبة أهل الكتاب
ومناظرتُهم.
القرينة الثانية  :سبب النزول وقصته املشهورة.

القرينة الثالثة :السياق النحوي وهو الصيغة
الرشطية (من) والتي تعد من أبلغ صيغ العموم.
فمن عجيب أمره هنا أن استدالله بالسياق النحوي
وهو سياق لغوي وسع الداللة املقصدية ،وأعطاها
بعدا ً داللياً آخر أقوى من البعد االجتامعي  ،ويف
هذا إبطال ودحض ملفهوم أصحاب نظرية السياق
الذين توسعوا يف املقام (السياق االجتامعي)
عيل حساب املقال(،السياق اللغوي) يقول
السعدي مبينا قيمة الربط بني السياقني »:وتدبر
هذه النكتة التي يكرث مرورها بكتاب الله تعاىل :إذا
كان السياق يف قصة معينة أو عىل يشء معني،
وأراد الله أن يحكم عىل ذلك املعني بحكم ،ال
يختص به ذكر الحكم ،وعلقه عىل الوصف العام
ليكون أعم ،وتندرج فيه الصورة التي سيق الكالم
ألجلها ،وليندفع اإليهام باختصاص الحكم بذلك
املعني.)53( ».

 /6ومن فوائده تقيد املطلق ،فقد اختلف أهل
التأويل يف قوله تعايل ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ
ﯫ ﭼ املائدة :هل هذا عام يف كل النصارى

أم خاص؟وإذا كان خاصا فمن هم ؟هل النجايش
والذين أسلموا معه كام روي عن ابن عباس
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وغريه؟أم هم النصارى الذين كانوا متمسكني
برشيعة عيىس فلام جاء محمد عليه السالم
أسلموا كام روي عن قتادة؟ أم أنه عام أريد به
أقل مظاهرة للمرشكني من
النصارى؛ ألنهم كانوا َّ
اليهود (.)54

يقول السمرقندي يف قوله تعايل :ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢ قال بعضهم إمنا أراد به النصارى الذين

كانوا يف ذلك الوقت؛ ألنهم كانوا أقل مظاهرة
عىل املؤمنني وأرسع إجابة لإلسالم ،وقال أكرث
املفرسين إن املراد به النصارى الذين أسلموا،
ويف سياق اآلية دليل عليه وهو قوله « فأثبهم الله
مبا قالوا «(.)55

ويرسم الشهيد سيد قطب مالمح (الذين قالوا إنا
نصارى) من خالل السياق اللغوي سباقاً ولحاقاَ
الذي مل يجعل األمر مجهوال أو معمام عيل كل
من قالوا إنا نصارى ،فيقول»:هو فريق ال يستكرب
عن الحق حني يسمعه  ،بل يستجيب له تلك
االستجابة العميقة َالجاهرة الرصيحة  .وهو فريق
ال يرتدد يف إعالن استجابته لإلسالم  ،واالنضامم
للصف املسلم؛ واالنضامم إليه بصفة خاصة يف
تكاليف هذه العقيدة؛ وهي أداء الشهادة لها
باالستقامة عليها والجهاد إلقرارها ومتكينها  .وهو
فريق علم الله منه صدق قوله فقبله يف صفوف
املحسنني ،ولكن السياق القرآين ال يقف عند هذا
الحد يف تحديد مالمح هذا الفريق املقصود من
أقرب مودة للذين آمنوا  .بل
الناس الذين تجدهم
َ
إنه ليميض فيميزه من الفريق اآلخر من الذين قالوا
 :إنا نصارى  .ممن يسمعون هذا الحق فيكفرون
به ويكذبون  ،وال يستجيبون له  ،وال ينضمون إىل
صفوف الشاهدين،ومثله قوله تعاىل ﭽ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭼ البقرة :فاملقصود قطعاً بالذين
كفروا وكذبوا يف هذا املوضع هم الذين يسمعون
()56
 من الذين قالوا إنا نصارى  -ثم ال يستجيبون»جملة كرياال
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ويقول القرضاوي« :ال عربة مبا يروى من أسباب
النزول إذا كان ينبو عنها السياق والسباق» (.)57
وهذه املقولة تجعل من السياق اللغوي ضابطا
قوياً من ضوابط السياق االجتامعي ،كام تنفي أنه
ليس كل نص ولي َد بيئة وظرف تاريخي وال يفارق
تلك البيئة التي جاء منها ،وأنه ال فرق بني الوحي
املعصوم ،والنصوص البرشية ،فيتوسعون يف
السياق االجتامعي عيل حساب السياق اللغوي.
إذن حضور املقصدية يف النص الرشعي
صار واضحاً يف كل األمثلة التي ذكرت مصحوبا
ومراعى فيه حال
مبعهود العرب من ألفاظها
ً
املخاطب،وهذا ما قصدنا أن نربزه يف هذه
ِ
الصفحات والله ويل التوفيق وعليه اتكايل.

الخامتة

وبعد توفيق الله تعايل يف خامتة هذا البحث
املوسوم ب( السياق االجتامعي وأثره يف فهم
النص الرشعي) والذي قصد منه إبراز قيمة
السياق االجتامعي يف فهم ألفاظ النص الرشعي،
وكيف أنه عد ركيزة أساسية يف منظورنا املعريف
الرتايث ،وذلك من خالل التطبيق آلي من الذكر
الحكيم،والسنة املطهرة بقدر ما تتضح به الفكرة
وليس عيل سبيل الحرص أو التطويل ،ومن ثم
)1
)2
)3
)4
)5
)6
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توصلت للنتائج التالية:

 _1االعتامد عيل السياق بشقيه مينع من التالعب
بالنصوص الرشعية ،ويحميها من أن تكون عرضة
للهوى.
 _2االعتامد عيل السياق بشقيه ،دليل
واضح وقوي عيل بطالن مفهومي (تاريخيانية
النص،والقطيعة املعرفية) والتي أراد البعض
َ
إلصاق بعض مضامينها عيل النصوص الرشعية.

 /3إن مراعاة السياق االجتامعي يف تفسري النص
الرشعي يؤكد دميوم َة الرشيعة وصالحيتَها لكل
زمان ومكان.

/4كام تعد مراعاة السياق االجتامعي بكل
أنواعه رضوري ًة يف تحقيق املقصدية من النص
الرشعي،ومهمة يف ترجيح ومنع كثري من األوجه
الضعيفة والباطلة أحياناً يف تفسري النصوص
الرشعية.
 /5تعد اللغة يف املنظور املعريف الرتايث وسيل ًة
تجري لغاية ومقصد ،وأالّ يشء يف منظورنا
املعريف إال هو عالق مبعنى مقصود.
وآخــر دعوانا إن الحمد لله رب العاملني.

الهوامش

انظر لسان العرب البن منظور ،وأساس البالغة
للزمخرشي مادة (سوق)
داللة السياق لردة الله الطلحي ص.51
األدلة االستئناسية ص220
الخطاب الرشعي وطرق استثامره ،إدريس حامدي
ص.146/
السياق وأثره يف السنة النبوية ،د عبد الجبار
أحمد محمد ،مجلة جامعة القراءن الكريم والعلوم
االسالمية ،العدد 2014، 29م
اللسان أو امليزان أو الكوثر العقيل ،طه عبد الرحمن
 ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،بريوت ،
ط1998 ،1،ص .214

السياق االجتامعي وأثره يف فهم النص :تحليل وتطبيق

 )7بحث بعنوان :صلة الرتاث اللغوي العريب
باللسانيات للدكتور /مازن الوعر ،مجلة مجمع اللغة
الجزائري ص32
 )8مجلة مجمع اللغة الجزائري مازن الوعر ص3433،
 )9انظر األساس اللغوي يف فهم القرءان لدي علامء
األصول ،بحث للدكتور عبد الغني بارة ،املؤمتر
الدويل الرابع للغة العربية املنعقد يف ديب كتاب
املؤمتر 173/7
 )10مجموع الفتاوى البن تيمية .94/15م :أنور الباز -
عامر الجزار -ن :دار الوفاء -ط :الثالثة  1426 ،هـ /
 2005م.

)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18
)19
)20
)21
)22
)23
)24
)25
)26
)27
)28
)29
)30
)31
)32
)33
)34
)35
)36

املستصفى للغزايل ص.264
السابق ص .228
أخرجه مسلم برقم .2654
املستصفى للغزايل ص.185
هي نظرية حديثة يف علم اللغة قوامها هودراسة
اللغة يف محيطها االجتامعي.
ملعرفة هذه النظرية والتوسع فيها ينظر ،علم الداللة
أحمد مختار ص  68وما بعدها
دور الكلمة يف اللغة أوملان ترجمة كامل برش ص:
 67-66دار الفكر العريب القاهرةط1962 3م
نفسه ص 62
نظرية السياق للزنيك ص77
نظرية السياق ،للزنيك ص .67
تفسري الطربي 8/1
رواه مسلم يف باب( قوله ال تزال طائفة من أمتي)
رقم 5062
لسان العرب مادة (عصب)
أخرجه مسلم  ،حديث رقم . 4276
الفتاوي
 _21مجوع
ٍ
البخاري ’ صحيح البخاري ’ كتاب اللباس ’ باب عذا
باملصورين يوم القيامة ’ ح رقم 5606
املوافقات للشاطبي 131/2
الطربي 317/15
إعالم املوقعني 219/1
البحر امليط للزركيش 98/3
نفسه 98/3
مجموع الفتاوي البن تيمية 144،145/7
مجموع الفتاوى البن تيمية 144،145/7
مجلة البيان العدد 123مقال بعنوان(أبعاد التخريب
العلامين محمد أركون منوذجا) املنتدى اإلسالمي،
اندن ،ذو القعدة 1418هـ ص.49
نفسه ص52_51
صحيح البخاري،باب (وأنذر عشريتك األقربني)

)37
)38
)39
)40
)41
)42
)43
)44
)45
)46
)47
)48
)49
)50
)51
)52
)53
)54
)55
)56
)57

حديث رقم 4492
فقه السرية  ،د،محمد سعيد رمضان البوطي ،ط،7
ص .81
أخرجه ابن حبان يف كتاب الطهارة ،باب نواقض
الوضوء برقم 1137عن طلق .238/5،
أخرجه النسايئ يف كتاب الغسل والتيمم ،باب
الوضوء من مس الذكر برقم 451عن برسة بنت
صفوان .231/2
نظرية السياق  ،لنجم الدين الزنيك . 165 ،
إشكالية الجمع بني الحقيقة واملجاز يف ضوء البيان
القراء ين،سعد محمود توفيق ،مطبعة األمان ،ط،1
1412هـ ص.66
مجموع الفتاوى البن تيمية 144،145/7
_67/7
تفسري السعدي30/1
فتح الباري 283/4
نفسه184/4 ،
صحيح البخاري ،كتاب املزارعة ،باب مايحذر من
عواقب االشتغال بآلة الزرع....الخ رقم 2169
البخاري ،كتاب املزارعة ،باب فضل الزرع والغرس:
رقم .2195ومسلم ،كتاب املساقاة،باب فضل
الغرس رقم.1552
فتح الباري152/1
67/20
التحرير ،البن عاشور302/3
دقائق التفسري ،البن تيمية333/1 ،
تفسري السعدي736/1
زاد املسري408/2 ،
بحر العلوم .434/1،
يف ظالل القراءن ،سيد قطب .412/3
كيف نتعامل مع القرآن العظيم –د يوسف القرضاوي
،مركز بحوث السنة والسرية 1997م،ص.222-

قامئة املصادر واملراجع

•أساس البالغة،أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخرشي
،حقيق :محمد باسل عيون السود ،دار الكتب
العلمية ،بريوت – لبنان،ط 1،1419.هـ  1998 -م.
•األساس اللغوي يف فهم القرءان لدي علامء األصول،
بحث للدكتور عبد الغني بارة ،املؤمتر الدويل الرابع
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للغة العربية املنعقد يف ديب مايو  2014كتاب
املؤمتر.
•إشكالية الجمع بني الحقيقة واملجاز يف ضوء البيان
القراء ين،سعد محمود توفيق ،مطبعة األمان ،ط،1
1412هـ .
جملة كرياال
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•إعالم املوقعني  ،البن قيم الجوزية محمد بن أيب
بكر،تحقيق محمد عبد السالم إبراهيم ،دار الكتب
العلمية – يريوت،ط1،1411.هـ 1991 -م.
•بحر العلوم ،أبو الليث نرص بن محمد بن إبراهيم
السمرقندي الفقيه الحنفي ،تحقيق :د.محمود
مطرجي ،النارش  :دار الفكر  -بريوت
•البحر املحيط يف أصول الفقه بدر الدين محمد بن
بهادر بن عبد الله الزركيش تحقيق :د .محمد تامر
النارش دار الكتب العلمية،لبنان1421 ،هـ 2000 -م
•التحرير والتنوير،الشيخ محمد الطاهر بن عاشور،دار
النرش  :دار سحنون للنرش والتوزيع  -تونس  1997 -م
• جامع البيان يف تأويل القرآن،محمد بن جرير
الطربي،تحقيق أحمد محمد شاكر مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل 1420 ،هـ  2000 -م.
•الجامع الصحيح  :محمد بن إسامعيل أبو عبد الله
البخاري ،تحقيق  :د .مصطفى ديب البغا النارش :
دار ابن كثري  ،الياممة – بريوت ط1987 - 1407 ، 3
•الجامع الصحيح املسمى صحيح مسلم،أليب
الحسني مسلم بن الحجاج بن مسلم القشريي
النيسابوري،النارش  :دار الجيل بريوت  +دار األفاق
الجديدة ـ بريوت.
•الخطاب الرشعي وطرق استثامره ،إدريس حامدي،
بريوت ،املركز الثقايف العريب،ط1994 ،1م.
•زاد املسري يف علم التفسري :عبد الرحمن بن عيل
بن محمد الجوزي،النارش  :املكتب اإلسالمي –
بريوت،ط1404 ، 3هـ.
•سنن النسايئ  :أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن
النسايئ، ،ا تحقيق  :د.عبد الغفار سليامن

189

السياق االجتامعي وأثره يف فهم النص :تحليل وتطبيق

البنداري،لنارش  :دار الكتب العلمية – بريوت ،ط,1
1991 _1411م.
•صحيح ابن حبان  :محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم
التميمي البستي ،تحقيق  :شعيب األرنؤوط النارش
 :مؤسسة الرسالة – بريوت،ط1993 – 1414 ، 2م.
•فقه السرية  ،د،محمد سعيد رمضان البوطي ،ط.7
•كيف نتعامل مع القرآن العظيم –د يوسف القرضاوي
،مركز بحوث السنة والسرية 1997م.
•لسان العرب البن منظور األفريقي املرصي  ،ط /دار
صادر ببريوت ،بدون تاريخ .
•اللسان أو امليزان أو الكوثر العقيل ،طه عبد الرحمن ،
املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،بريوت  ،ط.1،
•مجلة البيان العدد 123مقال بعنوان(أبعاد التخريب
العلامين محمد أركون منوذجا) املنتدى اإلسالمي،
اندن ،ذو القعدة 1418هـ.
•مجلة املجمع اللغوي الجزائري ،العدد6،2010،م.
•مجموع الفتاوى .لتقي الدين أبو العباس أحمد بن
عبد الحليم بن تيمية الحراين أنور الباز  -عامر الجزار-
ن :دار الوفاء -ط :الثالثة  1426 ،هـ  2005 /م.
•املستصفي .أليب حامد الغزايل تحقيق محمد عبد
السالم دار الكتب العلمية ط.1
•املوافقات يف أصول الرشيعة – لإلمام الفقيه
إبراهيم بن موىس بن محمد اللخمي الغرناطي أبو
إسحق الشاطبي  ،تحقيق د .محمد االسكندراين
وعدنان درويش – دار الكتاب العريب -بريوت – لبنان
ط – 1423 -1هـ = 2002م.
•نظرية السياق ،دراسة أصولية ،لنجم الدين الزنيك ،
دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان2006،م.

جماليات ال�سرد يف الق�صة الق�صرية جد ًا
للقا�ص املغربي ح�سن برطال
معصوم أحمد ب .ك.

باحث الدكتوراه  /قسم اللغة العربية بجامعة كاليكوت

تحت اإلرشاف :د .ك .محمد بشري
نائب املستشار السابق-جامعة كاليكوت

امللخص

القصة القصرية جدا نوع منترش يف جميع البلدان العربية ،يتكاثر فيه التأليف والتدوين .وتم النرش
من عدد كبري يف مجموعات مثينة .وهذا املقال يزود املعلومات األساسية يف القصة القصرية جدا
عىل املستوى العام .ثم انه يشري إىل أمثن القصص عند األديب الكريم األستاذ حسن برطال واحد من
الكتاب البارزين يف اململكة املغربيةعىل املستوى الخاص .وفيه ذكر موجز حول أعامله القصصية
يف األدب .فيبدأ هذا البحث مام أنهى الكاتب د .أحمد جاسم الحسني كالمه يف دراسته عن القصة
القصرية جدا ًمثل قوله انه مل تكن ق.ق.ج نزوة عابرة بل كانت مرشوعا ابتغى أن يقدم قراءة مغايرة،
والذي سمعته من املغرب واألردن والسعودية وإيران ومرص من االنتقادات حيث ال تزال القصة القصرية
جدا ً تعلن حضورها يف الوطن العريب بخاصة املغرب .والقاص حسن برطال غاص فيها وغرق متلقيا
حرثها ونسلها حتى استأثربجميع األلقاب يف القصة القصرية جدا ً.

املقدمة

القصة القصرية جدا ً فن جديد أكرث انتشارا ً يف
هذه األيام بينأنواع األدب العريب الحديث ،ملك
هذا الجنس األديب يف هذه السنوات األخرية
قبضة وافرة من القلوب .واستقرت مكانتها بعد
بيئة وهمية وحالة اعرتاضية .إىل أن بذل كثري من
الكتاب جهودهم معتكفني عىل تأليفه ونرشه حتى
نقد املنشورات فيه .ولكن مل تسبق الدراسات
حوله إذ أن هذا الجنس وليد جديد وال يزال يقوم
بني جميع األجناس األدبية ابنا رشعياً لزمانه .فام
هي القصة القصرية جدا؟ يف البسيط نقول أوال
انها قصة مثل األقاصيص وثانيا قصرية وثالثا
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قصريةجدا ً .وبهذا البحث الدرايس يقصد الطرح
ببعض املالمح الفنية والكتابية للقصة القصرية
جدا مع تركيز خاص إىل قصص القاص املغريب
حسن برطال ،وله يد طوىل وبديعة يف بناء
أجنحتها املرفرة يف املغرب وخارجها .والله ويل
التوفيق.

القصة القصرية جداً يف األدب العريب

هي قصة مكونة من خصائص متميزة مثل التكثيف
واإليجاز واملفارقة واإلضامر والرموز وغريها من
الوصفات .عىل هذا الفن األديب تعاريف كثرية
أطلقها النقاد املعارصون .وال يزال تتقدم النقاش
حولها بني الكتاب .ألن الكتب التنظريية التي
جملة كرياال
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تبني العنارص واألركان لهذه القصة نظرية فقليلة
جدا .واقترصت التأليفات التطبيقية إىل عدد
عىل األصابع فقط .مثل من أهم الدراسات فيها
يستحق للكاتب أحمد جاسم الحسني ويوسف
حطيني وأحمد دوغان ومحمد محيي الدين مينو
وجاسم خلف إلياس والدكتورجميل حمداوي
وسعادمسكني وعبد الدائم السالمي وعبد
العاطي الزياين وهيثم بهنام بردى

ظهرت هذه الوليدة من القصة يف العامل
العريب منذ منتصف القرن العرشين كام يقول
الناقد املغريب األستاذ جميل حمداوي« :رمبا
قبل منتصف القرن العرشين مع قصص جربان
خليل جربان ،كام يتجىل ذلك واضحا يف
مجموعتيه(املجنون) و(التائه) استجابة ملجموعة
من الظروف االجتامعية واالقتصادية والسياسية
والثقافية املعقدة املتشابكة التي أقلقت
اإلنسان ،وما تزال تقلقه ،وتزعجه ذهنيا ووجدانيا
وحركيا ،وال ترتكه يحس بنعيم الرتوي واالستقرار
والتأمل .ولقد تبلور هذا الجنس األديب الجديد-
عىل حد علمي -يف العراق والشام ،وبالضبط يف
سورية وفلسطني ،وازدهر مؤخرا ً يف دول املغرب
()1
العريب ،والسيام يف املغرب وتونس»
يعرف الدكتور جميل حمداوي :أن القصة القصرية
جدا ًجنس أديب حديث ميتاز بقرص الحجم
واإليحاء املكثف والنزعة القصصية املوجزة
واملقصدية الرمزية املبارشة وغري املبارشة،
فضالعن خاصية التلميح واالقتضاب والتجريب
والنفس الجميل القصري املوسوم بالحركية والتوتر
وتأزم املواقف واألحداث ،باإلضافة إىل سامت
الحذف واالختزال واإلضامر .كام يتميز بالتصوير
البالغي الذي يتجاوز الرسد املبارش إىل بياين
ومجازي(.)2
يعرف أحمد جاسم الحسني القصة القصرية
جدا ً يف ضوء معيارين :معيار التجنيس (قصة)،
191

ومعيار الكم (قصرية جدا) .مبعنى :أنها تنتمي
للقص حدثا وحكاية وتشويقا ومنوا وروحا،
وتنتمي للتكثيف فكرا واقتصادا ولغة وتقنيات
وخصائص(.)3وعنارصها الجوهرية:
•الحكائية
•الوحدة
•التكثيف
•اللغة القصصية الشعرية
•املفارقة
•الرموز

القصة القصرية جداً يف املغرب

انترشت القصة القصرية جدا انتشارا ًواسعاً يف
اململكة املغربية كام اهتم بها الكتاب والنقاد
يف البالد العربية األخرى ،حتى احتلت مساحات
غري قصرية من املجالت األدبية والصحف الثقافية
واإلنرتنت .واستقرت حارضة يف األدب العريب.
ولقد تطورت األجناس األدبية كلها باملغرب
منذ ظهورها يف الدول العربيةمثل الروايات
واألشعار والقصص .لعل أول من كتب القصة
القصرية جدا ً باملغرب هو محمد العرتوس
مبجموعته القصصية «هذا القادم» التي طبعت
سنة 1994م عن املطبعة املركزية بوجدة ونرش
بعده الحسني زروق مجموعته «الخيل والليل»
سنة 1996م ثم أصدر جامل بوطيب مجموعته
القصصية “زخة…ويبتدئ الشتاء» سنة 2001م .
لدى الدكتور جميل حمداوي دراسة استقصائية
حولها يف كتابه القصة القصرية جدا يف املغرب.
أما مقالته املنشورة الكرتونية باسم ’ نظرةبانورامية
‘مفيدة جدا ملن يطرق الباب هذا املجال ،اذ ان
الكلمة النظرةالبانورامية قصد بها الدكتور تقديم
رؤية كلية وعامة حول املشهد القصيص القصري
جدا .عد فيه أدباء يف املغرب تحت هذا الفن
املستحدث.من أهم الكتاب األخرين للقصة
القصرية جدا يف املغرب هم الكاتب حسن

جامليات الرسد يف القصة القصرية جدا ً للقاص املغريب حسن برطال

برطال ومصطفى لغتريي وسعيد منتسب وفاطمة
بو زيان وفوزي بو خريص وعز الدين املاعزي الخ.
من أعضاءاتحاد كتاب املغرب .يعد حسن برطال
واحد منهم أبدع وأنتج األكرث من الجامل والحياة
مبجموعاته األربعة يف هذا املجال.
د .جميل حمداوي وأبو شامة املغريب وسعاد
مسكني وعيىس الدودي وخالد أحمد اليوسف
وهيثم بهنام بردى من يحاولون التعريف هذا
الفن الجديد أمام العامل العريب من املغرب.
لهم مقاالت عدة ورقية وغري ورقية ،فمقاالت
إلكرتونية من أكرب خدماتهم لهذه املنصة إذ ان
هؤالء األجناس الوليدة تحي وتنشأ يف الصفحات
لوسائل االجتامعية يف العرص العوملة.

تجارب رسدية عند حسن برطالفي
مجموعاته القصصية

ولد القاص املغريب حسن برطال سنة 1958م
بالدار البيضاء يف املغرب .ميدان عمله الحايل
قطاع التعليم يف اختصاص الرياضيات .له
عضوية يف اتحاد كتاب املغرب ومشاركات كثرية
يف عدة ملتقيات ثقافية وحلقات أدبية للربنامج
التلفيزيوين مثل امللتقى الوطني األول للقصة
القصرية جدا والربنامج التلفيزيوين «مواهب»سنة
1981م وغريهام .وشارك يف عدة ندوات وآخرها
املائدة املستديرة باملعرض الدويل للكتاب
والنرش -الدار البيضاء 2007م .يعد الكاتب حسن
برطال أبرز كتاب القصة القصرية جدا يف املغرب.
له مجموعات رائعة يف هذا الفن .من أهم
الجامليات األدبية يف مجموعاته القصصية ذلك
االرتباط النصويص بني العنوان والنص القصيص.
فيستطيع القارئ اكتشاف القدرة األسلوبية لدى
القاص عىل جعل العنوان يتنامى داخل القصة
رغم قرصها وومضيتها .وال شك أنه واحد األحد
يف هذا العرص الدي أزهر يف التأليف وأكرث يف
اإلصدار وأبدع القصص الصغرية .وله قصص
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منشورة يف املجالت املختلفة والصفحات
الوسائل االجتامعية واملدونات االنرتنت عالوة
عن إصدارات الكتب التالية:
«1 .1أبراج»  /قصص قصرية جدا ،منشورات
وزارة الثقافة 2006
 «2 .2قوس قزح» /منشورات دار أنفوبرانت /
فاس 2009
«3 .3صورة عىل نسق  /“ Jpgقصص قصرية
جدا ،منشورات وزارة الثقافة 2010
 “4 .4سيمفونية الببغاء”  /قصص قصرية جدا /
منشورات دار الوطن  /الرباط 2012
“5 .5مغرب الشمس “ /قصص قصرية جدا
منشورات دار الوطن  /الرباط 2014
“6 .6املاء والبنون”/
جسور2015/

منشورات

جمعية

 “7 .7عائد إىل (فيفا)”  /قصص قصرية جدا،
مطبعة سجلامسة مكناس الزيتونة 2106
 “8 .8صورة من األرشيف”  /قصص قصرية جدا،
سجلامسة مكناس الزيتون 2016
 “9 .9فارسة األحالم” /قصص قصرية جدا /
مؤسسة املوجة الثقافية 2017
كنت غرابا”  /قصص قصرية جدا/
“1010ياليتني
ُ
مطبعة بالل /فاس سنة 2017
“1111أحد عرش كوكبا”  /قصص قصرية جدا /
مطبعة بالل /فاس سنة 2019
“1212الرشقية والغربية”  /قصص قصرية جدا/
مطبعة بالل /فاس سنة 2019

“1313موطئ قلم” /قصص قصرية جدا /مطبعة
بالل/فاس 2020
“1414عرس الفهم” /قصص قصرية جدا يف
طريقها إىل النرش
جملة كرياال
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والواحة تحب الرمل وتكره الطني

قصصه القصرية جداً التي نرشت يف
املدونة االلكرتونية «طنجة األدبية»:4

شبح الفراغ

شاهدتُ شفاه النساء باألحمر القاين ،العيون
بكل األلوان

تذكر أن العائلة التي أبادها كانت لها (شجرة)
ولود

الفوفوزيال

5

واألظافر بالطالء الرباق ،فاحمر وجهي من الخجل
وهربت
ُ
من مجلس العائلة إىل التلفاز القديم حيث
الصورة باألبيض واألسود فقط

الوقت امليت

ملا حارصته (الغابة) املهجورة اليوم..

يد اصطناعية

األعمى الذي برثت يده ،طلب يدا من الجبس
لتكون سبابته طبشورا أبيض ..فهو أمام سبورة

سوداء بحجم الكون.

هي تستعجل اليأس وهو يتشبث باألمل ..وملا
ُوجِد الرضيع
امليت قرب الباب وقبل حضور الرشطة العلمية
كان أمله

دعاء مستجاب

فرشاة مائية

وملا نظرت إىل األعىل وطلبت نصيبي من السامء

أن تكون يف (سناليأس)

قصصه القصرية جداً من مجموعته «صورة
من أرشيف»:

طلبت نصيبي من األرض فظلمني الحاكم..

أمر يل بجزء من هذا الفضاء األزرق..

ذكرتني السيول التي جرفت املقابر بالجنة التي
(تجري من تحتها األنهار)..

السنوات العجاف

لوحة

يف الحقل ميوت الزرع وفوق أغصان الشجر

فطلبت الخلود ملوتانا يف هذا النعيم
ُ

يزرع باليرسى ويطعم الطري باليمنى

يف التجاعيد قرأتُ الديواين،الفاريس،الكويف،
الرقعة والثلث

كل عش ينبث سبع سنابل ويف كل سنبلة مائة
حبة.

وتركت حروف (العني) لزائر أجنبي..
ُ

للموت منازل

وضعوين أمام حوض زجاجي صغري (بالماء)..

بنيت نصبا تذكارياً ومتثاال لبيتي.

شفافية

ولت أساميك إىل رسومات عىل الورق ُمكرها..
ف َح ُ

دورة املوت

سقطت مثرتان ،واحدة عىل األرض أنبثث نخلة
ْ
اختفت..ومنذ ذلك الحني
والثانية يف فمي
ْ
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باإلسمنت ،الحديد والقطع الصخرية

تحليل قصصه كرونيات يف القصة القصرية
جداً

يف هذا الزمان املبتىل بجائحة كورونا عالجها
أدباء كثريون يف كتاباتهم وتأليفهم إذ مل يخرتع
أحد من األطباء دواء ملعالجتها .تولدت األشعار

جامليات الرسد يف القصة القصرية جدا ً للقاص املغريب حسن برطال

والراوايات والقصص وامتألت الصحف واملجالت
حتى تتقد الشاشات لألخبار يوما فيوما .كورونا
هي نجمة الخيال يف يد أمسك بالقلم .عندما
امتلكها األدب موضوعا أو فكرة للوالدة حملت
القصة القصرية جدا ووضعتها مرات .وهي تتناول
جميع الفكرات التي تنام وتسهر يف صفحات
األدب عىل مر العصور .كتب األديب حسن برطال
عددا يف خلفية كورونا ،وهي مؤثرة جدا .علقها
إىل موضوع وطني يعاين من الهموم ،ونسجها
عىل شكل غموض يوايس نفوسا حينا ويعزي
نفسه حينا .ففي هذا الدور أقدم بعضا منها
وأحاول تحليلها منوذجاً.

كورونا الفاتح األكرب

6

طلبنا املساعدة من السلطان كوفيد 19

(ليخرج) العدو من فلسطني ،ف(أدخلهم) وفرض
عليهم الحجر الصحي.

هذا نص رمزي وهناك نصوص رمزية اليقصد
بها معنى الكلامت األصيل فهذا واحدها .وفكرة
النص أن كوفيد  19هو امللك أو الرئيس .وطلب
املواطنون منه أن يخرج العدو اإلرسائييل من
القدس ،فقامت جائحة كورونا بحصاهم داخل
البيت .ال يستطيعون الخروج ولو للحاجة!

عملية الدفن عن بعد

7

الفائز بكأس العامل

8

الفيفا تنتظر اإلعالن عن آخر حالة وفاة رقم 19

املغرب يغري الرقم  19بالرقم 91

وينتقل من خطة دفاعية  9/1إىل خطة هجومية
 1/9وينترص.

هذا النص مام يشري إليه عىل أنه يضمن بني
حروفها معنى جميالً حيث مل يعرضه الكاتب
مبارشا ،قد أخفاها عن القارئ برسديته الرمزية
ليثري بها األذهان واألفكار يف القارئني .يرمز باألوىل
حضور كأس العامل لكرة القدم أيام كوفيد .19
يف الحقيقة هذا نص ساخر فقط ،يتحدث عن
فريوس كورونا ويتالعب باألرقام ،إذ أن الناس
اجتمعوا للدفاع يحاولون أن يهزموا كوفيد ال
يبالون بخطرهم اجتامعهم للتذوق يف ميادين
كأس العامل .فالطبقة الثانية للقصة تعني مخطط
للهجوم عىل الفريوس ال عىل الكؤوس.

نتائج البحث

املقربة تخصص قبورا متنقلة،

املجرم كوفيد  19يدفن ضحيته يف البيت.

هذه القصة من موجز كلامت تحوي معنى ميتد
إىل آفاق واسعة ،ميكنها أن تلمح يف أذهان القراء
’فالشباكات‘ للتاريخ الفلسطيني وقصته الدامية
عن النكبة وما يتحمل ضحاياها يف ضامئرهم من
العنف وهم القصاص .تثري يف املتلقي أو القارئ
جانبا تأويليا مع الجانب التذكري للاميض.
أما القصة هذه تتكون من جملتني مفيدتني.
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تصفان ظهور املصيبة كرشوق البدر املنري يف
نفوس الضحايا للنكبة الفلسطينية .الناس يلزمون
بيوتهمغري قادرين للخروج .هي حالة مثل حال
األموات .قام كويفيد  19بقتل آالف من األعداء
بدون أسلحة مرتبة وسيوف مسلولة ودفنهم يف
داخل بيوت أنفسهم.

MAJALLA KAIRALA

هذا البحث إىل غاية غرضه قام بتقديم أطيب
النتائج وأنفع املفاد برحمة الله تعاىل وفضله،
وهذا املوضوع باب واسع للذي يريد الحرث
والنسل منه ،وإمنا هذا العمل قد فتحه أمام
الباحثني يف اللغة واألدب .وهذا يحتوي عىل
اكتشاف فن جديد الذي ما زال منترشا يف البالد
العربية وتركز عىل تعرفه مكانا وموضوعا كام يظهر
يف النتائج.
•وقد قام الباحث بتعريف نوع أديب جديد
جملة كرياال
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من بني اآلداب العربية الحديثة ،وقدم
املعلومات األساسية والبيانات املبتدئة.
•ركز يف بلد عريب وأديب عريب للدراسة
حول هذا الفن .وامتاز الباحث بذكر أعامله
وبتحليل قصصه املختارة ونهج منهجا جديدا
يف النقد والتحليل للقصة القصرية جدا.
•يوفر الباحث البيانات الالزمة عن القصة
القصرية جدا يف األدب العريب عامة ويف
األدب العريب يف املغرب خاصة.
•هذا البحث يزود معلومات إضافية حول
األديب املغريب حسن برطال وأعامله األدبية.

التوصيات

كام تقدم الكالم يف النتائج هذا البحث يفتح
أبوابا واسعة أمام الباحثني واألساتذة والكتاب
واألدباء ،إذ أنه ميتاز بتقديم أحوج التعرف عن فن
جديد أو نوع أديب بديع يف األدب العريب ،وقد
ازداد الغدد للكتاب واألدباء الذين يحيون وقتهم
وقلمهم عىل هذا العمل .مثت هناك منصات
عاملية كربى ورابطات أدبية الكثرية تقوم بنشاطات
وسجاالت ومسابقات يف القصة القصرية جدا.
ويف كل يوم يصدر كتاب يف هذا الفن من
مختلف البلدان العربية ،وتتولد مجموعات جمة
يف كل شهر ،فعىل هذا الصدد يويص هذا
البحث باكتشاف أدباء بارزين أمثال حسن برطال

)1
)2
)3
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واكتشاف مبجموعات جديدة التي تصدر يف بالد
عربية أخرى ويشري إىل أعامل نقدية وتحليلية عن
القصة القصرية جدا واختيار أفضل القصص أدبا
إبداعا وإىل ذلك كثري وكثري من املهامت البحثية
والدراسية والباحث يتمنى لهم التوفيق.

الخامتة

بخالصة القول أن القصة القصرية جدا ً فن يطّلع
إىل العرص املستقبل ،هي نوع أديب حي حديث
ميتاز بقرص الحجم واإليحاء املكثف والنزعة
القصصية املوجزة والقصدية الرمزية  .يهتم بارتداء
الجامل البالغي واللغوي  .ال شك انها باب من
أبواب البحوث األكادميية يف األيام األتية .يتولد
يف هذا الفن الجديد عدد ضخم يف كل لحظة من
البلدان العربية املختلفة .ألنه يعتمد عىل اإلبداع
والتجديد ويرتاوح القبول بشكل حسن ويحظى
باهتامم بالغ عند النقاد والكتاب .يتخرج فيه
الدراسات تنظريية وتحليلية من مختلف الدول،
وتنرش القصص يف عدة مجالت ومدونات وجرائد
يف كل األحيان .تقام املسابقات الرسمية وغري
الرسمية لدى الرابطات للكتاب وكذلك الحلقات
الثقافية واملهرجانات األدبية والندوات اإلبداعية
عىل رئاسة االتحادات األدبية .فهذا كله ومام
أضمر من األفكار التي تتنامى يف نفيس بدون ذكر
تشهد أن القصة القصرية جدا فن الغد املحبوب.

الهوامش

حمداوي ،الدكتور جميل  ،القص ــة القصيـ ــرة
جـ ــداواملش ــروع النظـ ــري الجدي ــد؛الطبعة األوىل،
منشورات مقاربات ،آسفي ،سنة 2009م .ص 5
حمداوي،د .جميل  ،القصة القصرية جدا جنس أديب
جديد  /موقع ديوان العرب ،متاح عىلhttps:// :
www.diwanalarab.com
جاسم ،د.أحمد،القصة القصرية جدا،الطبعة األوىل
 ،دار الفكر ،دمشق،سورية ،سنة 1997م.

)4
)5
)6
)7
)8

هي الجريدة الثقافية لكل العرب .الرتقيم الدويل
8179-1114
آلة النفخ التي تستخدم عادة يف مالعب كرة القدم
يف جنوب أفريقيا.
املجلة الثقافية الجزائرية-موقع/ثقافة الرسد ،متاح
عىلhttps://thakafamag.com:
نفس املرجع
نفس املرجع

جامليات الرسد يف القصة القصرية جدا ً للقاص املغريب حسن برطال

املصادر واملراجع
•برطال،حسن ،أبراج ،الطبعة األوىل ،منشورات اتحاد
كتاب املغرب2006 ،م.
•برطال ،حسن  ،صورة من األرشيف ،قصص قصرية
جدا ،سجلامسة مكناس الزيتون 2016
• جاسم الحسني ،د أحمد :القصة القصرية جدا،
الطبعة األوىل ،دار الفكر ،دمشق ،سوريا ،سنة
1997م
•حمداوي ،د .جميل  ،القصة القصرية جدا بني
التنظري والتطبيق(املقاربةامليكرورسدية)  /دار
الريف للطبع والنرش والتوزيع سنة 2013
•إلياس ،جاسم خلف ،شعرية القصة القصرية جدا،
الطبعة األوىل ،دار نينوى للدراسات والنرشوالتوزيع،
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العراق ،سنة 2010م
•حمداوي،د .جميل،القصة القصرية جدا باملغرب،
الطبعة األوىل ،منشورات مقاربات ،آسفي ،سنة
2009م.
•حمداوي ،د .جميل ،خصائص القصة القصرية جدا
عند الكاتب السعودي حسن عيل بطران (دراسات
نقدية) ،الطبعة األوىل ،دار السمطي للنرش واإلعالم،
القاهرة ،مرص2009 ،م.
جامل ،القصة القصرية
•بوطيب ،الدكتور
باملغرب(دراسات يف املنجز) للصادر عن مؤسسة
التنوخي للطباعة والنرش 2011م

جملة كرياال
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م�شاكل التعلم اللغوي (ع�سر القراءة) عند الطفل
د .فاطمة الزهراء فرحات

جامعة حسيبة بن بوعيل الشلف (الجزائر)

ملخص الدراسة

اللغة وسيلة تواصل بني البرش ،وهي يف العرف العام أداة اتصال ذات نظام معقد بكل ما يحمله من
إشكاالت مام جعلها محل دراسة عند معظم املهتمني مبشاكل التعلم.

تشري الدراسات الطبية والنفسية والرتبوية إىل أن مشاكل تعلم اللغة تختلف حسب الحاالت ،و
األعامر ،والفئات ومعظم هذه األسباب ترجع بشكل عام إما إىل أسباب عضوية أو اجتامعية أو نفسية
أو فردية عائلية ،وجميع هذه األسباب متداخلة ومتفاعلة مع بعض.

 -1مقدمة

اللغة وسيلة تواصل بني البرش وهي يف العرف
العام أداة اتصال ذات نظام معقد بكل ما يحمله
من إشكاالت مام جعلها محل دراسة عند
معظم املهتمني مبشاكل تعلم اللغة وقد اهتم
علم اللسانيات التطبيقية (linguistique
 )appliquéالذي يبحث يف التطبيقات
الوظيفية الرباغامتية الرتبوية للغة من أجل تعليمها
وتعلمها للناطقني ولغري الناطقني بهاو يبحث
أيضا بالوسائل البيداغوجية املنهجية لتقنيات
تعليم اللغات البرشية وتعلمها(.)1
كام يدرس هذا العلم اللغة بغرض الحصول عىل
طبيعتها يف ذاتها ومن أجل ذاتها ،ويسعى دامئا
إىل عمل عميل هادف وهو الكشف عن جوانب
اللغة واملعرفة الواعية بها بغية التمكن من األداء
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مشاكل التعلم اللغوي( عرس القراءة )عند الطفل

اللغوي الجيد ،ويفيد علم اللغة التطبيقي يف
مواقف التعلم املختلفة ألن موضوعه هو اإلفادة
من مناهج علم اللغة ،ومجالها مرتبط بتدريس
اللغات( .)2وعليه فكل ما قامت به اللسانيات
التطبيقية يعد تطبيقا ملفاهيم اللسانيات،
ونتائجها عىل عدد من املهام العملية ،وال سيام
تدريس اللغة ،ومن االهتاممات األخرى التي
تدخل يف مجال اللسانيات التطبيقية التخطيط
اللغوي ،وتعليم اللغة بالحاسوب ،وعالقة اللغة
بالرتبية ونحو ،...وكام تهتم اللسانيات التطبيقية
عىل الكفاية التخاطبية للمتكلمني التي تتحسن
بقدر إقحام املتكلم نفسه يف املواقف التخاطبية
الفعلية للغة املتعلمة(.)3
كام حرص هؤالء اللسانيون عىل تحديد الجانب
التطبيقي للعلم يتبدى يف حالتني:

•وضع القوانني العلمية موضع االختبار
والتجريب .
•استعامل تلك القوانني والنظريات يف
ميادين أخرى قصد اإلفادة منها(.)4

لكن علم اللغة التطبيقي هو علم تقوده املشكلة
أكرث من كونه علم تقوده النظرية.

إن مهمة علم اللغة التطبيقي ليست فقط اختيار
إمكانية تطبيق النظريات اللغوية بل يجب أن
تتوىل دراستها ومتحيصها كلام لزم األمر .

كام يلعب علم اللغة التطبيقي دورا مهام يف
حل املشكالت التي ميكن أن تكون ذات صلة
باللغة( )5إن القامئة التي تضم هذه املشكالت
ستكون متباينة جدا ورمبا ال نهاية لها غري أنها قد
تشمل عىل ما ييل:
•أن املتخصص يف معالجة مشكالت النطق
يحتاج عىل سبيل املثال إىل دراسة األسباب
التي أدت إىل فشل طفل يف الرابعة من عمره
يف تنمية مهارات لغوية طبيعية يف سنه.
•إن معلم اإلنجليزية كلغة أجنبية قد يالحظ أن
الدارسني الذين يشرتكون يف اللغة األم ذاتها
يرتكبون األخطاء نفسها عىل الدوام بينام
ال يرتكب هذه األخطاء الدارسون اآلخرون
تختلف لغتهم األم عن هؤالء.
•أن علم االجتامع الطبي يحتاج إىل فهم
التغريات التي تطرأ عىل استخدام الناس
للغة عندما يتقدمون يف السن(.)6

مشاكل تعلم اللغة:

تشري الدراسات الطبية والنفسية والرتبوية إىل
أن مشاكل تعلم اللغة تختلف حسب الحاالت،
واألعامر ،والفئات ومعظم هذه األسباب ترجع
بشكل عام إما إىل أسباب عضوية أو اجتامعية
أو نفسية أو فردية عائلية ،وجميع هذه األسباب
متداخلة ومتفاعلة مع بعض وميكننا أن نلخصها
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بوجه عام مبا ييل:

•/1األسباب العضوية :وتتمثل يف نقص أو
اختالل الجهاز العصبي املركزي واضطراب
األعصاب املتحكمة يف الكالم مثل اختالل
أربطة اللسان أو إصابة املراكز الكالمية يف
املخ بتلف أو نزيف أو ورم أو مرض عضوي.
•-عيوب الجهاز الكالمي (الفم ،األسنان،
اللسان ،الشفتان ،الفكان) خصوصا عيوب
الشفة العليا وسقف الحلق.
•-عيوب الجهاز السمعي كضعف السمع
وتجعل الطفل عاجزا عن التقاط األصوات
الصحيحة لأللفاظ ويزداد هذا العيب إن مل
يكتشف يف سن مبكرة(.)7

وهناك إصابة الدماغ والتي تعني التلف يف
عصب الخاليا الدماغية إىل عدد من العوامل
أهمها التهاب السحايا ،والتسمم أو التهاب الخاليا
الدماغية والحصبة األملانية ،ونقص األكسجني
أو صعوبات الوالدة املبكرة أو تعاطي العقاقري،
ولهذا يعتقد األطباء أن هذه األسباب قد تؤدي
إىل إصابة الخاليا الدماغية،و من هنا ظهرت
املصطلحات الطبية التي تدل عىل األساس
العضوي ملوضوع صعوبات التعلم مثل :إصابة
الدماغ البسيطة الوظيفية( ،)8والتهاب السحايا
التي سبق ذكرها التي تصيب األطفال ترتك أثرها
يف منطقة بولس بروكا القرشية ،كام يؤدي هذا
االلتهاب إىل تورم أو تلف بعض الخاليا العصبية،
وكذلك فإن تشوه انتظام األسنان ،والضعف
الجسمي الشديد وضعف الحواس وخاصة حاسة
السمع ،والضعف العقيل ،وإجبار الطفل األعرس
عىل الكتابة باليد اليمنى ،وإصابة الشفاه مثل
الشفة الرشماء ،وعدم تناسق الفكني وانطباقهام
عىل بعض ،حيث أحد الفكني بعيدا عن اآلخر،
أو أقرص منه مام يؤدي إىل وجود فجوة ،باإلضافة
إىل إصابات سقف الحلق ،وعيوب اللسان الذي
جملة كرياال
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يرتبط بأربطة عضلية طويلة أو قصرية بحيث تعيق
هذه األربطة حركته(.)9

وحاالت تورم اللسان الذي يؤدي إىل تضخم
الصوت وخشونته ،ويجب مالحظة أن املكان
املصاب يف جهاز الكالم يؤدي إىل تشوه نطق
الحروف التي تعتمد عىل هذا املكان.و البد من
سالمة الغدد التي تؤثر بهرموناتها عىل األعصاب
واملراكز العصبية داخل املخ والجهاز العصبي،
كام أن األمراض مثل أمراض الصدر والرئتني،
والسل ،والقلب والشلل والزهري واألورام،
والحميات ،والسعال الشديد ،والربو ،وجيوب
األنف ،وأمراض الوزتني ونزالت الربد ،والزوائد
األنفية وانحراف وترية األنف تؤثر يف لغة الفرد
وكالمه ،وحيث أثبتت الدراسات التي قام بها
كل من( ،)kopp)،(kennedy.l)، (carr.aبأن
لدى اإلنسان العادي تقل نسبة فوسفات الدم
كلام زادت نسبة الكالسيوم ،أما لدى اإلنسان
الذي يعاين من التهتهة أو اللجلجة يف الكالم
فإن نسبة الفوسفات تزداد مع زيادة الكالسيوم
وهذه النتيجة لها أهمية من حيث دور العوامل
الكيميائية الحيوية ،ونشاط الخلية الحية(.)10
/2أسباب اجتامعية وبيئية :تلعب البيئة
واملحيطون بالطفل دورا فعاال يف محيط التعلم،
فعندما يبلغ الطفل الخامسة من عمره ينضم إىل
املدرسة حيث التعلم العادي ،ومن العسري أن
يحقق تقدما يف املجال اإلدرايك أو ألتحصييل إال
ولديه القدرة عىل الترصف

والتكيف مع اآلخرين بطريقة تنسجم والوضع
االجتامعي ،ذلك باإلضافة إىل ما يحقق من تفهم
وتجاوب يتناسب مع بيئته التي تحيط به()11
واملجال ألتحصييل مرتبط بالطبقة االجتامعية
التي ينتمي إليها الفرد ،فحسب برشتاين
( )bersteunينبغي أن تؤخذ ثالثة أقطاب بعني
االعتبار :الوسط االجتامعي الثقايف ،اللغة،
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والطريقة التي يوجه بها الوسط سلوك الفرد،
وكذا التفاعالت التي تربط هذه األقطاب(.)12
وتعترب األسباب البيئية من العوامل املساعدة
يف موضوع مشاكل التعلم ويشري كروكشناك
( )cuickshankوهالهان ( )hallahanإىل
بعض األسباب البيئية املتمثلة يف نقص الخربات
التعليمية وسوء التغذية ،أو سوء الحالة الطبية
،قلة التدريب ،أو إجبار الطفل عىل الكتابة بيد
معينة .أما بش ( )bushووانك ()wangh
فريكزان عىل نقص الخربات البيئية والحرمان
من املثريات البيئية املناسبة ،إال أن كروكشناك
يعترب العوامل البيئية من العوامل غري املؤكدة
عند الحديث عن مشاكل التعلم .أما بش ووانك
فيقسامن مشاكل التعلم إىل أربع مراحل متدرجة
زمنيا(.)13
و هذه املراحل هي:

•املرحلة األوىل :مرحلة األسباب األولية
وتتضمن األسباب الخلقية ،واألسباب
املكتسية.
•املرحلة الثانية :مرحلة إصابة الدماغ نتيجة
ألسباب املرحلة األوىل ،ولألسباب الكيميائية
واألسباب االنفعالية ،واألسباب املتعلقة
بعوامل النضج والخربة.
•املرحلة الثالثة :مرحلة الخلل الوظيفي يف
اإلدراك وتكوين املفاهيم والتذكر نتيجة
ألسباب املرحلة األوىل والثانية.
•املرحلة الرابعة :مرحلة نتائج الخلل الوظيفي
يف اإلدراك وتكوين املفاهيم والتذكر والتي
تبدو يف االضطرابات الفيزيولوجية والنفسية
واإلدراكية الخاصة بالتنوع(.)14

/3أسباب عائلية وفردية :تتأثر لغة الطفل نحو
األرسة التي يعيش يف داخلها والتي متثل جامعة،
األم ،األب ،اإلخوة أو األخوات ،وتعترب األم هي

أهم شخص يتأثر به الطفل حسب رأي (سبيتنز،
وينيكوت ،شارلوت بوهلر ،هرني فالوت) ،واللغة
تعترب وسيلة هامة للطفل من أجل أن يعرب ألمه عن
مطالبه أو يتلقى منها التعليامت وعلامء التحليل
النفيس يشريون إىل مفهوم التطابق بني الطفل
وأمه،

كام أن العوامل الفردية ترتبط بعمر الوالدين ونوع
الوالدة ،ومدى تعرض الطفل لألمراض والحوادث
واإلعاقات ونوعية التغذية ،وتوفر العنارص الالزمة
لنمو الجسم وبناء الخاليا واملواد الربوتينية التّي
تسهم يف ذلك ،والفيتامينات الّتي تقلل إصابة
الطفل باألمراض وتجعله يقوم بالنشاط وبذل
الجهد لتعلّم والتحصيل ال ّدرايس واكتساب
الخربات فيام بعد(.)15
وهناك دراسات اجتامعية عديدة رك ّزت عىل
التوائم ،والتوائم املتامثلة (من بيضة واحدة )
وقد انتهت هذه ال ّدراسات إىل أ ّن لغة التوائم
تتأخر يف من ّوها من لغة األطفال العاديني بحوايل
خمسة أشهر وذلك بسبب ما أسامه آرليت
( )arlittباللغة التوأمية ،مع مالحظة أن اللغة
التوأمية تكون يف عمر قبل املدرسة .وقد الحظ
طومبسون( )thompsonبأن طول الجملة لدى
التوأم يف عمر الرابعة والنصف ترتاوح وسطيا
بحوايل ثالث كلامت ونصف أو أكرث قليال ،بينام
يكون طول الجملة لدى الطفل العادي من نفس
العمر حوايل أربع كلامت ونصف.

وإيجاد عالقات بني الطفل واآلخرين يلعب دورا
واضحا يف منو اللغة والعكس ،كام أن طفل
األرسة املثقفة والغنية تساعد عىل منو مفردات
الطفل ولغته بصورة أفضل من األرسة الفقرية (.)16
/4األسباب النفسية :من العوامل النفسية التي
تؤدي إىل مشاكل يف تعلم اللغة نجد :الشعور
بالنقص وحاالت الفزع والقلق الشديد باإلضافة
إىل فقدان الحنان من أحد األبوين.
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•املخاوف من األب أو املدرس فينتج عن
خوفه من الخطأ التلعثم.
•الصدمات االنفعالية كموت قريب مثال.

•إجبار طفل أشول عىل الكتابة باليد اليمنى
بعد أن تعود عىل ذلك فيصاحب ذلك
لجلجة يف الكالم واضطراب نفيس.
•التأخر الدرايس واإلخفاق يف التحصيل.
•اإلنطوائية والكسل.

•عدم التوافق بني األبوين والشجار الدائم
بينهام(.)17

واضطراب النطق يف حالة الحديث مع كبري،
أو مع جنس آخر أو مع شخصية كبرية ،أو أمام
جامعة ،وهناك أيضا أسباب نفسية تصل إىل
مستوى الطفل كام يف حاالت الكبت والرصاع
وقلق األمهات عىل كالم ابنهم مام يؤدي إىل
انعكاس هذا القلق عىل كالم الطفل.
ويرى جامعة التحليل النفيس بأن اضطراب
الكالم يرجع إىل تثبيت ( )FISCATIONوهو
ذلك االرتباط بني الكالم والنزعات العدوانية نحو
األبوين ،يضاف إىل ذلك منوذج األم املتزنة أو
القلقة ،العصبية ،أو األم املتصابية ذات النزعة
الرنجسية وعىل أساس أن اللغة هي أداة استقالل
وانفصال عن األم()18

وعليه فإن معظم الباحثني يؤكدون يف مشاكل
التعلم عىل دور األرسة واألم خاصة هي املخاطب
األول للطفل والتي تسيطر عىل جميع أنواع
العالقات األرسية عىل حسب رأي جونسون
(.)JOHNSON

فاألم القلقة ال تهتم بطفلها وال تشبع حاجاته
العاطفية لذلك نجد أطفال هذه األمهات مييلون
إىل عض األشياء ،أو مضغ أطراف املالبس،
أو مص اإلبهام وحتى حركات الفم أثناء النوم.
جملة كرياال
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ويف مجرى هذه األعراض متيل لغة الطفل إىل
االضطراب وعدم التناسق مام يعكس عالقة األم
ورصامتها وهذا عىل حسب رأي الباحثة وايت
(.)19( )G.WAYTT

مفهوم عرس النطق:

أ-لغة :العرس من مادة َعسرَ َ وهو ضد اليرس ،وهو
الضيق والشدة والصعوبة(.)20

سو ُر املضيق
و ُعسرِ َ األمر يَ ْعسرُ ُ علينا عرسا ،وامل َ ْع ُ
عليه(.)21
قبل التطرق ملفهوم الديسلكسيا من الناحية
االصطالحية أود اإلشارة إىل أن مفهوم عرس
النطق ( )Dyslesciaذا أصول التينية ويونانية
حيث أن ( )DYSتعني صعوبة مثل كلمة
( )Dysfunctionالتي تعني اختالال يف
الوظيفة و( )lescisتعني الكلمة أو الكالم .ومن
ثم تعترب كلمة ( )Dyslesciaعرس النطق كلمة
جيدة لوصف الصعوبة القرائية(.)22

ب-اصطالحا :عرفه تومسون ()Thompson
بأنه”:نوع من إعاقات االتصال تتميز بقصور
يف القدرة عىل فهم استيعاب وتفسري الكلمة
املكتوبة أو املسموعة التي يستقبلها الجهاز
العصبي”( )23أي أنه قصور أو ضعف أو ركاكة
القدرة عىل االتصال اللغوي.

ويف تعريف آخر ألحد خرباء الديسلكسيا وهو
( )Pavilidisيصفها بأنها إعاقة تتميز بقصور يف
قدرات االتصال اللغوي تعبريا أو استقباال ،شفاهة
أو كتابة تظهر بوضوح يف عمليات القراءة والكتابة
والتهجي والكالم أو االتصاالت باآلخرين أي أن أي
قصور يف مهارة أو أكرث يؤدي إىل إعاقة أو أكرث
من إعاقات التعلم ويجد املصاب بها صعوبات
يف ترجمة اللغة إىل فكر أو يف التعبري عن األفكار
كتابة أو حديثا ،أو يف فهم معنى الكلامت
املكتوبة( )24و ينص هذا التعريف عىل أال يكون
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هناك نقص يف السمع أو يف درجة الذكاء أو
نقص يف الدافعية لالتصال والتعلم.

ويف عرس النطق توجد إعاقة ملحوظة يف منو
مهارة التعرف عىل الكلمة وفهمها الذي يفرسها
وجود تخلف عقيل أو عدم مناسبة الدراسة ،وال
تعزى لقصور سمعي ،أو برصي ،أو مرض عصبي،
وتتداخل مع االنجاز الدرايس أو مع األنشطة
الحياتية اليومية التي تتطلب مهارة القراءة وتظهر
يف صورة اختصارات وتشوهات واستبدال
للكلامت ،وبطئ وتلعثم يف القراءة ،وكان يطلق
عىل هذا االضطراب أسامء عدة منها الالقرائية
( )Dyslesciaأو اختالل القراءة ،ويصاحبه
قصور التعبري اللغوي واضطراب التعبري الكتايب،
يالحظ قصور اإلدراك البرصي يف ( )% 10من
الحاالت واضطراب السلوك خاصة لدى األطفال
األكرب سنا واملراهقني(.)25

يقول ريدليون(“ :)Reid Layonهو اضطراب
يستند إىل اللغة ،وهو بنيوي املنشأ يتميز
بصعوبات يف فك شفرة الكلمة املفردة ،غري
متوقعة يف أغلب األحيان يف عالقتها بالعمر
الزمني والقدرات املعرفية واألكادميية األخرى،
كام أنها ليست نتيجة للعجز ألناميئ املعمم أو
االضطراب الحيس ،يظهر العرس القرايئ من خالل
صعوبة متغرية ذات أشكال مختلفة للغة ،وتشتمل
يف أغلب األحيان باإلضافة إىل املشكالت يف
القراءة ،مشكلة يف اكتساب الرباعة يف الكتابة
والتهجي(.)26
والعرس القرايئ بهذا املعنى يحدث نتيجة
للنقائص يف فك شفرة الكلامت ،أو أن معرسين
قرائيا يظهرون أمناطا متنوعة من االضطرابات،
األمر الذي يجعل من الصعب تكوين مجموعات
فرعية( )27ويبدو أن غالبية املعرسين قرائيا لديهم
نقائص فونولوجية تجعل لديهم عدم الدقة وبطئ
عند قراءة الكلامت مزيفة أو غري الحقيقية.

والذين يعانون من عرس النطق قد يعانون من
عيوب إدراكية حسية مرئية بسبب ميلهم إىل
قلب الحروف ،وقد يتشابه بعض من يعانون من
الديسلكسيا يف مجال مشكالت القراءة وعيوب
القراءة الشفوية ،لكن جوهر املشكلة ألولئك
الذين يعانون من مشكالت متييز الكلمة ،قد
يتمثل يف خلق عملية الرموز الصوتية ،خاصة
بالنطق ومعرفة األصوات ،لكن آخرون يعانون من
مشكالت تخص الرتتيب بشكل األكرب(.)28
كام أنهم يجدون صعوبة يف أن يتعلموا قراءة
كلامت يف نص بصورة تتسم بالطالقة والدقة،
ويفشلون يف أن يكتسبوا املعرفة اللفظية
ومهارات التفكري الالزمة ليك يفهموا معنى
النص الذي يقرؤونه ،وأنه عادة ما يتأخر املصاب
بالديسلكسيا يف تعليمه القراءة والكتابة ما بني
عام أو عامني عن األطفال املتوسطي الذكاء ممن
هم يف مثل سنه.
باإلضافة إىل أنهم يبدون أقل دافعية ألن يتعلموا
القراءة(.)29

ومن الخصائص اإلكلينيكية لألطفال ذوي
صعوبات نوعية يف النطق ،نجد أنها تختلف
باختالف حدة القصور يف القراءة ،هناك مشاكل
أخرى تحدث مع الصعوبة يف القراءة مثل قصور
النشاط الزائد ،صعوبات الحساب ،والصعوبات
الخاصة باللغة الشفهية ،أو االضطرابات البرصية
الحركية .وعليه فاألطفال املصابني بعرس النطق
يبدون معاناة يف عدم متكنهم من نطق الحروف
الهجائية ،وهو ما يعني أنهم ال يستطيعون أن
يحولوا الكلامت املطبوعة إىل أصواتها املقابلة،
كام أنهم ال يستطيعون استخدام اسرتاتيجيات
تشفري فونيمية مناسبة(.)30

أسباب عرس النطق:

/1األسباب الوراثية :تعد الوراثة عامال من العوامل
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املسببة لعرس النطق حيث توجد بعض األدلة
العلمية املستوحاة من االستقصاء والتحليل ،ما
يشري إىل أن عرس النطق يرجع إىل بعض العوامل
الوراثية ،وأن هذه األدلة موغلة يف القدم حتى
لرتجع إىل أواخر القرن التاسع عرش.

وأوضحت الدراسات الطويلة التي أجرت عىل
التوائم أن العوامل البنيوية ذات األصل الجيني
تشرتك يف العرس القرايئ يف بعض األرس .حيث
تم الكشف عن العالمات الجينية يف كروموسوم
 ،15كام أن كروموسوم  6مشرتك يف أرس
أخرى(.)31

وقد بينت هالغرين( )Halgreenأن“ :هناك
عامال وراثيا ،يتدخل يف تكوين هذه األسباب
وذلك يف نتائج دراسة مطبقة يف السويد
عىل التوائم املتامثلة حول العالقة بني الوراثة
واملشكلة(.)32

ويف أواخر 1950م حيث بدأ إجراء البحوث التي
تأخذ التوجه الجيني والتي ركزت عىل التوائم
املتامثلة واملتشابهة ،وقد خرجت نتائج هذه
البحوث لتؤكد العامل الورايث يف عرس النطق أو
باألحرى تشري إىل احتاملية كبرية لوجود أسباب
وراثية متكن خلف اإلصابة بعرس النطق ،حيث
لوحظ تزايد انتشاره لدى التوائم املتامثلة أكرث
مام لدى التوائم املتشابهة وهو األمر الذي يرقى
رجوعه إىل العامل الورايث ،وذلك ألن التوائم
املتامثلة أكرث تشابها من الناحية الوراثية والجينية
من التوائم املتشابهة.

وقد شهد عام 1990م أيضا ما يؤكد األساس
الورايث لصعوبات النطق ،حيث أفادت العديد
من نتائج البحوث أن نسبة  % 40من األقارب
يعانون من صعوبات التعلم يف القراءة ،ووجد
أولسون ( )Olsonأن“ :هناك ارتباطا قويا يدل
عىل متغري يخص الوراثة ،حيث وجد أن التوائم
املتامثلة يعانون ضعفا يف تحليل الوحدات
جملة كرياال
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الصوتية األصغر (التحليل الفونيمي) املنطوقة
أو يف قراءة الكلامت غري الحقيقية أكرث من
التوائم املتشابهة ،واألخرية أكرث من أقرانهم
العاديني”(.)33

وقد كان أول البحوث التي أشارت إىل وجود أدلة
تؤكد اعتبار الوراثة عامال مسببا لعرس النطق ،هو
بحث أولسن ( )Olsonومايز ( )Miseعام 1946
الذي أجراه عىل مجموعة من التوائم ،وتبع ذلك
بحوث أخرى يف كالفورنيا ويف برناسكا حللت
فيها املادة الوراثية ( )DNAلعدد  50زوجا من
التوائم وعدد  358فردا من عائالتهم الذين يعانون
من إعاقة الديسلكسيا ،تشري إىل تشكيالت
جينية محددة عىل الكروموسوم رقم ( )6وأكد
ذات النتيجة بحث قام به ( )Cardonوتقابلها
مجموعة أخرى من  50زوجا من التوائم أحدهام أو
كالهام يعاين من إعاقة الديسلكسيا(.)34
وقد بني تقرير البحث أن يف جمبع حاالت
الديسلكسيا يف املجموعتني ،يوجد تشكيل
مميزا واضح عىل ( )DNAالكروموسوم السادس
أيضا.

ويرى البعض أنه فيام يتعلق باألرسة التي يعاين
أحد الوالدين فيها من إعاقة الديسلكسيا فإن
احتامالت إصابة أطفالهام بالديسلكسيا ترتاوح يب
 30و % 40أعىل من أطفال األرس التي ال توجد
فيها حاالت من تلك اإلعاقة(.)35
كام قارن هريمان ( )Hermannتوائم مامثلة وغري
مامثلة معرسين قرائيا ووجد أن العرس القرايئ
وراثيا حيث قال“ :الدراسات الوراثية السلوكية
توضح أن  % 50تقريبا من فروق الفردية يف القدرة
عىل القراءة يعود إىل العوامل الوراثية”(.)36
و باستخدام أساليب الرتابط الكالسيكية وجد
سميث ولوبس ( )Lubsيف عام  1983منطقة
يف كروموسوم  15ترتبط بصعوبة القراءة ،واقرتحا
وجود مناطق مرشحة يف كروموسامت  6و.15
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وعليه فاملتالزمات املعقدة مثل العرس القرايئ،
لها طبيعة وراثية معقدة( )37تتفاعل فيها جينات
متعددة فيام بينها مختلفة ورائها عوامل الخطر
الوراثية املسببة للعرس القرايئ أو(الديسلكسيا).
/2األسباب العصبية :تكمن يف إصابة كتلة من
األلياف العصبية ،تصل بني جانبي الدماغ األمين
واأليرس ،وهي عند اإلناث أكرث منه عند الرجال،
لها دور كبري يف عملية النطق(.)38

وقد ميزت الدراسات يف مجال النشاط الكهربايئ
للمخ بني األفراد املعرسين قرائيا والعاديني وتبني
وجود فيزيولوجيا شاذة يف مناطق القرشة املخية
املعنية بالحديث والقراءة لدى األفراد املعرسين
قرائيا .وأظهرت فحوصات تصوير إطالق البوزيرتون
تعديالت وظيفية لدى املعرسين قرائيا من
البالغني أثناء القراءة (.)39
كام أن األسباب العصبية ترتبط بالجهاز العصبي
املركزي ،وما يصيب ذلك الجهاز من تلف ما
أو إصابة ما قبل أو أثناء أو بعد الوالدة ،إذ يعترب
الجهاز العصبي املركزي مسؤوال عن الكثري من
السلوك ،ومنها النطق واللغة ،ولذا فإن أي خلل
يصيب هذا الجهاز البد أن يؤدي إىل مشكالت
يف النطق واللغة ،وعىل سبيل املثال تظهر
االضطرابات اللغوية بشكل واضح لدى األطفال
املصابني بالشلل الدماغي ،وذلك بسبب وجود
تلف ما يف الدماغ ،وتظهر آثار ذلك واضحة يف
صعوبة تحريك الفكني والشفتني واللسان وحتى
الهواء الالزم لعملية النطق ،هذا باإلضافة إىل أثر
تلف الدماغ عىل القدرات العقلية اإلدراكية ،ولذا
فليس من املستغرب أن يواجه معظم األطفال
املصابني بالشلل الدماغي مشكالت واضحة يف
النمو اللغوي ومام يدل عىل آثار األسباب العصبية
عىل املشكالت اللغوية( ،)40حالة فقدان القدرة
عىل النطق .

وقد أشار عبد العزيز الرسطاوي وجميل الصامدي

إىل الخلل يف اختيار وتتابع الكالم عىل شكل
صعوبة يف اختيار مواقع األصوات واملقاطع يف
الكلامت والجمل ويحدث نتيجة اإلصابة العضوية
العصبية وبالتايل فإن الذي يعاين من هذا النوع
من االضطراب يغري املواقع واملقاطع ،كام أن
هذا االضطراب يظهر عىل شكل خلل يف تتابع
الكلامت والعبارات برتتيب ونسق معني يبدو
معه الفرد غري قادر عىل إعادة الكلامت والعبارات
بشكل صحيح.
وفقدان كيل أو جزيئ للنطق يف اللغة االستقبالية
أو التعبريية أو كليهام ،خاصة إذا أصيبت املراكز
الدماغية املسؤولة عن اللغة عادة ما تكون هذه
اإلصابة ناتجة إما عن نزيف أو جلطة دموية يف
الدماغ.

والفشل يف التعبري اللفظي يف حالة فقدان
النطق بشكل كيل أو ضعف يف التعبري اللفظي
يكون سببا من عوامل عضوية وهو املقصود
بفقدان النطق()41

عالج عرس النطق:

أكد الباحثون عىل أهمية معالجة اضطرابات
النطق  ،إذ يرون أن صعوبات القراءة تظهر لدى
الطفل يف أول مراحله التعليمية ميكن أن تبقى
دامئة فيه ومتتد إىل املراحل الالحقة ،إذا مل يهتم
مبعالجتها يف الوقت املناسب وبالتايل فإن نوع
القصور الذي ينتج عن هذه الصعوبات قد يستمر
زمنا طويال أو مدى الحياة ،فاضطراب النطق ال
يتسبب يف تأخري الطفل دراسيا فحسب وإمنا
يتسبب يف اضطراب العمل الذهني عامة(.)42

وعليه فالبد من عالج طبي ،نفيس ،بيئي ،وليس
هناك طريقة محددة ،وإمنا عدة طرق تختلف
حسب الحاالت ،ويوضع عادة برنامج تدريبي
متكامل يشتمل عىل مترينات يف االسرتخاء
الجسمي ومترينات رياضية لتقوية عضالت
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الصدر والحلق والفم والوجه واللسان ومترينات
تتصل يف مخارج الحروف ،ومترينات خاصة
بالتنفس والتحكم بخروج الهواء من الفم أو األنف،
وعادة يقوم املعالج بتدريب الطفل عىل صوت
واحد حتى يتقنه الطفل وتستخدم الوسائل التي
تناسب عمر الطفل مثل اللعب والصور والقصص

كام يقوم املعالج بإجراء تدريبات عىل التحكم
يف حركات اللسان داخل الفم وخارجه مع نطق
الحرف املحذوف مثل( :س) ،وميكن االستعانة
باملرآة وعادة متتد جلسة التدريب حتى ()30-20
دقيقة ،وأسبوعيا من ()5-4جلسات عالجية(.)43

يتم التمرين بشكل واسع عن طريق مزيد من النفخ
يف أشياء متعددة( )44كفقاعات الصابون ونفخ
قصاصات من الورق عىل املكتب مع خلق نوع
من التنافس مع الطفل يف املقدرة عىل النفخ
ويف ذلك مترين جيد لتحريك الشفتني.

كام قد توضع يف الفم زجاجة رفيعة ومجوفة،
وتكون الشفتان مفتوحتان ،ويتدرب الطفل عىل
النفخ يف هذه األنبوبة حيث يندفع الهواء بني
فتحتي األسنان الصغرية ويتم ال ّنطق بالحرف
(س) بشكل صحيح ،وميكن يف بعض الحاالت
تحضري قطع شمعية تذاب قليال يف ماء سخن ،ثم
توضع عىل األسنان من الخارج؛ ويتم قطع مثلث
صغري أمام األسنان األمامية ،وبعد أخذ القياس
املناسب توضع قطعة الشّ مع يف املاء البارد،
ث ّم تستخدم بعد ذلك للتحكم يف إخراج الهواء
ولفظ الحرف (س) بشكل صحيح وهذه الطريقة
استخدمها العامل فروشلن يف عالج اضطرابات
النطق(.)45
كام يجب مراعاة معانات الطفل من أسباب
عضوية ،خصوصا النواحي التكوينية يف الجهاز
السمع هو أول خطوات
السمع ألن ّ
العصبي وأجهزة ّ
السمع هو السبب
اكتساب اللّغة فإذا كان ضعف ّ
فيمكن التغلب عليه بواسطة سامعات األذن أو
جملة كرياال
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زراعة القوقعة لبعض الحاالت.

أ ّما العالج النفيس فيكون بتقليل التوتر النفيس
للطفل وتنمية شخصيته ووضع حد لخجله،
ومعرفة الصعوبات التي يعاين منها والعمل عىل
معالجتها( )46والعالج الكالمي مكمل للعالج
النفيس ويجب أن يالزمه ،وهو أسلوب للتدريب
عىل ال ّنطق الصحيح عرب جلسات متعددة عن
طريق أخصايئ عالج النطق ،ويتم تدريب املريض
عن طريق :تقليد الكلامت ومترينات الكالم
اإليقاعي أي ربط كل مقطع من الكلمة بواحد من
اإليقاعات اآلتية :تصفيف باأليدي أو رضب بأحد
القدمني عىل األرض.
إتباع أسلوب النمذجة ويقوم املعالج بتكرار
الجمل الناقصة التي يتلفظ بها الطفل ويضيف
إليها الكلامت الناقصة بهدف توسيع ما يتلفظ به
الطفل.

كذلك تحفيز الوسط األرسي ،والعمل مع
الوالدين وإرشادهام مع رشح لهام بصفة مستمرة
مشاكل الطفل الحقيقي األرسي الذي أدى إىل
االضطراب الصويت يف حالة البحة النفسية ذات
األصل ألعالئقي ،مع إدماج الطفل يف وضعية
حوارية مريحة وآمنة ذات إيقاع أقل رسعة بدون
مقاطعة ،باإلضافة إىل إقناع الوالدين برضورة تتبع
الفحص األرطوفوين بشكل منظم ألجل التخلص
من املشكل بصفة نهائية(.)47
كام تستخدم طريقة االنطباع العصبي بهدف
زيادة طالقة األطفال ذوي صعوبات حادة يف
القراءة ويف هذه الطريقة يجلس الطفل صاحب
الصعوبة يف التعلم أمام املدرس ،ثم يقرأ كليهام
معا من الكتاب ،يضع التلميذ و املدرس أصبعه
تحت كل كلمة يتم قراءتها ،يف ذات الوقت
يراعي أن يكون صوت املدرس أعىل وأرسع من
الطفل،)48(،
ومن االسرتاتيجيات أيضا التي ميكن أن تستخدم
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يف عالج األطفال املصابني بالديسلسكسيا.

 إسرتاتيجية تعليم الوعي الفونيمي أو الصويت،وهو أن يتعلم الطفل أن يعد األصوات التي يف
الكلمة ،أو تحليل األصوات أو املقاطع التي يف
الكلامت وأن يعرف وزن أو نغمة الكلمة:

الطريقة الصوتية :تنقسم إىل طريقتني:
هام:

 -1الطريقة الرتكيبية :وفيها يدرس الطفل الحروف
منفصلة وأصواتها املقابلة ثم يتدرب الطفل عىل
دمج هذه األصوات املنفصلة أو املنعزلة مع
بعضها البعض يك يكون الكلمة ككل.
 -2الطريقة التحليلية :حيث يدرس الطفل الكلمة
ككل ثم يدرب الطفل عىل تحليلها إىل فونيامت
التي تكونها(.)49
استخدام األيروبكس ( )Earobicsرسيعا
وللكلمة يف بعض الدراسات وتطبيق هذه الربامج
باستخدام برامج كمبيوتريية .

وقد متكن العامء ( )50من خالل برنامج كمبيوتر
تفاعيل من تحسني املرحلة العمرية التي يستطيع
فيها الطفل املصاب بعرس الكالم تخطي أزمته
بشكل نسبي ،وقد ساعدت هذه الربامج واأللعاب
األطفال عىل النطق الصحيح حيث أن األطفال
املصابني بعرس الكالم الذين استخدموا الربنامج
املعروف ملدة ال تزيد عن  100دقيقة يوميا عىل
مدار ستة أسابيع قد حققوا تقدما نسبيا يف عمر
القراءة الخاصة بهم ،وطبيعة عمل الربنامج تعتمد
عىل مساعدة األطفال عىل تعلم الفصل بني
األصوات الكالمية والفرتة الزمنية بني كل فونيم
وبالتايل له فيام يلعب األطفال لعبة كلامت
بسيطة ،والربنامج يعمل عىل تأكيد األشياء التي
يجد األطفال صعوبة يف متييزها(.)51
وعليه فكل االسرتاتيجيات( )52البد من وضعها يف
مكانها الصحيح من أجل تنمية ُمثىل ،مع قدوم

بحوث جدية تستند إىل التدخل ،فإن النظرة إىل
الطفل املعرس قرائيا تصبح أكرث تفاؤال كلام منا
علم التدخل ،كلام توفرت أساليب معدلة(،)53

وبالتايل سوف يصبح األفراد املعرسون قرائيا أكرث
حرية يف العمل بفعالية يف املدرسة ،يف البيت
ويف ورشة العمل.

الهوامش

 )1مازن الوعر ،دراسات لسانية تطبيقية ،الطبعة األوىل
1989م ،دار طالس للدراسات والرتجمة والنرش
والتوزيع ،ص .74
 )2صالح بلعيد ،دروس يف اللسانيات التطبيقية ،طبعة
 ،2003دار هومة ،الجزائر ،ص .11
 )3محمد محمد يونس عيل ،مدخل إىل اللسانيات،
الطبعة األوىل  ،2004دار الكتاب الجديد املتحدة،
ليبيا ،ص .15
 )4أحمد حساين ،مباحث يف اللسانيات ،طبعة
 ،1993ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ص
.27
 )5ميشال ماكاريث ،ترجمة عبد الجواد توفيق محمود،
قضايا يف علم اللغة التطبيقي ،املجلس األعىل
للثقافة ،طبعة  ،2005ص .20 - 19
 )6ميشال ماكاريث ،ترجمة عبد الجواد توفيق محمود،
قضايا يف علم اللغة التطبيقي ،املجلس األعىل
للثقافة ،طبعة  ،2005ص .23 – 22
 )7نادر أحمد جرادات ،األصوات اللغوية عند ابن
سينا-عيوب النطق وعالجه ،الطبعة األوىل،2009 ،
األكادمييون للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن ،ص .163
 )8فاروق الروسان ،سيكولوجية األطفال غري العاديني-
مقدمة يف الرتبية الخاصة ،الطبعة السادسة،2006
دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،األردن-209 ،
.210
 )9فيصل محمد خري الزراد ،اللغة واضطرابات النطق
والكالم  ،طبعة ،2005املكتبة األزهرية للرتاث،
الجزائر ،ص.146
 )10املرجع نفسه ،ص .147-146
 )11مها عبد العزيز ،مشاكل الطفل الطبية والصحية
والرتبوية ،طبعة  ،2005مؤسسات شباب الجامعة،
مرص ،ص.193
 )12حفيظة تازرويت ،إكتساب اللغة العربية عند الطفل
الجزائري ،طبعة ،2003دار القصبة للنرش ،الجزائر،
ص.15
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)13
)14
)15

)16
)17
)18
)19
)20
)21
)22

)23
)24
)25

فاروق الروسان ،سيكولوجية األطفال غري العاديني-
مقدمة يف الرتبية الخاصة ،ص .210
فاروق الروسان ،سيكولوجية األطفال غري العاديني-
مقدمة يف الرتبية الخاصة ،ص .211-210
عبد الكريم حمزة ،محمد أحمد خطاب ،تعليم
الطفل بطيء التعلم-التعريف-التصنيف-األسباب-
التشخيص-العالج ،الطبعة األوىل ،2008دار الثقافة
للنرش والتوزيع ،األردن ،ص.35
فيصل محمد خري الزراد ،اللغة واضطرابات النطق
والكالم ،ص.149
نادر أحمد جرادات ،األصوات اللغوية عند ابن سينا-
عيوب النطق وعالجه ،ص. 16-163
فيصل محمد خري الزراد ،اللغة واضطرابات النطق
والكالم ،ص .150 ،149
فيصل محمد خري الزراد ،اللغة واضطرابات النطق
والكالم  ،ص .151
أبو الفضل جامل الدين محمد بن مكرم بن منظور،
لسان العرب ،الطبعة الرابعة ،2005املجلد العارش،
دار صادر للطباعة والنرش ،بريوت ،ص .144
الخليل بن أحمد الفراهيدي ،كتاب العني -مراجعة
داود سلوم العنبيك -إنعام داود سلوم ،الطبعة
األوىل ،2004لبنان ،ص .326
ينظر جاكانز براساد داس ،دليل املعلم لتفسري
صعوبات القراءة والعرس القرايئ الناتج عن خلل
يف املخ -تعريب حنان فتحي الشيخ ،طبعة،2005
دار شتات للنرش والربمجيات ،مرص ،ص )5( .21
املرجع نفسه ،ص .54
أحمد عبد الكريم حمزة ،سيكولوجية عرس القراءة
(الديسلكسيا) ،الطبعة األوىل ،2008دار الثقافة
للنرش والتوزيع ،عامن ،ص .53
أحمد عبد الكريم حمزة -سيكولوجية عرس القراءة
(الديسلكسيا) ،ص .54
أحمد عبد الكريم حمزة -محمد أحمد خطاب ،تعليم
الطفل بطيء التعلم ،ص .58 - 57
جملة كرياال
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)26

)27
)28
)29

)30
)31

)32
)33
)34
)35
)36
)37
)38

مراد عيل عيىس -وليد السيد خليفة ،االتجاهات
الحديثة يف الرتبية الخاصة -الديسلكسيا ،الطبعة
األوىل  ،2008دار الوفاء لدنيا الطباعة والنرش،
اإلسكندرية ،ص .126 - 125
مراد عيل عيىس -وليد السيد خليفة ،االتجاهات
الحديثة يف الرتبية الخاصة -الديسلكسيا ،ص .127
محمد فندي العبد الله ،أسس تعليم القراءة لذوي
الصعوبات القرائية ،الطبعة األوىل  ،2007عامل
الكتب الحديث ،األردن ،ص .17 - 16
السيد عبد الحميد سليامن السيد ،يف صعوبات
التعلم النوعية -الديسلكسيا -رؤية نفس  /عصبية،
الطبعة األوىل  ،2006دار الفكر العريب ،القاهرة ،ص
.126
السيد عبد الحميد سليامن السيد ،يف صعوبات
التعلم النوعية -الديسلكسيا -رؤية نفس  /عصبية،
ص .127
مراد عيل عيىس -وليد السيد خليفة ،كيف يتعلم
املخ ذو صعوبات القراءة والعرس القرايئ ،الطبعة
األوىل ،2007دار الوفاء لدنيا الطباعة والنرش ،ص
.138
محمود فندي العبد الله ،أسس تعليم القراءة لذوي
الصعوبات القرائية ،ص .29
السيد عبد الحميد سليامن السيد ،يف صعوبات
التعلم النوعية -الديسلكسيا -رؤية نفس /عصبية،
ص .146-145
أحمد عبد الكريم حمزة ،سيكولوجية عرس القراءة
(الديسلكسيا) ،ص .76
املرجع نفسه ،ص .77
مراد عيل عيىس -وليد السيد خليفة ،االتجاهات
الحديثة يف الرتبية الخاصة (الديسلكسيا) ،ص
.134-133
مراد عيل عيىس -وليد السيد خليفة ،االتجاهات
الحديثة يف الرتبية الخاصة (الديسلكسيا) ،ص
.134-133
محمود فندي العبد الله ،أسس تعليم القراءة لذوي

)39
)40
)41
)42
)43
)44
)45
)46
)47
)48
)49
)50
)51
)52
)53

الصعوبات القرائية ،ص .28
مراد عيل عيىس -وليد السيد خليفة ،كيف يتعلم
املخ ذو صعوبات القراءة والعرس القرايئ ،ص .139
فاروق الروسان ،سيكولوجية األطفال غري العاديني،
ص .254
نادر أحمد جرادات ،األصوات اللغوية عند ابن سينا-
عيوب النطق وعالجه ،ص .187
محمد فندي العبد الله ،أسس تعليم القراءة لذوي
الصعوبات القرائية ،ص .45
فيصل محمد خري الزراد ،اللغة واضطرابات النطق
والكالم ،ص .232
مها عبد العزيز ،مشاكل الطفل الطبية والصحية
والرتبوية ،ص .186
فيصل محمد خري الزراد ،املرجع نفسه ،ص .232
نادر أحمد جرادات ،األصوات اللغوية عند ابن سينا-
عيوب النطق وعالجه ،ص .189
محمد حولة ،األرطفونيا -علم اضطرابات اللغة
والكالم والصوت ،ص .89 -88
السيد عبد الحميد سليامن السيد ،يف صعوبات
التعلم النوعية -الديسلكسيا -رؤية نفس /عصبية،
ص .275
السيد عبد الحميد سليامن السيد ،يف صعوبات
التعلم النوعية -الديسلكسيا -رؤية نفس /عصبية،
ص .277
مراد عيل عيىس -وليد السيد خليفة ،االتجاهات
الحديثة يف الرتبية الخاصة (الديسلكسيا) ،ص
.368
أحمد عبد الكريم حمزة ،سيكولوجية عرس القراءة
(الديسلكسيا) ،ص .97
يُنظر -السيد عبد الحميد سليامن السيد ،يف
صعوبات التعلم النوعية –الديسلكسيا -رؤية/
عصبية ،ص .277
مراد عيل عيىس -وليد السيد خليفة ،االتجاهات
الحديثة يف الرتبية الخاصة -الديسلكسيا ،ص .373

قامئة املراجع:

•أبو الفضل جامل الدين محمد بن مكرم بن منظور،
لسان العرب ،الطبعة الرابعة ،2005املجلد العارش،
دار صادر للطباعة والنرش ،بريوت.
•أحمد حساين ،مباحث يف اللسانيات ،طبعة ،1993

207

مشاكل التعلم اللغوي( عرس القراءة )عند الطفل

ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر .
•أحمد عبد الكريم حمزة ،سيكولوجية عرس القراءة
(الديسلكسيا) ،الطبعة األوىل ،2008دار الثقافة
للنرش والتوزيع ،عامن.

•جاكانز براساد داس ،دليل املعلم لتفسري صعوبات
القراءة والعرس القرايئ الناتج عن خلل يف املخ-
تعريب حنان فتحي الشيخ ،طبعة ،2005دار شتات
للنرش والربمجيات ،مرص.
•حفيظة تازرويت ،إكتساب اللغة العربية عند الطفل
الجزائري ،طبعة ،2003دار القصبة للنرش ،الجزائر.
•الخليل بن أحمد الفراهيدي ،كتاب العني -مراجعة
داود سلوم العنبيك -إنعام داود سلوم ،الطبعة
األوىل ،2004لبنان.
•السيد عبد الحميد سليامن السيد ،يف صعوبات
التعلم النوعية -الديسلكسيا -رؤية نفس  /عصبية،
الطبعة األوىل  ،2006دار الفكر العريب ،القاهرة.
•صالح بلعيد ،دروس يف اللسانيات التطبيقية ،طبعة
 ،2003دار هومة ،الجزائر.
•عبد الكريم حمزة ،محمد أحمد خطاب ،تعليم
الطفل بطيء التعلم-التعريف-التصنيف-األسباب-
التشخيص-العالج ،الطبعة األوىل ،2008دار الثقافة
للنرش والتوزيع ،األردن.
•فاروق الروسان ،سيكولوجية األطفال غري العاديني-
مقدمة يف الرتبية الخاصة ،الطبعة السادسة،2006
دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،األردن.
•فيصل محمد خري الزراد ،اللغة واضطرابات النطق
والكالم  ،طبعة ،2005املكتبة األزهرية للرتاث،
الجزائر.
•مازن الوعر ،دراسات لسانية تطبيقية ،الطبعة األوىل
1989م ،دار طالس للدراسات والرتجمة والنرش
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والتوزيع.
•محمد فندي العبد الله ،أسس تعليم القراءة لذوي
الصعوبات القرائية ،الطبعة األوىل  ،2007عامل
الكتب الحديث ،األردن.
•محمد محمد يونس عيل ،مدخل إىل اللسانيات،
الطبعة األوىل  ،2004دار الكتاب الجديد املتحدة،
ليبيا.
•مراد عيل عيىس -وليد السيد خليفة ،االتجاهات
الحديثة يف الرتبية الخاصة -الديسلكسيا ،الطبعة
األوىل  ،2008دار الوفاء لدنيا الطباعة والنرش،
اإلسكندرية.
•مراد عيل عيىس -وليد السيد خليفة ،كيف يتعلم
املخ ذو صعوبات القراءة والعرس القرايئ ،الطبعة
األوىل ،2007دار الوفاء لدنيا الطباعة والنرش.
•مها عبد العزيز ،مشاكل الطفل الطبية والصحية
والرتبوية ،طبعة  ،2005مؤسسات شباب الجامعة،
مرص.
•ميشال ماكاريث ،ترجمة عبد الجواد توفيق محمود،
قضايا يف علم اللغة التطبيقي ،املجلس األعىل
للثقافة ،طبعة .2005
•ميشال ماكاريث ،ترجمة عبد الجواد توفيق محمود،
قضايا يف علم اللغة التطبيقي ،املجلس األعىل
للثقافة ،طبعة .2005
•نادر أحمد جرادات ،األصوات اللغوية عند ابن
سينا-عيوب النطق وعالجه ،الطبعة األوىل،2009 ،
األكادمييون للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن.
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التجليات الثقافية يف �أعمال وايكام حممد ب�شري
محمد بشري.يس

باحث الدكتوراه ،كلية مدينة العلوم العربية ،بوليكل ،ماالبرم ،كريال

امللخص

األدب مرآة صافية تتجىل فيه صورة املجتمع االجتامعية والثقافية .األدباء الذين يعالجون يف قصصهم
ورواياتهم موضوعات تتعلّق مبجتمعهم -ال ّ
شك -يكرمون بهم و يعظّمون فيهم .وايكام محمد بشري كان
أديبا مشهورا يُع ّد واحدا يف هذا الصنف من األدباء .أجرى قلمه لقومه ،ويراعه ملجتمعه ،وص ّور أحوالهم
الصادقة ،و أوضاعهم الحقة .و لذا قصصه و رواياته تتض ّمن صورة واضحة لثقافتهم .تُرى فيها عاداتهم،
و طقوسهم ،و اعتقاداتهم ،و فيها حياة الفقراء و األغنياء ،و عيش األبرار و األذالء .و هذه املقالة ترسم
يحسون عاداتهم
أمام القراء هذه الحقيقة حيث يتصور يف نفوسهم ذلك العرص مع من يعيش فيه،
ّ
و خرافاتهم ،و يشاهدون أعاملهم و صنائعهم ،ويرون يومهم و ليلتهم ،و مع هذا كلّه يعلمون مسئولية
األديب الحق الذي ينال الكرامة من قومه ،والرتبة العالية الرشيفة بني مجتمعه.
الكلامت الرئيسية :وايكام محمد بشري

املقدمة

وايكام محمد بشري كاتب اشتهرصيته يف األدب
امللياملي .ومؤلفاته قليلة بالعدد غزيرة باملعاين
والقيم املختلفة .وقد ضمن يف رواياته وقصصه
موضوعات تتعلق باملجتمع الذي يُعد واحدا
فيه .وقد استعمل مهارته يف الكتابة لتزكية أفراد
مجتمعه من األخالق الرذيلة وتربيتهم عىل األخالق
املحمودة وتحليهم بالشامئل اإلنسانية الطاهرة.

ويف هذه املقالة يلخّص الباحث ما يف روايات
وايكام محمد بشري وقصصه من تجليات ثقافية .
والقارئ املتنبه املاهر -ال شك -يجد يف كل ما
كتبه بشري من الروايات والقصص صورة واضحة
209

التجليات الثقافية يف أعامل وايكام محمد بشري

لثقافة مجتمعه يف عرصه .والباحث هنا يريد
أن يرسم هذه الصورة أمام القراء الذين يرغبون
تحصيل املعلومات النافعة من هذه الناحية.

تعريف الثقافة

للثقافة تعريفات مختلفة منها:

.1هي نظام يتك ّون من مجموعة من املعتقدات،
واإلجراءات ،واملعارف ،والسلوكات التي يت ّم
تكوينها
ومشاركتها ضمن فئة معينة ،والثقافة التي يك ّونها
قوي ومه ّم عىل سلوكه.
أي شخص يكون لها تأثري ّ
(موضوع ،موقع الوطن العريب)

.2هي التي تدل عىل مجموعة من السامت
التي متيّز أي مجتمع عن غريه ،منها :الفنون،
واملوسيقى التي تشتهر بها ،والدين ،واألعراف،
والعادات والتقاليد الرائجة والقيم وغريها.
(موضوع ،موقع الوطن العريب)

املقدمة

محمد بشري الوايكمي أديب ماهر معروف يف
1
اللغة امللياملية .ولد يف قرية تاليولفارامب
بضلع كوتايم 2بكرياال بالهند سنة 1908م أو سنة
1909م .ومل يُعرف يو ُم والدته وتاريخُها بالدقة.
فقيل يوم األحد وقيل يوم الثالثاء ،ويف يناير
تاسعة عرش أو واحد وعرشين.

وكان يف صغره متولعا بقراءة القصص والروايات
واملجالت والجرائد .وقد جعلت القصص
والروايات عامل َه الخيايل متوس ًعا متشج ًعا .و
ت فيه رغبة يف الوقائع
املجالت و الجرائد أنمْ ْ
املعارصة خصوصا ف�يإرضاب اإلستقالل .وقد
كتب قصصا وروايات مشهورة ،أكرثها توضح
حاالت مجتمعه و أوضاع الكرياليني يف عرصه.
ومضت السنوات وهو مشتغل بكتابته وقراءته و
خاللها لحقه بعض أمراض مرضة وضاربها وواجهها
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بشجاعة مدهشة وقوة معجبة ،أخريا قهرته وعلت
عليه حتى ضاق عليه التنفس وغابت ذاكرته
وأدخل يف املستشفى مع الليل ،بل األدويّة كلّها
عجزت وتقهقرت فأرسع إليه املوت يف  4يوليو
سنة 1994م.
ومن خاصيات قصص وايكام محمد بشري و
رواياته أنها ترسم أمام القراء صورة واضحة لثقافة
الكرياليني يف عرصه .والباحث يكشف يف هذه
املقالة هذه الحقيقة حيث يقدر القراء عىل فهم
حالة الكرياليني الثقافية يف عرص هذا األديب
الشهري.

سرية وايكام محمد بشري املوجزة.

وكان ظهور هذا النور املتأللئ الدائم سنة
 1909 /1908يناير  8بقرية «تليوالفارمب» يف
مقاطعة كوتايام .وكان أبوه كايي عبد الرحامن
وأمه كنجاتوما .وله أختان :آنوما و فَات ُوما .وله ثالثة
إخوة :عبد القادر وحنيفة وأبو بكر .وكان محمد
بشري أكربهم سنا.

وأبوه كاي عبد الرحامن وأمه كُنجاتوما .وكانت
أرسته أحسن حاال ولذا نشأ بدون مشقة وال حزن.
وقد رغب أبوه يف أن يهبه تعليام أجيد بل مل
جملة كرياال
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يتهيئ محمد بشري أن يقبله.وبهذا السبب لزم أن
يتحمل مشقات عظيمة وأحزانا شديدة.

وكان يف صغره ممن يحب القراءة .وقد قرأ كثريا
القصص والجرائد .وقد جعلت القصص عامله
الخيايل متوسعا متشجعا .والجرائد أمنت فيه
رغبة يف الوقائع املعارصة خصوصا يف إرضاب
اإلستقالل .وكذلك كان متبع غاندى.
وبينام هو كذلك أحاطته رغبة الرحلة .فكان قلبه
ممتلئا باألفكار املختلفة منها :الذهاب إىل
األماكن الجديدة واإلختالط مع من يسكن فيها
وتحصيل تجربات مدهشة.

يوما نزل من بيته وذهب إيل كاليكوت راكبا القطار
حتى وصل إليه .ومنه أيت إيل املكتب الصحايف
أتيت ألن أكون
لعبد الرحامن صاحب وقال له:
ُ
مشاركا يف اإلرضاب اإلستقاليل .وأعلمه أنه
يحب أن يكون عضوا يف كونكراس .وبهذا وجد
ّ
يف مسكن الصحيفة تسهيال للسكن..

بشري وستياكراها :

ثم ذهب بشري إيل مكتب كانكراس وأعلم مسئويل
املكتب عن عزمه يف أن يشارك يف «ستياكراها»
فس ّجل اسمه يف قامئة املشاركني فيها يف اليوم
ُ
القادم .وكان فيها أحد عرش عضوا.

صباح اليوم التايل أرسهم الرشطة حينام كانوا
متهيئني للخروج إيل إيجاد امللح من ماء البحر،
وذهبوا بهم وأدخلوهم يف السجن .وبعد هذا
اضطهدوا اضطهادا شديدا حيث تضيق الكلامت
ببيانه.

إيل الوطن

وملا أطلق من السجن ركب إيل وطنه ،وبلغ فناء
داره قريبا من الساعة الثالثة صباحا .وفتحت
أمه الباب وقالت بعد أن أعطته ماء يف اإلبريق:
كُل األر ّز بعد أن نظّفت يديك ورجليك .وهذه
املعاملة من أمه جعلت عينيه ينبوعني جاريني
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من الدموع .ثم قىض هناك مدة من الزمن.

وبينام هو كذلك تويل رئاسة فرقة إرهابية .لكن
الرشطة يف حذر عن الفرق اإلرهابية مثلها .وبينام
هم كذلك وقعت حادثتان إرهابيتان أوالهام:
رسقة أوراق األسئلة من املدرسة الحكومية وثانيهام
إحراق مكتب الربيد .وق ّوى الرشطة الطلب عن
هاتني الحادثتني .فأيقن بشري بالحبس فغادر
«متانجريى» قاصدا»كننور»

ويف «كننور»

وبعد أن بلغ كننور سكن مع أصدقائه أياما ،ثم
و ّدعهم وبدأ ج َوالنه بدون هدف معني حتىبلغ
«غووا» وسكن فيها يف أماكن مختلفة محرتفا
 ......ثم سافر إىل «فونا» وسكن هناك عىل
سامحة صاحب الفندق أياما ،وخالل ذلك عرف
جامعة من امللياليني املتحرتفني صنعة إيجاد
السجائرفعرفوه لسيدهم وألزمه عيل ذكر أوسام يد
سيدهم «كاجانن» فأخربها حيث ترضيه فريض به
وأعطاه مسكنا يسكنه.
ومنه خرج إىل «ممباي» .وملا بلغ ممباي لقي
سجاد حيدرفأعده حرفة .وبعد فرتة قصرية ترك
بشري هذه الحرفة وانتقل من مكان إىل مكان
ميتحن حرفة بعد حرفة أخريا وجد حرفة يف سفينة
الحجاج بل مل يدم فيه ،ترك هذه الحرفة وأرسل
عنان سفره عىل وسع األرض.

إيل مسقط رأسه :

وبعد جوالن طويل رجع بشري أيضا إىل وطنه.
وبعد أن بلغ إرناكومل أخذ دكانا عىل األجرة و رشع
يف بيع األجهزة الرياضية .وبينام هو يستمر كذلك
فائزا يف عمله راضيا مبحصوله وقع يف خطر عظيم
هو سكوته عن الدراجة التي ح ّملت باألجهزة للبيع
وانكسار رجله .وبهذا انقلب األمر والقى خسارة
عظيمة يف عمله .وبعد هذا أنفق أوقاته يف بيته
وبلده دون عمل يُذكر.

إيل إرناكومل:

وبعد فرتة قليلة ذهب إلىإرناكومل طالبا املنابع
الجديدة التي تعطيه محصوالت كافية .وبعد أن
وصلها سكن فيه يف أمكنة مختلفة واحد بعد
واحد .أخريا نال غرفة يف حاشية الطريق وبدأ
الحياة فيها مظهرا شعائر الغنى ومخفيا مشقات
العيش.

يوما تعرف بشري مبحرر الجريدة «كيساري»
فتمنابفاي ،موافقا بأمره بدأ أن يكتب للصحيفة
قصصا .وبهذا العمل كان نائال املحصول القليل.
بل مل يطل هذا زمنا كثريا وقد انعدمت الجريدة
بقلة املال .وبع ُد اتصل بجرائد أخرى كاتبا لها.

إيل السجن:

وحكم عىل بشري بأنه يُسجن يف السجن سنتني
عىل أنه كتب بعض األشياء ض ّد الحكام حينذاك.
ويعطي ألف روبيا كفارة .ومع هذا أحيل إىل
السجن املركزية برتووانتابرم.

يُطلق من السجن:

خرج بشري من السجن .وذهب رسيعا إىل بيته.
وملا بلغه أعطته أمه طعاما فأكله .وزار أقرباءه .ثم
ذهب إىل دار أن.يف فوض .هناك بدأ أن يسكن
خارجي.
يف مبنى
ّ
وبعد وفاة أبيه مل ميكث بشري يف تريشور زمنا
طويال .وجال يف تليوال فارمبيل و إرناكوالم .وبينام
هو كذلك يوما ركب مركبا إلىامدراس وقىض فيها
زمنا ثم رجع إىل وطنه .وفتح بأرناكوالم مكتبة.

وبعد وكّل هذه املكتبة لجمعية تعاونية ورجع
إىل تاليوال فارامبيل .وبينام هو يسكن هناك قد
وقعت واقعة غريت مجرى حياته وهي أن جامعة
جاءوا إليه من كاليكوت هم :تكوديان ،فرميشواران
نايار ،عبد الرحامن .وأعلموه قصد مجيئهم
إليه .وذلك تعرض مرسحية يف مهرجان الشبان
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الذى سيعقده كرياال ساهتيا أكادمى بكاليكوت.
وعزموا عىل أن يعرض تأليفه»اينتا أوفوفاكورو آن
أونتايريونو» مرسحية وعىل بشري أن يعينهم بكتابة
هذا التأليف مرسحية .وقبل بشري هذا الطلب.
وأعلمهم أنه سيحرض بكاليكوت ويسكن هناك
حتى تعرض هذه املرسحية .وبعد ذهب إىل
كاليكوت كتب املرسحية ساكنا هناك مببنى
«جانرتاكانتام».

التزوج:

بينام تجرى أعامل بشري التي تتعلق باملرسحية
ظهر يف قلبه فكر التزوج .فتكلم بهذا الشأن لعبد
الرحامن فأشار إليه بتزوج بنت كوياكتي رئيس
املعلمني باملدرسة اإلبتدائية بجريوانور .وكان
اسمها فاطمة بيوى فتزوجها ورجع بها إىل وطنه
تليوال فرمب وبدأ الحياة األرسية.

دار لبشري الخاصة:

وأراد بشري أن يبني دارا له خاصة فاشرتى قطعة
من األرض مساحتها اثنتا عرش سنتا .وبنى فيها
دارا متوسطة وبدأ الحياة فيها مع أرسته .وأسكن
فيها أحيانا أمه  .بل مل يستطع أن يديم حياته فيها
ألن أبوي زوجته انتقال إىل جوار ربهام فجأة تاركني
أوالدا صغارا .ويف هذه الحال اضطر هو وزوجته
بتويل رعايتهم وتربيتهم.

إىل كاليكوت:

وانتقل بشري مع زوجته إيل جريووانور بكاليكوت
لتويل رعاية األطفال الصغار وحاميتهم واستمرا فيه
سنوات .ويف خالل هذه األيام باع داره الجديدة
بتاليوالفرمب واشرتى قطعة واسعة من األرض
ببِيفُور حيث فيها بيت قديم ج ّدا .وبدأ الحياة فيه
ومل ينتقل منه إىل أن ينتقل إىل جوار ربه.

ال َوداع:

ومرت السنوات بكتابة وقراءة وخاللها لحقه بعض
جملة كرياال
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أمراض مرضة وضاربها وواجهها بشجاعة وقوة أخريا
قهرته وعلت عليه وضاق عليه التنفس وغابت
ذاكرته وأدخل يف املستشقى مع الليل بل األدوية
كلها تقهقرت فإذا تقدم املوت إليه وأخذه إىل
جوار ربه .ووقع هذا يف  4يوليو سنة 1994م.

ري َمات َاتُ فاري َدا ْول َيا،
ناهو ْر وِي َرسايُو ،كَانْ ِج َ
ري ،هكذا نذرتْ نُذُورا
ِّ
َمانْ ُبوراتَ ْول َيا ،بِيماَ
فاض ،أَ ْجم ْ
7
كثري ًة ووهبت عروضا»

تنوير الثقافة يف أعامله.

أما يف شأن اإلله كان الناس يف مراتب مختلفة.
وبعضهم آمنوا بإله واحد وبعضهم بآلهة كثرية.

وإذا قرأ الباحث الحق مؤلفات وايكام محمد
بشري يرى فيها صورة واضحة لثقافة مجتمعه .فهو
يتكلم عن عادات قومه وطقوسهم واعتقاداتهم
وأطعمتهم وألبستهم ...منذ الوالدة إيل الهلكة.
فيقول:

وبعض الناس جحدوا وجود اإلله أصال .وهذا
واضح من قوله عيل لسان امرأة يف روايته
,جرييكون مارا فاوا،
« قالت تلك املرأة :قصة عظيمة .ثم ال أُؤمن
8
والدي ملحدين»
بوجود إله .وكان
ّ

ثم يقول بشري عن األديان:

يف اإلعتقادات:

وكان الناس عىل األغلبية غريثابتني عىل عقيدة
معينة ،بل كانت متغرية حسب الفرص و األحوال.
يتضح هذا من قول أم كنجيفامتة عن شامة التي
ظهرت عىل وجه ابنتها .وقالت عنها حينام كانت
حياتها يف رغد ورخاء :هي عالمة ح ّ
ظ:
تقول األم« :هذه شامة حظّ»

3

وحينام كانت يف ضنق وضيق قالت عنها :هي
عالمة شقاوة:

«أنت شقية؛ شامتك تلك لسوء الحظ»

4

وكذا كانت عقيدتهم متعلقة بالخرافات،
آمنوا بتأثري العفاريت والشياطني يف نفوس
اإلنسان .وهذا واضح من قول نصار أحمد
لكونجيفامتة»:قلت:متيش وقد علقت يف
5
جيدها حقيبة لتنفري عفريت»

يقول« :ينام عجزت األدوية يف إنبات الشعر يف
6
رأس الحبيب تهيئت الحبيبة لإلختبار بالنذر»
«ثم توالت النذورَ .... ،وايْكَات َافَانِْ ،إيلَ ْنكَا ِولَ َّم،
َو َدكُّونَا َدانْ ،كُو ُدونْغَالُّو ْر بَا َغ َواتيِ ُ ،غ ُر َوايُو َرافَانْ،
َاض ،نريانات فاضيّ ،
شرْ ِي فَاتمْ َ َنابَانْ ،فَا ُرو َمالاَ ف ِّ
ُونسا،
َاض
َاض،فُوتُوف ِّ
ريو َوانْكُوتْ ف ِّ
...سيستا ْر آلْف َ
ْ
تِ ُ
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«ويف أكرث األديان أمور ال ت ُقبل ،والخرافات وتحت
9
كلها الصدق العايل»

و يف األطعمة:

ويف أماكن مختلفة يخرب بشري عن األطعمة التي
طعمها الكرياليون يف عهده .يقول يف روايته
,ستلتي فردان دويان:،
«وكان لكل واحد الحساء و والتابيوكااملطه ّو
جاتْ ِنى الجميل مجموع من البصل والفلفل
و َ
10
كانتاري وامللح ودهن النارجيل»
ويف روايته,أُ
ِ
أركض ،يقول« :بعد الغسل
ورمايدي
ْ
أبلع األرز الحا ّر املخلوط بامللح والثوم وفلفل
األخرض امللقي مع األنبج يف ماء امللح ،وامللحق
11
بدهن النارجيل»
ويقول أيضا يف الرواية نفسها:

«ذهبت إيل بيت مسلم للزواج...مائدة كربي،
ويف طبقة أرز شيكار ،ويف طبقني من الخزف لحم
12
مع مرق كثري»
ويف روايته,مانرتيكا فوجا ،يقول»:أرشب شايا
شديد الحمرة .وليس الطعام شأنا مهام :األوراق،
والعدس أأكل كالّ .وإذا نلت أرزّا أأكله منضوجا

مع ساق أرضية أو مع دال أو مع عدس ملحقا
13
بامللح والفلفل»
ومن هذه العبارات يقدر القارئ أن يفهم فهام
جيدا عن األطعمة التي تناولها الكرياليون يف عهد
بشري.

ويف األلبسة

يخرب بشري يف أماكن كثرية يف رواياته وقصصه عن
ألبسة أهل كرياال مع اختالف طبقاتهم .منها قوله
يف رواية,نروفافاكورانندارن ،عن ألبسة السيدات
الكافرات»:وكلهن صاحبات ,ساري ،ولهن ق ُمص
ص ضئيلة مبتلة
س .،وتحتها قُ ُم ٌ
تعرف ب,بْلَ ْو ْ
14
تُعرف ب,بوديس»،

أما شأن املسلامت اختلف من هؤالء فلبست
زوجات األغنياء ألبسة خاصة يف حني أكرث النساء
املسلامت ك ّن متخذات بأزياء تقليدية .يوضح
بشري هذا قائال عيل لسان كنجفامتة:

الحريري
«تجلس األم عيل مرتبة البس ًة اإلزا َر
َّ
الحريري والردا َء املط ّر َز بخيوط ذهبية
والقميص
َ
َّ
15
يل»
الح
وجمي َع
ِّ

و يف الطقوس:
مال املرأة:

ويف عهد بشري عادة تفشت بني الناس هي أخذ
َ
املال من أهل املرأة عند الزواج .يقول يف
الرجل
روايته,بايل كال سىك ،عىل لسان أم مجيد له:
أي مكان .واكسب الذهب
« ابني اذهب إىل ّ
والصاحب وما يُدفع ماال للمرأة...ولك أن تنكح
16
ألي من الرجال»
بعد تزويج هاتني امرأتني ّ

بناء الدار:

وكان أكرث الكرياليني يبنون الديار الصغرية
املسقفة بالتنب .يبني بشري هذا بقوله:

«علينا الذهاب ميال .إيل حدر األكمة .نري دارا
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صغرية مسقفة بالتنب حينام نصل إليه مجاوزين
الحفر واله ّوات .يسكن هناك أنْ َدك ّن ْن أنْ ْد ُرو،
17
الشحيح املشهور باملكان»

وكذا كان بناء البيوت يف عهده بأماكن مرتفعة
قليال .تقوم عاريات عن الجدران والسريان.
ِ
َاض:،
ويوضح هذا بقوله يف
قصة,سيلْ ِفيجِيك ْ
«البيت مبكان مرتفع قليال ...وتلك البيوت كلها
ألي منها الجدران أو
كمن يقوم بال إزار .وليس ٍّ
18
السريان»
وقليل من الناس يبنون الديار بجانب الشارع:

ريكَّ ْن:
يقول بشري عن دار كُونَ ْن كُ ْن ِج ُ

« يسكن بطرف الشارع.وللدار غرفتان ومطبخ
19
وفراندة كبرية».

رشب الخمر:

وكان رشب الخمر عادة من عادات الناس.
فيرشبها العامي واملوظف والحكام والرعية .يقول
بشري يف قصته ,أُو ُرو كَ ِر ُمو ْركَّ ْن ،عن حياة كُونَ ْن
ريكَّ ْن:
كُ ْن ِج ُ

«يبدأ رشبه منذ وقته املعينّ َ  .ويف القرية كثري
20
يبدؤون رشب الخمر منذ هذا الوقت».
ويقول أيضا:

«ويف القرية عدد قليل من الرشطة .واحد أو اثنان.
21
يرشبان من الخمر قليال لقلق يف نفسيهام».

أُونَا ْم:

وطني يف كرياال .يحتفله الكرياليون
وأونام عيد
ّ
مع نشاط ورسور .ويهيئون له مأدبة خاصة .يوضح
بشري كيفية أكلها بقوله:

«جلسنا لألكل .يلقى أصناف الطعام يف
ورقتني ...أُلقي يف الورقة مع سائر األصناف
امللح الذي يشبه بالسكر .وموز فووان املجرد من
22
القرشة املخلوط بامللح جيدا»
جملة كرياال
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املسلمون والعلوم العرصية:

وأكرث املسلمني يف عرص بشري كانوا بعيدين عن
العلوم العرصية .ومل يعتنوا بالعلوم الدنيوية عناية
كافية .وإىل هذا يشري بقوله عىل لسان َم ْن َدا ْن
ُمتَّفَّا وإيتُوكَاليِ َم ُّمونْجِي:
ذبح
«ولنا أكل إيروفضايني قال َم ْن َدا ْن ُمتَّفَّا .يُ ُ
23
ِاسمِ »
بتلفّظ ب ْ
«أ علمت األمر يا حامر ؟ وإن ذبح ال يجوز لنا أكله.
24
طائرة كبرية وفيها أناس!»
وهاتان العبارتان توضحان ُعمق جهالة املسلمني
يف عهد بشري.

وأيضا يوضح بشري حالة املسلمني يف شأن
العلوم العرصية قائال :

لوالدي علم يُذكر .يعلامن قراءة القرآن.
«وما كان
ّ
واألب يكتب مليامل ويقرأ مع مشقة .أما األم ال
تعلمهام .ولو كانت لغة البيت مليامل ما كانت
صافية .وكذا كانت حال املسلمني حولنا....
ويف ذلك اليوم ما كان للتعلم أهمية بني
25
املسلمني».
تب ُّدل بيئة املدارس الحكومية والكليات :

ويف أواخر أيام بشري تب ّدلت بئية املدارس
الحكومية والكليات فكانت غري صالحة للتعلم
والعليم بل كانت مراكزإرضابات مختلفة .يوضح
هذا بقوله:
«الطالب ال يتعلمون وليس لهم الوقت للتعلم.
26
اإلرضاب دائم»

الديني عند املسلمني:
التعلم
ّ

ومل يكن لدي املسلمني يف عهد بشري للتعلم
الديني منط خاص  ،ومناهج مقررة ،ومعاهد
كافية .علّمت األرس املسلمة أوالدها هذه العلوم
عيل طرق مختلفة .منها حضور املعلمني يف
البيوت وتعليمهم من فيها من األوالد .و هذا
215
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يتضح من قوله:

«علمنى القرآن وغريه أحمد مسليار حارضا يف
27
البيت»

حالة املدرسة وقت تعلم بشري:

يبينّ بشري حالة مدارس وقت تعلمه وما يقع فيها
من الوقائع فيقول:

«يعلمنا فوتوجريي ناراينا فيضا مع نشاط .أحيانا
يرضب .لكن نحن نحبه .هناك خشوع وليس
إرضابات :إرضاب األساتذة ،إرضاب الطالب .يُتّبع
األدب وإال يعذّب .يعذب أصحاب الضوضاء من
ُ
الطالب .رضب شديد .وإن كان غري مجزئ يقيم
28
عىل املقعد أو يقيم خارج الصف.
ومن قوله هذا يعلم القراء أن املدارس يف عهد
بشري كانت صالحة للتعلم والتعليم .مل تكن فيها
اإلرضابات والضوضاء التي تفسد طبيعتها ومتنع
مقاصدها .طالب مطيعون وأساتذة مخلصون،
هؤالء يعلّمون وأولئك يتعلمون .وكان شعارها
األدب ،وسمتها السكينة ،يُكرم املطيع ويُعذب
العايص ،يُعظّم املعل ُم ويُكرم املؤ ّدب.

خدمة العامي:

ويف عهد بشري مل يكن الناس مكرمني من
يخدمهم ويعاونهم ويحبهم من عامة الناس ومل
يعتنوا بخدماتهم الجليلة وأعاملهم الحسنة .وهذا
واضح من قوله:
اليحب أح ٌد إيتوكايل
ألي بل
«يعمل كالّ
ّ
ّ
يحب الناس جميعا»(؟)
ممونجي ...وهو
ّ

املداواة:

مجال املداواة يف عهد بشري مل يكن معتمدا
عىل العلم والعقل بل كان معتمدا عيل الخرافات
واإلعتقادات الفاسدة .يوضّ ح هذه الحقيقة موقف
الجدري والكولريا .يقول
الناس حينام يقدم إليهم
ّ

يف قصته «رندو فيشاجوكال»:

«يوزّع الشيطان والشيطانة الجدري وكولريا يف
املوضع .النواجع لدفعه توجد عند املسلمني
29
والنصارى»؟

ثم يبني كيفية مداواة هؤالء الجدري وأولئك
الكولريا فيقول:

«العظامء املسلمون كلهم يف نشاط! قربت
بداية ,راتيب.،يحتاج إليه فحل من الشياه أو ثور
متوسط السن .يعطيه الهندوس .....الربنامج
يُعقد يف الليل .يبدأ يف الساعة الثامنة ونصف
قطعا .يُجرونه أمامهم مربوطا بالحبل ومعهم
القنادل والغناء واألبيات ،والضجة حتى يزورون كل
واحدة من الديار يف املنطقة .الضجة ضجة.....

ويف ذلك الزمان يوقد قنديل من قصدير عند
باب كل دار.قنديل مقدس .يستمر هذا امليش
والضجة شهرا .حتى يصريهذه البهيمة املقدسة
سمينا جميال .وخالل هذه األيام تُرفع ثقيفة عظيمة
يف ميدان,جيندان .ويف الليلة تُذبح البهيمة .أرز
طُرح فيه لب النارجيل ،لحم ،فاريب ،خُبيز ،سكر،
موز ،ميأل كل واحد منهم بطنه من هذه األطعمة
يف الوقت املهم يف متوسط الليل .ألن الراتيب
30
ينقىض قرب متوسط الليل».
يفهم القراء من هذا البيان أن املسلمني كانوا
الجدري .فإذا ظهر بينهم
مستحقني مبداواة
ّ
الجدري يتنشطون ويتهيؤون لدفاعه ،ويعتمدون
ّ
لهذا الدفاع عيل خرافات ال يسلّمها العقل وال
يقبلها الحلم .أعامل باطلة وتقليدات فاسدة.
ثم يقول عن ظهورالكولريا:

«ثم الذى يأيت كولريا الشيطان القديم .كارييل
فاتروس مافيال مبتهج ! وفونكوريش توما وكل
نرصاين مبتهجون! هاي! أتيت يا شيطان كولريا؟
لوتيانا واحد؟ الدعاء الجمعي؛ ميش
بتقديم,كاي ّن ،هو سهم من ذهب! من كان غنيا
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له إيجاد السهم الذهبي وإعطاؤه إىل الكنيسة وإال
له أن يستأجره من الكنيسة ورده إليها بعد الدعاء.
وهناك ,بانت ،مع الطرب والغناء .والالزم فيه
تفجري ,كدينا.،ولكل واحد من الناس أن يفعل
هذا .ليس هناك فرق بني األجناس .يتفجر واحد
ومائة،كدينا ،بصوت يت,يت ,يت .......ومع هذا
ال يوجد غبار الشيطان كولريا يف املوضع .فرار
31
بعد فرار! كل شيئ نظيف»
يفهم القراء من هذا البيان أن النصارى كانوا
مستحقني مبداواة الكولريا .فإذا ظهر بينهم
الكولريا يتنشطون ويتهيؤون لدفاعه ،ويعتمدون
لهذا الدفاع عىل خرافات ال يسلّمها العقل وال
يقبلها الحلم .أعامل باطلة وتقليدات فاسدة.

«ويف حفرة يف الفناء جمرات ،وحواليها قدور
يتوقد فيها ذباالت صغرية  .أجلست قربها
كونجفاطمة عىل لوح .وقربها رجل يف يده قصب.
32
هو رجل ديني يخىل الشيطان يعرف ب,مسليار،

آالت اللعب الشائعة بني األطفال:

وكان األطفال يلعبون يف ذلك العرص بآالت
مختلفة منها  :بوق ،د ّمي ،كرات مطالية ،بُييت،
كتب الصور ،دلو ،آنية ،أرجوحة ،د ّراجة ...يبينّ
بشري هذه الحقيقة بقوله يف روايته «مانرتيكا
فوجا»:
يت ،كتب الصور،
«بوقُ ،د ًمى ،كرات مطاطية ،بُ َي ٌ
دلو ،آنية ،أرجوحة ،د ّراجة كلها موجودة يقدر
33
اللعب بها»

الجنسية:

ويف عهد بشري كانت الجنسية سائدة يف
املجتمع ،فظُ ّن بعض األجناس فائقة عن األخرى،
وسلّم لهم غريهم فضيلة وكرامة منهم ،ولذا اعتنوا
برعاية هذه الفضيلة يف جميع مجاالت الحياة.
توضح هذا األمر قصة آنواري مع أقرانه.
جملة كرياال
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حينام زار آنوارى وأقرانه كندان فاريان م ّر ي َده عيل
رؤوسهم جميعا .مستدال من هذا قال فونكوريش:

«نحن سواء أمام كوتيجاتان ،وأوتامويل ،وكندان
34
فاريان»

بل مل يستطع آنوارى أن يسلم هذه الدعوى ولذا
قال:
«فلسفته! كورومبان جينان وهو سواء! رأس
35
حامر!.....متساوون!»

عقب ذلك احتال آنوارى إلعالء درجته وإثبات
رشف جنسه .وذلك أنه أمر من معه أن يحك ظهره
فقال:
«أي إيتوكايل  ،هو أمرّ .
حك ظهرى .فجأة حك
أيتوكايل مامونجي .قال آنواريّ :
أف! هكذا
حك أنتّ .
الحك؟ أي موتافا ّ
ّ
حك موتافا بدون أي
36
ّ
منعّ .
فونكورش.......حك»
حك أنت بالدقة يا

املسلمني .إذا مات أحد منهم خصوصا من
األغنياء يبنى عىل قربه بيت ويُعني فيه أشخاص
لقراءة القرآن للمدفون .يقول:

«بعد املوت والدفن يبنى عيل القرب بيت صغري
يقرأ فيه شخصان القرآن ليل ونهار شهرا .لسالمة
38
روح املدفون!»

التقليد العمي:

كان مسلموا كرياال يف عهد بشري متبعي العلامء
الذين يعظمونهم .وما كانوا يتدبرون القرآن
واألحاديث وأقوال العلامء .وكان بشري يكره منهم
هذه العادة أو الخلق ويعاتبهم عيل ذلك .يقول:

كل شيئ .ومن
«خلق الله نور محمد (ص) قبل ّ
ُوجد هذا العلم .وليس يف القرآن .ومل يسأل
املسليارين أحد .يؤمن ما سمع (39».بشري
سمبورن كرتكاض .صفحة)527

وبهذا كان آنواري راضيا مرسورا ألن التسوية بينهم
قد ضاعت وكان هو مخدوما وغريهم خادمني.

«يعيشون يف ظ ّن كام وعظهم املسليارون يف
عظاتهم الليلية .وليس ألحد أي علم .وال يعلمون
40
القراءة والكتابة».

ويف عهد بشري كانت فكرة التعصب قوية.
األجناس العالية نظرت إيل األجناس السافلة مع
نفرة وكراهة قد أبعدت األويل الثاني َة يف جميع
مجال الحياة حتي إذا مس من يف الجنس السافل
شيئا من أشياء الجنس العايل ع ّده مكروها
ملوثا .يوضح هذه الحقيقة يف كتابه «أورمايدي
أركاض»هكذا:

عادة أكل النصارى يف ذلك العرص:

ال مساس:

«قبل استقالل الهند.....الجنس الدنيئ
جانداضان منع من دخوله الطرق املهمة .ومل
يسمح له القرب من معابد الهندوس حتي نصف
37
ميل .....اللمس وعدم الطهر عظيامن!»
بناء بيت عىل القرب والقراءة ملن دفن فيه:

هذه عادة أخرى سائرة يف عهد بشري بني
217
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إن النصاري يف عهد بشري كانوا ال يكرهون أكل أي
شيئ عىل وجه األرض .أما غريهم كانوا يكرهون
هذه العادة .يخرب بشري عن هذه العادة عىل
لسان آنوارى فيقول:
بصك آنوارى بالش ّدة وقال« :أي شيئ ال يأكله
41
النصارى؟»
الرجل األجنبي واملرأة األجنبية لدى املسلمني:

وكان املسلمون يف عرصبشري يرون رأية الرجل
األجنبي املرأة األجنبية وعكسه ذنبا عظيام يوضح
هذا بقوله:

«ال يجوز للمسلامت األجنبيات ظهورهن أمام
42
الرجال األجنبيات»

أطعمة معظم الناس يف عهد بشري:

يخرب بشري عام يأكل معظم الناس يف عرصه .وهم
كانوا يتناولون األشياء البلدية لدفع شدة الجوع.
فيقول:
« طهوا الفنس والفول املدهون والشاي األحمر
43
وأكلوها»

وقال أيضا:

«لكل واحد الحساء والتابيوكا املطه ّو وجاتني
الجميل مجموع من البصل و فلفل كانتاري وامللح
44
ودهن النارجيل»

ال ِ
ح َرف:

يوضح لنا بشري عن الحرف املختلفة التي كانت
عامة يف عرصه منها تربية الخنازير فيقول:
«واآلخر خنزير خالص... .النصارى يربونها زراعة
جيدة» (45بشري سمبورن كرتكاض .صفحة )756 -

ومنها :إحكام الحبل:

يقول:

«تجيئ بخيوط النارجيل وتك ّون منها الحبل .لألجرة
ال تنال منها كثريا .نصف روبيا» ( 46بشري سمبورن
كرتكاض .صفحة )263 -
ومنها :حمل األثقال:

يقول:

«سمن جيدى هكذا بحمل حقيبة األرز .أحمل
حقيبتني معا .وملا انعدم الحمل أك ّون سيجارة.
أشتغل بتجارة جوز الفَوفَل وبتجارة السمك
47
ّ
الجاف»
ومنها :الجزر:

يقول:

«املاهرون يف الجزر املسلمون والنصارى»( 48
بشري سمبورن كرتكاض .صفحة )756 -
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الناس والعلم:

وكان الناس يف عهد بشري قلييل معارف العلم.
ومل يكونوا يعتنون مبا يقع حواليهم ومل يكونوا
يتفكرون عن أحوال الكون وما يجرى فيه من األمور
العجيبة .ومع هذا ومل يكونوا مسلّمني الحقائق
التي أظهرت من غريهم بل يدعونها ويستهزئون
بها .يوضح بشري هذه الحقيقة بذكر قول العامة
حينام ذكرهم الرشطة أن األرض مستديرة .فكان
قولهم:

«إذن األرض منبسطة كالخُبيز! أتعلمون ماذا يقول
49
الرشطة املسيئني؟ مثل كرة! كرة أ َولوس».

عيد الختان:

ويف عادة املسلمني يف عرص بشري إجراء الختان
عيدا مزدهرا.خصوصا يف أرس غنية .يقول:

«وكان ختان مجيد واقعة عظيمة حركت القرية.
وكانت هناك انفجارات مسحوق بندقية .و أدير
مجيد فوق الفيل يف البقعة مع ألعاب أجهزة
موسيقية ومصابيح غازية .وكان بعدها ضيافة
50
برييياين .شارك فيها أكرث من ألف شخص»

كيفية تعذيب الوالدين األطفال:

ويف عهد بشري كان اآلباء واألمهات يعذبون
أطفالهم بأنواع من العذاب تعذيدا شديدا وما
كانوا ينظرون إيل اإلثم أهو كبري أم صغري؟
ويف بايل كال سىك ،يقص بشري قصة مجيد
مع أبيه .يوما قال أبو مجيد له :ولنا اإلتيان باألرز
املجفف بعد متييزه من التنب بعد الحصاد
مبعرب .عليك أن ترسع إيل الحقل بعد قدومك
من املدرسة .فأجاب مجيد :نعم .بل نيس األمر
واشتغل بلعب كعادته .قدم أبو مجيد بعد أن
أظلم الليل إيل بيته.

« وملا رأي مجيدا صاح مع غضب شديد رضب
جانب رأسه ,تاه .،دار مجيد قامئا .طار يف جوف
جملة كرياال
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رأسه الرياعات .ورضبه أبوه أيضا وأيضا .ودفعه
إيل الفناء آخذا عنقه .وقع عيل األرض مكبا عيل
وجهه .انكرست شفته وسال الدم .وملا قام مجيد
51
زجره أيضا .إذهب!»
وكيفية هذا التعذيب كانت موجودة منذ قديم
الزمان .يقول كونجفاطمة:

«رأت األم أب األب أنه يطأ األب منتعال بنعال
خشبية سابّا يف اللغة العربية وهو ملقى عيل
52
األرض».

عادة رب البيت إذا غضب:

عالج موضوعات تتعلق بهم.

•تشجيع الباحثني يف اللغة العربية عىل
معالجة موضوعات غري العربية يف مجال
البحث.
•إنكشاف مكانة القصص و الروايات يف فهم
ثقافة القوم و أحوالهم املختلفة.

التوصيات:

و يف كرياال أدباء مشهورن الذين عالجوا يف
رواياتهم وقصصهم موضوعات قيمة تتعلق
باإلنسانية والثقافة فعىل من يكتب يف اللغة
العربية من الكرياليني أن يع ّرف هؤالء األدباء و
أعاملهم إلخواننا من العرب.

وكان أكرث أرباب البيوت إذا غضبوا ألهلهم يتطورون
إىل درجة املجانني ويفعلون أفعاال قبيحة .وهذا
واضح من قصة مجيد مع أبيه .وملا اشتد تعذيب
األب مجيدا أقبلت األم لدفعه وعانقته دافعة أباه
من التعذيب.

الباحثون الكرياليون يف اللغة العربية إذا عالجوا
موضوعات تتعلق بغري اللغة العربية توسع مجال
لغتهم ،و تجعل تجربتهم ملذّة.

 -35مال املرأة:

الخامتة.

« إذهبي إىل الوراء! صاح األب .ومل تطع! فرضب
األم واألخوات الاليت أقبلن باكيات .هدم األبواب
53
وكرس اآلنية برميها»

ويف عهد بشري كان الزواج أمرا ثقيال ألرسة املرأة.
ألن من العادة أن تعطي ماال أي ذهبا وعملة
لزوجها .وهذه املسئولية مح ّملة عىل أيب املرأة أو
عىل أخيها الكبري .يوضح هذا األمر عيل لسان أم
مجيد يف رواية»بايل كال سايك»:

تقول »:ذاهبا إىل أي مكان يا ابنى اكسب ذهبا
وشخصا ثم حظّا يعطى مال املرأة....لك الزواج
54
بعد تزويج بنتني هاتني ألي من الرجال»

نتائج البحث:

•العلم بحالة الكرياليني الثقافية يف عرص
وايكام محمد بشري.
•كشف مكانة بشري كأديب مشهور للعرب.
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•العلم بأن األديب يشتهر بني الناس و يكرم إذا
التجليات الثقافية يف أعامل وايكام محمد بشري

معالجة الباحثني الكرياليني بوساطة اللغة العربية
موضوعات تتعلق بلغتهم األم تنمي تقديرهم بني
إخواننا العرب.

ومن البيان السابق يقدر القارئ عيل أن يرى
صورة واضحة للثقافة القامئة يف كرياال يف
عهد بشري .هذه الصورة توضح أن الكرياليني مل
يكونوا جنسا واحدا بل كانوا أجناسا مختلفة منها
املسلمون والهندوس ،والنصارى وامللحدون...
وقد قام بني الهندوس الجنسية ،فبعضهم كانوا
أعضاء جنس عظيم القدر رفيع الرتبة هم األقلون و
هم أصحاب طبقات عالية .وبعضهم كانوا أعضاء
جنس وضيع القدر سفيل الرتبة هم األكرثون
.وهم أصحاب طبقة سافلة  .وأللئك وهؤالء
عادات مختلفة وتقاليد متنوعة .وقامت يف أهل
كرياال مع اختالف أجناسهم خرافات وعادات غري
معقولة .وأكرثهم كانوا متخلفني يف مجال العلم
والفكر ،ومتقدمني يف مجال الجهل والخرافات.

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18
)19
)20
)21
)22
)23
)24
)25
)26
)27

Thalayolapparambu
.Kottayam
بشري سمبورن كرتكاض 520
545
،، ،، ،،
582 ،،
،، ،،
713 ،، ،،
،،
بشري سمبورن كرتكاض 713
1722 ،، ،، ،،
1729 ،، ،، ،،
775 ،، ،، ،،
1574 ،، ،، ،،
1556 ،، ،، ،،
1196 ،، ،، ،،
بشري سمبورن كرتكاض 519
520
،،
،، ،،
165
،،
،، ،،
1087
،،
،، ،،
1052
،،
،، ،،
بشري سمبورن كرتكاض 1058
1058 ،،
،، ،،
59-1058 ،، ،، ،،
1519 ،،
،، ،،
748 ،،
،، ،،
748
،، ،، ،،
بشري سمبورن كرتكاض 1573
1718 ،، ،، ،،
2176 ،، ،، ،،

الهوامش
)28
)29
)30
)31
)32
)33
)34
)35
)36
)37
)38
)39
)40
)41
)42
)43
)44
)45
)46
)47
)48
)49
)50
)51
)52
)53
)54

1598 ،، ،، ،،
بشري سمبورن كرتكاض 755
758 ،،
،، ،
بشري سمبورن كرتكاض 758
588 ،،
،، ،،
1201 ،، ،، ،،
761 ،، ،، ،،
بشري سمبورن كرتكاض 761
762
،، ،، ،،
1505
،، ،، ،،
578
،، ،، ،،
بشري سمبورن كرتكاض 527
527
،، ،، ،،
748
،، ،، ،،
518
،، ،، ،،
بشري سمبورن كرتكاض 1682
775
،، ،،
،،
756 ،، ،،
،،
263
،، ،،
،،
862
،، ،، ،،
756
،، ،، ،،
بشري سمبورن كرتكاض 750
137 ،، ،، ،،
152
،،
،، ،،
1583 ،،
،، ،،
بشري سمبورن كرتكاض 152
165
،، ،، ،،

املصادر واملراجع:

•بروفوسور يف .مرياكويت .بشري كالتيرني كانل.
1998م
•بروفوسور أم .يك .سانو ،بشري إيكانتا ويتيييل
أوادوتان ،دي .يس .بوكس كوتايام2013 ،م.
•يف .يك .فاراكاداو ،وايكام محمد بشري أورو
دارشانيكاناي ساهيتياكاران ،كرياال باشا إينشتيتوت،
ترووانتافورام 2010م.
•فوض مناليل ،مليالتيرني بشري ،دي .يس .بوكس
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كوتايام1988 ،م.
•يك .أس .رويكومار ،بشريينتي نوراندو2008 ،م.
•مانغاد رتناكاران ،بشريينو إمييني وايل أورو فيج ،دي.
يس .بوكس كوتايام2010 ،م.
•ويجيااليام جايا كومار ،كتا ساهيتيام أورو فادانام،
إين .يب .ياس1988 .م
•وايكام محمد بشري ،سمبورنا كريتيكاض ،دي.يس
بوكس ،كوتايام – )1992(12
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املر�أة يف �شعر الر�صايف :در�سة بالغية
د .حسنة ُف ْن ِميلاَ يَو أبوبكرحامد

Department of Arabic, Faculty of Arts, University of Ilorin, Ilorin, Nigeria
&

إسامعيل حسني

Abdul Raheem College of Advanced Studies, Igbaja, Kwara State
An Affiliate of Al-Hikmah University, Ilorin, Nigeria

املقدمة

ال يزال موضوع املرأة  -قدميا وحديثا  -موضوعا
يُش ِغل أفكار املفكّرين من العلامء واألدباء العرب
وغري العرب ،املسلمني منهم وغري املسلمني؛ ملا
أحسوا أ ّن النهضة املرج ّوة ال ميكن أن تنال سليمة
ّ
ورسيعة إذامل تشمل املرأة .تلك املرأة التي
كانت وما تزال تلعب أدوارها الزوج ّية واألرسيّة
واالجتامع ّية ،وتق ّدم إسهاماتهاالعلم ّية والدين ّية
وتحتل
ّ
واألدب ّية ،وتب ّوأ منزلتها الثقافية واالقتصاديّة،
مكانتها السياسيّة والدبلومسيّة .فأجرى هؤالءيف
املوضوع البحوث ،وألّفوا من أجله الكتب،
فصلوا القول وأفاضوه فيام أجمل فيه
منهم من ّ
بعضهاملكالم،ومنهم من لخّصوا وأوجزوا ما
فصل فيه بعضهم اآلخر الحديث،فانض ّم معروف
ّ
الرصايف إىل صفوف هؤالء املفكّرين ،فقالع ّدة
قل
قصائد يف املوضوع ،لعلّه ينال املقصود مماّ ّ
منه أو كرث .وسيختار منها الباحثان أربعة قصائد
من تلك القصائد ،ويدرسانها دراسة بالغيّة،
وينهجان فيها املنهجينْ التاريخي والوصفي.
وتحتوي الدارسة عىل النقاط التالية
•التعريف باملرأة؛

•مكانة املرأة ودورها يف املجتمع؛

•عرض القصائد املختارة وتحليل أفكارها؛
221
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•الدراسة البالغ ّية للقصائد؛
•الخامتة

تعريفات باملرأة

املرأة هي أنثى اإلنسان البالغة ،وعادة ما تكون
كلمة «امرأة» مخصصة لألنثى البالغة ،بينام تطلق
كلمة «فتاة» أو بنت عىل اإلناث األطفال غري
البالغات .ويف بعض األحايني يُستَخدم مصطلح
بغض النظر عن
«املرأة» لتحديدهوية األنثى
ّ
عمرها ،كام هو الحال يف عبارات مثل «حقوق
املرأة» .عادة ما تكون املرأة ذات النم ّو الطبيعي
قادرة عىل الحمل واإلنجاب من س ّن البلوغحتّى
()1
س ّن اليأس.
وأصل الكلمة (املرأة) يف املعجم الوجيز هي
مؤنّث الرجل .ومن معجم املعاين العريب (ج
نساء -من غري لفظها ،ذكرَ :م ْرء؛ تس ّمى أيضا
امرأة) هي أنثى اإلنسان البالغة ،كام الرجل هو
ذكر اإلنسان البالغ ،وتُستَخ َدم الكلمة لتمييز الفرق
الحيوي (البيولوجي) بني أفراد الجنسينْ الرجل
واملرأة.

ويرى آخرون أ ّن املرأة األوىل (ح ّواء) هي األنثى
التي ُولِ َدت من ضلع آدم عليه السالم ،ث ّم طردت
معه من الج ّنة ،وهبطا سويّا إىل األرض ،حيث
تناسال ،وأوجدا البنني والبنات )2(.وإىل هذا

الرأي يرجع قول الله تعاىل﴿ :يا أيّها الناس اتقوا
ربّكم الذي خلقكم من نفس واحدة ،وخلق منها
زوجها ،وبثّ منهام رجاال كثريا ونساء( .﴾...سورة
النساء)1 :

املرأة يف منظور الحضارات عرب العصور،
ومكانتها يف املجتمع

مكانة املرأة ودورها يف املجتمع

تب ّوأت املرأة مكانة مرموقة ،واحتلّت منزلة رفيعة
يف املجتمع الحديث -عىل الرغم من نظرة بعض
الحضارات لها عرب التاريخ  -ولها أدوار ملموسة
يف بناء املجتمع اإلنساين ،ومن هذه األدوار أنّها
صانعة العامل ،فهي التي تستطيع أن تغيرّ جيال
بأكمله إ ْن هي أرادت ذلك .املرأة هي األم التي
أع ّدت جيال جاهزا لحمل الرأيات ،وهي جامعة
الحياة يف البدايات والنهايات وعبق الذكريات،
لكل مجتمع .املرأة هي األخت
وهي األساس ّ
الحنون والرفيقة والصديقة ،هي الس ّيدة صاحبة
رسالة توارثتها جيال بعد جيل ،ونسجت خيوطا
من الوفاء ،وعهدا من األصالة ،موثوق بعهود من
األصالة .املرأة هي الج ّدة التي زرعت التضحيات
ليكون عنوانا من عناوين الوجود التاريخي
والحضاري ألجيال تناقلتها عرب العصور ،ونرباسا
تستأنس به من حكايات املايض الجميل .املرأة
هي الزوجة الحبيبة والعشيقة والصديقة ورفيقة
لكل بيت وأرسة
الدرب ،ونور املكان ،واألساس ّ
ومجتمع )3(.وإضافة إىل ما كسبتها املرأة من
املكاسب كصناعتها الجنس البرشي ،وتربيتها
األجيال ،وكونها نصف املجتمع )4(،فهي قد
تولّت وما تزال تتولىّ الكثري من املناصب ،نذكر
عىل سبيل املثال رئاسة دولة ،وخري دليل عىل
ذلك يف الغابر هو بلقيس التي كانت متلك
كل يشء ،ولها عرش عظيم.
سبإ ،وأوتيت من ّ
(سورة النمل )23:،فإذا بعدت ع ّنا تلك الرئاسة
البلقيس ّية السبإيّة ،فرئاسة مجموعة من نساء
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العامل املعارصات ليست ع ّنا ببعيد ،منه ّن:
ِب-فَاكِ ْم» (AmeenahGurib-
«أَ ِمي َنة
ُغر ْ
 )Fakimرئيسة دولة مورتانيا من شهر ينويو
و”س ْحليِ َ -و ْو ْر ْ
ك
2015م إىل مارس 2018م،
َ
زِيو َدي” ( )Sahle-Work Zewdeرئيسة دولة
“سا ِم َعة
إِث ْيو ِب َيا من أكتوبر  2018إىل اليوم ،تليها َ
سن” ()SamiaSuluhu Hassan
ُ
ُوح َح َ
صل ُ
رئيسة تنزانيا املؤقتة من شهر مارس 2021م إىل
كل هؤالء وغريه ّن رئيسات يف مختلف
اليومّ .
()5
دولهن يف قارة إفريقيا فقط ،وكم تع ّد وكم
تحىص منه ّن يف الغرب من شاركن يف انتخابات
رئاسة العا ّمة ،فتفوقّن عىل منافسيه ّن ،ففزن
بعرش رئاسة دولتهم.

ترجمة الرصايف

هو محمد معروف بن عبد الغني األفندى .ولد
مبدينة الرصافة  -عاصمة بغداد يومئذ – حواىل
سنة 1875م .نشأ تحت كنف أ ّمه ،وكان معظم
مسؤول ّيته الطفول ّية تعود إليها؛ لكرثة غياب
والده عن البيت متج ّوال يف البلدان يف مهماّ ت
عسكريّة ،األمر الذي مل ميكنه من أن ميكث كثريا
()6
يف البيت الزوجي.

تلقّى الرصايف دراساته يف مدرسة البلد االبتدائ ّية
حيث حفظ القرآن الكريم ،ث ّم واصل دراسته إىل
املدرسة الرشيدة العسكريّة وهي يومئذ مستوى
املتوسطة  -سوى أنّه مل يستطع أ ْن
املدارس
ّ
يتخرج يف هذه املدرسة لقسوة نظامها كإجبار
اللغة الرتك ّية فيها مام س ّبب خفوق الرصايف يف
آخر األمر؛ لهذا ،انتظم يف سلك تالميذ الشيخ
محمود شكري األلويس ،ونهل منه العلوم الدين ّية
واللغويّة والصوفيّة .ث ّم انتقل إلىعباقرة العلم
()7
والدين يف عرصه.
للرصايف نشاطات علميّة ونشاطات سياس ّية
يف العراق وأستنبول .ومن نشاطاته العلم ّية أنّه
عمل مد ّرسا ببعض املدارس االبتدائ ّية ،ث ّم د ّرس
جملة كرياال
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باملدرسة امللكيّة ،ومدرسة الواعظني التابعة
لوزارة األوقاف باألستانة ،كام د ّرس يف املدرسة
العالية بالقدس )8(.سافر الرصايف إىل أستنبول
فعمل يف الصحافة)9( ،وتولىّ عمل ّية تحرير جريدة
«إقدام» لصاحبها أحمد بودت ،إلاّ أنّه خذل
وأصدر جريدة عرب ّية باسم« :سبيل الرشد» ،ومل
يخرجها إلاّ مل ّدة أشهر قليلة .انتُ ِخب نائبا يف
مجلس املبعوث العثامين ،وبعدئذُ ،عينّ يف
العراق نائب رئيس للجنة الرتجمة والتعريب يف
وزارة املعارف وأظهر يف إدارتها مقدرته العلم ّية
والحضاريّة؛ فاستطاعت اللجنة بدقّة تنظيمه
وحسن تدبريه أن تنتج يف عملها ،ونرشت اللجنة
أبحاثا ق ّيمة يف مختلف امليادين العلم ّية .ثم
انتقل إىل قسم التفتيش يف وزارة التعليم ،ومكث
فيه أربعة أعوام ،واستقال عن التوظيف الحكومي
()10
بعد ذلك.
أما نشاطاته السياس ّية ،فقد انتخب عضوا يف
مجلس النواب العراقي خمس م ّرات .فقد عرف
الرصايف بش ّدة معارضته للحكومة ،وذلك ألنّه
كان رصيحا يف آرائه ،جريئا يف الدفاع عنها ،يريد
للبالد تق ّدما رسيعا ،ورق ّيا سياس ّيا ،فاصطدم مبا
كل جريء يسعى إىل إيقاظ الضامئر
يصطدم به ّ
الغافلة ،والقلوب املستكينة .ومل ّا فشلت الثورة
الكيالنيّة التي انض ّم إليها الرصايف ،اعتكف يف
بيته ببغداد ،وانتابته العلل واألمراض اشت ّدت
عليه سبل العيش ،وقيل إنّه فتح حانوتا باع فيه
التبغ )11(.وتويف الرصايف سنة 1945م.

الرصايف وشاعريّته

للرصايف آثار كثرية يف النرث والشعر واللغة واألدب،
بيد أنّه اشتهر بالشعر أكرث ،وله ديوان يس ّمى
بــ»الرصاف ّيات» أو «ديوان الرصايف» .وقد رتّب
يف أ ّول األمر عىل أربعة أبواب هي :الكون ّيات،
واالجتامعيّات ،والتاريخيّات ،والوصفيّات .ث ّم
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أضيف إليه يشء كثري ،ورتّب عىل أحد عرش
بابا هي :الكون ّيات واالجتامع ّيات والفلسف ّيات،
والوصف ّيات ،والحريف ّيات ،واملرايث ،والنسائ ّيات،
والحربيّات،
والسياسيّات،
والتاريخيّات
()12
واملقطعات.
كان الرصايف شاعرا مجيدا مفلقا ،يدعو الشعر
ويجيبه ،ويأمره وميتثل بأمره ،ويتم ّيز شعره باملتانة
والرصانة يف اللغة واألدب ،وكان يتط ّرق يف األبواب
الشعريّة القدمية ،ويؤث ّر القوايف املوسيقيّة،
ويصف الحياة الحارضة يف نواحيها املختلفة ،وال
س ّيام االجتامع ّية منها ،ويرمي إىل إصالح شأن
األ ّمة ،وجمع كلمتها ،ومييل إىل وصف العامل
واملعلّم واملتعلّم واملدرسة ،ويقرض أحيانا عن
اإلحسان واأليتام واألعياد واألوطان؛ ولهذا نستطيع
()13
أن نلمس نبضات قلبه يف أبيات شعريّة.

عرض القصائد املختارة وتحليل أفكارها

سقطت املرأة يف الوضع املرت ّدي الذي
آلت إليه ،وسلبت حقوقها الكرمية يف عصور
االنحطاط املظلمة؛ فتألّم معروف الرصايف مبا
قد ذاقته املرأة من ألوان العذاب يف العصور
املذكورة ،وآمله ما رآه يف عرصه من التفاوت بني
ثقافة املرأة الضحلة وثقافة الرجل الناضجة ،وما
يؤ ّدي إليه هذا التفاوت من تباين بني الزوجني،
وسوء األخالق العا ّمة ،وعجز عن تغيري هذا الوضع
األبخس باليد املبارشة ،فتجاوب مع األصوات
التي تدعو إىل تحرير املرأة من العبوديّة وتقاليد
الجاهليّة األوىل واملعارصة ،واسرتداد لها حقوقها
املسلوبة ،فتسويتها يف الثقافة املتفاوتة ،فرفعها
عىل منزلتها الالئقة بها ،فقال قصائد يف حقّها،
منها اخرتنا القصائد التالية:

 -1القصيدة األوىل« :الرتبية واألمهات»

		
هي األخ ـ ـ ــالق تنبت كالنـ ـ ـ ــبات

إذا سق ـ ـ ــيت بـامء الـمك ـ ـ ـ ــرمات

		
		

تقـ ـ ـ ـ ــوم إذا تع ّه ـ ــدها الـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربيّ
عىل سـ ــاق الفضيـ ـ ــلة مثم ـ ـ ــرات

وتس ـ ــمو للم ـ ــكارم باتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق		
كام اتسـ ـ ـ ــقت أناب ــيب القـ ـ ـ ــناة

وتُنعش من صم ـ ــيم الجل ـ ــد روحا
بأزه ـ ـ ـ ـ ـ ــار لـ ـ ـ ـ ــها ُمتَض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّوعات
		
		
ومل أر للخالئـ ـ ـ ـ ـ ــق من َمـ َحـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـل
يه ّذب ـ ـ ــها ِ
كحضـ ــن األ ّمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهات
		

فحض ــن األ ّم مدرســة تسامت
برتبـ ـ ــية البن ـ ـ ـ ـ ـ ــني أو الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنات

		
		

وليس ربيب ع ـ ـ ـ ــالي ـ ـ ــة الـ َم ـ ـ ـ ـ ــزايا
كمث ـ ــل ربيب سافـ ـ ـ ـ ــلة الصفات

		
وأخـ ـ ـ ــالق الول ـ ـ ـ ــيد تُقاس حسنا
بأخ ـ ـ ـ ـ ـ ــالق الن ــساء الوال ـ ـ ـ ـ ــدات

		
وليس النـ ـ ــبت ينب ــت يف ال ِجـ ـ ــنان
كمثل الن ـ ــبت ين ــبت يف الفـ ـ ــالة

فيا صدر الفـ ـ ــتاة رحبت ص ـ ـ ــدرا
فأن ـ ــت مق ـ ـ ّر أس ـ ــنى العاط ـ ـ ــفات

		
نراك إذا ضم ـ ــمت الط ــفل لوح ــا
يف ـ ــوق جمـ ـ ــيع أل ـ ــواح الـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياة

إذا استند الوليد عل ــيك الح ـ ــت
تصاـوير الـ َحنان مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّورات
		
الصبي بك انع ـ ــكاس
ألخ ـ ـ ـ ــالق
ّ
كام انع ــكس الخيال عىل الـمرآة
وما ضَ ـ َر بان قل ـ ـ ـ ـ َ
ـبك غ ــري درس 		
لتلق ـ ـ ــني الـخصال الف ــاض ـ ـ ـ ــالت

		
فأ ّول درس ته ـ ـ ــذيب السجـ ـ ـ ـ ــايا
يكـ ـ ـ ــون علي ـ ــك يا صدر الف ـ ــتاة
		

فكيف نظُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّن باألب ـ ــناء خـ ـ ــريا		
إذا نشـ ـ ـ ــؤوا بـحضن الـجاه ـ ــالت
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وهل يرجى ألط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفال كـ ـ ـ ــامل
إذا ارتض ـ ـ ــعوا بثُـ ـ ِـدي الناق ـ ــصات

		
		

فـ ـ ـ ــام لألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهات جهلن حتّى
بكل ط ـ ـ َّياش الـح ـ ـ ـ ــصاة
أتـ ـ ـ ـ ـ ــني ّ

		
حنـ ـ ـ ــون عىل الرض ـ ـ ــيع بغري علم
()14
فضاع حن ـ ـ ــون تلك الـمرض ــعات

تحليل أفكار القصيدة:

من  1إىل  ،4يص ّور لنا الشاعر ماه ّية الرتبية
الحسنة ،وكيف ّية االعتناء بها ،وطريقة إدامتها
ويقول :إ ّن الرتبية املمتازة هي عني األخالق
الفاضلة الحميدة ،وإ ّن هذه األخالق تظهر يف
األوالد وتفضل؛ إذا اهت ّمت بها األ ّمهات ،شأنها
شأن الزرع الطيّب الذي يخرج ويورق ويثمر؛ إذا
اعتنى بسقيه الفلاّ ح املاهر!
ومن  5إىل  ،7يخرب الشاعر أ ْن ليست هنا وال
هناك مدرسة تربويّة خري وأفضل من الحضانة
األموم ّية ،فبها تحسن أخالق األوالد ،وتتهذّب
مؤسساتها
خصالهم ،وذلك إذا حسنت أخالق
ّ
األمهات ،وهذّبت خصاله ّن!

ومن  8إىل آخر القصيدة ،إخبار عن استحالة
موازنة واستواء األوالد الذين ربّتهم أ ّمهات ذوات
املميزات الحسنة ،باألوالد الذين ربّتهم ذوات
رذائل األخالق من األ ّمهات ،كام ال يستوي الزرع
يف الرياض وزرع يف الرىب والصحارى ،ال يستويان
مثال!

 -2القصيدة الثانية« :املرأة املسلمة»
		
لـم أر بـ ـ ــني ال ــناس ذا مظـ ـ ـ ـ ـ ــلمة
أحق بالرحـ ـمـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ــن مسلمه
ّ

		
		

منقوصـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتّى بـمـ ـ ــرياثها
مـحج ـ ــوبة ح ـ ـتّى ع ـ ــن الـمكـ ــرمه

		
قد جعـ ـ ــلوا الـج ـ ـ ــهل صـ ــوانا لـها
كل ما يدع ـ ـ ـ ـ ــو إىل الـأمثـمه
من ّ
جملة كرياال
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والع ـ ـ ـ ـ ــلم أعىل رتبـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ــندهم
من أن تل ـ ـ ـ ـ ـ ــقاه وأن تع ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــمه

		
ما تص ـ ـ ـ ـ ــنع الـم ـ ــرأة مـحـ ـ ـ ـ ــبوسة
يف بي ـ ـ ــتها أن أصبحت مع ــدومه
		

ض ــاقت بـها الع ــيش ــة إذ دون ــها		
س ـ ـ ّدت جـمـ ــيع الطرق الـمع ــلمه

عـ ـ ـ ــاب عل ـ ـ ــيها قـ ـ ـ ــومها ض ـ ـ ـ ـلّة
أن تكسب الق ـ ــوت وأن تط ــعمه

			

فانقطعت يف العـ ــيش أســبابـها		
وأصب ــحت للب ـ ـ ــؤس مستسـ ـ ــلمه

فهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ح ـ ــال ـ ــة نسـ ـ ـ ـ ــوان ـ ـ ـ ـ ـ ــنا		
وهي لعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ح ــالة مؤلــمه

		

ما هكـ ـ ـ ــذا يا ق ـ ـ ــوم ما هك ـ ـ ـ ـ ــذا
يأم ـ ـ ـ ــرنا اإلس ــالم يف الـمس ـ ـ ــلمه

		
فهــل بكم مـ ـ ــن راحـ ـ ــم للن ـ ـ ـ ـ ــسا
()15
فهـ ـ ـ ـ ّن أوىل ال ـ ـ ـ ــناس بالـمرح ـ ــمه

تحليل أفكار القصيدة

يري الشاعر يف البيت األ ّول أ ّن املرأة املسلمة
أحق املظلومني بالرحمة.
بالنسبة إليه هي ّ
ومن البيت  2إىل  : 7ذكر الشاعر أوجه ظلم
املسلمني تجاهها التي منها :إنقاص تركتها
نص عليها كتاب الله ،منعها عن تدخّل يف
ّ
األمور العا ّمة ،تركها يف الجهل أو عدم االعتناء
بتعليمها ،منعها عن الخروج وحبسها يف البيت
كاملسجون ،وإغالق عليها جميع أبواب العيش
الرغيد ،ث ّم تعييبهم لها ورميها بالضاللة كلّام
تطلب العمل الذي يثمرها قوت يومها أو تريد أن
تطعم الناس.
ويف البيتي  8و ،9إشارة إىل نتيجة هذه املظلامت
وهي انقطاع عنها أسباب املعيشة السعيدة؛
فتعيش يف الفقر املدقع .وإعالن الشاعر للعامل
حال النساء املسلامت الس ّيئة ،وتأكيد عدم رضاه
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بها.

ويف البيتي  10و ،11تلفيت الشاعر أنظار
املسلمني إىل إساءتهم لنسوانهم ،وأ ّن اإلسالم
مل يأمرهم بسوء معاملته ّن ،متسائال تساؤال
تقريريّا هل يوجد فيكم أيها املسلمون راحام يرحم
وأحق الناس بالرحمة!
النساء؟ إذ إنّه ّن أحرى
ّ

 -3القصيدة الثالثة« :حريّة الزواج عندنا»

ِ
		
ظلموك أيـت ــها الف ـ ـ ـ ــتاة بـجهـ ــلهم
مذ أكرهـ ــوك عىل الزواج بأشي ــبا

طمعوا بوفر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامل منه فأخل ــجوا		
بفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول هاتيك الـمطامــع أشعـ ــبا

		
فإذا رفضـ ــت فام عليك برف ـ ــضه
ع ـ ــار وإن ه ـ ــاج الوالـي وأغضـ ـ ـ ـ ـ ــبا

أجل من إن يشرتى
قلب الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاة ّ
بالـامل لكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بالـمح ّبة يـ ـ ـح ـ ــتبى

		
ات ـ ـ ـ ـ ــباع أف ـ ــئدة الف ـ ـ ــتاة كأن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها
بعض املتاع وه ّن يف عهد الص ــبا

هـ ـ ـ ــذا لعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري الله ي ـ ـ ــأىب من ـ ــه
من كان ذا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف وكان مه ــذبا

		
بي ـ ـ ــت الزواج إذا بن ـ ـ ــوه مـحـ ــددا
ـحب ع ــاد مـحـ ـ ـ ـ ــربا
بالـامل ال بال ّ

إ ّن الزواج مـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّبة فإذا ج ـ ـ ـ ـ ــرى
بسوى الـمح ّبة كان ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيئا متع ـ ــبا

		
خـ ــري الن ـ ـ ـ ـ ـ ــساء أقلّها لـخطـ ــيبها
مه ـ ـ ــرا وأكث ـ ــرها تـحبّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبا

وإذا الزواج ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى بغ ـ ـ ــري تع ـ ّرف
وتـح ـ ـ ـبّب فالـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري إن تتـ ــرهـ ـ ـ ــبا

		
رشف الـمل ـ ـ ــيحة أن تكون أديـبة
وحجاب ــها يف الـ ــناس أن تته ـ ــذبا

هل يعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم الش ـ ــرق أ ّن حـ ـ ــياته

تعـ ـ ـ ــلو إذا ربىّ الـ ـ ــبنات وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذّبا
		
فالشـ ـ ــرق ل ـ ــيس ب ــناهض إلاّ إذا
أدىن الن ـ ـ ـ ـ ــساء من  ...وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّربا
من أين ينه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض قائ ـ ــام من نصفه
متوص ـ ـ ــبا
يشكـ ـ ــو سقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام بـ ـ ــفالـج
ّ
		
فإذا ا ّدع ـ ــيت تقـ ـ ـ ّدما لرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاله
()16
ج ـ ـ ــاء التأ ّخ ـ ــر يف النساء مكــذبا

تحليل أفكار القصيدة

من البيت  1إىل  ،3رأى الشاعر أ ّن ما درج عليه
بعض أولياء البنات املسلمني من إجبار بناتهم
عىل التز ّوج بذوي الش ْيب من الرجال األغنياء إنمّ ا
هو جهل منهم وظلم تجاه البنات وإبادة حقوقه ّن!
وهم قد يثتمرون من ذلك الصنيع املال الكثري،
وإذا مل تقبل البنات مثل هذا التز ّوج؛ بدأ األولياء
يغضبون ويحاولون أن يف ّرقوا بينه ّن وبني هؤالء
األزواج املش ّيبني ،وال س ّيام إذا خاب أملهم من
هذا الصنيع!
من  4إىل  ،5يخربنا الشاعر أ ّن أمر الزواج ينبغي
الحب الخالص الذي محلّه القلب،
أن يبنى عىل
ّ
لغني
فال يجدى أن يبنى عىل املال ،أو ينعقد
ّ
حب املرأة املتز ّوجة .إذ إ ّن قلوب النساء
خال من ّ
تجذب باملال فقط يف سنواتهن املبكّرة ال يف
مرحلة املراهقة والبلوغ.
يف البيت  ،6يقسم الشاعر بالله عىل أ ّن إجبار
البنات عىل التز ّوج مبن ال تح ّبهم قلوبه ّن أمر
يتالشاه إنسان رشيف وأديب سليم الفطرة.

املبني
من  7إىل  ،11يخرب الشاعر أ ّن بيت الزواج
ّ
عىل املال بيت تشتعل فيه نار الخالف والتفرقة
مبني عىل محبّة
بني الزوجني؛ أل ّن الزواج املثايل
ّ
صافية خالصة ،أ ّما إذا بني عىل غريها؛ فسيصري
أمرا يحدث مشكال عويصا .ث ّم يويص الشاعر هؤالء
األولياء أ ْن يجعلوا مهر بناتهم رخيصا ،ويحرصوا
حب خالص؛
عىل أن يز ّوجوه ّن خطيبيه ّن عىل
ّ
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أل ّن أفضل الزوجات أرخصها صداقا وأغزرها حبّا
لزوجها ،وأن يعقدوا هذا الزواج عىل أغىل مهر
وأقل مح ّبة ،ألنّهم إذا فعلوه؛ فال تأيت النتيجة
ّ
إلاّ بالخوف والتهديد ،ث ّم بالتايل ،أن يؤدبوه ّن
ويهذّبوه ّن أدبا يكون له ّن رشفا وحجابا.
ومن  13إىل  ،16وصيّة ووعظ لبالد العرب –يف
تقريري -أ ّن حياتها ال تنمو والتتق ّدم
صورة سؤال
ّ
إلاّ إذا أعطت بناتها الرتبيّة املرج ّوة ،وق ّربته ّن إليها
يف الواجبات والحقوق؛ ألنّها إذا تهاونت بشأنه ّن،
وأقبلت عىل رجالها بادعاء تق ّدمهم كذبا ،فسيأيت
تأخّرها حتام من تلقاء النساء املتهاون بحقوقه ّن
الزوج ّية.

«حق األ ّم»
 -4القصيدة الرابعة:
ّ
«ماذا يقول الولد البا ّر»

أوج ـ ــب الواج ـ ــبات إكـ ـ ــرام أ ّمي
إ ّن أ ّم ــي أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـق باإلك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام

			

حـملتني ث ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ومن بعد حـمـ ــيل 		
وضع ـ ــتني مـجهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة لت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامم

		
ث ّم يف الـح ـ ــول بع ـ ـ ــد ذاك وه ـ ــذا
أرض ـ ـع ـ ـتـ ــني إىل أوان ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطامي

ورعتني يف ظلـ ـ ـ ــمة الل ـ ـ ـ ـ ــيل حتّى
ترك ـ ـ ــت نوم ـ ـ ـ ـ ــها ألج ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنامي

وبلـ ـ ـ ـ ـ ــطف تعهـ ـ ـ ــدت ـ ـ ـ ــني إىل أ ْن
ال ضع ــفي واشت ّد لني ع ـ ــظامي

		

			

ع ـ ــنيت يب ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناية واست ـ ـ ـ ــم ّرت
بش ـ ـ ـ ــرايب مهت ـ ـ ـ ــمة وط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعامي

		

		
أنا مذ ك ـ ـ ــنت ق ـ ـ ــبل حضن أ ّمي
يوم كانت تربـ ـ ـ ـ ـ ــيتي باه ـ ـت ـ ـ ـ ــامم
		
مل أكن عـ ـ ـ ــند يقظ ــتي أو رقادي
من أويل الع ـ ــقل أو أويل األحالم

إنمّ ا ك ــنت كالسخ ـ ــيلة ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفال
جملة كرياال
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فاق ـ ـ ــد الف ـ ــهم عاجـ ــزا عن ك ــالم

		
فرتع ـ ــرت ناشئا ث ّم قـ ـ ـ ــد ص ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ت غـ ـ ـ ـ ــالما ول ــم أك ــن بغ ـ ـ ـ ــالم

وتفهمت ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـق أ ّم ـ ـ ــي كبـ ـ ـ ــريا
عنـ ـ ــدما رصت من أويل اإلف ــهام

		
كل هـ ــذا من فضل أ ّم ـ ــي ولـ ــوال
ّ
فض ــلها كـ ــنت عرض ـ ــة للح ـ ــامم

إ ّن أ ّمـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ــي الّتي خلق ـ ـ ـ ـ ـ ــتني
بعد ربّـ ـ ــي فرصت بعض األن ـ ـ ــام

وظّف الرصايف يف بعض أبيات قصائده املختارة
لهذه الدراسة صورا بيان ّية أضفت لها روعة
وجامال ،منها التشبيه يف قوله:

		

		

		
فلها الـح ـ ـ ـ ــمد بعـ ــد حمد إلـ ـ ــهي
17
ولــها الش ـ ـ ــكر فـي م ــدى األيّ ــام

تحليل أفكار القصيدة

ّ
األول ويؤكّد أ ّن أفرض
يخربنا الشاعر يف البيت
املفروضات بالنسبة له بعد فرائض الله تعاىل هو
إكرامه أ ّمه واحرتامها وهو حقّها عليه.

ومن  2إىل  ،6يذكر الشاعر أسباب حق ّية أ ّمه
إلكرامه؛ أنّها حملته كرها ،ووضعته كرها ،فأرضعته
حوال كامال ،وسهرت عيناها ألجل رعايته ،ث ّم ربّته
بغاية حنان من نعومة أظفاره إىل أن اشت ّد ساعده،
تطعمه وتسقيه.
ويُ ْعلِمنا الشاعر من  7إىل آخر القصيدة ،ما كيف
كان أمره ،حياته ومعيشته؛ أنّه يف عهد صباه مل
يتمكّن من الكالم والفهم ،بل مل يكن من العقالء
والحكامء يف مرحلة بلوغه ورجولته ،لوال عناية أ ّمه
الفائقة به ،وتربيتها الحسنة إيّاه ،ولو ال فضلها
حق والدته
لصار مضغة للامضغني ،فعندئذ فهم ّ
الكبري عليه ،فيسبّح بحمدها؛ لسبب وجوده يف
الحياة بعد حمد الله تعاىل الذي أوجده من
العدم ،وخلقه وس ّواه وعدله يف أحسن تقويم،
رب العاملني!
فتبارك الله أحسن الخالقني ّ

دراسة بالغ ّية لقصائد الرصايف املختارة:
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إنمّ ا كنت كالسخيلة طفال 				
فاقد الفهم عاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزا عن كالم
		

شبّه الشاعر نفسه يف طفولته بولد الضأن واملعز
ساعة والدته؛ لعجزه عن القيام بفعل يشء إلاّ
مبساعدة والدته.
ومن الصور البيان ّية املوظفة مجاز مرسل عند
قوله:

			
فيا صدر الفتاة رحبت صدرا
فأنت مق ّر أسنى العاط ـ ـ ـ ـ ـ ــفات
		

أطلق الشاعر لفظ (صدر) من الفتاة يف هذا
البيت ،وقصد به القلب الذي هو موطن الحنان
الكل وإرادة الجزء.
ّ
والعاطفة من باب إطالق
فكلمة (صدر) يف البيت مجاز مرسل ،عالقته
الكل وهو (صدر) ،وأراد
الكليّة ،وذلك حني ذكر ّ
الكل ،وإرادة
الجزء ،وهو القلب .والكلّيّة هي ذكر ّ
18
الجزء.

ومن املجاز أيضا قوله:

			
هل يعلم الرشق أ ّن حياته
تعلو إذا ربىّ البنات وهذّبا

فالرشق ليس بناهض إلاّ إذا
		
أدىن الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــساء من  ...وق ّربا
		
أطلق الشاعر لفظ «الرشق» يف هذين البيتني
ومل يقصده بنفسه ،وإنمّ ا قصد من فيه ،وهم أهل
املحل،
ّ
الرشق (العرب) ،وهذا من باب إطالق
أى (املكان) ،وإرادة من به .فكلمة «الرشق» مجاز
ْ
مرسل ،عالقته املحل ّية حيث ذكر املكان وهو
«الرشق» وأراد من به ،وهم أهل الرشق .واملحل ّية
املحل ،ويُراد من به .أو هي أن يذكر
ّ
هي أن يذكر
19
املكان ويراد من فيه.
ومن األساليب البديعية التي طرقها الرصايف

االقتباس وهو :تضمني النرث أو الشعر شيئا من
القرآن الكريم أو الحديث الرشيف من غري داللة
عىل أنه منهام 20.ومن االقتباس الوارد يف قصائده
املختارة قوله:

أوجب الواجبات إك ــرام أ ّم ــي				
أحق باإلكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام
إ ّن أ ّمي ّ
حملتني ثقال ومن بعد حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميل 		
وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعتني مجهودة لتامم

ث ّم يف الحول بعد ذاك وهذا		
أرضعتني إىل أوان فـ ـ ـ ـ ـ ــطامي

فلها الحمد بعد ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمد إلهي 		
ولها الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكر يف مدى األيّام
فالبيت األ ّول من األبيات األربعة أعاله يستوحي
معناه مام روي عنهﷺ عندما سأله سائل بقوله:
أحق الناس بحسن صحبتي إليه؟ فقالﷺ:
«»من ّ
« أ ّمك» ،قال« :ث ّم م ْن؟» قال ﷺ« :أ ّمك» ،قال:
«ث ّم م ْن؟» قال ﷺ« :أ ّمك» ،قال« :ث ّم م ْن؟» قال
ﷺ« :أباك».
جل
واألبيات الثالثة الباقية مقتبسات من قول الله ّ
من قائل﴿:ووصينا اإلنسان بوالديه إحسنا حملته
أ ّمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثالثون
رب
شهرا حتّى إذا بلغ أش ّده وبلغ أربعني سنة قال ّ
يل وعىل
أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت ع ّ
والدي( ﴾....سورة األحقاف)15 :أو هي عبارات
ّ
عن قوله تعاىل﴿ :ووصينا اإلنسان بوالديه حملته
أ ّمه وهنا عىل وهن وفصاله عامني أن اشكر يل
يل املصري﴾ (سورة لقامن )14 :ويدخل
ولواليك إ ّ
هذا األسلوب البديعي الذي وظّفه الرصايف يف
املحسنات املعنويّة.
ومن املحسنات اللفظيّة الواردة يف القصائد
املختارة يف الطباق الذي هو كلمتان متضادتان
يف املعنى 21،أو هو الجمع يف العبارة الواحدة
بني معنيينْ متقابلني ،عىل سبيل الحقيقة أو
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املجاز ،ولو إيهاما ،وال يشرتط كون اللفظني
الدالينْ عليهام من نوع واحد ،كاسمني أو فعلني،
فالرشط التقابل يف املعنيينْ فقط 22.يقول
الرصايف:

وليس ربيب عالية املزايا 				
كمثل ربيب سافلة الصفات
		

يف هذا البيت ،قد جمع الشاعر بني الشيئ
وض ّده ،حيث جمع بني «عالية» يف صدر
البيت ،وبني «سافلة» يف عجزه .والغرض من
هذا التوظيف ال يقترص عىل تزيني الكالم وزخرفته
فحسب ،بل ملساعدة املتلقى عىل تداعي
األفكار يف األذهان ،ومساعدته أيضا عىل تفريق
بني معاين تلك األلفاظ وأضدادها أي بني
23
املتشابهات واملتخالفات.

الخامتة:

اتخذها فحول الشعراء ،قدميا وحديثا ،أمثال
الرصايف ،البالغة بأقسامها الثالثة ،وخصوصا
البيان والبديع ،آلة لنقل أفكارهم ،وعواطفهم إىل
املتلقني بقصد التأثري يف نفوسهم تأثريا خالبا.
وقد حاولتهذه الورقة املتواضعةأن تسلّط ضوءا
بصيصا عىل حقيقة املرأة ،ونظرة الحضارات
املختلفة إليها عرب العصور ،مع اإلشارة إىل
مكانتها ودورها يف املجتمع اإلنساين الحديث.
وكذلك استطاعت الورقةأن تذكر شيئا بسيطا
عن ترجمة الرصايف ،وشاعريّته ونشاطاته العلم ّية
واألدبيّة والسياسيّة.وبعد ذلك ،عرضت قصائد
الرصايف املختارة يف حقوق املرأة مع تحليل
كل منها ،ودرستها دراسة بالغ ّية .وكانت
أفكار ّ
نتائجهذه الدراسة هي:
-1أ ّن للمرأة أدوارا فعالة ملموسة يف بناء الحياة،
وتأبيد العمران ال ينبغي تجاهلها؛
 -2أنّه عىل األمم والشعوب بصفة عامة ،وعىل
جملة كرياال
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العرب املسلمني بصفة خاصة ،تحسني تربية
املرأة خصوصا البنات ،واالعتناء بها؛ لكونها مرآة
تعكس منها أخالق األوالد ،وخصال الشباب؛

 -3أن يتج ّنب أولياء البنات تزويجه ّن بذوي الشيب
من الرجال من أجل املال ،وأن يرتكوا له ّن حريّة
اختيار ذوي السلوكيات الط ّيبة من األزواج ممن
حب خالص؛ أل ّن أفضل
ترىض بهم قلوبهن عىل ّ
الزوجات أرخصها صداقا وأغزرها حبّا لزوجها؛

كل زمان ومكان
 -4أن يحسن املسلمون يف ّ
معارشة نساءهم ،وأن ال يظلموه ّن أو يسيؤوا إليه ّن
عن طريق إنقاص ورثتها ،وحبسها يف البيوت
كاملسجونات ،ومنعها عن التدخّل يف األمور
العامة ،وما أشبه ذلك ،إذ إ ّن اإلسالم مل يأمرهم
بسوء معاملته ّن؛

)1
)2
)3

)4
)5

)6
)7
)8
)9
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 -5أ ّن أفرض املفروضات بعد فرائض الله تعاىل
هو إكرام الولد أ ّمه واحرتامها وهو حقّها عليه؛
لحمله كرها ،ووضعه كرها ،وإررضاعه حوال كامال،
وسهر عينيها من أجل رعايته ،ث ّم تربيته بغاية حنان
من صباه إىل شبيبته ،فهي بذلك كله مستحقة
رب العاملني؛
بتسبيح بحمده بعد حمد الله تعاىل ّ
 -6أ ّن الرصايف انض ّم إىل صفوف فحول الشعراء
الذين لهم طول باع يف توظيف شتّى األساليب
البالغيّة يف أشعارهم قاصدين بذلك إيضاح
معانيها وإفهامها وإيصالها إىل املتلقني ،لتؤثر
يف نفوسهم تأثريا عميقا؛
 -7أن الرصايف حاول قدر االستطاع عرب
قصائده املختارة أن يعيد إىل املرأة حقوقها
املسلوبة،وعزتها املغتصبة.

الهوامش

وكيبيديا“ ،تعريف املرأة» امرأةar.m.wikipedia.
/org/wiki
كيال ،باسمة ،تط ّور املرأة عرب التاريخ( ،بريوت،
مؤسسة ع ّز الدين للطباعة والنرش1981 ،م) ص 5
ّ
آل إسحاق ،إميان عبد العزيز ،املرأة هي كل
املجتمع ،وقع الوطن ،صوت املواطن العريب.
https://www.al-watan.com/writer/
5053/id
الجنيدي ،جالل ،املرجعالسابق
Watkins, Jared, List of Female Africa
2021 Presidents – Updated July
https://afjn.org/list-of-female-africa/2021-presidents-updated-july
بودوفو ،خليل الله محمد عثامن ،مختارات من
شعر معروف الرصايف( ،مقالة مخطوطة ،يف
مكتبالباحث) ص 2
املرجع نفسه ،ص 2
املرجع نفسه ،ص 3
دقّاق ،عمر ورفاقه،األدب العريب الحديث،
املرأة يف شعر الرصايف :درسة بالغية

)10
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18
)19

املؤسسةالعا ّمة
(الجمهوريّة العربيّة السوريّة،
ّ
للمطبوعات والكتب املدرس ّية1992 ،م )،ص 22
بودوفو ،املرجع السابق ،ص 3
املرجع نفسه4-3،
بودوفو ،املرجع السابق ،ص4
املرجع نفسه ،ص 4
ديوان معروف الرصايف ،هي األخالق تنبت
كالنبات https://www.aldiwan.net/
html.poem44970
ديوان معروف الرصايف ،مل أرى بني الناس ذا
مظلمة http s : / / w w w. a l d i w a n . n e t /
html.poem44840
ِ
املرجع نفسه،ظلموك أيـت ــها الف ـ ـ ـ ــتاة بـجهـ ــلهم
ht t p s : / / w w w. a l d i w a n . n e t /
html.poem44971
بودوفو ،املرجع السابق ،ص 10
عبد الغني ،أمين أمني،الكايف يف البالغة ،ط،2:
(القاهرة ،دار التفيق ّية للرتاث د.ت ).ص 139
املرجع نفسه ،ص 142

 )20الجارم ،عيل ورفاقه البالغة الواضحة للمدارس
الثاوية( ،مكان النرش غري مذكور ،دار املعارف،
د.ت).
 )21الصابوين ،محمد ضياء الدين ،املوجز يف

البالغة والعروض(،مكة املكرمة:
اإلسالمي.ت).
 )22عبد الغني ،املرجع السابقة ،ص 171
 )23املرجع نفسه ،ص 178

رابطة العامل

قامئة املراجع

•القرآن الكريم
•إميان عبد العزيز آل إسحاق ،املرأة هي كل
املجتمع ،)2017( ،موقع الوطن ،صوت املواطن
https://www.alالعريب2022/02/11.م،
5053/watan.com/Writer/id
•أمين أمني عبد الغني ،الكايف يف البالغة ،ط،2:
القاهرة ،دار التفيقيّة للرتاث ،د.ت.
•باسمة كيال1981( ،م) ،تط ّور املرأة عرب التاريخ،
مؤسسة ع ّز الدين للطباعة والنرش.
بريوتّ ،
•جالل الجنيدي»،املرأة عرب الحضارات ..هل ظلمها
اإلسالم أم كرمها؟!»2022/02/10م،
•› https://www.aljazeera.net › blogs
 › 24/11/2018املرأة-عب...
•خليل الله محمد عثامن بودوفو ،مختارات من شعر
معروف الرصايف ،مل يذكر مكان النرش والنارش.
ِ
ظلموك أيـتـها الف ــتاة بـجهـلهم
•ديوان معروف الرصايف،
2022 /02 /11م https://www.aldiwan.
html.net/poem44971
•ديوان معروف الرصايف ،مل أرى بني الناس ذا مظلمة
(https://www.aldiwan.)2022/02/11
html.net/poem44840
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•ديوان معروف الرصايف ،هي األخالق تنبت كالنبات
(https://www.aldiwan.)2022/02/11
html.net/poem44970
•عيل الجارم ،ورفاقه ،البالغة الواضحة للمدارس
الثاوية(،مكان النرش غري مذكور :دار املعارف
• د.ت).
• -عمر دقّاق ،ورفاقه،األدب العريب الحديث،
املؤسسة العا ّمة
الجمهوريّة العربيّة السوريّة،
ّ
للمطبوعات والكتب املدرس ّية.
• -محمد ضياءالدين الصابوين ،املوجز يف البالغة
والعروض ،مكة املكرمة:رابطة العامل اإلسالمي،
د.ت).
• -محمد محمود أسعد ،مكانة املرأة عرب
https://www.
العصور2022/02/11،م
albayan.ae › our-home
امرأة
املرأة»
“تعريف
• -وكيبيديا،
، /a r . m . w i k i p e d i a . o r g / w i k i
2022/02/03مJared Watkins, List of -
FemaleAfricaPresident – UpdatedJuly
https://afjn. 2022/02/11 visited 2011
org/list-of-female-africa-presidents/2021-updated-july
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الردود على ال�شبهات حول الر�سول والقر�آن
يف �ضوء �سورة الفرقان (درا�سة تف�سريية مو�ضوعية)
محمد معصوم بالله و محمد عيل الغامدي وسمية آزاد
جامعة امللك عبد العزيز بجدة ،اململكة العربية السعودية

&
عادل محمد عبد العزيز الغرياين
جامعة السلطان زين العابدين مباليزيا

امللخص

تهدف هذه الدراسة بصورة أساسية إىل إبراز الشبهات حول الرسول والقرآن مع ذكر ردود الله تعاىل
عليها يف ضوء سورة الفرقان ،وتوضيح كيفية معاملة املسلمني مع الطاعنني واملشككني واملسترشقني
يف العرص الحديث مع بيان عقاب الله تعاىل عليهم يف حالة عدم رجوعهم من الطعن والشبهة.
واعتمدت الدراسة عىل املنهج املوضوعي واالستنباطي ،حيث قام الباحث بجمع الشواهد
واملعلومات املتعلقة باملوضوع من تفاسري سورة الفرقان ،وبعد االنتهاء من جمع املعلومات املهمة،
اعتمد الباحث عىل املنهج االستنباطي يف استخراج الشبهات حول الرسول والقرآن واألمور املتعلقة
بها .وأهم ما توصلت إليه الدراسة هو أ َّن ثالث وعرشين آية من سورة الفرقان متعلقة باملوضوع مبارشة
التي تتكلم عن الشبهات حول الرسول والقرآن ،وهي :االستحالة يف النبي أنه يأكل الطعام ومييش يف
األسواق؛ محمد رجل مسحور ال يرى مراشده؛ والقرآن ليس من عند الله ،بل اختلقه محمد -صىل الله
عليه وسلم -من عند نفسه؛ والقرآن أكاذيب األولني وخرافاتهم؛ ولو كان القرآن من عند الله لنزل جملة
واحدة كالتوراة واإلنجيل .وهذه الدراسة أيضا تبني الردود املنطقية من الله تعاىل عىل هذه الشبهات؛
والدافع الحقيقي وراء الشبهات؛ وتسلية الله للرسول -صىل الله عليه وسلمِ -مـماَّ لقيه من قومه؛ وكيفية
معاملة املسلمني مع الطاعنني.
الكلامت املفتاحية :ردود ،الشبهات ،القرآن ،سورة الفرقان.

املقدمة:

الحمد لله الذي مل يزل عليام قديرا ،وصىل الله
عىل سيدنا محمد الذي أرسله الله إىل الناس
بشريا ونذيرا ،وعىل آل محمد وصحبه وسلم
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تسليام كثريا .أما بعد.

فهذه الدراسة يف قضية التي يحتاج إليها
املسلمون يف معاملتهم مع املسترشقني
والطاعنني حول اإلسالم ،كرث حولها طعن من
املسترشقني واملعاندين يف العرص الحديث،

الردود عىل الشبهات حول الرسول والقرآن يف ضوء سورة الفرقان (دراسة تفسريية موضوعية)

وهي قضية الشبهات حول الرسول والقرآن.
رغ َم توضيح الله تعاىل هذه القضي َة يف سورة
الفرقان ،إال أننا مل نصل فيها إىل تذكري الله
تعاىل املسلمني بشبهات املعاندين املشككني
من اليهود والنصارى يف العرص النبوي ،وكيفية
التعامل معهم ،أو مل نر بحثا أو كتابا الذي
وضَّ ح ردو َد الله تعاىل املنطقي َة عىل شبهات
املشككني حول الرسول والقرآن يف ضوء سورة
الفرقان .فمعظم البحوث والكتب واملوسوعات
تتناول شبهات املسترشقني حول اإلسالم يف
العرص الحديث ،ومل تتناول شبهات املشككني
من اليهود والنصاري يف العرص النبوي .فإ َّن
الدراسة هذه تزعم أنها ستطرح حقيقة الشبهات
حول اإلسالم ،وكيفية التعامل مع املشككني
واملسترشقني التي علمها الل ُه تعاىل املسلمني
يف القرآن الكريم ،وتويص بعض التوصيات حول
هذه القضية ،وذلك بعد دراسة بعض النامذج
يف كتاب الله تعاىل.

أهمية الدراسة وأسباب اختيار املوضوع

أوال :أهمية الدراسة:
 .1تعلق موضوع الدراسة بأرشف الكتب
وأجلها ،وهو القرآن الكريم.
 .2ارتباطه برد شبهات الكفار واملرشكني حول
األمرين األساسيني للدين وهام الرسول ‘
والقرآن الكريم.
 .3افتقار املكتبات العلمية ملثل هذه
الدراسات القرآنية أو الدراسات التفسريية
املوضوعية.
 .4وازدادت أهمية هذه الدراسة يف العرص
الحديث عندما يحاول املسترشقون أن
يُشَ كِّكوا يف قلوب املسلمني حول األمور
األساسية لإلسالم.

ثانيا :أسباب اختيار املوضوع:

قد دفعني لـهذه الدراسة أسباب ،اهمها:
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 .1رغب ًة يف تدبر آيات الله تعاىل وفهم مراده
تعاىل يف إنزالها ،وتطبيقه يف حياتنا
العملية ،وميلاً شخصيًا يف التعرف عىل
ما جاء يف سورة الفرقان عن ردود الشبهات
حول الرسول -صىل الله عليه وسلم -والقرآن
الكريم.
 .2رضورية حفظ األمور األساسية لإلسالم من
مكائد املسترشقني والكفار واملرشكني.
 .3رضورية املعرفة عن حقيقة شبهات
املسترشقني واملشككني والطاعنني حول
الرسول -صىل الله عليه وسلم -والقرآن
يف العرص النبوي ويف عرصنا هذا ،وكيفية
معاملة املسلمني معهم ،وبيان عقاب الله
تعاىل عليهم يف حالة عدم رجوعهم من
الطعن والشبهة.

حدود الدراسة:

هذه الدراسة محدودة ببحث اآليات القرآنية من
سورة الفرقان التي تحمل الشبهات حول الرسول
صىل الله عليه وسلم -والقرآن ،والردود عليها.والتي سوف يجمعها الباحث من سورة الفرقان
وتفسريها من كتب التفاسري.
منهجية الدراسة:

اتبع الباحث يف الدراسة املنهج املوضوعي
االستنباطي .وذلك عرب الخطواط اآلتية:
 .1جمع اآليات القرآنية املتعلقة باملوضوع،
ثم استنباط املسائل املتعلقة مبوضوع
الدراسة.
 .2اإلطالع عىل تفاسري تلك اآليات من أمهات
كتب التفسري ،ودراستها ،ونقل ما يتناسب
مع املوضوع.
 .3االستعانة باألحاديث واآلثار الواردة ،وأقوال
العلامء ،والتي تدعم املوضوع بشكل واضح.
 .4عزو اآليات القرآنية إىل سورها بذكر اسم
السورة ورقم اآلية ،والتزام بكتابة اآليات بالخط
جملة كرياال
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اإلماليئ.
 .5اتباع األسلوب العلمي يف توثيق املعلومات،
بحيث يتم التوثيق مخترصا (ذكر اسم الذي
اشتهر به املؤلف واسم الكتاب والجزء
والصفحة) يف الهوامش ،ثم بعد ذلك يوثق
تفصيال (ذكر اسم املؤلف ،اسم الكتاب .دار
النرش ،وطن النرش .رقم الطباعة .سنة النرش)
يف قامئة املصادر واملراجع.

الهيكل العام للدراسة:

وقد جاءت هذه الدراسة يف مقدمة ،ومتهيد،
وخمسة مباحث ،وخامتة.
أما املقدمة ،فقد ذكرت فيها أهمية الدراسة
وأسباب اختيار املوضوع ،وحدود الدراسة،
ومنهجية الدراسة ،والهيكل العام للدراسة.
وأما التمهيد :فيه املقصود بالشبهة ،والتعريف
بسورة الفرقان
وأما املباحث ،فهي كالتايل:

املبحث األول :الدافع الحقيقي وراء الشبهات

املبحث الثاين :شبهات املعاندين حول الرسول
-صىل الله عليه وسلم -والقرآن والردود عليها

املبحث الثالث :مهامت الرسول -صىل الله
عليه وسلم -يف دعوة املعاندين
املبحث الرابع :شكوى الرسول -صىل الله عليه
وسلم -من ترصفات القوم
املبحث الخامس :تسلية الرسول -صىل الله
عليه وسلم -عن ذلك
وأما الخامتة :فيها ذكر أهم النتائج التي وصلت
إليها من خالل البحث.

أسأل الله تعاىل أن يجعل هذا العمل خالصا
لوجهه الكريم ،وما كان من توفيق فمن الله تعاىل
وحده ،وما كان من خطأ أو نسيان فمن نفيس
والشيطان ،والله منه براء ،وهو من وراء السبيل.
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التمهيد:

سورة الفرقان هي مميزة عن السور األخرى بذكر
شبهات املعاندين حول الرسول والقرآن .ويف
البحث هذا أتحدث عن شبهات املشككني حول
الرسول والقرآن يف ضوء سورة الفرقان والردود
عليها مع ذكر الدافع الحقيقي وراء الشبهات
وكيفية التعامل مع املشككني والطاعنني
واملسترشقني .وقبل الدخول يف لب املوضوع
أريد أن أتحدث عن تعريف الشبهة وتعريف سورة
الفرقان باالختصار.

أوال :املقصود بالشبهة يف الدراسة:

الشبهة يف اللغة :ما دل عىل تشابه اليشء
وتشاكله لونا ووصفا( .)1وقال صاحب مختار
الصحاح :الشبهة بـمعنى االلتباس( .)2والشبهة
يف العقيدة املأخذ امللبس ،سميت شبهة؛
ألنها تشبه الحق ،والجمع شُ َب ٌه وشبهات مثل غرفة
وغرف وغرفات( .)3وعىل هذا معنى الشبهة يف
اللغة يدور حول التشاكل بني األشياء ،والتامثل،
والتساوي ،وااللتباس .كام يف التنزيل العزيز:
صلَ ُب ْوهُ َولَ ِك ْن شُ ِّبه لَ ُه ْم﴾ [آل
﴿ َو َما قَتَلُوه َو َما َ
عمران ،]157 :ويف آية أخرى﴿ :إ َّن الْ َب َق َر ت َشَ ابَ َه
َعلَ ْي َنا﴾ [البقرة.)4(]70 :
ويف االصطالح :الشبهة ُع ِّرفت بتعاريف عدة:
فع َّرفها الجرجاين بقوله" :الشبهة هي ما مل يتيقن
كونه حراما أو حالال"( .)5وقيل :ما التبس أمره فال
يدري أحالل هو أم حرام ،وحق هو أم باطل(.)6
وهذان التعريفان متعلقان مبن كان حاله حال
الجهل ال التعمد ،ولكون الشبهة يف دراستنا
تتناول كال الحالني ،فإنه يحسن بالجمع بينهام.
فيقال :هي إلتباس األمور واختالطها ،فال يعلم
حقيقة األمر منها ،أو تلبيس األمور وخلط الحق
بالباطل بُغية عدم معرفة الحقيقة أو تشويهها،
فيلبسون اإلسالم ثوب زور ويدعون عليه ما ليس
()7
فيه.
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فيتبني من التعريفني اللغوي واالصطالحي أن
الشبهة هي" :اللبس عىل املتلقي لسوء فهم ،أو
لدافع جهل ،أو كان تلبيسا من املتلقي ليتوصل
إىل مبتغاه من ذلك التلبيس طعنا ،أو تشويها ،أو
رصفا ملعنى ظاهر إىل معنى خفي".

ثانيا :التعريف بسورة الفرقان

هي مكية كلها يف قول الجمهور( .)8س ِّميت هذه
السورة "سورة الفرقان" يف عهد النبي -صىل
الله عليه وسلم -ومبسمع منه ،ملا ورد الحديث
يف الصحيحني عن عمر بن الخطاب -ريض الله
ت ِهشَ ا َم بْ َن َح ِكيمٍ يَ ْق َرأُ ُسو َر َة
"س ِم ْع ُ
عنه -قالَ :
ال ُف ْرقَانِ فيِ َح َيا ِة َر ُسو ِل اللَّ ِه -صىل الله عليه
ت لِ ِق َرا َءتِ ِه ...إىل آخر الديث(.)9
َاستَ َم ْع ُ
وسلم ،-ف ْ
ال يعرف لهذه السورة اسم غري هذا .واملؤدبون من
أهل تونس يسمونها "تبارك الفرقان" كام يسمون
"سورة امللك" تبارك ،وتبارك امللك .ووجه
تسميتها "سورة الفرقان" لوقوع لفظ الفرقان فيها
ثالث مرات يف أولها ووسطها وآخرها(.)10
وقد ذُكر يف "التفسري املوضوعي لسور القرآن
الكريم" :عدد آيات سورة الفرقان سبع وسبعون
آية يف قول جميع القراء ،وعدد كلامتها مثان مائة
واثنتان وسبعون ( )872كلمة ،وحروفها ثالثة آالف
وسبع مائة وثالثة وثالثون ( )3733حرفا(.)11
سورة الفرقان هي من املثاين التي أوتيها النبي
-صىل الله عليه وسلم -مكان اإلنجيل (.)12

املبحث األول :الدافع الحقيقي وراء
الشبهات

ِالسا َع ِة َوأَ ْعتَ ْدنَا لِ َم ْن
قوله تعاىل﴿ :بَ ْل كَ َّذبُوا ب َّ
ريا﴾ [سورة الفرقان.]11 :
َّب ب َّ
كَذ َ
ِالسا َع ِة َس ِع ً
بيان الله تعاىل يف اآلية السادسة عن تكذيب
املرشكني بالرسول -صىل الله عليه وسلم -ثم
إتيان الكالم عن تكذيبهم بقيام الساعة يف
اآلية املذكورة ،هذا االنتقال يدل عىل الدافع
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الحقيقي وراء التكذيب بالرسول -صىل الله عليه
وسلم -وهو إنكارهم قيام الساعة .فمعنى اآلية:
ِالسا َع ِة﴾ ما أنكر هؤالء املرشكون ما
﴿بَ ْل كَ َّذبُوا ب َّ
أتيت به من الحق ،وتق ّولوا عليك ما تق ّولوا ،إال من
َ
قبل أنهم ال يوقنون بالبعث ،وال يصدقون بالثواب
والعقاب(.)13
وقال مصطفى مسلم :إ َّن الداف َع الحقيقي وراء
تكذيب املرشكني بالرسول -صىل الله عليه
وسلم -وإثارة الشبهات حوله هو تكذيبهم بقيام
الساعة؛ ألن قيام الساعة يعنى :هدم ملذاتهم،
والبعث بعد املوت يعنى :محاسبتهم عىل
جرائرهم يف الحياة الدنيا(.)14

وقال وهبة الزحييل :من أهم الدوافع التي كانت
وراء تكذيب النبي -صىل الله عليه وسلم -من
مرشيك قريش هو إنكارهم يوم الساعة وعدم
فهمهم للحق ،فهذا أساس كفرهم ،فلو أنهم آمنوا
بيوم القيامة ،وشعروا خطورة املساءلة والحساب،
لدفعهم إميانهم إىل التصديق برسالة النبي
-صىل الله عليه وسلم.)15(-

فيتضح من أقوال املفرسين أن الدافع الحقيقي
وراء هذه الشبهات هو "إنكار املرشكني قيام
الساعة" ،وسبب إنكارهم يوم البعث هو الحسد
عىل رسول الله -صىل الله عليه وسلم-؛ ألنهم
عرفوا إميانهم بيوم القيامة دفعهم إىل التصديق
برسالة النبي -صىل الله عليه وسلم -ومبا أنزل الله
عليه يف القرآن.

املبحث الثاين :شبهات املعاندين حول
الرسول -صىل الله عليه وسلم -والقرآن
والردود عليها
أوال :شبهات املعاندين حول الرسول -صىل الله
عليه وسلم -والردود عليها
الشبهة األوىل :االستحالة يف شأن النبي أنه يأكل
الطعام ومييش يف األسواق.
جملة كرياال
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قوله تعاىلَ ﴿ :وقَالُوا َما ِل َهذَا ال َّر ُسو ِل يَأْك ُُل الطَّ َعا َم
وَيمَ ْشيِ فيِ الأْ َ ْس َواقِ لَ ْولاَ أُنْز َِل إِلَ ْي ِه َمل ٌ
َك فَ َيكُو َن
َم َع ُه ن َِذي ًرا﴾ [سورة الفرقان.]7 :
إ ّن مرشيك قريش مل يكتفوا بتهمة النبي -صىل
الله عليه وسلم -بأنه قد افرتى القرآن ،أو بأ َّن
القرآن أساطري األولني ،بل أضافوا إليها قولهم عىل
سبيل السخرية والتهكم واإلنكار لرسالته كيف
يكون محمد -صىل الله عليه وسلم -رسوال ،وشأنه
كشأن سائر الناس :أنه يأكل الطعام كام يأكل
سائر الناس وميىش يف األسواق ويرتدد فيها كام
منيش فيها ونرتدد طلبا للرزق (.)16

الرد عىل هذه الشبهة :طعنهم يف النبي أنه يأكل
ومييش يف األسواق كمثلهم يدل عىل جهاالتهم
وسوء نياتهم.
﴿ َو َما أَ ْر َسلْ َنا قَبْل َ
ني إِلاَّ إِنَّ ُه ْم لَيَأْكُلُو َن
َك ِم َن الْ ُم ْر َسلِ َ
الطَّ َعا َم وَيمَ ْشُ و َن فيِ الأْ َ ْس َواقِ َو َج َعلْ َنا بَ ْعضَ ُك ْم
ك بَ ِ
لِبَ ْع ٍ
َصبرِ ُو َن َوكَا َن َربُّ َ
ريا﴾ [سورة
ض ِفتْ َن ًة أَت ْ
ص ً
الفرقان.]20 :
رد الله تعاىل عىل شبهات املرشكني بأنه ليس
أحد من سائر األنبياء والرسل إال وحالهم أنهم
يأكلون الطعام وميشون يف األسواق للحاجات
كسائر البرش .فقول املرشكني يف شأن محمد
صىل الله عليه وسلم -يدل عىل جهاالتهموحامقاتهم وسوء نياتهم ،فال ينبغي للنبي -صىل
الله عليه وسلم -أن يتأثر بكالمهم الباطل ويلتفت
إليه ،فهو عىل الحق وهم عىل الباطل(.) 17
اختبار الله تعاىل بعض الناس ببعض ،وابتالئه
بعضه ببعض ،ليظهر قوى اإلميان من ضعيفه،
إذ أن قوى اإلميان لتصديقه بقضاء الله وقدره
يثبت عىل الحق ويلتزم مبا أمره الله تعاىل به ،أما
ضعيف اإلميان فإنه يحسد غريه عىل ما آتاه الله
تعاىل من فضله .فاملرشكون حسدوا رسول الله
صىل الله عليه وسلم -عىل منصب النبوة الذيأعطاه الله تعاىل إياه ﴿ َوقالُوا لَ ْوال نُ ِّز َل هذَا الْ ُق ْرآ ُن
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َعىل َر ُجلٍ ِم َن الْ َق ْريَتَينْ ِ َع ِظيمٍ ﴾(.)18

الشبهة الثانية :محمد رجل مسحور ال يرى
مراشده

قوله تعاىلَ ...﴿ :وق َ
َال الظَّالِ ُمو َن إِ ْن تَتَّ ِب ُعو َن إِلاَّ
س ُحو ًرا﴾ [سورة الفرقان.]8 :
َر ُجلاً َم ْ

قال وهبة الزحييل :املرشكون طعنوا يف النبي
صىل الله عليه وسلم -املنزل عليه القرآن بأنهرجل مسحور ال يرى مراشده ،غلب السحر عىل
عقله واختل تفكريه(.)19
وقال ابن عطية :إن املرشكني قد طعنوا بأ َّن محمدا
رجل مسحور ال يرى مراشده(.)20

وقال محمد سيد الطنطاوي :إن املرشكني اتهموا
محمدا -صىل الله عليه وسلم -بأن السحر غلب
عىل عقل محمد ،وأصيب مبرض قد أثر ىف
ترصفاته(.)21

الرد عىل هذه الشبهةُ :ر َّد بالتهوين من شأنهم
والتعجيب من تفاهة تفكريهم ،حيث أنهم وصفوه
تارة بالسحر ،وتارة بالشعر ،وتارة بالكهانة.
َك الأْ َ ْمث َ
قوله تعاىل﴿ :انْظُ ْر كَيْ َف ضرَ َ بُوا ل َ
َال فَضَ لُّوا
ستَ ِطي ُعو َن َسبِيلاً  -تَبَا َر َ
ك ال َِّذي إِ ْن شَ ا َء َج َع َل
فَلاَ يَ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َج َّن ٍ
َك َخيرْ ًا م ْن َذل َ
ل َ
ات ت َ ْجرِي م ْن ت َ ْحت َها الأْ نْ َها ُر
َويَ ْج َع ْل ل َ
ُصو ًرا﴾ [سورة الفرقان.]10-9 :
َك ق ُ
قال محمد سيد الطنطاوي -رحمه الله :-قد رد
الله تعاىل عىل مقرتحاتهم الفاسدة ،بالتهوين من
شأنهم وبالتعجيب من تفاهة تفكريهم ،وبالتسلية
للرسول -صىل الله عليه وسلم -عام أصابه
من املرشكني ،فسىل الله تعاىل الهم والحزن
عن النبي -صىل الله عليه وسلم -بالتعجب
من تعنتهم ،وضحالة عقولهم ،وسوء أقاويلهم،
حيث وصفوا محمدا -صىل الله عليه وسلم -تارة
بالسحر ،وتارة بالشعر ،وتارة بالكهانة .وقد ضلوا
عن الطريق املستقيم يف كل ما وصفوه به ،وبقوا
متحريين يف باطلهم ،دون أن يستطيعوا الوصول
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إىل السبيل الحق ،وإىل الرصاط املستقيم(.)22

ثانيا :شبهات املعاندين حول القرآن والردود عليها

الشبهة األوىل :القرآن ليس من عند الله ،بل
اختلقه محمد -صىل الله عليه وسلم -من عند
نفسه

َال ال َِّذي َن كَ َف ُروا إِ ْن َهذَا إِلاَّ إِف ٌ
قوله تعاىلَ ﴿ :وق َ
ْك
افْترَ َا ُه َوأَ َعانَ ُه َعلَيْ ِه قَ ْو ٌم آ َخ ُرونَ﴾ [سورة الفرقان.]4 :
قول الذين كفروا يف شأن القرآن الكريم املنزل
عىل النبي -صىل الله عليه وسلم ،-ما هذا القرآن
إال كذب وبهتان افْترَ ا ُه واختلقه محمد -صىل الله
عليه وسلم -من عند نفسهَ ،وأَعانَ ُه َعلَ ْي ِه أى :وأعانه
وساعده عىل هذا االختالق قَ ْو ٌم آ َخ ُرو َن من اليهود
أو غريهم ،كعداس ويسار وأىب فكيهة الرومي،
وكان هؤالء من أهل الكتاب الذين أسلموا(.)23
وقال اإلمام املراغي :قول الكفار واملرشيكن إ َّن
هذا القرآن ليس من عند الله ،بل اختلقه محمد،
وأعانه عىل ذلك جامعة من أهل الكتاب ممن
أسلموا(.)24

الرد األول عىل هذه الشبهة :عجز أدباء عرب عن
إتيان مبثل القرآن ،فكيف ميكن أن يأيت به النبي
األمي من نفسه!

قوله تعاىل...﴿ :فَ َق ْد َجا ُءوا ظُلْماً َوزُو ًرا﴾ [سورة
الفرقان.]4 :
َر َّد الله تعاىل عىل أقوال الكافرين الفاسدة بأنهم
فعلوا بقولهم هذا ظلام عظيام وزورا كبريا ،حيث
وضعوا الباطل موضع الحق ،والكذب موضع
الصدق(.)25

فرد الله عليهم شبهتهم فقال﴿ :فَ َق ْد َجا ُءوا
ظُلْامً َوزُورا ً﴾ أي :فقد وضعوا األشياء ىف غري
مواضعها ،وكذبوا عىل ربهم ،إذ جعلوا القرآن
الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه-إفكا مفرتى من قبل البرش ،وكيف يتق ّولون ذلك
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عىل الرسول وقد تحداهم أن يأتوا مبثله ،وهم ذوو
اللسن والفصاحة والغاية ىف البالغة ،فعجزوا أن
يأتوا مبثله ،ولو كان ذلك ىف مكنتهم ما ا ّدخروا
وسعا ىف معارضته ،وقد ركبوا الصعب والذلول
ليدحضوا حجته ،ويبطلوا دعوته ،فام استطاعوا
إىل ذلك سبيال ،ولو كان محمد -صىل الله عليه
وسلم -قد استعان ىف ذلك بغريه ألمكنهم أيضا
أن يستعينوا هم بغريهم ،فام مثله ىف اللغة إال
مثلهم ،فلام مل يفعلواُ ،علم أنه قد بلغ الغاية التي
ال تجارى وانتهى إىل حد اإلعجاز ،وإىل أنه اشتمل
عىل الحكم واألحكام التي فيها سعادة البرش ىف
معاشهم ومعادهم ،كام اشتمل عىل أخبار من
أمور الغيب التي ال تصل إليها مدارك البرش وال
عقولهم(.)26
الرد الثاين عىل هذه الشبهة :الحقائق الكونية
الواردة عىل لسان األمي تدل عىل رسالة الله إىل
محمد.

ُر َّد عىل شبهات حول الرسول -صىل الله عليه
وسلم -بذكر بعض دالئل النب ّوة ،والحقائق الكونية
التي وردت عىل لسان األ ِّم ّي .كام جاءت هذه
الدالئل يف سورة الفرقان من رقم اآلية ( )45إىل
رقم اآلية ( )55واضحا ،وهي كالتايل :امتداد
الظل وتقلصه تبع لقرب الشمس من األفق
وابتعادها منه ،والليل للنوم والنهار للنشور،
والرياح واملطر ،ووقفة للتذكري والتعقيب ،والربزخ
بني البحرين ،وخلق اإلنسان -النسب والصهر،-
وتعقيب واستغراب .هذه الحقائق الكونية كلها
تدل عىل رسالة الله تعاىل إىل النبي -صىل الله
عليه وسلم-؛ ألن كفار ومرشيك مكة عرفوه -صىل
الله عليه وسلم -أ ِّم ًيا ،لو مل يكن مرسال من الله
تعاىل ،ملا يعرف القضايا العلمية(.)27
الشبهة الثانية :القرآن أكاذيب األولني وخرافاتهم.
قوله تعاىلَ ﴿ :وقَالُوا أَ َس ِ
ِي
ري الأْ َ َّولِ َ
اط ُ
ني اكْتَتَ َب َها فَه َ
تمُ ىَْل َعلَ ْي ِه بُ ْك َر ًة َوأَ ِ
صيلاً ﴾ [سورة الفرقان.]5 :
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يعني :ثم ذكر الله تعاىل مقولة أخرى من مقوالتهم
الفاسدة ،فقالَ ﴿ :وقالُوا أَ ِ
ني اكْتَتَ َبها
ري الأْ َ َّولِ َ
ساط ُ
فَه َِي تمُ ْىل َعلَ ْي ِه بُ ْك َر ًة َوأَ ِ
صيلاً ﴾ .أى :أن هؤالء
الكافرين مل يكتفوا بقولهم السابق يف شأن
القرآن ،بل أضافوا إىل ذلك قوال آخر أشد شناعة
وقبحا ،وهو زعمهم أن هذا القرآن أكاذيب األولني
وخرافاتهم ،أمر الرسول -صىل الله عليه وسلم-
غريه بكتابتها له ،وبجمعها من كتب السابقني
﴿فَه َِي﴾ أى :هذه األساطري ﴿تمُ ْىل َعلَيْ ِه﴾ أى:
تلقى عليه -صىل الله عليه وسلم -بعد اكتتابها
ليحفظها ويقرأها عىل أصحابه﴿ ،بُ ْك َر ًة َوأَ ِ
صيلاً ﴾
أى :يف الصباح واملساء أى :متىل عليه خفية يف
األوقات التي يكون الناس فيها نامئني أو غافلني
عن رؤيتهم(.)28

الرد عىل هذه الشبهة :إقرار زعامء الطاعنني أن
القرآن ليس من كالم البرش.
قوله تعاىل﴿ :ق ُْل أَنْ َزلَ ُه ال َِّذي يَ ْعلَ ُم السرِّ َّ فيِ
السماَ َو ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ض إِنَّ ُه كَا َن َغفُو ًرا َر ِحيماً ﴾ [سورة
َّ
الفرقان.]6 :
قد أمر الله تعاىل رسوله صىل الله عليه وسلم
بالرد عىل هؤالء الذين زعموا أن القرآن أساطري
األولني ،وأنه -صىل الله عليه وسلم -افرتاه من
عند نفسه ،وأعانه -صىل الله عليه وسلم -عىل
هذا االفرتاء قوم آخرون ،بأنكم كذبتم أشنع الكذب
وأقبحه ،فأنتم أول من يعلم بأن هذا القرآن له
من الحالوة والطالوة ،وله من حسن التأثري ،ما
يجعله زعامئكم ليس من كالم البرش ،وإمنا الذي
ىل هو الله تعاىل الذي يعلم ما خفى يف
أنزله ع ّ
الساموات واألرض ويعلم األرسار جميعها فضال
عن الظواهر(.)29

الشبهة الثالثة :لو كان القرآن من عند الله
لنزل جملة واحدة كالتوراة واإلنجيل.

قوله تعاىلَ ﴿ :وق َ
َال ال َِّذيْ َن كَ َف ُروا لَ ْولاَ نُ ِّز َل َعلَ ْي ِه
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الْ ُق ْرآ ُن ُج ْملَ ًة َو ِ
ت بِه فُ َؤا َد َ
اح َد ًة كَ َذلِ َ
ك
ك لِ ُنثَبِّ َ
َو َرتَّلْ َنا ُه ت َ ْرتِ ْيلاً ﴾ [سورة الفرقان.]32 :
طعن املرشكون يف القرآن بأنه نزل منجام ،لو كان
من عند الله لنزل كتابا جملة واحدة(.) 30
وقال محمد سيد الطنطاوي :وقال الذين كفروا
بالحق الذي جاءهم به الرسول -صىل الله عليه
وسلم :-ملاذا نزل هذا القرآن عىل محمد -صىل
الله عليه وسلم -جملة واحدة ،دون أن ينزل مفرقا
كام وجدنا التوراة واإلنجيل والزبور(.)31

إ َّن النبي -صىل الله عليه وسلم -ملا تحداهم
بالقرآن وأمرهم أن يأتوا بسورة من مثله ،فعجزوا
عن ذلك ولزمتهم الحجة فجعلوا يطلبون الحجة
بالشبهة ،فقالوا :لو كان نبيا ألنزل عليه القرآن
جملة واحدة ،كام أنزلت التوراة واإلنجيل والزبور
(.)32
الرد عىل هذه الشبهة :هذه جهالة منهم بأن التوراة
واإلنجيل والزبور نزلت جملة واحدة ،والحقيقة أنها
نزلت وحيا متفرقا .وسبب تدريج نزول القرآن هو
التثبيت به قلب النبي -صىل الله عليه وسلم.-

قوله تعاىل ...﴿ :كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه
ترتيال﴾ [سورة الفرقان.]32 :
قد جاء قوله﴿ :كذلك لنثبت به فؤادك﴾ ردا
عىل طعنهم ،فهو كالم مستأنف فيه رد ملا أرادوه
من قولهم :لوال نزل عليه القرآن جملة واحدة(.)34

وهذه جهالة منهم بنسبة كتب الرسل فإنها مل
ينزل يشء منها جملة واحدة وإمنا كانت وحيا
متفرقا فالتوراة التي أنزلت عىل موىس -عليه
السالم -يف األلواح هي عرش كلامت مبقدار سورة
الليل يف القرآن ،وما كان اإلنجيل إال أقواال ينطق
بها عيىس -عليه السالم -يف املأل ،وكذلك الزبور
نزل قطعا كثرية ،فاملرشكون نسوا ذلك أو جهلوا
فقالوا :هال نزل القرآن عىل محمد جملة واحدة
فنعلم أنه رسول الله(.)35
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قولهم دليل عىل سوء أدبهم فقد طلبوا ما ال
يعنيهم .واقرتحوا شيئا ال مدخل لهم فيه ،وال علم
عندهم بحكمته ،ولذا رد سبحانه عليهم بقوله:
ت ِب ِه فُؤا َد َ
﴿كَذلِ َ
ك﴾ الجملة الكرمية
ك لِ ُنثَبِّ َ
استئناف مسوق للرد عليهم ،ولبيان بعض الحكم
يف نزول القرآن مفرقا ،وللتفخيم والتعظيم(.)36
ملا قال الكفا َر َهالَّ أُنز َِل عليه ال ُق ْرآ ُن جمل ًة واحدة
ٍ
وقت واحد ،كام أنزِلت التورا ُة عىل موىس،
يف
واإلنجيل عىل عيسىَ  ،والزبو َر عىل داو ِد ،أجاب
ُ
َ
كذلك أنزلنا ُه
الل ُه أن ذلك ليس بشبه ٍة ،فقال:
إليك متف ِّرقاً ،لنق ِّوي به قلبَ َ
َ
ك ،فتزدا ُد به بصري ًة
()37
ِ
ُ
ويسهل عليك ضبط ُه وحفظ ُه .
فعىل الدعاة املسلمني أن يردوا عىل شبهات
املسترشقني من اليهود والنصارى والالدينيني
ردودا منطقية كام علمهم الله تعاىل يف هذه
السورة .وعىل الدعاة أيضا أن ال يسبوا املرشكني
وال يشتموهم كام شتموا إله املسلمني ورسولهم
ودستورهم .ومن جهة أخرى ،عىل املسترشقني
واملشككني واملرشكني أن يرتكوا سيئ املعاملة
مع املسلمني خوفًا من الله تعاىل.

املبحث الثالث :مهامت الرسول -صىل
الله عليه وسلم -يف دعوة املعاندين

إن مدب َر القرآن والسنة النبوية يجد فيهام وظائف
الرسول -صىل الله عليه وسلم -يف تبليغ الرسالة
بالتفصيل ،وهي :تبليغ الرشيعة الربانية للناس
نصوصاً قرآنية( ،)38وتبني معاين ما أنزل إليه من
نصوص( ،)39وهداية أمته إىل كل خري يعلمه
أنه خري لهم وإنذارهم من كل رش يعلمه أنه رش
لهم( ،)40وتربية الناس عىل منهج الرشيعة الربانية
وتأديبهم بآدابها( ،)41والشهادة عىل األمة بأنه بلّغ
إليهم الرسالة وأدى األمانة( .)42وباإلضافة إىل هذه
الوظائف ،بني الله تعاىل بعض وظائف النبي
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اإلسالم يف سورة الفرقان .كقوله تعاىلَ ﴿ :و َما
أَ ْر َسلْ َن َ
اك إِلاَّ ُم َبشرِّ ًا َون َِذي ًرا  -ق ُْل َما أَ ْسأَلُ ُك ْم َعلَ ْي ِه
ِم ْن أَ ْج ٍر إِلاَّ َم ْن شَ ا َء أَ ْن يَتَّ ِخ َذ إِلىَ َربِّ ِه َسبِيلاً َ -وت َ َوك َّْل
ل الْ َح ِّي ال َِّذي لاَ يمَ ُوتُ َو َس ِّب ْح ِب َح ْم ِد ِه َوكَفَى ِب ِه
َع ىَ
ريا﴾ [سورة الفرقان.]58-56 :
ِب ُذن ِ
ُوب ِع َبا ِد ِه َخ ِب ً
ومن أهم مهامت الرسول -صىل الله عليه وسلم-
يف تبليغ الرسالة كاآلتية:

أوال :تبشري الناس بثواب الله ورضوانه وإنذار
الناس بعقاب الله وغضبه

بينّ الله تعاىل الوظيفة التي من أجلها أرسل
رسوله فقالَ ﴿ :وما أَ ْر َسل َ
ْناك إِلاَّ ُم َبشرِّ ا ً َون َِذيرا ً﴾
[سورة الفرقان .]56 :أى :وما أرسلناك -أيها
الرسول الكريم -إىل الناس جميعا ،إال لتبرشهم
بثواب الله تعاىل ورضوانه إذا أخلصوا له العبادة
والطاعة ،ولتنذرهم بعقابه وغضبه ،إن هم استمروا
عىل كفرهم ورشكهم ،فبلغ رسالتنا -أيها الرسول-
ومن شاء بعد ذلك فليؤمن ومن شاء فليكفر(.)43
بعد أن يبسط سبحانه أدلة التوحيد ،ويرشد إىل ما
ىف الكون ،ويبني شناعة أقوالهم وقبيح أفعالهم،
ذكر وظيفة الرسول -صىل الله عليه وسلم -وقال:
هو الرسول الذي يبشرّ هم بالخري العميم إذا هم
أطاعوا ربهم ،وينذرهم بالويل والثبور إذا هم
()44
عصوه ،ثم هو عىل ذلك ال يبتغى أجرا.
وقال عبد الحميد محمود طهامن" :مهمة النبي
صىل الله عليه وسلم -ال تقترص عىل النذارة،وإمنا هي رحمة وبشارة ،ولهذا أضافت اآليات
هذا املعنى بقوله تعاىل﴿ :وما أرسلناك إال
مبرشا ونذيرا﴾ [سورة الفرقان ]56 :أي تبرش
املؤمنني بفضله تعاىل ورحمته ،وتنذر الضالني
بعذابه وسخطه ،فهي مهمة كرمية ،هدفها األول
سعادة اإلنسان ،واألخذ بيده إىل طريق الفالح،
()45
منزهة عن أي غرض دنيوي.
ثانيا :التوكل عىل الله وحده يف عملية تبليغ
الرسالة
جملة كرياال
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قوله تعاىلَ ﴿ :وتَ َوك َّْل َع ىَ
ل الْ َح ِّي ال َِّذي لاَ يمَ ُوتُ
ريا﴾[سورة
َو َس ِّب ْح ِب َح ْم ِد ِه َوكَفَى ِب ِه ِب ُذن ِ
ُوب ِع َبا ِد ِه َخ ِب ً
الفرقان.]58 :
أمر الله تعاىل نبيه -صىل الله عليه وسلم-
باالجتهاد يف تبليغ رسالته وبالتوكل عليه وحده،
ل الْ َح ِّي ال َِّذي ال يمَ ُوتُ َو َسبِّ ْح
فقالَ ﴿ :وتَ َوك َّْل َع ىَ
ِب َح ْم ِد ِه ﴾...أى :رس يف طريقك -أيها الرسول
الكريم -لتبليغ دعوتنا ،وال تلتفت إىل دنيا الناس
وأموالهم .وتوكل توكال تاما عىل الله تعاىل فهو
الحي الباقي الذي ال ميوت ،أما غريه فإنه ميت
()46
وزائل.
أمر رسوله بأال يرهب وعيدهم ،وال يخىش بأسهم،
بل يتوكل عىل ربه ،ويسبح بحمده ،وينزهه عام ال
يليق به من صفات النقص كالرشيك والولد ،وهو
()47
الخبري بأفعال عباده ،فيجازيهم مبا يستحقون.
ثالثا :التسبيح بحمد الله تعاىل عىل الدوام

ُوب ِع َبا ِد ِه
﴿َ ..و َس ِّب ْح ِب َح ْم ِد ِه َوكَفَى ِب ِه ِب ُذن ِ
ريا﴾[سورة الفرقان.]58 :
َخ ِب ً

أى :ونزه ربك عن كل نقص ،وأكرث من التقرب إليه
ُوب ِعبا ِد ِه ما ظهر
بصالح األعاملَ .وكَفى ِب ِه ِب ُذن ِ
منها وما بطن ،وما بدا منها وما استرت َخبِريا ً أى
عليام بها علام تاما ،ال يعزب عنه -عز وجل -مثقال
ذرة منها .ال َِّذي َخل ََق بقدرته التي ال يعجزها يشء
ِ
ض َوما بَ ْي َن ُهام من هواء وأجرام ال
الس
اموات َوالأْ َ ْر َ
َّ
()48
يعلمها إال هو -عز وجل.-
أمر الله رسوله -صىل الله عليه وسلم -بالتسبيح
فهو تنزيه الله عام ال يليق به وأول ذلك الرشكة يف
اإللهية ،أي إذا أهمك أمر إعراض املرشكني عن
دعوة اإلسالم فعليك نفسك فنزه الله(.)49
فعىل الدعاة إىل الله تعاىل أن يتبعوا مناهج
رسول الله -صىل الله عليه وسلم -ومهامته عند
مواجهة الظلم واملصيبة والطعن واألذى من
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الطاعنني يف الدين.

املبحث الرابع :شكوى الرسول -صىل الله
عليه وسلم -من ترصفات القوم

إذا اشتد اعرتاضات املرشكني ،وأقاويلهم الباطلة،
وأوجه تعنتهم ،حتى ضاق صدره مبعاملتهم
الخبيثة ،اشتكاهم إىل ربه بأن قومه هجروا القرآن
كام اشتىك نوح -عليه السالم -قو َمه إىل الله
تعاىل إذا مل يقبلوا دعوته .ولكن الفرق بني شكاية
الرسول -صىل الله عليه وسلم -وشكاية نوح -عليه
السالم ،-بأن النبي -صىل الله عليه وسلم -اشتىك
إىل الله تعاىل لطلب النرص ،ونبي الله نوح -عليه
السالم -اشتىك إىل الله لهلك األمة.

َال ال َّر ُس ُ
قوله تعاىلَ ﴿ :وق َ
ب إِ َّن قَ ْو ِمي اتَّ َخذُوا
ول يَا َر ِّ
َهذَا الْ ُق ْرآ َن َم ْه ُجو ًرا﴾ [سورة الفرقان.]30 :
قال الرسول محمد -صىل الله عليه وسلم-
مترضعا وشاكيا لربه ﴿يا رب إن قومي﴾ الذين
أرسلتنى إليهم قد ﴿اتخذوا هذا القرآن﴾ املشتمل
عىل ما يهديهم إىل الرشد وعىل ما يسعدهم
يف دنياهم وآخرتهم ،قد اتخذوه ﴿مهجورا﴾ أى:
مرتوكا فقد تركوا تصديقه ،وتركوا العمل به ،وتركوا
التأثر بوعيده(.)50
حكيت شكاية الرسول إىل ربه قومه من نبذهم
القرآن بتسويل زعامئهم وسادتهم الذين أضلوهم
عن التأمل يف القرآن بعد أن جاءهم ومتكنوا من
النظر ،واملقصود من حكاية قول الرسول إنذار
قريش بأن الرسول توجه إىل ربه يف هذا الشأن
فهو يستنرص به ويوشك أن ينرصه(.)51

بعد بيان اعرتاضات املرشكني وأقاويلهم الباطلة،
وأوجه تعنتهم ،كطلب إنزال املالئكة أو رؤية
الله ،وتكذيب القرآن ووصفه باألساطري ،أوضح
الله تعاىل أن الرسول -صىل الله عليه وسلم-
ضاق صدره واشتكاهم إىل ربه بأن قومه هجروا
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القرآن(.)52

وعىل هذا ميكن أن نقول :إن النبي -صىل الله
عليه وسلم -اشتىك املرشكني إىل ربه بعد
اشتداد معاملتهم الخبيثة معه لطلب النرص من
الله تعاىل حتى أجاب الله تعاىل عىل شكايته
و َسلاَّ ه ُ عىل ذلك ،سيأيت بيانه يف املبحث
القادم.

فعىل الدعاة إىل الله تعاىل الصرب والتوكل عىل
الله واللجوء إليه والشكاوة إىل الله تعاىل عند
مواجهتهم الظلم واملصيبة والطعن واألذى من
أعداء الله تعاىل يف عملية الدعوة؛ ألنهم يعملون
عمل الله ويأمترون بأمر الله .وإضافة إىل ذلك،
عىل الدعاة يذرون أعداء اإلسالم إىل الله تعاىل
للعذاب الشديد يف حالة تعديهم حدود الله
ل َما يَ ُق ْولُ ْو َن
اصبرِ ْ َع ىَ
تعاىل .كام قال تعاىلَ ﴿ :و ْ
َوا ْه ُج ْر ُه ْم َه ْج ًرا َج ِم ْيلاً – َو َذ ْرنيِ ْ َوالْـ ُم َك ِّذ ِبينْ َ أُولىِ
ج ِح ْيماً
ال َّن ْع َم ِة َو َم ِّهلْ ُه ْم قَلِ ْيلاَ – إ َّن لَ َديْ َنا أنْ َكالاً َو َ
ُص ٍة َو َعذَابًا أَلِيْماً ﴾ [سورة املزمل:
– َوطَ َعا ًما ذَا غ َّ
جه الله تعاىل رسوله
 .]14-10يف هذه اآليات ،و َّ
صىل الله عليه وسلم -إىل الصرب الجميل عىلما يلقاه من قومه من االتهام واإلعراض والصد
والتعطيل والسب واالستهزاء؛ وأن يدع شأنه -عز
وجل -مع املكذين بالحق للعقوبات الشديدة(.)53

املبحث الخامس :تسلية الرسول -صىل
الله عليه وسلم -عن ذلك

قوله تعاىلَ ﴿ :وكَ َذلِ َ
ك َج َعلْ َنا لِك ُِّل نَب ٍِّي َع ُد ًّوا ِم َن
ك َها ِديًا َون ِ
ني َوكَفَى ِب َربِّ َ
ريا﴾ [سورة
الْ ُم ْج ِر ِم َ
َص ً
الفرقان.]31 :
إنها تسلية من الله تعاىل للنبيء -صىل الله عليه
وسلم -بأن ما لقيه من بعض قومه هو سنة من سنن
األمم مع أنبيائهم .وفيه تنبيه للمرشكني ليعرضوا
أحوالهم عىل هذا الحكم التاريخي فيعلموا أن
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حالهم كحال من كذبوا من قوم نوح وعاد ومثود.
عطف عىل ذلك متثيلهم باألمم املكذبني رسلهم
ليحصل من ذلك موعظة هؤالء وزيادة تسلية
الرسول والتعريض بوعده باالنتصار له(.)54

بعد أن ذكر مقاالتهم الباطلة ،وتعنتهم الظامل ىف
الرسول من نحو قولهم :لوال أنزل علينا املالئكة
أو نرى ربنا ،وقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام
وميىش ىف األسواق ،وقولهم ىف القرآن :إن هو إال
إفك افرتاه وأعانه عليه قوم آخرون ،وقولهم فيه:
إن هو إال أساطري األولني اكتتبها ،أعقب ذلك
بشكاية الرسول إىل ربه بأن قومه قد هجروا كتابه،
ومل يلتفتوا إىل ما فيه من هداية لهم ،ورعاية
ملصالحهم ىف دينهم ودنياهم ،ثم ساله سبحانه
عىل ذلك بأن هذا ليس دأب قومك فحسب ،بل
إن كثريا من األمم قد فعلوا مع رسلهم مثل هذا،
فاقتد بأولئك األنبياء وال تجزع ،ثم وعده وعدا
كرميا بأن يهديه إىل مطلبه ،وينرصه عىل عدوه،
وكفى به هاديا ونصريا(.)55

وقال السيد الطنطاوي :هذه اآلية تتكلم عن تسلية
الله تعاىل للرسول -صىل الله عليه وسلم -عام
أصابه من قومه ،وترصيح بأن ما أصابه قد أصاب
الرسل من قبله ،والبلية إذا عمت هانت .أى:
كام جعلنا قومك أيها الرسول الكريم يعادونك
ويكذبونك ،جعلنا لكل نبي سابق عليك عدوا من
املجرمني ،فاصرب أيها الرسول كام صرب إخوانك
السابقون(.)56

الخامتة:

ففي الختام نستطيع أن أقول :إ ّن القضية "الردود
عىل الشبهات حول الرسول والقرآن يف ضوء سورة
الفرقان" قد كشفت شبهات املعاندين حول
الرسول -صىل الله عليه وسلم -والقرآن الكريم،
والردود املنطقية عىل هذه الشبهات .وإضاف ًة
إىل ذلك ،جمع الباحثون يف هذا البحث الداف َع
جملة كرياال
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الحقيقي وراء هذه الشبهات ،ومنهج الرسول
صىل الله عليه ولسلم -يف تبليغ الرسالة إىلاملعاندين ،وتسلية الله تعاىل رسوله -صىل الله
عليه وسلم -مام أصابه من املرشكني .وألخص
أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة مع
ذكر التوصيات املهمة:

أوال :أهم النتائج

•الشبهة هي اللبس عىل املتلقي لسوء فهم،
أو لدافع جهل ،أو كان تلبيسا من املتلقي
ليتوصل إىل مبتغاه من ذلك التلبيس،
طعنا ،أو تشويها ،أو رصفا ملعنى ظاهر إىل
معنى خفي.
•توجد ثالث وعرشون آية يف سورة الفرقان
متعلقة باملوضوع.
•خمس شبهات حول الرسول -صىل الله عليه
وسلم -والقرآن هي :االستحالة يف النبي أنه
يأكل الطعام ومييش يف األسواق؛ محمد
رجل مسحور ال يرى مراشده؛ والقرآن ليس
من عند الله ،بل اختلقه محمد -صىل الله
عليه وسلم -من عند نفسه؛ والقرآن أكاذيب
األولني وخرافاتهم؛ ولو كان القرآن من عند
الله لنزل جملة واحدة كالتوراة واإلنجيل.
•الردود املنطقية عىل هذه الشبهات هي:
طعنهم يف الرسول -صىل الله عليه وسلم-
أنه يأكل الطعام ومييش يف األسواق كمثلهم
يدل عىل جهاالتهم وسوء نياتهم؛ ُر َّد بالتهوين
من شأنهم والتعجيب من تفاهة تفكريهم،
حيث أنهم وصفوه تارة بالسحر ،وتارة بالشعر،
وتارة بالكهانة؛ وعجز أدباء عرب عن إتيان
مبثل القرآن ،فكيف ميكن أن يأيت به النبي
األمي من نفسه!؛ والحقائق الكونية الواردة
عىل لسان األمي تدل عىل رسالة الله إىل
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محمد -صىل الله عليه وسلم-؛ إقرار زعامء
الطاعنني أن القرآن ليس من كالم البرش؛
وهذه جهالة منهم بأن التوراة واإلنجيل والزبور
نزلت جملة واحدة ،والحقيقة أنها نزلت وحيا
متفرقا .وسبب تدريج نزول القرآن هو التثبيت
به قلب النبي -صىل الله عليه وسلم.-

•الدافع الحقيقي وراء الشبهات هو "إنكار
املرشكني قيام الساعة" ،ودافع وراء هذا
الدافع هو الحسد عىل النبي -صىل الله
عليه وسلم-؛ ألن إميانهم بيوم القيامة دفعهم
إىل التصديق برسالة النبي ومبا أنزل الله عليه
من القرآن.
•كيفية معاملة املسلمني مع الطاعنني هي:
التبشري ،واإلنذار ،والصرب الجميل عند األذى
منهم ،والتوكل عىل الله تعاىل ،والتسبيح ،ثم
ترك الطاعنني املكذين بالحق مع شأن الله
تعاىل للعقوبات الشديدة يف حالة عدم
رجوعهم من الشبهة والطعن.

ثانيا :التوصيات

إن املسترشقني واملشككني والطاعنني يف عرصنا
هذا بثوا الشبهات والشكوك حول الدين يف
قلوب املسلمني .وبالحقيقة ،جذورهم وصلت
إىل املرشكني الذين طعنوا يف شأن الرسول
والقرآن يف العرص النبوي .ونتيجة من ذلك ،كثري
من املسلمني املثقفني وغري املثقفني وقعوا يف
حفرة مكائدهم .فعىل الباحثني والكُتاب أن يكتبوا
ب يف هذا املجال؛ لحفظ اإلسالم
البحوث وال ُكتُ َ
واملسلمني عن مكائدهم.
وأخريا أسأل الله سبحانه أن يسدد قويل ،وأن ينفع
بقلمي ،ويتقبل مني ،إنه ويل ذلك والقادر عليه،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني.

الردود عىل الشبهات حول الرسول والقرآن يف ضوء سورة الفرقان (دراسة تفسريية موضوعية)

الهوامش
)1
)2
)3
)4
)4
)5
)6
)7
)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18
)19
)20

ابن فارس الرازي ،معجم مقاييس اللغة .ج،3
ص .243مادة (ش ب ه).
عبدالقادر الرازي ،مختار الصحاح .ج ،1ص.354
مادة( :ش ب ه).
ابن منظور اإلفريقي ،لسان العرب .ج ،13ص.503
مادة (ش ب ه).
راغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن .ج،1
ص .335مادة (ش ب ه) .إبراهيم مصطفى وغريه،
املعجم الوسيط .ج ،1ص.471
الزين الرشيف الجرجاين ،كتاب التعريفات .ص.165
إبراهيم مصطفى وغريه ،املرجع السابق .ج،1
ص.471
عامد حسن أبو العينني ،شبهات حول السنة والسرية
النبوية .ج ،1ص.)6
محمد بن عيل الشوكاين ،فتح القدير .ج ،4ص.)70
محمد البخاري ،صحيح البخاري :كتاب استتابة
املرتدين واملعاندين وقتالهم ،باب ما جاء يف
املتأولني .ج ،9ص.17
محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير .ج،18
ص.313
مصطفى مسلم ،التفسري املوضوعي لسور القرآن
الكريم .ج ،6ص.263
محمد طرهوين ،موسوع فضائل سور وآيات القرآن.
ج ،2ص.31
ينظر :أحمد بن مصطفى املراغي ،تفسري املراغي.
ج ،18ص.158
ينظر :مصطفى مسلم  ،املرجع السابق .ج،6
ص.281
ينظر :وهبة الزحييل ،التفسري الوسيط .ج،2
ص.1785
ينظر :محمد سيد الطنطاوي ،التفسري الوسيط
للقرآن الكريم .ج ،10ص.175
ينظر :املرجع نفسه .ج ،10ص.184
شمس الدين القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن .ج،13
ص.17
وهبة الزحييل ،املرجع السابق .ج ،19ص.20
ابن عطية األندليس ،املحرر الوجيز .ج ،6ص.420
ينظر :محمد سيد الطنطاوي ،املرجع السابق .ج،10
ص.175
ينظر :املرجع نفسه .ج ،10ص.176
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)21
)22
)23
)24
)25
)26
)27
)28
)29
)30
)31
)31
)32
)33
)34
)35
)36

)37
)38
)39
)40

ينظر :املرجع نفسه .ج ،10ص.172
ينظر :أحمد بن مصطفى املراغي ،املرجع السابق.
ج ،18ص.150
محمد سيد الطنطاوي ،املرجع السابق .ج،10
ص.172
أحمد بن مصطفى املراغي ،املرجع السابق .ج،18
ص.151-150
ينظر :مصطفى مسلم ،املرجع السابق .ج،5
ص.310-304
ينظر :محمد سيد الطنطاوي ،املرجع السابق .ج،10
ص.173
ينظر :نفس املرجع.
ينظر :محمد الطاهر بن عاشور ،املرجع السابق.
ج ،19ص.18
محمد سيد الطنطاوي ،املرجع السابق .ج،10
ص.193
الطرباين ،تفسري القرآن العظيم .ج ،5ص.398
محمد الطاهر بن عاشور ،املرجع السابق .ج،19
ص.19
ينظر :املرجع نفسه .ج ،19ص.18
محمد سيد الطنطاوي ،املرجع السابق .ج،10
ص.194
الطرباين ،املرجع السابق .ج ،5ص.398
سورة املائدة ،رقم اآلية ،)67( :سورة األحزاب ،رقم
اآلية.)39( :
سورة البقرة ،رقم اآلية ،)129( :سورة آل عمران ،رقم
اآلية ،)164( :سورة الجمعة ،رقم اآلية.)2( :
عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة ،قال.. :فاجتمعنا
إىل رسول الله -صىل الله عليه وسلم ،-فقال " :إنه
مل يكن نبي قبيل إال كان حقا عليه أن يدل أمته عىل
خري ما يعلمه لهم ،وينذرهم رش ما يعلمه لهم ،وإن
أمتكم هذه جعل عافيتها يف أولها ،وسيصيب آخرها
بالء ."...أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ،ج،6
ص ،18ح.4882
سورة البقرة ،رقم اآلية ،)129( :سورة آل عمران ،رقم
اآلية ،)164( :سورة الجمعة ،رقم اآلية.)2( :
سورة البقرة ،رقم اآلية ،)143( :سورة النحل ،رقم
اآلية.)89( :
محمد السيد طنطاوي ،املرجع السابق .ج،10
ص.212-211
أحمد بن مصطفى املراغي ،املرجع السابق ،ج،19
جملة كرياال
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)41
)42
)43
)44
)45

ص.28
عبد الحميد محمود طمهان ،التفسري املوضوعي.
ج ،6ص.127
محمد السيد طنطاوي ،املرجع السابق .ج،10
ص.212-211
أحمد بن مصطفى املراغي ،املرجع السابق .ج،19
ص.28
محمد السيد طنطاوي ،املرجع السابق .ج،10
ص.213
محمد الطاهر بن عاشور ،املرجع السابق .ج،19
ص.59

)46
)47
)48
)49
)50
)51
52

محمد السيط طنطاوي ،املرجع السابق .ج،10
ص.193
محمد الطاهر ابن عاشور ،املرجع السابق .ج،19
ص.17
وهبة الزحييل ،املرجع السابق .ج ،19ص.57
محمد الطاهر ابن عاشور ،املرجع السابق .ج،29
ص.267
وهبة الزحييل ،املرجع السابق .ج ،19ص.30-28
أحمد بن مصطفى املراغي ،املرجع السابق .ج،19
ص.10
محمد السيد طنطاوي ،املرجع السابق .ج،10
ص.193

املصادر واملراجع

•القرآن الكريم.
•محمد الطاهر بن عاشور التونيس ،التحرير والتنوير.
الدار التونسية للنرش ،تونس1984( .م).
•أحمد بن مصطفى املراغي ،تفسيري املراغي .رشكة
مكتبة مصطفى الحلبي ،مرص .ط 1365( .1هـ -
 1946م).
•وهبة الزحييل ،التفسري املنري يف العقيدة والرشيعة
واملنهج .دار الفكر املعارص ،دمشق .ط1418( .2
هـ).
•عبد الحميد محمود ،التفسري املوضوعي لسور القرآن
العظيم .دار القلم ،دمشق .ط1435( .2ه2014/م).
•مصطفى مسلم ،التفسري املوضوعي لسور القرآن
الكريم .جامعة الشارقة ،الشارقة .ط1431( .1هــ/
2010م).
•وهبة الزحييل ،التفسري الوسيط .دار الفكر ،دمشق.
ط 1422( .1هـ).
•محمد سيد الطنطاوي ،التفسري الوسيط للقرآن
الكريم .دار النرش ،القاهرة .ط1427( .1ه2007 /م).
•شمس الدين القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن.
تحقيق :أحمد الربدوين وغريه .دار الكتب املرصية،
القاهرة .ط1384 ( .2هـ 1964 /م).
•سيد قطب ،يف ظالل القرآن .دار الرشوق :القاهرة.
ط1412( .17ه).
•ابن عطية ،املحرر الوجيز .تحقيق :الرحالة الفاروق.
دار الخري تحت رعاية وزارة األوقاف دولة قطر ،بريوت.
ط1428( .2ه.)2007-
•محمد الغزايل ،نحو تفسري موضوعي لسور القرآن
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الكريم .دار الرشوق ،القاهرة .ط1420( .4هــ/
2000م).
•أبو عبدالله البخاري ،صحيح البخاري .تحقيق :محمد
زهري بن نارص النارص .دار طوق النجاة ،بريوت.ط.1
(1422ه).
•مسلم بن الحجاج النيسابوري ،صحيح مسلم.
تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي .دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت.
•جالل السيوطي ،لباب النقول يف أسباب
النزول .مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت .ط.1
(1422ه2002/م).
•محمد بن رزق بن طرهوين ،موسوعة فضائل سور
وآيات القرآن .مكتبة العلم بجدة ،الرياض .ط.2
(1414ه).
•عيل بن محمد الجرجاين ،كتاب التعريفات .تحقيق:
جامعة من العلامء .دار الكتب العلمية ،بريوت .ط.1
(1403هـ 1983-م).
•ابن منظور اإلفريقى ،لسان العرب .دار صادر ،بريوت.
ط 1414( .3هـ).
•محمد عبدالقادر الرازي ،مختار الصحاح .تحقيق:
محمود خاطر .مكتبة لبنان نارشون ،بريوت .ط.1
(1415ه1995 -م).
•إبراهيم مصطفى وغريه ،املعجم الوسيط .تحقيق :
مجمع اللغة العربية .دار الدعوة ،القاهرة.
•ابن فارس الرازي ،معجم مقاييس اللغة .تحقيق :عبد
السالم محمد هارون .دار الفكر ،بريوت1399( .هـ -
1979م).
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الر�سم الإمالئي للغة الدارجة بني
القاعدة واالرجتال
د .منصور سعيد أحمد أبوراس

عميد كلية اآلداب بجامعة الباحة  ،قسم اللغة عربية ،كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية  ،جامعة الباحة ،اململكة العربية السعودية
الربيدmaburas@bu.edu.sa :

امللخص

الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله وبعد؛ فإن هذا البحث يقوم عىل دراسة الرسم اإلماليئ
للغات الدارجة من حيث إمكانية االكتفاء بالرسم اإلماليئ للغة الفصيحة  ،إذ إن الرسم اإلماليئ يعرب
عن اللغة الفصحى تعبريا سليام ،ولكن األمر ليس كذلك مع اللغة الدارجة؛ من حيث الحروف  ،ومن
حيث حركات الضبط ،وعند قراءة الرتاث الشعبي فإننا نجد تنوعا بني الكتاب؛ وكل منهم يرتجل إلعطاء
الحروف والحركات حقها ولكن الرسم ال يسعفه ،فخرجت لنا أنواع متباينة لرسم الرتاث ،والرتاث واحد،
فكان عنوان البحث:الرسم اإلماليئ للغة الدارجة بني القاعدة واالرتجال ،ويف هذه الدراسة يستخدم
الباحث املنهج الوصفي التحلييل؛ ليصل إىل عدد من النتائج؛ كام ييل:
 -1الرسم اإلماليئ الصحيح ال يتوافق مع الشعر الشعبي وال مع اللغة الدارجة.
 -2تدوين الشعر الشعبي املوجود اليوم ال يتبع نظاما واحدا.
 -3أغلب الجهات التي تنرش األدب الشعبي ال تهتم بقواعد اإلمالء.
 -4الرسم اإلماليئ ليس ثابتا ،بل هو متطور ،والشواهد عىل ذلك كثرية.
كام تويص الدراسة بعدد من التوصيات ،أبرزها:
 -1أن تكونلربامج الدراسات العليا خطوة يف تدوين اللغات الدارجة بالطريقة الصحيحة.
 -2يجب أن يكون العمل فيه هذا املوضوع مؤسسيا.
 -3اقرتاح تعديل عىل رسم اللهجات.
الكلامت املفتاحية :الكتابة -العامية -الرتاث -الشعر الشعبي

مقدمة

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل
صفيه األمني ،وبعد:فإن كتابة اللغات الدارجة
تعاين من قصور يف الكتابة للتعبري عنها ،ومرد
تلك املعاناة إىل أن الرسم اإلماليئ ارتبط يف
وضعه وتقعيده باللغة الفصحى ،وقد توقف
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كثري من الدارسني واملتخصصني عند استخدام
قواعد الرسم اإلماليئ يف كتابة اللغة الدارجة،
ورأوا أن الخط العريب ال يتامىش متاما مع طريقة
النطق العامي( ،)1ورأى البعض اآلخر أن األدب
الشعبي هو أدب شفاهي وأن الكتابة دخيلة عليه،
وعليه فال فائدة من تدوينها( ،)2ورأى فريق ثالث
أن األحرف العربية  -عموما -ال تستقيم مع اللغة
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الدارجة فقرر أن يستخدم األحرف الالتينية(،)3
ويف الوقت ذاته فقد حظي الشعر الشعبيبتدوينه
يف رشق البالد العربية وغربها وشاملها وجنوبها،
وبداهة فلم يسلم من الخالف يف الرسم اإلماليئ
املناسب له.

سبب اختياراملوضوع :ومع ما نرى من كرثة كاثرة
يف نرش دواوين الشعر الشعبي ومجموعاته،
ولوجود عدد من الصوارف التي تحول دون البحث
يف هذا املوضوع ،باعتباره يتناول اللغة الدارجة
التي يرى جمع من الباحثني أنها ليست جديرة
بالدراسة ،وباعتباره يتناول موضوعا لغويا يف
دواوين الشعر واألدب ،وباعتباره طرق دون تقديم
حل مناسب ،فقد رأيت أن أخصص هذا البحث
لدراسة املشكلة راجيا من املوىل عز وجل أن
أوفق يف عرضها عرضا وافيا ،ثم أن أقرتح الحلول
املناسبة لحلها.

مشكلة الدراسة :إن كتابة الشعر الشعبي ذات
طابع خاص ،ال ميكن أن يستقيم مع الكتابة بإمالء
اللغة الفصحى ،وبيان ذلك أن الشعر الشعبي
املكتوب بقواعد اإلمالء العريب الصحيحة تتعذر
قراءته قراءة صحيحة ،فيكون بني انكسار وزن،
ووعورة لفظ ،وغموض معنى؛ فال يعلم القارئ
ماهو البيت الشعري الذي يقصده كاتبه،وباملثال
يتضح املقال ،انظر إىل قول الشاعر:
یا مل قلب كل ما لتم االشفاق

من ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملول به دواكيكواخفوق

()4

ويلحظ عىل هذه الكتابة أنها بعيدة كل البعد عن
التقيد بالرسم اإلماليئ ،حيث أن ألفاظ البيت
هي:
يامن لقلب ،أي :من الذي لهذا القلب.

كل ماتم االشفاق،أي:كل ما أقبل الليل.
من عام لول ،أي:من العاماألول.

به دواكيك ،أي :به هواجيس وأفكار.
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واخفوق ،أي :وخفقان ،وكتبها باأللف ألنه متمة
للوزن وهي كذلك يف لهجة الشاعر .

ولو أعدناها للرسم اإلماليئ الصحيح؛ فسيكون
أشبه باملحال أن يقرأ كام أراده الشاعر؛ حيث
سيكون هكذا :
يا َم ْنلقلب كلام التم األَشفاق
من العام األول به دوا ٌ
کیك وخفوق

ولو فعلنا فسنوقع القارئ يف حرية من أمره ،
وسيظن أن هذا البيت العالقة له بالشعر ،وقد
كتبه املدونون بطرق مختلفة؛ كام ييل:

الطريقة األوىل :یاملل ـ ــقب كلام التم االشفاق
من عاملول به دواكيكواخفوق
		

الطريقة الثانية :ياما للقلب كل ما لتم االشفاق
()5
من عاملول به دواكيكواخفوق
الطريقة الثالثة :يا مل قلب كلام التم باالشفاق
( )6
من عام االول دوا کیك وخفوق

وهنا تظهر املشكلة جلية للقارئ الكريم ،وهي أن
مغ ّبة تدوين هذا الشعر بهذه الطريقة أشد خطرا
عىل اللغة من ترك التدوين؛ ألننا باستخدام الرسم
اإلماليئ العريب الصحيحنكتب نصا ال ميكن أن
يقرأ عىل أنه شعر إال ملن يحفظه مسبقا ،أو أن
يكون القارئ شاعرا يستخدم حدسه وتنبؤه ليفهم
املراد ،وبالتايل فإننا ننقل شعرا ليس بالشعر
ولغة ليست باللغة.

أهمية الدراسة:تستمد الدراسة أهميتها من
أهمية اللغة عموما ومن أهمية اللغة الدارجة يف
اللغة العربية بشكل خاص ،ولكون اللغة الدارجة
هي أحد مستويات اللغة ورافد من روافدها فإن
كل ما ينقل ويوثق هذه اللغة بالشكل الصحيح
سيكون ذا أهمية بالغة يف حفظ اللغة ،ومعرفة
تاريخها وتطورها.
الدراسات السابقة:إن موضوع صالحية الرسم

اإلماليئ لكتابة اللغة الدارجة ليس موضوعا
جديدا ،وقد عقدت لها الدراسات واألبحاث،
ونوقش يف اللقاءات واملؤمترات ،ومن أبرز
الدراسات التي ميكن اإلشارة إليها يف مقدمة
هذا البحث ماييل:

تاريخ الدعوة إىل العامية وآثارها يف مرص عرض
كتاب ،د.نفُّوسة زكريا سعيد:
وقد كان لهذا الكتاب دور كبرييف تتبع حملة
الهجوم عىل اللغة العربية الفصحى ،والرد عليها
بشكل علمي ،وتفنيدالدعاوى الباطلة التي تريد
أن تنال من اللغة العربية؛ مبا يف ذلك الرسم
اإلماليئ.

األمثال العربية واألمثال العامية مقارنة داللية،
للدكتور عالء الحمزاوي:
ويف هذا الكتاب تناول املقارنة بني األمثال يف
كل ،وبني كيف استطاع أن يطوع الرسم لينقل
ٍّ
املثل العامي كام قيل يف زمانه ومكانه ،ومعتذرا
ملا اعرتى القواعد اإلمالئية يف كتابه من تجاوز أو
تغيري.

طريقة لكتابة نصوص اللهجات العربية الحديثة
بحروف عربية ،للدكتور خليل عساكر:

ويقدم فيه طريقة لكتابة اللهجات العربية بصورتها
التي نطقت بها ،واقرتح عدة تغيريات كان أكرثها
يف التشكيل ،لكنه مليخرج عن الحرف العريب،
والتشكيل العريب.

العدوان عىل العربية عدوان عىل اإلسالم،
عبدالرحمن رأفت الباشا ،وتكمن قيمة هذا
الكتاب يف حديثه عن أهمية اللغة عموما،
وتجارب األمم املختلفة يف الحفاظ عىل لغاتها،
ويف أهمية اللغة العربية بشكل خاص ،وما عرض
له من محاوالت الهجوم عىل اللغة العربية ،تحت
شعارات مختلفة ،منها الدعوة إىل العامية ،ومنها
الدعوة إىل كتابة العربية بالحروف الالتينية.
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فروض الدراسة :تنطلق هذه الدراسة من الفروض
التالية:
-1
-2
-3

-4

لن يصل الشعر والرتاث الشعبي إىل األجيال
القادمة دون تدوينه بشكل مناسب له.
إن الرسم اإلماليئ الصحيح ال يتوافق مع
الشعر الشعبي واللغة الدارجة.
إن تدوين الشعر الشعبي املوجود اليوم ال
يتبع نظاما واحدا؛ فمنهم من يلتزم بالقواعد
اإلمالئية ،ومنهم من يلتزم به بشكل جزيئ،
ومنهم من يتجاهله متاما.
لن يعدم دارسو اللغة العربية والباحثون الحل
يف هذه املعضلة.

منهج الدراسة :تعتمد هذه الدراسة املنهج الوصفي.

وقد رتبت مبنى البحث ليستوي يف مقدمة
ومتهيد ،ثالثة مباحث ،وستة مطالب؛ كام ييل:

املبحث األول :التدوين

املطلب األول :ظاهرة االزدواج اللغوي
 DiglossiaKوالرسم اإلماليئ.
املطلب الثاين :طرق التدوين للغة الدارجة.

املبحث الثاين :مناذج للخروج عن الرسم
اإلماليئ:
املطلب األول:أمنوذج الرسم العثامين.

املطلب الثاين :الكتابة العروضية.
املبحث الثالث :الحلول

املطلب األول :الحلول السابقة.

املطلب الثاين :الحلول املقرتحة.

ثم أختم بالتوصيات والنتائج من البحث ،وأسأل
الله العيل القدير أن يكون هذا البحث حجة
لكاتبه وقارئه.
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متهيد:

لست يف معرض الحديث عن أهمية اللغة
الدارجة وأهمية دراستها وتوثيقها؛ خدمة للغة
الفصحى ،وخدمة للدين وللقرآن ،فإن اللغة
الدارجة التي نتحدثها عنها اليوم مل تنشأ من فراغ،
ب عن دراستها فإننا نتجاهل مستوى
وحينام نَضرْ ُ
مهام من مستويات اللغة العربية ،ونتجاهل معه
كماًّ كبريا من التاريخ والتطور اللغوي واملعريف،
وسنقع تحت طائلة املحاسبة من قبل األجيال
القادمة؛ وهذه الدراسة ومن يحذو حذوها ال
تطالب بحال باعتامد العامية بديلة للفصحى؛
وال تطالب بإهامل الفصحى أو الطغيان عليها؛
بل تنطلق مام انطلق منه علامؤنا األوائل الذين
توجهوا إىل البوادي يجمعون اللغات واللهجات
مبستوياتها املختلفة؛ لينظروا إىل الصورة مكتملة،
ول ُي َق ِّعدوا عىل الظاهرة بشكل تام ومكتمل ،ومحور
الحديث يف هذا البحث عن الرسم اإلماليئ،
وعن مدى كفايته لكتابة اللغة الدارجة ،ونقلها
إىل األجيال القادمة كام نطقت ،ومن ذلك فإن
الرسم هو تصوير األلفاظ بحروف هجائها ،وله
تقسيامت بحسب تعبريه عن املنطوق؛فمنه
القيايس ،وهو ما اتفق فيه الرسم مع النطق؛ كام
هو الحال يف أكرث مفردات اللغة كقولهم :كتاب
أو مكتوب ،ومنه السامعي :وهو ما خالف اللفظ
زيادة أو نقصا؛ كام هو يف رسم  :أولئك ،وعمرو،
وعملوا يف الزيادة ،وكام هو يف داود ،ولكن،
وهذا بالنقص ،ويضيف القراء نوعا ثالثا ،وهو
االحتاميل :ألنهم يعربون عن القراءات املتعددة
يف املوطن الواحد برسم واحد؛ فام احتمل الرسم
فيه لفظني مختلفني كالحركة والسكون ،واملد
والقرص ،سمي الرسم هنالك احتامليا( ،)7وملا
كانت الكتابة هي الوسيلة األسهل لتوثيق الرتاث
اإلنساين؛ فقد اتجه الكتاب واملؤلفون لتوثيق
اللغة الدارجة :شعرا ونرثا وتاريخا وإرثا ثقافيا
بالرسم اإلماليئ الذي قعدت قواعده لتوثيق
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اللغة الفصحى ،فظهرت آراء عدة حول صالحيته
وقدرته عىل نقل هذا اإلرث.

املبحث الأول :التدوين
املطلب األول :ظاهرة االزدواج اللغوي
 DiglossiaKوالرسم اإلماليئ:

إن من أبرز أشكال اإلزدواج اللغوي وجود اللغة
الفصحى واللغة الدارجة؛ كمستويني مختلفني
من مستويات اللغة( ،)8وهذا مؤثر بشكل مبارش
عىل الرسم اإلماليئ؛ وقد كان يرا َعى يف بعض
حاالته  ،إذ إن الرسم اإلماليئ ترجمة خطية ملا
ننطقه بأفواهنا؛ وما مل يكن ذلك الرسم دقيقا،
وميثل الصورة الحقيقة للملفوظ؛ فإن النقص
يعرتيه مبقدار قصوره يف التعبري عن امللفوظ،
ولذلك فقد اهتم علامء العربية بدقة الرسم؛ ومن
مظاهر اهتاممهم بذلك وضع عالمات وإشارات
تبينّ الفروق الدقيقة بني األحرف واألصوات،ومن
مظاهر اهتاممهم التطو ُر املستمر يف الرسم
اإلماليئ منذ وجوده وحتى اآلن ،وعىل الجانب
اآلخر فقد مرت بعض األحرف مبراحل عدة يف
الكتابة مع أن النطق فيها مل يتغري ،مثل كتابة
الهمزة؛ فمن العلامء من رأى أنها ليس لها صورة؛
وتكتب عندهم عىل صورة حركتها ،وقيل تكتب
عىل صورة ما قبلها( ،)9ومنهم من رأى أن الهمزة
تكتب عىل صورة األلف دامئا ،وأن حكم الهمزة
كحكم الحرف الصحيح يف تحمل الحركات( ،)10ثم
استقرت الكتابة عىل أن تكتب مرة عىل ألف ومرة
عىل ياء ومرة عىل واو؛ بحسب حركتها وحركة ما
ٌ
مجال واسع للتأمل
قبلها ( ،)11ويف كتابة الهمزة
يف تطور الكتابة وتغريه مع أن النطق مل يتغري،
ومن ذلك الجيم املعطشةوغري املعطشة ،وهي
الجيم املرصية والشامية( ،)12ومل يصل الرسم فيها
إىل اتفاق ،فرتسم عىل صورة :ج أو ق ،مع تغري
الصوت بال شك بينهام ،وغريها من األمثلة التي

تشهد بأن الرسم متطور متغري ،وقابل للتغيري متى
ما أُث ْ ِبتَت الحاجة إىل ذلك ،فقد كان الرسم ابتداء
بضبط األحرف املتشابهة للتفرقة بينها كام هو بني
الدال والذال ،أو الراء والزاي وغريها ،وكان تطورا
حادثا عىل الحروف حتى وضع يف املصنفات
وأدرج يف املنظومات( ،)13ثم جاء عىل أهل
وقت رأوا أن ضبط الحروف املهملة مهم
الكتابة
ٌ
كضبط الحروف املعجمة فقاموا بذلك؛ ووضعوا
عالمات تحت تلك الحروف أو فوقها؛ لئال يتوهم
متوهم أن الحرف ليس معجام فيعجمه خطأ،
ومرجع هذا كله إىل أسباب دينية ،وحرص عىل
عدم تحريف نص الحديث النبوي الرشيف(،)14
وقد كان من حرصهم أنهم ِ
يصفُون ضب َ
ط الحروف
بالكلامت بعدها ،ومن النامذج عىل ذلك:
اختالفهم يف رسم الحروف الدخيلة عىل العربية؛
فبعضهم ينقط الباء والجيم بثالث نقاط للتنبيه
عىل اختالف النطق ،وتبعهم البعض يف الفاء،
وورد عنهم االختالف يف رسم الزاي و الكاف(،)15
ومن ذلك االختالف يف الرسم يف إبدال التنوين
من جنس حركة ما قبله يف لغة األزد( ،)16وقد
أخذت الفصحى واللغات (اللهجات) الدارجة
إبان التدوين حصتها وافية من الرسم والضبط؛
ولكن اللغة الدارجة املعارصة مل تأخذ نصيبها
الوافر من الرسم اإلماليئ الذي ميثلها ،ويفي
مبنطوقها من الحروف والكلامت.

املطلب الثاين :طرق تدويناللغة الدارجة

ال بد أن نوضح ابتداء أن الحديث هنا عن اللغة
العربية ودارجتها ،وليس عن اللغات األخرى ،وقد
تعمدت أن أبني هذا التفريق إىل أن طبيعة العالقة
بني اللغة العربيةودارجاتها تختلف عن غريها؛ إذا
إن الدارجة يف اللغات األخرى تبتعد بخطوات
متسارعة عن اللغة الفصحى؛ حتى يتشكل بينهام
بون شاسع ال تردمه شتى أنواع الشعارات وال صور
االتحاد الوطنية وال القومية وال العرقية( ،)17وأما يف
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اللغة العربية فإن الدارجة ال تنفصم عن الفصحى
انفصاما كليا يؤدي إىل استقاللها؛ بل إنها تبقى
قريبة منها مهام ابتعدت ،ومرد ذلك إىل أن الله
جل وعال حفظ هذه اللغة بالقرآن الكريم ،وقد
كتبت بعض املؤلفات بالعامية -اجتهادا خاطئا-
ولكنها بقيت مفهومة لدى القارئني ،ومع أن هذا
مخالفا لألصل إال أننا نعلم منه أن االزدواج يف
اللغة العربية أقل حدة منه يف اللغات األخرى،
وقد حذر كثري من العلامء من اللجوء إىل الكتابة
بالعامية ،ويصف بعض الباحثني الكتابة بالعامية
إىل أنها من الخطورة مبكان حتى إننا سنحتاج مع
()18
الوقت إىل الرتجمة من العربية إىل العربية.

ولكن من أراد أن يكتب نصا قيل بالدارجة ،وكانت
الدارجة فيه مقصودة لذاتها ،فمن األوىل أن
يراعي ذلك؛ لينقل امللفوظ إىل القارئ موافقا
للواقع قدر اإلمكان ،ولست أدعو إىل تيسري
الخط أو تغيريه ولكنني أستعرض بعض الجهود
السابقة يف تدوين الدارجة لعيل أجد فيها ما
يضمن انتقال اللغات الدارجة املعارصة كام
هي.بداية فإن هناك نصوصا بالفصحى راعى
فيها السابقون خصوصية اللغات (اللهجات)
التي قيلت بها ،ولو سألناهم لردوا  :إنهم إمنا
كتبوها بهذه الطريقة لينقلوا ملن بعدهم الرتاث
كام هو ،وإن املدافعني عن الفصحى-وأنا واحد
منهم -ليعلمون أن دفاعهم إمنا هو للمحافظة
عىل الرتاث الذي كتب بالفصحى ،وإن ما نرمي
إليه اليوم من توثيق للغة الدارجة إمنا هو للسبب
ذاته.
ومن تلك النامذج التي راعى فيها السابقون لغات
القبائل بحذف الحرف الثاين من أداة الجر يف
الرسم؛ كام حذف يف النطق ،وكام بني عليه وزن
البيت؛ كقول الشاعر:
غداة طفت َعلْام ِء بكر بن وائل
وعجنا صدور الخيل نحو متيم

()19
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فرسمت " َعلْام ِء " ،وهو يريد بها "عىل املاء"،
وهي لغة عربية صحيحة من لغات القبائل
العربية ،ولكنها ليست األشهر وال األفصح(،)20
وعلة الحذف مفصلة يف كتب الرصف( ،)21ولكن
الشاهد هنا كتابتها بلغة قائلها مراعاة لنقل
البيت كام هو ،وحفاظا عىل وزنه ،وكذلك الحال
يف قول الشاعر:
وللموت خري المرئ من حياته

		

بدارة ذل َعلْباليا يوقر

()22

فهو يريد يف رسم كلمة " َعلْباليا" "عىل الباليا".

وروي عن كثري من الشعراء يف حذف النون من
حرف الجر من؛ كقول الشاعر:
أنس نظريت
أنس مألشيا ِء ال َ
فام َ
إلَيْ َها َوتِ ْربَيْها َونَ ْح ُن لَ َدى َسلْعِ

()23

فقوله "مألشياء" يريد به  :من األشياء.

ومن النامذج أيضاما روي من اللغات يف أقوال
الشعراء فتكتب كام رويت؛ لتصل إلينا كام قيلت
من الشاعر ،ولو تعمد املصنفون أن يسجلوها
وفق القاعدة اللغوية ،الندثر الصواب مع تواتر
النساخ وتعاقبهم ،ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم:

وب جَسرْ ٍة
يَ ْنبا ُع ِم ْن ِذفْ َرى غَضُ ٍ
		
َزيّاف ٍة ِمثْلِ الفَنيقِ امل ُ ْكدَمِ

حيث أشبعت حركة الباء يف (ينب َع) من نبع املاء
ينبع ،وتولد منها حرفا فكتب،ألن العرب رمبا
وصلوا الفتحة باأللف ،والضمة بالواو ،والكرسة
بالياء( ،)24وأثبت رسام عند رواية القصيدة.
ومن إشباع الضمة؛ ماروى ابن جني من إنشاد أيب
عيل يف قول الشاعر:

وأنني ح ْوثُ ما يرشي الهوى برصي
من حوث ما سلكوا أدنُو فأنْظُو ُر
		

فكتبت :فأنظر ،مع إشباع الضمة واوا "فأنظور"،
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ورسمت بالواو؛كام هي يف لغة بني متيم(،)25
وقيل هي لطيء(.)26

ومنهاكتابة الصلة بعد الضمري :ويذكرها أهل
التصنيف ويرسمونها كام تنطق بالواو أو الياء؛ كقول
سيبويه" :وذلك قولك :مررت بهي قبل ،ولديهي
مال ،ومررت بدارهي قبل،وأهل الحجاز يقولون:
مررت بهو قبل ،ولديهو ٌ
مال ،ويقولون " :فخسفنا
()27
بهو .وبدارهو األرض "  ،وأسامها ابن جني
واو إخالص الجمع ،ومثل عليها بقوله":علي ُهمو،
وإلي ُهمو ،وب ُهمو ،فالهاء لإلضامر ،وامليم عالمة
تجاوز الواحد ،والواو إلخالص الجمع"( ،)28وملا
قلبت ياء لكراهية الخروج من ثقل الواو بعد الكرسة
يف امليم ،قال":فتقلب الواو ياء لوقوع الكرسة
قبلها ،فيصري :علي ِه ِمي،وإلي ِه ِمي ،وب ِه ِمي"(، )29
وتثبت رسام يف كتابة الشعر وغريه كقول لبيد:

َو ِفتْيَانِ ِ
ص ْدقٍ قَ ْد غَد ْوتُ َعلَي ِه ُمو
()30
ب
		
ِبالَ َد ِخنٍ َوالَ َرجيعٍ ُمج ِّن ِ
ويف معلقة زهري ابن أيب سلمى:
لعمري لنعم الحي جر عليهمو

مبا ال يواتيهم حصني بن ضمضم

ولو تكلف العلامء أال يرسموها كام تنطق ملا
انتقلت إلينا بهذا الوضوح مهام دونوا من الضوابط
واإلشارات،

نقل اللغات املختلف يف صحتها مام رآه بعضهم
لحنا ،فقد كانوا يصورون العبارة كام يسمعونها،
وينسبونها ملن ينطقها بتلك الكيفية ،ولو تجنبوا
ذلك خوفا من اختالط الخطأ بالصواب ملا وصل
إلينا يشء من ذلك؛ ومن ذلك إيراد "الشعر
الشعبي" برسم يوافق لفظه؛ كام هو عند ابن
خلدون يف الشعر البدوي والحوراين والقييس
 ،ويسميه شعرا عىل ما فيه من اللحن ألنه يعرب
عن أغراض قوم وصفوا به حياتهم وشؤونهم ،
ويحتج لبالغته ومكانته ،ومايتقاطع معنا يف هذا

املبحث هو الرسم الذي استخدمه ابن خلدون
يف روايته لتلك األشعار ،من ذلك ما قيل عىل
لسان الشرّ يف بن هاشم يبيك الجازية بنت
رسحان ،ويذكر ظعنها مع قومها إىل املغرب:
تجابذوها اثنني والنزع بينهم

عىل شوك لعه والبقايا جريرها

()31

ومن قولهم عىل لسان الشرّ يف بن هاشم يذكر
عتابا وقع بينه وبني مايض بن مقرب ،ويظهر فيه
إثبات الكشكشة كام هي يف عاميتهم:

تب ّدى مايض الجبار وقال يل

		

أشكر ما نحنا عليك رضاش

أشكر أعد ما بقي و ّد بيننا

ورانا عريب عربا البسني مناش

()32

ومنه قولهم :

أال يا ربوع كان باألمس عامر
بيحيى وحله والقطني ملام

		

		

وغيد تداين للخطأ يف مالعب

دجى الليل فيهم ساهر ونيام

ونعم يشوف الناظرين التحامها
لنا ما بدا من مهرق وكظام

()33

ويظهر فيه تجاهل اإلعراب ،وقد ذكر ذلك
ابن خلدون ابتداء عن هذا الشعر؛ فذكر أن
به بالغة فائقة ومن رواده الفحول واملتأخّرون؛
وفند استنكار أهل اإلعراب والنحو له ملا به من
لحن ،ورأى أن البالغة ال تقوم عىل النحو؛ حيث
قال " :وإلاّ فاإلعراب ال مدخل له يف البالغة،
إنمّ ا البالغة مطابقة الكالم للمقصود وملقتىض
الحال من الوجود فيه ،سواء كان ال ّرفع دالاّ عىل
الفاعل وال ّنصب دالاّ عىل املفعول أو بالعكس،
وإنمّ ا ّ
يدل عىل ذلك قرائن الكالم كام هو يف
()34
لغتهم هذه"  ،وهذا الرأي يؤخذ منه ويرد،
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ولكن العربة بالرسم الذي نقل الشعر كام قيل،
ومل يعالج اللحن والخطأ فيه وفق قواعد اللغة
والنحو ،وكانت النتيجة أنه وصل إلينا بظواهره
اللغويةواالجتامعية؛ كام قيل ،وقد أشار الجاحظ
إىل أن تجنب اإلعراب يف بعض ما يورده يف
كتابه البخالء إمنا يكون منه قصدا؛ لنقل الرواية
كام هي؛ ألن اإلعراب يبغض الباب الذي يتحدث
فيه عن العامة الذين ال يتقنون اإلعراب ،والذين
يكرث اللحن عىل ألسنتهم ،ثم إنه إن روى شيئا
عن عقالء البخالء وأشحاء العلامء عاد يف روايته
إىل ما ُسمع عنهم من ضبط اإلعراب واالبتعاد عن
()35
اللحن والخطأ.
وقد تلجيء الباحثَ طبيع ُة بحثه إىل التغيري
يف الرسم ،أمال يف أن يوصل اللغة الدارجة
كام هي ،سواء أكانت يف فن بعينه ،أو يف نقل
اللغة عموما ،فعىل سبيل املثال ،نرى األستاذ
الدكتور عالء الحمزاوي يف بحث تحت عنوان:
األمثال العربية واألمثال العامية مقارنة داللية،
يقدم محاولة رائدة يف هذا املجال؛ حيث رأى
أن األمثال يجب أن تكتب بالطريقة التي لفظت
بها ،ولو كانت مخالفة لقواعد اإلمالء والبنية
والرتكيب النحوي ،وتوصل إىل عدد من الضوابط
التي يطبقها متى نطقت بهذه الطريقة يف اللغة
الدارجة؛ أبرزها:
•كتابة همزة القطع همزة وصل  ،وكتابة همزة
الوصل همزة قطع.
•كتابة التاء املربوطة ها ًء مع إسكانها وقفا أو
وصال.
•كرس ياء املضارعة وضمها ،وإسكانها إذا
سبقت بكالم.
•إسكان الحرف األخري من الكلمة حال الوصل.

•ضاملحرف األخري من الكلمة إذا اتصلت
بالكلمة هاء الضمري
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•فتح الحرف األخري من الكلمة إذا اتصلت بها
كاف الخطاب املذكر.
•كرس الحرف األخري من الكلمة إذا كان كاف
الخطاب للمؤنث.

وباستعراض األمثال الشعبية التي أوردها األستاذ
الدكتور عالء نجد أنه التزم بكل ما ذكره من
الضوابط ،بل تجاوزها يف بعضاألمثال التي رواها
بعاميتها ،وأثبتها خطا كام ثبتت لديه لفظا؛ فمام
اتفق مع الضوابط التي ذكرها ما ييل:
• ِ
الدين يِنس ّد والعدو يِنه ّد؛ فكرس ياء
املضارعة ،وفيه -أيضا -إسكان الحروف
األخرية من كلامت هذا املثل.
•شدّهْ وتزول؛ حيث أبدل التاء املروبطة هاء
يف الوصل.
• َو َج ْع ساع ْه وال كل ساعهْ؛ وفيه أبدل التاء
املربوطة هاء ،وأسكن الحروف األخرية من
الكلامت.
•قبل ما تعمل اليشء إدري عقبه ،وفيه إبدال
همزة الوصل همزة قطع.
•إن اسعدك اوعدك ،وفيه إبدال همزة القطع
()36
همزة وصل.
•ومام أثبته خطا ،ومل يذكره يف االحرتازات
قوله:
بس اليل يرىض بُهْ ،وفيه ضم
•الصرب طيب ّ
حرف الجر :الباء.
•اليل خلق لِشْ داق متكفل بِاال ْرزاق ،وفيه
حذف الهمزة من أل التعريف ،وحذف همزة
القطع التي بعدها يف أول االسم.
•موش كل مره تسلم الجره ،وفيه (موش)كلمة
عامية مبدلة من ما النافية.
•عصفوره يف اليد وال عرشه يف السجره ،وفيه
إثبات كلمة (السجرة) كلغة يف الشجرة وهي
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من الدراجة املرصية .

()37

•قصقص ريش طريك دنّه حولك ط ّولُ ْه يروح
لغريك ،وفيها كلمة (دنّه) العامية؛ مبعنى
يبقى.
•قالوا للكاتب اسرتيح قام وقف ،وفيها فعل
القيام مبعنى البدء يف فعل آخر.
•يا واخد القرد عىل كرت مالُه املال يفنى والقرد
يفضل عىل حالُه ،وفيها اإلعالل واإلبدال يف
(واخد)
درسه ينفع نفسه ،وفيها
•اليل ياكل عىل
ُ
()38
إبدال الضاد داال.
•الجيد ينتخي والندل أل ،وفيها همز األلف من
()39
ال النافية.

ومن املحاوالت البارزة لحل مشكلة الرسم
اإلماليئ للدارجةما جاء به خليل محمود عساكر،
حيث قدم بحثا ملجمع اللغة العربية بالقاهرة
عام1950م( )40تحتعنوان:طريقة لكتابة نصوص
اللهجات العربية الحديثة بحروف عربية ،ومن
قراءة البحث وتعليقات العلامء الذين عرضعليهم
يف دورة مجلس مجمع اللغة العربية آنذاك؛
يتبني القارئ أن أهم املشكالت التي دعت إىل
هذا البحث يف ذلك الوقتكانت عدم توافر
وسيلة التسجيل "الدكتافون" بصورة كافية ليوثقوا
بها اللهجات ،وكام أملح الدكتور العقاد إىل
أهميةالبحث يف وصف الطريقة التي ينطق بها
املتهم يف محارض التحقيق الرسمية مع املجرمني؛
حيث يستدل عىل أصل املتهم بأنيطلب منه أن
ينطق كلمة معينة كدقيق أو خروب ليعلم أصله،
والبد مكن إثبات ذلك يف محارض التحقيق،
فكيف لناذلك والرسم الفصيح ال يفي بالغرض؛
ولو كانت تقنية اليوم حارضة لديهم؛ ملا احتاجوا
إىل تلك الجهود وتلكاالجتامعات.
وقد انطلق بحث الدكتور العساكر من أن الكتابة

متطورة من جهتني :علم الرسم ،وفن الخط ،وأن
التطور العلمي يف هذاالجانب توقف منذ عهد
الخليل رحمه الله ،وأما الخط فهو متطور إىل هذا
اليوم ،وال مانع -من وجهة نظره -من تطوير الرسإمن
كان ذلك التطوير يقدم فائدة علمية؛ كفائدة
توثيق طريقة النطق يف اللهجات العربية.
وانقسم بحثه إىل قسمني رئيسني:

األول :وضع رموز للحركات التي ليس لها رموز تدل
عليها يف الكتابة العربية ،وقد رأى إضافة خمس
عالمات مبتكرة؛
للداللة علىحركة الفتحة املفخمة ،وحركة اإلمالة،
وحركة الضمة املاملة ،وحركة الضمة املكسورة،
وحركة الضمة املاملة

املكسورة ،ورأى إضافة عالمة للحروف املهملة
وعالمة للحروف التي يكون فيها نرب ،كام رأى
إلغاء السكون من بعضاملواضع التي ال يلزم
إثباتها فيها ،وليس بها لبس ،فيكون مجموع ما
أراد إضافته عىل الحركات سبع حركات ،أي أكرث
منالضعف من عدد الحركات األصلية الفتحة
والضمة والكرسة.

الثاين :الحروف التي ليس لها رسميدل عليها يف
الكتابة العربية :وقد رأى أن هناك أحرفا يختلف
النطق فيها بينالفصحى ،وبني العامية ،وأهمها
ستة ،وهي :الجيم والقاف والذال والظاء والثاء
والعني ،وقد اقرتح لكل واحد منها رسام ،بالقرتح
لكل واحد منها رسوما بعدد االختالفات املوجود
()41
يف اللهجات ،ومن ذلك يف حرف القاف
مثال ،فرأى أنهيمكن كتابتها بطريقتني يف الدارجة
املرصية:

الطريقة الصوتية :ويعني بها أن تصور فيها
الكلامت الدارجة تصويرا دقيقا بالحروف ،فإذا
نطقت القاف همزة كتبها همزة ،فيكتب( :قال،
وقمر ،وبرق ) تكتب عىل حسب لهجة القاهرة

JANUARY 2022 ISSN No: 2277 - 2839

MAJALLA KAIRALA

هكذا( :آل ،وأمر ،وبرء).

ويتضح ضعف هذه الطريقة وما ستخلقه من
اللبس ،ليس لدى غري املرصيني؛ بل لدى
املرصيني أنفسهم ،الختالف النطقبالحروف من
منطقة إىل منطقة ،ولغياب أي أثر للحرف األصيل
يف هذه الطريقة.
وأما الطريقة الثانية التي رآها يف كتابة حرف
القاف؛ فهي التي ترتاءى فيها الصورة األصلية
بالفصحى ويظهر فيها اشتقاقها،وتصور يف
الوقت ذاته الطريقة التي يلفظ بها يف الدارجة
املرصية ،بأن يضع إشارة إىل الصوت الذي
ينطق به يف الدارجة فوقالحرف األصيل ،فكلمة:
قال عىل سبيل املثال يكتبها كام هي ،ويضع
همزة فوق القاف ،فإن كانت القاف تنطق يف
الدارجةكالجيم الشديدة؛ فإنه يكتبها بقاف،
ولكنها بنقطتني من أسفل ،فالنقطتان للداللة
عىل األصل االشتقاقي بالقاف ،والجيمللداللة
عىل الجيم الشديدة.

وبعد نقاش طويل( )42توصل مجلس مجمع اللغة
العربية إىل املوافقة عىل مقرتح :أن يضع املؤمتر
هذه الطريقةالتي عرضها الدكتورخليل عساكر
بني يدي لجنة اللهجات لتستعني بها يف دراسة
()43
اللهجات املعارصة.
وقد تكون فائدتها قليلة؛ ألننا إن أخذنا كل حرف
من األحرف الستة التي رأى أن يفتتح بها دراسته،
وأخرجنا منها أربع طرقللكتابة؛ لتوثيق اللهجة
املرصية ،فامذا سنفعل مع بقية اللهجات ،وكم
من األرقام سنحيص قبل أن ننتهي من اللغات
العربيةالدارجة جميعها!!
ومن املحاوالت التي البد من ذكرها ،محاولة
كتابة اللغة العامية باألحرف األعجمية ،وهي التي
تبناها ويلمورسنة  1901م،وهو أحد قضاة محاكم
االستئناف بالقاهرة ،ثم تبناها بعده األستاذ
جملة كرياال
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عبدالعزيز فهمي ،ثم الشاعر سعيد عقل ،وهي
دعوىضعيفة ال أرى أنها تستحق النقاش؛ غري أنني
أود أن أشري -هنا -إىل أن األحرف العربية وسعت
اللغة الفصحى واللغاتالدارجة؛ بل وسعت
املفردات (الرومانية القشتالية) اإلسبانية؛ حيث
كتب املغاربة املفردات اإلسبانية بالحرف العريب،
ويظهرذلك يف أدب األلخميادو ،وهو األدب الذي
كتبه مسلمو اإلسبان بلغتهم ورسموه بحروف
عربية( ) ،وقد كتبتعرشون لغة ألفاظها بالحروف
العربية كاللغة األوردية والكردية والفارسية،
واللغة العثامنية الرتكية القدمية ،والسواحلية،
والكشمريية والبشتونية والطاجيكية والرتكستانية
الرشقية والبهاسا اإلندونيسية وغريها ،..فكيف
لِ ُم َّد ٍع بعد هذا كله أن يقول :أن الحروف العربية ال
متكننا من كتابة اللغات العربية الدارجة!!

املبحث الثاين:مناذج للخروج
عن الر�سم الإمالئي:
املطلب األول :أمنوذج الرسم العثامين

وخصصته مبطلب من مطالب هذا املبحث؛ ألنه
أمنوذج فريديحمل داللة عىل قدرة اللغة العربية
عىل الوفاء مبتطلبات أي نص عريب ،وأعني
بذلك ما يحمله الرسم مندقة يف التعبري عن كل
التفاصيل ،وسأعرض هنا لسامته ،ثم أبني كيف
ميكننا أن نستفيد منه يف كتابة اللغة الدارجة،
ومن أهم مميزاته:
•أنه يعرب عن أعظم نص عرفته البرشية برسمه
العريب.
•أنه يحوي يف حروفه وضبطهعددا من
القراءات ،فيحمل يف طياته14 :رواية سبعية
متواترة ،و6روايات مشهورة.
•أنه تطوريف مراحل مختلفة ليصل إىل الشكل
الذي نعرفه اآلن.
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•• أوجد رمزا لكل صوت ،ورمزا لكل طريقة
أداء مختلفة.
•• وجد منه نسخ متعددة تتكامل وال تتناقض،
وكل واحدة منها تتميز مبا يفي بالرواية التي
تحويها.

فالرسم العثامين اختص بعدة جوانب؛ من حيث
تفرده ،ومن حيث حكمه ،وحكم تغيريه ،ومن حيث
حكم االقتداء به فيام سوى القرآن من الكالم.

وهذه صورمن الرسم العثامين للقرآن الكريم لعرض
جانب من تلك التفاصيل:
املدَ (:ولاَ الضَّ الِّني) الفاتحة(،٧ :أُولَٰ ِئ َ
ك)البقرة:
.٢٧
اإلشامم( :لاَ تَأْ َم َّنا) يوسف.١١ :
ِسمِ اللَّ ِه َم ْج َرا َها ) هود٤١ :
اإلمالة  ( :ب ْ

نطق السني صادا ونطق الصاد سينا :بوضع
الحرف املنطوق أعىل من الحرف اآلخر؛ كقوله
ص ْي ِط ُرو َن ) الطور٣٧ :
تعاىل  ( :الْ ُم َ
الحرف الثابت رسام املهمل نطقا يف الوصل:
(لَٰ ِك َّنا ُه َو اللَّ ُه ) الكهف٣٨ :

الحرف الثابت رسام املهمل نطقا يف الوقف
ت ُر ُس ٌل ِم ْن قَ ْبلِ َ
َصبرَ ُوا
والوصلَ ( :ولَ َق ْد كُ ِّذبَ ْ
كف َ
ل َما كُ ِّذبُوا َوأُوذُوا َحتَّ ٰى أَتَا ُه ْم نَصرْ ُنَا َولاَ ُم َب ِّد َل
َع ىَ ٰ
لِ َكلِماَ ِ
ت اللَّ ِه َولَ َق ْد َجا َء َ
ني )
ك ِم ْن نَ َب ِإ الْ ُم ْر َسلِ َ
السماَ َء بَ َن ْي َنا َها ِبأَيْ ٍد َوإِنَّا لَ ُم ِ
وس ُعونَ)
األنعامَ (،٣٤ :و َّ
الذاريات٤٧ :
اب ِم ْن ُم ِ
صيبَ ٍة
قلب النون الصوتية ميامَ ( :ما أَ َ
ص َ
إِلاَّ ِب ِإذْنِ اللَّ ِه َو َم ْن يُ ْؤ ِم ْن بِاللَّ ِه يَ ْه ِد قَلْبَ ُه َواللَّ ُه ِبك ُِّل
شيَ ْ ٍء َعلِي ٌم ) التغابن١١ :
إظهار التنوين أو النون الساكنة:وذلك برتكيب
الحركتني فيدل بها عىل إظهار التنوين(النون
ني إِلىَ ال َّداع
الصوتية)  ،كقوله تعاىلُ ( :م ْه ِط ِع َ
يَق ُ
ُول الْكَا ِف ُرو َن َٰهذَا يَ ْو ٌم َعسرِ ٌ ) القمر ،٨:فالتنوين

عىل امليم من (يوم) جاء مرتاكبا؛ للداللة عىل
اإلظهار.

إخفاء التنوين أو النون الساكنة :فتتابع الحركات
فيها للداللة عىل اإلدغام يف التنوين (النون
الصوتية) ،كقوله تعاىلَ ( :وإِذَا َرأَيْتَ ُه ْم تُ ْع ِج ُب َ
ك
ب
أَ ْج َ
سا ُم ُه ْم َوإِ ْن يَقُولُوا ت َْس َم ْع لِ َق ْولِ ِه ْم كَأَنَّ ُه ْم خُشُ ٌ
صيْ َح ٍة َعلَيْ ِه ْم ُه ُم الْ َع ُد ُّو
سبُو َن ك َُّل َ
س َّن َد ٌة يَ ْح َ
ُم َ
َ
ن يُ ْؤفَكُو َن ) املنافقون4:
فَا ْح َذ ْر ُه ْم قَاتَلَ ُه ُم اللَّ ُه أ ىَّ ٰ
السكتِ ( :م ْن َم ْرق َِدنَا َٰهذَا َما َو َع َد ) يس٥٢ :

عالمات الوقف :كام تظهر يف اآلية التالية عىل
سبيل املثال يف قوله تعاىل:

( َٰذلِ َ
ب ِفي ِه ) البقرة٢ :
ك الْ ِكتَ ُ
اب لاَ َريْ َ
وقوله ( :يُ َجا ِدلُون َ
َك فيِ الْ َح ِّق بَ ْع َد َما تَبَينَّ َ كَأَنمَّ َا
ساقُو َن إِلىَ الْ َم ْو ِ
ت َو ُه ْم يَ ْنظُ ُرو َن ) األنفال6 :
يُ َ
وقد يكون االختالف فيام هو أبعد من الظواهر
الصوتية إىل رسم بعض الحروف كام هو يف حرف
القاف الذي يرسم بنقطة واحدة يف مصحفي
ورش وقالون.
ولكل مصحف خصوصية من حيث زيادة
التفاصيل أو نقصانها ،ولكن العربة بوجود هذه
الرموز للتعبري عن مظاهر صوتية معينة يف جميع
القراءات؛ مام مل يقف حجر عرثة يف طريق إيصال
الروايات املتعددة كام هي.

حكم تغيريه :

ينطلق الخالف يف الحكم من الرأي القائل :أن
الرسم توقيفي()45؛ ولن نطيل يف ذلك ،ولكنه
سواءأكان توقيفيا أم اجتهادا منالصحابة رضوان
الله عليهم فالبد أن نأخذ بعني االعتبار ما ييل:
 -1إن يف رسم املصحف الرشيف مواضع غري
متفق عىل صحتها ،ويراها البعض شواهد
لعدم إجادة الصنعة؛ ألن السمة السائدة
عىل العرب آنذاك هي األمية.
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 -2إن ضعف الصحابة يف الكتابة أو خطؤهم
آنذاك دليل كامل ال دليل نقص يف حقهم؛
فالخط من جملة علوم الحياة املدنية،
ومن جملة الصنائع التي يعتاش بها الناس،
ونقصهم فيه دليل انقطاعهم ملا هو أوىل،
وال غضاضة يف أن يجهلوا شيئا من صنائع
املعاش ،فالعلم بها ليس كامال يف حقهم،
كام أنه مل يكن كامال يف حق الرسول صىل
الله عليه وسلم؛ إذ كان أميا ال يقرأ وال
يكتب(.)46
 -3إن الرسم العثامين الذي أخرج إبّان عهد
الصحابة رضوان الله عليهم هو األساس
الذي تطور كثريا وأدخلت عليه الكثري من
التعديالت عرب العصور املختلفة؛ وقد بينا
بعض ما دخل عليه ؛ متثيال ال حرصا؛ فأدخل
عليه الشكل واإلعجام ،وعالمات الوقف،
وعالمة اإلمالة ،والسجدات..ألخ.
 -4تنوع املصاحف بحسب القراءة ،فمصحف
حفص مثال يختلف عن مصحف أيب عمرو؛
ويختلف عن مصحف ورش.
 -5اختالف النقط يف بعض الحروف من مصحف
آلخر؛ كام هو يف حرف القاف والفاء بني
مصحفي حفص عن عاصم ،وبني مصحف
ورش عن نافع .

ومع كل هذه االعتبارات فإننا نقرأ القرآن اليوم
بفضل الله-كام أنزل ،وال نستطيع أن نجيرّ ذلكللرسم فقط؛ فهناك عوامل أخرى ال تقل أهمية
كالتواتر واملشافهة ،وقدسية النص ،واهتامم
العلامء  ...وغريها ،إال أن دور الرسم يف نقل النص
دور رئيس ،ويجب أن نستفيد من هذا النموذج
الفذ ،فننظر يف كتابة النصوص الشعبية التي
نريد لها أن تنتقل بني األجيال بصورتها التي قيلت
بها من هذا املنطلق ،وميكنإجامل الجوانب التي
نستلهمها من منوذج الرسم العثامين؛ لكتابة
اللغات الدارجة مبا يتفق مع الرسمك اإلماليئ؛
جملة كرياال
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ما ييل:
 -1التفرقة بني النص األصيل والتفاصيل اإلضافية
التي تتسم بها لهجة دون أخرى؛ بكتابتها فوق
أو تحت الحرف أو ببنط مختلف.
 -2كتابة التفاصيل التي نريدها يف كل لهجة؛
كالتنوين ،وتعطيش الجيم ،وتسهيل الهمزة،
أو قلبها عينا إىل آخره ،وأال نهمل منها شيئا.
 -3بيان الظواهر املقصودة لذاتها يف اللغات
الدارجةكاملدود؛ ألن املد يوظف يف الشعر
والنصوص الشعبية للتعبري عن معنى ال يعرب
عنه بغريه.
 -4وضع أصول ثابتة يتفق عليها ،وتعطى مساحتها
من الوقت للتجربة.
 -5كتابة مفتاح واضح للرموز املستخدمة يف كل
دارجة بحسبها.

املطلب الثاين :الكتابة العروضية

إن من املعلوم أن من أنواع الكتابة ماال يندرج
تحت القواعد اإلمالئية ،وقد قيل:خطان ال
يقاس عليهام :الرسم العثامين والكتابة العروضية
( ،)47ومرد ذلك إىل أن هذين الخطني ال يلتزمان
بقواعد اإلمالء ،فالميكن التقعيد عليها؛ لتُلْت َزم
يف الكتابة عموما ،فالكتابة العروضية تقوم عىل
أن كلام يلفظ ينطق ،ويف املقابل أمنا مل يلفظ ال
يكتب ،ولن أفصل يف ذلك ،ولكني أشري إىل أنها
كتابة صوتية ،وال تهتم بالفروق بني الحروف بقدر
اهتاممها باإليقاعوإثبات الحركات والسكنات،
فقد يكتب من يقطع البيت الكتابة العروضية
بشكل دقيق ،ولكنه يحولها إىل خطوط ودوائر؛
ألنها مناط اهتاممه ،وتلك النتيجة النهائية التي
يسعى إليها ِ
ليص َف إيقاع البيت ،وليس حروفه
وضبطه.
وعليه فإن املرحلة التي تهمنا يف الكتابة العروضية
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هي املرحلة املتوسطة بني الرسم اإلماليئ وبني
الرسم اإليقاعي بالخطوط والدوائر ،وهي الرسم
الصويت بالحروف؛ فقول الشاعر مثال:

قفَا ن ْب ِ
ب و َم ْن ِز ِل
ك م ْن ذكْ َرى ح ِب ْي ٍ

ِ
بسق ِْط اللِ َوى بينْ َ ال ّدخُو ِل ف َح ْو َملِ

يكتب كتابة صوتية هكذا:

يل
قفاْ نبْك م ْن ذك ْ
ْرى حبيْب ْنوم ْنز ْ
يل
بسقْط �لْل ْ
َوى بينْ ْد َدخ ْول فح ْوم ْ

وهذا هو الرسم الذي يجب أن نعيد التأمل فيه
عند توثيقنا للنصوص يف اللغة الدارجة؛ وإعادة
النظر يف إمكانية اإلفادة منها كنموذج مكتمل
تجاوز مرحلة الكتابة اإلمالئية املجردة إىل الكتابة
الصوتية التي تصف الصوت املسموع برسمها
واإليقاع الصويت بحركتها وضبطها.

وإذا ذكرنا خصوصية النموذج السابق يف الرسم
العثامين ،والنموذج الحايل يف كتابة الشعر،
فإننا ال نقصد اتباع أحدهام حذو القذة بالقذة،
ولكنني نهدف إىل اإلفادة منهام يف تجاوز الكتابة
اإلمالئية إذا رأينا أنها التفي بالغرض من نقل النص
يف اللغة الدارجة كام هو إىل من هم بعدنا.
وال بد أن نبني هنا أن هناك نقدا وجه للرسم
العثامين ،وللكتابة العروضية ،بل وللرسم اإلماليئ
العريب ،ومنه املغرض ،ومنه من ضل طريقه ،ولكن
املصلحة يف أن نأخذ منه ما تحصل به الفائدة.

املبحث الثالث :احللول
املطلب األول :الحلول السابقة:

وسأذكر يف هذا املطلب بعض الحلول التي
طرقت ،وعمل بيشء منها ،ولكنها مل تستمر ،ومل
تشكل قاعدة ترتكز عليها الكتابة العربية يف أي من
مستوياتها ،ومن ذلك:

• مخالفة بعض قواعد اإلمالء والبنية والرتكيب
النحوي ،وقد انتهج ذلك بعض العلامء
كام سبق معنا يف كتاب األمثال العربية
واألمثال العامية مقارنة داللية ،للدكتور عالء
الحمزاوي( ،)48ولكنه مل يكن ذا منهج ثابت،
وقد قدم لذلك بالتربير والبيان؛ كام أنه
مل يلتزم مبا ذكر حرفيا ،ومرد ذلك إىل أن
الدراسة كانت منصبة عىل موضوع لغوي
عميق ،ومل يكن الرسم فيه إال عارضا.
•كتابة اللغة العامية باألحرف األعجمية ،أو
الكتابة باألحرف الالتينية ،وأما هذه الدعوى
فقد تحدثت عنها بنوع من التفصيل(،)49
وهي فكرة تنطلق من االدعاء بأن الحرف
العريب عاجز عن إيصال اللغة الدارجة ،وقد
أشبعت بحثا ودراسة واحتجاجا وتفنيدا.
• -الكتابة بلهجة عامية رصفة :وهذا الحل
يتجاذبه قطبان :األول -وهو الذي عال وانترش-
الدعوة إىل العامية ،وكان الرسم اإلماليئ
إحدى وسائل تلك الدعوة ،والثاين :حل
مشكلة عدم دقة الحرف العريب يف إيصال
اللغة الدارجة ،ومل تحمل هذه الطريقة إال
مزيدا من التفاصيل التي تعقد األمر ،وقد
يكون الحل يف هذه الحالة متعلقا باإلعراب
فقط ،وهو قديم،وأورده الجاحظ عندما
تحدث عن إهامله لإلعراب إذا روى عن
عامة الناس( ،)50ودعا إليه غريه يف العرص
الحديثليكون بشكل عام؛ فيسجل كل يشء
باللغة الدارجة؛ فيغري النحو والرصف واللغة،
وهو ما يجعل املكتوب مستغلقا -غالبا -إال
عىل أهل اللهجة التي كُ ِتب بها( ،)51وال شك
أن هذه الدعوة لن تفلح يف حفظ املعارص،
ولن تسلم من اإلسهام يف ضياع الرتاث
بإبعاد القارئ عن اللغة الفصحى( ،فال أرضا
قطع وال ظهرا أبقى).
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املطلب الثاين :الحل املقرتح.

وأرى أن يكون الحل مبزيد من الدراسة والتحليل
واالستفادة من التجارب السابقة يف هذا
الخصوص ،غري أين أقدم حال يقبل النقاش
والتطوير ،ولنا فيه سلف ،ويدور هذا الحل حول
محاكاة ماال ميكن القياس عليه إمالئيا ،ومع ذلك
فقد أثبت نجاحه فيام وضع له ،وأعني بذلك
الرسم العثامين ،والرسم العرويض ،فقد عرضت
لهام بيشء من التفصيل يف املبحث السابق،
وميكننا االستفادة منهام للوصول إىل رسم أدق
للغة الدارجة عرب الخطوات التالية:
• الخطوة األوىل :كتابة الحروف املقصودة نطقا
يف اللغة الدارجة بأحرف صغرية فوق الحروف
الفصحى.

وسوف أطبق هذه الخطوة عىل البيت الذي
سبق معنا( ،)52وهو البيت الشعري باللغة الدارجة
الذي كتب بالفصحى:
يا َم ْن لقلب كلام التم األَشفاق
من العام األول به دوا ٌ
کیك وخفوق

وعىل هذا املقرتح تكتب الم صغرية فوق النون
من قوله( :من لقلب) ،وتكتب الم صغرية أخرى
فوق النون من قوله(:من العام) .

			

شكل رقم()1

ويوضع سكون عىل همزة الوصل يف (التم) وعىل
الهمزة يف (األَشفاق) لإلشارة إىل عدم النطق بها.
ويوضع سكون عىل الهاء من قوله(:به دواكيك).

• الخطوة الثانية :اعتامد الضبط بالتشكيل يف
أحرف وكلامت النص املكتوب باللغة الدارجة
جملة كرياال
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كافة ،إال ما وافق منها اللغة الفصحى ،ومربر هذه
الخطوة ما ييل:
 -1أن التشكيل جزء من الرسم اإلماليئ ،وهو أحد
مراحل تطوره ،وقد وجد لبيان ما أشكل عىل
القارئ.
 -2أن الضبط يختلف بدرجة كبرية بني اللغة
الفصحى والدارجة.
 -3أن الفصحى هي األشهر لدى القارئ ،وعند
إهامل التشكيل فإن الذهن ينرصف إىل
الفصحى دون الدارجة.
 -4تعذر توقع ضبط الحروف لدى القارئ يف
النصوص املكتوبة بالدارجة؛ ألنها ال تتقيد
بقواعد النحو والرصفواللغة ،وعليه فإن
البيت السابق يكتب بالحركات التالية:
لقلب كِلِّام الْتم األِ
ْ
شفاق
يا ِمن
ٍ

ول بَ ْه ُدوا ْ
من الْعا َم الاْ ْ
کیك وخ ْ
ْفوق

وتكتب هذه الحركات رضورةً؛ ملخالفتها
للفصحى؛ ولو أهملت لقرئت بحركات مغايرة
يف جميع الحروف املضبوطة أعاله ،وستكون كام
ييل:
يا َم ْن لقلب كُلَّام التم األَ
ُ
شفاق

من العامِ األَ َّو ِل ِب ِه َدوا ٌ
کیك وخ ٌ
ُفوق

وأن لقارئ أن يستطيع قراءتها مستقيمة الوزن
ىّ
بهذه الطريقة!!
• الخطوة الثالثة :كتابة رموز بعض الظواهر
اللهجية؛ كاملد ،واإلمالة ،واإلشامم ،والتسهيل...
وغريها.

ولو تأملنا يف البيت السابق لوجدنا به بعض
الظواهر اللهجية التي ال بد من اإلشارة لها يف
الخط ،ولو أهملت لكانت كتابة النص ناقصة،
وتتمثل يف نطق القاف؛ حيث ينطق بها جيام
غري معطشة؛وقد وصفها بعض العلامء بأنها
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بني القاف والكاف( ،)53وقال آخرون :بني الجيم
والقاف والكاف( ،)54ومنها قول الشاعر:

وال ُ
أقول لِقد ِر القوم قَ ْد نضجت

		

لباب ال َّدار َم ُ
وال ُ
قفول
أقول
ِ

ورسمت جميعا بالكاف؛ للداللة عىل بينيتها بني
الكاف والقاف؛ هكذا :
وال ُ
أكول لِكد ِر الكوم قَ ْد نضجت

		

لباب ال َّدار َم ُ
وال ُ
كفول
أكول
ِ

ورأى ابن خلدون أن ترسم بطريقة تحمل الداللة
عىل الحرفني اللَّذَين توسطت بينهام ،فترُ سم
بكاف رصيحة ،ثم تنقط بنقطة واحدة أو بنقطتني
للداللة عىل الجيم أو القاف(ك ـ ) ،ثم أعقبت
ذلك عدد من املحاوالت ملجامع اللغة العربية،
ألنهم مل يجدوا يف الرسم الذي ذكره ابن خلدون
بغيتهم ،فالنقطتان عرضة للحذف ،بل إن الحذف
فيهام هو األقرب ،فيقع اللبس ،كام أنه مل يجد
صدى يف أوساط النساخ والكتّاب ،فرأى مجمع
اللغة العربية بالقاهرة أن تكتب بالكاف الفارسية:
(كَـ) ،وهي الكاف التي عليها رشطة من فوق،
وللتفرقة بينها وبني الكاف الفارسية فقد رأى
بعض أعضاء املجمع أن تكتب برشطتني( :كًـ)؛
للتفرقة بينها وبني الكاف الفارسية التي ترسم
برشطة واحدة،لكن الرسم يبقى عاجزا هنا عن
أن يظهر تلك القاف كام هي ،وقد أحسن مجمع
اللغة االفرتايض إذ استفاد من الخربات والتجارب
السابقة ،وقال بحرف القيف ،ورسمه كرسم القاف
املعتاد؛ غري أنه بنقطتني من األسفل؛ فيكون ( ݠ
ْ) بالسكون ،و(ݠ َ) بالفتح ،و(ݠ ِ) بالكرس ،و(ݠ
ُ) بالضم ،وقد حافظت بهذا الرسم عىل صورة
القاف ،وانفردت عنها بشكل يناسب انفرادها
عنها يف الصوت ،ويضمن -أيضا -االنفراد برسم ال
()55
يشاركه معه غريه.

ْ
ْشفاق
لقلب كِلَّامْاْلْتماَّ ال
يا ِم ْن
ٍ

فيكتب البيت عىل هذه الصورة:
						

م ْن العا َمالاْ ّو ْل بَ ْه ُدوا ْ
ْ
وخفوق
کیك

شكل رقم()2

ويكون لكل ظاهرة يف لغة دارجة رمز أو تعبري
مييزها عن غريها ،حتى ال نسقط شيئا من الظواهر
اللهجية؛ بحجة قصور الرسم ،أو أن الرسم اإلماليئ
ليس قادرا عىل الوفاء مبتطلبات اللهجة أو غري
ذلك مام ذكرنا سابقا(.)56

• الخطوة الرابعة :اعتامد كتابة ما ينطق ،وحذف
ماال ينطق يف الكلامت؛ مبا يدفع اللبس ،ومبا
اليتعارض مع الرسم اإلماليئ؛فالتكون كتابة صوتية
صرِ ْفَة ،كام إنها ال تهمل الجانب الصويت متاما.

فالبيت السابق معنا يجب أن يكتب مراعيا
الجوانب الصوتية التي ال يتأىت فهم الصوت
دونها؛ ولو كُ ِتبكتابة عروضية صوتية لكان:
نب ِكلْلم لت ْمملَشْ فا ْْق
يا ِملْلَقلْ ْ

		

ملْعاْ َملْو َو ْل بَ ْه ُدوا ْ
کیك وخ ْ
ْفوق

غري أننا لن نلجأ إىل كل هذه التفاصيل العروضية؛
ألن هناك ما ينوب عنها ،فالسكون عىل همزة
الوصل يبني عدم النطق بها ،والشدة عىل الالم
وامليم تب ّينان التضعيف ،وأن هناك حرفني :األول
ساكنا والثاين متحركا ،ووضع الالم الصغرية فوق
النون يبني أنها قلبت الما وال داعي لحذفها؛ ألن
الحذف يوهم أن أصلها ليس النون ،وإمنا الالم
التي انقلبت إليها ،وعالمة التنوين تفي بصوت
النون الذي يرسم يف الكتابة العروضية ،وأما
حذف األحرف غري املنطوقة فال داعي ألنه يشري
إىل أصل الكلمة يف كثري من الحاالت ،ولكننا
نستطيع استبداله بعالمة ثابتة تدل عىل أن هذا
الحرف غري منطوق ،وعليه فإننا نرسمها مع أخذ
الجانب الصويت الرضوري فقط فتكون:
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فمثال:عدم االعتداد بالقواعد النحوية والرصفية
والصوتية؛ إذ إنه مل يعتد به يف اللغة الدارجة
املنطوقة؛ فيهمل تبعا لذلك ،كام هو الحال
يف رواية لغة مخالفة للقواعد النحوية والرصفية؛
فتكتب كام وردت؛ ومنه قول العجاج:
لقد رأيت عجبا مذ أمسا …
عجائزا مثل السعايل خمسا

		
		

			

يأكلن ما يف رحلهن همسا …
ال ترك الله له ّن رضسا

وال لقني ال ّدهر إال تعسا

()57

وقد جاء بلغة وقع فيها الخالف بني النحاة إذ
(أمس) بالفتحة ،ودل ذلك عىل أنها تعرب
حرك
َ
()58
بالفتحة نيابة عن الكرسة عند بعض النحاة ،
ومع ذلك فلم يكتب إال مبا ُسمع به.
ومن الرسم الذي خالف القاعدة الرصفية قول
الشاعر:
سيغنيني الذي أغناك عني فال فقر يدوم وال ِغناء

والخالف يف هذا البيت يف كلمة (غناء) حيث
م ّد املقصور ( ِغنى) خالفا للقياس ،ويف هذه
املسألة خالف بني الكوفيني والبرصين يف ذلك
( ،)59يقول عنه أبو عيل القايل":وهو ردئ ليس
مبنزلة قرص املمدود" ومع مخالفته له ،وحكمه
عىل اللغة بأنها لغة رديئة فهو يرويهباللغة التي
()60
ورد بها.
ومن الظواهر الصوتية التي وثقت كام وردتقول
جملة كرياال
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غيالن بن حريث:

فَ َع ْي ِ
		
ناش عيناها وجيدش جي ُدها
ولَ ْون ِ
ري عاطلِ
ُش إِالَّ أنها غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
فلغة الكشكشة معدودة يف مذموم اللغات
ورديئها ،أو هي عىل األقل من اللغات التي مل
يأخذ بها القرآن الكريم ،ومع ذلك فلم ترد يف
املراجع القدمية وال الحديثة إال بصفتها التي
قيلت بها(.)61

ومن األمثلة التي تؤكد هذا النوع من التوثيق ملا
خالف قواعد اللغة ما سلكه أهل اللغة يف إيراد
األمثال املتداولة بني عموم الناس كام هي دون
إعراب ،يقول السيوطي":ألن العرب تجري األمثال
تستعمل فيها اإلعراب"(،)62
ُ
عىل ما جاءت وال
فإذا وصلهم املثل مخالفا للقواعد اللغوية :نحوا
أو رصفا أو لغة ،فإنهم يروونه كام قيل ،وقد قيل
إن ذلك من قبيل الرضورة( ،)63ولكنه مردود بعدم
التزام املثل بالوزن إال ما أخذ من بيت شعر ،ومن
ذلك قولهم :أعط القوس باريها؛ بإسكان الياء من
 :باريها ،واألصل فيها أن تحرك بالفتح ،ومنه قولهم
":مكره أخاك ال بطل" ،واألصل أن يقال :أخوك
ألنه نائب فاعل ،وقولهم" :زلنا وزال الدهر يف
براد"( ،)64بحذف ما.
وأدرج مثاال آخر بقصيدة من ديوان أحد رموز الشعر
يف القرن الثالث عرش الهجري؛ وهو الشاعر
محمد بن لعبون املتوىف سنة 1247هـ  ،حيث
وردت قصيدته مكتوبة بأربع صور مختلفة؛ فهي
يف الديوان ( 1981م):
كل شني غري ربك والعمل 				
لو تزخرف لك مرده للزوال

		
		

مايدوم العز عزالله وجل
يف عداملابدا فيه امليال

		

			
والذي ينقاد بزمام األمل
259

الرسم اإلماليئ للغة الدارجة بني القاعدة واالرتجال

التغبطه يف زغاتري الهبال

		
		

استغفر الله عن كرث الزلل 		
واستعني عنايته يف كل حال

زل دهرك يامحمد بالغزل 		
()65
والغزال اليل تهزا بالغزال

وهي مكتوبة يف بعض املصادر األخرى بهذه
الصورة( 1997م):

كل يشء غري ربك والعمللو
تزخرف لك مرده للزوال

			

		
		

ما يدوم العز عز الله وجلفي
عدال ما بدا فيه امتيال

		
		

استغفر الله عن كرث الزللوا 		
ستعني اعنايته يف كل حال

			
والذي ينقاد بزمام األملال
تغبطه يف زغرتي الهبال

راح دهرك يا محمد بالغزلوا				
()66
لغزال اليل تهزا بالغزال

وعند غريهام( 2007م) :

كل يشء غري ربك والعمللو
تزخّرف لك مرده للزوال

			

		
		

ما يدوم العز عز الله وجلفي
عدال ما بدا فيه امتيال

		
		

استغفر الله عن كرث الزللو 		
استعني عنايته يف كل حال

			
والذي ينقاد بزمام األملال
تغبطه يف زغرتي الهبال

			
راح دهرك يا محمد بالغزلو
()67
الغزال اليل تهزا بالغزال

ويف غريها من املصادر( 2015م) :

كل يش(ن) غري ربك والعمل
لو تزخرف لك مرده للــزوال

وعليه فستكتب األبيات كام ييل:

			

		
		

مايدوم العز عزالله وج ـ ــل 		
يف عدال(ن) مابدا فيه إمتيال

		
		

استغفر الله عن كرث الزل ــل و		
إستعني عنايته يف كل ح ــال

			
والذي ينقاد بزمام األم ـ ــل
التغبطه يف زغرتي الهبـ ــال

)

(68

وإذا تأملنا يف الصور التي كتبت بها ،فالبد أن
نوضح بعض النقاط:

تويف الشاعر يف عام 1247هـ ،ومع افرتاض أن
املتأخر سيأخذ عن املتقدم إال إن االرتجال كان
سيد املشهد ،وكتب كل شيخ عىل طريقته،
ووجد االختالف بينهم يف هذه املقطوعة اليسرية
املكونة من خمسة أبيات فيأحد عرش موطنا،
والبد من اإلشارة إىل أن الحروف هنا رسمت دون
الضبط بالشكل ،وعالمات اإلعراب ،ولو ضبطت
لكان الخالف أكرب ،ولكان عدد املواضع أكرث.

وسأعيد الرسم بحسب الضوابط األربعة التي
اقرتحتها ،وهي -باختصار:-
 -1كتابة الحروف املقصودة نطقا يف اللغة الدارجة
بأحرف صغرية فوق الحروف الفصحى.

 -2اعتامد الضبط بالتشكيل يف أحرف وكلامت
النص املكتوب باللغة الدارجة كافة ،إال ما
وافق منها الفصحى.

 -3كتابة رموز بعض الظواهر اللهجية؛ كاملد،
واإلمالة ،واإلشامم ،والتسهيل ...وغريها.
 -4اعتامد كتابة ما ينطق ،وحذف ماال ينطق يف
الكلامت؛ مبا يدفع اللبس ،ومبا ال يتعارض
مع الرسم اإلماليئ.
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شكل رقم()4

ونلحظ يف هذا الرسم ما ييل:
 -1كتابة حركات الضبط واإلعراب بحسب النطق
دون استثناء.
 -2وضعت عالمة فوق الحركات املاملة التي بني
الفتحة والكرسة يف الكلامت التالية:
ربّ ْ
ْعمل ،تزخ ْ
ْرفِ ،و َج ْل ،بدا ،تِ َغ ِبطَهْ،
ك ،وال ْ
ْغزل ،تِه ّزى ،بال ْ
ِي ،بِال ْ
ْغزال ،وتكون هذه
رت
زِغ ّ
العالمة خاصة بأي إمالة بني األلف والياء أو
بني الكرسة والفتحة.
 -3رسم حرف القيف يف كلمة :ينقا ْد.

الخامتة :النتائج والتوصيات

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ،وبعد
هذا العرض فإنني أجد أن املوضوع جدير
بالبحث والتأمل ،وما أنا فيه إال ميضء لقبس
يف طريق الحل،وسائر لخطوة يف معالجة هذا
اإلشكال ،وقد توخيت أن أتبع الطريقة العلمية
يف البحث العلمي ،بطرح الحلول ومتحيصها،
ولكنني أعتقد أين سأجد من املطّلعني عىل هذا
الجهد املتواضع من يواصل التجربة ويسعى بها
إىل أن تكون نافعة بشكل أكرب يف مجالها بإذن
الله ،وقد تثبتت يف هذا البحث من عدد من
النتائج أهمها:
 -1إن الرسم اإلماليئ الصحيح ال يتوافق مع الشعر
الشعبي وال اللغة الدارجة.
 -2إن تدوين الشعر الشعبي املوجود اليوم ال
يتبع نظاما واحدا؛ فمنهم من يلتزم بالقواعد
جملة كرياال
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اإلمالئية ،ومنهم من يلتزم به بشكل جزيئ،
ومنهم من يتجاهله متاما.
 -3إن أكرث الجهات التي تنرش األدب الشعبي ال
تهتم بقواعد اإلمالء؛ باعتبار أنه ليس يف
مستوى الفصحى ،فينرش كام يصلهم عىل
عالته دون متحيص.
 -4إن مغبة تدوين الرتاث الشعبي بالرسم اإلماليئ
الذي ال يتفق مع قواعده ،ال تقل إرضارا به
من إهامله دون تدوين.
 -5الرسم اإلماليئ ليس ثابتا ،بل هو متطور،
والشواهد عىل ذلك كثرية.
 -6إن اللغة العربية بسعتها -رسام ونطقا -لن تعجز
أن تجد حال لكتابة دارجتها بالرموز الفصحى
مع يشء من التغيري؛ لتعرب عنها بشكل
دقيق.
وأود أن أشري إىل بعض التوصيات ،وهي:

)1
)2
)3
)4

)10
)11
)12

)13
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 -1اللهجات عموما وهذا املوضوع عىل وجه
الخصوص مل يأخذ حقه من البحث
والدراسة ،وأمتنى من برامج الدراسات العليا
أن يكون لها خطوة يف هذا االتجاه.
 -2يجب أن يكون العمل فيه هذا املوضوع
مؤسسيا؛ وأرى أن الجامعات واملراكز
البحثية خري من يقوم بهذا الدور.
 -3اقرتاح تعديل عىل رسم اللهجات ،وتنفيذه
عىل الواقع بحاجة إلىتوحيدالجهود والخروج
بتوصيات عامة.
 -4الطريقة املقرتحة املكونة من أربع خطوات يف
هذا البحث ينقصها التطبيق بشكل أوسع،
وسيكون هذا من قبل الجهة التي ستتبنى
املقرتحبإذن الله.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصىل
الله عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبه وسلم
تسليام كثريا.

الهوامش

الشعر الشعبي ذائقة الشعب وسلطة النص 204
ط الْ ُح ُر ِ
َويَ ْنبَ ِغي ضَ بْ ُ
وف الْ ُم ْه َملَ ْه 			 ...
الشعر الشعبي ذائقة الشعب وسلطة النص 54
ب َح ْر ٍ
ف أَ ْس َفلَ ْه
ِنَق ِْط َها أَ ْو كَتْ ِ
َ
َ
		
أ ْو َه ْم َز ٍة أ ْو فَ ْوقَ َها قُال َم ْه ...
الدعوة إىل العامية املسار واألهداف ،د.مصطفى			
بن حمزة2014 ،م ،ط،1وجدة16-15 ،
أَ ْو فَتْ َح ٍة أَ ْو َه ْم َز ٍة َعال َم ْه
		
وسيبقى هذا البيت معنا إىل نهاية البحث؛ تأكيدا
َوال َّن ْق ُ
		
صفَّا ...
ني ِق َ
الس ِ
ط ت َ ْح َ
يلَ :
ت ِّ
عىل الفرق وبيانا لل  ،محمد السرَّ اج ،مراجعة :خري
ني ـ :أَث َافيِ تُلْفَى
يل ـ كَالشِّ ِ
َو ِق َ
س ْ
ط فَك ٌ
َوالْك ُ
َاف كُ ِتبَا ...
الدين شميس ،دار الفكر ،دمشق ،ط 1403 ،1هـ 			-
َاف لَ ْم تُبْ َ
1983م148 ،
ِ
ْ
ص ِح َبا
ا
م
ال
م
الال
و
ا،
ه
ن
ط
ب
		فيِ َ َ َ ُ ً َ
رشحان عىل مراح األرواح ،شمس الدين أحمد ،رشكة
ألفية السيوطي يف علم الحديث ،تحقيق أحمد
مكتبة ومطبعة مصطفى البايب ،مرص ،ط1379 ،3
شاكر ،املكتبة العلمية ،75 ،مجمع بحار األنوار يف
هـ98 ،
غرائب التنزيل ولطائف األخبار ،الكجرايت ،مطبعة
 .7اإلمالء ،حسني وايل ،ط ،1دار القم ،بريوت،
مجلس دائرة املعارف العثامنية ،ط 1387 ، 3هـ -
1405هـ52 ،
1967م241 /5 ،
خصا ئص الحروف العربية ومعانيها  -حسن عباس،
 )13منهج النقد يف علوم الحديث ،د نورالدين عرت ،دار
دراسة  -منشورات اتحاد الكتاب العرب1998 ،م،
الفكر ،دمشق،ط 1401 ، 3هـ 1981-م235 ،
 ،103األصوات اللغوية ،إبراهيم أنيس ،األنجلو،
 )14املَطَالِ ُع ال َّنرصية ،نرص الهوريني تحقيق :د طه عبد
مرص1990 ،م ،77 ،علم اللغة(األصوات) ،كامل
املقصود ،مكتبة السنة ،القاهرة ،ط 1426 ،1هـ -
برش ،دار املعارف ،ط2004 ،7م.111 -110 ،
 2005م420 ،
كام هو عند السيوطي:
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)15
)16
)17
)18
)19
)20
)21
)22
)23
)24
)25
)26

)27
)28
)29
)30
)31
)32
)33
)34
)35
)36

)37
)38
)39

اللباب ،أبو حفص النعامين ،تحقيق :عادل أحمد،
وعيل معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت،ط،1
1419هـ172 /7 ،
اللغة ،جوزيف فندريس ،Joseph Vendryes
تعريب :الدواخىل ،والقصاص ،األنجلو املرصية،
1950م .341 ،
دراسات يف فقه اللغة ،د .صبحي إبراهيم الصالح،
دار العلم للماليني1379 ،هـ 1960 -م359 ،
ديوان قطري بن الفجاءة174 ،
الكتاب 485 /4
املمتع ،ابن عصفور اإلشبييل ،مكتبة لبنان ،ط،1
1996م416 ،
املعمرون والوصايا ،أبوحاتم السجستاين21 ،
عمر بن أيب ربيعة ،تحقيق :د فايز محمد ،دار الكتاب
العريب،ط213 ،416 ،2
رشح القصائد السبع الطوال الجاهليات 332
رس صناعة اإلعراب ،ابن جني ،ط ،1دار الكتب
العلمية ،بريوت2000 ،م274 /2 ،
املخصص ،الرؤية والنظر109 /1 ،
الكتاب لسيبويه  ، 195 /4األصول يف النحو ،ابن
الرساج ، 380 /2ويف قوله  " :فخسفنا بهو وبدارهو
األرض" ،أي أنهم يقرؤون اآلية بوصل الضمري بواو من
قوله تعاىل ":فخسفنا به وبداره األرض " القصص 81
رس صناعة اإلعراب 397 /2
رس صناعة اإلعراب 398 /2
تهذيب اللغة ،األزهري ،تحقيق :محمد عوض ،ط،1
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت2001 ،م.127 /7 ،
تاريخ ابن خلدون 807 /1
السابق 808 /1
السابق 815 /1
السابق 806 /1
البخالء ،الجاحظ ،ط ،2دار ومكتبة الهالل ،بريوت،
1419هـ 67 ،
األمثال العربية واألمثال العامية مقارنة داللية59 :
"وإذا تعرب الرببري فأراد أن يقول الشجرة قال:
السجرة " تاريخ األدب األندليس -عرص سيادة قرطبة-
د.إحسان عباس ،ط ،1دار الثقافة  ،بريوت1960 ،م،
.69
األمثال العربية واألمثال العامية مقارنة داللية60 :
األمثال العربية واألمثال العامية مقارنة داللية64 :
عرض يف الدورة السادسة عرشة ،الجلسة الحادية
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)40
)41

)42
)43
)44

)45

)46
)47
)48
)49
)50
)51
)52
)53
)54
)55
)56

عرشة للمؤمتر 22،من يناير سنة  ،1950ونرش البحث
مبجلة املجمع ،الجزء الثامن .192 -181
مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،الجزء الثامن،
مطبعة وزارة الرتبية والتعليم1955 ،م187 ،
مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،الجزء الثامن،
مطبعة وزارة الرتبية والتعليم1955 ،م ،وشارك يف
هذا النقاش :الدكتور إبراهيم مدكور ،واألستاذ عباس
محمود العقاد ،واألستاذ ل .ماسينيون ،واألستاذ
الشيخ محمود شلتوت ،األستاذ خليل السكاكيني،
األستاذ حسن حسني عبد الوهاب ،األستاذ محمد
فريد أبو حديد ،األستاذ الشيخ عبد الوهاب خالف.
مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،الجزء الثامن،
مطبعة وزارة الرتبية والتعليم1955 ،م56 ،
دولة اإلسالم يف األندلس ،محمد عبد الله املرصي،
مكتبة الخانجي ،القاهرة2 ،و-378 /5 ، 67 /5 ،4
379
اختلف العلامء عىل ثالثة أقوال:
القول األول  :أن الرسم العثامين توقيفي ،وال تجوز
مخالفته ،وعليه جمهور العلامء.
القول الثاين :أنه ليس توقيفيا وال دليل عىل أنه
توقيفي ،وال يجب االلتزام به يف الكتابة.
القول الثالث :أنه ليس توقيفيا وتجوز مخالفته يف
الكتابة بالرسم اإلماليئ لعامة الناس ،ولكن عىل أهل
العلم أن يكتبوه بالرسم العثامين لئال يدرس العلم .
تاريخ ابن خلدون ،تحقيق :خليل شحادة ،ط،2
1988م ،دار الفكر ،بريوت.527 /1 ،
روح املعاين ،األلويس ،تحقيق :عيل عبد الباري،
ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1415 ،هـ 179 /10
اإلمالء ،حسني وايل42 ،
سبق ص ()10( )9
سبق ص ()16
سبق ص()8
سبق ص ()5
سبق ص()2
رشح كتاب سيبويه ،السريايف2008 ،م.390 /5 ،
تأويل مشكل القرآن ،ابن قتيبة2014 ،م ،ص.18
تاريخ ابن خلدون ،ابن خلدون.44 /1 ،2015 ،
مجمع اللغة االفرتايض باملدينة املنورة ،القرار
الحادي عرش ،السبت 1435 / 7 /11هـ
سبق ص()1
ديوان العجاج 296 / 2
جملة كرياال
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)57

)58

)59
)60

كتاب سيبويه ،سيبويه ،عبدالسالم هارون ،ط،3
الخانجي ،القاهرة1403 ،هـ.285 -284 /3 ،
شذور الذهب ،ابن هشام ،تحقيق :عبدالغني
الدقر ،ط ،1الرشكة املتحدة للتوزيع ،سوريا128 ،
همع الهوامع ،السيوطي ،تحقيق :عبدالحميد
هنداوي ،ط ،1املكتبة التوقيفية ،مرص 190 /2
املقصور واملمدود ،ابن والد التميمي ،تحقيق:
بولس برونله ،ط ،1مطبعة ليدن1900 ،م ،ص .146
اإلنصاف ،األنباري ،ط ،1املكتبة العرصية ،بريوت،
2003م.615 /2 ،
املقصور واملمدود ،أبو عيل القايل ،تحقيق:
د.أحمد هريدي ،ط ،1مكتبة الخانجي ،القاهرة،
1999م.
الكتاب ،الصاحبي ،ابن فارس  ،ط ،1محمد عيل
بيضون1997 ،م29 ،
املزهر ،السيوطي ،تحقيق :فؤاد عيل  ،ط،1

)61
)62
)63
)64
)65
)66
)67

دارالكتب العلمية ،بريوت1998 ،م175 /1 ،
املعجم املفصل يف شواهد العربية ،د.إميل
يعقوب ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1996 ،م
املزهر ،السيوطي 375 /1
املحتسب ،ابن جني ،وزارة األوقاف1420 ،هـ-
1999م 70 /2
مجمع املثال ،امليداين ،تحقيق :محمد محيى
الدين ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان324 /1 ،
ديوان ابن لعبون161 ،
خيار ما يلتقط من الشعر النبط328 /1 ،
صحيفة الجزيرة ،األحد  01رجب  1428العدد
2007/07/15 ،12708
http://www.alhakikanews.com/
html.22982/index.php/permalink
صحيفة الحقيقة اإللكرتونية ،الصفحة الشعبية/27 ،
2015 /1

املصادر واملراجع
الكتب:

 .1أبجد العلوم ،أبو الطيب محمد صديق خان ال ِق َّنوجي،
ط ،2دار ابن حزم2002 ،م.
 .2األدب الشعبي ،عبداللهنب خميس ،ط،2مطابع
الفرزدق ،الرياض1402 ،هـ.
 .3األصوات اللغوية ،إبراهيم أنيس ،األنجلو ،مرص،
1990م.
 .4األصول يف النحو ،ابن الرساج ،تحقيق :عبد الحسني
الفتيل ،ط ،1الرسالة،بريوت .
 .5ألفية السيوطي يف علم الحديث ،السيوطي ،تحقيق:
أحمد شاكر ،املكتبة العلمية ،بريوت.
 .6األمثال العربية واألمثال العامية مقارنة داللية ،عالء عيل
حمزاوي،دار التيسري ،املنيا ،مرص2003 ،م
 .7اإلمالء ،حسني وايل ،ط ،1دار القم ،بريوت1405 ،هـ.
 .8اإلنصاف ،األنباري ،ط ،1املكتبة العرصية ،بريوت،
2003م.
 .9البخالء،الجاحظ ،ط ،2دار ومكتبة الهالل ،بريوت،
1419هـ .
 .10تاريخ ابن خلدون ،ابن خلدون ،تحقيق :خليل شحادة،
ط ،2دار الفكر ،بريوت1988،م.
 .11تاريخ األدب األندليس -عرص سيادة قرطبة -د.إحسان
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عباس ،ط ،1دار الثقافة  ،بريوت1960 ،م.
 .12تأويل مشكل القرآن ،ابن قتيبة ،تحقيق :إبراهيم شمس
الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت2014،م.
 .13تهذيب اللغة ،األزهري ،تحقيق :محمد عوض ،ط،1
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت2001 ،م.
 .14خصائص الحروف العربية ومعانيها ،حسن عباس،
منشورات اتحاد الكتاب العرب1998 ،م.
 .15دراسات يف فقه اللغة ،د .صبحي إبراهيم الصالح،
دار العلم للماليني1960 ،م.
 .16الدعوة إىل العامية املسار واألهداف ،د.مصطفى بن
حمزة،،ط ،1وجدة2014 ،م.
 .17دولة اإلسالم يف األندلس ،محمد عبد الله املرصي،
مكتبة الخانجي ،القاهرة.
 .18ديوان العجاج ،رواية ورشح األصمعي ،تحقيق :د عزة
حسن ،دار الرشق  ،بريوت1995 ،م.
 .19روح املعاين ،األلويس ،تحقيق :عيل عبد الباري،
ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1415 ،هـ.
 .20رس صناعة اإلعراب ،ابن جني ،ط ،1دار الكتب
العلمية ،بريوت2000 ،م.
 .21املعمرون والوصايا ،أبوحاتم السجستاين ،تحقيق:
بشري عيون ،مكتبة دار البيان2019 ،م
 .22شذور الذهب ،ابن هشام ،تحقيق :عبدالغني الدقر،

ط ،1الرشكة املتحدة للتوزيع ،سوريا.
 .23رشح القصائد السبع الطوال ،أبو بكر األنباري ،تحقيق:
عبد السالم هارون ،ط ،5دار املعارف ،بريوت.
 .24رشح الكتاب ،السريايف ،تحقيق :أحمد مهديل ،وعيل
سيد ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2008 ،1م
 .25رشحان عىل مراح األرواح ،شمس الدين أحمد ،رشكة
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2004م.
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 .45منهج النقد يف علوم الحديث ،د نورالدين عرت، ،ط،3
دار الفكر ،دمشق1981،م.
 .46همع الهوامع ،السيوطي ،تحقيق :عبدالحميد
هنداوي ،ط ،1املكتبة التوقيفية ،مرص.
األبحاث

 -1مجمع اللغة االفرتايض باملدينة املنورة ،القرار الحادي
عرش ،السبت 1435 / 7 /11هـ .
 -2طريقة لكتابة نصوص اللهجات العربية الحديثة بحروف
عربية ،د محمود خليل العساكر ،مجلة مجمع اللغة
العربية بالقاهرة ،الجزء الثامن  ،192 -181مطبعة
وزارة الرتبية والتعليم1955 ،م.
املواقع اإللكرتونية:

https://alitkaan.com
https://www.nquran.com/ar/othmania

جملة كرياال

يناير 2022

264

ال�شاعر �إبراهيم ن�صر اهلل الأردين الفل�سطيني
كمثقف ر�سو ّ
يل �ضمن ال�سياق العربي
محمد سهيل يب .يب

باحث الدكتوراه ،ت /إ د .عبداملجيد .ت .أ قسم اللغة العربية،جامعة كاليكوت

امللخص

إبراهيم نرص الله الفائز بالجائزة العاملية للرواية العربية «البوكر» عام  ،2018من مواليد عامن من
أبوين فلسطينيني اقتُلعا من أرضهام عام  ،1948عاش طفولته وشبابه يف مخيم الوحدات لالجئني
الفلسطينيني يف عماّ ن ٬األردن .بدأ حياته العملية معلام يف اململكة العربية السعودية ،ثم عمل يف
مجاليَ الصحافة والثقافة ،ويف عام  2006تف ّرغ للكتابة .نرش حتى اآلن  15ديوانا شعريا و  22رواية من
ضمنها مرشوعه الروايئ (امللهاة الفلسطينية) املكون من  12رواية تغطي أكرث من  250عاما من تاريخ
فلسطني الحديث،
يعمل هذا البحث عىل تحليل وتبيان عن أثر الثقافة واملنفى يف روايات إبراهيم نرص الله ونتاجاته
كمثقف رسويل وهو كحنني إىل وطنه وعــدم القــدرة علــى ألفــة املكــان الجديــد .الإلضــافة إىل تبيــان دور
نصــر الله كمثقــف عــريب ورســويل يف فضــح املامرسات اإلسستعامرية .وعـن دور األدب ككتابـة كاشـفة
ومـؤثرة ،من خالل هذه املقالة البحثية يفحص الباحث مدى نجاحه يف نقل الرتايث واألخالقي لقرائه.
الكلامت املفتاحية :مثقف رسويل ،املنفى ،االستعامر ،الحرب والهرب ،املقاومة

املقدمة

إبراهيم نرص الله  ،كاتب شاعر وأديب من مواليد
عماّ ن ،األردن عام 1954م من أبوين فلسطينيني.
ُه ِّجرا من أرضهام يف قرية الربيج بفلسطني ،عام
1948م .يعترب اليوم واحدا ً من أكرث الكتاب العرب
تأثريا ً وانتشارا ً ،حيث تتوايل الطبعات الجديدة
من كتبه سنوياً ،محقق ًة حضورا ً بارزا ً لدى القارئ
العريب والناقد أيضاً ،ومن الالفت هذا اإلقبال
الكبري من فئة الشباب عىل رواياته وأشعاره ،كام
تحظى أعامله برتجامت إىل لغات مختلفة ،وإىل
ذلك الكتب النقدية الصادرة عن تجربته ،ورسائل
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املاجستري والدكتوراه املكرسة لدراسه انتاجه يف
الجامعات العربية واألجنبية.

درس نرص الله يف مدارس وكالة الغوث يف مخيم
الوحدات ،حصل عىل دبلوم تربية وعلم نفس من
مركز تدريب عامن إلعداد املعلمني يف عامن عام
1976م .غادر إىل السعودية حيث عمل مدرساً
ملدة عامني 1978 -1976م ،عمل يف الصحافة
األردنية (األخبار ،جريدة الدستور ،صحيفة صوت
الشعب ،صحيفة األفق) من عام 1996 -1978
م .عمل يف مؤسسة عبد الحميد شومان  -دارة
الفنون  -مستشارا ً ثقافياً للمؤسسة ،ومديرا ً

يل ضمن السياق العريب
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للنشاطات األدبية فيها بني عامي  1996إىل عام
2006م .تفرغ بعد ذلك للكتابة .وهو عضو رابطة
الكتاب األردنيني ،واتحاد العام لألدباء والكتاب
العرب.
من مؤلفاته الروائية املشهورة ،براري الحمى،
األمواج الربية ،حارس املدينة الضائعة ،أرواح
كليمنجارو ،حرب الكلب الثانيه.

يل
إبراهيم نرص الله كمثقف رسو ّ

عىل الرغم من أن نرص الله كرس معظم كتاباته
كمنفي يف
حول القضية الفلسطينية ،وعن شعوره
ّ
بلد غريب ،إال أنّه أيضً ا ،تعدى دور املثقف البيني
والرتحايل ،لريتحل ضمن مواضيع كونية ،فإرصاره
عىل إصدار رواية رشفة العار ،هو التخاذه موقفًا
من ذلك ،عىل الرغم من االنتقادات التي وجهت
إليه الساءته لصورة املجتمع العريب عند تعرية
تلك الجرائم .ويف الشق السيايس فإن العامل
عند كل حدث سيايس مؤمل ،يسعى للنسيان ،ال
للمواجهة والكفاح ضده،
وهذا ما حصل ويحصل للقضية الفلسطينية.
فحب األوطان ال يكون االسمتداح فقط ،بل
النتقاد السيئات وإظهارها ملعالجتها ،فتناوله
مواضيع لها عالقة باملجتمع العريب ككل ،توضح
دوره كمثقف رسويل ال ينظر إىل القطرية وأ ّن له
الحق يف الكتابة عن أي بلد عريب.
ففي ديوانه) فضيحة الثعلب ،( 1993يتميز
الديوان يعكس تجربته الفعلية حينام زار الواليات
املتحدة األمريكية ،فدون االنطباعات والوعي
ورداءة الحلم األمرييك ،حيث قال معربا ً عن صورة
املدينة األمريكية:
ِ
فيك عىل أحد
«ال أح ٌد يتكئ

ُ
سباق القتل ِة لالبتعاد عن
والطوابق

ِ
بالرصخات والدم.
األرض املشبع ِّة
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ِ
ِ
الباحثُ
إليك
عنك لن يجد روحه والحامل
ورد ُه..
لن يجد سوى شاهدة القرب».

وللخروج من مأساة دهشة املدينة ،فإنه يكمل
تعريتها ليلتفت نحو الهامشيني مثل وطنه،
ويشعر باأللفة مع الزنوج الذي يرى فيهم نرص الله
«أخوة له يف العذاب» الذي تعرضوا له ليتوج
الرجل األبيض ،حيث يصف معاناتهم:
ُ
«وأقول له :أخي الزنجي

الذي مل يزل مطار ًدا بني الناطحات
كام كان مطاردا ً يف الغابة

برسي كل
وأبوح
ّ
ُ

وبجرحي كلّه

بدي الذي يتطلّع اليه ذلك الشِّ ق النهم

لبوابة املسلخ».

كنت مايسرتو  ( 2009يعمد
ويف ديوانه) لو أنني
ُ
إىل تأمل الذات والوجود ،كام يسخر من القيم
االنسانية املدعاة ،والداعية إىل النبل واألخالق
والبطولة ،ومن األنظمة العربية وغياب االنسانية
حيث يقول يف قصيدته الغياب:
مجاهل روحي
َ
«بلغت
ُ
رجعت
وحني
ُ

رأيت النذالة قد ُعلقت يف الشوار ِع شمساً
ُ
مطرز ًة والنبالة خافة عقل وجهال».

وهو بذلك يعيد مساءلة املنفَى ،حيث يالحظ
يف دواوينه الشعرية وأعامله الروائية ،مدى
التكرار يف وصف عزلته ،ومقته عىل السياق
العريب والدويل ،فيعود يف ديوانه هذا للتأكيد
عن رضورة الذاكرة ،ذلك أن فعل النسيان قتل،
واملنفى تنتهي قسوته بانتفاء الذاكرة ،والتحلل
مام مىض ،حيث يقول يف امل ُول:
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«ذات يوم

مل تكن
ُ
األرض للبيعِ

الريح فوق تالل الصنوبر
أو هذه
ُ

ساحل البحرِ ،والبح ُر أيضاً
ُ
أو
ومل تكن الذكرياتُ

الحكاياتُ للبيع».

ثم يعود لتكرار وجع املنفى ،حيث يبدو كأنهم
شعب بال وطن ،حيث يقول:
«املنفى

رث من مرآة،
مل يكن أك َ

صورنا فيها أجل
ُ

ولكن ،اس وجو َد لنا خارجها.

منفيون كام لو أننا مل منلك وطناً ذات يوم».

ويف املجال الروايئ فإن رواية) عو )  ،1990ترسد
هموم اإلنسان العريب والحالة العربية متخذة
الرصاع بني املثقف والسلطة ،وكتم الحريات
وتكريس الخنوع وال» نعم» ،وبالتايل يصف
األساليب القمعية التي تتخذها تلك السلطة
تجاه معارضيها للحفاظ عىل هيبتها السلطويّة،
ودأبها باستمرار عىل مالحقتهم وجعلهم يف حالة
انهزامية ،فالسلطة ال تالحق املعارضة السياسية
فقط ،بل تتعدى ذلك إلحكام القبضة عىل
الصحافة واملؤسسات التابعة للدولة ،واألماين
الشخصية والطموحات من قمع الفنون والكتب
ومصادرتها ،والتنوع يف ابتكار أساليب التخويف
والرتويض والتدجني تجاه كل ما يتشكل التجاه
الحرية والجامل الكوين ،وهي بذلك ت ُبطل مفعول
املثقف ودوره العضوي وقدرته عىل التأثري
بالجامهري نحو الكرامة والحب والجامل والسالم.
ويف رواية (حارس املدينة الضائعة) ،1988
اشتغلت الرواية عىل تلخيص الوضع السيايس
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واالقتصادي واالجتامعي للمواطن العريب بشكل
عام واملواطن األردين بشكل خاص ،حيث تدور
أحداث الرواية يف األردن .وتتناول رمزية الضياع
الحقيقي للقيم واإلنسانية والنبل والشجاعة
والكفاح والنضال .وتدور أحداث الرواية بشخصية
الصحفي سعيد الذي يعمل مدققاً يف صحيفة
يومية ،حيث يصحو للذهاب إىل العمل إال أنه
يفاجأ بعامن خالية من سكانها وحيواناتها ،بالتايل
يضطر ألن يكرس دوره كحارس بعدما اكتشف
اختفاء أهل عامن ،والقصد من مفهوم الحراسة
مضمونياً وداللياً ،أن يكون تكامل ًيا من الشعب
والحكومة ،ويتحدث عن عالقة الشعب والحكومة
بشكل ساخر فيام يخص الحقوق السياسية
والحريات« :نعم هنالك أشياء ممنوحة لنا،
أي
ولكن ال يجوز أن نترصف فيها .فكرم الحكومةّ ،
يتمثل يف أن متنح الناس الدميقراطية،
ُ
حكومة،
ُسهل وصولها .هذا األمر ال جدال فيه؛ ولك ّن كر َم
وت َ
يتمثل يف أال يستغلوا هذه
ُ
الناس تجاه الحكومة
الدميقراطية ملناكفة الحكومة ونزع الثقة عنها.
ني أرشعت
ملاذا؟ ألنها هي منحتنا ثقتها أوالً ،ح َ
الباب للدميقراطية يك تدخل حياتنا».
وعىل املستوى االقتصادي ،ترصد الرواية أحوال
الشعب املنهارة بشكل ساخر أيضً ا ،حيث تسخر
من هرب الشعب وقراراته املترسعة كام يقول:
«ليس مثة أسباب كافية تجعل الناس يهربون
َ
تاركني البلد للحكومة».

وعن مرشوعه (الرشفات) ،عمل نرص الله عىل
تعرية البنية العربية والثورات ،فرشفة الهذيان
انشغلت بآثار حرب الخليج واحتالل بغداد،
ورشفة رجل الثلج حول التامدي املفرط يف سحق
اإلنسان العريب ،ورشفة العار حول الجرائم التي
ترتكب ضد املرأة ويف مقدمتها جرائم الرشف،
أما رشفة الهاوية فتحدثت عن الفساد املحمي
رسم ًيا ،ولذا باتت كل تلك املجتمعات عىل

يل ضمن السياق العريب
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طرف الرشفة عىل حد قوله.

ويف رواية (رشفة الهذيان ( ،2005تتحدث الرواية
عن اللحظة التي بدأ يتشكل فيها النظام العاملي
الجديد ،مرو ًرا بأحداث  11سبتمرب يف الواس ّيت
املتحدة األمريكية ،وسقوط العراق .والرواية ال
تنحرص يف رسد مكان معني ،وإنمّ ا تسقط يف
دالالتها عىل جميع األمكنة العربية ،حيث تتجه
الرواية للحديث عن الرصاع الحضاري العريب
مع الغرب ،وما أنتجه هذا الرصاع من إفرازات
ثقافية وسياسياة ومن نظرية األمن التي من خاللها
قُمعت الحريات ،وجعلت الوطن العريب يعيش
ضمن ثقافة الخوف وثقافة السجن والخضوع.
واتكأ نرص الله يف روايته عىل رموز مثل :الرشطي،
كرمز عىل النظام العريب وفكره الهيمني ،والعصفور
عن شخصية املواطن العريب ،والصقر عن النظام
العاملي املعارص،

ودارت الرواية ساخرة من هذه األنظمة ومن الواقع
العريب ضمن النظام العاملي .وتدور أحداث
حول رشيد النمر ،والذي يستلم عمله يف املركز
اإلعالمي ،بدالً عن املوظف القديم /العجوز،
حيث ينصحه العجوز بالسامح ألي صحفي
صعود املبنى والتصوير إال يف جهة الغرب!
ويعنون نرص الله هذا الفصل من الرواية ب
األمر املهم« :ما نسيت قوله ،وعليك أن تتذي
كره جيدا ً ،فأنت شاب ومل تفقد ذاكرتك بعد.
وصمت قليلاً مطلقًا أذنيه ترصدانةاألصوات يف
نسيت قوله
املكان وعينيه تبحثان عن ظالل« .ما
ُ
الصور ،بإمكانه أن
أن بإمكان الذي يجيء اللتقاط ّ
يواجه الكامريا إىل الشّ امل ويص ّور ،إىل الجنوب
ويص ّور ،إىل الرشق ويص ّور ،إىل السامء ويص ّور!
أما إىل الغرب فإياك ثم إياك أن تسمح له بذلك.
فهذا ممنوع ..ممنوع متاما ،أعني متا ًما متا ًما».
أما رواية (رشفة رجل الثلج)  ،2009فتصف الرواية
حالة املواطن املرعوب من النظام القائم يف
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الدولة وآثاره النفسيّة عليه ،من خالل شخصية
بهجت حبيب الذي يكمل يف معهد محاسبة ،إال
أنّه ال يعمل يف مجال تخصصه لعدم توفر العمل،
فيشري له بائع صحف بالعمل مندوب ملؤسسة
صحفية لحاجتها لذلك ،ومييض هناك حيث
يعني مندوب صحف ًيا يف وزاريت األشغال العامة
والرتبية والتعليم ومديرية األمن العام ،األمر الذي
أصابه بالهلع« :سبقه زميله وأرش َع الباب ودعاه
للدخول ،ويف تلك اللحظة أدرك أ ّن بهجت قد
جف متا ًما ،ولو ذُبح ملا نزلت منه قطرة دم واحدة
كام يقال .حني رأى بهجت ابتسامة مسؤول
العالقات العامة بب ّزته الرسمية ،االبتسامة املع ّززة
بعناق شديد لزميله وبقبلتني عىل خ ّديه ،ترحي ًبا،
أدرك أن الوضع أفضل مماّ تص ّور ،وأ ّن عليه أن
يكون أكرث شجاعة ،ألنّه منذ هذه اللحظة سيكون
يف خدمة الرشطة ،كام كانت الرشطة وستبقى،
دامئاً ،يف خدمة الشعب».

السلطة ،توضح الرواية،
وعن صورة املواطن لدى ّ
سطوة السلطة من خالل مشهد التحقيق مع
بهجب حبيب ،ورضورة أن املواطن موجود لتأدية
خدمات الدولة وإراعتها:
« امرأتك حامل كام علمت؟
 نعم سيدي. ولد أم بنت؟ الطبيبة قالت إنه ولد. وماذا ستسميه؟ حليم .سيدي. حليم؟ تقصد عبد الحليم؟ تريد أن تجمع يفعائلتك املطربَني اللذين كانا متناحرين عىل
 ال ّدوام ،فريد األطرش وعبد الحليم حافظ إذن؟ نعم سيدي ،لكننا سندلّعه ونناديه «حليم». هكذا إذن ،ونحن سندلّعه ونناديهجملة كرياال
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«عبد»!!!».

وتظهر الرواية حجم االستهتار والفساد املوجود
يف البنى العربية ،والتعامل مع الثقافة كأمر ال
قيمة له يف صنع الحضارات ،حيث يقوم عارف
غنام ،املسؤول الكبري ،بجعل عبد اللطيف
يستقبل وفد الشعراء العرب املشاركني يف
مهرجان كبري احتضنته العاصمة ،األمر الذي شكل
مفاجأة صعقت كل أولئك الذين هم أعىل منصبًا
من عبد اللطيف ،بدءا من :رئيس التحرير ،مدير
التحرير ،سكرتري التحرير ،رئيس القسم الدويل
لست
«قال الس ّيد غنام :بال شعراء بال بطيخ!
ُ
مبزاج جياد ليك أستقبل كال هؤالء العصافري يف
وقت واحد .استقبلهم أنت.
وما الذي أقوله لهم؟

ح ِّدثهم عن أهمية الشّ عر والثقافة يف حضارات
األمم! وأكِّد لهم أ ّن أمة بال ثقافة أمة ميّتة.

    وميكن أن تداعبهم قليالً فتقول لهم :وليس
هنالك أ ّمة أثبتت أنّها حياة مثل أمتنا والحمد لله.
ملاذا؟ ألناكم ،كشعراء ومنذ الجاهل ّية ،كنتم
دليل حياتها».

ورواية (رشفة العار)  ، 2010تتحدث عن جرائم
الشرّ ف يف الثقافة العربية ،تحدي ًدا يف األردن،
وتحمل الرواية إدانة كبرية للمجتمع الذي يحمل
ثقافة متخلفة  ،وتواطؤ من قبل القوانني التي
تخفف عقوبات القاتل عىل خلفية الرشف،
مام جعل العديد من الشباب يرتكبون جرامئهم
أساسا بالرشف ،بل تم
لدوافع ليس له عالقة
ً
اتخاذها كذريعة بهدف تخفيف الحكم.

وتدور أحداث الرواية ،حول منار األخت الوحيدة
حارب أبوها العامل
بني ثالثة أشقاء ،الفتاة التي
َ
يف مصنع لإلسمنت الحقًا ثم سائقًا عىل تكيس
أخوته من أجل إمتام تعليمها ،مام جعل إخوته
خصوصا عمها سامل املرتبص ألقل هفوة
يكرهونه
ً
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تجلب العار ،بحجة أن «من ال يرفع رأسه بأوالده لن
يستطيع أن يرفعها ببناته».

والرواية تكشف كيف يتم التغايض عن الرسقة
والكذب واالحتيال عىل اعتبارها صفات ال متت
للرشف ،وكيف يتم التساهل مع الذكر ذو عالقات
نسائية متعددة ،مثل شخصية أمني املتزوج من
ابنة خالته ولديه طفلة ،ويضطر للزواج بأخرى
مطلقة يف حارته ،بعدما اكتشفت زوجته األوىل
عالقته بها ،فتزوجها ليسرت عىل فضيحته« :كان
العرس باهتًا كاألغاين املجروحة التي ترتادد فيه.
أبو األمني أغلق الباب عىل نفسه ،يف حني مل
تستطع نبيلة إال أن ترقص أمام العروسني مثل أي
طائر ذبيح ،كام لو أنها تريد أن تقول :هذا العرس
ما كان ميكن أن يكون لواس موافقتي عليه».
فعىل الرغم من أن الرواية ذكرت األردن مكانيًا ،إال
أنها مل تغرق يف وحل تخصيص املكان ،حيث
اكتفت الرواية بوصف الشوارع واملطاعم ال غري،
وجعلت بالتايل الحكايات اإلنسانية تطبق عىل
كل املجتمعات العربية .وتسخر الرواية من قناع
الخداع الذي يرسمه الفاسدين ،بتبنيهم قضايا
وطنية ورعايتها ،لتلميع صورتهم ،حيث بنصيحة
من مدير مكتب سلميان والذي يرص عىل تلقيبه
ب :سليامن «بيك» يُعني له «أحمد» سائقاً ،ألنه
ابن شهيد سقط والده يف أرض فلسطني ،فيبدو
بذلك أنه يراعي الفئات املهمشة يف املجتمع،
ويجعل لألمور الوطنية وزناً:
«إنّه إنسان ممتاز يا بيك! وأكرث من هذا ،إنه
ابن شهيد !
ماذا؟ أتريد أن تخرب بيتي؟؟!

بل أع ّمره يا بيك! أنت تعرف أن العيون كثرية،
وخطوة مثل هذه ستخدمك كثريا ً يا بيك؟»
وعن شخصية دكتور كريم ،وهو خريج فرنسا
فرع العلوم االجتامعية ،املطرود من الجامعة

يل ضمن السياق العريب
الشاعر إبراهيم نرص الله األردين الفلسطيني كمثقف رسو ّ

سابقًا ،بسبب تحرشه بالفتيات ،حيث يوظف
قدراته الفكرية واللغوية إليقاع النساء بحبه  ،فال
يشء ميكن أن يفنت املرأة مثل رجل فصيح ،كام
عربت ديانا زوجة سليامن بيك ،إال أن طالبته
نهى بفصاحتها ودهائها استطاعت أن توقع به
درسا ،بكذبها عليه أن سليامن بيك خالها!
وتلقنه ً
وتُظهر الرواية ،كيف أن كريم أيضً ا سقط يف فخ
سليامن ،حينام قرر األخري أن يكتمل حظاه بثالوث
املال والسلطة والنساء ،فسليامن كان أجنب من
تدشني عالقة مع أي امرأة ،لذا عمل عىل إعادة
كريم للجامعة ،والتي هي ملك له الألساس،
مقابل أن يبيعه حكاياته مع النساء ،ويتفاخر بها،
عىل أنه تجاربه الخالصة ! إن مرشوع الرشفات
والروايات والدواوين يف ذات السياق ،إنمّ ا توضح
أن املثقف ال ينزلق باملواضيع القُطرية عىل
حساب اإلنساين ،أو اإلنساين والعاملي عىل

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

الخامتة

بتوفيق الله ،قد تم هذا البحث ال1ي ناقش
فيه عن أثر الثقافة العربية الفلسطينية يف أعامل
إبراهيم نرص الله ،ويف النهاية وصل الباحث
إىل بعض النتائج .أ ّن إبراهيم نرص الله روايئ
شاعر قدير فاق معارصيه بأسلوب الفذ وتقنياته
املستحدثة يف مجال الرسد والحكاية .ومشاكل
الالجئني واملنفى ظاهرة عامة يف أعامله نرثا

املصادر
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حساب قضيته ووطنه ،وإنمّ ا يعمل عىل تعرية
كل األسباب التي جعلت هذا العامل عىل هذا
خصوصا أن نرص الله مثقف
الشكل الخرائبي،
ً
فلسطيني عريب منفي ،عاىن من وطأة املنفى
نتيجة االستعامر الكولونيايل ويعاين من الثقافة
العربية بشقها االجتامعي والسيايس والتي تؤثر
عىل مسرية النهضة.
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	•

ال�شعر العربي الربناوي (النيجريي)
�أغرا�ضه م�ستجداته ومميزاته ال�شعرية
د .آدم أحمــد املــؤذن

قسم الدراسات العربية  -جامعة ميدغري ،والية برنو ـ نيجرييا
adamalmuazzin@gmail.com

املقدمة

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات القائل يف
محكم تنزيلهَ :والشُّ َع َرا ُء يَتَّ ِب ُع ُه ُم الْغَا ُوو َن ( )224أَلَ ْم
تَ َر أَنَّ ُه ْم فيِ ك ُِّل َوا ٍد يَهِي ُمو َن (َ )225وأَنَّ ُه ْم يَقُولُو َن
َما لاَ يَ ْف َعلُو َن ( )226إِلاَّ ال َِّذي َن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا
الصالِ َح ِ
ريا َوانْتَصرَ ُ وا ِم ْن بَ ْع ِد َما
َّ
ات َو َذكَ ُروا اللَّ َه كَ ِث ً
َ
َب يَ ْن َقلِبُو َن
ي ُم ْن َقل ٍ
ظُلِ ُموا َو َسيَ ْعلَ ُم ال َِّذي َن ظَلَ ُموا أ َّ
()227الشعراء اآلية،227-224والصالة والسالم
عىل أفضل خلق رسل الله سيدنا وحبينا محمد
بن عبدالله الصادق الوعد األمني.
إن الشعر العريب يف دولة نيجرييا مل يختلف عن
الشعر يف الدول العربية أو اإلسالمية من حيث
األسلوب والجودة ألن الشعراء يف نيجرييا يقتدون
بالقدامى يف شعرهم ومنهجهم ،وكانت منطقة
برنو لها الحظ الوافر يف هذا الجانب من الشعر
حيث تجد أغلب الشعراء والعلامء من هذه
الوالية فكان شعرهم ميتاز بالجودة وحسن األداء؛
فلذا أراد الباحث أن يتطرق إىل هذا العنوان
املسامة ب ــ»:الشعر العريب الربناوي (النيجريي)
أغراضه مستجداته ومميزاته الشعرية» وتحتوي
املقال النقاط التالية التي يُسلط الضوء عليها
وهي:
•نبذة عن الشعر العريب الربناوي
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•التجديدات يف الشعر العريب الربناوي
املعارص
•أغراض الشعر العريب الربناوي
•مميزات الشعر العريب الربناوي
•الطابع الديني
•الطابع التعليمي
•محاكاة الشعر العريب القديم
•عدم خوض الشعر يف القضايا االجتامعية
والسياسية
•جودة األسلوب وسالمة األلفاظ والرتاكيب
من األخطاء اللغوية والبعد عن التكلف
•الخامتة
•املراجع والهوامش

نبذة عن الشعر العريب الربناوي

قبل الحديث عن الشعر الربناوي يتحتم للباحث
الحديث عن اللغة العربية يف كانم برنو كونها
اللغة الثانية يف املنطقة الربناوية ،ألن األديب
الربناوي له لغته األصلية قبل العربية ،إمنا تعلم
العربية ليتمكن من معرفة دينه االسالم وألنها هي
لغة الدين والثقافة للمسلمني .فالشاعر الربناوي
أحيانا ينظم مفهوم شعره بلغته املحلية يف قلبه
قبل أن يحولها إىل العربية ليسهل عليه نظم
جملة كرياال
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الشعر العريب .الشاعر الربناوي الذي عاش بني
القرنني الثامن عرش والتاسع عرش امليالديني أكرث
أعامله يف الشعر تقليدية لتأثره بأشعار القدماء
أمثال امرئ القيس والنابغة وزهري وطرفة وغريهم
من الشعراء الجاهليني إال نادرا منهم الذين تعلموا
العربية يف خارج كانم برنو التصالهم ببالد العرب
وتعلمهم اللغة العربية فيها(.)1
وبالنسبة إىل أساليب الشعر يف منطقة برنو فإن
األدباء يحاكون العرب القدماء أصحاب املعلقات
يف كل ما يليق بأشعارهم ،ومن مميزات أسلوب
الشاعر الربناوي أنه يتجنب األلفاظ الغريبة
ويستخدم املفردات السهلة واألسلوب السلس،
وبرصاحة األقوال وقلة التورية والبعد عن التكلف
وصحة النظم والوفاء بحق املعنى وجودة
استعامل األلفاظ(.)2

وقد بلغ الشعر الربناوي إىل درجة عالية من النمو
حيث نجد بعض امللوك واألمراء يقومون بقرض
الشعر بجانب العلامء والفقهاء واألدباء ،وممن
يشهد لهم التاريخ بقرض الشعر من امللوك
والسالطني الشيخ محمد األمني الكامني الذي
أخذ بزمام السلطة يف برنو ،كانت للشيخ إنتاجات
أدبية قيمة ،ومن أشهرها قصيدة له بعنوان «نسيم
الصبا» وغريها من قصائده الشعرية .فهذه
الشواهد وغريها تشري إىل أن للشعر العريب
أصوال قامئة يف برنو منذ قرون بعيدة ،وأن الشعر
ميثل جزءا من تلك الثقافة العربية التي رافقت
الدين اإلسالمي أثناء ترسبه إىل كانم-برنو وأن
صياغة الشعر ظلت متثل جانبا هاما من الثقافة
العربية اإلسالمية يف كانم-برنو إىل وقتنا الحارض
حيث نجد كثريا من علامء املنطقة قد عربوا وما
زالوا يعربون عن آرائهم وأفكارهم العلمية والدينية
والسياسية واالجتامعية واألدبية عن طريق الشعر.
فنتيجة ملا شهدته برنو من التطور واالستقرار
السيايس واالجتامعي عرب العصور بدأت تشهد
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ظهور شعراء من أبنائها ،إال أن التاريخ أخفى كثريا
من أسامء شعراء عاشوا يف عهد الدولة األول.
والذي استطاع الدارسون العثور عليه من أولئك
الشعراء هو أبو إسحاق إبراهيم الكامني الذي ذاع
صيته يف املغرب حينام زار الخليفة املراكيش
وعنده أنشد هذين البيتني يف مدحه(:)3
أزال حجابه عني وعينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
تراه من املهابة يف الحج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب

		
		

			

وقربني تفضله ولك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
بعدت مهابة عند اقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب

ُوجد يف ذلك العهد األول بعض العلامء
الذين قرضوا الشعر يف أغراض مختلفة .ومنهم
الشيخ النجيب محمد بن العالمة سليامن ،ومن
أشعاره األبيات التي يذم فيها العلامء املشتغلني
بعلم األوقاف والحروف ،وعلم النجوم تاركني
كتاب الله وسنة نبيه حيث يقول:
من عذيري من أناس نج ـ ـ ـمـوا
أفسدوا الدين وأبدوا كل ضـر

			

		
		

تركوا الرشع والفقه التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي		
تنفع املرء وتحميه الخط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

		
		

آثروا الدنيا عىل أخراهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 		
مل ينالوا ما يؤديهم لض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

			
رصفوا الهم إىل مكسبهـ ـ ـ ــم
لحطام زائل ال يستق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

ومن الشعراء الذين ملعت أسامؤهم يف أواخر
القرن الثامن عرش امليالدي إىل التاسع عرش
امليالدي« :الشيخ األمني الكامني ،وابنه عمر،
والشيخ الطاهر فريمه وغريهم من الشعراء»(.)4

لقد كان الشعر الربناوي امتدادا للشعر اإلسالمي،
وقد سار الشعراء الربناويون عىل نهج شعراء
العرص اإلسالمي ،ومن هنا جاءت أغراض الشعر
العريب الربناوي مطابقة ألغراض الشعر العريب
يف العرص اإلسالمي .هذا إىل جانب تأثر هؤالء

الشعر العريب الربناوي (النيجريي) أغراضه مستجداته ومميزاته الشعرية

الشعراء الربناويني بإنتاجات الشعر الجاهيل.

وكذلك تأثر شعراء برنو باملدائح النبوية كربدة
البوصريي وعرشينيات الفازازي .لقد درس أدباؤنا
هذه اإلنتاجات الشعرية املذكورة دراسة دقيقة
وتأثروا بها .ولقد لعبت هذه اإلنتاجات دورا مهام
يف تكوين ذوقهم األديب(.)5

وقد جاء الشعر الربناوي وهو يف املقام األول
متأثرا بروح الدين ،وهذا ظاهر يف أشعارهم
وقصائدهم ،ومن هذا املنطلق متسكوا باألغراض
التي تخدم مبادئ الدين اإلسالمي وابتعدوا
كل االبتعاد عن األغراض التي ال تناسب الدين
اإلسالمي.

التجديدات يف الشعر العريب الربناوي
املعارص

يتناول الباحث يف هذا املجال
املستجدات والتطورات الشعرية يف منطقة برنو،
ويتضح من خالل تتبعنا للشعر يف برنو أنه يف حالة
تطور وازدهار متواصلني ،ففي اآلونة األخرية تناول
الشعراء أشعارا يف قضايا سياسية عاملية ويف
مناسبات مختلفة ،كالرحلة والزيارات ،وكذلك
تناولوا فن التتويج بعد ذهاب بعض علامء برنو إىل
السنغال ،وأيضا تطرقوا إىل الحكم واألمثال يف
أشعارهم وغري ذلك من التطورات واالزدهارات
التي حظوا لها(.)6
ومن صور تطور الشعر يف برنو ما صدر من الشاعر
أبوبكر املسكني يف الحكم واألمثال العربية حيث
قال:
أبنت للطيب عني دائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي		
ألن ذا ادعى اىل شفاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

		
		

ومن متنى أن يكون اكرم ـ ـ ـ ـ ـ ــا
فليتق الله يكن مكرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

		
ومن أطاع النفس والشيطـ ـ ـ ــان
أضاع حق الله واإلخوان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
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من يبع آجله مبا ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
يبو يخرس عاجل وآج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

		
		

إياك إياك وخضـراء الدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
فإمنا الدنيا باليا وفتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

		
		

كـل قضاء فله جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالب		
وكل در فله ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالب

			
وإنها أخدع من س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب
وطالبوها أخرس الطالب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

		
من غض عن معايـب اإلخــوان
()7
جفنا ير السرت من املن ـ ــان

ومن التطورات التي حصلت لربنو ظاهرة فن
التتويج حيث تأثر بعض األدباء يف إنتاجاتهم
الشعرية بسبب رحالتهم إىل السنغال ،إال
أن هذه املتوجات موجودة منذ القرن التاسع
عرش امليالدي وذلك يف قصائد الشيخ يوسف
الغرغري يف مدح محمد األمني الكامني ،وغري
ذلك من القصائد التي تطرقت إىل هذا الفن.
ومن الذين اشتهروا يف هذا املنوال الشيخ
أحمد بن عيل أبو الفتح الريواوي ،يف قصيدة له
املسامة «ترياق األنفاس يف أمداح خري الناس
صىل الله عليه وسلم» ،نسجها عىل حروف قوله
تعاىل« :لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه
ما عنتم....إىل قوله :وهو رب العرش العظيم»
(سورة التوبة اآلية )129 :وهي من بحر الطويل،
ومن أبياتها:
		
لقد جاء خري الخلق بالنور واله ـ ـ ــدى
رسوال من الله الكريم به هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى

قوي مبواله محمد مصطف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى		
عطوف لكل الخلق يف األرض والسامء

		
درى الخلق أن الله أعطاه رتب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
()8
وفاق جميع العاملني بها سمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

مل يتوقف هذا التطور عىل العلامء واألدباء
جملة كرياال
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املسنني فحسب ،بل جاوز هذا التطور إىل
الشباب الناشئني يف ميدغري حيث يتضح لنا
مدى تأثرهم ومحاكاتهم لشعر من سبقهم من
الشعراء.
فمثال قصيدة أبابا ثاين أبا غوين التي قالها يف
مدح النبي األعظم صىل الله عليه وسلم ،وأبياتها
ستة وعرشون بيتا ،من أبياتها:

سلوت جميع الخلق إال محم ـ ـ ـ ـ ــدا
به أتوسل نحو ريب موح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي

			

تركت سوى الهادي البشري محمد 		
ألن كنوز الله عند محمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

		
أيا غانيات الكون اصربن إنن ـ ـ ـ ــي
أهيم بخري الناس طه محم ـ ـ ــدي

فلم أر يف الكون شيئا كمثل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه 		
()9
وحسن والبهاء بأح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد
ج
امل

إن املتأمل ملطلع القصيدة يجد فيها آثار التقليد
واملحاكاة لقصائد الدواوين الستة للشيخ إبراهيم
إنياس الكولخي ،واضحة من حيث الوزن واملعنى
واللفظ واألسلوب.
أما الوزن فإن قصيدته نظمت عىل وزن بحر
الطويل ،وهو الوزن الذي نظمت عليه معظم
القصائد يف الدواوين الستة ،وأما املعنى فإن
السلوان الذي ورد يف مطلع قصيدة أبابا ثاين يف
قوله:
سلوت جميع الخلق إال مح ـ ـ ـ ـ ـمــدا
به أتوسل نحو ريب موح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي

()10

		

نجده يف أماكن عدة يف قصائد الدواوين الستة،
وبصيغ مختلفة منها قوله الشيخ إبراهيم إنياس:
سلوت عن البيض الحسان فال أرى 		
جعبدالله حسن عىل حسنا
املك

()11

وقوله:
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تسليت عن ليىل ومييل وتن ـ ـ ـ ـ ــدم

		

بطه أمني الله حبي املن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوه

()12

ويقول أيضا:

سلوت شجوين يف مديح محمــد
فزاح شجوين والرسور أىت عـ ـ ـ ـ ــوض

		

()13

فرتى أن السلوان الذي حاول أبابا ثاين أن يعرب
عنه يف مطلع قصيدته ليبني للناس مدى تعلقه
بالنبي صىل الله عليه وسلم ،وبعده عن كل ما
سواه من الكائنات ،هو نفس املعنى الذي دارت
حوله أبيات الشيخ إبراهيم إنياس.
وها هو الشاب يعقوب ح ّم ِدكُّو يتغزل بحبيبته
حجة فلمة يقول فيها:
		
خلييل مرايب عىل حجة فلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بريو فال تقفا سوى عند بابهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

فعندي لها عهد ودين معج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل 		
فهيا رس يعايك أقىض دينه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

		
أال ليت ما بيني وبني دياره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
من البعد ما بني السامء وأرضه ـ ــا

وإنني شممت العطر من بيت عاشق		
()14
وبيني كعبد الفرسخني وبينهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

فاملتأمل لهذه القصيدة رسعان ما يتذكر قصيدة
أمرئ القيس التي يقول يف مطلعها:
خلييل مرايب عىل أم جنـ ـ ـ ــدب
نقيض لبانات الفؤاد املعــذب

		

هذا وقد استطاع الشباب استيعاب جميع
النصوص األدبية التي قرءوها أو معظمها ثم
صاغوها صياغة أخرى فأخرجوها يف ثوب جديد
يتناسب مع مشاعرهم ونظرتهم إىل الحياة.

وكان الغالب يف نظم قصائدهم املنهج العمودي
القديم فقد استعملوا األوزان والقوايف الشعرية
املشهورة واملعروفة لدى العرب منذ األيام
الجاهلية ،ومل يخرجوا عن هذا النظام الكالسييك
إال قليال جدا ،عىل الرغم من قراءتهم الشعر
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املهجري املتحرر ،والشعر الحديث بصفة عامة.

إن من املستجدات والتطورات التي شهدتها
املنطقة هي الشعر الحر وهو من املوضوعات
التي تناولها الشعراء الشباب يف املنطقة،
ويعترب ابتكارا جديدا يف موضوعات الشعر
العريب الربناوي ،باإلضافة إىل إفرادهم القصيدة
يف الغزل قصدا ،عىل خالف منهج علامئهم
الذي يعتربون الغزل متهيدا للدخول يف موضوع
املدح .ومل يكتبوا قط قصيدة خارجة عن وزن
الخليل والقافية إال يف منظوماتهم التعليمية.

فجاء الشباب فطرقوا باب الشعر الحر الذي
كان مغلقا من قبل عىل األدباء الربناويني الذين
سبقوهم كعلامئهم ومشايخهم الذين أخذوا
منهم الثقافة العربية يف أول األمر .ويبدوا أنهم
بعد التحاقهم بالكليات والجامعات اطلعوا عىل
األدب الحديث مبا فيه املهجري والرشقي معا
فتأثروا به .فلذلك نجد يف إنتاجاتهم هذا النوع
من الشعر.
فقد طرق الشعراء الشباب يف ميدغري موضوع
الشعر الحر وأجادوه ،وممن اشتهروا بهذا الفن
الشاعر عمر يونس له قصيدة بعنوان «عىل
حساب من» وهي:
عىل حساب من تكون الحرب يف الخليج؟

والعامل اإلسالمي كله ضجيج.

والشيخ يف الرياض يأكل الدجاج.

والثغر للبالد كله فجاج.

فمنهم من يقول كيف بالحجيج؟

ومنهم من يقول إنه جمل!! وكيف بالعراق؟

()15

كذلك األستاذ إبراهيم عمر إلياس له قصائد يف
الغزل لكنها عىل شكل الشعر الحر فقصيدته
األوىل بعنوان «من تكوين» ومطلعها:
من تكوين؛ يا وردة القلب والوجدان...؟
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بالله خربيني من أنت معلمة قلبي العشق
والحنان.
أأنت إنسان أم مالك؟ أم حلم يطوف باألذهان؟

جميل يب أصرب قلبي مبا يعانيه من أوجاع
وأحزان(.)16
ويقول يف القصيدة الثانية ذات خمسة مقاطع
وعنوانها «الوداع» وهي:
يا من ملكت قلبي ولبي،

كيف حالك بعدي...؟

ما يل أرى وجهك من الفرح خال؟

أتعنني فراقي ،يا لتعاستي
حبيبتي اجليس بجنبي...

قبل كلمة الفراق والوداع

()17

ومن التطورات يف الشعر العريب الربناوي
استعامل بعض الشعراء للكلامت األجنبية يف
الشعر العريب وذلك حيث يجعلون يف كل آخر
بيت من القصيدة كلمة إنجليزية أو هوساوية 18أو
كانورية 19وغري ذلك من اللغات املحلية فتصري
القوايف يف القصيدة بلغة مختلفة غري العربية،
فهذا النوع من الشعر شاع يف منطقة برنو يف
العرص الحايل ،وكان للشباب الحظ الوافر يف
هذا الفن لإلملامهم باللغات األخرى ومعرفتهم
آلداب وثقافات تلكم اللغات املحلية واألجنبية
فهذا مام ساعدهم يف التطورات واملستجدات
الشعرية.

فها هو الشاعر مالك السوار قد أدىل بدلوه يف
هذا املجال حيث كان يذكر فضائل القرآن الكريم،
وقد جاء يف كل آخر بيت بكلمة إنجليزية تنوب
مناب القافية يف الشعر العريب ،فعىل ما يبدو
فإن الشاعر جاء بجديد يف الشعر العريب الربناوي
وذلك يف قوله:
جملة كرياال
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اَلْ َح ْم ُد لِلَّ ِه ال َِّذي أَ ْعـ ـ ـ ـ ـ ـطَى لَ َنا الْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُق ْرآ َن ِفي ِه ِ
شفَا ُء ك ُِّل Society

ِيل َجا َء ِب ِه ِإلىَ نُو ِر الْ ُهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َدى		
ِجبرْ ُ
َخيرْ ِ الْخَلاَ ئِقِ ُم ْن ِق ٌذ لِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Humanity

		
قَ ْد كَا َن ُخل ُْق نَ ِب ِّي َنا الْ ُق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْرآ ُن ذَا
لِ َ
َت ِبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Fidelity
ك قَ ْو ُل َعائِشَ ٍة أَت ْ

فَلِ َن ْعتَ ِ
ب الْ َعالَ ِمي ـ ـ ـ ـ ـ ــ		
ص ْم ِب ِك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتَ ِ
اب َر ِّ
ج ِميعِ Community
ـ َن ه َو الْ ِه َدايَ ُة يف َ
ص ْب ًحا يَا أَ ِخي َوكَذَا الْ َمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َــا 			
َواتْلُو ُه ُ
َء لِكيَ ْ تَ َن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـال الْ َخيرْ َ ث ُ َّم Amenity
َوالْ َز ْم َم َبا ِد َءهُ تَ ُف ْز باِلْ َج َّن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِة		
فَ ُه َو الْ ِوقَايَ ُة ِم ْن َج ِميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعِ Calamity
َويَكُو ُن تأَ ِديبًا لأِ َ ْولاَ ٍد لَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
		
ـك
ِب ِق َرا َء ِة الْ ُق ْرآنِ بِالْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Capability

ب فَا ْر ُزقْ َنا تِلاَ َو َة قَ ْولِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـك 		
يَا َر ِّ
ص ِ
اح َب َنا َم ـ ـ ـ ـ ـ َدى الـActivity
َوا ْج َعلْ ُه َ
		
يا رب صل عىل حبيبي املصطفى
اب أَ ْه ـ ـ ـ ــلِ Morality
ص َح ِ
َوالآْ ِل َوالأْ َ ْ
إذا تأمل القارئ هذه القصيدة يدرك بأن الشعراء
يف برنو لهم مكانتهم الخاصة بني الشعراء العرب
وغريهم ،حيث أنهم يستطيعون استعامل الكلامت
األجنبية يف قصائدهم وتكون مالمئة املعنى
واللفظ والوزن أيضا .فالكلامت املستعملة هنا
جاءت مالمئة يف القافية والروي.

أغراض الشعر العريب الربناوي

إن أغراض الشعر العريب الربناوي فإنها ال تختلف
عن أغراض الشعر العريب القديم ،ألن أغلبية
الشعراء الربناويني يحاكون شعراء العرب يف قرض
أشعارهم ،وأكرث ما مييل إليه الشاعر الربناوي يف
أغراضه املدح والرثاء والغزل العفيف والشكوى
والتوسل وشعر املناسبات والشعر التعليمي.
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فكان الشعراء يف هذه املنطقة تختلف سليقتهم
من واحد إىل آخر فمنهم من مال إىل األدب
بطبيعة ذوقه ومنهم من كان ذوقه علميا ،ونتج عن
هذا وجود فروق كبرية بني الشعراء يف انتاجهم.
ألن الشعراء بالطبع مختلفون فمنهم من تسهل
عليه املرايث ويتعذر عليه الغزل وعىل هذا يحكم
عىل الشعراء بأن فالنا أمدح شعرا وفالنا أغزل
شاعر وهكذا(.)20
وعىل هذا ،فإن األغراض املذكورة أعاله أكرث
انتشارا عند الشعراء الربناويني ،فال نجد عاملا
أويت موهبة أدبية إال وقد أنشد شعرا ميدح فيه
الرسول صىل الله عليه وسلم أو شيخا من مشائخ
الدين االسالمي .وكذلك إذا مات عامل رثوه وذكروا
يف رثائهم مكانته الدينية والعلمية أو توسلوا له(.)21
أما بالنسبة لألغراض التي تناولها الشعراء يف
هذه املنطقة فإنها تتمثل كاآليت:

املدح:

إن العلامء واألدباء يف هذه املنطقة قدموا الكثري
يف هذا الفن ،وخاصة يف مدح النبي األعظم
والدافع إىل ذلك هو العاطفة الدينية املحضة
التي يتمتع بها العلامء يف برنو ألنهم يرون يف ذلك
إميانا برسولهم الكريم وحبا فيه(.)22

إن املدح الربناوي يختلف عن املدح يف العرص
الجاهيل حيث يعترب وسيلة للكسب ،بل إنه مدح
يشبه مدح العرص اإلسالمي ،فقد جاء مدحهم
احتسابا إىل الله ومشاركة يف الدعوة إىل الدين
الحنيف.
ومام ساعد عىل تطور هذا الفن يف برنو هو وجود
الطرق الصوفية التي لعب أهلها دورا هاما يف نرش
الثقافة العربية واإلسالمية يف املنطقة ،وبحبهم
املتميز للرسول صىل الله عليه وسلم وإنهم يرون
مدحه والصالة عليه والتوسل به من كامالت
الدين ،وكان السادة الصوفية قد اعتادوا قراءة

الشعر العريب الربناوي (النيجريي) أغراضه مستجداته ومميزاته الشعرية

املدائح النبوية التي كتبها السلف يف املناسبات
والحفالت واألعياد ،وخاصة «املولد النبوي
الرشيف» مثل بردة املديح والهمزية للبوصريي
والعرشينيات للفازازي ،وكان أثر ديوان الشيخ
إبراهيم إنياس الكولخي واضحا يف مدائحهم
وغريها من املدائح املتداولة يف املنطقة ،وقد
ساعدت هذه الجهود كثريا يف ازدهار املديح
النبوي يف الشعر العريب الربناوي يف القرن
العرشين ووجد علامء أجالء أدلوا بدلوهم يف هذا
االتجاه وقدموا إنتاجا واسعا يف هذا املجال.

فمن هؤالء الشعراء الذين لعبوا دورا محوريا
يف هذا الفن «الشيخ محمد بن الطاهر محمد
املعروف بـ»شيخ عينوم الغيدمي» وكان له يف
الشعر قصائد عدة يف املديح منها «التحفة
الوردية يف مدح خري الربية» يقول يف مطلعها:
أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق بدا يل لدى طيبـ ــة
فتاق الفؤاد لدرك الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى

			

		
		

بل هذا النبي أبو ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـم		
مرام املشوق حليف الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورى

		
		

فصل وسلم عىل أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
وآل وأصحاب نجوم اله ـ ـ ـ ـ ـ ــدى

		
		

صفى صفى األىل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفـوا		
أنار الكونني يف يوم بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا

فح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمدا وشكرا ملن دلنـ ـ ــا
لحب النبي وأهل الهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى

أتاه إله الورى رحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
لكل الوجود الذي أوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا

			

			

()23

كذلك من الشعراء الربناويني املشهورين يف
هذا الفن «الشيخ عبدالسالم بن الشيخ الحسني
حمدون» يف قصيدته التي ميدح فيها الرسول
الكريم صىل الله عليه وسلم قائال:
		
مبدح رسول الله يكشف غمن ـ ـ ـ ـ ـ ـا
نبي عظيم القدر يف كل مشهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
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فمدح رسول الله صعب فإنن ـ ـ ـ ـ ـ ــي
علمت بأين لست أهال أن أنشـ ـ ـ ـ ــد

رساج منري شاهد ومبش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر		
نذير شفيع الخلق يف الحرش ذو الل ـ ــد

		
ببحر طويل مدحتي لك والثنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وزخرف قول باستط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع وواردي

لك املن والفضل الجزيل عىل الورى		
فأصل أصول أنت منقذ يف عـ ـ ـ ـ ــدى

إىل أن قال:

		
جمعت خصال السبق غري مشـارك
وحزت مقاما منتهى الغري سي ـ ـ ـ ـ ــدي

ويا سيد الكونني أنت مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤول 		
وأنت ذخريي ملجئ ثم مقص ـ ـ ـ ـ ــدي

		
فمن رام قرب الحق دون محم ـ ـ ـ ـ ــد
تسد له األبواب ما أنا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن دد

ضمنت ملن قد كان واقف ساعـة 		
بساحتك العليا فيا خري أعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

		
وأثناك رب الخلق قبل عبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده
فمن ذا الذي يحىص ثناء محم ـ ـ ـ ــد

()24

وممن اشتهروا أيضا يف هذا املجال الشيخ أحمد
عيل أبو الفتح الريواوي يف قصيدة له ميدح سيد
الوجود حيث يقول يف مطلعها:

		
بهاء رسول الله كاألسد يف الف ــال
جامل حبيب الله كالبدر اجتل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

سموك عبدالله كالجبل شامخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا 		
مقامك عند الله أعىل من البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

		
مقامك خري الخلق يف أرض طيبـة
وأكرم بها روضا فطاب لها ه ـ ـ ـ ـ ــوا

أناديك يا خري األنام محم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد 		
وخذ بيدي وما إىل ما به ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

		
ألنك وكيل الله للناس رحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
جملة كرياال
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وهادي قلوب الخلق بالنور والق ـ ـ ــرا

ألنك عظيم الخلق وامللك جملـة 		
وإنك محمود من األرض والسم ـ ـ ــا

		
هواك رسول الله للخلق جنـ ـ ـ ـ ــة
بك الله يجني كل خلق من العم ــى

أدوم برب العرش حبا ألحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
عليه سالم الله أحمد مرتض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

		

الرثـــاء:

إن فن الرثاء يف املنطقة الربناوية ميثل الرثاء
اإلسالمي حيث أن الشاعر الربناوي يريث شخصية
دينية قدمت للدين اإلسالمي خدمة عظيمة.

فالشاعر الربناوي يعرب عن همومه وآالمه وأحزانه
نتيجة وفاة من الوفيات أو كارثة من الكوارث التي
فاجأته دون توقع ،فتظهر شخصية الشاعر أمامنا
كاملرآة ،ويصور لنا مدى قوة الرتابط بينه وبني
املريث ،فتأيت كلامت تعبريه صادقة عام يف قلبه
من األحزان والحرسات .هذا هو الشيخ أحمد بن
عيل أيب الفتح الريواوي ريض الله عنه يف رثاء
الشيخ إبراهيم انياس قائال:
			
أيا عني ابيك لفقد االمـ ـ ـ ـ ــام
خليفة خري الورى ابراهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

		
		

فهيم الكتاب حفيظ القلـ ــوب
به نال كل املريد امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام

		
		

رحيم العباد أساس البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالد
حياة املساجد ريش السه ـ ــام

		
		

يا عني أبيك بكل الدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
لفقد االمام ويف الذم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

نصوح العباد بنص الكت ـ ـ ـ ــب		
ومحي لسنة خري االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

		
حميد الفعال رفيع املق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
كثري الرماد طبيب األنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
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يا عني ابيك بكاء السم ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
ومل ال لفقد كريم الفخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

وقد غاب شمس الهدى واليقيـن
مثال االرام كـذا والبت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

		
مغيـب لفرد ويف شهر ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد
اىت نعي فرد الزمـان ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

ونسأل رب العباد غفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
رحيام عليه عليه دوام ال ـ ـ ـ ـ ــدوام

			
ونسأل ربا غفورا كرمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
يزيد رضاه عليه الهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

ونسأل ربا لطيف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ودودا
يبارك يف ولده الك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام

			
وخلف فيهم رس يا مقيم ـ ـ ـ ـ ــا
ملنهج خري العباد الخت ـ ـ ـ ــام

صالة سالما عىل مص ـ ـ ــطفـاك
وآل وصحب متام النظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

		

		

		

		

ومن أمثلته أيضا ما ورد عىل لسان
فضيلة الشيخ الرشيف إبراهيم صالح الحسيني
يريث بن عمه محمد البشري حيث يبدو قلب
الشاعر ممتلئًا بالحزن واألمل مام جعله يرسل لنا
سهام حزنه وأمله لهذا الفقيد ،فيدخل يف مرثيته
من دون مقدمة:
		
بكيتك يا نجل البشري أيا سه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
فإن حيايت بعد فقدك ال تحل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

فقدتك ال أين سلوتك بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل وال 		
جإال أن عقيل به خيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
فوتك

		
فجعنا مبن تبيك السامء لفقـ ـ ـ ـ ـ ــده
وتبيك األرايض والبكاء هنا ع ـ ـ ـ ـ ـ ــدل

أيا عني قلبي يا فودى وساع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي
ومن عن هدى املختار أحمد ال يسلــو

بكايئ لنفيس إذ فقدتك سي ـ ـ ـ ــدي
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نصايحنا واستصغها بالتدب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

رزءت مباال يف الرزايا له مث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

عرفتك يا ابن العام بطنا وظاه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا 		
تقيا نقيا طيبا أيها السه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

		
حرام عىل املأموم يأتم الحنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
قراءته فيام يصيل ويخب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

أيا ابن عمي طبت حيا وميتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا		
تركت ابن عم يف هواك له شغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

		
ومن لحنك املسموع يف األم مدكم
بإياك وإياك اصلح وابصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

إذا كان يف أم الكتاب فش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
بتحرميه والغري بالكره أذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

		
حنان رؤفا باالحبة كلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
سخيا فطابا لفرع بل وبك األص ـ ـ ـ ـ ــل

		
بكيتك ال أبيك سواك ألنن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
كفاين ما يب من غرام فال أسلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

أخي وابن عمي بل شقيـق وس ـ ــاعدي		
ومحبوب قلبي وهو صنـوي املفض ـ ـ ــل

كذلك يف رصاط األخي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال
يليق بكم اصلح وال تتكب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

26
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الوعظ واإلرشاد:

وهو من األغراض الشائعة عند الشعراء الربناويني،
وال غرابة فيه ألن العلامء هم األدباء وكان النصح
واإلرشاد من األعامل التي يقوم بها العلامء ،فلذا
نجدهم يعطون هذا الجانب أهمية ألنهم يوصلون
العلوم عن طريق هذا الفن .ومن الذين ساهموا
يف هذا امليدان الشيخ األديب أبوبكر املسكني،
جام»
حيث ينصح إمام أحمد إبراهيم امللقب بـ»أو ّ
إمام املسجد الكبري مبيدغري عاصمة والية برنو
قائال:

		
وأردف قويل باإلمامة ذاكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ملا قد جرى يف أرض برنو بأسطوري

ومل أك أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجو ال وما كنت مهجيا		
ولكن أقول الحق يف املتبختـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري

		
فإن رسول الله سن إمام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
وبني من بني الربية من حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
إىل أن قال:

		
ولكن بربنو بني أيد تنوشه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
عظامية ضدا ألحكام ما غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى

«أوجام» يا من أم بالقوم هاك خذ 		
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الوصف:

الوصف هو ذكر اليشء مبا فيه من األحوال
والهيئات ،وملا كان أكرث وصف الشعراء إمنا يقع
عىل األشياء املركبة من رضوب املعاين كان
أحسنهم وصفا من أىت يف شعره أكرث املعاين
املوصوف بها مركب فيها ،ثم بأظهرها فيه،
وأوالها به ،حتى يحكيه وميثله للحس بنعته.
وقال بعض املتأخرين :أبلغ الوصف ما قلب
السمع برصا ً .وأصل الوصف الكشف واإلظهار،
يقال :قد وصف الثوب الجسم ،إذا نم عليه ومل
يسرته 27،ومنه قول ابن الرومي:

إذا وصفت ما فوق مجرى وشاحها 			
غالئلها ردت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهادتها األزر
		

ولكن الشعراء الربناويني سلكوا مسلكا جديدا يف
الوصف فرسموا لنا صورة جديدة لبعض املناظر
واألشياء التي شاهدوها يف أسفارهم وسموا هذه
28
القصائد بالرحالت.

ومن الشعراء الذين اشتهروا يف هذا املجال
الشيخ إدريس القايض وله قصيدة يف وصف
الطاووس حيث قال:
ملا ذهبت لزيارة من لن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
حق لزم يف الحياة جزائه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

جملة كرياال
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وتناظرت وتس ـ ـ ـ ـ ـ ــامرت أفكارنــا
يف نقطة أدبية أجزاؤه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

		
		

بألوانها زرقائها حمرائه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا 		
صفرائها ذبيها وبنيه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

		

تتحول من هـ ـ ـ ــا هنا وهنالك
بتبخرت مثل الحبيب لحبيبهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

فإذا طري تنرش ذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
نرش الخيام للعروس حبالهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

هوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيها رمادي لونه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
تحت القوادم كالدجاج وبيضهــا

			

وقد وصف أيضا الشيخ أحمد أبوالفتح املدينة
املنورة بعد أن قام بزيارتها وأعجب بجاملها فقال:
		
مدينة خري الخلق ذات العىل وضياء
أكرم بها من مسكن طاب الهوى وهواء

محل أكرم خلق الله أجملهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا		
محل التقى والجود روضة غن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

		
أكرم بها من مسجد نبوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
فيها املحارب واملناب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر األأل

أكرم بها من بلدة فيها أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد		
جبل بها من جبال فرادس الحسن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

الشاعر الربناوي يتناول هذا الغرض إذا حدث
حادثة سيئة أو نزلت مصيبة كبرية عىل أهل
املنطقة أو عىل مواشيهم أو عىل حقولهم أو عىل
أموالهم ،مبجرد هذه الحوادث يلجأ الشاعر إىل
الله ليك يترضع ويطلب منه أن يزيل منهم تلك
املصائب .فهذه الحالة التي أوجدت كثريا من
الشعر الشكوى واألدعية واالستغاثة والتوسل إىل
الله مبا هو أعظم درجة عنده كالتوسل بالنبي
281

			
بكل توسلنا إىل جود الذي
عممت به يا الله يا الله يا الله

واألنبياء ثم املالئك جـ ـ ـ ـ ــمل ـ ـ ـ ــة
مبن مل يسم الذكر منــه وسمـ ـ ــاه

			

ذاك طري الطاووس باسمه ـ ـ ــا		
29
جميلة وطويلة يف عنقهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

الشكوى واألدعية

والقرآن والكعبة واألعامل الصالحة طلبا من الله
أن يزيل البالء واملصائب التي نزل بهم .ومثال
ذلك يقول الشاعر الربناوي الشيخ محمد األمني
الكامني:

		

			
وجملة أزواج النبي وآل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
وأصحابه مم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن رأوه ووااله

الغزل

الغزل من أغراض الشعر القديم وقد تعاطاه
الشعراء الربناويني الذين تقلدوا شعراء العرب
القدماء ،وكان غزل شعراء برنو من نوع الغزل
العفيف وكان أكرث الشعراء الربناويني الذين
يتغزلون يف شعرهم هم الشباب الذين تعلموا
العربية ومتكنوا منها وتذوقوا أدبها وأخذوا يحاكون
العرب يف شعرهم الغزيل ولكنهم اجتنبوا الغزل
الجاهيل الرصيح الذي حرمه االسالم ،وكذلك
يوجد قليل من العلامء الكبار من تغزل يف شعره
وذلك ليجرب مقدرته األدبية يف اللغة العربية ال
قصدا للغزل الرصيح بل ليثبتوا مقدرتهم اإلنشائية
يف هذا النوع من الشعر ،وعىل هذا تظهر
عىل قصائدهم أثر الصنعة والتكلف وشم رائحة
تقليد شعر شعراء صدر اإلسالم الغزليني الذين
سبقوهم يف قول شعر الغزل العفيف وعىل ذلك
نراهم ال يغلون يف شعرهم الغزيل وإمنا هو عبارة
عن إظهار شوق الشاعر إىل معشوقته وذكر آالمه
التي يقاسيها من أجل حبيبته وعدم مطاوعتها له.
وقد يذكر الشاعر الربناوي بعض أوصاف حبيبته
من دون أن يستعرض ذلك تفصيليا صونا لكرامته
عند الناس السيام تالميذه ،ألنه قائد يف الدين
والقائد البد من امتثال الرشيعة اإلسالمية.30
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ومثال الغزل العفيف قول الشيخ محمد األمني
الكامني:
		
كحيلة طرف طارع البان قدهـ ـ ــا
مليحة أوصاف موردة الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

الشعر التعليمي:

كعوب لعوب من رخاويد قومها
ومبسمها الكافور يف نفحة الورد

		

		
موحشة انسبة رشح حالهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
31
جامل دالل للوصال وللص ـ ـ ـ ـ ـ ــد

أما عن الشباب املعارصين الذين مارسوا شعر
الغزل فشأنهم يختلف عن الشعراء القدماء يف
هذا الفن فالشباب أغلبهم مييلون للغزل الرصيح
حيث الواحد منهم يصف معشوقته ويتغزل بها
بيد أن القدماء مييلون إىل الغزل العفيف ،فمن
هؤالء الشعراء املعارصين أمثال الشاب الشاعر
عمر محمد عبدالسالم حيث وصف محبوبته
بالشمس ووزميالتها بالنجوم وأنها اذا تبسمت
يظهر من فمها فضات ملا اشتملت عليه من
خصال الجميلة فيقول عنها:
رأيت البوم أربعة نجومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
توسطها دجى شمس الجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

			

إذا بت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسمت بدى منها جامن 		
ملا اشتملت عليه من الخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

أيا ملكا أراها بني ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
عموا عام رماين بالنبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

			

يوسفي وات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزان
ج
امل
وصفو يف الرسيرة كاآلل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

أالح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظ فيك يا زين الغوانـي
جامل عز عن وصف املق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

أراها كالزجاجة لي ـ ـ ـ ـ ــس يخفى
لناء ما بها من حسن ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

34

		

أرى يف عينها أمال مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب ـ ــا
بأحزان مكدرة الخي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

33

ومثال ذلك يقول الشيخ الطاهر بن إبراهيم فريمه
الفاليت الربناوي:

		

			
الحمد لله الذي ترصف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
يف فعله بحكمة تعرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

		

			
صالته عىل نبي ارتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
36
بسلم اللسان أعىل مرتقـ ـ ــى

			
32

إن الشعر التعليمي من األغراض التي لها مكانة
عند أهل برنو ،وهو من ضمن األشعار التي تتداول
بني الناس يف أنحاء وأرجاء املنطقة ألهميتها
ومنفعتها عندهم .يستفيد منه الشعب ألنه
يعلم الدين والحياة االجتامعية ،فالشاعر العريب
الربناوي ينظم شعره يف علوم القرآن الكريم
والحديث والفقه والتوحيد والنحو والرصف
والتصوف والوعظ واالرشاد ،ويقرض الشعر
أيضا فيام يتعلق بالحياة االجتامعية والسياسية
واالقتصادية وغريها ليتعلم منه الشعب حياته
العلمية .وهذا النوع من أغراض الشعر العريب
الربناوي له تقاليد وقيود كباقي أغراض الشعر.
الشاعر الربناوي يف قصائده التعليمية يقتدي
مبن سبقه من األدباء الذي سبقوه يف هذا
املنهج ،هذا النوع من الشعر يفيد الطالب أكرث
من باقي األشعار التي قيلت يف غرض آخر،
والطالب الربناوي يف تعليمه يقتفي مبنه هذه
األشعار ليسهل عليه فهم الدين حتى يستغني عن
أمهات الكتب العربية الصعبة يف تعليم أحكام
الدين واللغة.35

تقطعني املالمة أن أراه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
يسيل بخدها دمع امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل
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وخص أهل العلم والترصيف
بالحفظ يف مهامة التحري ـ ــف

		

ومن الشعراء املعارصين الذين نظموا يف هذا
املجال الشيخ إبراهيم صالح الحسيني ،وله
جملة كرياال
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قصائد كثرية يف هذا الغرض التعليمي ،وذلك
يف قصيدة له يحث فيها األمة اإلسالمية عىل
اتباع السنة حيث يقول:
الحمدلله الذي قد أرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
محمدا أفضل من قد أرس ـ ـ ـ ـ ــال

			

			

كل صالة من ضياها قد خلت
ناقصة وعند قوم بطلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

حض املال عىل اتباع ال ـ ـ ـ ـ ــسن ــة
وترك ما ينقضها من بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدع

		

		

إىل أن قال:

		
وا عجبا من منكر يوسـ ـ ـ ـ ــوس إذ
هو من نور النبي مفل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس

ما عيب من يف دينه متس ـ ـكـ ـ ـ ــا
باملصطفى إذ نهجه قد سلك ـ ـ ــا

		
قال مبا قد صح يف البخ ـ ـ ـ ــاري
ومسلم اإلمام من آث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

أيب داود وموطأ مالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
والرتمذي عارف املسال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك

		
والنسايئ من بعد القزوين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ابن يزيد السيد األميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

ومسند ألحمد بن حنب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
والدارمي به الصواب ينجل ـ ـ ـ ـ ـ ــي

		
ومن أتته سنن املختـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
يقبلها رشعا بال إنك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

إذ فرض اإلله يف الكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
طاعته فاستمعن خط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب

		
من أنكر الحق بال دليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
يف ديننا ينسب للتضلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

		
وقارئ خلف اإلمام الفاتح ـ ـ ـ ـ ـ ــة
أدلة التوفيق فيه واضح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

		
واقبض شامال بيمني وارف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
وارم مقال منكر ذي ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدع

وناقل سدل اليدين عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
أبعد يف الجهل فال تامن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

		

		

		

ويقول أيضا:
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وأنكروا بسملة املصل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
وهو لعمري من قبيح الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول

فإنها قطعا من الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرآن
جالروح من الرحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
اء بها

صىل عليه منزل الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرآن
مدى الحياة بل مدى الزمـ ـ ـ ـ ــان

وبعد فالقصد بهذا الرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز
مع الرتايف بتامم العجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز

ويقول:

		

		

		

		

ويقول يف آخر القصيدة:

		
واستفرقوا يف ذكره واعرتف ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
بجهلهم لله مهام عرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا

يا ربنا صل عىل الذي ه ـ ـ ـ ـ ــدى
مدى التحجيل بالوجود أب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ

وآله وصحبه ومن تبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
37
سبيله يف دينه مل يبت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدع

		

			

مميزات الشعر العريب الربناوي:

يعترب الشعر العريب جانبا هاما من الجوانب
التي تفصح عن منو الثقافة العربية وازدهارها يف
امرباطورية كانم برنو وتفيد املصادر التاريخية أن
للشعر العريب أصوال قويا يف التكوين الثقايف
والحضاري لشعوب االمرباطورية .وأنه نبغ يف ربوع
هذه املنطقة شعراء بارعون ساهموا إىل حد كبري
يف قرض الشعر العريب يف بالد السودان ومع
هذا النبوغ إال أن العثور عليه من األعامل الشعرية
ألدباء كانم برنو قليل نسبيا ،فالذي يتضح من
خالل الدراسة األدبية ،أن لهذه األعامل الشعرية

الشعر العريب الربناوي (النيجريي) أغراضه مستجداته ومميزاته الشعرية

سامت متيزها عن الشعر العريب القديم وحديثا،
ولعل أهم هذه السامت املميزة تتلخص كاآليت:

الطابع الديني:

ان الطابع الديني يعترب أكرب سمة يتميز بها الشعر
العريب الربناوي إذ أن أكرث االنتاجات الشعرية التي
وصلت إلينا من أعامل أدباء االمرباطورية ال تكاد
تخلو من هذه السمة ،وتقريبا كل املوضوعات
واألغراض التي عالجا األدباء يف انتاجاتهم
الشعرية ال تخرج من الحدود الدينية ألن الشعر
كان وال يزال وسيلة ال غاية لذاته فهو وسيلة لخدمة
الدين اإلسالمي بتعليمه ونرشه .فالطابع الديني
يبدوا سمة بارزة يف قصائدهم التي وصلت إلينا
سواء كانت يف األغراض األدبية ،كاملدح والرثاء
والهجاء واالستغاثة أو يف األغراض التعليمية التي
تتمثل يف شتى مجاالت الشعر التعليمية كالفقه
والتوحيد واللغة وغريها .ولعل من أبرز مظاهر
هذا الطابع الديني ما نجد يف افتتاح القصائد أو
االختتام بالحمدلة والصلصلة واالستغاثة والتوسل
وما إىل ذلك من ألوان الطابع الديني والروحي.

الطابع التعليمي:

تبعا التخاذ الشعر وسيلة لخدمة الدين لدى أدباء
كانم برنو ،يالحظ كذلك متيز شعرهم بالطابع
التعليمي فإن ما يربو عىل ثلثي األعامل الشعرية
التي انتجت خصوصا فيام بني القرنني الثامن
والتاسع عرش امليالديني ،يقع يف قالب الشعر
التعليمي .فعىل سبيل املثال أن معظم اآلثار
الشعرية للشيخ محمد بن الحاج عبدالرحمن
الربناوي املشهور بشيخو أجرمي (ت1755:م)
مثل قصيدة «رشب الزالل» يف الفقه وقصيدة
«كوكب الدري يف نظم ما جاء يف األخرضي»،
وقصيدة «مفيد الطالب» يف النحو تتمثل للشعر
التعليمي ،وكذلك الشيخ الطاهر بن إبراهيم
الفاليت الربناوي املشهور بفريمة (ت1776:م)
فجل أعامله بالشعر التعليمي فعىل سبيل املثال
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منظومة «العقيدة الكربى» يف التوحيد ومنظومة
«الدرر اللوامع» يف الرصف وقصيدة «الباسور
والناسور» يف الطب وإضافة إىل غريها تقع
يف هذا املجال ،والشيخ يوسف بن عبدالقادر
الغرغري الربناوي الذي تقدر وفاته يف أواخر القرن
التاسع عرش امليالدي ،كذلك إسهام يف الشعر
التعليمي يتمثل يف منظومة «منح الوهاب» يف
علم النحو إىل جانب قصيدته «الربدة الجيمية»
يف مدح النبي صىل الله عليه وسلم ،وقصيدة
يف رثاء محمد األمني الكامني.38

محاكاة الشعر العريب القديم:

ويتميز الشعر العريب الربناوي كذلك مبحاكاته
أساليب الشعراء الفحول يف العصور الزاهرة
لألدب العريب ،وتتمثل هذه املحاكاة يف جانبي
الشكل واملضمون ،ففي جانب الشكل يالحظ أن
الشعراء الربناويني كانوا يتخذون النامذج الشعرية
القدمية مثال يف صياغة الشعر ،فأخذوا ينظمون
أشعارهم عىل البحور الشعرية القدمية كاملديد
والبسيط والكامل والوافر وغريها .كام أخذوا
يلتزمون يف أشعارهم اقتداء بالقدماء بالقافية
الواحدة وبالروي الواحد .وال تجد يف أشعارهم
خروجا عن هذا النمط.

ويف جانب املضمون ال نجد كذلك يف شعرهم
خروجا عن األغراض القدمية كاملدح والرثاء
والعتاب والتصوف وغريها ،وقد نجد يف شعر
بعضهم افتتاح القصيدة بالنسيب جريا عىل سنة
القدماء وذلك عىل ما يبدو كان الشعر القديم هو
النمط الشعري املتوافر لديهم ،وكان أيضا املثل
األعىل لهم يف صناعة الشعر.

عدم خوض الشعر يف القضايا االجتامعية
والسياسية:

نظرا إىل كون امرباطورية كانم برنو فلم يكن
يستعمل يف معالجة قضايا اجتامعية وسياسية
التي كانت تحيط بحياة الشعر يعترب سالحا من
جملة كرياال
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أمىض األسلحة يف حل بعض املشاكل ومقاومة
بعض األمراض التي تحيط باملجتمع .وعىل الرغم
من أن هناك من بعض الدارسني والباحثني
يعتربون الدافع االجتامعي غرضا من نظم قصيدة
رشب الزالل للشيخ أجرمي .ولكن ذلك ال يبدو
رصيحا يف نص القصيدة ،فلذا ال ميثل منوذجا
لخوض الشعر الربناوي يف القضايا االجتامعية أو
السياسية.

جودة األسلوب وسالمة األلفاظ والرتاكيب
من األخطاء اللغوية والبعد عن التكلف:
يتميز الشعر العريب الربناوي عموما بجودة
األسلوب يف صياغته سالمة األلفاظ والرتاكيب
املستعملة من األخطاء اللغوية ولعل ذلك عائد
إىل كون معظم إن مل يكن جميع الشعراء الذي
قاموا بصناعته لهم دراية كافية لقواعد اللغة
وضوابطها مام يجعل أعاملهم طبيعيا بعيدة عن
هذه األخطاء.
ويتميز الشعر العريب الربناوي إىل جانب ذلك
أيضا ببعد معظمه عن التكلف ،فإننا نجده يتميز
بالطبع والسهولة بحيث يستجيب لها القارئ
بدون معاناة اللهم إال ما نجده يف أعامل قليلة
كقصيدة الربدة الجيمية للشيخ الغرغري الربناوي
الذي تكلف يف نظمها بغرائب الكلامت التي
جعلت القصيدة بعيدة املثال للقارئ مامل يلجأ
املعاجم والقواميس يف كل كل معاين هذه
الغرائب والشوارد.39
كان العلامء يف امرباطورية كانم برنو هم األدباء
والشعراء وكانت معظم موضوعات شعرهم
وأغراضه وأسلوبه تقليدية لتأثرهم بشعراء العرب
ألنهم يتبعون آثارهم ويقلدونهم يف نظم الشعر ثم
فيام بعد حصلت بعض التحديد وذلك لألسباب
اآلتية:
أن الشعراء الربناويني يف الفرتة األوىل وهي فرتة
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امليات ظل يتناول األغراض التقليدية يف كثري من
املناسبات عىل الرغم من ما حصل من التغريات
يف الحياة السياسية واالجتامعية والثقافية.

أن العلامء واألدباء يف امرباطورية كانم برنو قد
ظفروا مبا يساعدهم عىل التجديد يف الشعر
العريب العربناوي يف الفرت األخرية من ثالث
جهات:

الجهة األوىل :وجود الكتب العربية واألدبية
والعلمية الحديثة التي كانت موجودة بوفرة بعد
افتتاح املكتبات العامة والخاصة يف بالج العرب
املجاورة إلمرباطورية كانم برنو وكانت الكتب
تنقل منها إىل بالد السودان حتى وصلت إىل
اإلمرباطورية.
الجهة الثانية :عودة البعثات التعليمية التي بعثت
إىل بعض الدول العربية كمرص واملغرب وتونس
وطرابلس وغريها للتخصص يف مدارسها األهلية
والنظامية يف العلوم العربية االسالمية ،وقد عاد
هؤالء املبعوثون بافكار جديدة وثقافة واسعة.
الجهة الثالثة :تنتقل طالب غرب السودان إىل
شتى البالد العربية واإلسالمية وعىل طريقهم إىل
األرايض املقدسة كمكة واملدينة ألداء فريضة
الحج ولإللتحاقهم بحلقات العلم يف الحرمني
الرشيفني.

فبناء عىل ما تقدم كله ميكننا القول بكل رصاحة
يف أن الشعر العريب الربناوي ميتاز باملميزات
والخصائص التالية:
•أنه شعر تقليدي شكال ومضمونا ولعل
السبب يف ذلك راجع إىل عدم وصول
الشعر الحديث إىل بالد برنو يف وقت مبكر.
•كرثة االقتباس من آي القرآن الكريم أو الحديث
النبوي واالستشاهد باملسائل الفقهية يف
معظم انتاجاتهم الشعرية.
•االقتباس من الشعر العريب القديم الجاهيل
ومحاولة تقليده يف األسلوب واملنهج مع
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كرثة استعامل غريب األلفاظ مام جعل
شعرهم يف بعض األحيان صعبا.

•ارتكاب املخالفات النحوية والرصفية باسم
الرضورات الشعرية.
•استعامل األلفاظ الركيكة حينا وظهور التكلف
يف صناعتهم حينا آخر.

الخامتة

من خالل الصفحات السابقة يتضح لنا أن الشعر
العريب الربناوي النيجريي له دور ف ّعال يف نرش
الثقافة العربية يف منطقة برنو-نيجرييا ،وللعلامء
املعارصين الحظ الوافر يف قرض الشعر يف
هذه املنطقة منهم عىل سبيل املثال ال الحرص؛
الشيخ أحمد أبوالفتح الشيخ إبراهيم صالح

)1

)2
)3

)4
)5

)6

)7

الهوامش

إلياس أبوبكر عثامن :تاريخ األدب العريب يف
امرباطورية كانم برنو فيام بني القرنني الثامن عرش
والتاسع عرش امليالديني ،بحث تكمييل مقدم إىل
قسم اللغة العربية والدراسات االسالمية للحصول
عىل درجة املاجستري يف اللغة العربية ،جامعة
ميدغري2010 ،م ،ص.57 :
املرجع السابق ،نفس الصفحة.
كبري آدم تدن نفاوا؛ مراجعة :محمد طاهر سيد
(الربوفيسور) ،األدب العريب النيجريي يف القرن
التاسع عرش امليالدي ،ط ،2دار األمة ،كانو نيجرييا،
ج( ،1ب .ت) ص27:
املرجع السابق ،ص29:
عمر عبدالله عمر ،املديح يف الشعر العريب الربناوي
دراسة لنامذج مختارة يف انتاج علامء القرن العرشين،
بحث مقدم إىل قسم اللغة العربية للحصول عىل
درجة املاجستري ،جامعة ميدغري2003 ،م ،ص10 :
محمد وزير ح ّم ،فن الرثاء عند علامء مدينة ميدغري
من سنة 1951م إىل سنة1995م ،بحث تكمييل
لنيل شهادة الليسانس يف اللغة العربية وآدابها،
رجب1417:هـ  -نوفمرب1996 :م ،ص17 :
املرجع السابق ،ص19 :
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الحسيني الشيخ عبدالسالم املرتاوي الشيخ
أبوبكر املسكني وغريهم من كبار العلامء واألدباء.
ومن الشباب أيضا من شاركوا يف دائرة الشعر
أمثال :الدكتور محمد معاذ ،الشاعر آدم يونس،
الشاعر عيل العدوي ،الشاعر أبابا ثاين وغري ذلك
من الشعراء .فمن خالل هذه الورقة تطرق الباحث
إىل الحديث عن نبذة مخترصة عن الشعر يف
والية برنو-نيجرييا ،حيث ركز فيها عىل بعض
التجديدات التي حصلت للشعر العريب يف
هذه املنطقة من إدخال بعض الكلامت األجنبية
واألعجمية يف الشعر العريب الربناوي ،وكذلك
تناولت الدراسة األغراض الشعرية وما ميتاز به
الشعر يف املنطقة من طابع ديني وعلمي وغريه
ذلك من التمييزات التي نالت به منطقة برنو يف
الشعر العريب
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)8

)9
)10
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18
)19

محمد صالح جامل ،املتوجات يف الشعر العريب
الربناوي ،رسالة ماجستري قدمت إىل قسم اللغة
العربية والدراسات اإلسالمية ،جامعة ميدغري،
2005م ،ص31 :
معاذ محمد (الدكتور) ،وقفة مع بعض الشعراء
الشباب يف مدينة ميدغري ،ط ،1املمتاز للنرش
والتوزيع ،برنو-نيجرييا2011 ،م ،ص84 :
املرجع السابق نفس الصفحة
إبراهيم إنياس الكولخي( ،الشيخ) ،الدواوين الستة،
دار الفكر ،بريوت لبنان( ،ب.ت) ص25 :
املرجع السابق ،ص14 :
املرجع السابق ،ص117 :
معاذ محمد (الدكتور) ،ص92 :
املرجع السابق ،ص159 :
املرجع السابق ص160 :
املرجع السابق نفس الصفحة
هوسا أكرب لغة يتحدث بها النيجريييون وال سيام
شامل البالد فكان هم السالطني والحكام يف أغلب
املدن النيجريية
كانوري إحدى اللغات النيجريية إال أنها تنحرص يف
واليتني فقط وهام والية برنو ووالية يويب
جملة كرياال
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)20
)21

)22

)23
)24

)25
)26
)27
)28
)29

ابن قتيبة :الشعر والشعراء ،رشح وتحقيق أحمد
شاكر ،ج ،1ص523 :
يعقوب يونس :مناذج الشعر العربية الربناوي يف
القرن التاسع عرش ،بحث تكمييل مقدم إىل قسم
الدراسات العربية ،لنيل درجة املاجستري ،جامعة
بايرو كانو ص30 :
عبدالرحمن إدريس بخيت ،فن املدح يف شعر
الشيخ إبراهيم صالح الحسيني دراسة أدبية تحليلية،
بحث مقدم إىل قسم اللغة العربية للحصول عىل
درجة املاجستري ،جامعة باير-كانو2006 ،م ،ص34 :
محمد عينوم (الشيخ) ،التحفة الوردية يف مدح خري
الربية ،مخطوط ،ص11 :
محمد سليامن برايا ،الشيخ عبدالسالم وانتاجه
الشعري يف األدب ،بحث مقدم إىل قسم اللغة
العربية للحصول عىل درجة املاجستري يف اللغة
العربية ،جامعة ميدغري1994 ،م ،ص8 :
إبراهيم صالح الحسيني ،لسان اإلميان املعرب عن
شعوري يف السودان ،مخطوط ،ص7 :
عمر عبدالله عمر ،املرجع السابق ،ص20 :
إبن رشيق ،أيب عيل الحسن القريواين األزدي:
العمدة يف محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ط ،5دار
الجبل ،بريوت –لبنان1401 ،هـ1981-م ص211:
عمر عبدالله عمر ،املرجع السابق ص22 :
عتيق غوين ،الشيخ إدريس القايض ومساهمته يف
نرش اإلسالم ،بحث مقدم إىل قسم اللغة العربية
والدراسات اإلسالمية ،للحصول عىل شهادة
الليسانس ،جامعة ميدغري1990 ،م ص31 :

)30
)31
)32
)33
)34

)35
)36
)37

)38
)39

إلياس أبوبكر عثامن :تاريخ األدب العريب يف
امرباطورية كانم برنو فيام بني القرنني الثامن عرش
والتاسع عرش امليالديني ،املرجع السابق ،ص61:
املرجع السابق ،ص62 :
مشوبا :أي مخلوطا
مكدرة الخيال :يعني ما يكدر العقل ويفسد التفكري
رقية أحمد رشيف :دراسة تحليلية ملختارات من
قصائد عمر محمد عبدالسالم الشعرية ،سمنار
قدمت للحصول عىل شهادة املاجستري يف اللغة
العربية ،قسم اللغة العربية والدراسات االسالمية-
جامعة ميدغري2017 ،م ،ص34 :
إلياس أبوبكر عثامن :تاريخ األدب العريب يف
امرباطورية كانم برنو فيام بني القرنني الثامن عرش
والتاسع عرش امليالديني ،املرجع السابق ،ص63:
املرجع السابق نفس الصفحة
آدم أحمد املؤذن :شعر الزهد لدى الشيخ إبراهيم
صالح الحسيني دراسة أدبية تحليلية؛ بحث مقدم
إىل قسم الدراسات العربية للحصول عىل شهادة
املجستري يف اللغة العربية وآدابها ،جامعة والية
نرصاوا-كيفي2014 ،م ،ص82:
إلياس أبوبكر عثامن :تاريخ األدب العريب يف
امرباطورية كانم برنو فيام بني القرنني الثامن عرش
والتاسع عرش امليالديني ،املرجع السابق ،ص65:
إلياس أبوبكر عثامن :تاريخ األدب العريب يف
امرباطورية كانم برنو فيام بني القرنني الثامن عرش
والتاسع عرش امليالديني ،املرجع السابق ،ص67:

املصادر واملراجع

•إلياس أبوبكر عثامن :تاريخ األدب العريب يف
امرباطورية كانم برنو فيام بني القرنني الثامن عرش
والتاسع عرش امليالديني ،بحث تكمييل مقدم إىل
قسم اللغة العربية والدراسات االسالمية للحصول
عىل درجة املاجستري يف اللغة العربية ،جامعة
ميدغري2010 ،م ،ص.57 :
•املرجع السابق ،نفس الصفحة.
•كبري آدم تدن نفاوا؛ مراجعة :محمد طاهر سيد
(الربوفيسور) ،األدب العريب النيجريي يف القرن
التاسع عرش امليالدي ،ط ،2دار األمة ،كانو نيجرييا،
ج( ،1ب .ت) ص27:
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•املرجع السابق ،ص29:
•عمر عبدالله عمر ،املديح يف الشعر العريب الربناوي
دراسة لنامذج مختارة يف انتاج علامء القرن العرشين،
بحث مقدم إىل قسم اللغة العربية للحصول عىل
درجة املاجستري ،جامعة ميدغري2003 ،م ،ص10 :
•محمد وزير ح ّم ،فن الرثاء عند علامء مدينة ميدغري
من سنة 1951م إىل سنة1995م ،بحث تكمييل
لنيل شهادة الليسانس يف اللغة العربية وآدابها،
رجب1417:هـ  -نوفمرب1996 :م ،ص17 :
•املرجع السابق ،ص19 :
•محمد صالح جامل ،املتوجات يف الشعر العريب
الربناوي ،رسالة ماجستري قدمت إىل قسم اللغة
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العربية والدراسات اإلسالمية ،جامعة ميدغري،
2005م ،ص31 :
•معاذ محمد (الدكتور) ،وقفة مع بعض الشعراء
الشباب يف مدينة ميدغري ،ط ،1املمتاز للنرش
والتوزيع ،برنو-نيجرييا2011 ،م ،ص84 :
•املرجع السابق نفس الصفحة
•إبراهيم إنياس الكولخي( ،الشيخ) ،الدواوين الستة،
دار الفكر ،بريوت لبنان( ،ب.ت) ص25 :
•املرجع السابق ،ص14 :
•املرجع السابق ،ص117 :
•معاذ محمد (الدكتور) ،ص92 :
•املرجع السابق ،ص159 :
•املرجع السابق ص160 :
•املرجع السابق نفس الصفحة
•هوسا أكرب لغة يتحدث بها النيجريييون وال سيام
شامل البالد فكان هم السالطني والحكام يف أغلب
املدن النيجريية
•كانوري إحدى اللغات النيجريية إال أنها تنحرص يف
واليتني فقط وهام والية برنو ووالية يويب
•أَ َه ْنكَلِ  :كلمة هوساوية مبعنى عدم االستعجال أو
االرساع يف امليش
•زُوقَليِ  :أوراق شجر تؤكل وتستعمل للدواء يف بعض
األحيايني
•بِشُ وكَليِ  :أي املِ ْعلقة
•قُليِ قُليِ  :تعني الفول املطحون ،الذي يُ َج ُّف ويكون
مدورا ً ثم يؤكل ،وكان هذا النوع من األكل غالبا يوجد
يف بالد هوسا
• َدنْكَليِ  :أي البطاطس
• ُرنْقُليِ  :الرضبة عىل الرأس باليد أو ما يشبهها
• َهرِي :يعني الهجوم
•ابن قتيبة :الشعر والشعراء ،رشح وتحقيق أحمد
شاكر ،ج ،1ص523 :
•يعقوب يونس :مناذج الشعر العربية الربناوي يف
القرن التاسع عرش ،بحث تكمييل مقدم إىل قسم
الدراسات العربية ،لنيل درجة املاجستري ،جامعة
بايرو كانو ص30 :
•عبدالرحمن إدريس بخيت ،فن املدح يف شعر
الشيخ إبراهيم صالح الحسيني دراسة أدبية تحليلية،
بحث مقدم إىل قسم اللغة العربية للحصول عىل
درجة املاجستري ،جامعة باير-كانو2006 ،م ،ص34 :
•محمد عينوم (الشيخ) ،التحفة الوردية يف مدح خري
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الربية ،مخطوط ،ص11 :
•محمد سليامن برايا ،الشيخ عبدالسالم وانتاجه
الشعري يف األدب ،بحث مقدم إىل قسم اللغة
العربية للحصول عىل درجة املاجستري يف اللغة
العربية ،جامعة ميدغري1994 ،م ،ص8 :
•إبراهيم صالح الحسيني ،لسان اإلميان املعرب عن
شعوري يف السودان ،مخطوط ،ص7 :
•عمر عبدالله عمر ،املرجع السابق ،ص20 :
•إبن رشيق ،أيب عيل الحسن القريواين األزدي :العمدة
يف محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ط ،5دار الجبل،
بريوت –لبنان1401 ،هـ1981-م ص211:
•عمر عبدالله عمر ،املرجع السابق ص22 :
•عتيق غوين ،الشيخ إدريس القايض ومساهمته يف
نرش اإلسالم ،بحث مقدم إىل قسم اللغة العربية
والدراسات اإلسالمية ،للحصول عىل شهادة
الليسانس ،جامعة ميدغري1990 ،م ص31 :
•إلياس أبوبكر عثامن :تاريخ األدب العريب يف
امرباطورية كانم برنو فيام بني القرنني الثامن عرش
والتاسع عرش امليالديني ،املرجع السابق ،ص61:
•املرجع السابق ،ص62 :
•مشوبا :أي مخلوطا
•مكدرة الخيال :يعني ما يكدر العقل ويفسد التفكري
•رقية أحمد رشيف :دراسة تحليلية ملختارات من
قصائد عمر محمد عبدالسالم الشعرية ،سمنار
قدمت للحصول عىل شهادة املاجستري يف اللغة
العربية ،قسم اللغة العربية والدراسات االسالمية-
جامعة ميدغري2017 ،م ،ص34 :
•إلياس أبوبكر عثامن :تاريخ األدب العريب يف
امرباطورية كانم برنو فيام بني القرنني الثامن عرش
والتاسع عرش امليالديني ،املرجع السابق ،ص63:
•املرجع السابق نفس الصفحة
•آدم أحمد املؤذن :شعر الزهد لدى الشيخ إبراهيم
صالح الحسيني دراسة أدبية تحليلية؛ بحث مقدم
إىل قسم الدراسات العربية للحصول عىل شهادة
املاجستري يف اللغة العربية وآدابها ،جامعة والية
نرصاوا-كيفي2014 ،م ،ص82:
•إلياس أبوبكر عثامن :تاريخ األدب العريب يف
امرباطورية كانم برنو فيام بني القرنني الثامن عرش
والتاسع عرش امليالديني ،املرجع السابق ،ص65:
•إلياس أبوبكر عثامن :تاريخ األدب العريب يف
امرباطورية كانم برنو فيام بني القرنني الثامن عرش
والتاسع عرش امليالديني ،املرجع السابق ،ص67:
جملة كرياال
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جدلية الإعجاز ال ّنبوي بني الـت�أيّيد
والـتعار�ض «ر�ؤية بالغية نقدية»
د .عمر محمد األول اإلمام

قسم الدراسات العربية ،الجامعة الفدرالية الفيا ،والية نرصاوا ،نيجرييا
umarmuhammedlawal@gmail.com

مستخلص

يثري اإلبداع النبوي همام بالغة يف بناء العلوم واملعارف واآلداب ،ويسلط أضوا ًء حيث يقوم عىل ما
يقوم عليه الوحي الكريم يف جودة الفكرة ودسمة األسلوب ،فكان حديثه علام ودليال من دالئل نبوته،
وببعثته-عليه الصالة والسالم-متّت النبوة بشكل تام ،وأُكملت بها رشيعة الله التي ارتضاها لعباده
وأقومّ ،
ودل كونه خاتم النبيني عىل أن رشيعته وأحكامها باقية إىل يوم القيامة ،وأنها تصلح لكل زمان
سبق إليها ،وال قَ َد َر أح ٌد أن يُ ْف ِر َغ يف
ومكان ،وتحسن يف كل وقت وحني .وقد ُج
ْ
معت من كلامته مامل يُ ْ
العجب يف ُمضمنها ،ويذهب الفكر يف أداين ِح َك ِمها .وعىل هذا املنوال
قالبه عليها ،ما يدرك الناظ ُر
َ
انقسم علامء البيان إىل فريقني تجاه صحة نسبة اإلعجاز إىل بيانه-عليه الصالة والسالم-أو عدمها عىل
ريا للوجوه
مدى الحجج والرباهني من قبل املؤيدين واملعارضني .وإ َّن أهمية هذه الدراسة تقيم وزنًا كب ً
واملزايا يف وظائف ومقامات ال تجحد حقائقها ،وال يتناحر بعضها بعضا ،حيثام تعالج وتحلل إشكاليات
ما تجري بني الطرفني يف املعركة القلمية ،لتمنح كفالة الحضارة العلمية الزاهية ،تضحى خاللها أصولاً
وضوابط ومقاييس بالقسطاس املستقيم ،وتطور عوامل القبول وتقويها إثباتًا آلراء املجيزين أو املنكرين،
ونف ًيا ألحدهام مبا مي ّيز الرونق من خصائص تزداد بها املهارة النقدية العجيبة ،من أمناط مستجدة لبناء
قوي بينّ  .تستنتج هذه الفكرة كل ما استجد من التيارات ،وما رعاها أعالم
النهج السليم بأداء تعبري
ّ
البيان العريب القدامى واملحدثون ،اعتامدًا عىل تقسيم بارع يحمل نضوج العقل النيرِّ من خالل املنهج
التحلييل االستقرايئ يف السطور التالية:
كلامت مفتاحية :ظاهرة اإلعجاز ،املعركة القلمية ،املؤيدين واملعارضني ،بناء النهج السليم ،خصائص
البيان النبوي الفذّة.

مشكلة البحث:

ٍ
علمي عميق عام يحيط به
بحث
ال يخلو أي
ٍ
من مشكالت ع ّدة ،وأجدرها بالذكر ما يعانيها
الباحث العلمي ،وتـم ّيزها حسب األذواق ،ولذا
الحظ الباحث ذلك فيبذل جه ًدا ،فيميش قد ًما
ليجيب عن األسئلة اآلتية:
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1 .1هل صح نسبة اإلعجاز البياين إىل الحديث
النبوي مبنى ومعنى؟
2 .2ما مدى التطابق الداليل بني النص القرآين
والبيان النبوي ح ّجة وبرهانًا؟
3 .3هل يقابل الحديث النبوي بالنص القرآين يف
موكب التحدى؟
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4 .4كيف يكمن اإلعجاز النبوي يف منزلة بني
املنزلتني لدى أنصاره واملهاجرين منه ردو ًدا
وقبولاً ؟.
5 .5ما أقوم قيال بني أقوال املؤيدين واملعارضني
يف رحاب جواز االستشهاد بالحديث النبوي
وعدمه يف القضايا اللغوية؟
6 .6ما مواطن الفصاحة النبوية وظواهرها
اإلعجازية التي تفوق جميع أساليب أعالم
البيان يف أنحاء العامل؟.

أهمية البحث:

تكمن أهمية هذا البحث وتتجسد فيام ييل:

1 .1تأكيد ص ّحة اإلعجاز البياين يف أحاديث
الرسول الكريم ،صادق الوعد األمني ،عليه
والسالم.
ّ
الصالة ّ
الصدارة يف
2 .2إقرار ما للحديث النبوي من ّ
البحث العلمي اإلعجازي ضمن املصادر
املعتمدة عليها.
3 .3تذ ّوق جامل الكالم النبوي والتأىس بآثاره.

4 .4التّعرف عىل خصائص البيان النبوي فكر ًة
وأسلوبًا.

قل
5 .5تزويد املكتبة النبوية بالبحث البالغي ،إذ ّ
االهتامم به.
6 .6تشجيع الباحثني نحو االهتامم بالبحث
املستمر يف موكب البيان النبوي عرضً ا
وتحليالً.
7 .7لفت أنظار ال ّدارسني نحو القدرة اللغوية،
وامللكة البيانية التي امتا ّز بـها الكالم النبوي
يف إبالغ الرسالة ،وخاصة يف مخاطبة تلك
الجنسية اللطيفة.
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املحور الأ ّول :مفهوم الإعجاز معجميًا
وا�صطالحيًا
املفهوم املعجمي

اإلعجاز :مصدر أعجز ،أصله عجز يعجز معجز،
كرضب معج ًزا بالفتح عىل القياس ومعج ًزا بالكرس
عىل الشذوذ ،والقياس يف مصدره الفتح ويف
ظرفه الكرس ألن مضارعه بكرس العني .و َم ْع َج َزة:
وهو كسابقه إال أ َّن فيه زيادة التاء نحو عجز يعجز
معجزة بالفتح ومعجِزة بالكرس .ومعناه :نسبة
العجز إىل الغري ،وإثباته له ،يقال :أعجز الرجل
أخاه :إذا أثبت عجزه عن اليشء ،وأعجزين فالن،
ََٓ
َإذا عجزت عن طلبه َوإدراكه .ومنه قوله تعاىل:وما
أۡ
اَ
َّ ٓ
َ ُ
أ ُ
نتم ب ُم ۡعجز َ
ين يِف ٱل ِ
ٱلس َماءِۖ َو َما لكم
ۡرض َول يِف
ِ
ِ
ِ
َ ّ َ اَ َ
هَّ
ّ ُ
ري ()1ومنه يقال:
مِن د ِ
ون ٱللِ مِن و يِ ٖ
ل ول ن ِص ٖ
«عجز» فالن عن األمر وع ِج َز عج ًزا فيها :إذا حاوله
فلم يستطيعه ،ومل تتسع له مقدرته وجهده .وتأيت
مادة (ع ،ج ،ز) يف لغة العرب ملعنيني :أخذ
اإلعجاز واملعجزة من أحدهام ،وهذه الضعف
والعجز وعدم القدرة .تقول :أعجزىن هذا الىشء
أي حريىن عاج ًزا مبعنى أنَّه فاق قدرىت ومل
أستطيع القيام به .وهو مبعنى الفوت والسبق كام
جاء يف لسان العرب .واملعجزة فاعل من اإلعجاز.
واإلعجاز لغة :اثبات العجز ،والعجز هو القصور
عن فعل اليشء ،وعدم القدرة عىل ذلك .قال
الراغب :العجز أصله التأخر عن اليشء ،وحصوله
عند عجز األمر ،أي مؤخّره ،وصار يف التعارف
اسام للقصور عن فعل اليشء وهو ض ّد القدرة(.)2
وإذا ثبت اإلعجاز ،ظهرت ذَّقدرة العجز ،ووضحت
َ َ َ َْۡ ٓ َ
ف َءايٰت ِ َنا
املعجزة.
تعاىل :وٱل جِۡين سعوا يِ
قال َ َ
َ َُْ
ُ َ
َ
ۡ
ُ
َ
()3
ٰ
ٰٓ
حي ِم
ج ِزين أولئِك أصحب ٱل ِ
مع ٰ ِ
قال الزجاج :معناه« :ظانني أنَّهم يعجزوننا ألنَّهم
ظنوا أنَّهم ال يبعثون ،وأنَّه ال جنة وال نار» .ويف
الحديث :قال الرسول صىل الله عليه وسلم“ :ال
ت ُلثُّو بدار َمع ِج َز ٍة” أي :ال تقيموا ببلدة تعجزون فيها
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عن االكتساب والتعيّش.4

وقال أبو جندب الهذيل:

			
ـت ُغ َزان خلفهم دلي ـ ـ ـالً
جعل ُ
()5
فأتـ ـ ـ ــوا من الحجاز ليعجزوين .

فاإلعجاز عىل هذا هو الفوت والسبق ،بالنظر
إىل حال املعجز وهو الضعف ،وبالنظر إىل
حال العاجز ،وهو ضد القدرة .ومن املجاز :عجز
فالن عن العمل إذا كَبرُ  .فمعاىن العجز يف اللغة
تدور عىل الضعف واالنقطاع وعدم القدرة عىل
()6
تحصيل اليشء.

مفهوم اإلعجاز االصطالحي

اإلعجاز :هو «اإلفحام بالح ّجة حتى يعجز
املفحم عن الجواب فتلزمه هذه الح ّجة»(. )7
قال الجرجاين« :اإلعجاز يف الكالم هو أن يؤدي
املعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه من
الطرق»( .)8فيعجز عن االتيان مبثله كل من يحاوله،
فيصري هذا الكالم معج ًزا للناس كلّهم .واملعجزة
رش ًعا :أمر خارق للعادة ،مقرون بالتح ّدى ،سامل
عن املعارضة( )9يقول ابن خلدون« :إ ّن املعجزات
فسميت بذلك
هي أفعال يعجز البرش عن مثلهاُ ،
معجزة ،وليست يف مقدور العباد ،وإمنا تقع يف
محل قدرتهم(.)10
غري ّ
فاملعجزة إذن ،خرق لنواميس الكون ،أو لقوانني
البرش ،يعطيها الله سبحانه وتعاىل لرسله صلوات
الله وسالمه عليهم ،ليدل عىل منهجه ،ويثبتهم
به ،ويؤكد للناس أنهم رسله ،تؤيّدهم السامء
وتنرصهم ،والسامء حني تؤيد وتنرص ،تقف قوانني
البرش عاجزة ال تستطيع أن تفعل شيئًا .ولذا قال
الزرقاين (ت 1361ه) فيها« :هي أمر خارق للعادة،
خارج عن حدود األسباب املعروفة ،يخلقه الله
عىل يد م ّدعي النبوة عند دعواه إيّاها شاه ًدا عىل
صدقه»( .)11وهي تتنوع حسب تنوع األمم املرسل
إليهم يف املواهب واملعطيات ،فتتناسب مع
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مستوى رقيّهم يف مدارج الكامل ،فمن غليظ
شديد إىل رقيق مرهف ،ومن قريب مشهود إىل
دقيق بعد اآلفاق ،وهكذا كلام تق ّدمت األمم يف
الثقافة والحضارة ،فإ ّن املعاجز املعروفة عليهم
ّ
عليهم-ترق
من قبل األنبياء-صلوات ريب وسالمه
وتلطف ،وكانت آخر املعاجز رقّ ًة ولطفًا هي أرقاها
وأعالها أسلوبًا ،أال وهي معجزة اإلسالم الخالدة،
ُعرضت عىل البرشية جمعاء مع األبد ،منها ارتقت
وتصاعدت من آفاق الكامل ،األمر الذي يتناسب
مع خلود رشيعة اإلسالم.
وقد ع ّرف مصطفى صادق الرافعى اإلعجاز قائالً:
وإمنا اإلعجاز شيئان:
1 .1ضعف القدرة اإلنسانية يف محاولة املعجزة
ومزاولته عىل شدة اإلنسان واتصال عنايته.
2 .2ثم استمرار هذا الضعف عىل تراخى الزمن
وتقدمه ،فكأن العامل كلّه يف العجز إنسان
واحد ليس له غري مدته املحددة بالغة ما
بلغت.

وهو تعريف كام نرى يشمل جميع أوجه اإلعجاز
القرآين كلّها( ، )12والتي منها اإلعجاز العلمي
والبياين يف السنة النبوية.

املحور ّ
الثاين :مكانة الإعجاز النبوي
يف البحث البياين

تكمن يف اإلعجاز النبوي ميزات أشعث بالتأثري
يف البحث البياين ،أولها سمة اإلبالغ وهداية
الخلق إىل الحق ،أو ما ُعرب عنه الحديث باإلبالغ
يف تعبريه البينّ قائلاً « :أال هل بلغت» ،فهذه
الغاية مالزمة له ،ولهذا كان طابع اإللقاء للحديث
هو العفوية والبداهة ،ليس فيه تكلّف وال تع ّمل،
ويزيدك عجبًا أن يخاطب كل قوم بلغتهم ،بغايى
املوضوعية والتجرد عن األشخاص ،ثم تجده مع
هذه العفوية واملوضوعية يضع مفردات وتراكيب
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جديدة يف ق ّمة الروعة .وإ ّن الدراسة األدبية
والبيانية عرب الحديث النبوي الرشيف ,تجعلنا
عىل بصرية بأرسار ال ُبنية اللغوية والبيانية ,وما
تض ّمنه ذاك البيان الف ّذ بني سائر خطاب بني
البرش ,الذي أجراه الله عىل لسان نب ّيه ,وف ّجر
ين كتاب الله
حكمة من ينبوع قلبه؛ يرشح مبا َ
ويفصل مقاصده ومراميه ،ما جعل
ومعانيه,
ّ
للحديث النبوي املوقع الخطري الرفيع يف اللغة
خاصة ,واللغات واآلداب العاملية عا ّمة،
العربية
ّ
وملا له من األثر العظيم التأريخي والحضاري يف
العروبة واإلسالم ،ويف جميع األنام ،مام يجعل
دراسة الجانب األديب والبياين يف الحديث
الرشيف تحقّق أهدافًا جليلة عىل غاية عظيمة من
األهمية.

واإلعجاز النبوي يرتكز أحيانا يف أبنيته ،فيقصد
من بناء النص العمليات اللغوية التي تربط أوارص
النص ،وتقدمها قطعة واحدة ،فيام يُدعى بالوحدة
العضوية ،ويرمي إىل اآلفاق الفنية التي سعى إليها
النص من خالل املفردات والرتاكيب واملقاطع،
مام يعد ملم ًحا جامل ًّيا واض ًحا ،ألنَّه ينطلق من
النص نفسه ،ثم يح ّدد إيحاءات الكلامت وال ُجمل
املؤلفة للنص .فيجمع الحديث النبوي بني
غزارة املعنى وإحكامه ,ورصانة اللفظ وفصاحته,
واشتمل عىل معاىن فكرية ونفسية مختلفة ,من
ترشيع وتهذيب ووصف ,يف أبلغ الصور البيانية
ريا ومكانًا ,مع
معنى ومبنى ,وأشدها وأسامها تأث ً
عدم التقييد بقيود الفن املفروضة فكر ًة وأسلوبًا,
أو طرق أدبية مرسومة بيانًا وتبيانًا ,بل سار عىل
التجديد واالبتكار والتنويع واإلعجاز ح ّج ًة وبرهانًا.
ولذا ،ات ّفق غري واحد من العلامء املوثوق بهم عىل
عالقة اللغة العربية بالحديث النبوي رغم اختالف
منبعيهام ،لشدة التصاق بعضهام ببعض ،ويف
هذا الرحاب قال اإلمام عبد الرحمن جالل ال ّدين
السيوطي« :علم الحديث واللغة أخوان يجريان
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من وا ٍد واحد( )13وزاد الرافعي يف ذالك وأضاف
قول األستاذ أحمد حسن الزيات مدعماً لعالقة
الجانبني خالل وصفه لبالغة الرسول األمني-
صىل الله عليه وسلّم-قائالً« :إ ّن البالغة النبوية
فاختص
هي املثل األعىل للبالغة العربية»(.)14
ّ
اإلعجاز النبوي الرشيف بظاهرة االستقالل الفني
املرهف ،تجاه البحث البياين يف مجموعه
عن كالم األدباء والفصحاء ،ملا يلحظ سامعه
أو قارئه من استقالله عنهم بظواهر تتّضح منذ
الوهلة األوىل ،مثل قرص األحاديث والنفس
الهادئ البادي عليها ،مع سهولة األلفاظ،
والتكثيف املتبوع بالتبسيط ،وبُعدها عن التكلف
والتعقيد ،مام يسهل بلوغه قلب املتلقي ،ومن
هنا فإنَّه يتالءم مع مستوى املتلقي ،ومع صالحية
الكالم وشموله كل إنسان ،ويبلغ البيان النبوي
غاية الروعة باستعامل ما يسمى عند العرصيني
بالوسائل اإلميائية ،وهي حركة بدنية تالئم املعنى
املراد .أو ما يسمى وسائل اإليضاح ،حتى تصبح
لليد قدرة بيانية وفصاحة بإشارتها أو حركتها
املناسبة للمعنى ،ويأيت البيان النبوي مع هذا
بوسائل التشويق ،كأسلوب التساؤل والحوار،
ورمبا اإلغراب يف اللفظ ،وبأساليب ما يدخل
ضمن االنزياح كام يطلق العرصيون .وكل ذلك
يوصل مضامني الحديث النبوي الرشيف إىل
القلوب داخلة اآلذان بغري استئذان(.)15
تتطلب هذه املسؤلية وتحتاج اإلشارة املتأنية إىل
أن سفينة بالغة اإلعجاز النبوي تنحط عرب العلوم
اللسانية ،فتقودها إىل غايتها ،بتأصيلها بالنبع
النحوي ،فعلم اإلعراب بني جريان األسلوب مام
يشبه الثبات من حيث النظام الرصيف والنحوي
وداللة الرتاكيب ،وال بد من مالحظة الصناعة
النحوية والقواعد العربية ،إذ هي أصول دامغة
وأحكام سديدة ،يستقيم عليها بناء عنارص الكالم
يف الحديث النبوي الرشيف ،وتحليل وجوهه
ألنها تحدث إشكاالً وإبها ًما يف ذوق املبتدئ.
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وهكذا يرتكز الذوق الصويت يف اإلعجاز البالغي،
فنال قسطًا واف ًرا ومكانًا عال ًيا يف وظائف األداء.
ألن مراعاة مخارج األصوات توحي بأن دقة تخري
الحروف املناسبة عند بناء الكلامت تشكل رك ًنا
ها ًّما يف األداء الفني ،وال تقل غاية بالغية عن
بقية أجزاء الرتاكيب ،إذ يقتىض الذوق السليم
استشفاف اإلعجاز البالغي مبواقع أصوات الكلمة
ذات نظم رائعة ،التي يشع منها جامل القول يف
براعة املطلع واملقطع ،ببالغة الكالم يف إصابته
وسداده وروعته.

يعرض الخطايب يف هذا امليدان فنال قصب
السبق ،إذ هو أول من أدار درس اإلعجاز البالغي
فيام نعلم عىل غري الوجه الذي أداره عليه غريه،
فلم يتكلم يف التشبيه وال يف االستعارة وال يف
التقديم ،وال يف البديع ،وغري ذلك مام ألف الناس
الخوض فيه حني يتكلمون عن اإلعجاز البالغي،
ألن هذه الفنون من سائر البالغات ،وإمنا حاول
الخطايب أن يقع عىل البالغة القرآنية التي هي
كخلق اإلنسان وبسط األرض ،ورفع السامء من غري
عمد ترونها ،برباعة تدوير الكلامت عىل األحوال
التي تكون فيها أبني وأنطق .ويف جانب هذا ارتكز
البيان النبوي بني اإللهام اإللهي والفطرة اللغوية،
فكان-صىل الله عليه وسلم-آية يف فصاحة القول
وسمو البيان ،بل كان أبلغ العرب قاطبة .وهذه
قضية مل تكن يف يوم من األيام موضوع ارتياب
من منصف قديم أو حديث ،صديق أو عد ّو .وقد
كانت هذه البالغة العالية أث ًرا طبيع ًيا ألسباب
توفّرت لها ،ونتيجة حتمية ملقدمات أ ّدت إليها،
فالنبي محمد-صىل الله عليه وسلم-عريب ،وهو
من خري العرب قبيلة ،ومن أعالهم نسبًا ،ومن
أعظمهم بيتًا .العرب سادة األمم ،وقريش سادة
العرب ،وبنو هاشم سادة قريش ،ومحمد سيد
بني هاشم بل هو-صلوات الله وسالمه عليه-سيد
األولني واآلخرين(.)16
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رس األعظم يف البيان النبوي فهو التدبري
وأما ال ّ
اإللهي ،ألن يكون محمد أفصح العرب ،ودليل
َ َ ۡ اَ َ ۡ ُ هَّ َ َ ۡ َ
ك َو َر مۡ َ
ح ُت ُهۥ
ذلك قوله تعاىل :ولول فضل ٱللِ علي
َّ ٓ َ  َ ُّ ُ َ َ َ ُّ ُ َ ۡ ُ ۡ ّ ٞاَّ ٓ
َ
ضلون إِل
ضلوك َوما ي ِ
ل َ َه َّمت طائِفة مِنهم أن ي ِ
يَۡ َ َ َ هَّ ُ َ َ
ُ َ ُ ۡ َ َ َ رُ ُّ َ َ
ٱلل َعل ۡيك
ضونك مِن ش ٖء ۚ وأنزل
أنفسهمۖ وما ي
َ
َّ
َ
اَ
ۡ َ ٰ َ َ حۡ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ ُ َ َ
ٱلكِتب وٱل ِكمة وعلمك ما لم تكن تعل ۚم وكن
َ ۡ ُ هَّ َ َ ۡ َ
ك َع ِظ ٗ
يما(.)17
فضل ٱللِ علي
منح الله-سبحانه وتعاىل-نبيّنا-صىل الله عليه
ريه
وسلم-من كامالت الدنيا واآلخرة ما مل مينحه غ َ
ممن قبله أو بعده ،فمن ذلك كالمه املعتاد،
وفصاحته املعلومة .وكالم النب ّوة دون كالم
الخالق ،وفوق كالم فصحاء املخلوقني ،فيه
جوامع الكالم ،ومعجزات البالغة والفصاحة .وهو
كثري مستفيض ،وحرص البليغ من كالم النبوة
ممتنع مع ِج ٌز ،ألنه كلّه بليغ فصيح( . )18والنبي-
صىل الله عليه وسلم-أفصح العرب قولاً  ،وأبيّ ُنهم
كال ًما ،وأعالهم بالغة .فقد امنت الله عىل رسوله
بأنه أنزل عليه الكتاب والحكمة ،وبأنه علّمه علو ًما
مل يكن يدري عنها شيئًا ،والله-سبحانه وتعاىل-
إنمّ ا مينت بجالئل النعم ،فال شك أ َّن مام تدل
عليه هذه اآلية أ َّن الله-عز وجل-ألهم رسوله روائع
وخصه باملثل األعىل يف فصاحة اللسان.
البيان،
ّ
ويف اآلية السابقة( :وعلّمك ما مل تكن تعلم)
دليل عىل سمو بالغة النبي ،ذلك أن الله امنت
عليه بتعليمه ما مل يكن يعلم ،وبأن فضله عليه
عظيم ،فال جرم أن يكون الرسول يف الفصاحة
مثالاً يحتذى بني قوم يق ّدسون البيان ،كام كان
مثاالً يحتذى يف مكارم األخالق ،فالله سبحانه
وتعاىل ال مينت عىل رسله إال بالفضائل الكربى ،وال
يصف فضله بأنه عظيم حتى يكون من ذلك متييزه
الرسول عىل أقرانه بفصاحة اللسان وق ّوة البيان.
ََ َ
الكرمية:ول َس ۡوف
وقد أشارت إىل ذلك أيضا األية
ُ ۡ َ َ ُّ َ
ك َف رَۡ
ت ىَ ٰٓ
ض(.)19
يع ِطيك رب
فهي مل تذكر ما يعطيه الله لرسوله ،أي أ َّن املفعول
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الثاين ليعطى قد حذف ،وحذف املفعول يؤذن
العموم ،فال شك أ ّن مام أعطاه الله لرسوله فرىض
البيان ،وال يكون الرىض حتى يكون متفوقا فيه
عىل غريه من فصحاء العرب ،والبيان فضيلة يف
كل بيئة ،ويف كل زمان ومكان ،وهو عند العرب
يف حياة النبي-عليه الصالة والسالم-وقبلها
فضيلة الفضائل ،ثم أن سياق اآلية يفيد أن الله
سيعطيه جالئل النعم ،فبديهي أن الله أعطى
لرسوله نعمة البيان عىل أت ّم ما تكون .ومكانة
اإلعجاز النبوي يف البحث البياين أبلغ وأعىل،
ولهذه الظاهرة محتويات عديدة مرتكزة يف أوجه
خصوصية مبتكرة ،عىل مدى واسع رائع ،ومن بني
تلك ما تيل:

التوازن:

واملقصود بهذا اتحاذ وزن املفردات ،أو الجمل،
أو تقاربه ،فأحسنه وأجمله ،عىل وزن متعجلة ،قد
تسم التوازن بالشكلية ،وتص ّنع الزخرفة الظاهرية
لتناغم الكالم ،ولكن الحقيقة التي تتجليّ من
النظرة املتعمقة تجاه خصوصية البيان النبوي
تؤكد أن التوازن موصول باملبنى واملعنى ،ألنه
يعطي نص الحديث نغماً يجذب إليه القلب
ويشعره باالرتياح ،كام يساعد عىل رصانة الفكر
ووضوح املعنى وتقويته .ومن شواهد ذلك
الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي-صىل الله
عليه وسلم -قائالً« :أكمل املؤمنني إميانًا أحسنهم
خلقًا ،وخياركم خياركم لنسائهم خُلقًا»(.)20
إ ّن هذا الحديث ييش بالهدوء من أوله ،حيث
ميهد للتوازن بانتقاء ورسائل التأكيد ،ثم يأيت كلمة
«أكمل» عىل وزن أحسن ،للداللة عىل مطابقة
الحال بني الكامل والحسن ،ويعضد التوازن
تزيني صويت ،وتتكرر كلمة «خُلقًا» لتكون وسيلة
تنبيه عىل السلوك اإلمياين ،إ َّن الخرب من جنس
املبتدأ يف «خياركم خياركم» وهو توازن يفي
بتحتيم القضية والرتكيز عىل الخري .وقد يتحقّق
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التوازن الذي يفيد وحدة الحال يف الطرفني ،تقرأ
مثالً الحديث عن أيب هريرة ر يض الله عنه ،عن
النبي صىل الله عليه وسلم« :ما نقصت صدقت
من مال ،وما زاد الله عب ًدا بعفو إال ع ًّزا ،وال تواضع
أحد لله إال رفعه الله»(.)21

يلمس القاريء يف هذا الحديث حضور التضاد
بني النقصان والزيادة ،والتواضع والرفع ،وهو
الحق عند املؤمن املستقيم،
تضاد يذكر مبيزان
ّ
ولعل
ّ
ثم ترد لفظة الجاللة «الله» ثالث مرات،
هذا يذكرنا بأهمية الذكر دون اإلضامر عند
البالغيني ،من أن الذكر يدل عىل تلذذ باسم
الحبيب املذكور ،ونرى سببًا آخر يف هذا التوازن
وهو استبعاد تحقّق الرفع والعزة عن طريق البرش،
وحرص هذه املكرمة بعطاء الخالق .فالوزن الواحد
يحقّق شيئًا من التوازن املوسيقي الذي يدل عىل
رصانة الفكر ووضوحه ،فاملتكرر أوضح من املتنوع
وفقًا ملا يتطلب السياق ،ويشري إىل تفكري منظم
وعدل يف الجانب النفيس.

ومن ضمن تلك الشواهد ما رواه النعامن بن
بشري ،قال :قال رسول الله-صىل الله عليه وسلم-
« :مثل املؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم
مثل الجسد ،إذا اشتىك منه عضو تداعى له سائر
الجسد بالسهر وال ُحمى»(.)22
وأول مظاهر التوازن هنا تكرار كلمة «مثل» بوابة
التصوير ،وفائدة تكرارها تحتيم املثل وشدة
الرتابط بني طريف الصورة :املجتمع والجسد ،أما
الكلامت املتوالية« :توادهم وتراحمهم وتعاطفهم»
فهي عىل وزن واحد ،يشكل توازنًا ،ويؤكّد طلب
اإلسالم من املسلم االستمرار يف مظاهر الرحمة
املتنوعة يف شكلها املتوحدة يف مراميها ،كام أن
حروف هذه الكلامت مختلفة يف شكلها متوحدة
يف بنائها الرصيف.

التوازي:

يعرض التوازي والتوازن من الظواهر البارزة يف
جملة كرياال
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الحديث النبوي ،بصورة رائعة تفوق ما توجد عند
أرباب البيان ،كام أنَّهام قرينان قلّام ينفصالن
وقل أن ينفك بناء النص يف البيان
عن بعضهامّ ،
النبوي عنهام ،مع غاية السالسة وال ُبعد عن
التكلف .وال عجب من هذا التالزم ،فالتوازي
يف بناء النص لون فني من ألوان التوازن ،ويتم ّيز
عنه بأ َّن التوازي هو توافق الجمل يف الرتكيب
من حيث املستوى النحوي وعدد الكلامت ،أو
بعبارة أخرى :توافق الجمل يف املساحة .وال شك
أن لهذا أثره يف التوازن ،الذي هو تناغم النص
بعضه مع بعض .والتوازي :لون فني يتولد من
ريا قويًّا يف إقناع
الفكر املنظم والواضح ،ويُ ْن ِتج تأث ً
املتلقي بحسن الفكرة ،من خالل حسن التقسيم
للعبارات الدالة عليها .كذلك يُوميء التوازي
إىل النظام يف اإلسالم ذلك النظام املعهود يف
العبادات جميعها ،فهو إذن يبعث عىل اإلقناع
وتبيان متكن املبدع من قضيته ،ويبعث عىل
اإلمتاع ،ألنَّه يسهم يف موسيقا النص ،فيضع
املتلقي يف نطاق الحق والجامل.
وذلك كام يف الحديث عن عبد الله بن عمرو بن
العاص قال رسول الله-صىل الله عليه وسلم:-
خالصا ،ومن كانت
«أربع من كن فيه كان منافقًا
ً
فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى
يدعها :إذا أومتن خان ،وإذا ح ّدث كذاب ،وإذا
عاهد غدر ،وإذا خاصم فجر»(.)23
فاملقاطع املفضّ لة للتكثيف أربع ُجملٍ رشطية،
جاء الرشط فيها قابالً للتحقيق بوساطة «إذا»
وذلك إيغال يف التخويف من هذه الخصال،
وهذا التوافق يؤكّد الثقة بالنتيجة يف كل حالة
مذكورة ،وكان اإليجاب دون النفي مام أسهم يف
إبراز هذا التوازي.

والتبيني .هذه ظاهرة فنية أثرها املوسيقي واضح،
ألن تكرار الكلامت االفتتاحية يسهم يف بناء إيقاع
النص ،ووراء كل افتتاحية منظومة لغوية مختلفة.
ويبدو أ َّن التكرار باالفتتاحية لون من التوكيد
والسيطرة عىل مجامع القلب ومواطن اليقظة ،إذًا
فاالفتتاحية والتنوع تقسيم فكري يبينّ مدى عناية
املبدع باملتلقي وتفهمه وتفاعله ،ويثري تشوق
املتلقي وتفاعله مع النص .ومن مناذج ذلك ما
جاء عن أيب ذ ّر ريض الله عنه ،عن النبي-صىل
الله عليه وسلم-فيام روى عن ربه:
«يا عبادي إين حرمت الظلم عىل نفيس وجعلته
بينكم محر ًما فال تظاملوا .يا عبادي كلّكم ضال إال
من هديته فاستهدوين أهدكم»« .يا عبادي كلّكم
جائع إال من أطعمته فاستطعموين أطعمكم.......
إىل آخر الحديث»(. )24

وتر ّدد كلمة «يا عبادي» عرش مرات ،فثمة عرش
افتتاحيات ،تأيت بعد كل منها تنويعات ،مام
يجعل إثارة العاطفة بهذا النداء «يا عبادي»
مختلفًا من مكان آلخر ،تب ًعا لسياق التنويع ،وليس
أفصح عن الرحمة من هذا النداء املتكرر الذي
يبينّ افتقار عباد الله إىل الله.

البناء التوالدي:

شكل يجيل تدفق الفكرة ومتاسك العبارات
ٌ
إنَّه
املجسدة لها ،فكل مقطع يرتبط باملقطع التايل،
ّ
بالتسلسل أو ما يسميه بالتوالد ،أي كل مقطع يلد
مقط ًعا آخر .وقد يكون التوالد عن طريق التساؤل
الذي يصعد الحوار والحدث ،كام يف حديث أيب
موىس األشعري قال رسول الله-صىل الله عليه
وسلم:

االفتتاح والتن ّوع:

يتجل ويختص به اإلعجاز النبوي بتأثرياته يف
ىَّ
ومام
البيان العريب ،هو بالغة االفتتاح والتن ّوع يف البيان
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«عىل كل مسلم صدقة»،

قيل :أرأيت إن مل يستطع؟

قال« :يعني ذا الحاجة امللهوف»،
قيل له :أرأيت إن مل يستطع؟

قال« :يأمر باملعروف أو الخري»،
قيل :أرأيت إن مل يفعل؟،

قال« :ميسك عن الرش فإنها صدقة».25

املحور الثالث :موكب الإعجاز النبوي
وما له عند امل�ؤيدين

الفكري كان رصي ًدا عظيماً نحو البيان
إ َّن تراثنا
ّ
النبوي الفذّ ،بقوله وفعله ،وبتقريره ووصفه،
ما تجتذب العقول وترتدد يف األذهان يك تن ّور
ين يف الذروة من البيان
القلوب .وهو نص أد ّ
يب ربا ّ
الرائع ،وال يرتفع فوقه يف مجال األدب الرفيع معنى
ومبنى ،إال كتاب الله بالغ ًة وفصاح ًة وروعةً ،وال
َ
األصيل5.و َما
غرو إذ هو مورده األصيل ومصدره
َ ُ َ ۡ َ َ ٰٓ ۡ ُ َ اَّ َ يۡ ٰ ُ ٞىَ
وح َع َّل َمهۥُ
ين ِطق ع ِن ٱلهوى إِن هو إِل وح ي
َشد ُ
ِيد ۡٱل ُق َو ٰ
ى( .)26كان من هديه صىل الله عليه
وسلم رضب األمثال ،فجاء متثيلُه يف كالمه صىل
الله عليه وسلم ينطوي فيه من إبداع الف ِّن البياين
وإعجازه ما يفوت حدود البلغاء ،ومصاق َع الخطباء،
فبالغته بالغ ُة الحياة يف
الحي( . )27فالنبي صىل
ِّ
الله عليه وسلم ليس كغريه من بلغاء الناس يتّصل
مرسل متصل
ٌ
نبي
بالطبيعة يستميل منها  ،بل هو ّ
مبصدرها األزيل ليميل فيها .فال يعرض له من زيغ
متخلق
النفس ما يعرض لغريه من الناس ،ولك ّنه
ٌ
بأخالق القرآن الكريم ،وله يف هذا الباب ما ليس
ٍ
ألحد وال يطيقه أح ٌد ،ولقد كان محمد صىل الله
عليه وسلم إنسانًا ،وكان حرك ًة يف تقدم اإلنسانية،
وعجائب كالمه صىل الله عليه وسلم ال تنقيض.
ُ
ولذا ذهب أرباب البيان العريب إىل ما تكمن يف
بالغة الرسول-عليه الصالة والسالم-ما ال يوجد
يف كالم غريه من البرش ،ثم استقاموا عىل طريقة
إعجازه ثابتني مثبتني ،جا ّدين ومجتهدين ،معلنني
ومدافعني ،فتسلط أقالمهم أضوا ًء نحو اإلعجاز
النبوي الفذّ ،بتواليفهم ومصنفاتهم فكر ًة وأسلوبًا،
إليقاظ العامل إىل رؤية هذا النجم الثاقب .وتلك
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امليزات والخصائص الفنية لفتت نظرية بعض
العلامء من املتقنني لفنون األدب ،املتقدمني
واملتأخرين ،فأدّتْ بهم إىل االقرار أ َّن الحديث
النبوي معجز لصبغته الدينية وعل ّو ف ّنه ،حتى إن
مل يقع التحدى به كام وقع يف القرآن الكريم .ومن
بني أولئك العلامء الراسخني يف العلم :الجاحظ
وأبو حيّان ،وجار الله الزمخرشي ،وابن األثري،
ومصطفى صادق الرافعي ،والقايض ِعيَاض بن
صبِي السبتي ،وغريهم .ومن أجود ما
موىس الي ْح ُ
قالها الجاحظ يف اإلعجاز النبوي قوله:
قل عدد حروفه ،وكرثت
«هو الكالم الذي ّ
ج َّل عن الصنعة ،ونُ ِّزه عن التكلف،
معانيه ،و َ
وكان كام قال َالله-تبارك وتعاىل-قل َ يا
َ
ُۡ َٓ َُ ُ
سۡٔلك ۡم َعل ۡيهِ م ِۡن أ ۡج ٖر
حممد86قل ما أ
َ َ ٓ َ َ ۠ َ ۡ ُ َ لَ ّ
()28
وما أنا مِن ٱلمتكِفِني  .فكيف وقد
عاب التشديق ،وجانب أهل التقعيب،
واستعمل املبسوط يف موضع البسط،
واملقصو َر يف موضع القرص ،وه َج َر الغريب
وقي،
والوحيش ،ورغب عن الهجني ُّ
ّ
الس ّ
فلم ينطق إال عن مرياث حكم ٍة ،ومل يتكلّم
إال بكالم قد ُح َّف بالعصمة ،وشُ ِّيد بالتأييد،
ويُسرِّ َ بالتوفيق .وهو الكالم الذى ألقى الله
عليه املحبّة ،وغشّ اه بالقبول ،وجمع له بني
املهابة والحالوة ،وبني ُحسن اإلفهام وقلّة
عدد الكالم .وهو مع استغنائه عن إعادته،
وقلَّ ِة حاجة السامع إىل معاودته ،مل تسقط
له كلمة ،وال زلّت به قدم ،وال بَا َرتْ له ح ّجة،
ومل يَقُم له خصم ،وال أقحمه خطيب ،بل يَ ُب ّذ
َب الطوال بالكلم القصار .وال يَلتمس
ال ُخط َ
إسكات الخَصم إال مبا يعرفه الخصم ،وال
يحتج إال بالصدق ،وال يطلب ال َفل ََج إال
ُّ
ِ
بالحق ،وال يستعني بالخلاَ بة ،وال يستعمل
املواربة ،وال يه ِم ُز وال يَلْ َم ُز ،وال يُبْطئ وال
سهِب وال ال يَحصرَ ُ  ،ثم مل يسمع
يعجل ،وال يُ ْ
جملة كرياال
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الناس بكالم ق ّ
أقص َد لفظًا،
ط أع ّم نف ًعا ،وال َ
وال أعدل وزنًا ،وال أجمل مذهبًا ،وال أكرم
جا،
مطلبًا ،وال أحسن موق ًعا وال أسهل مخر ً
وال أصح معنى ،وال أبني يف فحوى من
كالمه-صىل الله عليه وسلم»(.)29

بقيت لنا من هذا الكتاب بقايًا ال
وقد
ْ
بأس بها ،احتفظت بها إحدى املجموعات
التي عنى فيها باختيار قطع مختلفة من آثار
الجاحظ . 32وقد ذكر يف الجزء الثاين من
كتابه املشهور واملعنون ب ـ ــ»البيان والتبيني»
من كالم رسول الله-عليه الصالة والسالم-
يب وال شاركه فيه
مام مل يسبقه إليه عر ّ
أعجمي ،ومل ي ّدع ألحد وال ا ّدعاه أحد مام
ّ
()33
صار مستعمالً ومثالً سائ ًرا .

ثم قال ردو ًدا عىل املنكرين القائلني بعدم وجود
اإلعجاز يف البيان النبوي:

«ولعل بعض من يتّسع يف العلم ومل يعرف
ّ
مقادير الكالم يظن أننا تكلّفنا له من االمتداح
والترشيف ،ومن التزيني والتجويد ما ليس
عنده وال يبلغ قدره كالّ ،والذي ح ّرم التزيد
عىل العلامء ،وق ّبح التكلف عند الحكامء،
ويهرج الكذابني عند الفقهاء ،ال يظن هذا إال
من ضل سع ّيه»(.)30
يل ،ومعلوم
ّ
كل هذا وذاك مع أن الجاحظ معتز ّ
ذاك الرصاع العنيف الذي بني املعتزلة وأصحاب
الحديث ،حتى كان كل من الفريقني يتوسل إىل
السلطة لنرصته عىل خصومه .إ َّن الجاحظ
رجال ُّ
الذي أشاد بالحديث كان يعيش يف ظالل
األوضاع املتوتّرة ،وللجاحظ اهتامم كبري بالحديث
النبوي ،وكأنه أراد أن يقطع الح ّجة عىل من يريد
التشكيك به ،فقد ص ّنف كتابًا يف حجج الرسول-
عليه الصالة والسالم-ودالئله ورشائعه وسننه،
وإيراد عالماته وبرهاناته ،ودالئله وآياته ،وصنوف
بدائعه ،وأنواع عجائبه يف مقامه وظعنه ،وعند
دعائه واحتجاجه يف الجمع العظيم .31
قال األستاذ الدكتور الحاجري:

«إذن فهو كتاب ص ّنف فيه الجاحظ معجزات
الرسول-صىل الله عليه وسلم-التي ظهرت
عىل يديه تثبيتًا لنب ّوته واحتجا ًجا لدعوته،
كام صنعت طائفة من املح ّدثني الذين
خاصة بهذا النحو من التأليف
عنوا عناية
ّ
كأيب نعيم األصفهاين والبيهقي ،فهو بهذا
السنة،
أدىن إىل أن يكون كتابًا من كتب ُّ

297

وأورد جملاً ع ّدة ثم قارن بني قوله عليه الصالة
والسالم« :ال تنتطح فيه عنزان» وقول عدي بن
خاتم« :ال تحبق فيه عناق» ثم قال« :فلم يرص
كالمه مثالً وصار كالم رسول الله صىل الله عليه
وسلم مثالً « .ثم وصف الحديث بكالم رائع سبق
دكره يف مطلع هذا املبحث .ومن ثم أورد الجاحظ
ع ّدة أحاديث وأورد بيتني من الشعر ووازن بينهام
فقال:
فمن كالمه-عليه الصالة والسالم-حني ذكر األنصار
فقال:

«أما والله ما علمتكم إال لتقلّون عند الطمع
وتكرثون عند الفزع» ،وقوله:
«الناس كلّهم سواء كأسنان املشط»

وقوله« :املرء كثري بإخوانه وال خري يف صحبة من
ال يرى لك مثل ما ترى له».

وقال الشاعر:

سواء كأسنان الحامر فال ترى 			
لذي شيبة منهم عىل ناىشء فضالً

وقال آخر:

			
شبابهم وشيبهم سواء
فهم يف اللؤم أسنان الحامر
		

وإذا حصلت تشبيه الشاعر وحقيقته وتشبيه
النبي-عليه الصالة والسالم-وحقيقته عرفت
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فضل ما بني الكالمني.

قال النبي-عليه الصالة والسالم-حني جاء بديل
بن ورقاء ،عند واقعة الحديبية-يته ّدده ويحذره،
فقال له:

إين تركت كعب بن لؤي معهم العوذ املطافيل،
وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ،فقال له
النبي-صىل الله عليه وسلم:-
«إن قريشا قد نهكتهم الحروب ،فإن شاؤوا
ماددناهم م ّدة ،ويدعوا بيني وبني الناس،
فإن أَظْهر عليهم وأح ُّبوا أن يدخلوا فيام دخل
فيه الناس ،وإال كانوا قد جموا ،وإن أبوا ،فو
الذى نفيس بيده ألقاتل ّنهم عىل أمري هذا،
حتى تنفرد سالفتى هذه ولينفذ ّن الله أمره».

إ ْن هذا الحديث الرشيف إال مثال واضح ومنوذج
رصيح إلعجازه يف كلمة زائرة باملعاين الرائعة ،عند
مزية بيانية نبوية-عىل صاحبها الصالة والسالم-
اليضارعه فيها أحد من البلغاء والفصحاء .وعىل
هذا الرضب أيضا قال إمام التفسري البالغي
للقرآن الكريم جار الله الزمخرشي يف مطلع كتابه
الق ّيم املعنون ب ــ« :الفائق يف غريب الحديث»
إنسا
حني يربز اإلعجاز النبوي الذي فاق به غريه ً
كان أو ج ًّنا:

«هذا اللسان العريب كأ ّن الله-ع ّزت قدرته-مخَضَ ُه
وألقى زُبدتَه عىل لسان محمد عليه وآله أفضل
الصالة وأوفر السالم .فام من خطيب يقاومه إال
نكص ُمنفكّك ال ّرجل ،وما من ِمصقَع يُناهزه إال
منطق إال كان
الس ْجل ،وما قُرن مبنطقه
ٌ
رجع فارغ َّ
كالبرِ ذَون مع الحصان املطَ ّهم ،وال وقع من كالمه
يشء يف كالم الناس إال أصبح الوضح يف ن َقبَة
األد َهم»(.)34

ومن ضمن املؤيدين وأنصار بالغة اإلعجاز النبوي
ح ّج ًة وبرهانًا ،هو ذاك األديب املفلق ،مصطفى
صادق الرافعي-رحمه الله -يقول مثبتًا اإلعجاز
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النبوي يف الحقل البياين:

«هذه هي البالغة اإلنسانية التي س ّجدتْ
األفكار آلياتها ،و َحسرِ تْ العقول دون
غايتها،مل تُص َنع ،وهي من اإلحكام كأنها
مصنوعة ،ومل يُتكلّف لها ،وهي عىل
السهولة بعيدة ممنوعة ،ألفاظ النبوة يعمرها
قلب متّصل بجالل خالقه ،ويصقلها لسان
نزل عليه القرآن بحقائقه ،فهي إن مل تكن
يل ،لك ّنها جاءت من سبيله،
من الوحي الج ّ
محكمة الفصول ،حتى ليس فيها عروة
مفصولة ،محذوفة الفضول ،حتى ليس فيها
كلمة مفضولة ،وكأمنا هي يف اختصارها
وإفادتها نبض قلب يتكلم ،وإمنا هي يف
سم ّوها وإجادتها مظهر من بالغته وفصاحته
خرجت يف
صىل الله عليه وسلم» . 35إن
ْ
ُلت :أنني من فؤاد مقروح ،وإن
املوعظة ق َ
راعت بالحكمة قلت :صورة برشية من
ْ
الروح .وهي البالغة النبوية ،تعرف الحقيقة
فيها كأنّها فكر رصيح من أفكار الخليقة،
وتجيء باملجاز الغريب فرتى من غرائبه
أنه مجاز يف حقيقة ،وهي من البيان يف
إيجاز ترتدد فيه عني البليغ فتعرفه مع إيجاز
القرآن فرعني ،...عىل أنه سواء يف سهولة
اطامعه ،ويف صعوبة امتناعه ،إن أخذ أبلغ
الناس يف ناحيته ،مل يأخذ بناصيته ،وإن
رصا ،وإن
أقدم عىل غري نظر فيه رجع مب ً
()36
رصا»
جرى يف معارضته انتهى مق ً
ويف ضوء فنون اللغة والبالغة واألدب ،يقول
لنا عالمة اللغة واألدب األستاذ الدكتور عصام
قصبجي-حفظه الله-هذه الكلمة القيّمة يف
رحاب الحقول البالغية ،يف ظالل املعجزات
النبوية البيانية:
«إذا كان البليغ من يؤلف بني نور القلب
ونور اللسان ،فال يكون ما يقوله كال ًما من
جملة كرياال
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الكالم ،وإنمَّ ا يكون رو ًحا من الروح ،وال يكون
حروفًا تُنظَم ،وإنمَّ ا يكون قلوبًا تلهم ،فذلكم
هو الرسول األفصح األبلغ رسول الله-عليه
الصالة والسالم ،تكلّم فأوجز ،وأشار فأوحى،
وك ّنى فأوضح ،وأومأَ فأعلم ،ورمز فألهم،
وشَ ّبه فأحكم» .ويستمر قائالً :فليت شعري
أين الشعر أم أين السحر من حديث كأنَّه
تسبيح الفلك ،أو ترانيم الوجود ،ينساب
يف األفهام قبل األسامع ،ويف القلوب قبل
األفهام .طوىب لقلب أُرشب بر َد حديثه كوث ًرا
عذبًا ،حتى عرج عىل إيقاع الغبطة إىل
سدرة املنتهى»(.)37

ويف مصداق ذلك أيضا يقول عالّمة األدب وناقد
الشعر إمام نحاة البرصة :يونس بن حبيب الض ّبي:
«ما جاءنا عن أحد من روائع الكالم ما جاءنا عن
رسول الله-صىل الله عليه وسلم»(.)38

املحور الرابع :يف رحاب الإعجاز النبوي وما
عليه عند الـمعار�ضني

وها نحن منور مر السحاب يف هذه الع ّجالة نحو
كالم أصحاب اإلنكار ،واملعرضني عىل وصف
البيان النبوي باإلعجاز ،قبل املقارنة بني آراء
الطائفتني بالتقابل والتبادل ردو ًدا وقبوالً.

استق ّر بعض علامء البيان العريب عىل إنكار وصف
البيان النبوي باإلعجاز ،ومن بينهم األستاذ نور
الدين عرت ومن عىل شاكلته يف هذه القضية،
قيل أ ّن الحديث النبوي غري معجز ،فإنَّه اشتمل
عىل خصائص من الفصاحة والبيان والعالقات
اللغوية التي ترفع مستواه ،فهي إذًا خصوصية
نبوية ذات صبغة دينية ،إنه من البرش .ويف ذلك
يقول األستاذ نور الدين عرت:

وقال ابن رشيق يثنى بكالم عام عىل الحديث
وبالغته( :ومن أفضل كالم البرش قول-رسول الله-
صىل الله عليه وسلم-يف بعض خطبه):

«فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ،ومن دنياه
آلخرتها ،ومن الشبيبة قبل الكرب ،ومن الحياة قبل
املوت ،فوالذب نفس محمد بيده ما بعد املوت
من مستعتب ،وما بعد الدنيا دار إال الج ّنة أو
ال ّنار»( .)39فهذا هو املعجز الذي ال تكلّف فيه وال
مطمع يف اإلتيان مبثله(.)40
إ َّن كل هذه الحجج وتلك الرباهني التي جاء بها
أنصار بالغة اإلعجاز النبوي ،مام استفاد منها
الباحث وأمعن النظر يف مضمونها فكر ًة وأسلوبًا،
أحق بالدراسة والتحليل،
فرأى أن هذه القضية ّ
وأجدر بالبحث والتفصيل ،ليقيض الله أم ًرا
كان مفعوالً يف رحاب املعركة القلمية تجاه
الخصوصيات النبوية.
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«...لكن الصحيح عند الجمهور وإطالق
العلامء أن الحديث النبوي ليس معج ًزا،
واستشهدوا لهذا بداللة الواقع امللموس،
فإننا نجد تشاب ًها يف األساليب التعبريية
بني الحديث النبوي وبني كالم كبار الصحابة
النبي-صىل الله عليه
الذين أطالوا مالزمة
ّ
وسلم ،والتلقّي من معينه األديب الرشيف،
حتى إ ّن من مل يعلم أنّه من كالم الصحايب
يظنه حديثًا نبويًّا ،هذا نحو ما نجده من
روائع وفرائد أدبية اتصف بها كالم أيب بكر
الصديق وخطبه .وكذلك اإلمام عيل بن أيب
طالب وغريهام-ريض الله عنهام ،-وإن كان
هذا التشابه قليالً ،لك ّنه كاف إلضعاف فكرة
()41
اإلعجاز»

ومع كل ما بذله الباحث من محاوالت بأقىص
ُجهده يف هذا الرحاب ،لجمع حجج أصحاب
اإلنكار ،مل ينال إال هذه السطور السابقة يف
ولعل السبب الوحيد يف ذلك
ّ
الفقرة السالفة،
هو قلّة عددهم ،وعىل كل حال ،استفاد الباحث
ربا يف نقطة اإلنطالق للغاية املقصودة،
ربا وع ً
خ ً
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ما يأخذ بها عصا تسياره يف هذه الدراسة للنفع
واإلنتفاع.

املحور اخلام�س:
مناق�شة �آراء امل�ؤيدين واملعار�ضني

نحن اآلن عند املقارنة بني آراء املؤيدين واملنكرين
يف وصف البيان النبوي باإلعجاز ،يعرض الباحث
ما كمنت يف حجج أنصار اإلعجاز واملؤيدين يف
سطور آتية:

إ ّن الشواهد التي أوردها أنصار اإلعجاز النبوي من
القرآن الكريم وآحاديث الرسول نفسه-صىل الله
عليه وسلم-مع أقوال أرباب البيان العريب وأعالم
رثا ونظماً  .تربز أن لجميع األنبياء صلوات
فصاحته ن ً
اختصهم الله بها
الله وسالمه عليهم معجزاتهم
ّ
دون غريهم من البرش .والحكمة يف ذلك أن إدعاء
النبوة وما يلزمه من االتصال باملإل األعىل وتلقى
خرب السامء ،ال تسلم به العقول دون دليل حاسم
يثبته ،ولذلك ج ّرت سنة الله تعاىل أن يظهر عىل
نبي أم ًرا معج ًزا يكون دليالً عىل صدق
يد كل ّ
دعواه ،حتى يتبينّ الحق من الباطل ،وتنقطع حجة
النبي
املعارضني ووجه داللة املعجزة عىل صدق
ّ
أن العقل يدرك أن الكون يسري عىل سنن مطردة،
وهو ما نعرفه ب ــ»السببية» أي البحث عن األسباب
الطبيعية لألشياء التي تحدث.
وبالتايل فإ ّن هناك ارتباط ال يتخلف بني األسباب
ومسبباتها العادية ،فالنار تحرق ،والسكني تقطع،
والولد يولد بالزواج من أم وأب ،إىل غري ذلك
من الربط بني األسباب ومسبباتها ،فإذا اختلفت
األسباب عن مسبباتها ،فولد ولد من غري أب
كعيىس-عليه السالم ،أو السكني الحاد ال تقطع
كام حدث عند محاولة ذبح إبراهيم-عليه السالم
لولده إسامعيل-عليه السالم ،أو تحرك الجامد
كام حدث لعصا موىس إذا انقلبت ح ّية تلقف
ما يأفكون ،أو تحول املاء يف النهر ليصبح يابس ًة
مييش عليه بنو إرسائيل عند خروجهم مع موىس-
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عليه السالم من مرص ليعربوا إىل أرض سيناء.

وليك تكون املعجزة قاطعة لكل حجة ،كانت
النبي وبرعوا فيه
دامئًا من جنس ما يحسنه قوم
ّ
النبي يف
إذ تكون بذلك أقوى داللة عىل صدق
ّ
دعواه ،ولذلك فإن املعجزة قسمني أساسيني
حسب ما ثبت يف أقوال البيانيني عرب اإلعجاز
العلمي واللغوي يف مؤلفاتهم ،ومنهام اختص
األنبياء مبعجزته يف آداء رسالة ربه إىل قومه،
وصورة القسمني فيام ييل بالتفصيل والتوضيح:
أوالً :أما حس ّية :تجاوبه الحواس وتتحدى
املقاييس املعروفة:

إ ّن أغلب املعجزات التي سبقت معجزة نبي
اإلسالم كانت من هذا النوع ،وهذه املعجزات
الحسيّة (البرصية املشاهدة) يؤمن بها من
شاهدها وينتفى وجوب اإلميان بها ملن مل
يعاينيها .ال تحدث وال تتكرر غالبًا إال مرة واحدة.
ثان ًيا :وإما أن تكون املعجزة عقل ّية ذهنية:

تواجه العقل وتلقّاه بكل ما فيه من قوى اإلدراك
واالستبصار ،وهذه يؤمن بها كل من له عقل سليم
قادر عىل التمييز بني املدركات(.)42
وهذه معجزة نبيّنا محمد-صىل الله عليه وسلم-
وهي معجزة القرآن الكريم ،تلك املعجزة املستمرة
تختلف عن معجزات الرسل السابقني-صلوات
الله وسالمه عليهم أجمعني .إنّها معجزات علمية
تستدعى البحث والتنفيذ يف اآليات للخلوص
منها إىل حقائق علمية ،سبقت ما يق ّرره ويكتشفه
العلم الحديث.

وإ َّن اختالف املعجزات يف أجيال الناس هو ما
اقتضته دواعي الحكمة التي جاءت املعجزات من
أجلها .ذلك أن الناس يختلفون باختالف أزمنتهم
وأمكنتهم ،وإذا كانت غاية املعجزة أن يرى الناس
فيها صدق الرسول املرسل من قبل قوة أعىل
من إدراكهم وإمكانتهم ،وقيام الدليل عىل صحة
جملة كرياال
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دعواه ،فكان البد أن تكون هذه املعجزة جارية
مع تفكري من تلقاهم وتتحداهم ،آخذة بعقولهم
وقلوبهم.

وإن يكن من املمكن أن يتحقق يف املعجزة
املادية الواحدة أن تتكرر جيلاً بعد جيل ،فتظل
أب ًدا متحدية قاهرة ،إال أن ذلك يذهب بكثري من
تأثري املعجزة وينزل بقدر كبري من قدرها يف أعني
الناس ،فلو أن عصا موىس كانت هي املعجزة
التي يتناولها الرسل رسولاً بعد رسول ،وكانت
يف كل مرة ،ويف كل حال تطلع عىل الناس
بتلك املعجزات التي كانت لها عند موىس عليه
وعىل نبينا الصالة والسالم ،أو مبعجزات أخرى
غريها ،ولو أن ذلك حدث ملا كان لها عىل الناس
ذلك السلطان الذي للمعجزة التي تجئ متفردة
بوجودها ،والتي تجئ إىل الناس عىل غري انتظار،
وعىل خالف أية صورة يتصورونها ،ذلك أن أقل
ما يقع للناس من املعجزة الواحدة املتكررة أنها
رمبا كانت وليدة الصدفة ،توارثها أصحابها خلفًا
عن سلف ،ثم إن حرص إمارات السامء يف أمر
واحد عىل صورة واحدة متكررة ،تكون فيها اتهام
وجل ،وفتح باب واسع للتشكك يف
لقدرة الله ع ّز ّ
صدق الرسول .إذ أن القدرة اإللهية ال حدود لها،
فكيف ال يراها الناس إال يف صورة واحدة تتكرر
عىل األجيال؟ .ولذا كان من تدبري الحكيم العليم
القادر أن يكون يف يد كل نبي دليل صدقه الذي
ال يشاركه فيه غريه ،وأن تكون معجزته التي يلقي
بها الناس حدث ًا فري ًدا،مل يقع لهم يف خاطر ،ومل
يحل لهم يف تفكري(.)43
ّ

تأيت رسالة الرسول األمني-عليه الصالة والسالم-
فتتسم بصفة خاصة متيّزها عماّ سبقها من
الرساالت ،إذ أنها الحلقة األخرية من سلسلة
البعث ،ولذا وجب أن يكون (إعجاز) القرآن
الكريم ببيان الرسول الكريم صفة مالزمة له عرب
العصور واألجيال ،وهي صفة يدركها العريب يف
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الجاهلية بذوقه الفطري ،وعامل اللغة بتذوقه
العلمي ،ومع أن املسلم اليوم فقد فطرة العريب
الجاهيل ،وإمكانيات عامل اللغة ،إال أن القرآن
الكريم عرب البيان النبوي ،مل يفقد جانب إعجازه
ألنه ليس من توابعه ،بل من جوهره ،وإمنا أصبح
املسلم مضط ًرا إىل أن يتناوله يف صورة أخرى
بوسائل أخرى ،فهو يتناول األية من حيث تركيبها
النفيس املوضوعي ،أكرث مام يتناولها من ناحية
العبارة ،فيطبّق يف دراسة مضمونها طرقًا للتحليل
النفيس واألديب ( ،)44األمر الذي سيمعن الباحث
النظر تجاهه خالل هذه الدراسة يف البيان النبوي
موج ًزا ومعج ًزا.

ويف هذا يقول اإلمام جالل الدين السيوطي:
«وأكرث معجزات بني إرسائيل كانت حسيّة لبالدتهم
وقلّة بصريتهم ،وأكرث معجزات هذه األمة اإلسالمية
عقلية لفرط ذكائهم وكامئل أفهامهم»( .)45خصت
باملعجزة العقلية الباقية لرناها ذوي البصائر
وأولو األسباب( .)46وقد أشار النبي-عليه الصالة
والسالم-إىل ذلك فيام يروى عنه أنه قال:
نبي إال أويت ما عىل مثله آمن البرش،
«ما من ّ
يل،
وإمنا كان الذى أوتيته وح ًيا أوحاه الله إ ّ
فأرجو أن أكون أكرثهم بها يوم القيامة»(.)47

وإضافة إىل معجزة القرآن الكريم الذي أنزله الله
عىل نبيّه الكريم-عليه الصالة والسالم-رادفه
بالحكمة النبوية ،وقد وردت ع ّدة آيات بينات من
الذكر الحكيم ،تؤكد ذلك منها عىل سبيل املثال
ۡ َ
ال الحرص ،ومن تلك قوله سبحانه وتعاىل :ت ِلك
هَّ َ َ َ ُ هَ ُ ُ ۡ ۡ ُ َ َّ
ُ ُ ُ هَّ َ َ ُ
ت
حدود ٱللِۚ ومن ي أۡطَِعِ ٱلل ورسولۥ يدخِله ج ۡنٰ ٖ
ۡ َٰ ُ َ ٰ َ َ َ َ َ
حَۡ
جَۡ
ِيها ۚ َوذٰل ِك ٱلف ۡو ُز
ترِي مِن تت ِ َها ٱلنهر خ دِلِين ف
ۡ
ُ 48
ٱل َع ِظيم
وإ ّن الحكمة املقصودة يف عبارة النص الكريم
الشافعي ذلك عن آمئة
هي السنة النبوية ،وروي
ّ
ثقّات إذ قال-رحمه الله تعاىل»-فذكر الله الكتاب
وهو القرآن الكريم ،وذكر الحكمة فسمعت من
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أرىض من أهل العلم بالقرآن يقول :الحكمة سنة
رسول الله-صىل الله عليه وسلم» ( . )49وقد روى
هذا التفسري :عن الحسن ،وقتادة ،وقوله سبحانه
َ َ ۡ َ َّ هَّ ُ لَىَ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ
ِني إِذ َب َعث فِي ِه ۡم
وتعاىل :لق َد من ٱلل ع ٱلمؤ ِمن
َ ُ اٗ ّ ۡ ُ
سه ۡم َي ۡتلُوا ْ َعلَ ۡيه ۡم َء َايٰتِهِۦ َو ُي َز ّك ِيهمۡ
نف
رسول مِن أ
ِ
َ ُ َِ
ِ
ِ
اَ ُ ْ
َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ۡ َ ٰ َ َ حۡ ۡ َ َ
ۡ
ويعل ِمهم ٱلكِتب وٱل ِكمة ِإَون كنوا مِن قبل ل يِف
َ
ّ
ََ َ
َض َلٰل ُّ
اخر َ
50
ني
ب
م
ين م ِۡن ُه ۡم ل َّما
جل
وقوهل
ِ
ٍ
وعال :وء ِ
َۡ َ ٖ
ٱلك ُ
ح ُقوا ْ به ۡ ۚم َو ُه َو ۡٱل َعز ُ
يز حۡ َ
ِيم(.)50
يل
ِ
ِ
ِ
ومن اآليات السابقة يتضح أن الله سبحانه وتعاىل
أوحى إىل نبيه القرآن الكريم والسنة النبوية .والقرآن
الكريم وحي رباين روحي ،نتعبد بتالوته ،الحكمة
اإللهية أو السنة النبوية التي أتاها رسوله األمني
إلبالغ رسالته ،وحي رباين محض ،غري أننا ال نتعبد
بتالوته .ولقد أمر الله رسوله-صىل الله عليه وسلم
ألمته ،ومصداق ذلك قوله تعاىل:
أن يبلغ االثنني
َ ُّ ُ َ َ َ نۡ َ ٓ يَۡ َ ّ ۡ
ّ
بۡ َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
ت وٱلزب ِرۗ وأنزلا إِلك ٱذلِكر لتِ ب نِي ل ِلن ِ
اس
بِٱلَ ّيِنٰ ِ
َ َّ
َ َّ َ
َما نُ ّز َل إ ِ يَۡ
ل ِه ۡم َول َعل ُه ۡم َي َتفك ُرون(.)52
ِ
اعرتاف النبي-صىل الله عليه وسلم-بأروع بيانه
وقوة بالغته ،يف مصداق ما جاء من لدن ربه
العليم الحكيم ،وقد جاءت أحاديث تبني أن
الوحي :ومن ذلك ما تيل:
السنة من
ّ
روى مكحول أنه قال :قال رسول الله-صىل الله
عليه وسلم« :-أتأين الله القرآن ومن الحكمة
مثليه»(.)53
وعن املقدام بن معدى كرب أنه-صىل الله
عليه وسلم-قال« :أال إىن أوتيت الكتاب ومثله
معه»(.)54

وعن حسان بن عطية قال( :كان جربيل ينزل عىل
النبي-صىل الله عليه وسلم-بالسنة كام ينزل عليه
بالقرآن)(.)55

وعن أيب أمامة أنه سمع رسول الله-صىل الله
عليه وسلم-يقول« :ليدخل ّن الجنة بشفاعة رجل
بنبي مثل الحيني أو مثل أحد الحيني ربيعه
ليس ّ
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ومرضه» .فقال رجل« :يا رسول الله أو ما ربيعه من
مرض( ،)56فقال :إمنا أقول ما أقول»(.)57

وعن عبيد بن نضلة قال :قيل لرسول الله-صىل
الله عليه وسلم يف عام سنته .58سعر لنا يا رسول
الله .قال« :ال يسألني الله عن سنة أحدثها فيكم
59
مامل يأمرين بها ،ولكن أسألوا الله من فضله
ومن الحديث األول والثاين يتّضح أمامنا أن السنة
قد أوتيها صىل الله عليه وسلم من ربه سبحانه
وتعاىل باإلضافة إىل القرآن الكريم.

ومن الحديث الثالث والرابع يتّضح أن السنة
توحى إليه-صىل الله عليه وسلم-من ربه سبحانه
وتعاىل ،وأنه ال يقولها من خاطره وإنمَّ ا يؤمر بقولها.
ومن الحديث الخامس يتّضح أنّه-صىل الله عليه
وسلم-ال يسن ما مل يؤمر به.

والرأي من رسول الله-صىل الله عليه وسلم-ليس
ظ ًّنا وال تكلّفًا ،وإمنا هو ما يطلعه الله عليه .وهو
يف هذا يختلف عن األمة ،وعىل هذا املنوال
جاءت داللة النص املق ّدس يف قوله سبحانه
َّ ٓ
صىل الله عليه وسلم:إِنا
َوتعاىل خطابًا لنب ّيه
حۡ َ ّ َ ۡ ُ َ َينۡ
َ نۡ َ ٓ يَۡ َ
َ
ك ۡٱلك َِتٰ َ
َّ
ب بِٱل ِق لتِ حكم ب ٱنل ِ
اس
أنزلا إِل
َ ٓ َ َ ٰ َ هَّ ُ َ اَ َ ُ ّ ۡ َ ٓ َ َ
ٗ ()60
بِما أرىك ٱللۚ ول تكن ل ِلخائِن ِني خ ِصيما .
ولذا ُروي عن ابن عباس ريض الله عنه قال:
«إيّاكم والرأي فإن الله قال لنبيه-صىل الله عليه
وسلم»:لتحكم بني الناس مبا أراك الله» .ومل
يقل «مبا رأيت» .وداللة النص تثبت أن الخطاب
النبوي وحي يوحى عىل هدى من ربه ،يريه بإلهامه
ال عىل هوى من نفسه.

و ُروي عن عمر ريض الله عنه أنّه قال عىل املنرب:
«يا آيها الناس إن الرأي إنمّ ا إن كان من رسول الله-
صىل الله عليه وسلم-مصيبًا ،أل ّن الله تعاىل كان
يريه ،وإنمّ ا هو منا الظن والتكلف»( . )61وعىل
كل حال كافت داللة النص البالغي عىل موطن
اإلعجاز النبوي بالبيان والتبيني ،يف التعبري
جملة كرياال
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والتخبري ،وكام أن كان يوجه األمة يف توضيح
الفكرة كذلك يفعل يف األسلوب ،ومن َ بني اآليات
بۡ َ ّ َ ٰ َ ُّ ُ َ َ نۡ َ ٓ يَۡ َ
لك
الكرمية قوله تعاىل:بِٱليِن ِ
ت وٱلزبرۗ وأنزلا إ ِ
ّ
َ ُ ّ َ يَۡ ۡ َ َ َ ِ َّ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
ٱذل ِۡك َر لتِ ُبَ ّ َ
ي ل َِّلن ِ
اس ما ن ِزل إِل ِهم ولعلهم يتفكرون
نِ
 .ذلك بأنه صىل الله عليه وسلم مل يكن معلم
أصول الفقه والحديث والعقيدة واملعامالت يف
العقل والذهن ،بل إنه جامع البيان العريب بأصوله
ومقايسه السليمة التي متكن من االستنباط عىل
َ َ َ ُ َ ۡ َ َ ٰٓ ۡ ُ اَّ
ى إِن ه َو إِل
أطراف الوجوه .وما ين ِطق ع ِن ٱلهو
َ يۡ  ُ ٞىَ ٰ َ َّ َ ُ َ ُ ۡ
ُ َ ٰ ()62
ِيد ٱلقوى
وح يوح علمهۥ شد

الـخامتة:

تُعد املعركة الجدلية الناشبة بني اللغويني
القدامى واملحدثني حول أدبية الخطاب النبوي،
ومرجعيته للقاعدة اللغوية من أكرب العراقيل
التي قيّدت أقدام دراسات البالغة النبوية إىل
القمة العليا التي وصل إليها الدراسات القرآنية.
وقد أسفر الجدل عن حقائق لغوية ظلّت مثار
الخالفات اللغوية املنطقية والفلسفية إىل
العصور املتأخرة .وعىل الرغم من ذلك ،فإ َّن
كوكبة من الدارسني القدامى مل يألوا جه ًدا يف
إيفاء الحديث النبوي ما يستحق من العناية
واالهتامم يف ثنايا دراساتهم األدبية واللغوية قصد
تجلية اإلعجاز البياين النبوي ،مثل ما عرثنا عليه
عند الجاحظ يف كتابه« :البيان والتبيني» ،وابن
األثري يف تأليفه« :املثل السائر» ،وبدر الدين
العيني يف تصنيفه« :عمدة القارئ» ،ومن سلك
ميا وحديثًا.
هذا املسلك النبيل من العباقرة قد ً
وقد اتّسع الحقل البالغي يف ظالل الحديث
النبوي يف العرص الراهن ،فوجد اهتاممات بالغة
وعنايات نادرة من قبل بعض الدارسني املتأخرين،
أمثال الصابوين يف «من كنوز السنة» ،والرافعي
يف صفحاته املرشقة« :إعجاز القرآن والبالغة
النبوية» ،والندوي يف تأليفه« :من روائع البيان
النبوي» ،و نور ال ّدين عرت يف كتابه املعنون ب ــ»يف
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ظالل الحديث النبوي ومعامل البيان النبوي»،
والصباغي يف تصنيفه الذي سماّ ه« :التصوير
الفني يف الحديث النبوي» ،وغريهم .إبرازًا لتلك
الجهود يف خدمة الحديث النبوي ،قصدت
كتابة هذه الورقة وقفة رسيعة وجولة عابرة إلنعام
ميا وحديثًا ،وتتبع
النظر يف بعض تلك األعامل قد ً
أساليب بعض ال ُكتَّاب يف امليدان ،إلظهار ما
السنة النبويّة الرشيفة من الدراسات
حظيت به ُّ
التي كانت أهدافها تجلية الجامليات البيانيّة،
والروائع البديع ّية ،والق ّيم الفن ّية ،والبدائع األدب ّية
يف الخطاب النبوي ،وبجانبها إثبات جواز نسبة
اإلعجاز إىل البيان النبوين بفصاحة ال يضاهيها
فصاحة ،وأسلوب الخطاب ال يقاربه أسلوب،
فلقد م ّدت الفصاحة رِواقها عىل النبي-صلوات
الله وسالمه عليه-وهو املبعوث باآليات الباهرة
يب غري ذي عوج.
والحجج ،املن ّزل عليه قرآ ٌن عر ّ
وحي يوحى».
«وما ينطق عن الهوى إ ْن هو إال ّ

نتائج البجث:

كل بحث من البحوث العلمية أو األكادميية ،ال
بد له من نتائج إما إيجابية أو سلبية ،ولذا قد أسفر
هذا البحث وتوصل الباحث خالل معالجته لهذا
املوضوع« :جدلية اإلعجاز النبوي بني التأييد
والتعارض» عىل نتائج أبرزها:
الوصول عىل حقائق الشواهد ،ونيل صدقالحجج ،عرب املعركة القلمية يف جدلية وصف
البيان النبوي باإلعجاز مبنى ومعنى.

س ّجلت هذه الرسالة العلمية نصي ًبا مفروضً امن قضايا بيانية نقدية ،عرب فقه اإلعجاز البياين
النبوي مبيزات أشعت بالتأثري ،الواضح يف ف ّنه
البياين توجي ًها وتصوي ًرا.
تحقيق الدربة عىل اإلحساس الف ِّني الق ّيم،يف املحتوى األديب السليم ،واملنجز الفكري
املستقيم ،يف الكالم النبوي الكريم ،حيث أفادت
هذه الرسالة العلمية قبسات العلم واملعرفة تجاه
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جواز االحتجاج واالستشهاد بالحديث النبوي
وعدمه يف البيان العريب عىل مدى التأييد
والتعارض بني املجوزين ،واملتوسطني واملانعني.
إعداد مدى األمثلة والشواهد النيرّ ة يف الظواهرالبالغية املتعددة ،يف روائع الفكرة واألسلوب
التي استعملها الرسول-صىل الله عليه وسلم-يف
ظالل البيان والتبيني.
-تصوير الحقائق األدبية للبيان النبوي املعجز يف

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18
)19
)20

ضبط النامذج الوافية للغرض املنشود مناألحاديث النبوية ،عىل روعة األفكار ،ودسمة
األساليب ،الكامنة يف إثبات اإلعجاز البياين
رش
أي ب ٍ
النبوي ،ما ال يوجد مثيلها وال نظريها لدى ّ
عادي .صل اللهم وسلّم عىل خري العباد ،الذي
مل يُخلق مثله يف البالد.

الھوامش

سورة العنكبوت22 :
انظر :لسان العرب :مادة :عجز .ومفردات ألفاظ
القرآن ،ص547 :
سورة الحج51 :
الصحاح ،جـ32\4
ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ”:عجز”.
اإلمام عبد الرحمن السيوطي ،إعجاز القرآن الكريم،
ص26 :
سيف الدين عيل بن محمد اآلمدي ،الكتاب املبني
يف رشح ألفاظ الحكامء واملتكلمني ،ص111 :
راجع التعريفات ،الرشيف الجرجاين ،ص35 :
عبد الرحمن السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن3\4 ،
ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،ص10:
الزرقاين ،محمد بن عبد العظيم ،مناهل العرفان،
جـ ،1ص66 :
مصطفى صادق الرافعي ،إعجاز القرآن ،ص139 :
السيوطي ،اإلمام عبد الرحمن بن أيب بكر ،املزهر يف
علم اللغة ،تحقيق فؤاد منصور268\2 ،
الرافعي ،مصطفى صادق ،تاريخ آداب العرب ،ط،2:
279\2
أستاذ دكتور نور الدين عرت ،املرجع السابق ،ص:
424
العامري عىل محمد حسن ،بالغة الرسول ،ص5 :
سورة النساء 113 :
أسامة بن منقذ ،لباب اآلداب ،ص334-330 :
سورة الصحى04 :
الرتمذي يف الرضاع ،466\3 :وأبو داود يف السنة:
220\4
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)25
)26
)27
)28
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)31
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)33
)34
)35
)36
)37
)38
)39
)40

رواه مسلم يف الرب والصلة ،21\8 :والرتمذي:
376\4
متفق عليه ،البخاري يف األدب ومسلم يف الرب
والصلة ،راجع :ص 297 ،296
البخاري يف اإلميان ،12\1 :ومسلم،56\1 :
والرتمذي19\5 :
صحيح مسلم ،باب الرب والصلة ،17\8 :والرتمذي
يف صفة القيامة ،رقم 2495
البخاري يف الزكاة115\2 :
سورة النجم5-3 :
الدكتور محمود فجال ،السري الحثيث إىل االستشهاد
يف النحو العريب ،جـ ،1 ،ص7:
ص86 :
الجاحظ ،البيان والتبيني33\2 ،
الجاحظ ،املرجع السابق18\2 ،
رسائل الجاحظ 118 ،ط ،الرحامنية 1933
رسائل الجاحظ ،تأليف الدكتور الحاجري ،ص316 :
الجاحظ ،كتاب البيان والتبيني15\2 ،
مصطفى صادق الرافعي ،إعجاز القرآن والبالغة
النبوية ،ص310 :
مصطفى صادق الرافعي ،املرجع نفسه ،ص312 :
نور الدين عرت ،يف ظالل الحديث النبوي ومعامل
البيان النبوي ،ص16 :
نور الدين عرت ،املرجع السابق والصفحة نفسها.
الجاحظ ،البيان والتبيني.19\2 :
محمد الصبّاغ ،التصوير الف ّني يف الحديث النبوي،
ص47:
العمدة8\2 :
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)41
)42
)43
)44
)45
)46
)47
)48
)49
)50
)51

أستاذ دكتور نور الدين عرت ،املرجع السابق ،ص381:
آحمد املريس جوهر ،اإلعجاز العلمي يف السنة
النبوية ،ص10 :
عبد الكريم الخطيب ،اإلعجاز يف دراسات
السابقني ،ص91-89 :
ماللك بن نبي ،الظاهرة القرآنية ،ص67:
آحمد املريس جوهر ،املرجع السابق والصفحة.
عبد الكريم الخطيب ،إعجاز القرآن الكريم ،ص33 :
آحمد املريس جوهر ،املرجع نفسه والصفحة
نفسها.
النساء13 :
الرسالة ،ص :فقرة 253
آل عمران164 :
الجمعة3 :

)52
)53
)54
)55
)56
)57
)58
)59
)60
)61
)62

النحل 44 :
أخرجه أبو داود يف مسنده
أخرجه أحمد ( )131-130\4يف مسنده
أخرجه الدرامى يف املقدمة( 167\1رقم )594
يف رواية آحمد 5ظ 267إمنا ربيع من مرض
أخرجه أحمد يف املسند 257\5
أي عام جدب
أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري بإسناد رجال
ثقات ،راجع مجمع الزوائد
النساء 105:
أخرجه البيهقي يف السنن  117\10ويف املدخل
ص189:
النجم5-3 :

املراجع واملصادر

•القرآن الكريم.
•الحديث النبوي الرشيف.
•-ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،الطبعة الثانية،
عام 1967م ،دار الكتب العلمية-بريوت لبنان ،الجزء
السادس.
•-أحمد املريس جوهر ،اإلعجاز العلمي يف السنة
النبوية ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،غري مؤرخ.
•-أسامة بن منقذ ،لباب اآلداب ،الحلبي القاهرة،
1388ه.
•-ابن منظور ،جامل الدين أيب الفضل محمد بن مكرم،
لسان العرب ،دار املعرف1979 ،م.
•-أستاذ دكتور نور الدين عرت ،يف ظالل الحديث
النبوي ومعامل البيان النبوي.،
•-مصطفى صادق الرافعي ،إعجاز القرآن والبالغة
النبوية. ،
•-الحافظ جالل الدِّين عبد الرحمن السيوطي ،إعجاز
القرآن الكريم ،دار الفكر بريوت ،بدون تاريخ.
•-أبو عثامن عمرو بن بحر ،الجاحظ ،البيان والتبيني،
تحقيق ورشح عبد السالم هارون ،مكتبة ابن سينا
للنرش والتوزيع2010 ،م.
•-الدكتور الحاجري :رسائل الجاحظ  118الطبعة
الثانية 1933م ،بدار الكتب العلمية الرحامنية.
•-الدكتور محمود فجال ،السري الحثيث إىل
االستشهاد يف النحو العريب ،دراسة مستفيضة
لظاهرة االستشهاد بالحديث النبوي يف النحوى
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العريب ،ودراسة نحوية لألحاديث الواردة يف أكرث
رشوح ألفية ابن مالك .مطبعة أضواء السلف،
باململكة العربية السعودية.
•-الرافعي ،مصطفى صادق ،تاريخ آداب العرب،
مطبعة االستقامة ،الطبعة الثانية1359 :ه1940-م.
•-الزرقاين ،محمد بن عبد العظيم ،مناهل العرفان،
الطبعة الثانية ،دار املعارف1319 ،ه .
•-سيف الدّين عيل بن محمد اآلمدي ،الكتاب املبني
يف رشح ألفاظ الحكامء واملتكلمني.
•-جالل الدين عبد الرحمن السيوطي ،اإلتقان يف
علوم القرآن ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.
الطبعة الثالثة-دار الرتاث .القاهرة ،سنة 1985م.
• -جالل الدين عبد الرحمن السيوطي ،املزهر يف
علوم اللغة ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم
وآخرين-القاهرة ،الطبعة األوىل1958-م.
•-العامري عىل محمد حسن ،كتاب بالغة الرسول،
دار األنصار بالقاهرة ،الطبعة األوىل1980،م.
•-عبد الكريم الخطيب ،اإلعجاز يف دراسات
السابقني ،دار الفكر العريب ،الطبعة األوىل ،القاهرة.
سنة1974م.
• -عىل بن محمد الرشيف الجرجاين ،التعريفات ،دار
الكتب العلمية بريوت-لبنان1983 ،م.
•-مالك بن نبي ،الظاهرة القرآنية ،ترجمة عبد الصبور
شاهني ،دار الفكر دمشق1985 ،م.

مالمح احلروب يف ق�ص�ص
«على دراجة يف الليل» لل�ؤي حمزة عبا�س
حميد .وي

باحث الدكتوراه يف األدب العريب ،كلية يت .أم .الحكومية ،ترور ،كريال

&

د .زين الدين _ يب .يت.

مرشف البحث واألستاذ املشارك ورئيس قسم املاجستري والبحوث
يف اللغة العربية وآدبها ،كلية يت .أم .الحكومية ،ترور ،كريال

امللخص

الدكتور لؤي حمزة عباس كاتب عراقي مشهور وهو أستاذ مساعد يف كلية اآلداب بجامعة البرصة يف
القاص يف صفوف الجيش العراقي عام  ،1982واشرتك مج ّندا يف الحرب العراقية
العراق .وانض ّم
ّ
اإليرانية سبع سنني يف ضمن الخدمة اإللزامية يف عهد صدام حسني الراحل .ومل يشارك يف حرب
الخليج ألنه كان قد رجع إىل الدراسة آنذاك .حينام كان يف الجيش كان له أصدقاء قتلوا يف الحرب،
فتأثر بهم كثريا وحزن عليهم .وكان ال يسمح للشخص أن يتكلم بأمور السياسة فلجأ إىل الكتابة حتى
أصبح كاتبا كبريا ،وله سبع مجموعات قصصية وخمس روايات وستة كتب يف الدراسات وبعض كتبه
ت ُد ّرس يف جامعة البرصة حاليّا« .عىل دراجة يف اليل» هو أول مجموعة قصص قصرية للؤي حمزة
عباس يعالج فيها تجربته الحربية يف أسلوب فني يخلب ذهن القارئ ويجعله مستحسنا بها.

املقدمة

«عىل دراجة يف الليل» هي أول مجموعة قصص ّية
للؤي حمزة عباس .نرشت طبعتها األوىل سنة
1997م من دار األزمنة للنرش والتوزيعَ ،عماّ ن،
األردن .يسعى القاص لؤي حمزة عباس خالل هذه
املجموعة إىل ثالث بينات رئيسية ،واشتغلت بها
النصوص وهي :املوت واملرض والحرب« .يد ّون
الكاتب تاريخه الخاص ،عبرّ بطريقة مبتكرة عن
جسامة الواقعة العراقية ،فالحرب التي توقفت
JANUARY 2022 ISSN No: 2277 - 2839
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منذ سنوات فحسب كانت ما تزال تعتمل يف
دواخل الفتى التي مل تستنفد طاقتها يف التعبري
عام عاش من مرارة التجارب وقسوة تفاصيلها.1
يقول القاص «إنه كائن الحرب ،يخترص بطش
ذكورته لحم أيامنا ،هو الكائن الذي ال ميوت إذ
ميوت» .2ويحقق القاص ما قاله خورخي لويس
بورحس 3حول كتابة القصة بقوله «فعل اكتشاف
أكرث منها اخرتاع» حيث يحاول لؤي حمزة عباس
يف حكاياته استكشاف الوقائع التي حدثت
جملة كرياال
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فعال لتكون نقطة انطالق شعاع الخيال .إنّه يرمي
بشباكه يف خليج الذاكرة ليصطاد «الذنوب
الطليقة ذنوب القص التي ال تلني» ويعلن عن
هذا بوضوح يف االستهالل «فيام أحدثكم عن
صداقايت األثرية ،تركايت ،سأحدثكم عن لؤي».4
وكانت هذه القصة من إحدى القصتني اللتني فاز
بهام الكاتب مبسابقتي مجلة «األقالم» للقصة
لعام  ،1993 -1992وحاز بها عىل جائزة الدولة
التقديرية يف العراق.
الكلامت الرئيسية :عىل دراجة يف الليل ،لؤي
حمزة عباس ،تجربة حربية ،قصة عراقية.

البحث

هذه املجموعة القصصيّة تتضمن إحدى عرشة
قصة بعناوين ’عىل حافاتها تنبت املرايا‘،
’البازدار‘’ ،السحايل‘’ ،ع ّد املوىت‘’ ،رقصة
الكاميليا‘’ ،األخت‘’ ،املالئكة‘’ ،العاري يف
الظل‘’ ،عىل دراجة يف الليل‘’ ،خطط مسائية
لحرب غري منتهية‘’ ،عن امللك واملياه والرسائل
القدمية‘ .يتزاوج كل منها بني الواقعي واملتخيل،
ألن القاص يقود القارئ من إيعاءة هامشية إىل
تتبيعات تخيلية مبعنى أنه ال يتصور خياال بديال
عن الواقع الذي سار منه الخيال .وتتعاقب
مساحات األمكنة من رحلة بني املقابر إىل مرسح
ينحرص يف علبة ،وقد تعامل القاص بشكل واع
مع الزمن ،يضغط جملة ويكثفها بعناية ،ويتعمد
إقصاء العالئق الرسدية التقليدية ليستعني
الروابط النفسية.
من املالحظات األسلوبية املهمة عىل االشتغال
القصيص للقاص لؤي حمزة عباس هو أنه ال يقدم
مجموعة قصصية عىل الصورة التقليدية وذلك
بأن يجمع قصصها من نصوصه التي نرشها سابقا،
ويضع لها عنوانا يستقيه من إحدى القصص،
وهي التي يعدها القاص األهم فنيا أو األكرث
متثيال للمستوى الفني لقصص املجموعة عادة.
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إنه يقدم يف الواقع ما ميكن تسميته بـ “كتاب
قصيص” أو “نصوص ترتجم رؤيا قصصية” .حصل
هذا بصورة أولية يف مجموعته األوىل» عىل
دراجة يف الليل” والبحث يرتكز عىل هذه القصة
فحسب يف هذه املقالة.

عىل د ّراجة يف الليل

هذه قصة ذات أهمية كبرية كام س ّمى لؤي حمزة
عباس املجموعة بهذا اإلسم ،تناول هذه القصة
تجربة الحرب بني العراق وإيران التي بدأت من
الرابع من سبتمرب 1980م واستمرت إىل الثامن
من أغسطس 1988م .وكانت حربا رضوسا مل
يسجل لها مثيل يف حروب العرب ال قبلها وال
بعدها .وكانت بالفعل أطول وأعنف حروب العرب
يف القرن العرشين .ويكتشف الكاتب لؤي حمزة
عباس الحدث األول واألخري يف الحياة اإلنسانية
وهو املوت ،وردود أفعال النفس اإلنسانية تجاهه
وانفعاالتها .وهو يحاول يف الوقت نفسه للتملص
من بني مخالب املوت يف ظل الحرب عنه وهو
يقف بعدها فوق رابية السالمة الخادعة.
ويف هذه القصة يربز من خصائص أسلوبية
استخدام «التقنية الحلمية» التي اعتمدها
القاص يف أغلب قصص املجموعة حيث تجلت
هذه التقنية يف مستويات عدة ،منها املحدث
الذي يجنح بفنطازيته نحو عامل الحلم الفسيح
الالمتناهي ،اللغة الشعرية التي ترتبط جذورها
بلغة الالشعور املبدع التي تجسدها آليات اللغة
الحلمية فهي تكثف وترمز وتشخص وتنقل يف
آفاق غري محدودة.

وتدور القصة حول شخص بال اسم أو مالمح وهو
أمر مقصود من القاص لتعزيز سطوة املوت.
يسافر إىل ميادن الحرب ويفتش عن قرب صديقه
بني قبور املقتولني يف حرب  1988ومل يعرف عنه
شيئا .يف البداية يسأل الشخص يف دكان متعهد
الدفن الذي يقول له دون أن يقرأ التاريخ املثبت

مالمح الحروب يف قصص «عىل دراجة يف الليل» للؤي حمزة عباس

عىل الحافة الجلدية آلخر السجالت ال توجد قوائم
ملوىت عام « .1988ثم يشري عليه بأن يذهب اىل
املقربة الجديدة ألنها املقربة الوحيدة التي مل
يسجل موتاها حتى اآلن ،فريكب الباص ويستمر
السفر يف الباص منفردا مع السائق مسافة بعيدة
حتى وصل إىل مقربة جديدة واحتاج السائق أن
ينزل من الباص فينزل ويكمل الطريق مشيا يف
القيظ .يصعد قبورا مرتفعة ويقفز أخرى محفورة
عميقة فارغة أفواه تنتظر».5
وبعد أن يبحث طويال يفكر يف واحد يسأله فرين
من خلفه جرس دراجة هوائية راكبها ملثم «يسأل له
إىل أين؟ فيجيبه إىل املقربة الجديدة 6»...ويركب
خلفه وينطلقان للبحث عن موىت  1988الذين ال
يعرف أحد مقربتهم عىل وجه التحديد ويتذكر
الرجل وهو منطلق مع الرجل امللثم صديقه فقيد
تلك السنة وكيف كان يحدثه عن جده الذي كان
يلمع دراجته الهوائية كل صباح ثم يقودها حتى
مدرسة البنات القريبة ،يتوقف الرجل امللثم
ويدخل بيتا يف املقربة ويبقى الراوي يف الخارج.
يسحب الدراجة وينطلق بها بني القبور ويخيل إليه
أنه يرى جد صديقه عىل دراجته يف الليل ويحاوره
الجد عمن يسألون عن موىت تلك السنة أو غريها
وعن تأخره كل مرة عن موعده وعن صديقه الفقيد
ويدعوه اىل أن يركب خلفه ويقول له «رمبا نجد
من يدلنا عليه» .7وهكذا يفتح لنا القاص نهاية
القصة بصورة ال يجدها حد وهو أمر بات يتسم به
القص الحديث حيث يشكل القاص بداية قصة
جديدة يف لحظة انفتاح النهاية يف ذهن املتلقى
الذي سيحاول مالحقة واحد وأكرث من بني العديد
من الخيارات التي ستعيش يف نفسه لذة اإلسهام
يف الفعل اإلبداعي ،حيث يفلح القاص يف دفع
القارئ إىل التطابق مع أبطاله الذين تركهم بدون
أسامء بصورة مقصودة.
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الخامتة

القصة لدي لؤي حمزة عباس حياكة ونسج
كتابة
ّ
ال لذواتها اللغوية فحسب ،بل للتجربة اإلنسانية
القصة
التي تتساقط لحظاتها ذرات رمال ،فتبدو
ّ
محاولة لإلمساك بالجملة املستحيلة ،وهي
تعمل عىل االقرتاب بخالصاتها من الجوهر املبهم
للتجربة اإلنسانية .عىل دراجة يف الليل مجموعة
قصص ترسد عن تجربة القاص الحربية عندما كان
يف جيش العراق .وتبني أيضا أحزانه وآالمه عىل
موت أصدقائه يف الحروب املستمرة يف العراق.
إن القصتني تصو ّران صورة حقيق ّية عن أحوال
أعضاء الجيش العراقي الهائلة وأحزان الشعب
العراقي الذي رحل أصدقائهم من العامل يف
الحرب .نستطيع أن نفهم من خالل سطور قصص
لؤي حمزة عباس إنه يكره هذه الحروب كام يكرهها
املجتمع العراقي جميعا،ألن نتائجها فقر وآالم
وأمراض فقط.

نتائج البحث

يف مجموعة القصص ’عىل دراجة يف الليل‘
يعمل القاص لؤي حمزة عباس عىل توظيف
تقنيات النوع الرسدي الذي كان له وقع القطيعة
يف القص العراقي املعارص ،يعني القص
التجريبي يف تحوالته الرسدية وابتكاراته الداللية
وفهمه الجديد ،الحافل باملغايرة لقواعد الكتابة
وقواعد الحيك وانساقه ،الذي استطاع أن يقرتح
بفرض عىل املتلقى تجربة جديدة هي تجربة
’املقاومة التصادمية التي تتطلب عمال إدراكيا
معقدا وواسعا‘ يف استقبال النص ،بتوظيفه
العنارص أحداث ذلك النص توظيفا رسديا
حداثويا من خالل مامرسة ’الكتابة‘ لسلطتها يف
إعادة النظر اللغوية والداللية والرؤيوية بكل ما هو
منطي وجاهز يف الرسد.
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)1
)2
)3
)4

الھوامش

عىل دراجة يف الليل ،األخبار ،السبت  19ترشين
الثاين  2016لؤي حمزة عباس،
لؤي حمزة عباس ،عىل دراجة يف الليل ( األردن :
2
دار أزمنة للنرش والتوزيع  ) 1997ص 10
كاتب أرجنتيني 1986 – 1899م مشهور بالواقعة
السحرية
سليامن “عىل دراجة يف الليل -ذاكرة الحرب السفر”

)5
)6
)7

املصادر

•الدكتور لؤي حمزة عباس ،عىل دراجة يف الليل
( األردن  :دار أزمنة للنرش والتوزيع ) 1997
•الدكتور حسني رسمك ،أدب الحرب الكبري يكتب
بعد الحرب – نحو أقىص الال شعور ..عىل دراجة
يف الليل ،العرب ،األربعاء  25متوز 1999
•صادق نارص الصكر ،عىل دراجة يف الليل ،العراق
العدد ( 6972األربعاء  19كانون الثاين)2000
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مجلة العرب ،األربعاء 1997/06/25
الدكتور حسني رسمك ،أدب الحرب الكبري يكتب
بعد الحرب – نحو أقىص الال شعور ..عىل دراجة
يف الليل ،العرب ،األربعاء  25متوز 1999
لؤي حمزة عباس ،عىل دراجة يف الليل ( األردن  :دار
أزمنة للنرش والتوزيع  ) 1997ص 41
املصدر السابق – ص44 -

•لؤي حمزة عباس ،دراجة يف الليل ،األخبار ،السبت
 19ترشين الثاين 2016
22251/https://al-akhbar.com/Kalimat
•عبد الرزاق بوكبة ،لؤي حمزة عباس يف املراهنة عىل
اليأس 17 ،متوز 2018
/https://ultrairaq.ultrasawt.com
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