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النسبي الـذي القتـه    بعد النجاح الذي القته ظاهرة العواصم الثقافية األوربية، والنجاح

 ٢٠٠٤عقد وزراء الثقافة في المؤتمر اإلسالمي في ديسـمبر عـام   بية رعلة اعواصم الثقاف
إقامة عواصم الثقافـة   وأقروا إقامة عواصم الثقافة اإلسالمية على غرار ،دورته في الجزائر

بدؤوها بمكة المكرمة كأول عاصمة للثقافة اإلسالمية تكريماً لهـا، ثـم   العربية واألوروبية، 
شـرية فـي هـذا العـام     عار في البرمجة اليى أن وقع االختتوالت الظاهرة سنةً بعد سنة، إل

يم تر: يتالم على أن تكون عواصم الثقافة اإلسالمية الثالث على النحو ال٢٠١٠/ هـ١٤٣١
اليمنية في المنطقة العربية، ودوشنبيه الطاجيكية في المنطقة اآلسيوية، وموروني القمرية في 

عن تريم، ) ١١٥ العدد رقم(المنطقة االفريقية، وقد تحدثنا في العدد الماضي من مجلة التراث 
بـي ال  عاصمة طاجيكستان، ونظراً ألن المثقـف العر ) دوشنبيه(ونتحدث في هذا العدد عن 

أيـة   ، ونظراً ألنه لم تصل إلينا)دوشنبيه( يعرف إال القليل القليل عن طاجيكستان وعاصمتها
معلومات عن نشاطات الفعاليات الثقافية عن دوشنبيه في هذا العام فإننا نرى أن نزود القارئ 

ضرورية عن جمهورية طاجيكستان وعاصمتها الثقافية، لعل هذه المعلومـات  بالمعلومات ال
 في بحاجة القارئ المتطلع إلى معرفة هذا القطر اإلسالمي الذي تقاذفته األحداث، وتالعبـت ت

الوسطى، ونظراً لما  االجغرافي في القلب من جمهوريات آسي به تقلبات السياسة نظراً لموقعه

  االفتتاحیة
  

  نبیھدوش
  ٢٠١٠عاصمة الثقافة اإلسالمیة في آسیا عام 

  
  

  محمود الربداوي الدكتور
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  وا من أرضه، وتركوا بصـماتيزخر به من اآلثار اإلسالمية ولما تركه العلماء الذين تخرج

  .في الحضارة اإلسالمية واضحةً
هي إحدى الجمهوريات المستقلة ـ وإن كانت أصغرها ـ وتشكل حاليـاً     وطاجيكستان

تي سابقاً، وانفصـل  يمجموعة جمهوريات ما كان يطلق عليه اسم جمهوريات االتحاد السوفي
  .مستقلة جمهورية م١٩٩١تي يهذا القطر عن االتحاد السوفي

من الجنوب، وقيرغيزيـا وأوزباكسـتان مـن الشـمال،      أفغانستانهذه الجمهورية  تحد
صين من الشرق، وتشغل هضبة البامير ـ وهي أعلى هضبة في العالم ـ أكثر من نصف وال

  .مساحة طاجيكستان، ويمر نهر جيحون الكبير من أطرافها الجنوبية الغربية
% ٩٠ سبعة ماليين نسمة، ويشكل المسـلمون نسـبة  نحو أما السكان فيصل عددهم إلى 

وهم ـ خالفاً لمعظم الجمهوريات اإلسالمية المجاورة ـ يتكلمون اللغة الفارسية، وهـم    . منه
في غالبيتهم من السنة األحناف، باستثناء عدد قليل منهم ينتمون إلى الطائفـة اإلسـماعيلية   

  .اآلغاخانية
ـ من مجمـل السـكان، واألوز  % ٦٢أما من الناحية اِلعرقية فيمثّل الطاجيك  % ٢٣ك ب

ان اللغة ستطاجيك توقد هاجر الروس عندما قرر دوشنبيهنصفهم في مدينة % ٧.٦والروس 
تتـار،  : (تقريباً تتوزعها أقليـات إسـالمية  % ٦وبقية الـ  ،الطاجيكية لغة رسمية في البالد

، وهذه ذوترم. ، وسنخصها بحديث مفصل بعد قليلدوشنبيهوأهم مدنها ). قرغيز، وتركمان
: بالد، وهي ذات طابع تاريخي إسالمي، وإليها ينتسب اإلمام الترمذي، وخوجندتقع غربي ال

تي، فيها نسبة عالية من األوزبك، تقع المدينة يأيام االحتالل السوفي) لينين آباد(وكانت تسمى 
شمالي البالد في عمق األراضي األوزبكية، وهي من أكثر المناطق نمواً فـي طاجيكسـتان،   

  .رانيوم، وتضم مصانع ضخمة إلنتاجه وتنقيتهومن أغناها باليو
ومن مدنها . وهي مركز إداري، يكثر فيها أتباع حزب النهضة اإلسالمية: كورغان تبـه 

  .اجيكستان يعيشون دون مستوى الفقرمن سكان ط% ٧٠في الجنوب، وأكثر من  كوالب
  :دخول اإلسالم إلى طاجيكستان

هـ في زمن الدولـة   ٨٨تحين حوالي سنة دخل اإلسالم إلى طاجيكستان على أيدي الفا
مجموعة من العلماء العظام نشـروا  منها األموية، وعندما استقر اإلسالم في هذه البالد خرج 

الدين في كل بقاع األرض، ويوصف أهل هذه المدن بشدة تمسكهم باإلسالم في جميع مناطق 
  .ما وراء النهر

دول  للتاسع والعاشر الميالديـين قامـت   ينوفي القرنين الثالث والرابع الهجريين الموافق
مت في تلك الفترة إلى طاجيكستان أجزاء كبيرة من يين، ثم تلتها دولة الغزنويين، وضالسامان
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ر الحواضر ب، وهي من أكبخارىوكانت عاصمتها مدينة . أراضي آسيا الوسطى وأفغانستان
م علـى أيـدي   ٩٩٩طت خريف الثقافية في العالم اإلسالمي في ذلك الحين، لكن بخارى سق

ابن سينا، والزعيم الحسن بن الصباح، : ومن أشهر علماء ذلك الزمان. القبائل التركية الرحل
ومن الشعراء الشاعر عمر الخيام صاحب الرباعيات الشهيرة، واإلمام البخاري، والترمذي، 

  .والخوارزمي، والفلكي أبو محمود الخوجندي
  دوشنبیھ

ـ  دوشامبي، ودوشنبي، وهي إحـدى  : وتكتب أحياناً غربـي بـالد    ةمـدن وادي فرغان
كستان في المناطق السهلية، نسبة لنهر دوشنبيه الذي يجري من شمالها إلـى جنوبهـا،   يجطا

في الفارسية معناها اثنين؛ ألنه كان يوجد في ) دو(وفي بعض الروايات أنها سميت دوشنبيه و
فانتقل االسم إلى المدينة، وتم اختيار دوشنبيه كعاصمة لجمهورية  ،مكانها سوق كل يوم اثنين

يبلغ عدد سكانها حالياً أكثر من مليون نسمة، وتشمل منتجاتها  م،١٩٢٤طاجيكستان في بداية 
الحرير والمنسوجات واآلالت، وهي اآلن مركز صناعي هـام، ومركـز لوسـائل النقـل     

) ستالين آباد(ت الحكومة اسمها فأطلق عليها اسم والمواصالت، ومركز للعلوم الثقافية، وغير
ملة المعاديـة لسـتالين عـام    حتكريماً لشخص جوزيف ستالين، وفي التية يفي الحقبة السوفي

م أصبحت جمهوريـة  ١٩٩١تي ثانية، ولما تفكك االتحاد السوفييأعيد لها اسمها مرة  ١٩٦١
الحكومية، كما تضـم  ل اإلدارات وتضم اآلن ك طاجيكستان دولة مستقلة عاصمتها دوشنبيه،

، كمـا تضـم   ر الرئاسي، ومبنى البرلمان، وكل مباني الوزارات والمؤسسات الحكوميةصالق
المؤسسات التعليمية العليا، والتي من أهمها أكاديمية العلوم الطاجيكيـة، وأكاديميـة العلـوم    

، وغيرها، ويبلغ عدد تان القومية، وجامعة الطب، ومعهد المعلمينسالتربوية، وجامعة طاجيك
الجامعات فيها أكثر من عشر جامعات، كما يوجد فيها أكثر من مئة مدرسة ابتدائية وثانوية، 

: أللف روضة لألطفال، ويوجد فيها كثير من األماكن التاريخية، والتي من أهمهـا باإلضافة 
لخطية القديمـة،  تحف القومي، والمتحف التاريخي القديم، ومكتبة فردوسي، ومعهد اآلثار االم

وحديقة النصـر المشـهورة   . كما فيها أجمل الحدائق والمتنزهات العامة، كالحديقة المركزية
كي، كما يوجد فيهـا  بروعة جمالها، كما تضم أربعة مالعب لكرة القدم، وحديقة الشاعر رود

 أكثر المصانع والمعامل كمعمل اإلسمنت والغزل، وتحوي العاصمة أفخم الفنـادق، كفنـدق  
  .طاجيكستان وأفيستا
أهم المدن القديمة على طريق الحرير، واختارتها اليوم منظمة اليونسـكو  وتُعد دوشنبيه 

لتكون مدينة السالم في منطقة آسيا، ومدينة الصداقة واألخوة في المحيط الهادي، فكرمتهـا  
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ـ  . وحصلت عل الجائزة األولى من اليونسكو ة وتصدر فيها أكثر من عشرين جريـدة ومجل

  .منبر الشعب، وصدى الشرق، وآسيا، ودوشنبيه المسائية، ونجاة: محلية، من أهمها
ومن أهم المعالم اإلسالمية فيها جامع حاجي يعقوب، بني منذ مئتي سنة، ويتّسع ألكثـر  

طالب وطالبة، يدرسون  ٤٠٠مصلٍّ ومعهد أبي حنيفة، ويدرس فيه أكثر من  فمن ثالثة آال
نبيه كلية لتحفيظ القرآن الكريم، ومسجد شاه منصور، وسيبنى فيها شدو العلوم الشرعية، وفي

المركز اإلسالمي الذي يمول بدعم من دولة قطر، ويضم في داخله مسجداً كبيـراً ومكتبـة   
ومدرسة ومعهداً وصاالت للمحاضرات وقاعات للدروس، هذا وقد احتفلت دوشـنبيه عـام   

ن وكان هذا الَحدث على شكل احتفال دولي شارك فيه بذكرى اإلمام أبي حنيفة النعما ٢٠٠٩
  .ضيوف من أكثر من خمسين دولة

نبيه هذا العام ـ فضالً عن كونها عاصمة للثقافة اإلسالمية في أعماق آسيا  شوتحتفل دو
على والدة اإلمام محمد بن إسماعيل بـن إبـراهيم المشـهور باإلمـام      ١٢٠٠ـ بالذكرى 

ام ترجمة وطبع معاني القرآن الكريم باللغة الطاجيكية ووزعـت  البخاري؛ وتمت في هذا الع
على المواطنين، هذا فضالً عن أن دوشنبيه تشتهر بحركة الترجمة لكثير من الكتب اإلسالمية 

  .والثقافية والتاريخية، كما تشتهر بوفرة المخطوطات واآلثار العلمية التاريخية واإلسالمية
ارت منظمة المؤتمر اإلسالمي مدينة دوشنبيه لتكـون  لكل هذه الخصائص والميزات اخت

  .م٢٠١٠هـ ـ١٤٣١ ها تريم وموروني لعامية اإلسالمية مع نظيرتعاصمة للثقاف
  
  

  
/       /   
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  :المدخل
اختلفت المفهومات حول تحديد ماهيات المدينة بين القديم والجديـد، وذلـك الخـتالف     

التي شهدتها المدن، حيث عرفت المدينة عند السلف بذلك الحيز الجغرافـي الـذي    الحيوات
عالئق اإلنسـانية، واالقتصـادية،   يشكل اإلناء المحدد للحراك االجتماعي بما فيه مجموعة ال

ع القوم في العمران، أو تحـت األخبيـة،   وضتوالفكرية، لذا قسم العرب مواطنيهم بناء على 
   .ووسموا هؤالء بأهل المدر وأولئك بأهل الوبر

ولم تكن المدينة لتقاس بطراز مبانيها، وال بتعداد سكانها، وال بأنماط معيشتها، وال بأشكال 
وإنما قيست بناء على بعدها عن أجواء البادية، سـواء بخشـونة العـيش، أو     وأنواع مهنها؛

طالق ـ انقطاع جذر المديني عن  شظف الحياة أو قسوة الممارسة، وهذا ال يعني ـ على اإل 
وال عن وشائج القربى مع القبائل البدوية، إذ حفظت لنا كتب التاريخ والتـراث  م البادية، شي

في المدينة التي لم يتواءم نفسياً مـع  لى حياة الصحراء ولو استقر حنين العربي إ لىشواهد ع
إلى باديتها، ورفضها لمظاهر  الكلبيةأنماطها ومعطياتها الروحية والمادية، وما حنين ميسون 

الترف التي شهدتها قصور معاوية إال دليل على تعلق البدوي بصحرائه على األوجه كلها، أو 
   :ليست هي القائلة

                                                           
 .باحث سوري  (*)

  
  المدینة المنورة

  )واألمكنة في الشعر العربي انيعالمتجلي (
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  خفــــق األرواح فيــــهلبيــــت ت

  
ــف      ــرٍ مني ــن قص ــي م ــب إل   أح

ــبقا    ــان سـ ــع األظعـ ــر يتبـ   وبكـ
  

ــوف      ــل زف ــن بغ ــي م ــب إل   أح
ــي    ــراق عنـ ــبح الطـ   وكلـــب ينـ

  
  أحــب إلــي مــن قــط ألــوف      

ــي    ــر عينـ ــاءة وتقـ ــبس عبـ   ولـ
  

ــفوف     ــبس الش ــن ل ــي م ــب إل   أح
ــي     ــر بيت ــي كس ــيرة ف ــل كس   وأك

  
ــف      ــل الرغي ــن أك ــي م ــب إل   أح

  وأصـــوات الريـــاح بكـــل فـــج  
  

ــدفوف   أ   ــر ال ــن نق ــي م ــب إل   ح
ــف     ــي نحي ــي عم ــن بن ــرق م   وخ

  
ــف      ــجٍ علي ــن عل ــي م ــب إل   أح

ــدو أشــهى    ــي الب   خشــونة عيشــتي ف
  

ــف    ــيش الطري ــن الع ــي م ــى نفس   إل
ــديال     ــي ب ــوى وطن ــي س ــا أبغ   فم

  
ــريف     ــن ش ــن وط ــبي ذاك م   فحس

    
أما الالفت في النظرة السابقة إلى المدينة وتعريفها، والصحراء ومواصفاتها، وأوسـامها  

والمدينـة، أي إمـا مدينـة     أو الصحراءالمختلفة؛ هو أننا ال نجد عمراناً وسطاً بين البادية 
وشخصها المديني؛ وإما بادية وشخصها البدوي، فال وجود إذاً ـ كزمننا هـذا ـ لقريـة أو     

  .الخ؛ بل نجد أن وسم المدينة يتحول إلى قرية إذا أريد بها العمران.. نجع، أو كفر
ريق الحاد بين البادية والمدينة يعتمد على أنماط الحياة والقيم المكتسبة في كل إذاً كان التف

من الجهتين، فال البدوي راقته المدينة، وال المديني راقته البداوة، لذا كانت الفواصـل بـين   
وقد انسحبت هذه الفواصل على حواضر العـراق وبواديهـا،   . النفسية والقيمة والمعنى حادة

  .بواديها، وحواضر الحجاز وبواديهاوحواضر الشام و
أما بالنسبة للمدينة المنورة؛ فقد ظلت ككل مدينة ينظر إليها البدوي نظرة غربة واغتراب، 
ألنها تمثل الحدود نفسها، تلك الحدود الفاصلة بين المدينة والبادية، وذلك قبل ظهور اإلسالم، 

لى الرمز المجد واألمثـل للمـديني   ومن ثم الهجرة النبوية إليها، عندها ـ فقط ـ تحولت إ  
والبدوي سواء بسواء، للعربي وغير العربي كذلك، وبدأ تميزها، وتشكّلت خصوصيتها على 

  .هذا األساس
على ما ذهبنا إليه آنفاً؛ نشير إلى أن التراث اإلنساني قد لمس من قريب أو بعيد  لوللتدلي

ت ترغم النازح إلى المدينة على التخلـي  معنى المدينة والحضارة، بما يرمزان إليه من تغيرا
شواهد تشير إلى  عن شكله القديم، وعلى أن يلبس للبيئة الجديدة لبوسها، وفي التراث العربي

  .الفزع من األنماط الحياتية المدينية، وعلى الندوب التي تركتها المدينة في ذات البعض
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ليها الغربة، فأكثرت من الحنين قد عافت حياة القصور، عندما عرِضت ع الكلبيةفميسون 
البذخ، كمـا  ووالوجد إلى بيئتها األولى، ومسقط رأسها، وعافت نفسها مظاهر الدعة واليسر 

  ...لمسنا في أبياتها اآلنفة الذكر
ما رأى، وهذا أبو نصر، بشر بن الحارث المعروف بالحافي، نزل إلى سوق بغداد، فهاله 

رى باتجاه الصحراء، وظل يجري؛ إذ عجز الكل عن فخلع نعليه، ووضعهما تحت إبطيه، وج
  ..إدراكه، ومذاك لم يعرف عنه شيء

لماذا رفضت ميسون البدوية طيب العيش في الحاضرة، وبـين   :وهنا يأتي التساؤل هادئاً
  !ولماذا هرب الصوفي الصالح وعالم الحديث الثقة من بغداد؟! قصور الخالفة؟

فاألمر مع الشاعرة ع تختلف في باطنها عن األخرى، الشك أن نزعة كله منهما في الصرا
عبرت عنهـا فـي   (البدوية نابع من المقارنة بين حياتين؛ إحداهما سهلة بسيطة في البادية، 

عبرت عنها في (، واألخرى حياة أكثر عمقاً وتركيباً في المدينة )األشطر األولى من األبيات
لتشكيل ضرب من الوعي بحركـة الـنفس فـي    ، ووضع المعاني في هذا ا)أعجاز األبيات

صراعها بين ما درجت عليه من جهة، وما آلت إليه من جهة أخرى، وهي في هذا أقرب إلى 
  .الروح الرومانسي في موقف الشاعر المعاصر من المدينة

موقف فكري يتعلق بالجانب الخلقي الذي تغيـر بفعـل البيئـة     موقف بشر الحافيولكن 
ع هنا ـ كما يراه ـ بين القيم اإلنسانية التي عاش الرجل فيها ومن أجلها،   المدينية،، والصرا

  .)١(واالعتداء على هذه القيم في عالم المدينة، فقرر الهروب إلى حيث ال أحد
ولقد ظل الفاصل بين المدينة والبادية عفوياً يستند على رفـض أنمـاط المعيشـة بـين     

العيش تغيير أنماط الحياة مع تبـدل وتحـول    سائلوالطرفين، حتى تقدمت الحياة، وتطلبت 
اتسعت العالئق التجارية، واختلفت الطرز العمرانية، وأطلت المهنة التـي تبـدلت    إذالزمن، 

بدورها إلى ركائز صناعية، فحلّت عندئذ العالقات المادية محل العالقات الروحية الصـافية  
  .الصادقة، وبدت أكثر تعقيداً
والجسد، عندها تكاثف االحتجاج على الواقع المديني الجديد وظهر  مما أثقل الروح والنفس

في النص الشعري على شكل أو بمعنى احتجاج وإدانة للمكان، وبات اإلنسـان فـي حمـأة    
، نتيجة للنفـور الرومانسـي مـن    /اليوتوبيا/فوضى الحواس يبحث عن الخالص، ويحلم بـ

أهم البواعث فـي البحـث عـن البـدائل،     المدينة لدى شعرائنا، حيث اعتبر هذا النفور من 
  .والتشوف إلى مدن فاضلة

: األول: والمقصود بها المدينة الفاضلة، وتنقسم إلى قسمين »الال مكان«كلمة إغريقية؛ تعني  »يوتوبيا«و
  .يوتوبيا ذات سمة صناعية: يوتوبيا ذات سمة إنسانية،والثاني

                                                           
 .١٠ـ  ٩ـ  ٨المدينة في الشعر العربي المعاصر، ص   )١(
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محمد بن محمـد،  (اإلنسانية في جمهوريته، وللفارابي وكان أفالطون قد أرسى معالم المدينة ذات السمة 

تخيل الكاتب اإلنكليزي و »آراء المدينة الفاضلة«، كتاب مطبوع بعنوان )م٩٥٠ـ   ٨٧٤هـ، ٣٣٩ـ   ٢٦٠
م، ورسم فيه صورة سياسية إداريـة لجزيـرة   ١٥١٦يوتوبيا في كتاب ألفه بالالتينية سنة  »توماس مورفي«

يريده هو، قياساً على جمهورية أفالطون، وقـد تـرجم كتـاب     على النحو الذي خيالية، تضم مجتمعاً مثالياً
م، وآخر الدعاة إلى المثل األعلى ١٥٥١م، وإلى اإلنكليزية في العالم التالي؛ ١٥٥٠مورفي إلى الفرنسية عام 

نط ـ واقع ، وهو الذي قدم ـ شأنه شأن األفالطونيين الجدد حتى ك»هيجل«األفالطوني الجديد هو الفيلسوف 
  .)١()الواقع االختباري(، على واقع الوجود أو )أو الواقع المثالي(الفكرة 

وهكذا يتشكل الحلم عند الشعراء العرب، وغير العرب من المسلمين في المدينة الفاضـلة فـي سـماتها    
  .اإلنسانية ككل، والروحية والوجدانية بشكل خاص

  :ـ المدینة المنورة ـ التاریخ ـ العمران
في بيان كون المدينة المباركة حرماً، حيث رواه العشـرات   rترت األحاديث النبوية عن رسول اهللا توا

ما عندنا «: قال tمن الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم، ومن األمثلة على ذلك ما رواه علي بن أبي طالب 
كذا، من أحدثَ فيها حدثاً؛ أو  المدينة حرم ما بين عائر إلى: rشيء إال كتاب اهللا، وهذه الصحيفة عن النبي 

  )٢(.»...آوى محدثاً فعليه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين، ال يقبُل منه صرفٌ وال عدل
المدينة حرم من كذا إلى كذا، ال يقطع شجرها، وال يحدث فيها حدثٌ، من «: قال tوعن أنس بن مالك 

  .)٣(» والمالئكة والناس أجمعينأحدث فيها حدثاً، فعليه لعنة اهللا
المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه «: rوعن أبي هريرة رضي اهللا عنه، عن النبي 

  .)٤(»لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين، ال يقبل منه يوم القيامة عدٌل وال صرف
إليها،  rداساتها الطقوسية والمكانية من خالل هجرة الرسول والمدينة المنورة أخذت سماتها اإليمانية، وق

فكان المدخل اإليماني لدى المسلمين يفرض المعنى الشمولي الكامن في خصوصية التوأمة بينها وبين مكـة  
جاء في محكم التنزيل لنبيـه   وقدالمكرمة، وهاتان المدينتان تشكالن توأم اإليمان؛ ألنهما المدخل والمخرج، 

ه األمين، الرسول األكرم وصفيr :﴿ج صدقخْروأخْرِجني م قدخََل صدسورة اإلسراء ( ﴾وقُل ربِ أدخلني م
٨٠.(  

                                                           
 ).معنى المدينة(العمل واألثر والهندسة المعمارية : وينظر كينث فرامبتون ٢٦٣ـ  ٢٦٠ـ  ٢٢٥نفسه، ص  )١(

، )٤٦٧(كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينـة، رقـم   : صحيح البخاري  )٢(
 .، الهامش٢٤، ص )مختصر فضائل المدينة المنورة: (وينظر

 ).٤٦٤ـ  ٤٦٢(الصحيحان، البخاري ومسلم، رقم   )٣(

 ).٤٧٢ـ  ٤٦٩(نفسهما، رقم   )٤(
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﴿والَّذين تَبوُؤوا الدار واِإليمان من قَبلهِم يحبون من هـاجرt :  والقائل عن أصحاب نبيه الكريم من أهل المدينة 
  ].٢٩: الحشر[ دون في صدورِهم حاجةً مما ُأوتُوا ويْؤثرون علَى َأنفُسهِم ولَو كَان بِهِم خَصاصةٌ﴾ِإلَيهِم وال يجِ

﴿مـا  : ولم يخص ساكني الحيز الجغرافي للمدينة ببركاته، بل شمل بركاته لمن يسكنون حولها، بقوله جّل جاللـه 
مو ينَةدِل الْمَأله كَان   ﴾ـهـن نَّفْسع ـهِمواْ بَِأنفُسغَبرالَ يو وِل اللّهسن رتَخَلَّفُواْ عابِ َأن يراَألع نم ملَهوح التوبـة [ ن :

١٢٠.[  
ُأمرتُ بقرية تأكل القرى، يقولـون يثْـرِب؛ وهـي    «: دار هجرة له بقولهاختياره للمدينة  rويعلن البشير األمين 

  .)١(»المدينة
د اسم المدينة في القرآن الكريم في سورتي التوبـة واألحـزاب، وورد اسـمها قبـل تنويرهـا      وقد ور

﴿وِإذْ قَالَت طَّاِئفَةٌ منْهم يا َأهَل يثْرِب ال مقَام لَكُم فَـارجِعوا  : ونورانيتها؛ بلفظ يثرب في قوله سبحانه وتعالى
ي النَّبِي منْهفَرِيقٌ م نتَْأذسياراً﴾ورِإال ف ونرِيدِإن ي ةروبِع يا همةٌ ورووتَنَا عيب ِإن ١٣: األحزاب[ قُولُون.[  

والمدينة تأخذَ معناها الروحي والوجداني بأبعاده النفسية كلها بعد الهجرة، بينما كُرس معناها العمرانـي  
  .قبل الهجرة) قرية ـ مدينة(كتعريف لفظي ذهني فقط 

  !أعطت بعداً إيمانياً للجغرافيا، وأفقاً وجدانياً مفتوحاً على التاريخ؟ التيعن الحركة التاريخية للهجرة،  فماذا
  :ـ الھجرة إلى المدینة وانبالج أنوارھا الروحیة

على اإلسالم والنصرة له ولمن اتبعه وأوى إليه من المسـلمين؛ أمـر    rبعد بيعة األنصار لرسول اهللا 
من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها، وأقـام هـو    أصحابه rالرسول 

، فخرجا مـن  tالخروج أتى أبا بكر بن أبي قحافة  rبمكة حتى يأذن اهللا له بالهجرة، فلما أراد رسول اهللا 
لمدة ثالثة أيام،  خوخة أبي بكر في ظهر بيته، ثم عمدا إلى غار ثور فدخاله، واختفيا فيه عن عيون األعداء

وكان األنصار يخرجون كل صباح إلى الحرة ينظرونه أول النهار، فإذا اشتد حـر الشـمس رجعـوا إلـى     
منازلهم، فلما كان يوم االثنين الثاني عشر من ربيع األول في العام الثالث عشر من النبـوة خرجـوا علـى    

، rآطام المدينـة، إذ رأى رسـول اهللا   عادتهم، وعند عودتهم سمعوا صوت رجل من اليهود على أطم من 
يا بني قيلة هذا صاحبكم قد جاء، فبادر األنصار إلى لقائه، ونزل في قباء فـي بنـي   : فصرخ بأعلى صوته

 rعمرو بن عوف، وأسس مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس بعد النبوة، وكانت فرحة األنصار بقدوم النبي 
  :فراحوا ينشدون قد دفعت نساء وصبيان األنصار للفرحة به،

  طلـــــع البـــــدر علينـــــا  
  

ــوداع     ــات الـــ ــن ثنيـــ   مـــ
ــا    ــكر علينـــ ــب الشـــ   وجـــ

  
ــا هللا داع    ــا دعــــــ   مــــــ

ــا     ــوث فينـــ ــا المبعـــ   أيهـــ
  

  )١(جئــــت بــــاألمر المطــــاع    
  

                                                           
 .نفسهما  )١(
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، الموافق للرابـع والعشـرين مـن أيلـول     )ربيع األول ١٢(إلى قباء يوم االثنين  rإذاً وصل الرسول 

، وهو بداية التاريخ )م٦٢٢(موافق للسادس عشر من تموز سنة ، وأول محرم سنة واحد للهجرة، ال)م٦٢٢(
الهجري، وقد خرج من جبل ثور في مكة المكرمة ومر في طريق هجرته بـبطن مـر وعسـفان وغـدير     
اإلشطاط ليستريح في خيمة أم معبد، ثم يتابع سيره، فيمر برابغ الرمل، وثنية المرة، ومولجة لقف، ومولجة 

  .)٢(ذي سلم، والرويثة، وملل، ليحط الرحال في قباءحجاج، فالجداجد، و
وصحبه أثناء هجرتهم إلى المدينة، ال لنثقل على البحـث؛ بـل    rولقد عرضنا للطريق الذي سار عليه 

لنقربه إلى ذهن القارئ الدارس، وذلك ألن الكثير من هذه األماكن قد ورد فـي شـعر المـدائح النبويـة،     
تعرضوا لخط سير الهجرة،والمواقع التي مـر  فلرسالة عبر مالحمهم الشعرية والشعراء الذين صاغوا قصة ا

  .، وسنعرض  بعض الشواهد الدالة على ما ذهبنا إليهtوصحبه  rعليها الرسول 
  :أسماء المدینة ومعالمھا وشواھدھا

تها مـن  تحول االسم إلى صفة، وأخذت هذه الصفات دالال إذالمدينة تحوالت داللية إيمانية،  مسمى شهد
الشعائر التي تحيل بدورها إلى الطقوس، ومنها أفرعت العادات والتقاليد، فتحركت نحو المعـاني الشـمولية   
التي تخطّت الكون العمراني والمفهوماتي إلى شمولية المعاني الرؤيوية العقيدية، وكان ال بد من عرض هذه 

أخذ فيما بعد قداسته من حدث الهجرة النبويـة  األسماء ألنها وردت في قص التكوين العمراني للموقع الذي 
الشريفة ودالالتها المعنوية والنفسية واإليمانية، كذلك توجب علينا في درج بحثنا هذا أن نلفـت إلـى تـأثير    

، علماً أن المعنى العقيدي للتوأمة المقصودة قد اًومخرج التوأمة بين المدينة المنورة وبين مكة المكرمة مدخالً
األمـاكن  (شعر والنثر بسواء، تصريحاً تارة، وتلميحاً تارة أخرى، ناهيك عن إشارات إلى الجزء تجلى في ال
  ).اًشمولي اًطقوسي اَإيماني اَالمدينة المنورة شعور( للتأكيد على معنى الكل) الشواهد ـ المعالم ـ

نيتها من حلول أخذت نوراسم والصفة واإلحساس المعتقدي، وومن أسمائها، وهي كثيرة توزعت بين الو
  :وصحبه فيها، فأنيرت بذاك الوجود العظيم rالرسول 

المدينة، آكلة القرى، طابة، طيبة، يثرب، الدار، اإليمان، البحرة، البحيرة، الدرع الحصينة، قبة اإلسالم، 
ة، دار السنة، دار السالمة، دار الهجرة، ذات النخل، ذات الحرار، دار الشـفاء، دار اإليمـان، دار السـالم   

  .)٣(القرية، قرية رسول اهللا، المحفوظة، مدخل الصدق، المدينة المنورة
  :معالمھا وشواھدھا

لقد أشار الشعر لفظاً إلى معالم المدينة المنورة وشواهدها عندما تعرض الشـعراء لقصـة الهجـرة، أو    
النابعة من أعمـاق   عرضوا لطيب اإلقامة في ربوعها، وفي ذلك العرض تجلّت المعاني التاريخية واإليمانية

                                                                                                                                                                     
 .٣٦مكة المكرمة في الشعر العربي، ص   )١(

 .٣١أطلس التاريخ العربي اإلسالمي، ص  )٢(

 .٨٢إلى ص  ٧٢مختصر فضائل المدينة، ص   )٣(
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U  
 

التي أخذت خصوصيتها من حركة الهجرة التـي  شعور تجاه هذه المدينة المقدسة، الوجدان تلميحاً، يحمله ال
بالذات اإلنسانية المؤمنـة المسـلمة إلـى القناعـة      تبثت معاني اإليمان واإلخاء والتكافل االجتماعي، دفع
روراً بالتسليم، وانتهاء بالتوحد مع القناعة بخروج هـذه  بخصوصية وفاعلية موجوداتها بدءاً من الطمأنينة، م

المدينة من المعنى الجغرافي، ودخولها في المعنى العقيدي ـ المعتقدي الشامل، الذي ما عاد يخص العـرب   
  .عقيدة لهم الحق فيها من خالل إسالمهم وإيمانهم إذ هم أصحابكأصحابها، بل تعداهم إلى المسلمين كافة 

المسجد النبوي، الروضة، : التي كثر ورود ذكرها في الشعر العربي عبر عصوره المختلفة ومن معالمها
ومـن  . والمنبر الشريف، مسجد قباء، مسجد الفتح، مسجد اإلجابة، مسجد القبلتين، نخيلها وثمرها المبـارك 

  .، بئر أنس، بئر بضاعة)الخاتم(بئر أريس : آبارها
  .مقبرة البقيع: ومن مقابرها. جبل أحد: ان، ومن جبالهاوادي العقيق، وادي بطح: ومن أوديتها

إلـى المدينـة المنـورة،     rذكر الرواة أنه لما قَدم رسول اهللا  فقدولكل هذه الموجودات، معاني إيمانية 
، وكانت المدينة ـ كما أسلفنا ـ تسـمى    )١(جمادها، ونباتها وحيوانها، وإنسانها: أحبها، وأحبه كل شيء فيها

وقـد  . ، فلما جاءها؛ سماها طيبة، وطابة ونهى عن تسميتها يثـرب »يثرب«إليها بـ rالرسول قبل هجرة 
من سمى المدينة يثرب؛ فليستغفر اهللا عز وجل، هـي  «: rقال رسول اهللا : قال tحدث البراء بن عازب 

  .)٢(»...طابة، هي طابة
واقع الواقعة في ضواحيها، مجرد أمكنـة  ولقد ظلت معالم المدينة وشواهدها، والمواقع المؤدية إليها، والم

من حجر وتراب وشجر وأنعام، حتى كانت الهجرة النبوية من مكة يرافقه أصـحابه ومسـتلزمات هجرتـه    
القسرية المضنية، حيث أخذ الرمل، والحجر، والنبات، وموقع الراحة بعداً قدسياً انعطف بالصورة الشـعرية  

  .اسية شعورية، من إطار خارجي إبداعي، إلى عالقة داخلية وجدانيةمن بنية صورية وصفية، إلى بنية إحس
فخيمة أم معبد على سبيل المثال ال الحصر، هي مجرد خباء يستظل بفيئه رجٌل شيخ، وامـرأة عجـوز،   

ويمر الرسول بها، ويخلـد  . وثمة معزاة شحيحة اللبن، فقر، وجوع، يشهد الخباء ومن فيه على بؤس الواقع
بالحيرة التي عصـفت   rالنبي وصحبه، فيشعر الرسول  ىرالراحة، ويحار أهل الخباء في ق في فيئها إلى

بأهل الخباء، فيبارك المعزاة لمساً ودعاء، لتدر وتسقي أشرف الضيوف وأكرمهم حتى يرتـوي أصـحابه،   
  :بعدها يتابع رحلته، وتظل الخيمة والشاة وأم معبد شاهداً يحفره الشعر على جبين التاريخ

  :سمها بإلياذة اإلسالمالتي كان يحلو له أن يقد صور أحمد محرم الحدث في أبيات من ملحمته و
ـ   ــ ــد تستـ ــديث ألمِ معبـ ــا حـ   مـ

  
ــرا؟    ــذباً نمي ــوس ع ــأى النف ــقيه ظم   !ـ

  ســـائل الشـــاة كيـــف درت وكانـــت  
  

   ــر ة الضــز ــدرورا؟ ك ــى ال جع ال تر!  
  

                                                           
 .٣٥٠إلى ص  ٢٣٣نفسه، ص   )١(

 .٧٤نفسه ص   )٢(
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ــري ــِل يقـ ــمحِ المؤمـ   بركـــات السـ

  
ــم األرض زائـــ    ــزورا تراًأمـ   أو مـ

ــبحا     ــوة سـ ــق للنبـ ــر الحـ   مظهـ
  

ــديرا       ــالل ق ــرد الج ــا ف ــك رب   )١(ن
واألمر هنا مألوف إذا ما عرفنا العالقة الثالثية بين الشاعر والخيال والتاريخ، فالشاعر يمتح من خيالـه    

ها بعداً وجدانياً، الرحب الفكرة، مستنداً على التاريخ ثم يرويها بندى إيمانه، فيسجل الفكر ثم يصوغها، ويعطي
  .إلى تكريسها يرميليعيدها مجدداً إلى التاريخ، منطلقاً من غاية 

 »الزماكانيـة «قد صارت معلماً من معالم الهجرة، ونقطة مضيئة في الحركة ) أم معبد(وإذا كانت خيمة 
ي المترامـي األطـراف،   التي اختطتها الهجرة النبوية الشريفة؛ فإن المعلَم المفتوح الذي يمثل الحيز الجغراف

والذي يدلل على مشقة الرحلة ومتاعبها، هو الصحراء، بأجوائها، ورمالها، وشمسها المحرقـة، ودوابهـا،   
وضواريها، وأسرارها، وشهاداتها على حركيات أقوامها وأخالقهم، حيث مرت قبائـل، وقُطِّعـت معـابر،    

عواء الضواري، بصليل السـيوف، بوحيـف   وأزهقت أرواح، فاختلطت أصوات الفرسان، بأرجاز الجمال، ب
السهام، بآهات الجرحى، فكان رملها شاهد الصمت، وكان أفقها حلم الحياة، هي الصحراء لمجـرد كونهـا   

بيد أنها تحولت في امتدادها من مكة إلى المدينة إلى معنى، ودخل . صحراء، تمثل الموات الوجودي ليس إال
  .كريم قد وطأه بنعليه، ومرت فوق ذراته رواحله وأصحابهالرمل دائرة القداسة، ألن الرسول ال

مشاعره، وأعماق أحاسيسه، فداث وجدانه ) جوانية(ولم يبتعد الشاعر عن معطيات وجدانه، وال نأى عن 
بقداسات ذلك الرمل المعنى؛ وفي هذا يقول الشاعر حسين بن علي بن حسين بن فارس العشاري البغـدادي  

  ):هـ١١٩٥م ـ ت١٧٣٧/هـ١١٥٠(
ــار    ــمي أمط ــن الوس ــقته م   روض س

  
ــوار     ــوار ونـ ــه أنـ ــرقت منـ   فأشـ

ــن إذ      ــناف المحاس ــه أص ــت في   تنوع
  

ــار   ــه أوراد وأزهــ   تخالفــــت منــ
ــذا    ــح الصــبا فل ــه ري ــت ب ــت ورق   راق

  
ــار    ــه أنهـ ــت منـ ــرت وأريقـ   ترقـ

ــت     ــان وانخفض ــذبات الب ــفقت ع   وص
  

ــار      ــروض أبك ــين ال ــن ب ــا ه   كأنم
ـ        هونقــط الطــل أوراق الغصــون بـ

  
  لكـــل واحـــدة مـــنهن دينـــار     

  والتــف بالبــان قيصــوم الجِنــان ضــحى  
  

ــار      ــبان زنـ ــو للقضـ ــا هـ   كأنمـ
ــط     ــحرور منبس ــف والش ــر يهت   والطي

  
ــرار    ــع وتكـ ــه رجـ ــدليب لـ   والعنـ

ــه     ــادي يحرك ــرقص والش ــن ي   والغص
  

ــو    ــا هـ ــنطير(كأنمـ ــار) سـ   ومزمـ
  واألرض تضـحك مـن سـح الغمـام بهـا       

  
ــار    ــا وآثـ ــم فيهـ ــه نعـ ــم لـ   وكـ

  ن نعــل رســول اهللا مــر بهــا   كــأ  
  

ــار    ــف وأمص ــه  ري ســن م ــر م فاخض  
                                                             

 .١٤، ص )اإللياذة اإلسالمية(د اإلسالم أو ديوان مج  )١(
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  مـــرغ بخـــدك تمثـــاال لهـــا فلـــه
  

  فضــل كمــا وردت فــي ذاك آثــار     
ــه    ــيء ب ــا تستض ــك كيم ــح جفون   وامس

  
ــار     ــار إبصـ ــو لألبصـ ــا هـ   فإنمـ

ــلِّ   ــر، وص ــم واذك ــي فك ــى ذاك النب   عل
  

  بــــذكره غفــــرت للنــــاسِ أوزار  
رمل الصحراء تحول الكون إلى روض تمر عليـه ريـح الصـبا،     rنعل الرسول إذاً، لمجرد أن وطأ   

وتسقيه من الوسمي أمطار لتشرق األنوار وليزهر الرمل ورداً، ويتحول األفق إلى ما يشبه الجنان، كل ذلك 
صـر  ال إلى دفقات نور تزيـد الب تحوفألن الرسول مر بها، ووطأها بنعله، فاخضر من مسه الرمل والتراب 

  .إبصاراً
دهكذا توحعن النص الشعري اًيلّاًٍ تخيد الوجدان مع اإليمان لدى الشاعر المبدع باللوحة، فيتشـكل   ـ  يلو

  .اإلطار المزدوج والممزوج بين المحسوس والملموس في اآلن نفسه
حركـة  أما الشاعر بدوي الجبل، فيرى أن الصحراء أخذت بعدها المعنوي من كونها المساحة المثلـى ل 

تحتاجـه  ) مطَهراً(الرسول منذ انبجاس فجر اإلسالم إلى مرور سنابك خيل المسلمين على رملها، فوجد فيها 
الذات المثقفة بالماديات الحياتية الزائفة ـ الزائلة، فيدخلها في دائرة الوجدان الباحث عن مواطن االنتمـاء،   

تكئاً على رغباته في تثبيت انتمائه، فيعطي للرمـل  والتطهر من آثار الدنيا فيشخص بباصرته إلى التاريخ، م
وهو في طريقه إلى تعميم رسالة اإلسالم فيجمح خياله في هاتيك اآلفـاق   rبعداً مثالياً حيث شرفه الرسول 

  :ليتحول إلى رؤية مؤكدة تعكس صورة الحقيقة ـ الطمأنينة
  ــو ــحبِ خط ــال الس ــد أرى بخي   محم

  
    ــد ــدها وج ــن بي ــبٍ م خصــى م   يبِعل

ــدها    ــمت عن ــزق الص ــامٍ م ــمر خي وس  
  

ــ   ــٍل بشِّـ ــاحم خيـ ــوبِحمـ   رت بِركـ
  ونــارا علــى نجــد مــن الرمــِل أوقــدت  

  
  غـــوث حريـــبلنجـــدة محـــروم، و  

  وتكبيرة فـي الفجـر سـالت مـع الصـبا       
  

  نعـــيم فيـــاف، واخضـــالل ســـهوبِ  
  رــم الرمــال الس أشــم :ــة   فــي كــل حفن

  
  نيـا مــن هـوى وطيــوب  مـن الرمــِل، د   

    ــك ــح مالئ ــه نف ــد من ــل نج ــى ك   عل
  

ــل وا    ــي ك ــوب   دِوف ــر غي ــه س   من
ــحراء   ــدت بالص ــا... توح ــى مغيبه   حت

  
  ومشـــهدها مـــن مشـــهدي ومغيبـــي  

ــلٍ    سرم ــوار ــحراء أن ــذه الص ــن ه   وم
  

  ورايــات منصــورٍ، وبِــدع خطيــبِ     
  تبر ــعر ش ،ــذه الصــحراء ــن ه   جــتوم

  
    ــد ــكرى بال ــل س ــه ك ــروبِب الِل ع  

ــي أنغ    ــر فـ ــه تعطـ ــه ورحيقـ   امـ
  

  ـــاهـــمٍ وســـبيبِ: وريسبم يطـــرع  
ــر   ــكا   شُّت سمــا م ــور فيه ــوم الن   النج

  
  فـــأترع أحالمـــي، وأهـــرق كـــوبي  
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 الصـحراء ى ونمنمـت  ... وما أكرمـدتص  

  
  لنــا بــرد ظــل كــالنعيم رطيــب      

    ــه جــى تر ــاريخ، حت ــا الت ــو به   ويغف
  

ــلبِ    ــة صـ ــبِ  بداهيـ ــاة أريـ   القنـ
ــا      ــه رماله ــا أتعبت ــدهر مم ــكا ال   ش

  
ــوبِ     ــى ولغ ــن ون ــه م ــك في ــم تش   ول

  هــجــت نسكمأح رٍ مــن الصــحراءــبصو  
  

ــي     ــي وكروب ــن محنت ــه ع ــموت ب   س
   صـيغت سـجيتي  ... ومن هذه الصـحراء  

  
ــبِ     ــر عجي ــدهرِ غي ــبِ ال ــل عجي   فك

     ــة ــل بان ــاللوى ك ــعري ب ــرنح ش ي  
  

ــعري فيــ     ــدى بش ــبِ وين ــل كثي   ه ك
ــي      ــداميات بمهجت ــراح ال ــوال الج   ول

  
ــيبي   ــاز نسـ ــدا والحجـ   ألســـكر نجـ

  وهيهـــات مـــالوم الكـــريمِ ســـجِيتي  
  

  وال بغضـــه عنـــد الجفـــاء نصـــيبي  
  ***  

   ــد حمــرِ م ــرِ قب ــد القب ــا ربِ عن   وي
  

ــليب     ــينِ سـ ــريحِ المقلتـ ــاء قـ   دعـ
     ــة ــيجِ لمك ــد الحج ــوى عن ــرِ ه   بجم

  
ــود   ــرِ م ــى ظه ــكوب  ع عل ــامِ س   المق

ــوانحٍ     ــم ج ض ،ــاه ــى نعم ــوق عل   بش
  

  جيـــوب زر ـــاه١(ووجـــد علـــى ري(  
وهكذا نرى اإلنسان الشاعر بتأمالته التي تتحكم فيها نوازع النفس، ومختلف ترسـبات الشـعور والـال      

تي تظهر في وعينا نكتشف في األشياء ال«شعور؛ تسعى إلى االستكناه والفهم والمعرفة، وبناء على ذلك فإننا 
أنها تكشف ) الفينومينولوجيا(خصائصها العامة أو الجوهر، وفي خياالتنا تظهر الخصائص اإليمانية إذ تزعم 

واإليمان بناء على القناعة الوجدانيـة  [لكل من الوعي اإلنساني والظواهر ] في الشمولية[عن الطبيعة الكامنة 
لتي خبت منذ زمن الرومانسية، والتي ترى أن العقـل اإلنسـاني   ، كأن ذلك محاولة إلحياء الفكرة ا]المطلقة

  .)٢(»الفردي مركز كل معنى ومصدره
للمدينة المنورة  متخيالً اًذهني أما الشاعر عمر أبو ريشة فيرى في الرمل تجليات المعنى السامي موصالً

مـن خـالل إشـراقة    التي أخذت خصوصيتها التاريخية، وخصوصيتها اإليمانية، وخصوصيتها الوجدانية 
 ـعلى المكـان    داالًـ ، لذا يعطي للرمل  rاإلسالم، وتبليغ الرسالة للنبي العربي األمي؛ محمد بن عبد اهللا 

، لتنتصـر  )التوأم المكاني المقدس(يشرق النور في مكة إذ بعداً معنوياً يتوجه نحو العقيدة اإلسالمية السامية، 
  ):الكمال الوجداني(الدعوة في المدينة 

  يا رمـل، مـا تعـب الحـادي، وال سـِئما     
  

ــات الســر   ــي غوي ــااوال شــكا ف   !ب ظم
  

                                                           
 .٦٩ـ  ٦٥ـ  ٦٤ديوان بدوي الجبل، ص   )١(

 .١٧١النظرية األدبية المعاصرة، ص  )٢(
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ــى وجومــ  ــة عل ــواه أخيل ــن نج   ك م
  

ـ        ه ونمــاشــق الفتــون بهــا أكمامـ
  كأنمـــا مـــن وراء الغيـــب هاجســـة  

  
  الـذي كتمــا  ســمعه السـر  فضـت علـى    

ــرنّ   ــة فـ ــي ألالء أمنيـ ــون فـ   ح الكـ
  

  عــذراء مــا عرفــت أرضــاً لهــا وســما  
  فـاً علـى الـدنيا فمـا غمسـت     ورت طيم  

  
ــدما     ــا ق ــرت به ــا، وال ج ــا جناح   فيه

  حتــى إذا طالعتهــا مكــة، اختلجــت     
  

   ــا ن ــى أجوائه ــالت عل ــوقا، وس ــش   اعم
     ــه ــراسِ دعوت ــي أع ــد ف ــالح أحم   ف

  
ــوحي إن     ــل ال ــيسلس ــا متاًص موإن كل  

  ***  
  رجــع حــداء فــي مســامعنا.. يــا رمــل

  
  !اه ومـا علمـا؟  هل حمـل الركـب بشـر     

ــرا    ــا وت ــم تجــرح له ــوحي ل ــارة ال   قيث
  

  أيــدي الليــالي، ولــم تحــبس لهــا نغمــا  
  أمــن ســنا أحمــد حــر ســتطلعه      

  
ــه مضــطرما؟   ــع المجــد فــي بردي وتطل  

ــت      بِســدما ي ــا بع األرض ري ــع   فيرج
  

ــا    ــدما هرِم ــا بع غض ــدهر   ١ويمتطــي ال
وء إلى بعض المرتكزات االصطالحية، وذلك عبـر االلتـزام   إذاً، لتدعيم النص الشعري، ال بد من اللج  

بالجانب المنهجي لتجنب الوقوع في المأزق االصطالحي، مستندين إلى مفهومات اصطالحية حديثة، تشـكل  
مبدع النص ) جوانية(الروابط العالئقية بين النص الصادر عن رؤية إيمانية انبعث من األعماق اإليمانية في 

فـي  (، وبين المتلقي الذي يبحث عن المتعة الروحية، والنشـوة الوجدانيـة   اًأو أساسي اًرئيس اًومصدره طرف
  .النص المعنوية) جوانية

والالفت ـ هنا ـ في الشعر الحديث أن وجود المدينة الفاضلة التي رسمها الفالسفة األقدمون من تالوين   
نفسية استقرت في حدود الحلـم عنـد حـدود     الحلم الممكن والالممكن قد تحقق بأبعاد شعورية ضمن حدود

، )اإلثـم (المحرمتين على ممارسة الخطأ في الممارسـة  ) مكة ـ المدينة (القناعة اإليمانية بالمدينتين التوأم 
برومانسية تحملها لغة شعرية غاية في عن تلك القناعات الشعر الحديث إذ عبر ، )المادة(والخطأ في الشعور 
ومحمولة على صور ذهنية قناعية تُمثل القناعة بكونها المطهر الروحي الـذي يغسـل    النقاء والصفاء تارة،

  .النفس مما علق بها من أدران المدينة الصناعية المادية
متأثرة بالروح الرومانسي عند الشـاعر علـي محمـود طـه     ) المدينة الفاضلة الحقيقة(وإذا كانت ... «

توسـل نصـه الشـعري حـول     إذ المليء بالعطور ، وعالمه )م١٩٤٩ـ   ١٩٠٣/ هـ١٣٦٩ـ   ١٣٢١(
الموضوعة الشكل الرومانسي المبني على المقطعات ضمن القصيدة الواحدة؛ فقد ابتعد الشاعر صالح عبـد  
الصبور ـ في صياغة المدينة الفاضلة ـ عن الروح الرومانسي بعد أن عمق فنه بالقراءة الجـادة لتـاريخ     

                                                           
 .٤٩٤ـ  ٤٩٣ـ  ٤٨٤٨ديوان عمر أبو ريشة ص   )١(
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أ بتوظيف التراث في أعماله الفنية؛ فاستغل حادث الهجرة النبوية من مكـة  العرب ما قبل وبعد اإلسالم، وبد

، وضرورة الخروج من زيفها، وطرد خبائثها من ذاته، تلك ةإلى المدينة للتعبير عن برمه بالمدينة المعاصر
قـاء، وقـد   الخبائث التي تتمثل بالزيف واآلثام، طالباً اللجوء إلى مدينة فاضلة، وذات مؤمنة وأكثر طهراً ون

، )أحالم الفارس القـديم : هعنوانو) (الثالث(ظهرت هاتيك المعاني في قصيدته الخروج التي تضمنها ديوانه 
وقد ناظر في قصيدته تلك بين عناصر الهجرة من جانب، وتجربته المعاصرة من جانب آخر، فمكة وطيبـة  

دايات الدعوة؛ مواز لرغبة الشـاعر  في خروجه من مكة في ب rتقومان بدور المدينة المعاصرة، والرسول 
  ):المملوءة باألدران(، وذاته القديمة )المادية(في التخلص من مدينته 

  أخرج من مدينتي، من موطني القديم
  رحاً أثقال عيشي األليممطّ

  فيها وتحت الثوب قد حملت يسري
  دفنته ببابها، ثم اشتلمت بالسماء والنجوم

ألبي بكر ليكون رفيقـاً فـي    rي أحد عناصره، وهو اختيار الرسول ثم يفارق الشاعر حدث الهجرة ف
ليضلل الكفار، وهكذا يكشف الشاعر عن اختالف  tالرحلة، وقد ترك الرسول ابن عمه علي بن أبي طالب 

التجربتين في هذا العصر، فهدفه الخالص من نفسه، ال افتداؤها، وليس هناك من يطلبه سوى ذاته القديمـة  
  :ز التمويه عليهاالتي ال يجو

  لم أتخير واحداً من الصحاب
  لكي يفديني بنفسه

  فكل ما أريد قتل نفسي الثقيلة
  الفراش صاحبي يضلل الطالبفي ولم أغادر 

  القديم »أنا«فليس من يطلبني سوى 
وهو الرجل الذي أرسله أبـو  / م٦٤٥ـ = ...هـ ٢٤ـ (... القديم يتحد بحادث سراقة بن مالك  »أنا«و

على طريق هجرته  r؛ ليقتفي أثر الرسول )م٦٥٢ـ   ٥٦٧/هـ٣١هـ ـ  .ق٥٧: صخر بن حرب(سفيان 
؛ وسراقة؛ توظيـف فنـي   )األنا القديم(إلى المدينة، فغاصت حوافر فرسه في الرمال، وفي هذا االتحاد بين 

ن يكـف عـن   أ) ماضيه( ليه، فيجاهد الشاعر في التوسل إلىللتعبير عن الواقع الذي يالحق الشاعر ويشده إ
مالحقته، حتى تبدو في األفق مالمح المدينة المنورة، وهي التي يتخذ منهـا الشـاعر معـادالً موضـوعياً     

التي يهاجر إليها، وهي مدينة قامت من الحلم لتجسد الحقيقة، مدينة منورة ذات ألق وضـياء،  ) اليوتوبيا(لـ
ابقة بيد أنها أفضل من غيرها بكثيـر، ألن  وصحو سرمدي، وهي بهذه الصفة النورانية تتالقى مع المدن الس

  .)١(»نورها يأخذ ألقه من تراثنا الديني
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  لو متُّ، عشتُ في المدينة المنيرة
  مدينة الصحو الذي يزخر باألضواء

  والشمس ال تفارق الظهيره
  أوه يا مدينتي المنيره

  مدينة الرؤى التي تشرب ضوءاً
  )١(مدينة الرؤى التي تمج ضوءا

الشاعر قصيدته بنوع من اليقظة، وكأنه كان يحلم ـ كما في المدن السابقة ـ ولكن بعيـداً عـن     وينهي 
  :األسلوب السردي التقريري

  هل أنت وهم واهم تقطعت به السبل
  )٢(...أم أنت حق
ل يقرب ويبعد ـ في الوقت نفسه ـ النهايات المتشائمة من خلق يوتوبيا، فـإذا تالقـى فـي      ؤوهو تسا

 »يوتوبيـا «؛ فتشاؤمه نوع من اإلحساس بالواقع، وعدم االستغراق في الوهم الرومانسي، ولذا كانت التشاؤم
تبدأ بالمدينة الفاضلة، وتنتهـي  ) ناتاتوس(صالح عبد الصبور مرتبطة بهذا الواقع على مرارته، فهو يشكّل 

  .من واقعه ىعلى أرض الواقع، وفي خروجه يتخف
ئرة المكان ومستقيم الزمان؛ بمعنى أن يظل الحيز الجغرافي في التعاقب فيثرب مدينة فاضلة وجدت في دا

  .الزماني، لتتكون المالمح مع بدء التطور التاريخي األهم والمتمثل في الهجرة النبوية العظيمة
لقد تجلت المدينة المنورة في رؤية الشاعر من حيث دخوله في جدلية بين معناهـا العقيـدي، وحيزهـا    

ين الماضي كونها مجرد عمران، وبين الحاضر المفتوح على أفق اإليمان كونها الموطئ األول الجغرافي، ب
ومنها بدأ انتصارات اإلسالم ـ الرسالة، ومن هنا أخـذت معانيهـا كلهـا، وخصوصـيتها       rلهجرة النبي 

 rاوية، إلى النبي الشمولية بوصفها قداسة متممة، والالفت أنها باتت ـ منذئذ ـ توأماً لمنطلق الرسالة السم  
  ).مكة المكرمة(حيث ال يتم العمل اإلبداعي إال بإدماجها بتوأمها 

ليها بوسـم المدينـة   إوكان يشار / يثرب/والجدير بالذكر أن المدينة المنورة كانت تعرف قبل اإلسالم بـ
ة واإلسالم، وباتت تعرف فقط للتفريق بينها وبين البادية، أما بعد الهجرة فقد أخذت نورانيتها من أنوار العقيد

  .بالمدينة المنورة وعنها تفرعت أسماء وصفية لكل منها دالالته الخاصة
  :تجليات المدينة تاريخاً وأمكنة وحراكاً في المالحم الشعرية

على خالف وهمِ الواهمين أن الشعر العربي ال يعرف فن الملحمة؛ فلقد وجدنا قصة العرب منذ جاهليتهم 
بالغ الوحي الرسالة لمحمد بن عبد اهللا، ثم قصة الجاهلية األخيرة في ملحمتين اثنتين علـى  األولى، وقصة إ
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، ناهيك عن !؟)الذبياني(األقل، أوالهما للشاعر المصري المبدع أحمد محرم، وثانيتها للشاعر الليبي الخالق 
لى المطوالت الشـعرية  المطوالت الشعرية التي صيغت بأسلوب القص السردي التقريري المباشر، إضافة إ

والتي سنخصها بجانب / األماديح أو المدائح النبوية/الخالدة التي تواضع مؤرخو األدب ونقاده على وسمها بـ
  .من بحثنا هذا، مركزين على تجليات المدينة تاريخاً وأمكنة وحراكاً فيها

في / م أو اإللياذة اإلسالميةمجد اإلسال: ديوان/وكانت البدايات عند أحمد محرم في ملحمته الموسومة بـ
كمقطع أول افتتح به ملحمته، ثم تحدث عن المطعم بن عـدي  / من أفق الدعوة اإلسالمية(مطلع النور األول 

من مكة إلى الطائف بعد موت عمه أبي طالب، وتألب الكفار عليه، ليدعو  rوحادثة خروج الرسول الكريم 
فأجابه إلى . إني داخل مكة في جوارك: وبعث إلى المطعم بن عدي يقول ثقيفاً إلى اإلسالم، فلقي أذى شديداً،

  .ذلك
صور االجتماع في دار األرقم بن أبي األرقم، لينتقل في قصـه  يثم يصوغ اختفاء الرسول بغار حراء، و

، ويتعرض لقصة األفعى التي لسعت أبا بكر في الغـار، ثـم   )غار ثور(الشعري للحديث عن الغار األكبر 
، ثم التحاق المسـلمين بالرسـول أثنـاء    rعرض لتتبع سراقة بن مالك، وإرادته الشريرة في قتل الرسول ي

وقد سبق لنا أن استشهدنا باألبيات التي جعلت من الخيمـة والشـاة   (خروجه، واالستراحة في خيمة أم معبد 
  ).وأصحاب الخيمة رمزاً تاريخياً، كرسته استراحة الرسول في أفيائها

وبدأت دعائم بنيان اإلسالم، توقف الشعر عند كـل حركـة للرسـول     rوفي قباء حيث استقر الرسول 
د المبارك الذي اعتبره المسلمون المؤمنون من أهم الصروح التي شـيدت فـي هـذا    جوصحبه، وبناء المس

  :متمثلة باإلسالم؛ إنما معنى لإلصرار والتصميم على تعميم الرسالة السماوية الهوطراز تهفخاملالكون، ال 
    بــاءق يــا حيــاة النفــوس؛ جئــت  

  
ــورا    ــث المقبـ ــروح تبعـ ــة الـ   جيئـ

  ارفـــع المســـجد المبـــارك واصـــنع  
  

ــكورا    ــنيعك المشــ ــا صــ   للبرايــ
ــأبى    ــوس ويـ ــم النفـ ــل يعصـ   معقـ

  
  أن يميـــل الهـــوى بهـــا أو يجـــورا  

  أوصـــها بالصـــالة، فهـــي عـــالج  
  

  أو ســـياج يـــذود عنهـــا الشـــرورا  
ــدين     ــة الـ ــرس اهللا دوحـ ــدماغـ   قـ

  
ــذورا    ــة وجــ ــاها أرومــ   وقضــ

ـ    ــ ــل األح ــم تحم ــو أردت النضــار ل   ل
  

  ــجار تـوهي القــوى وتحنـي الظهــورا     
ــي؟      ــف يبن ــرٍ كي ــن ياس ــت اب   أرأي

  
ــميرا؟     ــيع الشــ ــت المشــ   أرأيــ

ــو      ــتبق القـ ــاء يسـ ــت البنـ   أرأيـ
  

ــؤورا؟     ــزدهيهم سـ ــمودا، ويـ   م صـ
ــا     ــي جنيبـ ــل األبـ ــت الفحـ   أرأيـ

  
  ورا؟ر الهصــبــفــي يــد اهللا، والهز   

  ينصـــب النحـــر للحجـــارة والطــــ  
  

ــر الحلــى، ويغــري النحــورا   غيـــين، ي  
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   ــر ــدهر غ ــى ال ــه عل ــى مثل ــا بن   م
  

  راح يبنــــي خورنقــــا أو ســــديرا  
ــونا       ــاء حص ــي البن ــق ف ــد الح   يج

  
ــورا    ــاء وك ــي البن ــر ف ــرى الطي   )١(وي

واستقرار الروح فيه، ألنـه   في هذا المقطع الشعري إشارة لمسجد الرسول في قباء، وهجرة النفس إليه،  
بعون من أصحابه، وثمة  rعلى ما يبدو ـ العمل الجهدي األول المترافق مع التأمل والصادر عن الرسول  

داللة أكثر أهمية، فالعمران عادة يرتفع بتخطيط هندسي وجهد البنائين والفعلة، بينما مسجد قباء قـام بـأمر   
انياً، ومانعاً وجدانياً يمنع النفوس من السـقوط فـي وهـدات الهـوى     إلهي ولغايات إيمانية ليكون معقالً إيم

والجور، ثم األمر الرباني بالصالة في هذا المسجد المباركة وتخصيصه بالبركة والطمأنينة، كـذلك صـور   
لما أوهنت جسدك في نقل األحجار ) لو أردت النضار(الشاعر ترفع الرسول عن الماديات الزائلة ـ الزائفة  

ور وترتيبها ليرتفع البنيان الشريف، ثم يعرض الشاعر في مقطعه الشعري اآلنف الذكر لخصوصيات والصخ
ن العمران كله، قديمه وحديثه، باإلشارة إلى تحفـة  مالمسجد، ويختم بمعناه الروحي اإليماني النفسي، ويميزه 

  ).الخورنق والسدير(المعمار الهندسي المتمثل بالقصرين الشهيرين 
) وهم من األوس(وكبيرهم بن عوف في قباء؛ على كلثوم بن الهرم، شيخ بني عمرو  rل النبي ولما نز

ـ اًوكان الموضع الذي بني فيه المسجد مربداً له، احتفت الجغرافيا بالمكان شاهد اً ، واحتفى التاريخ به منعطف
الشعر به ليتجلـى فـي    معنى من معاني الوجدان العقيدي ـ اإليماني، واحتفى في حدث، واحتفت الروح به 

النص لغايات تأتي موضوعة االستحضار على رأسها، ومنها موضوعات كثيرة من أهمها ترسيخ المكان في 
الوجدان الجمعي؛ ومن يتابع مصور جغرافية اإلسالم، ومن يتوقف عند خط الهجرة النبويـة، سـيجد مـن    

  ):عمرو بن عوف يحي بن(المعالم البارزة في هذا الخط 
ــورك ال ـ ب ــ ــي عم ــا بن ــيكم ي ــي ح   ح

  
ــن عــوف   ــزل ممطــورا. ـــرو ب   وال ي

ـ          كنت فيـه الضـيف الـذي يغمـر األنـ
  

ــورا    ــة وحبـ ــدور نعمـ ــفس والـ   ــ
ـ        مــا رأت مثلــك الــديار، وال حيــ

  
  ـــا لــك القــوم فــي الضــيوف نظيــرا  

ــالوا   ــنهم، فقـ ــين عـ ــوا أن تبـ   كرهـ
  

ــيرا    ــا المسـ ــت عنـ ــالال أزمعـ   أمـ
ــت   ــا أ: قل ــت وم ــرب انتوي ــل يث ـــب   ل

  
ــأمورا    ــا مـ ــي بغيرهـ ــفيت نفسـ   ــ

ــا     ــرى، وتريهـ ــل القـ ــة تأكـ   قريـ
  

ــدثورا    ــكو ال ــى، وتش ــى البل ــف تلق   كي
    ــى الب ــاقتي إلـ ــت نـ ــيتَطربـ   اهـ

  
  فـــدعوا رحلهـــا وخلـــوا الجريـــرا  

ــيكم    ــالم علــ ــة اهللا والســ   رحمــ
  

  آل عـــوف، كبيـــركم والصـــغيرا    
  

                                                           
  .١٥ديوان مجد اإلسالم، ص   )١(
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، ألن جاء بعد من المسلمين إلى أفيائه نتوقف التاريخ عند الحي واحتفت به الجغرافيا، وأخلدت أرواح م

ورجائهم أن يمكث بين  r، ويسوق الشاعر قصة تمسك آل عوف بالرسول هالرسول باركه، واحتفى أهلوه ب
، ونيته وغايته فيها ولها وعليها، وهذا األمر ال عن رغبة )المدينة(ألن قصده يثرب ؛ rظهرانيهم، واعتذاره 

، بعد استكراه وسمها بيثرب، تسـمية  ةو أمر إلهي، ثم تنطلق التسمية الجديدبل همنه صلى اهللا عليه وسلم، 
، فَتُشَرعن التسمية، ويؤكدها النص الشـعري،  ]آكلة القرى[ملحقة بصفة الحركة ] القرية: [rأطلقها الرسول 

عـوف  من معالم الحركة النبوية، الناقة ومستلزمات ركوبها، ثم يبارك الرسـول آل   rوتظل ناقة الرسول 
كبيرهم وصغيرهم، ليتحولوا من مجرد أفراد عاديين ينتظمون في قبيلة كبيرة إلى أناس مباركين في حـيهم،  
وفي قبيلتهم، وظلت العرب تذكرهم وتتبرك بهم والتاريخ شاهد على ذلك منذ الطمأنينة عند الرحمة من اهللا، 

  .والسالم على الكبير والصغير منهم
ثة ضمن زمانها المحصور؛ فكانت من قباء إلى المدينة المعروفة بيثـرب حتـى   أما الحركة المكانية الثال

فيها، وفي هذه الحركة تصوير أو تسجيل للحراك االجتماعي، حراك أهل يثـرب   rاآلن وقبل حلول النبي 
مشايع أو مناوئ، مع التأكيد على أبرز الشخصيات، ناهيك عن المظاهر االحتفالية التي أحاطت بالوصـول  

لقد نجح الشاعر أحمد محرم في تصوير خلجات النفوس، وسريان العواطف، وجيشـان  ... وي المشرفالنب
الوجدان، وأطّر كل ذلك بحركة ولون، ثم رسم الحراك النفسي لألنصار وتسابقهم على احتضـان الرسـول   

 تكافـل يـف، كال سامية جاءت في جوهر الدين اإلسـالمي الحن  به، وقد برزت في هذا الحراك معانوأصحا
  :إلخ... والتضامن والتعاضد والمروءة والنجدة والوفاء والكرم

  أقبِــل، فتلــك ديــار يثــرب تقبِــل    
  

ــا تحمــل       ــواقها م ــن أش ــك م   يكفي
ــق    ــوب خوافـ ــوم والقلـ ــال التلـ   طـ

  
ــول      ــين األط ــا الحن ــك به ــو إلي   يهف

      القــوم مــذ فارقــت مكــة أعــين  
  

  تـــأبى الكـــرى، وجـــوانح تتملمـــل  
  جِ، وقـــولهميتطلعـــون إلـــى الفجـــا  

  
ــل    ــي المرسـ ــا النبـ ــا يطالعنـ   أفمـ

ــا      ــاب مبارك ــيض الثي ــي ب ــت ف   أقبل
  

  يزجـــي البشـــائر وجهـــك المتهلـــل  
ــة    ــر وطلح ــا صــنع الزبي ــب م ــا طي   ي

  
  ولصـــنعك األوفـــى أجـــل وأفضـــل  

ــم    ــف جمعه ــك، يهت ــال إلي ــف الرج   خ
  

ــل    ــف وأعجـ ــا أخـ ــوبهم فرحـ   وقلـ
        هي فـي ركابـك، مـا بهـا مـن حاجـة  

  
ــك،    ــول إال إليــ ــا متحــ   ومالهــ

  هجــرت منازلهــا بيثــرب وانتحــت     
  

ــل      ــا تؤه ــا م ــة دوره ــرى بمك   أخ
ــي      ــك يرتم ــن ورائ ــذا م ــدان ه   وف

  
ــل      نســك ي ــن أمام ــذا م ــال، وه   عجِ

ــا      ــك عكف ــار حول ــي النج ــر بن   انظ
  

ــل     ــاض المنه ــين ف ــورك ح ــردون ن   ي
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ــدها   ــة وح ــى الخؤول ــوك عل ــم ينزل   ل
  

ــزِل     ــوة منـ ــواطن للنبـ ــل المـ   كـ
ــى ا    ــوا عل ــه  نزل ــدك إن ــالم عن   إلس

  
ــمل    ــلمين ويشـ ــم المسـ ــب يعـ   نسـ

    ***    
  

ومن خالل ما ذكره التاريخ، ورواه الرواة، وما نقله المحـدثون؛   ،rفيثرب كانت مشوقة لطلعة الرسول 
حقيقة هذا الشوق، إذ شخصت القلوب قبل األبصار إلى الدرب الذي سار عليه الرسول خـالل   رأيقن الشاع

منزل األول إلى المدينة، وكانت العيون ترقب التالع والبوادي والفجاج علّها تحظى بنظـرة  رحلته من قباء ال
الذي سيظهر من بعيد بحلته الناصعة البياض تحيطه األنوار الربانية، و يذكر الشاعر في هذا  rمن الرسول 
أثناء قفولهما مـن الشـام   ة التي يرتديها الرسول الكريم هي كسوة كساه إياها الزبير وطلحة المجال أن الحلّ

لم يبق إنسان ما في بيته، بل خرجت يثرب ف ،rثم يصور الشاعر احتفاء القوم بإطاللة الرسول . بتجارتهما
 فعون نحوه من أمامه ومن خلفـه لعـل  عن بكرة أبيها الستقبال المصطفى عليه الصالة والسالم، وكانوا يتدا

وكان مع الرسول في قدومه من قباء إلى المدينة مـٌأل مـن    ..سعيداً محظوظاً يفوز بلمسة من جسده الطاهر
بني النجار وهم من أخوال الرسول وكانوا يمثلون الطوق الذي يحرسه ويرعاه، بيد أن الرسول لـم يخـص   
أخواله بشرف المكوث، بل توجه إلى القوم كلهم، بقبائلهم وعشائرهم وأسرهم وتالوين دمائهم، ألن المواطن 

خلّـوا  : ولفيقكان كلما مر في طريقه إلى المدينة بقوم سألوه أن ينزل فيهم؛  rفالرسول . لكلها للنبوة منز
نحـو أخوالـك ال   : فلما بلغ دار عدي بن النجار قال له بنوه... ؛ فإنها مأمورة)يعني ناقته القصواء(سبيلها و
بمقربة من باب أبـي أيـوب    خلّوا سبيلها، فذهبت حتى بركت عند دار بني مالك بن النجار: فقال. تجاوزنا

، وذلك في محل المسجد، واستأذن أبو أيوب النبي في حمل رحلها إلى داره، فأذن له، ونـزل  tاألنصاري 
  .فمكث عنده حتى تم بناء المسجد. على أبي أيوب tومعه زيد بن حارثة  rالرسول 

وأجاد بالوصف المحمول ) دينةمن قباء إلى الم: (وقد رسم الشاعر محرم هذه األحداث في مقطع بعنوان
على وثائق التاريخِ، وتوثيق الرواة، وترك لخياله الحرية المطلقة للتحليق في األجواء المباركة التي أحاطت 

سيراً ومكوثاً، ليتوقف عند محطات هامة في السيرة النبوية الشريفة، مع إصرار على توثيـق   rبرسول اهللا 
ية متكاملة لحركة النبي وأقواله وأفعاله، مع الروابط االجتماعية، الزمانية م مشهدقدفالحركة، ان وربطه بالمك

والمكانية التي تعطي بدورها تصوراً متخيالً لجغرافية المدينة المنورة، ومحيطاتها، التـي أضـحت معـالم    
  .روحية وجغرافية في الوقت نفسه

ها أم زيد بن ثابت، ويعطيها عنواناً وهي التي طبخت rفهو مثالً يؤرخ شعراً ألول جفنة أهديت للرسول 
  :رئيساً، بوصفها من متممات الحدث المبارك
ـ يا زيـد مـن صـنع الثريـد ومـا ع        ىس

  
ــل؟      ــداك وتأم ــت ي ــا حمل ــو بم   ترج
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  بعثتــك أمــك تبتغــي فــي دينهــا    

  
ــل    ــة المتحمـ ــي ذو الهمـ ــا يبتغـ   مـ

ــوة      ــق دع ــا، وأطل ــي له ــكر النب   ش
  

ــل    ــق الفضــاء مجلج ــا ش   صــعدت، كم
  نصرف الشاعر في ملحمته الشعرية لعرض واقـع التكافـل االجتمـاعي والتسـامح والكـرم والنخـوة       وي  

والشهامة التي أبداها األنصار في استضافتهم للمهاجرين، والحديث في هذا يطول، علماً أن الشاعر فصل في 
  .الواقع بأسلوب وجداني شفيف

بيديه الشريفتين، وساعده  rالذي بناه الرسول ) فالمسجد الشري(ثم يعرض الشاعر لبناء مسجد المدينة 
  :tنفر من أصحابه، كعمار بن ياسر وأبي أيوب األنصاري وزيد بن حارثة وغيرهم من الصحابة 

ــرب   ــام بيثـ ــاني يقـ ــجد الثـ   المسـ
  

ــل     ــد ويعمـ ــاني يجـ ــد البـ   ومحمـ
  عمــار أنــت لهــا، ولــيس ببــالغ      

  
ــب مــ    ــا المرات ــ نعلي ــل ّليك   ويكس

ــبء   ــل العـ ــه إن يثقـ ــذي حملتـ   الـ
  

ــل فل   ــة أثقـ ــل ذو التباعـ ــا يحمـ   مـ
ــد     ــى ي ــناء عل ــن الس ــت م ــاذا بلغ   م

  
ــزل    ــمال األعـ ــا السـ ــى أناملهـ   أدنـ

ــه      ــال منيف ــك ط ــرا من ــحته ظه   مس
  

  حتــى تمنـــى لــو يكونـــك يـــذبل    
ــحابه    ــي أصـ ــول اهللا فـ ــذا رسـ   هـ

  
  ال يشــــتكي نصــــبا، وال يتمهــــل  

ــثّ     ــنهم، فملـ ــذهب بيـ ــأتي ويـ   ميـ
  

  لهـــه، ومكلّـــبـــالترب يغشـــى وج  
ــه    ــوام علـــى أثقالـ ــل قـ   مـــن كـ

  
ــل       ــم وكلك ــر أش ــه ظه ــامٍ، ل   )١(س

تابعات حركية رافقت الجهد العضلي الذي بذل في بناء المسجد الشريف في هذا المقطع الشعري إشارة لت  
اء، أما كان المسجد األول قبإذا ) المسجد الثاني الذي يبنيه الرسول منذ حلوله في المدينة المنورة وضواحيها(

  :ن بنفسه، فيدأب المسلمون ويقول قائلهمينقل اللب rمحمد الباني يجد ويعمل، وكان النبي هنا ف
  لـــئن قعـــدنا والنبـــي يعمـــل   

  
ــلَّ      ــل المضـ ــا العمـ ــذاك منـ   للـ

أال تحمـل كمـا   : يحمل لبنتين اثنتين، فقال له الرسول tوكان الرجل يحمل ِلبنةً ِلبنة، وعمار بن ياسر   
التراب عن رأس عمار ومسـح   rفنفض الرسول . ِلبنة عني يا رسول اهللا ولبنة عنك: قال يحمل أصحابك،

  .)٢(ظهره
ثم يؤرخ الشاعر في شعره لتأدية أبي بكر ثمن الحائط ليتيمين من األنصار كانا في رعايـة أسـعد بـن    

الة في الجامع الشريف، زرارة، وقيل كانا بكفالة معاذ بن عفراء، بعدها ينتقل الشاعر لصياغة أذان بالل للص
  .وعلى هذا األساس التاريخي، ومن الشعور الوجداني الداخلي يصوغ الشاعر أحمد محرم ملحمته هذه

                                                           
 .٢٠٤، وينظر مختصر فضائل المدينة، ص ٢٢نفسه، ص   )١(

 .٢٢ص) ٢ـ  ١(نفسه، هامش   )٢(
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  :)١(للشاعر الذبياني) محمد النبي العربي: (ـ وقفة مع الملحمة الثانية
لشريفة، ويتعامل ينطلق الشاعر الذبياني في ملحمته من موجودات التاريخ والسيرة حول الهجرة النبوية ا

معها في صياغات قصصية، لكنه ال يتوقف عند التفاصيل بل يكتفي باإلشارات محيالً إلى التـاريخ وكتـب   
السيرة النبوية محمالً مفاتيح مقاطعه على الفعل الماضي إلرادة تفعيل وتحفيز الحاضـر منتـدباً الوجـدان    

لتلذذ بتكرار لفظ المكان مستعمالً الوسـم الملغـى،   اإليماني الجتباء العبرة والموعظة وإيقاظ الذكرى، مع ا
المكروه، حسبما ذكرنا في بدايات بحثنا هذا، ألنه ربما لم يأبه بصفة المكان أو مسمياته، بقدر عنايته بمعانيه 

  :ودالالته، مؤكداً على السلوك والممارسة التي أحاطت بموضوعة الحلول فيه
ــد     ــق البعي ــن الطري ــدنو م ــاء ي   ج

  
ــل الحـــ    ــديد رجـ ــان السـ   ق والبيـ

   نــونِ رِد ــيد الكـ ــن سـ ــه مـ   وعليـ
  

    ــود ــدار الخلـ ــى بـ ــجته العلـ   نسـ
ــي بعــث حــق    ــاك ضــاء الوجــود ف   ه

  
    ــعيد ــث سـ ــت ببعـ ــدنيا زهـ   يالـ

  يثـــرب والنفـــوس ظمـــأى لـــوحيٍ  
  

ــود     ــوق الوج ــدى وف ــوق الم ــو ف   )٢(ه
النتشاءات الوجود، وسـرور  ثم يتدفق عاطفة تقوم على دالالت لغوية وإشارات تاريخية ليعطي تفصيالً   

القوم، وطمأنينة األرواح، وليدين عناد قريش، ومعاكستها للتيار اإليماني الزاحف إلـى النفـوس، والمعمـم    
  :للمعنى

ــي   ــب نبـ ــرب بركـ ــرفت يثـ   شـ
  

ــد      ــد البعي ــن بعي ــوحي م ــل ال   يحم
ــبال   ــا ونـ ــود فيضـ ــاطي الوجـ   ويعـ

  
  مـــن معـــينٍ مغـــن مكـــين فريـــد  

  عـــن إلـــه ال يســـترد العطايـــا  
  

ــد   ــيش عديــ ــي بجــ   ال وال يحتمــ
ــام     ــب حسـ ــرب مهـ ــتكن يثـ   فلـ

  
ــيد     ــق الرش ــي الطري ــق ف ــع الح   ناص

    ***    
ــد إال  ــا الخلـ ــرب فمـ ــزل يثـ   إن تـ

  
  ــم ــورود دائـ ــتطاب الـ ــد مسـ   الوجـ

ــي      ــل بن ــن تني ــى األرض ل   األر ودن
  

ــد      ــمٍ طري ــة وحل ــوى رعش   )٣(ض س
لى الحملة الشعرية القائمة بدورها على الخبـر،  نالحظ ـ هنا ـ أن الخطاب الشعري يقوم بسيرورته ع    

؛ وأنها في اللغة تتأسس على التأليف القائم علـى  )٤(نها تشكّل وحدة الخطاب األساسية، وإذا اعتبرنا كذلكأو
                                                           

 .ديوان الذبياني، محمد النبي العربي  )١(

 .١١٠نفسه، ص   )٢(

 .١١١ـ  ١١٠نفسه، ص   )٣(

 .٣٢نظرية التأويل، ص   )٤(
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فيمكن وصف الجملـة بسـمة واحـدة    «تشابك عالئقي، أمكننا أن ننظر إليها على اعتبار المحتوى الخبري؛ 

وكما الحظت بنفنيست؛ فإن اللغة قد تستغني عـن  . أو مسنداً/ Predicate/ا محموالً أال وهي أن له ةمتميز
  .)١(»الفاعل أو المبتدأ أو المفعول وغير ذلك من المقوالت اللغوية؛ ولكنها لن تستغني أبداً عن المسند

ـ  «: النص األدبي بقوله Todorov) تودوروف(ويحدد  وي إن العمل األدبي لم يعد إال كأي منطـوق لغ
آخر، غير مصنوع من الكلمات، بل إنه مصنوع من جمل، وهذه الجمل خاضعة لمسـتويات متعـددة مـن    

  .)٢(»الكالم
لنقّاد بكشف القوانين الداخلية للنصوص دور كبير في إعطاء صيغة جديدة للنقـد؛ إذ   وكان لكثرة اهتمام

  .)٣(»وصفاً للعبة الدالالت، وبحثاً عن قوانين تبنين النص«أصبح 
دالالت جوهر النص الشعري الذي يمثل غايته الفكرية، ويمهد طريق سيرورته نحو اآلخر، ما عادت  إن

تسمح بإغالق فضاءات النص، بل لقد توسعت فكرة االعتقاد بأن النص عالم ذري، وأصبح فضاء مفتوحاً من 
. عدة من القراءات والتـأويالت  العوالم الداللية التي تجعل من اإلنتاج األدبي مشروعا كتابياً قابالً لمستويات

ليس تلك اللغة التواصلية التي يقوننها النحو، فهو ال يكتفي بتصوير الواقع أو الداللة عليـه،  «ذلك أن النص 
  .)٤(»فحيثما يكون النص داالً فإنه يشارك في تحريك وتحويل الواقع الذي يمسك به في لحظة انغالقه

تحول النص إلى مجال يلْعب «د ال تؤول إليه، ومن هنا نقتنع بفكرة فاالنطالق يكون من الواقع، والعودة ق
  .فيه، ويمارس، ويتمثل التحويل اإلبستمولوجي واالجتماعي والسياسي

فالنص األدبي خطاب يخترق حالياً وجه العلم واإليديولوجيا والسياسة، ويتنطع لمواجهتها وفتحها وإعادة 
  .)٥(»...صهرها

كما يقره توجه روالن بارث ـ من أن الكتابة عن النص ما هي إال احتفال معرفـي،   وعليه يصبح األمر 
وأن الخطاب حول النص ال يمكن أن يكون نصاً هو ذاته، فقد بدأ الجميع ينظرون إلى النص كإبـداع غيـر   
منجز؛ ما دامت قراءته متواصلة، بل إنه في دالالته يتضاعف مثـل المتواليـة الرياضـية؛ تبعـاً لتعـدد      

  .)٦(»القراءات

                                                           
 .٣٥نفسه، ص   )١(

 .٢٠ر في المغرب، ص ظاهرة الشعر المعاص  )٢(

 .٢١نفسه، ص   )٣(

 .٩علم النص، ص   )٤(

 .٣نفسه، ص   )٥(

 .٢٦معرفة اآلخر، ص   )٦(
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إلى المدينة المنورة وقد انتشلها  rوصول النبي  إلىويتعرض لبناء المسجد ببالغة إرادة المعنى، ليصل 
، ومنحها الحرية في العقيدة، ورسـم  عالئق الجاهلية، وحماها من اآلثامـ بإذن اهللا ـ من وهدة الماديات، وال 

  :لطمأنينة الروحية الجمعيةلها معاني التآخي والتكافل والتضامن وصوالً إلى ا
ــاء   ــو وفضـ ــالم جـ ــاب لإلسـ   طـ

  
ــالء      ــان الج ــرب ك ــن يث ــد أن ع   بع

ــا    ــا فوقهـ ــر دروبـ ــى الكفـ   وانتحـ
  

ــاء     ــرود الغربـ ــه شـ ــم التيـ   قاسـ
ــي     ــديِ وف ــي اله ــالم ف ــى اإلس   واحتم

  
ــاء     ــادي للوفـ ــق تنـ ــة الحـ   واحـ

    ــص ــج راق ــور وه ــي الن ــى ف   وانتش
  

  وارتـــدى مـــن وحـــدة الـــدين رداء  
  ،ــر ــد  خيبــ ــرى، أي يــ   أم القــ

  
  لهمـــا، والســـيف أقصـــى األقربـــاء  

  ودنــى فــي يثــرب فــي وســعها      
  

  هـــيمن الطهـــر طروبـــا والرجـــاء  
ــى      ــيض المن ــا ف ــي كفه ــت ف   جمع

  
ــوالء    ــوق ال ــديها ف ــي ه ــت ف   )١(وارتق

  :غائيات ملحمته في األبيات السابقة التي شفّت عن/ الذبياني/لقد لخّص الشاعر الملقب بـ  
  .المكان قبل ترسيخ المعنى العظيم إدانة: أوالً
  .انفتاح الروح على المكان، وتماهي الذات معه؛ ألنه يحمل المعنى بدالالته كلها: ثانياً
كيف تتملى العين المكان، وتستوعب الروح المعنى، وكيف يعيد الخيال رسم أبعـاد المعنـى فـي    : ثالثاً

  .المكان مما يجعله خالقاً مبدعاً
لماضي، حيث رأي الشاعر فيه الطريقة المثلى لغسيل األرواح وتطهيرها مما علق بها استرجاع ا: رابعاً

  .تتوق الروح ـ بعد تطهيرها ـ إلى مالقاة الرمز وصواحبه، وتوابعه إذمن أدران الدنيا، 
جعل من الرمز المحور ـ الجوهر، الذي رسم المكان بشكله العقيـدي الخالـد، وطهـره مـن      : خامساً
  .جغرافية، وضم أجزاءه المكانية والنفسية والروحيةتشكيالته ال
رسم االمتدادات الوجدانية على خطوط متداخلة، عمودياً وأفقياً، ثم إطالقها لتمتد وتنفـتح، وهـو   : سادساً

  .أيقظه المكان إذيعني أن االمتداد واالنفتاح والتناهي في العظمة، متموضعات في الذات الشاعرية المسلمة، 
جعل الدالالت الروحية تفوق أي اعتبار، ال سيما في المكان المميز، بعد التشريف النبوي للمكان : سابعاً

  .المتحول من حيز جغرافي عمراني، وشبكة عالقات مادية، إلى تميز روحي معنوي
في وبعد هاتين الملحمتين نقع على مطوالت شعرية، تأخذ في أبعادها اإلبداعية صفة الملحمة التي تكمن 

 المعنى الشعري الذي أرادته قصداً، وهي كثيرة، ولم نرد تحميل البحث المحدد أعباء عرضها، ) جوهر(أس

                                                           
 .١٥٧، ص )المحلمة(ديوان الذبياني   )١(
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التي أخذناها عن الحاسوب، كأروع ما قيل ) أبي محمد بن عبد اهللا بن أبي عمران البسكري(فاكتفينا بقصيدة 

  .١في الشعر عن المدينة المنورة
  دار الحبيــــب أحــــق أن تهواهــــا

  
ــ   ــا  وتح ــى ذكراه ــرب إل ــن ط   ن م

ــزورة      ــت ب ــون إذا همم ــى الجف   وعل
  

  ايـــابن الكـــرام عليـــك أن تغشـــاه  
ــة    ــت بطيبـ ــت إذا حللـ ــت أنـ   فألنـ

  
ــا      ــالل رباه ــي ظ ــع ف ــت ترت   وظلل

ــواطر    ــن الخ ــال م ــى الجم ــي مغن   والت
  

ــا   ــقين حالهـ ــلبت قلـــوب العاشـ   سـ
  ال تحســبِ المســك الزكــي كتربهــا     

  
ــا      ــن رياه ــك م ــن المس ــات أي   هيه

    ***    
ــر او ــحيح تق ــر الص ــي الخب ــر فف   رابش
  

  إن اإللـــــه بطيبـــــة ســـــماها  
ــا    ــالطيبين لطيبهــ ــها بــ   واختصــ

  
ــكناها    ــى سـ ــا إلـ ــا ودعـ   واختارهـ

ــى    ــزل وكفـ ــة منـ ــا ال كالمدينـ   بهـ
  

ــا     ــد بغناهـ ــول محمـ ــرفا حلـ   شـ
    ***    

  كـــل الـــبالد إذا ذكـــرن كـــأحرف
  

  )باســـم المدينـــة ال خـــال معناهـــا(  
ــدس ف    ــمى الق ســا م ــة حاش ــي قريب   ه

  
  منهــــا ومكــــة إنهــــا إياهــــا  

    ***    
ــد خُ  ــى لق ــحت تْص  ــه بــرة ح   بهج

  
  اهللا شـــــرفها بـــــه وحباهـــــا  

ــرٍ    ــر للنبـــي ومنبـ ــين قبـ ــا بـ   مـ
  

ــقاها     ــوله وسـ ــه رسـ ــا اإللـ   حيـ
نالحظ في هذا النص المخزون اللغوي والتاريخي والفكري، هذا المخزون هو الذي منح القصيدة أبعادها   

 إذدانية، وأخرجها من دائرة اللغو الحكائي ليضعها في دائرة القبول العقلي الروحي عند المتلقي اإليمانية الوج
أدخلها في حدود التأمل وصوالً لإلضافة والتوسع في المفهومات المعنوية والدالالت الروحية الوجدانية لديه، 

ياغة النص في وجدانه، وفـي هـذا   أي أنه صبها في المخزون الثقافي للقارئ المتلقي، حيث يبدأ بإعادة ص
  :السياق يعرض تودوروف أنواعاً ثالثة من القراءة وهي

ـ وهي قراءة تسعى إلى فهم ما هو خارج عن الـنص  : ـ القراءة اإلسقاطية  ١ ممحـيط اجتمـاعي    ن
  .وتاريخي وشخصي

                                                           
(1  )  http://www.al3sr.com/vb/showthread,phpt=2699. 
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لكلمـات  وهي التي تأخذ بظاهر المعنى ألن شرحها ال يتعدى وضع كلمات بديلـة  : ـ قراءة الشرح  ٢
  .النص
وهي قراءة النص من خالل الشيفرات والسياقات، وبالتالي فهـي تسـعى إلـى    : ـ القراءة الشاعرية  ٣

  .١استكناه الباطن
بين المعرفة والتاريخ والوجـدان واإليمـان، وعـرض     تي أبدعها البسكري هي مزيج حالفالقصيدة ال

د مفارقتها، فإن فارقتها؛ فستظل تواقة للعودة إليهـا،  لمؤثرات المعنى والمكان بالروح التي تتعلق بها وال تري
  .واإلخالد في ربوعها

  :ـ تجلى المدینة المنورة مكانًا ومعنًى؛ في المدحة النبویة
للذات التي أثقلتها اآلثام، والعوالق التـي  ) اًرمطه(تجلت المدينة المنورة في شعر شعراء المدائح النبوية 

، ، وواقعة، وفعـالً اًة، وتحول معنى المدينة حدثمن عن زمن الهجرة النبوية الشريفزأوهنت الروح، إذ بعد ال
جـد فـي   ت، إلى ممارسة روحية وجدانية، ففيها تجد الروح الطمأنينة، وتتخفف من أثقالها وآثامها، واًوطقس

  .قداسةلنفس، واستنشاقاً ألريج التاريخ الذي أضاء المكان، وأعطاه هوية الالستقرار االجسد راحة 
 rإلى االستغفار، واالعتراف بالذنب، وتوسل العفو، ومخاطبة الرسـول  / المدحة/لقد توجهت القصيدة 

  :الحامل للشفاعة بألفاظ الوله والعشق والغرام
ــة  ــوص بطيب ــي القل ــى أزج ــي مت   حبيب

  
  مـــدفتربتهـــا كالكحـــل لألعـــين الر  

  حبيبـــي متـــى أروي الفـــؤاد بلثمـــة  
  

  لع السـعد من الروضـة الغنـاء فـي طـا      
ــاهلي     ــل ك ــذنبِ أثق ــيم ال ــي عظ   حبيب

  
ــدي    ــوى عن ــا ث ــر لم ــي الخي ــد عل فس  

ــه      ــت خالف ــي فاتبع ــدى ل ــت اله   أبن
  

    ــد ــة القص ــا خيب ــويفا في ــرورا وتس   غ
  فكــن لــي علــى حــرب العــدو مســاعدا  

  
ــدي     ــيد المه ــق والس ــام الخل ــت إم   فأن

  قصدتك في الـدارين، فاضـمن مقاصـدي     
  

  والرشـــد لهدايــة اإذا وافقــت نهــج     
ــورى    ــذ ال ــا منق ــدنيا وي ــة ال ــا بهج   في

  
  الوعــد ــزنجويــا ملجــأ الهلكــى ويــا م  

  مستشـــفعاً بـــه) يقبالصـــد(أتيتـــك   
  

  )٢(...رفيقك يـوم الغـار والعـالم الفـردي      
    
، والتهـدج،  أوقفت الشعر على التوبة، والحنينإن ارتدادات الزمن بعد أن تراجع المعنى في النفوس قد 

ستغفار، وتحول اللفظ إلى آهة حرى مؤطرة بوجد صوفي، وال عجب في ذلك؛ فالمدائح النبوية كثـرت  واال
                                                           

 .وما بعدها ٧٥الخطيئة والتكفير، ص   )١(

 .١٢٦ـ  ١٢٥ديوان العشاري، ص   )٢(
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وازدهرت وانتشرت في العصور األدبية التي تلت العصر اإلسالمي واألموي والعباسي، ووجدت فسحة لها 

حاطـت أسـباب   أ العصرين المملوكي والعثماني، إذ ومنطقاً في عصور الدول المتتابعة وعلى األخص في
  .نفسية ومعنوية كثيرة بذات الشاعر، ال أجد مجاالً هنا في التفصيل بها

إن ما أردت استنتاجه مما تقدم؛ هو أن لغة النص الشعري المتوجه إلى األماديح النبوية سـيطر عليـه   
سخرت الوجد الصوفي من جهة، والمحسنات الشكلية كالمربعات والمخمسات، والتشطير من جهة ثانية، وقد 

هذه المدائح لتنشد في حلقات الذكر، واحتفاالت المولد النبوي الشريف، ومثالنا على ذلك قصـيدة الحسـين   
  :العشماوي التي نظمها على بحر الهزج وفيها يقول

ــد    ــاكني نجـ ــا سـ ــى يـ   متـ
  

  
  أطفـــي عنـــدكم وجـــدي     

  
  

ــدي  ــت خـ ــوعي أحرقـ   دمـ
  

ــر    ــي جمـ ــل فـ ــي حـ   وقلبـ
    ***    

ــا    ــة طبنــ ــوادي طيبــ   بــ
  

  
  حساســــنا غبنــــاوعــــن إ  

  
  

ــا ــالهوا ذبنــ   حبيبــــي بــ
  

ــرى    ــرة تبـ ــن نظـ ــل مـ   فهـ
    ***    

  فـــؤادي فـــي قبـــاكم ظـــل  
  

  
  ودائـــي قـــد غـــدا معضـــل  

  
  

ــل    ــزل مرس ــم ي ــي ل   ودمع
  

  علــــى الخــــدين كــــالبحر  
  غرامـــي لـــم يـــزل ينمـــو    

  
  

ــم    ــا الجسـ ــد فنـ ــي قـ   ومنـ
  

  
ــى أَ  ــن للعلـ ــا مـ ــفيـ   ومُـ

  
  يربالوفــــا ضــــ اأزيلــــو  

ــزرج     ــأرض األوس والخــ   بــ
  

  
ـ       جردكـــريم بالرضـــا مــ

  
  

  فهـــل يبـــدو لنـــا المـــنهج
  

ــر   ــيد الطهــ   إلــــى ذا الســ
    ***    

ــد    ــا أحمـ ــراء يـ ــا الزهـ   أبـ
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ــؤدد     ــال والسـ ــك األفضـ   لـ
  

  
  فــــداو جفنــــي األرمــــد

  
  وــي ــري رسـ ــا عسـ   )١(بالرضـ

    ***    
وال ) r(بي فالشاعر يتوسل الرسول على شاكلة شعراء العصر العثماني، ويجد الراحة في زيارة قبر الن

حيث تحلق روحه في العال، وينفصل عن الدنيا الدنية، ويترك لنفسـه حريـة   ) طيبة(يجد راحة إال وهو في 
التطهر من خالل داللة الدمع الغزير الذي ينسفح على الخدين ليشكل حيزاً داللياً على كثرة اآلثام والـذنوب،  

، ليكتمـل  )األوس والخزرج(ورة، أرض األنصار فيشكل بحراً، كل هذا وهو متوجه إلى أرض المدينة المن
  ، ليكتمل النص بداللة الغاية؛)األوس والخزرج(النص بداللة الغاية؛ أرض المدينة المنورة، أرض األنصار 

» ــد ــي األرمـــ ــداوِ جفنـــ   فـــ
  

ــري     ــا عســ ــر بالرضــ   »ويســ
والنبات، والحـدث،   لقد استغرق النص الشعري المخصص للمدحة النبوية األرض، والمساجد، واألودية،  

ورسالة اإلسالم، متكئاً على الصفات، والبوح الوجداني  ،)r(والفعل، والحركة، بعد أن امتأل بذكر الرسول 
توجهت كثيـر مـن   و، والفروض اإلسالمية والسنن التي قامت على أساسها، )r(الذي يعزز صفات النبي 

ورقة مجتمعها، وتوقفت عند أسـرار السـلوكيات    لوصف أخالق أهل المدينة المنورة،كذلك المدائح النبوية 
رت في شخصية إنسان طيبة التي ما برح يتوارثها جيالً بعد جيل حتى يومنـا  األخالقية والوجدانية التي تجذّ

هذا، وقد أكدت الدراسات االجتماعية على تميز إنسان يثرب في سلوكه ورفقته ومعشره من خالل صـفات  
م عليهم، ودعا لهم، فاستجاب اهللا سبحانه وتعالى لدعائه؛ وفـي  باركهم وسلّ) r(الزمته، وذلك ألن الرسول 

  ]:على البحر الطويل[هذا يقول أحد شعراء المدائح 
ــالكم ــي   وص ــة مطلب ــل طيب ــا أه   ي

  
  وحــبدينــي وشــرعي ومــذهبي   كم  

ــرفتكم     ــذ ع ــبكم من ــا ح ــربت حمي   ش
  

  علــى ظمــأ منــي فــزاد تلهبــي      
ــوردي    ــالمين كمـ ــورد للعـ ــال مـ   فـ

  
ــربي     ــالمين كمشـ ــرب للعـ   وال مشـ

    ***    
ــدت    ــد غ ــي ق ــا ذاك إال أن روح   وم

  
ــرب     ــاكن يث ــو س ــتياقاً نح ــر اش   تطي

  بــــه ألبابنــــا وقلوبنــــا تهــــم  
  

ــب     ــال المحج ــى ذاك الجم ــبو إل   وتص
    ***    

ــت    ــة عجعج ــاء مك ــرت بطح   إذا ذك
  

ــرب     ــة تط ــالم طيب ــرت أع   )٢(وإن نظ

                                                             
  .٥٩٢فسه، ص ن  ) ١(
  .١٥٣ـ  ١٥٢مسامرة الندمان، ص   ) ٢(
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لطف معشرهم وسماحتهم، ويربط هذا الخالل بهجـرة   إنه يعرض ألخالق أهل المدينة المنورة، ويصور
الرسول إلى المدينة، ونصرة أهلها له، واحتضان أصحابه واستضافتهم، لذا حلت عليهم البركة، وانزرعـت  

الكثير مـن المـدائح   ) مؤانسته(فيهم الخصال الحميدة، مما حبب اآلخرين بهم؛ وقد أورد عمر الرازي في 
  ]:مخمساً على البحر الخفيف[مع المدني، وفي هذا يقول أحد شعراء المدحة النبوية النبوية التي تتناول المجت

ــال  ــدت كه ــد ع ــاذلي وق ــي ع ــال ل   ق
  

ــوى   ــن اله ــلو ع ــت تس ــال! أن ــت ك   قل
ــلى      ــا تس ــاطري م ــلو وخ ــف أس   كي

  
ــولى   ــباب تــ ــيب والشــ   ورد الشــ

ــلَّى       ــةً وأرض المصـ ــم أزر طيبـ   لـ
  

  
  يا عذولي قـد ذبـت مـن فـرط وجـدي     

  
ــغي    ــف أص ــدي  كي ــول وعن ــا تق   لم

ــدي     ــت قص ــا نل ــة به ــوى ليل ــن ه   م
  

ــد     ــاب بنجـ ــت القبـ ــدما الحـ   عنـ
  قلــت أهــال بأهــل ســلع وســهال        

  
  

ــتم ــي  أنـ ــتم مرامـ ــدي وأنـ   مقصـ
  

ــقامي     ــي وداووا سـ ــارحموا ذلتـ   فـ
ــامي      ــي من ــالكم ف ــو خي ــت أرج   كن

  
  لكــــم حرمــــة وعقــــد ذمــــام  

ــال      ــاً ووصـ ــتاق قربـ ــوق يشـ   لمشـ
  

  
  مــن حبيــبٍ لــه الشــفاعة يفــدي    

  
  دقْـــوو نـــارٍ رألنـــاس مـــن حـــ  

ــلّ     ــن ك ــأتي م ــوم ي ــد  ي ــرب وبع   ق
  

  يــا أهيــل العتيــق جــودوا لعبــد      
ــت     ــرام األَ  مأنـ ــادة الكـ ــالسـ   الّجِـ

  
  

ــي    ــون التالق ــى يك ــبري مت ــل ص   ق
  

ــدا بالنيـــاق     وأرى الركـــب قـــد غـ
ــي     ــوعتي واحتراق ــن ل ــي م ــم أطف   ث

  
ــالفراق      ــا بـ ــدهر بيننـ ــم الـ   حكـ

ــمال       ــع شـ ــان يجمـ ــل الزمـ   فلعـ
  

  
ــريعا     ــه س ــعى إلي ــوتي أس ــل م   قب

  
ــا    ــا رفيعــ ــدا وبيتــ   وأرى معهــ

ــّل   ــديعا   ح ــنا ب ــاز حس ــن ح ــه م   في
  

ــا     ــرين جميعــ ــادي للزائــ   وأنــ
ــلى       ــذا المصـ ــة، وهـ ــذه طيبـ   هـ

  
  

 ــب ــف ص ــقيما   اًفاش ــرام س ــن الغ   م
  

  قــد أتــى طيبــة وتلــك الرســوما      
ــداً   ــراً ورأى معهــ ــاً وقبــ   عظيمــ

  
  قــد حــوى ســيدا حليمــا كريمــا      
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  )١(وداً وفضـــالًأكثـــر العـــالمين جـــ  
  

  
إنه يتوجه بخطابه الشعري ألهل المدينة الكرام، فهو يشتاق لـذكراهم، ويحـن لمالقـاتهم، ويتمنـى أن     
يزورهم أكثر من مرة ألن قلبه تعلق بهم، وعقله هداه إلى شمائلهم، وروحه اطمأنت بين ظهـرانيهم، كمـا   

وقد أجرى الوجدان مجرى المخمسة ) ص(بها يتوسل زيارة قبر النبي، ويطوف بالشواهد والمواقع التي مر 
  .الشعرية

لقد اقتصرت على نماذج من شواهد المدحة النبوية وتوجهاتها إلى طيبة ومعانيهـا، ألن أهـل الفضـل    
  .سيوقفون بعض بحوثهم على تجليات المدنية وأمكنتها في المدائح النبوية

  
  المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم ـ: أوًال   أ ـ
  .ـ الحدیث النبوي الشریف: ثانیًا      

  :ب ـ الدواوین الشعریة
  .١٩٧٨، ١ـ ديوان بدوي الجبل ـ محمد سليمان األحمد، منشورات دار العودة، بيروت، ط ١
، ٢منشورات المنشأة الشعبية للنشـر والتوزيـع، ليبيـا، ط   ): محمد النبي العربي(ـ ديوان الذبياني    ٢
  .م١٩٨١
  .األعمال الكاملة ـ المجلد األول: رـ ديوان صالح عبد الصبو ٣
عماد عبد السـالم  : حسين بن علي بن حسين بن فارس العشاري البغدادي، تحقيق: ـ ديوان العشاري٤

، )٢٥(رؤوف ووليد عبد الكريم األعظمي، إصدار وزارة األوقاف ـ سلسـلة إحيـاء التـراث اإلسـالمي      
  .م١٩٩٧هـ ـ ١٣٩٧، ١العراق، بغداد، ط

  .١٩٨٠دار العودة ـ بيروت ـ : ر أبو ريشةـ ديوان عم ٥
، أحمد محرم، تصحيح ومراجعة محمد إبراهيم الجيوشي، ]اإللياذة اإلسالمية[ـ ديوان مجد اإلسالم أو   ٦

  .م١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٣مكتبة دار العروبة ـ مصر ـ القاهرة 
  :ج ـ الكتب

  .١٩٨٠ ، بيروت،٢جورج طرابيشي، ط: ترجمة: ـ االتجاهات األدبية الحديثة ١
هــ ـ   ١٤٢٢ـ أطلس التاريخ العربي اإلسالمي ـ شوقي أبو  خليل، دار الفكر، دمشق، سـوريا،     ٢
  .م٢٠٠١

                                                           
 .١٥٧ـ  ١٥٦ـ  ١٥٥ـ  ١٥٤نفسه ص  ) ١(



٤٠  

  ولید مشوح. د     

Α  

u 
  .١٩٩٣، ٣عبد اهللا الغذافي، دار سعاد الصباح، الكويت، ط: ـ الخطيئة والتكفير ٣
بـاب  : كتـاب الحـج  : كتاب فضائل المدينة ـ باب حرم المدينة، وصحيح مسلم : ـ صحيح البخاري٤
دار القبلة للثقافة  . ضائل المدينة، وينظر مختصر فضائل المدينة المنورة، خليل إبراهيم مال خاطر العزاميف

  .هـ١٤٢٢، ٣، ط)بيروت(اإلسالمية، جدة، ومؤسسة علوم القرآن 
  .١٩٧٩، ١محمد بنيس، دار العودة، بيروت، ط: ـ ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ٥
  .١٩٩٧، ٢فريد الزاهي ـ دار توبقال للنشر، المغرب، ط: يفا، ترجمةجوليا كريست: ـ علم النص ٦
دار القبلة للثقافة اإلسالمية ـ جدة ـ ومؤسسة علوم القرآن ـ بيـروت،     : ـ مختصر فضائل المدينة  ٧
  .هـ١٤٢٢، ٣ط

الكويـت،  ) ١٩٦(مختار علي أبو غالي، سلسلة عالم المعرفة : ـ المدينة في الشعر العربي المعاصر  ٨
  .م١٩٩٥
وليد مشوح، مراجعـة  : عمر محمد بن عبد اهللا الرازي، تحقيق: ـ مسامرة الندمان ومجالسة اإلخوان  ٩

  .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٣٢، ١وتصدير علي حمد اهللا، إصدار مركز زايد للتراث والتاريخ، أبو ظبي، ط
  .م١٩٩٠، ١عبد اهللا إبراهيم، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط: ـ معرفة اآلخر ١٠
في القاهرة، مؤسسة يماني الثقافيـة الخيريـة،    ٢٠٠٥ندوة عام : ـ مكة المكرمة في الشعر العربي  ١١

  .٢٠٠٥جائزة الشاعر محمد حسن فقي، عاصم حمدان، القاهرة، 
جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشـر  : ـ النظرية األدبية المعاصرة ـ رامان سلدن ـ ترجمة    ١٢

  .م١٩٩٨والتوزيع ـ القاهرة 
سعيد الغانمي، المركـز الثقـافي   : بول ريكور، ترجمة: الخطاب وفائض المعنى: ـ نظرية التأويل  ١٣

  .م٢٠٠٣، ١العربي، المغرب، ط
  :المجالتد ـ 

 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣، ٥٤، مجلد ٤٩٩لة المنهل، العدد جـ م

  
/   /   
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٤٣  

 

Α  

  التـراث العربي
  

١١٦    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

u                     U   
(*)  

  
 وأذيعهم والمسلمين العرب المفكرين ألمع من واحداً )م١١١١ /هـ٥٠٥الغزالي( اإلمام يعد
 على فاستحق والفلسفي، الديني الصعيدين على فعال حاسم دور من به نهض لما صيتاً،

 النقاد معظم بشهادة ـ الثَّاني الصعيد على ـ ولعله« اإلسالم، حجة لقب األول الصعيد
 عن مستقالً مميزاً فلسفياً أسلوباً انتهج الذي المسلمين، فالسفة بين من الوحيد والمفكرين،

 أن في ريب من وليس« .)١(»جديداً فلسفياً أسلوباً بذلك مفتتحاً اليونانية، المدرسة أسلوب
 ومنعطف مجرى كل في بالذكاء تتسم حية معقدة غنية تجربة الفلسفية )الغزالي( تجربة
  .)٢(»وآن

 وعلى مراحلها، بمختلف الغزالي اإلمام حياة على تطلعنا كثيرة جد مصادر ثمة أن الحقَّ
 الوجيز بالمختصر سنكتفي وإنما وفلسفته، حياته عن الحديث في نستفيض لن ولذلك فلسفته،

   .البحث يقتضيه الذي

                                                           
 .أستاذ جامعي سوري  (*)

الشك المنهجي؛ من اإلمام الغزالي ديكارت ـ ضمن مجلة التراث العربي ـ اتحاد الكتـاب العـرب ـ      : عزت السيد أحمد  )١(
  ..١٢٦م ـ ص١٩٩١ـ  ٤٤دمشق ـ العدد 

  .١٨٧ـ ص١٩٨٦المذاهب الفلسفية ـ مطبعة ابن حيان ـ دمشق ـ : الدكتور عادل العوا  )٢(

  
  

 الغزالي عند القیمیة التربیة أصول
  
  

  (*)أحمد الّسید عزت.د
     



٤٤  

  عزت السید أحمد. د     

Α  

u 
 يأب :باسم والمعروف ...)٢(سيالطو )١(الغزالي محمد بن محمد بن محمد الدين زين هو
 الدين علوم بتلقي بدأ .م١٠٥٨-هـ٤٥٠ سنة ولد اإلسالم، حجة وبلقب الغزالي حامد

 الفرق كلَّ أخبرنا كما درس وقد وتفوق، بنجاحٍ التَّعليم وباشر الفلسفة، ثُم مبكراً، اإلسالمي
 ودحض عليها، الرد من وتمكن اقههف حتى خبيرٍ، متبصرٍ دراسة والفلسفية والكالمية الدينية

 سطحياً، يظل ألنه الخارجي، النقد جدوى بعدم إليمانه داخلها، من بانتقادها منها خاطئاً رآه ما
 المتفلسفة أن له حكا صديقاً أن ذلك إلى دفعه وقد وحقيقته، المنتقَد الموضوع جوهر عن بعيداً

 وليخلص )٣(»حجتهم بعد يفهموا لم ألنهم ،عليهم الرد في المصنفين تصانيف على يضحكون«
 وحدده معالمه لنا رسم الذي التَّصوف سبيل هو نلإلنسا وأقومها السبل خير أن إلى ذلك من
   .الضالل من والمنقذ ،الدين علوم إحياء :كتابيه في ذلك كان ما وأبرز كتابٍ، من أكثر في

 ما التَّخصيص وجه وعلى ونظرياتهم، السفةالف آراء من لكثيرٍ تنكَّر أنَّه رغم وعلى
 المناسبين والبرهان الحجة بتأييد إال ذلك يفعل لم أنَّه إال ومبادئه، اإلسالم تعاليم مع يتعارض

 قدم حتَّى له، مناصراً للعلم، مؤيداً عليها، حريصاً للحقيقة، أميناً ظلَّ ولذلك ومقاٍل، موقف لكلِّ
   :سليماً بناء المعرفة بناء عليها يقيم قوية دعائم لنا

   .قويماً منهجاً للمعرفة وضع فلقد ـ ١
   .واللبس الغموض عناصر من يخلصه دقيقاً حداً وللعلم ـ ٢
   .نفسه العقل طريق عن بالعقل الوثوق استحالة وأظهر ـ ٣
 لبيان وأخرى .أحكامه في العقل خطأ إمكان لبيان باالعتبار جديرة أمثلة وضرب ـ ٤

  .الحواس خطأ كانإم
 يمنـحنا ال اهللا أن في الثقة لوال إذ العقل، إلى ال اإللهام إلى المعرفة أساس ورد ـ ٥
   .)٤(المعـرفة اكتـساب في العقل على التعويل أمكنـنا لما مزيفة طبيعة

 جمادى شهر من عشر الرابع في عاماً، الخمسين يناهز عمر عن الغزالي اإلمام وتوفي
 الكتب من جداً كبيراً عدداً لنا قدم بعدما م،١١١١ لسنة الموافق هـ٥٠٥ سنة اآلخرة

 الضالل من والمنقذ الفالسفة توتهاف العلم ومعيار الفالسفة مقاصد :أهمها لعل والرسائل،
 ومنهاج الكالم علم عن العوام وإلجام العمل وميزان المستقيم والقسطاس الدين علوم وإحياء

                                                           
  .وقيل نسبة إلى غزالة من قرى طوس... نسبة إلى صناعة الغزل: الغزالي  )١(
بظاهر مدينة نوقان ) هارون الرشيد(فيها قبر ... نسبة إلى مدينة طوس، وهي مدينة من مدن خراسان ـ نيسابور : الطوسي  )٢(

  ).ملياناد(بقرية يقال لها 
  .٥٩ـ صت .المكتبة الشعبية ـ بيروت ـ د -المنقذ من الضالل: الغزالي  )٣(
    .٢٤-٢٣تهافت الفالسفة ـ تحقيق سليمان دنيا ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ الشاهد من مقدمة المحقق ص: الغزالي  )٤(



٤٥ 

  أصول التربیة القیمیة عند الغزالي

Α  

U  
 

 حتى المؤلفين أكبر من فهو )١(اآلن ذكره عن المجال يضيق مما كثيرال وغيرها ...العارفين
 الدكتور قام وقد  .كراريس بأربعة يوم كلُّ فخُص حياته أيام على قُسمت قد مؤلفاته إن قيل

 وثمانية النسبة، صحيح كتاباًً وأربعين تسعة فوجدها الغزالي آثار بإحصاء العالف مشهد
  :رتبه الذي التتالي على هي ميادين عشرة على ووزعها منحولة،
  .الفقه   :أوالً
  .الفقه أصول   :ثانياً
  .المناظرة وطرق الخالف علم   :ثالثاً

  .الفلسفة   :رابعاً
  .المنطق   :خامساً
  .النفس وعلم واألخالق النفس وتزكية اآلخرة فقه   :سادساً
  .الكالم علم   :سابعاً
  .والمذهب الفرق   :ثامناً
  .العلوم ونقد الفكرية الذاتية يرةالس في   :تاسعاً

  .)٢(ودرره القرآن جواهر في   :عاشراً
 معاً، آن في والدينية الفلسفية منظومته من جزء الغزالي عند القيم وتربية القيمة فلسفة
 تصنيف وفق مؤلفاته من والسادس الرابع النوعين من خاص نحو على استنتاجها ويمكن
 واألخالق النفس وتزكية اآلخرة فقه وكتب الفلسفة كتب بها أعنيو العالف، مشهد الدكتور

 على نظرة نلقي أن يستحسن َأنَّه أظن القيم تربية في فلسفته نعرض أن وقبل .النفس وعلم
  .القيمية والتربية التربية مفهوم
  القیمیة والتربیة التربیة

 َأو تشترى، وال تباع ال أشياء ثَمةَ وألن .الشَّيء يستحقه الذي الثَّمن هي أولي بمعنى القيمة
 من القيمة بمفهوم االنتقال تم تحديداًُ، النَّقدي َأو المعروف المادي بالمعنى ثمن لها يكون ال

 يقابلها أن يمكن ما إلى والدنانير الدراهم تحويل تَم أي التَّجريدي؛ المعيار ِإلَى الحسي المعيار
 هذا والقَدر .ذاك َأو األمر هذا يستحقه الذي القَدر تعني القيمة فصارت المعنوي، بالمعيار

د تجريدتبدأ كثيرة بأشياء يتجس أس بهزالر بإيماءة خفيفة فض، َأو القبول على دالَّةالر وتمر 

                                                           
دار / مؤلفات الغزالي ـ وكالة المطبوعـات  : لالستزادة في مؤلفات الغزالي يمكن مراجعة كتاب الدكتور عبد الرحمن بدوي  )١(

  .م١٩٨١بيروت ـ / القلم ـ الكويت
  .م٢٠٠٢ن ـ .م ـ د.تصانيف اإلمام حجة اإلسالم أبو حامد الغزالي ـ د: الدكتور مشهد العالف  )٢(



٤٦  

  عزت السید أحمد. د     

Α  

u 
 الَّتي ةالرعش َأو السكر تشبه الَّتي النشوة ِإلَى لتصل الرفض، ابتسامة َأو الرضا بابتسامة
  .ذلك غير َأو عصيانٍ َأو جريمة ارتكاب إلى المرء يوصل قد الذي الغضب َأو الكيان، تزلزل
 التصنيف من أولي بمستوى والقيمة قيمة، له شيء كلُّ له، قيمة ال شيء ال المعنى بهذا
 القيمة ولهذه ويشترى، يباع ما كل تخص النقدية القيمة .معنوية وقيمة نقدية، قيمة ِإلَى تنقسم

 الثَّاني القسم أما .االقتصاد علم مباحث من جزء بالمجمل وهي وضوابطها، ونواظمها فلسفتها
 تقديره يجب وما التقدير يستحقُّ ما كلُّ إطارها تحت فيندرج المعنوية القيمة يخص ما وهو
 الخيانة، الوفاء، الكذب، الصدق، الكره، الحب، :مثل والشِّراء للبيع قابالً يكون أن دون من

 لفظ يطلق« :صليبا جميل قول كان المعنى وبهذا .ذلك وغير ...الكرامة الشَّهامة، البطولة،
 التقدير مستحقاً تجعله صفات من  الشيء به يتميز ما على الموضوعية الناحية من القيمة
 .مطلقة قيمته كانت جمال،وال والخير، كالحق، بذاته التقدير مستحقاً كان فإن قليالً، أو كثيراً
 ،)١(»إضافية قيمته كانت التاريخية كالوثائق معين غرض أجل من التقدير مستحقاً كانت وإن

 ذلك تجعل التي الصفة هي الذاتية الناحية من الشيء قيمة« إن :أخرى ناحية من ويتابع
 ذلك مثال األشخاص، من معينة طائفة أو واحد شخص عند فيه ومرغوباً مطلوباً الشيء
   .)٢(»عالية قيمة األشراف عند النسب إن :قولنا

 :لدينا فكـان انتسابها، ميادين ِإلَى المعنوية القيمة تنقسم التَّصنيف من الثاني المستوى في
ةٌ، قيمأخالقي ة، قيمديني ةٌ، قيماجتماعي ةٌ، قيمجمالي ةٌ، قيمسياسي ة قيمذلك وغير ...روحي. 

 بوصفها القيمة ظهرت المستوى وبهذا الفلسفي، البحث إطار تحت تندرج جميعها القيم وهذه
 فلسفة هو محدد ميدان عن تعبر متخصصة داللة المعاصر الفكر في اتخذ« اًفلسفي اصطالحاً

  .)٣(»القيم
 األفالطوني؛ القيم مثلث كان فإذا الفالسفة، اتفاق موضع ليست المذكورة القيم أنواع ولكن

 ذلك فإن الزمن، من طويالً ردحاً والقبول الرضا من بشيء حظي قد والجمال، والخير حقال
 وتابع الدينية، القيمة بعضهم أضاف« فقد أخرى، وأنواع أنماط في الكالم دون يحل لم

 ليةالجما والقيم أيضاً، اللذة قيم أضاف من وثُمةَ التَّاريخية، والقيم النَّفسية القيم بإضافة آخرون
  .)٤(»...والمنطقية والدينية والخلقية والنفعية

                                                           
  .م ـ مادة قيمة١٩٩٤المعجم الفلسفي ـ دار الكتاب اللبناني ـ بيروت ـ : جميل صليبا  )١(
  .س ـ ذاته. م  )٢(
ـ معهد اإلنماء العربي ـ بيروت ـ   ) حات والمفاهيماالصطال(مادة قيمة ـ ضمن الموسوعة الفلسفية العربية  : محمد الزايد  )٣(

  .٦٨٢م ـ ص ١٩٨٦
  .٤٨ م ـ ص١٩٨٧نظرية القيمة في الفكر المعاصر ـ دار الثقافة للنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ : الدكتور صالح قنصوه  )٤(
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 في تدور ولكنَّها األخالقية، القيم إلى األقرب تكون قد لتربيتها رؤيةً الغزالي قدم التي القيم
 القيم وهذه ...الروحية وال الدينية وال االجتماعية القيم عن تبتعد وال األفالطوني، المثلث فلك

 منطقي بإطارٍ التَّحديد سهلة غير اًعلمي اصطالحاً بوصفها والتربية بها، وتتعزز بالتَّربية قومت
 االتِّجاهات بتباين الدالالت متباينة ومضامينه التَّربية مفهوم َأبعاد َأن ذلك ،مانع جامعٍ

 فيها الحديث غمار تخوض التي العلمية، والميادين التَّربوية، والمدارس اَأليديولوجية،
  .معها والتَّعامل

 اَألفراد شخصيات خصائص صقل إلى نيةاالر اإلنساني النَّشاط ضروب إحدى التَّربية
 الفكرية :المختلفة بحواملها والمجتمعية الطَّبيعية بيئاتهم مع للتَّعايش يؤهلهم نحوٍ على وتهذيبها

 ئماالد النَّاظم هي هنا التَّربيةو ...واَألدبية والدينية والنَّفسية والجمالية واالجتماعية واَألخالقية
 تختص التي هي التَّربية َأن بمعنى ،ذاك أو الميدان بهذا الخاصة والقيم عامة اإلنسان لقيم
 أو مفهوم أو فكرة أي تقويم في الفرد معايير عليها تنبني التي والمفاهيم المعطيات ببناء

 على ينطبقُ ما وهذا والحال، والزمان الظَّرف تغير مع المعطيات هذه وتعديل موضوع،
 من وغيرها والسياسية ،الجماليةو واالجتماعية، األخالقية، القيم وتربية عامة القيمية التَّربية

 القيم بعض لخال من الغزالي عند القيمية بالتَّربية كالمنا سنخص ولكنَّنا .التَّربية ضروب
  .واالجتماعية األخالقية منها وخاصة العامة

كثيرون يظن إنَّما بمجملها التَّربية َأن نوات في  تنحصرومدار المرء، حياة من اُألولى الس 
 نثبتَ َأن ويمكن وانتشر، شاع خطٍأ محض اعتقادنا في وهذا والنَّواهي، اُألوامر على كيفيتها

التَّالي النَّحو على واصطالحاً لغةً ذلك:  
 ربيتُ« :يقال ذلك ومن معنوية، َأو مادية :إنمائية تغذية كلَّ تفيد العربية اللغة في التَّربية

 ـ الالتينية اللغة في َأما ،)١(»وغيرها والزرعِ كالولد ينمى ما لكلِّ هذا ويقال وتربيـته، فالناً
 يعني Educare = ربى :فيها اللغوي فاَألصل ـ الالتيني الجذر ذات بيةاَألور اللغات َأصل

ه َأو قادنحو وج عنا ولو ما، هدفة اللغات في الجذر هذا مشتَّقات تتبة اَألوربيالجذر الالتيني 
 يندرج مما وغيرها والتَّدريب، والتَّعلُّم واإلصالح والتَّنمية التَّهذيب إلى تشير كلَّها لوجدناها

 عمرية مرحلة على مقتصرة غير التَّربية َأن بُأخرى َأو بصورة يعني وهذا ،)٢(إطارها في
 كثيرة مصادر ومن ومتعددة، مختلفة بطرائق يتلقَّاها اإلنسان؛ دام ما دائمة عمليةٌ وهي محددة
  .محددة غير

                                                           
 .ربى: لسان العرب ـ مادة: ابن منظور  )١(
)٢(  ة اَألوربية المختلفةانظر ذلك في المعاجم اللغوي. 
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 التَّربية معنى تحديد على اتِّفاقٌ اآلن حتَّى يوجد وال االتِّفاق، رهن فهو االصطالح َأما
 من إليه ذهبنا ما ترجح كثيرةٌ اتِّجاهاتٌ وثمة فيها، تكون التي السن على وال ،منطقياً تحديداً

ةٌ التَّربية َأنترافقُ دائمةٌ عملي أ أي .حياته طوال اإلنسانة هذه نة، العملية، التَّهذيبياالصالحي 
الحياة، قيد على دام ما اإلنسان ترافقُ ةالتَّقويمي ما مصادفاً يومٍ كلَّ يفتأ ال أنه ذلك لديه يهذِّب 
  .خطًأ فيه يصلح َأو َأوداً لديه يقوم  َأو سلوكاً

 ولن إليه أشرنا ما وفق القيم تربية في سنبحث أنَّنا هنا نبين أن يجب األساس هذا على
 عملية وتغيرها وتطويرها القيم ارتقاء عملية« ألن تطويرها، أو تغييرها أو القيم بارتقاء نعنى
 تنصب اإلنسان، لدى تربيتها عملية عن اًكلي مختلفة )١(»كثيرة أخرى عوامل فيها تدخل معقدة
 على اعتماداً اإلنسان عند وترسيخها نقلها عملية في البحث نريد نحن بينما القيمة، بنية على

  .الغزالي موقف
  لمتلقيا واجبات

 األثر يمارس ...والجمالية والثقافية االجتماعية البيئة جانب إلى المربي، أو المعلم كان إذا
 عمر من األولى المرحلة بعد القيم تربية فإن الطفل، لدى القيمية المنظومة بناء في الحاسم

 ةعملي تكون حتى الشروط من مجموعة فيه تتوافر علم طالب طفل، إلى تحتاج اإلنسان،
 نفس في تقوم« ،محمود نجيب زكي قال كما القيم، أن ذلك ناجعة، عملية وتهذيبها القيم تربية

 هدف وإلى مرسوم، قصد عن ويرسيها يجريها السفينة؛ ربان به يقوم الذي بالدور اإلنسان
  .)٢(»معلوم
 لتحم صغيرة رسالة فوضع في إليها وانتبه الحقيقة هذه الغزالي الفيلسوف أدرك وقد
 ننفيه، ال أمر وهذا للطفل، الدينية التربية في رسالة الكثيرون يحسبها التي الولد، َأيها :عنوان
 أن يجب التي والشروط الضوابط في رسالة فهي للرسالة، النِّهائي الغرض نراه ال ولكننا
 فنية، أدبية، اجتماعية، دينية، أخالقية، معينة؛ قيمٍ على يتربى أن يريد الذي المرء في تتوافر
 التَّربية طالب تخص ال الغزالي يتناولها التي الشُّروط هذه أن كيف اًجلي وسيبدو ...علمية
 الرسالة هذه ولكن .القيم أنماط من نمط أي تربية في راغبٍ أي تخص وإنَّما وحده، الدينية
  .السبب هو عنوانها وربما هتمام،واال العناية من تستحقُّه ما تلق لم لألسف
 دائماً والنِّداء .المتعلم َأيها :تسمى أن أظن فيما بها واألولى الرسالة، عنوان هو الولد َأيها
 من نحواً الرسالة هذه وكانت المتعلم، ِإلَى رسالة يوجه الغزالي إن أي طلب، على موقوف

                                                           
ـ الكويت ) سلسلة عالم المعرفة(ارتقاء القيم ـ المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  : الدكتور عبد اللطيف محمد خليفة  )١(

 .٣٤ـ  ٣٣م ـ ص١٩٩٢ـ نيسان 
  .٦٤م ـ ص١٩٦٣فلسفة وفن ـ مكتبة األنجلو المصرية ـ القاهرة ـ : زكي نجيب محمود  )٢(
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 فتراتب .ذاته الوقت في تربوية وفلسفة تربوي منهجٍ عماد هي نصيحة وعشرين ست
 الخطى متماسك منهج على يقوم قل َأو منهجية، رؤية من ينطلق لمضمونها تبعاً النَّصائح
 تربوية بمضامين لتمأل تصلح منهجية تربوية ضوابط َأو منهج هيكل يكون أن يصلح متسقها،
 القيمية أو األخالقية الفلسفة من زءاًج النَّصائح هذه مضمون كان ذاته الوقت وفي .ُأخْرى
  .إليها دعا الَّتي

 جمع حتَّى العلم، وقراءة بالتَّحصيل اشتغل« قد الغزالي تالميذ أحد أن الرسالة هذه سبب
 الَّتي العلوم بهذه يفعله عما ذلك بعد وتساءل ،)١(»النَّفس فضائل واستكمل العلوم، دقائق من

 .الغزالي شيخه ِإلَى رسالة بذلك ووجه ...منها يستفيد وكيف منها، يدهيستف الذي وما تعلمها،
 ألنَّه الولد، َأيها :المؤلف سماها وإنَّما .المتعلم َأيها :الرسالة تسمى أن اَألولى من قلنا ولذلك
 صفاء يؤكِّد أن يريد إنَّما الولد َأيها يناديه إذ وهو .ولده بمنزلة هو الذي تلميذه ِإلَى وجهها
  .ولد من على بخير والد يضن وليس ولد، ِإلَى والد من ألنَّه فيه وإخالصه نصحه

 ليعرف يتعلم، ومن تعلَّم، من ِإلَى موجهةٌ أنَّها ِإلَى ننتبه أن يجب الرسالة نفهم حتَّى إذن،
 في هنا يضع الغزالي إن أي .علمه من يستفيد أن يجب وكيف علمه، تجاه وواجبه العلم، قيمة
 من ميدانٍ أي في قيمية تربيةً يتلقَّى أن يريد فيمن توافرها الواجب الشُّروط الرسالة هذه

  .الرسالة منطق من بنيناها التي الخطوات هذه خالل من سنعرضه ما وهذا القيم، ميادين
  الھتمام تركیز :األولى الخطوة

 عليه تنبني الذي األساس ألنَّها أهمية واألكثر األولى ةالخطو هو تركيزه أو االهتمام توجيه
 هذه بنى وقد ،)٢(»يعنيه ال ما المرء ترك« :هو الغزالي رأى كما األساس وهذا الشَّخصية،

 ال ما المرء وترك .)٣(»يعنيه ال ما تَركُه الْمرء ِإسالمِ حسنِ من« النبوي الحديث على القاعدة
 للوقت، إضاعة ذلك في ألن ...العلم وطلب واألذواق األخالق في تصح عامة ةقاعد يعنيه
َأو القاعدة بهذه وربط .اآلخرين من التوبيخ َأو والمالمة الزلل، وخطر للخطأ، اًضوتعر 

 من« :قائالً الغزالي تابع ولذلك الخير، هو اإلنسان من المطلوب أن هو آخر أساساً األساس
 أن أراد الغزالي وكأن .)٤(»النَّار ِإلَى مقعده فليتجهز شره خيره يغلب ولم ناألربعي جاوز
 القيم هذه حمل ألن اإلنسان على وواجب ضرورة الخير، قيم القيم؛ حمل إن ذلك من يقول

  .المجتمع في محموداً عضواً الفرد من يجعل الذي هو السلوك في والتزامها
                                                           

  .٢٥م ـ ص١٩٩٦لد ـ دار لؤي للطباعة والنشر والتوزيع ـ دمشق ـ أيها الو: الغزالي  )١(
  .٢٧س ـ ص. م  )٢(
  /.٢٠١/، وقد رواه أحمد بن حنبل في مسنده تحت الرقم /٢٣١٨/هذا الحديث من رواية الترمذي تحت الرقم   )٣(
  .٢٨أيها الولد ـ ص: الغزالي  )٤(
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  النفسي داداالستع :الثانیة الخطوة

 منظومته بناء في يرغب من أي العلم، طالب في توافرها يجب التي الثانية الخطوة
 تربوية، وخطوة منهجي أساس ذاته الوقت في هي للتربية، الثاني األساس تمثل والَّتي القيمية،

 سلوكال َأو األخالقي السلوك تقبل أو القيم، لتقبل النَّفسي االستعداد تسميتها يمكن ما وهي
 لم ِإذا َأنَّه يعني وهذا .)١(»قبولها والمشكلة يقول، كما سهلة، فالنَّصيحة« المطلوب، التربوي

 أن ُأخْرى جهة من ويعني به، القيام يستطيع لن فإنَّه السلوك لتقبل استعداد المرء لدى يكن
 .التربوية رسالته ؤديي أن يستطيع حتَّى االستعداد َأو الرغبة أمر في ينظر أن المربي على
 بوجوب الغزالي يكتفي وال .المتعلم قلب ِإلَى تحبيبها عليه وجب موجودة الرغبة تكن لم فإذا

 والمحبة، الرغبة من النابعة المثابرة بوجوب يتابعه بل المتلقي عند النفسي االستعداد تحقق
 أنه القدر هذا يعلم ال ومن« :ليقو ولذلك وكال، عبئاً ستكون به بالعمل متابعة غير من فالتعلم
 النَّاسِ َأشَد« :النبوي بالحديث ذلك ويؤكِّد ،)٢(»آكد عليه يكون به يعمل لم إذا العلم حصل حين
  .)٣(»بِعلْمه اُهللا ينْفَعه لَم عاِلم القيامة يوم عذاباً

  والممارسة العمل :الثالثة الخطوة
 دون من للتقبل االستعداد ألن المعرفة لتقبل النفسي باالستعداد بالعلم العمل الغزالي ربط
 أي تعلمه، يتم بما للعمل أفرد ذلك مع ولكنه  جدوى، ذا يكون لن تعلمه تم بما للعمل السعي

 قلب وهو والممارسة، العمل هو اًخاص بنداً ويتعلمها، المرء يتلقاها التي القيم لممارسة
 .الرسالة ثلثي أي النصائح، ثلثي من أكثر القلب هذا أخذ وقد .اًويترب المطلوب ولب المنهج،

 إنَّه بل فائدة، وال قيمة وال له معنى ال وتوظيفه العلم استخدام غير من التعلم بأن أوالً فبدأ
ويكون حامله كاهل يثقل عبء على جميالً تشبيهاً ذلك ويشبه .واآلخرة األولى في عليه كَال 
 مع هندية، أسياف عشرة برية في رجٍل على كان لو« :فيقول البليغة، التشبيهات في عادته
 تدفع هل ...مهيب عظيم سبع عليه فحمل حرب، وأهل شجاعاً الرجل وكان ُأخْرى، أسلحة

 بالتحريك إالَّ تدفع ال أنَّها المعلوم ومن ...وضربها استعمالها بال منه شره األسلحة
 مسألة ألف مئة رجٌل قرأ لو فكذا« :فقال ذاته العلم إلى باالنتقال شاهده عوتاب .)٤(»والضرب؟

                                                           
  .٢٩س ـ ص. م  )١(
  .س ـ ذاته. م  )٢(
، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب تحت فـي الجـزء   /٢٨٩٧٧/الهندي في كنز العمال تحت الرقم  هذا الحديث ذكره  )٣(

  /.١٢٧/األول تحت الرقم 
  .٣١أيها الولد ـ ص: الغزالي  )٤(
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 أن العمل على الحض أمر به ووصل ،)١(»بالعمل إال تفيده ال بها، يعمل ولم وتعلمها، علمية،
  .)٢(»الذنوب من ذنب عمل بال الجنة طلب« :البصري الحسن بقول استشهد
 بال العلم« :بقوله الغزالي أجابه يستند ماذا وإلى ؟يكون كيف العمل عن المرء تساءل وإن

 وجوب تبيان في الرسالة هذه في كثيراً توسع وقد ،)٣(»يكون ال علم بال والعمل جنون، عمٍل
 وربط بالعمل، العلم ربط وجوب في تكون تكاد الرسالة إن القول يمكن حتى بالعلم العمل
 يتعلمه، بما المرء عمل وجوب إيضاح يعزز شاهداً أو مثاالً أو صورة يترك فلم بالعلم، العمل

  .ذكره حتى يعلمه، ما تطبيق أي
  والتقویم المراجعة :الرابعة الخطوة
 وسلوكاته أفعاله ويقوم ويفعل، فعل فيما ينظر أن دائماً المرء فعلى والتَّقويم، المراجعة هي

 بوا،تحاس أن قبل أنفسكم واحاسب« :الخطاب بن عمر قول ذلك في الغزالي وسند وأعماله،
 المرء أخطأ وإذا صوابه، عزز صواب على كان إذا حتَّى .)٤(»تُوزنوا أو قبل أعمالكم وزِنُوا
  .)٥(»نَفْسه دان من الكَيسr : » بقوله لذلك ويستشهد خطأه، صوب
عندها وقوفال والمربي المتلقي على يجب التي الخطوات أهم من والتقويم المراجعة إن 
 أو الخاطئ السلوك وتقوم الصحيح، القيمة أو الصحيح، السلوك ترسخ التي هي ألنها

 يركز لم اًتربوي مذهباً أو تربوية فلسفة نجد بالكاد ولذلك للقيمة، الخاطئ الفهم أو الممارسة
  .الخطوة هذه دون من تكتمل ال التعليمية العملية حتى بل الخطوة، هذه على

  القیمة غایة تحدید :الخامسة الخطوة
 أو المتلقاة القيمة غاية تحديد هي المتلقي عاتق على الملقاة الواجبات من الخامسة الخطو
 َأو ،...اجتماعية أو دينية، أو أخالقية القيمة؛ هذه على القائم الفعل غاية وتحديد المتعلمة،

                                                           
  .س ـ ذاته. م  )١(
  .٣٨س ـ ص. م  )٢(
  .٤٣رسالة؛ أيها الولد ـ ص : الغزالي  )٣(
، ولكن هذا الكالم حسبما أشار المحقق في الحاشـية  »...اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول «: بدأ الغزالي هذا النص بقوله  )٤(

حاسبوا أنفسـكم قبـل أن تحاسـبوا،    «: ليس حديثاً نبويا، وإنما هو من كالم الفاروق عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه بلفظ
وقيل هو من كالم علي بن أبـي  . »دنياوتزينوا للعرض األكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في ال

. »...زنوا أنفسكم من قبل أن توزنوا، وحاسبوها من قبل أن تحاسبوا، وتنفسوا قبل ضيق الخناق: طالب رضي اهللا عنه بلفظ
  .٣٨انظر الرسالة ـ ص

). ٤٢٦٠(بـالرقم   ورواه ابن ماجة. ٤/١٢٤والحديث من رواية أحمد في المسند ج.٣٨رسالة؛ أيها الولد ـ ص  : الغزالي  )٥(
  .، ورواه آخرون أيضاً من علماء الحديث)٢٤٦١(ورواه الترمذي بالرقم 
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 على ذلك ويصدق .المطلوب التَّربوي كالسلو على المعلَّقة الغاية تحديد عمومية أكثر بمعنى

لوك َأو الفعل وراء يكون أالّ هو العبث ...والعمل التَّعلُّم وسلوك؛ فعل أيالس أي َأو غاية 
،ا .مذموم والعبث هدفالغزالي .مذموماً يكون وقد محموداً يكون فقد هدف هناك كان إذا أم 
 غايته كانت من ويهنئ ....والغرور والمباهاة بروالك االستعراض غايته كانت من على يعنِّف
 الخطوة هذه الغزالي ويعزز .العقل بضوابط وضبطها نفسه في والتَّحكُّم أخالقه تهذيب

 واعمْل مفَارِقٌ، فَِإنَّك شْئتَ ما وَأحبِب ميتٌ، فَِإنَّك شْئتَ ما عشْ« :فيها يقول مستقلة بنصيحة
 وحده، عليه سينعكس اإلنسان يقوم ما كلَّ أن خاللها من ليؤكِّد .)١(»بِه مجزِي كفَِإنَّ شْئتَ ما
  .فشر اًشر وإن فخير، خيراً إن

  والحماسة االندفاع :السادسة الخطوة
 التَّربوي المنهج في الخامسة الخطوة وهي األخالقي، أو القيمي الفعل غاية تحديد بعد

 بالحماسة التَّسلُّح وهي لها، المكملة السادسة الخطوة تأتي ،زاليالغ عند التَّربية ومقاصد
 فيها، الحقيقي الكسب ومواضع اإلنسان مقومات ِإلَى التَّنبيه مع الخير، سلوك في واالندفاع

 البدن، أسر من انعتاقتها في الروح على يركز فهو ،للغزالي الصوفي المنحى يبدو وهنا
 النَّفس، في والهزيمة الروح، في الهمة اجعل« :يقول بالبدن، رتبطةالم حاجاتها قهر وعلى

ـُّزوع ولكن .)٢(»البدن في والموت  الشَّطحات شطط عن بعيد لفيلسوفنا الصوفي الن
 مغبة من يحذِّر تجده ولذلك بالصوفية، أنفسهم سموا النَّاس من فريق ادعاها الَّتي والخرافات
  .)٣(»الصوفية وطامات بشطح تغتر أال لك ينبغي« :فيقول ؤالء،ه وراء االنزالق
  المربي اختیار :السابعة الخطوة

 الوقت في تربوية وقيمة اًمنهجي األخيرة األخيرة؛ تكون أن يصح التي السابعة الخطوة 
  .والوفاء المربي اختيار هما متالزمين بعنصرين الخطوة هذه وتتمثل .ذاته

َأ يبدو قَدالتَّربية خطوات آخر هو المربي اختيار يكون أن الغريب من نَّه قيمة أو اًمنهجي 
 هذا .آخرها ال الخطوات أول هو المربي اختيار يكون أن اًنظري المفترض من ألنَّه تربوية،
 الغزالي منها انطلق الَّتي وهي ذاتها، النَّظرية النَّاحية من ولكن النَّظرية، النَّاحية من صحيح
 يختار المرء ألن الصواب، هو السابقة الخطوات كلِّ بعد المربي َأو المعلم اختيار يكون

 َأو المعلم اختيار أن الغزالي نظر وفي .صنعه يريد ما يقرر أن بعد إليه يحتاج الذي المهني

                                                           
  .٤١رسالة؛ أيها الولد ـ ص : الغزالي  )١(
 .٤٤س ـ ص . م  )٢(
  .٥٣س ـ ص . م  )٣(
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 َأو سلوك َأو فعل من عليه يتربى َأو يتعلمه أن يريد الذي ما المرء يقرر أن بعد يكون المربي
  .ذاته الوقت في بدايتها ونقطة الدائرة نهاية خطوة الخطوة هذه تكون المعنى وبهذا ...خلق

 وحمل للمعلم الوفاء وهو الخطوة هذه من الثاني العنصر ِإلَى النَّظر يمكن ذاته وبالفهم
 الصعيد على وإنَّما وحده األخالقي الصعيد على ال اًجد مهمةٌ مسألة وهذه .له العرفان

 قابلية ِإلَى سيفتقر فإنَّه له والوفاء فضله وإقرار المعلم حب من المرء ينطلق لم فإن المعرفي،
 ناكراً جاحداً سيكون فإنَّه يديه على التَّعلم من الفراغ بعد يشكره لم وإن منه، والتَّعلم الفهم

 وسابقاً اختياره على سابقاً للمعلم وفاءال سيكون المعنى وبهذا ...والجميل والمعروف للفضل
 نقطة أيضاً العنصر هذا سيكون أي وخاتمة، له نتيجة ذاته الوقت في ويكون التَّعلم، على
 .البداية نقطة ذاتها وهي الدائرة نهاية

  القیمیة التربیة دعائم

 رهاوتغيي عامة، والقيم خاصةً األخالق األخالق، تربية بإمكان الغزالي إيمان إن
 لنا رسم وقد .والقيمية األخالقية التَّنشئة أو التَّربية هي جديدة فكرة إلى يقودنا ...وإصالحها
 على المنهج هذا رسم في يقتصر ولم ،اًأخالقي اإلنسان لتربية واضحاً اًتربوي منهجاً الفيلسوف
 سبق وما حياته، راحلم كلِّ إلى تعداها وإنَّما .وحدها اإلنسان حياة من المبكرة المراحل
 وقيمية أخالقية تربية نعده أن يمكن وتهذيبها وإصالحها األخالق تغيير إمكان من فيه وتحدثنا
 وتقويمها، العيوب لمعرفة سبيل من أكثر يسلك أن بإمكانه الذي والراشد، اليافع لإلنسان
 تنميتها على تساعد يالت الخاصة طرقها أخالقية فضيلة لكل وضع إنه بل فحسب هذا وليس

 عنده يوقف أن يستحقُّ ما وهذا حدة، على كلٍّ الرذائل من التَّخلص كيفية بين كما وتعزيزها،
 عند والقيمية األخالقية التنشئة فسنتناول اآلن أما .األخالقية القيم عنوان تحت مستقلَّةً وقفةً

 وترسيخ المستقبل رجل تكوين في األساس هي نشئةالتَّ أو التَّربيةهذه  أن ذلك عامةً، األطفال
   .نفسه في األخالقية القيم

ة التَّربية في منهجه لتحديد الغزالي اإلمام أثارها التي الخطوات تتبع إنوضبطه األخالقي 
 اإلنسان، حياة في بفعاليته ودرايته والقيمي، األخالقي بالجانب واهتمامه عنايته مبلغ عن ينبئنا
 التَّصوف بين بالربط خاصةً والمتمثلة الجانب هذا في الغزالي أصالة عن بوضوحٍ فيكش كما

 ييضف روحي بوشاح متَّشحة ،اًصوفي منحى لتنحو األخالق توجيه أو األخالقية، والفعالية
 الروحية حياةال من اًصميمي جزءاً األخالقية الممارسة معه تغدو نحوٍ على جديداً طابعاً عليها

   .لإلنسان
  النفس نقاء :أوًال
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 تعرض وصورة نقش كلَّ تقبل بيضاء نقية صفحة البشرية النَّفس أن الغزالي اإلمام يرى

 نقشٍ كلِّ من خاليةٌ ساذجةٌ نفيسةٌ جوهرةٌ« بأنَّه للطفل الطَّاهر القلب يصف ذا هو وها .عليها
،أي ـ إليه يمال ما كلِّ إلى ومائل نقش ما لكلِّ قابٌل وهو وصورة خلق اإلنسان إنقابالً ي 

 الشَّر عود وإن واآلخرة، الدنيا في وسعد عليه نشأ وعلمه الخير عود فإن ـ والشَّر للخير
 شخصيته وبناء اإلنسان تكوين في أثرٍ أهم التَّربيةَ يعطي الذي األمر )١(»وهلك شقي وُأهمل
 وحسن باألطفال العناية ةضرور على الغزالي ألحف ما وكثيراً .أبعادهاو معالمها وتحديد

   .الطِّفل شخصية بناء في الحاسم وأثرها التَّربية أهمية من أدركه لما توجيههم
 عليها بنت التي ةالمحوري الفكرة هي ـ النفس نقاء فكرة ـ ذاتها الفكرة هذه أن والحق
 إن« :)٣(لوك جون يقول ذاته ىالمعن وبهذا ،)٢(الفلسفي بنيانها اإلنجليزية التَّجريبية المدرسة

 فيها تنقش التي هي التَّجربة وإن شيء، فيه ينقش لم مصقوٍل لوح مثل األصل في النَّفس
   .اًجلي واضحاً بينهما التَّشابه ويبدو )٤(»جميعاً والمبادئ المعاني
 األخالقية القيم إلى الميل على مفطور اإلنسان أن ثانية جهة من يرى الغزالي ولكن

 ظاهر به يلوح كما هنا البتة تناقض من وليس ،اًغريزي ميالً عامةً، الخير وإلى اإليجابية،
 لو الحقَّ تستلذ ال فكيف المقابح وإلى إليه وتميل الباطل تستلذُّ بالعادة النَّفس كانت فإذا« القول
 عن خارج الشنيعة األمور هذه إلى النَّفس ميل بل عليه؟ المواظبة والتزمت مدة إليه ردت
 إلى ميله فأما بالعادة، ذلك النَّاس بعض على يغلب فقد الطِّين أكل إلى الميل يضاهي .الطَّبع

   .)٥(»والشَّراب الطَّعام إلى كالميل فهو وعبادته ومعرفته تعالى اهللا وحب الحكمة
 على« يبرهن أن حاول األخير أن من مِغْرال علىف لوكو غزاليال بين هنا أيضاً تشابه وثَمةَ

 أن قرر ـ َأنَّه إال ـ .غريزي معنى إلى حاجة دون من واحد نٍآ في ماهيته وعلى اهللا وجود
 دون ومن رغمه على العقل فطرة إلى يعود فهو .الظاهر سوى يدرك وال الكُنه يجهل عقلنا

  .)٦(»يشعر أن

                                                           
  .٧٤ـ  ٧٢ـ ص  ٣إحياء علوم الدين ـ ج: الغزالي  )١(
توماس هوبس (لحسية وكذلك المدرسة االختبارية، ومن ألمع أعالمها المدرسة التجريبية اإلنكليزية، وتسمى أيضاً المدرسة ا  )٢(

  ).١٧٧٦-١٧١١–ديفيد هيوم (؛ و )١٧٥٣-١٦٨٥–جورج باركلي )و ) ١٧٠٤-١٦٣٢ -جون لوك(و ) ١٦٧٩-١٥٨٨–
م، ١٦٣٢فيلسوف إنجليزي من أتباع المذهب التجريبي، وهو مفكر سياسي أيضاً، ولـد عـام    John Lockeجون لوك ـ    )٣(

  .م، من أشهر آثاره رسالتان في الحكم الذي كان محط إعجاب األمريكيين الذين تأثره به تأثراً كبيرا١٧٠٤ًوفي عام وت
  .١٤٥ت ـ ص.تاريخ الفلسفة الحديثة ـ دار القلم ـ بيروت ـ د: يوسف كرم  )٤(
  .١٤٩س  ـ . م  )٥(
  .٥٩س ـ ص.إحياء علوم الدين  ـ م: الغزالي  )٦(
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 تأكيداً النفس، نقاء من إليه ذهب لما مخلصاً ظلَّ الغزالي أن النَّص ٰهذا لخال من ويبدو
 هذا وإنَّما بالحقِّ، يستلذُّ من نجد كما بالباطل يستلذُّ من نجد ولذلك واالختيار، الحرية على منه

 يقوده ما اإلنسان مع خلق الذي الخالق وجود على برهان بمنـزلة الحق إلى الفطري الميل
  .إليه

 يسيرةٌ سهلةٌ فإنها أيضاً، ومعقدة وضرورية، مهمة هي ما بقدر التَّربية أن نرى ذلك ومن
 الصواب إيصال في بالغةً صعوبةً يجد لن المربي ألن الصحيح الطَّريق في تسير كانت إن
   .بطبيعتها إليه تميل ألنَّها النَّفس إلى
  المبكر البدء :ثانیًا

  :الجميلة القصائد من واحدة في قوله وجهه اهللا كرم طالب أبي بن علي لإلمام ينسب مما
ضــر ح ــك ينــى ب ــي اآلدابِ علَ ا   فمكَي تَقَر نَ بِهِميـ ع   الكبـرِ  فـي  اكــ
ــا ــُل وِإنَّمـ ــا اآلدابِ مثَـ   الْحجـرِ  في كَالنَّقْشِ الصبا عنْفًُوانِ في    تَجمعهـ

  
 كالنقش الصغر في العلم« :الشهيرة العربية للحكمة توسيع األمر حقيقة في األبيات وهذه

 وأهميته الصغير في العلم قيمة أدركت العرب إن القول السهل من كان وإذا ،»الحجر في
 ولن وأهميتها، الحقيقة هذه تدرك لم األخرى األمم إن القول السهل من فليس وخطورته،

 وال مبكراً، البشرية اكتشفتها التي البداهة بحكم ألنها الحقيقة هذه لنثبت اريخالت في نجول
 لتعليم المدارس لفتح الدولة جهود يسخر التاريخ مطالع في حمورابي نجد أن لذلك عجب

  .الصبية
 أن وجوب ورأى كتبه، في المواضع من الكثير لها وأفرد الحقيقة ذهه الغزالي أدرك ولقد
 القيم أو الفضائل، أو اإليجابية، األخالقية القيم تمثُّل إلى توجيههم األطفال تربية في يراعى

 اختالف على الرذائل أو السلبية، األخالقية القيم من النُّفور على وحثِّهم .عامة اإليجابية
 والسب اللعنو والنِّفاق والكذب والكبر والطَّمع الجشع من فيحذِّر تسمياتها، وتباين أنواعها
 واألمانة دقالص إليه ويحبب .الرذائلهذه  مجرى في جرى وما ...والخيانة والفحش والسرقة

 الفضائل هذه من جراً وهلم ...اآلخرين معاملة في والتَّأدب والوفاء والتَّواضع واإلخالص
 كما قلبه في يثبت ناجعاً اًمؤثِّر واقعاً البلوغ عند الكالم ٰهذا كان صالحاً النُّشوء كان فإذا«

 والفحش اللعب الصبي آلف حتَّى ذلك بخالف النُّشوء وقَع وإن .الحجر في النَّقش يثبت
 التُّراب عن الحائط نبوة الحقِّ قبول عن قلبه نبا ...سواللبا الطَّعام وشره والوقاحة
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 شعر معارضاً يقول الذي )٢(المعولي محمد الشَّاعر عنه التعبير أعاد ما وهذا  .)١(»اليابس
  :علي اإلمام

ــم تَعلَّــمِ   الصـغَرِ  فـي  دمتَ ما فَصلَه تَدع وال    عمــرِ فَتَــى يــا حقّــاً الْعلْ
لْمٌل فَالْعها ِإذَا سـي  كُنْـتَ  مـغَرٍ  فر    صُغَيٍل وها ِإذَا سـي  كُنْـتَ  مـرِ  فبالْك  

ــم ــتُ والْعلْ ــ َأثْب تْيــةً انِِللْف نْفَعم    قَد كَان مهميلـي  كَالنَّقْشِ تَعـرِ  فجالْح  
 تؤكد التي والتربوية العلمية النظريات كانت وإذا الحقيقة، هذه أكَّد من آخر الغزالي يكن لم
 لحقيقة العملية الممارسة فإن وأيديولوجياتها غاياتها في وتباينت تنوعت قد الحقيقة هذه

 خلخلتها المتعذر من المجتمعات جبلة في مغروسة تقاليد صارت قد الصغر في العلم ضرورة
  .زعزعتها أو

  المعلم ضرورة :ثالثًا
 .كبرى ضرورة المعلم ضرورة هي الغزالي عند القيمية التربية دعائم من الثالثة الدعامة

 كذلك، موالتعلي عامة التربية بأن الضرورةهذه  عن حديثه خالل من الغزالي يوحي يكاد
 معلِّمٍ من للطِّفل بد ال إذ .المعلم دون من تقوم أن يمكن ال خاصة والقيمية األخالقية والتربية

اعلم« :يقول هذا وفي منها، الرذائل ونزع نفسه في الفضائل زرع يحسن مرب ينبغي أنَّه 
 حسناً، لقاًخ مكانها ويجعل بتربيته، منه السيئة األخالق ليخرج مرب مرشد شيخ للسائل
 الزرع بين من األجنبية النباتات ويخرج الشوك يقلع الذي الفالح عمل يشبه التربية ومعنى
   .)٣(»ريعه ويكمل نباته ليحسن
 األب بإمكان كان إن تبيانه عدم مع المربي المعلم ضرورة على الغزالي اإلمام إلحاف إن
 أنَّه ذلك الطفل تربية في مطلقة كفاية األسرة كفاية عدم إلى يميل أنَّه يعني الوظيفة بهذه القيام

 تؤهلهم والمعرفة الوعي من درجة على واألمهات اآلباء كل يكون أن الضروري من سلي
 كيف يعرف الذي المختص المعلم من البد ولذلك وجه، أكمل على التَّربوية بوظيفتهم مللقيا
 كبيراًٍ، تركيزاً المعلم أهمية على ركَّز قد الغزالي أن والحق  .عالجها ويحسن األدواء فيكتش
 أكثر فقد ولذلك عنها، االستغناء وال تجاهلها وال تجاوزها يمكن ال مهمة جد مسألة يراه فهو
 األثر كبير لها كان ذاتها تجربته ولعل .له أتيح وإمكان مكان كل في المعلم على الكالم من

                                                           
  .٧٤ـ  ٧٣ـ ص ٣س ـ ج. م  )١(
أواخر القرن السابع عشـر  / محمد بن عبد اهللا بن سالم المعولي شاعر عماني عاش في أواخر القرن الحادي عشر الهجري  )٢(

  .الميالدي
  .٣٦ـ  ٣٥ت ـ  ص.أيها الولد ـ  مكتبة الغزالي ـ دمشق ـ د: الغزالي  )٣(
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 ليجد إليها عمه أدخله يتيماً طفالً المدارس الغزالي دخل فقد المعلم، أهمية على التركيز في
 القول قال حتَّى وأهميته العلم قيمة عرفوه أيديهم على العلم تلقى الذي المعلمين ولكن له مأوى

 مأوى ليجد العلم طلب ِإنَّه أي ،»هللا يكون أن إال العلم فأبي اهللا لغير العلم طلبنا« :عنه المأثور
 أن عجب ال ولذلك .وقيمته العلم أهمية يدرك جعله الذي هو النَّاجح معلمال ولكن المدرسة في
  :الشَّهير بيته يقول الدهر من حين بعد شوقي أحمد نجد

ــيال ــوال      قُـــم ِللْمعلِّـــمِ وفِّـــه التَّبجِـ سر نــو ــم َأن يكُ ــاد الْمعلِّ   كَ
 أيضاً، جميل بشعر مجدوه الشعراء من فكثير شعراً، المعلم مجد من وحده شوقي يكن ولم
  :)١(شوقي أحمد قبل قال الذي الدين تقي أحمد ومنهم
ى  ال َأولِ  غَـازِي  تَـرقُـوالْع  رِهقَى    بِنُـوَأر نم  ي  الغَـازِيال الَّـذ  محـري  

ذَاك ــم ــو الْمعلِّ هــُل و ــٍل َأفْض امع    ــو ــه يعلُ ــان بِ ــبِالد شَ ــم ال   ويعظُ
ــابنُوا    تَقَـــدماً ِللـــبِالد َأردتُـــم فَـــِإذَا ــدارِس فَ الْم ــم ــوا والْمعلِّ مكَر  

  :الجميل بقوله أيضاً المعلم ليمجد الرصافي معروف جاء قليلة سنين وبعد
َل فَلَويق نم  ـتَنْهِضسي  ـال  النَّـاسإذَا    ِللع ــاء س مــاه يحــتُ م ــ لَقُلْ   مالْمعلِّ

لِّــمعم نَــاءَأب الــبِالد مهــبطَبِي    اوِيدي قَامـلِ  سهـلُ  الْجهالْجو  مـقسم  
  مـنْهم  الْمجـد  إلَى السارِي يهتَدي بِه    سـماِئهِم  فـي  كَوكَـب  إالَّ هـو  وما

ــال ــن فَ خَســقَّ تَب ــمِ ح ــه الْمعلِّ ــيم    إنَّ ظــقِّ ع نِ كَحيــد ــم الواِل   وَأعظَ
فَإن لَه  نْـكـا  مجالْح  ـوهو  رهـونِ    جيــد ــم وِللْواِل ــم العظْ اللَّحو مــد   وال

 الشعوب ثقافات في بل وحسب العربية الثقافة في ليس كثير، والحكم الشعر في ذلك ومثل
  .مطولة أخرى وقفة إلى يحتاج الموضوع ٰهذا من الغزالي موقف أن والحق كلها،
  العلم توظیف :ثالثًا

 اإلنسان، حياة في ومهمة وظيفة له وِإنَّما لذاته، يطلب ليس العلم نأ الغزالي اإلمام يرى
 يشبه ولذلك حياته، وظروف مراحل مختلف في اإلنسان وإفادة وتجويده، العمل تحسين وهو
 من أفاد فقد لها حاجة كلِّ عند األسلحة هذه استخدم فإن باألسلحة، بالمدجج العلم حافظ لنا

 وتعرض األسلحة، بحمل اكتفى وإن كاهله، إثقال إال له عمل ال عبئاً حملها يكن ولم حملها
 حال وهذا أسلحة، من به تدجج ما الهالك عن يغنه ولم هلك، فقد استخدامها دون للخطر

                                                           
م، درس في المدرسة الداوودية ثم مدرسة الحكمة، ١٨٨٨/هـ١٣٠٦أحمد تقي الدين شاعر شآمي ولد في بعقلين بلبنان سنة   )١(

  .م وقد جعت أشعاره في ديوان طبع أكثر من مرة١٩٣٥/هـ١٣٥٤ثم درس الشريعة، وعمل محامياً ثم قاضياً، وتوفي سنة 
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 من يقوم ال العلم ألن العلم من خلو نهكأ يغدو وبذلك منه، لإلفادة يسخره ال الذي العلم حامل
 )١(ذاتها تلقاء من حاملها عن الخطر تدفع ال األسلحة أن كما صاحبه عن الشَّر بدفع ذاته

 كبير حد إلى المعنى وبهذا  .)٢(»يكون ال علم بغير والعمل جنون، عمل بال العلم« :قال ولذلك
 نتائج من قيمتها وتبتعث قبل، من قائم هو ما يعدل فعل المعرفة« أن إلى ديوي جون ذهب
 إلى يتَّجه ذكاء من فيه بما أي وغاية، قصد من فيه بما موجه فعل ألنَّها التعديل، ٰهذا

  .)٣(»عواقبه
 وتوظيفه، العلم واعتماد القيمية التربية عملية في القصص توظيف بين التمييز يجب هنا

 ...وتلقينها وتصويرها القيمة توصيف علمية في تستخدم ومضامين أدوات هي فالقصص
 أو األداةهذه  استخدام وفي تلك، أو القصةهذه  توظيف كيفية في ومنهج طريقة هو العلم بينَما
 أدوات باب تحت القصة توظيف عن الحديث كان ولذلك ومضامينها، التربية أدوات من تلك

  .القيمية التَّربية دعائم باب تحت العلم توظيف على مالكال كان بينَما واألخالقية القيمية التَّربية
  القیمیة التربیة أدوات
 يتربى أن يريد الذي الطَّالب أي المتلقي، في توافرها يستحسن أو يجب شروط ثَمةَ كان إذا
 والبيئة المربي أو المعلم على القائمة ذاتها القيمية التَّربية آلية فإن معينة، قيمية منظومة على

 التي والمعطيات الشُّروط من مجموعة أيضاً فيها تتوافر أن يجب بالمتلقِّي، المحيطة التَّربوية
  .خاصة والقيمية عامة التَّربية عملية سير حسن تضمن
 وهذه القيمية، التَّربية لعملية المهنجية األدوات المعاني من بمعنى هي الشُّروط هذه
 أدوات سميناها ما المعاني من بمعنى هي والخطوات الدعائم من مجموعةٌ هي اتاألدو

 العملية أثناء في وتوافرها مراعاتها يجب التي النِّقاط من بمجموعة المتمثِّلة القيمية التربية
 ترضهااف التي فاألدوات صعوبته أو التَّحقق بتعذُّر توحي الوجوب كلمة كانت وإذا .التربوية
 الوجوب باب في تدخل مثلما االستحسان باب في تدخل القيمية التَّربية سير لحسن الغزالي

 وٰهذه .المثلى حالتها إلى بها والوصول التَّربوية للعملية ومساعدة ضرورية عوامل ألنَّها
  :هي األدوات

  الحسنة القدوة :أوًال

                                                           
  .١١ت ـ ص.أيها الولد ـ  مكتبة الغزالي ـ دمشق ـ د: الغزالي  )١(
  .١٩س ـ ص. م  )٢(
ن ـ ترجمة الدكتور أحمد فؤاد األهواني ـ منشورات عيسى البـابي الحلبـي ـ القـاهرة ـ        البحث عن اليقي: جون ديوي  )٣(

  .٢٧٢م ـ ص١٩٧٠
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 تربيتهم، على يقوم لمن الحسنة القدوة يكون أن الغزالي، يرى فيما المربي، على يجب
 كان أقواله أفعاله وافقت فمن العمَل، القوِل موافقة هو ذلك على للوقوف معيار أفضل ولعلَّ

 الصبيان ـ معلم« واجب من ولذلك تالميذه، لدى قبول خير تعاليمه والقت نفسه مع منسجماً
 عندهم فهو استحسنه فما مصغية، إليه وآذانهم ناظرة إليه أعينهم فإن نفسه، بصالح يبدأ ـ أن

   .)١(»القبيح عندهم فهو استقبحه وما الحسن،
أن ضرورة في بل وحسب، األفعال مع األقوال تطابق بمعنى ليست هنا الحسنة القدوة إن 
 المعلم من يجعل المتعلم ألن بها، يقتدى قدوة يكون أن يصلح قويماً سليماً المعلم سلوك يكون
  .فعله غرار على ويسير به يستهدي أعلى مثالً
  السوء قرناء من الحفظ :ثانیًا

وء رفاق وألنةً يرافقهم، من يفسدون األعم األغلب في السالطفولة سني في وخاص. 
»بي وألنالص حسوداً كذاباً األخالق رديء األغلب في خرج نشوئه ابتداء في أهمل إن 

 وقرنائه، السوء رفاق من الصبيان حفظ على الغزالي صرأ دفق ،)٢(»...لحوحاً نماماً سروقاً
 ومن والسب، اللعب ومن وفحشه، الكالم لغو من ـ الصبي ـ ويمنع« :يقول ذلك وفي

 القرناء من محالة ال يسري ذلك فإن ذلك، من شيء لسانه على يجري من مخالطة
 والمربون الفالسفة عليها وأصر قديماً فةوالفالس المربون إليها انتبه مسألة وٰهذه .)٣(»السوء
 سيكون واعتمادها ذكرها عدم فإن البداهة بحكم إدراكها كان وإن وهي .الزمان مر على
 ما يتجاهل أن يرد لم ولكنه جديداً يكتشف لم القاعدة هذه بإضافة هنا والغزالي الحماقة، بحكم

  .تجاهله يجوز ال
  القیم وتربیة القصص :ثالثًا

 بالقدوة متمثالً المتلقي، لدى القيم تربية عملية سير لحسن البيئة من جانب أسيست بعد
 أدواتها وأولى القيم تربية في العملية الممارسة إلى ينطلق السوء، قرناء من والحفظ الحسنة،
 الفضائل غرس في اًمهم تأثيراً للقصص أن الغزالي يرى إذ القصص، استخدام وهي الفعلية

 القصصهذه  كانت إن اللهم الحسنة، باألخالق التَّخلق إلى دفعهم وفي فالاألط قلوب في
 الطِّفل على ولذلك األطفال، نفوس في الفساد بذور ستغرس فإنَّها وإال الغاية، هذه إلى موجهةً

 حب نفسه في لينغرس وأحوالهم األبرار وحكايات األخبار وأحاديث القرآن يتعلم« أن
                                                           

  .٤١ت  ـ ص.األدب في الدين ـ تحقيق رياض  العبد اهللا ـ دار الحكمة ـ دمشق ـ د: الغزالي  )١(
  .٧٢ـ ص ٣إحياء علوم الدين ـ ج: الغزالي  )٢(
  .٧٣س ـ ص. م  )٣(
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 والمجون، الفسق أخبار عن يبتعد أن عليه كما بأخالقهم، ويتخلَّق بهم ديويقت )١(»الصالحين

 العشق ذكر فيها التي كاألشعار« العاطفية والهيجانات الشَّهوية االنفعاالت يثير ما لنقل أو
   .)٢(»الطبع ورقة الظرف من أصحابها يعدها التي ...وأهله

 طرد الذي م.ق٣٤٧- ٤٢٧– فالطونأ اليوناني الفيلسوف ذلك في الغزالي أشبه وقد
 في بارع إنسان بدولتنا حل وإذا« :بقوله بينه الذي السبب هذا لمثل جمهوريته من الشُّعراء
 سنكرمه فإنَّنا الجمهور على قصائده عرض وأراد شيء، كلِّ ومحاكاة الصور بكلِّ الظُّهور
 أخرى دولة إلى وسنقصيه نا،دولت في مكان لمثله ليس أن سنخبره ولكننا بارع، قديسٍ تكريم

 في القصص بأهمية كالغزالي إيمانه رغم على هذا )٣(»رأسه على العطر نسكب أن بعد
 أن والمرضعات األمهات إلى نوعز ثُم« :القول إلى به حدا الذي األمر األطفال، نفوس تهذيب

 أكثر عقولهم بها يكيفن وأن .األطفال على )القصص( الخرافات تلك من اخترناه ما يقصصن
   .)٤(»بأيديهن أجسادهم يكيفن مما

  المراقبة ضرورة :رابعًا
 الصبي مراقبة عن الولي أو المعلم ينقطع أال ينبغيهذه  األخالقية التَّنشئة تثمر وكيما
 الفعل وممارسة الصحيح الطَّريق سلوك في استمراره مع حتَّى وأفعاله سلوكه ومتابعة

 ظهور ذلك وأول مراقبته، يحسن أن فينبغي التَّمييز مخايل فيه رأى ومهما« السليم األخالقي
 نور إلشراق إال ذلك فليس األفعال، بعض ويترك ويستحي يحتشم كان إذا فإنَّه الحياء، أوائل
 دون شيء من يستحي فصار للبعض ومخالفاً قبيحاً األشياء بعض يرى حتى عليه، العقل
،وهو القلب، وصفاء األخالق اعتدال على تدل وبشارة تعالى اهللا من هدية وٰهذه شيء مبشِّر 
 بحيائه تأديبه على يستعان بل يهمل أن ينبغي ال المستحي فالصبي البلوغ، عند العقل بكمال

  .)٥(»وتمييزه
 أخالقه في والتَّقلُّب للتَّغير عرضةً يظلُّ قريحته ونقاء نفسه صفاء مع الطِّفل أن يعني وٰهذا

 جبلته، من جزءاً وتصبح نفسه، في األخالقية القيم ترسخ حتَّى فيه، يعيش الذي للمحيط تبعاً
   .اإليجابية األخالقية القيم أو الفضائل هذه مع االتصال باستمرار إال يتأتى ال ما وٰهذا

  التدعیم :خامسًا
                                                           

  .٧٣س ـ ص. م  )١(
  .٧٣س ـ ص. م  )٢(
  .٩٠م ـ ص١٩٨٠ـ  ٢الجمهورية ـ ترجمة حنا خباز ـ دار القلم ـ بيروت ـ ط: أفالطون  )٣(
  .٦٦ـ ص ٣س ـ ك. م  )٤(
  .٧٢ـ ص ٣إحياء علوم الدين ـ ج: الغزالي  )٥(



٦١ 

  أصول التربیة القیمیة عند الغزالي

Α  

U  
 

 المهمة ةالتربوي الخطوة تأتي القيم المتلقي تلقين عملية في وغيرها القصص استخدام بعد
 األفعال ممارسة األطفال إلى نحبب أن يجب إذ المكتسبة والقيمة المكتسب السلوك تعزيز في

 متى نعرف وأن حسنة، مبادرة كلِّ على بمكافأتهم ذلك في نرغبهم وأن الحسنة األخالقية
 ه،يداري فراح خطأه الطِّفل أدرك نإ أو مقصود غير كان إن وخاصةً .الخطأ عن نتغاضى

 عليه يكرم أن فينبغي محمود وفعٍل جميٍل خلق من الصبي من ظهر مهما ثُم« :يقول هذا وفي
 مرةً األحوال بعض في ذلك خالف فإن النَّاس، أظهر بين ويمدح به، يفرح بما عليه ويجازي

 أن يتصور أن له يظهر وال يكاشف، وال ستره، يهتك وال عنه، يتغافل أن فينبغي واحدةً
 عليه ذلك إظهار فإن إخفائه، في واجتهد الصبي ستره إذا والسيما مثله، على أحد يتجاسر

  .)١(»بالمكاشفة يبالي ال حتَّى جسارة يفيده ربما
 بعض تفسير في التدعيم، وأ ٰهذه، التَّعزيز ظاهرة من والتَّربية النَّفس علماء استفاد لقدو

– ثورنديك(و )١٩٣٣ ت– بافلوف( العلماء هؤالء ومن ،التعلم وخاصة النَّفسية، الظواهر
 عامةً التعلم أن مجملها في ترى والتي )١٩٥٢- ١٨٨٤– هل كالرك(و )١٩٤٩-١٨٧٤
 هو اإلنسان عند التعلم تحاال أغلب يفسر والذي« :والثانوي األولي بنوعيه بالتَّدعيم مرتبطٌ
 التَّقدير إلى كالحاجة ثانوية عدواف عن النَّاشئ التوتُّر خفض في يتلخَّص الذي الثانوي التَّدعيم

   .)٢(»...والمكافآت باأللفاظ والتَّشجيع
  التقویم :سادسًا

 بعد المرة غلطه وتكرر الصواب، جادة نع أالخط في الصبي انزلق لو ماذا ولكن
  !األخرى؟
 األساليب جهتت رائعاً منهجاً وعالجهما واالنحراف الغلط لتالفي الغزالي اإلمام يقدم
 مراحل المنهج ولٰهذا األطفال، أخطاء معالجة في األنسب وعده به األخذ إلى الحديثة التَّربوية

 وٰهذه واحد، بأسلوب كلها األخطاء نعالج ال بحيث الغلط في التَّمادي مع تتناسب ثالث
   :هي المراحل
 الوقوع تكراره بدء عند لاألطفا أغالط بها منقو التي المراحل أولى هي :المعاتبة ـ ١

 ،اًسر يعاتب أن فينبغي ثانياً عاد فإن« :يقول ذلك وفي معينة، فاسدة أخالقية ممارسة في

                                                           
  .٧٣س ـ ص. م  )١(
أصـول علـوم   : عزت راجـح  انظر ذلك مفصالً في الفصل المعقود لنظريات المتعلم وتطبيقاته ضمن كتاب الدكتور أحمد  )٢(

  .م١٩٧٢النفس ـ المكتب المصري الحديث ـ اإلسكندرية ـ 
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 فتفضح هذا مثل عليك يطلع وأن هذا، لمثل ذلك بعد تعود أن إياَّك :له ويقال فيه األمر ويعظم

   .)١(»الناس بين
 القول يكثر أال فينبغي المالمة سماع ليهع تهون المعاتبة كثرة وألن :والزجر التوبيخ ـ ٢
 في تمادى فإذا قلبه، من الكالم وقع ويسقط القبائح ركوب عليه يهون ال حتى بالعتاب عليه
 فال معه الكالم عند هيبته حافظاً وليكن« معه التَّعامل في حذراً يكون أن المربي فعلى ذلك

   .)٢(»لقبائحا عن وتزجره باألب تخوفه واألم أحياناً، إال يوبخه
 من يكن لم نفإ المستطاع، ردقَ ربالض اجتناب إلى المربي وليسع :الضرب اجتناب ـ ٣
 هاتين أن قُّوالح .)٣(»عذيبوالتَّ ربالض من يكثر وال هبة،بالر تأديبه معظم« فليجعل بد ذلك

 الغزالي مآثر ىإل نتضافا جليلة مأثرة ـ والتقويم التدعيم ـ التربوي المنهج من الخطوتين
   .قيمتها وجليل حقها تجحد أن يمكن وال له بكليته التربوي منهجه إن بل الكثيرة،
  الترفیھ ضرورة :سابعًا

 الحين بين رفيهوالتَّ احةالر بعض إلى بحاجة فسالنَّ أن النَّظر بعين يؤخذ أن يجب ومما
 إلى ستؤدي والتعليم التلقين في والجهد كدال ومواصلة الجد استمرارية فإن وإالَّ والحين،
 يؤذن أن وينبغي« :الغزالي يقول ولذلك أخرى علالً تورث وربما ذلك، من والهروب النُّفور

 المكتب تعب من إليه يستريح جميالً لعباً يلعب أن )المدرسة( الكُتّاب من االنصراف بعد له
 دائماً التعلم إلى وإرهاقه اللعب من بيالص منع فإن اللعب، في يتعب ال بحيث )المدرسة(

   .)٤(»رأساً منه الخالص في الحيلة يطلب حتى العيش عليه وينغص ذكاءه ويبطل قلبه يميت
  وترسیخھ الخلق تكوین :ثامنًا

 كنا وإن نفسه في يترسخ وكيف اإلنسان، عند الخلق يتكون كيف نيبنُ أن علينا بقي وأخيراً
 للمنهج اآلن نعرض أن بمكانٍ الضرورة من أنَّه إال الموضع، هذا غير ذلك إلى ألمحنا قد

 وفي طبعاً، يصبح حتَّى اإلنسان نفس في وترسيخه الخلق اكتساب من الغزالي رسمه الذي
   :يقول ذلك

 ابتداء عنها الصادرة األفعال تكلف وهي بالرياضة، اكتسابها يمكن الجميلة األخالق إن«
 فإن ـ والبدن النفس أعني ـ والجوارح القلب بين العالقة عجيب وهذا هاء،انت طبعاً لتصير

                                                           
  .٧٣ـ ص ٣إحياء علوم الدين ـ ج: الغزالي  )١(
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  .٤١س ـ ص.األدب في الدين ـ م: الغزالي  )٣(
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 محالة، ال وفقها على إال تتحرك ال حتى الجوارح على أثرها يفيض القلب في تظهر صفة كل
 ويعرض دور، فيه واألمر القلب إلى أثر منه يرتفع قد فإنَّه الجوارح على يجري فعل وكل
 كاتباً يصير حتى ـ نفسية صفة له الكتابة في الحذق يصير أن أراد من وهو :بمثال ذلك

 عليه ويواظب الحاذق الكاتب يتعاطاه ما اليد بجارحة يتعاطى أن إال له طريق فال ـ بالطَّبع
 ال ثم تكلفاً، بالكاتب فيتشبه الحسن الخط هو الكاتب فعل فإن الحسن، الخط يحاكي طويلة مدة

 الحسن الخط اآلخر في عنه رفيصد نفسه، في سخةرا صفة يصير حتى عليه يواظب يزال
 األول ولكن حسناً، خطه جعل الذي هو الحسن الخط فكان تكلفاً، االبتداء منه يصدر كما طبعاً

 الخطَّ يكتب فصار الجارحة إلى القلب من انخفض ثُم القلب إلى أثر منه ارتفع أنه إال بتكلف
   .)١(»بالطَّبع الحسن
 ولكن القيمية، التربية انتفاء يعني ال بعضاً أو كال األدوات أو لشُّروطا هذه توافر عدم إن

هذه  توافر قدر وعلى سلبية، قيماً ستكون المتلقي عليها سيتربى التي القيم أن اًمنطقي األرجح
 الهذه  كلِّ توافر أن كما .المرء أو الطفل عليها يتربى التي القيم في السلبية تقل األدوات

 التربية أن إلى تشير المنطقية األرجحية ولكن المتلقِّي، لدى للقيم مثلى تربية بالضرورة عنيي
  .ممكنة طريق أفضل في سارت القيمية
  خاتمة

 أو الثمرة هي محددة غاية تحقيق أساس على الغزالي عند واألخالقية القيمية التربية تقوم
 أو الخير إما وهي فعله وراء من تحقيقها األخالقي أو يالقيم الفاعل يتوخى التي النتيجة

 من ضربين بين الصعيد هذا على يميز ولكنَّه .معاً بآن والسعادة الخير تحقيق بل السعادة،
 سعادة فهناك السعادة أمر وكذلك آخروي، وخير دنيوي خير فثمة والسعادات، الخيرات

   ؟واألخالق القيم غاية فأيهما أخروية، وسعادة دنيوية
 مع واالنتهاء الفناء إلى تؤول زائلة عرضية وسعاداتها الدنيا خيرات أن الغزالي يرى

 وسرور عناء، بال ولذة فناء، بال بقاء هي ...التي اآلخروية السعادة« وألن صاحبها، موت
 اإلمام الغزالي ذهب فقد ،)٢(»...ذل بال وعز .نقصان بال وكمال فقر، بال وغنى حزن، بال
 مجازاً إما سعادة سميت عداها وما اآلخروية، هي الحقيقية السعادة« أن تأكيد إلى يلسوفوالف
 اآلخروية على االسم ولكن صدقاً، وأما اآلخرة، على تعين ال التي الدنيوية كالسعادة غلطاً، أو
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 الخير إلى الموصل فإن عليه، ويعين اآلخروية السعادة إلى يوصل ما كل وذلك أصدق،
   .)١(»وسعادة خيراً يسمى قد ة،والسعاد

 الغاية ولكنهما ،الغزالي عند والقيم األخالق غاية هما وسعادتها اآلخرة خير أن صحيح
 نعيشها، التي الدنيا هذه في والسعادة الخير أيضاً هي دينوية غايةق واألخال للقيم إذ، القصوى

 أيضاً ليبين خاصاً صالًف أفرد لقد بل فحسب، هذا وليس كالمه، سابق في جلي واضح وهذا
 تحري على البواعث بيان« :الفصل هذا عنوان جاعالً وقيمية، أخالقية غاية االدني خير أن

 نفسية :ثالثة الخيرات طلب على البواعث أن يبين وفيه ،»عنها والصوارف الخيرات
 )النفس وكمال الفضيلة طلب( وعقلية )الناس بين المكانة( واجتماعية )والترهيب الترغيب(

 ،»لذاته الخير فعل على اإلقدام« أو »خير ألنه الخير فعل« نسميها أن يمكن األخيرة وهذه
 يجري بما والتَّرهيب التَّرغيب :أنواع ثالثة عليها فالبواعث الدنيوية الخيرات اأم« :فيقول

 وذمه، بحمده يعتد ممن المذمة وخوف المحمدة رجاء والثاني .والمآل الحال في ويخشى
 وال  .)٢(»وراءها أخرى لغاية ال وفضيلة، كمال ألنه النفس، وكمال الفضيلة بطل والثالث

 توالخيرا« :يقول هذا وفي سواء، البواعث في فهما واآلخرة، الدنيا يريخَ بين ذلك في قفر
 اآلخروية بين فرق ال إذ فيها، الناس تتفاوت الطريق وبهذا شأنها، هذا أيضاً اآلخروية

 نرى ذلك نوم )٣(»آجالً أو عاجالً عاقل كل مطلوب فالخير وإال .وتقدم بتأخر إال يويةوالدن
 عامة، والقيم خاصة لألخالق غاية واحد آن في واآلخرة الدنيا خيري يعد الغزالي اإلمام بأن

 واجتماعية نفسية بواعث من فيه لما الدنيا وخير خير، بعده ما مطلق ألنه اآلخرة فخير
   .اآلخرة خير إلى الدنيا خير من صعوداً القيم تسلسل يعني وهذا .ةوعقلي

 عامى القيمي للفعل القصوى الغاية هي اآلخرة فسعادة السعادة، في األمر وكذلك
 خير والسعادة الخير إلى يوصل ما ألن أيضاً أخالقية غاية انيالد وسعادة خاصةً، واألخالقي
 عند عنه أبان ما وهذا »األخرى السعادات بأنواع إال تنال ال ةاآلخر سعادة وألن« وسعادة،

 اآلخروية، السعادة األول :أنواع خمسة في منحصرة فجملتها« :قائالً السعادة أنواع عن حديثه
 يخالطه، معه فقر ال وغنى معه، جهل ال وعلم فيه، غم ال وسرور له، فناء ال بقاء هي التي
 :أربعة وهي ـ النفسية الفضائل وهو الثاني؛ بالنوع إال مليك وال باهللا، إال إليه يتوصل ولن

 الفضائل وهي الثالث، بالنوع الفضائل هذه تتكامل وإنما ـ والعدالة والشجاعة والعفة العقل
 النوع ويتممها العمر، وطول والجمال والقوة الصحة هي :أمور أربعة في المنحصرة البدنية
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 واألهل المال وهي .أمور أربعة في المنحصرة سان،باإلن المطيفة الفضائل وهي الرابع،
 الفضائل وهي .الخامس بالنوع إال ذلك من بشيء االنتفاع يتم وال العشيرة، وكرم والعز

 السعادة بعد السعادات فهذه وتأييده، وتسديده ورشده اهللا هداية :أربعة وهي التوفيقية،
   .)١(»اآلخروية

 القيمية التربية من غايته صور من صورة في وحسب إماماً بدا الغزالي أن يعني هذا
 استحق هنا، األقل على الباب، ٰهذا ومن ،أيضاً فيلسوفاً به فبدا التحليل تابع واألخالقية
 وعلى .ينعته أن قليل غير بعض أحب كما اإلمام الفيلسوف أو الفيلسوف اإلمام لقب الغزالي

 وتتابع تستكمل أن تستحق التي الفلسفية اهدهمش من مشهد البحث ٰهذا في قدمنا ما فإن ألي
  .أخرى أبحاث في العودة هذه فرصة لنا تتاح أن ونأمل
  
  والمراجع المصادر ثبت

  .ت.د ـ بيروت ـ المعرفة دار ـ الغزالي :الدين علوم إحياء ـ١
 بواآلدا والفنون للثقافة الوطني المجلس ـ خليفة محمد اللطيف عبد الدكتور :القيم ارتقاء ـ٢
 .م١٩٩٢ نيسان ـ الكويت ـ )المعرفة عالم سلسلة(
 ـ اإلسكندرية ـ الحديث المصري المكتب ـ راجح عزت أحمد الدكتور :النفس علوم أصول ـ٣

  .م١٩٧٢
  .ت.د ـ دمشق ـ الحكمة دار ـ اهللا العبد  رياض تحقيق ـ يالغزال :الدين في األدب ـ٤
 ـ بيروت ـ الحكمة دار ـ اهللا العبد فىمصط رياض تحقيق ـ الغزالي :الدين في األدب ـ٥
  .ت.د
  .ت.د ـ دمشق ـ الغزالي مكتبة  ـ الغزالي :الولد أيها ـ٦
  .م١٩٩٦ ـ دمشق ـ والتوزيع والنشر للطباعة لؤي دار ـ الغزالي :الولد أيها ـ٧
 عيسى منشورات ـ األهواني فؤاد أحمد الدكتور ترجمة ـ ديوي جون :اليقين عن البحث ـ٨

  .م١٩٧٠ ـ القاهرة ـ لحلبيا البابي
  .ت.د ـ بيروت ـ القلم دار ـ كرم يوسف :الحديثة الفلسفة تاريخ ـ٩

 ـ ن.د ـ م.د ـ العالف مشهد الدكتور :الغزالي حامد أبو اإلسالم حجة اإلمام تصانيف ـ١٠
  .م٢٠٠٢

 .م١٩٧٢ ـ القاهرة ـ المعارف دار ـ دنيا سليمان تحقيق ـ الغزالي :الفالسفة تهافت ـ١١
  .م١٩٨٠ ـ ٢ط ـ تبيرو ـ مالقل دار ـ زخبا حنا ترجمة ـ نأفالطو :ةالجمهوري ـ١٢
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 العربي التراث مجلة ضمن ـ أحمد السيد عزت :ديكارت الغزالي اإلمام من ؛المنهجي الشك ـ١٣
  .م١٩٩١ ـ ٤٤ العدد ـ دمشق ـ العرب الكتاب اتحاد ـ

  .م١٩٦٣ ـ القاهرة ـ المصرية نجلواأل مكتبة ـ محمود نجيب زكي الدكتور :وفن فلسفة ـ١٤
 م١٩٩٣ ــ بيروت ـ العربي التراث إحياء دار ـ منظور ابن :العرب لسان ـ١٥
 /الكويت ـ القلم دار /المطبوعات وكالة ـ بدوي الرحمن عبد الدكتور :الغزالي مؤلفات ـ١٦

  .م١٩٨١ ـ بيروت
  .م١٩٨٦ ـ دمشق ـ حيان ابن مطبعة ـ العوا عادل الدكتور :الفلسفية المذاهب ـ١٧
  .م١٩٩٤ ـ بيروت ـ اللبناني الكتاب دار ـ صليبا جميل :الفلسفي المعجم ـ١٨
   .م١٩٧٢ ـ القاهرة ـ المعارف دار ـ دنيا سليمان :الفالسفة تهافت مقدمة ـ١٩
  .ت.د ـ بيروت ـ الشعبية المكتبة ـ الغزالي :الضالل من المنقذ  ـ٢٠
 معهد ـ قيمة مادة :الزايد محمد ):والمفاهيم صطالحاتاال( العربية الفلسفية الموسوعة ـ٢١

  .م١٩٨٦ ـ بيروت ـ العربي اإلنماء
  .م١٩٨٦ ـ بيروت /دمشق ـ الحكمة دار ـ الغزالي :العمل ميزان ـ٢٢
 ـ والتوزيع للنشر الثقافة دار ـ قنصوه صالح الدكتور :المعاصر الفكر في القيمة نظرية ـ٢٣

  .م١٩٨٧ ـ القاهرة
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  البحث ملخص
 فيـ  مباشرة غير بطريقةـ  العربي النحو تأثير بيان هو البحث هذا من الهدف إن
 للنحاة أثر أي يذكر يشأ ولم، أفكاره بنات من يعدها التي، تشومسكي لدى اللغة علم نظرية
 الرفيعة الخطوط يبرز أن جاهداً البحث هذا يحاول لذلك .مطلقاً هذا من شيء في العرب

 وترجمتها العبرية اللغة خالل من وذلك العربي؛ بالنحو تشومسكي تأثر تثبت التي والرئيسة
 للغة الذهبي العصر يعد كان الذي األندلسي العصر أو ،الوسطى العصور في األوربية للغات
 تأثر ومدى الجرجاني ندع والسطحية العميقة البنية على قليالً الضوء يسلط وأن .العبرية

   .بها تشومسكي

                                                           
 .السعودية/ نسانية، جامعة طيبة، المدينة المنورةقسم اللغة العربية، كلية التربية والعلوم اإل  (*)

  
 الفراھیدي أحمد بن الخلیل تأثیر

  تشومسكي نظریة في والجرجاني
  
  

  (*)جاسم علي جاسم. د
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  تـمـھـید
 مقراً البصرة من اتخذت العربي النحو في أصيلة مدرسة الفراهيدي أحمد بن للخليل إن
 يديه على وتتلمذ ،المعمورة أرجاء في المبينة أنوارها وأشرقت .النجيب الزمان ذلك في لها

 ردحاً نارها خبت أن وبعد المدرسة؛ لكت ومالبثت .سيبويه وأنجبهم وأولهم الطالب من الكثير
النحو  نار إشعال على عمل يهودياً لغوياً عالماً العصر هذا في أنجبت حتى، الزمان من

 هذه ولكن .المختلفة لغاته على ويطبقه العالم به ليهتدي أخرى مرة الرماد تحت منالعربي 
 عالم أشهر يدي وعلى، إلنجليزيةا باللغة يدرس العربي النحو فإن ،السابق خالف على المرة
   .تشومسكي نوم وهو أال اإلنكليزي النحو في لغوياً زلزاالً َأحدثَ الذي الحديث العصر في لغة

 ولكن .الغربي اللغوي العقل اختراع من أنها أساس على نظريته أخذ العلماء من كثيراً فإن
 إلى ويعود عالياً ويسمو ،ما يوماً نجليي أن البد البيان عن وححب وورِي غُطِّي مهما الحق
 نصابه إلى الحق رد على يسهرون من العربية اللغة أبناء ومن .الزمان طال مهما أهله

 هو فها .وغيرهم أبنائها من الكثيرين على تُعمى ال حتى ناصعة لتظهر الحقيقةويجلون 
 أهلها على جميل ثوبب ورونقها وعزها وجمالها وبهاءها بريقها للعربية يعيد تشومسكي

 .أجمع العالم لغات على تُطبق خاللها ومن اإلنجليزية؛ اللغة على ويطبقها، أهلها غير وعلى
  :الجواب يبنى؟ أساس أي وعلى هذا؟ كيف
 اللغات على اطالع وله كذلك؛ لغوي عالم أباه وإن، يهودي لغوي عالم تشومسكي إن
 الصيغ عن للماجستير رسالته تشومسكي كتب دولق .)١(وغيرهما والعبرية كالعربية السامية
 بكتابةأن اللغويين اليهود في األندلس قاموا ، ذلك من أهمية واألكثر .)٢(العبرية في الصرفية
 طبق صورة العبري النحو فكان .العربي النحو طريقة على وصرفياً نحوياً لغتهم قواعد
 واللغات العبرية اللغة إلى ترجم ثم ومن .صيغ على هيئته العربي؛ النحو عن األصل
 وعلومها العربية اللغة وكانت .)٣(األندلسي العصر في اليهود اللغة علماء أيدي على األوربية

 القرن في باريس جامعة في ومعتمد رسمي بشكل تُدرس وغيرها وبالغة وصرف نحو من
 التي عشر لسابعا القرن في الفرنسية المدرسة إلى المعلومات هذه وتسربت .)٤(عشر الرابع

                                                           
(1) Barsky, R, F, Noam Chomsky: A Life of Dissent, MIT Press, (Rev, by Murphy, University 

College Dublin,) 1997 May 7,97, linguist@linguistlist.org). 
(2) Chomsky, N, Morphophonemics of Modern Hebrew, Mimeographed Unpublished Master’s 

Thesis, University of Penna., Philadeliphia, U,S,A., 1951.  
  .٤ص . م١٩٨٢، عالم الكتبـ  بيروتـ  كمال، ربحي :دروس اللغة العبرية   )٣(

لنشر العلمي والمطـابع ـ جامعـة الملـك سـعود ـ ال طبعـة،        عليان، سيد سليمان ـ الرياض ـ ا  : قواعد اللغة العبرية
 .انظر؛ المقدمة. م٢٠٠٠

(4) Robins, R, H, A Short History of Linguistics, London: Longman, 1984. pp. 75; 9699ـ. 
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 Cartesian) الديكارتي المنطقي اللغة وعلم )Portـ  Royal( العالي بالباب تسمى كانت
Linguistics…)تأثر التي ومدارسه العربي النحو من الفرنسية المدرسة هذه واستفادت ؛ 

 والتأخير التقديم ظاهرة العبري النحو في فتجد .)١(بها بنفسه يعترف كما تشومسكي بها
 اللغوية الظواهر وهذه .)٢(العربية النحوية الظواهر من ذلك وغير والزيادة والحذف تأويلوال

 في اآلفاق في مدوياً صدى لها ووجد .)٣(اإلنجليزية اللغة على وطبقها تشومسكي لدى معروفة
 وأعاد فيها العربي زلزاله وأحدث ،اإلنجليزية اللغة إحياء على فعمل لغوياً الراكدة الفترة تلك

 التقديم خالل من وذلك .عليها الجديدة العربية النحوية الظواهر خالل من جديد من بناءها
 .يقين بنبٍأ البصرة من به وجاء قبله من اإلنجليزي النحو في يعرف لم الذي والتأويل والتأخير
 على وسار عليه؛ العربية النحوية الظواهر وطبق القديم اإلنجليزي النحو زلزلة على فعمل
 المعارضين آراء بعرض البدء وقبل .)٤(عرب وغير عرباً تقريباً العالم لغويي كل منواله

 عليها لنتعرف التحويلية للنظرية قليالً نمهد أن علينا يجب ،تشومسكي لنظرية والمؤيدين
  .وبسيط موجز بشكل
 سنة اظهوره أول كان فلقد .الخمسينات في نشأت حديثة نظرية ذاتها التحويلية النظرية إن
 النحوية التراكيب« المشهور كتابه تشومسكي نوم األمريكي اللغوي نشر عندما م١٩٥٧

Syntactic Structures«. أو تشومسكي نظرية طوروا الذين اللغويين من عديد تبعه ثم 
 تخالف جديدة طريقة اللغة حقائق سرد في التحويلية النظرية طريقة .جديدة أشكاالً أعطوها
 ألف فكلما .الجبر متطابقات أو الكيمياء معادالت تشبه طريقة فهي .للنحويين ديةالتقلي الطريقة
  .)٥(له بالنسبة تعقدها وخف النظرية لهذه تفهمه ازداد، الرياضية شبه الطريقة هذه المرء

 وتركيباً باطنياً تركيباً اللغة في جملة لكل تعطي قواعد أية أن« :هي التحويلية والقواعد
 نفسها تصف لم ولو تحويلية قواعد تكون أن يمكن خاص بنظام التركيبين بين وتربط ظاهرياً
 أو تحويالً يسمى الظاهري والتركيب الباطني التركيب بين العالقة وصف إن .الوصف بهذا
 أحد بمعادلة عنها التعبير يتم كيمياوية عملية تشبه التركيبين بين والعالقة .تحويلياً قانوناً

 يعطي الباطني التركيب إن .التفاعل بعد الناتج هو اآلخر والطرف تفاعلها قبل المواد طرفيها
                                                           

(1) Chomsky, N. Cartesian Linguistics: a Chapter in the History of Rationalist Thought, New York: 
Harper and Row, 1966. 

  .انظر الجملة العبرية. عليان، سيد سليمان ـ المرجع السابق: قواعد اللغة العبرية  )٢(
(3) Chomsky, N. Cartesian Linguistics…1966. Op. Cit. 

Chomsky, N. Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge, Mass,: M, I, T, Press, 1965. 
  .م1981الخولي، محمد علي ـ الرياض ـ دار المريخ للنشر ـ الطبعة األولى، : حويلية للغة العربيةقواعد ت  )٤(

- Isenberg, H, Der Begriff "Text" in Der Sprachtheoric, ASG ـ Bericht Nr, 8, Berlin, 1968. 
- Culicover, P, W, Wasow, T, and Akmajian, A, (eds.), Formal Syntax, Academic Press Inc, New York, 
1977. 

  .١٩ـ  ١٨ص  .الخولي، محمد علي ـ المرجع السابق: قواعد تحويلية للغة العربية  )٥(
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 الجملة معنى عليه يتوقف وفرضي مجرد تركيب هو التركيب وهذا .للجملة األساسي المعنى

 فيزيائية حقيقة الظاهري التركيب يكون وبذلك .ظاهرياً تركيباً تصبح أن بعد وتركيبها
   .)١( »...كتبنا وأ تكلمنا إذا ونستعمله ملموسة
 و المعارضين آلراء نعرض أن علينا يجب تشومسكي لنظرية الوجيز التقديم هذا وبعد
  .لها المؤيدين
  العربي بالنحو تشومسكي تأثر لفكرة المعارضین آراء

 بطريقة أكان سواء نظريته في العربي بالنحو يتأثر لم تشومسكي أن المعارضون يرى
  .والمزيني، وحسان، والمتوكل، الوعر :ممنهو .مباشرة غير أم مباشرة
 نوم هو معاصراً أمريكياً لسانياً عالماً نرى أن غرابة ال إنه« :)٢(الوعرقال  :أوالً

 عندما، »)والداللي النحوي( اللغوي العربي التراث من وعجب دهشة وقفة يقف تشومسكي
 في يإل بعثها رسالة ففي .هللدكتورا كرسالة به تقدمت قد كنتُ لساني عمٍل على وعلق قرأ
  :فيها قال ١٩٨٢ نيسان ٢٦
 واسعة منطقة غطت فقد ومهمة ورائعة جدية دراسة هي الدراسة هذه أن الواضح من إنه«
 التعليقات تلك من خاص بشكل دهشت لقد .جداً هامة أفكاراً وشملت اللساني البحث من

 وحده هذا إن .القدامى العرب لهاقا قد كان والتي الدراسة هذه ثنايا في وردت التي اللغوية
 العمل عن النظر بغض الغربية اللسانية الدراسات لتطوير جداً قيماً إسهاماً الدراسة هذه يجعل

  .»جداً مهماً يبدو والذي العربية التراكيب على المطبق اللساني
 الدالليات أستاذ المتوكل أحمد الدكتور الباحث مع )٣(شخصي ثيحد خالل ومن :ثانياً
 بأنه« :لي قال قد كان الرباط في الخامس محمد جامعة في الفرنسية اللغة قسم في الحديثة
 القدامى العرب عند الداللية النظرية حول تدور والتي وضعها التي هالدكتورا رسالة أرسل
 إلى بعثها رسالة في( عليها تشومسكي تعليق كان وقد تشومسكي األمريكي اللسانيات عالم إلى

 بد ال عميقاً فلسفياً فكراً يعد الدالليات حقل في القدماء العرب قاله ما بأن )المتوكل الدكتور
 هذه سيعتمد بأنه المتوكل تشومسكي وعد وقد .المعاصر الداللي الفكر في به األخذ من

  .»المستقبل في بها سيقوم التي األعمال في النظرية
 تمام الدكتور وتشومسكي العربي والنح بين صلة يرون ال الذين الباحثين ومن :ثالثاً
 كتبه في العربي النحوي التنظير أصول عن بدراساته حسان الدكتور عرف فقد .حسان

                                                           
  .وما بعدها ٢١ص  .الخولي، محمد علي ـ المرجع السابق: قواعد تحويلية للغة العربيةوللمزيد انظر؛   )١(

ـ دمشق ـ دار طالس للدراسـات والترجمـة والنشـر ـ        مازن، الوعر: علم اللسانيات الحديث مدخلقضايا أساسية في   )٢(
 .٣٦١ـ  ٣٥٩ص. م١٩٨٨الطبعة األولى، 

  .٣٦١ـ  ٣٥٩ص. ـ المرجع السابق مازنالوعر، : علم اللسانيات الحديث مدخلقضايا أساسية في   )٣(
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 العربي النحو بين تشابهاً، )المزيني عن نقالً( أعلم فيما، منها أي في يذكر ولم، المتعددة
 إعادة« عنوانه كرالذ سالف الكتاب في منشور بحث في نجده إننا بل .التوليدية والنظرية
 العربية النحوية المدارس يستعرض )١٨٤ـ١٤٥ ص ص( »ألسنياً العربية اللغة وصف

 كتاب من مأخوذاً العربية اللغة على التوليدي النحو لنموذج« تطبيقاً يعرض ثم، المعروفة
 اللغة على التحويلي النموذج بها ينطبق التي للكيفية عرضه ختام وفي .»Aspectsتشومسكي

 ويمكن، العربية اللغة على يطبق أن يمكن التحويلي النموذج أن يبدو وهكذا« :يقول ربيةالع
   .)١()١٨٤ص( »خالله من ألسنياً وصفها يعاد أن العربية للغة

 ال العرب النحويين عن تشومسكي بأخذ يقضي الذي القول أن :)٢(المزيني يرى :رابعاً
 وصل التي واللغوية النحوية المنجزات على لعإنه لم يطّ نفسه تشومسكي وقد قال .عليه دليل
 لسانية ثورة صاحب وأنه تشومسكي بفضل المزيني يعترف وهنا .القدماء العرب العلماء إليها
   .الحديث اللغة علم في

 أن له يسبق لم تشومسكي أن على صريح بشكل تدل تالحاال ذهه فإن واضح هو وكما
 العربيان الباحثان هذان كتبه ما يقرأ أن قبل اءالقدم العرب العلماء إنجازات على اطلع

 تشومسكي بأن يؤكدون العلماء فهؤالء .اإلنجازات تلك عنـ  والمتوكل الوعر – المعاصران
 قبله من عليها والتعليق، إليه المرسلة بالرسائل إجاباتهم ويعللون .العربي بالنحو يتأثر لم

 .الحديثة الرياضية اللسانية بنظريته الخاصة ولقناعاتهم، شخصياً

  العربي بالنحو تشومسكي تأثر لفكرة المؤیدین آراء
 :فهو )٣(الموسى نهاد الدكتور العربي بالنحو تشومسكي تأثر لفكرة المؤيدين من :أوالً

 أخذ إمكان في النظر إلى التوليدية اللسانية النظرية مع العربي النحو بتشابه القول يتجاوز«
 الموسى الدكتور أن إلى )للمزيني الكالم( هنا أشير أن ويجب .العربي النحو عن تشومسكي

 أطَّر فقد، جداً حذراً تشومسكي إلى وصلت حتى العربية النحوية المفاهيم مسار تتبعه في كان
 وهومبولت هشام ابن بين الشبه تقرير وليس« :يقول فهو .التحفظ من يكون ما بأدق كالمه

 :قائالً الهامش في يعلق ثم ؛»التأويل له يتكلف أن إلى محتاجاً الجهة هذه من تشومسكي ثم
                                                           

هـ، ٢٧/١٠/١٤٢٠ـ الخميس المزيني، حمزة بن قبالن ـ صحيفة الرياض السعودية   : تشومسكي في عيد ميالده السبعين  )١(
   :والعنوان االلكتروني هو. ٣و  ٤: عدد الصفحات. هـ٢٥/٨/١٤٢٠و 

http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky4.htm 
http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky2.htm p3. 

 .٤صاملزيين، محزة بن قبالن ـ املرجع السابق : تشومسكي يف عيد ميالده السبعني  )٢(

الموسى، نهاد ـ بيروت ـ المؤسسـة العربيـة للدراسـات      : نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر النحوي الحديث  )٣(
  .٥٥ـ  ٥٤ص  .م١٩٨٠والنشر ـ ال طبعة، 

  .٢ص. المزيني، حمزة بن قبالن ـ المرجع السابق: تشومسكي في عيد ميالده السبعين

http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky
http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky
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 على ورد ما بعض تكون قد المسألة هذه بأن الهاجس معه يويقو، بالتأمل يغري التشابه إن«

 ]المستعرِب[ أن وذلك .»الالتيني الغرب إلى العربي العلم انتقال«إطار في العرب من الغرب
 في الدراسات من أنتجه ما«و .»العربية اللغة ومعل من ...متضلعاً كان« ساسي دي سلفستر
 أنه على بوضوح يدل القديمة والتجويد النحو كتب من الفرنسية إلى ترجمه وما العربية نحو
 ...كون الذي هو« ساسي ودي .»العرب النحاة ومناهج مفاهيم به بأس ال إدراكا ـ أدرك
 من اطالعهم هو ساسي دي سدرو من هؤالء اكتسبه شيء وأهم« .وغيره »هومبولت فون
 التي ةالعربي والنحوية اللغوية المفاهيم على األخرى السامية واللغات للعربية دراستهم خالل
 .»والصوتيات للنحو بالنسبة األمر كان وكذلك، التقليدية الفيلولوجية ثقافتهم في تنقصهم كانت
 المذهب ذلك زمانه في مثلي وهو .التعليلي الوصفي النحو بمبادئ متشبعاً« ساسي دي وكان
 وسنكتيوس هارس جيمس طريق من عشر الثالث القرن منذ العلماء من عدد تناقله الذي

 وتال« .»العرب فالسفة عن السكوالستيك لغويي عن أو مباشرة العرب النحاة عن اإلسباني
  .)١(المزيني عن نقالً .»هومبولت فون تلميذه المبادئ بهذه العمل في ساسي دي

 الترجمةـ  وتشومسكي الجرجاني لدى والسطحية العميقة البنية عن ديب أبو يقول :ثانياً
 بل، أول الفصل هذا في الجرجاني به أتى الذي التحليل نوع كان وربما« :)٢(ـ  للمزيني
 .»]الشَّجرية[العميقة البنية«و »]المنجزة[ السطحية البنية«لـ العربية اللغة في تحليل، أفضل

رها، الجرجاني طورها التي المفاهيم بين تماثلال وإيضاحسهل، مؤخَّراً تشومسكي وطو 
 بالطريقة منهما واحدة كل صياغة الجرجاني أعاد فقد البنيتين بين الفرق ولتوضيح ...جداً

 التركيبية للتركيبات العميقة البنى عن الكشف أجل من اآلن تشومسكي يستعملها التي نفسها
   .»المماثلة

 التأويل أو التقدير ظاهرة إال هي ما القديم العربي نحونا في والسطحية العميقة والبنية
 للبنية والتأخير التقديم عن اإلعجاز دالئل كتابه في الجرجاني شرحه مما جزء وهنا .للمعنى
 »بالهمزة االستفهام« ذلك في شيء أبين ومن« :التالي المثال إلى انظر، )٣(والسطحية العميقة

 وكان، نفسه بالفعل الشك كان، بالفعل فبدأت »أفعلت؟« :قلت إذا أنك على الكالم موضع فإن
 الشك كان، باالسم فبدأت »فعلت؟ أأنت« :قلت وإذا .وجوده تعلم أن استفهامك من غرضك

 أن على كنت التي الدار أبنيت« :تقول أنك ذلك ومثال .فيه التردد وكان، هو من الفاعل في
                                                           

  .٢ص. المزيني، حمزة بن قبالن ـ المرجع السابق: تشومسكي في عيد ميالده السبعين  )١(
(2) Abu Deep, Kamal, Al  ـ  ,Jurjani's Theory of Poetic Imagery and its Background, Ph.D, Thesis ـ

Oxford University, England, 1971. نظرية الجرجاني عن التخييل الشعري 
 .١ص. المزيني، حمزة بن قبالن ـ المرجع السابق: تشومسكي في عيد ميالده السبعين

أبو فهر محمود محمد شاكر ـ القـاهرة ـ مكتبـة الخـانجي،      : الجرجاني، عبد القاهر ـ قرأه وعلق عليه : دالئل اإلعجاز  )٣(
  .١١١ص . م١٩٨٤هـ ١٤٠٤
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 جميع في ألنك، فيه والشك نفسه الفعل عن السؤال ألن، بالفعل ونحوه هذا في تبدأ »تبنيها؟
 :وتقول .يكن لم يكون وأن، كان قد يكون أن مجوز، وانتفائه الفعل وجود في متردد ذلك
 .كان أنه الفعل في تشك لم ألنك ذاك، باالسم كله ذلك في فتبدأ، »الدار؟ هذه بنيت أأنت«

 أنه ضرورة به يعلَم ومما هو؟ من الفاعل في شككت وإنما، مبنية الدار إلى أشرت وقد كيف؟
 .مستقيماً كالماً فيكون، »قطّ؟ شعراً أقلت« :تقول أنك باالسم كالبداية بالفعل البداية تكون ال

، هذا مثل في هو من الفاعل عن للسؤال معنى ال أنه وذاك »قط؟ شعراً قلت أأنت« :قلت ولو
 هذا قال من« :تقول أن نحو مخصوص فعل إلى اإلشارة كانت إذا يتصور إنما ذلك ألن

، الجملة على الشعر قيُل فأما .معين على فيه ينُص أن يمكن مما ذلك أشبه وما »الشعر؟
  .)١(»فاعله عين عن يسأل حتى ذاك دون بهذا يختص مما ليس ألنه، منه ذلك فمحاٌل
 تشومسكي به تأثر الذي الفكري الفلسفي واألسلوب المنطق لىع يعتمد لغوي تحليل فهذا

 اللغة علم »Cartesian Linguistics« كتابه في يذكر كما اإلنكليزية للجملة تحليله في
  .المنطقي الديكارتي

 عندما :التالي المثال نورد أن يمكن مبسط بشكل والسطحية العميقة البنية معنى ولتوضيح 
 مقدر الفاعل أن أي عميقة بنية فهو .مستتر هنا الحقيقي فالفاعل جاء؛ زيد :مثالً نقول

 أن أي، ظاهرة سطحية بنية فهو .حقيقي فاعل زيد فهنا زيد؛ جاء :نقول وعندما .وباطني
 مقدر هنا الفاعل جاء زيداً أن :مثالً لإلنجليز يبرهن أن تشومسكي حاول فهنا .ظاهر الفاعل
 النحو في والسطحية العميقة بالبنية يسميه ما وهذا .يحقيق هنا فالفاعل زيد جاء وبينما

   .)٢(اإلنكليزي
  :المعارض الرأي مناقشة
 بطريقة السابقين العرب بالنحاة تشومسكي تأثر بعدم قطعياً يجزمون المعارضين إن
 هذا في الخاصة وقناعاتهم له رسائلهم من ذكروه ما هو والدليل .مباشرة غير أو مباشرة
 أماو« :يقول فهو تماماً نسي العربي التراث أن )٣(المزيني يذكر، ذلك إلى ضافةوباإل .الميدان
 قطع حصول فهي العامة اللغويات في العرب تراث »نسيان« إليها آل التي المبدئية النتيجة

                                                           
وأثرهـا فـي نحـاة الغـرب      نظرية التقدير عند النحاة العرب المسـلمين لمقارنة هذا النص مع مثال لتشومسكي انظر؛ (  )١(

انظـر   جاسم، جاسم علي و جاسم، زيدان علي ـ مقال مخطوط قيـد النشـر؛   : تشومسكي مجدد النحو العربي المعاصرين
ظاهرة الحذف واإلضمار والتقدير والتأويـل للكـالم والجمـل واألفعـال واألسـماء       نظروا ما هو النحو التوليدي؟ :فقرة

  ).والحروف عند سيبويه، وابن هشام، وابن جني، والمبرد، وابن يعيش، والجرجاني، وغيرهم من نحويي العربية
ـ المرجـع    مـازن الـوعر،  : مدخلعلم اللسانيات الحديث ؛ قضايا أساسية في  وللمزيد عن البنية العميقة والسطحية انظر  )٢(

 .٦٨ص  .الخولي، محمد علي ـ المرجع السابق: قواعد تحويلية للغة العربية؛ ـ وانظر كذلك .١٢٦ص. السابق

 .٣ص. المزيني، حمزة بن قبالن ـ المرجع السابق: تشومسكي في عيد ميالده السبعين  )٣(
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 حصيلة على الغربية الحضارة فنهضت اإلنسانية الحضارات عبر األلسني التفكير تسلسل في

 اللغوي التفكير مخاض من قرون ثمانية مستخلصات عن معزل في نولك اليوناني التراث
 أهل أن افتراضاً نقرر أن أمكننا البحث في مصادرة القول نبسط أن لنا جاز وإذا، العرب عند

 النهضة فجر في لعلومهم نقلهم عند العامة اللغويات في العرب نظرية إلى انتبهوا لو الغرب
 قد ما أدركت قد تكون كانت لعلها بل، اليوم عليه هي ما رغي على المعاصرة األلسنية لكانت

 بالتالي فهي، الغرب إلى تنتقل لم العربية اللغوية الدراسات تدام وما .»أمد بعد إال تدركه ال
  .دائماً تفترض التي بالطريقة تشومسكي إلى تصل لم

 العرب العلماء فضل وينكرون، غربي هو ما لكلالذين  األوربيينيتبع  فالمزيني
 .جيداً يستقرؤوه ولم القديم العربي التراث يجهلون أنهم هو اآلخر واألمر .عليهم والمسلمين
 العالم )Walter Cook( كوك ولتر أستاذه عن)١(الوعر يذكره ما بالتراث جهلهمومن أدلة 

 بأن نعرف ال إننا« :فيه جاء للدكتوراه رسالته على علق عندما، المشهور األمريكي اللساني
 أكثر نترجم أن ينبغي لذلك رسالتك في ذكرته ما إلى توصلوا قد القدامى النحويين العرب
 األعمى وتعصبهم العربي بالتراث جهلهم على يدل فهذا .»اإلنكليزية إلى العربية من أعمالهم

 فيه يكفر ،اهللا رحمه الغزالي لإلمام قول المقام هذا في يحضرني وهنا .غربي هو ما لكل
 بذكر يتفاخرون الذين الفالسفة تهافت كتابه في بالغرب المعجبين العرب اءالعلم بعض

 التميز أنفسهم في يعتقدون طائفة رأيت قد فإني« :يقول فهو عنهم؛ ونقلهم األعجمية األسماء
 كالمع المزخرفة بالخياالت واالنخداع ...والذكاء الفطنة من بمزيد والنظراء األتراب عن

 وأفالطون وبقراط كسقراط هائلة أسماء سماعهم كفرهم مصدر وإنما ...السراب
  .)٢(»...وأمثالهم وأرسطوطاليس

 انتقلت القديمة العربية اللغوية الدراسات أن هو، مراء وال فيه لبس ال الذي السديد والرأي
 في األوربية واللغات العبرية إلى العربية اللغوية األعمال ترجمة طريق عن الغرب إلى

 .السابقين العرب بالنحاةـ  مباشرة غير بطريقةـ  تأثر تشومسكي وأن .)٣( سياألندل العصر
 متضلعاً كان ساسي دي سلفستر المستعرب أن يذكر فهو بنفسه نفسه يناقض فالمزيني
 يدل القديمة والتجويد النحو كتب من الفرنسية إلى العربية الكتب من ترجمه ما وأن بالعربية؛
 الذي هو ساسي ودي .العرب النحاة ومناهج مفاهيم به بأس ال اًإدراك أدرك أنه على بوضوح

 وبالمدرسة اللغة؛ علم في همبولت بفون تأثر تشومسكي وأن .وغيره هومبولت فون كون
                                                           

  .٣٦٠ص. ـ المرجع السابق مازنالوعر، : علم اللسانيات الحديث مدخلقضايا أساسية في   )١(
سليمان دنيا ـ القاهرة ـ طبـع بمطبعـة دار     : الغزالي، أبو حامد الطوسي ـ صححه وعلق عليه وقدم له : تهافت الفالسفة  )٢(

 .٣٢ـ  ٣١ص . م١٩٤٧هـ، ١٣٦٦إحياء الكتب العربية ألصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه ـ ال طبعة، 

  .٤ص . ـ المرجع السابق ال، ربحيكم :دروس اللغة العبرية  )٣(
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 التي السند فسلسلة .بنفسه يعترف كما عشر السابع القرن في )Portـ  Royal( الفرنسية
 كانت عشر الرابع القرن في اريسب جامعة أن هو :العرب عن تشومسكي أخذ على تدل

 السابع القرن في )العالي الباب( الفرنسية المدرسة وأن .)١(فيها رسمياً العربية اللغة تدرس
   .)٢( بذلك يصرح كما تشومسكي بها تأثر والتي العربية والعلوم باألفكار تأثرت عشر
  العربي بالنحو تشومسكي تأثر على تدل التي الدالئل
  :تشومسكي نحو في وتأثیرھا العبریة اللغة :أوًال
 قواعده وصيغت، األندلسي العصر في كبيراً تأثراً العربي بالنحو تأثر العبري النحو إن
 القرن في أوربا في التدريس لغة العربية اللغة اعتماد وكذلك، )٣( العربي النحو هيئة على
  .)٤( فرنسا وخاصة الميالدي عشر الرابع
 في الصرفية الصيغ عن للماجستير رسالته وكتابة العبرية للغةبا تشومسكي اهتمام وإن
 أيما بالعربية تأثرت والتي بالعبرية وضلوعه معرفته على قوي دليل لهو م؛١٩٥١ العبرية

  .األندلس في رتأثُّ
 صلة هناك ومازالت ...سامية لغة العبرية اللغة إن :)٥(العمري يقول، ذلك على وعالوة

 من بالمئة %١٥ حوالي أن المستشرقون اللغات علماء وجد وقد، ربيةالع اللغة وبين بينها
  ...والمعنى اللفظ في العربية اللغة مع يتطابق، العبرية اللغة مفردات
 لغة العبرية اللغة كون لحقيقة نظراً :فيقول والعربية العبرية اللغة بين التشابه عن وأما
 :مايلي المميزات هذه أهم ومن، المميزات من كثير في السامية اللغات مع تشترك فإنها سامية
 حيث من الفعل تكوين وفي، ونوعه عدده حيث من االسم تكوين في بالعربية تشابههاـ  ١
 .وعلته وصحته وزيادته وتجرده زمنه
  .حركاتها بتغير الكلمات معنى تغييرـ  ٢

                                                           
(1) Robins, R, H, op.cit. 1984. pp 75, 9699ـ. 
(2) Chomsky, N. Cartesian Linguistics… Op. Cit. 

Chomsky, N. Aspects of the Theory …Op. Cit. p. 4. = = = 
  .علي ـ المرجع السابقجاسم، جاسم علي و جاسم، زيدان ...: نظرية التقدير عند النحاة العرب المسلمينـ 
 .٥٥ـ  ٥٤ص  .المرجع السابق_ الموسى...: نظرية النحو العربي في ضوء مناهج ـ 

  .٤ص . ـ المرجع السابق كمال، ربحي :دروس اللغة العبرية  )٣(
  .انظر المقدمة. عليان، سيد سليمان ـ المرجع السابق: ـ قواعد اللغة العبرية 
  .١٧ص . م١٩٩٣شد، سيد فرج ـ الرياض ـ دار المريخ للنشر ـ ال طبعة، را: ـ اللغة العبرية قواعد ونصوص 

(4) Robins, R, H, op. cit. pp. 75; 9299ـ. 
 .٦ـ  ٤ص . العمري، كمال، دروس اللغة العبرية الحديثة  )٥(
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 متعدد بنشاط اإلسالمي المجتمع داخل واألدبية اللغوية الحركة تميزت لقد :)١(راشد ويقول
، التجويد علم فظهر وتجويداً وقراءة ومعنى لفظاً القرآن في المسلمون بحث حيث، االتجاهات
 وعلم البالغة علوم ظهرت وكذلك، الصرف علم ظهر لأللفاظ األصلي البناء ولمعرفة
 .األشياء هذه مثل في يبحثون ال اليهود كان الوقت هذا إلى .البديع وعلم البيان وعلم المعاني
 وهنا .جيل بعد جيال بالتلمذة وتالوتها تفسيرها يأخذون، للتوراة دراستهم في تلقينيين وكانوا
 فمن .والصرف النحو في مؤلفات تاريخهم في مرة ألول فظهرت، المسلمين بمناهج فتنوا
 الفيومي يوسف بن سعيد سعديا« اللغة اسةدر في العرب خُطى ترسموا الذين اليهود نحاة

 في ورد فقد فُقد أنه ومع، اللغة كتاب هو كبيراً كتاباً اللغة في كتب الذي »م٩٤٥ سنة المتوفى
 في تأليفهم في العرب اللغويين أثر مقتفياً وقواعدها العبرية اللغة فيه يتناول كان أنه األخبار
  .العربية باللغة هذه كتبهم ألفوا بعده اؤواج من ومعظم هو أنه لدرجة العربي النحو

 الوليد أبو اليهود نحاة شيخ الميالدي العاشر القرن غضون في اليهود نحاة من بعده يأتي
 كرس والذي، الميالدي عشر الحادي القرن من األول النصف في القرطبي جناح بن مروان
 في بالعربية كتبه الذي »اللُّمع تابك« أعماله أهم ولعل العبرية اللغوية الظواهر لدراسة وقته
  ...النحو

 وهي( بسيطة غير وجملة )النواة الجملة وهي( بسيطة جملة إلى تنقسم العبرية والجملة
 خبر أو مبتدأ من تتكون البسيطة فالجملة .داخلها فرعية جملة على تحتوي )المركبة الجملة

 وصف مع األصلية الجملة جزأي نبي الصلة جملة بإقحام وتتوسع به ومفعول وفعل فاعل أو
   .الخبر

 :الفعلية والجملة .يربطهما فعل إلى الحاجة دون وخبر مبتدأ من تتكون :االسمية والجملة
 إذا اللغات جميع في موجود، عليها السكوت يحسن مفيدة جملة بوصفه وحده بالفعل ويعبر
 أستطيع العربية اللغة فيف، مستتر ضمير شكل على فيه والكامن للفعل المصاحب الفاعل فهم
 وتقديره نفسه الفعل في متضمن الفعل هذا فاعل ألن، مفيدة جملة وتكون .»قف« :أقول أن
 العبرية في عليها أحصل كما، stop باإلنجليزية قلت إذا النتيجة نفس على وأحصل .أنت
  .كذلك

  :التالي النحو على إذن تسير العبرية فالجملة
  .به المفعول ثم الفعل ثم الفاعل من تتكون الفعلية الجملةـ  أ
  .وخبر مبتدأ من تتكون االسمية الجملةـ  ب

                                                           
 .وما بعدها ٢٥٣وما بعدها؛ و ص  ١٧ص . راشد، سيد فرج ـ المرجع السابق: اللغة العبرية قواعد ونصوص  )١(
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 أن كما، تأكيد بجملة أو حال أو بظرف مبدوءة الجملة كانت إذا الفاعل قبل الفعل يأتي وقد
  .)١( األحيان بعض في القاعدة بهذه تتقيد ال الحديثة العبرية

 لها تشومسكي ومعرفة العربي بالنحو وتأثرها العبرية اللغة دور نغفل أال علينا فيجب
 لتأثر اإلنكليزية وخاصة األوربية واللغات العربية بين الواسطة فهي ؛)٢(تامة معرفة

  .بها تشومسكي
  
   الجرجاني عند النظم نظریة :ثانیًا
 وهذا وشرحه؛ الكالم تفسير في المنطقي الفلسفي اللغوي األسلوب تعتمد النظم نظرية إن

 هي الجرجاني اتبعها التي التحليل وطريقة .اإلنجليزية للجملة تحليله في تشومسكي به تأثر ما
   .)٣( تشومسكي اعتمدها التي هي

 مباشرة غير بطريقة العربي بالنحو تشومسكي تأثر على تبرهن التي األخرى الدالئل ومن
 فبين، جديداً منحى التحليلي بمنهجه نحا الجرجاني عبدالقاهر الشيخ إن :)٤(الظهار تقوله ما
   .األدبي األثر دراسة في الباطني والتأمل النفس أثر

 على يدل أول معنى له النحوي التركيب إن ...« :الجرجاني نظرية عن)٥(الشين يقوله وما
، الثاني المعنى وهذا، األول المعنى تتبع إضافية وداللة ثانٍ معنى وله، اللغوي الوضع ظاهر
 النحوية التراكيب أن أوضحو ...البالغة في والهدف المقصد هي، اإلضافية الداللة وتلك

 هي، إضافية ودالالت ثانية معان، حتماً يستتبعهما، السليمة اللغوية واألساليب، الصحيحة
   .٥٣ :ص هـ١٤٢٧ :الظهار عن نقالً »البالغة علماء عنها يبحث التي

                                                           
  .ـ المرجع السابق كمال، ربحي :دروس اللغة العبريةللمزيد انظر؛   )١(

  . الجملة العبرية: ص. عليان، سيد سليمان ـ المرجع السابق: قواعد اللغة العبرية
(2) Chomsky, N, Morphophonemics of Modern Hebrew…, op. cit.  

  و. جاسم، جاسم علي و جاسم، زيدان علي ـ المرجع السابق...: لميننظرية التقدير عند النحاة العرب المسللمزيد انظر؛   )٣(
 .Abu Deep, Kamal, op. cit ـ 

الظهـار،  : أثر استخدام نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني في تنمية التذوق البالغي لدى طالبات اللغة العربيـة   )٤(
جامعة طيبة ـ كلية التربية والعلوم اإلنسانية ـ مركـز البحـوث     نجاح أحمد عبد الكريم ـ الرياض ـ الناشر العبيكان ـ    

  .٤٤ص . م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧التربوية ـ الطبعة األولى، 
الشين، عبد الفتاح ـ الرياض ـ المملكة العربيـة السـعودية ـ ال      : التراكيب النحوية من الوجهة البالغية عند عبد القاهر  )٥(

 .م١٩٨٠طبعة، 
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 وبين، النظم نظرية بين القاهر عبد ربط لقد« :)١(النظم نظرية عن مراد يقوله ما وكذلك
 برازإل متيناً ربطاً، والبالغة الفصاحة ومع، الفني التصوير مع والمعنى واللفظ، القرآن إعجاز
 من، إعجازه وإظهار الكريم القرآن خدمة ذلك من وهدفه، والفكر اللغة بين القائمة العالقة
 المقارنة مع النصوص تحليل في والنقدي اللغوي الغرض إلى انطلق، الهدف هذا أجل

   .»٥٢ :ص، هـ١٤٢٧ :الظهار عن نقالً .والموازنة
 وإنما، النفسي اللغة علم مجال في بجديد يأت لم تشومسكي بأن :نقول أن يمكننا ولهذا
   .)٢( الجرجاني رأسهم وعلى القدامى العرب للعلماء هي والريادة الفضل
  
  :الخاتمة
 النحو في تفصيالً جرجانية أصالً خليلية ةنحوي ثورة هي اللغوية تشومسكي ثورة إن

في هذا  الخليل تلميذ هو تشومسكي وإن .والسطحية العميقة البنية خالل من وذلك اإلنجليزي؛
 وقلَّده جديد؛ من وأحياه اللغوية الحياة في ودوره قوته العربي للنحو أعاد الذي وهو .العصر

 في العالم أساتذة هم العرب فالعلماء .تلفةالمخ لغاته جميع وفي بأسره العالم المرة هذه في
 الحق يمحص أن إال العاِلم على وما .الجاحدون جحدهم وإن وغيرها؛ والعلوم والنحو اللغة

   .البالغة الحجة وله والسداد التوفيق وباهللا .زهوقاً كان الباطل إن الباطل ويزهق
  عـراجـمـوال صادرـمـال

  الكريم القرآنـ  
 طالبات لدى البالغي التذوق تنمية في الجرجاني القاهر عبد الشيخ عند النظم نظرية ماستخدا أثرـ  
 التربية كليةـ  طيبة جامعةـ  العبيكان الناشرـ  الرياضـ  الكريم عبد أحمد نجاح، الظهار :العربية اللغة

  .م٢٠٠٦، هـ١٤٢٧، األولى الطبعةـ  التربوية البحوث مركزـ  اإلنسانية والعلوم
 المملكةـ  الرياضـ  الفتاح عبد، الشين :القاهر عبد عند البالغية الوجهة من النحوية تراكيبالـ  

  .م١٩٨٠، طبعة الـ  السعودية العربية
ـ  السعودية الرياض صحيفةـ  قبالن بن حمزة، المزيني :السبعين ميالده عيد في تشومسكيـ  

 :هو االلكتروني والعنوان .٣ و ٤ :الصفحات عدد .هـ٢٥/٨/١٤٢٠ و، هـ٢٧/١٠/١٤٢٠ الخميس
http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky4.htm 
http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky2.htm 

                                                           
مراد، وليـد ـ دمشـق ـ دار الفكـر ـ ال       : العلمية في الدراسات اللغوية عند عبد القاهر الجرجاني نظرية النظم وقيمتها  )١(

 .هـ١٤٠٣طبعة، 

 .جاسم علي جاسم ـ مخطوط: نظرية علم اللغة النفسي في التراث العربي  )٢(

http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky
http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky
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 القاهرةـ  دنيا سليمان :له وقدم عليه وعلق صححهـ  الطوسي حامد أبو، الغزالي :الفالسفة تهافتـ  
، هـ١٣٦٦، طبعة الـ  وشركاه الحلبي البابي عيسى هاألصحاب العربية الكتب إحياء دار بمطبعة طبعـ 

  .م١٩٤٧
ـ  الكتب عالمـ  بيروتـ  النجار علي محمد :حققهـ  عثمان الفتح أبو، جني ابن :الخصائصـ  
   .م١٩٨٣، الثالثة الطبعة
 علي جاسم و جاسم علي زيد وتدقيق مراجعةـ  علي زيدان، جاسم :االجتماعي اللغة علم في دراسةـ  
  .م١٩٩٣، األولى بعةطالـ  أنتارا بوستاكـ  لمبور كواالـ  جاسم
  .م١٩٨٢، الكتب عالمـ  بيروتـ  ربحي، كمال :العبرية اللغة دروسـ  
 القاهرةـ  شاكر محمد محمود فهر أبو :عليه وعلق قرأهـ  القاهر عبد، الجرجاني :اإلعجاز دالئلـ  
  .م١٩٨٤ هـ١٤٠٤، الخانجي مكتبةـ 

 ومكتبة الكتب عالمـ  والقاهرة بيروتـ  علي بن يعيش الدين موفق، يعيش بنا :المفصل شرحـ  
  .تاريخ بدون، المتنبي
ـ  نوردين إيس إيهـ  لمبور كواالـ  علي جاسم، جاسم :لألجانب العربية اللغة تعليم طرق فيـ  
  .م٢٠٠١، الثانية الطبعة
 للدراسات طالس دارـ  دمشقـ  نماز، الوعر :مدخل الحديث اللسانيات علم في أساسية قضاياـ  

  .م١٩٨٨، األولى الطبعةـ  والنشر والترجمة
، األولى الطبعةـ  للنشر المريخ دارـ  الرياضـ  علي محمد، الخولي :العربية للغة تحويلية قواعدـ  

  .م1981
 سعود كالمل جامعةـ  والمطابع العلمي النشرـ  الرياضـ  سليمان سيد، عليان :العبرية اللغة قواعدـ  
   .م٢٠٠٠، طبعة الـ 

 بيروتـ  هنداوي الحميد عبد :تحقيقـ  يزيد بن محمد العباس أبو، المبرد :واألدب اللغة في للكاماـ  
  .م١٩٩٩، األولى الطبعةـ  العلمية الكتب دارـ 

ـ  القاهرةـ  هارون محمد السالم عبد :وشرح تحقيقـ  قنبر بن عثمان بشر أبو، سيبويه :الكتابـ  
  .م١٩٨٣، الثالثة الطبعةـ  الكتب معال

  .تاريخ ال – طبعة ال – مطبعة الـ  كمال، العمري :الحديثة العبرية اللغةـ  
، طبعة الـ  للنشر المريخ دارـ  الرياضـ  فرج سيد، راشد :ونصوص قواعد العبرية اللغةـ  

  .م١٩٩٣
 بركات :تعليقو تحقيقـ  يوسف بن عبداهللا الدين جمال، هشام ابن :األعاريب كتب عن اللبيب مغنيـ  
، األولى لطبعةاـ  والتوزيع والنشر للطباعة األرقم أبي بن األرقم دار شركةـ  بيروتـ  هبود يوسف
  .م١٩٩٩
 بعةطالـ  الجيل دارـ  بيروتـ  عمر بن محمود القاسم أبو، الزمخشري :العربية علم في المفصلـ  
  .تاريخ بدون، الثانية
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 النحو مجدد تشومسكي المعاصرين الغرب نحاة في وأثرها المسلمين العرب النحاة ندع التقدير نظريةـ  

  .النشر قيد مخطوط مقالـ  علي زيدان، جاسم و علي جاسم، جاسم :العربي
 مجلةـ  علي زيدان، جاسم و، علي جاسم، جاسم :العربي التراث في التقابلي اللغة علم نظريةـ  

  .٢٥١ـ  ٢٤٢ :٨٤ـ  ٨٣ :٢٠٠١، بدمشق العربي التراث
  .مخطوطـ  جاسم علي جاسم :العربي التراث في النفسي اللغة علم نظريةـ  
 المؤسسةـ  بيروتـ  نهاد، الموسى :الحديث النحوي النظر مناهج ضوء في العربي النحو نظريةـ  

  .م١٩٨٠، طبعة الـ  والنشر للدراسات العربية
 دمشقـ  وليد، مراد :الجرجاني القاهر عبد عند اللغوية الدراسات في العلمية وقيمتها النظم نظريةـ  
  .هـ١٤٠٣، طبعة الـ  الفكر دارـ 

  
ـ   Abu Deep, Kamal, Al ـ   Jurjani's Theory of Poetic Imagery and its Background, Ph.D, 

Thesis, Oxford University, England, 1971.  
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Master’s Thesis, University of Penna., Philadeliphia, U,S,A., 1951 
ـ   Syntactic Structures, The Hague: Mouton, 1957. 
ـ   Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge, Mass,: M, I, T, Press, 1965. 
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Harper and Row, 1966. 
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  :المقدمة
والدارسين  تعد الدراسات اللغوية اليوم، ذات أهمية كبيرة لما حظيت به من اهتمام الباحثين

على حد سواء، وذلك من حيث إنها ذات قيمة علمية رائدة بما حوته من مفاهيم إجرائية تجلت 
  .نتائجها في الميدان التطبيقي

ضل في ذلك إلى جهود العديد من الباحثين، نذكر منهم العالمة األستاذ الدكتور ويرجع الف  
الذي استطاع أن يبرز المكامن العلمية لما تركه الخليل بن أحمـد  عبد الرحمن الحاج صالح، 

الفراهيدي وتلميذه سيبويه بقراءته الجديدة لهذا الموروث العلمي الكبير، ووصوله إلى وجود 
  .ما أسماه النظرية الخليلية نظرية عربية هي 

                                                           
 .يات وعلم الداللة بقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة وهران ـ الجزائرأستاذة اللغو  (*)

  

  أھمیة النظریة الخلیلیة
  في  

  الدرس اللساني العربي الحدیث
  
  

  )*(مطھريصفیة  .د
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إن أهم ما يميز النظرية الخليلية هو هذه الركائز األساسية التي بني عليها الدرس اللساني   

قد أبدع في جميع ميادين اللغة بصفة عامة، وفي الدراسات اللغوية  الخليلالعربي، حيث نجد 
ظام الصوتي العربي الذي العربية بصفة خاصة؛ من ذلك مثال، اختراعه للشكل واختراعه للن
  .بني عليه معجم العين الذي يعد أول معجم قائم على فكرة رياضية

أن أبرز ، إلى أي مدى وصل الدرس اللساني العربي وهو  -في هذه المداخلة-سأحاول   
  . ينهل من النظرية الخليلية، وما هي النتائج العلمية الدقيقة التي استطاع أن يحققها

  اني العربيركائز الدرس اللس
  نقط اإلعراب - ١

 إذإن ما تمتاز به األمة العربية هو الفصاحة في نطقها، والبيان والبالغة في تعبيرهـا،    
كانت تقام في الجاهلية أسواق تعنى بقضايا اللغة العربية، كسوق عكاظ الذي كان يأخذ منـه  

رة المتفق عليها، أداة الشعراء والبلغاء ما أجمعوا على استحسانه؛ وأصبحت هذه اللغة المختا
ومن هنا صارت لغة قبائل الجزيرة، . للتعبير عما يجول في صدورهم من أحاسيس ومشاعر

هي اللغة الفصيحة السليمة من الخطأ بخالف المناطق األخرى التي اختلطت بغيرها من األمم 
  .نتيجة التجارة

ة اإلسـالمية، وكـان   كما كانت نشأة الدرس اللغوي في العصر اإلسالمي مرتبطة بالحيا  
القرآن الكريم هو المحور األساسي لهذا الدرس، وبالتالي فإن النشأة األولى للدرس اللغـوي  
العربي، كان منطلقها الرئيسي هو قراءة القرآن الكريم؛ إذ نجد هذه األخيرة قد دعـت إلـى   

حا، ظهور علم األصوات مثال، ألن المقرئ إذا قرأ، عليه أن يخرج الحروف مخرجا فصـي 
إلى معرفة المد وقوانينه، وإلى أحكام الهمز، ومعرفة لهجات العرب  أيضاً مضطراً«ويكون 

ولذلك سميت  )١(».فيه، كما كان عليه أن يعرف ضوابط اإلدغام واإلظهار، واإلقالب والغنة
أن عبد الرحمن بن هرمز أول «ضوابط اللغة وقوانين أدائها في البداية بالعربية، و من ذلك 

لقد قام أبو األسود الدؤلي  .)٢(»ضع العربية، وكان من أعلم الناس بالنحو وأنساب قريشمن و
بنقط أواخر كلمات المصحف الشريف عندما فسدت السليقة العربية الصحيحة، فوضع شـيئا  
يقيس عليه العرب كالمهم، حيث اعتمد على رؤيته البصرية المرتكزة على وصف كلمـات  

                                                           
  .١٧: ١لبنان، ص-، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٧٩المفصل في تاريخ النحو العربي، محمد خير الحلواني، الطبعة األولى   )١(
، دار ١٩٨٤فضل إبراهيم، الطبعة الثانية طبقات النحويين واللغويين، أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي، تحقيق محمد أبو ال   )٢(

  . ٢٦مصر، ص–المعارف 
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أول من أسس العربية، ونهج سبيلها، ووضـع قياسـها؛   «تيا، فكان القرآن الكريم وصفا صو
   .)١(»وذلك حين اضطرب كالم العرب

إن عمل أبي األسود ينحصر في نقط أواخر كلمات المصحف، إذ اتخذ كاتبا حاذقا مـن    
إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف، فانقط نقطة فوقه؛ فإن ضممت «: بني عبد قيس، وقال له

قطة فوقه على أعاله، وإن كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف، فإن أتبعت شيئا فمي، فانقط ن
  )٢(».من ذلك غنة، فاجعل مكان النقطة نقطتين

إن هذا النقط الذي قام به أبو األسود الدؤلي الذي سمي من بعده بنقط اإلعراب، يحمـل    
الدرس النحـوي   دالالت في التراكيب اللغوية، تؤدي وظائف نحوية تمثل أبوابا معروفة في

أليست الضمة تمثل باب المرفوعات ومنه الداللة على الفاعلية في التركيب الفعلي، . العربي
والمبتدئية أو الخبرية في التركيب االسمي؛ وأن الفتحة تمثل باب المنصوبات وأنها تدل إمـا  

ما هو الحال في على المفعولية بشتى أنواعها، أو تدل على الهيئة كالحال، أو النوع أو العدد ك
  .المصادر؛ وأن الكسرة تمثل الداللة على المجرورات واإلضافة

  نقط اإلعجام - ٢

تعد مرحلة نقط اإلعجام مرحلة تالية لما قام به أبو األسود الدؤلي، حيث وضع نصر بن   
عاصم نقط اإلعجام، وهذا بأمر من الحجاج بن يوسف الثقفي عندما كان واليا على العـراق  

ويتمثل عمله في التمييز بين الحروف المتشابهة الشكل للتفريـق  . هـ٩٥هـ و٧٥فيما بين 
فكانت النقطة واحدةً توضع تحت أو فوق الحرف مثل الباء والنون، أو مثناة فوقـه أو  . بينها

تحته مثل الياء والتاء، أو مثلثة فوقه ال غير مثل الثاء والشين، وسميت الحروف التي لها نقط 
  .ت حروف بغير نقط سميت بالمهملةبالمعجمة، وبقي

إن هذه العملية الصوتية هي مرحلة تأسيسية للدرس اللساني العربي؛ إذ بها يستدل على   
ولكن قد ترتب على ذلك عدم التمييـز  . نطق الصوت ويظهر تميزه عن غيره من األصوات

ق قسما مهمـا  بين النقطتين، نقط اإلعراب الذي لحق أواخر الكلمات، ونقط اإلعجام الذي لح
فـي  الخليل بن أحمد الفراهيدي وبقيت هذه العملية على حالها إلى أن اهتدى . من الحروف

القرن الثاني الهجري إلى وضع أشكال خاصة بنقط اإلعراب، استوحاها من شـكل بعـض   
الحروف ألنه كان يرى أن الضمة من الواو، والفتحة من األلف، والكسرة من الياء؛ فوضـع  

بين يدي الحرف، وألفا صغيرة فوق الحرف، وياء صغيرة تحت الحـرف، ألن  واوا صغيرة 
                                                           

  .٢١، صالمصدر نفسه  )١(
  .٤٠الفهرست، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحق المعروف بالنديم، تحقيق رضا تجدد، ص  )٢(
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الحركات أبعاض حروف المد واللين، وهي األلف والياء والواو، فكما أن هـذه الحـروف   «

ثالثة، فكذلك الحركات ثالث، وهي الفتحة والكسرة والضمة، فالفتحة بعض األلف، والكسرة 
       )١(».بعض الياء، والضمة بعض الواو

في هذه العملية على آلية النطق دون أن يعرف فيزياء الصوت  الخليل بن أحمدلقد اعتمد    
وتشريح األعضاء ونحوها من المعارف المستحدثة؛ فالصوائت كلها مجهورة، وهي أحاديـة  

إذ يعتمد نطقها على اهتزاز الوترين الصوتيين الذي يولد الجهـر، كمـا    )٢(التصويت وترية؛
ها السمعي، وكثرة دورانها في الكالم، واعتمادها على طرق تشكيلية متعددة بوضوح«تمتاز 

ويبـدو أن  . تعوض افتقارها إلى مخارج دقيقة ثابتة، كما هي الحال في األصوات الصـامتة 
الميزة األخيرة جعلت الصوائت من أصعب األصوات نطقا على المتكلم الذي يـتعلم اللغـة   

   )٣(».األجنبية
في هذه العالمات، هي اليسر وسهولة االستعمال والمرونة، إذ لم يعد الكاتب  إن أهم ميزة  

في حاجة إلى استعمال قلمين ولونين من الحبر، كما لم يعد القارئ يشكو من تعقيـد النظـام   
الحركي، ألن هذا النظام الذي ابتدعه الخليل، سهل االستعمال، قريب التناول، والدليل علـى  

إلى وقتنا هذا، وربما كان الحل الوحيد لمعضلة إضافة نظام الحركات  أنه ظل مستعمال«ذلك 
  )٤(»إلى نظامنا الكتابي العربي

  مدرسة التقلیبات الصوتیة - ٣
رائدا لهذه المدرسة التي اتبعت طريقة خاصة متميزة؛ إذ اعتمد فيها  الخليل بن أحمديعد   

ثم الشـفتين، ثـم حـروف     صاحبها على مخارج الحروف، بدءا بحروف الحلق، ثم اللسان
الجوف، وقد وضعت هذه المدرسة الكلمة وجميع تقليباتها تحت أبعد الحروف مخرجا، فمادة 
ضرب وتقليباتها الستة ضبر، رضب، ربض، برض، بضر، يبحث عنها في بـاب الضـاد،   

   )٥(.ألنه أبعد الحروف مخرجا في المادة

                                                           
دمشق، -دار القلم ، ١٩٩٣سر صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثمان بن جني، دراسة وتحقيق حسن هنداوي، الطبعة الثانية   )١(

   .١٧: ١ص 
  .٨٨، ص١٩٩٦دمشق -يراجع مبادئ اللسانيات، أحمد محمد قدور، الطبعة األولى، دار الفكر  )٢(
   .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  )٣(
، ١٩٩٨دمشق –النظام السيميائي للخط العربي في ضوء النقوش السامية ولغاتها، يحي عبابنا، اتحاد الكتاب العرب   )٤(

  .١٢ص
  .١٥٢القاهرة، ص -، مكتبة اآلداب ٢٠٠١رجب عبد الجواد إبراهيم، الطبعة األولى . يراجع دراسات في الداللة والمعجم  )٥(
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خارج الحروف، تحتاج إلـى أذن ذات  إن هذه الطريقة الرائدة التي ركيزتها األساسية م  
حس مرهف، أذن موسيقية، كما أن في هذه الطريقة عسرا ومشقة على الباحث، وقد أشـار  
: ابن منظور في مقدمة معجمه لسان العرب إلى عيوب هذه الطريقة ومشاقها، حيـث يقـول  

هم منه، قد كأن واضعه شرع للناس موردا عذبا وحألهم عنه، وارتاد لهم مرتعا مريعا ومنع«
أخَّر وقدم ، وقصد أن يعرِب فأعجم، فرق الذهن بين الثنائي المضاعف والمقلـوب، وبـدد   

  )١(».الفكرة باللفيف والمعتل، والرباعي والخماسي، فضاع المطلوب
تأثير فيمن جاء بعده؛ حيث اتبع طريقته وسار علـى دربـه    للخليل بن أحمدولقد كان   

  :هذا جدول توضيحي لمدرسة التقليبات الصوتيةالعديد من المعجميين، و
  

  المعجم  المعجمي
  )هـ١٧٥-١٠٠( الخليل بن أحمد -
  )هـ٣٢١-٢٢٣( ابن دريد -
  )هـ٣٥٦-٢٨٨( أبو علي القالي -
  )هـ٣٧٠-٢٨٢( األزهري -
  )هـ٣٨٥-٣٢٦(الصاحب بن عباد -
  )هـ٤٥٨-٣٩٨(ابن سيدة -

  معجم العين-
  جمهرة اللغة-
  البارع-
  ةتهذيب اللغ-
  المحيط في اللغة-
  المحكم والمحيط األعظم-

  
بطريقته هذه أن يؤسس مدرسة عرفت بمدرسـة التقليبـات    الخليل بن أحمدلقد استطاع 

الصوتية، وذلك لما يمتاز به من ذكاء وفطنة، وعقلية ناضجة، وعبقرية فذة؛ إذ كـان لديـه   
علوم هامة هـي محـور    نظرة علمية خارقة، فهو بذكائه وفطنته استطاع أن يؤسس لثالثة

الدراسات اللسانية الحديثة اليوم؛ حيث وضع أسس علم النحو، وجعله قائمـا علـى أصـول    
 وقواعد علمية ال زلنا نحلل شفراتها إلى اليوم من خالل مدارستنا لكتاب سيبويه الذي كـان 

ل نسبة قد وهبه له باعتباره تلميذه النجيب، والمتصفح للكتاب يجد ذلك واضحا من خال الخليل
  .سيبويه العديد من القضايا اللغوية إلى الخليل

علم العروض الذي اكتمل بناؤه على يديه؛ ويروي المؤرخون سـبب   الخليل كما وضع  
ابتكاره لهذا العلم رواية طريفة، وهي أنه مر يوما بحداد، فاستهواه دقُّ المطرقة المنتظم، فلما 

                                                           
   .مقدمة لسان العرب، ابن منظور، دار صادر بيروت  )١(



٨٨  

  صفیة مطھري. د     

Α  

u 
ين األوزان في الشعر العربي، تم له ذلك فاخترع حاول أن يربط بين هذه النغمات الرتيبة وب

   )١(.العروض
  منھج الخلیل في معجم العین

في ترتيب مادة معجمه منهجا قائما على الصوت ال على الكتابة،  الخليل بن أحمدلقد اتبع 
وذلك ألنه كان يؤمن أن الصوت أوضح في التمييز والداللة على مخرج الحرف من الكتابة، 

ر أن اللغة هي في األصل نظام من الرموز الصوتية المنطوقة؛ في ذلك يقول ابن وذلك باعتبا
وأما الكتابة فهي محاولة  )٢(».إنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم«: جني في حدها

تقريبية لتسجيل الواقع الصوتي للغة، ونجد في اللغة العربية ضوابط للكتابة ال تتطابق مـع  
لك كلمة عمرو تكتب أربعة أحرف وتنطق ثالثة، ومنها كذلك كلمة هذا الواقع الصوتي، من ذ

لم يعتمد في معجمه على الكلمة  الخليلومن ثم فإن «التي تكتب ثالثة أحرف وتنطق أربعة، 
برسمها المكتوب، وإنما اعتمد على الكلمة وفق مكوناتها الصوتية الحقيقية، وقد هداه اشتغاله 

ومن هنا، نجـد أن   )٣(».ا المنهج ألن الموسيقى في مجملها صوتبالموسيقى واألنغام إلى هذ
اشتغاله بالموسيقى هو الذي ساعده على ابتكار هذا الترتيب الصوتي؛ حيث إنها تقوم علـى  

فهو اعتمد على مخارج الحروف عندما ينطق بها، ونظـر إلـى األوتـار    «أساس الصوت، 
 )٤(»ه من أسفل حتى ينتهي إلى أعـاله الصوتية واألصوات اللغوية، فصنع سلمه صاعدا علي

مبتدئا بأقصى الحلق متدرجا في الصعود جاريا في ترتيبه على مسار جهاز النطق حتى يصل 
  : فكانت موزعة وفق الجدول التصنيفي اآلتي )٥(إلى الشفتين،

  
  نوعها  مخرجها  األصوات

  غ.خ.هـ.ح.ع-
  ك.ق-
  .ض.ش.ج-
  ز.س.ص-

  من الحلق-
  من اللهاة-
  من شجر الفم-
  من أسلة اللسان-

  حلقية-
  لهوية-
  شجرية-
  أسلية-

                                                           
  .١٦٠يراجع دراسات في الداللة والمعجم، ص   )١(
   .٣٣: ١مصر، ص -لمية الخصائص، ابن جني، تحقيق محمد النجار، المكتبة الع  )٢(
   .١٦٢دراسات في الداللة والمعجم، ص   )٣(
   .المصدر نفسه، الصفه نفسها  )٤(
   .١٦٩، ص ١٩٧٦بيروت -من قضايا اللغة العربية، حسن ظاظا، دار النهضة العربية –يراجع كالم العرب   )٥(
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  ت.د.ط-
  ظ.ذ.ث-
  ن.ل.ر-
  م.ب.ف-
  الهمزة+ ي .ا.و-

  من نطْع الغار األعلى-
  من اللثة-
  من ذلق اللسان-
  من الشفة-
  هوائية-

  نطعية-
  لثوية-
  ذَلَقية-
  شفوية-
  حروف العلة-

  
  :شعرية تسهيال لحفظها هيهذا الترتيب الذي وضعه الخليل في أبيات )١(وقد نظم أحدهم

  يا سائلي عن حروف العـين دونَكَهـا  
  

     وإحصــاء ضـمها وزن في رتبـة  
  العين والحـاء، ثم الهـاء والخــاء   

  
      والغين والقـاف ثـم الكـاف أكفـاء  

  والجـيم والشـين ثم الضـاد يتبعهـا    
  

  صــاد وســين وزاي بعــدها طـــاء  
  الظـاء متصــلٌ ثم والدال والتـاء   

  
ــدها راء بال   ـــاء بع ـــاء ذال وث   ظ

    والالم والنـون ثم الفــاء والبــاء  
  

     والميم والـواو والمهمـوز واليــاء  
    

إن المتمعن في هذا الترتيب يجد أن الخليل قد اختار حرف العين صدرا لترتيبه الصـوتي  
يان على الرغم من أنه يتلو حرفي الهمزة والهاء في الترتيب المخرجي، إذ هما حرفان حنجر

والحنجرة تسبق الحلق، وذلك ألن حرف العين أكثر دورانا في كالم العـرب مـن الهمـزة    
تبلغ نسبة تردد العين في الكلمة . والهاء، حيث إنها تتميز بقوة الوضوح السمعي مقارنة بهما

  )٢(.°/٢،٥، والهمزة °/٣،٣، ونسبة الهاء °/٥،١العربية حوالي
به المزهر عن ابن كيسان، حيث يرى هذا األخير وهناك سبب آخر ذكره السيوطي في كتا

لم أبدأ بالهمزة ألنه يلحقها النقص والتغيير والحذف، وال باأللف ألنها تكون «: قال الخليلأن 
في ابتداء الكلمة، وال في اسم وال فعل إال زائدة أو مبدلة، وال بالهاء ألنها مهموسة وخفية ال 

فيه العين والحاء، فوجدت أن العين أنصح الحـرفين،  صوت لها، فنزلت إلى الحيز الثاني، و
فابتدأت به ليكون أحسن في التأليف وليس العلم بتقديم شيء؛ ألنه كله مما يحتاج إلى معرفته؛ 

   )٣(».فبأي بدأت كان حسنا، وأوالها بالتقديم أكثرها تصرفا

                                                           
   .١٦٤، ص المصدر نفسهيراجع   )١(
   .١٦٥، ص المصدر نفسهيراجع   )٢(
    ٩٠: ١زهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، تحقيق محمد جاد المولى وآخرين، دار إحياء الكتب العربية ، ص الم  )٣(
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  مبادئ النظریة المعجمیة

  :دئ أساسية نجملها في اآلتيتنهض النظرية المعجمية الخليلية على مبا
يؤمن بنظرية المحاكاة في نشأة اللغة التي تقوم  الخليل بن أحمدلقد كان : مبدأ المحاكاة-١

على تحكيم العقل، وهذا ما يتواءم ومذهبه؛ حيث كان معتزليا؛ ومن ذلك ما أورده ابن جنـي  
م توهموا فـي صـوت   كأنه: الخليل قال«: في باب إمساس األلفاظ أشباه المعاني، حيث قال

 )١(».صرصـر : صر، وتوهموا في صوت البازي تقطيعا فقالوا: الجندب استطالة ومدا فقالوا
  .وما هذا إال قياس صوتي قائم على المحاكاة في نشأة اللغة

إن طريقة الخليل في معجم العين تقوم على الجمـع والحصـر   : العنصر الرياضياتي-٢
إذ يعد أول من جمع حروف المعجم في بيت واحد هـو   واإلحصاء المعتمد في الرياضيات،

  )٢(:قوله
  صفْ خلقَ خود كمثِل الشمسِ إذ بزغَـتْ 

  
  يحظى الضجيع بها نجـالء معطـار    

    
زم أصناف النغم وحصر أنواع اللحون في الموسـيقى، فاسـتخرج العـروض    «كما أنه 

  )٣(».وحصر أشعار العرب بها
التحليل التوافيقي في الرياضيات، مما أدى بـه إلـى   قائم على الخليل بن أحمد إن عمل 

حساب ما يمكن أن يتشكل من ألفاظ مستعملة أو مهملـة فـي حـدود الحـروف الهجائيـة      
حيث توصل إلى أن عدد أبنية كالم العرب المستعمل والمهمل على مراتبها األربع  )٤(العربية،

   )٥(:هو على النحو اآلتي
  .من الثنائي اثنا عشر ألف-
  .ن الثالثي ثالثمائة ألفم-
  .من الرباعي خمسة آالف-
  .من الخماسي أربعمائة واثنا عشر ألف-

                                                           
   .١٥٢: ٢الخصائص، ابن جني، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية، ص   )١(
  .٢٤٤ بيروت، ص–يراجع بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي، دار المعرفة   )٢(
    ٢١٨: ٢، دار مصر للطباعة، ص١٩٦٨المعجم العربي، نشأته وتطوره، حسين نصار، الطبعة الثانية  )٣(
-، ديوان المطبوعات الجامعية ١٩٩٧الطبعة األولى  المعاجمية العربية، قراءة في التأسيس النظري، الجياللي حالَّم،  )٤(

   .٤٣ص الجزائر، 
   . ٤٤، ويراجع المعاجمية العربية، الجياللي حالَّم، ص ٧٤: ١ يراجع المزهر في علوم اللغة، ص  )٥(
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وقد استطاع الخليل أن يحصر هذا العدد من الجذور وفق نظرية التحليل التوافيقي فـي    
  :الرياضيات، وذلك حسب مفهومي العامل والرتبة على النحو اآلتي

  ر  ٢٨ -٥×ر  ٢٨-٤× ر  ٢٨-٣ ×ر   ٢٨-٢× ر  ٢٨-١= ع
 ٣-، ثم ٢-، ثم ١-: هو رتبة الجذر المتناقص توافيقيا) ر(هو العدد المطلوب، و) ع(فـ

ومن ثم يمكن إحصاء جذور األلفاظ الثنائية والثالثية والرباعية والخماسية التـي  . وهكذا... 
  :يمكن تشكيلها في حدود الحروف الهجائية العربية من دون تكرار كما يأتي

  .جذرا ٧٥٦= ٢٧×  ٢٨:  أللفاظ الثنائية عدد جذور ا-
  .  جذرا ١٩٦٥٦=  ٢٦×  ٢٧×  ٢٨:  عدد جذور األلفاظ الثالثية -
  .جذرا ٤٩١٤٠٠=  ٢٥×  ٢٦×  ٢٧×  ٢٨  :األلفاظ الرباعيةعدد جذور -
  .جذرا ١١٧٩٣٦٠٠=  ٢٤×  ٢٥×  ٢٦×  ٢٧×  ٢٨: عدد جذور األلفاظ الخماسية-

: أبنيـة كـالم العـرب، المسـتعمل والمهمـل هـو      وبذلك يكون العدد اإلجمالي مـن  
   )١(.لفظا ١٢.٣٠٥.٤١٢

إن ما يستنتج من هذه العمليات الرياضية هو أن أبنية الرباعي والخماسي، هي أكثر من   
الثنائي والثالثي، ومع ذلك فإن الكالم العربي يكاد ينحصر في أبنية الثالثي، ألن االسم مثال 

ل من ثالثة أحرف، حرف يبتَدأ به، وحرف يحشَّى به الكلمة، ال يكون أق«: الخليـل كما يقول 
  »)٢(.وحرف يوقف عليه

  المبدأ الصوتي -٣-
الخليل بن أحمـد  إن المبدأين السابقين هما في الحقيقة قائمان على قواعد صوتية نهجها   

   )٣(:في نظريته منها
  .يإن أكثر كالم العرب ثالثي الجذور، محصور بين الثنائي والخماس-
يجب أن يكون حرف من حروف الذالقة أو الحروف الشفوية فـي الكلمـات الرباعيـة    -

  .والخماسية؛ وإن كانت الكلمة معراة من الحروف الشفوية أو الذلق، فهي ليست عربية
يجب أن تأتلف الحروف فيما بينها في الكلمة الواحدة، من ذلك مثال أن العين ال تـأتلف  -

حـي  : قرب مخرجيهما إال أن يشتق فعل من جمع بين كلمتين مثلمع الحاء في كلمة واحدة ل
  : على كقول الشاعر

                                                           
   .٤٤يراجع المعاجمية العربية، الجياللي حالَّم، ص   )١(
   . ٧٤: ١المزهر، السيوطي، ص   )٢(
   . وما بعدها ٥٥بغداد، ص-يراجع كتاب العين، الخليل بن أحمد، تحقيق عبد اهللا درويش، مطبعة العاني   )٣(
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  أال رب طيــف بــات منــك معــانقي

  
  إلــى أن دعــا داعـــي فحيــــعال  

  .بمعنى قال حي على الفالح  
ال يجب اجتماع بعض الحروف في أبنية كالم العرب، إذ ليس في هذا األخير دعشوقة، -

  .، وليس في شيء من األلسن ظاء غير العربية)نر(رها وال جالهق، وال كلمة صد
قد أكد أبعاد نظريته الصوتية، حيث تمكن من حصر الرصيد الخليل نستنتج مما سبق أن   

اللغوي المستعمل بالفعل الذي تكلمت به العرب، والرصيد اللغوي المهمل الذي تعـذر علـى   
اللغوي الذي يمكـن أن يـتكلم بـه    العرب النطق به لعدم ائتالف أصوات ألفاظه، والرصيد 

  .العربي مستقبال أو تكلمت به العرب، ولم يحفظه السماع ولم تسجله الرواية
قد أسس علم األصوات بشقيه الفونيتيكي والفونولوجي، الخليل ومن هنا يمكننا القول إن   

ث مبادئ علم األصوات النطقي، كالحـدي «ففي الشق األول نجد مقدمة كتاب العين قد ضمت 
عن جهاز النطق وأعضائه، وتحديد المنظومة الصوتية، واالنتباه إلى مبدأ اللغـة الصـوتي،   

أما الشق الثاني، فقد جاء في مقدمة كتاب العين  )١(».وتقسيم األصوات إلى صوامت وصوائت
بمبادئ علم األصوات التشكيلي كائتالف الحروف والصفات التركيبية، وصـوغ  «ما يسمى 

  .وغيرها )٢(»الطبيعية الكلمات لألصوات
نظرة «له  فقد كانتقد أسس مبادئ نظريته  وهي مؤطرة وفق دعائم صوتية، الخليل إن   

أصيلة فيما يخص األصوات والنظام الصوتي، فله من المفاهيم في ذلك ما ال يوجد إطالقا في 
فهذه . دالصوتيات التقليدية الغربية، وذلك مثل مفهومي الحركة والسكون، ومفهوم حرف الم

األشياء لم تعرف قيمتها إال عندما اختبرت المفاهيم اليونانية التقليديـة كـالمقطع، وغيرهـا    
كالفونيم، وكالتمييز بين النبر وكمية المصوت ، وغير ذلك، وبصفة خاصة ما يجـري اآلن  

 لقد تصور العلماء )٣(».من تجارب في اصطناع الكالم واستكشافه اآللي باألجهزة اإللكترونية
المخـارج   ، حيث إن ترتيب matrice النظام الصوتي كمصفوفةالخليل، العرب ومن بينهم 

عندهم، هو ترتيب ألجناس من األصوات على المحور األفقي، وكل جنس يتفرع عن اآلخر 
، ثـم الرخـو   )شيء مـن الجمـود  (+، ثم اللين )مد(+بزيادة صوت الحركة، ثم حرف المد 

  )٤().جمود مطلق(، ثم الشديد )شدة+رخاوة (، ثم بين بين )جمود أكثر(+
                                                           

   .٤٣دمشق،ص  –وآفاق الدرس اللغوي، أحمد محمد قدور،الطبعة األولى، دار الفكراللسانيات   )١(
   .م ن، ص ن  )٢(
–مفاهيمها األساسية، عبد الرحمن الحاج صالح، مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية –النظرية الخليلية   )٣(

   .٤١، ص ٢٠٠٧الجزائر 
   .المصدر نفسه، الصفحة نفسهايراجع   )٤(
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سـعى إلـى   «انا أو جزءا من عمله في المقدمة وإنما إلى األصوات عنوالخليل لم يشر   
تقديم مادة صوتية تصلح أساسا لبناء المعجم مع األسس اللغوية األخرى كلما دعت الحاجـة  

بخالصة الدرس الصـوتي لتفسـير وجـوه    « الخليلاستعان اللغويون بعد  وقد )١(»إلى ذلك،
الكتاب، ووسعه ابن جني من  صرفية ذات منشأ صوتي، كاإلدغام، وهو ما شرعه سيبويه في

كما استعان البالغيون والنقاد  )٢(».بعده، وصار بعد ذلك دولَة في كتب أهل الصرف خاصة
ممن عرضوا لفصاحة الكلمة بحسب المخارج وائتالف الحروف وبيـان  «ودارسو اإلعجاز 

عبد ، و)٤٦٦ت (وابن سنان الخفاجي ) ٣٨٦ت (حسن التأليف أو قبحه، من هؤالء الرماني 
كما نجد أهمية الدرس الصوتي تجلت كـذلك   )٣(».وغيرهم كثير) ٤٧١ت(القاهر الجرجاني 

وبهذا يمكن . في علم التجويد في القرن الرابع الهجري، نتيجة تضافره مع  القراءات القرآنية
تصنيف المادة الصوتية الواردة في مقدمة كتاب العين وفق الدرس اللساني العربي الحـديث،  

رائدا في مجال علم األصوات وفي غيره مـن العلـوم    -وبدون منازع-الخليل د ويمكن ع
اللغوية التي تتوافق والدرس اللساني العربي الحديث، إذ كان ومازال الباحثون يعتمدون فـي  

وتلميذه سـيبويه  الخليل بن أحمد الفراهيدي دراساتهم أدوات وإجراءات كان قد أرسى سبلها 
  .في القرن الثاني الهجري

 la يدخــل فيــما يســمى اليــوم بالمعجــمية      الخلـيل بـن أحمـد  إن عمل 
lexicographie  ،إذ هي مصدر صناعي يدل على علم مختص بصناعة وتأليف المعـاجم ،

يهدف إلى جمع الرصيد المفرداتي وتصنيفه وترتيبه وفق نظام معين، ثم تعريف وتوضـيح  
  .مداخله

بدراسـة  «م تفرع عنه علم المفردات الذي يهـتم  والمعجمية في الدراسات الحديثة هي عل
األلفاظ من حيث اشتقاقها وأبنيتها، وداللتها، وكـذلك بالمترادفـات والمشـتركات اللفظيـة     

يضـطلع   lexicologieومن هنا، فإن علم المفردات  )٤(»والتعابير االصطالحية والسياقية،
كمـا تفـرع عـن     )٥(».المعجـم  المعلومات الوافية عن المواد التي تدخل في«بمهمة إيجاد 

                                                           
  .٤٨اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، أحمد محمد قدور، ص    )١(
   .٦٧م ن، ص   )٢(
   .٦٨، ص المصدر نفسه  )٣(
   .٣، ص ١٩٩١علم اللغة وصناعة المعجم، علي القاسمي، الرياض   )٤(
   .الصفحة نفسها   )٥(
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   )١(:المعاجم التي تشتمل على خمس خطوات رئيسة تتمثل في اآلتي
  .جمع المعلومات والحقائق-١
  .اختيار المداخل-٢
  .ترتيبها وفقا لنظام معين-٣
  .كتابة المواد-٤
  .النهائي نشر النتاج-٥
وإذا كانت صناعة المعجم تقوم على جملة من المبادئ، إذ هي باإلضـافة إلـى جمـع      

مفردات اللغة وترتيبها وتعريف كل مدخل بما يناسبه من المعاني، فهي تعمل كـذلك علـى   
اإلحاطة بعدد هائل من المعلومات عن هذه المفردات، من حيـث خصائصـها الصـوتية    «

   »)٢(.تركيبية، والداللية والتأريخية، والتأثيليةوالكتابية، والصرفية وال
وبناء على ذلك نستنتج أن مؤلفي المعاجم، ومنهم صاحب معجم العين، قد أدركوا هـذه    

الخاصية المتصلة بصناعة المعجم، وذلك من حيث صلة المعجم بالنظام اللساني، ومستويات 
مناهجهم، فأسسوا نظريـات معجميـة   االستعمال ومجاالته، والتأريخ والتأثيل، ولذلك تعددت 

   )٣(:عبر مراحل في سلم تطوري هي كاآلتي
  ).هـ١٧٥ت (نظرية العين الصوتية للخليل بن أحمد -
  ).هـ٣٢١ت (نظرية الجمهرة البن دريد -
  ).هـ ٣٩٦ت (والجوهري ) هـ ٣٧٠ت (نظرية صحاح العربية لألزهري -
  .مقاييس اللغةفي ) هـ ٣٩٥ت (نظرية المعنى الجذري البن فارس -
  .في المخصص) هـ ٤٥٩ت (نظرية الحقول الداللية عند ابن سيدة -
لقد أسهم هذا التنويع النظري في العمل المعجمي بشكل واضح في إنجاز أعمال تطبيقية   

متباينة أفرزت أنواعا من المعاجم، وتطورت إلى عدة اختصاصات، وأصـبحت المعجميـة   
بذاته، وذلك من حيث اسـتثماره للعديـد مـن النظريـات     ومنها صناعة المعاجم علما قائما 

. اللسانية، في األصوات وإحصاء المفردات وتصنيفها، وتعريفها وفق مناهج ونظريات متعددة

                                                           
   .الصفحة نفسهايراجع   )١(
   .١٣، ص١٩٨٦الفاسي الفهري، دار توبقال، المغرب، الدار البيضاء  المعجم العربي، نماذج تحليلية جديدة، عبد القادر  )٢(
   .٨-٧قراءة في التأسيس النظري، الجياللي حالَّم، ص –يراجع المعاجمية العربية   )٣(
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كما أصبح هذا العلم يستمد شرعيته من معطيات كثير من نظريـات علـم اللغـة الحـديث     
  )١(.ت وغيرهاوبخاصة الصوتيات والمفرداتية، وعلم الداللة والسيميائيا

ومن هنا، أخذت المجامع اللغوية والمؤسسات العلمية على عاتقها مهمة تأليف المعـاجم،    
ويـة  يمما أدى إلى ظهور كثير من األعمال مستثمرةً أحدث النظريات اللسانية، كالمناهج البن

   )٢(.والتوزيعية والتحليلية والسياقية في تعريف المداخل بخاصة
د من الجمعيات الخاصة بالمعجم، وبدأت تعقد ندوات ومـؤتمرات  وظهر نتيجة ذلك عدي  

   )٣(:دولية خاصة بصناعة المعجم منها
  .١٩٧٠مؤتمر الجمعية اللغوية األمريكية الحديثة في والية أوهايو بأمريكا سنة -
  .١٩٧٣مؤتمر صناعة المعاجم في أكاديمية العلوم بنيويورك سنة -
في مركز دراسة المفردات ببـاريس فـي نـوفمبر     المعجمبملتقى دولي حول التعريف -

١٩٨٨.  
  .١٩٨٣تأسيس الجمعية المعجمية العربية بتونس سنة -

وعقدت عدة ملتقيات وندوات دولية حول المعجمية منها تلك التي كانت حـول المعجـم   
  .١٩٩٣العربي المختص في أبريل 

يهتم بالبحث في معجم  ومن هنا، فإن المعجمية هي علم ينضوي تحته علم المفردات الذي  
اللغة العربية ومتنها، وهي ما يسمى بعلم المعجم، كما تنضوي تحته صناعة المعجـم التـي   

  :ويمكن توضيح ذلك بالترسيمة اآلتية. تختص بكيفية صناعة المعجم
  المعجمیة

        
  )المعاجمية(علم المعجم                 صناعة المعجم                   

               Lexicologie                   lexicographie     
  

                                                           
   . ٨يراجع م ن، ص   )١(
طالس للدراسات ، دار ١٩٨٨، ويراجع علم الداللة، بيار غيرو، ترجمة منذر عياشي، الطبعة األولى ٩يراجع م ن، ص   )٢(

   . ١٣٥دمشق، ص –والترجمة والنشر 
   .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  )٣(

**logie  :من أصل إغريقي تعني دراسة أو علم، وgraphie : تشير إلى الخطاطة أو الكتابة، وهما تدالن في اللغات
  .األوربية اليوم على العلم نفسه وتوثيق نتائجه
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للوحدات األساسية المشكلة للغة التي تخضع في العادة لسنة التطور، حيث إن ما يمثل مرحلة 
سالمي وما ترتب عنه من دالالت أللفـاظ نتجـت   الخليل كان خاضعا لمستجدات العصر اإل

ويمكننا القول، إن ما ميز هـذه  . نتيجة هذا التحول في الحياة االجتماعية والفكرية والعقائدية
المرحلة هو ظهور جيل أول من المعاجم، يتمثل في المعاجم االبتكارية، التـي تعـد بمثابـة    

حيـث   )١(»هاية القرن الرابع الهجـري، المرجع األساس للسان العربي الفصيح حتى قبيل ن«
اكتملت النظريات والمناهج الخاصة بالمعاجم المبتكرة، وذلك من حيـث الجمـع والترتيـب    

التـي   بن أحمـد الفراهيـدي   للخليلنظرية العين الصوتية الحصرية «والتعريف، ومن ذلك 
فاظ وكلمات فـي  حاول فيها حصر الطاقة التوليدية للغة للوقوف على ما يمكن تشكيله من أل

حدود الحروف الهجائية العربية حسب نظرية التوافق والتبادل في الرياضيات، مـع تمييـز   
المهمل والمستعمل والمعرب والدخيل عن طريق االئتالف الصوتي قبل السماع أو الروايـة  

    )٢(».غالبا
حـروف  المتمثل في ما هو موجود وما يمكن أن يوجد بالقوة في حدود ال الخليلإن عمل   

وهذا مـا وجـدت   . الهجائية العربية، يتوافق وفكره الرياضي القائم على الدقة والتدقيق معا
مـن خـالل   عبد الرحمن الحاج صالح . د.أصداه اليوم فيما يسعى من أجله جاهدا لتحقيقه 

حيث أعطى أوصـافا للمعجـم الجـامع    ل العرب، ڤـومشروع الذخيرة العربية الذي يعد ڤـ
عربية المستعملة، إذ يستخرج هذا المعجم من الذخيرة اآللية، فهي مصدر مـن  أللفاظ اللغة ال

المعطيات التي ينطلق منها ويعتمد عليها الواضعون لهذا المعجم الكبير، الذي ال يختلف عن 
الذخيرة إال بالترتيب األبجدي وغيره لمحتواه المعجمي، وبالدراسات والتحليالت الخاصة بكل 

حيث إن كل مفردة تثبت في الذخيرة، البد أن يحرر لها بحـث لغـوي   مدخل من مداخلها، 
   )٣(.مستفيض

حسـب  -الذي ينقسم    )٤(أشكال المعجم اآللي عبد الرحمن الحاج صالح. د.أوقد اقترح   
إلى مجموعات مرتبة أللفاظ الذخيرة، ثم إلى معجم موسوعي لغوي يخصـص لكـل    -رأيه

                                                           
، المجلس األعلى للغة ١٩٩٩: ٢وآفاق المستقبل، الجياللي حالَّم، مجلة اللغة العربية، العدد  واقع المعجم العربي المعاصر  )١(

   . ١٨٢الجزائر، ص-العربية
   .م ن، ص ن  )٢(
، ١٩٩٩: ٢يراجع مشروع الذخيرة اللغوية وأبعاده العلمية والتطبيقية، عبد الرحمن الحاج صالح، مجلة اللغة العربية، العدد   )٣(

   . ٤٦الجزائر، ص -على للغة العربيةالمجلس األ
   .٤٧يراجع م ن، ص   )٤(
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مجموعات المرتبة، فهي عبارة عن جذاذات آليـة، كـل   أما ال. لفظة دراسة علمية مستفيضة
  : واحدة منها تختص بترتيب معين وفق اآلتي

  ).االنطالق من األلفاظ(ترتيب أبجدي عام -١
  ).االنطالق من المعاني(ترتيب أبجدي بحسب مجاالت المفاهيم -٢
، وتجـزأ إلـى   )عدد المرات التي ظهرت في النصـوص (ترتيب بحسب تردد الكلمة -٣
  .تيبات بحسب العصور وفي مرحلة أخرى بحسب المؤلفين وأصحاب النصوصتر

ترتيب بحسب شيوع الكلمة أي ذيوعها في البلدان العربية في الوقت الراهن، وفي كل -٤
  .مما مضى) سنة٥٠(حقبة 
  .ترتيب بحسب العلوم والفنون-٥
ـ    ي الخـرائط  ولقد أشار صاحب الذخيرة إلى عنصر هام في العملية المعجمية، يتمثل ف

الجغرافية التي تبين ذيوع الكلم العربية في مختلف األقاليم والتعرف على تنوعاتها الصـوتية  
  )١(.في األداء

هذا بالنسبة للمعجم اآللي، أما المعجم المحرر فسيكون حسب رأيه على غرار ما وضـع    
اء بحوثا خاصـة  من الذخائر اللغوية الفرنسية أو اإلنجليزية، فهو موسوعة يحرر فيها العلم

  )٢(:بكل لفظة، وذلك من حيث ما يأتي
  .تحليل داللي للفظة انطالقا من السياقات وحدها-
ذكر المقابل اإلنجليزي والفرنسي لكل كلمة إن وجد، أو ما يقرب منه، مع بيان الفوارق -

  .التصورية
ذكر  تعليق صوتي وصرفي ونحوي وجيز باالعتماد على ما ذكره علماء اللغة قديما مع-

  .المصادر والمراجع
  .تعليق تاريخي للمادة وفروعها انطالقا من تحليل النصوص أو المقارنة بينها-
  .بيان أصل الكلمة إن كانت من الدخيل، وتكييفها-
  .بيان شيوع الكلمة الجغرافي بحسب العصور-
  .ذكر متجانسات ومترادفات وأضداد الكلمة إن وجدت-
  .العلماء قديما وحديثا إن وجدت ذكر الدراسات التي خصصها لها-
    

                                                           
   .٤٧م ن، ص   )١(
   .٤٧م ن، ص   )٢(
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إن مشروع الذخيرة العربية الذي يرغب في تحقيقه عديد من الباحثين، كل واحد حسـب    
، الذي وضع عبد الرحمن الحاج صالح. د.أاختصاصه، مقتفين في ذلك مسار رائدهم العالمة 

. اليوم حقيقة ينهل منها الجميـع المبادئ واألسس العلمية، النظريةَ منها والتطبيقيةَ، قد أصبح 
وإذا كان للغربيين طرائقهم ونظرياتهم، فإن للعرب كذلك نظريات وطرائق لغوية يحفل بهـا  
تراثهم، ويبين عن مكنوناتها مسارهم العلمي والعملي، وبخاصة في القرون الهجرية األولى، 

مقوماته مـن دقـة    التي بينت أن الدرس اللغوي العربي كان يخضع لمنهج علمي قويم بكل
ووضوح وثبات، وأن مسارنا اللغوي اليوم أصبح يعتمد التراث اللغوي العربي قاعدة علميـة  

  .للوصول إلى غايات لغوية جديدة متطورة
عربي يحوي جميع المعلومات والمنجزات الفكرية ل ڤـوكما يعد هذا المشروع بمثابة ڤـ  

  .افية مشتركة لألمة العربيةلكل الدول العربية، حيث يوفر قاعدة معرفية وثق
إن مشروع المعجم اللغوي العربي التاريخي ومعـاجم الموسـوعات العربيـة متعـددة       

الموضوعات يسهم في الترويج للثقافة وللغة العربية بوصفها مشروعا حضاريا وعالميـا، إذ  
وتكمـن  . يتعرف العالم من خالله على الكنوز التي يحويها من مختلف مناهل العلم والمعرفة

أهمية هذا المشروع كذلك، في مدى اطالع الباحثين العرب على النتاجات الفكرية المختلفـة  
المشـروع  قصد تحقيق التعاون المعرفي والعلمي بين الدول العربية، وذلك من خالل ربـط  

  .بشبكة حاسوب عربية شاملة
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  :المصادر والمراجع

  .بيروت–وطي، دار المعرفة بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السي-١
  .مصر–الخصائص، ابن جني، تحقيق محمد النجار، المكتبة العلمية -٢
–، مكتبـة اآلداب  ٢٠٠١دراسات في الداللة والمعجم، رجب عبد الجواد إبراهيم، الطبعة األولى -٣

  .القاهرة
ـ -٤ ة الثانيـة  سر صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثمان بن جني، دراسة وتحقيق حسن هنداوي، الطبع

  .دمشق–، دار القلم ١٩٩٣
طبقات النحويين واللغويين، أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي، تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم،  -٥

  .مصر–، دار المعارف ١٩٨٤الطبعة الثانية 
، دار طـالس للدراسـات   ١٩٨٨علم الداللة، بيار غيرو، ترجمة منذر عياشي، الطبعة األولـى  -٦

  .دمشق–شر والترجمة والن
  .١٩٩١علم اللغة وصناعة المعجم، علي القاسمي، الرياض -٧
  .الفهرست، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحق المعروف بالنديم، تحقيق رضا تجدد-٨
  .بغداد–كتاب العين، الخليل بن أحمد، تحقيق عبد اهللا درويش، مطبعة العاني -٩

  .١٩٧٦بيروت -ظاظا، دار النهضة العربية من قضايا اللغة العربية، حسن –كالم العرب -١٠
  .بيروت-لسان العرب، ابن منظور، دار صادر -١١
  .دمشق–اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، أحمد محمد قدور،الطبعة األولى، دار الفكر-١٢
  .١٩٩٦دمشق -مبادئ اللسانيات، أحمد محمد قدور، الطبعة األولى، دار الفكر-١٣
وأنواعها، السيوطي، تحقيق محمد جاد المـولى وآخـرين، دار إحيـاء    المزهر في علوم اللغة -١٤

  .الكتب العربية
، مؤسسة الرسالة، ١٩٧٩المفصل في تاريخ النحو العربي، محمد خير الحلواني، الطبعة األولى -١٥

  .لبنان-بيروت
  .، دار مصر للطباعة١٩٦٨المعجم العربي، نشأته وتطوره، حسين نصار، الطبعة الثانية -١٦
المعجم العربي، نماذج تحليلية جديدة، عبد القادر الفاسي الفهري، دار توبقال، المغرب، الـدار  -١٧

  .البيضاء
، ديـوان  ١٩٩٧الطبعة األولى  المعاجمية العربية، قراءة في التأسيس النظري، الجياللي حالَّم،-١٨

  .الجزائر–المطبوعات الجامعية 
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، عبد الرحمن الحاج صالح، ، مركز البحث العلمي والتقني مفاهيمها األساسية–النظرية الخليلية -١٩

  . ٢٠٠٧الجزائر –لتطوير اللغة العربية 
النظام السيميائي للخط العربي في ضوء النقوش السامية ولغاتها، يحي عبابنا، اتحـاد الكتـاب   -٢٠

  .١٩٩٨دمشق –العرب 
  

  :الدوریات
عبد الرحمن الحاج صـالح، مجلـة اللغـة     مشروع الذخيرة اللغوية وأبعاده العلمية والتطبيقية، -١

  .الجزائر-، المجلس األعلى للغة العربية١٩٩٩: ٢العربية، العدد 
: ٢واقع المعجم العربي المعاصر وآفاق المستقبل، الجياللي حالَّم، مجلة اللغة العربيـة، العـدد    -٢

 .الجزائر-، المجلس األعلى للغة العربية١٩٩٩
  
  

  
/       /   
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 أهم أحد بدورها تعـد التي التداوليـة الدراسات في مبحثين أهم والسياق التخاطب يشكل
 الرموز بين العالقات دراسة في مهمتها تتركز ،سيميائية نظرية ألية األساسية المكونات
 خصوصيات من يعد الذي التلفظ؛ من التداولية وتنطلق ،)١(لها والمستعملين والعالمات
 دورها لتمارس ؛سكسونية ـ األنجلو التداولية في الكالم أفعال مقابل في الفرنسية اللسانيات

 االختالفات رصد ومحاولة وتأويله الخطاب ببنية وعالقته تواصلي كفعل التخاطب دراسة في
 ببنية قتهوعال ،التلفظ خصائص تحليل إلى يضطرنا وهذا كالمي، تفاعل كل في الثقافية
 أو ،الوقف لعالمات خطابنا ونخضع ،ونستفهم ،نتعجب نتحدث عندما أننا وذلك ؛الخطاب

 نختصر األحيان بعض وفي ،والتخاطب التلفظ آثار تحمل التي الكلمات من نوع من نزيد
 اإلجابة إلى التحليل عملية أثناء يضطرنا ذلك كل وأن ،آلخر بعد من المرور وننتظر كالمنا

                                                           
 .الجزائر عنابة ـ مختار باجي جامعة ـ محاضرة أستاذة  (*)

  . ٢١٥ ص ٢٠٠٠ البيضاء الدار الشرق، إفريقيا، قنيني القادر عبد .ت والسياق النص دايك فان  )١(

 في التخاطبي المقام وأثر المتكلم مقاصد
   الداللة وإنتاج التلقي

 المنذر بن النعمان رسالة في تداولیة قراءة
   كسرى ىإل

  

  (*)رواینیة حفیظة. د
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 يتجاوز أن الخطاب بإمكان ويكون ،أخرى إلى قصدية من المرور بإمكاننا يصبح وبالتالي
 أخرى خطابات حوله قامت أو جديدة دالالت إليه أضيفت كلما حدث أو كالمية كأفعال ذاته

  .ومؤولة واصفة
 التداولية خاصيته اكتسب ،غفال جاهليا شفويا ملفوظا اخترت المقوالت هذه ثماروالست 

 المنذر بن النعمان جملة في الملفوظ هذا يتمثل ،أخرى إلى قصدية من مروره من انطالقا
 التلفظ آثار عليها هيمنت وقد ،»حاجته كسرى به يبلغ ما فارس وعين السواد مها في أليس«

 داخل ذاتها على تحيل كذات وموقفه إحساسه عن وتعبر ،تحدثالم ذات على تحيل التي
 إلى تحويلها في أسهم به ارتبطت الذي المقام ولكن .متلق أي إلى تتوجه مما أكثر ؛خطابها
   .المتلقي مقصدية هي أخرى مقصدية وأكسبها مباشر، خطاب
   النص سجل

 تشكيل في وأسهمت وي،الشف الملفوظ بهذا أحاطت التي التاريخية السرود لمجموع نؤسس
 ؛المنذر بن النعمان مجلس وهو الجملة، هذه لميالد هيأ الذي الموقف من انطالقا الجملية بنيته
 الشاعر زيد بن عدي ابن بمعية كسرى رسول جاءه حين وذلك ،القوم أشراف ضم وقد

 وولده سهلنف نساء إلى احتاج قد« كسرى أن:  وفحواها تنفيذها منه يطلب برسالة ؛به المغدور
 وكانت .)٢(»بها جئناك قد صفتهن وهذه ... إليك فبعث بصهره كرامتك وأراد بيته وأهل
 أنوشروان إلى فكتب« غارة في أصابها كان جارية أنوشروان أهدى األكبر المنذر أن الصفة
 ،بيضاء والثغر، اللون نقية ،الخلق معتدلة جارية الملك إلى وجهت قد إني :وقال بصفتها
 هذه آخر إلى »...زجاء برجاء، شماء، قنواء اء،عين ،حوراء ،دعجاء ،كحالء ،وطفاء ،قمراء

 بن النعمان على الصفات هذه قرأ الذي هو الشاعر زيد بن عدي بن زيد وكان .األوصاف
 به يبلغ ما فارس وعين السواد مها في أما:  يسمع والرسول لزيد وقال عليه، فشقت« المنذر
 أي كاوان: بالفارسية له فقال والعين؟ المها ما: بالفارسية لزيد لالرسو فقال حاجته كسرى
 طلب الذي إن« فيه جاء بالرد كسرى إلى كتب النعمان إن ثم ،)٣(» ... الرسول فامسك البقر،
 السابق التعليق وهو( بالباقي وأخبره للملك الرد سلم الرسول عاد وعندما ،»عندي ليس الملك
 بقر في كان أما« :للملك يقول النعمان أن قائال )كسرى رسولي أمام النعمان به فاه الذي

                                                           
(1) 100 Fiches de linguistique , (énonciation).  

  . ١٠١ ص ٢ مجلد بيروت، الثقافة دار األدباء، من لجنة وإشراف تحقيق األصفهاني، الفرج ألبي األغاني  )٢(
  . ١٠١ ص نفسه المصدر  )٣(
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 الرزانة تصنع في الملوك عادة وعلى ،)١(»عندنا ما يطلب حتى يكفيه ما ؛وفارس السواد
  .)٢(»التباب إلى أمره صار ثم ،هذا من أشد هو ما أراد قد عبد رب« :كسرى رد والحلم
 استدعت النعمان جملة ألن نهايتها وال.. داثاألح بداية هي المستفزة الوقفات هذه تكن لم
  :هما محورين في اختزاله يمكن ؛وحافالً والحقاً سابقاً تاريخا
  :التالية األحداث على ويشتمل ،الجملة قبل ما ـ ١
 منها استقى للمرأة أوصافا وتتضمن ،شروان أنو إلى األكبر المنذر صحيفة استدعاء ـ ١

  . النعمان إلى رسالته في وردت التي األوصاف ـ الحفيد ـ كسرى
 عرش اعتالئه في المنذر بن النعمان على ـ زيد والد ـ زيد بن عدي فضل ـ ٢

  . له األمر واستتباب لتثبيته وسعي جهد من ذلك رافق وما الحيرة،
  . قتله ثم بسجنه له النعمان مكافأة ـ ٣
   .والده قاتل من ليثار زيد بن عدي بن زيد ظهور ـ ٤
   ـ:  في ويتلخص ،الجملة بعد ما ـ ٢
  . كسرى بطش من خوفا العربية الجزيرة إلى النعمان هروب ـ ١
  . ومناصرته حمايته عن العرب تخلي ـ ٢
  .معتذراً كسرى إلى النعمان عودة ـ ٣
  ).زيد بن عدي مصير نفس وهو( سجنه في وموته للنعمان كسرى سجن ـ ٤
 وكان ،كسرى من للنعمان ثأرا ـ هأسباب أحد في ـ يعد الذي قار ذي يوم قيام ـ ٥
   .)٣(الفرس على للعرب

 هذا ألن ،)٤(»والمنتشر الممتد على ال الناتئ على« شك وال ترتكز لألحداث قراءتنا إن 
 مساءلته بعد إال يبرح وال يستقر المعنى أو الصورة يجعل استفزازية، وظيفة له الناتئ

  .ومحاورته
 تصور لبناء يؤسس وهو الترجمة، أحدثته الذي لخرقا فعل في هنا المفاجأة بالغة تكمن 

 وذات ،الماضي في أحيانا مهاجرة ،وثقافية وتاريخية اجتماعية سياقات ضمن يتجلى ومفهوم
  .سياقها في إال تقرأ ال ،أدبية وأعراف ،إيحائية حمولة

                                                           
  . ١٠٣ ص ٢ جلدم بيروت، الثقافة دار األدباء، من لجنة وإشراف تحقيق األصفهاني، الفرج ألبي األغاني  )١(
  . ١٠٣ ص نفسه المصدر  )٢(
   .٦ ص ت، د، الحلبي مطبعة الجاهلية، في العرب أيام وغيره، المولى جاد أحمد محمد  )٣(
  . ١٠٨ ص ٢٠٠٠ ١ط بيروت /البيضاء الدار العربي، الثقافي المركز الفضاء، شعرية نجمي، حسن  )٤(
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 وال ،باذخة جملة ليست أنها من الرغم على ،االمتالء هذا ) النعمان جملة( اكتسبت وقد 
 أو ،شعرية أو جمالية لغاية أطلقت أنها أو ،بالغتها في أو ،ذاتها في خارق بشيء تعد

 أو المدهش والمتواري بالمعتم خطابه تسيج ؛بالغية ثقافة إلى يستند شاعر عن صدرت
  . عنه المسكوت

 المرأة وصف في وخاصة ،أدبهم في العرب تقاليد عن معناها في تشذ لم :أوالً فالجملة 
 شبهوا حين وذلك ،المعنى بهذا الجاهليين الشعراء أشعار في وردت وقد ،األوصاف نبأحس
 بن زهير يقول ،والعين المها بعيون أعضائها وتناسق وحورها واكتحالها المرأة عيون جمال
  : سلمى أبي

ى وَأذْكُرمضـى  الذي الزمانِ في سلم  
  

  كعينــاء ةَ ترتــادــر اَألس جهــو ١( ع(  

  :عشىاأل ويقول  
ــة ــق مبتَّلَ ــل الحلْ ـــا مثْ   المهــ

  
  لــم ة ــا تَــرا وال شَمسرِيــرهم٢( ز(  

  :القيس امرؤ ويقول  
  جازئــة بعــينِ إليــك نظــرتْ

  
  ــوراء ــة ح ــى حاني ــٍل عل   )٣( طفْ

    
 أنو جد إلى أرسلها التي األكبر المنذر صحيفة في )والعين المها( اللفظتان وردت كما
 ذلك أفضى حتى ،يتوارثونها يزالوا فلم دواوينه في بإثباتها« أمر قد وكان ،سلفناأ كما شروان

 المنذر صحيفة أوصاف فهمت كيف وهو استفهاما نطرح وهنا ،)٤(»هرمز بن كسرى إلى
 تلك تفهم ولم وحوشية؟ غرابة أكثر وكانت ـ النعمان جملة ظهورها في سبقت وقد ـ األكبر

  !.المذكورة الجملة في األوصاف
 خالل من البالغة توظيف إلى الميل ،فهي الجملة في نفسها تفرض التي المالحظة أما 
 وسعتها عينها اكتحال وفي ،جهة من وحسنها ورجرجتها سمنتها في بالبقر النساء تشبيه

 العادية اللغة أن ذلك ؛والملوك الشعراء االستعمال هذا في يستوي ،ثانية جهة من وحورها
 يجعل ما وهذا ،)٥(الشعور عن ومعبرة ومتدفقة دافئة فهي المجازية اللغة فبخال وباردة عامة
 من إال تفهم وال ،والنثرية الشعرية بنصوصها الرحبة الشعر دولة على تنفتح الجملة يجعل

                                                           
  . ٢٣٦ ص بيروت ١٩٨٢ ١ط الجديدة اآلفاق دار وة،قبا الدين فخر .د تحقيق ثعلب، صنعة زهير، ديوان  )١(
  . ١٤٥ ص بيروت ١٩٨٣ ٧ط الرسالة مؤسسة حسين، محمد محمد .د وتعليق شرح األعشى، ديوان  )٢(
  . ٣٥٣ ص ١٩٧٤ والتوزيع للنشر الوطنية الشركة شنب، أبي ابن الشيخ تصحيح، القيس امرئ ديوان  )٣(
  . ١٠٣ ص ٢ مجلد األغاني،  )٤(
  .١٣٢ص ١٩٨٤ للكتاب العربية الدار، الشابي القاسم أبى عند الشعرية الصورة الجبار، محمد سعد مدحت  )٥(
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 وميلهم العرب طبيعة تصور النعمان جملة نجد أننا كما ،والتصويرية االنزياحية أبعادها خالل
 ابتعاد ـ أيضاً ـ تصور كما »اإليجاز البالغة« قالوا وقديما يجازاإل إلى اللغة استعمال في

   .العامة رطانة عن الملوك
  القراءة سلطة إلى النص سلطة من

 »حاجته كسرى به يبلغ ما فارس وعين السواد مها في أليس« النعمان جملة تندرج ـ ١
 وهذا ،األحيان من ثيرك في انفعاليا تعامال والوجدان الحواس مع تتعامل ،شفوية ثقافة ضمن

 العصور خطابات من غيره عن وميزه ،الجاهلي العصر في العربي الخطاب هوية حدد ما
  . بعد فيما العربية الشعرية حددت المعايير من جملة مفرزاً ،الالحقة

 الذي الشعور عن بصدق فيها عبر ،كسرى طلب على رسمي غير ردا الجملة هذه كانت 
 ،انفعالها أقصى تبلغ حين العاطفة تقتضيه لما طبيعية واستجابة ،عليه اطالعه ساعة خالجه
 جاءاً بل مكتومين يكونا لم وصوته انفعاله ولكن ؛والرفض والغضب باالستياء محمال فجاء
 بالذكر وأخص ،مجلسه في به يحيط كان من إلى الذاتي االنفعال حدود تجاوزت عالية بنبرة
   .إليه كسرى ولورس زيد بن عدي بن زيد اللدود عدوه
 ليس الملك طلب الذي إن« نصه هذا كتاب في فكان ،الرسالة على الرسمي الرد أما 
   .كسرى إلى ليوصله للرسول وسلمه )١(»عندي
 يصعب ومنه ؛اإلجناسية هويتها تحديد يصعب عابرة وكلمة ،غفل نص ،النعمان جملة إن 

 من كبير قدر على تنبني وإنها صةخا ومحاورتها قراءتها من تمكن التي واآلليات اإلجراء
 ،وبساطتها ـ عموماً ـ التجربة وضوح ألن القراءة دينامية يطوق مما البنيوية البساطة
 يشح وهنا ،الصرف التواصل حدود عند الوقوف وتلزمه ،خاصا تعامال القارئ على تفرض
 »خاتمه بالتر في ضاع الذي كالشحيح« القارئ ويكون البوح عن الدوال جملة وتكف النص
 التداولي البعد خارج جمالي تأثير وتأسيس شكل خلق إلى ـ دائماً ـ يسعى النص أن غير

 متينا معنى تفرض بطريقة والمنظمة المشتبكة للكلمات نسيج« على ذلك في يرتكز ،الصرف
 نهإ ...المؤسسات من كامل بعالم تاريخياً مرتبط وهو ...وحيداً اإلمكان وقدر وراسخا
  . )٢(»االجتماعي العقد في اركامش المكتوب

 وعين السواد مها في أليس« النعمان جملة نخرج نكاد للنص التعريف هذا إلى وبالنظر
 جملة فهو ،والثبات الرسوخ يمنحه مكتوب نسيج على ينطوي ؛نصا كونها من »... فارس

                                                           
  . ١٠٣ ص ٢ مجلد األغاني،  )١(
  . ٤٥ ص ١٩٩١/ ١ط الشرق إفريقيا السلطة، النص، أوكان عمر  )٢(
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 من التعبير به يتمتع بما وعي عن تعبر ،الجاهلية أعماق من تنبعث ،القول أسلفنا كما شفوية
   .والراوي والملك الشاعر بين تجمع ثقافة عن تعبر كما الشعر، لغة تناسب اختزالية قيمة

 الوقائع نقل في المتمثلة خصائصه بعض وتحمل ،خبراً تكون أن يمكن كان الجملة أن كما
 إخبار إلى اإلخبار عدم« تحول عادية رسالة أو ،الفنية الصياغة عن النظر بصرف واألحداث

 وذلك ،المتلقي لدى اإلدراكية بالصور الباث لدى اإلدراكية الصور طريقه عن تتجانس ،امت
 النعمان جملة أن غير ،)١(» ... غيابه بمجرد الرسالة تنمحي وفعلي واقعي سياق ضمن

 الجملة تجعل ،تداولية أفعال ردود إلى أدى مثيرا حضورا ومارست ،المتلقي أمام انتصبت
 بأسلوب مصطبغة متميزة جملة إلى محددا معنى يستهدف ؛تواصليا خبرا كونها تتجاوز
  . الرسالة مضمون خارج فعل ردود وإحداث القراءة توجيه على عامال كان خاص
 ، ـ أسلفنا كما ـ بنيتها بساطة على للعواطف وإثارة ،للمتوقع خرقا الجملة شكلت لقد
 وضع إلى الطبيعية اللغة وزيتجا الذي البالغي النموذج على ارتكازها طريق عن وذلك

 بشكل معه وتفاعلوا ،وكالمهم أساليبهم في العرب عليه درج ما وهو ،تخييلي استعاري
 خاصة ،به رويت الذي الوجه على لالستقبال قابلة الجملة بان االعتقاد لدينا عزز ،عفوي
 ،)٢(» ...صغير ووه اللغة تعلم من يتوسلها ،اإلنسان لغة في فطرية االستعارة« نأب نعلم وأننا
 فهي )٣( الناس بين واليومي العادي التخاطب تيسر كما ،المعنى وتقريب اإلبانة بوظيفة تقوم
 يفسر بواسطتها ،حية وغير حية كائنات من به يحيط وما البشري الذهن بين مهم وسيط«

 بان ولالق إلى بنا يؤدي مما )٤(»التواصلية العراقيل من اًكثير وتتجاوز ،والمبهم الملتبس
 مجرد يتجاوز قائما ووضعا ،ملحة ضرورة فيها الصورة شكلت ،الجاهلية الشفوية الثقافة
 والفاتن بالمثال اإلمساك إلى يسعى ،جمالي بالغي جهاز قيام إلى للمتلقي األشياء تقريب

  . والمحير
 مستوى على كمي اختزال من يطرحه وما اإليجاز ،كشكل الجملة في نصادفه ما أهم
   بيـن والتمييـز القراءة عند البحث طاقة من يضاعف مما ظاأللفا

                                                           
  . ٥٣ ص ٢٠٠٠ ١ط للنشر، توبقال دار التفاعلية، القراءة بلمليح، إدريس  )١(
 ٢٠٠١ ١ ط المغـرب  البيضـاء  الـدار  للنشر توبقال دار معرفية، مقاربة العربية اللغة في المشابهة بنيات سليم، اإلله عبد  )٢(

  . ٣٧ص
   .١١٥ ص السابق المرجع  )٣(
 ٢٠٠١ ١ ط المغـرب  البيضـاء  الـدار  للنشر توبقال دار معرفية، مقاربة العربية اللغة في المشابهة بنيات سليم، اإلله عبد  )٤(

  . ٥٧ص
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 وبين ،)١(»الكلمات في مراتبها كانت مهما الداللة تحديد في لها ثقل ال التي األلفاظ«
 وأقصد السياق، بناء في يسهم مجازي معنى إلى المعجمي معناها عن تنزاح التي األلفاظ
 المعجمي معناهما عن المنزاحتين ) والعين االمه( للفظتي جملته في النعمان استعمال بذلك
 عن وتعلنان ،السياق داخل نبضهما من ذلك فيعلي ،الشعري أو المجازي المعنى إلى

 بالقيم ممتلئا فضاء المتلقي يمنح أن يريد بهذا وهو ،المألوف عن وخروجهما وجودهما
 إن بل .لجاهليا العصر في المعروفة القول سجالت وكل والعواطف والعالقات والعادات
 ويدرك ،واالجتماعي الثقافي اإلطار نفس إلى محالة ال ينتمي النعمان يقصده الذي المتلقي
 أنها نظن ال ولهذا ،الجاهلية الفترة في العربي الخطاب عليها يقوم التي الجماليات تماما

 تحمل و باذخة جاءت لهذا ،عرب لمتلقين حتى أو عرب غير لمتلقين أو لكسرى موجهة
 هذا من والجملة )٢(» ... ما إحالة بدون لنص وجود ال« إذ العربية الثقافية لخصوصيةا

 المجاز على المبنية والثقافية التاريخية ذاكرتها إلى وعودة تكملة إلى تحتاج المنظور
  .واإليجاز

 في العرب تقاليد إلى النظر تلفت المتلقي مع للتواصل الجملة قدمتها التي الصيغة أن غير 
 لمسميات أسماء اختيار على العامة حياتهم في العرب درج حيث ،المرأة موضوع الجةمع

 وعبيدهم أبنائهم على مناسبا رأوه ما فأطلقوا ،ومعتقداتهم وأعرافهم وقيمهم بحياتهم ترتبط
 وهريرة وسلمى وأسماء ،لعبيدهم ومسعود ومرزوق ،ألبنائهم وعقاب صخر مثل ونسائهم
 أو عاما أكان سواء خطاب كل في والكلمات األلفاظ تلعبه الذي الكبير للدور ونظرا ،لنسائهم
 دوما هناك أن«و ،ألفاظها خالل من إال توجد ال اللغة أن يدرك اللغة مستخدم فان أدبيا خطابا
 مع بالضرورة الملتحمة ومدلوالتها وتميزها باللفظة ترتبط قيم جملة األول المعنى ستار وراء

 قواعد ثمة أن يدرك ـ اللغة هذه مستخدم أي ـ أنه كما ،)٣(» لمجتمعا في الجماعي الجوهر
 في إال تفهم ال سياقية خصائص لها تصبح الكلمات وهذه ،الكلمات لها تخضع وأعرافا
 المعنى تعطي ال سياقها خارج الكلمة ألن السياق هذا ضمن استعمالها ويتحدد ،إطارها
 ،فيه تقع الذي السياق من حياتها تستمد فظةالل« إذ ،داللي مشروع أي تنجز وال الشعري
 اللفظة تحتفظ ذلك ومع ... األلفاظ من بغيرها تتصل لم هي إذا يذكر أثر أي تولّد ال وأنها
   )٤(.»لغيرها تتوفر ال بخصائص دائما

                                                           
  .٢٠٠٢ـ  ٢٠٠١ ١ط وهران للنشر، الغرب دار الشعري، اإلبداع توترات مونسي، حبيب  )١(
   .٣٨ص ١٩٨٨ صيف ٣ عدد العالمي والفكر العرب / المغرب الحق عبد منصف ترجمة والتأويل، النص ريكور، بول  )٢(
  . ٩ ص ٢٠٠٢ ١ط دمشق النظم، ونظرية السياق بين اللفظة جماليات إبراهيم، نجيب علي  )٣(
  .٨٠ص السابق المرجع  )٤(
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 جملة عنها صدرت التي والمالبسات الحاالت نلمح ـ التفسير زاوية ـ الزاوية هذه من 

 في المرأة ينادون كانوا العرب أن ينبئنا لم القديم العربي التاريخ أن ذلك ،المنذر بن النعمان
 لوصف وتستعاران الوحشي البقر أسماء من الكلمتين ألن ،)العين( أو )بالمها( العامة الحياة
 النزعة ذات النصوص في بخاصة ،أعضائها وتناسق وحورها واكتحالها المرأة عيون جمال

 تظل ،وتداوله )العين( أو )بالمها( المرأة تشبيه استعمال شيوع نم الرغم وعلى .الوصفية
 الخاص والكالم الجاهلي الشعر عنه يصدر الذي الثقافي بالمخزون الحاالت كل في مرتبطة
 أن كاد حتى ـ القول صح إن ـ الشعري االستعمال هذا الكلمتان اكتسبت وهكذا .عموما
 لتحريك كعالمتين مثيرتين ) والعين المها( لفظتا كانت كما .مجازيا وليس أصيال معنى يغدو
 نفوسنا في استحضرت الكلمة أن« بقوله الغدامي عنه عبر الذي ثقافي ـ السوسيو البعد
 ،لها حصر ال وثقافية واجتماعية نفسية عوامل صنعها في شاركت التي التصورات من سلسلة

 ،)١(» ... ومتصورها الكلمة بين قةالعال هذه إيجاد في تشترك واالجتماعية األدبية واألعراف
 وتحيل تضليلنا إلى تعمد قد اللفظة ألن به اإلمساك أحيانا ويتعذر اللفظة عن المعنى فيفيض
 ال قد آخر وبمعنى ،المعايير والتزام الصياغة بقيود تتعلق ،خاصة سمات لها سياقات على
 المها( في الحاضرة لمرأةا أي ،اللفظة تتقصدها التي والسمات المعايير نفسها هي تكون
 المرأة عن اختالفا ذلك فيكسبها اإلحساس وتملك الوعي في تعيش التي المرأة هي )والعين
 الخاصة والخطابات النصوص في يوجد النساء من النوع هذا .الواقع في تعيش التي األخرى
 ظهورها كررفيت وتتنمذج الشعري المعجم الكلمة وتدخل ،والخطاب والزمان المكان في ويمتد
 معانيها من لمعنى اإلقصاء تمارس أن دون الخطابات، كل مع وتتناص النصوص مختلف في

 باعتبار ،منها لإلنسان فكاك ال التي وللذاكرة فيه، ترد الذي للسياق التحديد مجال تاركة
 الجمالية مساراتها ضمن إال تفهم ال خاصة معايير لها شفوية خطابات الجاهلية النصوص

  .ريةوالشع
 مها في أليس( واإلنكاري التعجبي االستفهام صيغة على الجملة بناء أن هذا إلى يضاف 

 لرسول بالنسبة ـ المألوفة غير األلفاظ على واعتمادها جهة من ).... فارس وعين السواد
 مرفوض كسرى طلب بأن اإليحاء نجاح ضمن الذي هو ،ثانية جهة من ـ الفارسي كسرى
 العرب عند المرأة ألن ،المرأة في والمتمثلة األرضية وجنتها بسعادتها تتاجر ال العرب وأن

 وهي ،وجهامتها البيئة غالظة وسط الدمثة الحياة تمثل ما بقدر العرض تمثل ال الجاهليين
 وكان ،وخطاباته حياته من األسد نصيب الجاهلي لها خص ولهذا .عنها الدفاع تستحق حياة

 النعمان جملة جاءت وقد ،والشعري واالجتماعي الثقافي مالمفهو هذا عن يخرج ال ذكرها
                                                           

  .١٢٦ ص ١٩٨٥ ١ط جدة، الثقافي، األدبي النادي والتكفير، الخطيئة الغذامي، محمد اهللا عبد  )١(
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 ،المتلقي وبين الباث بين )١(»المشتركة بالذخيرة« يسمى ما مستثيرة المفهوم هذا عن معبرة
 ما وهذا ،الباث إليه ينتمي الذي الثقافي المجال نفس إلى ينتمي المتلقي أن افتراض على
 المرسل تكييف إمكانية تطرح أن تحاول لتيا التكييف نظرية استثمار عن ينصرف يجعله
 تحقيق على يحرص ال ـ الجملة هذه في ـ النعمان أن ذلك ،)٢( المتلقي بحسب لخطابه
 عن الجملة تعبر ما بقدر رضاه وكسب واستمالته المتلقي تفاعل وهو التكييف من الهدف
  . ـ القول أسلفنا كما ـ ضمنيا ورفضه الطلب استنكار

 والمعاهدات التحالف قيود خارج النعمان بها يشعر التي الحرية عن ريعب الموقف إن 
 السياسي المستوى على الذات سلطة تطرح الحرية هذه ،كاسرةواأل المناذرة بين التاريخية
 الطبقية األشكال من بشكل يمثل الذي اللغوي والتعالي ،جهة من والعهود المواثيق خارج
 فقد ،ثانية جهة من والرطانة السوقية عن واالبتعاد لشعريةوا الفوقية إلى تنزع التي اللغوية
 ،رفيعة مكانة والعبارة الكلمة يهاف تتبوأ ،ألفاظها تخير تحسن وعروبة شاعرة ثقافة عن صدر

 وتأثيرها مكانتها تنتهي وال ،)٣(»الرصاص يفعله مما أشد بالعربي تفعل البليغة فالعبارة«
 دعبل الشاعر قال وقديما ،األزمان كل في ممتد هو بل فيه قيلت الذي الموقف بانتهاء

   :الخزاعي
  قائلــه مــات شــعراً قلــت إذا إنــي

  
  يمـت  لـم  والبيـت  لـه  يقـال  ومن  

 تكتف لم التي بنيته في قويا النعمان خطاب كان حد أي إلى لنا يتبين سابقا تحليله تم ومما  
 إيجازه وفي ـ سالفا ذكرنا كما البنية هذه بساطة رغم ـ المعاني تأدية في والحرفية باآللية

 كان لهذا ،عنهما الدفاع يستوجب وبقاء وجود والسلطة ،سلطة منحته القوة هذه ومجازه
 سلطة / وثقافية وجودية ولكنها ،فحسب سياسية سلطة ليست وهي سلطته عن يدافع النعمان
 أن دفةالص باب من يكون وقد ،نفسه حماية على قادر ألنه السلطة، خطاب خارج الخطاب
 المقيد السلطة خطاب فيتماهى ،قوة الخطاب ليزداد النعمان في والقول السياسة سلطة تجتمع

   .منها ينفلت أن يحاول التي الخطاب بسلطة والمجامالت الكالم بطقوس والمحاط
 تستعمله بما وجوده وتحقق غناه تحدد التي هي ألنها »النص من جزء« القراءة إن ـ ٢
 تجربة« القراءة أن ذلك ،القراءات بتعدد النص يتعدد ولهذا ،قصديته عن تكشف آليات من

                                                           
 l’acte de lecture pعن ايزر  ٥٤ص  ٢٠٠٠ ١إدريس بلمليح، القراءة التفاعلية، دار توبقال، الدار البيضاء المغرب ط  )١(

49.  
  . ٥١ ص النص دينامية مفتاح، محمد  )٢(
  . ١٤٤ ص والتكفير، الخطيئة الغدامي، محمد اهللا عبد  )٣(
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 عملية عليها ترتكز التي األثافي ثالث فهو« جهة، من القارئ لثقافة تخضع )١(»شخصية
 من ليس كبيرا قدرا يتيح تعامال النص مع التعامل من يمكنه الذي ولإلجراء ،)٢(» التواصل

 أن يمكن ال« تودوروف يقول كما النص والوجود،ألن ققالتح من وإنما فقط والتواصل الفهم
 ال ممتد حوار شكل في فتبدو والنص القارئ بين العالقة تتوطد وهكذا )٣(»الكاملة حقيقته يقول
 تمنحه مما قوته النص يستمد وبالتالي ،متميزا القارئ كان كلما ويشتد يقوى ،خيطه ينقطع
 عند ـ القراءة أي ـ فهي ،القراءة عملية ثناءأ عوالم من وتستكشفه إمكانات من القراءة
 من أمثاله مع يشمله سياق في النص تصنيف محاولة وهي السياق في دخول عملية« الغدامي

 هي أو الباث مقاصد ما بطريقة وهي النص مقاصد إلى الوصول بغية )٤(» ...النصوص
 للنص منتجا القارئ يجعل وهذا ،معناه تحقق بنية في ليسهم يتجاوزه ما وكل عنه المسكوت
 حتى النص على ومقاصده رؤيته ويسقط فكره يسلط أن يحاول قارئ كل ألن ،فيه وفاعال
 حيث ،الباث بمقصدية واالكتفاء للنص المباشر التلقي حدود عند يتوقف ال الذي دوره يبرز
 قد مدلوالت لىإ معينة دوال من االنتقال إلى النص عليها يتوفر التي اإليحائية الطاقة به تدفع
 التي المتعددة اإلمكانيات بين من كإمكانية بها يوحي أو يثيرها ما بقدر النص عليها يحيل ال

 األحوال وفي ،فيه مفكر أو متوقع غير هو ما كل على منفتحا القراءة فعل أثناء النص تجعل
 هو مقاصده ووفق ةوالعقلي النفسية واستعداداته ثقافته وفق النص بناء يعيد القارئ فإن العادية
 ويحدد النص وجود يثبت فالقارئ لهذا ،النص أو الباث مقاصد نفسها هي تكون ال قد التي

 كائن هو بل ،جوفاء خيالية ذاتاً أو مثالية فكرة ليس والمتلقي المتلقي خارج نص فال« قيمته،
 بل تثاب موقف على يستقر ال ،تلقيه شروط في ومتغير متبدل والفضاء الزمن في متحقق
 الذي األمر ،معه والحوار النص بتأويل مطالب القارئ أن كما ،)٥(» متقلب حال إلى يستجيب

  . وقراءته واستقباله تلقيه بجماليات تهتم )٦(للتلقي نظرية خلق
 ال »... فارس وعين السواد مها في أليس« النعمان جملة تطرحها التي التجربة ولعل 
 بكثافة حظيت أفعال وردود أفعاال تتضمن ،الشفوي هالنص متجاوزة قراءة كونها عن تخرج

  .الشكلية بنيتها مع تتناسب ال قد
                                                           

  . ٨٧ ص والتكفير، الخطيئة الغدامي، محمد اهللا عبد  )١(
  .١٦٧ص ١٩٩٤ ١ط، بيروت والتوزيع والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة الشعري، النص ماهية في العظيم عبد محمد  )٢(
 عـن  . ٦٠ ص ١٩٩٠ ،٥٨عـدد  تونس، الثقافة، وزارة الثقافية، الحياة مقروء،ال والنص المكتوب النص الطرهوني، علي  )٣(

   .تودوروف
  . ٨٠ ص والتكفير الخطيئة الغدامي، محمد اهللا عبد  )٤(
  . ٩٠ ص ١٩٩٨ بيروت، نيسانـ  آذار ٩ مجلد ٣٣ عدد معاصرة كتابات الشكلية، النص سلطة األبيض، رضا  )٥(
  . ٦٠ ص ١٩٩٠ ٥٨ عدد تونس، ة،الثقاف وزارة الثقافية، الحياة  )٦(
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 عاطفي شفوي خطاب هي المتلقي معها يتعامل التي النعمان جملة أن إلى القول سبق وقد 
 فنحن ولهذا ،للتخاطب التداولية للوظيفة ويخضع ،والتحريف التصرف احتماالت على ينفتح
 أو كالقصيدة الشفوية الشعرية لجماليات يخضع ال التلقي ومن لخطاباتا من خاص نوع أمام

 مشتركة نصية استراتيجية يقيم أن على يحرص وال ،الحكمة أو الوصية أو المثل أو الخطبة
 جملة هو وإنما ،جمالياته أو لغته في خارقا نصا ليس أنه آخر بمعنى والمتلقي الباث بين

 وثانيا والثقافية واالجتماعية التاريخية الحمولة من أوال تهاودينامي وجودها اكتسبت تخاطبية
 مع ،التاريخ ى مد على متحققا وجودا الجملة لهذه منحت التي التلقي تداولية خصوصية من
 غير لملفوظ ومنتجا إليها وموجها الذات من منطلقا التلفظ فعل أن من الرغم على الخطاب أن

 قام ـ عدي بن زيد ـ المتلقي أن إال الذاتية باعاتواالنط التعليقات ضمن يندرج مباشر
 جديدة داللة تمنحها ومقصدية غاية وفق واستعمالها الترجمة أثناء الجملة هذه استثمار بإعادة
 النعمان جعل حاد سيكولوجي وقع عن معبرة ،عنها صدرت التي الداللة عن البعد كل بعيدة
 وما سقطاته عليه ويحصي به يتربص كان لذيا للمتلقي حساباً يحسب وال المقام يراعي ال

  .كسرى عند به يدينه أن يمكن
 حول أي النعمان، لخطاب زيد قراءة حول ستكون قراءتنا أن إليه اإلشارة تجدر ومما 

 هذه لمثل التواصلية بالوظيفة المتعالية الجملة هذه وعالقة النعمان لجملة زيد ترجمة
 عليه تضفيه بما التلفظ قيمة من تعلي ما بقدر المتلقي لىع تراهن ال التي المجازية الخطابات

 وحمولته وثقافته هويته في يختلف رحبا فضاء البوح خطاب معها يصبح ،شاعرية من
 تقال التي الرسمية الخطابات أطر من منفلتا خطابا كونه ،تواصلي خطاب أي عن الداللية
 ،للكالم الالئقة األشكال وتخير مجامالتال تحفها ،األمراء وبالطات الشعرية المحافل في عادة
 المفاجئ كسرى طلب سماع عند واالستياء الغضب مشاعر كل النعمان فيها أفرغ جملة فهو

 في جاءت التي الصفات عليهن تنطبق من أخواته أو بناته من النعمان يرسل أن في والمتمثل
 بصعوبة مثله رونيشع ممن غيره يسمعها أن من عنده مانع وال الرسالة أو الصحيفة
  . مجلسه في أكثرهم وما الطلب لهذا االستجابة

 من وأنماطهم مقاماتهم الختالف تبعا مختلفة بأشكال المتلقون تلقاها الجملة أن شك وال 
 الموكب في ومن كسرى رسل وكذا الشامتين وأعداءه أصدقاءه وتضم ،الملك حاشية أمثال

 النعمان إلى كسرى رسالة لتلقي آخر احتماال نطرح أن ويمكن ،فارسيا أم كان عربيا والبالط
 أهم بين من نميز ... له القول إغالظ أو وسجنه ضربه أو مثال الرسول قتل في يتمثل

 ال دور له كان مباشر غير كمتلق كسرى ثم كسرى رسول ثم زيد بن عدي بن زيد المتلقين
   .عدي بن زيد مشروع في ينكر



١١٢  

  حفیظة رواینیة. د 

Α  

u 
 معناه بناء وبإعادة الملفوظ ببنية يرتبط ،ومحايث متميز كمتلق هنا عدي بن زيد ويظهر 
   :حيث من وذلك
   ). كمترجم( والفارسية العربية باللغتين تربطه التي العالقة ـ ا
 والود التواصل حيث من نقيض طرفي على تقوم فهي بالملكين تربطه التي العالقة ـ ب

  . والتجاوب
 نموذجي قارئ عن تبحث ال ـ حقيقتها في ـ النعمان عن صدرت التي الجملة هذه إن 
 ـ المتلقي إنما و ،اإليحائية في وإغراقها الستغالقها نظراً لقراءتها وشروط آليات على يتوفر
 وهذا هدفه هي والداللة ،العكس وليس الخطاب أو الجملة نص عن بالبحث المعني هو ـ هنا
 الخطاب هذا في مفقودة تخاطب ألي مصاحبة عادة ترد التي الحوارية الخاصية جعل ما

 واقتصاره الجملة لهذه اإليحائية الشعرية للوظيفة ) عدي بن زيد( المتلقي الختصار وذلك
 تقتضيه ما وهو الداللة ووحيد مغلق لساني خطاب إلى حولتها التي اللسانية الوظيفة على

 لكلمتي حرفيةال اآللية بالترجمة مكتفيا كمترجم نفسه زيد قدم وقد .الخائن المترجم وظيفة
 التي الترجمة عن متغاضيا المنذر بن النعمان خطاب نص في الواردتين ) والعين المها(
 )١(»التلقي آداب في أخرى أصول إلى باألصل يرتقي موضوعي معادل إيجاد إلى تسعى«
 المحافظة وعدم للكلمتين المجازي المعنى على التعتيم هي ـ هنا ـ الترجمة وظيفة فكانت.

 يقول كما الترجمة ألن العربية، اللغة في الكلمتان فيها تستعمل التي والجماليات قاليدالت على
 زيد ترجمة إليه نزعت الذي االتجاه هذا .)٢(»وإنسانية وتذوقية علمية عملية« المريني احمد
 توجيها للخطاب توجيهه في تجسدت ،والمتلقي الباث بين تربط التي التناقض بعالقة يوحي
  .هدفه يخدم وال الباث مقصدية عن ينحرف

 التي بالداللة خطابه ووصول النعمان نجاح يهمه ال ) عدي بن زيد به ونقصد( والمتلقي 
 أن هو يهمه ما وإنما الخطاب هذا أنجزها التي المتعالية اإليحائية الوظيفة تهمه وال ،يقصدها
 عند الخطاب وصاحب الخطاب في فاعال كان لهذا ،يده على فشله يكون وأن النعمان يفشل
 إال يتأتى لن وهذا ).ثأر تحقيق( قبل من حياته في فاعال الخطاب صاحب كان كما ،كسرى
 النعمان حرص ما بقدر ولذلك ،اإلصرار سبق مع له ومشوه النعمان لخطاب مواز بخطاب
 العربية اللغة يحسن ال فارسيا كان من ومنهم ـ متلقيه بحسب خطابه تكييف عدم على

 آلية بترجمة معانيه وتقديم تكييفه على عدي ابن حرص ما بقدر ـ المجازية بله ةالطبيعي
 أحدث .بعد وكسرى كسرى رسول طرف من تلقيه وفي النص في ثغرات أحدثت ،حرفية

                                                           
  . ١٦ ص ١٩٩١ الرباط األمنية، مطبعة المغربية، الترجمات شعرية، علوش سعيد  )١(
  . ٣٥ ص نفسه المرجع  )٢(
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 ذات أداة« الترجمة ألن ،األصلي النص إلى وأساء الملكين بين العالقة في واسعا شرخا ذلك
 نظام من االنتقال« يتم عبرها ألنه ،صهوتها امتطاء ندع والدقة التنبه يحسن )١(»حدين

  . )٢(»أخرى إلى لغة من شيء نقل هي مما أكثر آخر نظام إلى سيميائي
 الذي للخطاب ثقافي ـ والسوسيو للنعمان سيكولوجي ـ السوسيو العالم تجاهل تم لقد 

 )والعين المها( نالكلمتا كانت ثقافية حمولة وأسقطت ترجمتهما أثناء اللفظتان فيه وردت
 موجه جديد سياق في النعمان خطاب إدخال ورائه من أريد متعمد التجاهل وهذا ،بها حبليين
 التربص إلى دهاءه ووجهت زيد تصرفات علي هيمنت التي االنتقام تيمة تحقيق إلى يهدف

 النص مقصد شوهت التي الترجمة ذلك في له المساعد وكان ،الثأر تحقيق لحين بالنعمان
 تنفيذه على الحرص ويظهر ،االنتقامي عدي بن زيد بمشروع خاصة أخرى مقاصد قدمتو

 عند حبكه ثم ،النعمان نساء إلى كسرى أنظار وجه أن منذ إنجازه تتبع خالل من كامال
 على محنته في به التقى وقد للنعمان زيد يقول ؛النعمان من بالتمكن وانتهاء للرسول مرافقته
 المهر يقطعها ال أخية لك خيتآ واهللا فقد ... النجاء استطعت إن يمنع انج« ساباط قنطرة
  .)٣(»األرن
 معنى إخفاء استراتيجية على مبنية عدي بن زيد عند ـ إذا ـ الترجمة كانت وبهذا 
 المرأة يشبهون حين العرب عند الدارج المجازي المعنى استبدال أي ودهاء بمكر النص
 وتعني )كاوان( وهو للكلمتين المعجمي بالمعنى والجسد نالعيو جمال في )والعين المها(بـ
  . بالفارسية )البقر(

 خيانة آخر بشكل هي زيد أمانة أن أي الترجمة خيانة مقابل في المترجم زيد أمانة تطرح 
 الملك عند يعذره بأن أوصاه وكان ،المنذر بن للنعمان وخيانة العربي المجازي للسياق

 على يرتكز كعلم الترجمة خيانة إلى إضافة إليها ينتمي التي األدبية للقيم وخيانة ،)٤()كسرى(
 والحضارة والرؤية الفكر في عنها تختلف أخرى ثقافة إلى الحضاري ثقلها بكل ثقافة نقل

 حتى طريقته على يخون كل النعمان نص حول الخيانات فاجتمعت ،الخ. ... والوسائل
 عربيات نساء أخرى ناحية من وينتهك العربيات ئهنسا عن ناحية من يدافع فهو نفسه النعمان
 ما أو الناس عوام« تعني والسواد »... السواد مها في أليس« يقول حين خطابه في أخريات

                                                           
  . ٤١ ص نفسه المرجع  )١(
  . تيزلكاد عن ٣١ ص ،المغربية الترجمات شعرية، علوش سعيد  )٢(
  . ١٠٥ ص ٢مجلد األغاني  )٣(
  . ١٠٣ص السابق المصدر  )٤(
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 شروان أنو إلى أهدى الذي )األكبر المنذر( جده سنة على سيرا )١(»قرى من الكوفة حوالي
 وكسرى )٣(الغساني شمر أبي بن براألك لحارثا على أغار إذ أصابها كان عربية )٢(جارية
 .الروايات اختالف على قتله أو بسجنه يقوم إليه ويستقدمه األمان يعطيه أن بعد النعمان يخون

 يدخل وما يخصه عما يدافع ولكنه كرامتها عن وال المرأة عن يدافع ال خطابه في فالنعمان
 عن يتنازلوا أال العرب طبيعة ومن وحده تخصه قصره في والمرأة ،ممتلكاته ضمن

 نساء ـ عربيات بنساء يضحي حين نفسه الشيء يفعل زيدا أن كما ،بسهولة ممتلكاتهم
 والده وكرامة كرامته عن والدفاع االنتقام سبيل في ـ رحم وصلة قرابة وبينهن وبينه النعمان
 هوج أكمل على له خطط الذي االنتقامي مشروعه زيد أتم وقد ،النعمان بيد غدرا مات الذي

 زيد عليه وأمن النعمان بالط من القادم رسوله من سمعه ما على كسرى رد من ذلك نستوحي
 شقائهم من ذلك وأن غيرهم على بنسائهم بضنتهم أخبرتك كنت قد« وأضاف كشاهد

 ما أراد قد عبد رب« :كسرى يقول )٤(» ... والرياش الشبع على والعري الجوع واختيارهم
  . )٥(»التباب إلى هأمر صار ثم هذا من أشد هو

 الخطاب خالله من يمر جسرا فكان ـ الفارسي كسرى رسول وهو ـ الثاني المتلقي أما 
 ينحصر ـ كسرى ـ وهو المباشر غير المتلقي إلى ـ زيد ـ األول المتلقي عبر الباث من

 وسهلت زيد عليها ارتكز شهادة إلى تحولت الوساطة هذه ،بها قام التي الوساطة في دوره
  .والظروف المواقف بحسب وكيفه سطره قد كان الذي االنتقامي المشروع إنجاز مهأما

 يقوله ما عليه يملي فكان وامتلكه العبه حيث زيد لمخطط واالنقياد باآللية دوره اتسم
 استمالة على تقوم الستراتيجية تبنيه طريق عن ذلك إلى توصل ،يفعله أن عليه وما لكسرى
  :  في وتتمثل جوعهماور ذهابهما أثناء الرسول

  .الطريق أثناء الملك رسول زيد بها عامل التي الحفاوة ـ 
  .وسمع رأى فيما كسرى يصدق بأن توصيته ـ 
   .وبناه له خطط ما يتشتت ال حتى وتوجيهه مالزمته على الحرص ـ 

  . زيد به وأوصاه النعمان بالط في حدث ما بسرد دوره وانتهى
                                                           

  .سود مادة العرب، لسان منظور، ابن  )١(
  ). جرا مادة العرب لسان( الجراية بينة النساء من الفتية هي الجارية  )٢(
  . ١٠١ ص ٢ مجلد األغاني  )٣(
  ١٠٣ ص السابق المصدر  )٤(
   ١٠٣ ص السابق المصدر  )٥(
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 النساء يطلب ملكا التاريخي السرد صوره فقد ـ باشرالم غير المتلقي ـ كسرى أما 
 النساء في صفة العجم لملوك وكان« األغاني صاحب يقول ،قصوره بهن يمأل الجميالت
 غير الملك إلى حملت وجدت فإذا الصفة بتلك رضيناأل تلك في يبعثون فكانوا عندهم مكتوبة
  . )١(»دهمعن يظنونها وال العرب أرض في يطلبونها يكونوا لم أنهم
 وعند« :لكسرى زيد يقول زيد، هو النعمان لنساء وفضوله الملك أنظار وجه الذي إن 
 هذه على امرأة عشرين من ثرأك وأهله عمه وبنات وأخواته بناته من النعمان عبدك
 للنعمان يذهب أن رسوله من كسرى يطلب أن بعد الفضول هذا اشتعال من يزيد ثم )٢(»الصفة
 ـ يتكرمون أنهم خاصة النعمان وفي العرب في شيء شر إن الملك أيها« :رهفيباد هذا بطلبه
 غيرهن عليه يعرض أو إليه تبعث عمن يغيبهم أن أكره فأنا العجم عن ـ نفوسهم في زعموا
 حتى العربية يفهم ثقاتك من رجال معي وابعث فابعثني ذلك على يقدر لم عليه أنا قدمت وإن
  .)٣(»تحبه ما أبلغ
 مبدأ على تقوم استراتيجية ضمن قرب عن األحداث سير يوجه زيد كان كيف ناه نالحظ 

 المتغيرات لكل يقظا وكان ،واألقوال واألحداث المواقف خاللها من رصد ،والحذر )التقية(
 يعني كسرى من التمكن أن أدرك وقد مقاصده وبالتالي االنتقامي برنامجه عليه تفسد قد التي

 غير بطريقة ساعده وسيط مجرد كان الذي كسرى مع مشروعه بدأ لذلك النعمان من التمكن
 ـ آخر مستوى وفي ،نجاحه على واطمأن تحقق حتى وتابعه له خطط ما إنجاز على مباشرة

 من القراءة مكنت وأدوات مساعدة عوامل ورسوله كسرى كان ـ األدبية التداولية مستوى أي
 يضاف جديد خطاب خلق في تلق كل عبر مأسه ومغير متغير متعدد كفعل وتتحقق تتفوق أن
 بما وتتوسع تتضخم وجعلتها النعمان جملة رحم من توالدت التي الخطابات مجموع إلى

  . بها وتحف تتجاوزها خطابات من وتنتجه أنتجته

                                                           
  .١٠٠ ص ٢ مجلد األغاني  )١(
  . ١٠١ ص السابق المصدر  )٢(
  . ١٠١ ص ٢ مجلد األغاني  )٣(
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  البحث مراجع

  .ت.د ،٢مجلد ،بيروت الثقافة دار ،األدباء من لجنة وإشراف تحقيق ،األصفهاني الفرج أبو ،األغاني ـ١
  .ت د ،الحلبي مطبعة ،وغيره المولى جاد أحمد محمد ،الجاهلية في العرب أيام ـ٢
 البيضاء الدار للنشر توبقال دار ،سليم اإلله عبد ،معرفية مقاربة العربية اللغة في المشابهة بنيات ـ٣

  .٢٠٠١ ١ط المغرب
  .٢٠٠٢ ـ ٢٠٠١ ١ط وهران ،للنشر الغرب دار ،مونسي حبيب ،الشعري اإلبداع توترات ـ ٤
  . ٢٠٠٢ ١ط دمشق ،إبراهيم نجيب علي ،النظم ونظرية السياق بين اللفظة جماليات ـ ٥
  . ١٩٨٥ ١ط ،جدة ،الثقافي األدبي النادي ،الغذامي محمد اهللا عبد ،والتكفير الخطيئة ـ ٦
  . ١٩٨٧ ١ط ،المغرب ،بيروت العربي الثقافي المركز ،مفتاح محمد ،النص دينامية ـ ٧
   . ١٩٧٤ ،والتوزيع للنشر الوطنية الشركة ،شنب أبي ابن الشيخ تصحيح ،القيس امرئ ديوان ـ ٨
  . بيروت ١٩٨٣ ٧ط الرسالة مؤسسة ،حسين محمد محمد .د وتعليق شرح ،األعشى ديوان ـ ٩

  .بيروت ١٩٨٢ ،١ط الجديدة اآلفاق دار ،قباوة الدين فخر .د تحقيق ،ثعلب صنعة ،زهير ديوان ـ ١٠
 بيروت ،نيسان ـ آذار ٩ مجلد ٣٣ عدد معاصرة كتابات ،األبيض رضا ،الشكلية النص طةسل ـ ١١

١٩٩٨.  
  .١٩٩١ الرباط ،األمنية مطبعة ،علوش سعيد ،المغربية الترجمات شعرية ـ ١٢
  .٢٠٠٠ ١ط بيروت /البيضاء الدار ،العربي الثقافي المركز ،نجمي حسن ،الفضاء شعرية ـ ١٣
  .١٩٨٤ للكتاب العربية الدار ،الجبار محمد سعد مدحت ،الشابي القاسم أبى دعن الشعرية الصورة ـ ١٤
 والتوزيع والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة ،العظيم عبد محمد ،الشعري النص ماهية في ـ ١٥

  .١٦٧ ص ١٩٩٤ ١ط ،بيروت
  .٢٠٠٠ ١ط ،المغرب ،البيضاء الدار ،للنشر توبقال دار ،بلمليح إدريس ،التفاعلية القراءة ـ ١٦
 ٣ عدد العالمي والفكر العرب / المغرب الحق عبد منصف ترجمة ،ريكور بول ،والتأويل النص ـ ١٧

  . ١٩٨٨ صيف
   ١٩٩١/ ١ط الشرق إفريقيا ،أوكان عمر ،السلطة و النص ـ ١٨
  . ٢٠٠٠ البيضاء الدار ،الشرق إفريقيا ،قنيني القادر عبد .ت ،دايك فان ،والسياق النص ـ ١٩
   .ت.د ،المعارف دار ،منظور ابن ،العرب انلس ـ ٢٠
  .١٩٩٠ ،٥٨ عدد ،تونس ،الثقافة وزارة ،الثقافية الحياة مجلة ـ ٢١
  
  

/      /   
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  :المقدمة
وجعله ، وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة، كرم اهللا سبحانه وتعالى اإلنسان فمنحه العقل

يترك  الّوقد شاء اهللا سبحانه أ، مخلوقاتهوسخر له الكثير من ، في أحسن صورة وأجمل منظر
وأنـزل  ، فأرسل إليه الرسل، له ومشارب تربيتهاإلنسان بعد هذا التكريم مرهونا لنوازع عق

ورسـالته هـي   ، عليه الكتاب من أجل غاية سامية وهي أن يعرف رسالته في هذه الحيـاة 
ويتحقق ذلـك  ، ويسعى جاهدا إلسعادهم، الشعور بأنه عبد هللا تعالى ال يتكبر على بني جنسه
  . من خالل االلتزام بالدين الحق الذي جاءت به الرسل

ومضمون هذه ، ورسالته خاتمة الرساالت، خاتم النبيين eالء الرسل نبينا محمد ومن هؤ
والصالح لـه مظهـران   ، الرسالة تعود على اإلنسان بالنفع والصالح في عاجل أمره وآجله

وقد جاء هـذا البحـث   ، واإلصالح الداخلي هو المرتكز إلصالح السلوك، داخلي وخارجي
  ي هو الركيزة في إصالح سلوك المسلم ليكشف عن أسس اإلصالح الفكري الذ

                                                           
 كلية الشريعة، في جامعة حلب أستاذ  (*)

  
  

  أسس إصالح الفكر في الشریعة اإلسالمیة
  
  

  (*)حسن أحمد الخطاف. د
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  :الشعور بھیمنة اهللا على الكون: الفصل األول

، من أسس إصالح الفكر في الشريعة اٍإلسالمية الشعور بهيمنة اهللا تعالى على هذا الكـون 
ائم علـى  القو ، ظ لهفوالحا، ومعناه المراقب على الشيء، والمهيمن اسم من أسماء اهللا تعالى

وكل ما في السماء محكوم بقدرة اهللا ، فكل ما على األرض وفيها، )١(تولي عليهوالمس، أموره
حتى ليخَيل إلى اإلنسان ، وعندما نقرأ القرآن الكريم نجد هذه الحقيقة ما ثلة أمام أعيننا، تعالى

تسند إليه من حيـث   إنما، حتى األشياء التي يصنعها وتسند إليه، أنه ال أثر له في هذا الكون
ألن اهللا هو الذي منح اإلنسان قدرة ، أما من حيث الحقيقة فهي مسندة إلى اهللا تعالى، هرالظا

ال مـن  ، يتصرف من خاللها في األشياء فال تنسب له إال من حيث كان متسببا في وجودها
للقوة التي بها يسيطر على  ئاًفهو ليس جالبا وال منش، ومنتجا لها من العدم حيث كونه منشئاً

جماع من جميع المذاهب اإلسالمية على اختالف تياراتها لم يشذ عـن  إوهذا محط  ،األشياء
  . هذه القاعدة أحد فيما نعلم

ألن هـذا  ، وهيمنة اهللا على الكون ومنها هيمنته على اإلنسان واضحة ال تحتاج إلى أدلة
، الهومن البدهي أن يكون الخالق هو المدبر لشؤونه وهو المتصرف في أحو، اإلنسان مخلوق

فلم هذه الكثرة مع أن األمر ال ، ومع ذلك نجد عشرات من اآليات تذكر اإلنسان بهذه الحقيقة
  . يحتاج إلى تذكير ألنه من البدهي أن يكون الخالق لهذا الكون هو المتصرف فيه ؟

ولو ، والجواب أن اهللا سبحانه وتعالى منح اإلنسان كثيرا من الصفات اختبارا له وامتحانا
بل لربما ادعى أنه هو المهيمن على ، يقم بتزكية نفسه ومراقبتها لنسي أن اهللا هو المهيمنلم 

والقرآن أكثر من التذكير بهذه الحقيقة ذكَّر بهذه الحقيقة ، وهو المعطي وهو المانع، هذا الكون
  :في هذه اآليات يمكن تصنيفها إلى اتجاهين، والناظر، قصد إصالح فكرنا

وهي أن المهيمن الحقيقي هـو اهللا  ، بشرية جميعا مذكرة بهذه الحقيقةآيات تخاطب ال -١
  :تعالى من ذلك قول اهللا تعالى

  * » تَتَّقُون لَّكُملَع كُملقَب نم ينالَّذو ي خَلَقَكُمالَّذ كُمبوا ردباع ا النَّاسها َأيَل ) ٢١(يعي جالَّذ
اشًا ورف ضالَْأر فَلَـا  لَكُم قًا لَكُمرِز اترالثَّم نم بِه جفََأخْر اءم اءمالس نَل مَأنْزو بِنَاء اءمالس

 ونلَمتَع َأنْتُما وادَأنْد لُوا ِللَّهعالبقرةسورة ) [٢٢(تَج[.  
تـاج مـا   ومن ذلك خلْقه الماء التي جعله سببا في إن، فالخالق للكون جميعا هو اهللا تعالى

وأن بعثهم بيـده  ، وإذا كان األمر كذلك فينبغي أن ال يرتابوا أبدا في أنه هو المهيمن، يأكلون
  : وهذا ما أشارت إليه اآلية الكريمة
                                                           

/ ٢: سيف الـدين اآلمـدي  ، دينأبكار األفكار في أصول ال، ٧٢:الغزالي، انظر المقصد األسنى في شرح أسماء اهللا الحسنى  )١(
٢١٦ . 



١٢١ 

  أسس إصالح الفكر في الشریعة اإلسالمیة

Α  

U  
 

م مـن  يا َأيها النَّاس ِإن كُنْتُم في ريبٍ من الْبعث فَِإنَّا خَلَقْنَاكُم من تُرابٍ ثُم من نُطْفَة ثُ« * 
َأجٍل مسمى ثُم  علَقَة ثُم من مضغَة مخَلَّقَة وغَيرِ مخَلَّقَة ِلنُبين لَكُم ونُقر في الَْأرحامِ ما نَشَاء ِإلَى

ري نم نْكُممفَّى وتَوي نم نْكُممو كُملُغُوا َأشُدِلتَب فْلًا ثُمط كُمنُخْرِج نم لَمعلَا يرِ ِلكَيمذَِل الْعِإلَى َأر د
نتَتْ مَأنْبتْ وبرتْ وتَزاه اءا الْمهلَيلْنَا عةً فَِإذَا َأنْزدامه ضى الَْأرتَرًئا ولْمٍ شَيع دعجٍ بوكُلِّ ز 

ثم ، ثم كونه من ماء، فالذي خلق اإلنسان من عدم وأخرجه من تراب«  ]الحج [ »)٥(بهِيجٍ 
قادر علـى  ، إلى أن يتوفاه في أحوال جسمه وفي أحوال عقله وإدراكه، خلقه أطواراً عجيبة
  .)١(»إعادة خلقه بعد فنائه

  .فعليه أن يشعر بهيمنة اهللا عليه وعلى الكون، فاإلنسان مخلوق ال خالق
 تعالى يذكره بأنه هـو  ومن المالحظ أن القرآن الكريم في إطار إشعار اإلنسان بهيمنة اهللا

حتى ال يحسب يوما من األيام أن هذا النظام موجود ، الذي أجرى هذا الكون على هذه الشاكلة
، وإذا كان هو الذي سيره بهذا الشكل فليس بعيدا أن يغير نظامه، بنفسه كما يتصور الدهريون

  : يقول سبحانه وتعالى
 *ع َل اللَّهعج ِإن تُمَأيقُْل َأر اءيبِض يكُمْأتي اللَّه رغَي ِإلَه نم ةاميمِ الْقوا ِإلَى يدمرَل ساللَّي كُملَي

 ونعم٧١(َأفَلَا تَس (  ـرغَي ِإلَه نم ةاميمِ الْقوا ِإلَى يدمرس ارالنَّه كُملَيع َل اللَّهعج ِإن تُمَأيقُْل َأر
ومن رحمته جعَل لَكُم اللَّيَل والنَّهار ِلتَسـكُنُوا  ) ٧٢(تيكُم بِلَيٍل تَسكُنُون فيه َأفَلَا تُبصرون اللَّه يْأ

 ونتَشْكُر لَّكُملَعو هلفَض نتَغُوا مِلتَبو يهالقصص[ف[.  
وا في منَاكبِها وكُلُوا من رِزقه وِإلَيه النُّشُـور  هو الَّذي جعَل لَكُم الَْأرض ذَلُولًا فَامشُ« * :

  ]الملك) [١٥(
 *ْأتي اللَّه رغَي ِإلَه نم لَى قُلُوبِكُمع خَتَمو كُمارصَأبو كُمعمس َأخَذَ اللَّه ِإن تُمَأيقُْل َأر  بِـه يكُم

ثُم اتفُ الَْآيرفَ نُصكَي انْظُر  فُوندصي مةً ) ٤٦(هرهج غْتَةً َأوب اللَّه ذَابع َأتَاكُم ِإن تَكُمَأيقُْل َأر
 ونالظَّاِلم مِإلَّا الْقَو لَكهْل ياألنعام[ )٤٧(ه[  

ومن أهم مقاصدها تذكير اإلنسان بأن اهللا هو المهيمن ، واآليات في هذا السياق كثيرة جدا
  أي تشعره بعبوديته هللا تعالى ، على هذا الكون

ومن البدهي أنه ، شعروا بأنفسهم أن الهيمنة بيدهم، آيات تقص عليه نماذج من البشر -٢
  :ال يلتقي الشعور بالهيمنة مع الشعور بالعبودية هللا 

قَاَل لَِئنِ اتَّخَذْتَ ِإلَهـا  « :يقول سبحانه وتعالى حاكيا قول فرعون لموسى عليه السالم * 
وهـذه  ، فلما منحه اهللا تعالى القوة والملك » ]ءالشعرا) [٢٩(ي لََأجعلَنَّك من الْمسجونين غَيرِ

والملك من  شعر أن القوة، من أخطر ما تجر اإلنسان إلى عدم الشعور بهيمنة اهللا تعالى عليه
                                                           

 .١٩٦/ ١٧:، ابن عاشور، التحرير والتنوير  )١(
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ادى فرعون ونَ« :وهذا معنى قول اهللا سبحانه وتعالى حاكيا عنه، اللوازم التي ال تنفصل عنه

  ونـرصي َأفَلَا تُبتتَح نرِي متَج ارالَْأنْه هذهو رصم لْكِلي م سمِ َألَيا قَوقَاَل ي همي قَو٥١(ف (
وأنه هو الجالب الحقيقي للملك ، فكأنه شعر أنه هو المجري الحقيقي لهذه األنهار، ]الزخرف[

  . الذي كان يتنعم به
ادعاه فرعون قال تعالى عور الذي كان عند فرعون كان عند ملك آخر ادعى ما هذا الش* 

لَم تَر ِإلَى الَّذي حاج ِإبراهيم في ربه َأن َآتَاه اللَّه الْملْك ِإذْ قَاَل ِإبـراهيم ربـي   َأ« :حاكيا عنه
قَاَل ِإبراهيم فَِإن اللَّه يْأتي بِالشَّمسِ من الْمشْرِق فَـْأت   الَّذي يحيي ويميتُ قَاَل َأنَا ُأحيي وُأميتُ

 ينالظَّاِلم مي الْقَودهلَا ي اللَّهو ي كَفَرهِتَ الَّذغْرِبِ فَبالْم نا مسورة البقرة[ )٢٥٨(بِه.[  
ففـي السـنة   ، ة اهللاوال ينبغي أن نحسب أن القرآن وحده دعا اإلنسان إلى الشعور بهيمن

 :من هذه األحاديث الحديث القدسـي ، الشريفة أحاديث كثيرة تغرس في اإلنسان هذا الشعور
يا عبـادي كُلُّكُـم   ، يا عبادي ِإنِّي حرمتُ الظُّلْم علَى نَفْسي وجعلْتُه بينَكُم محرما فَلَا تَظَالَموا«

فَاسـتَطْعموني  ، يا عبادي كُلُّكُم جاِئع ِإلَّا من َأطْعمتُـه ، ه فَاستَهدوني َأهدكُمضالٌّ ِإلَّا من هديتُ
كُممُأطْع ،تُهوكَس نارٍ ِإلَّا مع ي كُلُّكُمادبا عي ،كُمي َأكْسونتَكْسفَاس ،   ُئـونتُخْط ي ِإنَّكُـمادبا عي

النَّهِل وبِاللَّيلَكُم ري َأغْفونرتَغْفا فَاسيعمج الذُّنُوب رَأنَا َأغْفي ، ارِ ورلُغُوا ضتَب لَن ي ِإنَّكُمادبا عي
كَانُوا ، وجِنَّكُم، وِإنْسكُم، وآخركُم، يا عبادي لَو َأن َأولَكُم، فَتَضروني ولَن تَبلُغُوا نَفْعي فَتَنْفَعوني

نْكُمم داحٍل وجلَى َأتْقَى قَلْبِ رًئا، عي شَيلْكي مف ذَِلك ادا زم ،لَكُمَأو َأن ي لَوادبا عي ،كُمرآخو ،
كُمِإنْسو ،جِنَّكُمو ،داحٍل وجرِ قَلْبِ رلَى َأفْجًئا، كَانُوا عي شَيلْكم نم ذَِلك ا نَقَصم ،ي ي لَوادبا ع

لَكُمَأو َأن ،كُمرآخو ،كُمِإنْسو ،جِنَّكُمو ،داحو يدعي صوا فـانٍ   ، قَامتُ كُـلَّ ِإنْسطَيي فََأعَألُونفَس
َألَتَهسم ،رحَل الْبخطُ ِإذَا ُأدخْيالْم نْقُصا يي ِإلَّا كَمنْدا عمم ذَِلك ا نَقَصم ،ي  ـيا هي ِإنَّمادبا ع

ا لَكُميهصُأح الُكُمما، َأعاهِإي فِّيكُمُأو ثُم ،اللَّه دمحا فَلْيرخَي دجو نفَلَـا   ، فَم ذَِلـك رغَي دجو نمو
هِإلَّا نَفْس نلُوم١(.»ي(  

ية واألحاديث النبوية ضمن فشعور اإلنسان بهيمنة اهللا تعالى من أهم مقاصد اآليات القرآن
ألن هذا الشعور ما كان موجودا عنـدما بعـث   ، إطار إصالح الفكر الذي جاءت به الشريعة

  . ألن الشعور بالهيمنة ال يتفق مع توجههم إلى األصنام لتكون واسطة بينهم وبين اهللا eالنبي 
وهـذا  ، هللا تعالىكما أن الشعور بالهيمنة يقتضي إسناد الضر والنفع ومعرفة الغيب إلى ا

كما سنفصل ذلـك  ... يتعارض مع وجود التطير والتشاؤم والكهانة والسحر واألزالم آن ذلك
   .في الفصل الثاني

                                                           
  .٢٥٧٧: رقم، باب تحريم الظلم، كتاب البر والصلة واآلداب، مصحيح مسل  )١(
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  :مرتكزات الشعور بھیمنة اهللا تعالى 
  ونفي الواسطة ، الوحدانية: يرتكز الشعور بهيمنة اهللا تعالى على أمرين

  : الوحدانیة - ١
ومن أجلها القى النبي ، ة هي الدعوة إلى وحدانية اهللا تعالىمن أعظم ما جاءت به الشريع

e ومن أجل التخلي عنها عرضـوا  ، وأصحابه ما القوه من العذاب والخروج عن األوطان
: قال تعالى حاكيـا عـنهم  ، وكانت السبب وراء تكذيبه والتعجب مما جاء به، عليه المغريات

﴿ا ِإنداحا وةَ ِإلَهَل الَْآِلهعَأج ابجع ءذَا لَشَيسورة ص[ )٥( ﴾ه[ .  
، هو قول يصطدم مع المعقـول ... فالقول بالتثنية والتثليث، والوحدانية تصطدم مع التعدد

لَو كَان فيهِما َآِلهةٌ ِإلَّا اللَّه لَفَسدتَا فَسبحان اللَّه رب «:واهللا سبحانه وتعالى حكى ذلك في قوله 
مشِ عرالْعفُونصلما سار هذا العالم على هذا النسـق  ، لو كان في هذا العالم إله غير اهللا »ا ي
والقول بالتفرد أي بالوحدانية الذي جاء بـه  ، فالقول بالتعدد يصطدم مع المعقولية، من النظام

ودعـوة  ، دعوة آدم، والقول بالوحدانية هو دعوة األنبياء جميعا، هذا الدين هو عين المعقولية
واسَأْل من َأرسلْنَا من قَبلك من رسلنَا ﴿ولذلك قال سبحانه وتعالى ، وح ودعوة عيسى وموسىن

 وندبعةً ينِ َآِلهمحونِ الرد نلْنَا مع٤٥(َأج(﴾.  
والنبي كيف يسأل وهو يعلم حق اليقين أن دعوة األنبيـاء  ، eوالخطاب هنا موجه للنبي  

يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مـن  « فهذا نوح يقول لقومه فيما حكاه اهللا عنه ، واحدةإلى التوحيد 
وهذا نبي اهللا هود عليه ، ]سورة األعراف[ )٥٩(ِإلَه غَيره ِإنِّي َأخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ

  ].سورة األعراف) [٦٥( »ن ِإلَه غَيره َأفَلَا تَتَّقُونيا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم م« :السالم يقول
فدعوة األنبياء إلى التوحيـد دعـوة   ، وهذا األمر ليس مقصورا على هذا النبي دون ذاك

ِإلَّا  وما َأرسلْنَا من قَبلك من رسوٍل ِإلَّا نُوحي ِإلَيه َأنَّه لَا ِإلَه﴿ :واحدة وصدق اهللا العظيم القائل
  ]ءاألنبياسورة ) [٢٥( ﴾َأنَا فَاعبدونِ

متفرد ، متفرد في اإليجاد واإلعدام، والقول بالوحدانية مقتضاه أن اهللا متفرد في هذا الكون
قُِل اللَّهم ماِلك الْملْك تُْؤتي الْملْـك  ﴿ :متفرد في العطاء والمنع قال تعالى، في اإلغناء واإلفقار

 تَشَاء نلَـى كُـلِّ   مع ِإنَّك رالْخَي كدبِي تَشَاء نلُّ متُذو تَشَاء نم زتُعو تَشَاء نمم لْكالْم تَنْزِعو
 يرقَد ء٢٦(شَي (تُخْرِجو تيالْم نم يالْح تُخْرِجِل وي اللَّيف ارالنَّه تُوِلجارِ وي النَّهَل فاللَّي تُوِلج 

  ]سورة آل عمران[)٢٧( ﴾الْميتَ من الْحي وتَرزقُ من تَشَاء بِغَيرِ حسابٍ
  :نفي الواسطة  - ٢

وِإذَا سَألَك عبادي عنِّي فَِإنِّي قَرِيب ُأجِيب دعوةَ الـداعِ ِإذَا  ﴿: األساس في ذلك قوله تعالى
فيما رواه  eوقوله ، ]سورة البقرة[)١٨٦( ﴾وا بِي لَعلَّهم يرشُدوندعانِ فَلْيستَجِيبوا ِلي ولْيْؤمنُ
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يا غُلَام ِإنِّي ُأعلِّمك كَلمـات احفَـظْ اللَّـه    « :وقال حديث حسن صحيح، الترمذي في جامعه

فَظْكحي ،كاهتُج هتَجِد فَظْ اللَّهاح ،َأْل اللَّهَألْتَ فَاسِإذَا ، ِإذَا سوبِاللَّه نتَعنْتَ فَاستَعو، اس  َأن لَـماع
لَك اللَّه هكَتَب قَد ءِإلَّا بِشَي وكنْفَعي لَم ءبِشَي وكنْفَعي لَى َأنتْ ععتَماج ةَ لَوـوا  و، الُْأمعتَماج لَو

قَد ءِإلَّا بِشَي وكرضي لَم ءبِشَي وكرضي لَى َأنع  ـكلَيع اللَّه هفَّـتْ    ، كَتَبجو ـتْ الَْأقْلَـامعفر
  .)١(»الصحفُ

فقد علَّمنا اهللا سبحانه وتعالى أن نتوجه إليه مباشرة في طلب حوائجنا من غيـر المـرور   
وما نقصده بنفي الواسطة هو أن ال نعتقد أن أحدا من خلق اهللا تعالى هو الوسيلة التي ، بغيره

  )٢(.لكي يقبل اهللا منا عبادتنا، ال بد منها
بحيث يمكن أن نحسب أن النبوة عبارة عن واسطة بين ، وال تشكل علينا هنا قضية النبوة

فيمـا   -والفرق بين المفهومين، فالنبوة تعرف الناس بخالقهم وليست واسطة، الخلق وخالقهم
ة هذا التعريف أن يدعوا ومن جمل، فاألنبياء كلهم جاؤوا ليعرفوا الناس بخالقهم، كبير -أحسب

من غير أن يكون النبي واسطة للقبول فالنبي يعـرف  ، الناس إلى التوجه إلى الخالق مباشرة
ومن هنـا  ، ويبين الطريق األجدى التي ينبغي أن تُسلك لنيل مرضاة الخالق، باهللا ويبلغ عنه
  . ومعصيته معصية هللا، طاعة اهللا eكانت طاعته 

بل ال يوجد أحد ، بمعنى أننا قبل أن نتوجه إلى اهللا نتوجه إلى النبيإذا النبوة ليست واسطة 
وِإذَا سَألَك عبـادي  ﴿: وهذا هو معنى قول اهللا تعالى، في الكون يعد واسطة بين العبد وخالقه

ـ      وا بِـي لَعلَّهـم   عنِّي فَِإنِّي قَرِيب ُأجِيب دعوةَ الـداعِ ِإذَا دعـانِ فَلْيسـتَجِيبوا ِلـي ولْيْؤمنُ
ونشُدر١٨٦(﴾ي(   

وحتى يتحقق انتفاء هذه الواسطة في أذهاننا نجد أن القرآن الكريم اهـتم فيمـا يتصـل    
  :باألنبياء بأمرين

  :إثبات بشریتھم: األول
من أهم المقاصد لذلك أن ال يتم التعلق بهم تعلقا يجعل منهم في أذهان الناس مزاحمين هللا 

أنهم في موطنٍ يجعـل مـنهم   ، كانوا مالئكة لربما سرى في أذهان الناسولو ، في ربوبيته
                                                           

  . ٢٤٤٠:رقم، باب ما جاء في صفة أواني الحوض، eكتاب صفة القيامة والورع عن رسول اهللا ، سنن الترمذي  )١(
واسطة وبين التوسل به فـرق   eفالفرق بين أن نجعل من النبي  eأن ال يفهم من هذا أننا ننكر التوسل بالنبي  من البدهي  )٢(

واسـطة بحيـث    eفجعل النبي واسطة هو أن تعتقد أن اهللا لن يستجيب ما تطلبه دون أن تجعل من النبي ، كبير فيما نرى
مكانة خاصة عنـد   eفهو تصورك أن للنبي ، أما التوسل، الواسطة وهذا ما نعنيه بنفي، يكون هو المحطة التي ال بد منها

وهذا ثبت فيه أحاديث  -إن أراد اهللا تعالى استجابة الدعاء -فمن خالل هذه المكانة تكون استجابة اهللا لطلبك أكثر، اهللا تعالى
محمـد سـعيد رمضـان    ، رةفقه السـي ، انظر في بعض هذه األحاديث واألحكام المأخوذة منها، صحيحة ال يمكن تجاوزها

 ٢٨٤: البوطي
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وكونهم كذلك هو تصحيح ، ولعل هذا من أبرز دواعي كون األنبياء بشرا، مساوين هللا تعالى
وذلك هو السر األكبـر فـي   ، لما كانوا يتصورونه من أن األنبياء ال ينبغي أن يكونوا بشرا

وما منَع النَّاس َأن يْؤمنُوا ِإذْ ﴿: ما حكاه اهللا عنهم في قوله وهذا، إعراضهم عن دعوة األنبياء
  ]سورة اإلسراء[ ) ٩٥( ﴾بعثَ اللَّه بشَرا رسولًاجاءهم الْهدى ِإلَّا َأن قَالُوا َأ

هي تـوهمهم  ، العلة األصلية التي تبعث على الجحود في جميع األمم«فهذه اآلية تبين أن 
علـى  } الناس{فالظاهر حمل التعريف في  ...ن يبعث اهللا للناس برسالة بشراً مثلهماستحالة أ
ألن اهللا حكى مثل ذلك ، أي ما منع جميع الناس أن يؤمنوا إال ذلك التوهم الباطل، االستغراق

   )١(.»عن كل أمة كذبت رسولها
  :صلة المعجزة باهللا تعالى: الثاني

وتثبيتا لقلوب المؤمنين ، عجزات تصديقا لرساالتهمبال شاءت قدرة اهللا تعالى أن يؤيد رسله
ولَقَد َأرسلْنَا رسلًا من قَبلك وجعلْنَا لَهـم  ﴿ :قال تعالى، وهذه المعجزات يجريها اهللا بقدرته، به

 ِإلَّا بِِإذْنِ اللَّه ةبَِآي يْأتي وٍل َأنسِلر ا كَانمةً ويذُرا واجوَأزتَابٍل كالرعد) [٣٨( ﴾ِلكُلِّ َأج:[.   
من غيـر أن  ، وذلك لغرض سام وهو أن ال نتصور أنه بمقدور النبي أن يصنع ما يريد

، ألن هذا التصور يجعل من رتبة النبي منافسة لمكانـة اهللا تعـالى  ، يكون هناك إذن من اهللا

                                                           
عليه حكاية عن قوم نوح قال تعالى ، وهذا هو السبب في إعراضهم عن أنبيائهم، ٢١٢/ ١٥: ابن عاشور، التحرير والتنوير  )١(

فَضَل علَيكُم ولَو شَاء اللَّه لََأنْزَل ملَاِئكَةً ما سـمعنَا  فَقَاَل الْملَُأ الَّذين كَفَروا من قَومه ما هذَا ِإلَّا بشَر مثْلُكُم يرِيد َأن يتَ« :السالم 
 ِليناِئنَا الَْأوي َآبذَا فقوم صالح  وحكى مثله عن، ]سورة نوح[) ٢٤(بِه »      ـنكُنْـتَ م ِإن ـةبَِآي ثْلُنَـا فَـْأتم شَرا َأنْتَ ِإلَّا بم

 ينقاد١٥٤(الص(]  وعن قوم شُعيب ، ]راء الشع[ سورة » بِينالْكَاذ نلَم نَظُنُّك ِإنثْلُنَا وم شَرا َأنْتَ ِإلَّا بمو)الشعراء [ ) ١٨٦
واضرِب لَهم مثَلًـا َأصـحاب الْقَريـة ِإذْ جاءهـا     « وقال عن قوم نوح في تكذيبهم لموسى وهارون عليهما السالم، ] ١٨٦

 لُونسر١٣(الْم(  لُونسرم كُمفَقَالُوا ِإنَّا ِإلَي نَا بِثَاِلثززا فَعموهنِ فَكَذَّباثْنَي هِملْنَا ِإلَيسِإذْ َأر)ـا  ) ١٤مثْلُنَا وم شَرِإلَّا ب ا َأنْتُمقَالُوا م
 ونبِإلَّا تَكْذ َأنْتُم ِإن ءشَي نم نمحَل الروقال في قوم محمد ، ] ٤٧ :المؤمنون) [ ١٥(َأنْزe  »   رنْـذم مهـاءج وا َأنجِبعو

 كَذَّاب راحذَا سه ونرقَاَل الْكَافو منْهوهو السبب في تكذيب الرسل الذين أرسلهم اهللا تعالى إلـى القريـة   ، ]ص:سورة [)٤(م
ِإذْ َأرسلْنَا ِإلَيهِم اثْنَينِ فَكَذَّبوهما فَعززنَا بِثَاِلث فَقَالُوا ِإنَّا ِإلَـيكُم  ) ١٣(لْمرسلُون واضرِب لَهم مثَلًا َأصحاب الْقَرية ِإذْ جاءها ا« :

 لُونسر١٤(م (ونبِإلَّا تَكْذ َأنْتُم ِإن ءشَي نم نمحَل الرا َأنْزمثْلُنَا وم شَرِإلَّا ب ا َأنْتُمقَالُوا م )سورة يس[)١٥[  
َألَم يْأتكُم نَبُأ الَّذين من قَبلكُم قَومِ نُوحٍ وعـاد  « :وهذا هو جواب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم من الرسل قال تعالى

بِالْب ملُهسر متْهاءج ِإلَّا اللَّه مهلَمعلَا ي مهدعب نم ينالَّذو ودثَمو   بِـه ـلْتُمسا ُأرنَا بِمقَالُوا ِإنَّا كَفَرو هِماهي َأفْوف مهيدوا َأيدفَر نَاتي
ر لَكُم من ذُنُـوبِكُم  قَالَتْ رسلُهم َأفي اللَّه شَك فَاطرِ السماوات والَْأرضِ يدعوكُم ِليغْف) ٩(وِإنَّا لَفي شَك مما تَدعونَنَا ِإلَيه مرِيبٍ 

  ا كَـانمونَا عدتَص َأن ونثْلُنَا تُرِيدم شَرِإلَّا ب َأنْتُم ى قَالُوا ِإنمسٍل مِإلَى َأج كُمَؤخِّريبِـينٍ      وـلْطَانٍ ماُؤنَـا فَْأتُونَـا بِسَآب ـدبعي
 ]سورة إبراهيم[)١٠(
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ال شـأن للقـدرات   ، تعالى وهذا يتنافى مع مفهوم النبوة والرسالة التي هي اصطفاء من اهللا

  .الذهنية والجسدية في جلبها
  الحفاظ على العقل: الفصل الثاني

يعد الحفاظ على العقل من أهم أسس اإلصالح في الشريعة اإلسالمية ذلـك ألنـه منـاط    
... ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل... المصالح والمفاسد... أن«كما ، التكليف

ودرء المفاسـد  ، عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصـالح المحضـة  إذ ال يخفى على 
  . )١(»معروف بالعقل وذلك معظم الشرائع ... المحضة عن نفس اإلنسان

  . والحفاظ عليه، اإلشادة به: وقد اهتمت الشريعة بالعقل من جانبين
  تعظيمه  -٢إعماله  -١ :يقصد باإلشادة بالعقل أمران: اإلشادة بالعقل أوالً

  :إعمال العقل - ١
وذلك من خالل إعماله في عالم ، اهتمت الشريعة اإلسالمية في إطار إصالح الفكر بالعقل

ومن المالحظ هنـا أن اإليمـان   ، وعالم الشهادة هو الجسر إلى اإليمان بعالم الغيب، الشهادة
رضـية التـي   فعالم الشهادة بمثابة األ، عن عالم الشهادة بعيداً يامبالغيب لم يكن يوما من األ

  . يؤسس عليها اإليمان بعالم الغيب
، أي كل ما هو خاضع لحواسنا الخمـس ، كل ما هو مشهود لنا، والمقصود بعالم الشهادة

مع األخذ بعين االعتبار أن الحواس ال ، فمن خالل هذه الحواس ينطلق المرء إلى عالم الغيب
، ق بالنبوة قائم على عالم الشهادةفالتصدي، يمكن أن توصل إلى عالم الغيب بمعزل عن النبوة

، فعندما ننظر إلى رساالت األنبياء عليهم الصالة والسـالم ، وعالم الشهادة أساس لعالم الغيب
فالرسول ذاته باعتباره مرسال من قبل اهللا تعالى واقع تحـت  ، تتجلى لنا هذه المسألة بوضوح

  . ملموس، مرئي، فهو مسموع، عالم الشهادة
، ثم إذا كان الرسول صاحب كتـاب ، عجزات المؤيدة له خاضعة لعالم الشهادةكما أن الم 

  . فالكتاب ذاته خاضع لهذا المبدأ
وإعمال العقل هنا ليس ، ولقد جاءت عشرات من النصوص القرآنية تدعو إلى إعمال العقل

ف المزيد إذ هي وسيلة يتوسل بها إما إلى اكتشا، ألن المعرفة ال تقصد لذاتها، مقصودا لذاته
، أو للوصول إلى التصديق بعالم الغيب الذي جاءت بـه دعـوة الرسـول   ، من عالم الشهادة

وعندما ننظر إلى النصوص القرآنية التي تدعونا إلى إعمال العقل نجد أنها تنطلق من عـالم  
وهذا ، أي أنها تطلب منا أن يكون هذا اإليمان مرتكزا على قناعة تامة بما نؤمن به، الشهادة

                                                           
 .٢٤: سالمالعز بن عبد ال، قواعد األحكام  )١(
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وفي َأنْفُسكُم َأفَلَـا  « :من تلك اآليات قوله تعالى، مرأساسي جاءت به الشريعة إلصالح الفكرأ
 ونرصالذاريات[ )٢١(تُب[ .  

يقَلِّب اللَّه اللَّيَل والنَّهار ِإن في ذَِلك لَعبرةً « :كما قال تعالى، واإلبصار هنا هو إبصار العقل
وهذا اإلبصار العقلي هو نفسه النظر العقلي الذي طلب اهللا منا ] النور[ )٤٤(رِ ِلُأوِلي الَْأبصا

بْل عجِبوا َأن جاءهم منْذر منْهم فَقَاَل الْكَافرون هذَا ) ١(ق والْقُرَآنِ الْمجِيد ﴿: إعماله قال تعالى
 جِيبع ء٢(شَي (ا ذَِلابكُنَّا تُرتْنَا وَأِئذَا م يدعب عجر ك)٣ (   مـنْهم ضالْـَأر ا تَنْقُصنَا مملع قَد

َأفَلَم ينْظُروا ِإلَـى  ) ٥(بْل كَذَّبوا بِالْحقِّ لَما جاءهم فَهم في َأمرٍ مرِيجٍ ) ٤(وعنْدنَا كتَاب حفيظٌ 
نَّاهيزا ونَاهنَيفَ بكَي مقَهفَو اءموجٍ السفُر نا ما لَهمـا    ) ٦(ا ويهنَـا فَألْقَيا ونَاهدـدم ضالَْأرو

  ].سورة ق[ )٨(﴾تَبصرةً وذكْرى ِلكُلِّ عبد منيبٍ) ٧(رواسي وَأنْبتْنَا فيها من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ 
خير معين لإليمان بدعوة فلو أنهم نظروا نظرة إعمالٍِ لعقولهم بما حولهم لوجدوا في ذلك 

، ولَما وسعهم إال التصديق بدعوة الرسول عوضا عن تكذيبه والتعجب مما جاء بـه ، الرسول
إذ إنهم لم يعملوا عقولهم فجاءت الشـريعة لتصـحيح هـذا    ، وهذا أساس في إصالح الفكر

  . ِإلَى السماءَأفَلَم ينْظُروا ولذا جاء االستفهام هنا بصيغة االستفهام اإلنكاري ، المسار
، وكانت كلها تحمل معنى الذم، وعدم إعمال العقول شغل مواطن كثيرة من القرآن الكريم
وهذه هي اآلفة التـي يسـلكها   ، ألن ذلك يقود إلى اتِّباع األسالف واالبتعاد عن اتباع الرسل

وذلك أعظـم  ، نهاوهي التي يريد اهللا منا أن نحرر عقولنا م، القوم الذين يرسل إليهم الرسل
وِإذَا قيَل لَهم اتَّبِعوا ما َأنْزَل اللَّه قَـالُوا  ﴿:مثاٍل على ذلك قول اهللا تعالى  وخير، إصالح للفكر

 ونتَـدهلَا يًئا وشَي لُونقعلَا ي ماُؤهَآب كَان لَونَا َأواءَآب هلَينَا عا َألْفَيم ْل نَتَّبِعة سـور [ )١٧٠( ﴾ب
  . ]البقرة

فبعد أن أثبت لهم اتباعهم خطـوات  ، زيادة تفظيع لحال أهل الشرك« ونجد في هذه اآلية
أعقب ذلك بذكر إعراضهم عمن يدعوهم إلى ، الشيطان فيما حرموا على أنفسهم من الطيبات

إلـى   وأعرضوا عن الدعوة، وتشبثوا بعدم مخالفتهم ما َألْفَوا عليه آباءهم، اتباع ما أنزل اهللا
  » غير ذلك دون تأمل وال تدبر

من أجـل  ، ولقصد إصالح الفكر نجد القرآن الكريم يطالب المعرضين بالبراهين واألدلة 
قـال تعـالى   ، أن يرسم منهجا في إصالح الفكر وهو اتباع الدليل من غير االكتفاء بالدعوى

لْخَلْقَ ثُم يعيده ومن يرزقُكُم مـن  َأم من يبدُأ ا﴿: مخاطبا المشركين في إطار مطالبتهم بالدليل
ينقادص كُنْتُم ِإن انَكُمهراتُوا بقُْل ه اللَّه عم ضِ َأِئلَهالَْأرو اءموقـال ] سورة النمل[)٦٤( ﴾الس: 

﴿انَكُمهراتُوا بةً قُْل هَآِله هوند نوقال حاكيا عن اليهـود  ، ]ءسورة األنبيا[ )٢٤( ٩َأمِ اتَّخَذُوا م
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وقَالُوا لَن يدخَُل الْجنَّةَ ِإلَّا مـن كَـان هـودا َأو    ﴿:والنصارى ورادا عليهم بالمطالبة بالبرهان

ينقادص كُنْتُم ِإن انَكُمهراتُوا بقُْل ه مهيانَأم لْكى تارسورة البقرة[ )١١١( ﴾نَص [  
  :ياتومما يلحظ في هذه اآل

ألن الدعوى من غير ، وعدم التوقف عند الدعوى، أنها تدعو الخصم إلى إعمال العقل* 
  . برهان ال قيمة لها

في عـدم   ـ  ضمن إصالح الفكرـ  أنها في دعوتها إلى إعمال العقل ترسم لنا منهجاً* 
 . قبول الدعوى من غير برهان

ن البرهان الذي طالبهم اهللا فماذا سيكون مضمو، أن مضمون هذه الدعاوى أمور غيبية* 
 . بجلبه لتصديق هذه الدعوى ؟ سيكون مضمونه أمرا حسيا حتى تُقبل منهم هذه الدعوى

وأنه هو األساس ، وفي مطالبتهم بالبرهان الحسي المادي تأكيد لنا على أهمية عالم الشهادة
وتعالى يستند إليه فـي  ومما يؤكد أهمية عالم الشهادة أن اهللا سبحانه ، في اإليمان بعالم الغيب

َأم من يبدُأ الْخَلْقَ ثُم يعيده ومن يرزقُكُم ﴿: وذلك واضح جلي في اآلية األولى، دحض دعواهم
ينقادص كُنْتُم ِإن انَكُمهراتُوا بقُْل ه اللَّه عم ضِ َأِئلَهالَْأرو اءمالس ن٦٤( ﴾م(  

وهـذا  ، كما أن عدم إعماله نوع من االستهانة به، العقل هي إشادة بهفالدعوى إلى إعمال 
أي كأننا نشعر أن وجود ، اإلعمال هو الذي يرفع من مستوى اإلنسان في الشريعة اإلسالمية

وهذا هو السبب ، وإنما هو الوجود العقلي، اإلنسان ليس هو الوجود المادي المتمثل في الجسم
وهذا حال المشركين الذين لم ينتفعـون بعقـولهم   ، كأنه فاقد له الذي يجعل من لم يعمل عقله

َأم تَحسب َأن َأكْثَرهم يسمعون َأو يعقلُون ِإن هم ِإلَّا كَالَْأنْعامِ بْل هم ﴿ :كما قال تعالى، وحواسهم
  . ]الفرقان[ )٤٤( ﴾َأضلُّ سبِيلًا

« بـل  ، ويكون حالهم حال األنعام، ا بمثابة المفقودةفعدم االنتفاع بحواسهم وعقولهم جعله
وضالل السبيل عدم االهتداء للمقصود ألن ، أشد من حال األنعام بأنهم أضّل سبيالً من األنعام
ونحوها من رعاتها وسـائقيها وهـؤالء ال   ، األنعام تفقه بعض ما تسمعه من أصوات الزجر
وهذا كقوله ، و الرسول عليه الصالة والسالميفقهون شيئاً من أصوات مرشدهم وسائسهم وه

: البقـرة [  ﴾ر منـه األنهـار  فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لَما يتفج﴿: تعالى
١(»]٧٤( .  

ومن هنـا  ، وذكر العقل هنا هو بيان لعدم إعمال عقولهم في الكون الذي هو عالم الشهادة
، نفي أن يكونوا يعقلون الدالئل غير المقاليةل، }يسمعون { على } أو يعقلون { عطف « جاء 

                                                           
  .٣٨/ ١٩: ابن عاشور، التحرير والتنوير  )١(
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قل انظروا ماذا في السموات واألرض وما تغنـي اآليـات   ﴿: وهي دالئل الكائنات قال تعالى
  .)١(»]١٠١: يونس[  ﴾والنذر عن قوم ال يؤمنون

ع َأو وقَالُوا لَو كُنَّا نَسم﴿ :ويقرب من هذا قول اهللا تعالى حاكيا قول المشركين يوم القيامة 
، فقد ذكر السمع هنا كما ذكـره هنـاك  ] سورة الملك[)١٠( ﴾نَعقُل ما كُنَّا في َأصحابِ السعيرِ

مثل ، انتفاء السمع بإعراضهم عن تلقي دعوة الرسل «وذكر العقل هنا كما ذكره هناك فيكون 
وانتفاء ]  ٢٦: لتفص[  ﴾وقال الذين كفروا ال تسمعوا لهذا القرآن﴿ما حكى اهللا عن المشركين 

   .)٢(»العقل بترك التدبر في آيات الرسل ودالئل صدقهم فيما يدعون إليه
كما أن هذا العالم هو ، ومن الجلي الواضح أن هاتين اآلتين ال تخرجان عن عالم الشهادة 

  .المرتكز لعالم الغيب
  :تعظیم العقل  - ٢

القرآنية واألحاديث النبوية في  والنصوص، هذا التعظيم يكون من خالل تعظيم العلم وأهله
يرفَعِ اللَّه الَّذين َآمنُوا منْكُم والَّذين ُأوتُـوا الْعلْـم   ﴿: من ذلك قوله تعالى، ذلك يصعب حصرها

خَبِير لُونما تَعبِم اللَّهو اتجرـ ﴿ :وقال أيضاً] المجادلة[ )١١( ﴾د لَمعي ينتَوِي الَّذسْل يقُْل ه ون
من سلَك طَرِيقًا يلْتَمس فيهe : ﴿ وقال ، ]الزمر[)٩( ﴾والَّذين لَا يعلَمون ِإنَّما يتَذَكَّر ُأولُو الَْألْبابِ

نَّةطَرِيقًا ِإلَى الْج بِه لَه َل اللَّهها سلْم٣(﴾ع( .  
شريعة رفعت مـن شـان   ألن فالذي يهمنا هو بيان أن هذه ال، نكتفي بذكر هذه النصوص

  )٤(ومن أراد الزيادة فليرجع إلى مظان وجوده في الكتب، العلم والعلماء
، والبحث وارد في تعظيم العقـل ، هذه النصوص واردة في مكانة العلم :لكن قد يقول قائل

فما العالقة بينهما؟ العالقة بين العلم والعقل عالقة وثيقة إلى حد يمكن أن يكون أحدهما بمعنى 
وهو الذي دفع كثيرا من علماء المسلمين ، وهذا ما نجده في كثيرٍ من اآليات القرآنية، آلخرا

وهذا ما سيظهر من خالل العالقة ، إلى التوحيد بين المصطلحين بحيث يكون مدلولهما واحدا
  :وبينهما عند علماء المسلمين، الكريم بين المصطلحين في القرآن

  :ل في القرآن الكریمالعالقة بین العلم والعق: أوال
ِإن في خَلْق السماوات والَْأرضِ واخْتلَاف اللَّيِل والنَّهارِ والْفُلْك الَّتي ﴿ :يقول سبحانه وتعالى

رض بعد موتها تَجرِي في الْبحرِ بِما ينْفَع النَّاس وما َأنْزَل اللَّه من السماء من ماء فََأحيا بِه الَْأ
                                                           

  .١٩/٣٧.س.م  )١(
 .٢٧/ ٢٩.س.م  )٢(

  . ٢٦٩٩: رقم، وعلى الذكر، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، صحيح مسلم  )٣(
 .الغزالي في إحياء علوم الدينوممن توسع في ذلك اإلمام ، هناك كتب كثيرة ذكرت مكانة العلم  )٤(
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قَـومٍ  وبثَّ فيها من كُلِّ دابة وتَصرِيف الرياحِ والسحابِ الْمسخَّرِ بين السماء والَْأرضِ لََآيات ِل

لُونقعسورة البقرة[ )١٦٤( ﴾ي [  
لْحي من الْميت ومخْرِج الْميـت مـن   ِإن اللَّه فَاِلقُ الْحب والنَّوى يخْرِج ا﴿: ويقول سبحانه

فََأنَّى تُْؤفَكُون اللَّه ذَِلكُم يانًا   ) ٩٥(الْحـبسح ـرالْقَمو سالشَّمكَنًا وَل سَل اللَّيعجاحِ وبفَاِلقُ الِْإص
النُّجوم ِلتَهتَدوا بِها في ظُلُمات الْبر والْبحرِ  وهو الَّذي جعَل لَكُم) ٩٦(ذَِلك تَقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ 

ونلَمعمٍ يِلقَو اتلْنَا الَْآيفَص األنعام [ )٩٧( ﴾قَد[ 
الناظر إلى مضمون هاتين اآليتين يجد أن مضمونها هو الدعوة إلى التأمل والتفكَُـر فـي   

فهناك تعدد في توجيه النظر إلى مظـاهر  ، لىلالنتقال منه اهللا سبحانه وتعا، مظاهر الكونية
وهذا ليس مقصورا على هاتين ، لقوم يعلمون/ اآليات الكونية مع أن المآل واحد لقوم يعقلون 

 : فأمثالهما كثير من ذلك، اآليتين
لَموا عدد السـنين  هو الَّذي جعَل الشَّمس ضياء والْقَمر نُورا وقَدره منَازَِل ِلتَع﴿ :قوله تعالى

ونلَمعمٍ يِلقَو اتُل الَْآيفَصقِّ يِإلَّا بِالْح ذَِلك ا خَلَقَ اللَّهم ابسالْحسورة يونس[)٥( .﴾و[ 
لشَّمس اللَّه الَّذي رفَع السماوات بِغَيرِ عمد تَرونَها ثُم استَوى علَى الْعرشِ وسخَّر ا﴿ :وقوله

وهـو  ) ٢(ن والْقَمر كُلٌّ يجرِي ِلَأجٍل مسمى يدبر الَْأمر يفَصُل الَْآيات لَعلَّكُم بِلقَاء ربكُم تُوقنُو
جوا زيهَل فعج اتركُلِّ الثَّم نما وارَأنْهو ياسوا ريهَل فعجو ضالَْأر دي مي الَّذغْشنِ ينِ اثْنَيي

 ونتَفَكَّرمٍ يِلقَو اتلََآي ي ذَِلكف ِإن ارَل النَّه٣(اللَّي (  ـننَّاتٌ مجاتٌ واوِرتَجم طَعضِ قي الَْأرفو
هضعُل بنُفَضو داحو اءقَى بِمسانٍ ينْوص رغَيو اننْويٌل صنَخو عرزنَابٍ وي َأعضٍ فعلَى با ع

لُونقعمٍ يِلقَو اتلََآي ي ذَِلكف الرعد[)٤( ﴾الُْأكُِل ِإن [ 
﴿ ونيمتُس يهف رشَج نْهمو ابشَر نْهم لَكُم اءم اءمالس نَل مي َأنْزالَّذ و١٠(ه ( بِه نْبِتُ لَكُمي

يَل والنَّخو تُونيالزو عرالز  ونتَفَكَّـرمٍ يةً ِلقَولََآي ي ذَِلكف ِإن اتركُلِّ الثَّم نمو نَاب١١(الَْأع (
ت ِلقَـومٍ  وسخَّر لَكُم اللَّيَل والنَّهار والشَّمس والْقَمر والنُّجوم مسخَّراتٌ بَِأمرِه ِإن في ذَِلك لََآيـا 

لُونقعنحلسورة ال[)١٢( ﴾ي[ 
لقوم / لقوم يعقلون:من الواضح أن ما قلناه هناك عن مضمون اآليتين يقال هنا فاآليات هي

  . لقوم يتفكرون/ يعلمون 
  :العالقة بینھما في اللغة : ثانیا

  .)١(ذهب أكثر أهل اللغة إلى أن العقل بمعنى العلم

                                                           
  عقل : مادة الزبيدي، تاج العروس: انظر  )١(
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  :العالقة بینھما عند علماء المسلمین : ثالثا
وهذا ما ، لعالقة نبين أن المسلمين اهتموا بقضية المعرفة أيما اهتمامقبل الحديث عن هذه ا

أما عن العالقـة  ، )١(يفسر لنا استفتاح الكثير من كتب المسلمين مباحثها بالتحدث عن المعرفة
فقد اختلف العلماء في تحديد معنى العلم اختالفا ال نظن أنهم اختلفوا في مثله فهو عند ، بينهما

هـو صـفة ينكشـف بهـا     « وعند الشوكاني )٢(»عرفة الشيء على ما هو عليهم« الباقالني
في الـنفس حصـوال ال   « وعند اآلمدي أن يحصل ذلك المطلوب  )٣(»المطلوب انكشافا تاما

المعنى الذي يقتضي « ويعرفه القاضي عبد الجبار المعتزلي بأنه  )٤(»يطرق إليه احتمال كذبه
إن المعرفة والدراية والعلـم  « :في موطن آخر ويقول، )٥(»إلى ما تناوله، سكون نفس العالم

  . )٦(»وطمأنينة القلب، وثلج الصدر، ومعناها ما يقتضي سكون النفس، نظائر
  :نلحظ مما تقدم أمرین

ومعرفـة  ، فالعلم برساالت األنبياء علـم ، أن مفهوم العلم عند علماء المسلمين عام :األول
 وليس العلم مقصوراً، أو المستقبل من خالل الوحي علمومعرفة الغيب الماضي ، األديان علم

   )٧(.على الجانب التجريبي كما ذهبت إلى ذلك الفلسفة الوضعية
ومن ثم نجد صعوبة في إيجـاد تعريـف   ، أن هناك اختالفا في تحديد معنى العلم :الثاني

عـن تحديـد   وهذه الصعوبة هي التي دفعت ثلة من العلماء إلى العـزوف  ، جامع مانع للعلم

                                                           
، سيف الدين اآلمـدي ، أبكار األفكار في أصول الدين، النسفي، تبصرة األدلة في أصول الدين: إلىانظر على سبيل المثال   )١(

بـل خصـص القاضـي عبـد الجبـار       ،ومثل ذلك كثير جدا ،،، طوالع األنوار من مطالع األنظار ناصر الدين البيضاوي
النظـر  « مطلقا عليه اسم، للمعرفة] المغني في أبواب التوحيد والعدل، الجزء الثاني عشر من موسوعته الكالمية، المعتزلي
  .»والمعارف

 . ٢٥:الباقالني ، تمهيد األوائل  )٢(

  ٢٠:الشوكاني ، إرشاد الفحول  )٣(
  .لعبد األمير األعسم، ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب، ٤٢٣:ياآلمد، نالمبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمي  )٤(
  .١٢/١٣:المغني في أبواب التوحيد والعدل  )٥(
  .٤٦:شرح األصول الخمسة  )٦(
والتـي تحصـر    »]م١٧٩٨:ت[أوجيست كونت«الذي نرمي إليه من ذلك التنبيه إلى خطورة الفلسفة الوضعية التي جاء بها   )٧(

والغيبيات مرفوض باعتبـاره غيـر   ، وكل ما وراء ذلك من األديان، نطاق التجربة واإلدراك الحسي الوضعي المعرفة في
قبل أن تتكـاثر  ، ألنها كانت تؤثر في الناس بأحالمها الباطلة، افتقدت مبرر وجودها« ولذا يرى كونت أن الغيبيات ، علمي

 .٤٧٩: عبد الرحمن بن زيد الزنيدي، لسفيمصادر المعرفة في الفكر الديني والف» العلوم الوضعية 
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ولم أجد فيمـا اطلعـت    )١(»كالفخر الرازي وأبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي« العلم

  .)٢(حسب الخلفية الفكرية للناقد، عليه تعريفا للعلم إال ونقد هذا التعريف من وجه ما
ولكننا نعثـر علـى   ، من المالحظ أننا لم نجد إشارة إلى العقل انطالقا من تعريفات العلم

« فاألشعري ينقل لنا عن طائفة من المعتزلة أن، نأتي إلى تعريف العقل عالقة بينهما عندماال
ألن اإلنسان يمنع نفسه به عما يمنع المجنون ، عقال] العلم[وإنما سمي، العقل عندهم هو العلم

وإلـى   )٣(»ألنه يمنع به، وإنما سمي عقاله عقال، وأن ذلك مأخوذ من عقال البعير، نفسه عنه
، )٤(»اعلم أنه كان يقول في معنى العقل إنه العلـم «ذا ذهب األشعري يقول ابن فورك عنه ه

عبـارة  «العقل: ويقول القاضي عبد الجبار، )٥(»العقل هو العلم« ويقول أبو بكر بن العربي 
، متى حصلت في المكلف صح منـه النظـر واالسـتدالل   ، عن جملة من العلوم مخصوصة

  )٦(.»والقيام بأداء ما كلف
ويبدو أن العالقة ، بان مما سبق أن العالقة بين العلم والعقل عالقة وثيقة ال يمكن إنكارها

أي أن ، وليس كل علم هو العقل، فكل عقل هوعلم، بينهما هي عالقة عموم وخصوص مطلق
وهي موجود فـي  ، العقل عبارة عن المبادئ األساسية الضرورية التي ال غنى لإلنسان عنها

وألن اإلنسان يمنـع  ، وهذا يفهم من قول القاضي هو عبارة عن جملة من العلوم، كل إنسان
، وهو بهذا المعنى موجود حتى في الطفـل الصـغير  ، نفسه به عما يمنع المجنون نفسه عنه
فيقال لمن صـحت  ، صحة الفطرة األولى في الناس« هو:وهذا المعنى يترجح بقول الغزالي

  .)٧(»بها يوجد التمييز بين األمور القبيحة والحسنة...وةفيكون حده أنه ق، فطرته إنه عاقل
أن : الفرق بين العقل والعلـم  «:وهذا المعنى نجده عند صاحب الفروق اللغوية حيث يقول

  )٨(»الذي يزجر عن القبائح وكل من كان زاجره أقوى كان أعقل األولالعقل هو العلم 
ي عقل ؟ نجد جوابا عن هذا السـؤال  لكن أليست المعارف والعلوم التي يكتسبها المرء ه

ووجوده ، وهو القوة المتهيئة لقبول العلم، غريزي:العقل عقالن« :في قول الراغب األصفهاني
                                                           

  .٤٥. :س.م  )١(
، ٢٢-١٢/١٧: بـار جلقاضـي عبـد ال  ا، المغني في أبواب التوحيد والعدل :وفي نقدها، للعلمانظر في كثرة هذه التعريفات   )٢(

   ٤٦-٣٧:الكردي عبد الحميد ، نظرية المعرفة بين العلم والفلسفة، ٢٢-٢١:الغزالي ، المستصفى، ٩٩:التعريفات الجرجاني
  .٤٨٠:مقاالت اإلسالميين  )٣(
 ٣١:،، ابن فورك، مجرد مقاالت الشيخ أبي الحسن األشعري  )٤(

 .٢/٢٢٢:العواصم من القواصم  )٥(

  .١١/٣٧٥:المغني في أبواب التوحيد والعدل  )٦(
  .ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب لعبد األمير األعسم، ٣١٩:، الغزالي، الحدود  )٧(
  .٣٦٦: أبو الهالل العسكري، الفروق اللغوية  )٨(
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ومستفاد وهو الذي تتقوى بـه تلـك   ، والسنبلة في الحبة، في الطفل كوجود النخلة في النواة
  .)١(»القوة

ن هناك تطابق تام بين العقل والعلـم  وعليه يكو، أي أن العلوم المكتسبة هي بالتالي عقل
لكن ال يفوتنا أن نتذكر أن هذه العالقة ، بحيث إذا أطلقت إحدى اللفظتين كانت بمعنى األخرى

وأن القرآن الكريم عندما أطلق كـال منهمـا   ، هي فرع عن العالقة بينهما في اللغة والقرآن
عى إلى إصالح الفكـر بحيـث   وهو بذلك يس، بمعنى اآلخر هو نوع من تعظيم العقل والعلم

  . يكون االستناد دائما إلى العقل أو العلم
  :الحفاظ على العقل: ثانیا

وتتنزل هذه المحافظة في إطار إصالح الفكر الذي جـاءت  ، لقد حافظ اإلسالم على العقل
وقـد جـاء ضـمن    ، والحفاظ على العقل في الشريعة مقصـد مـن مقاصـده   ، به الشريعة

  . حفظ ماديو، حفظ معنوي:منحيين
  :أوال الحفظ المعنوي

هو الحفاظ على العقل من أن ينزلق بصاحبه فيكون عرضـة  ، ما نقصده بالحفظ المعنوي
فأثر المسـكر  ، وهذا النوع من الحفظ هو أهم من الحفظ المادي، لألهواء والخرافات والدجل
والتَّطيـر   وهذا على خالف الخلل الفكـري كـالرقى بالحجـارة   ، على العقل ال يدوم طويال
وقد جاءت نصوص من القرآن والسنة محذرة من الخلل الفكـري  ... واإليمان بتأثير الخرافة

والذي يجعل من تفكير اإلنسان مرتبطا بأوهام بعيدة عن ارتباطـه بـاهللا   ، الذي يصيب العقل
  : ومن هذه النماذج، تعالى

  :إصالح الفكر من التأثر باألزالم  - ١
ها الَّذين َآمنُوا ِإنَّما الْخَمر والْميسر والَْأنْصاب والَْأزلَام رِجس من عمـِل  يا َأي« :قال تعالى 

 ونحتُفْل لَّكُملَع وهبتَنطَانِ فَاجعن ابـن  «وجاء في صحيح البخاري وغيره ، ]المائدة[ )٩٠(الشَّي
، أبى أن يدخل البيت وفيه اآللهة] مكة [ دملم ق eإن رسول اهللا : عباس رضي اهللا عنهما قال

 eفقال رسول اهللا ، فأمر بها فأخرجت فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما األزالم
فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل ، قاتلهم اهللا أما واهللا لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط

  )٢(»فيه
                                                           

 .١٦٩:الراغب األصفهاني ، الذريعة إلى مكارم الشريعة  )١(

  .٤٢٨٨: رقم، الراية يوم الفتح eباب أين ركز النبي ، كتاب المغازي، بشرح فتح الباري صحيح البخاري  )٢(
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وال ، عليها مكتُوب األمر والنهى افْعل، كانت في الجاهلية القداح التي«والمقصود باألزالم 

أدخـَل  ، فإذا أراد سفراً أو زواجاً أو أمراً مهِماً، كان الرجل منهم يضعها في وعاء له، تفْعل
  )١(.»وإن خرج النَّهى كفَّ عنه ولم يفعلْه، فإن خرج األمر مضى لشأنه، يده فأخرج منها زلما

هذا الصنيع أنها تجعل العقل مكبال بحيث يربط اإلنسان مصيره في المسـتقبل  وخطورة 
فاستحق أصحابها دعاء عليهم النبي مـن  ، ومن هنا كانت من عمل الشيطان، بأشياء وهمية

  .ولم يصل في البيت حتى أزيلت تلك الصور، eالنبي 
  : إصالح الفكر من التأثر بالسحر - ٢

اجتَنبوا السبع الْموبِقَات قَالُوا «:فقال eوقد حذّر منه النبي  ،عمل السحر كبيرة من الكبائر
حقِّ وَأكْـُل  يا رسوَل اللَّه وما هن قَاَل الشِّرك بِاللَّه والسحر وقَتُْل النَّفْسِ الَّتي حرم اللَّه ِإلَّا بِـالْ 

التَّويمِ وتاِل الْيَأكُْل ما وبالرلَاتالْغَاف نَاتْؤمالْم نَاتصحقَذْفُ الْمو فحالز مو٢(»لِّي ي( .  
بحيث يكون اإلنسان عرضة ألقـوال  ، ولشدة خطورة السحر وأثره على الفكر والمجتمع

  .)٣(كان عمل السحر من الكبائر باإلجماع، السحرة يتالعبون بمصيره كيفما يريدون
  :لكھانة والعرافة إصالح الفكر من التأثر با- ٣

إذ بيده النفع والضر من غير أن يلجأ إلى ، أرادت الشريعة أن يربط المرء فكره باهللا تعالى
وهم أعجز من أن يجلبوا ألنفسهم نفعـا أو يـدفعوا عنهـا    ، أناس مثله يضع مصيره بأيديهم

م ممارسة ذلك ألنه كما حر، ولهذا المقصد حرم اٍإلسالم اإلتيان إلى الكهان والعراف، ضررا
سـئل عـن    eفي ذلك أحاديث كثيرة منها أن  eوقد صحت عن رسول اهللا ، عمل خبيث

فعن معاوية بن الحكم ، وحرم المجيء إليهم، eوهذا ذم منه  )٤(»لَيس بِشَيء « :الكهان فقال 
ان قال فـال  كنا نأتي الكه، أمورا كنا نصنعها في الجاهلية: رسول اهللا قال قلت يا t السلَمي

  .)٥(»تأتوا الكهان

                                                           
 زلم : مادة، ابن األثير، لحديثالنهاية في غريب ا  )١(

  .٦٨٥٧: رقم، باب رمي المحصنات، كتاب الحدود، بشرح فتح الباري خاريصحيح الب  )٢(

عنـد  ، باب السـحر ، كتاب الطب، فتح الباري» ووي عمل السحر حرام وهو من الكبائر باإلجماع قَاَل الن« :قال ابن حجر   )٣(
 . ٥٧٦٣: شرحه للحديث رقم

 .٥٧٦٢: رقم، ةباب الكهان، كتاب الطب، بشرح فتح الباري صحيح البخاري  )٤(

  .٢٢٢٨: رقم، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، كتاب السالم، صحيح مسلم  )٥(
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من أتى عرافا فسأله عـن  « :أنه قال  eوحرم اإلسالم سؤالهم فقد صح عن رسول اهللا  
 )٢(»عن حلْوان الكاهن«الة والسالم ونهى عليه الص، )١(»شيء لم تقبل له صالة أربعين ليلة 

  )٣(.أما من صدقهم فعقوبته أشد من ذلكوهي األجرة التي يأخذها على عمله 
  :إصالح الفكر من التأثر بالتطیر  - ٤ 

ال عـدوى  «: eقال رسول اهللا : قال tجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة 
وفي » لَا عدوى ولَا طيرةَ ولَا غُوَل «وفي رواية عند مسلم  )٤(»ال طير وال هامةَ وال صفَرو

ما كان تعتقده عقول  eفقد أبطل ، )٥(»لَا نَوء ولَا صفَرلَا عدوى ولَا هامةَ و« :رواية أخرى
  .وما ذاك إال إلصالح العقل اإلنساني، العرب من إسناد الضرر لغير اهللا تعالى

يصيبه مثل ما  وهو أن، أعداه الداء يعديه إعداء: يقال، اسم من اإلعداء: العدوى :العدوى
فأعلمهم النبي ، المرض يعدي بنفسهأن  يظنونسالم ألنهم كانُوا وقد أبطَله اإل، بصاحب الداء

e نْزِل وإنما اهللا هو الذي ، أنه ليس األمر كذلكرِض ويم٦(.الداءي(  
أنهم كانوا في الجاهلية يعتمـدون علـى   أصل التطير « :قال ابن حجرالعسقالني :الطيرة

تيمن به واستمر وإن رآه طار يسرةً فإن رأى الطير طار يمنة ، فإذا خرج أحدهم ألمر، الطير
فجاء الشرع بـالنهي عـن   ، وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدها، تشاءم به ورجع

  .)٧(»وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك... ذلك
يقتـل  وقد يقَع الهوام على ما يـدب مـن الحيـوان وإن لـم     ، كُلُّ ذات سم يقْتُل :الهامة
: وقيل، منهاكانوا يتَشَاءمون والمراد بالهامة في الحديث نوع من طيور الليل ، )٨(كالحشرات
  .)١(هي البومةُ

                                                           
  .٢٢٣٠: رقم، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. س.م  )١(
نهى عن ثمن الكلـب ومهـر البغـيe     أن رسول اهللا  tن أبي مسعود األنصاري ع« نص الحديث في صحيح البخاري   )٢(

  .٥٧٦١: رقم، باب الكهانة، كتاب الطب، بشرح فتح الباري صحيح البخاري »وحلوان الكاهن 
من ورد في ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رفعه « : يقول ابن حجر العسقالني  )٣(

جابر وعمران بن حصـين   وله شاهد من حديث - e -أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 
  .٥٧٥٨: عند شرحه لحديث رقم، باب الكهانة، كتاب الطب، فتح الباري» أخرجهما البزار بسندين جيدين

 .٥٧٥٧: رقم، باب الهامة، كتاب الطب، بشرح فتح الباري صحيح البخاري  )٤(

 .٢٢٢٠: رقم، فر وال نوء وال غولباب ال عدوى وال طيرة وال هامة وال ص، كتاب السالم، الحديثان في صحيح مسلم  )٥(

  ]عدا  [مادة، ابن األثير، الحديثالنهاية في غريب   )٦(
   ٥٧٥٤: رقم، باب الطيرة، كتاب الطب، فتح الباري  )٧(
  ]همم  [مادة  ابن األثير، لحديثالنهاية في غريب ا  )٨(
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  .)٢(وأنها تعدي فأبطل اإلسالم ذلك، وتؤذيه

كانت العرب تَزعم أن الغُول في الفَـالة تتـراءى   ، ينهي جِنْس من الجن والشياط:الغول
 وتَغُولهم أي تُضلُّهم عـن الطريـق وتُهلكهـم فَنَفـاه النبـي     ، في صور شَتَّى وتتلونللناس 
eطَله٣(وأب(.  

  )٤(.هي منازل القمر وكانت العرب تنسب المطر إليها :وءالنَ
ألن ، فنهاهم اهللا عن ذلك تصحيحا للفكـر  من المالحظ أن هذه األشياء كانت في الجاهلية

الـذي  ، وهذا حط من العقـل ، االعتماد على هذه األشياء فيه إبعاد لتأثير اهللا على هذا الكون
  . جاءت الشريعة إلصالحه ومن أنواع اإلصالح إسناد ما يحدث في الكون إلى اهللا تعالى

  :إصالح الفكر من التأثر بالرقى والتمائم  - ٥
ه الشريعة أنها أصلحت الفكر من الرقى والتمائم الـذي كـان يفعـل فـي     ومما جاءت ب

ألن فاعل الرقية جعل ، وال يقل خطر الرقية بغير ما هو مشروع عن خطر التطير، الجاهلية
وهذا ما يجعل فاعل ذلك بمثابـة  ، من الرقية بمثابة المانع مما يقدره اهللا تعالى على اإلنسان

د في ذم الرقية بغير ما هو مشروع ما رواه أبو داود عن عبد اهللا وقد ور، المشرك باهللا تعالى
  )٥(.»والتِّولَةَ شركالرقى والتمائم  إن« :يقول eقال سمعت رسول اهللا  tبن مسعود 

والتمائم جمع تميمة وهي خرز أو قالدة تُعلَّق في « يقول ابن حجر معلقا على هذا الحديث 
شـيء كانـت   والتِّولَة بِكَسرِ الْمثَنَّاة ، قدون أن ذلك يدفع اآلفاتكانوا في الجاهلية يعت، الرأس

وإنما كان ذلك من الشرك ألنهم أرادوا ، المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر
وال يـدخل فـي ذلـك ماكـان بأسـماء اهللا      ، دفع المضار وجلب المنافع من عند غيـر اهللا 

  )٦(.»وكالمه
                                                                                                                                                                     

وقيل روحـه تصـير   ، يزعمون أن عظام الميتوقيل كانوا ، كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي ال يدرك بثأره:وقيل   )١(
  ]هوم [مادة ، ابن األثير، الحديثالنهاية في غريب : فتطير فنفاه اإلسالم ونهاهم عنه انظر، هامة

 }صفر { مادة، ابن األثير، الحديثالنهاية في غريب   )٢(

  }غول { مادة . س.م  )٣(

 }نوأ { مادة . س.م  )٤(

والحديث أخرجه ابن ماجه عن ابن أخـت  « :قال المنذري، ٣٣٨٥:رقم، ب في تعليق التمائمبا، كتاب الطب، سنن أبي داود  )٥(
/ ٨: عـون المعبـود  » والراوي عن زينب مجهـول ... وفي نسخة عن أخت زينب، عنها] زوجة عبد اهللا بن مسعود[زينب
٤٠٨ .  

: عنـد شـرحه لحـديث رقـم    ، والمعوذات باب الرقى بالقرآن، كتاب الطب، ابن حجر العسقالني، فتح الباريفتح الباري   )٦(
٥٧٣٥ .  
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  : ديالحفظ الما: ثانیا 
جراء تناول ما يؤثر عليه مـن  ، المقصود بالحفظ المادي حفظ العقل من أن يصيبه الخلل

ولقد حافظت الشريعة على العقل فحرمت كل ما يؤدي إلى الخلل به قال تعالى ، خمر وغيرها
م رِجس من عمِل الشَّيطَانِ فَاجتَنبوه يها الَّذين َآمنُوا ِإنَّما الْخَمر والْميسر والَْأنْصاب والَْأزلَاياَأ«:

 ونحتُفْل لَّكُموهذه اآلية هي األساس للحفظ المادي والمعنوي، ]المائدة[ )٩٠(لَع.  
ولعل االهتمام بـه وقـع   ، ولقد القى الحفظ المادي اهتماما واسعا من قبل علماء المسلمين

، د كتابا من كتب األصول أو الفقه إال واهتمت بهفقلما نج، أكثر من االهتمام بالحفظ المعنوي
وفي إطـار نظريـة   ، واهتمام األصوليين وقع في مباحثهم ضمن بحثهم عن مقاصد الشريعة

  . وذلك من خالل قياس حرمة كل مسكر على الخمر بجامع العلة، القياس
سـماوية  ويعد الحفاظ على العقل أحد المقاصد الشرعية الخمسة التي راعتها الشـرائع ال 

، المحافظة علـى مقصـود الشـرع   « فالمصلحة عند الغزالي هي، ومنها الشريعة اإلسالمية
فكل ما ، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ومالهم: ومقصود الشرع من الخلق خمسة

وكل ما يفوت هذه اًألصول فهـو مفسـدة ودفعهـا    ، يتضمن حفظ هذه اًألصول فهو مصلحة
ول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات فهي أقوى المراتب في وهذه األص... مصلحة

  )١(»إيجاب حد الشرب إذ به حفظ العقول التي هي مالك التكليف... المصالح ومثاله
يقـول  ، كان محرما في كل الشرائع، مناط التكليف هو ولكون اإلسكار يذهب بالعقل الذي

 )٢(»ألن السكر يسد باب التكليف والتعبـد  ،أما تحريم السكر فال تنفك عنه شريعة« :الغزالي
الضروري هو حفظ مقصود من المقاصـد  « :ويقول الزركشي عند حديثه عن الضروريات 

خامسـها  ... وهي خمسـة ، بل هي مطبقة على حفظها، الخمس التي لم تختلف فيها الشرائع
، فإن العقل هو قوام كل فعل تتعلق به مصلحة، حفظ العقل بشرعية الحد على شرب المسكر

  )٣(»هذا ما أطبق عليه األصوليون، فاختالله مؤد إلى مفسدة عظمى
وذلك في إطار إصالح الفكر الذي ، كبيراً ظهر مما سبق أن الشريعة أولت العقل اهتماماً

نـا لـو   على أهمية العقل في الشـريعة أن  ويكفي برهاناً، هو األساس في إصالح المجتمعات
ومظان ذلك ، نجد من شروط الوجوب العقل، نظرنا إلى الواجبات التي أوجبها اهللا على خلقه

  . في كتب الفقه
  :الفصل الثالث ضبط مصادر المعرفة

                                                           
  . ٢٨٧/ ١:الغزالي، المستصفى  )١(
  . ١/٢٨٨: .س.م  )٢(
 . ٧/٢٩:الزركشي، البحر المحيط  )٣(
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الذي جاءت بـه الشـريعة   ، ضبط مصادر المعرفة هو األساس الثاني من أسس اإلصالح

  ؟ فما هي المعرفة؟ وما مصادرها، ضمن إطار إصالح الفكر
ومعناها ما يقتضي ، المعرفة والدراية والعلم نظائر« :يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي

  )١(.»وطمأنينة القلب، وثلج الصدر، سكون النفس
ويبدو أن عدم تفريقه يستند إلى ، نجد في تعريف القاضي أنه ال يفرق بين العلم والمعرفة

  )٢(.إذ ال فرق بينهما من جهة اللغة، المعنى اللغوي
فاهللا تعالى أضـاف  ، فعندما نقرأ القرآن تلوح لنا التفرقة، ولكن عدم التفريق غير مسلّمٍ به

لم يضف المعرفة بجميع صـيغها إلـى    -سبحانه -ولكنه، وأضافه إلى اإلنسان، العلم لنفسه
فال بد أن يكون هناك ملحظ لعدم إسناد المعرفة إلى نفسه ، وهذا االختيار ليس عشوائيا، نفسه

مسبوقة « والفرق بينهما هو أن المعرفة، مما يعني أن عدم اإلسناد دليل على التفرقة، سبحانه
  .)٣(»دون العارف، ولذلك يسمى الحق تعالى بالعالم، بخالف العلم، بجهل

وذلك ألن هذا الدين يقوم ، ومن المالحظ أن القرآن الكريم اهتم بقضية المعرفة أيما اهتمام
  : وننبه هنا إلى أمرين، العلمعلى المعرفة وعلى 

أن مفهوم العلم في القرآن الكريم يختلف عن مفهوم العلم عند الغربيين اليوم وهذا  :األول
  ما ذكرناه سابقاً

  :أن اهتمام القرآن بالمعرفة جاء على مستويين :الثاني
ت ق بـين أمـرين بـين ذا   قألن المعرفة تتح، الذات العالمة أي اإلنسان :المستوى األول

مـن  و، فاإلنسان هو الذي يقوم بالمعرفة بما خوله اهللا مـن أدوات ، وبين أمر معلوم، عالمة
وإنمـا  ، ومعرفـة خالية من أي اتجـاه  ، يولد صفحة بيضاء اإلنسان أنعلمياً عقديا والثابت 

وهذه المعرفة التي ، بشكل متدرجل االستعداد لتلقي العلوم والمعارف وتكوين الشخصية صيح
نان وقد أشار اهللا تعالى إليها في معرض االمت، تدرج نعمة من اهللا بها على اإلنسانتتشكل بال

واللَّه َأخْرجكُم من بطُونِ ُأمهاتكُم لَا تَعلَمون شَيًئا وجعَل لَكُـم  ﴿على هذا اإلنسان وذلك بقوله 
وقبل هذه اآلية مباشـرة قـول اهللا    ]:النحل) [٧٨( ﴾رونالسمع والَْأبصار والَْأفِْئدةَ لَعلَّكُم تَشْكُ

                                                           
  .٤٦ :شرح األصول الخمسة  )١(
عبـد  ، مصادر المعرفة في الفكـر الـديني والفلسـفي   ، ٢٣٦/ ٩: ابن منظور، لسان العرب: انظر في عدم التفريق بينهما  )٢(

له نظريـة  : انظر، وذكر الدكتور عبد الحميد الكردي أن هناك تقاربا بين المعنيين من حيث اللغة ٣٦-٣٥:لرحمن الزنيديا
 ٣٤ -٣٣ :المعرفة بين القرآن والفلسفة

 .٢٨٣: الجرجاني، التعريفات  )٣(
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ِئدةَ واللَّه َأخْرجكُم من بطُونِ ُأمهاتكُم لَا تَعلَمون شَيًئا وجعَل لَكُم السمع والَْأبصار والَْأفْ﴿ :تعالى
ونتَشْكُر لَّكُم٧٧( }لَع(  

  :فهذه اآلية تدل على
فهو ، ال يمكن أن يتبجح على اآلخرين من خالل ما حصل لديه من المعرفةأن اإلنسان *  

فالمعارف التي يتوصل إليها اإلنسان يمكـن أن  ، لم يكن موجدا لها بل كان سببا في حصولها
  .يسلبها اهللا في اللحظة التي يريد

أن اهللا سبحانه يشير إلى أن هناك مصادر للمعرفة من خاللها يحصل اإلنسـان علـى   * 
 )٧٨( ﴾وجعَل لَكُم السمع والَْأبصار والَْأفِْئدةَ لَعلَّكُم تَشْـكُرون ﴿وهذا معنى قوله تعالى ، لمعرفةا

  . أردف السمع والبصر واألفئدة بعد نفي العلم عن اإلنسان حال الوالدةفقد 
، لشـهادة عالم الغيـب وعـالم ا  : ويقسم إلى قسمين، هو األمر المعلوم: المستوى الثاني

وقـد  ، ]سورة الرعد[)٩( ﴾عاِلم الْغَيبِ والشَّهادة الْكَبِير الْمتَعاِل﴿ :واألصل في ذلك قوله تعالى
كما أن الواقع يدل على ، تكرر ذكر عالم الغيب وعالم الشهادة مرات عديدة في القرآن الكريم

  :، فما المقصود بهماأنه ال يوجد عالَم آخر سواهما
  : م الغیبعال:أوال 

صريحاً بأنه واقع أو سـيقع   eمما أخبر الرسول ، ما ال يدرك بالحواس«المراد بالغيب 
ومـا اسـتأثر اهللا   ، وأشراط السـاعة ، والشياطين، ووجود المالئكة، وصفاته، مثل وجود اهللا

  )١(»بعلمه
  :عالم الشھادة : ثانیا

وهذا واضح من تعريف  )٢(»واسما يدخل تحت إدراك الح«أما المراد بعالم الشهادة فهو 
   .فما يدخل في أحدهما ال يدخل في الثاني، ألن القسمة ثنائية، عالم الغيب

  هي مصادر المعرفة التي ينبغي أن نسلكها حيال هذين العالمين؟  بناء على هذا التقسيم ما
 وذلك في إطـار إصـالح  ، لقد وضحت لنا الشريعة مصادر المعرفة حيال هذين العالمين

وقبل الحديث ، وضبط مصادر كل نوع على غاية من األهمية، الفكر الذي جاءت به الشريعة
عن ذلك يتعين علينا أن نحدد المنهج العام الذي جاءت به الشـريعة سـواء أكانـت الـذات     

   .هذا المنهج هو التثبت في األخبار، المعلومة ضمن عالم الغيب أو ضمن عالم الشهادة
  :والدعاوى التثبت في األخبار 

                                                           
 .٢٢٩/ ١: ابن عاشور، التحرير والتنوير  )١(

 .٢١٤/ ٢١.س.م  )٢(
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، الذي جاءت بـه الشـريعة  ، التثبت في األخبار والدعاوى من أبرز معالم إصالح الفكر

، وتأتي أهمية التثبت من خالل ما يترتب على هذه األخبار والدعاوى من أحكامٍ عقدية داخلية
 فقد تنشب خالفات وتهدر دماء نتيجة كلمة يتفوه بها اإلنسان ال يبالي مـن ، أو عملية سلوكية
وقد يطعن بالنسب لوجود ، وقد يعتقد اعتقادات باطلة نتيجة خبر وصل إليه، أين حصل عليها

  .شبه بين الولد ورجٍل آخر
، فكانوا يرمون النساء برجـال ليسـوا بـأزواجهن   «، وهذا ما كان موجودا في الجاهلية

الشبه بين االبن  إذا رأوا بعداً في، أو سوء ظن، بعض األوالد بغير آبائهم بهتاناً )١(ويليطون
تخرصـاً  ، أو رأوا لوناً مخالفاً للون األب أو األم، أو رأوا شَبهه برجل آخر من الحي، وأبيه

ومنهـا القـذف بـالزنى    ...فهذا كان شائعاً في مجتمعات الجاهلية ...وجهالً بأسباب التشكل
يلبثـوا أن   لم، وكذلك كان عملهم إذا غاب زوج المرأة...من المساوي بدون مشاهدة، وغيره

... وكذلك يصنعون إذا تزوج منهم شيخ مسن امرأة شـابة ، يلصقوا بها تهمة ببعض جيرتها
  )٢(.»فهذا خلق باطل كان متفشياً في الجاهلية...فولدت له ألصقوا الولد ببعض الجيرة

فقال إن امرأتي ولدت غالما  eأن أعرابيا أتى رسول اهللا « وفي صحيح البخاري وغيره
قال فما ألوانها ؟ قـال  ، هل لك من إبٍل؟ قال نعم eفقال له رسول اهللا ، وإني أنكرته ،أسود
قال فأنى تُرى ذلك جاءها؟ قال يارسول اهللا ، قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا، حمر

  )٣(.»ولم يرخص له االنتفاء منه، قال ولعل هذا عرق نزعه، عرق نزعها
فجـاءت  ، في الجاهلية وعدم التثبت في الدعوى كان موجوداً، فعدم االحتياط في األخبار

  . الشريعة لتطهير الفكر من هذا الخلق الذميم
ومثل هذا االنحـراف فـي السـلوك كـان     ، ومن الواضح أن هذا الخلق متصل بالسلوك

وخير تصويرٍ لذلك االنحراف ، االنحراف في الفكر والعقيدة من غير تثبت من خبر أو دعوى
وقَالُوا هذه َأنْعـام  ﴿ :تعالى مصورا لنا حالة الجاهلية الذي كان سائدا ما نجده في قولهالفكري 

ونذْكُرلَا ي امَأنْعا وهورتْ ظُهمرح امَأنْعو هِممعبِز نَشَاء نا ِإلَّا مهمطْعلَا ي رجثٌ حرحو   ـماس
لَيع اءرا افْتهلَيع اللَّه ونفْتَرا كَانُوا يبِم زِيهِمجيس ـامِ   ) ١٣٨(هالَْأنْع هـذطُونِ هي با فقَالُوا مو

  مـفَهصو زِيهِمجيس كَاءشُر يهف متَةً فَهيم كُني ِإناجِنَا وولَى َأزع مرحمةٌ ِلذُكُورِنَا وخَاِلص  ِإنَّـه

                                                           
  ]لوط[مادة ، ابن األثير، الحديثالنهاية في غريب : انظر، بغير آبائهمأي يلصقون األوالد   )١(
ولَا تَقْفُ ما لَيس لَك بِه علْـم ِإن السـمع والْبصـر    « : * عند قوله تعالى ١٠١-١٠٠/ ١٥: ابن عاشور، رالتحرير والتنوي  )٢(

  ]سورة اإلسراء[)٣٦(والْفَُؤاد كُلُّ ُأولَِئك كَان عنْه مسُئولًا 
 .٧٣١٤:باب من شبه أصال معلوما بأصل مبين رقم، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، بشرح فتح الباريصحيح البخاري   )٣(
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 يملع يمك١٣٩(ح ( قَد اءرافْت اللَّه مقَهزا روا ممرحلْمٍ ورِ عا بِغَيفَهس مهلَادقَتَلُوا َأو ينالَّذ رخَس
ينتَدها كَانُوا مملُّوا وض قَد لَى اللَّهسورة األنعام[ )١٤٠( ﴾ع[.  

ومثل ، يه دليالفالتحليل والتحريم الذي جاؤوا به هو افتراء من تلقاء أنفسهم ال يملكون عل
ما جعَل اللَّه من بحيرة ولَا ساِئبة ولَا وصيلَة ولَا حامٍ ولَكن ﴿: هذا االفتراء نجده في قوله تعالى

لُونقعلَا ي مهَأكْثَرو بالْكَذ لَى اللَّهع ونفْتَروا يكَفَر ينسورة المائدة[ )١٠٣( ﴾الَّذ[  
هللا الخلل الفكري والسلوكي المتصل باألخبار والدعاوى؟ أصلحه من خالل فكيف أصلح ا

وزيادة في توضيح هذا اإلصالح حدد لنا مصادر المعرفة ، الثبت في نقل الخبر وفي الدعوى
مع مالحظة أن كل ما كان يفعله أهلـه الجاهليـة مـن    ، المتصلة بعالم الغيب وعالم الشهادة
  . ن عالم الغيب وعالم الشهادةانحراف فكري وسلوكي ال يخرج ع

  :دعوة القرآن إلى التثبت في األخبار والدعاوى 
يجد المتأمل في القرآن الكريم آيات عدة تدعو إلى التثبت في األخبار والدعوى في سبيل 

تُعـد أساسـا فـي هـذا     ، والتثبت في األخبار يقوم على ثالث آيات، إصالح الفكر والسلوك
  :له تعالىوهذه اآليات قو، الموضوع

ولَِئـك كَـان عنْـه    ولَا تَقْفُ ما لَيس لَك بِه علْم ِإن السمع والْبصـر والْفُـَؤاد كُـلُّ أُ   ﴿ * 
  ] سورة اإلسراء[)٣٦(﴾مسُئولًا

وهو مـا وراء  ، وهو مشتق من اسم القفا، قَفاه يقفوه إذا اتبعه: يقال، االتباع« هو :القفـو 
الخـاطر النفسـاني    »ما ليس لك به علم« ـوالمراد ب، هذا الفعل هنا للعملواستعير ، العنُق

  . )١(»الذي ال دليل عليه وال غلبة ظن به
صفة ينكشف بها « وإذا علمنا أن العلم هو ، فاآلية الكريمة تنهى عن اتباع مالم يكن علما

حصـوال ال  «ليـه  المعلوم الذي نريد التعـرف ع بحيث يحصل لنا  )٢(»تاماً المطلوب انكشافاً
فإن اآلية الكريمة تنهى عن كل ماليس بعلم أي تنهى عن كل ما  )٣(»يتطرق إليه احتمال كذبه

  .ال يقال عنه علم
وهو أيضاً إصالح ، وهذا أدب خُلقي عظيم« :يقول الشيخ ابن عاشور في مكانة هذه اآلية 

 يختلط عنـدها المعلـوم   عقلي جليل يعلم األمة التفرقة بين مراتب الخواطر العقلية بحيث ال

                                                           
 ١٠١-١٠٠/ ١٥: ابن عاشور، رالتحرير والتنوي  )١(

 ٢٠:الشوكاني ، إرشاد الفحول  )٢(

  . لعبد األمير األعسم، ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب، ٤٢٣: اآلمدي، المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين  )٣(
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ثم هو أيضاً إصالح اجتماعي جليل يجنب األمة من الوقوع واإليقاع في ، والمظنون والموهوم

  )١(»األضرار والمهالك من جراء االستناد إلى أدلة موهومة
  : ومضمون اآلية أنها تنهى عن الركون إلى مضمون األخبار انطالقاً

يفهم من خالل دعـوة  ، ونهي الشريعة عن الجهل ،والجهل هو عدم المعرفة تماما :الجهل
  .)٢(اعتقاد الشيء على خالف ما هو عليه «والجهل هو ، الشريعة إلى العلم

هو الوقـوف علـى حـد    « إذ ، ألن الشك ال يتفق مع العلم، وكذا تنهى عن الشك :الشك
مرجوح هو فالراجح هو الظن وال، فإن رجح أحد األمرين على اآلخر )٣(بال ترجيح، الطرفين
  : بناء على هذا يكون تعريف الظن والوهم على هذا النحو، الوهم

  . أي األخذ بالراجح مقابل المرجوح )٤(هو ترجيح أحد االحتمالين على اآلخر :الظن
  .)٥(مقابل الراجح، هو الطرف المرجوح :الوهم

نـاك  وه، إذا الشك يفصل بين الظن والوهم من جهة وبين العلم والجهل من جهة أخـرى 
  . وبين العلم والجهل من جهة أخرى، تقابل بين الظن والوهم من جهة

لكن علينا أن ندرك ، فكما أن الشريعة تنهى عن الجهل والشك فهي تنهى عن الظن والوهم
سواء أكانـت أحكامـا   ، أن نهي الشريعة عن الظن جاء في إطار بناء أحكام على هذا الظن

لكـن  ، إذ ليس للقاضي أن يبني حكما لمجرد ظـن ، عبادأو أحكاما متصلة بحقوق ال، عقدية
ومن األولى أن يسعى وراء الظن ليقوده هذا الظن وذاك ، مطلوب منه أن يسعى وراء الشك

ألن أغلـب  ، أما في مجال األحكام الشريعة المتصلة بالتكاليف فيعمل بالظن، الشك إلى اليقين
  .عية هي أخبار ظنيةاألخبار التي نقلت لنا األحكام الشرعية الفر

علَى ما  يا َأيها الَّذين َآمنُوا ِإن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبٍإ فَتَبينُوا َأن تُصيبوا قَوما بِجهالَة فَتُصبِحوا* 
 ينمنَاد لْتُمالحجرات[)٦(فَع[   

إذ المقصـود مـن    ،تُعد هذه اآلية الركيزة الثانية في قضية التثبت من الخبر والـدعوى 
وهذه اآليـة أصـل فـي الشـهادة     « :يقول ابن عاشور )٦(التثبت والتحري والتعرف: التبيين

وهي أيضاً أصل عظيم فـي  ... من وجوب البحث عن دخيلة من جهل حال تقواه، والرواية
                                                           

 ١٠١-١٠٠/ ١٥: ،ابن عاشور، رالتحرير والتنوي  )١(

  . ٥٩: الجرجاني، التعريفات  )٢(
،، الجرجـاني ، التعريفـات ، لعبد األمير األعسم، ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب ٢٢٢:االكندي، الحدود والرسوم  )٣(

  ٩:الجويني ، ت في أصول الفقهالورقا، ١٦٨
  .٩:الجويني ، الورقات في أصول الفقه، ١٨٧:التعريفات ، الجرجاني، ١/٣٠:اآلمدي، إحكام األحكام  )٤(
  .١/٥٥:محمد بن عمر ، التقرير والتحبير  )٥(
 ٢٣١/ ٢٦:ابن عاشور ، التحرير والتنوير، ٣٥١/ ٤:الزمخشري، الكشاف  )٦(
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وفي تعامل الناس بعضهم مع بعض من عدم اإلصغاء إلى كـل مـا   ، تصرفات والة األمور
  .)١(»يروى ويخبر به

فاآلية تعد أصالً في التثبت من الخبـر  ، والرواية إلى الخبر، والشهادة ترجع إلى الدعوى
  . والدعوى

 * ِإثْم الظَّن ضعب ِإن الظَّن نا ميروا كَثبتَننُوا اجَآم ينا الَّذها َأيالحجرات[)١٢(ي [  
قولـه  في « :يقول الشيخ ابن عاشور، نمضمون هذه اآلية تأكيد لمضمون اآليتين السابقتي

من الظنـون  ، يبطل ما كان فاشياً في الجاهلية، تأديب عظيم ﴾اجتَنبوا كَثيرا من الظَّن﴿: تعالى
، والمكائد واالغتياالت، وأن الظنون السيئة تنشأ عنها الغيرة المفرطة، والتهم الباطلة، السيئة

والمذاهب الباطلة إال من ، وما نجمت العقائد الضالة... الوالمبادأة بالقت، والطعن في األنساب
  .)٢(﴾يظنون باهللا غير الحق ظن الجاهلية﴿: الظنون الكاذبة قال تعالى
  . في الجاهلية هو إصالح للفكر الذي جاءت به الشريعة وإبطال ما كان موجوداً

  : مصادر المعرفة لعاَلم الغیب
، لآلخـر  ومن هنا ال يمكن أن يكون أحدهما ميزاناً، عالَم الغيب يختلف عن عالم الشهادة

فهذا الخبر متـى  ، فميزان عالم الغيب هو الخبر الذي جاءت به الرسل عليهم الصالة والسالم
وعلـم  ، فيما يسمى بعلم الجرح والتعديل، صح ضمن الضوابط التي وضعها علماء المسلمين

وليس للعقل في ذلك أي دور ، يسمى بالسندأو ما ، الجرح والتعديل يعول فيه على ناقل الخبر
عزل ، فإذا ما صح الخبر، فدور العقل مرهون بالبحث عن صحة الخبر، بعد أن يصح الخبر

  .وترك المجال للخبر، العقل نفسه
بل العقل ال مجال للخوض في مدلول الخبر الذي ، وليس في هذا انتقاص من مكانة العقل 

فلـيس  ، والمالئكة، عالم الجن، بار المتصلة بعوالم اآلخرةوذلك كاألخ، يكون مضمونه غيبيا
فإذا صح ، وإنما دور في التعويل على الخبر صحة أو كذبا، للعقل دور في إثبات أو نفي ذلك

، فدور العقل في ذلك هو دور التـابع ، وإذا بان كذب الخبر أنكره العقل، الخبر صدقه العقل
أو ما ، ومن البدهي أنه ال مجال للحواس، )٣(بربعد أن رسم المنهج لمدى صحة مضمون الخ

                                                           
  ٢٣١/ ٢٦:شور ابن عا، التحرير والتنوير  )١(
 ٢٥١/ ٢٦س .م  )٢(

، ندرك خطأ الدكتور علي فهمي خشيم، بعد أن بان لنا المنهج الذي ينبغي أن نسلكه حيال اإلخبار المتصل مضمونها بالغيب  )٣(
 «أن يردوا مساءلة الملكين للميت مـن أساسـها ؛ألنهـا نـوع مـن      –! استنادا إلى العقل  -حيث أخذ يطلب من المعتزلة

 انظـر  »هـذه الخيـاالت ويعارضـوها    «وكان المطلوب من المعتزلة في نظره أن يـردوا ، »العامية الساذجةالتصورات 
 =أن ينكـروا المعجـزات سـيرا وراء    -نظـره  –وكذا كان المطلوب من المعتزلة في ، ٢٥٩-٢٥٨:ص] الجبائيان[كتابه
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  . المصدر الصحيح في معرفة الغيب
  :)١(إلى ثالثة أقسامـ  من حيث القبول والرد ـوقد قسم العلماء المسلمون الخبر 

  :اأخبار یعلم سامعھا صدقھ - ١
جماعة « وهو أن يرويه ، هذا النوع من الخبر يسمى عند علماء المسلمين بالخبر المتواتر
ويكون في األصل عـن  ، ال يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه

  .)٢(»مشاهدة أو سماع ال عن اجتهاد
ـ  ، فإذا جاءنا خبر ما عن غيبٍ ما ع العقـل إال التصـديق   وكان الخبر متواترا فـال يس

والعلـم  ، )٣(ذلك ألن الخبر المتواتر يفيد العلم الضـروري ، واإلذعان لما ورد به، بمضمونه
وال يمكن نفيه عن النفس بوجـه مـن   ، ال من قبلنا، العلم الذي يحصل فينا« الضروري هو 

                                                                                                                                                                     
، يصدقون بما يروى عـن معجـزات األنبيـاء    وأغلب الظن عندي أن المعتزلة كانوا ال« وفي هذا يقول ، للعقل تحكيمهم=

إذ الريـب أن  ... وأن الذي منعهم من إظهار آرائهم الصريحة الخوف من العامـة ، وتمسكهم به، سياقا مع تحكيمهم للعقل
وليس ، وذلك أن إيمانهم يقوم على جانب كبير من الحسية، يربطون دائما بين الكفر وبين إنكار المعجزات والخوارق العامة
  .٨٤:النزعة العقلية في تفكير المعتزلة، علي فهمي خشيم» انا عقليا مما يتمتع به الخاصة فحسبإيم

فلو كان الخوف مانعا لهـم  ، وهذا الكالم في غاية الغرابة فهل خوف المعتزلة من العامة هو الذي منعهم من رد المعجزات
ولـو  ... وبمنع رؤية اهللا يوم القيامة، سنة كالقول بخلق القرآنفلم لم يمنعهم من الجهر بأفكار كثيرة مغايرة لتوجهات أهل ال

كان الخوف هو الذي منعهم فلماذا لم يجهروا بهذه األفكار عندما أصبحت السلطة مساندة لهـم زمـن المـأمون والواثـق     
  .والمعتصم

 وكأن كـل مـا ال  ، ة له بالنصفكأن العقل ال عالق، والذي أراه أن أساس اإلشكال عند الدكتور خشيم هو مفهوم العقل عنده
فهل اإليمان بعدم إحـراق النـار   ، وإال كيف نفهم أن اإليمان بالمعجزات ال يعد إيمانا عقليا، يخضع للعقل ينبغي أن يرفض

وهل اإليمان بانقالب عصا موسى عليه السالم إلى ثعبان يعـد إيمانـا غيـر    ، إلبراهيم عليه السالم يعد إيمانا غير عقالني
 !عقالني

تمهيـد األوائـل   ، ٧٦٨:القاضي عبد الجبـار ، شرح األصول الخمسة: وانظر، ٢/٧٧:أبو الحسين البصري، المعتمد: انظر  )١(
، إرشـاد الفحـول  ، ٤/٣٢١:الرازي ، المحصول، ٢/١٩ :اآلمدي، إحكام األحكام ٤٣٧-٤٣٤، الباقالني، وتلخيص الدالئل

  . ١/١٤٠:، الغزالي، المستصفى، ١٧:ادي الخطيب البغد، الكفاية في علم الرواية، ٨٩:الشوكاني
 . ٢٥، الجويني، الورقات  )٢(

وهو قـول أبـي بكـر    ، العلم الواقع به اكتساب: وقال البلخي من المعتزلة، والعلم الذي يقع به ضروري«: يقول الشيرازي  )٣(
اء والمتكلمين مـن األشـاعرة   اتفق الجمهور من الفقه« :ويقول سيف الدين اآلمدي، ١٥٢: اللمع في أصول الفقه، »الدقاق

» وقال الكعبي وأبو الحسين البصري والـدقاق إنـه نظـري   ، على أن العلم الحاصل عن خبر التواتر ضروري، والمعتزلة
 . ٢/٣٠ :اآلمدي، إحكام األحكام
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، ا النـوع أن كل األخبار التي جاءت في القرآن الكريم مشمولة بهذ يالبديهومن  )١(»الوجوه
  . كما أنه يدخل في هذا النوع ما تواتر من السنة الشريفة، ألنه قطعي الورود

  :أخبار یعلم سامعھا كذبھا - ٢
فالسامع لهـذا النـوع يحكـم    ، هذا النوع من األخبار ليس له أية قيمة في ميزان المعرفة

أي ، امي من الناسوال يحتاج الحكم بكذبها إلى أدوات معرفية زائدة عما يحتاجه الع، بكذبها
 :يقول الغزالي عن هذا النوع وعن أنواعـه ، أن الحكم بكذب هذا النمط مغروس في الفطرة

ما يعلـم خالفـه بضـرورة     :األول: وهي أربعة... القسم الثاني من األخبار ما يعلم كذبه«
كتاب ما يخالف النص القاطع من ال :الثاني... كمن أخبر عن إحياء الموتى في الحال... العقل

ما صرح بتكذيبه جمع يستحيل في العادة تواطؤهم  الثالـث ... والسنة المتواترة وإجماع األمة
مع إحالة العـادة السـكوت عـن    ... ما سكت الجمع الكثير عن نقله: الرابع... على الكذب

يتحدث أهل السوق به فيقطع  ولم، كما لو أخبر مخبر بان أمير البلدة قتل في السوق... ذكره
  .)٢(»بكذبه

فأي خبرٍ يأتينا عن عالم الغيب من قبل الناس نحكم عليه من خالل الضوابط األربعة فإذا 
  .اندرج تحت أي واحد منها أصبح الخبر من المقطوع بكذبه

  :أخبار ال یعلم صدقھا من كذبھا  - ٣
، أو خبر الواحد »خبر اآلحاد«هذا النوع من األخبار يطلق عليه عند األصوليين مصطلح 

، فهي أخبار اآلحاد، وال كذبها، وأما األخبار التي ال يعلم صدقها« :ل أبو الحسين البصرييقو
  )٣(.»التي ال يقترن بها ما يمنع من صحتها

، وعليه ما نزل عن المتواتر فهو آحاد، )٤(»ما انحط عن حد التواتر«وخبر اآلحاد هو ما 
، ال يجزم بصدقه، النوع من األخباروهذا ، وما زاد عدد رواته عن اآلحاد دخل في المتواتر

ولكن الذي يعنينا هنا أن مضمون هذا النوع مـن األخبـار   ، وإنما يخضع للبحث، وال بكذبه
  .هل نعمل بمضمونه في الغيبيات أم ال ؟، على فرض صدقه

                                                           
الل يقـول  وهذا على خالف العلم الكسبي القائم على النظـر واالسـتد  ، ٤٨:، القاضي عبد الجبار، شرح األصول الخمسة  )١(

  . ٥: الماوردي، أعالم النبوة، »وأما علم االكتساب فطريقه النظر واالستدالل « :الماوردي
 .١٤٢/ ١:الغزالي، المستصفى  )٢(

 .٧٩/ ٢:المعتمد  )٣(

 . ١٥٣: الشيرازي، اللمع  )٤(
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يقول ، بينما أخبار اآلحاد ال تفيد سوى الظن، الحظنا عند حديثنا عن المتواتر أنه يفيد العلم

، وكانت متونها غير مستحيلة فـي العقـل  ، وأما أخبار اآلحاد فمتى صح إسنادها« :داديالبغ
األصـول التـي   « وقد اعتبر البغدادي هذا القول من ، )١(»كانت موجبة للعمل بها دون العلم

بينما هناك من ذهب إلى أنها ، أخبار اآلحاد ال تفيد العلم بل الظن )٢(»اجتمع عليها أهل السنة
ومن قال تفيد ، فمن قال بأنها تفيد الظن دون العلم لم يجب عنده اعتقاد ما ورد به، لمتفيد الع

  .)٣(العلم أوجب العمل بمضمونها
  :مسألتينلكن علينا أن ننبه على 

بل المقصـود  ، أنه ال يفهم من قول من قال إنها ال تفيد العلم أن هذا الخبر يطرح:األولى
  . هذا الخبرأنْنا ال نأثم بعدم اعتقاد مضمون 

أن الخالف في كون خبر اآلحاد اليفيد العلم مرهون عند الكثيرين في حالة خلوه  :الثانية
  )٤(.أما إذا احتفت به قرائن فيفيد العلم، من القرائن

وهو منهج جاءت ، هذا هو المنهج السليم في التعامل مع أخبار الغيب عند علماء المسلمين
  . به الشريعة إلصالح الفكر

  
  

                                                           
لواحد العدل حجة للعمل به خبر ا: رحمهم اهللا األمصارفقهاء « :ويقول السرخسي، ٣١٣-٣١٢: البغدادي، الفرق بين الفرق  )١(

ذهـب  « :ويقول أبو المظفر السمعاني عن خبر اآلحـاد . ٣٢١:أصول السرخسي »  وال يثبت به علم اليقين، في أمر الدين
، وانظـر أيضـا تمهيـد األوائـل    ، ٣٣٣:قواطع األدلة فـي األصـول  » جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أنه ال يوجب العلم

لكن قد يقول البعض مستشـكال كيـف يجـب    ، واعتبر ذلك معلوما بالضرورة، ١١٦:الغزالي، المستصفى، ٤٤١:الباقالني
عنـدما  ، فالشهادة قد يقطع بصدقها، العلم به بمضمونه ؟ يجيب الغزالي بأن األخبار كالشهادة بوال يج، العمل بخبر اآلحاد
ومثْـل  ، ن بالمقطوع به في وجوب العمـل ثم ألحق المظنو، وقد يظن بصدقها عندما تكون من غيره، rتكون شهادة للنبي 

فهي ، ومثل ذلك الكعبة، ثم ألحق المظنون بالمقطوع، ففتواه مقطوع بها وفتوى سائر األئمة مظنون بها، rذلك فتوى النبي 
  . ١٤٦/ ١:المستصفى: وتُظن باالجتهاد انظر له، تُعلم قطعا بالعيان

  .٣١٠:الفرق بين الفرق  )٢(
ذهب أكثر أصحاب الحـديث إلـى أن   « :يقول أبو المظفر، هل الحديث فيما نقله أبو المظفر السمعانيذهب إلى ذلك أكثر أ  )٣(

ونقـل  ، ٣٣٣:قواطع األدلـة فـي األصـول   » ورواها األثبات الثقات موجبة للعلم، األخبار التي حكم أهل الصنعة بصحتها
لـه إحكـام   : انظـر ، ب ابـن حـزم الظـاهري   وهو مذه، ٩٢:له إرشاد الفحول: انظر، الشوكاني أنه مذهب اإلمام أحمد

  .١٠٣-١/١٠٢:األحكام
واآلمدي وابـن  ... الرازي وأتباعه[ ذهب النظام وإمام الحرمين والغزالي واإلمام« يقول السبكي عن أثر القرائن في الخبر   )٤(

 ٢/٢٨٣: السبكي، اإلبهاج» وهو المختار وذهب الباقون إلى أنه ال يفيد ، الحاجب أنه يفيد العلم
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  : ادر المعرفة لعالم الشھادةمص
وإذا كان عالم الشهادة مستندا إلـى  ، )١(»ما يدخل تحت إدراك الحواس«عالم الشهادة فهو 

وفي واقع األمر تعد المحسوسات من أهـم مصـادر   ، الحواس فمصدر معرفته هي الحواس
قوانين المعرفـة  و، وذلك ضمن مجالها المرتبط بعالم الشهادة، المعرفة اليقينية التي تفيد العلم
ومـن  ... فمن خاللها نعرف األلوان والطعـوم واإلحجـام  ، مرتبط وأسسها مرتبط بالحواس

ويكفي لبيان أهمية عالم الشهادة أن الحياة ال تسـتقيم  ، ويعاقب المسيء، خاللها يثاب المحسن
عـالم  البد أن يستند إلـى  ، كما أن الخبر المتواتر الذي يفيد العلم الضروري، دون اعتبارها

   )٢(.الشهادة أي إلى المحسوس
فال يسمح ، يضبط المرء فكره، فمن خالل ضبط مصادر المعرفة التي جاءت بها الشريعة

ومن المالحظ أنه من أخطر ما يهدد الشريعة اإلسـالمية  ، لخياله بالجنوح سيرا وراء أهوائه
، ل البحث العلمـي وإذا اختلت هذه المصادر حلَّ العبث مح، هو الفوضى في مصادر المعرفة

، ومن ثَم يلبس خياله رداء العلم، وأطلق اإلنسان الخيال لفكره ليسرح في هذا الكون كما يريد
وما الهوس الذي جنح إليه الغربيون في تفسير ظاهرة الوحي بأنـه نـوع مـن اإلشـراق     

 ومثل، إال محاولة لنسف ضبط مصادر المعرفة، وليست ظاهرة خارجة عن كيانه.. .الروحي
وأن ما امتاز به عن غيره راجع إلى مبدأ ، ذلك النظرية الداروينية التي تقول بتطور اإلنسان
فمثل هذه المسائل ال شأن للعلم التجريبي ، االصطفاء إال ضرب لمبدأ ضبط مصادر المعرفة

فما قالوه ال يتجاوز الرجم بالغيـب   )٣(والخبر قد صح برد ما قالوا، وإنما تخضع للخبر، بها
  . من هنا تكمن أهمية ضبط مصادر المعرفة في إصالح الفكر، القذف بالظنو

وعدم التداخل بينهما هـو أسـاس أسـس    ، بل ال نبالغ إن قلنا إن ضبط مصادر المعرفة
فمن لم يضبط مصـادر  ، ألن األسس األخرى مبنية عليه، اإلصالح الذي جاءت به الشريعة

ال ، ومن لم يضبط مصادر المعرفـة ، هذا الكون المعرفة ال يمكن أن يشعر بهيمنة اهللا على
ويصعب عليه أن يفرد اهللا بما يتصف بـه مـن   ، يكمن أن يشعر بمكانة العقل والحفاظ عليه

                                                           
 .٢١٤/ ٢١: ابن عاشور، رالتحرير والتنوي  )١(

وهو األصـل فـي اإلخبـار عـن      -فلو لم يكن القرآن، البد أن يستند الخبر المتواتر إلى أحد الحواس الخمسة على األقل  )٢(
، يمان بهلما كنا ملزمين باإل eوسماع الصحابة القرآن من النبي ، eوهو رؤيتهم للنبي ، مستندا إلى عالم الحس -الغيبيات

إحكـام  ، ٢٤٣: البـاقالني ، تمهيد األوائـل ، ٢٥: الورقات، الجويني: انظر في اشتراط أن يكون المتواتر مستندا إلى الحس
 . ٣٧/ ٢: اآلمدي، األحكام

 -١٩٥ -١٨٣: »كبـرى اليقينيـات الكونيـة   «كتاب ، ومحاوالت نسفها عند الغربيين بحجة العلم، انظر في ظاهرة الوحي  )٣(
  . من املرجع السابق ٢٧٢ -٢٥٣:ويف الداروينية ، وطيا الدكتور محمد سعيد رمضان البألستاذن
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فمـاذا  ، ومن لم يضبط مصادر المعرفة ال يعلم ما األشياء التي كلفه اهللا بهـا ، صفات الكمال

ظاهرة الوحي لو لم نضبط مصـادر  عسانا إن نقول ردا على الداروينية وردا على تفسيرات 
  . المعرفة
  الخاتمة

، الذي البد منه إلصالح سـلوكنا ، تجلى لنا من خالل هذا البحث أهمية اإلصالح الفكري
وهو ، فالشعور بهيمنة اهللا تعالى من أكبر العوامل التي تدفع المرء إلى االستقامة في السلوك

كما أن الحفاظ على العقـل عامـل   ، كأننا نراهالمعبر عنه باإلحسان بحيث نطيع اهللا ونخشاه 
وهو الموصل إلى السعادة األخروية من خالل تعامله مـع  ، أساسي في سعادة المرء في دنياه

اليضع مستقبله ، والحفاظ على العقل واالعتماد عليه يجعل من اإلنسان قوي التفكير، الوحي
  ... وحياته بيد الكهان والمنجمين وقراء األبراج

وبعـدا فـي   ، بان من خالل ضبط مصادر المعرفة أنه يمنح المرء استقامة في فكره وقد
كما أنـه ركيـزة فـي    ، فعنده من الضوابط التي يميز بها بين غث األخبار وسمينها، نظره

وقـد  ، وفقدان هذا الضابط يدفع المرء إلى الوقوف عند المحسوسـات ، التعامل مع الغيبيات
  .يجره إلى اإللحاد
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  لمصادر والمراجع ثبت ا
 ›حفص‹القرآن الكریم روایة :أوال 
 الكتب المطبوعة : ثانیًا

دار الكتـب  ، )المعروف بسف الدين علي بن محمد( اآلمدي، أبكار األفكار في أصول الدين .١
 ١٤٢٤/٢٠٠٣:األولى. ط، العلمية ن بيروت

دار الكتب ، اءجماعة من العلم.ت)علي بن عبد الكافي (السبكي ، اإلبهاج في شرح المنهاج .٢
 . هـ١٤٠٤:األولى. ط، بيروت، العلمية

، دار الكتـاب العربـي  ، سيد الجميلي. ت)علي بن أحمد( األندلسي ابن حزم، إحكام األحكام .٣
 هـ ١٤٠٤:األولى. ط، بيروت

. ط، القـاهرة ، دار الحديث،، )المعروف بسف الدين علي بن محمد( اآلمدي، إحكام اإلحكام .٤
 . هـ١٤٠٤:األولى

، محمد سعيد البدري.ت) محمد بن علي(الشوكاني ، الفحول إلى تحقيق علم األصولإرشاد  .٥
 .مـ١٩٩٢/هـ١٤١٢:األولى.ط، بيروت، دار الفكر

دار ، أبو الوفـا األفغـاني  .ت) محمد بن أحمد بن أبي سهل (السرخسي، أصول السرخسي .٦
 . هـ١٣٧٢:بيروت، المعرفة

، بيــروت، الكتــب العلميــةدار . ط )علــي بــن محمــد(المــاوردي ، أعــالم النبــوة .٧
 . مـ١٩٨٦/هـ١٤٠٦:األولى.ط
 . اإلصدار الثاني، الشاملة، قرص ليزري) محمد بن بهادر( الزركشي، البحر المحيط .٨
 . اإلصدار الثاني، الشاملة، قرص ليزري، )محمد مرتضى(الزبيدي ، تاج العروس .٩

 .مـ١٩٨٤، رالدار التونسية للنش. ط، )محمد الطاهر(التحرير والتنوير ابن عاشور .١٠
، بيـروت ، دار الكتاب العربي، إبراهيم األبياري. ت)علي بن محمد(الجرجاني ، التعريفات .١١
  . هـ١٤٠٥:األولى. ط
، دار الفكـر ، األولـى . ط، مكتب البحوث والدراسـات .محمد ابن عمر، التقرير والتحبير .١٢

 .مـ ١٩٩٦:دمشق -بيروت
عماد الدين أحمـد  . ت)محمد بن الطيبأبو بكر ( الباقالني، تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل .١٣

 . مـ١٩٨٧:األولى.ط، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، حيدر
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أحمد بن علي ابن حجر ، بشرح فتح الباري) محمد بن إسماعيل (للبخاري، الجامع الصحيح .١٤

 . هـ١٣٧٩:بيروت، دار المعرفة، محب الدين الخطيب، محمد فؤاد عبد الباقي. ت، العسقالني
 .ليبيا، طرابلس، مكتبة الفكر) علي فهمي(خشيم  ،الجبائيان .١٥
ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب لعبد )الغزالي أبو حامد محمد بن محمد ، الحدود .١٦

 .مـ١٩٩١:المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر، الدار التونسية للنشر بتونس، األمير األعسم
لعبد األمير ، الفلسفي عند العربضمن كتاب المصطلح ، )يعقوب(الكندي ، الحدود والرسوم .١٧

 مـ ١٩٩١:المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر، الدار التونسية للنشر بتونس، األعسم
أبـو  .ت) الحسين بن محمد بن المفضـل (الراغب األصفهاني ، الذريعة إلى مكارم الشريعة .١٨

 .١٩٨٧/ ١٤٠٨:الثانية.ط، مصر، دار الوفاء. ط، اليزيد العجمي
 ) سليمان بن األشعث (و داودأبأبي داود سنن  .١٩
، مكتبـة وهبـة  ، عبـد الكـريم عثمـان   .القاضي عبد الجبـار ت ، شرح األصول الخمسة .٢٠

 . مـ ١٩٩٦/هـ١٤١٦:القاهرة
، دار الحـديث ، محمد فؤاد عبد البـاقي .ت )مسلم بن الحجاج لقشيري(مسلم ، صحيح مسلم .٢١

 . ١٤١٢/١٩٩١. ط، القاهرة
الشـركة الوطنيـة للنشـر    ، عمار الطالبي.ت) بكرأبو (ابن العربي، العواصم من القواصم .٢٢

 .مـ١٩٨١:الجزائر، والتوزيع
، الشـاملة ، قرص ليزري )محمد شمس الحق(آبادي، عون المعبود في شرح سنن أبي داود .٢٣

 . اإلصدار الثاني
محـب الـدين   ، محمد فؤاد عبد الباقي. ت)أحمد بن علي(ابن حجر العسقالني ، فتح الباري .٢٤

 . هـ١٣٧٩:بيروت، دار المعرفة، الخطيب
تحقيق محمد محي الدين عبد )عبد القاهر بن طاهر أبو منصور(  البغدادي، الفرق بين الفرق .٢٥

  ١٤١٦/١٩٩٥:بيروت، المكتبة العصرية، الحميد
 . اإلصدار الثاني، الشاملة، قرص ليزري، أبو هالل العسكريالفروق اللغوية  .٢٦
 .١٤١٠/١٩٩١دمشق، لتعاونيةالمطبعة ا، البوطي محمد سعيد رمضان، فقه السيرة .٢٧
محمد حسن محمد .ت)منصور بن محمد (أبو المظفر السمعاني ، قواطع األدلة في األصول .٢٨

 .مـ١٩٩٧:األولى. ط، دار الكتب العلمية، حسن إسماعيل الشافعي
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، دار الطبـاع ، عبد الغني الدقر. ت، العز بن عبد السالم، في مصالح األنام قواعد األحكام .٢٩
 .مـ١٩٩٢/هـ١٤١٣:ىاألول. ط، دمشق

، دمشــق، دار الفكــر، محمــد ســعيد رمضــان البــوطي، كبــرى اليقينيــات الكونيــة .٣٠
 .هـ١٤٠٨:الثامنة.ط
ــاف .٣١ ــري ، الكش ــر (الزمخش ــن عم ــود ب ــة)محم ــب العلمي ــروت، دار الكت . ط، بي

 . مـ١٩٩٥/هـ١٤١٥:األولى
إبراهيم ، رقيأبو عبد اهللا السو. ت)أحمد بن علي( الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية .٣٢

 . المكتبة العلمية، حمدي المدني
 . األولى. ط، بيروت، دار صادر)محمد بن مكرم(لسان العرب ابن منظور .٣٣
دار الكتـب  ، )أبو إسحاق إبراهيم بن علي بـن يوسـف  (الشيرازي ، اللمع في أصول الفقه .٣٤

 . مـ١٩٨٥/هـ١٤٠٥:األولى. ط، بيروت، العلمية
، دار المشـرق ، )محمد بن الحسـن (ابن فورك ، شعريمجرد مقاالت الشيخ أبي الحسن األ .٣٥

 .مـ١٩٨٦.ط، بيروت
جامعة اإلمام محمد بـن  ، طه جابر فياض العلواني.ت) محمد بن عمر(الرازي ، المحصول .٣٦

 .هـ١٤٠٠:األولى.ط، سعود
 .دار الفكر، ومعه كتاب فواتح الرحموت، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المستصفى .٣٧
، مكتبة المؤيـد ) عبد الرحمن بن زيد(الزنيدي ، فكر الديني والفلسفيمصادر المعرفة في ال .٣٨

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢:األولى.ط، الرياض
، خليل المـيس .محمد بن علي بن الطيب ت(أبو الحسين البصري ، المعتمد في أصول الفقه .٣٩

 .هـ١٤٠٣:األولى. ط، بيروت، دار الكتب العلمية
النظـر  « الجـزء الثـاني عشـر   ، عبد الجبارالقاضي ، ني في أبواب التوحيد والعدلالمغ .٤٠

، طبع وزارة الثقافة واإلرشـاد القـومي  ، إشراف طه حسين، إبراهيم مدكور. ت »والمعارف
 .مصر

. ت» التكليـف «الجزء الحادي عشر، القاضي عبد الجبار، ني في أبواب التوحيد والعدلالمغ .٤١
 .مـ١٩٦٥:القاهرة، وعبد الحليم النجار، محمد علي النجار
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نشـر  ، هلموت ريتر.ت األشعري علي بن إسماعيل، ت اإلسالميين واختالف المصلينمقاال .٤٢

 . مـ١٩٨٠/هـ١٤٠٠:الثالثة.ط، فرانز شتايز بقبسيادن
دار الجفان ) الغزالي أبو حامد محمد بن محمد ، المقصد األسنى في شرح أسماء اهللا الحسنى .٤٣

 . ١٤٠٧/١٩٨٧: األولى .ط، والجابي
  .ليبيا، طرابلس، مكتبة الفكر )علي فهمي(خشيم ، ير المعتزلةالنزعة العقلية في تفك .٤٤
المملكـة العربيـة   ، مكتبة المؤيد) عبد الحميد(الكردي، نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة .٤٥

 ١٤١٢:األولـى . ط، الواليات المتحدة األمريكيـة ، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، السعودية
 .م١٩٩٢/هـ
 . اإلصدار الثاني، الشاملة، قرص ليزري، ابن األثير، يثالنهاية في غريب الحد .٤٦
 .عبد اللطيف محمد العيد.ت) عبد الملك ( الجويني، الورقات في أصول الفقه .٤٧

  
  

/     /      
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من سورة النساء لبيان العالقـة بـين   ) ٣٤(انصرفت بعض الدراسات المعاصرة إلى نص اآلية 
  ).الـقوامة(ـ  :الذكر واألنثى تحت مسمى 

   :وما يتعلَّق بها من حاالت تعكس نوعية هذه العالقة والقوانين التي تحكمها وبخاصة مع ثالثية 
  .الوعظ -
 .هجرالـ -
 .الضرب -

كمـا يغلـب عنـد    ) نص الضرب(عند كثيرين، أو ) نص القوامة(حتى أصبح هذا النص يسمى 
: وحتى قولـه ). الرجاُل قَوامون علَى النِّسآء(ـ   :لهذه المسألة، إشارة إلى اآلية) الترجمات الغربية(
)ف نوهرجاهو نظُوهفَع نهنُشُوز الَّتي تَخَافُونونوهرِباضاجِعِ وضي الـم(. 

لعدد من المؤلفات والترجمات التي تختلـف   اًوتنوعت أساليب التناول حتى أصبح هذا النص مثار
بين رؤى تبحث عن الحقيقة، ووسائل تستخدم السياسة لعكس صورة العالقة فـي الـنص القرآنـي    

  .حسب ما يتواءم مع التوظيف المسبق لهذه الرؤية أو تلك

                                                           
 .جامعة صنعاء –كلية اآلداب   )*(

  
  )الـقوامة ومتعلقاتھا(قراءة في نصوص 

  )الـضرب –الـھجر  –الوعظ (
  
  

  (*) ریاض القرشي. د
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ـ ٣٠٢الطبـري ت  (غلب على هذه الدراسات االرتباط بمقوالت السـابقين وبخاصـة   وي ) = هـ

والغريب في األمر أنها تجعل ). م١٢٨٦البيدواي ت (و ) النصف األول من القرن العاشر الميالدي(
لتبيان عالقة الرجل بالمرأة أو المـرأة   اًمن اآلراء المتوفرة في مثل هذين المصدرين مجاالً جوهري

ـَّفة (وبخاصة المترجمـة   –رجل، وبشكل غير مباشر توحي مثل هذه الدراسات بال إلـى  ) أو المؤلـ
في الموقف من المرأة، في ) اإلسالم/ الدين (بأن هذا الموقف هو الذي يحدده  –اللغات غير العربية 

ن هنـا  في سياقاته المختلفة، وم) نص اآلية نفسه(ال تتصل بدراسة  –أي هذه الدراسات  –حين أنها 
سنحاول اإللمام بمثل هذه المصادر وكيف تم التعامل معها ثم سنحاول االتصال المباشـر بالــنَّص   
وقراءته، فنجمع في هذا البحث بين التقديم النظري وخلفياته المعرفية، وبـين التطبيـق الــنصي    

  .وقراءته
والـذي  ) اعي التـأليف الجم(قد حاولت بحث هذه الظاهرة في الكتاب ) باربارا ستراوسر(ولعلَّ 

مثل كثير مـن  ) الطبري(، حيث اعتمدت على )اإلسالم والجنوسة والتغير االجتماعي: (يحمل عنوان
  .اًأيض) البيداوي(المؤلفين العرب وأضافت إليه 

  ـ  :من سورة النساء ٣٤تبحث المؤلفة في مفھوم اآلیة ـ  
  ـ  :عند الطبريـ  أـ  

  ـ  :الذي ترى أنه قرر أن اآلية
تسن سلطة الرجال على نسائهم، التي تنسحب إلى حق الذكر في تأديب نسائه من أجل ضـمان  «

   ». طاعة األنثى هللا، وله 
  »...  « »)١(عادالً  اًويعتبر هذا نظام «

  ـ  :)٢(وتتمثل طاعة األنثى في
o اإلخالص الزوجي.  
o السلوك الودي إزاء الزوج وأسرته. 
o اإلدارة الجيدة للمنزل.  

  ـ  :لنشوز من المرأة يعني وأن ا

                                                           
 –أمل الشـرقي  : تو، ترجمةأسبوزي. إيفون يزبك حداد، وجون ل: ، تحرير٩٦اإلسالم والجنوسة والتغيير االجتماعي، ص   )١(

 ٤٣٨(من عدد من األقطـار فـي    )دراسة ١١(األردن، عمان وجمعت فيه  – ٢٠٠٣األهلية للنشر والتوزيع، ط أولى سنة 
  .)ك. ق. ص

   .٩٧نفسه ص    )٢(
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استحواذ األنثى على السيادة من الزوج، والحرية غير الضرورية في الحركة، واالمتنـاع عـن   «
  .»)١(االتصال الجنسي عندما يرغب فيه الزوج، وغير ذلك من أفعال التحدي 

ـ « :وتخلص المؤلفة إلى أن تفسير الطبري يصل إلى أن ة أو الرجال بشكل عام يتمتعون باألولوي
  .»)٢(االمتياز على النساء 

  :عند البیداويـ  ب
، لكنه ركز أكثر على جزء من نـص  )الطبري(حيث ترى أن البيداوي بدا أكثر تفصيالً لما قاله 

  .»بما فضل اهللا بعضهم على بعض «ـ  :اآلية
ـ  :وأنها تؤكد حقيقة أن  
  !)؟(كامالً  اًاهللا قد فضل الرجال على النساء بمنحهم ذهن«

  !)؟(ومهارات جيدة في تصريف األمور، وقوة فائقـة 
  .يؤدون بها األشغال العملية ، والفعال الخيرة

  واإلمامة والحكم،!) ؟(ومن هنا خص الرجال وحدهم بالنبوة 
  والشهادة في جميـع القضـايا!) ؟(وأداء الشعـائر الدينية 

  عـة،وحضور صـالة الجم(!) وفريضة الجهاد (!) القانونيـة 
  والحصول على القسـط األكـبر من(!!!!) ولبس العمـامة 
  .» )٣((!)واحتكار قرار الطالق (!) الميراث 

حيث نجد أن المؤلفة تقف عند شذرات من خالصات أقوالهم حول أجزاء من آية واحدة هي آيـة  
  »...الرجال قوامون على النساء «ـ  :من سورة النساء ٣٤

قضايا الجنوسة في اإلسالم، سواء في النتائج التـي توصـل إليهـا     لفهم اًوتجعل من ذلك مصدر
كما فـي مدرسـة    –منهم قد بينوا  اًالكالسيكيون والقدماء أو الباحثون الحداثيون، بالرغم من أن عدد

 – اًوإناث اًذكور –أن النصوص القرآنية تمنع اضطهاد المرأة، بل تُعلِّم الناس  –محمد عبده التجديدية 
) المسـاواة العادلـة  (فاإلسالم يقـوم علـى    »وح المودة والرحمة والمساواة التي جاء بها القرآنر«

  .للزوجين ضمن األسرة

                                                           
   .٩٧نفسه ص   )١(
  .٩٧نفسه ص  )٢(
لفهم النص القرآني  اًهذا التفسير هو أساس من جعل مثل اًاستغراب )!؟(عالمات التعجب واالستفهام من عندي [ ٩٧نفسه ص   )٣(

   ]. اًفي قضايا الجنوسة وقبول هذه األحكام مطلق



١٥٦  

  ریاض القرشي. د     

Α  

u 
القوامة ال عالقة لها بما ذكره المفسـرون  : ( ومع التركيز على حقوق كل من الزوجين يرون أن

القوامة للرجـل  (وأن ) لعمامة النبوة، واإلمامة، والحكم وصالة الجمعة ولبس اـ   :الكالسيكيون مثل
  »)١(... األفعال االستبدادية «ـ  :ال تعني

لمحمود شلتوت في موضع آخر، وكأنه يؤكد على عدم االعتماد علـى   اًبل إن المؤلفة تورد رأي
لجميـع المسـلمين ولجميـع     اً، وصـالح اًإن القرآن يظل كوني«: مثل هذه التفاسير واالنحصار فيها

على النحو الصحيح يتطلب عدم االعتماد على مدارس التفسـير   –القرآن  –فهمه  وأن«. »العصور
القديمة، بل التفسير القرآني المستبطن الجديد الذي يشمل عبارات النص، سواء في اآلية أو العبـارة،  

  .»)٢(... بدالً من التناول الجزئي للمفسرين الكالسيكيين 
مـن سـورة    ٣٤على زوجته كما نصت عليها اآليـة   سلطة الرجل«: بأن) شلتوت(ولذلك يرى 

ال «فاآليــة  . »)٣(... ترتب عليه أعباء القيادة الـمنـزلية ) التزام(بقدر ما هي  اًالنساء، ليست حق
ـّما تشـير     إلـى تفـوقهم ضـمن كـلٍّ      تشير إلى تفوق الرجال على النساء بشـكل مطلـق، إنـ

  »)٤().(...عضوي
   :اآلیة/ عنى النصبل تنصح أمینة ودود محسن بأن م

للرجال بخلق ) التزام قيمي(إنما هو ) ال هو بالبايولوجي وال الموروث(التعبير عن التزام مثالي «
مجتمع أفضل عن طريق تحسين عالقاتهم مع النساء، كجزء من تحقيق ما وهبهم اهللا إياه من خالفة 

  .»)٥(في األرض
بلها عند محمد عبده ومحمد رشـيد رضـا،   وق) شلتوت(وهي في ذلك تتفق مع اإلطار العام عند 

  .)٦(وغيرهم) الباكستاني –فضل الرحمن (من ذلك مع  اًوقريب
تؤكد أن القراءات هي التي اختلفت بحسب الظروف االجتماعيـة   –كمثال  –وكل هذه النظرات 

ة، وتؤكـد أن  للموقف من المرأ) اًمتقدم( اًوالثقافية ولكن وجود مثل هذه القراءات األخيرة تعكس فهم
النص يحمل هذه الدالالت التي ليس بالضرورة أن تكون قراءةُ القدماء هي نفسها التي نعتمد عليهـا  

  .لتحديد الموقف من المرأة
                                                           

   .١٠١ـ  ١٠٠نفسه ص    )١(
  .١٠٣نفسه ص    )٢(
  . ١٠٣نفسه ص    )٣(
   ..١٠٢مقوالت غيره ص: ، وأنظر ١٠٣نفسه ص    )٤(
تشير لغة النصوص القرآنية بأن الخالفـة فـي األرض   ولكنني ال أتفق معها في هذا االستنباط النظري، إذ [ ١٠٨نفسه ص    )٥(

  ].على الرجال اًوليست حكر )وأنثى اًذكر(لإلنسان 
  . ١٠٦، ص ١٠٣وما بعدها ، وص ٩٨ص : نظرا   )٦(
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  ـ  :ًاأیض) التوظیف(ولعلَّ من أھم ما نلحظھ في مثل ھذا 
  »ءالرجال قوامون على النسا«: من سورة النساء) ٣٤(االنحصار في داللة اآلية  §

بعـد  ) الموقف من الـمرأة(حيث يتم انتقاء مقوالت لعلماء وأدباء ومفكرين، لتوظيفها في تحديد 
  .أن تكون قد رسخت منذ البداية الرؤية السلبية حول هذا الموقف

وهـي  . كما يتبدى االستنباط النظري عندها، بدون أن تشارك في قراءة الـنص نفسـه   §
تجاه منهجية القراءة عند العدد األكبـر   –ضوعية بمو –المالحظة التي تكررت عندها 

  ).في القرآن(من الذين تناولوا النصوص المتجهة نحو المرأة 
  ـ  :وهكذا كادت الفكرة تضيع بين موقفين

  ).غير علمية(الذي رسخ الموقف المتدني للمرأة، من خالل تفسير النص بروايات ـ  :األول
  .نظرات متقدمة ولكن من الجانب التنظيري فقطالذي حاول التجديد، وزرع ـ  :الثاني

نفسها التي انطلقت من اعتبـار الموقـف األول هـو    ) باربارا(وبين هذين الموقفين كان موقف 
األساس الراسخ، في حين لم يرقَ الثاني عندها إلى مستوى التأثير باألساس، وهو ما يـدفع القـارئ   

  ).الجنوسة(النظر إلى النص القرآني في موقفه من الجليـة في ) التوظيف(إلى الوصول إلى نتيجة 
، وكذلك في بعض الكتابات العربية، فيما نشـر  )١(إذ بدت مثل هذه االنتقائية في الكتابات الغربية

عن عالقة الرجل بالمرأة، حتى أطلقوا على بعض اآليات أو على آية أو على جزء من آية تسـمية  
من خالل انتقائيـة أخـرى    اًإذ أصدروا فيها أحكام) المرأة آية قوامة الرجل على(أو ) آية الضرب(

وأن هذا هـو  ) بأن المرأة مثل المتاع والحيوانات بل مثل الطفل الصغير) (مقولة للرازي(تتمثل في 
  .)٢(التفسير أو الفهم الشائع لنص القرآن عن المرأة

ية لقضية الخلق والتكوين، على تفسيرات تورات اًوقد استند بعضهم إلى جزئية تفسيرية بنيت أساس
على عـدم   –للنص القرآني  –، إذ تدل القراءة النصية الكلية )٣(ولقضية خلق المرأة من ضلع الرجل

من جـزء   اًأو بوصفها مخلوق) للخطيئة اًرمز(وجود ما يدل على هذا التكوين سواء بوصف المرأة 
  .من الرجل

                                                           
  : أنظر مثالً   )١(

 .69 ـReza Aslan, No GOD BUT GOD, )Arrow Books, United Kingdom, 2006) PP. 68 ـ 

  .٩٦ص٥ر الرازي جتفسي: وانظر. نفسه    )٢(
قراءة في الخلفية المعرفية لخطاب المـرأة فـي   (قراءة في : بعنوان ٢٠٠٨قدم الباحث دراستين من قبل، األولى في يناير    )٣(

 )٩٢(ضمن العـدد   )قراءة في نصوص قصة الخلق في القرآن(: والثانية بعنوان. اليمن –ونشرت عن دار المكال  )الغرب
  .اليمن –صنعاء  –ات يمنية من مجلة دراس )٦٧ – ١٣ص(
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ة، لما تخلقه القراءة المتجددة من تجديد في داللة ومن هذا المنطلق رأينا األخذ بفكرة إعادة القراء

، إذ البد مـن  )١(عبدالملك مرتاض. النص، وإحيائه وإغنائه، وإعنات القريحة في تأويله، كما يقول د
الذي يخفف أي مجازفات تأويلية كما يقـول  ) االنسجام والتماسك(توفر التناول النصي الكلي وتوفر 

سواء في جانب تجزيء ) االنتقائية(النسجام وتجاوز التماسك إالّ من خالل ، وال يتم تجاوز ا))٢(أيكو(
  .الدافع للقراءة) التوظيف األيديولوجي(النص أي بأخذ جزء منه وترك الباقي، أو في جانب 

  :والداللة السیاقیة) قـوامون(
تتجلَّى في بحـث  ) النِّسآء الرجاُل قَوامون علَى: (في قوله تعالى) قوامون: (إن أول دالالت كلمة

  ـ  :السياقات الشبيهة االستخدام لهذه الـكلمة في النص القرآني ، وهي كما في قوله تعالى
  ]»١٣٥«النساء ) [يآ َأيها الَّذين ءامنُوا كُونُوا قَوامين بِالقسط(ـ  
  ]»٨«المائدة ) [هيآ َأيها الَّذين ءامنُوا كُونُوا قَوامين ِللَّ(ـ  

هي أولى السياقات التي يمكن من خاللهـا  ) قَوامين) (قَوامين) (قَوامون(فهذه االستخدامات الثالثة 
الـمطلوبة، وهذا بالطبع يلجئنا إلى السياق الخـاص لكـل   ) القوامة(استنباط ركيزة أساسية في فهم 

  .اًاستخدام، ثم الربط بين هذه الثالثة مع
هـي  ) كُونُوا قَوامين ِللَّه(و ) كُونُوا قَوامين بِالقسط(ـ   :العامة التي نحصل عليها من  والـداللة

شُهدآء ِللَّه ولَو علَى َأنفُسـكُم  : (ولذلك جاء استكمال اآلية األولى منهما). الحث على تحقيق الـعدل(
بِيناَألقْرن وياِلدلُوا فَالَ: (إلى قوله) َأو الْودى َأن تَعووا الهوجاء في استكمال اآلية الثانية منهما )تَتَّبِع: 

  )..شُهدآء بِالقسط والَ يجرِمنَّكُم شَنََئان قَومٍ علَى َأالَّ تَعدلُوا اعدلُوا هو َأقْرب ِللتَّقْوى(ـ 
  ـ  :ويأتي التنبيه لنا في آخر كل آية من اآليتين

  ]»١٣٥«النساء ) [اًفَإن اللَّه كَان بِما تَعملُون خَبير(... ـ  
  ].»٨«المائدة ) [إن اللَّه خَبِير بِما تَعملُون(... ـ  

  .في مفتتح اآليتين، كما نرى) التقديم والتأخير(في الختام مع ) التقديم والتأخير(م السياق في ليتالء
؛ ألن أي خروج عن )٣()بهذا القيام بأي حال من األحوال عدم اإلخالل(تحمل معنى  »قوامون«و 
بمعنى االنحراف عنه يؤدي إلى درجة من درجات الفساد، وإذا زاد االنحراف عـن  ) الـعدل(جادة 

، )تأخذه العزة باإلثم(الـفاسد وصل إلى أن / جادة الـعدل انتشر الفساد والـظلم ، وإذا تُرِك الظالم 
                                                           

  .، الرياض١٩٩٧سنة  )٤٧، ٤٦(، كتاب الرياض، عدد ٧تحليل النص ص   )١(
  .٢٢ص )تحليل النص(نقالً عن المصدر السابق    )٢(
فالقيام بالقسط «وعند الرازي . ، بيروت٢٠٠٠، مؤسسة التاريخ، ط أولى سنة ٢٧٥ص٤التحرير والتنوير، البن عاشور، ج   )٣(

التفسـير  : أنظـر . »وتحقيق الكالم أن العدل عبارة عن ترك متابعة الهوى«، »للجور اًللعدل ومباين اًونه مراعيعبارة عن ك
  .القاهرة – ٢٠٠٣عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية ط: تحقيق. ٦٤ص٦الـكبير ، ج
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الــقضاء  : أصلَي التحاكم، وهمـا ... جمعت «إن اآلية : ولذلك قيل. على صوابفال يرى إالَّ إنه 
 ،)٢(»قوموا بالعدل على أنفسكم، واشهدوا اهللا على أنفسكم«: ، وكأن الـمعنى في اآلية)١( »والـشهادة

): النـوع (أو بعصـبية   –وبخاصة هنا مع ذكر الوالدين واألقربين  –عن أي تعصب أو حمية  اًبعيد
فالـقوام هللا هو الذي يفي بالعهد مـع  (...). أبيض، وهكذا / أسود): اللـون(أنثى، أو عصبية / ذكر 
. ، وكل ما تستقيم به الحياة والـعالئق بـين الــناس  ...) الصدق واألمانة والصالح والتقوى (اهللا 

والـثانية القوام بالقسـط،  ). للتأكيد والتقرير(وكأنَّها للفت االنتباه ) للَّه) (الالم(وتمت التعدية بحرف 
والــشهادة  ) العـدل (وكأن تحقق القوامـة بتحقيـق   «للمالزمة والتأكيد ) الباء(تمت التعدية بحرف 

  .)٣(»شهادة ال حيف فيها« »)بالعدل(
ـَّها محقَّقة لهدف أسمى، فكان ) القوامون: (فارتبط اسم هللا، كما ارتبط االسم ) = الالَّم(بالغاية وأن

بالقسط، بكل ما تدل عليه كلمة القسـط  ) = الباء(باألداة الالزمة لتحقيق تلك الغاية فكانت ) قوامون(
  ).الميزان= المعيار (من دقّة في مستوى العدل لداللتها على 

تدور حول العالقة بين ) في سورة النساء(ومن الـمهم اإلشارة إلى أن السياق النصي لهذه اآلية 
عن العدل بين النساء وعن حسن الـمعاشرة أو حسن ) ١٣٠،  ١٢٩(يتين الزوجين، وكان آخرها اآل

  ـ  :إلى قوله) ١٣٥(يصل في اآلية  ، وذلك قبل أنالمفارقة
  ﴾ن بِالقسط شُهدآء ِللَّهيآ َأيها الَّذين ءامنُوا كُونُوا قَوامي﴿

   :ورة نفسهامن الس) ٣٤(وهو األمر الـذي يذكرنا بقوله تعالى في اآلية 
  ﴾... وامون علَى النِّسآء الرجاُل قَ﴿

  
وعدم تحقير اآلخر وال انتقاص حقه أو مكانته، وإحقاق الحقوق يلـزم  ) الـعدل(فالقوامة تقتضي 

فـال   )..والَ يجرِمنَّكُم شَنََئان قَومٍ علَى َأالَّ تَعـدلُوا (، ) الشنـآن(وتوجب عدم ) األهواء(االبتعاد عن 
ال يحملنــكم  «ثم تجور عليه فـي حقوقـه، أي   ) تبغضه(يـؤدي أي تصـرف من اآلخر إلى أن 

عدلوا فيهم وإن أساءوا إليكم، وأحسنوا عليهم وتجاوزوا الحد فيهـم، بل ا بغض قوم على أن تجوروا
) كفـار ال(، وإذا رأى بعض المفسرين أن هذه اآلية متجهـة نحـو   )٤(»إليهم وإن بالغوا في إيحاشكم

لكافة الخلـق فـي   ) عامة(فاألحرى أن تكون في غيرهم من الـمسلمين، بل يذهب آخرون إلى أنها 

                                                           
  .)نفسه(التحرير والتنوير    )١(
  .نفسه   )٢(
  .٥٥ص ٥نفسه ج   )٣(
  .١٥٥ص٦ير الـكبير، جالتفس: الرازي   )٤(
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في سـياق الـنص القرآنـي فـي     ) القَوام(ثم نـجد ما يوضح دالالت . )١(التعامل مع بعضهم بعضا

  ـ  :موضعٍ آخر
  ).٦٧: الفرقان( ».روالم يسرفوا، ولم يقتـ  :والـذين إذا أنفقوا«

  ـ  :في استكمال النص نفسه) الـعدل(يكون ) التقتير(راهية اإلسراف ونبذ اإلقتار ووبين ك
  »)٢( .قَواما : وكان بين ذلك «

ـَّهم أصحاب ) سمة(ووضح سياق اآلية  وعدم تعجل في مقاضـاة  ) تواضع(هؤالء األشخاص بأن
يمشـون  (و) عباد الـرحمن(اآلخرين وسماهم ) إعذار(وكذلك من سماتهم . اآلخرين أو االنتقام منهم

  ).سالما: إذا خاطبهم الجاهلون قالوا(و) على األرض هونا
) وكان بين ذلك قوامـا (صاحب ذلك التصرف الذي أطلق عليه  –) القوام(إن : إذن نستطيع القول

) الجـاهلين (يقتضي كل تلك السمات والصفات اإليجابية، التي تتخالف مـع صـفات أو سـمات     –
  .السلبية

  هذه الداللة؟) ٣٤(يتناول سياق اآلية فكيف 
  ـ  :وعالقاتھ) ٣٤(الـتشكیل الـنصي لآلیة 
ـَّصي(تنقسم اآلية في تشكيلها    ـ  :إلى ثالثة أقسام) الن

   :األول
) آءلَى النِّسع وناماُل قَوجالر/  

  بِما فَضَل اللَّه بعضهم علَى بعض
  ِلهِموبِما َأنفَقُوا من َأموا

ظَ اللَّهفا حبِ بِمظَاتٌ ِللغَيافتَاتٌ حاتُ قَاناِلحفَالص.(  
  :الثاني
)نهنُشُوز الالَّتي تَخَافُونو  

نظُوهفَع  
  واهجروهن في الـمضاجِعِ

نوهرِباضو  
  )فَِإن َأطَعنَكُم فَالَ تَبغُوا علَيهِن سبيالً 

                                                           
  .نفسه   )١(
  .٦٧الفرقان    )٢(
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  :الثالث
  )اًكَبير اًللَّه كَان عليإن ا(

  :فمثلت ھذه الثالثة
  .للعالقة الثنائية في الـمجتمع) الـمستقر أو اآلمن(الـوضع الطبيعي  :األول
  .الـوضع غير الطبيعي للعالقة الثنائية في الـمجتمع: الثاني
  ).رقابة الـضمير(لفت األنظار إلى : الثالث

وكلّهـا تحـيط بـالنص     –سبقت اإلشارة إليهما  –وليان فلدينا هذه األوضاع وعندنا مجاالن تدا
  ـ  :بين اًهذا الـمصطلح الذي اضطرب كثير) الـقوامة(وتعيننا على تجلية الـمفهوم لمصطلح 

  .الـفهم القاصر الناشئ عن التخلف االجتماعي بشكل عامـ  
انحصارها في يغلب  والفهم الجزئي في تناول هذا الـمصطلح في كثير من الـدراسات التيـ  

  ).التخلف االجتماعي(أو في سياقها الخاص الذي ال يبتعد عن ) اآلية نفسها(جزء من 
   :الـقسم األول

يضع القسم األول من اآلية الـعالقة الطبيعية لألسرة والـمجتمع المحيط بها، ويضع مقدمـة  ) أ(
ولية في ؤالـرجل صاحب المس التي تجعل من) التجربة البشرية(السائدة في ) العالقة الطبيعية(لذلك 

الزوجة يغلب عليها أن تجعل تصدر المواجهة إلشـكاالت  / ن الـمرأة إحيث ) األسرة(ون ؤإدارة ش
  ).الزوج/ الـرجل (ومشكالتها على  –أو جماعة  اًأفراد –األسرة 

عالقـة  للرجل على المرأة؛ ولكنها تربط هذه ال) نوعي(وال تعني هذه العالقة الطبيعية أي تفضيل 
ـ  –األب ، ويمكن / الزوج، أو الرجل / الرجل  –أو يمكن أن يؤديها ـ   بالوظيفة التي يؤديها  اًأيض

  .أن تسند إلى المرأةـ 
  ):الـعالقة الـمكتسبة(ثم یضیف ھذا القسم ) ب(

o ل اهللا بعضهم على بعضبما فض.  
o وبما أنفقوا من أموالهم.  

، ويترتب على ذلك تمييز )الـرجل والمرأة(كل من فهذان الجانبان يمكن انطباق كل منهما على 
والقدرات ) الوظيفة(وإنما إلى ) الجنسي/ التمييز النوعي(العالقة الطبيعية حتى ال تنصرف إلى فكرة 

ال نجـد لهـا أي   ) النوع(كما أن انسحاب تلك الفكرة إلى . والمؤهالت التي تدعم القيام بتلك الوظيفة
  ـ  :في النص القرآني، بل على العكسدليل في مقاصد الدين وال 
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ليست من قيم اإلسالم وال عبرة لها في بنـاء  ) الـعنصر(أو ) النوع(إن فكرة التميز على أساس 
بل على العكس من ذلـك   –الفردية واالجتماعية، الخاصة والعامة  –الـمجتمع وفي تنظيم عالقاته 

إلـى  ) مصـدرها (هـذه الــفكرة ويعيـد     فإن مجمل النص المقدس في اإلسالم يشنِّع على دعـاة 
 –إبليس  –ألنّه من عنصر آخر، رآه ) اإلنسان(فتخر بكونه أفضل من اإبليس ، الذي ) / الـشيطان(

  .أفضل من العنصر الذي خلق منه اإلنسان
هو األصل في الـنص القرآني الذي ال يفرق بين رجل ورجـل وال بـين   ) المساواة(فكأن مبدأ 

  ـ  :لك جاءت فكرة التفضيل المكتسب في نموذج رجل وامرأة؛ ولذ
)اِلهِموَأم نآ َأنْفَقُوا مبِمو(  

 –ألي سبب من األسـباب   –إذا كان واقع اإلنفاق : حيث يؤكد ما سبق تناوله، حين ينشأ التساؤل
تتيح ) أنفقوا من أموالهم: (، أال تكون فكرة القوامة متحققة لها وبها؟ وفكرة) الزوجة(قد انحصر في 

بما فضل اهللا بعضهم (تداعيات نصية كثيرة يمكن قراءتها وراء هذه الصيغة وهي صيغ تدخل تحت 
  ):على بعض
  ).من قدرة على اإلدارة للبيت وإشكاالتها –المرأة  –بما اكتسبت ( §
  ).بما اكتسبت من الصحة في مقابل غياب ذلك عن الزوج( §
  ).ب ذلك أو بعضه عن الزوجبما اكتسبت من سالمة الحواس في مقابل غيا( §

  ( ...)].وهكذا كل القدرات المالية والذهنية والعقلية وقوة الشخصية و [
الرأي مع ظاهر النص مـع االلتـزام بالثقافـة    ) ثابت(ولقد ناقش كثيرون مثل هذه العالقة بين 

وليته ال يحاول أن يكون أكثر واقعية، وأكثر علمية في تنـاول الـنص بشـم   ) تغير(الشائعة، وبين 
ولذلك إذا عدنا إلى سياق  .بتجزيء دالالته في سياقاته المختلفة، وتحاول هذه القراءة أن تكون كذلك

ـَّصي قد بدأ بتحديد ذلك اآلية  أو (الذي قد يختلف به الرجل عن الــمرأة  ) الفضل(وجدنا السياق الن
 اًإلى مقومات مكتسبة، مشـير فنبه إلى مقومات فطرية وقدرات ومهارات تؤدي ) الرجال عن النساء

  ـ  ):األمنيات(إلى أن تحصيل ما ليس ألحدهما يضعه في موضع 
)بِه َل اللَّها فَضا منَّوالَ تَتَمو(  
  )بعضكُم علَى بعض( 

  )١( ﴾ما فَضَل اللَّه بِه بعضكُم علَى بعض﴿ـ  :وهنا نالحظ الصيغة في
  )٢( ﴾فَضَل اللَّه بعضهم علَى بعضبِما ﴿: وفي آية القوامة

                                                           
  .»٣٢«النساء    )١(
  .»٣٤«النساء    )٢(
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 ﴾ل منكُم من ذَكَر َأو ُأنثَـى فَاستَجاب لَهم ربهم َأنّي ال ُأضيع عمَل عام﴿): آل عمران(ومثلهما في 
  ).بعضكُم من بعض(

أن تكـون  مختلطة بين النوعين بـدون  ) البعضية(وغيرها من الصيغ النصية حيث تدل على أن 
  :مرتبطة بالذكور وإهمال اإلناث بل يكون المعنى) فضل(

  بما فضل اهللا الرجال على النساء  
  أو النساء على الرجال  
  

 قد وضع القاعدة لذلك) ٣٤(من سورة النساء، وهو قبل آية القوامة ) ٣٢(بداللة أن النص:  
)كُمضعب بِه َل اللَّها فَضا منَّوالَ تَتَمض وعلَى بع  
  

  ِللرجاِل نَصيب مما اكْتَسبوا

 نبا اكْتَسمم يبنَص آءِللنِّسو(  

 اً، وبخاصة وأن التنبيه قد اشتمل ضـمن )١(»هو طلب حصول ما يعسر حصوله للطالب«والتمني 
وك مسـالك  سل«يمكن أن يؤدي إلى  »طلب ما ال قبل ألحد بتحصيله بكسبه«على خوف النتائج؛ ألن 

  .، وهذا معروف في التاريخ البشري وفي التجربة البشرية)٢(»العداء
وهذا التفاضل بين الرجال والرجال وبين النساء والنساء، وبين الرجال والنسـاء، يـأتي بـدون    

وقد تكون بين رجال ورجال أو نساء ـ   )أو واجب/ وظيفية(ولكنها أفضلية ) أفضلية نوعية(اقتضاء 
) تحقيـق العـدل  (الكبرى في ) وليـةالـمسؤ(التفاضل يحمل صاحبه عبء أن هذا  بمعنى –ونساء 

بين أفراد المجموعة، وبذر سلوك المشاركة ) األلفة والحب والتعاون(وتعميق قيم ) إرساء التسامح(و
  .في إنجاح مسيرة الحياة

ألي ) قائـد ( وال غرابة في ذلك، فإن التجربة البشرية قامت مجتمعاتها منذ القدم علـى وجـود  
إلى لفتة بنيوية في الفكر اإلسالمي حيث يعتمد أي ) BENT RIB(مجموعة، وأشارت مؤلفة كتاب 

ثنين لما يقتضـيه  احتى لو كان التجمع من ) دليل(أو ) قائد(تجمع من التجمعات على ضرورة وجود 
  .)٣(ار ذلك من استقرار التجمع، إذ مع وجود أكثر من قائد تتشتت الجماعة وتضعف ثم تنه

                                                           
  .١٠٥ص ٤التحرير والتنوير ج   )١(
  .١٠٦نفسه ص   )٢(

(3)  Huda Khattab, BENT RIB, )International Islamic Publishing House, Riyadh, S.A.K) (2007) 
P.22. 
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أنه يؤكد علـى النـوع    –الرجال قوامون  –وأهم ما نالحظه في هذا التركيب والتركيب السابق 

الــمرأة، بـدون   / الـرجل واإلنسان / البشري نفسه من حيث إمكانية تبادل المواقف بين اإلنسان 
يـث تتشـكل   ح) الـزوج والزوجـة (وال إلى عالقة ) األنثى/ الـذكر (إلى ثنائية  –ابتداء  –النظر 

) القوامـة (وظائف أخرى إضافية ولكنها ال تخرج عن الحقـل الـداللي الـذي اقتضـته طبيعـة      
) الفـاء (مما قلناه، حين نتوقف عنـد   اًولعل االلتفات إلى تركيب النص يكشف لنا جانب. وخصائصها

  :التي وردت كاآلتي ».. فالصالحات « :في
ضهم علـى بعـض وبــما أنفـقــوا مــن      الرجال قوامون على النساء، بما فضل اهللا بع«

  ».تات حافظات للغيب بما حفظ اهللاأموالهـم، فالـصالحات قان
  ـ  :التي في السياق بعدها) الـواو(مرتبطة بـ ) الفاء(قد يعيد بعضهم قراءة هذا الـنص فيجعل 

  فالـصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ اهللا، «
  »...) (والالتي تخافون نشوزهن فعظوهن و  

بين نص عـام يخصـص للرجـال،     –في اعتقادهم ورؤيتهم  –بحيث تفصل مثل هذه الـقراءة 
سـلوب  ونص آخر يخصص للنساء، وال أرى ما قد تراه هذه القراءة، ولذلك عمدتُ إلـى هـذا األ  

الذي تؤكده النصوص نفسها، فهذان النمطان مـن  ) النوع الواحد(؛ الذي ال يفصل بين أعضاء اآلخر
  ـ  :يقابلهما نمطان من الرجال النساء

  الـمرأة الصالحة العادلة =الرجل الصـالح العادل 
  الـمرأة الناشـزة = الرجل الناشـز

  ـ  :فإذا قال هذا النص
﴿نهنُشُوز ي تَخَافُونالالَّت١( ﴾و(  

  ـ  :فقد قال في موضع آخر
  )٢( ﴾... اًاضَأو ِإعر اًوإن امرَأةٌ خَافَتْ من بعلها نُشُوز﴿

ولذلك تجيء قراءة النص مع هذه األحرف العاطفة أو المفرعة لتوضح الترابط بين الفاء األولـى  
بعدها حتـى  ) فاءآت(مع ثالث ) والالتي(في ) الواو األولى(ولتربط . مع ما قبلها) فالصالحات(في 

  ـ  :هي) فقرة نصية متالحمة(تشكلت منها 
» ) ي تَخَافُونالالَّتو نهنُشُوز/ (  
 ) نظُوهفَع( ( ... )  
 ثم:  

                                                           
  .»٣٤«النساء    )١(
  .»١٢٨«اء النس   )٢(
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 ) نَكُمَأطَع فَِإن(  
)هنلَيغُوا عفَالَ تَب(«  

ـَّنا مع حرف  نضع في النص مقابلة بين بدء نص اآلية، وبدء المقطع الثـاني الـذي   ) الفاء(وكأن
  ـ  ) :الفاء(افتتح بهذه 
  .الرجال قوامون على النساء 

  .قانتات، حافظات للغيب، بما حفظ اهللافالصالحات  

  ـ  :والـمشترك بينهما
  .بـما فضل اهللا بعضهم على بعض 

  .وبـما أنفقوا من أموالهم 

فأي قدرات تتهيأ ألحدهما قد ال ) بعضهم على بعض(تسير في االتجاهين مع داللة ) فَضل(وكلمة 
سياق كلي لوجدنا أن الـنص يتسـع    حتى إذا وضعناها في) فضل(تتوفر لآلخر هي من سياق كلمة 

  ـ  :ليشمل
بـما فَضـل اهللا  ). (بـما فَضل اهللا النساء على الرجال). (بـما فَضل اهللا الرجال على الـنساء(

  ).بـما فَضل اهللا الرجال على الرجال). (النساء على الـنساء
  ـ  :ويقوي من هذه القراءة أن النص قد سبق في قوله

)الَ تَتَمض وعلَى بع كُمضعب بِه َل اللَّها فَضا منَّو(  
أو بـين  (كما أن ورود هذه الصيغة في النص القرآني تجعل االتجـاه بـين الجنسـين متبـادالً     

  ـ  :، من مثل... )الوظيفتين أو 
ـ  تلْـك الرسـلُ  ﴿) ٢٥١: البقـرة (﴾ولَوالَ دفْع اللَّه النَّاس بعضهم بِبعضٍ﴿ لَـى   فَضع مـهضعلْنَا ب
آل ُأضيع عمَل عامٍل مـنْكُم مـن   ﴿) ٣٤: آل عمران(﴾ذُريةً بعضها من بعضٍ﴿) ٢٥٣: البقرة(﴾بعضٍ

م الَ تَتَّخذُوا اليهود والنَّصـارى َأوِليـآء بعضـه   ﴿) ١٩٥: آل عمران(﴾ذَكَرٍ َأو ُأنثَى بعضكُم من بعضٍ
م واللَّه فَضَل بعضـكُ ﴿) ٣٧: األنفال(﴾ويجعَل الخَبِيثَ بعضه علَى بعضٍ﴿) ٥١: المائدة(﴾َأوِليآء بعضٍ

قزي الرضٍ فعلَى ب٧١: النحل(﴾ع.(  
  . )١(وغيرها عشرات النصوص

                                                           
، القـاهرة، مـادة   ١٩٩٦راجع المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبدالباقي، دار الحديث، ط أولـى سـنة      )١(

  .)بعض(
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) ٣٤: النسـاء (بين هـذا الـنص    اًثالث اًة للنَّص الكلي، لوجدنا اشتراكاقييوإذا توسعت النظرة الس

إذا جـاز   –، فإذا كان النص األساس )١٢٨: النساء(وهو نص  –سبقت اإلشارة إليه  –ونص آخر 
  ـ  :قد صاغ مقابلة بين) نص القوامة( –هذا الوصف 

  )فَالصاِلحاتُ قَانتَاتٌ حافظَاتٌ للغَيبِ(
  )نُشُوزهنوالالَّتي تَخَافُون (ـ  :والصنف اآلخر من النساء

بين الرجـل   اًقد أضاف ذلك المشترك الثالث حين جعل النشوز مشترك) ١٢٨: النساء(فإن نص 
  ).اًوإن امرَأةٌ خَافَتْ من بعلها نُشٌوز(ـ  :بالمرأة وحدها اًوالمرأة وليس خاص

رجــل  وتدل القراءة في ضوء هذا على مقاسمة ومشاطرة في القوامة بين الرجل والمـرأة، فال 
...)  –وال يهـين   –وال يحتقر  –والذي ال يظلم  –الذي يقيم أود األسرة بالحب والتعاون  –العدل (

فَالصاِلحاتُ قَانتَاتٌ حافظَاتٌ للغَيـبِ بِمـا   (ـ   :في النص) القادرة على تحقيق كل ذلك(تقابله المرأة 
ظَ اللَّهفالنص يدل على أن هذا هو األصل و) ح الشائع، وأما النشوز فهو النـادر والفـردي   حتى إن

  .سواء صدر من المرأة أو من الرجل
ـ ) قوامون: (كما بدأ السياق الداللي بترابط معنى ، وبخاصـة مـع اشـتراك    اًللرجال وللنساء مع

  ).١( )بِما حفظَ اللَّه: (و) بِما فَضَل اللَّه بعضهم علَى بعض: (صياغي بين
  . »بِما حفظَ اللَّه/ حافظَاتٌ ِللغَيبِ / فَالصاِلحاتُ قَانتَاتٌ «): الـوحدة النصية( التي ختمت بها

  ـ  :وكأننا في هذا السياق كله نتعرض للقسمين
  .تتحقق القوامة) به أو بها أو بهما(الـوضع الطبيعي من الـرجل أو من الـمرأة، و ـ  
وله معالجات تؤدي إلى إصالح هذه العالقة أو إلى  ):منها أو منه) (غير الطبيعي(الـوضع ـ  

  .بينهما) الفصل النهائي
) الرجـل والمـرأة  (واشتراك الطرفين ) الوظيفة(كما أننا نجد أن هذا الفهم الذي انزاح إلى دور 

بالتماثل يقضي على فكرة الدور الوظيفي االجتماعي الذي ُأسبغ على مكانة المـرأة تحـت مفهـوم    
ولكن كيف نضع التوازي بين القوامة من جهة، والنشـوز مـن جهـة أخـرى،     . )الجندر(مصطلح 
  .؟.للطرفين

  ـ  :دالالت الـنشوز وعالقاتھ
ارتفـع  (ما ارتفع عن األرض = والنشوز . ما خرج عن المستوى العام المنتسب إليه = الـنَّشاز
  ـ  :ولذلك يقال في اللغة). عن مستواه

                                                           
  .»٣٤«النساء    )١(
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ومثلهـا نشـز   (واستعصـت، وأبغضـته   ـ   على زوجها –ه إذا ترفّعت عليـ   :نَشزت الزوجةُ
  ـ  :أضاف في اللسانـ  :ونَشَز الزوج). الرجل
  .»وجفَاها وأضر بهاـ  أي زوجته –وضربها … «

 يقال ذلك للدابة التي ال يكاد يستقر عليها الراكب، وال = ودابةٌ ناشزةٌ . غليظ شديد= ورجٌل نَشَز
  .السرج على ظهرها

  ):خمس مرات(وردت في القرآن وقد 
وضـع  : النقل( =بمعنى إذا قيل لكم انهضوا فانهضوا وقوموا ) وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا(ـ  

  ).الشخص من حال إلى حال آخر
اخـتالف  ) = (من بـين التـراب  (أن نرفعها عن األرض ) وانظر إلى العظام كيف ننشزها(ـ  

  ).في الواقع اًمستقر الوضع الجديد عن الوضع السابق الذي كان
  ـ  :أما المرتان المكملتان للمواضع الخمسة

  ـ  :فقد بدتا في سورة النساء
  ).والالَّتي تخافون نشوزهن( 

  ).اًوإن امرأة خافت من بعلها نشوز(و 
وبذلك يتضح أن درجة النشوز ليست الخالف العادي الذي يمكن أن يحـدث بـين األزواج ثـم    

أن تتغير طبيعة الحياة والتعامل والسلوك مـن أحـدهما تجـاه اآلخـر،     يصطلحون بعد ذلك، ولكن 
وإذا كان الوضع الطبيعـي ينطبـق علـى    . يدركها الجميع مع الزمن) ظاهرة(وتتكرر حتى تصبح 

  ـ  :في نشوء الوضع اآلخر الذي وصفه النص بـ اًالطرفين، فإن الطرفين، يكون كل منهما، سبب
  »الـنشـوز«

ـرجل ويكون من الـمرأة، ولعلَّ أبسط ما يوضح معنـاه القـول بغيـاب    والنشوز يكون من ال
، مع مالحظة أن هذا الغياب ليس ابتداء مع نشوء العالقة بين الطرفين، »األرضية المشتركة للتفاهم«

من هذا النشـوز أنه ينشأ بعد زمن من بدء العالقة بينهما فيكون أثره ) الخطر(بل إن ما يبرز حجم 
  :–كما يقول ابن عاشـور  –بعد معاشرة مـن الزمان، قد يؤدي إليه  اًر إيالمالنفسي أكث

  بين الزوجين؟ »ظهور كراهية لم تكن معتادة«ـ  
  »سوء خلق الزوجة«ـ  

وسوء الخلق أو القسـوة   »)١(.وذلك كثير«: ثم يعلِّق قائالً »قسوة خلق الزوج«ويغلِّب ابن عاشور 
س األمر الطارئ أو رد الفعل الطارئ ولكن أن يصل إلى درجـة  أو ما كان في مجالهما السلوكي لي

                                                           
  .١١٦ص٤التحرير والتنوير ج   )١(



١٦٨  

  ریاض القرشي. د     

Α  

u 
؟ )الـنشوز(، فما ) الـجماعة(اآلخرون من نتائجه الـمدمرة على / اآلخر) يخاف(الذي ) الـنشوز(

  .األسرة؟: الذي يمكن أن يحطم كيان هذه الجماعة الصغيرة
وز تكـون مـن معالجاتـه    عن حجم الضرر من النشوز بين فيه أن النش اًيضع ابن عاشور رأي

) الــنشوز (، وهذا يعكس الوضع السيء الذي يمكن أن تصل إليه األسرة بسـبب  )١(»الـمخالعة«
  ـ  :ولهذا جاءت صيغة النص

  »...نشوزهن ) تخافون(والالتي «   
  »... اًمن بعلها نشوز) خافت(وإن امرأة «و    

فركـزت  ) الــنشوز (إلى درجة  حيث يتبدى حافز الـمعالجة قبل أن تتفاقم الـمشكالت فتصل
  ـ  :، وال شك أن هذه الـمعالجات قد وضعت وسائل ثالث)الخوف من النشوز(الصياغة على 

  ».واضربوهن/ واهجروهن في الـمضاجع / فعظوهن «
فالـقسم الثاني من النص يدور في هذا الـمجال حين تخرج العالقة عن مجالها الطبيعي، ولكـن  

الحق، وقد تظلـم عـدواناً    قد تطغى في استعمال) بشرية) (نفوس(تعامل مع البد لنا أن ندرك أن ال
صـحوة  (لى ضرورة إ، ولذلك كانت الصياغة األسلوبية تختم كل نص جزئي بما يلفت النظر وعناداً

  ).اًكَبير اًإن اللَّه كَان علي(ـ  :وكبح جماح النفس، فقال في آية نشوز الـمرأة) الـضمير
  ).اًوإن تُحسنُوا وتَتَّقُوا فَإن اللَّه كَان بِما تَعملُون خَبير: (شوز الرجلوقال في آية ن

  ).وُأحضرت اَألنْفُس الشُّح: (وأشار قبلها مباشرة إلى مالزمة البخل للنفس
ويطلق في كـالم العـرب علـى     )٢(»مالزمة الشح للنفوس البشرية حتى كأنه حاضر لديها«أي 

، ولـذلك  )٤()على الحقوق وقلَّة التسـامح فيهـا   حرص النفس(والداللة هنا على  )٣(»مالالبخل بال«
  ـ  :بين الزوجين يعني من ضمن ما يعني )٥(فاإلصالح
o اإلغضاء عن الهفوات.  
o مقابلة الغلظة باللين. 
o التسامح والتحمل.  
o ( ... ) 

  ـ  :والالفت للنظر عند القراءة لمثل هذه النصوص أنها تركز على أمرين

                                                           
  .٢٦٧نفسه ص   )١(
  .٢٦٨ص ٤ابن عاشور ج   )٢(
  .القاهرةـ  طبعة دار المعارف )شحح: مادة(لسان العرب، البن منظور،    )٣(
  .٢٦٩ص ٤ابن عاشور، ج   )٤(
  .إصالح ذات البين   )٥(
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 اًمن الوصول إلى درجة النشوز في العالقة بين الزوجين، سواء كان صـادر ) الخوف(ـ   :األول
  . من المرأة أو من الرجل

  ):جماعي(بخوف  اًأن النشوز من المرأة ارتبط أسلوبيـ  :الثاني
)نهنُشُوز تَخَافُون(  

  ـ  :بالزوجة –فقط  –بخوف فردي ارتبط  اًفي حين أن النشوز من الرجل ارتبط أسلوبي
  )اًخَافَتْ من بعلها نُشُوز(

فـي  ...) والالتـي  : (عند كون الصيغة قد وردت بالجمع) الخوف الجماعي(وال تقف الداللة في 
ولكن الداللة تتسع بشكل أعمق ... ) وإن امرأة : (قد وردت بالمفرد) الخوف الفردي(حين أن صيغة 

لمساوئه تجاهها، وأكثـر تحمـالً    اًعلى الرجل وأكثر كتمان اًثر صبرمن ذلك بحيث بدا أن المرأة أك
  .إلى حين اًأكثر تماسك) مجتمع األسرة(إلعراضه عنها، وعلى ذلك سيظل 

في نشوز المرأة أو الخوف من نشوزها ألن أثر ذلـك يظهـر   ) الجمع(وفي المقابل جاءت داللة 
ـّّما اضطر الزو) مجتمع األسرة(بشكل سريع في  المقـربين   –ج إلى اللجوء إلى بعض األقارب ورب

 اًومحب اًهذا إذا كان الزوج متماسك) من الجميع(فيكون خوف النشوز ) أسرتها(ثم إلى  –من زوجته 
، ومستغالً لفهم صالحياته ومكانته بشكل سـيء، فـإن وضـعهما    اًولكن إذا كان متهور. اًومتسامح

كمـا أن  . مع زوجته فيقع فـي المحـذور  ) العنف( سيظهر للجميع بشكل سريع وذلك حين يلجأ إلى
وبـدت   اًمطلــق ) العنـف (في أسلوبه ليمنع الزوج من استخدام هذا ) الجمعية(النص قد ركز على 

  .صيغة الجمع وكأنها ال تعطي كل الصالحيات للرجل وإنما أشركت معه آخـرين
  ـ  :ومن ھذا الـمنطلق یمكننا الـقول

  ـ  :الـوعظ والـنصح
من أهم الـعوامل التي تؤدي إلى إصالح ذات البين وهو يدخل في وسائل الحوار والنقاش مـع  

والنظر إلى المستقبل، ووضع مالمح تجاوز ) اإلغضاء عن الهفوات(و ) اللين(و ) التسامح(ضرورة 
  ـ  :من خالل إطاري )١(وهو ما اشتمل عليه تعريف المعاجم. أسباب اإلشكاالت

  .ين النفوس للقبولالنصح والوعظ وتلي -
  .التذكير بالعواقب ونتائجها -

  !).ولكن لمن هذه الوظيفة ؟(

                                                           
القاموس المحيط، للفيروز : ، القاهرة، وانظر٢٠٠٠، طبعة دار الحديث، ط أولى سنة )وعظ(مختار الصحاح للرازي، مادة    )١(

  .ت، بيرو١٩٩٩آبادي ، ضبط وتوثيق بوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر ، ط 
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إلى القرائن العامة للسياق النصي، والتي تؤكـد   اًاستناد اًإن الـنص لم يحدد ذلك، وتركه مفتوح

إن  التقتصر على األزواج وحدهم، بل تعيد األمر إلى غيرهم، بل – اًوواقعي اًعملي –أن هذه الوظيفة 
غيـر  (السياق العام والتجربة البشرية تشير إلى أن االستحقاق الغالب ألداء هذا الـدور هـو مـن    

وال أظن في هذا أي تباين كبير، ولكن السؤال . ـ   من أقرب الناس لهما قبوالً أو مكانة –) الزوجين
  !يفة ؟فإذا كان النشوز من الزوج فلمن الوظـ  :الذي ينشأ بسبب من السياق العام 

) غيـر الـزوجين  (هو مـن   – اًأيض –ولكن االستحقاق الغالب ) الزوجة(يدخل في هذه الوظيفة 
  .اًأيض

  ـ  :الـھجر في الـمضاجع
ـ ) الـهجر(عدم الضرر،ولذلك لم يكن ) اإلصالحية(نالحظ أن الهدف من هذه االجراءات   اًمطلق

فـال يمكـن أن يكـون    ) الـصلح( هو الـمطلوب ، ألن السياق يدل على قيد يراعي الوصول إلى
)ومطلقٌ إالَّ مؤدي) هجران رين. إلى شقاق أكبر اًعاموهذا معروف لدى كثير من المفس.  

  ـ  :وهذه وظيفة أحد الطرفين تجاه اآلخر
o  في الـمضاجع(هجران الزوج زوجته.(  
o  في المضاجع( هجران الزوجة زوجها.( 

  !فما الـمضاجع ؟
ومنـه  ). االستلقاء على الجنب ووجهك أمام وجه ضجيعك(و ) زمةالـمال(تعني ): االضطجاع(

. اضطجع على جنبه أو على شقه األيـمن) رجل أو امرأة: ألي شخص( اًويكون فرد) االضطجاع(
الشيء الذي يضطجع فيه أو = والضجعة ). الـخفض(      )الـميل إلى: (ويكون بمعنى

  .. ). حرير – قطن – ليف(نوعيته 
 جروهن في الـمضاجعاه(إذن كأن:(  

الـمشاع في الــمنزل حيـث يتبـادلون الحـديث     / تنصرف إلى أماكن االسترخاء الـجماعي
  .أي للجماع فقط) الـمخدع الخاص(ويتسامرون، وال تنحصر في 
  :وكأن داللة النص تشير إلى

 )مقاطعـة الـزوج  (خطأ في حق األسرة، وذلك من خـالل  ) ترتكب(الزوجة أنها / إشعار المرأة
بعض جلسات التسامر والمرح معها، إذ من غير المعقول أن يكون السياق يقتضي التسامر والمـرح  

  .فهذا غير منطقي) يتركها أو يهجرها(لم يحدث ثم عند االنصراف إلى المخدع الخاص  اًوكأن شيئ
مـع   وهذا صعب) اًتقرب(وتذلالً  اًالميل أو خفض التعامل حب) االضطجاع(ولذلك بدت من معاني 

  .وعدم القبول ألي نصحٍ أو وعظ من المرأة للرجل أو العكس) فكرة النشوز(
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علـى  ) الضـجوع (من حيـث إطـالق   ) االضطجاع(وتبدو فكرة الميل والمالزمة ضمن داللة 
المقيم الذي ال يغـادر  (أو  ))ـ   أي االستقرار على ما هو قائم في ذهنه –الـكسـول عن التفكير (

حتى تشـعر المـرأة   ) اهجروهن في المضاجع(النص القرآني إلى تجاوزها بفعل  التي يذهب) مكانه
  .في التعامل معها بدون تجريح أو إهانة أو تعريض اًبخطورة ما تفعل حين تجد تغير

  :ولذلك نالحظ قول الشاعر
ــى  ــم ضــاجعه الفت ــل اله ــم أر مث   فل

  
ــق صــاحبه   ــل أخف   )١( وال كســواد اللي

ة الزوج بزوجته وإنما يستخدم اللفظ في العالقة المجازية كمـا فـي   كما أنه ال ينحصر في عالق  
الذي تتحبب معه في جلوسك وحـديثك ويتحبـب   ) الجليس(أو بمعنى ) الزمه(البيت الشعري السابق 

  :إليك بالمثل
  كــلُّ النســاء علــى الفــراش ضــجيعةٌ

  
ــار ضــجيعا(   ــانظر لنفســك بالنه   )٢()ف

لب أن تكون من الزوج أو من الزوجة، ولكـن يمكـن أن تشـمل    يغ) التصالحية(وهذه الوسيلة   
  .اًمن أسرتيهما أيض اًغيرهما من المقربين جد

  
  ـ  ):الطرف الثالث(الـنص القرآني وتأكیده فاعلیة 

الزوجة هو تأويل يحتـاج  / الزوج، والمرأة/ وقد يقول قائل إن افتراض طرف ثالث غير الرجل 
تستكمل مع ما بعـدها  ) ٣٤(نا وال تثريب إن نحن بـينا أن سياق اآلية إلى دقة دليل، وال ضير علي

  :فجاء النص بعدها
 ) فْتُمخ إنوهـذا الطـرف الجمعـي غيـر     ) خاف(تأكيد الرابط الجمعي مع الفعل     )و

  .الزوجين، وذلك بداللة سياق النص بعده
  ).الرجل والمرأة(تحديد الطرفين     )شقَاقَ بينهِما(
وفي الوقـت  ). ٣٤(تأكيد الرابط الجمعي مع صيغ الجمع السابقة في اآلية     )فَابعثُوا(

  ).وإن خفتم(مع ) الفاء(نفسه رابط الصيغة األسلوبية 

                                                           
  .)ضجع(لسان العرب    )١(
  .نفسه   )٢(
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  )من َأهلـه اًحكَم(

  )من َأهلها اًوحكَم(

  
  

ى الخطير الذي لم تُجـد  وهذا يدل بشكل واضح على أن اإلشكالية بين الزوجين قد بلغت المستو
إذ يتبـدى أن  ) ضرب التأديب والتأنيب(ولعلَّ النص هنا هو الذي يفصل أهلية . فيه الوسائل السابقة

 هناـ   وجود الحكَمِ الموثوق من أهلها هو صاحب األهلية في أداء الدور في الوسيلة الثالثة، وال نقبل
ألنها ليست كذلك، مع التذكير بـأن   –ب التأنيبي النصح والهجران والضر –) عقوبات(أن تسمى ـ 

مسألة الضرب ال تخضع إالَّ لظروف الواقع ومدى قبول المجتمع لها سواء كـان مصـدره األب أو   
  .الـحكَم من األهل

  :والبد من فك داللة أخرى للنص
  )من َأهلها اًمن َأهله وحكَم اًحكَم(

أو مستحيالً، وبالتالي فكيـف يمكـن أن    اًم بينهما قد أصبح صعبإذ يكشف عن أن مستوى التفاه
يوضح أن الشقاق المقصود هنـا  ) ابن عاشور(وبالرغم من أن ! يمنح الزوج حق الضرب لزوجته ؟

وهذا معروف من تركيب النص الذي وضع كل هـذه الوسـائل تحـت     »)١(دون نشوز المرأة«هو 
وذلك يـرجح  ...«ـ   ):الضرب(فيقول عن صالحيات ـ   كما ناقشنا –ولكن ) خوف النشوز(مسمى 

  .»والة األمور«يقصد  »)٢( .أن يكونوا هم الـمخاطبين في اآلية التي قبلها
   ):للضرب(القضیة اإلشكالیة 

قد يكون النصح والوعظ وكذلك الهجران في الـمضاجع، ال يشكل أي منهما مشكلة في التناول، 
   :وبخاصة وأن

  .مشتركة بين الزوجين وبين األقارب :الوسيلة األولى
ـَّما بعض األقارب : الوسيلة الثانية   .مشتركة بين الزوجين ورب

                                                           
  .١١٩ص ٤التحرير والتنوير ج   )١(
  .١١٩نفسه ص   )٢(

ون من األهـل،  تأكيد أن الطرف الثالث قد يك
). فـابعثوا (وقد يكون من غيرهم بداللـة صـيغة   

أو أهلها ليس بالضـرورة  / من أهله اًوصيغة حكم
 .كما هو بين) األهل أنفسهم(أن يكون من 
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 –هنـا   –، وأبـدأ الحـديث   )واضـربوهن (هي صيغة  اًوحديث اًولكن اإلشكالية التي أثيرت قديم
الـوسيلة :  باإلشارة إلى أن التسلسل السياقي كما رأينا في الوسيلتين السابقتين يقتضي أن تكون هذه

  ).مشتركة(ـ  :الثالثة
الهجـر فـي   (ألنه ال توجد خصوصية نوعية تقتضي إمكانية حصـرها فـي الـزوجين مثـل     

فـي رأي  ) [الضرب التأديبي(أو ) الضرب(، فالوعظ والنصح مقدمة للتأديب الذي هو ) الـمضاجع
في أداء هـذه الوظيفـة    – اًومنطق اًسياق –وبالتالي فاالشتراك يتحقق .]. اًعموم) بالضرب(من يقول 

  ـ  :من قبل
  .الزوج لزوجته §
 .الزوجة لزوجها §
  / ...).أخت / أم / أخ / أب (أقرب الناس إليهما  §

غيـر   اًضـرب (فالقائلون بالضرب يستلزم ذلك إقرارهم بأنه كما يجيزون للرجل تأديب زوجتـه  
للغـرض  ) غير مبرح اًضرب(لغرض اإلصالح والتأديب، فإنه يجوز للمرأة أن تؤدب زوجها ) مبرح

من قبل أن يكرر ذلك األستاذ جمال البناء في ما ) فهذا ما يقتضيه منطق تحليل النصين. (اًنفسه أيض
  .كتبه وفي مقابالته اإلعالمية

أبرز لنا غير ذلك في تعامل الرجـل  ) محمد صلى اهللا عليه وسلم(ومع ذلك فإن النموذج البشري 
وأكثر من ذلك فإن سلوك الرسول صـلى اهللا  . نه ضرب امرأة قطمع زوجته، فلم يثْبتْ في سيرته أ

  :عليه وسلم مع أصحابه قد بين
ü ضربٍ للزوجات من قبل أزواجهن عدم إقراره ألي.  
ü ١(»ليس من خياركم«: وصفه لمن يضرب زوجته بأنه(. 

وى وكأن من يقوم بمثل هذا التصرف على زوجته ليس صاحب شهامة ورجولة حقيقية حيث ير 
إنَّه ليس من خياركم، إنه لـيس  «: أنه صلى اهللا عليه وسلم عندما بلغه أن رجالً ضرب زوجته فقال

  .»من خياركم، إنه ليس من خياركم
وأقواله ال تدل على قبـول هـذا الفعـل وال علـى      فإذا كان سلوك الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  :ثالثيةإقراره، فكيف يمكن أن نفهم هذا األسلوب الذي ورد ضمن 
ü الوعظ والنصح.  
ü الهجر في المضاجع.  
ü ؟  الضرب!  

  ـ  :سائرة من مثل) أمثلة(وبخاصة وقد رسخ العقل العربي إشراقات تحولت إلى 
                                                           

  .)مرجع سابق(البن عاشور،  )التحرير والتنوير(  )١(
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  ما أكرمهن إالّ كريم وال أهانهن إال لئيم

  )١(المرأة مشْرح الجِيد وحير النذلـ  :وفي المثل الشعبي اليمني
وهذا التدرج يقـوم علـى أسـاس مراعـاة     ) التدرج(ماته وأحكامه مبدأ لقد رسخ القرآن في تعلي

في تخريجه لهذه القضية التـي وضـعت الخطـاب    ) ابن عاشور( اًالظروف الواقعية، وأحسن صنع
في مساره الصحيح، سواء بما جمعه من قراءات السابقين  –في نظري  –القرآني في شأن الـمرأة 
  .أو أضافه إليهم من قراءآته

  ـ  ):مستحیل(الـضرب غیر الـمبرح من الزوج الغاضب 
ـ  لهـا،   اًلكنني إذا حاولت أن أجاري من يقولون بأن النص يجيز للزوج أن يضرب زوجته تأديب

غير مبرح، فهل لنا أن نتصور هذا الزوج وقد بلغ السوء بينه وبين زوجته درجـة   اًوأن يكون ضرب
  ـ  :وصلت فيه بينهما
ü ة أو وعظ أو تفاهمإلى رفض أي نصيح.  
ü إلى عدم المباالة بأي هجر بالمضاجع. 
ü إلى عدم الخوف من انهيار األسرة وفقدان أي احترام بينهما. 

  )خوف الـنشوز(وهو ما يفسر داللة 
فهذا الزوج في مثل هذا الوضع حين يترك له الـمجال للضرب، فهل سيكون ضربه لهـا غيـر   

في  –وهل ستقبل الزوجة ! يقولون مثل تأديب طفل صغير؟ وهل سيكون هذا الضرب كما! مـبرح؟
هل ستقبل أن يمـد  ) وال تبالي بأي تصرف منه اًأو نصح اًوهي ال تقبل منه كالم(ـ   بعض المواقف

وبخاصة إذا أشاع الزوج عند األقـارب عـن   ) لالعتداء(إن هذا الواقع ما هو إال مبرر ! يده عليها؟
له على تجاوز الحد، ولـذلك   اًولكنها لم تستجب ألحد، فيكون ذلك حافزسلوكياتها وتدخلوا لنصحها 

والتـذكير بـالتقوى   ) الـرقابة الذاتيـة (تكررت تلك التوجيهات في ختام اآليات التي تنبه إلى مسألة 
  .)٢(»أن أصَل قواعد الشريعة ال تسمح بأن يقضي أحد لنفسه«باإلضافة إلى . واإليمان ومراقبة اهللا

  ـ  :ا يدعونا إلى تقرير أنوهذا م
  .على زوجته) الضرب(في توقيع وسيلة ) اًمطلق(ليس للزوج أي مجال 

  !؟)غير مبرح(ثم من يستطيع أن يحدد مقدار هذا الضرب؟ ومن يستطيع أن يحدد مفهوم 
وفـي الوضـع   ) الـزوج (الذي يكون عليه ) الغاضب(أقصد من الناحية العملية، أي في الوضع 

ـ ) بالي باألخطاءالالم( عـن   اًالذي عليه الزوجة، وفي الوقت نفسه ال يكون وضعها ذلك إال ناتجـ
وهي جزء ـ   بوعي أو بدونه –على واقع أصبحت تصرفاتها تؤدي إلى تـدميره، ) وضع غاضب(

                                                           
  .محل رعاية وتكريم= مـشْرح    )١(

  .محل قدرة على الظلم والقهر= حـير 
  .١١٩ص ٤التحرير والتنوير ج   )٢(
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: وتكمن خطورة اإلقرار بالضرب لألزواج أنه). خـوف النشـوز: وهذا مـا يفسر(من هذا الواقع 
»يشفون غضبهم لكان ذلك ملو أطْل ـَّوه، وهم حينئذ نَّة تجاوز الحد، إذ قلَّ مـن  ظقَ لألزواج أن يتول

  .)١(»يعاقب على قدر الذنب
 اًفإنّه وظيفة مـن يحمـل ود  ) اًتأديب(وهكذا نستطيع القول بأن هذا األسلوب التأديبي، حتى يكون 

البين مع زوجها، وفي الوقت نفسه له  ورحمة تجاه هذه المرأة، ورغبة صادقة في إصالح ذات اًكبير
ليس لديه ما يمنع أن يكون محل قبـول  ـ   اًأيض –مكانة احترام وتقدير عند المرأة، وفي الوقت ذاته 

منها ألنه ليس بينهما أي ألوان من االختالف، فهو ليس له أي موقف مع طرف ضد آخر بـل هـو   
حين  – اًحقيقة ومجاز –د بها أن يضربها على يدها منها، وهذا يخول له حين ينفر اًأكثر قبوالً وقرب

الوسـيلة  (لها إلى أنـه   اًيلزم ذلك، فعالً كما يؤنِّب األب ابنه أو ابنته، بحيث يكون هذا األسلوب منبه
  .ـ  أو مخالعةً اًطالق –) أبغض الحالل(قبل ) األخيرة

رأة إلى خطورة النتائج، وهذا الم) تنبيه(وعلى هذا األساس نركز بأن الغاية من هذا األسلوب هو 
وهكذا فإنَّه يبدو لي أن مـن يسـند إليـه هـذه     . حين يخاف منه النشوز) الزوج(ينطبق على  اًأيض

من يمكنه االختالء بالمرأة وتأنيبهـا  (الوظيفة هو األب أو األخ أو األم أو األخت أو من يقوم مقامهم 
ورحمة، وليس  اً، ويكون له القبول عندها ودـ   اًئموالتأديب ال يكون بالضرب المادي دا –) وتأديبها

  .للزوج ذلك وبخاصة مع ما بينته القراءة النصية
لرأي ابـن عاشـور الــذي أدرج     اًوفي ذلك يتم إقصاء الزوج من ممارسة هذه الوظيفة خالف

انب االستشهاد األزواج في أداء هذه الوظيفة، ولكنه أدرجهم على تردد يكاد يمنعهم من أدائه، فإلى ج
يجوز لوالة األمـور إذا علمـوا أن األزواج ال يحسـنون وضـع     «: ، فإنه يقول)٢(بقوله الذي سبق

اسـتعمال هـذه   ) يضربوا على أيـديهم (العقوبات الشرعية مواضعها، وال الوقوف عند حدودها أن 
زواج، وال سـيما  ويعلنوا لهم أن من ضرب امرأته عوقب، كيال يتفاقم أمر اإلضرار بين األ. العقوبة

  .)٣(»عند ضعف الوازع
  ـ  ):الـضرب(الـواقع الحیاتي وإلغاء مسألة 

لم يكن كثير من العلماء حين قرأوا النص، بعيدين عن ضرورة مراعاة الظـروف االجتماعيـة،   
قد أخذت منحى آخـر يراعـي   ) ضرب المرأة(والتغيرات من مجتمع إلى مجتمع، ولذلك فإن قضية 

  :نبدأ باقتباسٍ البن عاشور الذي قالهذه التغيرات، و
  :بيد أن الجمهور قيدوا ذلك بـ«
  .الـسالمة من األضرار §

                                                           
  .١١٩/  ١١٨نفسه ص   )١(
  . ١١٩/ ١١٨نفسه ص   )٢(
  .١١٩نفسه ص   )٣(
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  .)١(» اًوبصدوره ممن ال يعد الضرب بينهم إهانة وإضرار §

بنسـبيته فـي   ) الضرب(قد حازت مجال قبول ) السالمة من األضرار(أو ) اإلضرار(وإذا كان 
  ـ  :ة، فإن ما يهمنا هنا التركيز علىالـمقدار وبتحديد من له الصالحي

  .أن تطبيق هذا األسلوب يجب أن ال يعد إهانةً بين من يمارسونه
وكانت التشريعات القانونية ال تجيـز  ) اًعموم(فإذا كان الـمجتمع أو األسر ال تقبل هذا األسلوب 

وبخاصـة   –انة للمضـروب  تستحق المساءلة القانونية، وإذا كان الضرب يعد إه) جناية(ذلك وتعده 
. اًمطلق اًويعد اعتداء يقلل من قيمتها أو مكانتها االجتماعية، فإنَّه في هذه الحالة يكون ممنوع –المرأة 

  ).فأي أسرة تقبل أن تهان ابنتهم بالضرب عند زوجها؟(
لـذي  وتجدر اإلشارة إلى أن سلوك الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد أكد هذا القيد بقولـه عـن ا  

أن مـن يمـارس   ) السلبي(وتقتضي القراءة لهذا التوصيف  »ليس من خياركم«: يضرب زوجته بأنه
باإلضـافة إلـى روايـة    . ، فهو أحد مصادر الشر في الـمجتمع) ٢(»من شراركم«: هذا السلوك هو

كي الـمجتمع الم: ظريفة عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه حيث تلخِّص هذه الـمقولة الفرق بين
  .والـمجتمع المدني

حيث بدا في مقولته تصوير واقعين مختلفين في التعامل مع المرأة فقد وصف مجتمع مكة بأنـه  
بينهم في التعامل معهن، في حين كـان   اًكان فيهم غلظة في التعامل مع النساء، وكان الضرب مألوف

الخطاب ذلـك الفـرق بعـد    مجتمع المدينة أكثر رقة في تعاملهم مع زوجاتهم، وقد الحظ عمر بن 
كنَّا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على األنصار إذا «: الهجرة ثم ذكر العالقة مع النساء فقال

فصـخبتُ علـى امرأتـي فراجعتنـي،     . قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب األنصار
وهـي   .»)٣( ...أزواج النبي ليراجعنه وِلم تنكر أن أراجعك، فواهللا إن : فأنكرتُ أن تراجعني، قالت

، وربمـا  )في المدينـة (في هذا المجتمع الصغير  اًفي األسرة ورأي اًسلوكيات كانت تجعل للمرأة دور
ـ      اًيعود ذلك إلى أن المجتمع المكي مجتمع تجارة في الوقت الذي كـان الــمجتمع المـدني مجتمع

بين الرجل والمرأة في أداء األعمال، ولـم يكـن    من المشاركة اً، وطبيعة الحقول تفرض لوناًزراعي
  .الضـرب والقسوة على المرأة له النظرة نفسها التي كانت في المجتمع الـمكي

  :ومشتقاتھا في السیاق الـنصي) َضَرَب(مسألة 
ومشتقاتها في مجمل النص القرآني نجد أنهـا  ) ضرب(حـين نبحث في أساليب استخدام الكلمة 

  ـ  :وردت متوزعة في استخدامات أسلوبية هي اًموضع) ٦٠(في 
                                                           

  .١١٩المرجع السابق ص   )١(
ووافقـه   )الكراهة(من مجال اإلباحة إلى مجال  )الضرب(الذي نقل  )عطاء(ويؤكد ذلك ما ذهب إليه بعض العلماء، ومنهم    )٢(

  .١١٨ابن عاشور صـ  :تخريجات ذلك في : أنظر. بعضهم 
  .٣٧٨ص ٢التحرير والتنوير ج   )٣(
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  .في مجال ضرب الـمثل اًموضع) ٣١(ـ  أ
  ).الجهاد= في سبيل اهللا (أو ) السعي في األرض للـرزق(مواضع في مجال ) ٧(ـ  ب
وهي حوادث خاصة ) معجزة(وضرب البقرة الميتة إلحداث ) ضرب بالعصا(مواضع ) ٥(ـ   ج

  .عليه السالم) موسى(بسيرة 
فاضربوا : وتحفيزهم للقتال) في مجال تصوير معارك المسلمين مع المشركين(مواضع ) ٣( ـ  د

  .ـ  فضرب الرقاب –واضربوا منهم كل بنان  –فوق األعناق 
فـي اآلخـرة، ومنهـا أن المالئكـة     ) الكافرين(لتقريب تصوير عذاب ) موضعان) (٢(ـ   هـ

دى اإليالم واألثر حين يكون الضرب مـن  حيث يذهب التصور إلى م[يضربون وجوههم وأدبارهم 
  .].المالئكة

: مثـل ) إحاطة الذلة والمسكنة ببني إسـرائيل (منها في مجال تصوير ) ٣(ـ   :مواضع) ٦(ـ   و
  ) .ضربت عليهم الذلة(

) ضربنا على آذانهم في الكهـف سـنين عـددا   (لتصوير شدة الصمم في تلك الحالة ) وموضع( 
ن النائم العادي يمكن أن يستيقظ مع أي صوت، وبخاصـة بعـد أن   للداللة على ما يشبه الموت، أل

  .يصل جسمه إلى التشبع من وقت النوم
فــ  ) فـي اآلخـرة  (لتصوير االنفصال التام بين حياة الكافـرين وحياة المـؤمنين  ) موضع(و 

  ). (....).ضرِب بينَهم بِسورٍ(
من جانـب  (نسيان من منطلق استنكاري استخدام أسلوبي للداللة على الترك وال –وموضع واحد 

  ). (....)اًأفنضرب عنكم الذكر صفح) (الصفة البشرية(وهي ممكنة من جانب ) صفة األلوهية
  ـ  :موضعانـ  ز
عليه السالم خيوله بالسيف ألنها شغلته عن العبادة هللا فـي  ) سليمان(موضع يضرب فيه ـ ١ـ  
  ).ص: ٣٣( ﴾بالسوق واَألعنَاق اًردوها علَي فَطَفقَ مسح﴿ :قوله 
  ـ  :األصنام ويحطمها) إبراهيم عليه السالم(موضع يضرب فيه  – ٢ـ  
  )الصافات: ٩١( ﴾باليمين اًفَراغَ علَيهِم ضرب﴿ 
  :عليه السالم) أيوب(الموضع الوحيد الذي له عالقة بضرب رجل لمرأة في قصة ـ  ح

ملت عناصر الرضا واأللفة والحب بينهما، وتسير دالالتهـا  وإذا كانت قصة أيوب وزوجته قد ح
في الركب اإلنساني الواقعي، فقد كانت زوجة أيوب في قصـص التـوارة تتصـرف فـي صـف      

إللحاق األذى بالنبي أيوب  –أي يد الشيطان  –الذي استطاع أن يقنع الرب بأن يطلق يده ) الشيطان(
/ ه مثبطة إليمانه، بل يضع النص التوراتي آالم اإلنسـان عليه السالم، حتى يكفر، فكانت كلماتها مع
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  .نفسه الذي تقرر في سفر التكوين حين أصَل للمرأة وأنها رمز الخطيئة
وفيه تشكيل أسلوبي يـدل  ) لسالم مع زوجتهيصور النص مفهوم الضرب في قصة أيوب عليه ا(
بين الزوج وزوجته، فحين خرجت زوجته تبحـث عـن حاجـات زوجهـا     ) الرحمة والرفق(على 

حتاج إليها فلم يجدها وصعب عليه االستعانة بأحد غيرها، فحلف المريض منذ فترة طويلة، ا) المقعد(
ـَّما شغلها عذر قاهر، وكان البد له من أن يضربها مئة ضربة، ثم بعد قليل شعر أنه أخطأ وأنها رب

بل في كل المعتقدات السابقة، ولم توجد الكفـارة إال مـع    –في معتقداتهم  اًالبر باليمين، وكان شائع
 –فجاء تصوير النص بأن يأخذ حزمة من العيدان الصـغيرة  ـ   الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم

  ـ  :ولذلك قيل له. يمينبال اًويضرب بها ضربة واحدة بر –مئة عود 
  ﴾فَاضرِب به والَ تَحنَثْ اًوخُذْ بِيدك ضغْث﴿

لـيس لـذات األمـر    ) ضـغث (لمـة  هذه الرحمة، وأن هذا االختيار لك اًواألمر الذي يبدو مؤكد
ـَّما هو لعدم حنث اليمين، ولذلك ال نجـد في التشكيل األسلوبي ذكربالضرب المرأتـه، بـل   اً، وإن

  ).اًخذ بيدك ضغثف: (قال
وهو الموضع الوحيد الـذي  ) الضرب(فقد تلطَّف النَّص في ذكر مسألة ) اًمريض جد(نالحظ أنه 

ألنها تتنافى مع التربية التي صاغها النص القرآني والنصوص الحديثية،  –اتجه إلى الضرب المادي 
جموعة عيدان، فكيف نتصور ، كما يأخذ م)بيديك(ولم يقل ) بيدك= (ولذلك استخدم النص مفرد اليد 

من يمينه  اًأنه طلب من ربه مخرجـ   اًأيض –أسلوب الضرب الذي وقع منه، وبخاصة ونحن ندرك 
: فاعتمد النص على!. نث باليمين ؟ألنه ال يريد أن يقوم به، ولكنّه مقيد بالشرع الذي ألزمه بعدم الح

  ).فاضرب به(... 
الميزة التي ال يريد النص القرآنـي أن تتحـول إلـى     للداللة على تلك) مكان الضرب(فلم يذكر 

أو غير ) فاضربها(أو ) فاضربها على ظهرها(أو ) فاضرب به زوجتك(تشريع جامد، ولذلك لم يقل 
  ).فاضرب به(هل نالحظ هذا الحنان الذي يشع من هذا النص في توجيهه لمسألة الضرب؟ . ذلك

من رجل ) اليد الواحدة(التي تمتلئ بها  اًصغيرة جدوفي حالته هو ومع هذه األخالط من العيدان ال
 –مـثالً   –) حـذائها (مريض مقعد، يصور النص تماس هذه العيدان على أطراف قميصها أو على 

  .باليمين اًأو بر) للنذر( اًتنفيذ
  ـ  ):تتعلق بالمرأة(ثالثة مواضع ـ  ط

سلوب اللبس من جهة وأسـلوب  اثنان منها في مجال توجيهها إلى اإلطار العام الذي يصوغ أـ  
  ـ  :االختالط بالغير من جهة أخرى

                                                           
. ، دمشـق ١٩٩٧وما بعدهما، دار عالء الدين، ط أولى سـنة   ٢٦٢ – ٢٦١األسطورة والمعنى، فراس السواح، ص: أنظر   )١(

  ].)٦:١٠ضمن اآليات (الشمس  »قد أفلح من زكاها«: والصواب )قد أحسن من زكاها(: اآلية  ١٠٣وفي ص[
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o وليضربن بخمرهن على جيوبهن(....) .  
o وال يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن(....) .  

  ـ  :اإلشكالية) موضع(والثالث هو ـ  
  .فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهنـ  

  ـ  :یمكننا القول ومن خالل ھذا التصنیف األسلوبي ودالالتھ،
أن تهـوي  = فعل الضرب نفسـه  ) = (معنى(إن المواضع التي بدا فيها استخدام الضرب يتطلب 

الناتج عـن ارتكـاب   ) (أو إشعاره باإليالم) (بهدف إيالم الطرف االخر) (بيدك أو بشيء على شيء
الضرب المتجه من (أو إذا اختصرنا كل ذلك التوضيح وقلنا ... ). أو ) (خطأ أو إغضاب أو تجاوز

لم يرد في النص القرآني سـوى فـي    اًموضع) ٦٠(فسنجد أنه من إجمالي ) إنسان إلنسان آخر مثالً
أما بقية . وقد بينا داللة ذلك) في عالقة النبي أيوب عليه السالم مع زوجته(هو . فقط) موضع واحد(

  ـ  :االستخدامات األسلوبية والسياقية فلسنا نجد سوى
o  د«الفقرة (مواضع  ٣) = حربال(مواضع«.(  

 :في) الضرب(هذا اللون من  اًوما عدا ذلك فبدا االستخدام القرآني موظف
ü وضرب إبراهيم لألصنام وتحطيمها.ضرب سليمان خيوله بالسيف ،.  
ü  بـبعض  (إعجاز للنبي موسى عليه السالم حين قيل لبني إسرائيل بأن يضربوا المقتول

 .( ... )لمعرفة قاتله ) البقرة
  ـ  ):سبعة مواضع(وكلها ال تتجاوز 

  .ضرب النبي أيوب عليه السالم -١
 .الضرب في المعارك والحروب -٢
 ).األصنام+ الخيل + البقرة (ضرب الحيوان  -٣

ومشتقاتها لم تجعل من دالالتها أن يتجه المعنى ) ضرب(وكل ذلك يؤكد أن الصيغة العامة لفعل 
عدم انصـراف   اًأصالً، وهذا يعني أيض) ضرب الرجل(، بل لم تتجه إلى اًمطلق) ضرب المرأة(إلى 

ومن هذا السياق العام لداللـة اسـتخدام   . نفسه، إعالء لكرامته ومكانته) ضرب اإلنسان(الداللة إلى 
  :في ثالثية) واضربوهن(في النص القرآني نستطيع أن نقرأ استخدام ) ضرب(

  ﴾واضربوهن ، واهجروهن في المضاجع ، فعظوهن﴿
ربما تتالحم بقوة بعد ) الضرب(للسياقات المتعددة التي وردت فيها مسألة  اًعام اًل إطارفهي تشكِّ

مـع ضـرورة   . ذلك مع أي سياق يمكن تناوله في أثناء إخضاع هذه المسألة إلى خطـاب المـرأة   
لكلمـة  ) المباشـر (مالحظة أن االستخدامات األسلوبية األخرى حتى وإن انزاحت عن المعنى األول 

  ـ  :فإنها في دالالتها الدقيقة ال تخرج عن المعنى األول، فمثالً) ضرب(
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  ).حين تصطدم رجله باألرض في ترحاله وحلِّه ، وتنقُّله بين األماكن والبلدات وغيرها 
أثناء السير والخروج واالختالط بالناس فـي السـوق أو فـي    بمعنى (ـ   :وال يضربن بأرجلهن

وال يضربن فـي  (فالضرب بالرجل ال يكون إالّ على األرض، فينتقل المعنى إلى ). العمل ومثل ذلك
عنـد   اًأرجلهن، لداللة أخرى مقصودة أسلوبي) = األداة(كاألولى، ولكنّه تـميز هنا بتحديد ) األرض
  ).األداة( )١(تحديد
الذهن بين الوقائع واألحـداث  ) ينتقل(حين ) ضرب المثل(في استخدام  اًذهني اًتكون ضرب وقدـ  

وهذا موضوع معروف ومألوف، وال . المناسب أو ما يعكس الغرض أو الفكرة ) المثل(ليتشكل منها 
  .داعي للتفصيل فيه

  :وفي األخیر
كلياته التي اشتملت علـى مـا   إن قراءة النص القرآني في أي جانب من جوانبه تدفعنا إلى درس 

النص الداخلي أوالً، وفي إطار هذه القراءة التي حاولناهـا تتجلـى فكـرة    ) محيط(يمكن أن يسمى 
بين البشر بدون النظر إلى اللون أو الجنس أو النوع، بل يشدد النص القرآني في مواضع ) المساواة(

تي تشكل مدخالً أو عتبة البـد منهـا لفهـم    ال) )٢(المسلمات(حتى أصبح من ) المبدأ(كثيرة على هذا 
، يمكن أن نبني اًالنص القرآني، إذ يتبدى من خالل ذلك عدم صحة القول بأن أي نص يتم أخذه جزئي

عليه دالالت قطعية، كما يحدث في كثير من القراءات التي تتجاوز ذلك المحيط النصـي الـداخلي   
  .بخاصة

، أالتي تعمق هذا المبـد ) الحديثية(المبدأ، وبعض النصوص الكاشفة عن ذلك  )٣(وتكثر النصوص
  ـ  :من مثل

ولية المتساوية بين الجميع ، ثم لزيادة التأكيد ؤإذ بدت المس »كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته«
  ـ  :فصل ، فكان من ذلك

  ول عن رعيتهؤالرجل راع في بيته ومس
  .ولة عن رعيتهاؤوالمرأة راعية في بيتها ومس

                                                           
  .ليس هنا مجال تفصيل هذا المقصد األسلوبي   )١(
 ٣٠، والنـور  ٧١ – ١٣ – ١١، والحجرات ٢٥والفتح . )٢٣٢ – ٢٢٦(، وبخاصة اآليات ٢٢٨، ١٨٧بقرة ال: أنظر مثالً   )٢(

  .٣١ـ 
 ٢٧مساواة المرأة بالرجل، ص: ، وانظر٢٦ – ٢٥عبدالقادر عودة، الجزء األول ص. التشريع الجنائي اإلسالمي، د: أنظر   )٣(

  .القاهرة – ١٩٦٨وما بعدها، طبعة  ٣١٦ص: وانظر )وما بعدها ٢٩الحرية ص(، وربطها بمبدأ ٢٩ –
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وإن بـدا  ) (المسـاواة (في النص القرآني في أبرز صورة له في مبدأ ) العدل(قد تجلَّى مفهوم ول
ولكـن فكـرة   ) يميل إلى إمكانية تحقيق العدل مع الزيادة أو التفضيل لإلناث على الذكور )١(بعضهم

تأويـل  المساواة اإلنسانية تظّل مبدًأ ال يمكن تجاهله، بل يصبح خلفية معرفية يمكـن مـن خاللهـا    
أو في  –تعدد الزوجات  –النصوص وفهمها، سواء في إطار فكرة الميراث أو في إطار فكرة التعدد 

مـن   اًغيرها من النصوص التي تحتاج إلى قراءة في إطار كليات النصوص، إذ بدا لـي أن كثيـر  
قهـا  ولكنها فـي عم ) االستحقاق الذكوري(النصوص القرآنية تبدو في سطحها وهي ذات داللة على 

في تشكيل اللغة، الذي يستدّل عليـه مـن خـالل    ) )٢(الثنائي الضمني(تشتمل على ما يمكن تسميته 
  .سياقات اللغة نفسها، وبشكل يكشف عن مبدأ المساواة بين الجنسين ، في إطار ذلك المبدأ العام

الفهـم،  مفيدةً وذات جدوى في ترتيب فكرة التأويل و –أي نص  –وقد بدت القراءة الكلية للنص 
المنتشـرة  ) قضـايا النسـوية  : (مثالً –أي باحث  –ولكنها تكون ذات جدوى أكبر إذا تناول الباحث 

مفـاتيح  (بكثرتها في سورة النساء، وذلك من خالل ربط عنوان السورة بما يمكن أن يطلـق عليـه   
وربطـه  ) نسـاء ال: (إذ إن تناول عنوان . التي اشتمل عليها النص في العشر اآليات األولى) السورة

بالواقع الذي أنتج فيه النص سوف يقود إلى دالالت عميقة عن فكرة التحول والتغيير الذي قادته لغة 
وإن شاء اهللا تتاح مثل هذه الفرصـة  (النص القرآني ثم تداوله المؤثر في سلوك األفراد والجماعات 

  ).إن مد اهللا بالعمر والعافية
  

                                                           
مجموع فقـه  : في مجال الهبات والهدايا بين األبناء والبنات يرى أنه لو أراد أي زيادة فستكون للبنات وليس لألوالد، أنظر   )١(

، ٢٠٠٤محمد الصغير بن قائد العبادلي، دار ابن حـزم، ط أولـى سـنة    : ، تحقيق٤٠٢ – ٤٠٠ابن األمير الصنعاني، ص
  .بيروت

  .اًهذا مشروع أعمل عليه وإن شاء اهللا أنجزه قريب   )٢(
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  قائمة الـمصادر

 .يمالقرآن الكرـ ١
أمـل  : ترجمة) أسبوزيتو. جون ل –إيفون يزبك حداد : تحرير: (اإلسالم والجنوسة والتغيير االجتماعيـ ٢

 .األردن، عمانـ  م٢٠٠٣الشرقي، األهلية للنشر والتوزيع، ط أولى سنة 
 .، دمشق١٩٩٧األسطورة والمعنى، فراس السواح، دار عالء الدين، ط أولى سنة ـ ٣
 .، بيروت٢٠٠٠البن عاشور، مؤسسة التاريخ ، ط أولى سنة  التحرير والتنوير،ـ ٤
 .القاهرة – ١٩٦٨عبدالقادر عودة، طبعة . التشريع الجنائي اإلسالمي، دـ ٥
 .، الرياض١٩٩٧سنة ) ٤٦/٤٧(الملك مرتاض، كتاب الرياض، عدد  عبد. تحليل النص، دـ ٦
 .القاهرة –) ٢٠٠٣طبعة (كتبة التوفيقية عماد زكي البارودي، الم: التفسير الكبير، للرازي، تحقيقـ ٧
يوسف الشيخ محمد البقـاعي، دار الفكـر ، طبعـة    : القاموس المحيط، للفيروز آبادي، ضبط وتوثيق ـ ٨

 .م بيروت١٩٩٩
 .القاهرةـ  )ت. ب(لسان العرب، البن منظور، طبعة دار المعارف ـ ٩

ائد العبادلي المقطري، دار ابن حزم ط أولى محمد الصغير بن ق: مجموع ابن األمير الصنعاني، تحقيقـ ١٠
 .، بيروت٢٠٠٤سنة 
 .، القاهرة٢٠٠٠للرازي ، طبعة دار الحديث، طبعة أولى : مختار الصحاحـ ١١
، ١٩٩٦المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبدالباقي، دار الحديث، طبعة أولى سـنة  ـ ١٢

 .القاهرة
13- Huda Khattab, Bent Rib, (International Islamic Publishing house, Riyadh, 2007). 
14- Reza, Aslan, NO GOD BUT GOD, (Arrow Books – united Kingdom, 2006). 
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يعتبر كتاب السياسة في تدبير الرياسة أو كما هو معروف باسمه األكثر شهرة كتاب سر 
األسرار، أحد نتاجات حركة التأليف والترجمة التي تكونت نتيجة احتكاك الفكـر اإلسـالمي   

ـ   »أرسـطو «يوصف المنحول لكتاب سـر األسـرار . بالتراث الهلنستي زء مـن  بأنـه ج
 . »(١)pseudo-Aristoteles«المدونات التي يطلق عليها اسم 

بدرجة تؤثر فيه على إدراك مفهوم أرسـطو   pseudo-Aristotelesإن انتشار مدونات 
أدى إلـى   ،الموجود في الفكر اإلسالمي بشكل عام وفي الفلسفة اإلسـالمية بشـكل خـاص   

ه المـدونات التـي ألفهـا بعـض     كما أن تدقيق هذ. ضرورة تدقيق وتفحص هذه المدونات
األشخاص المجهولين الذين كانوا يريدون نشر أفكار أرسطو بعد قبولهم بهيمنة هذه األفكار، 
جعل من األهمية بمكان تدقيق نتاجات المفكرين الذين كانوا يطرحون أفكارهم ضـمن هـذا   

 . اإلطار الكلي
ألفالطـون،   »الدولـة «على كتاب  اعتماداً »المدينة الفاضلة«يعمد تأليف الفارابي لكتابه 

وهنـاك  . مثاالً على تحول التراث الهلنستي إلى تراث يمكنه تلبية متطلبات العقيدة اإلسالمية
. تحول آخر مشابه لهذا التحول ظهر نتيجة احتكاك المدونات الصوفية بالنتاجـات الفلسـفية  

                                                           
  .، اسستانبولمرمرةطالبة دكتوراة، جامعة   )*(
 .اسم يطلق على النتاجات المسندة ألرسطو، أي الكتب المنحولة  )١(

  
سر األسرار والتدبیرات اإللھیة في عالقة 

  الفلسفة بالتصوف
  
  

  (*)زلیخة أوتلش
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البن عربي الذي ألفه  »نيةالتدبيرات اإللهية في إصالح المملكة اإلنسا«ومثال ذلك هو كتاب 

 . )١(وكأنه يشرح كتاب سر األسرار
كما أن إعادة تأليف كتاب سر األسرار الذي كان أحد كتب الفلسفة في ذلك العهد، من قبل 
أحد المتصوفين، يعد أنموذجاً على تزيين الشعارات الصوفية بالزخارف الفلسفية، وعلى رؤية 

  . التحوالت التي طرأت على المفاهيم
  أیعتبر سر األسرار نصًا فلسفیًا؟ 

ومهما كانت اإلجابة فإن الحقيقـة  . هذا السؤال بعدة أجوبة مختلفة من الممكن اإلجابة عن
التدبيرات اإللهيـة فـي   «هي أن ابن العربي يرى هذا النتاج نتاجاً فلسفياً، ويطرح في كتابه 

  . نقداً لعدة مشاكل فلسفية فلسفته ضمن قالب صوفي بعد أن قدم »إصالح المملكة اإلنسانية
 مؤلف مجھول ونص مشھور: سر األسرار

الذي تم بناؤه في عهـد الخليفـة    »بيت الحكمة«من المعروف بأن الخليفة المأمون حول 
المنصور، إلى أكاديمية للعلوم، وقد أمر المأمون بجمع النتاجات المتعلقة بـالعلوم القديمـة،   

وحين ترجمـة  . هذه اللجان بترجمة أغلب نتاجات أرسطووقد قامت . وأوجد لجاناً لترجمتها
نتاجات أرسطو إلى اللغة العربية بدأت األفكار التي تستند إلى وجهات النظر المختلفة حـول  
: ميتافيزيقية أرسطو بالظهور وزاحمت العقيدة اإلسالمية الخالقة التي تقوم علـى التوحيـد  

 .»الرب الواحد«اإليمان بإله واحد 
سم كبير من المفكرين المسلمين الذين لم يكونوا على علم بأن الفكر اإلغريقي وقد بحث ق

، عن الروابط بين الفلسفة، الميتافيزيقا »الخلق من العدم«و »الخلق«ال يحوي أفكاراً من قبيل 
 . )٢(ألرسطو وبين مفهوم اإلله الخالق في اإلسالم

ـ    -apokrifوين مـدونات  كما أن اختالف تفسير نتاجات أرسطو أدى إلـى تسـريع تك
Aristoteles .ظهرت على أنها نتاجات أرسطو، أث والنتاجات العربية التيت على الفكـر  ر

 . يفوق تأثير نتاجات أرسطو األصلية نفسها نحواإلسالمي ربما ب

                                                           
وبالتالي فإن ابن . رار في العهد الذي عاش فيه ابن العربي، بأنه كتاب سياسي كتبه أرسطو لتلميذه اإلسكندرعرف سر األس  )١(

وفيما بعد تم التوصل إلى معرفة أن هذا النتاج هو جـزء  . العربي قام بشرح هذا النتاج وهو يعرف بأنه من مؤلفات أرسطو
 .من الكتب المنحولة ألرسطو

 ٢٣١ص ٢٠٠٤إستانبول  ، .Litera yay. يرات الفكر اإلسالمي على الفكر الغربيتأث:  كارليغ، بكر  )٢(
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كان يوحنا بن البطريق من بين المشاركين في أنشطة ترجمة الكتب التي تزايدت في عهد 
إلى أرسطو، إلـى   )٢(الذي ادعى عائديته »سر األسرار«وحنا بن البطريق قدم ي. )١(المأمون

 :المأمون قائالً له
تجولت في كل المعابد التي يخفي فيها الفالسفة أسرارهم، وذهبت إلى كبـار الرهبـان   «

 )٣(الذين اعتقدت أن أجد ضالتي عندهم، وفي النهايـة وصـلت إلـى المعبـد الـذي بنـاه      
Askilepyus رت بكالمي هناك على راهب عالم ومتفهم، فقمت بـاإلعالء مـن   أث. »لنفسه

شأنه وبالحط من شأني، وعثرت على طريقة للدخول إلى المعبد الذي توجـد فيـه الكتـب    
وها أنا ذا موجود أمامكم وفي حـوزتي مـا   . ، ووجدت ضالتي بين تلك الكتب)المخطوطة(

 .)٤(كنت أبحث عنه
يقول . )٥()٣٨٤/٩٩٤(موجودة في نتاج ابن جلجل نرى بأن أول معلومة حول هذا النتاج 

ابن جلجل الذي سرد الرواية الواردة أعاله حول كيفية توصل يوحنا بن البطريق إلـى سـر   
إنه مترجم جيد، ويبدع في تركيب الجمل وإيصال المعنى، : األسرار في تعريفه البن البطريق

 . )٦(وإنه مترجم باق
ه ابن جلجل يقول ابن أبي أصـيبعة بـأن يوحنـا بـن     وفي مواجهة هذا التقييم الذي قدم

سناد النتاج إلى مصدر في الوقت الذي تم فيه قبول فكرة إو. )٧(البطريق ال يجيد اللغة العربية

                                                           
 ٢٤٣، ص١٨٧١مكتبة الخياط  –بيروت . Lebere Flugelإعداد . Johannes Roedigerتحقيق . ابن النديم، الفهرس  )١(

ن أول التالي نستطيع أن نقـول إ وب. رارال نرى مترجما آخر في الفكر اإلسالمي غير يوحنا بن البطريق قد ترجم سر األس  )٢(
 .من نسب هذا النص إلى أرسطو هو يوحنا بن البطريق

يمكن أن يكون هـذا الحكـيم   . هو الفيلسوف الذي ورد ذكره في سر األسرار والذي لم يتم التوصل إلى أية معلومات بحقه  )٣(
استخدم في . الصحة في علم األساطير اليونانية الذي يطلق عليه باللغة العربية أسكليبيوس هو نفسه أسكليبيوس بن أبولو إله

. بدال من أسـكليبيوس  »هرمس الكبير«، اسم ١٦١٠نسخة سر األسرار الموجودة في قسم الاللي في مكتبة السليمانية برقم 
 ٨٦انظر ص. ورد ذكر أسكليبيوس في قسم أرسطو من كتاب عيون األنباء البن أبي أصيبعة: أ ٣انظر وراق 

أرسطو وفلسفته : انظر أيضا محمود قايا. ٣٣-٣٢ص. األصول اليونانية للنظرية السياسية في اإلسالم: د الرحمنبدوي، عب  )٤(
 .٢٩٤ص. في ضوء المصادر اإلسالمية

   ٢٧-٢٥، ص ١٩٨٥. مؤسسة الرسالة: بيروت. ، الطبعة الثانية)تحقيق فؤاد سيد. (طبقة األطباء والحكماء: ابن جلجل  )٥(

انظـر  . »من يتكلم ببطء، من يتلعثم ويلفظ الكلمات بلكنة أجنبية«إن كلمة باقي تعني . الكلمة معلومات كافية عنهتعطينا هذه   )٦(
 Facts and Problems « Oriens XXIII –) كتـاب سـر األسـرار   ( The Pseudo-Aristotelian «: المنـزالوي 

 .١٦٠ص ١٩٧٤

) بـدون تـاريخ  . ( دار مكتبة الحياة: بيروت. نزار رضا: تحقيق. طباءعيون األنباء في طبقات األ: انظر ابن أبي أصيبعة  )٧(
 ٢٨٢. ص
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إن يوحنا بن البطريق هو الذي كتب هذا النتاج الذي نعرفـه فـي   : يوناني يقول محمود قايا

 . )١(من تقديمه للكتاب إلى الخليفة المأمونأيامنا هذه بوضعه الحالي، ويمكن استنتاج ذلك 
إن االدعاءات التي تقول بأن المترجم هو نفسه المؤلف، غير ممكنة الحدوث إذا ما نظرنا 

وإذا أمعنا النظر في مدى غنى محتوى هـذا النتـاج سـتتعزز    . إلى مسيرة النص التاريخية
أشخاصاً آخرين أضافوا إليـه   قناعتنا بأنه عبارة عن زبدة مأخوذة من مدونات كثيرة، وبأن

 .ن االختالفات الموجودة بين المخطوطات تبين لنا ذلكإحتى . مساهماتهم مع مرور الزمن
وخالل المراحل التاريخية المختلفة كان هناك طبعتان لسر األسرار، إحداهما طبعة قصيرة 

ت الطويلـة  أما الطبعـا . أقسام ٨ - ٧تتألف الطبعات القصيرة من . واألخرى طبعة طويلة
السؤال المتعلق حول كيفية  ك فرضيات عديدة تحاول اإلجابة عنوهنا. أقسام ١٠فتتألف من 

تصنف هـذه اإلجابـات ضـمن    . أقسام أو عشرة أقسام ٨-٧نشوء نسخ النتاج المؤلفة من 
 : نظريتين

 Steinschneiderوفقاً ألصحاب النظريـة األولـى    –إن الطبعة القصيرة لسر األسرار 
 . هي عبارة عن ملخص للطبعة الطويلة – Försterو

وبدوي فيرون أن كالً من الطبعتين القصيرة  Fultonو Steelأما أصحاب النظرية الثانية 
وعلى الرغم من وجود آراء تفيد بأن الشكل . )٢(والطويلة قد تطورتا بشكل مستقل عن اآلخر

قيح شرقي، فال يوجد أي دليـل  القصير للنتاج هو تنقيح غربي، أما الشكل الطويل له فهو تن
إن مصدر كل نسخ مخطوطات الشكل القصير كان دائماً مصدراً . يثبت صحة هذه االدعاءات

 . )٣(شرقياً
نرى أيضاً أن هناك مقاطع من سر األسرار موجودة في النصوص التي ألفها المفكـرون  

دواني مقاطع من فقد وضع جالل الدين . في موضوع األخالق والسياسة في الفكر اإلسالمي
أمـا  . )٤(»نصـائح أرسـطو  «وذلك تحت عنـوان   »أخالق جاللي«سر األسرار في نتاجه 

الـذي ألفـه قينـالي زادة     »أخالقي عالئـي «الصفحات األخيرة من القسم الثالث من نتاج 
 . فتحتوي القسم الثالث من سر األسرار الذي يتحدث عن العدالة) ٩٧٩/١٥٧٢(

                                                           
 . ٢٩٦، ص١٩٨٣أرسطو وفلسفته في ضوء المصادر اإلسالمية، إستانبول،: محمود قايا  )١(

(2) Grignaschi. Mario  : L'origine et les Métamorphoses du Sirr al-asrar (Secretum Secretorum) 
Archive of histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age. XLIII, (1976),  p. 11. 

)٣(  Grignaschi  -  ١٢-١١ص 

   ٣٣١ – ٣٢٥: ص –أخالق جاللي : دواني   )٤(
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الذي توجد فيه الجمل الثمانية الموجودة في القسم الثالث مـن   وقد تم نقل الشكل الدائري
وقد أطلق عليه  »أخالقي عالئي«سر األسرار والتي تمثل لب هذا النتاج، كما هو إلى كتاب 

 . )١(»دائرة العدالة«اسم 
توجد هذه الجمل الثمانية أيضاً في نتاج تحريـر األحكـام الـذي ألفـه ابـن جماعـة       

ابن جماعة عدة مصادر كمراجع للجمل الثمانية الموجودة في نتاجه ذكر . )٢()٧٣٣/١٣٣٣(
وإذا ما نظرنا . ، وال وجود لسر األسرار بين هذه المراجع التي ذكرها)٣(الذي تم نشره علمياً

وهذا إن دل . لتواريخ تأليف هذه النتاجات المذكورة سنرى أن كلها قد ألفت بعد سر األسرار
 . مصادر نصية كثيرة جداً تغذت من هذا النتاجعلى شيء فهو يدل على وجود 

وكما تم نسبة كامل هذا النتاج ألرسطو فقد تم نسبة بعض أقسامه علـى شـكل رسـائل    
وتعتبر أقسام هذا النتاج التي تحمل العناوين التالية . ألرسطو أيضاً، على أنها رسائل مستقلة

ه النسخ من المخطوطـات التـي   إن هذ. الغالب والمغلوب –الفراسة : من بين هذه الرسائل
والتي تحمل أيضاً اسم أرسطو كمؤلف لها فـي العديـد مـن     »كتاب الفراسة«تحمل عنوان 

تصنيفات المكاتب، هي في حقيقة األمر المقالة الثانية من سر األسرار التـي تتحـدث عـن    
اسـم   والمخطوطات الموجودة في تصنيفات المكاتب على أنها نسخ مستقلة تحمل. )٤(الفراسة

والذي يكنى مؤلفها بأرسطو أيضاً، هي عبـارة عـن المقالـة ـ      »كتاب الغالب والمغلوب«
، »الغالب والمغلوب«وحسب الروايات فإن أرسطو قدم في كتابه . )٥(التاسعة في سر األسرار

                                                           
 Kınalızade انظر أيضاً. نسخة مصورة). ثالثة مجلدات ضمن مجلد واحد(أخالقي عالئي : انظر قينالي زادة علي جلبي  )١(

Ali Çelebi :٥٣٩ص – ٢٠٠٧إستانبول  –دار نشر كالسيك ) إعداد مصطفى كوتش(قي عالئي أخال. 

دار الثقافـة   –الدوحة  –الطبعة الثالثة  –) الناشر فؤاد عبد المنعم أحمد(تحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالم : ابن جماعة  )٢(
 .٧٠ص – ١٩٨٨

المصـباح  ): ٥٩٧/١٢٠١(أبو الفرج بن الجوزي . ٤٣ص -سراج الملوك): ٥٢٠/١١٢٦(طرطوشي : للمراجعة والقياس  )٣(
المستطرف ): ٨٥٠/١٤٤٦(أبو الفتح إبشيهي . ٢١٥ص –ناجية عبد اهللا إبراهيم : تحقيق –المضيء في خالفة المستضيء 

مختصر في فضل الجهـاد   –مستند األجناد في آالت الجهاد : ابن جماعة. ٩١ص –اآلداب والحكم  –في كل فن مستظرف 
 .١١٠ص –) سامة ناصر نقشبنديأ: تحقيق(

إن هذه المخطوطة التي يـذكر أن اإلسـكندر هـو    ). ٥٤-٥٣(، ورقة ٨٠/٢رقم . نوربانو يعقوب. مكتبة حاجي سليم آغا  )٤(
وقد صنفت على أساس أن مؤلفها هو اإلسكندر ألن المخاطب في هذه . مؤلفها، هي القسم المتعلق بالفراسة في سر األسرار

يستعمل أصحاب المخطوطات عادة حين تصـنيفهم ألي نتـاج أسـماء تـذكر بمحتـوى نـص       . كندرالمخطوطة هو اإلس
 ٥١٣فاتح، رقم .  ٢٤٧٥أياصوفيا رقم  –المكتبة السليمانية . انظر رسائل الفراسة. المخطوطة

 )أ  ١٧ -ب١٦رقم الورقة، (. ٢٨٥٨/٢المخطوطات التي قدمت كهبة رقم : ٢٤٣٢المكتبة السليمانية، أياصوفيا رقم   )٥(
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نصائح وإرشادات لتلميذه اإلسكندر، وعلمه كيف يتوقع الطرف الغالب والطرف المغلوب في 

 . يستطيع السيطرة على العالم، كما علمه تكتيكات المعارك المعركة وكيف

  ما یتعلق بالتدبیرات اإللھیة
يعتبر ابن عربي متصوفاً فعاالً لدرجة أنه من غير الممكن تجاهـل تـأثيره فـي الفكـر     

كتب عدة مئات من الكتب ما بين رسائل قصيرة ومؤلفـات  (ألف ابن عربي الذي . اإلسالمي
التـدبيرات اإللهيـة فـي    «ف المواضيع كتاباً في مجال السياسة اسمه في مختل) طويلة جداً

يتحدث ابن عربي في نتاجه هذا عن ظهـور األشـياء السـيئة    . »إصالح المملكة اإلنسانية
والقبيحة واألشياء الجميلة واللطيفة المنتشرة في الكون واإلنسان مبيناً عالقة هذه األشياء مع 

  . البنية السياسية
عربي في هذا النتاج إدارة الدولة ومفهوم السياسـة الشـرعية والمعنويـة    ويوضح ابن 

وال يوجد تناقض بين . )١(بعبارات موجزة آخذاً بعين االعتبار التدبير والتوفير في عالم الوفرة
، ومـا  »التدبيرات اإللهية«ما قاله ابن عربي في نتاجه األول الذي ألفه في موضوع التوحيد 

 .)٢(الذي ألفه في أواخر عمره »ص الحكمفصو«قاله في نتاجه 
لكن عدم . )٣(في أقل من أربعة أيام »التدبيرات اإللهية«يقول ابن عربي بأنه قد أتم كتابة 

الترابط الموجود بين المواضيع واألقسام يولد القناعة بأن هذا النتاج لم يكتب دفعة واحـدة،  
  . وبأنه قد تم إغناؤه باإلضافات التي تمت فيما بعد

الذي قام بإعداد التحقيق العلمي للكتاب بأن ابن عربي ـ كما فعل   H.S. Nybergيعتقد 
. في بعض نتاجاته ـ قام بمراجعة التدبيرات أيضاً بعد تأليفه وأضاف إليه بعض اإلضـافات  

، ٥٩٥/١١٩٩فـي   »عنقاء مغـرب «أيضاً أن ابن عربي كان قد ألف كتابه  Nybergيعتقد 
النتاج بمثابة كتاب متمم ومفصل للتدبيرات، ولذلك يمكن أن يكون هذا  وبأنه يمكن اعتبار هذا

وكذلك فإن اختالف الباب السـابع عشـر   . ٥٩٥/١١٩٩النتاج قد ألف بتاريخ قريب لتاريخ 
عن األقسام األخرى يولد القناعة بإمكانية ) الديباجة والتمهيد والمقدمة(واألقسام الرئيسية فيه 

يتحدث الكاتب في الديباجة والتمهيـد   .٥٩٨/١٢٠١العمل قبل تاريخ  هذه األقسام من )٤(كتابة
                                                           

 .xvii، ص)التقديم(ترجمة وشرح التدبيرات اإللهية، إعداد ونشر مصطفى طاهرالي : أحمد عوني قونوق  )١(

 xxivص). طاهرالي. مدخل م(ترجمة وشرح التدبيرات اإللهية، : قونوق  )٢(

. تحقيق حسن عاصـي . بن العربي أبو عبد اهللا محي الدين محمد علي: انظر التدبيرات اإللهية في إصالح المملكة اإلنسانية  )٣(
 .٧٠ص -ترجمة وشرح التدبيرات اإللهية، : قونوق    ٩٦ص – ١٩٩٣مؤسسة بوحسون  –بيروت 

)٤(Nyberg, Kleinere Schriften des İbn al-Arabi, Leiden, 1919      شـرح التـدبيرات   : انظر قونوق. ١٩-١٥ص
  xvi، ص)التقديم(اإللهية ، مصطفى طاهرالي 
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والمقدمة عن خلق اإلنسان ومكانته في الدنيا، ويسوق لنا في القسمين األول والثاني أفكـاراً  
ومن القسم الثالث حتى القسم السادس عشر يتحدث عن النظام الموجـود  . مختلفة عن الروح

م السابع عشر فيتألف من أربعة أقسام فرعيـة تتحـدث عـن    أما القس. في المملكة اإلنسانية
األسرار اإللهية التي منحت لإلنسان والقوى التي تولدها األفالك لـدى اإلنسـان وحـواس    

 . األحجار والنور، ويتضمن الباب األخير وصايا للمريدين
مثلما كان ابن عربي ال يهتم بالمجرى الفلسفي الموجود فـي  «: Claude Addasتقول 

وإضافة إلى إشارته الوحيدة لكتاب . الحضارة اإلسالمية، لم يكن يهتم أيضاً بالفلسفة اليونانية
سر األسرار المسند ألرسطو وكتاب العناصر ألبوقراط، أشار بشـكل عـام إلـى سـقراط     

 . »)١(وأرسطو، وذكر بأنه لم يقرأ كتبهم

  البنیة السیاسیة واألخالقیة في المملكة اإلنسانیة 
، حيث يتم التأكيد على الشعارات األخالقية في »التدبيرات«السياسة واألخالق في تتداخل 

نكتشـف   »المملكة الدنيوية«و »المملكة اإلنسانية«عند مقارنة تعبيري . التوصيات السياسية
التركيبة المختلفة بين التصوف والسياسة من حيث إظهار التشابه بين الطريقة التي يتكـون  

وفي الوقت الذي يـتم فيـه الحـديث عـن     . »الدولة المثالية«وإدارة  »كاملاإلنسان ال«فيها 
 الواجبات التي يتوجب على اإلمام القيام لكي يدير الدولة على أحسن وجه، يتم الحديث أيضاً
عن األشياء التي يجب القيام بها لتأمين ولوج الروح الذي يدير الجسد، إلى الكمـال، وذلـك   

يعرف لنا ابن عربي اإلنسان الذي بلغ حد الكمال عندما يشبه بنية . نبقياس التمثيل مع اإلنسا
  .الدولة المثالية باألعضاء الموجودة في جسم إنسان يملك كامل الصحة والعافية

واألحرف واألعداد في معرض بيانـه   )٣(والفراسة)٢(يذكر ابن عربي رأيه حول الكواكب
لكواكب تقابل القوى الموجودة لـدى اإلنسـان،   ، ويقول بأن ا»المملكة اإلنسانية«للتدبير في 
 »القـوة العصـبية  «وكوكب المريخ يقابـل   »قوة الذاكرة«أن كوكب زحل يقابل  ويبين مثالً

ويقر ابن عربي بتأثير الكواكب علـى  . )٤(لدى اإلنسان »القوة الحسية«وكوكب القمر يقابل 
  . اإلنسان ويتوافق مع سر األسرار في هذه الناحية

  بین سر األسرار والتدبیرات اإللھیةمقارنة 
                                                           

)١(   :Addas, )سيرة ابن العربي ( Quest for the Red Sulphur: The Life of Ibn 'Arabi  p.122          

ترجمة وشـرح التـدبيرات   : لمعرفة القوى التي تقابلها الكواكب لدى اإلنسان وتأثيرات الكواكب على اإلنسان انظر قونوق  )٢(
 .٣٧٥-٣٦٩اإللهية،  ص 

 .ت لهذا الموضوعيتطرق الفصل الثامن من التدبيرا  )٣(

 .٣٦٩ترجمة وشرح التدبيرات اإللهية،  ص : انظر قونوق  )٤(
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u 
عندما نقوم بمقارنة النصين الموجودين بين أيدينا اليوم من حيث الحجم سنرى أن نسـبة  

وعند مقارنة النشر بـين  . ١/٣أو  ١/٤، كما يقول ابن عربي، هي )١(االختالف بين النتاجين
االخـتالف الموجـود فـي    إذا ما أخذنا  النتاجين سنرى أن حجمي النتاجين متساويين تقريباً

ـ ويمكن القول هنا أن ابن عربي قد رأى على األغلـب ال . طريقة السرد بعين االعتبار ة طبع
  . القصيرة لسر األسرار

من الباب الخامس يمكن رؤية آثار سر األسرار في التدبيرات اإللهيـة بشـكل    واعتباراً
لومات تتعلق بخلق اإلنسان، أما قبل الباب الخامس فإن ابن عربي يسرد لنا مع. واضح وجلي

وبوجود الخليفة الذي يحكم األجساد، وبآراء المتصوفين به والتعابير المتعلقـة بهـذه اآلراء،   
وباآلراء المختلفة للعلماء حول ماهية وحقيقة الروح، وبكيفية نشوء مدينة األجساد التي يملكها 

  . ندالع الحرب بين العقل والشهوةالخليفة والتفاصيل المتعلقة به، وباألسباب التي أدت إلى ا
يمكننا أن نقرأ في الفصل األول من سر األسرار تصنيف الملوك إلى أربعة أقسـام مـن   

. )٢(حيث الكرم والبخل، وفي الفصل الخامس من التدبيرات نقرأ تعريف كل من الكرم والبخل
زى مع موضوع الموجود في الفصل الخامس يتوا) ٣(وكذلك فإن موضوع لقاء الملك مع شعبه

  . الموجود في الفصل الثاني من سر األسرار »اتصال الملك مع الشعب«
الوارد ذكره في الفصل الثاني من سر األسرار فهـو موجـود فـي     »الفراسة«أما بحث 

بعـين االعتبـار    وإذا كان ابن العربي قد كتب التدبيرات آخذاً. الفصل الثامن من التدبيرات
سر األسرار الموجودة بين يديه، فإننا حينمـا ننظـر إلـى     تسلسل المواضيع في مخطوطة

مخطوطات سر األسرار التي وصلت إلينا سنجد أن موضوع الفراسة مذكورة فـي بعـض   
وبناء علـى   .المخطوطات في الفصل الثاني، ومذكورة في بعضها اآلخر في الفصل األخير

ذلك من المحتمل أن تكون المخطوطة التي استند عليها ابن العربي هي تلك المخطوطة التي 
  . يرد بحث الفراسة في الفصل األخير منها

وكذلك فإن قسماً من المواضيع الموجودة في الفصل الثاني من سر األسرار والتـي تـم   
يمه إلى ثالثة أقسام، وأصل علم النجوم علم النجوم وتقس: التطرق إليها قبل بحث الفراسة مثل

                                                           
 .٧٠ص . »تقديم«. ترجمة وشرح التدبيرات اإللهية،: قونوق  )١(

 .١٨٥و ١٨١ترجمة وشرح التدبيرات اإللهية،  ص : قارن مع قونوق. ٧٤-٧٣بدوي، ص . أ  )٢(

  . ٧٩بدوي  ص . قارن مع. ١٥٨ترجمة وشرح التدبيرات اإللهية،  ص : قونوق  )٣(
تبين لنا المخطوطات الموجودة بين أيدينا أن المخطوطات التي يرد بحث الفراسة في نهاياتها، هي تلك التي تتـألف منهـا   

 . نسخة سر األسرار القصيرة والتي تتكون من ثمانية فصول
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الربيـع والصـيف والخريـف    (ومعرفة األشياء الثالث، ومرتبة الفضيلة، وفصول السـنة  
، وبحث األغذية، وبحث المياه، )الرأس والصدر والبطن والمثانة(، وأعضاء الجسد )والشتاء

أمـراض،   والمشروبات، وبحث الحمام، وخصائص العسل وما يسببه مـن شـفاء لثمانيـة   
مثال . والحجامة، واألوقات المفضلة لتناول المشروبات، تم التطرق إليها في التدبيرات أيضاً

األغذية البدنية والروحية التي «يحمل الفصل السادس عشر من التدبيرات عنوان : على ذلك
، حيث يتم التطرق فـي هـذا القسـم إلـى     »تكفل بقاء الجسد على قيد الحياة حسب المواسم

المشـروبات واألغذيـة   : اضيع التي ورد ذكرها في الفصل الثاني من سر األسرار مثلالمو
ولم تتناول التدبيرات أبحاث الحمام والحجامة ومزايا العسل التي ورد ذكرها فـي  . والمواسم

  . سر األسرار
يوجد بحث العدالة في سر األسرار في الفصل الثالث منه، بينما في التـدبيرات اإللهيـة   

 )١(ولكننا ال نرى وجوداً في التدبيرات اإللهيـة للجمـل الثمانيـة   . في الفصل السادسفيوجد 
  . الواردة في فصل العدالة في سر األسرار

يتحدث الفصل الخامس من سر األسرار عن الوزراء وعن مزاياهم وأعدادهم وسياساتهم، 
  . وتتناول التدبيرات اإللهية هذا الموضوع في فصلها السابع

اب وقيود السجالت، تناول المؤلف في الفصل الخامس من سر األسرار مزايا الكتّوبينما ي
اب ومزاياهم وكتاباتهم، وقد أولى ابن عربي ـ  يتحدث الفصل التاسع من التدبيرات عن الكتّ

  . على عكس مؤلف سر األسرار ـ اهتماماً أكبر بهذا الموضوع
ابل الفصل الثاني عشر من التدبيرات يتعلق الفصل السادس من سر األسرار بالسفراء، ويق

  . هذا الفصل من سر األسرار »سفراء مدينة الجسد«الذي يحمل عنوان 
وبينما يتحدث الفصل السابع من سر األسرار عن مزايا جباة الضرائب، خصص الفصـل  

  . العاشر والحادي عشر من التدبيرات للحديث عن هذا الموضوع
الثامن من سر األسرار عن الجنود وأسفارهم، يتحدث وفي الوقت الذي يتحدث فيه الفصل 

  . الفصل الثالث عشر من التدبيرات عن نفس الموضوع
يتطرق سر األسرار في الفصل التاسع إلى إخبار الملك عن تقنيات الحرب ونظام الجنـد،  

كما أن هذا النتاج يقدم لنا في . ويتطرق التدبيرات إلى هذا الموضوع في الفصل الرابع عشر
الفصل التاسع منه معلومات عن الطرف الذي سيربح المعركة حسب األعداد وذلـك تحـت   

                                                           
 . ١٢٨-١٢٧ص . بدوي. أ. لمعرفة الشكل انظر س   )١(
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وفي مقابل ذلك يوضح لنا التدبيرات هذه القضية فـي  . )١(»كتاب الغالب والمغلوب«عنوان 

  . »السر الذي تغلبت عليه األعداد«الفصل الخامس عشر تحت عنوان 
بينما يتطـرق ابـن   . سم وأسرار النجوميتعلق الفصل العاشر من سر األسرار بعلم الطال

العربي لهذا البحث في الفصل السابع عشر من التدبيرات، ويتحدث عـن وجـود األحجـار    
  . الثمينة عند اإلنسان وعن تأثيرها على اإلنسان

  تقییم عام

على الرغم من كون سر األسرار نتاجاً منحوالً فقد ترك أثراً عميقاً واسـعاً فـي مجـال    
 .سياسةالفلسفة وال

إن قيام ابن عربي بتأليف كتاب التدبيرات اإللهية وكأنه يشرح سر األسرار شكل رابطـاً  
وفي الوقت الذي يتطرق فيه سر األسرار إلى السياسة فـي إطارهـا   . عضوياً بين النتاجين

الدنيوي، يقوم كتاب التدبيرات اإللهية بإكساب هذا الموضوع بعداً آخـراً بتقديمـه تعريفـاً    
وفي التحليل األخير يتبين أن الهدف األساسي لكال النتـاجين هـو سـير    . ة اإلنسانيةللسياس

  . اإلدارة بشكل طبيعي
إن السبب األساسي الذي يكمن وراء االنتشار الواسع لسر األسرار هو أنه كـان بمثابـة   

وفي الوقـت  . البوصلة التي وجهت اإلسكندر ـ الذي كان يهدف إلى فتح العالم ـ إلى هدفه  
لذي وضح فيه هذا النتاج ـ الذي كان ينظر إليه كمفتاح إلنجازات اإلسكندر ـ المواضـيع    ا

بالنصائح العملية، كان هدف التدبيرات اإللهية هو إدارة العالم الداخلي لدى اإلنسان، وتسليط 
المملكـة  «لـه ومسـتخدماً تعبيـر     »التدبير الداخلي«الضوء على اإلنسان ككائن موضحاً 

إن سبب المشاكل الموجودة في هذا التدبير هو النقصـان  . لتحديد مكانه في العالم »اإلنسانية
 . الذي يعتريه نتيجة كون اإلنسان إنساناً

وعند مقارنة التدبيرات اإللهية مع سر األسرار نرى بأن رسالة السياسة في كال النتاجين 
وعن الغاية من إيجاد هذه يتحدث سر األسرار عن الدولة المثالية . تعبر عن نطاق محدد جداً

الدولة دون إهمال الفضائل األخالقية، وال يتحدث عن أي نظام حكم سوى الحكـم الملكـي   
إن األدلة المساقة في سر األسرار هي شبه فلسفية وباطنية وشبه دينية، والرسـالة  . المطلق

                                                           
انظـر المكتبـة   . غلوب مكانه بين تصنيفات المكاتب على أنه رسالة مستقلة قـام أرسـطو بتأليفهـا   يأخذ كتاب الغالب والم  )١(

آياصوفيا رقـم  . ب١٧ –ب ١٦، رسالة الغالب والمغلوب، أرسطو الحكيم الورقة ٢٥٥الهبات المخطوطة رقم  –السليمانية 
  .   ١٠٥ – ٩٩أرسطو، الورقة  –، رسالة في معرفة الغالب والمغلوب  ٢٤٣٢
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به النتاجـان  ويتشا. السياسية التي يود سر األسرار أن يقدمها هي تمازج النظري مع العملي
 .  في الهواجس السياسية ويختلفان في وظائف اإلدارة

إن تصنيف ابن عربي المتشابه للتدبيرات اإللهية هو تصنيف مستقل في أحد جوانبه، فهو 
بإدخال األخـالق والسياسـة فـي علـم     ) نظري ـ عملي (قد غير نسبياً التصنيف التقليدي 

نطقية لهذا التغيير، هي تقابل السياسة الدنيويـة  إن الظاهرة األساسية للمقدمات الم. التصوف
وبشكل عام يمكن القول أن ابن عربي لم يتحدث في . مع اإلدارة الموجودة في جسد اإلنسان

نتاجه هذا عن الفلسفة السياسية أو علم السياسة فقط، بل تحدث أيضاً عـن نظـام الحكومـة    
 . ل تكامل اإلنسانوقال بأنها إحدى الضرورات من أج) اإلدارة السياسية(

حتى ولو استطعنا وصف أي تناقض موضوعي بين هذين النتاجين فـال يمكننـا   : أخيراً
  .  إهمال الجوانب المشتركة بينهما
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 :المصادر

دار مكتبـة  : بيـروت . نزار رضا: تحقيق. عيون األنباء في طبقات األطباء: ابن أبي أصيبعةـ ١
 . ٢٨٢ص) بدون تاريخ. (الحياة

مكتبة  –بيروت . Lebere Flugelإعداد . Johannes Roedigerتحقيق . نديم، الفهرسابن الـ ٢
  .١٨٧١الخياط 

مؤسسـة  : بيـروت . ، الطبعـة الثانيـة  )تحقيق فؤاد سيد. (طبقة األطباء والحكماء: ابن جلجلـ ٣
  .١٩٨٥. الرسالة

الطبعـة   –) م أحمـد الناشر فؤاد عبد المنع(تحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالم : ابن جماعةـ ٤
  . ١٩٨٨دار الثقافة،  ـالدوحة  ـالثالثة 

التدبيرات اإللهيـة فـي إصـالح المملكـة      ـ) أبو عبد اهللا محي الدين محمد علي(بن العربيـ ا٥
  ١٩٩٣مؤسسة بوحسون  –بيروت . تحقيق حسن عاصي. اإلنسانية

ـ    : أحمد عوني قونوقـ ٦ طفى طـاهرالي،  ترجمة وشرح التدبيرات اإللهيـة، إعـداد ونشـر مص
 .١٩٩٣إستانبول، 

  .١٩٥٤قاهرة، ال، ةصول اليونانياألالرحمان،  بدوي، عبدـ ٧
المصـباح  ): ٥٩٧/١٢٠١(أبو الفرج بن الجـوزي  . سراج الملوك): ٥٢٠/١١٢٦(طرطوشي ـ ٨

 .١٩٩٥ناجية عبد اهللا إبراهيم، إستانبول، : تحقيق –المضيء في خالفة المستضيء 
 .نسخة مصورة). ثالثة مجلدات ضمن مجلد واحد(أخالقي عالئي : قينالي زادة علي جلبيـ ٩

  .٢٠٠٤إستانبول  ،.Litera yay. تأثيرات الفكر اإلسالمي على الفكر الغربي  :كارليغ، بكرـ ١٠
 Facts and -) كتاب سـر األسـرار  ( The Pseudo-Aristotelian«: محمود المنزالويـ ١١

Problems« Oriens XXIII 1974.  
  .١٩٨٣أرسطو وفلسفته في ضوء المصادر اإلسالمية، إستانبول،: ود قايامحمـ ١٢

  :المصادر والمراجع األجنبیة
Grignaschi. Mario: L'origine et les Métamorphoses du Sirr al-asrar 
(Secretum Secretorum) Archive of histoire doctrinale et littéraire du 
Moyen Age. XLIII, (1976). 
  Kleinere Schriften des İbn al-Arabi, Nyberg, Leiden 1919. 
Addas Claude: ، Quest for the Red Sulphur: The Life of Ibn 'Arabi  .   
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  :ملخص

يقترح هذا المقال قراءة تروم بناء تصور راجح عن ماهية مصطلح التعدد فـي الـدرس   
المعجمي؛ متوسالً إليها منطوق النصوص في أدبيات الموروث اللغوي العربي الستكشـاف  

  .قلي لدى األعالمديد من منظور الحراك العتجليات فاعلية التشقيق المصطلحي في فلسفة التح
حظي بتدارس  مبحث بارز من مباحث المعنى المعجمي، )١(»المشترك اللغوي«مصطلح 

، إذ يثير إشكاالت تتعلق باستنباط األحكام الشرعية )٢(أوفر في الموروث، خاصة عند الفقهاء
  .)٣(العملية من أدلّتها التفصيلية

                                                           
  باحث جزائري  (*)

  .عدهاوما ب ٣٦٩ـ ص  ١السيوطي ـ ج : هرالمز  )١(
  .٢١٦، ١٣١، ١٥توفيق محمد شاهين ـ ص . د: المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاً

  .٣٧١، ٣٦٤ـ ص  ١الجصاص ـ ج : أحكام القرآن  ) ٢(
  .٢٥٠، ٢٥٣ـ ص  ١ابن العربي ـ ج : أحكام القرآن

  .٢٢٩، ٢٤٦ـ ص  ٥ابن قيم الجوزية ـ ج : زاد المعاد في هدى خير العباد
  .١٥٦، ١٣٨ـ ص  ٢محمد أديب صالح ـ ج . د: سالميتفسير النصوص في الفقه اإل
 .٣٥٦، ٣٥١محمود توفيق محمد سعد ـ ص . د): دراسة بيانية ناقدة(داللة األلفاظ عند األصوليين 

 .١١محمد فتحي الدريني ـ ص . المناهج األصولية في االجتهاد بالرأي في التشريع اإلسالمي ـ د  ) ٣(

  

  مقولة التعدد في الدرس المعجمي
قراءة في فاعلیة التشقیق المصطلحي في الموروث (

  )اللغوي العربي
  
  

  (*)أ ـ عبد الالوي عبد الرحمن أبو ضیاء
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التواصلية  تباطه الوثيق بصلب العمليةالر )١(وال يزال يستقطب اهتمام الدارسين المحدثين

  .)٢(في المجتمع اللغوي
ال بـالعرض   )٣(إذا كانت عالقة اإلنسان بالظاهرة اللغوية قد تحددت بالطبع واالقتضـاء 

التي ما انفك العقـل   )٤( )مدلول/دال(واالتفاق، فإن تجليات بنية إنجازيتها تتشخص في ثنائية 
  .فية، شكّلت المرجعية في الرؤية والمنهجيقاربها مستنداً إلى تراكمات معر

وهذه مسألة عرض لها األعالم في الحضارة اإلسالمية ونبهوا على طبيعتهـا التركيبيـة   
والوظيفية بين مختلف العمليات العقلية بوصفها آليات فاعلة في إدراك عالم األشـياء عبـر   

لوهم في سلسلة تجريدات متتابعة مراحل أربع بدءاً بالحس وانتهاء بالعقل، مروراً بالخيال وا
إن «: متنامية، تنتهي إلى صورة ذهنية خالصة، وهي العملية التي لخصها ابن سينا في قوله

اإلنسان قد أوتي قوة حسية ترتسم فيها صور األمور الخارجية، وتتأدى عنها إلـى الـنفس   
ذلك في النفس أمور على  فترتسم فيها ارتساماً ثانياً وإن غاب عن الحس، ثم ربما ارتسم بعد

نحو ما أداه الحس، فإما أن تكون هي المرتسمات في الحس ولكنها انقلبـت عـن هيئاتهـا    
داخليـاً يفـرز   تكون سنداً  )٥( »..أخرىالمحسوسة إلى التجريد أو تكون ارتسمت من جنبة 

  .)٦(ةباقتضاء حضاري وجوداً صورياً ثم خطياً للظاهرة اللغوي
: الشيء له في الوجود أربـع مراتـب  «: حيث يقولرها أبو حامد، وهي القضية التي بلو

ثبوت مثال حقيقته في الذهن وهو الذي يعبر عنه بـالعلم  ) الثانية(حقيقته في نفسه ) األولى(
الـذي فـي الـنفس    تأليف صوت بحروف تدل عليه وهو العبارة الدالة على المثال ) الثالثة(
  .»بصر دالة على اللفظ وهو الكتابةتأليف رقوم تدرك بحاسة ال) الرابعة(

  :فالوجود في نظر أبي حامد أنواع أربعة
  ).حسي(وجود خارجي . أ
  ).ذهني(وجود داخلي . ب
  ).صوتي(وجود لفظي . جـ
  ).كتابي(وجود خطّي . د

                                                           
  .٣٢٥، ٣٤٠ن الشلقاني ـ ص عبد الرحم. د: رواية اللغة  ) ١(

 .٥٩، ٨٤أحمد عبد الرحمن حماد ـ ص . د): دراسة في نمو وتطور الثروة اللغوية(عوامل التطور اللغوي 

 .وما بعدها ٨٨محمد أحمد أبو الفرج ـ ص . د: مقدمة لدراسة فقه اللغة  ) ٢(

  .٤٣٣ـ ص  ٤سيبويه ـ ج : الكتاب  ) ٣(
 .١٠، ٩ص  ـ ١ابن جني ـ ج : سر صناعة اإلعراب

 .٧٠ـ  ١٠محمود توفيق محمد سعد ـ ص . د): دراسة بيانية ناقدة(داللة األلفاظ عند األصوليين   ) ٤(

 .٢، ١ابن سينا ـ ص ): الشفاء(العبارة من   ) ٥(

 .١٩القرطاجني ـ ص : منهاج البلغاء وسراج األدباء  ) ٦(
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فالكتابة تبع للفظ إذ تدل عليه، واللفظ تبع العلم إذ «: ويقول بعد ذلك موضحاً العالقة بينها
فهذا الضبط التشـقيقي لكيـان العالمـة،    . )١(»لعلم تبع للمعلوم إذ يطابقه ويوافقهيدل عليه وا

اإلنسـانية فـي اإلنسـان    يفصح عن إدراك ثاقب ألهمية الظاهرة اللغوية باعتبارها جوهر 
ومنعطف خروجه من حريم البهيمية إلى حد اإلنسانية وتفرده بعالم مخصـوص هـو عـالم    

عطياته العقلية في سيرورة العملية اإلدراكية المكيفة للواقع إذ إنه يستصحب م» النطق التام«
الخارجي التي تسمح بإبداع نمط ترميزي دال، تحدده معطيات الواقع الحسي وبينـات عـالم   

  .)٢(»بتوسط اللفظإالَّ ) ها(ال سبيل إلى معرفة حقائقـ«األشياء الذي 
 فـي فمدلول فمرجع، فإنهـا   دال: واللغة إذ ترتب أضالع المثلث الداللي على نسق معين

الحقيقة تعكس تصنيف الموجودات طبقاً لمحور الزمن ألن المرجع سابق في الوجود للمدلول 
وهذا المنظور في مناقشة االرتباط العالئقي بين . والمدلول سابق للدال من حيث هو دال عليه

علـى  ينفتح  في مظان التراث الذي) المعنى(إشكالية توصيف مصطلح  هذه الجوانب؛ يفض
فإذا . صياغة تلخص جوهر الماهية التي أخذت تنتج نفسها في مدونة الدرس اللساني الحديث

، وإلـى الوجـود   )ب(وإلى الوجود الـذهني بـالرمز   ) أ(رمزنا إلى الوجود اللفظي بالرمز 
  .؟)ج(و) أ(أو ) ب(و) أ: (فهل المعنى هو العالقة بين) ج(الخارجي بالرمز 

  :ن السؤالين تنحل إلى ثالثة اتجاهاتإن اإلجابة عن هذي
  .)٣(ـ معنى اللفظ هو ما يشير إليه ١
  .)٤(ـ معنى اللفظ هو العالقة بين التعبير وما يشير إليه ٢
  .)٥(ـ معنى اللفظ هو الفكرة ٣

والدال في اللغة يحيل على مدلول هو صورته المرتسمة في الـذهن كمتصـور معقـول    
  . على المرجع الذي هو الجسم الحقيقي في عالم األشياءمجرد، وذلك المدلول يحيل بدوره 

والدليل اللساني ذو جوانب متعددة، يخضع كل منها لحقل دراسي خاص، فهو ذو جانـب  
صوتي تتناوله الدراسة من حيث كونه أصواتاً تتوزعها طائفة من القيم الخالفية التي تطـال  

  .)٦(المخارج والصفات والوظائف

                                                           
 .٢٢القرطاجني ـ ص : منهاج البلغاء وسراج األدباء  ) ١(

 .١٥٥ابن حزم ـ ص : التقريب لحد المنطق والمدخل إليه باأللفاظ العامية واألمثلة الفقهية  ) ٢(

 .٥٧ـ  ٥٤أحمد مختار عمر ـ ص . د: علم الداللة  ) ٣(

 . نفس المصدر السابق  ) ٤(

 .نفس المصدر  ) ٥(

 .٦٧تمام حسان ـ ص . د: اللغة العربية معناها ومبناها  ) ٦(
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تتناوله الدراسة من حيث داللته على المعنى، ومن الصـلة بـين   وهو ذو جانب معنوي، 

الجانبين السابقين، جانب الدال وجانب المدلول، يتكون جانب ثالث تتنـاول الدراسـة فيـه    
فقـد  ، )٢(أدبيات الموروث تتوارد فيبين الدال والمدلول، وهو مبحث طفقت تجلياته  )١(النسبة

كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلـم بشـيء   «: عرف الشريف الجرجاني الداللة بأنها
  .)٣(»آخر، واألول الدال والثاني المدلول

  :والداللة في منظور التحتاني تنعقد بأمور
  .اللفظ وهو نوع من الكيفيات المسموعة. أ
  .المعنى الذي جعل اللفظ بإزائه. ب

  .نىإضافة عارضة بينهما، وهي الوضع الذي جعل اللفظ بإزاء المع. جـ 
وهذه العناصر الثالثة، تؤثر ـ نوعاً ودرجة ـ في توصيف العالقة بين طرفـي ثنائيـة     

  :، أفضى النظر في طبيعتها إلى إفراز النماذج التصنيفية اآلتية)دال ومدلول(
  :)٤(النموذج األول. ١
  .ـ متواطئ ١. ١
  .ـ متباين ٢. ١
  .ـ مترادف ٣. ١
  .ـ مشترك ٤. ١
  :)٥(النموذج الثاني. ٢
  .ـ مطابقة ١ .٢
  .ـ تضمن ٢. ٢

                                                           
 .٢٢حسن العطار ـ ص : ألنصاري على متن إيساغوجيحاشية على شرح زكريا ا  )١(

  .٤ابن سينا ـ ص : العبارة  ) ٢(
  .٦١، ٦٠، ٥٩ـ ص ) أبو هالل(العسكري : الفروق في اللغة

 .وما بعدها ٣٢٠ـ ص  ٢أبو البقاء الكفوي ـ ج : الكليات

 .١٠٩الجرجاني ـ ص : التعريفات  ) ٣(

  .٢٤ـ ص  ١سيبويه ـ ج : الكتاب  ) ٤(
 ١٠٠، ٩٩، ٩٧، ٩٨أبو الحسـن ابـن فـارس ـ ص     : ي فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمهاالصاحبي ف

 .٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦و

  .١٧، ١٦ـ ص  ١ـ ج  ١سيف الدين اآلمدي ـ مج : اإلحكام في أصول األحكام  ) ٥(
  .٧٦ـ ص  ١الرازي ـ ج : المحصول في علم أصول الفقه
 .١٤قدامة ـ ص  ابن: روضة الناظر وجنّة المناظر
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  .ـ التزام ٣. ٢
  :)١(النموذج الثالث. ٣
  .ـ عام ١. ٣
  .ـ خاص ٢. ٣
  .ـ مشترك ٣. ٣
  :)٢(النموذج الرابع. ٤
  .ـ كلي ١. ٤
  .ـ جزئي ٢. ٤
  :ـ النموذج الخامس ٥

تنقسـم  «: فيقـول ، ماذج األخرىنسقاً تصنيفياً، يختزل فيه الن) ه ٦٢٠(يقترح ابن قدامة 
  .)٣(»...إلى مترادفة ومتباينة ومتواطئة ومشتركة ) الكلية( األلفاظ

) ــ ه ( ، اضطلع العلوي )اتفاق واختالف(فهذه مصطلحات أربعة، تنتظمها ثنائية ثنائية 
  :بفض أسرار التعالق بينها، تلخصه الترسيمة اآلتية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .١٦، ١٥ابن قدامة ـ ص : روضة الناظر وجنة المناظر  ) ١(

 .١٤٩ابن سينا ـ ص ): القسم الثالث اإللهيات(اإلشارات والتنبيهات   ) ٢(

 .١٦، ١٥ابن قدامة ـ ص : روضة الناظر وجنة المناظر  ) ٣(

 مشتركة

 متواطئة

 مترادفة

 مترادفة

 مشتركة

 متباينة

 لفظي

 معنوي

 لفظي

 معنوي

 معنوي/لفظي

 اتفاق

 اختالف
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األول والثالث فـي طرفـي   على أن التفرس في بنية الترسيمة السابقة، يبين تواتر النوع 

  :الثنائية، مما تعكسه هذه الترسيمة
  

  
  
  
  
  

  :ـ وفق الترسيمة األخيرة ـ تتفرع إلى نمطين»  المشترك اللغوي«فماهية مصطلح 
  ).اللفظ(مشترك في الدال . ١
  ).المعنى(مشترك في المدلول . ٢

الثـاني  و ،)١(»كمشتر«والنمطان كالهما يتواتر في مظان الموروث، يأخذ األول مصطلح 
  .)٢(»مترادف«مصطلح 
  :داللة المصطلح. ٢

إشكالية الترادف ـ بوصفها مظهراً من مظاهر مقولة التعدد في الدرس المعجمـي ـ ال    
تشكل في شيء مشغلة هذه الدراسة إذا كانت عن اختالف لغات القبائل أو كان بين األلفـاظ  

درجاً في مجالها ما خضع لهـذه الضـوابط   ، ولكن ما يعد من)٣(المقول بترادفها قرابة صوتية
  :الثالثة
  .)٤(وحدة اللغة. أ
  .)١(وحدة المكان. ب

                                                           
  .وما بعدها ٣٦٩ـ ص  ١السيوطي ـ ج : المزهر  ) ١(
  .وما بعدها ٣٦٩ـ ص  ١ـ ج السيوطي : المزهر  ) ٢(
  . ٤٠٥ـ ص  ١السيوطي ـ ج: المزهر  ) ٣(
  .٤٠٥ـ ص  ١السيوطي ـ ج : المزهر  ) ٤(

 مشتركة

 لفظي

 معنوي مترادفة

 لفظي

 مترادفة

 اتفاق

 مشتركة معنوي

 ختالف
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  .)٢(وحدة الزمان. ج
ظاهرة فقدان الحس اللغوي وعدم ) ها(من يعد«وقد تباينت حيالها مواقف الدارسين، فمنهم 

ي ال فائدة من الفضول والتزيد الذ اقدرته على ضبط الدالالت وتحديد معاني األلفاظ أو يراه
  )٣(»...فصرتالظاهرة ثراء وسعة وقدرة على ) يراها(من ) منهم(فيه و

إلى الظاهرة هو الفلسفة التي يصدر عنها كل فريق،  وإن ما يوجه هذا االشتجار في النظر
  :المنبثقة عن مبدأ االعتبار الذي تحكمه مجموعة من الضوابط تتجلى في بنية من الثنائيات

  .مجاز/حقيقة. أ
  .تفاصل/تواصل .ب
  .محدود/حد. ج
  .رسم/حد. د
  .صفة/ذات. هـ

تضبطها بنية مفهوم الدال، إذ العالقة بـين  ) دال ومدلول(هوية العالقة بين طرفي الثنائية 
العالقـة العامـة   عناصر البنية هي التي تحكم سيرورتها، فعنصر التوارد يتحقق في سياق 

  .باستصحاب عنصر آخر هو وحدة االعتبار
األسماء المتتابعة «؛ إذ )إثبات ونفي(، يثمر الحكم )ذات وصفة(اط الكّل على ضابط وإسق

فإن كـان  . واألحوالعلى شيء واحد إما أن يكون تتابعها باعتبار الذات أو باعتبار الصفات 
.. و.. القصد إلى الذات واعتبارها فال ريب في تحقيق وثبوت التـرادف كالسـفر والكتـاب   

ح مترادفة باعتبار الذات ال الصفة وكذلك أسماء اهللا تعالى وأسماء كتابـه  الحنطة والبر والقم
   .)٤( »..صلى اهللا عليه وسلموأسماء رسول اهللا 

نُقُوٌل مختلفة تعكس وجهات نظر متباينةً حول قضية الحال، من ذلك خبر ) الصاحبي(وفي 
يـا أصـمعي، إن   «): الرشيد(في شعر غريب ففسره، فقال ) الرشيد(حين سأله ) األصمعي(

يا أمير المؤمنين، أال أكون كذلك وقـد حفظـت للحجـر    «: قال» الغريب عندك لغير غريب
. »ئتـين اسـم، وللحيـة م   ةجمعت لألسد خمسمئ«: بن خالويه يقولوسمع ا. »خمسين اسماً؟

                                                                                                                                                                     
  .٢١٣إبراهيم أنيس ـ ص . د: داللة األلفاظ  ) ١(
  .نفس المصدر السابق  ) ٢(
  .١٩٤عائشة عبد الرحمن ـ ص . د: اإلعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن األزرق  ) ٣(

  .وما بعدها ٢١٥توفيق محمد شاهين ـ ص . د: نظرية وتطبيقاً المشترك اللغوي
  .٣٦٢محمد توفيق محمد سعد ـ ص . د): دراسة بيانية ناقدة(داللة األلفاظ عند األصوليين   ) ٤(
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أحفظ للسيف خمسين اسماً فتبسم أبـو علـي   «: ورووا أنه قال يوماً في مجلس سيف الدولة

  .ما أحفظ له إالَّ اسماً واحداً وهو السيف: ان يومئذ بالمجلس، وقالالفارسي، وك
فأين المهنّد والصارم والقضيب والحسام، وكذا وكذا؟ أجـاب أبـو   : ولما سأله ابن خالويه

  .)١(»هذه صفات، وكأن الشيخ ال يفرق بين االسم والصفة: علي
سماء المتواردة على شيء واحد فابن خالويه يثبت الترادف وأبو علي الفارسي ينفيه، إذ األ

و باعتبار الصفة، فابن خالويه اعتـد باعتبـار   أ) االسم(تواردها باعتبار الذات إما أن يكون 
  .الذات فأثبت وأبو علي الفارسي اعتد باعتبار الصفة فنفى

، ما يلقاه الدارس من تأصـيل واع، تبسـطه   )إثبات ونفي(ومن تداعيات مفردات الحكم 
، )٢(ة الفاحصة، ويعضده السنن التطبيقي الذي سلكه أبو هالل العسكري وغيرهالنظرات العلمي

عمالً داللياً متفرداً، رصد فيه أنماط شتى من المساحات ) الفروق في اللغة(فقد قدم في كتابه 
ومـدخل فحصـه    )٣(الداللية التي تنداح إليها المدلوالت وراغ إلى رسم الحدود الضابطة لها

في اإلبانة عن كـون  «ماً معيناً، يجعله عنواناً على الباب األول من كتابه القضية تقديمه حك
  .)٤(»اختالف العبارات واألسماء موجباً الختالف المعاني في كل لغة
  :ثم ينتقل إلى االستدالل على ذلك مستعرضاً حيثيات حكمه

  .)٥( ]االسم كلمة تدل على معنى: [التعريف. أ
  .)٦( ]داللة إشارة[...ر إليه التراهن بين االسم والمشا. ب
  .)٧( ]واضع اللغة حكيم ال يأتي فيها بما ال يفيد[اإلفادة تحصل بالوضع . ج
ه في الثاني والثالث إلى خـالف مـا   إن أشير بف[تعدد المرجع يؤدي إلى تعدد المعنى . د

  .)٨( ]ه في األول كان ذلك صواباًبأشير 
                                                           

  .١٥ابن فارس ـ ص : الصاحبي  ) ١(
  .٤٠٠ـ ص  ١السيوطي ـ ج: المزهر  ) ٢(

، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨الرماني ـ ص  : فتح اهللا صالح علي المصري. سة داأللفاظ المترادفة المتقاربة المعنى ـ تحقيق ودرا 
٢٣، ٢٢.  

  .٢٤فايز الداية ـ ص . د): النظرية والتطبيق(علم الداللة   ) ٣(
  .١٣العسكري ـ ص : الفروق في اللغة  ) ٤(
  . ١٣ص : العسكري: الفروق قي اللغة  ) ٥(
  .١٣ص : العسكري: الفروق في اللغة  ) ٦(
  .١٣أبو هاللـ ص : اللغةالفروق في   ) ٧(
  .١٣أبو هاللـ ص : الفروق في اللغة  ) ٨(
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نظرية التي تسهم في ضبط الفروق الجوهرية ثم يعمد إلى استعراض جملة من المعايير ال
  :فأما ما يعرف به الفرق بين هذه المعاني وأشباهها فأشياء كثيرة«: بين الدوال المختلفة فيقول

  منها ما يستعمل عليه اللفظان اللذان يراد الفرق بين معنييهما
  .ومنها اعتبار صفات المعنيين اللذين يطلب الفرق بينهما

  .يؤول إليه المعنيانومنها اعتبار ما 
  .ومنها اعتبار الحروف التي تعدى بها األفعال

  .ومنها اعتبار النقيض
  .ومنها اعتبار االشتقاق

  .ومنها ما يوجبه صيغة اللفظ من الفرق بينه وبين ما يقاربه
  .)١(»ل اللغةفي أصومنها اعتبار حقيقة اللفظين أو أحدهما 

معتمداً على ثقافته اللغوية ي الشرح المعجمي، فأبو هالل يسوق في النص السابق وسائله ف
  :والصرفية والنحوية، وفي الجدول اآلتي بيان لمذهبه

  
  مفردات التطبیق  الضوابط

فأما الفرق الذي يعرف من جهة ما تستعمل عليه الكلمتان فكـالفرق  (  نحوي. ١
إلى مفعولين والمعرفة تتعدى  يتعدىبين العلم والمعرفة وذلك أن العلم 

مفعول واحد فتصرفهما على هذا الوجه واستعمال أهل اللغة إياهما  إلى
عليه يدل على الفرق بينهما في المعنى وهو أن لفظ المعرفة يفيد تمييز 
المعلوم من غيره ولفظ العلم ال يفيد ذلـك إال بضـرب آخـر مـن     

  .)٢( )التخصيص في ذكر المعلوم
بهـا األفعـال    وأما الفرق الذي يعلم من جهة الحروف التي تعـدى (

عفوت عنه فيقتضي ذلك : فكالفرق بين العفو والغفران ذلك أنك تقول
غفرت له فيقتضي ذلك أنـك  : وتقول. أنك محوت الذم والعقاب عنهم
  .)٣( )سترت له ذنبه ولم تفضحه به

                                                           
  .١٧، ١٦أبو هالل ـ ص : الفروق في اللغة  ) ١(
  .١٧أبو هالل ـ ص : الفروق في اللغة  ) ٢(
  .١٧أبو هالل ـ ص : الفروق في اللغة  ) ٣(
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وأما الفرق الذي يعرف من جهة االشتقاق فكـالفرق بـين السياسـة    (  صرفي. ٢

األمور والتـدبير  هي النظر في الدقيق من والتدبير وذلك أن السياسة 
  )١( ...)وأدبار األمور عواقبها. مشتق من الدبر ودبر كل شيء آخره

وأما الفرق الذي توجبه صيغة اللفظ، فكالفرق بين االستفهام والسؤال (
وذلك أن االستفهام ال يكون إال لما يجهله المستفهم أو يشك فيـه ألن  

يجوز أن يسأل فيه السائل عما يعلم وعما المستفهم طالب ألن يفهم وقد 
فصيغة االستفهام وهو استفعال واالستفعال للطلب ينبئ عـن  . ال يعلم

  .)٢()الفرق بينه وبين السؤال
وأما الفرق الذي يعرف من جهة صفات المعنيين، فكالفرق بين الحلم (  معجمي. ٣

ـ    ناً واإلمهال وذلك أن الحلم ال يكون إال حسنا واإلمهـال يكـون حس
  .)٣()وقبيحاً

وأما الفرق الذي يعرف من جهة اعتبار النقيض فكالفرق بين الحفـظ  (
. والرعاية، وذلك أن نقيض الحفظ اإلضاعة ونقيض الرعاية اإلهمـال 

واإلهمال ما يؤدي إلـى  . ولهذا يقال للماشية إذا لم يكن لها راع همل
يهلك الشيء لئال اإلضاعة فعلى هذا يكون الحفظ صرف المكاره عن 
  .)٤( )والرعاية فعل السبب الذي يصرف به المكاره عنه

وأما الفرق الذي يعرف من جهة اعتبار أصل اللفظ في اللغة وحقيقته (
فيها، فكالفرق بين الحنين واالشتياق وذلك أن أصل الحنين في اللغـة  
هو صوت من أصوات اإلبل، تحدثها إذا اشتاقت إلى أوطانها ثم كثـر  

م كل واحد منهما على اآلخر كما يجـري علـى   ذلك حتى أجري اس
  .)٥( ..)وعلى المسبب اسم السبب اسم المسبب السبب

  
  

                                                           
  .١٨أبو هالل ـ ص : الفروق في اللغة  ) ١(
  .١٨أبو هالل ـ ص : الفروق في اللغة  ) ٢(
  .١٧أبو هالل ـ ص : الفروق في اللغة  ) ٣(
  .١٨، ١٧أبو هالل ـ ص : الفروق في اللغة  ) ٤(
  .١٩أبو هالل ـ ص : الفروق في اللغة  ) ٥(
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على أن قضية الحال، أخذت تنداح دائرتها خالل مناقشة إعجازيـة الخطـاب القرآنـي    
تتميز بها ووصف المميز منها ورصد مفرداته، فقد كان الخطابي يرى أن لكل لفظة خاصية 

إن في الكالم : (عض معانيها وإن كانا قد يشتركان في بعضها حيث يقولعن صاحبتها في ب
  .)١( )ألفاظاً متقاربة في المعاني يحسب أكثر الناس أنها متساوية في إفادة بيان مراد الخطاب

ويبدو أنه يوسع مجالها اإلجرائي، فهي تنسحب على حقول مختلفة تمس األسماء واألفعال 
هو يقترح معجماً نموذجياً يختبر فيه فرضيته التـي صـادر   والحروف والصفات، ومن ثم ف

  .عليها آنفاً
الحمد والشكر، البخل والشح، النعت والصفة، اقعـد  العلم والمعرفة، : وهذه المفردات هي

  .)٢(واجلس، بلى ونعم، ذلك وذاك، ومن وعن
  :ومن قواعد التفسير المعجمي التي يقترحها

الشيء وعلمتُه إذا أردت اإلثبات الذي يرتفـع معـه    عرفتُ: تقول«: اعتبار االستعمال. أ
وعلمـت يقتضـي   . عرفت زيداً: عرفت، يقتضي مفعوالً واحداً كقولك: إال أن قولك. الجهل

  .)٣(»علمت زيداً عاقالً: مفعولين، كقولك
وإذا أردت أن تتبين حقيقة الفـرق  : (يقول في الفرق بين الحمد والشكر: اعتبار الضد. ب

  .)٤( )برت كل واحد منهما بضده، وذلك أن ضد الحمد الذم وضد الشكر الكفرانبينهما، اعت
والحمد والشكر قد (: يقول في الفرق بين الحمد والشكر أيضاً: اعتبار المساحة الداللية. ج

الشكر اهللا عليها، ثم قد يتميز الشكر عن الحمد في أشياء : الحمد هللا على نعمه أي.. يشتركان
حمدت زيـداً، إذا  : داء بمعنى الثناء، وال يكون الشكر إال على الجزاء، تقولفيكون الحمد ابت

وشكرت زيداً، إذا أردت . إليك منه معروفأثنيت عليه في أخالقه ومذاهبه وإن لم يكن سبق 

                                                           
ان حمد بن محمـد بـن إبـراهيم ـ     أبو سليم: محمد زغلول سالم. محمد خلف ود. بيان إعجاز القرآن ـ تحقيق وتعليق د   ) ١(

  .٢٩ص
يمان حمد بن محمـد بـن إبـراهيم ـ     أبو سل: محمد زغلول سالم. محمد خلف ود. رآن ـ تحقيق وتعليق د بيان إعجاز الق  ) ٢(

  .٢٩ص
ان حمد بن محمـد بـن إبـراهيم ـ     أبو سليم: محمد زغلول سالم. محمد خلف ود. بيان إعجاز القرآن ـ تحقيق وتعليق د   ) ٣(

  .٢٩ص
بـن إبـراهيم ـ    أبو سليمان حمد بن محمـد  : محمد زغلول سالم. دمحمد خلف و. بيان إعجاز القرآن ـ تحقيق وتعليق د   ) ٤(

  .٢٩ص
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: ثم قد يكون الشكر قوالً كالحمد ويكون فعالً كقوله جل عز. جزاءه على معروف أسداه إليك

  .)١(]اعملوا آل داود شكراً[
  :نماذج التصنیف. ٣

أقام النحاة هيكل النحو على السماع وفق منهج مؤسس على اختيارات تاريخية واجتماعية 
وجغرافية، مستقرئين ما انتهى إليهم من كالم العرب الفصحاء الذي كان عدتهم التـي إليهـا   

واب كالـذي  على األب يفزعون في التقعيد واالحتجاج، وأنشأوا ضوابط صارمة ليتعرفوا بها
وحملوا غير المنقول على المنقول الذي هو فـي   )٣(وابن السراج )٢(يلقاه الدارس عند الخليل

معناه؛ ليعطوا قواعدهم سمة الشمول، ومالوا إلى تجريد الثوابت من أصل وفرع وقياس وعلّة 
حكم ال وحكم وغيرها، فاستغنوا بالكالم عن األصناف دون الكالم عن المفردات، وبالكالم في

  .)٤(ن الكالم في أحكام المفردات كل على حدةالشامل ـ وهو القاعدة ـ ع
وقد قادهم مالحظة المفردات إلى ضبط العالقات بينها، فإذا كانت عالقات وفاقيـة فهـي   

  .)٥(مفردات من صنف واحد، وإذا كانت عالقات خالفية نسبت إلى أصناف مختلفة
تنبري تحدد المصطلح ـ تتخـذ منظـوراً    واستقراء مظان الموروث؛ يكشف أنها ـ إذ  

المقابلة تصنيفياً ذا طابع شمولي من حيث تدرجه في تصور كلي عن ماهية اللفظ، يقوم على 
، يـنهض بـه منطـوق    )٦(بين الدال والمدلول، ويصدر عن موقف للنحاة من تقسيم الكلـم 

ـ  ي ثنائيـات  النصوص المتالحقة التي تشكل خلفيته النظرية؛ مؤسسة على معايير تشخص ف
  :تتجلى في اإلطار اآلتي

                                                           
يمان حمد بن محمـد بـن إبـراهيم ـ     أبو سل: محمد زغلول سالم. محمد خلف ود. بيان إعجاز القرآن ـ تحقيق وتعليق د   ) ١(

  .٢٩ص
  .١٣٠، ٧٧الزجاجي ـ ص : اإليضاح في علل النحو  ) ٢(

  .٥٦،٣٠شوقي ضيف ـ ص . د: المدارس النحوية
  .٦١ـ ص  ١أبو بكر محمد بن سهل النحوي البغدادي ـ ج : األصول في النحو  ) ٣(

  .١٤٠شوقي ضيف ـ ص . د: المدارس النحوية
  .٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠تمام حسان ـ ص . د: األصول  ) ٤(
  .٥٦تمام حسان ـ ص . د: األصول  ) ٥(
  .١٢ـ ص  ١سيبويه ـ ج: الكتاب  ) ٦(

  .وما بعدها ٣٦ـ ص  ١ـ ج ابن السراج : األصول في النحو
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وفلسفة هذا التصنيف نفسها، تقف وراء الحراك العقلي الذي باشر القضية فـي مسـعى   
  :توصيفي نوعي، يتجلى في األنماط االجتهادية اآلتية

  :منظور سیبویھ ١. ٣
لـة الـدرس   كرس سيبويه في مدونته معيارية النموذج التصنيفي النوع في أبجديـة مقو 

  :المعجمي مرتكزاً على فلسفة التوجيه الداللي ألفراد الكلم، فيقول
  اعلم أن من كالمهم«

  .جلس وذهب: نحو. اختالف اللفظين الختالف المعنيين
  .ذهب وانطلق: نحو. واختالف اللفظين والمعنى واحد
دت وجدت عليه من الموجـدة، ووجـدت إذا أر  : قولك. واتفاق اللفظين والمعنى مختلف

  .)٣(»وجدان الضالة
  :منظور قطرب ٢. ٣

وهذا التصنيف الثالثي، رجع إليه قطرب وأفاد منه، إذ نلفيه يتردد ـ بشيء من البسـط   
  :الكالم في األلفاظ بلغة العرب على ثالثة أوجه«: والشرح والتمثيل ـ على لسانه في قوله

: وذلك قولك. هم إلى ذلكفوجه منها اختالف اللفظين الختالف المعنيين، وذلك للحاجة من
  .اختلف اللفظان الختالف المعنيين. الرجل والمرأة، واليوم والليلة، وقام وقعد، وجاء وذهب

الف اللفظين والمعنى متفق واحد، وذلك مثل عير وحمار، وذئب وسيد، والوجه الثاني اخت
وكـأنهم إنمـا   . اللفظان مختلفان والمعنى واحـد . وسمسم وثعلب، وأتى وجاء، وجلس وقعد

                                                           
  .٢٤ـ ص  ١سيبويه ـ ج: الكتاب  ) ١(

  .٠٦ـ ص ) أبو بكر محمد بن القاسم(األنباري : األضداد
  .٤٠٥ـ ص  ١السيوطي ـ ج : المزهر  ) ٢(
  .٢٤ـ ص  ١سيبويه ـ ج: الكتاب  ) ٣(

  اختالف
  اختالف
  توارد
  توالٍ
 تكثّر

  اتفاق
  )٧(وحدة

  وحدة
  )٨(وحدة
 احتاد
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أرادوا باختالف اللفظين، وإن كان واحد مجزئاً، أن يوسع في كالمهم وألفاظهم كما زاحفـوا  

  .يلزموا أمراً واحداً والفي أشعارهم ليتوسعوا في أبنيتها 
والوجه الثالث أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى، فيكون اللفظ الواحد على معنيين فصـاعداً،  

القامـة،  : واألمة. منه ]إن إبراهيم كان أمة قانتاً هللا[: وذلك مثل األمة يريد الدين وقول اهللا
  .»واألمة من األمم. قامة الرجل

  :منظور ابن األنباري ٣. ٣
: ذا التقسيم إلى ابن األنباري، حيث أورده موضحاً تارة ومعترضاً أخرى، فيقـول انتقل ه

التي توقعها العرب على المعاني المتضادة، فيكون الحرف ) األلفاظ(هذا كتاب ذكر الحروف «
وهذا الضرب من األلفاظ هو القليل الظريـف فـي كـالم    . منها مؤدياً على معنيين مختلفين

  .العرب
  :أتي على ضربين آخرينوأكثر كالمهم ي

الرجل والمرأة، والجمل : أحدهما أن يقع اللفظان المختلفان على المعنيين المختلفين، كقولك
  .والناقة، واليوم  والليلة، وقام وقعد، وتكلم وسكت، وهذا هو الكثير الذي ال يحاط به

والحنطـة،   البر«: والضرب اآلخر أن يقع اللفظان المختلفان على المعنى الواحد، كقولك
  .»والعير والحمار، والذئب والسيد، وجلس وقعد، وذهب ومضى

  :منظور الغزالي ٤. ٣
، قد ارتضوا هذا التقسيم الثالثي، فإن نفراً من األعالم، قـد  جاء بعدهإذا كان سيبويه ومن 

انصرفوا عنه إلى غيره، فالغزالي في دراسة القضية مثالً، يمهد لها بـاقتراح مصـطلحين   
يعتد فيهما بطبيعة المدلول؛ فإذا كان عيناً واحدة، سمي اللفظ معيناً، كزيد والشـجرة،  اثنين، 

وإذا دل على أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد سمي اللفظ مطلقاً، كالسواد الحركة والفـرس  
  .واإلنسان

مترادفـة،  : ثم يطرح تصنيفاً رباعياً، يقسم فيه اللفظ أقساماً أربعة يسميها على الترتيـب 
  :متباينة، متواطئة ومشتركة، فيقول

أما المترادفة، فنعني بها األلفاظ المختلفة والصيغ المتواردة على مسمى واحد، كـالخمر  «
  .والعقار، والليث واألسد، والسهم والنشاب

وأما المتباينة، فنعني بها األسامي المختلفة للمعاني المختلفة، كالسواد واألسـد والمفتـاح   
  .وسائر األسامي وهي األكثروالسماء واألرض، 
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وأما المتواطئة، فهي التي تنطلق على أشياء متغايرة بالعدد ولكنها متفقة بـالمعنى الـذي   
وضع االسم عليها، كاسم الرجل فإنه يدل على زيد وعمرو وبكر وخالد، واسم الجسم ينطلق 

وضع االسـم   على  السماء واألرض واإلنسان الشتراك هذه األعيان في معنى الجسمية التي
  .بإزائها

وأما المشتركة، فهي األسامي التي تنطلق على مسميات مختلفة ال تشـترك فـي الحـد    
والحقيقة البتة، كاسم العين للعضو الباصر وللميزان وللموضع الذي يتفجر منه الماء ـ وهي  

  .)١(»العين الفوارة ـ وللذهب وللشمس
  :منظور الرازي ٥. ٣

لفظي لدى الغزالي قد أثمرت زخماً مصطلحياً؛ اسـتحكم فـي   لئن كانت فلسفة التفريع ال
معجم التفريعات، فإن طرح الرازي يتأسس على حضور فلسفة التفريع نفسها وتفعيل التشقيق 
المصطلحي؛ فقد استفاد من التراكمات المعرفية وصدر عنها في مناقشة المسألة، حيث يفـرد  

حد منها أنواع متميزة، فيقـول فـي شـأن    للفظ المفرد تقسيمات ثالثة، ينضوي تحت كل وا
وهو إما أن يكون اللفظ والمعنى واحداً، أو يتكثران، أو يتكثر اللفظ ويتحـد  «: التقسيم الثالث

  .)٢(»المعنى، أو بالعكس
فـي  ) توحد وتكثـر (فالناظر في هذا النص، تشده إليه فلسفة التفريع التي تضبطها ثنائية 

  :أربعة أضراب من العالقاتعالقة اللفظ بالمعنى، تنحل إلى 
  .توحد اللفظ وتوحد المعنى. أ
  .تكثر اللفظ وتكثر المعنى. ب
  .تكثر اللفظ وتوحد المعنى. ج
  .توحد اللفظ وتكثر المعنى. د

ثم يسترسل بعد في ضبط كل صنف، معتمداً على  النظر المنطقي في توليد المصطلحات 
  .ه في تعالق وفاقي وخالّفيومن ثم فإنه يقترح ثبتاً مصطلحياً يدرجه وغير

قضية الحال، يحيل إلى تصور مضـبوط  على أن استقراء النصوص األخراة التي تباشر 
  :يحاصر القضية من جوانبها المختلفة

                                                           
  .٣٢، ٣١ـ ص  ١الغزالي ـ ج: المستصفى من علم األصول  ) ١(
  .٣٦٨ـ ص  ١السيوطي ـ ج: المزهر  ) ٢(
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  .)١(»توالي األلفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد«ـ  ١
: معها معنى واحد كما يقالة هي التي يقام لفظ مقام لفظ لمعان متقاربة يجفوالمتراد«ـ   ٢

  .)٢(»أصلح الفاسد ولم الشعث ورتق الفتق وشعب الصدع
األلفاظ التي اختلفت صيغها وتواردت على معنى واحد كالقمح والبر والحنْطة وفي «ـ   ٣
  .»والباء
  .)٣(»ظننت وحسبت، وذراع وساعد: اختالف اللفظين والمعنى واحد، مثل«ـ  ٤

  :على مجموعة عناصرفهذه النصوص، تدل بمنطوقها 
  .إفراد، توال، داللة على وحدة الشيء، وحدة اعتبار. أ
  .استبدال، وحدة المعنى. ب
  .اختالف الصيغ، توارد، وحدة المعنى. ج
  .اختالف اللفظ، وحدة المعنى. د

يتواتر من مدرج إلى آخر، وهو مبدأ يبرر عملية االختـزال التـي   وبعض هذه العناصر 
  :ت الظاهرة، وهيتفضي إلى استخالص صفا

  
  إفراد

  .اختالف الصيغ
  دال          توارد
  استبدال

  وحدة االعتبار
  

  مدلول        وحدة المعنى
  

وفحص أمثلة التعريفات السابقة، يقف الدارس على ثالثة حقول تنسحب عليها الظـاهرة   
  :هي

                                                           
  .٢٣٧السبكي ـ ص: اإلبهاج في شرح المنهاج  ) ١(

  .٠٨الشوكاني ـ ص: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول  
  .٤١٠ـ ٤٠٢ـ ص ١السيوطي ـ ج: المزهر  ) ٢(
  ).توفيق محمد(شاهين . د: المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاً  ) ٣(
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  .حقل األفعال. أ
  .حقل األسماء. ب
  .حقل الحروف. ج

  :ي يقود إلى العالقة التي يوضحها الشكل اآلتيوتحييز اإلشكال في إطاره المنطق
  

  إفراد            
  اختالف الصيغ

  توارد
  استبدال    دال       

  وحدة االعتبار
  

  وحدة المعنى      مدلول 
  حقل األفعال

  حقل األسماء          الماصدق      
  حقل الحروف

  
فالشكل جهاز توصيفي يوضح حيثيات الظـاهرة فـي نسـقها المنطقـي، ويسـتعرض      

ص الجوهرية التي تضبط سيرورة وجهي العالمة اللسانية في المجتمع اللغوي ويبرز الخصائ
  .مجال تواترها

 االمفهوم
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  :المصادر والمراجع

ـ القـاهرة ـ   ) هـ ٧٥٦ـ ) (شيخ اإلسالم علي بن عبد الكافي(السبكي : ـ االبتهاج في شرح المنهاج  ١
  .م١٩٨١/ هـ ١٤٠١ـ  ١ل ـ ط شعبان محمد إسماعي. مكتبة الكليات األزهرية ـ تحقيق وتعليق د

ـ ) هـ ٦٣١) سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد(اآلمدي : ـ اإلحكام في أصول األحكام  ٢
  .م ١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٣ـ  ١بيروت ـ دار الكتب العلمية ط 

ـ ـ بيروت ـ دار الكتـب العلميـة     ) هـ ٥٤٣) (أبو محمد بن عبد اهللا(ابن العربي : ـ أحكام القرآن  ٣
  .١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨ـ  ١تحقيق محمد عبد القادر عطا ـ ط 

ــ بيـروت ـ دار الكتـاب     ) هـ ٣٧٠) (أبو بكر أحمد بن علي الرازي(الجصاص : ـ أحكام القرآن  ٤
  .ت. ط ـ د. العربي ـ د

سليمان . دابن سينا ـ مصر ـ دار المعارف ـ تحقيق    ): القسم الثالث اإللهيات(ـ اإلشارات والتنبيهات   ٥
  .ادين
ـ ) هـ ١٢٥٥) (محمد بن علي بن محمد(الشوكاني : ـ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ٦

  .دمشق ـ دار الفكر
ـ بيروت ـ المكتبة العصـرية   ) هـ ٣١٦(أبو بكر محمد سهل النحوي البغدادي : ـ األصول في النحو  ٧

  .م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥ـ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ـ 
ـ بيروت ـ المكتبة العصـرية ـ تحقيـق     ) هـ ٣٢٧) (أبو بكر محمد بن القاسم(األنباري : ضدادـ األ  ٨

  .١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧ـ  ١محمد أبو الفضل إبراهيم ـ ط 
 ١عائشة عبد الرحمن ـ مصر ـ دار المعارف ـ ط    . د: ـ اإلعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن األزرق  ٩

  .١٩٧١ـ 
محمد خلـف اهللا  . ـ تحقيق وتعليق د) هـ ٣٨٨( سليمان حمد بن إبراهيم  أبو: ـ بيان إعجاز القرآن  ١٠
  .م ١٩٦٨/هـ ١٣٨٧ـ  ٢محمد زغلول سالم ـ مصر ـ دار المعارف ـ ط . ود
ـ بيروت ـ دار ) هـ ٣٣٧) (أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق(الزجاجي : ـ اإليضاح في علل النحو ١١

  .م ١٩٨٦/هـ ١٤٠٦ـ  ٥النفائس ـ تحقيق المبارك ـ ط 
ـ  ٣٨٤) (أبو الحسن علي بن عيسى(الرماني : ـ األلفاظ المترادفة المتقاربة المعنى  ١٢ ــ تحقيـق   ) هـ

ـ  ١٤١٣ـ   ٣فتح اهللا صالح علي ـ مصر ـ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ـ ط    . ودراسة د / هـ
  .م١٩٩٢
محمـد  . وتعليـق د ـ تحقيق ) هـ ٣٨٨(أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم : ـ بيان إعجاز القرآن  ١٣

  .م١٩٦٨/ هـ ١٣٨٧ـ  ٢المعارف ـ ط محمد سالم ـ مصر دار . خلف ود



٢١٥ 

  مقولة التعدد في الدرس المعجمي

Α  

U  
 

 ٣محمد أديب صالح ـ بيروت ـ المكتب اإلسالمي ـ ط    . ـ تفسير النصوص في الفقه اإلسالمي ـ د   ١٤
  .م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤ـ 
أبـو محمـد علـي    (ابن حـزم  : ثلة الفقهيةـ التقريب لحد المنطق والمدخل إليه باأللفاظ العامية واألم  ١٥

  .١٩٥٩ط ـ . إحسان، عباس ـ بيروت ـ د. ـ تحقيق د): األندلسي
ـ   ١ـ بيروت ـ مكتبـة لبنـان ـ ط     ) هـ ٨١٦) (علي بن محمد الشريف(الجرجاني : ـ التعريفات  ١٦

  .م١٩٨٥
لمطبعة الميمنية حسن العطار ـ مصر ـ ا  : ـ حاشية على شرح زكريا األنصاري على متن إيساغوجي  ١٧
  .ت. ط ـ د. ـ د
محمود توفيق محمد سعد ـ مصر ـ مطبعـة    . د): دراسة بيانية ناقدة(ـ داللة األلفاظ عند األصوليين   ١٨

  .م١٩٨٧/ هـ  ١٤٠٧ـ  ١األملنة ـ ط 
  .١٩٧٠ـ  ١عبد الرحمن الشلقاني ـ مصر ـ دار المعارف ـ ط . د: ـ رواية اللغة ١٩
ـ  ٦٢٠) (موفق الدين عبد اهللا بن أحمد المقدسي(ابن قدامة : مناظرـ روضة الناظر وجنة ال  ٢٠ ــ  ) هـ

  .م١٩٨١ـ  ١ـ ط الجزائر ـ الدار السلفية 
شمس الدين أبو عبد اهللا بن أبـي بكـر الـرازي    (ابن قيم الجوزية : ـ زاد المعاد في هدي خير العباد  ٢١

ـ   ٢٧ـ ط ط، عبد القادر األرناؤوطـ بيروت ـ مؤسسة الرسالة ـ تحقيق شعيب األرناؤو  ) ـ) (الدمشقي
  .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٥
  .١٩٨٥ـ  ١ـ سر صناعة اإلعراب ـ تحقيق حسن هنداوي ـ دمشق ـ دار القلم ـ ط  ٢٢
أبو الحسين أحمد بـن  (ابن فارس : ـ الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها  ٢٣

ـ ): هـ ٣٩٥) (زكريا الرازي اللغوي عمر فاروق الطباع ـ ط ـ   . مكتبة المعارف ـ تحقيق د  ـ بيروت 
  .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٤
ـ  ١٣٩٠ط ـ  . ـ دابن سينا ـ القاهرة ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب    ): الشفاء(ـ العبارة من   ٢٤ / هـ

  .م١٩٧٠
وزيـع ـ   فايز الداية ـ دمشق ـ دار الفكر للطباعة والنشر والت  . د): النظرية والتطبيق(ـ علم الداللة   ٢٥
  .م١٩٨٥/هـ ١٤٠٥ـ  ١ط
أحمد عبد الرحمن حماد ـ بيروت  . د): دراسة في نمو وتطور الثروة اللغوية(ـ عوامل التطور اللغوي   ٢٦

  .م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣ـ  ١ـ دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع ـ ط 
ـ  ١٤٠٠ـ   ٤ ـ بيروت ـ دار اآلفاق الجديـدة ـ ط   ) أبو هالل(العسكري : ـ الفروق في اللغة  ٢٧ / هـ

  .م١٩٨٠



٢١٦  

  ضیاءعبد الالوي عبد الرحمن أبو      

Α  

u 
عبد السالم هارون ـ  . ـ تحقيق وشرح د) ـ) (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(سيبويه : ـ الكتاب  ٢٨

  .م١٩٩١بيروت ـ دار الجيل ـ 
ــ دمشـق ـ مطبعـة وزارة     ) هـ ١٠٢٤) (أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني(الكفوي : ـ الكليات  ٢٩

  .م١٩٧٥ـ  ١ومحمد المصري ـ ط عدنان درويش . الثقافة ـ تحقيق د
ـ  ٩١١) (عبد الرحمن  جالل الـدين (السيوطي : ـ المزهر في علوم اللغة وأنواعها  ٣٠ بيـروت ـ   ): هـ

المكتبة العصرية ـ شرح وتعليق محمد جاد المولى بك ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي ـ    
  .م١٩٨٨ط ـ . د
توفيق محمد شاهين ـ القاهرة ـ مطبعة الدعوة اإلسـالمية ـ     . د :ـ المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاً  ٣١
  .م١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠ـ  ١ط
  .م١٩٦٦محمد أحمد أبو الفرج ـ بيروت ـ دار النهضة العربية ـ . د: ـ مقدمة لدراسة فقه اللغة ٣٢
يروت ـ  محمد فتحي الدريني ـ ب . ـ المناهج األصولية في االجتهاد بالرأي في التشريع اإلسالمي ـ د   ٣٣

  .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨مؤسسة الرسالة ـ 
ـ تقـديم وتحقيـق محمـد    ) هـ ٦٨٤) (أبو الحسن حازم(القرطاجني : ـ منهج البلغاء وسراج األدباء  ٣٤

  .م١٩٨١ـ  ٢الحبيب بن الخوجة ـ بيروت ـ دار الغرب اإلسالمي ـ ط 
  
  
  

/   /   
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  التـراث العربي
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  :تمھید

ال يماري ممارٍ في أن الناس يختلفون فيما يميلون إليه بطباعهم التي جبلوا عليها، 
فيغلب على هذا ميٌل فيعرف به، وعلى ذلك غيره، وكذلك األمم تغلب عليها طباع وميول 

رس غلبت عليهم السياسة وحسن إذ تنبه دارسو أحوال األمم على أن الفُ. فتعرف بها
اإلدارة، وأن اليونان غلبت عليهم الحكمة والفلسفة، وأن الهند غلبت عليهم الشعوذة 

  .والكهانة، وأن العرب غلبت عليهم الفصاحة والبالغة
والطبع إنما هو السجية التي يجبل عليها اإلنسان، والطبيعة التي تُركَّب فيه، فال تُزايلُه 

ولما كانت البالغةُ سجيةً جبل عليها . ولكنها تضعف أو تقوى تبعاً لظروفه، هوال تفارق
العرب كان من الطبيعي أن تالزمهم، وأن تبدو مظاهرها في كالمهم؛ فكانوا إن تكلموا 

                                                           
 .باحث سوري  (*)

  
  العرب عند البالغي التفكیر من مالمح

  الجاھلي العصر في
  
  

  (*)أسود حسن حسین
     



٢٢٠  

  حسین حسن أسود     

Α  

u 
ون في موضع اإلطناب، سهبوإن خطبوا أدهشوا، يوجزون في موضع اإليجاز، وي أبانوا،

حون في موضع التلميح، وكانوا يخاطبون الناس ويصرحون في موضع التصريح، ويلم
على قدر عقولهم وأفهامهم؛ فيكلّمون العامي بلفظ عادي، والفيلسوف بلفظ منطقي، إذ 

  .مقامٍ مقال الناس عندهم مقاماتٌ ولكلِّ
أهم ميدان برعواستناداً إلى الفطرة التي ج مفيه وتفوقوا  وابَِل عليها العرب كان الكل

زل القرآن الكريم كان تأكيداً جديداً وبرهاناً ساطعاً على علو سلطان  ذا تنحتى إ. به
بمثْل ما برعوا فيه؛ بالفعل، واالسم،  - جّل جالله  - العرب فصاحةً وبالغةً، فتحداهم 

وِإن كُنتُم في ريبٍ مما نَزلْنَا ﴿ :والحرف، وهي ذاتها مكونات آي الذكر الحكيم ،فقال
لَى عع هثْلن مم ةورنَا فَْأتُواْ بِسد١(﴾ب(.  

مسار القول عند في كذلك كانت السجية البالغية عند عرب الجاهلية هي التي تتحكم و
كأن يدخَُل الكالم لحن أو –المتكلم، فإن شذَّ الكالم عن سجيته، أو نبا المتكلم عن فطرته 

ها العربي لتقويم الخلل، وإصالح الشذوذ، تدخلت الطبيعة التي جبل علي - ما شابه ذلك
وهو األمر الذي بدأ يدعو إلى ضرب من التأمل، أو الوعي، أو ما يمكن أن يسمى 

  .عند اإلنسان العربي آنذاك) بالتفكير البالغي(
  :وقد تجلّت بذور هذا التفكير في مظاهر معينة ومالمح متعددة أهمها 
  :اللغوي الوعي-أوًال

 أن وأدركوا، البيان على والقدرة الفصاحة ملكة ُأعطوا أنهم إلى القدماء العرب طنفَ فقد
 في ويتأملون، لغتهم صونمحي فشرعوا، البيان آلة هو إنما كالم من عنه يصدر وما اللسان
 ويحاولون،  المكروه أو الغريب أو الفج الكالم من فطرتهم يخالف ما كل ليتجنبوا، كالمهم
 اللغة إن يقال أن يصح لذلك عليها؛ جبلوا التي الطبيعة مع يتناسب ابم تعديله أو تغييره
 نظر فعندما القدماء؛ العرب عند البالغي التفكير بواعث من أساسياً مبعثاً كانت العربية
 ضرورة السليم وذوقه بفطرته وأدرك، ببصيرته فكّر األول مهدها في لغته إلى القديم العربي
 يشنُع ما كلَّ فتجنَّب، بيانه درجة من ويحطُّ، جماله من ،وينقص مالكال شيني ما كل تجنب
 حركة وجعل، أخرى وأبدل حروفاً لَبوقَ، اللسان على نطقه يثقل أو، األلفاظ من تأليفه

 تـ( جني ابن يرى لهذا، أقل هو ِلما الضم وحركة، اللسان على دورانه يكثر ِلما النصب
                                                           

  .البقرة سورة من ٢٣ اآلية  )١(



٢٢١ 

  مالمح من التفكیر البالغي عند العرب في العصر الجاھلي

Α  

U  
 

 ورأى، جميعها على بفكره هجم، أحوالها وترتيب، صوغَها أراد لما« اللغة واضع أن ( ه٣٩٢
 :نحو، منها تأليفه شَنُع ما رفض من بد ال أنه وعلم، وتفاصيلها )١(هالجم وجوه تصورِه بعين
عه ،لفظه من بشيء يمرره ولم نفسه عن فنفاه، وكق، وقَج... ملأملَّ و طاَل ما أن وع بكثرة 

ه٢(»الثالثي وهو وأخفِّها األصول أعدِل في أمكن ما التصرف من فيه يمكن ال حروف(. 
 وكق وقج هج :كَـ التأليف المستهجنة األلفاظ عزل في ورغبتُه، هذا اللغة واضع نيعصو

  .العرب عند اللغوي للفكر األولى البدايات يمثل أن يمكن
غتهم، وحرصهم على سالمتها أدى إلى ويصح أن يقال أيضاً إن طوَل تأمل العرب في أحوال ل

وهو على وجه عام، إدراك ) بالوعي اللغوي(تنمية الذوق اللغوي عندهم، أو ما يمكن أن يسمى 
  .العربي بفكره وفطرته وذوقه أن اللسان قادر على التلفظ بما هو غثٌّ ومقبول، وجيد ومرذول

، جانباً وطرحها، لفاظاأل بعض إهمال مبكر لغوي وعي عن تنم التي المظاهر فمن
 الذي الثقل هو إنما، األلفاظ هذه ترك علة أن ويبدو،  اللغوي االستعمال دائرة عن وإبعادها

 فالمشقة، )٣(وطس، سص :نحو، حروفه لتقارب استعماله رفض ما، ذلك فمن .نطقها يرافق
 فعمل، للغة ألولىا العهود منذ ذلك العربي علم وقد .بهما النطق عند ينجلي يبدوان والتكلف

  .لها والسامع بها الناطق ذوق لتُنَاسب، شينُهاي ما وطرح تنقيحها على
 خَلَد في يدور كان ما على صادقان دليالن فهما، اللغة في )اإلبدال(و )القلب( وكذلك

 الكالم لخفة طلباً، بحروف حروف وإبدال، حروف إلى حروف قلب في رغبة من العربي
 استثقل )ميوِت( أو )سيوِد( بـ مثالً العربي نطق فعندما حروفه؛ وتالؤم به النطق وسهولة

 فأصبحت الياء إلى )سيود( في الواو فقلب، الساكنة الياء المكسورة الواو تُلُو فكره، نطقه
  .)٤( )ميت( فأصبحت ياء إلى )ميوت( في والواو )سيد(

 الكلمة أحرف بين التأليف ولةمحا على الوقت ذلك في العربي اإلنسان يقتصر ولم
 لسانه استخفَّ إذ اإلعرابية؛ الحركات بين التأليف محاولة إلى ذلك تجاوز بل، الواحدة
فجعل، الضم واستثقل، النصب أن ذلك«، منصوباً والمفعول، مرفوعاً الفاعل ذلك على بناء 

، لقلّته الفاعل عفَرف، كثيرة مفعوالت له يكون وقد، واحد فاعل من أكثر له يكون ال الفعَل
                                                           

  .جمعه :الشيء جمَل  )١(
  .١/٦٤ .ت.د.ط.د، العلمية المكتبة، النجار علي محمد :تحقيق، جني بن عثمان الفتح أبو :الخصائص  )٢(
  .١/٥٤الخصائص ينظر  )٣(
  .١/٤٩ الخصائص ينظر  )٤(



٢٢٢  

  حسین حسن أسود     

Α  

u 
بما كالمهم في ويكثر، يستثقلون ما كالمهم في ليقّل وذلك، لكثرته المفعول ونُص 

 قبل وخفتها الحركة يراعي فهو، تفكيره وبديع، العربي صنع عجيب من وهذا .)١(»يستخفون
وصوله وتيسير الكالم إيضاح إلى يرمي الذي البياني الهدف لخدمة ذلك وكل، وخفّته الحرف 
، المظاهر هذه من كبيراً قسماً بعد فيما البالغيون أدرج وقد .معرض وأجمل لفظ بأسهل

  .)٢( )االئتالف( أو )التناسب( عنوان تحت، واأللفاظ الحروف تأليف مظاهر السيماو
 التحويالت بعض وإجرائه، المستهجنة األلفاظ بعض بطرحه، العربي فإن كله ذلك عدا 

 المعاني وصول وييسر، المتلقي يراعي سمعاً،إنما والعذوبة، نطقاً الخفة إلى ميةالرا الصرفية
 استحضار على قوة صرف من باأللفاظ الشعور بعد له بد ال الذهن أن« هذا وبيان، ذهنه إلى

 صور استحضار كان أكثر باأللفاظ األلفة كانت كلما أنه والمعلوم، بها المرادة المعاني صورة
 ما بقدر« :ولذلك، )٣(»أقل الغاية لهذه المنصرفة القوة ثم من فكانت، أسهَل الذهن في هامعاني
 اللغوية األصول أكثر أن يفسر ما هذا ولعل، )٤(»تلقيه يسهل حروفه وتقلُّ اللفظ يسهل

  .الثالثي هو العرب عند استعماالً
 تليد بالغيٍ تفكير عن ها،ينمتأليف وطريقة، كَلمها وبنية، لغتهم أصوَل هذا العرب وعي إن
، لها والسامـع، بها المتكلم حاَل يناسب موضعاً اللغة وضع إلى يهدف،  أذهانهم في راسخ
 ويكسوها، واالستهجان والتعقيد الركاكة عنها ويخلع، والبيان والوضوح السهولة حيث

 العربية البالغة تفتئ منشودة،ما بالغية وقيم مبادئ كلها وهي، والجمال، والطالوة، الحالوة
 اللغوي الوعي يعد أن يمكن لذلك.الكالم في تحقيقها وبضرورة بها تطالب العصور مر على
 في التأمل إن أي .الجاهلي العصر في العرب عند البالغي التفكير مظاهر من مظهر أوَل
 وعيٍ رمظاه إال ليست، إبدالها أو، أصولها بعض وقلب، كلمها حروف في والتفكير، اللغة

بالغي فكري.  
  :األسلوبي الوعي – ثانیًا

                                                           
  .١/٤٩ الخصائص ينظر  )١(
 علـي  محمد مطبعة، الصعيدي المتعال عبد :عليه وعلق صححه، الخفاجي سنان بن محمد بن اهللا عبد :الفصاحة سر ينظر  )٢(

 :تحقيـق ، الجرجاني القاهر وعبد والخطابي الرماني القرآن إعجاز في رسائل وثالث، ١٦٩،صم١٩٥٣ -  ه١٣٧٢، صبح
   . ٩٤ ،ص ت .د، ط.د، بمصر المعارف دار، سالم زغلول ومحمد اهللا خلف مدمح

  .٢٢ م،ص١٨٩٨، بعبدا، العثمانية المطبعة، ضومط جبر : البالغة فلسفة  )٣(
  .١٦البالغة،ص فلسفة  )٤(
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 )اللغوي الوعي( على الجاهلية العقلية طور في البالغي للتفكير األولى المالمح تقتصر لم
 السياق خصائص إدراك إلى ذلك تجاوزت بل، حركاتها وسمات الكلمة خصائص إدراك أو
 به يزخر مما األمر هذا على أدّل وال، )األسلوبي بالوعي( يسمى أن يمكن ما أو األسلوب أو

 والكناية وااللتفات والتشبيه كالمجاز، متميزة تعبير طرائق من، ثراً ون شعراً، العربي الكالم
 هذه بتفوق وعيٍ على كان العربي أن تؤكد فنية طرائق وهي، ذلك وغير واإلطناب واإليجاز
 تفوق الطرائق هذه بأن يقين على وهو، أغراضه وتحقيق مراده بيان في غيرها على الطرائق
 وأكثرها، الجاهلية منذ العرب لغة خصائص أبرز من يعد، مثالً فالمجاز،، جمالياً غيرها

 لغوي تجاوز فهو، األصل في له وضع ما خالف على الكالم يضع عقلي فعل وهو، استعماالً
  .)١(ريبهوتق المعنى إليضاح وإما، العبارة في للتوسع إما :لغاية إال يؤتى ال

، اللغات سائر عن العربية امتازت وبه، العرب عند التعبير وسائل أهم أحد المجاز إن بل
 العرب فخرم هو الباب وهذا« ):هـ٢٥٥تـ(الجاحظ عنه قال فقد، أيضاً مفاخرها أحد وهو
 :أيضاً )هـ٤٦٣تـ(القيرواني رشيق ابن قالو، )٢(»اتَّسعت وبأشباهه وبه، لغتهم في
 ورأس، الفصاحة دليل فإنه، كالمها مفاخر من هدعوتَ المجاز تستعمل ما راًكثي والعرب«
  .)٣(»اللغات سائر عن لغتها بانت وبه، الغةالب

 معناها والحقيقة، أصله إلى برده معناه يظهر المجاز أن والمجاز الحقيقة بين والفرق
  .)٤(غيره إلى يرد أن يحتاج ال، لفظها في ظاهر
 من مظهراً يعد أن يمكن لذلك، تخييلية حركة األولى أصوله في فهو، )يهالتشب( كذلكو

 – ما فكرة توكيد أراد لما، يظن كما، األول التشبيه عاقد أن ذلك، األولى التفكير مظاهر
 ما وسيلة عن بحثاً، محيطه في وتأمل، خاطره في جال - قوي زيداً أن فكرة مثالً ولتكن
 يمتاز - المشبه عين عليه تقع حيوان أقوى وهو – األسد أن حظفال، الفكرة هذه بها يوضح
 شيء القوة أن فوجد، واألسد زيد بين يقارن فجعل، الحيوانات بقية من مازته التي بالقوة

 يزخر التي التشبيهات كل ذلك على ويقاس .كاألسد زيد :عندئذ فقال، الطرفين بين مشترك
                                                           

  .١٥٠ ص،م١٩٨٢، الفتح جامعة منشورات، اللطيف عبد حسين :تحقيق،  الكاتب خلف بن علي الحسن أبو :البيان مواد  )١(
  .٥/٤٢٦ .م١٩٩٦ -  ه١٤٠٦ بيروت، الجيل دار، هارون السالم عبد :تحقيق، الجاحظ بحر بن عمرو :لحيوانا  )٢(
، ت .د .ط .د، المعرفـة  دار، قرقزان محمد :تحقيق، القيرواني رشيق بن الحسن علي أبو :وآدابه الشعر سنامح في عمدةال  )٣(

١/٤٥٥.  
 بيـروت ، العصـرية  المكتبة، الحميد عبد الدين محيي محمد :تحقيق،  األثير ابن الدين ضياء الفتح أبو :السائر المثل ينظر  )٤(

  .١/٧٤، م١٩٩٠ -  ه١٤١١
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 وهو، العربي اإلنسان ذهن في راسخ لتفكير واضحاً يداًتجس تعد والتي، الجاهلي الشعر بها

 اللغوي التركيب وبين، فنية صورة جنباته بين يضم الذي اللغوي التركيب بين يميز تفكير
  .وأجمل وأعذب أرق الفني التركيب أن ويرى، العادي

، التشبيه ةبني في واضحاً تأثيراً، المعيش والواقع، الصحراوية للبيئة أن المتأمُل ويلحظ 
 األمر وهو، خياالً يتصوره ما ال، عياناً يدركه ما يشبه كان الجاهلي فالشاعر، تركيبه وطريقة

 عجلى نظرة وإن، الجاهلي الشعر في بالمحسوس المحسوس تشبيه شيوع يفسر أن يمكن الذي
  .القول هذا صحة تبين الجاهلي الشعر إلى

 فيما النقدية األحكام مادة كان الحسية واستعاراته اتهبتشبيه الجاهلي الشعر أن علمنا وإذا
 توجيهها في األحكام هذه خطورة أدركنا، الهجريين والرابع الثالث القرنين في والسيما، بعد

، الشعراء عند الخيال جماح بحكَ الذي األمر وهو، الحسية التشبيهات محاكاة نحو الشعراء
   .اإلبداع من فيها مما أكثر التقليد من هافي تصويرية نماذج محاكاة إلى ضطرهماو

، آنذاك العربي الفكر يعايشها التي للحياة مناسباً الجاهلي العصر في التشبيه كان وهكذا
 انتقل هل :أي العربي؟ الفكر بتطور التشبيه تطور هل :الذهن في يقتدح قد سؤال ثمة ولكن

 إلى القريبة األشياء محاكاة من أو، المعنى أو الفعل محاكاة إلى الحس محاكاة من الشاعر
 و قريباً تصويراً يصورها ال الذهن في يوهمها تخييالً األشياء فيخَيُل، البعيدة األشياء محاكاة

، ملحوظاً تطوراً وتطور، واسعاً نمواً نما العربي الفكر أن الثابت رسماً؟ يرسمها كأنه
 الفكر بتغير تتغير لم يبدو كما التشبيه بنية أن إال، والعباسي األموي العصرين في والسيما
 بل، التخييل إلى التصوير من أو، المعنوية إلى الحسية من التشبيه ينتقل فلم، وتطوره العربي

 واأللوان األصباغ يعتمد كان أي، الموسيقي إلى منه الرسام إلى أقرب العربي الشاعر بقي
 ولعل ،والعواطف المشاعر تحاكي لتيا األنغام فيعتمد الموسيقي أما، الحواس تحاكي التي
، أشعارهم ومحاكاة، الجاهليين الفحول نهج على بالسير الشعراء النقاد مطالبة إلى يعود ذلك

 النقاد سلطان على وخرج، القاعدة هذه عن الشعراء بعض شذَّ وقد، بأساليبهم واالستئناس
، تشبيهاته في ينأى وجعل، لهلخيا العنان أطلقَ إذ، مثالً تمام أبي عن عرف ما نحو على
 وهذه .ونواميسه الجاهلي الشعر قوانين على خروجه سوى لشيء ليس، عليه ذلك كل فُأنكر
، بيئته بحكم، الجاهلي الشاعر كان فإن .القديم العربي النقد فيها وقع التي المشكالت إحدى
 بمحاكاة يطاَلب ىحت العباسي أو األموي الشاعر جريرة فما، مرئية حسية بأطراف يشبه

  حكى؟ ما مثل ويحكي، أتى ما بمثل يأتي وأن، الجاهلي الشاعر
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، اإليجاز لضرورة إال تغادرها العرب تكد لم التي أيضاً المهمة األسلوبية الخصائص ومن
، فيه وترغب، تؤثره العرب كانت إذ، العربية البالغة ركائز من أساسية ركيزة فاإليجاز
  .بيان وأجمل حروف بأقل الكالم الإيص على منها حرصاً
 موضع في وتوسعوا، اإليجاز مكان في فاختصروا، اإليجاز أمر على العرب تنبه وقد

 تُطيل كانت نعم؛ :قال تُطيل؟ العرب كانت هل :العالء بن عمرو ألبي قيل« وقد، اإلطناب
، له وحبهم، ازاإليج أمر العرب بإدراك يشي ومما .)١(»عنها ليحفظ وتُوجز، منها ليسمع

 به جاؤوا ما إلى فانظر« :جني ابن يقول، الشرط ألسماء استعمالهم وهيئة، استفهامهم طرائق
 الكالمِ عن الواحد الحرفُ أغنى كيف، بها المشروط واألسماء، بها المستفهم األسماء من

 عن ذلك أغناك قد أنه ترى أال مالُك؟ مك :قولك ذلك فمن والطول؟ اإلبعاد في المتناهي الكثيرِ
 لم األعداد تستوعب ذهبتَ فلو ألف؟ أم مائة؟ أم ثالثون؟ أم عشرون؟ أم مالك؟ أعشرةٌ :قولك
 غير اإلطالة تلك عن الواحدة اللفظة هذه أغنتك )كم( قلتَ فلما، متناه غير ألنه، أبداً ذلك تبلغ

 جميع ذكر ذلك كفاك قدف، معه أقم يقم من :قولك في الشرط وكذلك ...بآخرها، المحاط
 ثم، ذلك ونحو قاسم أو جعفر أو عمرو أو زيد يقم إن :تقول أن الحتجتَ هو ولوال، الناس
 قوة القوم بإيثار شاهد مضى ما فجميع ...سبيالً غرضك إلى تجد ولما مبهوراً حسيراً تقف

، اإلمالل إلى ؤديي قد اإلكثار أن العرب علمتْ وقد .)٢(»كالمهم فضول وحذف، إيجازهم
 كُرهاً أو منه خيفةً توجس كانت نفوسهم أن ويبدو .وحسب الداعية للضرورة به تجيء فكانت

 دواأكّ لما أنهم ذلك، التكرار تجنبوا أكثروا وإذا اإلكثار؛ خضم في وهم يوجزون بهم فإذا، له
، أجمعون :فيقولوا هافيكررو، البتَّةَ أجمعون يعيدوا لم، أبضعون، أكتعون، أجمعون :فقالوا

 -  تحامياً، بعضها إلى )أجمعون( كلمة حروف جميع إعادة عن عدلوا بل، أجمعون، أجمعون
  .)٣(كلها الحروف لتكرير -  اإلطالة عم

 قال كما وديدنها شأنها هو بل، اإلكثار إلى ميلها من أكثر اإليجاز إلى تميل ةًعام والعرب
 اإلكثار فتتجشم، معين ولمقام، ما لغاية اإلكثار إلى تضطر قد ولكنها، )هـ٢٠٧ تـ()٤(الفراء

                                                           
، ١ط، إبـراهيم  الفضـل  أبو ومحمد البجاوي محمد علي :تحقيق،  العسكري هالل أبو، اهللا عبد بن الحسن :الصناعتين كتاب  )١(

 العـرب  أكانـت  :العالء بن عمرو ألبي قيل« :الخصائص وفي، ١٩٨ ،ص م١٩٥٢ -  ه١٣٧١، العربية الكتب إحياء دار
  .١/٨٣، »عنها ليحفظ، نعم :قال توجز؟ أفكانت :قيل، لتبلِّغ، نعم :فقال تُطيل؟

  .١/٨٢ :الخصائص  )٢(
  .١/٨٣ :الخصائص  )٣(
  . ٢ /١ .م١٩٨٣ -  ه١٤٠٣، بيروت، الكتب عالم، ٣ط، الفراء زياد بن يحيى زكريا أبو :القرآن معاني ينظر  )٤(
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 فهي، صنعتهم وبديع، أمرهم عجيب من وهذا، المقام لذلك مراعاة، اإلطناب أعباء وتتحمل

 على ودالّة، وماللها الحال تلك باستكراه ؤذنةم وتكريرها إطالتها في« :جني ابن يقول كما
 الكلفة بقوة العلم على -  ذلك في ما تحمل فجعلوا، اوأهـمه هناك عناها لما تجشمتها إنما أنّها
  .)١(»عليه هم فيما األمر إحكام على دليالً -فيه

 مرحلة على كانوا العرب بأن توحي، المقام بحسب دفته وتوجيه، اإليجاز إلى النظرة هذه
، فيها يستحب التي المواضع خبروا إذ، اإليجاز يخص فيما والنباهة الوعي من متطورة

 قرنوا حتى ذلك في بالغوا بل، اهتمامهم وجل عنايتهم وأولوه، فيها يستكره التي مقاماتوال
  .)٣(»اإليجاز البالغة« :قال ( ه٩ ت()٢(صيفي بن أكثم أن يروى إذ، باإليجاز البالغة

 مع،  وإيجاز مجاز من، العادي للسياق المخالفة األسلوبية الخصائص باستعمالها والعرب
 أحوال تراعي إنما، وخالبة رونق من اللغوي التركيب األسلوبية لخصائصا هذه تُكسب ما

 العربية البالغة تسعى مقصود ومعنى رئيس غرض السامع حال ومراعاة، وهيئاته المتلقي
 كانت القضية هذه إن بل، كثيراً األمر هذا على الجاهليون العرب حرص وقد، لتحقيقه جاهدة

 الكالم فصاحة في تنظر«، قديماً العرب كانت فقد، البالغي رهمتفكي من كبيراً قسماً تستهلك
وجالتهز ،وبسجاؤوا إذا إنهم حتى، )٤(»وإبرازه المعنى ط كرهوا توكيدها وأرادوا ما بصفة 

، نطشان عطشان :قولهم نحو، حرفاً فيها يغيرون فكانوا، السامع يمل أن خشية، ثانيةً إعادتها
، بسن حسن :قالوا وكذلك، نوناً العين من فأبدلوا، عطشان عطشان :يقولوا أن كرهوا إذ

، داعية لضرورة إال التكرير تكره فالعرب .باإلتباع بعد فيما سميما وهو، )٥(ليطان وشيطان
 لم ولذلك .شيء إلى شيء من المتلقي ليخرج الحروف من حرف تغيير حاولت كررت وإن
 وحسنِ فصاحتها مع« قريشاً إن حتى، حسابه من يوماً يالمتلق ليسقط الجاهلي العربي يكن

                                                           
  .١/٨٣ :الخصائص  )١(
 يريـدون  قومـه  مـن  مائـة  في المدينة وقصد، اإلسالم أدرك، المعمرين وأحد، الجاهلية في العرب حكيم : صيفي بن أكثم  )٢(

 أبـو  األثيـر  بن الدين عز :الصحابة معرفة في الغابة أسد :ينظر، ( ه٩ ت( .e الرسول ير ولم الطريق في فمات، اإلسالم
 إحيـاء  دار، فايـد  الوهـاب  عبد ومحمود عاشور أحمد ومحمد البنا إبراهيم محمد :تحقيق، الجزري محمد بن علي الحسن
  .١٣٥ – ١/١٣٤، م١٩٧٠، بيروت، التراث

، بيروت، العصرية المكتبة، ١ط، هنداوي الحميد عبد :تحقيق، السبكي الدين بهاء :المفتاح تلخيص شرح في األفراح عروس  )٣(
  .١/١٣٠، م٢٠٠٣ -  ه١٤٢٣

  .٢٥٩ – ١/٢٥٨ :العمدة  )٤(
  .٢٠٠ ،ص الصناعتين كتاب  )٥(
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، لغاتهم أحسن وأشعارهم كالمهم من تخيروا العرب من الوفود أتتهم إذا، ألسنتها ورقة، لغتها
  .)١(»كالمهم وأصفى

 البالغة حوله تدور الذي األساسي المحور صار، أحواله ومراعاة، بالمتلقي واالهتمام
 جاء وإن، »مقال مقام لكل« وهو، الكالم ألحوال الضابط بالقانون بعد فيما رِف،وع العربية

  :)٢( قوله في بلفظه الحطيئة به
ـــن ــي تحنَّ ـــداك عل ـــك ه ــإن    الملي ـــلِّ ف ـــامٍ لك ـــاال مق   مق

  
، ذُكر كما اإليجاز قضية كانت المتلقي فيها وراعى، الجاهلي عرفها قضية أبرز ولعل
  .إمالله من خشيةًو، إرضائه على منه حرصاً

 البالغي التفكير مالمح أهم أحد أيضاً كان األسلوبي الوعي أن إلى كله ذلك من ليخلص
  .القدماء العرب عند

 تجويد طرائق أيضاً عرفوا بل )األسلوبي الوعي(و )اللغوي الوعي( على األمر يقتصر لم
 والحصر، والبكَئ العيي واذكر مفَل« وإال، أيضاً عيوبه عرفوا بل، نظمه وأفانين، الكالم

مفحل، والموالخَط هبقَ، والمسوالمتفيهقَ، والمتشد ،ارمهار؟، والمكثار، والثرثار،  والموالهم 
ذكروا ولم رجاله ،ذَرانوالهذَ، والهقَّاعةٌ رجٌل :وقالـوا والتخليط؟، يلت ،وفالن عيفي يتلَه 

 ذلك سمـى لما، بعـضٍ دون بعضهم في تكون كانت قد األمور هذه أن ولوال ...خطبته،
البعـض ٣(»األسماء بهذه اآلخر البعـض(.  

وما تجويد الكالم، والتفنن في معارضه إال مطلب بالغي يراد منه أمور كثيرةٌ لعل أهمها 
ود به عليها البيان واإلفهام، وقد عرف زهير ومدرستُه بهذا، فهذه المدرسةُ ال ترتضي بما تج

القريحةُ أول وهلة، بل تقلِّب البصيرةَ في أشعارها، فتؤخر ما تراه مناسباً للتأخير، وتقدم ما تراه 
  .مناسباً للتقديم، حتى ترى أن القصيدةَ ُأتْقن نظمها، وُأجيد حوكُها، ووشِّي لفظها، ونُمق معناها

                                                           
  .٥٢ص، م٩٦٣ -  ه١٣٨٢، العربية اللغوية المكتبة، الشويمي مصطفى :تحقيق، فارس بن أحمد : :اللغة فقه في الصاحبي  )١(
ـ  مكتبـة ، ١ط، طـه  أمـين  محمد نعمان :تحقيق، السكيت ابن وشرح برواية الحطيئة ديوان  )٢(  -  ه١٠٧، القـاهرة ، انجيالخ

 مؤسسـة ، ٣ط، الدالي أحمد محمد :تحقيق، المبرد يزيد بن محمد العباس أبو :واألدب اللغة في الكامل و ٢٣٥ م،ص١٩٨٧
  .٢/٧٣٢ :م١٩٩٧ -  ه١٤١٨، الرسالة

 قلَّ :الرجُل بكُؤ و .١/١٢٨، لبنان، بيروت، الجيل دار، هارون السالم عبد :تحقيق، الجاحظ بحر بن عمرو :والتبيين البيان  )٣(
 .الكـالم  الكثيـر  :وفتحها الهاء بكسر والمسهِب؛ .الفاسد الكثير الكالم وهو، لالخط ذو :الخطُل .بكئ وهي بكئ فهو، كالمه
، يءلردا الكثير الكالم :والهذَر .القول من القبيح :الهجر .بالكالم ينهمر مهذار أي :همار ورجٌل، الكالم كثير :مهمار ورجٌل
  .فيه أفرط :كالمه في وتلهيع .الكالم الكثير :والتِّلقَّاعة والتِّلقَّاع .به اليعبأ الذي



٢٢٨  

  حسین حسن أسود     

Α  

u 
 البيان مقاييس منه أقدر آخر شاعرٍ على يتعلم كان الجاهليين الشعراء من كثيراً إن بل

 -  العرب أن ظان يظن وكيف«)هـ٦٨٤تـ( القرطاجني حازم يقول، البالغة وتصاريف
 وانتجاع المواضع واستجداد الرياضة على ِلنَشِْئهم باعالطِّ جودة من به اختصت ما على

 الخلل عليها واستولى انزم منذ الفساد هاداخل التي الطباع هذه عن فضالً، العوازب الرياض
 تُسميها كانت التي القصائد ،ونظمها شعر بالحقيقة هو الذي الشعر قولها في تستغني كانت–

، الكالم عليها يوضع أن يجب التي المباني كيفيات إلى واإلرشاد التعليم عن الدهور أسماط
 يداخُل منها التي جهاتال على والتنبيه، ذلك جميع في المستحسن التصرف بأنحاء والتعريف

  .والمعاني األلفاظ تأليف في الفساد ويقع المعاني الخلُل
 قوانين منه وتعلَّم، طويلة لمدة آخر شاعراً لزم وقد إال منهم مجيداً شاعراً تجد ال وأنتَ

 عن الشعر أخذ كُثَير كان فقد، البالغية التصاريف أنحاء في الدربة عنه واستفاد، النظم
 الحطيئة وكان، خازم أبي بن بشر عن هدبة وأخذه، خشرم بن هدبة عن جميل أخذهو، جميل

 العرب شعراء جميع وكذلك .حجر بن أوس عن زهير وأخذ، زهير عن الشعر علم أخذ قد
 يكون أن من البد، البالغة وتصاريف، النظم قوانين يعلِّم ومن .)١(»المشهورين المجيدين

  .لها ومدركاً، البيان حيومنا البالغة ألصول واعياً
كم بنظم، حسناً مظهراً الكالم وإظهار، البيان قضية إنحتقن وصوغٍ، متماماً راسخةٌ، م 

 يتتبع ومن، الجاهلية شعراء عندها وقَفَ، أساسيةً نقاطاً كونت حيث، العربي الفكر في
 يدرك، األسواق يف سيما وال،  آخرين شعراء حقِّ في الشعراء بعض قالها التي العبارات

 سوق في له تُضرب كانت التي الذبياني النابغة قبة أمر ومعروفٌ فذائع القول؛ هذا صحة
 فضل التي الرواية تلك أمر وذائع، أشعارها عليه فتعرض، تأتيه كانت الشعراء وأن، عكاظ
 فثارت، سانح على األعشى أيضاًَ فضلو فضلهاو، جنسها بنات على الخنساء النابغةُ فيها

 حيث :قال ماذا؟ تقول حيث :قال، ومنها منك أشعر -  واهللا – أنا« :له فقال، حسان ثائرة
  :)٢(أقول
  
  دمــا نَجــدة مــن يقْطُــرن وَأســيافُنا    بالضـحى  يلمعـن  الغـر  الجفَنَاتُ لنا

ـ  خـاالً  بنا فأكرِم    محـرق  وابنَـي  العنْقـاء  بنـي  ولَدنا   ابنَمـا  بنـا  رِموَأكْ

                                                           
  .٢٧ ،صم١٩٨٦، بيروت، اإلسالمي الغرب دار، ٣ط، الخوجة بن الحبيب محمد :تحقيق، القرطاجني حازم : البلغاء منهاج  )١(
  .١/٣٥ :م١٩٤٧، بيروت، صادر دار، عرفات وليد :تحقيق، ثابت بن حسان ديوان  )٢(



٢٢٩ 

  مالمح من التفكیر البالغي عند العرب في العصر الجاھلي

Α  

U  
 

  
 .ولَدك بمن تفخر ولم، ولدتَ بمن وفخرتَ، جفانك عدد قلّلت أنك لوال لشاعر إنك :فقال

 لكان )الجفان( :قلتَ ولو، العدد فقلّلت، )الجفنات( :قلتَ إنك :له فقال أخرى؛ رواية وفي
 الضيفَ ألن، حالمدي في أبلغ لكان )بالدجى يبرقن( :قلتَ ولو، )بالضحى يلمعن( :وقلتَ، أكثر
 )يجرين( :قلتَ ولو، القتل قلّة على فدلَلْت، )دماً نجدة من يقطرن( :وقلتَ، طروقاً أكثر بالليل
 منكسراً حسان فقام .ولدك بمن تفخر ولم ولدتَ بمن وفخرت، الدم النصباب أكثر لكان

  .)١( »منقطعاً
 أنّه ولو، المطلوب الغرض تؤد لم صوره عن حسان بها عبر التي األلفاظ أن يرى فالنابغة

 المطالبة وهو، والنقد البالغة في مهمٍ أمرٍ لىع ينبه بذلك وهو، أبلغ لكان غيرها استعمل
 المثلى باألمور إال تكون ال الصورة عن اإلبانة أن العتقاده، الصورة في الغلو بل، بالمبالغة
، التصوير في العليا المثل عن بالصدور، ءالشعرا ورائه ومن، حسان يطالب فالنابغةُ، والعليا
 لم أم لطبعه مطابقاً المثل هذا كانأ سواء، مثَله عن بل، طبعه عن يصدر أال« الشاعر فعلى
 الصدق مبدأ أنكرتْ إذ، العربي النقد لتاريخ القبةُ هذه أورثته ما أخطر هذا كان وربما، يكن
 قد أخرى مشاعر عن أو، غيره شاعرم عن ال مشاعره عن بالصدور الشاعر يلزم الذي

 بمقاييس أخّل حسان بأن الذبياني النابغة شَعر فقد، أمرٍ من يكن ومهما .)٢( »مشاعره تخالف
  .النقصان ومكامن الخلل مواضع له فأبان، البالغة وأصول البيان

، وتقويمه الخلل تصحيح تولّى من أول هم، الشعراء من الجاهلية فحول بعض أن ويبدو
 توجيه من فيها بما التعليقات هذه إن بل، النقدية بتعليقاتهم، سابقاً النابغة رواية من لوحظ اكم
 التعبير في اتباعه يجب ما إلى والشعراء الكتّاب ترشد علمية نيناقو إلى بعد فيما التحاست«

  .)٣(»البالغة قوانين وهي، والشعور العقل عن
 تصحح، جمالية فنية قواعد وضع وضرورة، لشعرا في الجمالي الخلل على التنبيه وهذا

، اإلسالم بعد العربي الكالم في تفشّى الذي اللحن قضية تماماً تحاكي، معوجه وتقوم، خطأه
  .بعد فيما النحو علم عنه أسفر والذي، يفسده وبدأ

                                                           
 صـادر  دار، ١عبـاس،ط  وبكـر  السعافين وإبراهيم عباس إحسان :تحقيق، األصفهاني الحسين بن علي الفرج أبو :األغاني  )١(

  .٩/٢٣٥، م٢٠٠٢- ه١٤٢٣، بيروت
  .٨ م،ص١٩٩١ -  ه١٤١١، الجامعية والكتب المطبوعات مديرية، قصبجي عصام :القديم العربي النقد أصول  )٢(
  .٥١ م،ص١٩٦٤، المصرية النهضة مكتبة، ٧ط، الشايب أحمد :األدبي النقد أصول  )٣(



٢٣٠  

  حسین حسن أسود     

Α  

u 
 العصر في العرب عند لوحظت التي البالغي التفكير مالمح من بعض فهذه وبعد؛

 وضع في العلماء من كثيرة فئات أسهمت ثابتة أصول إلى بعد فيما استحالت ،وقد اهليالج
ر، والراوي، والنحوي، اللغوي ،منهم لها نظرية صياغةكان كلَِّه ذلك ولكن، والمتكلِّم، والمفس 

 لىإ الجاهلية العقلية طور من العربي الفكر نقل الذي الكريم القرآن زول لن التالية المرحلة في
  .اإلسالمية العقلية طور

 تفكيراً البالغية األصول من كثيراً عرفوا الجاهلية في العرب أن العجالة هذه في تبين كما
  .األحيان من كثيرٍ في اصطالحٍ دون ولكن، وممارسةً



٢٣١ 

  مالمح من التفكیر البالغي عند العرب في العصر الجاھلي

Α  

U  
 

  ومراجعھ البحث مصادر
 .الكريم القرآن .١
، الجزري محمد بن علي الحسن أبو األثير بن الدين عز :الصحابة معرفة في الغابة ُأسد .٢

، التراث إحياء دار، فايد الوهاب عبد ومحمود عاشور أحمد ومحمد البنا إبراهيم محمد :تحقيق
 .ط.د، م١٩٧٠، بيروت

 دار، شاكر محمد محمود فهر أبو :عليه وعلق قرأه،  الجرجاني القاهر عبد :البالغة أسرار .٣
  .م١٩٩١ -  ه١٤١٢، ١ط، بجدة المدني

، الثقافة دار، ١ط، حسين القادر عبد :تحقيق، البحراني ميثم الدين الكم :البالغة أصول .٤
 .م١٩٨٦ -  ه١٤٠٦، قطر، الدوحة

 .م١٩٦٤، المصرية النهضة مكتبة، ٧ط، الشايب أحمد :األدبي النقد أصول .٥
 -   ه١٤١١، الجامعية والكتب المطبوعات مديرية، قصبجي عصام :القديم العربي النقد أصول .٦

 .م١٩٩١
 وبكر السعافين وإبراهيم عباس إحسان :تحقيق، األصفهاني الحسين بن علي الفرج أبو :األغاني .٧

 م٢٠٠٢- ه١٤٢٣، بيروت صادر دار، ١عباس،ط
  .لبنان، بيروت، الجيل دار، هارون السالم عبد :تحقيق، الجاحظ بحر بن عمرو :والتبيين بيانال .٨
 .م١٩٨١، التونسية الجامعة منشورات، صمود حمادي :العرب عند البالغي التفكير .٩

 دار، بيروت، المعاصر الفكر دار، ١ط، العاكوب علي عيسى :العرب عند النقدي التفكير .١٠
 .م١٩٩٧ -  ه١٤١٧، دمشق، الفكر
 محمد :تحقيق، الجرجاني القاهر وعبد والخطابي الرماني القرآن؛ إعجاز في رسائل ثالث .١١

 .ت .د، ط.د، بمصر المعارف دار، سالم زغلول ومحمد اهللا خلف
 -   ه١٤٠٦ بيروت، الجيل دار، هارون السالم عبد :تحقيق، الجاحظ بحر بن عمرو :الحيوان .١٢

 .م١٩٩٦
 .ت.د.ط.د، العلمية المكتبة، النجار علي محمد :تحقيق، جني بن عثمان الفتح أبو :الخصائص .١٣
 مكتبة، شاكر محمد محمود فهر أبو :عليه وعلق قرأه، الجرجاني القاهر عبد :اإلعجاز دالئل .١٤

  .بجدة المدني ومكتبة، القاهرة، الخانجي
 .م١٩٤٧، بيروت، صادر دار، عرفات وليد :تحقيق، ثابت بن حسان ديوان .١٥
 مكتبة، ١ط، طه أمين محمد نعمان :تحقيق، السكيت ابن وشرح برواية الحطيئة ديوان .١٦

 .م١٩٨٧ -  ه١٠٧، القاهرة، الخانجي
 المتعال عبد :عليه وعلق ححهص، الخفاجي سنان بن محمد بن اهللا عبد :فصاحةال سر .١٧

 .م١٩٥٣ -  ه١٣٧٢، صبح علي محمد مطبعة، الصعيدي



٢٣٢  

  حسین حسن أسود     

Α  

u 
، العربية اللغوية المكتبة، الشويمي مصطفى :تحقيق، فارس بن أحمد :اللغة فقه في الصاحبي .١٨

  .م٩٦٣ -  ه١٣٨٢
، هنداوي الحميد عبد :تحقيق، السبكي الدين بهاء :المفتاح تلخيص شرح في األفراح عروس .١٩
 .م٢٠٠٣ -  ه١٤٢٣، بيروت، العصرية لمكتبةا، ١ط

، قزقزان محمد :تحقيق، القيرواني رشيق بن الحسن علي أبو :وآدابه الشعر سنامح في عمدةال .٢٠
  .ت .د .ط .د، المعرفة دار
 دار، المانع ناصر العزيز عبد :تحقيق،  العلوي طباطبا بن أحمد بن محمد :الشعر عيار .٢١

  .ط .د، م١٩٨٥ -  ه١٤٠٥، العلوم
 .م١٨٩٨، بعبدا، العثمانية المطبعة، ضومط جبر :البالغة فلسفة .٢٢
، ٣ط، الدالي أحمد محمد :تحقيق، المبرد يزيد بن محمد العباس أبو :واألدب اللغة في الكامل .٢٣

 .م١٩٩٧ -  ه١٤١٨، الرسالة مؤسسة
 البجاوي محمد علي :تحقيق،  العسكري هالل أبو، اهللا عبد بن الحسن :صناعتينال كتاب .٢٤
  .م١٩٥٢ -  ه١٣٧١، العربية الكتب إحياء دار، ١ط، إبراهيم الفضل أبو حمدوم

 المكتبة، الحميد عبد الدين محيي محمد :تحقيق،  األثير ابن الدين ضياء الفتح أبو :سائرال مثلال .٢٥
 .م١٩٩٠ -  ه١٤١١ بيروت، العصرية

 -  ه١٤٠٣، بيروت، الكتب عالم، ٣ط، الفراء زياد بن يحيى زكريا أبو :القرآن معاني .٢٦
  .م١٩٨٣

، الرباط، األمان دار، ١ط، زيد أبو أحمد :القرآن وإعجاز للبالغة الفكرية األصول في مقدمة .٢٧
 .م١٩٨٩ -  ه١٤٠٩

 الغرب دار، ٣ط، الخوجة بن الحبيب محمد :تحقيق، القرطاجني حازم :البلغاء منهاج .٢٨
  .م١٩٨٦، بيروت، اإلسالمي

 جامعة منشورات، اللطيف عبد حسين :تحقيق،  تبالكا خلف بن علي الحسن أبو :البيان مواد .٢٩
 .م١٩٨٢، الفتح
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  :المقدمة
عرفت منطقة المغرب اإلسالمي في القرن الثامن للهجرة ـ خاصة ـ   : خالصة اإلشكالية

جدالً بين األدباء والعلماء، حول مدى ضرورة التأليف والتعويل على الكتب فـي تحصـيل   
ر، على التشكيك فـي جـدوى   وقد حصل ما يشبه اإلجماع، بين عدد من أعالم العص. العلم

المؤلفات والكتب للتحصيل العلمي، وفي مقابل ذلك أولوا األهمية القصوى للتلقي عن الشـيخ  
هذا هو األمر الضامن لتحصيل العلم وما عداه غير . والمعلم مباشرة، والسعي إليه أينما وجد

تنكب السبل السهلة فالبحث الجيد الذي يوصل إلى نتائج مرضية لدى هؤالء األعالم في . مجد
في التحصيل والبحث، وتوخي الرحلة والسعي وراء المشيخة لألخذ المباشر عنهم فذلك أنجح 

  .وأفيد في إصابة كبد الحقيقة
                                                           

 .في جامعة قالمة الجزائر. أ  (*)

  
   إشكالیة البحث والتألیف عند المغاربة

  في القرن الثامن للھجرة
  
  

  (*)بو مھرةعبد العزیز . أ
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ي ولعل أول من طرح هذه األفكار وتناولها بصورة حادة ومباشرة هو الشيخ العالمة اآلبل

ابن خميس : في هذا الطرح منهم ، وأيده عدد من أعالم العصر)هـ٧٥٧ـ   ٦٨١(التلمساني 
ـ ٧٤٩(وأبو موسى ) هـ٧٤٣(أبو زيد  : ، وابنا اإلمام)هـ٧٠٨ـ   ٦٤٥(التلمساني  ، )هـ

، وابن عبـد السـالم   )هـ٧٤٩(، وعبد المهيمن الحضرمي )هـ٧٠٧(وأبو العباس العزفي 
، والوغليسي )هـ٧٧٩(، والقباب الفاسي )هـ٧٧١(، والشريف التلمساني )هـ٧٤٩(التونسي 
هؤالء أعالم كبار في القرن الثامن للهجرة بالمغرب، ولم نجـد  . وغيرهم) هـ٧٨٦(البجائي 

لهم تآليف تذكر، وإن وجدت فهي ال تنهض دليالً على المكانة المرموقة التي يحظون بها في 
ترى لمـاذا  . حدثوه فيها آنذاك وبعده، وال تعكس التأثير الكبير الذي أالحياة األدبية والفكرية

إلى ذهنية معينـة  ذلك رجع يف المغاربة ـ أو جلهم ـ عن التأليف في هذا العصر؟ هل   يعز
طبعت الشخصية المغربية بصفة عامة؟ تطفو لترتسم على هذا األديب أو ذلك، فتجعله يميـل  

رجع إلى الخشية من السـلطان وتوجهاتـه التـي    يإلى االنطواء واالنقباض والعزلة، أم أنه 
أم يعود إلى النفور من ظواهر اجتماعية وثقافية وسياسية معينة؟  ديب؟تضغط على العالم واأل

  أم بسبب حرص على نوعية التأليف وجودته؟
يبدو أن هذه األسباب مجتمعة قد أسهمت في الوصول إلى هذه القناعة لدى العديـد مـن   

إلى  وقد يكون السبب األخير أكثر وجاهة لدى العديد ممن تصدى. علماء هذا العصر وأدبائه
وهكذا تعددت األسباب والنتيجة واحـدة،  . التنظير لفكرة عدم جدوى التأليف وتصنيف الكتب

غير أن هذه الحقيقة تتعايش مع حقيقة أخـرى  . وهي عزوف كثير من المغاربة عن التأليف
مضادة لها وهي أن هناك أعالم آخرين، في األدب والثقافة، معاصرين للجماعة األولى، قـد  

ـ   )١(أحيانا أخرى ـ ويكفي أن نذكر هنا ابن خلـدون  أحياناً وكثيرة كتبا قليلة  واوألفّ نفواص
بمؤلفاته التي تفوق الحصـر   )٢()هـ٧٧٦(الصيت، ولسان الدين بن الخطيب  بمؤلفاته الذائعة

ومع ذلك فإن القضية مطروحة، وتمثل . والعد وتتناول كل جوانب المعرفة اإلنسانية المختلفة
فهـذا ابـن   . ؤكده مظاهر الحركة األدبية في المغرب في القرن الثامن للهجـرة أمراً واقعاً ت

على الـرغم   )١(الذي قتل في مطلع القرن ال يترك لنا مؤلفاً واحداً ولو ديوان شعر )٣(خميس
                                                           

ركلـي  األعـالم للز  التعريف بـابن خلـدون   ٣٥عبد الواحد وافي ص . ترجمة ابن خلدون في مقدمة ابن خلدون تحقيق د  )١(
  .٢٥٩ـ تاريخ الفكر األندلسي، بالنثيا ص  ٣/٣٣٠

ـ مشـاهدات    ٢٥٢تاريخ الفكر األندلسي ص  ٢٦٤أغلب صفحاته ـ نيل االبتهاج ص  /٥نفح الطيب : ترجمة ابن الخطيب  )٢(
 ..٢١لسان الدين ابن الخطيب ص 

ـ   ٦/٣١٤عـالم للزركلـي   األ ٢/٥٢٨ـ اإلحاطـة    ١٣٣ـ   ٧/١٣١، ٣٧٨ـ   ٥/٣٥٦نفح الطيب : ترجمة ابن خميس  )٣(
  .١/١٠٩ـ بغية الرواد  ٣١الكتيبة الكامنة ص 
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من فحول الشـعراء ويرتكـب مستصـعبات    «أن الرجل  )٢(من تأكيد ابن خاتمة األنصاري
ي القوادم الباسقة والخوافي، حافظا ألشعار العرب، قعـد  القوافي ويطير في القريض مطار ذ

وكذلك تأكيد ابن الخطيب أنه كان قائماً علـى صـناعة    »)٣(إلقراء العربية بحضرة غرناطة
العربية واألصلين، طبقة الوقت في الشعر، وفحل األوزان في النظم المطول، أقـدر النـاس   

وقد بلغت سمعته المشرق، وأعجـب بـه    )٤(ةالب الغريب، ومزج الجزالة بالسالسعلى اجت
جرت بين أبي إسحاق التنسي وتقي الدين  )٥(يروي صاحب النفح قصة. العلماء واألدباء هناك

مفادها تعظيم ابن دقيق العيد البـن   ،ابن دقيق العيد حين توجه األول في رحلة إلى المشرق
فقال . جل عندنا شاعر فقطإن الر :التلمساني في حين كان أبو اسحاق التنسي يرد عليهخميس 

  :له
وال شك في أن هذه الشهادة من قاضـي   )٦(»إنه لحقيق بما وصفناه به ،إنكم لم تنصفوه«

القضاة بمصر ومن ابن دقيق العيد نفسه، ألمر يدل على مدى تفوق ابن خمـيس، ومكانتـه   
أن نتساءل لـم   ومع ذلك أفال يحق لنا. العلمية واألدبية التي عرفها له المشارقة واألندلسيون

ترك لنا ابن خميس تآليف؟ ولم لم يكلف نفسه حتى جمع أشعاره في ديوان؟ إننـا حـين   ي .لم
نستقصي تاريخ حياة الرجل نجد أنه مر بمراحل طويلة من العزلة واالبتعاد عن الناس، وفي 

ى ، وتـولّ ستقبل الرحالة المغربي الشهير العبدريانهاية القرن السابع خرج من هذه العزلة، ف
منها لوحشة جرت بينه وبـين   منصباً في ديوان اإلنشاء بتلمسان الزيانية لكنه سرعان ما فر

ولكن ميله . )٧(تصدر لإلقراء بهاوذوي السلطان هناك، والتحق بسبته فمدح صاحبها العزفي 
 )٨(إلى العزلة واالنطواء وسرعة تبرمه من االستقرار، جعاله ال يحتمل تطاول الطلبة عليـه 

فقصد مملكة غرناطة، وهناك اهتز وزيرها ابن الحكيم الستقباله بالحفاوة واالحتفال الالئقين 

                                                                                                                                                                     
الدر النفيس في شعر ابن خميس نفح «وقد اعتنى أحد أصحاب ابن خاتمة بعد وفاة ابن خميس بجمع شعره في ديوان أسماه   )١(

  ».٥/٣٦١الطيب 
ـ   ١/١٧٦ـ األعالم للزركلـي    ٢٣٩لكتيبة ـ ا  ٢٦٧ـ   ١/٢٣٩م ـ اإلحاطة  ٩ديوان ابن خاتمة ص : ترجمة ابن خاتمة  )٢(

 .٧٢نيل اإلبتهاج 

 .٢/٥٢٩اإلحاطة   )٣(

 .٢/٥٢٩اإلحاطة   )٤(

  .٣٧٠ـ  ٥/٣٦٩نفح الطيب   )٥(
 .٥/٣٧٠المصدر نفسه   )٦(

 .٥/٣٥٦المصدر نفسه   )٧(

 .٣٥٩ـ  ٥/٣٥٦المصدر نفسه   )٨(
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وكان ابن خميس يدبج فيه القصـائد دون أن ينسـى   . )١(به، وأقعده لإلقراء بحضرة غرناطة

 ةومع ذلك فإنه لم يجمع شعره، بل ظل منشغالً عن ذلك بكثر. تسجيل حنينه إلى بلده تلمسان
ويبدو أن تحركاتـه  . )٢(»أنا كالدم بطبعي، أتحرك في كل ربيع«ل حتى إنه كان يقول رحاتال

فهو . هذه كانت بقصد تغطية تذمره من طول اإلقامة أو تضايقه من عالقات اجتماعية معينة
ينفس عن كربته بهذا الهروب، ويلبي حاجة نفسية تدعوه إلى العزلة وتغيير الوجـوه التـي   

.. كان رحمه اهللا نسيج وحده زهداً وانقباضـاً «: سان الدين بن الخطيبيقول ل .يتعامل معها
، وهكذا يمكن اعتبار )٣(»قليل التصنع بعيداً عن الرياء والمهادنة، عامالً على السياحة والعزلة

باعثاً كبيراً على عزوفه عن التأليف،  اعتبار هذه الحالة النفسية التي تكاد تالزمه طوال حياته
  .إلقراء منه إلى التأليففهو أكثر اطمئنانا ل

  إلمامظاھرة ابني ا
والظاهرة الثانية التي تصادفنا ونحن نبحث هذه القضية في مصادر األدب المغربي فـي  

وقد حالهما  )٥(عالمي تلمسان والمغرب جميعاً« )٤(اإلمام يهذا القرن، هي ظاهرة األخوين ابنَ
وهما شيخا أعالم  )٦(ها الراسخاناها الشامخان، وعالماعلم«إنهما : حالهما المقري الجد فقال

ابن تيمية، وتركا أثراً حسناً عند  عصريهما، رحال إلى المشرق وناظراالمغرب واألندلس في 
واآلبلـي  ) هـ٧٧٦(وابن الخطيب ) هـ٧٥٩(المقري الجد : ، ومن تالميذهما)٧(علماء القدس

الده وعمـه،  وو) هـ٧٨١(وابن مرزوق الخطيب  )٨()هـ٧٤٩(وابن عبد النور ) هـ٧٥٧(
وقد تصدى هذان . وغيرهم) ٨١١(، وسعيد بن محمد العقباني )هـ٧٧١(والشريف التلمساني 

   .)٩(العالمان للتدريس ولم يتركا آثاراً تذكر

                                                           
  .٥/٣٦٠نفح الطيب للمقري   )١(
  .المصدر نفسه  )٢(
 .٢/٥٢٨اإلحاطة   )٣(

  .٥٢٩ـ  ٢٨ ٢/٥المصدر نفسه   )٤(
ـ   ٢٣ـ   ٢٢ـ معجم أعـالم الجزائـر     ٥/٢١٥ـ نفح الطيب   ١٩٠، ١٦٦ـ نيل االبتهاج   ٧/٨٢١العبر : ترجمتها في  )٥(

  .١/١٣٠ـ بغية الرواد  ٥/١٠٨، ٣/٣٣٠األعالم للزركلي 
  .٥/٣٥٠نفح الطيب   )٦(
  .٢١٧ـ  ٥/٢١٦المصدر نفسه   )٧(
  .٨٣٩ـ  ٨٣٨/العبر   )٨(
  .١٦٨ـ  ١٦٧نيل االبتهاج   )٩(



٢٣٩ 

  إشكالیة البحث والتألیف عند المغاربة

Α  

U  
 

فقد وقف ضد التأليف صراحة، ودعا إلـى   )١(وأما اآلبلي: موقف اآلبلي صاحب النظرية
، )٢(تفسد العلم، وبنيان المدارس يذهبهاإلعراض عن التصنيف مسوغاً ذلك بأن كثرة التآليف 

فقد كان العالم يرتحل في طلب العلم، ويناله في سبيله مشقة كبيرة وعنت أكبر، وعلى قـدر  
وأما التأليف فهو نسخ . وهو في كل ذلك ينفق المال الكثير. مشقته وعنته يكون تحصيله للعلم

فأكبر كتاب يشـترى بـأبخس   . لمالرحلة وفي ذلك ما فيه من التسهيل والتهوين من أمر الع
لقد كان العلـم عنـدهم   . األثمان، فكأنما هو دعوة إلى الركون والكسل، وحط من شأن العلم

مرتبطاً بالتجوال والبحث عن مظانه من البشر، والسعي إلى الشـيوخ فـي أمـاكن بعيـدة     
لمدارس فإنـه  أما بنيان ا. ومجالستهم، واألخذ عنهم ومحاورتهم، إن العلم هنا مرادف للرحلة

مجلبة للطلبة، وصد لهم عن الرحلة في طلب العلم، ثم إنهم يتلقون العلم على غير أهله ممن 
يعينهم أهل الحكم وفي ذلك إمكانية لالنحراف عن تحصيل العلم النافع، فالشيخ أجير مطيـع  

مـا   وف هوللشيخ اآلبلي مأخذ آخر على كثرة التآلي. وذلك مدعاة إلى البعد عن العلم الحقيقي
فقد كثرت االختصارات واستباح الناس النقل عنهـا،   )٤(وانقطاع السند )٣(لحقها من تصحيف

واإلحالة على األمهات من دون تحقق، مما أوقع في التصـحيف والخلـط وذهـاب العلـم     
  .الصحيح

واستصعبوا الرواية فتركوها إلى ما بين أيديهم من تلك المختصرات والشروح ولهذا كله 
صادر التي بين أيدينا ال تذكر تأليفاً واحداً لهذا الشيخ العالمة، على الرغم من تحصيله فإن الم

لمعارف متعددة وعلوم مختلفة، ذكر ابن خلدون أنه أخذ عنه التعاليم والمنطـق واألصـلين،   
يني ، حين جاء مع أبي الحسن المرويذكر أنه أقام في بيت بني خلدون بتونس. وعلوم الحكمة

ومن تالميذه كذلك أبو زكريا يحيى  .التاريخية على المغرب، مدة سنوات يدرسهمفي حملته 
، والمقري الجد الذي ترجم له في مشيخته وقال في خاتمة هذه الترجمة )هـ٧٨٠(بن خلدون 

ومنهم ابـن مـرزوق الخطيـب، والشـريف     ، »مل كتاباًتوأخبار اآلبلي وأسمعتي منه تح«
باد الرندي، وابن الصباغ المكناسي، وسعيد بن محمد العقباني التلمساني، وابن عرفة، وابن ع

  :وتالميذه ال يعدون كثرة، قال يحيى بن خلدون. وغيرهم

                                                           
 ١٢٠، ١/١١٧ـ بغية الرواد   ٢٤٥ـ نيل االبتهاج   ٨٢٥، ٧/٨١٣العبر : ترجمة ابن عبد اهللا محمد بن إبراهيم اآلبلي في  )١(

ـ المسـند الجـامع     ٣٣، ٢١ـ التعريف بابن خلدون   ١٢ـ معجم أعالم الجزائر   ٢١٤ـ البستان   ٥/٢٢٤ـ نفح الطيب 
 .٢٦٦الحسن البن مرزوق 

  .٢٤٦ـ نيل االبتهاج  ٢/٤٧٩المعيار المعرب   )٢(
  .٢/٤٧٩المصدر نفسه   )٣(
  .السند هو توثيق المعلومة توثيقاً علمياً عن طريق الرواية غير المنقطعة من شيخ إلى آخر  )٤(
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فقـد  . »..حتى أني ال أعرف بالمغرب وبإفريقية فقيها كبيراً إال وله عليـه مشـيخة  .. «

سـن البلـوغ،   لتأليف، فعكف على التعليم وهو في اتصدى للتعليم باعتباره بديالً عن رفضه 
وحين استدعاه شيخ الهساكرة ليقرأ عليه اجتمع طلبة العلم هناك عليه، وعند نزوله من جبل 

ثم ذكـره ابـن    »انثال عليه طلبة العلم من كل ناحية، فانتشر علمه واشتهر ذكره«الهساكرة 
 بي الحسن بأطيب الذكر ووصفه بالتقدم في العلوم، فضمه إلى مجلسـه أاإلمام عند السلطان 

إلى ) ٩(والتعليم  مر اآلبلي في العكوف على التدريسالعلمي الذي كان في طور النشأة واست
  .وهكذا يصدق اآلبلي مع أفكاره وآرائه في التحصيل العلمي وطرقه المجدية. وفاته

وهناك أنموذج آخر يؤكد فكرة عزوف : الشريف التلمساني وانتصار المدرس على المؤلف
لعهد عن التأليف، واالستعاضة عنه بالسعي إلى المشيخة من خـالل  علماء المغرب في هذا ا

عبد اهللا الشريف التلمساني، الذي ترك  ونعني به العالمة أبا. س والتعليمإصرارهم على التدري
مؤلفات قليلة جداً ال تنهض دليالً على علو المكانة العلمية التي حظي بها في ذلك العهد، حتى 

كان قليل التأليف، وأكثر اعتنائه باإلقراء، فتخرج به صدور العلماء « :قال أحمد بابا التنبكي
كف الشريف التلمساني على وهكذا ع. »)١(وأعيان الفضالء، ونجباء األولياء ممن ال يحصى

وقد . ، فمأل المغرب معارف وتالميذ)٢(وبث العلم بين طلبته وهو ابن أحد عشر عاماً التدريس
القرآن في خمس وعشرين سنة أتى فيه بالعجب العجاب، ومجلسه (فسر أبو عبد اهللا الشريف 

عظيم هائل يحضره أكابر الملوك والعلماء والصلحاء، وصدور الطلبة ومشـيخة زمانـه ال   
  .)٣()يتخلف منهم أحد

، )٧٩٠(أبي زيد وأبي زكرياء، والشاطبي الغرنـاطي  : ابني خلدون: ومن أشهر تالميذه
  .)٤(والسكاك) هـ ٨أواخر ق (، والثغري )٧٩٥(زمرك وابن ) ٧٩٢(وابن عباد الرندي 

ولعل قيمة الشريف التلمساني العلمية تبدو ـ فيما ترويه المصادر ـ من كونه كثيراً مـا    
إذا ألف تأليفاً بعثه إليه وعترضه (.. لجأ إليه ابن الخطيب إلبداء رأيه في بعض مؤلفاته فكان 

وال شك في انه ال أحد يجحد التفوق العلمي الذي . )٥(..)عليه وطلب منه أن يكتب عليه بخطه
يحظى به الشريف بعد هذا، فابن الخطيب شخصية فذة في عـالم األدب والفكـر والثقافـة،    
اخترقت اآلفاق شهرة، وخلدت نفسها بكثرة المؤلفات التي دبجتها في اختصاصات مختلفـة،  

                                                           
  .٢٦٠نبيل االبتهاج ص   ) ١(
  .٢٥٧المصدر نفسه ص   ) ٢(
  .٨٥٧/ ٧العبر   ) ٣(
  .١٦٦البستان ص   ) ٤(
 .٢٦٠ل االبتهاج ص ني   )٥(
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أبو سعيد بن (ه المؤلفات، وكان م له بعض هذيقولومع ذلك نراه يلجأ إلى الشريف التلمساني 
شيخ علماء األندلس كلما أشكل عليه شيء كاتبه ليبين له ما أشـكل مقـراً لـه    ) ٧٨٢(لب 

وأغرب من ذلك ما تناقلته المصادر حول أخذ ابن عبد السالم التونسي عليه، . )١(..)بالفضل
مبالغةً في عدم التصديق؛ فكيف يعقل أن يأخذ شيخ عـن تلميـذه؟   ) وزعموا: (وافتتاحها بـ
ومفاد الخبر أن الشريف التلمساني ارتحل إلى تونس ولقي القاضي ابن عبـد  . وبأية طريقة؟

فاد منه، كما عرف ابن عبد السالم حقه وآثـر محلـه وأصـغى    وحضر مجلسه وأ )٢(السالم
حتى لزعموا أنه كان يخلو به فـي  ... «: ي سرد الخبر فيقولف، ويمضي ابن خلدون )٣(إليه

بيته، فيقرأ عليه فصل التصوف من كتاب اإلشارات البن سينا، بما كان هو قد أحكـم ذلـك   
كتاب الشفاء البن سينا، ومن تالخيص كتب الكتاب على شيخنا اآلبلي، وقرأ عليه كثيراً من 

أرسطو البن رشد، ومن الحساب والهيئة والفرائض، عالوة على ما كان يحمله مـن الفقـه   
  .)٤( »...والعربية وسائر علوم الشريعة

ومن األمور الدالة على تفوقه العلمي والمكانة المرموقة التي يحظى بها بين أقرانه ومـن  
عن اجتمـاع العلمـاء فـي دار    » نيل االبتهاج«برة، ما رواه صاحب هم أكبر منه سناً وخ

أن يفسر ) الجد(السلطان أبي عنان المريني، وطلب هذا األخير من الفقيه أبي عبد اهللا المقري 
: أنت عالم بعلوم القرآن وأهل لتفسيره، فقـال المقـري  : لهم القرآن فامتنع، فقال له السلطان

الشريف في إلقاء درسه فأتى بما لم يحيطوا به، وحين انتهى  الشريف أولى مني بذلك، وشرع
إني ألرى العلم يخرج من : قال السلطان الذي نزل عن سريره وقعد على الحصير مع العلماء

  .)٥(منابت شعره
وأكتفي بهذه النماذج للداللة على علُو مكانة هؤالء العلماء واألدباء الذين أعرضـوا عـن   

درون، بل لقد بذلوا جهوداً جبارة لخدمة العلم وبثه بين الناس، وتطلعـوا  التأليف وهم عليه قا
إلى المشيخة مقتنعين بجدواها في وقت كثرت فيه المؤلفات والمختصرات والشروح التـي ال  

ويكفي أن ابن خلدون وهو صاحب المؤلفات المتنوعة والتصنيفات المفيدة، . طائل من ورائها
                                                           

  .٢٠٦المصدر نفسه ص   ) ١(
التي أسستها أخت السلطان الحفصي أبي يحيى أبي بكـر سـنة   ) المدرسة العنقية(شيخ ابن خلدون وابن عرفة المدرس في   )  ٢(

 إضافة إلى تدريسه بمنزله، وقد أدى هذا الجهد الكبير إلى ما رأتـه صـاحبة المدرسـة   ) المدرسة الشماعية(و) هـ ٧٢٠(
ـ   ١٦١المرقبة العليا : ترجمته في. األولى تقصيراً وتهاوناً في أداء المهمة على وجه حسن، فأقالته من التدريس بمدرستها

  .٧/٨١٢ـ العبر  ٥/٢٥١ـ نفح الطيب  ٢٤٢ـ نيل االبتهاج  ١/١٧٦تاج المفرق في تحلية علماء المشرق 
  . ٨٥٧ـ  ٧/٨٥٦العبر   ) ٣(
  .٧/٨٥٧المصدر نفسه   )  ٤(
  ٢٥٩ـ  ٢٥٨نيل االبتهاج   )٥(
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ـ  َأو لم يكن اآلبلي شيخه المفضل وأستاذه المبجل ـ فأكد في   قد ذهب مذهب هؤالء الشيوخ 

مقدمته معظم نظريات أستاذه، وذهب إلى أن كثرة التآليف مضرة بالمتعلم في تحصـيله ألن  
في علم العربية فإن الطالب ملـزم   وسواء في الفقه أم. وطرقها متعددةمصطلحاتها مختلفة، 

بينها، ولكن العمر ينقضي في واحد منها، فكتب النحو  بتتبع التآليف فيها ومعالجتها والتمييز
ـ مثالً ـ كثيرة، وطرقها مختلفة، وموزعة بين البصريين والكوفيين والبغداديين واألندلسيين 

إن الوصول إلى الغاية من هذه المؤلفات، واستيعاب تلك الطرق ليست أكثـر مـن   . وغيرهم
  .)١(مطمح ال يبلغه إال القليل النادر

خلدون رأي آخر حول أهمية الرحلة في طلب العلم كبديل عن اإلقبال على التآليف والبن 
. حصول الملكات غير المباشرة والتلقين أشد استحكاماً وأقوى رسوخاً«والتصانيف مفاده أن 

فلقاء أهل العلوم وتعدد المشايخ، يفيده تمييز .. فعلى كثرة الشيوخ حصول الملكات ورسوخها
ويخلص في النهايـة إلـى النتيجـة    . )٢( »...راه من اختالف طرقهم فيهااالصطالحات بما ي

  .)٣(»...فالرحلة البد منها في طلب العلم...«: الحتمية بقوله
وقد أثير نقاش حاد حول كثرة المختصرات التي أقبل عليها العلماء واألدباء في هذا العهد 

خذ عنها وبخاصة مختصرات وقبله بقليل، وذهب المتصدون لهذه المختصرات إلى رفض األ
المتأخرين، واالكتفاء بعلوم األقدمين، وكان أساس نقد ابن خلدون أنها إفساد للتعليم وإخـالل  

لقد ولع المتأخرون باختصار بعض الكتب في ألفاظ قليلة محشوة بمعان كثيـرة،  . بالتحصيل
  .)٤(فكان ذلك إخالالً بالبالغة وتعسيراً للفهم

  آراء علماء آخرین
نما ينبه المقري الجد إلى ضرورة النقل من مختصرات الشـيوخ المعـروفين وتـرك    وبي

تارة للجهل بمؤلفيها وتارة لتأخر زمان أهلهـا  «إلى رفضها  )٥(غيرها، يذهب القباب الفاسي
جداً، أو لألمرين معاً، فلذلك ال أعرف كثيراً منها وال أقتنيه وإنمـا المعتمـد عنـدي كتـب     

 شهر عن القباب ـ أيضاً ـ أنه وجه نقداً الذعاً البـن عرفـه     ومما )٦(»األقدمين المشاهير
                                                           

  .١٠٢٢ـ  ١٠٢١/ ١العبر   )  ١(
  ١٠٤٥.ـ  ١٠٤٤/ ١المصدر نفسه   )  ٢(
  .المصدر نفسه  )  ٣(
  .١٠٢٩ـ  ١/١٠٢٨المصدر نفسه   )  ٤(
ـ السلسل العذب والمنهل األحلى   ١٩٧١/ ـ األعالم للزركلي  ٢١٥ـ النبوغ الغربي   ٧٢نيل االبتهاج : ترجمة القباب في  )  ٥(

  .٨٥األحلى 
  .٧التيارات الفكرية في المغرب المريني لمحمد المنوني ص   )  ٦(
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مـا  : حين اطلع على ما كتبه في مختصره الفقهي إذ قال لـه ) هـ ٨٠٣(الورغمي التونسي 
صنعت شيئاً ألن هذا ال يفهمه المبتدئ، وال يحتاج إليه المنتهي، فتغير وجه ابن عرفة، وعمل 

  .)١(تصرهعلى بسط العبارة فيما بقي من مخ
إن هذه المواقف الصارمة التي أعلنها أعالم المغرب وشيوخه ضد التـأليف، وبخاصـة   
المختصرات منها والشروح قد القت صدى لدى علماء المنطقة، واعتقد بها حتى أولئك الذين 

  .كانت لهم مؤلفات مثل ابن خلدون
لتحصيل العلمـي  والشك في أن مسوغاتهم في ذلك كانت وجيهة إلى حد كبير، فالبحث وا

ال بالتعويـل علـى المختصـرات    . يكونان بالرحلة ومجالسة األدباء والعلماء ومحـاروتهم 
  .والشروح التي كثرت في ذلك العصر

  المصادر والمراجع
تحقيق محمد عبـد اهللا عنـان،   ) ٧٧٢(ـ اإلحاطة في أخبار غرناطة، للسان الدين ابن الخطيب   ١

  .١٩٧٣مكتبة الخانجي القاهرة، 
تحقيـق مصـطفى   . ١٠٤١أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، للمقري أحمد بن محمد  ـ  ٢

  .١٩٣٩السقا وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ سلب، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 
  .١٩٥٩ـ  ١٩٥٤ـ األعالم للزركلي، مطبعة كوستاتوماس وشركاؤه  ٣
مراجعـة ابـن أبـي شـنب، ديـوان      . لماء بتلمسان، البن مريمـ البستان في ذكر األولياء والع  ٤

  .١٩٨٦المطبوعات الجامعية الجزائر 
، ٧٨٠(، ألبي زكرياء يحيى ابن خلـدون  ١/ـ بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ج  ٥

  .١٩٨٠، الجزائر )عبد المجيد حاجيات، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. تحقيق د
تحقيق الحسن ). ٨٢٥(ألبي البقاء خالد بن عيسى البلوي . ق في تحلية علماء المشرقـ تاج المفر  ٦

  ).ت. د. (السائح، صندوق إحياء التراث العربي، مطبعة فضالة، المغرب
ترجمة حسين مؤنس، مكتبة النهضة المصـرية، القـاهرة   . ـ تاريخ الفكر األندلسي، انخل بالنثيا  ٧

١٩٥٥.  
ـ   ١٩٧١دار الثقافة، الـدار البيضـاء   . المغرب المريني، محمد المنوني ـ التيارات الفكرية في  ٨

دار الكتاب اللبناني، . التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً، ألبي زيد عبد الرحمان ابن خلدون
  .١٩٧٩بيروت 

  .١٩٧٨ـ ديوان ابن خاتمة، تحقيق محمد رضوان الداية، منشورات دار الحكمة، دمشق  ٩

                                                           
  .٧٣نيل االبتهاج ص   ) ١(
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، تحقيـق  )هـ ٨ق (سل العذب والمنهل األحلى، ألبي عبد اهللا محمد بن بكر الحضرمي ـ السل  ١٠

  .١٠/١٩٦٤محمد الفاسي، مجلة معهد المخطوطات العربية، مجلد 
ـ عالقات المغرب بالمشرق في العصر المريني الثاني، محمد المنوني مجلة دعوة الحق، العدد   ١١
  .٧/١٩٦٥ـ  ٦

بتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم مـن ذوي  ـ كتاب العبر وديوان الم  ١٢
  ).هـ ٨٠٨(السلطان األكبر، ألبي زيد عبد الرحمن ابن خلدون 

إحسان عباس، دار الثقافـة،  . تحقيق د) هـ ٧٧٢(ـ الكتيبة الكامنة، للسان الدين ابن الخطيب    ١٣
  .١٩٦٦بيروت، 

لسان الدين ابن الخطيب، منشورات دار اآلفاق الجديدة، ة البدرية في الدولة العصرية، لـ اللمح   ١٤
  .٢، ط١٩٧٩بيروت، 

، حققـه ليفـي   )هـ ٨ق (ـ المرقبة العليا فيمن يستحق الفتيا، ألبي الحسن بن الحسن النباهي   ١٥
المكتب التجاري للطباعة النشر والتوزيع، بيـروت  . »تاريخ قضاة األندلس«بروفنسال، تحت عنوان 

  .ت. د
سند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن موالنا أبي الحسن ألبي عبد اهللا محمد بن مـرزوق  ـ الم  ١٦

تحقيق ماريا خيسيس بيغيرا، الشركة الوطنية للنشـر والتوزيـع، الجزائـر،    ). هـ ٧٨١(التلمساني 
١٩٨١.  

. ـ مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في المغرب واألندلس للسان الـدين الخطيـب، تحقيـق د     ١٧
  .١٩٥٨مختار العبادي، مطبعة جامعة اإلسكندرية، أحمد 
، ٢علي عبد الواحد، طبعة لجنة البيان العربـي، القـاهرة، ط   . ـ مقدمة ابن خلدون، تحقيق د  ١٨

١٩٦٨.  
ـ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس والمغرب، ألبي العبـاس    ١٩

  .هـ ١٣١٥طبعة فاس ) ٩ق (أحمد الونشريسي 
  .١٩٧٥دار الكتاب اللبناني بيروت، . ـ النبوغ المغربي في األدب العربي، عبد اهللا كنون ٢٠
  .١٩٦٥ـ  ١٩٦٤/ ٥، ٤، ٣مجلة البحث العلمي عدد : ـ نظم الدولة المرينية، محمد المنوني ٢١
  .دار الكتب العلمية، بيروت. ـ نيل االبتهاج بتطريز الديباج، أحمد بابا التنبكتي ٢٢
منشورات كليـة اآلداب  . ـ ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين، محمد المنوني  ٢٣

  .١٩٧٩والعلوم اإلنسانية، الرباط، 
  

/       /  
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  :الملخص
  .المستشرقين كتابات خالل من والمسلمين العرب صورة إبراز إلى المقال هذا يهدف
 طبيعة هي وما يفكرون، كيف يعيشون، كيف ،والمسلمون العرب يتصرف كيف
  ؟ شخصيتهم بها تتصف التي السمات أبرز هي وما معتقداتهم،
 األدبية وغير األدبية، األعمال في المسلم أو العربي صورة نإ قلت إذا غأبال أني أعتقد ال
 قفزة من المسلم أو العربي الفرد إليه توصل ما فرغم .مشرفة غير جاءت المستشرقين للكتاب
 على يصر من المستشرقين من هناك أن إال الفكري، ونضجه الحضاري تقدمه تعكس نوعية
 وذل وفشل وتخلف جهل أهل فهم دنيئة، سلبية ورص في العربي الفرد شخصية إبراز
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 للعرب والحقد الكره مشاعر من أعماقهم في يحملونه لما طبعا ذلك ومرد وانهزام،
  .وللمسلمين

 واإلرهاب الصراع إلى تميل بالغريزة، عدوانيةـ  هؤالء عندـ  العربية فالشخصية
 إلى باإلضافة ،غيرهم على لمسلمينا بسمو نادى الذي لإلسالم العدوانية هذه وتعود والخراب،

 معرفة لديه ليس الذي أن للحد ،ونواه أوامر مجموعة مجرد فهو تخريبية نزعة دين أنه
 هذا أن بانطباع يخرج سوف كاملة وإنسانية حضارية رسالة يحمل أنه من اإلسالم، بحقيقة
 كما . والحرام لالحال ثنائية في حصره يمكن صارمة طقوس ذا دينا كونه يتجاوز ال الدين
 لديها ولّدت حضاري، وانتماء هوية أزمة من تعاني العربية، الشخصية بأن الفئة هذه ترى
 حين في .واالنفعالية بالعدوانية تمتاز ،العربية فالشخصية وباختصار .باإلحباط شعوراً
  .والواقعية وباالتزان بالعقالنية األوربية الشخصية وصفت
 العرب أنصفوا نمم المستشرقين من القليلة القلة عند مواقف لمسنا فقد ذلك ورغم
 هؤالء من بالفعل، يستحقونها التي المنزلة وأنزلوهم حقهم، أعطوهم بحيث ،والمسلمين
 .١٩٢٩ سنة والمتوفى ،١٨٦١ سنة بباريس المولود دينييه، إتيان ألفونس الفرنسي شرقالمست
 مشاكل يفرز يزال وما أفرز قد تماعياالج و السياسي الواقع بأن يرى لألحداث لمتتبعا

 متباينة تلوينات العالم يلون أن شأنه من وهذا ،نفسية تبا واغترا اجتماعية وإحباطات سياسية
 كل ومع .تحقيقه إلى نسعى يالذ العصر روح مع تتفق ال ،واألهداف األفكار في مختلفة
 انقالبية أحزاب و ياسيةس حركات اباعتباره ـ الدينية الحركات بعض في نلمس فإننا أسف
 حركات تكون، أن لها نريد الذي الوقت وممارسة،في فكرا واإلرهاب العنف من كثيرا ـ

 نصوص مع تتعامل سوسيولوجية عملية أنها منطلق من الواقع، أسلمة إلى تهدف نهضوية
 ال والتفاهم، الحوار طريق عن به والنهوض االجتماعي الواقع تغيير إلى تسعى مقدسة، دينية
 المفكرين بعض وتعاطف اختلفت أو الصورة تغيرت فمهما ولذلك، .واإلرهاب العنف

 العربية الحضارة عناصر على الغرب تعرف أن بعد خصوصا المخلصين، والمستشرقين
 والرياضيات والفلك والفلسفة الطب في المسلمين والفالسفة العلماء مؤلفات وعلى ،واإلسالمية
 سياسية كبنية اإلسالم وظهور مسلم لكلمة مرادفة فيلسوف كلمة أصبحت أن وبعد ،وغيرها
 مصالح، على تقوم معادية ديولوجيةأب محكومة الصورة بقيت فقد إيديولوجية، أبعاد ذات

 وأهدافها لمصالحها، تبعاً متذبذبة، مواقف والمسلمين العرب من وتتخذ ،وأهداف
  .اإلستراتيجية
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 أصبحت فإنها ،ـ كافرا عدوا ـ الماضية لقرونا في المسلم العربي صورة كانت وإذا
 ومصر الجزائر في اإلسالمية الحركات تنامي بعد وخاصة ـ إرهابياً أصولياً ـ اليوم

   .اوغيرهم
 وأسباب اإلسالمي، بالعالم أوربا تربط التي العالقة عن فيشر األلماني المستشرق يتساءل
 :ويقول اإلسالم؟ عن المستشرقين بعض لهايحم التي المتحيزة والرؤية الفهم وسوء االلتباس

 الوسطى، القرون منذ والعالم ألوربا الكثير الشئ قدمت اإلسالمية العربية الحضارة إن
 كان وإذا .والتسامح العدالة ومبادئ الحر العلمي الفكر نشر إلى أوربا، مثل جاهدة وسعت
  )١(اإلسالم؟ على فيتو الغرب يضع فلماذا الواقع، هذاهو
 وعي ودون بوعيـ  اليوم تخلط زالت ما العربية اإلعالم وسائل فإن معروف هو وكما

 القمع من عديدة لقرون الموروث العالم تغيير يريد جديد وعي ذات إسالمية حركة بينـ 
 حركة وبين واالستغالل، والتبعية لالمبريالية معاد جديد موقف وإنتاج واالستبداد والجهل
 في .الكبرى التوحيدية األديان على وال اإلسالمي العالم على صرتقت ال مسلح، وإرهاب عنف
 شكل في تختزله ضيقة صورة في اإلسالم إظهار على ةيالغرب اإلعالم وسائل تركز حين
 إلى ،)مباح وذاك محظور وهذا حالل، وذاك حرام هذا ذاك، تفعل وال هذا افعل( ونواه أوامر
 حضارية رسالة يحمل دينا بوصفه اإلسالم قيقةح يعرف ال الذي الغربي القارئ أن درجة
 صارمة طقوس ذا دينا كونه يتجاوز ال اإلسالم أن مفاده بانطباع يخرج سوف كاملة وإنسانية
 الجوانب إلى اإلشارة دون الشعائر، /الطقوس أو الحرام/ الحالل ثنائية في اختصاره يمكن

 االلتزام إلى كذلك دعوته مع م،اإلسال بها أمر التي األرض وعمارة والمدنية الحضارية
  .والسالم واألمن الدينية بالواجبات
 أن المفيد من أنه ارتأيت لذلك ،ويتشعب يتوسع بحثنا تجعل عام بشكل الظاهرة هذه
 الواحة تلك في، الجزائر بالد في محمودا مقاما بينهم له متخذا، الكبير الفنان في بحثي أحصر
 ،وجيرتهم للعرب يرتاح، كامال العام نصف ويسكنه إليه قلينت »بوسعادة« الجميلة الهادئة
 وتلك ،عنهم المأثورة المناقب تلك خالل من حياتهم في بما وينعم ،بينهم نفسه عن ويروح
 أهل إال ينشدها وال ،السامي الخيال قعشا إال إليها اليميل والتي ،بهم المعروفة المكارم
 ريشته من البديعة باللوحات همأل جليال جميال تاباك العرب حياة في وضع وقد االعلي الفضائل
 العمر من يبلغ »دينية« والمسيو(( .صحتها في والبيان، تصويرها في البالغة ذات القادرة

                                                           
 .٢٥صبسكرة  محاضرات الملتقى الوطني، السيمياء والنص، .الحضارة الغربية، يوسف األطرش نظر،ا  ) ١(
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 سةيالنف الكبيرة اللوحات وصاحب التصوير ورجال الفن آهل كبار من وهو ،عاما سبعين
 من وغيرها الكبيرة الفرنسية المتاحف بها وتحتفظ الفنية المعارض جدران بها تزدان ،القيمة
 العصريين المصورين كبار متحف وهو ـ) لوكسمبرج( متحف في وله ،العالم متاحف
 له وكذلك) رمضان غداة: (السم المعروفة الشهيرة الصورة منها ،صور عدة – بباريس
  )١(.))كثير ذلك وغير ،باستراليا) سدني( متحف في وكذلك )بو( متحف في صورة
 الكولونيالي المد عز في وذلك للمسلمين، وانتصر العرب أحب رجل أمام هنا إننا بحق
 القرن مطلع في حجازية رحلة في السامية واإلنسانية واإلخاء المحبة مشاعر وأرخ الفرنسي،
 المصور إنه: عنه قيل حتي الصحيح، الفهم وفهمها العربية الروح دينييه درس فقد. الماضي
 يقولون وهم ،تمثيل أحسن واألصباغ واأللوان بالريشة تمثيلها يستطيع الذي إخوانه بين الفريد
 الشرق تصور والتي للشرق الغرب نظرة ذاته الوقت في مستنكرا العربي« المصور نهإ عنه
 التوجه هذا عن تعبيرا كتبه أهم ولعل الغربية الحضارة توابع من وتابع للتخلف واحة أنه على
  .»الغرب يراه كما الشرق« كتاب
 ونظرته العميق بفكره سعى وإنما األباطيل مواجهة وكتابة بالتصدي دينييه يكتف لم 
 مع كتب الصدد هذا وفي اإلسالمي الدين بـ خاصة والفرنسيين الغرب تعريف إلى الثاقبة
 »محمد حياة«ـ ب والمعروف كبيرا مجلدا » إبراهيم بن سليمان« الجزائري وصديقه رفيقه
 بنا« كسيرة المعتبرة السير على ذلك في معتمدا وسلم عليه اهللا صلى الرسول لسيرة تأريخا
 كتابات طبع الذي المنهج ذلك عن مخالفا منهجا ذلك في متخذا »سعد بنا« وسيرة »هشام

 عواطفهم من المستشرقون يتجرد أن المستحيل فبحكم( بقوله كتابه في عنه معبرا المستشرقين
 خيالية صورا عنهم وقدموا وصحبه، النبي سيرة حرفوا بذلك وهم ،المختلفة ونزعاتهم وبيئتهم
 للمستشرقين نقده في الدين ناصر جرأة الكتابة هذا ميز وما )٢(...)الحقيقة عن تكون ما أبعد

 اإلسالم ونبي اإلسالم عن كتاباتهم من بنماذج استشهاده بعد تناقضهم تبيان في وموضوعيته
 ال الرسول سيرة دارس إن إذ( قائالً وفقه الكتابة عليهم كان الذي السليم المنهج مبيننا خاصة؛

 رواها التي الصحيحة األخبار على يعتمد وأن والعصبية، الهوى عن يتجرد أن من له بد
 له ينجلي حتى األصلي مهدها في العربية البيئة يدرس وأن بالتدوين، عهدهم أول المسلمون
 بعض على اسمه بإطالق دينييه كرمت قد جزائرال أن من وبالرغم .له ويتضح الغامض،

                                                           
ترجمة وتقديم، عبـد  . الحج إلى بيت اهللا الحرام، الحاج ناصر الدين ألفونس إتيان دينييه، والحاج سليمان بن إبراهيم باعمر  )١(

 .١ص ٢٠٠٦ شارع القادسية الليدو، فاس، المملكة المغربية ١٢ي ذاكر، مطبعة أنفو برينت،النب
 .٢٥ص رجع السابقالم  ) ٢(
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 المالصق الوطني المتحف على »دينيه الدين صران« اسم إطالقها وأهمها والمدارس الساحات
 من ومقتطفات الفنان لوحات أهم يضم وبمسيرته بالفنان يليق فخما قيما مجلدا وإصدارها لبيته
 ؛ واإلسالمية والعربية الجزائرية لذاكرةا في مجهوال يزال ال لألسف أنه إال وكتاباته سيرته
 الذي المستشرق والفنان الجليل اإلنسان هذا على الضوء لتسليط محاولتنا تأتي هنا ومن
  .وللمسلمين للعرب أخلص
 :يقول بالشجاعة، وصفهم أنه والمسلمين للعرب حبه مدى على الدالة الصور ومن

 في توفي الجنسية، فرنسي لمولد،ا بلجيكي مامن ال هنري( المانس القسيس ويقول((
 بالشجاعة، يتسم العربي أن زعموا: الشجاعة بعدم العرب ماًهمتّ )٩٩/ـ  ٨ األعالم/بيروت
 ومزايا، صفات من العربي به يمتاز بما األولى اإلسالمية الفتوحات في النجاح عللوا لقد بل

 إنما العرب شجاعة إن ...بالغةالم كل فيه المبالغ الرأي هذا قبول في التردد كل أتردد ولكنني
 وهي النصيحة، هذه إليه نسدي أن ويكفي بسيط، القسيس على والرد .سام غير نوع من هي
 الذين الشجعان، المسلمون الجنود الحلفاء جيوش قيادة من نالها التي الشهادات آالف يقرأ أن

  .)١(.))كبرىال الحرب في النصر عوامل من فكانوا حقا، اعتقدوه عما دفاعا حاربوا
 األمجاد،وقد العرب استطاع عددهم، قلة ورغم ،عام مائة من أقل ففي(( أيضاً ويقول
 يستولوا النعم،أن مواهب من المحرومة جزيرتهم حدود خارج تاريخهم في مرة ألول اندفعوا،
 دفعت الشجاعة وهذه .)٢())األندلس إلى الهند من :القديم المتحضر العالم بقاع أغلب على
 يقول خدماتهم، من لالستفادة صفهم إلى والمسلمين العرب يكسبوا أن العالميين، القادة ببعض
 عباقرة أعظم تفكير المجيدة القصة هذه قوة في ،شغلت وقد(( :الموضوع هذا في دينييه
 نفسه عن قولفي ومودة، باهتمام اإلسالم إلى دائما ينظر كان الذي نابليون، هذا،أعني عصرنا
 ،أنه فيرى أيامه، أواخر في اإلسالم ويذكر موحد، مسلم إنه :بمصر المشورة خطبه إحدى في
 سر اإلسالم نشأة في يكون أن بد فال بالعجائب، تأتي التي العرضية الظروف جانبا طرحنا إذا
 المسيحية على عجيب بشكل ينتصر اإلسالم جعلت مجهولة أولى علة هناك وأن نعلمه، ال

 قد الصحاري أعماق من فجأة وثبوا الذين القوم هؤالء نأ :المجهولة األولى العلة كانت وربما
 عبقرية ومواهب قوية أخالق خاللها تكونت طويلة، عنيفة داخلية حروب ذلك، قبل صهرتهم،
 نابليون كان ولذلك ...القبيل هذا من آخر شيئا العلة هذه كانت ربما أو يقهر، ال وحماس
 القوة من لها مثيل ال خزائن االنحطاط، فترة في مي،اإلسال العالم خمول وراء أن ،يعلم
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 ببعض جانبه إلى المسلمين يستميل أن متعددة مناسبات في فحاول، الكامنة، الفعالة

 يغير وأن سباته، من اإلسالم يوقظ أن يستطيع ذلك في وفق إذا بأنه يؤمن وكان .المعاهدات
   )١(..))قاطبة األرض وجه بمعونته
 هؤالء استقبلنا فقد اليوم أما(( وصبر، وكرم ود هلأ أيضا هم عانشج العرب هم وكما
   )٢())الممر غرب بعيدا للبحر ذيالمحا السيارات طريق إلى بلطف وأرشدونا ،كبير بود البدو
 حضره، قد شاي إبريق لنا ليقدم أمامنا بدوي انتصب خروجنا وعند (( :يقول الكرم وفي 
 ما هناك يعد لم الطريق، عن بمعلومات أفادنا ...وإرهاق ومص ليلة بعد الحسن القبول فتقبلناه
   )٣(....))سبخات من نخشاه
 قوافل صادفنا حين تبرمنا، من استحيينا فقد ،المشقة كانت ومهما(( :يقول الصبر وفي
 واألجل أكثر، أو يوما عشر أحد في الطريق هذه تقطع وهي الجمال، على الطويلة الحجيج
 أربع مسافة قاطعين رؤوسهم، على أمتعتهم يحملون الراجلين، بمواكب نمر كنا أننا ذلك من
 األولمبيون، المتسابقون عليه يقوى لن الجلد، في إنجازاً محققين الهجير، في متر كيلو مائة
  )٤(..))يعوزهم اإليمان الن

 في الخاطئة المفاهيم بعض يصحح أنه والمسلمين للعرب حبه على الدالة الصور ومن
  . األسود الحجر تقبيل ذلك من المسلمين، عند ةالعباد
 تقبيل من المسلمين موقف يصفون المستشرقين من العديد فيه ذهب الذي الوقت ففي
 عن البعد كل بعيدة مواقف أنها دينييه يرى ،الوثنية آثار من جزء أنه األسود الحجر
 درجة إلى األسود لحجرل توقيرهم يذهب الحجاج، من العامة بعض بأن نقر ،ذلك ومع:الوثنية
 الوثنيين سلوك عن الحجاج هؤالء سلوك ـ أساساً ـ يميز ما لكن .البدع ارتكاب من تقربهم
 يعبدون ال إنهم األسود، الحجر إلى بالدعاء إطالقا يتوجهون ال أنهم هو أوثانهم، أمام الفعليين
 فكرته يقوي ولكي )٥().)آثام من اقترفوه عما ندما يشهقون وهم يقبلونه حين وحده اهللا إال

 األسود الحجر إن: يقول الذي الحجازية الرحلة كتاب صاحب البنتوني محمد برأي يستشهد
                                                           

 ٣٣٥ص.دار الكتاب اللبناني، بيروت. ترجمة عبد الحليم محمود، محمد عبد الحليم. إتيان دينييه، باعمر .محمد رسول اهللا  ) ١(
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 .٢٨ص باعمر،الحج إلى بيت اهللا الحرام إتيان دينييه ن   ) ٢(
 .٣٠نفسه، ص  ) ٣(
 .٥٢نفسه، ص  ) ٤(
  .٦٢ه، صنفس  )٥(
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 المسلمون يستلمه لكولذ الربانية، للقوة رمزا باعتباره فقط لكن .المسلمين لدى توقير موضوع
 قطعة باعتباره يشرف ال الذي ،الوطني بالعلم شبيه هذا في وهو وتشريف، باحترام ويقبلونه،
 له يكن السبب ولهذا .وسلطتها للبالد رمزا باعتباره وإنما خشب، قطعة على مثبتة قماش
 المستشرق أعطاها خاطئة فكرة أيضاً دينييه ويصحح )١(.))والحماس الشديدة الطاعة الجنود
 خالل نتنة رائحة أي نشتم لم بورطون، حكاه الم خالفاً(( يقول منى، نظافة ،عنبورطون

 وبمنى الطرقات، على المطهرة المبيدات سيارات تمر ... بمنى قضيناها التي الثالثة ألياما
  )٢()).جدا منظمة إسعاف خدمات له مستشفى
 سنحاول ،كثيرة لهم وإخالصه ،وللمسلمين للعرب حبه مدى على الدالة الصور إن الحقيقة

   :ذكرناه ما إلى إضافة منها، جزء ذكر يأتي فيما
 أن يمكن وال ميتة، العربية اللغة بأن يرون الغربيين الدارسين من العديد أن دينييه يرى

 مذهل، بشكل حية لغة فهي الصحيح، هو العكس يجد حين في محترمة، راقية حضارة تنتج
 :يقول شاهد، من أكثر لنا يقدم نجده ذلك على يبرهن وحتى واالنتشار، بالحيوية تمتاز لغة
 لغة باعتبارها الفصحى العربية اللغة تقديم الدارسين بعض دعن مستهجنة عادة انتشرت((

 للهجات حطاما فيعتبرونها بها، المتكلم العربية أما .العرب أرباع ثالثة يفهمها وال ميتة،
 يذهب أن يكفي .األخرى هي قريب أجل في للموات منذورة وهي بينها، صلة ال العامية،
 قبل تقبر أن لها أريد التي العربية أن على لدليلا ليرى سورية أو مصر أو الشرق إلى المرء
 إلى حية إنها العديدة، صحفها في ،مذهل بشكل حية لغة ذلك من العكس على هي إنما األوان،
 تتعثر ال حتى تعلمها على مجبرين أنفسهم يجدون البالد بهذه المقيمين األوربيين أن حد

 أن ذلك العربية، اللغة حيوية على ئلالدال أشد نلمس المكرمة، مكة وفي )٣(.))ممشاريعه
 يجدون ال والعجم، العرب من القادمين فجل ذلك ومع الفصحى، العربية اللغة يتحدثون سكانها
 إن .الحيوية هذه على قوة الدالئل أشد ىعل نعثر مكة في لكن(( يقول معهم، التفاهم في مشكلة
  .األصقاع مختلف من القادمين عربال كل ويفهمها تقريبا، الفصحى العربية يتكلمون أهلها
 .وتدبره القرآن لقراءة العربية اللغة بدراسة أيضا هم كبير شغف لهم العجم الحجاج الفآ

 دون التحادث استطعنا وهكذا .للغاية صحيح بشكل كلمونهاتي لكنهم جيدا ينطقها ال وأغلبهم

                                                           
 .٦٢ص ن ضمن الحج إلى بيت اهللا الحرام،١٣٢محمد البنتوني، ص .الرحلة الحجازية  ) ١(
 .٩٤نفسه، ص  ) ٢(
 .١٠٩ص ،دينييه، باعمر. الحج إلى بيت اهللا الحرام  ) ٣(
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 واأللبانيين واألتراك وسنيينوالب والخراسانيين واإليرانيين والهنود الجاويين مع تذكر صعوبة

  )١())الخ والسودانيين، والقوقازيين
 القديمة اللغات بين من الوحيدة أنها دينييه، يقدمها التي العربية اللغة حيوية دالئل ومن
 اللغات بين من ،الوحيدة ألنها خاصة، أهمية لها الرائعة اللغة هذه دراسة( :حية تزال ال التي

 صعوبة وجد لما ـ، ص ـ الرسول معاصري أحد اهللا بعث فلو .حية تزال ما التي القديمة،
 عليه سيكون ،للقيصر معاصرا أن حين في .العربية باللغة الناطقة البالد داخل التواصل، في
 أن كما .تام بشكل معهم يتفاهم أن المؤكد غير ومن بل فقط، األساتذة بعض مع يتحدث أن

  )٢(.).)اليوم فرنسيي مع تواصله يف عنتا سيجد األول، لفرانسوا معاصرا
 المؤسسات في تدرجها وأن العربية باللغة تهتم كي فرنسا إلى بالنصح يتوجه األخير وفي
 ال أهمية العربية اللغة لدراسة الخصوص، وجه على ،لفرنسا بالنسبة(( حية، كلغة التعليمية
 ينبغي واأللمانية، اإلنجليزية سةدرا وتعادل والالتينية، اليونانية دراسة أهمية تفوق ،فيها جدال

  )٣(..))والمغرب وتونس والجزائر فرنسا ثانويات كل في تدريسها
 ينتقد جعله بل وحيويتها العربية اللغة أهمية إظهار في فقط يظهر لم للعرب الصادق وحبه
، قتلها يريدون التي اللغة هذه من سلبية مواقف لهم كانت الذين المستشرقين بعض مواقف
 اإلسالمي والدين العربي اللسان دراسة يتولون ال المستشرقين من فريق اليوم يوجد(( :يقول
 حديثاً أطلقها خطراً أشد ىأخر هجمة هناك(( ،أيضاً ويقول )٤())والتحقير التشويه بهدف إال

 للجنس يولونها التي بالعناية متذرعين العربي، الخط على الحرب إعالنهم المستشرقين، بعض
  .أكثر عملية أنها بدعوى الالتينية الحروفب هستبدالا في راغبين العربي،
 ندعو لكننا .الشرق في الفكرة هذه أثارتها التي االستنكار موجة بمالحظة سعدنا وقد
 المستشرقين، بهؤالء لالستهزاء ،أوالدين الجنس يف تمييز دون جميل، هو ما كل أصدقاء
 المنتهك المشروع هذا بنوا البديع، العربي الخط نلف الملهم القرآن على حقدهم فرط من الذين

 فيها صرخة الحاقدين، هؤالء ضد يقفوا كي للعالم قوية صرخته كانت لقد )٥().)للحرمات
 مثل ـ هبوا الجمال، عشاق يا(( :يقول للعرب، واإلخالص والصدق الحب من الكثير

                                                           
 .١٠٩صالمرجع السابق،   ) ١(
 .١٠٩نفسه ص  ) ٢(
  .١١٣نفسه ص  ) ٣(
  .أنظر خاتمة كتاب الحج إلى بيت اهللا الحرام  ) ٤(
  .١٠٩إتيان دينييه، سليمان باعمر، ص . الحج إلى بيت اهللا الحرام  ) ٥(
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 بالحروف استبدالها على نعازمي الجمال، هذا لها بكتابة المتربصين والعنوا ـ المسلمين
 إجراءات بإدخال للغرابة، ويا األوروبي، الذوق منها ضجر الذي الوقت في الباردة، الالتينية
  )١(.))العربي الخط من مستوحاة

 يحوي جميل أدب أنه، أساس على ويقدمه العربي األدب إلى بالحديث يتوجه ذلك بعد 
 ألنه نظرا ،ذيوعا األقل هو العربي األدب يعد كلها، العظمى اآلداب بين من(( عظيمة، كنوزا

 الدقة، من تخلو عمومها، في المتوفرة، المترجمة والنماذج الترجمة، حيث من األصعب
  .له يرثى تسطيح ويعتريها
 شاعراً بل ،مستعرباً عالماً فقط ليس يكون أن المترجم على يتوجب وتفهم، تفهم ولكي
 ذات مجهولة، كنوزا األخير هذا وسيستكشف .واإلسالمية العربية بالحياة طويالً تمرس أيضاً
  )٢(.))فرادة وذات النظير، منقطع جمال
 كيف مبينا .العربي الخط وسحر جمال عن للحديث دينييه يذهب العربية اللغة أهمية ومن

 السحر من الكثير تثير رائعة، بهندسة للعالم وقدموه ،جميلة بطريقة استغلوه قد العرب أن
 دائماً أنه في المبتكر، العبقري طابعه نجد العربي المعماري واألسلوب(( :يقول والجمال،
 مادياً تحقيقاً وكان السابقة الفنون في مثيل له يكن لم فن اإلسالم، مع نشأ جديد بفن يسترشد
 لتمجيد استخدم الذي الخطية الزخرفة فن هو ذلك التعبير، هذا صح إذا العليا، العرب لمثل
  .القرآن آيات أي ،اهللا كالم
 من لهو وحدها، الخاصة وسائله على اقتصاره حالة في حتى العربي، الخطي الفن هذا إن
 عنه نقول الذي األوحد الفن ولعله اإلنسان، مخيلة عنها تمخضت التي الزخرفية الفنون فروع
 ال وهو .أفكار من النفس في عما يعبر اإلنسان كصوت فهو ،روحاً له إن :مغاالة دون

 بذلك وهو شيء، في ـ والتنميق التنظيم من العالم ذلك بلغ مهما ـ الخارجي العالم يستوحي
  )٣(..)القلوب أعماق في تجيش لمعان رمز وكأنه ويبدو الموسيقى، إلى ينتسب

 لقد(( فنونها، في لها مثال األقوام بعض اتخذته وسحره، العربي الخط جمال ونتيجة
 الثقيلة، الكروية بيزنطة قبة وسلطانه ـ العربية الخطية الزخرفة سيطرة ـ لسيطرته خضعت
 فيه يكن لم الذي رواقها انحناءات وتحولت العربية، الخوذة بهيئة تكون ما أشبه هيئة فاتخذت

                                                           
 .٣٣٨ص. دينييه، باعمر .محمد رسول اهللا  ) ١(
 .٣٣٨نفسه، ص  ) ٢(
 .٣٣نفسه، ص  ) ٣(
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 صور الوضيعة الطوابي اتخذت بنما الروعة، بالغة عربية أشكال إلى العبقرية، من شئ
  )١(.))يالتجل قسم إلى ترتفع التي األنيقة المآذن

 في العرب تفوق مدى على دليل من أكثر يقدم أنه ،وللمسلمين للعرب الشديد حبه ويظهر
 يشابه الذي الوحيد الزخرفي النظام فإن ،وأخيراً(( ،األرابيسك فن ذلك من ،عديدة ميادين
 الفن ذلك ـ الهندسية الزخرفة وهو الطبيعة، يستوحي ال كونه في العربية الخطية الزخرفة
 دبت قد ـ فيها روح ال ضئيلة أشكال في إال استخدامه والالتينيون اإلغريق يستطع لم الذي
 اسم الحين ذلك منذ الزخرفي الفن هذا على أطلق وقد حقا، جديدة حياة العرب أيدي بين فيه
  .أرابيسك داللته، له

 كالأش من الفكر يبهر ما أعجب عن البحث في العربية، الخطية الزخرفة بفن يتأسى وراح
  .المفاجئة تحوالتها وفي له، نهاية ال الذي تشابكها في العقل يحار عبقرية
 آثار اليوم يتنازعون الغربيين الهواة إن اإلسالمي، الفن لنا خلفها غاليات آيات من لها يا
 في معها تدخل أن ذلك وراء من يأملون وهم سبيلها، في ينفقونه بما مبالين غير الفن هذا

 اإلسالم، لمجد إنه .العرب الفنانون استوحاها التي األحالم انعكاسات بعض المظلمة بيوتهم
 وإنا .واإلشراق والجمال الدقة من الغاية تبلغ تحف من فيها نشهده ما الديار هذه في به يتغنى
 ـ اهللا لكالم بنقله ـ الذي العربي الخط فن آيات اقتناء إلى اآلن يتجه الغربي الذوق لنرى
 خطى يترسمون ذلك في والغربيون .اآلنية صدف أو المصاحف زخارف في يةقو روحاً ينفخ

 صحيفة على الحصول سبيل في كانوا، حيث الذهبي اإلسالم عصر أيام العرب األمراء
 بتلك مقارنتها نستطيع جنونية مجهودات يبذلون المشهورين، الخطاطين أحد بقلم مخطوطة

  )٢(.))التصوير فن تحف القتناء هذه، أيامنا في تبذل التي
 فضل بتذكيرهم للعالم يتوجه أنه وللمسلمين للعرب دينييه المستشرق حب دالئل ومن
 في مبينا والتخلف، الجهل من عميق، سبات في تغط كانت يوم أوربا شعوب على هؤالء
 وإن المعرفة، ألوان شتى وفي اإلبداع، في سبق أهل وأنهم للعرب المجيد التاريخ ذاته الوقت
 أن أو العربي الجنس أن معناه هذا فليس ،تقدمت قد وأوربا ،تخلفوا قد اآلن عربال كان

  .إظهاره ـ والخداع المكر أهل من ـ المستشرقين بعض يريد كما جهل أهل المسلمين
 يستشهد نجده ويثبته رأيه يقوي ولكي ،باإلغريق تأثرها من أكثر بالعرب تأثرت قد فأوربا
 لقد(( :يقول خجل، دون ويعلنونها الحقيقة، هذه يقرون ذينال األوربيين المفكرين برأي

                                                           
 .٣٣٩، صالمرجع السابق  ) ١(
 .٣٣٩نفسه، ص  ) ٢(
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 نقلوا لقد .لإلسالم عدائهم أيام أعنف في حتى أوربا، أهل عقول العجائب تلك كل أدهشت
 ،الموضوع لهذا عمقا أكثر دراسة أن شك وال .والمعمار الزخرفة ميدان في العرب من كثيرا
 بالفنون تأثرت مما أكثر العربية بالفنون تأثرت قد أوربا أن على تبرهن أن شأنها من

 .الكتاب هذا من األساسي الغرض عن تبعدنا قد الدراسة هذه مثل ولكن ،والالتينية اإلغريقية
 مهندسي إن يقول الذي دولور، المؤرخ، إلى باإلشارة ـ التلميح سبيل على هناـ ونكتفي
 لم المسلمين اثر فان ،العلوم يدانم في أما .بباريس نوتردام كنيسة بناء في عملوا قد العرب
 جوستاف الدكتور، رأي نقل من أفضل هذا لتوضيح وسيلة من نرى وال ،خصبا اقل يكن
 على بيكون، إلى ويعزى( العرب، حضارة ،القيم كتابه في يقول ونجده ذلك، في لوبون
 مقام الحديثة، ةالعلمي المناهج أساس هما اللتين والمالحظة، التجربة أقام من أول أنه العموم،
  .)وحدهم العرب عمل من كله ذلك بأن شئ، كل قبل نعترف، أن يجب ولكنه .األستاذ

 أرفع هو والمالحظة التجربة على قام ما أن يذكر أن بعد همبولد، الشهير، العالمة ويقول
 القدماء يجهلها كان التي الدرجة هذه إلى علومهم في ارتقوا العرب إن :العلوم في درجة
 كل لهم يكن ،دينييه جعل ،العلوم من العديد في العرب تفوق أن شك ودون )١())باتقري

 والكيمياء، ،واالكتشاف ،الفلك وفي ،الرياضيات في، العرب تفوق فلقد والتقدير، االحترام
 الدراسات من الرياضية العلوم دراسة وكانت(( :يقول هذا وفي والجراحة، ،الطب وعلوم
 قصب لهم كان ولقد .مخترعوه إنهم قيل حتى بفضلهم، الجبر علم تقدم وقد لديهم، الذائعة
  .المثلثات حساب في التماس أدخلوا الذين وهم الهندسة، على الجبر تطبيق في السبق

 وفاس والقاهرة وسمرقند ودمشق بغداد مدارس في حماس في يدرس الفلك علم وكان
 إيجازها يمكن عديدة اكتشافات إلى وصلت التي المدارس تلك ،...وغيرها وقرطبة وطليطلة

 الكواكب، لحركة جداول ووضع الفلكية، الحسابات في التماس إدخال :التالية القائمة في
 تحديد وأول صحيحا، تقديرا االعتدال، تقدم وتقدير وتدرجه دقيقا تحديدا الشمس سمت وتحديد
 من للقمر عرض خط أكبر في ما بإثبات أيضا لهم مدينون إننا ثم .السنة لمدة صحيح
  .بالتغيير اليوم عنه رعبمال الثالث القمري التساوي عدم واكتشاف االنتظام، عدم ضروب
 :ضخما نصيبا واإلقدام بالجرأة يمتازون الذين الرواد هؤالء به أسهم الذي النصيب وكان
 ،خرائطلل أساس أول هي التي الصادقة الفلكية التحديدات هذه لهم كانت العلمية الناحية فمن
  .اإلغريق فيها وقع التي الفاحشة األخطاء تصحيح على عملوا كما

 الناس تعرف الرحالت في رسائل نشروا فقد المجهولة العالم بقاع كشف ناحية من أما
  .ارتيادها لألوربيين يسبق لم والتي قبل، من مجهولة شبه كانت التي المختلفة العالم بأقطار

                                                           
 .٣٤٢ـ  ٣٤١، صالمرجع السابق  ) ١(
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 بين النيل منابع، ١١٦٠ عام إلى ترجع اإلدريسي خرائط من خريطة في نجد وإننا
 األوربيون يكشفها لم التي المنابع تلك وهي دقيقا، رسما مرسومة الكبرى االستوائية البحيرات

 الطبيعية العلوم ميدان في مستكشفاتهم وسجل .عشر التاسع القرن من الثاني النصف في إال
  ..المكتشفات هذه أهمية يوضح التالي والبيان .ذلك من أعظم

 ـ الضوئية بالمسائل يتعلق فيما وخاصة الطبيعة، علم نظريات في عالية معلومات
 مثل الكيمياء، علم بأصل األجسام أعلق اكتشاف ـ يكون ما أبدع من آلية أجهزة اختراع
 تطبيق ـ كالتقطير العلم، هذا في األساسية العمليات وأهم الكبريتي، والحامض الكحول
 وصناعة المعادن باستخراج يتعلق فيما وخاصة والصناعات، الصيدلة يدانيم في الكيمياء
 ورق عن به واالستعاضة الخرق، من الورق صناعة ـ..ذلك وغير والصباغة الفوالذ،
 في البوصلة استخدم من أول أنهم المحتمل ومن ـ الصيني والحرير البردي وورق الغزال
 قد فهم ،وأخيرا ـ أوربا في األساسي ختراعاال هذا أدخلوا أنهم المحقق ومن المالحة،
  .النارية األسلحة اكتشفوا
 عام وفي المهدية، مدينة حصار في المدفعية يعقوب األمير استخدم ١٢٠٥ عام وفي
 دربي كونت حضر وقد .سجلماسة مدينة حصار في سيف أبو السلطان استخدمها ١٢٧٣
 نتائج فشاهدوا العرب عنها دافع التي الجزيرة مدينة حصار في االنجليزيان سالسبري
 بعد كريس معركة في االنجليز فاستخدمه بالدهم إلى االختراع ذلك فنقال البارود، استخدام
  .سنوات بأربع ذلك

 الفن بهذا ساروا ثم اإلغريق، كتب أوال، العرب، استوحى فقد بالطب، يتعلق فيما وأما
  .األمام إلى هامة خطوات
 ‘العرب عن مأخوذة النهضة، عصر خالل أوربا، في الطبية المعارف سائر تكون وتكاد
 وباألدوية األمراض، ووصف بالجراحة يتعلق الطب ميدان في العرب حققه ما وأهم

 أن بعد حديثا الطبي العالم في هابعض ظهر متعددة، عالجية وسائل ابتكروا وقد .وبالصيدلة
  .التيفودية للحمى للطب البارد الماء استخدام ذلك مثال النسيان، من قرون عليها قضت

 والتمر والراوند مكي والسنى الشنبر خيار مثل الطبية المواد من بكثير لهم مدين والطب
 المستحضرات من بكثير لهم مدينون وإننا ...ذلك وغير والقلي، والكحول والكافور هندي

  ...ذلك وغير المقطر والماء واألدهان والمراهم اللعوق وصنوف األشربة مثل اليوم، المستعملة
 المراجع هي لفاتهمؤم فكانت :األول تقدمها في الفضل للعرب كان ،الجراحة وكذلك
 الحادي القرن في ـ كانوا لقد .جدا قريب عهد إلى الطبية بالمعاهد تدرس التي األساسية
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 أو بالتحويل )الكاتاركتا (العين في ينصب الذي الماء عالج يعرفون ـ الميالدي عشر
 كما البارد، الماء بصب النزيف وعالج الحصاة، تفتيت كيفية ويعرفون البلورية، اجاستخر
 الذي التخدير وإن .الجراح لتطهير بالنار والكي واألحزمة الكاويات باستخدام خبرة لهم كانت
 نبات باستعمال يوصون كانوا فقد يجهلوه، لم العرب نأ يبدوا حديث اكتشاف أنه الناس يظن
  .والحساسية عيوال يفقد حتى المريض لتنويم ـ المؤلمة العمليات قبل ـ الزوان

 كثيرا يعتمدون وكانوا ،اإلمراض لعالج الصحية الوسائل في عظمى ثقة أيضا لهم وكانت
 الحديث، للعلم األخيرة الكلمة وكأنه اليوم يبدو الذي النظري والطب .الطبيعية القوى على
 فيها تفوق التي العملية المعارف مجمل إذا هذه )١()...)استدالالته في الفكرة هذه يوافق
 في وتعكس طويال، زمنا العالمية للحضارة العرب امتالك مدى تبين معارف وهي ،العرب
 ثمة ومن ،العربية الحضارة طمس يريدون الذين ،الحاقدين المستشرقين سخط ذاته، الوقت
   .اإلبداعية قدراتهم في والتشكيك العرب، تشويه
 ذلك، تأثيرهم تعدى بل آنفا، دينييه ذكرها التي العلوم على مقتصراً العرب تأثير نيك ولم
 الشأن هذا وفي .األوربية الدول بعض به نادت لطالما الذي الفكر تحرير ميدان أيضاً ليشمل
 المساواة إلى عيسى دعا فقد شأنا، أخطر كان الفكر ميدان في المسلمين أثر ولعل(( :يقول

  .حياته أثناء المؤمنين بين واألخوة المساواة تحقيق إلى فوفق محمد أما واألخوة،
 كان التي الفرنسية الثورة خطط في مباشرة، أثر، اإلسالم أن نزعم أن الحمق منل وإنه
 نبرهن نأ نستطيع ولكننا الناس، بين المساواة سبيل في محمد به قام ما معظميفعلون  رجالها
 جاء التي للمبادئ منطقيا أثراً كانت الفكر، تحرير إلى لسعيا في األولى المحاوالت أن على
 سنة إلى ١١٢٠ سنة من اسبانيا في عاش الذي ـ رشد ابن المسلم الفيلسوف فإلى :محمد بها

 في) اإللحاد وبين بينها نخلط ال أن يجب التي( الرأي حرية إدخال في الفضل يرجع ـ١١٩٨
 باهللا اإليمان بعقيدة المسيحي والتجسيم لقديمةا الوجود وحدة رشد ابن عارض وقد .أوربا
 وإن ألرسطو، لشروحه األوربي الوسيط العصر في الفكر أحرار وتحمس اإلسالم، في وحده
 التيار نأ ـ بحق ـ نعتبر أن ويمكن .قوية إسالمية بصبغة مصبوغة الشروح هذه كانت
 عن فضال الحديث، منطقيال التفكير أصل كان رشد البن التحمس هذا عن نشأ الذي الفكري
  )٢(..))الديني اإلصالح أصول من كونه

                                                           
 .٣٤٣نفسه، ص  ) ١(
 .٣٤٤نفسه، ص  ) ٢(



٢٦٠  

  علي بولنوار. د     

Α  

u 
 األخالق أثر يكن ولم(( دينييه يقول . األخالق في أيضا كان الفكر في التأثير كان وكما
 التسامح روح جانب إلى يمتازون العرب كان فقد ،أوربا في شأنا ذلك من بأقل اإلسالمية
 في ،قصته في بالسكوإيبانيز الكبير، الكاتب يقول كذل وفي القوية، الفروسية بأخالق الديني
 الشمال أهل بعد فيما عنهم وأخذها .إسبانيا عرب بين الفروسية روح نشأت لقد:الكنيسة، ظل

  .المسيحية األمم طبائع من طبيعة أنها زاعمين
 كانت لقد :يقول إذ لوبون، جوستاف الدكتور مالحظات أخرى مرة الصدد هذا في ولنذكر
 إذا إال فارساً المرء يكن فلم بعدها، جاءت التي المسيحية للفروسية كما أصولها، العربية سيةللفرو
 ،والفصاحة الشعرية، والقريحة الشمائل، ورقة ،والكرامة الصالح :التالية العشر بالخصال تحلى
  ...والنشاب والرمح السيف استعمال على والقدرة الخيل، ركوب في والمهارة ،والقوة
 فأرسلت النصارى، بيد كانت التي طليطلة مدينة، ١١٣٩ سنة في قرطبة، والي اصرح وقد
 يحارب أن الشمائل رقيق ريمك فارس مروءة من ليس أنه يبلغه رسوال بيرانجير الملكة إليه
  ...الملكة بتحية يشرف أن سوى ذلك مقابل يطلب ولم فوره، من العربي القائد فارتد ،امرأة

 أخالق كانت كيف تبين التي النوادر هذه بمثل حافلة بإسبانيا العرب تاريخ وسجالت
 صدق في هيلير، سانت بارتليمي هو اإليمان قوي عالم ويعترف .بينهم ذائعة هذه الفروسية
 اتصل عندما: القرآن عن كتابه في يقول إذ للعرب، األوربية األخالق به تدين بما وصراحة،
 القساة، الوسطى القرون أشراف لدى الخشنة طبائعال النت ،بهم واقتدوا بالعرب األوربيون
 أرق عواطف إلى ـ والنخوة الشجاعة طبائع لذلك يفقدوا أن دون ـ الفروسية أهل وتطلع
 بلغت مهما ،المسيحية تكون أن فيه المشكوك ومن .باإلنسانية وأليق وأشرف عواطفهم من

   )١()).هذا بكل إليهم اوحت التي وحدها هي السمو، من تعاليمها
 تبين وصور حية، شهادات بحق إنها .وعدل وجرأة، حق، واإلخالص، الحب يكون هكذا
 شوهها لطالما التي وللمسلمين، للعرب الحية الصورة تعكس ،مستشرق موقف شفافية وبكل
  .الغرب

 في يدخل أن به دفع صحيحة صورة في والمسلمين العرب إلظهار دينييه سعي إن 
 سيرة عن كتب عندما إدعاءاتهم،فهو بطالن مظهرا زيفهم، كاشفا المستشرقين مع مواجهة
 من الكثير له سبب وهذا ،القديمة السيرة واعتمد المستشرقين كتابات يعتمد لم) ص( محمد

 الكفاية فيه بما دقيقة وليست علمية غير كتاباته بأن ورأوا بالنقد،بل النقاد تناوله فقد اإلحراج
 األخبار من المنقول على معتمدا السيرة كتب فقد متعمدا، ذلك فعل بأنه(( ورأى هو فرد

 الرسول سيرة عن المستشرقون كتبه ما قرأ أن بعد ذلك فعل ولكنه الصحيحة، اإلسالمية



٢٦١ 

  صورة العرب والمسلمین عند المستشرق ألفونس إتیان دینییھ

Α  

U  
 

 أن المستحيل، من يكن لم إن المتعذر، من أنه رأى لقد .نقير شروى يساوي ال أنه فوجد
 تحريفهم بلغ قد لذلك وأنه المختلفة، تهمونزعا بيئتهم، ومن عواطفهم من المستشرقون يتجرد
 ما ورغم فيها، التحريف شدة من الحقيقية، صورتهم على يخشى مبلغا والصحابة النبي لسيرة

 من نلمس فإننا .الجاد العلمي البحث ولقوانين الحديثة، النقد ألساليب أتباعهم من يزعمون
  :كتاباتهم خالل

  ألمانيا لمؤلفا كان إذا ،ألمانية بلهجة يتحدث محمدا
  إيطاليا الكاتب كان إذا إيطالية، بلهجة يتحدث ومحمدا
 الصحيحة الصورة عن السير هذه في بحثنا وإذا الكاتب، جنسية بتغير صورة تتغير وهكذا

  .أثر من لها نجد نكاد ال فإنا
 هؤالء ،...الحقيقة عن تكون ما أبعد هي خيالية، صوراً إلينا يقدمون المستشرقين إن
  .العصري وخيالهم الغربي منطقهم حسب فصورهم ،...قومهم أبناء من أشخاصاً نيصورو
 مصيرها كان ولما تعارضت ولما اختلفت لما صحيحة، علمية أبحاثهم كانت فلو
  )١(.))التالشي

 صرح هو إنما الرسول سيرة في المستشرقون شيده الذي الصرح إن(( :قائالً ويضيف 
 لم المستشرقين أن ذلك .واضح ذلك في والسبب هار، جرف شفا على أقيم قد الورق من

 النبوية السيرة كاتب إن .النبوية السيرة في عليه يعتمدوا أن ينبغي فيما المثلى الخطة يتبعوا
 نافضا الموضوع دراسة في ويبدأ والعصبية، والهوى الشهوة عن يتجرد أن :أوال عليه يجب
 من نفسه في غرسته ما وكل اإلسالم، عن لأباطي من الكنيسة إليه أوحته ما كل رأسه عن

  .وباطال وهما محالة ال سيكون ذلك يفعل لم وإذا...اإلسالمي الدين بمؤسس خاصة ترهات
 عهدهم أول المسلمون رواها التي الصحيحة األخبار على يعتمد أن :ثانيا عليه ويجب
  .بالتدوين
 به امتاز الذي والشيء )٢(.))لياألص مهدها في العربية البيئة يدرس أن :ثالثا عليه ويجب
 ما ذلك من ،يذكره والمسلمين العرب ينصف الغربيين الكتاب من كاتبا يجد عندما أنه ،دينييه
 و، س، المبشر تأمل إليه نتهىا ما وإليك(( :يقول هذا وفي زويمر، المبشر، حق في قاله

 ٥٧٠ سنة حوالي :ملإلسال عدائه رغم التاريخية بالحقيقة لالعتراف اضطر الذي زويمر،
 مقرونا العربي هذا اسم بدأ حتى الزمان، من قرن يمر ولم ،محمد اسمه طفالً آمنة ولدت

                                                           
 .٤٥نفسه، ص  ) ١(
  .٤٨نفسه،   ) ٢(
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 أي فإلى .أمامه يءش كل الجديد الدين هذا فكنس ثالث، قارات في األطلسي، المحيط إلى
 يءش ال لكن، ...عديدة أسباب إلى مرده أن شك ال النظير؟ المنقطع النجاح هذا مرد يءش
 النجاح هذا في الحاسم العامل أن تنسينا أن بمقدورها متفرقة أو مجتمعة النظريات هذه من

 من وتمكنه الدينية، لتجربته فيها، جدال ال التي القيمة إنها ....محمد عبقرية هي الباهر
 حوله، القلوب تأليف في واقتداره طبعه، وكرم ،لمتواصلا وتحمسه أحسن، هي بالتي عاإلقنا

   )١(..))الفريدة السياسية مواهبه الشرك، ومحاربة التنظيم في ومؤهالته
 لمفكرين رأيين نذكر أن بأس ال )ص( محمد النبي في المفكرين آراء نذكر إذ ونحن
 قال .والمارتين شو، بيرنار، جورج :الغرب دعن والثقافة الفكر أعمدة من يعدان غربيين
 إنه .الدين لهذا الكبيرة للحيوية نظرا كبير، إجالل مأخذ محمد دين أخذت ما دائما :األول
 درست لقد .العصور مر على الحياة تجدد استيعاب على القدرة له لي يبدو الذي الوحيد الدين
 عليه نطلق أن ينبغي بل لمسيحية،ل دوع عن يكون ما أبعد يرأي في وهو العظيم، الرجل هذا
  .البشرية منقذ: اسم

 حل في النجاح سيحالفه الحديث، العالم ديكتاتورية عاتقه على يأخذ مثله رجال أن اعتقد
 تفتتن أوربا بدأت لقد . إليهما الحاجة أشد وما ،والسعادة لسالما إلى تفضي بطريقة المشاكل
   )٢(.))مشاكلها حل في العقيدة هذه بأهمية اعترافها زدادسي المقبل، القرن وخالل محمد، بعقيدة
 هدفا ـ قصد غير عن أو قصد عن ـ قدم امرؤ يوجد ال :المارتين الشهير الكاتب وقال
 المخلوق بين القائمة الخرافات تبديد :البشر طاقة فوق كان الهدف هذا نإو أما ،سموا أكثر

 في للربوبية والقدسية العقالنية الفكرة إعادة ،اهللا إلى اإلنسان و اإلنسان إلى اهللا رد وخالقه،
 دائم عظيم تطور إنجاز استطاع أحد وال ...للوثنية والمشوهة المادية اآللهة من العماء هذا
 الجديد الدين بهذا التبشير على قرنين من اقل في ألنه الوجيز، الظرف هذا في العالم في

 وخراسان فارس وبالد العربية الجزيرة شبه يسود أصبح ،بيضته وحماية عليه والحض
 ،إفريقيا جنوب المعروف العالم وكل والحبشة، ومصر وسورية الغربية والهند والعراق
 ،الهدف جالل كان إذا .الغال بالد من اًوجزء واألندلس ،المتوسط حوض جزر من والعديد
 على يجرؤ فمن ان،اإلنس لعبقرية الثالثة المقاييس هي النتيجة، وضخامة ،الوسائل لةآوض

 سوى يحركوا لم فالمشاهير ومحمد؟ الحديث العصر في عظيم رجل بين ،إنسانيا المقارنة،
                                                           

  .٣٨ص دينييه وباعمر، ضمن الحج إلى بيت اهللا الحرام،. ٣٩س،و،زويمر ص اإلسالم، ماضيه وحاضره، ومستقبله،  ) ١(
 .٥٦برنار شو، ضمن الحج إلى بيت اهللا الحرام، ص. معبقرية اإلسال  ) ٢(
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 مادية، قوى ـسوى شيئا أسسوا إن ـ يؤسسوا ولم واإلمبراطوريات، والقوانين األسلحة
 واإلمبراطوريات والشرائع الجيوش جيش فقد األخير، هذا أما .الغالب في قبلهم اندحرت
 على حرك، لكنه البسيطة، من المعمور الثلث في البشر وماليين الحاكمة واألسر عوبوالش

 أصبح حروفه من حرف كل كتاب، على أسس لقد .والنفوس والمعتقدات األفكار األخص
 لصيقة كخصيصة ـ وغرس ،واألجناس اللغات مختلف من شعوبا تشمل روحية أمة شرعة،
  ...المنزه الواحد اهللا وحب لمزيفين،ا اآللهة كره اإلسالميةـ األمة بهذه

 ال عبادة له العقلية، العقائد مصلح لألفكار، فاتح ،مشرع،مجاهد رسول، خطيب، حكيم،
 وعلى محمد، هو هذا روحية، وإمبراطورية دنيوية إمبراطورية عشرين مؤسس لها، نظير
  )١())..قدره اللةج يوازي إنسان أي اإلنسانية، العظمة بها نقيس ان يمكن التي األصعدة كل

 العرب إزاء مشرفا موقفا وقف الذي الوحيد الفرنسي المستشرق دينييه يكن ولم
 من . خير بكل والمسلمين، العرب يذكر فرنسي مستشرق من أكثر نجد بحيث والمسلمين،

 تصفحنا خالل ومن .العام العرب تاريخ :بعنوان كتابا ألف الذي ـ  سيديو – نذكر هؤالء
 يضطهد أن المصداقية، تلك دواعي ومن بالمصداقية، امتاز قد المؤلف بأن نلمس للكتاب

 الصهيونية للدوائر خاضع معظمها إعالم وسائل عليها تسيطر التي مجتمعاتهم من المفكرون
 واحد سيديو الفرنسي المستشرق ولعل ،والمسلمين العرب تشويه أجل من نهار ليل تعمل التي
   .الغربي اإلعالم سطوة من فالتاإل استطاعوا الذين أولئك من

 األندلس، في العرب دولة سقوط نهاية إلى الجاهلي العصر من العرب تاريخ كتابه تناول 
 والغرب، الشرق في واألدبية والعلمية الفلسفية ومدارسهم وحضارتهم دولتهم وجغرافية
   .وحيادية وتجرد بإنصاف
 والثقافة العلوم ميادين في العالم أمم على كبيراً فضالً واإلسالم للعرب إن :المؤلف يقول
   .واألدب والعمران والفلسفة
 وأداروا وتاريخهم، والمسلمين العرب تناولوا الذين المستشرقين من الكثير خالف وعلى
 آثار طمس بقصد جمعاء، اإلنسانية الحضارة في العرب لعبه الذي الكبير للدور ظهورهم
 في بشأنهم يشيد سيديو نجد.تأثير من لهم كان ما وإنكار نهمونسيا اإلسالمية العربية الحضارة
 نجح لقد له، أهل هم بما عليهم ويثنى حسناً تقديراً آثارهم ويقدر الكتاب، فصول من كثير

 واألدب التاريخ نواحي جميع في الفاعلة اإلسالم لحركة ساطعة حية صورة رسم في )سيديو(
 بالعرب خاص هو ما بكل الكبير اعتنائه إلى اصةالخ دراساته وحفزته والعلم، والفلسفة

                                                           
  .٥٧ـ  ٥٦الحج إلى بيت اهللا الحرام دينييه، باعمر،، ص ضمن،. ١٦ال مارتين، ص  ،تاريخ تركيا  ) ١(
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 الكريم الرسول بشخص متجسدة اإلسالمية الرسالة لعبته الذي الفريد وبالدور والمسلمين،

 الروح لبعث بعدهم، من المسلمين والخلفاء الكرام وصحابته وسلم عليه اهللا صلى محمد
 العظيمة والمبادئ المثل بنور انيةاإلنس الحضارة وإغناء البشرية، الروح تقاويم في الجديدة
   .ومادياً روحياً
 عليه اهللا صلى( محمداً النبي أن سيديو الفرنسي المستشرق يرى آخر موضوع في و
 لتجتمع بينها فيما الضغائن يزيل وأن عصره، في المتنازعة القبائل يوحد أن استطاع )وسلم
 اإلنسانية خير أجل من الراقية، ةالحضار صناعة على سوياً تعمل ثم ومن واحدة، كلمة على
  )١(..))جمعاء

 العرب عن طيبة انطباعات سجلوا الذين وحدهم ليسوا الفرنسيين نإ نقول ولألمانة
 والتقدير، االحترام من الكثير فيها صورة يرسم غربي مفكر من أكثر نجد بحيث والمسلمين،

 يخف لم الذي العالم في الكتاب رزأب أحد كويلو باولو الشهير البرازيلي الكاتب نذكر ذلك من
 لقد . تهمة أصبحت أنها مع ذلك من يخجل ال« أنه مؤكدا العرب، وحضارة بثقافة وتعلقه حبه
 أن وأوضح .مؤلفاته ثراء في أسهمت وأنها ،واإلسالمية العربية الثقافة من الكثير استلهم
 ثم البرازيل، في المقيمين العرب خالل من كان اإلسالمية العربية للحضارة األول اكتشافه
 لألدب إضافة وليلة ليلة ألف كتاب مثل العربي األدب قراءة خالل من اإلسالمية معرفته طور

 لحدوث ثقافيا ينتهي ولن الشرق هو الشرق« إن الشهير البرازيلي الكاتب وقال .»الصوفي
 عن يريدها التي ةالصور اآلن يصنع من وهو فيها، المتسبب هو الغرب كان ما كثيراً متغيرات
 اآلن يعرف ما هناك يكون أن كويلو ونفى )٢())»وحضارتهم وثقافتهم العرب وعن اإلسالم

 هذه« أن وأضاف عموما بالشرق التهم بإلصاق وصحافته الغرب متهما ،»الرعب بشرق«
  )٣(.))قلب بال أنه يعني الشرق يحب ال ومن الغربية الصحافة في ولدت القذرة الصفات
 بعض سجلنا العرب نحن أننا وشجاعة، موضوعية وبكل نعترف أن ينبغي ابلالمق وفي

 لو كما الغربي المجتمع نصور ما كثيرا أننا ذلك ،الغرب من تشويه من لحقنا فيما اإلسهامات
 في والسبب المثال، سبيل على الجنسين بين العالقات في االنحطاط يسودها منحلة بيئة كان
 فالغرب الغربي، المجتمع عن خاطئة صورة تنقل التي العربية ماإلعال وسائل إلى يعود ذلك
 شأن ومن .والصراعات والتناقضات قات والفرو بالتنوع يمتاز فهو .مطلقاً وليس واحداً ليس

                                                           
 .٧٩دينييه و باعمر، ص . الحج إلى بيت اهللا الحرام  ) ١(
 .١٧سف األطرش صالحضارة الغربية، محاضرات الملتقى الوطني، السيمياء والنص، يو  ) ٢(
 .١٧الحضارة الغربية، محاضرات الملتقى الوطني، السيمياء والنص، يوسف األطرش ص  ) ٣(
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 الذي األسطوري البعد يقلص أن المتنوعة والثقافية اإلنسانية تجاربه لديه كآخر فيه التفكير
 من انطالقاً إال الغرب عن المتكونة الصور تحليل بالتالي يمكن وال .الغرب صور به اتسمت
 كال على الصورة تصحيح في فيكمن« ظاهرةال لهذه الممكن الوحيد الحل أما .التنوع هذا

 في الخاصة فلسفتهم لألوربيين أن االعتبار بعين واألخذ األعالم وسائل في خاصة الطرفين
 بالمرأة الرجل لعالقة أو المطلقة الفردية ريةللح أخرى مفاهيم هناك نإ حيث .حياتهم تشكيل
 يتم وأن والغربي، العربي العالم بين شبابية وفود تبادل فيتطلب الصورة هذه إصالح أما

 يعني ال األوروبية الحياتية الفلسفة ودراسة .صحيحاً عرضاً األوروبي الفكر صورة عرض
  .»بها اإليمان بالضرورة
 منو .األرض على واقعا تصير أن قبل العقول في لعتند الحرب فإن ،معروف هو وكما

 ومثلما .ونزاهة موضوعية بكل األمور إلى بالنظر يبدأ والمنازعات الصراعات فض فإن ةثم
 .لآلخر رؤيتنا نصحح أن أيضا نحن ينبغي إلينا، رؤيته بتصحيح اآلخر نطالب أن علينا كان

  .ءوالسو التشوه بالغة صورة لنا ترسم باتت وقد خصوصا
 والمسلمين للعرب ليرسم بعيدا ذهب قد ،ةديني الدين ناصر ديني،أو إتيان نإ نقولوأخيراً 
 قد أنه وأعتقد غيرهم، ومن األوربيين طرف من انتقادات من اهقال ما رغم طيبة، صورة
 مهتزة مشروخة الغرب مرآة في صورتنا بقت فقد ذلك ومع ،ذلك في كبير حد إلى وفق

 اللون في العرجاء صورتنا تصحيح سبيل في المهام نتقاسم أن ليناوع ومضللة، ومشوهة
 رسم في تسهم التي التشوهات صفوف من الداخل من العربي البيت تحرير بإعادة الغربي،
 الحكام بين العربية، األمة أبناء بين الجاد بالحوار تحرره الغرب، في عنا سلبية صورة

  .مستقلة حرة ةكبني اآلخر ثقافة ترمنح وأن .والمرأة الرجل بين والمحكومين،
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  :المراجع

 بن سليمان والحاج دينييه، إتيان ألفونس الدين ناصر الحاج .الحرام اهللا بيت إلى الحج ـ١
 القادسية شارع ١٢ برينت، أنفو مطبعة ذاكر، النبي عبد وتقديم، ترجمة .باعمر إبراهيم
  المغربية المملكة فاس، الليدو،
 عبد محمد محمود، الحليم عبد ترجمة .باعمر سليماندينييه، إتيان .اهللا رسول محمد ـ ٢

  .بيروت اللبناني، الكتاب دار .الحليم
  .األطرش يوسف .بسكرة جامعة ،والنص السيمياء ،الوطني الملتقى محاضرات ـ٣

  
  
  

/      /   
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  :المقدمة
يستند البحث إلى نظرة مفادها أن جدل الحرية واإلبداع ال يخرج عـن عالقـة اإلبـداع    
بالسلطة، من خالل تجليات الصلة بين الثوابت والمتغيرات الثقافية، وثمة تبـدالت عاصـفة   

حو سيطرة ثقافة القوة على قوة ومتسارعة تستهدف سلطة الثقافة إلدغامها في ثقافة السلطة ن
الثقافة، ومهد للبحث حول جدل اإلبداع والسلطة وما يفضي إليه مـن حريـة مشـروطة أو    
مهمشة أو مغيبة كلما كانت السلطة مالكة إلنتاجها أو إعادة إنتاجها، وتتضاعف رؤى التقييد 

  .سلطةعلى الحرية واشتراطاتها المروعة، كلما أمعنا في تأمل جدل اإلبداع وال
ونوقشت اشتراطات السلطة على حرية اإلبداع، من تأزم وعي الذات إلى تـأزم وعـي   
التاريخ واآلخر، ونظر في تطوراتها من مناخ الحرية والدمقرطة إلى إشـكالياتها المتفاقمـة   
المتصلة بحدود الحرية أو تحكميات السلطة، وأبرزها التالشي في المجتمعات الرقمية ومدى 

  .لهوية في الوقت نفسهالتأثير على ا

  
  

  اإلبداع والسلطة في الثقافة العربیة
  
  

  (*)عبد اهللا أبو ھیف. د
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حرية التعبير ومشكالته من األدلجة إلى ضغوط عناصر التمثيـل الثقـافي    وعولج إطار

وتالقيها أو مجافاتها لقيم المجتمع المدني أو حقوق اإلنسان، وربطت بعض التيارات الفكرية 
خفيف مـن  مفهوم حرية التعبير بمفهوم االلتزام في عالم متغير من جهة، وتقليص الرقابة للت

  .االندراج في سلطة المسكوت عنه من جهة أخرى
وانتقل البحث إلى إضاءة إطار سلطة الثقافة وتعارضاتها مع السلطان االجتمـاعي علـى   
وجه الخصوص، ويستدعي ذلك الحد من صدامات الثقافة أو سلطانها المعرفي مع سـلطان  

ثير التأزم الذاتي القاهر والمحـبط  الدولة ومن التعارضات السلطوية الداخلية مع الحرية، بتأ
  .لإلبداع في االئتالف أو االختالف مع المشترك اإلنساني

وعاين البحث مسارات جدل حرية اإلبداع والسلطة، مثل جـدل المـواالة والمعارضـة،    
وجدل التعبير من المباشر إلى المسكوت عنه أو العكس، وجدل سلطة اإلبداع وسلطة المبدع 

  .لطان المعرفي أو سلطة الثقافةوتداخلهما مع الس
ودقق البحث في مشكالت السلطة على حرية اإلبداع، على أن سلطة اإلبداع هي الوجـه  
اآلخر لحريته، وأفرزت هذه القضية التباسات متعددة مثل مشكلة السلطان السياسي والسلطان 

رية الـنص أو  االجتماعي، ومشكلة السلطان القبلي، ومشكلة المحرمات والرقابة، ومشكلة ح
واختتم البحث بضرورة وعي هذه المشكالت في النظرية والممارسة على حد  .حرية اإلبداع

  .سواء
  :تمھید حول جدل اإلبداع والسلطة - ١

تتحدد الحرية بعالقتها بالسلطة في مجاالت تنمية اإلبداع، من خالل تجليات الصلة بـين  
ّل ثقافة لدى اإلمعان في مكوناتها ومقوماتهـا  الثوابت والمتغيرات الثقافية، فثمة ثوابت في ك

الذاتية والشعبية والدينية والعقائدية الفاعلة في الفكر والسياسة واالجتماع واالقتصاد وسـواه،  
ويتنامى جدل الحرية واإلبداع في مدى تحقق المتغيرات مع هذه الثوابت أو مجانبتها، ولطالما 

لقليلة الماضية بتراجع مفهوم المثقف العضوي لصالح تماهت السلطة مع الثقافة خالل العقود ا
مفهوم المثقف التقني، وبتغليب تغير الثقافة على ثقافة التغيير إلدراجها في مفاهيم هيمنة ثقافة 
القوة على قوة الثقافة من خالل العولمة ومجتمع المعرفة الخاضع لمالكي سلطتها بعد ذلـك،  

لطة مهما كانت مواصفاتها وتوجهاتها ممـا يسـتدعي   وبإرضاخ سلطة الثقافة إلى ثقافة الس
تسويغ تسييس الثقافات بالنظر إلى المستجدات لتخفيف وطأة عناصر اشتراطاتها على الحرية 

كمـا ظهـرت   » سعياً للدخول في جنة العولمة التي وعد بها السابقون في التبعية«واإلبداع 
ان والسودان راهناً، مصـداقاً لقـول   مالمحها في فلسطين والعراق، وتتهدد بها سورية ولبن

  :المتنبي
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  ومن نكد الدنيا على الحـر أن يـرى  
  

       ١(عدواً لـه مـا مـن صـداقته بـد(  

وتتحكم السلطة بعالقتها بالحرية في مجاالت تنمية اإلبداع، وال سـيما عالئقهـا بالـذات      
ع السلطة فـي  القومية أو الذات العامة داخل عمليات وعي التاريخ من حالل حوار المثقف م

  :اإلشكاليات التالية
سلطة المثقف التقني، فقد امتلك المثقف وفق هذا المفهوم جهداً ثقافياً ما لبث أن صار  -١

إلى سلطة ثقافية تتيح للمثقف أن ينغمر في معطى التشغيل أو االستئجار أو االستثمار بأجـل  
م به مثقفاً أجيـراً أو خادمـاً   أو دون أجل، على أنه يتحكم بشروطه المسبقة من أجل االلتزا

  .للسلطة
سلطة المعرفة، إذ أصبحت المعرفة بوصفها سلطة حية مباشرة وغير مباشرة، شديدة  -٢

الفاعلية والتأثير مما يفسح المجال واسعاً أمام تعسف استعمال السلطة أو تكييفهـا لـدهاليز   
  .السلطان أداة قمع وإرهاب، ال تنوير واستنهاض

حين تخضع الثقافة إلمالءات مالكي السلطة أو منتجيها، فقـد غيـرت    سلطة السوق، -٣
وسائل االتصال، على سبيل المثال، المدعومة بفاعلية سلطوية جماليات التغير الثقافي برمته 
دخوالً في هيمنة التسلط التي تنمط الثقافة أو تخترق خصائصها محـواً أو صـوغاً مغـايراً    

  .لعناصر الهوية
اقفة، فثمة رضوخ آلليات الخطاب ما بعد الكولونيالي ضمن تبدالت مفهوم سلطة المث -٤

  .المثاقفة وسلطتها في التغطية على مفهوم المثاقفة الحضارية
سلطة المسكوت عنه، التي تعول كثيراً على سلطة الثقافة فـي الـوعي بالتـاريخ أو     -٥

سائد الذي يأخذ أشكاالً سلطوية الذات، فليس أكثر من مفهوم المسكوت عنه اتصاالً بالسلطان ال
  .متعددة إزاء فكرة الحرية

وتحـوالت   )٢(وثمة اتفاق على أن سلطة اإلبداع نفسه ناتجة عـن القضـايا االجتماعيـة   
المجتمع، وال تبتعد الحرية عن مشكالتها القابلة للتغير وإشكالياتها المعقدة من فهـم التغييـر   

ى طبيعة النظام االجتماعي وحدود التمثيل الثقافي ووظائفه وتشكالت الوعي المعرفي ورؤاه إل
فيه ومجاوزة حاالت صراع المجتمع مع ذاته والتقليل من النزاعات الداخليـة والحـد مـن    
التفكيك الداخلي، وهو األخطر في تحسس مسار جدل الحرية واإلبداع إزاء هيمنـة السـلطة   

                                                           
، ٢٠٠٥/ ١/ ١٦، ٦٠١، العدد )القاهرة(» أخبار األدب«من سلطة الثقافة إلى ثقافة السلطة، في جريدة : محمد عبد المطلب  )١(

  .٣٢ص
منشورات جامعة . » الحوار مع الذات«في كتاب : أزمة الحوار مع الذات في تجاذبات المثقف والسلطة: عبد اهللا أبوهيف  )٢(

  .٢٥٠-٢٤٩ـ ص ٢٠٠٤فيالدلفيا ـ عمان 
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u 
إضفاء مؤثرات تغير الثقافة في ظـل   التي تورث التأزم الذاتي في جوهر التغيير الثقافي نحو

النظام العالمي الواحد الذي يحد من حرية الشعوب األخرى المنضوية تحت لواء دول الجنوب 
بالدرجة األولى، ويكاد يتفق علماء االجتماع العرب على تعاضد حرية اإلبداع مع السـلطان  

يرتكز علـى المقـوالت    االجتماعي، وقد أوحى حليم بركات باحتمال تقديم تحليل اجتماعي
  :التالية
إن النظام العالمي الواحد المسيطر حالياً يقوم على الهيمنة والتبعية لمصـلحة الـدول    -

الصناعية أو فيما بعد الصناعية وعلى رأسها الواليات المتحدة والدول األوروبيـة الغربيـة   
  .بالدرجة الثانية، وذلك ليس لمصلحة المجتمعات األخرى بل على حسابها

في المجتمعات التابعة تستفيد النخب السياسية واالقتصادية من العالقة بالنظام العـالمي   -
  .على حساب شعوبها وترفض أن تهتم بمشكالتها

في ظل األنظمة السائدة في العالم تزداد الفجوات بين البلدان الغنية والفقيـرة، وبـين    -
تـزداد ثـروات األغنيـاء وتتـراكم     فيما . الطبقات والجماعات والمناطق داخل كل مجتمع

  .مقتنياتهم، تسوء أحوال الفقراء
تتجاهل النخب والطبقات والجماعات الحاكمة في كل بلد األوضـاع المأسـاوية فـي     -

بل إن المرفهين والمثقفين من أصول فقيرة وجماعات معدمة . مجتمعها وال تعترف بوجودها
يالحظ . من الجماعات والطبقات المسيطرةأنفسهم يتخلون عن أصولهم ويلتحقون بالمرفهين 

مثالً أن السود الناجحين في أمريكا يتخلون عن السود الفقراء مدفوعين بمصالحهم الخاصة، 
  .وأن البلدان الغنية تتخلى عن البلدان الفقيرة في أمتهم الواحدة

طبقـات  باإلضافة للتخلي عن الفقراء، تتبنى األنظمة والجماعات المستفيدة الغنيـة وال  -
  .)١(المسيطرة المرفهة أيديولوجية ومفاهيم تسوغ هذا الواقع

تفضي عالقات اإلبداع بالسلطة إلى تحديد الحرية أو تقييدها بما هي مشروطة بفضـاءات  
تحققها، وهي مرتهنة أيضاً على الدوام بذلك التواصل بين الثوابت والمتغيرات الثقافيـة، وال  

ه على مستوى األفراد والجماعات واألمم خاضع لسـلطة  يخفى أن خطاب الحرية الراهن كلّ
الهيمنة الشاملة من القطبية األمريكية التي تتداعى أمامها ثوابت هذه األمة أو تلـك بتـأثير   
ضعفها وانهياراتها الداخلية في سياق المتغيرات الثقافية الكونية العاصفة والمتسارعة، ممـا  

عن هيمنة مالكي القوة ومنتجيها ومستخدميها من أجل  يندرج في العولمة التي ال تفترق كثيراً
                                                           

- ٣٥٧، ص٢٠٠٤بيروت . منشورات رياض الريس للكتب والنشر. أزمة الحداثة والوعي التقليدي: الهوية: حليم بركات   )١(
٣٥٨.  
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وتتعـالى  . مصالحهم، ولو تعارضت مع حرية هذا الفرد أو الجماعة أو األمة هنا أو هنـاك 
أصوات سلطات الهيمنة على اإلبداع، وما يستتبعها من رؤى التقييد على الحرية واشتراطاتها 

  .سلطةالمروعة، كلما أمعنا في تأمل جدل اإلبداع وال
  :اشتراطات السلطة على حریة اإلبداع - ٢

تتفاقم اشتراطات السلطة على حرية اإلبداع في مسـارب صـريحة أو غامضـة عنـد     
االنعطافات من حوارية وعي الذات إلى حوارية وعي اآلخر أو تشابكهما معاً، فثمة خالفات 

إلى تغييب حواريـة  على السلطة  تبدو مستعصية على االنفتاح من غياب الحرية في التشديد
الحرية في حصار السلطة الذي يؤول إلى حصار سلطة اآلخر المهـيمن، ويكـاد يتالشـى    
اإلبداع ما لم يفك حصار الزمن عن الذات العربية المبدعة، بتعبير حسن حنفـي، المتمثـل   

في التحزب من  بحصار الماضي المشمول بتقليده وبمقومات عناصر التمثيل الثقافي، األساس
الماضي واالنعتاق من سجنه، وبحصار المستقبل واالنبهار بنموذجه الغربي، وبحصـار  قيد 

  .)١(الحاضر مجاوزة للسلفية نحو النهضة الشاملة
وهذا ما يجعل اشتراطات السلطة على حرية اإلبداع متعددة، فقد همشت الحرية، وضعف 

ندراج الثقافات المحلية في ال» المثاقفة«اإلبداع، في خضوع السلطة لالستشراق في ما نسميه 
دول الجنوب في نطاق هيمنة مالكي سلطة المعرفة ومنتجي التقانة، وإذا كان االستشراق قـد  

التي تنمـي  » المثاقفة المعكوسة«انتقل في بعض الدول األوروبية وفي مراحله المتأخرة إلى 
راق فـي الواليـات   الحوار الحضاري واإلبداع المالزم له، وتفتح آفاق حريته، فإن االستش

المتحدة مايزال يستهدف العرب والمسلمين، والثقافة العربية واإلسالمية بالتغطية ودواعيهـا  
من التضليل والتزييف، وقرن، لدى العديد من المفكرين العرب، بغابة الكراهية التي نبتـت  

ـ «وترعرعت في مناخ ديني ـ روحي وثقافي متهود، و  ين مثلما كان هناك ارتباط عضوي ب
واالستعمار الغربي المباشر للعرب والمسلمين في القرنين الثامن » صليبية«الحروب المسماة 

عشر والتاسع عشر، والشعارات الدينية المسيحية، والمدرسة االستشـراقية التقليديـة، فـإن    
المدرسة االستشراقية الجديدة بأدواتها المعرفية المتطورة، وصـالتها الفكريـة واألكاديميـة    

ياسية باالستراتيجية األمريكية، تحولت بالفعل إلى أبرز العب فـي توجهـات النخـب    والس
  .)٢(»السياسية والعسكرية في الواليات المتحدة األمريكية

                                                           
، المصدر »الحوار مع الذات«في كتاب . الحوار مع الذات، شروطه ومعوقاته، لغته ومضمونه وهدفه وغاياته: حسن حنفي  )١(

  .٥٢المذكور ص
  . ١١٤، ص٢٠٠٤دمشق . دار الفكر. أبعاد االستهداف األمريكي: الجراد خلف  )٢(
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وتستدعي حاجة حرية اإلبداع إزاء السلطة وامتدادها الخارجية نماء وعي الحـوار مـع   

في كشف عوامل إضعاف الـذات أمـام    الذات لتصليبها بتفكيكها من خالل النقد الذاتي النافع
سلطة الهيمنة، كمواجهة األصولية الموصوفة بنهاية التاريخ برأي العديـد مـن المفكـرين    
العرب، فاألصولية نقيض األصالة كلما تبدت الصناعة الغربية للنخـب األصـولية، وكلمـا    

األمـة ووجـود   خدمت المثاقفة، وليس ثقافتها العربية، وينسرب هذا كلّه في هدر إمكانيـة  
ولعلنا ال نغفل عن أن اشتراطات السلطة الراهنة على اإلبداع العربي وتضييقها . )١(مبدعيها

  .على الحرية ال تنقطع عن مدارات سلطة الهيمنة الخارجية
وال تفترق معوقات الحرية عن نقد النسق الثقافي الذي أفضى إلى سلطة الثقافـة وثقافـة   

ول قيم الحرية والوطنية مجازياً لتكون تورية ثقافية، ال يملـك  تتح«السلطة على اإلبداع، إذ 
حقّ تفسيرها سوى الفحل السياسي، مثلما كان الشاعر في األصل هو مالك المعنى ـ ؛سـب   

ويفيد رأي . »قانون المعنى في بطن الشاعر ـ مع غياب تام للرأي العام الذي لم يتشكل قط 
ويل «: ير عادالً، تناصاً مع قول جبران خليل جبرانعبداهللا الغذامي المذكور أن المستبد يص

  .)٢(»فهل يصنعنا طغاتنا، أم نحن نصنعهم؟«، »ألمة تسمي المستبد بطالً
ويصير أفق الحرية مفتوحاً كلما رعت السلطة اإلبداع والمبدعين، وينطلق ذلك من التربية 

ومن شأن عنايـة   )٣(بداعيةوتعزيز عمليات التنشئة االجتماعية والتكون المعرفي والتنمية اإل
السلطة اإلبداع أن ترتقي بجهود المبدع وحرية اإلبداع، والرعاية تكـون علـى المسـتويين    
الفردي والجماعي، وال سيما التوكيد على جعل المتفوقين والمبدعين طاقة فعالة قادرة علـى  

قي والتقدم المنشود القيادة والتطوير واالبتكار وحسن استخدام الوسائل والوقوف على عتبة الر
واستثمار الطاقات المادية والبشرية الذي يخدم التوسع في االقتصـاد، ويخفـف مـن تعقـد     
األساليب المستخدمة في النواحي التقنية وزيادة تعقد المجتمع، ورعاية المبدعين والمتفـوقين  

هم إلـى حـدها   تطبيقاً عملياً للديمقراطية التي توفر الرعاية لجميع األفراد بما يرفع قـدرات 
  .)٤(األقصى

                                                           
  . ١٥١-١٣٣، ص٢٠٠٣منشورات المجلس األعلى للثقافة ـ القاهرة، . تفكيك الثقافة العربية: مهدي بندق  )١(
دي عشر ـ المشروع ملتقى عمان الثقافي الحا«في كتاب . معوقات النهضة ـ في نقد النسق الثقافي: عبداهللا محمد الغذامي  )٢(

  .٣٣٧، ص٢٠٠٢، أبحاث الملتقى، منشورات وزارة الثقافة، عمان »الثقافي النهضوي العربي
منشورات جامعة المنيا ـ جمهورية مصر العربية ـ القاهرة، (» دور الجامعة في رعاية المبدعين«انظر أعمال ندوة   )٣(

٢٠٠٤ .(  
المصدر . »دور الجامعة في رعاية المبدعين«لم متغير، في كتاب ندوة رعاية المبدعين في ظل عا: وفيق حلمي اآلغا  )٤(

  .٣١٥نفسه، ص
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وتعددت معوقات اإلبداع العربي، وال سيما كبت الحريات الذي يعمل على تحطيم العقـل  
وضعه في الزاوية المظلمة مما يؤدي إلى موت وتعطيل ملكاته مما ينعكس سلباً على واقـع  

مـن   تفكير المجتمع العربي، على أن سالمة الفكر واالعتقاد وضـمان الفعاليـة اإلبداعيـة   
  .)١(األشخاص ال تتم إال بتوفر قدر كاف من األمان والعدل والحرية

وُأدغمت حرية المعرفة اإلبداع بالحوسبة نحو مقاربة الثقافة الرقمية للحد من سلطة مالكي 
المعرفة ومنتجيها على اإلبداع من خالل التركيز على حرية الطالب المتمـرس أو المبـدع   

  .)٢(في دخول معامله دون التقييد بالرقابة ومثيالتهابعامة على استعمال الحاسوب 
وبات جلياً أن الحرية أساس كل تنمية اجتماعية، وهي مناط اإلبداع والبحث العلمي، وأن 

ما لم يعد «المخيال العربي لن يسترد وظيفته اإلبداعية وال البحث العلمي عبقريته اإلنمائية، 
ل لخلفياته الثقافية، ويتحرر من السائد االجتماعي، الحرم الجامعي إلى بعده الحضاري المشكّ

ومن أسر الماضي في أساليبه التربوية وبرامجه الدراسية، ليفتح آفاقاً فسيحة أمام األجيـال،  
  .)٣(»إلثبات إبداعاتها وإنجازاتها الفكرية والعلمية واألدبية، وتحقيق طموحاتها المستقبلية

قراطية في العالم العربي لتطويع المنظور االتصـالي  ويرتهن اإلبداع بمناخ الحرية والديم
اليوم مفتـرق  «، فالمجتمعات العربية تعيش )المعلوماتية ومجتمع المعرفة ثم الثقافة الرقمية(

طرق، لن تتمكن من التوقف عنده مطوالً، ألن قوى التغيير ستجتاح كّل شيء في طريقهـا،  
التكيف مع وقائع و استحقاقات هذه الحقبـة  ولذلك، ال مناص من التشديد على أن التخلي عن 

الحضارية، باسم استقاللية اسمية وهوية وطنية، وقومية بيورتانية، وسيادة مليئـة وهميـة،   
  .)٤(»سينتهي بتحول العرب، حكاماً ومحكومين، إلى إرقاء الحقبة التكنومعلوماتية

اطية فـي سـبيلها إلـى    وأفادت فريال مهنا في الوقت نفسه أن إشكاليات الحرية والديمقر
التالشي في المجتمعات الرقمية لدى النظر في أنظمة النص اإللكتروني الممنهل، وال يخرج 
هذا المنظور عن إشكالية السلطة في الداخل والخارج، ومدى إسهامها في إنتـاج المجتمـع   

نهـل  الرقمي، فثمة اتفاق بين علماء المعلوماتية الغربيين أنفسهم حول دواعـي الـنص المم  
من عواقب وسياقات سياسية، ذلك أن التحقيق الكامـل  «السياسية والسلطوية، وما ينجم عنها 

                                                           
  . ٣٣٨في المصدر السابق نفسه، ص. تنمية اإلبداع العربي بين الواقع والخيال: نعمات شعبان علوان  )١(
في . ي التعليم العربينحو تصويب لتجاهل الذات وإهمال القدرات ف: نور الدين محمد إبراهيم وعزيزة إبراهيم حسين  )٢(

  . ٣٤٧المصدر السابق نفسه، ص
منشورات جامعة . »الحرية واإلبداع ـ واقع وطموحات«في كتاب . الحرية مناط اإلبداع والبحث العلمي: جياللي حالم  )٣(

  .٤٨١، ص٢٠٠٢فيالدلفيا، عمان 
  . ٦٠٩فسه، صالحرية والديمقراطية في العالم العربي، في المصدر السابق ن: فريال مهنا  )٤(
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لنظام نصي ممنهل في الشبكة، يخلق بالضرورة، قراء يتمتعون بسلطات أكبر، ألن منطـق  
تقانيات المعلومات الذي يجنح إلى بعثرة المعرفة، يفضي إلى تعـاظم الدمقرطـة وإلـى ال    

  .)١(»ة، كما يؤدي إلى مزيد من الحرية ومن سلطة الفردمركزية السلط
وثمة إشكالية أخرى عن تبعات جدل الحرية واإلبداع بـالنظر إلـى حـدود الحريـة أو     

غيـر المعـدة   «و» المعدة جيداً«تحكميات السلطة، وهي ارتهان التفكير اإلبداعي بالمشكالت 
سياً واجتماعياً، وتوثيق عناصر التمثيل من أجل تنمية البحث العلمي ورحابة مناخاته نف» جيداً

ظاهرة اإلبداع المعقدة هو اإلعداد الذي يقـوم  «الثقافي في التفكير اإلبداعي، على أن نجاح 
، وتستند التعدديـة إلـى   )٢(»على التعددية في المنظومات العلمية المتداخلة بعضها مع بعض

دى اإلعداد الجيد للتفكير اإلبـداعي  تثمير جدل الحرية واإلبداع إزاء تأثيرات السلطة على م
وال تفترق الذات الخاصة بالمبدع عن الذات العامة أو القومية . واعتماله بالحرية المشروطة

الخ مع السلطة أو منها قياسـاً إلـى   .. في حدة الضغوط االستعالئية أو الغاشمة أو المتواطئة
المثاقفة بتعبير أبسط، وقد يسر مثـل   فكرة حرية المبدع أو انسحاقه أمام الثقافات الغازية أو

  .)٣(ذلك انعدام الديمقراطية وشيوع العنف واإلرهاب والقمع في هذه التجربة التاريخية أو تلك
ومن شأن الحرية أن تدعم التنمية بوصفها أداة التغيير االجتماعي والتطـور االقتصـادي   

ـ   ى أن الحريـات االقتصـادية   الذي يحد من الحرمان والمسغبة والقهر، واألدلة متاحـة عل
بذاته، بتعبير أماراتيا صـن، نحـو   » التنمية حرية«واالجتماعية تساعد على مقاربة مفهوم 

فالتنمية ـ التطوير التزام جليل  «تيسير إدغام الحرية الفردية والجماعية بااللتزام االجتماعي، 
  .)٤(»الشأن ننجزه بإمكانات الحرية

شتراطات السلطة على حرية اإلبداع عن أفق النظر السائد وال يختلف هذا الرأي في فهم ا
إلى الحرية عند فالسفتها الرواد مناداة لقيم المجتمع المدني الحديث أمثال جون ستيوارت مل 
الذي عني بحدود سلطة المجتمع على الفرد، وأهمية مسؤولية الفرد عن حريته للتخفيف مـن  

ع البشري غير قائم على اتفاق، وإذا لم يكن مـا  إن كان المجتم«حدة سلطة المجتمع عليه، و
يدعو الفتراض وجود اتفاق كهذا ليكون أساساً لاللتزامات االجتماعية، فإنه من الواضح رغم 

                                                           
  .٥٥٦، ص٢٠٠٢دار الفكر، دمشق، دار الفكر المعاصر، بيروت، . علوم االتصال والمجتمعات الرقمية: فريال مهنا  )١(
، ١٤٤العدد » عالم المعرفة«سلسلة كتاب ). ترجمة غسان عبد الحي أبو فخر(اإلبداع العام والخاص : إلكسندرو روشكا  )٢(

  . ٢٤٤ـ ص ١٩٨٩الفنون واآلداب ـ الكويت منشورات المجلس الوطني للثقافة و
  :انظر على سبيل المثال إيضاح مثل هذه اإلشكالية في الثقافة العربية في مصر من خالل المحاورات مع أبرز المثقفين  )٣(

  . ١٩٨١دار الطليعة ـ بيروت . االزدواج الثقافي وأزمة المعارضة المصرية): محاورات(إبراهيم منصور  -  
عالم ). ترجمة شوقي جالل(التنمية حرية، مؤسسات حرة وإنسان متحرر من الجهل والمرض والفقر : ا صنأماراتي  )٤(

  . ٣٦٤، ص٢٠٠٤ـ منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ـ الكويت  ٣٠٣المعرفة 
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ذلك أن كّل من يعيش في كنف المجتمع، ويتمتع بحمايته يصبح مديناً له فـي نظيـر هـذه    
  .)١(»الفائدة

م االجتماعي الباعث للهوية، فالحرية ال تنفصم ويوحي مثل هذا االلتزام بخصوصية االلتزا
  .بأي حال عن الهوية

أو (وأفردت الدراسات الحديثة حيزاً واسعاً ألنواع الحرية اإليجابية مثل الحرية الشخصية 
واستراتيجيات ) أو الحرية المجتمعية(والسيادية ) أو حرية الحكم الذاتي(والمدنية ) البروميئية

معوقاتها، وتعتمد في غالبيتها على التربية والنظام السياسي وأدواتـه،   اكتسابها والتغلب على
وثمة مدخالن لتعديل مستوى الحرية الشخصية أولهما اكتساب التقنيـات الالزمـة للعـيش    
بحرية، وثانيهما إقناع رجل السياسة بتغيير األنظمة لمنح المواطنين حرياتهم للـتمكن مـن   

حرية، أما آليات االستبداد والقهـر فتقـوم علـى الغـزو     المعرفة العلمية ومهارات أسس ال
مبدأ أساسياً في العمل القهـري واالسـتغالل والغـزو    » فرق تسد«واالستالب واعتماد مبدأ 

الثقافي، وتؤدي هذه اآلليات إلى اشتداد معوقات الحرية الداخلية والخارجيـة مثـل اإلدراك   
اللهاث وراء الملذات وكـبح العواطـف    الخاطئ لألمور والجهل والتقصير المعرفي وغواية

  .)٢(الخ.. واالنفعاالت واإلكراه والرضوخ واإلخضاع
ويتضح من عرض اشتراطات السلطة على حرية اإلبداع ضرورة توافر المناخ اإليجابي 
لإلبداع ضمانة لوظيفية السلطة التي تنمي اإلبداع بحريته الالزمة من سالمة التأهيل وحسن 

جودة الشاملة والحوافز التقديرية والتكريمية للمبدع، ووضع حسن أبشر الطيب التدبير إلى ال
تستند إلى بناء وإثراء مناخ إيجابي لإلبداع واالختراع » مشروع استراتيجية لحماية المبدعين«

  .، وال يكون ذلك إال بالحرية إزاء السلطة)٣(والتطوير والتجديد
  :إطار حریة التعبیر ومشكالتھ - ٣

حرية التعبير باألدلجة التي توجهها العقيدة أو الدولة أو التحزب أو التسييس حتى ارتبطت 
صارت األدلجة نظاماً من اإلرغام على اإلبداع مما يضيق أفق الحريـة ضـمن توجهـات    
السلطة أو توجيهاتها متعاضدة في الوقت نفسه مع عناصر التمثيل الثقافي حيث قوة األعراف 

دات والمعتقدات كلما تداخلت مع هذه التوجهات والتوجيهات، ولطالما الطقوس والتقاليد والعا
أخذت أشكالها السلطوية تعبيرات تغطّي على الحرية، أو تسربلها بمفاهيم أخرى مثل االلتزام 

                                                           
  . ١١٥، ص٢٠٠٤، وزارة الثقافة، دمشق، ٢١الكتاب الشهري . بحث في الحرية: جون ستيوورت مل  )١(
منشورات دار البركة للنشر والتوزيع عمان، . تجليات اإلبداع بين هامش الحرية وجدلية الثقافية: عصام نجيب الفقهاء  )٢(

  . ١٧١-١٦٨، ص٢٠٠١شركة مطابع الخط، عمان 
  .١٢٧، ص٢٠٠٣منشورات المجلس األعلى للثقافة، القاهرة . مشروع استراتيجية لحماية المبدعين: حسن أبشر الطيب  )٣(
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  . القائمة على الحرية والدمقرطة بالدرجة األولىقيم المجتمع المدني 
وانتعشت تمظهرات األدلجة في خطاب الحرية اإلبداعي خالل نصف القـرن العشـرين   
الثاني تشكيالً للنفس والذهن والوعي والالوعي، وتحريفاً لرغبات الذات الطبيعية واألفكـار  

  .)١(كيفما كانتالناتجة عنها، وتوحيداً للخطاب اإلبداعي مع خطاب السلطة 
وقد اختلط مفهوم حرية التعبير بمفهوم االلتزام، واألخير أطلقه الوجوديون علـى نطـاق   

ورأى كثيرون أن حديث االلتزام شديد االرتباط مع حديث السياسة وحريـة األديـب   . واسع
مؤسسـاتياً  » تطويبـاً «واستقاللية النص والمثاقفة والتحزب، وزادوا الحديث حدة حين رأوا 

صراع االجتماعي في تجليات مصادرة هذا الصراع أو تمييعه أو صـرفه فـي سـاحاته    لل
. األدب والسياسة، األدب واإليديولوجيـة : )٢(الجماهيرية الساخنة وتعبيراتها الحزبية والثقافية

، )الجمعيات والتنظيمات والـروابط (وهذا ما جعل الوعاء التنظيمي للقناع يأخذ بعداً سياسياً 
ي إدانة االلتزام السلطوي بمختلف أشكاله، وكأن ال فرق بين سلطة وأخرى، أو ال والنتيجة ه

فرق بين مجتمع وآخر، وإدانة االنعزالية والعزل بمختلف أشكالهما، الطهرانيـة أو التقنيـة   
وبتعبير آخر، رفض المؤسساتية، مهما كانت طبيعتها، وهي . العصرية، التغطية غير التغطية

لقد احتدم حوار حرية التعبير إلى موقف مناهض للـدور االجتمـاعي   . عأساس إنتاج المجتم
وعليهم إما . فهم مطالبون بالمواجهة فوراً«لألديب، فهناك سبيالن ال ثالث لهما أمام األديب، 

ولكـن  . » أن ينخرطوا في سلك األدباء السلطويين، أو أن يسلكوا السبيل الصعب المعـاكس 
األدباء ينضوون تحت لواء االلتزام بسـلطة أو بـأخرى، أو   إن جميع هؤالء : لنقل ببساطة

  .)٣(بانعزالية أو عزل، وهو أمر ال مفر منه، ما دام األديب عضواً في مجتمعه
صار حوار حرية التعبير إلى طريق مسدودة لدى غالبية األدباء الذين شغلوا بقضية األدب 

اض آخرون في القضية ذاتها مـن  في عالم متغير، أو في مجتمع يتحول بتعبير أدق، لذلك خ
فـااللتزام  «موقع المشاركة األدبية، ورأوا أن حرية التعبير مشروطة باألصالة واالنتمـاء،  

بمعناه األصيل، النابع من حرية، والقائم على االختيار والمتصل بمصلحة اإلنسان وحقوقـه،  

                                                           
، إبريل، ٣، العدد ٦المجلد ) القاهرة( »فصول«حضرة المحترم أو أنسنة السردي اإليديولوجي، في مجلة : محمد اسويرتي  )١(

  .١٣٩، ص١٩٨٦مايو، يونيو 
  .وما بعدها ٥٩ـ ص ١٩٨٥، دفاتر الحوار ـ دار الحوار ـ الالذقية »أسئلة الواقعيةو االلتزام«: نبيل سليمان  )٢(
ـ  ١٩٨٥ـ تموز  ٧١ـ العدد ) دمشق(» الموقف األدبي«: في »حول االلتزام في األدب العربي الحديث«شتي نشرت مناق  )٣(

  .وما بعدها ٦٢ـ ص ١٥السنة 
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بين جهـد السياسـي   وبمصلحة الوطن واألمة، وبنضالها وقضاياها وواقعها، يرتب تضافراً 
لعـام   ٣١وفهم في هذا اإلطار المرسـوم  . )١(»وجهد األديب ما دام االثنان في خدمة الشعب

في سورية الذي أولى األدباء والكتّاب شرف إبداء الـرأي، ليكونـوا السـلطة فـي      ١٩٧١
ن إال إ. المصنفات األدبية والفكرية، وعلى الفهم السليم والتعامل السليم مـع منـاخ اإلبـداع   

لقضية الرقابة شجونها في النظر إلى المحرمات، ولعلنا ال ننسـى كتـاب بـوعلي ياسـين     
الذي رهن قضية التقدم بالموقف الديمقراطي، و عالج، على نحو جـريء  » الثالوث المحرم«

وعلمي، الدين والجنس والصراع الطبقي موضوعات للتنوير والتثقيف والتوعيـة الطبقيـة   
  .)٢(ووعياً للفعل الثوري

قطع جدل األدب والتغيير أشواطاً في اكتشاف أرض الحرية التي عليها يمضي األدب إلى 
ولدى انتقالنا إلى بعـض النصـوص، سـنجد    . وظائفه الثورية إزاء الراهن والطبقة والنقد

  .تصديها للواقع معياراً من معايير الفن
وحدها، والمعول هو  وعلى العموم، فإن أمر حرية التعبير ال تحسمه المساهمات النظرية

وقد دلت إدارة بعض المعارك الثقافية في سورية فـي السـتينيات   . تمحيص الممارسة أيضاً
والسبعينيات من القرن العشرين على ضيق األطراف المتحاورة، بالحوار، والتفاوت الكبيـر  

ار الحياة في المسافة بين الشعار والممارسة، وبروز ظاهرة االدعاء وما يماثلها في تقويم أدو
، والمؤسي في األمر هو دوران المعارك حول مفاهيم متداولة فـي  )٣(الثقافية والفاعلين فيها

التفكير األدبي التفتت عنها الحركة األدبية منذ الخمسينيات كاألدب واإليديولوجية واألغنيـة  
باإلبداع في السياسية والواقعية االشتراكية، أي أن قضية األدب والمجتمع إزاء عالقة السلطة 

ولن نغفل عن أن فهم . )٤(الثقافة العربية ما زالت ساخنة، وإن اختلفت قضايا اإلبداع والسلطة
حرية اإلبداع مشروط لدى اليساريين بتوجهات السلطة وتوجيهاتها مـن خـالل مؤسسـاتها    

سـارية  وتحكمها باإلبداع والمبدعين، فقد تبدلت المواقع الطبقية للمنتجين، واتسعت الجبهة الي
في األدب، ولكن حرية اإلبداع هي الشاغل الرئيس للمبدعين نفياً لالغتراب، واستعادة للفعل 
األبدي على أنه فعل ثوري في وعي الذات واآلخر ضمن حركة التاريخ، بوصـفها شـديدة   

  .التأثير على العالقة بين الثوابت والمتغيرات الثقافية
                                                           

   .٧ـ ص ٦/٣/١٩٨٨) دمشق(» تشرين«الحركة الثقافية في ظل ثورة آذار ـ في جريدة : علي عقلة عرسان  )١(
  . ١٩٧٣عة، بيروت، دار الطلي. الثالوث المحرم: بوعلي ياسين  )٢(
  . ١٩٧٨ـ دار ابن رشد ـ بيروت،  ١٩٧٧-١٩٧٥معارك ثقافية في سورية : مجموعة معدين  )٣(
  . ٧١ـ ص ١٩٨٥ينابيع الثقافة ودورها في الصراع الطبقي ـ دفاتر الحوار ـ دار الحوار ـ الالذقية، : بوعلي ياسين  )٤(
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الثقافة بوصفها وعاء معرفياً تكوينياً أو رؤيوياً نزعة تدميرية تأسر المؤمنين بهـا   شكلت
في الثقافات البدائية التي تأخذ فيها الثقافة شكل أسطورة يقهر فيها اإلنسان، ألنه يعـرف أو  

موت غودو حين مات بصدمة ارتكاب المحرم التي تحولت من مفهوم «يرى؛ كما أن ظاهرة 
  .)١(»إلى فعل فيزيولوجي قضى على حياتهثقافي مكتسب 

ثم صارت اإليديولوجيات المعاصرة إلى أساطير حديثة تفصح بجالء مخيف عن سـلطة  
الثقافة، كما في حاالت االنتحار الجماعي أو الفردي التي تجعل المنتحـر متجنبـاً لخطيئـة    

الفة التقاليد العامة أو مفارقة ثقافية، وكأن الثقافة المميتة هي الخالص من العبء الذي هو مخ
  .الخاصة

إن ثقافة ما هي التي تحكم مجتمعاً فيصير لها السلطان االجتماعي، وإيديولوجية ما هـي  
التي تميز حكماً فتصير سلطاناً سياسياً، ونتذكر في هذا المجال اإليديولوجيا الماركسية التـي  

كر العدد الهائل لضحايا حكمت أكثر من نصف العالم ألكثر من نصف قرن من الزمن، ولنتذ
الفترة الستالينية وحدها ممن كانت تهمتهم هي مخالفة اإليديولوجيا الحاكمة، ولنتذكر أن قـيم  
المجتمع المدني الحديث هي من صنع الثقافة والمثقفين، وما إنجاز شرعة حقـوق اإلنسـان   

  .)٢(ودمقرطة النظام السياسي إال بعض منجز فعل المثقفين
ثقافة، تصادمت كثيراً مع السـلطان السياسـي والسـلطان االجتمـاعي     غير أن سلطة ال

والسلطان الديني أو سلطان السماء على الرغم من أن أي سلطان هو ثقـافي فـي مصـدره    
إن الثقافة أو المعرفة هي قرين الموت . ونشوئه، ثم صار لها تكوينه وشكل سلطانه فيما بعد

لساحر أو العراف هو الحكيم، ثم خرج القائـد أو  بالقدر الذي تكون فيه سبيل خالص، وكان ا
الزعيم أو الحاكم من إهابهما كلما تطور المجتمع، أي كما تطورت الثقافة، واتسـعت آفـاق   

األول هو : المعرفة، وعندما الحت رايات المجتمع الحديث، ارتبط ذلك بأمرين أساسيين، هما
ثاني هو ارتباط الثقافة، ومنها العلم والثقافة عزل الدين عن الفكر باتجاه العلمنة والعقلنة، وال

باستعمالها أو من يملكها مع هيمنة السلطان السياسي أو سلطات الدولة الحديثة التي تحكمـت  
  .أيضاً بالثقافة وإنتاجها

                                                           
، تشرين أول ٣٥، ص١٧العدد ) بيروت(» الفكر العربي«قافة ـ في مجلة سلطة الث: الثقافة وبناء اإلنسان: يوسف حوراني   )١(

  .١٩٩٤ـ كانون أول ـ 
ـ  ١٩٩٢ـ نوفمبر  ٨٧العدد ) القاهرة(» أدب ونقد«المثقف سلطان معرفي يزيح األباطرة ـ في مجلة : هادي العلوي  )٢(

  . ٢٩ص
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ووصلت صدامات الثقافة أو سلطانها المعرفي مع سلطان الدولة إلى معـارك محتومـة   
مرحلة كاملة أو تاريخاً كـامالً عبـر   » تفبرك«الدولة أن  لحرية اإلنسان حين صار بمقدور

، وعبـر  ]االشتراكية سابقاً على سبيل المثال[عمليات التنظيم اإليديولوجي في النظم الشمولية 
وسـائل  «عمليات الوعي الزائف في النظم الرأسمالية من خالل تعضيد الرأي القائـل بـأن   

در نمط الثقافـة األمريكـي والغربـي، وتحـدد     اإلعالم تغزو العقول، وتتالعب فيها، وتص
  .)١(»المعتقدات والمواقف والسلوك البشري في النهاية

وثمة تعارضات سلطوية داخلية مع الحرية، بتأثير التأزم الذاتي القاهر والمحبط لإلبـداع  
في االئتالف أو االختالف مع المشترك اإلنساني، ولعلنا ال نغفل عن منطق التدخل اإلنساني 
بعامة وحق التدخل بين الدول بخاصة، ونبه المعنيون بحقوق اإلنسان إلى اختـراق منطـق   
التدخل للسيادة، بما تشمله من مفهوم الحرية، وذكر األمين العام األسبق لألمم المتحدة بيريز 

لقد بات واضحاً اآلن أن مبدأ عدم التدخل فـي  «: ١٩٩١دي كويالر في تقريره السنوي لعام 
داخلية للدول يجب أال يستخدم كعازٍل واق لبعض الحكومات التي تنتهـك حقـوق   الشؤون ال

غيـر  . )٢(»اإلنسان، فمبدأ حماية حقوق اإلنسان ال يجوز أن يتذرع به هنا، ويغفل عنه هناك
أن مثل هذا الرأي أضر كثيراً بحقوق اإلنسان وحريته، فكيف بالخطاب اإلبداعي الذي ينميها 

  .يةفي الممارسة البشر
  :مسارات جدل حریة اإلبداع والسلطة - ٥

إن سلطة األدب من سلطة الثقافة، وإن اإلبداع ليس أدباً وحده، فاإلبداع يشـمل مجـاالت   
النشاط اإلنساني كلّها، غير أنني سألتفت عن معضالت العنوان واتساعه والتباسه إلى تلمـس  

  :مسارات ثالث للموضوع لتحليل بعض الشواهد الدالة
  : المسار األول -١- ٥

يتحدد المسار األول بما يسمى بجدل المواالة والمعارضة، ويؤدي هذا الجدل إلى أشـكال  
ومنه (متعددة من ضغوط السلطة على اإلبداع، كما هو الحال مع االغتراب الداخلي، أو النفي 

                                                           
  :انظر على سبيل المثال  )١(

  .١٩٨٨ريكي لتصدير الثقافة، ترجمة رضوان عاشور، القاهرة، الجهاز األم: غزو العقول: آيف أود -  
  .١٩٨٦ـ الكويت ) ترجمة عبد السالم رضوان: (المتالعبون بالعقول -  

  :انظر مناقشة مثل هذا الموضوع الخطير في  )٢(
ت في السيادة مقاربا. جامعة الدول العربية والمجتمع المدني العربي ـ اإلصالح والنبرة الخافتة: عبد الحسين شعبان  

  . ٣٦، ص٢٠٠٤مركز المحروسة ـ القاهرة، . والشراكة والبعد اإلنساني
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 ، أو المعارضة صريحة أو غير معلنة، أو العمالـة التآمريـة مـن الـذات    )اللجوء السياسي

الخاصة على الذات العامة، ويندر أن نجد دولة عربية، ليس لدى مبدعيها مثل هذه األشـكال  
في داخلها أو خارجها، مثل العراق واتساع المعارضة الخارجية أو لبنان واتساع المعارضة 

  .الداخلية
رموزهـا  (وينصرف البحث في هذا المسار إلى عالقة اإلبداع والمبدع بسلطة السياسـة  

، وثمة بحث مستفيض عن تأثير السلطة الستالينية علـى إبـداء   )الخ.. تها وقياداتهاومؤسسا
المعارضة السوفييت الذين سموا بالمنشقين الروس، فينقد أدبهم، ويتقصى عالقاتهم بالسـلطة  
في االتحاد السوفيتي، مثلما يحلل األدب المناهض للثورة البلشفية الذي أنتجه األدباء الروس 

أي النشـر الـذاتي   (لى الغرب إثر قيام الثورة، ويبين نشوء حركة الساميزدات المهاجرون إ
، وكانـت معارضـة األدبـاء    )أي النشر الذاتي خارج البالد(وحركة التاميزدات ) بالروسية

، وهو »أدب االعتراض األخالقي«للسلطة السوفييتية من هاتين الحركتين؛ و يتوقف ملياً عند 
ويخصص الكتّاب فصوالً . أو المجهول بعد الحرب العالمية الثانية األدب السوفييتي المغمور

ألشهر المنشقين الروس وهم سيرجي ياسنين وبوريس ملنياك وافجيني زامياتين وميخائيـل  
  .روتشنكو واسحق بابل وأوسيب ماندلستام ومرينا تسفيتفا وأنا اخماتوفا

عت إلى تقويضه من الـداخل،  وبرزت ثالثة تيارات رئيسة هاجمت النظام السوفييتي، وس
  :وهي
تيار يهاجمه من وجهة نظر ليبرالية غربية تـرى ضـرورة التـدرج فـي تطبيـق       -١

  .االشتراكية، وتحبذ االقتداء باألساليب المتبعة في الغرب البرجوازي والرأسمالي
وكال هذين التيارين ضعيف . تيار يدافع عن حرية األفراد من منطلق رأسمالي بحت -٢
خاصة التيار الثاني إذ يسهل على النظام السوفييتي أن يطعن في دوافعهما، ويشكك في واه وب
  .أهدافهما
أما التيار الثالث واألخير فهو أخطر التيارات جميعاً، ألنه يتكلم لغة النظـام نفسـه،    -٣

وأصحاب هذا التيار األخير شـيوعيون يـرون أن النظـام    . ويسعى إلى تحقيق نفس أهدافه
السوفييتي يحتاج إلى تصحيح المسار، ألنه تنكب جادة الطريق، وانحـرف عـن المبـادئ    

فال غرو أن نجد الكثير منهم يتحدث بلغة ليون . ساها ماركس ولينينالشيوعية الحقة، كما أر
تروتسكي المنشق المعروف على جوزيف ستالين، وهو أشهر كاتب ساميزدات فـي تـاريخ   

  .)١(االتحاد السوفييتي كله

                                                           
  .١٩٩٢أدباء روس منشقون ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة : رمسيس عوض. د   )١(
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إن مثل هذا النموذج للمنشقين الروس أو السوفييت، وهو األصح، يؤشر إلى عمق تـأثير  
والمبدع، وال ننسى إشكالية مثل هؤالء المنشقين وتباين مـواقفهم، وقـد    السلطة على اإلبداع

أغفل رمسيس عوض مثل ذلك، ربما بتأثير الترجمة، لمعرفتي أنه بعيد عن أحوال المتغيرات 
السوفييتية، فالمنشق األول واألكثر أهمية، وحائز على جائزة نوبل لآلداب، هو سولجنتسين، 

ت المتحدة األمريكية الجئاً، وطلب أن ترتب إقامته في شـمال  الذي قضى سنوات في الواليا
أمريكا وفق خصوصيات بيئته الروسية، إلى أن عاد إلى بالده، والفرق، كما هـو واضـح،   
كبير بين المعارضة واالنشقاق، وال ننسى أيضاً تجربة معارضة رئيس مركز ابن خلدون في 

صل ذلك عن الحوار الحضاري وضرورة مصر، ومدى دفاع أمريكا وإسرائيل عنه، وال ينف
التصدي لمفهوم صدام الحضارات الذي أطلقه هنتنغتون، واتفق مع محمد ياسر شرف في أن 

مـن التواصـل   «مثل هذه النظرية تستهدف إعادة تنظيم العالم، بينما المنشود هـو المزيـد   
عـن إرهاصـات    اإلنساني المستند إلى الثوابت الكامنة في الشخصية البشرية عامة، بعيـداً 

  .)١(»اإليديولوجيا والتمذهب الالهوتي وأحالم اليوتوبيا
وال شك في أن األبحاث حول عالقة الثقافة واألدب تكاد تكون سلطات عربيـة معدومـة   
حسب إطالعي، إال من مقاالت أو إشارات في كتب ترصد صورة الثقافة العربية فـي هـذا   

اإلشارات عن عالقة األدب بسلطة عبد الناصـر،   القطر أو ذاك، ولعل أكثر هذه المقاالت أو
من األرشيف السري للثقافة «واألقل، بسلطة السادات، ومنها ما أورده غالي شكري في كتابه 

، وفيه محاولة لفتح ملف التجربة الناصرية، وال سيما حقل الثقافـة واإلعـالم،   )٢(»المصرية
حسنين هيكل وإحسان عبد القدوس  فيكتب عن توفيق الحكيم ومحمد مهدي الجواهري ومحمد

وصالح جودت وسميح القاسم وحسين فوزي وأنيس منصور وغيرهم، وقد آثرت أن أشـير  
إلى هذا الكتاب ضمن الكثرة الكثيرة من الكتب التي تشير إلى عالقـة األدب بالسـلطة فـي    

  :مصر، ألنه يستخلص في ختام بحثه نتائج عديدة أرى من المفيد ذكرها، وهي
في بناء ثورة يوليو، بين الواجهـات الرسـمية للثقافـة    » تجرثم«تناقضاً خطيراً أن  -١

الثقافية، » الحياة«الثقافية، ومبدعي » السلطة«والمنتجين الحقيقيين للثقافة، بين القائمين على 
اعتلت المواقع القيادية في الثقافـة المصـرية   » أهل الثقة ال أهل الخبرة«وأنه في ظل شعار 

  .دة بدرجات متفاوتة لحركة الثورةعناصر مضا

                                                           
ات، منشورات إعادة تنظيم العالم، دراسة تحليلية نقدية ألطروحة صامويل هنتنغتون في صدام الحضار: محمد ياسر شرف  )١(

  . ٥١٨، ص٢٠٠٤وزارة الثقافة، دمشق، 
  . ١٩٧٥دار الطليعة ـ بيروت ـ . من األرشيف المصري للثقافة المصرية: غالي شكري  )٢(
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الفعل، وبالتالي فإن الكتّاب والمثقفين الذين لمعوا في مرحلة ما التساق أفكارهم مع مضمونها 
مع أفكارهم، ولكن، هذا هو ال يجوز اإلبقاء على سلطاتهم القيادية في مرحلة أخرى تتناقض 

  .الذي حدث بكل ما يتوالد عنه من مضاعفات
قـد   إن االنتهازية األخالقية التي تدفع شاعراً أو كاتباً ألن يكون كل يوم بلون جديـد  -٣

استطاعت في ظل الثورة أن تكون فجة وقانوناً، وأفرضت مع الـزمن صـفاً طـويالً مـن     
قهم ضد الثورة حتى إذا سنحت لهم الفرصة للتعبيـر  المنتفعين غير المؤمنين، وهم في أعما

  !.الحر عن مكوناتهم وبتوالي مقدمة المظاهرة لتحطيم كل شيء
إن غياب استراتيجية شاملة عن العمل الثقافي العام، وارتباطـه بالتكتيـك السياسـي     -٤

وغير  المباشر والمرحلة، قد أفسح المجال واسعاً لالرتجال واالعتماد على غير المتخصصين
  .الثابتين
إن آفة اآلفات هي أزمة الديمقراطية التي تسببت في أن يكون القرار العلوي هو كـل   -٥

  شيء، أما األرض وما عليها فقد تركت للقهر والمصادفات
ورهنت عالقة اإلبداع بالسلطة بنقد السلطة واألصولية التي نجم عنها اإلرهاب في عـدد  

ادة المبدع وإلغاء لحريته، وسمت فريدة النقاش بعض نمـاذج  من األقطار العربية تشويهاً إلر
كما هو الحال مع تردي قضية حقوق المـرأة  » القمع في الثقافة«و» الضحية في الفكر«ذلك 

قضية تحرر المرأة على أساس من المساواة بينها وبين الرجل واإلنصاف والعدل «السياسية و
، وفي قلبها حرية الفكر والتعبير واالعتقاد أحـد  في المجتمع كله شأنها شأن الحريات العامة

المرتكزات الكبرى لفكر النهضة من رفاعة الطهطاوي لزينب فواز، ومن محمد عبده لقاسـم  
أمين، لنوال السعداوي ونصر حامد أبو زيد في مصر، إلى الطاهر حداد ومحمد الطالبي في 

ع القمع الثقافي والروحي الذي قمع الذات هو واحد من أقسى وأشد أنوا«، ورأت أن »تونس
هو رافد من روافد الثقافات المعوقة شأنها شأن اإليديولوجية الذكورية، ويرتبط قمع الـذات  
بمفهوم سائد يخص عالقة المرأة بأسرتها وبالمجتمع ككل، هذا المفهوم هو التضحية بـالنفس  

لجماعة الكبيرة حتـى  من أجل الجماعة الصغيرة ليكبر األوالد، ويرضى الزوج، ومن أجل ا
تحافظ على تماسكها وصورتها، وتظل المرأة الشعبية التي سكنت فيها هذه المفـاهيم حتـى   
النخاع تدخر في كّل شيء ما عدا صحتها، وتتحمل الزوج الذي يبدد كل شيء حتى صـحته  

أته باإلدمان أحياناً، بل وال يتورع عن تبديد ثروة األسرة الصغيرة، وتدميرها واستنزاف امر
  .)١(»من أجل نزواته

                                                           
، ٤مبادرات نسائية . في نقد األصولية، منشورات مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان: حدائق النساء: فريدة النقاش  )١(

  . ٨٠و ٦٧، ص٢٠٠٢القاهرة 
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وقد أدى مثل هذا القمع وانتهاك حرية المرأة إلى تعالي نبرة النسوية التي تعني مناهضـة  
الذكورة والمجتمع األبوي، ولو تعارضت أو تنابذت مع المنظومة القيمية االجتماعية العربية، 

والبحثيـة  وهو ما تكشف عنه مئات النصوص الشعرية والروائية والمسرحية والقصصـية  
  .النسائية على امتداد الوطن العربي، وفي المهجر

  :المسار الثاني -٢- ٥
ال يخلو إبداع من مسعى توسيع حدود حرية التعبير من المباشر إلى المسـكوت عنـه أو   
العكس، وقد سمي مثل ذلك التباين إلى حد التناقض بالمغيب والمعلن بالتزام المبدع بالرمز أو 

مثولة أو التقنع أو البنية االستعارية أو االنزياح، وأخذ صوغ التقنية غالبـاً،  األسطورة أو األ
ولم يكن ذلك مالزماً لإلبداع العربي الحديث، بل حفل التراث العربي بمثل هـذا المغيـب،   

نداء لحرية مكبوتة على الرغم  )١(وانتشرت في نصف القرن الماضي صياغات المسكوت عنه
وال تقف حدود حرية التعبيـر فـي   . عن الحرية للهوية وخصائصها من مجافاة هذا التعبير

تعالقاتها مع انعكاس السلطة في األدب عند حرية الكلمة أو الرقابة الرسمية، بل تمتـد إلـى   
  .المخفر الداخلي في ذات المبدع نفسه، وانعكاسه في أدبه بعد ذلك
من نماذجه تلـك الدراسـات   ويتصل البحث فيه أيضاً بكيفية انعكاس السلطة في األدب، و

حول النزعة الديكتاتورية في روايات أمريكا الالتينية، وال سيما كتاب حسين عيد المسـمى  
ومن نماذجه أيضاً دراسة سماح إدريس عـن رؤيـة   . »جارسياماركيز وأفول الديكتاتورية«

  .السلطة الناصرية في الرواية العربية
للسلطة، بأشكالها السياسية أو االجتماعيـة،  وال يخلو أدب على وجه العموم من انعكاس 

وتظهر، على سبيل المثال، في الرواية الفلسـطينية داخـل   . على نحو مباشر أو غير مباشر
فلسطين المحتلة سلطة االحتالل بجالء، كما في روايات سميح القاسم واميل حبيبي وسـحر  

  .خليفة ومحمد وتد وزكي درويش وآدمون شحادة
عربية جريئة في مناداتها للحرية، وهي تعرض بسلطان مجتمعهـا علـى   وتعد الرواية ال

اختالف أنواعها، وإن وقفة متأنية مع روايات السجن أو روايات الحرب أو روايات الصراع 
مع الغرب أو روايات الموضوع القومي عموماً تكشف إلى أي مدى عميق استطاع الروائي 

السلطان السياسي واالجتماعي، وهناك أمثلة واضحة العربي أن يتمثل حرية إبداعه، ويعاين 
                                                           

  :انظر على سبيل المثال  )١(
المغيب والمعلن، قراءات معاصرة في نصوص تراثية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، : نادية غازي العزاوي -  

٢٠٠٢.  
  . ٢٠٠٢نقد المسكوت عنه في خطاب المرأة والجسد والثقافة، دار المدى، دمشق، : أمنية غصن -  
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 أيضاً النعكاس السلطة في المسرح العربي ومواجهتها بالنقد والرشاد طلباً لوعي الذات؛ ويعد
مسرح الستينيات في مصر وثيقة حية عن مصر عبد الناصر آنذاك وتحوالتهـا المجتمعيـة   

، ١٩٦٧التي عالجت هزيمة حزيـران   ومن يتأمل المسرحيات العربية. وتطوراتها السياسية
يالحظ تصويرها المعمق واستجابتها المباشرة للسلطة السياسية وسلبياتها وتعبيرها الحار عن 

  .روح المقاومة
وتحفل القصة العربية بنماذج وصف السلطة ومواجهتها وتشريحها، تحليالً أو إيحاء، ولعل 

تامر وحيدر حيـدر فـي    قصص نجيب محفوظ ويوسف إدريس في مصر، وقصص زكريا
سورية، وقصص جمعة الالمي في العراق، وقصص حسن بن عثمان في تونس، وقصـص  
محمد زفزاف في المغرب، هي األكثر تعبيراً عن السلطة القامعة أو الغاشمة بحقّ المـواطن  

  .العربي
  :المسار الثالث -٣- ٥

وتالقي ذلك أو تداخلـه  ويدور البحث فيه حول سلطة اإلبداع نفسه ومثلها بسلطة المبدع، 
مع السلطان المعرفي أو سلطة الثقافة، ومثل هذا البحث جدالي ونظري وتطبيقي يتوجه إلـى  
العصر األدبي وقضايا النظرية األدبية، ولطالما اتسعت الحواريات حول وعي نظرية األدب 

ـ  نص مـن  عند العرب، وعالجت، ولو بعد ممارسة أدبية طويلة ومضللة غالباً، استقاللية ال
مبدعه، وأنه يصوغ منظومته الفكرية واألخالقية بمعزل عن فكر صاحبه وأخالقيته، أي أن 

  .لألدب سلطته الخاصة كما تبينها مقاصد نصه
ثمة إشكاليات كبرى في النقد األدبي حول وجهة النظر في القصد في النص، فقد تفيد قليالً 

النص األدبي مكتف بذاته، وما يتيحه  أو كثيراً تصريحات مبدع النص أو وجهة نظره، ولكن
غير أن تجربة األدب العربي الحديث عانت مـن التحكميـات   . من ثراء التأويل أو التفسير

السابقة والخارجة على اإلبداع، فحوكمت نصوص على مواقف مبدعيها، ورفضت نصوص، 
بهتاناً، مما يجعل  أو أهملت باسم اتجاهها الفكري أو الفني واندراجها في ظاهرة ما زوراً أو

األدب العربي الحديث وشديد المرأة، ألنـه لـم يبـرأ مـن      حديث سلطة اإلبداع مؤسياً في
تعارضاته مع سلطة أو سلطات خارجة، بل ُألبست سلطة اإلبداع غالباً لبوس هذه السلطة أو 

  .السلطات
ن الحياة إن المصاعب ال تنتهي في أشكال المواجهة بين المبدعين في حوارهم حول شؤو

العربية وتطورها في فضاءات الحرية، ولو نظرنا في الحوارية حول االعتدال والتطرف في 
اإلسالم لهالنا مدى الترويع الذي يلتصق به متحاورون بالسـلطان الثقـافي المتمـاهي مـع     
السلطان االجتماعي أو العقائدي أو الديني أو السياسي، وذكر رفعت السعيد في مقدمته للكتاب 
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بعد ثالث أو أربع من الجمل أحسسـت أن  «المتحاورين لم يحتملوا استمرارية الحوار، و أن
بعضاً من المالمح اكتسى بغضب متفجر، والذين أقسموا، وأكدوا بضرورة تديين السياسة أو 

نحن في ندوة سياسية، فلماذا نتحدث في الدين، أوجعهـم  : تسييس الدين بدأت ترتفع تأوهاتهم
  .)١(»لقول الديني الصحيح ضدهم، وأن يستطيع كشف الغطاء عن حقيقتهمجداً أن يكون ا

  .والمروع األكبر هو تسلح أمثال هؤالء المبدعين بالسلطة سبيالً لسلطة اإلبداع
  :مشكالت السلطة على حریة اإلبداع - ٦

ال يغيب في هذا المجال، أن سلطة اإلبداع هي الوجه اآلخر لحريته، وقد أفـرزت هـذه   
  : لتباسات متعددة، نذكر منهاالقضية ا

  :مشكلة السلطان السیاسي والسلطان االجتماعي -١- ٦
لقد برز امتداد السلطان السياسي على األدب إلى السلطان االجتمـاعي، بمعنـى تقـديم    
السلطان السياسي نفسه على أنه المعبر عن السلطان االجتماعي والمدافع عن قـيم المجتمـع   

ولعل مـا  . أو النص األدبي من عدوان على هذه القيم والمصالح ومصالحه مما يهدده األديب
في طلب استعداء السلطان السياسي » صوت الكاسيت«من وقائع ) لندن(» الناقد«نشرته مجلة 

على حشد كبر من المبدعين العرب باسم السلطان االجتماعي، تعبير أكثـر جسـارة حـول    
لك، وتسـتدعي تمحـيص طبيعـة الهجمـة     وثمة وقائع كثيرة تماثل ذ. خطورة هذه المسألة

  .)٢(الظالمية على حرية اإلبداع العربي والبحث في سبل مواجهتها
وقـد   )٣(ويندرج في هذا اإلطار ما يسمى بذهنية التحريم وفق تعبير صادق جالل العظـم 

عانى اإلبداع العربي منه كثيراً، وما يزال، ويطال التحريم مبدعه، وهو ما جرى مـع طـه   
ي عبد الرازق وغيرهما، ويكون التحريم خشية من سلطة النص المحرم في مس حسين وعل
أما أصحاب التحريم ودعاته فهم القوى الظالمية واالستبدادية التي تحجـر علـى   . المقدسات

  .الفكر واألدب، وتضيق عليهما

                                                           
، ٥٢رقم » األهالي«فعت السعيد وعادل حسين حول االعتدال والتطرف في اإلسالم، كتاب المواجهة بين ر: عدة مؤلفين  )١(

  . ١٣-١٢، ص١٩٩٥القاهرة، 
  :انظر على سبيل أمثال بعض المقاالت حول وطأة هذه الظاهرة  )٢(

  .١٣-٦ـ ص ١٩٨٩ـ  ٥، العدد »دراسات اشتراكية«في . الكاتمة للصوت الثقافي: نبيل سليمان -  
  . ٣٩-٧، ص١٩٩٢ـ كانون األول،  ٥٤ـ العدد ) بيروت(الناقد  -  

  .١٩٩٢ذهنية التحريم، رياض الريس للطباعة والنشر، بيروت، لندن : صادق جالل العظم  )٣(
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في غير أن مثل هذه المشكلة تخفّ كلما أوغل المبدع في التمكن من عناصر التمثيل الثقـا 

واستغراقها في البنية االستعارية البليغة مجاوزة للمباشرة أو مجـرد االسـتجابة السـريعة    
  .المباشرة لهذا األمر أو ذاك

  :مشكلة السلطان القبلي -٢- ٦
وثمة ما يواجه حرية اإلبداع العربي ومبدعه، ويتجلى في السلطان القبلي علـى اإلبـداع   

جلياته األبرز، ذلـك السـلطان اإليـديولوجي أو    العربي ونقده وصيرورته وانتشاره، ومن ت
الفكري على عقل األديب وفاعليته باسم تحزب األدب والتفكير األدبي السابق على التجربـة  
األدبية الذي يحاكم اإلبداع وفق مقاييس قبلية، ويلهج بمعايير حزبية تدين اإلبداع على هوية 

ن غالبية المعارك الثقافية التي حدثت خـالل  مبدعه وحرية التفكير والتعبير لديه، مما يؤكد أ
. العقود األربعة األخيرة ال تخرج عن سياق السلطان القبلي والفئوي والطائفي واإليديولوجي

عربياً تناقش في حدودها السوفيتية وفي تأثيراتها على المنظومة » البيريوسترويكا«وقد ظلت 
ا داخل الثقافة العربية فاإلدانـة والتجـريم   أم. االشتراكية والعالقات الدولية حتى وقت قريب

  .يلحقان بالمبدع العربي ما لم يكن في االتجاه الذي يريده دعاة السلطان القبلي
بقصة حرية االعتقاد ومصائرها في المجتمع والفكر العـربيين  «وقد عني مبدعون عرب 

لقـرن العشـرين،   الحديثين، بدءاً من أسعد الشدياق في القرن التاسع عشر وتواصلها فـي ا 
وهكذا . ووصوالً إلى جماعات التكفير والهجرة والقاعدة على أبواب القرن الحادي والعشرين
  .)١(»أهدر المجتمع العربي أهم حقّ من حقوقه، وهو حقّ التفكير، ومشى في طريق التكفير

ووجد باحثون أن الحقّ، ومنه حقوق اإلنسان، تقصي العنف، وأن غاية الحياة السياسـية  
فهـل  «الفرد ومعاملته كماهية حرة واعتباره على الدوام كغاية، / هي ضمان حقوق اإلنسان

نطمح مجدداً في إيجاد ممارسة سياسية يكون اإلنسان فيها إنساناً حـر التفكيـر، مضـمون    
الحقوق، بعيداً عن كّل مظاهر االغتراب وضروب العنف، أم أن الحرية الحـقّ، الالعنـف،   

إلنسان في صورته المثلى، نموذج أعلى نتطلع إليه وال نطولـه، نطلبـه   معان شأنها شأن ا
  .)٢(»فيسلب منا، يدفعنا إلى المجاوزة باستمرار

  :المحرمات والرقابة -٣- ٦
تستدعي ديمقراطية اإلبداع النضال من أجل تطوير التفكير األدبي إزاء التباس المحرمات 

ة، وال أتحدث عن مبادئ أصبحت معروفة مثـل  بقوانين الرقابة على المصنفات الفنية واألدبي
                                                           

  .٥٠، ص٢٠٠٥، مطبعة اليازجي، دمشق !وجهة نظر عربية، ماذا لو كنا كذلك؟: العرب: محمد كامل الخطيب  )١(
، ٢٠٠٣، أبريل، يونيو ٤، العدد ٣١المجلد ) الكويت(» عالم الفكر«قصاء للعنف، في مجلة الحق كإ: عبد الرحمن التليلي  )٢(

  .٨٤ص
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مبدأ التمرير الذي يمارسه المبدع النتشار إبداعه، وفيه مبدأ االحتيال الفني أو مبدأ التقية من 
، ولكنني أشير إلـى ضـرورة التصـدي لمشـكالت تتعلـق      »ساطوره«مقص الرقيب أو 

الرقابة، قبل اإلصدار أو بعد بالمحرمات اللغوية والجنسية والطبقية والسياسية، وبتوقيت عمل 
  .اإلصدار ومن يقوم بالرقابة بعد ذلك

وفيما يخص اللغة، هل صحيح أننا ينبغي أن نقبل بحرية اللهجات والعبث باللغة العربية؟ 
وفيما يخص الوظيفية، هل صحيح أن اإلباحة الجنسية، لفظياً أو ممارسة، مقبولة في حاالتها 

داً عربية مشتركة تنطلق من التشـريعات والقـوانين إلـى    الخ تتطلب مشكالت جهو.. كلها؟
  .شؤون التفكير األدبي في حرية اإلبداع والمبدع

كانت اإلجابة على سؤال المستقبل في الثقافة العربية هي إلغاء الرقابة على اإلبـداع،   لقد
تحديث الهوتي يحرر النص من النص، وتحديث فلسفي يحرر العقل من النص، هـذا  «وثمة 
  .)١(»لم تنتصر قوى النكوص والردة لتمنع والدة لوثر مسلم وفولتير عربي إن

مثلما استندت حرية اإلبداع إلى حرية النص اإلبداعي لئال ينغلق على الحريـة النـاس،   
لهذا يجدر بنا أن نتأمل تعددية الخطاب، وبضمنها خطاب العصيان، في ضوء خرق ينتمي «و

ق والتمرد الواعي على كّل ما يستهدف وضع اإلنتاج العربي، في النتيجة إلى ذلك النزق العمي
ومنتجه، في أطر التحريم والكبح والضغط والمصادرة والمنع، وغالباً ما تحتمل الخطابـات  

  .)٢(»الكثيرة بذرة االنشقاق
  :مشكلة حریة النص أو حریة اإلبداع -٤- ٦

كر منها مدى حرية المبدع ثمة مشكالت كثيرة نابعة من حرية النص أو حرية اإلبداع، أذ
للطاهر وطـار  » تجربة في العشق«في كتابة التأرخة أو الكتابة التسجيلية، ولعل نص رواية 

يمثل محدودية الحرية من المباشرة إلى اإللماح، إذ يخوض في أنظمـة وتنظيمـات وأدبـاء    
ومن المشكالت . بين المبدع وتجربته، ويدعو كثيرين لمقاضاته» التماهي«وتقاليد قومية باسم 

أيضاً، مشكلة حرية اإلبداع إزاء تطوير الثقافة الشعبية في استنهضا التقاليد األدبية وتأصـيل  
ونقرأ اليوم أدباً عنفياً ينقلب على التقاليد األدبية، وال يخرج عن تجربتـه المتـرف،   . األدب

دب وحداثيتـه  فهل في أمر شعبية األ. ناهيك عن انقطاعه التراثي ومفارقته لخبرات جمهوره
  .عالقة بحرية المبدع وحرية اإلبداع

                                                           
منشورات المجلس األعلى للثقافة، . »مستقبل الثقافة العربية«في كتاب . سؤال المستقبل في الثقافة العربية: جورج طرابيشي  )١(

  . ٦٦٤، ص٢٠٠١القاهرة، 
في المصدر السابق . االنشقاق، توالدات النص، من خطاب النهضة إلى خطاب العصيانالنخبة و: محسن جاسم الموسوي  )٢(

  . ٥٧٢نفسه، ص
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وتؤثر السلطة المتمثلة في إرهاب الدولة على حرية اإلبداع أيما تأثير، ويجـب أن يقـوم   

بين األحرار ودعاة الديمقراطية من أجل الديمقراطية في كّل مكـان، أمـا   «تحالف عضوي 
تها في خدمة مصالح النفط وحدها، الذين يريدون صياغة األنظمة السياسية لتكون ديموقراطي

  .)١(»فهؤالء ومن يسير في ركابهم يقفون في مواجهة حركة التاريخ
  :خاتمة - ٧

تفيد معالجة جدل الحرية واإلبداع في مجال العالقة بين الثوابت والمتغيرات الثقافيـة أن  
اإلبـداع،   السلطة شديدة التحكم باإلبداع كلما تعمقنا في وعي اشتراطات السلطة على حريـة 

مثلمـا  . وكلما جاوز مشكالت حرية التعبير وتعارضات سلطة الثقافة علـى رؤى اإلبـداع  
  .أظهرت مسارات جدل اإلبداع والسلطة أهمية مجانبة مشكالت السلطة على حرية اإلبداع

  
  :المصادر والمراجع

  :الكتب -أ
ـ : غزو العقول: آيف أود - وان عاشـور، القـاهرة،   الجهاز األمريكي لتصدير الثقافة، ترجمة رض

١٩٨٨.  
ترجمـة  (التنمية حرية، مؤسسات حرة وإنسان متحرر من الجهل والمرض والفقر : أماراتيا صن -

ـ منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ـ الكويـت     ٣٠٣عالم المعرفة ). شوقي جالل
٢٠٠٤.  

  . ٢٠٠٢ثقافة، دار المدى، دمشق، نقد المسكوت عنه في خطاب المرأة والجسد وال: أمنية غصن -
دار الطليعـة ـ   . االزدواج الثقافي وأزمة المعارضـة المصـرية  ): محاورات(إبراهيم منصور  -

  . ١٩٨١بيروت 
عالم «سلسلة كتاب ). ترجمة غسان عبد الحي أبو فخر(اإلبداع العام والخاص : إلكسندرو روشكا -

ـ   ١٩٨٩لثقافـة والفنـون واآلداب ـ الكويـت     ، منشورات المجلس الوطني ل١٤٤العدد » المعرفة
  . ٢٤٤ص
  . ٢٠٠٤، جماعة المنيا، فبراير »دور الجامعة في رعاية المبدعين«: عدة مؤلفين -
  . ١٩٧٣دار الطليعة، بيروت، . الثالوث المحرم: بوعلي ياسين -

                                                           
حقوق اإلنسان في عصر الهيمنة، قراءة لبعض تداعيات حقوق اإلنسان في الوطن العربي بعد أحداث : محمد نور فرحات  )١(

، الكتاب )ية، الطريق إلى عولمة بديلة ديمقراطيةتحدياً للهيمنة األمريك(» قضايا فكرية«، في كتاب ٢٠٠١سبتمبر سنة 
  .٢٠٢، القاهرة، ص٢٠٠٥الحادي والعشرون، يناير 
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حـوار ـ   ينابيع الثقافة ودورها في الصراع الطبقي ـ دفـاتر الحـوار ـ دار ال    : بوعلي ياسين -
  .١٩٨٥الالذقية، 

  .٢٠٠١منشورات المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، . »مستقبل الثقافة العربية«: عدة مؤلفين -
  .٢٠٠٤، وزارة الثقافة، دمشق، ٢١الكتاب الشهري . بحث في الحرية: جون ستيوورت مل -
  .٢٠٠٢يا، عمان منشورات جامعة فيالدلف. »الحرية واإلبداع ـ واقع وطموحات«: عدة مؤلفين -
منشورات المجلـس األعلـى للثقافـة،    . مشروع استراتيجية لحماية المبدعين: حسن أبشر الطيب -

  .٢٠٠٣القاهرة 
  .٢٠٠٤، منشورات جامعة فيالدلفيا ـ عمان »الحوار مع الذات«: عدة مؤلفين -
. تـب والنشـر  منشورات رياض الريس للك. أزمة الحداثة والوعي التقليدي: الهوية: حليم بركات -

  .٢٠٠٤بيروت 
  .٢٠٠٤دمشق . دار الفكر. أبعاد االستهداف األمريكي: خلف الجراد -
  .١٩٩٢أدباء روس منشقون ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة : رمسيس عوض. د -
  . ذهنية التحريم، رياض الريس للطباعة والنشر: صادق جالل العظم -
. ول العربية والمجتمع المدني العربي ـ اإلصالح والنبرة الخافتـة  جامعة الد: عبد الحسين شعبان -

  . ٢٠٠٤مركز المحروسة ـ القاهرة، . مقاربات في السيادة والشراكة والبعد اإلنساني
، أبحـاث  »ملتقى عمان الثقافي الحادي عشر ـ المشروع الثقافي النهضوي العربي « :عدة مؤلفين -

  .٢٠٠٢عمان الملتقى، منشورات وزارة الثقافة، 
المواجهة بين رفعت السعيد وعادل حسين حول االعتدال والتطرف فـي اإلسـالم،   : عدة مؤلفين -

  .١٩٩٥، القاهرة، ٥٢رقم » األهالي«كتاب 
منشـورات دار البركـة   . تجليات اإلبداع بين هامش الحرية وجدلية الثقافية: عصام نجيب الفقهاء -

  .٢٠٠١، عمان للنشر والتوزيع عمان، شركة مطابع الخط
  . ١٩٧٥دار الطليعة ـ بيروت ـ . من األرشيف المصري للثقافة المصرية: غالي شكري -
دار الفكر، دمشق، دار الفكر المعاصر، بيروت، . علوم االتصال والمجتمعات الرقمية: فريال مهنا -

٢٠٠٢.  
. راسات حقوق اإلنسانفي نقد األصولية، منشورات مركز القاهرة لد: حدائق النساء: فريدة النقاش -

  .٢٠٠٢، القاهرة ٤مبادرات نسائية 
  .١٩٨٦ـ الكويت ) ترجمة عبد السالم رضوان: (المتالعبون بالعقول   -
  . ١٩٧٨ـ دار ابن رشد ـ بيروت،  ١٩٧٧-١٩٧٥معارك ثقافية في سورية : مجموعة معدين -
مطبعة اليـازجي، دمشـق   ، !وجهة نظر عربية، ماذا لو كنا كذلك؟: العرب: محمد كامل الخطيب -

٢٠٠٥.  
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حقوق اإلنسان في عصر الهيمنة، قراءة لبعض تداعيات حقوق اإلنسان فـي  : محمد نور فرحات -

تحدياً للهيمنة األمريكيـة،  (» قضايا فكرية«، في كتاب ٢٠٠١الوطن العربي بعد أحداث سبتمبر سنة 
  .، القاهرة٢٠٠٥يناير ، الكتاب الحادي والعشرون، )الطريق إلى عولمة بديلة ديمقراطية

إعادة تنظيم العالم، دراسة تحليلية نقدية ألطروحة صـامويل هنتنغتـون فـي    : محمد ياسر شرف -
  .٢٠٠٤صدام الحضارات، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 

  .٢٠٠٣منشورات المجلس األعلى للثقافة ـ القاهرة، . تفكيك الثقافة العربية: مهدي بندق -
المغيب والمعلن، قراءات معاصرة في نصـوص تراثيـة، دار الشـؤون    : وينادية غازي العزا -

  .٢٠٠٢الثقافية العامة، بغداد، 
  .١٩٨٥، دفاتر الحوار ـ دار الحوار ـ الالذقية »أسئلة الواقعية وااللتزام«: نبيل سليمان -
  
  :الدوریات -ب

، ٤، العـدد  ٣١المجلد ) ويتالك(» عالم الفكر«الحق كإقصاء للعنف، في مجلة : عبد الرحمن التليلي
  .٢٠٠٣أبريل، يونيو 

  .٦/٣/١٩٨٨) دمشق(» تشرين«الحركة الثقافية في ظل ثورة آذار ـ في جريدة : علي عقلة عرسان
) القـاهرة ( »فصـول «حضرة المحترم أو أنسنة السردي اإليديولوجي، في مجلـة  : محمد اسويرتي

  .١٩٨٦، إبريل، مايو، يونيو ٣، العدد ٦المجلد 
، العـدد  )القاهرة( »أخبار األدب«من سلطة الثقافة إلى ثقافة السلطة، في جريدة : د عبد المطلبمحم
٢٠٠٥/ ١/ ١٦، ٦٠١.  

  .١٩٨٩ـ  ٥، العدد »دراسات اشتراكية«الكاتمة للصوت الثقافي في : نبيل سليمان
ـ العدد   )دمشق(» الموقف األدبي«: في »حول االلتزام في األدب العربي الحديث«نشرت مناقشتي 

  .١٥ـ السنة  ١٩٨٥ـ تموز  ٧١
 ٨٧العـدد  ) القاهرة(» أدب ونقد«المثقف سلطان معرفي يزيح األباطرة ـ في مجلة  : هادي العلوي

  .١٩٩٢ـ نوفمبر 
العـدد  ) بيـروت (» الفكر العربي«سلطة الثقافة ـ في مجلة  : الثقافة وبناء اإلنسان: يوسف حوراني

  .١٩٩٤، تشرين أول ـ كانون أول ـ ١٧

  
/    /   
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  التفكیر ـ مطالعات في علم المعرفة 
عن الھیئة العامة السوریة للكتاب في وزارة الثقافة في الجمھوریة  ٢٠٠٩صدر عام «

  » العربیة السوریة
  بیتر كافكارت ویسن ،فیلیب نیكوالس جونسن، لیرد: تألیف

  وترجمة األستاذ أدیب یوسف شیش
  

ماذا يسع علم المعرفة أن يحـدثنا بـه عـن    : اب إلى اإلجابة عن السؤاليهدف هذا الكت
عمليات العقل الفكرية؟ ويضم موضوعات تتناول سيكولوجية التفكير، واالستدالل، والـذكاء  

  .االصطناعي، واللسانيات
أصبح من قبيل الزي الشائع بين علماء النفس التجريبيين أن يتساءلوا عما إذا كان ميدانهم 

 ورة يمكن تلخيصها تلخيصاً فجاًث) من القرن الماضي(حدثت في الخمسينيات . أي تقدم يحرز
ويتساءل بعض علمـاء  . بأنها إطاحة بالمذهب السلوكي من جانب مذهب معالجة المعلومات

بعـض أعضـاء المـذهب    : النفس، بعد انقضاء جيل على هذه الثورة، عما إذا كانت ناجحة
ركوا أن الثورة وقعت، وبعض علماء النفس من مـذهب معالجـة   السلوكي وال يظن أنهم أد

  
  
  التراثأخبار 

  
  

  محمود الربداوي الدكتور
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والذي يـدعو إلـى االسـتغراب أن الثـورة     . غير راضين عن األسلوب الجديد ،المعلومات

كان علماء نفس المعرفة يركزون . احتاجت إلى وقت طويل قبل أن تصل إلى دراسة التفكير
أما المعرفة ذاتهـا  . ذاكرة، واالنتباهكل جهودهم تقريباً في موضوعات من قبيل اإلدراك، وال

يضاف إلى هذا أن . ومع هذا حصل تقدم ملحوظ في فهم سيكولوجية التفكير. فقد ُأهملت نسبياً
هناك توقعات واضحة لحدوث بعض التطورات المثيرة في المستقبل مع ازدياد المحـاوالت  

: الصطناعي، قال المؤلفـان لفهم العقل من جانب العاملين في ميادين أخرى والسيما الذكاء ا
وعنينا بـأن  . وقد جمعنا مطالعات هذا الكتاب في محاولة لإلمساك بهذا اإلمكان بشكل ظاهر

دليالً مفصالً إلى تلك الجوانب مـن التفكيـر    ،هي ومقدمات كل جزء ،تأتي شاملة، وأن تقدم
موعة من المقاالت يمكـن  وكان هدفنا أن نقدم مج. التي يجري حالياً استكشافها بصورة جدية

أن تعين الباحثين على أن يفهم بعضهم عمل البعض اآلخر في حقل التفكير، وأن نضيف كتاباً 
ولعله يزود العاملين في الحقول األخرى بمسح ممتـع  . مفيداً إلى المقررات عن علم المعرفة

السبعة وصف السياق  إلى األجزاء إضافة وتتضمن المقدمات. لدراسة العمليات العقلية الراقية
إلى المشكالت، وتبين المصادر الممكنة للصعوبة، وتحوي في أغلب األحيان مادة ال تتـوافر  

  .عنها مطالعة مناسبة
األول فـي حـل   : يتألف الكتاب ـ بعد مقدمة لدراسة عملية التفكير ـ من سبعة أجـزاء   

والرابـع فـي الفرضـيات،    المسائل، والثاني في االستنتاج، والثالث في التفكير المفهومي، 
والخامس في االستدالل والفهم، والسادس في اللغة والثقافة والتفكير، والسابع فـي الصـور   
الذهنية والتمثيل الداخلي، شارك في كتابة كل جزء مجموعة من أشهر األكاديميين وعلمـاء  

جـاءت   النفس في العالم، وُألحق الكتاب بفهرس طويل من المصادر التوثيقيـة والمراجـع،  
  .صفحة من القطع العادي ٧٧٣حصيلته في 

 كما صدر عن الهيئة العامة للكتاب في دمشق كتاب آخر قيم من مترجمات األستاذ أديـب 
مؤلف هذا الكتاب األستاذ الدكتور مجيد  شرقية وغربية في ظل ثقافتين: يوسف شيش بعنوان

في جامعة بيروت  وليتخصص في القانون الد. المعروفخدوري المؤرخ العربي المغترب 
عـاد إلـى    ١٩٣٨األمريكية، ثم في جامعة شيكاغو، الواليات المتحدة، وبعد تخرجه فـي  

قبيـل الحـرب    ،ودار المعلمين العالية ،العراق، مسقط رأسه، وعمل أستاذاً في كلية الحقوق
واستقر  انتقل بعدها إلى الواليات المتحدة. العالمية الثانية، وقضى في هذا العمل عشر سنوات

وظـل  . فيها أستاذاً في معهد الشرق األوسط ومدرسة الدراسات الدولية العليا في واشـنطن 
يعمل في هذه المدرسة وفي عدد من الجامعات األمريكية األخرى في حقلي التدريس والبحث 

وخالل هـذه  . في شؤون الشرق األوسط والدراسات اإلسالمية إلى أن تقاعد بعد نصف قرن
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يلة من العمل المهني، أسهم في عدة مؤتمرات دولية، وأشـرف علـى عـدد ال    الحقبة الطو
يحصى من الحلقات الدراسية، كما سافر في مهمات علمية وزيارات إلـى معظـم األقطـار    
العربية وبلدان أوربة الغربية، أجرى خاللها مقابالت مع العديـد مـن الساسـة والملـوك     

وتمخضت أبحاثـه وأسـفاره   . تاباً وصحافيينوالرؤساء العرب، وحاور رؤساء األحزاب وك
.. الحرب والسلم في الشريعة اإلسالمية. كانت باكورة مؤلفاته. ودراساته عن مؤلفات عديدة

فثالثة كتب عن العراق، المسـتقبل، والجمهـوري، واالشـتراكي،    .. ثم قضية اإلسكندرونة
ة اإلسالمية، نذكر منهـا  وكتابان عن حرب الخليج األولى والثانية، وخمسة كتب في الشريع

مفهوم العـدل فـي   للشيباني، وكان آخرها  ةالفقه اإلسالمي للشافعي، وقانون األمم اإلسالمي
  .١٩٩٨دمشق،  اإلسالم الذي صدر في

لقي المؤلف الكثير من صنوف التقدير والتكريم، فحصل على وسام الرافدين من حكومـة  
وأحرز درجة دكتوراه . لى من مصر العربيةالعراق، ونال وسام االستحقاق من الدرجة األو
من مجمع اللغة العربية في القاهرة، ومـن   لشرف من جامعتين أمريكيتين، ومنح لقب مراس

  .المجمع العلمي العراقي، بغداد
  .جزءاً ١٥صفحة احتوت  ٣٢٤والكتاب في 

وللدكتور خدوري كتاب قيم آخر، صدر عن دار الحصاد ودار الكلمة بعنـوان  
  .م العدل في اإلسالممفهو

  
  :مفھوم العدل في اإلسالم

يعالج هذا الكتاب موضوعاً شغل رجال الفكر عبر القرون، واختلفت فيه وجهات النظـر  
الذي » العدل«وتشعبت، وربما نشأت بسببه خصومات ونزاعات وحروب، هذا الموضوع هو 

وره اإلسـالم فـي بدايـة    ولكن ما العدل؟ وكيف تص. ال يمكن أن تستقيم حياة الناس إال به
ظهوره، وكيف تطور مفهومه لدى الفالسفة وعلماء الدين والفقهاء ورجال الفكر؟ وما معاير 
العدل المطبقة من قبل أنظمة الحكم في األقطار العربية واإلسالمية على اتساعها وامتـدادها  

 شتى ذات معـايير  منذ أن كانت دولة واحدة تطبق معياراً واحداً للعدل إلى أن أصبحت دوالً
عدل متباينة؟ ثم ما مدى اهتمام عمالقة الفكر اإلسالمي وإسهامهم في إيضاح مفاهيم العـدل  
وتطويرها، مثل الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد الذين تناولوا الجانب الفلسـفي مـن   

لذين تنـاولوا جانبـه   الموضوع، ومثل الغزالي والرازي والماوردي وناصر الدين الطوسي ا
األخالقي، ومثل أبي حنيفة والشافعي اللّذين عنيا بجانبه القانوني، وابن خلدون وابن األزرق 
اللذين عالجاه من الناحية االجتماعية، وهذا كله إلى جانب إسهامات رجـال الفكـر والـدين    
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مد عبده، واإلمام والقانون البارزين في العصر الحديث مثل جمال الدين األفغاني واإلمام مح

  .آية اهللا الخميني، وعلي عبد الرزاق، وعبد الرزاق السنهوري
هذه وغيرها من أسئلة تصدى لها المؤلف وعالجها بنزاهة وموضوعية وسعة أفق وتقدير 

وقد استخدم في دراسته القانونية . عظيم لتراثنا الغني وفالسفتنا ومفكرينا الكبار عبر العصور
العدل السياسي، والعدل : اً، فأفرد فصالً خاصاً لكل جانب من جوانب العدلهذه منهجاً طوالني

. ، والعدل الفلسفي، والعدل األخالقي، والعدل القانوني، والعدل االجتمـاعي )الديني(الكالمي 
وبهـذه  . وتتبع حركة الفكر والجدل في كل منهما منذ فجر اإلسالم حتى العصـر الحـديث  

لمذاهب والحركات اإلسالمية بدءاً بانقسام المجتمـع اإلسـالمي   الصورة أستعرض مواقف ا
زلة والمتصوفة، ثم هب الخوارج ومذاهب المرجئة والمعتالناشئ إلى سنّة وشيعة ومروراً بمذ

عرض للتعديالت التي طرأت، بتأثير الظروف المسـتجدة فـي العصـر الحـديث، علـى      
تمثلت بإصدار مجموعة القوانين التي تعـرف  التشريعات والقوانين في ظل الدولة العثمانية و

وانتهى بسرد قصة ظهور القوانين المدنية في عدد من الدول اإلسالمية بعـد  ). المجلّة(باسم 
  .استقاللها مثل مصر والعراق وتونس وسورية وباكستان

وقد جاء هذا الكتاب ثمرة جهود مضنية بذلها المؤلف، واستغرقت عدة سنوات من البحث 
سة والتأمل، مع اإلطالع على كتب التراث، واإلحاطة بما ظهر في العصر الحديث من والدرا

  .مؤلفات ومقاالت ودراسات ذات صلة بالموضوع
  أما المترجم القدير لهذه الكتب فهو األستاذ أديب يوسف شيش

عامـاً فـي ميـداني     ٤٠إلى جانب عطائه السخي والغني المتنوع خالل ما يربو علـى  
برة التربوية، كان إنتاجه غنياً وغزيراً ومنوعاً في حقول التـأليف والترجمـة   التدريس والخ

  .والنشر
عمالً في التربية وعلم النفس والعلـوم والطـب   / ٢٥/بلغت مؤلفاته ومترجماته أكثر من 

  .واألدب والفلسفة وعلم االجتماع
  .في أنطاكية ١٩٢٣ـ ولد عام 
  :من مؤلفاته

  .ـ أصول التربية والتعليم
  .التربية وعلم النفسـ 

  .ـ طرائق تدريس اللغة العربية
  :من ترجماته

  .ـ مورتن وايت، عصر التحليل ـ فالسفة القرن العشرين



٢٩٧ 

  أخبار التراث

Α  

U  
 

  .ـ جوليان باجيني، الفلسفة موضوعات مفتاحية
البحث عن هوية في القـرن التاسـع عشـر،    (ـ مورس بيكان، ما بعد الرؤية المأساوية 

  ).وزارة الثقافة
تحليـل كتابـات مـاركس    (ز، الرأسمالية والنظرية االجتماعية الحديثة ـ أنطوني جيدنّ

  ).ودركهايم وماكس ويبر
  

  كتاب قضایا تشغل الناس
  تألیف یاسر الفھد

ويتصدى القسم ). قضايا تشغل الناس(صدر مؤخراً للكاتب ياسر الفهد كتاب جديد بعنوان 
ى أرض الواقع، وتحت سقف األول منه، لتجارب ثقافية وصحفية خاض المؤلف غمارها عل

أما القسم الثاني، فيلقي بعض األضواء على مسـائل مهمـة تشـغل بـال     . المعاناة العملية
المجتمعات، مثل الحرية والديموقراطية والتعددية واإلصالح واإلرهاب والتـدهور البيئـي   

  . واالكتئاب النفسي وغير ذلك
وهو ). اقف مع الصحافة العربيةمو(، بعنوان ١٩٧٥وقد صدر أول كتاب للمؤلف في عام 

وأعقب ذلك صدور . يعالج بعض قضايا الصحافة العربية من الوجهتين التاريخية والتقويمية
عدة كتب تدور في مدار تحليل ظاهرة الصحافة والتوثيق لها والتعريف بأعداد كبيـرة مـن   

لصحافة العربيـة  الصحافة العربية المعاصرة ـ عالم ا : وهذه الكتب هي. دورياتها وأعالمها
واألجنبية ـ مجالتنا العربية وفن التحرير الصحفي ـ الصحافة العربية في بـالد الشـام ـ      
الصحافة الثقافية في الخليج العربي ـ بين الثقافة والصحافة ـ الديمقراطية واإلعالم ـ فـن     

ـ  . الصحافة وصحافة الفن م أما الكتب األخرى، من خارج نطاق الصحافة، وإن المسـتها ول
ويتضمن دراسات وتحلـيالت حـول   ) وداعاً للتربية التقليدية(كتاب : تبتعد كثيراً عنها، فهي

الـذي  ) جوالت نقدية في فن الرواية(كتب تربوية حديثة، أجنبية وعربية، وأقربها إليه كتاب 
القصـة  (يعرض ويحلل العديد من الكتب األجنبية والعربية التي تتمحور حـول موضـوع   

، فيدعو إلى التخلي عن كثير من األفكار والعـادات  )نحو تفكير جديد(ا كتاب ، أم)والرواية
القديمة التي لم تعد تتناغم مع مستلزمات العصر، وبالتالي االستعاضة عنها برؤى ونظـرات  

تُـرجِم  (وللكاتب أيضاً، ثالثة كتب مترجمة؛ وهي التربية في بريطانيـا  . جديدة غير مسبوقة
: نحو فهـم المسـتقبلية  (، )تعليم الكبار في الدول النامية(، )التربية بتكليف رسمي من وزارة
  .وقد تُرجم الكتابان األخيران بتكليف رسمي من وزارة الثقافة). مدخل إلى علوم المستقبل



٢٩٨  

   محمود الربداوي. د     

Α  

u 
وبصورة عامة، فإن كتب الصـحافة المـذكورة أعـاله، تشـكل بمجموعهـا وتكامـل       

والشك أن التعريـف  . بشؤونها وشجونهاموضوعاتها، مراجع لدارسي الصحافة والمهتمين 
وقد نهج . بعدد كبير جداً من الدوريات العربية القديمة فيها، يسبغ عليها سمة تراثية وتاريخية

المؤلف في هذه الكتب نهجاً جديداً غير مسبوق ويتمثل بتحليـل وتقـويم ونقـد السياسـات     
بدالً من االقتصـار علـى التـأريخ    واالتجاهات السائدة في الصحافة العربية، قديماً وحديثاً، 

  .الصحفي
  ).ـ دمشقأيار ٢٩تُوزع هذه الكتب في مكتبة دار البشائر في شارع (

  
  
  
  

/       /  
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