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�شروط الن�شر في المجلة
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزً ا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون البحث جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍو كان ،وي�شمل ذلك البحوث المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في البحوث المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون البحث �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل بحث مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه
� - 7أن يكون البحث
بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا على الآلة الكاتبة� ،أو ٍ
ً
واحد من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية مب ّي ًنا ،ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون البحث تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالبحث �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق ِّ
الخطية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يق ّل البحث عن خم�س ع�شرة �صفحة ،وال يزيد عن ثالثين.
مالحظـات
 - 1ترتيب البحوث في المجلة يخ�ضع العتبارات فنية.
 - 2ال ُترد البحوث المر�سلة �إلى المجلة �إلى �أ�صحابها� ،سواء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر بحثه بعد عر�ضه على هيئة تحرير المجلة �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها هيئة
التحرير ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
بحث مخالف لل�شروط المذكورة.
 - 4ت�ستبعد المجلة � ّأي ٍ
 - 5تدفع المجلة مكاف�آت مقابل البحوث المن�شورة� ،أو مراجعات الكتب� ،أو � ّأي �أعمال فكرية.
 - 6يعطى الباحث ن�سختين من المجلة.

ال�شروط الخا�صة بن�شر كتب محكمة �ضمن �سل�سلة �آفاق الثقافة والتراث
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزًا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون الكتاب جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍّو كان ،وي�شمل ذلك الكتب المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في الكتب المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون الكتاب �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل كتاب مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان ،مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه واحد
� - 7أن يكون الكتاب
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا بالآلة الكاتبة� ،أو بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
ً
من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية ،مب ّي ًنا ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه ،و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون الكتاب تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالكتاب �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق الخط ّية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يقل الكتاب عن مئة �صفحة وال يزيد عن مئتين.
 - 11تخ�ضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم ح�سب القواعد وال�ضوابط التي يلتزم بها ،ويقوم بها كبار العلماء
والمخت�صين ،ق�صد االرتقاء بالبحث العلمي خدم ًة للأ ّمة ورف ًعا ل�ش�أنها ،ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين
�أ�سماء الباحثين ،وعدم معرفة الباحثين �أ�سماء المحكمين� ،سواء وافق المحكمون على ن�شر البحوث من غير
تعديل �أو �أبدوا بع�ض المالحظات عليها� ،أو ر�أوا عدم �صالحيتها للن�شر.
ٍ
مالحظـات
 - 1ما ين�شر في هذه ال�سل�سلة من �آراء يع ّبر عن فكر �أ�صحابها ،وال يم ّثل ر�أي النا�شر �أو اتجاهه.
 - 2ال ُتر ّد الكتب المر�سلة �إلى �أ�صحابها� ،سوا ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�ضه على التحكيم �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها اللجنة الم�شرفة على
�إ�صدار ال�سل�سلة ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.
كتاب مخالف لل�شروط المذكورة.
ُ - 4ي�ستبعد � ّأي ٍ
 - 5يدفع المركز مكاف�آت مقابل الكتب المن�شورة وثالثين ن�سخة من الكتاب المطبوع.
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،  و بعد،ال�سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
.) من مجلة �آفاق الثقافة و التراث80( ف�إنه ي�سرنا �أن نبعث �إليكم بن�سخة من العدد
.راجين التف�ضل ب�إر�سال �إ�شعار الت�سلم المرفق بالمجلة �إلينا
مع خال�ص �شكرنا و تقديرنا لح�سن تعاونكم معنا
و تف�ضلوا فائق االحترام و التقدير
Dear Sir ;
Attached is one copy of Afaq Al-Thaqafa wa Al- Turath magazine, issue No ( 80 ). Please send back the enclosed receipt of
Acknowledgement after filling in the required infomation.
Thank you for your kind cooperation
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ت�صـ ــدر عن ق�سم الدرا�سـ ـ ـ ــات والن�شر وال�ش�ؤون الخارجية
بمرك ـ ـ ـ ــز جمعـ ـ ـ ـ ــة الماجـ ـ ـ ــد للثقـ ـ ـ ـ ــافة والتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراث
دب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ �ص.ب55156 .
هاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف +971 4 2624999
فاكـ ـ ـ ـ ـ ــ�س +971 4 2696950

مجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة
ف�ص ـ ـ ـ ــلية
ثقافي ـ ـ ـ ــة
تراثيـ ـ ـ ـ ــة

دول ـ ـ ـ ــة الإم ـ ـ ــارات العربيـ ـ ـ ــة المتحـ ـ ـ ـ ـ ــدة

البريد الإلكترونيinfo@almajidcenter.org:
الموقع الإلكترونيwww.almajidcenter.org :

ال�سنة الع�شرون  :العدد الثمانون ـ ـ محرم  1434هـ  /كانون الأول (دي�سمبر)  2012م

رقــــم الت�سجيل الدولي للمجلــة
ردمد 1607 - 2081

هيــــــــــــئة التحـــــــــرير
مديــر التحرير
د .عز الدين بن زغيبة

�سكرتير التحرير
المجلة م�سجلة في دليــــل
�أولريخ الدولي للدوريات
تحت رقم 349378

اال�شتراك الم�ؤ�س�س ـ ــات
ال�ســــــنوي الأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد
الطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالب

داخ ــل الإمــارات
 100درهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـم
 70درهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً
 40درهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً

خـ ــارج الإمـ ـ ــارات
 150درهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـم
 100درهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـم
 75درهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً

د .علي عبد القادر الطويل

هيئة التحرير
�أ.د .حـ ــات ـ ــم �ص ـ ــال ــح ال�ض ـ ــامـن
د .محمـ ـ ــد �أحم ــد القـ ـ ــر�شـ ـ ـ ـ ـ ــي
د� .أ�سمــاء �أحمـد �ســالم العـوي�س
د .نعيمة محمد يحيى عبداهلل

المقاالت المن�شورة على �صفحات المجلة تعبر عن �آراء كاتبيها
والتمثل بال�ضرورة وجهة نظر المجلة �أو المركز الذي ت�صدر عنه

يخ�ضع ترتيب المقاالت لأمور فنية

الفهـــــــر�س
االفتتاحية
�سر نفوذه في ال َّنا�س
و�سط َّية الإ�سالم ُّ

مدير التحرير ٤

المقـاالت
َت َعان ُُق ال َوق ِْف في القُر�آنِ َ
الكريم
را�س ٌة َم ْو ُ�ضوعِ َّي ٌة دال ِل َّي ٌة
دِ َ

د .محمد عادل �شوك ٦

درج ال ��درر ف ��ي تف�سي ��ر الآي وال�س ��ور المن�س ��وب لعبد
القاه ��ر الجرجان ��ي ،ه ��و �شماري ��خ ال ��درر ف ��ي تف�سي ��ر
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�سر نفوذه
و�سط َّية الإ�سالم ُّ
فـي َّ
النـا�س
�إ َّن ال�شريعة جاءت لإقامة م�صالح النا�س ,وتحقيق �سعادتهم الدنيوية والأخروية ,وبناء
عليه ف���إن كل �أم��ر يف�ضي �إل��ى �إبطال ه��ذه الغاية� ,أو الإخ�لال بها مدفوع عن ال�شريعة,
ول َّما كان الت�شدد والتطرف في الفهم �إلى �إحدى الجهتين والتعمق فيهما ذلك �ش�أنه ,ف�إن
ال�شريعة د ّلت على رفعهما عن �أحكامها وت�ص ّرفاتها.
افتتاحية العـدد

وبنا ًء عليه ،كان من بين �أعظم الم�صالح التي �أمرت ال�شريعة المكلف بتحقيقها هي؛
التزامه في جميع ت�صرفاته بالتو�سط والإن�صاف� ,سواء �أك��ان جالباً لم�صلحة �أم دافعاً
لمف�سدة ,وهو ما ذهب �إليه جمهور المف�سرين ،في تف�سير قوله تعالى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﭼ (النحل)90 :؛ لأن الإف���راط في �أحدهما هو التفريط في الآخ��ر ,طرفان
ينتهي كل واح��د منهما �إل��ى ما هو ف�ساد من جهة الخ�صو�ص والعموم ,ول��ذا ب��د�أت الآية
بقوله تعالى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ الذي حقيقته المعادلة والموازنة بين �شيئين؛ �أي
التزام التو�سط بينهما� ,إال �أن ابن العربي يعطي لكلمة العدل الواردة في هذه الآية معنى
�أبعد مما �سبق ذكره فيقول« :العدل بين العبد وبين ربه �إيثار حقه تعالى على حظ نف�سه
وتقديم ر�ضاه على هواه ,واالجتناب للزواجر واالمتثال للأوامر ,وما هو في النهاية �إال
�إقبال على الم�صالح المطلوبة �شرعاً ,واجتناب المفا�سد المدفوعة �شرعاً».
�إن ال�شارع الحكيم قد بنى و�صف الو�سط الذي َن َعتَ به هذه الأمة ,وجعله مناط �أهليتها
لل�شهادة على الخلق ,على معاني متعددة ,منها ال�سماحة ,والتي�سير ,والتخفيف ,ورفع
الحرج ,وقد ت�ضافرت ن�صو�ص الكتاب وال�سنة في الداللة على عناية ال�شارع الحكيم بهذه
المعاني ,عناية بلغت بها حد القطع في االعتبار ,ومن ثم ف�إنك ال تجد حكماً من �أحكام
ال�شريعة �إال وهو محاط ب�أحد المعاني ال�سابقة.
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لأن ال�شريعة التي �أراده���ا اهلل �سبحانه وتعالى �أن تكون عامة للخلق �شاملة لجميع
جوانب الحياة وتفا�صيلها دائمة في الزمن �إلى �أن يرث اهلل الأر�ض ومن عليها؛ اقت�ضى
ذلك �أن يكون تنفيذها بين الم�ؤمنين بها والمعتنقين لها� ,سه ً
ال ومي�سوراً ,وال يكون ذلك
�إال �إذا انتفى عنها الإعنات ,فكانت �سماحتها �أ�ش ّد مالءم ًة للنفو�س؛ لأن فيها �إراحة في حال
خوي�صتها ومجتمعها.
وبنا ًء عليه ،ف�إن ا�ستخدام معاني ال�سماحة والتي�سير والتخفيف ورفع الحرج في عملية
االجتهاد لي�س �أمراً جديداً ،وال و�صفاً مبتكراً و�إنما هو قديم ِق َد َم االجتهاد نف�سه؛ بل هي
مالزمة له منذ ب��زوغ فجره في العهد النبوي ,فلم يتخلف ال�صحابة وال التابعون من
بعدهم وال كبار الفقهاء وال المجتهدون في جميع ع�صور الت�شريع عن ا�ستخدام تلك
المعاني بجميع �أنواعها في اجتهاداتهم؛ بل كانت المعول عليها غالبا؛ لأن ن�صو�ص القر�آن
وال�سنة النبوية طافحة بالدعوة �إلى اعتبارها والنظر �إليها.
أ�سا�سها ومبناها على الحكم وم�صالح العباد في المعا�ش والمعاد ,وهي
�إ َّن ال�شريع ًة التي � ُ
عدل كلها ورحمة كلها وم�صالح كلها وحكمة كلها ,ال يمكن �أن يقوم فيها اجتهاد على غير
اعتبار تلك المعاني ورعايتها في ا�ستنباط الأحكام.
�إال �أن هناك تخوف حقيقي ل��دى العديد من مفكري الإ���س�لام وعلمائه ,من م�س�ألة
الو�سطية المتدفقة ب��غ��زارة على ال�ساحة الإ���س�لام��ي��ة ه��ذه الأي����ام ,وال��ه��ال��ة الإعالمية
المحاطة بها ,ومما يعزز هذا التخوف هو االن�سحاب الن�سبي والهادئ للحداثيين من
م�ساحات متعددة ل�صالح الو�سطيين ,بل نجد بينهما تناغم في بع�ض الم�سائل مما ولد
�شعوراً قويا ب�أن هناك �شيء ما يطبخ في الكوالي�س تحت هذا الم�سمى المنظور �إليه بعين
الرعاية واالعتبار في ال�شرع الكريم.
الدين بن زغيبة
الدكتور عزُّ ِّ

مدير التحرير
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و�سطيَّة
الإ�ســـالم
�ســـ ُّر نفوذه
في َّ
النا�س

تَ َعانُ ُق ال َو ْق ِف في ال ُقر� ِآن َ
الكريم
وع َّي ٌة دال ِل َّي ٌة
را�س ٌة َم ْو ُ�ض ِ
ِد َ
د .محمد عادل �شوك

�أ�ستاذ النحو ،وال�صرف الم�شارك
جامعة الملك خالد  -كلية التربية للبنات � -أبها
المملكة العربية ال�سعودية
المقدمة:

رب العالمين ،و ال�صالة و ال�سالم على �سيدنا محمد ،و �آله ،و �صحبه �أجمعين،
الحمد هلل ِّ
و بعد:

مقـــاالت

ف�إ َّن العرب وهم في طور الم�شافهة  -التي ت�سعف المتكلم في كثير منها �إ�شارات اليد لديه
 كانوا ي�شعرون ب�أهمية �إدراك المتكلم للموا�ضيع التي يريد التعبير عنه؛ لما تت�ضمنه من�أمارات تظهر على الوجه ،ف�ض ً
ال على �أنه يمكن �أن يقف عليها في �أثناء حديثه ،بحيث يبتدئ
بكالم ُم�س َت�أنف ذي معنى م�ستقل يفي بالمق�صود فال َي ْح ُ�سنُ له �أن يبد�أ بالفاعل من دون الفعل
 مث ًال  ، -وال بالو�صف من دون مو�صوفه ،وال بالإ�شارة من دون الم�شار �إليه ،وال يبد�أ بالمعمول
من دون عامله ،وال بجملة ال�شرط من دون جوابها ،وال يداخل بين جملتين �إذا اختلفتا خب ًرا
ال ليت�ضح معنى ٍّ
و�إن�شا ًء .بل عليه �أن يترك بين الجملتين فا�ص ً
كل منهما على حدة.

روى َع� ِ�د ُّي بن حاتم الطائي � َّأن َر ُج َلين �أَ ْ�س َلما
على عهد ر�سول اهلل  ،فت�ش َّه َد �أح ُدهما قائ ًال:
(�أ�شه ُد �أنَّه َمنْ ُي ِط ْع َ
اهلل ور�سو َل ُه فقد َر�شَ َد ،و َمنْ
ِ
يع�صهما) ،ثم توقف عن الكالم ،فقال له ر�سول اهلل
الخطيب �أنت) (((.
بئ�س
ُ ( :ق ْم،
ُ
واذهبَ ،
ْ

قوله هذا .و�إنما كان ينبغي عليه �أن يقطع على قوله
(فق ْد َر���شَ �� َد) ،ثم ي�ست�أنف ،فيقولَ :وم� ْ�ن ِ
يع�صهما
فقد غَ َوى� ،أو يقوله جملة واحدة(((.
�وب ،فقال له:
وم َّر رج ٌل ب�أبي بكرٍ  و معه ث� ٌ
الثوب؟ فقال :ال عافاك ُ
اهلل .فقال له �أبو
(�أتبي ُع
َ
َ
وعافاك
بك ٍر :لقد عل ْم ُت ْم لو كن ُت ْم تعلمون ،قل :ال،
ُ
اهلل)(((.

فالنبي � -إذا �أخ��ذن��ا بالرواية التي تحمل
ُّ
(((
الأم��ر على الوقف ،وما َي ْح ُ�س ُن ،وما َيق ُب ُح فيه .
الخطيب ،وذ َّم ُه ل ّما قطع على ما يقبح؛ ف�ساوى
أقام
َ
� َ
في ذلك بين َم ْن �أطاعَ ،وم ْن ع�صى ،فلم يف�صل في

فكان ذلك من الخليفة �أبي بكرٍ ال�صديق؛ ل َّأن
المتكلم َد َ
اخل بين َن ْو َعي كالمه؛ فجاء ظاهر كالمه
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على ٍ
نمط ٍ
واحد ،يراد به الدعاء عليه ،في حين �أن
نيته وق�صده خالف ذلك .فهو دعاء له؛ ب�شرط �أن
يف�صل بين ُجز�أي كالمه بوقف� ،أو حرف عطف.
و ُي��درج علما ُء البالغة هذا النمط من الكالم
في مبحث (الف�صل ،والو�صل)� ،أحد مباحث علم
المعاني(((.
حري�صا غاية
وه �ك��ذا نجد �أن ال�ع��رب��ي ك��ان
ً
الحر�ص على �أن ي�سلك الطرق الم�ؤدية �إلى الإفهام،
و�إي�صال المعنى �إل��ى المتلقي وال�سامع على �أت� ّ�م
ً
ارتباطا وثيقًا
وجه؛ �إيما ًنا منه ب�أن المعنى مرتبط
بالمباني وال�صيغ اللفظية،و�أن هذا المعنى تتغير
دالالت��ه ،وتختلف تب ًعا لموا�ضع الوقف في الكالم،
ووفقًا للطريقة التي ينهجها المتحدث في كالمه(((.
�سمات وجهه،
هذا و� َّإن المتكلم  -الذي ُت ِع ْي ُن ُه َق ُ
وحركات يده  -على �إي�صال ما يريد من المعاني
غنى عن �سعي من يتخذُ الكتابة
والأغ��را���ض ،في ً
بعيدا عن ال�صوت
�أداة تعبير لما يجول في نف�سه ً
ٍ
وعالمات،
الم�سموع؛ الذي ف َّكر في �إيجاد رم��وزٍ ،
تكون م�صاحب ًة للكتابة تعينه ف��ي الإف���ص��اح عن
ِانفعاالته النَّف�سية.
ف �ك��ان م��ن ه ��ذه ال ��رم ��وز ،وال �ع�لام��ات م��ا هو
مخ�صو�ص في ال�ق��ر�آن الكريم ،وه��و ما ُا�صطلح
رمز لها ب�أحرف
على ت�سميته (عالمات ال َو ْقف) ،و ُي َ
و�أج��زاء من كلمات تب ِّي ُن هذه الوقوف ،وتميز بين
�أن��واع �ه��ا ،ومنها م��ا ي�ضعه النا�س ف��ي كتاباتهم
م�ستعينين بها للو�صول �إلى �أغرا�ضهم ،وقد ُا�صطلح
على ت�سميتها (العالمات الإمالئية� ،أو عالمات
الترقيم ال َّد ْول َّية) و�أفردوا لها رموزًا مع ّين ًة توا�ضعوا
على دالالتها ،وموا�ضع ا�ستخدامها .وهي عالمات
دولية �شاعت في اللغات الحية الآن ،وتعود هذه
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العالمات في ن�ش�أتها �إلى بديات القرن الع�شرين،
وقد ُاخ ُت ِل َف فيمن نقلها �إلى العربية((( .وبين هذين
النوعين �صالت ،و�شائج ال تخفى� ،سنب ِّينها في ثنايا
هذا البحث �إن �شاء اهلل.
هذا و�إن من عالمات الوقف في القر�آن الكريم
عالم ًة تختلف عن �أخواتها ،رمز لها العلماء بنقاط
مثلثة هكذا ( ) ،في حين �أنهم رم��زوا للعالمات
ﭗ
الأخرى ب�أحرف� ،أو ب�أجزاء من كلمات كما �سنو�ضح
ذل��ك ،وجعلوا هذه العالمة متكررة في الموا�ضع
التي ع ّرفوها و�أ�شاروا �إلى �سمة تميزها عن �أخواتها
من حيث الداللة والمعنى ،وفقًا ل�ضوابط القراءة
التي يقر�أ بها القارئ؛ فا�سترعى ذلك انتباهنا،
فعقدت العزم على درا�ستها درا��س� ًةَ :م ْو ُ�ض ِوع َّي ًة
(ع�� ْل ِ��م�� َّي�� ًة) ،و َدال ِل � َّي � ًةَ ( :م�� ْع�� َن�� ِو َّي�� ًة) ((( ،وذل��ك بتتبع َتعَا ُن ُق الو َْق ِف
ِ
موا�ضعها في ال�ق��ر�آن الكريم ،وف��ق رواي��ة حف�ص في ال ُقر�آ ِن
ال َكريم
عن عا�صم؛ كونها الرواية الم�شهورة المقروء بها
ِدرا�سَ ٌة
الآن ،وكذلك كانت قبل ق��رون م�ضت بح�سب ما
ُ
َ
وعي ٌَّة
ْ�ض
و
م
ِ
ذكر علماء القراءات(((َّ .ثم لما امت َّد حكم الدولة
دال ِلي ٌَّة
العثمانية �إلى البالد العربية ،ومناطق �أخ��رى من
العالم الإ��س�لام��ي ،قامت باعتمادها ف��ي ق��راءة
وتعليم القر�آن الكريم؛ فمنذ ذلك الحين انت�شرت
هذه الرواية في عموم العالم الإ�سالمي ،و�أ�صبحت
الرواية ال�سائدة والذائعة ،ولهذا الأمر �أ�سبابه -
قدي ًما وحدي ًثا  -التي ذكرها علماء القراءات في
مظانّه من كتب القراءات ،وعلوم القر�آن؛ مما يغني
عن �إعادتها ههنا ،هذا ف�ض ًال على طباعة الم�صحف
أي�ضا عندما ُا ُكت�شفت الطباعة الحجرية في �أول
بها � ً
�أم��ر المطابع .وهاهي ت��زداد انت�شا ًرا في زماننا
ه��ذا ب�سبب كثرة الم�صاحف المطبوعة بها في
ِّ
جل البالد الإ�سالمية ،وال�س َّيما بعد �إن�شاء مجمع
الملك فهد لطباعة الم�صحف ال�شريف في المدينة

لم ْب ُ
��ف:
حث الثانيَ :ت َعا ُن ُق ال�� َو ْق ِ
• َ
ُ
��ه ،وع�ل�ام��� ُت ُ
ت��ع��ري��ف ُ
���ه ،ون�����ش��� ُأة
ُ
العلماء في
واختالف
م�صطلحه،
ِ
واالل��ت��زام ب��ه ،وع��ددِ
َت�سميتِ ِه،
ِ
ا�ضعِ ه.
َم َو ِ
ُ
الم ْب ُ
ا�ض ِع
درا�سة َم َو ِ
حث الثالث -
• َ
ً
اللة.
ف� :إعرا ًبا ،ودِ
َت َعا ُن ِق ال َو ْق ِ

مقـــاالت

المنورة ،و ت�شغيله في ال�ساد�س من �شهر �صفر عام:
1405هـ ،الموافق � 30أكتوبر1984 :م ،فكانت �أكثر
طباعته ،و ن�شره ،وتوزيعه للم�صحف برواية حف�ص
عن عا�صم ،هذا ف�ض ًال على ِانت�شار الت�سجيالت
ال�صوتية الم�سجلة بها ،وب ِّثها عبر و�سائل الإعالم
أي�ضا
الم�سموعة منها ،والمرئية ،و�ساعد على ذلك � ً
�إقبال النا�س على تعلُّم القر�آن ،وحفظه ك�أن�شطة
�شخ�صية� ،أو من خ�لال الم�سابقات التي تقيمها
الدول و الم�ؤ�س�سات المعنية بتعليم القر�آن ،وحفظه
في عموم الدول الإ�سالمية ،هذا ف�ض ًال على افتتاح
كليات ،و �أق�سام للقر�آن الكريم في الجامعات؛ م َّما
ك��ان له �أث��ر وا�ضح في �إق�ب��ال الطالب على تلقي
القراءات ال�سبع� ،أو الع�شر ،وتعلُّم �أ�صولها و َف ْر ِ�شها،
و�أول ما يكون الأم��ر في ذلك بالوقوف على رواية
حف�ص عن عا�صم.

• َ
الخاتِ َمة.
اجع.
�صادِ ر،
والم َر ِ
الم َ
َ
• َث ْب ُت َ

البحث با ُّللغة الإنكليزية.
ِ
ال�ص ُة
• ُخ َ

ع�سانا ف��ي ذل��ك �أن نكون ق��د �أ�سدينا خدم ًة
لكتاب ر ِّبنا  و�أَن ْرنا ال�سبيل للباحثين وال ُق َّراء؛
ليقفوا على �أهمية علم الوقف واالبتداء� .سوا ًء في
القر�آن� ،أو في العربية ،وال�س َّيما ونحن في زمنٍ مال
النا�س للأ�شكال المكتوبة من التعبير في مرافق
فيه ُ
الحياة جميعها ،على اختالف �أنواع هذه الأ�شكال
الكتابية ورقي ًة كانت� ،أو حا�سوبي ًة.

�أما القراءات والروايات الأخ��رى فال ُيقر�أ بها
اليوم �إ َّال في �أماكن معينة ،مثلما هي الحال ورواية
قالون عن نافع ،التي يقر�أ بها الم�سلمون في ليبيا،
و�أجزاء من تون�س ،والجزائر ،ورواية ور�ش عن نافع
في مناطق غرب م�صر ،وما يجاورها من ليبيا،
والمناطق الأخرى من تون�س ،والجزائر ،والمغرب،
وم��وري�ت��ان�ي��ا ،وت���ش��اد ،ونيجيريا ،و�أغ �ل��ب البالد
الإفريقية ،وف��ي �شمال وغ��رب ال���س��ودان ،ورواي��ة
ال ��دوري ع��ن �أب��ي عمرو ب��ن ال�ع�لاء ف��ي ال�سودان،
وال�صومال ،و ح�ضرموت في اليمن.

ُ
المب ُ
:تعريف ُه ،و� ُ
أ�سباب
ْحث الأوَّل  -الو َْق ُف
• َ
عالمات ِه،
العلماء في
آراء
ن�ش� ِأته ،و� ُ
ِ
ِ
ُ�صطلحات ِه.
وم
ِ

ف�ص َل ْت ُكت ُُب الوقف واالب�ت��داء ،وك��ذا التجويد
َّ
القولَ في كثير مما يقال في (الوقف واالبتداء)،
وهي بذلك قد كفتنا م�ؤونة الخو�ض فيما �أ�صبح من
ذلك معروفًا لدى القراء ،وطالب العلم؛ �إال �أنها مع
ذلك تركت للباحثين مجا ًال للنقا�ش في عدد من
الم�سائل المتعلقة بهذا العلم.

هذا وقد ج��اءت م��اد ُة البحث موزع ًة بعد هذه
ال ُمق َِّد َمة على النحو الآتي:

ُ
تعريفه:
�أـ

حث ال َّأول :ال َو ْق ُ
ُ
الم ْب ُ
تعريف ُه،
ف:
• َ
العلماء في
آراء
و�
ِ
ُ
أ�سباب ن�ش�أتِ ه ،و� ُ
عالماتِ ِه ،و ُم�صطلحاتِ ِه.

«هو قطع ال�صوت على اللفظة القر�آنية زمنًا
يتنف�س فيه عادة ،مع ق�صد الرجوع �إلى القراءة،
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�رف ال�م��وق� َ
�إم��ا بما يلي ال�ح� َ
�وف عليه � -إن �صلح
االبتداء به � ،-أو بالحرف الموقوف عليه� ،أو بما
قبله مما ي�صلح االبتداء به ،وال بد في الوقف من
التنف�س معه ،ويكون الوقف في ر�ؤو���س الآي ،وفي
�أو�ساطها ،وال يكون في و�سط الكلمة ،وال في ما
ات�صل ر�س ًما»(.((1
وهنالك �ألفاظ �أخرى مرادفة لهذا الم�صطلح
عند علماء الوقف واالبتداء هي (القطع ،وال�سكت)،
وي�شيرون بها �إلى المعنى نف�سه ،ومنهم من يرى � ّأن
ثمة فر ًقا بينها ،وال �سيما عند المت�أخرين.
فالقطع عندهم :هو قطع القراءة ر�أ� ً��س��ا ،فهو
كاالنتهاء ،فالقارئ به كال ُمعرِ �ض عن ال�ق��راءة،
والمنتقل منها �إلى حالة �أخرى �سوى القراءة .كالذي
يقطع على ِح ْز ٍب� ،أو ورد� ،أو ُع�شْ رٍ � ،أو في ركعة ثم
يركع� ،أو نحو ذلك مما ي �� ِؤذ ُن بانق�ضاء القراءة،
واالنتقال منها �إلى حال ٍة �أخرى .وهو الوقف الذي
ُي�ستعاذ بعده للقراءة الم�ست�أنفة بعده ،وال يكون �إال
على ر�أ���س �آي��ة؛ ل َّأن ر�ؤو���س الآي في نف�سها مقاطع
يوقف عليها(.((1
وال�سكت :هو قطع ال�صوت زمنًا هو دون زمن
الوقف  -عادة  -من غير تنف�س.
ه��ذا ع�ن��د ال�م�ت��أخ��ري��ن بح�سب م��ا ذك��ر اب��ن
الجزري� ،أما عند كثير من المتقدمين الذين �سبقوه
ف� ّإن هذه الألفاظ الثالثة يراد بها معنى واحد ،وهو
عين المق�صود بالوقف ،و�إذا ما �أرادوا �أن ي�صرفوها
�إل��ى غير ال��وق��ف ،قيدوها بما ي��دل على المعنى
الجديد الذي يق�صدونها(.((1
ومثلما هي الحال مع هذه الم�صطلحات التي
تكون عند االن�ت�ه��اء م��ن ال �ق��راءة ،كذلك ه��ي مع
الم�صطلحات التي تدل على العودة �إل��ى القراءة
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والمتابعة ،فقد و�ضعوا لذلك م�صطلحات �أخرى،
فقالوا( :االب��ت��داء ،واال�ستئناف ،واالئتناف) ،من
يف�صلوا القول فيها� ،أو ي�شيروا �إلى �أوجه
غير �أن ِّ
الخالف فيما بينها(.((1
و�أرى �أن ث ّمة فر ًقا بينها؛ فاالبتداء يكون لل�شروع
في القراءة �أول ما يكون الأم��ر� ،أما الم�صطلحان
الآخران فيدالن على متابعة القارئ قراءته ،والعودة
مرة ثانية ،بعد �أن يكون قد وقف� ،أو �سكت� ،أو قطع؛
ُ
فيقال لهِ :ا�ست�أ ِن ْف قراءت ََك ،وهكذا.
أ�سباب ن�ش�أتِ ه:
ب�-
ُ

جاء في ال�سنن الكبرى للبيهقي رواية عن عبد
اهلل ب��ن عمر  ،ق��ال( :ل��ق��د ع�شنا ُب���ره��� ًة من
دهرنا و�أح ُدنا ُي�ؤتى الإيما َن قبل القر�آن ،وتنـز ُِل
َتعَا ُن ُق الو َْق ِف
وحرا َمها،
ال�سور ُة على محمد  ،فنتع َّل ُم َحال َلها َ
في ال ُقر�آ ِن
و� ِآم َرها وزَاجِ َرها ،وما ينبغي �أن َي ِقفَ عنده منها
ال َكريم
كما َت َع َّلمون �أنتم اليوم القر�آنَ ،ثم لقد ر�أيتُ اليوم
ِدرا�سَ ٌة
رج��ا ًال ُي�ؤتى �أح�� ُده��م ال��ق��ر�آ َن قبل الإي��م��ان فيقر�أُ
وعي ٌَّة
َمو ُْ�ض ِ
ما بين فاتحته �إلى خاتمته ما يدري ما � ِآم َر ُه وال
دال ِلي ٌَّة
زَاجِ �� َر ُه ،وال ما ينبغي �أن َي ِقفَ عنده منه؛ َف َين ُث َر ُه
َن ْث َر ال َّد َقل) (.((1
وع��ن ع�ل��ي ب��ن �أب ��ي ط��ال��ب  ل�م��ا �سئل عن
قولـه تعالى :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ
[المزمل]٤ :؟ ق��ال( :الترتيل تجويد ال��ح��روف،
ومعرفة الوقوف(.((1
باب عظيم القدر جليل الخطر لأنه
فباب ُالوقف ٌ
ال يت�أتى لأحد معرفة معاني القر�آن ،وال ا�ستنباط
الأدلة ال�شرعية منه �إال بمعرفة الفوا�صل(.((1
� ّإن هذه النقول ،وغيرها لتوجب على �أهل العلم
والدراية �أن يتعلموا الوقف واالبتداء ،مثل ما فعل
ال�صحابة  من قبل؛ ولذلك ا�شترط كثير من

ف�ه��و ع�ل��م خ��ا��ض��ع لفهم ال�ع�ل�م��اء ،واج�ت�ه��اده��م،
وم�صطلحاته تابعة للمعاني ،والأذهان متفاوتة في
فهمها ،واالجتهادات متباينة في �إدراكها ،فهاهم
الم�ؤلفون فيه لم يتفقوا على �أنواعها ،وموا�ضعه.
ناهيك ع��ن �أن ع��ال� ًم��ا ل��ه ف�ضله وع�ل�م��ه ،ه��و �أب��و
يو�سف �صاحب الإم��ام �أب��ي حنيفة النعمان ،يرى
ذهب �إلى �أ َّن
� ّأن رموزه و م�صطلحاته بدعة « فقد َ
تقدير الموقوف عليه في القر�آن بالتا ِّم ،والكافي،
والح َ�سن ،والقبيح ،وت�سميته بذلك بدعة ،وم�س ِّميه
َ
ومعتمد الوقف على نحوه مبتدع ،قال :لأ َّن القر�آن
معجز ،وهو ك ّله كالقطعة الواحدة ،و بع�ضه قر�آن
معجز تا ٌّم َح َ�سن ،كما �أ َّن ك َّله تا ٌّم َح َ�سن»(.((2

�أئمة الخلف على المجيز �أال يجيز �أح� ً�دا �إال بعد
مكروها
معرفة الوقف واالبتداء ،ور�أوا �أنه �إذا كان
ً
في كالم المخلوقين �أال ُيراعى هذا الأم��ر ،الذي
ي�ؤدي �إلى و�ضوح العبارة ،و�إي�صال المعنى المق�صود
�إل��ى المتلقي؛ ف �� ّإن ذل��ك ف��ي ك�لام اهلل � أ�ش ُّد
وا�ستب�شاعا ،وتجنبه �أولى و�أحق(.((1
كراه ًة
ً
وب �ه��ذا ف ��إ ّن��ه �إذا ك��ان فهم الن�ص ال�ق��ر�آن��ي،
وحفظه ،و�صيانته من اللحن والخط�أ ،باع ًثا �أ�سا�س ًيا
لو�ضع علم النحو عند العرب والم�سلمين(((1؛ ف�إنه
«من تمام معرفة فهم الن�ص معرفة مواطن الوقف
واالب�ت��داء في القر�آن الكريم؛ لأن مواطن الوقف
تغ ِّير معنى الن�ص ومفهومه ،وبهذا تكون عالق ُة
الوقف واالبتداء بالنحو جِ َّد وثيقة»(.((1

مقـــاالت

وكذلك ر�أى ال�شيخ عبد الفتاح القا�ضي  -رحمه
اهلل  -رئي�س لجنة ت�صحيح الم�صاحف بم�صر؛ قد
اتّفق هو� ،أع�ضاء اللجنة المذكورة على اخت�صار
ا�صطالحات الوقف ،فحذفوا (���ص��ل��ى) ،و(قلى)،
عو�ضا عنهما برمز الوقف الجائز (ج).
واكتفوا ً
فل َّما ُ�س ِئل َر ِح َم ُه ُ
اهلل :كيف يمكن الت�سوية بين

ولذلك ذهب عدد من العلماء و الباحثين �إلى � ّأن
ثمة فر ًقا بين علم الوقف واالبتداء ،وعلم القراءات؛
لما عليه واقع الحال في ٍّ
كل من هذين العلمين من
التو�صيف العلمي الدقيق.
فعلم القراءات له �أركان ثالث ا�شترطها العلماء
ل�صحة وق�ب��ول ال �ق��راءة ،ولي�س للقارئ ع��ذر في
التخلي عن �إحداها ،وهي:

الوقف التام ،والكافي� ،أو بين ما كان و�صله �أولى
وه��و الح�سن وال�ك��اف��ي  ،-وبين م��ا ك��ان الوقفعليه �أول��ى -وهو التام -؟ �أج��اب� :إن هذه الوقوف
�أم ��ور خا�ضعة لالجتهاد ،لأن�ه��ا تابعة للمعاني.
والأذه��ان تتفاوت في فهمها ،واالجتهادات تختلف
في �إدراكها؛ لذا ر�أينا �أ ّال نثبت في الم�صحف رموزًا
مر ُّدها لالجتهاد(.((2

�ِ -1ص َّح ُة َّ�س َندها عن ر�سول اهلل .
��م �أح��د الم�صاحف
���س َ
 -2موافق ُتها َر ْ
تقديرا.
العثمانية ،و لو
ً
َ
العربية ،ولو ِب َوجه.
 -3موافق ُتها

وبذلك يكون علم ال�ق��راءات عل ًما نقل ًّيا ،لي�س
للقارئ فيه اجتهاد �أو �إب��داء ر�أي ،وعليه �أن يقرئ
بح�سب ما تلقى عن �شيوخه ب�سند مت�صل �إلى ر�سول
اهلل .

أي�ضا كلية ال �ق��ر�آن الكريم
و�إل��ى ه��ذا ذهبت � ً
في الجامعة الإ�سالمية في المدينة المنورة ،في
الم�صحف التي كانت تعتزم ن�شره ،ون�شرت منه
ن�م��اذج ف��ي (م��ج��ل��ة ال���ق���ر�آن ال��ك��ري��م وال��درا���س��ات
الإ�سالمية بالمدينة المنورة) ،في العدد الأول،

تماما،
�أما علم الوقف واالبتداء ف�أمره مختلف ً
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في العام 1403 /1402:هـ؛ �إذ حر�صت اللجنة على
تجريد الم�صحف قدر الإمكان من غير القر�آن� ،إ ّال
ما ِاقت�ضت الحاجة �إليه،كال�ضبط وال�شَّ كل ،ورموز
الفوا�صل ،وترقيم الآيات و�أ�سماء ال�سور ،فكان مما
حذفته رموز الوقف على الرغم من دراية اللجنة
�أنها تعين القارئ على التدبر ،وعلى معرفة موا�ضع
الوقف� ،إ ّال �أنها غير متفق عليهاـ كذا تقول اللجنةـ؛
لذلك تختلف فيها الم�صاحف الآن اختالفًا كبي ًرا.
ف�ض ًال على �أن علماء الوقف �أنف�سهم اختلفوا في
هذه الرموز؛ نظ ًرا الختالفهم في هذه الأق�سام ،من
حيث الداللة ،والموا�ضع.
وتذكر اللجنة �أم � ًرا ثان ًيا دعاهم �إل��ى تجريد
الم�صحف من هذه الرموز ,هو �أنها محل اجتهاد،
وتابعة لفهم وا�ضعها للمعاني .و الأفهام تتفاوت،
وقد يكون للآية �أكثر من وجه في المعاني ،فترجيح
وج��ه على �آخ��ر �أم��ر ال ي�ستند �إل��ى دليل في كثير
من الأح�ي��ان؛ لذلك ت��رى اللجنة �أن��ه ال داع��ي لأن
تثبت بين دفتي الم�صحف هذه الرموز االجتهادية
المحتملة للخط�أ وال�صواب ،التي تكون محل منازعة
واختالف.
وف�ض ًال على هذين ال�سببين تذكر اللجنة ً
م�سوغا
�آخ ًرا لعملها هذا ،هو � ّأن تجريد الم�صحف من هذه
الرموز يعيد القارئ �إلى ال�سنة ال�صحيحة لتلقي
ال�ق��ر�آن ،وه��و الم�شافهة ،فيدفعه ذل��ك �إل��ى تدبر
المعاني من غير االتكال على تلك الرموز(.((2
وبهذا يتبين �أن علم الوقف واالب �ت��داء �أق��رب
�إل��ى علم ال�ن�ح��و ،منه �إل��ى علم ال��ق��راءات ،و�أن
عالقته به �أوث��ق ،و�أم�ت��ن؛ لذلك ال غرابة �أن نرى
معظم النحويين المتقدمين قد �صنفوا فيه كت ًبا
ور�سائل( ،((2ناهيك عن ا�ستعمالهم م�صطلحاته
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في م�سائلهم النحوية( .((2ومن مظاهر اعتماد علم
الوقف واالب�ت��داء على قواعد النحو و�أحكامه ،ما
ق��رره العلماء من �ضوابط ينبغي مراعاتها عند
الوقف .فكل كلمة تعلقت بما بعدها ،وما بعدها من
تمامها ال يوقف عليها ،كالم�ضاف من دون الم�ضاف
�إليه ،والمنعوت من دون نعته  -ما لم يكن ر�أ�س
�آي��ة  ،-وال�شرط من دون جوابه ،والرفع من دون
مرفوعه ،والنا�صب من دون من�صوبه ،والم�ؤكد من
دون توكيده ،و المعطوف عليه من دون المعطوف،
والبدل من دون المبدل منه ،وال يوقف على � ّإن� ،أو
ظن ،و�أخواتهن من دون ا�سمهن ،وال على
كان� ،أو ّ
ا�سمهن من دون خبرهن ،وال على الم�ستثنى منه
من دون الم�ستثنى( ،((2وال يوقف في و�سط الكلمة،
َتعَا ُن ُق الو َْق ِف
وال في ما ات�صل ر�س ًما ،مثل :لكيال ،و بئ�سما(.((2
وبذلك ف�إن علم الوقف واالبتداء  -وفقًا لهذا
االتكاء على قواعد النحو في فهم الن�ص لتحديد
نوع الوقف في كتاب اهلل  -تكون �أ�سباب ن�ش�أته قد
ات�ضحت بما ال يدع مجا ًال لل�شك �أنها لفهم القر�آن
على الوجه الأمثل.
��ه،
ال��ع��ل��م��اء ف��ي ع�لام��اتِ ِ
آراء
ِ
جُ �-
قديما ،وحدي ًثا :-
وم�صطلحاتِ ه -
ُ
ً

�إدراك ًا من العلماء � ّأن عالمات الوقف الموجودة
ف��ي الم�صاحف ع�لام��ات ا�صطالحية اجتهد في
و�ضعها ال�سلف ت�سهي ًال على ق��ارئ ال �ق��ر�آن كي
ينتبه �إلى �أماكن الوقف (الجائزة� ،أو الممنوعة)؛
�س ّوغوا لأنف�سهم االختالف في هذه العالمات في
الم�صاحف المطبوعة ،مثلما كانت عليه الحال
م��ن ق�ب��ل .ح��ا��ش��ا ن�سخ الم�صحف الإم� ��ام ال��ذي
خال من ه��ذه الأم��ور ،وغيرها؛ وعليه فقد اختار
طابعو الم�صاحف عالمات للوقف اتفقوا عليها،

في ال ُقر�آ ِن
ال َكريم
ِدرا�سَ ٌة
وعي ٌَّة
َمو ُْ�ض ِ
دال ِلي ٌَّة

و�ألحقوا في نهاياتها ،وب�إزائها تعريف لكل منها.
ففي الم�صحف المطبوع ب��رواي��ة قالون عن نافع
المدني الم�سمى (الم�صحف المر�شد) ،المطبوع
ب�إ�شراف م�شيخة الجامع الأعظم بتون�س(((2؛ �إذْ
اكتفى القائمون على �أمر مراجعته وطباعته بثالث
عالمات فقط هي( :م) للوقف التام ،و(ك) للوقف
الكافي ،و(ح) للوقف الح�سن.

�أولى ،و(�ص) للمرخ�ص به عند ال�ضرورة ،و(�سم)
للوقف ال�سماعي ،وهذا النوع �إذا وقف القارئ عليه
ال�شيء عليه ،وق��د �أُ ّل�ف��ت فيه ر�سائل تحت عنوان
(ال ُو ُقوفات النَّبوية) ،وقام ال�شيخ � ْإم َح َّمد بن ح�سن
فرج( ((2بجمعها في منظومة �أح�صى فيها موا�ضعه
ب�أحد ع�شر مو�ض ًعا .و(�س) للوقف الذي ي�سكت فيه
القارئ �سكتة ي�سيرة من غير تنف�س ثم ي�ست�أنف
قراءته ،و(ك) للوقف الذي يجري عليه حكم الرمز
ال�سابق له في الآيات ،ف�إذا وجدت عالمة(ط) مث ًال
على �آخر وقف �سبقه؛ ف�إن الوقف عند عالمة(ك)
وق��ف طيب� ،أم��ا �إذا وج��دت عالمة(�صل)؛ ف��إن
الو�صل �أولى ،وهكذا الحال مع العالمات الأخرى،
و(ح) للوقف الح�سن ،و(ز) عالمة على �أن الوقف،
والو�صل جائزان(.((2

في حين �أن��ه في م�صحف �آخ��ر ،بخط ر�ضوان
المخلالتي ،طبع في عام 1308ه �ـ ،نجد عالمات
�أخرى هي( :ح) للوقف الح�سن ،و(ج) للوقف الجائز،
و(�ص) للوقف ال�صالح ،و(م) للوقف المفهوم ،و(ت)
للوقف التام.

مقـــاالت

وف��ي م�صحف المدينة النبو ِّية المطبوع في
مجمع الملك فهد لطباعة الم�صحف ال�شريف ،في
المدينة المنورة ،ب�إ�شراف وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوق��اف ،الدعوة والإر��ش��اد في المملكة العربية
ال�سعودية ،و بغ�ض النَّظر عن تع ُّدد طبعاته ،وبخط
الخطاط عثمان طه ،برواية حف�ص عن عا�صم،
و�ضعت هذه العالمات( :م) للوقف ال�لازم ،و(ال)
للممنوع ،و(ج) للجائز ج��وازًا م�ستوي الطرفين،
و(�صلى) للجائز مع ك��ون الو�صل �أول��ى ،و(قلى)
للجائز مع كون الوقف �أولى ،وهذه النقاط المثلثة
( ) عالمة لتعانق الوقف ،و تو�ضع في مو�ضعين؛
ﭗ
بحيث �إذا وقف القارئ على �أحدهما ،ال يقف على
المو�ضع الآخر.

وهذه العالمات تكاد ت�شمل الم�صاحف المطبوعة
بعت،
أيت وت َّت ُ
برواية حف�ص عن عا�صم ،بح�سب ما ر� ُ
�سواء منها ما طبع في م�صر� ،أو لبنان� ،أو دم�شق،
�أو الأردن� ،أو ال�سعودية.
أي�ضاـ في مجمع
�أ َّما في الم�صحف المطبوع ً � -
الملك فهد لطباعة الم�صحف ال�شريف في المدينة
المنورة ،في عام1411 :هـ ،كتابة الخطاط عثمان
طه برواية ور�ش عن نافع المدني ،فقد ر�أت اللجنة
الم�شرفة على مراجعته� ،أن تكون(�صـ) عالمة للوقف
في الم�صحف كله ،بغ�ض النظر عن �أنواع الوقف،
وتلك عالمة معمول بها عند �أكثر المغاربة ،ور�أت
أي�ضا ت��رك و�ضع ه��ذه العالمة على ر�ؤو���س الآي؛
� ً
لأن الوقف على ر�ؤو�س الآي ُ�سنَّة بح�سب ما �أختار
�أكثر �أه��ل الأداء؛ فقد ذكر ابن الجزري � َّأن هذا
الوقف ُ�س َّن ٌة عند بع�ض العلماء ،وهو �أم ٌر روا ُه عد ٌد
ال�سنَن( ،((3و�إلى ذلك ذهب فريق من
من �أ�صحاب ُّ
العلماء فهم َي َر ْو َن � َّأن الأف�ضل الوقوف على ر�ؤو�س

أي�ضا ُا�صطلح فيها على
وهناك م�صاحف �أخرى � ً
عالمات �أخرى ذات معان منا�سبة لما ر�أه القائمون
على �أمر طباعتها؛ ا�ستنا ًدا لآراء علماء التف�سير
والإع� ��راب ،منها( :ط) ع�لام��ة ال��وق��ف الطيب،
و(قف) للم�ستحب ،و(�صل) للجائز مع كون الو�صل
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الآي ،و� ْإن تع َّلقت بما بعدها؛ ل َّأن ِاتِّباع هدي ر�سول
و�سنَّته �أولى( .((3ناهيك عن � َّأن ر�ؤو�س الآي
اهلل ُ ،
ال�س َور ،والوقوف عليها له مذاق
ت�شكل فوا�صل في ُّ
خا�ص ي�ضفي دالالت معينة في القر�آن الكريم.
هذه هي الحال مع الم�صاحف التي ر�أى القائمون
على �أم��ر طباعتها �أن تذكر فيها عالمات الوقف
بغ�ض النظر عن نوعها ،وعددها ،وموا�ضعها-في حين �أننا ر�أينا لجا ًنا �أخ��رى تميل �إلى تجريد
الم�صحف من �أية عالمة من عالمات الوقف هذه،
وتترك معرفة موا�ضعها ،و�أنواعها للم�شافهة عن
ال�شيوخ المقرئين الذين يتلقون ه��ذا الأم��ر عن
�شيوخهم ،فكل �شيخ ُيقرئ بح�سب ما تلقى عن
م�شايخه و ُمقرِ ئيه(.((3
�إننا ونحن ب�صدد �إي��راد هذه النُّقول ،والآراء
حول عالمات الوقف ،لمدعوون �إلى �إب��داء الر�أي
حول الأ�سباب الداعية �إلى هذا التباين في عالمات
�وع��ا ،وع��د ًدا ،وح��ول ما يمكن
الوقف :مو�ض ًعا ،ون� ً
�أن يكون بدي ًال عنها .هذا و� ّإن الوقف ب�شكل عام
ينق�سم على �أربعة �أق�سام ،هي:
• الق�سم الأول:

الكلمة المذكورة ،وبيان ما فيها من قطع� ،أو و�صل،
�أو �إثبات� ،أو حذف� ،أو وقف عليها بالتاء �أو الهاء.
وحكم ه��ذا الوقف ال��ذي ن��رى �أن ي�سمى (الوقف
التعليمي) الجواز؛ على �أن يعود القارئ �إلى الكلمة
التي وقف عليها ،ويفعل كما يفعل في الق�سم الأول.
• الق�سم الثالث:

ال��وق��ف االن �ت �ظ��اري :ه��و ال��وق��ف ع�ل��ى الكلمة
القر�آنية ذات الخالف؛ لي�ستوعب الطالب ما فيها
من القراءات ،والروايات ،والطرق ،والأوجه.
و�أرى �أن ي�ضم ه��ذا ال�ن��وع �إل��ى ال�ن��وع الثاني؛
فيعطى لهما ا�سم واح��د هو (ال��وق��ف التعليمي)؛
وال�سيما �أن الأمر فيهما متعلق بالغر�ض التعليمي
�سوا ٌء كان القارئ يقر�أُ على �شيخ� ،أو يقر�أُ منَتعَا ُن ُق الو َْق ِف
م�ستفيدا من التقنيات الحديثة في
تلقاء نف�سه
ً
في ال ُقر�آ ِن
تعلُّم القراءة ،و �أحكام التالوة ،-وحكم االبتداء
ال َكريم
واال�ستئناف فيهما هو نف�سه.
ِدرا�سَ ٌة
• الق�سم الرابع:

الوقف االختياري :هو الوقف الذي عليه مدار
هذا البحث ،وقد �أف�ضنا في الحديث عنه من ُ
قبل،
وهو الذي يختلف فيه العلماء من حيثُ موا�ض ُعهُ،
ق�سمه على خم�سة �أنواع،
وبيان �أنواعه .فمنهم من َّ
ومنهم على ثالثة ،وهكذا الأم��ر بح�سب ما ر�أينا
من الرموز الدالة على �أنواعه في الم�صاحف التي
ذكرناها(.((3

الوقف اال�ضطراري :هو ال��ذي يعر�ض للقارئ
في �أثناء قراءته ،و ُي�ضطر �إليه ا�ضطرا ًرا؛ النقطاع
ٍ
فحينئذ يجوز للقارئ
النف�س� ،أو ب�سبب عار�ض �آخر.
الوقف على �أية كلمة ،و�إن لم يتم المعنى ،ثم يجب
عليه بعد زوال العار�ض �أن يعود �إل��ى الكلمة التي
وقف عليها ،فيبتدئ بها � -إن �صلح االبتداء بها -
و�إ َّال ابتد�أ من كلمة قبلها ي�صلح االبتداء بها.

عموما
ولذلك يمكن القولَّ � :إن �أق�سام الوقف
ً
يمكن �أن تكون على هذا النحو:

• الق�سم الثاني:

 -1الوقف اال�ضطراري.

ال��وق��ف االخ�ت�ب��اري :ه��و ال��وق��ف ال��ذي ي��أم��ر به
ال�شيخ تالميذه ليختبرهم في حكم الوقف على
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 -2الوقف التعليمي.
 -3الوقف االختياري.

وعي ٌَّة
َمو ُْ�ض ِ
دال ِلي ٌَّة

قبي ٌح� ،إال �إذا كان ُ
اللفظ ال ُم ْو َقف عليه ر�أ�� َ�س �آية،
ف�إنه يح�سن الوقف عليه ،واالبتداء بما بعده مهما
معنوي؛ لأن الوقف
لفظي� ،أو
ٍّ
كان بينهما من تعلُّق ٍّ
على ر�ؤو�س الآي ُ�س َّن ٌة كما �أ�شرنا �إلى ذلك من قبل.
في حين �أن المراد بالتعلُّق المعنوي� :أن يكون
ما بعده خب ًرا عن �أحوال الم�ؤمنين� ،أو الكافرين� ،أو
�إتمام الق�صة ،بعد �أن يكون قد �سبق ما ي�ستدعي �أن
يكون المرء من الم�ؤمنين� ،أو الكافرين؛ فيكون من
تمام الخبر �أن تذكر �أحوال ه�ؤالء ،في الدنيا� ،أو في
الآخ��رة� ،أو �أن تذكر ق�صة فيت�ش َّوق المر ُء لمعرفة
ختامها.

ثم � َّإن الوقف االختياري الذي هو مدار بحثنا
هذا يمكن �أن ينق�سم على ثالثة �أنواع تفي بالغر�ض
و�ضوح
المطلوب لبيان �أن ��واع ال�ك�لام ،م��ن حيثُ
ُ
المعنى� ،أو عد ُمه ،وهي:
 -1الوقف التا ُّم :وهو الذي ال تعلُّقَ له بما بعده،
ً
لفظا� ،أو معنى ،و�أكثر ما يكون في �أواخ��ر ال�سور،
و�أواخ��ر الآي ،وعند االنتهاء من الق�ص�ص ،وعند
االنتقال من مو�ضوع �إلى �آخر ،وحكمه جواز الوقف
عليه ،واالبتداء بما بعده.

مقـــاالت

 -2الوقف الكافي :وهو ال��ذي يتعلق بما بعده
معنى ال ً
لفظا ،و�أكثر ما يكون في �أواخ��ر الآي��ات،
ويكثر في �أثنائها .وقد �سمي كاف ًيا لالكتفاء به،
وا�ستغنائه عما بعده ،لعدم تعلُّقه به من جهة اللفظ،
و�إن تعلق به من جهة المعنى .وه��ذا الوقف �أكثر
الوقوف ورو ًدا في ال�ق��ر�آن الكريم ،وحكمه جواز
الوقف عليه ،واالبتداء بما بعده ،والوقف عليه �أولى
من الو�صل ،كالوقف التام؛ �إال �أن الوقف التام يكون
�أكثر ح�سن ًا ومالئمة للوقف منه.

والحا�صل �أنه ُي َند ُب للقارئ ال َو ُ
قف عليه ،ف�إن
لم يمكنه ذلك� ،أو يمكنه مع �شيء من الم�شقة َو َق َف
على الكافي ،ف�إن لم يمكنه ،فعلى الجائز ،ويعيد ما
َو َق َف عليه� ،إال �أن يكون ر� َأ�س �آي ٍة ،وال َي ْع ِد ُل عن هذه
الوقوف �إلى الموا�ضع التي َي ْق ُب ُح ال َو ُ
قف عليها� ،إال
ل�ضرورة ،كما في الوقف اال�ضطراري� ،أو لغر�ض
ٌ
متروك لعلماء النحو ،والتف�سير
تعليمي ،والأم ُر كلُّه
الذين يقدرون موا�ضع كل نوع من هذه الأنواع(.((3

الح َ�سن :هو الوقف الذي يتع َّلق بما
 -3الوقف َ
بعده ً
لفظا ،ومعنى .والمراد بالتعلُّق اللفظي� :أن
يكون بين الجز�أين عالق ٌة نحو َّي ٌة� ،أو �إعراب َّي ٌة� :صف ٌة
ٌ
ٌ
و�صاحب
معطوف� ،أو ح��ا ٌل
ومو�صوف ،وعطفٌ و
ُ
حال� ،أو م�ستثنى وم�ستثنى منه.

أنواعا �أخرى تندرج
و�إذا كان العلماء قد ذكروا � ً
تحت هذا الق�سم من �أق�سام الوقف ،ف�إنها ال تعدو
في مجملها �أن تدور حول هذه الأنواع الثالثة؛ لذلك
نرى �أن العلماء  -قدي ًما وحدي ًثا  -يميل �أكث ُرهم �إلى
االقت�صار على هذه الأن��واع الثالثة ،وااللتزام بها
في تحديد موا�ضع الوقف �سواء في كتبهم� ،أو في
الم�صاحف ال�شريفة(.((3

وق��د �سمي ه��ذا الوقف ح�سنًا؛ لإف��ادت��ه فائدة
ال�سكوت عليها .وحكم هذه الألفاظ ،وما
يح�س ُن
ُ
ُ
�شابهها� ،أنه يح�سن الوقف عليها ،ولكن ال يح�سن
االبتداء بما بعدها؛ نظ ًرا للتعلُّق اللفظي الإعرابي.
ف�إذا وقف القارئ على لفظ من هذه الألفاظ� ،أو
ما يماثلها ُا ْ�ست ُِح َّب له �أن ي�صله بما بعده ،و�إال كان
قبيحا؛ لأن االبتدا َء بما يتع َّلق بما قبله ً
لفظا
ابتدا�ؤه ً

ه ��ذا فيما يتعلق ب�م��وا��ض��ع ه ��ذه ال �ع�لام��ات،
و�أنواعها ،وعددها� .أم��ا فيما يتعلق بما يمكن �أن
يكون بدي ًال عنها ،ف��إن الأم��ر ي�شدنا للحديث عن
�أَ ْم��رٍ ِ�ص ْن ٍو لهذه العالمات ،وهو عالمات الإم�لاء
14
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(الترقيم) الم�ستخدمة في ال َّنتَاج الكتابي الب�شري
ِ
اللغات الح َّي َة المد َّونة
حد يكاد ي�شمل
عموما� ،إلى ٍّ
ً
جمي َعها ،لدرجة �أ�صبحت معه عالمات الإم�لاء
ٍ
عالمات عالمي ًة ودولي ًة ،ال تخ�ص
(الترقيم) هذه
لغة بعينها.
لذلك  -والأم��ر كما ر�أي�ن��ا عند علماء الوقف
واالب� �ت ��داء م��ن ت�ب��اي��ن واخ��ت�ل�اف ح ��ول ع�لام��ات
الوقف  -نرى لأنف�سنا رخ�صة مادام الأم ُر ب ُر َم ِت ِه
ب�شري ،ك��ي ن��أخ��ذ م��ن العالمات
مح�ض اجتهاد
َ
ّ
الإمالئية (الترقيم) ما يالئم ويناظر �أنواع الوقف
ه��ذه؛ فنكون بذلك قد تخففنا من كثرة الرموز
والم�صطلحات التي تثقل كاهل الن�شء المتعلم،
الذين َي ُن ْو�ؤُ ْو َن بثقل الأمر ووط�أته ،وهم م�شتتون بين
واقع تراثهم الديني وغير الديني ،وبين م�ستجدات
الحياة المعا�صرة التي تطالعهم كل يوم بجديد؛ مما
ُيل ُّح عليهم  -وب�شدة  -لمواكبة هذه المتغ ِّيرات.
وخي ٌر لنا �أن ننظر بعين �إلى الما�ضي ،لنقتب�س
منه ما يفيدنا في حياتنا المعا�صرة التي ننظر �إليها
بالعين الثانية ،فما كان مالئ ًما من تراثنا ت�شبثنا
به ،و لزِ ْمنَاه ،وما كان ناف ًعا من المعا�صرة �ضممناه
�إلى مفردات حياتنا ،ورحبنا به.
وفي هذا َمندوحة لنا وعذر،فهاهم علما�ؤنا-
رحمهم اهلل  -م��ا ادخ ��روا ج�ه� ً�دا لخدمة الن�ص
ال�ق��ر�آن��ي ال�شريف ب��د ًءا م��ن ال ّنقْط  -بنوعيه -
وال�شَّ كل ،وعالمات الأج��زاء ،والأح��زاب وبيان نوع
ال�سورة  -مكية �أو مدنية ،-وذكر عدد �آياتها ،مرو ًرا
بعالمات الوقف التي نحن ب�صدد البحث فيها.
عل ًما �أنهم قد انق�سموا على فريقين ب�ش�أن �إجازة
�ضبط الم�صحف ال�شريف بنقط الحركات في بادئ
الأمر ،فقد وردت الكراهة بنقط الم�صاحف بنقط
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الإعراب عن عبد اهلل بن عمر ،وقال بذلك جماعة
من التابعين ،في حين ُروِيت الرخ�صة في ذلك من
غير واحد منهم ،فقد روى عبد اهلل بن وهب عن
نافع بن �أب��ي نعيم ق��ال� :س�ألت ربيعة بن �أب��ي عبد
الرحمن عن �شكل القر�آن في الم�صحف ،فقال:
ال ب�أ�س به .وقال ابن وهب :حدثني الليثي ،قال :ال
�أرى ب� ًأ�سا بنقط الم�صحف بالعربية .في حين ذهب
�آخرون مذه ًبا ً
و�سطا يرون فيه الرخ�صة لل�صغار،
ويمنعون الأمر عن الكبار.على غرار ما ذهب �إليه
الإمام مالك ،قال ابن وهب� « :سمعت مال ًكا يقول:
اال�صغار [�أي :الأجزاء ال�صغيرة مثل جزء
«�أ َّما هذه ِّ
عم ،وتبارك] التي يتع َّلم فيها ال�صبيان فال ب�أ�س
َّ
بذلك فيها ،و�أ َّما الأ َّمهات فال �أرى ذلك فيها».
قال �أبو عمرو الداني :والنا�س في جميع �أم�صار َتعَا ُن ُق الو َْق ِف
الم�سلمين من ل��دن التابعين �إل��ى وقتنا ه��ذا على في ال ُقر�آ ِن
ال َكريم
ال�ت��رخُّ ����ص ف��ي ذل��ك ف��ي الأم �ه��ات ،وغ�ي��ره��ا ،وال
ِدرا�سَ ٌة
يرون ب� ًأ�سا بر�سم فواتح ال�سور ،وعدد �آيها ،ور�سم
وعي ٌَّة
َمو ُْ�ض ِ
الخمو�س ،و الع�شور في موا�ضعها .والخط�أ مرتفع
دال ِلي ٌَّة
عن �إجماعهم( .((3وق��د ك��ان ن�صر بن عا�صم هو
الذي خ َّم�س الم�صاحف ،وع�شَّ رها(.((3
وعليه َف� ِل� َ�م ال يكون لنا �شرف الم�شاركة في
خدمة كتاب اهلل ؛ فن�ضم ر�أ ًي��ا لنا �إلى �آرائهم
تلك ،وال�سيما � َّأن ما نريده كي يكون بدي ًال عن
عالمات الوقف التي و�ضعوها في �أيامهم ،هو �أم ٌر
معمول به عندنا في لغتنا العربية التي هي لغة
القر�آن ،وقواعدها قواعده ،وبنا ُء جملها ال يحيد عن
بناء جمله� ،إ َّال من جهة �أُلوهية م�صدره ،و�إعجازه،
و َب�شَ رِ َّيتها.
ومن َث� َّ�م يمكن �أن ن�ستفيد من معاني ودالالت
عالمات الترقيم كلها� ،أو عدد منها؛ للوقوف على

ال�صحيح في تجويد القر�آن من خالل و�ضع حروف
بين الكلمات ،كما هو الأمر مع الإقالب الذي يرمز
له ه�ؤالء العلماء بالحرف (م) ،وهي العالمة نف�سها
التي اقترح ها الق�سطالني  -كما �سنرى  -للوقف
(الكامل) ،و و�ضعتها اللجنة الم�شرفة على طباعة
(الم�صحف المر�شد) ،المطبوع ب�إ�شراف م�شيخة
الجامع الأع�ظ��م بتون�س ،ب��رواي��ة قالون عن نافع
المدني للوقف (ال��ت��ام) ،في حين �أنها ُو ِ�ض َعت في
الم�صحف المطبوع بخط ر�ضوان المخلالتي ،في
عام  1308هـ ،للوقف (المفهوم)؛ وعليه ف� َّإن في
الأمر ما ال يخفى من الخلط و الت�شابه.

فنق�سم �أجزاء
مكونات الآي��ات ،وال�سور الكريمةِّ ،
الجملة ،ونم ِّيزها عن بع�ضها ،ونع ِّين موا�ضع الوقف،
ونر�شد القارئ �إل��ى تغيير النبرات ال�صوتية عند
تماما على الوجه الذي
القراءة بما ينا�سب المعنىً ،
نعلمه �أبناءنا الطالب عندما نطلب منهم �أن يثبتوا
عالمات الترقيم هذه في كتاباتهم� ،أ ًّيا كان نمطها،
وال�س َّيما ذات الطابع الأدب ��ي منه؛ لما فيها من
انفعاالت النف�س ،و مظاهر الت�أثر.

مقـــاالت

وم �ج��ارا ًة للواقع ال��ذي عليه ح��ال الم�صحف
ال�شريف ،من َم� ْي��لِ �أكثر اللجان الم�شرفة على
طباعته لالقت�صار على ثالثة �أن��واع من الوقف
لتكون رموزها في ثناياه؛ ف�إننا نقترح لها بدي ًال
منا�س ًبا من العالمات الإمالئية (الترقيم) حينما
نر�سم �آي��ات ال�ق��ر�آن الكريم في غير الم�صحف
ال�شريف ،وال�س َّيما في الق�ضايا التعليمية ،على
هذا النحو:
نوع الوقف
الوقف التام
الوقف
الكافي
الوقف
الح�سن

وي�ش ُد �أزرن��ا في هذا �أن علماءنا القدامى كان
لهم مثل هذا الم�سعى على �صعيد �أقد�س ن�صين
لدى الم�سلمين.
ف �ف��ي ال� �ق ��ر�آن ال �ك��ري��م ذه ��ب � �ش �ه��اب ال��دي��ن
الق�سطالني(ت 923هـ) �إلى و�ضع رموز للداللة على
�أنواع الوقوف على النحو الآتي (:((3

عالمة الوقف عالمة الترقيم
الم�ستخدمة المقترحة
النقطة ().
م
الفارزة المنقوطة
ك
(؛)
الفارزة ()،
ح

نوع الوقف
الرمز المقترح

الح َ�سن الناق�ص
الكامل التام الكافي َ
م

ت

ك

ح

ن

أي�ضا �أنهم ا�ستخدموا دائرة لتف�صل
ومن ذلك � ً
بين الآيات ،وكتبوا في داخلها رقم الآية ،و و�ضعوها
بعد الآية.

وظ ُّننَا � َّأن لهذا المقترح من الوجاهة ما يقنع،
فهو َي ُح ُّل رم ًزا مغاي ًرا للحروف الأبجدية التي تكتب
بها �أل�ف��اظ ال�ق��ر�آن مكان العالمات الم�ستخدمة
حال ًّيا التي هي من جن�س هذه الحروف؛ مما يجعلها
تت�شابه معه فتكون م��دع��ا ًة للخلط وع��دم معرفة
المراد من و�ضعها فوق الحرف� ،أو بجواره .هل هي
جزء من حروف هذه الكلمة� ،أو من مقت�ضيات علم
التجويد الذي ي�شير به علماء التجويد �إلى الوجه

وكذلك الحال في الحديث ال�شريف� ،إذْ كان
العلماء ك�أحمد بن حنبل(ت241هـ) ،و�إبراهيم
ال � �ح� ��رب� ��ي(ت285ه� ��ـ) ،واب � ��ن ج��ري��ر ال �ط �ب��ري
(ت310ه ��ـ) ،رحمهم اهلل .ي�ضعون �أحيا ًنا نقطة
م�صمتة داخل هذه الدائرة؛ للداللة على � َّأن هذه
الن�سخة المخطوطة قد ق��ام قارئها بمعار�ضتها
على ن�سخ �أخ��رى ،وق��د اختار ه ��ؤالء العلماء هذه
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الدائرة لتكون عالمة تَرقيم َّية؛ لإدراكهم �أنه ينبغي
�أن يف�صل بين كل كالمين� ،أو حدي َثين بدائرة،
�أو قلم غليظ ،وال تو�صل الكتابة كلها على طريقة
واحدة(.((3

ُ
المب ُ
ْحث الثاني َ -تع ُ
تعريف ُه،
َان ُق الو َْق ِف:
• َ
ُ
ُ
واختالف
وعالمت ُه ،ون�ش� ُأة م�صطلحه،
وعدد
وااللتزام به،
�سميت ِه،
العلماء في َت
ِ
ِ
ِ
ِ
َا�ض ِعه.
َمو ِ

ُ
تعريفه:
�أ -

هو وقف عند مو�ضع في ال�سياق القر�آني ،يكون
للمو�ضع الآخ��ر ال��ذي يليه ارتباط ب��ه؛ بحيث �إذا
وقفت على المو�ضع الأول منه ،ال ي�صح ل��ك �أن
تقف على المو�ضع الثاني الم�شار �إليه .و�إذا �أردت
الوقوف على المو�ضع الثاني احترزت من الوقوف
على المو�ضع الأول؛ لأن المعنى يت�ضح ب�أحدهما،
ويختل بهما م ًعا(.((4
ب  -عالم ُته:

جر ًيا على عادة الم�صنفين في الوقف واالبتداء؛
فقد و�ضعوا لهذا النوع من الوقف ه��ذه العالمة
( ) ،وهي نقاط مثلثة مكررة ،تو�ضع الأولى منهما
ﭗ
على مو�ضع ال��وق��ف الأول ،والثانية على الثاني.
بعيدا
وهي العالمة الوحيدة التي و�ضعها العلماء ً
عن ر�سم الحروف الأبجدية ،وبذلك َن � َ�أ ْوا بها عن
الت�شابه مع حروف ر�سم الم�صحف ال�شريف ،وحبذا
لو فعلوا الأم��ر نف�سه مع عالمات الوقف الأُخ��رى،
وهم في ذلك كله في بحبوحة من الأم��ر ،فالأمر
ال يعدو اجتها ًدا ،ور�أ ًيا يرونه لو�ضع رموز وعالمات
ا�صطالحية ت�سهي ًال على قارئ القر�آن ،ليتنبه �إلى
�أماكن الوقف الجائزة �أو الممنوعة ،اعتما ًدا على
و�ضوح المعنى� ،أو غمو�ضه في الجمل القر�آنية(.((4
�آفاق الثقافة والتراث 17

�ص َط َل ِحه:
ج  -ن�ش� ُأة ُم ْ

ال نعرف تاريخً ا محد ًدا لو�ضع ه��ذه العالمة،
ف� ُك� ُت� ُ�ب ال��وق��ف واالب� �ت ��داء ،ككتاب اب��ن الأن �ب��اري
(ت304هـ)� ،أو �أبي جعفر النحا�س(ت  338هـ)� ،أو
�أبي عمرو الداني(ت 444هـ) لم ت�شر �إلى هذا النوع
من الوقف ،في حين �أ��ش��ارت �إل��ى الأن��واع الثالثة
المعروفة والمتداولة عندهم ،وهي :الوقف التام،
والوقف الكافي ،والوقف الح�سن(.((4
وع � ُّدوا ه��ذا النوع  -ب َو ْق َف ْيه  -ق�س ًما من هذه
الأنواع الثالثة ،ففي المو�ضع الذي في �سورة البقرة:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭼ
[ ،]١،٢جعل الداني  -على �سبيل المثال  -الوقف
على قوله تعالى ﭽال َر ْي َب فيه ﭼ كاف ًيا� ،أ َّما عند
َتعَا ُن ُق الو َْق ِف
نافع فهو تا ٌّم(.((4
�إال �أن الذي �أحطنا به عل ًما  -على ما ذكر العلماء
 �أن الأ�ستاذ �أبا الف�ضل الرازي( ،((4هو �أ َّو ُل من َن ّبهعلى هذا النوع من الوقف في القر�آن الكريم ،و�س َّماه
( َو ْقف ال ُمرا َق َبة)� ،أخذه من م�صطلح ال ُمرا َق َبة في
(علم ال َع ُرو�ض)(.((4

ُ
العلم��اء ف��ي َت�س��ميتِ ِه،
اخت�لاف
د-
ِ
وااللتزام به:
ِ

وال ُمرا َق َبة في علم العرو�ض :م�صطلح ي�أتي مع
بحري (ال ُم َ�ضارِع ،وال ُمقت ََ�ضب) ،فمرة يكون الجزء
(مفاعيل) ،ومرة �أخرى (مفاعلن)؛ و�سمي بذلك
لأن �آخر ال�سبب الذي في �آخر الجزء ،وهو النون
من (م��ف��اع��ل��ي��ن) ،ال يثبت بذلك مع �آخ��ر ال�سبب
الذي قبله ،وهو الياء من (مفاعيلن) ف�إذا �سقط
�أح ُدهما ثبت الآخر ،ولي�ست هذه الم�س�ألة ب ُم َعا َق َبة؛
لأن ال ُم َرا َق َبة ال يثبت فيها الجز�آن ال ُمتَراقبان .و�إنما
هو من ال ُم َرا َق َبة المتقدمة ِّ
الذكْر ،وال ُم َعا َق َب ُة يجتمع

في ال ُقر�آ ِن
ال َكريم
ِدرا�سَ ٌة
وعي ٌَّة
َمو ُْ�ض ِ
دال ِلي ٌَّة

ف ِل َم نج ُد ما ُيط َبع من طبعات م�صحف المدينة
المنورة برواية ور�ش عن نافع خال ًيا من �أية عالمة
م��ن ع�لام��ات ال��وق��ف ،ف��ي حين � َّأن م��ا ُيط َبع فيه
برواية حف�ص عن عا�صم حاف ٌل بهذه العالمات،
ومن �ضمنها عالمة تعانق الوقف ،عل ًما �أن اللجنة
الم�شرفة على الم�صحفين هي نف�سها ؟!

فيها ال ُمتَعا ِقبان ،وكال ال َع ِقي َب ْين ،وال َر ِقي َب ْين ال يجوز
حذفهما م ًعا في حالٍ واحدة.

مقـــاالت

أي�ضا عند علماء العرو�ض (ال َق ْب�ض،
و ُي�س َّمى ذلك � ً
وال َكفّ ) .وال َق ْب ُ�ض� :أن ت�أتي (مفاعيلن) (مفاعلن)
بحذف الياء ،وال َكفُّ � :أن ت�أتي (مفاعيل) بحذف
النون ،وال يكون الأمران م ًعا(.((4
وفي هذا ُن ِق َل عن الليث قو ُله « :ال ُم َرا َق َبة في �آخر
ال�شعر عند التجزئة بين حرفين ،وهو �أن ُي ْ�سق ََط
�أح ُدهما ،و ُي ْث َب َت الآخَ ُر ،وال ُي�سقطان م ًعا ،وال ُي ْث َبتان
جمي ًعا ،وهو في (مفاعيلن) التي للم�ضارع ،ال يجوز
�أن ُيت ََّم ،و�إنما هو (مفاعيل)� ،أو (مفاعلن) »(.((4
أي�ضا في ت�سمية هذا
هذا وقد اختلف العلماء � ً
الوقف؛ فذهب �أبو الف�ضل الرازي  -وهو �أول من
ن َّب َه عليه � -إلى ت�سميته( َو ْقف ال ُمرا َق َبة) ،وهو ما
�سار عليه ابن الجزري في الن�شر ،وال�سيوطي في
الإتقان ،وابن غازي في �شرحه على طيبة الن�شر
البن ال �ج��زري( ،((4في حين �س َّماه ال�شيخ محمد
�صادق الهندي ( َو ْقف ال ُم َعا َنقَة) في ر�سالته (كنوز
�ألطاف البرهان في رموز �أوقاف القر�آن) (.((4

فلو كان الأمر يتعلق بهذا القارئ� ،أو ذاك؛ لقلنا:
وعذَ رنا اللجان الم�شرفة على
في الأمر مندوحةَ ،
الكتابة والطباعة� .أ َّما �أن نجد هذين الم�صحفين
بهذه الحال ،ناهيك عن (الم�صحف المر�شد)،
المطبوع برواية قالون عن نافع في تون�س( ،((5الذي
اقت�صرت فيه اللجنة الم�شرفة على طباعته على
ث ٍ
�لاث من عالمات ال��وق��ف ،و�ضعتها في �أماكنها
المرت�آة ،وهي:
الوقف التام

الوقف الكافي

الح َ�سن
الوقف َ

م

ك

ح

ال�سرِ في ذلك.
ف� َّإن الأم َر َيزِ ي ُدنا � ً
إلحاحا لمعرفة ِّ
�إن الأمر لو كان منح�ص ًرا بما تذهب �إليه اللجان
من تجريد الم�صحف من غير الن�ص القر�آني(((5؛
جواب مقن ٌع .بيد �أنه غير ذلك ،وال�سيما
لكان َث َّمة ٌ
ٍ
عالمات للوقف ،ما عدا
والحال مع م�صاحف َح َوت
عالمة ( َت َعانُق ال َو ْقف) ،التي  -كما �سبق القول -
�أ�صبحت مالزمة لما طبع منها برواية حف�ص عن
عا�صم ،مع تباين ي�سير في موا�ضعها ،وعددها،
و�سي�أتي بيان ذلك الحقًا.

والالفت للنظر في �أم��ر ( َو ْق���ف ال�� ُم�� َرا َق��ب��ة� ،أو
ال ُم َعا َنقَة) �أن اللجان الم�شرفة على كتابة الم�صاحف
وطباعتها  -فيما هو بين �أيدينا الآن  -لم تلتزم
به ،ماعدا الم�صحف المطبوع برواية حف�ص عن
عا�صم ،بغ�ض النَّظر عن �سنوات و�أماكن طباعته.
فهل لهذا الأمر �صلة بهذه الرواية� ،أم ماذا ؟!

ُ
ا�ضعِ ه:
اختالفهم في عددِ َم َو ِ
هـ -

عل ًما �أن ال�م���ص��ادر ت�شير �إل ��ى �أن عا�ص ًما،
والك�سائي متفقان ب�ش�أنه ،ويكون  -كما �سبق القول
َّ
 حيث َّتم الكالم ،وهما ال يختلفان في ذلك عننافع ،ال��ذي كان يراعي تجان�س الوقف واالبتداء
بح�سب المعنى(.((5

م��ر ًة �أخ��رى نجد العلما َء يختلفون في ق�ضايا
يخ�ص موا�ض َع
الوقفُ ،
فهاهم الآن مختلفون فيما ُّ
( َت َعانُق ال َو ْقف) ،وعد َدها.
فهو عند ابن الجزري في ثمانية موا�ضع ،هي(:((5
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 -1البقرة.2/2 :

 -8المائدة.32, 31/5 :

 :ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭼ

 :ﭽﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

 -2البقرة.26/2 :

ﭽﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁ ﮂ

ﭗ ﭗ

ﮃﮄﭼ

ﭽﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔ

ﭗ

ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﭗ

ﮞﮟ ﭼ

 :ﭽ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﭼ.
� -5آل عمران.7/3 :

:ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﭗ

ﭗ

� -6آل عمران.11, 10/3 :
:

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤﭥ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ

وهو عند ال�سيوطي في ثالثة موا�ضع ،هي(:((5

1ـ البقرة.2/2 :
3ـ �آل عمران.7/3 :
�أم��ا في كتاب (ن��ه��اي��ة ال��ق��ول المفيد) لل�شيخ
محمد مكي ن�صر ,نق ًال عن كتاب (كنوز �ألطاف
البرهان في رم��وز �أوق���اف ال��ق��ر�آن) لل�شيخ محمد
�صادق الهندي� ,أو لل�شيخ يو�سف �أفندي زاده  -على
خ�لاف في ن�سبته  -فقد بلغ ع��دد موا�ضعه �ستة
وثالثين مو�ض ًعا ،وهي(:((5
أ�  -في �سورة البقرة �أربعة موا�ضع ،هي:

 -1الآية ( :2/ذكر في الم�صدرين الآخرين).

ﭽﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗ

ﭗ

ﭗ

2ـ البقرة.282/2 :

 -4البقرة.282/2 :

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﭼ.

ﭗ

ﰆﭑﭒﭓ

ﭔﭕﭖﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

 -3البقرة.26/2 :
:

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﭗ

ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ.
 -7المائدة.26/5:

 -2الآية .96/
:

ﭽﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ

ﭗ
ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ .
ﭗ
 -3الآيتان .150،151 /

 :ﭽﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫ

ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

:

ﮂﭼ

ﭗ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
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َتعَا ُن ُق الو َْق ِف
في ال ُقر�آ ِن
ال َكريم
ِدرا�سَ ٌة
وعي ٌَّة
َمو ُْ�ض ِ
دال ِلي ٌَّة

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﭼ .
ﭗ
 -4الآية ( :282/ذكر في الم�صدرين الآخرين).

:
ﭗ

:

ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

 -2الآيتان ( :10،11 /ذكر في الم�صدرين
الآخرين).

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ

ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﭼ.
ﭗ
ﭗ
 -3الآية.172 /

 -3الآية .30 /
 :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ

ﭗ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥﭼ

 :ﭽﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭗ
 -4الآيتان .172 ،171 /

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ

ﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﭼ .

ﭽ ﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

مقـــاالت

ﯡﯢ ﯣ

ﭗ

 -2الآية .163 /

 -1الآية ( :7/ذكر في الم�صدرين الآخرين).

ﭗ

ﮫﮬﮭ ﮮﮯ ﮰﮱﯓ ﯔﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ .

ب  -في �سورة �آل عمران �أربعة موا�ضع ،هي:

:

ﭽﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

 -4الآية .188 /

ﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ.
ﭗ

:

ﭽﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ج  -في �سورة المائدة ثالثة موا�ضع،
هي:

ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

 -1الآية ( :26/ذكر في الم�صدرين الآخرين).

هـ  -في �سورة التوبة مو�ضع واحد ،في
الآية .101 /

ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ .
ﭗ
ﭗ

 -2الآيتان ( :32 ،31 /ذكر في الم�صدرين
الآخرين).

:ﭽﭬﭭﭮﭯ ﭰ ﭵﭲ

ﭗ

 -3الآية .41 /

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽﭾ

ﭗ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ.

:ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

و  -في �سورة يون�س مو�ضع واحد في
الآية .13 /

ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﭼ.

:

د  -في �سورة الأعراف �أربعة موا�ضع ،هي:

ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ

ﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ

 -1الآيتان .92 ،91/
20
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ﭗ

ﭗ

ز  -في �سورة �إبراهيم مو�ضع واحد في
الآية .9 /
:ﭽﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛ ﭼ

ح  -في �سورة الفرقان ثالثة موا�ضع،
هي:

-1الآية .4/
:

ﭽﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭ ﭮ ﭯﭰ

ﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸ ﭼ

 -2الآية .32 /

ﭗ

ﭗ

:ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﭼ.
ﭗ
ﭗ
 -3الآيتان .59 /
:ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮆ ﭼ

ﭗ

ﭗ

ﮂﮃﮄﮅ

ط  -في �سورة ال�شعراء مو�ضع واحد،
هو:

 الآيتان.209 ،208 / :ﭽﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞ ﭟﭠ

ﭗ

ﭡﭢﭣﭼ

ﭗ

ي  -في الق�ص�ص مو�ضع واحد ،هو:

 الآية .35 /:

ﯿ ﭼ.

ك  -في الأحزاب مو�ضعان،هما:

 -1الآية .13 /
 :ﭽﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔ

ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ

ﭗ
ﭗ
 - 2الآيتان.61 ،60 /
:

ﭽ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯦﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬﯭ

ﭗ

ﯮﯯﯰﯱﭼ

ل  -ف��ي غ��اف��ر ((ال��م���ؤم��ن)) مو�ضع
واحد ،هو:

 الآيتان.70 ،69 /:

ﭽﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉ

ﭗ

ﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔ ﭼ

ﭗ

م  -في الزخرف مو�ضع واحد ،هو:

 الآيتان .2 ،1 / :ﭽﮀ ﮁﮂﮃ ﭼ

ﭗ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﭗ
ﭗ
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ﭗ

ن  -في الدخان مو�ضعان ،هما:

 -1الآيتان .2 ،1/
 :ﭽﮀ ﮁﮂﮃ ﭼ

ﭗ

 -2الآيتان .45 ،44 /

ﭽﯰﯱﯲﯳﯴﯵ

ﭗ

ﭗ

 :ﭽﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ

ﭗ

ﭗ

َتعَا ُن ُق الو َْق ِف
في ال ُقر�آ ِن
ال َكريم
ِدرا�سَ ٌة
وعي ٌَّة
َمو ُْ�ض ِ
دال ِلي ٌَّة

�س  -وفي القتال (محمد ) مو�ضع
واحد ،هو:

 -الآيتان .15 ،14 /

 الآية .4 / :ﭽﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉ ﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜ ﭼ

ﭗ

ﭗ

ع  -وفي الفتح مو�ضع واحد ،هو:

 الآية .29/:

أخيرا ،في االن�شقاق
مو�ضع واحدٌ
ٌ
ر  -و� ً
� ً
أي�ضا ،هو:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ

ﭗ

ﭗ

ﭵﭶ

مقـــاالت

ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ.

ف  -وفي الممتحنة مو�ضع واحد ،هو:

 الآية .3/ :ﭽﮓﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙﮚ

ﭗ

ﭗ

ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ

�ص  -و في الطالق مو�ضع واحد ،هو:

 الآية .10 / :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙﯚﯛ ﯜ ﭼ

ﭗ

ﭗ

ق  -وفي المدثر مو�ضع واحد ،هو:

:

ﭽﮞ ﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤ

ﮩﭼ

ﭗ

ﭗ

ﮥﮦﮧ ﮨ

في حين �أن الم�صاحف المطبوعة برواية حف�ص
عن عا�صم  -وهي الوحيدة التي �ض َّمنها العلماء
ه��ذا ال�ن��وع م��ن ال��وق��ف  -تفاوتت ف��ي الموا�ضع،
والعدد؛ ففي الم�صحف المطبوع في دار الر�شيد
(دم�شق ،و بيروت) في عام  1406هـ ،وبهام�شه
مفردات القر�آن ،لمحمد ح�سن الحم�صي ،مو�ضع
واحد فقط ،هو:
 -الآية الثانية من �سورة البقرة.

وفي م�صحفين �آخرين ،هما:
�أ  -م�صحف المدينة النبو ِّية ،المطبوع برواية
حف�ص عن عا�صم ،و بغ�ض النظر عن تع ُّدد
طبعاته.
ب  -والم�صحف المطبوع بدار الفكر ،في بيروت في
عام 2002م ،ومعه تف�سير الجاللين.
في ك ًّل منهما خم�سة موا�ضع ،وهي نف�سها في
الم�صحفين ،وهي:
 -1البقرة.2/2 :
 -2المائدة.26 /5 :
 -3المائدة.41/5 :
 -4الأعراف.172/7 :

 -الآيتان.40 ،39 /

� -5إبراهيم.9/14 :

 :ﭽﰅ ﰆﰇﰈ ﰉﰊﰋﰌ ﰍ ﰎ

ونظ ًرا لالنت�شار الذي حظي به م�صحف المدينة
النبو ِّية المطبوع برواية حف�ص عن عا�صم؛ كان

ﰏﰐ ﰑ ﭼ

ﭗ

ﭗ
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الر�أي �أن نجعله مرج ًعا للوقوف على عدد ،وموا�ضع
ه��ذا ال��وق��ف ،بح�سب م��ا ه��و �شائع وم �ت��داول بين
بعيدا عن اختالف كتب الوقف
�أي��دي الم�سلمينً ،
واالبتداء ،وعلوم القر�آن ،والتجويد ،التي الحظنا
فيها هذا التباين ب�ش�أن ذلك.
ولهذا ف�إن الدرا�سة التطبيقية �ستكون في هذه
الموا�ضع الخم�سة ح�ص ًرا ،وهي خطوة ع�سى �أن
ِ
الموا�ض َع جمي َعها � -إن
تتبعها خطوات ت�ستوعب هذه
�شاء اهلل .-
ُ
• َ ُ
َا�ضع َتع ُ
َان ِق
المبْحث الثالث  -درا�سة َمو ِ ِ
ود ً
الو َْق ِف� :إعرا ًباَ ِ ،
اللة.

٭ المو�ضع الأول:
� -سورة البقرة.2/2:

 :ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭼ.

�أ  -دالالت الوقف على المو�ضع الأول
منه:

�إذا وق��ف ال �ق��ارئ على المو�ضع الأول ،تكون
القراءة على هذا النحو:
ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭼ ،ﭽ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭼ.

وكذا وقف نافع وعا�صم في هذا المو�ضع؛ ويكون
الإعراب وفقًا لذلك على هذا النحو:
ذلك :ا�سم �إ�شارة في محل رفع مبتد�أ.
الكتاب :خبر ال�سم الإ�شارة.
ُ
ال :نافية للجن�س ،تن�صب اال�سم ،وترفع الخبر.
َر ْي َب :ا�سمها المبني في محل ن�صب.
وعليه البد للواقف من �أن ينوي خب ًرا لـ (ال)،
ونظير ذل��ك قوله تعالى ﭽ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
�آفاق الثقافة والتراث 23

ﯕﭼ ( ,((5وق��ول العرب :ال ب��أ�� َ�س ،ومثل هذا
الحذف كثير في ل�سان �أهل الحجاز ،والتقدير :ال
(ه ًدى) مبتد�أ،
ريب فيه ،فيه ُه ًدى للمتقين ،وتكون ُ
َ
و(فيه) الخبر ،والجملة م�ست�أنفة .والمعنى� :إن
ما تقدم �سورة البقرة من ال�سور ،التي نزلت في
مكة ،م َّما فيه الداللة على التوحيد ،وف�ساد ال�شرك،
و�إثبات النبوة ،و�إثبات المعاد ،ال�شك فيه �أنه من
عند اهلل ،و�أنه الحق وال�صدق.
وقيل� :إن الجملة خبرية خرجت �إل��ى النهي،
�أي :ال ترتابوا فيه .ونظير ذلك قوله تعالى ﭽ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭼ (� ،((5أي:ال
ترفثوا ،وال تف�سقوا(.((5
ووفقًا لهذه القراءة نكون قد قدرنا خب ًرا لـ (ال)
َتعَا ُن ُق الو َْق ِف
النافية للجن�س ،هو (فيه) ،وقد حذف للعلم به.
ثم ي�ست�أنف القارئ قراءته ،فيقول :ﭽﭘﭚﭼ،
فيكون الإعراب على هذا النحو:
فيه :خبر مقدم.
ُه ًدى :مبتد�أ م�ؤخر؛ لأنه نكرة.
ويكون في ذلك ت�أييد لمن ذهب �إلى �أن القر�آن
ال يو�صف كله ب�أنه ه��دى ،لأن فيه ما هو محكم،
ومت�شابهه �أكثر من محكمه ،ويحتجون لذلك بقول
الإمام علي بن �أبي طالب  البن عبا�س  حينما
بعثه ر�سو ًال �إلى الخوارج« :ال تَحت ََّج عليهم بالقر�آن،
ف�إنه خ�صم ذو وجهين»(.((6
فلو كان القر�آن كله ُه ًدى لما قال الإمام علي 
فيه ذلك ،ثم �إن ِف� َرق الإ�سالم جميعها تحتج به،
فلو كان على ٍ
نمط ٍ
واحد َل َما كان ذلك لهم ،فها هو
وبع�ضها
بع�ضها �صري ٌح بالجبرُ ،
القر�آن مليء ب�آياتُ ،
الآخر �صري ٌح بالق ََدر ،وال يمكن التوفيق بينهما �إال

في ال ُقر�آ ِن
ال َكريم
ِدرا�سَ ٌة
وعي ٌَّة
َمو ُْ�ض ِ
دال ِلي ٌَّة

الدارين ،وهو مر�شد للعباد في الم�سائل الأ�صولية
والفرعية ,ومبين الحق من الباطل ,وال�صحيح
م��ن ال�ضعيف ,ومبين لهم كيف ي�سلكون الطرق
النافعة لهم في دنياهم و�أخراهم ،ثم �إنه جاء ههنا
فخ�ص�ص ,وفي مو�ضع �آخر
ﭽ ُه ًدى لل ُم َّت ِقينﭼ,
َّ
جاء ﭽ ُه ًدى للنا�سﭼ ( ((6فع َّمم؛ لأن��ه في نف�سه
ُه ًدى لجميع الخلق ،فالأ�شقياء لم يرفعوا به ر� ًأ�سا,
ول��م يقبلوا ُه� َ�دى اهلل ,فقامت به عليهم الحجة,
فلم ينتفعوا به ل�شقائهم ,و�أما المتقون الذين �أَ َت ْوا
بال�سبب الأكبر لح�صول الهداية ,وهو التقوى ,التي
حقيقتها اتخاذ ما يقي �سخط اهلل وعذابه ,بامتثال
�أوام ��ره ,واجتناب نواهيه ,فاهتدوا ب��ه ,وانتفعوا
غايةاالنتفاع ,قال اهلل تعالىﭽ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ(.((6

بالتع�سف ال�شديد ،فكيف يكون القر�آن كله هدى،
والأمر هكذا.
� َّإن كون القر�آن ح َّمال �أوجه لي�س عي ًبا  -ح�سبما
ذك��ر ال�شيخ محمد ال�غ��زال��ي  -ب� ْ�ل ه��و ج��ز ٌء من
�إع �ج��ازه؛ ف�ك��ون الآي���ات َم��رِ ن��ة ف��ذل��ك ك��ي تطاوع
الع�صور ك ِّلها .لكن مع ُح�سن ال ِّن َّية ،و�سالمة �شرف
ال َم ِ
ق�صد ،ولي�س الأمر ِل َّل ِعب والعبث .و مع ذلك ف�إن
كان هناك �أ�سا�س للعبث من �أنَّه ح َّمال �أوجه؛ ف� َّإن ما
ال�سنَّة ُي َ�ض ُّم للقر�آن لتكميل المن َهج،
تواتر و َ�ص َّح من ُّ
وردع العابثين(.((6
ب  -دالالت الوقف على المو�ضع الثاني
منه:

مقـــاالت

�أما �إذا وقف القارئ على المو�ضع الثاني متجاوزًا
المو�ضع الأول فتكون ال �ق��راءة على ه��ذا النحو:
ﭽﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭼ ،ﭽ ﭚ ﭛ ﭼ.

فالمتقون ه��م المنتفعون ب��الآي��ات القر�آنية,
والآيات الكونية؛ ولأن الهداية نوعان :هداية البيان,
وهداية التوفيق ,فالمتقون ح�صلت لهم الهدايتان,
وغيرهم لم تح�صل لهم هداية التوفيق .وكما قال
العلماء� :إن هداية البيان ب��دون توفيق للعمل به
لي�ست هداية حقيقية تا َّمة(.((6

ويكون الإعراب هكذا:

ُه ًدى :خبر لمبتد�أ محذوف� ،أي :هو ُه ًدى ،وقيل:
هو ن�صب على الحال� ،أي :هاد ًيا ،تقديره :ال َر ْي َب
فيه ،في هدايته للمتقين ،والحال �إما من(ذلك)
�أو من (الكتاب) ،والعامل معنى الإ�شارة� ،أو معنى
الجملة،بتقدير� :أحققه هاد ًيا� ،أو �أن تكون الجملة
م�ست�أنفة ال محل لها من الإع��راب ،جاءت م�ؤكدة
لما قبلها(.((6

هذا الوقف هو الم�شهور ,والمقدم على الوقف
على ﭽ ال َر ْي َب ﭼ؛ لأن الكتاب نف�سه يكون  -وفقه
الكتاب
 ُه ًدى� ,أما ح�سب الوقف الآخر فال يكونُ
نف�سه ُه ًدى ,فالوقف ههنا �أولى؛ لما تكرر في كتاب
ُ
(((6
وه ًدى .
اهلل من �أن القر�آن نف�سه نو ٌر ُ

(ه ًدى)
وذكر ال ُع ْك َبري وج ًها �آخر ،هو �أن تكون ُ
(الكتاب)(.((6
خب ًرا ثان ًيا لـ (ذلك) ،بعد الخبر الأول
ُ

لذلك يرى الرازي �أن الوقف َو ْفقًا لذلك يجعل
الجملة القر�آنية في هذا المو�ضع �أر�سخ ِع ْر ًقا في
البالغة ,فيكون قوله تعالى :ﭽ ال�ضالين ٭ �ألمﭼ
جملة بر�أ�سها� ,أو طائفة من حروف المعجم م�ستقلة

�ل(ه� ً�دى) ،فلم
وق��د ح��ذف المبتد�أ ال ُمق َّدر ق�ب� ُ
يقلُ :ه ًدى للم�صلحة الفالنية ،وال لل�شيء الفالني؛
وذل��ك لإرادة العموم .فهو ُه� ً�دى لجميع م�صالح
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الكتابﭼ جملة ثانية ,وﭽال َر ْي َب
بنف�سها ,و ﭽ ذلك
ُ
فيهﭼ ثالثة ,وﭽ ُه ًدى لل ُم َّت ِقينﭼ رابعة؛ في�صاب
بترتيبها ه��ذا مف�صل ال�ب�لاغ��ة ,وم��وج��ب ح�سن
النظم ,فجيء بها متنا�سقة هكذا من غير حرف
ن�سق ,وذلك لمجيئها مت�آخية �أخذ ًا بع�ضها برباط
وه ُل َّم ج ًّرا.
بع�ض ،فالثانية متحدة بالأولىَ ،
وبيا ُنه �أنه ن َّب َه �أو ًال على �أنه الكالم ال ُمت ََح َّدى به،
ثم �أ�شير �إليه ،ب�أنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال؛
فكان تقرير الجهة للتحدي .ثم نفى عنه �أن يت�شبث
به طرف من ال َّريب ،فكان �شهادة بكماله ،ثم �أخبر
عنه ،ب�أنه ُه ًدى للمتقين ،فقرر ذلك كونه يقينًا ال
ال�شك حوله ،ثم لم ُ
يحوم ُّ
تخل كل واحدة من هذه
الأربع  -بعد �أن رتب هذا الترتيب الأنيق  -من نكتة.
ففي الأول��ى الحذف والرمز �إل��ى الغر�ض ب�ألطف
وج��ه ،وف��ي الثانية ما في التعريف من الفخامة،
وفي الثالثة ما في تقديم الريب على الظرف ،وفي
الرابعة الحذف وو�ضع الم�صدر ﭽ ُه ًدى ﭼ مو�ضع
الو�صف ٍ
(هاد) ،و�إيراده ُم َن َّك ًرا(.((6
٭ المو�ضع الثاني:
��� -س��ورة ال��م��ائ��دة :26/5:ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮂﭼ

�أ  -دالالت الوقف على المو�ضع الأول
منه:

�إذا وق��ف ال �ق��ارئ على المو�ضع الأول؛ تكون
ال� �ق ��راءة ع�ل��ى ه ��ذا ال �ن �ح��و :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭼ ،ﭽﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭼ.

أربعينﭼ الفعل ﭽيتيهونﭼ؛
ويكون العامل في ﭽ� َ
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فتكون الحرمة عليهم �أبدية ،غير محددة� ،أما التي ُه
فتكون مدته �أربعين �سنة(.((6
وق��د �ض َّع َف �أب��و البقاء ال ُع ْك َبري ه��ذا؛ لأن��ه ال
أربعين �سن ٍة ﭼ على
حامل على تقديم المعمول ﭽ � َ
أربعين
العاملﭽيتيهونﭼ ،ثم �إن في الوقف على ﭽ � َ
�سن ٍةﭼ بيا ًنا لمدة التحريم؛ لذلك فهو عنده �أكمل
معنى من الوقف على ﭽ عليهمﭼ(.((7

ونرى �أن ما ذهب �إليه ال ُع ْك َبري ،من ت�ضعيف
تقديم المعمول �أمر فيه نظر؛ لأن العرب ُتق َِّدم في
كالمها ما هو مه ٌّم ،وما هي ببيانه �أعنى .ووا�ضح �أن
مو�سى  لما دعا على بني �إ�سرائيل ،ووقع عليهم
وحزِ َن ،و َرقَّ لحالهم؛ فقال اهلل له:
عقاب التيه ن َِد َمَ ،
ﭽفال ت� َأ�س على القوم الفا�سقينﭼ.
َتعَا ُن ُق الو َْق ِف
فلي�س بعيدا �أن يكون قد �س�أل اهلل عن مدة التيه في ال ُقر�آ ِن
ً
ُ َّ
ال َكريم
أربعين �سن ٍةﭼ فقدم المعمول
هذه ،فقال اهلل له :ﭽ� َ
ِدرا�سَ ٌة
على العامل.
َمو ُْ�ضوعي ٌَّة
وك� ��ذل� ��ك ك ��ان ��ت ال � �ح� ��ال ب �ح �� �س��ب م� ��ا ذك��ر
المف�سرون( ،((7وما �أخرجه ابن جرير عن مجاهد،
و�أب��و ال�شيخ عن وهب بن منبه �أي��ً��ض��ا(((7؛ وبذلك
الحرمة فقد بقيت
تكون م��دة التيه معلومة� ،أم��ا ُ
عليهم ،فلما ماتوا دخل �أوالدهم بيت المقد�س(.((7

ب  -دالالت الوقف على المو�ضع الثاني
منه:

�أ ّما �إذا وقف القارئ على المو�ضع الثاني؛ فتكون
القراءة على هذا النحو :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ
ﭷ ﭸﭹ ﭼ ،ﭽ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﭼ. .
وي�ك��ون قوله تعالى ﭽ �أرب�ع�ي� َ�ن �سن ٍة ﭼ ظرفًا

ِ
دال ِلي ٌَّة

لـﭽ ُمح َّرم ٌةﭼ ،وه��ي العاملة فيه ،والنا�صبة له،
ويكون التحريم ُمق َّد ًرا ،وهو �أربعون �سنة.

العقاب(.((7
وعلى هذا ف��إن في الوقف ههنا دالل��ة على �أن
التحريم ،وال ِّت ْي َه كليهما كانا �أربعين �سنة ،ثم دخلوا
المدينة بعد ذل��ك( ،((7وه��ذا بخالف الوقف على
المو�ضع الأول ،الذي ُيفيد �أن التيه كان �أربعين �سنة،
�أما التحريم فقد بقي عليهم �إلى �أن ماتوا ،ودخل
�أوالدهم مدينة القد�س بعدهم(.((8

وي �ك��ون ق��ول��ه ت�ع��ال��ى ﭽ ي�ت�ي�ه��ون ﭼ ح ��ا ًال من
ال�ضمير المجرور في ﭽعليهمﭼ(.((7؛ ف�إذا م�ضت
ال�سنون الأربعون  -كما ُك ِت َب عليهم � -سار مو�سى
 بمن بقي معه من بني �إ�سرائيل �إلى الأر�ض
ال�م�ق��د��س��ة(ال�ق��د���س) ،وك��ان يو�شع ب��ن ن��ون على
مقدمتهم ،وفتحها ،و�أق��ام فيها ما �شاء اهلل ثم
ِ�ض.((7(
ُقب َ

٭ المو�ضع الثالث:

� -سورة المائدة.41/5 :

مقـــاالت

وفي رواي � ٍة � َّأن مو�سى وه��ارون  لم يدخُ ال
الأر�ض المقد�سة (القد�س)؛ لأنهما ماتا في التيه،
مات هارون � أ ّو ًال ،ثم لحق به مو�سى  بعد
�سنة ،و�أن��ه ُح � ِّر َم على بني �إ�سرائيل دخ� ُ
�ول مدينة
القد�س �أربعين �سنة ،وتركوا في هذه المدة يتيهون
بين م�صر وال�شام ،حتى مات ك ُّل من قال :ﭽ �إنّا لن
ندخلها ﭼ.

 :ﭽ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰﭼ.

�أ  -دالالت الوقف على المو�ضع الأول
منه:

�إذا وق��ف ال �ق��ارئ على المو�ضع الأول؛ تكون
القراءة على هذا النحو:

ولم يدخلها �أح� ٌد من ذلك الجيل �إ َّال يو�شع بن
نون ،وهو ابن �أخت مو�سى  ،وو�ص ُّيه بعد موته،
ومعه كالب بن يوفنا� ،أو فانيا ،وهما اللذان قال اهلل
فيهما :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﭽﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤ ﭼ ،ﭽ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ

ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰﭼ.

ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ(،((7
وكانا من النُّقباء الذين بعثهم مو�سى  لك�شف
�أحوال الجبابرة.

جاج
ويكون الكالم  -ح�سبما ذك َر الف َّرا ُء ،وال َّز ُ
ولم ت� ِؤم ْن قلو ُبهمﭼ ,ثم ابتد�أ
 قد َّتم عند قوله ﭽ ْمن قوله ﭽومن الذين هادوا �س َّماعون للكذبﭼ,
ٍ
لمحذوف ،على
ويكون قو ُله ﭽ�س َّماعونﭼ �صف ًة
تقدير :ومن الذين هادوا قوم �س َّماعون� .أو مبتد�أ
للخبر المقدم ﭽومن الذين هادواﭼ ,وقد تقدم
لأنه نكرة(.((8

وق�ي��ل� :إن مو�سى وه ��ارون  ل��م يكونا في
ال�ت�ي��ه ،ح�ي��ث ا��س�ت�ج��اب اهلل دع ��وة م��و��س��ى 
ودعو ُة الأنبيا ِء ُم�ست ََجاب ٌة -عندما قال :ﭽ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

فنجاه اهلل ،و�أخاه هارون من هذا
ﭰﭼ(((7؛ َّ
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ب  -دالالت الوقف على المو�ضع الثاني
منه:

و�أ َّما �إذا وقف القارئ على المو�ضع الثاني؛ فتكون
القراءة على هذا النحو:
ﭽﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﭼ ,ﭽ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ.

ويكون الكالم قد َّتم عند قوله ﭽومن الذين
هادواﭼ ,ثم ابتد�أ بقوله ﭽ�س َّماعون للكذب �س َّماعون
لقوم ءاخرينﭼ .وتقدير الكالم :ال يحزنك الذين
ي�سارعون في الكفر من المنافقين ,واليهود .ثم
بعد ذلك و�صفهم اهلل جميعهم ,ب�أنهم �س َّماعون
لقوم �آخرين( ،((8وتكون جملة ﭽ من الذين قالواﭼ
ف��ي مو�ضع ن�صب على ال �ح��ال ,م��ن ال�ضمير في
ﭽي�سارعونﭼ� ,أو من الذين ي�سارعونﭼ ،وقوله
ﭽ ب�أفواههمﭼ متعلق بـ ﭽقالواﭼ ،وجملة ﭽ ولم
أي�ضا .و�أما قوله ﭽ ومن الذين
ت�ؤمن قلو ُبهمﭼ حا ًال � ً
هادواﭼ فمعطوف  -كما ذكرنا  -على قوله ﭽمن
الذين قالوا ءامناﭼ .ويكون قوله ﭽ َّ�سماعونﭼ
خب ًرا لمبتد�أ محذوف� ،أي :ﭽهم �س َّماعونﭼ.
٭ المو�ضع الرابع:

 الأعراف.172/7 : :ﭽﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ.

�أ  -دالالت الوقف على المو�ضع الأول
منه:

�إذا وق� َ�ف ال�ق��ارئ على المو�ضع الأول؛ تكون
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القراءة على هذا النحو:

ﭽﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ،
ﭽﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﭼ.

وي �ك��ون � �س ��ؤال رب ال �ع��زة والجالل:ﭽ�أَ َل ْ�س ُت
بربكمﭼ ،قد �أجابت عنه ذري��ة �آدم  بقولها
ﭽبلىﭼ؛ فقال لهم ُ
اهلل والمالئك ُة :ﭽ�شَ هِ ْدناﭼ.
�أي� :شَ هِ ْدنا عليكم يا بني �آدم باعترافكم؛ مخافة
�أن تقولوا يوم القيامة :ف َع ْلنا ذلك كراهية .فيقول
لهم ُ
وحده  :-ﭽ�أن تقولواﭼ ،وهو في مو�ضع
اهلل َ -
ن�صب مفعول لأجله(.((8
ب  -دالالت الوقف على المو�ضع الثاني
منه:

و�أ َّما �إذا وقف القارئ على المو�ضع الثاني؛ فتكون
القراءة على هذا النحو:
ﭽﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭼ،

ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ.

وي�ك��ون قوله ﭽ بلى �شَ هِ ْدناﭼ م��ن ق��ول ذري��ة
�آدم  ،وهو جوابهم على قوله تعالى ﭽ�أَ َل ْ�س ُت
بربكمﭼ ،ومعناه� :شهدنا بربوبيتك؛ فهو تحقيق
لربوبية اهلل و�أداء ل�شهادتهم عنده(.((8
وذلك من باب التمثيل و التخييل ،فاهلل  لما
�أخرج الن َ
�شهدهم
َّ�سل من �أ�صالب بني �آدم � ،أَ َ
على �أنف�سهم ،فقال لهم� :أَ َل ْ�س ُت بربكم؟ قالوا :بلى
�شَ هِ ْدنا .فهو قد ن ََ�ص َب لهم الأد َّل�� َة على ُربوبيته،
و َوحدانيته ،و�شَ هِ َدت بها عقو ُلهم وب�صائ ُرهم التي

َتعَا ُن ُق الو َْق ِف
في ال ُقر�آ ِن
ال َكريم
ِدرا�سَ ٌة
وعي ٌَّة
َمو ُْ�ض ِ
دال ِلي ٌَّة

َر َّك َبها فيهم ،وجعلها ُم ِّميز ًة ال�ضاللَ من ال ُه َدى.
فك�أنَّه �أَ�ش َه َدهم على �أنف�سهم ،و�أَق َر َرهم ،وقال لهم:
�أَ َل ْ�س ُت بربكم؟ وك�أنهم قالوا :بلى� ،أنت ر ُّبنا� ،شَ هِ دنا
على �أنف�سنا ،و�أَقررنا بوحدانيتك.

�أ  -دالالت الوقف على المو�ضع الأول
منه:

�إذا وق��ف ال�ق��ارئ على المو�ضع الأول ،تكون
القراءة على هذا النحو:

وباب التمثيل وا�س ٌع في كالم اهلل تعالى ،و�أحاديث
ُ
أي�ضا .ونظير هذه الآية
ر�سوله  ،و كالم العرب � ً
ق��ول��ه تعالى ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ(.((8
ومعلو ٌم �أن��ه ال ق��ولَ َث� َّ�م ،و�إنما هو تمثيل وت�صوير
للمعنى.

ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

مقـــاالت

ﮐ ﮑﮒﭼ ،ويكون ق��و ُل� ُه
ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﭼ � -سوا ٌء �أكان من قول
مو�سى  لقومه� ،أَ ْم من قول اهلل تعالى لأهل
وبين ما ُيت َِّم ُم
ع�صر محمد   -قد ف ُِ�ص َل بي َن ُه َ
معناه بقو ِل ِه ﭽ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
اعترا�ضا في �أثناء ال�س�ؤال
ﮚﮛ ﭼ ,وهو جملة وقعت
ً
الذي يكون �آخره مع ر�أ�س الآية؛ ويكون �سياقه على
ه��ذا النحو ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  -ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚﮛ  -ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﭽ ﮓﮔ

ويكون قوله (�أن تقولوا) مفعو ًال له� ،أي :فعلنا
ذل��ك م��ن ن�صب الأد َّل� ��ة ال���ش��اه��دة على �صحتها
ُ
العقول؛ كراهة �أن تقولوا ي��وم القيامة� :إ َّن��ا ُكنَّا
عن هذا غافلين ،فلم ُن َن َّبه عليه .وكذلك كراهة
�أن تقولوا� :إنما �أ�شرك �آب��ا�ؤن��ا من قبل ،و ُكنَّا في
�أ�صالبهم ،فاقتدينا بهم.

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ ،ويكون مدلول
هذه الجملة االعترا�ضية محمو ًال على الأقوام التي
قوم ثمود امتدا ًدا �إلى �أيام النبي .
ت َل ْت َ
ويجوز �أن يكون قو ُله ﭽ الذين ِم� ْ�ن ِ
بعدهمﭼ
نوحﭼ ،ويكون ا ِالعترا�ض
قوم ٍ
معطوفًا على قوله ﭽ ِ
بقوله تعالى ﭽ ال يعل ُمهم �إ َّال اهلل ﭼ.
وب� �� ٍّأي ك��ان ا ِالع�ت��را���ض ففي ال�ك�لام ا�ستفهام
أنيب والتوبيخُ ِل َما كانت
تقريري,
ُ
الغر�ض منه الت� ُ
نبي ا ِ
عليه ُ
هلل مو�سى
حال بني �إ�سرائيل من تكذيبهم َّ
؛ �إن كان القول لمو�سى  .وهو لم�شركي
نبي ا ِ
محمدا ؛ �إن كان
هلل
ً
العرب الذين كذبوا َّ
من قول اهلل عز وجل مخاط ًبا به �أهل ع�صر الر�سول
.

ف��الأد َّل � ُة المن�صوب ُة على التوحيد ،وم��ا ُن ِّبهوا
عليه قائ ٌم معهم ،فال ُعذْ َر لهم في الإعرا�ض عنه،
والإقبال على التقليد واالقتداء بالآباء ،كما ال عذر
لآبائهم في ال�شرك ،و�أدل��ة التوحيد من�صوب ٌة لهم
أي�ضا(.((8
� ً
٭ المو�ضع الخام�س:

 �إبراهيم.9/14 ::ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ.
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وه� ��ؤالء  -وف� ًق��ا لذلك  -م��ن الكثرة بحيث ال
ُيح�صي عد َدهم ,وال َيعرف ن�س َبهم �إ َّال ُ
اهلل.والن�سابون
و�إن ن�سبوا �إلى �آدم ال ي َّدعون �إح�صاء الأمم جميعها،
و�إنما ين�سبون �إل��ى �أق��وام ،و ُي ِ
م�سكون عن الن�سب
�إلى �أق��وام �آخرين ،وكان عبد اهلل بن م�سعود 
�إذا قر�أ هذه الآية ،قالَ ( :ك��ذَ َب الن ََّّ�سابون) .يعني
�أنَّهم ي َّدعون ِع َلم الأن�ساب ،وقد نفى ُ
اهلل ِع ْلمها عن
العباد(.((8
وروي عن عروة بن الزبير  قوله( :ما َو َج ْدنا
أحدا َيعرِ ُف ما بين عدنان و�إ�سماعيل)(.((8
� ً
بعدهمﭼ

ويجوز �أن يكون قو ُله ﭽوالذين ِم� ْ�ن
مبتد�أً ،وقوله ﭽال يعلمهم �إ َّال ُ
اهللﭼ خبره� ،أو �أنه
حال من اال�ستقرار ،وقوله ﭽجاءتهمﭼ الخبر(.((8

وع �ل��ى ه ��ذا ي �ك��ون مجمل ال �ح��دي��ث م��ن قوله
ﭽوالذين ِمن ِ
بعدهمﭼ �إلى ر�أ�س الآية ،منح�ص ًرا
نوحٍ ،
وعاد ،وثمود.
في القوم الذين جا�ؤوا بعد قوم ٍ
ف�ه��ؤالء ال يعلم ُع َّدتَهم �إال ُ
اهلل .وحا ُلهم كما
حكى ُ
اهلل  ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ.

ب  -دالالت الوقف على المو�ضع الثاني
منه:

و�إذا وقف القارئ على المو�ضع الثاني ،تكون
القراءة على هذا النحو:
ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﭼ ،ﭽ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﭼ.

وب �ه��ذا ي�ك��ون ق��ول��ه ﭽ وال��ذي��ن ِم � ْ�ن ِ
بعدهمﭼ
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نوحﭼ؛ وبهذا يكون قوله
قوم ٍ
معطوفًا على قوله ﭽ ِ
تعالى :ﭽ ال يعلمهم �إ َّال ُ
اهللﭼ حا ًال من ال�ضمير في
قوله ﭽ ِم ْن ِ
بعدهمﭼ ،ويجوز �أن يكون م�ست�أنفًا،
وكذلك قوله ﭽجاءتهم ر�س ُلهم بالبيناتﭼ يجوز �أن
أقوام المذكور ُة
يكون حا ًال� ،أو م�ست�أنفًا( .((9فهذه ال ُ
يعلم عد َدها �إ َّال ُ
اهلل ،ولقد جاءتهم ر�س ُلهم
كلُّها ال ُ
بالبينات ،ف � َر ُّدوا �أيديهم في �أفواههم ،و �ص َّرحوا
بالكفر ،و�شككوا في �صحة ما َد َع ْو ُه ْم �إليه؛ ف َل ِحقَ
ُ
والهالك ،وال َبوار.
البئي�س،
العذاب
بهم
ُ
ُ
َ
الخ ِات َمة:

نظرات في علم (الوقف ،و االبتداء)
تلك هي
ٌ
ب�شكل عام ،و ال �س َّيما في �أحد �أق�سامه ،و هو (تعانق
الوقف) .و ُمقت�ضى هذا ال ِع ْلم ُيالزم المتك ِّل َم في َتعَا ُن ُق الو َْق ِف
كالمه مالزم ًة �شبه دائمة؛ كي ُي ِ
بين ع َّما في ال ُقر�آ ِن
ف�ص َح ،و ُي َ
ال َكريم
يجول في خاطره ،فحاجتُه �إليه ،حاجتُه �إلى اللغ ِة
ِدرا�سَ ٌة
ِ
ال�سوي
نف�سها .فهما �صنوان ال يفترقان عند المتك ِّلم
ِّ
وعي ٌَّة
َمو ُْ�ض ِ
البيان.
ولي�س الأم��ر مح�صو ًرا بالمتك ِّلم ف ََح ْ�سب ،بل
ُ
القارئ لما ين�شئه الآخ��رون من
�ضارع ُه في ذلك
ُي ُ
الن�صو�ص المرقومة،كي يفهمها على الوجه الذي
�أراده من�ش�ؤها� ،أو ٍ
قريب منه.
وكتاب اهلل �أَ ْوالها في ذلك؛ فعلى قارئه معرف َة
ُ
الموا�ضع التي يجب �أن يقف عليها وقفًا جائزً ا� ،أو
قبيحا.
واج ًبا� ،أو ً

والعلماء في م�سعاهم هذا لمعرفة �أنواع الوقف
وموا�ضعه قد �أعملوا الر�أي ،وبلغوا فيه �ش�أ ًوا عظي ًما،
معتمدين النح َو ب�أحكامه ،وقواعده ،و وجوه الإعراب
َ
والوقوف
المحتملة� ،سب ًال يبتغون فيها َف ْه َم الن�ص،
على مقا�صده ،ومراميه.

دال ِلي ٌَّة

مقـــاالت

وعلى �أ��س��ا���س م��ن ه��ذا الفهم ي�ت�ح� َّد ُد مو�ض ُع
تاما� ،أو كاف ًيا� ،أو َح َ�سنًا،
الوقفُ ،
ونوعهْ � ،إن كان ً
قبيحا.
�أو ً
وق��د ا�ستعانوا لتحديد ه��ذه الأن��واع بعالمات،
وم�صطلحات ترمز �إلى كل نوع من هذه الأنواع� ،أو
لغيرها من الأن��واع الأخ��رى ،التي ال تعدو � ْأن تكون
فرعا من �إحداها ،ب�شكلٍ � ،أو ب�آخر.
ً
فاتفق بهذا �أن كانت موا�ض ُع الوقف ،وعالماتُه
مو�ض َع اجتهاد من العلماء ،وقد القى هذا ال�صني ُع
ا�ستح�سا ًنا ،وثنا ًء� .إال �أنهم ت�سامحوا في ذلك فيما
بينهم ،فنراهم يجتهدون في تحديد الموا�ضع،
وتتباين اجتهاداتُهم وفقًا لفهم المعنى ،واكتمال
الكالم ،و ُقلِ الأم َر ذاتَه مع العالمات ،والرموز.
وطالما � َّأن الأم� َر كذلك اجت َه ْدنا  -وفي الأمرِ
مندوح ٌة لالجتهاد  -ف ُق ْلنا با�ستعمال العالمات
الإمالئية الحالية (الترقيم ال��دول��ي��ة) في �آي��ات
عو�ضا عن
ال�ق��ر�آن الكريم في الأم��ور التعليم َّيةً ،
عالمات الوقف التي و�ضعها علما�ؤنا الأق��دم��ون،
وك��ان��ت منا�سبة لمراحل تطور الر�سم والكتابة
�آنذاك.

الج َّمل ،و قد ا�ستغني عنه الآن
ما عرف بح�ساب ُ
تماما؛ ل�صعوبته ،وا�ستحداث البديل المنا�سب ،وهو
ً
الأرق���ام ،ث� َّ�م �إن ه��ذا االق �ت��راح حك ٌر على الأم��ور
التعليم َّية منه لي�س �إ َّال.
عموما� ،أ َّما فيما
هذا قو ُلنا في الوقف واالبتداء ً
كان عنوا ًنا لهذا البحث ،من �أمر تعانق الوقف ف�إنه
ال �ضي َر ،وال ب� َأ�س �أن تظ َّل العالمة ال َّدالة عليه على
حالها؛ لما نرى من انتفاء اللب�س بينها ،وبين بع�ض
ال � َّدوال التي ي�ستعملها علماء التجويد ،وهي على
النقي�ض مما ر�أيناه مع �أخواتها من اللب�س والت�شابه
مع بع�ض الأحرف الأبجدية التي ُا�ستخدمت د َوا ًّال
لبع�ض الأحكام التجويدية.
م�ساع �أخرى للتو�سع في
ورجا�ؤنا �أن تكون هناك ٍ
درا�سة موا�ضع تعانق الوقف الأُخَ ر؛ لما ر�أيناه من
تعدد المعنى ،وتباينه وفقًا لمو�ضع الوقف� :أو ًال� ،أو
ثان ًيا ،وفي ذلك �إثراء لمقا�صد �آيات الكتاب المبين،
ومراميه.

الحوا�شي
 1-1ينظر:القطع و االئتناف �ص  ،20والمكتفى �ص ،103
و�سنن �أبي داود  -رقم الحديث  - 926فقد جاء فيه
ن�ص الحديث قري ًبا م َّما جاء في كتب الوقف و االبتداء،
وهو :حدثنا م�سدد حدثنا يحيى عن �سفيان بن �سعيد
حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن
عدي بن حاتم �أن خطيبا خطب عند النبي  فقال
من يطع اهلل ور�سوله فقد ر�شد ومن يع�صهما فقال قم
�أو اذهب بئ�س الخطيب �أن��ت) ،و �أ َّما في م�سند الإمام
�أحمد� ،أول م�سند الكوفيين - ،رقم الحديث 17536ـ فقد
ذكر فيه هذا الحديث بهذا الن�ص( :حدثنا وكيع حدثنا
�سفيان عن عبد العزيز يعني ابن رفيع عن تميم بن
طرفة عن عدي بن حاتم �أن رجال خطب عند النبي
 فقال من يطع اهلل ور�سوله فقد ر�شد ومن يع�صهما
فقد غوى فقال ر�سول اهلل  بئ�س الخطيب �أنت قل

و ال�س َّيما � َّأن �آالت الطباعة الحالية ت�أخذ بها،
المكتوب فيها؛ ف�إنه من المنا�سب
�أ ًّي��ا كانت اللغ ُة
ُ
عو�ضا عن عالمات الوقف
�أن ن�أخذ بها ،ون�ستعملها ً
هاتيك للداللة على الموا�ضع نف�سها ،من دون �أدنى
تغيير في �أنواعها ،وم�س َّمياتها.
وحا�شانا في ذلك �أن نقولَّ � :إن هذه الطريقة هي
الف�ضلى ،وال�صحيحة ،وغيرها ال .ولكن ح�س ُبنا في
هذا االجتهاد كما اجتهد �سلفنا في و�ضع عالمات
للوقف كانت تنا�سب زمانهم ،و �أعرافهم في �أمور
عدة ،كرمزهم للح�ساب بالأحرف الأبجدية ،وهو
30
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ومن يع�ص اهلل ور�سوله ،).ينظر موقع وزارة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف و الدعوة و الإر�شاد  -ال�سعودية -
على ال�شبكة العنكبوتية (كتب الحديث ال�شريف).
 2-2ممن حمل النهي على الت�شريك بين لفظ الجاللة والنبي
 حين ذكر المع�صية ،وكان المتكلم قد �أفردهما حين
ذكر الطاعة  :ال�سندي في �شرحه على �سنن الن�سائي،
ومثله ال�سيوطي �أي�� ً��ض��ا .ينظر�:شرح �سنن الن�سائي
لل�سندي  -رق��م حيث  ،- 3227و كذلك ال�ن��ووي في
�شرحه على �صحيح م�سلم  -رقم الحديث  ،- 1438وقد
�أجمل ال�سيوطي هذه الأقوال في �شرحه� ،إذ يقول( :قَالَ
ا ْل ُق ْر ُطب ِّي َظ ِاهره �أَ َّن� ُه َ�أ ْن َك َر َع َل ْي ِه َج ْمع ِا ْ�سم اللهَّ َت َعا َلى
ا�سم َر ُ�سول اللهَّ  ِفي َ�ض ِمير َو ِاحد َو ُي َعارِ�ض ُه َما َر َوا ُه
َو ْ
َ
�أَ ُبو َدا ُو َد ِم ْن َح ِديث ِا ْبن َم ْ�س ُعود �أ َّن ال َّنب ِّي  خَ َط َب َفقَالَ
ِفي خُ ْط َبته َم ْن ُي ِط ْع اللهَّ َو َر ُ�سوله َفق َْد َر�شَ د َو َم ْن َي ْع ِ�صهِ َما
َف�إِ َّن ُه اَل َي ُ�ض ّر �إِ اَّل َنفْ�سه َو ِفي َح ِديث �أَنَ�س َو َم ْن َي ْع ِ�صهِ َما
يحانِ َو ُي َعارِ�ض ُه َ�أ ْي ً�ضا َق ْوله َت َعا َلى
َفق َْد غَ َوى َو ُه َما َ�ص ِح َ
ون َع َلى ال َّنب ِّيﭼ ف ََج َم َع َب ْي َن
ﭽ�إِ َّن اللهَّ َو َملاَ ِئ َكته ُي َ�صلُّ َ
َ�ض ِمير ِا ْ�سم اللهَّ َو َملاَ ِئ َكته َو ِل َه ِذ ِه ا ْل ُم َعا َر َ�ضة َ�ص َر َف َب ْع�ض
ا ْل ُق َّراء َهذَ ا الذَّ ّم �إِ َلى �أَ َّن َهذَ ا الْخَ ِطيب َوق ََف َع َلى َو َم ْن
َي ْع ِ�صهِ َما َو َهذَ ا ال َّت�أْوِيل َل ْم ت َُ�س ِاعد ُه ال ِّر َوا َية َف ِ�إ َّن ال ِّر َوا َية
يحة �أَ َّن ُه �أَتَى بِال َّلف َْظ ْينِ ِفي َم َ�ساق َو ِاحد َو ِ�إ َّن � ِآخر
ال�ص ِح َ
َّ
كَلاَ مه �إِ َّن َما ُه َو َفق َْد غَ َوى ُث َّم �إِ َّن ال َّنب ِّي  َر َّد َع َل ْي ِه َو َع َّل َم ُه
َ�ص َواب َما �أَخَ َّل ِب ِه َفقَالَ ُق ْل َو َم ْن َي ْع ِ�ص اللهَّ َو َر ُ�سوله َفق َْد
غَ َوى ف ََظ َه َر �أَ َّن ذَ ّمه َل ُه �إِ َّن َما َك َان َع َلى ال َْج ْمع َب ْين اِال ْ�س َم ْينِ
ال�شْ َكال َو َيتَخَ َّل�ص َع ْن ُه ِم ْن
ِفي َّ
ال�ض ِمير َو ِحي َن ِئ ٍذ َي َت َو َّجه ْ إِ
َ
دها �أ َّن ا ْل ُم َت َك ِّلم اَل َي ْدخُ ل ت َْحت ِخ َطاب َنفْ�سه �إِذَ ا
�أَ ْو ُجه �أَ َح َ
َو َّج َه ُه ِل َغ ْيرِ ِه َف َق ْوله  ِب ْئ َ�س الْخَ ِطيب �أَن َْت ُمن َْ�صرِ ف ِل َغ ْيرِ
ال َّنب ِّي  َلف ًْظا َو َم ْعنًى َو َثا ِني َها �أَ َّن �إِ ْن َكاره  َع َلى ذَ ِل َك
ون َك َان ُهن َ
َاك َم ْن َي َت َو َّهم الت َّْ�س ِو َي َة
الْخَ ِطيب َي ْحت َِمل �أَ ْن َي ُك َ
ال�ض ِمير ا ْل َو ِاحد َف ُم ِن َع ذَ ِل� َ�ك ِم ْن َ�أ ْجله
ِم ْن َج ْمعه َما ِفي َّ
َ
ال ْط�َلااَ ق َو َثا ِلث َها �أ َّن ذَ ِل َك ال َْج ْم َع
َو َح ْيثُ ُع ِد َم ذَ ِل َك َجا َز ْ إِ
تَ�شْ رِ يف َوللِهَّ ِ َت َعا َلى �أَ ْن ُي�شَ ِّرف َم ْن �شَ ا َء ِب َما �شَ ا َء َو ُي ْمنَع ِم ْن
ِم ْثل ذَ ِل َك ا ْل َغ ْير َك َما �أَق َْ�س َم ِب َك ِثيرٍ ِم ْن ا ْل َمخْ ُلوقَات َو َم َن َعنَا
ون
ِم ْن ا ْلق ََ�سم ِب َها َفقَالَ �« :إِ َّن اللهَّ َ َو َملاَ ِئ َك َت ُه ُي َ�صلُّ َ
َع َلى ال َّنب ِّي»َ ،و ِلذَ ِل َك �أَ ِذ َن ِل َن ِب ِّي ِه  ِفي �إِ ْطلاَ ق ِم ْثل ذَ ِل َك
َو َم َن َع ِم ْن ُه ا ْل َغ ْير َع َلى ِل َ�سان َن ِب ّيه َو َرابِع َها �أَ َّن ا ْل َع َمل بِخَ َبرِ
ا ْل َمنْع �أَ ْو َلى َِ أل ْو ُج ٍه َِ أل َّن ُه َت ْقيِيد ق ِ
َاع َدة َوالْخَ َبر ْالآخَ ر َي ْحت َِمل
الْخُ ُ�صو�ص َك َما َق َّر ْرنَا ُه َو َِ أل َّن َهذَ ا الْخَ َبر نَا ِقل َو ْالآخَ ر ُم ْبقٍ
ال َّول �أَ ْو َلى َو َِ أل َّن ُه َق ْول َوال َّثا ِني ِف ْعل َف َك َان
الَ ْ�صل َف َك َان َْ أ
َع َلى ْ أ
�أَ ْو َل��ىَ .و َق��الَ ال َّن َوو ِّي َق��الَ ا ْلق ِ
َا�ضي ِع َيا�ض َو َج َم َاعة ِم ْن
ال�ض ِمير ا ْل ُم ْقت َِ�ضي
ا ْل ُع َل َماء ِ�إ َّن َما �أَ ْن َك َر َع َل ْي ِه ِل َت�شْ رِ ِيك ِه ِفي َّ
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ِللت َّْ�س ِو َي ِة َو�أَ ْمره بِا ْل َع ْط ِف َت ْع ِظي ًما للِهَّ ِ َت َعا َلى ِب َتق ِْد ِيم ِا ْ�سمه
َك َما َق��الَ ال َّنب ِّي  ِفي ال َْح ِديث ْالآخَ ��ر اَل َيق ُْل َ�أ َحد ُك ْم
َما �شَ ا َء اللهَّ َو�شَ ا َء ُفلاَ ن َو َل ِك ْن ِل َيق ُْل َما �شَ ا َء اللهَّ ُث َّم �شَ ا َء
ال�ص َواب �أَ َّن َ�س َبب ال َّن ْهي �أَ َّن الْخُ َطب �شَ �أْن َها ا ْل َب ْ�سط
ُفلاَ ن َو َّ
ال�شَ ا َرات َوال ُّر ُموز َف ِل َهذَ ا َث َب َت ِفي
ي�ضاح َو ْاج ِتنَاب ِْ إ
ال َ
َو ْ إِ
للهَّ
َ
َ
ال�ص ِحيح �أ َّن َر ُ�سول ا  َك َان �إِذَ ا َت َك َّل َم ِب َك ِل َم ٍة �أ َعا َد َها
َّ
الَ َّو َل ْينِ َف ُي َ�ض َّعف ِب�أَ�شْ َياء ِم ْن َها �أَ َّن
ثَلاَ ًثا ِل ُت ْف َهم َو�أَ َّما َق ْول ْ أ
يحة ِم ْن
ال�ض ِمير ق َْد َت َك َّر َر ِفي ْ أ
ِم ْثل َهذَ ا َّ
ال�ص ِح َ
الَ َحا ِديث َّ
للهَّ
للهَّ
َ
َ
كَلاَ م َر ُ�سول ا  َك َق ْو ِل ِه �أ ْن َي ُكون ا َو َر ُ�سوله �أ َح ّب
ال�ض ِمي َر
�إِ َل ْي ِه ِم َّما ِ�س َو ُاه َما َوغَ ْيره ِم ْن َْ أ
ال َحا ِديث َو ِ�إ َّن َما َثنَّى َّ
َهذَ ا ِ أَل َّن ُه َل ْي َ�س خُ ْط َبة َو ْعظ َو ِ�إ َّن َما ُه َو َت ْع ِليم ُحكْم َف ُك ّل َما
َق َّل َلفْظه َك َان �أَ ْق� َرب ِ�إ َلى ِحفْظه ب ِِخلاَ ِف خُ ْط َبة ا ْل َو ْعظ
َف ِ�إ َّن ُه َل ْي َ�س ا ْل ُم َراد ِحفْظ َها ِ�إ َّن َما ُي َراد اِال ِّت َعاظ ِب َها َو ِم َّما
ُي�ؤَ ِّيد َهذَ ا َما َث َب َت ِفي ُ�سنَن �أَبِي َدا ُو َد ِب ِ�إ ْ�سن ٍَاد َ�ص ِحيح َع ْن
اجة
ِا ْب��ن َم ْ�س ُعود َق��الَ َع َّل َمنَا َر ُ�سول اللهَّ  خُ ْط َبة ال َْح َ
ال َْح ْمد للِهَّ ِ ن َْ�س َت ِعين ُه ِ�إ َلى �أَ ْن قَالَ َم ْن ُي ِط ْع اللهَّ َ َو َر ُ�سو َل ُه َفق َْد
َر�شَ د َو َم ْن َي ْع ِ�صهِ َما َف ِ�إ َّن ُه اَل َي ُ�ض ّر ِ�إ اَّل َنفْ�سهَ .وقَالَ ال�شَّ ْيخ
الدين ِم ْن خَ َ�صا ِئ�صه  �أَ َّن� ُه َك َان َي ُجوز َل ُه ال َْج ْمع
ِع ّز ِّ
ال�ض ِمير َب ْينه َو َب ْين َر ّبه َت َعا َلى َوذَ ِل َك ُم ْم َت ِنع َع َلى غَ ْيره
ِفي َّ
قَالَ َو�إِ َّن َما َي ْم َت ِنع ِم ْن غَ ْيره ُدونه ِ ألَ َّن غَ ْيره �إِذَ ا َج َم َع �أَ ْو َه َم
�إِ ْطلاَ قه الت َّْ�س ِو َي َة ب ِِخلاَ ِف ِه ُه َو َف�إِ َّن َمن ِْ�صبه اَل َيت ََط َّرق �إِ َل ْي ِه
�إِي َهام ذَ ِل َك( .ينظر :موقع المو�سوعة الإ�سالمية ال�شاملة
على ال�شبكة العنكبوتية (كتب الحديث ال�شريف).
ينظر :المكتفى �ص .104
البيان و التبيين ،253 /1 :ينظر :القطع و االئتناف �ص
 ،20و فيه ( :و ُيروى عن �أبي بكر ال�صديق � أنه �سئل
�أعراب ًّيا عن ناقته � ،أيبيعها ؟ ف�أجاب الأعرابي قائ ًال :ال
عافاك ُ
اهلل .فغ�ضب �أبو بكر ،وقال له :ال تقل هكذا ،ولكن
قل :ال ،وعافاك ُ
اهلل).
البالغة :فنونها و �أفنانها �ص .392
ينظر :المكتفى ،مقدمة المحقق �ص .5
للمزيد في معرفة ن�ش�أتها وعالماتها ،ينظر :الترقيم
وعالماته في اللغة العربية ،وفن الترقيم في العربية،
�أ�صوله وعالماته والفوائد التي ختم بها المحقق محمد
�سعيد بن م�صطفى النع�سان الحموي ،تحقيقه كتاب
الت�صريف الملوكي الب��ن جني ���ص ،79وم��ا بعد،وهي
ملخ�صة من كتاب توجيه النظر لل�شيخ طاهر الجزائري.
ث َّمة درا�سة بعنوان (تعانق الوقف في القر�آن الكريم:
درا���س��ة نحوية) للدكتور محمد بن �سعد الن�شواني،
وق��د ن�شرت ف��ي ال��ع��دد ال��ث��ال��ث والع�شرين م��ن مجلة

َتعَا ُن ُق الو َْق ِف
في ال ُقر�آ ِن
ال َكريم
ِدرا�سَ ٌة
وعي ٌَّة
َمو ُْ�ض ِ
دال ِلي ٌَّة

مقـــاالت

2222ينظر :الم�صحف الكوفي �ص .327
2323من ه ��ؤالء� :أبو جعفر الر�ؤا�سي (ت ،قبل القرن الثالث
الهجري ،ح�سبما �أرى) ،والفراء (ت  207هـ) ،والأخف�ش
الأو�سط (ت  215هـ) ،ومحمد بن �سعدان (ت  231هـ)،
و�أبو حاتم ال�سج�ستاني (ت 255هـ) ،وثعلب (ت 291هـ)،
وابن كي�سان (ت  320هـ) ،والزجاج (ت  311هـ) ،و�أبو
بكر بن الأن �ب��اري (ت  328ه��ـ) ،و�أب��و جعفر النحا�س
(ت338هـ) ،ينظر :المكتفى ،مقدمة المحقق �ص .15
2424ينظر :الكتاب  ،30 ،24 /1ومعاني ال �ق��ر�آن للفراء:
 ،193/1والكامل ،327 /1 :ودالئل الإعجاز �ص.97
2525ينظر :الن�شر  ،231 /1ومنار الهدى �ص.18 / 17
2626ينظر� :أحكام قراءة القر�آن الكريم �ص .281 ،261 ،251
2727طبع ه��ذا الم�صحف ف��ي �شهر رج��ب ل�سنة 1394ه� �ـ،
وبت�صريح من �إدارة البحوث والثقافة بالأزهر ،برقم
( ،)201في 1972/5/13م ،وب�إذن تداول رقم (،)198
في 1974 / 12 /4م ،ن�شر وتوزيع المكتبة العتيقة بتون�س
برقم ( ،)776في1974 / 5 /24 :م.
2828هو � ْإم َح َّمد بن ح�سن بن �سعيد بن ف��رج بن ح�سن بن
ف��رج بن ح�سن بن يو�سف بن ح�سن ،مفتي ال�شافعية
في بيت الفقيه بتهامة اليمن ،ولد في بيت الفقيه �سنة
(1240هـ)� ،صنف كتب ًا �أكثرها في �شرح الفقه والأدب،
توفي ليلة الجمعة ،في الخام�س والع�شرين من ربيع الأول
�سنة ( 1306هـ) .ينظر :الأعالم.86 / 6 :
2929ينظر في بع�ض من هذه العالمات ،ووجودها في عدد من
الم�صاحف :كتاب حق التالوة �ص .77
3030ينظر :ال�سنن الكبرى44/2 :و ،53و�شعب الإيمان،391/2:
رقم الحديث ( ،)2156ينظر ذلك في موقع المو�سوعة
ال���ش��ام�ل��ة ع�ل��ى ال�شبكة العنكبوتية (ك �ت��ب الحديث
ال�شريف).
3131ينظر :الن�شر.226/1 :
3232ينظر :الم�صحف الكوفي �ص .355 ،327
3333ينظر للوقوف على هذه الأنواع :الن�شر ،325 /1 :و�أحكام
ق��راءة القر�آن �ص  ،251والفوائد التجويدية في �شرح
المقدمة الجزرية �ص .162
3434ينظر في هذه الأن��واع :الن�شر ،227 /1 :و�أحكام قراءة
القر�آن �ص ،225والفوائد التجويدية في �شرح المقدمة
الجزرية �ص.162
3535ينظر ذل��ك ف��ي :المكتفى �ص  ،100والن�شر،227 /1 :

الأح��م��دي��ة ،ال��ت��ي ت�صدر ف��ي دب���ي ،و ب��الإط�لاع عليها
يتب َّين لنا ال��ب��ون ال�شا�سع بين المنهج ال��ذي �سلكته،
وبين المنهج الذي كان عليه هذا البحث ،و ال�س َّيما في
الف�صلين (الأول ،والثاني).
 9-9ينظر :التب�صرة��� ،ص ،219يقول مكي بن �أب��ي طالب
(ت 437ه ��ـ)( :ق��راءة عا�صم مختارة عند من ر�أي��ت
من ال�شيوخ ،مقدمة على غيرها ؛ لف�صاحتها ،و ل�صحة
�سندها ،و ثقة ناقلها).
�1010أحكام ق��راءة ال�ق��ر�آن الكريم ���ص ،251وينظر الن�شر:
 ،240/1ولطائف الإ�شارات ،248 /1 :والإتقان.88 /1 :
1111الن�شر ،239 /1 :وينظر� :أحكام ق��راءة القر�آن الكريم
�ص .263
1212ينظر :الن�شر ،240 /1 :ولطائف الإ� �ش��ارات،248/1 :
ومقدمة في الوقف واالب�ت��داء �ص � ،167أحكام ق��راءة
القر�آن الكريم �ص .261
1313ينظر كتابان من كتب هذا العلم هما :القطع واالئتناف
للنحا�س ،والمكتفى في الوقف واالبتدا للداني.
1414ال�سنن الكبرى  ،120 /3 :رقم الحديث ( ،)5073وينظر:
الن�شر ،225 /1 :و فيه(:و � َّإن �أحدنا لي�ؤتى ....و ما ينبغي
�أن يوقف .)..و ال َّدقَل( :بفتح الدال المهملة بعدها قاف
مفتوحة) :هو رديء التمر ،و ياب�سه ،و ما لي�س له ا�سم
خا�ص ؛ فتراه ل َي َب�سه و رداءته ال يجتمع ،و يكون منثو ًرا.
ينظر :ل�سان العرب(112 /4 :مادة دقل).
1515ينظر :الن�شر ،225 /1 :و الإتقان ،230 / 1 :و لطائف
الإ�شارات.249 /1 :
1616ينظر :الإتقان.230 / 1:
1717ينظر :نهاية القول المفيد �ص.195
  18-ينظر :الفهر�ست للنديم �ص� .60شاع خط�أ بين النا�س
ن�سبة هذا الكتاب البن النديم ،في حين �أنه للنديم نف�سه
بح�سب ما �أ�شار �إليه محققه ر�ضا تجدد ،ودرو�س في كتب
النحو �ص.9
1919ا لمكتفى  -مقدمة المحقق �ص.11
2020لطائف الإ�شارات ،250 /1 :و ينظر :مقدمة في الوقف
واالبتداء �ص  .173هذا و قد ر ّد الق�سطالني هذا الر�أي
و ف� ّن��ده ،و قد �سعيت جهدي للوقوف على ه��ذا ال��ر�أي
لأبي يو�سف في كتب الفقه الحنفي م�ستعينًا بالمكتبات
الإلكترونية على ال�شبكة العنكبوتية ،ولم �أوفق.
2121ال�شيخ عبد الفتاح القا�ضي و�أثره في الدرا�سات القر�آنية
�ص.305
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وال�شيخ عبد الفتاح القا�ضي و�أثره في الدرا�سات القر�آنية
(للوقوف على ر�أيه الم�ؤيد ذلك) �ص  ،305وحق التالوة
�ص  ،77والم�صحف المر�شد برواية قالون عن نافع حيث
التزمت اللجنة الم�شرفة على طباعته رم��وزًا تدل على
هذه الأنواع الثالثة ح�ص ًرا ،وا�ستغنت عما �سواها.
3636ينظر :كتاب النَّقط للداني�،ص (125من�شور مع كتاب
المقنع ف��ي معرفة مر�سوم م�صاحف �أه��ل الأم�صار
للداني).
3737ينظر :الم�صدر نف�سه.
3838ينظر :لطائف الإ�شارات .264 /1 :
3939ينظر :فن الترقيم �أ�صوله وعالماته في العربية �ص،20
 ،21وينظر �أي�ض ًا الم�صدران اللذان عاد �إليهما الدكتور
عبد ال�ف�ت��اح ال�ح�م��وز ف��ي ه��ذا ال�ن����ص ،وه�م��ا تحقيق
الن�صو�ص ون�شرها لعبد ال�سالم هارون �ص  ،79والمعيد
في �أدب المفيد والم�ستفيد لل َع ْل َمو ِّي �ص 138
4040ينظر :الن�شر( 237 /1 :التنبيه الثامن) ،والإتقان87/1 :
(التنبيه الرابع) ،ونهاية القول المفيد �ص( 172الف�صل
ال�سابع :في بيان وقف التع�سف ووقف المراقبة) ،وحق
التالوة �ص.80
4141لوحظ في ع��دد من المخطوطات القديمة �أن العلماء
ي�ستعينون بهذه النقط المثلثة للف�صل بين ال�صدر
والعجز ف��ي بيت ال�شعر ال��واح��د .ينظر :ف��ن الترقيم
�ص.19
4242ينظر� :إي�ضاح الوقف واالبتداء� ،ص ،3والمكتفى �ص.100
4343ينظر :المكتفى �ص.118
4444هو �أبو الف�ضل العجلي ،المقرئ عبد الرحمن بن �أحمد
ابن الح�سن الرازي ،ولد في مكة �سنة (371هـ) ,وتوفي
ف��ي �شهر جماد الأول ��ى �سنة ( 454ه��ـ) ،وم��ن �أث��اره:
كتاب اللوامح في القراءات ،وكتاب جامع الوقف .ينظر:
معرفة القراء الكبار على الطبقات والإع�صار،417 /1 :
والهام�ش رقم ( )1من كتاب لطائف الإ�شارات.26/1 :
4545ينظر :الن�شر ،238/1 :والإتقان ،87/1 :ونهاية القول
المفيد �ص.174
4646ينظر :ميزان الذهب في �صناعة �شعر العرب� :ص ،85
الحور ال ِعين �ص .134
 ،86و ينظر � ً
أي�ضاُ :
4747ينظر :ل�سان العرب( 472/4 :مادة :رقب).
4848ينظر :الن�شر ،238 ،237 /1 :والإتقان ،87 /1 :ونهاية
القول المفيد �ص.172
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4949ينظر :نهاية القول المفيد �ص .172ن�سب ال�شيخ محمد
مكي ن�صر هذا الكتاب لل�شيخ محمد �صادق الهندي،
في حين ن�سبه الدكتور علي �شواخ �إ�سحاق لعبد اهلل بن
محمد بن يو�سف الأما�سي ،المعروف بيو�سف �أفندي زاده
ال ُمتوفى �سنة (1167هــ) .والذي يبرر هذا الخلط �أن
ً
مخطوطا ولم يحقق .ينظر :معجم
كال الكتابين ما زال
م�صنفات القر�آن الكريم.27/4 :
5050ينظر :الن�شر ،238 /1 :والإت � �ق� ��ان ،87/1:ولطائف
الإ�شارات.263/1 :
5151ينظر :الم�صحف المر�شد برواية قالون عن نافع ،طباعة
تون�س  1364هــ.
5252ينظر :الم�صاحف العثمانية  -الم�صحف الكوفي �ص.327
5353ينظر :الن�شر.238, 237/1 :
5454ينظر :الإتقان.87 /1 :
5555ينظر :نهاية القول المفيد �ص.173
5656ج��اء ف��ي نهاية ال�ق��ول المفيد � ��ص�( :173آم �ن��وا يراقب
كذلك) ،وال�صواب (لي�ؤمنوا) ،لأنه لي�س في ال�سورة غير
هذا المو�ضع يوجد بعده (كذلك).
5757ال�شعراء.50 / 26 :
5858البقرة.197 /2 :
5959ينظر :تف�سير الثعالبي ،30/1 :وتف�سير الرازي،12/2 :
وتف�سير القرطبي ،159/1 :وتف�سير ال�سعدي.40/1 :
6060ينظر :تف�سير الرازي.19/2 :
6161ينظر :كيف نتعامل مع القر�آن �ص .148
6262ينظر :تف�سير الثعالبي ،30/1 :وتف�سير الرازي،22/2 :
والتبيان.15/1 :
6363ينظر :التبيان.15/1 :
6464البقرة.185/2:
6565الأنفال.29 /8:
6666ينظر :تف�سير �أبي ال�سعود.24/1:
6767ينظر :تف�سير الرازي ,12/2:وتف�سير القرطبي.159:
6868ينظر :تف�سير الرازي.21/2 :
6969ينظر :التبيان ،16/1 :وتف�سير ال�سيوطي.51/3 :
7070ينظر :التبيان.16/1 :
7171ينظر :تف�سير الرازي.158/11 :
7272ينظر :تف�سير ال�سيوطي.52 ،51/3 :
7373ينظر :تف�سير الرازي.158 /11 :

َتعَا ُن ُق الو َْق ِف
في ال ُقر�آ ِن
ال َكريم
ِدرا�سَ ٌة
وعي ٌَّة
َمو ُْ�ض ِ
دال ِلي ٌَّة

مقـــاالت

7474ينظر :تف�سير الرازي ،158/11 :والتبيان ،16/1 :وتف�سير
الن�سفي ،278/1 :والت�سهيل لعلوم التنزيل.173/1 :
7575ينظر :تف�سير ال�سيوطي.52/3 :
7676المائدة.23/5 :
7777المائدة.25/5 :
7878ينظر :تف�سير الرازي ،158/11 :والتبيان ،16/1 :وتف�سير
ال�سيوطي.51/3 :
7979ينظر :التبيان.16/1 :
8080ينظر :تف�سير الرازي.158/11 :
8181ينظر :تف�سير الرازي , 158/11:والتبيان( ,436/1:ذكر
في تف�سير الرازي �أنها خبر مبتد�أ محذوف  ,يعني هم
�سماعون  ,وذل��ك ال ي�ستقيم مع الوقف الأول ح�سبما
نرى).
8282ينظر :تف�سير الرازي.183/11:
8383ينظر :تف�سير الرازي ،183/11 :والت�سهيل لعلوم التنزيل:
،55/2
8484ينظر :تف�سير الرازي.183/11 :
8585ف�صلت.11/41 :
8686ي �ن �ظ��ر :ال�ت���س�ه�ي��ل ل �ع �ل��وم ال �ت �ن��زي��ل ،55/2 :وتف�سير
الزمخ�شري.166/2 :
8787الك�شاف.395 /2 :
8888ينظر :التبيان  ،603/1وتف�سير الن�سفي.244/2 :
8989ينظر :تف�سير القرطبي.344/5 :
9090ينظر :التبيان  ،603/1وتف�سير القرطبي.344/9 :

1364هـ.
•  الم�صادر ،و المراجع الأخرى:
 1-1االتقان في علوم القر�آن,ت�أليف ال�شيخ جالل الدين عبد
الرحمن ال�سيوطي( ،ت 911هـ) ,مطبوع بهام�شه �إعجاز
القر�آن للباقالني ،طبع بمعرفة لجنة من العلماء برئا�سة
ال�شيخ �أحمد �سعد علي ،ط دار الندوة الجديدة ،بيروت،
وهذه الطبعة م�صورة بالأوف�ست عن طبعة القاهرة ،عام
1951م.
�	2-2أحكام قراءة القر�آن الكريم ،ت�أليف ال�شيخ محمود خليل
الح�صري( ،ت 1401هـ)� ،ضبط ن�صه ،وعلق عليه محمد
طلحة بالل منيار ،من �إ�صدارات جماعة تحفيظ القر�آن
الكريم بمكة المكرمة ،الكتاب الأول ،ط �أولى1995،م،
المكتبة المكية ،مكة المكرمة.
 3-3الأعالم ،لخير الدين الزِّ ِركْلي( ،ت 1976م) ،ط الرابعة،
1979م ،دار العلم للماليين ،بيروت.
�	4-4إي�ضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهلل عز وجل ،ت�أليف
�أب��ي بكر محمد بن ب�شار الأن�ب��اري( ،ت 328ه��ـ) ،تحـ
محيي ال��دي��ن عبد الرحمن رم�ضان ،ط مجمع اللغة
العربية بدم�شق1970 ،م.
 5-5البالغة :فنونها و�أفنانها(،علم المعاني) ،ت�أليف د.ف�ضل
ح�سن عبا�س ،ط الثالثة ،دار الفرقان� ،إربد  -الأردن،
1992م.
 6-6البيان والتبيين ،ت�أليف الجاحظ� ،أبي عثمان عمرو بن
بحر (ت 255ه ��ـ) ،تحـ ح�سن ال�سندوبي ،ط الأول��ى،
1414هـ 1993 -م ،دار �إحياء العلوم ،بيروت.
 7-7التبيان في �إعراب القر�آن ،ت�أليف �أبي البقاء ،عبد اهلل بن
ح�سين العكبري( ،ت 616هـ) ،تحـ علي محمد البجاوي،
ط الثانية ،دار الجبل ،بيروت1987 ،م.
 8-8الترقيم وعالماته في اللغة العربية ،ت�أليف �أحمد زكي
با�شا( ،ت 1353ه��ـ) ،ق َّدم له واعتنى به عبد الرحمن
ابن �إبراهيم بن فوده ،ن�شر مكتبة التوعية الإ�سالمية،
الجيزة  -م�صر1988 ،م.
وهناك طبعة �أخرى لهذا الكتاب ِاعتنى بن�شرها ال�شيخ
عبد الفتاح �أبو غدة( ،ت 1422هـ) ،ط الثانية1987 ،م،
مكتب المطبوعات الإ�سالمية ،حلب� ،سورية.
 9-9الت�سهيل لعلوم التنـزيل ،ت�أليف محمد بن �أحمد ،ابن
جزي الكلبي( ،ت 741ه��ـ) ،ط ال��دار العربية للكتاب،
بيروت (ال  -ت).

َث ْبتُ ال َم َ�صادِر ،وال َم َراجِ ع
•  القر�آن الكريم:
�أ  -م�صحف المدينة النبوية للن�شر الحا�سوبي ،بخط عثمان
طه ،ن�شره مجمع الملك فهد في المدينة المنورة لطباعة
الم�صحف ال�شريف.
ب  -برواية حف�ص عن عا�صم  -وبهام�شه تف�سير الجاللين,
دار الفكر بيروت ,ط �أولى ,عام 1423هـ.
ج  -برواية حف�ص عن عا�صم  -وبهام�شه تف�سير مفردات
القر�آن ،لمحمد ح�سن الحم�صي ,دار الر�شيد ,دم�شق,
وبيروت ،عام 1406هـ.
د  -برواية قالون عن نافع (الم�صحف المر�شد) تون�س ,عام
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1010الت�صريف الملوكي ،ت�أليف �أبي الفتح ،عثمان بن عبداهلل
ابن جني( ،ت 392هـ) ،عني بت�صحيحه وطباعته محمد
�سعيد بن م�صطفى النع�سان الحموي ،ط �أول��ى� ،شركة
التمدن ال�صناعية بالقربية ،م�صر (ال  -ت).
1111تف�سير �أب��ي ال�سعود (�إر��ش��اد العقل ال�سليم �إل��ى مزايا
القر�آن الكريم) ،ت�أليف �أبي ال�سعود ،محمد بن محمد
العمادي( ،ت 951ه��ـ) ،ط الرابعة ،دار �إحياء التراث
العربي ،بيروت 1414هـ1994 ،م.
1212تف�سير الثعالبي (الجواهر الح�سان في تف�سير القر�آن)،
لأبي زيد ،عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي،
(ت 875هـ) ،ط م�ؤ�س�سة الأعلمي ،بيروت( ،ال  -ت).
1313تف�سير ال��رازي (التف�سير الكبير� ،أو مفاتيح الغيب)،
ت�أليف االمام فخر الدين ،محمد بن عمر بن الح�سين بن
الح�سن بن علي التميمي البكري الرازي( ،ت 604هـ)،
من�شورات محمد علي بي�ضون ،ط �أول��ى 2000م ،دار
الكتب العلمية ،بيروت.
1414تف�سير الزمخ�شري (الك�شاف عن حقائق التنـزيل ،وعيون
الأقاويل في وجوه الت�أويل) ،ت�أليف االم��ام �أبي قا�سم،
ج��ار اهلل ،محمود ب��ن عمر الزمخ�شري ال�خ��وارزم��ي،
(ت538هـ) ،ط �أولى ،دار الفكر ،بيروت.
1515تف�سير ال�سعدي (تي�سير الكريم الرحمن في تف�سير كالم
المنان) ،لعبد الرحمن بن نا�صر ال�سعدي( ،ت1344هـ)،
تحـ عبد الرحمن بن مع َّال اللويحق ،وتقديم محمد بن
�صالح العثيمين ،ط �أول��ى2001 ،م ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،
بيروت.
1616تف�سير ال�سيوطي (الدر المنثور في التف�سير بالم�أثور)،
ت�أليف ال�شيخ ج�لال الدين ،عبد الرحمن ال�سيوطي،
(ت911هـ) ،ط �أولى 1983م ،دار الفكر ،بيروت.
1717تف�سير القرطبي (الجامع لأح�ك��ام ال �ق��ر�آن) ،لالمام
�أب��ي عبد اهلل ،محمد بن �أحمد الأن�صاري القرطبي،
(ت671ه ��ـ) ،دار الفكرَ ،ع� َّم��ان ،ودار الكتب العلمية،
بيروت1993 ،م.
(مدارك التنـزيل وحقائق الت�أويل) ،لأبي
1818تف�سير الن�سفي َ
البركات ،عبد اهلل بن �أحمد الن�سفي( ،ت 710ه��ـ)،
�ضبطه ال�شيخ �إبراهيم محمد رم�ضان ،ط �أولى1989 ،م،
دار القلم ،بيروت.
1919حق ال�ت�لاوة ،ت�أليف ح�سني ال�شيخ عثمان ،ط الثانية،
1988م ،مكتبة المنار ،الزرقاء ،الأردن.
الح ْو ُر ال ِع ْي ُن ،لأبي �سعيد ،ن�شوان ِ
الح ْم َيري(ت 573هـ)،
ُ 2020
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تحـ ك�م��ال م�صطفى ،ط الثانية1985 ،م ،دار �آزال
للطباعة و الن�شر ،بيروت ،و المكتبة اليمنية� ،صنعاء.
2121درو�س في كتب النحو ،ت�أليف د .عبده الراجحي ،ط عام
1974م ،دار النه�ضة العربية ،بيروت.
2222دالئ��ل االعجاز ،ت�أليف ال�شيخ عبد القاهر الجرجاني،
(ت 471هـ) ،تحـ محمود محمد �شاكر ،مكتبة الخانجي،
القاهرة( ،ال  -ت).
2323ال�شيخ عبد الفتاح القا�ضي  -رحمه اهلل  -و�أث��ره في
الدرا�سات القر�آنية ،بحث �أع��ده الدكتور عبد العزيز
عبد الفتاح ال�ق��ارئ ،ون�شر في العدد الأول من مجلة
كلية القر�آن الكريم والدرا�سات الإ�سالمية بالجامعة
الإ�سالمية بالمدينة المنورة ،في عام 1402هـ� ،ص .297
2424فن الترقيم في العربية � -أ�صوله وعالماته ،للدكتور
عبد الفتاح �أحمد الحموز ،ط �أولى1992 ،م ،دار عمار،
َع َّمان ،الأردن.
2525الفهر�ست ،للنديم ،محمد بن �إ�سحاق( ،ت 380ه��ـ)،
تحـ ر�ضا تجدد ،ط عام 1971م ،طهران� .شاعت ن�سبة
هذا الكتاب البن النديم (ينظر في ذلك طبعة مطبعة
اال�ستقامة ،القاهرة) ،وقد تب َّين �أنه للنديم نف�سه ،وهو
الم�سمى محمد بن �إ�سحاق ،ولي�س المذكور ابنه ،علم ًا
�أن تاريخ الوفاة هو نف�سه ،بح�سب ما ذكر المحقق ر�ضا
تجدد.
2626الفوائد التجويدية في �شرح المقدمة الجزرية ،ت�أليف
عبد الرزاق بن علي بن �إبراهم مو�سى ،ط �أولى ،مطابع
الر�شيد ،المدينة المنورة( ،ال  -ت).
2727القطع واالئتناف ،ت�أليف �أبي جعفر النحا�س� ،أحمد بن
محمد بن �إ�سماعيل بن يون�س المرادي( ،ت 338هـ)،
تحـ د� .أحمد خطاب العمر ،ط �أول��ى ،من�شورات وزارة
الأوقاف العراقية  -الكتاب الخام�س والثالثون  -مطبعة
العاني ،عام 1978م ،بغداد.
2828الكتاب� ،سيبويه�،أبو ب�شر عمرو بن عثمان بن قنبر،
(ت180هـ) ،تحـ عبد ال�سالم محمد هارون ،ط الثالثة،
1983م ،عالم الكتب ،بيروت.
2929الكامل في اللغة والأدب ،ت�أليف �أبي العبا�س ،محمد بن
يزيد المبرد( ،ت 285هـ) ،تحـ محمد �أحمد الدالي ،ط
�أولى 1986م ،م�ؤ�س�سة الر�سالة.
3030كيف نتعامل مع القر�آن ،مدار�سة �أجراها �أ.عمر عبيد
ح�سنة مع ال�شيخ محمد الغزالي ،من من�شورات المعهد
العالمي للفكر الإ�سالمي ،ط الرابعة 1414هـ 1993م.

َتعَا ُن ُق الو َْق ِف
في ال ُقر�آ ِن
ال َكريم
ِدرا�سَ ٌة
وعي ٌَّة
َمو ُْ�ض ِ
دال ِلي ٌَّة

مقـــاالت

3131ل�سان العرب ،ت�أليف ابن منظور ،محمد بن مكرم بن علي
بن �أحمد الأن�صاري الأفريقي( ،ت 711هـ) ،دار �صادر،
1968م ،بيروت.
3232لطائف الإ�شارات لفنون القراءات ،ت�أليف االمام �شهاب
ال��دي��ن� ،أب��ي العبا�س� ،أح�م��د ب��ن محمد ب��ن �أب��ي بكر،
(ت 923هـ) ،تحـ ال�شيخ عامر ال�سيد عثمان ،والدكتور
عبد ال�صبور �شاهين ،من من�شورات المجل�س الأعلى
لل�ش�ؤون الإ�سالمية ،لجنة �إحياء التراث ،الكتاب ال�ساد�س
والع�شرون1972 ،م ،القاهرة.
3333الم�صحف الكوفي ،بحث ح��رره ال�شيخ محمود �سيبويه
البدوي ،ون�شر في العدد الأول من مجلة القر�آن الكريم
والدرا�سات الإ�سالمية بالجامعة الإ�سالمية بالمدينة
المنورة ،في العام 1403/1402هـ� ،ص .321
3434معجم م�صنفات ال�ق��ر�آن الكريم ،للدكتور علي �شواخ
�إ�سحاق ،ط �أول��ى1984 ،م ،دار الرفاعي ،الريا�ض،
ال�سعودية ،الجزء الرابع.
3535معرفة القراء الكبار على الطبقات والأع�صار ،للإمام
محمد بن �أحمد الذهبي( ،ت 748هـ) ،تحـ د.ب�شار عواد،
وال�شيخ �شعيب �أرنا�ؤوط ،و�صالح مهدي عبا�س ،ط �أولى،
1984م ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،بيروت.
3636معاني القر�آن ،لأبي زكريا الفراء ،يحيى بن زياد بن عبد
اهلل الديلمي( ،ت  207ه��ـ) ،تحـ محمد علي النجار،
وعبد الفتاح �شلبي ،ط الثانية1980 ،م ،م�صورة عن
طبعة الهيئة الم�صرية العامة للكتاب ،عام 1972م ،عالم
الكتب ،بيروت.
3737مقدمة في الوقف واالبتداء ،بحث للدكتور �أحمد خطاب
العمر ،ن�شر في مجلة �آداب الرافدين ،العدد الثامن،

1977م ،بغداد� ،ص .167
3838المكتفى في الوقف واالبتداء ،لأبي عمرو الداني ،عثمان
ابن �سعيد بن عثمان( ،ت 444هـ) ،تحـ د.جايد زيدان
مخلف ،من من�شورات وزارة الأوق��اف العراقية ،لجنة
�إحياء التراث ،الكتاب الرابع والخم�سون1984 ،م.
3939منار الهدى في معرفة الوقف و االبتدا ،للأ�شموني� ،أحمد
ابن محمد بن عبد الكريم( ،ت بعد 1000هـ) ،ط �أولى،
1973م ،مطبعة م�صطفى البابي الحلبي و�أوالده ،م�صر.
4040ميزان الذهب في �صناعة �شعر ال�ع��رب ،لل�سيد �أحمد
الها�شمي ،ط عام 1979م ،مكتبة النقاء ،بغداد.
4141الن�شر في القراءات الع�شر ،للحافظ �أبي الخير ،محمد
ابن محمد الدم�شقي ،ال�شهير بابن الجزري( ،ت833هـ)،
�أ��ش��رف على ت�صحيحه ومراجعته ال�شيخ علي محمد
ال�ضباع ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،الـ ت).
4242النَّقط ،لأب��ي عمرو ال��دان��ي ،تحـ محمد �أحمد دهمان،
مطبوع م��ع كتاب (ال ُمقنع) للداني �أي �� ً��ض��ا،دار لفكر
ال �م �ع��ا� �ص��ر :ب� �ي ��روت ،ودار ل �ف �ك��ر :دم �� �ش��ق ،ت�صوير
1403هـ1983م ،عن ط الأولى1940،م.
4343نهاية القول المفيد في علم التجويد ،لل�شيخ محمد مكي
ن�صر الجري�سي( ،ك��ان ح ًّيا �سنة 1305ه ��ـ) ،مراجعة
ال�شيخ محمد علي ال�ضباع ،ط ع��ام 1349ه��ـ ،مطبعة
م�صطفى البابي الحلبي و�أوالده ،م�صر.
4444ال�شبكة العنكبوتية (الإنترنت):
موقع المو�سوعة الإ�سالمية ال�شاملة.
موقع وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية ،والأوق ��اف ،والدعوة
والإر�شاد في المملكة العربية ال�سعودية.

36

�آفاق الثقافة والتراث

درج الدرر في تف�سير الآي وال�سور المن�سوب
لعبد القاهر الجرجاني،
هو �شماريخ الدرر في تف�سير الآي وال�سور
لعلي بن عراق ال�صناري
�أبو الح�سن الخوارزمي (المتوفى 539ﻫ)
الدكتورة  /نوال عبد الرزَّاق �سلطان

دبي  -الإمارات العربية المتحدة

تف�سير درج الدرر المن�سوب للجرجاني (ظنًا) حققه �أكثر من ع�شرة باحثين وباحثات ونالوا
به درجات علمية من جامعات وكليات عديدة ،منهم:
 د .عبد اهلل الخطيب ،من الأردن ،حقق من الفاتحة �إلى �آخر �سورة الن�ساء .ونال به درجةالدكتوراه من جامعة مان�ش�ستر -بريطانيا -عام 1990م.
	�أ .حنان ذياب ،حققت منه �أجزاء ،ونالت بهدرجة الماج�ستير من الجامعة الأردنية ،كلية
الدرا�سات العليا  -عام 2..3م.
 د .وليد بن �أحمد الح�سين حقق منه �سورةالفاتحة و�سورة البقرة ونال درجة الماج�ستير
بتقدير ممتاز ،من جامعة الجنان  -لبنان -
عام 2..5م .وقد جزم المحقق بعد التحري
واال�ستق�صاء �أنه لعبد القاهر الجرجاني.
ثم �أتم تحقيقه مع د� .إياد القي�سي ،ون�شره
�ضمن �إ�صدارات مجلة الحكمة التي ت�صدر في
بريطانيا عام 2..8م.
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 د .طلعت �صالح الفرحان ،حققه باال�شتراك معد .محمد �أديب �شكور ،فحقق د .طلعت من �سورة
الفاتحة �إلى �سورة يون�س ،وحقق د .محمد �أديب
من �سورة هود �إلى �سورة النا�س .وناال به درجة
الدكتوراه من جامعة بغداد �سنة 2..6-2..5م.
ثم ن�شراه بدار الفكر -نا�شرون  -عمان -الأردن
 2..9م .ثم قام بتحقيقه د .طلعت �صالحالفرحان بمفرده ،ف�أكمل الجزء المتبقي له ،وهو
قيد الن�شر فيما �أعلم ،ولم �أطلع عليه لأتعرف
على ماتو�صل �إليه من النتائج.
 وزع على طالبات لنيل درجة الدكتوراة عام1426هـ2..5 -م.

درج الدرر
في تف�سير
الآي وال�سور
المن�سوب
لعبد القاهر
الجرجاني،
هو �شماريخ
الدرر في
تف�سير الآي
وال�سور لعلي بن
عراق ال�صناري
�أبو الح�سن
الخوارزمي
(المتوفى
539ﻫ)

َ
خال�صا لوجهه
واهلل � أ�س�أله � َّإن يجعل عملي ً
الكريم ،و�أن ينفع به الباحثين والباحثات الذين
حققوا ه��ذا التف�سير الجليل لأنهم  -واهلل �أعلم
 متعط�شون للمعرفة ،و�صحة الن�سبة للم�ؤلفالحقيقي.واهلل  من وراء الق�صد.

بكلية التربية للبنات  -ق�سم الدرا�سات
الإ�سالمية  -مكة المكرمة  -ب�إ�شراف �أ .د.فهد
بن عبد الرحمن الرومي  -حفظه اهلل .
منهن:
 الأخت د .لولوة الم�شعلي ،ر�سالة دكتوراة م�سجلة2..5م.

ول�ست  -الآن  -ب�صدد التعريف بالكتاب ،وال
نقد الم�ضامين ،وال التعريف ب�أعالمه رغم الأخطاء
والهفوات التي تتراوح من باحث لآخ��ر ،فقد ن�شر
التف�سير �أكثر من مرة والحمد هلل ،وعمت الفائدة
المرجوة ،ولكن �سوف �أن�شر بح ًثا �أ�صحح به الأخطاء
المتنوعة في ه��ذا الكتاب فهذا تقت�ضيه الأمانة
العلمية .وفي هذا البحث �صححت عنوان الكتاب
و�صحة ن�سبته  -فيما بدا لي -لم�ؤلفه ،و�أ�ستميح
العذر من الجميع� ،إذ البد من �إعادة الحق لن�صابه،
ون�سب الف�ضل لأ�صحابه.

وتمت مناق�شتها.
 الأخت �أ .بنان عبد الرحيم بالطو ،ر�سالةماج�ستير م�سجلة عام 1426هـ 2..5 -م بكلية
التربية للبنات  -ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية -
مكة المكرمة .وتمت مناق�شتها.
 الأخت د .هند محمد زاهر �سردار ،نالت بهالدكتوراه العام الفائت.

مقـــاالت

 الأخت �أ .نوال محمد زاهر �سردار� ،ستناق�شعما قريب ،ب�إذن اهلل .

� َّإن المت�صفح لهذا التف�سير ت�ستوقفه كلمات
بعيدا عن الإم��ام عبد القاهر
وع�ب��ارت تبحر به ً
الجرجاني البالغي المتفقه على مذهب ال�سادة
ال�شافعية ،فالم�ؤلف كان يكثر من قوله :هذاعندنا،..
وم��ذه�ب�ن��ا ،(((..وعند ال�شافعي الي�ج��وز� ،أو عند
�أ�صحابنا :كذا وك��ذا ،وعند ال�شافعي :كذا وكذا،
�أو يقول :الم�س�ألة عندنا :ك��ذا ...وعند ال�شافعي:
ك��ذا ،...وي��ردد �أحكام ال�سادة الأح�ن��اف وي�ستدل
ب�آرائهم في الأ�صول والفروع((( ،ويقرر مذهبهم مع
الأدلة ،وكان يكثر من اال�ست�شهاد ب�أقوال الإمام �أبي
حنيفة النعمان((( و�صاحبيه (�أبي يو�سف ،ومحمد
بن الح�سن ال�شيباني)((( رحمهم اهلل  -تعالى  -مما
يلفت النظر ،فالم�ؤلف � -إذن  -فقيه حنفي.
بعيدا ع��ن �شاطئ
ف�ض ًال على �أن��ه ك��ان يبحر ً
نظرية النظم التي اعتمدها الجرجاني في كتابيه:
دالئل الإعجاز ،و�أ�سرار البالغة.واللفتات البالغية
نوعا ما ،والمتمر�س ب�أ�سلوب عبد
في تف�سيره قليلة ً

ه��ذا مما دع��ان��ي ف��ي ه��ذه العجالة � َّإن �أميط
اللثام ،و�أزي��ح ال�شكوك الكثيرة التي �أثيرت حول
�صحة ن�سبته �إل��ى الإم��ام عبد القاهر الجرجاني
واختالف الباحثين بين مثبت م�ؤكد �صحة الن�سبة،
وبين �شاك ومتردد بين الإثبات والنفي .مع ذهاب
كل فريق �إلى ت�أييد ماذهب �إليه بالأدلة والبراهين.
مع � َّإن عدم الن�سبة التقلل من �ش�أن هذا التف�سير
القيم.
وكنت قد كتبت بح ًثا حول هذا المو�ضوع منذ
عامين �أو �أكثر ،وبقي حبي�س الأدراج ريثما ي�صلني
المخطوط الأ�صلي الذي يثبت �صحة ن�سبته ،و�أر�سلت
�إلى المكتبة ال�سليمانيه التي �آلت �إليها مكتبة (مراد
م�لا) ال�ت��ي تحنو على ه��ذا ال�م�خ�ط��وط((( ،ول َّما
ي�صلني الجواب !...فر�أيت � َّإن �أن�شر ما كتبته فربما
يكون فيه الخير والنفع ،ب�إذن اهلل  -تعالى .-
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القاهر ي��درك منذ ال�صفحات الأول��ى � َّإن �أ�سلوب
الكتاب لي�س ب�أ�سلوبه ،وال بطريقة تعبيره.
وكذلك التف�سيرات اللغوية الكثيرة التي �صحبتنا
من بداية التف�سير �إل��ى نهايته ،والتي ت��دل داللة
وا�ضحة على �أنه من اللغويين المتمكنين من نا�صية
اللغة ،المالكين لزمامها...
ون�سير مع الم�ؤلف في تف�سيره في�أخذ ب�أيدينا
اً
م�ستدل بال�شواهد النحوية واللغوية والأدبية ،و�أقوال
�أ�ساطين النحو واللغة والأدب �إلى منت�صف القرن
الخام�س �أو مابعده بقليل ،واليتجاوز با�ست�شهاداته
ب�أقوال العلماء �إلى مابعد هذا القرن ،مما ن�ستدل
به -على الأرجح � -أنه من رجال القرنين :الخام�س
�أوال�ساد�س؟.
ثم �إنه اليترك �آية� ،أو�سورة ،وفيها �سبب نزول
�إال وذك��ره لنا� ،أو ف�ضيلة من ف�ضائل هذه الآي��ات
وال�سور �إال �أمتعنا بها ،وذكَّرنا ب�أجرها ،فهو �إذن من
العارفين ب�أ�سباب النزول ،وبف�ضائل القر�آن الكريم.
ويقودنا في تف�سير الآيات بروح المف�سر الماهر
المتمكن متحد ًثا ب�إ�سهاب وا�ستطراد ،على عادة
الوعاظ و�أ�ساليبهم في التدري�س والوعظ ،فيق�ص
الق�ص�ص ،ويذ ِّكرِّ ،
ويرهب ،فهو �إذن من
ويرغبِّ ،
المف�سرين والوعاظ.
والين�سى �أ�سماء وق�ص�ص النبيين عليهم ال�سالم,
و�سيرة خاتمهم �سيدنا محمد  مع ذكر غزواته
و�سراياه ،وخ�صائ�صه و�شمائله ،مع ماي�شوب ذلك
من ذكر لبع�ض الإ�سرائيليات ،فهو �إذن على علم
واطالع كبيرين بالتاريخ ورجاله ،وال�سيرة النبوية
المطهرة ،و�أحداثها العظيمة.
ويحيلنا في تف�سيره في (�سورة الح�شر) عند
تف�سير �أ�سماء اهلل الح�سنى على كتابه (مفتاح
ال�ه��دى) ،و�أن��ه ا�ستوفى الكالم في الأ�سماء فيه،
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وربما وقع لب�س من �أحد الن�ساخ فقال( :م�صباح
الهدى)((( ،وال ندري ما ال�صحيح؟ فلم �أعثر على
كتاب مخطوط� ،أو مطبوع يحمل هذا العنوان في
م�صنفات �شرح �أ�سماء اهلل الح�سنى �أو ا�شتقاقاتها.
لذلك �أدعو الأخوة الباحثين الكرام للتنقيب عنه،
ون�شره � َّإن وجد.
ومن هنا كان البد لي من البحث عن �إمام ،فقيه
حنفي ،مف�سر ،واعظ ،لغوي ،نحوي� ،شرح �أ�سماء
اهلل الح�سنى �أو ذكر ا�شتقاقاتها ،تنطبق �أو�صافه
على م�صنف هذا التف�سير.
فت�شت في ك�شف الظنون عن كتب التف�سير فوجدت
� َّإن حاجي خليفة قد ذكر من جملة التفا�سير :تف�سير
درج الدرر
الخوارزمي� ،أبو الح�سن علي بن عراق (بن محمد
في تف�سير
بن علي العمراني الحنفي)((( ،له تف�سير الدرر� .إذ الآي وال�سور
المن�سوب
خلط بين �شخ�صيتين :علي بن عراق ال�صناري �أبو لعبد القاهر
الجرجاني،
الح�سن الخوارزمي (ت539هـ) ،و�أبو الح�سن علي
هو �شماريخ
الدرر في
بن محمد العمراني الخوارزمي (ت560هـ) فن�سب تف�سير الآي
التف�سير لهما في المو�ضعين ثم ذكر حاجي خليفة :وال�سور لعلي بن
عراق ال�صناري
ال��درر((( ،و�سمادغ (�شماريخ) ال��درر((( في تف�سير
�أبو الح�سن
الخوارزمي
ال �ق��ر�آن لأب��ي الح�سن علي ب��ن ع��راق الخوارزمي
(المتوفى
539ﻫ)
المتوفى بحدود539هـ .فعرفت �أنه وقع خلط بين
ال�شخ�صيتين ثم ذكر ماي�أتي:
درج ال��درر في التف�سير مخت�صر لل�شيخ عبد
القاهر الجرجاني (ظ � ًن��ا)( ((1وبعد ذل��ك ذك��ره
(((1
البغدادي( :درج الدرر في تف�سير الآي وال�سور)
من�سو ًبا للجرجاني ،وك��ان علينا � َّإن نبحث عن
التف�سير الذي هو بعنوان:
(�شماريخ ال��درر في تف�سير الآي وال�سور)
لأحد المف�سرينِ وهو:

(((1

«علي بن عراق ال�صناري الخوارزمي»
ففت�شت في طبقات الأدباء ،و الفقهاء الأحناف،

كتاب الموا�ضع والبلدان( ،((1وكتاب تف�سير القر�آن،
وكتاب ا�شتقاق الأ�سماء»(( ((1لكن بع�ض الم�صادر
تذكر التف�سير بعنوان� :شماريخ ال��درر في تف�سير
الآي وال�سور)( .((2وله �شعر ح�سن ،ومنه ق�صيدة
ف��ي م��دح ر� �س��ول اهلل  وخ��ل��ف��ائ��ه ال��را���ش��دي��ن،
يعار�ض فيها ق�صيدة كعب بن زهير  ،و له �شعر
� َ
أي�ضا �أورده لنف�سه في كتاب البلدان(.((2

والمف�سرين ،عمن ا�شتهر بالتف�سير والفقه واللغة
والأدب ،ووافقت هذه الأو�صاف �صاحب الكتاب الذي
ذكره حاجي خليفة في ك�شف الظنون:علي بن عراق
ال�صناري ،ولكنه وهم وخلط بينه وبين العمراني،
ثم �سرى هذا الوهم �إلى �صاحب هدية العارفين،
فنرى �أنه ين�سب �شماريخ الدرر �إلى علي بن عراق
ال�صناري تارة( ،((1و�إلى العمراني تارة �أخرى ،ونراه
يخلط بين الترجمتين ،فيقول(:ابن ع��راق ،حجة
الأفا�ضل� ،أبو الح�سن ،علي بن محمد بن علي بن
�أحمد الخوارزمي ،العمراني ،المتوفى560هـ �ستين
وخم�سمئة) كما �أنه ك�صاحب ك�شف الظنون يهم
في ن�سبة الم�صنفات �إل��ى كل منهما ،ون��رى هذا
الوهم ي�سري �إلى كتب التراجم والم�صنفات �إلى
ع�صرنا الحا�ضر .فكان البد لي من التمييز بين
ال�شخ�صيتين ،ودرا�سة كل منهما على حدة.

مقـــاالت

ونجد بع�ض الم�صادر تن�سب م�صنفات العمراني
لل�صناري والعك�س ،وجاء هذا الوهم لعدة �أ�سباب،
م�ن�ه��ا :ت�شابه اال��س�م�ي��ن ،والكنيتين ،واللقبين،
والمعا�صرة ،وت�شابه الت�صنيف؛ فلكل واحد منهما
كتاب في التف�سير ،و�آخر في ا�شتقاق الأ�سماء ،وديوان
�شعر .ولكن علي بن عراق له كتاب في �أ�سماء اهلل
الح�سنى وا�شتقاقها  -واهلل �أعلم  -لأنه كان يتكلم
بهذا ال�صدد ،وك��ان يتحدث عن ا�شتقاق الأ�سماء،
ذكره في درج الدرر المن�سوب خط�أً عند قوله  -تعالى
 «البارئ» قال ابن عراق« :وقد ا�ستوفينا الكالم فيالأ�سماء في كتاب «مفتاح الهدى»(.((2

�أ ّما حجة الأفا�ضل( ((1فهو :علي بن محمد بن
علي العمراني المعتزلي� ،أبو الح�سن الخوارزمي.
قال ياقوت« :يلقب حجة الأفا�ضل ،وفخر الم�شايخ،
الأديب �أبو الح�سن العمراني الخوارزمي ،مات فيما
يقارب �سنة �ستين وخم�سمئة ،ذكره �أبو محمد بن
�أر��س�لان( ((1في «تاريخ خ��وارزم» ومن خطه نقلت
فقال :العمراني( ((1حجة الأفا�ضل� ،سيد الأدب��اء،
ق��دوة م�شايخ الف�ضالء ،المحيط ب�أ�سرار الأدب،
والمطلع على غوام�ض ك�لام ال�ع��رب ،ق��ر�أ الأدب
على فخر خ��وارزم محمود بن عمر الزمخ�شري،
ف�صار �أكبر �أ�صحابه ،الي�شق غباره في ح�سن الخط
واللفظ� .سمع الحديث من فخر خوارزم ،والإمام علي
الترجماني ،والإمام الح�سن بن �سليمان الخجندي،
والقا�ضي عبد الواحد الباقرحي ،وغيرهم .وكان
ولوعا بال�سماع ،كتو ًبا( ،((1وكان  -مع العلم الغزير
ً
ال��واف��ر -فيه دي��ن و��ص�لاح وزه ��ادة ،وك��ان يذهب
مذهب ال��ر�أي والعدل ،وله ت�صانيف ح�سان منها:

وقد ا�ست�شهد ياقوت في �أماكن كثيرة في «معجم
ال�ب�ل��دان» ب ��أق��وال العمراني م��ن كتابه «الموا�ضع
والبلدان» وذكر ذلك في مقدمة كتابه .قال ياقوت،
عند مادة ال�سلوان« :،قال �أبو الح�سن الخوارزمي:
قال علي بن عي�سى :ال�سلوان ماء ي�شرب ،من �شرب
منه ذهب همه فيما يقال ،هكذا في كتاب البلدان
من جمعه»( .معجم البلدان  .)241/3كذلك قال
في مو�ضع �آخر« :ابن ماما» ،ال �أعرفه في غير كتاب
العمراني ،وق��ال مدينة �صغيرة ول��م ي��زد (معجم
أي�ضا ا�ست�شهد ب�أقواله في كتابه
البلدان  .)79/1و� ً
الخزل والد�أل ،يقول»:دار جين :ا�سم مو�ضع ذكره
العمراني ،وفيه نظر».
(ال�خ��زل وال ��د�أل  .)82كما ا�ست�شهد ب�أقواله
�صاحب مرا�صد االط�لاع ،يقول« :اب��ن ماما ،قال
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ال�ع�م��ران��ي :مدينة ��ص�غ�ي��رة»( .م��را��ص��د االط�لاع
 .)19/1وكذلك نقل منه الزبيدي في تاج العرو�س،
كحبلى ،نقله �أب��و الح�سن
ق��ال ال��زب�ي��ديُ « :نقمى ُ
الخوارزمي»( .تاج العرو�س :مادة «نقم») .وقد ذكر
ياقوت �أبياتًا من ق�صيدة له في مدح الر�سول ،
ومن الم�سلم به �أنها وردت في ديوانه ال��ذي هو
بحكم المفقود(.((2
و�أما علي بن عراق ال�صناري الخوارزمي فقد
عدت �إلى معجم الأدباء وكانت فرحتي عظيمة �إذ
وج��دت فيه بغيتي ،فياقوت هو �أول من ترجم له
فيما بين يدي من الم�صادر ،ثم تتبعت ترجمته في
م�صادر ع��دة( .((2و�س�أترك القلم ل�صاحب معجم
الأدباء حيث يحدثنا عن �صاحب التف�سير ،فيقول:
(ع �ل��ي ب��ن ع� ��راق ال �� �ص �ن��اري� ،أب� ��و الح�سن
ال�خ��وارزم��ي ،م��ات �سنة ت�سع وثالثين وخم�سمئة
ب�م��ذان��ة ،قرية م��ن ق��رى خ ��وارزم ،ذك��ر ذل��ك �أب��و
محمد محمود بن محمد بن ( ((2في تاريخ خوارزم
وقال :كان نحو ًيا ،لغو ًيا ،عرو�ض ًيا ،فقي ًها ،مف�س ًرا،
م ��ذك� � ًرا( ،((2ق��ر�أ الأدب على �أب��ي علي ال�ضرير
الني�سابوري( ،((2والفقه بخوارزم على الإم��ام �أبي
عبد اهلل الوبري( ،((2ثم ارتحل في الفقه �إلى بخارى،
(((2
فتفقه بها على م�شايخها ،ثم عاد �إلى جرجانية
خ��وارزم ،فتكلم في م�سائل مع �أئمتها ،ثم تحول
�إلى قرية مذانة وتوطنها ،وكان يعظ في الم�سجد
الجامع غداة الجمعة ،وكان يحفظ اللغات الغريبة،
والأ�شعار العوي�صة ،و�صنف كتاب (�شماريخ الدرر
في تف�سير القر�آن) ،ولما فرغ منه كتب في �آخره:
ف������رغ������ن������ا م���������ن ك�������ت�������اب������� ِت������� ِه ع���������ش���� َي����ا
وك���������������ان ُ
اهلل ف���������ي ع��������ون��������ي ول������ ًي������ا
وق����������د �أدرج������������� ُت������������� ُه ن�����ك����� ًت�����ا ح���������س����ا ًن����ا
�������ب ال���ج���ن��� َي���ا
وم�����ع����� ًن�����ى ي�������ش���ب���ه ال�������رط َ
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�إن البيتين المذكورين �آنفًا هما بيت الق�صيد
كما �سنرى بعد قليل ب�إذن اهلل.
ق��ال :وق��ر�أت بخط �أب��ي عمرو البقال :كان من
لطائف ال�صناري �إذا نام واحد من �أهل الر�ستاق
في مجل�سه ناداه من على المنبر ب�أعلى �صوته� :أيها
التي�س المذاني ،اترك المنام ،وا�سمع الكالم ،ثم
ين�شده(:((3
و���������ص��������اح��������بٍ ن������ب������ه������ ُت������ ُه ل����ي����ن����ه����� َ����ض����ا
�����ض��م َ
�إذا ال����ك����رى ف����ي ع����ي���� ِن���� ِه ت��م ْ
�����ض��ا
ف��������ق��������ام ع��������ج����ل���ان وم������������ا ت���������أ َر� َ��������ض��������ا
ي��م�����س��ح ب��ال��ك��ف��ي��ن وج����هً����ا �أب����ي����� َ����ض����ا

(((3

ثم يقول :تم�ضم�ض من النعا�س� :إذا دب في
عينه ،ومنه الم�ضم�ضة في الو�ضوء� ،سميت بذلك
لأن الغا�سل يم�ضم�ض الماء في فمه� :أي يديره،
ويجريه فيه) (.((3انتهى كالم ياقوت الحموي.
و�أ ّما �أبو عمرو المذكور فهو :عثمان بن محمد
ابن �أحمد البلخي ،البقال ،والعجم تزيد الياء ال
للن�سبة فتقول :البقالي ،وهو �شاعر ،و�أدي��ب ،من
خ��وارزم ،ذكره محمود بن محمد بن �أر�سالن في
تاريخ خ��وارزم ،والأنباري في نزهة الألباء ،وفيه:
(النفالي م�صحفًا) في ترجمة �أبي محمد طلحة
ابن محمد النعماني( ((3وكذلك ياقوت في معجم
الأدباء  ،1460/4والقفطي في �إنباه الرواة ،94/2
وال�صفدي في الوافي بالوفيات ،488 - 486/16
وال�سيوطي في بغية الوعاة  ،19/2وفي االزدهار فيما
عقده ال�شعراء من الأحاديث والآث��ار ،110 - 109
(((3
يقول ال�سيوطي :قال �أبو المظفر بن ال�سمعاني
في �أماليه� :أن�شدنا الإمام وال��دي( ((3قال� :أن�شدنا
الأديب �أبو عمرو عثمان بن محمد البقالي لنف�سه
بخوارزم ،ثم �ساق الأبيات .وقد تو�سعت في ذكر هذا
العلم الأديب ،و�شهادته على ال�صناري -ع�صر ِّيه-

درج الدرر
في تف�سير
الآي وال�سور
المن�سوب
لعبد القاهر
الجرجاني،
هو �شماريخ
الدرر في
تف�سير الآي
وال�سور لعلي بن
عراق ال�صناري
�أبو الح�سن
الخوارزمي
(المتوفى
539ﻫ)

يتثبت بع�ضهم من ذلك قال :ظنًا ،وهكذا �سرى هذا
الوهم �إلى ع�صرنا ،حيث �أزاح الباحثون والباحثات
الغبار عن هذا ال�سفر العظيم ،و�أخرجوه �إلى النور،
فجزاهم اهلل  عنا خير الجزاء.

في خ��وارزم .وهذه وثيقة هامة عن علي بن عراق
ال�صناري وذلك لح�سن ت�صوير البقالي لل�صناري،
ول�سلوكه ،وكيفية تدري�سه ،وطريقة وعظه.

مقـــاالت

لقد ذكر ال�صناري �أنه انتهى بف�ضل اهلل وعونه
من تف�سيره ،فقال :وقد �أدرجه نكتًا ح�سا ًنا ،ولأنه
كان ي�ستعمل اللغه الغريبة  -واهلل �أعلم � -سماه:
�شماريخ الدرر في تف�سير الآي وال�سور ،وال�شماريخ:
جمع �شمروخ و�شمراخ ،قال الأزه��ري( :((3العثكال
والعثكول :هو العرجون الذي فيه �أغ�صان ال�شماريخ
التي عليها الب�سر والثمر .ق��ال النبي  «خ��ذوا
اً
عثكال فيه مئة �شمراخ فا�ضربوه بها» .وقال
له
ال �م �ط��رزي( ((3العثكال والعثكول :عنقود النخل
وال�شمراخ� :شعبة منه .وربما كان يريد � َّإن تف�سيره
هذا مثل عناقيد الدرر .فالمف�سر كان يحب الإغراب،
ردحا من الزمن بدليل � َّإن من
و قد �سار هذا العنوان ً
ترجم لل�صناري ذكره بهذا العنوان ،كال�صفدي،
وال�سيوطي في طبقات المف�سرين ،وفي بغية الوعاة،
بل وا�ستفاد ال�سيوطي من هذه الت�سمية ف�ألف كتا ًبا
في التاريخ و�سماه (ال�شماريخ في علم التاريخ) (.((3
وقد ذكر الإمام ال�سيوطي البيتين الآنفي الذكر في
نهاية الترجمة .ثم �إني عثرت على عنوان المخطوط
الذي ذكره حاجي خليفة بهذا العنوان (�شماريخ
ال��درر في تف�سير الآي وال�سور) وه��و المخطوط
الأ�صلي في (الفهر�س ال�شامل لمخطوطات علوم
القر�آن /م�ؤ�س�سة �آل البيت) ،و�أن هنالك ن�سخة في
(مكتبة مراد مال) ولكن جاء �أحد الن�ساخ ،فيما بعد
 واهلل �أعلم  -وربما لل�سهوله والإيجاز فقال( :درجمعتمدا على ماورد
الدرر في تف�سير الآي وال�سور)،
ً
في نهاية المخطوط ،ثم نقل منه من جاء بعده من
الن�ساخ ،وو�صل �إل��ى زمن �صاحب ك�شف الظنون،
فتوهم �أنه للجرجاني وذلك � َّإن ال�صناري كان من
جرجانية خوارزم ،فقالوا :الجرجاني ،وعندما لم

ويبقى الحكم الف�صل هو المخطوط الأ�صلي
نف�سه ليف�صح عن ه��ذا الغمو�ض ال��ذي لحق به،
عندما يجتهد �أحد الباحثين خالل بحثه في المكتبة
ال�سليمانية ع�سى � َّإن ي�أتينا به ال لأحققه ؛ فقد
در�سا وتف�صيلاً  ،لكن
�أ�شبعه الباحثون والباحثات ً
لإثبات ه��ذه الحقيقة التي تلم�ستها ،ف ��إن �أ�صبت
فبتوفيق من اهلل وعناية منه  ،و�إن �أخط�أت
وه��ذا وارد ج� ً�دا من عبدة �ضعيفة ،فح�سبي �أنني
اجتهدت في هذا المو�ضوع ح�سب طاقتي .والحمد
هلل �أو ًال و�آخ ًرا.
(و�آخر دعوانا � َّإن الحمد هلل رب العالمين)
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المف�سرين  ،377/1ومعجم م�صنفات القر�آن الكريم
 ،206/2و�أعالم الدرا�سات القر�آنية ،187ومجلة المجمع
العلمي م�� �� /23س1948م�� � /ص ،47ومجلة الجامعة
الإ�سالمية ع���/107/س 1418ه �ـ 1419 -هـ.م�س�ألة في
اال�شتقاق �ص.311
�سترد ترجمته عند ترجمة ال�صناري.
العمراني (يك�سر العين المهملة و�سكون الميم وفتح
الراء وفي �آخرها النون ،ن�سبة �إلى بيت كبير ب�سرخ�س
وهو بيت قديم ،الذي ر�أيت منهم :الرئي�س �أبا الح�سن
علي ب��ن محمد العمراني ال�سرخ�سي ت��وف��ي 545ه��ـ.
الأن�ساب ،)237/4ونالحظ � َّإن تاريخ الوفاة قد اختلف
عند ال�سمعاني ع��ن ب��اق��ي ال�م���ص��ادر ،وال �أع ��رف هل
المذكورهو �شخ�ص �آخر؟ .وقد انفرد ال�سمعاني بذلك،
�أ ّم�أ باقي الم�صادر فتذكر �أنه توفي بحدود 560هـ .وعلينا
�أن ن�أخذ بعين االعتبار قول ال�سمعاني وذلك للمعا�صرة،
والم�شاهدة ،فقد توفي ال�سمعاني 562هـ.
وكتوما،
ورد :ك�سو ًبا ً
في بع�ض الم�صادر ا�شتقاق �أ�سماء الموا�ضع والبلدان.
(ك�شف الظنون .)102/1
معجم الأدباء  1963 - 1961/5مع بع�ض االخت�صار.
ذك� ��ره ك���ش��ف ال �ظ �ن��ون م ��رة ب �ع �ن��وان :تف�سير حجة
الأف��ا��ض��ل ،446/1وم��رة بال�صفحة التي تليها :تف�سير
الخوارزمي ،وقال عنه :العمراني الحنفي ،وذكر وفاة
ال�صناري ،ثم قال :تف�سير الدرر  ،447/1وهو وهم.
معجم الأدباء 1963/5
درج الدرر .613/4
المدائح النبوية في القرنين ال�ساد�س وال�سابع الهجريين
.27
ت��رج�م�ت��ه :معجم الأدب� ��اء  ،1821 - 1820/4وبغية
الوعاة  ،179/2وك�شف الظنون  ،447/1و،1019/2
و�إي���ض��اح المكنون  ،53/2وه��دي��ة العارفين ،698/1
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.25

.26
.27

.28

.29

.30

والأع�لام  ،212/4ومعجم الم�ؤلفين  ،149/7ومعجم
المف�سرين.376/1
محمد ب��ن محمود ب��ن محمد ب��ن �أر� �س�لان العبا�سي
الخوارزمي الحافظ� ،صنف الكافي في الفروع في �أربع
�أج��زاء كبار ،وو�صف خ��وارزم و�أهلها في تاريخه في
ثمانية �أجزاء كبار ،واخت�صره الذهبي .توفي ( 568هـ)،
كان معا�ص ًر لل�صناري ،كما كان معا�ص ًرا لأبي عمرو
ق�ص�صا و�أ�شعا ًرا لهذا الأديب تناقلتها
البقال ،وقد �أورد
ً
كتب التراجم( .طبقات ال�شافعية لل�سبكي ،305/4
وطبقات ال�شافعية للإ�سنوي ،352/2وطبقات ال�شافعية
البن قا�ضي �شهبة  ،20-19/2وك�شف الظنون - 293 /1
 ،294وديوان الإ�سالم  ،234 - 233/2وهدية العارفين
 ،403/2والأعالم .) 118/ 7
مذكو ًرا في معجم الأدباء .وال�صحيح :مذ ِّك ًرا �أي ً
واعظا،
وقد ذكر ذلك ال�سيوطي عندما ترجم له.
الح�سن بن المظفر �أبو علي الني�سابوري ثم الخوارزمي
ال�ضرير� ،أديب ،نبيل� ،شاعر ،م�صنف ،م�ؤدب �أهل خوارزم
في ع�صره ،ومخرجهم و�شاعرهم ومقدمهم�،أخذ عنه
الزمخ�شري ،وله نظم ونثر وت�صانيف ،منها :تهذيب
ديوان الأدب ،وتهذيب �إ�صالح المنطق،والذيل على تتمة
اليتيمة ،وقد اختلف في �سنة وفاته ،فذكر ياقوت (معجم
الأدباء  ) 1016وال�سيوطي (البغية َّ � )507/1إن وفاته
�سنة ثنتين و�أربعين و�أربع مئة ،واهلل �أعلم �أنهما خلطا
بين ترجمتين� ،أو �أنه ت�صحيف من الن�ساخ ،بين �أربعين
وت�سعين .وكذلك روى ياقوت �أنه كن يروي �أ�شعار المف�سر
�أبي الح�سن الواحدي الني�سابوري المتوفى (468ه��ـ).
ينظر( :معجم الأدب��اء ،1610/4 ،1018 - 1016 /3
والوافي بالوفيات ،271/12وبغية الوعاة .)507/1
محمد بن �إبراهيم ال��وب��ري زي��ن الأئ�م��ة ،ك��ان عال ًما،
متبح ًرا ،مناظ ًرا ،متكل ًما( ،ت510هـ) (الجواهر الم�ضية
 ،339/4 ،183/2وتاج التراجم  ،99وفي الفوائد البهية
 :161محمد بن �أبي بكر ،زين الأئمة ،المعروف بخمير
الوبري ،له كتاب الأ�ضاحي).
خوارزم :مدينة افتتحها قتيبة بن م�سلم الباهلي،وكان
لإقليم خوارزم ق�صبتان؛ �إحداهما على الجانب الغربي
(�أي الفار�سي) من نهر جيحون ت�سمى :الجرجانية،
وا�سمها الأ�صلي :كركانج ،وقد عربها العرب الم�سلمون.
(اللباب  ،446 /1ول��ب اللباب  ،98وب�ل��دان الخالفة
ال�شرقية .)491 - 489
معجم الأدباء ،1821/4وفيه« :وثم» بدل يم�سح ،و�أثبتها

درج الدرر
في تف�سير
الآي وال�سور
المن�سوب
لعبد القاهر
الجرجاني،
هو �شماريخ
الدرر في
تف�سير الآي
وال�سور لعلي بن
عراق ال�صناري
�أبو الح�سن
الخوارزمي
(المتوفى
539ﻫ)

مقـــاالت

من جمهرة اللغة وغيرها من الم�صادر
 .31هما في النوادر لأب��ي زيد (�أر���ض ،م�ض�ض) بال ن�سبة
 ،466وفي الكامل :قال المبرد :و�أن�شدنيه التوزي عن �أبي
زيد  ،192/1وفي جمهرة اللغة (م�ضم�ض) غير من�سوب،
و�إنما اكتفى ابن دريد بقوله :قال الراجز ،1284/3ولكن
ن�سبه الم�ست�شرق كرنكو في الطبعة الأولى �إلى الركا�ض
الدبيري في الحا�شية ،وفي تهذيب اللغة (�أر�ض) قال:
�أن�شده الأ�صمعي  ،64 - 63/12وفي �إي�ضاح ال�شعربال
ن�سبة ،وينظر حا�شية التحقيق فقد ن�سب المحقق الفا�ضل
معتمدا على الجمهرة ،وفي
الرجز �إلى الركا�ض الدبيري
ً
التمام في تف�سير �أ�شعار هذيل :هما عن �أب��ي زيد بال
ن�سبة  ،209وفي مقايي�س اللغة (�أر�ض) عزا الرجز �إلى
رجل من بني �سعد ،وفي ال�صحاح(�أر�ض وم�ض�ض) لم
ين�سبه في المو�ضعين و�إنما قال :قال الراجز،1064/3
 ،1106وف��ي �أ��س��ا���س ال�ب�لاغ��ة�( :إذا ال�ك��رى ف��ي عينه
تم�ضم�ضا) بال ن�سبة ،وفي الل�سان(م�ض�ض) بال ن�سبة،
وفي التاج (�أر���ض) بال ن�سبة،.23/18ون�سبه للركا�ض
الدبيري في(م�ض�ض)  .63/19وهناك اختالف في
ترتيب الأب�ي��ات وف��ي زيادتها �أو نق�صها في الم�صادر
الآنفة الذكر.
 .32معجم الأدباء1821 - 1820/4
 .33ال�شيخ �أب��و محمد النعماني :من النعمانية ؛ بلدة بين
يغداد ووا�سط ،كان �شاع ًرا ،و�أدي ًبا ،كثير المحفوظ،
عال ًما باللغة،خرج �إلى خرا�سان ،ودخل خوارزم ،وتوفي
فيها �سنة  520هـ .كان �صديق البقالي ،وله معه ق�ص�ص
ذكرها ياقوت في معجم البلدان في ترجمته ،وكذلك
ال�صفدي ف��ي ال��واف��ي بالوفيات(نزهة الأل �ب��اء ،331
ومعجم الأدب��اء ،1461 -1460 /4و�إنباه ال��رواة 93/2
  ،94والوافي بالوفيات ،488 - 486/16وفوات الوفيات ،135/2وبغية الوعاة  ،19/2والأعالم .230 - 229/3
�	.34أب��و المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم ال�سمعاني
(ت 617هـ� ،أو618ه ��ـ) ،وقد اعتنى به وال��ده �أب��و �سعد
فعلمه :الفقه ،والحديث ،والأدب ،وخرج له معج ًما في
ثمانية ع�شر جز ًءا ،وكان فقي ًها ،متقنًا ،عارفًا بالمذهب،
وانتهت �إليه رئا�سة ال�شافعية ببلده ،وحج �سنة (576هـ)،
وختم به البيت ال�سمعاني .قيل :انقطعت �أخباره �سنة
617هـ ،وذلك عند دخول التتار مرو .وقيل� :أوائل 618هـ.
(ال�سير  ،109 - 107/22والعبر  69 - 68/5وفيه:
توفي617هـ ،وميزان االعتدال  ،606/2وطبقات ال�شافعية
البن قا�ضي �شهبة  ،56 - 55/2و�شذرات الذهب،135/7

.35

.36
.37
.38

وهدية العارفين  .56/1وفيه :توفي614هـ.).
عبد الكريم ب��ن الإم ��ام الحافظ �أب��ي بكر محمد بن
العالمة �أبي المظفر من�صور بن محمد التميمي ال�سمعاني
المروزي ال�شافعي� ،أبو �سعد ال�سمعاني (ت  562هـ)� ،أي
عا�صر البقالي ،وه��و �صاحب كتاب الأن�ساب ،وف�ضل
ال�شام ،وتاريخ مرو ،و�أدب الإمالء واال�ستمالء ،والأمالي،
ومعجم �شيوخه ،والتحبير في المعجم الكبير ( المنتظم
 ،79 - 78/18واللباب ،16 - 13/1وال�سير- 456/20
 ،465والعبر ،1178/4ودول الإ�سالم  ،76/2وطبقات
ال�سبكي ،185 - 180/7و�شذرات الذهب،341 - 340/6
وهدية العارفين  ،609 - 608/1وتاريخ بروكلمان 63/6
 .)66الزاهر في غريب �ألفاظ الإمام ال�شافعي  ،500وينظر:
المحكم (عثكل) ،والل�سان (�شمرخ).
المغرب في ترتيب المعرب .303 ،256
ينظر فهر�س م�صادر البحث ومراجعه.

فهر�سة الم�صادر والمراجع:
 -1المخطوطة:
كتائب �أعالم الأخيار :محمود بن �سليمان الكفوي (ت99هـ)
مكتبة غ��ازي خ���س��رو .رق��م  .2605/106/م ��ؤرخ��ة �سنة
(897هـ).
 -2الكتب المطبوعة:
 الإر��ص��اد في �شرح المر�صاد الفارق بين الظاء وال�ضاد:برهان الدين الجعبري(ت732هـ) ،تحقيق :د .طه مح�سن،
دار الغوثاني  -دم�شق  -ط1429 - 1هـ 2008 -م.
 االزدهار في ماعقده ال�شعراء من الأحاديث والآثار :جاللالدين عبد الرحمن بن �أبي بكر ال�سيوطي(ت911هـ) تح:
د.علي ح�سين البواب ،المكتب الإ�سالمي  -بيروت  -ط- 1
1411هـ 1991 -م.
 �أ�سا�س البالغة :محمود بن عمر الزمخ�شري(538هـ) دار�صادر  -بيروت  -ط1412 - 1هـ 1992 -م.
 الأعالم :قامو�س تراجم لأ�شهر الرجال والن�ساء من العربوالم�ستعربين والم�ست�شرقين :خير الدين الزركلي  -دار
العلم للماليين  -بيروت  -ط 1997 - 12م.
 �أعالم الدرا�سات القر�آنية في خم�سة ع�شر قرنًا :م�صطفىال�صاوي الجويني ،من�ش�أة المعارف  -الإ�سكندرية  -ط- 1
1982م.
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 �أعيان ال�شيعة :محمد الأمين العاملي ،تـح :ح�سن الأمينالعاملي  -دار التعارف  -بيروت 1406 -هـ 1986 -م.
 الإكمال :علي بن هبة اهلل �أبو ن�صر ابن ماكوال (ت475هـ)،عني بت�صحيحه :عبد الرحمن اليماني ،حيدر �آباد  -ط،2
ودار الكتاب الإ�سالمي  -القاهرة  -د.ت.
 �إنباه الرواة على �أنباه النحاة :جمال الدين علي بن يو�سفالقفطي (ت646هـ) تـح :محمد �أبي الف�ضل �إبراهيم  -دار
الفكر العربي  -ال�ق��اه��رة  -ط 1986 - 1م .والمكتبة
الع�صرية  -بيروت  -ط1430 - 1هـ 2009 -م.
 الأن�ساب :عبد الكريم بن محمد بن من�صور ال�سمعاني(ت562هـ)  -تقديم وتعليق :عبداهلل البارودي  -م�ؤ�س�سة
الكتب الثقافية  -بيروت  -ط 1988 - 1م.
 �إي�ضاح المكنون في الذيل على ك�شف الظنون� :إ�سماعيلبا�شا البغدادي (ت1339هـ) ،دار الكتب العلمية  -بيروت -
1413هـ 1992 -م( .ن�سخة م�صورة).
 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة :ال�سيوطي ،تـح:محمد �أبي الف�ضل �إبراهيم  -البابي الحلبي  -القاهرة -
ط1964 - 1م .وعلي محمد عمر  -الخانجي  -القاهرة
 ط1426 - 1هـ 2005 -م. بلدان الخالفة ال�شرقية :الم�ست�شرق كي ل�سترنج ،تعريبد .ب�شير فران�سي�س و :د.كوركي�س عواد ،م�ؤ�س�سة الر�سالة
بيروت -ط1985 - 2م. ت��اج ال�ت��راج��م :زي��ن ال��دي��ن القا�سم ب��ن قطلوبغا الحنفي(ت879ه��ـ) تح� :أ�.إبراهيم �صالح ،دار الم�أمون للتراث -
دم�شق  -ط 1412 - 1هـ 1992 -م. تاج العرو�س :محمد بن محمد الح�سيني المرت�ضى الزبيدي(ت1205هـ)،
 تاج اللغة و�صحاح العربية( ال�صحاح)� :إ�سماعيل بن حمادالجوهري (ت396ه ) ت��ح� :أحمد عبد الغفور عطار ،دار
الكتاب العربي  -القاهرة  -ط1957 - 1م.
 تاريخ الأدب العربي :كارل بروكلمان  -نقله �إلى العربية:عبد الحليم نجار  -دار المعارف  -م�صر  -ط 1974 - 3م.
 تاريخ الإ� �س�لام :الحافظ �شم�س الدين محمد بن �أحمدالذهبي (ت784هـ) تـح :د .عمر عبد ال�سالم التدمري  -دار
الكتاب العربي  -بيروت  -ط 1988 - 1م .وتح� :أ.د .ب�شار
ع��واد ،دار الغرب الإ�سالمي  -بيروت  -ط1424– 1هـ -
2003م.
 تب�صير المنتبه بتحرير الم�شتبه :اب��ن حجر الع�سقالني(ت852ه ��ـ) ت��ح :علي البجاوي ،ود .محمد علي النجار،
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الم�ؤ�س�سة الم�صرية العامة  -القاهرة  -ط- 1965 - 1
1967م.
 تذكرة الحفاظ� :شم�س الدين محمد بن �أحمد الذهبي ،طبعةم�صورة ،دار �إحياء التراث العربي  -بيروت  1374 -هـ.
 التمام في تف�سير �أ�شعار هذيل :عثمان بن جني (ت ،تح:د� .أحمد ناجي القي�سي ،ود.خديجة الحديثي ،ود� .أحمد
مطلوب  -مكتبة العاني  -بغداد  -ط1381 - 1هـ 1962 -م.
 تهذيب اللغة� :أبو من�صور محمد بن �أحمد الأزهري(ت37هـ)،تح� :أ.عبد ال�سالم هارون و�آخرين  -الدار الم�صرية للت�أليف
والترجمة  -القاهرة  -ط1384 - 1هـ 1964 -م.
 جمهرة اللغة :محمد بن دريد الأزدي(ت ،)321تح :رمزيالبعلبكي ،دار العلم للماليين  -بيروت  -ط1987 - 1م.
 الجواهر الم�ضية في طبقات الحنفية :عبد القادر القر�شي(ت775ه��ـ) تح :د .عبد الفتاح الحلو  -مكتبة الخانجي -
القاهرة  1398-هـ 1978-م.
 ح�سن المحا�ضرة في �أخبار م�صر والقاهرة :جالل الدينعبد الرحمن بن �أبي بكر ال�سيوطي ،تح :محمد �أبي الف�ضل
�إبراهيم  -البابي الحلبي  -القاهرة  -ط 1968 - 1م.
 خزانة الأدب :عبد القادر البغدادي ،تح� :أ.عبد ال�سالمه��ارون  -مكتبة الخانجي  -القاهرة  -ط 1427 - 4هـ -
2006م.
 ال �خ��زل وال� ��د�أل ب�ي��ن ال ��دور وال � ��دارات وال��دي��رة :ي��اق��وتالحموي(ت626هـ) ،تح :يحيى زكريا عبارة ،ومحمد �أديب
جمران  -وزارة الثقافة  -دم�شق  -ط1998- 1م.
 درج الدرر في تف�سير الآي وال�سور :المن�سوب لعبد القاهرالجرجاني(471ﻫ) تح :د .وليد بن �أحمد الح�سين و د�.إياد
عبد اللطيف القي�سي � -سل�سلة �إ�صدارات مجلة الحكمة -
مان�ش�ستر  -بريطانيا  -ط1429 - 1هـ 2008 -م.
 درج ال��درر :عبد القاهر الجرجاني ،تح :د.طلعت �صالحالفرحان و د.محمد �أديب �شكور ،دار الفكر  -عمان  -ط1
 2009م. دي��وان الإ�سالم� :شم�س الدين �أبو المعالي محمد بن عبدالرحمن الغزي (ت1167ه��ـ) تح� :سيد ك�سروي ح�سن ،دار
الكتب العلمية  -بيروت  -ط1990 - 1م.
 الذخيرة في محا�سن �أهل الجزيرة :علي بن ب�سام ال�شنتريني(ت542هـ) تح :د� .إح�سان عبا�س  -دار الغرب الإ�سالمي -
بيروت  -ط1994 -1م .وليبيا -تون�س 1395 -هـ 1975 -م.
 رو�ضات الجنات في �أحوال العلماء وال�سادات� :أبو تراب عبدالعلي بن جعفر ابن مهدي الخوان�ساري (ت1313هـ) ،تح:
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مقـــاالت

�أ�سد اهلل �إ�سماعيليان  -دار المعرفة  -بيروت  -ط - 1عن
طبعة قم 1391هـ.
 ال��زاه��ر في غريب �أل�ف��اظ الإم��ام ال�شافعي� :أب��و من�صورالأزهري(ت.37هـ) تح :د .عبد المنعم طوعي ب�شناتي ،دار
الب�شائر الإ�سالمية  -بيروت  -ط1419 - 1هـ 1998 -م.
 �سير �أعالم النبالء :الذهبي  -تـح :ال�شيخ �شعيب الأرنا�ؤوطو�آخرون  -م�ؤ�س�سة الر�سالة  -بيروت  -ط 1996 - 11م.
 �شذرات الذهب :ابن العماد الحنبلي (ت1089هـ) :محمودوعبد القادر الأرن��ا�ؤوط  -دار ابن كثير -دم�شق  -ط- 1
1986م1995-م.
 �شرح الأبيات الم�شكلة الإعراب الم�سمى �إي�ضاح ال�شعر� :أبوعلي الفار�سي(ت377هـ) ،تح� :أ .د .ح�سن محمود هنداوي،
دار القلم  -دم�شق  -ط 1407 - 1هـ 1987 -م.
 ال�شماريخ في علم التاريخ :ال�سيوطي ،تح :د.عبد الرحمن�شنجار و :د .عبد النا�صر �إ�سماعيل ،ديوان الوقف ال�سني -
العراق  -ط1429 - 1هـ 2008 -م.
 طبقات الحنفية :ع�لاء ال��دي��ن المعروف بابن الحنائي(979هـ) ،تح� :أ.د .محيي هالل ال�سرحان  -ديوان الوقف
ال�سني  -بغداد  -ط1426 - 1هـ 2005 -م.
 طبقات ال�شافعية :عبد الوهاب ال�سبكي (ت771ه��ـ) ،تـح:د .محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو  -البابي الحلبي -
م�صر  -ط 1965 - 1م .وهجر  -ط1992 - 2م.
 طبقات ال�شافعية� :أبو بكر تقي الدين �أحمد بن محمد ابنقا�ضي �شهبة الدم�شقي(ت851هـ) ،اعتناء :د .عبد العليم
خان ،عالم الكتب  -بيروت  -ط1407 - 1هـ 1987 -م.
 طبقات الفقهاء ال�شافعية� :أبو محمد جمال الدين عبدالرحيمابن الح�سن بن علي الإ�سنوي (ت772ه��ـ) تـح :د .عبداهلل
الجبوري  -مطبعة الإر�شاد  -بغداد  -ط1970 - 1م.
 طبقات المف�سرين� :أحمد بن محمد الأدرنه وي (ت ق11هـ)تـح :د� .سليمان الخزي  -مكتبة العلوم والحكم  -المدينة
المنورة  -ط 1997 - 1م.
 طبقات المف�سرين :الحافظ جالل الدين ال�سيوطي ،تح:علي محمد عمر ،مكتبة وهبة  -القاهرة  -ط1396 - 1هـ
 1976م .ودار الكتب العلمية  -بيروت  -ط 1983 - 1م. طبقات المف�سرين :الحافظ �شم�س الدين محمد بن عليال��داودي (ت945ه��ـ) ،تح :علي محمد عمر  -مكتبة وهبة
 القاهرة  -ط 1392– 1هـ 1972-م .ودار الكتب العلمية بيروت  -ط 1983 - 1م. -ط � ��رب الأم � ��اث � ��ل ب� �ت ��راج ��م الأف� ��ا� � �ض� ��ل :ع��ب��د ال �ح��ي

اللكنوي(ت1304هـ) �ضمن كتاب الفوائد البهية.
 العبر في ديوان من غبر :الحافظ محمد بن �أحمد الذهبي تـح :د� .صالح الدين المنجد  -وزارة الإعالم  -الكويت ط1984 - 2م. الفهر�س ال�شامل للتراث العربي الإ�سالمي المخطوط (علومالقر�آن الكريم ،التف�سير وعلومه) ،م�ؤ�س�سة �آل البيت -
عمان  -المملكة الها�شمية 1407 -هـ 1987 -م.
 الفوائد البهية :عبد الحي اللكنوي ،اعتنى به �أ� .أحمدالزعبي � -شركة دار الأرقم  -بيروت  -ط1998 - 1م.
 الكامل في التاريخ :عز الدين علي بن محمد بن الأثيرالجزري(ت630هـ) ،دار �صادر  -بيروت  -ط 1399 -1هـ
 1979م .ودار الكتب العلمية  -ط1407 - 1هـ 1987 -م. ك�شف الظنون عن �أ�سامي الكتب والفنون :م�صطفى بنعبداهلل ،حاجي خليفة (ت1067هـ) ،دار الفكر  -بيروت -
ط 1990 - 2م .طبعة م�صورة.
 لب اللباب في تحرير الأن�ساب :ال�سيوطي ،تح :مكتب البحوثبدار الفكر  -بيروت 2002 -م .ود1ر �صادر  -د.ت.
 اللباب في تهذيب الأن�ساب :ابن الأثير الجزري عز الدين،مكتبة المثنى  -بغداد 1985 -م.
 ل�سان ال �ع��رب :محمد ب��ن م�ك��رم اب��ن منظور الأن���ص��اريالم�صري الإفريقي (ت711هـ) ،دار �صادر  -بيروت  -ط3
 1414هـ 1994 -م. ل�سان الميزان� :أبو الف�ضل �أحمد بن علي بن محمد بن حجرالع�سقالني (ت852هـ) ،تح :ال�شيخ عبد الفتاح �أبو غدة ،دار
الب�شائر الإ�سالمية  -بيروت  -ط1423 –1ه �ـ2002 -م.
وم�ؤ�س�سة الأعلمي  -بيروت  -ط1986 - 3م.
 م��ر�آة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ح��وادث الزمان:عبد اهلل بن �أ�سعد بن علي اليافعي (ت 768هـ) ،م�ؤ�س�سة
الأعلمي للمطبوعات  -ب�ي��روت  -ط 1970 - 2م .وت��ح:
د .عبداهلل الجبوري  -م�ؤ�س�سة الر�سالة  -بيروت  -ط- 1
1984م.
 مرا�صد االطالع على �أ�سماء الأماكن والبقاع :عبد الم�ؤمنابن عبد الحق البغدادي الحنبلي(ت739هـ) ،تح� :أ .علي
البجاوي ،دار �إحياء الكتب العربية  -القاهرة  -ط- 1
1374هـ 1955 -
 معجم الأدب��اء = (�إر��ش��اد الأري��ب) :ياقوت الحموي ،تح:د�.إح�سان عبا�س  -دار الفكر  -بيروت  -ط 1980 - 3م.
ودار الغرب الإ�سالمي  -بيروت  -ط 1993 - 2م.
 -معجم البلدان :ياقوت الحموي  -تـح :فريد الجندي  -دار
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الكتب العلمية  -بيروت  -ط 1990 - 1م ،ودار �صادر -
بيروت  -ط2007 - 3م.
 معجم طبقات الحفاظ والمف�سرين� :إعداد ودرا�سة� :أ.عبدالعزيز �سيروان  -عالم الكتب  -بيروت  -ط1984 - 1م.
 معجم الم�ؤلفين :عمر ر�ضا كحالة (ت1408ه ��ـ) مطبعةالترقي  -دم�شق 1959 -م .ودار �إحياء التراث العربي -
بيروت  -ط  - 1د .ت .وم�ؤ�س�سة الر�سالة  -بيروت  -ط1
 1986م. معجم م�صنفات القر�آن الكريم :د .علي �شواخ ،دار الرفاعي الريا�ض  -ط1403 - 1هـ 1983 -م. معجم المف�سرين من �صدر الإ�سالم �إلى الع�صر الحا�ضر:�أ .ع��ادل نويه�ض (ت1417ه ��ـ) م�ؤ�س�سة نويه�ض الثقافية
بيروت -ط1988 - 3م. المغرب في ترتيب المعرب :نا�صر بن عبد ال�سيد المطرزي(ت616هـ) دار الكتاب العربي  -بيروت  -د.ت.
 مقايي�س اللغة� :أحمد بن فار�س ال��رازي( ت395ه��ـ) ،تح:�أ .عبد ال���س�لام ه���ارون ،دار الجيل  -ب �ي��روت  -ط- 1
1411هـ1991 -م.
 ميزان االع�ت��دال في نقد ال��رج��ال :الحافظ �شم�س الدينمحمد بن �أحمد الذهبي  -تـح :علي محمد البجاوي -
البابي الحلبي  -القاهرة  -ط 1963 - 1م.
 نزهة الألباء في طبقات الأدباء� :أبو البركات عبد الرحمنابن محمد الأنباري (ت577ه��ـ) ،تح :محمد �أب��ي الف�ضل
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�إبراهيم ،المكتبة الع�صرية � -صيدا  -ط1424 - 1ﻫ -
2003م.
 ال��ن��وادر� :أب ��و زي��د الأن �� �ص��اري (ت215ه � ��ـ) ،ت��ح :محمدعبدالقادر �أح�م��د ،دار ال�شروق  -القاهرة  -ب�ي��روت -
1401هـ 1981 -م.
 هدية العارفين� ،أ�سماء الم�ؤلفين و�آثار الم�صنفين� :إ�سماعيلالبغدادي  -دار الكتب العلمية  -بيروت  -ن�سخة م�صورة.
 الوافي بالوفيات� :صالح الدين خليل بن �أيبك ال�صفدي اعتناء محمد الحجيري وجماعة � -سل�سلة الن�شرياتالإ�سالمية.
 وفيات الأع�ي��ان و�أن�ب��اء �أب�ن��اء ال��زم��ان مما ثبت بالنقل �أوال�سماع �أو �أثبته العيان� :شم�س الدين �أبو العبا�س �أحمد بن
محمد بن خلكان (ت681هـ) ،تح :د� .إح�سان عبا�س  -دار
�صادر  -بيروت  -ط1971 - 1968 - 1م ،ودار �إحياء التراث
العربي -بيروت  -ط1997 - 1م.
 - 3فهر�ست المجالت و الدوريات:
 مجلة الجامعة الإ�سالمية :ع /107ال�سنة 1418 / 29هـ -1419هـ.
م�س�ألة في اال�شتقاق من كالم ابن مالك الطائي :د .محمد
المهدي عبد الحي عمار.
– مجلة المجمع العلمي العربي :م /23ع� / 1س  1948م./
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الب�شارة في العهد القديم والقر�آن
الدكتور عبد اهلل علي جنّوف

المعهد العالي ل ّلغات -تون�س

مقـــاالت

للب�شارة في م�صنّفات الم�سلمين تعريفات ي�شترك �أكثرها في اعتبارها �أ ّول خبر �سا ّر ،و�أد ُّقها
المف�سرون
قول ابن الق ّيم« :الب�شارة قول مخ�صو�ص ،وهي �أ ّول خبر �سا ّر �صادق»((( .وقد اهت ّم
ّ
وكتّاب ال�سيرة النبو ّية و�إثبات النب ّوة بـ«ب�شائر» التوراة والإنجيل بمح ّمد �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم،
ف�أ ّولوها ،وا�ستخرجوا داللتَها عليه و�إثباتَها لنب ّوته من غير نظرٍ �إلى اختالف �آيات العهد القديم
والإنجيل عن � ِآي القر�آن وال ٍ
فح�ص لأركان الب�شارة في ك ّل كتاب .و�سنقارن في هذا المقال بين
ونو�ضح �صلتها باجتماع
الب�شارة في العهد القديم والب�شارة في القر�آن ،فنب ّين �أركانها وجوهرها ّ
النا�س وت�أثيرها فيهم.

ِم ْن َب ْع ِد َك ِفي �أَ ْج َيا ِلهِ ْم َع ْه ًدا �أَ َب ِد ًّياَ ...و ُ�أ ْع ِطي َل َك
َو ِلن َْ�س ِل َك ِم ْن َب ْع ِد َك �أَ ْر َ�ض ُغ ْرب ِت َكُ ،ك َّل َ�أ ْر ِ�ض َك ْن َع َان
ون �إُ َل َه ُهم»(((.
ُم ْل ًكا �أَ َب ِد ًّياَ ،و�أَ ُك ُ
(((
و�أُلقيت هذه الب�شارة �إلى �إ�سحاق و�إلى يعقوب

 -1الب�شارة في العهد القديم:

تقوم الب�شائر في العهد القديم على ثالثة �أركان:
ِّ
رب المب�شَّ رِ وذر ّي ِته
�أ ّول�ه��ا ت�أكي ُد � ّأن
المب�شر هو ُّ
(�أو �آبائه)؛ والثاني التب�شي ُر بكثرة الن�سل والبرك ِة
الباقية في العقب؛ والثالث التب�شي ُر باحتالل الأر�ض
ال�م��وع��ودة .وق��د ُجمعت ه��ذه الأرك ��ان ف��ي ب�شارة
الرب عهده بالختانَ « :و َل َّما
�إبراهيم ل ّما عقد معه ّ
ين َ�س َن ًة َظ َه َر ال َّر ُّب لأَ ْب َر َام
َك َان �أَ ْب َر ُام ا ْب َن ِت ْ�س ٍع َو ِت ْ�س ِع َ
َو َق��الَ َلهُ� :أَ َن��ا ُ
اهلل الق َِدي ُر�ِ ،س ْر َ�أ َم ِامي َو ُك� ْ�ن َك ِام ًال
َف�أَ ْج َع َل َع ْه ِدي َب ْي ِني َو َب ْين ََكَ ،و ُ�أ َك ِّث َر َك َك ِثي ًرا جِ ًّدا...
ون �أَ ًب��ا ِل ُج ْمهو ٍر ِم َن الأُ َم� ِ�مَ ...لأ ِّن��ي َ�أ ْج َع ُل َك َ�أ ًبا
َو َت ُك ُ
ِل ُج ْم ُهو ٍر ِم َن الأُ َم� ِ�م َو�أُ ْث� ِ�م � ُر ُك َك ِثي ًرا جِ � ًّدا َو�أَ ْج َع ُل َك
�أُ َم � ًم��اَ ...و�أُ ِق�ي� ُ�م َع ْه ِدي َب ْي ِني َو َب ِْين ََك َو َب� ْي� َ�ن ن َْ�س ِل َك

الرب
من بعده ،لتجديد العهد معهما ولت�أكيد رعاية ّ
لهما ولأتباعهما.
إبراهيم و�إ�سحاق ويعقوب ويو�سف في التوراة
و�
ُ
هم الآب��اء الم� ّؤ�س�سون ،والمحو ُر ال��ذي ت��دور عليه
�سيرتهم في �سفر التكوين هو الأر�� ُ�ض التي قطع
الرب على نف�سه عهدا ب�أن يجعلها ملكا �أبد ّيا لن�سل
ُّ
�إبراهيم من ابنه �إ�سحاق .وال�صرا ُع والتع ّلقُ بالأر�ض
ُبعدان متكامالن في حياة الآباء الم� ّؤ�س�سين ،فك ُّل
الرب
ما خا�ضوه من �صراع كان من �أجل �إجراء �أمر ّ
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بافتكاك الأر�ض المر�سومة بالب�شارة .و�إذا ج ّردنا
حياتهم من �سعيهم �إلى اال�ستيالء على الأر�ض لم
نجد ما ير�سم مالمح حياتهم في عالقتهم بر ّبهم
�إ ّال � ٍ
الدنيوي.
الهم
ّ
إ�شارات عابرة لم تخ ُل من ّ
�رب �إل��ى �إبراهيم و�إ�سحاق
و�أُن��جِ ��زت ب�شارة ال� ّ
ويعقوب عليه ال�سالم �إن�ج��ازا واقع ّيا ل ّما ا�ستق ّر
يو�سف عليه ال�سالم في م�صر .فلذلك ُيعت َبر قدومه
�إلى م�صر مرحلة �ضرور ّية من مراحل حياة الآباء،
فك ّل مظاهر وحدة بني �إ�سرائيل وق ّوتهم و�سيادتهم،
كما ر�سمها العهد القديم ،مع ّلقة على ا�ستقراره
�رب خاطب
فيها .ول��م ينقل �سفر التكوين � ّأن ال� ّ
يو�سف بب�شار ٍة في تكثير الن�سل واحتالل الأر�ض ،بل
اقت�صر على نقل ما خوطب به يعقوب فنقله يعقوب
�إلى يو�سف((( ،واكتفى ب�إ�شارات تب ِّرر ما وقع ليو�سف
تبريرا غيب ّيا ي�صير فيه ال�ش ُّر الواقع من �إخوته �سببا
ل�صناعة «وطن» ينطلق منه «ال�شعب» لتحقيق ب�شارة
الرب .فقد جاء في التكوين � ّأن يو�سف قال لهمَ « :ال
ّ
تَخافُوا ،لأَ َّن� ُه َه ْل �أَ َن��ا َم َك َان ا ِ
هلل؟ [لأنّهم انطرحوا
�أمامه وع ّدوا �أنف�سهم عبيدا له] �أَ ْنت ُْم َق َ�ص ْدت ُْم ِلي
�شَ ًّرا� ،أَ َّما ُ
اهلل َفق ََ�ص َد ِب ِه خَ ْي ًرا ِل َك ْي َي ْف َع َل َك َما ال َي ْو َم
�سيتم غدا بالخروج] ِل ُي ْح ِي َِي �شَ ْع ًبا َك ِثي ًرا .فَال َآن
[وما ّ
َال تَخَ افُوا� ،أَنَا �أَ ُعو ُل ُك ْم َو َ�أ ْو َال َد ُك� ْ�م»((( .ويدلّ انقطاع
الب�شائر في عهد يو�سف على رغبة م�ؤ ّلفي التوراة
في االنتقال من مرحلة �إلى مرحلة �أخ��رى .الأولى
�صنعتها الب�شائر المن�سوبة �إلى الآباء قبل يو�سف،
وع�م�ل��وا فيها على تبرير اح �ت�لال الأر����ض وعلى
ت�أليف ال�شعب من القبائل الآرام ّية .والثانية �أرادوا
فيها تبري َر اجتماع «ال�شعب» في م�صر ،وتبري َر
�صلة الجمو ِع الغازية بالآباء وبب�شائرهم باحتالل
الأر���ض .فهذه الجموع هي التي قادها مو�سى في
الخروج ،وي�شوع من بعده الفتكاك �أر�ض الكنعان ّيين.
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«العبراني» �أرب��ع م � ّرات في
وق��د ت�ك� ّررت كلمة
ّ
ق�صة يو�سف« ،وه��ذا �إلحا ٌح الفت للنظر ،فلفظة
ّ
«عبراني» لم ت��رد في العهد القديم ك ّله �إ ّال �س ْبع
ّ
ع�شرة م ّرة ،ومن تلك الم ّرات ال�سبع ع�شرة ُح�شدت
اللفظة �أرب ��ع م� � ّرات متتالية على م��دى �إ�صحاح
واحد من �إ�صحاحات �سفر التكوين((( .وهذا م ّتفق
والغر�ض من �إبراز حكاية يو�سف مع فرعون ،وهو
ج ْعل يو�سف ال َم ْعبر الأخير بين الحقيقة الآرام ّية
لأبراهام و�إ�سحاق ويعقوب ويو�سف وك ّل �أبناء يو�سف
و�ساللته ،وبين �إ�سرائيل التي ُد َّق��ت في حكايات
التوراة د ّقا متوا�صال لتعني اليهود»((( .وهذا التكرار
�روري �أي�ضا لأ ّن��ه َ�س َّد فراغا �س ّببه ع��دم ذكر
��ض� ّ
االختبار الذي َنقَل يو�سف من الأ�صل الآرام� ّ�ي �إلى
وح ِف َظ نقاء العرق
الهيئة العبران ّية الم�صنوعة(((َ ،
ِ
�سنوات الغربة الطويلة ،على � ّأن يو�سف
اليهودي في
ّ
ت��ز ّوج م�صر ّية -وه��ي بنت �أح��د الكهنة -زواج��ا
�سيا�س ّيا في نظر بع�ض الدار�سين(((.
ولقد ا�ستُعملت الر�ؤيا والب�شارة في �سفر التكوين
لتبرير م��ا ُي��زع��م �أ ّن��ه م��ن �أح ��داث التاريخ �إن�ب��ا ًء
�رب وتن ّب�ؤًا من الآب��اء و�إج��را ًء من قبل
من عند ال� ّ
«ال�شعب» بقيادة �آبائه و�أنبيائه .ومن هذه الجهة
كان االجتماع في م�صر �إج��راء لر�ؤيا خاطب فيها
الرب �إبراهيم ،و�أخبره بما �سيقع لذر ّيته من �إذالل
ّ
ق�صة يو�سف �إ�شارات مبثوثة
وا�ستعباد( .((1ونجد في ّ
ت�ؤ ّيد هذه الر�ؤيا .فقد كان ذهابه �إلى م�صر ج�سرا
�إل��ى ج ْمع �أ�صل �ساللة ال�شعب� :سبعين نف�سا من
بيت يعقوب( ،((1وكانت م�صر م�لاذا لجمع البدو
الرحل وتوحيدهم ،وتحقّق ك ّل ذلك بيو�سف الذي
ّ
بيع عبدا ف�أ�صبح �شعبا ،وطالت حياته «ح ّتى �شهد
الجيل الثالث من ذر ّي��ة �أَ ْف� َرا ِي� َ�م» ،اب ِنه الثاني(،((1
ق�صة يو�سف ف ُّ�صلت في التوراة لت ِ
ُحكم �صلة
�أي � ّإن ّ

الب�شارة
في العهد
القديم
والقر�آن

« َال ُيخَ ِ
ا�ص ُم َو َال َي ِ�ص ُيح َو َال َي ْ�س َم ُع �أَ َح ٌد ِفي ال�شَّ َوا ِر ِع
و�ض ًة َال َيق ِْ�ص ُفَ ،و َف ِتي َل ًة ُم َدخِّ َن ًة
َ�ص ْو َتهَُ ،ق َ�ص َب ًة َم ْر ُ�ض َ
الح َّق �إِ َل��ى الن ُّْ�صر ِةَ ،و َع َلى
َال ُي ْط ِف ُئَ ،ح َّتى ُيخْ رِ َج َ
ون َر َجا ُء الأُ َم ِم»(.((2
ا�س ِم ِه َي ُك ُ
ْ

«ال�شعب» «بالآباء الم� ّؤ�س�سين» ولتَنقل �أبناء يعقوب
من عهد الآباء والع�شيرة ال�صغيرة �إلى عهد ال�شعب
الكبير( .((1و� ْأ�ص ُل هذا التدبيرِ هو الب�شارة تل ّق ًيا
الرب و�إجرا ًء لهذا الوحي في التاريخ.
لوحي ّ

 -2الب�شارة في القر�آن:

و�أ ّم ��ا ف��ي العهد الجديد ف�لا تتع ّلق الب�شارة
الرب وال تدعو �إلى
بالن�سل الكثير المبارك من عند ّ
وراثة �أر�ض الأعداء ،بل تقوم على ركنين �آخرين.
�أ ّولهما التمهيد ويعني �إعداد اليهود ال�ستقبال ر�سالة
ُوجه الب�شارة �أحيانا �إل��ى فرد
عي�سى الم�سيح .وت َّ
ِ
يو�سف بطهارة
المالك
واحد كما جاء في تب�شير
َ
وتوجه �أحيانا �أخرى �إلى
زوجته وقدا�سة حملها(َّ .((1
الجماعة كما في كالم يوحنّا ال َم ْع َم َدان في تب�شيره
اليهود باقتراب ملكوت ال�سموات(.((1
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جاء معنى التب�شير في القر�آن في �أربعة �سياقات:
التب�شير بالنب ّوة؛ والتب�شير بالجنّة؛ و� ّأن الر�سل
مب�شرين ِ
جا�ؤوا ِّ
ومنذرين؛ و� ّأن الرياح ب�شرى رحمة
اهلل .ويبدو اختالف الب�شارة في القر�آن عن الب�شارة
في العهد القديم والعهد الجديد في ال�سياق الأ ّول
خا�صة ،و�سنقت�صر على النظر فيه.
ّ
للب�شارة في القر�آن ركن واحد هو النب ّوة .فقد
ُو ِ�صف �إ�سحاق عليه ال�سالم في الب�شارة ب�أنّه غالم
نبي من ال�صالحين( ،((2وذهب الآلو�سي �إلى
عليم ّ
� ّأن الب�شارة «كانت بذَ َكر لأنّه �أ�س ّر للنف�س و�أبهج»(.((2
و ُي�ستغرب �أن ُي�ع� ّل��ل الآل��و� �س��ي ن�شوء ال�سرور
والبهجة في نف�س �إبراهيم بجن�س المب�شَّ ر به ،ف� ّإن
هذا التعليل يدلّ على اعتقاد ف�ضل الذ َكر على الأنثى
لمج ّرد الجن�س ،وهو اعتقاد ال �أ�صل له في القر�آن.
عربي
وك� ّأن الآلو�سي جرى في قوله هذا على تقليد ّ
كان �سائدا قبل الإ�سالم ّثم م�ضى الم�سلمون على
العمل به.

�ات تب�شير الأنبياء
والق�ص ُد م��ن التمهيد �إث �ب� ُ
بالم�سيح قبل ظهوره و�إق��را ُره��م بتحقّقِ الخال�ص
على يديه ،وقد �شهد يوحنّا المعمدان بتق ّدم الم�سيح
عليه وجودا وف�ضال و�إن ت�أخّ ر عنه زمانا( .((1وهذه
ِّ
المب�شر/المم ِّهد بظهور
ال�شهادة تُع ِلن انتها َء عمل
المب�شَّ ر به/المم َّهد له ،وهيمن َة ر�سالة المب�شَّ ر به
على ما تق ّدمها(.((1
و�أ ّم��ا الركن الثاني فهو الخال�ص ،وهو جوه ُر
ر�سالة الم�سيح وغاي ُة التمهيد له .وقيم ُة هذا الركن
في �إب��رازه الفرقَ بين الب�شارة في العهد القديم
مخت�صا
والب�شارة في العهد الجديد ،فالخال�ص لي�س
ّ
باليهود بل معرو�ض للنّا�س جميعا و� ْإن خوطب به
اليهودي قبل غيره( .((1والمخ ِّل�ص ال ين�شر ر�سالته
ّ
يبث دعوته بال�سيف وال َي�ستنجد به في �أ�ش ّد
وال ّ
�ساعات الحاجة �إليه( ،((1بل هو مو�صوف في كالم
ِّ
المب�شر ال��ذي م ّهد له الطريق و�صفا يناق�ض ما
ُو��ص��ف ب��ه �أنبياء اليهود ف��ي العهد القديم ،فهو

وي ��دلّ �سياق ال ِآي على � ّأن ع� ّل��ة ال���س��رور هي
�وع��د اهلل
الخ�صال ال�ت��ي �ستجتمع ف��ي �إ��س�ح��اق ب� ْ
المقطوع في الب�شارة .وال ُينظر �إلى جن�س المب�شَّ ر
به (ذكر) �إ ّال من جهة ك ْونه مح ّال لهذه الخ�صال،
نبي من ال�صالحين.
وهي �أنّه عليم ّ
يم� أي «ذي علم كثير .قيل:
وقوله تعالى َ ع ِل ٍ
�أري��د بذلك الإ�شارة �إل��ى �أ ّن��ه يكون نب ًّيا ،فهو على
ح ّد قوله تعالىَ  :و َب�شَّ ْرنَا ُه ِب�إ ِْ�س َحا َق نب ًّيا.((2(»
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يم في �سورة
وقال الآلو�سي في تف�سير �صفة َ ع ِل ٍ
«ال��ذاري��ات»« :عند بلوغه وا�ستوائه ،وفيه تب�شير
بحياته»( ،((2وه��ذا المعنى ي��دلّ عليه العقل؛ ل ّأن
النب ّوة ال ُت ْعطى في الطفولة ،فال يكون المب�شَّ ر به
عليما �إ ّال عند بلوغه وا�ستوائه.
ا�شتملت الب�شارة ب�إ�سحاق عليه ال�سالم على
�أمرين� :أنّه ُيع َّمر وال يموت �صغي ًر ،و�أنّه يكون نب ًّيا.
ف�أ ّما التعمير فلي�س غاية في نف�سه ،و�إنّما �أ ْوم�أت �إليه
الآية ل ّأن �إيتاء النب ّوة ال يكون �إ ّال عند بلوغ الأ�ش ّد،
ومن هذا الوجه �أَدخل التب�شي ُر بطول العمر ال�سرو َر
على �إبراهيم عليه ال�سالم .و�أ ّما النب ّوة فهي جوهر
الب�شارة ،وه��ذا م��ن �أظ�ه��رِ ال��وج��وه على اختالف
ب�شائر القر�آن عن ب�شارات التوراة و�سائر �أ�سفار
العهد القديم .ففيها ُب ِّ�شر �إبراهيم بالن�سل الكثير
أر�ض الكنعان ّيين .وال
وباحتالل الأر�ض الموعودةِ � :
�أثر لهذا في القر�آن ،بل � ّإن ب�شارة �إبراهيم بالولد
لم ت�أت �إ ّال بعد �إنكار ِ
قومه ر�سالتَه كما ي�ص ّرح به
تب�شي ُره ب�إ�سماعيلَ  :قا َل �أَ َت ْع ُب ُدو َن َما َتن ِْحتُو َن َواللهَّ ُ
خَ لَ َق ُك ْم َو َما َت ْع َم ُلونََ ،قا ُلوا ا ْبنُوا َل ُه ُب ْن َيانًا َف�أَ ْلقُو ُه
يمَ ،ف�أَ َرا ُدوا ِب ِه َك ْي ًدا َف َج َع ْلن َُاه ْم الأَ ْ�س َف ِلينَ ،
الج ِح ِ
ِفي َ
َو َقا َل �إِنِّي َذ ِاه ٌب �إِ َلى َر ِّبي َ�س َي ْه ِدينِ َ ،ر ِّب َه ْب ِلي ِمنَ
ال�صا ِل ِحينَ َ ،ف َب�شَّ ْرنَا ُه ِب ُغ َ
يم((2(؛ وتب�شي ُره
ال ٍم َح ِل ٍ
َّ
ب�إ�سحاق ويعقوبَ  :فلَ َّما ْاع َت َز َل ُه ْم َو َم��ا َي ْع ُب ُدو َن
ون ا ِ
ُوب َو ُك ًّ
ِمنْ ُد ِ
ال َج َع ْلنَا
هلل َو َه ْبنَا َل ُه �إ ِْ�س َحا َق َو َي ْعق َ
نب ًّياَ ،و َو َه ْبنَا َل�� ُه ِم��نْ َر ْح َم ِتنَا َو َج َع ْلنَا َل ُه ْم ِل َ�سا َن
ِ�ص ْدقٍ َع ِل ًّيا .((2(ف�سرور �إبراهيم �سببه ِعلمه � ّأن
المب�شَّ ر به �سيكون موافقا له في العقيدة قادرا على
حمل الر�سالة ووراثة النب ّوة .والفرق بين الب�شارة
ف��ي ال �ت��وراة والب�شارة ف��ي ال �ق��ر�آن ه��و � ّأن الأر���ض
ُ�ستبدل بها النب ّوةُ ،و� ّأن الن�سل الكثير ُيقت�صر منه
ت َ
على نب ّيين� :إ�سحاق ويعقوب.
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توهم �إن�سان � ّأن بين الب�شارة ب�إ�سحاق
ور ّبما ّ
في التوراة والب�شارة به في القر�آن ت�شابها ،فقد
جاء في «ال�صافّات»َ  :و َب�شَّ ْرنا ُه ِب�إ ِْ�س َحا َق نب ًّيا ِمنَ
ال�صا ِل ِحينَ َ ،و َب��ا َر ْك�� َن��ا َعلَ ْي ِه َو َع��لَ��ى �إِ� ْ��س َ��ح��اقََ ،و ِم��نْ
َّ
وف�سر
ُذ ِّر َي ِت ِه َما ُم ْح ِ�سنٌ َو َظا ِل ٌم ِل َنف ِْ�سه ُمبينٌ ّ .((2(
الآلو�سي البركة بكثرة الن�سل وبالنب ّوة فقال�« :أي
�أف�ضنا عليهما بركات الدين والدنيا ب �� ْأن ك ّثرنا
ن�سلهما وجعلنا منهم �أنبياء ور� �س�لا»( .((2وك�أنّه
ع � ّول في ه��ذا التف�سير على العهد القديم الذي
اقترنت فيه كثرة الن�سل بالبركة .و�أ ّم��ا في ب�شارة
القر�آن فالبركة مقترنة بال�صالح والنب ّوة اقترانا
َي ْك�شف �أنّها تعني الثبات على طاعة اهلل وح ْمل �أمانة
النب ّوة( ،((2وتدلّ خاتمة الآية على � ّأن كثرة الن�سل ال
قيمة لهاَ  :و ِمنْ ُذ ِّر َي ِت ِه َما ُم ْح ِ�سنٌ َو َظا ِل ٌم ِل َنف ِْ�سه
ُمبينٌ  ،فالتمييز بين المح�سن والظالم في الذر ّية
�إ�شار ٌة �إلى تف�ضيل الفريق الأ ّول الذي نال البركة
�أي الهداي َة �إلى الحقّ وت�صديقَ الر�سول في ما ُنزِّ ل
عليه ودعا �إليه ،على الفريق الثاني الذي هو َ ع َم ٌل
َغ ْي ُر َ�صا ِل ٍح.((3(
ُ
ا�ستبدال النب ّوة بالن�سل والأر�ض في
هذا الفرقُ :
والق�صة
الق�صة
ّ
القر�آن تب ّينه الآي� ُة الفا�صل ُة بين ّ
من ق�ص�ص الأنبياء في ال�س َور( .((3وهي �آية مه ّمة
أهم ما دعا �إليه،
النبي وتظهر � ّ
لأنّها تخت�صر ر�سالة ّ
وهو ت�صديقُ النب ّوة وعباد ُة �إله واحد .فالتوحيد هو
الرابطة بين النا�س ،وال �أث َر في القر�آن لتف�ضيل عرق
�ص بها قوم دون �آخرين
على عرق ،وال ِذ ْك َر لأر�ض خُ ّ
اهتمام بن�سب «�آباء اليهود» ،فهم
بب�شارة �إله ّية ،وال
َ
فيه �أنبياء م�سلمون جمعوا النا�س على دعوة التوحيد
اليهودي» الذي اكت�سبوه
ولم يجمعوهم على «الن�سب
ّ
بعدما كانوا �آرام ّيين يجوبون ال�صحراء.
ول��م ي��ذك��ر ال� �ق ��ر� ُآن -م��ع �إ��س�ق��اط��ه االه�ت�م��ام

الب�شارة
في العهد
القديم
والقر�آن
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ق�ص َة التبليغ ف��ي الخبر ع��ن �إ�سحاق
بالن�سبّ -
ويعقوب ويو�سف عليهم ال�سالم .ف�أ ّما خبر �إ�سحاق
ويعقوب فعا ّم مخت�صر ال �أث��ر فيه لما خاطبا به
قومهما ،وال يدرك منه قارئه �إ ّال �أنّهما ابن �إبراهيم
وحفيده ،و�أنّهما نب ًّيان ،من غير تف�صيلٍ لنب ّوتهما وال
تعظيم لقرابتهما من �إبراهيم وال �إ�شار ٍة �إلى �أر�ض
ٍ
�رب حدودها لتكون لقومهما ملكا
معلومة ر�سم ال� ّ
�أبد ّيا ،و�إنّما ذكرهما القر�آن في تب�شير �إبراهيم
ي�ستق َّال ِبذ ْكرٍ �إ ّال
بهما� ،أو مع بع�ض الأنبياء ،ولم ْ
يعقوب في مو�ضع واح��د هو الآي��ة  133من �سورة
ُوب ا ْل َم ْوتُ ِ�إ ْذ
البقرة� :أَ ْم ُك ْن ُت ْم �شُ َه َدا َء ِ�إ ْذ َح َ�ض َر َي ْعق َ
َقا َل ِل َب ِني ِه َما َت ْع ُب ُدو َن ِمنْ َب ْع ِديَ ،قا ُلوا َن ْع ُب ُد �إِ َل َه َك
َو�إِ َل َه �آ َبا ِئ َك إِ� ْب َر ِاهي َم َو�إ ِْ�س َم ِاعي َل َو�إ ِْ�س َحا َق إِ� َل ًها َو ِاح ًدا
ون .وقد ُذ ِكر في هذه الآية وهو
َون َْحنُ َل ُه ُم ْ�س ِل ُم َ
التم�سك
خارج من الدنيا ،ولم َيرِ د في و�ص ّيته �إ ّال ّ
بالإ�سالم( . ((3و�أ ّما البركة والأر�ض فال ذكر لهما.
و�أ ّما الن�سب فال قيمة له ،ف�إ�سماعيل معدود في الآية
من الآب��اء ،وهو الذي ُو�صف في التوراة بـ»الحمار
الوح�شي»( ((3كناي ًة عن تجريده من ال�سلطة وال ُملك.
ّ
وق�صة
نف�سر ت ْرك القر�آن �سير َة �إ�سحاق ويعقوب ّ
فبم ّ
تبليغهما ،وهما �أبوان ُم�ؤ َِّ�س�سان عند اليهود؟

نبي التوحيد� :إبراهيم عليه ال�سالم .فل ّما ترك
�إلى ّ
ق�صة التبليغ في خبر �إ�سحاق ويعقوب َّ
عطل الب�شائر
ّ
المن�سوبة في التوراة �إليهما والب�شائ َر المن�سوبة �إلى
�إبراهيم ،وقطع �صلة اليهود بـ»الآباء» الثالثة ،وكت ََب
تاريخ ه�ؤالء الأنبياء عليهم ال�سالم كتابة ال تذكر
�شيئا من «مرحلة تاريخ ّية» جعلها م�ؤ ّلفو التوراة
ق�ص ُة مو�سى
جزءا من «تاريخ العبران ّيين» .وث َّبت َْت ّ
عليه ال�سالم ه��ذا المق�صد ،فخلت الآي��ات التي
أتباعه
ف�صلت خبره( ((3من �أ ّية �إ�شارة �إلى تذكيرِ ه � َ
ّ
بـ»�آبائهم» �إبراهيم و�إ�سحاق ويعقوب.
خ�صه القر�آن
و�أ ّم��ا يو�سف عليه ال�سالم فقد ّ
المف�سرون عن
ب�سورة فيها � 111آي��ة .وقد ت�ساءل
ّ
ق�صته م ّرة واحدة .وم ّما قيل في الجواب
�سبب ذكر ّ
� ّأن �سائر الق�ص�ص تك ّررت بتك ّرر تكذيب الر�سل،
ق�صته م ّرة
ولم يتك ّرر
ُ
تكذيب قومه �إ ّي��اه ،فذُ كرت ّ
خا�صا بيو�سف ،فقد
واحدة؛ وقيل � ّإن هذا الأمر لي�س ّ
كق�صة �أهل الكهف
ُذكرت ق�ص�ص �أُخَ ر م ّرة واحدةّ ،
وذي القرنين ومو�سى والخ�ضر(.((3
ج��اء خطاب يو�سف لل َّرجلين معه في ال�سجن
كخطاب �سائر الأنبياء في القر�آن� :إِنِّي َت َر ْكتُ ِم َّل َة
َق�� ْو ٍم َال ُي�ؤ ِْمنُو َن ِب��ا ِ
هلل َو ُه�� ْم ِب��ال ِآخ�� َر ِة ُه�� ْم َك��ا ِف�� ُرونَ،
ُوب َما
َوا َّت َب ْعتُ ِم َّل َة �آ َبا ِئي �إِ ْب َر ِاهي َم َو�إ ِْ�س َحا َق َو َي ْعق َ
َك���ا َن َل�� َن��ا �أَنْ ُن�����شْ ��ر َِك ِب���ا ِ
هلل ِم���نْ ���شَ ْ��ي ٍء َذ ِل َ
���ك َف ْ�ض ُل
ا ِ
��ا���س َو َل��� ِك���نَّ �أَ ْك��� َث��� َر ال�� َّن ِ
هلل َع��لَ�� ْي�� َن��ا َو َع��لَ��ى ال�� َّن ِ
��ا���س َال
����اب م َت َف ِّر ُقو َن
ال�س ْجنِ َ�أَ�أ ْرب ٌ
َي�شْ ُك ُرونََ ،ي��ا َ�ص ِاح َب ِي ِّ
خَ ْي ٌر �أَ ِم ُ
اهلل ال َو ِاح ُد ال َق َّها ُرَ ،ما َت ْع ُب ُدو َن ِمن ُد ِ
ون
ا ِ
هلل �إِ َّال �أَ ْ�س َما ًء َ�س َّم ْي ُت ُمو َها �أَن ُت ْم َو َءا َبا�ؤُ ُكم َما �أَن َز َل
ُ
الح ْك ُم ِ�إ َّال للِهَّ ِ � ،أ َم��� َر َ�أ َّال
اهلل ِب َها ِم��ن ُ�سل َْط ٍان� ،إ ِِن ُ
َت�� ْع�� ُب�� ُدوا �إِ َّال �إِ َّي����ا ُهَ ،ذ ِل َ
���ك ال�� ِّدي��نُ الق ِّي ُم َو ِل��ك��نَّ �أَ ْك�� َث�� َر
(((3
الن ِ
َّا�س َال َي ْعلَ ُمونَ .((3(و ُيفهم من �آية غافر
� ّأن يو�سف عليه ال�سالم كان نب ًّيا� ،إ ّال � ّأن القر�آن

اهتم به القر�آن في ما نقل من ق�ص�ص
�أكب ُر ما ّ
الأن�ب�ي��اء ال �ن �ب � ّوةُ ،فهي المحور ال��ذي ت��دور عليه
�أخبارهم في والدتهم ون�ش�أتهم و�أ�سفارهم وتبليغهم،
وال قيمة في ق�ص�صهم للأر�ض والبركة والن�سل
الكثير .وقد و�صف القر�آن �إبراهيم ب�أنّه كان م�سلما
النبي
ِّ
موحدا ،و� ّأن �أ ْو َلى النا�س به بعد الذين اتّبعوه ُّ
مح ّمد �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم والم�ؤمنون( ،((3ونفى
�أن يكون يهود ّيا( ،((3فزَ َّيف االنتما َء �إل��ى الأنبياء
بالن�سب ،ور ّد ا ّدعا َء اليهو ِد يهود ّي َة �إبراهيم ،و� ّأ�س�س
َ
ن�سبا جديدا هو النب ّوة ،و�أ ْثبت انت�ساب الم�سلمين
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ل��م يب ّين كيف ن� ّب��ئ ،وكيف كانت دع��وت��ه ،وكيف
ق�صة تبليغه كما �سكت عن
انتهت ،بل �سكت عن ّ
تبليغ �إ�سحاق ويعقوب .فتع ّلق ال�سكوت بثالثة من
«�آب��اء اليهود» ،ظهر �آخرهم في مرحلة مه ّمة من
«تاريخهم» «تك ّونت فيها �شخ�ص ّية �شعب �إ�سرائيل»
واقترنت بتح ّول �أح�ف��اد يعقوب من كونهم عائلة
�إلى كونهم «�شعبا» وانفتح �آخرها �إلى �إنجاز الأمل
الموعود في ب�شائر «الآب��اء»( .((4وقد م ّر القول � ّإن
�إنجاز الق�سم الأ ّول من ب�شارة �إبراهيم و�إ�سحاق
ويعقوب بتكثير الن�سل ووراث��ة الأر���ض بد�أ على يد
تف�سر االهتمام الكبير الذي
يو�سف ،وهذه المنزلة ّ
لق�صته .ول ّما توفّي يو�سف في
�أواله �سفر التكوين ّ
م�صر وانتهى عهد «الآباء» بد�أ �إنجاز الق�سم الثاني
من الب�شارة ،وهو الخروج من م�صر الحتالل �أر�ض
الكنعان ّيين ،فلذلك يتك ّرر ذكر الأر���ض كثيرا في
الرب لمو�سى( .((4ولم يذكر القر�آن من هذا
كالم ّ
الحقيقي بين �صيغتي
�شيئا ،وهو في نظرنا الفرق
ّ
ق�صة يو�سف في التوراة والقر�آن ،ال ما ا�شتغل به
ّ
ِ
اختالف الروايتين في الكالم على
الدار�سون من
يعقوب واب ِنه عليهما ال�سالم ،وعلى جملة الأحداث
المتع ّلقة بيو�سف منذ خروجه من بيت �أبيه �إلى
�صنيع �إخوته به و�أخ� ِ�ذه �إلى م�صر و�سجنه وتعبيره
للر�ؤيا ونجاته( .((4وال غَ ناء في قولهم � ّإن القر�آن
ق�صة
ق�صة يو�سف التورات ّية .نعمّ ،
�أ�سقط الكثير من ّ
ولكن
يو�سف في القر�آن �أق�صر م ّما �أُ ِّلف في التوراةّ ،
القول ب�أنّه �أ�سقط منها يحتاج �إلى التدقيق من ثالثة
وجوه� :أ ّولها � ّأن االخت�صار في الق�ص�ص القر�آن ّية
ق�صة يو�سف،
ظاهرة عا ّمة غير مخ�صو�صة بها ّ
وهي �إحدى خ�صائ�ص القر�آن الم ّميزة له عن العهد
القديم ،وينبغي النظر �إليها في جملتها لإدراك
المف�سرون
�أ�سبابها ومقا�صدها .وق��د غفل عنها
ّ
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ف�أكثروا من نقل �أ�ساطير العهد القديم من غير
تدقيقٍ وال انتبا ٍه لكيف ّية جمعها ومقا�صد م�ؤ ّلفيها.
وال��ث��ان��ي � ّأن القول بحذْ ف ال�ق��ر�آنِ �أج��زا ًء من
ق�صة يو�سف كما جاءت في التوراة قائم على م�س ّلمة
ّ
الق�صة و�صلت �إلينا في التوراة تا ّمة،
هي � ّأن هذه ّ
�أي وحيا .وال�صحيح �أنّها ُكتبت في زم��ن مت�أخّ ر
ج ّدا عن «حدوثها وتدوينها الأ ّول» في عهد مو�سى.
ف�صيغتها التي و�صلت �إلينا لي�ست �إ ّال رواية لما ُيعتقد
�أنّه من �أحداث التاريخ على نح ٍو تُنظر فيه حاجات
المخاطبين بها في زمن تدوينها وفي م�ستقبلهم.
و�إذا خفي الأ�صل امتنع القول بتمام رواية ونق�صان
و�صح
�أخ ��رى و� ْإن �أوه ��م ظاهرها ب��ال �ح��ذف(ّ ،((4
الديني� ،سواء �أك��ان مكتوبا في الأر�ض
الن�ص
� ّأن ّ
ّ
ومن�سوبا �إلى الأنبياء �أم كان �سماو ّيا ،غي ُر معزولٍ
َ
المخاطبين به .فلذلك نجد في الرواية
عن واقع
لق�صة يو�سف عر�ضا لتاريخ مملكتي
ال�ت��ورات� ّي��ة ّ
�إ��س��رائ�ي��ل وي �ه��وذا قبل وج��وده�م��ا .ويمثل مملك َة
ُ
يو�سف ،و�أ ّما يهوذا فيم ّثلها �إخوته الذين
�إ�سرائيل
ا�ستق ّروا في الجنوب :يهوذا و�شمعون والوي(.((4
والثالث � ّأن القول ب�سقوط عنا�صر كثيرة من
الق�صة في الرواية القر�آن ّية يقوم على م�س ّلمة �أخرى
ّ
الق�صة في التوراة �أ�صل ّية .والحال �أنّها م�ؤ ّلفة
هي � ّأن ّ
من م�صادر �ش ّتى� :آرام ّية و�سومر ّية وم�صر ّية(،((4
ومن الدار�سين من اعتبرها مندرجة في ال�سياق
ال�خ��راف� ّ�ي ف��ي ال�شرق الأو� �س��ط ،ولكنّها ف��ي �سفر
التكوين ت ّتخذ �صفة تاريخ ّية(.((4
ق�صة يو�سف �أي�ضا �أنّها لم تر ْد
ويلفت النظ َر في ّ
ق�صة �أحد من الأنبياء .فالطريقة
في ن�سق واحد مع ّ
الغالبة في القر�آن الكريم هي ذكْر الأنبياء في ن�سق
منتظم ،فيه �إظها ُر دعوتهم ،وما لقوه من ت�صديق

الب�شارة
في العهد
القديم
والقر�آن
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وتكذيب ،وما جاء في ن�صر اهلل �إ ّي��اه��م( .((4فك� ّأن
ق�صة يو�سف م� ّرة واح��دة في �سورة م�ستق ّلة
ذ ْك��ر ّ
يقطع اتّ�صال الن�سب بين �إبراهيم و�إ�سحاق ويعقوب
ويو�سف ،ويق ّو�ض ما �ش ّيده م�ؤ ّلفو التوراة ب�أخبار
الب�شائر والمباركة واجتماع بيت يعقوب في م�صر.
وه��ذا التف�سير �أدقّ ف��ي نظرنا م��ن تف�سير عدم
الق�صة بعدم التكذيب ،ف�إنّا ال نعرف هل
تكرار ّ
ُوجد هذا التكذيب �أم ال ،والقر� ُآن �أغفله ف�سكت عن
ر ّد الرجلين في ال�سجن( .((4و�أ ّم��ا قول يو�سف � ّإن
�إبراهيم و�إ�سحاق ويعقوب عليهم ال�سالم �آبا�ؤه فال
يبرز قيمة الن�سب و�إنّما يثبت وحدة الم ّلة ،فالتوحيد
يق�ص ق�ص�ص الر�سل
ن�سب الأنبياء( .((4والقر�آن ال ّ
والأنبياء ليروي كيف جمعوا المال وتز ّوجوا الن�ساء
واحت ّلوا الأر�ض كما في التوراة ،بل تدور ق�ص�صهم
على محور واح��د هو النب ّوة ،فلذلك ك� ّرر ق�ص�ص
ف�صل نب ّواتهم ،ومنهم نوح
الأن �ب �ي��اء( ((5ال��ذي��ن ّ
و�إبراهيم ومو�سى عليهم ال�سالم؛ ولم ينقل �شيئا
من �سير الأنبياء الذين اكتفى بالإ�شارة �إلى نب ّواتهم،
ومنهم الي�سع و�إدري�س وذو الكفل و�إ�سحاق ويعقوب
ق�صة يو�سف
و�إليا�س عليهم ال�سالم؛ ول��م يك ّرر ّ
ل ّأن النب ّوة فيها ُم ْجملة .فانظ ْر في هذا المعنى ت َر
� ّأن تكرار الق�ص�ص في ال�ق��ر�آن مقترن بتف�صيل
ق�صة يو�سف عليه ال�سالم
النب ّوة( ،((5و� ّأن معنى ّ
في القر�آن لي�س في طولها وال في عدم تكرارها وال
الق�صة التورات ّية
في البحث ع ّما ذكره القر�آن من ّ
الق�صة من
وم��ا تركه ،ولكن المعنى في �إخ��راج ّ
�سياق الحديث عن «�آباء اليهود» وب�شائرِ هم بتكاثر
«ال�شعب» واحتالل الأر���ض �إلى �سياق الحديث عن
نب ّوات التوحيد ،فـ»التوحيد هو محور حياة الأنبياء
وجوهر دعوتهم ووقود حركتهم»(.((5

زكريا بيحيى �أنب�أه ر ّبه ب� ّأن ابنه �سيكون ُ م َ�ص ِّد ًقا
ِب�� َك�� ِل�� َم�� ٍة ِم����نَ ا ِ
هلل َو� َ���س��� ِّي��� ًدا َو َح���� ُ���ص���و ًرا َون��ب�� ًّي��ا ِم���نَ
ال�صا ِل ِحينَ  .((5(وذك��ر القر�آن �أ ّن��ه �أُوت��ي الحكم
َّ
�صب ّياَ  ،و َكا َن َت ِق ًّيا َو َب�� ًّرا ِب َوا ِل َد ْي ِه َو َل ْم َي ُكنْ َج َّبا ًرا
َع ِ�ص ًّيا .((5(ويمكن تف�صيل �صفات يحيى عليه
ال�سالم في ثالثة وجوه:
ال��وج��ه الأ ّول �أ ّن��ه �أ ّك��د نب ّوته وا�ستقامته منذ
المهم في ت�أكيد النب ّوة قو ُلهَ  :و َءا َت ْينَا ُه
�صغره .ومن ّ
الح ْك َم َ�ص ِب ًّيا ،ف� ّإن «هذا يقت�ضي � ّأن اهلل �أعطاه
ُ
ا�ستقامة الفكر و�إدراك الحقائق في حال ال�صبا
على غير المعتاد .و ُي�ستبعد �أن يكون �أعطي النبوءة
�صبي ل ّأن النبوءة رتبة عظيمة ،ف�إنّما تعطى
وهو ّ
عند بلوغ الأ�ش ّد»( .((5وال معنى للنب ّوة وال فائدة منها
النبي ال يخاطب بها
�إذا ظ ّلت محجوبة في نف�س ّ
النا�س .و�أ ّما �إر�سال الأطفال فال تُجِ يزه حكمة اهلل
تعالى ،وال يق ّره العقل ،وال تُد َرك به غاية .و�إنّما �أراد
نبي.
القر�آن �إظهار � ّ
أهم خ�صال المب�شَّ ر به وهي �أنّه ّ
فب ّين �أنّه كان مه َّي�أً لقبول الر�سالة ب�إعداد اهلل �إ ّياه
ل ُت ْلقَى عليه عند بلوغه الأ�ش ّد وفي حال القدرة على
ح ْم ِلها و�إظهارِها ومخاطب ِة النا�س بها والعملِ على
التمكين لها.
والوجه الثاني يتع ّلق بقوله تعالىُ  :م َ�ص ِّد ًقا
ِب َكلَ َم ٍة ِم��نَ ا ِ
هلل ،فقد قيلّ � :إن «المراد بالكلمة
وح ِكي عن �أبي عبيدة � ّأن معنى
عي�سى عليه ال�سالم؛ ُ
بكلمة من اهلل :بكتاب منه ،والمراد به الإنجيل»(.((5
و�أ ًّيا كان المراد بالكلمة في الب�شارة :هل هي الر�سول
ي�صدق ر�سالة
�أم كتاب الر�سول؟ فمعناها � ّأن يحيى ِّ
والزم هذا الو�صف
ذلك الر�سول وي�ستجيب لدعوتهُ .
�أن يقع ت�صديق يحيى بعد خ��روج عي�سى و�إظهار
�أم��ره ،فالت�صديق لي�س عقيدة مكتومة في النف�س

والنب ّوة نوا ُة ك ّل الب�شائر في القر�آن .فل ّما ُب ِّ�شر
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و�إنّما هو موقف ُي��راد به ُن�صر ُة الر�سول وت�أيي ُده
ح ّتى َيظهر على مخالفيه .وهذا نظير قوله تعالى:
َ و ِ
ِال�ص ْدقِ َو َ�ص َّد َق ِب ِه ،((5(فالت�صديق
الذي َجا َء ب ِّ
ال�صدق.
بال�صدق ال يكون �إ ّال بعد مجيء هذا ّ
ّ
وقال ابن عا�شور في تف�سيره« :وقد ُ�ض ّمت �إلى
ب�شارته باالبن ب�شارة بطيبه كما رجا زكر ّيا� ،أي
في قولهَ  :ر ِّب َه ْب ِلي ِمنْ َل ُدن َْك ُذ ِّر َّي ًة َط ِّي َب ًة �إِن ََّك
الد َعاء فقيل لهُ  :م َ�ص ِّد ًقا ِب َك ِل َم ٍة ِم��نَ
َ�س ِمي ُع ُّ
ا ِ
فم�صدقا حا ٌل من يحيى� ،أي كامل التوفيق ال
هلل،
ِّ
يتر ّدد في كلمة ت�أتي من عند اهلل ...والكلمة �إ�شارة
�إلى مجيء عي�سى عليه ال�سالم؛ وال ّ
�شك � ّأن ت�صديق
الر�سول ومعرفة كونه �صادقا بدون تر ّدد ُه ًدى عظيم
من اهلل لداللته على �صدق الت�أ ُّمل ال�سريع لمعرفة
الحقّ »( .((5وي�ستقيم كالمه �إذا اعتبرنا الآية و�صفًا
ليحيى بعد ظهور عي�سى ،و�إ�شار ًة �إلى �إعداده �إعداد ًا
يجعله موقنا ب�صدق الم�سيح م�سارعا �إلى ت�أييده بعد
فالحال في قولهُ  :م َ�ص ِّد ًقا ِب َك ِل َم ٍة ِمنَ ا ِ
ُ
هلل
مبعثه.
تفيد اال�ستقبال ال الحال.
وال��وج��ه الثالث يتع ّلق بقوله تعالى :و�س ِّي ًدا
وح ُ�صو ًرا .فقد اختُلف في معنى ال�س ّيد .فقيل:
َ
والح�سن الخ ُلق ،والت ِق ّي،
هو الكريم ،والحليمَ ،
وال�شريف ،والفقيه العالم ...والمالك الذي تجب
ورجح الآلو�سي القول الأخير و� ْإن
طاعته ،والفائقّ .
هو �أ َق َّر �سائر الأقوال ل َّأن «ك ّل ما فيها من الأو�صاف
م ّما ي�صلح ليحيى عليه ال�سالم؛ لأنّها �صفات كمال.
و�أح � ُّق النا�س ب�صفات الكمال النب ّيون»( .((5وقال
ال��رازي� :إِ ّن ال�سيادة ت�شير �إل��ى ق��درة يحيى على
�ضبط م�صالح الخلق في �أمور دينهم و�إلى �ضبط
م�صالحهم في �ش�ؤون دنياهم �أمرا بالمعروف ونهيا
ع��ن ال�م�ن�ك��ر( .((6ويمكن جمع ه��ذه ال�صفات في
فالح�سن ِ
والحلم
الداللة على رفعة المنزلة بالنب ّوةُ ،
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وال�شرف والمكانة عند النا�س و�سائر �صفات المدح
يخ�صهم اهلل بها.
في الأنبياء ِمن ٌَن ّ
وقد �س�أل زكريا ر َّبه -وزكريا يومئذ �شيخ واهن
العظم وال عقب لهْ � ((6(-أن يرزقه ول ًّيا يرثه ،ويرث
من �آل يعقوب ،ويجع َله ر�ض ّيا .وجاء في «�آل عمران»
(((6
بالولي عن الن�سل
�أنّه �س�أله ذر ِّية ط ِّيبة  .فلع َّله ع َّبر ّ
الكثير ال الفرد الواحد ،وكثر ُة الن�سل في حال الهرم
ولكن
�أد ُّل على المعجزة و�أبل ُغ في �إدخال ال�سرورّ ،
الب�شارة جاءت بابنٍ واحد َع ِلم زكريا �أنّه �سيكون
ُ م َ�ص ِّد ًقا ِب َك ِل َم ٍة ِمنَ ا ِ
هلل َو َ�س ِّي ًدا َو َح ُ�صو ًرا َونب ًّيا ِمنَ
ال�صا ِل ِحينَ  .والو�صف الأ ّول (الت�صديق) والثاني
َّ
(ال�سيادة) والرابع (النب ّوة) والخام�س (ال�صالح)
المف�سرون في الو�صف
�أو��ص��اف للمدح .واختلف
ّ
الثالث (الح�صور) فـ»ذ ْك ُر هذه ال�صفة في �أثناء
المدح �إ ّما �أن يكون مدحا لما تلزمه هذه ال�صفة من
ال ُبعد عن ال�شهوات المح ّرمة ب�أ�صل الخلقة ...و�إ ّما
�أن ال يكون المق�صود بذكر هذه ال�صفة مدحا ،ل ّأن
من هو �أف�ضل من يحيى من الأنبياء والر�سل كانوا
ُم ِ
�ستكملين القدرة على ق ْربان الن�ساء»(.((6
وهذا تف�سي ٌر بعيد ،ف�صفات المب�شَّ ر به ينبغي
�أن تكون �صفات مدح لتُدخل ال�سرور على المب�شَّ ر،
وال يمكن � ْأن يب�شَّ ر �إن�سان بنقي�ض المدح �أي بما
ال ي���س� ّر .و�أ ّم� ��ا تف�سير الح�صور بالمنقطع عن
إتيان
ال�شهوات المح ّرمة ب�أ�صل الخلقة وبالتارك � َ
ٌ
يف�ضل
الن�ساء تنزّها �أو عجز ًا( ((6ففيه
احتياط لئ ّال َّ
النبي مح ّمد عليهما ال�صالة وال�سالم،
يحيى على ّ
وفيه �أي�ضا غفل ٌة عن هيئة الب�شارة في القر�آن� ،أي
التب�شير بالنب ّوة.
وي ��دلّ �سياق التب�شير على � ّأن و��ص��ف يحيى
بالح�صور ت�أكي ٌد لجوهر الب�شارة وهو النب ّوة .فقد

الب�شارة
في العهد
القديم
والقر�آن

�أَنَا ال َم ِ�س َيحَ ،ب ْل ِ�إ ِّني ُم ْر َ�س ٌل �أَ َم َامهًُ � ...إذا َف َر ِحي َهذَ ا
ُ�ص»(.((6
َق ْد َك ُم َلَ ،ي ْن َب ِغي �أَ َّن ذَ ِل َك َيزِ ي ُد َو�أَ ِّني �أَنَا �أَ ْنق ُ
فلماذا ه��ذا التقابل ف��ي و��ص��ف يحيى :التمهيد
للم�سيح في الإنجيل والت�صديق به في القر�آن؟

علم زكريا � ّأن دعوته قد ا�ستُجِ يبت ،و�أ ّن��ه �س ُيرزق
ولكن ينقطع ن�سله منه ،فال يدخل
ول��د ًا �صالح ًا؛ ْ
عليه ال�سرو َر كثر ُة الن�سل الموافق ُة لدعوته في حال
هرمه و�ض ْعف ق ّوته وعقْر زوجته ،ال ّدال ُة -لو وقعت-
على ح�سن اال�ستجابة .بل يدخله عليه ا�ستمرار
النب ّوة في عقبه ح ْمال لها وت�صديقا بها .فقد كان
فو�صف
بن�ص الب�شارة ،نب ًّيا ِّ
يحيىّ ،
م�صدقا بنب ّوةْ .
يحيى ب�أنّه �سيكون ح�صورا و�صفٌ على ال�سلب� ،أي ال
ح�صرا
عقب له؛ ولكنّه على الإيجاب من جهة كونه ْ
للب�شارة في النب ّوة التي يبقى �أثرها بعد فناء الن�سل.

مقـــاالت

من دقائق القر�آن �أنّه ال يهتم ب�آيات التب�شير بل
(((6
النبي -والتعريف
ب�آيات الت�صديق  .فال َيذْ كر ّ
للجن�س� -أنّه ِّ
م�صدق
مب�شر بمن بعده ،و�إنّما يعلن �أنّه ِّ
لما قبله من ٍ
كتاب .والت�صديقُ ي�ؤ ّكد ا�ستمرا َر النب ّوة
و َوح ��دة م�صدرها ،وي�صرف االهتمام م��ن نب ّوة
الم�صدق ،ف ُيثبت بهذا
الم�ص َّدق -بالفتح� -إلى نب ّوة
ِّ
الترتيب انتماء الأنبياء �إلى دين واحد :الإ�سالم،
ويم ّهد للقول بختم النب ّوة .وي�ؤيد هذا ال��ر� َأي � ّأن
ك ّل �آي��ات الت�صديق متع ّلقة بت�صديق الإ�سالم لما
قبله خال خم�س َة موا�ضع� :أحدها ورد فيه ت�صديقُ
يحيى لعي�سى ،وهو تقوي�ض لمعنى التمهيد ل ّأن يحيى
ظهر بين اليهود قبل عي�سى ،كما تق ّدم .وجاء في
الموا�ضع الأخ��رى ت�صديقُ الإنجيل لما قبله(.((6
ولي�س في القر�آن ك ّله �آية واحدة في تب�شير �أنبياء
اليهود بمجيء عي�سى� ،أو في تمهيد �أحدهم لظهوره.

و�صف يحيى بالح�صور في
وع ّلل اب��ن عا�شور ْ
الب�شارة ب�أنّه كان �إعالما لزكريا با�ستجابة دعوته،
م��ع �إت�م��ام م��راد اهلل بقطع ن�سله لحكمة علمها،
«وذلك �إظهار لكرامة زكريا عند اهلل تعالى»(.((6
علمت � ّأن الأمر ال يتع ّلق
و�إذا
فح�صت �آيات التب�شير َ
َ
ولكن الب�شارة بالنب ّوة في القر�آن
بحكمة خف َي ْتّ ،
أعظم ب�شارة ،وهي فوق الب�شارة بالن�سل والولد
� ُ
و�أبقى من المال والمتاع .ولي�س بممتنع �أن يكون
زكريا �أراد بالوراثة في قولهَ  :و ِل ًّيا َي ِر ُث ِني وراثة
المال والمتاع في عقبه ،فجاءته الب�شارة بوراثة
النب ّوة و�أخبرته بانقطاع ن�سله من يحيى .فاجتمع
في تب�شيره بيحيى تعدي ُل دعوته و�إظها ُر منزلته عند
ر ّبه و�إكرا ُمه ِبمنّة ال تنقطع.

ويمكن � ْأن نجد لهذا المعنى �-إلغا ِء دور يحيى
في التمهيد لعي�سى� -سندا �آخ��ر في ب�شارة مريم
بالم�سيح عليهما ال �� �س�لام .ف�ق��د ُو� �ص��ف عي�سى
ب�أنّه �سيكون َ وجِ ي ًها ِف��ي ال ُّ��د ْن�� َي��ا َوال ِآخ����� َر ِة وم��نَ
النا�س في ال َم ْه ِد َو َك ْه ً
ال ُم َق َّربينَ  ،و ُي َك ّل ُم
الَ ،و ِمنَ
َ
ال�صا ِل ِحينَ  .((7(فالوجاهة وتكليم النا�س في
َّ
الكهولة يقترنان بالنب ّوة .و�أ ّم��ا تكليم النا�س في
المهد فذ َكره القر�آن من باب �إظهار المعجز المثب ِِت
النا�س ال�ستقبال النب ّوة .وفي
لطهارة المولد ،ال ُم ِع ِّد َ
هذا الإع��داد يم ّهد الم�سيح لنف�سه طريق ر�سالته.
فلي�س التمهيد م��و ُك��و ًال �إل��ى يحيى ،ولكنّه ُمتحقِّق
بظهور المعجز وظهو ِر ال�صفات ال�شاهدة بال�صدق،

«م�صدق ب َك ِل َم ٍة
و�أج ّل ما ُو�صف به يحيى هو �أنّه
ِّ
ِم� َ�ن ا ِ
هلل» ،ف�إنّه يخالف ما ُو�صف به في الإنجيل:
التمهيد للم�سيح عي�سى .ج��اء في «�إنجيل م ّتى»:
وحنَّا ال َم ْع َم َدان
« َو ِفي ِت ْل َك الأَ َّي ِام ِم َن ال َّز َمانِ َجا َء ُي َ
َي ْكرِ ُز ِفي َب ِّر َّي ِة ال َي ُهو ِد َّي ِة َقا ِئ ًال :تُو ُبوا لأَ َّن ُه َق ِد ا ْق َت َر َب
ال�س َما َو ِات»( .((6وفي «يوحنّا» �أنّه قالَ « :ال
َم َل ُك ُ
وت َّ
َيق ِْد ُر �إِن َْ�سا ٌن َ�أ ْن َي�أْخُ ذَ �شَ ْي ًئا ِ�إ ْن َل ْم َي ُك ْن َق ْد �أُ ْع ِط َي ِم َن
ون ِلي �أَ ِّني ُق ْل ُتَ :ل ْ�س ُت
ال�س َما ِء� ،أَ ْنت ُْم �أَ ْنف ُُ�س ُك ْم َت�شْ َه ُد َ
َّ
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كما في قوله تعالىَ  :قا َل �إِ َّن َما �أَنَا َر ُ�س ُ
ول َر ِّب ِك لأَ َه َب
َل ِك غُ َ
ال ًما َز ِك ًّيا� .((7(أي «طاهر ًا من الذنوب ،وقيل
�سن �إلى
نب ًّيا ،وقيل ناميا على الخير �أي متر ِّقيا من ّ
�سن على الخير وال�صالح .فال َّزكاء �شامل للزيادة
ّ
الح�س ّية والمعنو ّية»(.((7
بالنبي ي�شتم ُل على معنى الطهارة
الزكي
ّ
وتف�سير ّ
إلهي،
من الذنوب والت َر ِّقي على الخير بالت�سديد ال ّ
وي�شي ُر �إلى معنى اال�صطفاء الذي يجعل المب�شَّ ر به
مح ّال للخ�صال الحميدة .ولكن ال يتحقّق التكليم وال
تكتم ُل الوجاهة والزكاء �إ ّال بالتعليم وهو �إلقاء الوحي
الذي يتبعه �إعالن النب ّوة .و�أُ ْل ِغ َي بهذا الترتيب ُ
عمل
ِ
والتمهيد له ،و ُق ِّو�ض
يحيى في التب�شيرِ بالم�سيح
ُر ْكنَا الب�شارة في العهد الجديد :التمهيد والخال�ص،
و�أُ ْب ِط َل القول بتخلي�ص الم�سيح لبني �إ�سرائيل ،فما
ُن ِ�سب �إليه في الآيات جاء متع ِّلقا به وحده :فهو فيها
نبي طاهر م�صطفى ،بعثه اهلل لأداء ر�سالة �إلى
ّ
اليهود كما بعث �سائر الر�سل ،ك ًّال في قومه.
وجاء في مو�ضع واحد من القر�آن تب�شي ُر ر�سول
بر�سول من بعده :عي�سى بمح ّمد عليهما ال�سالم.
ي�سى ا ْب��نُ َم ْري َم َيا َب ِني �إ ِْ�س َرائي َل �إِنِّي
َ و�إِ ْذ قا َل ِع َ
ول ا ِ
َر ُ�س ُ
هلل �إ َل ْيك ْم ُم َ�ص ِّد ًقا ِل َما َب ْينَ َي َد َّي ِمنَ ال َّت ْو َرا ِة
َو ُم َب ِّ�ش ًرا ِب َر ُ�س ٍ
ول ي�أْ ِتي ِمن َب ْع ِدي ْا�س ُم ُه � ْأح َم ُد.((7(
ولي�س في القر�آن ب�شارة عا ّمة تخاطب جماع ًة كبير ًة
ال�صف ،و�أ ّما الب�شارات
�إ ّال في هذه الآية من �سورة
ّ
�وج �ه � ٌة �إل ��ى �شخ�ص بعينه:
الأخ� ��رى ف�خ��ا� ّ��ص� ٌة م� ّ
اهتم الم�سلمون
(�إبراهيم ،زكريا ،مريم .)...وقد ّ
بهذه الآية ،و� ْأجمعوا على � ّأن المب�شَّ ر به هو ر�سول
الإ�سالم .ولم يكن اختالفهم في ا�سم �أحمد هل هو
َع َلم على الر�سول � ْأم َال �إ ّال اختالفا �شكل ّيا ،ف ُم ْثبتو
ال َع َلم ّية و ُنفاتُها َي ّتفقون على �إثبات ر�سالة مح ّمد
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�ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ،و�أنّها عا ّم ٌة لجميع الأمم،
ُملزم ٌة لليهود والن�صارى ،مهيمن ٌة على ال�شرائع
ك ّلها .وك�لام عي�سى عليه ال�سالم م��واف��ق ل�سائر
ب�شائر الأنبياء في القر�آن على � ّأن جوه َر الب�شارة
النب ّو ُة ال البركة والن�سل والأر�ض.
 -3الب�شارة والمجتمع:
 -1-3في العهد القديم:

عقم
في ب�شائر العهد القديم �أم��ران ب��ارزانُ :
أركان التي تقوم عليها الب�شارة.
الن�ساء؛ وال ُ
ف�أ ّما عقم الن�ساء فظاهرة جل ّية في �سفْر التكوين.
و�أ�شار �إليها �شفيق مقار فقال � ّإن الكهنة لج�ؤوا �إلى
حكاية العقم «ح ّتى ُي ْ�ضفوا على ميالد ن�سل �إ�سحاق
ُبعدا بطول ّيا ر ّبان ّيا»؛ و� ّإن �سار َة ج ّد َة يعقوب كانت
من عليها
«عاقرا �إلى � ْأن بلغت الت�سعينّ ،
لكن الإله َّ
بالحمل لتلد �إ�سحاق الذي �أ�صبح �أبا ليعقوب .وكانت
من
رفقة �أ ُّم يعقوب عاقرا هي الأخرىّ ،
لكن الإله َّ
عليها بالحمل لتلد يعقوب و�أخ��اه عي�سو .فمجيء
اني»( .((7وراحيل
يعقوب �إلى الدنيا كان بتخطيط ر ّب ّ
الرب « َو َ�س ِم َع
زوجة يعقوب كانت عاقراّ ،ثم ذكرها ّ
َل َها َو َفت ََح َر ِح َم َها ،ف ََح ِب َل ْت َو َو َل َد ْت ا ْبنًا َفقَا َل ْتَ :ق ْد َنزَ َع
(((7
ُ
إلهي ت�شري ٌع ل�سيادة
اهلل َع��ارِي»  .والتخطيط ال ّ
المب�شَّ ر ب��ه( ((7ولتف ُّوقه على �أهل ع�صره وال �س ّيما
البطولي
عد ّو «ال�شعب المختار»؛ والح�ضو ُر الر ّباني
ّ
�شك ٌل من �أ�شكال �إظهار البركة في الن�سل الذي يزيد
على ح ّبات الرمل وعدد نجوم ال�سماء كما جاء في
ب�شارة �إبراهيم(.((7
البابلي �إلى حيلة العقم
ور ّبما لج�أ �أحبار ال�سبي
ّ
الفطري والخ�صوبة الحادثة ليج ّددوا الأم��ل في
ّ
فالرب الذي يمنح العقيم
نفو�س اليهود الأ�سرى.
ّ
ن�سال و»ي� َ�د ْح��رِ ُج عنها عارها» ق��اد ٌر على �أن يرفع

الب�شارة
في العهد
القديم
والقر�آن

مقـــاالت

وهي نواة القول بـ»ال�شعب المختار» .وقد ُذكرت في
إبراهيم بعدما ق ّدم
الرب �
َ
موا�ضع مع َّلل ًة ،ك ُمجازاة ّ
ابنه للذبح( .((8ووردت في موا�ض َع غي َر مع ّللة ،فهي
الرب المفتون بمباركة «ال�شعب
من نتائج تخطيط ّ
المق ّد�س» وتكثير ن�سله على كثرة انتهاكه لأحكامه.
وهذا الإ�صرار على البركة ممار�س ٌة لحيلة معروفة
هي الظهور في هيئة المظلوم المغلوب المنتظر
الرب .فلذلك َ
قطع الكهنة
للرحمة والبركة من عند ّ
هذا العهد ال ُمب َرم مع �إبراهيم على ل�سان الإله.
أهم �أركان الب�شارة،
والركن الثالث ال ُ
أر�ض .وهي � ّ
كالخال�ص في الإنجيل والنب ّوة في ال�ق��ر�آن .وفي
�سفر التكوين وعود �إله ّية متتالية بتوريث «ال�شعب»
أر�ض «�أعدائه» الذين
�أر�ض كنعان ،فافتكاك ال�شعبِ � َ
لم يبد�ؤوه بالعداوة نتيج ٌة الزمة من البركة وكثرة
�رب على تدمير الأم ��م( .((8وقد
الن�سل و�إل�ح��اح ال� ّ
ِ
الوعد المقطو ِع مع «الآباء
�ص ّور �سفر ي�شوع �إنجا َز
الم� ّؤ�س�سين» ،المتج ّد ِد مع مو�سى بعد «اال�ستعباد»
في م�صرَ « :و ُك ُّل غَ ِني َم ِة ِت ْل َك ال ُم ُدنِ َوال َب َها ِئم َن َه َب َها
وه ْم
َبنُو ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل لأَ ْنف ُِ�سهِ ْمَ ،و�أَ َّم��ا ال ِّر َج ُال ف ََ�ض َر ُب ُ
وه ْمَ ،ل ْم ُي ْبقُوا ن ََ�س َم ًة...
ال�س ْي ِف َح َّتى �أَ َبا ُد ُ
َج ِمي ًعا ب َِح ِّد َّ
َف�أَخَ ذَ َي ُ�شو ُع ُك َّل الأَ ْر ِ�ض َح َ�س َب ُك ِّل َما َك َّل َم ِب ِه ال َّر ُّب
و�سىَ ،و َ�أ ْع َط َاها َي ُ�شو ُع ُم ْل ًكا ِلإ ْ�س َرا ِئ َيل َح َ�س َب ِف َر ِقهِ ْم
ُم َ
الح ْر ِب»(.((8
ا�س َت َر َاحت الأَ ْر��ُ�ض ِم َن َ
َو�أَ ْ�س َب ِاطهِ ْمَ ،و ْ
و�سى ِفي
وم ّما كان ُوعد به مو�سىَ « :و َك َّل َم ال� َّر ُّب ُم َ
�ات ُم��و� َآب َع َلى �أُ ْر ُد ِّن �أَ ِري� َ�ح��ا َق��ا ِئ� ً
َع� َر َب� ِ
لاَ :ك ِّل ْم َب ِني
ون الأُ ْر ُد َّن �إِ َلى �أَ ْر ِ�ض
�إِ ْ�س َرا ِئ َيل َو ُق ْل َل ُه ْم� :إِ َّن ُك ْم َعا ِب ُر َ
ون ُك َّل ُ�س َّكانِ الأَ ْر� ِ��ض ِم ْن َ�أ َم ِام ُك ْم،
َك ْن َع َانَ ،فت َْط ُر ُد َ
ون ُك َّل �أَ ْ�صن َِامهِ ْم
ون َج ِمي َع ت ََ�صاوِيرِ ِه ْمَ ،و ُتبِي ُد َ
َو َت ْم ُح َ
ون
ون َج ِمي َع ُم ْر َت َف َعا ِتهِ ْمَ ،ت ْم ِل ُك ُ
ال َم ْ�س ُبو َك ِةَ ،وتُخْ رِ ُب َ
ُون ِفي َها ،لأَ ِّني َق ْد �أَ ْع َط ْي ُت ُكم الأَ ْر َ�ض
الأَ ْر��َ�ض َوت َْ�س ُكن َ
وها»(.((8
ِل َك ْي َت ْم ِل ُك َ

عن ال�س ْبي «ع��اره��م» ويرجعهم �إل��ى الأر���ض التي
اقتحموها بب�شارته و�أم��ره وتخطيطه .وي�ؤ ّيد هذا
الرب «للآباء الم� ّؤ�س�سين» بالولد
الر� َأي � ّأن ب�شارات ّ
من يم ِّثل عد ّوا مناف�سا
اقترنت في التوراة بوجود ْ
ل�ساللة «ال�شعب» .ف�إبراهيم لم يولد له �إ�سحاق
�إ ّال بعد مولد �إ�سماعيل ال��ذي ُن ِفي من بيت �أبيه
الوح�شي»؛ و�إ�سحاق َولدت له رفق ُة
و ُن ِعت بـ»الحمار
ّ
يعقوب ،وعي�سو الذي احتال عليه �أخوه و�أ ّمه
ولدين:
َ
النتزاع حقّ المولد (البكور ّية) منه وافتكاك بركة
�أبيه الم ّدخرة له( ،((7فعي�سو هو المغبون ولكنّه في
«التكوين» يم ّثل الجهة المناف�سة؛ وراحيل لم تلد
ليعقوب �إ ّال بعد والدة زوجته الأولى َل ْي َئة( ،((7ول ّما
يو�سف بك َره
ف�ضل
َ
بارك يعقوب �أبناءه قبيل موته ّ
�رب �آباء
من راحيل على �إخ��وت��ه( .((8وكما ن�صر ال� ّ
«�شعبه»ُ ،ي َ
نتظر منه في ك ّل ع�صر �أن ين�صر «�شعبه»
على �أع��دائ�ه��م .فتظ ّل الب�شارة ح َّية في الأجيال
مجددة للأمل في النفو�س مع ّللة لها في �ساعات
ِّ
المحنة.
و�أ ّما �أركان الب�شارة ،فهي ت�أكي ُد � ّأن ِّ
المب�شر هو
رب له �سواه؛
رب المب�شَّ رِ وذ ّر ّي ِته (�أو �آبائه) ،وال ّ
ُّ
والتب�شي ُر بكثرة الن�سل وبالبركة الباقية في العقب؛
والتب�شي ُر باحتالل الأر�ض الموعودة .ويمكن تف�سير
تواتر الركن الأ ّول في العهد القديم بعمل �أحبار
رب واحد و�أب واحد
اليهود على جمع الأتباع على ّ
وديانة واح��دة ،وبحر�صهم على �صناعة ن�سب بين
القبائل المتع ّددة الأجنا�س والآلهة( .((8وكان هذا
الم�ستحدث طريق ًة لجعل القبائل المختلفة
الن�سب
َ
رب واح��د :يهوه؛ و�أب م� ّؤ�س�س:
«�شعبا» واح��دا ،له ّ
�إبراهيم؛ و�أر���ض واح��دة :الأر���ض المر�سومة في
الب�شائر.
والركن الثاني :البركة الباقية في الن�سل الكثير،
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عدم
أهم �أركان الب�شارة ُ
وي�ؤ ّكد اعتبا َر الأر�ض � ّ
ج��واز بيعها .ف�إنجا ُز الب�شارة في الواقع ال ُيخرج
الرب ،و�إنّما يخ ِّول المب�شَّ َر النزولَ
الأر�ض من ُملك ّ
بها ،وي�ش ِّرع له افتكاكها باال�ستيطان ال�ستيعاب
الن�سل المتكاثر بالبركة الإلهية« :والأَ ْر��ُ�ض َال ُت َبا ُع
َب َّت ًة لأَ َّن ِلي الأَ ْر َ�ضَ ،و�أَ ْنت ُْم ُغ َر َبا ُء َو ُنزَ َال ُء ِعن ِْديَ .ب ْل
ِفي ُك ِّل �أَ ْر��ِ�ض ُم ْل ِك ُك ْم ت َْج َع ُلون ِف َكا ًكا ِل�ل�أَ ْر� ِ��ض�ِ :إذَ ا
ا ْف َت َق َر �أَخُ َ
وك َف َبا َع ِم ْن ُم ْل ِكه َي ْ�أ ِتي َو ِل ُّي ُه الأَ ْق َر ُب ِ�إ َل ْي ِه
َو َيف ُُّك َمبي َع �أَ ِخي ِه»( .((8وهذه القدا�سة التي تحيط
بالأر�ض والن�سل هي التي جعلت الب�شائر في العهد
القديم عهودا
الرب على نف�سه ويذ ِّكره �إ ّياها
ومواثيق يقطعها ّ
أق�ساما (جَ -ق َ�سم) ي�أخذ نف�سه
� ُ
أنين �شعبه( ،((8و� ً
ات الأنبياء وت�ستم ّر
ب�أدائها(،((8
وتعاليم تج ّددها نب ّو ُ
َ
في الأجيال بالتعليم والو�ص ّية(.((8
الرب
ويتر ّدد المب�شَّ ر بين حالين :قبولِ ب�شارة ّ
وب ِّر ق�سمه وامتثال �أمره باحتالل الأر�ض المر�سومة،
و�إغفالِ هذه الب�شارة بمعا�شرة الأمم وعباد ِة �آلهتها
«ال�شعب» المب�شَّ ُر
الرب .وك ّلما حفظ
ُ
و�إهمالِ ر�سوم ّ
ن�صره
ر�سوم ّ
الرب و�أبقى الب�شارة ح ّية في وجدانهَ ،
الرب و�أ ّيده .وك ّلما ن�سيها وخرج عن الر�سوم �أنْذَ ره
ّ
�أو �أ�صابه ب�آفات تق ِّو�ض �أرك��ان الب�شارة تقوي�ضا.
فت�صبح ال�ب��رك��ة ر ِْج���س��ا ،ويفنى الن�سل ،وت��ورث
الأر�ض ،وي�صبح الخطاب تهديدا وتو ُّعدا بعدما كان
ووع��دا .ويمكن االكتفاء من �آيات التخويف
ب�شارة ْ
ون �أَ ِّني
الكثيرة بما جاء في نب ّوة ِح ْز ِق َيالَ « :و َي ْع َل ُم َ
�أَنَا ال َّر ُّبَ ،ل ْم �أَ ُق ْل َب ِاط ًال �إِ ِّني �أَ ْف َع ُل بِهِ ْم َهذَ ا ال�شَّ َّر.
ال�س ِّي ُد ال�� َّر ُّب .ا�ْ��ض��رِ ْب ِب� َي� ِ�د َك َواخْ � ِب� ْ�ط
َه� َك��ذَ ا َق��الَ َّ
ا�س ِ
ات َب ْي ِت �إِ ْ�س َرا ِئ َيل
بِرِ ْج ِل َك َو ُق� ْ�ل� :آ ِه َع َلى ُك ِّل َر َج َ
ِّ
ِالجو ِع َوال َو َب�أ،
ِال�س ْي ِف َوب ُ
ال�ش ِّري َر ِة َح َّتى َي ْ�سق ُُطوا ب َّ
ِال�س ْي ِف،
ال َب ِعي ُد َي ُم ُ
وت بِال َو َب�أَ ،والقَرِ ُ
يب َي ْ�سقُط ُ ب َّ
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ِالجو ِعَ ،ف ُ�أت َِّم ُم غَ َ�ضبِي
َوال َبا ِقي َوال ُمن َْح ِ�ص ُر َي ُم ُ
وت ب ُ
َع َل ْيهِ ْم»(.((9
وت��و���ص��ف الأم� � ��م ال �م �� �س � َّل �ط��ة ع �ل��ى ال���ش�ع��ب
ب��الأ� �ش��رار( ،((9وف��ي ه��ذا الو�صف تجوي ٌز لقتالها
بعد التوبة ،وتمهي ٌد في َ�س ْورة غ�ضب الرب لب�شارة
ج��دي��دة .وم�ت��ى ت��اب «ال���ش�ع��ب» وج��اءت��ه الب�شارة
الرب ،ارتفعت المحنة «وا�ستراحت
والتُزِ مت ر�سوم ّ
من ال�ح� ِ
�رب»( ،((9واال�ستراحة من الحرب
الأر��ُ�ض َ
تعني احتالل الأر�ض و�إفناء �أهلها.
أهم خ�صائ�ص الب�شارة تح ُّولها من كالم
ومن � ّ
ُيلقى �أو عهد ُيقطع �إلى �أمر باال�ستئ�صالَ « :فقَالَ
ال َّر ُّب ِل َي ُ�شو َعَ :ال تَخَ ْف ُه ْم ،لأَ ِّني غَ ًدا ِفي ِم ْثلِ َهذَ ا ال َوق ِْت
�أَ ْد َف ُع ُه ْم َج ِمي ًعا َق ْت َلى �أَ َم َام ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيلَ .ف ُت َع ْر ِق ُب خَ ْي َل ُه ْم
حد ًثا
َوت ُْحرِ قُ َم ْر َك َبا ِتهِ ْم بِالنَّارِ»( ،((9فت�صبح الب�شارة َ
يعي�شه «ال�شعب» بح ْمل ال�سيف واح�ت�لال الأر���ض
الموعودةّ .ثم ت�صبح ،با�ستمرارها في الأجيال وبما
تحاط به من �شعائر ،و�ص ّي ًةَ « :و�إِذَ ا َ�س�أَ َل َك ا ْبن َُك
ات َوال َف َرا ِئ ُ�ض َوالأَ ْح َك ُام
غَ ًدا َقا ِئ ًالَ :ما ِه َي ال�شَّ َها َد ُ
ال ِتي �أَ ْو َ�صا ُكم ِب َها ال َّر ُّب ِ�إ َل ُهنَا في ب�شاراته لآبائنا
و�أنبيائنا تق ُ
ِيدا ِل ِف ْر َع ْو َن ِفي
ُول ال ْب ِن َكُ :كنَّا َعب ً
ِم ْ�ص َرَ ،ف َ�أخْ َر َجنَا ال َّر ُّب ِم ْن ِم ْ�ص َر ِب َي ٍد �شَ ِد َيد ٍة...
َمتَى �أَتَى ب َِك ال َّر ُّب �إِ َل ُه َك �إِ َلى الأَ ْر ِ�ض ال ِتي �أَن َْت َد ِاخ ٌل
�إِ َل ْي َها ِل َت ْم َت ِل َك َهاَ ،و َط َر َد ُ�ش ُعو ًبا َك ِثي َر ًة ِم ْن َ�أ َم ِام َك...
َو َ�ض َر ْب َت ُه ْمَ ،ف ِ�إنَّك ت َُح ِّر ُم ُهمَ ،ال َتق َْط ْع َل ُه ْم َع ْه ًدا،
ون َه ِذ ِه
َو َال تُ�شْ ِف ْق ع َل ْيهِ مَ ...و ِم ْن �أَ ْجلِ �أَ َّن ُك ْم ت َْ�س َم ُع َ
ون َو َت ْع َم ُلو َن َها َي ْحف َُظ َل َك ال َّر ُّب ِ�إ َل ُه َك
الأَ ْح َك َام َوت َْحف َُظ َ
ال َع ْه َد َوالإِ ْح َ�س َان ال َّلذ ْينِ �أَق َْ�س َم لآ َبا ِئ َكُ ...م َبا َر ًكا
وبَ ...و َت��أْ ُك� ُ�ل ُك� َّل ال�شُّ ُع ِ
ون َف � ْوقَ َج ِمي ِع ال�شُّ ُع ِ
وب
َت ُك ُ
ِ
ين ال َّر ُّب ِ�إ َل ُه َك َي ْد َف ُع ِ�إ َل ْي َك»(.((9
الذ َ
هذه الب�شائر المر َّددة في �أ�سفار العهد القديم،
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مقـــاالت

ال��داع �ي � ُة �إل ��ى تدمير الأم ��م وق�ت��ل �أه ��ل الأر� ��ض،
الم� ِّؤ�س�س ُة لإيديولوجيا اال�ستئ�صال كانت مالئمة
لحال القبائل المتنقّلة المحاربة ال�ساعي ِة �إلى تكوين
جماعة وا�ستحداث وطن .و�سوا ٌء َ�أكانت الن�صو�ص
�رب �أم مو�ضوعة ف��ي �سنوات
منزّلة م��ن عند ال � ّ
ال�سبي ،فالب�شائر فيها تتح ّول من كالم ُملقًى �إلى
النبي �أو م�سطو ٍر في الكتاب �إلى واقع معي�ش� ،أي
ّ
تجربة تما َر�س ّثم تنقل �إلى الخلف ،وت ْكتَ�سي بمرور
الزمن بقدا�س ٍة ت�ؤ ّكدها ال�شعائ ُر المداخلة للتجربة
وت�ضخّ مها الأ�ساطير البطول ّية النامية بالرواية
�وح��د القبائل
ال�شفو ّية .فت�صبح الب�شارة ن��وا ًة ت� ّ
في ح��ال ال�سفر والترحال والتيه في ال�صحراء،
توحد الأف ��راد في ح��ال اال�ستقرار والعمل
ون��وا ًة ّ
على ت�أ�سي�س المجتمع ،وداع ًيا �إلى التن ُّمر وتربية
الأجيال على التد ّين بالعداوة تد ّينا �شديد الت�أثير
في ت�شكيل الهيئة االجتماع ّية .وت ّتخذ الب�شارة بمرور
الزمن ُبعدين يتناق�ضان ولكنّهما يتكامالن� .أ ّولهما
التاريخي ،فيعتقد �أهلها �أنّها وقعت حقًّا،
البعد
ّ
�رب تج ّلى للآباء والأنبياء ،ووعدهم �أر�ضا
و� ّأن ال� ّ
يرثونها و�أم ًما يبيدونها و�شعوبا يفتر�سونها ،و�أجرى
على �أيديهم المعجزات ف�أثبتوا لمن تبعهم ِ�ص ْدقَ
ا ّدعائهم في ما ُب ِّ�شروا به و َب�شَّ روا .وثانيهما البعد
أ�سطوري ،بما يتراكم حول ما ُي َع ّد نواة تاريخ ّية
ال
ّ
حقيق ّية من �أخ�ب��ار وخ��راف��ات تزيدها الم�شافهة
الممت ّدة �آم��ادا طويلة انت�شارا وتن ّوعا ور�سوخا.
ٍ
وحدث عابرٍ وو�ص ّي ٍة
كالم متل ّو
فتتح ّول الب�شارة من ٍ
منقولة و�إي��دي��ول��وج�ي��ا� ،إل��ى كتابة جمع ّية تك�شف
الجمعي وتم ّثل في الآن
الوجداني
النف�سي
البعد
ّ
ّ
ّ
نف�سه ت�صويرا مخ�صو�صا لأحداث تاريخ ّية وما ّد ًة
الوجداني
البعد
ل�صناعة �أحداث �أخرى .ويثير هذا َ
َّ
انفتاح الب�شارة وا�ستيعا ُبها للجماعة الكبيرة ،ف َي ُع ّد
ُ

نف�سه مب�شَّ را لأ ّن��ه ا�ستمرار للن�سل
ك� ّل ف��رد فيها َ
المبارك ،وي��رى نف�سه ملزَ ما بالدفاع عن «�أر���ض
الآباء الم� ّؤ�س�سين و�إرثهم» ،وت�صبح الب�شارة م�ؤ ّثرة
في حياة النا�س �صانعة لهيئة اجتماعهم فاعلة في
تحديد م�صيرهم(.((9
 -2-3في القر�آن:

ج��اء ف��ي م��وا��ض��ع ك�ث�ي��رة م��ن ال��ق��ر�آن � ّأن هلل
ملك ال�سموات والأر� ��ض ،وه��و وارث الأر���ض ومن
ولكن ال يمكن القول � ّإن قيمة الأر�ض في
عليها(ْ .((9
القر�آن كقيمتها في العهد القديم ،فبِنية الب�شارة
في الكتابين مختلفة ،كما م ّر بيانهّ .ثم � ّإن الإ�سالم
ظهر في العرب على �أر���ض عرب ّية ،ولي�س كذلك
اليهود ّية التي كانت ديانة م�ضطرب ًة في ال�صحراء،
ج ّواب َة �آف��اق ،مهاجر ًة من مدينة �إل��ى مدينة(.((9
يحث الم�سلمين على
نعم ،كان الر�سول عليه ال�سالم ّ
ولكن الب�شارة في كالمه
الجهاد ويب�شّ رهم بالجنّة ّ
لم تكن عهدا �إله ّيا وال ق�سما وال و�ص ّية؛ والقر�آن ال
يب�شّ ر باحتالل الأر�ض وتدمير الأمم ُ
وغن ِْم المتاع،
و�أكث ُر وعوده للم�ؤمنين الج ّن ُة والنجاة في الآخرة.
و�أ ّما الوعد بالغنيمة فجاء في �آيات معدودة منها:
َ و�إِ ْذ َي ِع ُد ُك ُم ُ
اهلل �إ ِْح َدى َّ
الطا ِئ َف َت ْينِ �أَ َّن َها َل ُك ْم،((9(
وَ و َع َد ُك ُم ُ
اهلل َمغَا ِن َم َك ِثي َر ًة َت�أْخُ ذُو َن َها .((9(وهذه
الوعود ت�ؤ ّثر في �سلوك الم�سلمين فيزدادون ب�أ�سا
في القتال عن الدين وتترتّب عليها فوائد ومغانم �إ ّال
�أنّها لي�ست محور حركة الم�سلمين في ن�شر ديانتهم
ومعاملة غير الم�سلمين ،و�أ ّم��ا في العهد القديم
�رب تُحت ّل الأر���ض وتُباد الأم��م وتُقتل
فبب�شائر ال� ّ
البهائم و ُيقت َلع ال�شجر و ُي�صنع «الوطن».
 -4الخاتمة:
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والب�شار ِة في القر�آن ثالث نتائج:
ن�ص مجادل ،وبع�ض جدله
�أواله��ا � ّأن القر�آن ّ
ظاهر مدرو�س كقوله تعالىَ  :قا ُلوا ا َّت��خَ �� َذ اللهَّ ُ
ال�س َم َو ِات َو َما
َو َل�� ًدا ُ�س ْب َحا َن ُه ُه َو ا ْل َغ ِن ُّي َل ُه َما ِفي َّ
ِفي الأَ ْر ِ
���ض �إِنْ ِع ْن َد ُك ْم ِمنْ ُ�سل َْط ٍان ِب َهذَا َ�أ َتقُو ُلو َن
َعلَى اللهَّ ِ َما َال َت ْعلَ ُمونَ ،((10(وقولهَ  :ما ا ْل َم ِ�سي ُح
ا ْب��نُ َم�� ْر َي�� َم ِ�إ َّال َر� ُ��س ٌ
��ول َق�� ْد خَ لَ ْت ِم��نْ َق ْب ِل ِه ال ُّر ُ�س ُل
ال ِن َّ
َو�أُ ُّم ُه ِ�ص ِّدي َق ٌة َكانَا َي�أْ ُك َ
الط َعا َم ان ُْظ ْر َك ْيفَ ُن َب ِّينُ
َل ُه ُم الآ َي ِ
��ات ُث َّم ان ُْظ ْر �أَ َّن��ى ُي�ؤْ َفكُونَ ،((10(وبع�ضه
والمف�سر وال ينتبهان له،
خفي قد يم ّر عليه القارئ
ّ
ّ
الخفي �آيات الب�شائر وق�ص�ص الأنبياء.
ومن الجدل
ّ
فالب�شائر ك ّلها ت��دور على �أ�صل واح��د هو النب ّوة،
وعماد النب ّوة في القر�آن الدعوة �إلى التوحيد ،وهذا
الترتيب ينق�ض ب�شائر العهد القديم التي انهمكت
في التب�شير بكثرة الن�سل ووراثة البركة والدعوة �إلى
احتالل الأر�ض و�إبادة الأمم .وعلى هذا الأ�صل تدور
ق�ص�ص الأنبياء �أي�ضاِ ،
ف�س َي ُرهم تحقي ٌق لقيم النب ّوة
وكد ٌح م ّت�صل لإقامة التوحيد ال احتيال لجمع المال
ْ
والمتاع .ويدلّ ا�ستقراء الق ََ�ص�ص في القر�آن على
الق�صة يكون على قدر تف�صيل النب ّوة،
� ّأن تف�صيل ّ
ف�صل ِق َ�ص�ص بع�ض؛ و�أجمل ِق َ�ص�ص �آخرين
فقد ّ
ق�صة تبليغهم ،ومن ه�ؤالء
ف�أثبت نب ّوتهم و�سكت عن ّ
�إ�سحاق ويعقوب عليهما ال�سالم اللذين �أ�سقط
� ُ
ق�صتيهما �أخبا َر الجن�س وال�صراع وج ْم ِع
إجمال ّ
المال الم�ؤلَّف َة في التوراة(((10؛ و� َ
أبطل القر� ُآن ا ّدعاء
يهود ّية �إبراهيمَ ،
ونظم �سيرة �إبراهيم و�إ�سحاق
ويعقوب ويو�سف بن�سب النب ّوة والتوحيد ال ن�سبِ
القرابة وال ِع ْرق ف�سقطت ك ّل الأخبار التي �أُ ِّلفت في
التوراة ل�صناعة تاريخ �آباء العبران ّيين.
والنتيجة الثانية � ّأن الب�شائر ن�صو�ص م�ؤ ّثرة في
تاريخ الجماعات الم�ؤمنة بها .و�أ ّول مظاهر ت�أثيرها
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�أنّها تع ّبر عن �إدراك المب�شَّ رين لأنف�سهم جماعة
إلهي» ،وتدلّ �أركان
َّ
موحدة مق�صودة بـ»الخطاب ال ّ
الب�شارة على هيئة هذا الإدراك .فاليهود ،في ب�شائر
العهد القديم ،يدركون �أنف�سهم جماع ًة عرق ّي ًة دين ّية
جغراف ّي ًة �سيا�س ّي ًة� ،أي كيانا ينت�سب �إلى �أب واحد
ورب واحد ودين واحد ،مك َّلفا باال�ستيطان في �أر�ض
ّ
الرب حدودها ،و�أ ْو�صى ب�إقامة «دولة» فيها.
ر�سم ّ
والم�سلمون يدركون �أنف�سهم جماعة دين ّية �سيا�س ّية،
ينت�سبون بالديانة �إلى دين التوحيد ،و َيع ّدون �أنف�سهم
ورثة الأنبياء جميعا ،فر�سالة الإ�سالم ت�ص ّدق ك ّل
النب ّوات ال�سابقة؛ و َي َت َع َّرفُون �إلى النا�س كافّة لن�شر
ر�سالتهم فيهم.
والنتيجة الثالثة � ّأن �صناعة ت��اري��خ اليهود
بالب�شائر ك��ان غر�ضا محور ّيا ف��ي ت�أليف العهد
ال�ق��دي��م .فالب�شارة فيه ٌّ
�رب
�صك مق ّد�س م��ن ال� ّ
بحماية «ال�شعب» ،وطريق ٌة من طرائق تجديد الأمل
في �ساعات ال�ضعف والهزائم ،و�شك ٌل من �أ�شكال
الوعي بالتاريخ المعدود عند المب�شَّ ر تاريخا حقيق ّيا
ُ
ا�ستعمال الب�شارة من ع�صر �إلى
واقع ّيا .ويختلف
ع�صر ،ففي حال الن�ش�أة و�ساعات المحنةّ ،
يوظف
زعما ُء الجماعة الب�شار َة الكامن َة -وه��ي «الوعد
نجز يوما -ال�ست ْئالف الأتباع
الإل �ه� ّ�ي» ال��ذي �س ُي َ
وتثبيتهم وتعليلهم ب��الأم��ان� ّ�ي ،وق��د تكون الأمنية
ن�صرا في معركة �أو غزوا واحتالال �أو ت�أ�سي�سا لـ»دولة
م�ستق ّلة» .و�أ ّم��ا في زمن الق ّوة واالنت�شار ّ
فيوظف
الزعما ُء الب�شارة الظاهرةَ� ،أي البادي َة الغالب َة
وال��وع� َ�د المتحقّق ليثبتوا للأتباع �صدق اال ّدع��اء
في الب�شارة الكامنة ،وي�ج� ّددوا �صلتهم بر�سلهم
نجز على الأر�ض،
و»�آبائهم الم� ّؤ�س�سين» ،ويب ّرروا ال ُم َ
فيجيزون قتل المخالف واحتالل �أر�ضه وا�ستحالل
وك�سر ديانته.
متاعه وتدمير ثقافته ْ
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وي�ب��دو ف��ي توظيف هذين النوعين � ّأن تاريخ
الجماعة وثقافتها الدين ّية والنف�س ّية ي�صنعهما ما
يقت�ضيه الت�أليف بين الخبر المنقول والوحي الموروث
ووقائع التاريخ .وكثيرا ما ي�ؤ ّدي هذا الت�أليف ،وهو
مزيج عنا�صر دين ّية و�سيا�س ّية ووجدان ّية وتاريخ ّية
ُ
و�أ�سطور ّية ،مكتوب ٍة ومرو ّي ٍة بالم�شافهة� ،إلى �إعادة
نبي-
�صياغة ّ
ن�ص الب�شارة -و�أ�ص ُله ٌ
وحي �أو كالم ّ
ن�صا ناميا
ليالئم تق ّلب االجتماع ،فت�صبح الب�شارة ّ
بالزيادة �أو بالت�أويل الجامح ،و ُي ِم ّد ك ُّل جيل خ َلفَه
بب�شائر الموا�ساة في المحنة وب�شائر الن�صر في
�أ ّيام الق ّوة والظهور .وما �أكثر ما تُعتَبر الب�شارة وحيا
من َّزال من ال�سماء ،و� ْإن هي �إ ّال «وحي الب�شر» ُيكتب
للب�شر في الأزمنة المتباعدة والأ�صقاع المتنائية،
فتجد فيه الأجيال ُهو ّية لها و�إن كانت م�صطنعة،
وت�ب��ري��را لأفعالها و�إن ك��ان��ت اح �ت�لاال ،وتجديدا
لآمالها و�إن كان �أكثرها ظنون ًا و�أوهام ًا.

7 ،4؛ 17-14/13؛ 19-18 ،7-5/15؛ 14-9/18؛
.17-15/22
 .3انظر في تب�شير �إ�سحاق ويعقوب :التكوين 24 ،5-3/26؛
15-13/28؛ 12-11/35؛ .4-3/46
 .4في طريق يعقوب �إلى م�صرَ " :ف َك َّل َم ُ
اهلل �إِ ْ�س َرا ِئ َيل ِفي ُر�ؤَى
ُوب� ...أَنَا ُ
اهلل �إِ َل ُه �أَب َ
ِيكَ ،ال تَخَ ْف
ُوب َي ْعق ُ
ال َّل ْيلِ َوقَالَ َ :ي ْعق ُ
ُ
َ
َ
ِم َن ال ُّنزُولِ �إِ َلى ِم ْ�ص َر لأ ِّني �أ ْجع ُل َك �أ َّم ًة َع ِظي َم ًة ُهن َ
َاك”:
التكوين  .3-2/46وانظر ما قاله يعقوب ليو�سفُ :
"اهلل
القَا ِد ُر َع َلى ُك ِّل �شَ ْي ٍء َظ َه َر ِلي ِفي ُلو َز ِفي �أَ ْر� ِ��ض َك ْن َع َان
َو َبا َر َك ِني َوقَالَ ِليَ :ها �أَنَا �أَ ْج َع ُل َك ُم ْث ِم ًرا َو�أُ َك ِّث ُر َك َو�أَ ْج َع ُل َك
ُج ْم ُهو ًرا ِم َن الأُ َم ِمَ ،و�أُ ْع ِطي ن َْ�س َل َك َه ِذ ِه الأَ ْر َ�ض ِم ْن َب ْع ِد َك
ُم ْل ًكا �أَ َب ِد ًّيا” :التكوين .4-3/48
 .5التكوين .21-19/50
 .6ث�لاث��ة �إ��ص�ح��اح��ات متتابعة17 ،14/39 :؛ 15/40؛
.12/41
� .7شفيق م�ق��ار ،ق����راءة �سيا�سية ل��ل��ت��وراة ،ل�ن��دن ،ريا�ض
الر ّي�س للكتب والن�شر ،ط� ،1991 ،1ص �ص .75-74
�	.8أب��رام ُ�س ِّمي �أب��راه��ام بعد الختان :التكوين ،8-1/17
 .27-23ولم يذكر �سفر التكوين �شيئا عن �إ�سحاق ل ّأن
�رب قبل والدت��ه التي ُب ِّ�شر بها �أب��وه
ا�سمه اختاره له ال� ّ
�إبراهيم ف�أغنت الب�شارة عن االختبار :التكوين –18/17
َ
الرب ليلة كاملة
يعقوب �
و�سمي
ُ
إ�سرائيل بعدما �صارع ّ
ِّ .19
وثبت فيها :التكوين  .10/35 ،29-28/32و�أ ّما يو�سف
فقد �س ّمته �أ ّمه :التكوين  ،24/30ولم يذكر �سفر التكوين
العبراني
�أنّه اخ ُتبِر ليتم ّيز عن �إخوته .فكان تكرار كلمة
ّ
تعوي�ضا من الب�شارة واالختبار لتحقيق التم ّيز والتح ّول
آرامي �إلى الهيئة العبران ّية.
من الأ�صل ال ّ
 .9التكوين  ،45/41وانظر :مقار ،المرجع نف�سه� ،ص �ص
82–81؛

الحوا�شي
 .1ابن الق ّيم ،زاد المعاد في هدي خير العباد ،تح .طه عبد
الر�ؤوف �سعد ،بيروت ،دار �إحياء التراث العربي( ،د.ت)،
الزمخ�شري،
م ،1ج .29/1وانظر تعريفات الب�شارة في:
ّ
الك�شّ اف ،تح .م�صطفى ح�سين �أحمد ،القاهرة ،مطبعة
الجرجاني،
اال�ستقامة ،ط104/1 ،1946/1365 ،1؛
ّ
التعريفات ،ت��ح .عبدالرحمان عميرة ،بيروت ،عالم
ال�ك�ت��ب ،ط�� � ،1987/1407 ،1ص70؛ الآل��و� �س��ي ،روح
العربي( ،د.ت)،
المعاني ،بيروت ،دار �إحياء التراث
ّ
201-200/1؛ اب��ن عا�شور ،التحرير والتنوير ،دار
�سحنون للن�شر والتوزيع .352/1 ،1997 ،وقد اهتممنا
بنقد ه��ذه التعريفات والتمييزِ بين الب�شارة والخبر
والعالمة والدليل في ٍ
كتاب في ال�سيرة النبو ّية �صدر عن
دار الطليعة ،وعنوانه :حياة مح ّمد قبل البعثة :التاريخ
والب�شارة والأ�سطورة ،بيروت ،دار الطليعة.2012 ،
 .2التكوين  .8-4 ،2-1/17وانظر �أي�ضا :التكوين -1/12

ZIVIE (Alain), "Le creuset de fer, les juifs
d’Egypte dans l’antiquité”, (in) Juifs d’Egypte :
images et textes, Paris, éditions du scribe,
1984, p 10.

ات،
َ « .10و َل َّما َ�صا َرت ال�شَّ ْم ُ�س �إِ َلى ال َم ِغيبِ َو َق َع َع َلى �أَ ْب َر َام ُ�س َب ٌ
«اع َل ْم
َو ِ�إذَ ا ُر ْع َب ٌة ُم ْظ ِل َم ٌة َع ِظي َم ٌة َوا ِق َع ٌةَ ،فقَالَ لأَ ْب � َر َامْ :
ون غَ رِ ي ًبا ِفي �أَ ْر��ٍ�ض َل ِْي َ�س ْت َل ُه ْم،
َي ِقينًا �أَ َّن ن َْ�س َل َك َ�س َي ُك ُ
ون َل ُه ْمَ ،ف ُي ِذلّو َن ُه ْم �أَ ْر َب َع ِما َئ ِة َ�س َن ٍةُ ،ث َّم الأُ َّم ُة ال ِتي
َو ُي ْ�س َت ْع َب ُد َ
َ
َ
َ
ون ِب�أ ْم َال ٍك
ون َل َها �أنَا �أ ِدي ُن َهاَ ،و َب ْع َد ذَ ِل َك َيخْ ُر ُج َ
ُي ْ�س َت ْع َب ُد َ
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.14
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.21
.22
.23
.24

.25
.26
.27
.28
.29

.30
.31

َجزِ ي َل ٍة» :التكوين  .14-12/15وانظر :مقار ،المرجع
نف�سه� ،ص �ص .85-83
التكوين .27/46
التكوين  .23/50و�إحيا�ؤه �إلى الجيل الثالث من ذر ّية ابنه
مبالغة في �إظهار كثرة الن�سل.
و�س ُف َو ُك � ُّل ِ�إخْ � َو ِت� ِه َو َج ِمي ُع ذَ ِل� َ�ك الجِ يلِ َ ،و�أَ َّم��ا
" َو َم َ
ات ُي ُ
َ
َبنُو �إِ ْ�س َرا ِئ َيل َف�أ ْث َم ُروا َو َت َوا َل ُدوا َو َن َم ْوا َو َك ُث ُروا َك ِثي ًرا جِ ًّدا
َوا ْكت ََّظ ْت الأَ ْر ُ�ض ِم ْن ُه ْم” :الخروج.7-6/1 ،
متّى .21-20/1
متّى .3-1/3
يوحنّا  .30 ،27 ،15/1وانظر �أي�ضا�ِ :إ�شَ ْع َياء .3/40
يوحنّا .31-27/3
روما .13-9/10
متّى .54-52/26
متّى 21-19/12؛ �إ�شعياء .41/42
ِ
الح ْجر 53/15؛ ال�صافّات 112/37؛ الذاريات .28/51
الآلو�سي ،المرجع نف�سه.13/27 ،
الآلو�سي ،المرجع نف�سه.61/14 ،
الآلو�سي ،المرجع نف�سه .13/27 ،وانظر �أي�ضا :مح ّمد
بن يو�سف اطف ّي�ش ،تي�سير التف�سير ،تح� .إبراهيم بن
مح ّمد طاليُ ،عمان ،ط.378/7 ،2006-1427 ،1
ال�صافّات .101-95/37
مريم .50-48/19
ال�صافّات .113-112/37
الآلو�سي ،المرجع نف�سه.133/23 ،
النبي
وبح ْمل �أمانة النب ّوة والثبات على الطاعة ينال ّ
البركة �أي الت�شريف والكرامة" ،وفي حديث ال�صالة
النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم :وبارِكْ على مح ّمد وعلى
على ّ
َ
َ
�آل مح ّمد� :أي �أ ْثب ِْت له و�أ ِد ْم ما �أعطيته من الت�شريف
والكرامة” :ابن منظور ،ل�سان العرب ،تح .عامر �أحمد
حيدر ،مراجعة :عبدالمنعم خليل �إبراهيم ،بيروت ،دار
الكتب العلم ّية ،ط( 10/6 ،1426-2005 ،1برك).
هود 46/11؛ والمق�صود في الآية ابن نوح.
ق�صة نوحَ  :و َل َق ْد
في �سورة هود مثال :جاء في فاتحة ّ
��وح��ا �إِ َل���ى َق�� ْو ِم�� ِه �إِ ِّن���ي َل�� ُك�� ْم َن ِ��ذي��ر ُمبِينٌ � ،أَن َّال
�أَ ْر� َ��س�� ْل�� َن��ا ُن ً
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َت�� ْع�� ُب�� ُدوا �إِ َّال َ
اهلل�ِ ،إ ِّن���ي َ�أخَ ُ
َاب َي��� ْو ٍم �أَ ِليمٍ 
���اف َعلَ ْي ُك ْم َع���ذ َ
��اه�� ْم ُه��و ًدا،
( .)26-25وفي ق�صة هودَ  :و ِ�إ َلى َع��ا ٍد �أَخَ ُ
َقا َل َيا َق ْو ِم ْاع ُب ُدوا َ
اهلل َما َل ُك ْم ِمنْ �إِ َل ٍه َغ ْي ُره� ،إِنْ �أَن ُت ْم �إِ َّال
ق�صة �صالحَ  :و�إِ َلى َث ُمو َد �أَخَ ُاهم
ُم ْف َت ُر َ
ون .)50(وفي ّ
َ
ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ�صا ِل ًحا ،قال َيا ق ْو ِم ْاع ُب ُدوا اهلل َما لكُم منْ �إِله غ ْي ُره،
ا�س َت ْغ ِف ُرو ُه
ُه َو �أَ ْن�شَ �أَ ُكم منَ الأَ ْر ِ�ض َو ْا�س َت ْع َم َر ُك ْم ِفي َهاَ ،ف ْ
يب .)61( وفي
ُث�� َّم ُت��و ُب��وا �إِ َل�� ْي�� ِه� ،إِ َّن َر ِّب���ي َق�� ِري ٌ��ب مجِ ٌ
ق�صة �شعيبَ  :و�إِ َلى َم ْد َينَ �أَخَ ُاهم �شُ َع ْي ًباَ ،قا َل َيا َق ْو ِم
ّ
ْاع ُب ُدوا َ
اهللَ ،ما َلكُم منْ �إِ َل ٍه َغ ْي ُرهَ ،و َال تَنق ُُ�صوا ِ
الم ْك َيا َل
َو ِ
الميزَانَ� ،إِنِّي �أَ َرا ُكم بِخَ ْيرٍ َو ِ�إنِّي �أَخَ ُ
َاب َي ْوم
اف َعلَ ْي ُك ْم َعذ َ
مح ٍ
ِ
و�سى
ق�صة مو�سىَ  :و َل َق ْد َ�أ ْر َ�س ْلنَا ُم َ
يط .)84(وفي ّ
ِب�آ َيا ِتنَا َو ُ�سل َْط ٍان ُمبِينٍ إِ� َلى ِف ْر َع ْو َن َو َملَ ِئ ِهَ ،فا َّت َب ُعوا �أَ ْم َر
ِف ْر َع ْونََ ،و َما �أَ ْم ُر ِف ْر َع ْو َن ِب َر ِ�ش ٍ
يد.)97( 
ُ��وب َي��ا َب�� ِن َّ��ي �إِ َّن َ
اهلل
َ  .32و َو َّ�صى ِب�� َه��ا �إِ ْب�� َر ِاه��ي�� ُم َب ِني ِه َو َي�� ْع��ق ُ
َ
ا�ص َطفَى َل ُك ُم ال ِّدينَ َف َ
ال َت ُمو ُتنَّ �إِ َّال َو�أ ْن ُت ْم ُم ْ�س ِل ُمونُ 
ْ
البقرة .132/2
 .33ال��ت��ك��وي��ن  .12/16ورد و��ص�ف��ه ب�صيغ مختلفة في
ون ِح َما ًرا
ون �إِن َْ�سانًا َو ْح ِ�ش ّيا» ،و« َي ُك ُ
الترجمات ،ومنهاَ « :ي ُك ُ
ون
ون َر ُج ًال َك ِح َما ِر ال َو ْح ِ�ش» ،و« َي ُك ُ
َو ْح ِ�ش ًّيا َب�شَ ر ًّيا» ،و« َي ُك ُ
ِح َما ًرا َو ْح ِ�ش ًّيا َب�شَ رِ ًّيا» ،انظر:
_http://holy-bible-1.com/articles/display
html/10504

.34
.35
.36

.37

َّا�س ِب�إِ ْب ِ
�إ َّن �أَ ْو َل��ى الن ِ
راهي َم َل َّل ِذينَ ا َّت َب ُعو ُه َو َه��ذَا ال َّنب ُِّي
َوالذينَ َءا َمنُوا� آل عمران .68/3
َ ما َكا َن �إِ ْب َر ِاهي ُم َي ُهو ِد ًّيا َو َال ن َْ�ص َرا ِن ًّيا َو َل ِكنْ َكا َن َح ِنيفًا
ُم ْ�س ِل ًما� آل عمران .67/3
وهي كثيرة في القر�آن ،انظر :مح ّمد ف�ؤاد عبدالباقي،
المعجم المفهر�س لآي��ات القر�آن الكريم ،بيروت ،دار
الفكر/دار المعرفة ،ط� ،1994/1414 ،4ص �ص -804
.805
الآلو�سي ،المرجع نف�سه .176/12 ،ويقال �أي�ضا � ّإن
طول ال�سورة يراد به التح ّدي لمن كان يروي �أخبارا عن
الفر�س ويدعو النا�س �إليها لأنّها �أ�شْ َب ُع لهم من الق�ص�ص
الق�صيرة المنقولة في القر�آن؛ ويقال � ّإن ق�ص�ص هود
ق�صة يو�سف
و�صالح و�إبراهيم كانت معروفة للعرب ،و�أ ّما ّ
ف�صلها ال�ق��ر�آن .انظر :ابن
فلم تكن معروفة ،فلذلك ّ
عا�شور ،المرجع نف�سه200–199/12 ،1997 ،؛ علي�ش
متولّي مدني البنّي ،مو�سوعة تف�سير �سورة يو�سف عليه

الب�شارة
في العهد
القديم
والقر�آن

وتحميله من ال�صفحة التالية:

مقـــاالت

ال�سالم ،الكويت.136-135/1 ،
وع ّلل مح ّمد بن يو�سف اطف ّي�ش عدم تكرار هذه ال�سورة
تعليال نف�س ّيا ،ففيها دواع ت�س ّهل ر�سوخها في القلوب
ول��ذل��ك ل��م ت�ت�ك� ّرر ،وفيها م��ا تُخ�شى منه الفتنة على
الن�ساء! قالُ « :نهي عن تعليم الن�ساء �سورة يو�سف لئ ّال
فتن ،ولذلك لم يت ّكرر ما فيها كما وقع تكرير غيره،
ُي ّ
ولتوفّر الدواعي �إل��ى ما فيها ف�� ّإن ما هو كذلك ير�سخ
ق�صة الذبيح
في القلوب بال تكرير ،كما لم تتك ّرر لذلك ّ
ومو�سى مع الح�ضر و�أ�صحاب الكهف وذي القرنين»:
اطف ّي�ش ،المرجع نف�سه.61/7 ،
 .38يو�سف .40-36/12
و�سفُ ِمن َق ْب ُل بِال َب ِّين َِات َف َما ِز ْل ُت ْم ِفي
َ  .39و َل َق ْد َجا َء ُك ْم ُي ُ
ُ
�شَ ٍّك ِم َّما َجا َء ُكم ِب ِه َحتَّى �إِذَا َهلَ َك ُق ْل ُت ْم َلن َي ْب َعثَ اهلل ِمن
َب ْع ِد ِه َر ُ�سو ًالَ ،ك َذ ِل َك ُي ِ�ض ُّل ُ
َاب
اهلل َمنْ ُه َو ُم ْ�سرِف ُم ْرت ٌ
غافر  .34/40وقال ابن عا�شور في تف�سير الآي��ة« :لم
َيرِ د في الأخبار ع ّده في الر�سل ،وال �أنّه دعا �إلى دين في
م�صر ،وكيف واهلل يقولَ  :ما َكا َن ِل َي�أْخُ َذ �أَخَ ا ُه ِفي ِدينِ
ال َم ِل ِك �إِ َّال �أَنْ َي�شَ ا َء ُ
اهلل[ يو�سف  ]76/12وال ّ
�شك في �أنّه
نبيء �إذا وجد م�ساغ ًا للإر�شاد �أظهره” :المرجع نف�سه،
 .140/24وانظر �أي�ضا الآية  15من �سورة يو�سف.

A. H. JOHNS, "Joseph in the Qur’ān: dramatic dialogue, human motion and prophetic
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ال�صليبي،
 .CASTEL, p 37وقارن هذا الر�أي بـ :كمال
ّ
خفايا التوراة ،لندن ،دار ال�ساقي ،ط� ،1991 ،2ص �ص
183-153؛ البنّي ،المرجع نف�سه.112-103/1 ،
انظر :هود وال�شعراء والأنبياء.
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ويقول
المف�سرون � ّإن �سكوتهما اعتراف �صامت ّ
ّ
كالم يو�سف :عبداهلل العلمي الغزّي ،م�ؤتمر تف�سير
����س���ورة ي��و���س��ف ،دم���ش��ق ،دار ال�ف�ك��ر،1961-1381 ،
.822-821/2
��وب َما
َ وا َّت َب ْعتُ ِم َّل َة َءا َب��ا ِئ��ي �إِ ْب�� َر ِاه��ي�� َم َو�إِ� ْ��س َ��ح��ا َق َو َي�� ْع�� ُق َ
َك��ا َن َلنَا �أَنْ ُن�����شْ ��ر َِك بِ��ا ِ
هلل ِم��نْ �شَ ْي ٍء يو�سف .37/12
وراجع التف�سير في :البنّي ،المرجع نف�سه863-848/2 ،؛
الغزّي ،المرجع نف�سه771-766/2 ،؛ اطف ّي�ش ،المرجع
نف�سه.124-123/7 ،
النبي والر�سول تغليبا ،ول ّأن ك ّل
النبي على ّ
نطلق كلمة ّ
نبي.
ر�سول ّ
أهم وظائف التكرار في نظرنا،
تف�صيل النب ّوة والتبليغ � ّ
وهو من الوجوه الدقيقة في ر ّد القر�آن على �أهل الكتاب.
وراج ��ع ف��ي خ�صائ�ص ال �ت �ك��رار ف��ي ق�ص�ص ال �ق��ر�آن
ومقا�صده :البنّي ،المرجع نف�سه.93-85/1 ،
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� .52سامي عامري ،المرجع نف�سه� ،ص .555
�	.53آل عمران .49/3
 .54مريم .14-12/19
 .55ابن عا�شور ،المرجع نف�سه.76/16 ،
 .56الآلو�سي ،المرجع نف�سه.147/3 ،
 .57الزمر  .33/39وانظر :الآلو�سي ،المرجع نف�سه-2/24 ،
3؛ ابن عا�شور ،المرجع نف�سه.8-7/24 ،
 .58ابن عا�شور ،المرجع نف�سه.240-239/3 ،
 .59الآلو�سي ،المرجع نف�سه.147/3 ،
 .60ال � ��رازي ،م��ف��ات��ي��ح ال��غ��ي��ب ،م���ص��ر ،المطبعة البه ّية
الم�صر ّية ،ط.39/8 ،1938/1357 ،1
 .61مريم 4/19؛ الأنبياء .89/21
�	.62آل عمران .38/3
 .63ابن عا�شور ،المرجع نف�سه.241/3 ،
 .64ال ��رازي ،ال��م��رج��ع نف�سه39/8 ،؛ الآل��و��س��ي ،المرجع
نف�سه.148/3 ،
 .65ابن عا�شور ،المرجع نف�سه.241/3 ،
 .66متّى .3-1/3
توجه الب�شارة
 .67يوحنا 30-27/3؛ وانظر المعنى نف�سه في ّ
�إلى زكريا :لوقا .17/1
ُ .68
وذك� � ��ر ت �� �ص��دي��ق ال � �ق� ��ر�آن ل �م��ا ق �ب �ل��ه ف� ��ي :ال �ب �ق��رة
41،89،91،97،101/2؛ �آل عمران 81 ،3/3؛ الن�ساء
47/4؛ المائدة 48/5؛ الأنعام 92/6؛ يون�س 37/10؛
يو�سف 111/12؛ فاطر 31/35؛ ال�صافّات 37/37؛
الأحقاف .30 ،12/46
ال�صف
�	.69آل عمران 50/3؛ المائدة ( 46/5م ّرتين)؛
ّ
.6/61
�	.70آل عمران .46-45/3
 .71مريم .19/19
 .72الآلو�سي ،المرجع نف�سه.77/16 ،
ال�صف .6/61
.73
ّ
� .74شفيق مقار ،المرجع نف�سه� ،ص .43
 .75التكوين .23-22/30
 .76انظر مثال احتيال يعقوب على �أبيه لنيل بركته ،ول ّما
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وب َوت َْ�س ُج ْد َل َك َق َبا ِئ ُلُ ،ك ْن
باركه قال لهِ « :ل ُي ْ�س َت ْع َب ْد َل َك ُ�ش ُع ٌ
َ�س ِّي ًدا لإِخْ َو ِت َك َو ْل َي ْ�س ُج ْد َل َك َبنُو �أُ ِّم َك» :التكوين .29/27
وانظر ج��واب �إ�سحاق لبكره المغبون عي�سو :التكوين
.37/27
التكوين 8-1/17؛ .17-15/22
التكوين .29-5/27
التكوين 31/29؛ .23-22/30
التكوين .26-22/49
انظر :مقار� ،شفيق ،المرجع نف�سه ،الباب الرابع :من
تع ّدد الآلهة �إلى الإفراد� ،ص �ص .369-208
التكوين .17-15/22
انظر مثال تدمير �أريحاَ « :و َح َّر ُموا [�أي قتلوا] ُك َّل َما ِفي
ال َم ِدي َن ِة ِم ْن َر ُجلٍ َو ْام � َر�أَ ٍةِ ،م ْن ِطفْلٍ َو�شَ ْي ٍخَ ،حتَّى ال َب َق َر
ال�س ْي ِف» ،ي�شوع  .21/6وانظر
َوال َغن ََم َو َ
الح ِمي َر ب َِح ِّد َّ
تدمير مدينة َعاي في الأ�صحاح  8من ي�شوع.
ي�شوع .23 ،14/11
العدد  .53-50/33وانظر في هذه الأوامر تكرار كلمة
الأر�ض.
الو ّيين  .25-23/25وانظر� :شفيق مقار ،الم�سيح ّية
في التوراة :بحث في الجذور الدين ّية ل�صراع ال�شرق
الأو�سط ،لندن/قبر�ص ،ريا�ض الر ّي�س للكتب والن�شر،
ط� ،1992 ،1ص �ص .357-356
«ف ََ�س ِم َع ُ
اهلل �أَ ِني َن ُه ْمَ ،ف َتذَ َّك َر ِمي َثا َق ُه َم َع �إِ ْب َر ِاه َيم َو�إِ ْ�س َحاقَ
اهلل َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َيل َو َع ِل َم ُ
ُوبَ ،ون ََظ َر ُ
اهلل» :الخروج
َو َي ْعق َ
ُ
 ،25-24/2وفي ترجمة «كتاب الحياة»َ « :ون ََظ َر اهلل �إِ َلى
َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َيل ( َو َرقَّ ِل َحا ِلهِ ْم):
http://www.arabchurch.com/ArabicBible/alab/
Exodus/2
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وانظر �أي�ضا :الخروج .5-4/6
التكوين 7/24؛ .3/26
التثنية 21-20/6؛ .16-1/7
حزقيال .12-10/6
حزقيال .24-21/7
ي�شوع .23/11
ي�شوع .6/11
التثنية 21-20/6؛ .16 ،14 ،12 ،2-1/7

الب�شارة
في العهد
القديم
والقر�آن

والزواج ،والخ�صوم ُة في الماء والأر�ض والغنم .وتتخ ّلل
ُ
الرب و�أوام� ُره ،وهي في
هذه
الق�ص�ص الدنيو ّي َة ب�شائ ُر ّ
َ
التب�شير بكثرة الن�سل وافتكاك الأر���ض وال��دع��وة �إلى
�رب ب�صناعة المذابح (ج.
اعتزال الأم��م و�إل��ى ُ�شكْر ال� ّ
َمذْ َبح) :التكوين ،الإ�صحاح .35-26 ،24

مقـــاالت

 .95يمكن �أن نم ّثل لهذا الر�أي بقول �شالوم روزنبارڨ �أ�ستاذ
الفل�سفة في الجامعة العبر ّية في القد�س في االحتفال
ال�صهيونية« :ال يمكن � ْأن ننكر � ّأن
بت�أ�سي�س الحركة ّ
الوطني لإ�سرائيل ال��ذي يعني
َه ِت ْكفَا ْه -وه��و الن�شيد
ّ
الأم��ل -تعود جذوره �إلى الر�ؤيا في الإ�صحاح ال�ساد�س
النبي ِح ْز ِق َيال من التوراة ،وذلك
والثالثين من �سفر ّ
عندما ُبعثت عظام اليهود الجافّة ،وهو بالطبع عمل
تب�شيري فيه خال�ص من الخطيئة .و�أن��ت ت��رى نب ّوات
ّ
حزقيال وهي تتحقّق ،وت��رى ال�شعب بعظامه الجافّة،
عندما خرج من �آو�شفيتز (� )Auschwitzأو من � ّأي مكان
�آخر في �أر�ض ال�شتات ،وهم ُمن َهكون ومر�ضى م�شتّتون
تماماّ ،ثم تج ّمع م ّرة �أخرى في �إ�سرائيل ،عندما ترى
تب�شيري».
ذلك لي�س �أمامك �إ ّال � ْأن تقول � ّإن هذا عمل
ّ
العربي في هيئة الإذاعة
(نقلنا كالمه كما ب ّثه الق�سم
ّ
البريطان ّية (ماي  )1997في ذكرى مرور مائ ِة �سنة على
قيام الحركة ال�صهيون ّية في مدينة « َبالْ » ال�سو�سر ّية �سنة
 .)1897وبهذا الت�أويل تتج ّدد قدا�سة الب�شارة ،وت�سير في
النا�س ،وتحيي في النفو�س الأمل في االجتماع في «�أر�ض
اليهودي على الأر�ض ب�أنّه �إنجاز
الميعاد» ،وتب ّرر الفعل
ّ
إلهي.
للوعد ال ّ
 .96انظر مثال :الأعراف 128/7؛ مريم .40/19
ال�صليبي ،التوراة جاءت
 .97انظر في ن�ش�أة اليهودية :كمال
ّ
من جزيرة العرب ،تع .عفيف الرزّاز ،بيروت ،م� ّؤ�س�سة
الأب�ح��اث العرب ّية ،ط1997 ،6؛ زي��اد منى ،جغراف ّية
التوراة :م�صر وبنو �إ�سرائيل في ع�سير ،لندن/قبر�ص،
ريا�ض الر ّي�س للكتب والن�شر ،ط .1994 ،1وقد �أثارت
ال�صليبي ردودا كثيرة ،وجمع مح ّمد عبداهلل الحم ّيد
�آراء
ّ
ال�صليبي
مقاالت ر ّد فيها جماعة من الباحثين على
ّ
ال�صليبي ،ال�سعود ّية ،نادي �أبها
ون�شرها في :افتراءات
ّ
أدبي ،ط.1421 ،2
ال ّ
 .98الأنفال .7/8
 .99الفتح .20/48
 .100يون�س .68/10
 .101المائدة .75/5
 .102انظر �سيرة �إ�سحاق ويعقوب في التوراة ،و�أكبر �أغرا�ضها
االح�ت�ي��الُ الفتكاك ال� ُب� ُك��ور ّي��ة وال�ب��رك��ة ،وج�م� ُع المال،
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ط.2001 ،1
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منهج ا�ست�شراف ال�سنة النبوية
لتح�صين الم�سلم وتعاملها مع غـير الم�سلمين
�أ  .د  .بوجمعة جـمـي بن علي

كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية  -دبـــي
دولة الإمارات العربية المتحدة

مقـــاالت

ال يخفي على كل باحث م�سلم وجود نق�ص في الدرا�سات الم�ستقبلية المهتمة با�ستقاء
منهج بِناء �أ�س�س حياة الم�سلمين و�سلوكاتهم المرتبطة بطاعة اهلل تعالى ،واتباع �سنة ر�سوله
الم�صطفى محمد  ،من القر�آن وال�سنة ،وما راكمه جهاده عليه ال�صالة وال�سالم في و�ضع
نواة الدولة الإ�سالمية ،وكذا الأعمال الجليلة التي قام بها ال�صحابة الكرام والتابعون الأبرار
الذين ُوفقوا في بناء دولة �إ�سالمية ي�شهد التاريخ بقوتها وعظمتها وريادتها ،و�صنعها لح�ضارة
�إ�سالمية عتيدة.
وا�ستعمال تقنيات وتحليل ال �ن �ظ��ام)((( .فيمكن
القول ب�أن علم ا�ست�شراف الم�ستقبل هو �آليات من
الحا�ضر ت�ساعد على فهم الم�ستقبل من �أجل �أخذ
الحيطة واال�ستعداد لما هو قادم .فجميع الأنبياء
والر�سل عليهم ال�صالة وال�سالم قامت نبوتهم على
التنب�ؤ النابع من الوحي الإلهي ،حيث �إنهم كانوا
يخبرون بالحوادث الم�ستقبلية كما علمهم اهلل
تعالى ،وي�ستبقون الزمن بر�سمهم الخطط التي
تح�صن النا�س من الفتن التي يمكن �أن تحدث
ِّ
لهم في الم�ستقبل ،وذل��ك قبل �أوانـها .والر�سول
 «قد �سجل لنا في �أحاديثه ال�شريفة والروايات
المنقولة الكثير من الأحداث التي �سوف تحدث في
الم�ستقبل منذ ذلك الحين»((( .ف�إذا در�س علماء
الـتف�سـيـر �آي��ات قر�آنية و�أح��ادي��ث نبوية تت�ضمن

ف �م��ا ال �م �ق �� �ص��ود ب�م���ص�ط�ل��ح (ا����س���ـ���ت�������ش���ـ���راف
ال��م�����س��ت��ق��ب��ل)؟ ي �ق��ول ال �ب��اح �ـ��ث ف��ي ال��درا� �س��ات
الم�ستقبلية د .المهدي المنجرة( :ال يكمن دور
اال�ست�شراف في �إ�صدار التنب�ؤات؛ �إذ يتجلى في
ت�ح��دي��ات االت �ج��اه��ات ،وت�خ� ُّي��ل م�ستقبل مرغوب
فيه ،واقتراح ا�ستراتيجيات تحويله على م�ستقـبل
ممكن ،وهكذا ف��إن الأم��ر يتعلق بت�سليط الأ�ضواء
على االختـيارات ق�صد م�ساعدة �صانعي القرارات
للتوجه نحو الأه��داف بعيدة المدى ،مع اطالعهم
ُ
ق�ص َد
على التدابير الواجب
اتخاذها في الحينْ ،
ال��و� �ص��ول �إل��ي��ه��ا)((( .وي �ع � ِّرف��ه ك��ا��س�ت��ون بيرجي
 gaston bergerبقوله( :هدف اال�ست�شراف لي�س
فقط النظر �إل��ى بعيد ،بل النظر ب�صورة وا�سعة
والتحليل لجوهر الظواهر باال�ستعانة بالخبراء
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م�شاهد م�ستقبلية ف�إنهم �سي�ستخل�صون من تلك
الدرا�سة �آليات و�أدوات تُ�سخَّ ـر في فهم الم�ستقبل
وو�ضع ت�صورات م�ؤ�س�سة على معطيات واقعية ،مع
ربط الأ�سباب بالم�سببات.
َح � َّولَ اهلل ا�ست�شراف ال�سنة النبوية ال�شريفة
للم�ستقبل ف��ي �إط���ار م��ا ا�صطلح عليه العلماء
الم�سلمون القدامى بفقه الترقب ،والمحدثون بفقه
التوقع ،الذي لي�س بدعة ،و�إنما هو بحث في الأمور
المتوقعة ،بناء على معطيات ما�ضية وحا�ضرة،
وا�ستخراج الأحكام والآراء وربطها بالأدلة ال�شرعية
التي يتم ت�أ�صيلها بحذر ودقة ،فما �أظن �أن �أحد ًا
ي�ع��ار��ض��ه م��ن ال �م��ذاه��ب الإ� �س�لام �ي��ة وال�م�ج��ام��ع
الفقهية والم�ؤ�س�سات الأكاديمية ،ال�شرعية كما يرى
معظم الدار�سين الم�سلمين ،وكمثال لأ�صل هذا
اال�ست�شراف الم�ستقبلي ن�شير �إلى �أن النبي  طبق
التوقع ،ففي معظم غزواته يع ِّلم �أ�صحابه ر�ضوان
اهلل عليهم والأمة الإ�سالمية جمعاء كيفية الت�أمل
بفكر ثاقب في الم�ستقبل وق��راءة الأح��داث بنظر
فاح�ص كما وقع في غزوة الخندق التي يرى العلماء
الم�سلمون �أنه  طبق �آلية التوقع لما َت َو َّق َع فتح
الم�سلمين لق�صر ك�سرى ،وق�صور ال�شام ،و�أ�سوار
�صنعاء ،فتحقق ما توقعه عليه ال�صالة وال�سالم.
�أكيد �أن توقعات النبي  يوجهها الوحي الإلهي،
والفطرة ال�سوية ،والعناية الربانية الخا�صة ب�أنبيائه
ور�سله عليهم ال�صالة وال�سالم� ،أما توقعات العلماء
الم�سلمين فيوجهها �إيمانهم الرا�سخ ،ومعرفتهم
العميقة بما �أ�شار �إليه القر�آن الكريم وال�سنة النبوية
في هذا الإطار ،و�سعة علمهم و�أفق تفكيرهم بتوفيق
من اهلل  .وك��ذا ما ورد في �صحيح م�سلم� ،أن
حذيفة بن اليمان  ق��ال« :ك��ان النا�س ي�س�ألون
ر�سول اهلل  عن الخير ،وكنت �أ�س�أله عن ال�شر،
َمخافة �أن يدركني» كما كان حذيفة ي�س�أله عليه
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ال�صالة وال�سالم« :فما �أفعل �إن �أدركني ذلك؟»
ف�ك��ان ي��دل��ه على م��ا يفعل ،ول�ع��ل ه��ذا م��ن الفقه
االفترا�ضي الذي كان يقول به �أبو حنيفة.
�إن الدرا�سات الم�ستقبلية �ضرورية لال�ستر�شاد
بها في تحديد الأول��وي��ات ور�سم الخطط المبنية
على �أ�س�س علمية وفكرية ،واتخاذ القرارات لجلب
المنافع ودف��ع الم�ضار ،لتكون في حجم تحديات
الحا�ضر ،وفي حجم �آمال الم�سلمين المنطلفة من
عظمة الدين الإ�سالمي وقد�سية تعاليمه الربانية،
وقدرته ب�أمر اهلل  على �إنقاذ الب�شرية من الهوة
ال�سحيقة التي ت�سقط فيها عبـر الع�صور ،والم�شاكل
العوي�صة التي تعانـي من ويـالتها .فالحا�ضر يـتحرك
ب�سرعة نحو الم�ستقبل بفعل الـثورة التكنولوجية
والمعلوماتـية ،لذلك يتعين على الأم��ة الإ�سالمية
�أن ال تبقي خارج حركية التاريخ؛ لأنها �أمة ال�شهادة
على النا�س .م�صداقا لقوله تعالى:
ﭽﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
(((
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭼ

فعلى الأمة الإ�سالمية �أن تكون وفية لما �أمرها به
دينها الإ�سالم الذي ارت�ضاه لها اهلل تعالى ،ف�آمنت
به واعتنقته ،فوجب عليها التبليغ والدعوة والبيان
والتطبيق ال�سليم ،و�شهادتها تتحقق ب�سلوكها
وري��ادت�ه��ا ف��ي ا�ستخالف اهلل تعالى ف��ي الأر���ض؛
بتر�سيخ توحيده وعبادته في قلوب النا�س ،وفي مجال
الرقي العمراني والح�ضاري .فقد رزقها اهلل جل
وعال ثروة طبيعية وقوة ب�شرية ،ملزَ مة باال�ستفادة
منها ،ويكون ذلك بالحد من هجرة الأدمغة ،وتوفير
الم�ستوى الجيد للـتربية والتعليم والبحث العلمي
المراعية للتوقعات الم�ستقبلية ،مع تطويـر �أ�ساليب
الدعوة الإ�سالمية المعرفة بالإ�سالم ال�صافي من
كل ال�شوائـب ،وكذا �آليات الإب��داع والعمل العلمي،
ال��ذي يخطط لم�شاريع م�ستقبلية ،وال��دف��اع عنها
في كل الربوع الإ�سالمية ،دفاعا يكون قادرا على

منهج
ا�ست�شراف
ال�سنة
النبوية
لتح�صين
الم�سلم
وتعاملها
مع غـير
الم�سلمين

ومن هذا الـمنطلق ،بـدا لنا �أن المنهج المالئم
لـتـناول هذا لمو�ضوع ال�شا�سع وال�شائك ،هو انتقاء
�أح��ادي��ث نـبـوية من �سـنة الم�صطفى محمد 
مت�ضمنـة لدالالت ا�ست�شرافها لتحـ�صـيـن الـمـ�سلم
وتـعاملها مع غيـر الـم�سـلمين ،لعلنا ن�ستطيع من
خالل درا�ستها مقاربـة تكوين ر�ؤيا م�ستقبلية لبع�ض
ما ينبـغي �أن يكون عليه و�ضع الأم��ة الإ�سالمية
ح��اال وم�ـ��آال؛ بـتـنبيهها �إل��ى تغيير واقعها المزري
الذي يدمي قلب كل م�سلم ،على �ضوء بع�ض ما دعته
�إليها �سـنة نبيها محمد  ،لـت�صور م�ستقبلها جـيال
بعد جيـل ،ت�صورا يكون �إطارا التخاذ تدابير عملية
جدية مجدية ،تعيد لها قوتها وكرامتها وقدرتها
على الدفاع عن دينها ،بل وتـحبيبه لـغيـر الم�سلمين
من خالل �سلوكات �أفراد الأمة الإ�سالمية قاطبة.

ال�ت��داف��ع لتحدي �أط �م��اع اال�ستعمار الحاقد على
الإ�سالم ومعتنقيه ،ال�ساعي للق�ضاء عليها وعلى
المخططين لم�ستقبلها.

مقـــاالت

�إن الأم��ة الإ�سالمية تعـي�ش في فو�ضى فكرية
ووهـن� ،سـ َّب َب لها تكالب القوى الغربية
و�سيا�سية ْ
وال�صهيونية الكارهة للإ�سالم ،الحاقدة على مب ّلغه
للب�شرية ال�ستغالل �أدمغتها وث��روات�ه��ا ،والتحكم
في قراراتها ال�سيا�سية و�أنظمتها االقت�صادية ،بل
حتى في برامجها التعليمية ،وت�سـيـيـرها لما بات
ُيـعرف بال�ش�أن الديـنـي .والأدهـى من ذلك بذلها
كل جهودها لـتن�صير �شبابـها .لذلك يتحتم على
ال��دول الإ�سالمية تحديد الأول�ـ��وي��ات الكبـرى في
غمرة هذه الثـورة التكنولوجية والمعلوماتية ،لإنجاز
م�شروع م�ستقبلي مطلوب �شرع ًا وتاريخ ًا ،ويتم ذلك
ببناء ثقافة الإبداع والم�شاركة في البناء الح�ضاري
الكبير ،وع��دم ال��رك��ون �إل��ى م��ا ي�سمى بالممانعة
الثقافية الـمـتقوقعـة تقـوقعـا َيـحرمها من اال�ستفادة
من علوم الغ ْرب ،التي ال تتعار�ض مع الدين الإ�سالمي
الحـنيـف� ،إذ ينبغي معالجة الق�ضايا الكبرى؛ وهي
ن�شر العدل و�إقامته في المجتمع الإ�سالمي ،والبناء
االقت�صادي والعلمي واالجتماعي والتربوي في �إطار
التعاليم الإ�سالمية ،ويكون المنط َلق هو �أ�صول الدولة
الإ�سالمية �أيام قوتها وازدهارها ،ومراعاة هويتها
في �إطار التعاليم القر�آنية والحديثية .والعمل على
وقـف م�سل�سل االنق�سامات التي تُـعد من �أخطر
العوامل التي نـخرت كيـان الدول الإ�سالمية .ف�إذا
وقع التنكر لهـذا كله �سينطبق عليها قوله تعالى:
ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ((( وقولـــــــــه  :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ((( وقـولـــــــــه
 :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
(((
ﭙﭚ ﭼ

ور َد عن الر�سول  ما �سماه علماء الحديث
«ب�أخبار الفتن» �أو «ب�أخبار المالحم» مثل «ال�سنن
الواردة في الفتن» للإمام �أبي عمرو الداني ،و«الفتن»
لـنعيم بن حماد� .إال �أن الدرا�سات الم�ستقبلية -
في �إطار الإ�سالم ومعتنقيه من الق�ضايا ال�صعبة
والح�سا�سة  -في حاجة �إلى ت�ضافر جهود العلماء
َّ
والمفكرين الم�سلمين مع �أخذ الحيطة والحذر عند
�إ��ص��دار ر�أي �أو التخطيط لتحديات تواجه الأم��ة
الإ�سالمية� .إن الم�سلمين غافلون عن �إدراك الواقع
بفرا�سة الم�ؤمن ،وب�صيرة العالم الفاح�ص للواقع
المعي�ش ،بعقل وقلب ي�صدران من معطيات ب�سطها
القر�آن الكريم وال�سنة النبوية .وهي غفلة جعلتهم
يتنكبون الطريق �إل��ى معرفة �أب �ع��اد ه��ذا ال��واق��ع
و�أحداثه ،وبالأحرى ا�ستقراء الم�ستقبل ،ثم الت�أثير
في جوانب من الأح��داث ب�صورة حقيقية ،وتركوا
ذلك للغرب ،ال��ذي اهتم بالدرا�سات الم�ستقبلية
اهتماما بالغا ،يجني الآن ثمارها ،مع �أن الم�سلمين
يمتلكون �إمكانات لدرا�سة الم�ستقبل؛ منها ال�سنن
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الكونية التي تحدث عنها القر�آن الكريم وال�سنة
النبوية .من توجيهات ربانية ومحمدية.
ذلك �أن التف�سير العلمي للقر�آن الكريم وال�سنة
النبوية ال�شريفة وربطه بالإعجاز العلمي البعيد عن
التكلف والتع�سف ،الذي ك�شف عنه العلم التجريبي
المعا�صرَ ،لكفيل ب�إظهار البـ ِّينات المعجزة فيهما،
وتجديد الثقة في قلوب الم�سلمين الذين فتنتهم
مزاعم الـ ُمرجفين الم�ضلين من الكفار الحاقدين
على الإ�سالم ومعتنقيه با�سم العلم والحداثة ،وكذا
ت�صحيح م�سيرة العلم التجريبي،لأن اهلل تعالى جعل
التفكر في طريقة خلق الإن�سان ،وتكوين ج�سمه
البييولوجي والعقلي والروحي وبقية المخلوقات،
وهي القاعدة التي يرتكز عليها العلم التجريبي،
تفكيرا يقود �إلى الإيمان بخالق هذا الكون الذي
خلق كل �شيء بدقة وحكمة وتقدير رائع معجز ،تخر
لح�سن �إبداعه وعظمته وجبروته القلوب المومنة
والعقول ال�سليمة ،وهو �أم��ر يحث الم�سلمين على
اكت�شاف بع�ض �أ� �س��رار ه��ذا ال�ك��ون الإل�ه��ي.ذل��ك
�أن الإع�ج��از العلمي يت�صدى للدعوات الإلحادية
الت�شكيكية� ،إذ الإ� �س�لام �إط��ار للعلم والح�ضارة
ومنهج بنائهما ،فقد ك ّرم العلماء ؛ يقول تعالى :ﭽ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰ ﭼ (�سورة �آل عمرا ،الآية  )18ونادى بحرية

العقل الب�شري وفق �ضوابط حددها اهلل تعالى للعقل
المفكر الباحث ،طبقا لمحدودية طاقته ،وخ�ضوعه
لمقت�ضيات ال�ضعـف الب�شري المتج�سم في الفناء
والمر�ض والـخَ ـ َرف؛ من فقدان الذاكرة� ،أو العحز
بجميع �صوره.

الخطاب القر�آني
�إن المركز ال��ذي ُو ِّج��ه �إليه
ُ
ال�سـنَّة النبوية ال�شريفة هو الإن�سان ،الذي
ُ
وخطاب ُّ
�سخر له اهلل تعالى كل ما في الكون تكريما له،
ورحمة به ،وابتالء له؛ على م�ستوى �إيمانه باهلل 
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�أو كفره به� ،إذ هو الظلوم الجهول والهلوع الكفور� ،إال
من رحم ربنا جـل وعال ،فالم�صدر الأول للـت�شريع
الإ�سالمي هو القر�آن الكريم ،كما هو م�ؤكد ،لذلك
اهتم النبي  بالإ�شراف على تدويـنه ،بانتقاء
كتبته الأمناء ،والنهي عن كتابة �أقواله طيلة فـتـرة
نزول الوحي قائال« :ال تكتبـوا عني �شيئا �إال القر�آن
فمن كتب عني �شيئا غير القر�آن فـ ْلـي ْمحـُه»((( وعن
�أب��ي �سعيد الخدري  عن ر�سول اهلل  قال:
«ال تكتبـوا عنـي ،وم��ن كتب عنـي غـيـر ال�ق��ر�آن
فـ ْلـي ْم ُحه»((( دون �أن يق�صد بذلك التفريط في
تدوين ال�سنة النبوية ،لأن ال�صحابة الكرام كانوا
حري�صين على حفظ �أقواله والتحقق من �أفعاله
وتقريراتـه ،وتداول روايتها بينهم ،بل كانوا يعي�شون
ال�سنة النبوية في حياتهم اليومية تطبيقا و�سلوكا،
مقتدين بالر�سول  .لأن القر�آن الكريم �صريح في
خطابه المت�ضمن للدعوة �إلى االقتداء بالنبي .
يقول تعالى :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﮨ ﭼ( ((1ويقول جـل وع�لا :ﭽ ﯜ ﯝ

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮ ﭼ(� ((1أي فيما اختلف بينهم واختلط ،ومنه

ال�شجر لتداخل �أغ�صانه

(((1

فال�سنة النبوية التي ف�سرت ال�ق��ر�آن الكريم
وق�ي��دت مطلقه ،وف�صلت مجمله ،وبـ َّيـنت منهج
تطبيق النبي  لتعاليمه الربانية ،التي تو�ضحها
�سيـرته ِ
العطرة ،تعتبـر داعـية ومربـية ومر�شدة �إلى
التوحيد الإيماني عمال وتربية وجهادا في �سبيل
اهلل ،ومبـينة لكافة الأوام��ر والنواهي التي تقود
الم�سلم �إلى حياة كريمة جامعة بيـن ما هو روحي
مقد�س ،وما هو مادي طـيب ،لبلـوغ رقي ح�ضاري
قادر على قيادة الب�شرية نحو القيم ال�سامية ،التي
تخلو منها بقية الديانات والأيديولوجيات والقوانين
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ال�صالحية كفيلـة ب�أن تجعلها ت�ست�شرف الم�ستقبل
با�ستمرار.

مقـــاالت

الو�ضعية ،مهما بلغت مما ي�سمي بالتح�ضر والتقدم؛
على م�ستوى المفهوم الغربي للح�ضارة والرقي.
وقـد وفـق اهلل تعالى علماء التجريح والتعديل وعلم
الحديث ب�صفة عامة �إلى غربلتها ،وتنقيحها مما
عـلق بها من كل دخـيل .وما زال يوفقهم �إلى ذلك،
على الرغم من تخلف الم�سلمين الذين دا�سهم
الغرب وال�صهيونية ،وكل الحاقدين على الإ�سالم
ومعتنقيه ،فهي بـوحي اهلل تعالى ،ب�إجـماع العلماء
الم�صد ُر الثاني للت�شريع الإ�سالمي.
وع�ل�ي��ه ف��إن�ن��ي ��س��أت�ن��اول ب��ال��در���س ب�ح��ول اهلل
ال�سنَّـة النبوية ل�سبل تح�صين الم�سلم
ا�ست�شراف ُّ
في مراحل حياته �ضد ما يخ ِّرب الجانب المادي
�وه��ن
وال��روح��ي م��ن ح�ي��ات��ه تخريبا ي�سبب ل��ه ال� ْ
والـتعـا�سـة وال َمـهانة بين الأق��وام غير الإ�سالمية
في الدنيا وال�شقاء الناجم عن غـ�ضب اهلل عـز
وجل عليه في الآخ��رة ،وك��ذا الإ��ش��ارة �إل��ى طريقة
تـعاملها م��ع غيـر الم�سلمين .وه��ذا الـتـح�صيـن
ت�ض َمنه التربية الإ��س�لام�ي��ة المقترنة بالتعليم
ْ
أ�س�سها وفروعها -
 التي و�ضعت ال�سن ُة النبوية � َبحكم �صفاء منبعها وا�ستقامة ُم َع ِّلمها وع�صمته،
و�أ�صالتها وعمقها وخلودها .مما � َّأهلها لـت�ست�شرف
دائما م�ستقبل الم�سلم ،فاتح ًة الباب �أم��ام َمن
�أراد �أن يعتنق الإ� �س�لام� ،أو يتوب توبة ن�صوحا،
مقدمة الوقاية والعالج ،مهـ ِّيـئة �أ�سباب االطمئنان
ف��ي الدنيا وال��وع��د بالظفر بجـنة النعيم .يقول
تعالى :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﭼ( ((1فيغ َ
ـرف من معينها ما يقاوم به كيـد
وهـوى النف�س .وكيد الكائدين الحاقدين
ال�شيطان َ
على الإ�سالم ومعتنقيه .فال�سنة النبوية ال�شريفة
باعتبارها مقت َب�سة من وحي رب العالمين �صالحة
لكل زمان ومكان مثل منبعها القر�آن الكريم ،وهذه

ال�سنـة النبوية:
بع�ض �سـمـات ُّ

ُ
ر�سول ُ كريم خُ ـ ُلـقـُه
 ر َّبـانـيـة :و�ضع �أعمدتـهاالقر�آن ،قال فيه ربه جل وعـال :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﭼ( .((1وق��ال  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ( .((1ع�صمه اهلل 

فما �ضل عن طريق الهداية ،وم��ا ح��اد عن نـهـج
اال�ستقامة .وطول م�صاحبة كفار قري�ش له َم َّكنهم
من الوقوف على تفا�صيل �أحواله ليلحظوا ح�سن
ف�سـ َّنتـُه ال�شريفة ال �أث��ر فيها
�أخ�لاق��ه العظيمةُ ،
لهوى النف�س الأ َّم��ارة بال�سوء ،لأنه ال يتكلم �إال عن
وحي من اهلل ِ .
ف�سيـرتُه العطرة و�سـنته الغ َّراء
ف�ضله اهلل تعالى
فيو�ضات زكـية ونفحات ربانيةَّ .
بجعل طاعة العا َلمين له  طاع ًة هلل جل وعال.
�إنها تزكية بالغة من اهلل العزيز الحكيم .فاهلل
�أعلم َمن هو �أهـ ٌل لر�سالته ،في�ضعها فيه؛ لأنه ي�ص ُلح
لـتلقـِّيها وتبليغـها .فهو الجدير بتف�سيرها.وتطبيق
تعاليمها ليكون قدوة لمن �أتي بعده واختار نهجه
ال�سنة النبوية ال�شريفة
الرباني .وعليه ،ف�إن هذه ُّ
قادرة على ا�سـت�شـراف مراحل حياة الم�سلم و�أمته
عبـر التاريخ �إلى �أن ينفِّذ اهلل تعالى حكمه القا�ضي
بفناء الدنيا ومن فيها ،حيث �إنها َّ
�سطرت تـعاليم
ربـانـيـة ،وو�ضعت برامج دقيقة لمن ي َّتبعـها؛ تَهديه
ُح�صنه من االنحراف
في م�سالك حياته ،هداية ت ِّ
عن ال�صراط ال�سوي .يمثلها تطبيقات الر�سول
 و�صحابته الكرام لتلك التعاليم ،تطبيقا ُنـ�شر
بف�ضله الإ��س�لام ،و�أ�س�ست �أعظم دول��ة �إ�سالمية
قلبت م�سار التاريخ الب�شري قـلبا جذريا.و�أ�س�سـت
ح�ضارة �إ�سالمية �أعمدتها القيم الإن�سانية الرفيعـة،
والأخ�لاق الفا�ضلة ،وعمران الأر���ض بالحق ،التي
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بلورت تكريم اهلل تعالى للإن�سان.
 وقـائـيـة :مراعية لفطرة الإن�سان على الإيمانوطاعة اهلل تعالى واتبـاع ُ�سـنـَّة نبيه محمد ،
يقول ابن كثير في تف�سيره« :ف�إنه تعالى فطر خلقه
على معرفة توحيده و�أنه ال �إله غيره»( ((1مع الإ�شارة
�إلى مراكمة الفال�سفة والعلماء الطبيعيين لو�سائل
فل�سفية وعلمية كثيـرة ،كانت مربط �صراع بين
الفريقين ،نتيجة ت�صوراتهم العـقلية القا�صرة عن
فهم كـنه الكون والحياة والإن�سان وم�صيره بعد
�أن يموت ،فجاءت �آرا�ؤهم الموجهة لتربية الإن�سان
عاجزة عن �أن تكون بديال لتوجيهات القر�آن الكريم
وال�سنة النبوية ،ف�ضاللهم العقدي ولَّد ثمرات �ضالة
ت��اه و�ضل من اتبعها.يقول الكيالني( :وك��ان من
�آثار هذا التخطيط العقائدي الذي �أفرزته الفل�سفة
الو�ضعية �أن �سار العلم وما يزال ي�سير بال ت�صور
وا�ضح عن غايات الحياة ومقا�صدها التي يخدمها
فتـكد�ست الو�سائـل بال �أه �ـ��داف ،وانـعك�س ذلك
اال�ضطراب على التربية فتلونت المفاهيم التي
طرحتها الفل�سفات التربوية كالمثالية والواقعية
والـبـرا َكماتية وفروعها عن الحقيقة وطبيعة الإن�سان
وعالقاته بالوجود من حوله بالظنون التي �أفرزتها
الفل�سفة الو�ضعية عن الخالق والإن�سان والحياة
والم�صير...ولم تقـف �آث��ار هذا االنـحراف الذي
�أ�صاب الفل�سفات التربوية الحديثة داخل الغرب،
و�إنما انت�شرت بانت�شار الح�ضارة الغربية �إلى �أقطار
العالمين الثالث والرابع ،ومنها الأقطار العربية
والإ�سالمية التي �أخ��ذت ت�ستورد ه��ذه الفل�سفات
وتطبيقاتها ،فتطرح في معاهدها وكلياتها التربوية
محتويات ه��ذه الفل�سفات ع��ن الحقيقة والقيم
ومناهج المعرفة وعالقات الإن�سان بالخالق والكون
والإن�سان والحياة والم�صير تماما كما تطرحها
كل من المثـالية الم�سيحية ،والواقعـية المادية،
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والبرا َكماتية الـنفعـية ،والمارك�سية الملحدة،
والوجودية العـبـثية)( ((1لقد قفزت الأنظمة التربوية
في عالم التكنولوجيا قفزة هائلة (لكن العجـيب
�أن ه��ذه القفزة المادية ارتبطت ارتباطا وثيقا
بانهيار الأخالق وانحطاط القيم ،و�أ�صبح التطور
المادي مرهونا بالف�ساد الخُ ُلقي فكلما ارتفعوا في
الجوانب المادية درج��ة كلما انـحطوا في د َرك��ات
الـف�ساد الأخالقي درج ��ات)( ((1ويقول الكيالني:
(�إن البحث التربوي لم ي�صل بعد �إلى حل جذري
لأزم��ة الأه ��داف التربوية ،و�أن م�ضاعفات هذه
الأزمة ما زالت تتفاعل على �أماكن التطبيق التربوي
والمجتمعات الف�سيحة ،وال�سبب هو الأزمة القائمة
في ميدان فل�سفة التربية الأم المبا�شرة المو ِّلدة
ل�ل�أه��داف التربوية ،وه��ي �أزم��ة نابعة من الفراغ
العـقائدي)(� .((1إن ال�سنة النبوية �أخذت من القر�آن
الكريم الو�سائل التي تقي الم�سلم من فعل ال�شر،
وتمده بمحفِّزات تجعل نف�سه مطواعة لفعل الخير،
مما يطهر المجتمع من �أنواع الف�ساد والجرائم التي
تنخر كيان الأمم ،فبذلك تفرد المنهج الإ�سالمي
ال��ذي ُي ِع ُّد الإن�سان لحياة مل�ؤها الخوف من اهلل
تعالى ومراقبته في ال�سر والعلن ،ب��أداء ما فر�ض
عليه وتجنُّب ما نهاه عنه لتتحقق اال�ستقامة فيمد
المجتمع بمنافع مادية ومعنوية � -سموها بروح
المواطنة ،والم�صلحة العامة ،وحقوق الإن�سان -
ويقي نف�سه ومجتمعه م��ن ك��ل م��ا ي�سبب الف�ساد
والفتن في�شعر بالطم�أنينة القلبية ،وهو ي�سعى �إلى
تطوير حياته علميا وتكنولوجيا تطويرا ي�ساعده
على التمتع بما رزقه اهلل من نعمه الطيبة ،كيفما
كان حجمها ونوعها وعددها� .إنها ُت ِعد للم�ستقبل
�إن�سانا قويا ق��ادرا على مواجهة �صعوبات الحياة
ومتاعبها المادية والمعنوية ،وق��ادرا على �إتيان
الأعمال الروحية التي جعلها اهلل تعالى عبادة يعبد
بها العبد ربه ،يقول الر�سول « :الم�ؤمن القوي
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الإن�سان؛ لأن��ه �ألحق �ضررا فظيعا بالبيئة ،بحيث
يحاول البع�ض الآن �إ�صالح تلك الأ�ضرار ولكن ات�سع
الخرق على الراقع .وال�ضحية هي الأجيال المقبلة،
�إذا لم يلطف اهلل الرحيم بها بمعجزاته.
« ِفطـ َر َت اهلل»� :أي الزموا فطرة اهلل ،وهو �أ�سلوب
الإغ ��راء المتناهي في بالغة التحبيب والتنبيه.
وفطرة اهلل هي الدين الحق الذي �أمر اهلل تعالى
باال�ستقامة عليه ،وه��ذه الخـِلقة التي خلق اهلل
 النا�س عليها هي فطرة التوحيد التي �أ�شار
�إليها قوله « :كل مولود يولد على الفطرة ف�أبواه
ين�صرانه»(� ((2إن تربية الآباء
يهودانه �أو ِّ
يمج�سانه �أو ِّ
ُر�سـخ في نفو�سهم فطرة اهلل التي فطر
للأبناء ت ِّ
النا�س عليها �إن كانت تربية �سوية تحكمها تعاليم
الإ�سالم ،و�إن خالفتها تنحرف عنها وتغيرها �إلى
ِملل �أخ��رى ،وورود ِ
الملل الثالث في الحديث ال
ي��دل على الح�صر ،و�إنما تقا�س عليها كل ملة �أو
عقيدة �أو �أيديولوجية تجعل المولود ينحـرف عن
فطرة اهلل ال�سوية .لذلك �أكد اهلل  على الحفاظ
على هذه الفطرة وتح�صينها من االنحرافات التي
تطر�أ عليها �أثناء التربية .وهو ما ين�ص عليه قوله
تعالى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ( ((2يقول الزمخ�شري:
«بترك المعا�صي وفعل الطاعات (و�أهـليكم) ب�أن
ت�أخـذوهم بما ت��أخ��ذون به �أنـف�سكم»( .((2ال�سنَّة
النبوية ال�شريفة تدعو م َّتبعيها �إلى �إدراك خطورة
التقليد عند الطفل منذ �صغره ،وقدر ِته الخارقة
على تـخزين الـ َم�شاهد ،التي يراها في �أح�ضان
والديـه �أو مربيته وهو يحـبو �أو قبل ذلك ،فيقلدها
في �سلوكها ،عبـر مراحل حياته ،لذلك �شغل تفكيري
ق�ضية ت�سليم الأم طف َلها للمربـية ب�سبب ا�شتـغالها
خارج البيت ،لأن هذا الحل الـتربوي يتجاذبه �أمران
مـتناق�ضان :الم�صلحة المادية ل�ل�أم �أو للأ�سرة،

خير و�أح��ب �إل��ى اهلل من الم�ؤمن ال�ضعيف»)
وبذلك يكون قد غ َّلب الو�سائل الوقائية على الو�سائل
العالجية.
 فـطـريـة :لقد ُكتبت عدة بحوث عن مالءمةتعاليم الإ�سالم لفطرة الإن�سان ال�سوية ،لكن معاني
الأل �ف��اظ ف��ي البنيات التركيبية القر�آنية تت�سم
بالتو�سع البالغي الإعجازي ،وما يوحي به ال�سياق.
توجه
لذلك توحي داللة «فطرة اهلل» بمعانٍ متعددة ِّ
�إلى �إدراكها داللتُها البالغية والجمالية .فقد اختار
اهلل تعالى لأمة محمد  الفطرة النقية وال�سوية،
فهدى �إليها من اعت�صم بحبله جل وعال ،واتبع �سنة
نبيه  .يقول تعالى :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ
(((2
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ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﭼ( ((2فالبنية التركيبية للآية الكريمة

مكونة من لفظ النفي ،وداللتها البالغية هي النهي،
�أي ال تبدلوا خلق اهلل فتغيروا النا�س عن فطرتهم
التي فطرهم اهلل عليها .يقول الزمخ�شري« :فق ِّوم
وع ْد له ،غير ملتفت عنه يمينا وال �شماال،
وجهك له ُ
وه��و تمثيل لإقباله على ال��دي��ن ،وا�ستقامته عليه
وثباته واهتمامه ب�أ�سبابه»( ((2ذلك �أن الفل�سفات
والإيديولوجيات والأفكار الديماغوجية والمغريات
التي تعادي تعاليم الدين الإ�سالمي ،وتحقد عليه
فت�شوهه وتحاربه ،وتنكر حاجة الج�سم �إلى الغذاء
الروحي ليكون �سويا ،غيرت فطرة الإن�سان تغييرا
نجم عنه �أنواع من االنحرافات الخطيرة على حياة
الإن�سان المادية والعقلية والمعنوية وعلى بيئته التي
تعاني الب�شرية اليوم من �أ�ضرارها الخطيرة التي
�أ�صابتها ،فكانت ال�ضريبة �أعظم و�أب�شع مما ا�ستفاده
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وم�صلحة الطفل ال��ذي ه��و ف��ي �أ��ش��د ح��اج��ة �إل��ى
رعاية �أمه في مراحل طفولته با�ستمرار ،وتربيتها
له باعتبارها الأم العطوف ،المختارة على �أ�سا�س
معايير ال��دي��ن الحنيف و�أخ�لاق��ه الفا�ضلة .لأن
ح�ضانة المربية له تحرمه من عطف �أمه وحنانها،
وال يمكن �أن تكون تربيتها له كتربية التي تعتبره فلذة
كبدها ،حيث منحها اهلل تعالى الحنان وال�صبر على
رعايته ،وتوفير �أ�سباب الراحة والرعاية له� ،أي �أن
رعاية المربية له ال يمكن �أن تحقق تربية �سليمة
�سوية للطفل كيفما كانت معاملتها له ،وخا�صة �أن
الكثير من المربيات يهملن الأطفال ،ومعظمهن في
ال��دول الإ�سالمية غير م�سلمات� ،أو م�سلمات غير
مط ِّبقات للإ�سالم ،بل ي�سببن لهم الأذى بطريقة
�أو ب�أخرى ،وقد ينتقمن منهم ب�سبب ما يتلقين من
الوالدين والأ�سرة من اال�ستغالل والإهانات والظلم،
وكذا و�ضاعة المنزلة التي ي�ضعهن فيها المجتمع،
ال��ذي يعتبرهن مجرد خادمات في البيوت ،مما
يجعلهن ي�شعرن بالم�س بكرامتهن ،وه��ذه م�شكلة
تربوية داخل الأ�سرة �سببتها الح�ضارة المعا�صرة
ر�سخت في ذهن المر�أة حقها في العمل خارج
التي َّ
البيت ،و�إن كانت مر�ضعـا ،ف�ضال عن �أن الظروف
االقـت�صادية واالجـتماعية تفر�ض عليها �أن تعمل
لت�ساعد ب�أجرها زوجها و�أ�سرتها .ولن تقتنع �أية �أم
عاملة ب�إيثار م�صلحة طفلها المذكور على اال�شتغال
خ��ارج البيت ،ب�سب طغيان الفكر ال�م��ادي ال��ذي
ت�ضحي بكل
فر�ضته الح�ضارة التكنولوجية التي ِّ
�شيء في �سبيل مقت�ضيات الظروف االقت�صادية،
مـ َبـ ِّرر ًة تغـيبها عن طفلها فترة طويلة يوميا ب�أنها
ترعاه عندما تعود من عملها ،وهذا كاف قي تربيته
والعناية ب��أح��وال��ه ف��ي ر�أي �ه��ا ،ث��م �إن عملها عند
بع�ضهن من ال�ضرورات ،مع �أن اهلل تعالى له حكمة
في �أمره الأم ب�إر�ضاع مولودها حولين كاملين� ،إن
لم يج َّد مانع �شرعي ،لأن لها �آث��ارا نف�سية �أهمها
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�أن حليبها جامع لكل عنا�صر الغذاء النافع لج�سم
الطفل والقادر على وقايته من المكروبات� ،شعور
الطفل بالحنان والطم�أنينة بالقرب من �أمه ،وهذه
الحكمة �سبق �إليها الوحي الإلهي قبل �أن يو�صيها
الأطباء بالر�ضاعة ومالزمتها لطفلها� ،أما الذين
ي�ستغلون التبجح بالدفاع عن حقوق المر�أة لأغرا�ض
�سيا�سية ونفعية ،ولي�س رغبة �صادقة في تمكين
المر�أة من التمتع بحقوقها ،فال ينبغي �أن يفهم من
�إثارتنا لهذه المع�ضلة المتمثلة في حرمان الطفل
من رعاية �أمه له دون انقطاع ،الدعو َة �إلى توقف
المر�أة عن العمل خ��ارج البيت عندما ت�ضع� ،إلى
�أن يتجاوز طفلها مرحلة الرعاية ،لأن واقع المر�أة
داخل المجتمع ال يقبل اال�ستجابة لم�صلحة الطفل
هاته .ولكن الهدف من �إث��ارة ه��ذه المع�ضلة هو
الإ�شارة �إلى �أثرها ال�سلبي على تربية الطفل الذي
مح�صنا مما
ُت ِع ُّده توجيهات ال�سنة النبوية ليكون
َّ
ي ��ؤدي �إل��ى انحرافه ب�سبب ما ذك��ر .والبحث عن
َمـخ َرج من هذا الواقع الذي ي�صعب �أن يرتفع �إال
بابتكار حل ُم ْج ٍـد ،يوفق بين ممار�سة المر�أة لحقها
في العمل خارج البيت الذي يبيحه ال�شرع ،وبيـن
م�صلحة طفلها.
يقول الم�ست�شرق النرويجي د� .إيـنربرج« :يعتبر
الطفل ف��ي الإ� �س�لام م��ول��ودا على ال�ف�ط��رة� ،أم��ا
الم�سيحيون فيحكون عن الطفل �أنه يولد متحمال
للخطيئة ،وقبل مائة عام كانوا يغط�سون �أطفالهم
في الماء حتى يط َّهروا من الخطيئة ،ف�إذا ماتوا قبل
الغ�سل لم يدفنوهم ،و�إنما ُيلقونهم في القُمامة،
لأنهم مت�سخون بالخطيئة ((2(».فال تغيير لتلك
الفطرة ال�سوية النقية� .إن فطرة اهلل تعالى مرتبطة
بتوحيد اهلل الأح��د ال�صمد ،ال��ذي يلج�أ �إليه كل
�إن�سان ن��زل به َك � ْرب ،في�ضطر �إل��ى دع��اء رب��ه كي
يف ِّرجه عنه ،يقول تعالى :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ
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عليه التوا�ضع هلل جل وعال.

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ( ((2فاللجوء

وم��ن متطلبات فطرة الإن�سان ما �شرعه اهلل
من حالل وح��رام ،ينا�سب مكونات ج�سم الإن�سان
وجِ ِب َّلته وعقله ،ورغباته ال�سوية التي يراقبها العقل
ال�سليم .فالقر�آن الكريم وال�سنة النبوية حرما �شرب
الخمر ،بل كل م�سكر و�أن��واع القمار؛ طبقا لقوله
تعالى :ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ( ((3وقد �سئل
الر�سول  عن الـبِـ ْتع؛ وهو نـبيذ الع�سل وكان �أهل
اليمن ي�شربونه فقال ر�سول اهلل ( :كـل �شراب
�أَ�سكر فهو حرام)( ((3فقد حذرت ال�سنة النبوية من
خطورة ال�سكر ،الدال على فقدان ال�صحو والوعي،
(((3
لأنه (علة تلحق العقل) كما يقول الزمخ�شري
وه��ذه الخطورة وا�ضحة للعـيان في العا َلم الذي
ي �ع��ان��ي م��ن �آف �ـ��ة ال �م �خ��درات ال �ت��ي ت �ق��ا���س على
ال ِ
ـم�سكـرات ،والتي خـ َّربت �صحة ال�شباب والرجال
وعقو َلـهم تـخريـبا طالما ت�سبب في جرائم فظيعة،
فعـلى �سبيل المثال يتناول ال�شخ�ص الأق��را���ص
المخـدرة الـ ُمهلوِ�سـة فيقـتل من وجد �أمامه و�إن
كان من الأ�صول �أوالفروع .ذلك �أن الإ�سالم �أقـ َّر
ما تتطلبه الفطرة الب�شرية من فرح ومرح ،ومزاح
ومداعبة في �إطار �أخالقه الفا�ضلة ،وهزل ومتعة
فنية وجمالية ،فر�شَّ دها بالآداب الإ�سالمية الرفيعة
التي تجعل المتعة �صافية من كل ال�شوائب الم�شو�شة
وال�م�ع� ِّك��رة ل�صفاء ف�ط��رة الإن �� �س��ان .وق��د يتوهم
ال�شخ�ص �أن القمار �سيمكنه من ربح مال وافر يحل
به م�شاكله االفت�صادية واالجتماعية فينعم بنعمة
امتالك المال ،فيخ�سر ما يملك من المال الحقيقي
دون �أن يتحقق له مبتغاه غير ال�سراب ،فيزيد فقره
وتت�ضاعف �آالم��ه وت�شتد م�أ�ساته ،مما يدفعه �إلى
ارتكاب جرائم.

�إل ��ى اهلل ال �ق��وي ال�ع��زي��ز ع�ن��د ال�م�ح��ن وال �ن��وازل
والكوارث ظاهرة نف�سية ِ
وخ ْلقية وفطرية ،لأن من
يطع ربه يكن على �صلة دائمة به،ال يزيده ابتال�ؤه
له �إال �إيمانا وخ�شوعا وطمعا في رحمته .فالإيمان
بوجود اهلل هو الأ�صل ،والإلحاد هو عار�ض يزول،
لأنه ي�صطدم مع فطرة اهلل التي فطر النا�س عليها.
يقول تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭼ( ((2الـ�ضر :ال�شدة من ه��زال �أو مر�ض �أو
قحط� ،أو غير ذلك.

مقـــاالت

 تو�ضيحها ل ُي ْ�سر الدين و�سماحته ،وتلبيتهال��ح��اج��ي��ات ال��ج�����س��م وال�������روح ،وم��خ��اط��ب��ة ال��ع��ق��ل
والعاطفة ،والميل �إل��ى الطيبات التي تميل �إليها
الفطرة ال�سليمة ،التي يمكن �أن ت�ؤثر عليها م�ؤثرات
يطغى عليها هوى النف�س و�إغواء ال�شيطان لها .يقول
تعالى :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ( ((2لقد �أوحى
اهلل تعالى لر�سله بر�ساالت تدلهم على �إدراك ما
فيه م��ن ف�ط��رة اهلل ،وم��ا فيه م��ن حقيقة ج��اءت
لتعلمه كيف يتعر�ض لنفحات اهلل ،وكيف يتعامل
مع ما ا�ستخلفه اهلل عليه في هذا الكون ،فعليه �أن
يمنح فر�صة لما فيه من فطرة اهلل و�صبغة اهلل� .إن
ُ�سنن اهلل  تت�سم بالثبات واالطراد عبر الزمان
والمكان ،فهي ال تتبدل� ،إنها المك ِّونة لفطرة اهلل.
وكانت ج��زءا من مك ِّونات عقل الم�سلم ت�ساعده
في التعامل مع الكون وفهمه ،فالتكامل يعني �أن
المخلوقات يعتريها النق�ص وال�ضعف واالحتياج
لعون اهلل في كل �شيء ،كما �أن كل مخلوق يحتاج �إلى
مخلوقات �أخرى ،فكان التعاون �أ�سا�س العالقة بين
الإن�سان و�أخيه الإن�سان.وبينه وبين الكون التفاعل
وال�صالح والتكامل .و�إدراك الإن�سان ل�ضعفه يفر�ض

ويقول تعالى:
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ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
(((3
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﭼ

�إن فطرة الإن���س��ان ت��رت��اح للمنافع التي م� َّ�ن اهلل
بها عليه ،لأنها تنتفع بها ،وتتلذذ بحالوتها ،يقول
ال�صابوني�( :أي لكم فيها ما ت�ستدفئون به من البرد
مما تلب�سون وتفتر�شون من الأ�صـواف والأوب��ار...
ولكم فيها منافع عديدة من الن�سل وال� َّدر وركوب
الظهر ،ومن لحومها ت�أكلون وهو من �أعظم المنافع
ل�ك��م� .((3().إن �أ�صل فطرة الإن�سان جميلة لذلك
ك َّرمها اهلل بالتجمل بالأنعام� ،إ�ضافة �إلى االنتفاع
بفوائدها الج َّمة .وقد و�صف اهلل تعالى م�شهد عودة
هذه الأنعام من المراعي بالجمال الرائع الذي يبدو
من خالل تزيينها ب�إراحتها وت�سريحها في الأفنية،
والتجا ُوب الذي يكون في الثغاء وال ّر ُ غاء ،فت�ؤن�س
�أربابها وتفرحهم ،وتجلُّهم في عيون الناظرين
�إليها ،وتك�سبهم الجاه والحرمة عند النا�س.((3(.
فهي تتتبع مراحل تربية الن�شء ،فتُهيئ للجنين
�أبوين تفر�ض فيهما �أن يكونا م�ؤمنين �صالحين،
بحيث يتم البدء من اختيار الرجل ال�صالح الراغب
في ال��زواج لزوجة �صالحة ،يقول النبي �« :إذا
(((3
�أت��اك��م م��ن ت��ر��ض��ون خُ � ُل�ق��ه ودي � َن��ه ،ف ��ز ِّوج ��وه»
ولح�سبها،
ويقول « :تُن َكح المر�أة لأربع :لما ِلهاَ ،
بت
ولجمالها ،ولدينها ،فاظف ْر ب��ذات ال��دي��ن ترِ ْ
يداك»(� ((3أي ا�ستغنت يداك .فعلى الرغم من كونها
تُنكح للأغرا�ض الثالث� ،إال �أن الدين الإ�سالمي هو
المق�صود بالذات ،بدليل ورود « فاظف ْر بذات ِّ
الذين»
وذكر ال�شريف الر�ضي �أن النبي  قال« :تخيروا
د�سا�س ».فع ْلم الأجنة في
فالعرق ن َّزاع ،وفي رواية َّ
علم الوراثة يثبت �أثر الوراثة على الم�ستوى الج�سمي
والعقلي وغيرهما ،وه��ذا االختيار له داللته على
م�ستوى تربية الن�شء؛ �صحيا وعقليا وروحيا .حيث
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يع َّول على �أخ�لاق الوالدين و�سلوكهما في الو�سط
الذي يتربى فيه الطفل ،الذي يت�أثر بكل ما يجري
داخل البيت منذ والدته ،كما ثبت علميا.
فالر�سول  �أ�سوة ح�سنة يق ِّلد �سيرتَـه من قال
رب��ي اهلل ث��م ا�ستقام ،ف ��إذا ك��ان الو�سط تما َر�س
فيه �شعائر الدين الإ�سالمي ،وتطغى فيه الأخالق
الفا�ضلة على المعامالت ،ف�إن التن�شئة �ستكون �سليمة
وطيبة� .إن ال�سنة النبوية في تعاليمها التربوية تهتم
بالأ�صول الوراثية للجنين قبل �أن يخلقه اهلل تعالى
في رحم �أمه؛ التي ينبغي �أن تكون �سليمة الج�سم
والعقل ،ملتزمة بتعاليم الدين الإ�سالمي ،مختارة
للزواج من ِق َبل �أب م�ؤمن على خُ ُلق ح�سن .كما تهتم
ال�سنة النبوية بفطرة الطفل و�إع��داده للم�ستقبل،
على م�ستوى عالقته بربه وعالقته بالآخرين .يقول
تعالى :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﭼ( ((3لهذا قال النبي « :من
أح�سن �إليهن ُك� َّ�ن له
يلي من هذه البنات �شيئا ،ف� َ
�سترا من النار»(� ((3صحيح الـبخاري .والـهـدف من
هـذا االهتمام واال�ستـي�صاء بالن�ساء خـيـرا هو �أن
ت�صبح البنت � َّأم الم�ستقبل الم� َّؤهـلة لـتربية الن�شء،
بحيث تتوافر فيها �شروط المر�أة الحا�ضنة لتربي
المح�ضون تربية �سوية تم ِّكن الطفل من التعامل
مع الغير تعامال توجهه الأخ�ل�اق الإ�سالمية من
احترام الغير واال�ستحياء من اهلل ومن النا�س ،لأن
فقدان هـذه المرتكزات داخ��ل الو�سط الأ�سروي،
وحرمان الطفل من التعود على تمثلها والعمل بها
ي�سبب له الف�شل في التعامل مع الآخ��ري��ن ،ومن
ثم يبد�أ االنحراف ،واالن��زالق نحو ما يعود بال�شر
على الن�شء وعلى مجتمعه� .إن تعويد الطفل على
اال�ستماع للقر�آن الكريم في البيت وتالوته ،يحقق
�أهدافا تربوية وتعليمية ،يقول عنها �أحد الباحثين:
«و�أبنا�ؤنا في مخت ِلف �أعمارهم هم �أحوج ما يكونون
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�إلى تربية دينية وثقافية لغوية تعين على فهم القر�آن
وتد ُّبر معانيه ،والوقوف على مبانيه اللغوية ،والعمل
بما جاء فيها ،بما ُي ِ
ر�ضي اهلل ور�سو َله .ولعل الفتيان
وبراعم الإيمان عندما ُيقبلون على قراءة القر�آن
و�سماعه من �أف��واه الم�شايخ ،يخرجون بجملة من
الفوائد والمنافع التي تعود عليهم بالخير العميم».
فبالإ�ضافة �إل��ى الأه��داف التـربوية التي تحققها
قراءة القر�آن الكريم وفهم معانيه ،ف�إنها ت�ساعد
 ف��ي ر�أي ه��ذا ال�ب��اح��ث  -على تطويع �أع�ضاءالنطق على تحديد ال�م�خ��ارج ال�صوتية ،التي -
تنا�سب مع ه��ذا ال�صوت �أو ذاك ،كما تزيد من
الر�صيد اللغوي وقد �أثبتت �إح��دى �أدوات البحوث
الميدانية «لدى كثير من التربويين الفتيان ممن
كانوا ي�ق��ر�أون ال�ق��ر�آن على �شيوخهم ،هم الأ�صح
�أل�سنة والأ�صوب نطقا ،والأقدر على قراءة مخت ِلف
الن�صو�ص التي تُعر�ض عليهم بطالقة وي�سر ممن
لم ينهلوا �شيئا من لغة القر�آن في ِ�صغرهم ،ولم
يتربوا عليها التربية ال�صحيحة ((4(».ويقول النبي
�« :أ ِّدبوا �أوالدكم على ثالث خ�صال :حب نبيكم،
وح��ب �أه��ل ال�ب�ي��ت ،وق���راءة ال �ق��ر�آن ،ف���إن حمـَلة
القر�آن في ظل اهلل يوم ال ظل �إال ظله ،مع �أنبيائه
و�أ�صفيائه� .((4(».إن فقدان هذه التربية المحمدية
في بيوت الم�سلمين �سبب لذريتهم االنحراف الذي
ا�ست�شرى دا�ؤه في المجتمعات الغربية ،التي ما زالت
عاجزة عن رفع هذا الداء الع�ضال عن �أبنائها على
الرغم من تقدمها المذهل في المجال التكنولوجي
والمعلوماتي والطبي .لأن الوازع الكفيل ب�إنقاذ ذرية
الأمة الإ�سالمية  -خا�صة  -من االنحرافات التي
�ساهمت في تخلفها و�ضعفها وتعر�ضها لإهانات
الغرب وم��ن وااله .هو ال��ت��رب��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة التي
م�صدرها القر�آن الكريم و�سنة ر�سوله محمد .
و�إال ف�إن عزوفها عن الغذاء الروحي الذي هو تطبيق
الإ�سالم الهادي لكل خير والمنفر من كل �شر.

وفي هذا الإطار التربوي فر�ض الإ�سالم طاعة
يعمق �سوء
الوالدين ،والبـرور بهما ،لأن عقوقهما ِّ
التفاهم بينهما وبين �أبنائهما الذين يجنحون �إلى
االن�ح��راف ،ف ��إذا توفي الوالد  -مثال  -ينتقمون
من الأ�سرة ،فيعمدون �إلى تبديد ثروته �إن تركها.
فينزلقون �إلى ما هو �أ�سو�أ .ويقول النبي « :مروا
�أوالدكم بال�صالة ،وهم �أبناء �سبع �سنين ،وا�ضربوهم
عليها وه��م �أب�ن��اء ع�شر �سنين وف��رق��وا بينهم في
ال َم�ضاجع ((4(».فال ينبغي �أن ُيف َهم من «ال�ضرب»
هنا �أنه �ضرب عنيف و�إنما هو �أ�سلوب تربوي تقويمي
ل ِّين ،ال ي�سبب �ألما �شديدا للطفل ،وال يثير في نف�سه
الغ�ضب والكراهية ،كما �أن التربية الإ�سالمية راعت
الغريزة الجن�سية عند الطفل ،على ال��رغ��م من
عدم بلوغه �سن الر�شد ،لذالك �أمرت بالتفريق بين
الأطفال في الم�ضاجع ،وهو عالج مهم يوقف جماح
الغريزة الجن�سية التي تَهيج فت�سبب وقائع خطيرة،
كما �أن النبي  ي�ق��ول« :ع ِّلموا وال تع ِّنفوا ف��إن
المعلم خير من المع ِّنف»( ((4فالتربية الإ�سالمية
�إذن تراعي م�شاعر الطفل وردود �أفعاله النف�سية،
لذلك اختارت الأ�سلوب التوجيهي الذي يوفق بين
ال�صرامة المعتدلة والليونة ،كما �أنها تغر�س في
نف�سه ال�شعور بالعزة والكرامة الم�ستمدتين من قوله
تعالى :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ(.((4
وقد قرن الإ�سالم بين التربية ال�سليمة والعلم،
وبين العلم والعمل ،لأن التربية المجردة من العلم
النافع ،الخالية من الأخالق الفا�ضلة ،تلقي بالن�شء
في م�ستنقع االنحراف والمهالك ،يقول عبد اهلل بن
م�سعود (:كنت رديف ر�سول اهلل يوما فقال):
«يا غالم� ،إني �أع ِّلمك كلمات؛ احفظ اهلل ْ
يحفظك،
تجده تجاهك� ،إذا �س�ألت فا�س�أل اهلل،
احفظ اهلل ْ
و�إذا ا�ستعنت فا�ستعن ب��اهلل ،واعلم �أن الأم��ة لو
اجتمعت على �أن ينفعوك ،لم ينفعوك �إال ب�شيء
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قد كتبه اهلل لك ،ولو اجتمعوا على �أن ي�ضروك،
لم ي�ضروك �إال ب�شيء ،قد كتبه اهلل عليكُ ،رفعت
الأقالم ،وجفت ال�صحف»(� ((4إن �أول ما ُيغ َر�س في
قلب الن�شء وعقله هو الإيمان باهلل  وبر�سوله
الكريم محمد  ،وبما �أم��ر �أن ن��ؤم��ن ب��ه ،وهو
القاعدة ال�صحيحة ال�صلبة التي تُبنَى عليها التربية
والتعليم ،فتعويد الن�شء على ال�شعور بمراقبة اهلل
 له في كل وقت وحين ،والتوكل عليه ،ويقينه ب�أن
النفع وال�ضرر من اهلل تعالى وحده ،يبعث في نف�سه
الم�ؤمنة العزيمة القوية ،والهمة العالية ،اللتين يع َّول
عليهما في تكوين �إن�سان �صالح نافع لنف�سه ولأمته
وللإن�سانية.
�إن ال�سنة النبوية في تعاليمها التربوية تهتم
ب��الإن���س��ان عبر م��راح��ل ح�ي��ات��ه ،وبالب�شرية عبر
الأح �ق��اب الزمنية ،لذلك يجب �أن تكون درا�سة
ال�سيرة النبوية ،المترجمة ل�سنة الر�سول محمد
 للت�أ�سي واالق��ت��داء والتطبيق ،ولي�س للعلم
والمعرفة المج َّردين� ،إن طاعة النبي  والعمل
ب�سنته ال�شريفة تكليف رباني ،و�أمر �إلهي كما تقدم.
فال�سنة النبوية جعلت ح�سن االقتداء المقرون -
طبعا  -بحب النبي عليه �أف�ضل ال�صلوات وال�سالم،
والخوف من اهلل الواحد القهار وحبه� ،سببا من
�أ�سباب ح�سن االهتداء .وقد عمدت ال�سنة النبوية
ال�شريفة �إلى مد ال�شاب البالغ بعالج الرغبة في
الزواج بالزواج عند القدرة عليه ،وبالتخفيف من
ح��دة ه��ذه الرغبة بال�صوم .عن اب��ن م�سعود 
�أن النبي  قال« :يا مع�شر ال�شباب؛ من ا�ستطاع
الباءة فـليتزوج ،ف�إنه �أغ�ض للب�صر و�أح�صن للفرج،
ومن لم ي�ستطع فعـليه بال�صوم ف�إنه له ِوج��اء»(.((4
ومعنى الباءة في هذا المقام م�شتق من التب ُّوء ،من
تب َّو�أ مكانة �أي �شغل منزلة ،يعني من ا�ستطاع توفير
تكاليف ال��زواج من مهر وم�سكن وم ��ؤون��ة ،وبقية
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الحاجيات ال�ضرورية ،مع القدرة الجن�سية ،فعليه
بالزواج ،ذلك �أن ال�سنة النبوية تنظر بعين فاح�صة
ب�صيرة لم�ستقبل الإن�سان عبر مراحل حياته ،لذلك
اعتبرت العزوف عن ال��زواج ب��دون م�س ِّوغ �شرعي
م��ؤدي��ا �إل��ى ال ُعنو�سة التي هي َه � ُّم ُ بالنهار و�أ َرق
وحرقة في النف�س و�شغل للبال ،وحرمان
بالليلُ ،
من تطبيق ما هو فطرة في الإن�سان وهو الرغبة
في �إطفاء غرائز ال�شهوة ،و�إ�شباع غريزة الأب��وة
والأم��وم��ة� ،إ�ضافة �إل��ى الثواب ال��ذي يثيبه به اهلل
تعالى جزاء على تربية �أوالده تربية ح�سنة تر�ضي
اهلل  ،والت�ضحية الم�ؤدية �إل��ى �إعالتهم ،يقول
النبي « :خيركم خيركم لعياله ،و�أن��ا خيركم
لأهلي»( ((4وفي هذا ح�سن الخ ُلق وتجنب الإباحية
الم�ؤدية الت�صال جن�سي غير �شرعي يت�سبب في
�أمرا�ض خطيرة اكت�شف منها العلم  -مثال  -مر�ض
ال��زه��ري ،وال�س َيالن والأي ��د ْز والهرب�س ،والتهاب
الكبد الفيرو�سي و�سرطان الفم والل�سان وغيرها.
وهو ما توقعته ال�سنة النبوية منذ قرون� .إن تطبيق
تعاليم ال�سنة النبوية ال�شريفة التي هي تطبيق
ل�شريعة اهلل  تنبني على �شرطين �أ�سا�سين :هما
الإيمان ال�صادق ،والخوف من اهلل ،ذلك �أن هذا
ال�شاب  -مثال  -الذي �صام ليك�سر جموح �شهوته،
ال يمكن �أن يتغلب عليها �إال بالخوف من اهلل تعالى،
إح�سا�س بالرهبة والخوف
بحيث يوقظ في قلبه ال
َ
م��ن ع ��ذاب اهلل  ق �ـ��راءة ق��ول��ه « :ال يزني
الزاني حين يزني وهو م�ؤمن» وقد �أورد البخاري في
�صحيحه قوله « :يا �أمة محمد! ما �أحد �أغي َر �أن
يرى عبده �أو �أمته تزني ،يا �أمة محمد! لو تعلمون ما
�أعـلمَ ،ل�ضحكتم قليال و َلـب َكيتم كـثيرا»
ب َّيـن النبي  للب�شرية �أن �أخْ �ـ��ذ ال�ح��ذر في
الحياة واجب� ،ضاربا المثل بالمر�ض المعدي ،يقول
عليه ال�صالة وال�سالم في حديث رواه البخاري:
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«�إذا �سمعتم بالطاعون ب�أر�ض فال تدخلوها ،و�إذا
وقع ب�أر�ض و�أنتم بها فال تخرجوا منها»

ال بد من عقوبة عاجلة زاجرة تمنعهم من العودة
�إليها ،وت��ردع الآخرين الذين ت�س ِّول لهم �أنف�سهم
ارت �ك��اب الجريمة ،وف��ي ه��ذا ا�ستقرار للمجتمع
و�إ�شاعة للطم�أنينة)( ((5ثم �إن ال�سنة النبوية تدعو
الداعية الإ�سالمي �إلى ا�ست�شراف الم�ستقبل ب�أمل
َ
المخاطبين بالترغيب
قوي في تحبيب الإ�سالم �إلى
�أكثر من الترهيب ،فالر�سول  كان ِّ
يرغب النا�س
في الإ�سالم في قـوله« :يا �أيها النا�س قولوا ال �إله �إال
اهلل»( ((5فالترغيب مقرون بالرفق والتي�سير ،فعند
ما بعث الر�سول  �أبا مو�سى الأ�شعري ومعاذ بن
«ي�سرا وال
جبل �إلى اليمن كان �أول ما �أو�صاهما به �أن ِّ
تع�سرا وب�شرا وال تنفِّرا»( ((5فالداعية المربي يجب
ِّ
�أن يكون �سلوكه قويما ليكون ق��دوة ح�سنة تحبب
َ
لمخاطبيه والمراقبين ل�سلوكه ،و�أن يكون
الإ�سالم
ِّ
مخططا للغايات والأه��داف البعيدة التي ر�سمتها
ال�سنة النبوية .التي تعتبر داعية �إلى ا�ستمرار العمل
بال�شورى والعدالة و�إلى التعاون والعلم والجهاد في
�سبيل اهلل والإع��داد ل��ه ،و�إك��رام الجار ،واحترام
الن�ساء ،و�صلة الأرح��ام ،واعتبار رعاية الأطفال
واليتامى واجبا فرديا واجتماعيا .وحثت ال�سنة
النبوية على مخالطة النا�س وع��دم ال��رك��ون �إلى
العزلة ،يقول النبي « :الم�ؤمن ال��ذي يخالط
النا�س وي�صبر على �أذاهم خير من الذي ال يخالط
النا�س وال ي�صبر على �أذاهم»( ((5واهتمت بالتربية
الج�سمية ،فالر�سول  ي�ستعر�ض المجاهدين من
ال�صحابة الكرام ف��إذا وجد مري�ضا �أو �ضعيفا �أو
�صغيرا �أع��اده .لأن الإ�سالم يحث على جعل الأمة
الإ�سالمية قوية في جميع المجاالت كي ت�ستطيع
حماية دينها ونف�سها وممتلكاتها وهويتها وكرامتها.
يقول تعالى :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

بع�ض �سمات ال�سنة النبوية:

ـــ عـالمـيـة� :إن ال�سنة النبوية ا�ستمدت من
القر�آن الكريم و�ضع الو�سائل الروحية والمادية
المحركة للحياة في مجتمع �إ�سالمي متجدد ومتغير
ومتطور نحو الأف�ضل با�ستمرار ،اعتمادا على �إرادة
الم�ســـلم .يقول تعالى :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠ ﭼ(�( :((4أي ال يزيل اهلل نعمته على ق��وم وال

مقـــاالت

ي�سلبهم �إياها �إال �إذا بدلوا �أحوالهم الجميلة ب�أحوال
قبيحة ،وهذه من �سنن اهلل تعالى االجتماعية �أنه
تعالى ال يبدل ما بقوم من عافية ونعمة ،و�أمن وعزة
�إال �إذا كفروا تلك النعم وارتكبوا المعا�صي)(� .((4إن
ا�ست�شراف ال�سنة النبوية للم�ستقبل جعلها ت�ستمد
الو�سائل الوقائية الناجعة من القر�آن الكريم؛ الذي
اهتم بالو�سائل الوقائية �أكثر من اهتمامه بالو�سائل
العالجية(.والحقيقة �أن ال�شريعة تُعنى ب�إ�صالح
الفرد �إ�صالحا جذريا عن طريق تربيته على معاني
العقيدة الإ�سالمية ومنها :مراقبة اهلل ،وخوفه منه،
و�أداء ما افتر�ضه عليه من �ضروب العبادات ،وهذا
كله �سيجعل نف�سه مطواعة لفعل الخير كارهة لفعل
ال�شر ،بعيدة عن ارتكاب الجرائم ،وفي هذا كله �أكبر
زاجر للنفو�س ،وبالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن ال�شريعة
تهتم بطهارة المجتمع و�إزال���ة مفا�سده .ولهذا
�ألزمت �أفراده ب�إزالة المنكر ،وال �شك �أن المجتمع
الطاهر العفيف �سي�ساعد كثيرا على منع الإجرام
ومحاربة المجرمين ،و�سيقوى جانب الخير في
النفو�س ،وي�سد منافذ ال�شر التي تطل منها النفو�س
ال�ضعيفة ،وفي هذا �ضمان �أي�ضا لتقوية النفو�س
و�إعطائها مناعة �ضد الإج��رام .ولكن مع هذا كله
فقد ت�سول للبع�ض نفو�سهم ارتكاب الجرائم ،فكان

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﭼ

(((5

�أي (ك��ل ما ُيتق َّوى به في الحرب من ُع��دده��ا...
والرباط :الخيل التي تربط في �سبيل اهلل ،ويجوز
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�أن ي�سمى بالرباط الذي هو بمعنى المرابطة.يقول
ال�شاعر:
علمت على تجنبي ال��ردى �أن الح�صون
ولقد
ُ
(((5
الخيل ال َم َد ُر ال ُق َرى
دعوة الآية الكريمة الم�سلمين �إلى امتالك جميع
�أنواع القوة المادية والمعنوية لقتال �أعداء الإ�سالم
الذين يحاربونه ،وفيها تنبيه �إل��ى �أن الن�صر من
غير ا�ستعداد ال يت�أتى في كل زمان ،ف�أين الم�سلمون
اليوم من هذا التنبيه الإلهي؟!
ال�سنة النبوية �شاملة لحياة النا�س؛
 �شـامـلـةُّ :ب�أحكامها وتب�شيرها و�إنذارها وتوجيهاتها وتوقعاتها،
الم�ستمدة من القر�آن الكريم ومن الأحاديث النبوية،
فكل مجال من مجاالت حياة الإن�سان وبيـئته تناولته
ال�سنة النبوية بالإجـمال �أو التف�صيل �أو الإ�شارة،
التي يقا�س عليها ما جـ َّد وتطور .ومن �شـموليتها
حديث النبي  عن �أمور علمية ات�ضح الآن �صدقها،
بالتجربة العلمية المرئية ،وهو ما ي�سمي بالإعجاز
العلمي في القر�آن الكريم وال�سنة النبوية ،اللذين
يخبران بحقـيقة �أثبتها العلم التجريبي ،وثبت عدم
�إمكانية �إدراكها بالو�سائل الب�شرية المتوافرة زمن
الر�سول  .واكت�شاف ما �أوم�أ �إليه القر�آن الكريم
وال�سنة النبوية ال ُي�سقط قوة الإعجاز في الوحي
الإلهي الذي ال ينتهي .فالتـف�سيـر العلمي هو الك�شف
عن معاني �آيات قر�آنية �أو �أحاديث نبوية ،في �ضوء
ترجح ْـت �صحته من نظريات العلوم الكونية� ،أما
ما َّ
الإعجاز العلمي فهو �إخبار القر�آن الكريم �أو ال�سنة
النبوية بحقيقة �أثبتها العلم التجريبي �أخيرا ،وتبين
عدم �إمكانية �إدراكها بالو�سائل الب�شرية في زمن
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلـم .وف��ي ه��ذا الإط��ار
�سنورد بع�ض الظواهر الطبيعية التي ب َّين النبي 
كنهها با�ست�شرافه لم�ستقبل الب�شرية وبيئتها ،وهو
ما يمكن �أن ي�سمى بالإعجاز العلمي النبوي الذي
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يعتبر الوحي الإل�ه��ي منبعه ،على غ��رار الإعجاز
العلمي في القر�آن الكريم المتفرد بخ�صو�صياته
الربانية ،فالتطور العلمي ك�شف للمفكرين الغربيين
تعار�ضا بين ما جاء في تراجم التوراة المح َّرفة
وبين حقائق العلم المكت�شفة بالتجريب ،مما جعلهم
يد�سون للم�سلمين فكرة �أن القر�آن الكريم كتاب
مقد�س� ،إ�ضافة �إل��ى ال�سنة النبوية فال ينبغي �أن
تتطاول عليهما علوم الب�شر ،كالتوراة والإنجيل،
وهي دعوة تت�ضمن حقا �أريد به باطل .لأن الإعجاز
العلمي في القر�آن الكريم وال�سنة النبوية؛ وهما
وح��ي م��ن اهلل غ��ز وج��ل ��س�لاح يجب على علماء
الم�سلمين �أن يدافعوا به عن القر�آن الكريم وال�سنة
الم�شرفة ،لتحدي افـتراءات الكفار المرجفين ،وهو
ما �أ�شار �إليه الباحث محمد الغمراوي في كتابه
«الإ�سالم في ع�صر العلم» بقوله�( :إن بيان الإعجاز
العلمي في القر�آن ُيـعجز الإلحا َد �أن يجد مو�ضعا
(((5
للـت�شكيك في القر�آن �إال �أن َيتبـ َّر�أ من العقل).
يرى بع�ض العلماء �أنه �إذا وقع اختالف في وجهات
النظر ف��ي التف�سير العلمي ل�ل�ق��ر�آن ال�ك��ري��م� ،أو
الإعجاز العلمي فيه� ،أو في حديث نبوي ،ف�إنه ال
خط�أ في ذلك ،لأن وحي اهلل تعالى يت�سم بالإحاطة
وال���ش�م��ول ،فهي ك��ال�ج��واه��ر ،لها �أوج ��ه متعددة،
�صحيحة ،ون�ضيف :وكذا ما ي�سمي عند البالغيين
بالتو�سع في داللة التراكيب البالغية القر�آنية .ثم
�إن ما ي�صلون �إليه ال يدل على �أي �شيء في م�ستوى
علم اهلل تعالى و�أ�سرار كتابه العظيمة و�سنة نبيه
محمد  ،مما جعل بع�ض العلماء يقول �إن معانـي
القر�آن الكريم التي ا�ستنبطها المف�سرون في هذه
الدنيا لن تكون �شيئا ُيذكر يوم القيامة .نعم ،هناك
علماء مفكرون م�سلمون ال يحبذون التف�سير العلمي
للقر�آن الكريم ،مثل ال�شاطبي ،والذهبي ،مع �أن
ال�شاطبي قال( :الأدل��ة ال�شرعية ال تخالف ق�ضايا
العقول)( ،((5لكن ربما ال�سبب هو الخوف من �أن
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انتهىَّ ،
فحل ع�صر العلم الذي يفر�ض في نظرهم
تـهمي�ش الدين واعتباره معتقدا �شخ�صيا بعيدا عن
واقع المجتمعات الب�شرية ،بل عملوا على مراقبة
�سلوكات المـتدينين وخا�صة من المعتنقين للإ�سالم
وت�ضييق الخناق عليهم ب�شتى الو�سائل م�ستهدفين
بذلك محاربة دين اهلل الحنيف .ولكن الحقيقة التي
ينكرها �أعداء الإ�سالم �أن العلم الذي يتناق�ض مع
كذب ُ  ،لأن عقل
ما ورد في القر�آن الكريم بو�ضوح ُ
الإن�سان محدود الإدراك ،ال ي�ستطيع الإحاطة بكل
�شيء .فكم من مفكر �أ�شاع فكرة ،ثم بينت البحوث
في الم�ستقبل خط�أها .كذالك الحديث النبوي الذي
هو وحي من اهلل .
يقول عا ِلم �إيطالي متخ�ص�ص في علم الأجنَّة،
إ�سالمه في
ا�سمه فـن ِْـ�شنْـ�سـو نوتو �أثناء �إعالنه � َ
م�سجد جـمال عبد النا�صر بطرابل�س بليبيا يوم
« :2006/05/12لقد �صرت �أفكر منذ ما يزيد عن
خم�س �سنوات م�ضت فيما و�صل �إليه الغ ْرب من
االنهيار والتفكك ،وفقدان القيم والأخالق ،وعدم
احترام الآخرين ،والإلحاد في بع�ض الأديان ،وقتل
أكدت
الأطفال وال�شيوخ والن�ساء بغير حق ،لقد ت� ُ
ـنت ب�أن القر�آن الكريم الذي �أنزله اهلل �سبحانه
وتيق ُ
وتعالى على نبيه محمد  منذ �أربعة ع�شر قرنا
م�ضت دليل قاطع ،ومن المعجزات التي لن تتغير
�أبدا ،وتجعلك في ات�صال مبا�شر مع اهلل ،و�أنا �أنظر
الآن �إلى الإ�سالم نظرة تختلف عن النظرة ال�سائدة
في و�سائل الإعالم الغ ْربية ،التي لم تفهم ال�صـورة
الحقـيقية للإ�سالم»� .إن هذا العا ِلم �أكد ثقته في
اهلل تعالى ودينه الحنيف ،لكن الكثير من الم�سلمين
تنق�صهم هذه الثقة فا�ست�سلموا لال�ستعمار الغربي
وال�صهيوني و�أف�ك��اره�م��ا ال�ه��دام��ة ال�ت��ي �سخرها
عباقرتهم لمحاولة الق�ضاء على الإ�سالم و�إ�ضعاف
معتنقيه و�إذاللهم ،وهو ما الحظه الداعية الجلـيل

يكون الذين يت�صدون لهذا التف�سير ال يمتلكون من
الآليات الدينية والعلمية والم�ؤهالت الفكرية ما
يكفي لإدراك تلك الحقائق ال�صعبة الإدراك ،بحيث
يقعون في التع�سف والتكلف في البحث عن التف�سير
العلمي وتحميل معانيه ما ال تحتمل ،وربطها بما
يطابق ما و�صل �إليه العلم ،من �أجل ِ
الحجاج لإثبات
�صحة ما جاء في القر�آن الكريم ،و�إن كان القر�آن
الكريم في غنى عن هذا الإثبات ،لأنه حجة دامغـة
ال ينـكرها �إال جاهـل مكابـر معانـد .يقول تعالى:
ﭽﯮﯯﯰﯱﯲﯳﭼ

(((5
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ال�سين للم�ستقبل الذي ال ينتهي ،فاهلل تعالى �أخبرنا
�أن هناك �آي��ات �سيك�شف عنها لكل جيل ،يقول
الزمخ�شري( :يعني ما ي�سر اهلل  لر�سول اهلل
 وللخلفاء من بعده و ُن َّ�صار دينه في �آفاق الدنيا،
وبالد الم�شرق والمغرب عموما وفي باحة العرب؛
خ�صو�صا من الفتوح التي يتي�سر �أمثالها ،لأحد من
خلفاء الأر�ض ،قبلهم ،ومن الإظهار على الجبابرة
والأكا�سرة ،وتغليب قليلهم على كثيرهم ،وت�سليط
�ضعافهم على �أقويائهم ،و�إجرائه على �أيديهم �أمورا
خارجة من المعهود خارقة للعادات ،ون�شر دعوة
الإ��س�لام في �أق�ط��ار المعمورة ،وب�سط دولته في
�أقا�صيها ،واال�ستقراء يطلعك في التواريخ والكتب
المد َّونة في م�شاهد �أهله و�أيامهم :على عجائب
ال ترى وقعة من وقائعهم �إال علما من �أع�لام اهلل
و�آي��ة م��ن �آي��ات��ه ،يقوى معها اليقين ،وي ��زداد بها
الإيمان ،ويتبين �أن دين الإ�سالم هو دين الحق الذي
(((5
ال يحيد عنه �إال مكابر ح�سه مغالط نف�سه).
فال ينبغي �أن نتع�سف ونتكلف في التف�سير العلمي
لمعاني القر�آن� ،أو الحديث النبوي ال�شريف ،لأن
ال�ق��ر�آن الكريم لم يت�ضمن �أ��س��رار علم الطب �أو
الفَلك �أو الهند�سة� ،أو علم الف�ضاء �أو غيرها ،ولكنه
كتاب ُه��دى فيه ما يمكن �أن يكون تـحديا لأع��داء
الإ�سالم ،و�إفـحام القائلين ب�أن ع�صر الإيمان قد
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�أب��و الح�سن الندوي ال��ذي انتقد في كتابه «ما ذا
خ�سر العا َلم من انحطاط الم�سلمين؟!» قبل خم�سين
فقدان َكثير من الم�سلمين ثقتَهم في دينهم
�سنة،
َ
وقيمهم و� ِ
ِ
أنف�سهم في �سيرهم خلف الغربيين ،مما
ت��رك �أث��را �سلبيا في نظرة العالم �إل��ى الإ��س�لام،
ونه�ضة الم�سلمين ال�شاملة ،و�إيجاد الترابط ال َمتين
بين العلم والدين.
ال�سنَّة النبوية ت�ستمد �إع�ج��ازه��ا العـلمي من
ال�ق��ر�آن الكريم ال��ذي يعتبر معجزة المعجـزات،
فقد روى الـتـرمذي عن علي اب��ن �أب��ي طالب 
�أن ر��س��ول اهلل  ق��ال« :ب ��ادروا ب��الأع�م��ال ِفـتنا
ك ِق َطع الليل المظلم ي�صبح الرجل م�ؤمنا ،ويم�سي
كافرا ،ويم�سي م�ؤمنـا وي�صبح كافرا ،ويبـيع �أح ُدهم
دينه ب َع َر�ض من الدنيا» وقال علي :يا ر�سول اهلل،
ما الـ َمخ َرج منها؟ ق��ال« :كتاب اهلل ،فيه نب�أ ما
قبلكم ،وخبر ما بعدكم ،وحكمة ما بينكم ،وهو
الف�صل لي�س بالهزل� ...إل��ى �أن ق��ال :وال تنق�ضي
عجائبه»(�( ((6أي تعجلوا بالأعمال ال�صالحة قبل
مجيء الفتن المظلمة من القتل والنهب واالختالف
بين الم�سلمين في �أم��ر الدنيا ،ف�إنكم ال تطيقون
الأعمال على وجه الكمال فيها ،فال يعرف �سببها
وال طريق الخال�ص منها ،ومعنى ي�سمى كافرا �أي
كافرا حقيقة� ،أو كافرا للنعمة �أو عامال بع�ض �أعمال
الكافر ،وقيل ي�صبح مح ِّرما ما ح َّرمه اهلل تعالى،
ويم�سي م�ستحال ما ح َّرمه اهلل  ،وقد يكون ذالك
مقابل متاع دنيوي دنيء وبخ�س� .إنه لعمرى ت�صور
ا�ست�شرافي للم�ستقبل� ،سواء عبر مراحل التاريخ
الما�ضي بعد �صدر الإ�سالم �أو الم�ستقبلي ،فما هو
وا�ضح للعيان في ع�صرنا الحا�ضر �أنه فعال ع َّمته فتن
كقطع من الليل الـمظلم ،فلو عر�ضنا هذا الو�صف
النبوي على واقع العالم المعا�صرَ ،لبدا لنا وا�ضحا
�أن العالم ع َّمته الفتن المتنوعة :الحربية وال�سيا�سية
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والإيديولوجية والدينية والتيكنولوجية ...وال�صراع
على اال�ستحواذ على منابع الموارد االقت�صادية،
�صراعا ينجم عن ا�ستعمار ال��دول القوية للدول
ال�ضعيفة� ،أكثرها دول �إ�سالمية في مقدمتها الدول
العربية� ،إنها فعال فتن كقطع الليل المظلم ،ي�صعب
فـهم كنهـها وا�ستراتيجية �صانعيها .ول��و نظرنا
في المعنى الظـاهري لقـول النبي « :ي�صبج
الرجل م�ؤمنا ويم�سي كافرا ،ويم�سي م�ؤمنا وي�صبح
ك��اف��را ،ويبيع �أح��ده��م دينه ب َع َر�ض م��ن الدنيا »
نالحظ �أن كثيرا من الكفار �أ�سلموا ،و�أن بعـ�ض
الم�سلمين ارتدوا عن الإ�سالم فتم�سحوا ،وما زال
يتم�سحون ب�سبب �أفكار خداعة
المغ�ضوب عليهم َّ
م�سمومة ،و�إغراءات مادية يقولون �إنهم لم يجدوها
بين ظهراني �إخوانهم الم�سلمين .ولأن الم�سيـحية
تبيح لهم كثيرا من ال�شهوات التي حرمها الإ�سالم،
وتعفيهم من العبادات والمعامالت التي فر�ضها
الإ�سالم ،نا�سين �أو جاهلين �أن الإ�سالم والإيمان
قناعة روحية وقلبية وفكرية ال عالقة لها بالمادة،
حيث باعوا دينهم بحطام الدنيا القليل ،الذي ال
يلـبث �أن يكون في مهب الريح .فيخ�سر �صاحبه
دنياه و�أخ��راه .لأن��ه لم يتم�سك بكتاب اهلل تعالى
و�سنة ر�سوله  ،التي تهديه بنور يخترق تلك
الظلمات الم�ؤدية �إلى الهالك.
�إنـجازات علمية حققتها القدرة العـقلية :

هناك �أح��ادي��ث نبوية بـينت داللتها �إنـجازات
علمية حققتها القدرة العـقلية التي خـ�ص بـها اهلل
 الإن�سان الم�أمور بالتفكر في خلق ال�سماوات
والأر����ض؛ منها ا�ست�شـراف النبي  لم�ستقبل
انت�شار الإ�سالم وهو مازال في بداية ظهوره حيث
يقول�« :سـيبلغ هذا الأمـ ُر ما بلغ اللـيل والنهار»(،((6
تخبر �إح�صائيات في الدرا�سات الم�ستقبلية ب�أقالم
علماء غربيين غيـر م�سلمين �أن الإ�سالم موجود
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في كل مكان من العا َلم الـيوم ،وتتوقع �أن يكون
هو الديـن الأول من حيث ع��د ُد معت ِنقيه في �سنة
2025م� .إذ هو �أ�سرع انت�شارا في غمرة الديانات
والمعتقدات الب�شرية .ب َّيـن النبي  للب�شـرية
�أن �أخْ ـذ الـحـذر في الحياة واجـب� ،ضاربا المـثل
بالمر�ض الـ ُمـعدي ،يقول عليه ال�صالة وال�سالم
في حديث رواه الـبخاري�« :إذا �سـمعتم بالطاعون
ب�أر�ض فـال تدخلـوها ،و�إذا وقـع ب�أر�ض و�أنـتم بها
فـال تـخرجوا منها»( ((6الـنهي عن الدخول لأر�ض
�أ�صـيب �أهلها بالطاعون وا�ضح ال��دالل��ة المبينة
لـتفادي الإ�صابة بالداء بعد االخـتالط بالم�صابيـن
به ،ولكن ما ال�سر في وجوب البقاء بها لمن وجد
بها �أثناء �إ�صابة �أهلها؟ لقد بين الطب الحديث �أن
الإن�سان قد ي�صاب بميكروب �أو فيرو�س ولكن تمتعه
بالمقاومة يخفي �أثرهما الظاهري ،وخ�شية ذلك
حذر النبي  من الخروج منها لمنع المر�ض من
االنتقال منها �إلى �أماكن �أخ��ري ،وهذا ي�ؤكد تلفي
الر�سول �صلى اهلل عليه الوحي من ربه  .وقال
(((6
النبي « :كلوا الزيت ِ
وادهنوا به ف�إنه مبا َرك»
فقد تبين �أن الطب �أقر بقدرة زيت الزيتون الطبيعية
على معالجة بع�ض الأم��را���ض مثل القولون وطرد
الديدان ،وتفتيت الح�صى...
وقال النبي « :غَ ُّـطوا الإناء ،و� ِأوكـئـوا ال�سـقاء،
فـ�إن في ال َّـ�سنـة ليلـ ًة ينزل فيها وباء ال يمر ب�إناء
لي�س عليه غطاء� ،أو �سقاء ،لي�س عليه ِوكـاء� ،إال
نزل فيه من ذلك الوبـاء»(� ((6أثبت الطب الحديث
�أن النبي  ه��و ال��وا��ض��ع الأول ل�ق��واع��د حفظ
ال�صحة ،با�ستعمال و�سائل الوقاية من عدوى الأوبئة
والأمرا�ض المعدية ،حيث تبين للعلماء �أن �أمرا�ضا
معدية تنت�شر في موا�سم معينة من ال�سنة ،بل �إن
بع�ضها يظهر كل عدد معين من ال�سنين ،ح�سب
نظام دق�ي��ق ،لكن ل��م يكت�شف العلم تعليله حتى

الآن .ومثلوا لذلك بميكروب الح�صبة و�شلل الأطفل
اللذين يكثران في �شتـنبـر و�أكتوبر .والتيفود الذي
يكثر في ف�صل ال�صيف� ،أما الكوليرا ف�إن دورتها
تقدر ب�سبع �سنوات ،والجذري بثالث �سنوات� ،أال
يف�سر لنا ه��ذا الإع�ج��از العلمي في ه��ذا الحديث
ال�شريف؟!
ورمز النبي �صلى اهلل في كلمة تت�سم بالإيجاز
البالغي �إلى ظاهرة طبيعية تتعلق بطهارة الأر�ض،
«جعلت لي الأر�ض م�سجدا وطهورا»( ((6وقال
فقالُ :
�« :إذا ولغ الكلب في الإناء فاغ�سلوه �سبع مرات
وعـفِّروه الثامنة في التراب ((6(».فقد ك�شف العلماء
عن وجود م�ضادات حيوية في تراب الأر�ض تمكنها
من الق�ضاء على �أنواع من الجراثيم وتطهير المكان
منها ،كما �أن العلماء فح�صوا تربة بع�ض المقابر
التي دفنت فيها جثث تحمل ميكروبات وفيرو�سات
لكنهم لم يعثروا عليها في ذلك التراب ،ف�أقروا �أن
اهلل تعالى و�ضع خا�صية التطهير في التراب لي�ضمن
ا�ستمرار حياة خ ْلقه.
وق��ال النبي « :ال تقوم ال�ساعة حتى تعو َد
�أر� ��ض ال�ع��رب م��روج��ا و�أن� �ه ��ارا»( ((6ك�شفت �صور
وا�ضحة نقلتها الأقمار اال�صطناعية التي ت�شرف
عليها «ن��ازا» عن كون الجزيرة العربية مليئة في
القدم بالأنهار وال�م��روج ،فقد �ص َّرح كبار علماء
نازا �أن ال�صورالملتقطة بالرادار ل�صحراء الجزيرة
العربية �أظهرت �أنها كانت يوما ما مغطاة بالبحيرات
والأنهار وكانت البيئة فيها م�شابهة لتلك التي تراها
في �أوروبا اليوم و�أنها �ستعود يوما كما كانت �أي كما
قال الر�سول  الذي ال ينطق عن الهوى.
النبي  قال«:نا�صيتي بيدك»( ((6اكت�شف العلم
حديثا �أن منطقة النا�صية وهي الدماغ ومقدمته
تتحكم ف��ي ات�خ��اذ ال �ق��رارات ال�صحيحة ،فيهي
الم�س�ؤولة عن الكذب وال�صدق وعن الكفر والإيمان
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وتبين �أن هذه المنطق تنمو �أثناء الإيمان ،عندما
يندمج الإن�سان مع معتقدات �إيمانية ،لكن في حالة
الممار�سات ال�سيئة واال�ضطراب في العقيدة وعدم
الإي�م��ان (الإل �ح��اد) ف ��إن ه��ذه النا�صية تتـ�آكل مع
الزمن ،فيقل عدد خاليا الدماغ فيها بحيث ت�صبح
�أ�صغر حجما ،مما ينتج عنه ازدي��اد اال�ضطرابات
النف�سية ،فيزداد القلق والإح �ب��اط ،وربما ي�سهل
عملية االن �ت �ح��ار ي�ق��ول ت�ع��ال��ى :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ( ((6فاهلل تعالى بين
في وعيده هذا �أن الـمجرمين �س ُي َـجرون بنوا�صيهم
و�أقدامهم �إلى جهنم ،و�س ُيم َّيزون بعالمات بارزة
على نوا�صيهم كانت مختفية في الدنيا .ف َمن الذي
�أخبره  بهذا؟ �إنه اهلل عـز وجل الذي قال فـيه:

ﭽﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﭼ(ْ �( ((7أي ع َّلمك ما لم تكن تعلم من

ال�شرائع والأمور الغيبية ).

(((7

وقال الر�سول  «لوال �أن �أ�شق على �أمتي لأمرتهم
بال�سواك مع كل �صالة»( .((7دعا الحديث ال�شريف
الم�سلم �إلى العناية ب�أ�سنانه ولـثته والمحافظة على
�صحتها لأنها �إذا �أ�صيبت بمر�ض ت�ؤثر �سلبا على
ال�صحة العامة للج�سد ،فقد �أثبت عالم �ألماني
بجامعة رو�ستوك �أن �آثار عود الأراك الذي ي�ستعمل
في ال�سواك ،الذي �أو�صي به الر�سول  �شبيه ب�آثار
البن�سيليـن الم�ضاد للعفونة.
ع��ن �أن����س وق�ت��ادة ر�ضي اهلل عنهما �أن النبي
 (نهى عن �أن ي�شرب الرجل قائما ،وعن الأكل
قائما ،قال قتادة :فقلنا :فالأكل؟ فقال :ذاك �أ�ش ُّر
و�أخبث)( ((7ثبت للعلماء �أن ال�شرب وتناول الطعام
جال�سا �أ�صح و�أ�سلم ،و�أهن�أ و�أم��ر�أ ،حيث يجري ما
يتناول الآك��ل وال�شارب على ج��ذران المعدة بت�ؤدة
ولطف� ،أما ال�شرب واقفا في�ؤدي �إلى ت�ساقط ال�سائل
بعنف �إلى قعر المعدة ،وي�صدمها �صدما ،و�إن تَكرار
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هذه العملية ي ��ؤدي مع طول الزمن �إل��ى ا�سترخاء
المعدة وهبوطها ،وما يلي ذلك من ع�سر ه�ضم.
وقد �شرب النبي  واقفا م�ضطرا بفعل الزحام
في ال�شعائر المقد�سة مثال.
قال النبي «:لم تظهر الفاح�شة في قوم قط
حتى يعلنوا بها� ،إال ف�شا فيهم الطاعون والأوجاع،
(((7
التي لم تكن م�ضت في �أ�سالفهم الذين م�ضوا»
ب َّيـن العلم الحديث و الواقع ال َمعي�ش �صدق هذا
الحديث النبوي؛ الم�ؤكد لنبوة محمد  �إن كان
المعاندون ال�ضالون في حاجة �إل��ى ت�أكيد .فقد
ظهرت عالمات مو�ضحة لأثر الفاح�شة في طهور
�أمرا�ض خطيرة في المجتمعات الب�شرية ،وذلك
خالل العقدين الأخيرين من الفرن الع�شرين ،الذي
تف�شت فيه �أمرا�ض جن�سية متنوعة ،لم ي�شر �إليها
التاريخ ،فقد ظهر مر�ض الزهري �أول ما ظهر �أثناء
الحرب الإيطالية الفرن�سية ،ب�سبب انت�شار الزنا
بين الجنود ،وف��ي �سنة  1979ظهر في الواليات
المتحدة الأمريكية لأول مرة مر�ض فقدان المناعة
يدمـر الكريات البي�ضاء،
المعروف بالإيـدز ،الذي ِّ
التي �أعطاها اهلل  ق��وة تقاوم بها ما يهاجم
الج�سم .كما انت�شر هذا الداء الم�شهور بخطورته
وخـبثه ،ب�سرعة رهيبة ،في �أو��س��اط الممار�سين
لل�شذوذ الجن�سي ،فمن تمرد على الفطرة ال�سليمة
ي�صاب بهذا المر�ض وغيره ،وهو مر�ض نبت في
تربة الح�ضارة الغربية المادية التي انتهكت بع�ض
مقوماتها الف�ضيل َة .
وق��ال النبي « :ال تقوم ال�ساعة حتى تظهر
الفتن ،ويكثر الكذب ،وتتقارب الأ�سواق ،ويتقارب
ال��زم��ان»( .((7فالفتن �ضاربة �أطنابها في العالم
الإ�سالمي ومناطق �أخرى غير �إ�سالمية ،والإعالم
ي�ح�م��ل راي ��ة ال �ك��ذب ف��ي �إط� ��ار ال��دي�م��اغ��وج�ي��ات
ال�سياي�سة ،والأ�سواق العالمية تقاربت ،فاالت�صاالت

منهج
ا�ست�شراف
ال�سنة
النبوية
لتح�صين
الم�سلم
وتعاملها
مع غـير
الم�سلمين

فيقتل وين ِّكل ويم ِّثل ويحرق الزرع وال�ضرع والبيوت
م�شاهد في حروب الغرب
بل حتى الب�شر ،كما هو
َ
وال�صهاينة على الم�سلمين اليوم،وعبر التاريخ،
ولكنه ِ
�ضمن للإن�سان كرامته وحفظ ممتلكاته و�إن
ُقتل بحيث ي�ستغلها ورثته �أو من ظفر بها .ومن
حقوق الأ�سير في الحرب �أن ال ُيقتل عند بع�ض
العلماء (حكى الح�سن بن محمد التميمي �أنه �إجماع
ال�صحابة)( ((7وما روي عن �أن�س بن مالك عن النبي
 ق��ال« :ال تقتلوا �شيخا فانيا وال طفال �صغيرا
وال امر�أة وال َت ُغلُّوا»(� ((7أي ال تخونوا .وهكذا راعت
ال�شريعة الإ�سالمية التي تف�سرها ال�سنة النبوية
كرام َة الإن�سان وحالَ البيئة التي يعي�ش فيها فحتى
�إن اقت�ضت ال�ضرورة ال�شرعية قتله ف�إن النبي 
قال في رجل�« :إن قدرتم عليه فاقتلوه وال تحرقوه
بالنار ،ف�إنه ال ِّ
يعذب بالنار �إال رب ال�ن��ار»(� ((8إن
ال�سنة النبوية لم ْتدع �إلى التنكيل بالعدو ،بل حتى
بالذين حا ُّدوا اهلل ور�سوله وحاربوهما محاربة تُعد
من �أعظم الجرائم التي يكون الق�صد من العقاب
عليها �أخذ حق اهلل  الذي اعتُدي على حدوده،
وعلى حرمة نبيه  .وعليه ف��إن تحريم تعذيب
الم�ستحق للقتل والتنكيل به ،وبالأحرى ال�سجين،
ثابت بالن�ص .فعقوبة قطع يد ال�سارق الذي ثبتت
في حقه الجريمة بدون وجود ذريعة �شرعية لتخفيف
عقوبته ،عندما يكون في مجتمع تطبق فيه ال�شريعة
الإ�سالمية ،التي تكفل له حقوقه ،وتفر�ض عليه
الواجبات بالعدل ،ت�سبب للمذنب المعا َقب بها �ألما،
وقت �شعوره بهذا الألم محدودا ال يلبث �أن
لكن يكون ُ
يزول� ،أما التعذيب المتداول في ما جرت به العادة
في �إطار القانون الو�ضعي وخارجه ،وكما هو مطبق
ال�ي��وم ،وال �سيما على الم�سلمين الذين ا�ستطاع
الغرب وال�صهاينة �إل�صاق تهمة الإرهاب بهم ،ف�إن
�آالمه ت�ستمر طيلة مدة تعذيب المذنب ،التي كثيرا
ما تطول ،بحيث يتعر�ض للإذالل المخزي ،في�شتد

الرقمية تنقل المعلومات وال�صور من �أ�صقاع بعيدة
لتـن�شرها في جميع �أرجاء العالم.

مقـــاالت

ال�سنة النبوية التي ت�ست�شرف الم�ستقبل الب�شري
وبيئته دع��ت �إل��ى ع��دم الإ� �ض��رار بالبيئة ،لأنها
م�صدر حياة الإن�سان والحيوان والنبات ،حتى �إنه
ق َّيد الحرب  -التي تنذلع بين الم�سلمين والكفار
المعار�ضين لن�شر دين اهلل الحنيف والتي تَفر�ض
على م�ستوى ا�ستراتيجية التخطيط الع�سكري
ا�ستخدام جميع و�سائل االنت�صار على العدو  -بقيود
تحترم البيئة وتحترم كرامة الإن�سان الذي ك َّرمه
اهلل ،و�سخر له كل مكونات البيئة الطبيعية ،فقد
كان النبي  يو�صي جـي�شه بقولـه« :اغزوا با�سم
اهلل ،وفي �سبيل اهلل ،وقاتلوا من كفر باهلل ،واغزوا
(((7
وال تغدروا ،وال تغُـلُّـوا وال تم ِّثلوا وال تقتلوا وليدا»
معاهدا �أو اتنتق�صه
وقال الر�سول �« :أال من ظلم َ
�أو ك َّلفه فوق طاقته� ،أو �أخذ �شيئا بغير ِطـيب نفْ�س،
ف�أنا حجيجه يوم القيامة»(.((7
الإ�سالم كوني ودولي :ي�ضع قواعد على �أ�سا�س
عالقات ب�شرية عامة �شعوبا وقبائل تتعامل فيما
بينها بمقت�ضى تبادل الم�صالح والمنافع في �إطار
االح �ت��رام ال�م�ت�ب��ادل ،والمخالفون ل��ه ينبغي �أن
المعاهد جار
ُينظر �إليهم على �أنهم ب�شر ،فالذمي
َ
للم�سلم ،ي�ؤاخيه ،فال ينق�ص من قيمته �شيئا ،لأن
ظلمه و�إهانته حرام ،له دينه وللم�سلم دينه� ،صالح
الديني الأيوبي في حروبه مع ال�صليبيين رد الجزية
�إل��ى ن�صارى ال�شام ،حين ا�ضطر �إل��ى االن�سحاب
منها ،فالجزية منفعة جزاء منفعة.
فال�سنة النبوية تنظر �إلى الم�ستقبل بعين ثاقبة
وب�صيرة ت�شخ�ص م��ا بعد ال�ح��رب� ،إذ ل��م تجعل
ن�صب عيني الم�سلم ال��ذي يجد نف�سه في غمرة
خو�ضها �أعدا ُء الدين الإ�سالمي
حرب فر�ض عليه َ
االنت�صار فقط باتباع �سيا�سة الغاية تبرر الو�سيلة،
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عليه الأل��م ا�شتدادا ال ُيطاق غالبا ما ُيف�ضي �إلى
الموت �أو �إ�صابته بعاهات م�ستديمة ،ب�سبب تنوع
طرق التعذيب وفظاعتها ،التي ابتكرها خبراء في
هذا المجـال.
ال�سنة النبوية راعت في عقوبة الحدود االعتدال،
ُّ
فحتى ال يعذَّ ب ال��ذي �أقيم عليه الحد بال�سوط -
مثال  -تعذيبا م�ستمرا ال ُيطاق� ،أو تعذيبا يع ِّر�ضه
للإذالل ف�إن (الر�سول  �أتي بزانٍ فدعا بال�سوط
ُك�سر ثمرته ،فقال« :دون
ف�أُتي ب�سوط جديد لم ت َ
هذا» ف�أُتي ب�سوط قد الن وانك�سر ،فقال« :فوق هذا»
ف�أُتي ب�سوط بين ال�سوطين ،ال جديد وال خَ ِلق ،فح َّده
به ،ثم قال�« :أيها النا�س قد �آن لكم �أن تنتهوا عن
َمحارم اهلل ،فمن �أت��ى من ه��ذه ال�ق��اذورات �شيئا
فلي�ستتر ب�ستر اهلل ،ف�إنه من يبدي لنا �صفحته
ُنقم حد اهلل عليه»( ((8ثم �إن الج َّالد عليه �أن يتقي
الوجه والفرج ،وفي جلد الحدود ينبغي �أن ُيف َّرق
ال�ضرب في جميع البدن لي�أخذ كل ع�ضو حطه من
الألم ،وتتقى الموا�ضع القاتلة ،كالر�أ�س والخا�صرة،
والف�ؤاد والنحر ،والذكر والأنثيين ،يقول النبي :
«�إذا قاتل �أحدكم �أخاه فليتجنَّب الوجه»(� ((8أي �إن
جاز له �ضربه.
�إن نظرة ال�سنة النبوية دائما تتحرى العدل
والإن�صاف وم�صلحة الإن�سان في جميع الأحكام
والتوجيهات ،حتى �أثناء �إقامة الحد ،فتلج�أ �إلى
االحتياط والت�أني في �إ�صدار الحكم على المتهم،
مراعاة لما يحدث من �آثار بعد �إقامة الحد �إن لم
يثبت الذنب ثبوتا �شرعيا بالحجة القاطعة التي ال
تترك هام�شا لل�شك �أو الت�أويالت ،لذلك قال النبي
« :ادر�أوا الحدود عن الم�سلمين ما ا�ستطعتم،
ف ��إن ك��ان ل��ه َم �خ � َرج ،ف��خَ �لُّ��وا �سبيله ،ف ��إن الإم��ام
يخطئ في العقوبة»( ((8ف�أين هذه العدالة العظيمة
المقدم ُة براءتَه �إلى �أن
المراعي ُة لكرامة الإن�سان
ِّ
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تثبت �إدانتُـه ،الم�ؤ�س�سة لح�ضارة �إن�سانية رائعة ،من
الطرق المتبعة في �أ�ساليب التحقيق ،وفي الأحكام
الق�ضائية التي و�ضع قوانينها القانون الو�ضعي ،الذي
تطغى عليه الأه��واء المختلفة الدوافع وال َمقا�صد.
وعليه ،ف�إنه ال وجه للمقارنة بين ا�ست�شراف ال�سنة
النبوية لتحقيق العدالة بين �أف ��راد المجتمعات
الب�شرية ،والمحافظة على كرامة الإن�سان ،وتمتيعه
بحقوقه التي �سطرتها له ال�شريعة الإ�سالمية المليئة
بالرحمة ،النابعة من ال�ق��ر�آن الكريم و�سنة من
ُبعث رحـمة للعالمين التي ف�سرته ،و�أو�ضحت طريقة
تطبيق تعاليمه العظيمة والمقد�سة .والحر�ص على
اح�ت��رام حقوق غير الم�سلمين ،وبين ما ِّ
ت�سطره
القوانين الو�ضعية من �أ�ساليب العقاب ،وطريقة
التحقيق في الجريمة.
الوهن على
 تحذير الر�سول  من ت�سلط ْ�أم��ت��ه :ال�سنة النبوية ال�شريفة لم تكتف ب�صياغة
�أح��ادي��ث نبوية وو�ضع ُ�سنن فقَّهت عقول النا�س
ون َّورت �أفئدتهم؛ بيانا وعلما وهديا ،ولكنها طبقت
التعاليم الربانية الوا�سعة وال�شاملة ال�صالحة لكل
زمان ومكان ،وحولتها �إلى ما يمكن ت�سميته بالثقافة
االج�ت�م��اع�ي��ة والأخ�لاق �ي��ة وال��روح �ي��ة وال�سلوكية
والح�ضارية .وذلك في الفترة الوجيزة التي تلقى
فيها الوحي من ربه  ،وهي ثالثة وع�شرون عاما،
كان خاللها داعيا �إلى اهلل و�سراجا منيرا ،ورحمة
للعالمين ،ومغ ِّيرا وجه التاريخ الب�شري ،رابطا بين
العبد وربه بتوحيده وعبادته وخ�شيته ،والطمع في
رحمته ،ثم ا�ستمر ه��ذا المنهج النبوي في عهد
ال�صحابة الكرام والتابعين الأبرار ،الذين راكموا
تراثا معرفيا ُ�سـنيا وحديـثيا فن�ش�أت علوم ال�سنة،
التي �أبانت عن عبقرية العقل الم�سلم على م�ستوى
االجتهاد والمنهج ،فتظافرت جميع العلوم التي
م�صدرها القر�آن الكريم وال�سنة النبوية المطهرة
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االجتماعي� ،أما تحذير ال�سنة النبوية وقبلها القر�آن
الكريم من الزنا ف�إنه مبني على خطورته باعتباره
مر�ضا �أخالقيا يت�سبب في �أمرا�ض خطيرة �أ�صبحت
وا�ضحة للعيان بعدما ك�شفت عن بع�ضها البحوث
العلمية والطبية ،وما خفي منها �أعظم ،فهو ينخر
�أخالق المجتمع ،ويهلك الممار�سين له هالكا ي�صل
�إلى الموت� .أما الغ�ش في المعامالت الذي م َّثل
له النبي  بالنق�ص في المكيال والميزان ف�إنه
مر�ض اقـت�صادي له تداعيات خطيرة على اقت�صاد
الأمة ،وهذا الغـ�ش في المعامالت متف�ش في ال�سلع
الم�ستهلكة� ،إذ النق�ص في المكيال والميزان مثال
فقط لأن الغ�ش في الجودة كذلك ي�ؤدي �إلى الإثراء
بدون �سبب كما يقول �أهل القانون ،فك�أني بالنبي
 كان ي�شاهد الـيوم هذا الغ�ش المتف�شي في ال�سلع
الم�سته َلكة ،وفي �سائر المعامالت ،الذي ي�ساهم
في خلق �أزمة اقت�صادية ما زال العالم يعي�ش تحت
وط�أتها� ،إلى درجة �أن بع�ض ُ�صنَّاع القرار في الدول
الغربية ب ��د�أوا يطرحون ق�ضية درا��س��ة القواعد
االقت�صادية في الإ�سالم ،لعلهم يجدون فيها الحل
المخ ِّل�ص لهم من غول هذه الأزم��ة ،التي �سببت
لهم الذعر ،لأنها �أزمة مادية تم�سهم في ال�صميم
لأنهم يحيون حياة مادية �صرفة خالية من الجانب
الروحي الذي ينفرد به الإ�سالم الموفق بين ما هو
ما دي وما هو روحي .توفيقا يمثل �إحدى معجزاته.

وتطبيق الر�سول  لتعاليم رب العالمين ،بمنهجية
محكمة وب�صيرة و�َّ��ض��اءة بنور اهلل تعالى وجهاد
في �سبيل ن�صرة الدين الإ�سالمي الحنيف ،كل
ذلك �ساهم في بناء دولة �إ�سالمية �أذلَّت الأقوياء
المحاربين هلل ور��س��ول��ه ،و�شهد ال�ت��اري��خ بعدالة
�أحكامها و�سالمة �سيا�ستها من العيوب التي تعتري
�سيا�سات الب�شر التي لها قطيعة مع تعاليم اهلل .
فتوالت العهود� ،إلى �أن حادت الأمة الإ�سالمية عن
المنهج القر�آني وال�سني ،فابتليت بال�ضعـف والوهن
والتخلف ،بالقيا�س �إل��ى الم�ستوى ال��ذي دعا �إليه
كتاب اهلل تعالى و�سنة نبيه محمد  ،ذل��ك �أن
هناك تالزما بين البناء الح�ضاري وال�سنة النبوية،
لإح��داث تغـيير اجتماعي في واقع النا�س النف�سي
واالجتماعي ،تنتظمه الثقافة التوحيدية.

مقـــاالت

م��ن��ه��ج ال�����س��ن��ة ال��ن��ب��وي��ة ي��ت�����س��م ب��ا���س��ت�����ش��راف
الم�ستقبل ،بالنظرة الثاقبة التي يوجهها الوحي
الإلهي ،الفاح�صة للأ�سباب والم�س َّببات الفاعلة
ف��ي حياة الأم��ة والمحدثة للظواهر االجتماعية
والمحددة لحركية التاريخ ،كما يت�ضح من قول
النبي « :م��ا ظهر الغلول في ق��وم �إال �ألقي في
قلوبهم الرعب ،وال ف�شا الزنا في قوم قط �إال وكثر
فيهم الموت ،وال نق�ص قوم المكيال والميزان �إال
قطع عنهم الرزق ،وال َحـكم قوم بغير الحق �إال ف�شا
فيهم الدم ،وال خـتروا بالعهد �إال �سلط اهلل عليهم
العدو»( ((8الغُلول هو الخيانة في المغنم ،وال�سرقة
من الغنيمة ،وكل من خان في �شيء خُ فية فقد غَ َّل.
�إن ال�سنة النبوية ح��ذرت الم�سلمين من الخيانة
في جميع مجاالت الحياة ،لأن �سلوكات الم�سلم
مبنية على ال�صدق ،وعندما ُيفقَد ال�صدقُ وت�ض َّيع
الأم��ان��ة ف ��إن الأم��ة ينت�شر فيها ال��رع��ب والخوف
النعدام الثقة ،وهو ما يجعل الفرد ي�شعر بالرعب
وانعدام الأمان في مجتمعه الم�صاب بهذا المر�ض

وي�ق��ول الر�سول « :م��ن ل��م ي� َ�دع ق��ول ال��زور
والعمل به والجهل ،لي�س هلل حاجة �أن يدع طعامه
و�شرابه»(� ((8إن �شهادة الزور تمثل الغ�ش في عمقه،
لأن �شاهد الزور يخالف نواهي اهلل تعالى ونبيه ،
ويغ�ش القا�ضي ويغ�ش المظلوم ويغ�ش مجتمعه لأن
تداعيات �شهادة الزور تت�سع �آثارها ال�سيئة ،لذلك
ُ
الر�سول الم�صطفى
حذر من �أخطارها الفظيعة
 لكونها تنـزع الحقوق من �أ�صحابها وت�سلمها �إلى
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الظالمين ،وهو ما ي�ؤجـج نار غ�ضب المظلوم الذي
يح�س بمرارة الزور الذي ت�سبب في ظلم ب�شع احتقره
وانتزع منه حقوقه ،فربما يثور وينتقم انتقاما قد
تت�سع دائرة �أ�ضراره في المجتمع .والبهتان الذي
ي�ؤدي �إلى و�صف �سلوكات النا�س ب�أو�صاف �سيئة ال
يت�صفون بها يدخل في �إطار �شهادة الزور.
ويقول الر�سول َ « :لـت َّت ِب ُع َّن َ�سنن َمـن كان قبلكم
�شبـرا ب�شبـر وذراع��ا ب��ذراع حتى لو دخلوا ُحجر
َ�ض ٍّـب َل َـدخلتموه ((8(».ت�صوير الر�سول  لو�ضعية
الم�سلمين اليوم ت�صوير دقيق ،ك�أنه حا�ضر بينهم،
�إذ �إن ال��دول الإ�سالمية �إال القليل منها ا�ستولى
على مناهجها الفكرية وال�سيا�سية واالقت�صادية
والتعليمية بل حتى الدينية ما يمليها عليها الغرب
وال�صهيونية ،بعدة و�سائل وذرائع ،فاجتياح العولمة
لها فر�ض عليها اال�ستجابة لما تمليه عليها .مما
زرع الفرقة بينهم ،فكانت النتيجة زرع ال�شن�آن
والخالفات ال�سيا�سية والمذهبية بينهم .ف��ازداد
ت�شتتهم و�ضعفهم مما �أدى �إلى تكالب �أمم الكفر
عليهم و�إذالل�ه��م� .أم��ا الحكم بغير الحق ال�شائع
في العالم ،فقد حذرت ال�سنة النبوية من عواقبه،
م�ست�شرفة خطورته في كل زمان ومكان ،لأنه مر�ض
�سيا�سي ي�ؤدي �إلى �أزمة �أخالفية ،حيث ينت�شر الظلم
والباطل ف��ي المجتمع ويه َّم�ش فيه الحق فتكثر
النزاعات الم�ؤدية للتقاتل والتناحر ،اللذين ي�سببان
الموت لفئات كثيرة كما ن�شاهد ال�ي��وم ،ونظرت
ال�سنة النبوية �إلى الغدر على �أنه من ال�شيم المقيتة،
يلفه المكر والخداع.
وق��ال الر�سول �« :إن لكل �أم��ة فتنة ً  ،و�إن
فتنة �أمتي ال �م��ال»( .((8ومعناه �أن الأم��م قبل �أمة
الإ�سالم فتنت بالكفر وال�شرك والكبر َ
والبطر� .أما
�أمة الإ�سالم نجت من هذه المعتقدات الفا�سدة،
ولكن فتنها الكبر الناجم عن المال الذي ابتليت
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بالبحث عنه بجميع الو�سائل المحرمة ،و�صرفه
في غير محله الم�أمور به �شرعا ،لأن��ه م��ال اهلل،
ف�أن�سى الم�سلمين ذكر اهلل ،وجرهم �إلى المح َّرمات
مجاهرين بع�صيان اهلل تعالى ،فقد تعاطى البع�ض
منهم ال�سحر بحثا عن المال وال�م�ل��ذات ،و�سبوا
ال��دي��ن ف��ي و�سائل الإع�ل�ام ،ودع��وا �إل��ى ال�سفور،
بل فتحوا المجال للمنظمات التب�شيرية لتن�صير
الم�سلمين� ،إر�ضاء لمن يمدونهم بالمال(.((8
توجه الإن�سان توجيها يالئم �شكره
 مـتـفـائـلـةِّ :هلل تعالى على تكريمه ل��ه .و�صبره وتحمله لكل
ما ي�صيبه من مكروه طيلة حياته ،محفزة �إي��اه
على البذل والعطاء لإ�سعاد نف�سه والآخرين ،وذلك
بمكاف�أته بالأجر الجزيل .فال�سنة النبوية تكر�س
الو�سطية في الإ��س�لام ،داعي ًة �إل��ى تحقيق الفهم
ال�صجيج الكلي للحياة ،وتحقيق التطبيق العملي لما
�أ�سفر عنه ذلك الفهم ال�صحيح.
 مـ�شـخِّ ـ�صـة لآف��اق م�سـتقبلية ومـحـذِّرة :عنثوبان مولى الر�سول  �أنه قال« :يو�شك �أن تداعى
عليكم الأمم كما تداعى الأَ َك َلة �إلى ق�صعتها .قلنا:
يا ر�سول اهلل� ،أ َو من قلة يومئذ؟ قال :ال� ،أنتم كثير،
ولكن تكونون غثاء كغثاء ال�سيل ،ينتزع ال َمهابة
�وه��ن� ،أو
من قلوب عدوكم ،ويجعل في قلوبكم ال� ْ
تنتزع ال َمهابة من قلوب عدوكم ،ويجعل من قلوبكم
الوهـن؟ قال :حب الدنيا وكراهية
الوهن« .قلنا :وما ْ
ال �م��وت»( ((8ن�ستوحي من ه��ذا الحديث ال�شريف
الإع�ج��از النبوي في الإخ�ب��ار بغيبيات �أطلعه اهلل
تعالى عليها ،ف�إذا نظرنا في حال الأمة الإ�سالمية
ال�ي��وم يبدو لنا ع��دد �أف��راده��ا كثيـرا� ،إل��ى درج��ة
�أن �أعداء الإ�سالم ومعتنقيه �أدخلوا �إلى التخطيط
االجتماعي واالق�ت���ص��ادي عند الم�سلمين � -إن
ك��ان لههم تخطيط  -ق�ضية تحديد الن�سل تحت
غطاء م�صطلح التربية ال�سكانية ،بتخويفهم من
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مقـــاالت

خطورة النمو الديموغرافي الم�ؤدي �إلى المجاعة،
م��ع �إغ��رائ�ه��م ب��إع��ان��ات مالية ال قيمة لها ،و�إنما
ه��ي ط�ع��م م�سموم ه ��ادف �إل ��ي �إ��ض�ع��اف�ه��م �أك�ث��ر
ب�إ�ضعاف �أعدادهم .في حين �أن الم�سلم هو الذي
ي��درك طريقة تعامله مع الإنجاب ،ح�سب قدراته
المادية والمعنوية ،ولكن عدد الم�سلمين الـهـائل
محروم من التربية الإ�سالمية وحيل ببينه وبين
ر�ؤي��ة الأ�شياء على حقيقتها ،فانطبق على الأم��ة
الإ�سالمية ت�شبيهها بغُـثاء كغُـثاء ال�سيل .والحديث
ال�ن�ب��وي يخبر ب�سرعة ال�ت�ح��ول والتغيير اللذين
�أ�صابا حياة الم�سلمين الذين لم يتم�سكوا بالمحجة
البي�ضاء فخ�ضعوا لأهوائهم فن�سوا اهلل ف�أن�ساهم
والوهـن فتـداعت
�أنف�سهم ،حيث �أ�صيبوا بال�ضعـف ْ
عليهم الأم ��م ،ولعل الر�سول محمدا  يق�صد
بلفـظة «الأمم» جميع �أعداء الإ�سالم ،كيفما كانت
ملتهم و�أيديولوجيتهم الراف�ضة للإ�سالم المحاربة
لمعتنقيه ،ذلك �أن �سائر طوائف ال�ضالل والكفر
تحمل العداء والكره لدين الإ�سالم ومعتنقيه .يقول
تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

منها .وق��د تبادر �إل��ى ذه��ن ال�صحابة الكرام �أن
�سبب �ضعفهم حتى تداعت عليهم الأمم هو ِقـ َّلـتُهم،
لكن النبي  بين لهم �أن�ه��م كثر ،لكنهم غثاء
كغثاء ال�سيل� .إن هذا الحديث النبوي �شخ�ص الداء
ووهنها
والدواء؛ فالداء هو �ضعـف الأمة الإ�سالمية ْ
وت�شتتها ،وال��دواء هو العودة �إلى كتاب اهلل تعالى
و�سنة ر�سوله  ،والع�ض عليهما بالنواجذ ،ذلك
�أن وزنهم الحقيقي متمثل في دينهم الإ�سالم ،الذي
يكفل لهم تطبيقه القوة وال�ع��زة والمنَعة ،ولي�س
في عنا�صر �أخ��رى؛ �سيا�سية و�أيديولوجية وقومية
م�ؤدية للتفرقة .فمن �سمات الغـثاء الذي �شبه به
النبي  الأمة الإ�سالمية الت�شتت وعدم النظام،
وال�ضعـف ال�شديد ،حيث يتقاذفه ال�سيل فيحمله
�إلى الوجهة التي يريدها ،لأنه ال حول له وال قوة،
�إ�ضافة �إلى �أنه ي�صبح حقيـرا مه َمال ال قيمة له،
فذلك �ش�أن الأمة الإ�سالمية التي �أ�صبحت ممزقة
م�شتتة ال وزن وال قيمة لها عند خالقها  الذي
تخلت عن العمل بكتابه الكريم و�سنة ر�سوله ،
فن�سيـها بقدرته وعظمته ،وتركها فري�سة لأعدائها،
وك��ذا عند الأم��م الكافرة التي احتلتها ماديا �أو
معنويا فنهبت خيراتها ،وا�ستغلت �أدمغتها ب�إغرائها
بالمال ،ف�أذلتها وا�ستباحت دماءها تقتل من ت�شاء
من �أفرادها با�ستخدامها جميع الو�سائل الإجرامية.

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭼ( ((9فحتـى �إن �أب ��دوا ح�سن تعاملهم مع

لم�سلمين ،ف�إنهم ال يلبثون �أن يت�آمروا عليهم فيما
بينهم ،ويو�صي بع�ضهم البع�ض با�ستغالل ثرواتهم،
و�إذاللهم واحتاللهم احتالال مبا�شرا �أو غير مبا�شر.
والعمل على تحريف الدين الإ�سالمي الحنيف،
والق�ضاء على لغة القر�آن الكريم بجميع الو�سائل.
لقد �صور الر�سول  ح��ال الم�سلمين ت�صويرا
دقيقا ك�أنه يعي�ش معهم اليوم ،مبينا �أن جميع الأمم
الكافرة وال�ضالة نَـهِ مة و�شَ ـرِ هـة وجائعـة مما جـعلها
تتدافع لبلوغ الق�صعة ال�شهية التي هي الـمـ�سلمون
بدينهم وثرواتهم المادية والفكرية ،وقد ن�سب 
الق�صعة لتلك الأم��م الكافرة ،فك�أنها ِم ْلك لهم،
حتى �إن من �أكل منها يدعو غيره ،ليطفر بـن�صيبه

عن عبد اهلل بن م�سعود � أن النبي  قال:
«لعن اهلل الوا�شمات والم�ستو�شـمات والنام�صات
والمتنم�صات والمتفلجات للح�سن المغيرات
خ�ل��ق اهلل»( ((9وف��ي ح��دي��ث �آخ ��ر« :ال ت�شمن وال
ت�ستو�شمن»( .((9ي��ري بع�ض المتخ�ص�صين في
طب الجلد �أن الو�شم ينطوي على مخاطر ،منها
�إمكانية الإ��ص��اب��ة ب�سرطان ال�ج�ل��د ،وال�صدفية
والح�سا�سية ،الـتـى تح�صل في الجلد ،في بعـ�ض
الحاالت وااللـتهاب ،الحـاد ب�سب الـتـ�سمم ،وخا�صة
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عـند ا�ستعمال �أ�صباغ كيميائية ،و�سوء التعـقيم الذي
ي ��ؤدي ال��ذي ي ��ؤدي �إل��ى انتقال ال�ع��دوى� ،أم��ا �إزال��ة
الـو�شم فمعلوم �أنها تتطلـب �إزال��ة الخاليا بعملية
جراحية� ،أو ب�أ�شعـة الليزر ،وهما و�سيـلتان قد تكون
لهما عواقـب وخيمة.
�إذ هناك من يتخذ الإ�سالم �شعارا ،فيطعن في
الإ��س�لام ومعتنقيه من الخلف تحت �شعار حرية
ال��ر�أي ،وتحت �شعار ال مزايدة في االنتماء للدين
الإ�سالمي ،وحوار الأديان والح�ضارات� ،إلى غير ذلك
من اال ِّدعـاءات ال�ضالة الـمـ�ض ِّلـلة ،والتي �ساهمت في
تحويل و�ضعـية الم�سلمين التي كانوا فيها �أقـوياء في
كل المجاالت قو ًة �صنعت ح�ضارة �إ�سالمية ي�شهد
الـتاريخ بعظمتها� ،إلى و�ضعية هم فيها كالغُـثاء.
ف�لا ب��د م��ن ت�صحيح االعتقاد بالت�أ�صيل العلمي
وال�شرعي ،لمفهوم العقيدة والإيمان والتركيز على
�أن الإ��س�لام يتحقق بااللتزام والإي�م��ان ال��ذي هو
اعتقاد وقول وعمل ،و�أن يكون الوالء هلل  ،لتعميق
الأخ��وة في اهلل تعالى ،والأخ��ذ بالأ�سباب ،وجعل
ال�ضمير ي�شعر بخطورة الم�س�ؤولية.
�إن هذه ال�شواهد الحديثية التي هي غي�ض من
في�ض ،توحي با�ستـ�شـراف النبي الم�صطفى  -
َ
الم�ستقبل الب�شري؛ �سواء
الذي �أحكم �صياغتها -
بتف�سير علمي لوقائع و�أح��داث �ستقع في الفترات
التي �ست�أتي بعد ع�صر النبوة� ،أو ما يوحي منها
ب�إعجاز علمي على غرار ما جاء في منبعها القر�آن
ال�ك��ري��م ،وك��ل م��ا دل��ت عليه وتحقق �أو �سيتحقق
�سيبقي قي م�سـتواه الإعجازي القوي �إلى �أن يرث
اهلل  الأر���ض وم��ن عليها ،لأن��ه �أ��س��رار �إلـهـية
ال تنق�ضي عجائبها ،فكلما تقدم العقل الب�شري،
ومـنحه اهلل القدرة على اكت�شـاف بع�ض الأ�سرار
التي ت�ضمنها وحيـه تعالى �إال وتتجلى بع�ض الحقائق
الكونية التي ينبهر بـها عقل الإن�سان المحدود
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الأف��ق� ،أم��ام الغيبيات والأ��س��رار الربانية .وعليه،
�ألم يحن الوقت  -بل م�ضى الكثير منـه  -لـيـرجع
الم�سلمون �إلى كتاب اهلل  و�سنة نبيه محمد 
ال�صحيحة ،الكفيلين بتنبيههم �إلى �أنهم غرقوا في
مـ�ستنقعات طافحة بالرذيلة وال�ضالل وم�سببات
الوهـن والتخلـف ،والخـنوع لمن جعلوهم �أولياء من
ْ
الكفار الناقميـن على الإ�سالم ومعتنقيه ،المتمرنين
على خلق الـفُـرقة والبغ�ضاء  -بل والتناحر  -بين
الم�سلمين.؟!
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م َّرت الح�ضارة العربية في الأندل�س ب�أدوار ،وخ�ضعت لم�ؤثرات ح�ضارية ،منها ما ترجع
�أ�صولها �إلى الأم (الح�ضارة العربية في الم�شرق) ،كما خ�ضعت �أي�ضاً لم�ؤثرات ح�ضارية محلية
بحكم البيئة التي ن�ش�أت فيها وبدرجة محدودة .وقد امتازت ح�ضارة العرب في الأندل�س بميلها
ال�شديد �إلى العناية بالآداب والعلوم والفنون ،ف�أن�ش�أوا المدار�س والمكتبات في كل ناحية
وترجموا الكتب المختلفة ،ودر�سوا العلوم الريا�ضية والفلكية والطبيعية والكيمياوية والطبية
بنجاح ،ولم يكن ن�شاطهم في ال�صناعة والتجارة �أقل من ذلك ،وقد كانت النظم ال�سيا�سية
والإدارية والع�سكرية والمالية في الأندل�س �صدى للنظم القائمة في العراق وال�شام ،ف�أقاموا
نظام الإمارة ثم الخالفة على غرار النظم العربية في الم�شرق ،كما ا�ستحدثوا نظام الوزارة
والدواوين كتلك التي كانت �سائدة �أيام الخالفة العبا�سية في بغداد.
�إن الح�ضارة العربية التي ن�ش�أت في الأندل�س،
وازده��رت لم تقف عند حدود الأندل�س فا�ستمرت
العالقات االقت�صادية والثقافية والح�ضارية بين

�أوربا وال يمكن �إدراك �أهمية �ش�أن العرب في الغرب
�إال بت�صور حالة �أورب��ا حينما �أدخ��ل الأندل�سيون
الح�ضارة �إليها.

الأندل�س و�أورب��ا وبينها وبين ال�شرق وبيزنطة
ولم تنقطع رغم وقوع حروب بحرية وبرية طويلة،
فالتبادل التجاري بين �إ�سبانيا العربية وبين ال�شرق
وبيزنطة ظ��ل م�ستمر ًا ،وع��ن ه��ذه ال�ط��رق انتقل
التراث الح�ضاري العربي في الع�صور الو�سطى �إلى

لذلك ف�إن �أهمية هذا البحث تنطلق من �أهمية
الدور الذي �ساهمت فيه الح�ضارة الإ�سالمية في
الأندل�س ب�شكل وا�سع في التنمية الح�ضارية التي
�شهدتها �إ�سبانيا بوجه خا�ص و�أوربا بوجه عام ،في
مجاالت عديدة منها :الثقافة والعلوم ،والمعرفة،
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وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا والأخ �ل��اق .فعندما ف�ت��ح ال�ع��رب
الم�سلمون �شبه جزيرة �إيبيرية تمكنوا ب�سرعة فائقة
من ا�ستيعاب الح�ضارة الالتينية ،ف�سادت الفل�سفة
والآداب ال�ع��رب�ي��ة الإ� �س�لام �ي��ة ،وه �ج��رت �أع���دا ٌد
متزايد ٌة من الكاثوليك الم�سيحية �إلى الإ�سالم ،في
وقت اندفع �أهل �إيبيرية �إلى تقليد العادات العربية
ال�سيما بعد �أن حلت اللغة العربية تدريجي ًا محل
الالتينية .وك��ان من الطبيعي �أن ت�ساهم �أعمال
العلماء والأطباء والمفكرين والأدب��اء الأندل�سيين
في تثبيت عوامل التميز التي ظهرت في الأندل�س،
وبد�أت تظهر من خاللها ا�ستقاللية معينة عن منبع
الثقافة الأندل�سية في الم�شرق عموم ًا وفي العراق
على وجه الخ�صو�ص .ولقد عرفت مدن الأندل�س
المختلفة الأط�ب��اء والعلماء والأدب ��اء والمفكرين
اللذين �أخ��رج��وا للعالم م��ن الممالك الأندل�سية
�شخ�صيات مثل اب��ن البيطار واب��ن الرومية وابن
الجياب وابن خاتمة وابن الخطيب.
ولقد ا�ستهدف البحث بيان ال��دور الذي لعبته
الح�ضارة العربية الإ�سالمية في الأندل�س في تطور
التنمية الح�ضارية التي �شهدتها �إ�سبانيا بوجه خا�ص
و�أوربا بوجه عام ،في مجاالت عديدة منها :الثقافة
والعلوم ،والمعرفة ،والآداب ،والأخ�لاق ،وانعكا�س
هذا التطور على ع�صر النه�ضة الذي �شهدته �أوربا
في الع�صور المت�أخرة.
وانطلق البحث من فر�ضية مفادها �أن التطور
الذي �شهدته الح�ضارة الإ�سالمية في الأندل�س �شكل
الأ�سا�س الوا�سع للتنمية الح�ضارية التي �شهدتها
�إ�سبانيا بوجه خا�ص و�أوربا بوجه عام ،و�صو ًال �إلى
ع�صر النه�ضة الذي �شهدته المجتمعات الأوربية.
ولغر�ض �إثبات فر�ضية البحث وتحقيق �أهدافه،
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فقد ق�سمنا بحثنا �إل��ى مقدمة وخ��ات�م��ة وثالثة
مباحث ،تناول المبحث الأول تطور الثقافة والآداب
الأندل�سية ،في حين تناول المبحث الثاني الت�أثير
الأندل�سي في ن�ش�أة الثقافة والآداب الإ�سبانية� ،أما
المبحث الثالث ،فقد تناول الت�أثير الأندل�سي في
ن�ش�أة الثقافة الأوربية.
المبحث الأول
تطور الثقافة والآداب الأندل�سية
مدخل

المراد بالأندل�س هو ما يعرف اليوم ب�إ�سبانيا
الواقعة في �شبه جزيرة «�إيبيري ًا ،و التي فتحت في
خالفة «الوليد بن عبد الملك» وعلى يد «مو�سى
بن ن�صير» وطارق بن زياد �سنة(  92هـ/ا 71م).
وا��س�ت�م��ر ال�ح�ك��م الإ� �س�لام��ي فيها ح�ت��ى �سقوط
مملكة «غرناطة» �آخر مملكة �إ�سالمية في �إ�سبانيا
�سنة(897هـ493/م)((( .ولم يكن الفتح الإ�سالمي
لإ��س�ب��ان�ي��ا م �ج��رد اح �ت�لال ع���س�ك��ري و��ص�ل��ت فيه
الجيو�ش الإ�سالمية �إلى �أق�صى ال�شمال ثم هبطت
�إلى الجنوب ،بل كان حدث ًا ح�ضاري ًا مه ًّما امتزجت
فيه ح�ضارة �سابقة! كالرومانية» و «القوطية» مع
ح�ضارة جديدة الحقة وهي الح�ضارة الإ�سالمية،
ونتج عن هذا المزيج ح�ضارة �أندل�سية مزدهرة
و�صلت �إلى الفكر الأوروب��ي المجاور ،و �أثرت فيه،
كما تغلغلت في الحياة الإ�سبانية وتركت فيها �آثارا
عميقة ما زالت معالمها وا�ضحة �إلى اليوم(((.
وال �شك �أن الم�سلمين حينما دخلوا �إ�سبانيا
وجدوا فيها �سكان ًا مثل «القوط « و «بقايا الرومان»،
فاختلطوا بهم ،ولم تلبث �أن ن�ش�أت طبقة اجتماعية
جديدة ،وهي طبقة المولدين التي هي خليط من دم
�أهل البالد الأ�صليين ودم العرب والبربر الفاتحين.

�أثر الثقافة
الأندل�سية
في ع�صر
النه�ضة
الأوربية

حياة م�شتركة اختلط فيها الفاتحون مع �أهالي
البالد الأ�صليين(((.

هذا �إلى جانب طبقة (الم�ستعربين )Mozarabes
وهم الإ�سبان الم�سيحيون الذين ظلوا على ديانتهم
الم�سيحية ولكنهم تعربوا بدرا�سة اللغة العربية
و�آدابها وثقافتها ،واتخاذ الأ�سماء والأزياء العربية.

وعلى ال��رغ��م م��ن �أن م��ا �أخ��ذت��ه الأن��دل����س من
�أوروب��ا ك��ان �أق��ل مما �أعطته لها من ثقافتها� ،إ ّال
� َّأن هذا الو�ضع الجغرافي الأوروب��ي ال��ذي تميزت
به الأندل�س ،وهذا التداخل الم�ستمر بين الإ�سالم
والم�سيحية في �شبه جزيرة «�إيبيري ًا ،قد �أعطى
الأندل�س -رغم تعلقها بالوطن الأم -طابع ًا فريد ًا،
و�شخ�صية م�ستقلة مميزة .فالح�ضارة الأندل�سية
على هذا الأ�سا�س ح�ضارة �إ�سالمية عربية �إ�سبانية،
وال يمكن �أن ن�سميها �إال بهذه الت�سميات الثالث.
وعلى ه��ذا النحو يمكن ال�ق��ول ب ��أن حركة الفتح
الإ�سالمية لإ�سبانيا ،كانت ا�ستمرار ًا لدور �سابق،
بمعنى �أنه لم تعقبها حركة ركود �أو توقف ح�ضاري،
ب��ل ا�ستمرت القافلة ت�سير ب�سبب توا�صلها مع
الح�ضارة الإ�سبانية الأوروبية لقد انت�شرت الثقافة
العربية الإ�سالمية في العالم الغربي ،ونهل علماء
�أوروبا من الم�صادر العربية الأ�صلية ،ووجدوا �أنها
علمي عظي ٌم ،فا�شتغلوا بدرا�سته وتحليله(((.
تراثٌ
ٌّ
ولقد كان العرب والم�سلمون يم ّثلون العلم الحديث
بكل معنى الكلمة ،كانوا رواد ًا في المناهج العلمية
الحديثة ،وقد اكت�سب المثقفون والعلماء في �أوروبا
من الثقافة العربية الإ�سالمية� ،أكثر من مجرد
المعلومات� ،إنهم اكت�سبوا العقلية العلمية ذاتَها
بكل طابعها التجريبي واال�ستقرائي ،بحيث وجد
الأوروبيون في التراث العربي الإ�سالمي وفي الثقافة
العربية الإ�سالمية �ضالتهم المن�شودة ،فعكفوا على
ن�شره.

وه�ك��ذا ك��ان��ت �إ�سبانيا بعد الفتح الإ�سالمي
مزدحمة بالأجنا�س المختلفة ،وكان من الطبيعي
�أن تت�صل ه��ذه العنا�صر بع�ضها ببع�ض� ،سواء
بالم�صاهرة �أو الجوار �أو الحرب((( ،و�أن ي�أخذ كل
منها عن الآخر ويعطيه ،مما كان له �أثره في مزج
هذه العقليات المختلفة والعنا�صر المتباينة .وما
يقال عن تنوع هذه العنا�صر الب�شرية التي �سكنت
الأندل�س ،يقال �أي�ض ًا عن التيارات الثقافية والأدبية
المتنوعة التي تكونت منها ح�ضارتها(((.

مقـــاالت

فمن المعروف �أن الح�ضارة الأندل�سية -مثل
كل الح�ضارات -لم تن�ش�أ فج�أة ،بل مرت في �أدوار
مختلفة وخ�ضعت ل �م ��ؤث��رات ح�ضارية م�شرقية
�شامية وحجازية وم�صرية وع��راق�ي��ة -تربطهابالوطن الإ�سالمي الأم باعتبارها جزء ًا منه .كما
خ�ضعت لم�ؤثرات �أفريقية بحكم ارتباطها ببالد
المغرب وال�سودان المال�صقة لها من الجنوب .هذا
�إلى جانب الم�ؤثرات المحلية الأوروبية بحكم البيئة
التي ن�ش�أت فيها(((.
وال ��ش��ك �أن و� �ض��ع الأن��دل ����س ال�ج�غ��راف��ي في
الأطراف الغربية البعيدة للعالم الإ�سالمي ،وبجوار
الغرب الم�سيحي في قلب �أوروبا ،جعلها في مواجهة
م�ستمرة دائمة مع ال��دول الالتينية هناك ،وهذا
جعلها بالتالي من �أكثر ال��دول الإ�سالمية معرفة
وت�أثير ًا بها؛ ذلك لأن الحياة الإ�سالمية في الأندل�س
لم تعرف االنف�صال الجغرافي �أو العن�صري �أو
الح�ضاري بين الم�سلمين والم�سيحيين ،بل كانت

�إن االن �ب �ه��ار بحجم ت��أث�ي��ر ال�ث�ق��اف��ة العربية
الإ�سالمية ف��ي النه�ضة الأوروب �ي��ة ،وف��ي الثقافة
والعلوم الأوربي ْين ،جعل مفكر ًة عالم ًة �ألماني ًة ت�صدع
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بهذه الحقيقة بقولها �« :إن تلك الح�ضارة الزاهرة
التي غمرت ب�أ�شعتها �أوروب ��ا ع � ّدة ق��رون ،تجعلنا
نعجب �أ�ش ّد العجب؛ �إذ هي لم تكن امتداد ًا ح�ضاري ًا
لبقايا ح�ضارات غابرة� ،أو لهياكل ح�ضارية محلية
على ق��در م��ن الأه�م�ي��ة� ،أو �أخ ��ذ ًا لنمط ح�ضاري
موجود� ،أو تقليد ًا ُين�سج على منواله المعهود ،كما
نعرف في الأق�ط��ار الأخ��رى مهد الح�ضارات في
ال�شرق� .إن العرب بثقافتهم هم الذين �أبدعوا هذه
الروعة الح�ضارية �إب��داع � ًا((( ،التي ا�ستغرقت ما
يقارب القرنين من الزمان حتى تميزت �شخ�صيتها
وبانت مالمحها عن جذورها الم�شرقية وان هي
لم تقطع �صلتها بها على مر الزمان ،لذلك كانت
الثقافة الأندل�سية بين عهد عبد الرحمن النا�صر
و�أواخر الدولة العامرية قد تمكنت من تحقيق ذاتها
والتفتت لما�ضيها واهتمت بحا�ضرها بم�سحة من
ال�شعور القومي ،ف ��إذا المكتبة الأندل�سية تزخر
بالم�ؤلفات ب�أقالم �أهلها وتفخر بتاريخها وعلمها
و�أدبها.
ومما ال ّ
�شك فيه �أن اال�ضطرابات التي �سادت
ف��ي فترة ال��والي��ة((( م��ن �سنة 138-95ه�� �ـ-714/
756م كان عائق ًا �أمام تبلور ثقافة �أندل�سية متم ّيزة
عن جذورها الم�شرقية� .إ ّال � َّأن تط ّور وتبلور الآداب
والثقافة الأندل�سية ظهر ب�شكل جلي بعد ا�ضمحالل
الخالفة العبا�سية و�ضعفها في بغداد مما �أدى �إلى
انتقال الكثير من العلماء والأدب��اء وال�شعراء �إلى
الأندل�س التي ا�ستقبلتهم برحابة �صدر و�سخاء
ال�سيما في عهد عبد الرحمن الثاني الذي ارتحل
في عهده العديد على �سبيل المثال ال الح�صر �أبو
الح�سن علي بن نافع المعروف با�سم (زرياب) الذي
نقل معه العادات البغدادية في الم�أكل والم�شرب
والملب�س ففر�ض ذوقه ،ون�شر فنه و�أدبه من بالطات
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وق���ص��ور وب �ي��وت الأن��دل ����س �إل��ى ب�لاط��ات وق�صور
ملوك و�أم��راء �أورب��ا فكانت مقيا�س ال��ذوق الرفيع
عندهم ،الأم��ر ال��ذي اك�سب زري��اب �شهرة �أوربية
كبيرة في زمنه ثم في ما بعد زمنه»( ،((1فازدهرت
الحياة االجتماعية في الأندل�س بظهور المدار�س
المو�سيقية ،فقد �شاع الغناء الحجازي والمو�سيقى
الحجازية ،وانتقل هذا الفن �إلى الأندل�س عن طريق
الجواري والمغنيات والمغنين ،ولعبت المو�سيقى
العربية دورها في الأندل�س ،فالمدر�سة المو�سيقية
التي �أ�س�سها زرياب كان لها ت�أثير كبير في الحياة
االجتماعية ،وع��رف الأورب �ي��ون في لغتهم �أ�سماء
كثير من الآالت المو�سيقية العربية وا�ستعملوها
ب�ألفاظها العربية ،مثل :القانون  ،Kanoanالطبل
 ،Timbalال�ن�ق��ارة  ،Nakerالقيثارة ،Cuitar
الرباب  ،Rebeeوالعود .((1( Luth
انتقلت الثقافة والآداب الأندل�سية خالل عهدي
الإمارة والخالفة اللذين امتدا ما يقرب من قرنين
ون�صف ،من مرحلة اال�ستجابة للمتطلبات الآنية �إلى
مرحلة �شديدة التعقيد ،ا�ستوعب فيها الأندل�سيون
العلوم والثقافة والآداب الم�شرقية وانتقلوا لإغنائها
وتطويرها بجهودهم الخا�صة ،مظهرين اتجاه ًا
يكاد يكون منف�ص ًال عن التيارات الثقافية والأدبية
الم�شرقية ف��ي �أوج ��ه ك�ث�ي��رة .وك��ان م��ن الأم ��راء
والخلفاء من حمل ثقافة عالية دفعتهم لرعاية
المثقفين والعلماء والأدب���اء و�أن �� �ش ��أوا المكتبات
الكبيرة التي ناهز عددها ( )70مكتبة �أهمها مكتبة
الحكم الثاني التي �ضمت � 400.000أل��ف مجلد
بالإ�ضافة �إلى مكتبات �صغيرة في المدن والقرى
ال�صغيرة الأخرى .وكان معظم تلك المكتبات ت�ضم
ركن ًا للتعريب والترجمة �أو الن�سخ(.((1
وان �ت �ق �ل��ت م ��ن ب� �غ ��داد ال� �ت ��ي �أن �� �ش �ئ��ت ع��ام
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274ه� �ـ887/م ال��ذي �شرح كتاب العرو�ض للخليل
بن �أحمد الفراهيدي و�إليه يرجع الف�ضل في تطوير
�صناعة الزجاج من ال�سليكا ،وهو الذي يقترن ا�سمه
�إلى الآن بتفكير الإن�سان بالطيران.

مقـــاالت

(145هـ794/م) �إلى الأندل�س فنون �صناعة الورق
وزخرفة وجوه الكتب بماء الذهب والف�ضة وتفنن
الأندل�سيون في ترتيب وتن�سيق المجلدات والكتب،
حيث بقيت هذه الطرق وتلك الأ�ساليب �سائدة في
�أوربا ب�شكل عام وفرن�سا ب�شكل خا�ص حتى �أواخر
ال�ق��رن الثالث ع�شر ال�م�ي�لادي .مما �ساعد على
انت�شار الكتب وازدهار الحياة العلمية ،حيث تولى
الوراقون ن�سخ ما يظهر من م�ؤلفات ،كما ا�شتهرت
الأندل�س بم�صانع الورق ،وتميزت بهذا الإنتاج بع�ض
المدن مثل غرناطة وبلن�سية وطليطلة ،و�شاطبة،
وقد حاز م�صنع �شاطبة �شهرة وا�سعة في �صناعة
الورق الجيد(.((1
لقد كانت الأندل�س مركز ًا للإ�شعاع الح�ضاري
والثقافي والأدبي ق�صدها طالب العلم من مختلف
�أم��م �أورب���ا للتتلمذ على ي��د علمائها وحكمائها
و�أطبائها و�أدباءها في ذلك الع�صر .وخالل عهد
الإم��ارة في الأندل�س ظهرت الم�ؤلفات المختلفة
في الطب والفلك( ((1والتاريخ المحلي والعربي،
ومن �أبرز الأطباء والأدباء والم�ؤرخين الأندل�سيين
في عهد الإم��ارة ،عبد الملك بن حبيب (ت-238
 239ه��ـ853-852/م)( ((1الذي و�ضع  1050كتاب ًا
�أ�شهرها كتاب (التاريخ) المحفوظ في اك�سفورد
ويعتبر واح��د ًا من �أق��دم ما و�ضعه العرب في علم
التاريخ .كما ا�شتهر من علماء الأندل�س م�سلم الليثي
الذي در�س الفلك (علم الهيئة)( ،((1ومن االطباء
ا�شتهر �أحمد بن �إيا�س (حمد بن �أبا) الذي و�ضع
من العقاقير ما ي�صل �إلى (� )100إلى جانب العديد
من الم�ؤلفات اخت�ص جلها ب�شرح �أ�ساليب اجراء
العمليات الجراحية(.((1

وي�ق��ول ال��دك�ت��ور �إح���س��ان عبا�س ع��ن النه�ضة
الثقافية والعلمية الأندل�سية في فترة عهد الإمارة
(وم��ن الطبيعي بعد ه��ذه النه�ضة العلمية التي
ا�ستغرقت ف��ي تطورها قرنين م��ن ال��زم��ان على
وجه التقريب �أ ّال تبقى الأندل�س عالة على الكتاب
الم�شرقي والثقافة الم�شرقية ،و�إن هي لم تقطع
�صلتها بهما على مر الزمن ف�إنها في الفترة الواقعة
بين عبد الرحمن النا�صر و�آخ��ر الدولة العامرية
وجدت ذاتها ،والتفتت لما�ضيها واهتمت بحا�ضرها،
و�أدركها �شيء ي�شبه ال�شعور القومي ،ودفعها الحكم
الم�ستن�صر في هذا ال�سبيل دفعة قوية ،فاذا المكتبة
الأندل�سية تزخر بالم�ؤلفات عن الأندل�س ب�أقالم
�أهلها ،وهكذا وج��دت الأندل�س رجلها وتاريخها
وعلمها و�أدبها ،فتحدثت عنه وخلدته)(.((1
وحتى بعد �أن انهارت الخالفة الأموية في الأندل�س
وقامت في الأندل�س ممالك �أو دويالت الطوائف� ،إ ّال
� َّأن النه�ضة الثقافية والعلمية والأدب�ي��ة لم تت�أثر
بال�شكل الذي ت�أثرت فيه وحدة وقوة الأندل�س ،وذلك
بدافع التناف�س بين ملوك الطوائف على اجتذاب
الأدباء وال�شعراء والعلماء( ((1فظهر في هذه الفترة
ابــن حيــــــان (469-377ه��ـ1076-987/م) وابـن
زيدون (463-394ه � �ـ1071-1003/م) والعذري،
واب��ن ح��زم ،و�صاعد الأندل�سي الطليطلي �صاحب
كتاب طبقات الأمم ،وعرف الكرماني في �سرق�سطة
عا�صمة الثغر االعلى ،عالم ًا في العدد والهند�سة
و�إليه يعود الف�ضل في �إدخال ر�سائل �إخوان ال�صفا
�إلى الأندل�س .وفي �سرق�سطة �أي�ض ًا عرف عبد اهلل

ومن �أ�شهر عباقرة عهد الإم��ارة في الأندل�س
العالم المو�سوعي عبا�س بن فرنا�س المتوفي �سنة
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بن �أحمد ال�سرق�سطي المتبحر في علوم الهند�سة،
وف��ي �إ�شبيلية اهتم الفيل�سوف اب��ن باجة ب�سعادة
النف�س الب�شرية و�شرح كتاب ار�سطوطالي�س قبل �أن
ي�شرحه ابن ر�شد .واهتم محمد بن يحيى الغافقي
(ابن المو�صل) بجمع الكتب والمجلدات.

مما جعلها الأ�سا�س في قيام ع�صر النه�ضة الأوربية
حيث ل��م تكن م��دار���س الأن��دل����س وب�ي��وت الحكمة
والمكتبات فيها مو�صدة دون العرب فنهل الجميع
منها ،فكانت الأ�سا�س الذي بنى عليه ملوك و�أمراء
�أوربا ثقافتهم و�آدابهم.

�أما في عهدي المرابطين والموحدين فقد برز
�أبو بكر محمد بن يحيى بن ال�صائغ (ابن باجة)
عالم الريا�ضيات والفلك والفل�سفة ،وكذلك ا�شتهر
في هذه الفترة �أبو الح�سين محمد بن �أحمد بن جبير
�صاحب (رحلة ابن جبير) و�أبو عبد اهلل محمد بن
الآبار وابن عذرى �صاحب (البيان المغرب) ،و�أبو
الوليد محمد بن �أحمد بن محمد المعروف بابن
ر�شد وغيرهم من الأدباء والفال�سفة والعلماء .ومن
الأندل�س خرج من العلماء والأدباء مثل ابن الخطيب
وابن البيطار وابن الرومية وغيرهم.

المبحث الثاني

ل�ق��د �أرت �ق��ت ال�ح���ض��ارة الإ� �س�لام �ي��ة ف��ي تلك
المنطقة من دنيا الإ�سالم ارتقا ًء رائع ًا وناف�ست
الح�ضارة الإ�سالمية فيها ح�ضارة الإ��س�لام في
الم�شرق ,وبلغ من عظمة قرطبة وازدهارها وخا�صة
�إب��ان العهد الأم��وي في الأندل�س �إنها كانت �أعظم
مدينة في �أوربا كلها وت�أتي على قدم الم�ساواة مع
الق�سطنطينية وبغداد �إبان عزهما .وناهيك ببلدة
بلغ عدد م�ساجدها  1600م�سجد ًا وحماماتها 600
وفيها مائتا �ألف دار وثمانون �ألف ق�صر منها ق�صر
دم�شق �شيده الأمويون حاكوا به ق�صورهم في بالد
ال�شام.
� َّإن ت�ط��ور ال�ح���ض��ارة العربية الإ��س�لام�ي��ة في
الأن��دل ����س جعلها تت�صف بتميزها ال�خ��ا���ص عن
جذورها الم�شرقية بالإ�ضافة �إلى قوة وات�ساع وعمق
ت�أثيرها في الحياة الثقافية والعلمية الأوربية لأحق ًا
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الت�أثير الأندل�سي في ن�ش�أة الثقافة
والآداب الإ�سبانية

بعد �أكثر من �سبعة ق��رون على خ��روج العرب
الأندل�سيين من �شبه جزيرة �إيبيرية ال تزال الروح
الأندل�سية ماثلة في التاريخ وال�ل�غ��ة( ((2والعمارة
الإ�سبانية بل وحتى في قلوب الإ�سبان حتى انتقلت
تلك الثقافة �إلى العالم الجديد مع الإ�سبان اللذين
حملوا تلك الثقافة معهم ليثبتوا �أن ت�أثيرات الثقافة
الأندل�سية ف��اق��ت ف��ي ديمومتها تلك الت�أثيرات
الم�شابهة في �إ�سبانيا ذاتها .وبعد �أن مجد وا�شنطن
ارف �ن��ج وغ �ي��ره الآث���ار الإ��س�لام�ي��ة الأن��دل���س�ي��ة في
�إ�سبانيا ا�ضطرت �إ�سبانيا والمتع�صبين من مثقفيها
�إل��ى مراجعة ذاتهم وتغيير �آرائ�ه��م وت�صوراتهم
المتع�صبة عن الح�ضارة الأندل�سية واالع�ت��راف
بف�ضلها على الح�ضارة الأوربية وذلك بالنظر �إليها
كح�ضارة �إيبيرية �أ�سبانية ال يمكن ف�صلها عن
المعالم الح�ضارية التي عرفتها �إ�سبانيا منذ القدم.
واليوم يتطلع الكثير من الإ�سبان �إلى الح�ضارة
العربية الأندل�سية بكثير م��ن الفخر واالع �ت��زاز
بما�ضيهم الإ�سالمي والح�ضاري ،واالحتفال بذكرى
�شخ�صيات عربية �إ��س�لام�ي��ة ف��ي مجالي الفكر
والأدب .وتلقى هذه الأ�صوات ا�ستجابة كبيرة من
طرف �سكان المناطق الأندل�سية ،فت�أ�س�ست جمعيات
عديدة لذلك وعقدت ندوات وم�ؤتمرات ا�ستدعي لها

�أثر الثقافة
الأندل�سية
في ع�صر
النه�ضة
الأوربية

مقـــاالت

العديد من الباحثين والمفكرين الإ�سبان والعرب.
وقد الحظ الدكتور محمود علي مكي (�أن هناك
وعي ًا حقيقي ًا بالح�ضارة العربية الإ�سالمية واعتزاز ًا
حقيقي ًا بها ،وعلى الأخ�ص في قرطبة و�إ�شبيليا
وق��اد���س و مالقة وال�م��ري��ة ،وه�ن��اك م��ن الإ�سبان
المعا�صرين من يقول �إنه �أكثر انتماء �إلى العالم
العربي منه �إلى �إ�سبانيا الكاثوليكية �أو �إلى �إ�سبانيا
الحالية ...والكثير من الكتاب والأدب��اء وال�شعراء
الإ�سبان يكتبون انطالق ًا من هذه الروح)( .((2و يرى
الدكتور علي المنت�صر الكتاني �أن(�أهم ت�أثير باق،
هو في الإن�سان الأندل�سي الذي لم تتغير �سماته،
و�أو��ص��اف��ه ،ودم��ه ،وموقفه من الإ��س�لام بالمحبة
وم��ن الكاثوليكية التي �أج�ب��ر عليها بالكراهية.
فمنذ �سنة  1609م ظلت الأديرة والكنائ�س الهدف
الأول لثورة ال�شعب عند الفتن ،بل حتى التراث
ال�صوفي الأندل�سي المتظاهر بالن�صرانية ،بعد
�سقوط غرناطة ،هو تراث ذو منزع �إ�سالمي ،كما
بقي الإ��س�لام حا�ضر ًا في �أب�سط ع��ادات الأهالي
وت���ص��رف��ات�ه��م .وي�لاح��ظ ذل��ك ال �ي��وم ف��ي ال�ق��رى
والمدن الأندل�سية ،في �شعاراتها والكتيبات التي
تن�شرها)(.((2
�أم ��ا ال�ك��ات��ب الإ� �س �ب��ان��ي والأن��دل �� �س��ي ال�شهير
والمعروف بتعاطفه مع الثقافة العربية �أنطونيو غاال
( ،)Antonio Galaفي�ؤكد (�أنه خالل قراءاته العديدة
�أو عند كتابته لأي م�ؤلف جديد ح��ول الح�ضارة
العربية ،ف�إنه يكت�شف كل يوم حقائق مثيرة .ف�أجمل
المعاني والأ�شياء هي من الح�ضارة العربية ،بل
�إن �أجمل المهن و�أغربها ،وكذلك ميادين تنظيم
الإدارة والجيو�ش والفالحة والطب واالقت�صاد،
وت�صنيف الأل� ��وان والأح� �ج ��ار ال�ك��ري�م��ة والمهن
المتوا�ضعة ،كل هذه الأ�شياء التي نفخر بها نحن في

�إ�سبانيا اليوم ت�أتي وتنحدر من اللغة العربية .وهذا
لم يحدث من باب ال�صدفة �أو االعتباط ،فالعرب
�أقاموا في هذه الديار زهاء ثمانية قرون ،وظللنا
نحن نحاربهم ثمانية ق��رون لإخراجهم وطردهم
من �شبه الجزيرة الإيبيرية ...فكيف يمكن للمرء
�أن يحارب نف�سه؟ ذلك �أن الإ�سالم كان قد تغلغل
في روح كل �إ�سباني� ...إن ه��ذه الحقيقة ت�صدم
البع�ض؛ �إال �أنهم �إذا �أعملوا النظر وت�أملوا جيد ًا
في هذا ال�ش�أن ،فالبد �أنهم �سيقبلون هذه الحقيقة؛
فالبراهين قائمة والحجج دامغة)( .((2وقد ح�صلت
رواية �أنطونيو غاال ((المخطوط القرمزي)) على
جائزة بالتينا لعام  1990و هي من �أه��م جوائز
الرواية في �إ�سبانيا ،وفيها يحاول �أنطونيو غاال �أن
ي�ضعنا �أمام �شخ�صية �أبو عبد اهلل ال�صغير»� -آخر
�أم��راء الأندل�س� -شخ�ص �آخ��ر غير ال��ذي عرفناه
وغير الذي وقعت عليه لعنة التاريخ(� ((2إنه �شخ�ص
من لحم ودم يعي�ش الحياة حلوها وم ّرها� ،شخ�ص
يبكي لأنه يعرف �أن التاريخ �سي�ضع على كاهله ما ال
يد له فيه.
ومن خالل �أن�شطة عديدة ي�صعب ح�صرها في
هذه الدرا�سة ف�إن �إ�سبانيا �أخذت با�سترجاع ما�ضيها
العربي والإ�سالمي وذلك ال�ستمرار ت�أثير الثقافة
والآداب وال�ع�ل��وم العربية الإ��س�لام�ي��ة بالمجتمع
الإ��س�ب��ان��ي حتى يومنا ه��ذا وه �ن��اك ال�ع��دي��د من
المراكز الثقافية والبحثية والجمعيات والمنظمات
الإ�سبانية التي تن�شط بهذا االتجاه ومن �أبرزها
المركز الثقافي الإ�سالمي بمدريد ومعهد التعاون
م��ع العالم العربي ب �م��دري��د(Instituto de( ((2
 ،)Cooperaciَ n con el Mundo Arabeالذي
ير�صد بوا�سطة ن�شرة ي�صدرها مرتين في ال�سنة،
وت�سمى  ،Arabismoمختلف الأن�شطة اال�ستعرابية
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في �شبه الجزيرة الإيبيرية و�إن المتتبع لما ين�شر
في ال�سنوات الأخيرة في �إ�سبانيا عن العالم العربي
لينده�ش �إعجاب ًا بن�شاط الم�ستعربين الإ�سبان .ومن
خالل ذلك يمكن القول ب�أن اال�ستعراب الإ�سباني
احتل مكانته التي تفر�ضها عليه طبيعة التاريخ
الإ�سباني وموقع �إ�سبانيا الجغرافي� .إن المثقفين
الأندل�سيين ينظرون اليوم �إل��ى الميراث العربي
الإ� �س�لام��ي ع�ل��ى �أن ��ه م��ن م�ك��ون��ات �شخ�صيتهم،
وي�ستندون �إليه لإعالن تميزهم الإيجابي عن باقي
�إ�سبانيا...

اللغة الإ�سبانية تقدر بثالثين في المائة ()% 30
من محتويات القامو�س الإ�سباني .وح�سب العالم
اللغوي رفائيل البي�سا ( )Rafael Lapesaفي
كتابه «تاريخ اللغة الإ�سبانية» ،ف�إن (العامل العربي
ف��ي تكوينها كبير الأه�م�ي��ة وي ��أت��ي مبا�شرة بعد
العامل الالتيني ،ولذا كان البد للإ�سبان من �سكب
المفردات العربية و�أ�سماء الأعالم و�أ�سماء المواقع
الجغرافية والمدن التي �أطلق عليها العرب �أ�سماء
عربية في قالب �سماعي يتنا�سب مع ذوقهم من
جهة ،ومع �إمكانات لغتهم الأ�صلية و�أحرف هجائهم
من جهة ثانية) (.((2

كانت النتيجة من ازده��ار الحياة الأدب�ي��ة في
الأندل�س �أن انت�شرت اللغة العربية والثقافة العربية
والعادات والتقاليد العربية الإ�سالمية في �أوربا وقد
زخرت الألفاظ العربية في اللغة الإ�سبانية والقونية
والفرن�سية( ((2حيث �أقبل �أهل الذمة من الأندل�سيين
على تعلم العربية ،ويبدو �أن اال�ستعراب كان قد
�سبق الإ�سالم ،فقد اختلط �أهل الذمة بالم�سلمين،
و�أخذوا لغتهم و�أ�سلوبهم في الحياة ،و�أقبلوا ب�صورة
تدريجية على الإ�سالم و�أظهروا تفوق ًا في العربية بل
تفوق ًا منهم في الفقه ،فذكر ابن الفر�ضي�( :أنه كان
من م�سالمة �أهل الذمة من ملأ �أ�شبيليه علم ًا وبالغة
ول�سان ًا حتى �شرفت به العرب)( ،((2وقد �آثار �إقبال
الم�سيحيين على الثقافة العربية ح�سد الق�ساو�سة
ورجال الدين الذين كانت لهم �أديرة وكنائ�س في
�شتى �أنحاء الأندل�س ،ف�أخذوا يعيبون على ال�شباب
الم�سيحي �إقباله على ق��راءة اللغة العربية وتركه
اللغة الالتينية( .((2الي��زال للغة العربية ت�أثيرها
الوا�ضح على الأدب والثقافة الإ�سبانية ويرى العديد
م��ن الباحثين المهتمين بالأندل�سيات والثقافة
26إ�سبانية �أن المفردات العربية التي دخلت �إلى
ال
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�أما الم�ستعربة تري�سا غارولو (،)Teresa Garulo
�أ�ست ��اذة اللغة العربية بجامعة مدري ��د والتي �أعدت
�أطروح ��ة الدكت ��وراه ع ��ن الكلم ��ات ذات الأ�ص ��ول
العربية في منطقة �أندلوثيا (الأندل�س) ،فترى:

�أثر اللغة العربية في اللغة الإ�سبانية

«�أن اللغة الإ�سبانية تعتبر �أكثر اللغات الأوربية
ت�أثر ًا باللغة العربية؛ لأنه ال يمكن محو ت�أثير �أكثر
من ثمانية قرون عا�شها الإ�سالم واللغة العربية في
الأندل�س ،و�أنه بعد �سقوط غرناطة بقي المور�سكيون
بعاداتهم وتقاليدهم ولغتهم ،ثم ال�صناعات والفنون
ظلت في �أي��دي ه ��ؤالء ل�سنوات طويلة .و�أي�ض ًا ال
يجب �أن نن�سى �أن العديد من ال�صناعات والتقنيات
الزراعية دخلت �إلى �شبه الجزيرة الإيبيرية على
�أي��دي ال�ع��رب بعد الفتح؛ ول��ذل��ك ظلت ال�صفات
والأ��س�م��اء كما هي مثل كلمة �سكر و قطن ،ومن
الجدير بالذكر �أن كل اللغات الأورب �ي��ة ال تعرف
غير ه��ذه الكلمات العربية ،ذل��ك لأن العرب هم
�أول من �أدخلوا زراع��ة ق�صب ال�سكر والقطن �إلى
�إ�سباني ًا(.((3
ما ي�سترعي االنتباه في االقتبا�س الإ�سباني �أن
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الق�سم الأوف��ى من الكلمات المنقولة كانت تت�صل
بعلوم النبات والكيمياء والحيوان والجبر والفلك
وفنون التخطيط وبقية ال�ش�ؤون التقنية التي ا�شتهر
بها العرب وك��ان��وا �أ�ساتذتها .و�أم��ر �آخ��ر ال غنى
عن ذكره ،لأن الذين �أ�شبعوا هذه الموا�ضيع در�س ًا
لم يفطنوا له مع جدارته باالهتمام� :إذا �أح�صينا
الألفاظ المقتب�سة ،وجدنا �أن عدد الكلمات التي
تدل على الف�ضائل يفوق �أ�ضعاف �أ�صناف الكلمات
التي تعني ال��رذائ��ل .وه��ذا اال�ستمداد  -ومرجعه
�إل��ى �أ�صالة الأخ�لاق وال�شك  -هو من الح�سنات
التي ت�سجل للإن�سان ،لأنهم هم الذين �أخذوها
كما ت�سجل للعرب ،لأن الف�ضائل فيهم كانت �أكثر
انت�شار ًا و�أبعد �أثر ًا(.((3

مقـــاالت

�إن توزيع المفردات العربية في الميدان الداللي
المعرفي والبحوث التي �أنجزت في هذا الميدان
ت�سمح لنا ب�أن نملك فكرة وا�ضحة و�أكثر �ضبط ًا عن
الت�أثير الممار�س من الطرف العربي الإ�سالمي في
المجتمع الإ�سباني بالن�سبة لتلك الحقبة واالطالع
ع�ل��ى �أ� �ش �ي��اء ك�ث�ي��رة ح��ول ال �ع�لاق��ات الإ��س�لام�ي��ة
الم�سيحية ،واالت�صال بميادين هامة من الأن�شطة
المجتمعية في تلك الفترة� ...إن المفردات العربية
ت�ستمر اليوم ك�شاهد ودليل ملمو�س على التراث
الم�شترك للعرب والإ�سبان.
�أثر العادات العربية في الحياة الإ�سبانية

ال ت��زال اال�شارة والعناوين للآثار العربية في
قرطبة وعدد من المدن الأندل�سية مثل الحمامات
العمومية و حمام الخليفة ،وع��دد م��ن الق�صور
والقالع ،مكتوبة بالعربية ،وت�شير �إلى مدى ت�أثير
الح�ضارة العربية ف��ي المجتمع الإ��س�ب��ان��يَّ � .إن
المو�ضوعات والعنا�صر العربية ال يزال لها ح�ضورها

الوا�ضح� ،سواء على م�ستوى الكم �أو الكيف ...في
الواقع ،ف�إن �أعمال كبار الكتاب الإ�سبان في الع�صر
الذهبي كانت تلم�س بطريقة ما المو�ضوع العربي،
ت�ستدعيه وتعك�سه .وال يمكن ن�سيان المثال الأكثر
خ�صو�صية في هذا المجال :ميغيل دي ثربانتي�س
�سابدرا الذي يعتبر �أكبر الكتاب الإ�سبان في كل
الع�صور والذي يعك�س ب�شكل مثالي ذلك العن�صر
العربي الإ�سالمي في �أعماله وحياته .الأمر الذي
ي�شير بو�ضوح �إل��ى ت�أثير الثقافة والآداب العربية
الإ�سالمية في �شخ�صية الإ�سباني الذي يكفيه �أن
ينظر �إلى داخله ،ليجد �أنّه �إ�سباني عربي بروحه
ومعناه ،يتقا�سم مع العرب ما�ض وميراث م�ستمر،
كذاكرة جمعية ،و�إذا كانت الأندل�س انتهت كواقع
تاريخي ،لكنها بقيت كواقع رمزي �سبب ًا ال يبارى
للقاء وال�ت��أث�ي��ر ال�م�ت�ب��ادل ،لأن �ه��ا تمثل مجموعة
عالقات يمكنها �أن تربط بين جانبين� ،إنها �أ�سا�س
جدلي وتكاملي ال يقارن(.((3
يقول الم�ستعرب الإ�سباني الكبير فيديريكو
كورينتي ك��وردوب��ا (� َّأن ت�أثير الأدب العربي في
الإ�سباني ،ف�إن الجزء الأكبر منه نجده في القرون
ال��و��س�ط��ى م��ن خ�ل�ال الأدب ال�ع�ل�م��ي والتعليمي
والأ�ساطير والحكايات والمواعظ التربوية� ،سواء
من خالل الترجمة المبا�شرة �أو من خالل تقليد
الموديل المنت�شر ب�شكل وا�سع في ذل��ك الحين.
وعدا هذا ،البد من �أن نذكر ت�أثير الأدب ال�شعبي
�أو ال �م��روي وال ��ذي در� ��س ب�شكل ج�ي��د .حيث �أن
�سرفانتي�س قد عا�ش في الجزائر ب�ضع �سنوات و�ألف
كتابه(دون كي�شوت) ب�أ�سلوب ال ي�شك من يقر�أه في
اطالع كاتبه على العبارات العربية والأمثال التي
التزال �شائعة بين العرب حتى هذه الأيام .وقد جزم
بر�سكوت � Prescottصاحب االطالع الوا�سع على
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تاريخ الإ�سبان ب�أن (دون كي�شوت) كلها �أندل�سية
في اللباب ف�ض ًال عن مو�ضوعات �شرقية في ال�شعر
الرومانطيقي)(.((3
وتقول الم�ستعربة الدكتورة كارمن رويث بر�أبو
(�إن الأدب الإ�سباني �سواء ما كان مكتوب ًا باللغة
الإ�سبانية �أو باللغة الكتالونية �أو غيرهما �إنما ولد في
مجرى نهر الأدب العربي .فـ»دون كي�شوت» ولدت من
�أ�صول عربية ،لأن هذا النوع الأدبي (ال�شبه روائي)
له �صلة مبا�شرة ب��الأدب العربي ،وال�شعر العربي
هو الآخ��ر ترك ب�صمات على الأدب الإ�سباني في
القرون ال�سابقة)(.((3
المبحث الثالث
الت�أثير الأندل�سي في ن�ش�أة الثقافة الأوربية

�شكلت �إ�سبانيا و�صقلية و�إيطاليا ج�سر ًا ح�ضاريا
عبرت منه العلوم وال�م�ع��ارف والآداب والثقافة
العربية الإ�سالمية �إل��ى �أورب��ا ،و لم تكن الحروب
ال�صليبية �سبب ًا في �إدخال العلوم والثقافة �إلى �أوربا
كما يحاول البع�ض �أن يردد انتقا�ص ًا من العلماء
والأدب��اء الم�سلمين ممن حملوا ر�سالة الح�ضارة
العربية الإ�سالمية �إلى �أوربا خ�صو�ص ًا الأندل�سيين
منهم .فقد ملكت الأندل�س ح�ضارة هائلة ،وكانت
مركز ًا علمي ًا نهل منه الكثير من الأوربيين ونقلوا
ما تعلموه في الأندل�س �إلى بلدانهم ،وفي طليطلة
تطورت مدار�س الترجمة والنقل التي عملت على
ترجمة المجلدات العربية واليونانية والعبرية �إلى
الالتينية وكانت واحدة من مراكز الإ�شعاع الثقافي
الأندل�سي التي وفرت لأوربا مراجع فل�سفية وعلمية
قيمة �شكلت الأ�سا�س الذي ارتكز عليه ع�صر النه�ضة
الأورب��ي .وكان من �أول��ى الم�ؤ�س�سات العلمية التي
ا�ستفادت من الح�ضارة العربية في الأندل�س جامعة
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�ساليرنو في جنوب �إيطاليا ،اذ تقول �أ�سطورة خا�صة
بتلك الجامعة � َّإن �أربعة �أ�ساتذة وهم عربي ويوناني
والتيني وعبري �شكلوا مدر�سة للطب في الجامعة
قبل القرن العا�شر الميالدي ،وظلت م��ادة الطب
م��ادة رئي�سية في الجامعة التي �شاع ذكرها في
القرن الحادي ع�شر ود َّر�س فيها �أطباء م�شهورون
قدم بع�ضهم من تون�س �أو المغرب ،وكانت ت�ضم
وظلت
طالب ًا توافدوا �إليها من جميع �أنحاء �أورباْ ،
جامعة �ساليرنو تتمتع ب�صيت ذائع �إلى �أن انحدرت
في القرن الرابع ع�شر الميالدي(.((3
� َّإن الدرا�سات التي �أُجريت على المخطوطات

العربية الموجودة في مكتبة الأ�سكوريال( ((3والتي
يعود بع�ضها �إل��ى �سنة 1009م ،كتبت على ورق
الكتان ،ت��دل على ت�أثير الح�ضارة العربية في
الأندل�س على النه�ضة الح�ضارية الأوربية( ((3ومن
الجدير بالذكر �أن مكتبة ق�صر الأ�سكوريال ت�ضم
اليوم �أكثر من  2000مخطوطة عربية ،وهي جزء
ب�سيط مما حوته خزائن الكتب والمكتبات الأوربية
الأخ ��رى وال�ت��ي نقلت �إليها بوا�سطة الكثير من
ن�صارى الأندل�س الذين در�سوا في الأندل�س ونقلوا
ما تعلموه وما ح�صلوا عليه من كتب ومخطوطات
معهم �إلى �أوربا بعد رحيلهم �إليها نتيجة �أ�سباب
مختلفة!
الترجمة من العربية

وق��د �أجمل ال�م��ؤرخ الفرن�سي جو�ستاف لوبون
( )1931 - 1841في كتابه (ح�ضارة العرب) ت�أثير
ح�ضارة الإ�سالم في الغرب و�أرج��ع ف�ضل ح�ضارة
�أوربا الغربية �إليها وقال� :إن ت�أثير هذه الح�ضارة
بتعاليمها العلمية والأدبية والأخالقية عظيم (وال
يت�أتى للمرء معرفة الت�أثير العظيم الذي �أثره العرب
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في الغرب �إ ّال �إذا ت�صور حالة �أوربا في الزمن الذي
دخلت فيه الح�ضارة( .((3و�أ�ضاف لوبون :ب�أن عهد
الجهالة قد طال في �أوربا الع�صور الو�سطى ،و�أن
بع�ض العقول الم�ستنيرة فيها لما �شعرت بالحاجة
�إل��ى نف�ض الجهالة عنها ،طرقت �أب ��واب العرب
ي�ستهدونهم ما يحتاجون �إليه لأنهم كانوا وحدهم
�سادة العلم في ذلك العهد.

مقـــاالت

ويقرر لوبون �أن العلم دخل �أوربا بوا�سطة الأندل�س
و�صقلية و�إيطاليا ،و�أن��ه في �سنة 1130م �أن�شئت
مدر�سة للترجمة في طليطلة بالأندل�س ب�إ�شراف
(ريمولة �أو ريموند) رئي�س الأ�ساقفة ،و�أن هذه
المدر�سة �أخذت تترجم �إلى الالتينية �أ�شهر م�ؤلفات
الم�سلمين( .((3ولم يقت�صر هذا النقل على الالتينية
فح�سب ،بل نقلت �إليها كتب اليونان التي كان العرب
قد نقلوها �إلى ل�سانهم ،وقد �أ�شرف ريموند �أ�سقف
طليطلة على ترجمة �أعمال الفارابي واب��ن �سينا
والغزالي وكتب ال��رازي واب��ن ر�شد وغيرهم من
العرب الذين حفظوا فل�سفة كبار فال�سفة اليونان
و�أو�صلوا هذا التراث �إلى الغرب ،لذلك ف� ّإن ات�صال
العقلية الأوربية الغربية بالفكر العربي هو الذي
دفعها لدرا�سة الفل�سفية اليونانية .وي�ؤكد لوبون �أن
عدد ما ترجم من كتب العرب �إلى الالتينية يزيد
على ثالثمائة كتاب وي�ؤكد لوبون ف�ضل العرب على
الغرب في حفظ تراث اليونان القديم بقوله(:((4
«ف�إلى العرب ،و�إلى العرب وحدهم ،ال �إلى رهبان
القرون الو�سطى ممن كانوا يجهلون حتى وجود اللغة
اليونانية ،يرجع الف�ضل في معرفة علوم الأقدمين،
والعالم مدين لهم على وجه الدهر لإنقاذهم هذا
الكنز الثمين .و�أن جامعات الغرب لم تعرف لها،
مدة خم�سة ق��رون ،م��ور ًدا علم ًيا �سوى م�ؤلفاتهم،
و�أنهم هم الذين مدنوا �أوربا مادة وعق ًال ،و�أخال ًقا،

و�أن التاريخ لم يعرف �أمة �أنتجت ما �أنتجوه في وقت
ق�صير ،و�أنه لم َيفُق ُه ْم قوم في الإبداع الفني»(.((4
و�أ� �ش��اد ل��وب��ون بف�ضل ال�ع��رب ف��ي ن�شر العلوم
وفتح الجامعات في البالد التي ا�ستظلت برايتهم
فيقول« :ولم يقت�صر العرب على ترقية العلوم بما
اكت�شفوه ،فالعرب قد ن�شروها ،كذلك بما �أقاموا
من الجامعات وما �ألفوا من الكتب ،فكان لهم الأثر
البالغ في �أوربا من هذه الناحية ،ولقد كان العرب
�أ�ساتذة للأمم الم�سيحية عدة قرون ،و�أننا لم نطلع
على علوم القدماء والرومان �إ ّال بف�ضل العرب ،و�أن
ي�ستغن عما نقل �إلى لغاتنا
التعليم في جامعاتنا لم
ِ
من م�ؤلفات العرب»(.((4
�أثر الأدب العربي في الثقافة الأوربية

وك��ان الفون�سو ال �ع��ا� �ش��ر( ((4الملقب بالعالم
والحكيم من بين الملوك الذين اهتموا بالعلوم
العربية في الأندل�س الذي �شجع على الترجمة من
العربية على نطاق وا��س��ع ،خ�صو�ص ًا المجلدات
العلمية والفل�سفية والتاريخية وكتب المو�شحات �إ ّال
� َّأن اال�ضطرابات ال�سيا�سية التي �شهدتها ق�شتالة
حالت دون ا�ستفادتها من العلوم والثقافة العربية.
كما ا�ستفادت �أمم �أوربية �أُخرى مثل �إيطاليا التي
(((4
�ألف فيل�سوفها دانتي اليجري (1321-1265م)
ملحمته ال�شعرية (الكوميديا الإلهية) والتي تعك�س
ت�أثره الكبير بـ (ر�سالة الغفران) للمعري( ((4التي
دخلت �إل��ى الأن��دل����س م��ن ال�شرق وك��ان��ت م��ن بين
كتب ور�سائل التي دون اب��ن عبد الغفور ثبت ًا لها
في م�صنفه (�أحكام �صنعة الكالم) .وكانت �صلة
دانتي بالثقافة الإ�سالمية وثيقة ،لأن��ه �أق��ام في
�صقلية في عهد الملك فردريك الثاني ،الذي در�س
الثقافة الإ�سالمية في م�صادرها العربية الأ�صيلة.
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ولقد الح��ظ �أح��د الم�ست�شرقين �أن ال�شبه قريب
ج� ً�دا بين و�صف الجنة في كالم ال�صوفي الكبير
محي الدين بن عربي (1240-1164م) في م�ؤلفه
الكبير (الفتوحات المكية) و�أو�صاف دانتي لها في
الكوميديا الإلهية .وقد كان دانتي يعرف �شيئ ًا غير
قليل من �سيرة الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم)،
فاطلع على الأرج���ح م��ن ه��ذا ال �ب��اب على ق�صة
الإ� �س��راء والمعراج وم��رات��ب ال�سماء ،ولعله اطلع
على ر�سالة الغفران لأبي العالء المعري ،واقتب�س
من كل هذه الم�صادر معلوماته عن العالم الآخر
التي �أوردها في الكوميديا الإلهية ،و�أكبر القائلين
باالقتبا�س على ه��ذا النحو هو العالم الإ�سباني
المتخ�ص�ص بالدرا�سات العربية� ،آ�سين بال�سيو�س
.((4( Asin Paacion

عربية و�إ�شارات لعادات �إ�سالمية.
�أم��ا في مجال الق�صة الأورب�ي��ة فنجد �أن هذه
الق�صة ت��أث��رت ف��ي ن�ش�أتها بما ك��ان عند العرب
من فنون الق�ص�ص في الع�صور الو�سطى وهي:
المقامات ،و�أخبار الفرو�سية ،و�أمجاد الفر�سان
مغامراتهم لإح ��راز المجد �أو ف��ي �سبيل الحب.
ففي ع��ام 1346م كتب الإيطالي بوكا�شيو كتاب
(ال��دي�ك��ام�ي��رون) وال��دي�ك��ام�ي��رون تعني (الليالي
الع�شرة) و�ضمنه حكايات ح��ذا فيها ح��ذو ليالي
�أل��ف ليلة وليلة التي كانت منت�شرة حكاياتها في
م�صر وال�شام ،وق��د �ضمن حكاياته مائة حكاية
على غ��رار �أل��ف ليلة وليلة و�أ�سندها �إل��ى �سبع من
ال�سيدات وثالثة من ال��رج��ال الذين اعتزلوا في
بع�ض �ضواحي المدينة فرار ًا من مر�ض الطاعون.
وفر�ضوا على كل منهم حكاية يق�صها على �أ�صحابه
ف��ي ك��ل �صباح لق�ضاء وق��ت ال �ف��راغ وقتل الملل،
وق��د م�ل�أت ه��ذه الحكايات �أق�ط��ار �أورب��ا واقتب�س
منها الكاتب الإنجليزي (وليم �شك�سبير) مو�ضوع
م�سرحية (العبرة بالخواتيم) كذلك اقتب�س منها
لي�سينج  ((5(Lessingم�سرحية ،ناتان الحكيم
وحكاية الخاتم ،عام 1779م ليظهر فيها الت�سامح
الديني بين الديانات الرئي�سة الثالث� ،إليهودية،
والم�سيحية والإ��س�لام .ويقدم «لي�سينج» الإ�سالم
في ق�صته ناتان ،ويجعله يتكلم عن نف�سه ،حيث �أنه
يجد في كلمة «الإخال�ص هلل» معن ًا للإ�سالم ،ويكتب
المالحظة« :الإ��س�لام كلمة عربية وتعني ت�سليم
الإرادة هلل.».....

وامتد الت�أثير العربي في ن�ش�أة ال�شعر الأوربي
�إلى بع�ض المو�ضوعات كالمغامرات ،وطريقة عالج
هذه المو�ضوعات ،كما يتمثل هذا في فكرة الحب
العذري التي ت�سود الغزل في ال�شعر البروفن�سالي،
ف��إن��ه ي��رت��د �إل��ى ال�شعر الأن��دل���س��ي ،و�أزج���ال ابن
قزمان(،((4الذي و�صلنا ديوانه ب�أكمله تقريب ًا ،وهذا
ما يجعل درا�سته مي�سورة ،ويجعلنا نتمكن من �إلقاء
�ضوء على هذا اللون الأدبي في تلك الفترة( .((4وقد
(((4
عر�ض فكرة الحب العذري ،ابن حزم الأندل�سي
في كتابه (طوق الحمامة) .ويقول دانتي اليجري:
ِ�إ ّن ال�شعر الإيطالي ولد في �صقلية بف�ضل ال�شعر
العربي وبت�أثير منه ،ولقد �شاع نظم ال�شعر بالعامية
في �إقليم بروفان�س في جنوب فرن�سا ،وانت�شر ال�شعر
في ذلك الإقليم على يد ال�شعراء الجوالين الذين
وكان �شو�سر(�ِ ((5إمام ال�شعر الحديث في اللغة
عرفوا با�سم (التروبادور) وو�أ�ضح �أن الأوربيين الإنجليزية من �أكبر المقتب�سين من بوكا�شيو في
ا�شتقوا هذا اال�سم من كلمة طروب العربية .وقد زمانه ،لأنه التقى به حين زار �إيطاليا ونظم بعد ذلك
وجدت في �أ�شعار الأوربيين ب�شمال الأندل�س كلمات ق�ص�صه الم�شهورة با�سم (ق�ص�ص كانتربري).
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ولم تنقطع ال�صلة بين الأدب الإ�سالمي والآداب
الأورب�ي��ة الحديثة حتى اليوم .ويكفي لبيان الأثر
الذي �أبقاه الأدب الإ�سالمي في �آداب الأوربيين �أننا
ال نجد �أديب ًا واح��د ًا من نوابغ الأدب��اء عندهم قد
خال �شعره �أو نثره من الإ�شارة �إلى بطل �إ�سالمي،
�أو نادرة �إ�سالمية .ومن ه�ؤالء � :شك�سبير� ،أدي�سون،
بايرون� ،سودى ،كولردج� ،شيلي من �أدباء الإنجليز،
وم��ن �أدب��اء الأل�م��ان ،جيته ،ه��رور ،ولي�سنج ،ومن
�أدباء فرن�سا  :فولتير ،الفونتين .وقد �صرح الفونتين
باقتدائه في �أ�ساطيره التي �ألفها بكتاب كليلة ودمنة
الذي عرفه الأوربيون عن طريق الم�سلمين.
ت�أثير فال�سفة الأندل�س

مقـــاالت

لقد كان ت�أثير الفل�سفة الإ�سالمية على الفكر
الأوربي الغربي عظيم ًا لأن �أوربا لم تعرف فال�سفة
ال�شرق �إال عن طريق الأندل�س حيث �أ�شرف ريموند
�أ�سقف طليطلة على ترجمة �أعمال الفارابي وابن
�سينا والغزالي وغيرهم والعرب هم الذين حفظوا
فل�سفة كبار فال�سفة اليونان وعلى ما �سطروه في
كتبهم وبخا�صة �أر�سطو و�أو�صلوا هذا التراث �إلى
الغرب.
وم��ن فال�سفة الأندل�س الذين ك��ان لهم �أعمق
الأث��ر في الفكر الأورب��ي� ،أبو بكر محمد بن يحيى
ابن ال�صائغ التجيبي الأندل�سي ال�شهير بابن باجة،
(ت533ه � � �ـ1139/م) وه��و �أول م��ن �أ��ش��اع العلوم
الفل�سفية ف��ي الأن��دل ����س بغير ن ��زاع ،ومحمد بن
عبدالملك بن طفيل القي�سي الأندل�سي(ت 581هـ)
وكان فيل�سوف ًا ومفكر ًا وقا�ضي ًا وطبيب ًا وفلكي ًا ،حاول
في كتابه «حي بن يقظان» ،التوفيق الفل�سفي بين
المعرفة العقلية والمعرفة الدينية .وكذلك من
فال�سفة الأندل�س الذين كان لهم الأث��ر البالغ في

الثقافة الأوربية حتى اليوم ،الفيل�سوف ،والطبيب،
والفقيه ،والقا�ضي ،والفلكي ،والفيزيائي الم�سلم،
ابن ر�شد� ،أبو وليد محمد بن �أحمد بن محمد بن
ر�شد ( 595 - 520هـ1198 - 1126/م) الذي يعد
ال�شارح الأعظم لفل�سفة �أر�سطو ،وكان �أول من �أدخل
فل�سفة ابن ر�شد �إلى �أوربا (ميخائيل �سكوت) �سنة
1230م .ولم ي�أت منت�صف القرن الثالث ع�شر حتى
كانت جميع كتب هذا الفيل�سوف قد ترجمت �إلى
الالتينية .ولم ينت�صف القرن الخام�س ع�شر حتى
�صار ابن ر�شد �صاحب ال�سلطان المطلق في كلية
بارو ب�إيطاليا والمعلم الأكبر دون منازع( .((5ويبدو
وا�ضحا في خروج كثير من الغربيين
�أثر ابن ر�شد
ً
على تعاليم الكني�سة وتم�سكهم بمبد�أ الفكر الحر
وتحكيم العقل على �أ�سا�س الم�شاهدة والتجربة.
وا�ضحا في فل�سفة
وق��د ظهر �أث��ر �آراء اب��ن ر�شد
ً
القدي�س توما الأكويني (1274-1125م) حتى �أن
الف�صول التي كتبها توما في العقل والعقيدة وعجز
العقل عن �إدراك الأ�سرار الإلهية لي�ست �إال مقاب ًال
لما كتبه اب��ن ر�شد في ب��اب (ف�ضل المقال فيما
بين الحكمة وال�شريعة ومن االت�صال) وبلغ ت�أثر
توما بفل�سفة ابن ر�شد �أن كتاب (الخال�صة) لتوما
يحوي بع�ض مذاهب �إ�سالمية الأ�صل ،مما يثبت �أن
الأثر الذي تركه ابن ر�شد في عقلية الغرب لم يكن
مجرد �شروح كتابات �أر�سطو و�إنما كان �أبعد و�أعمق
من ذلك بكثير(.((5
ويعد الفيل�سوف الألماني المعا�صر �إمانويل كانت
 1724( Kantم 1804 -م) من �أكبر تالميذ ابن
ر�شد يقول جو�ستاف لوبون ( )1931 - 1841عن
اب��ن ر�شد �إِن��ه  :ك��ان الحجة البالغة للفل�سفة في
جامعاتنا منذ �أوائل القرن الثالث ع�شر من الميالد،
لما حاول لوي�س الحادي ع�شر تنظيم �أمور التعليم
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في �سنة 1473م �أمر بتدري�س مذهب هذا الفيل�سوف
العربي ومذهب �أر�سطو(.((5
وكان للفيل�سوف ال�صوفي محيي الدين بن عربي
(560هـ1164/م – 638هـ1240/م) �أثر كبير في
عقول الن�ساك والمت�صوفة من فقهاء الم�سيحية
الذين ظهروا بعده .ويرى العالم الإ�سباني �آ�سين
بال�سيو�س �أن نزعات دانتي ال�صوفية و�أو�صافه
لعالم الغيب م�ستمدة من محيي الدين بن عربي
بغير ت�صرف كثير.
�أما الفيل�سوف الألماني جوهان �أكهارت قد ن�ش�أ
في القرن التالي لع�صر ابن عربي ودر�س في جامعة
باري�س ،وهي الجامعة التي كانت تعتمد على الثقافة
الأندل�سية في الحكمة والعلوم ،و�أكهارت يقول كما
يقول ابن عربي�ِ ،إن اهلل هو الوجود الحق وال موجود
�سواه ،و�أن الحقيقة الإلهية تتجلى في جميع الأ�شياء
وال �سيما روح الإن�سان التي م�صيرها �إلى االت�صال
باهلل من طريق الريا�ضة والمعرفة والت�سبيح ،و�أن
�صلة الروح باهلل �ألزم من �صلة المادة بال�صورة،
والأجزاء بالكل ،والأع�ضاء بالأج�سام(.((5
وق��د اقتب�س الفيل�سوف المت�صوف الإ�سباني
(راي�م��ون��دل��ول) م��ن اب��ن عربي خا�صة ف��ي كتابه
(�أ�سماء اهلل الح�سنى) لأنه كان يح�سن العربية،
وعا�ش بعد ابن عربي بقرن واح��د ،وجعل �أ�سماء
اهلل مئة ،وه��ي لم تعرف بهذا العدد في الديانة
الم�سيحية قبل ذاك.
�أثر علوم الأندل�س

لم يقت�صر ت�أثير الح�ضارة والثقافة الإ�سالمية
على �أورب���ا ف��ي م�ج��ال الأدب والفل�سفة فح�سب
ب��ل ك��ان ت�أثيرها عميقًا ف��ي �شتى ن��واح��ي الحياة
خ�صو�ص ًا فيما يت�صل بالمعارف والعلوم االخرى!
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فعلى �سبيل المثال ال الح�صر فقد ترجم الحاوي
للرازي (ت320ه� �ـ926/م) وهو �أكبر من القانون
ومو�ضوعا ،وقد �أكمله تالميذ الرازي
و�أو�سع مادة
ً
بعد موته ،وترجم �إلى الالتينية في عام 1486م.
وفيه �آراء جديدة عن الفتق والحجامة والحميات
و�أع�صاب منطقة الحنجرة وع�ضالتها ،وله كتاب
المن�صوري الذي ترجم عام 1481م ور�سالة عن
ال �ج��دري ،والح�صبة بو�صف وت�شخي�ص �آي��ة في
الدقة لأول م��رة .وك��ان الكتاب الملكي في الطب
لعلي بن عبا�س (ت 384ه � �ـ994/م) �شائ ًعا عند
الأورب�ي�ي��ن ل�ستة ق��رون م��ن ال��زم��ان(.((5و�أن�ج�ب��ت
الأن��دل ����س �أ��ش�ه��ر ج ��راح ع��رب��ي ه��و �أب ��و القا�سم
الزهراوي �سنة 427هـ1035/م فكان طبيب ًا خبير ًا
بالأدوية المفردة والمركبة وله ت�صانيف في الطب
و�أف�ضلها كتابه الكبير المعروف بـ (ال��زه��راوي)
(((5
وم��ن م��ؤل�ف��ات��ه الأخ���رى ك�ت��اب (ال�ت���ص��ري��ف)
ويذكر الدوميلي �أنه (�أ�شهر �أطباء الأندل�س و�أعظم
�أطباء الم�سلمين �أي�ض ًا ..وكان �أعظم الجراحين.
وكتابه (الت�صريف) عبارة عن دائرة معارف طبية
كبيرة ،ويمكن �أن يميز وف��ي ه��ذا الكتاب ق�سم
في الطب وق�سم في ال�صيدلة وق�سم في الجراحة
طبع في ثالثة �أج��زاء ح�صلت على �أعلى درجات
التقدير في �أوربا( ((5وترجم �إلى العبرية والالتينية
واالنكليزية ،و�أعيد طبع الن�ص العربي في الهند
�سنة � .((5( 1908أم��ا �أب��و جعفر محمد بن �أحمد
الغافقي (ت561هـ1160/م) فقد كان �أعلم ع�صره
بالأدوية المفردة ومنافعها وخوا�صها ،له كتاب في
الأدوية المفردة وقد و�صف النباتات في غاية الدقة
بالإ�ضافة �إل��ى �أن��ه ذك��ر �أ�سماءها باللغة العربية
والالتينية والبربرية ،فعد من �أعظم ال�صيدليين
�أ�صالة و�أرفع النباتيين مكانة في الع�صور الو�سطى،
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وقد �أخذ منه ابن البيطار ن�صو�ص ًا كثيرة(.((6

مقـــاالت

ور�أى الملك النورماندي( ((6روجر الأول �صاحب
�صقلية(ت1101م)� ،أن ي�ستفيد من الم�سلمين في
كل �شيء وجده ،فكان في جي�شه عدد من الم�سلمين
يكون غالبيته ،وكان حوله من الم�سلمين فال�سفة
و�أطباء ،وكان بالطه بالط ملك �شرقي ،وكان كثير
من كبار موظفيه م�سلمين .وكان روجر الثاني يلب�س
مالب�س الم�سلمين ،ويطرز رداءه بحروف عربية،
وكانت هذه ظاهرة �شائعة بين ملوك �أوربا في ذلك
الع�صر ،ولكن خ�صومه و�صفوه ب�أنه ن�صف وثني،
يعنون ن�صف م�سلم! وجرى حفيده وليم الثاني على
نهج �أ�سالفه ،ولكن �أ�سمى ازدهار للح�ضارة العربية
كان �أثناء حكم روجر الثاني ،وكان الإدري�سي(،((6
�صاحب كتاب (نزهة الم�شتاق في اختراق الآفاق)
يعي�ش في بالطه ويحظى برعايته وت�شجيعه ،وقد
�سمى كتابه ه��ذا با�سم (ال��روج��ري) وق��د �صنع
لروجر كرة �سماوية وخريطة للدنيا على �شكل كرة،
وكالهما من الف�ضة( .((6و يعتبر نزهة الم�شتاق
�أ�ضخم و�أف�ضل م�شروع جغرافي �أنتجته �أوروب��ا
في الع�صور الو�سيطة .وقد اكت�سب �أهمية خا�صة
لأو�صافه التي قدمها عن منطقة البحر المتو�سط
و�شبه جزيرة البلقان .كما �آثار الإدري�سي في كتابه
هذا الق�ضية الجدلية الكبيرة في ع�صره حيث �أكد
�أن الأر�ض كروية .ورد على االعترا�ضات التي وجهت
�إلى نظريته هذه بالقول :البع�ض يحتج بالقول �أن
ال�سوائل (البحار) ال يمكن �أن تتما�سك مع محيط
مدور ،غير �أن الحقيقة هي �أنها يمكن �أن تتما�سك
حيث تحتويها حالة من التوازن المتوا�صل.

وال ��زراع ال�ع��رب وال�م�لاح��ون ال�ع��رب يقومون بكل
الأعمال التي تتطلبها حال الدولة ،ولم يكن عجيب ًا
بعد هذا �أن يفد رواد الدرا�سة اال�ست�شراقية من
�أوروبا �إلى �صقلية ،و�أن تتبو�أ هذه الجزيرة زعامة
البحر الأبي�ض ،وكل ذلك بف�ضل العرب فال�سفة
وعلماء وعما ًال(.((6
ومن االختراعات المهمة التي نقلها العرب �إلى
�أوربا ال�ساعة( ((6التي �أهداها هارون الر�شيد �إلى
�شارلمان (814-742م) ملك فرن�سا والتي علمت
الأوربيين المبد�أ الذي على ا�سا�سه ا�ستطاع بيتر
هنالين �سنة � 1500صناعة �ساعة جيب عرفت با�سم
بي�ضة نورمبيرغ .كما نقل العرب �إلى �أوربا البارود
الم�ستخدم ف��ي الأ�سلحة النارية حيث ا�ستخدم
لأول مرة في معركة طريفة (741هـ1340/م) بين
الرينيين بقيادة �سلطانهم �أبي الح�سن علي بن �أبي
يعقوب ومعه �سلطان غرناطة �أبي الحجاج يو�سف
(االول) وبين الق�شتاليين وحلفائهم.

ومن االختراعات المطورة التي نقلها العرب �إلى
�أوربا وكان لها الف�ضل في تطوير حرفة الطباعة هي
�صناعة الورق التي وفرت الو�سيلة لتبادل المعارف
واالت�صال الإن�ساني المعرفي بين الأمم الأوربية،
مما �ساعد على انت�شار الكتب وازده ��ار الحياة
العلمية وزخرفة وجوه الكتب بماء الذهب والف�ضة
وتفنن الأندل�سيون في ترتيب وتن�سيق المجلدات
والكتب ،حيث بقيت هذه الطرق وتلك اال�ساليب
�سائدة في �أورب��ا ب�شكل عام وفرن�سا ب�شكل خا�ص
حتى �أواخر القرن الثالث ع�شر الميالدي .ولقد تولى
زخرف الوراقون ن�سخ ما يظهر من م�ؤلفات ،كما ا�شتهرت
َ
وبنى روج��ر الثاني كني�سة في باليرمو
�سقفها بنقو�ش كوفيه .وكانت الن�ساء الن�صرانيات الأندل�س بم�صانع الورق ،وتميزت في �صناعة الورق
يلب�سن المالب�س الإ�سالمية ،وكان ال�صناع العرب الجيد(.((6
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الخاتمة

مما �سبق تبين لنا �أن الح�ضارة العربية التي
ن�ش�أت وازدهرت في الأندل�س ،لم تقف عند حدود
الأندل�س بل انت�شر منها وعبر �شما ًال �إل��ى �أورب��ا،
حيث كانت الأندل�س ج�سر ًا ح�ضاري ًا عبرت من
خالله ح�ضارة ال�شرق الإ�سالمية �إلى �أوربا بو�سائل
وط��رق مختلفة فالعالقات االقت�صادية والثقافية
والح�ضارية بين الأندل�س و �أوربا وبينها وبين ال�شرق
وبيزنطة ،لم تنقطع رغم وقوع حروب بحرية وبرية
طويلة ،كما �أن التبادل التجاري بين �إ�سبانيا العربية
وب�ي��ن ال�شرق وبيزنطة ظ��ل م�ستمر ًا ،وع��ن هذه
الطرق انتقل التراث الح�ضاري العربي في الع�صور
الو�سطى �إلى �أوربا..

والأدب��اء الأندل�سيين في تثبيت عوامل التميز التي
ظ�ه��رت ف��ي الأن��دل ����س وب���د�أت تظهر م��ن خاللها
ا�ستقاللية معينة عن منبع الثقافة الأندل�سية في
الم�شرق عموم ًا وفي العراق على وجه الخ�صو�ص.
ول�ق��د ع��رف��ت م��دن الأن��دل ����س المختلفة الأط �ب��اء
والعلماء والأدباء والمفكرين اللذين �أخرجوا للعالم
من الممالك الأندل�سية �شخ�صيات مثل ابن البيطار
وابن الرومية وابن الخطيب.
ولم تنقطع ال�صلة بين الأدب العربي الإ�سالمي
والآداب الأوربية الحديثة حتى اليوم .ويكفي لبيان
الأثر الذي �أبقاه الأدب الإ�سالمي في �آداب الأوربيين
�أننا ال نجد �أديب ًا واحد ًا من نوابغ الأدباء عندهم قد
خال �شعره �أو نثره من الإ�شارة �إلى بطل �إ�سالمي،
�أو نادرة �إ�سالمية .ومن ه��ؤالء� :شك�سبير بايرون،
وجيته ،فولتير ،الفونتين.

� َّإن الدور الذي �ساهمت فيه الح�ضارة الإ�سالمية
في الأندل�س في التنمية الح�ضارية التي �شهدتها
�إ��س�ب��ان�ي��ا ب��وج��ه خ��ا���ص و �أورب� ��ا ب��وج��ه ع ��ام ،في
الحوا�شي
مجاالت عديدة منها :الثقافة والعلوم ،والمعرفة،
 .1اب��ن الأث � �ي� ��ر(ت630ه � �ـ1233/م) �أب ��ي ال�ح���س��ن علي
والتكنولوجيا والأخ�لاق تلك المعارف التي بهرت
الجزري ،الكامل في التاريخ ،جـ ،6دار الفكر ،بيروت
وال تزال تبهر بعظمتها الأوربيين وذلك لم�ساحة
��� ،1978ص236؛ ف��ازل�ي��ف�.أ�.أ ،العرب وال��روم ،ترجمة
الإن �ج��ازات الح�ضارية العلمية والثقافية والآث��ار
محمد عبد الهادي �شعيرة ،دار الفكر العربي ،مطبعة
االعتماد ،القاهرة (ال ،ت)� ،ص.73
االجتماعية التي تركت ت�أثيرها في المجتمعات
 .2اليوزبكي ،د .توفيق �سلطان ،الح�ضارة العرب ّية في
الأوربية حتى اليوم ت�شير ب�شكل ال يقبل ال�شك �إلى
الأندل�س و�أثرها في �أوربا ،مجلة �آداب الرافدين ،العدد
�أن العرب الم�سلمين عندما فتحوا �شبه جزيرة
� ،13ص.36 -9
�إيبيرية تمكنوا ب�سرعة فائقة من ا�ستيعاب الح�ضارة
�	.3أبو الف�ضل ،د .محمد �أحمد ،تاريخ البحرية الإ�سالمية
ال�لات�ي�ن�ي��ة ف �� �س��ادت الفل�سفة والآداب العربية
ف��ي الع�صر الإ� �س�لام��ي منذ ن�ش�أتها وح�ت��ى ا�ستيالء
الإ�سالمية ،وهجرت �أعداد متزايدة من الكاثوليك
المرابطين عليها ،الهيئة الم�صرية العامة للكتاب –
فرع الإ�سكندرية � ،981ص 47؛ وكذلك �ألعبادي� ،أحمد
الم�سيحية �إلى الإ�سالم ،في وقت اندفع �أهل �إيبيرية
مختار وال�سيد عبد العزيز �سالم ،تاريخ البحرية العربية
�إلى تقليد العادات العربية ال�سيما بعد �أن حلت اللغة
الإ�سالمية في حو�ض البحر الأبي�ض المتو�سط .م�ؤ�س�سة
العربية تدريجي ًا محل الالتينية .وكان من الطبيعي
�شباب الجامعة الإ�سكندرية(ال ،ت) ،ج��� ،2ص 47وما
بعدها.
�أن ت�ساهم �أع�م��ال العلماء والأط �ب��اء والمفكرين
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اليوزبكي ،د .توفيق �سلطان ،م�صدر �سابق� ،ص.36 -9
الربيعي ،د .عماد ه��ادي علو ،اال�ستراتيجية البحرية
الإ�سالمية ف��ي البحر المتو�سط ف��ي القرنين الثالث
والرابع الهجريين ،ط ،1دار حوران للطباعة والن�شر،
دم�شق � ،2009ص.125
اليوزبكي ،د .توفيق �سلطان ،م�صدر �سابق� ،ص.36 -9
الربيعي ،د .عماد ه��ادي علو ،اال�ستراتيجية البحرية
الإ�سالمية في البحر المتو�سط ،م�صدر �سابق� ،ص.126
التويجري ،الدكتور عبد العزيز ب��ن عثمان ،المدير
العام للمنظمة الإ�سالمية للتربية والعلوم والثقافة،
بحث بعنوان «الثقافة العربية والثقافات الأخرى» ،انظر
الرابط:
http://www.eqraa.com/html/modules.php?name
=News&file=article&sid=38
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ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد(ت808هـ1405/م)،
المقدمة ،تحقيق علي عبد الواحد وافي ،مطبعة لجنة
البيان العربي ،القاهرة  ،1962جـ� ،2ص.124
عبا�س د� .إح�سان ،تاريخ الأدب الأندل�سي (ع�صر �سيادة
قرطبة) دار الثقافة بيروت � ،1960ص.38
ماجد عبد المنعم ،تاريخ الح�ضارة الإ�سالمية ،ط،3
كلية االنجلو ،القاهرة � ،1973ص.286 -285
العبادي� ،أحمد مختار ،في التاريخ العبا�سي والأندل�سي،
مطبعة دار النه�ضة ،بيروت � ،1971ص.420
الحجي ،عبد الرحمن ،الكتب والمكتبات في الأندل�س،
مجلة كلية الدرا�سات الإ�سالمية ،العدد الرابع ،بغداد
� ،1972ص.361
عجيل كريم ،الحياة العلمية في مدينة بلن�سية ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،بغداد � ،1975ص.263
بدر ،د� .أحمد ،درا�سات في تاريخ الأندل�س وح�ضارتها،
�ص.187
هو �أب��و عبيدة م�سلم بن �أحمد بن �أب��ي عبيدة الليثي
(ت 466هـ1074/م) الم�صدر ال�سابق نف�سه� ،ص.190
قنواتي� ،شحاته ،تاريخ ال�صيدلة والعقاقير في العهد
القديم والو�سيط ،مطبعة دار المعارف ،م�صر 1959
�ص 173وما بعدها؛ وكذلك النعيمي� ،سليم� ،ألفاظ عن
جامع المفردات البن البيطار ،مجلة المجمع العلمي
العراقي ،العدد  27ل�سنة � ،976ص.31

 .18عبا�س ،د� .إح�سان ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص.79
 .19عنان ،محمد عبد اهلل ،دول الطوائف ،مطبعة لجنة
الت�أليف والترجمة والن�شر ،القاهرة � ،1960ص.484
� .20شاخت وب��وزورث ،تراث الإ�سالم ،ترجمة محمد زهير
ال�سمهوري ،تحقيق �شاكر م�صطفى ،الكويت ،1978
�ص.136
 .21انظر ،حـوار ًا معـه في مجلـة الحر�س الوطـني ،ال�سعوديـة،
�أجراه جهـاد فا�ضـل ،عدد فبراير � ،1993ص .108
 .22انظر ،ال�صحوة الإ�سالمية في الأندل�س اليوم جذورها
وم�سارها� ،سل�سلة كتاب الأمة ،عدد � ،31ص .71
�	.23أنطونيو غاال فيال�سكو ( )Antonio Galaولد في الثاني
من اكتوبر من عام  1936في كا�ستيل ال مان�شا بـ �إ�سبانيا
و �سريع ًا ما انتقل منها لقرطبة� ،أبدع في ال�شعر والم�سرح
والرواية وفي ال�صحافة ،انظر ،حوار معه ،ترجمه �إلى
اللغة العربية الأ�ستاذ محمد محمد الخطابي ،ن�شرته
جريدة ال�شرق الأو�سط ،العدد  5168في،1993/1/21
�ص.23
 .24انظر� ،أنطونيو غاال فيال�سكو ( )Antonio Galaرواية
المخطوط القرمزي ،النا�شر ،دار ورد للطباعة ،ط،1
�سنة .1998
 .25وهو وريث المعهد الإ�سباني العربي للثقافة الذي ت�أ�س�س
�سنة  1954م ،وك��ان تابع ًا ل�ل��إدارة العامة للعالقات
الثقافية في وزارة الخارجية الإ�سبانية ،وكان �أول مدير
له الم�ستعرب المعروف �إميليو غارثيا غوميث .وين�ص
مر�سوم �إن�شائه على وظ��ائ��ف ع��دة م��ن بينها تعزيز
العالقات الثقافية بين �إ�سبانيا والعالم العربي من خالل
تنظيم ندوات وم�ؤتمرات ومعار�ض حول ق�ضايا تاريخية
ومعا�صرة م�شتركة ،وتنفيذ برامج تعاون علمي وتقني مع
الوطن العربي ،وم�شاريع اقت�صادية ...ويعمل على خدمة
العاملين في الدرا�سات العربية والإ�سبانية من الطرفين؛
ينظر� ،صحيفة «ال�شرق الأو� �س��ط» ،العدد  5514ليوم
 1994/1/2م� ،ص . 17
 .26العبادي� ،أحمد مختار ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص.373
 .27ابن الفر�ضي �أبو الوليد عبد اهلل بن محمد ،ت�أريخ علماء
الأندل�س ،طبعة كوديرا ،مدريد 1892م �ص.647
 .28ن�ش�أت طبقة اجتماعية جديدة هي طبقة المولدين التي
هي خليط من دم �أه��ل البالد الأ�صليين ودم العرب
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والبربر وهم م�سلمون� ،أما الم�ستعربين فهم الإ�سبان
الم�سيحيون الذين ظلوا على ديانتهم الم�سيحية ،ولكنهم
تعربوا بعد درا�سة اللغة العربية و�آدابها وثقافتها؛ انظر
العبادي ،في التاريخ العبا�سي والأندل�سي ،م�صدر �سابق،
�ص 316و �ص 359؛ وكذلك ،لوبون ،جو�ستاف ،ح�ضارة
العرب ،ترجمة عادل زعيتر ،ن�شر مطبعة البابي الحلبي،
�سنة � ،1969ص.266
 .29الكزبري� ،سامي الحفار� ،أثر الل�سان العربي في اللغة
الإ�سبانية ،مجلة الل�سان العربي ،المجلد ال�سابع،
الجزء الأول ،يناير � ،1970ص156 .؛ و كذلك قن�صل،
د�.إل�ي��ا���س ،كلمة عربية في الل�سان الإ�سباني ،مجلة
الل�سان العربي ،المجلد الحادي ع�شر ،الجزء الأول،
�ص.188 .
 .30انظر� ،صحيفة ال�شرق الأو� �س��ط ،العدد  ،345ال�سنة
ال�سابعة ،فبراير  1993م� ،ص  14و 15؛ (�أطل�س اللغة
الإ�سبانية ي�ضم بحر ًا عربي ًا)� ،ضمن ملف �أعدته هيفاء
زنكنة لل�صحيفة بمنا�سبة م��رور خم�سمائة �سنة على
�سقوط الأندل�س؛ كذلك ،اال�ستاذ محمد القا�ضي� ،أثر
الإ�سالم في الحياة الإ�سباني ،على الرابط:
www.attarikh alarabi.ma/Html/adad22partie5.htm.
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قن�صل ،د� .إليا�س ،م�صدر �سابق� ،ص .182
العرب في الرواية الإ�سبانية المعا�صرة ،جريدة «الحياة»،
عدد  1999/4/28م� ،ص.20 .
انظر �صحيفة «ال�شرق الأو�سط»� ،صورة الأدب العربي
ف��ي �أورب ��ا � -إ�سبانيا� ،إع ��داد عبد ال��وه��اب ول��ي ،عدد
 1990/7/3م� ،ص 15؛ و انظر كذلك ح��وار ًا معه في
�صحيفة «الأحداث المغربية»� ،أجرته فطومة نعيمي ،عدد
 1999/4/9م� ،ص .12
انظر �صحيفة «ال�شرق الأو�سط» ،عدد  1990/7/3م� ،ص
 ،15مرجع �سابق؛ و انظر كذلك ح��وار ًا معها في مجلة
«�أخبار الأدب»� ،أجراه مندوب المجلة في مدريد ،عدد
 15يناير  1995م� ،ص .27
ب�شتاوي ،عادل �سعيد ،الأندل�سيون المواركة ،ط ،1النا�شر
دار انترن�شيونال بر�س(،القاهرة � ،)1983ص.274
ق�صر اال�سكور يال ،ق�صر بناه فيليب الثاني بين عامي
 1563و  1584م ،ويقع على بعد حوالي  45كم ( 28ميل)
�شمال غرب العا�صمة الإ�سبانية ،مدريد ،ويحتوي على
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مكتبة عظيمة تحتوي الآالف من الكتب والمخطوطات
النادرة.
 .37عنان ،محمد عبد اهلل ،مواقف حا�سمة في تاريخ الإ�سالم،
ط ،3م�ؤ�س�سة الخانجي ،القاهرة � 1952ص.268-267
 .38لوبون ،جو�ستاف ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص  26و .568
 .39الم�صدر ال�سابق نف�سه� ،ص  566و .567
 .40الم�صدر ال�سابق نف�سه� ،ص 26و .566
 .41الم�صدر ال�سابق نف�سه� ،ص .569 ،66 ،26
 .42الم�صدر ال�سابق نف�سه� ،ص .569 ،66 ،26
�	.43ألفون�سو العا�شر ،الم�شهور بلقب الحكيم ولد في طليطلة
في  23نوفمبر  1221م وتوفي ،في �إ�شبيلية في � 4أبريل
 ،1284ملك ق�شتالة وليون (� ،)1284-1252أ�صغر �أبناء
فرديناند الثالث وحفيد االمبراطور فيليب ال�سوابي،
وعرف في المدونات العربية بالأذفون�ش .مار�س �سيا�سة
انفتاح على الأدب والفكر ال�شرقيين .ورغم مخا�صمته
العرب �سيا�سي ًا ،فقد بلغ االهتمام بالثقافة العربية في
عهده ذروته ،انظر ناديا ظافر �شعبان� ،ألفون�سو العا�شر
والإ�سالم ،المجلة العربية ال�سعودية ،عدد مزدوج5 - 4 ،
ماي � ،1979ص .112 ,110
 .44هو دانتي اليجري (1321-1265م) وه��و من مفاخر
ع�صر النه�ضة ،وهو �صاحب الكوميديا االلهية ،وقد قام
بترجمتها �إلى اللغة العربية الدكتور ح�سن عثمان.
�	.45أب��و العالء المعري هو �أحمد بن عبد اهلل بن �سليمان
الق�ضاعي التنوخي المعري ( 363هـ  449 -هـ)973( ،
1057م)� ،شاعر وفيل�سوف و�أدي��ب عربي من الع�صرالعبا�سي ،ول��د وت��وف��ي ف��ي معرة النعمان ف��ي ال�شمال
ال�سوري .لقب بـرهين المحب�سين بعد �أن اعتزل النا�س
لبع�ض الوقت ،و ا�شتهر ب�آرائه وفل�سفته المثيرة للجدل
في وقته ،وهاجم عقائد الدين ،ورف�ض مبد�أ �أن الإ�سالم
يمتلك �أي احتكارا للحقيقة ،انظر ،جريدة ال�شرق
الأو�سط  -تاريخ الن�شر  19يوليو.2006-
 .46ب ��دوي ،عبد ال��رح�م��ن ،دور ال �ع��رب ف��ي تكوين الفكر
الأوربي ،بيروت � ،1965ص .84-63
 .47ه��و �أب ��و ب�ك��ر محمد ب��ن ع�ب��د ال�م�ل��ك ب��ن عي�سى بن
قزمان ولد �سنة( 460ه�ـ1068 -م) ،قرطبي المولد
وال �ن �� �ش ��أة ،و�أ� �س��رت��ه م��ن �أك��اب��ر الأ� �س��ر ال�ع��ري�ق��ة في
الأندل�س وفي قرطبة ،كان ابن قزمان �أديب ًا �شاعر ًا،

�أثر الثقافة
الأندل�سية
في ع�صر
النه�ضة
الأوربية
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م��ن وج��وه �أدب ��اء ع�صره؛ ان�ظ��ر ،المغربي ،علي بن
مو�سى بن محمد بن عبد الملك بن �سعيد العماري
الغرناطي ثم التون�سي ،نور الدين �أبو الح�سن الم�ؤرخ
المالكي (685-610ه�� � � �ـ1286-1214/م) ،المغرب
في حلي المغرب ،ج ،1تحقيق ،د�.شوقي �ضيف ،دار
المعارف� ،1993،ص .100
�	.48آنخل جنثالث بالنثيا ،تاريخ الفكر الأندل�سي ،ترجمة
وتحقيق :ح�سين م�ؤن�س ،مكتبة النه�ضة الم�صرية،
القاهرة � ،1955ص .157
 .49علي بن ح��زم الأندل�سي ( 384ه��ـ994/م 456 -ه �ـ /
1064م)� ،أكبر علماء الإ��س�لام ت�صنيفًا وت�أليفًا بعد
الطبري ،وه��و �إم��ام حافظ  ,فقيه ظاهري ،ويعد من
�أكبر علماء الأندل�س؛ انظر ،ياقوت (ت226هـ1228/م)
�شهاب الدين �أبي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الحموي
الرومي البغدادي ،معجم الأدب��اء ،تحقيق �أحمد فريد
الرفاعى ،دار الم�أمون ومكتبة القراء والثقافة الأدبية،
(د.ت) 240/12 ،؛ وانظر كذلك ،عبد الحليم عوي�س،
ابن حزم� ،ص..58
 .50لي�سينج ،جوت ُهولد �أفرايم (1729م 1781 -م) .كاتب
م�سرحي �ألماني وناقد وفيل�سوف كثي ًرا ما يعد �أبا الأدب
الألماني الحديث� ،ساعد في تحرير الكتابة الألمانية من
الم�ؤثرات الفرن�سية الكال�سيكية المحدثة .وقد �إهتم
«لي�سينج» �أكثر من �أي كاتب الماني في القرن الثامن
ع�شر بالح�ضارة التاريخية والدينية للإ�سالم ،حيث ق َيم
عاليا ما �أنجزه الم�سلمون من علوم وح�ضارة راقية،
و�إعتمد في روايته «نـاتـــان الحكيــم» على حقائق تاريخية
ودينية �إ�سالمية� ،أظهر فيها الإ�سالم كدين وح�ضارة
حقة.
 .51جفري �شو�سر (Geoffrey Chaucer؛  1343م1400 -م)
�شاعر �إنجليزي عا�ش في القرن  ،14من �أ�شهر �أعماله
«حكايات كانتربري» (بالإنجليزيةThe Canterbury :
 ،)Talesوم��ن بين �أعماله الأخ��رى المعروفة «كتاب
ال��دوق��ة» (ع��ام  ،)1369و«ترويل�س وكري�سيد» (ع��ام
 ،)1385لقب ب��أب ال�شعر الإنجليزي ،ويعد من �أقدم
ال�شعراء الإنجليز المعروفين.
 .52جوده هالل ومحمد �صبح ،قرطبة في التاريخ الإ�سالمي،
الهيئة الم�صرية العامة للكتاب� ،1986 ،ص.105-104
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عا�شور ،د� .سعيد :ف�ضل العرب على الح�ضارة الأوربية،
القاهرة � ،1957ص .36
لوبون ،ح�ضارة العرب ،م�صدر �سابق� ،ص .569
العقاد ،عبا�س محمود� ،أثر العرب في الح�ضارة الأوربية.
القاهرة � ،1963ص .99-98
ل�.أ�.سيديو ،تاريخ العرب العام ،ج ،2دار ومكتبة بيبليون،
� ،2007ص.77
ابن �أبي �أ�صيبعة ( ت  668هـ) ،موفق الدين �أبو العبا�س
�أحمد بن القا�سم بن خليفه بن يون�س ال�سعدي الخزرجي،
عيون الأنباء في طبقات الأطباء ،مطبعة الحياة ،بيروت
� ،1965ص.501
الدوميلي ،العلم عند العرب و�أثره في تطور العلم العالي،
ترجمة عبد الحليم النجار ،القاهرة � ،1962ص.353
حكمت نجيب عبد الرحمن ،درا�سات في تاريخ العلوم
عند العرب ،جامعة المو�صل� ،1977 ،ص.57
اب��ن �أب��ي �أ�صيبعة،الم�صدر ال�سابق��� ،ص500؛ وكذلك
الدوميلي ،الم�صدر ال�سابق� ،ص.401
يعود النورمان ال�صقليون �إلى �ساللة هوتفيل منحدرين
من الفايكنج .ذهل النورمان و�أعجبوا بالثقافة الغنية
ل�ل�ج��زي��رة .اعتمد ال�ع��دي��د م��ن ال �ن��ورم��ان ف��ي �صقلية
بع�ض ًا من �صفات الحكام الم�سلمين في اللبا�س واللغة
والأدب ،وحتى في وج��ود حرا�س الق�صر المخ�صيين
لحرا�سة الق�صر والحريم .كما ت�أثروا �أي�ض ًا بالخالفة
المتعددة الأعراق في قرطبة� .أ�صبح بالط روجر الثاني
المركز الأكثر �إ�ضاءة للثقافة في منطقة البحر الأبي�ض
المتو�سط� ،سواء في �أوروبا �أو ال�شرق الأو�سط .اجتذب
هذا الدار�سين والعلماء وال�شعراء والفنانين والحرفيين
م��ن جميع الأن� ��واع .تمتع الم�سلمون بنفوذ ف��ي عهد
النورمان في �صقلية ،حيث عززت �سيادة القانون وعا�ش
الم�سلمون و�إليهود واليونان البيزنطيون والنورمان مع ًا
لت�شكيل مجتمع واحد .يجادل بع�ض الم�ؤرخين �أن بع�ض
المباني في تلك الفترة وحتى الآن هي الأكثر ا�ستثنائية
في العالم على الإطالق.
http://www.interamericaninstitute.org/norman_sicily.htm.

 .62هو �أبو عبد اهلل عبد اهلل محمد بن محمد بن ال�شريف
الإدري �� �س��ي ول��د ق��راب��ة ال �ع��ام  1100ف��ي مدينة �سبتة
المغربية ،وتوفي الإدري�سي في �صقلية عام .1166
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مجلة الأمة ،ت�صدرها �إدارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية برئا�سة
المحاكم ال�شرعية وال�ش�ؤون الدينية في دولة قطر العدد
 ،27ربيع الأول 1403هـ.
مجلة الأمة ،العدد  ،27ربيع الأول 1403هـ.
جميل ح�سين الأحمد� ،صناعة ال�ساعات عند الم�سلمين،
مجلة ال��وع��ي الإ� �س�لام��ي ،وزارة االوق� ��اف وال �� �ش ��ؤون
الإ�سالمية ،دولة الكويت ،العدد� ،554سبتمبر .2011
عبد الرحمن الحجي ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص.361

م�صادر ومراجع الدرا�سة
الم�صادر
.1

.2

.3

.4
.5

.6

.7

اب��ن �أب��ي �أ�صيبعة موفق الدين �أب��و العبا�س �أحمد بن
القا�سم ( 668 - 596ه� �ـ1270 - 1200/م) ،عيون
الأنباء في طبقات الأطباء ،مطبعة الحياة( ،بيروت :
.)1965
اب��ن الأث �ي��ر ،ع��ز ال��دي��ن �أب��ي الح�سن علي ب��ن محمد
�أل� �ج���زري(ت630ه� �ـ1233/م) ،ال�ك��ام��ل ف��ي ال�ت��اري��خ،
تحقيق � :أب��ي ال �ف��داء عبد اهلل القا�ضي ،دار الكتب
العلمية (،بيروت.) 1978 :
اب� ��ن ال �ف��ر� �ض��ي �أب � ��و ال ��ول� �ي ��د ع� �ب ��داهلل ب ��ن م�ح�م��د
(403-351ه� �ـ1012-962/م) ،ت�أريخ علماء الأندل�س،
طبعة كوديرا  (،مدريد.)1892 :
ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد (ت808هـ1405/م)،
المقدمة ،تحقيق علي عبدالواحد( ،القاهرة .)1962 :
الإدري�سي� ،أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد اهلل
بن �إدري�س (ت560ه� �ـ1164/م) ،نزهة الم�شتاق في
اختراق الآفاق ،تحقيق �أماري و�سكياباريللي( ،روما:
.) 1883
ياقوت� ،شهاب الدين �أبي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل
الحموي الرومي البغدادي (ت226ه�ـ1228/م) ،معجم
الأدب ��اء ،تحقيق �أح�م��د فريد ال��رف��اع��ى ،دار الم�أمون
ومكتبة القراء والثقافة الأدبية ( ،بغداد  :ال .ت).
المغربي ،علي ب��ن مو�سى ب��ن محمد ب��ن عبد الملك
بن �سعيد العماري الغرناطي ثم التون�سي ،نور الدين
�أب��و الح�سن ال �م ��ؤرخ المالكي (685-610ه� � �ـ-1214/
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1286م) ،المغرب في حلي المغرب ،ج ،1تحقيق ،د.
�شوقي �ضيف ،دار المعارف (،القاهرة .)1993:

المراجع
�	.8أبو الف�ضل ،د .محمد �أحمد ،تاريخ البحرية الإ�سالمية في
الع�صر الإ�سالمي منذ ن�ش�أتها وحتى ا�ستيالء المرابطين
عليها ،الهيئة الم�صرية العامة للكتاب( ،الإ�سكندرية
.)1981:
�	.9إح�سان عبا�س ،تاريخ الأدب الأندل�سي ،ع�صر �سيادة
قرطبة ،ط ،1دار الثقافة( ،بيروت.)1960 :
 .10الأحمد ،جميل ح�سين� ،صناعة ال�ساعات عند الم�سلمين،
مجلة ال��وع��ي الإ� �س�لام��ي ،وزارة االوق� ��اف وال �� �ش ��ؤون
الإ�سالمية ،دولة الكويت ،العدد� ،554سبتمبر .2011
�	.11أنطونيو غ��اال فيال�سكو ،رواي��ة المخطوط القرمزي،
النا�شر ،دار ورد للطباعة ،ط( ،1بيروت.)1998 :
 .12بالنثيا� ،آنخل جنثالث ،تاريخ الفكر الأندل�سي ،ترجمة
وتحقيق :ح�سين م�ؤن�س ،مكتبة النه�ضة الم�صرية،
(القاهرة.)1955 :
 .13بدوي ،عبد الرحمن ،دور العرب في تكوين الفكر الأوربي
،دار الآداب( ،بيروت.)1965 :
 .14ب�شتاوي ،عادل �سعيد ،الأندل�سيون المواركة ،ط ،1النا�شر
دار انترنا�شيونال بر�س (،القاهرة.)1983 :
 .15التويجري ،الدكتور عبد العزيز بن عثمان ،المدير العام
للمنظمة الإ�سالمية للتربية والعلوم والثقافة ،بحث
بعنوان "الثقافة العربية والثقافات االخرى" ،في �إطار
المهرجان الوطني للتراث والثقافة في المملكة العربية
ال�سعودية ،الذي عقد في الريا�ض في الفترة ما بين 4
و 19مار�س 1998م..
 .16جوده هالل ومحمد �صبح ،قرطبة في التاريخ الإ�سالمي،
الهيئة الم�صرية العامة للكتاب (،القاهرة.) 1986 :
 .17الحجي ،عبدالرحمن ،الكتب والمكتبات في الأندل�س،
مجلة كلية الدرا�سات الإ�سالمية العدد الرابع( ،بغداد:
.)1972
 .18الدوميلي ،العلم عند العرب و�أثره في تطور العلم العالي،
ترجمة عبد الحليم النجار( ،القاهرة .)1962:
 .19الربيعي ،ع�م��اد ه��ادي ع�ل��و ،اال�ستراتيجية البحرية
الإ�سالمية ف��ي البحر المتو�سط ف��ي القرنين الثالث

�أثر الثقافة
الأندل�سية
في ع�صر
النه�ضة
الأوربية

.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
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.27
.28
.29

والرابع الهجريين ،ط ،1دار حوران للطباعة والن�شر،
(دم�شق.)2009 :
�سيديو ،ل�.أ ،.ت��اري��خ ال�ع��رب ال�ع��ام ،ج ،2دار ومكتبة
بيبليون( ،القاهرة .)2007 :
�شاخت وبوزورث ،تراث الإ�سالم ،ترجمة ،محمد زهير
ال�سمهوري ،تحقيق �شاكر م�صطفى (الكويت.)1978 :
�شاخت وب��وزورث ،تراث الإ�سالم ،ترجمة محمد زهير
ال�سمهوري ،تحقيق �شاكر م�صطفى( ،الكويت .)1978 :
�شعبان ،ناديا ظافر� ،ألفون�سو العا�شر والإ�سالم ،المجلة
العربية ال�سعودية ،عدد مزدوج 4 ،ـ ( 5الريا�ض.)1979 :
عا�شور� ،سعيد ،ف�ضل العرب على الح�ضارة الأوربية ،طبع
نه�ضة م�صر( ،القاهرة.)1957 :
عبد الرحمن ،حكمت نجيب ،درا�سات في تاريخ العلوم
عند العرب ،جامعة المو�صل (،المو�صل.)1977 :
عبدالمنعم ،ماجد ،تاريخ الح�ضارة الإ�سالمية ،ط،3
كلية االنجلو (،القاهرة.)1973 ،
عجيل كريم ،الحياة العلمية في مدينة بلن�سية ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة( ،بغداد .) 1975:
العقاد ،عبا�س محمود� ،أثر العرب في الح�ضارة الأوربية.
دار المعارف( ،القاهرة.)1963 :
عنان ،محمد عبد اهلل ،دول��ة الإ��س�لام في الأندل�س،
دولة الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي ،مكتبة
الخانجي ،ط( 1القاهرة .)1960 :

.30
.31

.32

.33

.34

.35
.36
.37

.38
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ع �ن��ان ،محمد عبد اهلل ،م��واق��ف حا�سمة ف��ي تاريخ
الإ�سالم ،ط ،3م�ؤ�س�سة الخانجي( ،القاهرة.)1952 :
فازليف�.أ�.أ ،.العرب والروم ،ترجمة محمد عبد الهادي
�شعيرة .دار الفكر العربي ،مطبعة االعتماد( ،م�صر:
ال،ت).
قن�صل ،د� .إليا�س ،كلمة عربية في الل�سان الإ�سباني،
مجلة الل�سان العربي ،المجلد الحادي ع�شر ،الجزء
الأول.
ق �ن��وات��ي�� ،ش�ح��ات��ه ،ت��اري��خ ال���ص�ي��دل��ة وال�ع�ق��اق�ي��ر في
ال �ع �ه��د ال �ق��دي��م وال��و� �س �ي��ط ،دار ال��م��ع��ارف ،م�صر
(القاهرة.)1959:
الكزبري� ،سامي الحفار� ،أثر الل�سان العربي في اللغة
الإ�سبانية ،مجلة الل�سان العربي ،المجلد ال�سابع ،الجزء
الأول ،يناير .1970
لوبون ،جو�ستاف ،ح�ضارة العرب ،ترجمة عادل زعيتر،
ن�شر مطبعة البابي الحلبي( ،القاهرة .) 1969 :
مختار ،العبادي �أحمد ،درا�سات في التاريخ العبا�سي
والأندل�سي ،مطبعة دار النه�ضة( ،بيروت .)1971:
النعيمي� ،سليم� ،أل �ف��اظ ع��ن ج��ام��ع ال �م �ف��ردات البن
البيطار ،مجلة المجمع العلمي ال�ع��راق��ي ،ال�ع��دد 27
(بغداد.)1976 :
اليوزبكي ،توفيق �سلطان ،الح�ضارة العرب ّية في الأندل�س
و�أث��ره��ا ف��ي �أورب ��ا ،مجلة �آداب ال��راف��دي��ن ،ال�ع��دد 13
(المو�صل :ال ،ت).
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قراءة في تاريخ تعليم المر�أة الجزائرية
عبر الع�صور
مها محمود عي�ساوي

كلية الآداب واللغات والعلوم االجتماعية والإن�سانية
جامعة تب�سة  -الجزائر

الن�ساء �شقائق الرجال ،والمر�أة من الرجل كما تقول بذلك الأمثال والحكم ال�سائرة ،والمر�أة
تمثل ن�صف المجتمع في كل �أمة وفي �أي بلد عبر التاريخ ،والمر�أة قامت وتقوم بدورها دائما
�إلى جانب الرجل �سواء ب�سواء ،في ال�سراء وال�ضراء ،وفي مختلف مجاالت الحياة ح�سب الظروف
والأو�ضاع والزمان والمكان(((.
لقد كانت المر�أة الجزائرية في الموعد عبر التاريخ ،ف�شاركت �أخاها الرجل في تحمل �أعباء
الحياة ،وبنت و�شيدت وت�صارعت مع هموم الدهر وامتهنت مختلف الحرف وربت الأجيال
و�شاركت حتى في الحقل ال�سيا�سي فوقفت �إلى جانب الرجال المجاهدين ،و�شدت ع�ضدهم في
�أعمالهم وطموحاتهم وم�شاريعهم(((.
وفي كل مرة عبر فترات التاريخ ،كانت الجزائر
ت�شهد خاللها تغيرات �سيا�سية ،كانت �أح��وال المر�أة
وحقوقها �أي�ضا تتح�سن تارة وتت�ضرر تارة �أخ��رى� ،إال
�أن �أه��م حقوقها ال��ذي كانت تنا�ضل لأجله والمتمثل
في التعليم ك��ان يعتبر �ضربا من �ضروب المنا�ضلة
والمكابدة.

�أوال -المر�أة الجزائرية خالل الع�صور
القديمة:

ك�ث�ي��ر ًا م��ا �سجل ال�ت��اري��خ ع��ن ن �م��اذج للمر�أة
ال�ج��زائ��ري��ة عبر ال�ت��اري��خ ال�ق��دي��م  ،وق��د عرفت
ال� �م ��ر�أة ال �ج��زائ��ري��ة ف��ي ال�ع���ص��ور ال�ق��دي�م��ة في
الم�صادر التاريخية بالمر�أة النوميدية ن�سبة للدولة
ال�ن��وم�ي��دي��ة((( .وال�ت��ي تمتد ربوعها ف��ي المنطقة
المعروفة حاليا بالجزائر.

ت��رى كيف ك��ان��ت الأو� �ض��اع التعليمية للمر�أة
الجزائرية عبر التاريخ ؟ وم��اذا ك��ان من م�س�ألة
�إحرازها للعلوم والمعارف و�أدواتها وو�سائلها في كل
يعد واق��ع ح�ي��اة ال �م��ر�أة ال�ج��زائ��ري��ة القديمة
في المدينة ذات المن�ش�أ البوني ثم في المدينة
ع�صر من الع�صور التاريخية؟
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قراءة في
تاريخ تعليم
المر�أة
الجزائرية
عبر الع�صور

النوميدية من الإ�شكاالت المعقدة في تاريخ الجزائر
القديمة قبل االحتالل الروماني وبعده ،وخا�صة �إذا
ما ارتبط بم�س�ألة النظم القانونية التي �س َّيرت
المدن في البروقن�صلية ونوميديا خ�لال القرن
الثالث للميالد ،فما بالكم بم�س�ألة التعلم والتعليم.
ت ُْ�س َت�شَ فُّ بع�ض مالمح ال �م��ر�أة ف��ي المجتمع
النوميدي من ثنايا الم�صادر الكتابية مثل كتابات
بع�ض الم�ؤرخين الرومان القدامى الذين اهتموا
بتاريخ �أفريقيا ونذكر منهم� :آميانو�س مركلينيو�س
وبلينو�س القديم ثم �سالو�ستيو�س وكذلك الجغرافي
ا�سترابون(((.
بالإ�ضافة �إلى بع�ض ما ذكرته الم�صادر المادية
وتتمثل في النقو�ش النوميدية والتي تعد الم�صادر
الوحيدة المحلية للنوميديين.

مقـــاالت

وتجدر الإ�شارة هنا �إلى �أن مفهوم التعلم والتعليم
في الع�صور القديمة كان ب�سيطا ومتما�شيا مع نمط
حياة االن�سان في تلك الفترة.
لقد كان التعليم ه ِّلين ًّيا((( مح�صورا على الرجال
من كبار العائالت الحاكمة ،ولم تذكر الم�صادر �أن
امر�أة نوميدية كانت قد تلقت تعليما �أو تربية هلينية.
م��ا �أ�� �ش ��ارت �إل �ي��ه ت�ل��ك ال �م �� �ص��ادر ال�صفات
المورفولوجية للمر�أة ،فكانت ال�م��ر�أة النوميدية
�سن مبكرة،
ذات مالمح جميلة ،وكانت تتزوج في ٍّ
والبكارة �شرط �أ�سا�سي عند الفتاة والحفاظ عليها
�أمر واجب �إذ ت�شترط العفَّة قبل الزواج.
-1و�ضع المر�أة النوميدية في المجتمع
-ح�سب الم�صادر الكال�سيكية:-

قامت ال �م��ر�أة النوميدية ب��دور فعال ف��ي بناء
الأ�سرة وتربية الأطفال ،ويحدث �أن تهرم المر�أة
�سريعا قبل الرجل ب�سبب المهام المنوطة بها ،ف�إلى

جانب الحمل وال ��والدة المتكررة ف�إنها تعمل في
ال��زراع��ة �أو في المهن اليدوية الم�ضنية((( ،مما
يجعلها تبدو غالبا �أكبر من �سنها ،وهذا ما جعل
الرجل يلتفت �إلى ن�ساء �أكثر �شبابا ون�ضارة ،وكانت
مكانة المر�أة وحظوتها عند زوجها بقدر ما لها من
�أب�ن��اء((( .كما كان للزوج حق معاقبة الزوجة �إذا
ثبتت �إدانتها(((.
وعلى غ��رار بقية المجتمعات القديمة ،ت�ش ِّكل
الأ�سرة الوحدة الأولى في م�ؤ�س�سة التن�شئة االجتماعية
النوميدية والمر�أة الجزائرية القديمة كانت جزءا من
م�ؤ�س�سة بنوعين من الأ�سر ،الأ�سرة النووية والأ�سرة
المختلطة((( .وفي هذا ال�صدد يذكر �سالو�ستيو�س �أن
تعدد الزوجات لدى النوميديين كان �أمرا �شائعا في
(الفقرة  )80كما يلي:
«تز َّوج يوغرطة من �إحدى بنات بوخو�س ،لكن في
الواقع هذه الرابطة ال تعني �شيئ ًا عند النوميديين
والموريتانيين على ال�سواء ،فكل واحد يتزوج عددا
من الن�ساء ،البع�ض ع�شرة ،والبع�ض الآخر �أكثر من
ذلك� ،أما الملوك ف�أكثر من ذلك بكثير ،وفي مثل
هذه التعددية ت�ضيع المودة بحيث ال ترق �أي منهن
�إلى مقام ال�شريكة الحقيقية فكلهن ال يوحين بغير
االحتقار»(.((1
ما هي دوافع �سالو�ستيو�س كي يدون ما دونه من
مالحظات حول و�ضع المر�أة النوميدية ؟
الحقيقة �إن ه��ذا الت�ص ّور ال��ذي طبع كتابات
�سالو�ستيو�س و�إ�سقاطه لعاد ٍة كانت في المجتمع
الروماني �أال وه��ي تف�ضيل ال��زواج الأح ��ادي على
التعددي ،ولأن النوميديين كانوا يحافظون على
تقاليد الأ�سالف فقد كانوا يبغ�ضون المخادنة والتي
كانت �أمرا طبيعيا عند الرومان.
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 -2تع ُّلم وتعليم( ((1المر�أة النوميدية:

اكت�سبت ال�م��ر�أة الجزائرية القديمة معارفها
م��ن جملة الأع���راف والتقاليد االجتماعية التي
تعارف عليها النوميديون ،لقد كانت تتعلم �أن تربي
�أبناءها على ف�ضائل م�ستمدة من مجموعة الأعراف
الحميدة ال�سائدة ن�ش�أ �أبنا�ؤها رجاال فر�سانا� ،أ�شداء
ومحاربين �أقوياء.
كما ل��م يكن ل�ل�م��ر�أة النوميدية ب�شكل عام
دور قوي في التاريخ ال�سيا�سي� ،أم��ا في التاريخ
االجتماعي فكانت �صورتها نمطية وه��ي �صورة
ال��زوج��ة والأم التي تربي �صغارها على ف�ضائل
القبيلة ،بمعنى �أنها كانت تدور في فلك الرجل وال
تهتم بال�ش�أن العام.
لكن هذا لم يمنع الم�صادر من �أن تذكر نموذج
والدة م�سن�سن التي كان لها دورا بارزا في توجيهه
ون�صحه فيما يلزم بمعاملته مع ال��روم��ان ،وكذا
ا�ستر�شاده ب�آراء والدته التي كانت تتقن العرافة،
ورغم مكانتها فلم يذكر �أب��دا ا�سمها ولم يرد في
الم�صادر الكتابية(.((1
�إن تعلم القراءة والكتابة كان من اخت�صا�ص
كهنة المعابد النوميدية المكر�سة لعبادة الإلهة
تانيت والإله بعل ح ُّمون ،ف�إعداد الن�صب النقو�شية
كان يتم في معبد الحفرة خالل القرن الأول قبل
الميالد ،وكانت من وظائف المر�أة الكهانة ولذلك
لم تكن تتلقى حذق الكتابة النوميدية �سوى المر�أة
الكاهنة� ،أما ال�سواد الأعظم من الن�ساء النوميديات
فكن ينقلن تراثهن م�شافهة.
ون�ستنتج �أن المر�أة النوميدية من العائلة الملكية
الحاكمة كانت مهابة الجانب وذات مكانة رفيعة
وك��ان��ت متعلمة لأ��ص��ول وق��واع��د ال��رم��وز الكتابية
النوميدية(.((1
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�إن الأ�سرة النوميدية �إذن هي �أ�سرة �أبوية �ساللية
ومكانة المر�أة فيها محفوظة في �أ�سرتها ،وكان ذلك
هو العرف ال�شائع في الأ�سرة النوميدية منذ القرن
الثالث ق.م.((1( .
 -3ال��م��ر�أة النوميدية بعد اعتناق
الم�سيحية:

�أ��ش��ارت الم�صادر النقو�شية �إل��ى عمل المر�أة
وتعلمها فنونا عديدة ،فمثال نجد نق�ش عثر عليه في
عين م�شيرة قرب ق�سنطينة ي�شير �إلى �ضيعة ل�سيدة
تدعى «�أنطونيا �ساتورنينا» �أقامت في �ضيعتها �سوق ًا
�أ�سبوعية ،ويدلنا نق�ش �آخ��ر على امتالك �سيدة
تدعى «كيليا ماك�سيميا» ل�ضيعة بعين التين قرب
ميلة(.((1
وقد تناولت وثيقة الما�صبا(( ((1مروانة حاليا)
بع�ض المهن للن�ساء كال�سيدة «بيتيليا «التي كانت
بائعة متجولة من فا�سمبو�س (مر�سط بتب�سة)،
و�صافيديا بائعة الخبز من كا�ستيليوم كيلتيانوم
(بني ولمان) ،ودوناتة �صانعة الطبل من �سطيف،
و�إيميليا بائعة الفول من �سيرتا ،وكورنيليا فورموزة
من تيبيلي�س (عنونة حاليا) (.((1
�أم��ا ع��ن تعلم وتعليم ال �م��ر�أة خ�لال االحتالل
الروماني فلم يكن �شائعا �إال بعد اعتناق المجتمع
ال�ج��زائ��ري القديم للم�سيحية وذل��ك ب ��دء ًا من
�أوا�سط القرن الثاني للميالد.
وهكذا �صاحب انت�شار الم�سيحية ظهور �صنف
من الن�ساء ف�ضلن الحياة الدينية حتى و�إن كان
ذل��ك دون رغ�ب��ة �أول�ي��ائ�ه��ن ،وه� ��ؤالء يختلفن عن
ال�ن���س��اء ال�ق��دي���س��ات ال �ل��وات��ي ا�ست�شهدن �أث �ن��اء
اال�ضطهاد الديني ،وق��د خدمن بوظيفة الراهبة
وال�شما�سة ،وكانت ذات مكانة عند الأ�سقف ،ومن

قراءة في
تاريخ تعليم
المر�أة
الجزائرية
عبر الع�صور

المهام التي �أ�سندت عليها في الكني�سة الرومانية
ب��ال�م�غ��رب ال�ق��دي��م م���س��اع��دة ال �ف �ق��راء ومعالجة
المر�ضى ومراقبة الأرام��ل والقيام بدور الو�سيط
بين الم�سيحيات ورجال الكني�سة( ،((1تجدر الإ�شارة
هنا �إل��ى �أن البازليكات كانت ت�ستقبل الراهبات
ب�صفة قاطنات دائمات لخدمة الم�سيحية ،وكان
ببازليكا تيف�ست ملحق اجتماعي وتعليمي هو عبارة
عن غرف �صغيرة لإقامة الراهبات والإ�شراف على
�إعدادهن للحياة الدينية.

 -4تعل��م الم��ر�أة النوميدي��ة القي��م
ال�سلوكية االجتماعية:

كان على المر�أة �أن تلتزم بالأخالق الحميدة
التي تبعدها وتميزها عن �أخ�لاق الرجال ،فمثال
كان من المحرم على الزوجة �أن ت�شرب الخمر.
مما ذك��ره ترتيليانو�س(((2على عاقبة احت�ساء
المر�أة ال�شراب �أن ربة ٍ
بيت �أزه��ق زوجها روحها
جوع ًا ،لأنها فتحت -فقط  -مخزن النبيذ فكيف
باحت�سائه ؟

مقـــاالت

ولأول مرة ي�سجل التاريخ �أن الراهبات كن يتلقين
تعليما دين ًيا فكن يحفظن الكتاب المقد�س ب�شقيه
العهد القديم والعهد الجديد ،ويطبقن تعاليمه.

كانت تلك العادة – في حقيقة الأمر -قرطاجية،
حيث كان ذوي المنا�صب العليا ال ي�شربون الخمر
لئال ت�ؤثر على قراراتهم ،ومن الوا�ضح �أنها عادة
قديمة �إذ لي�س من الم�ستحب �أن تحت�سي المر�أة
ال�شراب ،وكان يعهد �إلى عادة ا�ستن�شاق فم المر�أة
لمعرفة ما �إذا تذوقت الخمور(.((2
كما �أن هناك فرق ًا كبير ًا بين ام��ر�أة الطبقة
الأر�ستقراطية وام��ر�أة العامة ،فالأولى من نخبة
�سناتورية حاكمة� ،أما الثانية فهي �صانعة ون�ساجة،
ومن �أدنى منها توجد الريفية .وبالتالي ،ف�إن قيم
ام ��ر�أة المدينة عموما لي�ست نف�سها قيم ام��ر�أة
الريف(.((2

«العذراء الح�سناء حتى لو كانت في منتهى الفقر
تحتاج �إلى مهر وافر ،وتحمل ال محالة �إلى زوجها
براءة �سجيتها وزهرة �شبابها ،والبكارة ميز ٌة ق ِّيم ٌة
يث ِّمنها كل الأزواج ،كما هو م�شروع وموافق للعرف
�شئت وكيال
فما تتلق من �شيء مهرا ت�ستطيع متى َ
تظل مرتهنا �أن ترده كامال مثلما ا�ستلمته :ت�سدد
المال وترجع العبيد وتخلي البيت وتن�سحب من
العقار ،البكارة وحدها يتعذر �إعادتها �إذا ت�س َّلمتها
من بين كل مقومات المهر تبقى عند ال��زوج �إلى
الأبد»(.((1

وخال�صة لما �سبق ف�إن المر�أة الجزائرية خالل
الع�صور القديمة كانت تح�صل على حقها التعليمي
الب�سيط رغم قوانين اال�ستعمار الروماني المتع�سفة.

وف��ي ه��ذا ال�صدد �أ� �ش��اد �أبوليو�س ال �م��ادوري
(الذي عا�ش خالل القرن الثاني للميالد) بما كان
لتعلم المر�أة �أ�صول دينها على المذهب الدوناتي
من �أثر في �سلوكاتها االجتماعية ،فها هو يعر�ض
لف�ضيلة العفة ل��دى ال�م��ر�أة النوميدية ومكانتها،
وذل��ك في الفقرة الآتية موحي ًا بما تنطوي عليه
عاداته و�أعرافه النوميدية التي ن�ش�أت في كنفها من
جهة وتم�سكها بمبادئ دينها من جهة �أخرى:

ثانيا:المر�أة الجزائرية والتعليم خالل
الع�صور الإ�سالمية

لي�س من الي�سير �أن نلخ�ص في �سطور قليلة
تاريخ تعليم المر�أة الجزائرية عبر فترات التاريخ
الإ��س�لام��ي ف��ي المغرب الأو� �س��ط ،لكن يكفي �أن
ن�شير �إلى �أن ع�صر النه�ضة الأدبية والثقافية في
الجزائر الإ�سالمية جاء بعيد �سل�سلة من الفتوحات
� 118آفاق الثقافة والتراث

الإ�سالمية المجيدة التي تخللتها مقاومات قادت
�إحداها امر�أة �شهيرة في م�صادر التاريخ الإ�سالمي
�أال وهي الكاهنة(.((2

بالبربرية يتناول الحديث عن �أم��ور الدين وعن
فاجعتها في االقتران برجل فظ غليظ القلب �أ�ساء
معاملتها.

ل�ق��د ت�ع��اق�ب��ت ع�ل��ى ال �ج��زائ��ر الم�سلمة دول
كثيرة متباينة في المذاهب الدينية وفي الحدود
الجغرافية ،وهي فترة ثرية جدا بالأحداث والأخبار
التي تتناول �سير بع�ض الن�ساء ومكانتهن التي
�أحرزنها بف�ضل �أخذهن �سبل العلم والمعرفة ،وقد
ا�ستمرت تلك الفترة ما بين القرن الثامن للميالد
والقرن الخام�س ع�شر للميالد.

ولأن اللغة البربرية هي اللغة الأكثر تداوال فقد
كان هناك نوع من المالئمة بين العربية والبربرية
عند الن�ساء.

وهكذا بد�أ التاريخ ي�سجل عن ن�ساء جزائريات
متعلمات وزاه� ��دات وع��اب��دات ،ن�ساء �شاعرات
ومت�صوفات وفقيهات ،بعد �أن كان ال يعج �إال ب�أخبار
ن�ساء الم�شرق(.((2
 -1تعليم ال���م���ر�أة ال��ج��زائ��ري��ة في
المجتمع الر�ستمي:

نجد في المجتمع الر�ستمي �أن المر�أة قد كانت
عالمة و�شاعرة وم�ستف�سرة عن �أمور دينها وم�سائل
ال تريد �أن تجهلها ،كما �أنها برعت في علوم علمية
كالفلك ،وفي هذا ال�صدد تذكر الم�صادر �أن��ه ال
توجد « �أمة من بني ر�ستم ال تعلم منزلة يبيت فيها
القمر»( ((2وهذا داللة على �أنها كانت تتلقى من هذا
العلم ما يجعلها م�ؤهلة للتنقل ليال في ال�صحراء.
كانت المر�أة الجزائرية خالل العهد الر�ستمي
من مختلف الطبقات االجتماعية ت�سعى نحو طلب
العلم وال�م�ع��رف��ة ،وم��ن ال���ش��اع��رات ال�ل��وات��ي كان
�شعرهن حكما و�أم�ث��ال ومواعظ تتناقلها الأل�سن
ال�سيدة «زيديت بنت عبد اهلل الملو�شائية» والتي
�ألقت ق�صيدتها في مجل�س ن�سوي ح��ول مو�ضوع
الميعاد والح�ساب والقبر والموت ،وال�سيدة «لمنزو
بنت عثمان المزاتي» التي و�ضعت �شعر ًا �شهير ًا
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ويذكر �أبو الربيع الو�سياني وهو عالم �إبا�ضي
عا�ش خالل القرن ال�ساد�س للهجرة في كتابه ال�سير
�أن «العلم ف�شا في الجبل و�شاع حتى �أن الن�ساء
�إذا خرجن لال�ستقاء ال يرجعن �إال وقد ذكرن من
كتاب ماطو�س وفيه ثالثمائة م�س�ألة ومواعظ كتاب
الإخوان»(.((2
كما انت�شر العلم بين �أو��س��اط الخدم والإم��اء
ولي�س بين الحرائر فقط� ،إذ يذكر ال �م ��ؤرخ �أب��و
العبا�س ال�شماخي (ت  928هـ) في كتابه ال�سير �أن
االهتمام بالعلم في تاهرت وك�سبه كان �سببا في
عتق امر�أة من العبودية.
وكان عموم الن�ساء يح�ضرن مجال�س الم�شائخ
الكثيرة ليال ومعهن �أوالدهن ومما يروى عن غزارة
العلم وف�صاحة الل�سان �أن �أحد الم�شائخ قال البنته:
«�أزوجك لمن له عليك �سبعون حقا ،فقالت �أردها
�إلى ثالث �إن دعا �أجبت و�إن �أمر امتثلت و�إن نهى
تركت».
وهذا يدل على تفهم دقيق للفقه الإ�سالمي ودور
المر�أة وحق الزوج(.((2
وي��ذك��ر اب��ن ال�صغير ف��ي كتابه ت��اري��خ الأئ�م��ة
الر�ستميين �أن تيهرت عندما بنيت ق�صدتها مختلف
المذاهب فبنوا فيها م�ساجدهم ،وكانت الكتاتيب
تلحق بالم�ساجد وتلقن البنت علوم دينها.
�أم��ا في الت�صوف فنجد مثال الفتاة المتعبدة
«مهرية بنت الح�سن بن غليون» التي عا�شت في
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�أوا��س��ط القرن الثالث للهجرة في رق��ادة ،وتلقت
العلوم على �شيوخ ع�صرها ،ولها �شعر رقيق ي�شبه
�شعر رابعة العدوية.
�أما الحماديون فقد اهتموا بن�شر اللغة العربية
وتعليمها بين طبقات المجتمع الحمادي وبخا�صة
الن�ساء فيما بين القرن الرابع وال�ساد�س الهجريين،
وقد زخ��رت �صفحات التاريخ بالحديث عن مدى
تمتع ال �م��ر�أة بمعالم التمدن وال��رق��ي العمراني
وال�صناعي الدقيق(.((2

مقـــاالت

وفي واقع الأمر فقد كان هناك توازن بين الرجل
وال �م��ر�أة ف��ي ه��ذه ال�ب�لاد عبر التاريخ الإ�سالمي
المزدهر ،وذلك �إلى نهاية القرن 15م و16م حين
بد�أت مالمح الجزائر الحديثة تت�شكل �سيا�سي ًا ولكن
اجتماعي ًا كان الأم��ر مختلفا حيث �ساءت �أو�ضاع
ال�شعب وبخا�صة كانت ال �م��ر�أة الجزائرية �أكثر
ت�ضررا و�أ�شد تخلفا وذلك ب�سبب حرمانها من �أهم
حق من حقوقها �أال وهو حق التعليم ،حيث ركنت
على هام�ش الحياة العامة ب�سبب ان�ح��راف فهم
الرجل الجزائري لقواعد الإ�سالم وقيمه الحقيقية
التي حددت بو�ضوح وظيفة كل من الرجل والمر�أة
في معترك الحياة الدنيا(.((2
 -2نماذج عن المر�أة الجزائرية خالل
العهد العثماني

خالل القرن  18م ظهرت نماذج �شهيرة لن�ساء
جزائريات مجاهدات مرابطات و�صابرات ،ونذكر
على �سبيل المثال ال الح�صر:
 العلجة �أو علجية بنت بوعزيز بن نا�صر �شيخالحنان�شة ب�شرق الأورا�س التي برزت ب�أعمالها
الع�سكرية �ضد الحكم العثماني ببايلك ق�سنطينة
�سنة .1724

هاني� ،صاحبة ق�صر عزيزة بمدينة الجزائر.
	�أم هاني ابنة باي ق�سنطينة رجب (-1666� )1672شيخة العرب في ال�صحراء ال�شرقية
الجزائرية التي ورثتها كونها كانت زوجة �أحمد
بن ال�سخري بوعكاز (�صاحب ثورة  )1637والتي
عرفت بكونها فار�سة وامر�أة متعلمة وحرة نبيلة.
 الدايخة بنت محمد بن قانة زوجة الباي عبداهلل( )1807 -1804التي كانت �سيدة قوية وذات
ر�أي �صائب(.((3
وفي نهاية العهد العثماني في الجزائر ف�إننا
نلم�س ت��راج��م للعديد م��ن الن�ساء الجزائريات
الحرائر المجاهدات وه�ؤالء الأخيرات قدمن الكثير
في ن�شر العلم والمعرفة الدينية ،ونذكر منهن عل
�سبيل المثال:
 ال�سيدة عائ�شة بنت ال�شيخ في القناد�سة. البهجة من تقرت. عودة بنت ال�شيخ محمد بن يو�سف الزيانيالفار�سة العالمة(.((3
رغ��م ذل��ك ال نن�سى �أن ه��ذه النماذج ال تعبر
عن ج ّل ال�شريحة الن�سوية في الجزائر� ،إذ �شكلت
ال �م��ر�أة الجزائرية الريفية ال�سواد الأع�ظ��م من
المجتمع الن�سوي الجزائري خالل العهد العثماني.
 -3المر�أة الجزائرية خالل االحتالل
الفرن�سي

ك��ان��ت �أو� �ض��اع ال �م��ر�أة ال�ج��زائ��ري��ة التعليمية
متدهورة �إل��ى �أبعد الحدود ،رغم ذلك ظهر بين
الن�ساء بطالت وزعيمات كانت لهن �شهرة بف�ضل
جهودهن ف��ي ال���ش��أن ال�ع��ام وال���ش��أن االجتماعي
واالهتمام بالجانب العلمي.

 -عزيزة باي التي كانت زوجة لرجب باي والد �أم

ن�ج��د م�ث�لا ال�م�ج��اه��دة ال���ش�ه�ي��رة الغنية عن
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التعريف الل��ة فاطمة ن�سومر مقدمة الطريقة
الرحمانية بجبال جرجرة التي قهرت كبار ال�ضباط
الع�سكريين ،مثل ماكماهون وبو�سكي وران��دون
وبيلي�سيي في عقد الخم�سينات من القرن  19م.
�أما في نهاية القرن  19عملت اللة زينب بنت
محمد بن بلقا�سم �شيخة زاوية الهامل الرحمانية
ببو�سعادة التي �أدارت الزاوية ( )1904-1897على
جعل زاويتها مركز ًا لتعليم ال�ق��ر�آن للن�ساء وفتح
كتاتيب ملحقة بالم�سجد للطالب ،وبذلك قامت
بدور فريد من نوعه في الجزائر من حيث الن�شاط
الديني والثقافي(.((3
 -4ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ل��م��اء ال��م�����س��ل��م��ي��ن
الجزائريين وتعليم المر�أة

�إنه مو�ضوع �سال فيه حبر كثير( ،((3لكن ب�شكل
ع��ام فالو�ضع التعليمي ل�ل�م��ر�أة ال�ج��زائ��ري��ة في
بداية القرن الع�شرين كان متخلف ًا للغاية ،وكانت
�أبواب العلم مو�صدة في وجهها ،وكانت م�شاركتها
في المجتمع الجزائري غير ملمو�سة في حركية
المجتمع ،فيما ع��دا بع�ض الأع �م��ال االنتاجية
الب�سيطة كغزل ال�صوف ون�سج الزرابي والبران�س،
وبع�ض الأعمال الفالحية ال�شاقة في ال ِّريف(.((3
ولكن في مطلع القرن الع�شرين طر�أت متغيرات
�سيا�سية �أثرت في تعليم المر�أة.

المر�أة بت�أثير من �أتاتورك والنه�ضة الن�سائية في
م�صر.
�أما عندما ظهرت الحركة الوطنية الجزائرية
واكبتها المر�أة كما واكبت قبلها المقاومة الم�سلحة،
وقد �شجعت الحركة الوطنية على التعلم والتعليم
وامتهان الحرف المختلفة للمر�أة ومحاربة قيود
التقاليد الزائفة ،فمثال كانت هناك جمعية الن�ساء
الم�سلمات الجزائريات التي �أ�س�سها حزب ال�شعب
الجزائري �سنة  1947ومن بين ع�ضواتها الن�شيطات
الطبيبة نفي�سة حمود وغيرها كثيرات.
وك��ان للحركة الإ�صالحية التي قادتها جمعية
العلماء الم�سلمين الجزائريين ر�أيها حول مو�ضوع
تحرير ال�م��ر�أة ،حيث كانت تخالف دع��اة التحرر
المتفرن�سين من حيث �أن ال�سفور هو مظهر تحرر
المر�أة ،فالحجاب والإ�سالم لي�س عائق ًا في وجهها
لنيل العلوم والمعارف ،رغم ذلك لم تفر�ض على
طالباتها الحجاب ،بل كانت طالبة العلم الجزائرية
محت�شمة في ملب�سها احت�شام ًا وا�ضح ًا.
لقد كتب ال�شيخ ابن بادي�س الكثير حول تعلم
وتعليم المر�أة في جريدة ال�شهاب فيما بين (-1929
 )1931ذاك���ر ًا �أن التعليم ال��دي�ن��ي ه��و الخطوة
الأ�سا�سية لتطور المر�أة الجزائرية بقوله « :تعليم
البنات تعليما ينا�سب خلقهن ودينهن وقوميتهن،
فالجاهلة التي تلد �أبناء للأمة يعرفونها خير من
العالمة التي تلد للجزائر �أبناء ال يعرفونها»(.((3
وقام التعليم على �أربعة مبادئ :الف�ضيلة ،الح�شمة،
العفة� ،صيانة النف�س.

ففي �سنة  1927ب ��د�أت ب ��وادر ك�ت��اب��ات �أدب�ي��ة
ودرا��س��ات اجتماعية لبع�ض الكتاب الجزائريين
والأوروب�ي�ي��ن باللغة الفرن�سية( ((3حاولت ت�سليط
وذكر �أي�ضا الم�صلح الكبير مبارك ابن محمد
ال�ضوء على بع�ض معالم حياة المر�أة الجزائرية(،((3
وكانت تلك الدرا�سات تهدف �إل��ى الم�ساهمة في الميلي �سنة � 1936أن:
م�س�ألة تحرر المر�أة الجزائرية ،ذلك �أن الثالثينات
«المر�أة هي المدر�سة الأول��ى التي يتلقى فيها
من القرن الع�شرين كانت بداية لظهور تيار تحرير الأبناء معلوماتهم الأولية ،و�أنها �شريكة الرجل في
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منزله وقرينته في حياته فال بد من ت�شاركهما في
التهذيب وتقاربهما في التثقيف».
وعلى كل فقد ا�ستفادت المر�أة الجزائرية كثير ًا
من العمل ال�سيا�سي للحركة الوطنية الجزائرية
فارتفع م�ستواها الفكري ووعيها ال�سيا�سي بق�ضاياها
�ضمن مجتمعها وارتفعن ن�سب التعلم والتعليم عند
المر�أة الجزائرية.
 -5واقع المر�أة الجزائرية المعا�صرة:

المر�أة الجزائرية المتعلمة اليوم من�ضوية في
�إطار المجموعات الآتية:
 -1الم ��ر�أة المتعلمة المتطرفة النابذة لكل التقاليد
والقي ��م الأ�صيل ��ة ،المنغم�س ��ة ف ��ي الح�ض ��ارة
الغربية.

مقـــاالت

 -2الم ��ر�أة المتعلم ��ة المعتدل ��ة المتم�سك ��ة بالأطر
الوطنية والمقد�سات الدينية واللغوية.
 -3المر�أة المتعلمة الريفية وقاعدة هذه المجموعة
كبيرة في الأرياف وتتطور ببطء.
 -4المر�أة المتعلمة ال�شابة وهي جيل جديد من
الجامعيات المتخرجات من المعاهد والجامعات
والثانويات يحملن �شعار العودة �إلى الأ�صالة مع
التفتح والتم�سك بالقيم الإ�سالمية النبيلة دون
تع�صب ،ويبدو �أن هذا الجيل هو الذي �سيطغى
على بقية المجموعات الن�سوية في الجزائر كون
الجزائر ذات مجتمع فتي(.((3
خاتمة

الن�ساء الجزائريات بعد اال�ستقالل عن االحتالل
الفرن�سي ؟
هل المر�أة الريفية على قدر من العلم وتعلم
فنون القراءة والكتابة ال�سليمة للغة العربية اللغة
الر�سمية للدولة الجزائرية ؟
هل تتقن المر�أة الريفية الجزائرية الأمازيغية
كتابة الأمازيغية على لهجتها كما �أقرتها الدرا�سات
اللغوية المعا�صرة ؟
هل يتقن ال�سواد الأعظم من الأمهات والفتيات
ف��ي الأل�ف�ي��ة الثالثة ال�م�ب��ادئ الكبرى ال�ستخدام
الحا�سوب بهدف متابعة الأبناء والحر�ص عليهم؟
�أقول للمر�أة الجزائرية� :صنفي نف�سك في �أي
خانة �شئت ،لكن تذكري دوم��ا �أن العربية لغتنا
والإ�سالم ديننا والجزائر وطننا.

الحوا�شي
 .1يحيى بوعزيز ،ال �م��ر�أة الجزائرية وح��رك��ة الإ��ص�لاح
الن�سوية العربية ،دار الهدى ،الجزائر� ،2001 ،ص.9 .
 .2المرجع نف�سه� ،ص.22 .
 .3الدولة النوميدية ( 238ق.م –  105ق.م )� :أ�س�سها
العاهل ما�سيني�سا بن جايا بن زالل�سن في �أواخر القرن
الثالث قبل الميالد وامتدت ربوعها من وادي باجرادا�س
�شرقا (مجردة ) �إلى وادي الأمب�ساقا ( الرمال ) و�سطا
�إلى وادي ملوكا (الملوية) غربا .للمزيد من المعلومات
ان �ظ��ر :محمد ال�صغير غ��ان��م ،المملكة النوميدية
والح�ضارة البونية ،ط ،1.دار الأم��ة ،الجزائر،2004 ،
�ص.14 .
;4. Ammien Marcelin , Histoires , T: IV , Par. 39
Pline l’Ancien , Histoire Naturelle , T: V, P. P.
(52-54) ; Salluste , Op. – Cit., P. 80; Strabon,
Op. – Cit. , T.: XVII , P. 1.

في ختام هذه القراءة ،حري بنا �أن نت�ساءل:
ه��ل ح�صلت ال� �م ��ر�أة ال �ج��زائ��ري��ة ف�ع�لا على
حقها الكامل في التعليم والتعلم والأخ��ذ بالعلوم
والمعارف؟
هل انتهى عهد الأمية والجهل بن�سبة كبيرة بين

 .5التعليم اله ِّليني :هو التعليم المت�أثر بالثقافة والح�ضارة
الإغريقية الال�سيكية المنت�شرة في المتو�سط منذ �أوا�سط
القرن الخام�س قبل الميالد ،وقد ت�أثر بها النوميديين
في فترة حكم ما�سيني�سان عاهل نوميديا.
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 .6مهن المر�أة النوميدية :كانت المر�أة تقوم ب�أعمال �شاقة
ج � ًّدا ،ولأن��ه لم تترك الم�صادر المادية لنا ��ص��ور ًا �أو
تماثيل عن المر�أة النوميدية ،ف��إن الباحث التاريخي
قد يلج�أ �إلى المقاربة الأنثروبولوجية في هذا المجال،
الحظت �أن ال�سواد الأعظم من ن�ساء
وفي هذا ال�صدد
ُ
الأرياف ال يزلن يمار�سن ن�شاطات م�ضنية في الحقول
والجبال خا�صة في منطقة النمام�شة والأورا�س.
7. S. Gsell , H. A.A.N. ,T. V , P. 46.
8. Ibid , P. 56.

 .9الأ�سرة النووية :ن�ش�أت من رابطة الزواج الأحادي ،وكانت
تتكون من الأب وام ��ر�أة واح��دة ،فعادة يكتفي الرجل
بامر�أة تكون زوجته الأولى ال�شرعية و�أما لأبنائه ،و�شاع
هذا النوع من الأ�سر في الطبقة الدنيا .الأ�سرة المختلطة:
ن�ش�أت من ال��زواج المختلط ،تعددت فيها ال��زوج��ات،
وكانت تتكون من زوجة رئي�سية �أو عدة زوجات رئي�سيات
وعدد كبير من الإم��اء ،و�شاع هذا النوع من الأ�سر في
الطبقة الثرية والحاكمة� ،إذ يذكر �سالو�ستيو�س �أن تعدد
الزوجات عادة لدى �سالو�ستيو�س ،حرب يوغرطة ،تر:
محمد الهادي حار�ش ،ط ،1 .من�شورات دحلب ،الجزائر،
.1991
� .10ص .143
 .11التعلُّم والتعليم :الأول هو اكت�ساب المعرفة الدائمة
وينتج عن التفاعل والخبرة مع البيئة ،والثاني هو البيئة
الم�شتركة بين الأفراد والعلوم �ضمن معايير منهجية.
12. J. Mazard , Op. – Cit , P.

 .13تجدر الإ�شارة هنا �إل��ى �أن الم�ؤرخ �ستيفان ج��زال كان
قد تناول ال��رواب��ط اال�سرية المغاربية القديمة تناوال
جيدا لكنه اعتمد �أكثر على الأنثروبولوجيا وذلك بدمج
الدرا�سات المعا�صرة لزمانه حول البربر في منطقة
القبائل الكبرى وال��ري��ف المغربي وخا�صة ما ق��ام به
المهتمون بعلم االجتماع من �أمثال بيرك وبا�سي ولوترنو
وديما�س مع ما ذكر في الم�صادر القديمة ،فكان ي�سد
الفجوات التاريخية بالأنثروبولوجيا  ،ورغم محاوالته
لم يكن ليفهم جميع عادات المجتمع المغاربي فيف�سر
– على غرار �أ�سالفه هيرودوت�س وبلينو�س  -تف�سيرات
غير منطقية مثال :ظاهرة البغاء المقد�س في �أوالد
نايل كانت �أم��را عاديا(.للمزيد من المعلومات انظر:
،)St.Gsell, H.A.A.N.,T: I, P.43, Marge Num.:2
ولذلك حر�صنا على ا�ستقاء المعلومة التاريخية مما
كتبه عن الم�صادر الكتابية وال�م��ادي��ة� ،أم��ا ا�ستقراء
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الأنثروبولوجيا فله موا�ضعه وال تتعد غالبا الدرا�سات
المونوغرافية لظواهر محددة ج � ًّدا يمكن تتبعها في
الوقت الحا�ضر وال نجدها مذكورة في الم�صادر القديمة
كالو�شم.
14. J.B.Chabot, Recueil des inscriptions Libyques,
Imprimerie Nationale, Paris , 1940. P. 3.

.15
.16

.17
.18
.19
.20

.21

خديجة من�صوري ،المرجع ال�سابق� ،ص�.ص.)281-280( .
أثري منقو�ش على لوح
وثيقة الما�صبا :هي ن�ص ت�شريعي � ّ
حجري اكت�شفه الأثري الفرن�سي ما�سكيري �سنة ،1877
حمل �أ�سماء المزارعين المالكين لأرا���ض في الأورا���س
وم�ساحاتها وطرائق �سقيها .انظر :محمد العربي عقون،
االقت�صاد والمجتمع في ال�شمال الأفريقي القديم ،دار
الهدى ،الجزائر� ،2008 ،ص.109 .
المرجع نف�سه� ،ص.282 .
خديجة من�صوري ،المرجع ال�سابق� ،ص� .ص- 287( .
.)288
لوكيو�س �أبوليو�س ،الم�صدر ال�سابق� ،ص.109 .
�سبتيمو�س ترتيليانو�س :ولد �سنة 160م ،يعتبر م�ؤ�س�س
الأدب الن�صراني الأفريقي و�أول من قدم �أ�سا�س ًا نظري ًا
ل�سلطة الكني�سة ف��ي ت ��أوي��ل ال�ك�ت��اب المقد�س ،توفي
�سنة  225م .انظر :ترتيليانو�س ،المنافحة ،تر :عمار
الجال�صي ،من�شورات تاوالت� ،2001 ،ص.4 .
لوكيو�س �أبوليو�س ،الم�صدر ال�سابق� ،ص.23 .
22. - Yann Le Bohec , Op. – Cit. , P. 192.

 .23الكاهنة :تعد �أ�شهر ملكة بربرية ،كانت ملكة قبيلة
جراوة ،قاومت الفتوحات الإ�سالمية بقيادة ح�سان بن
النعمان الغ�ساني .لال�ستزادة انظر :عبد الرحمان بن
خلدون ،تاريخ ابن خلدون (دي��وان المبتد�أ والخبر في
تاريخ العرب والبربر ومن عا�صرهم من ذوي ال�ش�أن
الأك �ب��ر) ،ت��ح� :سهيل زك��ار ،ج ،4.دار الفكر للطباعة
والن�شر والتوزيع ،بيروت� ،2000 ،ص.238 .
 .24حول ن�ساء الم�شرق انظر� :أبو الح�سن المعافري المالقي،
الحدائق الغناء في �أخ�ب��ار الن�ساء (ت��راج��م �شهيرات
الن�ساء في �صدر الإ�سالم) ،تح :عائدة الطيبي ،الدار
العربية للكتاب ،طرابل�س-تون�س�210 ،1977 ،ص.
�	.25إبراهيم بحاز بكير ،الدولة الر�ستمية (160هـ 296 -هـ)،
ط ،2 .من�شورات جمعية ال �ت��راث ،ال�ج��زائ��ر،1993 ،
�ص.377 .
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 .26ماطو�س :عالم �إبا�ضي توفي في موقعة مانو �سنة  283هـ.
عن� :إبراهيم بحاز بكير ،المرجع ال�سابق� ،ص ،378 .هـ.3 :
 .27الدرجيني �أبو العبا�س �أحمد بن �سعيد ( 670هـ) ،كتاب
طبقات الم�شايخ بالمغرب ،تح� :إبراهيم طالي ،مطبعة
البعث ،ق�سنطينة� ،1974 ،ص.120 .
 .28رابح بونار ،المغرب الكبير (تاريخه وثقافته) ،ط،2.
الم�ؤ�س�سة الوطنية للن�شر والتوزيع ،الجزائر،1981 ،
�ص.218.
 .29المرجع نف�سه� ،ص.23 .
�	.30أحمد توفيق المدني ،مذكرات الحاج �أحمد ال�شريف
الزهار نقيب �أ�شراف الجزائر ،ال�شركة الوطنية للن�شر
والتوزيع ،الجزائر� ،1974 ،ص.86 .
 .31جميلة معا�ش ،المرجع ال�سابق� ،ص.27 -26 .
 .32جميلة معا�ش ،نماذج عن مكانة المر�أة الجزائرية خالل
العهد العثماني ،مجلة ال�ت��راث ،ع ،8 :باتنة ،نوفمبر
� ،1995ص.25 .
�	.33أني�سة بركات« ،ن�ضال المر�أة الجزائرية �أثناء الثورة
التحريرية» ،محا�ضرات ودرا� �س��ات تاريخية و�أدب�ي��ة
حول الجزائر ،من�شورات المتحف الوطني للمجاهد،
الجزائر� ،1995 ،ص� –.ص.) 125-91( .
 .34ف��اط�م��ة ب��وم �ع��راف« ،ج��وان��ب م��ن ن���ض��ال ال��م��ر�أة في
الأورا����س» ،مجلة ال�ت��راث ،ع ،2 :دار ال�شهاب ،باتنة،
� ،1987ص� -.ص.)93-81 ( .
�	.35أحمد الخطيب ،جمعية العلماء الم�سلمين الجزائريين
و�أث��ره��ا اال�صالحي في الجزائر ،الم�ؤ�س�سة الوطنية
للكتاب ،الجزائر198 ،
 .36م��ن تلك ال��درا� �س��اتGandray.M. , La femme - :
.chaouia de l›Aurès , Paris , 1929
�	.37أحمد الخطيب ،جمعية العلماء الم�سلمين الجزائريين
و�أث��ره��ا الإ�صالحي في الجزائر ،الم�ؤ�س�سة الوطنية
للكتاب ،الجزائر� ،1985 ،ص� -ص ( .)234 -231
 .38يحي بوعزيز ،المرجع ال�سابق� ،ص.210 .

بيبليوغرافيا الم�صادر
 عبد الرحمن بن خلدون ،تاريخ ابن خلدون (ديوان المبتد�أوالخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عا�صرهم من ذوي

ال�ش�أن الأكبر) ،تح� :سهيل زكار ،ج ،4.دار الفكر للطباعة
والن�شر والتوزيع ،بيروت.2000 ،
	�أبو الح�سن المعافري المالقي ،الحدائق الغناء في �أخبارالن�ساء ( تراجم �شهيرات الن�ساء في �صدر الإ��س�لام )،
تح :عائدة الطيبي ،الدار العربية للكتاب ،طرابل�س-تون�س،
.1977
 الدرجيني �أبو العبا�س �أحمد بن �سعيد (  670هـ ) ،كتابطبقات الم�شائخ بالمغرب ،تح :ابراهيط ط�لاي ،مطبعة
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 ترتيليانو�س ،المنافحة ،ترجمة :عمار الجال�صي ،من�شوراتتاوالت. 2001 ،
 �سالو�ستيو�س ،حرب يوغرطة ،تر :محمد الهادي حار�ش ،ط. ،1من�شورات دحلب ،الجزائر.1991 ،
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العذول في ال�شعر العربي
الدكتور� /صالح م�صيلحي علي عبد اهلل

كلية الآداب  -جامعة البحرين

يلقى هذا البحث ال�ضوء على مو�ضوع طريف غير مكتوب في �أو م�سبوق �إليه ،وهو العذول
في ال�شعر العربي القديم خا�صة� ،أو �شعر اللوم والعتاب في الأدب العربي القديم ،وهو مو�ضوع
ي�صلح لدرا�سة مت�أنية وا�سعة لكثرة الأ�شعار والإ�شارات التي تناولته ،فمن خالل ا�ستقراء دواوين
ال�شعر العربي نجدها تقدم مادة ثرية متنوعة عن العذل والعذول ،تتعلق بالدين وال�سيا�سة
والحب والطرفة والأ�سطورة ،في �سيل متدفق ال يفرق �إال بين تجربة معا�شة و�أخرى نظيرة لها،
وهو �سيل يحوي معاني رقيقة طريفة م�صوغة في عبرات تتميز بالإ�سراف العاطفي والإتقان
في ال�صنعة� ،أو م�صحوبة برقة ال�شعور ودقة الإح�سا�س و�صفاء النف�س و�سمو العاطفة ،في
�أ�ساليب فنية ما بين ال�صيغ الحوارية وال�سرد الق�ص�صي ،وبين الأ�ساليب البالغية من الأمر
والنهي والنداء والتعري�ض والتهكم وال�سخرية والإ�شارة الموحية بالخوف ،ويندر �أن تجد �شاعراً
يتحدث عن العذول الوا�شي والنمام والرقيب والر�سول �أو الو�سيط� ،إال وقد �سلك في �شعره
م�سلك العاطفة ال�شريفة ،و�أقام على الهوى والوجد والحنين وال�شوق ،و�سنو�ضح ذلك كله من
خالل:
(((
� ً
ً
وا�صطالحا
أوال :العذول لغة

فكلمة العذول تدل في �أ�صل معناها اللغوي على
ال�شيء الكريه والفعل القبيح ،فالعذول �شخ�ص
كريه وفعله قبيح ،لأن��ه وا���ش ونمام وظالم والئم
ورقيب وندل ور�سول يتميز بالعداوة والجبن والف�شل
والعجز ،وهو ك��اذب معاند غ��ادر معتد ي�سعى �إلى
�إحراق قلوب العا�شقين عن طريق التفريق بينهما،
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وال �ع��ذل ه��و ال �ل��وم وفعله ع��ذل ي �ع��ذل ،وق��ال ابن
الإعرابي :العذل هو الإحراق ،فك�أن العذول يحرق
بعذله قلب المعدول ،و�أن�شد الأ�صمعي (لوامة المت
بلوم ال�شهب) �أي ال�شهاب بمعنى �أن لومها يحرقه،
وقيل في المثل (�أنا عذلة و�أخي خذلة وكالنا لي�س
بابن �أم��ه) كما قيل (�سبق ال�سيف ال�ع��ذل) وهو
مثل ي�ضرب لما فات من الأم��ر ،وقيل :رمى فالن

العذول
في ال�شعر
العربي

مقـــاالت

ف�أخط�أ فاعتذل� ،أي رمى ثانية ،فك�أن العذول يكرر
لومه وعذله حتى يبلغ هدفه ،وقيل :المر�أة العذلة
الوذلة� ،أي الن�شيطة الر�شيقة الخفيفة ،والرجل
العذل الوذول �أي ال�سريع الخفيف فيما �أخذ فيه،
وك��أن العذول رج ًال كان �أو ام��ر�أة ن�شيط في لومه
وعذله ي��ؤدي��ه في �سرعة وخفة بال �س�أم �أو ملل،
والعذول هو الوا�شي النمام بخالف النبيل الحاذق
العاقل جيد الر�أي رفيق �إ�صالح الأمور ،وك�أن عمل
العذول يتمثل في �إف�ساد الأمور ،والعذول هو الندل
وجمعه العذل وهم خدم الدعوة ،ينتقلون الطعام
من مكان �إلى مكان ،كما ينتقل العذول بالو�شاية بين
النا�س من مكان �إلى مكان ،والعذول الندل يزدريه
النا�س في كل زم��ان ومكان لخلقته وعقله ،وهو
خ�سي�س محتقر في جميع �أحواله ،والعذول الرقيب
فعله التنكيل بالمحبين والتنغي�ص بالعا�شقين
ل�صرفهما عن اللقاء والتوا�صل ،والعذول الر�سول
�أو الو�سيط هو متابع الأخ�ب��ار� ،أخبار من بعثه �أو
�أخبار المحبين لينقلها ،ويت�سم فعل العذول باللوع
وه��و خلط ال�صدق ب��ال�ك��ذب� ،أو وج��ع القلب من
المر�ض والحزن والحب ،واللوعة هي الحرقة و�شدة
الحب ،فك�أن العذول �شخ�ص ك��اذب يوجع بكذبه
القلوب فتمر�ض وتلتاع م��ن �شدة الحب وحرقة
الهوى ،والعذول �شخ�ص �ضعيف عاجز عن تحقيق
الحب((( ،وورد في مخ�ص�ص ابن �سيده �أن العذل
هو ال�سب وال�شتم والمالحاة والتعنيف ،والعذول في
ر�أي الأ�صمعي ظالم ،والظلم و�ضع ال�شيء في غير
مو�ضعه ،وفيه عدوان وعداء وتعد واعتداء ،يقال:
عدا عليه ب�سيفه �أي ظلمه ،والعذول معاند والمعاندة
�أن يعرف الحق في�أباه وال يقبله((( ،وي�ؤيد ذلك تعليق
الزوزني على �صيغة عذل وا�شتقاقاتها في قول امرئ
القي�س:

رب خ�������ص���م ف���ي���ك �أل���������وى رددت������ه
�أال َّ
(((

ن�����ص��ي��ح ع���ل���ى ت���ع���ذال���ه غ���ي���ر م�����ؤت����ل
عواذل ال�شعراء وكيفية الورود والمعاني
ال�شعرية:

ول�ق��د ك��ان��ت ه��ذه المعاني اللغوية منبع ًا ث��ر ًا
�أم��ام ال�شعراء �أف ��ادوا منها في �إط�لاق مجموعة
من الأو�صاف تك�شف عن معنى العذول ا�صطالح ًا،
فهو في ال�شعر �شخ�صية كريهة �إن�ساني ًا عاجزة عن
تحقيق ال��ذات في الحب والع�شق ولذلك ت�سخط
على المحبين والعا�شقين ،وال�شخ�صية العاجزة عن
تحقيق الذات في الحب �شخ�صية �سرابية �ضبابية
ت�سعى ب��دون عقل وت�سلك م�سلك ال �خ��داع ،وهي
�شخ�صية متقلبة ال تثبت على حال واح��دة ،و�إنما
تنتقل م��ن م�ك��ان �إل��ى م�ك��ان وم��ن ح��ب �إل��ى حب،
بمعنى �آخر ف�إنها تنزلق على حياة الآخرين لتجد
في حاجياتهم وحيواتهم المالذ والملج�أ ،ومن ثم
نراها تارة في زي الملوك وتارة في زي ال�صعاليك
والفتاك وقطاع الطرق ،وفي �شكل امر�أة �أو رجل،
ولي�س العذول بط ًال وال يمكن �أن يكون ،ولكن البطل
هو العالم الحقيقي من حوله الذي يواجه كل �أحمق
ي�سعى بدون عقل ،لذلك كانت �أخالق العواذل في
ال�شعر �أخالق اللئام من الغدر ،وعدم الوفاء ،لذلك
ربط ال�شعراء بينهم وبين الذئب المو�صوف بالغدر،
والعذول �إ�ضافة �إلى ذلك وا�ش حا�سد كاره كاذب
نفاث في العقد ور�سول �أو و�سيط �أو طرف ثالث يقف
بين المحبين.
عواذل ال�شعراء

عواذل ال�شعراء متنوعون ومتعددون ،فقد يكون
ع��ذول ال�شاعر في الحب هو �أخ الحبيبة �أو �أحد
�أهلها �أو جيرانها ،وربما كان �أخ الحبيب �أو �أحد
�أهله ،وقد يكون ال�صاحب �أو الرفيق �أو الخليل،
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وربما كان ال�شاعر نف�سه عذو ًال ،وربما كان المجتمع
الذي يعي�ش فيه ال�شاعر �أو الدهر عذو ًال ،وربما كان
العذول رج ًال حر ًا �أو عبد ًا ،فقد ورد في �أخبار ذي
الرمة �أن �أمه من �آل قي�س ا�سمها كثيرة قد نحلته
�أبيات بق�صد التفريق بينه وبين حبه ،وقيل �إن �أمه
ظبية هي التي نحلته هذه الأبيات ،فكثيرة العبدة و
ظبية الحرة عاذلتاه في حب مية ،كما كانت خرقاء
عاذلة مية حين �شبب بها ذو الرمة على غير هوى
بها ليكيد مية ،كما كان �أخوه ه�شام عذو ًال حين قام
ب��دور في �إف�ساد عالقته بمية عن طريق الو�شاية
والوقيعة ،فقال ذو الرمة:
�إذا م�������د ح�����ب��ل��ان�����ا �أ��������ض�������ر ب���ح���ب���ل���ن���ا

الفار�س كانت تقواه في قوله:
وي�������ا ع���ف���ت���ي م�����ا ل�����ي وم�������ا ل�����ك ك��ل��م��ا
ه���م���م���ت ب������أم�����ر ه�����م ل�����ي م���ن���ك زاج�����ر
ف����ل����م����ا خ�����ل�����ون�����ا ي����ع����ل����م اهلل وح�������ده
ل���ق���د ك����رم����ت ن����ج����وى وع����ف����ت ����س���رائ���ر
وفي قوله:
�أن�������ا ال�������ذي �إن ����ص���ب���ا �أو ����ش���ف���ه غ���زل
ف����ل����ل����ع����ف����ـ����ـ����اف ول�����ل�����ت�����ق�����وى م��������������آزره
وقال:
وح�����ارب�����ت �أه�����ل�����ي ف�����ي ه��������واك و�إن����ه����م

ه���������ش����ام ف�����أم���������س����ى ف������ي ق���������واه ق���ط���وع
فهجرته مية ب�سبب ذلك فقال:
�أال ال �أرى الهجران ي�شفي من الهوى
(((
ول�����و وا�����ش����ي����اًَ ع���ن���دي ب���م���ي ي��ع��ي��ب��ه��ا
وال�ع��ذول هو �أخ الحبيبة في ق��ول العبا�س بن
الأحنف:
�أي������������ام ي����ر�����ص����دن����ي �أخ������������وك ب�����س��ي��ف��ه
(((

وال ���س��ي��ف ي��م��ن��ع��ن��ي وت��م��ن��ع��ه ي������دي

وهو الخليل �أو ال�صاحب �أو الرفيق في قول م�سلم
ابن الوليد:
خ���ل���ي���ل���ي ل�������س���ت �أرى ال�����ح�����ب ع�������اراً
(((

ف�ل�ا ت���ع���ذالن���ي ق���د خ��ل��ق��ت ال�����ع�����ذارا

و�إي����������اي ل������وال ح���ب���ك ال����م����اء وال���خ���م���ر
وقد ا�ستخدم �أب��و فرا�س كلمة (حاربت) لأنه
فار�س كما عبر عن تما�سك عالقته ب�أهله بعالقة
الخمر والماء ،ومن يقر�أ رومياته التي كتبها ب�سجن
خر�شنة يدرك كيف �أ�صبح فري�سة للي�أ�س والخوف
وانعدام الأم��ل؛ ب�سبب ال�سجن ،هذا العذول الذي
يحول بينه وبين من يحب بخا�صة الأم ،ويبدو �سيف
الدولة نف�سه عذو ًال في هذه الروميات لأنه تلك�أ في
افتدائه ،ولم يتخل �أبو فرا�س �أبد ًا عن �أنفة الفار�س
و�شهامته وعفته في هذه الروميات((( ،وكذلك كانت
عفة ال�شريف الر�ضي وتقواه عذوله ،فقد تغزل على
عفة في كافيته الم�شهورة البارعة ،وتحدث عن
العذول الرقيب في �أ�سلوب جميل رقيق عذب يفوح
بعطر ال�شرف والعفة ،قال:

والأه� ��ل والأ���س��ر وال�ع�ف��ة ع� ��واذل �أب ��ي ف��را���س
ال�ح�م��دان��ي ال�م�ف��رق��ون بينه وب�ي��ن الحبيبة الأم
�أم��ي��ن ال��ه��وي وال��ق��ل��ب وال��ع��ي��ن وال��ف��م
والع�شيقة ،وقد جعل �أبو فرا�س للعذل والعذول دني ًا
ف�سيحة في �شعره ،وقد �أبدع في الحديث من حيث وغ��ي��ري �إل���ى الفح�شاء �إن ع��ر���ض��ت له
(((
ال�صور والتالوين والنف�س ال�شعري الطويل ،فعفة
�أ���ش��د م��ن ال���ذ�ؤب���ان ع����دواً ع��ل��ى ال����دم
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العذول
في ال�شعر
العربي

وال�شريف الر�ضي نف�سه عذول يلوم كل �أمر ال
يجده �سبب ًا وجيه ًا للوم ،مثل الندى والجود والكرم،
حينئذ يكون اللوم نوع ًا من الحياء ،قال:
ف���ل���م���ا ر�أي��������ت ال���ح���ل���م ق����د ط�����ار ط��ي��رة
ول��������م �أر ب����������ا ًال �أن �أل������������وم و�أع����������ذال
و�أع��ف��ي��ت م���ن ل��وم��ي �أم�����را م���ا وج��دت��ه
م���ل���ي���م���اً وال ب����اب����اً ع����ن ال����ج����ود م��ق��ف��ل
ل���ج���دي �إذا ب���ال���ل���وم �أول������ى م���ن ال��ح��ي��ا
(((1

وم����ن ذا ي��ل��وم ال���ع���ار����ض ال��م��ت��ه��ل�لا

مقـــاالت

وقامت الخاطبة بدور العذول الو�سيط في ال�شعر
العبا�سي ،وحين اجتمع ال�شعراء بالإماء وطربوا �إلى
�أ�صواتهن و�سكروا برق�صهن ،ف�إنهم لم يخ�شوا في
التغزل بهن �إثم ًا ،فتعلق ال�شعر بج�سومهن وع�شق
�صحبتهن ،و�سخر ال�شعراء من الغزل القديم ور�أوه
�ضرب ًا من التفكهة ،وكان ب�شار �أول من �سلك �إلى
الغزل �سبي ًال �صريح ًا في �ألفاظها ملتوية في غاياتها
جريئة في �أهدافها و�صورها ،فكان مغاز ًال �أ�شر ًا
وفا�سق ًا وماجن ًا ،وك��ان عذوله الي�أ�س والمجتمع
والخليفة نف�سه ،وكان ال�شاعر غيور ًا على من يحب
من الن�ساء خوف ًا من �أن تقع لغيره �أو ت�سقط في
حبائل الع�شاق ،قال ب�شار:
م���ن راق����ب ال��ن��ا���س ل���م ي��ظ��ف��ر بحاجته
وف���������از ب����ال����ط����ي����ب����ات ال����ف����ات����ك ال���ل���ه���ج
وقال:

وق�صيدته التي مطلعها:
ق��������د الم�������ن�������ي ف��������ي خ����ل����ي����ل����ت����ي ع���م���ر
وال��������ل��������وم ف�������ي غ�����ي�����ر ك����ن����ه����ه ����ض���ج���ر
عبارة عن تحدي ب�شار وانتقامه من المجتمع
الذي وقف في وجهه و�أ�ساء �إليه كما ذكر الدكتور
طه ح�سين( ،((1مما يدعم القول ب�أن ظهور العذول
الرقيب في ال�شعر �شيء طبيعي في مجتمع م�سلم
يحدد العالقة بين الرجل والمر�أة وينظمها ،ومن
الممكن �إذا القول ب�أن الرقيب هو �إح�سا�س ال�شاعر
ب�إح�سا�س مجتمعه �أو بموقف المجتمع منه ،وقد
ال يكون هناك رقيب على الحقيقة و�إنما هو �شيء
را�سخ في �إح�سا�س ال�شاعر وم�شاعره وعواطفه ،وفي
�شعر �أبي نوا�س ما ي�ؤيد ذلك ،وكان �أبو نوا�س �إمام
الغزل في ال�شعر العبا�سي كعمر بن �أبي ربيعة �إمام
الغزل في ال�شعر الأموي ،وغزله ق�صير الوزن قريب
من النثر �إلى جانب الرقة ،وقد المه عواذله لكثرة
ت��ردد ا�سم جنان في غزله ،وع��واذل��ه هم النا�س
وتدافعهم حولهما ولي�س لديهما �أي �إح�سا�س بهم
على الإطالق ،قال:
وع������ا�������ش������ق������ي������ن ال���������ت���������ف خ������داه������م������ا
ع�����ن�����د ال������ت������ئ������ام ال�����ح�����ج�����ر الأ���������س��������ود
ف����ا�����ش����ت����ف����ي����ا م�������ن غ�����ي�����ر �أن ي�����أث����م����ا
ك����������أن���������م���������ا ك����������ان����������ا ع��������ل��������ى م������وع������د
ل������������وال دف���������������اع ال�������ن�������ا��������س �إي������اه������م������ا
ل���م���ا ا����س���ت���ف���اق���ا �إل��������ى �آخ��������ر ال��م�����س��ن��د

ل��������ه��������وت ح�������ت�������ى راع����������ن����������ي راع��������ب��������اً
وه��ذا و�صف يذهل ال�سامع ،فالعا�شقان التفا
�����ص����وت �أم�����ي�����ر ال���م����ؤم���ن���ي���ن ال���م���ج���اب واب�ت�ع��دا ع��ن دن�ي��ا ال�ن��ا���س ف��ي غيبوبة طويلة لم
يوقظهما �إال تدافع النا�س حولهما في هذا الموقف
ل�����ب�����ي�����ك ل�����ب�����ي�����ك ه�������ج�������رت ال���������ص����ب����ا
العظيم ،وقد يكون ال�صبح ع��ذو ًال مثلما نجد في
ون��������������ام ع���������ذال���������ي وم��������������ات ال�����ع�����ت�����اب رائية عمر بن �أبي ربيعة ونونية ابن زيدون الرائعتين
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وقد امتدت فكرة العفة والحياء كعذول �إلى ال�شعر
الحديث مثلما نجد في قول �شوقي:
ي�����������وم ك������ن������ا وال ت�����������س�����ل ك������ي������ف ك���ن���ا
ن�����ت�����ه�����ادى م�������ن ال�������ه�������وى م�������ا ن�������ش���اء
وع������ل������ي������ن������ا م���������ن ال�������ع�������ف�������اف رق�����ي�����ب
ت�����ع�����ب�����ت ف���������ي م�������را��������س�������ه الأه�����������������واء
وفي قول مطران:
ف�����ك������أن�����ن�����ا �إذ ذاك زوج م�������ن ق���ط���ا
ي������ت������ط������اع������م������ان ب��������رو���������ض��������ة غ�����ن�����اء
ق�����د ك�������ان ف�����ي ط����وق����ي ب����ل����وغ م�����آرب����ي
(((1

ل����������وال زواج���������������ر ع�����ف�����ة وح����������ي����������اء
كيفية الورود

(((1وعموم ًا فقد كان ال�شاعر الإ�سالمي يخاف
ويختل�س الفر�ص في غياب العذول الرقيب وبعد
الأهل ونوم ال�سمار ،وي�سعى �إلى الوحدة والإنفراد،
ويعد غزله بالمر�أة انت�صار ًا ولقاءه بها فتح ًا .وقد
جاء حديث العذل والعذول في �صيغ حوارية ،كما
جاء في الإ�شارة الموحية بالخوف من الرقيب ،وقد
يتبادر �إل��ى الذهن �أن حديث العذل والعذول ورد
مق�صور ًا على مواقف الحب والغزل عامة والعذرى
منه خا�صة ،لأن��ه م��ن خ�صائ�ص م��واق��ف الع�شق
والغرام ،ف�أول ما يتبادر �إلى الذهن �أن العذول هو
ال�شخ�ص الذي يلوم المحب على حبه ،وك�أن فكرة
العذل والعذول لم توجد �إال في �شعر الحب والغزل،
وال�ح��ق �أن ال�ع��ذل وال �ع��ذول ورد ف��ي �شعر المديح
وال�ه�ج��اء وال�ف�خ��ر والحما�سة وال �ح��رب وال�شيب
وال�شباب والخمر و�شعر ال�صعاليك وقطاع الطرق
منذ �أق��دم ن�صو�صه ،وج��اء ف��ي ب��داي��ة الق�صيدة
وو�سطها وختامها ف��ي ك��ل غر�ض م��ن الأغ��را���ض
ال�شعرية ال�سابقة ،مما يدعم ال�ق��ول ب ��أن فكرة
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العذل والعذول قديمة قدم ال�شعر العربي نف�سه،
وداخلة في ن�سيج الق�صيدة منذ �أقدم الن�صو�ص،
وداخلة في ن�سيج الق�صائد المن�صفات والملحمات
والم�شوبات وغيرها ،ففي �شعر ال�صعاليك ي�صطنع
ال�شعراء الو�سائل الفنية للحديث عن العذل والعذول
�أو الالئم والالئمين ،من مثل لوم المر�أة زوجها
التالفه المال والنف�س وتعري�ضها للمهالك ،وكثير ًا
ما اتخذ �شعراء الكرم وال�شعراء ال�صعاليك من
ال �ع��ذل وال �ع��ذول و�سيلة فنية الف�ت�ت��اح الق�صيدة
والدخول �إلى مو�ضوعها ،والمر�أة هي العاذلة دائم ًا
في هذين ال�صنفين من ال�شعر ،وكلنا يتذكر حديث
حاتم الطائي �أ�سطورة الكرم العربي �إلى زوجه مية
العاذلة الالئمة ،حين ر�أته م�سرف ًا في �إهالك ماله،
كما يتذكر حديث ع��روة بن ال��ورد العب�سي زعيم
ال�صعاليك �إل��ى زوج��ه العاذلة الالئمة حين ر�أته
م�سرف ًا في تقديم نف�سه �إلى التهلكة ،وكثير ًا ما عبر
ال�شعراء عن خوفهم من المجهول الذي يبدو في
�صورة الرقيب ،قال عنترة:
ف���ب���ع���ث���ت ج�����ارت�����ي ف���ق���ل���ت ل���ه���ا اذه���ب���ي
ف��ت��ج�����س�����س��ي �أخ�����ب�����اره�����ا ل�����ي واع���ل���م���ي
ق�����ال�����ت ر�أي������������ت م������ن الأع���������������ادي غ����رة
(((1

وال�������ش���اة م��م��ك��ن��ة ل���م���ن ه����و م����رق����م

فعنترة يبعث جارته في �صورة ال�ق��وادة التي
تتج�س�س �أخ�ب��ار الحبيبة وه��ذا ه��و فعل ال�ع��ذول،
فالعذول هو القوادة ،وي�صف العواذل ب�أنهم �أعداء
ويك�شف عن غفلة عنها ،ويذكر الحارث بن حلزة
و�شاية العواذل وي�صفهم بالأعداء �أي�ض ًا في معلقته
في قوله:
ال ت�����خ�����ل�����ن�����ا ع������ل������ى ع���������زائ���������ك �إن���������ا
(((1

ق���ب���ل م����ا ق����د و�����ش����ى ب���ن���ا الأع�������������داء

العذول
في ال�شعر
العربي

ويفتتح الحارث ق�صيدة له بقوله:
�إن ك�������ن�������ت ع��������اذل��������ت��������ي ف���������س����ي����ري
(((1

ن�����ح�����و ال���������ع���������راق وال ت����������ح����������وري

ولم تخل عينية �سويد بن �أبي كاهل الي�شكري من
حديث العذول الوا�شي ،ولم ين�س متمم بن نويرة
ذكر الو�شاة ال�شانئين في رثاء �أخيه( ،((1وقال كعب
ابن �سعد الفنوي في رثاء �أخيه:
ك�������أن �أب������ا ال����م����غ����وار ل����م ي�����وف م��رق��ب��اً
(((1

�إذا ح������ارب ال����ق����وم ال����غ����زاة رق����ي����ب

ويعلن �أ�سماء بن خارجة �سخطه على العاذلة
التي �أل�ح��ت ف��ي عذله �شططا ،وه��و ي�سائل ذوي
المعرفة عن دواء ال�صبابة ،قال:
ودواء ع����������اذل����������ة ت����ب����اك����ـ����ـ����ـ����ـ����رن����ي

مقـــاالت

(((1

ج���ع���ل���ت ع����ت����اب����ي �أوج����������ب ال�����ن�����ح�����ب

ويتذكر المخبل ال�سعدي الطيف وديار المحبوبة
وي�صفها وي�شبهها بالدرة وي�صف الدرة وت�ستخرجها،
ثم ي�صف الطريق ثم ينحى على عاذلته التي المته
في كرمه وفي �إنفاقه ماله محتج ًا ب�أن الخلود لي�س
في الثراء وب�أن المنية غاية الأحياء ،قال:
وت���������ق���������ول ع�������اذل�������ت�������ي ول������ي�������������س ل���ه���ا
(((2

ب�������غ�������د وال م����������ا ب��������ع��������ده ع����������ل����������م

ويتحدث عمرو بن الأهتم عن �إك��رام ال�ضيف
مخاطب ًا �أم الهيثم عاذلته بقوله:
ذري�����ن�����ي ف����������إن ال����ب����خ����ل ي�����ا �أم ه��ي��ث��م

ويبغيه(((2عندهم �شر ًا ،ويت�أ�سى الم�سيب بن عل�س
ف��ي ق�صيدة م��ن �أق ��دم �شعر ال�م��دي��ح على ف��راق
حبيبته ذاكر ًا العواذل الالئمين والكا�شحين ،ويبين
المرق�ش الأ�صغر �أثر فراق حبيبته في قلبه وي�صف
ح�سنها والذكرى التي تعاوده منوه ًا بالوفاء ،دون �أن
ين�سى ذكر العذل والعاذلين �أو اللوم والالئمين(،((2
ويذكر �أحد الجاهليين هزء عاذلته بم�شيبه ويتعجب
المرار بن منقذ من �إنكار �صاحبته �إياه وقد عاله
ال�شيب متخذ ًا من العواذل و�سيلة �إلى ذلك ،وي�ستعيد
المرزد �أخو ال�شماخ ذكريات ال�شباب وي�صف الدرع
والتر�س والرمح وينحي على العذول ال��ذي يلومه
بظهر الغيب( ،((2ويتحدث ب�شر بن �أبي خازم في
�شعر الفرو�سية عن يوم الث�أر ،وعن �إ�صغاء حبيبته
�إلى قول الو�شاة و�صرمها الحبل ،وي�صف حاجب
الأ� �س��دي الفر�س ف��ي ق�صيدة جميلة تمثل ق�صة
واقعية ت�صور اعتزازه بفر�سه ،كما ت�صور ال�صراع
الدائر بين الرجل وزوجه في �سيا�سة المال ،فهي
تلح عليه �أن يبيع فر�سه محتجة بارتفاع �أثمان الخيل
ويرد عليها مبين ًا مناقب الفر�س وجماله وغنائه في
الحرب وغير الحرب ،فلم تخل �إذن هذه الق�صة
الواقعية من حديث العذل والعذول( ،((2وذكر طرفة
ابن العبد معنى جمي ًال وهو يتحدث عن الخمر،
فحواه �أنه يباكر ال�شرب قبل انتباه العاذالت ليقطع
عليهن الكالم �أو العذل ،قال:
ول������وال ث��ل��اث ه����ن م����ن ع��ي�����ش��ة ال��ف��ت��ى
وج�������دك ل����م �أح����ف����ل م���ت���ى ق�����ام ع����ودي
ف���م���ن���ه���ن ����س���ب���ق ال��������ع��������اذالت ب�������ش���رب���ة

(((2

ل�����ص��ال��ح �أخ���ل���اق ال����رج����ال ������س�����روق
ويتغزل ذو اال�صبع ال�ع��دوان��ي حاكي ًا م��ا كان
بينه وبين اب��ن عمه ال��ذي يتد�س�س �إل��ى مكارهه
وي�شي به �إلى �أعدائه ،وي�سعى بينه وبين بني عمه

(((2

ك��م��ي��ت م��ت��ى م���ا ت��ع��ل ب��ال��م��اء ت���زب���د

واختلف ع��دي ب��ن زي��د ال�ع�ب��ادي �إل��ى الأدي ��رة
وم�ساكن الرهبان وكان مجيد ًا في الزهد والن�سك
و�ضرب الأمثال والحكمة وو�صف الخمر التي كان
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كلفا بها مجيد ًا في و�صفها القتران و�صفها بذكر
العذل والعاذلين ،قال:
ي���ك���ر ال�����ع�����اذل�����ون ف�����ي و�����ض����ح ال�����ص��ب��ح
ي�����ق�����ول�����ـ�����ـ�����ـ�����ون ل��������ي �أم�������������ا ت�������س���ت���ف���ي���ق
وي�������ن�������دب�������ون ف�����ي�����ك ي��������ا اب�������ن�������ة ع���ب���د
اهلل وال������ق������ل������ب ع������ن������دك������م م������وث������وق
ل�����س��ت �أدري �إذا �أك����ث����روا ال���ع���ذل فيها
(((2

�أع���������������د ٌو ي����ل����وم����ن����ي �أم �������ص������دي������ق
ويت�ضح مما �سبق �أن العذل والعذول ظاهرة فنية
بارزة في ال�شعر العربي القديم ،ويعتمد عليها في
بناء الق�صيدة مدح ًا �أو هجا ًء �أو رثا ًء �أو فخر ًا �أو
و�صف ًا للطبيعة �أو حتى في �شعر النقائ�ض ،وي�أتي في
مقدمة الق�صيدة ،وو�سطها وختامها ،ويكفينا النظر
في �شعر جرير لنقف فيه على �أن حديث العذل
وال�ع��ذول ظاهرة ملفتة للنظر في ال�شعر الأم��وي
عامة وفي �شعره خا�صة ،فقد تحدث عن العذول
النمام المف�سد بين النا�س بالكذب عليه وهو يمدح
الحجاج بن يو�سف الثقفي ،ويبد�أ نقي�ضته الدامغة
في هجاء الفرزدق والراعي النميري بحديث العذل
والعذول ،ويتالزم في �شعره ذكر العذل والعذول
بذكر ال�شيب وال�شباب وال �ف��راق ،ويذكر العذول
النا�صح والوا�شي والرقيب وال�لائ��م( ،((2وكذلك
ي�شكو ال �ف��رزدق ال�شيب ف��ي مطلع ق�صيدة يمدح
بها الحجاج ذاك��ر ًا العذل وال �ع��ذول ،وكذلك في
مدحه ليزيد بن عبد ال�م�ل��ك( ،((2وحديث العذل
وال�ع��ذول مكمل لل�صورة الغزلية في مديح ب�شار
لعقبة بن �سلم ومديح م�سلم بن الوليد ليزيد بن
مزيد ال�شيباني وال�شريف الر�ضي للطائع العبا�سي
وبهاء الدولة( ،((3ويكثر العذل والعذول في �سيفيات
المتنبي وكافورياته ،ولعل المتنبي �أح�سن ال�شعراء
ت�صوير ًا لمعنى العذول الر�سول الو�سيط في قوله:
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م��������ا ل�����ن�����ا ك����ل����ن����ا ج����������وى ي��������ا ر������س�����ول
�أن�������������ا �أه���������������وى وق�����ل�����ب�����ك ال����م����ت����ب����ول
ك�����ل�����م�����ا ع������������اد م���������ن ب�����ع�����ث�����ت �إل�����ي�����ه�����ا
(((3

غ�������ار م����ن����ي وخ���������ان ف���ي���م���ا ي������ق������ول

وهما بيتان في مطلع �آخ��ر ق�صيدة م��دح بها
�سيف الدولة الحمداني قبل �أن يتوجه �إلى كافور
االخ�شيدي وهما �صلب الق�صيدة وع�صب ال�صورة
فيها ،و�أف��رط اب��ن المعتز في الجمع بين العذل
والعذول وال�شيب وال�شباب ذاكر ًا �أن اللهو مع ال�شيب
من موجبات اللوم لأن �شيب الر�أ�س من موجبات
االت �ع��اظ وال �ع �ب��رة( ،((3وم��ا �أج�م��ل ق��ول ال�شريف
الر�ضي:
ق������ل ل�����ع�����ذول�����ي ال������ي������وم ن������م ����ص���ام���ت���اً
(((3

ف���ق���د ك���ف���ان���ي ال�������ش���ي���ب �أن �أع����������ذال

وت��رك �أب��و نوا�س مجموعة طيبة من المعاني
وال�صور المتعلقة بالعذل والعذول في �شعره الخمري،
وخا�صة حين منعه الأمين عن �شرب الخمر وحين
المه النظام �إمام المعتزلة في �شربها ،فقد حاوره
في م�س�ألة العفو ،وافتتح �إحدى ق�صائده بطلب ترك
اللوم ،واتخذ من لوم الالئمين و�سيلة �إلى الك�شف
ع��ن نزعته الح�ضارية ال�ت��ي تميل �إل��ى التجديد
وتتخبط في المعاني القديمة ،التي ولد منها معاني
جديدة في رقة �أ�سلوبية و�شفافية تعبير ،ويتكرر في
�شعره �أن العاذلين الالئمين ما زادوه �إال لحاجة
في طلب الخمر( ،((3وكما تنوعت المعاني تنوعت
الأ�ساليب ما بين اال�ستفهام والتوكيد وال�شرط
والأمر والنهي والإخبار� ،إلى جانب براعة ال�صورة
الدالة على معان خا�صة ،ومن المعاني الطريفة
الإ�شارة �إلى ت�أثير ال�شيب في امتناع ال�شعراء عن
الخمر ورف�ضهم �أقوال العذال وتم�سكهم ب�شربها،
ذلك المعنى ال��ذي جاء في �صياغة جميلة و�صور

العذول
في ال�شعر
العربي

بديعة ،مثلما نجد في �شعر ابن المعتز وم�سلم بن
الوليد( .((3ومن المعاني الطريفة تعبير ال�شعراء
عن خوفهم من العذل والعذول ،ومن ذلك قول ذي
الرمة:
ف���ج���ئ���ت وق�����د �أي���ق���ن���ت �أن ت�����س��ع��دي��ن��ي

وقال ابن المعتز:
ك��������������ت��������������م��������������ت ح�����������������ب�����������������ك ح���������ت���������ى
ك������������������ت������������������م������������������ت ك�������������ت�������������م�������������ان�������������ي
ف���������������ل���������������م ي������������م������������ك������������ن ل����������������������ي ب��������ه
(((4

(((3

وق���د ط���ار ق��ل��ب��ي م���ن ع���دو �أح��������اذره
وقول ب�شار:
ح�����ب�����ي�����ب�����ا �������ص������اح������ب������ي �أم ال������ع���ل��اء

(((3

واح���������ذرا ط�����رف ع��ي��ن��ه��ا ال������ح������وراء
وقول ابن المعتز:
م���ا راع���ن���ا ت��ح��ت ال���دج���ى ����ش���يء ���س��وى

(((3

����ش���ب���ه ال���ن���ج���وم ب����أع���ي���ن ال�����رق�����ب�����اء

مقـــاالت

ومن ثم فقد عبر ال�شعراء عن معنين طريفين
�آخرين هما اختال�س النظرة وكتمان �سر الحب،
فابن الرومي يختل�س النظرة في لفظ رقيق و�أ�سلوب
ب�سيط عج ًال في لحظة توديع خوف ًا من العذال
والالئمين والرقباء ،قال:
خ���ل�������س���ت م����ن����ه����ا ن�����ظ�����رة ع����ل����ى وج����ل

م��������������ن ذك����������������������ره ب���������ل�������������������س���������ان���������ي

ول�م��ا ك��ان ال�شعراء ال يطيقون �ضغط الحب
ول��واع��ج ال�شوق ،فقد ع�ب��روا م��ن ط��رف �آخ��ر عن
�إذاع��ة هذا الحب رغم ًا عنهم ت��ارة بالدمع وتارة
بالعيون معبرين بذلك عن المعنى ال�شائع (ال�صب
تف�ضحه عيون) مثلما نجد في قول ابن زيدون:
ك���������������������������ان ������������������س�����������������ري م���������ك���������ت���������م���������اً
وه��������������������������و الآن ق�������������������د ع�������ل�������ن
ويرى ابن زيدون ال��وداع �إذاع��ة لأ�سرار الحب،
قال:
ودع ال�������������ص������ب������ر م�������ح�������ب ودع�����������ك
(((4

ذائ�������ع م�����ن �����س����ره م�����ا ا�����س����ت����ودع����ك
ومن �إبداع المتنبي في هذا المعنى قوله:
ك����ت����م����ت ح����ب����ي ح����ت����ى ع����ن����ك ت���ك���رم���ة

(((3

�آخ��������ره��������ا �أول��������ه��������ا م�������ن ال������ع������ج������ل

ويحب ال�شريف الر�ضي �أن ير�سل كتاب �شوق �إلى
من يحب لوال خوف الرقيب الذي يقف بين ال�شفاه
ويحول بين الأفواه ،ويقول جميل بثينة:
ك�����ت�����م�����ان �������س������رك ي�������ا ب����ث����ي����ن ف�����إن����م����ا
ع�����ن�����د الأم���������ي���������ن ت����غ����ي����ب الأ����������س���������رار
وقال:

ث���م ا����س���ت���وى ف��ي��ه �إ������س�����راري و�إع�ل�ان���ي
ك�����أن����ه زاد ح���ت���ى ف����ا�����ض ع����ن ج�����س��دي
ف�����ص��ار ���س��ق��م��ي ب���ه ف���ي ج�����س��م ك��ت��م��ان��ي
وفي قوله:
وك�����ات�����م ال����ح����ب ي������وم ال���ب���ي���ن م��ن��ت��ه��ك
(((4

و���ص��اح��ب ال��دم��ع ال تخفى ���س��رائ��ره
ال�صورة والأبعاد:

وك��ت��م��ت ����س���رك ف���ي ال����ف�����ؤاد مجمجماً
(((4

�إن ال�����ك�����ت�����وم ل�����������س�����ره ل������ج������دي������ر

لقد ك��ان��ت المعاني ال�شعرية على طرافتها
وقدرتها تقرير ًا لحقائق بقدر ما كانت ذات دالالت
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و�إيحاءات نف�سية رائعة ،بعبارة �أخرى كانت ت�صوير ًا
للحظات نف�سية و�إب��رازا لم�شاعر ورغبات مكبوتة،
ومن خالل و�صف العذول الوا�شي والرقيب والر�سول
و�صف ًا دقيق ًا داخلي ًا وخارجي ًا ،ولقد تنوعت الأو�صاف
تبع ًا لتنوع �أحا�سي�س ال�شعراء وم�شاعرهم وطرائق
تعبيرهم ،وا�ستعان ال�شعراء بخيالهم الوا�سع على
�إخ��راج المعاني النف�سية ،من خالل ح�سن اختيار
الأل �ف��اظ ال��دال��ة بدقة وعناية ،واالت �ي��ان بال�صور
البيانية (ا�ستعارة وت�شبيه ًا وكناية) واالتيان بالق�صة
الم�صورة �أو الأ�سلوب الق�ص�صي الت�صويري ،مثلما
نجد في ق�ص�ص امرئ القي�س ومغامراته العاطفية
التي حكى لنا بع�ض ًا منها في معلقته ،وفي رائية عمر
ابن �أبي ربيعة حيث نجد الو�صف والت�صوير والتحليل
والتف�صيل والعناية بر�سم البيئة الفنية� ،إلى جانب
تحليل م�شاعر ال�شاعر ومع�شوقه عن طريق ذكر
الرقيب والوا�شي والر�سول وكيفية التخل�ص منهم
�أو التغلب عليهم ،وقد ا�ستعان ال�شعراء في �صورهم
بال�صنعة اللفظية والمعنوية وبالأمثال والأق��وال
ال�سائرة التي تجري مجرى المثل مثلما نجد في
قول ابن زيدون:

كثير ًا من الأبيات ت�أتي كالأمثال ال�سائرة ،فغلب على
ال�صور طابع الطرافة والحكمة والتمثيل في �أعقاب
المعاني ،وفي �شعر جرير نغمة عذربة وعفة طاغية
وكثير من ال�صور ال�شعرية التي تخير لها �ألفاظ ًا
غاية في الرقة ،لتعبر عن حاالت نف�سية خا�صة به
كعا�شق محب ولم تخل من الق�صة والحوار ،ومنع ًا
لال�ستطراد يمكننا القول ب�أن ال�شعراء تركوا لنا
�صور ًا كثيرة في �شعر العذل والعذول ،هي ال�صورة
الو�صفية للعذول ،و�صورة الرقيب والوا�شي والر�سول
وبع�ض ال�صور الطريفة الأخرى.
وفي ال�صورة الو�صفية:
تحدث ال�شعراء عن �أو�صاف العذول الخلقية
والأخ�لاق �ي��ة وال�م��ادي��ة والمعنوية ،م��ن مثل كونه
�شخ�ص ًا عنيف ًا نفاث ًا في العقد� ،أخ�لاق��ه �أخ�لاق
اللئام ،فالعذول لئيم جاهل ،ويفل�سف ال�شريف
الر�ضي الل�ؤم م�ؤكد ًا �أنه يكون في الأ�صول ودليله
غدر الخليل ،قال:
و�أول ل����������ؤم ال������م������رء ل����������ؤم �أ�����ص����ول����ه
و�أول غ���������در ال�������م�������رء غ���������در خ���ل���ي���ل
ولذلك حق لل�شريف �أن يقول:

ال ي���������������زال م���������ن ح�������ا��������س�������ده م���ك���ث���ر
(((4

�أو ف���ع���ل ����س���ب���ق ال�������س���ي���ف ال������ع������ذل
وفي قول ال�شريف الر�ضي:

ع��ذول��ي م��ن �أوط����ا ق���را ال��ع��ج��ز م��رك��ب��اً
(((4

ول����ك����ن ظ���ه���ر ال�����ع�����زم غ���ي���ر ذل���������ول

ق�������د �����س����ب����ق ال���������س����ي����ف ع���������ذل ع�����اذل�����ه
(((4

ل���م���ا ت�����ب�����ارى ال���ح�������س���ام وال�������ع�������ذل

و�إل��ى جانب العنف والنفث في العقد والل�ؤم،
ف��ال �ع��ذول ع��دو ك���اذب ،وق��د اب�ت�ل��ى اب��ن زي��دون
بالعواذل الأع��داء الكاذبين ف��أب��دع في و�صفهم
وك�شف عن �أثر الكذب حين ر�أى تبدل الحبيبة،
كما ك�شف �سر عداء العواذل للمحبين في نونيته
الم�شهورة حيث قال:

ف�سبق ال�سيف العذل ،مثل قاله �ضبة بن �أود حين
المه النا�س على قتله قاتل ابنه في الحرم ،وهو مثل
ي�ضرب للأمر الذي فات فال يمكن تداركه ،وبراعة
ال�شاعرين ف��ي �أنهما نقال المثل م��ن مالب�ساته
التاريخية �إلى الحديث عن العذل والعذول ،ولعل غيظ العدا من ت�ساقينا الهوى فدعوا
اال�ستعانة بالأمثال في ت�صوير المعاني قد جعل
ب����������أن ن���غ�������ص ف�����ق�����ال ال������ده������ر �أم���ي���ن���ا
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العذول
في ال�شعر
العربي

ي���ا ل��ي��ت ���ش��ع��ري ول����م ن��ع��ت��ب �أع���ادي���ك���م
(((4
ه��ل ن���ال ح��ظ��اً م��ن العتبى �أع���ادي���ن���ا
والعذول حا�سد ظالم لي�ست �أخالقه ك�أخالق
المحب ف��ي �شعر اب��ن المعتز ال��ذي ي�صور غيظ
الح�سود الظالم في قوله:
ل�����م ي������در م�����ا ت���ح���ت ال���ت���ج���م���ل ح��ا���س��د
ب������ال������غ������ي������ظ ي�����ق�����ع�����د م������������رة وي������ق������وم
ق�����ل ل���ل���ح�������س���ود �إذا ت���ن���ف�������س ����ص���ع���دة
(((4
ي�������ا ظ������ال������م������اً وك���������أن��������ه م������ظ������ل������وم

مقـــاالت

والعذول ال وفاء عنده في �شعر ابن زيدون ،لذلك
يقول المتنبي ال تطمع في مودة حا�سد �أي العذول،
الذي هو نا�صح �شرير غير �صادق في نعمه في �شعر
جرير بل �إن ابن المعتز يرد ن�صيحة العذول ويدعو
�إلي عدم طاعته �أو �سماع ن�صحه في قوله:
ورب م���ث���ل���ك ق�����د ����ض���اع���ت ن�����ص��ي��ح��ت��ه

يخ�ص�صون ه��ذه الأو�� �ص ��اف ف��ي ح��دي�ث�ه��م عن
الرقيب والوا�شي والر�سول� ..إلخ.
�صورة العذول الرقيب

هي �صورة متميزة عن غيرها من حيث فرط
�إح�سا�س ال�شعراء بالخوف من الرقيب ،وهو �إح�سا�س
طرحه ال�شعراء على ما حولهم من الأ�شياء ،فقدموا
بذلك معاني �شعرية رقيقة وطريفة في �صور �أكثر
رقة وطرافة ،فالعذول الرقيب ينغ�ص على العا�شق
ع�شقه حتى �إنه لينغ�ص على العا�شق ع�شق نف�سه،
في قول �أبي تمام:
غ���ي���ر �أن��������ي ل�����و ك���ن���ت �أع���������ش����ق ن��ف�����س��ي
(((5

ل���ت���ن���غ�������ص���ت ع�������ش���ق���ه���ا ب�����ال�����رق�����ي�����ب

ويخ�شى العبا�س بن الأحنف القتل ب�سبب الرقيب
الذي ينقل خبر حبه ل�صاحبته ،قال:
ي��ظ��ل ل�����س��ان��ي ي�شتكي ال�����ش��وق وال��ه��وى
(((5

(((4

ول�����م ي���ط���ق ود ذي ر�أى وال �أدب

ويتعجب اب��ن المعتز م��ن النا�صح ال��ذي لم
يطع وي�ستمر في ن�صحه ،ورغم �أن ابن الفار�ض
له نظرة �صوفية �إال �أنه ترك �صورة �شعرية تدور
حول ن�صح العذول يك�شف فيها عن �شغله بالهوى
و�صمه �أذنيه عن اللوم والعذل ،كما يك�شف عن
عنف ال �ع��ذول ول ��ؤم��ه لأن��ه �شخ�ص ان�ح��رف عن
طريق الهداية فوجب علي ابن الفار�ض �أن يهديه،
وهدايته �إياه تعادل ثواب حجته و�أجر عمرته في
�سبيل اهلل ،فالعذال والالئمون يجهلون المحبة
الحقيقية ويزعمون في الوقت نف�سه �أنهم يهدون
�إلى ال�صواب بلومهم ،في حين �أنهم يهدون �إلى
ال �� �ض�لال( ،((5وه�ك��ذا نجد ف��ي �أو� �ص��اف العذول
ال�صورة كريهة �إن�ساني ًا ف��ي �أو�صافها الخلقية
والأخالقية والمادية والمعنوية ،ثم راح ال�شعراء

وق��ل��ب��ي ك���ذى ح��ب�����س ل��ق��ت��ل م���راق���ب
ويروع الرقيب ابن المعتز في قوله:
م���ا راع���ن���ا ت��ح��ت ال���دج���ى ����ش���يء ���س��وى

�����ش����ب����ه ال�����ن�����ج�����وم ب������أع�����ي�����ن ال����رق����ب����اء
وي �غ��ار اب��ن المعتز على المحبوب م��ن عيون
الرقباء ،و�أتع�س �أوقاته ولحظاته �أن يبتلى بالرقيب
ويتفنن في ت�صوير هذا البالء ،و�أ�سعد لحظات ابن
المعتز �أن يبيت محبوبه عنده بال خوف من �أعين
الرقباء ،وقد تفنن في ت�صوير الخوف من الرقيب
في هذه ال�صورة الجميلة:
وج�������ن�������ة م�����ع�����������ش�����وق ر�أى ع����ا�����ش����ق����اً
(((5

ف��ا���ص��ف��ر ث����م اح���م���ر خ�����وف رق����ي����ب

وتفنن ال�شعراء ف��ي تحايلهم وتخل�صهم من
الرقباء ،ف�أبو فرا�س الحمداني يلب�س رداء الليل
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حتى ال يراه العذول الرقيب في قوله:
ل��ب�����س��ن��ا رداء ال���ل���ي���ل وال���ل���ي���ل وا����ض���ح
�إل����������ى �أن ت����������ردى ر�أ��������س�������ه ب��م�����ش��ي��ب
وب����ت����ن����ا ك���غ�������ص���ن���ي ب�����ان�����ة ع���اب���ث���ت���ه���م���ا
(((5

م���ع ال�����ص��ب��ح ري����ح ����ش���م����أل وج����ن����وب

وتتخطى �صورة الرقيب الر�ؤية الب�صرية المادية
وتتجاوز الر�ؤية العقلية الذهنية �إلى الر�ؤية المعتمدة
علي الب�صيرة في �شعر ابن الفار�ض واب��ن عربي
بما لها من �أ�سا�س نف�سي فريد ،يبد�أ بالمدركات
الح�سية ثم يمتزج بالم�شاعر الوجدانية في ترا�سل
يذوب تلك الإح�سا�سات في ذوب واحد ،لذلك عبرت
�صورة ال�ع��ذول الرقيب في �شعريهما عن العالم
الداخلي الرحيب لل�شاعر ،باعتمادها على مدركات
البيئة الح�سية وا�ستلهامها الجو والتراث الإ�سالمي
من ال�ق��ر�آن وال�سنة� ،إل��ى جانب الطابع الخا�ص
لل�شاعر المحور والمولد للتجربة ،وقد جاءت �صورة
العذول الرقيب في �شعريهما في �أ�سلوب ق�ص�صي
حواري ،ومتى كان ال�شعر الرومان�س الوجداني ذا
طابع ق�ص�صي كانت الوحدة الع�ضوية فيه �أظهر� ،إذ
يبدو متما�سك ًا تظهر فيه الأفكار والأحا�سي�س �صور ًا
تحليلية للمواقف ومن ثم تبدو �شخ�صية العذول
رمزية ذات اتجاه فل�سفي غيبي واتجاه �سيكلوجي
نف�سي واتجاه لغوي من الإيحاء والإيهام واالرتفاع
�إلى وحدة المعرفة ،والنف�س م�صدر المعرفة ،ولها
ا�ستعدادها لالن�سالخ عن الب�شرية وقت ًا من الأوقات
�أو في لمحة من اللمحات ،وم��ن ثم تبدو �صورة
الطيف في �شعر ابن الفار�ض (طيف المالم) من
القوى الباطنة التي ت��درك بها الحقائق ،وتعتمد
ال�صورة كذلك ف��ي �شعر العذريين على الرمز،
فهي رمز �إل��ى وح��دة المعرفة ،وللرقيب �أكثر من
معنى في �شعر ابن الفار�ض ،فهو العقل والمقاوم
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والناظر ،وهو من �أهل العلم والمعرفة بهذا النوع
من ال�سرائر ،فالرقيب قلب لفكره بحيث تغنيه
�أذن الرقيب عن ر�ؤي��ة العين ،ويظهر الرقيب من
جهة المعنى الباطن في النف�س وما كان الرقيب
يعلم قبل ك�شف حجاب ج�سمه بما كان يخفيه من
ال�سر ،والرقيب ذو نف�س نمامة وعدم البوح با�سمه
�أثر من �آثار�إخفاء المحب لحب الحبيبة له ،و�صورة
الرقيب كما تبدو في التائية الكبرى �أو نظم ال�سلوك
البن الفار�ض ،نحول و�ضنى وتجربة ذاتية متفردة
وك�شف لحقيقة �سره وف�ضح لخفية �أمره ،وال�شاعر
ال ي�سمع المالم وال يرى �سوى الحبيبة �أمال في �أن
ترجع �إليه يوم ًا وهي ال ترحمه ،فيبث �شكواه في
نغمة حزينة باكية ،ومن �أجمل ما قاله ابن الفار�ض
في هذا ال�صدد قوله �إن المحبوبة �أقامت ل�صيانة
حبها في ال�سر من نف�س على نف�س مراقب ًا ،هو
خواطر قلبي لمحبتها ،وقد عبر عن ذلك في هذه
ال�صورة الجميلة:
�����ي م����راق����ب����اً
�أق�������ام�������ت ل����ه����ا م����ن����ي ع�����ل َّ
(((5

خ���واط���ر ق��ل��ب��ي ب��ال��ه��وى �إن �أل����م����ت
�صورة العذول الر�سول

تتردد كثير ًا في ال�شعر وهي محددة المالمح
وا�ضحة الق�سمات ،فالر�سول هو الوا�سطة �أو حلقة
الو�صل بين المحبين ،والر�سول ليل والليل قواد،
والعذال هم ر�سل الهوى ،والر�سول هو الذي يب�شر
بالزيارة �أو الذي يفرج كربة العا�شق ،والر�سول هو
الذي يحمل المواعيد ويم�شي �سر ًا �إلى المحبوبة،
والر�سول هو الذي يفرج كربة ال�شاعر لأنه المبعوث
�إلى لقاء المحبوبة من قبل ال�شاعر ،وهو المبعوث
�أي�ض ًا من قبل الحبيبة ،فقد كانت ترا�سل المحبوب،
وزالت ر�سل الهوى ال تقال ،وانظر ه��ذه ال�صورة
الطريفة البن المعتز:

العذول
في ال�شعر
العربي

ك�����ل�����م�����ا ع������������اد م���������ن ب�����ع�����ث�����ت �إل�����ي�����ه�����ا

ك�����������������������م ل�����������������������ي م�����������������������ن ع�����������������������ذول
ب������������������������������������ت ل������������������������������������ه ع������������������������������������ذوال
ف������������������������������رق ل����������������������ي و�أم�������������������������������س���������������ى
ع��������������ل��������������ى ال���������������������ه���������������������وى دل�����������ي�����ل�����ا
و�����������������������ص����������������������ار ل����������������������ي ر����������������س���������������وال
وت��������������������������������������������رك ال��������������ف�����������������������������ص��������������وال
وق�����������������������������������������اد ل�������������������������ي ح���������ب���������ي���������ب���������ي

(((6

غ�������ار م����ن����ي وخ���������ان ف���ي���م���ا ي������ق������ول

والر�سول في �شعر ابن عربي ل�سان القلب للب�شر
بما �أودع��ه الرحمن فيه من درر ،وه��و �سر وجود
الباب وعين حجابه ،وفي �شعر ابن الفار�ض العذال
ر�سل الهوى ،قال:
وا����ص���ب���ر �إل������ى ال����ع����ذال ح���ب���اً ل��ذك��ره��ا
(((6

(((5

ول�����������������������م ي������������ك������������ن ث��������������ق��������������ي�������ل������ا

ويجمع كثير ع��زة بين ك��ذب الو�شاة و�إر��س��ال
الر�سل( ،((5ويجعل جميل اللحظ ر�سو ًال بينه وبين
المحبوبة في قوله:

مقـــاالت

ول���ك���ن ج��ع��ل��ت ال���ل���ح���ظ ب��ي��ن��ي وب��ي��ن��ه��ا
(((5
ر����س���و ًال ف������أدى م���ا ت��ج��ن ال�����ض��م��ائ��ر
ويرد جرير الر�سول ومن �أجمل ال�صور ال�شعرية
في هذا ال�صدد قول ال�شريف الر�ضي:
ع���ن���دي ر����س���ائ���ل ����ش���وق ل�����س��ت �أذك����ره����ا
(((5

ل��������وال ال�����رق�����ي�����ب ل���ب���ل���غ���ت���ه���ا ف�����������اك

ويقول ابن زي��دون �إن العذول الر�سول علمنا
ك�ي��ف ن�ك�ت��م ��س��ر ح�ب�ن��ا ،وال��ر� �س��ول غ �ي��ور يهدي
وع� �ي ��ده( ،((6وال��ر� �س��ول طيف يتمناه �أب��و فرا�س
الحمداني في قوله:
ك���ي���ف ال�������س���ب���ي���ل �إل��������ى ط���ي���ف ي��������زاوره
(((6

وال��ن��وم ف��ي جملة الأح��ب��اب ه��اج��ره

ك����أن���ه���م م����ا ب��ي��ن��ن��ا وال����ه����وى ر�����س����ل
�صورة العذول الوا�شي:

(((6ترك ال�شعراء �صور ًا �شعرية طريفة للعذول
الوا�شي وهي �صور تبرر �أقوال الو�شاة وتك�شف عن
ت�أثيرها في المحب والمحبوب ،فالو�شاة ح�سدة
ي�سوءهم قرب الحبيب من الحبيب عند ابن زيدون،
لأنهم ال يعرفون الحب ولم يتذوقوا طعمه ،ويتميز
الو�شاة عنده بالإفك والكذب وتتبع �أخبار المحبين
والعمل على ن�شرها كيد ًا وف�ضح ًا ،وبذلك يفزعون
الحبيب ببع�ض القول المكروه المنطوي على البغ�ض
والعداوة ،وي�صور جميل بثينة فرح الوا�شين حين
ا�ستطاعوا بكذبهم �أن يجعلوا بثينة ت�صرم حبله في
قوله:
ل��ق��د ف���رح ال��وا���ش��ون �أن ���ص��رم��ت حبلي
(((6

ب��ث��ي��ن��ة �إذ �أب�����دت ل��ن��ا ج��ان��ب ال��ب��خ��ل

ويتعجب جرير من ت�صديق الو�شاة الغاوين كما
يتعجب من بغ�ضهم وعداوتهم ،قال:
ول����ق����د ع���ج���ب���ت م�����ن ال����و�����ش����اة ك����أن���ه���م

والر�سول غيور خائن في �شعر المتنبي الذي
ب��ال��ب��غ�����ض ن���ح���وك وال�����ع�����داوة غ������ور
يتعجب من غيرته وخيانته في قوله:
ويف�سح �أبو فرا�س دني ًا ف�سيحة للو�شاة والوا�شين
م�������ا ل�����ن�����ا ك����ل����ن����ا ج���������وى ي�������ا ر������س�����ول
في �شعره ،فحينما �أراد �أن يظهر �شوقه لمحبوبته
�أن�������������ا �أه���������������وى وق�����ل�����ب�����ك ال����م����ت����ب����ول �صور و�صالها �صعب المرام ،لأنها حبيبة تتالعب
� 136آفاق الثقافة والتراث

(((6

بها �أقوال الو�شاة ،قال:

�أبعاد ال�صورة

������ي و�إن ل��ي
ت�������روغ �إل�������ى ال����وا�����ش����ي����ن ف ّ

ل�صورة ال�ع��ذول بعد فني ومعرفي واجتماعي
ونف�سي ،وم��ن ث��م ك��ان��ت لغة ال���ش�ع��راء �أخالقية
واجتماعية وبيولوجية وت�صوفية ،ويتمثل البعد
الفني في القول ب��أن اجتماع العذول والمحب في
ال�شعر يدعو �إلى التناق�ض ،مما يدعم القول ب�أن
�شخ�صية العذول ال وجود لها ،و�إنما برزت في الأدب
العربي لأنه �أدب قادر على تحويل بع�ض ال�شخو�ص
�إل��ى هياكل فنية حية ،وال�شخو�ص الأدب �ي��ة �صور
متخيلة وحين تقدم على �أنها هياكل فنية ،ف�إن ذلك
يعني �أنها من لحم ودم وعظام وتتجول في ال�شوارع،
ول��م ي�ف��رق النقد بين ال�سلوك الفني وال�سلوك
ال�شخ�صي للأديب ،ولم ير فرق ًا بين ال�شخو�ص في
الأدب وال�شخو�ص في الواقع ،فمحبوبات العذريين
فتيات حقيقيات تذكر كتب تاريخ الأدب حيواتهن
و�أن�سابهن ،بينما هن ل�سن موجودات في التاريخ،
وبالمثل ي�صدق المتلقي ال�شعبي كل ما ي�سمعه على
�أن��ه حقيقة ،ف�شخ�صية العذول في الأدب العربي
�ش�صخية فنية تك�شف حقيقة م�ؤداها �أن منجزات
الخيال وقائع حية ولي�ست خلق ًا فني ًا فح�سب(،((7
ومما ي�ؤكد �أن العذول �شخ�صية فنية ولي�ست حقيقية
�أنه في ال�شعر �شخ�ص �ضبابي �سرابي متقلب ال يثبت
على �أمر واحد ،فتارة تراه في زي الملوك و�آخرى في
زي ال�صعاليك وقطاع الطرق والفتاك والل�صو�ص،
وتارة في زي الأخ وال�صديق ،وتارة في زي المناف�س،
وتارة في زي النا�صح والر�سول ،وتارة في زي الالئم
والوا�شي والنمام ،وتارة في زي النا�صح والر�سول �أو
الو�سيط ،وفي حديث ال�شعراء عن العذول الو�سيط
تختلط ال� ��ذات ال���ش��اع��رة (ال�م�ت�خ�ي�ل��ة) ب��ال��ذات
الحقيقية ،مما يعني �أن �شخ�صية العذول مخترعة
من ذات ال�شاعر وهي في الوقت نف�سه �شخ�صية

لأذن�������اب�������ه�������ا ع�������ن ك�������ل وا������ش�����ي�����ة وق�����ر
ف������إن ك����ان م���ا ق����ال ال���و����ش���اة ول����م يكن
(((6

فقد ي��ه��دم الإي��م��ان م��ا �ش ّيد ال��ك��ف��ر

وي���ش�ب��ه المتنبي نف�سه ب��ال��و� �ش��اة وي �ب��دع في
ت�صوير ت�أثير �أقوالهم ومرادهم وهم ح�سدة كذبة،
فالو�شايات طريق الكذب كما ق��ال ،وانظر هذه
ال�صورة الجميلة:
ط������ار ال����و�����ش����اة ع���ل���ى ����ص���ف���اء وداده�������م
(((6

وك����ذا ال���ذب���اب ع��ل��ى ال��ط��ع��ام ي��ط��ي��ر

وقد ترك ال�شعراء مجموعة �ضخمة من ال�صور
الطريفة النادرة للعذول ر�سو ًال �أو رقيب ًا �أو وا�شي ًا،
بما ت�شتمل عليه من حكمة �أو �صياغة جديدة �أو
معنى نادر ،ومن ذلك قول ابن الفار�ض:
ي�����ش��ي ل���ي ب���ي ال���وا����ش���ي �إل��ي��ه��ا والئ��م��ي
(((6

عليها ب��ه��ا ي��ب��دي ل��دي��ه��ا ن�صيحتي

وهذا من تواد المحبة لأن العادة جرت ب�أن ي�شي
الوا�شي معايب المحب �إلى المحبوب ،ف��إذا و�شى
الوا�شي للمحب معايبه م�ستعين ًا به كان نادر ًا ،كما
جرت العادة ب�أن يلوم المحب على محبة المحبوب
في خفية منه وال يبدي ن�صيحته عند محبوبه ،ف�إذا
الم المحب ون�صحه عند محبوبه م�ستعين ًا بوجود
المحبوب كان نادرا ،وي�شتمل هذا البيت علي �إجمال
ما ف�صل قبل ذلك حيث قال (فالح ووا�ش) و�أوم�أ
هنا بلفظ (بي) على تحقق الوا�شي بذاته ،وبلفظ
(بها) على تحقق ا لالئم بذات المحب ،فالوا�شي
هو المحب والمحب هو المحبوب والمحبوب هو
الالئم فالكل واحد.
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العذول
في ال�شعر
العربي

مقـــاالت

لها وج��ود حقيقي ،ولكنها في ال�شعر تختلف عن
هذا الوجود الحقيقي في الدرجة �أو في النوع(،((7
ول��وال العذول الر�سول �أو الو�سيط لما عرفنا هذا
ال�شعر العذري الرائع العذب ،فالعذول الو�سيط �أو
الر�سول �شخ�صية مجازية متحركة متنقلة تلقانا
في �شعر الغزل والمدح والكرم والهجاء ،وتكرار
الحديث عنها يجعلها �شخ�صية حية محددة مع �أنها
متخيلة غام�ضة ،بدليل ت�أرجح تعامل ال�شعراء معها
ومعالجتهم الفنية لها ،فتارة يكون العذول الو�سيط
�أو الر�سول �سبب ًا في �إف�ساد العالقة بين المحبين،
في�ستحق لذلك كل لعن و�سب و �شتم وعناد ،وتارة
يكون �سبب ًا في �إكمال العالقة في�ستحق كل ثناء
وبخا�صة حين يكون طيف خيال ،وف��ي �شخ�صية
العذول يتحرك الوجود المتعدد بعيد ًا عن ادعاء
الثبات ،ومن ثم يبرز البعد الفني للحياة الإن�سانية،
فال�شاعر ك�أي فنان يتنب�أ عندما يمر ب�أزمة الرغبة
في التنب�ؤ.
وعلى الرغم من �أن �شخ�صية العذول كريهة
�إن�ساني ًا كما لم�سناها في �أو�صاف ال�شعراء� ،إال �أنها
محبوبة فني ًا في �شعرنا القديم ،فقد تفنن ال�شعراء
في و�صف العذول الذي ي�سعى �إلى» �إف�ساد العالقة
بين المحبين ،را�سمين بذلك �صورة �إن�سانية كريهة
لهذه ال�شخ�صية� ،إال �أنهم تفننوا في ا�ستغالل هذه
ال�شخ�صية الكريهة �إن�ساني ًا في التعبير عن �أدق
معاني الحب والع�شق والغرام وال�صد والهجران،
وفي ر�سم المواقف التي تك�شف عن �أحوال المحبين
والحاقدين والحا�سدين كما تك�شف عن �أثر اللوم
والتقريع في المحبين ،والك�شف عن �أدق الخ�صائ�ص
النف�سية للمحب والعذول ،ويمكن القول �أن حديث
العذل والعذول تقليد فني �سار عليه ال�شعراء الحق
عن �سابق ولي�س له �صدق واقعي ،فحديث العذل

وال �ع��ذول و�سيلة فنية ف��ي �شعر ال�ك��رم افتتح بها
ال�شعراء ق�صائدهم ،وك��م م��ن �شاعر غ��زل غير
معروف بالحب �أو مغامراته العاطفية نراه يتحدث
عن العذل والعذول ،مما يدعم القول ب�أن حديثه
من قبيل التقليد الفني ال �صلة له بال�صدق الواقعي،
وال���ش�ع��راء ال�م�ع��روف��ون بق�ص�ص حبهم الطاهر
العفيف ،فحديث العذل وال�ع��ذول عندهم موافق
للتقليد الفني وال�صدق الواقعي ،فال�شاعر العذري
ي�صدر عن تجربة حقيقية لأن��ه يعي�ش حب ًا حرم
منه ب�سبب العذول الوا�شي �أو الرقيب ،والعذريون
جميع ًا حرموا من محبوباتهم ،والوحيد (قي�س)
ال��ذي ت��زوج بلبنى �أج�ب��ر بعد ذل��ك على طالقها
كما قال طه ح�سين ورواي��ات التاريخ الأدب ��ي(،((7
�أما ال�شعراء الذين لم يكن في �أخبارهم ما ي�شير
�إلى �أنهم مروا بتجربة حب م�شوبة ب�أفعال الو�شاة
والرقباء ،ف�شعرهم من قبيل الجري وراء التقليد
الفني ،ولقد كان ال�شاعر العذري ي�ؤلف بين الأ�شتات
عن طريق التمثيل المعتمد على الخيال ،لأنه �شديد
الح�سا�سية لعاطفته المفرطة تجاه الم�شكالت،
لذلك توحد مع المو�ضوعات الخارجية عن طريق
التقم�ص الوجداني وا�ستخدام التمثيل ال�شخ�صي
والرمزي ،و�إبداعه يدخل في مجال ن�شاطه اليومي،
لذلك ابتكر �شخ�صية العذول لأنها ن�شاط يومي
يمار�سه ،فهو يحب ويخ�شى على حبه من المحيط
الذي يمار�س فيه هذا الحب ،لذلك تغدو �شخ�صية
ال�ع��ذول رم��ز ًا �إل��ى نف�سيته وواق�ع��ه الخارجي وما
ينطوي عليه ،ورم��ز ًا خيالي ًا يتمناه ويحمله كل ما
ي��ود �أن يقوم به من ن�شاط في عملية حبه تلك،
ف�شخ�صية العذول رمز فني خيالي �أبدعه ال�شاعر
ليتحرر من الأنماط التقليدية الم�ألوفة �إلى �أنماط
جديدة مفتوحة بال قيود وال ح��دود في التعبير،
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لقد تقم�ص ال�شاعر ال �ع��ذري �شخ�صية ال�ع��ذول
حتى ال يتقيد بقوانين المنطق �أو �أر���ض الواقع،
وبذلك يمكنه توليد عدد من الأفكار الخيالية التي
تت�ضمن ح�ل��و ًال مثالية ف��ي ج��و خ��ال م��ن التقييد،
�إذ تتيح �شخ�صية العذول لل�شاعر �أن يجمع بين
ال�شيء ونقي�ضه (الحب والعذل والحبيب والعذول)،
ومن ثم تتزاوج وتت�ساوق العالقات المتناق�ضة في
�أ�سلوب منا�سب للتعبير عن حالة ال�شاعر النف�سية
والعاطفية ،فال�شاعر العذري يفكر تفكير ًا م�ضني ًا
في مو�ضوع حبه و�صد �صاحبته وهجرانها ،وحين
يعجز عن �إيجاد حل لها ف�إنه ين�صرف �إلى مواقف
ومو�ضوعات تبدو ال عالقة لها بم�شكلته ،ثم بعد
فترة يهبط عليه الوحي �أو الإلهام الفني متمث ًال في
�شخ�صية العذول في�شعر براحة نف�سية ،ويحمل هذه
ال�شخ�صية كل ما يتمناه في �شعوره.
ويتمثل البعد المعرفي في �إلحاح ال�شاعر علي
�شخ�صية العذول في الرغبة في �إدراك �سر الحب
وكنهه ،لأنه بالحب ي�ستطيع �أن يعرف العالم من
حوله ،لأن الحب حل لكل الم�شاكل الإن�سانية و�صانع
المعجزات ن�شاط ًا �أو �إبداع ًا �أو فع ًال ،ومحاوالت
ال�شاعر مع ال�ع��ذول �إنما هي في �سبيل الو�صول
�إلى الحب الحقيقي الذي فيه �شيء من كل �شيء،
�شيء من الروح و�شيء من العقل و�شيء من القلب
و�شيء من الج�سد( ،((7وف��ي ال�شعر العذري يبدو
الحب و�سيلة ال�شاعر �إلى فهم العالم و�إقامة عالقة
�سوية معه ،وال �ع��ذول ه��و الو�سيلة لإدراك الحب
وفهم العالم و�إقامة العالقة ال�سوية معه ،فال�شاعر
العذري يحب ذاته حب ًا يكاد يف�صله عن العالم من
حوله ،ومن ثم ف�إنه يحتاج لكي يفهم هذا العالم
ويتعاي�ش معه �إل��ى و�سيط �أو �شخ�ص ثالث ،يبث
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علي ل�سانه ما يريد �أو يت�صور �أنه يحقق له ذلك،
فالحب الحقيقي م�صير واتجاه نحو الآخر وبدايته
خبرة ذاتبة يتعرف فيها الفرد على الآخر ثم عالقة
�شخ�صية قوامها التبادل ،فالإن�سان يعرف الحب
ويدرك عالقته العميقة من خالل �أقرانه و�إخوانه،
ومن ثم تزدهر الحياة الإن�سانية وتنمو في جو دافئ
تنتقل فيه العالقة ال�شخ�صية �إلى عالم �إن�ساني،
ي�شعر فيه الإن�سان ب�أنه لي�س �إن�سان ًا �إال بالآخرين
وم��ع الآخ��ري��ن ،وغاية ه��ذا الحب ال�سعادة ،التي
يريد ال�شاعر العذري �أن يعرف �أي��ن ه��ي ،وحين
ي�صور المحبوبة �أب ًا حنون ًا يعطف على �أبنائه �أو ذات ًا
مع�شوقة تبادله حب ًا بحب� ،أو �أنها �شخ�صية معذبة
تت�ألم لآالم��ه ،ف�إنه يقدم ت�صوره العقلي والنف�سي
لطبيعة حبه( ،((7والعربي ال�شرقي يحتاج دائم ًا �إلى
و�سيط �أو طرف ثالث (عذول) ال�ستك�شاف العالم
ومعرفته من حوله ،فهو لم يعرف عالقة الأر���ض
بال�سماء �إال من خالل الر�سول ،ودائم ًا كانت القوى
الغيبية ت�شكل و�سيط ًا بينه وبين المجهول ،وحتى
فهم ال�شعر فقد تم عن طريق الو�سيط وهو الجني
�أو الرئي ،ولم يدرك الحب �إال من خالل الو�سيط
المتمثل في العذول ،وقد �آمن ال�شعراء بخلود الحب
لأن الحب الخالد هو الحقيقي الذي يعني ال�سعادة
والمعرفة ،م�صداق ًا لقول �أر�سطو ب�أن الحب الذي
ينتهي لي�س حب ًا حقيقي ًا ،وقد �أدرك ال�شعراء �أن
الجو الروحي الوحيد الذي يمكن �أن يتنف�سوا فيه
هو جو المحبة ،الذي تكت�سب النف�س الإن�سانية فيه
قيمة انطولوجية ال �سبيل �إلى تعوي�ضها �أو ا�ستبدالها
بغيرها ،لذلك قدم ال�شعراء ت�صورات مثالية للعالم
من حولنا ،فالحب �أعظم تجربة ميتافيزيقية عرفها
الإن�سان ،وم�ح��اوالت ال�شعراء مع ال�ع��ذول مركب

العذول
في ال�شعر
العربي

�إب��داع��ي يختلط فيه العقلي وال�صوفي والقد�سي
والدنيوي ،ويغدو الحب فيه ظاهرة �إن�سانية متكاملة،
�أو قوة كونية كبرى ي�شعر الإن�سان معها �أنه كل حي
متكامل ينب�ض بالحياة(.((7

مقـــاالت

ويتمثل البعد النف�سي ل�صورة العذول في القول
ب�أنها من قبيل الهروب النف�سي من الواقع الذي
يعي�شه ال�شعراء ،وهو الف�شل في لقاء المحبوبة ،فقد
كان ال�شاعر العذري يحلم بهذا اللقاء ويم�ضي الوقت
عاط ًال في انتظاره ،ف�إن لم يتحقق ذلك الحلم فذلك
حكم القدر المتمثل في العذول الوا�شي والنمام الذي
ي�سعى دائم ًا �إلى التفرقة بين المحبين ،ومن ثم يعي�ش
ال�شاعر العذري في ما�ضيه ويتعلق بالروحانيات وال
ينغم�س في الماديات ،وكان ي�شعر �أن الأر�ض موافقة
لأهوائه و�أن ال�سماء منعمة عليه ،و�إح�سا�سه بالعذول
الرقيب نتيجة قلقة الم�ستمر الم�شوب بيقظة ال�شك
فيما يتعلق بم�شكلة الوجود ،فتحو�صل داخ��ل ذاته
يت�أملها ويعبر عنها دون �أن ي�شعر بال�سكينة والهدوء
والموادعة �أو ما يرجى به ال�صالح بين النا�س ب�سبب
�إح�سا�سه ب��ال�ع��ذول( ،((7لذلك �أل��زم نف�سه بالحب
والخير و�ألزم غيره به ،وعقد الأحاديث التي ت�ؤدي
�إلى الف�ضيلة المتعلقة بالجمال المعنوي الذي يجمع
بين �شتى النفو�س ،بل وتعلق بالجمال الأزلي المطلق
الأب��دي ال��ذي يخلع على الحياة قيمتها ،والعذول
و�سيط يدفع النف�س �إلى االنتقال من حب الأج�ساد
�إلى حب النفو�س الجميلة ،لقد �أراد ال�شاعر العذري
�أن ي�صادق نف�سه لي�ستطيع �أن ي�صادق الآخرين من
خالل حديثه عن العذول ،ومن ال يعرف �أن ي�صادق
نف�سه عاجز عن �أن ي�صادق الآخ��ري��ن ،فال�شاعر
�إن�سان م�أزوم نف�سي ًا يحتاج �إلى من يمد له يد العون

ويقا�سمه �أفراحه وي�شاركه نجاحه� ،أي في حاجة �إلى
�صديق وهو العذول �أو الو�سيط �أو الطرف الثالث ،وهو
�أدرى النا�س بمزاج ال�شاعر ويوا�سيه وقت ال�شدة،
وفكرة الو�سيط تجعل من الحب قيمة ا�ستيعابية ال
تقبل الق�سمة ،والو�سيط مغامر والحب ال يحيا �إال في
جو حافل بالمغامرات والغزوات والمفاج�آت ،ومن
ثم كان ال�شاعر الرومان�سي يجاهد ع�شرات ال�سنين
ليظفر بقبلة واح��دة ،وبالحب ي�ستطيع ال�شاعر �أن
يحيا في جو عا�صف مل�ؤه التهديد والوعيد ،وقد
يقال �أن الحب في �صميمه تالقي الأنا والأنت بدون
وا�سطة� ،إذ تن�ش�أ العالقة بين المحبين مبا�شرة بال
و�سائط �أو حلقات ات�صال ،فالحب ال يقبل فكرة
الو�سيط �أو الحكم ،لأن الحكم لن يكون قا�ضي ًا عاد ًال
�أو و�سيط ًا محايد ًا يف�صل بين الطرفين ،بل �سيكون
�شخ�ص ًا ف�ضولي ًا �أو عذو ًال دخي ًال ال مو�ضوع له بين
العا�شقين ،ولكن واقع ال�شعر يك�شف عن تعلق �آمال
ال�شاعر في الحياة علي ذات �أخرى ،لأنه يفتقر �إلى
الوحدة النف�سية لأن ميوله متعار�ضة متنافرة غير
متما�سكة ،ومن ثم فهو في حاجة �إلى مو�ضع يكمله
ويحقق ترقيه وي�سد ما فيه من نق�ص وعجز ،ولو ال
هذا ال�شعور لما ن�ش�أ لديه ذلك الحنين الغام�ض �إلى
التالقي الذي يحرر ما في نف�سه من �إح�سا�س بالقلق،
ويتعلق ال�شاعر بذكريات الطفولة ومواقفها المبكرة
التي يكون ال�شعور فيها م�ستعد ًا لتقبل االنطباعات
الجديدة ال��واردة �إليه من عالم الواقع ،وهي التي
تكمن في الال�شعور وتعمل على تثبيت الحب كما
يقول دع��اة التحليل النف�سي ،عن طريق ما �أطلق
عليه الرغبة في �إع��ادة تركيب موقف �أ�صلي ،عن
طريق �إ�سقاط ال�شاعر لتلك المواقف على العالم
الخارجي �إ�شباع ًا لميوله وتحقيق ًا الكتمالها ،والمر�أة
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تتجاوب مع �أح��داث الطفولة وذكرياتها الغام�ضة
وتحقق ال�سعادة �أو ال�شقاء وف�ق� ًا لما تتجه �إليه
ميولنا ،ومن ثم كان الحب �أخطر حدث في حياة
الإن�سان لأنه يم�س �صميم �شخ�صيته وجوهر وجوده
الباطني ،وال�شاعر في حالة �شوق وا�شتياق وال�شوق
�ضني وعذاب ما لم تعرف النف�س ما �إليه تنزع وبه
تتعلق ،فتذهب في البحث عنه كل مذهب ،ما �إن تط�أ
درب ًا حتى تغلق دونها الم�سالك والآفاق ،فتظل قلقة
م�ضطربة حتى تنك�شف لها الحقيقة ،فال�شاعر م�شوق
و�شوقه متعلق ب�صميم الحياة من حيث الن�ش�أة الأولى
والحنين �إلى الأ�صل ،و�إح�سا�س ال�شاعر بالغربة ناتج
عن قدرته على �إدراك ما ال يدرك غيره ،ومن ثم
ف�سر �آالمه وعذابه من قدرته على بناء مثال فذ من
مح�ض خياله(.((7
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البعد الدرامي في الأدب ال�شعبي
�أغاني ترقي�ص الأطفال
في الأدب العربي القديم �أنموذج ًا
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كلية الآداب والعلوم الإن�سانية  -ق�سم اللغة العربية
جامعة البعث  -حم�ص � -سورية
 -1الأدب ال�شعبي

مقـــاالت

ي�ستخدم م�صطلح الثقافة ال�شعبية بو�صفه م�صطلحاً م�ضاداً لم�صطلح الثقافة النخبوية� ،أو
العليا .وهي مجموع العنا�صر التي ت�شكل ثقافة المجتمع .ومن هنا يمكن �أن نجد �أن كل ثقافة
هي ثقافة �شعبية بمعنى ما .ويتفرع عن الثقافة ال�شعبية �أدب �شعبي((( ي�صدر عن �سواد النا�س
أدب الرجل والمر�أة على حد �سواء ،و ُيبرز وظيفة
من رجال ون�ساء ،ورعاة و�سقاة ...فينتج هذا ال َ
المر�أة في دفع ثقافة مجتمعها وتطويرها .ويمكن �أن نقول� :إن الأدب ال�شعبي خالف �أدب النخبة
يثير م�شكلة يمكن ت�سميتها «الأمن النف�سي».

وي�صور الأدب ال�شعبي تفا�صيل الحياة الب�سيطة،
وال تحكمه التقاليد خالف �أدب النخبة .وهو مجهول
القائل غالب ًا مما يدل على �شعبية هذا الأدب.

و�إذا كانت الثقافة هي ذلك الكل المعقد الذي
ي�شمل المعرفة والعادات االجتماعية والأدب ...ف�إن
ه��ذه الثقافة المكت�سبة �ست�ؤدي �إل��ى وج��ود ثقافة
�شعبية بديلة تزحزح الثوابت ،وتعيد �إنتاج الواقع
ب�صورة مغايرة عن الأن�م��اط الثقافية ال�سائدة.
ويتعين على ذلك �أن الأدب ال�شعبي ال ي�صور فقط
حياة �سواد النا�س ،ويعبر عن م�شاعرهم ب�صدق

وعفوية ،وال تحكمه التقاليد فقط .الأدب ال�شعبي
�أدب الفكر والفعل؛ ذلك لأنه �إبداعي ،وانتقائي،
وتلقائي .وهو اجتماع ال�ضدين :القبول من جهة،
واالع�ت��را���ض والإن �ك��ار من جهة �أخ��رى .فيكون له
وظيفة نقدية حين يعبر عن ال��ذات بحرية تعبير ًا
��ص��ادق� ًا ،فتظهر خ�صائ�ص نف�سية ال�شعب فيه،
وي�صدر عن الوجدان الجمعي.

و�إن �صفة الثنائية التي يت�صف بها القبول/
الإنكار تجعل منه مادة خ�صبة لدرا�سة ال�صراع بين
هذين الطرفين ،ذلك ال�صراع الذي يمثل ع�صب
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الدراما ،و�أ�سا�سها.
وم��ن �أه��م مقومات ه��ذا الأدب �أن��ه جماعي،
وجماعيته تُباين فردية الإنتاج الأدبي الذي ينظمه
�أف��راد يعبرون عن ذواتهم و�إن تناولوا مو�ضوعات
لها طابع جماعي.
ويميل الأدباء ال�شعبيون �إلى ال�شفهية ،واال�ستقالل
الن�سبي لوحدة الهيكل البنائي لمقطوعاتهم الأدبية،
ويعتمد على الإ�شارات المختزلة ،ويحفل بالر�صيد
الثقافي لل�شعب.
أدب في وقت الحركة ،والعمل .فهو
وينظم هذا ال ُ
وجه من وجوه العمل في حياة ال�شعب .وتعد �أ�شعار
ترقي�ص الأطفال في الأدب العربي القديم �أنموذج ًا
وا�ضح المعالم للأدب ال�شعبي القديم.
� -2أ�شعار ترقي�ص الأطفال والرجز

يمتزج في �أ�شعار ترقي�ص الأطفال �أداء ال�شعر
بالإيقاع المو�سيقي الراق�ص والغناء مع التعبير
الت�شكيلي باالقتران بالتعبير الحركي .وهذه الأ�شعار
�أغانٍ ترتبط بما يتم ترديده حين ترقي�ص الأطفال.
وثمة �أغان تقت�صر على تنويم الطفل تدعى �أغاني
المهد(((.
وت�ق�ت��رن �أغ��ان��ي الترقي�ص بالحركة والعمل
والترقي�ص .وب �ع��ودة �إل��ى المعاجم اللغوية نجد
ث��راء في الألفاظ الدالة على الحركات التي كان
الأب �أو الأم يقومان بها لترقي�ص الطفل .منها:
الب�أب�أة((( ،والتنزيه((( ،والهدهدة((( ،والترقي�ص(((،
والتزفين(((.
ويرافق هذه الحركات �أغ��ان تنظم على �إيقاع
الرجز.
ويح�ضر الن�ص ال�شعبي بو�صفه لغة اجتماعية
م�شتركة في الن�ص ال�شعري ،ويقترن �إنتاجه بال�سياق
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الثقافي؛ ل��ذا يمكن �أن نقول� :إن �أغاني ترقي�ص
الأطفال تنفتح على الأن�ساق الثقافية ال�سائدة لدى
العرب قديم ًا مما يجعلها ميدان ًا رحب ًا لدرا�سة
العالقة بين هذه الأن�ساق ،وال�صراع الخفي بينها
في هذه الأغاني التي تقوم �أ�سا�س ًا على الرق�ص
والغناء .والرق�ص قرين الغناء منذ القديم .وقد
نظمت �أغاني ترقي�ص الأطفال على بحر الرجز،
وف��ي ه��ذا البحر خفة وا��ض�ط��راب ،يتفق والأدب
ال�شعبي من جهة الحركة ،واقتران الأغنية بالعمل،
و�شيوع �سمة ال�شعبية .ويتفق �أي�ض ًا وروح الدراما؛
لوجود الحركة التي ت�ؤدي �إلى الت�صادم وال�صراع.
وللإيقاع وظيفة مهمة في حفظ الأغاني ،ويعتمد
الترقي�ص على الإي �ق��اع ،فتُر�سم كلمات الأغاني
بطريقة موزونة ،وتفر�ض �إطارها التعبيري الخا�ص
بها.
والرجز وزن �شعبي((( فالراجز هو ال�ساقي الذي
ي�سقي الماء ،والأ�صل �أن الأراجيز هي التي يرتجز
بها ال�ساقي على دلوه �إذا مدها ،ثم �أخذ ال�شعراء
ينظمون عليه ،فلحق بالق�صيد� ،أو لحق الق�صيد
به؛ لأنه الأ�سبق ،واقترن بال�شعر ال�شعبي؛ �إذ يتردد
�شغ ًال للنف�س عن م�شقة العمل ،وت�سلية النف�س عن
همومها ،و�شحنها بالطاقة .وقد رف�ض بع�ض العرب
القدامى ع َّد الرجز �شعر ًا؛ القترانه بالعمل ،فال بد
من ع ّده �شعبي ًا.
الرجز �إذن هو الإيقاع الذي ان�صبت فيه �أغاني
الترقي�ص نظر ًا لأن��ه يحفل بالحركة ،والن�شاط،
وال�سرعة .فتم الغناء بترنيم كلمات موزونة .ويمكن
�أن نعده ال��وزن الأق��دم للتعبير ال�شعري المت�صل
بالعالقة بين الأم ووليدها� .إنه وزن �شعبي يحفل
ب��ال �ح��رك��ة ،وي�ح�م��ل خ�صو�صية خ �ط��اب �أغ��ان��ي
الترقي�ص المتعلقة بال�شحنة العاطفية من جهة،
والنقد االجتماعي من جهة �أخرى ،وتر�سيخ القيم

البعد
الدرامي
في الأدب
ال�شعبي
�أغاني
ترقي�ص
الأطفال
في الأدب
العربي
القديم
�أنموذجاً

والمعارف من جهة ثالثة �ضمن �إطار حركي ،وهو ما
يت�صل ات�صا ًال وثيق ًا بالدراما.

معرفية متفق عليها .لكن الطفل ال يعي؛ لذا نجد �أن
وظيفة الخطاب في هذه الأغاني تتجاوز وظيفتها
الظاهرية �إلى ت�شكيل عوالم درامية خا�صة.

يرتبط م�صطلح الدرامية((( بالجن�س الم�سرحي.
لكن مالمح ال��درام�ي��ة تتوافر ف��ي ال�شعر العربي
القديم الذي اتهم بالغنائية .ومع �إدراكنا �أن البناء
ال��درام��ي غير متوافر في ال�شعر القديم نجد �أن
ثمة �أبعاد ًا درامية يمكن �أن نجدها وا�ضحة ،تترك
�أثرها في هذا ال�شعر ،وتحوله عن م�ساريه :الذاتي،
والغنائي.

وي�ستند مفهوم العوالم ال��درام�ي��ة �إل��ى �أ�س�س
ت�ضارب ،واح�ت�م��االت متنوعة ومتقابلة ف��ي �أكثر
الأحيان –كما يرى كير �إيالم(� -((1أي حاالت ت�أزم
لم�سائل محتملة ،وال يمكن �أن تفهم �إال �إذا جرى
ا�ستخدام مفهوم خا�ص بالعوالم الفر�ضية التي
تحققت �أو التي جرى �إهمالها في م�سار الدراما.

 -3الدراما و�صياغتها في الأدب ال�شعبي

مقـــاالت

ونجد �إ�شارات خجولة في معاجم الم�صطلحات
الأدب �ي��ة ح��ول عالقة ال�شعر ب��ال��درام��ا؛ �إذ ي�شير
كري�س بالديك(� ((1إل��ى �أن مفهوم ال��درام��ا انتقل
�إلى ال�شعر ،فقد جعله قرين �ضرب من الق�صائد
التي تعتمد الت�شخي�ص في بنائها .ويبدو �أنه ي�شير
�إلى تعدد الأ�صوات في الن�ص ال�شعري بالحوار بين
ال�شخ�صيات� ،أو بالحوار الداخلي.
وتعني كلمة «درام���ا» باليونانية ح��رك��ة .فهي
تحيل الق�ضية الفكرية� ،أو الم�شكالت االجتماعية
والإن���س��ان�ي��ة ال�م�ج��ردة �إل��ى ح��رك��ة متج�سدة فوق
خ�شبة الم�سرح من خالل مجموعة الممثلين الذين
ي�ؤدون الأدوار المختلفة ،ويتقم�صون ال�شخ�صيات
المتعددة ،ويديرون دفة الحوار(.((1
وتعد اللغة �أداة تو�صيلية في �سياق ما من قبل
من�شئ للتعبير عن معان ،وتحقيق مقا�صد الخطاب.
وت�أتي �أهمية �أغاني ترقي�ص الأط�ف��ال من ع ّدها
خطاب ًا ي�شتمل على فجوات توتر مختلفة ،ومواقف
درامية مختلفة يمكن اكت�شافها من جدلية العالقة
بين الن�سق الظاهر والن�سق الم�ضمر.
ويعتمد الخطاب على �أ�سا�س التفاعل بين �أفراد
المجتمع ،كما يعتمد على مرجعية اجتماعية،

توجد الدراما –�إذن -من ال�صراع ،والت�ضاد.
فهي «ثنائية ولي�ست �أحادية؛ فالدراما تقابل بين
موقفين يتولد عنه موقف ج��دي��د ،ال��درام��ا ر�ؤي��ة
متجددة ومتنوعة ل�سلوك الإن�سان ومواقفه ،الدراما
هي الحركة ،وال تتفق مع ال�سكون ،وهي التنوع ،ال
الرتابة(.((1
يمكن �أن ن�ستنتج -بناء على الكالم ال�سابق-
�إمكان �صياغة الدراما في الأدب ال�شعبي� ،أو ما
يمكن ت�سميته الدراما ال�شعبية( ((1فتتوجه الدراما
بطبيعتها �إلى عامة ال�شعب� ،إلى قاعدة جماهيرية
عري�ضة ،ويتوقف نجاحها على مدى تقبل ال�شريحة
الوا�سعة من ال�شعب لها .فالدراما حركة ،وهي
حركة فكرية �أو ًال.
و�إذا ما اتفقنا على �أن الدراما ت�صاغ في الأدب
ال�شعبي وجدنا �أن �أرجوزة ترقي�ص الأطفال تَظهر
من ال�شمولية ،وال�صراع ،والمثالية ،وت��دور حول
ف�ك��رة م �ح��ددة ،وتحمل تلوينات ال��وع��ي ال�شعبي
المختلفة� .إنها تعبر �-ش�أن الأدب ال�شعبي -عن
ال��ذات �ي��ن :ال�شعبية ،وال �ف��ردي��ة ،ع��ن قلق ال��ذات
الفردية ،واغترابها �ضمن عالقات الذات الجمعية.
فتغدو الأرج� ��وزة دف��اع � ًا ع��ن ال��ذات�ي��ن ال�ف��ردي��ة،
والجمعية لدى المجتمع الذي �أنتجها .وبذلك تقدم
الأرجوزة البديل الأرقى مما هو قائم ب�إعادة �إنتاج
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الواقع غناء راجز ًا راق�ص ًا.
و�إذا كانت �أغاني ترقي�ص الأطفال تمثل �أنموذج ًا
للدراما ال�شعبية فكيف تجلى البعد الدرامي على
ال�صعيدين :الفكري ،والمحتوى الدرامي؟
-4الدرام��ا ال�ش��عبية والمحت��وى ف��ي �أغاني
ترقي�ص الأطفال
�-1-4س�ؤال الجن�س الأدبي وعالقته
بالدراما

يعد عنوان البحث «�أغ��ان��ي ترقي�ص الأطفال»
مركب ًا تركيب ًا �إ�ضافي ًا ،يحيل طرفه الأول �إلى جن�س
يخ�ضع �إلى قواعد تلفظية ذات بنية مخ�صو�صة،
هي من مو�سوعة المتلقي عامة .ويحيل الطرف
الثاني �إل��ى طفل ال يعي .فبين المتلقي والأغنية
عقد قراءة ،يكون �س�ؤال الجن�س بنده الأكبر .لكن
وج��ود الطفل ال��ذي ه��و محور الخطاب ،وانتماء
الن�ص الأدبي �إلى جن�س الأغنية المندرج في خطاب
التخييل والمو�سيقى يك�شفان �أن الخطاب هنا مموه،
وم�صطنع؛ �إذ تنجز ذات التلفظ الحقيقية عم ًال
لغوي ًا غير مبا�شر يقترن بالغناء ،فتر�سم �أغاني
ترقي�ص الأطفال مقام تنا�ص بين الأغنية وال�شعر،
وتر�سم في الآن ذات��ه ح��دود اختالفها مع هذين
الجن�سين؛ �إذ تتوجه �إل��ى طفل ال يعي ،فهو خارج
الهدف؛ لذا تندرج في خطاب التخييل .فالطرفان
الظاهران هما الطفل والراجز ،والطرفان الخفيان
الراجز والمجتمع.

ما لأبي حمز َة ال ي�أتينا /يظ ّل في البيت الذي
ُ
غ�ضبان �أال نل َد البنينا /تا اهلل ما ذلك في
يلينا/
�أيدينا /و�إنما ن�أخ ُذ ما �أُعطينا /ونحن كالزرع
لزارعيناُ /ننبتُ ما قد زرعوه فينا(.((1
بنيت هذه الأرجوزة بناء درامي ًا �أ�سا�سه ال�صراع
الداخلي ،وال�صوت المنفرد الذي ُيظهر ا�ستعطاف
الرجل ،ال معاتبته ،والت�سا�ؤل المفتوح على �أكثر
من �إجابة ،فتبرز الحوارية في رغبة الراجزة في
تحويل المتلقي �إلى �شريك في الر�أي .والحقيقة �أن
الأرجوزة تخفي �صراع ًا داخلي ًا ،ونقد ًا للزوج الذي
يمثل �سلطة المجتمع .وهي �إذ تتكلم على م�شكلة
خا�صة تعبر عن م�شكلة مجتمع ب�أكمله؛ �أي عن هموم
الزوجات المنبوذات من قبل �أزواجهن؛ لإنجابهن
الإن��اث من فردية ال��ذات .فتحوي الأرج��وزة قدر ًا
من وهم الواقع بتخفيف ال�شعرية ،والت�شاكل مع
الن�ص النثري ،وما يبدو �أنه رجز يت�شاكل مع النثر،
ويحمي الأرج��وزة من الإفراط في الغنائية ،فتغدو
�سيرة ذاتية ا�شتملت على عنا�صر درامية ،فيتفاعل
المتلقي مع الحدث ،ويدرك الم�سافة بين ما يح�ضر
في الأرجوزة ،وما يغيب؛ �إذ يتج�سد البعد الدرامي
في ال��ذروة التي ي�سبقها ت�صاعد الحدث ،وتتبعها
لحظة ت�أمل و�سكون تعود �إلى ذروة تالية .ونجد �أن
الراجزة تبد�أ بالذروة �-إحجام الزوج عنها -وهو
ما يقوي درام�ي��ة الأغنية مع ما فيها من غنائية
وا�ضحة� .إنها غنائية تمتزج بدرامية خفيفة ت�ضفي
عليها حركة ناجمة عن ال�صراع الداخلي ،ويدخل
�صوت الراجزة في عالقة ت�ضاد مع �صوت المجتمع،
ويمثله الزوج.

وق��د بنيت �أغ��ان��ي ترقي�ص الأط�ف��ال على بحر
الرجز ،فغدت الأرجوزة بناء مقطعي ًا خا�ص ًا يفارق
البناء التقليدي ،وهو بناء يفارق ال�شكل ال�شعري،
ويتعين على ذلك �أن الدراما في هذه الأرجوزة
ويت�شاكل مع ال�شكل النثري ال�سردي.
ت��رت�ق��ي �إل ��ى التعبير الأع� ��م ع��ن ه��ذه ال�ظ��اه��رة
قالت امر�أة ت�شكو هجر زوجها؛ لأنها ولدت بنت ًا ،االجتماعية –ظاهرة الهجر لإن �ج��اب الإن ��اث-
ويمكن �أن نقول :كلما ارتقى الم�ستوى الدرامي في
وهي ترق�ص ابنتها:
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الن�ص الأدب��ي اقترب الن�ص من مكونات الف�ضاء
ال�سردي؛ �إذ تعني الدرامية ا�شتمال هذه الأرجوزة
على المعنى الإن�ساني ،وا�ستخراج القيم الرمزية
فيه ،وتمعن في تماهي الأرجوزة مع عنا�صر ال�سرد،
الأمر الذي يحول الن�ص ال�شعري �إلى بنية مفتوحة
تف�سح للراجزة الحديث عن همومها ،وهواج�سها
بطريقة �أقرب �إلى ال�سردية.
ويرى روالن بارت �أن الدرامية تنفع كثير ًا في
تحديث لغة المحكي ب��إدغ��ام ما وراء الجملة في
الملفوظية ،وبناء الخطاب لبلوغ م�ستويات المعنى
الخفية عند النظر في معنى الأف�ع��ال ال�صغيرة
ال�ت��ي ت�شكل ن�سيج م�ستوى ال��و��ص��ف �أو م�ستوى
ال�شخ�صيات(.((1

مقـــاالت

ومما يعزز اقتراب �أغاني ترقي�ص الأطفال في
بعدها الدرامي من الف�ضاء ال�سردي لجوء الراجز
�إلى ال�سرد ب�ضمير المتكلم ،وهو �أمر يمنح الن�ص
زخ�م� ًا درام �ي � ًا .فهي خ�ط��اب ذات��ي مبا�شر .لكن
يختلط فيه التداعي وا�ست�شراف الم�ستقبل ،ويظهر
رغ�ب��ات ال وع��ي ال��راج��ز .وق��د اق�ت��رن ه��ذا ال�سرد
ب�صوت الراجز الداخلي ،فجاء بدي ًال من الحوار،
ونما ،وت�ضخم؛ ليظهر التوتر الداخلي الذي ينعك�س
توتر ًا درامي ًا في �أرجوزته.
�إن خيط الأرج��وزة الدرامي موجود في جن�س
�أدبي ق�صير ،يرف�ض الإ�سهاب ،وت�شعب الأحداث،
وتعدد ال�شخ�صيات .فكيف ق��دم الراجز الحدث
الدرامي؟ وكيف قدم ال�صراع في �أغنية ترقي�ص
طفل؟
 -2-4الحدث الدرامي وال�صراع

ال�ن����ص ن�سيج م��ن �أق� ��وال يجهر ب�ه��ا قائلها،
و�أقوال م�ضمرة .ويفتر�ض الراجز كفاءة لغوية لدى
المتلقي .ومن الم�ضمر في هذه الأغاني �أن توجه

ظاهري ًا �إلى الطفل .ولهذا الأمر مقت�ضيات داللية؛
�إذ تحمل الأرجوزة ما يثير اهتمام المتلقي ،وتحيل
�إلى �أ�سماء معروفة ،و�أحداث معروفة .ويعني ذلك
�أن هذا الن�ص ال�شعري المغنى المتخ َّيل ال يتكون
فيقدم في �أغنية حدث ًا
من خطاب التخييل فقطِّ ،
درامي ًا .والحدث الدرامي هو «الحركة الداخلية
للأحداث� ،أو الحركة الداخلية لما يتابعه المتفرج
ب��أذن��ه وعينه فقط ،ثم المح�صلة النهائية لهذه
الحركة في �آخر العر�ض(.((1
الحركة الداخلية حركة تقبع خلف ما تدركه
ال�ح��وا���س� ،إن�ه��ا ح�صيلة ال �شعورية مختزنة في
الذاكرة ،تنه�ض حين ت�ستدعي الحاجة .ويعني هذا
الكالم �أن الحدث الدرامي يقت�ضي بدهي ًا وجود
تفكير درامي .وينطلق هذا التفكير �أ�سا�س ًا من �أن
كل فكرة تقابلها فكرة ،و�أن كل ن�سق ظاهر يخفي
ن�سق ًا م�ضمر ًا ،ويولد التقاء المت�ضادات حركة
�إيجابية؛ لذا يقوم جوهر الحياة على ال�صراع بين
المت�ضادات ،والتقابل بين ال�سلب والإيجاب .وتوجد
الدراما من ال�صراع والفعل.
وان�ط�لاق� ًا م��ن فكرة �أن البعد ال��درام��ي يعني
حركة� ،أي فكرة تقابلها فكرة ،وعاطفة تقابلها
عاطفة نجد �أن �أغاني ترقي�ص الأطفال قد ا�شتملت
على بعد درام��ي وا�ضح ،و�أنها في جوهرها بنيت
على �أ�سا�س درام��ي ،ال غنائي .فهذا وال��د ي�شكو
من تعبه في تربية ولده ،ثم لما بلغ هذا الولد �سن
والجلد:
الر�شد لم ينل منه الأب �سوى ال�ضرب َ
ربيته حتى �إذا ت َمعددا /و�صار نهداً كالح�صان
�أجردا /كان جزائي منه بالع�صا �أن �أُجلدا(.((1
ال بد للحدث الدرامي من �أن يكون جاد ًا .فثمة
خطوات في ترتيبه .فقد رباه حتى و�صل �إلى تمام
ال�شدة ،و�صار كالح�صان في قوته� .أما هو فقد ناله
منه الجلد بالع�صا� .إنه �صراع بين �إرادتين ،وهو
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�صراع غير متكافئ� ،صراع درامي؛ لأنه بين قوتي
الخير وال�شر� .صراع مق�صود؛ لأن��ه يرمز �إل��ى ما
ي�ضمره هذا التقديم الظاهر للم�شكلة .فال�صراع
عن�صر �أ�سا�س من عنا�صر بناء الأرج���وزة ،وهو
ي�ؤكد حقيقتين� :أن هذه الأرجوزة فن قولي و�أدائي
«غنائي» راق�ص ،و�أن ال�صراع �أ�سا�سها ،فمن غيره
ال قيمة للحدث .ويرى د .حمودة �أن ال�صراع �أ�سا�س
لل�شكل ال��درام��ي( .((1لكنه يعود ليناق�ض حكمه،
فيقرر �أن��ه �أ�سا�س في البناء فقط .وفي الحقيقة
ال�صراع �أ�سا�س بنية الأرج��وزة؛ لأنه يعود �إلى تلك
العالقة بين الن�سقين الظاهر والم�ضمر ،وما تحيل
�إليه من �صراع بين �إرادت�ي��ن .هذا ال�صراع الذي
عنى في هذه الأرجوزة �أن طرف ال�صراع الأ�سا�س
«الأب» اكت�شف �أوج��ه التباين بين الطرفين في
مرحلة مت�أخرة حين ال ينفع معها �إ�صالح.
و�إذا ما قررنا �أن الحدث الدرامي يقوم على
�أ�سا�س تفكير درام��ي وجدنا �أن التفكير الدرامي
تفكير بال�شيء من خالل �شيء مج�سم ،ولي�س تفكير ًا
تجريدي ًا؛ ل��ذا �سبق �أن ق��ررن��ا �أن ه��ذه الأراج�ي��ز
هي �أراجيز غنا-درامية .فالغنائية ال�صرف لي�ست
موجودة ،لقد تحولت �إلى غنائية فكرية ،وامتلكت
بعد ًا درامي ًا ،وقامت على �أ�سا�س الحركة والتج�سيد،
واالنتقال بالهم الخا�ص �إلى م�ستوى مو�ضوعي مع
�أن��ه يعبر عن �شعور ذات��ي �صرف .فلي�ست ال��ذات
منعزلة عن الآخر في التفكير الدرامي ،فقد قدم
الوالد �شعور ًا عبر خلجات ال��ذات المن�شئة ،لكنه
�شعور يغتني بالفكر .فـ» فبين الذات والمو�ضوع تقع
الدراما( ((2والتعبير عن الم�شاعر الذاتية لدى الأب
�أمر معروف في غنائية �شعرنا القديم .لكن البعد
ال��درام��ي وا�ضح في مقابلته بين �صورة ت�شبيهية
لولده بالح�صان التام في القوة ،وقوله «كان جزائي
بالع�صا �أن �أجلدا» فثمة تقابل بين �صورتين� :صورة
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طبيعية ،و�صورة ذاتية ،فيج�سم م�شاعره لتغدو �أقوى
ت�أثير ًا من ال�صورة القوية التي قدمها البنه .فثمة
�صورة تقابلها �صورة م�ضادة ،ولو اكتفى ب�صورتين
متماثلتين ،ف�شبه ابنه بالح�صان وا�ستمتع ب�أثر هذا
الت�شبيه لما حدث هذا الأث��ر الدرامي ،ولما ظهر
�سواد ال�صورة القوية الم�شرقة «�صورة االبن» مقابل
بيا�ض �صورة الأب المقهور.
روي عن عقيل بن ع ّلفة �أنه كان غيور ًا ،مو�صوف ًا
ب�شدة الغيرة ،و�أنه خطبت �إليه ابنته ،ف�أن�شد يقول:
ٌ
إلي ال َمه ُرٌ � /
وعبدان وذو ٌد عُ�شر /
ألف
�إني و�إن �سي َق � ّ
(((2

إلي القبر
� ُّ
أحب �أ�صهاري � ّ

ال تتماثل منا�سبة ه��ذه الأغنية م��ع محتواها
الدرامي .فلي�ست الغيرة من �أن ي�أخذ �أحدهم ابنته
حين تكبر �سبب نظمها� .إنه منطق المجتمع العربي
القديم الذي كان ُي�شعر والد البنات بعبئهن؛ لذا
ف�ضل �أن يكون �صهره القبر؛ لأنه ي�ضمن  -على وفق
ّ
ر�ؤيته -عبء ابنته .لقد اختار ما هو جوهري من
وجهة نظره ،وا�ستغنى عن الدخول في التفا�صيل؛
�إذ تعني الدراما التكثيف .ويقوم هذا الجوهري
لديه على م�شكلة وجود الأنثى في المجتمع .وتعني
ال�سمة الدرامية كيفية ر�ؤية ال�شاعر نف�سه وحياته
�سواء �أتحركت ذاته نحو المو�ضوع مبا�شرة �أم برز
المو�ضوع على �سطح الأرجوزة� .إنه �صراع مع ذاته
من جهة -م�شاعره تجاه ابنته ،ورغبته في موتها
درء ًا للعار -و�صراع مع ال��ذوات في محاولة منه
لبناء حياته بطريقة مختلفة عن المنطق الطبيعي
لها .فالأرجوزة ذات الطابع الدرامي ت�شتمل على
م�ستويين :م�ستوى الفن ،ونعني بذلك قدرة الراجز
على بناء �أرجوزته فني ًا ،وم�ستوى الحياة ،ونعني
قدرته على الم�شاركة في بناء الحياة وت�شكيلها.
وهي قدرة تقوم على �أ�سا�س ال�صراع بين الرغبة
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وال��واق��ع ،وال تظهر رغبة حقيقية ل��دي��ه ،ب��ل �إنها
رغبة خا�ضعة للن�سيج االجتماعي الذي يعي�ش فيه.
ون�ستطيع القول هنا �إن الدافع الأول لنظم هذه
الأراجيز المغناة يحمل بذور ًا درامية؛ لأن الت�شكيل
النف�سي لدى مبدعيها قد ُر ّكب تركيب ًا درامي ًا� ،أو
�أن «ت�صور ال�شاعر للغة كما هي م�ستقرة في ذهنه
ت�صور درامي»(.((2
يخ�ضع الراجز �إلى القبول ب�سنن المجتمع الذي
يف�ضل الذكور على الإناث ،فيتمنى لو ي�صاهر القبر.
لكن قبول هذه ال�سنن يعني �صراع ًا داخلي ًا يو�صل
�إلى الر�ضوخ .وهو الأمر الذي يقودنا �إلى الحديث
عن المفارقة من خالل دراما الحركة والثبات.
 -3-4دراما الحركة والثبات

مقـــاالت

الفعل حركة ،ويغدو الراجز فاع ًال في ت�صحيح
نظرة المجتمع ،ي�أخذ موقف ًا مفارق ًا للثبات؛ ليعيد
ت�شكيله على وفق ر�ؤيته ،فيحدث ال�صراع بين ثقافة
الفعل /الال فعل ،الراجز /المجتمع .قال الزبير بن
عبد المطلب ير ّق�ص ابنته ُ�ضباعة:
يا حبذا ُ�ضباعةُ /م ْك َرم ٌة ُمطاعة /ال ت�سرق
(((2
الب�ضاعة /ال تعرف الخالعة
وال�لاف��ت ا�ستخدامه ا�سمي المفعول :مكرمة
ومطاعة بد ًال من ا�س َمي الفاعل ،فهي �أهل للإكرام
والطاعة ،وهي ال�سيدة الآمرة ،وذات نف�س عفيفة.
والمالحظ �أن هذه ال�صفات تن�سب للأوالد الذكور.
�إنها الفاعلة في هذه الأرج��وزة ،المتحركة و�سط
ثبات ال�صفات التي تو�صف بها الفتاة ال�صغيرة،
فيحاول ال��راج��ز �إع��ادة �إن�ت��اج ال��واق��ع بما يتوافق
والغاية التي يريدها ،فيحرك الثوابت التي تنظر
�إلى الفتاة على �أنها يجب �أن تكون مكرِ مة ،ومطيعة،
ويتمثل خط ال�صراع الرئي�س في تلك المفارقة
التي ت�ب��د�أ بتالقي الخطين� ،أو ت�شابههما :خط
الراجز ،وخط المجتمع ،وتنتهي بت�أكيد تباعدهما،

واختالفهما .فلي�س الخطابان متماثلين ،و�إن بدا �أن
الراجز يقبل بن�سق المجتمع� .إنه يفارق هذا الن�سق
حين يجعلها مك َرمة ومطاعة� .إنه �صراع �إرادي ،ال
عفوي .وحين �أ�سند وجهة النظر هذه �إليه �أمكن له
وحده �أن ي�ستبق يقيني ًا� .أما �ضباعة فال وظيفة لها،
ويعني ذلك �أنه يريد �أن ت�سيطر ر�ؤياه بعد �صراعها
مع ذوات المجتمع ،فيمتزج الإدراك باال�ست�شراف
كلي
ب�صورة تقترب م��ن اليقين .وي�ب��دو ال��راج��ز َّ
المعرفة ،يخاطب مخاطب ًا م�ضمر ًا ناق�ص المعرفة؛
لأن��ه يتبنّى منظور ًا محدد ًا ثابت ًا قد يكون خاطئ ًا
في حين �أن ال��راج��ز يتبنى منظور ًا غير محدد،
قادر ًا على ت�أكيد الحقيقة ،فيحاول �أن تكون �سلطته
�أعلى من �سلطة الآخ��ر ،ويحيل الكالم �إل��ى ذاته،
ويك ّون وجهة نظر تف�سح المقام لتلقي وجهات نظر
�أخريات ،وتت�صارع معها .فالأرجوزة لي�ست خطاب ًا
يرتد �إلى الذاتِ ،
ويو�صل ال�صرا ُع الفرد �إلى مرحلة
�شعوره بوجوده في �إط��ار الن�سق الجمعي ،فت�سعى
الذات �إلى �أن تعيد وقوفها ،وفاعليتها بحركة الأنا
�ضمن الن�سق الجمعي .وهي حركة م�ضادة لحركته.
ويمكن �أن نمثل لذلك بال�شكل الأتي:

فلكي يثبت تفوق ن�سقه الخا�ص ي�سرد �أحالم ًا
متعلقة بم�ستقبل ابنته ،فتت�ضخم الذات ،وتوجه ر�سالة
�إل��ى المجتمع ،بتحويل نف�سها �إل��ى مركز ،فيتحول
�صوته �إلى مقابل ل�صوت الآخر من خالل ما يظهِ ر
قبوله بن�سق الآخ��ر .ويقودنا الحديث عن مفارقة
الحركة والثبات �إلى الحديث عن المفارقة المتعلقة
بال�سخرية ،ووظائفها في �أغاني ترقي�ص الأطفال.
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-4-4ال��ب��ع��د ال��ك��وم��ي��دي ف��ي �أغ��ان��ي
ترقي�ص الأطفال

معروفة ،ويتحلل الن�سق الظاهر ،وال يبقى �سوى
الن�سق الم�ضمر الذي يظهر على ال�سطح.

تع ّد ه��ذه الأغ��ان��ي محاكاة �ساخرة لمحاكى
جاد .فقد تبين �أن الراجز ال ي�صور واقع ًا ،بل ينتج
المختلف داخل الم�ؤتلف ،ويوجد حوار ًا بين الذات
الراجزة والذات المتلقية ،فيحول المتلقي الحقيقي
�إلى ا�ستراتيجية ن�صية .قال �أعرابي يق�صد الكعبة،
وقد ولدت له امر�أته �سبع بنات ،وقد خ�شي الزيادة:

وال يقت�صر الح�ضور ال��درام��ي على الحدث،
وال�صراع ،والت�ضاد ،والحركة ،والثبات بل يتعدى
ذلك �إلى ن�سيج الخطاب في هذه الأراجيز.

بن ر�أ�سي
يا رب ح�سبي من بنات ح�سبي�/ش ّي َ
خلعت قلبي وزدتني
و� َ
أكلن ك�سبي� /إن زدتني �أخرى َ
(((2
هم ًا يدقّ �صلبي
لم يق�صد الراجز الإ�ضحاك ،لكن طبيعة الغاية
المتعلقة بالأرجوزة ت�ؤدي �إلى الإ�ضحاك .فهو يقبل
على م�ض�ض بالبنات ال��واف��دات .وثمة ف��رق بين
الفكاهة وال�سخرية .فـ»نحن في ال�سخرية نتظاهر
بالإيمان بما ال ن�ؤمن به� .أما في الفكاهة فنتظاهر
بعدم الإيمان بما ن�ؤمن به حقيقة»( ((2فلل�ضحك
فل�سفته ومغزاه ،ولي�س �صورة من �صور الترويح عن
النف�س بقدر ما هو و�سيلة تنفي�س �أو تغيير .و�إذا ما
تذكرنا �أن �أحد تعريفات الفل�سفة هو البحث عن
الحقيقة وجدنا �أن الراجز قد عبر بالبعد الكوميدي
ع��ن حيرته ،وع��ن المغزى م��ن ت��واف��د المولودات
الإناث الأمر الذي �أو�صله �إلى مرحلة ال�ضيق النف�سي
لما للفتاة من عبء على والدها قديم ًا -كما يرى-
وي��رم��ي ال��راج��ز الكوميدي �إل��ى التهكم على
نقائ�ص واقعه؛ �إذ يرتبط التهكم بفن الإ�ضحاك،
فهو �صورة من ��ص��وره .فهو الإزراء بالمته ّكم به
«البنات» والحط من �ش�أنه ،في�سلط ال�ضوء على
العيوب .و�أه��م �سمات البعد الكوميدي ف��ي هذه
الأرجوزة المو�ضوعية ،وت�سليط ال�ضوء على عيوب
المجتمع ال��ذي يجنح لتف�ضيل ال��ذك��ورة لأ�سباب
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-5خ�ص��ائ�ص الخط��اب الدرام��ي ف��ي �أغاني
ترقي�ص الأطفال
 -1-5الحوار ووظائفه

يبتعد ال�ح��وار عن تقرير الحقائق لكنه يوقع
الن�ص في الخطابية خ�لاف الق�ص ال��ذي يبتعد
بالن�ص عن الخطابية لكن قد يوقعها في التقرير.
واللغة ظاهرة اجتماعية .فثمة عالقة بين الخطاب،
والمجتمع؛ لأنه يت�أ�س�س على �أ�سا�س التفاعل بين
الأف��راد و الجماعات .ويظهر الحوار �أزمة الذات،
والنف�س الحجاجي ،والمنهج الجدلي .وثمة حوار
ممانعة ،وحوار معتقدات.
ويق�سم الحوار �إلى حوار بين �شخ�صيات ،وحوار
داخلي:
�-1-5أ -الحوار الداخلي:

يكاد الحوار الداخلي يالزم تكاف�ؤ الحال النف�سية
مع المحكي بو�صفه محاولة فنية لمحاكاة هذه
المناجاة .والفرق بين المناجاة والحوار فرق بين
الأ�سلوب المبا�شر والأ�سلوب غير المبا�شر.
ي��روى �أن فاطمة بنت نعجة الخزاعية كانت
تز ًفّن ابنها �سعيد بن زيد بن عمرو ،فقالت:
�إن يزيد خير �شبان العرب� /أحل ُمهم عند الر�ضا
وفي الغ�ضب /يبدر بالبذل و�إن �سي َل وهب/
تفديه نف�سي ثم �أمي و�أب /و�أ�سرتي كلهم من
(((2
العطب
تر�سم الراجزة ر�ؤيا ا�ست�شرافية لولدها ،فت�ضفي

البعد
الدرامي
في الأدب
ال�شعبي
�أغاني
ترقي�ص
الأطفال
في الأدب
العربي
القديم
�أنموذجاً

عليه خير ال�صفات الخُ لقية .ف�لا تنفي �أح��ادي� ُة
ال�صوت ال�ح��وار حتى ل��و ك��ان ح ��وار ًا داخ�ل�ي� ًا؛ �إذ
الذات المركز الحقيقي للحوار ،والراجزة هي
تغدو ُ
حاملة الحوار� ،أما الآخرون فهم �أدوات فيه .فالآخر
ي�سمع فقط ،ويغدو ال�ح��وار ت�ب��اد ًال متوا�ص ًال بين
ال��ذات والآخ��ر لكن ال�سامع لي�س �سلبي ًا .فالمقولة
ال�سائدة المتكلم �إيجابي وال�سامع �سلبي يمكن من
مبد�أ الحوار �أن نجد �أن ال�سامع �إيجابي �أي�ض ًا حتى
لو كان الحوار داخلي ًا.

مقـــاالت

المناجاة �إذن �ضرب من الحوار الخا�ص؛ لأن
الذات ت�صبح هي المر�سل والمر�سل �إليه� ،أو الآخر
المنف�صل عن ال��ذات .فـ «ال�شعر طلب ا�ستجابة،
وحين تتم هذه اال�ستجابة تتمثل مقدرة ال�شاعر
على �إي�صال �أفكاره على نحو ناجح وفعال»( ((2وتبدو
المناجاة في ه��ذه الأرج ��وزة �أنها تغ ّيب الحوار؛
النكفائها على ذاتها ،لكنها تنمو داخ��ل الخطاب
بو�صفها قوة م�ضادة للرقابة ،ونزعة �إل��ى التمرد
على طاعة الإك��راه .ففيها تت�ضخم الذات ،وتحدد
الراجزة العالقات ال�سابقة والالحقة؛ �إذ ينبغي �أن
ي� ّؤطر التفكير «�ضمن نظرية توا�صلية تلتزم ب�ضرورة
ا�ستح�ضار ثنائية الجواب واال�ستفهام ،االنت�صار
واالن �ه��زام ،الك�سب وال�خ���س��ارة ،ال �ضمن نظرية
البحث المتفرد المتوحد الذي ي�ستقل فيه المفكر
بذهنه محمو ًال عليه ف��ي توخي الظفر بمطالبه
النظرية»( ((2المونولوج حوارية داخلية �شفيفة،
ودراما حين ت�ضعنا الراجزة داخل عقلها ،فنتتبع
خطا �أفكارها وهواج�سها ،وتطور هذه الهواج�س .فـ»
المناجاة الداخلية هي دراما بالأ�سا�س»( ((2وال�شعر
ال��درام��ي ه��و ال��ذي يقدم الأح ��داث ك�أنها تحدث
هنا والآن بغية تج�سيد التجربة الذاتية في �إطار
مو�ضوعي ،فيتحرك الحوار الداخلي في الأرجوزة
التي تحتوي ن�سقين مت�ضادين :الحركة الداخلية،

والحركة المقابلة .وي�شير هذا التقابل �إلى منهج
درامي في التفكير ال�شعري ،فينمو �صوت الراجزة
من الداخل ،وهو حركة في االتجاه الم�ضاد �ضد
ال�سكون؛ ذلك لأن ال�صوت الداخلي يتعار�ض مع
ال�صوت الخارجي ،فت�ؤكد ر�ؤي��اه��ا اال�ست�شرافية
بالت�أكيد «�إن يزيد» وال�سرد الإخباري .فالمجتمع
حا�ضر في ال�صوت الفردي .وهذا ال�صوت مو�ضوع
توا�صل مهما كان نوعه .الحوار الداخلي �إذن انتقال
من �سطح الكالم �إل��ى عمقه بال�صوت الداخلي،
و�إخ� ��راج للن�ص م��ن الغنائية �إل��ى المو�ضوعية.
ويت�ضافر مع الحوار؛ ل�صياغة الن�سيج الخطابي في
هذه الأغاني.
-1-5ب-الحواريات

يت�أ�س�س ال �ح��وار على البحث ع��ن الحقيقة،
وتوليدها من الحوار .ويغدو المتلقي متلفظ ًا م�شارك ًا
وم��اث� ً
لا ف��ي خطاب ال��راج��ز؛ ل��ذا يمكن �أن نقول
�إن المبدع والمتلقي ا�ستراتيجيتان ن�صيتان .ويعد
الحجاج غاية من غايات الحوار في �أغاني ترقي�ص
الأطفال.
يروى �أن �سحبان بن العجالن قال في بنته وهو
ير ّق�صها:
ُوهِ ب ُتها من َقلِقٍ نطاقها /م�ش ّمر عرقوبها عن
�ساقها /يكثر في جيرانها احتراقها
ف�أخذت الأم ابنتها وجعلت ترق�صها وتقول:
�شيخ �سو ٍء �أنكدِ  /ال َ
ح�سن الوجه ،وال
ُوهِ ب ُتها من ِ
م�س َّود /ي�أتي الأم َّر بالدواهي الأ ّبدِ  /وال يبالي
جاره �إن يبعد
فرد الزوجُ :و ِهبتُها من ذات خُ لقٍ �سلف ِع /تواجه
القوم بوجه �أخد ِع /من بعد بي�ضا َء ل�سو�أى �أربع/
(((3
يا لهفي من بدل لي موجع
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الحوار هو كل توا�صل لفظي مهما كان �شكله.
فكل تفاعل لفظي «ي�ح��دث ف��ي �شكل ت�ب��ادل بين
التلفظات� ،أي في �شكل ح��وار»( ((3فمن التجاذب
والتنافر بين ال�صوتين المتحاورين تت�ضح �أبعاد
الموقف .وكل طرف يحمل قيم ًا مت�ضادة مع الآخر.
فالزوج يع ّر�ض بزوجه ،وينعتها بما كان ُي�ستق َبح
�آنذاك ،في�سقط الحزام من و�سطها لنحفها ،وي�شكو
الجيران كثرة �س ّبها �إي��اه��م� .أم��ا هي فترد عليه
ُ
بطريقة ت�شبه النقائ�ض ،فهو �شيخ ظهر عليه ال�شيب،
ولم يرتدع عن ف�سقه ،يرمي الآخر بالدواهي ،فيرد
عليها بما ي�ص ّعد الموقف درامي ًا حين يتح�سر على
زوج��ه ال�سابقة التي ا�ستبدلها بهذه ال��زوج قليلة
الحياء.

فكل من الزوجين ي�ضفي على الآخر �أ�سو�أ ال�صفات،
ويقدم نف�سه ب�صورة م�ضادة� ،إل��ى �أن ن�صل �إلى
الأرج ��وزة الثالثة التي تك�شف الهوة العميقة في
الر�ؤى ،وتحدث �أق�صى حاالت التوتر بين الطرفين
با�ستدعاء �صورة ال�ضرة ،فيثير انفعال زوجه ،و�إثارة
االنفعال نمط من �أنماط الحجاج؛ �إذ ي�سعى كل
منهما �إلى �سجن الآخر في �إطار حجاجي ،فير�سم
عالم ًا قلق ًا هو نتاج ذات قلقة ،وي�ضخم كل منهما
�سلبيات الآخر؛ لكي يكون لها �أثر �أبلغ ،ولي�سوغ كل
منهما انتفا�ضته على الآخر ،وتقديم نف�سه البديل
الأف�ضل من الآخ��ر .وذل��ك كله عبر متلقٍّ ظاهري
«الطفل»

لم يقت�صر كال الطرفين على �إدراك الموقف
الحزين من الم�شكلة ،بل �أدرك كل منهما الم�شكلة،
فبنى موقف ًا درامي ًا .وترتبط هذه الم�شكلة ب�أزمة
مجتمع بن�سيجه االجتماعي؛ �إذ توجد الفكرة من
ال���ص��راع بين ال��زوج�ي��ن ال�ل��ذي��ن يمثالن قطبين
متقابلين ،فيخو�ض كل منهما �صراع ًا مع نف�سه من
جهة ،ومع الآخر من جهة �أخرى.

يقوم الحوار على االختالف منذ البدء ،وعلى
ا�ستحالة و��ص��ول طرفيه �إل��ى ات�ف��اق .فقد ح�ضر
الآخ��ر ،وح�ضرت مواقفه ،و�سعى كل منهما �إلى
تقديم نف�سه على �أنه الأف�ضل .ولكي يقوم حجاج
بين طرفين ينبغي وج��ود ات�ف��اق ح��ول معتقدات
م�شتركة ،واختالف في ال��ر�أي .وي�ؤ�س�س الحجاج
على �إعالم المخاطب بمو�ضوعه ،ثم �إثارة الم�شكلة،
وتبني موقف ،و�إقامة الدليل .و�إذا كان هذا الجانب
الدرامي يقوي مو�ضوعية الأرج��وزة ف��إن ذلك لن
يخفي الذاتية.

تبد�أ الحكاية في كل �أرجوزة من العقدة «المعاناة»
فثمة خ �ط��ان م �ت��وازي��ان ي���س�ي��ران ف��ي اتجاهين
مت�ضادين� ،أحدهما ي�سير في خط مت�سل�سل �أمامي،
والآخر ينكفئ �إلى الوراء حين يذكر زوجه ال�سابقة.
وي���روى �أن ��ه ك��ان لأع��راب��ي ام ��ر�أت ��ان ،ف��ول��دت
والفن بعامة -كما ي��رى �أر�سطو� -إم��ا �أن يحاكي �إحداهما ج��اري��ة ،والأخ ��رى غ�لام� ًا ،فر ّق�صت �أم
�أعمال الطبيعة ،و�إم��ا �أن يكمل ما ف�شلت الطبيعة الغالم ابنها معايرة �ضرتها:
في �إكماله( .((3ونجد �أن هذا الحوار قد و�صل �إلى
الحم ُد هلل الحميد العالي� /أنقذني العام من
مرحلة �أعلى من مرحلة الحجاج ،وهي ال�سجال.
الجواري /من ك ّل �شوها َء ٍّ
ك�شن بال /ال تدفع
وال�سجال فرع من فروع الخطاب الحجاجي« ،يقوم
ال�ضيم عن العيال
على المواجهة العنيفة بين متخاط َبين يعتقد كل
ف�سمعت �ضرتها ،و�أقبلت تر ّق�ص ابنتها ،وتقول:
منهما �أن��ه يمتلك معلومات �أو حجج ًا حا�سمة ،ال
(((3
بل الحقيقة ،وينكر ذلك على الطرف المقابل»
علي �أن تكون جاريه /تكن�س بيتي وتر ّد
وما ّ
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العاريه /تم�شط ر�أ�سي وتكون الفاليه /وترفع
(((3
َ
ال�ساقط من خماريه

مقـــاالت

يحمل حوار كل من ال�ضرتين �أفكارها وهي ت�سعى
لتجد مكان ًا لنف�سها في المجتمع .وي��رى باختين
�أن الأف �ك��ار التي يجري �إثباتها تدمج ف��ي وح��دة
وعي الم�ؤلف� ،أما الأفكار التي يرف�ضها فتتوزع بين
الآخرين( .((3ويبدو �أثر الحجاج وا�ضح ًا في الحوار
الغنائي؛ لأنه يحمل ال�سامع على االقتناع بالأفكار؛
�إذ يحمل ال�س�ؤال ال��ذي يخرج �إل��ى معنى التعجب
في قولها :وما علي �أن تكون جارية جانب ًا حجاجي ًا
داخلي ًا ،فيحول اال�ستفهام الأرجوزة �إلى م�شهد حي
ي�ؤكد القطيعة بين الطرفين المتحاورين .ونجد �أن
المعرفة الناجمة عن الإقناع لي�ست من معطيات
الراجز بل هي م�ضمنة في الخطاب ال��ذي يعمد
�إل��ى حيلة لغوية تحرج المتلقي؛ لأنها ت�سجنه في
�إطار حجاجي ال يمكن �إال �أن يتقبله .وهذا التفاعل
القَولي مقام مواجهة �سعى �إل��ى تقديم كل طرف
الوجه الإيجابي بف�ضل الحوار ،ف�أنجزت كل من
الراجزتين بالكالم والحركة ما يمكن �أن يو�صلها
�إلى هدفها ،ف�صورتا الواقع ،والم�أمول ،ولم تتحدث
�إال بما ي�ؤرقها .فثمة م�سافة بينهما ت�أخذ طابع ًا
�صراعي ًا؛ �إذ تح ّمل كل منهما المخاطب خالف
�صفاته الحقيقية بالتهكم «من كل �شوهاء ك�شن بال»
وتناق�ض الو�صف الأمين للواقع ،وهي �صورة تداولية
لها مكانة مهمة في بالغة الدراما .فال يقدم الحوار
الواقع� ،إنه �إيهام به ،و«كل �أنا ترغب في �أن تكون �أنا
�أخرى للآخر»( ((3والالفت في هذه الحواريات �أن
الراجز يقدم الحدث بو�صفه مكتم ًال .وهي �سمة
تميز الن�ص الدرامي .فالخطاب الدرامي خطاب
ينم على قلق .فكيف تمثل هذا القلق على م�ستوى
ا�ستخدام ال�ضمائر؟

-2-5لعبة ال�ضمائر

يعد الخطاب الدرامي خطاب ًا حواري ًا بالدرجة
الأول� ��ى ،ويقت�ضي التخاطب ال �ح��واري متكلم ًا،
وم�ستمع ًا ،وح��دث � ًا ك�لام�ي� ًا يعد و�سيلة التفاعل
الأ�سا�س .ون�ستطيع �أن نقول �إن الفعل في الأرجوزة
كلما ك��ان حركي ًا ك��ان الخطاب ق��وي� ًا .والخطاب
الحواري هو الذي ي�ؤ�س�س الفعل الدرامي في هذه
الأراجيز ،وال يعود �إليه.
وتحيل ال�ضمائر �إلى �شخ�صيات يمكن �أن نقول
�إنها �شخ�صيات درامية ،ويحدد الراجز �أداء بع�ض
الألفاظ بطريقة تنا�سبه ،فيظ َهر مقام لل�ضمير،
ويختفي مقام .قال �أحدهم ير ّق�ص ابنته :بنيتي
(((3
�سيد ُة البنات /عي�شي وال ن�أمل �أن تُماتي
يخاطب الراجز ابنته ،وهي طفلة ال تعي؛ لذا
يحيل ال�ضمير � ِ
أنت ظاهري ًا �إلى البنت ،ويحيل على
الم�ستوى الم�ضمر �إل��ى مخاطب �آخ��ر� .إن��ه يظهر
الحب لطفلته ،وين�سبها �إلى ياء المتكلم ،وي�صفها
ب�أنها �سيدة البنات جميع ًا� .إنه يخاطب المجتمع
كله ،ويتحدى م��ن ي��رى �أن ال�صهر المف�ضل هو
القبر ،وان البنت تجلب العار ،لكن هذا التحدي
(((3
يبدو مخات ًال عبر قناة الطفلة
وبلعبة ال�ضمائر نجد �أن ثمة تبديد ًا لكثافة
خطاب الآخر بالتركيز على خطاب ال��ذات؛ لمحو
حدود خطاب الآخر ،في�سود �صوت الراجز ،ويظل
ال�ت���س��ا�ؤل ق��ائ�م� ًا ح��ول وظيفة ال���ص��وت المقابل،
وال�صراع الذي ين�ش�أ بين ال�صوتين.
وتكمن الدراما عادة في �أنا و�أنت وهنا والآن ،لكن
�أنت تتحول �إلى هو ،فيتم تبادل �أولي في الدراما،
الأمر الذي ينجم عنه دينامية وتطور .ويحيل الفعل
الما�ضي �إلى خطاب �سردي� ،أو و�صفي ،ويعد �ضمير
المخاطب الأكثر اقتراب ًا من البناء الدرامي� ،أما
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�ضمير الغائب فهو �أكثر اقتراب ًا من ال�سرد ،ويقترب
�ضمير المتكلم من ال�سيرة الذاتية .لكن �سيطرة
�أحد هذه ال�ضمائر �سيطرة ظاهرية .قال �أحدهم
يرق�ص ابنه:
َنجدهُّ /
يحب
يا قوم ما لي ال �أحب ع َ
وكل �إن�سانٍ ُّ
ولده/
َ (((3
ويذب َعندَه
حب الحبارىُّ ،
َّ
يوظف الراجز ال�س�ؤال لخدمة ال�سرد ،ال لإدارة
ال �ح��وار؛ لأن��ه ح��وار م��ن ط��رف واح ��د .وم��ن �أكثر
قرائن التخاطب تواتر ًا �ضمير المخاطب .ويخفي
هذا ال�ضمير «�أنتم» القيم التي ن�سبت �إلى الذات
المبدعة ،في�شكل ال�م�ح��اوِر تقنية حجاجية وهو
يحاور الآخر ،وي�سعى �إلى زعزعة موقفه ،والت�أثير
فيه .والدليل التحول بعد ال�س�ؤال �إل��ى الجملتين
ِ
الح َكميتين .ف�إظهار الولع بالولد �أم��ر م�شاع بين
الأمهات لكنه يحاول �أن يثبت ب�أ�سلوب حجاجي �أن
�إظهار الولع بالذكور �أمر توا�ضع عليه المجتمع كله.
فال يحيل ال�ضمير �أنا �إليه فقط بل �إلى الآباء كلهم.
وي��رى مي�شال بوتور �أن ال�ضمير �أن��ا «يخفي وراءه
ال�ضمير هو ،وال�ضمير �أنت يخفي وراءه ال�ضميرين
الآخرين ،ويجعلهما في ات�صال دائم»(.((4
قالت فاطمة بنت �أ�سد بن عبد مناف ترق�ص
ابنها عقي ًال لما كان طف ًال
لو ظمئ القوم فقالوا َمن فتى /يخلف ،ال يردعه
خوف الردى؟ /فبعثوا �سعداً �إلى الماء �سدى/
في ليلة بيانها مثل العمى /بغير دلو ور�شاء
ال�ستقى/
�أمر ُد يهدي ر�أ ُيه ر�أيَ اللحى(.((4
تتكلم ال��راج��زة على م�ستقبل طفلها ب�صيغة
الما�ضي؛ لت�ؤكد حدوث هذه ال�صفات في م�ستقبله.
وهي تح ّمل الآخر مهمة الإخبار عن ر�أيها ،فتحيل
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ال �ك�لام �إل ��ى ال �ق��وم ال��ذي��ن يطلبون الفتى ال��ذي
ينجدهم عند الملمات .وال�شائع �أن ال�سرد ب�ضمير
الغائب يحيل �إل��ى خطاب مو�ضوعي؛ لأن��ه يمحو
عالمات الذاتية .ويعد الحديث عن الآخر ب�ضمير
تخف مق�صود .وال وجود لذاتية
الغائب �ضرب ًا من ٍّ
ال��راج��زة من غير ذاتية الآخ��ر .وبعودة �إل��ى لعبة
ال�ضمائر نجد �أن الذات الراجزة قد حولت نف�سها
�إلى متلق حين ع ّلقت الر�ؤية بالقوم ،فتبرز قدرة
المتكلم على القيام بوظيفة المتلقي م��ن خالل
تخفي الأن��ا ،وبذلك تكون �سيطرة �ضمير الغائب
�سيطرة ظاهرية ،تتحول �إلى �سيطرة م�ضادة في
العمق .ولو ا�ستبدلنا بهذا ال�ضمير �ضمير الأنا لظهر
الن�سق الم�ضمر.
وي��وه��م ال���س��رد ب�ضمير ال�غ��ائ��ب ب��ال��واق��ع عبر
محاكاته ،فتغدو الراجزة ناق ًال مو�ضوعي ًا للحدث،
وتوجه الخطاب للمخاطب الحقيقي بهدف الت�أثير
فيه .فال ت�ستهدف الراجزة نف�سها في الأغنية بل
ت�ستهدف الذات المتلقية ،وما يدعم ذلك رغبتها
في �أن ي�شاركها متلقي خطابها االنفعال .ف�صورة
الطفل الم�ستقبلية وجه من وجوه �صورة الأنا.
و�إذا ك��ان ال�ه��دف م��ن درا��س��ة لعبة ال�ضمائر
الك�شف عن تخفيها ،والعالقة بين الن�سقين الظاهر
والم�ضمر في الأغنية ف�إن الهدف من درا�سة الإيقاع
الدرامي تقديم �صورة عن الحال ال�شعورية للراجز،
وعالقتها بال�صراع -جوهر الدراما.
 -3-5الإيقاع الدرامي

تميل الأرجوزة �إلى الحركة ،وتتغلب على الثبات.
وتظهر هذه الحركة على م�ستوى الإيقاع الدرامي.
فثمة ميل وا�ضح �إلى الحركات ،والأ�صوات التي تميل
�إلى الجهر .فالت�شكيل المو�سيقي ت�شكيل نف�سي �أو ًَال.
�ست تفعيالت متماثلة .وقد
يتكون الرجز من ّ
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الدرامي
في الأدب
ال�شعبي
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الأطفال
في الأدب
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القديم
�أنموذجاً

ُ�ش ِّكلت كلماته ت�شكي ًال �صوتي ًا .ول�ه��ذا الت�شكيل
خ�صو�صية تنا�سب البناء الدرامي في الأرج��وزة.
�إن��ه قيد ت�شكيلي مو�سيقي لكنه حيوي .فالحركة
موجودة �ضمن الإيقاع؛ لذا يمكن �أن نقول �إنه لي�س
ب�ح��ر ًا �شعري ًا بقدر م��ا ه��و توقيعات نف�سية تنفذ
�إلى المتلقي ،فتحركه ،وت�ؤثر فيه .وال توجد قافية
بالمعنى المعروف� ،إنها قافية متحررة ،فكل نهاية
�شطر هي قافية ترتاح النف�س ال�شاعرة للوقوف
عندها .وهي نهاية راق�صة تنا�سب الأغاني ،والأدب
ال�شعبي.
قال الح�سن الب�صري في ترقي�ص ابنه:
يا حبذا �أرواحه و َن َف ُ�سه /وحبذا ن�سيمه وملم�سه/
واهلل يبقيه لنا ويحر�سه /حتى يجر ثوبه
(((4
ويلب�سه
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يتفق تقطيع ال��رج��ز وال�ح��رك��ة واال��ض�ط��راب،
ومن ثم يتفق والغناء ال�شعبي؛ �إذ تتعاقب الحركة
وال�سكون ،وت�أتي القافية مع نهاية كل �شطر بما
يمكن �أن ي�سمى الت�صريع .وهو �أمر يزيد من غنى
الإيقاع ،وح ّدة النغم في كل �شطر �شعري .وبح�ساب
لمجمل الحركات وال�سكنات في الأرجوزة ال�سابقة
نجد �أنها تحتوي على  48حركة مقابل � 27سكون ًا.
فقد تغلبت الحركة على ال�سكون� .أما القافية التي
ينتهي بها كل �شطر فهي بمنزلة فا�صلة مو�سيقية
ال يكتمل �أثر الأغنية من غيرها؛ �إذ يتوقع ال�سامع
�سماعها ،وي�ستمتع بهذا التردد .ويمكن �أن نقول
�إن موا�صفات الإن�شاد ه��ذه مثلت نمط ًا �شفاهي ًا
ممث ًال للنزوع الدرامي .فمن الإيقاع الناظم لهذه
الأراجيز يمكن معرفة النزوع الدرامي فيها .وهو
يمثل حنين ًا لمخاطبة الآخر حين يحت�ضن الإيقا ُع
االنفعال ل��دى ال��راج��ز ،وي��وجِ ��د تالحم ًا بين بناء
الأرجوزة والهند�سة اللغوية.
وتتيح القافية للراجز الوقوف والحركة مع ًا .فثمة

م�شاكلة بين وظيفة القافية ،ووظيفة حرف الروي؛
�إذ جعلت الأرجوزة من حرف الروي �صوت ًا متنق ًال
من �شطر �إلى �آخر في الأغنية ،فتغدو القافية نقطة
االرتكاز النغمية التي تترك �أث��ر ًا ،فتوجه الحركة
النف�سية التالية .وتبد�أ الحركة النف�سية متوترة من
ب��داي��ة ه��ذه الأغ��ان��ي؛ لق�صرها م��ن جهة ،ولتوتر
الراجز من جهة �أخرى ،فيو�صل المتلقي �إلى مرحلة
الم�شاركة الوجدانية ،والتعاطف.
�أخ��ي��ر ًا :تمتلك الأرج � ��وزة ب�ن��اء ي�شتمل على
منطق خا�ص ،ولي�س �سل�سلة من �أحداث مترابطة.
ويتحقق الإيقاع الدرامي من الوقائع التي تتحرك،
وتت�صارع في الأرجوزة .فالإيقاع الدرامي مجموعة
المواقف النف�سية التي تكون منها الأرج��وزة ،وهو
ي ��ؤدي �إل��ى خ��روج ال�شاعر من �صوته الغنائي �إلى
الف�ضاء المو�ضوعي� .إن��ه �صوت مفرد ي�سعى �إلى
�إثبات وجوده من خالل الأغنية .ويمكن �أن نقول �إن
الإيقاع الدرامي في بنية الأرجوزة جن�س من ال�شعر
الغنائي المنفتح على ال�سرد ،وهو �أي�ض ًا جن�س من
ال�شعر الغنائي المنفتح على الحوار.
 -6خاتمة

 لم ت�أخذ �أغاني ترقي�ص الأطفال في الأدبالعربي القديم في ح�سابها الطفل؛ �إذ يبدو
متلقي ًا �سلبي ًا وهمي ًا لي�س له من هذه الأغاني
�سوى الإيقاع الراق�ص ،ف�أ�ضمرت الأغاني
المتلقي الحقيقي ،و�أظهرت الطفل /المتلقي
الوهمي.
 نظمت هذه الأغاني على �إيقاع الرجز ،وهو بحر�شعري �شعبي حركي� ،أو�ضح البحث �أن �سماته
تتوافق والخطابين الظاهر والم�ضمر في هذه
الأغاني.
 ترتبط الدراما بالأدب ال�شعبي ،ويمكن �أن نطلق� 156آفاق الثقافة والتراث

عليها ا�سم الدراما ال�شعبية� ،أو �شعر الغنا-درامية؛
لوفرة العنا�صر الدرامية فيها؛ لذا يمكن القول �إن
الدرامية في الأرجوزة تقربها من مكونات الف�ضاء
ال�سردي �أكثر من الف�ضاء ال�شعري .وال�سرد فيها
�سرد ا�ستباقي ،ال ا�سترجاعي؛ ذلك لأن الأرجوزة
تنتمي �إلى جن�س الأغنية وال�شعر المندرج في
خطاب التخييل في الآن نف�سه.
 تبد�أ هذه الأغاني من النهاية� ،أو العقدة؛لأنها تت�ضمن ال�صراع .فالمعاناة فاتحة لل�سرد
الدرامي مع �إدراكنا �أن ال�صراع الذي ال يو�صل
�إلى عقدة لي�س �صراع ًا.
	ال يظهر الآخر في هذه الأغاني �إال لأن الراجزفي مو�ضع ي�سمح له بالإدراك.
 هذه الأغاني جميعها مركزها الإن�سان ،تهدف�إلى الو�صول �إلى حقيقة الحياة .ومفهوم الحقيقة
يختلف عن مفهوم الواقع.
 تعد الدراما مقام توازن بين الذاتيةوالمو�ضوعية؛ لأن الغنائية قرينة الذاتية.
 يقترب الخطاب الدرامي في هذه الأغاني منلغة التخاطب في الحياة اليومية ،وي�ؤكد هذا
الأمر تالزم هذا النوع من الأدب ال�شعبي مع
الدراما.
 يرى النقاد �أن الفعل الدرامي يقع في الحا�ضر.ونجد �أن الفعل الدرامي في هذه الأغاني يتجه
�إلى الم�ستقبل.
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ق�سم اللغة العربية و�آدابها  -جامعة  8ماي 1945
قالمة  -الجزائر
مقدمة :

مقـــاالت

تتكر ُر على م�سامعنَا في تفاع ِلنا اللغوي اليومي �أ�سماء و�ألقاب وكنى؛ نجد فيها ما هو م� ٌ
ألوف
ٌ
معروف َك ُث َر توار ُد ُه على الذاكر ِة ،ومنها دون ذلك ،ولكن َمنْ منا ا�ستوقفته معاني هذه الأ�سماء
و�أبعادها و�أ�صولها وداللتها ؟ وكم مرة خطر ببالنا �أن ن�س�أل عن هذا اال�سم �أو ذاك ؟ ولماذا ُعر َِف
هذا بذاك اللقبِ والآخ ُر بغي ِر ِه ؟؟ ثم ما ال�س ُر في هذه الكني ِة الطريف ِة �أو تلك الم�ستقبح ِة ؟؟ .
ال �شك في �أن كثيراً من النا�س قد تواردت �إلى �أذهانهم مثل هذه الت�سا�ؤالت التي يبدو طرحها
في مجال البحث اللغوي له م�سوغاته ،التي قد تبدو م�شروعيتها االجتماعية والثقافية �أكثر
�إلحاحا في �سياق بناء تفاعل لغوي اجتماعي ايجابي.
تح�س�س المرء بمنزلته ومكانته �ضمن جماعته
اللغوية؛ �إذ اال�سم الح�سن �أو النبز المادح �أو الكنية
المهيبة تدفعه �إلى التوا�صل اللغوي الفعال ،وهذا ما
ي�صير البحث في الأ�سماء والألقاب والكنى مبحث ًا
طريف ًا وباب ًا لطيف ًا ظريف ًا في درا�سة اللغة في بعدها
التخاطبي التفاعلي االجتماعي ،ولعل �أبرز ما ي�ؤكد
هذه ّ
الطرافة والجدة الحيز الكبير الذي �شغلته في
م�صنفات اللغويين العرب القدامى على امتداد

خارطة الأمكنة وتجدد الأزم ��ان والأع���ص��ر ،مما
يدعو اليوم كل باحث �إلى التق�صي في هذا الإرث
الإن�ساني الجليل ،مع التيقن من مكانة هذا الباب
مع ظهور النظريات والآراء الل�سانية المعا�صرة
المتعددة في �سياق االهتمام بها ،والتي تجمع على
قيمة هذا النمط من الأبنية اللغوية التي نتوا�صل
ونتفاعل بها ومكانتها في حياتنا اليومية .
وقبل �أن �أتوقف عند بيان بع�ض هذه الجوانب
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المهمة لهذه الظاهرة اللغوية؛ ال ب�أ�س من ا�ستح�ضار
هذه التحديدات اللغوية للم�صطلحات الثالثة التي
تن�شغل بها هذه الدرا�سة:
�أ  -اال���س��ـ��م :اال�سم كما ج��اء في ل�سان العرب
((ا� �س��م ال �� �ش��ي ِء و��َ�س � ُم��ه و� ِ��س � ُم��ه و��ُ�س � ُم��ه و� َ��س�م��ا ُه
�لام� ُت��ه))((( وا�سم العلم عند النحاة ((اال�سـم
ع َ
الذي يعين م�سماه مطلقـا))(((؛ ويو�ضح ابن عقيل
ذلك ب�أمثلة نحو :جعفر وخرنق وقرن وعدن والحق
و�شذقم وهيلة ووا�شق؛ ثم يف�سر مراده في التعريف:
�أي م��ن غير تقيد بقرينة تكلم� ،أو خ �ط��اب� ،أو
غيبي� ،أو �إ�شارة ح�سية� ،أو معنوية� ،أو زيادة لفظية
كال�صلة وغيرها من الزيادات اللفظية الأخ��رى،
�أو المعنوية التي تبين وتعين؛ فاال�سم جن�س ي�شمل
النكرة والمعرفة ويعين م�سماه؛ كالم�ضمر والمبهم
ف�إنه يعين م�سماه بقيد التكلم ك�أنا �أو الخطاب ك�أنت
�أو الغيبة كهو  ،،،وغيرها تنبيها على �أن م�سميات
الأع�لام العقالء وغيرهم من الم�ألوفات؛ فجعفر
ا�سم رجل وخرنق ا�سم ام��ر�أة من �شعراء العرب؛
والمراد باال�سم هنا ما لي�س بكنية وال لقب(((.
ب  -اللقـب(( :في اللغة النبز ،وهو ما �أ�شعر
بمدح كزين العابدين �أو ذم ك�أنف الناقة((())،
و�أ�شار ابن عقيل �إلى �أن اللقب �إذا �صحب اال�سم
وجب ت�أخيره كزيد �أن��ف الناقة وال يجوز تقديمه
على اال�سم فال تقول �أنف الناقة زيد .فظاهر كالم
الم�صنف �أنه يجب ت�أخير اللقب �إذا �صحب اال�سم
والكنية(((.
ج  -الكنيـة :جاء في ل�سان العرب ((�أَن تتكلم
ب�شيء وتريد غيره و َكنَى عن الأَمر بغيره َيكني ِكناية
يعني �إِذا تكلم بغيره مما ي�ستدل عليه ،وال ُك ْن َي ُة
على ثالثة �أوجه� :أَحدها �أَن ُي ْكنَى عن ال�شيء الذي
ُي�ستفح�ش ذك��ره ،والثاني �أَن ُي ْكنى الرجل با�سم
توقير ًا وتعظيم ًا ،والثالث �أَن تقوم ال ُكنْية َمقام
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اال�سم فيعرف �صاحبها بها كما يعرف با�سمه ك�أَبي
لهب ا�سمه عبد ال� ُع� َّزى ع��رف ب ُكنيته ف�سماه اهلل
بها))((( وفي عرف النحاة ((ما كان في �أوله �أب
�أو �أم ك�أبي عبد اهلل و�أم الخير))(((.
وفي حالة اجتماع هذه الأنواع الثالثة من ا�سم
العلم للمرء ف�إنه يجب ت�أخير اللقب �إذا �صحب
اال�سم والكنية وه��و �إنما يجب ت�أخيره مع اال�سم
ف�أما مع الكنية ف�أنت بالخيار بين �أن تقدم الكنية
على اللقب فتقول �أبو عبد اهلل زين العابدين وبين
�أن تقدم اللقب على الكنية فتقول زين العابدين �أبو
عبد اهلل(((.
 - 1الأ�س��ماء والألق��اب والكنى ف��ي المعرفة
الل�سانية المعا�صرة :

انطالقا من م�سمى "الإ�شاريـات ال�شخ�صية
واالجتماعية "personal and social deictics
" نلج في الل�سانيات التداولية �إلى حقل درا�سي وا�سع
للملفوظات الم�ستعملة في الت�أدب في التخاطب
والتوا�صل �ضمن قوانين الخطاب التي �أر�ساها كل
من �سيرل وغ��راي�����س و�أو�ستين وم��ن �شايعهم في
مذهبهم ،وقد حققـوا في هذا الحقل نجاحات ال
تخفى؛ على �صعيد النظر في جوهر البناء الإ�شاري
ال�ف��ردي والجماعي وتركيبه اللغوي والمعرفي،
وطبيعته ،و�أبعاده ،و�أث��اره في التفاعل والتوا�صل،
ودوره التغييري وكذا في ر�سم مالمح ال�شخ�صية
الذاتية الفردية والمجتمعية؛ وهكذا غ��دت هذه
الإ��ش��اري��ات((( مجاال خ�صبا للدرا�سات الل�سانية
المعا�صرة ذات المنحى التداولي الوظيفي.
وال نبتعد كثير ًا عن هذا االتجاه لنجد الل�ساني
االجتماعي قد �أخ��ذ بطرف من البحث في هذه
الظاهرة بو�صفها ظاهرة لغوية ذات تلوين و�صبغة
اجتماعية تعك�س منزلة الأفراد وتوجهاتهم و�آراءهم
ف��ي الحياة ومكانتهم ف��ي المجتمع؛ �إن�ه��ا �ألفاظ
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وتراكيب ت�شير �إلى طبيعة العالقة بين المتخاطبين
ودرجتها؛ في جماعة خطابية واح��دة �أو متعددة
�ضمن حيز �ضيق �أو ن�ط��اق وا�� �س ��ع( ،((1والمعنى
الجمعي الذي تتحقق به يحمل في �أغلب الأحيان
�سمات معينة مثل الرفعة والتبجيل والتعظيم �أو
الو�ضاعة والتحقير والت�صغير؛ �أي �أنها �أداة م�ضيئة
كا�شفة ومعبرة عن ال�سياق الثقافي واالجتماعي
للم�سمى والملقب والمكنى بها ،لذلك يبدو هذا
النمط من الأبنية الل�سانية �إطارا معرفيا �إدراكيا
يواكب �سيرورة الإن�سان وتطوره .وهكذا فبالن�سبة
لل�ساني االج�ت�م��اع��ي ال�م�ع��ا��ص��ر؛ من" و.الب����وف
 " W. Labovو"ارفنج غوفمان "Erving Goffman
و�صوال �إلى" ج��ون قمبرز " John J. Gumperz
ثمة توحد في الت�صور لأهمية هذا الباب في التفاعل
(((1
اللغوي بين المتخاطبين و�ضمن اال�ستراتيجيـات
التي يلج�أون �إليها في توا�صلهم ،فاال�سم هو عنوان
ال�شخ�صية وال� ُه��وي��ة؛ ((�إن ُهويتك بب�ساطة هي
((م ْن �أَ ْن��تَ ؟))
ماهيتك ،و�إذا �س�ألك �شخ�ص مـاَ :
ف�سينتظر منك �أن تذكر ا�سمك ردا على �س�ؤاله،
وتقوم بهذا على نحو مبا�شر ال لب�س فيه وال مراء....
بل �إن ال ُهوية ال�شخ�صية يعتريها التبا�س بين ا�سم
المرء الذي ي�ؤدي وظيفة <<�إ�شارية>> ( deictic
 ) functionفي تعريف فرد ما ،وا�سم �شيء �آخر قد
نح�سب �أنه معنى ال�سم المرء .الذي ي�ؤدي الوظيفة
<< الداللية >> التي تخبرنا بماهية هذا الفرد
حقـا))(.((1
ه��ذه ال�ج�ه��ود ال�ل�غ��وي��ة ال�م�ث�م��رة ف��ي المعرفة
الل�سانية المعا�صرة وغ�ي��ره��ا �أ�سهمت جميعها
ف��ي التعجيل بظهور علم يخت�ص ب��درا��س��ة هذه
الظاهرة اللغوية تحت م�سمى "االنثروبونيميا"
 "l’anthroponymieالعلم الذي �شاع عند الغربيين
على �أن ��ه :درا����س���ة �أ���س��م��اء ال��ب�����ش��ر �أو الأ���ش��خ��ا���ص

( )noms de personnesم���ن ح��ي��ث بنيتهـا
وت��رك��ي��ب��ه��ا ودالل���ت���ه���ـ���ا وم���رج���ع���ي���ات���ه���ـ���ا(((1؛ وه��و
فـرع م��ن علم �أ�شمل ي�سمى "�أ�سمـاء الأعــالم"
 ،((1("l' onomastiqueوم��ادام هذا حيزه و�أفق
ا�شتغاله؛ ف�إنه بو�صفه ن�سقا معرفيا له انفتاح كبير
على مناهج وعلوم كثيرة يمدها ويمتح منها ومن
ذلك :علم االجتماع ،وعلم النف�س ،واالنثروبولوجيا،
واالثنوغرافيا .،،،
�أمام هذا الواقع اللغوي للدار�س العربي اليوم
ح��ق الت�سا�ؤل :ع��ن تب�صر ال�ع��رب القدامى بهذا
النمط من المعرفة الوظيفية؟ وب�شكل �أو�ضح هل
كان للعرب تفكير انثروبونيمي ا�ستدعته الحاجة
االجتماعية وال�ضرورة الح�ضارية؟ و�إذا كان هناك
تفكير انثروبونيمي فماهي �أ�شكاله و�أنماطه؟ وهل
كان لالرتقاء الح�ضاري ت�أثيره في طبيعة الدر�س
االنثربونيمي؟ هي بع�ض الأ�سئلة التي يمكن �أن تطرح
في �سياق الجهود الل�سانية المعا�صرة التي ترمي �إلى
�إعادة ا�ستك�شاف التراث العربي الإ�سالمي وك�شف
اللثام عن كثير مما يكتنزه من ر�ؤى انثروبونيمية
تبرز الوجه النير له من خ�لال درا��س��ات مقـارنة
ومقـاربة له بزماننا الحا�ضر.
� - 2أ�صالة البحث في باب الأ�سماء والألقاب
والكنى في ال��ت��راث العربي :يعود االهتمام بهذا
الباب من اللغة في الثقافة العربية �إلى العهود الأولى
من ن�ش�أة الدرا�سات اللغوية العربية ،ويبرز بو�ضوح
عمق الوعي الإدراك ��ي بم�س�ألة الت�سمية والتكنية
والتلقيب و�أثرها و�أبعادها؛ مع كثرة الم�صنفات
وتكرار الف�صول والمباحث التي �ألمت بجوانب مهمة
يمكن �أن نجعل منها اليوم منطلقا �أمينا و�صادقا
للمقاربة االنثروبونيمية العربية وق��اع��دة متينة
و�صلبة لال�شتغال بهذا النمط من المعرفة الل�سانية
ت�أ�صي ًال وتنظير ًا؛ تتحدث الم�ست�شرقة الفرن�سية
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"جاكلين �سوبليه" " Jacqueline SUBLET
وا�صفة جانبا من ازدهاره وهو التراجم المو�سوعية
لأ�سماء الأع�لام ((وا�سم العلم العربـي في الع�صر
الو�سيط ي�شتمل على هذا النحو من تطلب ال�شمولية:
معرفة كل �شيء ،وح�صر كل �شيء ،وت�سجيل كل �شيء
في الذاكرة من خالل �أعـالم الأ�شخـا�ص؛ ومن هنا
برزت الحاجة �إلى جمع عامة �أ�سماء الأعـالم في �أدب
تراجمي ازدهر ازدهارا خا�صا في ديار الإ�سـالم وكان
الحد الأدنى فيه كتابة ا�سـم في حا�شية مخطوط ما،
وحده الأق�صى ت�أليف هذه المو�سوعات التراجمية
التي حددت فيها هوية ما يزيد على مئة �ألف �شخ�ص
بلغتنا �أ�سما�ؤهم ونبذ من حياتهم .((1())..
ت��ق��دم ال �ب��اح �ث��ة ق� � ��راءة م�ن�ه�ج�ي��ة للتفكير
االن�ث��روب��ون�ي�م��ي ال �ع��رب��ي ك��ا��ش�ف��ة ،ع��ن ال��دواع��ي
الح�ضارية لظاهرة ت��راج��م �أع�ل�ام الأ�شخا�ص،
و�آليات البحث االنثربونيمي الذي يجب �أن يت�ضمن
جوانب محددة في درا�سة �أعالم الأ�شخا�ص؛ والحد
الأدن���ى ف��ي ت �ن��اول ا��س��م العلم ذك��ره ف��ي حا�شية
مخطوط للإحالة والتوثيق ،والحد الأق�صى هي هذه
المو�سوعات الكبيرة التي �أثرت المكتبات ب�أ�سماء
الأع�ل�ام في كل الأزم ��ان وه��ي جوانب �أ�صيلة في
البحث المعا�صر في هذا الإطار.

 - 3اتجاهات الت�أليف اللغوي في باب الأ�سماء
والأل��ق��اب والكنى :مع قراءة ومراجعة مت�أنية لما
تم ت�صنيفه يمكن ر�صد اتجاهات الت�أليف والبحث
اللغوي فيه �ضمن �أربعة دوائر معرفية لغوية تتفاعل
فيما بينها �أخذ ًا وعطا ًء  -في �شكل الخطاطة � -أ-؛
وال�ضابط المنهجي لهذه الدوائر ذو بعدين:
�أ  -البعد التقعيدي التنظيري  :يت�ضح مع
ال��دائ��رة الأول ��ى والثانية� ،سماتها ال �ب��ارزة و�ضع
الأ�س�س والقواعد التي تحقق ال�سالمة وال�صحة
اللغوية ،ومن جانب �آخر توفير المادة اللغوية التي
ينبني عليها التفكير الأنثروبونيمي.
ب  -ال��ب��ع��د ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي  :يت�ضح
م��ع ال��دائ��رة الثالثة وال��راب�ع��ة ،وهدفها التعليل،
وتقديم الإج��اب��ة عن الت�سا�ؤل عن �أب�ع��اد التفكير
الأنثروبونيمي من حيث داللته وا�ستعماله في واقع
منتجيه وم�ستعمليه .
والحق �أن الف�صل بين ال�ضابطين المنهجيين
من ال�صعوبة بمكان بل يكاد يكون محاال في بع�ض
الأحيان ،وبخا�صة مع تلك الم�ؤلفات التي �سعت �إلى
الجمع بين الأمرين؛ و�أح�سب �أن��ه نابع من البنية
المو�سوعية للعقل اللغوي العربي.
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باب
الأ�سمــاء
والألقــاب
والكن ــى
في
م�صنفات
اللغويين
العرب
القدامى
(درا�س ــة
وا�صفـة)

�شكل الخطاطة � -أ -

مقـــاالت

�أ  -الدائـرة النحـوية  :وتبرز في التقعيد لهذه
العنا�صر وترتيبها وتكوينها ورتبتها؛ التي تنبع من
باب نحوي وا�سع في اال�سم هو "العلم"؛ بالنظر
في �أحكامه اللفظية والمعنوية وتق�سيمه من حيث
الأ��ص��ال��ة ف��ي اال�ستعمال؛ �إل��ى منقول ومرتجل،
وتق�سيمه م��ن ح�ي��ث لفظه �إل ��ى م �ف��رد وم��رك��ب،
وتق�سيمه من حيث و�ضعه وطبيعته �إلى ثالثة �أق�سام،
ومن حيث الرتبة والتقديم والت�أخير ،ومن حيث
�شيوعه وتخ�ص�صه� ،إلى غير ذلك من الأبواب التي
ف�صلت القول في و�صف البنية والعالقة؛ �أو الكلمة
بـ"الوظيفة النحوية" ،وللتمثيل لهذه الدائرة
المعرفية يمكن �أن نتوقف عند "الزمخ�شري"
(ت 538ه��ـ) ف��ي ك�ت��اب��ه "المف�صـل ف���ي �صنعة
الإعراب"( ((1هذه الوقفة الوا�صفة للجهد النحوي
في تناول �أ�سماء الأعالم تتطلب ا�ستعرا�ض المحاور
التي تناولها و�أبعادها المنهجية في �إر�ساء قواعد
ال�سالمة اللغوية وقوانينها ال�ضابطة لعملية الت�سمية
والتلقيب.
تعريف ا�سم العلم( :ما علق �شيء بعينه غير
متناول ما �أ�شبهه).

 - 2تق�سيم ا�سم العلم �إل��ى ا�سم وكنية ولقب
(اال�سم كزيد وجعفر ،والكنية ك�أبي عمرو و�أم كلثوم
واللقب كبطة وفقة) .والتكنية ويمكن �أن نوجزها
مرتبة ح�سب التناول في ما ي�أتي:
 - 3تق�سيم ا���س��م ال��ع��ل��م �إل����ى م��ف��رد وم��رك��ب
(المفرد مثل :زيد وعمرو ،والمركب على فرعين؛
جملة مثل ت�أبط �شر ًا ويزيد ،وغي ُر جملة ا�سمان
جعال ا��س� ًم��ا واح���د ًا م�ث��ل :معد ي �ك��رب ،وبعلبك،
وعمرويه� ،أو م�ضاف وم�ضاف �إليه كعبد مناف،
وامرئ القي�س).

 - 4تق�سيم ا�سم العلم �إل��ى منقول ومرتجل
(المنقول �ستة �أنواع :عن ا�سم عين ،عن ا�سم معنى،
عن �صفة ،عن فعل -ما�ض ،م�ضارع� ،أم��ر ،-عن
�صوت ،عن مركب) و(المرتجل على نوعين قيا�سي
مدان ،و�شاذ نحو َم ْح َب ٍب
وح َ
نحو غَ طفان وعمران َ
َوم ْو َه ٍب).
 - 5ثم يتدرج �إلى البحث في جانب �آخر مهم
هو عـالقة هذه الأبنيـة �أو المكونات اللغوية بع�ضها
ببع�ض ليقرر في مبحث "�إ�ضافة اال�سم �إلى اللقب"
((�إذا اجتمع للرجل ا�سم غير م�ضاف ولقب �أ�ضيف
ا�سمه �إلى لقبه فقيل هذا �سعيد كرز ،وقي�س قفة،
وزيد بطة .و�إذا كان م�ضاف ًا �أو كنية �أجري اللقب
على اال�سم فقيل هذا عبد اهلل بط ُة وهذا �أبو زيد
قف ُة)).
 - 6ثم تطرق �إلى �أوزان بع�ض الأع�ل�ام :ومن
الأعالم الأمثلة التي يوزن بها في قولك فعالن الذي
م�ؤنثة فعلى ،و�أفعل �صفة ال ين�صرف ،ووزن طلحة
إ�صبع فعلة و�أفعل.
و� ٍ
 - 7وتناول العلم اال�سم ال�شائع :وقد يغلب بع�ض
الأ�سماء ال�شائعة على �أحد الم�سمين به في�صير علم ًا
له بالغلبة .وذلك نحو ابن عمر وابن عبا�س وابن
م�سعود ،غلبت على العبادلة دون من عداهم من
�أبناء �آبائهم ،وكذلك ابن الزبير غلب على عبد اهلل
دون غيره من �أبناء الزبير ،وابن ال�صعق وابن كراع
وابن ر�أالن غالبة على يزيد و�سويد وجابر بحيث ال
يذهب الوهم �إلى �أحد من �إخوتهم.
 - 8و�أ�شار �إلى �أع�لام يدخلها "�أل" التعريف:
وبع�ض الأع�لام يدخله "ال" التعريف وذل��ك على
الزم وغير الزم فالالزم في نحو النجم للثريا
نوعين ٍ
وال�صعق وغير ذلك مما غلب من ال�شائعة� .أال ترى
�إنهما كهذا معرفين بالالم ا�سمان لكل نجم عهده
المخاطب والمخاطب ولكل معهود ممن �أ�صيب
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بال�صاعقة ثم غلب النجم على الثريا وال�صعق على
خويلد بن نفيل بن عمرو بن كالب .فالالم فيهما
الإ�ضافة في ابن ر�أالن وابن كراع مثالن في �أنهما ال
تنزعان .وكذلك الدبران والعيوق وال�سماك والثريا
لأنها غلبت على الكواكب المخ�صو�صة من بين ما
يو�صف بالدبور العوق وال�سموك والثروة .وما لم
يعرف با�شتقاق من هذا النـوع فملحق بما عرف،
وغ��ي��ر ال�ل�ازم في نحو الحرث العبا�س والمظفر
والف�ضل والعالء وما كان �صفة في �أ�صله �أو م�صدر ًا.
 - 9ثم تطرق �إلى �أن  :قد يت�أول العلم بواحد
م��ن الأم���ة الم�سماة به فلذلك من ال�ت��أول يجري
مجرى رجل وفر�س فيجتر�أ على �إ�ضافته و�إدخ��ال
ال�لام عليه .قالوا م�ضر الحمراء وربيعة الفر�س
و�أنمار ال�شاة .وعن �أب��ي العبا�س �إذا ذكر الرجل
جماعة ا�سم كل واح��د منهم زيد قيل له فما بين
الزيد الأول والزيد الآخر ،وهذا الزيد �أ�شرف من
ذاك الزيد ،وهو قليل.
 - 10ثم �أو�ضح �أن ك��ل مثنى �أو مجموع من
الأع��ل�ام فتعريفه ب��ال�لام نحو �أبانين وعمايتين
وعرفات و�أذرعات .وفي حديث زيد بن ثابت ر�ضي
اهلل عنه ،ه��ؤالء المحمدون بالباب .وقالوا طلحة
الطلحات ،وابن قي�س الرقيات .وكذلك الأ�سامتان
(((1
والأ�سامات ،ونحو ذلك.
وقبل �إنهاء مباحثه النحوية تجدر الإ�شارة �إلى
�أنه عقد مباحث �أخ��رى لم�سائل ترتبط بالأ�سماء
والألقاب والكنى �أح�سب �أنها من �صميم الدائرة
المعرفية اللغوية الرابعة؛ �أي الدائرة التداولية.

عالقات وتراكيب ،ولئن كان و�صف الظاهرة يحمل
�أغرا�ض علمية تعليمية ف�إنه �أج ّلها ر�سم المنهج
وتو�ضيح �سبل ال�سالمة اللغوية  -الكفاءة اللغوية -
في التوا�صل والتفاعل بها.
ب  -الدائـرة المعجميـة  :وتظهر في الترجمات
التي ذاع �صيتها وكثر فيها الت�أليف حتى غدت
مق�صدا �شريفا لأبناء الأمم الأخرى من الدار�سين
لمعرفة �أع�ل�ام اللغة العربية ،ف��ي ه��ذه ال��دائ��رة
تعددت الجهود بين جمع للأ�سماء والألقاب والكنى،
�أو الت�صنيف لها بح�سب الميادين التي عرف بها
�أ�صحابها� ،أو بالبحث في ا�شتقاقها .وم��ن �أب��رز
الم�ؤلفات اللغوية التي يمكن �أن نتوقف عندها
في هذا ال�سياق  :كتاب "المزهر في علوم اللغة
العربية"( ((1ال�سيوطي (ت 911هـ) ،فقد خ�ص باب ًا
تحت م�سمى "معرفة الأ�سماء والكُنى والألقاب"
ل��درا��س��ة ه��ذه ال�ظ��اه��رة اللغوية؛ وق��د ق�سم هذا
الباب �إلى �أربعة ف�صول:
 - 1الأ ّول في معرفة ا�سم من ا�شتهر بكنيته
�أو لقبه �أو ن�سبـه وه��و نوعان � - :أحدهما فيما
يتعلق ب�أئمة اللغة والنحو  :وقد ذكر في هذا النوع
ثالثة و�ستون علما من �أعالم النحو؛ ومن �أمثلته �أبو
محمد اليزيدي :يحيى بن المبارك وولده �إبراهيم
�صاحب كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه وولده
الآخر محمد وولدا محمد هذا� :أبو جعفر �أحمد و�أبو
العبا�س الف�ضل - .الق�سم الثاني فيما يتعلق ب�شعراء
العرب الذين يحتج بهم في العربية؛ وقد ذكر في
هذا النوع ثالثة ع�شر عل َما ومن �أمثلته :الراعي،
ا�سمه عبيد بن ح�صين.

ت�شكل ه��ذه المباحث نماذج للتناول النحوي
 - 2الف�صل الثاني في معرفة كنية من ا�شتهر
للأ�سماء والأل �ق��اب ف��ي تراثنا العربي القديم،
وخ� �ط ��رات ل �غ��وي��ة م �ب �ك��رة ف��ي و� �ص��ف ال �ظ��اه��رة با�سمه �أو لقبه �أو ن�سبه وهو ق�سمان - :الق�سم الأول
االنثروبونيمية نحوي ًا؛ فيها تطرق لطبيعة هذه �أئمة اللغة والنحو :وقد ذكر في هذا النوع �أربعة
الأبنية اللغوية وتكوينها وتفريعها و�صهرها في ع�شر علما من �أع�لام النحو واللغة؛ ومن �أمثلته:
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ميمون الأقرن ،قال الخليل :كان ُي ْكنى �أبا عبد اللهّ
نقله �أبو الطيب .
 الق�سم الثاني �شعراء العرب :وقد ذكر في هذاالنوع �أربعة ع�شر علم ًا من �أع�لام �شعراء العرب؛
ومن �أمثلته :الفرزدق� ،أب��و ِفرا�س وك��ان يكنى في
�شبابه �أبا مليكه.

مقـــاالت

 - 3الف�صل الثالث في معرفـة الألقـاب و�أ�سبابهـا
وهي ق�سمـان :الق�سم الأول �أئمة اللُّغة والنحو :وقد
ذكر في هذا النوع اثنتا ع�شر علما من �أعالم النحو
واللغة؛ ومن �أمثلته� :سيبيويـهَ :لقب �إمام النحو وهو
لفظ فار�سي معناه رائحة التفاح( .((1الق�سم الثاني
�ألقاب �شعراء العرب :وقد ذكر في هذا النوع واحد
وثالثون علما من �ألقاب ال�شعراء والى جانب ذلك
ذكر من ُلقِّب ببيت �شعر ومثل له ب�ستة وخم�سين
علما ،وذكر من َت َع َّد َد ْت �أ�سما�ؤُه �أو كناه �أو �ألقابه وقد
مثل له ب�أربعة �أعالم.
 - 4الف�صل ال��راب��ع ف��ي معرفة الأن�����س��اب وهو
�أق�سام :الق�سم الأول المن�سوب �إلى القبيلة �صريح ًا
مثل المازني من بني مازن بن �شَ ي َبان ،الق�سم الثاني
المن�سوب �إلى القبيلة والء مثل ال ُمجا�شعي مولى بني
ال�سيرافي �أي�ض ًا ،الق�سم
ُمجا�شع بن دارم ذك��ره ِّ
ال�سجِ ْ�ستاني
الثالث المن�سوب �إلى البلد والوطن مثل ِّ
�أبي حاتم �سهل بن محمد من�سوب �إلى ِ�سجِ ْ�ستَان،
الق�سم الرابع المن�سوب �إلى ج ّد له كالأ�صمعي ن�سب
�إلى جده �أَ ْ�ص َمع وهو ِ
باهلي الن�سب ،الق�سم الخام�س
المن�سوب �إلى لبا�سه ِ
كالك�سائي ،الق�سم ال�ساد�س
ري ال�شاعر
من ُن ِ�سب �إلى ا�سمه وا�سم �أبيه كال ُّن َم ْي ّ
هو َث َق ِفي و�إنما قيل له النُّميري لأنه ا�سمه ُنمير بن
�أبي نمير ،الق�سم ال�سابع من ُن ِ�سب �إلى َمن َ�ص ِحبه
ك�أبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي ،الق�سم
الثامن َمن ُن ِ�سب �إلى مالك غير ُم ْع ِتق كال ِّريا�شي
�أب��ي الف�ضل عبا�س بن الفرج ،الق�سم التا�سع من

ن�سب �إلى بع�ض �أع�ضائه لكبره ك�أبي الح�سن علي بن
ال�صحاح :لقب بذلك لعظم
حازم ال ِّل ْحياني قال في ِّ
لحيته ،.العا�شر َمن ُن ِ�سب �إلى �أمه من ذلك محمد
بن حبيبة هي �أمه وال يعرف �أبوه(.((2
ه��ذه المباحث �أن �م��وذج للعمل المعجمي في
باب الأ�سماء والألقاب والكنى في تراثنا العربي
القديم ،ولعل �أهم ما يالحظ �أنه قد خ�ص الأن�ساب
بمبحث م�ستقل له فروعه الخا�صة به بو�صفه �أحد
المكونات الأ�سا�سة؛ مما له ح�ضوره المميز في
واقع اال�ستعمال اللغوي العربي قديما وله امتداده
�إلى ع�صرنا الحا�ضر ،بحكم تكوين المجتمع العربي
الذي يعتد كثي ًرا بفكرة الن�سبِ واالنتماء الإثني �أو
المكاني� ،إن هذا الجهد من ال�سيوطي قد ات�صف
 �إلى جانب عملية جمع �أ�سماء الأعالم  -بالتبويبالمو�ضوعي بح�سب �أ�صناف الأعالم؛ وهو ال يكتفي
ف��ي ذل��ك ب��ذك��ر ا��س��م العلم ب��ل بما ع��رف و�شاع
به بين النا�س؛ فهناك ت�صنيف ونظر وتف�سير؛
وكلها خطوات مهمة في البحث االنثروبونمي �إر�سا ًَء
لقواعد وظيفية �سليمة ،وقد �أ�س�س ال�سيوطي عمله
من نظر من �سبقه في هذا الباب ،وقد �أح�صيت
�أكثر من ثالثين م�ؤلفا قيما اعتمدها ومن ذلك:
�شرح المقامات للمطرزي ،المجمل البن فار�س،
العمدة البن ر�شيق ،طبقات ال�شعرا ِء لمحمد بن
�س ّالم� ،شرح الف�صيح لل َب َط ْل َي ْو ِ�سي ،كتاب الأل��ف
وال�لام للمازني ،كتاب الأل�ق��اب للحافظ �أب��و بكر
ِّ
ال�شيرازي ،التهذيب للتِّبريزي� ،أبو عبد اللهّ محمد
بن داوود بن الجراح في كتابه �إح�صاء من ي�سمى
عمر ًا من �شعراء العرب في الجاهلية والإ�سالم،
الأزدي في كتاب الترقي�ص ،،،وغيرها؛ مما يدل
على ازده��ر ه��ذا النمط من المعرفة اللغوية في
الثقافة العربية.
ج  -الدائـرة الـدالليـة  :وتظهر في الم�ؤلفات
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التي تناولت الجوانب الداللية لمو�ضوع الأ�سماء
والألقاب والكنى من مثل؛ معاني هذه الأبنية اللغوية
وطبيعتها من حيث اال�شتقاق والبناء والتركيب،
والعالقة بين اال�سم والم�سمى� ،،،إلى غير ذلك من
المباحث ،ويمكن �أن نتوقف �ضمن هذه الدائرة عند
"ابن فـار�س" (م 395هـ) في كتابه "ال�صاحبي
ف��ي فقه اللغة العربية وم�سائلها و�سنن العرب
ف��ي كالمها"( ((2وق��د عقد �أح��د ع�شر باب ًا لهذا
المو�ضوع �أجملها بايجاز فيما ي�أتي :
٭ الباب الأول� :أجنا�س الأ�سماء :وقد �صنفها
�إلى خم�سة �أق�سام  :ا�سم فارقٌ ،و ُمفا ِرقٌ ،و ُم�شْ َتقٌّ،
وم�ضاف ،و ُم ْقت ٍَ�ض" .
٭ ال��ث��ان��ي :ال��ن��ع��ت ه��و ال��و��ص��ف كقولنا "زيد
َّ
يمي" خل�صناه بنعته من ال َِّذي
العطار" و "زيد ال َّت ِم ّ
�شاركه ِفي ا�سمه .والآخر َع َلى معنى المدح والذم
نحو "العاقل" و "الجاهل".
٭ الثالث  :ال��ق��ول ع��ل��ى اال���س��م م��ن � ِّأي �شيء
ِ
محتمل وجهين� :أحدهما �أن يكون
�أُ ِخ��ذَ ؟ الكالم
وال�سيماء .والآخر �أن يقال:
اال�سم ِ�س َمة كالعالمة ِّ
"ال�س َمة ،وال�سم ّو الرفعة وقد مال �إلى
�إنه م�شتق من ِّ
الر�أي الثاني.
الرابع  :ب��اب �آخ��ر ِف��ي الأ�سماء وقد خ�صه لما
�أحدثه مجيء الإ�سالم من ت�أثير في باب الت�سمية؛
من �أ�سماء �إ�سالمية جديدة وهجر لأ�سماء جاهلية
قديمة ،مثل  :المخ�ضرم والم�ؤمن ،وهجر ِ
المرباع،
والن َِّ�شيطة .،،،
٭  -الخام�سَ :ما جرى مجرى الأ�سماء و�إنما
هي �ألقاب  :وذلك ِفي العرب َع َلى ثالثة �أ�ضرب:
و�ضرب تلقُّب الإن�سان
و�ضرب ذم،
�ضرب م��دح،
ُ
ٌ
ٌ
والح ْب َر والباقر
لفعل يفعله؛ فالمدح :تلقيبهم ال َب ْحر َ
وال�صادق وال ّديباج وغيرهم ،وال��ذم :فكتلقيبهم
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الح َجر َو َما �أ�شبه ذَ ِل� َ�ك ،و�أما اللقب
بال َوزَغ و َر�شْ ح َ
الم�أخوذ من فعل ُيفعل  -فكطابخة و ُمدركة.
٭  -ال �� �س��اد���س :الأ����س���م���اء ال���ت���ي ت�����س��م��ى ِب�� َه��ا
وال�سبب  :العرب ت�س ّمي
الأ�شخا�ص َعلَى ال ُمجا َو َرة َّ
ال�شي َء با�سم ال�شي ِء ِ�إذَ ا َك َان مجاور ًا َل ُه َ�أ ْو َك َان منه
ب�سبب .وذل��ك قولهم "التي ُّمم" َل َم ْ�سح الوجه من
ال�صعيد ،و�إنما التي ّمم الطلب والق�صد .
ي�س
٭  -ال�سابع  :ال��ق��ول ِف��ي �أ���ص��ول �أ�سماء ِق َ
َعلَ ْي َها و�أُل ِ��ح�� َق ِب�� َه��ا غي ُرها � :أ�صل "الورِد" �إتيان
إتيان ِّ
كل �شيء و ْرد ًا .و "الق َر َب"
الماءُ ،ث َّم �صار � ُ
طلب الماءُ .ث َّم �صار يقال ذَ ِل َك لكل طلب .
ُ
٭  -ال �ث��ام��ن  :الأ�����س����م����اء َك����� ْي�����فَ ت���ق���ع َع���لَ���ى
الم�سمياتُ :ي�س َّمى ال�شيئان المختلفان باال�سمين
المختلفين ،وذل��ك �أك�ث��ر ال�ك�لام ك� َر ُج��ل و َف� َر���س،
و ُن�سمى الأ�شياء الكثيرة باال�سم الواحد ،نحو" :عين
الماء"و"عين المال" و"عين ال�سحاب" ،وي�سمى
ال�شيء الواحد بالأَ�سماء المختلفة .نحو" :ال�سيف
والمهنّد والح�سام" ،والذي نقوله ِفي َهذَ ا� :إن اال�سم
واحد وهو "ال�سيف" َو َما بعده من الألقاب �صفات،
ومذهبنا �أن ك��ل �صفة منها فمعناها غير معنى
الأخرى.
٭  -التا�سع  :الأ�سماء التي ال تكون �إال باجتماع
�صفات  :و�أقلها اثنتان من ذَ ِل َك "المائدة" ال يقال
َل َها مائدة َح َّتى يكون َع َل ْي َها الطعام لأن المائدة
"مادني يمي ُدني" �إِذَ ا �أع�ط��اك .و�إ َّال فا�سمها
من َ
ِ
"خ َوان" ،وكذلك "الك�أ�س" ال تكون ك�أ�س ًا َح َّتى يكون
ِفي َها �شراب .و�إال فهو "قدح" �أَ ْو "كوب".
٭  -العا�شر  :اال�سمين الم�صطحبان� :إِذَ ا َك َان
�أَخَ وان �أَ ْو �صاحبان َو َك َان �أحدهما �أ�شهر من الآخر
ُ�س ّميا جميع ًا با�سم الأ�شهر؛ ويكون ذَ ِل َك ِفي الألقاب
كقولهم ِل َق ْي ٍ�س و ُم�ع��اوي��ة اب� َن� ْ�ي مالك ب��ن َحن َْظلة
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"ال ُك ْردو�سان" و ِل َع ْب�س ُ
وذ ْبيان "الأَجربان".
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٭  -الحادي ع�شر ِ :ف��ي زي���ادات الأ���س��م��اء من
ُ�سنن ال�ع��رب ال � ّزي��ادة ِف��ي ح��روف اال��س��م ،ويكون
ذَ ِل� َ�ك �إما للمبالغة و�إما للت�شويه والتقبيح ،يقولون
للبعيد َما َب ْي َن الطرفين المفرط الطول ِ
"طرِ ّماح"
و�إنما �أ�صله من َّ
"الط َرح" وه��و البعيد ،لكنه لما
�أفرط طوله ُ�سمي طر ّماح ًاُ ،
ف�ش ّوه اال�سم لما �شوهت
ال�صورة ،ويجيء ِفي قيا�سه قولهم " َر َع�شْ ٌن" للذي
يرتع�ش و"خَ ْل َب ٌن" و" ُز ْر َق ٌم" لل�شديد ال َّزرق( .((2هذه
باقت�ضاب المباحث التي طرقها ابن فار�س في باب
الأ�سماء والألقاب والكنى؛ والتي حاول من خاللها
�أن ي�ستقري جوهر الظاهرة في داللتها ومعناها
المتداول ،بفكره اللغوي الناقد الذي ال ي�سارع �إلى
�إ��ص��دار الأح�ك��ام اللغوية �إال بعد �أن ي�أتي بالر�أي
وب��ال��ر�أي المخالف؛ فيرجح ه��ذا ال��ر�أي بروية �أو
ذاك.
من الجهود اللغوية التي يجدر التنويه بها في
ال�سيد
�سياق بحث الظاهرة دالليا؛ ما قدمه "ابن ِّ
ال َب َطلْيو�سي" (ت521ه��ـ) في ر�سالته المو�سومة
"مقالة ف��ي اال���س��م والم�س َّمى"( ((2ع��ر���ض ابن
ال�سيد في ر�سالته هذه لمفهوم اال�سم عند علماء
اللغة والنحو ،وتداخله مع مفهوم كل من الم�سمى
وق�سم الر�سالة �إلى �أربعة �أب��واب ،هي:
والت�سميةّ .
ال�ب��اب الأول :ف��ي تبيين كيف ي�ك��ون اال��س��م غير
الم�س َّمى.
ي�صح �أن يقال� :إن
الباب الثاني :في تبيين كيف ّ
اال�سم هو الم�س َّمى.
الباب الثالث :في تبيين كيف يكون الم�سمى
بمعنى اال�سم الذي هو الت�سمية.

وان�ت�ه��ى ف��ي ب�ح��ث ال�م���س��أل��ة �إل ��ى �أن اال� �س��م،
والم�س ّمى ،والت�سمية ،مفاهيم غير مترادفة ،قد
تتداخل داللي ًا ب�ضرب من الت�أويل .
د  -الدائـرة التداوليـة  :وتظهر في الم�ؤلفات
التي تبحث في االهتمام بهذه الظاهـرة اللغوية في
�صورة اال�ستعمـال؛ �أي في عالقـة الأ�سماء والألقاب
والكنى بم�ستعمليها؛ وربطها ب�سياقاتها اللغوية
واالجتماعية والثقافية والنف�سية ،وبالتركيز على
المكون ال�سياقي ب�إظهار الدور الذي ت�ضطلع به في
عملية التوا�صل العادي؛ وبذلك حاولت في ثناياها
�أن تحمل الإجابة عن �سر توجهات الإن�سان العربي
في نظام الت�سمية والتلقيب والتكنية .من الذين
ركزوا على هذا الجانب "�أبي من�صور الثَّعالبي"
(ت  392هـ) في كتابه "فقه اللغة و�س ّر العربية"
فقد خ�ص لها ف�صل تحت م�سمى "ف�صل في
ت�سمية العرب �أبناءها بال�شَّ نيع من الأ�سماء" جاء
فيه(( :ه��ي من �سنن العرب� ،إذ ت َُ�س َّمى �أبناءها
ب َِح َجر ،وكلب ،ون َِمر ،وذئب ،و�أ�سد ،وما �أ�شبهها،
وكان بع�ضهم �إذا ُو َلد لأحدهم ولد �س َّماه بما يراه
وي�سمعه ،مما يتفاءل به ،ف�إن ر�أى حجرا �أو �سمعه،
وال�صبر والبقاء ،و�إن
وال�صالبةَّ ،
ت�أ َّول فيه ال�ش َّدة َّ
ر�أى كلبا ت�أ َّول فيه الحرا�سة والألفة و ُب ْع َد ال�صوت،
و�إن ر�أى ن َِمرا ت�أ َّول فيه ال َمنَعة وال ِّق َيه وال�شكا�سة،
و�إن ر�أى ذئب ًا ت�أ َّول فيه المهابة والق ُْد َر َة ِ
والح�شْ م َة.
بع�ض ال�شُّ عوب َّية الب��ن الكلبيِ :ل� َ�م َ�س َّمت
وق��ال ُ
العرب �أبناءها بكلب و�أو���س و�أ��س��د وم��ا �شاكلها:
و�سعد و ُيمن؟ فقال و�أح�سن:
و�س َّمت عبيدها ب ُي�سر َ
لأن�ه��ا َ�س َّمت �أب�ن��اءه��ا لأع��دائ�ه��ا ،و�سمت عبيدها
(((2
لأنف�سها)).

�إن ق��راءة ه��ذا الف�صل على �صغره يقدم لنا
الباب الرابع :في تبيين كيف يكون ال�شيء الواحد ق��درا من الجوانب المتعلقة بالأ�سماء في بعدها
م�س َّمى من جهة وت�سمية من جهة �أخرى.
اال�ستعمالي؛ �أي �أنها تحمل الإجابة ال�شافية عن
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الت�سا�ؤل :لماذا ت�سمى بهذا اال�سم �أو ذاك ؟ ومن
�أين ا�ستمد هذا اال�سم؟ ولماذا �أطلق الم�سمي هذا
اال�سم على ابنه؟ وما المعاني التي يتوخاها من هذه
الت�سمية �أو تلك؟ .و�إذا الحظنا الفقرة الثانية من
هذا الف�صل؛ نجد �أنها تك�شف عن جوانب �أخرى من
الأغرا�ض النف�سية واالجتماعية في التفاعل اللغوي
بهذه الإ�شاريات ال�شخ�صية واالجتماعية؛ ويتعلق
بالت�سمي بالأ�سماء اللينة �أو ال�شديدة؛ والأبعاد التي
تحملها من �إثارة الرهبة في نفو�س �أعدائهم بالن�سبة
لأبنائهم �أو ال�شعور باال�ستئنا�س بالن�سبة لخدمهم.
يالحظ �أن الإن�سان العربي �شديد التعلق ببيئته؛
ولذلك هو مرتبط بها في حله وترحاله؛ جمادا
كانت �أم نباتا �أم حيوانا ،وه��و �إل��ى جانب ذلك
ي�ستمد منها معانيه وقيمه الحياتية؛ وهذا ما يمكن
ا�ستك�شافه من مثل هذه المعاني اللغوية النف�سية
االجتماعية :
 مما يتفاءل بهوال�صالبة
 ت�أ َّول فيه ال�ش َّدة َّ ت�أ َّول فيه الحرا�سة والألفة ت�أ َّول فيه ال َمنَعة وال ِّق َيه وال�شكا�سة ت�أ َّول فيه المهابة والق ُْد َر َة ِوالح�شْ م َة
�إن هذه المعاني هي نف�سها التي �أكد عليها ابن
فار�س بقوله((( ((2و�أما ت�سمية العرب �أوالدها بكلب
وقرد ونمر و�أ�سد  -فذهب علما�ؤنا �إِ َلى �أن العرب
َكان َْت �إِذَ ا ولد لأحدهم ابن ذكر �س ّماه بما يراه �أَ ْو
ي�سمعه مما ُي َت َف َّ�أ ُل به ،ف�إن ر�أى َح َجر ًا �أَ ْو �سمعه ت�أ ّول
ِفي ِه ال�شدة وال�صالبة والبقاء وال�صبر .و�إن ر�أى
ذئب ًا ت ��أ ّول ِفي ِه الفطنة والنُّكر والك�سب .و�إن ر�أى
حمار ًا ت�أ ّول ِفي ِه طول ال ُعمر والوقاحة .و�إن ر�أى كلب ًا
عد ال�صوت والإِل َْفَ .و َع َلى َهذَ ا
ت�أ ّول ِفي ِه الحرا�سة و ُب َ
يكون جميع َما َل ْم نذكره من َه ِذ ِه الأ�سماء.)).
�آفاق الثقافة والتراث 169

وب��ال�ع��ودة �إل��ى ال��زم��خ�����ش��ري ف��ي المف�صل في
�صنعة الإع�����راب نجد �أن��ه خ����ص ه��ذه الظاهرة
اللغوية في بعدها اال�ستعمالي بمباحث �أ�شير �إليها
ب�إيجاز(:((2
 �أع��ل�ام ال��ح��ي��وان��ات الأل��ي��ف��ة :وق��د �سموا مايتخذونه وي�ألفونه من خيلهم و�إبلهم  ،،،وغير ذلك
ب ��أع�لام ك��ل واح��د منها مخت�ص ب�شخ�ص بعينه
يعرفونه به كالأعالم في الأنا�سي ،وذلك نحو �أعوج
والحق و�شدقم وعلينان.
 �أعالم الحيوانات غير الأليفة للجن�س :وماال يتخذ وال ي�ؤلف فيحتاج �إلى التمييز بين �أفراده
كالطير والوحو�ض و�أحنا�ش الأر���ض وغير ذلك؛
مثل �أبو براق�ش ،وابن د�أيه ،و�أ�سامة ،وثعالة ،وابن
قترة ،ومن هذه الأجنا�س ماله ا�سم جن�س وا�سم
علم كالأ�سد و�أ�سامة والثعلب وثعالة ،وما ال يعرف
له ا�سم غير العلم نحو ابن مقر�ض ،وحمار قبان.
 �أ�سماء وكنى الحيوانات :وقد �صنعوا في ذلكنحو �صنيعهم في ت�سمية الأنا�سي ،فو�ضعوا للجن�س
ا�سم ًا وكنية ،فقالوا للأ�سد �أ�سامة و�أب��و الحرث،
وللثعلب ثعالة و�أبو الح�صين ،ولل�ضبع ح�ضاجر و�أم
عامر ،وللعقرب �شبوة و�أم عريط ومنها ما له ا�سم
وال كينة له كقولهم قثم لل�ضبعان ،وما له كنية وال
ا�سم له ك�أبي براق�ش و�أب��ي �صبيرة و�أم رب��اح و�أم
عجالن.
 �أ�سماء وكنى المعاني  :وقد �أجروا المعاني فيذلك مجرى الأعيان ف�سموا الت�سبيح ب�سبحان ،والمنية
ب�شعوب و�أم ق�شعم ،والغدر بكي�سان ،وقالوا في الأوقات
لقيته غدوة وبكرة و�سحر وفينة ،وفالن وفالنة و�أبو
فالن كنايات عن �أ�سامي الأنا�سي وكناهم.
�إن اال��س��م �أو اللقب �أو الكنية ال�م�ت��داول في
المجتمع العربي لم تكن بهذه العفوية الب�سيطة
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التي قد تتخيل� ،إنما تحمل خلفها قدرا من المعرفة
االنثروبونيمية التي �أح�سب �أنها قالب معرفي ال
يتجز�أ من قوالب الكفاءة التداولية التي ينالها المرء
من محيطه؛ وبالطبع هي ال تزوده بالملفوظ معزوال
عن �سياق ا�ستعماله ومقا�صد �إنتاجه .ن�ستح�ضر في
هذا المقام قراءة العالمة محمد ب�شير الإبراهيمي
رحمه اهلل -للمو�ضوع؛ تلك القراءة المقارنة بينما كان عليه حال العرب في الزمن الما�ضي وحالهم
اليوم بالنظر �إلى �أ�سمائهم و�ألقابهم وكناهم؛ في
�سياق نقده من تكنى بـ"�أبي ال�سعادات" ,ونحوها
م��ن ال ُكنى الأعجمية(( :م��ن �سنن ال�ع��رب �أنهم
يجعلون اال�سم �سمة للطفولة ,والكنية عنوانا على
الرجولة ,ولذلك كانوا ال يكتنون �إال بنتاج الأ�صالب
وثمرات الأرح��ام من بنين وبنات ,لأنها االمتداد
الطبيعي لتاريخ الحياة بهم ,وال ير�ضون بهذه الكنى
والألقاب الرخوة �إال لعبيدهم؛ وما راجت هذه الكنى
والألقاب المهلهلة بين الم�سلمين �إال يوم تراخت
ال ُعرى ال�شاذة لمجتمعهم ,فراج فيهم التخنث في
ال�شمائل والت�أنث في الطباع واالرتخاء في العزائم,
والنفاق في الدين؛ ويوم ن�سي الم�سلمون �أنف�سهم
ف�أ�ضاعوا الأعمال التي يتمجد بها الرجال ,و�أخذوا
بال�سفا�سف التي يتلهى بها الأطفال؛ وفاتتهم العظمة
الحقيقية فالتم�سوها في الأ�سماء والكنى والألقاب؛
ولقد ك��ان ال�ع��رب �صخورا وج�ن��ادل ي��وم ك��ان من
�أ�سمائهم �صخر وجندلة ,وكانوا غ�ص�صا و�سموما
يوم كان فيهم ُم َّر ٌة وحنظلة؛ وكانوا �أ�شواكا و�أح�ساكا
وع� ْو� َ��س� َ�ج��ة  ,فانظر م��ا هم
ي��وم ك��ان فيهم ق�ت��اد ُة َ
اليوم؟ وانظر �أي �أثر تتركه الأ�سماء في الم�سميات؟
واعتبر ذلك في كلمة "�سيدي" و�أنها ما راجت بيننا
و �شاعت فينا �إال يوم �أ�ضعنا ال�سيادة ,و�أفلتت من
�أيدينا القيادة .ولماذا لم ت�شع في الم�سلمين يوم
كانوا �سادة الدنيا على الحقيقة؛ ولو قالها قائل
ل ُع َم َر لهاجت ِ�ش َّرتُه ,ولبادرت بالجواب ِد َّرتُه))(.((2

 - 5مكانة الأ�سماء والألقاب والكنى في �سياق
التفاعل االجتماعي  :تعد الأ�سماء والألقاب والكنى
�أو��ض��ح العنا�صر الإ�شارية ال��دال��ة على المتكلم/
المخاطب في �سياقه التفاعلي� ،ش�أنها �ش�أن �ضمائر
المتكلم والمخاطب والغائب في تحديد المق�صود
والمعني بالإ�شارة والكالم ون�سبة وجهة الخطاب؛
((فال�ضمائر التي يفتر�ض فيها �أنها تعبر عن الذات
نجد فيها �أب�ع��اد ًا اجتماعية عديدة ،فعلى الرغم
من �أن للفرد الواحد كينونته ال�ضميرية في اللغة
(�أن��ا� ،أن� َ�ت� ،أن� ِ�ت ،هو ،هي) ف��إن للجماعة وجودا
عجيبا تنطوي فيه ال��ذات ،وتختفي اختفاء �شبه
كامل تقريبا ،في كثير من اللغات؛ ف�ضمير الجماعة
(نحن) تختفي معه قيم الوجود الذاتي في اللغة؛
وتبقى قيمة الفرد م�ستكنة في المجموع ،وهي قيمة
اجتماعية اعتبارية ،وكونها اعتبارية يعنى �أنها ذات
قيمة معتبرة في نظر الجميع وبغ�ض النظر عن
وجود �صلة لفظية بين (�أنا) و(نحن) كما ذهب �إلى
ذلك بع�ض العلماء فهي في �أدنى درجات وجودها.
هذا �إذا �سلمنا طبع ًا ب�صحة قول من قال �إن النون
هي الب�ؤرة اللفظية التي �أخذت منها ال�ضمائر (�أنا،
�أن��ت ،نحن  ،((2())...)،،،وهكذا يكون االهتمام
بباب الأ�سماء والألقاب والكنى في بعدها المعرفي
التداولي عاك�سا �إدراك ووعي �أفراد الجماعة اللغوية
على ال�صعيد النظر ف��ي جوهر اللغة ووظائفها
االجتماعية ،وتلك خلفية يمكن �أن نلج من خاللها
للبحث في هذه الظاهرة اللغوية في تراثنا العربي؛
ومن هذا الت�صور يمكن جعلها م�ضغة الدرا�سات
الوظيفية العربية التي تهتم ب�أدائية اللغة وحيويتها؛
ومن هذا المنطلق؛ نظر د�.إبراهيم ال�سامرائي -
رحمه اهلل � -إلى قيمة هذا النوع من الدرا�سة من
الناحية اللغوية ((ذل��ك �أن فكرة اقتبا�س العلم
تتعلق بالذهنية اللغوية من حيث اختيار اللفظ
ذي الداللة والمرتبط بالظروف المحيطة .وربما
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كان لذلك اللفظ فائدة تاريخية مقيدة بالزمان
وال�م�ك��ان ،كما �أن ل�ل�أع�لام قيمة اجتماعية غير
خافية فهي تعك�س لونا من �ألوان التفكير الإن�ساني،
ثم �أنها تظهر �شيئا من معالم ح�ضارة الأمة ،ومن
�أجل هذا فقد اهتم بها علماء االجتماع والباحثون
في الح�ضارات الإن�سانية ،((2())..ويبين في مو�ضع
�آخر مكانة هذا النوع من الدرا�سة اللغوية بالن�سبة
للعرب اليوم ((ولما �آل��ت العربية الف�صحى �إلى
لهجات عامية دارج��ة ،تبتعد بن�سب مختلفة عن
الف�صيح ال�م�ع��روف ،ظهر �أث��ر ذل��ك ف��ي الأع�لام
الحديثة في كل جهة من دنيا العرب ومن هنا كان
لدرا�سة الأع�لام الحديثة في كل قطر من �أقطار
العربية فائدة لغوية قيمة ،وذلك لأنها تك ّون جانبا
لغويا البد من اال�ضطالع به والتب�صر فيه ليكون
ذلك معينا على فهم العربية الف�صيحة ،وليكون
حلقة من حلقات التاريخ اللغوي.((3()).
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fait nécessairement appel à des recherch)es extralinguistique (histoire, par exemple
.Ainsi, on constatera , grâce à la linguistique, que des noms comme Febvre, fèvre,
faiver, Fabre, Faure, (et les mêmes noms
précédés de le) remontent au latin Fabre
et représentent des formes que ce mot a
prise dans diverses régions. En revanche, la
stabilité de l'état civil a fait que ce mot ayant
cessé de désigner le forgeron est devenu le
patronyme de personnes exerçant d'autres
métiers, et ce sont les mouvements de population qui font que telle forme méridionale
issue de Fabre sert de nom à un parisien
ou à picard. Dictionnaire de linguistique,
jean DUOIS et autres, Larousse ,2002,paris,
France. p39
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ابتكارات عربية و�إ�سالمية
في الجراحة ا�ست�أثر بها الغربيون
الدكتور محمود الحاج قا�سم محمد

باحث في تاريخ الطب العربي الإ�سالمي
طبيب �أطفال  -المو�صل  -العراق

مقـــاالت

�أ�صبح في حكم الم�ؤكد ب�أن العلوم على اختالفها لي�ست من �صنع �أمة واحدة وال �شعب معين
وكذلك لي�ست وليدة ع�صر واحد ،و�إن االزدهار الذي نجده في مختلف الميادين �إنما هو مح�صلة
ح�ضارات متعاقبة على مر الع�صور و�أعمال �أمم تعاقبت في البحث عن حقائق الأمور ودرا�سة
علومها جي ً
ال بعد جيل .وكل �أمة تدعي �أنها �صاحبته وتجرد غيرها منه تكون قد جانبت الحقيقة
والواقع« .والحق �أن �شعوبا عدة في منطقة �شرق البحر المتو�سط كان لها اليد الطولى في �إر�ساء
ح�ضارة الإن�سان ،قد تناوبت العمل واالبتكار على م�سرح التاريخ .فعندما �أ�صبحت الح�ضارتان
البابلية والم�صرية ،اللتان بد�أتا الخطوات الأولى ،في حاجة �إلى قوة �إبتكارية جديدة وجدتاها
في عبقرية اليونان .وعندما انحدر اليونان وتخلفوا وكادت تطم�س ح�ضارتهم وت�ضيع ،وجدت
الح�ضارة العربية تلك القوة الخالقة الدافعة التي تناولت الم�شعل الذي كاد ينطفئ وتخبو
ناره ،ف�أ�شعلوه من جديد وخطوا به نحو غايات جديدة و�أ�سلموه بدورهم �إلى �أوربا وهو في �أوج
ا�شتعاله وفي قمة نوره»(((.
ولكن مما ي�ؤ�سف له �أن «عملية �أخ��ذ الالتين
من علوم الم�سلمين اتخذت �صفة االنتحال ،ولقد
بين هذا عدد من العلماء المتخ�ص�صين في بحوث
كثيرة� ،إذ �أظهروا كيف انتحل علماء التين لأنف�سهم
بحوث ًا �أخذوها من كتب العلماء العرب والم�سلمين،
�أو انتحلوا كتب ًا كاملة �إل��ى لغتهم ،زاعمين �أنها
من �إبداعهم وت�أليفهم ،كما �أنهم نقلوا كتب ًا عربية

�أخ��رى ،ثم زعموا �أنها لم�شاهير من الإغريق مثل
ار�سطو طالي�س وجالينو�س وروف�س و�سواهم»(((.
كما و�أن كثير ًا من التراجمة ن�سوا وتنا�سوا �أن
يذكروا ا�سم الم�ؤلف الأ�صلي �أو حرفوا ا�سمه في
الالتينية حتى �صار ي�صعب معرفة اال�سم الأ�صلي.
ومن الأمثلة على انتحال الكتب والأفكار الطبية
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العربية (( كتاب ابن نفي�س الم�شهور الذي انتحله
مايكل �سرفيت  Servetلكن تيار ال�م�ع��اداة هو
الذي انت�صر ،و�ساد م�ستمر ًا �إلى القرن ال�ساد�س
ع�شر للميالد في �ألمانيا وفرن�سة و�إيطاليا .ومن
الزعماء البارزين في هذا التيار لينهارت فوك�س
 Leonhart Fuchsمن جامعة توبنكن .ومن الذين
يكافحون العرب ،وينتحلون كتبهم بارا�سيل�سو�س
 Paracelsusال�شهير))(((.
ومن الأمثلة الأخرى على انتحال الكتب العربية
ون�سبتها �إل��ى �أنف�سهم التما�س ًا ب��ذل��ك ال�شهرة
لأنف�سهم :ما قام به ق�سطنطين الأفريقي عندما
قام (بالتعاون مع يوحنا فالنيو�س) بترجمة كتاب
كامل ال�صناعة الطبية لعلي بن العبا�س المجو�سي،
وكتاب الع�شر مقاالت في �أمرا�ض العين لحنين بن
ا�سحق العبادي ون�شرهما با�سمه ال با�سم م�ؤلفيهما
الحقيقيين.
وال�صيغة الأخ ��رى لهذا االن�ت�ح��ال ك��ان غمط
حقوق الكثيرين من الأط�ب��اء العرب والم�سلمين
ال��ذي��ن اب�ت�ك��روا اب�ت�ك��ارات مهمة ف��ي علم الطب،
ون�سبوها لأنف�سهم .وقد تناولنا ذلك ب�شكل مف�صل
في كتابنا ((الطب عند العرب والم�سلمين تاريخ
وم�ساهمات)) .ولما كان المو�ضوع وا�سع ًا� ،سنكتفي
في بحثنا هنا �إبراز ابتكاراتهم في حقل الجراحة.
� ً
أوال :ت�أليفهم �أول كتاب في الجراحة:

يمكن القول �أن �أب��و القا�سم خلف ال��زه��راوي
( 427 - 326هـ  )1035 - 937 /بت�أليفه كتاب
الت�صريف ،اعتبر بحق �أول من فرق بين الجراحة
وغيرها من الموا�ضيع الطبية و�أول من جعل �أ�سا�س
هذا العلم قائم ًا على الت�شريح .كما ويعتبر الم�ؤرخون
كتابه �أول ما كتب في علم الجراحة مقرون ًا بر�سوم
�إي�ضاحية كثيرة للأدوات والآالت الجراحية.
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ً
ثانيا  -جراحة الفم:

 -1لقد برز الزهراوي في الكالم عن العالج
الجراحي والجراحات المختلفة التي تجري في
الفم فتحدث عن �إخراج العقد التي تعر�ض في
ال�شفتين.
وفي مكان �آخر تحدث عن الأورام تحت الل�سان
وكيفية التفريق بين �أنواعها ومعالجة كل نوع(((.
يقرر �سبينك ولوي�س((( �إن هذه الحالة لم ي�سبق
لأحد �أن و�صفها قبل الزهراوي.
وفي ف�صل �آخر تكلم عن عملية تحرير الل�سان
المعقود وكيف يقطع الغ�شاء الرابط له حتى
يعود طبيعي ًا وو�صف الآالت الجراحية الالزمة
له و�صورها ب�شكل وا�ضح مف�صل و�سوف نذكر
قوله فيما بعد.
 -2لقد كان في ا�ستطاعة الأطباء الم�سلمين من
�أمثال الرازي والطبري وابن �سينا والزهراوي
واب��ن زه��ر ت�شخي�ص كثير من �أم��را���ض الحلق
وال�ح�ن�ج��رة بالفح�ص المبا�شر وبالتح�س�س
ب�أ�صابع اليد ،فلقد كانوا يدخلون الإ�صبع داخل
الفم لتح�س�س �أجزاء الحنجرة ومعرفة ملم�سها
و�سطحها وحركة �أجزائها وبلغوا في ذلك غاية
الدقة.
 -3عملية فتح الق�صبة الهوائية ()Tracheotomy
لإن �ق��اذ ح �ي��اة م��ر��ض��ى االخ �ت �ن��اق وي �ق��ال ب ��أن
�سقليبيادو�س((( ( ولد  124ق.م ) اليوناني �أول
من مار�سها و�إن �أول من و�صفها من الأطباء
العرب ابن ما�سويه ونقل الرازي و�صفه في كتاب
الحاوي(((.
ولكن لي�س هناك دليل على ممار�سة �أي منهما
لهذه العملية .وقال الزهراوي �إنها لي�ست خطيرة
ويمكن �إجرا�ؤها .وتالهم ابن زهر فطور هذه
العملية نحو مزيد من الإجادة والكفاءة و�ساعده
في ذلك اتجاهه للطب التجريبي ،حيث �أجرى

ابتكارات
عربية
و�إ�سالمية
في
الجراحة
ا�ست�أثر بها
الغربيون

مقـــاالت

هذه العملية على الماعز وتابع تطورها والتئامها
و�أثبت لأول مرة �أن غ�ضاريف الق�صبة الهوائية
يمكن �أن تلتئم تمام ًا بعد �شفاء جرح العملية،
و�أ�صبح كتابه ((التي�سير)) المرجع الكبير في
�إجراء هذه العملية(((.
 -4وم��ن ال �ط��رق الأخ���رى ال�ت��ي ع��ال�ج��وا ان�سداد
المجاري التنف�سية ( االختناق الحنجري ) بها
هو �إدخال ق�صبة معمولة من الذهب �أو الف�ضة
وال زالت هذه الطريقة م�ستخدمة لإنقاذ مر�ضى
االختناق وكذلك في التحديد لتو�صيل الغازات
المخدرة والأوك�سجين �إلى �صدر المري�ض ولو
�أنها ت�صنع الآن من المطاط �أو البال�ستك(((.
 -5عملية ا�ستئ�صال اللوزتين وفتح خراجات اللهاة
من العمليات التي مار�سها الأطباء العرب منذ
القديم وبنجاح فجاء ذكرها في �أكثر كتبهم،
يقول في ذلك ابن �سينا في القانون ((�أما
اللوزتان فيعلقان ب�صنارة ويجذبان �إلى الخارج
ما �أمكن من غير �أن تجذب معها ال�صفاقان
وتقطع في ا�ستدارة من فوق الأ�صل فبالآلة
القاطعة ومن بعد �أن تقلب الآلة القاطعة .وتقطع
الواحدة بعد الأخرى وبعد مراعاة ال�شرائط
المذكورة من لونها وحجمها ف�إذا �سقط منها
ما قطع ترك الدم ي�سيل و�صاحبها منكب على
وجهه ثم يتم�ضم�ض بماء وخل مبردين ولقطع
النزيف ي�ستعمل الزاج وال�شب والثلج))(.((1
 -6ومن �أهم العمليات الجراحية التي �أجروها
على الأذن كانت عملية قطع اللحم النابت وفتح
الثقب الم�سدود في الأذن حيث و�صفها ابن القف
في كتابه العمدة في الجراحة ب�شكل وا�ضح(.((1
 -7لقد كان الأطباء العرب على علم ودراية بالأورام
ال�سرطاني ��ة لأغل ��ب �أع�ض ��اء الج�س ��م وكيفي ��ة
تفريقها ع ��ن الأورام ال�سليمة .فقد فرق الرازي
واب ��ن �سين ��ا والزه ��راوي وغيرهم بي ��ن الزوائد
اللحمي ��ة في الأنف والت ��ي �سموها بوا�سير الأنف

وبي ��ن الأورام ال�سرطاني ��ة و�أم ��ا ع ��ن ا�ستئ�صال
الزوائ ��د فا�ستعملوا الطرق الطبي ��ة والجراحية
لذلك ،وجاء ذكر و�ص ��ف �إجراء تلك الطرق في
كتبهم في غاية التف�صيل(.((1

ً
ثالثا – جراحة الأوعية الدموية:

ج��راح��ة الأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة كانت وال ت��زال من
الحقول المهمة في الجراحة وممار�ستها ت�ستوجب
خبرة وم�ه��ارة فائقة وم��ع ك��ل ذل��ك نجد الأط�ب��اء
العرب قاموا ب�إجراء العمليات على الأوعية الدموية
بجدارة وو�صفوها و�صف ًا ي�شير �إلى طول باعهم في
هذا الحقل على �سبيل المثال.
 -1نجد في كتاب كامل ال�صناعة الطبية لعلي بن
العبا�س و�صف ًا جمي ًال لمعالجة الحالة الم�سماة
(الأنورزم) وهو انتفاخ يح�صل في جدار الوعاء
الدموي ويظهر على �شكل ورم(� ،((1إن و�صفه
هذا �إن دل على �شيء ف�إنما يدل على الم�ستوى
العلمي ال�صحيح لديه وممار�سته لجراحة
الأوعية الدموية علم ًا ب�أن طريقة الربط فوق
وتحت مكان الأنورزم ظلت �سارية حتى وقت
قريب.
 -2و�صف الزهراوي عملية �سل العروق وهي �شبيهة
جد ًا بالعملية التي نمار�سها في وقتنا الحا�ضر
ون�سميها (.((1()Stripping of the veins
وبهذا يكون الزهراوي �أول جراح ا�ستخدم
طريقة �سل العروق لعالج دوالي ال�ساق ،وذلك
منذ حوالي �ألف عام تقريب ًا .ولم ت�ستخدم هذه
الطريقة في وقتنا الحا�ضر ا ّال منذ حوالي ثالثين
عام ًا فقط بعد �إدخال بع�ض التعديل عليها .كما
�أن طريقته في �سل العرق المدني وهو يعني دودة
المدينة ( )Medina Wormمازالت هي التي
ن�ستعملها حتى وقتنا الحا�ضر(.((1
 -3التحكم في النزيف ( �إرقاء الدم ) :ال زال
النزف والنزيف �أهم م�شاكل الجراحة اليوم.
� 176آفاق الثقافة والتراث

ومن المده�ش �أن الطرق الحديثة ال ت�ضيف
�شيئ ًا جوهري ًا لما كان يتبعه الجراحون العرب
والم�سلمون .و�أهم و�سائط قطع النزيف التي
ذكروها كانت:
�أ  -ال����رب����ط�� :س�ب��ق الأط� �ب ��اء ال �ع��رب ال �ج��راح
الفرن�سي (�أم �ب��رواز ب��اري��ه) ف��ي اكت�شاف
طريقة ربط ال�شرايين لقطع النزيف فقد
و�صف ذلك علي بن العبا�س في عالج جرح
ال�شريان الع�ضدي ال��ذي كثير ًا ما ي�صاب
�أثناء عملية الف�صد ،ف�أو�صى ب�أنه �إذا لم تفد
القاب�ضات والكي ي�شرح ال�شريان ويربط من
الناحيتين ويقطع بين الرباطين( .((1وهناك
من يقول ب�أن هذه الطريقة مار�سها الهنود
قبل العرب.
الكي :كان ا�ستعمالهم للكي على �شاكلتين،
بّ -
الكي بالأدوية الكاوية( ،مثل النورة والزنجار
والزاجات والخل والزرنيخ والكمون) ،والكي
بالنار عندما ال تنفع الطريقة الأول��ى وقد
�أ�سهبوا في و�صف الآالت التي ا�ستعملوها
والطرق التي �سلكوها ب�شكل يلفت النظر.
وال� �ك ��ي م ��ن الأ���س��ال��ي��ب ال �ع�لاج �ي��ة ال�ت��ي
الغنى عنها اليوم في كافة التخ�ص�صات
الجراحية ،و�إن كنا بالطبع ن�ستخدم الآت
كهربائية معقدة لتحقيق ذلك.

ال�شا�ش في مو�ضع اللوزة بعد ا�ستئ�صالها
وحين حدوث نزف ،ثم ي�شد عليها بخياطة
ال�سويقتين فوقها.
د  -التغرية :يقول اب��ن �سينا في ذل��ك �أي�ض ًا:
((ت�ك��ون ب��الأدوي��ة الحاب�سة بالتغرية مثل
الجب�سين المغ�سول والبلك المطبوخ ،وغبار
الرحا وال�صموغ والكندر والراتنج)) .ونظر ًا
للزوجة وقابلية هذه المواد ف�إنها تمنع �سيالن
الدم عند و�ضعها.
ه��ـ -التبريد :وه��ي من الطرق المتبعة حتى
اليوم حيث ين�صح الأط��ب��اء بو�ضع �أكيا�س
�صغيرة من المطاط مملوءة بقطع الثلج
ف���وق ال��م��ك��ان ال��ن��ازف لإي��ق��اف��ه ،وي�ستعمل
�آخرون التبريد الكهربائي لقطع الرعاف.
و -الخياطة فوق النقطة النازفة :يقول ابن
�سينا ((وكثيراً ما تحتاج �أن تخيط ال�شق
م��ن ال��ف��م وت�����ض��م �شفتيه وتع�صبه كثيراً
م��ا يكفي ���ض��م ال�����ش��ف��ت��ي��ن)) ،وه���ي طريقة
معروفة وم�ستعملة كثيراً .
ز -ال��ب��ت��ر :ي��ق��ول ال����رازي�(( :أم����ا ب��ت��ره �إن لم
يكن قد �أبتر ف�إنه �إذا بتر تقل�صت طرفاه
وانقطع الدم)) .ويحذر من البتر ،فيقول:
((واع��ل��م �أن ال�شريان �إذا ن��زف منه ال��دم
ال ي�ستطاع قطعه ال �سيما �إذا كان �شرياناً
عظيماً .و�إذا بتر ال�شريان احتاج �إلى قطع
ذلك الطرف ب�أجمعه))(.((1

ج -الألقام وال�ضغط المبا�شر :ي�شرح ابن �سينا
هذه الطريقة فيقول (( :تتخذ فتيلة من وبر
الأرنب �أو ن�سيج العنكبوت �أو رقيق القطن،
ً
رابعا – جراحة المجاري البولية والتنا�سلية:
�أو خرق الكتان البالية ،ثم تذر عليه الأدوية
المغرية وال�م��ان�ع��ة ل�ل��دم وت��د���س ف��ي نف�س � -1إن للرازي مالحظات دقيقة وال زالت �صحيحة
في هذا الباب على �سبيل المثال:
ال�شريان كاللقمة ثم ت�شد عليه الرباط)).
وه��ذا ي�شبه �إل��ى حد ما يفعله بع�ض �أطباء
�أ  -فرق الرازي في كتابه المر�شد �أو الف�صول
الحنجرة حالي ًا حيث ي�ضعون قطعة من
بين القولنج (التهاب ال��زائ��دة) وح�صاة
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الكلى و�إيالو�س ( ان�سداد الأمعاء) تفريق ًا
يدل على خبرة طويلة وتجربة رائدة في حقل
الجراحة(.((1
ب  -لقد �أ�صاب ال��رازي في كتابه الحاوي
(((2
وابن الجزار في كتابه تدبير ال�صبيان
عندما �أك��دا �أن الح�صاة تتكون م��ن ن��واة
بتراكم ما في البول من �أمالح وغيره .

((ف�إذا بلغ �أمرها �أن تكون عظيمة جد ًا ف�إنه
جهل �أن ت�شق �شق ًا عظيم ًا ...ولكن ادفعها
حتى تخرج �أحد جوانبها واقب�ض عليها بهذه
الآلة حتى تتك�سر وال تحل عنها ثم ادفعها،
واقب�ض عليها حتى تتك�سر على هذا قطع ًا
حتى تخرجها))( .((2وقد تبعه الزهراوي
بتف�صيل ذلك �أي�ض ًا.

(((1

ج  -وت�أكيد الرازي ب�أن المري�ض �إذا ما �أح�س
الرغبة في التبول ف�إن المثانة تتمدد ويكون
الح�صر مالحظة جيدة ومقبولة .وب�أن الدم
الغزير ف��ي ال�ب��ول ال��ذي ي�ح��دث بغتة وبال
وجع �أو �سبب ظاهر هو في �أغلب الأحيان
نتيجة �سرطانات الكلية �أو المجاري مالحظة
�صحيحة(.((2

مقـــاالت

د  -ا�ستعماله الأفيون وت�شريبه بخرقة وجعل
الخرقة في الدبر في عالج الآم المثانة في
كتابه الحاوي( ((2ي�شبه ا�ستعمالنا للأقماع
المحتوية على الأفيون لنف�س الغر�ض.
ه �ـ -ذك��ر ال ��رازي تفا�صيل دقيقة ع��ن العالج
الجراحي للح�صاة وم�ضاعفات هذه العملية
بما يدل على علم جيد بهذا المو�ضوع و�إن
كنا نعتقد �أنه لم يمار�س بنف�سه ال�شق على
الح�صاة( .((2ويعتبر �أول من و�صف ال�شق
العجاني للح�صاة وتبعه في ذل��ك علي بن
العبا�س والزهراوي.

ز  -لقد و�صف ال��رازي م��وات الكي�س الم�سمى
( )Fourters Scrotal Gangreneقبل
فورتر ب�ألف عام(.((2
 -2ذكر ابن �سينا ب�أن عملية ا�ستخراج ح�صاة الكلى
من الخا�صرة والظهر خطر جد ًا كما �أنه و�صف
عملية ا�ستخراج ح�صاة المثانة بالتف�صيل مع
ذكر الم�ضاعفات والنزيف وان�سكاب البول(.((2
كما و�أن له مالحظة مهمة حول تكون الح�صى في
البالد الباردة حيث يقول(( :واعلم �أن ح�صاة
المثانة تكثر في البالد ال�شمالية وخ�صو�ص ًا في
ال�صبيان))(.((2
� -3أما الزهراوي فله ابتكارات ومالحظات هنا
جديرة بالذكر:
�أ  -طريقته في تفتيت ح�صاة مجرى البول لم
ي�سبق �إليه �أحد يقول�(( :إن كانت الح�صاة
�صغيرة و�صارت في مجرى الق�ضيب ون�شبت
فيه وامتنع على البول الخروج فخذ م�شعب ًا
(مثقب ًا) من حديد الفوالذ مثلث الطرف
حاد ًا في عود ،ثم ت�أخذ خيط وتربط الق�ضيب
تحت الح�صاة لئال ترجع �إل��ى المثانة ،ثم
تدخل حديد الم�شعب في الإحليل برفق حتى
ي�صل الم�شعب �إل��ى نف�س الح�صاة وتدير
الم�شعب بيدك في نف�س الح�صاة قلي ًال قلي ًال
و�أنت تروم ثقبها حتى تنفذ من الجهة الأخرى
ف�إن البول ينطلق من �ساعته ،ثم تزم يدك

و  -لقد ك��ان �أول طبيب ع��رب��ي ي�صف تفتيت
الح�صاة بتك�سيرها وال�ت��ي نعرفها با�سم
( )Lithilopoxyف��ي ح��ال��ة م��ا �إذا كانت
الح�صوة كبيرة ،يقول الرازي نق ًال عن بول�س:
((وانظر �أن يكون ال�شق في الجلد واللحم
بقدر ما تخرج عنه الح�صى ب�سهولة…))
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على ما بقي من الح�صاة من خارج الق�ضيب
فتتفتت وتخرج مع البول ويبر�أ العليل)).
وهذا و�صف �آخر لتفتيت ح�صاة مجرى البول
لم ي�سبقه �إليه �أحد �أي�ض ًا(( :ف�إن لم يتهي�أ
لك هذا العالج فاربط خيط ًا تحت الح�صاة
وخيط ًا �آخر فوقها ثم ي�شق على الح�صاة في
نف�س الق�ضيب بين الرباطين ثم تخرجها ثم
تحل الرباط ويجب ربط الح�صاة لئال ترجع
�إلى المثانة والرباط الآخر من فوقها لكنما
�إذا انحل الخيط بعد خروج الح�صاة فيرجع
الجلد �إلى مكانه))(.((2
ب  -وف ��ي ال�ف���ص��ل ال �ث��ان��ي وال���س�ت�ي��ن يتكلم
ال��زه��راوي ع��ن ال�شق على الأدرة المائية
ف�ي�ق��ول( :الأدرة المائية )Hydrocele
هي اجتماع الرطوبة في ال�صفاق الأبي�ض
ال��ذي يكون تحت جلدة الخ�صى المحيط
بالبي�ضتين وي�سمى ال�صفاق .وقد تكون في
غ�شاء خا�ص تمد به الطبيعة في جهة من
البي�ضة حتى يظن �أنها بي�ضة وتكون بين جلدة
الخ�صى وبين ال�صفاق الأبي�ض الذي قلنا))
وهذه ما ن�سميها با�سم ()Spermatocele
و�أما �إذا �أردت معرفة لون الرطوبة ((فا�سفد
ال��ورم بالمد�س المربع ،فما خ��رج في �أثر
المد�س حكمت عليه))(.((2
هذا التفريق الكلينيكي بين القيلة المائية
والكي�س المنوي يعتبر رائع ًا ،وال يمكن �أن
نزيد عليه في وقتنا ه��ذا ،ثم �إن ا�ستعمال
المد�س ي�شابه ما نعرفه بالبزل )) (.((3
ثم يتكلم عن العالج ،وي�صف لنا الزهراوي
و�صف ًا دقيق ًا عملية ا�ستئ�صال ال�صفاق
المحيط بالخ�صية وهي العملية التي نعرفها
با�سم (Subtotal Excision of Tunica
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 )Vaginalesويقول �إن هذا �أ�سا�سي حتى ال
يرجع الماء.
ثم ين�صح با�ستئ�صال الخ�صية �إذا كانت
مري�ضة بعد ربط الحبل المنوي(.((3
ج  -ويتكلم عن (( عالج الأوردة التي مع الأدرة
وت�سمى الدالية )) وهذه نعرفها با�سم دوالي
الكي�س  Vericoceleوبعد �أن يذكر و�صفها
الكلينيكي ،ي�ستطرد �إلى طريقته المبتكرة
في �إج��راء العملية الجراحية ال�ستئ�صالها،
وف��ي ه��ذه العملية المبتكرة التي ي�صفها
الزهراوي نجده ي�شرح الأوردة المت�ضخمة
واح��د ًا واح ��د ًا ،ثم يربطها من �أول�ه��ا ومن
�آخ��ره��ا ثم يقطعها طولي ًا بين الرباطين،
وهذا قريب مما نفعله نحن حتى الآن(.((3
د  -ع �ن��د ال��ت��ح��دث ع ��ن خ� �ت ��ان ال���ص�ب�ي��ان
( )Circumcisionو�صف الزهراوي الطرق
الم�ستعملة وابتدع طريقة خا�صة له �سماها
(التطهر بالمق�ص والرباط بالخيط) وعدد
مزاياها وو�صفها في كتابه الت�صريف(.((3
وقبل �أن �أُن�ه��ي مو�ضوع ج��راح��ة المجاري
البولية �أرجو �أن ال يظن ب�أن الأطباء العرب
اكتفوا بو�صف العمليات دون ممار�ستها و�إنما
كانوا يقومون بها بكل مهارة ونجاح .وعلى
�سبيل المثال ال الح�صر يروي ابن �أبي �أ�صيبعة
�أن الخليفة النا�صر ،عر�ض له ح�صاة كبيرة
وا�شتد به الألم وامتد المر�ض مدة طويلة،
ف�أ�شير له ب�أن ت�شق المثانة لإخراج الح�صاة
… ف�س�أل عن حذاق الجرائحيين ،ف�أخبر
برجل منهم يقال له ابن عكا�شة من �ساكني
الكرخ … ف�أح�ضر … �إال �أنه ا�ستطاع من
دون �إجراء العملية ا�ستخراج الح�صاة .و�إن
�شي ف�إنما تدل على
هذه الق�صة �إن دلت على ْ
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من م�ساهمات ابن زهر في علم الجراحة
و��ص��ف خ ��راج ال�ح�ي��زوم (Mediastinal
 )Abscesو���ص��ف�� ًا دق��ي��ق�� ًا ف ��ي ك�ت��اب��ه
التي�سير(.((4

�أن �إج��راء عملية ا�ستخراج ح�صاة المثانة
جراحي ًا كانت م�ألوفة لدى الجميع وتجرى
في الحاالت التي ي�ستحيل فيها ا�ستخراج
الح�صاة بالأدوية والطرق الطبيعية(.((3

ً
خام�سا – جراحة الرقبة وال�صدر والبطن:
 -1م�ساهمات الرازي في ذلك:

 -2وللزهراوي في هذا الباب م�ساهمات
كثيرة �أهمها:

�أ -ال��زه��راوي عندما تكلم عن (ع�لاج الفتق
ال ��ذي ي�ك��ون ف��ي الأرب��ي��ة ويق�صد ه�ن��ا ما
ن�سميه بالفتق الأرب ��ي المبا�شر (Direct
 )InguinalHerniaذكر �أول محاولة في
تاريخ الجراحة لعمل الرتق الجراحي للفتق
الأرب��ي ( )Hernial Repairوذل��ك ب�أن
يكتفي بدفع كي�س الفتق �إلى الداخل بوا�سطة
المرود وعدم ا�ستئ�صاله ،ثم يخيط المنطقة
ال�ضعيفة التي ب��رز منها كي�س الفتق من
خالل جدار البطن(.((4
ب -ونجد للزهراوي و�صف ًا تف�صيلي ًا لعملية
النا�صور ال�شرجي كما نمار�سها نحن في هذه
الأيام ،ا ّال �أنه يخاف من القطع على النا�صور
النافذ �إلى الم�ستقيم �أو ال�شرج حتى ال يقطع
الع�ضلة المحيطة بالمقعدة ،ولعالج هذا
النوع ولأول مرة ين�صح �إما با�ستخدام الكي
�أو ب�إدخال خيط �سميك من خالل النا�صور
و�إخراجه من المقعدة ثم ربط طرفي الخيط
ب�شدة تزداد تدريجي ًا كل يوم حتى يتم القطع
بوا�سطته على النا�صور(.((4

�أ -لقد ذك��ر ال ��رازي ع�لام��ات ق��رح��ة المعدة
الم�سماة ( ) Peptic Ulcerفي الحاوي
وف��رق ابن �سينا في القانون( ((3بين قروح
ال �م��ريء وال�م�ع��دة والأم �ع��اء بتحليل الأل��م
الناجم عن كل منها مو�ضعه� ،شدته ،عالقته
بالطعام ثم ا�ستجابته للعالج.
ً (((3
ب -لقد ذك��ر ال ��رازي ف��ي ال�ح��اوي �أي���ض�ا
جراحة الفتق ال�سري ب�شكل تف�صيلي دقيق
مدرك ًا خطورتها وم�ضاعفاتها وخا�صة ما
جاء فيها من عدم رد الثرب ()Omentum
كله بل هو ين�صح بقطع الزائد منه بعد ربط
ما فيه من ال�شرايين وال�ع��روق �إذا وجدت
ومراعاة ال�شكل الجمالي.
(((3
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ت�	-إن ال�ف��روق التي ذكرها ال���رازي( ((3بين
ذات الجنب وخ��راج الكبد �أو ال�خ��راج في
حدبة الكبد تحت الحجاب الحاجز فروق
وا�ضحة جيدة وت��دل على علم �صحيح بما
يحدث في هذه الحاالت
ث�	-إن و�صف ال��رازي لعملية البزل في حالة
اال�ست�سقاء واالحتياطات الواجبة لها وبع�ض
م�ضاعفاتها و�صف ج �ي��د( ((3ا ّال �أن بع�ض
موا�ضع ال�شق هنا تختلف عما هو متبع عندنا
في الوقت الحا�ضر.

ج -ي �ت �ن��اول ال���زه���راوي ف��ي ال�ف���ص��ل ال��راب��ع
والأرب�ع�ي��ن(( :ف��ي ال�شق على ال��ورم الذي
يعر�ض في الحلقوم وي�سمى قيلة الحلقوم))
ح��ال��ة ج��راح�ي��ة ه��ام��ة وه��ي ت�ضخم الغدة
الدرقية.

ج -وللرازي و�صف ممتاز لعملية خياطة البطن في
الجراحة الواقعة بالبطن والمراق والأمعاء
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ل �ق��د م ��رت ت���س�ع��ة ق� ��رون م �ن��ذ �أن �أج ��رى
الزهراوي �أول جراحة على الغدة الدرقية
قبل �أن يحدث تقدم حقيقي في هذا الفرع
الهام من الجراحة على يد كل من هال�ستيد
والذي اعترف بف�ضل الزهراوي و�سبقه (،((4
وتيودور توخر.
وقبل �أن ننهي ق�سم جراحة البطن هناك
�إ�شارة لحالة مفاغرة من قبل الطبيب �أبو
الخير م�سيحي (توفي  608هـ 1211 /م):
((ق ��ال قثم ب��ن طلحة ال��زي�ن��ي المعروف
بابن الأنفي في تاريخه� ،أخبرني �أبو الخير
م�سيحي المتطبب ب�أن امر�أة عر�ض لها فتق
في نواحي �سرتها خرق جلد بطنها والغ�شاء
والمعاء و�أن زوجها �أخبره ب��أن البراز دام
خروجه من ذلك الفتق حدود �شهرين ،و�أن
المو�ضع التحم وانقطع ما كان يخرج منه
وعاد �إلى المخرج الأول ،وان�صلحت المر�أة
ول��م يبق بها �إال �أل��م ي�سير بظاهر بطنها
ف�سبحان المدبر الحكيم))(.((4

ً
�ساد�سا  -جراحة العظام والك�سور:

 -1للرازي �آراء في غاية ال�صحة في جراحة
الك�سور والجبائر ي�سجلها له التاريخ بفخر
منها:
�أ -تقدير الرازي �أن التهاب المفا�صل في �أول
�أمره يحدث تقل�ص ًا في الع�ضالت المحيطة
بالمف�صل تقدير �صحيح لأن ع�سر الحركة
في هذه الحاالت يرجع �إلى هذا التقل�ص ال
�إلى ما يعيب المف�صل من داخله(.((4
ب -وين�صح بعدم رب��ط الك�سر ربط ًا محكم ًا
بالجبائر منذ الوهلة الأولى وذلك الحتمال
حدوث ورم في منطقة الك�سر نتيجة تجمع
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الدم والم�صل ومن مالحظاته �أنه يقول ب�أن
طول مدة ال�شد يوهن الع�ضو وي�ضعفه.
ج -ويو�صي بفح�ص الع�ضو بوا�سطة الحركة
للت�أكد من �سالمته في حالة اال�شتباه بوجود
ك�سر(.((4
د�	-أو�صى الرازي ب�إزالة عظم الر�ضفة في حالة
�إ�صابتها بالك�سر وقبل ( ) Brookeب�ألف
�سنة(.((4
 -2علي بن العبا�س المجو�سي :لقد �أتى في كتابه
كامل ال�صناعة الطبية على ذكر �أنواع الك�سور
وله في بع�ضها �آراء قيمة من ذلك:
�أ -كان من �أوائل من و�صفوا ك�سر الفك الأ�سفل
في غاية الدقة وكذلك كيفية عالجه(.((4
ب -تعريفه لك�سور الجمجمة كانت دقيقة حيث
ذكر ال�شق الب�سيط والقوي وقال عن ال�شق
القوي هو �شق مع خ��روج العظم المك�سور
�إلى خارج وعرف الك�سر ال�شعري .ثم بين
�أن �أخطر هذه الك�سور ال يرتبط ب�أ�شكالها
فقط بل يرتبط ب�آلية حدوثها وبالأعرا�ض
الع�صبية الناتجة عنها .كما ن��وه بطريقة
ت�ضميد الجمجمة ب�ع��د ج��راح�ت�ه��ا مبين ًا
�ضرورة عدم �شدها �شد ًا قوي ًا لما لذلك من
الأثر ال�ضار على المري�ض(.((4
� -3أما ما ذكره ابن �سينا في هذا الحقل:
�أ -لقد �أو�ضح ابن �سينا حقيقة علمية كبيرة في
ك�سور الجمجمة وهي �أن عظام الجمجمة �إذا
انك�سرت ال تلتئم بالطريقة التي تلتئم فيها
باقي عظام الج�سم بل تبقى منف�صلة وب�شكل
دائم وما يجمعها ببع�ضها بعد الك�سر ن�سيج
ليفي مجمع .وخالف جالينو�س في طريقة
معالجة الك�سور الغائرة والمتفتتة وكذلك
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وي�صف ال��زه��راوي الغنغرينا و�صف ًا جيد ًا
وين�صح ب�إجراء عملية البتر( .((5وهو يجري
العملية حتى مف�صل المرفق ف��ي ال��ذراع
ومف�صل الركبة في ال�ساق و ي�صف طريقة
قطع الع�ضو ون�شره(.((5
ج -ونجد له و�صف ًا رائع ًا لمختلف �أنواع الأربطة
وال�ج�ب��ائ��ر والعمليات ال�ت��ي ا�ستعملها في
الك�سور الخفيفة منها والكبيرة مثل ك�سور
الجمجمة والكتف وال ��ذراع والأ�صابع …
ال��خ ،وا�ستعماله عجينة م��ن غ�ب��ار الرحا
المعجون ببيا�ض ال�ب�ي����ض( ((5يجعله �أول
م�ستعمل للجب�س في جبر العظام في التاريخ.

ا�ستعمال الأدوات الجراحية.
وفي مكان �آخر وفي �إ�صابة الجمجمة �أي�ض ًا
�أر�سى قواعد ثابتة وم�ستعملة �إلى اليوم حيث
�إن العالج الجيد الرتجاج المخ هو �إحداث
حالة نق�ص المياه بالج�سم وه��ذا يخفف
من ال�ضغط داخل الجمجمة ولكننا ن�ستعمل
مدررات البول بد ًال من الم�سهالت(.((5
ب -وق��د خ��ال��ف الآخ��ري��ن ع�ن��دم��ا �أك ��د ب ��أن
الأع�ضاء ال�صلبة في الج�سم كالعظام قابلة
لاللتهاب والت�ضخم والأورام(.((5

مقـــاالت

ويتكلم اب��ن �سينا ع��ن الخلع في�شير �إل��ى
�ضرورة المقارنة بالناحية ال�سليمة وي�صف
عالمات الخلع ويتكلم عن مف�صل الكتف
و�سهولة خلعه عن الخلع المرتجع .وفي خلع
الفقرات وما ينتج عنه من علل.

ومن مالحظاته المهمة في كيفية المحافظة
على الأن���س�ج��ة ال��رخ��وة المالم�سة لحافة
الجبائر ن�صيحته بو�ضع �شيء من ال�صوف
�أو اللفات في حافة الجبائر.
د -ومن مالحظاته المهمة �أي�ض ًا ذكره �إمكانية
ح��دوث ال�شلل نتيجة ك�سر الفقرات .وقبل
ب��وت ( )Pottب � 700سنة اهتم الجراح
العربي الزهراوي بالتهاب المفا�صل وبال�سل
في فقرات الظهر(.((5

ج -وفي الك�سر ب�صورة عامة يتكلم ابن �سينا عن
�أ�صول كلية في الك�سور وي�صف عل ًال عالماتها
وم�ضاعفاتها وفي �أحكام االنجبار يتكلم عن
التحامها بالد�شبذ ،ويتكلم عن �أهمية تثبيت
الك�سر بالجبائر .وي�صف االلتئام الخاطئ
( )Malunionحتى لو احتاج الأمر لتدخل
جراحي و�إعادة ك�سره فيحال الإنجبار غير
ال�صحيح(.((5
� -4أما �إبداعات الزهراوي في هذا المجال فهي:

هـ -م ��ا ت �م �ي��ز ب ��ه ال � ��زه � ��راوي ه ��و ط��ري�ق��ة
الت�شخي�ص الجراحية معتمد ًا على العالمات
والأعرا�ض ال�سريرية وفي ك�سور الجمجمة
بالذات ي�ضيف للأعرا�ض والعالمات طريقة
اال�ستك�شاف الجراحي للو�صول للت�شخي�ص
النهائي للإ�صابة.

�أ -يتكلم ال��زه��راوي عن ع�لاج التهاب العظم
المزمن ( )Cronicosteomeyelitisب�شكل
منطقي وي�ستطرد بعد ذلك فيبين الآالت التي
ي�ستعملها في �إزال��ة العظام المري�ضة مثل
المن�شار والمبرد والمجرد.

ك�م��ا تميز ال ��زه ��راوي ب��و��ص��ف ال�خ�ط��وات
العملية لجراحة الجمجمة وم��ا يجب على
الجراح تح�ضيره من �أدوات خا�صة لكل نوع
من الإ�صابات(.((5

ب -وفي الف�صل ال�سابع والثمانين يتكلم عن
قطع الأطراف  Amputationون�شر العظام
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	�إن هذا الو�صف ي�شبه �شبه ًا كبير ًا العملية
التي ت�سمى اليوم بعملية التربنة �أو �إحداث
ث �ق��ب ف ��ي ع �ظ��ام ال���ر�أ����س ل��رف��ع ال�ع�ظ��م
المك�سور.
 -5لقد �أتى عبد اللطيف البغدادي ب�شاهد حي
على ازدهار جراحة الجمجمة وممار�ستها في
�أيامه عك�س ما قاله الكثيرون �إن العرب نقلوا
الجراحة ولم يمار�سوها فقد ذكر حال عدد من
المر�ضى عولجوا من ك�سور الجمجمة وتح�سنوا
فقال(( :ولقد ر�أيت من �أخذ من ر�أ�سه قطع من
العظام و�سلم ر�أيت �إن�سان ًا قد �أخذ من قحفه
قطعة و�صار في ر�أ�سه حومة �إذا �صاح �أو ا�سترق
النف�س على المو�ضع من القحف كان كالرمانة
العظيمة)).
ً
�سابعا -ج���راح���ة ال��ت�����ش��وه��ات ال��خ��ل��ق��ي��ة
والجراحة التجميلية:

بالن�سبة للحاالت النادرة للت�شوهات الخلقية
الوالدية النادرة لم نعثر على �أية �إ�شارة لأية
محاولة جراحية .بينما وجدنا لدى الكثيرين من
الأطباء العرب والم�سلمين محاوالت جراحية
لمعالجة بع�ض الت�شوهات الخلقية الب�سيطة
و�أهم هذه الت�شوهات( ((5كانت:
� -1شقاق ال�شفة وجراحة الوجه.
 -2الرباط تحت الل�سان (  ) Tonguetieوهو
الرباط الذي يعيق الكالم بالن�سبة للطفل.
� -3سدة الأذن.
 -4ت�شوهات القدم والتحام الأ�صابع
 -5المقعدة غير المثقوبة ()Imporforate Anus
 -6ان�سداد مجرى البول الوالدي
 -7الخنثى ()Hermaphroditisim
 -8تجمع الماء في ر�ؤو�س ال�صبيان
 -9ال�شترة ()Ectropion
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 -10الأذن غير المثقوبة والدي ًا.
 -11الرتقة (.)Atrasia
 -12زراعة و�صناعة �أع�ضاء الإن�سان :يمكن القول
ب�أن �أول زرع للأع�ضاء في التاريخ الإ�سالمي هو
ما حدث لقتادة:
((فقد ورد في كتب ال�سنة �أن قتادة بن النعمان
(ر�ض) �أ�صيبت عينه يوم بدر (وفي رواية في
يوم �أحد) فندرت حدقته ،ف�أخذها في راحته
�إلى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ف�أخذها النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم و�أعادها �إلى مو�ضعها،
فكانت �أح�سن عينيه و�أحدهما ب�صر ًا� .أخرجه
البيهقي وابن عدي والطبراني و�أبو نعيم و�أبو
يعلى .وهذا من معجزاته �صلى اهلل عليه و�سلم،
وهو �أول زرع للعين (� )Replentationأو �إعادة
زرع))(.((5
وهذا النوع من زرع الأع�ضاء يقع �ضمن ما
يعرف با�سم الزرع الذاتي ( )Autograftوال
يحدث في هذا الزرع �أي رف�ض للأع�ضاء(.((6
	�إن تركيب الأع�ضاء الم�صطنعة للإن�سان حينما
يفقد الفرد ع�ضو ًا من �أع�ضائه ،كالرجل واليد
والأ�صابع والأنف والأ�سنان وال�شعر واللحية
لي�س جديد ًا و�إنما نجد له �إ�شارات في كتب
التراث العربي .على �سبيل المثال عن الرجل
الم�صطنعة ذكر عن الزمخ�شري الفقيه اللغوي
ال�شهير المتوفى �سنة 538هـ 1144 /م �أنه
�أ�صيب في رجله فقطعت واتخذ رج ًال من خ�شب
وعن اليد والأ�صابع الم�صطنعة ذكر ابن قتيبة
الدينوري (ت 272هـ 889 /م) في ترجمة خلف
ابن خليفة� ،أنه ((كان �أقطع اليد ،وله �أ�صابع
من جلود وكان �شاعر ًا ظريف ًا))(.((6
و�أما �أول من �صنع له �أنف ًا من معدن فهو عرفجة
ابن �سعد ،فقد �أ�صيب �أنفه في وقعة يوم الكالب
وقد �صنع له �أنف من ورق (�أي من ف�ضة)
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ف�صدوء وتعفن �أنفه ،ف�أمره الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم �أن يتخذ �أنف ًا من ذهب لأن الذهب ال
ي�صد�أ(.((6
 -13الجراحة التجميلية لثدي الرجال الذي
ي�شبه ثدي الن�ساء :لقد جاء ذكر ذلك عند
المجو�سي في كامل ال�صناعة( ((6وفي الت�صريف
للزهراوي(.((6
	�إن ما يجرى اليوم من �أنواع الجراحة التجميلية
لأثداء الن�ساء والرجال ال يختلف كثير ًا عما قاله
الأطباء العرب والم�سلمون ،وهذا بالطبع يدل
داللة وا�ضحة على �أنهم كانوا رواد ًا في جراحة
التجميل.

حيث يو�ضع الذراع �أو ال�ساق في الماء البارد
لمدة دقيقتين وقد ثبت �أن هذا ي�ؤدي �إلى تقليل
الألم وتقليل فقدان البالزما وتقليل ن�سبة
الوفيات.
 -2من الحقائق الثابتة ب�أن الأطباء العرب كانوا
يحر�صون حر�ص ًا �شديد ًا على تنظيف الجلد
قبل �إجراء العملية فمث ًال نجد ابن �سينا وقبل
قرون عديدة و�صف الخمر لهذا الغر�ض .وكانوا
عند عدم وجود الخمر ي�ستعملون الع�سل والزيت
والماء لهذه الغاية.
 -3ي�سجل التاريخ للزهراوي �سبق ًا �آخر �إذ �أنه قد
�أو�صى في كل العمليات الجراحية في الن�صف
ال�سفلي من ج�سم الإن�سان �أن يرفع الجوف
والأرجل قبل كل �شيء ،حيث �أن هذا الإجراء
يعجل على �إرجاع الدم �إلى القلب ويقلله في
الأق�سام المرفوعة فيجعل مو�ضع العملية وا�ضح
الر�ؤية وهذه الطريقة اقتب�سها الغرب مبا�شرة عن
الجراح العربي وعرفت با�سم الألماني فردريك
تريندلنبرغ (.((6()F. Terendelenburg
 -4في عالج ع�ضة الأفعى ين�صح مو�سى بن
ميمون في كتابه ال�سموم بترك الجرح مفتوح ًا
مع امت�صا�ص ال�سم بوا�سطة م�صه بالفم� ،أو
با�ستعمال الف�صد �أو الكي مع عمل رباط �ضاغط
على ال�ساق �أو الذراع فوق مكان الجرح(.((6

وهكذا نجد هذه الآراء القيمة  -والتي الزال
الطب الحديث ي�ؤيدها  -ت�شير �إلى عبقرية قائليها
وطول باعهم في هذا الميدان.

 -1الرازي �أول من ا�ستعمل الفتائل في العمليات
الجراحية كما و�صف و�صف ًا دقيق ًا طريقة
ا�ستعمال (الق�ساطير/الأنابيب التي يمر منها
ال�صديد والقيح والإفرازات ال�سامة) ،وهو الذي
�أدخل عليها الفتحات الجانبية حتى ال ت�سد
بالدم �أو ال�صديد( .((6وكان الف�ضل البن �سينا
في ذكر الغيار الجاف.
 -2ويجمع الم�ؤرخون على �أن الرازي كان �أول من
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ً
ثامنا – جراحة ال�سرطان:

مقـــاالت

يقول المج ّو�سي عن عالج ال�سرطان جراحي ًا:
((وق��د ي�ستعمل فيه القطع بالحديد �إذا كان في
ع�ضو يمكن ا�ستئ�صاله وقطعه حتى ال يبقى �شيئ ًا
من �أ�صله))(.((6
ويقول الزهراوي في ذلك(( :متى كان ال�سرطان
في مو�ضع يمكن ا�ستئ�صاله كله كال�سرطان الذي
يكون في الثدي �أو الفخذ ونحوهما من الأع�ضاء
الممكنة �إخراجه منها بجملة ،ال �سيما �إن كان مبتد�أً
�صغير ًا و�أم��ا متى ورم وكان عظيم ًا فال ينبغي �أن
تقربه ف�إني ما ا�ستطعت �أن �أبرئ منه وال ر�أيت قبلي
من و�صل �إلى ذلك الحد والعمل فيه …))(.((6

ً
تا�سعا – مالحظات عامة في الجراحة:

 -1ا�ستخدام الرازي للماء البارد في عالج الحروق
طريقة ا�ستعملت حديث ًا جد ًا حيث لم يم�ض
عليها غير �سنوات قالئل ،وت�ستعمل في الوقت
الحا�ضر ك�إجراء �إ�سعاف �أولي لحروق الأطراف

عا�شراً – الأدوات الجراحية:

�أدخل ا�ستعمال الخيوط الم�سماة ()Catgu
الم�صنوعة من �أمعاء الحيوانات في خياطة
الجروح والأن�سجة تحت( ((7الجلد وذكر ذلك
�أي�ض ًا الزهراوي ،يقول الزهراوي(( :وقد يمكن
�أن يخاط المعاء �أي�ض ًا بالخيط الرقيق الذي
ي�سل من م�صران الحيوان الال�صق بعد �أن يدخل
في �إبرة))( .((7كما و�أن الزهراوي كان �أول من
�أدخل ا�ستعمال الحرير بهيئة خيوط للربط في
العمليات الجراحية .وكان على علم وا�سع في
خياطة الجروح تقول �سيغريد هونكة(( :كما
و�أنه علم تالمذته كيفية تخييط الجروح ب�شكل
داخلي ال يترك �شيئ ًا مرئي ًا منها والتدري�س
المثمن ن�سبة �إلى ثمانية في جراحات البطن
وكيفية التخييط ب�إبرتين وخيط واحد مثبت
بهما))(.((7
 -3يحتوي الف�صل ال�ساد�س والأربعين من كتاب
الت�صريف للزهراوي على و�صف للآالت التي
ا�ستعملها مع ت�صويرها لأول مرة حيث لم ي�سبق
لأحد من قبله ومن بين الآالت التي تعتبر من
اختراعه:
�أ -و�صف �أبو القا�سم و�سيلة تمنع المثقاب من
�أن يخترق تجويف الجمجمة ،وهذه الو�سيلة
تتكون من قطعة من المعدن �أو�سع من قطر
الثقب الذي يحدثه مثقاب الجمجمة فتقوم
بمفعول ال�سدادة لمنع (انثقاب الأم الجافية
والمخ ) (.((7
ب -الآل��ة الخا�صة (ال�سنانير ) ال�ستئ�صال
الزوائد اللحمية (  ) Polipمن الأنف(.((7
ج -ي�ع��ود ف�ضل اكت�شاف المحقنة ال�شرجية
( )Bulb syringeله فهو �أول من و�صف
م�ح�ق�ن��ة ��ش��رج�ي��ة م��رب��وط��ة ع�ل�ي�ه��ا ج�ل��دة
وا�ستعملها لحقن الأطفال(.((7
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د�	-آل��ة خاف�ضة الل�سان التي ا�ستعملها لكب�س
الل�سان �أثناء �إجراء عملية اللوزتين ون�صح
ب�صنعها من النحا�س �أو الف�ضة على �شكل
رقيق كرقة ال�سكين وه��ي ت�شبه الآل��ة التي
ن�ستعملها الآن لنف�س الغر�ض(.((7
هـ -المثقاب لإح��داث ثقب في الح�صاة التي
تقف في قناة مجرى البول وت�سد خروجه،
وا�ستعمله في عملية تفتيت الح�صاة لأول
مرة في التاريخ الطبي(.((7
و -لقد و�صل ال��زه��راوي �إل��ى ح��د يقرب من
الكمال في ا�ستعمال الكي وابتدع له كثير ًا
من الأدوات وطرق ال�صناعة و�صمم عدة
�أ�شكال مختلفة للمكاوي التي ا�ستعملها
مبين ًا مكان ا�ستعمال كل واحدة( .((7والكي
من الأ�ساليب العالجية التي ال غنى عنها
اليوم في كافة التخ�ص�صات الجراحية و�إن
كنا بالطبع ن�ستخدم �آالت معقدة لتحقيق
ذلك.
ز -الزراقة ( �أو المحقن ) :من �أهم �إختراعات
ال��زه��راوي وق��د ا�ستخدمها لغ�سيل المثانه
و�إدخ � ��ال الأدوي � ��ة ال�ي�ه��ا .وم��ن ال�ج�ل��ي �أن
زراق��ة ال��زه��راوي هي الحقنة العادية التي
ن�ستخدمها اليوم ،فاذا �أ�ضيف اليها الإبرة
يمكن �إدخ��ال الأدوي��ة بوا�سطتها �إل��ى داخل
الج�سم من �أي مكان يراد (.((7
�	-4أدخل ابن زهر طرق ًا جديدة في تغذية المر�ضى
عن طريق �أنبوبة من الف�ضة تدخل في البلعوم،
ويعتبر هذا �أول و�صف لأنبوبة المعدة كما كان
�أول من �أو�صى بتغذية المر�ضى عن طريق
ال�شرج في حالة �ضيق المريء(.((8
 -5كانوا على علم بالآلة الم�سماة المبولة
( )Cathetorالتي كانت ت�ستعمل لغر�ض التبول
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وكانت ت�صنع على �شكل �أنبوبة مجوفة من معدن
�صلب ،وبقيت كذلك حتى جاء الرازي ف�أ�صلح
منها وح�سنها و�أدخل عليها الفتحات الجانبية
حتى ال ت�سد بالدم وال�صديد ولكي تكون �أكثر
مطاطية فقد �صنعها من الر�صا�ص(� .((8أما ابن
�سينا فقال فيها(( :و�أجود الق�ساطير ما كان من
�ألين الأج�ساد و�أقبلها للتثنية وقد تتخذ من جلود
بع�ض الحيوانات البحرية وبع�ض جلود حيوانات
البر �إذا دبغ دباغة ،ثم اتخذ منه �آلة �أل�صقت
بغراء الجبن ،وقد يتخذ من الأ�سرب والر�صا�ص
والقلعي…… وحينئذ يجب �أن يكون ر�أ�سها
�صلب ًا م�ستدير ًا ويثقب فيها عدة ثقوب حتى �إذا
حب�س في بع�ضها �شيء من دم �أو رمل �أو خلط
غليظ كان لما يزرق من دواء �أو ما ي�ستدر من
بول منفذ �آخر)) (.((8
حادي ع�شر – التخدير والإنعا�ش:
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الدار�س لكتب الجراحة التي خلفها الأطباء
العرب والم�سلمون يخرج بنتيجة حتمية حول
معرفتهم ا�ستعمال التخدير في �إجراء العمليات
الكثيرة التي مر ذكرها في م�صنفاتهم علم ًا
ب�أن ما �ساعد على ولوج العرب حقل التخدير
والعمل على تطويره� ،أن ق�صة الألم كنوع من
�أنواع الجزاء الإلهي ال �أ�صل لها في تقاليدهم �أو
معتقداتهم.و�أنواع التخدير عندهم هي:
�أو ًال:التخدي��ر بالب��رودة با�ستعم��ال الثل��ج
والماء البارد
ثانياً:التخدي��ر بوا�سطة الأدوية المخدرة
�أو المزيلة للألم مثل:
 .1الأفيون Paparer Somni Ferum
( .اليب ��روح �أو ( اللف ��اح ) �Mandragara offifi
narium

ح�شي�ش (قنب هندي) Cannabis indica

.3
 .4داتورة (جوز مائل) Stramonium

Datura

 .5ب �ن��ج (م��رق��د = ال �� �س �ك��ران = ال �� �ش �ك��ران =
ال�شويكران ) Hyasyamus albus
وهناك عدد �آخر كثير من النباتات ذكروا ب�أن لها
ت�أثيرات منومة وم�سكنة ومخدرة نكتفي بذكر
�أ�سمائها خ�شية الإطالة(:((8
 .6خ�س بري = لبين Lactuca Salina
� .7شبت = �سذاب البر Anethum Gravedens
 .8زوان = �شيلم Lolium temulentum
 .9عنب الثعلب Salanum Nigrum
 .10ايري�سا = ار�سا Iris germanico
 .11الزعفران Carthamus tictorins
 .12حماما = �أحوما Amomumvacemsum
� .13صبر Aloe vera
 .14نيلوفر Nymphaeceae
 .15جدوار Carcuma Caesia
 .16قطن Catton
 .17ميعة Liquidomber Orientale
� .18أذفر Andropaqon Schoenenthus
� .19أقحوان Anthemis Cotula
 .20طرخون Anthemsie Dracunculus
يقول عنه العالئي المغربي ((فيه قوة مخدرة
يم�ضغ قبل �شرب الأدوية الكريهة لتخدير
الفم))( .((8نجد هنا �إ�شارة �إلى التخدير
المو�ضعي.
 .21م ّر Commiphara Myrrha
� .22ساج = دلب هندي Tectona gradis
 .23فنجك�شت Vitex Anus - Castus
�أم��ا ط��رق ا�ستعمال الأدوي��ة المخدرة عندهم
فكانت:
 .1عن طريق الفم ( �أكله� ،شرب ع�صارته ).
� .2شمه �أو �شم البخار المت�صاعد من طبخه.
 .3م�ضغه للتخدير المو�ضعي للفم والأ�سنان.
 .4على �شكل �شياف عن طريق ال�شرج لت�سكين الآم
ح�صاة المجاري البولية.
 .5الإ�سفنجة المخدرة :يذكر �أحد تالميذ الأنطاكي
في ذيل تذكرة �أولي الألباب طريقة عمله(.((8
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و�أخ�ي��ر ًا ننقل بتحفظ ق��و ًال للدكتور محمد طه
ال�ج��ا��س��ر(�( ((8أ��س�ت��اذ علم التخدير – كلية طب
حلب) حيث يقول :وهناك قرائن ت�شير ب�أنه من
الممكن �أن يكون العرب هم الذين اكت�شفوا مادة
الأيثر وذلك لأن:
�أ -العرب هم الذين اكت�شفوا مادة الكحول (الغول).
ب -ال�ع��رب ه��م ال��ذي��ن اكت�شفوا م��ادة ال��زاج
الأخ�ضر (حام�ض الكبريتيك).
ج -هناك قرائن تدل �أن العرب �أجروا تفاع ًال
وعملية تقطير بين هاتين المادتين.
و�إذا علمنا �أن الأيثر ينتج من تعامل الكحول
بحام�ض الكبريتيك بالتقطير وا�ستخال�ص قدر من
الماء منه� ،إذ ًا لأدركنا �أنه من المحتمل جد ًا �إن لم
يكن العرب هم �أول من اكت�شف هذه المادة الرئي�سة
في التخدير .فعلى الأق��ل يكونون هم قد تو�صلوا
للقواعد الأولى في طريق اكت�شافه.
الإنعا�ش(:((8

وه�ن��اك ح��االت م��ن الإغ �م��اء ج��اء ذك��ره��ا في
كتب الطب العربية ا�ستخدم فيها الأطباء العرب
والم�سلمون و�سائل مختلفة لإ�صحاء مر�ضاهم منها:
 -1هناك قرائن تثبت �أن العرب قد عرفوا مبد�أ
الإنعا�ش التنف�سي عن طريق دفع كميات من
الهواء عبر الرئتين بال�ضغط المتناوب و�أنهم
في طليعة من ا�ستعمل المنفاخ لهذا الغر�ض كما
ت�شير ق�صة �صالح بن بهلة في ا�ستعمال المنفاخ
لإنعا�ش �إبراهيم ابن عم الر�شيد(.((8
 -2من ذلك ا�ستعمال الماء الحار والحمام لإحماء
بدن المري�ض بغية تن�شيط الدورة الدموية ،ومن
ثم م�سحه ببع�ض الأدوية المخر�شة التي تنبه
العطا�س والتنف�س.
 -3وم ��ن ال��و� �س��ائ��ل الأخ� ��رى ��س�ق��ي ال �م��اء ال�ح��ار
والمواد المقيئة لإجراء ما ي�شبه غ�سيل المعدة
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لتخلي�صها م��ن محتوياتها الفا�سدة وكذلك
ا�ستعمال المحقنة لنف�س الغر�ض.
 -4ا�ستعمال الف�صد وا�ستفراغ الدم من الم�صابين
بال�سكتة ،وهناك ق�ص�ص لعدد من المر�ضى
عولجوا بهذه الطريقة التي نف�سرها ب�أن �أولئك
ربما كانوا م�صابين �إما بارتفاع في �ضغط الدم
�أو ازدياد في عدد كريات الدم الحمراء (الكاذبة
�أو الحقيقية).
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surgical treatise - by SAMI HAMARNEH united
.states natinal museum bulletin 223.p.87
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الم�صدر نف�سه.
د� .أحمد مختار :المقال �ص .501
الدكتور محمد كامل ح�سين :الموجز في الطب وال�صيدلة
عند العرب� ،ص .107
د .احمد مختار :المقال �ص .500
د .محمد كامل ح�سين (الم�صدر ال�سابق)� ،ص .105
الحاوي :ج � 10ص .166
القانون :ج� 2ص .533
لمن يريد التف�صيل يراجع بحثنا المو�سوم ((الأدوي��ة
النباتية الم�ستعملة في معالجة الألم عند الأطباء العرب
والم�سلمين))  -الندوة العلمية الأولى للأع�شاب الطبية،
بغداد .1990
المغربي� :أب��و �سعيد �إبراهيم بن �أب��ي �سعيد العالئي
تقويم الأدوية -المخطوطة �ص .143خليل :د .يا�سين  -الطب وال�صيدلة عند العرب بالأ�صل
نق ًال عن �أحد تالمذة الأنطاكي :ذيل تذكرة �أولي الألباب
�ص .67
الدكتور محمد طه الجا�سر :التخدير والإنعا�ش في تاريخ
الطب عند العرب ،الندوة العالمية الأولى .1976 -
محمد ،د .محمود الحاج قا�سم :و�سائل الإنعا�ش وق�ص�ص
لأم��وات ع��ادوا للحياة في التراث الطبي العربي (بحث
قدم في ندوة الأدوية والعقاقير بين التراث والمعا�صرة))
 بغداد كلية ال�صيدلة بالتعاون مع مركز �إحياء التراثالعلمي العربي ،جامعة بغداد.2002 / 2 /2 ،
ابن �أبي �أ�صيبعة :عيون الأنباء ج� 3ص .55 -52

ثبت الم�صادر والمراجع
 ابن �أبي �أ�صيبعة :عيون الأنباء. ابن القف� :أبي الفرج  -العمدة في الجراحة ابن زهر� :أبي مروان عبد الملك  -التي�سير في المداواةوالتدبير  -تحقيق مي�شيل الخوري.
	�أمين �أ�سعد خير اهلل :الطب العربي. البار ،د .محمد علي  -زرع الجلد ومعالجة الحروق. حوى� :سعيد  -كتاب الر�سول. خليل :د .يا�سين  -الطب وال�صيدلة عند العرب بالأ�صلنق ًال عن �أحد تالمذة الأنطاكي :ذيل تذكرة �أولي الألباب.
 الدينوري :ابن قتيبة (( -ال�شعر وال�شعراء)) .تحقيقم�صطفى ال�سقا.
 الرازي :الحاوي. -الزهراوي :الت�صريف.
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-

-

ال�سامرائي :مخت�صر تاريخ الطب.
عبد العزيز بن عبد اهلل :الطب والأطباء بالمغرب.
عبد القادر عبد الجبار  -جراحة الجمجمة والدماغ عند
الأطباء العرب  -من �أبحاث م�ؤتمر الطب الإ�سالمي -
الكويت .1981 = 1401
علي ،د .زكي :مقال نه�ضة العلوم الطبية في �إ�سبانيا
العربية وت�أثيرها في �أوربا  -مجلة الر�سالة العدد 196
�سنة .1937
فو�سيه �أزك��ري��دو ،ف�ضل الجراح الإ�سباني الم�سلم �أبو
القا�سم الزهراوي على جراحة الأع�صاب  -من �أبحاث
م�ؤتمر الطب الإ�سالمي  -الكويت .1982 = 1401
القفطي ،جمال الدين �أبي الح�سن علي �إبن يو�سف :تاريخ
الحكماء.
القيرواني ،ابن الجزار� :سيا�سة ال�صبيان وتدبيرهم.
المجو�سي :كامل ال�صناعة.
محمد :كامل ح�سين  -الموجز في تاريخ الطب وال�صيدلة
عند العرب.
محمد ،د .محمود الحاج قا�سم :و�سائل الإنعا�ش وق�ص�ص
لأموات عادوا للحياة في التراث الطبي العربي (بحث
قدم في ندوة الأدوية والعقاقير بين التراث والمعا�صرة)
بغداد كلية ال�صيدلة بالتعاون مع مركز �إحياء التراث
العلمي العربي ،جامعة بغداد.2002 / 2 /2 ،
محمد طه الجا�سر :التخدير والإنعا�ش في تاريخ الطب
عند العرب ،الندوة العالمية الأولى .1976 -
محمد كامل ح�سين والدكتور عبد الحليم العقبي :طب
الرازي  -درا�سة تحليلية.
م�صطفى �أحمد �شحاتة الحنجرة و�أمرا�ضها في الطب
الإ�سالمي  -من �أبحاث م�ؤتمر الطب الإ�سالمي الأول -
الكويت  1401هـ  1981 -م.
مظهر ،جالل  -ح�ضارة الإ�سالم و�أثرها في الترقي في
العالم.
المغربي� :أب��و �سعيد �إبراهيم بن �أب��ي �سعيد العالئي
تقويم الأدوية -المخطوطة.هونكة� ،سيغريد� :شم�س العرب ت�سطع على الغرب.

Halstead W. S. the operativ story of gaitere
, Jon H OPKINS Hops Rep 19: 71 , 1929
Pioners of Arabian Medicine Dr. Farid Sami
Hadad – Leb . Med . jor. 1968 ,  21 p.68
SPINK,M.S.and LEWIS
G.I.,Albucasis
on Surgery and Instruments University of
California Press. P.104 , 1973.
Drwings and pharmacy in Al – Zahrawis
10 Th century. surgical treatise - by SAMI
HAMARNEH united states natinal museum
bulletin 223.p.87.
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-

-

ابتكارات
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في
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الغربيون

Works of ancient Arab linguists (A Descriptive study)
Ibrahim bin Abdul Rahman Brahmi
This study aims at revealing the importance of names, surnames, titles and nicknames as part
of the linguistic studies concerned with language in its functional and social contexts.
Ancient Arab linguists devoted long chapters to such studies in their different books. In my
humble work I managed to divide these studies into four interrelated classes: syntactic, lexical,
semantic and pragmatic, around which the whole naming scheme revolved to form accumulated
linguistic assets.
This valuable knowledge brought a great contribution to the prosperous Arab-Islamic
civilization revealing the extent to which Arabs are aware of the importance of anthroponomy.

Dr. Mahmud Al Haj Qasim Mohammed
It is almost certain that the various sciences are not the output of one nation or the particular
people, nor have they been developed at once. The prosperity that we find in various fields is not
but the result of successive civilizations throughout the ages. Undoubtedly several communities
from the eastern Mediterranean region have had the upper hand in the establishment of human
civilization, emerging alternatively on the stage of history and giving their contributions in the
innovations.
When Babylonian and Egyptian civilization, which had begun the first steps, became in need
of new and innovative power they found it in genius of Greece. Similarly when Greek underwent
decline and backwardness the Arab civilization found that creative and driving force that enabled
them to take the beacon which was about to extinguish, they reignited it and pushed it towards the
new goals, then handed it over to the Europe which was, at that time, at its peak.
Therefore, the researcher has dealt with the medical cases in which Arab Muslims had honor
of innovation. Such as: authoring first book in surgery, Vascular Surgery, Oral Surgery, urinary
tract and genital surgery, neck abdomen and chest surgery, Orthopedic and fractures Surgery,
Congenital abnormalities and cosmetic surgery and Cancer Surgery, with the invention of many
surgical instruments and many other things.
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10 – Arab and Islamic Innovations in surgery which had influence on
Westerners

fought for their rights like Alja bint Bu Aziz bin Nasir Sheikh Al Hanansha in Eastern Auras,
and many others. But during the French occupation, educational status of Algerian women was
degraded beyond the border. Despite that, many leaders and heroines emerged among Algerian
women who put enormous efforts in social and educational fields. In the current scenario the
Algerian women are divided into four categories:
1. The extreme educated women who want to break all the barriers and reject all kind of
traditions and values.
2. The Moderate educated women who cling to national frameworks and religious and
linguistic sanctities.
3. Rural educated women.
4. And the young educated women, a new generation of university students carrying the
slogan of returning back to originality with openness and adherence to the noble Islamic
values without intolerance.

Abstracts of Articles

Censure in Arabic poetry
Dr. Salah Musailihi Ali Abdullah
The research elucidates very innovative and unprecedented topic that is ‘Censure in Arabic
poetry’ especially the old Arabic poetry, a subject that deserves the careful and wide study, for the
large number of poems which revolve around it. Indeed, after exploring the collections of Arabic
poetry we find the rich and diverse material on the subject, belonging to every field namely:
religion, politics, love, anecdotes, and myths, like a flowing stream, a stream that contains the
delicate and quaint meanings embodied in tears, which are unique for their excessive emotions
and perfection in art, or accompanied by tender feelings, delicacy of sense, purity of soul and
elevation of passion. Presented either in a form of dialogue or in a narrative style using wide
range of rhetorical styles such as: imperative, prohibitive, vocative, insinuation, sarcasm, irony
and the hint suggestive of fear. It is very rare to find a poet talking about Censure and does not
use honest emotion.

The Dramatic Dimension in Folk Literature: Lullabies in Old Arabic
Literature as an Example
Dr.Samar Al Dayyoub
This paper views folk literature as one of acceptability and of rejection at the same time. It
is also concerned with the dramatic dimension of the art of lullaby in classical Arabic literature
because choreography was associated with the art of singing all along, and lullabies are considered
an example of their combination, because they were arranged in accordance with a choreographic
effect. And since movement is the basis of drama, there follows the relation between lullabies
and drama.
This paper examines this subject in terms of the following mechanism:
- Identifying the terms which will form the pivot of this paper.
- The dramatic content of these lullabies.
- The characteristics of dramatic discourse.
This study stems from the idea that every discourse has a counter- discourse, and that every
thought has its counter–thought. Thus, what is the relation between voice and thought on the one
hand, and what are the dramatic discursive interactions in these lullabies on the other?
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As the Sunnah is derived from the Qur’an it is valid for all times and places like its original.
And this validity enables it to foresee the future constantly.
Then the researcher has explained some features of Sunnah, in terms of being;
A. Divine: that means its foundation is laid down by the Prophet whose character is defined
to be the same as the character of the Quran.
B. Preventive: which is to say it takes in account the human nature in faith and obedience
to Allah and in following the Sunnah of the Prophet Muhammad, peace be upon him.
C. Natural: Being suitable for normal human nature.
D. Clear: That is for the easiness and tolerance that this religion has in it and its
responsiveness to the needs of the body and spirit, as well as addressing the mind and
emotions, and the tendency to the good things that common sense tends to.

Impact of Andalusian culture in the European Renaissance

Research started from the premise that the evolution of Islamic civilization in Andalusia
constituted the broad basis for the development of civilization witnessed by Spain in particular
and Europe in general, down to the Renaissance witnessed by the European Communities. For
the purpose of proving the hypothesis and to achieve its objectives, the researcher has divided his
research to the preface, three sections and a conclusion.
First section discussed the evolution of the culture and literature of Andalusia. The second
section dealt with the influence of Andalusia in the emergence of Spanish Culture and Arts. And
the third section is about the influence of Andalusia in the emergence of European culture.
The researcher concluded that the Arab civilization that arose and flourished in Andalusia did
not stop at the borders of Andalusia but later spread northward to Europe. And if we talk about the
influence of the culture of Andalusia we could say that the link between Arab-Islamic literature
and modern European literature did not end until today. To outline the impact of Islamic literature
on European literature it is enough to say that there is no great figure in European literature who
passes by without referring to an Islamic hero, or Islamic incident in his poetry or prose. We can
name among them: Shakespeare, Byron, Goethe, Voltaire, and La Fontaine.

A reading in the history of the Algerian women’s education
throughout the ages.
Maha Mahmoud Esawi
In this article, the researcher has dealt with the education of Algerian women throughout the
history, starting from ancient ages i.e. Nomadic Age, passing by the Ottoman Empire and then the
French occupation, down to the modern era. In Nomadic Age the concept of teaching and learning
was simple and consistent with the pattern of human life in that period. The reading and writing
were confined to the priests of the Nomadic temples. The vast majority of Nomadic women
would only transmit their heritage verbally, excluding Nomadic woman from royal families, as
she was prestigious and would be taught the rules and principles of writing of Nomadic symbols.
During the 18th century many examples of Algerian women came for who struggled and
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Dr. Imad Hadi Alu

writing style of Al – Jurjani realizes from the first few pages that the style of writing of the author
and way of expression is completely differs from that of Al – Jurjani. The author has cited the
statements of the masters of grammar, language and literature to the middle of the fifth century or
later and this is something that supports that the book is not from Abdul Qahir.
The researcher has revealed that there are flaws in the indexes of books that attributed this
book to Abdul Qahir, for example he mentioned the book “Kashf Al Zunoon” after comparing it
with the books compiled for the biography of Arab writers, Hanafi jurists and commentators of
Al Qur’an, and proved that the book is: “Shamrikhul Durar Fi Tafseeril Aayi Wassuwar” by.
Ali bin Arraq Al Sanari Abul Hasan Al Khawarizmi (D 539 AH).

Abstracts of Articles

Annunciation in the Old Testament and the Qur’an
Dr. Abdullah Ali Jannouf
The commentators of Holy Qur’an and biographer of the Prophet Mohammed (PBUH) have
put great significance on the prophecies of Old Testament and Bible about the Prophet, interpreting
them and inferring from them the evidences on the prophethood of Muhammad (PBUH), without
looking at the difference of the verses of Old Testament and Bible from that of the Quran.
Thus, the researcher made comparison in this article between the Annunciation in the Old
Testament and that in the Qur’an. He described its elements and cornerstone and explained its
relation with community and the influence it has on them. The researcher has concluded that the
text of Qur’an can be interpreted in many ways, and sometimes the meaning is apparent, but in
other cases it can be invisible that cannot be observed except by close viewers, like the verses of
Annunciation and history of prophets.
All prophecies revolve around one thing that is prophethood, and goal of the prophethood
in the Qur’an is to call to monotheism. This sequence contradict with the sequence in which
prophecies of Old Testament have come, which are heavily engaged in giving prophecies on
increasing the number of offsprings, inheriting the blessings, the call to the occupation of the land
and the extermination of the people.
The researcher has also felt that the prophecies are influential texts in the history of
communities, who believe in them, as they reflect the self understanding of the believers as
a unified group intended by “divine discourse”, and consider themselves the heirs of all the
prophets. At the other hand The Jews by the prophecies of the Old Testament, realize themselves
religious ethnic and geopolitical group tasked to settle in the land drawn by Lord.

The approach of Sunnah to fortify the Muslims, and its dealing with
Non-Muslims.
Dr. Bu Juma Jami bin Ali
The researcher has dealt with the Sunnah and its foreseeing to fortify the Muslim in different
stages of his life against all the destructive elements which destroy his physical and spiritual
sides that causes him weakness, misery and humiliation among non-Muslims in the world, and
the misery caused by the wrath of Almighty Allah in the Hereafter. The researcher has pointed
as well to the approach of Sunnah in dealing with non-Muslims. This fortifying is guaranteed by
Islamic upbringing associated with education. This makes Sunnah always foresee the future of
the Muslim, opening the door for the one who wants to embrace Islam, introducing prevention
and treatment, and providing the means of happiness and contentment.
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Dr.Mohammad Adel Shawk
Is a term that refers to one of the type of Pauses in the Holy Qur’an. Its mark is tripartite dots
( )؞It should be doubled in its place.
To determine its specific places is an arguable matter. However, such a kind of pause appears
in five places according to Hafs-‘Asim and the Mushaf of Madinah.
Abo Alfadl Al-Razy is the first one who paid the attention to such a kind of pause. He died in
454 AH. He called it “observation pause”. However, the first one who called it the “interchangeable
pause” is the author of “Knouz Altaf Alborhan Fi Rmouz Al-Qur’an”
There were debates among scholars in relation to the kinds of pauses and its number in Holy
Qur’an. Some see that it is better to keep them out from the Mushaf.
The researcher has exerted efforts in relation to such types of pauses, and the marks assigned
to them. Then, he finds out that there should be just three pauses:
a. Al-Tam Pause, its mark is a dot (.)
b. Al-kafy Pause, its mark is ( ) ؛
c. Al-Hassan Pause, its sign is ( ، )
These marks should be placed within Qur’an Rasm (writing) instead of the marks and signs
of the Mushaf that are there above the endings of words. This will make the matters of pause and
starting easier.
What has been just mention is in relation to the study of pause objectively. Yet in relation to its
study semantically, I have explored and examined pauses in five places referred to before. Then,
I found that there are some outstanding findings that support the viewpoints of our scholars when
they referred to this kind of pause and its places.

“Tafseer Darjul Durar Fi Tafseeril Aayi Wassuwar” Attributed to Abdul
Qahir Al Jurjani, its actual title is “Shamrikhul Durar Fi Tafseeril Aayi
Wassuwar” by. Ali bin Arraq Al Sanari Abul Hasan Al Khawarizmi
(D 539 AH).
Dr. Nawal Abdul Razzaq Sultan
More than 10 researchers have edited this book and acquired degrees on this basis from
several universities and colleges. Nonetheless the researcher has revealed that it was mistakenly
attributed to Abul Qahir Al Jurjani, and proved that it is actually the work of Ali bin Arraq Al
Sanari Abul Hasan Al Khawarizmi, as the explorer of this interpretation will be struck by the
words and phrases sailing away from the school of Imam Abdul Qhair Al Jurjani who was Shafi’i
jurist, rather the author seems to be reclined towards Hanafi school of thoughts, defending their
views and citing the evidences and quotes of their scholars.
Similarly he also seems to be sailing away from the theory of ‘Nazm’ i.e. (theory of construction
or structural relation) which Al - Jurjani has adopted in his two books Asrar al Balaghah (Secrets
of Rheotric), and Dala’il al-Ijaz (Intimations of Inimitability). Moreover the acquainted of the
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�شروط الن�شر في المجلة
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزً ا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون البحث جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍو كان ،وي�شمل ذلك البحوث المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في البحوث المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون البحث �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل بحث مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه
� - 7أن يكون البحث
بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا على الآلة الكاتبة� ،أو ٍ
ً
واحد من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية مب ّي ًنا ،ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون البحث تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالبحث �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق ِّ
الخطية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يق ّل البحث عن خم�س ع�شرة �صفحة ،وال يزيد عن ثالثين.
مالحظـات
 - 1ترتيب البحوث في المجلة يخ�ضع العتبارات فنية.
 - 2ال ُترد البحوث المر�سلة �إلى المجلة �إلى �أ�صحابها� ،سواء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر بحثه بعد عر�ضه على هيئة تحرير المجلة �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها هيئة
التحرير ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
بحث مخالف لل�شروط المذكورة.
 - 4ت�ستبعد المجلة � ّأي ٍ
 - 5تدفع المجلة مكاف�آت مقابل البحوث المن�شورة� ،أو مراجعات الكتب� ،أو � ّأي �أعمال فكرية.
 - 6يعطى الباحث ن�سختين من المجلة.

ال�شروط الخا�صة بن�شر كتب محكمة �ضمن �سل�سلة �آفاق الثقافة والتراث
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزًا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون الكتاب جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍّو كان ،وي�شمل ذلك الكتب المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في الكتب المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون الكتاب �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل كتاب مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان ،مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه واحد
� - 7أن يكون الكتاب
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا بالآلة الكاتبة� ،أو بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
ً
من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية ،مب ّي ًنا ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه ،و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون الكتاب تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالكتاب �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق الخط ّية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يقل الكتاب عن مئة �صفحة وال يزيد عن مئتين.
 - 11تخ�ضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم ح�سب القواعد وال�ضوابط التي يلتزم بها ،ويقوم بها كبار العلماء
والمخت�صين ،ق�صد االرتقاء بالبحث العلمي خدم ًة للأ ّمة ورف ًعا ل�ش�أنها ،ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين
�أ�سماء الباحثين ،وعدم معرفة الباحثين �أ�سماء المحكمين� ،سواء وافق المحكمون على ن�شر البحوث من غير
تعديل �أو �أبدوا بع�ض المالحظات عليها� ،أو ر�أوا عدم �صالحيتها للن�شر.
ٍ
مالحظـات
 - 1ما ين�شر في هذه ال�سل�سلة من �آراء يع ّبر عن فكر �أ�صحابها ،وال يم ّثل ر�أي النا�شر �أو اتجاهه.
 - 2ال ُتر ّد الكتب المر�سلة �إلى �أ�صحابها� ،سوا ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�ضه على التحكيم �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها اللجنة الم�شرفة على
�إ�صدار ال�سل�سلة ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.
كتاب مخالف لل�شروط المذكورة.
ُ - 4ي�ستبعد � ّأي ٍ
 - 5يدفع المركز مكاف�آت مقابل الكتب المن�شورة وثالثين ن�سخة من الكتاب المطبوع.
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