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 مجلة

 ا������

 مجلة بحثية سنوية

    

    

    �  

 
    أدبيةأدبيةأدبيةأدبية

  رقم�الصفحة���������    ������������������������������

 

   ٨  د/�محمد�عبد�الرحمن�يونس�–    مح�شخصّية�الخليفة�عمر�بن�عبد�العزيز��ي�ألف�ليلة�وليلة�م�  .1

 ١٣  د/�عبدالرحمن�بن�أحمد�Dمام�–  لغة�َيْوُروبا��ي�نيج>;يا�نموذجا� :الصراع�اللغوي��ي�إفريقيا��ي�ظل�العو-ة� .2

 ٢١  حمزة�إشو�Pعبد�الرحيم�/د�–    دور�ا-خطوطات�العربية��ي�تطوير�الدراسات�اللسانية��ي�نيج>;يا .3

 ٢٧  آدم�أديبايو�سراج�الدين�د/�–      قضية�التنمية�الوطنية��ي�الرواية�العربية�النيج>;ية .4

  

  

 ٣١    محمد�يوسف�صديق�د/�–     �Dس�م��ي�البنگال�ع`;�العصور�من�خ�ل�نقوشها�العربية .5

 ٣٩    جعفر�الصادق�ب.�ب.�–        عروبة�فلسط>ن:�دراسة�تحليلية�تاريخية .6

  

 

 ٤٢    لطيف�أون>;تي�إبراهيم�/د�–    للسيد�حامد�محمود�الهجري " خادم�الوطن"�روايةدراسة�تحليلية�ل .7
      يuي�بن�عبد�الباtي�زكريا&  ��    ����������

 ٤٨    .ت�عبد�الجليل��–    قراءة�سوسيولوجية�:مثل��ي�أم�نضالمنضال� "أم�سعد"رواية� .8

 ٥٤    عّزالدين�أديتن�ي�–  د�عبد�الغ����ويوي دراسة�بديعية��ي�كتاب�"آفاق�الذهب"�للشيخ�مسعو  .9

 
  

 ٥٩    أورنك�زيب��عظم��/د��–        دراسة�تحليلية�نقدية�:"ع�ى�هامش�الس>;ة" .10

 ٦٦    عبد�الحكيم�سلمان��–      �ي�بعض�القضايا�النقدية طباطبا�العلوي �ابن آراء� .11

 ٧١  خليل�هللا�محمد�بودوفو/ د��–          من�قضايا�النقد�العربي��ي�نيج>;يا .12

   ٧٩    عبد�اللطيف إ.�د/��–������������          �دبيةدراسة�الشخصية� .13

 

 

 ٨١  د/�بدما����أحمد�أوما�أوني���–    "�هرام"ا-صطلحات�العربّية�القديمة��ي�جريدة�تحليل�بعض� .14

 ٨٦  عبدهللا�عبدالرزاق�أولووتوّين��–  سورة�البقرة�نموذجا: (حرف�الباء)��ي�القرآن��حادية معاني�حروف�الجر .15

 ٩٢    ع�ي�أبو�Pي�عبدالرزاق��–          اللغة�ب>ن�ال�;كيب�والدPلة�والتداولية .16

 ٩٦  عبد�الس�م�أم>ن�هللا�أتوتليطو��–  حويةندراسة�: ابن�دريد�"مقصورة"أساليب��ستفهام�ود��PPا��ي�كتاب� .17
  د/محمد�نجيب�جعفر&       

 

 في الصفحات

 دراسات

  الخامس مجلدال
  م ٢٠١٣
 هـ ١٤٣٥

    ثقافيةثقافيةثقافيةثقافية

    أدبيةأدبيةأدبيةأدبية

    نقديةنقديةنقديةنقدية

    لغويةلغويةلغويةلغوية

    تاريخيةتاريخيةتاريخيةتاريخية
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 ١٠٢    محمد�سليم�/د��–    ءة�النصوص�3دبية�0ي�ضوء�تجارب�بعض�اللغوي%نأهمية�قرا .18

 ١٠٥      .ك حمزة���–          العوامل�وردودها�0ي�النحو�العربي .19

   ١٠٩    . بي�.أ��حمزة�عLيّ ��–      قراءة�خاطفة الغربي%ن:مستقبل�لغة�الّضاد�عند� .20

 ١١٣    براهيم�قاسم�إ��–      عرض�وتحليل: أضواء�عLي�ا�ؤلفات�البRغية�0ي�نيج%Oيا .21

  عبد�هللا�سعيد& ����

  

 ١١٦  محمد�جليل�محمد�حنيفة��–      �النك�منهج�تدريس�اللغة�العربية�0ى�جامعات�سري  .22

 ١٢٠  د/�نواري�سعودي�أبو�زيد��–        تعليمية�اللغة�العربية�bغراض�أكاديمية .23

 ١٢٨      �م.�إســماعــيـــل�–       التعريب�وتأث%Oه��0ي�التعليم�0ي�الوطن�العـربي .24

 محّمد�يـوسـف�خـان�د/�&     

 

 ١٣٢      .بي�عباس�كي.���–            محمد�زفزاف�شاعرا .25

 ١٣٧  .بي�.الوا0ي�وي �نشاد�عLيّ ��–    قضايا�الجنسية0ي�المصري�مرتفع�صوت�: نوال�السعداوي  .26

27. �O%١٤٠    .�ك�إ. محمد�أسلم��–      0ي�أعمال�هدى�بركاتاللبنانية�3هلّية��الحربتأث 

   ١٤٣  د/�جمال�الدين�الفاروقـــي��–      الفــكـري�وأثـــــره�0ي�التأمRت�القـرآنية�ابــن�تيمـيــة�وم~{ـجـه .28

 ١٤٦  الندوي  الدین تاج أیوب / د�–  ا�حيط" القاموس" كتابه ضوء 0ي ا�عاجم علم 0ي وإسهامه�الف%Oوزآبادي .29

 ١٤٩    .س ���.  عبدالصمد��–         حياته�وكتبه�0ي�سجنه:�سيد�قطب .30

 ١٥٢  . محمد�شافع�الهدوى�م��–  "أو�د�حارتنا"ـتعلقة�با��جاد�ت�ا�: و3صولية�نجيب�محفوظ�ب%ن�3دب .31

 ١٥٦    صو0ي�مول�أ.�ك.��–  مح���الدين��لوائي�وخدماته�للغة�العربية�0ي�خارج�الهند�وداخلها .32

 

 

 ١٥٩    سلمان�الغ��ّ عبد����–      �نسجام�ودوره�0ي�فهم�الخطاب�الّدي���ا�عاصر� .33

 ١٦٥   الشيخ�بدر�جمال��ص�Rي� – )ال�Oجمة( "كشف�ا�حجوب"وكتابه� ن�عثمان�الهجويري عLي�ب  إطRلة�عLى .34

 ١٧٢    شيخ�جاوندو�أيندي�/د��–        عرض�وإيضاح�: �صطRحات�الصوفية .35

 ١٧٧      محمد�جينادن��–        التكافل��جتما�ي��0ي�ضوء�القرآن�الكريم .36

 

  

 

 ١٨١    معراج�أحمد�معراج�د/��–    ديح�النبوي حسان�الهند�غRم�عLي�آزاد�البلغرامي�وشعره�0ي�ا� .37

 ١٨٦    محمد�فيصل�3حس����–        0ي�القرن�ا�عاصر�ك%�O ا�ديح�النبوي�0ي� .38

  ١٩٢    .�أحمد�زبيـرأ�م. ك.د/���–      قصائد�ا�دائح�النبوية�العربية�من�و�ية�تامل�نادو .39

    تعليميةتعليميةتعليميةتعليمية

    شخصياتشخصياتشخصياتشخصيات

    دينيةدينيةدينيةدينية

    المديح النبويالمديح النبويالمديح النبويالمديح النبوي
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 ون في هذا المجلدالمشترك
    خارج الهندخارج الهندخارج الهندخارج الهندمن من من من 

 

  هولندارئيس�قسم�العربية،�جامعة�ابن�رشد،�كاتب�وأستاذ�جام ي�و �  محمد�عبد�الرحمن�يونس��/د .١

  الجزائر�،جامعة�سطيف،�عجم،�وأستاذ�اللسانياتا-مدير�مخ`;��    د�/�نواري�سعودي�أبو�زيد .٢

  باكستانور،�جامعة�بنجاب،�Pه،�أستاذ�التاريخ�والدراسات�Dس�مية�    محمد�يوسف�صديق�د/ .٣

  سريRنكاأستاذ�اللغة�العربية،�جامعة�الشرق،��    محمد�جليل�محمد�حنيفة .٤

  3ردنعمان،��جامعة�العلوم�Dس�مية�العا-ية،،�باحث�      عّزالدين�أديتن�ي .٥

  السعودية،�الرياض�،جامعة�ا-لك�سعود،�قسم�العربية�وآدا§�ا�    ع�ي�أبو�Pي�عبدالرزاق .٦

  مال% يا،�الجامعة�ا-دينة�العا-ّيةأستاذ��  د/�بدما����أحمد�أوما�أوني .٧

 مال% ياجامعة�Dنسانية،�قدح�ألوستار،��،قسم�العربية�،دراسات�علياطالب��  عبدهللا�عبدالرزاق�أولووتوّين .٨

  مال% يا،�الجامعة�ا-دينة�العا-ّيةقسم�اللعة�العربية�وآدا§�ا،��      عبد�الغ���سلمان .٩

  �مال% يا�،كلية�اللغات�الرئيسة،�جامعة�العلوم�Dس�مية�،ب�الدكتوراهطال  عبد�الس�م�أم>ن�هللا�أتوتليطو� .١٠

 مال% يا�،محاضر�اللغة�العربية،�كلية�اللغات�الرئيسة،�جامعة�العلوم�Dس�مية�    د/محمد�نجيب�جعفر� .١١

  يج%Oيانقسم�اللغة�العربية،�جامعة�إلورن،�إلورن،أستاذ��    د.�لطيف�أون>;تي�إبراهيم .١٢

 نيج%Oياقسم�اللغة�العربية،�جامعة�الحكمة،�إلورن،�باحث��    بن�زكريا�يuي�بن�عبد�الباtي .١٣

  نيج%Oيا�،قسم�اللغات��جنبية��بجامعة�وPية�Pجوس�����������������������عبد�الحكيم�سلمان .١٤

يأستاذ��    آدم�أديبايو�سراج�الدين�د/ .١٥   نيج%Oيا،جامعة�وPية�ك̄و

 نيج%Oيا�،إلورن�،م�Dنسانية��سبق،�جامعة�الحكمةوكيل�كلية�العلو �  د/�عبدالرحمن�بن�أحمد�Dمام .١٦

  �نيج%OياوPية�كوارا،�،�قسم�Dس�ميات،�معهد�اللغات،�كلية�ال�;بية،�محاضر��    د.�شيخ�جاوندو�أيندي .١٧

 نيج%Oياقسم�اللغة�العربية،�جامعة�إلورن،��  د.خليل�هللا�محمد�عثمان�بودوفو .١٨

  جامعة�وPية�كوارا،�ملي°�،�نيج>;يا،�غات�والدراسات��دبيةقسم�اللأستاذ��  �  حمزة�إشو�Pعبد�الرحيم�/د .١٩

 نيح%Oيا�،جامعة�إلورن�،قسم�الدراسات�العليا�������������    ��قاسم�إبراهيم� .٢٠

 نيح%Oيا�،جامعة�إلورن�،قسم�الدراسات�العليا�      عبد�هللا�سعيد .٢١
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  �بنغال�الغربيمية،�وشو§�ارتي،��ستاذ�ا-ساعد،�قسم�العربية�والدراسات�Dس�   أورنك�زيب��عظم��/د .١

  نیودلھي،��سRمیة ا�لیة الجامعة،�العربیة قسما-شارك،� ستاذ�   الندوي  الدین تاج أیوب �/د .٢

  كولكاتا،�الجامعة�العالية،�رئيس�قسم�العربيةو ��ستاذ�ا-ساعد  معراج�أحمد�معراج�/د .٣

  نيو�دل¤�،�ا�فتوحة�الوطنيةاندي�جامعة�إندرا�غ،��ستاذ�ا-ساعد������������  محمد�سليم�/د .٤

  عليجره،�جامعة�عليجره��سRمّية�ستاذ�ا-ساعد،�  �محّمد�يـوســــف�خـــــــــان�/د .٥

  تمل�نادو،�الكلية�الجديدة،�تشاناية،�قسم�العربي،��ستاذ�ا-ساعد  ك.م.ع.�أحمد�زبيـر�/د .٦

  أغظم�كر،�أتربراديشDص�ح،�سرايم>;،�مدرس�اللغة�العربية�وآدا§�ا،�مدرسة�  الشيخ�بدر�جمال�Dص�µي .٧

  ،�ك%�O،�وينادWMOكلية��،�ستاذ�ا-شارك،�قسم�العربية  د/�جمال�الدين�الفاروقـــي .٨

  ،�ك%�Oالحكومية،�بارينتا�انا�.م�.تي�.كلية�بي،�قسم�العربية�ورئيس��ستاذ�ا-ساعد�����������������������  حمزة�.ك .٩

  ،�ك%�Oالحكومية،�ب%Oنتا�نا�.م�ت.�كلية�ب.،�قسم�العربية�،ستاذ�ا-ساعد� �����������  عبد�الجليل.�ت .١٠

 ،�ك%�Oالكلية�الحكومية،�ترور،�ما�برم،�قسم�العربية�،�ستاذ�ا-ساعد�����������  محمد�جينادن .١١

�����������������������������������������������ك%�O،�إرناكRم،�كلية�مهاراجاسقسم�اللغة�العربية،�أستاذ�مساعد،�جعفر�الصادق�ب.�ب.���������� .١٢

  ،�ك%�Oكلية�أم�.�إي.�أس،�ممباد،�لغة�العربيةالقسم��ستاذ�ا-ساعد،������������  .بي�.حمزة�ع�ي�أ .١٣

غة�العربّية،�قسم��،الباحث�����������  .عباس.�كي.�بي .١٤
ّ
  ،�ك%�Oجامعة�كاليكوتالل

غة�قسم��،الباحث�����������  .�م�إسـماعـيــل .١٥
ّ
  عليجره،�جامعة�عليجره��سRمّيةالعربّية،�الل

  ادآب�جامعة��نجل% ية�واللغات�3جنبية،�حيدر �،الباحث���������محمد�فيصل��حس�� .١٦

  جامعة�جوهر�ل�¬{رو،�نيودل¤�مركز�دراسات�اللغة�العربية�وDفريقية،��،الباحث.�������بي�.نشاد�ع�ي�الوا�ي�وي  .١٧

  جامعة�جوهر�ل�¬{رو،�نيودل¤�مركز�دراسات�اللغة�العربية�وDفريقية،��،احثالب�����������  ،�ك�إ.�محمد�أسلم .١٨

  تمل�نادو�،تشنائي�،جامعة�مدراس،�ويةر و�دقسم�اللغات�العربية�والفارسية��،الباحث�����������  .س�.¶���عبدالصمد .١٩

  دباآ�جامعة�مو�نا�آزاد،�حيدر قسم��دب�العربى،��،الباحث.�������محمد�شافع�الهدوى�ام .٢٠

 ،�ك%�OتروننتOامكلية�الجامعة،�قسم�العربية،��ستاذ�ا-ساعد،���������������عبد�اللطيف�إ.�د/ .٢١

 ،�ك>;PتروننتOاممحاضرة�ضيفية،�قسم�العربية،�كلية�الجامعة،�����صو�ي�مول�أ.�ك.������������ .٢٢

 الهندالهندالهندالهندمن من من من  المشتركون في هذا المجلد
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  صفحة�رئيس�التحرير

 بسم�هللا�الرحمن�ال
ّ
  ،�أما�بعد،�رسول�هللام�Dنسان�ما�لم�يعلم،�والص�ة�ع�ى�رحيم،�الحمد��ºالذي�عل

  

  ��               القراء��عزاء،

  الس�م�عليكم�ورحمة�هللا�......

��ييسرن �أأن �ا-جلد �أمامكم ��ي��الخامسقدم �العربية �للغة �الدو«ي �اليوم �احتفال �بمناسبة �العاصمة -جلة

 مجلة��،�وتصبح�ا-جلة�منذ�هذه�السنة٢٠١٣م`;�عام�اليوم�الثامن�عشر�من�شهر�ديس
ّ

مة�أي��Pتصدر�محك

عم��من�الدراسات��٣٩البحوث��ي�ا-جلة�إ�Pبعد�تحكيم�سّري�من�قبل�ا-تخصص>ن.�ويتضمن�هذا�ا-جلد�

� �أك½;�من �من ��ختيار�عل¾�ا �وتم ��٧٠وا-قاPت، �متنوعة  مختلف من ن و الباحثو ��ساتذة أرسلهامقالة

� جامعاتال �ا-جلة �هذه �إن �وخارجها. �الهند �حافلداخل �وبالة �الثقافية  والنقدية واللغوية �دبيةبحوث

 العلم� Dنجاز هذا ليضاف التحكيم، هيئة وأعضاء التحرير لجنة إخراجها ع�ى وسهر ا-تخصصة،والدينية�

 تواصل أن جلة�العاصمة- نرجو�.قسم�العربية�لكلية�الجامعة §�ا يزخر ال°�العربية� Dصدارات سلسلة إ«ى

�مس>;��ا �الهندية دهال>Â تن>; شمعة وتبقى، ��ا-عرفة، بنور  الجامعات �أن Ãا- تظلونتم��  بدورها قائمةجلة

 وتشجيع وآدا§�ا، العربية اللغة مجال �ي ودراسات بحوث من للقارئ  تقدم ما خ�ل من�وجه أكمل ع�ى الريادي

تاب
ُ

 والتبادل الثقا�ي للتواصل وجسرا�هاما، علميا مرجعا تص>; °Ãح والنشر، البحث أجل من والباحث>ن الك

  ! هللا شاء إن ،و�جنبية الوطنية والثقافية العلمية وا-ؤسسات�الباحث>ن مع ا-عر�ي

 أP و�دب اللغة ميادين �ي والباحث>نترحب�باÈساتذة� فإ�Éا �فضل، إ«ى دائما تطمحالعاصمة��مجلة وÈن

 أهدافها، من وتقر§�ا وتواصلها قو��ا للمجلة تحفظ ال°��الجادة العلمية وبحو�Ëم ��مبدراسا عل¾�ا يبخلوا

� �النشر�ابوذلك �شروط �ا-جلة.�ا-لحقةتباع ��Éاية ��عند �من �ا-جلة  بم�حظا��م يتكرموا أن قرا�Îاوتطلب

 أشرفوا الذين إ«ى الشكر بجزيل أتقدم أخ>;ا،. ومضمونا شك� §�ا ل�رتقاء�ضروريا يرونه ما وبكل إرشادا��مو 

 الذين العلمية الهيئة أعضاء أشكر كما ،�م�إ«ى�ا-جلةحوËالذين�أرسلوا�بالجميع� وإ«ى ،ا-جلة هذه إعدادى�ع�

  .......�وشكراوالخ>; دوام�التوفيق�للجميعتم�Ã�ّأو  ،بحوث من ا-جلة احتوته ما وتقييم فحصقاموا�ب

  د/�ن.�شمناد

  رئيس�التحرير،�مجلة�العاصمة

 تروننت`;ام�،�١٨/١٢/٢٠١٣

  

  ا�Rحظة�القانونية:
  

 البحوث�ا-نشورة��ي�ا-جلة��Pتع`;�بالضرورة�عن�وجهة�نظر�ا-جلة،�بل�عن�رأي�كاتب¾�ا
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 مRمح�شخصّية�الخليفة�عمر�بن�عبد�العزيز�0ي�ألف�ليلة�وليلة
  محمد�عبد�الرحمن�يونس�/د�

  رئيس�قسم�اللغة�العربية،�جامعة�ابن�رشد،�هولندا�تاذ�جام ي،�و كاتب�وأس

  �أستاذ�جامعة�ج>ن��ي�الوطنية،�تايوان،�الص>نو 

  

�العزيز �عبد �بن �عمر ��موّي �الخليفة �شخصّية �تختلف P�)١٠١- ٩٩� -٧١٧هـ/
�ذكرت�م)٧٢٠ �ال°� �ا-صادر�الّتاريخّية ��ي �جاء �عّما �وليلة �ليلة �ألف �صّور��ا �كما ،

خص
ّ

ّية.�ويبدو�أّن�هذا�الخليفة�كان�يتمّتع�بمزايا�إنسانّية�وأخ�قّية�عالية،�هذه�الش
�والّدفاع� �الحق �راية �لرفع �حياته �كّرس �الذي �العادل �للخليفة �مثا�Pمضيئا جعلته
�والجمالّية� �Dنسانّية �مزاياه �فإّن �هنا �ومن �أّمته. �مستضعفي �من �ا-ظلوم>ن عن

�وأ �أمّية �ب�� �خلفاء �أفضل �يكون �Èن �خلفاء�أّهلته �أفضل �وربما �قاطبة، عدلهم
عن�الخليفة�عمر��)١(الّدولة�العّباسّية�أيضا.�وقد�سئل�محمد�بن�ع�ي�بن�الحس>ن

  .»هو�نجيب�ب���أمّية،�وأّنه�ُيبعث�يوم�القيامة�أّمة�وحده«:�)٢(بن�عبد�العزيز�فقال

�يو  �حكاية �وÑي �وليلة، �ليلة �ألف �حكايات �من �وحيدة �حكاية ��ي �الّراوي �«صّوره �وولديه�ا-لك عمر�الّنعمان
�ا-كان �وضوء �بصور »شركان �مغايرا� ، �مسلكا �وسلك �هللا، �مرضاة �ع�ى �عمل �الذي �الورع �الصالح �الزاهد ة

را�أو�فاجرا�كغ>;ه�من�
ّ

للخلفاء��موّي>ن�قبله،�فلم�ي½;�ع�ى�حساب�رعّيته،�ولم�ُيعرف�عنه�أّنه�كان�Pهيا�أو�مبذ
يفة�أّن�من�أهم�واجبات�الخليفة�أو�الحاكم،�أن�يكون�عاد�Pبعض�الخلفاء�الذين�سبقوه،�بل�رأى�هذا�الخل

�ي�تعامله�مع�رعّيته،��Pيفّرق�بي�Õم،�و�Pيؤثر�أقرباءه�ع�ى�بقّية�أفراد�الّرعّية،�وأن�يوّزع�أموال�بيت�ا-ال�ع�ى�
�إ«ى� �عمد �أن

ّ
Pإ� �منه �كان �فما �وصارم، �عم�ّي �بشكل �القناعة �هذه �تحقيق �ع�ى �عمل �وقد �كافة، ا-سلم>ن

�مما� �ا-سلم>ن، �أموال �من �وسطوة �استبدادا �أخذوها �وال°� �جدا، �الكث>;ة ��موّي، �بيته �أهل �أموال مصادرة
�عن�

ّ
أغضب�هؤPء�فذهبوا�إ«ى�عّمته�فاطمة�بنت�مروان،�يطلبون�م�Õا�أن�تدخل�عليه�وتتوّسط�عنده،�ليكف

�أّنه�رفض،�وصّمم�ع�ى�مصادرة��موال�تمهيدا�Øص�ح�م
ّ
Pا�أفسده�الخلفاء�قبله،�واقتداء�قبض�أموالهم،�إ

�محمد �Ùالّن� �(���بس>;ة �الّصديق �بكر �أبو اب٦٣٤-٦٣٢هـ/١٣-١١والخليفت>ن
ّ
�الخط �بن �وعمر - ١٣(�م)،

  :�)٣(يقول�الّراوي .�م)٦٤٤- ٦٣٤هـ/٢٣

��Pبّد�من�لقائك،�ثم�أتته�لي��فأنزلها�عن�داّب�Úا،�فلّما�« فأرسلت�[عّمته�فاطمة�بنت�مروان]�إليه�قائلة�أّنه
�أم>;�أ �يا �فقالت: �مرادك؟ �عن �فأخ`;ي�� �لك �الحاجة �Èّن �بالك�م �أو«ى �أنت �عّمة �يا �لها: �قال �مجلسها، خذت

�ما�يخفى�عن�Dفهام
ّ

فقال�عمر�بن�عبد�العزيز:�إّن�هللا�تعا«ى�قد��،ا-ؤمن>ن�أنت�أو«ى�بالك�م�ورأيك�يستشف
� �محمدا ���بعث �ما �اختار�له �ثم �آخرين، �لقوم �وعذابا �للعا->ن ��Éرا�رحمة �للّناس �و�ترك �إليه، �فقبضه عنده

                                                           
 م): اإلمـام ٧٣٢ـ  ٦٧٦هــ/١١٤ـ  ٥٧حلسـني بـن علـي بـن أيب طالـب (حممـد البـاقر)، حممد بـن علـي بـن احلسـني: (حممـد بـن علـي زيـن العابـدين ابـن ا  –  (1)

العاليلـي، عبـد اهللا؛ يهـا مـن كـّل األقطـار اإلسـالمّية. اخلامس للشيعة. ولد وتويف باملدينة. تابع توسيع مدرسة أبيـه علـي زيـن العابـدين، وختـريج العلمـاء ف
 .١١٣وآخرون: املنجد يف األعالم، ص 

حتقيـق إحسـان خلوصـي، وزهـري  ن/الصفدي، صـالح الـدين خليـل بـن أيبـك: حتفـة ذوي األلبـاب فـيمن حكـم بدمشـق مـن اخللفـاء وامللـوك  والنـّواب،ع  – (2)
  .١/١٤٧م، ١٩٩١طبعة  شق،مصمصام، منشورات وزارة الثقافة، د

  .    ١/٣١٠مؤلف جمهول، ألف ليلة وليلة، دار مكتبة احلياة، بريوت، د.ت،    – (3)
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يشربون�منه.�ثم�قام�أبو�بكر�خليفة�بعده،�فأجرى�ال�Õر�مجراه�وعمل�ما�ير���ßهللا،�ثم�قام�عمر�بعد�أبي�بكر�
ي��،فعمل�خ>;�أعمال��برار�واج�Úد�اج�Úادا�ما�يقدر�أحد�ع�ى�مثله.�فلما�قام�عثمان�اشتّق�من�ال�Õّر��Éرا

ّ
ثّم�و«

ثّم�لم�يزل�كذلك�يشتّق�منه�يزيد�وبنو�مروان�كعبد�ا-لك�والوليد�وسليمان�ح°�Ãآل��،�Éارمعاوية�فاشتّق��
�مر�إ«ّي�فأحببت�أن�أرّد�ال�Õر�إ«ى�ما�كان،�فقالت�قد�أردّت�ك�مك�ومذاكرتك�فقط،�فإن�كانت�هذه�مقالتك�

  .»فلست�بذاكرة�لك�شيئا

�Pتتكّرر�كث>;ا��ي�حكايات�ألف�ليلة�وليلة،�فهو�يكاد��ون�حظ�أّن�هذه�الّصورة�الجمالّية�لهذا�الخليفة�العادل
�Pا،�و; ّ̀ يكون�الوحيد�ب>ن�الخلفاء��موّي>ن�والعّباسّي>ن،�ا-وصوف�بالعدل�والورع،�والذي��Pيم�ئ�ظا-ا�أو�متج
�الخلفاء� �بعض �أفسده �ما �يصلح �أن �العزيز�أراد �عبد �عمر�بن �الخليفة �كان �وإذا �Pئم. �لومة �الحّق ��ي يخاف

ه،�أو�أن�يرّد�ال�Õر�إ«ى�ما�كان�عليه�ع�ى�حّد�تعب>;ه،�فإّن�إرادته�هذه�كانت�نتيجة�رئيسة�Pنحراف�الّنظام�قبل
�Dس�مّية،� ريعة

ّ
�الش �مخالفة �إ«ى ��موّيون �الخلفاء �عمد �فقد �Dس�م، �إل¾�ا �دعا �ال°� ��خ�قّيات �موّي�عن

�الب« �أفراد �استأثر�به �وراثي �ملك �إ«ى �الخ�فة ;ف�وحّولوا
ّ
�ال� �حياة �إ«ى �معظمهم �انصرف �الذين ��موّي يت

وا-جون�ك>Âيد�بن�معاوية�ويزيد�بن�عبد�ا-لك�والوليد�بن�عبد�ا-لك�وغ>;هم�ممن�كانوا�يؤثرون�معاقرة�الخمر�
رعية

ّ
هو�و�ستمتاع�با-وسيقى�ع�ى�متابعة�إقرار�العدالة�وتنفيذ�واجبا��م�الش

ّ
  ).١(»و��نغماس��ي�الل

ّسياسة�Dص�حّية�ال°��بدأ�الخليفة�عمر�بن�عبد�العزيز�بان�Úاجها،�Øعادة�ترتيب�ما�أفسده�البيت�ويبدو�أّن�ال
;اء�

ّ
�وال½ ��خت�س �صوب �طموحا��ا �من مت

ّ
�وهش �دمشق، ��ي ��رستقراطية بقة

ّ
�الط �بمصالح �أضّرت �موّي

;تيب�رّد�ا-ظالم�وإعطاء�كّل�والّتحكم�باقتصاد�وأموال�الّدولة،�فقد�قّرر�أن�يكون�أّول�اهتماماته��ي�هذا�
ّ
ال�

ى�الخ�فة:�
ّ
ه«ذي�حّق�حّقه.�و�ُيروى�عنه�أّنه�عندما�تو« ِ

ّ
وحزنه�-ا�ابت�ي�به�من�)،�٢(مكث�شهرين�مقب��ع�ى�بث

�ا-ظالم�إ«ى�أهلها،�حّ°�Ãكان�هّمه�بالّناس�أشّد�من�هّمه�بأمر� �ورّد ��ي�الّنظر��ي�أمورهم �أخذ �ثّم أمور�الّناس.
  �).٣(حّ°�Ãانق�Ã�äأجله�نفسه،�فعمل�بذلك

جاّدا�ع�ى�إلغاء�الّسياسة�ا-الّية�الجائرة�ال°��س�Õّا�الخلفاء��-تاريخّيا-لقد�عمل�الخليفة�عمر�بن�عبد�العزيز�
ل�ان�Úاكا�صارخا�لتعاليم�Dس�م،�إذ�كانت�هذه�الّسياسة�تفرض�الجز 

ّ
ة�ع�ى�من�أسلم�يقبله،�وال°��كانت�تشك

ن��ي�فرض�ضر يمن�ا-وا«
ّ
åريعة،�ُيضاف�إ«ى�ذلك�الهدايا�ال°��،�وتتف

ّ
ائب�جديدة�عل¾�م�لم�ترد�لها�أصول��ي�الش

ِرَض�ع�ى�الّرعّية�تقديمها�للخلفاء�والوPة�والعّمال��ي�عيدي�الّن>;وز�و�ا-هرجان
ُ
.�ويبدو�أّن�هذا�Dلغاء�قد� )٤(ف

ص�منه،�فقد�ساهم��ي�إثارة�حفيظة�أصحاب�الّسطوة�والّنفوذ�من�ب���أمّية،�مما�دفعهم�إ«ى�ال
ّ
قيل�إّن�«تخل

ا�شّدد�عل¾�م،�وان�Âع�كث>;ا�مّما��ي�أيد�çم�»ب���أمّية
ّ
  .)٥(سقوه�سّما�-

لها�راوي�الحكاية،�تتناّص�مع�الخلفّيات�ا-رجعّية�Dس�مّية�
ّ
إّن�معالم�الصورة�العادلة�لهذا�الخليفة،�ال°��شك

�ودور  ه��ي�تخفيف�سياسية�الجور�ال°��كّرسها�ال°��تحّدثت�وأّرخت�لفصول�من�س>;ة�عمر�بن�عبد�العزيز،
�وقد�قام�راوي�الحكاية�بإسقاط�أبعاد�هذه�الّصورة�ع�ى�الواقع�الّسيا¶�ّ��و�جتماéّي� خلفاء�ب���أمّية�قبله.

قال�بعض�الثقات�كنت�أحلب�الغنم��ي�خ�فة�عمر�«:�)٦(الذي�عاصرته�الرعّية��ي�عهد�الخليفة.�يقول�الّراوي 
�قبل��،اٍع بن�عبد�العزيز�فمررت�بر  ئاب

ّ
�الذ �ولم�أكن�رأيت فرأيت�مع�غنمه�ذئبا�أو�ذئابا�فظننت�أ�Éا�ك�§�ا،

                                                           
 .٦٢م، ص١٩٧٣رؤية عصريّة، دار القلم، بريوت، الطبعة األوىل، آب/ أغسطس  –إمساعيل، د. حممود: احلركات السريّة يف اإلسالم   –  ١ 

 .٢٦م، مادة: بّث، ص١٩٧٣كانون الثاين  دار املشرق، بريوت، الطبعة احلادية والعشرون، معلوف، لويس: املنجد يف اللغة، البّث: أشّد احلزن،  -  ٢
 .١٦م، ص ١٩٧٩هـ/١٣٩٩طبعة دار املعرفة، بريوت/مؤسسة نشر منابع الثقافة قم ( إيران)، أبو يوسف، يعقوب: كتاب اخلراج،  -  ٣
 . ٦٤– ٦٣ص  م ،١٩٧٣الطبعة األوىل، آب  إمساعيل، د. حممود: احلركات السريّة يف اإلسالم ـ رؤية عصرية، دار القلم ،بريوت،  –  ٤
 .١/١٤٦الدين خليل بن أيبك: حتفة ذوي األلباب فيمن حكم بدمشق من اخللفاء و امللوك و النّواب، الصفدي، صالح   -  ٥
  ١/٣١١ألف ليلة و ليلة،   –  ٦
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ذلك،�فقلت:�ماذا�تصنع�§�ذه�الك�ب؟�فقال:�إ�Éّا�ليست�ك�با�بل�Ñي�ذئاب��ي�غنم�لم�تضّرها؟�ثم�قال:�إذا�
الذين�لحقهم�الجور�هو�الخليفة�عمر�بن�عبد�العزيز�يعلن�أمام�أفراد�رعّيته��.�و�ها»صلح�الّرأس�صلح�الجسد!

من�بعض�وPته،�أّنه�بريء�مما�أصا§�م�من�جور�هؤPء�الوPة،�ويدعوهم�إ«ى�رفض�جورهم،�وإ«ى�عدم�طاع�Úم�
ثبت�الّراوي�هذه�الرسالة�ال°��وّجهها�الخليفة�إ«ى�رعّيته�من�الُحّجاج��ي�أحد�مواسم�يحّ°�Ãيرجعوا�إ«ى�الحّق.�و 

�تقول�الّرسالة �)١(حّجهم. :» 
ّ
�فإن �و أّما�بعد ��ي�الشهر�الحرام ��ي�ظلمكم�يي�أشهد�هللا �أبرأ ي

ّ
وم�الحّج��ك`;،�إن

وعدوان�من�اعتدى�عليكم�أن�أكون�أمرت�بذلك�أو�تعّمدته،�أو�يكون�أمر�من�أموره�بلغ���وأحاط�به�علم�،�
 Pي�مسئول�عن�كّل�مظلوم،�أ

ّ
�وأرجو�أن�يكون�لذلك�موضع�من�الغفران،�أ�Pأّنه��Pأذن�مّ���بظلم�أحد،�فإن

ومن��.»وأّي�عامل�من�عّما«ي�زاغ�من�الحّق�وعمل�ب��كتاب�و�Pسّنة�ف��طاعة�له�عليكم�حّ°�Ãيرجع�إ«ى�الحّق 
خ�ل�الوحدة�الّسردّية�الّسابقة�يمكن�القول:�إّن�هذا�الخليفة�العادل�كان�يدعو�إ«ى�تأسيس�مبدأ�محاسبة�

يا�أفراد�رعّيته�للحّد�من�سطوة�وPته،�وا-تنّفذين�أجهزة�الّدولة،�ومحاربة�الفساد��ي�دواوي�Õا�ومؤّسسا��ا،�داع
  من�رجال�سلطته،�و�متناع�عن�طاع�Úم�فيما�إذا�تجاوزوا�القوان>ن�الّناظمة�لع�قا��م�مع�رعاياهم.�

لقد�كان�الخليفة�عمر�بن�عبد�العزيز�حريصا�ع�ى�انتقاء�عّمالة�ووPته�ا-شهود�لهم�بالس>;ة�الحميدة،�وذلك�
ة�العدل�ال°��انتهجها�وأراد�لها�أن�تعّم�وPيات�الدولة�Dس�مّية،�وكان�مستعّدا�Èن�يعزل�ع�ى�سياس�تأسيسا

الوPة�الذين�ينحرفون�عن�نهج�هذه�السياسة،�فها�هو�يطلب�من�أحد�رجاله�ا-سافرين�إ«ى�العراق�أن�يسأل�
�)٢(أهله�عن�س>;ة�وPته�وسياس�Úم�ف¾�م.�يقول�الرجل �يا�أم>;�ا-ؤمن>ن�حاجتك�فلّما�كان�يوم�وّدعته�قلت«: :

أوص���§�ا.�قال:�حاج°��أن�تسأل�أهل�العراق�وكيف�س>;ة�الوPة�ف¾�م�ورضاهم�ع�Õم؟�فلّما�قدمت�العراق�
مت�عليه�وأخ`;ته�بحسن�س>;��م��ي�العراق�

ّ
سألت�الرعّية�ع�Õم�فأخ`;ت�بكّل�خ>;�ع�Õم.�فلّما�قدمت�عليه�سل

ذلك�لو�أخ`;ت���ع�Õم�بغ>;�هذا�عزل�Úم�ولم�أستعن�§�م�بعدها�أبدا.��الحمد��ºع�ى«وثناء�الّناس�عل¾�م،�فقال:�
�ابت�ي� �من �فإّن �إليه، �ويقّربه �به �هللا �ينفعهم �ما �بكّل �يتعّهد �أن �من �له �ف��بّد �رعّيته �عن �مسئول �الّراéي إّن

  .»بالّرعّية�فقد�ابت�ي�بأمر�عظيم

د�س>;ة�هذا�الخليفة�العادل،�كما�يروي�راوي�الحكاية�السا
ّ

بقة،�نزاهته�وعدله�وزهده،�ومحافظته�ع�ى�وتؤك
أموال�بيت�ا-سلم>ن،�ورفضه�إعطاء�أوPده�ما�ي½;�çم�أو�يزيدهم�مكانة�مالّية،�وبطرا�سلطوّيا،�ع�ى�غ>;هم�من�
أفراد�رعّيته،�حّ°�Ãأّنه�أفقر�أوPده�مرضاة�لرّبه،�ولم�يوص�لهم�ب��ïء،�ولم�ي�;ك�لهم�ماP،�أو�قطاعات�زراعّية�

قدمت�ع�ى�أم>;�ا-ؤمن>ن�«:�)٣(فاء�قبله�فهو�يرفض�أن�يقّو�çم�ع�ى�معصية�هللا.�يقول�الّراوي كغ>;ه�من�الخل
فأمر�بوضعها��ي�بيت�ا-ال،�فقلت:�يا�أم>;��،فرأيت�ب>ن�يديه�اث���عشر�درهما�،عمر�بن�عبد�العزيز�وهو�خليفة

��ïفلو�أوصيت�لهم�ب� �وجعل�Úم�عيا��ð�P�Pء�لهم، �أوPدك �أفقرت �من�هو�فق>;�من�أهل�ا-ؤمن>ن�إّنك ء�وإ«ى
وص�إل¾�م�أو�إ«ى�من�هو�فق>;�من�أهل�أفقال�ادن�مّ��،�فدنوت�منه،�فقال:�أّما�قولك�أفقرت�أوPدك�ف�.بيتك؟

بيتك�فغ>;�سديد،�Èّن�هللا�خليف°��ع�ى�أوPدي�وع�ى�من�هو�فق>;�من�أهل�بي°��وهو�وكيل�عل¾�م،�وهم�ما�ب>ن�
ي�لم�أكن�Èقّويه�ع�ى�رجل>ن:�إّما�رجل�يّتقي�هللا�فسيجعل�

ّ
هللا�له�مخرجا،�وإّما�رجل�معتكف�ع�ى�ا-عا����فإن

فلّما�نظر�إل¾�م�ذرفت�عيناه�بالّدموع،��معصية�هللا،�ثم�بعث�إل¾�م�وأحضرهم�ب>ن�يديه�وكانوا�اث���عشر�ذكرا،
ل�أبوكم�الجّنة،�ثم�قال:�إن�أباكم�ما�ب>ن�أمرين:�إّما�أن�تستغنوا�فيدخل�أبوكم�النار،�وإّما�أن�تفتقروا�فيدخ

�هللا �إ«ى �أمركم لت
ّ
�وك �قد �قوموا �تستغنوا، �أن �من �إليه �أحّب �الجّنة �أبيكم �عبد��.»ودخول �عمر�بن �وéى لقد

ممالعزيز�
ّ

،�وأّن��نشغال�به�وجمعه�يبعد�العبد�عن�رّبه،�وأّن�كÂåه�و�ستئثار�به�أّن�ا-ال�يفسد�الّضمائر�والذ
�مزيدا�

ّ
Pيع���إ�P�،من�عذاب�يوم��خرة،�تأسيسا�ع�ى�النّص�القرآني�الكريم:��ي�الحياة�الّدنيا  

                                                           
 .٣١٢ـ  ١/٣١١م س،  -  ١
 .١١٩أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم: كتاب اخلراج، ص  –  ٢
  .١/٣١٢ألف ليلة و ليلة،  –  ٣
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رُهم�بعذاٍب�أليم��… �
ّ

�و�Pُيْنِفقو�Éا��ي�سبيل�هللا�فَبش
َ
هَب�والفضة

ّ
ين�َيكÂåِوَن�الذ

ّ
ذ

ّ
يوم�ُيحم�Ãعل¾�ا��ي����وال

ُتكوى�§�ا�جباُهُهم�وجُنوُ§�م�وظهوُرُهم�هذا�ما�كÂْåُتم�Èنفسكم�فذوقوا�ما�كنتم�
َ
م�ف .�و�وéى�)١(�تكÂåِوننار�جهنَّ

ام�
ّ
أّن�ا-ال�يشّوه�الع�قة�Dنسانّية�ب>ن�من�يملكونه،�وب>ن�يفتقدون�إليه،�وأّن�ا-ال�يعمل�ع�ى�إفساد�الحك

�
ّ
Pات�وا-عا���،�و�بتعاد�عن�هموم�شعو§�م��ي�آن،�فما�كان�منه�إ

ّ
هو�و�نقياد�للملذ

ّ
والوPة،�ويغرقهم��ي�الل

دائرة�شهوة�امت�كه،�تاركا�أمر�فقرهم�إ«ى�هللا�Èّن�هللا�هو�الخليفة�ع�ى�أوPده��أن�أبعد�أوPده�عن�الّسقوط��ي
وأهل�بيته�كما�يقول�راوي�الحكاية،�وقد�طّبق�أيضا�سياسة��بتعاد�عن�لوثة�ا-ال�ودائرة�سطوته�ع�ى�وPته�

واليه�ع�ى�ا-دينة�أبا��أّن �يوعّماله،�وأمر�وPته�بأن�يقتصدوا��ي�إنفاقه�بوصفه�ملكا�للمسلم>ن�جميعا.�وُيرو 
��)٢(بكر�بن�حزم مع�والقراطيس�ما�كان�يقطع�لعّمال�ا-دينة؛�«كتب�إليه:

ّ
إن�رأى��م>;�أن�يقطع�«ي�من�الش

يلة�الظلماء�بغ>;�سراج.�وأّما�القراطيس�فأِدّق�
ّ
فكتب�إليه:�جاءني�كتابك�وإّن�عهدي�بك�تخرج�من�بيتك��ي�الل

  ).٣(»ئج��ي�صحيفةالقلم،�وأوجِز�Dم�ء،�واجمع�الحوا

�
ً
�له�مّتكأ ديد�أن�يصنعوا

ّ
�الش �ح>ن�مرضه �وتواضع�الخليفة�عمر�بن�عبد�العزيز�أّنه�رفض ومن�مظاهر�زهد

ليس�;يح�عليه�خوفا�من�أن�يلقى�هللا،�و�ي�عنقه�إثم�صناعة�هذا�ا-تكأ،�Èّنه�رأى�أّن�تكاليف�صناعته��مريحا
قال��«:�)٤(هو�الحريص�ع�ى�مال�ا-سلم>ن.�يقول�الّراوي �Pيرضاه،�و �ستؤخذ�من�بيت�مال�ا-سلم>ن،�وهذا�ما

َمة
َ
�لتقعد�عليه�قلي��!�فقال:�أخاف�أن�يكون��ي��)٥(له�َمْسل

ً
[بن�عبد�ا-لك]�يا�أم>;�ا-ؤمن>ن�لو�عملنا�لك�متكأ

ات�و »عنقي�منه�إثم�يوم�القيامة
ّ

;ف،�.��ي�ح>ن�أّن�الخلفاء��موّي>ن�قبله�كانوا�منغمس>ن��ي�كّل�ألوان�ا-لذ
ّ
ال�

;اء�الفاحش
ّ
  .�)٦(وال½

فا��ي�مأكله�وملبسه،�حّ°�Ãأّن�
ّ

وتثبت�س>;ة�عمر�بن�عبد�العزيز�التاريخّية�أّنه�كان�من�أك½;�الّناس�تواضعا�وتقش
خرج�يوم�الجمعة�إ«ى�الص�ة�وقد�أبطأ،�فقال:�أ�çّا�«تواضعه��ي�ملبسه�بدا�وكأّنه�أسطورة.�وُيْروى�عنه�أّنه:�

أني
ّ
ع��الناس؛�إّنما�َبط

َ
،�مع�م�حظة�أّن�الخليفة�»)٧(و�Pوهللا�ما�أملك�غ>;(…) عنكم�أّن�قمي÷���هذا�كان�ُيْرق

كان�«م)�كان�غارقا��ي�نعيم�الّدنيا�ومسّرا��ا.�وُيْروى�أّنه�٧١٧-٧١٥هـ/٩٩-٩٦سليمان�بن�عبد�ا-لك�(السابق�
واء�ف��يص`;�ح°�Ãي`ُ;د«ومن�شّدة��Éمه:��»�Éما

ّ
لبس�«،�وُيروى�أّنه�»فيأخذه�بكمه�أن�الطّباخ�كان�يأتيه�بالش

ة�خضراء�وعمامة�خضراء�ونظر��ي�ا-رآة�فقال:�أنا�ا-لك�الف°
ّ
  ).٨(»�يوما�ُحل

ومن�شّدة�تواضع�الخليفة�عمر�بن�عبد�العزيز�أّنه�كان�يخطب�ب>ن�الّناس�ويحمد�هللا�ويث���عليه،�وذلك�من�
�وليلة �ليلة �ألف �ليا«ي د

ّ
�تؤك �كما �الط>ن، �من`;�من ��)٩(فوق ون�،

ّ
�يصل �كانوا �قبله ��موّي>ن �الخلفاء �أّن �ح>ن ي

�والعمائم� �البيضاء، ياب
ّ
�الث �ارتدوا �وقد �ا-سجد �إ«ى �يحضرون �وكانوا ��غتيال، �من �ا-قاص>;�خوفا داخل

البيضاء�ا-رّصعة�بالجواهر،�ويصعدون�ا-ن`;�Øلقاء�خطبة�الجمعة،�وبيد�الخليفة�م�Õم�الخاتم�والعصا،�وهما�

                                                           
 .٣٥، ٣٤سورة التوبة، آية:   –  ١
 هـ ، واله اخلليفة الوليد بن عبد امللك املدينة، وأبقاه عمر والياً عليها.١٢٠هـ، وتوىف سنة ٤٠قاضي املدينة، ولد حوايل سنة   –  ٢
 .١/٢٨١م،١٩٩٧اآليب، أبو سعيد: نثر الدّر، اختار النصوص وقّدم هلا: مظهر احلجي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، طبعة   –  ٣
 .١/٣١١لة و ليلة، ألف لي  –  ٤
 م): أمـري و قائـد أمـوّي مـن الكبـار. غـزا بـالد الـروم يف دولـة أخيـه ٧٣٨… هــ/١٢٠ـ … َمْسَلَمة بن عبد امللك: (مسلمة بن عبد امللك بن مروان،   –  ٥

 .٦٦٤ص  املنجد يف األعالم،و  -اخلليفة سليمان بن عبد امللك. وّاله أخوه يزيد العراقني مثّ أرمينية. تويف بالشام. 
 .٥٥، دون حمقق، دار صادر، بريوت، د. ت،  ص : الفخري يف اآلدابملزيد من االطالع على مكّونات هذا الرتف، يُنظر: ابن طباطبا  –  ٦
 .١/٢٨٣اآليب، أبو سعيد منصور بن حسني: نثر الدّر،   –  ٧
 .١٢٨ابن طباطبا: الفخري يف اآلداب السلطانّية، ص   –  ٨
 .١/٣١١ليلة،  ألف ليلة و  –  ٩
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ها�هذا�الخليفة�العادل��ي�نفوس�بعض�معاصريه،�من�إعجاب�.�)١(شارتا�ا-لك
ّ
ونظرا�للمكانة�العالية�ال°��احتل

له�حلما�جمي�
ّ
�ألف�ليلة�وليلة�يشك �أن�الّراوي��ي �وتقدير�عظيم>ن،�نجد �خالدة�؛ �قد�نال�مرتبة �وفاته وبعد

ي�الحكاية�يحّدد�هذه�ا-رتبة�هو�مسلمة�بن�عبد�ا-لك���عند�رّبه،�تليق�بأفعاله�الّنبيلة��ي�ف�;ة�خ�فته.�فها
ف¾�ا�أ�Éار�جارية�وعليه��،فرأيت�فيما�يرى�الّنائم��ي�روضة�،فحملت���عي���،فلّما�مات�حضرت�دفنه«:�)٢(قائ�

  .���»يا�مسلمة�-ثل�هذا�فليعمل�العاملون �:ثياب�بيض،�فأقبل�ع�ّي�وقال

  

 ا�صادر�وا�راجع�

 القرآن�الكريم. .١

�ن½;�الدّر،�اختار�النصوص�وقّدم�لها:�مظهر�الح�ي،�منشورات�وزارة��بي،�أبو�سعيد�منصور�بن�ال .٢ حس>ن:
  م،�ا-جلد��ول.١٩٩٧الثقافة،�دمشق،�طبعة�

  م.١٩٧٣،�أغسطس�١طرؤية�عصرّية،�دار�القلم،�ب>;وت،��–إسماعيل،�محمود:�الحركات�السرّية��ي�Dس�م .٣

�والث .٤ �والدي�� �السيا¶�ّ� �Dس�م �تاريخ �إبراهيم: �حسن �د. �و�جتماéي،حسن، �ب>;وت/مكتبة��قا�ي دار�الجيل،
  م،�ا-جلد��ول.١٩٩١هـ/١٤١١ال�Õضة�ا-صرية،�القاهرة،�الطبعة�الثالثة�عشرة،�

�وا-لوك�� .٥ �الخلفاء �من �بدمشق �حكم �فيمن ��لباب �ذوي �تحفة �أيبك: �بن �خليل �الدين �ص�ح الصفدي،
  م،�ا-جلد��ول.�١٩٩١ط�شق،مدتحقيق�إحسان�خلو���،�وزه>;�صمصام،�وزارة�الثقافة،��والنّواب،

  .�مّية،�دار�صادر،�ب>;وت،�د.�تابن�طباطبا،�محمد:�الفخري��ي��داب�السلطانّية�والدول�Dس .٦

  م١٩٨٠الع�ي�ي،�عبد�هللا؛�وآخرون:�ا-نجد��ي��ع�م،�دار�ا-شرق،�ب>;وت،�الطبعة�العاشرة� .٧

  م.١٩٧٣كانون�الثاني�٢١،١;وت،�الطبعة�منشورات�إسماعيليان،�ب>�معلوف،�لويس:�ا-نجد��ي�اللغة، .٨

 مؤلف�مجهول،�ألف�ليلة�و�ليلة،�دار�مكتبة�الحياة،�ب>;وت،�د.ت،��ا-جلد��ول. .٩

  .م١٩٧٩هـ/١٣٩٩طبعة�دار�ا-عرفة،�ب>;وت،�أبو�يوسف،�يعقوب:�كتاب�الخراج، .١٠

  

  

  
  

                                                           
 .١/٤٣٧م، ١٩٩١، ١٣الطبعة  ،دار اجليل، بريوت حسن، حسن إبراهيم: تاريخ اإلسالم السياسّي والديين والثقايف واالجتماعي،  –   ١
 .١/٣١١ألف ليلة و ليلة،   –   ٢
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  الصراع�اللغوي�0ي�إفريقيا�0ي�ظل�العو�ة

  –لغة�َيْوُروبا�0ي�نيج%Oيا�نموذجا� –
  د/�عبدالرحمن�بن�أحمد��مام

  نيج>;يا�،إلورن�،رئيس�قسم�النحو�والصرف�سابقا،�ووكيل�كلية�العلوم�Dنسانية��سبق،�جامعة�الحكمة

 ا�قدمة�

ّد�انتباÑي�إ«ى�ا-وضوع،�كونه�بدعا��ي�مجاله،�شحيح�تناوله�ب>ن�الباحث>ن،�نادر
ُ

�ش
� �وباÈخص �العلمية، �ا-وضوعات �من �كغ>;ه �حقه �لغات�إيفاؤه �من �بلغة ربطه

�ا-وضوع،� �لهذا �إعدادي �وعند �معدوما، �يكن �لم �إن �ندرة �أشد �يكون إفريقيا
Pت���ي�العو-ة�Pوالبحث��ي�بطون�الكتب�الحديثة،�لم�أجد�كتابا�معينا،�بل�مقا�

Pو� �الجوع �عن �كث>;�م�Õا �فلذ�يغ�� �جديد��ايسمن، �ا-وضوع �إن �نقول: �أن يمكن
�ذه�الوريقات�تكون�فاتحة�أمام�الزم�ء�الباحث>ن.يستحق�عناية�الباحث>ن،�ولعل�ه

�من� �و�ÉÈا �Dفريقية، �القبائل �ك`;ى �إحدى �لغة �أ�Éا ��ي �يوروبا �لغة �أهمية وتكمن
القبائل�ا-ؤثرة��ي�نيج>;يا�سياسيا�واقتصاديا�واجتماعيا،�ويعرف�القارئ�الكريم�ما�

�صر�وجنوب�إفريقيا��ي�شمال�إفريقيا�وجنو§�ا،لنيج>;يا�من�تأث>;ات�قوية��ي�إفريقيا�السمراء،�مثلما�كانت�-
P� �الث�ث �الدول �هذه �الدور �فدور �عن �الناحية�تقل �من �و�قتصادية،��الريادة �و�جتماعية السياسية

�اللغة �عولم �قد �إفريقيا�وDس�م �وجنوب �النيج>;ي>ن �لغات �وبقيت �رسمية، �مصر�لغة �اتخذ��ا �ال°� �.العربية
��ما�الرسمية؟�فمن�هنا�جاءت�أهمية�هذا�ا-وضوع،�فبما�أن�موضوع�البحث�كيف�يمكن�للدولت>ن�عو-ة�لغا

�دولة� ��ي �بأن �علما � �يوروبا)، �(لغة �وÑي: �ا-حلية �اللغات �إحدى �سنقتصر�ع�ى � �فنحن �محلية �بدراسة �çتم
  .�Igbo،�وإيغبو�Yoruba،�ويوروبا�Hausaلغة،�اُتخذت�ث�ثا�م�Õا�رسمية�Ñي:�هوسا�١٢٠نيج>;يا�أك½;�من�

  هيد�:�التعريف�ببعض�مفردات�البحثالتم

�اللغة�ك�م�البشر�ا-نطوق�أو�اللغة �قال��ي�ا-وسوعة�العا-ية: ا-كتوب،�وÑي�نظام��تصال��ك½;�شيوعا��:
�أو �والتعب>;�نطقا �بعض �مع �بعضهم �التحدث �للناس �تتيح ��ÉÈا �البشر، �...��ب>ن �وآرا�Îم �أفكارهم �عن كتابة

��١٩تدخل�اللهجات��ي�إطار�هذا�العدد،�وتوجد�نحو�ي�العالم�اليوم�وPلغة�منطوقة���٣٠٠٠وهناك�حوا«ي�
�ما �م�Õا �بكل �يتكلم ��لغة �نسمة)�٥٠يربو�ع�ى �و�ك½;)١(مليون �وDنجل>Âية،��، �العربية، �Ñي: �إفريقيا ��ي انتشارا

  والفرنسية،�والسواحيلية،�والهوسا.

�التس�العو-ة �انتشر��ي �(مصطلح �العا-ية: �ا-وسوعة ��ي �قال �عملية�: �ع�ى �يطلق �العشرين �القرن ��ي عينيات
�أينتج�عن�ذلك�من�تأث>;�ثقا�ي�وسيا¶���واقتصادي،�وقد�نش�التداخل�الثقا�ي�ب>ن�أنحاء�العالم�ا-ختلفة،�وما

�العو-ة� �وتحدث �أو�الحضارية، �الثقافية �ا-ؤثرات �بتوّحد �العالم �توّحد �به �ويقصدون �الغرب �من ا-صطلح
بسرعة�لم��ائل��تصال�ب>ن�ا-جتمعات�والدول�وانتقال�ا-ؤثرات�من�بلد�إ«ى�آخرنتيجة�التطور�الهائل��ي�وس

                                                           
  ٢١/١٢٢ج م.١٩٩٩-هـ ١٤١٩عام  ٢ط/ ،مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع ،املوسوعة العربية العاملية   -١
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Pلم�تكن�متوازية�و� �عملية�التداخل�هذه متساوية�بل�طغت�ثقافة�الغرب�ع�ى��يسبق�لها�مثيل،�وإن�كانت
  ��)�.١(الشعوب�بشكل�استعماري�سلم��بدون�س�ح

ة)�مشتقة�من�(فوعلة)�وÑي�صيغة�لم�أجد�لها�مثي���ي��ي�تعريف�ا-وسوعة�نجد�أن�لفظة�(عو-�راجعناوإذا�
ْوَعل)�كتاب�سيبويه�و�Pاشتقاقها��ي�كتب�اللغة،�ففي�اللغة�(بيطر

َ
ْيَعل،�وف

َ
وغاية�ما��،)٢(وحوقل)�ع�ى�وزني�(ف

ة�من�أعطيت:
ّ
��ي�كتاب�سيبويه�مما�يشبه�هذا�الوزن�وليس�منه�هو�قوله��ي�مسائل�التدريب�(وتقول��ي�فْوعل

وّ 
َ
ومدلول�(العو-ة)�أيضا���ðء�مستحدث،�ويع���هذا�أن�كلمة�(عو-ة)�)�٣(�ÉÈا�من�عطْوُت)�ة�ع�ى��صل،َعْوط

مستحدثة�لفظا�ومع�Ã.�والتعريف�الذي�أرتضيه�لنف���üبعد��ط�ع�ع�ى�كث>;�من�التعريفات�من�كّتاب�العرب�
�ال�Âا �Ñي �العو-ة �(إن �قولنا: �هو �ا-صادر، �من �يدي �تحت �وقعت �مما �الشعوب�والعجم �ثقافات �ب>ن وج

�والقيم� �ا-ادية، �التقنية �من �الحياة �نمط �جميع �يشمل �والحضارة) �(الثقافة �ا-صطلحان �وهذان وحضارا��ا،
�تفصيله،� �وطرق �واللباس �تحض>;ه، �وطرق �و�كل �والتجارة، �والدين، �اللغة، �مث�: �فم�Õا �جتماعية،

ي�البيت�و�ي�الحرب�والسلم،�والصناعات�بأنواعها،�وا-وسيقى�والرقص�وطرق�أدا�Îما،�و�دوات�ا-ستعملة��
�أفكار �تنتجه �ما �إ«ى �إضافة �بتقنيا��ا، �تطورها��وا-نتجات �وتاريخ �تدوي�Õا، �وكيفية �العلوم �من �الشعوب تلك

�وازدهاراإرهاصا �وا-نتوجات،�، �والثقافة �الناس �حركة �تسهيل �العو-ة: �وغاية �ونضوجا، �وإحياء �وانحطاطا، ،
 .�)٤(الحدود،�بدون�أي�إعاقة�ة�ع`;و�فكار،�والسياس

:�هو�تداخل�مفردات�اللغات�ا-تعددة�بعضها��ي�بعض،�إما�بسبب��قتصاد،�أو�السياسة،�أو�الصراع�اللغوي 
�أو�غ>; �أو�الديانة، �ا-ؤثر�أو�الحرب، �قوة �حسب �ويظهر�تأث>;�الصراع �سبق، �مما �ا-تأثر�وفقدان��ذلك قبول

�ا-ؤثر، �ثقافة ��ي �وانصهاره �الغرب��الهوية �ثقافة ��ي �القومية ��نصهار�وذوبان �بشكل �العالم �اندمج وقد
وأنماطها،�وأك½;�دول�الغرب�سيطرة�ع�ى��وقومي�Úم،�لغة�وثقافة�وحضارة�واقتصادا،�بل�وجميع�نظم�الحياة،

م�العالم�Ñي�دولة�أمريكا�ال°��غزت�ح°�Ãالدول�الك`;ى�بثقاف�Úا�ولغ�Úا�بواسطة�تفوقها�تقنية،�وإع�ما،�فأف� 
P� �أمريكا �وأجهزة �أسرة، �عقر�دار�كل ��ي �وع`;��تستغ��أمريكا �ا-تقدمة، Ã°ح�Pو� �الدول�الفق>;ة �ف�م��ع�Õا

والسلع�عو-ْت�أمريكا�اللغة�Dنجل>Âية�فسيطرت�Dنجل>Âية�ع�ى�لغات�العالم،�فأصبحت�لغة�العو-ة،�وثقاف�Úا�
�ال �قاومت �وقد �العو-ة، �حضارة �وحضار��ا �العو-ة، �ضعيفة�ثقافة �ا-قاومة �لكن �السيطرة �هذه �الك`;ى دول

�تيار �و�Pأمام �بالقوة �ليست ��ÉÈا �دو�Éا، �الحكومة �حالت �مهما �الشعوب، �أفراد �لدى �ا-تقبل �الهائل �العو-ة
بالعنف،�وإنما�Ñي�الحاجة�والضرورة�وتسهيل�الحياة،�وكل�شخص�يتشوق�إ«ى�تسهيل�حياته،�بل�هو�ضالته�

يتشبث�بوطنية�أو�قومية�أو�لغة،�ورد��ي�مجلة�البيان:�(انحسر�نطاق�بعض�يأخذها�حيث�وجدها�بدون�أن�
وأفادت�تقارير��مم�ا-تحدة�أن�نصف�اللغات�ا-حلية��ي�العالم��ي�طريقها��،اللغات�واندرس�بعضها�بالكلية

رون�أن�)�لغة�أصلية�معاصرة�كليا�ويحذ٢٣٤إ«ى�الزوال�مما��çدد�الثقافات�والبيئة��ي�آن�واحد،�وقد�اختفت�(
  .)٥()%�من�اللغات�ا-حلية��ي�العالم�سوف�تختفي��ي�القرن�الحادي�والعشرين٩٠نحو�

:�Ñي�القارة�الخضراء،�الثانية�من�حيث�ا-ساحة،�والثالثة�من�حيث�السكان،�وتضم�ث�ثة�وخمس>ن�إفريقيا�
�أك`;٥٣( �والسودان �مستق�، �قطرا �ومص�) �السكان، �كثافة �أك½;ها �ونيج>;يا �مساحة، �تاريخ�دولها ر�أقدمها

                                                           
  ١٦/٧٢١املوسوعة العربية العاملية ، املرجع السابق ، ج   -١
 ٤/٣٢٨كتاب سيبويه ط/هارون      -٢
  ٤/٤١٤كتاب سيبويه ، املرجع السابق     -٣
 تعريف جامع شامل مانع كما يراه الباحث، واهللا أعلم .   -٤
، مقالة د/هيثم بن جـواد احلـداد عميـد كليـة الشـريعة يف جامعـة أم القـرى سـابقا، وأسـتاذ رتنتاإلنانظر: العوملة اللغوية يف موقع جملة البيان على شبكة     -٥

 العقيدة يف الكلية نفسها حاليا.  
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ودول�إفريقيا�Ñي�أك½;�الدول�تقب��للغزو�.�)١(�حضارة،�وجنوب�إفريقيا�أك½;ها�تقنية،�وسشيل�أصغرها�مساحة
�التجنس؛� �مقابل �الغرب، �إ«ى �وكوادرها �عباقر��ا �وهجرة �رؤسا�Îا، �وفساد �ا-ادية، �إمكانا��ا �لضعف الخار�ي،

�السي �و�ضطهاد �والجهل، �وا-رض، �الفقر، �من �انصهار�الدول�هروبا �سرعة ��ي �ساعد �ومما �والدي��، ا¶��
�أك½;�من� �إفريقيا �ففي �الواحدة، �الدولة �لغات �تعدد �الخار�ي �الفكري �الغزو �مع �كلية �واندماجها Dفريقية

مليون�نسمة،��٢٩٠واللغات�Dفريقية:�يتحدث�§�ا�حوا«ي��.)�لغة١٢٠،��ي�نيج>;يا�وحدها�نحو�()٢()�لغة٨٠٠(
�الصحراء �جنوبي �والنيلية�يسكنون �الكردفانية، �النيجرية �رئيسة: �عائ�ت �ث�ث �إ«ى �اللغات �هذه �وتنقسم ،

  .��)٣(الصحراوية،�والخويسانية،�ومن�هذه�الث�ث�تتفرع�لغات�ولهجات�أخرى 

  ا�بحث�3ول:��قبيلة�َيْوُروبا�:��أصلهم،�لغ¸{م،�عددهم،�منطق¸{م،�تفريعا·{م،�ثقافا·{م،�حضارا·{م

ل�قبائل�يوروبا�:�ينسبون�أنفسهم�إ«ى�العرب�وبالتحديد�يعرب�بن�قحطان!،�وبعض�علماء�أص��قبيلة�َيْوُروبا�:
َيْوُروبا)�تحريف��Yorubaوغ>;ه�يؤيدون�ذلك�بأن�كلمة�(�– )ر(كالشيخ�آدم�نما�ي��- العربية�ممن�كتب�ع�Õم�

ؤرخون�قد�اختلفوا�وبذلك�يكون�ا-�،�لوري�يخالفهم��ي�ذلكآدم�عبد�هللا�)،�والشيخ�Ya’rubuلكلمة�(َيْعرُب 
�إ«ى��قوال�التالية �َيْوُروبا�مثل�(سمويل��:)٤(�ي�تحديد�أصل�قبائل�يوروبا �تاريخ ذهب�ا-ؤرخون�الذين�كتبوا

� )�واسمه�(أودودوا�Ile Ifeجونسن)�إ«ى�أن�الجد��ع�ى�للقبيلة�نزح�من�الجزيرة�العربية�إ«ى�مدينة�(إ«ي�إيفي
Oduduwa(إ«ي�إيفي)�هو�(مدينة�Ãا�اتسعت�ا-دن�إ«ى�بقية�العالم�)�ومع��Õ٥(�!الحب،�أو�مدينة�التوسعة)�أي�م(.  

وقال�إنه�قريب�إ«ى�الخرافات�منه�إ«ى�الحقيقة�العلمية،�وذهب�هو��،وقد�نقد�الشيخ��لوري�هذا�الزعم  - أ
�أو�طردهم�يعرب�ةإ«ى�أن�أصلهم�يمكن�أن�يكون�من�العرب�العاربة�الذين�نزحوا�من�اليمن�إ«ى�إفريقيا�طواعي

بن�قحطان�قسرا،�فÂåلوا��ي�أعا«ي�النيل�بمصر،�ثم�طردهم�ا-صريون�إ«ى�ب�د�النوبة،�ثم�نزحوا�من�السودان�
�الزعم�ببعض�ا-تشا§�ات�تاريخيا،�حيث�زعم�أن�القبيلة�قد�تكون�من�القبائل� إ«ى�محلهم�الحا«ي،�وأّيد�هذا

هو�الذي���فزعموا�أن�محمدا�الرسول��ال°��ا�Éزمت�أمام�الجيش�Dس�مي�بقيادة��عقبة�بن�نافع�الفهري،
طردهم�من�مكة�وأتبعهم�بمن�يسم�Ãشعيب�لتعق��م،�فهم�قتلوه�وأخذوا�مصحفه�غنيمة�فلذا�كانوا�يعبدون�

��لور  �الشيخ �وأيد ��ن، Ã°ح� �(إليفي) �مدينة ��ي �ا-صحف �رح�ته��يهذا ��ي �شاهد �مما �بخ`;اته �هذا مذهبه
�الوجه �وشم �كاتفاق ��ستكشافية، �الكلمةالعلمية �Ñي �وأ�Éا �السودان ��ي �(هندودوة) �قبيلة �ووجود ا-حرفة��،

Pسم�الجد��ع�ى�لقبيلة�يوروبا،�وPتفاق�بعض�ا-فردات�اللغوية�ب>ن�قبيلة�هندودوة،�وقبيلة�يوروبا�ا-نتسبة�
 �.)٦()،�واتفاق�بعض�العادات�والثقافات(Oduduwa)إ«ى�(أودودوا

يمكن�البت�فيه�علميا�وقد�ذكر��ي�كتاباته��)�إ«ى�أن�أصلهم�Pويميل�ا-ؤرخ�Dنجل>Âي�بروفيسور�(بيل  - ب
 ���.)٧(أيضا�أن�ا-ؤرخ��أحمد�تمبكتو�قد�ذكر��ي�القرن�السابع�عشر��بأن�قبيلة�يوروبا�ف¾�م�مسلمون�قليلون 

ويرى�الباحث�أنه�من�ا-مكن�الجمع�ب>ن�رأي�بروفيسور(بيل)�ورأي�الشيخ�آدم��لوري��وهو�أن�البّت��ي�  - ت
يلة�يوروبا���ðء��مستصعب��إن�لم�يكن�مستحي�،�ذلك�Èن�الكتابة�لم�تنشأ�ف¾�م�إ��Pي��وقت�متأخر�أصل�قب

عام��،)إنفاق�ا-يسور (جدا،�Èن�أول�ما�ع½;�عليه�من�تاريخهم�هو�ما�رواه�لنا�السلطان�محمد�بلو��ي�كتابه�

                                                           
  ٣٨٢ - ٢/٣٣٧املوسوعة العربية العاملية ، املرجع السابق ج   -١
 ٢/٣٤٥املوسوعة العربية العاملية ، املرجع السابق ج   -٢
 ٢/٣٤٥املرجع السابق  ،عامليةاملوسوعة العربية ال   -٣
  ١٠٩ص  ،الطبعة الثانية ،أصل قبائل يوروبا والقبائل ااورة هلا يف نيجرييا ، حبث ودراسة الشيخ آدم عبد اهللا األلوري   -٤
 ١٠٩املرجع السابق ص ، أصل قبائل يوروبا    -٥
 . ١٢٠-٩٠املرجع السابق ص  ،أصل قبائل يوروبا   -٦
 م.٩/٤/٢٠٠٩يوروبا عند زيارته جلامعة احلكمة.  بريطاين متخصص يف تاريخ بالد معه ، وهومقابلة شفهية    -٧
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�أخب١٨٢١ ��ي �(أزهار�الربا �كتابه ��ي �مس�� �بن �محمد �كشناوي �عالم �نق��عن �يوروبا)م. ��ار�ب�د م.�١٦٦٧عام
� �عام �باØنجل>Âية �يوروبا �تاريخ �كتب �من �أول �ذكره �هو�ما �الثاني �جونسن)�١٨٩٧وا-عثور �وهو�(صمويل م.

)� �هو�عام �الث�ثة �التواريخ �هذه �من �التواريخ �أبعد �بأن �القارئ �فس>;ى �النصراني، �وقبيلة�١٦٦٧القسيس م)
�هذا�بقرون،�بدليل�أن�التار  ��يش>;�إ«ى�أن�منطق�Úميوروبا�موجودة�قبل أي�جنوبي�ملتقى��Éر�نيجر�و�Éر�–يخ

ق�م.�ومن�حضارة��٣-٦عامرة�بالسكان�منذ�حضارة�(نوك)�ب>ن�القرن�السادس�والثالث�قبل�ا-ي�د��-بينوي�
�وÑي� �صوروها، �-ا �تماما �موافقة �وأحجام �بأشكال �والحيوانات �Dنسان �هيئة � �ع�ى �العم�قة �التماثيل نوك

 D� �تماثيل �ذكرأقدم �كما �تاريخا ��)١(ا-ؤرخون �فريقية �مدن�٢٥/٥٨٧(ا-وسوعة �إحدى ��ي �موجودة �وÑي ،(
ي

َ
أجد�ما�يؤيد�هذه��ويزعم�بعضهم�أ�Éم�بشر�مسخوا�لغضب�من�هللا!،�و�esie(،�Pيوروبا��ن�بمدينة�(إيسيئـ

P� �جد�Pبأنه �سلمنا �إذا �لكن �علميا. �الشهية �التخ�يجوز �الرواية �يجوز �لكن �أصلهم، ��ي �بتخمينات�البت م>ن
P� �التاريخ �ما��يؤيدها �الحقيقة �إ«ى �التخمينات �وأقرب �الفلوكورية، �والقصص �الخرافات �ع�ى �ا-ب�� التخم>ن

ذكره�الشيخ��لوري��ي�أ�Éم�نزحوا�من�اليمن،�أو�طردهم�يعرب�بن�قحطان�فÂåلوا�مصر�،�ثم�نزلوا��ي�ب�د�
 ا�اليوم.النوبة��ي�أعا«ي�النيل،�ثم�نزحوا�إ«ى�الجنوب�حيث�كانو 

َيْوُروبا)�ع�ى�القبيلة�واللغة�والعادة�والدين�ع�ى�حد�سواء،�هذا�ما��Yoruba:�يطلق��سم�نفسه�(لغة�يوروبا
�الكلمة �لهذه �تفس>;�لغوي �إيجاد �حاولوا �الذين �اليوروباوي>ن �الباحث>ن �بعض �إليه �فصيلة�)٢(ذهب �من �وÑي ،

)� �أو�نيجر�كونغو(Benue Congoبينيو�كونغو�الك`;ى ،(Niger congo)� �الصغرى �نيجر) �(كوا �وفصيلة (kwa 

Niger)غرنبغ�� �تقسيم ��ي �وذلك ،(Greenbergإفريقيا� �لغات �لفصائل �أن�)٣() �سبق �أخرى �تقسيمات �وهناك ،
ذكرناها�عند�الحديث�عن�لغات�إفريقيا،�وكانت�حروف�لغة�يوروبا�تكتب�بالعربية�قبل��ستعمار،�واستبدل�

��ستعمار، �بعد �ال�تينية ��Pبالحروف �وصوامت �وحركات �بأصوات �و-نظمة� وتنفرد �العربية. ��ي توجد
وÑي�جهود�بدأ��ا��،إيسيسكو��ي�مقرها�با-غرب�الفضل�الكب>;��ي�إعادة�مجد�كتابة�اليوروبا�بالحروف�العربية

نرجو�أن�يكتب�هللا�لهم�النجاح��ي�ذلك�بالتعاون�مع�بعض�الباحث>ن�من�أبناء��.ا-نظمة��ي�السنوات��خ>;ة
�اللغةتل �()٤(ك �ماي�ي: �العربية ��ي �مقابل �لها �وليس �يوربا ��ي �ا-وجودة ��صوات �ومن ،E, E, G, GBومن�� (

  )�فاÈحرف�ا-تشا§�ة�أو�الحركات�تتم>�Âبأن�إحداها�تكون�معجمة�تحتية.E , E, O , Oالحركات�ما�ي�ي�(

�٥(تفريعات�لغا·{م�ولهجا·{م جات�عدة،�وال°��اتخذ��ا�الحكومة�لغة�متفرعة�إ«ى�له��١٢٠ي�نيج>;يا�أك½;�من�)�:
�ع�ى� �أقف �ولم �يوروبا، �لغة �Ñي �م�Õا ���منا �وال°� �وDيبو) �واليوروبا، �(الهاوسا، �فقط: �لغات �ث�ث �Ñي رسمية

يوروبا�إيفي���-وهللا�أعلم��–معّ>ن�يحدد�لنا�تفريعات�لغة�يوروبا�ولهجا��ا،�لكن�أهمها�حسب�علم���مصدر
)Ife)وإيغبا�،(Egba)��°وإيكي�،(Ekiti)وأوندو�،(Ondo)وكابا�،(Kabba)وإبولو�،(Ibolo)وإغبومينا��،(Igbomina�(

�انتشارها��ÉÈا�لغة�الدولة�(مملكة�أويو )�ال°��دامت�نحو�ث�ثة�Oyo Empayerوغ>;ها�وأويو�أفصحها�وأك½;ها
يوروبا�كلغة�شوك�Úا��ستعمار��ي�القرن�العشرين،�وبقي�ملكها�رمزا�ل�ح�;ام�فقط،�وتتخذ�لغة� قرون،�وكّسر

�برازيل،�وتعرف�بـ(أناغو)( ��ي �ولغة�دينية�أيضا��ي�كوبا،�وتعرف�بـ(لوكومي)(Anagoدينية�مقدسة (Lukumi�،(
مليون�نسمة�موزع>ن��ي��٤٠وتنتشر�أيضا��ي�بعض�دول�جنوب�أمريكا،�ويبلغ�عدد�الناطق>ن�باليوروبا�نحو�

                                                           
  )   .٢٥/٥٨٧املوسوعة العاملية ، املصدر السابق (    -١
    Asa ati Ise Yoruba C.L. Adeoye pp 1-5 انظر: العادات وتقاليد يوروبا املسمى :   -٢
٣-  The Kingdom of the  Yoruba : Robert S. Smith pp 9-10 Encyclopedia American Int. Edition vol. 29. 1976  p69   
اللغـة العربيـة جلمعيـة مدرسـي اللغـة العربيـة  يغـدوما يف مـؤمتر حبـث قدمـه د/ عبـدالغين أكوريـدي عبداحلميـد أغبـار ،انظـر مقالـة كتابـة يوروبـا باللغـة العربيـة   -٤

م. ، وقد تعـاون الباحـث املـذكور مـع منظمـة (إيسيسـكو) يف وضـع الرسـوم العربيـة الـيت سـتتفق عليهـا ٢٠٠٩بووالدراسات اإلسالمية يف نيجرييا أوشو 
  م.٢٠٠٨مستقبال، يف كتابة لغة يوربا على جهاز احلاسوب عام 

  ٧٠الربا وأزهار   ١٥٠وموجز تاريخ نيجرييا   ١٨٠ونسيم الصبا  ٢٠٠انظر: اإلسالم يف نيجرييا للشيخ آدم األلوري ؟؟ ص    -٥
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لهجات�يوروبا�إ«ى�ث�ث�لهجات�رئيسة�حسب��ا-دن�و�رياف.�لكن�بعض�الباحث>ن�من�اليورباوي>ن�يقسمون 
  �.)١(ا-ناطق،�وÑي�دراسة�غ>;�دقيقة�كما�صّرح�به�الباحث�نفسه

 وPية�نيج>;ية،�٣٦:�تقع�ب�د�يوربا��ي�جنوب�غرب�نيج>;يا،�تتمثل��ي�سبع�وPيات�من�ب>ن�مناطق�وجود�يوروبا

�وأوشن، �وأويو، �Pجوس، �Ñي: �الوPيات �دولة��وبعض�وأوندو،�وإيك°�،�وهذه �شرق �و�ي ي، �ك̄و �وبعض كوارا،
  �.بن>ن،�وتوجد�جاليات�لقبيلة�يوروبا��ي�دول�غرب�إفريقيا�ويعرفون�بمصطلحات�مثل:�أناغو،�وبا�َيْر�َبْي 

�هو�الوثنية�منذ�قرون،)٢(ثقافة�يوروبا�وحضار·{م �يوروبا �الرسم��لقبيلة �الدين فكما�أن�للعرب�الجاهلية��:
دماء�آلهة�لكل�حاجة�وشعور،�فكذلك�كان�ليوروبا�أصنام�اتخذوها�زلفى�صنما،�ول�غريق�الق�٣٥٠أك½;�من�

م.�عن�طريق�شمال�نيج>;يا�من�٨٠٠إ«ى�الخالق��وÑي�كث>;ة،�ثم�دخل�عل¾�م�Dس�م���ي�القرن�الثامن�ا-ي�دي�
��ستعمار �مع �النصرانية �دخلت �وأخ>;ا �القديمة، �ما«ي �دولة �أي �(ما«ي) �ال>)٣(منطقة �ا-ثل �يقول �فلذا ;باوي�،

)Aye laba Ifa aye laba Imole osan gangan ni Igbagbo woledeالوثنية�� �Ñي �ا-وروثة ��ديان :Ãبمع�� (
�مستحدث �فدين �النصرانية �أما �مث��(إي��)٤(وDس�م، � �أصنامهم: �ومن ،Ela�Pو(أوباتا� (Obatalaوَيْيماجا�� ،

Yemaja� �و(إيفا ،Ifaو(إيغنغن� ،Egugunو(أورو� ،(Oroأغيم)و� �أوكو)، �و(أوريشا �و(أوريشا�Orisa Okoا)، ،(
ْو�Orisa Ibejiإبي�ي

َ
�و(َسْنغ ،(Sangoبانا

ْ
ن

َ
�و(ش ،Sanpona و(أوغن� ،(Ogunإيشو� �و( ،(Esu()ب�د�  .)٥� واقتصاد

�تصدير�الكاكاو( �ع�ى �يتوقف �وثمار�القات(cocoaيوروبا (OBI) (Cola)� �واليام ،(ISU)النخيل� �وزيوت ،(Epo 

Pupa)والقطن� ،(Owuويل� �ركبتيه،�)، �إ«ى �جبة �تحته �رداء �يتقمص �فالرجل �ا-لبوسات �من �البسيط بسون
)Agabada-Etu)� � �شخص>ن! �يسع �قد �سرو��فضفاضا �ر Sokoto Kembe)ثم �ع�ى �طاقية �ثم �بشكل¾�ا�أ) سه

)� Ãا-سم� �ا-سمFila-Gobi)Ãالطويلة �الكلب �أذن �فراش�أو�ذات �جناح �أو�ذات (Fila, Abeti-Aja.( نظام�� أما
أو�أك½;،�وأزواج��امرأة)�٤٠وقف�ع�ى�التعدد�إ«ى�ما��ÉPاية،�فرجل�واحد�قد�يكون��ي�حوزته�نحو�(�سرة:�فيت

�نحو( �التاريخ �سجل �فقد �أك½;�، �أزواجهم�٦٠٠ا-لوك �ع�ى �يفرضون �وا-لوك �واحد!!، �ملك �صلب �من �ولد (
)Ãتسم� �زوج�Úم��و«ى�ال°� �ويتحتم�هذا�ع�ى فالنساء�يعملن��ي��)Ayabaقتلهن�ودف�Õن�مع�ا-لك�عند�وفاته،

�سواق،�والرجال�يعملون��ي�زراعة��رض،�ونظام�التوريث�عندهم�يتوقف�ع�ى�عدد��زواج�ويسم�Ãنظام�
الشجرة،�فا-رأة�مع�أوPدها�قسم�واحد�مهما�يكن�لها�من��طفال،�وا-رأة��خري�شجرة�واحدة�وإن�كان�لها�

�وذو  �واحد، �طفل �ذات �ب>ن �بالتساوي �فيقسم �واحد، �Pطفل �يوروبا �عند �الحكم �ونظام �أطفال!. �عدة  ات

�داحس� �فاليوم �أسباب، �بدون �طاحنة �فحروب �ل�قوى، �البقاء �الجاهلية، ��ي �العرب �عند �ما �عن يختلف
�بسوس، �وغدا � وغ`;اء، �(كري�ي � �حرب �يوروبا: �عند �أيضا �مثلها �ونجد �قار، �ذي �يوم �و(إيكي°��Kirijiوبعدها (

ذلك،�ونظام�الحكم�يعتمد�ع�ى�النظام�ا-لكي�ا-وروث�كابرا�عن� )�وغ>;Jalumi)�و(جالومي��Ekiti parapoبارابو
تقرأ� ويوروبا�أمة�أمية�P كابر،�وحوله�قواد�الجيش�ورؤساء�الكهنة،�وحواشيه،�الذين�يمنحونه�الوPء�التام.

Pتأصي و� ��ي �بالتاريخ �ا-مزوجة �والخرافات ��غاليط �ك½;ت �ولذا �شفاها، �تروى �علومهم �وأغلب ل�تكتب،
�السحر �هو�علم �يوروبا �لدى �انتشارا �وأك½;�العلوم ��نساب،� قبيل�Úم، �وعلم ��يام، �حساب �وعلم والكهانة،

�وغ>;� �والصباغة، �والحدادة، �كالزراعة، �والصناعة، �الحرف، �علومهم: �من �يعّد �وقد �شفاها، �تروى وجميعها
  �.ذلك،�وكل�هذه�تتناقل�بالتعليم�اليدوي 

                                                           
    Yoruba Language and Literature  Edited by  Adebisi Afolabi  pp207 - 224كتاب: لغة يوروبا وآداا املسمى:   انظر    -١
       Asa ati Ise Yoruba C.L. Adeoye.  Pp. 1-340 ملخص من كتاب العادات وتقاليد يوروبا املسمى :   -٢
٣

،  ٣٤، ونسـيم الصـبا يف أخبـار اإلسـالم وعلمـاء بـالد يوروبـا ص   ١٨للشـيخ آدم عبـد اهللا اإللـوري ص  خ عثمان بن فوديـواإلسالم يف نيجرييا والشي    -
   ٢٦-٢٣وأزهار الربا يف أخبار بالد يوروبا مصطفى زغلول السنوسي ص 

٤-  Interplay of Arabic Yoruba By R.D.Abubakr pp 200    
  Asa Ati Orisa Ile Yoruba . By  Olu Daramola ati A.Jeje  pp 240-296بالد يوروبا املسمى :  انظر كتاب : العادات وأصنام   -٥
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  لغة�يوروبا�حديثا��ا�بحث�الثاني��:�كيفية�عو�ة

�وتقاليدها�سلميا�من�خ�ل�الحركة� يمكن�للشعب�اليوروباوي�Dفادة�من�حركة�العو-ة��ي�نشر�لغة�يوروبا
�الباحث�أن�بعض�ألفاظ�يوروبا� �أثبتت�الدراسة�ا-يدانية�ال°��قام�§�ا التجارية�ا-عو-ة��ي�هذا�العصر،�قد

ا-ناطق��ي�لندن�ا-ملكة��ي�دولة�بريطانيا،�وخاصة��ي�بعض��تغلغلت�إ«ى�اللغة�Dنجل>Âية�من�خ�ل�التجارة
)،�وبعض�Brixton)،�و(بريكس�نDeckam،�فقد�وجدنا�ك½;ا�من��طعمة�اليورباوية��ي�منطقة�(ديكام�ا-تحدة

 )،�و(شارع�ليفاربول  Dalston)،�أما�ا-�بس�فنجد�ا-�بس�اليورباوية��ي�(دالس�ن Dalstonا-ح�ت��ي�(دالس�ن

Liverpool Street�،سابقا� �ا-ذكورة �بأصنافها �النيج>;ية ��طعمة �ف¾�ا �تجد �ا-ذكورة، �ا-ناطق �هذه �وجميع ،(
بة،�وبعضها�

ّ
وبأسما�Îا�أيضا،�وبعضها�أجريت�عل¾�ا�تعدي�ت�خارجية،�وخاصة��طعمة،�فجعلوا�بعضها��معل

هة�بنكهة�أوروبية،�وأغل��ا�أبقيت�ع�ى�ونضار��ا،�أما�أغلب�ا-�ب
ّ

لكن�ا-شكلة�ال°�� س�فأبقيت�ع�ى�تليدي�Úا.منك
� �هذه �التجارية �ا-فردات �بعض �عو-ة �وا-�بس�-تواجه ��غذية �-من �النيج>;ية،� �الدولة �قصور وعدم� Ñي

�فردية�من�التجار�اليورباوي>ن،�مع�أن�للدولة�م>Âة� �فأغلب�هذه�البضاعة�مجهودات اهتمامها�§�ذه�الناحية،
  الدولة�لم�تحرك�ساكنا��ي�ذلك.�)�لكنGAATان�Úاز�فرصة��(غات�

:�تتوقف�جهود�دولة�نيج>;يا��ي�عو-ة�لغا��ا�الث�ث�ا-حلية��مجهودات�حكومة�نيج%Oيا�0ي�عو�ة�لغة�يوروبا
(يوروبا،�وهوسا،�وإيبو)�تتوقف��ي�التعاون�مع�الدول�العالم��ي�إرسال�البعثات�العلمية�أو�استقبالها��ي�تعلم�

�ع`; �وتعليمها �اللغات �الحكومة�ا هذه �كون �أن: �يوروبا �قبيلة �كث>;�من �ويظن �الدبلوما¶��، �الثقا�ي لتعاون
نيج>;يا�يتعاقب�عل¾�ا�حكام�من�الشمال�أي�من�قبيلة�(هوسا)�جعلت�الحكومة���تم�أك½;��ي�عو-ة�لغة�هوسا�

��¶� �Ùبي)� �إذاعة �مثل �العالم، �دول �كث>;�من ��خبار��ي
َ
�لغة �كانت ��يBBCحيث �وكذلك �هاوسا، �لغة �قسم (�

 ع�ى�قناة�خارجية�تنشر�-فيما�أعلم��-)�ومونتكارلو،�وصوت�الص>ن�الشعبية،�ولم�أقف�VOAصوت�أمريكا�(

� �أحد ي
ّ
�تو« �وبعد �القاهرة، �صوت �غ>;�إذاعة �يوروبا �حكومة�أ�خبار�بلغة �نيج>;يا �حكومة �يوروبا �قبيلة فراد

  �.ديموقراطية،�ولم�يحرك�ساكنا��ي�هذا�ا-وضوع

  تحيل�دون�عو�ة�لغة�يوروبا�ا�بحث�الثالث�:��عقبات

من�أك`;�العوائق�ال°��تعيق�دون�تحقيق�عو-ة�لغة�يوروبا:�ما�يسم�Ãعلماء�النفس�بـ(انفصام��اللغة�والهوية:
الشخصية)�ويسميه�علماء�السياسة�(فقدان�الهوية)،�فالشعب�اليورباوي�من�أك`;�شعوب��فارقة�ثقافة،�

ا،�أو�الفرنسية��ي�دولة�بن>ن�من�حيث�توجد�قبيلة�يوروبا،�لك�Õم�غ>;�سواء�الثقافة�Dنجل>Âية��ي�دولة�نيج>;ي
�القبائل،� �بقية �أك½;�من ��جنبية �الثقافة ��ي �ويندمجون �بسرعة �هوي�Úم �يخلعون �فهم �للغ�Úم، متحمس>ن
ويعدون�ذلك�تثقيفا�وحضارة،��ولم�ينت��وا�إ«ى�هذه��فة�إ�Pبعد��ستق�ل،�حيث�قد�فات��وان،�ولعل�من�

باب�سرعة�تقبلهم�لحضارة�الغرب�أن��ستعمار�وطأ�قدمه�أو��Pي�ب�د�يوروبا�عن�طريق�ا-حيط��طل���üأس
من�جنوب�نيج>;يا��ي�القرن�السابع�عشر�من�جهة�(باداغري��ي�وPية�Pجوس�الجنوبية)،�أما�الشماليون�من�

مار�إل¾�م�إ«ى�ما�بعد��ستق�ل،�قبيلة�هوسا،�فإ�Éم�ظلوا�يقاومون�ثقافة�الغرب�وحضار��ا�منذ�دخول��ستع
فاللغة�Dنجل>Âية�عندهم�محرمة�إ��Pي�الدوائر�الحكومية�واللباس�Dنجل>Âي�ممقوت،�والتحايا�Pبد�أن�تكون�
إس�مية،�بخ�ف�الشعب�اليوروباوي�الذي�يفتخر�بانح�ل�الهوية،�بل�ويحرم�لغته�اليوروباوية�ع�ى�أطفاله��ي�

�ب ��تصال �فلغة �Ñي�عقر�داره، �الجامعية Ã°ح� �الروضة �من �التخاطب �ولغة �Dنجل>Âية، �Ñي �أسرته �وب>ن ينه
ن�بعض�ا-ثقف>ن�م�Õم،�فحرموا�ع�ى�أطفالهم�التخاطب�

ّ
�ي�عقر��ةباØنجل>ÂيDنجل>Âية،�و�ي��ونة��خ>;ة�تفط

ات�فقط،�كما�دارهم،�بل�فرضوا�عل¾�م�لغة�يوروبا،�واقتصروا�ع�ى�التخاطب�باØنجل>Âية��ي�ا-كاتب�والجامع
�)�Ãنسان�عبدالغ���ا-سمDفعل�ا-حامي�العالم��ا-دافع�عن�حقوق�Gani Fawehinmi.وغ>;ه��(  

:�ومن�العوائق�أيضا�أن�قبيلة�يوروبا�قد�صبغت�مجتمعها�بالثقافة�الغربية،�فتجد�نظام�الثقافة�والحضارة
�فالجا �الغرب، �مستعار�من �اللباس �ونظام �غربية، � �بصبغة �مصبوغ �والكرافتاالتحايا ��ي� كيت �العنق) (ربطة
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الشوارع�كأنك��ي�الغرب،�والكاسيات�العاريات�ا-مي�ت��ي�سفور�وت`;ج��غربي�داع>ن�إ«ى��نح�ل�الخلقي،�
�فالحشمة�ا-عروفة�لدى�الشعب�اليورباوي�سابقا�رجا�Pونساء،�منسية�ومرمية��ي�ا-حيط ونظام��نكحة�.

�ا-حا �بنكاح �ومستبدل �مستهجن، �عند�القديم ��شياء �أغ�ى Ã°ح� �القاعات، ��ي �والتجمع �العروس �ولبس كم
  .البشر�وهو(الدين)�فقد�عولم��Èن�الدين�ا-وروث�عند�اليوروبا�هو�Dس�م�والوثنية

ومن�العوائق�دون�تحقيق�عو-ة��لغة�يوروبا�(هجرة�العقول�والكوادر)�إ«ى�الغرب�خوفا�من��الفقر�والهجرة�:
تجد�أن�أمهر�Dخصائي>ن،�و�طباء�وا-هندس>ن،�وح°�Ãالرياضي>ن،��ي�كث>;�من�دول��الفقر�ا-دقع��ي�نيج>;يا،

��ستعمار�منذ� �نّصرهم �ممن �اك½;هم �لكون �هناك، �تربوا �أجدادهم �Èن �ذلك �يوروبا، �قبيلة �من �هم الغرب
وألحق�القرن�السابع�عشر،�فأوPدهم�درسوا�هناك��ي�الغرب،�وأحفادهم�رفضوا�العودة�إ«ى�أرض�الوطن،�بل�

  §�م�ذري�Úم�الذين�درسوا��ي�أرض�الوطن،�واستفادوا�من�الوطن،�وتربوا��ي�الوطن،��ثم�رفضوا�خدمة�وط�Õم�!.

�مقارنة�التعليم �صعوب�Úا �بحجة �ا-دارس، ��ي �لغ�Úم م
ّ
�تعل �ع�ى �القبيلة �أبناء �إقبال �عدم �أيضا �العوائق �ومن :
� �و�لفاظ�غ>;�مستعملة �النغمات، �قواعد �بسبب �عدم�باØنجل>Âية، ��ي �قديما �السبب �كان �وقد �سن>ن، منذ

م�لغة�يوروبا�أن�التعليم�لم�يفرق�ب>ن�(اللغة،�والثقافة�أو��دب)،�فالذي�يدرس�
ّ
إقبال�كث>;�من��بناء�ع�ى�تعل

�وتقاليد� �وأخبار��صنام، �الشرك �عن ��Pينفك �الذي �اليوروباوي ��دب �يدرس �أن �له �Pبد �سابقا �يوروبا لغة
م�هذه�ا-ادة�الشركية.الوثني>ن،�فمنع�كث>

ّ
  ;�من�ا-سلم>ن�والنصارى�أبناءهم�من�تعل

�وو«ي�شوينكا�ال�Oجمة �يتمتع�الشعب�اليوروباوي�بوجود�كوادر�علمية��ي�أفرادهم،�فم�Õم�مث��بروفيسور : 

)Wole Shoyinkaولو� �Dنجل>Âي ��دب ��ي �(نوبل) �العا-ية �الجائزة �نال �الذي �أن� ) �استطاعوا �وأمثاله � أنه
موا�العلوم�البحتة�إ«ى�لغة�يوروبا،�Èفادوا�شع��م�أك½;،�فقد�وجدنا�كث>;ا�من�الدول�ترجموا�هذه�العلوم�ي�;ج

إ«ى�لغ�Úم�ا-حلية،�وح°�Ãأصعب�هذه�العلوم،�فما�دولة�سوريا�عنا�ببعيد��ي�ترجمة�العلوم�الطبية�إ«ى�العربية�
�جا �مجهودات �وكذلك �ا-�;جمة، �ا-صطلحات �بتلك �جامعا��ا �محاولة�وال�Âام ��ي �مشكورة �العربية �الدول معة

�إ«ى� �لغ�Úم�وطوروها تعريب�لغة�الهندسة�والرياضيات،�ولو�فعل�علماء�الشعب�اليوروباوي�مثل�هذا�Èفادوا
  لغة�العو-ة.�

� �وحجر�:�داري الفساد �ا-شك�ت، �نيج>;يا��هو�مشكلة �و�ي �عامة، �النامية �الدول ��ي �تقدم �كل �أمام ع½;ة
�ا �مجهودات �فمع �مث��(خاصة، �م�Õا �حكومية، �هيئة �أك½;�من �بإنشاء �الفساد �مكافحة ��ي )�.E.F.C.Cلحكومة

�ومحاسبة�.I.C.P.Cو( �العامة، �ا-كاتب ��ي �الخلقي �وانح�ل �العام، �ا-ال �مراقبة �الهيئت>ن �هات>ن �ومهام ،(
�Õا�لم�ت½ن�ا-فسدين�عن�فسادهم�وخاصة�الطواغيت�م�Éأ�Pم.��فكل�ا-قصرين،�ومقاضا��م�أمام�العدالة،�إ

Pى�إ«ى�متطلبات�الحكومة.�وكث>; مجهودات�الحكومة��ي�تعميم�اللغة�ا-حلية�الث�ث�تبوء�بالفشل،�وtمن� تر
  محاوPت�الوزارة��ي�طباعة�ا-قررات�الدراسية�أو�تطويرها�أو�نشرها�يعيقها�الفساد�Dداري.�

  الخاتمة،�والتوصيات

لفظا�ومع�Ã،�وعرفنا�أن��مستحدثةأن�لفظ�(العو-ة)�كلمة�من�خ�ل�الجولة�القص>;ة�ع`;�هذا�البحث،�عرفنا�
علم�التاريخ�الحديث�عن��لفظ�(يوروبا)�يطلق�ع�ى�القبيلة�واللغة�لقوم�يقطنون�جنوب�غربي�نيج>;يا،�وعجز

�نحو� �§�ا �الناطق>ن �ويبلغ�عدد �والصواب، �الخطأ �يحتمل �الذي �التخم>ن �طريق �إ�Pعن �أصلهم، �٤٠تحديد
�وتتنشر�ه �نسمة، �دول�مليون �إ«ى �النخاسة �ع`;�سوق �وانتشرت �الشعبية، �وبن>ن �نيج>;يا �دول°� ��ي �اللغة ذه

،�خاصة�دول°��برازيل�وكوبا،�واُتخذت�كلغة�دين�هناك،�وقد�قامت�مملك�Úم�ب>ن�القرن�التاسع�أمريكاجنوب�
 �� �قبل �وتقاليدهم �عادا��م �ولهم �شوك�Úا، �يكّسر��ستعمار�الغربي �أن �قبل �عشر�ا-ي�دي ستعمار،�والتاسع

��ستعمار �مع �النصرانية �عل¾�م �دخلت �ثم �الزمن، �قديم �منذ �وDس�م �بالوثنية �السابع��ويدينون �القرن �ي
Pفارقة�ثقافة،�لكن�مثقف¾�م�لم�يفيدوا�شع��م�و�� لغ�Úم�بما�يمكن�أن�يكون� عشر،�وهم�من�أك½;�شعوب

�ترد �ذلك �أسباب �من �ولعل �القادمة، �ل�جيال �ا-قننة �العو-ة �وتف���ïخيوط �البلد، ��ي �ا-عيشية ��وضاع ي
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�للثقافة� �تقّبلهم �إ«ى �أدت �وغ>;ها ��سباب �هذه �مستورد، �نظام �كل �وتقديس �Dداري �وفساد �وا-رض، الجهل
�وهوي�Úم�الثقافية�والحضارية،�وإن�كانت�هناك��ي��ونة��خ>;ة�محاوPت�جادة� الغازية�وفقدان�شخصي�Úم

 `;��ن�;نت�تعلما�وتعليما.�ي�ال�Õوض�§�ذه�اللغة�وعو-�Úا�ع

  ومن�التوصيات�ال«��يرغب�الباحث�تقديمها�لهذا�الشعب�ما�يLي:

�وطرق� .١ �أغذية �من �البحث: ��ي �ا-ذكورة �أنماطها �جميع ��ي �والحضارية �الثقافية �بأصال�Úم �عتداد
�ومنتوجا��ا� �وصناعات �تأسيسها، �وطرق �وأسرة �ولبسها، �تفصيلها �وطرق �وألبسة �وتناولها، إعدادها

  طرق�تطويرها.و 

�عقر .٢ �من �بدءا �§�ا �والتحدث �القومية، �بلغ�Úم �و�ل�Âام����عتداد �الهوسا، �أخ�Úم �فعلت �كما ديارهم،
�رفض��ةباØنجل>Âي �وعدم �التليد، �الحفاظ�ع�ى �من �ُيعّد �فهذا �فقط، �الدوائر�الرسمية ��ي �يكون إنما

 الطارف،�بل�تجديده.

بيق�قواعد�علم�اللغة�التطبيقي�ع�ى�لغة�يوروبا،�تشجيع�ال�Õضة�الحديثة��ي�اتجاه�الباحث>ن�إ«ى�تط .٣
ذلك،�يمكن�تشجيع� وكذلك�بقية�فروع�علم�اللغة:�من�نحو�وصرف،�وأدب،�وب�غة،�وفقه�اللغة،�وغ>;

 هذا��تجاه،�وتوج¾�ه�واستثمار�طاقات�كوادرها،�سواء�من�قبل�الحكومة�أو�ا-نظمات�غ>;�الحكومية.

�نظ .٤ �من �Dفادة �نيج>;يا �لحكومة �(غاتيمكن �الجمركية�GAATام �Dجراءات �تسهيل ��ي �التجاري (
P�Ã°تتوقف�الجهود�ع�ى��فراد. بتصدير�ا-نتوجات�النيج>;ية�ع`;�ا-طارات�وا-يناءات�الدولية،�ح 

يجب�التعاون�مع�الحكومة��ي�مكافحة�الفساد��جتماéي�وDداري،�Èن�ذلك�عقبة��ي�ال�Õضة�باÈمة،� .٥
 �Úا.�وعو-ة�لغ�Úا،�ونشر�ثقاف

�-عيشة� .٦ �تسهي� �التحتية Ãالُب�� �بتحس>ن �الخارج �إ«ى �كوادرها �هجرة �وقف �نيج>;يا �لحكومة يمكن
�إ«ى� �بالعودة �Dخصائيون �يفكر�ا-هاجرون �قد �ف��ذا �و�تصاPت �والطرق �وا-ياه �كالكهرباء ا-واطن>ن

 وط�Õم،�وال�Õوض�به.�
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  0ي�نيج%Oيادور�ا�خطوطات�العربية�0ي�تطوير�الدراسات�اللسانية�
   

  حمزة�إشو��عبد�الرحيم�/د

  جامعة�وPية�كوارا،�ملي°�،�نيج>;يا،�قسم�اللغات�والدراسات��دبيةأستاذ�

 لخص�ا�

� �خدمت �قد �العربية �ا-خطوطات �أن ب�د�ا-عروف
�كث>;ة�نيج>;يا �نواح �تاريخها��،من �لها �حفظت وقد

وصانت�ثقاف�Úا�وطّورت�تفك>;�ا-واطن>ن�كما�وّسعت�
�ال°���آفاقهم �العقلية �النواµي �ومن العلمية.

�الدراسات� �تطويرها ��ي �ملموس �دور للمخطوطات
�درست� �ولقد �ا-قالة، �هذه �لب �Ñي �ال°� اللسانية
�ا-خطوطات� �أثار��ا �لغوية �قضايا �ث�ث ا-قالة
العربية��ي�نيج>;يا،�والقضايا�Ñي��بجديات�العربية�
�فرعية. �قضايا �من �أثار��ا �وما �النيج>;ية �ل�صوات

�ال°�� �اللغوي �ا-عجم �قضية �Ñي �الثانية والقضية
��ق�;اض� �قضية �
�ف �الثالثة �القضية �أما �النيج>;ية. �العربية �للمخطوطات �استقرائه �من �الباحث Pحظها

  اللغوي�وال°��لها�آثار�قوية��ي�اللغات�النيج>;ية�وآدا§�ا،�ثم�قدمت�ا-قالة�اق�;احات�علها.

 مقدمة: -١

فإن�أفريقيا�بصفة�خاصة�،�خط�العربي�لدوره�الحضاري�ا-تم>Âوغربه�مدينا�للإذا�كان�العالم�برمته�شرقه�
ستظل�ممتنة�لهذا�الخط�الذي�أنقذ�شعو§�ا�وقبائلها�من�الجهل�ا-طبق�والظ�م�الدامس،�ذلك�أن�الشعب�

ا�ولقد�تنبه�الدارسون�إ«ى�أهمية�هذا�الخط�عند�م�الذي��Pكتابة�له�شعب�مهددة�ثقافته�بالضياع�والنسيان.
�أم� �بالعربية �كتبت �سواء �العربية �ا-خطوطات �بأن �إبادن �لجامعة �مدير�وط�� �أول �ديكي �ال`;وفيسور اع�;ف
بـ"العجم�"�تساعد�ا-ؤرخ>ن��ي�إظهار�الخفايا�التاريخية،�وبذلك�يرى�أن�أفريقيا�بخ�ف�ما�يقوله�ا-ستعمرون�

�الغربي ��ستعمار �قبل �وا-عرفة �العلم �نور �ف¾�ا Èت�� �)١(قارة �قدم�Úا��. �أخرى �خدمات �ذلك �إ«ى وتضاف
ا-خطوطات�العربية�من�كتابة�الرسائل�وتدوين�العقود�وتسجيل��وصاف�الطبية�وما�إ«ى�ذلك�مما�تفتخر�§�ا�
�هذه� �ومن �البحوث، �من �تستحقها �ما �بعد �تنل �لم �موضوعات �هناك �أن Pإ� �وال�حقة �السابقة �جيال

�وتوسيع�الخيال��دبي.�ي�تحر �ا�تتعلق�بدور�ا-خطوطاتا-وضوعات�م �البحث�إذن��يك�التفك>;�اللغوي هذا
��ي� �كب>;ا �دورا �لعبت Ã°وال� �العربية �با-خطوطات �الصلة �ذات �اللغوية �القضايا �بعض �دراسة �إ«ى �çدف

�نيج>;يا ��ي �اللغوية �النيج>;ية�Ñي:�،والقضايا�،الدراسات �ل�صوات �العربي �الحرف �و قضية �ا-عجم�، قضية
  ثم��ق�;احات�فالخاتمة.،�اض�اللغوي قضية��ق�; ،�و اللغوي 

  

  

                                                           
1    K.O Dike, a keynote address in Hunwick (ed) Report on a Seminar on the Teaching of Arabic in Nigeria, 

Ibadan, University of Ibadan, 1965, p32 
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  الخط�العربي�و3صوات�النيج%Oية�   -٢

�أو� �منظورا �تمثي� �تعت`;�الكتابة �وبينما ��صوات، �قضية �عن �تختلف �أو�الخط �الكتابة �قضية �أن �شك P
تصويرا�للك�م�فإن��صوات�Ñي�ما�تنطق�وتسمع،�لكن���سأدرس�القضيت>ن��ي�هذا�ا-بحث�كقضية�واحدة�

�وجهان.باع �لها �واحدة �عملة �لغة��تبار��ثنت>ن �أربعمائة �أك½;�من �نيج>;يا ��ي �إن �اللغويون �الدارسون يقول
وما�كانت�أية�واحدة�م�Õا�تكتب�قبل�اتصالها�بالثقافت>ن�العربية�والغربية،�إ�Pأن�الثقافة�العربية��،)١(مستقلة

م�صلة�§�ا،�أما�الثقافة�الغربية�ال°��تغلغلت�بخطه�العربي�أسبق�بكث>;��ي�تثقيف�وتعليم�النيج>;ي>ن�الذين�له
�التجارية� �حركا��ا �سوى �ع�Õا �يعرف �فلم �مرة �Èول �ال`;تغالي>ن �طريق �عن �الب�د �من �الجنوبي �القسم إ«ى

�عشر�ا-ي�دي �الخامس �القرن ��ي �جاء��)٢(و�ستعمارية �ثم �العربية. �الثقافة �دخول �من �عديدة �بقرون وذلك
تبش>;�ا-سيuى�الذي�أظهر�نوعا�من�الحماسة�لتعليم�النيج>;ي>ن�بالحرف�ال�تي����ستعمار�ال`;يطاني�ومعه�ال

،�وباتصال�الشمال�بالزحف�Dس�مي�من�العرب�وال`;بر��لفهم�Dنجيل�وذلك��ي�القرن�التاسع�عشر�ا-ي�دي.
�ف �أخرى �وبعبارة �Dس�م. �فيه �يدخل �بلد �كل ��ي �العادة �Ñي �كما �Dس�مي �العربي �التعليم �هو�بدأ �Dس�م إن

�نيج>;يا ��ي �العربي �للتعليم �الطريق �مهد �الذي �القوي �عربا،�)٣(العامل �ليست �النيج>;ية �الشعوب �أن �وبما .
�ا-صلحون� �رأي ��طراف �ا-�;امي �العالم �هذا ��ى ��جتماعية �الحياة �ضروريات �من �الناس �ب>ن وا-راسلة

�ا-حل �اللغات �كتابة ��ي �العربي �الخط �يستعملوا �أن �)٤(يةا-سلمون �الحرف�. �استعملت �ال°� �اللغات �أهم من
العربي�للكتابة�Ñي�الهوسا�والف�ني�والكانوري�واليوربا�والنوفا�وغ>;ها�من�اللغات�ال°��دخل�أهلها��ي�Dس�م�
�العقود� �تدوين �و�ي �والعقاق>;�و�دوية �الفولكلوري ��دب �كتابة ��ي �العربي �الحرف �استعملوا �ولقد أفواجا.

�وكتاب �الضرورية.وا-واثيق �Dنسان �حاجات �من �ذلك �إ«ى �وما �الرسائل �أن��ة �إنسان �أي �يتصور �أن و�Pيعقل
تكون�تلك�الحركة�حركة�سهلة�ذلك�أن�الحروف�العربية��Pتتضمن�كل�ما�قد�يحتاج�إل¾�ا�النيج>;ي��ي�كتابة�

�لغته،�و§�ذا�أصبح�لزاما�ع�ى�العلماء�إيجاد�حروف�زائدة�ع�ى��لفبائية�العربية،�ومن�ه و�/kp/ذه��صوات
/gb/  وهكذا.� /ڠ�/وللثاني�/ پ/واخ�;عوا�ل�ول  

  قضية�ا�عجم�اللغوي 

هناك�ظاهرة�لغوية�نلمسها��ي�ا-خطوطات�العربية�النيج>;ية�وÑي�ظاهرة�لها�أهمي�Úا��ي�تعليم�اللغة�أ�PوÑي�
�ب �يكون �وقد �العربية �باللغة �شرحا �يكون �وقد �النص. �فوق ��لفاظ�وكتاب�Úا �غرائب �أما�شرح �ا-حلية، اللغة

�ا-عاجم� �ع�ى �ا-حلية �باللغات �الشرح �يدل �بينما �اللغة ��حادية �ا-عاجم �فكرة �ع�ى �فيدل �بالعربية شرحها
يقال�إن�ا-عجم��ستحسن�أن�نلم�ولو�يس>;ا�بفكرة�ا-عاجم�اللغوية.يوقبل�الك�م�عن�الفكرت>ن��الثنائية�اللغة.

دما�وفد�إليه�الساميون�من�الجزيرة�العربية��ي�غضون��لف�الثالث�ظهر�أو��Pي�التاريخ��ي�العراق�القديم�عن
�ا-ي�د �اضطر��،قبل �وقد �والسومرية، �السامية ��كادية �مختلفت>ن �لغت>ن �التقاء �حينذاك �السبب وكان

�ا-عجم� �فكان �والكتابة �الدين �تعلم �السامي>ن �ع�ى �السامية�ليسهل ��كادية �إ«ى �لغ�Úا �ترجمة �إ«ى السومريون
�ال�;جمةالثنائ �أو�معجم �للمعجم�.)٥(ي �واضع �أول �Ñي �الص>ن �إن �فللعرب��.)٦(ويقال �العربية �الدراسات ��ي وأما

�ا-عجمية �التصنيفات �كب>;��ي �علم��.جهد ��ي �التأليف �محاوPت �أو«ى �العربية �Dس�مية �الحضارة �عرفت فقد

                                                           
1    JGW Ahukana, Bilingualism and Code Mixing in Language use in Nigeria: The case of Igbo-English 

Bilingualism in Emanajo E.N (ed) Multilingualism, Minority Languages and Language Policy in Nigeria, Wari 
Central Books Limited, 1990, p.177 

2    A.B Fafunwa, History of Education in Nigeria, London, George Allen & Unwin, 1974, p. 74 
  .٢٠، ص ١٩٨١التعليم العرىب وتارخيه يف العامل اإلسالمي بريوت، دار العربية  نظام ،األلورىآدم عبد اهللا        ٣
  .١٥، ص ٢٠٠٩ميموغراف،   Albert S. Gerardمصطفى حجازى، األثر العريب يف لغة اهلوسا يف        ٤
  ٣٧٢حممد مصطفى رضوان، نظرات ىف اللغة، بنغازى، ص.       ٥
  ٢٧٣املرجع نفسه        ٦
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وأبو�زيد��نصاري�والخليل�بن�ا-فردات�ع�ى�يد�صفوة�من�اللغوي>ن��ي�القرن�الثاني�الهجري�م�Õم��صم ي�
وبما�أن�اللغة�العربية�لغة�أجنبية��ي�هذه�الب�د�ف��بد�أن�يواجه�العلماء�مشاكل�كث>;ة�.�)١(أحمد�الفراهيدى

�أسهل �بألفاظ �ا-فردات �شرح �ع�ى �إما �يعتمدون �الط�ب �يجعل �مما �والتعليم �Dلقاء �سبيل �أن��،�ي وإما
�ا �إ«ى ��لفاظ�ا-�;جمة �ع�ى �ا-حلية.يعتمدوا �اللغة��للغة �Pستيعاب �ا-عجم �أهمية �عن �الدارسون �تكلم فلقد

�لتعلمها �ضرورية �يعت`;�مادة �بل �والتعب>;�§�ا �)٢(الثانية �منذ�، �نيج>;يا ��ي �العربية �علماء �إليه �تنبه �قد �ما وهذا
��Ùبي�عبد�هللا�شم��القدم�ولذلك�نرى�السلطان�محمد�بلو��ي�شرحه�للقصيدة�ا-خمسة��ي�مدح�النÈس�

  الدين�محمد�البدما���Ãا-الكي�يشرح�الكلمات�الصعبة��ى��شعر��تية:�

  أضاع�زمان�ا-هلة�العهد�والشرطا  **��  �خـطا أس>;�ذنوب�قيدته�يـد�

  ع�ى�بابكم�عبد�بأثــقاله�حطا  ينادي�بذل�يا�ذوي�الفضل�والعطاء�**�

  )٣(جحود�بسلوان�مقر�بــما�أخطا

  �ي�الصفحت>ن��ولي>ن�من�الكتاب�حيث�وضع�الشرح�ع�ى�الكلمة�وفيما�ي�ي�شرح�بعض�الكلمات�الصعبة

  

 ا-ع�Ã الكلمة ا-ع�Ã الكلمة

 نسيان سلوان وعضخ ذل

 مع�;ف مقر الجود الفضل

 الزمان الدهر ذنوبه أثقاله

 
ّ
 جمع�عبد عبيد وضع حط

 ص�ح�ما�فسد�م�Õا جبارها منكر جحود

 تطه>; تمحيص يدخل يسلك

�التفلا أعذبا �من�يضفعل ل
 عذب

 غضب سخط

 الهوى  الجوى  تثاقل لوى 

ا-يل�الجاذب�القلب�إ«ى�مطلوب�فإذا�دام�سم��ولعا�وإذا�اشتد�سم��صبابة�وإذا� غرام
 تمكن�سم��هوى�وإذا�استوى�حكمه�ع�ى�الجد�سم��غراما

ه�ذه�وأن�يذاكر�دراستستاوفص��عن�كون�الشرح�مبسطا�للكلمات�الصعبة�فإن�الطالب�يستطيع�أن�يتابع�أ
ولم��بأقل�مشقة��ي�غياب�أستاذه.�إنه�فكرة�معجمية�تستحق�التقدير�Èولئك�العلماء��ي�ذلك�الزمن�القديم.

بل�تجاوزه�إ«ى�ترجمة�الكلمات�الصعبة�إ«ى�اللغات�ا-حلية�وقد�تكون��،يقف�جهد�علماء�العربية��ي�هذا�الحد
�الثنا �ا-عاجم �فكرة �يمثل �وهذا �أو�اليوربا، �أو�الف�نية �أن�ئبالهوسا �الدارسون �يرى �وال°� �قلنا �كما �اللغة ية

� �مجال �باتساع �تزداد �إل¾�ا �والتجارة���تصالالحاجة �و�داب �والفنون �العلوم ��ي �و�مم �الشعوب ب>ن

                                                           
  ٢٧٥املرجع نفسه      ١
  .٢٦١، ص. ١٩٧٩على حممد القامسى، اجتاهات حديثة ىف تعليم العربية للناطقني باللغات األخرى، الرياض، عمادة شئون املكتبات،      ٢
  .٢ن حممد البدماصى املالكى، القصيدة املخمسة يف مدح النيب صلى اهللا عليه وسلم، كانو، خمطوطة، ص أبو عبد اهللا مشس الدي     ٣
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�وغ>;ها �هذه��.)١(والسياسية �فإن ��جنبية �اللغة �تدريس ��ي �ال�;جمة �طريقة �مآخذ �عن �يقال �مما �الرغم وع�ى
لقراءة�والكتابة�اللت>ن�يحتاج�إل¾�ما�الطالب��جن��Ùحيث�إن��تصال�الك�مي�الطريقة���تم�كث>;ا�بمهارتي�ا

  بالعربية�لم�تكن�الحاجة�إليه��ي�ذلك�الوقت�ملحا.

  قضية��ق�Oاض

وهو�عبارة�عن�انتقال�مفردات�لغة�معينة�إ«ى�لغة�أخرى��،)٢(يعد��ق�;اض�اللغوي�أعظم�مصدر�لنمو�اللغة
�قلما�عن�طريق�ما�يعرف��ي�اللغة�ب �ويرى�اللغويون�أن�انتقال�القواعد�وأساليب�الصوت اPحتكاك�اللغوي.

أما�ا-فردات�ال°��تقتبسها�لغة�ما�عن�غ>;ها�من�اللغات�فيتصل��.)٣(يحدث�إ�Pبعد�صراع�طويل�ب>ن�اللغت>ن
�.)٤(هلم�جّرابإنتاجها�أو�ك½;ة�استخدامها�و �وامتازوامعظمها�بأمور�قد�اختص�§�ا�أهل�هذه�اللغات�أو�برزوا�ف¾�ا�

فمعظم�ما�انتقل�إ«ى�اللغات�النيج>;ية�من�اللغة�العربية�يتصل�بنواح�مادية�وفكرية�وثقافية�امتاز�§�ا�الدين�
ت�بولقد�ك½;ت�بحوث�كث>;ة�حول�ا-فردات�العربية�ال°��تسر �الجديد�كما�امتاز�§�ا�الدعاة��وائل�من�العرب.

�§�ذه�البحوث�الدكتور��إ«ى�اللغات�النيج>;ية�أمثال�الهوسا�والف�نية �قاموا �ومن�البارزين�الذين واليورباوية.
ع�ي�أبوبكر��ي�كتابه�الثقافة�العربية��ي�نيج>;يا�للهوسا�والف�نية�والشيخ�آدم�عبد�هللا��لورى��ي�كتابه�أصل�

�ي�كتاب��أما�الدراسة�العلمية�ا-تخصصة�حول�هذا��مر�للغة�الهوسا�فå;ي�ذلك�قبائل�يوربا�للغة�اليورباوية.
  ومن�نتائج�بحثه�ما�يأتي:�"�ثر�العربي��ي�لغة�الهوسا:�دراسة�لغوية"�ستاذ�الدكتور�حجازي�الذي�أسماه�

  وجود�أداة�التعريف��ي�الكلمات�العربية�ا-ق�;ضة��ي�لغة�الهوسا.�مثل:�   -١

 al amari �مر

 al busal البصل

 addini‘ الدين

 attajiri‘ التأجر

 asiri‘ الّسر

  Dبدال�الصوتي��ي�الكلمات�العربية�ا-ق�;ضة��ي�لغة�الهوسا.�مثل:�   -٢

 الجيف�(ابدال�الباء�فاءا) الجيب

 كسف كسب

 مصيف� مصيبة

  Dلصاق�الصوتي��ي�الكلمات�العربية�ا-ق�;ضة��ي�لغة�الهوسا�   -٣

  �ma-dawwami                       دائم�      

  ma dawwm-iyya                    دائمة�      

  

                                                           
  .٢٧٦حممد مصطفى رضوان، املرجع السابق ص      ١
  .١٥٧، ص. ١٩٧٢ماريوباى، أسس علم اللغة، ترمجة: أمحد خمتار عمر، طرابلس، منشورات جامعة طرابلس      ٢
  ٢٣، ص. ١٩٤٠واىف، علم اللغة، القاهرة، دار ضة مصر للطبع والنشر، على عبد الواحد      ٣
  ٢٣٢املرجع نفسه، ص     ٤
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  مصادر��ق�;اض�   -٤

وهنا�ذكر�الباحث�أنه�استطاع�أثناء�قراءته�ل�دب�الهوساوي�أن�يجمع�قدرا�من�الكلمات�العربية�ا-ق�;ضة�ما�
  كلمة�وصنف�مصادرها�ع�ى�النحو�التا«ي:�٧١٢يبلغ�

  كلمة�مق�;ضة�من�ا-صدر�      ٣٤٥

  كلمة�مق�;ضة�من��سم�الجامد�      ٢٠٢

٧٥        ���ßكلمة�مق�;ضة�من�الفعل�ا-ا  

  كلمة�مق�;ضة�من�اسم�الفاعل�        ٦٨

  كلمة�مق�;ضة�من�الصفة�        ٣٩

  كلمة�مق�;ضة�من�اسم�ا-فعول �        ١٦

  كلمة�مق�;ضة�من�الظروف�            ٩

  كلمة�مق�;ضة�من��دوات�            ٨

  كلمة�مق�;ضة�من�اسم�ا-كان�            ٥

  كلمة�مق�;ضة�من�أسماء�Dشارة�            ٣

  كلمة�مق�;ضة�من�حروف�الجر�            ٢

  )١(��ا-جموع�����٧١٢

وكذلك�تناول�الباحث�قضايا�لغوية�أخرى�تتعلق�باPق�;اض�من�العربية�إ«ى�الهوسا�ليثبت��ثر�العربي�القوي�
��خرو  �الدارسون �أثبت �كما �ويثبت �تفك>;ها. �و�ي �الهوسا �لغة �تماما��ي �ينعكس �يكاد �وأدبا �لغة �الهوسا �أن ن

ذلك��ي�التعب>;ات��نرى�آثار�،وا-عروف�أن�اللغة�إذا�توسعت�وتطورت�§�ذا�الشكل�الثقافة�العربية�Dس�مية.
�دبية�كما�نرى��ي�مخطوطات�العلماء�العربية.�أما�بالنسبة�للغة�اليوربا�فالكلمات�العربية�ا-ق�;ضة�§�ا�كث>;ة�

�يت �فيما �خاصة �الوضوء �مثل �والعلمية �باÈلفاظ�الروحية ��aluwalaعلق ��Sanmaوالسماء أو��Orunو�خرة
Alairaالقيامة��،Alukiyomaوالتجارية�مثل�أمانة��amanaوالبصل��alubosa�Pاللوح،�لدبي��–،�والعلمية�مثل�و

ينكر�وجود�كلمات�عربية��لكن�الشيخ�أدم�عبد�هللا�Dلوري�يرى�أك½;�من�هذا،�وبينما�P ��دب�وما�إ«ى�ذلك.�–
�Ñي� �وإنما �وغ>;�مق�;ضة �عربية �أصلها �يورباوية �كلمة �مائة �أك½;�من �هناك �إن �فهو�يقول �اليوربا ��ي مق�;ضة

هذه�القضية��ق�;اضية�كما�قلنا�تتطور�§�ا��وهذا��ç�Pمنا��ن��فن�;كه�لبحث�آخر.�)٢(متحدة�لوحدة��صل
ولقد�،�كما�نرى��ي��دب�النيج>;ي�ا-كتوب�بالعربية�أو�بالعجمية�اللغة�وتتوسع�عن�طريقها��فاق�التعب>;ية

أخرج�النيج>;يون�دواوين�شعرية�كث>;ة�تمت�ئ�بأنواع�العبارات��دبية�الراقية�اقتبست�من�الخياPت�وا-جازات�
  العربية�ال°�Ãألبست��دب�النيج>;ى�ثوبا�جديدا.���

  

  

  

                                                           
  مصطفى حجازى، املرجع السابق،     ١
  ١٧١ – ١٥٧م، ص ١٩٩١آدم عبد اهللا اإللورى، أصل قبائل يوربا، القاهرة مطابع الزهراء لإلعالن العريب،      ٢
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  اق�Oاحات

ا-سلم>ن��ي�العالم�إثر�الحركات�العلمية�و�نشطة��دبية�والبحوث�وبناء�ع�ى�ما�سبق�وانط�قا�من�يقظة�
  الفكرية�ال°����تم�§�ا�ا-ؤسسات�التعليمية�العليا�فإن���أق�;ح�ما�يأتي:

�صلة� .١ �لها �ال°� �Dفريقية �اللغوية �القضايا �دراسة ��ي �يختص �أفريقي �عربي �لغوي �مجمع تأسيس
 بالعربية.

هاوساوي)��- عاجم��حادية�اللغة�وا-عاجم�الثنائية�اللغة�(عربيتكوين�لجنة�علمية�تقوم�بصناعة�ا- .٢
 .)عربي�–يورباوي�(يورباوي)�و�–عربي)�(عربي��–هاوساوي�

�يحملون� .٣ �ماهرين �شباب �لتخريج �النيج>;ية �الجامعات ��ي ��داب �كليات ��ي �ال�;جمة �أقسام تأسيس
 مسئولية�ال�;جمة�ع�ى�ا-ستوى�الحكومي/�السيا¶��.

يقطع�حبلنا�ا-ت>ن�الذي�يربط�الشعوب�واجب�Èن��Pام�بكتابة�لغاتنا�بالحرف�العربي�هتم،�� أخ>;او  .٤
  وهو�اللغة�العربية.�،Dس�مية�جميعا

  خاتمة

�العلوم� �وتنشيط �التفك>;�اللغوي �تحريك �آثار��ي �من �العربية �للمخطوطات �ما �السابقة �السطور �من �لنا تب>ن
�النيج>;ي>ن �لدى �حر �.اللسانية �كيف �رأينا �اللغات�ولقد �Èصوات �العربي �الخط �استعمال �إ«ى �الحاجة كت

�القدماء� �وخاصة �علمائنا �مقدرة �ع�ى �تدل �ال°� �ودراس�Úا �والصوتية �الكتابية �القضايا �مناقشة ��ي النيج>;ية
��دبية �النصوص ��ي �الصعبة �ا-عاني �شرح ��ي �الدارس>ن �جهود �رأينا �وكذلك �هذا��،م�Õم. �أهمية �إ«ى وأشرنا

ا-عجم�اللغوي�للط�ب،�وقد�اق�;ح�الباحث�إيجاد�ا-عاجم��حادية�اللغة�والقواميس��الجهد�من�حيث�توسيع
فقد�رأى�الباحث�أن�اللغات�النيج>;ية��،الثنائية�اللغة.�وأما�من�ناحية��ق�;اض�اللغوي�الذي�تناوله�البحث

-خطوطات�العربية�حقا�إن�ا�وآدا§�ا�قد�تأثرت�كث>;ا�باللغة�العربية�من�جهة�وباÈدب�العربي�من�جهة�أخرى.
من�نواح�كث>;ة�يقدرها��قا���Ãو�داني�ع�ى�الرغم�من�محاوPت��نيج>;يا�طنو قد�قدمت�خدمات�جليلة�ل

�العربية� �لتستعيد �جديد �من �إيقاظ�الوéي �وDس�م �العربية �علماء �ع�ى �ويجب �الب�د، ��ي �ستعمار�وأذنابه
  مكان�Úا�والثقافة�Dس�مية�رونقها�و-عا�Éا.
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 قضية�التنمية�الوطنية�0ي�الرواية�العربية�النيج%Oية
  

  د/�آدم�أديبايو�سراج�الدين

يأستاذ�   نيج>;يا�،جامعة�وPية�ك̄و

  مفهوم�التنمية�والتنمية�الوطنية

�العشرين �القرن ��ي �العا-ية �ا-فاهيم �أهم �من �التنمية �مفهوم �نظم��،يعد �تأسيس �عملية �ع�ى �أطلق حيث
�التنمية"وسياس�ةاقتصادي �"عملية �بـ Ãيسم� �فيما �متماسكة �أبعاده��،ية �تعّدد ��ي �التنمية �أهمية وت`;ز

�مفهوم��،ومستوياته �برز �وقد �والتقّدم، �وDنتاج �التخطيط �مثل ��خرى �ا-فاهيم �من �العديد �مع � وتشابكه
�نالت �الثانية�Developmentمية �العا-ية �الحرب �منذ �أساسية �ا-فهو �،بصورة �هذه �يستعمل �لم �منذ�حيث م

ظهوره��ي�العصر��قتصادي�ال`;يطاني�البارز�آدم�سميث��ي�الربع��خ>;�من�القرن�الثامن�عشر�وح°�Ãالحرب�
للدPلة�ع�ى�حدوث�التطور�ا-شار��الذات�استخداما�فا-صطلحات�،العلمية��الثانية�إ�Pع�ى�سبيل��ستثناء

�التقّدم�ا-ادي � أو ،�Materials Progressإليه��ي�ا-جتمع�كانا Economic progressالتقدم��قتصاد
وقد��.)١(�

� �التنمية �مفهوم �إحداث��Developmentبرز �عملية �ع�ى �للدPلة �استخدم �حيث ��قتصاد �علم ��ي بداية
�الجذرية��ي�مجتمع��مع>ن �الذاتي��،مجموعة�من�التغي>;ات �ا-جتمع�القدرة�ع�ى�التطّور §�دف�إكساب�ذلك

�ق �التحسن �يضمن �بمعدل �ا-�Âايدة�ا-ستمّر �والحاجات ��ساسية �للحاجات ��ستجابة �ع�ى �ا-جتمع درة
�الحاجات �تلك �إشباع �درجات �زيادة �تكفل �ال°� �بالصورة �ا-ستمر�Pستغ�ل��،Èعضائه؛ �ال�;شيد �طريق عن

وPحقا�تطّور�مفهوم�التنمية�ل>;تبط�بالعديد���وحسن�توزيع�عائد�ذلك��ستغ�ل.�،ا-وارد��قتصادية�ا-تاحة
�الوطنية�م �والتنمية ��جتماعية �والتنمية �البشرية �والتنمية �الثقافية �التنمية �فهناك �ا-عرفية. �الحقول ن

التنمية.�وليس��ي�ودنا�أن�نخوض�الك�م��ي�تعريفات��مدلول وغ>;ها�من�الحقول�ا-عرفية�ال°��يستعمل�فيه�
وأحيانا��- ارتبط�بمفاهيم�أخرى�مشا§�ةقد��- مفهوم�التنمية�-هذا�ا-فهوم�إذ�يكفينا�أن�نذكر�أن�هذا�ا-فهوم

حيث��،له.��فقد�نجد��خت�ف�ب>ن�مفهوم�التنمية��ي�اللغة�العربية�عن�مدلوله��ي�اللغة�Dنجل>Âية�–مرادفة�
�ينمو�نماء �نما �من �"النمو" �لفظ �ينمو�نموافإ�،يشتق �ومنه �الزيادة Ãيع�� �إ«ى�نه �النمو�أقرب �لفظ �كان �وإذا .

فإن�إط�ق�هذا�اللفظ�ع�ى�ا-فهوم��وروبي�يشوه�اللفظ�العربي.�فالنماء�يع����،�شتقاق�العربي�الصحيح
  ).٢(�PباØضافة�إليه�،يزيد�حا�Pبعد�حال�من�نفسه�ال��ïءأن�

� �مجال �والنمو�وأنه �الزيادة Ãيع�� �أنه �سنجد �التنمية �-فهوم �الشائع Ãا-ع�� �نلمس �أن �حاولنا �تDنشاءاوإذا
�و�قتص �والعمرانية �(فلسفة�الصناعية �به �ل�خذ �نتيجة �ا-تحققة �باÈشياء �يع`;�عنه �خاصة �والزراعية ادية

�تقام �مصانع Ãتع�� �فالتنمية �تب��Ã،التنمية). �وعمائر �تعبد �يستثمر�،وطرقا �تشق�،وم� وأيضا��،وقنوات
�وهكذا�،تستصلح �ويراéى�فيتوالد�ويك½;... �ويحصد�وحيوانا�يرéى �التنمية�،ونباتا�يزرع �أي� �تع��Ãحركة�-وÑي

لهذا�ا-جتمع�وبناء�ع�ى��ةDيجابيغرضها�تحس>ن��حوال�ا-عيشة��للمجتمع��ي�جملته�ع�ى�أساس�ا-شاركة�
�بقدر�إمكان �ا-جتمع �بوسائل��،مبادرة � ��ستعانة �ينب�ي � �تلقائية �بصفة �ا-بادرة �هذه �ظهوره �عدم �حالة و�ي

لحركة.�ونستدّل�من�هذه�التعريفات�منهجية��لبعضها�واستشار��ا�بطريقة�تضمن��استجابة��فعالة�لهذه��ا
بل�عن�طريق�التوضيح�والفهم��،ع�ى�أن�تحس>ن�الظروف�الحياتية�للسكان��Pيمكن�أن�يتّم�عن�طريق�Dجبار

وDقناع�مع�ضرورة�ال�;ك>�Âع�ى�مشاركة�ومساهمة�أفراد�ا-جتمع�نفسه��ي�وضع�وتخطيط�ال`;امج�الخاصة�

                                                           
1  http//www.:ibtesama.com 

  املرجع نفسه   ٢
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ا�Ñي�حركة�تس�Úدف�تحقيق�حياة�أحسن�للمجتمع�ا-ح�ي�نفسه�من�بتحس>ن�أحوالهم�ا-عيشة.�والتنمية�أيض
خ�ل�ا-شاركة�Dيجابية�ل�ه�ي،�أو�من�خ�ل�مبادرة�ا-جتمع�ا-ح�ي�نفسه�وإذا�لم�تتيسر�ا-بادرة�فإن�هذه�

  الحركة�تستخدم��ساليب�ال°��توقظ�وتث>;�هذه�ا-بادرة�صمانا�للحصول�ع�ى�استجابة�جماعية�للحركة.

  الوطنية�التنمية

فا-صطلح�التنمية�الوطنية�يدّل��ي�النقاق�الدو«ي�ع�ى�العمليات�ال°��توجد�ف¾�ا�جهود��ها«ي�مع�السلطات�
الحكومية�لتحس>ن��حوال��قتصادية�و�جتماعية�والثقافية�للمجتمعات�ولتكامل�هذه�ا-جتمعات��ي�إطار�

لتقّدم�القومي،�وبعبارة�أخرى�Ñي�تشجيع�ا-جتمع�ع�ى�الحياة�العامة�وتمكي�Õا�من�Dسهام�إسهاما�كام���ي�ا
Ãي�ذلك�ع�ى�نفسه.�قد��معتمدا�،أن�يّتخذ�الخطوات�ا-ختلفة�ال�زمة�لجعل�حياته�ا-ادية�والروحية�أك½;�غ��

�Pيمكن�الوصول�إ«ى�هذا��سلوب�إ�Pعن�طريق�قيام�ع�ى�إحداث�تغي>;�حضاري��ي�طريقة�التفك>;�والعمل�
ثم�ا-شاركة��،يق�إثارة�وéي�البيئة�ا-حلية�به�إن�لم�يكن�ذلك�الوéي�قائما�أو�بتنظيمه�إن�كانعن�طر �،والحياة

�وإداريا.� �عمليا �ا-مكنة �ا-ستويات ��ي �جميعا �ا-حلية �البيئة �أعضاء �جانب �من �والتنفيذ �التفك>;�و�عداد �ي
ذلك�أن�الهدف�إنما��،�Õا�هدفاأك½;�م�،ويتضح�أن�التنمية�الوطنية�أساسا�Ñي�أسلوب�للعمل�وطريقة�للتنفيذ

تحدده�الفلسفة��ساسية�للمجتمع...�فمث��قد�يرى�مجتمع�وط���ما�أن�يضاعف�الدخل�الوط���عن�طريق�
وثالث�يقدر�أن��،ومجتمع�آخر�يرى�أن�يضاعفه��ي�خمسة�عشر�عاّما�،تنمية�اقتصادية��ي�مدى�عشر�سنوات

�سنة... �عشرين ��ي �وال�).١(يفعل �ا-جتمعات �هذه �التنمية�فكل �أسلوب �ع�ى �يعتمد �أن �تستطيع جماعات
�والطبيعية �البشرية �بالجهود �ل�نتفاع �الطرق �خ>; �تتضمن �ال°� �أو��،الوطنية �Pنعكاسات �التعّرض دون

مضاعفات.�فالهدف�العام�هو�رفع�ا-ستوى�عن�طريق�استغ�ل�ا-واد�الطبيعية�وDنسانية�استغ��Pنافعا�
وفلسفة�من��،شعار�عالم��تحدده�Dمكانيات�القائمة��ي�ا-جتمع�من�ناحيةباØضافة�إ«ى�رفع�مستوى�الحياة�

  ناحية�أخرى.��

  الحياة�3دبية�العربية�النيج%Oية�وظيفة�

و�Pبد�أن�تكون�صلة��دب�با-جتمع�صلة�قوية�إذا��،ومما��Pارتياب�فيه�أن��دب�ابن�ا-جتمع�الذي�يعيشه
�ا-ج �هو�تعب>;�عن �حقيقته ��ي ��دب �وأفكاركان �وأوضاع �ومبادئ �وعقائد �نظم �من �فيه �يجرى �ما �وكل ،�تمع

و�ديب��Pيسقط�ع�ى�مجتمعه�من�السماء�وإنما�ينشأ�فيه�ويصدر�عنه.�يصدر�عن�كل�ما�رأي�فيه�وأحس�
�ومرئياته �وإحساساته �مسموعاته �من �مادته

ً
�ناسجا �وإنما��،هذا�).٢(وسمع �لنفسه �أدبه ��Pيكتب ��ديب وإن

وكّل�ما�يقال��ديب�عن��،ذي�يحاول�أن�يخاطب�أفراده،�يخاط��م�بما�يحسون�ويشعرونال�يكتبه�-جتمعه
�أدبه� �ويذيع �جهة �من �وبواعثه �مشاعر�مجتمعه �يعكس ��ديب �أن �ذلك Ãومع�� �غ>;�صحيح. �ا-طلقة فرديته

حاول�،�فإن�مطالبة��ديب�أن�يمسك�بالقلم�يفكر�فيمن�سيقرؤونه�ويه�ب>ن�أفراده�من�جهة�ثانية.�إذاوينشر 
وكما�أن�من�دوره�أن�يكون�اجتماعيا��ي��،أن�يطابق�معهم�ويع��Ãمجتمعهم�بسيط�وهو�أنه�اجتماéي�بطبعه

�مجتمع �عن �يتخ�ى �إن �أما �طبيعة، �مطالبة �شذوذاأدبه �يعد �ذلك �فإن �عن��ه ��نعزال �نحو�ضرب وانحرافا
  ).٣(شأنه�أو�يفت��ي�عضد�ا-جتمع

ج��دبي��ي�ال�;اث�إ«ى�واقع��دب�الحديث�وا-عاصر�نجد�أن�النتا�وإذا�تجاوزنا�م�مح�ع�قة��دب�با-جتمع
بحياة�الناس�ليس�Èن��ديب�ا-عاصر�أصدق�مع�نفسه�ومجتمعه�من�أدباء�ال�;اث��خ�لها�كان�أك½;�اتصافا

�ا-دن��،فحسب �فحياة �السابقون �واجهه �مما �أوسع �مهمات ��ديب �ع�ى �ألقى �ا-جتمعات �تعقد ولكن

                                                           
  ٢٤١ص ، م١٩٦٢، املكتبة العصرية، بريوت ،الطبعة الثالثة، حمي الدين صابر (الدكتور):  التغري احلضاري وتنمية اتمع    ١
  ٩٦ص، م٢٠٠٤، دار املعارف، القاهرة، سعةالطبعة التا ،شوقى ضيف (الدكتور):  البحث األديب: طبيعته ومناهجه وأصوله ومصادره    ٢
  والصفحة نفسها ،املرجع نفسه    ٣
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إ«ى��ديب��ن.��ا-وكلة�ةا-سؤوليناعية�وتحديات��ستعمار�وحروب�التحرير�وسعت�دائرة�وا-جتمعات�الص
 �� �تصدر�الفنون �بالذات �القصص ��دب �بل �الن½;ي ��دب �بأن �القول �الحديث �نافلة �من �يكون دبية�وقد

حقيقة�قدرة��دب���خرى��ي�ا-عالجة��جتماعية.�وع�ى�الرغم�أن�الع�قة�تبقى�نسبية��ي�هذا�Dطار�ولكن
  الن½;ي�ع�ى�التعب>;�عن�ا-جتمع�بطاقة�أوسع�تبقى�مع�تقدم�ا-دنية��ي�حياة�Dنسان.

  تصوير�الحياة��جتماعية�النيج%Oية�0ي�الروايات�العربية�النيج%Oية�

�وعات�ال°�ارتبطوا��ي�كتاب�Úم��دبية�با-وضقد��ي�عصورهم�ا-ختلفة�الغابرة�كانوا��امن�ا-عروف�أدباء�نيج>;ي
�ون½;ا�اختارها �شعرا �القديم �العرب �وا-عاصرة�أدباء �الحديثة �با-وضوعات �مبا��Pا �بدون �عصرنا�، ��ي أما

�ي�كتاب�Úم�شيئا�من�أحوالهم�وحيا��م�اليومية�ا-عاصرة�حيث�ينفصلون��واالحاضر�فكانوا�يحاولون�أن�يدخل
والحوادث�الكث>;ة��ا-خ�;عاتد�أن�وجدنا�بعض�عن��تجاه�القديم�إ«ى��تجاه�الحاضر�الحديث�و�Pسيما�بع

فقد�وهب�الروائيون�يتحدثون�عن��لة��،حول�Úا�إ«ى�حياة�آلية�إذا�،وما�عملت��ي�حياة�Dنسان�،ال°��ظهرت
وإذا�هم��،صرين�آفاقا��Pعهد�له�§�ااهم�يفتحون�ع�ى�ا-ع�فإذا�،ا-عاصرة�وانزلقوا�إ«ى�كل�ما�حولهم��ي�حيا��م

��ي�الحياة�فيصفونهيتحولون�إ«ى�ك �ّل�ما �حيا��مويتخذون�منه�عن، �أخذوا�يضيفون�إليه ل�إ�Éم��،وا�Éم.
ُ
أو�ق

�ي��بدون�أن�نرى�بأسا�،انصرفوا�عن�حيا��م�ا-اضية�جملة�إ«ى�هذه�الحياة�الحاضرة�يستمد�م�Õا��ي�روايا��م
�روايا��م �م�Õا �يصوغ �ا-ادة �يجعلونه �موضوع �أي �عند �يقف �ا-ثال�).١(أن �سبيل �نموذجا�وع�ى �نيج>;يا �تعّد ،

الفساد�ف¾�ا�ع�ى�ف�;ة�زمنية�دون�غ>;ها�أو�ع�ى��ر بانتشالدراسة�الفساد�السيا¶����ي�أفريقيا�حيث��Pيقتصر�
�غ>;ها �دون �الحكم �أشكال �من �مع>ن �أهل��).٢(شكل �من �وغ>;هم �والوزراء �الزعماء �معظم والجدير�بالذكر�أن

�والعقد �السياسي�،الحل �يدينو وم�Õم �نيج>;يا ��ي �صريحن �علماني �بشكل �وأشكاله �صورة �بكافة �الفساد �،ون
 D� �هذه �ا-ؤسسات�دوتبدوا ��ي �حقيقة �بتغ>;ات �غ>;�مصحوب �بياني �تصريح �مجّرد ��ديان �بعض ��ي انة

�النيج>;ي  �ا-جتمع ��ي �و�قتصادية �تتعلق��،السياسية �أغلبي�Úا �الفساد �من �متعددة �بأنماط �الدولة فتشمل
  يات�الفاسدة�واسعة�النطاق�وتزوير��نتخابات�العامة�وفساد�إجراءا��ا.�بسوء�استغ�ل�الوظيفة�والعمل

� �صور �دقيق�هذه�ن الروائيو لقد �تصويرا �روايا��م ��ي �تزل�القضية �لم �ال°� �الفساد �أنواع �كث>;�من �بيان �مع ا
� ��قتصادية �الحالة �ظروف �النيج>;ية �العربية �الروايات �تتناولها �ومما �الب�د. �هذه �أبناء �دم ��ي والبعد�تجرى

�،�جتماéي��ي�الجوانب�السلبية�ال°��يعان¾�ا�ا-جتمع�النيج>;ي�عام�مما�يشّوه�سمعته�بل��çّدد�ويقهقر�تطوّره
�الحكومة� �أيدي �من �الوطن �أبناء �يعان¾�ا �ال°� �ا-شك�ت �من �عّدة �الروايات �هذه �تناقش �لقد �ذلك �ع�ى ع�وة

هم�من�العناصر�العصبية�و�نانية،�ومشك�ت�الحياة�النيج>;ية�إ«ى�جانب�مشك�ت�سّب��ا�أبناء�الدولة�Èنفس
�Pة��ي�الوطن�إ

ّ
العامة�والخاصة�وغ>;ها�من��حوال�و�خ�ق�الشنيعة�ك½;ت��ي�هذه�الديار�وتكادوا��Pيروا�عل

  وقد�صّورها��ي�روايا��م�ا-تعّددة.

  قضية�التنمية�الوطنية�0ي�الرواية�العربية�النيج%Oية��

� �عن �الك�م �جاء �وإذا �من �أو�الباحث �الدارس �من �يوجد �فقد �الوطنية �الروايات��يتدابر التنمية �أسهم كيف
العربية�النيج>;ية��ي�التنمية�الوطنية،�ولكن�بإمعان�النظر�فيما�خلف�من�البيان�حول��دب�وا-جتمع�أضف�

� �نشاط �عملية ��Pيتعدى �التنمية �أن �نستدّل �أن �نستطيع �ومقوما��ا �الوطنية �التنمية �مفاهيم اجتماéي�إ«ى
ينظم�ف¾�ا�أهل�ا-جتمع�(الوطن)�أنفسهم�لقيام�بعمليات�التخطيط�والتنفيذ�فيحّددون�حاجا��م�ومشك���م�

�ثم�� �ويضعون�التخطيط��جتماعية�والفردية�لتحقيق�تلك�الحاجات�وحلل�تلك�ا-شك�ت العامة�والخاصة
�البي �موارد �ع�ى ��حوال �أغلب ��ي �معتمدين �الخطط �هذا �بتنفيذ �ا-حلية.يقومون ��دباء��،هذا�ئة �أتى و�قد

                                                           
  ٧٠م, حتت الطبع, ص ٢٠١٣آدم أديبايو سراج الدين (الدكتور): االستمرار والتغري يف النثر العريب النيجريي,     ١
  ٩٣م, ص ١٩٩٣لقاهرة, دار القارئ العريب, محدى عبد الرمحن حسن (الدكتور): الفساد السياسي يف أفريقيا, الطبعة األوىل,  ا    ٢
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ن��ي�Dطار��دب�العربي��دب�حقوقه�إ«ى�حّد�كب>;�كما�لعبوا�أدوارهم�الهامة��ي�ا-جتمع�النيج>;ي،�و النيج>;ي
�وثقافا��م� �ا-حلية �بيئا��م �خارج �الحكومية �الهيئات �من �وخدمات �بموارد �ا-وارد �هذه �إكمال �ع�ى واستنبطوا

�فالعرب �Dس�مية. �كث>;اية � �تحدثوا ��ختصاصات��قد ��ي �ا-تم>Âة �البحثية �العلمية �للكفاءات �حاجتنا عن
�الدراسات� ��ي �علمية �كفاءات �إ«ى �إ-ام ��ي �عيو�Éم �يزال �ولم �والتطبيقية �البحثية �العلمية �وخاصة ا-ختلفة

تاج�ضمن�تلك��جتماعية�-ا�رأوا�من��مراض��جتماعية�ال°��بدأت��ي�ا-جتمع�تحتاج�مثل�الكفاءات�وتح
  الدراسات�شّدة�وتحتاج�أن�تصفها�ضمن�مشروع�تنمية��ي�سيق�له�أهميته�الدينية�والوطنية�وDنسانية.

أو�أك½;�حاجة�لتحقيق��فقرا�ة; >ل�ا-ناطق�الكثو طنية�أن�تطاإن�ا->Âات�النسبية�أيضا��ي�مشروع�التنمية�الو 
ب�تلك�الظواهر�ع`;�دراسات�علمية�ل�;سم�ذلك�التوازن�ب>ن�أطراف�الوطن،�وهذا�يتطلب�التقص�عن�أسبا

�ا-تعة� �حققوا �فقد �والرعاية. �التنمية ��ي �الرخوة �وا-فاضل �القلق �بؤر �تمكن �أين �لنا �تكشف �خريطة لنا
�الك`;ى �،بجماله �بمشكل�Úا �الدولة �(النيج>;ية)�يو �،وصوروا �Dنسانية �الحياة �فهم �كب>;�ع�ى �حد �إ«ى ساعدون

نيج>;ية�ووضعوا�لها��ونظروا��ي�مشكلته�كما�نظروا��ي�مشاكل�،فسالن�وعملوا�ع�ى�كشف�خبايا�،ومعرف�Úا
بل�أرادوا�أن�يزيلوا�كل�الحواجز�ال°��تعوق�شعو§�م�عن�ال�Õوض�والتطّور��،عن�طريق�الرواية�ةحلو�Pمناسب

�هجوم� �ذلك �تضاعيف ��ي �وي�;اءوا �عامة. �العالم �وشعوب �خاصة �Dفريقي �شعوب �ب>ن �قدميه �ع�ى والوقوف
�،فمن�ذلك�نراهم�يقفون��ي�وجه�الط�ق�و�تساع�§�م�علل�شعو§�م�النيج>;ية�كما�سبق�بيا�Éا.�واسع�ع�ى

�ا-ختلفة �السلبية �الجوانب ��ي �نيج>;يا �عيوب �تصّور �ال°� �خ>;�الرواية �"ا-طلقة" �الرئيس �السيد �،والرواية
  �جتماéي:ناعيا�هذا�السوء��،وخاصة�ح>ن�يتعطف�بشعوبه�النيج>;ي>ن،�فيقول�واصفا�Èحوالهم

م°�Ã ،"ويأكل�بعضنا�بعض�عيانا"�"انظروا�إ«ى�الطرقات��ن�هل�الحكومة�نائمة�أم�ميتة؟�ثروتنا�تذهب�جزافا
�الفقراء� �نحن �علينا �كتب �هل �وا-روءة؟ �وا-ساواة �العدل Ã°م� �نصر�هللا؟ Ã°م� �القويم؟ �الطريق �معالم تتضح

  ).١(ا-وت�والحياة...�وا-ساك>ن�أن�نظل�هكذا�ب>ن�اليأس�والرجاء,�ون�;اوح�ب>ن

                                                           
  ١٨م, ص٢٠١٠, Kewudamilolaحامد حممود إبراهيم اهلجري: السيد الرئيس, قصة فنية نيجريية, الطبعة األوىل, إلورن, مطبعة     ١
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  �سRم�0ي�البنگال�ع�Oالعصور�من�خRل�نقوشها�العربية
  

  محمد�يوسف�صديق�د/

  ،�باكستانجامعة�بنجاب،�Pهور ،�أستاذ�التاريخ�Dس�مي�و�الدراسات�Dس�مية

 ∗∗∗∗ا�قــــدمة�التاريخية�لÂسRم�0ي�البنغال

ارها�لم�يكن�انتشار�الحركة�الفنية�Dس�مية�وازده
�قطر� �ع�ى �مقصورا �العربي �الخط �ذلك ��ي بما
إس�مي�مع>ن،�بل�شمل�الب�د�Dس�مية�كلها،�وقد�
�Dضافات� ��ي �هاما �دورا �Dس�مي �ا-شرق لعب
�جديدة� �ابتكار�أنواع �و�ي �الفنون، �تلك �إ«ى القيمة
�ع½;� �ما �ذلك �ع�ى ��مثلة �أروع �ومن �الخطوط، من

�الخ �أّن �نجد �حيث �الهند، �ب�د ��ي �العربي�عليه ط
وفنونه�تشكل�عنصرا�هاما�من�عناصر�الزخرفة��ي�
�بأنواعه� �العربي �الخط �نقش �وقد �الب�د، تلك
�عن� �فض� �الحجرية �اللوحات �ع�ى ا-ختلفة
�كتابة� �مثل �أخرى �مجاPت ��ى استخدامه

��  ا-خطوطات. �كب>;ة �أهمية �لدراس�Úا �كان �وفنان>ن �لعلماء �أعما�Pمختلفة �النقوش�تحوي �هذه �كانت ي�و-ا
�فإن� �وكذلك �ا-ختلفة، �ع`;�العصور �وزخرف�Úا �الكتابة �تطور �ع�ى �خ>;�شاهد �فالنقوش �عديدة، مجاPت
نصوصها�تعت`;�كÂåا�من�الكنوز�العلمية�ا-ليئة�با-علومات�التاريخية�الصحيحة�عن��زمنة�الغابرة��Pسّيما�

بالبناء،�وخ�صة�القول�فإن�دراسة�وأن�هذه�النقوش�كانت�تحمل�عادة�تاريخ�كتاب�Úا�واسم�الحاكم�الذي�أمر�
�والفنون. �والحضارة �التاريخ �دراسة ��ي �عديدة �جوانب �تغطي ��ثرية والنقوش�Dس�مية� النقوش�والكتابات

�دراسة� ��ي �كب>;ة �أهمية �لها �خاّصة �لصفة �البنغال �ب�د �و�ى �عامة �بصفة �الهندية �القاّرة �شبه ��ي العربية
ب�د،�فقد�شهدت�ب�د�البنغال�أزÑى�عصورها�خ�ل�الحكم�Dس�مي�الحضارة�والفنون�Dس�مية��ي�تلك�ال

الذي�ازدهرت�فيه�العلوم�والفنون�ح°�Ãوصلت�إ«ى�أوجها،�وتمّ>Âت�النقوش�Dس�مية�العربية��ي�هذه�ا-نطقة�
�يكن� �فلم �ا-تنوعة، �التاريخية �با-علومات �غنية �نصوصها �فإن �وكذلك �ا-ختلفة، �الخطوط ��ي �كتاب�Úا بجودة

  �Ãللباحث��ي�التاريخ�والحضارة�Dس�مية��ي�أن�يعتمد�عل¾�ا��ي�أبحاثه.�غ�

�ودولة�غرب� تس�Úدف�هذه�الدراسة�تحليل�تاريخ�انتشار�Dس�م��ي�إقليم�البنغال�(ويشمل�حاليا�بنغ�ديش
� �من �الف�;ة �خ�ل �وذلك �الهندية) ��١٢٠٥البنغال ��١٧٠٧إ«ى �Dس�مية �النقوش�الكتابية �واقع �من �ي�مي�دي

ة�بوصفها�مصدرا�رئيسا�له.�و�إن�يا-نطقة�حيث�يعتمد�الكتاب�ع�ى�النقوش�الكتابية��ي�عمائر�البنغال��ثار 

                                                           
اإلسالمية سابقا جبامعة راجشاهي،  الباحث خالص الشكر لوالده األستاذ الدكتور حممد جميب الرمحن (رئيس قسم اللغة العربية والدراسات ا يقدم ∗

كذلك يقدم ،  شروعات العلميةملثل هذه امللتوجيهات السديدة املستمرة ومالحظاته القيمة بنغالديش)  لكل ما قدم من الدعم املعنوي والتشجيع وا
 ملؤسسة ماكس فان بارشم و  ،(Iran Heritage Foundation, London)الباحث خالص الشكر واالمتنان ملؤسسة الرتاث اإليراين بلندن 

(Fondation Max Van Berchem)  يف جنيف بسويسرا، ولوزارة التعليم العايل (Higher Education Commission) بباكستان لكل ما قدمت من
  ج إىل حيز الوجود.أن خير  قالالدعم املايل واملعنوي والتشجيع هلذا املشروع العلمي، ولوال دعمهم املايل املستمر يل ملا قّدر هلذا امل
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أهمية�هذا�ا-قال�ت`;ز�من�كونه�يعالج�وجهة�نظر�جديدة�تستفيد�من�متابعة�التفاع�ت�الدينية�والثقافية�
ال�يمثل�خطوة�متقدمة��ي�كيفية�فهم�وتحليل�خ�ل�ف�;ة�مهمة�جدا�من�تاريخ�إقليم�البنغال.�كما�أن�هذا�ا-ق

�Dقليم� ��ي �النقوش�الكتابية �واقع �من �شرق�آسيا �جنوب �إقليم ��ي �والدينية �والثقافية ��جتماعية التحوPت
وذلك�وع�ى�نحو�غ>;�مسبوق.�و�Pشك��ي�أن�هذا�ا-قال�سيساعد�ع�ى�فهم�التاريخ�ا-عقد�وا-تداخل�لدخول�

ال°���Pتزال�محافظة�ع�ى�هوي�Úا�Dس�مية�ودورها�الريادي�البارز�إضافة�إ«ي�استمرار�Dسـ�م��ي�تلك�ا-نطقة�
  اتصالها�ا-باشر�ببقية�أنحاء�العالم�Dس�مي.�

بالرغم�من�بعد�إقليم�البنغال�عن�مهبط�الوµي�وشبه�الجزيرة�العربية�عامة،�فقد�لعب�دورا�بارزا��ي�التاريخ�
ت�الحكم�Dس�مي��ي�مطلع�القرن�الثالث�عشر�ا-ي�دي.�وبالرغم�من�أن�Dس�مي�منذ�أن�دخل�Dقليم�تح

�Éم�كانوا�يميلون�إ«ى�ممارسة�سلطا��م�كحكام�إحكام�هذا�Dقليم�الق÷���كانوا�يعينون�من�قبل�حكام�دل
��ف
ذ�ذوي�سيادة�منفصلة�مما�طبع�هذا�Dقليم�بطابع��ستق�ل�السيا¶���ومنحه�هويته�ا-تم>Âة��ي�الحكم�من

بداية�الحكم�Dس�مي.�و�ي�الواقع�فإنه�ومنذ�القرن�الرابع�عشر�وح°�Ãالربع��خ>;�من�القرن�السادس�عشر�
للمي�د�تعاقب�ع�ى�حكم�Dقليم��ي�الغالب�حكام�أقوياء�مستقلون.�كما�شهد�هذا�Dقليم�ازدهارا�كب>;ا�تحت�

 �� �حركة �ازدهرت �حيث ��قوياء �والحكام �الس�ط>ن �أولئك �بعض �الع�قات�حكم �وتنامت �والعلوم داب
�ع�ى� �الص>ن �حكام �رسل �توافد �الف�;ات �تلك �شهدت �وقد �القديم. �بالعالم �تربطه �ال°� �الثقافية والروابط
�مع� �الدبلوماسية �والع�قات �الروابط �إطار�توثيق �مصر��ي Ã°ح� �غربا �البنغال �سافر�س�ط>ن �بينما Dقليم

�ع �السادس �أواخر�القرن �و�ي �Dس�مي. �إقليم�العالم �يخضع �أك`;�أن �ا-غو«ي �Dم`;اطور �تمكن شر�ا-ي�دي
�تابعا� �صغ>;ا �إقليما �ليكون �اضمحل �قد �كان �البنغال �إقليم �دور �أن �من �وبالرغم �قبضته. �تحت البنغال
Øم`;اطورية�ا-غول�إ�Pأنه�كان��Pيزال�ح°�Ãتلك�الحقبة�من�أغ��Ãأقاليم�جنـوب�شرق�آسيا،�وكانت�موانئه�

ن�حجاج�جنوب�و�شرق�آسيا�أثناء�رح���م�إ«ى�مكة�وا-دينة��ي�مواسم�الحج�والعمرة.�ويمثل�مع`;ا�للعديد�م
  موسم�الحج�ملتقى�للمسلم>ن�من�كافة�أنحاء�العالم�وهو�ب��شك�فرصة�للتفاعل�ب>ن�الكث>;�من�ا-سلم>ن.

 D� ��ي �ا-خطوطات �تاريخ �أن �ع�ى �التأكيد �يمكن �عامة �Dس�ميةوبصورة �ج�م`;اطوريات �آسيا��ي �شرق نوب
�وثر  �وغ�� �السلطات�ي حافل �لدى �يتوفر�م�Õا �مما �بالفارسية �كتب �ما �ع�ى �خاصة �بصورة �ذلك �وينطبق ،

ا-ركزية��ي�دل
��حيث�سجلت�العديد�من�الشواهد�و�حداث�-ختلف�الس�ط>ن�وا-لوك�الذين�تعاقبوا�ع�ى�
� �الكث>;�من �يتعلق�بالبنغال�فإنه��Pتوجد �أما�فيما .�
�دل ا-خطوطات�التاريخية�ال°��تسجل�تاريخ�الحكم��ي

السلطنات�ال°��تعاقبت�ع�ى�تلك�ا-نطقة.�ومما��Pشك�فيه�أننا�لم�نتحصل�إ�Pع�ى�الÂåر�اليس>;�مما�كتب�
عن�تلك�الف�;ة.�ولعل�من�الشواهد�ع�ى�ا-خطوطات�الضائعة�عن�تلك�الف�;ة،�إحدى�ا-خطوطات�ال°��دونت�

د��ول�للحكم�Dس�مي��ي�البنغال�وال°��ع½;�عل¾�ا�فرانسيس�بوجانان��ي�باللغة�الفارسية�وال°��تصور�العه
أحد�أضرحة�بندوه��ي�مطلع�القرن�التاسع�عشر�ا-ي�دي�وذكرها��ي�كتابه�"وصف�جغرا�ي�وإحصائي�وتاري�ي�

وأدت�".�و�Pريب��ي�أن�هناك�العديد�من�العوامل�ال°��تضافرت�١٨٣٣كلكتا��–-قاطعة�ديناجبور��ي�بالبنغال�
إ«ى�فقدان�أو�ضياع�ا-صادر�ا-خطوطة،�مثل�الكوارث�الطبيعية�والفيضانات�والحرائق.�كما�أن�فصل�ا-طر�

  الطويل�والطقس�الرطب��ي�البنغال�يجعل�أمر�ا-حافظة�ع�ى�هذه�ا-خطوطات�أمرا�بالغ�الصعوبة.�

طقة�البنغال،�الطريقة�ال°��كان�ومن�العوامل��خرى�ال°��أسهمت��ي�ندرة�ا-صادر�عن�التاريخ�Dس�مي�-ن
 Dم�يحرصون�ع�ى�تسجيل�ما�يدور�يتعامل�§�ا�مؤرخو��Õمع�ا-نطقة،�إذ�لم�يكن�الكث>;�م��
م`;اطورية��ي�دل

�كان� �ما �غالبا �ذلك �فإن �ع�Õا ���ðء �أو�تسجيل �كتابة �يتم �عندما Ã°وح� �ع�Õم. �لبعدها �نظرا �ا-نطقة �تلك �ي
�ا-ركزية�ترسلهاخبار�البعثات�العسكرية�ال°��كانت�الحكومة�يعكس�وجهة�نظر�رسمية�خصوصا�ما�يتصل�بأ

�إن� �وحيث �ا-ركزية. �الحكومة �سلطان �ع�ى �التمرد �إ«ى �عادة �يميلون �حكامه �كان �الذي �Dقليم Øخضاع
ا-خطوطات�ال°��تسجــل�ذلك�تكتب�غالبا��ي�العاصمة�دل
��فإ�Éا�تحمل�ب>ن�طيا��ا�ع�وة�ع�ى�التح>�Âا-دني�

لريفية�النائية�وجهة�النظر�الحكومية�وبالتا«ي�فإ�Éا�نادرا�ما�تمثل�مصدرا�محايدا�للمعلومات�عن�ضد�ا-ناطق�ا
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هذا�Dقليم.�وبالرغم�من��هتمام�الكب>;�الذي�حظي�به�تسجيل�التاريخ�السيا¶���-نطقة�البنغال�خ�ل�ف�;ة�
ك�ا-نطقة�بحياد�وتجرد.�وقد�كتب�الحكم�ال`;يطاني�إ�Pأن�القليل�جدا�من�ا-ؤرخ>ن�استطاعوا�سرد�تاريخ�تل

واصفا�سكان�Dقليم�بأ�Éم�"ثلة�من�أروميات��-أول�من�تحدث�عن�ال�;كيبة�السكانية�ل�قليم�-هå;ي�بيفر«ي
�التقرير�Dحصائي�للبنغال� ).�ولكن�من�ا-هم�جدا�أن�٥٢٥،�الفقرة���١٨٧٢–البنغال�شبه�ال`;مائية"�(انظر:

�جدا �إ�Pالقليل �يسجل �لم �من��نذكر�أنه �يعد �والذي �البنغال �منطقة ��ي �وانتشار�Dس�م �دخول �كيفية عن
�Pت�العقدية�والفكرية�و�قتصادية�و�جتماعية�البارزة�ال°��أثرت��ي�ا-نطقة�خ�ل�العقود�التالية.�وPالتحو

��Pت �ال°� �ا-همة �الجوانب �من �يعد �ا-نطقة ��ي �انتشار�Dس�م �بكيفية �ا-تصل �الجانب �هذا �أن ��ي زال�شك
  بحاجة�إ«ى�ا-زيد�من�البحث�والتنقيب.�

و�كذلك�تحليل�النظريات��،أن�هدف�هذا�ا-قال�هو�محاولة�Dجابة�ع�ى�العديد�من�التساؤPت��ي�هذا�ا-جال
الحالية�ال°��تفسر�أو�تناقش�عوامل�رسوخ�Dس�م��ي�ا-نطقة�مثل�الهجرات�الضخمة�لجموع�ا-سلم>ن�إ«ى�

من�السكان��صلي>ن�البسطاء�ل�س�م،�وكذلك�بروز�Dس�م�كعقيدة�وأسلوب�حكم�ا-نطقة�واعتناق�العديد�
�حياة� ��ي �السائد �وتغي>;�النمط �ا-جتمع �تطور ��ي �الفاعل �دوره �إ«ى �إضافة �واقتصادي �إداري �تنظيم وطرق

ة�وبروز�ا-جتمع�وتدل�النقوش�والشواهد�الكتابية��ثرية�إ«ي�جانب�ذلك�ع�ى�حدوث�تغ>;��ي�ا-فاهيم�القديم
�مبتكرة. �جديدة �النقوش��مفاهيم �بعض �وتحقيق �هو�دراسة �ا-قال �لهذا ��üالرئي� �الهدف �أن �من وبالرغم

الكتابية�Dس�مية��ي�البنغال�ومحاولة�إيجاد�تفس>;�تاري�ي�لكيفية�انتشار�Dس�م��ي�هذا�Dقليم�إ�Pأن�ذلك�
  سيساعد�كذلك�ع�ى�فهم�ا-وروث�الحضاري�لهذا�Dقليم.

�ان �وإطار�إن �محدد �نطاق �إ«ى �فيه �البحث �يحتاج �بحيث �الظواهر�ا-تشعبة �من �يعد �البنغال ��ي تشار�Dس�م
واضح.�وكما�هو�واضح�من�العنوان�فإن�البحث�يركز�ع�ى�موضوع�"انتشار�Dس�م�من�منظور�تاري�ي�وأثري"�

ليم�البنغال�غ���ب�;اثه�ن�إقإمستخدما�النقوش�الكتابية��ثرية�كمصدر�رئي���üللبحث.�ومن�حسن�التوفيق�ف
من�حيث�توفر�النقوش�الكتابية��ثرية�كÂåا�ثمينا�من�ا-ادة�التاريخية�ا-تنوعة�ال°��لم�تدرس�بعد.�و�Pأعتقد�

�سج� �تمثل ��ثرية �النقوش�الكتابية �هذه �أن �ع�ي �التأكيد �نبالغ��ي ��ي��أننا �Dس�مي �التاريخ �-طلع صادقا
�النقوش�الكت�ا-نطقة. �ويبلغ�عدد �حوا«ي �الدراسة �بف�;ة �ا-ختصة �الذي��٤٠٠ابية �الوقت �و�ي �تقريبا. نقش

�كتبت� �ا-غو«ي �نقوش�العهد �فإن �العربية �باللغة �كتبت �قد �ا-غو«ي �الحكم �قبل �ما �نقوش�ف�;ة �معظم كانت
بالفارسية.�وبصورة�أساسية�فان�هناك�العديد�من�النقوش�الكتابية��ثرية�ا-عمارية�ال°��تعطي�معلومات�

ناء�الصروح�Dس�مية�مثل�ا-ساجد�ومدارس�العلم�وغ>;ها.�وتتضمن�العبارات�الدينية�الواردة��ي�معظم�عن�ب
هذه�النقوش�نصوصا�من�القرآن�الكريم�أو�الحديث�الشريف.�و�Pشك��ي�أن�دراسة�تلك�النصوص�تع>ن�ع�ى�

آخر،�فإن�هذه�النقوش�تشمل�فهم�التوجهات�والتحوPت�العلمية�وا-ذهبية�ال°��مر�§�ا�Dقليم.�ومن�جانب�
�التعليم� �آفاق �معرفة ��ي �مهما �مصدرا �تمثل �فإ�Éا �ثم �ومن �ا-سلم>ن. �والفقهاء �العلماء �من �ذكر�العديد ع�ي
وتطوره.�كما�تركز�الدراسة�ع�ى�التاريخ�الفكري�للمسلم>ن�لسكان�ا-نطقة.�وتشمل�ع�ى�سبيل�ا-ثال�تعريفا�

�آنذا �البارزة �العلمية �وا-عاهد �تناقل�با-دارس �وكيفية �بي�Õا �فيما �والربط �التواصل �إمكانيات ��ي �والبحث ك
�القدرات� �ع�ى �والتعرف �والدارس>ن �ا-علم>ن �ب>ن �والع�قات �الدراسية �ا-قررات �وتقييم �فكار�وا-ذاهب

  الفكرية�والتحصيلية�خ�ل�تلك�الحقبة.

 لÂسRم�0ي�البنغال�التاريخية � النبذة

  : بالبنغال � عام � تعريف 

تقع�البنغال��ي�الجنوب�الشرtي�لشبه�القارة�الهندية،�وكانت�تعد�من�أك`;�الوPيات�الهندية�حينما�كانت�جزءا�
سياسيا�وإداريا�من�الهند�ا-تحدة،�وÑي�تشمل�ا-جرى��دنى�-عظم���Éار��ي�شرtي�الهند�مثل�غنغا�وجمنا�
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���Éار�)١(وبرهماب�;ا �ب�د �عل¾�ا �أطلق �ولذلك �وهو�وك� . وغ>;ها �أو�بنغ�، Pبنغا� �اللغة ��ي �أصلها �البنغال لمة
مصطلح�جغرا�ي�مشتق�من�كلمة�بنغ�وتع���الشعب�غ>;��ري��ي�البنغال،�ثم�أصبح�يطلق�ع�ى�جميع�السكان�

 ).٢(�ي�ا-ناطق�ال°��عرفت�أخ>;ا�بالبنغال

ملوكه��ّولون�يقيمون��ي�أن��سم��ص�ي�للبنغال�هو�بنغ،�وكان��"آئي>ن�أك`;ي كتاب�"�ويذكر�أبو�الفضل��ي
�أو�آ«ي� �آل �ا-سماة �الوPية �أنحاء �جميع ��ي �ياردة �عشرون �وعرضها �عشر�ياردات �م�Õا �أكمة �كّل �مرتفعة آكام

�"بنغال" �فصارت �بنغ �كلمة �إ«ى ��خ>;ة ��حرف �هذه �ضّمت �وبمرور�الزمن �اسم��)،٣(بالسنسكريتية، وأطلق
�الشرقية �البنغال �جنوب �صغ>;��ي �قسم �الجهات�بنغا�Pع�ى ��ي �أوسع �مساحة �بنغ�ع�ى �اسم �أطلق �بينما ،

�و�جزاء� �رار �باسم �الغربية ��جزاء �واش�Úرت �السنسكريتية، �السج�ت ��ي �ورد �كما �والجنوبية الشرقية
الشمالية�باسم�ورندره،�وبقي�هذا�التقسيم�الجغرا�ي�ع�ى�تلك�الحال�ح°�Ãبداية�الحكم�Dس�مي،�وقد�أشار�

-ؤرخ�Dس�مي�م�Õاج�الدين�سراج،�غ>;�أن�البعض�أضاف�إ«ى�ذلك�مصطلحات�أخرى�إ«ى�مثل�هذا�التقسيم�ا
�واستخدم� �ا-سلم>ن، �لحكم �الخاضعة ��ßرا�� �ع�ى �للدPلة �غور �وإقليم �لك�Õوتي �ودولة �لك�Õوتي �إقليم مثل

من��آخرون�مصطلحات�كديار�بنغا�Pوغ>;ها�كما�فعل�ا-ؤرخ�ضياء�الدين�برني�للدPلة�ع�ى�ا-نطقة�نفسها
شرtي�البنغال،�وقد�قام�السلطان�إلياس�شاه�بتوحيد�كّل�من�رار�وورندره�وبنغ�تحت�إدارة�واحدة��ي�منتصف�

� البنغال، � اسم � وبدأ�يطلق�ع�ى�جميع�هذه��را���ßفيما�بعد�)،٤(القرن�الثامن�الهجري/الرابع�عشر�ا-ي�دي
�ل و احنس�ثحبلا�اذه�ي�و . بكاملها � الغنغ � دلتا � ضّمت � رض�  � من � شاسعة � مساحة � ع�ى � بنغاP � اسم � وأطلق 

�لاغنبلا�ماكحل�ةعضاخ�تناك��°لا���ßار � �ي��ا�¾لع�; ½ع��°لا�ةيم� سD �ةيبر علا�ةيباتكلا�شو قنلا�عيمج�ةسار د
�ي��ةفو ر ع-ا�لاغنبلا�نع�ثيدحلا�ن و كيس�كلذكو �،رصاع-ا��¶�ايسلا�ميسقتلل�ةاعار م�; >غ�نم�اهشقن�تقو 
� الهند � �ي � الغربية � البنغال � ووPية � الحالية � بنغ�ديش � تشمل � ال°� � البنغال �، اليوم � اهل�عئاشلا�مو هف-ا�P �خير اتلا
  . الحاضر � الوقت � �ي � للهند � الجغرا�ي � Dقليم � ضمن � تقع � وال°� � الحالية � وآسام � §�ار � وPية � أجزاء � بعض � وكذلك 

رة � الصRت 
ّ

  والبنغال � العرب � ب%ن � ا�بك

كما�تصرح�بذلك�بعض�ا-صادر�القديمة،��(ع)تعود�الع�قات�ب>ن�العرب�والبنغال�إ«ى�ما�قبل�مي�د�ا-سيح�
�ثيح )٥( (Periplus of the Erythraean Sea) ومن�أقدم�هذه�ا-صادر�ال°�Ãتش>;�إ«ى�ذلك�ا-خطوطة�اليونانية��

وكانت�� . تجارية � Èغراض � الشراعية � بالسفن � والبنغال � دنهلا�ئطاو ش�ى«إ�نو ر فاسي�او ناك�بر علا�نأ�ا�¾ف�در و 
�ا-رفأ� �هذا �يÂåلون��ي �كانوا �فقد �العرب، �ا-�ح>ن �عند �معروفة �البنغال �خليج �ع�ى �تقع �شتاغنغ�وال°� مدينة

يناء�برا�إ«ى�الشرق��ق÷��Ãويتبادلون�عنده�البضائع�التجارية،�وأغلب�الظن�أ�Éم�كانوا�ينطلقون�من�ذلك�ا-
«ى�أراكان�وبورما،�وهذا�يدل�ع�ى�أن�الص�ت�التجارية�ب>ن�إكب�د�التبت�والص>ن،�كما�أن�بعضهم�كان�يسافر�

�مزدهرة� �كانت �التجارة �وأن �قديم، �عهد �منذ �معروفة �ال`;�والبحر�كانت �طريق �عن �الهند �وب�د �العربية الب�د
أنه�كان�للتجار�العرب�هيمنة�ع�ى�تلك�التجارة�آنذاك،�ولعّل�ذلك��وبشكل�خاص��ي�العصر�الهلنيس°�،�ويبدو 

�ا-�حة� ��ي �العربي �الخليج �بلدان �وبقية �العربية �الجزيرة �وسواحل �وعمان �البحرين �عرب �نشاط �إ«ى يرجع
�ظهور� �وبعد �الجاهلية �العصور �طوال �البحري �واستمر�نشاطهم �الشرق، �تجارة �ع�ى �إقبالهم �وزيادة البحرية

ويعتقد�أن�� ).٦(ح�العرب��ي�تكوين�جاليات�لهم�ع�ى�سواحل�الهند�خ�ل�تلك�الف�;ة�من�التاريخDس�م�ونج
العرب�ا-سلم>ن�كانوا�قد�دخلوا�أرا���ßالبنغال�قبل�وصول�الجيش�Dس�مي،�فالحفريات��ثرية��ي�باهاربور�
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يد�وأبي�أحمد�عبدهللا�ومينام°�Ãقد�كشفت�عن�مسكوكت>ن�عباسيت>ن�ترجعان�إ«ى�عهد�الخليفة�هارون�الرش
ا-ستنصر�باº،�وهذا�يدل�ع�ى�وجود�مثل�تلك�الص�ت�ب>ن�العرب�والبنغال��ي�العصر�العبا¶��،�وقد�قام�
�بالقدوة� �Dس�م �إ«ى �غ>;�ا-سلم>ن �من �الناس �يدعون �ا-ختلفة �ا-ناطق ��ي �تجوالهم �خ�ل التجار�العرب

�يتعا �من �يقّرب �معامل�Úم �وصدق �سلوكهم �فكان �الجهود�الحسنة، �إ«ى �وتش>;�الروايات �Dس�م، �إ«ى �معهم مل
وذلك�قبل��،العظيمة�ال°��قام�§�ا�كث>;�من�العلماء�والدعاة�إ«ى�هللا��ي�نشر�Dس�م��ي�تلك�الب�د�والدعوة�إليه

�لبعض� �أضرحة �وجود �إ«ى �ا-حلية �الروايات �وتش>;�بعض �البنغال، �إ«ى �الفاتحة �الجيوش�Dس�مية �تصل أن
� ليس � ا-حلية � ة�تعود��ي�تاريخها�إ«ى�ف�;ة�ما�قبل�الفتح�Dس�مي�للبنغال�غ>;�أن�هذه�الرواياترجال�الصوفي

�١(ثابت � تاري�ي � سند � لها  �Dس�مي�). �الفتح �بعد Pإ� �ملحوظ �بشكل �العربية �البنغالية �تزدهر�الع�قات ولم
قد�لعب�دورا�كب>;ا��ي�توثيق�الروابط��،�ومما��Pشك�فيه�أن�هذا�الفتحم١٢٠٥/ه�٦٠١ للبنغال�وذلك��ي�عام

وساعد�ع�ى�انتشار�Dس�م�ب>ن�أها«ي�البنغال�حيث��،الدينية�والثقافية�ب>ن�العالم�العربي�Dس�مي�والبنغال
��ي� �Dس�مية �ا-دارس ��ي �وتدريسها �العربية �اللغة �دراسة �إ«ى �واتجهوا �Dس�م �البنغالي>ن �كث>;�من اعتنق

�اللغ �وتأثرت �الكلمات�البنغال، �كث>;�من �ف¾�ا �أدخل �حيث �والثقافية �السياسية �التغ>;ات �بتلك �البنغالية ة
�باÈصوات �البنغالية �اللهجات �بعض �أصوات �تأثرت �كما �الجيوش�� . العربية � العربية �أن �من �الرغم وع�ى

�ممن �غ>;�العرب �من �آسيا �وسط �من �أغلبي�Úا �كانت �واستوطن�Úا �البنغال �فتح ��ي �شاركت �ال°� �Dس�مية
��ÉÈا� �العربية �اللغة �دراسة �ع�ى �انكبوا �البنغالي>ن �إ�Pأن �أو�ال�;كية �الفارسية �البشتو�أو�اللغة �لغة يتكلمون
كانت�لغة�القرآن�الذي�آمنوا�به،�وقامت�ا-دارس�Dس�مية��ي�تلك�الب�د�وما�تزال�تفعل�ذلك�ح°�Ãيومنا�هذا�

لغة�العربية��ي�مدارسهم،�هذا�باØضافة�إ«ى�مواّد�حيث�يقوم�أهل�البنغال�بتدريس�معظم�ا-واد�الدينية�بال
�ا-ختلفة. �وعلومها �وآدا§�ا �وقواعدها �العربية �اللغة��اللغة �استخدام �شاع �البنغال �إ«ى �ا-غول �دخول وبعد

��ي� �إسهامها �كان �ربما �بل �أيضا، �الفار¶�� ��دب ��ي �البنغال �وأسهمت �والثقا�ي �السيا¶�� �ا-جال ��ي الفارسية
`;�منه��ي��دب�العربي،�ولعل�ذلك�يعود�إ«ى�أن�اللغة�الفارسية�كانت�Ñي�اللغة�الرسمية��ي��دب�الفار¶���أك

�من � ب�د � خ�ف � ع�ى � وذلك � والفرس � الهند � ب>ن � ا-باشر � ل�تصال � وكذلك � الهندية � القارة � شبه � أقاليم � تسعة
 � . بحار � الهند � وب>ن � بي�Õا � يفصل � كان � فقد � العرب 

وذلك��،وجدير�بالذكر�أن�ابن�بطوطة�الرحالة�العربي�ا-شهور�كان�قد�قام�بزيارة�البنغال��ي�القرون�الوسطى
�سدكاون  �فزار�مدينة �حول�الهند، �رحلته �زار��،أثناء �وكذلك �بنغ�ديش، ��ي �شتاغنغ�الحالية �مدينة �غالبا وÑي

،�وتكلم�عن��حوال�السياسية�و�وضاع�العامة�مدينة�سونارغون�وÑي�تقع�بالقرب�من�مدينة�دهاكا�الحالية
وكذلك��)٢(ال°��كانت�سائدة��ي�البنغال�آنذاك،�ووصف�البنغال�بأ�Éا�كانت�ب�دا�متقدمة�حضاريا�وعمرانيا،

تكلم�ا-ؤلف�سليمان�بن�أحمد�بن�سليمان�ا-هري�عن�بعض�مدن�البنغال،�فكتب��ي�كتابه�"ا-�Õاج�الفاخر��ي�
� �البحر�الزاخر" �شتاغنغعلم � سندبو � جزيرة � وعن �،)٣( جام � شاتي � بمدينة � آنذاك � معروفة � كانت � وال°� � عن

� �ي � ا-هرية � العمدة "� �خر � كتابه � �ي � بنجالة � وعن � جام � رصاد � بند � عن � كذلك � وتكلم �، شتاغنغ � من � قريبا � الواقعة 
  �)٤(." البحرية � العلوم � ضبط 

  : ا�غول  � قبل � البنغال � 0ي � ا�سلم%ن � حكم � تاريخ 

وكانت�عاصم�Úا��،Senكانت�البنغال�قبل�الفتح�Dس�مي�خاضعة�لحكم�أسرة�هندوكية�من�بيت�يدéى�س>ن�
نودية،�بينما�كانت�مدينة�§�ار�واقعة�تحت�حكم�أسرة�بوذية�من�بيت�يدéى�بال،�وقد�تّم�الفتح�Dس�مي�لها�
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�اخت �الغوري�حاكم�الهند،�ع�ى�يد �الجيش��ي�عهد�معز�الدين �بختيار�خل�ي�أحد�كبار�قادة يار�الدين�محمد
�قريب �عهد �منذ �الهند �ب�د �فتحوا �قد �آنذاك �ا-سلمون �كان �ومعظم��،حيث �البنغال �اختيار�الدين �ضم ثّم

الدين�مدينة�نودية�هاجم�اختيار��م،١٢٠٥ه/���٦٠١أجزاء�§�ار�شرtي�الهند�للدولة�Dس�مية�الهندية،�و�ي�عام
�عشر �١٨(�بثمانية �وقد�) �به، �اللحاق �الجيش �لباtي Ã�ّيتس� �أن �قبل �عل¾�ا �السيطرة �من ن

ّ
�وتمك �فقط، فارسا

�إ«ى� �لجأ �حيث �ففّر�نحو�الشرق �الخاطف، �الهجوم �بذلك �الهندوك �نودية �آخر�ملوك �س>ن �لكشمن فو�ئ
 ).١(بكرمبور�وال°��تقع�بالقرب�من�دهاكا�الحالية

�البنغ �تفتح �الشما«ي�ولم �الجزء �سوى �البداية ��ي �ا-سلم>ن �بيد �يكن �فلم �Dس�مي، �الحكم �بداية ��ي �كلها ال
�وال°��كانت� الغربي�م�Õا،�وكانت�البنغال�وPية�من�وPيات�سلطنة�دل
��وكان�حكامها�يعّينون�من�دل
��ذا��ا

�يتمتعون�بنوع�من�الحكم�الذ �البنغال�عاصمة�الهند�Dس�مية،�غ>;�أن�حكام�البنغال�كانوا اتي�وذلك�لبعد
عن�دل
��من�ناحية�ولضعف�س�ط>ن�دل
��عسكريا�وإداريا�من�ناحية�أخرى،�وقد�حاول�بعض�حكام�غور�
�ستق�ل�عن�دل
��كما�قام�بعض�حكام�الجزء�الشرtي�من�البنغال�والذي�كان�معروفا�باسم�بنغ�بإع�ن�

� بلغ � وقد � عام، )�١٣٣(�ومائة � وث�ث>ن � ث�ثة � قرابة � استمرت � وال°� � الف�;ة � استق�لهم�بتلك�ا-نطقة��ي�أواخر�تلك
  حاكما.   وعشرين � خمسة � حوا«ي � الف�;ة � تلك � حكام � عدد 

�ح°�Ãم)١٣٣٨ه/�٧٣٩(�أما�الف�;ة�الثانية�من�حكم�ا-سلم>ن�للبنغال�فقد�استمرت�حوا«ي�قرن>ن�من�الزمان
سلطانا،�ولم�يخضع�س�ط>ن�هذه��)٢٤(�م>ن�ف¾�ا�أربعة�وعشرين،�وبلغ�عدد�س�ط>ن�ا-سلم)١٥٣٧ه/٩٤٥(

�لهم� �عاصمة �غور �مدينة �الغالب ��ي �واتخذوا �البنغال، ��ي �الذاتي �حكمهم �لهم �كان �بل �
�دل �لحكومة الف�;ة
��ي� �الحكم �استلم �والذي �شاه �إلياس �السلطان �أن �إ«ى �هنا �وتجدر�Dشارة �كعاصمة، �پنڈوە �بعضهم واتخذ

�عام �وكذلك��م١٣٤٢ه/�٧٤٣البنغال �سلطنته، �تحت �البنغال �بتوحيد �الحكم �است�مه �بعد �قام �قد كان
دولة�ا-ماليك��بدأ�حكم�،م١٤٨٧ه/�٨٩٣و�ي�عام .بتوسيع�حدود�ب�ده��ي�ا-ناطق�ا-جاورة�مثل�§�ار�وغ>;ها

�شهزادة �السلطان �س�طي�Õم �أول �وكان �عام�.�حباش، �يد��،م١٤٩٤ه/�٨٩٩و�ي ��حباش�ع�ى �حكومة ان�Úت
��حباشحس �حكومة ��ي �هاما �منصبا �يشغل �كان �الذي �شاه �الب�د��.>ن ��ي ��من �ساد �شاه �حس>ن �عهد و�ي

عاما،�واستمّر�أحفاده��ي�حكم�البنغال��٢٧وعّمها�الرخاء�والرفاهية،�وقد�حكم�هذا�السلطان�الب�د�حوا«ي�
مدينة�غور�عاصمة�وذلك�عندما�قام�ش>;شاه�سوري�وهو�أفغاني��صل�بفتح��)٢(م،١٥٣٧ه/�٩٤٤ح°�Ãعام
� وال°� � ا-تحدة � الهندية � دولته � إ«ى � ال�Õاية � �ي � البنغال � ضم � ثّم  � الف�;ة � تلك � س�ط>ن � آخر � شاه � محمود � السلطان

�كث>;�من�� . دل
� � مدينة � عاصم�Úا � كانت  �سّماها �وال°� �البنغال �حياة �من �التاريخية �الف�;ة �تلك �ان�Úت وبذلك
ومن�أهم�ا-راجع�التاريخية�لتلك�الف�;ة�كتاب�"تاريخ�البنغال�،� The Sultan Periodخ>ن�بعهد�الس�ط>ن�ا-ؤر 

  ���. م١٩٧٧عام� � دهاكا � �ي � البنغالية � �ي�عهد�الس�ط>ن"�للدكتور�عبد�الكريم،�وقد�طبع�هذا�الكتاب�باللغة

  : البنغال � 0ي � وحكمها � الهند � 0ي � ا�غولية � الدولة � قيام 

،�وكانت�حكوم�Úم�تعّد�من�أعظم�م١٨٥٧ه/١٢٧٣م�و١٥٢٦ه/��٩٣٢حكم�ا-غول�ب�د�الهند��ي�الف�;ة�ما�ب>ن
�ا-غولية�الهندية�إ«ى�ظه>;�الدين�محمد�بابر�الذي� �القارة�الهندية،�ويعود�تأسيس�الدولة الحكومات��ي�شبه

�عام �ا�م١٤٨٢ه/�٨٨٨ولد �آسيا ��ي �صغ>;ة �إمارة �وÑي �فرغانة �عام�.لصغرى �ي استطاع��م،١٥٢٦ه/�٩٣٢و�ي
� �ي  tapinaP )تپیناپ(� پانیپت� � موقعة � �ي � لودÑي � إبراهيم � السلطان � ع�ى � قÃ�ä � ثم � ،البنجاب � ع�ى � يستو«ي � أن � بابر

� الدولة � قامت � وهكذا � ، (أگرا) Agra راگوأ � دل
� � فتح � إ«ى � ذلك � بعد � وسارع � العام، � ذلك � من � �خرة � جمادى 
وبالرغم�من�الظروف�الصعبة�و�حوال�السياسية�ا-تقلبة�ال°��عاشها�بابر��ي�بداية�عمره� � . الهند � �ي � ا-غولية 

إ�Pأنه�كان�يعد�من�أعظم�حكام�ا-سلم>ن��ي�عصره،�واش�Úر�كذلك�بمواهبه�الفنية�وقدراته�العلمية،�وقد�
                                                           

    . 67   ص   ،إليه   اإلشارة   سبق   . الكرمي   عبد  ١ 
    . 183   ص   ،8   ج   م،1969   القاهرة،  : اإلسالمية   املعارف   دائرة  ٢ 
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وÑي�لهجة�من�اللهجات�ال�;كية،�وينسب�إليه�خط�بابري،�� Chugtai(چغتائية)��يةغتائچخلف�ديوانا�باللغة�ال
وخلف�بابر� �.)١ (بالتفصيل � وقد�ترجمت�س>;ته�الخاصة�"تزك�بابري"�إ«ى�كث>;�من�اللغات�يصف�ف¾�ا�ب�د�الهند

�عام ��و«ى �جمادى �من �التاسع ��ي �همايون �و م١٥٢٠ه/�٩٣٧ابنه �مثق��باÈعباء �ملكا �ورث �وقد الصراعات�،
�أبيه �وفاة �فرصة �للحكم �ان�Úز�ا-عارضون �حيث �زعيم��،السياسية، �سوري �ش>;شاه �قيادة �تحت فاجتمعوا

�فغان،�واستطاع�ش>;شاه�أن��çزم�همايون�هزيمة�نكراء،�وأصبح�بذلك�ملكا�للهند�ب��منازع،�وفّر�همايون�إ«ى�
�ا �طهماسب �الشاه �به �ورّحب �إيران، �ب�د �إ«ى �لجأ �ثم �السند �ترحيب،�منطقة �أفضل �إيران �حاكم لصفوي

وعندما�علم�بوفاة�،�واغتنم�همايون�فرصة�وجوده��ي�إيران�ليتعّرف�ع�ى�معا-ها�الحضارية�وصناعا��ا�وفنو�Éا
�ع�ى� ��ستي�ء �واستطاع �ذلك، ��ي �الصفوّيون �وأعانه �السليبة، �ب�ده �ليس�;د �بتجه>�Âجيوشه �قام ش>;شاه

Ã�äقندهار�وكابل�ثم�تقدم�نحو�الهند�وق���
ع�ى�سكندر�سوري�آخر�حكام�أسرة�ش>;شاه،�واستو«ى�ع�ى�دل
�الضائع �ملكه �بذلك �وراءه�).٢(وأعاد �ترك �إ�Pأنه �قليلة �إ�Pسنوات �الهند �يحكم �لم �همايون �أن �من وبالرغم
  ).�٣(�Éضة�علمية�وثقافية�رائعة

�همايون  �وفاة �عام�،وبعد �أك`;�وذلك �ابنه �الثالثة�،م١٥٥٦ه/�٩٦٤خلفه �يتجاوز P� �غ>;�أنه��وكان عشرة،
�ا-خلص>ن �معاونيه �و�ضطرابات�،وبمساعدة �الف�ن �ع�ى ��äيق� �أن �ح°��Ã.استطاع �قليلة �سنون �تمض ولم

�الس�ط>ن� �أعظم �ويعت`;�أك`;�من �وأوريسا، �كشم>;�والبنغال �مثل �البعيدة �ا-ناطق �بعض �سلطنته �إ«ى ضم
ازدهرت�العلوم�والفنون،�وكان�أك`;�شغوفا�وا-لوك��ي�تلك�الف�;ة،�وقد�ساد��من��ي�الب�د�أثناء�حكمه�كما�

وقد�ترجمت��ي�عهده�مخطوطات�كث>;ة�من�اللغة�السنسكريتية�والهندية�إ«ى�اللغة��.بالفنون�والعلوم�و�داب
وهو��،الفارسية�وال�;كية،�ومن�أهم�تلك�ا-خطوطات�أك`;�نامة�وآي>ن�أك`;ي�واللتان�قام�بتأليفهما�أبو�الفضل

�� �مشاه>;�العلماء �الف�;ةأحد �تلك �مجمعا��.ي �ي�Âعم �وكان �وا-صّورين، �الفنان>ن �ويشجع �الفن �أك`;�يرéى وكان
�التصوير�ا-غو«ي� �عصور �أزÑى �من �ويعت`;�عصره �وا-صّورين، �والرسام>ن �الفنان>ن �كب>;�من �عدد �يؤمه فنيا

�ا-درسة �ونشأت �Dيرانية، �الفنون �مع �القديمة �الهندية �الفنون �عصره ��ي �ام�Âجت �وقد ا-غولية��الهندي،
الهندية�ال°��تم>Âت�بعناصرها�وأنماطها�ا-ختلفة�عن�غ>;ها�من�ا-دارس�الفنية،�ومع�كل�ذلك��هتمام�وتلك�
��ي� �وذلك �ومبادئه �الدين �أصول �بعض �عن �انحرف �قد �أك`;�أنه �ع�ى �يؤخذ �والفنون�إ�Pأنه �بالعلوم الحفاوة

� إل
� � دين � سماه � جديد � دين � إ«ى � يدعو � كان � أنه � محاوPته�للتوفيق�ب>ن�ا-سلم>ن�والهندوس،�ويروى�عنه�أيضا
  ����).٤(ا-ختلفة � �ديان � �ي � ا-ش�;كة � �ساسية � ا-بادئ � يتضمن 

ثم�خلف�أك`;�ابنه�جهانغ>;(جهانگ>;)،�وورث�عن�أبيه�دولة�مستقرة�يعّمها��من�والرخاء�والس�م�ولم�تتخلل�
اعت`;�ا-ؤرخون�ف�;ة�حكمه�وحكم�ابنه�شاهجهان�العصر�الذه��Ùللدولة�ا-غولية�ف�;ة�حكمه�حروب�كث>;ة،�و 

وصف�ف¾�ا�الحركة�الفنية��ي��،�ي�الهند،�وقد�كتب�جهانغ>;�(جهانگ>;)مذكراته�ا-عروفة�باسم�تزك�جهانگ>;ي 
� �نورجهان، �هو�وزوجته �§�ا �يقوم �كان �ال°� �الصيد �ذكر�رح�ت �كما �الرائعة، �الفنية �و�عمال وتجدر�عهده

�للب�د �السياسية ��مور ��ي �النصح �له �تقدم �كانت �زوجته �أن �إ«ى ��حيان��،Dشارة �كث>;�من ��ي �وتساهم بل
وقد�تطوّرت�الع�قات�ب>ن�الدولة�ا-غولية�والغرب��ي�هذه�الف�;ة��.مساهمة�فعلية��ي�تصريف�شئون�الدولة

 Sir Thomasحيث�أوفد�السيد�توماس�رو��ع�ى�ا-ستوى�الثقا�ي�والتجاري،�ومن�ذلك�ما�فعله�ملك�بريطانيا

Roeالشرقية � الهند � شركة � بعد � فيما � إ«ى�الدولة�ا-غولية��ي�الهند�وتأسست��� .�  

ثم�تو«ى�الحكم�بعد�ذلك�ابنه�شاهجهان�وكانت�أمه�هندوكية،�وكان�يع��Ãبالعمارة�والفنون�Dس�مية،�وقد�
م�تخت�طاؤوس�حيث�بلغت�تكاليف�صنعه�أك½;�من�ستة�أسرف�أّيما�إسراف��ي�صنع�عرشه�ا-عروف�باس

                                                           
1  Babur   Nama ,  trans .  H .  Beveridge   ( London :   Luzak   and   Company   Ltd ,  1969 ),  480 .  

    . 82 - 80   ص   ،م٩٧٩١ ،ةر هافلا ،رشنلاو  ةعابطلل ةفاقثلا راد  ،بآسيا وحضارا   اإلسالمية   الدول   تاريخ   . السادايت  ٢ 
3  Rummer   Godden ,  Gulbadan  ( New   York :  The   Viking   Press ,  1981 ),  78 - 108 .  

    . 88 - 87   ص   ،إليه   اإلشارة   سبق   . السادايت  ٤ 
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�من� �قوائمه �وكانت �العرش�بالجواهر�النادرة �رّصع �وقد �سنوات، �سبع �حوا«ي �صنعه �واستغرق �جن¾�ا م�ي>ن
الذهب�الخاص�وسقفه�مط�ّي�با-ينا�ويحمل�ع�ى�اث���عشر�عمودا�من�الزمرد�ع�ى�كل�واحد�م�Õا�طاؤوسان�

�).١(-اس�والياقوت�والزمرد�وتتد«ى�منه�ث�ث�درجات�تكسوها�الجواهر�والياقوت��ويتوسطهماتزي�Õما�الجواهر�
وبالرغم�من�أن�ف�;ة�حكمه�تعت`;�من�أزÑى�العصور�ال°��عاش�Úا�ب�ده�إ�Pأنه�تعرض�لبعض�الثورات�الداخلية�

اة�الك`;ى��ي�ولكنه�استطاع�القضاء�عليه،�غ>;�أن�ا-أس�،كثورة�راجا�ججهارسنغ��ي�بند�يلكهند�جنوبي�الهند
� �أورنگ>Âيب �ابنه �قام �فقد �بعده، �من �الحكم �له �يكون �من �ع�ى �اختلفوا �الذين �أوPده �بفعل �كانت  حياته

Aurangzeb يب�Â<أورنگ� �تقدم �ثم �عليه، �وتغلبا �شكوه ��ك`;�دارا �أخ¾�م �ضد �مراد �أخيه �مع إ«ى��بالتحالف
له�أبوه،�ثم�سجنه��ي�جناح�الحريم�بالقلعة�را(أگرا)�ح°�Ãاستسلم�گوحاصر�أباه��ي�قلعة�أ�،(أگرا) Agraراگأ

� ال°� � آرا � جهان � ابنته � سوى  � ،�ولم�يسمح�Èحد�بزيارته��ي�السجنم١٦٦٦ه/�١٠٧٧نفسها�إ«ى�أن�مات��ي�عام
  . ا-نية � وافته � ح°Ã � السجن � �ي � خدمته � �ي � تفانت 

بي�ا-ظفر�مح!��الدين�أورنگ>Âيب�عا-گ>;،�،�وكان�يلقب�بأم١٦٦٩ه/�١٠٦٩استلم�أورنگ>Âيب�الحكم��ي�عام
و�Pيخفى�أن�الحروب�ا-تتالية�ب>ن�الورثة�وال°��قامت�بينه�وب>ن�أخيه�دارا�شكوه�كانت�سببا��ي�دمار��رض�
والعمران،�كما�عّم�الب�د�قحط�عام�بسبب�انحباس��مطار�ا-وسمية،�وكان�محبا�ل�دب�وعلوم�الدين،�وقد�

�ى�إقامة�السّنة�ومحاربة�البدعة�وشّدد��ي�تحريم�الخمر�ولعب�ا-يسر،�وأمر�ببناء�حرص�طوال�أيام�حكمه�ع
�الناس�ع�ى�Dقبال�ع�ى�

ّ
ا-ساجد�وترميم�ما�ب�ي�م�Õا،�وزّود�تلك�ا-ساجد�باÈئمة�والوعاظ�وا-دّرس>ن،�وحث

�الفقهية �ا-وسوعة �وÑي �إشرافه �تحت �فقهية �موسوعة �وأمر�بوضع �والدرس، �العلم � باسم � عروفةا- � حلقات
� ا-راجع � أهم � من � تعّد  � الضخمة � ا-وسوعة � هذه � تزال � وP �،)٢ (الهندية � الفتاوى  � أو �)ي ; >گ-اع�( يري گ � عالم � فتاوى  
  � . الهندية � القارة � شبه � �ي � خاصة � الحنفي � الفقه � �ي 

�أورنگ>Âيب ��واّتبع �للهنادكة، �معاملته ��ي �شديدة �الهامةسياسة �الدولة �مناصب �من �الكث>;�م�Õم �أبعد   . حيث
�ا-�;امية� ��رجاء �الواسعة �الدولة �وحدة �الحفاظ�ع�ى �يستطيعوا �لم �ضعاف �لخلفاء �الب�د �أورنگ>Âيب ترك
�طراف،�مما�جّرأ�بعض�الوPيات�وا-ناطق�ع�ى�محاولة��ستق�ل�عن�الحكومة�ا-ركزية،�كما�ظهرت�بعض�

كانت���دف�إ«ى�إيقاظ�روح�الديانة�الهندوكية،�ومن�أهم�هذه�الحركات�قوة�مرهـٹه��ي��الحركات�الوطنية�ال°�
�ا-تدهورة �الب�د �أوضاع �استغلت �وال°� �الهند �ووسط �من��.الجنوب �الكث>;ين �وقتل ��موال �بسلب فقامت

�الدول �عن �كث>;ة �مناطق �انفصال �إ«ى �والحروب ��ضطرابات �هذه �مثل �أدت �وقد �والهند، �ا-غول ة�مسلم�
را(أگرا)�ومناطق�محدودة�حولهما،�وظهر�نفوذ�گا-غولية،�ولم�يبق�ل�سرة�ا-غولية��ي�أيامها��خ>;ة�إ�Pدل
��وأ

الشركات�التجارية��وروبية��ي�تلك�الف�;ة�و�ي�مقدم�Úا�شركة�الهند�الشرقية،�وكان�آخر�س�ط>ن�ا-غول�§�ادر�
�Õايةشاه�الثاني�الذي�حارب�ال`;يطاني>ن�وقتل�كث>;ا�م�Õم�هزموه��ي�ال�Éعاصمة � ونفوه�إ«ى�رنغون �،م،�غ>;�أ �

� نالت � ح°Ã � ال`;يطاني � التاج � لحكم � ذلك � بعد � الهند � وخضعت � ا-غولية � الدولة � ان�Úت � وهكذا � .الحالية � بورما 
� � استق�لها 

ً
    . م١٩٤٧ه/��١٣٦٦عام أخ>;ا

                                                           
    . 167 - 166   ص   ،2   ج   ،اهلندية   القارة   شبه   يف   سلمنيامل   تاريخ   . السادايت  ١
   . هـ1310   بوالق،   الكربى،   املطبعة   تركيا،     ،بكر   ديار   ازدمري،   حممد   اإلسالمية،   املكتبة   : النعمان   حنيفة   أيب   األعظم   اإلمام   مذهب   يف   اهلندية   الفتاوى    ٢ 
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 ةعروبة�فلسط%ن:�دراسة�تحليلية�تاريخي

  

  ب.�ب.� جعفر�الصادق

  ،�ك>;Pقسم�اللغة�العربية،�كلية�مهاراجاس،�إرناك�مأستاذ�مساعد،��

  مقدمة

��
�ف �ا-عاصر. �العالم �تواجهها �ال°� �القضايا �أهم �من �فلسط>ن �قضية تعد
�واجتماعية� �وتاريخية �واقتصادية �ودينية �سياسية �أبعاد �ذات �معقدة قضية

�بش �الفلسطينية �القضية �ترتبط �الصهيونية�وثقافية. �بنشوء �جذري كل
�ومع� �ا-نطقة. �أحداث ��ي �الك`;ى �الدول �ودور �فلسط>ن �إ«ى �ال¾�ودية والهجرة
ذلك�تنت
��ا-ناقشات��ي�قضية�فلسط>ن�إ«ى�أسماء�فلسط>ن�القديمة�وسكا�Éا�

فالحجج�القاطعة�ت`;هن�أن�جذور��سماء�القديمة�والسكان��وائل� �وائل.
� �إ«ى�تصل�إ«ى�السامية�والعروبة. �السامي>ن�هاجروا وردت�الدPئل�البارزة�Èن

 وهم�الذين�أول�من�استوطن��ي�فلسط>ن.�،فلسط>ن�قبل�آPف�من�السن>ن

�يثبت� �التاريخ �فإن �عربية، �أم �سامية �العربية �الجزيرة �من ��و«ي �الهجرات �كون �التفس>;��ي �اختلف �إن "أما
�إسرائيل�أو�الع`;اني>ن�إل¾�ا،�وأولها�وجود�قبائل�وأقوام�من�العرب�كانت�ع�ى�أرض�فلسط>ن�قبل�م� يء�ب��

  فأسماءها�القديمة�تثبت�جذورها�العربية�وتؤكد�ال�;اث�العربي��ص�ي.��).١(العمالقة"

  العروبة�والسكان�3وائل

�منذ� �والفلسطينيون �الكنعانيون �يسك�Õا �كان �فقد �(فلسط>ن)، �الب�د �هذه �عروبة �عن �يحدثنا �التاريخ "فإن
وقد��،قبل�ا-ي�د�٢٥٠٠حدثنا�التاريخ�أن�الكنعاني>ن�جاؤوا�إ«ى�هذه�ا-نطقة�حوا«ي��عام�وي�–أقدم�العصور�

�ف¾�ا �الكنعانيون �أقام �لقد �نفسها، �التوراة ��ي �ورد �ما �كمثل �كنعان �أرض �التاريخ �حضارة��،أسماها وأنشئوا
�الرافدين�،مزدهرة �وادي �إ«ى �وفدت �ال°� �ا-تتالية �العربية �ا-وجات �شأن �ذلك ��ي �وجنو§�ا��شأ�Éم �سوريا وإ«ى

ذكر��ي�التاريخ�عما�يعرف�بال¾�ود�بعشرات�القرون�يوأن�فلسط>ن�كانت�قبل�أن��،"فلسط>ن"�بطبيعة�الحال
  ).٢(مأهولة�بشعوب�عربية�تنحدر�من�العمالقة�ومن�الشعب�الكنعاني�العربي"

ن�والحويون�والعمالقة�كان�الكنعانيون��ي�فلسط>ن�ينقسمون�إ«ى�قبائل�متعددة.�م�Õا�اليبوسيون�والعناقيو 
والفرزيون.�كما�سكنت�القبائل�الكنعانية��ي�فلسط>ن�سكنت�ف¾�ا�عرب�آخرون�وم�Õم��موريون�والرفائيون�

جدهم��ع�ى.�وكانت�’ يبوس‘اليبوسيون�دعوا�بذلك�نسبة�إ«ى��و�موريون�وا-دينيون�والفينيقيون�وا-عينيون.
� �مدينة ��ي �و’ يبوس‘منازلهم �الجنوبي��’يبوس‘وحولها. �الجبل �ع�ى �أقيمت �الكنعاني، �العربي �القدس هو�اسم

والعناقيون�كانت�مÂåلهم�تمتد�من�جنوب�الخليل�إ«ى�’. جبل�صهيون ‘الغربي�من�القدس�ويعرف��اليوم�باسم�
� ��ي �فأقاموا �الساحل �بعضهم �ونزل �نابلس�’.غزة‘القدس. ��ي �منازلهم �كانت �شمال��،والحويون ��ي �انتشروا ثم

من�أعمال�مرجعيون��ي�’ دب>ن‘أهم�مد�Éم�ويرجح�أ�Éا�’ عيون ‘ل�الشيخ�وجبل�لبنان.�وكانت�فلسط>ن�ح°�Ãجب

                                                           
دار االستقرار -)١٩١٧( القضية، الشعب، احلضارة، التاريخ السياسي من عهد الكنعانيني حىت القرن العشرين بيان نويهض احلوت، فلسطني:  ١

 ٥٠- ص-١٩٩١-،  ١-للدراسات والنشر، بريوت، ط
 .٧-ص-املرجع السابق   ٢
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وÑي�معروفة��’ مدينة�الغابات‘بمع��Ã’ قرية�بعاريم‘وأنشئوا��،جنوبي�لبنان.�وقد�نزل�فريق�م�Õم�شما«ي�القدس
  ي�من�القدس.��ع�ى�مسافة�ثمانية�أميال�للشمال�الغرب’ أبو�غوش‘اليوم�باسم�قرية�العنب�أو�قرية�

���ßرا�� �و�ي �فلسط>ن �جنوبي ��ي �تقع �ب�دهم �وكانت �الط`;ي. �قال �كما �واحد، �شعب �والكنعانيون العمالقة
الذين�كانوا�يقطنون�’ الجشوري>ن‘و’ الجرازي>ن‘لعل’. سيناء‘و�ي�’ الب�;اء‘الكائنة�إ«ى�الغرب�والشمال�الغربي�من�

� �وقت�ما،��را���ßالواقعة�ب>ن�جنوبي�فلسط>ن �العمالقة.��ي �العرب�يعودون�بنس��م�إ«ى�هؤPء ومصر�وب�د
� �جرزيم‘والظاهر�أن �’ جبل �إ«ى �نسبة �بذلك �دéي �نابلس �مدينة �عل¾�ما �ا-قامة �الجبل>ن الذين�’ الجرزي>ن‘أحد

�هناك� �وعمر��ا،�بدليل�أن �ب�د�نابلس �كما�أن�جماعة�أخرى�من�العمالقة�نزلت نزلوه��ي�العصور�السالفة.
والعمالقة�هم�أصل�العرب�القدماء،�أي�العرب�البائدة.�وقد��).١(’جبل�العمالقة‘وكان�يدéي��جب��نسب�إل¾�م

�وهو� �ا-ضري، �اللسان �لسا�Éم �وكان �ففلسط>ن. �سيناء �مصر�إ«ى �من �موط�Õم �وامتد �الحجاز، �شمال سكنوا
 Dالب�د.�وتنتسب�كل�القبائل�ال°��بادت�قبل��Ã°س�م�إ«ى�أرم�بن�لسان�كل�العرب�البائدة�ال°��تفرقت��ي�ش

سام�إ�Pالعمالقة�فينتسبون�إ«ى�أخيه�Pوذ�بن�سام.�يرجح�أن�مدينة�العمالقة�الرئيسية�كانت��ي�منطقة�ب&;�
السبع.�ومن�الثابت�أ�Éم�امتلكوا�العديد�من�ا-دن�والقرى،�وكانوا�شعبا�مزارعا.�و�ي�منطقة�نابلس�اليوم�جبل�

ماء�إ«ى�العمالقة�كان�انتماء�عز�ومجد،�وكان�ذكرهم�ما�كان�حيا�ومما�Pشك�فيه�أن��نت�،يدéى�جبل�العمالقة
�بن� �عمرو �قاله �ما �الشام" �"فتوح �كتابه ��ي �ذكر�الواقدي �وقد �Dس�مية. �العربية �الفتوحات �أيام ��ذهان �ي

فإن��ثار��).٢(العاص�لقسطنط>ن�بن�هرقل�قبل�فتح�قيسارية�عن�أجداده�العمالقة،�وحق�العرب��ي�الب�د
استخرجت�من�جوف��رض�ما�ب>ن�الفرات�ودجلة�ت`;هن�ع�ى�أن�أو«ى�الهجرات�السامية�قد�بدأت�بنحو�ال°��

خمسة�آPف�من�السن>ن�من�مي�د�ا-سيح،�ع�ى�أن�هذه��كتشافات�يجب�أن��Pتنفي�فكرة�وقوع�هجرات�
  �).٣(سامية�أخرى�قبل�هذا�التاريخ

 أسماء�فلسط%ن�القديمة

سط>ن�طوال�تاريخها�العريق�يتضح�بج�ء�أن�العروبة�الفلسطينية�قد�امتلكت�ومن�خ�ل�استقراء�أسماء�فل
�Ã°ا��ي�يوم�من��يام�ح�Õوقد�أطلقت�شعوب�كث>;ة��يوم.الهذه�البقعة�من��رض�ع`;�العصور،�ولم�تنقطع�ع

شما«ي�لهذه��رض�أسماء.�ولعل�أقدم�أسماء�هذه��رض�هما�اسما:�خارو�(للجزء�الجنوبي)�ورتينو�(للجزء��ال
وتوجد�أول�إشارة�إ«ى�هذه�التسمية�’ كنعان‘أو�’ بـأرض�كنعان‘ثم�سميت�).�٤()�الذين�أطلقهما�قدماء�ا-صري>ن

� �حفريات �العمارنة‘�ي �هذه�’ تل �تذكره �الذي �و�سم �ا-ي�د. �قبل �عشر�قرنا �خمسة �إ«ى �أصلها �يرجع ال°�
ذه�الحفريات�§�ذا��سم�إ«ى�الب�د�الواقعة�غربي�وأشارت�ه�.’كنعان‘صله�أو ’ كيناهنا‘أو�’ كيناÑي‘الحفريات�هو�

�و �سوريا. �ف¾�ا �بما �بعد��’كنعان‘�Éر��ردن �ال¾�ود �أن �رغم �هذا �الب�د، �هذه �التوراة �تذكر�به �الذي هو��سم
� �لغ�Úم ��ي �الب�د �هذه �يسمون �بدؤوا �قد �كانوا �فلسط>ن �إسرائيل‘غزوهم �جزءا�’ بأرض ��ردن �شرtي وسموا

� �وبح>;ة�ط`;ية�’ رائيلارتزاس‘منفص��عن �و�Éر��ردن �البحر�غربا وكنعان�كما�جاء��ي�كتاب�"العدد"�يحددها
نسبة�إ«ى�’ بأرض�كنعان‘وقد�عرفت�فلسط>ن��ي�التاريخ�القديم�).�٥(شرقا�وخط�يم���äشما�Pمن�تلك�البح>;ة

ق.م�أو��٢٥٠٠ام�القبائل�الكنعاني>ن�ال°��استقرت�ف¾�ا�إثر�إحدى�الهجرات�من�جزيرة�العرب�إ«ى�الشمال�ع
ق.م،�حينما�غز��ا�القبائل�الكريتية��١٢٠٠وظلت�فلسط>ن�تسم�Ãأرض�كنعان�ح°�Ãعام��).٦(قبل�ذلك�بقليل

                                                           
       ٣٩٩ص-م ، ١٩٩١طبعة جديدة -هلدى، كفرقرعمصطفي مراد الدباغ،  بالدنا فلسطني، اجلزء األول، القسم األول، دار ا   ١
 ٥٢-٥١-احلضارة، التاريخ السياسي من عهد الكنعانيني حىت القرن العشرين، بريوت، ص الشعب، القضية، بيان نويهض احلوت، فلسطني:    ٢

 ٣٧٩-م ، ص١٩٩١ديدة طبعة ج-مصطفي مراد الدباغ،  بالدنا فلسطني، اجلزء األول، القسم األول، دار اهلدى، كفرقرع   ٣
 ١٥- بريوت ص-دار النفائس-تاريخ فلسطني القدمي منذ أول غزو يهودي حىت آخر غزو صلييب -ظفر اإلسالم خان   ٤
 ١٦-املرجع السابق، ص   ٥
 ٢٩.-ص ١٩٩١-١-ط-لبنان-مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت-تارخيا وعربة ومصريا،  شفيق الرشيدات، فلسطني:   ٦
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� �ب>ن �شواط'�ا �ع�ى �’غزة‘و’ يافا‘واستقرت �باسم �ا-نطقة �تلك �فسميت �القبيلة�’ فلسط>ن‘، �اسم �إ«ى نسبة
�الب�  �سكان �الكنعاني>ن �مع �الكريتيون �اندمج �أن �وبعد �والتعامل،�الكريتية. �بال�Âاوج �ف¾�م �وذابوا ��صلي>ن د

� �اسم �الكنعانيون.’ فلسط>ن‘أطلق �يسك�Õا �كان �ال°� �والداخلية �الساحلية ��ßرا�� �جميع �ط�ى� ع�ى وقد
�من� �كلهم �الزمن �مع �الب�د �سكان �وأصبح �ال�Õاية، ��ي �فلسط>ن �ع�ى �عنصر�الغالبية، العنصر�الكنعاني،

 ���).١(الكنعاني>ن�العرب

� �اسم ��’بالست>ن‘أما �فنطقوه �العرب �عربه �يسكن�’) فلسط>ن‘(الذي �كان �الذي �الشعب �اسم �من فهو�مشتق
’ ب�ستو‘ولعل�أول�إشارة�إ«ى�هذا�هو��سم�’. الفلتينيون ‘السهول��الشمالية�والجنوبية�من�فلسط>ن،�ويسم��

تيا�أي�ساحل�الشام�ح>ن�أشار�بذلك��سم�إ«ى�ساحل�فلس’ أداد�ن>;اري�الرابع‘الذي�أطلقه�ا-لك��شوري�
�Dم`;اطور� �صك �ح>ن �الب�د �ع�ى �"بالست>ن" �اسم �أطلق �وÈول�مرة �الفلستينيون. �يسكنه �كان �الذي الجنوبي

م،�وبذلك�أعطاها�الصفة�٧٠هذا��سم�ع�ى�نقوده�ال°��أصدرها�عقب�قهر�الثورة�ال¾�ودية�سنة�’ فسباسيان‘
’. الفلستيني>ن‘أو�’ البلشتىم‘ع�ى�ب�د�’ العهد�القديم‘الرسمية�Èول�مرة،�رغم�أن�هذه�الكلمة�ظلت�تطلق��ي�

�ع�ى� ��سم �هذا �إط�ق ��ي �بدؤوا �الذين �هم �Dغريق �وكان �فينيقية. �جنوبي �الساحلية �ا-نطقة Ãبمع�� وذلك
��ي�عهد�ه>;ودوتس� Ã°أن�كان�مخصصا�للسهول�الساحلية.�وح� ’  أبي�التاريخ‘الجزء�الداخ�ي�من�الب�د�بعد

�والذ٤٢٥-�٤٨٤( �وبلي��(م) �بطليموس �مثل �الك�سيكي>ن �الكتاب �من �تبعوه �الكلمة�٧٩-٢٣ين �هذه �كانت م)
�العربية �الصحراء Ã°ح� �الب�د �من �والداخ�ي �الساح�ي �الجزئي>ن �من �كل �ع�ى �تطلق �الرأي��).٢((بالست>ن) إن

رست�التقليدي�السائد�ما�يزال�يتمسك�بأن��سم�(فلست)�يعود�إ«ى�أحد�أقوام�(شعوب�البحر)�ا-سم�Ã(ف
�وانه�هو�نفسه�ا-سم���ي�التوراة�(فلشت�او�فلشتىم)�رغم� ��Pي�فلسط>ن�و��Pي�أي��نه�لم�يع½;�أاوفلست)

مكان�آخر�ع�ى�أي�نقش�يعود�إ«ى��خرين�الذين�يقال�ع�Õم��ي�الخطاب�الكتابي�بأ�Éم�جاؤوا�من�كريت،�أي�
منذ�القديم�ع�ى�تلك�’ فلسط>ن‘اسم��وأطلق�).٣(إ�Éم�هم�من�(شعوب�البحر)�ا-ذكورين��ي�النقوش�ا-صرية

ا-نطقة�ال°��تقع��ن�ب>ن�لبنان�من�الشمال�وخليج�العقبة�ع�ى�البحر��حمر�من�الجنوب�وب>ن�ساحل�البحر�
 ورغم�أن�).٤(�بيض�ا-توسط�وسيناء�من�الغرب�ومجرى��Éر��ردن�والبحر�ا-يت�ووادي�عربة�من�الشرق 

)� �Ñي �مختلفة �صيغا �يوظف �القديم �(هفلس°�)(هفلستيم)،عهد �رديفها� (فلستيم)�فلست)، �يكون �أن ووجب
و(فلسطي>ن؟)�ع�ى��التوا«ي،��بالعربية�(فلسة،فلسه،فلسط)،�،(الفلسة،الفلست>ن،الفلسط>ن؟)،�(فلست>ن؟)،

فان�ال�;جمات�العربية�الحديثة�للكتاب�ا-قدس�تنقل��سم�بصيغة�واحدة��.للدPلة�ع�ى�ج>;ان�أقوام�التوراة
�(ال � � ��).٥(فلسط>ن)Ñي �ومؤرخوهم �جغرافيو�العرب �وطاء�’ فلسط>ن‘ذكرها �الس>ن �وسكون �الفتح بالكسر�ثم

مهملة�وأخره�نون".�وأما�الدكتور�جورج�بوست�فقد�ذكرها��ي�مؤلفه�"قاموس�الكتاب�ا-قدس"�بفتح�الفاء�
اء�أرا���ßفلسط>ن�ع�ى�تدل��بحاث�ا-ذكورة�حول�أسم).�٦(وال�م�أو�بكسرهما.�والرأي��ول�هو�ا-عول��عليه

�والصهيوني>ن� �ا-ستعمرين �دعاوي �وأن �ا-نطقة �هذه ��ي ��وائل �السكان �وأ�Éم �ولغ�Úم �العرب �إ«ى �تنتم� أ�Éا
  باطلة�تافهة.

                                                           
 ٢٩.-ع السابق، صاملرج   ١
  ١٩-١٨- ص- دار النفائس، بريوت - ظفر اإلسالم خان، تاريخ فلسطني القدمي منذ أول غزو يهودي حىت آخر غزو صلييب.    ٢
 .٥٣-ص-م٢٠٠٠-الطبعة األوىل-لبنان- زياد مىن، مقدمة يف تاريخ فلسطني القدمي، بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم، بريوت   ٣
 ٢٩.-ص ١٩٩١-لبنان-وعربة ومصريا، شفيق الرشيدات، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوتفلسطني، تارخيا    ٤
 ٥٤-٥٣-ص-م٢٠٠٠، ١-زياد مىن، مقدمة يف تاريخ فلسطني القدمي، بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم، بريوت، لبنان، ط   ٥
 ١٥ص. -م١٩٩١طبعة جديدة -هلدى،  كفرقرعدار ا-مصطفي مراد الدباغ، بالدنا فلسطني، اجلزء األول، القسم األول   ٦
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  "خادم�الوطن"�للسيد�حامد�محمود�الهجري �روايةدراسة�تحليلية�ل
  

  د/�لطيف�أون%Oتي�إبراهيم

  يج>;يانرن،قسم�اللغة�العربية،�جامعة�إلورن،�إلو أستاذ�

  ويÅي�بن�عبد�الباÄي�بن�زكريا

  يج>;يانقسم�اللغة�العربية،�جامعة�إلورن،�

  تقديم

� �العربية �القصة �تزال P-�� �نيج>;يا ��ي �العناصر��دبية �أرحام �ب>ن �ي��-من
�ي �لم �حيث �والتطوير، �الجمع �كما�نمرحل�Úا �كتاب�Úا �إ«ى �القدامى ��دباء تبه

�وا ��دبية، �الفنون �بقية ��ي �الشباب�درجوا �هللا �فرحم �Dس�مية. لعلوم
�حديث� �يصبح �أن �كاد �الذي �الفن �هذا �باب �§�م �ا-و«ى �فتح �الذين ا-جيدين
�لتناول� �العهد �يحن �لم �أنه �فريق �ظن �و�ي �النيج>;ي، �العربي ��دب الدهر��ي
هذا�Dنتاج�الف���للدراسة�والتقويم�ح°�Ãتثبت�له�الفكرة،�ويك½;�له�العدد،�

�ا-داد. �عليه �بالدراسة��ويتعب �فيقوم �ذلك، �ضد �يرى �البحث �هذا ولعل
�قيم�Úا،� �تذوق �بغية �الرائع �القص÷�� ��نتاج �هذا �Øحدى �الفنية التحليلية
وذلك�-ا�وجد�من�قبول�فائق�ب>ن��دباء�وعشاق�العربية��ي�نيج>;يا،�أ�Pوهو�

�عناصر�تالية:�رواية �ع�ى �والبحث �الهجري. �محمود �حامد �للقاص �الوطن" �ع�"خادم �القاص،�نبذة �حياة ن
(القيم�الفكرية،��القيم�الفنية،�مآخذ��الدراسة�التحليلية�للقصة،و عرض�وج>�Âللقصة،�و �مناسبة�القصة،و 

  ا-راجع�وا-صادر.و �–الخاتمة�و القصة)،�

 حياته�ونشأته�:محمود�الهجري �القاص�حامد

هو�أبو�أحمد�حامد�بن�محمود�بن�إبراهيم�بن�أحمد�الهجري،�ينتم��نسبه�من�
�،)Ayegoroم�بقرية�أيغورو�(١٩٧٦وين�إ«ى�عراقة�ف�نية�إلورية.�ولد��ي�سنة��ب

عاصمة�وPية�كوارا،�وتقع�القرية��ي�الشرق��يمن��،وÑي�إحدى�قرى�إمارة�إلورن
�Dمارة. �من �بعدا �كلوم�;ا �الكتاتيب،��يبلغ�ث�ث>ن ��ي �للتعليم ��و«ى �مرحلته كانت

وقد�تلّقن�صاحبنا�فيه�القرآن�ع�ى��وهو�أول�مرحلة�تعليمية�للصبيان�عصرئذ،
يدي�الشيخ�بابا،�ثم�التحق�بمدرسة��بتدائية�Dنجليوية�الحكومية��ي�أيغورو�

�.١٩٩١-١٩٨٥)�ما�ب>ن�عام�First Leaving Certificateللشهادة�النظامية��و«ى�(
�و�ي� �النضوج، �العلماء �ع�ى �فتلّمذ �واللغة، �الدين ��ي �تثّقف �إ«ى �انصرف ثم

�ا �الهجرة�مقدم�Úم �دار �مدرسته، ��ي �والثانوية �Dعدادية �أكمل �حيث �الف�ني، �الرحمن �عبد �يuي لشيخ
ه�ع�ى�أقرانه�١٩٩٨-١٩٩٣للدراسات�العربية�وDس�مية�بوPية�كنو�النيج>;ية،�وذلك��ي�مّدة�عام�

ّ
م.�ولتفوق

�الدراسا �بكلية �فالتحق �العلم�، �للتحصيل �الخارج �إ«ى �ا-بعوث>ن �من �امتياز�كان �وDس�مية�بدرجة �العربية ت
��ش�;اكية� �الشعبية �الليبية �العربية �بالجماه>;ية �Dس�مية �الدعوة �كلية �فروع �إحدى �تشاد، بجمهورية
العظمÃ،�و�ي�بضع�سن>ن�حصل��ي�الكلية�ع�ى�ث�ث�شهادات،�الليسانس،�والدبلوم�العا«ي،�وا-اجست>;،�وذلك�

عاد�القاص�إ«ى��،م٢٠٠٨ز�وبدرجة�الشرف��و«ى.�و�ي�عام�م.�وكلها�بدرجة��متيا�٢٠٠٧–م�١٩٩٩ما�ب>ن�عام�
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��Ùغوم� �وPية �جامعة �إ«ى �الحظ �فساقه �الوطنية، �للخدمة �الشمالية �Ùغوم� �وPية �إ«ى �فُبِعث �الوطن أرض
� ��ي �تجربته �أول �ذلك �كان �إذ �ف¾�ا، �محاضرا �فعمل فته���داءالجديدة،

ّ
�وظ �الكاملت>ن �السنت>ن �وبعد العلم�،

�بالكلية�إ«ى�يومنا�هذا�تكنولوجيةالكلية�الدراسات� وإ«ى�جانب�ذلك� ).١(العليا�لوPية�كب،�و�Pيزال�محاضرا
فللقاص�حركات�أدبية�أخرى�تؤّيد�قدرته�الثقافية،�ونورا�نستض!(�§�ا��ي�دراستنا�ا-قبلة،�فهو�شاعر�مفلق،�

ق،�أخرج�من�ا-صنفات؛�ديوانه:�"الحديقة�الغّناء"�و 
ّ
و�ي�اللغة��،ينا�"خادم�الوطن"ال°��بأيد�روايتهوكاتب�مدق

و�دب�كتيبان:�"ا-وصوPت�وأسرارها"�و"ا-تن��Ùمع�سيف�الدولة"�و�ي��ونة��خ>;ة؛�أخرج�قصتان�أخريان�
� �الرئيس" �"السّيد �والدراسات��ومأساةبعنوان: �العربية �للغة �الرفيق �وال�Âامه �القوي �عزمه �سنة �وع�ى الحب.

�تأسيس�مد �لصاحبنا �تم �فقد �بوPية�Dس�مية �وDس�مية" �العربية �للدراسات �بلغوري �أحمد �"مدرسة رسته
 نيج>;يا.�–كب�

  الروايةمناسبة�

لكن�معظم�ا-طلع>ن�ع�ى�هذه�القصة��–القديم�والحديث�–تتشكل�مناسبة�هذه�القصة��ي�مصدرين�قوي>ن
�إ �ثنايا �للقاص �وقعت �ضاّرة �وهو�حادثة �مصدر�واحد، ��ي �الوطن) �(خادم �قصة �مناسبة جراءاته�يصورون

�الطامة� �فتلك �القديمة �ا-ناسبة �وأما �(أبوجا)، �نيج>;يا �وطنه �عاصمة ��ي �الوطنية �للخدمة �أوراقه لتسجيل
الك`;ى�ال°���Pيستث���من�تصورها�أحد�من�ط�ب�اللغة�العربية�والدراسات�Dس�مية��ي�بقعة�نيج>;يا،�تمنيا�

� �الث�ث �مستويا��ا �ع�ى �الحكومة �إذ �الباهر، �وا-ح�يال�–للمستقبل �والحكومي �دورا��-فدرا«ي �لدارس¾�ا �Pترى
�أو� �السيا¶��، �الوطن �مستقبل ��ي �أو��قتصاديهادفا �أو�الدبلوما¶��، ��جتماéي، ��ي �فالتخصص اللغة�،

Dس�مية��ي�مبلغ�ظ�Õم�للمساجد�ومراكز�الوعظ�وDرشاد.�وقد�أشار�القاص�نفسه�،�و�ي�الدراسات�العربية
ر�يوما�كان��ي�إ«ى�هذه�الظاهرة��ي�القص

ّ
ة�عن�طريق�العرض،�وسرد�الخ`;،�حيث�يقول:�"�ي�هذه�اللحظة�تذك

�حول�مستقبل�طالب�العربية��ي�نيج>;يا،�إذ�قال� �زم�ئه �وب>ن �اشتّد�حوار�بينه إحدى�قاعات�الجامعة�ح>ن
�أننا �مع �العربية �العلوم �طلب ��ي �والجّد �الكّد �هذا �أدر�لم �"لم �أو�مناسبة: �تقديم �دون �فجأة طلبة��-أحدهم

(مستيقنون�بأن�مستقبلنا�غ>;�مضمون��ي�البلد؟"�–نيج>;يا�
٢

رت��).
ّ
والظاهر�أن�تجربته��ي�أبوجا�Ñي�ال°��أث

فرأى�ضرورة�تصوير�هذه��حداث�الظلماء�ا-ت�زمة�عليه��–الفكرية�و�سلوبية��-شعوره،�وأيقظت�عاطفته�
���ïس�مية،�تصويرا�يفDدارة�من�ناحية�وع�ى�أصحاب�بيته�من�طلبة�العربية�وDبه�الحكومة�من�ناحية،�و

ثانية،�وا-جتمع�من�ناحية�أخرى.�فاختار�لبطل�روايته�اسم�"نور"�الذى�ينكشف�بطلوعه�الظلمات�وهو�رمز�
  الرجاء�بعد�قنوط.

  "خادم�الوطن"�روايةعرض�وج% �ل

�صفح �وث�ث �مائة �صفحاته �عدد �بلغ �عشر�فصول، �أربعة ��ي �للهجري �الوطن" �"خادم �قصة �بعد�كانت ة،
الصفحات�التمهيدية�ال°��تحتوي�ع�ى�الغ�ف�الداخ�ي،�وصفحة�إجازة�النشر،�وDهداء،�وصفحت>ن�للنشيد�
الوط���وأنشودة�الخدمة�الوطنية،�وتقريظ��ستاذ�مرت�Ã�äعبد�الس�م�الحقيقي،�ثم�تقديم�الدكتور�مشهود�

ل�غ�ف�الكتاب�لطبعته��و«ى�جانبا�كب>;ا��ي�عر �محمود�جمبا.
ّ
ض�معطيات�القصة،�حيث�تزّين�بأنواع�يمث

من�اللون�الجميل�أبرقه�الخضراء�ال°��تصّور�خريطة�نيج>;يا،�و�ي�داخلها�شاب�قاعد��ي�زي�خادم�الوطن،�
وهو�عبارة�عن�كاكي�ممثل�بذلة�الجيوش،�و�ي�الباطن�قميص�أبيض�قص>;�مت��Èبلون�الخضر�كذلك،�و�ي�

الوطن،�واضع�قّبعته�ع�ى�فخذه��يمن،�حامل�بيده��يمن��رجليه�خذاء�عسكرية،�وخّفه�خضر�خاص�لخّدام
�ع�ى� �وليس �الهاتف، �ع�ى �تظّنه �عليه �اطلعت �إذا �خديه، �إ«ى �إصبعه �راسل �الوطن" �"خادم �عليه �رسم كتيب
الهاتف�ولكن�آPم�الزPزل�عليه�شديد.�وهل�تتصّور�أين�علقت�هذه�الخريطة�النيج>;ية�ال°��تتضمن�كل�هذه�

                                                           
  v-viم ص ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩، إلورن،  Alabi Printing Production حامد حممود اهلجري: خادم الوطن،     ١

 ٩- ٨املرجع نفسه صص     ٢
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قت
ّ
ع�ى�شجرة�فق>;ة��وراق،�ضعيفة��ثار،��Pيقوم�عل¾�ا�أحد�إ�Pويتعبه�الخوف�والرهب��التصويرات؟�عل

الشديد،�كل�هذا�وذاك�محاولة�من�القاص�Øغراق�القارئ�إ«ى�قّصته،�كأنه�§�ذا�الغ�ف�يعرض�لك�ا-قدمة�
ما�جاء�§�ا�القاص��اللهم�إP �،اية.�كانت�القصة�ذات�حادثة�واحدةال°���Pفص��لها��ي�عالم�فن�القصة�والرو 

�Pإ� �وأبوه) �(نور �نفر�أو�نفرين �ع�ى �مقصور �وبطلها �محدودة، �أشخاصها �كانت �أن �و�Pجناح �شاهد، كمحل
  الشخصيات��خرى�الثانوية�ذوات�الصلة�القوية�بحادثة�القصة.�وكما�ظهر�للقصة�ا-كان�والزمن�ا-حددين.

  الدراسة�التحليلية�للقصة

�أفكار�هذ �تنبع �الفكرية: �أخرى،�القيم �طبيعة �من �مصطنعة �ليست �الخالصة �طبيع�Úا �من �الجميلة �القصة ه
فنجدها�خالية�التصوير�الدقيق،�مخالفة�للقيم�Dنسانية�النيج>;ية،�فتظل�مرفوعة�الوقائع�والتأث>;ات�حينا،�
�يسبقها� �الراقية، �الفنية �الفكرية ��بعاد �تتج�ها �قصة �وÑي �آخر، �حينا �و�نفعاPت �العواطف ومتساقط

�أو�ا �السيا¶�� ��الدبلوما¶�لبعد �والبعد �د�جتماéي، �وأما �الدي��، �البعد �ثم �العسكري، �والبعد مشهود��/،
�والوط��" �و�جتماéي �السيكولو�ي �"البعد �أوجه: �ث�ثة ��ي �القصة �أبعاد �أن �تقديمه ��ي �ف>;ى �جمبا � محمود

    ).�١(ضافة�إ«ى�توف>;ها�ا-تعة�أو�الع`;ةإ

� �أن �فنلقى �السيا¶�� �البعد �ع�ى�أما �نيج>;يا ��ي �الوطنية �والدبلوماسية �السياسية ��وضاع �أبرزت القصة
�ا-ثقفون� �طبقات: �ع�ى �ا-نطقة �هذه �شعوب �فإن �ثم �ومن �ا-راوغة، �شعارها �سياسة �وÑي �ا-تعددة، أشكالها

بقة�بثقافة�غربية�خالصة،�وا-ثقفون�بثقافة�إس�مية�خالدة،�وفرقة�أخرى��Pإ«ى�هؤPء�و�Pإ«ى�هؤPء،�ولكّل�ط
الث�ثة�تعوزها�الÂåعات�النفسية�القاتلة؛�كالفقر،�والخوف،�والجهل،�وغ>;ها.�ولعل��دÑى�و�مر�أن��همن�هذ

�عناية ��و«ى �للفرقة �تّدéي �(�خائنة�الحكومة ��و«ى �الجنسية �معاملة ��خ>;ة�First citizenفتعاملها �وللفرقة (
)� �الثانية �الثانيةSecond citizenالجنسية �وللفرقة �الثالثة��) �الجنسية �وDس�مية) �العربية �(أهل ا-سكينة

)Third citizen(.إ«ى��� �ا-نطقة �هذه ��ي �الرسمية �اللغات �أو«ى �Ñي �ال°� �العربية �اللغة �الحكومة �أنزلت ولذلك
  الهجري:يقول�الدرجة�الثالثة�بعد�Dنكل>Âية،�والفرنسية.�

واجه�ع�ى�أيدي�حكوماتنا�هذه�ا-شاكل�كلها؟�أنظر�أن�ن�–دار¶���اللغة�العربية��- يا�ل�قدار!�هل�كتب�علينا
�هنا �يقض �ولم �الوطن �خدمة ��ي �للمشاركة �للتسجيل ��ن �أتى �Pغوس... �جامعة �خريج �الرجل �هذا غ>;��إ«ى

�أنا�اليوم�خّريج�كلية�الدراسات�العربية�قد�قضيت�شهرا�ب��بصيص�من�نور��مل؟�وهو يلهج��دقائق،�وها
  �)٢(الذنب�كل�الذنب�أن���درست�العربية؟ عربي�مب>ن،�وهل�فصح�بلسانبلسان�إنجل>Âي�أعجم��وأنا�أ

  ويقول��ي�العامل�الدبلوما¶���ال�;بوي�ب>ن�أرحام�الوطن:

النيج>;ية��Pتعرف�الكلية�ال°��تخّرج�ف¾�ا� إذ�فو�ئ�بمشكلة�أخرى�أشّد�وأخطر�من�أخ�Úا،�وÑي�أن�الحكومة
بالجماه>;ية�العظمÃ!�فع�ى�نور�أن�يثبت�وجود�هذه�الكلية��قط،�وإنما�عرفت�أمها بدولة�تشاد،�ولم�تسمع�§�ا

  )٣(�ي�مكا�Éا�بوثيقة�مكتوبة�من�سفارة�تشاد�لدى�حكومة�نيج>;يا

فقد�ظهر��ي�مراكز�عديدة�من�القصة،�ولعل�أبرزه�ما�ساق�إليه�القاص��ي�متابعة�كيف���جتماéيوأما�البعد�
خ�ف�ما�ُعرف�لبعض�الدول�ا-تقدمة�كأمريكا،�وإنجل�;ا،�تجري�الع�قة��سرية�ب>ن�النيج>;ي>ن�ا-سلم>ن،�

�P� ��بوين �فإن �نيج>;يا ��ي �أما �من�عمره، �عشرة �خمسة ��ي �أبويه �من �الكاملة �الحرية �للولد ��Pيباحون حيث
�يزالون�مراع>ن�ع�ى�س�مة�أوPدهم�ح°�Ãما�بعد�عمر�الرشد�الذي�أعلنه�القرآن�الكريم�وهو�(أربعون�سنة).

��حقا ��ية(سورة �مشكلة��١٥ف، �يرون �الذين �ا-ماثلة، �ا-ناطق �و�ي �نيج>;يا ��ي �ال`;رة ��بوين �هللا �فرحم (
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�وآخر، �ح>ن �كل �§�م �ف>;حبون �مشكل�Úم، �والطغيان،��أوPدهم �الب�ي �أيام ��ي �ينصحو�Éم �بلواهم، ويخففون
�قوله: ��ي �الظاهرة �هذه �الهجري �لنا �صّور �فقد �ال`ّ;�وDحسان، ��ي �لهم �مباشرة�سافر�إ�ويدعون �(جوس) «ى

�إليه�أيضا�باقة�الّروح
ّ

فرحب�به���ب�كل��.والبهجة..�ليلتقي�مع�أبيه�حام��إليه�بشرى�هذا�القبول،�ويزف
عن�هذا�السرور،�كأنه�هو�نفسه�وجد��وأسبل�عليه�أياديه،�تعب>;ا�ال�;حيب�وشاركه�الفرح�بانشراح�وانفراج،

  ).١(كفاح�مستمر.. يزل�يعلمه�أن�الحياة�شأنه...�ولم�هذا�القبول!�إذ�يعت`;�شأن�ابنه�شأنه�أو�أهّم�من

�كل� �فيه �يت�tى �سليم �وهو�هدف �سمحة، �حنفية �دينية �بروح ��دبي �العمل �هذا �ألبس �القاص والظاهر�أن
� �ربه �إ«ى �مناجيا �فنلقاه ��و«ى، �عصورها �منذ �الديار�النيج>;ية ��ي �العربية �فيقول:��عائذادارس �إبليس من

أو�يقول:�"فحمد��)٣(و�ي�موضع�"لكّن�عجائب�هللا��Pتنقطع"�)٢(�نتظار�ا-مّل�البغيض"�"فالعياذ�با�ºمن�هذا
�لس�مته" �"ورأى��)،٤(هللا �يقول: �كأن �أو�غ>;�مباشرة، �مباشرة �منه �فيقتبس �هللا �كتاب �آخر�من �حينا و�ينقل

اص�يتبلور��ي�لجة�هكذا�ترى�الق).�٥(الناس�سكارى�وما�هم�بسكارى�ولكّن�هول�هذا�الصوت�عل¾�م�شديد...�"
دينه�الحنيف،�وليس�بدعا��ي�ذلك�فقد�سبقه��دباء�الفنان��ي�هذا�الصنيع�العجيب،�حيث�قلما�تجد�كاتبا�

نتاجاته�الفنية،�فدي�أو�فاغنوا�مث��أبرز��ي�رواياته�اليوربية�معالم��عتقادات�إقصصيا��Pيظهر�عقيدته��ي�
(اليوربية

٦
  فهذا�هو�شأن�كل�عمل�أدبي��ي�كل�مكان�وزمان.�������)،٧(ومثله�ال`;وفيسور�وو«ي�شوينكا��،)

  القيم�الفنية

� ��لفاظ، ��üرومن� �سلس، �قص÷�� �فأسلوب �القصة �أسلوب �بدي ّي��يك�سيكأما �الخيال، �واق ّي ا-عاني،
��
ها�سلسلة�فنية�تنت

ّ
لع�ع�ى�القصة��–الصور�والتصوير،�كل

ّ
ساق�و الوحدة�الفنية�الراقية.�إ«ى��–عندما�تط

��القاص �يقول �السليم، Ãللمع�� �السليم �اللفظ �أن �جيدا �يعرف �القاص �إذ �ممتعة، �ألفاظ�سهلة عبد��د/إ«ى
ويؤثر�القاص�الغرابة�).�٨(…الباtي�شعيب:�"أن�اللفظ�وا-ع��Ãكركب°��البع>;�إذا�قعدتا�قعدتا�وإذا�قامتا�قامتا"

�–كاكي��-ناهيك�–الطابور��-:�(يؤّرقللتنبه�والتنسيق�ب>ن�ا-ع��Ãالقوي�وا-ع��Ãالخفيف،�فنلقى��لفاظ�مث�
وÑي�ألفاظ�سديدة�يصّور�§�ا�الكاتب�ا-عاني�الجليلة�ال°���Pتصل�إل¾�ا�كلمات�أخرى�غ>;��.-لمة)�-متلهفا�–يحر�

�(ت�Õشهم �كألفاظ: �والحال �السياق �إل¾�ا �دéى �إذا �الغرابة �أشّد �ع�ى �ويقف ��- هذه. �هذه��–فوجم �زورار)
قارئ��ي�اللحظة��و«ى�إ�Pوأعاد�إل¾�ا،�إما�لتنافر�حروفها�(ت�Õشهم)�أو�(�زورار)�وإما�ا-فردات��Pيأتي�عل¾�ا�ال

،�و�Pغرو��ي�هذا�وÑي�غرابة�لكن��ي�بعض�القّراء�إ«ى�مراجعة�ا-عاجم�لخفية�مكانته��ي�عالم�الكتابة،�فيضطر 
  أنسب�مقامها�وأحوالها.�فمثله�كمثل�امرئ�القيس�الذي�يقول:

  )٩(تدّل�ع�ى�الوقاص��ي�مث��Ãومفرد.  **�    إ«ى�الع�ىغدائره�مستشزرات�

                                                           
 ٢٤املرجع نفسه ص    ١
م،"، يف كتاب املؤمتر، الس الدويل للغة العربية، ٢٠٠٩م إىل عام ١٩٦٠ثقافتها يف نيحرييا من عام : أونريييت إبراهيم: "اللغة العربية لطيف    ٢

 ١٤م ص٢٠١١لبنان.
 ١٧اهلجري، املرجع السابق. ص    ٣
 ٣٥املرجع نفسه       ٤
   ٤٠املرجع نفسه       ٥
 اجلريء يف غابة العفاريت نظر مشهود حممود مجبا الصيادا    ٦
 م٢٠٠٩، إلورن.Almus Pubkication Companyنظر مشهود حممود مجبا : ترمجة مسرحيتا جريو، حمن األخ وتطور جريو لوويل شوينكا،ا    ٧
 عبد الباقي شعيب أعاكا: قاله يف احدى خماضرته    ٨
 م)١٩٧٦للنشر(ضيف ،شوقي : تاريخ األدب العريب يف العصر األمور. مطبعة مصر    ٩
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�Ãتلقاه��ي�كتابته،�واضعا�لكل�مع��Ã°تعرف�مدى�قدرة��ديب،�وخاصة��ي��لفاظ�ح�Pفإنك��ي�بعض��ح>ن�
وعندما�نأتي�ع�ى�ا-ستوى��سلوبي�أو�ال�;كي��Ùللقصة،�فنشهد�أنه�طّبق��ي�هذا�العمل��دبي�خ`;ته��لفظه.

البيان�العربي،�حيث�تراه�حينا�يصور�الحادثة��ي�جملة�خ`;ية�راقية،��Pتقرأ�جزءا�إ�Pويعشقك�الهادفة��ي�
الجزء��خر،�انظر�يقول:�"أضحت��فراح�تتمارج��ي�صدور�الطلبة�و�ب�Úاجات�تتمايل��ي�وجوه�ا-شاهدين،�

�ي��–الفعلية�وDسمية��-ت>ن�أ�Pترى�كيف�جمع�الجمل�).١(وهتافات�السرور�والحبور�تتطاير�من�هنا�وهناك،�"
� �باØسمية، �وأتبعه ،��ßا-ا� �سياق �ع�ى �بالفعلية �فبدأ �مل�Âم، �والسرور،��Pختصاصسياق �بالفرح الطلبة

  ولتعميم��ب�Úاج�والحبور�ب>ن�الطلبة،�و�ساتذة،�والحضور.

�إل �لنستمع �والسياق، �للحال �دقيقا �تصويرا �حينا �الراقية �البيانية �الصور �ع�ى �القاص �"وÑي�ويقف �يقول: يه
عبارة�عن�زوج�من�نعال�بيضاء�ناعمة،�وآخر�من�حذاء�أصفر�غليظ�مع�جوار§�ا،�وقميص�كاكي�طويل��كمام�
يشبه�بذلة�الجنود�والعساكر،�ومعه�قّبعة�عسكرية�تناسبه،�ثم�قميص�أبيض�قص>;،�وسروال�أقصر�ضّيق،�

�السجناء" �زّي �من �ب��ïء �إلور �.أشبه �رج��سودا �أن �تؤمن �يبليكيف ��Pا �التصوير�البليغ، ��ي �ا-ستوى غ�هذا
�العناصر�الك�مية� ��ي �فصورها �ا-حلية �الزّي �هذه �نظر�إ«ى �كيف �أ�Pترى �ودربه. �ذوقه �قوي �إ�Pمن �به يؤمن

� �والتشبيه�–الراقية (بيضاء�نائمة)�(حذاء�أصفر�غليظ)�(قميص�كاكي�طويل��كمام)��–�ستعارة�والكناية
لو�جرد��ا�إ«ى�مفردات�وكلم�ترى�أنك�لن�تجد�نفس�الرونق�والجمال�الذي��التصوراتهذه��.(قّبعة�عسكرية)

لقي�Úا�عندما�ارتبط�بعضها�ببعض.�أليس�هذا�ما�دéى�إليه�Dمام�عبد�القاهر�الجرجاني��ي�قوله�تعا«ى:�"وقيل�
�للقوم�الظ

ً
ا->ن"�يا�أرض�ابل ي�ماءك�ويا�سماء�أقل ي�وغيض�ا-اء�وق����äمر�واستوت�الجودّي�وقيل�ُبعدا

ى�لك�م�Õا�Dعجاز،�و§�رك�الذي�ترى�وتسمع،�أنك�لم�)حيث�قال:٤٤(سورة�هود،��ية�
ّ

ما�وجدت� تجد�فتج�
من�ا-زية�الظاهرة�والفضيلة�لقاهرة،�إÈ�Pمر��يرجع�إ«ى�ارتباط�هذه�الكلم�بعضها�ببعض،�وإن�لم�يعرض�لها�

�حيث �من Pإ� �والشرف، �والثالثـ�الُحسن �بالثانية، ��و«ى �تستقر�çا ـةPقت �أن �إ«ى �وأن� بالرابعة �آخرها، إ«ى
�بي�Õا �ما �نتائج �مجموعها�الفضل �من �بكل��).٢(وحصل �ا-وتى �أكفان �"إنه �قوله: �البليغة �استعارته ومن

�الوطنية،��)٣(مواصفا��ا" �للخدمة �بادئ ��ي �الزّي �إن �إذ �نيج>;يا، ��ي �الوطن �وزّي�خدام �السجناء، �لزّي تشب¾�ا
معاني�أخرى�جليلة؛�كاØعجاب�والتعج>�Âحيث�يقول:���ستفهامويلبس��ا-جازيات.فلما�ك½;�فيه�التشب¾�ات�و 

��بناء؟" �من �لهم �هل �ع�Õم، �نيج>;يا �وسل �أمثاP؟ �لهم �أنجب �هل �ع�Õم، �الزمان �٤("سل ��ي�). �الطباق ويروي
�متلّهفا �الجرس �ودّق �متلَهثا، �ا-كان �إ«ى �"فهرول �قوله: ��ي �و"متلهفا" �"متلهثا" ��)٥(لفظي �الجمال�ليثبت بذلك

"Ã°٦(�دبي،�وكما�يروقه��قتباس�بالقرآن�من�جانب�آخر��يحث�يقول:�"تحس��م�جميعا�وقلو§�م�ش.(����  

  همؤاخذات

مهما�يطنب�ثناؤنا�ع�ى�هذا�Dنجاز��دبي�السديد،�فإنه��Pيفوتنا�أن�نلتفت�إ«ى�بعض�سقطات�العمل،�وم�Õا�
� �القاص �يؤخذ �ومما ��سلوبية. �وأخرى �ا-طهرة�الفكرية، �بالسنة �وهو�اس�Úزائه �القصة �أفكار�هذه ��ي عليه

أما��مر�ا-ضحك�وا-بكي��ي�آن�واحد�من�هذا�ا-نظر�العظيم،�هو�أن�هناك�"والشريعة�السمحة�ح>ن�يقول:�
�الشريعة �لتطبيق �ا-تحّمس>ن �التبليغ" �"جماعة �من �هؤPء� Dس�مية�شابا �ضمن �من �كان �بحرف، حرفا

                                                           
  ١اهلجري، املرجع السابق، ص     ١
  ٩٨اإلمام عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص     ٢
  ٣٢اهلجري، املرجع السابق، ص     ٣
  ٩٤املرجع نفسه  ص     ٤
  ١٦املرجع نفسه"     ٥
  ٩املرجع نفسه     ٦
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ب>ن،�وكان�نصيب
ّ

ع�ى�حسب��–عارية�ذات�ميوعة�ودPل،�ف�بّد�� كانت�أمامه�فتاة�شبه �ي�الطابور�أن�ها-عذ
 بخصرها�ويضّمها�إ«ى�صدره�بالقّوة�ح°�P�Ãتنفلت.�أن�يأخذ�- �مر�الصادر

شّوه�به��-وإن�وقعت�كما�زعم�القاص�–كيف�أمكن�للقاص�أن�يتفكر�إ«ى�هذه�الدرجة�من��س�Úزاء�بحادثة�
،�فما�وجه�الضحك��ي�هذه�الحال،�ح°��Ãصم ي�الذي�كان�يدعو�إ«ى�فصل�الدين�من�وجه�دين�هللا-لحدون�

إحسان��/النقد�أو�الدراسة��دبية�لم�يكن�متعصبا�لهذه�الفكرة�إ«ى�أع�ى�الدرجة،�ومع�ذلك�فقد�رّد�عليه�د
�نواع،�يقيم�من�العجيب�أن��صم ي�الذي�كان�يتحرج�تدينا�من�رواية�أو�شعر�فيه�ذكر�ل�عباس�حيث�يقول:

والدين�ويراهما�عا->ن�منفصل>ن��Pيتصل�أحدهما�با*خر،...�ومن�ثم�نسمعه�يقول���حّدا�فاص��ب>ن�الشعر
�"ما�أحد�أحّب�إ«ّي�شعرا�من�لبيد�بن�ربيعة�لذكره�راويا�هذا�القول�عن�أستاذه�أبي�عمرو�بن�الع�ء:��ي�لبيد

ن�اعتذر�القاص�بأنه�ذكر�(�مر�ا-ضحك�وا-بكي)��ي�الحادثة�وإ.�هللا�عز�وجّل�وØس�مه،�ولذكره�الدين�والخ>;"
فإن�وصفه�ا-نظر�بالعظيم�قد�أسقط�له�العذر،�فهو�معروف�باعتقاده�الصو�ي�الجازم�لعله�أتى�بذلك�عيبا�

� �وأهل �الصوفي>ن �ب>ن �-ا �ا-تمّسك �الشاب �ذلك �ع�ى �نيج>;يا. ��ي �التنافس �التبليغ�من �عدم�يوكذا �ع�ى ؤخذه
�السي �يرفعون�مراعة �ما �أشّد �فما �السوق �أهل �هللا �"فرحم �قوله: ��ي �هللا) �(رحم �اصط�ح �استعمال ��ي اق

وكما�أخطأ��فما�وجه�الرحمة�هنا،�فإن�العرب�تستعمل�إما�الويل��ي�مثل�هذه�الحالة�أو��سف.�.�سعار...."
ة�إن�ال�;جمة�الصحيحة�و�ي�الحقيق�،إ«ى�العربية�حيث�ترجمه�بـ"رجل�يا�حرب")��man o warي�ترجمة�لعبارة�(

أص��يستخدم��،)  (Man o’ warفأصبح� ”f“وجرد�م�Õا��(Man of war)  )�Èن�أصل�الكلمة�هو�حرب�Ñي�(�رجل
  لناد�çم.��سمفاستعار�ناد�الشباب��)١(لسفينة�الحرب�عند�ال`;تغالي>ن��سم

  ا�راجع�وا�صادر

�"اللغة�العربية� -١ ��ي�و إبراهيم،�لطيف�أون>;ي°�: م،"،��ي�كتاب�٢٠٠٩م�إ«ى�عام�١٩٦٠نيح>;يا�من�عام�ثقاف�Úا
 م��٢٠١١ا-ؤتمر،�ا-جلس�الدو«ي�للغة�العربية،�لبنان.

 م�):�تاريخ�النقد��دبي�عند�العرب،�دار�الشروق�للنشر�والتوزيع.١٩٩٣احسان،�عباس(� -٢

�ترجمة�مسرحيتا�ج>;و،�محن��خ�وتطور�ج>;و�لوو«ي�شوينكا،٢٠٠٩جمبا،�مشهود�محمود�( -٣  Almusم):

Pubkication Company.إلورن�، 

 ):��الصياد�الجريء��ي�غابة�العفاريت،دار�أ-وس�كنتلكت،�نيج>;يا.١٩٩٥جمبا،�مشهود�محمود( -٤

 م):�أساس�الب�غة،�مكتبة�لبنان.١٩٩٢هـ_��١٤١٢الزمخشري،�أبو�القاسم�محمود�بن�عمر( -٥

 م):�تاريخ��دب�العربي.�مطبعة�مصر�للنشر.��١٩٧٦ضيف�،شوtي��( -٦

 القرآن�الكريم.� -٧

 مطبعة�أل��Ùإلورن�نيج>;يا.،�م):�خادم�الوطن٢٠٠٨ه/١٤٢٩الهجري،�حامد�محمود،�( -٨

�ديوان�الحديقة�الغّناء،�مطبعة�كيوودملو�Pللطباعة٢٠١٠ه/١٤٣١الهجري،�حامد�إبراهيم،�( -٩ �،إلورن�،م):
 نيج>;يا.

 

                                                           
1    http://en.wikipedia.org/wiki/Man-o-War 
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 قراءة�سوسيولوجية�:نضال�تمثل�0ي�أم�نضال�"أم�سعد"رواية�
  

 يل.�تعبد�الجل

  ،�ك>;�،�الهندكلية�ب.ت.م�الحكومية،�ب>;نتا-ناقسم�العربية،�أستاذ�مساعد،�

 

رواية�واقعية�ل�ديب�الفلسطي���غسان�كنفاني،��"أم�سعد":�رواية�تلخيص
الروائي�ا-ناضل�بأق�مه�الفنية�وصحفه�السياسية،�الذي�جاهد��ي�توعية�

� �إتيا�Éا �و�ي �أرضهم، �قضية �عن �الفلسطينية �العا-ية.��مة ��وساط إ«ى
� �تصور �نكسة�الرواية �إثر �قضيته �نحو �ووعيه �الفلسطي�� �الشعب واقع

��ي�١٩٦٧ �ساهمت ��م �وهذا �ا-ناضلة. �الفلسطينية ��م �تجربة �خ�ل ،
�عمال�النضالية�مباشرا،�وبإرسال�ولدها�إ«ى�الجيش�الفدائي.�أما�أم�نضال�

 Èي�مريم�محمد�فرحات،�امرأة�فلسطينية،�ناضلت�Ñ�،جل�فلسط>ن�بنفسها
�محاولة� �فهذه � ��رض. �حرية �سبيل ��ي �ل�ستشهاد �أبناءها �ث�ث وأرسلت

للكشف�عن�كيفية�تأث>;��"أم�سعد"بسيطة�لقراءة�سوسيولوجية���ي�راوية�
فلسطينية�واقعية�تمثل��مة�الفلسطينية�جمعاء��خ�ل�تصوير�أمّ �>نهذا�العمل�الف����ي�توعية�الفلسطيني

 بية��ي�ا-جتمع.����ونتيجته�Dيجا

  غسان�كنفاني:�3ديب�ا�ناضل

�والعا-ية� �الوطنية �ا-ستويات �ع�ى �به �وا-حتفل �ا-شهور ��ديب �كنفاني غسان
��وساط� ��ي �الفنية �بأسلحته �وا-ناضل �النقدية، �ودراساته �الروائية بأعماله

من�الطاغية.�وهو�أحد��نحو�الصهيونيةالصحافية�والسياسية،�طرح�تحديا�حادا�
�إثر�الغارات� �الوطن �حرية �سبيل ��ي �استشهدوا �الذين �الفلسطيني>ن ��دباء قلي�ي

،�وقد�ترعرع��ي�مسقط�رأسه�١٩٣٦الصهيونية�عل¾�م.�وهو�من�مواليد�عكا��ي�عام�
� �ثم �وعشر، �الثاني �عمره Ã°اضطر�-غادرتهح�� �دمشق الفلسطينية��إثر�النكبةإ«ى

ي�دمشق�حياة�منفية،�تذوق�ف¾�ا�م،�وتسيطر�ال¾�ود�ع�ى�عكا.�فعاش��١٩٤٨عام�
�ا-ؤ-ة� �بالتجارب �متشبعا �والشبابية �الطفولية �حياته �فكانت �مرير. �طعم كل
وا-ؤسفة،�ال°��تأثرت��ي�غريزته�الفنية،�وذكائه�الحاد،�وقريحته�النفاذة.�بعد�أن�أتم�دراسته�الثانوية،�عمل�

راسة�العليا��ي��دب�العربي،�ال°��نفته�مدرسا��ي�مدرسة�ال�جئ>ن��ي�دمشق،�ثم�التحق�بجامعة�دمشق�للد
م�Õا�Èعماله�النضالية،�فسافر�إ«ى�الكويت�وتابع�أعماله�السياسية�والفنية،�مدرسا��ي�مدارسها،�وصحافيا��ي�
�ب>;وت،� �إ«ى �عاد �ثم � �العربية. �الوطنية �للحركة �الرسمية �الجريدة �الرأي، �جريدة �أمثال �العربية الصحف

و�ي��،و�ي�"ا-حرر"�،والسياسية�و�دبية�ف¾�ا،�فعمل�محررا��ي�جريدة�"الحرية"�وانخرط��ي��عمال�الصحفية
��ي��،"فلسط>ن" �إقامته �وأثناء �لتحرير�فلسط>ن. �الشعبية �للج��ة �الرسمية �الصحيفة �"الهدف" �مجلة و�ي

"،�مما�تبقى�لك"و"،�رجال��ي�الشمس("�أصدر��أروع�رواياته��ربعة�،١٩٧٠و���١٩٦٢ي�ف�;ة�ما�ب>ن��،ب>;وت
�حيفا"و �إ«ى �عائد �سعد"و"، �معظم��")أم �إ«ى �ترجمت �وال°� �العالم�، �ا-ستوى �ع�ى �واسعا �رواجا �نالت ال°�

،�وهو��ي�السادس�والث�ث>ن�من�عمره،�وذلك�بإجراء�انفجار�١٩٧٢اللغات�العا-ية.�اغتالته�الصهيونية��ي�عام�
  قنبلة�ع�ى�سيارته،�وكانت�معه�بنت�أخته.�
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  ������"أم�سعد"رواية�

رواية�أم�سعد�رواية�ملحمية�كتبت�بأسلوب�تجري�Ù،�تبلغ�إ«ى�قمة�الواقعية��ش�;اكية،�تصور�واقع�الشعب�
� �إثر�نكسة �نحو�قضيته �ووعيه �سعد�١٩٦٧الفلسطي�� �أم �ترسم �ا-ناضلة. �الفلسطينية ��م �تجربة �خ�ل ،

�الفلسطي �الشعب ��ي �الجماه>;ي �الثوري �تس��الواقع �ع�ى �الرواية �هذه �تشتمل �غ>;�. �منفصلة، �لوحات ع
منقطعة��ي�ا-ع��Ãالعام�للرواية،�وÑي�"تأتي�تجسيدا�وانعكاسا�-ا�يمور��ي�الواقع�الفلسطي��،�وذلك�ع`;�لغة�

�ت �باعتبارها�الهدف��سم�Ãلكل�أدب�ببسيطة�مباشرة�واضحة، ت�ي�الوصول�إ«ى�أوسع�قطاع�من�الجماه>;�
�ا-�).١(هادف" ��دبيات �ضمن �الرواية �تأثر�تعت`;�هذه �ال°� �اركسية �الرو¶��.�§�ا ��دب �من �كنفاني غسان

� �(الراوي �العم �وابن �وأبو�سعد، �سعد، �أم �ف¾�ا �البارزة �هذه��–والشخصيات �أحداث �معظم �تدور غسان).
  الرواية�خ�ل�محاورات�ب>ن�البطل�الرئي���üأم�سعد�وابن�عمها.�

  خلفية�الرواية

�الق �ب>ن �حرب ��ي �شنيعة �هزيمة �العربية �القوة �عام�واجهت �حزيران ��ي �العربية �الدول �وقوى �Dسرائيلية وة
،�واحتلت�إسرائيل�قطاع�غزة�وشبه�جزيرة�سيناء�والضفة�الغربية�وهضبة�الجوPن��ي�سوريا.�خ�ل�١٩٦٧

�إسرائيل �ضاعفت �أيام ��نظمة� ستة �لدى �وعسكرية �سياسية �أخطاء �بسبب �أضعاف �أربعة �إ«ى مساح�Úا
�الو  �أصبح �النكسة �هذه �بعد ��حت�ل�العربية. �سيطرة �تحت �البحر، �ال�Õر�إ«ى �من �بكامله �الفلسطي�� طن

�الشعب� �أصبح �بحيث �والخارج، �الداخل ��ي �الفلسطينية �الثورة �تصاعدت �أن �ذلك �عن �ونتج Dسرائي�ي،
�فئاته �وكافة �إمكاناته �أغلب �استنفرت �حقيقية �ثوري ��Éوض �حالة �يعيش �عدنان�)٢(الفلسطي�� �ويقول .

نت�ضرورية��ي�أن�رواية�أم�سعد�كا�لفية�العامة�للرواية:�"أزعم�أيضاعن�الخ�،كنفاني،�أخو�غسان�كنفاني
وقد�عانت�قضية�فلسط>ن�وشع��ا�الفلسطي���وفصائلها�الوليدة�بعد�حرب�حزيران�و�ي��،تلك�ا-رحلة�تحديدا

�عا �كما ��ّمة �ع�ى �القاتمة �ظ�له �ألقى �الذي �العام �قالجو���Éزامي �شعور �من �أمصارهم ��ي �العرب �اسنى
بالهزيمة،�ومن�حالة�إحباط�رسمية�وشعبية�أوحت�للعالم�أن��مة�العربية�كلها�سقطت�ولن�تقوم�لها�بعد�

  م.١٩٦٩و�ي�هذه�الخلفية�والنضالية،�كتب�غسان�كنفاني�روايته�الثالثة�أم�سعد��ي�عام�).�٣(�ن�قائمة..."

  "أم�سعد"3م�الثورية�0ي�رواية�

Ñي�هذه�الرواية�����üي�امرأة�حقيقية��ي��ربع>ن�من�الطبقة�الفق>;ة�وا-شردة��ي�البطل�الرئيÑ�،ي�أم�سعد
�الرواية �لهذه �مدخل ��ي �يقول�ع�Õا �نفسه �وكنفاني �وما��:ا-خيم، �جيدا، �أعرفها �حقيقية، �امرأة �Ñي �سعد "أم

�ما� �بالضبط. �ذلك�فلم�يكن�هذا �ومع جعلها�زلت�أراها�دائما،�وأحاد�Ëا،�وأتعلم�م�Õا،�وتربط���§�ا�قرابة�ما،
�الطبقة� �تلك �إ«ى �تربطها �ال°� �بالقرابة �قيست �Ñي �ما �إذا �واهية �§�ا �تربط�� �ال°� �فالقرابة �يومية، مدرسة
�وا-رمية��ي�مخيمات�البؤس،�وال°��عشت�ف¾�ا�ومعها،�ولست�أدري�كم�عشت� الباسلة،�ا-سحوقة�والفق>;ة

ستطيع�الصخر،�صبورة�كما��Pيطيق�الص`;،�"إ�Éا�سيدة��ي��ربع>ن،�كما�يبدو�«ي،�قوية�كما��Pي�).٤(لها...."
�ولقم� �النظيفة، �لقم�Úا �تن�Âع �كي �والعمل �التعب ��ي �عشر�مرات �عمرها �تعيش �وذهابا، �جيئة ��يام تقطع

�وشعورها��).٥(أوPدها" �للمرأة�الفلسطينية�الثائرة�ا-ناضلة،�ووع¾�ا يستخدم�كنفاني�شخصية�أم�سعد�رمزا
لسطي����ي�مواجهة�العدو�البا¯ي.�هذه�كلمات�كنفاني�ع�Õا�"ومع�ذلك�فأم�نحو�واجبا��ا��ي�تشجيع�الشعب�الف

                                                           
 ٢١٣- ٢١٢، ص: ٢٠١١، األردن،  الكتبملت غسان كنفاين منوذجا، عامناهج الدراسات السردية وإشكاليات التلقي: روايا املصطفى عمراين:  ١
 ١٩٨٠، ١)، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ط:١٩٧٥ – ١٩٥٠أمحد عطية أبو مطر: الرواية يف األدب الفلسطيين (  ٢
 . ka.com-www.adnanعد، املوقع الرمسي لعدنان كنفاين، عدنان كنفاين، قراءة يف رواية أم س  ٣
   ٢٤١، ص:١٩٧٢، ١اجلزء األوىل، دار الطليعية للطباعة والنشر، ط: –الروايات  –غسان كنفاين، اآلثار الكاملة   ٤
  ٢٥٩املرجع السابق، ص:  ٥
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��Pوجزءسعد�ليست�امرأة�واحدة،�ولو�Pأ�Éا�ظلت�جسدا�وعق��وكدحا،��ي�قلب�الجماه>;�و�ي�محور�همومها�
ينسلخ�عن�يوميا��ا،�-ا�كان�بوسعها�أن�تكون�Ñي،�ولذلك�فقد�كان�صو��ا�دائما�بالنسبة�«ي�هو�صوت�تلك�

  ).١(٠لطبقة�الفلسطينية�ال°��دفعت�غاليا�ثمن�الهزيمة..."ا

�تظهر� �التاسعة، �إ«ى ��و«ى �اللوحة �من �أي �الرواية، �من �ال�Õاية �إ«ى �البداية �سعد‘من �مباشرة�’ أم �صورة �ي
�Pتظهر�إ�P� �كامنة �كانت �ال°� �والثانية، ��و«ى �كنفاني �رواي°� ��ي �أو�ا-رأة ��م �شخصية �من �خ�فا وواضحة،

� �خ�ل ��ي ��م �شخصية �أما �إل¾�ا. �Dشارات �سعد‘بعض �وكأ�Éا�’ أم ��رض �قلب �من �تصعد �Ñي �ظاهرة، �
ف
  .�)٢(ترتقي�سلما��É�Pاية�له،�وÑي�تحمل�الصرة�الصغ>;ة�ال°��تحتفظ�§�ا�دائما،�وتفوح�م�Õا�رائحة�الريف

� �كنفاني �يصور �ان�Úت)، �ال°� �والحرب �سعد، �(أم ��و«ى �اللوحة �سعد‘�ي �جوا’ أم �ا-تعددة،��ي �شخصيا��ا نب
أنوث�Úا�وإنساني�Úا،�وثوري�Úا�وعنادها.�ف
��تظهر�بعرق�يابس�قطعته�من�دالية�صادفته��ي�الطريق،�وقد�أتت�§�ا�
ليغرس��ي�دار�كنفاني،�Èنه�سوف�يثمر�عنبا�بمدة�قليلة.�وهذه�تصور�أنوث�Úا�وإنساني�Úا.�أما�كلما��ا�ال°��تقولها�

دأت�الحرب�بالراديوا�وان�Úت�بالراديوا،�وح>ن�ان�Úت�قمت�Èكسره،�ولكن�أبا�م�(ب١٩٦٧عن�الهزيمة��ي�حرب�
�P�:ا�سعد:�(ذهب�ا-ختار�ل>;ى.�مر�ع�ي��ي�الصباح�وقال�«ي�Õا�عن�حبس�اب�Úسعد�سحبه�من�تحت�يدي)�وكلم

ف
��تش>;��تخا�ي�يا�أم�سعد.�سأعود�لك�به.��هبل،�يعتقد�أنه�أريده...��هبل.�يعتقد�أن�ذلك�ما�يريد�سعد)،
�شخصية� ��ي �تمثل �ال°� �والعمالة �الخيانة �رموز �مع �التعامل �ترفض �إذ �والنضالية، �الثورية �نفسي�Úا إ«ى

�ويذهب�)٣(’ا-ختار‘ �الذلة، �حدود �الهزيمة، �حدود �السجن، �حدود �الحدود، �اب�Õا �يقطع �أن �سعد �أم �ترغب .
�البي �إ«ى �سعد �عاد �إذا �"أتعرف �البيت: �إ«ى ��Pالعودة �العدو، �تناول�-واجهة �أستطيع �فلن �عاد، �إذا �الليلة، ت

�الحدود؟" �يقطع �أن �عليه �يتوجب �-اذا ��ن �أتدرك �باب�Õا�)٤(الطعام، �غامضة �بسعادة �تفتخر�وتتوهج �وÑي .
��ي�ا-خيم�’ مختار‘ورفاقه�-ا�سمعت�من� �ورفاقه�من�السجن�ليقضوا يب>ن�تجربته��ي�محاولة�إط�ق�سعد

لتوقيع�ع�ى�ورقة�يتعهدون�ف¾�ا�أن�يكونوا�أوادام�(الطائع>ن�القاعدين�بقية�حيا��م:�إن�سعد�ورفاقه�رفضوا�ا
بدون�ا-واجهة)،�وطردوه�وضحكوا�عليه.�هذه��م�ا-ناضلة�بكل�جسدها�الضعيفة�وكل�قل��ا�القوية�ترى�أن�
الحياة��ي�ا-خيم�أذل�وأق÷��Ãمن�السجون،�ف
��تفضل�أن�يبقى�اب�Õا�سعد��ي�السجن�من�الخروج�منه�إ«ى�

�العجيب؟�ا- �الحبس �داخل ��ïغ>;�التم� �ا-خيم ��ي �نفعل �ذا �ما �الحبس؟ ��ي �نعيش P� �أننا �"أتحسب خيم.
الحبوس�أنواع�يا�ابن�العم!،�ا-خيم�حبس،�وبيتك�حبس،�والجريدة�حبس،�والراديو�حبس،�والباص�والشارع..�

�الحبوس �ع�ى �أنت �تتكلم �وا-ختار�حبس... �حبس، �ا-اضية �سنة �والعشرون �حبس، �عمرك�أعمارنا �طول ؟.
�حبس،� �حبس، �مزهريات؟ �فيه �تعيش �الذي �الحبس �قضبان �بأن �العم �ابن �يا �نفسك �توهم �أنت محبوس..
�أنه� �تقول �ورقة �يوقع �لم �Èنه �محبوس �هو�ا-حبوس؟ �سعد �أن �تعتقد �فلماذا �حبس... �نفسك �أنت حبس،

  .�)٥(فأنتم�محبوسون..."آدمي...�آدمي؟�من�منكم�آدمي؟�كلكم�وقعتم�هذه��وراق�بطريقة�أو�بأخرى�ومع�ذلك�

و�ي�اللوحة�الثانية�(خيمة�عن�خيمة�تفرق)،�يصورها�كنفاني�كأم�سعدت�بإرسال�اب�Õا�ل�لتحاق�بالفدائي>ن�
�وÑي�مستعدة�أن�ترسل�أبناءها� �تشاركه�وأن�تصاحبه��ي�النضال، �وÑي�أيضا�ترغب�أن للنضال�مع�العدو،

�ف
��تقول:�"�Pقلت�لجارتي�هذ ا�الصباح.�أود�لو�عندي�مثله�عشرة،�أنا�متعبة�يا�ابن�كلهم�لو�كانوا�عشرة.
عم�...�اه�;أ�عمري��ي�ذلك�ا-خيم.�كل�مساء�أقول�يا�رب!�وكل�صباح�أقول�يا�رب!�وها�قد�مرت�عشرون�سنة.�

                                                           
  ٢٤٢املرجع السابق، ص:    ١
  ٢٤٦ع السابق، ص: املرج   ٢
 شخصية يف الرواية، ترمز القيادة السياسية، اليت حتاول لتكسب الشعوبية بني اتمع.    ٣
 ٢٥٢غسان كنفاين، املرجع السابق، ص:   ٤
  ٢٥٥املرجع السابق، ص:   ٥
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�سيذهب؟" �فمن �سعد. �يذهب �لم �خيمة�)١(وإذا �أن �إ«ى �بارزة �إشارة �اللوحة، �هذه �عنوان �كلمة ��ي �هنا .
ن�مخيم�ال�جئ>ن،�فخيمة�الفدائي>ن�مركز�العرض�النفسية�والبطولة�والرجولة،�أما�الفدائي>ن�أفضل�وأخ>;�م

�سعد� �أم �نفسانية �فتصور �والوحل) �(ا-طر�والرجل �الثالثة �اللوحة �أما �وا-سكنة. �رمز�الذل �ال�جئ>ن خيمة
ها�سعد،�إذ�وحال�Úا�القلقة،�والطبيعة�أيضا�قلقة�وممطرة�كما�أن�عي���أم�سعد�تدمع.�وÑي�قلقة��ي�شأن�ولد

�حملة� �خ`;�عن �وقد�عرفت�أن�هذا �أن�سعد�س¾�دي�لها�غدا�سيارة. أن�شريكه��ي�خيمة�الفدائي>ن�أخ`;ها
�(قلب� �الرابعة �واللوحة ��Pيفعل. �ما �و�Pيقول �يقول، �ما �يفعل �سعد �وأن �إسرائيلية، �سيارة �Øسقاط سعد

أم�سعد�الفرحة�والسعيدة�بم�يء�سعد��الدرع)�عكس�اللوحة�الثالثة�تماما،�إذ�أ�Éا�(الرابعة)�تصور�نفسانية
مع�أنه�جرح�جرحا�عميقا��ي�ساعده.�صورت�كيف�شقت�الرصاصة�لحم�ساعد�سعد�من�الرسغ�إ«ى�الكوع.�

-ا�كانوا��ي�و و�ي�هذه�اللوحة�تتحول�أم�سعد�إ«ى�الراوية،�فتحكي�كل�ما�وقع�لسعد��ي�مكمنه�مع�الفدائي>ن.�
��،ا-كمن �ح°�Ãينت
��ا�للبقاءاضطروا �أمه�هنا لحصار،�وكانوا�قد�كادوا�يموتون�بالجوع،�فخيل�إ«ى�سعد�أن

�أمامها،� �يظهر�سعد �ولم �رأسها، �عن �الصرة �وأنزلت �محتارة، �فوقفت �يما)، �(يا �سعد �فدعاها �نحوهم، ت�يء
ودعاها�أيضا�(أنا�سعد�يا�يما،�جوعان)،�فقالت�ا-رأة�(يجوع�عدويك�يا�اب��...�تعال�لعند�أمك...�هللا�يحميكم�

�وقد�ظلت�هذه�ا-رأة�العجوز�تطعمهم�خمسة�أيام،�و-ا�انفك�يا�أو  Pدي)،�وعاد�سعد�بالزوادة�وأكلوا�كلهم.
ثم�قالت�أم�سعد:�"سعد�يقول�أنه�رآني�هناك.�وأنه�لو��Pالحصار�نادت�ا-رأة�(العسكر�راحوا�....�هللا�يوفقكم).

.�وهذه�Ñي�اللوحة�)٢(ت�لحم�ساعده"أن�أطعمته�-ات�جوعا،�ولو�Pأن�دعوت�له�لقتلته�الرصاصة�ال°��شطف
�النفس>ن� �هات>ن �واندماج �والولد، ��م �تصوير�نفسانية ��ي �ف¾�ا �كنفاني �نجح �أنه �إذ �الرواية، �هذه ��ي الرائعة
�الجماéي� �العمل �إلينا �تنقل �تقدموا) �واللذين �هربوا �(الذين �الخامسة �واللوحة �صورة. �أروع ��ي وتجسيدهما

ت�قيادة�أم�سعد.��ي�هذه�اللوحة�نجد�الوéي�الثوري�الجماه>;ي�واضحا�الذي�قامت�به�النسوة�و�طفال�تح
  ح°��Ãطفال�والنسوة�يشاركن��ي�خدمة�جماعية.����

سنة)�ُي�َحظ�ف¾�ا�استدعاء�للما���ßل�ستفادة�منه�ولربطه��٣٢واللوحة�السادسة�(الرسالة�ال°��وصلت�بعد�
م،�جاء��ا�الذكريات�إثر�قراءة�رسالة�١٩٣٦رة�عام�بالحاضر.�يصور�ف¾�ا�الكاتب�ذكريات�أم�سعد��ي�أيام�ثو 

الذي�وقع��ي��سر،�وأن�تطل��م�أن��Pيتوسطوا��ي�’ ليث‘ولدها�سعد�يطلب�م�Õا�أن�تذهب�إ«ى�أهل�رفيقه�
ممثل�الطبقة��ن�Úازية�ال°��تستغل�نضال�الطبقات�ا-سحوقة�وتج>;ها�-صلحها،�’ عبَد�ا-و«ى‘شأن�إط�قه�

�مع �يشتغل �ال`;-ان�وهو�الذي ��ي �عندهم �صار�نائبا Ã°ح� �أن��.)٣(Dسرائيلي>ن �إ«ى �اللوحة �§�ذه يش>;�كنفاني
�Èخذ� �وينذر�§�ا �والقروي>ن، �الف�ح>ن �من �ا-سحوقة �بالطبقة �بل �العليا، �بالطبقة �ليس �الفلسطيني>ن خ�ص

�الساس �أو�من �العربية، �الدول �أو�من �فلسط>ن �من �كانوا �سواء ��مراء �هذه �توسيط �العا-ية.الحذر�من �ة
واللوحة�السابعة�(الناطور�والل>;تان�فقط)�ترسم�أمام�القارئ�صورة�الطبقة��ن�Úازية�واستغ�ل�النسوة��ي�

عمل�تنظيف�أدراج�البناية�مقابل�خمس�ل>;ات�’ أم�سعد‘أعمال�تنظيف��بنية�مقابل�أجرة�يس>;ة.�وجدت�
وث�ثة�أيام.�و�ي�اليوم�الثالث�بعد�شهر�من�عملها�ث�ث�مرات��ي��سبوع،�واشتغلت��ي�التنظيف�هنا�إ«ى�شهر�

�ي�الطابق�الثالث،�أحست�بامرأة�تقف�وراءها،�وبعد�استع�م�م�Õا�علمت��يهناك،�وكانت��ي�عملها�التنظيف
أ�Éا�لبنانية�ولها�أربعة�أوPد،�وÑي�ال°��كانت�تقوم�بعمل�التنظيف��ي�هذه�البناية�مقابل�سبع�ل>;ات،�طردها�

ناية�ل>;بحوا�ل>;ت>ن،�ف�;كت�أم�سعد�العمل�ف¾�ا�لهذه�ا-رأة.�ونلمس�التغ>;ات�ال°��طرأت�ع�ى�أصحاب�هذه�الب
�سعد� �(أم �الثامنة �اللوحة �تصورات �من �وتلك �لبسها، ��ي �وتغ>;ات �نفسي�Úا ��ي �تغ>;ات �من �الفلسطينية ا-رأة

لصغ>;ة�تجلبنا�إ«ى�مشهد�تحصل�ع�ى�حجاب�جديد).�واللوحة��خ>;ة�(البنادق��ي�ا-خّيم)�من�هذه�الرواية�ا
�ي�ا-خيم،�وقد�غ>;ت�كل���ðء�فيه�تمام�التغي>;،�ح°�Ãأن�أبا�سعد،�وقد�صار�حديثه�أك½;�ليونة�من�ذي�قبل،�

                                                           
 ٢٦٣غسان كنفاين، اآلثار الكاملة (املرجع السابق)،    ١
 ٢٨٧املرجع السابق، ص:   ٢
  ٣٠٤لسابق، ص: املرجع ا   ٣
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.�وهو��ن�يفرح�ح>ن�يرى�تغ>;�كل���ðء�فجأة،�فكف�عن�الشجاروقد�كان�خشنا��ي�تصرفاته،�أما��ن�قد�
"الفقر!��:بال�ا-خيم.�يقول�كنفاني�ع�ى�لسان�أم�سعدابنه�الصغ>;�سعيد�يتدرب�وسط�حلقة�تدريب�ب>ن�أش

يا�ابن�العم�الفقر!�الفقر�يجعل�ا-�ك�شيطانا،�ويجعل�الشيطان�م�كا،�ما�كان�بوسع�أبو�سعد�أن�يفعل�غ>;�
�ومدعوسا� �بالفقر، �مدعوسا �مدعوسا، �سعد �أبوا �كان �وبخياله، �وبي �بالناس، �ويفشه �يطلع، �خلقه �ي�;ك أن

�ذهاب�با-قاهرة،�ومدعوسا� �ومدعوسا�تحت�بسطار�الدولة، �Dغاثة،�ومدعوسا�تحت�سقف�الزينكو، بكرت
  .�)١(سعد�رد�له�شيئا�من�روحه�وتحسن�يومها�قلي�،�وح>ن�رأى�سعيدا�تحسن�أك½;�،�أك½;�بكث>;"

  ممثلة�الثورة�الجماه%Oية:�أم�سعد

� �التمرد �عدوى �تسري �سعد �أم ��ي �إ«ى�–وهنا �الش�الفعل �أمام �فنصبح �كلهالجماه>;. �البطولة�عب �ورغم .
ا-فردة�لهذه�الرواية�إ�Pأم�سعد�تكتسب��ي�الرواية�ا-�مح�الجماعية�فلم�تعد�أم�سعد�الفرد�إنما�الشعب�
�ال°��تمثلها�أم�سعد�بمرارة�الهزيمة��Pيعادله�إحساس،�ف
��الطبقة�ال°��يقع� �الطبقة �إن�إحساس بأكمله.

كله.�إن�Dحساس�الجماه>;ي�لد�çا�جعلها�تعرف�أن�خ�صها�ع�ى�كاهلها�العبء�كله،�و�ي�الوقت�ذاته�الذل�
�ي�الكفاح�ا-سلح�الذي�يمثله�الفدائيون،�وهذا�يؤدي�إ«ى�تحوPت�واضحة��ي�السلوك�اليومي�للشخوص�من�

الجماه>;�ال°��تتوحد��–جراء�تأث>;�الوضع��جتماéي�الطارئ�بتنوعاته�ا-ختلفة�"أم�سعد"��م�الفلسطينية�
ن�أجلها�تحمل�همومها�وآPمها�وتسهم��ي�تحقيق�تطلعا��ا،�و�Pتكف�عن�البذل�و�Pتتعب�من�مع��رض�وم

�ي�هذه�الرواية�يأخذ�البطل�الفلسطي���شكله�الجماéي�الذي�يناسب�ا-رحلة�الثورية�ال°���العطاء�والتضحية.
قمة�واقعي�Úا��ش�;اكية��يعيشها�وف¾�ا�نعيش�الوضع�الثوري�بأبعاده�الجماعية�و§�ا�تبلغ�الرواية�الفلسطينية

�و�ستغ�ل� �القمع �يسوده �واقع �ع�ى �تمردا �ا-شرق �غده �يب�� �الذي �الكادح �ل�نسان ��نحياز�العل�� حيث
  ويصادر�العدو�ا-حتل�حقه��ي�العيش�ع�ى�أرض�وطنه.��

  ا�مثلة�0ي�أم�نضال�"أم�سعد"�

�بـ �ا-شهورة �يوسف �محمد �مريم �Ñي �نضال �نضال‘أم أم�‘و‘ أم
�فلسط>ن‘و‘ ءالشهدا �’. بخنساء ��ي �ي��١٩٤٩ديسم`;��٢٤ولدت

�بأبي� �ا-عروف �فرحات �بفتuي �تزوجت �بسيطة. �أسرة ��ي غزة
�الدراسات� �أتمت �وقد �فرحات. �بمريم �عرفت �ثم �ومن نضال،
الثانوية�بعد�الزواج.�وÑي�أم�لستة�أبناء�وأربع�بنات،�وساهم�كل�

�كتائ �تحت �الفلسطينية �التحريرية �الحركة ��ي �أبنا�Îا ب�من
�ا-سلم>ن،� �إخوان �أع�م �أحد �وÑي �القسام. �عز�الدين الشهيد
��ي� �وعضو �فلسط>ن، ��ي �حماس �Dس�مية �ا-قاومة وحركة

� ��ي �وتوفيت �الفلسطي��. �التشري ي ��١٧ا-جلس �ي��٢٠١٣مارس
�استمر�سنوات �ا-رض �مع �صراع �بعد �الشفاء �بـ)٢(مستشفى �اش�Úرت �نضال‘. �الحركات�’ أم ��ي Pنخراطها

والسياسية��ي�فلسط>ن�و�ي�الدول�العربية.�وقد�شاركت�مباشرة��ي�الثورات�الجماه>;ية،�وانطلقت�التحريرية�
إ«ى�ا-جاهدين�تمدهم�بالغذاء�الروµي�والسيا¶���وتقوم�بخدم�Úم��ي�مواقعهم.�وشجعت�أبناءها�للمشاركة��ي�

كتائب�الشهيد�عز�الدين�هذه�الثورات�والهجمات�ضد�الحركات�الصهيونية.�وأرسلت�أبناءها�كلها�ل�لتحاق�ب
�أبناءها:� ��ي �الجهاد �حب �تغذية �عن �تقول �نفسها �وÑي �الصهيونية. �ضد �القوية �ا-ناضلة �الج��ة القسام،
�الجهاد�وفرضيته��ي�ا-رحلة�الراهنة�والتدريب�ع�ى�الص`;�وقوة�التحمل،� ��ي�نفوسهم�حبَّ

ُّ
"فدائًما�كنت�أبث

                                                           
 ٣٢٥املرجع السابق، ص:     ١
، من املوقع: ٢٥/١٠/٢٠١٣، تاريخ الوصول:١٨/٠٣/٢٠١٣خنساء فلسطني: رحلة جهاد وتضحية، املركز الفلسطيين لإلعالم، تاريخ النشر:     ٢

www.islamstory.com/ar 
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وقد�استشهد�ث�ثة�من�أبناءها��ي�ا-عاركة��).١(ا�ملتقى�الجميع"فكل�أوPدي�أعضاء��ي�كتائب�القسام،�وبيتن�...
ا-ختلفة�مع�الصهاينة.�فاش�Úرت�أم�نضال�بخنساء�فلسط>ن�اع�;افا�بتضحية�ث�ثة�أبناءها�مثل�ما�أضحت�

�ي�مس>;��ا�النضالية��ي�صورة�علنية�’ أم�نضال‘بدأت�خنساء�Dس�م�أبناءها��ي�سبيل�الدفاع�عن�Dس�م.�
� �السبعة"،�١٩٩٢عام ��رواح �"بذي �الصهاينة �وصفه �الذي �بي�Úا، ��ي �عقل �عماد �القسامي �القائد �آوت �إذ ،

� ��ي �حرب�بينه�وب>ن�ما�يزيد�عن�مائ°��١٩٩٣نوفم`;��٢٤والذي�استشهد��ي�مÂåلها �ج��ة �أن�تحول�إ«ى ،�بعد
ل�نجلها�البكر�نضال��ي�العام�اغتالت�قوات��حت��٢٠٠٣.و�ي�عام�)٢(جندي�صهيوني�قبل�اقتحامهم�ا-Âåل 

�ا-قاومة.�٢٠٠٣ �لصواريخ ��وائل �ا-هندس>ن �وهو�أحد �القسام، �كتائب ��ي �ا-يداني>ن �القادة �أحد �يعد �وكان ،
  ��.وÑي�تظهر��كلما�تسمع�نبأ�استشهاد�أبناءها�متثبتا�ومتص`;ا�وحامدة�هللا�تعا«ى

  الخاتمة

’ أم�سعد‘س>;ة�حياة�نضالية�Èم�نضال�توضح�أن�شخصية�و�ي�م�"أم�سعد"�ي�رواية��)٣(والقراءة��جتماعية
م،�تمثل��ي�صورة�واضحة��ي�١٩٦٧ال°��أخذها�غسان�كنفاني�من�واقع�الشعب�الفلسطي���إثر�النكسة�عام�

�Èم� �النضالية �بالحياة �وغ>;�موضع �غ>;�مرة ��ي �تشابه �النضالية �فمس>;��ا �نضال. �Èم �الحقيقية الشخصية
تشجع�أبناءها�وأهلها�ل�نخراط��ي��عمال�النضالية�والجهادية��ي�تحرير��مسقط��سعد.�فأم�سعد��ي�الرواية

�ا-ختفيات� ��ي �والفدائي>ن �للقواد �وا-عنوي �ا-ادي �بامتدادها �الحركات �هذه ��ي �مباشرا �تشارك �وÑي رأسها،
�ا�اب�Õا�سعد.�وا-خيمات،�ورغم�أ�Éا�امرأة�عادية��ي�أسرة�عادية�Ñي�تحمل�س�حا��ي�صدرها�الذي�أهداها�إل¾

وÑي�تشاجر�جنديا�إسرائيليا�ح>ن�يحاول�Èخذ�صورة�اب�Õا�سعد�من�صدرها،�ف
��تقول:�"إن�كنت�رج��حاول�
�ي�حيا��ا�النضالية�والسياسية،�فأم�سعد�’ أم�سعد‘فليست�ببعيد�عن�شخصية�’ أم�نضال‘أن�تأخذها".�أما�

  ل��ي�الحياة�الواقعية.�الشخصية�الواقعية��ي�الرواية�تولدت�جديدة��ي�صورة�أم�نضا

  ا�صادر�وا�راجع:

  ١�،١٩٨٠،�ب>;وت،�ط:)،�ا-ؤسسة�العربية�١٩٧٥– ١٩٥٠أحمد�أبو�مطر:�الرواية��ي��دب�الفلسطي��( .١

�عا .٢ �نموذجا، �كنفاني �غسان �روايات �التلقي: �وإشكاليات �السردية �الدراسات �مناهج �عمراني: �الكتب�لا-صطفى م
 ١�،٢٠١١الحديث،�إربد،��ردن،�ط:

٣. � �النشر: �تاريخ �ل�ع�م، �الفلسطي�� �ا-ركز �وتضحية، �جهاد �رحلة �فلسط>ن: �تاريخ�١٨/٠٣/٢٠١٣خنساء ،
 www.islamstory.com/ar،�من�ا-وقع:�٢٥/١٠/٢٠١٣الوصول:

فيصل�الدراج،�الوéي�الفلسطي����ي�الرواية�الفلسطينية،��ي��دب�والتأليف�وال�;جمة��ي�الرواية�العربية،�ا-ؤسسة� .٤
 .١�،١٩٩٣للدراسة�والنشر،�ب>;وت،�ط:�العربية

 �.www.adnan-ka.comعدنان�كنفاني،�قراءة��ي�رواية�أم�سعد،�ا-وقع�الرسم��لعدنان�كنفاني،� .٥

  .١�،١٩٧٢الجزء��و«ى،�دار�الطليعية�للطباعة�والنشر،�ط:�–الروايات��–غسان�كنفاني،��ثار�الكاملة� .٦

  م.٢�،١٩٨٠الدار�البيضاء،�ا-غرب،�ط:�–سان�كنفاني،�رجال��ي�الشمس،�ا-ركز�الثقا�ي�العربي�غ .٧

 www.daawa-info.netمصطفى�الطحان،�أم�نضال:��م�أول�مدرسة�تصنع��بطال،�(حوار�مع�أم�نضال)��ي�موقع:� .٨

                                                           
 www.daawa-info.netضال) يف موقع: مصطفى الطحان، أم نضال: األم أول مدرسة تصنع األبطال، (حوار مع أم ن   ١
 خنساء فلسطني: رحلة جهاد وتضحية (املرجع السابق)    ٢
رت القراءة االجتماعية تعىن ا قراءة النصوص األدبية يف وجهة نظر اجتماعية للكشف عن تأثري النصوص على اتمع، وهذا اتمع حسب روب   ٣

 الضمين الذي يفرتض الكاتب وجوده أثناء عملية الكتابة، فيتحدث إليه ويتصور ردود أفعاله. إسكاربيت هو اجلمهور احملاور وهو القارئ 
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  3ويوي �0ي�كتاب�"آفاق�الذهب"�للشيخ�مسعود�أديبايو��دراسة�بديعية
  

  ين�أديتنÆي�عّزالد

 عمان،��ردن� جامعة�العلوم�Dس�مية�العا-ية، باحث�دكتوراه،

 ملخص�البحث�

�ج�ء�بال�;اث�العربي�الضخم�ومعطياته�بما�يكمن�من��دباء�لقد�كانت�عناية�
ومن��Ñي�عناية�ملموسة�هائلة��Pيس�Úان�§�ا.�،شعريا�ون½;يا�-�دب�العربي�العريق�

غوية��سباب�وراء�هذه�العن
ّ
ايات�وDسهامات�Ñي�وجود�توف>;�الكتب�العربية�والل

�العربية� �اللغة �قيمة �تثبت �ال°� �و�جنبية ��قطار�العربية �جميع ��ي والّدينية
�العالم �ا-نتشر��ي �Dس�مي �الّدين �بفضل �الناس�،وDس�مية �به �أسلم �،والذي

�وفوجا �فوجا �فيه �وأدخل �العرب، �بال�;اث �قراء��م �إ«ى �يؤدى غة�مّما
ّ
�بالل �مكتوبة ي

� �الب�غيةو العربية �باÈساليب �ا�خاصة، �فن�ي �فيه �تطّور �الذي ا�لعصر�العبا¶��
�علم�� �ميدان �أنه �البعض �ويعّده غوية.

ّ
�والل ��دبية �العلوم �تعليم �إ«ى ��çدف أدبيا

�بما� �الفنية �والن½;ية �الشعرية �بحر��غراض �ويعومون��ي ��دباء �يتبارز�فيه الذي
د�هذا��،لقدرة�الفنية�والتفåنتتمايز�به�من�بيان�ل

ّ
ويصدر�فيه�كتبا�لغوية�أدبية�ب�غية�مثل�كتاب�ا-قامة.�وتقل

�سلوب��دبي�الب�¯ي�كث>;�من��دباء��ج�ء�م�Õم�إمام��ئمة�جار�هللا�الزمخشري��ي�كتابيه�"نوابغ�الكلم��
ذين��يحتويان�ا-واعظ�والنصائح�النافعة�وDرشادا

ّ
والحكم�ومكارم��خ�ق.�،�ت�ا-فيدةوأطواق�الذهب"�الل

�الذهب" �"أطباق �كتابه ��ي ��صفهاني �الدين �شرف �والشيخ ��فارقة��وغ>;هم.، �الكّتاب �إ«ى �تأث>;ها �امتّد وقد
بوجه�عام�ونيج>;يا�بوجه�خاص�يكتبون�نوع�هذا�من�Dبداع��مثل�سماحة�الدكتور�عبد�البارئ�أديتن�ي��ي�

هب"�و�ستاذ�الدكتور�زكرياء�حس>ن�"أبواق�الذهب"�والشيخ�مسعود�عبد�كتابيه"�أعراق�الذهب�وأنفاق�الذ
يس�Úدف�هذا�البحث�ا-تواضع�إ«ى��،الغ���أديبايو��ويوي��ي�كتابه�تحت�الدرس�"آفاق�الذهب".�بناء�ع�ى�هذا

  �"آفاق�الذهب"�للشيخ�مسعود�عبد��الغ���أديبايو��ويوي�النيج>;ي.�دراسة�بديعية��ي�كتاب

 ول�:�مفهوم�البديع�لغة�واصطRحا��ا�حور�3 

�ركن �والبديع.�البديع �وا-عاني �البيان �الث�ثة: �الب�غة �علم �أركان �{ب,د,��من �الث�ثي �الفعل �من وهو�مأخوذ
�بمع��Ãأنشأه�وأبدعه�ع�ى�غ>;�مثال�سابق�-ع}:َبَدعَ 

ً
�وابتدعه:�أنشأه�،�َبْدعا

ً
ومنه�يقال:�بدع�ال��ïء�َيْبَدُعه�َبْدعا

ومنه�اسمه�تعا«ى:�"البديع"�بمع���Ãكلمة�البديع�بمع��Ãا-خ�;ع،�الجديد،�ا-بتكر،�ا-وجد،�الغريب..��و )١(وبدأه
���ðء،� �كل �من ��ول �وهو�البديع �إياها، �وإحداثه ��شياء �Øبداعه �سابق �ب��مثال �ل�شياء �ا-وجد �أي ا-بدع

� Ã َ�ä
َ
�ق ا

َ
�َوِإذ ْرِض

َ ْ
�َو� َماَواِت �السَّ �{َبِديُع �تعا«ى: �قوله وُن}[البقرة:ومنه

ُ
َيك

َ
�ف ْن

ُ
�ك ُه

َ
�ل �َيُقوُل َما ِإنَّ

َ
�ف ْمًرا

َ
].�١١٧أ

علم�يعرف�به�وجوه�تحس>ن�الك�م�بعد�مراعاته�ا-طابقة�-قت�Ã�äالحال،�وبعد�رعاية�وضوح� واصط�حا:�هو
�اللفظية.�).٢(الدPلة �وا-حسنات �ا-عنوية �ا-حسنات �أساسي>ن: �قسم>ن �إ«ى �البديع �علم وا-حسنات��وينقسم

�ويةا-عن �وا-شاكلة،�: �وا-قابلة، �والطباق �التورية ��لفاظ�م�Õا: Ãمع�� �إ«ى �راجعا �ف¾�ا �التحس>ن �كان �ما وÑي
�وأما� �النظر. �ومراعاة �ا-دح �يشبه �بما �الذم �وتأكيد �الذم �يشبه �بما �ا-دح �وتأكيد �التعليل، �وحسن وا-بالغة،

                                                           
١.

 ابن منظور أبو الفضل، ابن منظور أبو الفضل (د.ت): لسان العرب، بريوت: دار صادر، لبنان. مادة "بدع". 
2.

  ٩-٨قيق: هنداوي، بريوت: دار الكتب ، ص:، حت١م): التلخيص يف علوم البالغة، ط١٩٩٧القز ويين، جالل الدين بن عبد الرمحن ( 
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وبالذات،�وإن�أفاد�تحس>ن�ا-ع��Ãثانيا،��Ñي�ما�كان�التحس>ن�ف¾�ا�راجًعا�إ«ى�لفظ�أوP،�:ا-حسنات�اللفظية
  ).١(بع�،�م�Õا:�الجناس،�والسجع،�و�قتباس�ولزوم�ما��Pيلزمتوبال

 :�ترجمة�حياة�الشيخ�مسعود�عبد�الغ���أديبايو�نيا�حور�الثا

م��ي�مدينة�أويو��ي�البيت�١٩٤٧هو�مسعود�عبد�الغ���أديبايو�من�مواليد�سنة�
�الشي�،Dمام �إ«ى �نسبه �بكر�ال`;ناوي ويرجع �أبي �مدينة��،خ ��ي �الثاني Dمام

�أويو)٢(أويو �بمدينة �أونيكن �الشيخ �عند ��بتدائية �دراسته � �الشيخ � �بدأ ..�
�أنصار�الدين� �مدرسة ��ي �ودرس �الحكومية �با-درسة �مسعود �الشيخ التحق

� �سنة �ف¾�ا �وتخرج �بأويو ��.م�١٩٦١بتدائية �سنة �بمركز��،١٩٦٢و�ي التحق
 Dودرس�هناك�تحت�إشراف�ذلك�العالم�فريد��،س�مي�بأغي�يالتعليم�العربي�

ثم�،�م١٩٦٦وأتم�دراسته�Dعدادية�عام��.الدهر�الشيخ�آدم�عبد�هللا�Dلوري
�سنة� �التوج¾�ية �الشهادة �ع�ى �وحصل �(الثانوية) �التوج¾�ية �با-رحلة تقدم

��م.١٩٦٩ �سنة �بمدي�،م١٩٧٠و�ي �Dس�م �مركز�شباب ��ي �مدرسا �مسعود �الشيخ �أوشنعمل �وPية �إيوو ،�نة
نشأ�مدرسة�مسائية�يعلم�ف¾�ا�أبناء�ا-سلم>ن�كّل�مساء.�وكانت�رغبته��ي�اس�Âادة�العلم�جعلته�مسافرا�إ«ى�وأ

��،القاهرة �سنة ��زهار�الشريف �بجامعة �سنة��،م١٩٧٦والتحق �م�Õا �وتخرج �وال�;جمة �اللغة �كلية ��ي ودرس
.�وقد�بدأ�الشيخ�مسعود�عبد�الغ���أديبايو�رحلة�الس ي�)٣(م�بنيل�درجة�الليسانس��ي�اللغة�وال�;جمة١٩٨٣

حيث�يكتب�ا-قاPت�ال°��تعالج��،م١٩٨٣والكفاح��ي�ميدان�الصحافة�ومضمار�الشعر�بعد�ان�Úاء�دراسته�عام�
القضايا�السياسية�و�جتماعية�وينظم�الشعر�الذي�يستوµى�به�الواقع�أو�وجدانه�وشعوره.�وظّل�§�ذا�العمل�

حينما�غادر�القاهرة�إ«ى��،م١٩٩٢قسم�ال`;امج��جنبية�مذيعا�ومحررا�وم�;جما�ح°�Ãسنة�،�القاهرةDذاéي��ي�
  .وطنه�نيج>;يا.�وأصبح�مدرسا��ي�مركز�زليخا�أبيؤ�Pللدراسات�العربية�وDس�مية�بأبيؤكوتا�وPية�أوغن�نيج>;يا

  مسعود�عبد�الغ���أديبايو�مؤلفات

شاعرا�عبقريا�لماء��ج�ء�ا-ح�;م>ن��ي�ب�د�يوربا�لكونه�عا-ا�متفننا�و لقد�كان�الشيخ�مسعود�أحدا�من�الع
وإليه�يرجع��،ومتبحرا��ي�العلوم�العديدة.�وهو�موسوعة�احتوت�ع�ى�جميع�الفنون �ماهراوكاتبا��بليغاوخطيبا�

عّدة�ا-ؤلفات�وا-خطوطات��ي��وله.�٢٠٠٤لبلد�أويو��ي�.�وترtى�رسميا�منصب�Dمام�كل�دارس�العلوم�العربية
،�كومة�من��داب�العربية،�وم�Õا:�الحقائق�والدقائق�عن�خبايا�اللغة�العربية،�العربية�والدراسات�Dس�مية

� )� �الواعظ �عّدة �أجزاء)�٣شنطة �ا-فقود:، �أو�أبيؤ��Pمل �كي �أيم �الزعيم �والفيكتورية، ��ويوية ،�ا-قامة
�وا-حفوظات �القراءة �ا-حفوظات�Dلوريةا، ��ي �ا-لتقطات �من �،تقريب��مثال��ي�تسهيل��مثال�،-قتطفات

مختارات�من�،�أستاذ�رغم�أنفه�(ا-سرحية)،�ا-نتقات�من�الحكم�العربية،�النصوص�وا-طالعة،�كتاب�الثقافة
  الطغرائي�ومعارضوه�وما�أشبه�ذلك.��،�قطوف�الدانية��ي�رفوف�فانية�،آداب�الحكمة

  الكتاب"آفاق�الذهب"��:��الثالثا�حور�

إن�كتاب�"آفاق�الذهب"��كتاب�فيه�ا-عاني�العالية��ي�العبارة�الغالية�و�ساليب�الساحرة��ي��لفاظ�الباهرة�
�عام ��ي �أديبايو��ويوي�النيج>;ي �الغ�� �عبد �مسعود �الشيخ �أنسب>;يسن�،م٢٠٠٥كتبه �مطبعة ��ي �،مطبوعة

                                                           
 املرجع السابق     ١
، األزهر: دار التوفيق النموذجة للطباعة، مصر، ص ٢م): نسيم الصبا يف أخبار اإلسالم وعلماء بالد يوربا، ط١٩٨٧أللوري، آدم عبد اهللا (ا  ٢

 .١٣-٩، مصر، ص، األزهر: دار التوفيق ١ة واإلجنليزية، ط): الصراع بني العربيم ١٩٩٠، وانظر: األلوري، آدم عبد اهللا (١٨٣-١٦٨

3.
 .   ١٨-١٧ )، الدين النصيحة، بريوت، منشورات دار مكتبة احلياة،  ص١٩٦٦اإللوري, آدم عبد اهللا ( 
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�أوغن �وPية �و �،أبيؤكوتا �الرئي�üالنيج>;يا. �بما���هدف �ودنياه �دينه �عن �الناس �هو�إفادة �الكتاب �هذا لتأليف
والذي��،وكذلك�لتعليمهم�عن�معاني�ا-فردات�العربية�وغرائ��ا�،يحتوى�من�ا-واعظ�الرائعة�والحكم�النافعة

�مث �السابق>ن �مسلك � �ا-ؤلف �فيه �الذهبيسلك �"أطواق �كتابه ��ي �الزمخشري �جار�هللا �الدين�ل: �وشرف "
�.فهاني�"أطباق�الذهب"�والدكتور�عبد�البارئ�أديتن�ي��ي�كتابيه�"أعراق�الذهب�وأنفاق�الذهب�وغ>;هم�ص

الجزاء�من�الجنس��،�كل�الح�ل،��ي�العمل،�تمل�هذا�الكتاب�عشرين�ا-قاPت�ولكّل�مقالة�عنوان�رئي��üشي
،�Dحسان،�Dشاعة�،�Pأبا«ي،�احالنج،�الغضب�،�ترويض��سد،�ولو،�Dيمان�والثقة،�الخلق�وقيمته،�العمل
�،احذر�من�الصداقة،�إفعل...�و�Pتفعل�،ا-أثورات�،ما��Pأمانة�لها�،غريبة�وعجيبة،�ما�تكرهه�النساء،�الحزم

  .��)١(مكانة�العلماء

  :�ظاهرة�البديع�0ي�كتاب�"آفاق�الذهب"��الرابعا�حور�

تزي>ن��لفاظ�أو�ا-عاني�بألوان�بديعة�يعتمد�ع�ى��علم�البديع�علم�جوهري��ي�الب�غة�العربية�الث�ثة�الذي
�Ãالعلم�الجامع�لطرق�ال�Âي>ن�حسب�تعريف�مجدي�وهبة .�وينقسم�)٢(من�الجمال�اللفظي�أو�ا-عنوي،�وُيَسمَّ

�محّسنات �الذهب�إ«ى �آفاق �كتاب �النظر�إ«ى �وPفت �معنوية. �ومحّسنات �الشيخ��،لفظية � �أن �الباحث يرى
�أديباي �الغ�� �عبد �والسجع�مسعود �الجناس �مثل �وا-عنوية) �(اللفظية �البديعية �ا-حسنة ��لوان و�أستخدم

  والطباق�و�قتباس�وما�أشبه�ذلك.�

وهو�سمة�عامة�ال°��اتسم�§�ا��،:�يطلق�ع�ى�كّل�ك�م�جار�ع�ى�نهج�واحد�من�حيث�أواخر�الجملالسجع.�١
�الثالث �القرن �منذ �هو��،�دب �السجع �كان �الرابع �القرن �جاء �يحتذيفلما �الذي ��ع�ى �الكّتاب�ا-ثل �.به

ومفهومه�من�الّدPل�اللغوي�مأخوذ�من�سجع�سجعا:�رّددت�صو��ا�ع�ى�طريقة�واحدة.�و�ي��صط�ح:�فهو�
َفى�غ>;�ا-وزون. وأيضا�فهو�توافق�الفاصلت>ن��ي�كل�فقرت>ن�أو�أك½;�من�الحرف��خ>;.�فينقسم�إ«ى��ك�م�ا-قَّ

رأينا�أن�الشيخ��،والتفات�النظر�إ«ى�كتاب�آفاق�الذهب�).٣(ا-شطور}�،ا-توازي ��،-رصعا�،أربعة��نواع�{ا-طّرف
��مسعود�أديبايو�استخدم�نوع�هذا�من�ا-حسنات�البديعية�بك½;ة�الك½;�.�وع�ى�سبيل�ا-ثال:

َ
Pَباِ«ى

ُ
...�ِبَما�َيُقوُل��أ

�
َ
P.....� � �َعّ�ِ اُس َبا«ِ النَّ

ُ
 أ

َ
�أ

ً
�ُمَراِعيا �ُدْمُت �َما  �اِ«ىْعَم ى

َ
�أ

ً
��ْحَواِ«ىَوُمَراِقبا ْعَماِمى

َ
�أ ْخَواِ«ىَوُمَصاِحًبا

َ
 َوأ

َ
�أ �َوُمَماِرًسا �ْعَماِ«ى,

َعاِ«ى
ْ
ف

َ
�َح ،�َوأ ّلِ

ُ
اِتىَوَما�َداَم�ِ«ى�ِ�ي�ك

َ
 �َرك

َ
�ت ِلّ

ُ
اِتىَوِ�ي�ك

َ
َناِتى�َصُرف

ْ
اِرى , َوَسك

َ
ْعذ

َ
أ

َ
ْسَحاِرى وَ �ف

َ
َداِرى ,�ُتَراِعَي�Ã�ِِ�ي�أ

ْ
ق

َ
ْسَباِبىوَ �أ

َ
�أ

 �ُتْفِسرُ 
َ
َعاِبىأ
ْ
�وَ ت ْحَبابِ ,

َ
�أ ْسِهُل

ُ
�ت ْعَتاِبىى

َ
�٤(�"أ .(�

َ
ة

َ
َمان

َ
�� �ِإنَّ �أيضا: ْمٌن ويقول

َ
��أ َساِن

ْ
�ِلِ�ن �َ
ِ

َ
�الَعْبِد�ِحْصٌن ف �َوِلَوْجِه ,

��ْسٌن ُح   َزْيٌن َوِلِسَ>;ِتِه
َ
�ف �َعْنُه ْت

َّ
ل

َ
خ

َ
�ت �َوِإْن ْ>ٌن ,

َ
 ش

َ
�َوخ ْيِه

َ
�َعل �ُهللا َها

َّ
َقل

َ
�ث ْن

َ
-ِ�
ٌ
ة

َ
ِقيل

َ
�ث َ�ا َّÉِإ� َدْيِه,�,

َ
�ل �ُهللا َفَفَها

َ
�خ ْن

َ
-ِ�
ٌ
ِفيَفة

�
ٌ
َمة

َ
�َع�

ٌ

َ��ََمْوُضوَعةِ

َ
َساِن ف

ْ
ن ِ

ْ
 ،�ِل�

َ
ا�أ

َ
وَن�ذ

ُ
�َيك

َ
Pُه� ٍة ِإنَّ

َ
��َمان ّلِ

ُ
َبَدُر�ِ�ي�ك

َ
�َيت

َ
Pاَن�

َ
ْن َهْيَمَنٍة َمْن�ك

ُ
َمْهَما�َيك

َ
  �).٥"�(,�ف

له�نوعان:��ول:الجناس�التام:�هو��أن�هو�أن�يتشابه�اللفظان��ي�النطق�ويختلفان��ي�ا-ع�Ã.�و �:�الجناس.�٢
ُقوُم��تتفق�الكلمتان��ي�الحروف�والوزن،�والعدد،�وال�;تيب،�والشكل.

َ
�ت  مثل�قوله�تعا«ى:{َوَيوَم

ُ
اَعة َيْقِسُم��السَّ

�;َ<ْ
َ
ِبثُوا�غ

َ
ْجِرُموَن�َما�ل

ُ ْ
اَعِة�}ا-   ).��٥٥(سورة�الروم:�السَّ

�أديبايو�ن �الغ�� �عبد �مسعود �الشيخ �استخدم �وقد �ا-ثال: �سبيل �وع�ى �ملموس �بوجه �هذا �َيْوَم�وع َجَح
َ
�ن َوَمْن

ى�
َ

َحاِئُز�َع�
ْ

ُهَو�ال
َ
ِقَياَمِة�ف

ْ
وِل�َيْوَمِئٍذ َمَفاَزِة�ال

ُ
ْخذ

َ ْ
�ِ�ي��،ا- ُه�َضلَّ نَّ

َ
أ

َ
ك

َ
َفاَزِة.ف

َ ْ
��ا-

ُ
ة

َ
ك

َ
ْهل

َ ْ
-

َ
انِي�:�أ

َّ
َفْوُز,�َوالث

ْ
ل

َ
ى�:�أ

َ
و«

ُ ْ
��

ُ
َفاَزة

َ ْ
-

َ
(�أ

ْحَراُء)  �،َوالصَّ
ْ

�َواك ِقَك
َ
ْخ�

َ
�أ ى

َ
َر�َع�

َ
َسْيط

ُ
�َوِلت �َوْحَدَها ْ>َ;اِت

َ
خ

ْ
�ال ِسْب

َ
َهات ��َوَحّدِ �ِعْنَد َ�ا اّ�ِ

َ
َصُرف

َ
َها.َوت ى:��َحّدِ

َ
و«

ُ ْ
�� َها (َحّدِ

�ا �َبْ>َن �َيِعيُش ُه ِإنَّ �وَّ �ُمْنÚََ�اَها). :� اِنَية
َّ
�َوالث اِك>ِن َحِدْيُدَها

َ
ك ��لسَّ ْقِص

ُ ْ
�ا- �َحاَرِة اِك>ِن ِ�ي

َ
ك  �َوالسَّ

َ
�َجْمُع�(َسك ى:

َ
و«

ُ ْ
�� اِك>ُن
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َ
�َوك َفاِح

َ
ك

ْ
�ِبال �ُهللا ْسَعَدُه

َ
�أ َمْن

َ
�ف .(� اِك>ِن

َ
ك �السَّ �َمْيَداُن :� لَقاِهَرة

ْ
�ا �ِ�ي �َمْيَداِن �اسم :

ُ
اِنَية

َّ
�َوالث �ُجُهوَدُه�ِسِك>ِن. �ُهللا َل

َّ
ل

� َن �َضمَّ َقْد
َ
َجاِح�ف  بِالنَّ

َ
اَحة ِت��الرَّ

ْ
َوق

ْ
�ال ّلِ

ُ
�ك اَحِة �ِي  َوالرَّ

ُ
اَحة لرَّ

َ
�)�.(ا

ُ
�الِفَراغ :�

ُ
ة اِنيَّ

َّ
َماُن.َوالث

َ ْ
ُمُن�َو�

َ ْ
È

َ
�أ :� ى

َ
و«

ُ ْ
�)١� وأما�).

�أو� �التام. ��ي �ا-ذكورة �القيود �من �قيد �تختّل �وهو�أن �الناقص �أو�جناس �غ>;�التام �فيه�جناس �اختلف ما
تيب،�والشكل.�الكلمتان��ي�واحد�"أو�أك½;"�من��مور�"الخمسة"�ا-ذكورة�وÑي��حرف،�والوزن،�والعدد،�وال�; 

ْنُتْم�
ُ

ِلَك�ِبَما�ك
َ
ْفَرُحوَن وع�ى�سبيل�ا-ثال:�قال�تعا«ى:�{ذ

َ
ْنُتْم��ت

ُ
َحِق�َوِبَما�ك

ْ
ْ>ِ;�ال

َ
ْرِض�ِبغ

َ ْ
ْمَرُحوًن ِ�ي��

َ
}(�سورة�غافر��ت

 ونوع�هذا�كث>;��ي�كتاب�"آفاق�الذهب"�وم�Õا�ما�ي�ي�:�.�)٧٥:�
ْ

��ِي�ال ِة ِإنَّ
َ

 بَ �َحَرك
ٌ
ة

َ
َنِة �َرك

َ
ْسك

َ ْ
 �َوِ�ي�ا-

ٌ
ة

َ
ك

َ
َعاِئُش��،َهل

ْ
ال

َ
ف

ى
َ

�َع�
َ
Pا

َ
ْ>ِ;هِ �ك

َ
ْ>ِ;هِ ِمْضَياٌع�ِبُفْرَصِتِه�وَ �غ

َ
�َما��،خ

َّ
Pْيَس�ل�نسان�ِإ

َ
�ل نَّ

َ
�َما��،َسَ ىَوأ

َّ
Pاِلُب�ِ�ي�ِإْمِتَحاِن�ِإ

َّ
ُتُب�الط

ْ
�َيك

َ
Pُه� نَّ

َ
ِبأ

ِف��،َوéَى
ْ
ل

َ
�ِبأ َفَق

َ
ْو�ل

َ
�َول ٌل

َ
ُل�َح�

َ
الَح�

َ
�َح �ُ�ْ�َمٍة ف َحراُم

ْ
ِف�َوال

ْ
ل

َ
�ِبأ ْو�َعَصَم

َ
�َول ٍة َراٌم �ِمْن��،ِعْصمَّ

ً
َعاما

َ
�ط َل�َجاِئٌع

َ
ك

َ
ْو�أ

َ
َول

ٍل 
َ
�ِمْن��،َح�

ً
ة

َ
ْرف

ُ
ِرَب�َصاِئٌع�غ

َ
��،َحَراٍم َوِإْن�ش

َّ
Pاِر�ِإ ِلَك�ِ�ي�النَّ

َ
�َيِزيُدُه�ذ

َ
�

َ
َرامُ ف   ).٢(.الضَّ

٣� �الجملة�الطباق. ��ي �وضده Ãا-ع�� �ب>ن �الجمع �عن �وهو�عبارة �أكا�،: �إيجابيا.سواء �أم �سلبيا �ذلك وع�ى��ن
ْحَيا}�.(سورة:النجم:

َ
َماَت�َوأ

َ
ُه�ُهَو�أ نَّ

َ
ى�َوأ

َ
ْبك

َ
ْضَحُك�َوأ

َ
ُه�ُهَو�أ نَّ

َ
)��وكلمة�٤٣سبيل�ا-ثال:�قوله�سبحانه�وتعا«ى�:�{َوأ

�
َ

Pَو� �أيضا: �ويقول �Dيجابي �هو�الطباق �وأبكى َماُت أضحك
ُ
ل
ُّ
��الظ

َ
Pوُر َو �الفاطر:�النُّ �فهو�ال٢٠.(سورة طباق�)

ْن��السل�Ù.�ومن�أمثلة�الطباق��ي�الكتاب�هو:
َ
ْجَدُرَك�ِبأ

َ
 َما�أ

ً
ُقوَم�َعاِم�

َ
ْو��ت

َ
 أ

ً
اِغ�

َ
ْقُعَد�ش

َ
ُه�َوَراَءُه��،ت

َ
ْيل

َ
�ذ َمْن�َيُجرُّ

َ
ف

� ِتِه
َ
اِكل

َ
�ش ى

َ
�َع� َماَمهُ َوَيْعَمُل

َ
�َراَءهُ َوَو �أ �َمْعُروٌض ُتوَب

ْ
ك

َ ْ
�ا- نَّ

َ
�َوأ ْ>ُ;َها.

َ
َهاوَ �خ رُّ

َ
�َدامَ �،ش ��َوَما ّلِ

ُ
�ك �ِ�ي اِتىِ«ى

َ
��َحَرك ِلّ

ُ
�ك َوِ�ي

�وَ  اِتى
َ
َصُرف

َ
َناِتىت

ْ
َقْوِم �،َسك

ْ
�ِلل � ُح

ُ
ْصل

َ
�ت

َ
P� �َعَمٌل َ�ا َّÉِإ،�� ْنَفُع

َ
�ت

َ
Pَو� ِد

َ
غ

ْ
�ِلل

َ
Pَيْوِم َو

ْ
ِة �،ِلل مَّ

ُ ْ
�ِل�

ٌ
�لِ �،ُمْفِسَدة

ٌ
ة

َ
اَصِة ُمَضِلل

َ
خ

ْ
�ل

ِة وَ  َعامَّ
ْ
  ).٣(�ال

ثّم�يؤتي�بما�يقابلهما�أو�يقابلها�ع�ى�ترتيب.�مثل�قوله�،�متوافقة�:وÑي�أن�توتي�بمعني>ن�أو�معان�ا�قابلة.�٤
�بالحس���Ãتعا«ى: �وكذب Ãواستغ�� �بخل �من �وأما �لليسرى �فسنيّسره Ãبالحس�� �وصّدق �واّتقى �أعطى �من فأما

ولعّل��.)٨٢)ويقول�أيضا{فليضحكوا�قلي��وليبكوا�كث>ً;ا}(سورة�التوبة�:٨-٥فسنيسره�للعسرى}�(سورة�الليل:
َها�هللاُ �فمن��مثلة�Ñي:�ذا�من�ا-حسنات�البديعية�نادر�وقليل�استعملها��ي�الكتاب.نوع�ه

َّ
َقل

َ
�ث ْن

َ
-ِ�
ٌ
ة

َ
ِقيل

َ
َ�ا�ث َّÉِإ�

ْيِه�
َ
َفَفَها�هللاُ َعل

َ
ْن�خ

َ
-ِ�
ٌ
ِفيَفة

َ
َدْيِه�,�ا�َوخ

َ
َسُرعُ ل

َّ
ُب�ال�لت َعُسَر ُيَعّقِ ْ�ُمُل�,  تَّ َّÚَيُسَر ُيَؤِدى�َوال   ).٤(التَّ

هو�أن�يضّمن�ا-تكلم�شعره�أو�ن½;ه�شيئا�من�القرآن�الكريم�أو�الحديث�الشريف�أو�أن�يستلهم��:��قتباس.�٥
�بتعب>;�يس>;��ي� �وُيسمح �م�Õم، �نحو��Pيشعر�بأنه �ع�ى �ذلك �أشبه �وما ��شعار�و�مثال �من ��ثار��دبية من

 
ً
و�Pيحق�ا-كر�ا�لنحتله،�اللفظ�ا-قتبس�ح>ن�تدعو�حاجة�ملحة�لذلك.�مثل:�{رّب�حقود�ينصب�Èخيه�أشراك

م�شيئا�من�القرآن�الكريم�حيث�ع�ى�نحو��Pيشعر�بأنه�منه.ال��üء�إ�Pبأهله
ّ
حيث�يقول��}.�وقد�اقتبس�ا-تكل

}� �وتعا«ى: �بأهله}�سبحانه Pإ� �ا-كر�ال��üء �يحق Pسورة.الفاطر:و� )٤٣(� �الغ���. �عبد �مسعود �الشيخ يتناول
ون�من�البديع�بصورة�رائ

ّ
د��صفهاني��ي�كتابه�"أطباق�الذهب"�بخاتم��،عة�ملموسةأديبايو�هذا�الل

ّ
حيث�قل

والذي�لم�يذكر��ي��Éاية��،يختم�كث>;ا�من�مقالته�بآية�قرآنية�مختلفة�،كّل�مقالته�بأية�قرآنية.�والشيخ��ي�هذا
عل�وكذلك�اقتبس�من��حاديث�الشريفة�و�بيات�الشعرية�و�مثال�العربية�ليج�.ا-قالة�يذكرها��ي�وسطها

�الهمذاني �الزمان �بديع �مثل غوية
ّ
�الل �العربية �الكّتاب �من �كث>;ا �يفعل �كما �أدبيا �كتابا �،والحريري �،كتابه

�� �ومن��قتباس�با*ية�القرآنية��ي�الكتاب�Ñي: �َما�َسَ ىوالزمخشرى�وما�أشبه�ذلك.
َ
Pَساِن�ِإ

ْ
ن ِ

ْ
ْيَس�ِل�

َ
�ل نَّ

َ
�،َوأ

وا�ِمْن 
ُّ
ل

ُ
َ�ا�َوك وا�ِ�ي�َمَناِكّ�ِ

ُ
اُمش

َ
ورِ �ف

ُ
ش
ُّ
ْيِه�الن

َ
ِصَيبَك�ِمْن�ِرْزِق�هللاِ ،�ِرْزِقِه�َوِإل

َ
َس�ن

ْ
ن

َ
�ت

َ
Pَك��،َو ى�َرّبِ

َ
اْنَصب�َوِإ«

َ
َت�ف

ْ
َرغ

َ
ا�ف

َ
ِإذ

َ
ف

ْب 
َ
اْرغ

َ
ْنَيا�،ف َحَياِة�الدُّ

ْ
Úَُ�ْم�ِ�ي�ال

َ
ْمَنا�َبْيÕَُ�ْم�َمِعيش سَّ

َ
ْحُن�ق

َ
ُموَن �،ن

َ
ْعل

َ
ْم�َوَما�ت

ُ
َقك

َ
ل

َ
ى�هللاَ �،َوُهللا�خ

َ
ت

َ
�َمْن�أ

َّ
Pِب�َسِليٍم ِإ

ْ
�.�ِبَقل

                                                           
   ٣٩أبو القاسم علي بن عثمان الحريري: مقامات الحريري :المقامات الرابعة : الدمياطية :ص    ١
٢

   ٥٠ص,مقامة الّتسلم , مقامات الزخمشري : جار اهللا الزخمشري   

   مسعود عبد الغني أديبايو : المقالة السادسة عشرة    ٣
 مسعود عبد الغني أديبايو : المرجع السابق      ٤
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ُر ومن�
َ
غ

َ ْ
َعْ>ُن�َو�

ْ
�ال ُحوُر

ْ
�ال ِة َجنَّ

ْ
َرى�ِ�ي�ال

َ
ْعُ>ٌن�ت

َ
َك�أ

َ
وُن�ل

ُ
ك

َ
�ت �َداٌء�.�الحديث: ُه َضُب�ُجُنوٌن�َصِغ>ٌ;�َوِإنَّ

َ
غ

ْ
ل

َ
�أ ومن�ا-ثل:

َعِس>;ِ 
ْ
�ال  �،َيِس>ٌ;��َيْصَعُب�َدَواَءُه�َوَيِص>ُ;�ِمنَّ

َ
ِفيِل�َوك

ْ
ى�ال

َ
ْهِم�َع� ُع�السَّ

ْ
.وَوق

ٌ
ة

َ
ِفيِل�َصَداق

ْ
ِحَفِة�َوال

ْ
ل   )١(اَن�َبْ>َن�السُّ

  :��الخاتمة

ولقد�تحّدثت��ي�هذا�البحث�ا-تواضع�عن�دراسة�ظواهر�البديع��ي�كتاب�"آفاق�الذهب"�للشيخ�مسعود�عبد�
�النيج>;ي  �أديبايو��ويوي �الغ�� �العديدة، �الجوهرية �النتائج �م�Õا ��.واستخلصت �ي�ي: �ما �البديع�إوم�Õا �علم ن

ن�من�العلوم�الب�غة�الث�ثة�الذى�يعرف�به�وجوه�تحس>ن�الك�م�بعد�مراعاته�ا-طابقة�-قت�Ã�äالحال،�رك
�البديعية� �ا-حسنات �من �فيه �بما �كتاب�Úم ��ي �الركن �هذا �استخدام ��دباء �وPزم �الدPلة. �وضوح �رعاية وبعد

ج�ء��ي�نيج>;يا�بوجه�عام�وب�د�يوربا�أن�الشيخ�مسعود�عبد�الغ���أديبايو�من�العلماء�� �.اللفظية�وا-عنوية
�خاص �والشاعر�ا-فلق�،بوجه �العبقري �النحريري �اللوذéي �الع�مة �وقوي��،وهو�العالم �الديباجة �حسن له

�العربية. �باللغة �العديدة �الكتب �تأليف ��ي �الباع �وطول ���سلوب �ويظهر�أن �مسعود �الكتب�الشيخ �عّدة قرأ
�و�دبي غوية

ّ
�الل �العربية �الزمان�ال�;اثية �بديع �ومقامات �عثمان، � �بن �القاسم �Èبي �الحريري �مقامات �مثل ة

�ونوابغ� �شوtي، �Èحمد �الذهب �وأسواق �ل�صفهاني، �الذهب �وأطباق �للزمخشري، �الذهب �وأطواق الهمذاني،
�الفرصة� �أتاحه �مّما �وغ>;هم �أحمد �محمد �إسحاق �للحاج �البالغة �والحكمة �الزمخشري، �لجار�هللا الكلم

أن�كتاب�"آفاق�الذهب�"�الذي�ألفه�الشيخ�مسعود���ابة�هذا�الكتاب�ا-دروس�"آفاق�الذهب.وDمكانية�لكت
عبد�الغ���أديبايو�يحتوي�ا-عاني�العالية��ي�العبارة�الغالية�و�ساليب�الساحرة��ي��لفاظ�الباهرة�,�ويلعب�

غوية�ا-ناسبة�للمعاني�ا-قصودة.
ّ
 ا-ؤلف�بالعبارات�الل

  ا�صادر�ا�راجع:�

  دار�الكتب�ا-صرية.��،القاهرة�،تحقيق�عبد�الرحمن�محمود،�أساس�الب�غة�):١٩٥٣أبو�القاسم�بن�عمر�( .1
  مصر�،�عبد�الحميد�أحمد�حنفي�للنشر�والطباعة�،أبو�القاسم�محمود�بن�عمر�الزمخشري�:�أطواق�الذهب .2
3. )�Ã�ïالشري���üطبعة�الخ>;ية.ا-�،مصر�،1ط،�):�شرح�ا-قامات�الحريرية١٩٨٨أحمد�عبد�ا-ؤمن�القي  
  ب>;وت��):�الدين�النصيحة،�منشورات�دار�مكتبة�الحياة.١٩٦٦آدم�عبد�هللا�Dلوري( .4
  ،�ب>;وت:�مؤسسة�ا-ختار�للنشر�والتوزيع،�لبنان.2):�علم�البديع،�ط٢٠٠٤بسيوني،�عبد�الفتاح�فيود�( .5
  نيج>;يا�،�لطباعة�والنشرالطيبون�ل،):�-حة�عن��دب�العربي��ي�ب�د�يوربا٢٠٠٤داؤد�أوريماديغن�حميد�( .6
 .1ط�،أوت��ï،�دار�النور ،�):�ا-أدبة��دبية�لط�ب�العربية��ي�أفريقيا�الغربية٢٠٠٠زكريا�إدريس�حس>ن�( .7
  نيج>;يا��،Pغوس،�إكورودو:مواص�ت�الخ`;�اليومي،�أعراق�الذهب�):٢٠٠١عبد�الباري�أديتن�ي�( .8
  بعة�الفرقان�Dس�مية،�نيج>;يا.�)�روائع�الحكم،�شاغامو:�مط٢٠٠٢عبد�البارئ�أديتن�ي�( .9

  ):�علم�البديع،�القاهرة:�دار��فاق�العربية،�مصر�١٩٩٨عتيق،�عبد�العزيز�( .10
 ):�Dيضاح��ي�علوم�الب�غة،�ب>;وت:�ا-كتبة�العصرية،�لبنان.٢٠٠٤القزوي��،�ج�ل�الدين�عبد�الرحمن�( .11
 ،�مكتبة�ب>;وت،�لبنان2ب،�ط):�معجم�ا-صطلحات�العربية��ي�اللغة�و�د١٩٨٤مجدي،�وهبة�( .12
 ،�ليبيا.،�طرابلس،�ا-ؤسسة�الحديثة1ني،�ط):�علوم�الب�غة:�البديع�والبيان�وا-عا٢٠٠٣محمد�ومuي�الدين�(� .13
 نيج>;يا،�وPية�أوغن�،أبيؤكوتا�،مكتبة�انسب>;يسن،):�آفاق�الذهب٢٠٠٥مسعود�عبد�الغ���أديبايو�( .14

                                                           
 مسعود عبد الغين أديبايو : املرجع السابق        ١
 



  

 

                    __________________________________________٢٠١٣ ���–مجلة�العاصمة�:�ا�جلد�الخامس� ٥٩

59 Majalla al-Aasima, Vol. 5, 2013, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

  

 دراسة�تحليلية�نقدية�:عLى�هامش�الس%Oة
  

  د/�أورنك�زيب�3عظمي

 
ْ

 أستاذ�مساعد،�قسم�العربية�والفارسية�و�ردية�والدراسات�Dس�مية،�وش
َ
 ارَ َو�ف

َ
 نْ ان،�بَ كيتَ °��نِ انْ تي،�ش

َ
  ال�الغربيغ

 

اد�الذين�طار�صي�Úم��ي�آفاق�ه�حس>ن�ا-صري�من�الباحث>ن�والنقالدكتور�ط
طه�فقد�خلف��.Pذعالعالم�العربي�وDس�مي�كأديب�بارع�وكاتب�كب>;�وناقد�

� �انتقدها�حس>ن �كما �البعض �عل¾�ا Ãأث�� �العربية، �باللغة �ورسائل مؤلفات
�نالت�فهو�ب>ن�ممدوح�ومقدوح��ي�ميدان�الكتابة�وا�،البعض��خر لتحقيق.

ومن��،فاش�Úرت��ي�كافة�الدوائر�العلمية�و�دبية�،معظم�مؤلفاته�قبو�Pوردا
�ا-ؤلفات �هذه �ا-عرّ �:ب>ن �الع�ء �أبي �خلدون"�،ي""مع �ابن و"�ي��،و"فلسفة

  �و"ع�ى�هامش�الس>;ة".�،و"�يام"�،و"حديث��ربعاء"�،�دب�الجاه�ي"

��ي� �كنت �حينما �العربي" ��دب �ا-ش�Úر�"�ي �كتابه �مّست �ما �أّول �يدي مّست
مدرسة�Dص�ح�بسرائ�م>;،�أعظم�كره�(الهند)�ثم�قرأُت�سلسة�إس�مياته�

ثم�حينما�وصلُت��.كما�قرأت�روايته�"أديب"�،"الفتنة�الك`;ى و"�،و"ع�ي�وبنوه"�،بما�ف¾�ا�"ع�ى�هامش�الس>;ة"
Pجواهر�� �بجامعة �والتحقت �
�دل ��Éرو إ«ى �ا-قّررة��،ل �الكتب �إحدى �كانت �ال°� �"�يام" �الذاتية �س>;ته قرأت

دراسة��:"�يام�فقمُت�بدراسته�النقدية�والتحليلية،�الدراسة�ال°��تّم�طبعها�فيما�بعد�بعنوان�.الدراسية�هنا
تعريفية�تحليلية�نقدية".�وهذا�من�فضل�كلية�شب�ي�الوطنية�ال°��سنحْت�لنا�الفرصة�Pستئناف�القراءة��ي�
��داب� ��ي �Ùالن� �"س>;ة ��üالرئي� �موضوعها �ال°� �العلمية �فندوته �الكب>; �ا-صري �والناقد �الكاتب هذا

ففيما�ي�ي��).٢(راءة��ي�كتابه�الشه>;�"ع�ى�هامش�الس>;ة"قد�جّددْت�ما�قرأُت�ودعتنا�إ«ى�إعادة�الق�)،١(العا-ية"
ما�درسُت�وما�وصلُت�إليه�من�الرأي�عن�هذا�الكتاب��دبي�الكب>;�الذي�ينطق�عن�س>;ة�الن���Ùمّي�محّمد�

  .�رسول�هللا�

 Pي�الباعث�ع�ى�هذا�التأليف:�يبدو�من�دراسة�مقّدمة�هذه�الرواية�أنه�لم�يقم�بكتا§�ا�ع�ى�روية�وفكر�وéبو�
�Ñي� ِتَبْت�بلغة

ُ
�الن��Ùال°��ك �وس>;ة �وتاريخه �العربي�القديم خاّص�منه�بل�كان�يقرأ�منذ�زمان�صفحات��دب

ليست�بسهلة�وليس�عامة�القّراء�بقادرين�ع�ى�أْن�يفهموها�بسهولة�فأراد�الدكتور�طه�حس>ن�أْن�يسّهل�هذه�
وبنشرها�فيما�ب>ن�عامة�الناس�ف
��لم�تكتب��العقبة�وييّسر�هذه�الطريقة�الوعرة�فقام�بكتابة�هذه�الفصول 
"هذه�صحف�لم�تكتب�للعلماء�و�Pللمؤرخ>ن؛��للباحث>ن�و�Pللمحّقق>ن�الكبار.�يقول�هو��ي�بداية�هذه�الرواية:

�أث �«ي �عرضت �صورة �Ñي �وإنما �التاريخ. �إ«ى �§�ا �أقصد �ولم �العلم �إ«ى �§�ا �أرد �لم �فأثب�Úا�Èني �للس>;ة �قراءتي ناء
� ��ي�نشرها�شيئامسرعا،�ثم�لم �ولع�ي�رأيت ٣("لخ>;من�ا�أَر�بنشرها�بأسا.

�الباعث�أهداف��.) �هذا وله�بجانب
�أهدافه�وراء�كتابة�هذه�الرواية. �حينما�أبحث�عن قبل�أْن�أذكر�النماذج�ال°��تدّل�ع�ى�و �وغايات�سأذكرها

                                                           
 م٢٧/٢/٢٠١١-٢٦ألقيت هذه املقالة يف تلك الندوة واليت عقدت يف    ١
م وقد أحلت ١٩٦١م كما أن اجلزء الثالث صدر يف ١٩٦٠م بينما صدر اجلزء الثاين يف ١٩٦٢صدرت من دار املعارف مبصر فصدر جزؤه األول يف    ٢

  إىل طبعاا هذه.
  ١/٥على هامش السرية،    ٣
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م�شيئا�دب�ا
ّ
عنه��دباء�كلهم�عبارة��عن�هذا�النوع�من��دب.�فاÈدب�كما�تكلم�لuّي�الخصب�أوّد�أْن�اتكل

�صورة ��ي �الذاتية �التجربة �د� �عن �أو�ن½;ا، �كان �شعرا �الك�م، �يكون �أْن �أي �عبارات��موحية ��ي �التجربة ع�ى
�هو�ك�م� �بل ��صط�µي �معناه ��ي �بأدب �ليس �الك�م �من �سواه �وما �عاطفة، �القّراء �وتث>;��ي �توµي وأساليب

إنما�--- "��دكتور�طه�حس>ن��ي�كتابه�"ع�ى�هامش�الس>;ة"�فهو�يقول:منثور�أو�منظوم.�وإ«ى�هذا�الجانب�أشار�ال
�يوµي� �وÈنه �وشعورك، �عقلك ��ßُير� �ما �إليك �يقّدم �Èنه �تقرأه؛ �ح>ن ك

ّ
�يلذ �هو�الذي ،

ً
�حقا �الخصب �دب

.�هذا�هو��دب�الخصب.�هذا�هو��دب�القادر�...إليك�ما�ليس�فيه،�ويلهمك�ما�لم�تشتمل�عليه�النصوص�
�إ«ى�هذا�الجانب��دبي:�).١(ومناهضة��يام"�ع�ى�البقاء

ً
"و�ي�أدبنا�العربي�ع�ى�قوته��ويقول��ي�روايته�مش>;ا

الخاصة،�وما�يكفل�للناس�من�لذة�ومتاع،�قدرة�ع�ى�الوµي،�وقدرة�ع�ى�Dلهام.�فأحاديث�العرب�الجاهلي>ن�
�...لرواة��ي�ألوان�من�القصص،�وأخبارهم�لم�تكتب�مرة�واحدة،�ولم�تحفظ��ي�صورة�بعي�Õا،�وإنما�قّصها�ا

.�وقل�مثل�ذلك��ي�الغزوات�والفتوح�وقل�مثل�هذا��ي�الف�ن�وا-حن�ال°��..وقل�مثل�ذلك��ي�الس>;ة�نفسها؛�
  �).٢(أصابت�العرب��ي�عصورهم�ا-ختلفة"

�فكان�للدكتور�طه�حس>ن�أهداف�أخرى �:�وبجانب�الباعث�الذي�ذكرته�آنفا�هداف�وراء�تأليف�هذه�الرواية
  وراء�تأليف�هذه�الرواية،�أوجزها�كما�ي�ي:

�الهدف��ّول�الذي�كان�وراء�تأليف�هذه�الرواية�هو�ترغيب�القّراء��ي�ال�;غيب��ي�قراءة�الس>;ة�النبوية .١ :
"فإذا�استطاع�هذا�الكتاب�أْن��قراءة�الس>;ة�النبوية.�فيقول�الدكتور�وهو�يش>;�إ«ى�هذا�الجانب�من�أهدافه:

�ق �الشباب �إ«ى �الفّ��يحّبب �ا-تاع �والتماس �عامة، �القديم �العربي ��دب �وكتب �خاصة، �الس>;ة �كتب �ي��راءة
ق�حقا

ّ
 ).٣(Èحّب��شياء�إ«ّي،�وآثرها�عندي"�صحفها�الخصبة،�فأنا�سعيد�حقا،�موف

:�والهدف�الثاني�الذي�قد�أراده�طه�حس>ن�وراء�هذه�الرواية�هو�ال�;غيب��ي�قراءة�الحياة�العربية��و«ى .٢
"وإذا�استطاع�هذا�الكتاب�أْن�يلقي��ي��إل¾�ا:�العربية��و«ى،�فهو�يقول�مش>;ا�الشباب��ي�قراءة�الحياةترغيب�

�«ى�أّن��ي�سذاج�Úا�ويسرها�جما�Pليس�أقّل�روعة�و�Pنفاذانفوس�الشباب�حّب�الحياة�العربية��و«ى،�ويلف�Úم�إ
ق�لبعض�ما�أريد"إ«ى�القلوب�من�هذا�الجمال�الذي�يجدونه��ي�الحياة�الحديثة�ا

ّ
 ���)٤(-عّقدة،�فأنا�سعيد�موف

والهدف�الثالث�الذي�أراده�طه�حس>ن�عن�طريق�كتابة�هذه�الرواية��ال�;غيب��ي�الحديث�ع�Õا�بالتحقيق: .٣
إ«ى�هذا�الجانب��ل�الحياة�العربية��و«ى�تحقيقا�وكتابة�وإنشاء�فهو�يقول�مش>;اهو�دفع�الشباب�إ«ى�استغ�

�روايته: �است�من �"وإذا �الحياة �استغ�ل �إ«ى �الشباب �يدفع �أْن �الكتاب �هذا �واتخاذها�طاع ��و«ى، العربية
�خصبا �قّيما ��دب��موضوعا ��ي �ل�نتاج �كذلك �بل �وحدها، �الوصفي �و�دب �التاريخ ��ي �العلم� �ل�نتاج P

ق�لبعض�ما�أريد"
ّ
 ).٥(Dنشائي�الخالص،�فأنا�سعيد�موف

لهدف�الرابع��خ>;�الذي�أراد�الدكتور�طه�حس>ن�أْن�يتناوله�هو�وا�التفريق�ب>ن�إفادية�القديم�والجديد: .٤
�فهو�يق �الضاّر، �والجديد �النافع �القديم �ب>ن �الشباب �أذهان ��ي �الفارقة �القوة �إليه:خلق �مش>;ا �إذا��ول "ثم

�P� �الجديد �وأّن �قديم، �يهجر�Èنه �أْن ��Pينب�ي �القديم �أن �الشباب �نفوس ��ي �يلقي �أْن �الكتاب �هذا استطاع

                                                           
  ١/٦املصدر نفسه،     ١
  ١:٨املصدر نفسه،     ٢

 ١/٩املصدر نفسه،     ٣
 ١/٩املصدر نفسه،     ٤
 ١/١٠املصدر نفسه،     ٥
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،�فأنا�وخ��من�الفائدة،�فإْن�كان�نافعا�مفيدا�ي�أْن�يطلب�Èنه�جديد،�وإنما�القديم�إذا�برئ�من�النفع�ينب
ق�لبعض�ما�أريد"

ّ
 )١(سعيد�موف

  أسلوب�التأليف

فكذلك�له�أسلوب�حديث�ومتمّ>��Âي��،كما�للدكتور�طه�حس>ن�أسلوب�جديد�متمّ>��Âي�كل�مؤلفاته�ورسائله
وأساليب�لبيان�تاريخ�العرب�وحياة�الن���Ùمي�وما�إل¾�ما�من��نه�اختار�لنفسه�طرقاواية�كذلك.�إكتابة�هذه�الر 

�القضايا�التاريخية�والفكرية�والعلمية.�نش>;�فيما�ي�ي�إ«ى�أشياء�تدّل�القارئ�ع�ى�أسلوبه��ي�كتابة�هذه�الرواية.
�طه �الدكتور �أشار�إليه �كما �ببدع، �ليس �هذا �تأليفه �أّن

ً
Pيحفأّو� �بما �أو�ليس �وبحوثا، �حقائق ��ي��وي جديدة

بل�هو�جمع�ما�خطر�بباله�بعد�دراسة�تاريخ�العرب�القديم�وس>;ة�الن��Ùالعربي�فقّدمها��،تاريخ�الس>;ة�النبوية
�مث>;�للعواطف �ا-صري�بأسلوب �الدكتور ��فهو�يقول:. �الكتاب �هذا ��ي �فليس �هو�.."... �وإنما �ل�جادة، محاولة
�أخرى�صورة�يس>;ة�طبيعية�صادقة�لبعض�ما�أ

ً
جد�من�الشعور�ح>ن�أقرأ�هذه�الكتب�ال°���Pأعدل�§�ا�كتبا

�ليس�لها�ع�قة�بالدين.��).٢(مهما�تكن" �حس>ن�يوّسع��ي�ذكر�القصص�والحكايات�ال°� ثم�نرى�الدكتور�طه
�الروايات� �ع�ى �ك�مه �فهو�يب�� �الطاهرة �النبوية �الس>;ة �جوانب �من �أو�بجانب �بالدين �Ñي �تتعلق وعندما

"وأحّب�أْن�يعلم��-نقولة��ي�كتب�الس>;ة�والحديث�إ�Pأنه�يشرحها�Èجل�الع`;ة�فهو�يقول�كما�ي�ي:و�حاديث�ا
ي�وّسعت�ع�ى�نف����üي�القصص،�ومنح�Úا�من�الحرية��ي�رواية��خبار�واخ�;اع�الحديث�ما�لم�

ّ
�أن

ً
الناس�أيضا

،�إ�Pح>ن�تتصل��حاديث�و�خبار�بشخص�الن�Ù،�أو�بنحو�م
ً
ن�أنحاء�الدين؛�فإني�لم�أبح�لنف���üأجْد�به�بأسا

�وعلما �الرواية، �ورجال �والحديث، �الس>;ة �أصحاب �من �ا-تقّدمون �ال�Âمه �ما �ال�Âمت �وإنما �و�Pسعة، ء�حرية
  ��).٣(�ي�الشرح�والتفس>;�واستنباط�الع`;ة�والوصول�§�ا�إ«ى�قلوب�الناس"�الدين�...�إ�Pأْن�يكون�تبسيطا

�بآية�من�القرآن�أو�حديث�أو�ومما�يعتاد�عليه�الدكتور�طه�من� أساليب�الكتابة�أنه�يذّيل�القصة�أو�الواقع
يذكر��ية��ي��Éاية�ذكر�منع�هللا�عّز��§�ة�بحيث�يثبت�هذا�ا-قتبس�دلي��عليه.�فمث� شعر�بينه�وب>ن�الواقع�مشا

�يستغفرو  �أْن �آمنوا �والذين �Ùللن� �كان �"ما �طالب: �أبي ��ستغفار�لعّمه �عن �العربي �نبيه �ولو�وجّل �للمشرك>ن ا
�وما�كان�استغفار�إبراهيم�Èبيه�إ�Pعن�موعدة� كانوا�أو«ي�قربى�من�بعد�ما�تبّ>ن�لهم�أ�Éم�أصحاب�الجحيم.

.�ومن�جميل�أساليب�كتابته�أنه�يمزج�)٤(وعدها�إياه�فلما�تبّ>ن�له�أنه�عدّو��ºت`ّ;أ�منه�إّن�إبراهيم�Èّواه�حليم"
أنه�يذكر�ما�انت
�Ãإليه�غارة��فمث� �،ما�حدث�أو�سيحدث�من�الواقعية�بالكلمات�القرآنية�أو��حاديث�النبو 

��ي��أبرهة�فيقول: ��ي�نفوسهم�رغبة �وما �إ«ى�حجرا��م؛�فتفّرقوا ن�أْن�قد�آن�Èهل�الدير�أْن�يأووا
ّ
ن�مؤذ

ّ
"وأذ

ر��ي�هذا�البيت�الذي�أحجم�عنه�الفيل،�ورجمته�ط>;�أ
ّ

بابيل،�سمر�و�Pميل�إ«ى�حديث،�وما�م�Õم�إ�Pمن�يفك
وليس�هذا�فحسب�بل�أّن�طه�حس>ن،�كعادة��).٥(ترمي�عدّوه�بحجارة�من�سّجيل،�فإذا�هم�كعصف�مأكول"

�محيط� �فكأنه �القرآن ��Pسيما �العرب �وك�م �والحديث �القرآن �من �جميلة �تلميحات �يأخذ �البارع>ن، الكتاب
  .بجميع�كتاباته

  ا�صادر�ال«��استفاد�م~{ا

ولكنه�لم�يذكر�من�تاريخ���كتب�ومؤلفات�عن�تاريخ�العرب�وس>;ة�الن�P��Ùشّك�أّن�طه�حس>ن�استفاد�من�
��،العرب�إ�Pتاريخ�الط`;ي  �Ùس>;ة�ابن�هشام��وأما�ا-صادر�عن�س>;ة�الن��
وتاريخ��،وطبقات�ابن�سعد�،ف

                                                           
 ١/١٠املصدر نفسه،      ١
  ١/٩املصدر نفسه،    ٢
  ١٢-١/١٠املصدر نفسه،    ٣
  ١/٢٠٦املصدر نفسه،    ٤
  ١/١٥٨املصدر نفسه،    ٥
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"وأحّب�أْن�يعلم�الناس�أني�وّسعت�ع�ى�نف����üي�القصص،�ومنح�Úا�من�الحرية��ي�رواية��فهو�يقول:�.الط`;ي 
،�إ�Pح>ن�تتصل��حاديث�و�خبار�بشخص�الن�Ù،�أو�بنحو�من�اخ�;اع�الحديث�ما�لم�أجد�به�بأساخبار�و � 

� �من �ا-تقّدمون �ال�Âمه �ما �ال�Âمت �وإنما �و�Pسعة، �حرية ��üلنف� �أبح �لم �فإني �الدين؛ �الس>;ة�أأنحاء صحاب
  ).١(والحديث،�ورجال�الرواية،�وعلماء�الدين"

  ةصورة�العرب�0ي�هذه�الرواي

�قوما �جّيدا، �نعرف �كما �العرب، ��ستضافة��كانت �من �العظيمة �أخ�قهم �ف¾�ا �بما �وم>Âات �خصائص لهم
حس>ن�بتصوير�هذه��وقد�قام�طه�.والشجاعة�وعدم�القناعة�بالظلم�عل¾�م�والوفاء�بالوعد�والصدق�و�مانة

ذكر�استضافة�أهل�ي½;ب��Èعدا�Îم�عند�ة�العربإ«ى�استضاف�ويقول�الدكتور�مش>;ا.��خ�ق�تصويرا�جمي�
ت�ئم�هذا�Dعجاب�وDكبار.��أى�تبع�هذا�فازداد�بالقوم�إعجابا�ولهم�إكبارا،�ونصب�لهم�حربا"ر �جيش�تبع:

�ال �أقبل �ح>ن �إكباره �وعظم �إعجابه �اشتّد �أْن �يلبث �لم �شيئاولكنه �القوم �يبلغ�من �لم �فإذا �هم�ليل، �وإذا ،
لليل�ويل�كّل�الويل،�وأ�Éم�يضيفون�عدّوهم��ي�الليل،�ويقاتلون�يعلنون�إليه�أْن�قد�أقبل�الليل،�وأّن�حرب�ا

�عزة� �من �ف¾�م �بما �الك`;ياء �وأخذته �قومه، �ع�ى �الرحم �عطفته �أْن �تبع �يتمالك �لم �هنالك �ال�Õار. ��ي عدّوهم
�الصبح �يشرق Ã°ح� �با-وادعة �الجيش ��ي �أذن �أمر�من �ثم �لكرام". �قومنا �"إّن �وصاح: �")٢(وكرم، �وهو�. ويقول

ف�عبيدهم�به:يصّور�م
ّ
سادته�معه�وأمرهم�فيه،�ف>;ى�"وهو��ن�ينظر�إ«ى�س>;ة��شاطرة�السادة�العرب�ما�كل

ت�قلو§�م�لهؤPء�عجبا
ّ
.�هؤPء�القوم�الغ�ظ�الجفاة،�الذين�يحيون�حياة�خشنة�كلها�غلظة�وشظف،�قد�رق

�P�،م�بأنفسهم��ي�أك½;�ألوان�الحياة�Éم��ي�العبيد،�وعطفت�نفوسهم�عل¾�م،�فهم�يخلطو�Õيكادون�يمتازون�م
�امتاز�§�ا��).٣(إ��Pي�هذه��مور�ال°��تر�Ã�ßغرور�الرجل�البدوي"���ðء بجانب�تلك��خ�ق�والخصائص�ال°�

�طه�حس>ن�أشياء�لم�تك�،العرب �أذكر�شيئافقد�صدر�من�قلم �صلة�إل¾�ا. وسيأتي�بعض�هذه��ن�للعرب�أي
�الد �ف¾�ا �وقع �ال°� �والزPت �ذكر��خطاء ��ي �ب�د��شياء �إ«ى �عّداس �وصول �فهو�يذكر�قصة �حس>ن. �طه كتور

�لعتبة: �عّداس �يقول ��ي��العرب، �أبعد �أْن �يمنع�� �ما �وقلت: �ب�دكم، �إ«ى �بالرحلة �كلفت �أْن �أملك �فلم ..."
السفر؛�وما�يمنع���أْن�أتصل�بقافلة�من�قوافلكم�هذه�فأبلغ�معها�هذه��رض،�فأعلم�من�علمها.�وأصيب�

�ولع�ي�أ �شوقا�ظفر�بمامن�تجار��ا!! �وأنتما�تعلمان�كيف�كان��تفاق�بي���وب>ن�يتحّرق�إليه�هؤPء�الرهبان .
�فأصيب�من�تجار��ا�وأعود�

ً
تلك�القافلة�ال°��أّمنت���ع�ى�نف���üوما«ي،�وضمنت�«ي�أْن�أبلغ�ب�دكم�هذه�موفورا

قيصر،�عدا�أهل�هذه��معها�من�قابل�إ«ى�الشام،�ح°�Ãإذا�بعدنا�عن�ب�د�الروم�وانقطعت�أسبابي�من�أسباب
�

ً
القافلة�ع�ى�ما«ي�فاحتجزوه،�ثم�عَدوا�ع�ّي�فاتخذوني�وباعوني�من�صاحبكما�ذاك�الذي�اش�;يتماني�منه�قريبا

  يبدو�من�دراسة�هذا�ا-قتبس�أّن�العرب�البدو�كانوا�خادع>ن�والواقع�خ�ف�ذلك.�).٤(من�ي½;ب"

  تصويره�الرائع

�غ>;�مو  �نشعر��ي �الرواية �هذه �نقرأ �يقوم�عندما ��خرى، �ورواياته �مؤلفاته ��ي �كعادته �حسن، �طه �أّن ضع
�للتعب>;�عنه �يأخذه �أو�واقع �حدث �Èي �أو�ما��.بتصوير�رائع �أو�عاطفي �تاري�ي �واقع �أي �بيان فهو�قادر�ع�ى

  للرحلة�التجارية:�طالب�وخديجة�عندما�أرس��محّمدا�أنه�يصّور�هّم�أبي�فمث� �،يشا§�هما

ر�أشّد�الضيق،�فلم�يستطع�كتمانه�ع�ى�شدة�ما�حاول�من�ذلك،�وإنما�تحّدث�به�"وضاق�أبو�طالب�§�ذا��م
ف�ذلك،�ويظهر�حاجته�

ّ
إ«ى�بنيه�وإخوته،�و-ح�لهم�ع�ى�استحياء�بأّن�من�الخ>;�أْن�يلحق�به�م�Õم�Pحق،�يتكل

                                                           
 ١/١١املصدر نفسه،    ١
  ٨١-١/٨٠املصدر نفسه،    ٢
  ١١٨-٢/١١٧املصدر نفسه،    ٣
  ٣/١٤٦املصدر نفسه،    ٤
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�مش �وأجابوه �باسم>ن، �إليه �نظروا �وبنيه �إخوته �ولكن �القافلة. �عن �التخلف �ع�ى �وندمه �الرحلة، فق>ن،�إ«ى
،�ح°�Ãتحّدث���ðءوقالوا�له:�"تا�ºإنك�-سرف��ي�Dشفاق�ع�ى�هذا�الف°Ã،�مغرق��ي�الخوف�عليه�من�كل�

الناس�عنك�بذلك،�فا��موه�بالضعف،�وأنكروا�عليك�هذا�الغلو��ي�الخوف�وإنا�لنعرف�رعايتك�لهذا�اليتيم،�
�بينه�وب>ن�وحدبك�عليه!�ولكن�من�الحّب�ما�يؤذي،�وDسراف��ي�Dشفاق�والرعا ية�قد�يسوء�هذا�الف°Ã.�فخّلِ

�§�ذا� �يقنع �أْن �له �ينب�ي �وما �آخر�الدهر، �له �بباق �أنت �فما �قوته. �ليكسب ��رض ��ي �يضطرب �ودْعه الحياة،
ب>ن�الخوف�والرجاء،�وب>ن�اليأس�و�مل،�وب>ن��وكذلك�عاش�أبو�طالب�مقسما�العيش�الضيق�الذي�هو�فيه.

��ي�حياته�كما�شقي��ي�هذه��يام�والشّك،�وب>ن�اللوم�لنفس�>ناليق
ّ
ه�و�عتذار�ع�Õا.�وما�أظّن�أنه�شقي�قط

  ال°��فّرقت�بينه�وب>ن�ابن�أخيه.

ولم�يكن�أمر�خديجة�بأيسر�من�أمر�عبد�ا-طلب�(أبي�طالب)،�ولم�يكن�خوفها�بأهون�من�خوفه،�ولم�يكن�
�ومن�طبي ��طراز�آخر، �ولكن�خواطرها�كانت�من �بأقّل�من�إشفاقه. �ف
��لم�تكن�مؤتمنة�إشفاقها عة�أخرى!

لة�بحمايته
ّ
هذا��آخر�لعله�أقوى�من�هذا�كله،�كانت�تحّب �.�ولك�Õا�كانت�شيئاع�ى�الف°Ã،�و�Pكافلة�له،�و�Pموك

ب>ن�القلوب�وب>ن�ما�تحتاج�إليه�من��الف°Ã.�وحسبك�بالحّب�مث>;ا�للخوف�والقلق،�وباعثا�للجزع�والفزع،�وحائ� 
� �إّن ...� �و�طمئنان �و الهدوء �موجع، �وحز�Éا �شديد، �أ-ها �ولكن �وجوهه. �ع�ى �تقلبه �مهما �لعجب قلقها�أمرها

�غ�مها�مضن �معه �أرسلت �وإنما �ل�خطار، �وحده �تعّرضه �ولم �الشام، �إ«ى �وحده �ترسله �لم �تذكر�أ�Éا �وقد .
ولكن�القوي�الف°��Ãم>ن�الناصح.�وهو�خليق�أْن�يحوطه�ويرعاه،�وأْن�يلقى�ا-وت��ي�سبيل�حياطته�ورعايته.�

ميسرة�مهما�يكن�قويا،�وأجرأ�منه�مهما��غوائل�الدهر�وعوادي��يام�جائرة�وغاشمة،�وÑي�أقوى�من�غ�مها
�جريئا �والنصح.يكن �والحماية �الحياطة �إ«ى �منه �ا-كر�والكيد �إ«ى Ã�äوأم� �الشخصان��، �هذان �جعل وكذلك

أحدهما�أْن�يف���äإ«ى�صاحبه��يعيشان�مع�هذا�الخوف�الذي�يفسد�عل¾�ما�اليقظة�والنوم،�دون�أْن�يستطيع
  ).١(بما�يجد�أو�ببعض�ما�يجد�..."

  تعقيباته�واستنتاجاته�من�3حداث

مما�ُيعجب�القارئ�من�كتابات�الدكتور�طه�تعقيباته�واستنتاجاته�ال°��يذكرها��ي��Éاية�الحديث�أو�خ�ل�ذكر�
�عن��ستغفار�ويقول�وهو�يعّقب�ع�ى�ما�من�واقع�أو�حدث�وإليكم�أمثلة�من�هذه�الرواية.

ً
ع�هللا�تعا«ى�محّمدا

"وإنما�أرثى�للناس�الذين�يبلغ�§�م�الخ>;�فيجتنبونه،�ويرون��لعّمه�أبي�طالب�ثم�ع�ى�ما�انطبع�عنه�من�الفكرة:
�ع�ى� �ويعتدوا ��برياء �يظلموا �أْن �النفوس َوُر

َ
�وخ �الضعف �يبلغ�§�م �الذين �لهؤPء �أرثى �عليه. الشّر�في�Úالكون

�أ �ليؤثروا �ويتأسوا�الوادع>ن �العليا �ا-ثل �يتأثروا �أْن �الناس �حاول �ولو�قد �بحق. �لهم �ليس �بما �وقراب�Úم هلهم
باÈسوة�الحسنة�لكان�لهم��ي�مثل�هذه�القصة�صارف�عما�يج�;حون�من�السيئات،�ورادع�عما�يق�;فون�من�

  �ثام."�

  خطاء�0ي�ذكر�3حداث3 

  :وّد�أْن�أش>;�إ«ى�بعض�م�Õا�فمث�وزPت�تاريخية�أعندما�يقرأ�باحث�هذه�الرواية�بإمعان�يجد�هناك�أخطاء�

�الب&; • �هذه �مياه �يملك �من �ع�ى �خاصموه �قريش �أّن �بب&;�ا-اء �ا-طلب �ظفر�عبد �لدى �حس>ن �،ذكر�طه
�كاهنف �زيارة �ا-اء��أرادوا �راحلته، �خف �تحت �من �ا-اء �اندفق �الزيارة �هذه �وخ�ل �الصواب �إ«ى يرشدهم

�ا-خاصم>ن �من �صحبه ة
ّ
�غل �نقع �أد�.)٢(كذلك�الذي �له �جيداومن �يعرف �العرب �بتاريخ �إ-ام �لم��نى أّنه

 يحدث�ش!(�مثل�هذا�الحادث.�وإنما�هذا�من�قبل�الدكتور�طه�حس>ن.�

                                                           
  ١٥٦-٢/١٥٤املصدر نفسه، ص   ١
  ٣٤- ١/٣٣املصدر نفسه،   ٢
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��يبدو�من�قراءة�قصة�أّم�ا-ؤمن>ن�خديجة��ي�هذه�الرواية�أ�Éّا�زارت�ورقة�بن�نوفل�قبل�زواجها�منه� •
أ�Éا�ذهبت�إ«ى�ورقة�بن��ولكّننا�نعلم�جيدا�.)١(ت�عنهلكي�تسأله�عما�رأته�من�نبوءات�الرسالة�وما�سمع

 نوفل�بعد�زواجها�منه��Pقبل�الزواج.�

�بكث>; • �Ùالن� �مولد �بعد �وقع �الحدث �أّن�هذا ��لهة �تصريع �عن �حس>ن �طه �كتبه �ما �دراسة �.)٢(يبدو�من
��Ùوالواقع�أنه�حدث�لدى�مولد�الن�. 

• ��Ùعّمه�أبي�طالب�وزوجته�أّم�ا-ؤمن>ن�خديجة�بعد�وفاة���كتب�طه�حس>ن�ما�كتب�عما�حدث�مع�الن
�،ولكنه�لم�يمّس�الخوف�جانبه�،والواقع�أنه��Pشّك�أْن�أصابه�الهّم �.)٣(محزونا�قعد��ي�بيته�خائفا��أّنه�

 وأنه�لم�يلزم�بيته�مثل�الجاني�الخائف.

•  �� �زيد �قلب ��ي �وُيلقى �زيد، �زوج �زينب �حّب �Ùالن� �قلب ��ي �"ُيلقى �حس>ن: �قول�طه �عن�يبدو�من نصراف
شعر��لواقع�أّن�هذا�حدث�Èجل�أّن�زيداوا�من�هللا�تعا«ى.�ن�كيدا�خفّياأّن�هذا�كا�)٤(زينب�والنفور�ع�Õا"

 من�قبل�زوجته�بأ�Éا�أشرف�منه.

  استدراكات�وانتقادات

د��ّول�يأتي�بعد�ا-قّدمة�ال°��تشتمل�ع�ى�الشئ
ّ
ون�هذه�الرواية�القّيمة�قد�تّمت��ي�ث�ثة�مجلدات�ففي�ا-جل

ثم��.ا-تعلقة�بالكتابة�قصة�حفر�ب&;�زمزم�وما�تبعه�من��حداث�ثم�يأتي�ذكر�فداء�عبد�هللا�والد�الن���Ùّمي
يذكر�طه�رحلته�للتجارة�ال°��تسفر�عن�مرضه�ثم�موته�ثم�تأتي�حرمة�مكة�وي½;ب�ورّدة�عمر�وقتل�حّسان�بن�

مر�ع�ى�جّده�ل�م،�الذي�قد�كان�ط�ى�ع�ى�ثم�يأتي�طغوى�ابن�ع�.تبع�وحزن�عمر�الشديد�ع�ى�تلك�الجريمة
� �جديد �دين �عن �ُيذكر�البحث �حيث �ومن �ا-وروث �والس�م�م�يءملكه �وحملة��،باÈمن �ذكر�الراهب �يأتي ثم

�بعد�هذا�كله�يأتي�مولد�الن���Ùمي�ثم�حاضنته�ثم�مراضعه�ثم� �ومعاناته�بالعاقبة�السيئة. أبرهة�ع�ى�مكة
د�الثاني�يبتدئ�من�الفيلسوف�الحائر��فار�الن��Ù-ن�أحسن�إليه.تربيته�من�قبل�جّده�وعّمه�واستغ

ّ
وهو��،وا-جل

مشتمل�ع�ى�قصة�كلكراتيس�الذي�هرب�من�حكم�قيصر�لدين�ا-سيح�ثم�لقي�الراهب�ثم�تركه�للبحث�عن�
�أيدي� �ع�ى �السبيل ��ي �ك�هما �فقتل �مكة �إ«ى ه

ّ
�يدل �أْن �أراد �عمر�الذي �بن �زيد �فأسر�فلقيه �ا-وعود �Ùالن

تي�ذكر�ثم�يأ�.بما�ف¾�ا�الفصول�ال°��كتبت�Èجل�مواصلة�الرواية�فحسب�فص� �١٦خمي>ن.�يشمل�هذا�ع�ى�لال
من�رéي�الن���Ùمي�الغنَم�ح°�Ãزواجه�من�خديجة.�هذا�ينت
���ي�خمسة�فصول.��راéي�الغنم�حيث�ذكر�بدءا

لفتنة�ال°��كادت�أْن�ت`;ز.�لهذا�وقطع�دابر�ا�،�ي�توحيد�العرب��يتبعه�حديث�باخوم��ي�بناء�مكة�ودور�محّمد�
فص�ن�فقط�ثم�يأتي�صاحب�باخوم�الذي�هو�قصة�الرومي�الباحث�عن�الن��Ùا-وعود�وما�ظهر�خ�له�من�
�الحدث� �هذا �-عارضة �جمعوا �الذين �الشياط>ن �نادي �ع�ى د

ّ
�ا-جل �هذا �
�ينت �فصول. �ث�ثة ��ي �هذا �حداث.

  ا-بارك�والعرقلة�ضّده.

د�الثالث�يبت
ّ
دئ�من�صريع�الحسد�حيث�ذكر�الوليد�بن�ا-غ>;ة�الذي�منع�عمرو�بن�هشام�عن�زيارته�وا-جل

��Ùالن� �بعثة �قرب �عن �هشام �بن �ذكر�عمرو �ثم �الس!( �الخلق ��ي �للتورط �ونسطاص �إليه �ل�ستماع لورقة
��Ùم>ن�ثم�لقاء�الن���Ùثم�لج`;يل�وما�سمع�عنه���واع�;اف�ورقة�به�ثم�بغض�عمرو�بن�هشام�(أبي�جهل)�للن

�Ã°ثم�من�بدء�الدعوة�ح��Ùا-بعوث�ثم�معارضة�كبار�الكّفار�ضّد�ما�يدعو�إليه�الن��Ùذكر�عداوة�الشيطان�للن
ثم��.رفع�الحظر�من�ع�ى�قومه��ي�الشعب�ثم�من�موت�أبي�طالب�وخديجة�ح°�Ãخروج�الن��Ùمن�بيته�إ«ى�ي½;ب

                                                           
  والصفحات التالية ٢/١٧٢املصدر نفسه،    ١
  ٢١٩-٢/٢١٨املصدر نفسه،    ٢
  ٣/١٤٠املصدر نفسه،    ٣
  ٣/٢٢٧املصدر نفسه،    ٤
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الدين�الذي�ضاقت�له�أرض�مكة�قد��نشر�دين�محّمد��ي��فاق�كلها.�ففي�هذه�الفصول�العشرة�ذكر�طه�أّن 
�الشهداء" �"سيد �عنوان �يأتي �ثم �كله �العالم �ا-طلب�،انتشر��ي �عبد �بن �حمزة �شهادة �قصة �"ذو��،وÑي ثم

وكان�له��.ثم�"حديث�عّداس"�وهو�حديث�ظلم�أشرار�ثقيف�ع�ى�الن��Ù،الجناح>ن"�وÑي�قصة�جعفر�الطّيار
ثم�نزيل�حمص�وهو�قاتل�حمزة��،يه�قصة�صفوان�وخبيبويل�،ثم�حديث�مصعب�بن�عم>;�،الحّق�أْن�يتقّدم

�سبيل� ��ي �الصحابة �قّدمها �ال°� �ذكر�الضحايا ��ن Ã°ح� �أي �هللا �سبيل ��ي �وأبيه �كعب �ضحية �ثم ��ïالوح
�الودية�ب>ن�محّمد� �القلوب�ا-ر�Ã�ßوتنت
��الرواية�ع�ى�الع�قة الدعوة�ثم�يأتي�ذكر�الن��Ùبحيث�إنه�يداوي

م�و 
ّ
ى�هللا�عليه�وسل

ّ
  زيد�ر���ßهللا�عنه.ص�

�بصبغة� �Ùالن� �وحياة �العرب �تاريخ �اصطباغ ��ي �نجح �حس>ن �طه �الدكتور �أّن �الفصول �هذه �دراسة يبدو�من
�العرب �و�Pم>Âات �الجاهلية �يذكر�تاريخ �لم �أنه �دراس�Úا �نشعر�بعد �ولكن �كان��،الرواية �ما �إ«ى �أشار�فقط بل

منذ�قرون�كاد�أْن��الجّو�الدي���الذي�كان�سائداأّن�لسلف�الن��Ùمن�خصائص�وم>Âات.�إنه�كذلك�لم�يشر�إ«ى�
يتغّ>;�ويتبّدل.�وكذلك�لم�يشر�الدكتور�إ«ى�م>Âات�ا-جتمع�ا-دني�الذي�أّسسه�الن��Ùوكيف�كان�هو�يعيش�مع�
�الوليد� �وعمر�بن�الخطاب�وخالد�بن �بكر�الصديق �لم�يذكر�ضحايا��صحاب��خرين�مثل�أبي �وهكذا أهله

�الذي �كبار�الصحابة �و�Pوهم �روية �بدون �كتب �ما �كتب �إنما �ودينه. �Ùالن� �تعضيد ��ي �جليلة �خدمات �قّدموا ن
��Ùا�مع�هذا�وذلك�رواية�جميلة�تث>;��ي�القّراء�رغبة��ي�قراءة�التاريخ�العربي�القديم�وس>;ة�الن�Õفكر.�ولك��،

در�بأْن�نعت`;ها�أروع�هذا�ما�تيّسر�«ي�من�دراسة�هذه�الرواية�ال°��تج��مر�الذي�نجح�فيه�الدكتور�طه�حس>ن.
  الروايات��ي�ا-وضوع.
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 ابن�طباطبا�العلوي�0ي�بعض�القضايا�النقدية آراء
�  

  عبد�الحكيم�سلمان

 نيج>;يا�،جامعة�وPية�Pجوس،�قسم�اللغات��جنبية

  ا�قدمة

يس�Úدف�هذا�البحث�ا-تواضع�س`;�غور�إسهام�ابن�طباطبا��ي�تطوير�زاوية�من�
�اليزوا �نا ��دبي �أ�Pوهو�قد �ا-جال، �ذلك ��ي �الباtي �الوحيد �أثره ��ي �ينعكس كما

�حيث �الشعر ��عيار ��-عالج �تحليلّية �نمعالجة ومسائل��دةيعد�قضايا–قدّية
ل�محورا�و�مدارا�لهذه�ا-قالة مديدة؛

ّ
و���.ومن�ضم�Õا�القضايا�النقدية،�ال°��تمث

إزاء�هذه�نحاول��ي�هذا�البحث�تسليط�بصيصا�من�الضوء�ع�ي�آراء�ابن�طباطبا�
� �إثبات �نتو1ّي �كما �واستق�لها �أصال�Úا �بوضوح ي

ّ
�و�تتج� �بج�ء �لتتبلور �–�مور

  �ي�ذلك�ا-ضمار.��ستثنائيةشخصيته��–حسب�ا-ستطاع�

  طباطبا��بنترجمة�وج% ة�

هو�أبو�الحسن�محمد�بن�أحمد�بن�محمد�بن�أحمد��بن�ابراهيم�طباطبا�بن�اسماعيل�بن�ابراهيم�بن�الحسن�
.�و�قد�اش�Úرت�أسرته�بآل�طباطبا.�أجمعت�جميع�ا-صادر�ال°��)١(ن�بن�ع�ي�بن�أبي�طالب��بن�هاشمبن�الحس

ي�
ّ
 بأص��انترجمت�له�ع�ي�أنه�ولد�و�تو�

ّ
د�تأريخ�مي�ده�Èن�جميع�يحدت.�ومن�العس>;�جّدا�)٢(؛�و�لم�يفارقها�قط

.�٢٧٤/٨٨٧تأليف�كتاب�البديع�عام�من�ذلك.�ولكن�ا-قطوع�به�أنه�تّم��ءب��ïا-راجع�بمتناولنا�لم�تسعفنا�
ر�ابن�ا-ع��Âّأنه�من�مواليد�القرن�الثالث�اوقد�يستنبط�من�تأريخ�تأليف�البديع�وتضمينه�الشواهد�من�أشع

فات،�ولكن�معظمها�قد�ذهبت�أدراج�الرياح�و�لم��Pبنإن��)٣(ذكرت�دائرة�ا-عارف�الهجري.
ّ
طباطبا�ثمانية�مؤل

� �Pإ� � ��ن �له �النقدية�"�عيار�الشعر"يبق �الحركة �هو��ي �الحقيقة، �و��ي ��دبّي، �النقد ��ي �قّيم �و�هو�كتاب .
و�لو�لم�يكن�الباحث�ع�ي�قدر�)،�٤(�لهوارس��ي�الحركة��دبّية�الغربّية�الك�سيكّيةArs Poetica �العربية�نظ>;�

ة�ال°��اييس�الجماليكب>;�من�الص`;�ح°��يستطيع�أن�يقّوم�ابن�طباطبا�الناقد�ويكتشف�أساسه�الجما«ي،�وا-ق
 P�،كتاب�نقد.�و�قد�نسبه�راعها�ب>ن�مثال�و�آخر��P�،حا�ي��-خطأ��-عت`;�كتاب�عيار�الشعر�مجموعة�أشعار�

.�وكذا�وقع�ا-ستشرق��-اني��"كارل�بروكلمان"��ي�فّخ�)٥(خليفة�إ«ي�أبي�القاسم�ابن�طباطبا�الر¶���ا-صري 
ي�بأص��ان�عام���).٦(و��ßالوهم�-ا�قال�عن�عيار�الشعر�بأنه�كتاب�عر 

ّ
  .مـ��٩٣٤هـ�|�٣٢٢تو�

                                                           
؛ عبد الرحيم العباسي. معاهد  ٢٨٤ص  ٦، ج١٩٣٠أنظر ما يلي: ياقوت احلموي. معجم األدباء، حتقيق مرجليوث، القاهرة، املطبعة اهلندية     ١

  .٣١٢ص ٨ج  ١٩٥٩دمشق  ١٣؛ خري الدين الزركلي. األعالم ط١٢٩ص  ٢ج ،١٩٥٦القاهرة   ،التنصيص

 ٢٩٥ص  ٢ج ١٩٦٠عارف بريوت فؤاد أفرام البستاين ، دائرة امل      ٢
   ٢٩٥املصدر السابق ص      ٣

4   Amidu Sanni: The Authority of Tradition and the Tradition of Authority: Originality and Imitation in Arabic and 
Early Classical Theoretical Discourse; Journal of   Oriental and African Studies, Vol.10, 1999 ,  p. 29. 

 ١٨١ص  ٢ د.ت، د.ن. ج  حاجي خليفة كشف الظنون بغداد     ٥

  ٣٣ص  ١٩٨٤القاهرة ، دار املعارف  ٢ج ،كارل بروكلمان، تأريخ األدب العريب    ٦
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  القضايا�النقدّية�

� �النقدية �القضايا �هنا �الضجة �وأحدث �الÂåاع �أثارت �و�فكار�ال°� ��راء �من �مجموعة �أواسط��الك`;ى Ñي �ي
�القضايا �وكانت �العاشر. �الرابع/ �القرن ��ي ��دب �وعمالقة �النقد ��-جهابذة �Èن��–غالبا �الثنائية، �ع�ي قائمة

دت�م�Õا�مزدوجة��ي�الغالب.
ّ
ما�أوتنقسم�القضايا�إ«ي�قضايا�نقد�قديم�وقضايا�نقد�حديث.��ا-شك�ت�ال°��تول

الصدق�والكذب��ي��ابن�طباطبا�فقد�ضرب�ف¾�ا��بسهم�وتصيب.�وله�آراء�قّيمة��ي�القضايا�النقدية�التالية:
  .الشعر،�واللفظ�وا-ع��،�والسرقة�الشعرية،�والقدماء�وا-حدثون 

  طباطبا�وقضّية�الصدق�والكذب�ابن

وهو�أن�أساس�كّل�عمل�جّيد�وخالد��ي��دب�هو�Dخ�ص��الصدق:وقد�كان�أف�طون�أول�من�أعلن�مبدأ�
التاّم�من�الفرد�لنفسه،�وDخ�ص�التاّم�منه�لتجربته�الخاّصة��ي�الحياة.�وهذه�الصفة�من�Dخ�ص�Ñي�ال°��

;�الشاعر�عن�إحساسه�أعّدها�"كارليل"�العنصر�الضرورّي�لتك ّ̀ وين�كّل�عظمة�وبطولة.�ونع���بالصدق�أن�يع
;�عن��-مث��–وشعوره،��Pعن�إحساس�غ>;ه�وشعوره.�فأبو�العتاهية� ّ̀ ;�عن�الزهد،�وأبو�نواس�ح>ن�يع ّ̀ ح>ن�يع

�وإخ�ص �صدق �عن ;ان ّ̀ �يع �إنما �بالخمر، ��.غرامه �هذه �النظر��ي �زوايا �تعّددت �مواقف��-القضّية فتعّددت
  �:)١(د�إزاءها،��فكانوا�أربع�شيعالنّقا

 ."أعذب�الشعر�أصدقه"�شيعة�ربطت�الشعر�الحّق�بالصدق،�و�كان�شعارها: .١

ع�ي�الحّد�الوسط،���قتصار فئة�جعلت�الكذب�مرادفا�للغلّو،�فكانت�تري�أن�الغلّو�أفضل�للشعر�من� .٢
 .أعذب�الشعر�أكذبه""�وأيديولوجي�Úا

منت�أنه�لكل�آ�خر�؛�وإنما��ىبا�ع�نقضية�ولم�ترّجح�جافرقة�شّقت�لنفسها�طريقا�مقتصدا�حول�ال .٣
 .موقف�أنصاره.�و�مقّو�ما��م�"أحسن�الشعر�أقصده"

 .فرقة�حائرة�وجالسة�ع�ي�الجدار��إزاء�القضية .٤

� �زوايا ��ي �ا-بع½;ة �طباطبا �ابن �آراء �من ��و«�"عيار�الشعر"ونستنتج �الفئة �رائد �أثار��ى،بأنه �من �أول �كان إذ
�ح �بوضوح �وفرضالقضية � اسم �الشاعر�أن �(و�هذا��يتحرى ع�ي �القصيدة ��ي �والصدق �التشبيه، ��ي الصدق
مكنون�نفسه�وهو�يكشف�عما�يجيش� �ي�اللفظ�وال�;كيب�وا-ع��)،�والصدق�عن�الخطأيع���الس�مة�من�

�تجربته ��ي �والصدق �و ف¾�ا، �با-ع�، �مستو �التاري�ي�Ãالصدق �ع�ي �والصدق �خ`;ا، �يقّص �عند��ى ح>ن أخ�tي
�شجاعا،ا-د �للجبان �ف��يقول �من� يح، �بيت �ث�ثمائة �من �يقرب �ما �طباطبا �ابن �ساق �وقد �جوادا. وللبخيل

  صر�الصدق�قد�توافر�فيه.نالشعر�واستحسنه�جميعا�Èن�ع

  �طباطبا�إزاء�اللفظ�وا�ع��ابن

من��يرسطفجذور�هذه�القضية�Ñي�نار�الجدال�ال°��اندلعت��ي�القرن�الرابع�/�العاشر�ب>ن�أنصار�ا-نطق�� 
أما�ا-نطقّيون،�فكانوا�يّدعون�العا-ية�والشمولية��ي�معالج�Úم�للمع����ي��).٢(�جانب،�والنحاة�من�جانب�آخر

ويدحض�النحاة�هذا�الدّس�محتّج>ن�بأ�Éم��،أ�Éم�كانوا�يعالجون��كلمات�معّينة�Ãح>ن�عزوا�إ«ي�النحاة�بمع�
إل¾�م�ا-نطقيون،�وضّيقوا�دائرة�ا-نطقي>ن�إ«ي�ا-نطق��يعالجون�علم�تطّور�معاني�الكلمات�إضافة�إ«ي�ما�عزاه

�الفكرة �هذه �كسا �الذي �الخار�ي �هو�الشكل �واللفظ ��ساسية �هو�الفكرة �ا-ع�� �فحسب. دت��.اليوناني
ّ
فتول

                                                                                                                                                                                   
 
 ٦٦٦ص  ١٩٩٣إحسان عباس ، تاريخ النقد األديب عند العرب  األردن دار الشروق للنشر و التوزيع    ١

2     Julie Scott Meisani and Paul Starkey(Eds), Encyclopedia of Arabic Literature,Vol.2,,London and New York, 
Routledge1998 p. 215. sv naqd 
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إ«ي�ث�ث�فرق:�أنصار��ولهامن�هذه�مسألة�عنصرية:�أ�çّما�أهم�نقديا�اللفظ�أم�ا-ع��؟�وقد�انقسم�النقاد�ح
�و  �Ãا-ع��يعو متشاللفظ، �من �وا-ع�� �اللفظ �ب>ن �الفصل �أن �يرون �الذين �وا-توّسطون �الخطأ، �التكامل�و ؛ أن

نري�ابن�طباطبا�ينضّم�ا«ي�الفرقة�ا-توسطة،�وال°��اهتمت�بالطرف>ن�معا،�.�بي�Õما�هو�الواجب��ي�العمل��دبي
�بل� �للمع���قيمته،�وللفظ�قيمتهيولم�ترّجح�جانبا�ع�ي��خر�ـ ة�الحقيقية�للنص��دبي�ناتجة�القيم.�و قول:

�ف¾�ا� �فتحسن �ألفاظ�تشاكلها، �وللمعاني �قوله: �خ�ل �من �واضح �وهذا �وتكاملهما؛ �وتوافقهما �اجتماعهما من
وتقبح��ي�غ>;ها،�ف
��لها�كا-عرض�للجارية�الحسناء،�ال°��ي�Âيد�حسنا��ي�بعض�ا-عارض�دون�بعض.�وكم�من�

��Ãمع� �فيه، �أبرز �الذي �بمعرضه �ش>ن �قد �ع�حسن �ابتذل �قد �حسن �معرض �ألبسه"�Ãمع��ىوكم �).١(قبيح
�Pيكفي،� وفكرته�هذه�تتلّخص��ي�أن�ا-ع���وحده��Pيكفي،�فقد�يعاب�بمعرضه�القبيح؛�وح�وة�اللفظ�وحده

هذه�الفكرة�لدي�ابن�رشيق،�وهذا��ي�قوله:�"اللفظ�جسم�وروحه�ا-ع��،���ىإذ�قد�يبتذل�-ع���قبيح.�نري�صد
  �  �.�������������������������������������)٢(اط�الجسم�والروح،�يضعف�بضعفه،�ويقوي��بقوته"وارتباطهما�كارتب

  السرقة�الشعرية

.�كان�الشعراء��ي�القرن�الرابع�الهجري�وقبله�ى كانت�هذه�القضية�وليدة�اخت�ط�النقد�بعناصر�ثقافية�أخر 
استنفدوا�من�هذه�ا-عاني،�ولم�يبق�للمحدث>ن�يشتكون�أ�Éم�مسبوقون�إ«ي�ا-عاني�البديعة،�وأن��قدم>ن�قد�

دوا�مع�،�أو�سابقا�لشاعر�متقّدم�أو�معاصر�Ãأن�يأخذوا�مع��إ�Pأحد�أمرين:
ّ
�.سابق�Ãجديدا�من�مع��Ãأن�يول

�السابق،�وم�Õم�من�يحتذيه،� �فم�Õم�من�يقّصر�عن�ا-ع�� �ا-حدث�من�ناحية��خذ�والتقليد: وتتفاوت�قدرة
�عليه �يزيد �من �مع�و �،وم�Õم د

ّ
�يول �من �وأشكال�Ãم�Õم �ألوان ��دبية �وللسرقات �يخطر�ل�ول. �تابعنا��.لم إذا

  .السرقة�من�الناحية��دبية�التاريخية،�سنجد�أ�Éا�ع�ي�ث�ثة�أقسام

ل�لهذا�ا-وقف�بما�ي�ي�–السارق�وا-سروق�منه�–ك�هما� .١
ّ
   جاهلّيان.�و�نمث

  ��قال�امرؤ�القيس�:���

   يقولون����Pلك�أ¶���و�تجّم�ي���**������وقوفا�§�ا�صح��Ùع�ّي�مط¾�م

  �����و�قال�طرفة�:������

دي���**وقوفا�§�ا�صح��Ùع�ّي�مط¾�م�����
ّ
   يقولون����Pلك�أ¶��Ãو�تجل

فنّيا"�أو�"توارد"،��اندماجاوتركيبا.�يعت`;�هذا�وما�يماثله�"�Ãن�حظ��ي�هذين�النموذج>ن�ائت�فا�كلّيا�لفظا�ومع�
�ðقد�حظيت�هذه�الظاهرة�برواج�ب>ن�الشعراء�الجاهلي>ن؛�ولم�يكونوا�يرونه�عيبا�أو�من�السرقة.�و ��ءوليس�

  .سرقة��ي�تقديرهم�و�شعورهم

٢� �أشعار�. �Èن �السرقة؛ �من ��Pيعت`;�شيئا �أيضا �الضرب �و�هذا �قديم. �منه �وا-سروق �شاعر�محدث السارق
�وا �الشعراء �من �بعدهم �جاءوا �للذين �ك�سيكية �نماذج �أصبحت �قد �معروفة��الجاهلّية �كانت �إذ للغوّي>ن

ويستشهدون�§�ا��ي�جميع��إنتاجا��م��دبية،�ن½;ا�كان�أم�شعرا.�و�يقال�لهذا�الضرب�من���،ومشهورة�لد�çم
  .أو�ا-عادلة�الطقسية"��ستشهاد�خذ�"العبارة�ا-قتبسة�أو�

  ك�هما�محدثان.��٣

وإذا�تناول�الشاعر�ا-عاني�ال°���وهو�يقول:".��السرقات�تحت�هذا�العنوان�"ا-عاني�ا-ش�;كةابن�طباطبا�عالج�
� �الكسوة �من �أحسن ��ي �فأبرزها �إل¾�ا، �سبق �عل¾�اقد �وإحسانه�ال°� �لطفه �فضل �له �وجب �بل �يعب؛ �لم ،

                                                           
 ١٤طباطبا  عيار الشعر، ص  ابن   ١
 ١٢٤، د ت ص القاهرة  د ن ١ج ٣عبد احلميد، ط أبو علي احلسن بن رشيق ، العمدة يف حماسن الشعر و آدابه و نقده ت حممد حميي الدين   ٢



  

 

                    __________________________________________٢٠١٣ ���–مجلة�العاصمة�:�ا�جلد�الخامس� ٦٩

69 Majalla al-Aasima, Vol. 5, 2013, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

�ع��).١(فيه" �النّص��Pيضيق �هذا ��ي �السرقة�ىنراه �موضوع ��ي �ا-حدث>ن �قد��،الشعراء �ا-حدث>ن �أّن اعتقادا
�عن �الحديث �واستوفوا ��استنفدوا �ولذلك �ا-ختلفة، �ا-ع�ا-عاني �أخذ �مجال ��ي �يرسم�Ãفهو��Pيتشّدد �بل ؛

الطريق�الذي�ينب�ي�أن�ينتهجه�كّل�محدث،�ويضع��قواعد��خذ�الحسن:�و�يحتاج�من�سلك�هذه�السبيل�إ«ي�
�الحيلة، �ع��إلطاف �تخفي �ح°� �وتلّبسها �واستعار��ا �ا-عاني �تناول �النظر��ي �§�ا�ىوتدقيق �والبصراء .�نقادها
ونراه��ي�النّص��خ>;�يبيح�للشعراء�ا-حدث>ن��).٢(ة��ي�غ>;�الجنس�الذي�تناولها�منهي�ا-أخوذنفيستعمل�ا-عا

ر�و��قتداء
ّ
من�السرقة�أخذ��ء��ðمنوالهم.�و��Pيعّد��ي��ىوالس>;�ع���حتذاءبأشعار�ا-حدث>ن�عن�طريقة�التأث

بالزيادة��Ãمعرضه��ص�ي،�Èّن�الشعر�قد�تصرف��ي�ا-ع�و�الزيادة�عليه�أو�إبرازه��ي�معرض�أحسن�من��Ãا-ع�
السرقات�ا-ذمومة،��ىولم�يكتف�ابن�طباطبا�بالحديث�عن�السرقة�الحسنةـ�بل�أورد�ك�ما�ع��).٣(و�التنقيح"

�"و��Pيغ>;�ع� �الشعر�ىفقال: �يتناول�معاني �ما �م�Õا �يتناول ��شعار�ال°� �Èوزان �مخالفة �أوزان ��ي �ويخرجها ،
ظر��ي��شعار�ال°��قد�نأن�تغي>;ه�ل�لفاظ�و�وزان�مّما�يس�;�سرقه�أو�يوجب�له�فضيلة؛�بل�يديم�ال�ويتوّهم

�٤(اخ�;ناها�لتلصق�معان¾�ا�بفهمه�وترسخ�أصولها��ي�قلبه ّص��خ>;�وجوه�السرقة�نيحّدد�ابن�طباطبا��ي�ال).
�ع� �Dغارة �بأ�Éا �ال�ىا-ذمومة �ثم �وتغي>;�أوزا�Éا، �ع�تأشعار�السابق>ن �السرقة �يخفي �ذلك �أّن ا-سامع��ىوّهم

  ويوجب�فضيلة�قول�الشعر.

  القدماء�وا�حدثون 

�أخر  �فئة بت
ّ
�و�تأل �للقدماء؛ �النّقاد �من �فرقة �أ�ى تحّزبت �هم �وهؤPء �معظم�نعل¾�م؛ �وكان صار�ا-حدث>ن.

�ا�ا-تشيع>ن �القضايا �بقايا ��ي �طباطبا �بن �وكطبيعة �اللغة. �وعلماء �النقاد �من �طائفة �حيث�للقدماء لنقدية
د�ما�لكل�جانب��الدقة�وDنصاف،�رأيناه��ي�هذه�القضية�لم�يغمط�أحد�الجنب>ن�حّقه،�بل�أقّر��يتحرى 

ّ
وأك

ا-حدث>ن،�أصحاب�البدائع�وا-عاني�ما�شاكلها�من�أشعار�القدماء�و من�فضل�ومزّية،�فقال:�"فهذه��شعار�و 
;�لحفظها"

ّ
القدماء�كانوا�ينقلون�من�غرض��إ«ي�غرض�اطبا�إن�يقول�ابن�طب�).٥(اللطيفة�يجب�رواي�Úا�والتك½

ص���نتقالمن�غ>;�عناية�بحسن�
ّ
ص�ا-حدث>ن.�وقوله�بأن�التخل

ّ
أو�إجادة�الربط.�ثم�أورد�أمثلة�كث>;ة�لتخل

ص�
ّ
بالغا،�وأجادوه�وتفّوقوا��اهتمامامّما�أبدعه�ا-حدثون�مبالغة.�فصحيح�أّن�ا-حدث>ن�اهتّموا�بحسن�التخل

ص�وإن�كان�الغالب�عل¾�م��فيه؛�ولكن�هذا
ّ
�Pيع���أّن�القدماء�جمدوا،�لم�يعرفوه.�فقد�أحسن�بعضهم�التخل

�قيله���نتقال �بما �ا-ّتصل �الخروج �"فأّما �القدماء: �عن �العسكري �قاله �ما �الرأي �هذا �من �وأحسن ا-فا�ئ.
 ).٦(فقليل��ي�أشعارهم"

 الخاتمة�

�ال �هذا �ع�يتمحور �ا-تواضع �ال�ىبحث �العربي �النقد �عمالقة �من �ودو قواحد �عجلة�ديم �دفع ��ي �ا-لموس ره
�إ« �النقد��ىالنقد �قواعد �إرساء ��ي �جّبارة �مجهودات �بذلت �غ>;�ضئيلة �فئة �النقد �ساحة ��ي � �برز �قد �مام.

�ومص>;ه�نحو�النضوج�و  �تأث>;�بالغ��ي�تقرير�مس>;�النقد �فالبيئة�العباسّية�ا-نهجيّ ا-وضوعّية�و �دبي؛�و�لها ة.
� �ذهنّية �فشحذت �واليونانّية، �الفارسّية �بالحضارت>ن رت

ّ
�تأث � �طباطبا �بن �عاش�ف¾�ا �وألهمته�اال°� �طباطبا بن

                                                           
 ٧٩ابن طباطبا ، عيار الشعر  ، ص     ١

   ٨١عيار الشعر ص   طباطبا ابن    ٢
3     Amidu Sanni The Arabic Theory of Originality and Imitation . Asiatische   Studien Etudes  Vol. 54 No.3, 

.2000, p. 604. 
 ١٧طباطباـ، عيار الشعر ص  ابن   ٤

 ٦٩املصدر السابق ص     ٥
   ٤٥٤ص . ١٩٨٩-١٤٠٩أبو هالل العسكري، كتاب الصناعتني ت دكتور مفيد قميحة بريوت دار الكتب العلمية     ٦
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�نقد� ��ي �دراسات ��ي �أو�عاصره �سبقه �عيار�الشعر�وما �ب>ن �مماثلة �عقدنا �ما �و�إذا �نقدّية. �أدبّية �فكرّية ثورة
أن�دراسات�سابقيه�أو�معاصريه�دراسة�سطحّية�جزئّية��ى å; الشعر�من�حيث�ا-نهج�وبعض�ا-وضوعات،�س

بتناول�ا-سائل��دبّية�والقضايا�النقدّية�تناو�Pيختلف�عّمن�سبقه،�فعالجها�"�عيار�الشعر�"ع�ي�ح>ن�يمتاز�
و�راء�النقدّية��من�الناحية�ا-وضوعّية�والفنّية�بروح�الشاعر�الذي�يعرف�أصول�هذا�الفّن�ويستكنه�أسراره.

كبار��دباء�وأقطاب�رµي�النقد��ي��جيال��ىبن�طباطبا�لم�تزل�تحظي�بالرواج�والحفاوة�لدا§�ا��ىل°��نادا
� �ت )� �البشر��مدي �بن �الحسن �أبي �أمثال �رأينا �إذا �و�Pغرو �بن��٣٧٠/٩٨٠ا-ت�حقة. �الحسن �بن �ومحمد ،(

�الحاتم� ��ا-ظفري �٣٨٨/٩٨٨(ت �(ت �العسكرّي �ه�ل �وأبو �وأ٣٩٥/١٠٠٥)، �(ت�)، �ا-رزوtّي �ع�ي بو
ية،�فبالقيود�الجغرابن�طباطبا�ابن�طباطبا��ي�كت��م.�ولم�تتقّيد�آراء�ايعجبون�ويرّددون�بأفكار��،)٤٢١/١٠٢٩

�إ« ت
ّ
�تخط ��دب��ىبل �دهاق>ن �من �ا-تنافسون �يتنافس �كان �وأفكاره �آرائه �و�ي �وا-صرّية؛ ��ندلسّية الب�د

ما�و �و�ستثنائيةبن�طباطبا���دبّية�افإنما�يدّل�ع�ي�شخصية���ء����ðىوجهابذة�النقد.�كّل�ذلك،�إن�دّل�ع�
  .الريادةلها�من�م>Âة��صالة��و 
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 العربي�0ي�نيج%Oيا3دبي�من�قضايا�النقد�

  

  د/�خليل�هللا�محمد�عثمان�بودوفو

  قسم�اللغة�العربية،�جامعة�إلورن،�نيج>;ياأستاذ�

 ا�لخص

�ال �العربى �تراثنا ��ى�إن �ال�;اث �هذا �يحمل �إذ �الفنية، �النقدية ��تجاهات �بالكث>;�من �يتسم �زال �ما نيج>;ي
� �يتأتون �كانوا �وكيف �الوطن، �هذا �أبناء �فصاحة �يصور �ما �استمالة�بتضاعيفه ��ى �غاية �بلغوا Ã°ح� الك�م،

علماء�هذه�القلوب�وإقناع�العقل�والخواطر.�ومن�يقرأ�لبعض�علماء�اللغة�العربية�الذين�لهم�ميل�واضح�من�
،�وحكموا�ع�ى��ول�بالحسن�وع�ى�الثانى�بالقبح،�وقد�رديءالب�د،�يجد�أ�Éم�قد�وضحوا�ما�هو�جّيد�وما�هو�

� ��–ربطوا ��حاي>ن �بعض ��–�ى �دور �عن �الباحثون �يغفل �لم �ولهذا �و�سباب، �بالعلل ��حكام نقاد�التلكم
�البا �أدرك �لقد �ثمة �ومن �العربى، �النقد �ميدان ��ي �القراءات�النيج>;ي>ن �ك½;ة �تركته ��ثر�الكث>;�الذى حثون

��ى� �أثرت �مما �القراءات �هذه �ولعل �الب�د، �هذه �إ«ى �وغ>;�الواردة �العربية �الب�د �من �الواردة �النقدية للكتب
  علماء�ح°�Ãتمكنوا��ى�اللغة�العربية�وأبرزوا�ف¾�ا�اتجاها��م�النقدية�ا-ختلفة.�ال

  ا�قدمة

  ،�ثم�الخاتمة.ف¾�االنقدية��و�تجاهاتنقد�العربى�ف¾�ا،�ال�ى�نيج>;يا،�ورواد�نقد�التدور�ا-قالة�حول�نشأة�

 نشأة�نقد�3دب�العربى�0ى�نيج%Oيا .١

�عن� �حديثه �معرض ��ى �أغاكا �شعيب �الباtى �ال`;وفيسور�عبد �ذكره �ما �الصدد �هذا �به �أس�Úل �ما �أنسب لعل
باحثون�منا�يحسون�إحساسا�عميقا�بأن�،�حيث�يقول�:�مذ�أمد�طويل�كان�ال�ى�نيج>;يامكانة�النقد�العربى�

�وماذا� ��خرى، ��دبية �النماذج �به �تعج �مما �الرغم �ع�ى ��دبى �النقد �عن �شاغرة �نيج>;يا ��ى �العربية مكتبتنا
ع�Ã�üيفيده�قوم�إذا�افتقد�النقاد�وهم�الصفوة�من�أو«ى�الهمم�العالية�الذين�يحرصون�أشد�الحرص�ع�ى�

�Pأشك��).١(دباء�من�ال�;دى��ى�الخبث�والرداءة�والجودة،�والنقاء�والص�حالجيد�ساهرين�ع�ى��خذ�بأيدى�� 
�علينا� �يحتم �مما �به، �القيام �وضرورة �وأهله �بالنقد �قوية �صلة �ال`;وفيسور �لك�م �أن �ي�حظ �القارئ �أن �ى

صعب�البحث��ى�نشأته�وغ>;�ذلك�من��مور�ا-تعلقة�با-وضوع.�ولتأخر�تسجيل��فكار�النقدية�يكون�من�ال
والحق�يقال�إن�علماء�هذه��.جدا�معرفة�الوقت�الذى�توغل�فيه�هذا�الفن�النقدى�إ«ى�تراث�نيج>;يا�العربى

�اعتمادهم� �أك½;�من �و�لفاظ، �الحروف �ترجمة �ع�ى �يعتمدون �التعليمية �حيا��م �من ��و«ى �الوهلة ��ى الب�د
ددا�كب>;ا�م�Õم�يجيدون�ال�;جمة�الحرفية،��ى�اللغة�العربية،�ولذلك�تجد�ع�ء��ðال°Ñ�Ãي�أهم��يع�ى�فهم�ا-عان

ولك�Õم��Pيفهمون�ا-عانى�ا-قصودة،�باØضافة�إ«ى�أن�دائرة�ا-ناقشة�بي�Õم�محدودة�جدا�خصوصا�ب>ن�الطلبة�
وب>ن�شيوخهم�بسبب�أن�العرف��Pيسمح�لهم�بمناقشة�شيوخهم��ى�أية�مسألة�و�Pسيما�إذا�كانت�متصلة�

  ا-ناقشة�معدومة�بتاتا�ع�ى�الرغم�من�أهمي�Úا.�لذلك�أصبحت�روح��،بأمر�الدين

�ى�القرن>ن�الثامن�عشر�والتاسع�عشر�ا-ي�دي>ن� ولعل�سبب�تأخر�نمو�النقد��دبى��ى�هذه�الب�د�خصوصا
القدماء�لم��ءعلمااليرجع�إ«ى�عدم�ك½;ة�مناقشات�العلماء�حول�القضايا�اللغوية�و�دبية،�وهذا��Pيع��Ãأن�

                                                           
 Ilorin Jornal of the Humanties, Arabic And Islamic- انظر عبدالباقى شعيب أغاكا : (الربوفيسور): مالمح النقد األديب يف نيجرييا، 1
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ضمن�علومهم�ا-توفرة،�إذ�إن�بعض�ا-راجع�ال°�Ãبأيدينا�تش>;�إ«ى�تمام�وقوفهم�ع�ى�بعض��يعرفوا�علم�النقد
�ونحوهما�ىللف>;وز�آبادالكتب�القديمة�كالقاموس�ا-حيط� �للزبيدى �الكتاب�)١(وشرحه ط�صاحب

ّ
�فقد�سل .

� �حيث �شام��من �تعريفا �وعرفها �النقد �كلمة Ãمع�� �ع�ى �الضوء �وذهو�ستعمال��شتقاق�ول �صاحب�، ب
�و  �تمي>�Âالدراهم �هو�: �النقد �أن �إ«ى �الثانى �وجهته�إالكتاب �لدعم �الفنية ��مثلة �أورد �وقد �م�Õا، �الزيف خراج
ليس�جديدا��ى�إنتاجات�علماء�هذه�الديار،�سوى��ءوالرديالنظرية.�ومن�هنا�يتضح�لنا�أن�التمي>�Âب>ن�الجيد�

ر�عبدالرزاق�ديريم�Ãأبوبكر��ى�معرض�ك�مه�حول�أن�الحقيقة�الواقعة��ى�أمرهم�Ñي�ال°�Ãسجلها�ال`;وفيسو 
�قال: �حيث �وذلك �النيج>;ي �Dس�مى ��دب ��ى �النقد �الديار��أهمية ��ى �النقد �لدور �السلبية �الجوانب من

النيج>;ية�خوف�صانع��دب�العربى��ى�هذه�ا-نطقة�من�طعن�القراء�الناقدين�ف¾�ا،�فالواقع�هو�أن�العلماء�
كانوا�يكتبون��ى�ثنايا�مؤلفا��م�العلوم�النافعة�بدون�ذكر�أسما�Îم�كا-ؤلف>ن،�وقد�أنتج���وائل��ى�هذه�البقعة

ا-جهول�ا-ؤلف،�ولقد�كان�الوضع�كذلك��ى��وساط��–شعرا�ون½;ا��–لنا�هذا�الخوف�ا-خطوطات�ا-توفرة�
éقيل�إن��ديب�ا-وسو�Ã°مة،�وخوفا�الجاحظ�بدأ�مؤلفاته�بدون�ذكر�اسمه،��ي�دبية��و«ى،�ح�Úخوفا�من�ال

.�ومن�العلماء�والفنان>ن��ى��دب�العربى��ى�هذه�الديار�من�كانوا�يخافون�السقوط،�حينئذمن�عدم�شهرته�
�ال�;اث� �من �يكون �أن �ير�ى Ã°ال� �Dنتاجات �من �ع�Õم �ضاع �فيما �بينة �هذا ��ى �فالخطورة ��Pيقومون وÈجله

�تتبعنا�ه)٢(Dس�مى�ع`;�العصور�والقرون ء�نيج>;يا�ذه�العبارة�نجد�أن�ال�;اث�العربى�الذى�تركه�علما.�وإذا
كان�نفيسا�غاية�النفاسة،�وأن�الجهد�الذى�بذلوه��ى�نشر�الثقافة�العربية�لم�ي�Úيأ�لكث>;ين�من�علماء�الشرق�
العربى،��مر�الذى�أدى�ببعض�الناس�أن�ينسبوا�مؤلفا��م��ى�اللغة�و�دب�والشعر�إ«ى�العرب�Dقحاح��ÉÈا�

 .لم�تحمل�اسمهم�أص�،�وÈن�طيا��ا�كذلك�تحتوى�ع�ى�قمة�شامخة�من�الجودة�والرصانة

 � رواد�نقد�3دب�العربى�0ى�نيج%Oيا� .٢

يقتصر�الك�م��ى�هذا�الصدد�ع�ى�رواد�نقد��دب�العربى��ى�نيج>;يا�خ�ل�القرن�العشرين�ا-ي�دى،�وهم��ى�
  ن.نظرنا�ينقسمون�إ«ى�قسم>ن:�ا-حافظ>ن�وا-تطوري

  ا�حافظون ��٢.١

�دون��دبية،�ويتفاوت�أسلوب�معظمهم�عن��خر� �الناحية�العلمية �النقدية��ى �تنحصر�أعمالهم فهم�الذين
�يمثل� �وهذا �الكتب، �تقريظ �نقدهم ��ى �يتجاوزوا �لم �ومعظمهم �و�دب، �العلم �إ«ى �ميولهم �اخت�ف بسبب

�و  �أخذوها، Ã°ال� �والثقافة �ف¾�ا �نشأوا Ã°ال� �والبيئة �وثقافة�التقليد �مرهف �ذوق �له �كان �من �بي�Õم �يوجد قد
�ناصرك`;ا،� �محمد �والشيخ �الكشناوى، �أبوبكر�عتيق �الشيخ �أمثال �و�دب �العلم ��ى �ناضجة �وفكرة واسعة
�والشيخ� �بإبادن، �الرفاéى �أحمد �والشيخ ��لورى، �عبدهللا �آدم �والشيخ �البخارى، �محمد �بن والوزير�جنيد

�ال �ع�ي �والشيخ �كافنغا، �الثانى �صالح�محمد �إبراهيم �والشيخ ��لورى، �ميماسا �محمد �والشيخ ،Ã�ðكما
الحسي��Ãال`;ناوى،�والشيخ�مصطفى�السنو¶��Ãزغلول�ونحوهم.�ولعل�أسلوب�الشيخ�آدم�عبدهللا��لورى��ى�
هذا�يمثل�اتجاهات�نقد��دب�العربى�القديم��ى�هذه�الب�د.�ومن�أمثلة�ذلك�مناقشته�لرأي�القلقشندى��ى�

نو�إ«ى�الطاهر�برقوtى��ى�القاهرة،�حيث�أخذ�القلقشندى�ع�ى�كاتب�الرسالة،�وقال��Pينب�ى�له�رسالة�ملك�بر 
�لم� �الرأي �وهذا �Dنشاء، �جه��بمقاصد �ذلك �يعد �إذ �الهدى، �اتبع �من �ع�ى �الس�م �بعبارة: �رسالته �يختم أن

  يوافقه�الشيخ�آدم�بل�أوضح�رأيه�الخاص�وقال�:

                                                           
، جملة الوعي الصادرة من مجعية طالب اللغة العربية، بكلية الدراسات أمهية النقد يف األدب اإلسالمي النيجرييراجع عبد الرزاق ديرميي أبو بكر:     ١

 .٤١العربية والشريعة اإلسالمية إلورن، مركز املضيف للطباعة والنشر، ص
 .٧٤، الطبعة الثانية، الناشر ومكان النشر غري مذكورين، ص مصباح الدراسات األدبية يف الديار النيجرييةآدم عبد اهللا اإللوري:     ٢
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�ب�دنا �أهل �من �رسالة �نجد �أن �با-Âåلة���çمنا �والنقد �Dيجابية �با-Âåلة �فالنصوص �العرب، �ب�د �إ«ى هذه
السلبية،�وعندى�أن��Pبأس�§�ذه�الجملة��ÉÈا�جاءت�من�أحد�الخصم>ن�فغريمه�الذى�يمكن�أن�يتبع�الهدى�

وقد�يتضح�هنا�أن�نقد�الشيخ�آدم�نقد�ذاتى،��.)١(أو�أن�يتبع�الهوى�وإن�كان�يتبع�الهدى�فما�داéى�للغضب
ومن���ى�الرسائل�ال°�Ãقدمها�إ«ى�ملوك�عصره.��ه��ى�هذا�النقد�يرى�أن�كاتب�الرسالة�يسلك�مسلك�الن��Ùلعل

موقفه�*راء�بعض�ا-ؤرخ>ن�الشائعة��ى�كت��م،�و�ى�أفواه�الناس.�فع�ى�سبيل�ا-ثال�يرى��:اتجاهاته�النقدية
�،نمرود،�أو�كنعان�نازع�يعرب�بن�قحطانكث>;�من�ا-ؤرخ>ن�أن�الجد��ع�ى�لقبائل�يوربا�كان�رج��من�س�لة�

فطرده�يعرب�من�ب�دهم�ال°Ñ�Ãي�العراق،�وهرب�إ«ى�هذه�الب�د�حيث�أسس�مدينة�إليفى�أخ>;ا،�وهذا�الرأي�
إن�القول�بأن�الجد��ع�ى�لليوربا��لم�يوافقه�الشيخ�آدم�عبدهللا��لورى�بل�فنده�بالحجج�وال`;اه>ن�وقال:

�طرده �الذين �كنعان �أبناء �ماÑي�من �واضح، �وتناقض �سافرة، �غفلة �فيه �يوربا �أرض �إ«ى �قحطان �بن �يعرب م
الجريمة�ال°�Ãارتك��ا�أبناء�كنعان�ح°�Ãطردهم�من�أجلها�يعرب�من�العراق،�ما�يؤيد�هذا�القول؟�ك��إن�قبائل�

�وهو �إ«ى�عدوهم �ينتسبوا ��ى�ال`;اه>ن�ا-نطقية�أ�Éم �فكيف�يصح �أخرجهم�من�ديارهم��يوربا�منشرون الذى
  .�����)٢(بغ>;�حق�إن�صح�هذا�القول 

حدثت�ا-ناقشة��دبية�ب>ن�الشيخ�آدم�وب>ن�هيئة�تدريس�اللغة�العربية�بجامعة��الخمسينات،و�ى�منتصف�
،�وكان�بعض�أساتذة�جامعة�إبادن�ينظرون�الحديث�عصر الإبادن،�حول�ارتقاء��دب�العربى�أو�انحطاطه��ى�

عصر��موى�والعبا¶�Ã،�حيث�كان��دب��ى�ذينك�العصرين�السابق>ن��ى�إ«ى�ا-كانة�ال°�Ãيحتلها��دب��ى�ال
�الحاضر �عصرنا �من �أك½;�ارتفاعا �العصور �تلكم ��ى ��دب �أن �ع�ى �أحكامهم �وبنوا �دولته، �وأرtى �يومه �.أزÑى

بل�صمم�ع�ى�أن��دب�العربى�ارتقى��ى�عصرنا�هذا��،ولكن�الشيخ�آدم�وقف�موقفا�مضادا�عن�هذا�الرأي
�الرأيوبلغ�شأ �§�ذا �منفردا �نفسه �يرى �ولعله �السابقة، ��دبية �العصور ��ى �يبلغه �لم �م�;ددا��.وا �أصبح ولهذا

عليه�ح°�Ãساعده�الحظ�أخ>;ا�بالعثور�ع�ى�رأي�يؤيد�رأيه�السابق��ى�الكتابات�الشيخ�محمد�الغزا«ى�ا-عاصر،�
�موق ��ى �بذلك �وصرح �آدم �الشيخ �قلب �السرور��ى �أدخل Ã°ال� �Ñي �الظاهرة �:وهذه �قائ� �هذا��فه �ع�ى كنت

�Dس�مى� �الكتاب �من �ذلك �وجدت Ã°ح� �به، �قال �من ��دباء �من �أجد �فلم �ونفيه �إثباته �ب>ن �م�;ددا �عتقاد
� �الغزا«ى �محمد �الكيفية��فاطمأنالقدير�الشيخ ��ى �العشرين �القرن �أول ��ى �ارتفع �قد ��دب �أن �ع�ى ÃÙقل

قة��دبية�Ñي�أن�يؤاخذ�الشاعر�أو�الناثر�ع�ى�أخذ�اللفظ��.�ومن�طراز�ذلك�أنه�يرى�أن�مآخذة�السر )٣(والكمية
أو�ا-ع�Ã،�وينتحله�أو�ينسبه�إ«ى�نفسه�من�دون�Dشارة�إ«ى�مصدر.�وع�ى�هذا�الضوء�فهو�يعيب�ع�ى��ستاذ�

إن�هذا�الناقد�الفضو«ى�سرق�اسم�طن�مس��Ãال`;ناوى�الكشناوى،�وانتحله�من�كاشنه�إ«ى��برايما�برى،�وقال:
الشيخ�آدم�عبدهللا��لوري��كان��).٤(جمهورية�ما«ى�كما�حرف�طن�مرنا�ابن�الصباغ�إ«ى�ع�ى�مرينا�ما�سينا

يمثل�ذلك�النقد��دبى�عند�علماء�نيج>;يا�التقليدي>ن�أو�ا-حافظ>ن،�وكان�مذهبه��ى�النقد�يبدو��ى�مؤلفاته�
�ك ��ى �حدث �كما �منتقديه �ع�ى �ردوده �و�ى �وDس�مية، �و�دبية �ع�ى�التاريخية �والنقول �العقول �أشعة تابه:

أضواء�القنديل�والفضول،�وكان�ينحو��ى�نقده�مذهب�ا-ؤرخ>ن�واللغوي>ن�من�القدماء��ى�البصرة�والكوفة�
�أو� �إعجابه �أسباب �يشرح �أن �يمنع �ولكنه ��دبى �للنص �وتقديرا �إعجابا �له �ترى �حيث �من �و�ندلس وبغداد

  كلمة�الصغ>;ة�أو�Dشارة�الخفيفة�ا-ؤدية�للمع��Ãوالقصد.عدم�إعجابه،�وإنما�يكتفى�بالتلميحات�أو�ال

  

  

                                                           
 .٥٤م، ص١٩٦٥، مكتبة احلياة، بريوت عام موجز تاريخ نيجريياآدم عبد اهللا اإللوري:     ١
 .٧٧، صالدييار النيجريية مصباح الدراسات األدبية يفآدم عبد اهللا اإللوري:     ٢
 م.١٩٨٨، مطبعة الثقافة اإلسالمية أجيجي الغوس نيجرييا، عام أشعة العقول والنقول على أضواء القنديل والفضولآدم عبد اهللا اإللوري:     ٣
 .١٤م، ص١٩٨٩العربية جامعة بايرو كنو،  ، حماضرة ألقاها مبناسبة األسبوع الثقايف لطالبيف ذكري املرحوم الدكتور علي أبو بكرعلي نائيب سويد:     ٤
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  ا�تطورون ��٢.٢

�العربية�والغربية�من�دون�أن�تط�ى�إحداهما�ع�ى� فهم�ا-جددون��كاديميون�الذين�جمعوا�ب>ن�الثقافت>ن:
� �وينهجون�نهجا�موضوعيا�من �وقد�يب��ÃهؤPء�نقدهم�ع�ى�التجربة�الشعرية�والصياغة�الفنية، دون�أخرى.

�أوغنبيه،� �إسحاق �وال`;وفيسور �أبوبكر، �ع�ي �الدكتور �أع�مهم �ومن �والثقافية. �الدينية �النواµى إهمال
�أبوبكر،� Ãديريم� �وال`;وفيسور�عبدالرزاق وال`;وفيسور�أحمد�سعيد�غ�ديث،�وال`;فيسور�ع�ي�نائ�ÃÙسويد،

�وال`;وفيسور�م �أبوبكر، �أول �وال`;وفيسور�محمد �حس>ن، �زكريا �وال`;وفيسور�وال`;وفيسور ،Ãبدما��� Ã�äرت
�Ãعبدالغ�� �وال`;وفيسور �أغاكا، �شعيب �عبدالباtى �وال`;وفيسور �جنيد �سمبو�و«ي �وال`;وفيسور �الثانى، حامد
�أوPغنجو،� �إبراهيم �حامد �والدكتور �إبراهيم، �سركى �والدكتور ،Ã!يح� �الدين �مصلح �وال`;فيسور أوPدشو،

�الرشي �هارون �والدكتور �عبدالرحيم، �حمزة �والدكتور�والدكتور �أبوبكر، ÃÙأل� Ã�üعي� �والدكتور �يوسف، د
�أحمد� �و�ستاذ �الف�نى، �عبدالرحمن Ã!يح� �آدم �و�ستاذ �جمبا، �محمود �مشهود �والدكتور �شئت، إبراهيم
الرفاéى�سعيد�و�ستاذ�أم>ن�هللا�آدم�الغم`;ى�وإ«ى�جانب�هؤPء�هناك�أع�م�آخرون�ولدوا��ى�أواخر�القرن�

  ;ا��ى��دب�والنقد.�العشرين�وبلغوا�شأوا�كب>

نقد�العربى��ى�طور�الولعل�الدكتور�ع�ي�أبوبكر�أول�رجال�نقد��دب�العربى�النيج>;ي�الذى�عمل�ع�ى�إدخال�
�"العقيدة� �الكتاب �من �اكتشفها Ã°ال� �وال�;كيبية �اللغوية ��خطاء �ع�ى �حملته �النقدية �نظراته �ومن جديد.

�الحملة�يذهب�بعض�دار¶��Ãتلميذه�الشيخ�أبوب�بتأليفهالصحيحة"�الذى�قام� كر�غومى،�وبالنسبة�إ«ى�تلكم
اللغة�العربية��ى�هذه�الب�د�إ«ى�أن�ع�ي�أبوبكر�قد�حقق�للنقد��دب�النيج>;ى�إنجازات�نقدية�كث>;ة�ولهذا�
�سويد:�عندما�حصل�ع�ى�نسخة�من�الكتاب�"العقيدة�الصحيحة"�للشيخ�أبى� ÃÙنائ� يقول�ال`;وفيسور�ع�ي

ها�قرأة�واعية�فاكتشف�أن�الكتاب�مملوءة�باÈخطاء�اللغوية�الجسيمة،�ولذا�قرر�أن�بكر�محمود�غومى�قرأ
يقوم�بتصحيح�هذه��خطاء�اللغوية�وتوزيع�عدد�من�النسخ�ا-صححة�ع�ى�ط�ب�اللغة�العربية�والدراسات�

ية��ى�أيدى�Dس�مية�§�ذا�الوطن،�ولعل�السبب��ى�تلك�يرجع�إ«ى�أن�ترك�الكتاب�وهو�مملوء�باÈخطاء�اللغو 
��ساليب� �بسمة �يتسم �الكتاب �أن ��مة �هذه �أبناء �من ��عظم �اعتبار�السواد �إ«ى �يؤدى �النيج>;ي>ن القراء
�اللغوية� �بالشواهد �صححها �لغوية �ظاهرة �كل �مؤيدا �التصحيحات �بتلك �قام �ولذا �الصحيحة، العربية

ب�"العقيدة�الصحيحة"�كان�يدعم�بطريقته�.�ومما�يبدو�لنا�أن�الدكتور�ع�ي�أبوبكر��ى�انتقاده�لكتا)١(ا-أثورة
الخاصة�ال°�Ãلم�يسبق�إليه�أحد��ى�هذا�الوطن،�وPشك��ى�أن�هذا�من��سباب�ال°�Ãدفعت��ستاذ�إبراهيم�

وأما�تعليق�الدكتور�ع�ي�أبى�بكر�ع�ى�الكتاب�فإنه�نوع�خاص�أو�من�طريقة�جديدة�مبكرة،��كابو�إ«ى�أن�يقول:
  .)٢(يأخذ�ا-درس�كراسة�أحد�الطلبة�ليصححها�ويقّوم�أسالي��ا�إذ�أخذ�الدكتور�الكتاب�كما

�التاريخ� �ب>ن �يجمع �أدبى �منهج �ع�ى �ننيج>;يا" ��ى �العربية �"الثقافة �كتابه �أبوبكر��ى �ع�ي �سار�الدكتور ولقد
والتفس>;�والنقد،�وربما�كان�هذا�ا-نهج�هو�أك½;�ا-ناهج�صحة�لدراسة��دب،�وهو�الذى�يمكن�لشموله�أن�

،�وقد�يعت`;�الدكتور�ع�ي�أبوبكر�من�ا-تطورين�ا-عتدل>ن�الذين�انتقدوا�تراثنا�العربى�يه�ا-نهج�التكام�نسمي
وإذا��ووزنوه�با-وازين�العربية�القديمة�والحديثة،�ومن�طراز�ذلك�تقديره�لذوق�عبدهللا�بن�فودى�حيث�قال:

�نجد�أن�الشيخ�عبدهللا�هو�فارس�ذلك ا-يدان�الذى��Pيشق�غباره،�ويمتاز��ى��ألقينا�نظرة�ع�ى�باب�ا-ديح
�لفاظ�الجزلة�والكلمات�الصعبة�أحيانا،�وقد�تأثر�بقصائد�شعراء�الجاهلية�ال°�Ãتفتح�بالبكاء��بتخي>; ا-ديح�

ع�ى��ط�ل.�وأك`;�دليل�ع�ى�ذلك�قصيدته�ال°�Ãمدح�ف¾�ا�شيخه�ج`;يل�وأخاه�الشيخ�عثمان،�فإنه�بعد�أن�

                                                           
، مقالة ألقاها يف املهرجان الثقايف الذي عقد الندوة العلمية عن دور اللغة العربية يف املناقشات الدينية عند علماء كنوراجع غرباهيم عمر كبو(الشيخ):     ١

 .٢،ص١٩٧٧\٣\٢٣بقسم اللغة العربية جامعة بايرو كنو، عام 
 .٣٣١املرجع السابق، ص علي أبوبكر:    ٢
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أعرب�عن�حنينه�إل¾�ا��ى�أك½;�من�عشرة�أبيات�خاطب�الذى�أمره�بالوقوف�والبكاء�تحدث�عن�تلك��ط�ل�و 
  عل¾�ا�بقوله:

  )١(�يا�ابن�السرى��Pتسر�س>;�الدعلج�دع�عنك�ذا�للذى�منع�الكرى���**��

�دراسة� ��ى �أسلوبه �عن �العشرين �القرن �أشعار�علماء �معالجة �أبوبكر��ى �ع�ي �الدكتور �أسلوب ��Pتف�;ق وقد
�و�مر�أشعار�علما �وأشعار�العرب، �أشعارهم �ب>ن �ا-وازنات �عقد �حيث �وذلك �عشر�ا-ي�دى، �التاسع �القرن ء

  با-ثل�عند�ما�يتكلم�عن�القصيدة�الزهدية�التالية�:�

  من�لـذى�ع>ن�نقى�عنه�ليا«ى�**��لــذة�الـنوم�له�طيف�الخيال

  يتم��Ãالوصـل�مـن�محبوبه���**��لـم�يزل�مسك�Õا�فوق�الرمال

  **��والـدرارّي�وأوPد�الـغزالـى������لدور�أوPد�ا-ها��تـشـبه�ا

�إذ� �مقنعا. �تعليقا �عل¾�ا �وعلق �أع�ه، Ã°ال� ��بيات �تجاه �النقدية، �أبوبكر�م�حظاته �ع�ي �الدكتور �أبدى ولقد
  البيت�الثامن��ى�القصيدة،�يذكرنا�من�بحره�ولفظه�ومعناه�بيت�عمر�بن�أبى�ربيعة�الذى�يقول�فيه�:�قال:

  وشفت�أنفسنا�مما�نجد��ندا�أنجزتنا�ما�تعد��**��ليت�ه

  فإن�الناظم�لم�يتأثر�به�أك½;�من�هذا�البيت،�وإنما�تأثر�بشاعر�آخر�وهو�ابن�الوردى��ى�قصيدته�ال°�Ãمطلعها:

  إنما�أصل�الف°�Ãما�قد�حصل����Pتقل�أص�ى�وفص�ى�أبدا��**��

  هد�عن�الدنيا��ى��بيات��تية�:Èن�هذه�القصيدة�مقسمة�إ«ى�قسم>ن�أيضا�تناول�أولهما�الز 

  وقل�الفصل�وجانب��من�هزل ���اع�Âل�ذكر��غانى�والغزل��**��

  فـ�يام�الصـبا�نـجـم�أفل����**�����ودع�الـذكر�Èيام�الصبا��

  تـمش��ى�عز�رفيع�وتـجـل����واترك�الغادة��Pتحفل�§�ـا�**��

  يات�:ثم�تناول�القسم��خ>;��خ�ق�الفاضلة��ى�هذه��ب

  جاورت�قلب�امـرئ�إ�Pوصل���**�����اتق�هللا�فتـقـوى�هللا�مـا��

  واهجـر�الخمرة�إن�كنت�ف°�Ã**��كيف�يس ى��ى�جنون�من�عقل

وبذلك�يتضح�لنا�الشبه�الكب>;�ب>ن�القصيدت>ن��ى�البحر�والقافية�وتقارب�ا-عانى�و�لفاظ�مما�يدل�ع�ى�تأثر�
رى�كيف�حمل�الدكتور�ع�ي�أبوبكر�النقد�العربى�النيج>;ي�من�الطور�ومن�هنا�ن�.)٢(أك½;�من�توارد�الخواطر

اللغوى�أو�البيانى�إ«ى�الطور�التحلي�ى،�ولقد�بذل��ى�ذلك�كث>;ا�من�الجهد�ل>;بط�أعمال�علمائنا��دبية�بأعمال�
�الشام ��ى �مردوم �وخليل �ج`;ى �شفيق �أمثال �إ«ى �نقدا �أقرب �التحلي�ى �النقد �هذا �وهو��ى �العرب. �أو�العلماء ،

  أشبه��ى�هذا�الفن�بالعقاد�وطه�حس>ن��ى�مصر.��

  �تجاهات�النقدية�الفنية�0ى�نيج%Oيا��.٣

� �ا-حافظ>ن ��دباء �اتجاهات �بعض �نيج>;يا،��ن�كاديمي>�وا-تطورينن�;كز�ع�ى ��ى �العربية �اللغة �علماء من
  ونبحث�بالدقة�عن�اتجاهات��فكار�و�ساليب�وا-وسيقى��ى�أعمالهم.�

                                                           
 ٣٦املرجع نفسه، ص     ١
 .٨٦، مكان الكبع وتارخيه غري معروفني، صالنقد األديب احلديثعبد الرمحن شعيب (الدكتور):      ٢
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  ه�3فكاراتجا

الفكرة�أو�الحقيقة�Ñي�العنصر�العق�ى��ى�النص.�ومظهر�فكر��ديب�وثقافته�وعل¾�ا�يستند��ى�إظهار�ما�يريد�
أن�يقوله�نحو�التجربة�ال°�Ãمّر�§�ا.�وÑي�عنصر�أسا¶���Pبد�منه،�ولك�Õا�تختلف��ى�درجة��همية�من�فن�إ«ى�

من�علماء�نيج>;يا�من�يجعل�الفكرة�أو�الحقيقة�Ñي�.�ف)١(فن�حسب�الهدف��سا¶���والغاية��ا-قصودة�منه
الغاية�ال°�Ãيس ى�Øبرازها�والكشف�ع�Õا،�Èن�غايته�ا-عرفة�وDفادة�وكشف�ا-ستور�من�مخبثات�الحياة،�

P":تدركه��ومن�أمثلة�ذلك�نقد�الشيخ�محمد�ناصر�ك`;ا�ل�مام�ج�ل�الدين�السيوطى��ى�تفس>;�قوله�تعا«ى�
� �الخب>;"�بصار�وهو�يدرك ��P.�بصار�وهو�اللطيف �"أي �السيوطى �:�"تراه�قال �ناصر�ك`;ا �محمد �فقال

.�وي�حظ�أن�علماء�الب�د�يحاولون��ى�)٢("�فصح��Pتحيط�به��بصار،�Èن�ا-ؤمن>ن�يرون�ر§�م�و�Pيحيطون"
�Éيقررو� Ã°فكار�ال�� �صحة �ل�فكار�تأكيد �بانقدهم �إل¾�ا. �ان�Úوا Ã°ال� �الحقائق �وصدق ��ى�، �نقدهم �يعرضون ل

  ذلك�عرضا�واضحا�من�دون�غموض،�بحيث�يكون��ى�متناول�الفكر�والعقل.�����

  اتجاه��ساليب

و�سلوب�هو�الطريقة�يصوغ�ف¾�ا��ديب�أفكاره،�ويفصح�§�ا�عما�يجول��ى�نفسه�من�العواطف�و�نفعاPت�
��.)٣(سواء�أكانت�تلك�الطريقة�ن½;ا�أم�شعرا �اهتدى يج>;يون�إ«ى�جملة�مقاييس�يقتبسون�§�ا�نقاد�النالولقد

�تلك� �ومن �الكلمة، �فصاحة ��ى �الب�غة �علماء �قرره �ما �مراعا��م �بعد ��دبية ��ساليب ��ى �ا-ستعملة الكلمة
كلمة�"إخماد"��ى�كتاب�الشيخ�عثمان�بن�فودى�"أحياء��Pستعمالا-قاييس�نقد�الشيخ�آدم�عبدهللا��لورى�

نقده�الشيخ�آدم��ى�وضع�إماتة�"�ى�محل�"إخماد"�سوى�أن�بعض�ا-تعرض>ن��Pفلقد��،السنة�وإخماد�البدعة"
�Pفرق�ب>ن�إخماد�البدعة�وإماتة�البدعة�إ��Pى�ذهن�ا-تعرض>ن،��يرحبون�§�ذا�الرأي،�ولهذا�قال�الشيخ�آدم:

  Èن�Dماتة��ى�مقابلة�Dحياء�ع�ى�أسلوب�الطباق��ى�البديع،�وعليه�قول�الليو¶���Ãى�داليته�:

  )٤(وض�لة�أخمدت�بعد�توقد�����**�������كم�سنة�أحييت�بعد�إماته��

� �الشيخ �عند �الكتاب �فاسم �كان�آإذن، �كما �إماتة، �بمقابلة �إحياء �Èن �البدعة، �وإماتة �السنة �إحياء �هو: دم
�الن½;� �خصائص �والدراسة �ا-مارسة �بطول �أدرك �قد �فإنه �غ�دنث �ال`;وفيسور �وأما �إخماد. �بمقابلة التوقد

�التعل �وألقى �التقليدي>ن �علمائنا �لدى Ãقائ��:�ضوءً يم� �ذلك �الن½;�التعليم��Ãع�ى ��ى �الواضحة �الخصائص من
��قتباسات� �هذه �أن ��حاي>ن، �بعض ��ى �نجد Ã°ح� �العلماء �بأقوال �و�ستشهاد ��قتباس �ك½;ة النيج>;ي،

�العلم��ستشهادات �§�ا �يستدل Ã°ال� �وأك½;�الكتب �نفسه �ا-ؤلف �مجهودات �أو�أك½;�من �ا-الكية �الكتب �Ñي اء
�قال� �فيقول�مث��: �بقوله �يستدل �من �اسم ��Pيذكر�ا-ؤلف �وقد � �القطعة. �هذه �هو�ظاهر��ى �كما الصوفية،
�ويستشهد�بقول>ن�متعارض>ن� �ويقصد�بذلك�نفسه. بعضهم�أو�قال�بعض�Dخوان�وربما�يقول�قال�بعضهم

ظ�كذلك�ك½;ة�التكرار�و�ستطراد�ح°�Ãأن�القارئ�بدون�أن�يعلق�عل¾�ما،�أو�يحاول�الربط�أو�التنسيق،�ون�ح
Ãيتتبع�أو�ا-ع��Pفقد�ي�حظ�القارئ�أن�ال`;وفيسور�غ�دنث�عقد��)٥(�ى�بعض��حيان�قد�يجد�نفسه�حائرا��.

�Ã°ال� �والسمات �ل�ساليب �الجمالية �الخصائص �لي`;ز �الب�د �هذه �علماء �بعض �نصوص �ع�ى �النقدى تعليقه
  وخاصة�مؤلفا��م��ى�العقيدة�والفقه�والتصوف.�اتصفت�§�ا�مؤلفات�بعضهم،

                                                           
اخلرطوم السودان،  ، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري قسم اللغة العربية جبامعةشخصية الشيخ حممد الناصر كرب وأدبهشيخ عثمان كرب (الدكتور):    ١

 .٢٩م، ص١٩٨١-١٩٨٠عام 
 .س١٩٨عبد الرمحن شعيب(الدكتور): املرجع السابق، ص   ٢
 .١٩آدم عبد اهللا اإللوري: املرجع السابق ص   ٣
 ٢١املرجع نفسه ص    ٤
 .١٨٣م،ص ١٩٩٣هـ ١٤١٤ة اإلفيقية عام ، الطيعة الثانية املكتبحركة اللغة العربية وآداا يف نيجريياشيخو أمحد سعيد غالدنث(الربوفيسور):    ٥
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  اتجاه�ا�وسيقى

وقوفا�طوي��عند�مطلع�القصيدة�وعند�مضمو�Éا�وخاتمها،�كما�وقفوا��–كالنقاد�العرب��– نيج>;يا�وقف�نقاد
عند��نتقال�من�بيت�إ«ى�بيت،�وعند��نتقال�من�شطر�بيت�إ«ى�الشطر�الثانى،�بل�عند��نتقال�من�كلمة��ى�

ن�الشاعر�هو�من�يبذل�غاية�الجهد��ى�إجادة�ا-طلع�أويرى�هؤPء�النقاد��.)١(يت�إ«ى�صاحب�Úا�ال°�Ãتجاورهاالب
ن�إنه�يدفع�السامع�إ«ى�التنبيه�وDصغاء،�إوإتقان�براعة��س��Úل،�علما�منه�بقوة��ثر��ول��ى�النفس،�و 

� �للمطلع�الجيدة�أمثلة�كث>;ة��.)٢(إن�كان�ضعيفا�فاترا�و�نصرافكان�جيدا�آسرا،�وإ«ى�الفتور ولهذا�ضربوا
  م�Õا�قول�عبدهللا�بن�فودى�:

  علم�وخــال�محمد�ثـنـبو�ذو����**����������������������فيا�للمسلم>ن�لبيك�خــا«ي��

  ع�ى�قمع��كفار�علينا�تجمعوا����**���������بدأت�ببسم�هللا�والشكر�يتبع���وقوله:

  �كاذيبوخلفت��ى��خ�ق�أهل�����**����ربي��و-ا�م�Ã�äصح�ÃÙوضاعت�مآ�وقوله�:

إ«ى�تعب>;ه�عما�كان�يضمره�عبدهللا�بن�فودي�لخاله�ا-يت��ى�البيت��ول�من��يعودولعل�حسن�هذا�ا-طالع�
حزن�وجزع،�وما�كان�يظهره��ى�البيت�الثانى�من�حمد�وثناء�تعا«ى�الذى�قدر��نتصار�ع�ى��عداء،�وما�كان�

�ال �شكوى �من �عبدالباtى�يبذله �ال`;وفيسور �علق �كله �ولهذا �الحياة، �ملذات ��ى �غرقوا �بأناس �ابت�ى �بأن زمان
هكذا�كانت��فتتاحية�عند�ابن�فودى�شاملة�معانى�القصائد،�ولم�تكن��شعيب�أغاكا�ع�ى�هذه�ا-طالع�وقال:

صل�والفصل�هذه�الظاهرة�مقصورة�ع�ى�هذا�الجانب،�فقد�رأيناه�كيف�يمسك�باب�التقديم�والتأخ>;،�والو 
 .���)٣(مناط�الربط�ب>ن�عناصر�الك�م�وأجزائه�ح°�Ãيحدث�بي�Õا�ت�حما�قويا

� �م�حظات �ومن �النيج>;ى، ��دبى �النقد �تراث ��ى �عالية �مكانة �القصيدة �-طلع �و�Pيزال �نقد��ءعلماالهذا، �ى
لصات�أبى�تمام�الشعراء�اهتمامهم�بحسن�التخلص�إذ�وجدوا�النقاد�العرب�يعتنون�به،�ويضربون�مث��بتخ

  والبح�;ي�وا-تن�ÃÙوخاصة��ى�قوله�:

  فكم�م�Õم�الدعوى،�وم��Ãالقصائد�������خلي�ي،�إنى��Pأرى�عشر�شاعر��**��

  )٤(ولكن�سيف�الـدولـة�اليوم�واحد�������ف��تعجبا،�إن�السيوف�كث>;ة��**��

�ا-تأخرون �به Ãاعت�� �مما �هذا �التخلص �ا�وحسن �من �مجراهم �جرى �ومن �العرب �كانت�دون �بل -خضرم>ن.
�ويأخذون�فيما� �ذا" �عن �و"عد �ذا" �"دع �بسبيله �وهم �وذكر�اقفار، �Dبل، �نعت �من �فراغها �تقول�عند العرب

.�)٥(ا-شددة�ابتداء�للك�م�الذى�يقصدونه�ومع�ذلك�لم�تف�Úم�أحيانا�حسن�التخلص�بأنيريدون،�أو�يأتون�
�ال �بحسن �و�دباء �العلماء Ãاعت�� �فقد �نيج>;يا، ��ى �مطلع�وأما �وب>ن �بينه �و�نسجام �ا-ازحة �لشدة تخلص

القصيدة،�ولهذا�أخذ�ال`;وفيسور�غ�دنث�يحلل�لنا�طريق�التخلص�لدى�شعراء�القرن�التاسع�عشر�ا-ي�دى�
� �جا�ويقول: �لقصيدة �التقليدى �ا-نهج �يحاكى �أن �قصيدته ��ى �الشاعر�أو�الناظم �لديه،�هيحاول �معروفة لية

ل�إ«ى�ممدوحه،�وقد�يصف�س>;ه�الطويل�والصعوبات�ال°�Ãكابدها��ى�الطريق�فيقف�ع�ى��ط�ل�قبل�الوصو 
–�� �بعد��–ع�ى�مذهب�الشعراء�الجاهلي>ن وقد�ينتقل�إ«ى�الزهد�بعد�الوقوف�ع�ى��ط�ل�ثم�يتخلص�منه

                                                           
 .٢٩٦م، ص١٩٦٠بالفجالة القاهرة، املطبعة الثانية أسس النقد األديب عند العرب مكتبة ضة مصر أمحد أمحد بدوي(الدكتور):     ١
 .١٩٧   املرجع نفسه، ص    ٢
 .٣٠٩أمحد أمحد بدوي: املرجع السابق، ص    ٣
 .١٠٤ع السابق، صشيخو أمحد سعيد غالدنث: املرج    ٤
 .٢٧٤عبد الباقي شعيب أغاكا املرجع السابق، ص    ٥
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��سماع،��.)١(ا-دح ��ى �يبقى �آخر�ما �يرونه �إذ �ك`;ى �عناية �§�ا �ويعنون �الخاتمة �بحسن �نقادنا ��çتم وكذلك
�براعة�ولذ Ãيب�� �فودى: �بن �عبدهللا �الشيخ �قصيدة �شأن ��ى �أغاكا �شعيب �عبدالباtى �ال`;وفيسور �يقول لك

�وال �الغرض، �بلوغ �إ«ى �جليلة �إشارة �البيان�ختتام �من ��م>ن �ساحله �إ«ى ��ى��وصول �يقول �ذلك �و�ى الشا�ى،
  مرثية�صديقه�الفربرب�:

  )٢(يب�ا-ستن>;له�ق`;�الحب������**�������سقى�هللا�الكريم�غيوث�عفو�

نقاد�النيج>;ي>ن��ى�تحليل�القصائد�من�حيث�ا-قدمة�وا-ضمون�والخاتمة،�وكث>;ا�ما�تكمن�الوهذا�هو�سلوك�
  .ءوالرديأهدافهم�عند�ذلك��ى�تحقيق�التمي>�Âوالفصل�ب>ن�الجيد�

  الخاتمة��.٤

،�ولكن�بعد�آونة�قليلة�نيج>;يا�ي���;اث�العربىالمن�ا-علوم،�أن�فن�النقد��دبى�لم�يكن�معروفا�ومزدهرا��ى�
ظهر�هذا�النوع�من�النقد��ى�دراسات�اللغة�العربية،�وذلك�بسبب�ازدهار�العوامل�ال°�Ãساعدت�ع�ى�وجوده�
واستق�له�عن�غ>;ه،�ولقد�انبثق�هذا�النوع�من�جراء�انتاجات�بعض�علماء�هذه�الب�د�وط�§�م،�و§�م�قطع�

�م �إ«ى ��دب �مرحلة �من �وتطور �بعيدا، �التأثر�الذاتي.شوطا �إ«ى �تحتاج Ã°ال� �النقد �ف�رحلة �عن�ع�ى الباحث
فهذه��.�ى�هذه�الب�د�وآدا§�اكب>;ة�تقع�ع�ى�عاتق�كل�دارس�اللغة�العربية��ةمسؤوليالنقدية��ءعلماالاتجاهات�

�ذلك�بمثابة�–والحق�يقال��– ةا-سؤولي �تركها��باء�و�جداد�ليكن �إ«ى�نظر��ى�آثار�نقدية Ãحملت��Ã°ي�الÑ�
  ا-رآة�الشفافة�لحياتنا�النقدية.

  

                                                           
 .١٠٤شيخو أمحد سعيد غالدنث: املرجع السابق، ص    ١
 ٢٧١عبد الباقي شعيب أغاكا املرجع السابق، ص    ٢



  

 

                    __________________________________________٢٠١٣ ���–مجلة�العاصمة�:�ا�جلد�الخامس� ٧٩

79 Majalla al-Aasima, Vol. 5, 2013, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

  

  دراسة�الشخصية�3دبية
  

  د/�إ.�عبد�اللطيف

P;<ستاذ�ا-ساعد،�قسم�العربية،�كلية�الجامعة،�ترفاندرام،�ك�  

  

عناصر�شخصيته�ثم�� دراسة�الشخصية�Ñي�أن�نقوم�بعكس�ما�يفعله�الكاتب�تماما،�فالكاتب�يضع�أساس
 ويا،�ونحن�نحاول�تفكيك�هذا�البناء�إ«ى�عناصره��ولية�من�خ�ل�النصوص.يبن¾�ا�ويربطها�بالرواية�ربطا�عض

Pبّد�للطبيب�النف���üمن�أن�يستعرض�مقومات�شخصية�مريضه،�ومس>;ة�حياته�منذ�الصغر�ليحدد�العامل�
�العمل� �بنفس �يقوم �أن �Pبد �الس>;ة �دارس �وإن �أو�انحرافها، �الشخصية �اخت�ف �إ«ى �أدت �ال°� أو�العوامل

ر�عبقرية�صاحب�الس>;ة�والعامل�أو�العوامل�ال°��أدت�إ«ى�نبوغه.�فالخطوة��و«ى�إذن�Ñي�التحليل�ليعرف�س
والثانية�Ñي�التعليل،�ونحن�سنقوم�بالعمل�نفسه�حيث�نحلل�الشخصية�إ«ى�مقوما��ا��ساسية،�ثم�نقيمها�

  واضح�يتضمن�الخطوت>ن.تقييما�اجتماعيا�معلل>ن�سلوكها�Dيجابي�أو�السل�Ù،�وPبد�إذن�من�وضع�مخطط�

  مخطط�دراسة�الشخصية

  ومخطط�الدراسة�الذي�نق�;حه�Èحد�أبطال�إحدى�الروايات،�أو�أحد�شخوصها�الثانوية�هو:

   تحليل�شخصيته:�باÎجابة�عن�3سئلة��تية: - أ

�والنفسي • �الجسمية �مقوماته �استخ�ص �هو؟ �الخار�يمن �مظهره �أي �و�جتماعية، �النف���üة �وتكوينه ،
  جتماéي.و� 

  ماذا�يريد؟�غايته��ي�الرواية،�وهل�Ñي�سامية�أم�دنيئة؟ •
  ما�دوافعه؟�هل�Ñي�نبيلة�أم�وضيعة؟ •
  ما�وسائله؟�هل�Ñي�شريفة�وواضحة�أم�حق>;ة�وملتوية؟�عرض�أهم�مواقفه�وأعماله��ي�الرواية. •
  أو�اخت�فها.ما�طبيعة�ع�قاته�بمن�حوله؟�ع�قات��نسجام�أو�التوتر�والصدام�بسبب�توافق�الغايات� •

  تقييمه��جماÏي:��-ب

  تقييم��عمال�ال°��قام�§�ا��ي�الرواية�وأثرها��ي�بناء�أو�هدم�ا-جتمع. •
  تحديد�نوع�الشخصية�بناء�ع�ى�العنصر�السابق.�هل�Ñي�بناءة�أو�هدامة؟�إيجابية�أو�سلبية؟� •
-شجعة�أو�ا-عيقة�وإبراز�تحديد�دور�الفرد�ودور�ا-جتمع�من�خ�ل��سرة�وا-درسة�والبيئة�والظروف�ا •

  فضله��ي��عمال�العظيمة،�ومسؤوليته�عن��عمال�السيئة�وهل�هو�جاني�أم�ضحية.
  إبراز�رسالة�الكاتب�وهدفه�من�خلق�الشخصية. •

  مرحلة�التنفيذ:

  وعند�تنفيذ�هذا�ا-خطط�نتبع�الخطوات��تية: 

• � �من �به �قامت �ما �كل �ورصد �ا-دروسة، �الشخصية �عن �ا-علومات �من�جمع �كتبته �وما �وأفعال، أقوال
رسائل�ويوميات،�وكل�ما�قيل�ع�Õا.�وا-علومات�كلها�موجودة�ب>ن�دف°��الرواية،�فليست�هناك�صعوبة��ي�

 جمعها.



  

 

                    __________________________________________٢٠١٣ ���–مجلة�العاصمة�:�ا�جلد�الخامس� ٨٠

80 Majalla al-Aasima, Vol. 5, 2013, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

الوسائل�-الدوافع- الغاية-تصنيفها�وتنظيمها�وتبوي��ا�وفق�العناصر�الواردة��ي�تحليل�الشخصية:�ا-قومات •
 من�خ�ل��عمال�وا-واقف.

�ا • �فقرة�كتابة ��ي �والدوافع �والغاية �ل�ستشهاد، �حاجة �دون �فقرة ��ي �ا-قومات �بتلخيص �وذلك -وضوع
��ستشهادات� �بعض �مع �أو�فقرت>ن �واحدة �فقرة ��ي �حوله �بمن �وع�قاته �فقرت>ن، ��ي �الرواية ��ي وأعماله

 ا-ختصرة.
�بع • �مع �تحليلها �من �ا-ستنتجة �القناعة �ع�ى �بناء �للشخصية �Dجما«ي �التقييم ��ستشهادات�كتابة ض

 ا-ختصرة.
 بدء�ا-وضوع�بمقدمة�تعرف�باسم�الشخصية�واسم�الرواية�واسم�الكاتب. •

  التقييم��جماÏي�للشخصية

�وتبويب� �تصنيف Pإ� �Ñي �إن �العناصر��خرى �Èن �الدراسة �عنصر��ي �هو�أهم �للشخصية �Dجما«ي التقييم
�ى�الشخصية�من�خ�ل�ا-عطيات�ا-وجودة�لدينا،�للمعلومات�الواردة��ي�الرواية،�أما�التقييم،�فهو�الحكم�ع

�جهة� �ومن �الرواية، �خ�ل �§�ا �قامت �ال°� �الشخصية �هذه �أعمال �جهة �من �فلدينا .��ßالقا� �موقف ��ي ونحن
أخرى�لدينا�عوامل�مختلفة،�قد�يكون�أحدها�أو�بعضها�مسؤو�Pعن�هذه��عمال�الجليلة�أو�الدنيئة،�وهذه�

� �النف���üو�جتماéي.�وهذه�العوامل�ال°��ذكرناها�Ñي�ال°��تحدد�غاية�البعد�الجسم�،�و  العوامل�Ñي: البعدا
�تنتج� �أن �يمكن P� �الحميدة �والطباع �الجيد، �والتكوين �الطيبة، �فالنشأة �ووسائلها، �ودوافعها الشخصية

  شخصية�لها�غايات�أو�دوافع�أو�وسائل�دنيئة،�إ�Pإذا�أحاطت�§�ا�ظروف�قاهرة�غلب�Úا�ع�ى�أمرها.

  ا�حيطة�بالشخصيةالظروف�

��ي� �آخرين �أشخاص �تحريض �العوامل �أحد �يكون �فقد �الشخصية، �نطاق �عن �خارجية �عوامل �§�ا ونع��
عامل�الا-سرحية�والرواية�أو�إغواؤهم�الشخصية�ع�ى�اتخاذ�موقف�هام�أو�سلوك�مسلك�خاطئ.�وقد�يكون�

��ف �إطعام �إ«ى �يحتاج �الذي ��سرة �برب �ا-حيطة �الصعبة �ا-ادية �إ«ى�الظروف �تدفعه �قد �وال°� �الجائعة واه
��نحراف.� �أو�إ«ى �طالب �بأول �الزواج �إ«ى �تدفعها �مطلقة �بامرأة �تحيط �ال°� �النفسية �والظروف �خت�س،
�الرشوة� �إ�Pبمفاتيح ��Pتفتح �العمل �أبواب �يجد �والذي �العامل �عن �بالعاطل �ا-حيطة ��جتماعية والظروف

صية�أن�نضع�هذه�الظروف��ي�الحسبان�لنعرف�تأث>;ها�Dيجابي�وا-حسوبية...�وهكذا�يجب��ي�تقييم�الشخ
  أو�السل��Ùع�ى�الشخصية.

  مسؤولية�القارئ 

ومهما�يكن�من�أمر�فللقارئ�الدارس�أن�يستنتج�ما�يريد،�ويقيم�الشخصية�كما�يراها�هو،�ولكن�من�خ�ل�
�و  �بإمعان، �الشخصية �ملف �يقرأ �أن �وعليه ��ßفهو�القا� �لديه، �ا-وجودة �من�ا-عطيات �كل �مسؤولية يحدد

الشخصية�و�سرة،�ثم�ا-جتمع،�وكذلك�مسؤولية��شخاص��خرين��ي�العمل�الذي�تقوم�به�الشخصية�
  سلبا�أو�إيجابا�ثم�يصدر�الحكم.

  ا-راجع

  عبد�هللا�خمار،�كتاب�الشخصية .1
  النقد��دبيأصول�أحمد�شايب،� .2
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فاهيم�تحليل�بعض�ا�صطلحات�العربّية�القديمة�ا�عOة�عن�ا�
 ا�عاصرة�0ي�جريدة�3هرام

  

  د/�بدما���Ñأحمد�أوما�أوني

 مال>Âيا،�جامعة�ا-دينة�العا-ّيةأستاذ�

 التمهيد�

ويس�Úدف�هذا�البحث�إ«ى�تحليل�بعض�ا-صطلحات�العربّية�القديمة�
�من� �كّل �أصل

ً
�مبّينا ��هرام. �جريدة ��ي �ا-عاصرة �ا-فاهيم �عن ا-ع`;ة

�م �العربّية �ا-صطلحات �هذه �بتحديد �القيام ��صليةع �الخصائص
�وأمثلة� �ا-عاصرة �استخدامها �وطرق ��صط�حّية، �التعب>;ات لهذه

  ورودها��ي�جريدة��هرام.

  )�Apartheid(�ا�طلب�3ّول:�التفرقة�العنصرية:

قد�من�ا-صطلحات�الحديثة��ي�اللغة�العربّية،�و �أصل�مصطلح�العنصرّية�:�ُيعّد�مصطلح�"التفرقة�العنصرية"
شاع�استخدامه��ي�تخاطب�عربي�شف
��وتحريري�وهو�يتكّون�من�ركن>ن�أساس>ن�هما:�لفظ�"التفرقة"�الذي�

  .يعود�إ«ى�الفعل�"فرق"�ولفظ�"الَعْنَصَرّية"�الذي�يعود�إ«ى�عنصر

  �ستخدام�ا�عاصر��صطلح�"التفرقة�العنصرّية"

�للجنس �أو�جماعة �ا-رء �تعصب �Ñي �العنصرّية: �سياسة�ومن�)،١(التفرقة �وÑى �العنصرية �التفرقة �سياسة ه
�ى�Dسكان،�والتعليم،�والوظائف،�ووسائل�النقل،��رسمّية�أساسها�التفرقة��ى�ا-عاملة�ب>ن�السود�وا-لون>ن

وأماكن�ال�;ويح.�بدأت��ي�أفريقيا�أيام��ستعمار��وروبي�ومن�وقت�تصريحات�سيسل�رودس.�ونادى�دانيال�
)� �ماPن �"�)،١٩٥٤- ١٨٧٥فرنسوا �كلمة �وابتكر�لها �العنصرّية �التفرقة ومعناها��،Apartheid"�بار��يدأبسياسة

م�ينّص�ع�ى�قصر�التمثيل�ال`;-اني�ع�ى�١٩١٠الفصل�أو�التفرقة.��ي�جنوب�أفريقيا�بقي�الدستور�من�سنة�
ود�صدر�قانون�بتخصيص�أماكن�للس�،م١٩٥٠.�و��ي�سنة�)٢(�وروبي>ن�وحرمان��فريكان�من�حّق��نتخاب

��ف �وناضل �ف¾�ا. �يعيشون �ال°� �ا-ناطق �حواجز�حول �حط �ع�ى �وإجبارهم �نضا�Pكب>;اوا-لون>ن ضّد��ريكان
.�وتعرضت�جمهورية�جنوب�أفريقيا�)٣(سياسة�التفرقة�العنصرية�باØضرابات�و�حتجاجات�وعقد�ا-ؤتمرات

�ال`;ي �الكومنولث �دول �من �ل�نتقادات �سنة �منه �فانسحبت �بدP ١٩٦١طاني �وأدان�Úا�م�م �تغي>;�سياس�Úا، ن
�وطلبت�من�مجلس��من�١٩٦٢الجمعية�العامة�ل�مم�ا-تحدة��ي�نوفم`;� م�وطالبت�بفرض�عقوبات�عل¾�ا،

�و  �حكومات ��وروبيون �ووقف �ا-تحدة، ��مم �عضوية �من �طردها �إمكانية ��ي �سياس�Úا.�البحث �ضّد شعوب

                                                           
  .٦٣١املعجم الوسيط ، ص    )١(

 (2)    “Allied with Apartheid: Reagan Supported Racist South African Gvt.” Democracy Now.11 June 2004. 
Lexis Nexis.NWC Library, Powell, WY. 7 Nov. 2004, www.lexis-nexis.com. 

 (3)   “Apartheid.”Merriam Webster’s Collegiate Dictionary. 10th ed. 1994. Geyer, A.L. “The Case for 
Apartheid, 1953.” Modern History Sourcebook. 19 Aug.1953. EBSCOhost. NWC Library, Powell, 
WY. 7 Nov. 2004 
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�فريكان��يعطأطرت�لتغ>;�نظامها��ستبدادي�و جنوب�إفريقيا�وتمت�مقاطع�Úا�إ«ى�أن�اض�-فع�–وعوقبت�
(حقوقهم�ا-شروعة

١
(.  

  سياق�ورود�مصطلح�التفرقة�العنصرّية�0ي�جريدة�3هرام

�Dنسان-)١( �حقوق �عن �الدفاع �مجال ��ي �ناشطة �سياسية �حياة �بجنوب��،"صاحب �صغ>;ة �مدينة ��ي ولد
�تدéيأ ��١٩٣١ "عام "كلكسدورب فريقيا �التفرقة �نظام �كان �ح>ن �أوجهم ��ي �مدرسا� ،العنصرية �يعمل وأم��Èب

   . تعمل�عاملة�نظافة��ي�مدرسة�للمكفوف>ن

�µي"سوفيتاون" �يuي��،و�ي �الذي �هدلستون �تريفور ��برشية �راéي �مع �عشر�ربيعا ��ث�� �صاحب �الف°� يلتقي
�التع �أن �وعرف �الصغ>;�جدا �نفسية �أثر��ي ��مر�الذي �القبعة �لها �ويرفع �واسعة �بابتسامة �ب>ن�والدته ايش

  السود�والبيض�أمر�طبي ي�وأن�صاحب�البشرة�البيضاء�ليس�سيدا�كما�علموه.

يقرر�ديزموند�توتو�أن�ثاني�أهم�مهنة�-ساعدة��،وبعد�فشله��ي��لتحاق�بكلية�الطب�بسبب�ضيق�ذات�اليد
ميد�أسود�وبعد�ذلك�تم�تعيينه�ليكون�أول�ع�،ثم�استقال�وقرر�دراسة�علم�ال�هوت�،ب���جلدته�Ñي�التدريس

و�ي�العام�الذي�ت�ه�تفجرت�إحداث�سويتو�ح>ن�فرضت�بريتوريا�قرارا��.م١٩٧٥للكنيسة��نجليكانية�عام�
��ي� �إلزامية �لغة �البيض �§�ا �يتحدث �ال°� ��فريكانية �باستخدام �العنصري �الفصل �لسياسات �يرسخ جديدا

واحد�أّن�الوسيلة�ا-ؤثرة�ستكون��ي�و�ي�ذلك�الوقت�رأي�توتو�ا-عروف�§�دوئه�وحزمه��ي�آن��.مدارس�السود
استغ�ل��قتصاد�لخدمة�قضيته�العادلة,�ودعا�السود�إ«ى�مقاطعة�منتجات�ب�ده�ت�ها�بدعوة�الحكومات�

�وبعد �السياسة �هذه �مثل �إتباع �عن �ب�ده �حكومة �Øثناء �استثمارا��ا �وسحب �للتأث>;�عل¾�ا سنوات���٩الغربية
�استثمارا �ولندن �واشنطن �سحبت �مستوي�طويلة �ع�ى �مؤثرة �توتو�كشخصية �أسم �-ع �الوقت �ذلك �و�ي ��ا.

  ).٢(العالم."

�قطع��-)٢( ��ي �جوهانس`;ج �نجحت ��ستعمارية �الحقبة �من �سبقها �وما �العنصرية �التفرقة �من �عقود "عقب
ع�ى�م�ن�قاطرة�التقدم�البشري�ولتقف�ع�ى�رأس�دول�القارة��لتجد�لنفسها�أخ>;ا�مكانا�مناسبا�، مشوار�طويل

و�Pأدّل�ع�ى�إحساس�العالم�ومؤسساته�ا-الية�بالطفرة��قتصادية�ال°��حقق�Úا�جنوب� �. سمراء�اقتصادياال
�حجم� �بزيادة �الواعدة ��قتصاديات ��قطار�ذات �من �ولغ>;ها �لها �الدو«ي �النقد �صندوق �مطالبة �من أفريقيا

� �وتفادي ��قتصادية �التحديات �-واجهة �الصندوق ��ي �ا-الية �وهو�ما�إسهاما��م �العا-ية, �ا-الية تكرار��زمة
يدّل�ع�ى�نجاحها��ي�إعادة�ترسيم�دورها�وتحديد�موقعها�ع�ى�خريطة�العالم��قتصادية.�وقد�انعكس�هذا�
�,�Ùجن�� �النقد �احتياطي ��ي �وارتفاع �ا-جاPت, �جميع ��ي �و�Éضة �وتطور �تحول �شكل ��ي ��قتصادي التقدم

�وزيا �وتقدم��ي�مجال�العدالة��جتماعية�وانخفاض��ي�معدPت�البطالة, دة�كب>;ة��ي�م>Âان�التبادل�التجاري,
  ).٣(..."عض�ا-شاكل��نية�لعمال�ا-ناجموالحياة�الديمقراطية,�ال°��يعكر�صفوها�هذه��يام�ب

وال°��جاءت�عقب�توافق�مجتم ي��،)"...و�Pشك�أّن�ا-ناخ�السيا¶���ا-وائم�وقرارات�صناع�القرار�الحكيمة٣(
�م�ب>ن��قلية�البيضاء�البالغ�تعدادها١٩٩٤م�و١٩٩٠سنوات�ما�ب>ن�عام��٤م�التوصل�إليه�بعد�تفاوض�دامت

مليونا�تم�خ�لها�إع�ن�دستور�مؤقت�وإجراء�انتخابات�رئاسية�حرة��٢٩م�ي>ن�و�غلبية�السمراء�ذات�الـ�٥
�ماندي� �نيلسون �سياسياكا�،فاز�§�ا �حقيقي �تحول �نقطة �بمثابة ���ن �تلك�أسهم �لتحقيق �الساحة ���يئة ي

                                                           
(1) “The History of Apartheid in South Africa.”Stanford Students.7 Nov. 2004,  

www-cs-students.Stanford.edu/~cale/cs201/apartheid.hist.html 

م عنوان املقال: شخصية ٢٠١٢ديسمرب  ٢٢ه ١٤٣٤من صفر  ٩، السبت ٤٦٠٣٧، العدد ١٣٧جريدة األهرام ، صفحة " األعمدة، السنة    )٢(
 يواجه شرور العامل ... إفريقية توتو

م عنوان املقال: جنوب ٢٠١٢أكتوبر  ٢٧ه ١٤٣٣، السبت من ذي احلجة ٤٥٩٨١، العدد ١٣٧جريدة األهرام ، صفحة " األعمدة، السنة  ) ٣( 
  التوافق اتمعي وتشجيع الدولة لالستثمارات وتوفري القروض للتنمية.  : االقتصادية عوامل جناح التجربة إفريقيا من التفرقة العنصرية إيل النهضة
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�قوان>ن� �كافة �إلغاء �ا-فاوضات �تلك �خ�ل �الخ�ف �طر�ي �ب>ن �عليه ��تفاق �تم �ومما ��قتصادية. ال�Õضة
�العنصرية. �لتتصدر�القارة��التفرقة �ا-تقدمة �الدول �مصاف ��ي �البلد �الجديد �الديمقراطي �النظام �وضع وقد

و�Pأدّل�ع�ى�ص�بة��قتصاد�الجنوب�Dفريقي��.دوPر�سنويا�مليار �١٣١«ي�يقدر�بـالسمراء�بإنتاج�مح�ي�إجما
�باستثناء� �وآسيا �وأوروبا �أمريكا �فيه �عانت �الذي �الوقت ��ي �أّنه �ع�ى �الدو«ي �النقد �تقرير�لصندوق �تأكيد من

�دون�أن�يتأثر�باÈزمة�ا-الية�العا-ية�ال°��ضربت�فإّن�اقتصاد�جوهانس`;ج�وقف�قويا�اقتصاديا�،الهند�والص>ن
و�Pيمكن�اخ�Âال��ثار��%��ي�العام�الجاري.�٨,٤ليحقق�نموا�بلغ�معدلة�،م�أو�تصيبه�بال�;هل�٢٠٠٨العالم�عام

�انعكاسات� �لها �كان �لقد �بل �الداخلية �السياسات ��ي �التغ>;�الجيد �مجرد �ع�ى ��قتصادية �لل�Õضة Dيجابية
�أفضل�ع�ى�صعيد�السياسة�الخارجية�لتلك�الدولة.�وهو�ما�أهلها�-

ً
Pزيد�من��ستق�لية�والندية�مع��خر�بد

  ).١(من�التبعية"

  

  (Left-wing)ا�طلب�الثاني:�التيار�اليساري�

  أصل�مصطلح"�التيار�اليّساري"

كما�قال��-"التيار"�ولفظ�"اليّساري".�أّما�التيار�فهو�من�مفردت>ن�وهما�لفظ�"يتكّون�مصطلح�"التيار�اليّساري 
��ِث>; �الَبْحرِ �-ابن �من��َموج �ُمماٌت ه

َ
�ِفْعل �غ>َ;�أّن �َيُقوُم �قاَم �ِمن �الَقَياِم �مثُل �تاَر�يُتوُر �ِمن ْيَعاٌل

َ
ّياُر�ف �والتَّ ُته جَّ

ُ
ول

ي�َسِريَع�ا
َ
�أ

ً
ّيارا

َ
�ت

ً
َع�ِعْرقا

َ
ط

َ
َجاز:�ق

َ
ْوِج��ي�ِت¾ِ�ه�من�ا-

َ
َمُح�كا-

ْ
ُ;�َيط ِ

ّ̀ َ
َتك

ُ
ّياُر:�الّتاِئُه�ا- جاز�:�التَّ

َ
جازا-

َ
>ُ;�لِجْرَيِة�.�من�ا- :�الّتِ

ْ>ِن�
َ
ِتنا�وصواُبه�الجاِئُز�ب>ن�الحاِئط

َ
سخ

ُ
>ُ;:�الحاِئُز�هكذا��ي�ن م.�الّتِ ّياُر�وقد�تقدَّ ُ;�منه�التَّ ْ̀ يُه�والِك وهو�بالكسر:�الّتِ

�َجِريٌر�يهُجو�الَفرَ  �وقال �باَبَك. ُر�بُن
َ
ْرَدِش>ُ;��صغ

َ
�أ ْهواِز�َحَفَره

َ
Èبا� �كِض>Âَى �وÉَْ�ُر�ِت>َ;ى ب. �معرَّ �ما�فار¶��ٌّ ْزَدَق:

ْيد
َ
�أ ��ي �الَعّمِ �َبِ��

ّ
Pإ� �به.

ُ
وذ

ُ
�َيل �ِعّزٍ �ِمن َفَرْزَدِق

ْ
(ِلل

٢
�أو��ي�) ��جسام ��ي �مجرى�الكهرباء �"التيار�الكهربائي": �ومنه "

   الهواء.

ويرجع�أصل�مصطلح�التيار�اليّساري�إ«ى�الثورة�الفرنسية�عندما�أّيد�عموم�ممن�كان�يجلس�ع�ى�اليّسار�من�
الذي�تحقق�عن�طريق�الثورة�الفرنسية،�ذلك�التغي>;�ا-تمثل�بالتحول�إ«ى�النظام�الجمهوري��النواب�التغي>; 

.��üيزال�ترتيب�الجلوس�نفسه�متبعا��ي�ال`;-ان�الفرن�Pوبمرور�الوقت�تغ>;�وتشعب�استعمال��والعلمانية.�و
ا-تجمعة�تحت�مظلة�من��راء�لوصف�التيارات�ا-ختلفة��فا�واسعامصطلح�اليسارية�بحيث�أصبح�يغطي�طي

��جتماعية �أو�اللي`;الية ��ش�;اكية �أو�الديمقراطية ��ش�;اكية �تش>;�إ«ى �الغرب ��ي �فاليّسارية ).�٣(اليّسارية،
يس ى�لتغي>;�ا-جتمع��ّساري�عبارة�عن�مصطلح�يمثل�تيارا�فكريا،�وسياسيافمن�هنا�يمكن�قول:�إّن�التيار�الي

� �أفراده، �ب>ن �أك½;�مساواة �حالة �اليّساري>ن�إ«ى �ب>ن �اخت�ف �هناك �ا-صطلح �استخدام ��ي �التنوع �لهذا ونتيجة
�والديمقراطيون� �الحريات �ع�ى ��جتماعيون �اللي`;اليون د

ّ
�يؤك �فمث� �اللفظ �يشمله �من �حول أنفسهم

��ش�;اكية� �يرون �الذين �الشيوعيون �يتبناها �ال°� �الثورية �ورفض �بالديمقراطية �ال�Âامهم �ع�ى �ش�;اكيون
  ).٤(ال°��ترفض�ا-لكية�الخاصة�لوسائل�Dنتاج�ا-مثل�الحقيقي�لليّسار�الثورية

  

                                                           
 املرجع السابق.  ) ١(

  انظر: ابن األثري، "النهاية يف غريب األحاديث واألثر"، املرجع السابق .   )٢(
(3)  Left and right: the significance of a political distinction, Norberto Bobbio and Allan Cameron, pg. 37, 

University of Chicago Press, 1997. 
(4)  T. Alexander Smith, Raymond Tatalovich. Cultures at war: moral conflicts in western democracies. Toronto,  

Canada: Broadview Press, Ltd, 2003. Pp 30. 
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  سياق�مصطلح�التيار�اليّساري�0ي�جريدة�3هرام:

  نه:تلقد�ورد�مصطلح�"�التيار�اليّساري"��ي�صفحات�جريدة��هرام�وم

�الحرية- )١(� �حزب �-واجهة �كخطوة �وذلك �بداخله �محاوPت �اليّساري �التيار �قيادات والعدالة��"تواصل
والتيارات�الدينية��ي�إطار�Dعداد�ل�نتخابات�ا-قبلة�و�ي�محاولة�للحصول�ع�ى�أك`;�قدر�من�التمثيل�داخل�

وقد�جرت�خ�ل��يام�ا-اضية�اتصاPت�مكثفة�لعقد�جلسة�صلح�ب>ن�الدكتور�رفعت�السعيد�وأبو��ال`;-ان.
بي�Õما�حيث�يري�البعض�أن�الوقت�قد�حان�لبدء�العز�الحريري�Pحتواء�الخ�ف�ا-متد�ع`;�سنوات�طويلة�

�هناك�ثوابت�مش�;كة� �الفرقاء�من�جديد�خاصة�أن مرحلة�جديدة�من�العمل�ا-ش�;ك�برؤية�موحدة�تجمع
وقد�أبدي�أبو�العز�الحريري�استعداده�للتنسيق�والتعاون�بشرط�وجود�أرضية�مش�;كة���دف��ب>ن�الطرف>ن.

�ل �العودة �رفضه د
ّ

�وأك �الوطن. ��ي�-صلحة ��ش�;اكي �التحالف ��ي �استمراره �مؤكدا �جديد �من �التجمع حزب
�مهمة� �خطوة �ذلك �واعت`;وا �الحريري �مع �الخ�ف �بإ�Éاء �التجمع �قيادات �كب>;�من �عدد �رحب �نفسه الوقت
�أخري�بتنظيم�صفوفه�واتحاد�قياداته�من�جديد�بعمل�مش�;ك��çدف�للتصدي� Pستعادة�اليّسار�قوته�مرة

��س �البعض �القيادي�-حاوPت �سليمان �إسماعيل �وصرح �وحدة. �النيابية �وا-جالس �السلطة �ع�ى تحواذ
  ).١(اليّساري�السكندري�بأّن�قوي�اليّسار�Ñي�القوي�الوحيدة�ا-نظمة�القادرة�ع�ى�العمل��ي�الشارع�السيا¶��"

�الحالية�- )٢(� �الحكومة �ع�ى �عنيفا �هجوما �ا-سلم>ن �Dخوان �جماعة �التيارين� ،"شنت ّساري�الي�،وع�ى
�Øسقا�،والعلماني ��زمات �بافتعال �الجÂåوري �كمال �الدكتور �وزارة �الجماعة �ا��مت �ال`;-ان�حيث �شعبية ط

��غلبية �لعدم��؛ وحزب �العربية �اللغة �وقواعد �بالدستور �جاهلون �بأ�Éم �والعلماني>ن �اليّساري>ن �وصفت بينما
وقال�Dخوان:�إّنه�بمجرد�صدور��ديمقراطية.وأ�Éم��Pيح�;مون�ال�،)�من�Dع�ن�الدستوري٦٠فهمهم�للمادة(

%�من�٨٠%�من�خارجه�وبأغلبية٥٠،%�من�داخل�ال`;-ان٥٠قرار�تشكيل�الجمعية�التأسيسية�للدستور�بنسبة
�أو� �با-صيبة �حدث �ما �بوصف �واليّسارية �العلمانية �الحملة �قامت Ã°ح� �والشوري �الشعب ��üمجل� أعضاء

�و  �قولهم �حسب �بالدستور �حلت �ال°� �القرار�مخالف�الكارثة �هذا �أّن �أدéى �فبعضهم �ش°�, �نداءات تنادوا
أو�ا-حكمة��،وبعضهم�طالب�برفع�دعاوي�أمام�محكمة�القضاء�Dداري �،)�من�Dع�ن�الدستوري٦٠للمادة(

وهو�جهل�فاضح��،وا-صيبة�أن�يصدر�هذا�كّل�من�بعض�كبار�القانوني>ن�وأساتذة�القانون �،الدستورية�العليا
عامة�بأّن�هذا�القرار�ويبدو�أّنه�محاولة�للتدليس�ع�ى�ال�،ون�واللغة�العربية�وقواعد�التقا��ßبالدستور�والقان

  ).٢("غ>;�دستوري

   (Movement)ا�طلب�الثالث:�الحركة�

،�وÑي�تحرك�جزء�من�الكائن�الuي�وتغ>;ه��ي�الوضع،��أصل�مصطلح�الحركة:
ً
أصل�"الفعل"�حرك�يحرك�حركة

  .)٣(الجو،�وكانتقال�أطراف�الحيوان�وأحشائه�(مثل�ا-عدة�و�معاء�)كتغ>;�وضع�أوراق�النبات�بحسب�

  مفهوم�مصطلح�الحركة

أي�تغّ>;�موقع�الجسم�من��)،٤(يدّل�مصطلح�"حركة�"�ع�ى�انتقال�الكائن�الuي�كله�من�بقعة�إ«ى�بقعة�أخرى 
�آخر. �إ«ى �العربي�مكان ��حرف �ع�ى �توضع �كتابية �وع�مة �تشكيل �ع�ى �ليدّل ستعمل

ُ
�أ م

ّ
�نطقها،�ث �-عرفة ة

                                                           
م ، عنوان املقال: االنتخابات القادمة ٢٠١٢سبتمرب  ٢٦ه ١٤٣٣من شوال   ١٩، اخلميس ٤٥٩٣٠، العدد ، ١٣٧ام ،  السنة جريدة األهر    )١(

 جتمع الفرقاء..احلريري ينسق مع السعيد لتوحيد اليسار..

 ان املقال: مجاعة اإلخوان تشن م ، عنو ٢٠١٢مارس  ٢٥ه ١٤٣٣مجادى األوىل   ٢، األحد ٤٥٧٦٥، العدد ، ١٣٦جريدة األهرام ،  السنة   )٢(

  هجوما ضاريا علي اليساريني والعلمانيني وتتهمهم بتخــريب الثـــورة.
 ، القاهرة ١٩٣٤أكتورب سنة  -١٣٥٣"قرارات جممع اللغة العربّية امللكي"، جمّلة جممع اللغة العربّية اللملكي، اجلزء األول، رجب سنة   )٣(

  املرجع السابق.(٤)   



  

 

                    __________________________________________٢٠١٣ ���–مجلة�العاصمة�:�ا�جلد�الخامس� ٨٥

85 Majalla al-Aasima, Vol. 5, 2013, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

وحركة�ع�مة�كتابية�توضع�ع�ى��Éايات�الكلمات�لبيان�حال�Úا�Dعرابية�أو�حرف/حروف�يتم�إضاف�Úا�إ«ى��Éاية�
م�تطّورت�مدلوPته�ح°�Ãشملت�

ّ
م�حركة�(تجويد)�وÑي�مقدار�ا-د�أو�الغنة،�ث

ّ
الكلمات�لبيان�حال�Úا�Dعرابية�ث

  .)١(،�والحركة��نعكاسّيةحركة�(ف>Âياء).�ومنه�الحركة��ضطرارّية

 �ستخدام�ا�عاصر��صطلح�"�الحركة�"

حركة�ا-قاومة،�والحركة�الحركة�Dس�مية،�و   ُيطلق�مصطلح�"الحركة"�ع�ى�الفئة�السياسية�والدينّية�فمنه:
��ضطرارّية �الحركة �مثل: �ذلك. �إ«ى �وما ��ي�Involuntary Movement"�السياسية �تشاهد �°

ّ
�ال �الحركة �Ñي "

�والحركة��  �Dدارّية �الحركة �تمتاز�عن �وÑي �و�معاء؛ �وا-عدة، �الدموّية �و�وعية �القلب، �حركة �مثل حشاء،
�العض�ت� �وألياف �الدموّية، �و�وعّية �الهضمّية، �القناة �ُجدران ��ي �العضلية ��لياف �ومجالها �نعكاسّية؛

°��تتحقق�من�الحركة�Dرادّية�ولكن�وÑي�الحركة�ا�-Reflex Movementالقلبّية.�والحركة��نعكاسية�
ّ
بدون�ل

�ا-نبه�خارجيا�نتيجة�-نبه�خار�ي،�من�تدخل�إرادة�الحيوّية�مطلقا،�وÑي�دائما انعكست،��أي�نوع�كان.�فإذا
  وصارت�حركة،�ولهذا�ُسميت�باPنعكاسّية.

  مرادف�مصطلح�الحركة�:

  له�عدم�وجود�مرادف�عربي.�حاول�الباحث�بقدر�Dمكان�إيجاد�مرادف�لكلمة"�الحركة�"،�وب>ن

  سياق�ورود�مصطلح�الحركة�0ي�جريدة�3هرام

�لحكم-)١( �اعت`;�واجهة �البش>;�الذي �دعت �ال°� ��سباب �هذه �كانت �السودانية� الحركة "...وإذا Dس�مية
�آلت �وما �السودان ��ي ��وضاع �عليه �كانت �-ا �مقارنة �نظرة �فإّن �ب�ده ��ي �الديمقراطي �الحكم �ع�ى �ل�نق�ب

   .)٢(إليه..."
بالتمام�والكمال��ي�أطول�ف�;ة�حكم��عاما��٢٣ي�سدة�الحكم��ي�السودان�"...أما�الرئيس�البش>;�الذي�بقي-)٢(

�حكم� �ال°� �Dس�مية �وحركته �وحزبه �بل �شعبه �وأمام �أمامه �تبدو�صعبة �الخيارات �فإّن �سوداني لرئيس
�عظيمت �البش>;�فرصتان �الرئيس �أمام �Pحت �قد �وكانت �كانت�باسمها، ��و«ى �يستغلهما، �لم �قبل �من ان

  .)٣("Dس�مية��ي�السودان�.... الحركة حينما�حدث�الخ�ف�بينه�وب>ن�غراب�٢٠٠٠عام

وإّنما�� ، ا-يدان��Pيرتبط�بمعركة�الرئاسة"أكّدت�حركة�ثورة�الغضب�ا-صرية�الثانية�أّن�اعتصامها��ي��- )٣(�
� �ا-جلس �تسليم �يتصدرها �محددة �مطالب �أجل �الدستوري�من �Dع�ن �ورفض �السلطة، العسكري

 .)٤(ا-كمل..."

�مر¶��"...- )٤(� �مصر�بانتخاب �Dس�مي �الجهاد �حركة �هنأت �جان��ا �لها�،من �بيان ��ي �-صر��وقالت �تبارك 'أ�Éّا
��ي �البارز �القيادي �البطش �خالد �واعت`;�الشيخ ��نتخابات �بنجاح �مر¶��� الحركة وشع��ا �الدكتور �فوز أّن

  ).٥(الجمهورية�انتصار�للشعب�ا-صري�وإرادته..."�بمنصب�رئيس

  

                                                           
  ملعجم املفصل" املرجع السابق."ا  )  ١(
  .خيارات البقاء أو الرحيل  .. م عنوان املقال: البشري٢٠١٢يونري ٢٥، ٤٥٨٥٧، العدد ١٣٦جريدة األهرام ، صفحة ملفات دولّية، السنة      )٢(
  املرجع السابق.    ) ٣(
م عنوان املقال: ثورة الغضب تعلن استمرار ٢٠١٢يونري ٢٥ه ١٤٣٣من شعبان ٥ االثنني، ٤٥٨٥٧، العدد ١٣٦جريدة األهرام ، السنة     )٤(

  .اعتصامها بامليدان ، بقلم : هيبة سعيد
م عنوان املقال: الدول العربية ٢٠١٢يونري ١٣ه ١٤٣٣من شعبان ٥ االثنني، ٤٥٨٥٧، العدد ١٣٦جريدة األهرام ، صفحة الوطن العريب، السنة     ) ٥(

  قون النار بكثافةوفلسطينيو غزة يطل  .. ترحب بالنتيجة
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�   0ي�القرآن�الكريم�)�حرف�الباء(�حادية� معاني�حروف�الجِرّ

  انموذج�سورة�البقرة

  

  عبدهللا�عبدالرزاق�أولووتوّين

  جامعة�Dنسانية،�وPية�قدح�ألوستار،�مال>Âيا،�وآدا§�ا� �ي�قسم�اللغة�العربيةدراسات�عليا�طالب�

 :حثملخص�الب

��ي� �كث>ً;ا ْسَتْخَدُم
ُ
�ت �الِ°� ��موِر �ِمَن �الجّرِ

ُ
�ُحروف عدُّ

ُ
ت

�وD الك�ِم  �الفعلية �الُجملة ��ي �وتأتي �من�، �لذلك سمية،
�اللغة� �دراسة ��ي ة ِويَّ

َ
��ْول �من �مكا�Éا �تأخذ �أْن �همية

�لغ>;� �وكذلك �للُمبتدئ>ن �أو م>ن �للُمَتَقّدِ �َسواء العربية
�بالعربية �الحروف� ويرى �.)١(الناطق>ن �هذه �أّن الباحث

�من� �سياق�Úا ��ي �مختلفة �ومعاني �متعّددة �دPPت لها
�.خ�ل�الك�م�ووظائف�خاصة��ي�تفس>;�القرآن�الكريم

�دPPت�معجمّية�ونحوّية� إذ�لكّل�حرف�من�حروف�الجّرِ
ات�ال°��ومشكلة�البحث�قلة�الدراس.�يكتس��ا�من�ال�;اكيب،�وله�أيضا�دPPت�سياقية�يحددها�السياق�اللغوي 

�ال°�� �النحوّية �الدراسات �كث>;�من �إ«ى �وعدُت �الكريم، �القرآن ��ي �النحوّية �ل�بواب �التحليلّية �بالدراسة ُعنيت
�لكن �الكريم �بالقرآن �بمعاني��– حقيقة�–ُعنيت �ُعنيت �تحليلّية �دراسات �ع�ى �الحصول ��ى �صعوبات وجدُت

التعرف�ع�ى�معاني�حروف�الجّرِ��)١(�-:ط��تيةوتمكن�أهمية�البحث��ي�النقا��،القرآن�الكريم��يحروف�الجّر�
�النحو�و�ي�السياق� تساعد�ع�ى�بيان�ا-شك�ت�ال°��يواجهها�الدراسون�)�٢(�ودورها.�ا-كانيحرف�(الباء)��ي

�ومحاولة�إيجاد�حلول�مناسبة�دون�الوقوع��ي��خطاء�ا-شهورة�عند�تحليل�معان¾�ا.� عند�تحليل�حروف�الجّرِ
�و وDسهام��ى�الدر  �البحث�إ«ى�مراعاة�اسات�النحوّية�ال°��ُعنيت�بمعاني�الحروف�الجّر��ي�القرآن. �çدف�هذا

وسيحاول�الباحث�واستبان�آراء�العلماء�ف¾�ا.��حرف�(الباء)،�دراسة�حروف�الجّرِ��حادّية��ي�سورة�البقرة�أي:
،�و�ي�سورة��ي�هذه�الدراسة�أن�ي`;ز�معاني�حرف�(الباء)�من�حروف�الجّر��حادّية��ي�الق

ً
رآن�الكريم�عامة

،�ولتحقيق�أهداف�هذا�البحث�ينب�ي�للباحث�أن�يصل�إ«ى�أمور�مهمة.
ً
  البقرة�خاصة

  ا�قدمة

�وصرف،� �وتفس>;، �وفقه، �وحديث، �قرآن، �من �العربية �علوم �يدرس �من �لكّل �ضروري �النحو �علم إّن
عرفة�القواعد.�ولذا؛�فإّن�دراسة�وب�غة...إلخ؛�Èّنه��Pيستطيع�أحد�أن�يدرك�ا-قصود�من�نص�لغوي�دون�م

ك�م�هللا�تعا«ى.�ومن�هذا�ا-نطلق،�يدرس�هذا�البحث�حروف��دراسة�عنلغة�القرآن�من�أشرف�العلوم،��ÉّÈا�
�من�خ�ل�سورة�البقرة�أْي:�حرف�(الباء).�ومن�أهداف�البحث�وضع���حاديةالجّر�

ً
�نحوّية

ً
�ي�القرآن�دراسة
Ã°ينضب.�واعتمد�البحث�ع�ى��لبنة��ي�بناء�حروف�ا-عاني�ال�Pبدأها�علماؤنا��وائل�وما�زال�معن¾�ا�موجوًدا�

�لفهم� �البقرة �سورة �تشتمل �الجّر�ال°� �Øبراز�حروف �الدراسة �هذه ��ي �والتحلي�ي �الوصفي ��ستقرائي ا-نهج
 �يات�ما�ب>ن�سياق�ا-قام�وسياق�ا-قال.�

                                                           
  . ١٩، طبعة مكتبة السنة، وشرح اآلجرومية ، صـ٣٧٥ألفية ابن مالك، صـ  ينظر: ابن مالك :  - ١
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 ]�الباء[�معاني:�ا�طلب�3ّول 

�يجّر��  �جّرِ �وزائًداحرف ا �أصلي5 �ُيستعمُل �الظاهَر�والضم>َ;. �حروف��سَم �من �الثاني �وهو�الحرف �ا-فردة، وÑي
ال��Úي�الثمانية�والعشرين،�وهو�من�الحروف�ا-ستعملة�مع�[ال�م]�القمرية،�وهو�حرف�مش�;ك�ب>ن�حروف�

يدخل�إ�Pع�ى��وهو��P،وإذا�استعمل�من�حروف�ا-عاني�فإّنه�يجر��سم�الداخل�عليه�ا-باني�وحروف�ا-عاني.
Ã�ً١(�سماء�فقط،�وله�أربعة�عشر�مع(Ãوقال�بعضهم:�خمسة�عشر�مع��،)٢(Ãوقيل:�اثنا�عشر�مع��.)كر�)٣

ُ
،�وذ

  .)٤(Ãله�ث�ثة�عشر�مع�

،��:�ول  �مجازيٌّ �بزيد]أو�Dلصاق �مثل:[أمسكُت ، �حقيقيٌّ �Dلصاق �كانت �سواء �معان¾�ا، �وهو�أصل Dلصاق،
.�وقال�الباحث�أي:�بمع��Ãيلتصق�بزيد.�وقيل:�وهو�مع�P�Ã�ًيفارقها،�فلهذا�اقتصر�عليه�)٥(مثل:[مررُت�بزيٍد]

�نفس�)٦(سيبويه �إ«ى �مفِضًيا �كان �إذا �حقيقيا، �يكون �إنما �و�ستع�ء �Dلصاق �من
ً
�ك� �إن �هشام �ابن �ويرى .

ـ[مررُت�بزيد]��ي�تأويل�ا-جرور،�كـ[أمسكُت�بزيد،�وصَعدُت�ع�ى�السطح]�فإن�أف�Ã�äإ«ى�ما�يقرب�منه�فمجاز�ك
  .)٧(الجماعة

�ُهللا�ِبُنورِهم}�:الثاني هَب
َ
�تصي>;�الفاعل�)٨(التعدية،�نحو:{ذ �وÑي�ا-عاقبة�للهمزة��ي ،وتسم�Ãباء�النقل�أيًضا،

ي�الفعَل�القاصر،�وتقول��ي�ذهب�زيد:�ذهبت�بزيد،�وأذهبُته.�وأّما{ذهب�هللا�بنورهم}� عِدّ
ُ
،�وأك½;�ما�ت

ً
Pمفعو

رئ{أذهب�
ُ
ا،�وإنك��وÑي�بمع��Ãالقراءة�ا-شهورة،�وقول�ا-`;د�والسهي�ي�هللا�نورهم}وق

ً
[إن�ب>ن�التعديت>ن�فرق

  .)٩(إذا�قلت.�ذهبت�بزيد�كنت�ُمَصاحًبا�له��ي�الذهاب]�مْرُدوٌد�با*ية...."

�بالقلم}�:الثالث �نحو:{كتبت �الفعل، �آلة �ع�ى �الداخلة �وÑي �È �)،١٠(�ستعانة، �البسملة �ومنه[باء] ن�وقيل:
ى�ع�ى�الوجه��كمل�إ�Pبه.�ويرى�الباحث�بأنه�يستع>ن�ع�ى�الكتابة�بالقلم�ما

َّ
دامت�Ñي�آPت� الفعل��Pيتأت

  الكتابة�وغ>;ها�مّما�يكتبون�§�ا.

��:الرابع َتهُ �:والتعليُل السببية
َّ
�وعل �الفعِل �سبَب �الباُء �تجرُّ �إنكم�وفيِه �قوم، �يا �لقومه: Ã�¶مو� �قال �نحو:{وإذ ،

  .�)١١(باتخاذكم�العجل}ظلمتم�أنفسكم�

  أي:�مع�س�ٍم،�أو�مسلًما�عليَك.�)١٢(ـ�ا-صاحبة�أو�ا-�َبَسة،�نحو:{اهبط�بس�ٍم}:الخامس

  أْي:�فيه.�)١({ولقد�نصركم�هللا�ببدر}�نحو:�:الظرفية:�السادس

                                                           
، وعلي بن عبداهللا بن علي نور الدين السنهوري، شرح اآلجرومية يف علم ١١٨، صـ ١ينظر: ابن هشام. مغين اللبيب عن كتب األعاريب،ج   - ١

  . ١٨٢. وإميل بديع يعقوب. موسوعة احلروف يف اللغة العربية، صـ ٥٣٤د النادري" حنو اللغة العربية، صـ ، وحممد أسع١١٠العربية، صـ
   ١٧٣، صـ ٣، وعبد العال سامل مكرم، تطبيقات حنوية وبالغية.ج ٧٩٢، صـ٢ينظر: حاشية الّصّبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك،ج    - ٢
  ١٤٧ـ١٤٣، صـلقي. رصف املباين، واإلمام أمحد املا٣٢، صـ ٣املسالك إىل ألفية ابن مالك،ج ينظر: ابن هشام. أوضح    - ٣
  ١٦٧،صـ ٣، وينظر: الشيخ مصطفى الغالييين، جامع الدروس العربية،ج٣٢ينظر: حممود حسيين مغالسة، النحو الشايف، صـ     - ٤
  ٤١٢، صـ ١لسراج. األصول يف النحو، ج، وينظر: ابن ا٢٤، صـ٢ينظر: ابن عقيل. شرح ابن عقيل،ج    - ٥
  ١٦٧، صـ ٣ينظر: الشيخ مصطفى الغاليني، جامع الدروس العربية،ج    - ٦
  ١١٩ـ ١١٨، صـ ١ينظر : ابن هشام . أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،ج    - ٧
   ١٩٤، صـ٤، وينظر: علي رضا. املرجع يف اللغة العربية حنوها وصرفها،ج١٧البقرة:     - ٨
  ١٢٠ـ ١١٩، صـ ١ينظر: ابن هشام. أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك،ج    - ٩

   ٢٣، صـ٢، ينظر: ابن عقيل. شرح ابن عقيل،ج٢٣٢ينظر: أمحد بن اُحلسني بن اخلباز، توجيه اللمع، صــ    - ١٠
  ١٨٤، وينظر: إميل بديع يعقوب. موسوعة احلروف يف اللغة العربية، صـ ٥٤البقرة :   - ١١
  ١٨٤، وينظر: إميل بديع يعقوب. موسوعة احلروف يف اللغة العربية، صـ ٤٨هود:   - ١٢



  

 

                    __________________________________________٢٠١٣ ���–مجلة�العاصمة�:�ا�جلد�الخامس� ٨٨

88 Majalla al-Aasima, Vol. 5, 2013, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

:نحو:��:البدل�:السابع ريٍط�العن`;ّيِ
ُ
 ��ومنُه�قوُل�ق

ا����***�������فليَت�«ي�§�ُم�قوًما�إذا�ركُبوا�
َ
رَساًنا�وُركَبان

ُ
�ف

َ
ارة

َ
(شُنوا�Dغ

٢
(  

  ا-قابلة،�وقيل:�التعويض،�نحو:�وÑي�الداخلة�ع�ى��عواض،�نحو:[�اش�;يته�بألٍف�].��:الثامن

�التاسع �فقيل:: �كـ[عن]، �بالسؤال، ا-جاوزة �خب>ً;ا} تختص �به �أنبائكم}.�)٣(نحو:{فاسأل �عن �بدليل{يسألون ،
�قوله وقيل: �بدليل �به، �بمÂåل�Úا���Pتختص �الباء �هذه �الزمخشري �وجعل �بالغمام} �السماء �تشقق تعا«ى:{يوم

ق�§�ا.�وقيل:�أْي�:�منه�.
َ

  �ي[شققت�السَنام�بالشْفرة�]ع�ى�أن�الغمام�ُجعل�كا*لة�ال°��ُيش

�العاشرـ� �بنقطاٍر}��ستع�ء،: �تأمنه �إن �من�)٤(نحو:{من �أخيه �ع�ى �أمنتكم �كما Pإ� �عليه �آمنكم بدليل{هل
�ذلك�)٥(قبُل} �أثبَت �بموافقة[ِمْن]، �هذا �عن ;�بعضهم ّ̀ �وع �التبعيض، �عشر�ـ �الحادي �القنطار. �ع�ى :� �أْي ،

�وابن�مالك�قيل:�والكوفيون،�وجعلوا�منه{عيًنا�يشرُب�§�ا�عباُد�ِهللا} �والفار¶��ُّ   ،�أْي�:�م�Õا.)٦(�صم يُّ

ْت�بجواز�ذكر�الفعل��:الثاني�عشر �)٧(معه�نحو:[�أقسُم�باºِ�لتفعلّن�]القسم،�وهو�أصل�أحُرِفه،�ولذلك�ُخصَّ
]�واستعمالها��ي�القسم��ستعطا�ي،�نحو:[با�ºهل�قام�زيد]  .ودخولها�ع�ى�الضم>;،�نحو:[بك�Èفعلنَّ

�Ãوقيل:�ضمن�أحسن�مع��، ;�بعضهم�ع�Õا�بموافقة�[إ«ى]�نحو:{وقد�أحسن�بي}�أي�إ«يَّ ّ̀ الثالث�عشرـ�الغاية،�وع
كر�له�مع�Ã[�إ«ى]�لطف

ُ
 .)٩(.�الرابع�عشر�ـ�التوكيد،�وÑي�الزائدة،�وزياد��ا��ي�ستة�مواضع�)٨(.�وذ

  ومن�شواهد�ذلك��ي�سورة�البقرة�قوله�تعا«ى:

�قوله�تعا«ى:{بالغيِب}١ (ـ
١٠

كما�مرّت�Dشارة�إليه،�قال�أبو�مسعود:� الغيب�هنا�مصدر�بمع��Ãاسم�الفاعل،�)
غاب�عن� ما كالشهادة��ي�قوله�تعا«ى:{عالم�الغيب�والشهادة}.أْي: ئب�مبالغة.إما�مصدر�وصف�به�الغا والغيب:

Pما�ابتداًء�بطريق�البداهة الحّس�والعقل�غيبة�كاملة�بحيث��Õُيْدَرك�بواحد�م)
١١

 {بالغيب} وقال�بعضهم: .)

(جار�ومجرور�متعلق�بيؤمنون 
١٢

لغائب��Pو�جود�أن�يكون�أطلق�ع�ى�ا�،.�وقيل:�مصدر�غاب�يغيب�إذا�توارى )
  .)١٣(أّنه�فيعل�من�غاب�فخفف�كل>ن،�والباء�متعلقة�بيؤمنون 

                                                                                                                                                                                   
  ١٢٣آل عمران:     - ١
  ، والبيت من حبر البسيط.٢٥٣صـ٦ينظر: اخلزانة، ج    - ٢
عموا أا ال تكون مبعىن عن أصالً، قال: ونظريه {السماء منفطٌر به} وتأول البصريون{فاسأل به خبريًا} على أن الباء للسببية، وز ، ٥٨الفرقان:     - ٣

  وفيه بعد، ألنه ال يقتضي قوُلَك[سألت بسببه] أن ارور هو املسئول عنه املصدر. 
  ١٧١، صـ ٣جامع الدروس العربية،ج ، وينظر: الشيخ مصطفى الغالييين،٧٥آل عمران:     - ٤
  ٦٤يوسف :    - ٥
  ١٨٥موسوعة احلروف يف اللغة العربية، صـ   ،، وإميل يعقوب١٩٤، ص٤عربية حنوها وصرفها ،جعلي رضا. املرجع يف اللغة الو  ،٦اإلنسان:    - ٦
   ١٧٣، صـ ٣ينظر: عبدالعال سامل مكرم ، تطبيقات حنوية وبالغية.ج   - ٧
، وينظر: إميل ١٩٤، صـ٤صرفها،ج، وينظر: علي رضا. املرجع يف اللغة العربية حنوها و ١٧٤، صـ٣عبدالعال سامل مكرم، تطبيقات حنوية وبالغية،ج   - ٨

   ١٨٦بديع يعقوب. موسوعة احلروف يف اللغة العربية ، صـ 
   ١٩٤، ص٤، وعلي رضا. املرجع يف اللغة العربية حنوها ،ج١٢٣، ص١ابن هشام. مغين اللبيب عن كتب األعاريب،ج ينظر:    -٩

  ٣البقرة :   - ١٠
  .١١٢، صـ١الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن"،جينظر: حممد األمني الشافعّي ." تفسري حدائق   - ١١
  . ١٣، صـ ١الوحيد صاحل." اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل "، ج ينظر: جت عبد  - ١٢
  .    ٣٨، صـ ١ينظر: أبو حيان " البحر احمليط ..." ج  - ١٣



  

 

                    __________________________________________٢٠١٣ ���–مجلة�العاصمة�:�ا�جلد�الخامس� ٨٩

89 Majalla al-Aasima, Vol. 5, 2013, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

،�روéي�فيه�مع�Ã[من]�و�ي�ضم>;�يقول�لفظها.�وقال�بعض:��ي�موضع�نصب�)١(ـ�قوله�تعا«ى:{وماهم�بمؤمن>ن}٢
توكيد�جاء��ي�القرآن�وزيدت�الباء��ي�الخ`;�للتأكيد�وÈجل�ال�وأك½;�لغة�الحجاز�جر�الخ`;�بالياء�وعليه�أك½;�ما

�بزمان� �مقيًدا �ليس �الذي �الفاعل �اسم �ع�ى �النفى �وسلط �اسمية �الجملة �جاءت �بأْن �إيما�Éم �نفى ��ي بولغ
  .)٢(ا�ع�ى�قولهم�فيكون�وما�آمنوا�يع��زمان�ولم�ي�ئ�ال�;كيب�مبينليشعل�جم

قيل:[الباء]�فيه�و �)٣({�ي�قلو§�م�مرٌض�فزدهم�هللا�مرًضا�ولهم�عذاب�أليم�بما�كانوا�يكذبون}�ـ�وقوله�تعا«ى:�٣
��ي�الحقيقة�ع�ى{يكذبون}وكلمة{كانوا}�مقحمة.

ٌ
ويرى�الباحث�أّن��للسببية،�أو�للمقابلة،�و[ما]مصدرية،�داخلة

الباء��Pيفيد�ال��ïء�سوى�السبب�لدPلة�ع�ى�ما�كان��ي�قلو§�م�من�الكفر�َسَبَب�لهم��عذاب�أليم.�Øفادة�دوام�
ا...}�كذ§�م�وتجدده،�أْي:�بسبب�كذ§�م�ا-تجّدد حرف��،�وقال�بعضهم:�[الباء])٤(ا-ستمر�الذي�هو�قولهم:{آمنَّ

�وسبب. �ي�محل�النصب�خ`;�كان،�أْي�:�بما��{يكذبون}�فعل�ناقص�واسمه،�وجملة�{كانوا}�[ما]�مصدرية.�جِرّ
��ي�تأويل�مصدر�مجرور�بالياء،�أْي: �صل�Úا �وما�مع �أو�مكذب>ن،�وجملة�كان�صلة�[ما]�ا-صدرية. �كانوا�كاذب>ن

بسبب�كذ§�م�أو�تكذي��م،�الجار�وا-جرور�متعلق�بالنسبة�الكائنة�ب>ن�ا-بتدأ�والخ`;��ي�قوله:�ولهم�عذاب�أليم،�
أو�صفة�ثانية�لعذاب.�وبعضهم�قالوا:�هو��ي�موضع�رفع�صفة�Èليم،�وتتعلق�الباء�بمحذوف�تقديره�أليم�كائن�

ت�كان�صل�Úا�ل�Õا�الناقصة،�و�Pتستعمل�م�Õا�بتكذي��م�أو�مستحق،�وما�هنا�مصدرية،�وصل�Úا�يكذبون.�وليس
  �.)٥(مصدر،�ويكذبون��ي�موضع�نصب�خ`;�كان،�وما�ا-صدرية�حرف�عند�سيبويه��واسم�عند��خفش

�قال�تعا«ى:٤ ا.�;�وجوبالسكون�وفاعله:�ضم>;�مست��،�اضرب:�فعل�أمر�مب���ع�ى)٦({اضرب�بعصاك�الحجر}�ـ
والكاف�ضم>;�متصل��ي�محل�جر�باØضافة�وع�مة�جّر��،جار�ومجرور�متعلق�باضرب�أنت،�بعصاك:�تقديره:

  .)٧(�سم:�الكسرة�ا-قدرة�ع�ى��لف�للتعذر

  "بغافل"��ي�موضع�نصب�ع�ى�لغة�الحجازي>ن�،�وقال�وهبة�أيًضا:)٨({وما�هللا�بغافل}�ـ�وقوله�تعا«ى:٥

�تعا«ى:٦ �قوله �بأيديكم}�ـ ��ي)٩({و�Pتلقوا �الباء �وقيل: �أيديكم.�{بأيديكم}�، �التقدير�تلقوا �ألم��زائدة، ونظ>;ه:[
;�بالبعض�عن�الكل�وقال�ا-`ّ;د:�.]٢يعلم�بأن�هللا�يرى][العلق: ّ̀ .�وقال�بعضهم:�)١٠({بأيديكم}أي�بأنفسكم،�فع

�وق �بيده. �وألقى �يده �ألقى :� �يقال �زائدة، �زائدة،الباء �ليست �ا-`;د �بزيد�ال �كمررت �بالفعل �متعلقة �Ñي �بل

                                                           
"ليطابق قوله{من يقول آمنا}ولكنه عدل عن الفعل إىل  آمنوا ر أن يقال: "وما"قوله تعاىل{وماهم مبؤمنني} املتباد ، وقال وهبة الزحيلي:٨البقرة:     - ١

{يف قلوم مرض} كناية، كّىن باملرض يف القلب عن النفاق، ألن  االسم، إلخراجهم من عداد املؤمنني ، وأكده بالباء مبالغة يف تكذم. ويف
  .   ٤٩، صـ ١، وينظر : أبو حيان " البحر احمليط ..."ج٨٠، صـ ١ج ري ،املرض فساد للجسد، والنفاق فساد للقلب. ينظر: التفسري املن

  ٦البقرة :      - ٢
  ١٠البقرة :      - ٣
   ٢٠٣، و١٧٢، صـ ١ينظر: حممد األمني الشافعّي ." تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن "،ج    - ٤
  . ١٧، صـ ١ُن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن"،جمن به الرمح ينظر: العكربي ." إمالُء ما    - ٥
  ٦٠البقرة :     - ٦
  . ٧١، صـ ١ينظر :جت عبد الواحد صاحل." اإلعراب لكتاب اهللا املرتل "، ج    - ٧
. وينظر  ٥١ـ ٥٠كتاب معاىن القراءات، صـ   . ينظر: أبو الطّيب الَقُنوجي البخاريّ ١٨٦، صـ١، ينظر :وهبة الزحيلي. "التفسري املنري"ج٧٤البقرة :     - ٨

   ٢٦٧، صـ  ١: أبو حيان " البحر احمليط ..." ج
  ١٩٥البقرة :        - ٩

  ٣٦٠، صـ  ٢ينظر: القرطيب . "اجلامع ألحكام القرآن" ، ج      - ١٠
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�اله�ك �من �تفعلة �حالة�)١({وال�Úلكة} ��ي �عمله �ع�ى �لدPلة �جاءت �السياق �هذا ��ي �الباء �بأن �الباحث �ويرى ،
  متعلقة�بالفعل.

  .)٣(،�الباء�زائدة�)٢(ـ�قال�هللا�تعا«ى:{فإن�آمنوا�بمثل�}٧

�قوله�تعا«ى:�٨ �العدة...}{يريد�هللا�بكم�اليس�ـ �ل�لصاق،�ا-ع�Ã:�)٤(ر�و�Pيريد�بكم�العسر�ولتكملوا ،�الباء�هنا
�العذر�اليسر،{ولتكملوا� �حال ��ي �بفطركم �هللا �يريد � �والتقدير: �لكم، �شرعه �اليسر�فيما �بكم �يلصق �أن يريد

�والتقدير:�العدة} �اليسر. �ع�ى �معطوف �تعا«ى:�هو �كقوله �زائدة �هذا �ع�ى �وال�م �تكملوا �ير �Èن يد�{ولكن
  .)٥(�{ولتكملوا�العدة}�فعل�ذلك�وقيل:�التقدير:�ليسهل�عليكم�ولتكملوا،�وقيل:�ليطهركم}

�تعا«ى:٩ �قوله �بمثل...}�ـ �عليه �والتقدير:)٦({فاعتدوا �غ>;�زائدة، �الباء �أن��، �ويجوز �لعدوا�Éم، �مماثلة بعقوبة
  تكون�زائدة،�وتكون�مثل�صفة�-صدر�محذوف:�أْي�عدوانا�مثل�عدوا�Éم.

�قا١٠ �عز�وجل:ـ �ببعض}�ل �بعضهم �الناس �هللا �الفعل�)٧({ولو�Pدفع �إليه �يتعدى �الثاني �هو�ا-فعول �قيل: ،
  بحرف�الجر.

�عز�وجل:١١ �قوله �برْبوٍة}�ـ �جنة �كمثل �أنفسهم �ربوٍة})٨({من �و{إ«ى �عامر�وعاصم:{ِبَرْبَوٍة} �ابن �قرأ �سورة��، �ي
�[روي �وقيل: �الراء. �البقون�بضم �وقرأ �الراء، �بفتح �لغات:ا-ؤمن>ن �ث�ث �ف¾�ا �العباس �أبي �عن �ا-نذري َرْبَوة،��]

� �قال�أبو�منصور�ِرْبَوة�لغة،�و��Pُرْبَوة،��ÉÈا�أك½;��ي�اللغة.�و�ختيار وُرْبَوة،�وِرْبَوة. �والفتح�لغة�تميم�...". قال:
�§�ا �القراءة �تثبي)٩(تجوز �أْي �ال�م: Ãبمع�� "� �من "� �يكون �أن �يجوز �بعضهم: �قال �أنفسهم}. �و�ي{من تا�.

  ).١٠(Èنفسكم

 نتائج�البحث

د�الباحث�أّن�حروف�ا-عاني�لها�دور�كب>;��ى�فهم�معاني�القرآن�الكريم.
ّ

  �ّول�:�أك

�سي �أّن�هناك�ع�قة�ب>ن ��ى�بيان�معاني�القرآن�الكريم�من�اق�ا-قام�وسياق�ا-قال�لعبت�دورا�كب>; الثاني: ا
��ى�سورة�القرة.�   خ�ل�حروف�الجِرّ

  البقرة�من�السور�ال°��اشتملت�ع�ى�حروف�جِرّ�كث>;ة�مما�جعل�معان¾�ا�متعددة�غزيرة.الثالث�:�أّن�سورة�

ا�لفهم�معان�القرآن�الكريم�من�بعضها�مكان�بعض،�فتح�لنا�مجا�Pكب>; �الرابع�:�أّن�قضية�نيابة�حروف�الجرِّ 
  خ�ل�إجازة�بعض�النحاة�لهذا��مر�م°�Ãتقاربت�ا-عاني.�

                                                           
، وله شواهد أيًضا : فتح البيان يف مقاصد  ٨٥، صـ  ١جمن به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن،  ينظر: العكربي ."إمالُء ما       - ١

  . ٢٧٣، صـ  ١القرآن ،ج
  ١٣٧البقرة :        - ٢
]، أْي مثلها كاآلية األخرى ١٠/٢٧، وقال الزحيلي: مثل قوله:{جزاء سيئة مبثلها}[ يونس ١٣٧، صـ ١نظر :وهبة الزحيلي ." التفسري املنري"،ج       - ٣

  ]، و{ما آمنتم}:"ما" مع الفعل بعدها يف التأويل املصدر، وتقديره : مبثل إميانكم به أي باهللا.٤٢/٤٠لها }[ الشورى :{ وجزاء سيئة سيئة مث
  ١٨٥البقرة :       - ٤
  . ٨٢، صـ  ١من به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن" ،ج "إمالُء ما ينظر : العكربي.      - ٥
  . ٨٥، صـ ١، املرجع نفسه ج١٩٤البقرة :       - ٦
  ٢٤٨البقرة :       - ٧
  ٨٩ينظر: أبو منصور حممد بن أمحد األزهري." كتاب معاىن القراءات" ، صـ      - ٨
   ١١٣ـ١١٢، صـ١من به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن ،ج ينظر: العكربي . إمالُء ما     - ٩

  ٢٧١البقرة :      - ١٠



  

 

                    __________________________________________٢٠١٣ ���–مجلة�العاصمة�:�ا�جلد�الخامس� ٩١

91 Majalla al-Aasima, Vol. 5, 2013, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

 
ُ
�� �الجِرّ �حروف �أّن �الخامس: �(الباء �§�ا �وأع�� ��–حادّية، ��–والتاء ��–والكاف �بصورة�–وال�م �وردت والواو)

مرة.�ولكن�هذا�البحث�يركز�ع�ى�معاني�١٤٣البقرة�كب>;ة��ى�سورة�البقرة�ع�ى�النحو�التا«ي:�استعملت�الباء��ى�
  ل�هذه�الدراسة..�وهذا�نتائج�الذي�وجد�الباحث�من�خ��حادية�حرف�الباء�فقط�من�ضمن�حروف�الجّر�

  قائمة�ا�صادر�وا�راجع

  القرآن�الكريم. .١

  م).٢٠٠٠إبراهيم�أوPيووP،�الطريقة�الحديثة��ي�تعليم�القراءة�وDنشاء�وال�;جمة.�(�توفيق�هللا:�دار�التوزيع�والنشر،� .٢

  م)�الطبيعة�الثالثة.١٩٩٠هـ١٤٩٩إبراهيم�عبد�هللا�رفيده،�النحو�وكتب�التفس>;.�(دار�الجماه>;� .٣

.�(�القاهرة:�مكتبة�ابن�سيًنا�أ .٤
ُ
َرة �ا-َيسَّ

ُ
�والصرفية

ُ
حوية �النَّ

ُ
  م).٢٠٠٤بو�بكر�ع�ي�عبد�هللا�العليم،�ا-وُسوعة

بع�ع�ى�نفقة�مؤسسة�غوم��Ùللتجارة� .٥
ُ
  م).�١٤٠٨/١٩٨٧أبو�بكر�محمود�جومي،�رد��ذهان�إ«ى�معاني�القرآن.�(ط

  م).�الطبعة�الثانية.���١٤١٣/١٩٩٢دار�الكتاب�Dس�مي،� .(القاهرة:أبو�حيان،�أث>;�الدين��ندل��ü.�تفس>;�البحر�ا-حيط .٦

  م)�الطبيعة�الثالثة.١٩٨٨أبو�جعفر�النحاس،�إعراب�القرآن.�تحقيق:�الدكتور�زه>;�زاهد�(مكتبة�ال�Õضة�العربية� .٧

  م).١٩٩٨لط�ئع�دار�ا�(القاهرة:�Dعراب�ا-يّسر:�دراسة��ي�القواعد�وا-عاني�وDعراب.�محمد�ع�ي. أبو�العباس، .٨

�للطباعة� .٩ �دياْب،�(دار�الس�م: �فايْز�زكي�محمد �الدكتور �تحقيق��ستاذ �اللمع. از،�توجيه بَّ
َ

�الخ �بن �بن�الُحس>ن أحمد
  م�)�الطبعة��و«ى.٢٠٠٢هـ/١٤٢٣والنشر�والتوزيع�وال�;جمة�

  م)�الطبعة�الثانية.١٩٩٥هـ/١٤١٥موسوعة�الحروف��ي�اللغة�العربية.�(ب>;وت:�دار�الجيل�،�إميل�بديع�يعقوب .١٠

ْوَدى�الغ�� أوPدوسو،�عبد .١١
َ
سس�البحث��كاديم�.�(نيج>;يا:�مطبعة�َسْيَبْوِتيَما�ِإَجْيُبوأ

ُ
  م).١٩٩٩،�أ

  م).١٩٦٧ابن�خالويه،�إعراب�ث�ث>ن�سورة�من�القرآن�الكريم.�(بغداد� .١٢

�تحقيق�محمد�مuى�الدين�عبد�الحميد .١٣ �ا-كتبة�العصرية��ابن�عقيل،�§�اء�الدين�عبدهللا،�شرح�ابن�عقيل. (ب>;وت:
  م)�الطبعة��و«ى.١٩٩٧هـ/١٤١٨

  م).�١٩٩٤هـ/١٤١٥،�أوضح�مسالك�إ«ى�ألفية�ابن�مالك.�(ب>;وت:�ا-كتبة�العصرية�ابن�هشام،�أبو�محمد�عبدهللا .١٤

�رتبه�وعلق�عليه� .١٥ ذور�الذهب��ي�معرفة�ك�م�العرب.
ُ

ابن�هشام�أبو�محمد�عبدهللا�جمال�الدين��نصاري،�شرح�ش
  م)�الطبعة�الثانية.١٩٩٤هـ/١٤١٤شواهده:�عبد�الغ���الدقر.�(ب>;وت:�مؤسسة�الرسالة�للطباعة�والتوزيع��وشرح

ابن�هشام،�أبو�محمد�عبدهللا��نصاري�ا-صري،�مغ���اللبيب�عن�كتب��عاريب.�(صيدا�ـ�ب>;وت:�ا-كتبة�العصرية� .١٦
  عبد�الحميد.�م).�حققه�محمد�مuي�الدين١٩٩١ه/١١٤١للطابعة�والنشر�والتوزيع�

  ابن�منظور،�لسان�العرب.�تحقيق�نحبة�من�العامل>ن�بدار�ا-عارف،�(القاهرة:�دار�ا-عارف،�مصر). .١٧

�الفت�ي.� .١٨ �عبدالحس>ن �الدكتور �تحقيق: �النحو. ��ي ��صوُل �البغدادي، �النحوي �سهل �بن �أبوبكر�محمد �السراج، ابن
  م)�الطبعة�الثالثة.١٩٩٦هـ/١٤١٧(ب>;وت:�مؤسسة�الرسالة��للطباعة�والنشر�والتوزيع�

�(دار�الصحابة:� .١٩ �الشعباني، �عبد �بن �محمد �تحقيق �القراءات. �معاني �كتاب �أحمد، �بن �محمد �أبو�منصور �زهري،
  م).٢٠٠٧لل�;اث�بطنطا�للنشر�والتحقيق�والتوزع،�
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 اللغة�ب%ن�ال�Oكيب�والد�لة�والتداولية
  

 أبو�×ي�عبدالرزاق�عLيّ 

  الرياض،�ا-ملكة�العربية�السعودية،�معة�ا-لك�سعودقسم�اللغة�العربية�وآدا§�ا،�جا

  مقدمة

�حقيق �فهم �حيث �من �الظواهر��جتماعية �أعقد �من �اللغة َعدُّ
ُ
�قضاياها���Úا،ت �ومعالجة �تحليلها �حيث ومن

َعّد�من�مقومات�الحياة�البشرية،�و�Pغرو�أن�ُوِجَدْت�علوم�عديدة�قديمة�وحديثة�تدور�حول�
ُ
ا-ختلفة�ال°��ت

��دف�هذه��الظاهرة��جتماعية�العجيبة،�وبلغْت�ك½;ة�هذه�العلوم�حد�التداخل�ب>ن�اختصاصا��ا.رµى�هذه�
�نفسه �الوقت ��ي �وحديث �قديم �أحدها �اللغوية �العلوم �من �ث�ثة �ع�ى �الضوء �لتسليط وهو�علم��،الدراسة

ات�وتضمينات�ال�;كيب�بما�يلحق�به�من��صوات�والصرف،�و�خران�علمان�حديثان�وإن�كانت�لهما�إرهاص
� �ع�ى �والتداولية. �الدPلة �وهما ��مم، �من �وغ>;هم �العرب �عند �القديمة �اللغوية �الدراسات �الدراسة��ي أن

ا�§�ذه�العلوم�بقدر�ما�Ñي�اكتشاف�نقاط�ت�ق¾�ا�ومواضع�اف�;اقها��ي�التعاطي�مع�ظاهرة�اللغة.�ليسْت�تعريف
تنف�حدود�اختصاصات�هذه�العلوم�اللغوية�ويأمل�الباحث�أن�تسهم�الدراسة��ي�كشف�الغموض�الذي�يك

  .القراء�ي�أذهان�

  :�مدخل0

�ي�تلخيصه�Dطار�العام�لعلم�الرموز�أو��Charles Morrisلعل�أنسب�مدخل�لهذا�ا-وضوع�تصور�الفيلسوف�
 الع�مات،�حيث�توصل�إ«ى�أن�علم�الع�مات�يبحث��ي�ث�ثة�موضوعات:

  ة�الع�قات��صط�حية�ب>ن�الرموز�أو�الع�مات�أو�Dشارات.)،�وأساسه�دراسSyntaxالنظم�أو�ال�;كيب�( 
 )،�وأساسه�دراسة�الع�قة�ب>ن�الرموز�وا-وضوعات�ال°���Pبد�أن�تطابقها�الرموز.Semanticsعلم�الدPلة�( 
 )١(ال`;اجماتية�(التداولية)�ال°��تدرس�ع�قة�الرموز�بتأوي���ا،�أو��شياء�ال°��تفسرها. 

ا،�فإن�البحث�با-تكلم�عموم�الذي�أشار�إ«ى�أن�التحليل�اللغوي�إذا�كان�يتعلق�Carnap½;�مع�ويتضح��مر�أك
،�فإن�البحث�يتصل�بعلم�الدPلة،�ستعمل�اللغة�وتم�تحليل�التعب>;اتيتصل�بالتداولية،�وإذا�تم�تجاهل�م

يكون��ي�حقل�النظم�أو��أما�إذا�تجاهلنا�ما�تش>;�إليه�التعب>;ات،�وقمنا�بتحليل�التعب>;ات�فقط،�فإن�البحث
 ).٢(ال�;كيب

  :�اللغة�وال�Oكيب1

�ب>ن� ��صط�حية �بالع�قة �يتعلق �ما �كل �فهو�يشمل �عن�التعريف، �اللغوي�غ�� �التحليل �من �ال�;كيب جانب
ا�بالقواعد�الصرفية��صوات�بعناصرها�ا-ختلفة�إفرادا�وتركيبا،�مرور الرموز�بعضها�مع�بعض،�ابتداء�من�

ا�تكوين�الجمل�من�هذه�ا-فردات�بعضها�مع�بعض.�ويجدر�ن�ا-فردات�من��صوات،�وأخ>; كويا-تحكمة��ي�ت
�التحل �كليّ بالذكر�أن Ãا-ع�� ��ç�Pمل �Ùال�;كي� �يل �نحو�سيبويه�ا �لدن �من �شكلّيا �فيه �الغالب �التوجه �كان وإن

حو�التوليدي�التحوي�ي��ي�ا.�ع�ى�أن�ا-درسة�النسقية��ي�Dطار�البنيوي،�والنقديما�إ«ى�البنيوي>ن�العرب�مؤخر 

                                                           
  .٢٩)، ص١م، ط٢٠٠٣، مد الشيباين (دار الطليعة، بريوتآن روبول وجاك موشالر، التداولية اليوم علم جديد يف التواصل، تر: دغفوس وحم   -  ١
 .٦٨٠- ٦٧٩)، ص١م، ط٢٠٠١مصر،  -عريب، (دار املعارف اجلامعية، االسكندرية-حممد سليمان ياقوت، قاموس علم اللغة إجنليزي  -  ٢
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ه�ت�للمع���Ãي�Dطار�ال�;كي��Ùح>Â مراحله�ا-تأخرة،�والنماذج��خ>;ة�من�النحو�الوظيفي�أتاح
ّ
ا�لم�يسبق�أن�حل

  من�قبل.

  :�اللغة�والد�لة2

�صوت" ��ي �موضوع Ãمع�"� �بأ�Éا: �اللغة �الدارس>ن �بعض �عّرف �العلوم��)،١(لقد �أبرز �من �الدPلة �علم وُيَعّد
�الل�اللسانية �بعض �إ�Pأن �دراس�Úا، �موضوع Ãا-ع�� �من �تتخذ �مستق�ال°� �علما �كونه ��ي �يتشككون ،�غوي>ن

ويرى�آخرون�أن�هذا�العلم�ما�زال�"يشكو��)،٢(فأبحاثه��ي�نظر�بعضهم�تعت`;�أضعف�فروع�الدراسات�اللغوية
�Ãدراسة�مستقلة��ي�صدرت�أول�إشارة�إ«ى�ضرورة�دراسة�ا-ع�).�٣(من�عدم�الدقة��ي�تحديد�مجاله�العلم�"

� ��Michel Brealمقال �استحقاق�١٨٨٣عام �حيث �من ��صوات �عن �أهمية ��Pيقل Ãا-ع�� �أن د
ّ

�أك �حيث م،
�فا- �ا-ستقلة، �فرعالدراسة ل

ّ
�يمث �نظره �هو��خر��ي Ãاللغويةع�� �الدراسة �فروع �من �بعض��).٤(ا �كان إن

;��).٥(التصورات��ولية�لعلم�الدPلة�يحصر�دوره��ي�معاني�ا-فردات ّ̀ فقد�تأكد�فيما�بعد�أن�Dنسان��Pيع
�ت �هناك �أصبح �ثم �ومن �ا-فردات، �من �قائمة �إ«ى �باPستناد �مقاصده �شام� عن �الدPلة �آخر�يعت`;�علم �صور

�ا-قامية �والتداولية �الصرفية �النحوية �وا-قوPت �ا-عجمية �ا-فردات ��ي��)؛٦(-عاني �حضور �للدPلة �كان فلقد
�و  ��وروبية، ��م>;كية�البنيوية �البنيوية ��ي �إقصاؤها �تم �ح>ن ��ي �ف>;ث، �رأسهم �وع�ى �السياقي>ن �لدى خاصة

� �هيمنة �مرور Bloomfieldتحت �خارج�، Ãا-ع�� �دراسة �اعت`;ت �ال°� ��و«ى �التحويلية �التوليدية �باPتجاهات ا
�اللغوية �الدراسات �اهتمام �كتاب�.مجال ��ي �التحويلية �التوليدية �النظرية �تعرض ��Syntactic Structureوبعد

ا�من�إعادة�صياغة�نظريته�ع`;�كتاب�يجد�تشومسكي�بّد �-جموعة�من��نتقادات�ع�ى���ميشها�للمع�Ã،�لم
Aspects of Syntactic Theoryبارز ح�� �أهمية�كب>;ة�وحضورا Ãدائرة��.ايث�منح�ا-ع�� فخرج�علم�الدPلة�من

توليدي>ن�ل6ليات�نفسها�ال°��يعالجون�§�ا�ا-فردات�إ«ى�آفاق�الجملة�والخطاب،�وأصبح�يخضع�ع�ى�أيدي�ال
�(الصوتي ��خرى �اللغوية �Dدراكية-الصر�ي-ا-ستويات �وا-قاربة �ا-نطقية �الشكلنة �من (�Ùال�;كي)و§�ذا��).٧

ال°��قادْت�إ«ى�دمج�الفرع>ن��Fodorو�Katzتداخلْت�مناهج�علم�الدPلة�مع�مناهج�النحو،�وخاصة�بعد�مقالة�
�ا �إطار�القواعد �ببيان�داخل �الجمل �وتحليل �ال�;اكيب �لتشمل �العلم �هذا �اهتمامات �"وتوسعْت لتحويلية،

  ).٨(ا�بالجمل��خرى"إظهار�كيفية�ارتباط�الجمل�منطقيّ ع�قات�كلما��ا�بعضها�ببعض،�و 

  :�اللغة�والتداولية3

��من �واجتماعية �وتواصلية �خطابية �ظاهرة �بوصفها �للغة �"دراسة �أ�Éا �(التداولية) �نفس�أشهر�تعريفات �ي
�درا�)،٩(الوقت" �آخذةأي ��ستعمال �مقام ��ي �اللغة �والنفسية��سة �العناصر�اللغوية �جميع �الحسبان �ي

�ويعت`;� �ومؤوله. �الخطاب �ب>ن �الع�قة �ي`;ز �الذي �السياق �منه �يتكون �مما �وغ>;�ذلك �والثقافية و�جتماعية
أن�يتم�تطوير�العلم��قبل�)،١٠(عاديةأوس�ن�وتلميذه�س>;ل�واضَ ي�نواة�التداولية�من�خ�ل�فلسفة�اللغة�ال

                                                           
 .٥)، ص١م، ط١٩٨٢ار عمر، علم الداللة، (مكتبة دار العروبة، الكويت، أمحد خمت     -  ١
 .٩٣م)، ص١٩٨١، مكتب تنسيق التعريب، الرباط اعة املعجم العريبأمحد خمتار ، مشكالت الداللة يف املعجم الثنائي اللغة، (ندوة صن    -  ٢
 .٩٥)، ص١، ط٢٠٠٥لبنان، - بريوتنسيم عون، األلسنية حماضرات يف علم الداللة، (دار الفارايب،    -  ٣
 .٢٢٦م، ص٢٠١٠بن غربية، علم الداللة يف اللسانيات الغربية (ضمن كتاب قضايا املنهج يف الدراسات اللغوية واألدبية: جامعة امللك سعود، ا   -  ٤
 .٤٤)، ص١م، ط١٩٧٣ماريو باي، أسس علم اللغة، تر: أمحد خمتار عمر، (جامعة طرابلس،    -  ٥
 .٢٢٧-٢٢٦اجلبار بن غربية، املرجع السابق، صعبد   -  ٦
 .٢٣٢- ٢٣٠ابن غربية، علم الداللة يف اللسانيات الغربية، ص   -  ٧
 .٦عمر، علم الداللة، ص   -  ٨
 .١٩)، ص١م، ط٢٠٠٧فيليب بالنشيه،  التداولية من أوستني إىل غوفمان، ترمجة صابر احلباشة، (دار احلوار للنشر والتوزيع، سوريا،    -  ٩

 .٢٠املرجع نفسه، ص  -  ١٠
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وغ>;�لسانية��Pينكر�دورها��ي�تأويل�الخطاب�التأويَل�التداو«َي�ا-�ئم،��رى�لسانيةأخ�ليتضمن�حقو�Pمعرفية
 مثل�علوم�ال�;كيب�والدPلة�والنفس�و�جتماع�وDع�م�إلخ.

��عمال �فيه �تطرح �جديد �جراب �بأ�Éا �التداولية �ب�نشيه �فيليب �وصف �أثار��ا��لقد �ال°� �وا-شاكل الهامشية
�من� �وغ>;�ذلك �والدPئلية ��جتماéي �النفس �وعلم �و�ن�;بولوجيا ��جتماع �وعلم �اللسانيات اختصاصات

�للتداول �واضحة �أو�أهداف �ف��مناهج �لها؛ �مرضية �حلول �إ«ى �التوصل �دون �أنكر��ختصاصات �ثم �ومن ية،
ظ��ختصاص،�كما�آثر�تسمي�Úا�تداوليات�(بصيغة�الجمع)��Pا�با-ع��Ãا-تعارف�عليه�للفاعتبارها�اختصاص

�وا-نطلقات �ا-بادئ �مختلفة �ونظريات �مقاربات �ع�ى �تشتمل �كو�Éا �Dفراد)؛ �(بصيغة ولعل��).١(تداولية
�الجندي �بتقسيم �التداولية��)٢(�ستئناس �أهمية �تأكيد ��ي �مفيد �الصدد �هذا ��ي �اللغوي �التحليل Pتجاهات

اتجاه>ن:�اتجاه�ضمن�فروع�الدراسات�اللغوية؛�فقد�قّسم�هذا��خ>;�التحليل�اللغوي�إ«ى�"�وجدار��ا�بالبقاء
�صر�ي �Ùتركي� �مكون �مكونات: �ث�ثة �ع�ى �للغة �درسه �ويقتصر��ي �محض، �إطار�لغوي ��ي �اللغة �وآخر�يدرس ،

واتجاه�آخر�يدرس�اللغة��ا�ا-كون>ن�الثاني�والثالث�تأويلي>ن،��Pتأث>;�لهما��ي��ول.دP«ي،�وثالث�صوتي،�معت`; 
ضمن�ارتباطها�بظواهر�مقامية،�ويرى�أن�مع��Ãاللغات��Pينحصر�فيما�تدل�عليه�الصيغ�ال�;كيبية�وحدها،�

ا�إ«ى�جنب�مع�ا-كون>ن�ال�;كي��ÙوالدP«ي".�ويؤكد�فان�ديك�الفكرة�نفسها�فيس ى�إ«ى�إضافة�مكون�تداو«ي�جنب
ن�لتحليل�العبارة�اللغوية،�فجعل�ا-سألة�ث�ثة�مستويات�ع�ى�النحو�بأن�ا-ستوي>ن�الشك�ي�والدP«ي�غ>;�كافي>

  �تي:

  ا-ستوى�الصر�ي�ال�;كي��Ù(و�çتم�بصورة�العبارة) .١

 ا-ستوى�الدP«ي�(و�çتم�بمع��Ãالعبارة) .٢

 )٣(�ا-ستوى�التداو«ي�(ويتعلق�بوظيفة�العبارة) .٣

عبارة،�وع�ى�ا-ستوى�الدP«ي�يركز�ع�ى�ا-ع��Ãإذا�كان�التحليل�ع�ى�ا-ستوى�الصر�ي�ال�;كي�ç��Ùتم�بصورة�ال
الصوري�للعبارة،�وع�ى�ا-ستوى�التداو«ي�يتضمن�ا-ع��Ãا-قامي�للعبارة�بجميع�عناصره،�إذا�كان��مر�كذلك�
و�Pواحد�من�مستويات�التحليل�الث�ثة�يغ���عن��خرين،�فإن�النحو�الوظيفي�(وPسيما��ي�نماذجه��خ>;ة�

كل)�قد�صهر�ا-ستويات�الث�ثة�كلها��ي�بوتقة�واحدة؛�حيث�من�أبرز�الفرضيات�ال°��ينطلق�عند�أحمد�ا-تو 
م�Õا�النحو�الوظيفي�كون�الخصائص�التداولية�تحّدد�الخصائص�ال�;كيبية�والصرفية�ل�ستعماPت�اللغوية،�

ّم�نظرية�يفي�من�ثتحدد�البنية�اللغوية،�فالنحو�الوظ�-ال°��Ñي�التواصل–بمع��Ãأن�الوظيفة��ساس�للغة�
الصرفية�حسب�هذا�النحو�-ا�إل¾�ما�من�وجهة�نظر�تداولية،�حيث�إن�البنية�ال�;كيبيةلل�;كيب�والدPلة�منظور 

إن�Ñي�إ�Pنتيجة�لتفاعل�الخصائص�الدPلية�والتداولية�وال�;كيبية،�بمع��Ãأن�الع�قة�ب>ن�مكونات�الجملة�
 ).٤(ع�قات�دPلية�وتركيبية�وتداولية

يخلص�الباحث�إ«ى�زعم�أن�تعليم�اللغة�العربية�عامة،�وللناطق>ن�بغ>;ها�خاصة،��Pيزال�يفتقر�إ«ى��ومن�هنا
جهود�جادة�من�اللغوي>ن�التطبيقي>ن�العرب�ل�ستفادة�من�معطيات�النحو�الوظيفي��ي�تصميم�مادة�نحوية�

ا�من�تواصلية�ال°��تنقص�كث>; لكفاءة�ال�ي�تنمية�اذلك�يسهم�و تعليمية�(�Pعلمية)�مطّعمة�بتداوليات�اللغة،�
دار¶���العربية�الناطق>ن�بغ>;ها�والذين�يتعلمون�العربية�من�خ�ل�النحو�العربي�مع�ما�فيه�من�تغييب�سافر�

                                                           
 .١٩-١٧بالنشيه،  التداولية من أوستني إىل غوفمان، ص    -  ١
  ،طه اجلندي، البعد التداويل يف النحو الوظيفي من منظور املعطى اللغوي الرتاثي   -  ٢

http://www.ta5atub.com/t2000-topic,  retrieved on 15/04/2013. 
 .٣١)، ص١م، ط٢٠٠٨صابر احلباشة، التداولية واحلجاج مداخل ونصوص (صفحات للدراسات والنشر، سوريا،     -٣
 .١٢٧-١٢٦)، ص١٩٨٩أمحد املتوكل، اللسانيات الوظيفية: مدخل نظري، (عكاظ، الرباط،    -  ٤
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�التطبيقي>ن� �استثمار�لغوي¾�ا �درجة �تبلغ �مهما �طبيعية �لغة �أية �Dقرار�بأن �مع �اللغة. �من �التداو«ي للجانب
�النظرية�(الصوري �ا-ستحيل�أن�يستوعب�نحوها�الظواهر�التداولية�-عطيات�لسانيا��ا ة�والتواصلية)،�فمن

�أن� �يؤكد �ذلك �مع �الواقع �لكن �القواعدي، �للضبط �خضوعها �وعدم �الظواهر�الضبابية �هذه �لطبيعة م�Õا؛
النحو�التعليم��للغة�Dنجل>Âية�ع�ى�سبيل�ا-ثال�قد�استثمر�معطيات�اللسانيات�النظرية�Dنجل>Âية�إ«ى�حد�

ولعل�التقسيم�الزم���ا-تداخل�مع�التصنيف�ل�فعال��ي�قواعد�اللغة�Dنجل>Âية�من�أوضح��مثلة�ع�ى�كب>;،�
�فإن� �والدP«ي، �النحوي) �(الصر�ي �Ùال�;كي� �ا-ستوي>ن �إ«ى �ينتم� �ل�فعال �الزم�� �التقسيم �كان �فإذا ذلك؛

  الجانب�التداو«ي�من�التصنيف��Pيمكن�إنكاره.

  الخاتمة

تحليل�ظاهرة�اللغة؛�فال�;كيب�أن�العلوم�اللغوية�الث�ثة��Pيغ���أحدها�عن��خرين��ي�خلص�الباحث�إ«ى�
ا�بحدوده��ختصاصية�ا-تلخصة��ي��هتمام�بشكل�العبارة�اللغوية��Pيغ���عن�الدPلة�نحوا�وصرفا�وأصوات

مكن��كتفاء�§�ذا�ا-ع��Ãال°����تم�با-ع��Ãالصوري�للعبارة�من�حيث�ع�قته�بالواقع�ا-حال�عليه،�كما��Pي
الصوري�دون��ستفادة�من�التداولية�للتوصل�إ«ى�ا-ع��Ãا-قامي�للعبارة�ا-عّينة.�وخلص�كذلك�إ«ى�أنه�قد�آن�
�وان�ل�ستفادة�التطبيقية�والتعليمية�من�معطيات�النحو�الوظيفي�ا-تضمن�لعصارة�العلوم�الث�ثة�Øعادة�

�العربيةتصمي �اللغة �تعليم �مواد �قواعد��أسوة�م �*خر�يعّدلون �ح>ن �من �زالوا �ما �Dنجل>�Âالذين باللغوي>ن
  نحوهم�التعليم��بناء�ع�ى�ا-عطيات�ا-ستجدة��ي�دراسا��م�اللسانية�النظرية.

  قائمة�ا�راجع

  )١م،�ط١٩٧٣باي،�ماريو،�أسس�علم�اللغة،�تر:�أحمد�مختار�عمر،�(جامعة�طرابلس،� .١

 )م٢٠٠٧اشة،�(دار�الحوار�،�سوريا،�ست>ن�إ«ى�غوفمان،�ترجمة�صابر�الحبب�نشيه،�فيليب،�التداولية�من�أو  .٢

بن�غربية،�عبدالجبار،�علم�الدPلة��ي�اللسانيات�الغربية�(ضمن�كتاب�قضايا�ا-نهج��ي�الدراسات�اللغوية� .٣
 )١م،�ط٢٠١٠و�دبية:�النظرية�والتطبيق،�جامعة�ا-لك�سعود،�

 النحو�الوظيفي�من�منظور�ا-عطى�اللغوي�ال�;اثيالجندي،�طه�الجندي،�البعد�التداو«ي��ي� .٤

�http://www.ta5atub.com/t2000-topic,  retrieved on 15/04/2013 

 ).١م،�ط٢٠٠٨،�سوريا،�صوص�(صفحات�للدراساتالحباشة،�صابر،�التداولية�والحجاج�مداخل�ون .٥

 )١م،�ط١٩٨٢عمر،�أحمد�مختار،�علم�الدPلة،�(مكتبة�دار�العروبة،�الكويت،� .٦

عمر،�أحمد�مختار،�مشك�ت�الدPلة��ي�ا-عجم�الثنائي�اللغة،�(ندوة�صناعة�ا-عجم�العربي�لغ>;�الناطق>ن� .٧
 م)،١٩٨١ا-غرب،�-بالعربية،�مكتب�تنسيق�التعريب،�الرباط

 )١،�ط٢٠٠٥لبنان،�-�ي�علم�الدPلة،�(دار�الفارابي،�ب>;وتعون،�نسيم،��لسنية�محاضرات� .٨

 )١٩٨٩ا-توكل،�أحمد،�اللسانيات�الوظيفية:�مدخل�نظري،�(عكاظ،�الرباط،� .٩

�ومحمد� .١٠ �دغفوس �الدين �سيف �تر: �التواصل، ��ي �جديد �علم �اليوم �التداولية �وجاك، �روبول �آن موش�ر،
 )١م،�ط٢٠٠٣الشيباني�(دار�الطليعة،�ب>;وت�لبنان،�

 ).١م،�ط٢٠٠١،��سكندرية،�عربي،�(دار�ا-عارف-للغة�إنجل>Âي قوت،�محمد�سليمان،�قاموس�علم�ايا .١١
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 حويةنأساليب��ستفهام�ود��·{ا�0ي�كتاب�مقصورة�ابن�دريد:�دراسة�تحليلية�
  

������������������������������������������������������������������عبد�السRم�أم%ن�هللا�أتوتليطو
  �امال>Âي،�كلية�اللغات�الرئيسة،�جامعة�العلوم�Dس�مية،�طالب�الدكتوراه

�����������������������������������������������������������������������د/محمد�نجيب�جعفر
  امال>Âي،�محاضر�اللغة�العربية،�كلية�اللغات�الرئيسة،�جامعة�العلوم�Dس�مية

  ملخص�البحث�����������������������������������������������������������������

نحو�العربي�ود��PPا�ال��çدف�هذا�ا-قال�إ«ى�الدراسة�عن�أساليب��ستفهام��ي
�من��اعتبارا �كان ��ستفهام �أسلوب �إّن �إذ �دريد؛ �ابن �مقصورة �كتاب إ«ى

�العصر� Ã°ح� �العصر�الجاه�ي �منذ �الشعر�العربي ��ي �شائعة عدُّ
ُ
�ت �ال°� �ساليب

��ستفهام�من�أ ،�وُيراد�ك½;��ساليب�Dنشائية�استعما�Pوأهميةالحاضر.��وُيعدُّ
� �أو�معرفة �الفهم �طلب �تتمّ>�Âكل�به �متعّددة �أدوات �وله �الذهن؛ �هو�خارج ما

��ستفهام� �Èدوات �النحاة �عرض �وقد �العربية؛ �اللغة ��ي �غ>;ها �من واحدة
�من� �إل¾�ا، �خرجت �ال°� �الب�غية �وا-عاني �بي�Õا �فيما �والفوارق �معان¾�ا فأظهروا

يد�جماليات�النصوص�وع�ق�Úا�بقرائن�ا-قام�وا-قال.�ويرى�الباحثان�أّن�ابن�در 
استعمل�ال�;كيب��ستفهامي�لدPPت�مختلفة�سواء�أكان��ي�حاPت�Dنكار�أم�

� �أغراض �من �غ>;هما �أم ��ستقرائي��ستفهامالتوبيخ �ا-نهج �ع�ى �ا-قال �هذا �يعتمد �ذلك، �من �الرغم �وع�ى .
�كم �الظواهر�اللغوية �لوصف �يس ى �الوصفي ��ستقرائي �ا-نهج �إّن �حيث �التحلي�ي؛ �وا-نهج �Ñي�الوصفي ا

�ابن� �مقصورة �كتاب �ال�;ك>�Âع�ى �مع �وتحليلها �اللغوية �الظاهرة �وصف �خ�له �من �ويمكن �ا-دّونة ��ي موجودة
  دريد�الذي�ورد�فيه�ال�;كيب��ستفهامي.�

  �ستفهام�لغة�واصطRحا

�مادة� �من �مشتق �أنه �العربية �ا-عاجم ��ي �جاء ��ستع�م. ��ستخبار، ��ستفسار، �الطلب، �لغة: �ستفهام
:�"الفهم�هو�معرفتك�طلب�العلم�عن���ðء�لم�يكن�معلوما�أص�.�ومنه�ذكر�ابن�منظور�قائ��"فهم".�الفهم�هو 

�فهمه�شيئ�ل��ïء:�عقلته�وعرفته�وفهمت�ف�ناال��ïء�بالقلب�وفهمت�ا .�)١(ا�بعد���ðءوأفهمته�وتفّهم�الك�م:
�و  �أفهام �ل�حتفاظ�وجمعه �الذهن �واستعداد Ãا-ع�� �تصّور �هو�حسن ��Pوالفهم �با-عاني ق

ّ
�يتعل �والفهم فهوم.

��Pفهمته �الرجل �أو��مر�وعرفت �الك�م �فهمت �فُيَقال �ذهن�)٢(بالذوات، �إ«ى �باللفظ Ãا-ع�� �إيصال �وDفهام .
  .)٣(السامع

.�وقد�ذكر�السكاكي�الفرق�ب>ن�)٤(:�فهو�استخبار�الشخص�عن�ال��ïء�الذي�لم�يتقّدم�له�علم�بهأما�اصط�حا
"الفرق�ب>ن�الطلب��ي��ستفهام�والطلب��ي��مر�والن
��والنداء��أنواع�Dنشاء�فيقول:��ستفهام�وغ>;ه�من

واضح�فإنك��ي��ستفهام�تطلب�ما�هو��ي�الخارج�ليحصل��ي�ذهنك�نقش�له�مطابق،�وفيما�صّوره�تنقش��ي�

                                                           
  لقاهرة: دار املعارف. مادة (فهم).ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين. د.ت. لسان العرب. ا    ١
  .٩٥٣م. املعجم العريب األساسي. املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم. د.ط. ص.١٩٩٩أمحد العايد وآخرون.      ٢
  ه. القاموس احمليط. اهليئة املصرية العامة للكتاب. مادة (فهم).١٣٠١الفريوزابادي، جمد الدين حممد بن يعقوب.      ٣
  .١٧٣. األردن: دار العرفان للطباعة والنشر والتوزيع. ص.٤م. البالغة فنوا وأفناا علم املعاين. ط١٩٩٧فضل حسن عباس.      ٤
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�متبوع" �الثاني ��ول�و�ي ��ي �الذهن �فنقش �مطابق، �الخارج ��ي �له �يحصل �أن �تطلب �ثم �ذلك�)١(ذهنك �ومن .
من�قبل.�وله�أدوات�خاّصة؛�وأدواته�كث>;ة،�وقد��الفهم�ب��ïء�لم�يكن�معلوماُي�َحظ�أّن��ستفهام�هو�طلب�

استعمل�م�Õا��ي�هذا�الكتاب.�وذكر�ا-عجم�العربي�"استفهم�منه�عن��مر:�استفسر،�طلب�منه�أن�يكشف�
��جتماع" �موعد �عن �منه �استفهم �ن)٢(عنه، �أنه �يعرف �ذلك �ومن �الجمل�. �من �Ùال�;كي� �النمط �أنواع �من وع

Dنشائية�الطلبية.�ولذلك،�يبّ>ن�ابن�فارس�وغ>;ه�ب>ن��ستخبار�و�ستفهام،�ويقول�ابن�فارس:��ستخبار�هو�
�Èنك�تستخ`;�فتجاب� �إّن�أو«ى�الحال>ن��ستخبار، �وهو��ستفهام،�وذلك طلب�خ`;�ما�ليس�عند�ا-ستخ`;،

�وربما �فهمته �فربما �والدليل��ب��ïء، �«ي؛ �قلته �ما �أفهم�� �تقول: �مستفهم، �فأنت �ثانية �سألت �فإذا �تفهمه لم
  .)٣(ذلك�أّن�هللا�تعا«ى�يوصف�بالخ`;�و�Pيوصف�بالفهم

  أهمية��ستفهام�0ي�ال�Oاكيب�العربية

�العربية �ال�;اكيب ��ي �نابغة �أهمية �ب>ن�،ل�ستفهام �التواصل �عملية ��ي �يؤّديه �الذي �الدور ��ي �أهميته �وتكمن
د�أّن�سيبويه�هو�أّول�من�اهتّم�باPستفهام�وأدواته،�فتحّدث�ع�Õا� �ي�مواضع�كث>;ة�وألّم�§�ا�إ-اما�البشر.�وُيعقَّ

 Pأدوات��ستفهام�يقبح�دخولها��اب>ن�أدوات��ستفهام�جميع�كب>;ا�فهو�يفّرق�أّو� �الهمزة�"أ"،�ف>;ى�أّن وب>ن
ن�الهمزة�"أ"�يصّح�بدون�قبح�أن�تدخل�ع�ى��سم�وإن�كان�ع�ى��سم�إذا�كان�بعده�فعل�إ��Pي�الضرورة�ولك

:�"وجميع�أسماء��ستفهام�فإ�Éا�لطلب�التصّور��Pن�هشام�عن�أدوات��ستفهام�قائ�.�تحّدث�اب)٤(بعده�فعل
  .�ويع���بقوله�الطلب>ن:�التصّور�والتصديق.)٥(غ>;�وأعّم�من�جميع�الهمزة�"أ"�فإ�Éا�مش�;كة�ب>ن�الطلب>ن"

  أنواع�الجملة��ستفهامية�0ي�كتاب�مقصورة�ابن�دريددراسة�

وبّينوا�ما�لها�من�أثر��ي�علم�ا-عاني�مثل�الب�غي>ن�Èّن�الدراسات�اللغوية��،اهتّم�النحاة�بالعناية�عن��ستفهام
�Pإ� �بعضها �عن �فصلت �قد �تكن �لم �بداي�Úا �أك½;�تفصي� �ي �كان �النحاة �حديث ��ي��أّن �الخاصة ��دوات �ي

�تستعم�حدي�7م �(أ) �الهمزة �Èّن �وذلك �و"هل"، �(أ) �الهمزة �دائماعن �والتصديق �التصّور �طلب ��ي �بقية�ل �أما ؛
  �دوات��خرى�فإ�Éا��Pتستعمل�إ�Pطلب�التصّور.

(أ):�Ñي�أّم�أدوات��ستفهام،�وÑي��ي�صدر�الك�م�من�أدوات��ستفهام،�والهمزة�(أ)��ي��ستفهام��الهمزة�-١
� Ãبمع�� �مش�;ك �"الحرف �ع�ى �تقّدم �(أ) �والهمزة �التصديق. �لطلب �و�فعال ��سماء �ع�ى �يدخل فاء"�أنه

�تحقيقا �وذلك �و"ثم" �ف¾�ا�و"الواو" �سيبويه �مذهب �وهذا �صدر�الجملة ��ي �الوقوع ��ي �ذكر��.)٦(Èصال�Úا وقد
�ا �وتخرج �والجزاء؛ �الشرط �ع�ى �تدخل �(أ) �الهمزة �أّن �معانسيبويه �إ«ى ��ستفهام �عن �(أ) ها�ذكر �لهمزة

النحويون،�وذلك�كاØنكار�والتسوية�وال�Úكم�و�ستبطاء،�كما�أنه�يجوز�حذف�الهمزة�(أ)�لوجود�قرينة�عل¾�ا،�
يكون��ي�سياق�فع�ّي،�ولذلك��لبا�و�ستفهام�عموماوقد�تكون�هذه�القرينة�معنوية�كاØنكار�وسياقه�فع�ي�غا

لهمزة�(أ)�أداة�يطلب�§�ا�التصّور�والتصديق،�نحو�يكون�السياق�قرينة�معنوية�ع�ى�الهمزة�(أ)�ا-حذوفة.�إّن�ا
�ُهللا...}[البقرة: ِم

َ
�أ ُم

َ
ْعل

َ
�أ ْنُتْم

َ
أ

َ
�أ ْل

ُ
�تعا«ى:{...ق �نحو�١٤٠قوله ،�
�الن �ع�ى �وتدخل �Dثبات �ع�ى �تدخل �أ�Éا �كما ]؛

                                                           
  .١٣٢. حتقيق: أعرضي. بريوت:دار الكتب. ص.١م. احلاشية على املطول شرح تلخيص مفتاح العلوم. ط٢٠٠٧اجلرجاين، وأبو احلسن علي.      ١
  .٩٥٣يد وآخرون. املعجم العريب األساسي. املرجع السابق. ص.أمحد العا     ٢
  .١٨١م. الصحايب يف فقه اللغة وسنن العرب. حتقيق: حممد الشوميي. د.ط. بريوت: مؤسسة بدران. ص.١٩٦٤أمحد ابن زكريا ابن فارس.      ٣
  .٢٥٠: دار الكتب العلمّية. ص.. حتقيق: إميل بديع يعقوب. بريوت١م. الكتاب. ط١٩٩٩سيبويه، عمرو بن عثمان.     ٤
  .٤٢٣. ص.١م. مغين اللبيب عن كتب األعاريب. حتقيق: مازن املبارك وحممد علي. بريوت. دار الفكر. ج١٩٧٩، مجال الدين. ابن هشام    ٥
  .١٨٧. ص.٣سيبويه. الكتاب. املرجع السابق. ج    ٦
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َك�َصْدُرَك}[الشرح:
َ
َرْح�ل

ْ
ش

َ
ْم�ن

َ
ل

َ
�أم�]؛�وأ�Éا��Pيل¾�ا�إ�Pمسؤول�عنه�سواء�كان�مسند١قوله�تعا«ى:{أ

ً
�إليه�ا

ً
مسندا

قات�الفعل�أم�مفعول�به�أم�حا�Pظرفا
ّ
  .��ومنه�قوله�ابن�دريد:)١(أو�غ>;�ذلك�من�متعل

َ�ى
َ
�ُيْرت

َ
Pْم�

َ
َد�أ ِذي�َعوَّ

َّ
ى�ال

َ
�����**�����ِإ«

ً
اِم�

َ
�ك

ً
Pْهُر�َحْو َراِجٌع�ِ«ي�الدَّ

َ
  )٢(أ

ْهُر:�الهمزة�(أ)�ل�ستفهام،�مب�ّ��ع�ى�الفتح� َراِجٌع�ِ«ي�الدَّ
َ
�Pمحل�له�من�Dعراب�وتفيد�مع��Ãالتقرير،�و"راجع":�أ

و"الدهر":�فاعل�بـ"راجع"،�وسّد�مسّد�الخ`;�مرفوع�وع�مة�رفعه��مبتدأ�مرفوع�وع�مة�رفعه�الضمة�الظاهرة.
ْنَت��،�نحو�قوله�تعا«ى:)٣(الضمة�الظاهرة،�واسم�الفاعل�عند�سيبويه�يعتمد�ع�ى��لف��ستفهام

َ
َراِغٌب�أ

َ
{...أ

��َيا�ِإْبَراِهيُم...}[مريم:�َعْن  ]،�فـ"راغب":�مبتدأ�مرفوع�وع�مة�رفعه�الضمة.�و"أنت":�فاعل�بـ"راغب"،�وسّد�٤٦آِل8َِ
  مسّد�الخ`;،�وكذلك�البيت�اعتمد�فيه�اسم�الفاعل�ع�ى��لف��ستفهام�كما�كان�ذلك��ي��ية.

Dعراب.�ويدخل�ع�ى��سماء�و�فعال�:�هو�حرف�استفهام�مب���ع�ى�السكون�الظاهر��Pمحل�له�من�هل�-٢
لطلب�التصديق�ا-وجب��Pغ>;�و�Pيستفهم�به�عن�مفرد�أي��Pيليه��سم��ي�جملة�فعلية،�ف��يقال:�"هل�زيد�

��ي �و�صل �النسبة. �بنفس �التصديق �يشعر�بحصول ��سم �تقديم �Èّن �الجملة��أكرمت" �ع�ى �دخولها "هل"
ذلك�يكون�لنكتة�بيانية�وغرض�ب�¯ي�فالجملة��سمية�كما�نعلم�تدّل�الفعلية�فإن�دخلت�ع�ى��سم�فإّن�

"هل�جاء�زيٌد".�ترد�"هل"�مع�ا-ا����ßع�ى�الثبات�والدوام�كما�أ�Éا�غ>;�مقّيدة�والفعلية�ليست�كذلك،�نحو:
�ßا-ا� �ع�ى �دخولها �ح>ن �"قد" �تقّيده �الذي �التحقيق Ãمع�� �تقّيد �أ�Éا Ãوالتقرير�بمع�� �التحقيق Ãمع�� �.�لتقيد

ى�
َ
ت

َ
و"هل"�يك½;�أن�يأتي�بعدها�الفعل.�لذلك،�ذهب�النحاة�إ«ى�أّن�"هل"��ي�أصلها�"قد"،�نحو�قوله�تعا«ى:{َهْل�أ

}[Dنسان:
ً
ورا

ُ
ك

ْ
�َمذ

ً
ْيئا

َ
�ش ْن

ُ
�َيك ْم

َ
ْهِر�ل �الدَّ �ِمَن �ِح>ٌن َساِن

ْ
ن ٍ

ْ
D� ى

َ
�ويقول�١َع� �Dنسان. �ع�ى �أتى �قد �معناه �قيل ]؛

َسٌم�ِلِذي��"وذلك�(هل)�تكون�بمع��Ãسيبويه:
َ
ِلَك�ق

َ
،�نحو�قوله�تعا«ى:{َهْل�ِ�ي�ذ

ً
"قد"�كما�تأتي�بمع��Ã"إّن"�أيضا

  - ]،�ومنه�قوله�ابن�دريد��ي�مقصورته:٥ِحْجٍر}[الفجر:

�َدْهٍر�َواْعَتَدى
ُ

ْ¾ِ�ْم�َصْرف
َ
�����**�����َجاَر�َعل

َ
ا�ِبْدٌع�ِمْن�َعَراِن>َن�ُع�

َ
ن

َ
  )٤(َهْل�أ

ون��Pمحل�له�من�Dعراب،�و"هل"��ي�هذا�البيت�تفيد�مع��Ã"ما".�(أنا):�هل:�حرف��ستفهام�مب���ع�ى�السك
صم>;�منفصل�مب���ع�ى�السكون�الظاهر��ي�محل�رفع�ا-بتدأ.�(ِبْدٌع):�خ`;�ا-بتدأ�مرفوع،�وع�مة�رفعه�الضمة�

  الظاهرة.������������������������������������������������������������������������

ي�-٣
ّ
�تأتي�بمع��Ã"كيف"أن �أ�Éا �دخلت�"أني"�ع�ى�الجملة�الفعلية�بمع��Ã"كيف"،�وذكر�الزجا�ي��ي �وÑي�)٥(: .
ظرف�يسأل�§�ا�عن�ا-كان�وتأتي�ع�ى�نوع>ن�استفهامية�وشرطية،�وتأتي�بمع��Ã"من�أين"�مثلما�وردت��ي��أيضا

�َوَج  ْحَراَب ِ
ْ

�ا- ا ِريَّ
َ

�َزك ْ¾َ�ا
َ
�َعل َل

َ
�َدخ َما

َّ
ل

ُ
�تعا«ى:{...ك �عمران:قوله ا...}[آل

َ
�َهذ َك

َ
�ل ي

َّ
ن

َ
�أ �َمْرَيُم �َيا اَل

َ
�ق ا

ً
�ِرْزق �ِعْنَدَها ].�٣٧َد

ي�ُيuِْي�َهِذِه�ُهللا�
َّ
ن

َ
اَل�أ

َ
��ي�قوله�تعا«ى:{...ق

ً
وتكون�بمع��Ã"كيف"�فتكون�كناية�عن�الحال�ومثل�ذلك�ما�ورد�أيضا

؛�بينما�رأى�التق�;اني�بأ�Éا�تأتي�بمع��Ã)٦(��Ã"أين"].�وقد�ذكر�لها�سيبويه�أ�Éا�تأتي�بمع٢٥٩َبْعَد�َمْوِ�َ�ا...}�[البقرة:

                                                           
  .٢٦٢فضل حسن. البالغة فنونه وأفناا. املرجع السابق. ص.     ١
ّمد. األزدي بن دريد، أبو بكر بن احلسن. د.ت. شرح مقصورة ابن دريد يف فنون الشعر واحلكمة واملوعظة واألدب والغزل. حتقيق: عبد الوصيف حم    ٢

  .٢٣بريوت: املكتبة الشعبّية. ص.
  ١٨٠. ص.٢ابن هشام األنصاري. مغين اللبيب. املرجع السابق. ج    ٣
  .٣٨مقصورة ابن دريد. املرجع السابق. ص. األزدي بن دريد. شرح    ٤
  .٣٤. حتقيق: شفيع برهاين. بريوت: دار اقرأ. ص.١م. كفاية املعاين يف حروف املعاين. ط٢٠٠٥البيتوشي الكردي، عبد اهللا.     ٥
  .٣١٢. ص.٢سيبويه. الكتاب. املرجع السابق. ج    ٦
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��ïوالزرك� �والزجا�ي �العك`;ي �قال �ذلك، �وبمثل �أين" �و"من �مقصورته:)١("كيف" ��ي �دريد �ابن �قوله �ومنه . -�
ي�اْهَتَدى

َّ
ن

َ
ْم�أ

َ
ْيَل�أ

َّ
ى�الل َسدَّ

َ
ي�ت

َّ
ن

َ
ْنَباِئِه�**�أ

َ
َصَح�َعْن�أ

ْ
ف

َ
ُه�ِإْن�أ

ْ
  )٢(َساِئل

ي
َّ
ن

َ
��ستفهأ �حرف :P� �السكون �ع�ى �مب�ّ� �"أين".�ام Ãمع�� �وتفيد �Dعراب. �من �له ى:��محل َسدَّ

َ
�ت ْيَل:

َّ
�الل ى َسدَّ

َ
ت

فعل�ماض�مب���ع�ى�الفتح�ا-قدرة�ع�ى��لف�منع�من�ظهورها�التعذر.�والفاعل�ضم>;�مست�;�جوازا،�تقديره�
ي�اْهَتَدى):�"أم":�حرف�عطف�م

َّ
ن

َ
ْم�أ

َ
ْيَل:�مفعول�به�منصوب.�(أ

َّ
ي�اْهَتَدى:�هو.�الل

َّ
ن

َ
ب���ع�ى�السكون�الظاهر.�أ

�ع�ى� �ا-قدرة �الفتح �ع�ى �مب�� �ماض �فعل �اْهَتَدى: �"أين". Ãمع�� �وتفيد �السكون. �ع�ى �مب�ّ� ��ستفهام حرف
  �لف�منع�من�ظهورها�التعذر.�

ْم �-٤
َ

��م،�وتقع�:�حرف��ستفهام�مب�ّ��ع�ى�السكون��Pمحل�له�من�Dعراب.�ويؤتي�§�ا�للكناية�عن�العدد�ا-ك
"بكم�مررت؟�وقد�تكون�مضافا��ع�ى�القليل�منه�والكث>;�والدليل�ع�ى�اسمي�Úا�دخول�حرف�الجر�عل¾�ا�فتقول:

إليه.�وتأتي�ع�ى�وجه>ن�استفهامية�بمع��Ãأي�عدد؟�وخ`;ية�بمع��Ãكث>;،�وقد�اتفق�النحاة�ع�ى�أ�Éا��أو�مضافا
 �� �"كم" �تخرج �لقد ��ستفهامية. �عن �الخ`;ية �وتختلف �معانستفهاسم �إ«ى ��ستفهام Ãمع�� �عن أخرى��امية

تفهم�من�السياق�والتشابه�ب>ن�الخ`;ية�و�ستفهامية�كب>;؛�وذلك�من�حيث�اللفظ�وال�;كيب�وف¾�ما�التباس�
�ع�ى� �دPل�Úا �و�صل �مجازية �الخ`;�دPلة �ع�ى �"كم" �دPلة �بأّن �القول �الطاهر�إ«ى �Ùقط� �ويذهب كب>;ة،

�رأيت؟"�فكأنك�قلت:�"أعشرين�أم�ث�ث>ن�.�ويقول�السكا)٣(�ستفهام
ً
�لك؟�وكم�رج�

ً
كي:"فإذا�قلت�كم�درهما

  �������������������-.�ومنه�قوله�ابن�دريد��ي�مقصورته:)٤(أكذا�أم�كذا؟،�ويقال:�"كم�دراهمك؟�وكم�مالك؟"

ٍق�ُمرْ 
ْ
�ِلُخل دَّ ْصَفْيُتُه�الوُّ

َ
ُه�����**�����أ

ُ
ق

َ
ْخ�

َ
ٍة�أ

َ
ٍخ�َمْسُخوط

َ
ْم�ِمْن�أ

َ
Ãك َ�ä

َ
  )٥(ت

:�حرف��ستفهام�مب�ّ��ع�ى�السكون��Pمحل�له�من�Dعراب،�وتفيد�"كم"�هنا�بمع��Ãخ`;ية��ي�موضع�رفع�كم
ْصَفْيُت�كم�

َ
ْصَفْيُتُه.�والتقدير:�أ

َ
ْصَفْيُتُه".�وقيل�إ�Éا��ي�موضع�نصب�بفعل�مضمر�دّل�عليه�أ

َ
باPبتداء�والخ`;�"أ

ْصَفْيُتُه�الوّد؛
َ
كما�تقول:�"كم�من�رجل�ضربته"�فتكون�"كم"�مفعولة�بفعل�مضمر��من�أخ�مسخوط�أخ�قه�أ

ٍة):�من:�حرف�جر�
َ
ٍخ�َمْسُخوط

َ
�فاعله.�(ِمْن�أ ُه":�مفعول�لم�ُيَسمَّ

ُ
ق

َ
ْخ�

َ
دّل�عليه�ضربته�إ�Pأّن�الرفع�أقوى.�و"أ

�(أخ):�اسم�مجرور�بـ"من"�وع�مة�جره�الكسرة�الظاهرة.�مسخوطٍة:�صفة�لـ"أخ"�م جرورة�مب���ع�ى�السكون.
  بالكسرة�الظاهرة.

عَت`ُ;��ستفهام�بـ"من"�من��دوات�ال°��تستفهم�§�ا�عن�ا-فرد،�ويرى�بعض�النحاة�أّن�"من"�و"ما"�من�-٥
ُ
�ت :

من�أصل�واحد،�وذكر�ابن�قتيبة�أّن�"ما"�و"من"�أصلهما�واحد،�فجعلت�"من"�للناس،�و"ما"�لغ>;�الناس،�نحو�
؛�ودخلت�"َمْن"�ع�ى�الجملة��سمية�كما�دخلت�ع�ى�)٦(بك�من�Dبل؟�"من�مّر�بك�من�القوم؟،�وما�مرّ �قولك:

ا،�وأتكّفل�له�بالجنة؟�فقلت�أنا�ن�تكّفل�«ي�أن��Pيسأل�الناس�شيئ:�(م�الجملة�الفعلية،�نحو�قوله�الرسول�
ن�.�وذكر�السكاكي�أّن�"َمْن"�للسؤال�عن�الجنس�من�ذوي�العلم،�نحو�قولك:�"م)٧(ا)أحدا�شيئفكان��Pيسأل�

                                                           
  .٢٥٠حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم. بريوت: دار الفكر للطباعة والنشر. ص. .٣. ط٤م. الربهان يف علوم القرآن. ج١٩٨٠الزركشي.      ١
  .١٣١األزدي بن دريد. شرح مقصورة ابن دريد. املرجع السابق. ص.    ٢
  .١٠٥م. االستفهام النحوي. د.ط. اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية. ص.١٩٩٢قطيب الطاهر.     ٣
  .٧٤على املطول. املرجع السابق. ص.اجلرجاين، السيد. احلاشية     ٤
  .١١٧األزدي بن دريد. شرح مقصورة ابن دريد. املرجع السابق. ص.    ٥
  .٧٨قطيب الطاهر. االستفهام النحوي. املرجع السابق. ص.    ٦
  .١٥٦بن كثري. ص..بريوت: دار ا١م. رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني. ط٢٠٠٧أبو زكرياء، حيي بن شرف النووي الدمشقي.     ٧
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َما��)١(أبشر�هو�أم�ملك�أم�ج��،�وكذا�من�إبليس؟�ومن�ف�ن؟�Ãج`;يل؟"�بمع�
ُ

ك َمْن�َربُّ
َ
اَل�ف

َ
ومنه�قوله�تعا«ى:{ق

Ã}[طه:   ����������������������-].�ومنه�قوله�ابن�دريد��ي�مقصورته:٤٩َيا�ُمو¶�َ

َعْيُب�
ْ
َيِجُد�ال

َ
P�����**ِذي�����

َّ
ْدِب�ال ِب�النَّ

َّ
َهذ

ُ ْ
َك�ِبا-

َ
ىَمْن�ل

َ
ْيِه�ُمْخَتط

َ
  )٢(ِإل

َمْن:�حرف��ستفهام�مب���ع�ى�السكون�الظاهر��Pمحل�له�من�Dعراب.�وتفيد�مع��Ãالتنبيه�والتقرير�وÑي��ي�
موضع�رفع�باPبتداء�وا-هذب�الخ`;.�(ال�م):�حرف�جّر:�الكاف:�ضم>;�متصل�مب���ع�ى�الفتح�الظاهر��ي�محل�

  بفعل�محذوف.�والتقدير:�من�يتكّفل�لك.جّر�بال�م.�والجار�وا-جرور�متعلقان�

  :الخاتمة

�فيه� �ذكرنا �ثم �دريد؛ �ابن �مقصورة �كتاب ��ي �ود��PPا ��ستفهام �أساليب �عن �البحث �خ�ل ��ي �عرضنا لقد
كتشفنا�من�خ�ل�أدوات��ستفهام�وتراكيبه�من�مناهج�الدراسات�النحوية�لنتوّصل�بذلك�إ«ى�الدPلة.�وقد�ا

يرد�ابن�دريد��ي�هذا�الكتاب�ل�;اكيب��ستفهام�م�Õا:�الهمزة�(أ)،�و"هل"،�و"كم"،��ةهذه�الدراسة�صورا�متنوع
��ستفهام� �وأوضح�الباحثان��ي�هذه�الدراسة�أهمية �ي��وقيمته��ي�التعب>;�العربي،�خصوصاو"أني"،�و"من".

Pته،�ثم�عرض�الباحثان�ما�قيل�حول�دPPلة�الهمزة�(أ)،�كتاب�ا-قصورة�وما�يتضّمنه�من�معان�أدواته�ود
و"هل"،�و"كم"،�و"أني"،�و"من"��ي�ال�;اكيب�العربية�بصفة�عامة�و�ي�كتاب�مقصورة�ابن�دريد�بصفة�خاّصة.�
وُي�َحظ��ي�ظاهرة��ستفهام�أّن�"هل"�تتصل�بالجملة��سمية�والفعلية�وغ>;هما�وما�يمّ>Âها�عن�الهمزة�(أ)،�

�استبعاداو  �"هل" ��ستفهام �نفي�يتضّمن �أو �حول��اللحدث �النحاة �بعض �آراء �الباحثان �عرض �وكما له،
ي"�قد�تضّمن�تعّجبا�وإنكارا� 

ّ
ي"�مع�الفعل�فأفادت�استفهاما�عن�ا-كان�أو�لحدث،�وجاءت��ستفهام�بـ"أن

ّ
"أن

�دPلة��سؤ�  �الباحثان �وناقش �ا-نقطعة. �"أم" �بعد �يكون �أن �بـ"أني" �العطف �ع�ى �النحاة �واتفق �الحال. عن
من�أدوات��هام�ا-جازي�حيث�تفيد�مع��Ãقريباوالخ`;ية،�وورود�"كم"�الخ`;ية��ي�إطار��ستف"كم"��ستفهامية�

لسياق�ويبقى��ي�ا�مع�Ã،�حيث�إ�Éا��Pتتجّرد�مطلقا�للخ`;�إذ�يبقى��ستفهام�داخ� ��ستفهام�عندما�تتضّمن
�قائما �الجواب ��ياحتمال �ذلك �وجاء �بمرة، �ويقدر�تمي>Âها �الفعل �مع �"كم" �ووردت �والفخر��. �ا-دح معرض

�وجا �ا-عاني، �عن �فيه �يكشف �الذي ��ستفهام �من �نوع �"َمْن" �أّن �ُي�َحظ �وكما �وغ>;ها، �النوع��ءوالهجاء هذا
بالشعور�والعجز�وعدم�القدرة�ع�ى�الفعل؛�ويتصل�بال�م�الجارة�واسم�مجرور��ي�الوصف�والشكوى��متص� 

  والفخر.���

  ا�راجع�وا�صادر

هللا�جمال�الدين�محّمد.�د.ت.�شرح�ألفية�بن�مالك.�تحقيق:�عبد�الحميد.�ب>;وت:�دار�ابن�مالك،�أبو�عبد�- .١
  الجبل.

  ابن�منظور،�أبو�الفضل�جمال�الدين.�د.ت.�لسان�العرب.�القاهرة:�دار�ا-عارف.- .٢
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  نـييّ أهمية�قراءة�النصوص�3دبية�0ي�ضوء�تجارب�بعض�اللغو 
  

  محمد�سليم�/د
  ،�الهندنيو�دل
�،�جامعة�إندرا�غاندي�القومية�ا-فتوحة،�مدرسة�اللغات��جنبية،�أستاذ�مساعد

 
ك½;ت�البحوث�و�راء�حول�ا-ناهج�الجديدة�الفريدة�ا-ؤثرة��ي�تعلم�اللغات��جنبية��ي�الغرب،�وهناك�عدد�

� �من ��اللغوي>نغ>;�قليل �مناهج �بوضع �أنفسهم �با-نشود،�اشتغلوا �ظفروا �أرادوا، �بما �ففازوا �جديدة، وطرق
فهل�يمكن�لنا�أن�نتخذ�بعض�ا-ناهج�الجديدة�ا-ؤثرة�الخالية�من�العناء�لتدريس�وتعلم�اللغة�العربية؟�هل�

ع�ى�الوضع�الهندي��نطبقهاونحاول�أن��،يمكن�لنا�أن�نتخذ�منهجا�واحدا�مثل�ا-نهج�ا-باشر�أو�مناهج�أخرى 
اع�الدول�الغربية�ا-تقدمة.�فلو�قبلنا�ا-ناهج�الجديدة�أو�رفضناها�حسب�حاجاتنا�وميولنا�ا-ختلف�عن�أوض

وطبائعنا،�الحقيقة�Ñي�أ�Éا��Pبّد�لنا�أن�نخلع�عنا�ا-نهج�القديم�ونبحث�عن�بعض�ا-ناهج�الطبيعية�ا-عروفة�
  لدى�الغرب�لتسهيل�تعلم�اللغة�العربية��ي�ب�دنا.

بدأت�حركة��ي�البلدان�العربية،�وخاصة��ي�الوPيات�ا-تحدة��مريكية�لتحرير�،�شر��ي�أوائل�القرن�التاسع�ع
،�وساعدت�عوامل�مختلفة��ي�تعزيز�هذه�الحركة،�)١(اللغة�من�ك½;ة�القواعد�ا-حتلة�ا-زعجة�ا-تعبة�الجافة

� �بحركة �ا-عروفة ��جتماعية �والفلسفة ��و«ى، �العا-ية �الحرب �الحرب��.)٢(Behaviouralismم�Õا: فخ�ل
من�الجنود�إ«ى�البلدان�النائية�البعيدة،�ومن��لوPيات�ا-تحدة��مريكية�عددا�كب>;االعا-ية��و«ى،�أرسلت�ا

أهم�ا-شاكل�ال°��واجهوها�تمثلت��ي�عدم�فهم�اللغة��جنبية�والنطق�§�ا،�فتم�تعي>ن�خ`;اء�اللغة��جنبية�
�أغ�ل�القواعد�القديمةلتدري��م��ي�اللغات��جنبية،�فهم�الذي �خلعوا وبدأوا�يعلمون�اللغة�كاللغة��م،��،ن

�عدة�شهور�ح°�Ãفازوا�بما�أرادوا�وظفروا�با-نشود�وهو�جعلهم�قادرين�ع�ى�النطق�والفهم�إ«ى�
ّ
Pولم�يمض�إ

عا-ية�ّد�الحرب�الوتع�.)٣(لدى�معلم��اللغات��جنبية�ح>ن،�أصبح�ا-نهج�ا-باشر�معروفاحّد�ما.�فمنذ�ذلك�ال
نقطة�تحول��ي�تعليم�اللغات��جنبية��ÉÈا�فتحت�الباب�Pتخاذ�ا-ناهج�الجديدة�ا-ؤثرة�لتعليم��الثانية�أيضا

�وا-ناهج� �جانب، �من ��جنبية �اللغات �مدر¶�� �لدى �Dعجاب �ا-باشر�موضع �ا-نهج �فأصبح ��جنبية. اللغات
اشر�أنه�يجب�ع�ى�الطالب�أن�يع`;�منذ�البداية�عن�ا-نهج�ا-ب�مؤيدو الجديدة��خرى�من�جانب�آخر.�ويقول�

أن�يفهم�كل���ðء��ي�نفس�اللغة�ال°��يحاول�تعلمها،�هكذا�تدخل��لفاظ�والجمل��ي�الذهن،�ولو�لم�يستطع�
*را�Îم��ساتذة�الذين��ç�Pتمون�باستخدام�اللغة��جنبية�خ�ل�الدرس،�ويكتفون�ب�;جمة��معان¾�ا،�فطبقا

  �م،�يضيعون�فرصة�سانحة�لتعليم�الط�ب�التعب>;ات�السهلة�البسيطة�ا-عروفة.النصوص��ي�اللغة�
� �كتابه ��ي �بلوز �إيل �إيف، �ذكرها �ذاتية �بتجربة �الحقيقة �هذه �Technique of Language Teachingفلنفهم

�أسر��ما �مع �أسابيع �سبعة �فقضيت �Dنجل>Âية، �اللغة �أ-اني>ن �ولدين �لتعليم �الفرصة �وجدت �"مرة ،�يقول:
لم�أدر�معناها،�فقال�«ي�واحد��ل�الطعام�مع��سرة،�سمعت�ألفاظا�أ-انية�كث>;ةفكلما�ذهبت�إ«ى�بي�Úما�لتناو 

م�Õما�يوما:�يا�سيدي:�إنك�وجدت�فرصة�سانحة�لتعلم�اللغة��-انية،�فما�لك����Pتم�بذلك�؟�قلت�له:�كيف�
� �م�Õا �أفهم �أن �أستطيع P� �وأنا �تشيئا«ي �إنك �بأس، P� �فقال �و�صوات�. �والكلمات �باÈلفاظ �أذنيك م�

�ي�هذا��أن�أبذل�جهدا�والتعب>;ات�الجميلة،�ففي�ذلك�الوقت�لم�أهتم�بقوله�ولكن�بعد�بضعة�أسابيع�حاولت
                                                           

  ن على حتسني اللغة. كانوا ال يستطيعو   كثريةالقواعد كانت حتتل مكانة يف تعليم اللغات األجنبية منذ قدمي الزمان، والطالب رغم قضاء سنوات      ١
أرتور  ،Graham Wallasبدأت هذه احلركة يف العلوم االجتماعية جلعلها قابلة حلل مشاكل ذلك العصر، ومن رّواد هذه احلركة غراهام واالس      ٢

  ، مؤسس مدرسة شيكاغو. للتفصيل راجع:Charles Merriam، وتشارلز مريمي Arthur Bantlyبنتلي 
 O. P. Gauba: “An Introduction to Polital Theory”, p. 30.  

  )، طريقة طبيعية يعترب فيها أنه ميكن تعلم لغة أجنبية مثل اللغة األم، راجع للتفصيل: Direct Methodاملنهج املباشر(   ٣  
S. D. Krashen. “The natural approach of language acquisition in the class room”, p.11  
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�عجبا �زادني �ومما �والجمل��السبيل، ��لفاظ �أن �وجدت �أخرى، �مرة �أ-انيا �زرت �-ا �شهور �عدة �بعد أني
م�Úا�بدأت�تخرج�من�لساني�بغ>;�أن�أشعر،�وربما�كنت�ألتفت�إ«ى�كتفي�والتعب>;ات�ال°��لم�أكن�أظن�أني�تعل

�سواي �ذلك �ليقول �أحد �هناك �يكن �ولم �ذلك �قال �من ��دبية��.)١(Èرى �القطعات �إ«ى �الطالب ولو�استمع
�أن�يزداد�به�عجباالرائع

ّ
Pفأنقل�ع�ى��.وتنغمس�التعب>;ات��ي�ذهنه�بعدما�ما�قرأها�عدة�مرات،�ة�لن�يلبث�إ

� �ودمنة"سبيل �"كليلة �الكتاب �من �التالية �القطعة �ا-ثال :��Ùظ� �نحوهم �أقبل �إذ �ك�مه، ��ي �الغراب "فبينما
عرت�منه�السلحفاة،�فغاصت��ي�ا-اء،�وخرج�الجرز�إ«ى�جحره،�وطار�الغراب�فوقع�ع�ى�شجرة،�ثم�

ُ
يس ى،�فذ

ق��ي�السماء�لينظر:�هل�للظ��Ùطالب
ّ
لجرز�والسلحفاة،�فقالت�،�فنادى�ا؟�فنظر�فلم�ير�شيئاإن�الغراب�حل

إن�كان�بك�عطش،�و�Pتخف،�فإنه��Pخوف�عليك،�فدعا��اشرْب السلحفاة�للظ��Ùح>ن�رأته�ينظر�إ«ى�ا-اء،�
نرى��ي�هذه�القطعة��دبية�البسيطة�كث>;ا�).�٢(الظ�Ù،�فرحبت�السلحفاة�وحييته،�وقالت�له:�من�أين�أقبلت؟

  حسب�حاجاته.من�الجمل�البسيطة�ال°��يمكن�لطالب�استخدامها�

  السلحفاة�غاصت��ي�ا-اء •
 الجرز�خرج�إ«ى�جحره •
 نادى�الغراب�الجرز�والسلحفاة •
• �Ùقالت�السلحفاة�للظ 
 إن�كان�بك�عطش�إشرْب  •
• �Ùرحبت�السلحفاة�بالظ 

�وكذلك� �والجزر، ،�Ùوالظ� �والسلحفاة، �الغراب، �مثل: �الحيوانات �بعض �أسماء �القطعة �هذه ��ي �نجد وكذلك
ق،�نظر،�قال،�شرب،�خاف،�دعا،�رّحب،�وغ>;بعض��فعال،�مثل:�خرج،�

ّ
�ذلك.�أقبل،�وقع،�وطار،�ذعر،�حل

�م ��فعال �مستخدماوهذه �جم��صغ>;ة �يصوغ �أن �للطالب �ويمكن �الرجل،��عروفة �خرج �مث�، ��فعال هذه
�شجرة.�و�ستاذ�هاهنا�يلعب�دوراوقع�الط>;،�نظر�الرجل،�ولو�أراد�أن�يطيل�جملة�Èصناف،�وقع�الط>;�ع�ى�ال

يجعل�من�هذه�الجمل�الفعلية��ي�إرشاد�الط�ب�إ«ى�فهم�نوعية�هذه�الجمل،�وكيف�يمكن�لطالب�أن��بارزا
إن�كان�بك�عطش"،�ويمكن�ل�ستاذ�أن��اشرْب إسمية،�و�ي�القطعة�ا-ذكورة�قالت�السلحفاة�للجرز�"�جم�

� �مثل �بأفعال��مر��خرى، �فعل��مر�ويأتي �استخدام �هاهنا �أخرج،اذهبيشرح ،�� �أنظر، �وغ>;�ارفعأطلب، ،
�صغ>;ة. �جمل ��ي �يستخدموها �أن �الط�ب �من �ويطالب �السهلة��ذلك �الصغ>;ة �القطعة �هذه �طالب فلو�قرأ

إ«ى�قراءة�قصص�أخرى�من�باب�الحمامة�ا-طوقة،��ÉÈا��Pتوجد��طة�الواضحة�ما�لبث�أن�ازداد�شوقاالبسي
نوات�أو�أقل�م�Õا��ي�تعلم�اللغة�العربية�عن�ف¾�ا�ألفاظ�صعبة�و�Pجمل�طويلة،�فطالب�عادي�ق�Ã�äبضع�س

�بسيطة�بناء�
ً
طريق�منهج�صحيح�يستطيع�فهم�مثل�هذه��بيات�بغ>;�أن�ي�;جم�ويمكن�لطالب�أن�يصوغ�جم�

�ا-ذكورة. �القطعة �صغ>�ع�ى �أدبية �قطعة �أن �رأينا �باباهكذا �تفتح �أن �يمكن �بسيطة �سهلة ��ي��;ة للدخول
القواعد�النحوية�والصرفية�والتمرين�ع�ى�ذلك�من�جانب�وخلق�ذوق�أدبي�بستان�اللغة�وتساعده�ع�ى�إخراج�

  للتمتع�بالقصص�الصغ>;ة�والعكوف�ع�ى�قراء��ا�من�جانب�آخر.
ومن�الطرق�ا-ؤثرة�لتدريس�القطعات��دبية�Ñي�ك½;ة�القراءة�وDعادة�وقد�أشار�توني�رائت�إ«ى�هذه�الحقيقة�

القطعات��دبية�ح°�Ãيحب�الطالب�أن�يقرأ�مثل�هذه��بيات�بنفسه��فهو�يقول:��Pبّد�أن�يقّدم�إ«ى�الطالب
ويقول�ايف�ايل�بلوز:�"قد�بدأت�أحب�اللغة�الفرنسية��ي�ا-درسة�حينما�أعطاني��ستاذ��).٣(ساعة�كل�يوم

�فقد�زين�«ي�ما�فيه�من�الجمال�وأصبحت� نفس�القطعة�للنقل�والقراءة�اث���عشر�مرة�خ�ل�أسبوع�واحد.

                                                           
1    Billow, F. L.  “Technique of Language Teaching”, p. 38-39. 

 ابن املفقع، "كليلة ودمنة"، باب احلمامة املطوقة.   ٢
3    Tony Wright: “A psycholinguistic model of grammar learning and foreign language teaching”, p.72.  
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،�وكذلك�يق�;ح�أل`;ت�فيلدمان�لط�ب�اللغة��جنبية�قراءة�القطعات�)١(واضحة�بسبب�Dعادة�الكث>;ة�ا-عاني
�دبية�الرائعة�من��دب��جن�Ù،�فقراءة�القطعات��دبية�تجعل��لفاظ�منقوشة�ع�ى�ذهن�الطالب�عن�

،�وهو��ي�الحقيقة�قد�ة�كث>;اع�ى�قراءة�النصوص�العربي�يؤكد�أيضاطريق��Pشعوري.�والدكتور�محمد�مندور�
�Pو� �محاضرات ��Pتلقى �الفرنسية �"فالجامعات ��دبية، �النصوص �قراءة �ع�ى �ا-ب�� ��üالفرن� �با-نهج أعجب
دروس�عن�العلوم�النظرية�ال°��تتصل�باÈدب،�ف��نحو�و�Pب�غة�و�Pأدب�فرنسا�وإنما�يعالج�كل�ذلك�أثناء�

�ي�نقد��دب�النظري�مثل�ما�نجد��ي�اللغة�Dنكل>Âية��نسية�كتاباهنا�نجد��ي�اللغة�الفر شرح�النصوص،�ومن�
�
ً
)��ي�Cultural�Island.�واللغويون�مثل�جوزيف�ميخائيل�يتكلمون�بتفصيل�عن�خلق�"جزيرة�ثقافية"�()٢(مث�

الصف،�ومع��Ãذلك�أنه�يجب�ع�ى��ستاذ�أن�يخلق��ي�الفصل�بيئة�اللغة��جنبية�ف��ينطق�إ�Pبتلك�اللغة�
ح°��Ãي�شرح�بعض��لفاظ�أو�ا-صطلحات�أو��ي�إفهام�بعض�القواعد�الضرورية�و�Pيحاول�استخدام�اللغة�

�ال�Õاية�لتسهيل�الفهم �إ��Pي �الصف �نقول )٣(Dنكل>Âية�أو�اللغة��م��ي �ولذلك�يمكن�لنا�أن �حقيقة��-. وهذه
�تعلم�اللغة��جنبية�عن�طريق�النطق��يإنه�يسهل��-اع�;ف�§�ا�كث>;�من�اللغوي>ن�الكبار�عن�تجار§�م�الذاتية

  :.S. D. Krashen،�ونجد�مثل�هذه��راء�عند�اللغوي�ا-عروف�كراش>ن�الحياة�اليومية
�نحن ��بتدائية �ا-راحل �قاب��"�ي �يكون �أن �الطالب �من �البيئة��نتوقع �وعن �أسرته �وعن �نفسه �عن للتحدث

.�وهناك�عدد�غ>;�قليل�من�الناس�)٤(�جنبية�ا-س�Úدفة"�حوله�ونركز�ع�ى�القدرة�ع�ى�التعب>;�باستخدام�اللغة
�القواعد� �ع�ى �بالغة �عناية �ركزوا �قد �أ�Éم �ذلك �وراء �والسبب ��خطاء ��ي �الوقوع �يخافون ��Pيزالون الذين

فلم�ت�;سخ��لفاظ�والتعب>;ات��ي�أذها�Éم،�وقد�سم��Ã،ولم�يتعلموا�اللغة�كما�Ñي��ي�صورة�طبيعية�،فقط
�،قطعات�أدبية�رائعة�من�.�فيجب�ع�ى�الطالب�أن�يقرأ�كث>;اPMonitor Over usersء�الناس�كراش>ن�مثل�هؤ 

�السهلة �بالقطعات ��ي��،ويبدأ �وم�;سخة �منقوشة �والتعب>;ات ��لفاظ�والكلمات �لتكون �مرات �عدة ويعيدها
أصبحت�سهلة�فلو�فعل�ذلك�لوجد�بعد�مدة�أن��لفاظ�والجمل�والتعب>;ات�ال°��كان�يظ�Õا�دقيقة،��.ذهنه

�ا-و  ��لفاظ��ي �نفس �يجد �وكلما �لديه �رغبةمعروفة �وبالقطعة �شوقا �بالكلمات �ازداد ��خرى، وهذه��.اضع
لعل�هذا�و �.العملية�يمكن�أن�تؤدي�إ«ى�النطق�باللغة��ي�صورة�فصيحة�والكتابة�ف¾�ا�حول�أي�موضوع�شاء

�الذين�نشاؤا�وت�هو�السبب�أننا�نجد�كث>;ا ��ي�بيئة�هندية�ولك�Õم�كسبوا�قدرة�من�الكّتاب�ا-تفوق>ن رعرعوا
  فائقة�ع�ى�التعب>;��ي�اللغة�Dنكل>Âية�أو�العربية�أو�اللغات��جنبية��خرى.
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 العوامل�وردودها�0ي�النحو�العربي
  

  .حمزة�ك

  ،�ك>;�،�الهندالحكومية،�برنتلمانا�.م�.تي�.كلية�بيقسم�العربية،��ورئيس�مساعد�أستاذ��

  

ربي�أك½;�من�أية�نظرية�أخرى.�نظرية�العامل�نظرية�ساعدت��ي�تكوين�النحو�الع
وDمام�سيبويه�قواعدهما�ال°��نالت��بن�أحمد وفوق�هذه�النظرية�أر¶��Ãالخليل

�العامل�ركنا�هاما�من�أركان�النحو�العربي �.قبو�Pواسعا�بعدهما،�وصارت�نظرية
ونظرية�العامل�Ñي�النظرية�ال°��تقول�إن�ل�لفاظ�ا-لحوظة�أو�ا-قدرة�قدرة�ع�ى�

�أو�هو�ما��التأث>;��ي �وDعرابية، �الشكلية �الناحية �من �بعدها �تقع �ال°� الكلمات
�وهذا�العامل�أقسام.. )١(أوجب�كون�آخر�الكلمة�ع�ى�وجه�مخصوص�من�Dعراب

  :م�Õا

�وإن� �أنواعها �بكل �و�فعال �الجر�والجزم �كحروف �وذلك �الك�م ��ي �ملفوظا �كان �هو�ما �اللفظي؛ �العامل ا)
  ..وأخوا��ا�الخ

الذي�نسب�إليه�رفع�الفعل�ا-ضارع.��ا-عنوي؛�وهو�ما�لم�يكن�ملفوظا��ي�الك�م،�وذلك�كاPبتداءب)�العامل�
يقول�الدكتور�شوtي�ضيف�فيه:�"كل�من�يقرأ�كتاب�سيبويه�يرى�رأي�الع>ن�أن�الخليل�هو�الذي�ثبت�أصول�

�ال°��ثبتت�ع�ى�مر�ا �العامل�ومد�فروعها�وأحكمها�إحكاما،�بحيث�أخذت�صور��ا �أر¶��Ãنظرية �فقد لعصور.
��سماء� ��ي �يعمل �عامل �من �أو�جزم �أو�خفض �أو�نصب �لكلمة �رفع �كل �مع �بد P� �أنه �إ«ى �ذاهبا قواعدها
�والفعل،� �الخ`;�الرفع. ��ي �وعمله �ا-بتدأ، �مثل �لفظي �عادة �والعامل �ا-بنية، ��سماء �ومثلها �ا-عربة، و�فعال

كون�العامل�معنويا�ع�ى�نحو�ما�نص�تلميذه�سيبويه��ي�وعمله��ي�الفاعل�الرفع�و�ي�ا-فعوPت�النصب.�وقد�ي
   ).٢(باب�ا-بتدأ�إذ�جعله�معمو�Pل�بتداء

كما�‘ عامل�مئة’�أو‘ العوامل�ا-ائة’وقد�صنف�الع�مة�عبد�القاهر�الجرجاني��ي�العوامل�كتابا�مشهورا�باسم�
µي�فن�Dعراب�حيث�يمكن�اعتبارها�تقول�عنه�العامة.�هكذا�اتسعت�دائرة�تأث>;�نظرية�العوامل�إ«ى�جميع�نوا

�إيجاد�النحو�العربي �٣(أص��هاما�الذي�ساهم��ي �زمان�سيبويه،�). وقد�نالت�هذه�النظرية�قبو�Pواسعا�منذ
وسار�النحاة�مس>;ه�ح°�Ãصارت�نظرية�العوامل�من�أقوى�أساس�النحو�العربي�ومصادره.�ولم�يجرأ�أحد�أن�

هم�إ�Pبعض�ا-حاوPت�اليس>;ة�قام�§�ا�ابن�ج���وابن�مضاء��ندل���üيرده�أو�أن�يضع�مكا�Éا�نظرية�أخرى�الل
وغ>;هما.�إ�Pأن�محاول�Úم�لم�تنل�بقبول�واسع��ي�ضوضاء�أتباع�العوامل��ي�ذلك�الزمان�واستمرت�العوامل�

�اللغ �طالب �ع�ى ��Pبد �واللغوية، �النحوية �قيم�Úا �لها �ا-حاوPت �هذه �ولكن �للنحو�العربي. ة�كالحجر��سا¶��
  عل¾�ا.�ف
�:��ط�عالعربية�

 

                                                           
 ١٦٠ص، ١٩٨٥، صطلحات النحوية والصرفية، دار الفرقان، بريوتحممد مسري جنيب البلحي، معجم امل .نقال عن د ،١٥ص ،اجلرجاين، التعريفات     ١
  ٣٨شوقي ضيف، املدارس النحوية، دار املعارف، القاهرة، ص .د     ٢
  ٢٠٠٤شرح مائة عامل، عبد الرمحن بن حممد اجلامي، احتاد بوك ديبوا، ديوبند،  :راجع     ٣
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  3ول:�محاولة�ابن�ج���

)�للرد�ع�ى�نظرية�العوامل.�ولكنه�لم�يقدر�١وقد�حاول�أبو�الفتح�عثمان�بن�ج��،�صاحب�كتاب�الخصائص(
يحدث�هذه�التغ>;ات،�يقول�بعد�تحليل�العوامل:��-�Pغ>;ه�–أن�يخرجه��ي�صورة�نظرية�وذهب�إ«ى�أن�ا-تكلم�

حقيقة�ومحصول�الحديث،�فالعامل�من�الرفع�والنصب�والجر�والجزم�إنما�هو�للمتكلم�نفسه��P"�وأما��ي�ال
  �).٢(غ>;ه"�ل��ïء

  "الرد�عLى�النحاة"الثاني:�ابن�مضاء�3ندل���Ýوكتابه�

م.�وهو���۱٩٤۷ي�القرن�السادس�الهجري�ونشر��ي�سنة��)٣(ابن�مضاء��ندل��üالرد�ع�ى�النحاة�كتاب�وضع�
��ي �جادة ��ي��محاولة �كب>;ة �أثار�ضجة �وكتاب �خاصة، �العوامل �نظرية �رد �و�ي �عامة �النحو�العراtي �ع�ى الرد

�إحدى� �من �ع½;�عليه �بعدما �ضيف �شوtي �الدكتور �حققه �ونشره. �طبعه �عند �و�كاديمية �العلمية البيئات
�هذا �إ�Pأن �تأليفه. �باعتبار�زمن �عظيمة �ثورة �وكان �بالقاهرة. �دار�ا-عارف �ونشره �فرنسا، الكتاب،��متاحف

م�حث�ع�ى�وضع�١٩٤٧والفكرة�ال°��قدمها�ابن�مضاء�لم�يسعد�بقبول�واسع��ي�زمانه.�ولكنه�بعد�نشره��ي�
  مكان�نظرية�العوامل�إ«ى�حد�كب>;.�جديدةنظرية�

 نظرية�الكتاب

�ويقول��ي� �كل�ما��Pيفتقر�النحو�إليه�من��بواب. �الكتاب�قائمة�ع�ى�إلغاء�العوامل�وحذف أما�نظرية�هذا
اية�الكتاب:�"قصدي��ي�هذا�الكتاب�أن�أحذف�من�النحو�ما�يستغ���النحوي�عنه،�وأنبه�ع�ى�ما�أجمعوا�غ

باخت�ف�القدماء�ف¾�ا،�وقد��)١(�:حتج�ابن�مضاء�دعوته�Øلغاء�العوامل�بأمور�كث>;ة�م�Õا).�ا٤"(ع�ى�الخطأ�فيه
)� �وغ>;ه، �ج�� �بن �عثمان �أبو�الفتح �ذلك �بخ�ف �الشرعية�)٢صرح �ا-نطقية�٣(�،والعقلية�باÈدلة �بالحجج (

)� �هو��؛)٤والفلسفية �بالعوامل �القول �أن �إ«ى �عن��ادعاءوذهب �ا-عاني �وتحريف �هو�كامل، �فيما النقصان
.�)�إجماع�النحوي>ن�ع�ى�القول�بالعوامل�ليس�بحجة٦(�،)�نسب�ا-حذوفات�إ«ى�القرآن�حرام٥(�،ا-قصود�§�ا

سببية�وواو�ا-عية�اللت>ن�تنصب�بعدهما�ا-ضارع�ب�(أن)�ا-حذوفة:�ومن�خ>;�شاهد�لقوة�آرائه�قوله��ي�فاء�ال
يقول:�هذا�باطل،�بل�أن�العرب�ح>ن�تنصب�ا-ضارع��ي�هذين�الباب>ن��Pتنصبه�بعامل،�وإنما�تنصبه�لتدل�

أخذنا�هذه�الجملة�(�Pيشتم�عمرو�زيدا�فيؤذيه)�إن�نصب��ع�ى�مع��P�Ãتتـأتى�مع�الرفع�أو�الجزم.�فمث��لو
ون�غرضه�إن�شتم�عمرو�لزيد�يتسبب�عنه�إيذاؤه،�وإن�رفع�يكون�ا-ع��Ãفهو�يؤذيه�أي�من�عادته�ذلك.�يك

وكذلك�الشأن��ي�واو�ا-عية.�لو�أخذنا��.وإن�جزم�يكون�الفاء�للعطف،�ويكون�ا-راد�حينئذ�أن�الشتم�يؤذيه
�P� Ãا-ع�� �كان �الثاني �الفعل �نصب �إن �الل`ن) �وتشرب �السمك �تأكل P)� �ن
�Ãالجملة �رفع �وإن �بي�Õما، تجمع

ا-خاطب�عن�أكل�السمك�وأوجب�له�شرب�الل`ن،�أي�هو�ممن�يشرب�الل`ن.�كل�هذه�تدل�ع�ى�أن�حركات�
  ).٥(Dعراب��Pتأتي�للدPلة�ع�ى�عوامل�محذوفة،�وإنما�تأتي�للدPلة�ع�ى�معان��ي�نفس�ا-تكلم

 
                                                           

 موسوعة العلم ودائرة املعارف يف أربعة أجزاءأشهر كتاب يف النحو العريب بعد كتاب سيبويه، وهو       ١
  ١٨٦ص ، ١الكتب العريب، بريوت ، ج  راخلصائص، دا ابن جين، أبو الفتح عثمان،     ٢
ا هو أبو العباس أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن مضاء اللخمي، أصله من قرطبة،وإليها ينسب. درس على ابن الرماك كتاب سيبويه، وكان مؤيد     ٣

ن عوة املوحدين متبعا مذهبهم الظاهرية. صار قاضيا يف دولتهم. عاشر من امللوك املوحدين يوسف بن عبد املؤمن وابنه يعقوب. وله مؤلفات ملد
  ة.) الرد على النحا٤) تنزيه أئمة النحو مما نسب إليهم من اخلطأ والسهو ٣) تنزيه القرآن عما ال يليق بالبيان ٢) املشرق يف النحو ١أمهها: 

  ٧٦، ص ١٩٨٢، ابن مضاء األندلسي، الرد على النحاة، دار املعارف، القاهرة     ٤
  ٨٧- ٨٦  ، ص:راجع املرجع السابق    ٥
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  الثالث:�ا�نهج�الوصفي�

و�ي�مقدم�Úم��،عوامل�ا-نهج�الوصفي�الذي�قدمه�كث>;�من�النحاة�ا-عاصرينومن�ا-حاوPت�للرد�ع�ى�فكرة�ال
العربي:��النحو’�ي�جامعة�بغداد،�وصاحب�كتاب�،�أستاذ�اللغات�السامية�والنحو�ا-قارن �،إبراهيم�السامرائي

:�"وتأتي�مسألة�العامل.�يقول �-كما�رفض�كث>;ا�من�مسائل�النحو�ال�;اثي�-ويرفض��ي�هذا�الكتاب� .‘نقد�وبناء
مسألة�العامل��ي�هذا�الباب�دخيلة�مصطنعة�فإذا�كان�حق�ا-بتدأ�الرفع�ف��بد�للمنهج�النحوي�أن�ينظر��ي�
�ا-بتدأ.� �رافع ��ي �ي�;ددون �أ�Éم �وذلك �اخ�;اعا �يخ�;عها �قد �بل �وأضعفها، �الوجوه �أغرب �من �فيلتمسه الرافع،

مل�الناصبة�وغ>;ها،�وبعض�آخر�يقول�بالخ`;�بعضهم�يقولون�باPبتداء�وبعضهم�يقولون�بتجردهم�عن�العوا
  ).١(�ي�النحو�فأفسده"‘ ا-نطق’وهكذا.�وا-بتدأ�غ���عن�هذا�النهج�من�البحث�لو�Pتأث>;�العنصر�الدخيل�

  الرابع:�محاولة�مصطفي�إبراهيم�

�قضا �جميع �ف¾�ا �ضم �عجيبة �بقاعدة �وأتى �العوامل. �إلغاء ��ي �ممدوحة �محاولة �إبراهيم �مصطفي يا�ول�ستاذ
وقال�إن�الضمة�علم�Dسناد�والجرة�علم�Dضافة�وما�عداها�منصوبات.�وحصرها��ي�قوله�الشه>;:��،Dعراب

�."�صل(�ا-بتدأ�والخ`;�أو�الفعل�والفاعل)�كلها�مرفوعات�وما�عداها�منصوبات�إD�Pضافة،�ف
��مجرورة"
�ولم�و�ي�هذه�النظرية�خلع�مسئولية�Dعراب�من�عاتق�العوامل�وجعلها� �ي�Dسناد�وDضافة�وخفة�الك�م.

�بعض� �أن �مع �وقواعدها �إيجاز�Dعراب ��ي �أفرطت �بأ�Éا �نقدوها �ال�ذع، �النقد �من �أيضا �النظرية �هذه تنج
  ).٢(�Pنقدر�تطبيق�هذه�القاعدة�ف¾�ا�-مثل�إن�وأخوا��ا�-�بواب�النحوية

  ‘اها�ومبناهااللغة�العربية�معن’ الخامس:�آراء�الدكتور�تمام�حسان�وكتابه�

للدكتور�تمام�حسان�أشهر�كتاب��ي�العربية��ي�علوم�اللسانيات.�وهو�كتاب�‘ اللغة�العربية؛�معناها�ومبناها’
�Ãي�تعي>ن�ا-ب���Ãودور�ا-ع��Ãي�تعي>ن�ا-ع���Ãيب>ن�كيف�تعمل�اللغة�العربية�داخل�مبناها،�كما�يب>ن�دور�ا-ب�

�م.�نشره�عالم�الكتب،�٢٠٠٤م،�وظهرت�الطبعة�الرابعة�سنة�١٩٧٣ي�اللغة.�ظهر�هذا�الكتاب�أول�مرة�سنة�
القاهرة.�وقد�جرت�عدة�دراسات�حول�هذا�الكتاب�وآرائه،�واختار�عدد�غ>;��،�شارع�عبد�الخالق�ثروت،٣٨

�ا-اجست>;�والتخصص �لدراسات �الطلبة �من �نجح��.قليل �كما �العوامل �النظرية �ع�ى �الرد ��ي �أحد �ينجح ولم
� �حسان، �تمام ��ي�الدكتور �ويبنيه ��çدمه �بل �القديمة �صورته ��ي �يبقى �أن �النحو�العربي �من ��äيرت�Pوهو�

�تضافر� �نظرية �وÑي �أخرى �نظرية �مكا�Éا �ويضع �العوامل �نظرية ��çدم �جديد. �منهج ��ي �ويقيمه �جديدة صورة
س��نظمة�وتضافر�القرائن�وذلك�معتمدا�ع�ى�ا-نهج�الوصفي�ونقد�النحو�التقليدي�وقال�إنه�قام�ع�ى�أسا

�اللحن، �من �اللسان �جوهر��حفظ �ترى P� �وÑي �فقط، �صوتية �أخطاء �و�لحان �والعوامل. �Dعراب �ع�ى أي
��ي� �مقبولة �بتفس>;ات �يأتي �يقدر�أن P� �غ>;�مستقيم �أساس �ع�ى �أسس �والنحو�الذي �تمسها. Pو� ا-وضوع

ن�يخ�Ã�ïم�Õا�ع�ى�اللغة�يقول:"�فلقد�نشأت�دراسة�اللغة�العربية�الفصuى�ع�جا�لظاهرة�كا�القضايا�اللغوية.
وع�ى�الرغم�من�أن�تسمية�هذه�الظاهرة�ا-ذكورة��Pتش>;�إ�Pإ«ى�‘ ذيوع�اللحن’وع�ى�القرآن�وÑي�ال°��سموها��

وذهب�إ«ى�أن�اللغة�منظمة�من��.)٣"�(الخطأ��ي�ضبط�أواخر�الكلمات�بعدم�إعطا�Îا�الع�مات�Dعرابية�ا-�ئمة
صوتي�والنظام�الصر�ي�والنظام�النحوي.�وكل�نظام�م�Õا�يتألف�مجموعة�مجموعة�من��نظمة�م�Õا�النظام�ال

من�العناصر�ا-عنوية�ومجموعة�أخرى�من�العناصر�ا-بنوية�وطائفة�من�الع�قات�ال°��تربط�بي�Õا�والفروق�أو�

                                                           
  ٧٤ص ، ١٩٦٨، إبراهٌم السامرائ، النحو العرب نقد وبناء، دار الصادق، بغداد .د     ١

  ١٩٨٨  ،ل، القاهرةراجع مصطفي إبراهيم، إحياء النحو، دار املعارف، كورنيش النس     ٢
  ١٢عامل الكتب، القاهرة، ص ٌة معناها ومبناها،يمتام حسان، اللغة العرب .د     ٣
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اللبس.��القيم�الخ�فية�ال°��تربطها�سلبيات�بإيجاد�ا-قاب�ت�ذات�الفائدة.�وبتضافر�كلها�تتم�Dفادة�ويأمن
  وقال��Pيتم�فهم�النصوص�إ�P§�ا.�واستدل�لذلك�بالسطر��تي:

  "فاµي�فلم�يستف�بطاسية�ال`;ن    قاص�التج>ن�شحاله�ب�;يسه�ال"

�النظام�الصوتي�و  ،�و�ي�وسعنا�أن�نحلله�تحلي��النظام�الصر�ي�والع�قات�النحويةوهذا�السطر�قد�تم�ف¾�ا
�فالشع �الكامل �Dعراب �هذا �ومع �والع�قات�إعرابيا، �تضافر��نظمة �بعدم �وذلك �له، Ãمع��P� �م��ما ر�يظل

  ).١(النحوية�فيه

  رأيه�0ي�نظرية�العوامل

���üبن�مضاء��ندلPع�ى�فكرة�العوامل��ي�طريق�علم��وذلك�خ�فا����äاستطاع�الدكتور�تمام�حسان�أن�يق
ئن�التعليق�مكان�فكرة�العوامل.�والذين�ردوا�ع�ى�هذه�الفكرة�من�قبل.�وجعل�فكرة�القرائن�وع�ى��خص�قرا

�رأيي �و�ي �احتمال�-يقول:" أن�التعليق�هو�الفكرة�ا-ركزية��ي�النحو��- كما�كان��ي�رأي�عبد�القاهر�ع�ى�أقوى
�Èن� �النحوية �والعوامل �النحوي �العمل �خرافة �ع�ى �للقضاء �وحده �كاف �وجهه �ع�ى �التعليق �فهم �وأن العربي

 �� �معاني �القرائن �بواسطة �يحدد �وأفضل�التعليق �أو�ى �صورة �ع�ى �بي�Õا �ويفسر�الع�قات �السياق ��ي بواب
وأك½;�نفعا��ي�التحليل�اللغوي�لهذه�ا-عاني�الوظيفية�النحوية.�وليس�يكفي��ي�شرح�فكرة�التعليق�أن�نقول�

� �الكلمات �القاهر�أن �عبد �قال �بحجز�بعض’كما �بعضها �النحو�‘ يأخذ �معاني �إ«ى �وا-زية �الفضل �نرجع و�Pأن
ه��ي�عموم�يشبه�عموم�عبارته،�وإنما�ينب�ي�لنا�أن�نتصدى�للتعليق�النحوي�بالتفصيل�تحت�عنوان>ن�وأحكام

فإذا�‘ القرائن�اللفظية’والثاني�هو����syntagmatic relations أو�ما�يسميه�الغربيون ‘ الع�قة�السياقية’أحدهما�
فقد��.‘قرائن�معنوية’بواب�Ñي��ي�الحقيقة�علمنا�أن�الع�قات�السياقية�ال°��تربط�ب>ن��بواب�وتتضح�§�ا�� 

علمنا�أن�العنوان>ن�ا-ذكورين�جميعا�يتناوPن�القرائن�من�الناحيت>ن�ا-عنوية�واللفظية�وهما�مناط�التعليق�
�للتحليل� �هو�Dطار�الضروري �إذا �فالتعليق �هللا. �شاء �إن �الكتاب �هذا �من �-وضعها �الحالية �القرائن �ترك مع

ضا:�"و�Pأكاد�أمل�ترديد�القول�:�إن�الع�مة�Dعرابية�بمفردها��Pتع>ن�ع�ى�تحديد�ا-ع��Ãوقال�أي).�٢(النحوي"
وهذا�القول�صادق�ع�ى�كل�قرينة�أخرى�‘ تضافر�القرائن’�ف��قيمة�لها�بدون�ما�أسلفت�القول�فيه�تحت�اسم

;�حوله�من�ضجة�لم�يكن�وكل�ما�أث>‘ العامل�النحوي ’�بمفردها�سواء�أكانت�معنوية�أم�لفظية�و§�ذا�يتضح�أن
  ).٣(أك½;�من�مبالغة�أدى�إل¾�ا�النظر�السطuي�والخضوع�لتقليد�السلف�و�خذ�بأقوالهم�ع�ى�ع���ا"

  ا�راجع�وا�صادر

 ١٩٨٨،�إحياء�النحو،�دار�ا-عارف،�كورنيش�النسل،�القاهرة�،إبراهيم،�مصطفي -1
 �١ت،�جالكتب�العربي،�ب>;و�رابن�ج��،�أبو�الفتح�عثمان،الخصائص،�دا -2
 ١٩٨٢،�ابن�مضاء��ندل��ü،�الرد�ع�ى�النحاة،�دار�ا-عارف،�القاهرة -3
  .١٩٨٥،�معجم�ا-صطلحات�النحوية�والصرفية،�دار�الفرقان،�ب>;وت�،البلuي،�محمد�سم>;�نجيب -4
 ٢٠٠٤شرح�مائة�عامل،�اتحاد�بوك�ديبوا،�ديوبند،��،الجامي،�عبد�الرحمن�بن�محمد -5
  ٢٠٠٤،�عالم�الكتب،�القاهرة�اها�ومبناها،معن�العربية:اللغة��،حسان،�تمام - 6
 ١٩٦٨،�النحو�العرب�نقد�وبناء،�دار�الصادق،�بغداد�،السامرائ،�إبراهيم -7
 ا-دارس�النحوية،�دار�ا-عارف،�القاهرة�شوtي،ضيف،� -8

 
                                                           

  ١٨٣-١٧٠راجع املرجع السابق، ص      ١
  ١٨٢املرجع السابق، ص      ٢
  ٢٣٢املرجع السابق، ص     ٣
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  خاطفة�قراءةمستقبل�لغة�الّضاد�عند�الغربي%ن:�

��������������������������������������������������������

  .بي�.أ��حمزة�عLيّ �

  ،�ك>;�للغة�العربية،��كلية�أم�.�إي.�أس�،�ممباداقسم�أستاذ�مساعد،�

 ا�دخل

«ى�أعماق�التاريخ،�ونشأت��ي�عهد�قديم�غ>;�إالعربية��لغة�عريقة�تمتد�جذورها�ة�لغالن�إ فمن��جدر�بالقول 
بقواعدها،� ت�باستعمالها�الواسع�ع�ى�مرور��زمنة،�وأثمرت�ب�;اك��ا�ونضجتمعروفة��صل�بالضبط،�ونم

دت�بÂåول�القرآن�ف¾�ا.
ّ
ومما��Pشك��ي�أن�هذه�اللغة�وÑي��وتزينت�بفصاح�Úا�وب�غ�Úا�وجزال�Úا�وعذوب�Úا،�وتخل

�بع �ومقارنة �العالم �بتطورات �مصاحبة ��ÉÈا �العالم، �مع �ا-سايرة �ع�ى �العصر�الحديث ��ي �الحديث�قادرة لم
ومستعملة��ي�معلومات�التكنولوجيا�ومع�;فة�باÈمم�ا-تحدة�ومنتشرة��ي�ربوع�العالم�ا-تعددة.�فض��عن�هذه�

لحديث�دام�القرآن�وا�«ى�قداس�Úا�وفضيل�Úا�حيث�تبقي�حية��Pتموت�ماإن�هذه�اللغة�العزيزة�ترجع�إا->Âات�
� �ومادام �القيمة، Ã°ح� �وداأباقيا �§�ما �متمسك>ن �هلهما �ع�Õما. �جوانب�فع>ن �Pكتشاف �تحاول �ا-قالة فهذه

  اهتمام�الغرب�تجاه�اللغة�العربية.

 اهتمام�وزارة�ال�Oبية�3مريكية�بتدريس�العربية���

أو�منطقة���تحاديةالوPيات�ا-تحدة��مريكية�تشتمل�ع�ى�خمس>ن�وPية�ومنطقة�العاصمة��أنومّما�نعرف�
اللغة�Dنجل>Âية�بحكم�الواقع،�برغم�انه�ليس��إ«ىة�الوطنية�يرجع�فضلها�اللغ�أنوكما�نعرف��.)١(الفيدرالية

ع�ى��)٢(،�تطلب�بعض�القوان>ن�مثل�متطلبات�التجنيس��مريكية�تحاديهناك�لغة�رسمية�ع�ى�ا-ستوى�
�ة،نيسبا� %�م�Õم�١٢%�من�سكا�Éا�اللغة�Dنجل>Âية�ويتحدث�حوا«ي�٨٠اللغة�Dنجل>Âية.�ويتكلم�حوا«ي��إتقان

ولكن،�من�العجب،�أن�الوزارة�ال�;بية��مريكية��Pتزال�.�)٣(كما�يستخدم�قليل�م�Õم�لغ°��الفرنسية�وهاواي
ليست��وأ�Éالهذه�اللغة�ليست�مكانة�معروفة�لدي�أهال¾�ا��أنبتدريس�اللغة�العربية��ي�مدارسها�برغم��تعت��

� ��ي �جزءا �اللغة �هذه �تكن �ولم �وPيا��ا، �إحدى ��ي �رسمية �بم�لغة �بل �التدريسية. �وا-ناهج �الدراسية مقررات
�جريدة��أصبحت ��ي �وردت �الخ`;�ال°� �تعجبنا �ا-تحدة؟ �الوPيات �مدارس ��ي �بتدريسها �اهتمت �ال�;بية الوزارة

  ،�هذا�كما�ي�ي��ي�الفقرة�التالية�:٢٠١١ف`;اير��١٠"الحياة"�ا-ؤرخة�

لزم�مدرسة�بتدريسهاوزارة�ال�Oبية�3مريكية�تعت�Oالعربية�"لغة�ا�ستقبل"�
ُ
  وت

�مانسفيلد �من �ثانوية �وطالبات �ط�ب �وأمهات �آباء �أوهايو)٤("أعرب �وPية ��ي �قرار�)٥(، �حيال �قلقهم �عن ،
�من�

ً
ا-درسة�Øلزام�أبنا�Îم�وبنا��م�دراسة�اللغة�العربية�والثقافة�العربية��ي�الف�;ة�ا-قبلة،�باعتبار�ذلك�جزءا

 �� ��تحادية �الحكومة �مّول�Úا �ا-ستقبل".منحة �"لغات �إحدى �Ñي �العربية �أن �ترى �ال°� �وزارة��م>;كية وكانت
مليون�دوPر،�يتم��١.٣ال�;بية�الفيديرالية�أعطت�منحة�إ«ى�ثانوية�مانسفيلد��ي�الصيف�ا-ا���ßتبلغ�قيم�Úا�

                                                           
  .يف خمتلف البلدان يف العاملكانت موجودة و . االحتاديةحكومة باشرة للالسيطرة امل حتتحتاد، التقسيم اإلداري لال هي نوع من املناطق الفيدرالية   ١
٢   US naturalization requirements ان دستور الواليات األمريكية تعطى السلطة اىل مجعية الواليات املتحدة إلقامة قاعدة التوحد يف الواليات ،  
 ، فلغة هاوايللواليات املتحدة األمريكية التابعة هي هاواي جزر  ٣ 

  اللغة الرمسية هلذه اجلزر. 
٤   Mansfield  .هي مدينة من والية أوهايو  
  .ثل حدودها اجلنوبيةهي والية أمريكية تقع يف الغرب األوسط للواليات املتحدة. وترجع تسمية الوالية ذا االسم نسبة إىل ر أوهايو الذي مي أوهايو  ٥ 

  



  

 

                    __________________________________________٢٠١٣ ���–مجلة�العاصمة�:�ا�جلد�الخامس� ١١٠

110 Majalla al-Aasima, Vol. 5, 2013, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

��بتدائية� �مرحل°� ��ي �إجبارية �العربية �اللغة �دروس �بموج��ا �وتكون �سنوات، �خمس �مدى �ع�ى إنفاقها
�ويقول��باء�و�مهات�الرافضون�إ�Éم�وا- توسطة،�فيما�تصبح�اختيارية�بالنسبة�إ«ى�طلبة�ا-رحلة�الثانوية.

.�وقال�بعضهم�إ�Éم�يخشون�أن�يتضمن�منهج�اللغة�العربية�دروسا�عن�Dس�م.�بيد�أن�
ً
أبلغوا�بالقرار�متأخرا

�وث �العربية �اللغة �يقتصر�ع�ى �ا-نهج �أن �ع�ى �شددت �ا-درسة �اللغة�إدارة �تعليم �بمنهج �وهو�أشبه قاف�Úا،
�Èن� �سعداء �إ�Éم �عربية �جذور �من �ينحدرون �وأمهات �آباء �وقال �ا-نطقة. �مدارس �تعتمده �الذي Dسبانية
أوPدهم�سيتعلمون�لغة�أجدادهم.�وأضافوا�أ�Éم�يأملون�بأن�تؤدي�هذه�ا-نحة�إ«ى�محو��نماط�ال°��رسمها�

  .)١(ة�Dنسان�العربي"ا-جتمع�وDع�م��م>;كيان�لشخصي

  اللغة�العربية"�؟�إÏىبم�يقولون�bطفالهم:�"��تحتاج�

�(�ر بروفسو � �كريستال �David Crystalديفيد �اللغوي>ن �من �وواحد �ومفكر�وعالم �كاتب ��ي��،ن�كاديمي>) ولد
جامعة�لندن�.�وعندما�كان�دارس�اللغة�Dنجل>Âية��ي�بانجل�;ايرلندا�الشمالية�ونشأ�وترعرع�أأسرة�عريقة��ي�

� ��أنبدأ �الصدد �و§�ذا �Dنجل>Âية. �اللغة �استخدام �دراسة �عن �من��أن�حظييبحث �عدد ��ي �ا-حاضرات يلقي
الجامعات.�حاليا�وهو��Pيزال�يقوم�بالتدريس�أستاذا��ي�علم�اللغة��ي�القسم�اللغوي��ي�جامعة�بنغور.�تشمل�

� �ا-تع�ة�كاديمياهتماماته �اللغوية �النشاطات �من �عديد �ع�ى �وتعليمها. �Dنجل>Âية �اللغة �بتعلم وهو���نلقة
)،�والرئيس�النائب�لجمعية�ا-حررين�IATEFLمدير�للجمعية�الدولية�-دّر¶���اللغة�Dنجل>Âية�كلغة�أجنبية�(

)� �SFEPوا-راجع>ن �خدم �كما �جائزة��أيضا) �ع�ى �كريستال �حصل �كام`;يدج. �جامعة �-طبعة �هاما محررا
� �Dم`;اطورية ��ي �("النظام �OBCال`;يطانية �عام ��ي �زمي���١٩٩٥) ��ةل�كاديميوأصبح �عام �م.٢٠٠٠ال`;يطانية

� �العجب �من�أفمن �إحدى ��ي �الصحفي>ن �أمام �آراءه �وقدم �العرب �يراها �لم �ما �رأي �Dنجل>Âي �اللغوي �هذا ن
��Pأ�Éاتقبل�برغم�.�اثناء�محاورته�تنّبأ�بأن�العربية�قد�تتسابق�Dنجل>Âية��ي�ا-س"�BBCي�"نيوزنايت�� ا-قاب�ت

� �يعتقد �قائ��بأنه �وأضاف �العو-ة. �لغة �تح!� �تتفوق��أنتزال �قد �ال°� �الث�ثة �اللغات �من �إحدى �Ñي العربية
  ����.)٢(اللغة�العربية"�إ«ىDنجل>Âية��ي�ا-ستقبل.�وأخ>;ا�نصح�بأقواله�العرب�الذين�يقولون�Èطفالهم�"�Pتحتاج�

 Oيطانيتصريحات�جدلية�من�الوزير�السابق�ال

 �Chrisخ`;�من�أخبار�الجرائد�العربية�روي�عن�كريس�براينت��- ب��ريب�-ومما�يعجبنا

Bryantسابق�للشؤون�الخارجية،�كما�ي�ي:�ال�ا،�وزير�بريطاني  

  اللغة�الفرنسية�âي�عديمة�الفائدة�وتعت�Oاللغة�العربية�أك�Oáفائدة�

�وزير�بريطاني �ب�ا"وصف �كريست �الخارجية �للشؤون �الفرنسية�السابق �اللغة راينت
صحيفة��وأشارتبأ�Éا�غ>;�مجدية�كلغة�حديثة،�واعت`;�اللغة�العربية�أك½;�أهمية�م�Õا.�

� �أمس �الصادرة �ميل" ��ي��إ«ى"دي�ي �نفسه �ا-نصب �حاليا �يشغل �الذي �براينت، أن
�العمال �لحزب �الظل ��)٣(حكومة �ا-اندر أا-عارض، �مثل �أخرى �لغات �أن �(ال`;-ان) �العموم  )٤(ينبلغ�مجلس

  .)٥(وDسبانية�وال`;تغالية�والعربية،�Ñي�أك½;�أهمية��ن�من�اللغة�الفرنسية

  
                                                           

 ٢٠١١فرباير  ١٠املصدر: واشنطن، "احلياة"،      ١
 �فإذا أردت ان تسمع فيديو هلذه املقابلة من موقع يوتيوب، يرجى منك الضغط على ربط يوتيوب التالية:     ٢

v=_IJk5Tzh8jMhttp://www.youtube.com/watch? 
  ) هو حزب سياسي يساري يف اململكة املتحدة، وهو واحد من احلزبني الرئيسيني يف السياسية الربيطانية.Labour Partyحزب العمال(    ٣
٤    Mandarin language .ا(لغة املاندرين )هي جمموعة من اللهجات احمللية يف معظم أحناء مشال الصني وجنو  
 م٢٠١٠/ ١٦/٦أي، يو يب ، لندن  ،كريس براينت  ٥
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  العربية�لغة�ا�ستقبل�والتقدم

�تعد� �ال°� �العربية �اللغة �أن �ساركوزي �نيكوPس ��üالفرن� �الرئيس أكد
�العريقة��ي�العالم،�Ñي�لغة� من�إحدى�الحضارات�القديمة�العظيمة

� �والعلوم �والتقدم �وجهها�ا-ستقبل �رسالة �قائ���ي �وأضاف والحداثة.
�ا-نعقدة� �فرنسا، ��ي �العربيت>ن �والثقافة �اللغة ��و«ى�لتعليم للمناظرة
بال`;-ان�الفرن��ü.�"إن�البلد�الذي�يستثمر��ي�تاريخه�وثقافته،�هو��ي�
الحقيقة�بلد�يستثمر��ي�ا-ستقبل"،�واعت`;�ساركوزي�أنه�ليس�هناك�

�للمستقب �Dعداد �ب>ن �تناقض �وأعرب��و�ستثمار ل �العربية. �اللغة �ي
�لهذه�ا-ناظرة �العربية�،�الرئيس�الفرن���üعن�دعمه �يستفيد�ا-واطنون�الفرنسيون�من�اللغة Èنه�يطمح�أن

 Dو� �العربية �اللغة �ب>ن �الوطيدة �الع�قات �م`;زا �والروحية، �الحضارية �القيم �تع`;�عن �تعد��،س�مال°� الذي
   )١"(بفرنسا،�رغم�أنه��Pيمكن�بالضرورة�اخ�Âال�أحدهما��ي��خر��دينا�ثانيا�حسب�عدد��تباع

 عLى�قيد�الحياة�برغم�قدمها؟العربية�بم���تزال�

�تش>;� �القطعات �تستمر�أن�إ«ىوهذه �تزال P� �العربية �الحياة�اللغة �قيد �تزدهر�أو �،ع�ى �العربية �اللغة ن
�العصر�الح ��ي �Dنسانية �للحياة �ا-جاPت Ã°ش� ��ي ستخدم

ُ
�ا-تطورة.وت �الغربية �البلدان ��ي Ã°ح� ولقد��ديث

�جميع� �التعب>;�عن �ع�ى �وقدر��ا �وازدهارها �العربية �اللغة �نضج �والعناصر��ي �العوامل �من �عديد ساعدت
أسباب�بقاء�هذه�اللغة�العزيزة�قديمة��صل�نرى�عديدا��إ«ىالنظر��أنعمنامتطلبات�ا-جتمع�أيا�كانت.�وحينما�

  هاما�م�Õا:من��سباب،�فنلخص�بعضا�

نزول�القرآن��ي�هذه�اللغة،�فإن�اللغة�العربية�باقية��Pتموت�ما�بقي�ف¾�ا�كتاب�هللا�تعا«ى�وسنة�رسول�هللا� •
�ع�Õما.� �ودافع>ن �§�ما �متمسك>ن �أهلهما �بقي �وما �إيجاد��، �حيث �من �جما�Pورونقا �عل¾�ا �أضفى وهو�الذي

 كلمات�جديدة�ومعان�محددة.

ا�من�خلفيات�ثقافية�متباينة،�وحضارة�مشرفة�الجوانب،�واتخاذ�هؤPء�الناس�دخول�الناس��ي�Dس�م�أفواج •
�يعرفه� �لم �للتعب>;�عما ��لفاظ��جنبية �من �اقتبسته �بما �اللغة �مادة �به �اتسعت �حيث �لهم، �لسانا العربية

�Pالبدو�من�تدوين�الدواوين�وتنظيم�الحكومة�وسياسة�ا-لك�ومقتضيات�الحضارة�من�أداة�وطعام�وزينة،�و 
 ).٢(تلعب�العربية�الدور�الريادي��ي�العلوم�أنغرو�

القرون�ا-اضية��Pتزال�ع�ى��إ«ىاللغات�السامية،�وبرغم�قدمها�ا-متدة��إ«ىاللغة�العربية�تنتم���أنكما�نفهم� •
�الحاضر� �العالم �ثلث ��ي �البشرية �الحياة �مجاPت �جميع ��ي �الواسع �باستعمالها ��Pتموت �وباقية �الحياة قيد

 بنفس�ال�;كيب�اللغوي�والصر�ي�الذي�وضع�ف¾�ا�قبل�خمسة�عشر�قرنا�أو�أك½;�ب��تغ>;�و�Pتبديل.تقريبا�

�يعت`;و�Éا� • �كما �رسمية �كلغة �م�ي>ن �عشرات �يتداولها Ã°ح� �الحية �النشيطة �اللغة �لهذه �الواسعة استخدامها
 ).٣(مليون�نسمة�٤٢٢مئات�ا-�ي>ن�لغة�دينية،�يتحد�Ëا�أك½;�من�

                                                           
  ) /http://www.nessma.tv(مشال إفريقيا، هي القناة التجارية، هي اليت تنتشر إذاعتها  يف  Nessma TVمنقوال عن     ١ 

الوطنية املنعقدة يف كلية فاروق حول "اللغة واآلداب العربية: بوابة عاملية الدكتور ان عبد احلبار، لغتنا العربية لغة املستقبل ( ورقة قدمها يف الندوة     ٢
  م.٢٠١٠للعمل والتعليم والتجارة" سنة 

  دوريا. مايكروسوفت هي موسوعة إلكرتونية تطبعها  شركة) Encartaيف رأي إنكارتا (   ٣ 
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�ال • �العوامل �ومن �بقا�Îا ��ي �تساعد �اللغة��شتقاق°� �اتسعت �الطريق �هذا �وعن �للعربية. �فريدة �ا->Âة �وهذه .
�أيامنا� ��ي �قادرة �أ�Éا �كما �وآداب �وفنون �علوم �من �ف¾�ا �بما �القديمة �الحضارة �مصطلحات �لجميع العربية

 ).١(ا-عاصرة�لوضع�ا-صطلحات�الحديثة�لكل�من�فروع�العلم�الحديث

• � �نعرف �ا�أنومما �اللغات�اللغة �والتجارة. �والجوار�الجغرا�ي �Dس�م �بسبب ��خرى �اللغات �ع�ى �تأثرت لعربية
� �من �(أك½; �العربية �ف¾�ا �تأثرت �والبشتونية�٣٠ال°� �والكشم>;ية �والفارسية ��ردية �Ñي: �ا-فردات) �من %

� �و�ورومية �والتيغرينية �والسواحلية �والصومالية �وDسبانية �والع`;ية �والكردية والفوPنية�والطاجكية
�وم�Õا:� �للكتابة �العربية ��بجدية �تستعمل �زالت �ما �اللغات �من �وبعض �وغ>;ها. �وال��اسا �ووا-الطية والهوسية
�وجاوة� �وال��اسا �والكردية �الشرقية �وال�;كستانية �والطاجكية �والبشتونية �والكشم>;ية �والفارسية �ودو

 .وبروناي

العربية.�نرى��ي�"�كتاب�فقه�اللغة�"�للثعال���Ùي�باب�"القطع"��ثروة�ا-فردات�وأصول�الكلمات�ال°��تمتاز�§�ا� •
وغ���معاجمها،��تعب>;هافص��"تفصيل�القطع��ي�أشياء�تختلف�مقاديرها"،�فنجد�بعض�سحر�العربية�ودقة�

�،ولبكة�من�ال½;يد�،ونسفة�من�الدقيق،�وفرزدقة�من�الخم>;�،حيث�يقول:�كسرة�من�الخ`Â،�وفلذة�من�الكبد
 ).٢ (-رق،�ودرة�من�الل`ن،�وخصلة�من�الشعر،�وجذوة�من�الناروغرفة�من�ا

محمد�نعمان�الدين�الندوي��ي�مجلة��دب��/فاللغة�العربية�لغة�ال½;اء�والغ��Ãوالسعة.�وذكر�د�؛سعة�العربية •
� �ألفا �وتسعون �وتسعة �م�ي>ن �خمسة �العربية �اللغة �من ��لفاظ�ا-ستعملة �عدد �لفظ��وأربعDس�مي: مائة

)،�بينما�نجد�٦٦٩٩٤٠٠)�من�جملة�ستة�م�ي>ن�وستمائة�وتسعة�وتسع>ن�ألفا�وأربعمائة�لفظ�(٥٠٩٩٤٠٠(
)� �كلمة �ألف �وعشرين �خمسة �ع�ى Pإ� �تحتوي P� �كلمة�٢٥٠٠٠الفرنسية �ألف �مائة �ع�ى �وDنجل>Âية ،(

 غات�العالم".�:�"اللغة�العربية�أغ��Ãل)٤(.�وباعتبار�سعة�هذه�اللغة�قال��-اني�فريتاغ)٣()�فقط١٠٠٠٠٠(

  

  ا�صادر�وا�راجع

١. � �العربية، �اللغة �مستقبل �والثقافة:�٢٠٠٤التويجري، �والعلوم �لل�;بية �Dس�مية �ا-نظمة �منشورات ،
.ISESCO  

 )ywww.reefnet.gov.s(تحميل�الكتاب�من�،�فاخوري،�ممدوح،�اللغة�العربية�ب>ن�الحاضر�وا-ستقبل .٢

ورقة�قدمها��ي�الندوة�الوطنية�ا-نعقدة��ي�كلية�فاروق�حول�،�،�لغتنا�العربية�لغة�ا-ستقبلن�بار جعبد�ال .٣
 م.٢٠١٠سنة��،"اللغة�و�داب�العربية:�بوابة�عا-ية�للعمل�والتعليم�والتجارة"

 م٧�،١٩٩٥عدد��،لغة�القرآن�الخالدة�ب>ن�مقومات�الخلود�ومظاهر�الجمود،�مجلة��دب�Dس�مي .٤

5. http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/avarabe/index.php 

6. http://arabic.irib.ir/news/item 

                                                           
  .١١٤دكتور أمحد إبراهيم رمحة اهللا ، األدب والنقد عند العرب ، مكتبة اهلدى : كاليكوت ، ص     ١
  نزار خضر خرفان : لغتنا العربية لغة احلياة واملستقبل .مئسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر، دير الزور     ٢
  .م   ١٩٩٥السنة الثانية/   ٧لغة القرآن اخلالدة بني مقومات اخللود ومظاهر اجلمود   جملة األدب اإلسالمي عدد     ٣
 ٤   Georg Wilhelm Friedrich Freytag )اللغوي املعروف األملاين١٨٦١-١٧٨٨ (  
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  0ي�نيج%Oيا:�عرض�وتحليلأضواء�عLى�ا�ؤلفات�البRغية�
  

  قاسم�إبراهيم�وعبد�هللا�سعيد

  قسم�الدراسات�العليا�جامعة�إلورن،�نيج>;يا

  ا�قدمة

كان�علم�الب�غة��ي�نيج>;يا�قديما�وحديثا�علما�يع���علماؤها�به�عناية��Pيس�Úان�§�ا�ذلك��ÉÈم�يشّمرون�عن�
ى�فهم�القرآن�الكريم�و�حاديث�النبوية�الشريفة�ساعد�الجد��ي�تعلمه�وتعليمه�علما�م�Õم�بأن�فهمه�يع>ن�ع�

�هو�السبب��ك`;�Pهتمامهم�به�وغ>;ه�من�العلوم� وبالتا«ي�يكونون�ع�ى�بص>;ة�من�أمر�الدين�Dس�مي�الذي
�تعلمه� العربية. ��ي �وترغي��م �لط�§�م �تيّسر�فهمه �كتبا �فيه �يؤلفوا �أن �إ«ى �§�م �أدت �ال°� �Ñي �الظاهرة وهذه

ذواقهم�ويتم�Ã�ïمع�مداركهم.�وÈجل�هذا�قمنا�بعرض�وتحليل�ما�تيسر�من�تلك�الكتب�لكي�بأسلوب�يناسب�أ
  نقف�ع�ى�ما�ف¾�ا�من�الدروس�الب�غية�ونحيط�علما�بجهود�علماء�نيج>;يا��ي�تطوير�علم�الب�غة.

  حركة�الكتابة�والتأليف�0ي�نيج%Oيا

لعصر�الف�ني،�الذي�لعب�فيه�الشيخ�عثمان�بن�ن�حركة�الكتابة�والتأليف��ي�نيج>;يا�بلغت�أوجهما�بلغا��ي�اإ
وذلك��،وأخوه�عبد�هللا�وابن�محمد�بلو�أدوار�فعالة��ي�ال�Õضة�التأليفية�والكتابية�)١(هـ)١٢٣٢فودي�ا-تو�ى�(

�عشر�الهجري  �الرابع �منتصف �عشر�إ«ى �الثاني �القرن ��ي��.ب>ن �تستخدم �رسمية �لغة �وقتئذ �العربية فكانت
�و�م �مستوى�الدوائر�الحكومية �تع`;�عن �قّيمة �وأدبية �لغوية �العصر�انتاجات �هذا �شهد �وقد �القضائية، ور

ومن�مؤلفات�الشيخ�عثمان:�إحياء�السنة�واخماد�البدعة،�وحصن��.)٢(هؤPء�العلماء�العلم��و�دبي�والثقا�ي
خوه�عبد�هللا��فهام�من�حسن��وهام،�ومرآة�الط�ب�لدين�هللا�الوهاب،�ونصيحة�أهل�الرمان�وغ>;ها،�أما�أ

��ي� �العلم� �الوا�ي �اللطيف �وفتح �النحو، �علم �ال`;ق��ي �و-ع �الصرف، �علم ��ي �الرص>ن �الحصن �كتاباته، فمن
و�مؤلفات�عديدة�م�Õا:�كف�Dخوان�عن�اتباع�خطوات�

ّ
العروض�والقوا�ي،�وتزي>ن�الورقات�وأمثالها،�و-حمد�بل

�والغيث �ذكر�مدار��حكام، ��ي ��سقام �وشفاء ��ي��الشيطان، �ا-يسور �واتفاق �العدل، �Dمام �س>;ة ��ي الوبل
�.الذي�بعد�من�نفائس�ا-راجع�التاريخية��ي�نيج>;يا��ي�منتصف�القرن�العشرين�ا-ي�دي�)٣(تاريخ�ب�د�التكرور

��مام �إ«ى �التأليف �حركة �تقدم ��ي �ملموسة �جهودا �بذلوا �الذين �النيج>;ي>ن �العلماء �أيضا �هؤPء��؛نرى ومن
م�Õا:�لباب��دب،��)٤(لشيخ�آدم�عبد�هللا�Dلوري�صاحب�ا-ؤلفات�الكث>;ة�ال°��تزيد�ع�ى�خمس>نا�:ا-ؤلف>ن

�ا-ؤلفات� �صاحب �الدين �شريف �الشيخ �وكذلك �الجاهلية، �التقاليد �وكتاب ��دبية، �الدراسات ��ي ومصباح
��ي �العرب �وحياة �Dس�م �تاريخ �م�Õا: �D �إم`;اطورية�العديدة ��ي �والزكاة �برنو، �مع�كانم �التعامل �ضرورة س�م

  �).٥(البنوك،�Dس�م�والتوجهات�السياسية��ي�نيج>;يا

                                                           
 .٤، بدون ذكر مطبعة، ص: ١٩٧٨هـ/١٣٩٨"، الطبعة الثانية، "اإلسالم يف نيجرييا والشيخ عثمان بن فودي الفالين ،آدم عبد اهللا اإللوري    -١
 عيسى أليب أبوبكر، "اللغة العربية وآداا يف نيجرييا أفاق التطور واالزدهار"    -٢

The FAIS Journal of the Humanities Bayero University, Kano Nigeria, Vol, 4 No 2, 2010, p.236 
 ٧٤م، ص: ٢٠٠٠هـ/١٤٢١اإلسالمية يف نيجرييا, الطبعة األوىل، حقوق الطبع للمؤلف, سليمان موسى، احلضارة     -٣
 ٥عيسى أليب أبوبكر، أعمال العالمة اإللوري قراءة وتلخيص، مطبعة النهار للنشر والتوزيع القاهرة، ص:     -٤
إلســالمية يف نيجرييـا" جملــة تصـدرها مجعيــة معلمـى الدراســات العربيــة عمـه أمحــد حرسـة، "الشــيخ الشـريف إبــراهيم وإسـهاماته يف نشــر الثقافــة العربيـة وا    -٥

  .١٥٤م، ص: ٢٠٠٩هـ ١٤٣٠واإلسالمية نيجرييا، مطبعة سيباوتيما إجيبوأودىي، نيجرييا، 
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�3كاديمي%ن �سعيد�ومن �شيخو�أحمد �والدكتور �نيج>;يا، ��ي �العربية �الثقافة �أبوبكر�صاحب �ع�ي �الدكتور :
�الديوان� �صاحب �Ùأل� Ã�üعي� �والدكتور �نيج>;يا، ��ي �وآدا§�ا �العربية �اللغة �حركة �كتاب �صاحب غ�دنث
�نشرت� �مسرحية �أول �ا-بجل" �"العميد �كتاب �صاحب �حس>ن �زكريا �وال`;وفيسور �والرياض، "السباعيات"

�نيج>;ي  ��دبي"��)١(لكاتب �والنقد �
�النوي �"محمد �كتاب �صاحب �أبوبكر ��ول �محمد وال`;وفيسور
ول�وال`;وفيسور�ع�ي�نائ��Ùسويد�صاحب�كتاب�كيف�"نتذوق��دب�العربي،�وال`;وفيسور�عي�Ã�üمحمد�� 

�بل� �فقط �العلماء �هؤPء �أيدي �ع�ى �التأليف �تقصر�حركة �ولم �العربي، ��دب ��ي �"الكشاف �كتاب صاحب
تتضاعف�ع�ى�أيد�الشباب�ا-عاصرين��ي�هذه�الب�د�ومن�هؤPء�الشباب،�السيد�مرت�Ã�äالحقيقي�صاحب�

�وك �الوطن، �"خادم �كتاب �صاحب �الهجري �إبراهيم �وحامد �كريمة �رواية �وÑي �"السنة" �السيد�كتاب تاب
الرئيس،�روايتان�عربيتان،�وا-حامي�إبراهيم�أحمد�الغم`;ي�صاحب�كتاب�تحت�ظل�ممدود"،�وÑي�مسرحية�

وناصر�الدين�صاحب�كتاب�"من�قضايا�التنوين"،�وكتاب�"ا-سائل�النحوية"،�وهذا��)٢(شعرية�أو«ى��ي�نيج>;يا
  نيج>;يا.قليل�من�مؤلفات�العلماء�الذين�اسهموا��ي�إنتاجات�العربية��ي�

  الدراسات�البRغية

فقد�تطور�علم�الب�غة��ي�نيج>;يا�بإسهام�العلماء�ا-ؤلف>ن�فيه�ن½;ا�ونظما�ومن�الكتب�الب�غة�الن½;ية�كتاب�
�الب�غة� �علوم �وفيه �تعليم�، �لسبب �ألفه �وهو�كتاب �Dلوري �هللا �عبد �آدم �للشيخ �العربية). �الب�غة (دروس

لبديع،�والكتاب�ملّخص�وج>�Âلهذه�العلوم�الب�غية�قرر�للقسم�التوجي
��بمركز�الث�ثة�وÑي:�ا-عاني�والبيان�وا
والحقيقة�أن�هذا�الكتاب�يناسب�أذواق�طلبة�نيج>;يا�وغ>;ها�-ا��)٣(التعليم�العربي�وDس�مي،�أغي�ي�نيج>;يا

�(أسرار�ال �كتاب �الب�غية �ا-نظومات �ومن �العربية. �الب�غة �لدار¶�� �السهل ��سلوب �من �وأساس�فيه ب�غة
الفصاحة)�نظمه�الشيخ�آدم�عبد�هللا�Dلوري�واختار�بعض�الفصول��ي�كتاب�فقه�اللغة�وسر�العربية�Èبي�

وقد�طبعت�هذه�ا-نظومة�بمطبعة�الثقافة�Dس�مية��)٤(١٩٤٢منصور�الثعال��Ùوحولها�إ«ى�نظم�ذلك�سنة�
ومما�ألف�فيه��)٥(وهو�عبد�الوهاب�الغماوي أجي�ي�نيج>;يا،�ومعها�شرح�أحد�ت�ميذ�آدم�عبد�هللا�Dلوري�

كتاب�(أساليب�ب�غية��ي�ديوان��ستاذ�عبد�هللا�بن�فودي)�ألفه�ال`;وفيسور�محمد�شعيب�أغاكا�ا-حاضر��ي�
جامعة�صكتو�نيج>;يا،�وهذا�الكتاب�من�أجود�كتب�الب�غة�ا-ؤلفة��ي�نيج>;يا،�وع�ى�الرغم�من�أن�الكتاب�

ه�إ«ى�الدراسة�التطبيقية�للب�غة�من�ح�ل�ديوان�تزي>ن�الورقات،�لع�مة�السودان�منذ�أصوله��و«ى�قد�اتج
إذ�كان�له��هتمام�البالغ�بتحليل�النصوص��ي�إطار�تناول�الظواهر�الب�غية،�قد�طبعت�هذا�الكتاب�مكتبة�

� �سنة �ا-طبوعات �لوكالة �١٤٢٩دار��مة �ا-وافق �م٢٠٠٨هـ �النيج>;يون �العلماء �صنفه �ومما �الكتب�م، ن
�طاهر�سيد� �محمد �ال`;وفيسور �كتبه �وتطورها) �العربية �الب�غة �نشأة ��ي �(مقدمة �كتاب �الفذة الب�غية
�قديما� �و�دباء �العلماء �كتب ��ي �ما �فيه �جمع �فقد �كنو�نيج>;يا، �العربية �اللغة �قسم �بايرو ا-حاضر�بجامعة

�الب�  �عشاق �بعض �Øلحاح �وتطورا �نشأة �الب�غة �تاريخ �عن �نبذة �العربيةوحديثا �دار��مة��)،٦(غة وطبعته

                                                           
العربية وآداا يف نيجرييا، مشهود حممد مجبا، "اثر اإلسالم واألدب العريب يف األدب النيجريي املكتوب" جملة اللسان تصدرها عن مجعية مدرسى اللغة   -١

 .١٢١م، ص: ٢٠٠٩الد الثاين، العدد الرابع، 
 .١آدم عبد اهللا اإللوري، دروس البالغة العربية، مطبعة الثقافة اإلسالمية أغيغي نيجرييا، بدون التاريخ، ص:   -٢
 .٦م، ص: ٢٠٠٧الرمحة لصفوة اإلسالم الغوس، نيجرييا، آدم عبد اهللا اإللوري، أسرار البالغة وأساس الفصاحة، الطبعة الثانية، مطبعة   -٣
مس، العـدد الثالـث محزة إشوال عبد الرحيم، املؤلفات البالغية للعلمـاء يوربـا عـرض ونقـد، "جملـة أكادمييـة ملنظمـة العربيـة واإلسـالمية (نتـائش) الـد اخلـا  -٤

 .٨٠م، ص: ٢٠٠٣مطبعة سيباوتيما، نيجرييا، 
أغاكــا، أســاليب بالغيــة يف ديــوان األســتاذ عبــد اهللا بــن فــودي، الطبعــة األوىل، مطبعــة دار األمــة لوكالــة املطبوعــات كنــو، نيجرييــا، عبــد البــاقي شــعيب   -٥

 .٥م، ص:٢٠٠٨هـ،/ ١٤٢٩
 .٥، ص: م٢٠٠٧هـ/ ١٤٢٨البالغة العربية وتطورها، الطبعة الثانية، مطبعة دار األمة كنو، نيجرييا،  نشأةحممد طاهر سيد، مقدمة يف   -٦
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م،�ومما�صنفه�من�ا-ؤلفات�الب�غية�كتاب�صدر�٢٠٠٧هـ�ا-وافق�١٤٢٨نيج>;يا�سنة��-كنو- لوكالة�ا-طبوعات�
�أستاذ�اللغويات�العربية��١٤٣٠ي� �بعنوان�(مك�Âåا-جازات�القرآنية)�لل`;وفيسور�أحمد�شيخ�عبد�الس�م، هـ

� �Dس�مية �الجامعة �والتطبيقية �بمرل>Âيا �إلورن–العا-ية �ويحاضر�بجامعة �والكتاب��- سابقا �حاليا، نيج>;يا
�ا-جازات� �الب�غيون �درس �كما �النبوية، �و�حاديث �القرآنية ��يات �من �نماذج ��ي �ا-ظاهر�الب�غية يوقع

ية��ي�القرآنية�بأشكال�متعددة��ي�كتب�متنوعة�وتصادف�ا-ؤلف�غشارات�مباشرة�وغ>;�مباشرة�للمعاني�ا-جار 
  �).١(ا-عاجم�العربية

ومن��نتاجات�الب�غية��ي�نيج>;يا�كتاب�(أسس�فنية�ل�عجاز�البياني��ي�القرآن�الكريم)�لل`;وفيسور�محمد�
،�م٢٠٠٥كب>;�يونس�ا-حاضر�بقسم�الدراسات�Dس�مية��ي�جامعة�بايرو�كنو�نيج>;يا�وصدر�هذا�الكتاب��ي�

�الد �هذه �يقتصر��ي �أن �ا-ؤلف �حاول �§�ا�فقد �اختص �ال°� �الب�غية �و�ساليب �البيانية �الصور �ع�ى روس
القرآن�الكريم،�وال°��يندر�وجودها�أو�يقل�جدا��ي�غ>;ه�من��ثار�وأك½;�الكاتب��مثلة�التطبيقية�مع�التحليل�

حاضر�ويجدر�بالذكر�كتاب�(التحليل�الب�¯ي�ل�ربع>ن�حديثا�النووية)�للدكتور�لقمان�أPويي،�ا-�).٢(والتوجيه
م،�فقد�كشف�كتابه�الضوء�ع�ى�استخراج�ما��ي�النص�٢٠١٠جامعة�وPية�بو¶��،�نيج>;يا،�الذي�صدر�عام�ب

صدر�بعرض�وج>�Âمن�ا-ظاهر�الب�غية�والروائع�البيانية�بصورة�إجمالية،�ثم�تحليل�النص�تحلي��ب�غيا�يت
الكتابات�ا-نظومة��ي�علم�الب�غة،�كتاب�ومن��).٣(،�مع�ال�;ك>�Âع�ى�شرح�الوجوه�الب�غية-ع��Ãالنص�وفكرته

� �الب�غة) �ل(ملحة �صدر�عام �الذي �النيج>;ي �السارومي �الفتاح �١٤٢١عبد �ا-وافق �ناقش��)٤(م٢٠٠٠هـ فقد
ومن�خ>;�النماذج��ا-ؤلف�فيه�علم�ا-عاني�والبيان�والبديع�وأتى�باÈمثلة�ا-�ئمة�مع��سلوب�السهل�للقارئ.

�)٥(م٢٠١٠كتاب�(مرشد�بديع�إ«ى�علم�البديع)�للسيد�عبد�القادر�قاسم�صدر�عام��لهذه�ا-نظومات�الب�غية
�واضحا. �وتعب>;ه �سه� �فيه �ا-ؤلف �أسلوب �وكان �الب�غية �الفنون �من �كفن �البديع �درس �كتاب��وقد وم�Õا

� �سنة �ا-ؤلف �صدره �Dلوري) �هللا �عبد �آدم �للشيخ �العربية �الب�غة �دروس ��ي �القمرية �.)٦(٢٠٠٤(ا-نظومة
�الب�غية� �الدروس �لكتاب �تلخيصا �الكتاب �وكان �الب�غية �ا-سائل ��ي �شعر�منظوم �عن �عبارة �الكتاب فهذا

وجعله�قمر�الدين�بن�عبد�الرحيم�منظوما،�وهذه�ا-حاولة�تع>ن�ط�ب�اللغة��)٧(العربية�للشيخ�آدم�Dلوري�
  العربية�ع�ى�فهم�علم�الب�غة.

  الخاتمة

نيج>;يا��ي�الكتابة�والتأليف�إذ�كانت�كتابا��م�تشتمل�ع�ى�ا-صنفات�الدينية�Pحظنا�فيما�سبق�جهود�علماء�
� �عن �يتحدث �أن �إ«ى �الدراسة �هذه �أدى �مما �اللغوية �ا-ؤلفات �إ«ى �تطورت �ثم �و�دبية �مؤلفا��موالتاريخية

  .الب�غية�بالعرض�والتحليل،�وتلك�الجهود�تدل�دPلة�واضحة�ع�ى�تقدم�الثقافة�العربية��ي�نيج>;يا

 

 

  

                                                           
 .١م، ص: ٢٠٠٩هـ/ ١٤٣٠أمحد شيخ عبد السالم، مكنز اازات القرآنية، الطبعة األوىل مطبعة اجلامعة ماليزيا للنشر والتوزيع،    -١
 .٨يخ، ص: حممد كبري يونس، أسس فنية لإلعجاز البياين يف القرآن الكرمي، مطبعة دار األمة لوكالة املطبوعات كنو، نيجرييا، بدون ذكر التار    -٢
 .٥م، ص:٢٠١٠هـ/ ١٤٣١لقمان أالويي، التحليل البالغي لألربعني حديثا النووية، حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف،    -٣
 .١م، ص: ٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١عبد الفتاح عبد الوهاب السارومي، ملحة البالغة، الطبعة األوىل حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف،    -٤
 .١م، ص: ٢٠١٠يع إىل علم البديع، مطبعة كوداميلوال إلورن نيجرييا، عبد القادر قاسم، مرشد بد   -٥
 .١من حقوق الطبع للمؤلف، صك ٢٠٠٤هـ/ ١٤٢٥قمر الدين عبد الرحيم، املنظومة القمرية يف دروس البالغة العربية، الطبعة األوىل،    -٦
 .٩م، ص ٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١ألوىل، فئة مؤسسة محاية الثقافة إلسالمية، مع اإللوري يف أيامه، الطبعة ا   -٧
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 :سريRنكامنهج�تدريس�اللغة�العربية�0ى�جامعات�

  إشارة�خاصة�إÏى�جامعة�شرق�سريRنكا�وجامعة�جنوب�شرق�سريRنكا

 
 محمد�جليل�محمد�حنيفة�

 أستاذ�اللغة�العربية،�جامعة�الشرق،�سري�نكا

���  

�الركائز� �وهو�مجموعة ��صط�µي �معناه ��ى � �ا-همة� ا-نهج و�سس
�مسلك �توضح �عل¾�ا��ال°� �يصب ��ثار�ال°� �لتحقيق �أو�ا-جتمع الفرد

�يماثلها �ما �أو� � � ��جنبية �اللغات ��ى �ويقابله � �م�Õم. � Curriculumكل
ن�أفضل�ما�يعرف�به�م�Õاج�التعلم:�هو�الطريق�الذي�يسلكه�ا-علم�إف

��هداف� �إ«ى �الوصول �بغية �فيه �يجريان �أو�ا-ضمار�الذي وا-تعلم
نحن�نقصد�هنا�بكلمة�"منهج"�حيث�تعطي�،�و�ى�الحقيقة �ا-نشودة.

�ومقيدا �محددا Ãمع�� �من�، �غ>;�مقيد �مستق� Ãمع�� �تعطى �أ�Éا رغم
�للتدريس� � �الواضح �الطريق Ãبمع�� �وÑى �الدراسية. �ا-قررات حيث

ويعد�التعليم�الجام ي��.Teaching Methodologyحيث�نقول�"ا-نهج�التدري��ü"�ويقابله��ى�اللغة��نجل>Âية��
والذي�يعده��خرون�مقياس�لتقدم�وازدهار��،�ساسية�Èي�بلد�من�بلدان�العالم�ا-تقدمة�والنامية�الرك>Âة

وكذلك�Pبد�لهذا�ا-نهج�،�البلدان.��ومن�الواجب�أن�يكون�لكل�جامعة�أو�مدرسة�أو�معهد�علم��منهج�درا¶��
�تدريسية �مناهج �من �بج�.الدرا¶�� �تختلف �أو��ساليب �أو�الطرق �ا-ناهج �حسب�وهذه �جامعة �عن امعة

الوسائل�التعليمية�وتسهي���ا�فض��عن�أ�Éا�تعتمد�ع�ى�ا-درس>ن�ا-حاضرين�ا-تفوق>ن.�وأما�تدريس�ا-واد�
ولذا�ينب�ي�ع�ى�كل�من�يخوض��ى�ميدان�،��كاديمية�فهو�يعتمد�ع�ى�وفق�أساس�علم�النفس�وما�يتعلق�به

التعليم�أن�يل�Âم�بالقواعد�التعليمية�الحديثة�وطرقها�ا-�ئمة�وقواني�Õا�ا-تم>Âة�ال°��عّرفها�العلماء�ال�;بويون�
�النفسإ �علم �علماء �إ«ى ���).١(ضافة �الجامعت>ن �كلتا �شرق��-وأما �جنوب �وجامعة �سري�نكا �الشرق جامعة

� �تمتلكا�-سري�نكا �الدراسيةفهما �وا-ناهج �العربية �قسم �تطويرها��،ن �من �لها ��Pبد �التدريسية �ا-ناهج ولكن
�ÉÈا�قد�أصبحت�قديما�حيث��Pتوافق�ع�ى�الÂåعة�العا-ية��،وتجديدها�حسب�التقدم�العلم��والتغ>;�العالم�
  واتجاهها.�������������������������������������������������

 سريRنكا�����������–ية�0ى�جامعة�الشرق�منهج�تدريس�اللغة�العرب

ومنذ�بداية�قسم�اللغة�العربية��،من�احدى�الجامعات�السري�نكية�ال°��تقع��ى�شرق�سري�نكا�جامعة�الشرق 
كان�هناك��ى�تعليم�اللغة�العربية�مناهج�تتماثل�ا-ناهج�التدريسية�ال°��مازالت�موجودة��ى��،�ى�هذه�الجامعة

��كادي �بقليلسائر��قسام �سنوات �قبل �ولكن �ف¾�ا. �مناهجه��،مية �يحدد �يغّ>;�أو �أن �قسم �كل �بدأ قد
حسب�ما��،التدريسية.�وأما�قسم�اللغة�العربية�فيحتوى��ن�ع�ى�بعض�مناهج��التدريس�أو�طرق�التدريس

�التدر  �خ�ل �من �وا-هارات �D-ام �يدركون �الط�ب �إن �الحقيقة �و�ى �وأجهز��ا. �التعليمية �الوسائل يس�يمتلك
�ومن��،التأث>;ى  �واكتسا§�م. �ورغب�Úم �الط�ب �واج�Úاد ��ساتذة �وتوج¾�ات �التدريس �طرق �ع�ى �يتوقف وذلك

                                                           
ي رضي اهللا يقول ناصر الدين األلباين رمحه اهللا ىف مثل هذا احلديث "حدثوا الناس مبا يعرفون أ تريدون أن يكذب اهللا ورسوله,أخرجه السيوطى عن عل  -١

  ىف ضعيف اجلامع. ٢٧٠١عنه مرفوعا وحققه األلباين أنه حديث ضعيف, انظر حديث رقم: 
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�العربية �اللغة �قسم ��ى �الجارية �التدريسية �ا-ناهج �الشرق ، �ا-ثال:��،سري�نكا�- بجامعة �سبيل �ع�ى نذكرها
القراءة�ا-باشرة�،�و ورش�العملو ،�وندوات�تقديم�فردي،�و درس�مفروض�ع�ى�الط�ب�،�و ا-حاضرة��ى�الفصل
�ا-كتبات �و واستخدام ،éا-شرو� �ا-يدانية�يالعمل �و بالدراسة �أو�ال، �الكرام��ندواتا-حاضرة �بالضيوف د

ّ
تعقـ

�������������������������������������������������������������������������������������������������.�الدراسة�ا-يدانية�أو�الرحلة�العلمية،�و ا-دعوين

�يتبعها� �التقليدية�ال°� �أو�طرق�التدريس��ى�هذه�الجامعة�فتجرى�ع�ى�الطريقة وأما�هذه�ا-ناهج�التدريسية
�كبار� �بعض �ولكن �التدريس �طرق ��ى �تغي>;ات �هناك �وليس �طويلة. �سنوات �منذ �ا-درسون ا-حاضرون

�الغربية �الب�د �من �تدربوا �الذين �ا-حاضرين ،� �درسوا �ما �طرق�يطّبقون �وإن �الحديثة. �التدريس �مناهج من
سري�نكا�لم�يتقدم�إ«ى��مام�حيث�نش>;�إ«ى��- تدريس�اللغة�العربية��ى�قسم�اللغة�العربية��ى�جامعة�الشرق�

أنه��يعتمد�،�أنه�قد�نال�مكانة�رفيعة��ى�ميدان�تدريس�اللغة�العربية�Èن�السبب�الوحيد�لهذه�الحالة�السيئة
�ا-ن �وهما �العنصرين �اس�;جاع�ع�ى �التدريس �عملية ��ى �يوجد �وهناك �ا-تفوقون. �وا-حاضرون �الدرا¶�� هج

الط�ب�حيث�أنه�ضروري�لتنمية�جودة�النظام��كاديم�.�واس�;جاع�الط�ب�ا-تفوق>ن�له�أهمية�ك`;ى�حيث�
�القسم. ��ى �الجودة �عنصر�ل�;قية �طريقت>ن:�أنه �ع�ى �يدرك �الط�ب��وهو �مجلس ��ى �النقاش �خ�ل من

  من�خ�ل�النقاش��ى�منتدى�اس�;جاع�الط�ب��ى��Éاية�كل�سنة.������������������������������������،�و رينوا-حاض

  منهج�تدريس�اللغة�العربية�0ى�جامعة�جنوب�شرق��سريRنكا

ومنذ�بداية�كلية��.�ى�منطقة�أمبارى�ال°��يعيش�ف¾�ا�ا-سلمون�أغلبية�١٩٩٥وهذه�الجامعة�أسست��ى�سنة�
 D� �الجامعةالدراسات �هذه ��ى �العربية �واللغة �أو�طرق���،س�مية �مناهج �العرية �اللغة �تدريس ��ى �هناك كان

�قبل� �ولكن �الجامعة. �هذه ��ى ��كاديمية �سائر��قسام ��ى �موجودة �مازالت �ال°� �التدريسية �ا-ناهج تتماثل
اسات�Dس�مية�واللغة�قد�بدأ�كل�قسم�أن�يغّ>;�أو�يحدد�مناهجه�التدريسية.�وأما�كلية�الدر �،سنوات�بقليل

�وسائل� �حيث �من �متوفرة �تسهي�ت �هناك �أن �رغم �التقليدية �التدريسية �ا-ناهج ��ن �إ«ى �فتمتلك العربية
��ى��التقنية�الحديثة��ى�ميدان�التدريس�والتعلم. �Dشارة�إ«ى�بعض�ا-ناهج�التدريسية�ال°��توجد ويمكن�لنا

�Dس�  �الدراسات �كلية ��ى �العربية �اللغة �سري�نكاتدريس �شرق �جنوب �جامعة ��ى �العربية �واللغة وع�ى��،مية
 سبيل�ا-ثال:�����������������������

   Traditional Methodالطريقة�التقليدية�

وبعض�العروض�،�وÑى�الطريقة�السائدة��ى�ا-دارس�الدينية�وتعتمد�ع�ى�الشرح�النظرى�و�سئلة�الشفهية
يتم�ف¾�ا�استخدام�أي�من�إجراءات�التدريس�ا-تضمنة��P بحيث�،�العملية�وعرض�لبعض�الوسائل�التعليمية

�ا-ستخدمة �ا-شكلة �ا-رتكز�ع�ى �التعلم �اس�;اتيجية �ع�ى��.�ى �الط�ب �يحصل P� �الطريقة �هذه �خ�ل ومن
�ا-قررة ال°���ا-راجعة�ÉÈم�يقتصرون�أنفسهم�حيث��Pيطالعون�ع�ى�الكتب��،معرفة�إضافية�خارج�الكتب

.�وا-درس�ا-حاضر�أو�ا-علم�يدّرسهم�ُمنصبا�ع�ى�الكتاب�ا-قرر�الذى�هو�من�ا-نهج�الدرا¶��.�توجد��ى�ا-كتبة
بحفظ�ا-علومات��ل�متحانوالط�ب��çيئون�أنفسهم�حيث�يحّضرون��لنوع�ما�زال�يوجد��ى�هذه�الكلية.وهذا�ا

الطريقة�أو��س�;اتيجيات�وأما�التدريس�§�ذه��ذا�العلم�محصور�ع�ى�دائرة�صغ>;ة.ال°��وردت��ى�الكتاب�وه
  يمر�بث�ث�مراحل�كا*تي:�������������������������������������������������������

ومن�خ�لها�يقدم�ا-درس�ا-حاضر��،وهو�يمثل�ا-حور��سا¶���للتعلم�ا-رتكز�ع�ى�ا-شكلة�،أو�:�مهام�التعلم
�لها�أك½;�من�طريقة�لل مما�يح�7م�ع�ى�صناعة�القرارات�و�وكذلك��،حلموقفا�للط�ب�يتضمن�مشكلة�يكون

�يحاول� �ا-رحلة �هذه �و�ى �والحوار. �ا-ناقشة �وع�ى �الخاصة �البحثية �أسالي��م �استخدام �ع�ى �الط�ب يشجع
  ����������الط�ب�أن�يبحثوا�عن�طريقة�للحل�وع�ى.��������������������������������������������������������������������������������������
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�ا�تعاونة� �ا�جموعات �ثانيا: �أو�أك½;، �اثن>ن �تضم �مجموعات �إ«ى �ف¾�ا �الط�ب �كل��،ويقسم �أفراد ويعمل
�الحل �هذا �وتنفيذ �ا-شكلة �لحل �التخطيط �ع�ى �لبعض��.مجموعة �ا-وجه �ا-حاضر �ا-درس �دور ويكون

ر�موزع�ا-عرفة�أو�دور�الحكم�ع�ى�وذلك�بإعادة�التفك>;�والتأمل�فيما�وصلوا�إليه�و�Pيمارس�دو ،�ا-جموعات
�و�ى�الحقيقة�أن�هذه�ا-رحلة�تساعد�الط�ب�ع�ى�معرفة�ا-سؤولية�الجماعية�وتح�7م�ع�ى�Dيثار� أفكارهم.
  ��������������وتعلمهم�و�ج�Úاد��ى�الحياة��جتماعية.��������������������������������������������������������������������������������������

�ا�شاركة �ثالثا: �الفصل، �ع�ى �حلولهم �مجموعة �كل �ط�ب �يعرض �ا-رحلة �هذه �ال°���،�ى و�ساليب
�الحلول  �لتلك �للوصول �استخدموها �الحلول ، �من �لكل �فهمهم �لتعميق �بي�Õم �ا-ناقشات �وتدور و�ساليب�،

� �ع�Õا �فيتغافل �الطريقة �هذه �وأما �ا-شك�ت. �تلك �لحل �الوصول ��ى ��ى�ا-ستخدمة �يطبقوها �أن ا-حاضرون
عملية�تدريس�اللغة�العربية.�وهذه�الطريقة�لم�تكن�موجودة��ى�كلية�الدراسات�Dس�مية�واللغة�العربية��ى�

  جامعة�جنوب�شرق�سري�نكا.������������������

درس�وÑى�أسلوب�عرض��çتم�بالدرجة��و«ى�بإعطاء�وبتوضيح�وتفس>;�ا-�:][ا�حاضرات��لقائية�الطريقة
ويكون�ا-درس�ا-حاضر��هنا�هو�ا-حور�الرئي���üللدرس.�وهذا�ا-نهج�التدري����ü،ا-حاضر��للمعلومات�وشرحها

يوجد��ى�كث>;�من�الجامعات�السري�نكية.�وأما�كلية�الدراسات�Dس�مية�واللغة�العربية��ى�الجامعة�ال°��نحن�
�،�çتم�ا-درس�بجانب�الط�ب�وحاجا��م�يقة�Pبصددها�أيضا�فتنضم�إ«ى�مدرسة�هذا�ا-نهج�و�ى�هذه�الطر 

�الورقات ��ى �كتبت �حيث �الصف �إ«ى �أحضرها �ال°� �ا-علومات �من �عنده �ما �هو�يلقى �صوته��،بل وهو�يرفع
Pوالفصل�يكون�ساكتا�ومسكوتا�،يسمح�الط�ب�أن�يطرحوا��سئلة�أمامه�ليستمع�الط�ب�إ«ى�محاضرته�و،�

اول�أن�يم��أذهان�الط�ب�الخالية�الفارغة�با-علومات�العلمية.�و�Pيبا«ى�وعبارة�أخرى�أن�ا-درس�ا-حاضر�يح
�من� �ليتقربوا �الط�ب �تخّوف �الحقيقة ��ى �الطريقة �وهذه �الط�ب. �وب>ن �بينه �و�خوية �ال�;بوية �الع�قة عن

ب��ى�و�هذا�ما�حدث��ى�ا-ا�Ã�ßلكث>;�من�الط� �.حيث��Pيتكلمون�معه�ح>ن��يقابلونه�خارج�الفصل�،ا-درس
ولذا�Pبد�لكل�مدرس�أن�يغ>;�هذا��،يجابيا��اإالجامعة.�وإذن�يمكن�القول�إن�سلبيات�هذه�الطريقة�أك½;�من�

حيث�يشتغل�جميع�الط�ب��ى�صف�الدرس��ووقت�ا-حاضرة.�����������������������������������������������������������������������������،ا-نهج��ى�عملية�التدريس

�3سئلة] �ا�ناقشة[ �بذا��ا�:طريقة �قائمة �طريقة �ليست �ا-ناقشة �إن �التدريس، �طرق �كل ��ى �مهم �جزء �.بل
�لتلق¾�ا� �الط�ب �إثارة �كيفية �صياغ�Úا �وبطريقة �الط�ب �إ«ى �توج¾�ها �وا-حاضر�بطريقة �ا-علم وتظهر�كفاءة

�Úوتعليقه�ع�ى�إجاب� �وÑى�عبارة�عن�إجراء�محادثة�ب>ن�ا-حاضر�والط�ب��ى�موقف�تعليم��و�جابة�عل¾�ا م.
�عل¾�ا�،مع>ن �و�جوبة ��سئلة �طرح �ع�ى ��،وتعتمد �ومن �الحرة �وا-ناقشة �الحوارية �ا-ناقشة يجابيا��ا�إوم�Õا

ب�جعل�الط�ب�محور�العملية�التعليمية�وكذلك�ا-شاركة�الفعالة��ى�الدرس�كما�تتيح�الفرصة�لجميع�الط� 
با-شاركة�إ�Pأن�سلبيا��ا�تظهر��ى�كون�الط�ب��ذكياء�الطرف��قوى��ى�ا-ناقشة�وأحيانا�خروج�ا-ناقشة�

�الكلية ��ى � �ا-حاضرين �ا-درس>ن �معظم �§�ا �يل�Âم �الطريقة �وهذه .��üالرئي� �هدفها �هذه��)١(عن �بأن و�Pشك
� �اللغوية �ا-هارات �لتنمية �وسيلة �ستكون �بالنسبة�الف�توا-وهوباالطريقة �الخيالية �فض��عن �والعلمية كرية

عض�ا-درس>ن�يستخدمون�الوسائل�التعليمية�من�حيث�السبورة�والبطاقات�والخرائط�و�ق�م�بللط�ب.�و 
�الحديثة �التقنيات �من �وغ>;ها ��،ا-لونة �إ«ى �يحتاج �التدريس �جوهر��اجتذابÈن �ع�ى �ي�;كزون �حيث الط�ب

فتساعد�الط�ب�وا-درس�معا�ع�ى�التعلم�الفعا«ي.���������������������������������������������������������������������������������الدراسة�وك�Õها.�وأما�هذه�الوسائل

�العلمية �الصف:�طريقة�الرح�ت�والزيارات �ومخطط�خارج�غرفة ويقوم�الط�ب��،وÑى�نشاط�تعليم��منظم
�.راض�علمية�محددة.�وهذه�الطريقة�تش�Úر��ى�جميع�الجامعات�السري�نكيةتحت�إشراف�ا-درس�ا-حاضر�Èغ

�سري�نكا �أنحاء ��ى �سائدة �كانت �ال°� �العنيفة ��رهابيات �أيام ��ى �العلمية �للرحلة �امتناع �هناك �كانت �،وقد
ال�لرجخاصة��ى�مناطق�الشرق�والشمال.�ولكن��ن�عادت�الحياة�إ«ى��من�والس�م�حيث�يتجول�كل�أفراد�ا

                                                           
  دراسات اإلسالمية واللغة العربية ىف جامعة جنوب شرق سريالنكا كلية ال   -١
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وأما�الجامعات�فقد�بدأت�زيار��ا�العلمية.�والكلية�لد�çا�برنامج�خاص��ى�الرح�ت�والنساء�والصغار�والكبار.�
�P� �أ�Éا �حيث �والثانية ��و«ى �السنة ��ى �للط�ب �بالنسبة �الدرا¶�� �أواخر�الفصل ��ى �وذلك �العلمية والزيارات

���ðءما�بي�Õم�والكلية��Pتعطى�أّى�مكافــأة�و�Pأّى�بل�الط�ب�أنفسهم�ينظمو�Éا�في،�تنظم�من�قبل�إدارة�الكلية
  ).١(يحتاج�إ«ى�هذه�الرح�ت�والزيارات

�الدرا¶�� �الفصل �منتصف ��ى �فينظمون�الرح�ت �والرابعة �الثالثة �السنة ��ى �الط�ب �هناك��،وأما �Pبد ولكن
��،أن�تكون�الرح�ت�والزيارات�ذات�أهداف�تعليمية�محددةأوP:�شروط�حيث�يش�;ط�ف¾�ا:� أن�يكون�وثانيا:

أن�،�وأخ>;ا:�أن�تعطي�خ`;ات��Pيمكن�إل¾�ا��ى�غرفة�الصف،�وثالثا:�مرتبطة�با-واضيع�ال°��يدرسها�الط�ب
�يشرف�عل¾�ا�ا-درس �ال°��دّرست��ى�الصف�. وهذه�الطريقة�تعد�من�الطرق�الفعالة��ى�تطبيق�مادة�الدرس

فيقدم�ا-حاضر��،وبعد�الرجوع�من�الرح�ت�زيارات.والط�ب�كلهم�أو�معظمهم�يشاركون��ى�هذه�الرح�ت�وال
.�����������������������������������������������ةوالتجريبيا-سؤول�تقريرا�عل¾�ا�حيث�يذكر�فيه��ستفادة�ويش>;�إ«ى�ا-نتجات�و�نجازات�العلمية�

�التقارير �إعداد �الط� طريقة �من �أو�مجموعة �طالب �به �يقوم �تعليم� �نشاط �وÑى �ا-درس�: �إشراف �تحت ب
ومن�إيجابيا��ا�إعطاء�خ`;ة�للط�ب��ى�القراءة�وتمي>�Âا-وضوعات�ا-�ئمة��،ا-حاضر�Èغراض�علمية�محددة

وأما�سلبيا��ا�فتظهر��.ا-نهجية�-وضوع�بحثه�فض��عن�تنمية�مهارة�ا-طالعة�الخارجية�و�هتمام�بالكتب�غ>;
�ال �قراءة �عن ��حيان �بعض �الطلبة �عزوف �التقارير��ى �هذه �يستخدمون ��ساتذة �بعض �Èن �ا-نهجية كتب

كبديل�عن��متحانات�الشهرية�أو�اليومية.�وأما��ى�كلية�الدراسات�Dس�مية�واللغة�العربية�فالط�ب�يعدون�
وذلك�يكون�تقريرا�جماعيا�حيث��.رشادات�ا-درس�ا-حاضر�وتوج¾�اتهإتقريرا�خاصا�حول�موضوع�مع>ن�وفق�

عة�من�الط�ب�أو�طالب�واحد�بنفسه�وفق�ما�يجدون�فرصة�ومناسبة��ى�كل�الفصل�الدرا¶��.�يقدمه�مجمو 
و�خص�بالذكر�بأن�الط�ب�ا-تخصص>ن��ى�مادة�اللغة�العربية�أو�مادة�الدراسات�Dس�مية�يقدمون�مقالة�

وأما���راسية.ع�ى�موضوع�محدد�وذلك��ى�السنة�الرابعة�ال°��Ñى�آخر�السنة�الد،�علمية�ذات�صلة�بالبحث
وأما�ث�ثون��.التحريرى�كل�الفصل�الدرا¶���لنيل�سبع>ن�درجة�ل�متحانبالنسبة�للتقييم�فالط�ب�يجلسون�

ا-يداني�و�طروحة�ا-ستمرة�و�متحان�لنصف��درجة�باقية�فيحصل�عل¾�ا�الط�ب�من�خ�ل�تقديم�التقرير
ويجلس�الط�ب�Øجابة�هذه�الورقة�وفق�،�عاتالفصل.�وورقة��سئلة�لوحدة�الدراسة�تستغرق�مدة�ث�ث�سا

� �قسم �م�Õا���متحاناتاع�ن �للخمسة �الط�ب �يجيب �حيث �أسئلة �ثمانية �تمتلك �والورقة �للجامعة. التابع
  وجوبا.����������������������������������������������������������������

 �����   :�ا�راجع

�،م١،�١٩٩٢ط/،�[كتاب�باللغة�التاملية]،�سلم>ن��ى�طريق�العلممجتمع�الط�ب�ا-�،يم.�بي.�فضل�الرحمن .١
 سري�نكا�،�فوطتلم�،�دار�ا-عارف

 �����������������������������������������������������������������������[الكتاب�بالتاملية]�Dس�م��ى�سري�نكا،�يم.�ي.�عبد�العزيز� .٢

  

                                                           
1    Students’ Hand Book, Faculty of Islamic Studies & Arabic Language, South Eastern University of Sri 

Lanka. (2007/2008), page33 
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  يميةتعليمية�اللغة�العربية�bغراض�أكاد
  

  أ.�د�/�نواري�سعودي�أبو�زيد

  الجزائر�،مدير�مخ`;�معجم�ا-صطلحات،�وأستاذ�اللسانيات�التطبيقية،�جامعة�سطيف

  تمهيد

يمثل�تعليم�اللغة�Èغراض�خاصة�توجها�جديدا��ي�مجال�تعليمية�اللغة،�
�بجملة� �ا-تعلم �تزويد �هو�مجرد �اللغة �تعليم �من �الهدف �كان �أن بعد

� �تضبط �ال°� �جانب�القواعد �إ«ى �تمظهرا��ا، �بكافة �اللغة �إنشاء عملية
�اختلفت� �مهما �للحياة"، �شعار�"التعليم �تحت �الضرورية �ا-هارات مجموع
�هذه� ��ي �ونحن �اللغة. �ف¾�ا �تستخدم �ال°� �وا-يادين �و�هتمامات القدرات
�ا-جال� �هذا ��ي �تطرح �ما �كث>;ا �ال°� �ا-فاهيم �مناقشة �نتقصد الدراسة،

� �ال°� �و�سس �والطرق�الخاص، �التدريس �منهجيات � �مع �إل¾�ا يستند
�الفعلية� �الحاجات �ع�ى �بالخصوص �ذلك �يقوم ��كتساب. ��ي الفعالة

�العربية. �باللغة �العربية �اللغة ��ي �البحث �إ«ى �حاجاته �ونع�� �التخص÷��، �محيطه ��ي �هذه��للمتعلم ��ي إننا
  الدراسة�سå;كز�ع�ى�مستوي>ن:�

Pاللغة،�وال°��يركز�ف¾�ا�ع�ى�الشائع�وا-طرد�من�ا-عيار،�وال°��تطعم��مستوى�القوان>ن�ال°��تضبط�صوابية:�أو
  ب>ن�الح>ن�والح>ن�ببعض�مظاهر�ا-خالفة�للنمط.

أما�ا-ستوى�الثاني�فهو�مستوى�ا-عجم،�وفيه�تراéى�طبيعة�الكلمات�العامة�بنسبة�ما،�ولكن�يركز�كث>;ا�:�ثانيا
  §�ذا�النوع�من�ا-جال��كاديم�.��ع�ى�تطعيمه�بالكلمات�التخصصية�وا-تعلقة�أساسا

ع�ى�أن�هذين�ا-ستوي>ن�ينب�ي�أن�يقدما��ي�قالب�تواص�ي�وإ�Pسنكون�حيال�ضرب�من�العملية�التعليمية�
  ال°��لن�تثمر�شيئا�ومتعلم�يقف�عند�حدود�لغة�محنطة��Pلغة�حية�يراد�م�Õا�النفع.

� �أو�تعددية �ثنائية �شكل ��ي �ذلك �يتج�ى ��ول �ا-ستوى �للمجتمع،�فع�ى �ا-ركب �الطابع �عن �ناجمة لغوية
كا-جتمعات�ال°��يتكلم�أفرادها�أك½;�من�لغة�ع�ى�قدم�ا-ساواة،�أو�Ñي�وليدة�ف�;ات�استعمارية،�عمل�أثناءها�
�السكان��صلي>ن،�كما�كان�الشأن� �جنب�مع�لغة �إ«ى �موطئ�قدم�للغا��م�جنبا �إيجاد الغزاة�وا-حتلون�ع�ى

عض�مستعمرا��ا�كالهند�ومصر�وغ>;هما،�أو�ع�ى�ان�Úاج�سياسة�Dح�ل،�كالذي�يخ`;نا�بالنسبة�ل`;يطانيا��ي�ب
به�التاريخ�عما�صنعته�فرنسا��ستيطانية��ي�الجزائر�ع�ى�مدار�قرن�واثن>ن�وث�ث>ن�عاما،�من�حظر�التعامل�

�الدي�� �الوقف �ومصادرة �الحرة، �الوطنية �ا-دارس �ع�ى �القائم>ن �وم�حقة �العربية، �الزوايا،�باللغة �وغلق ،
وتحويل�ا-ساجد�إ«ى�كنائس�وإصطب�ت�عسكرية،��Pل��ïء�سوى��ÉÈا�الحاضن�الطبي ي�للسان�العربي�الذي�

  حفظ�ل�مة�انتماءها�العربي�Dس�مي.
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��ي� �منفصلة �الثقافة ��ي �متباعدة �مختلفة �مجتمعات �ب>ن �الناجمة �اللغوية �الع�قات �مستوى �ع�ى أما
�يل �فتظهر�فيما �لهاالجغرافيا، �مباينة �أخرى �تأث>;�لغات �نتيجة �اللغات �إحدى �هذه�)١(حق �تحمل �ما �وكث>;ا ،

التأث>;ات�ع�ى�مستوى�اللسان�تأث>;ات�ع�ى�مستوى�الفكر�من�تبعية�وتقليد�وتأثر�وليد�ا�Éزامية�ولو�بدرجة�ما،�
�وامت �انتشار�الفتوحات �بعد �سائر�الشعوب �لغات ��ي �كتأث>;�العربية �كث>;ة، �شواهد �التاريخ �شرقا�و�ي دادها

�السياسة�)٢(وغربا ��ي �العالم، �قيادة �إل¾�ا �آلت �أ�Éا �بحكم �باØنجل>Âية �ا-عاصرة �اللغات �وكتأثر�كث>;�من ،
�قولبة� �سوى �مدلو��Pا �أحد ��ي �تع�� P� �ال°� �"العو-ة" �يافطة �تحت �القيم، �الفكر�وصناعة �و�ي و�قتصاد

  Dنسان��ي�صورة�نموذجية�واحدة�"Dنسان��مريكي".

  ع�تعليم�اللغة�العربية�وسبيل�تحس%ن�سياسات�التكوينواق

� �ا-قوم �الدين �وجودهايظل �للعربية �يحفظ �الذي �والسنة�الرئيس �الكريم �القرآن �التشريع: �بمناط �Pرتباطها ؛
ا-طهرة،�ولكو�Éا�لغة�التعبد�ب��منازع،�وإن�كان�يجوز�سواها��ي�غ>;ه.�إ�Pأنه�جد��ي�العصر�الحديث��ي�حياتنا�

�الدو  �العربية،�من �تعلم �إ«ى �غ>;�العرب �من �الناس �من �فئات �أحوج �ما �والعلمية �و�قتصادية �السياسية اéي
�لتلك�ا-همة،�سم��بتعليمة� �فظهر�فرع�من�اللسانيات�يتصدى �ومحاولة�إتقا�Éا، ونشط�لذلك�Dقبال�عل¾�ا

  العربية�لغ>;�الناطق>ن�§�ا.�

�Pقبال�ع�ى�العربية�إDتخرج�عن:وع�ى�تعدد�بواعث�وأهداف��Pا��Éأ  

تعليم�العربية�Èغراض�عامة:�وÑي�ال°��يطلق�عل¾�ا�تسمية�تعليم�اللغة�للحياة،�ويراد�به�"تعليم�اللغة�العربية��  - أ
�باستثناء� �و�هتمامات.. �والخصائص، �الوظائف، �متعدد �الجمهور �من �قطاعا �تشمل �ال°� �العامة �ال`;امج �ي

بي�Õم،�أ�Pوهو�أ�Éم�يتعلمون�اللغة�لقضاء�شؤو�Éم��ي�الحياة���ðء�واحد�يلتقون�عنده،�ويمثل�القدر�ا-ش�;ك�
 .)٣(بشكل�عام"

تعليم�العربية�Èغراض�خاصة:�وهو�نمط�من�التعليم�أعد�بناء�ع�ى�تحديد�مسبق�لحاجات�ا-تعلم>ن،�وتم��  - ب
�ت �وغ>;ه �داد«ي �توني �حاول �وقد �ا-س�Úدفة. �الفئة �اهتمام �-جال �تبعا �وطرائقه �ومحتوياته �أنشطته حديد�بناء

  :)٤(جملة�خصائص�تضبط�تعليم�اللغة�Èغراض�خاصة�فحصرها��ي�فئت>ن

�أساسية �بعي�Õاخصائص �لحاجات �التصميم �و : �ا-س�Úدف؛ �للمجال �ا-ناسبة �و�نشطة �ا-نهجيات ؛�توظيف
  .ال�;ك>�Âع�ى�اللغويات�من�قواعد�ومعجم�وأساليب،�وا-هارات�ا-ناسبة�للغرض�الخاص�ول�نشطة�ا-حددةو 

قد�يقت���äمنهجيات�تختلف�عما�يعتمد�من�منهجيات�؛�و قد�يضم�مجا�Pأو�عدة�مجاPت�:رعيةخصائص�ف
�عامة �Èغراض �اللغة �تعليم �و �ي �مجال�؛ ��ي �اللغوية �الكفاية �تعوزهم �الكبار�ممن �طائفة �به �يقصد �ما غالبا

  .�)١(غالبا�ما�يوجه�لذوي�ا-ستوى�ا-تقدم�أو�ا-توسط؛�و مع>ن

                                                           
بداية من التأثريات الصوتية وصوال إىل التأثريات البنيوية الكربى:    interferenceللغوي القصد هنا إىل التأثريات اللغوية املتمثلة يف مظاهر التداخل ا  ـ  ١

لفتـني كمـا أساليب اخلطاب وبناء اجلمل، وكلها ترتد إىل خلفية اجتماعية نفسية. وال ميكن احلديث عن التداخل مـا مل يكـن الفـرد مسـتعمال للغتـني خمت
 يصرح اللسانيون االجتماعيون.

ــ  ٢ ، ولــذلك كانــت لغــات األمصــار اإلســالمية كلهــا بني عليهــاأن لغــات أهــل األمصــار إمنــا تكــون بلســان األمــة أو اجليــل الغــال اعلــمول ابــن خلــدون "يقــ  ـ
واد لـه كلهـا مـباملشرق واملغرب هلذا العهد عربية. والسبب يف ذلك ما وقع للدولة اإلسالمية من الغلب على األمم والدين وامللـة صـورة للوجـود وللملـك و 

  . ٣٧٩، ص١٩٨٩، ٧والصورة مقدمة على املادة، والدين إمنا يستفاد من الشريعة وهي بلسان العرب". املقدمة، دار القلم بريوت، الطبعة 
ة: مفاهيمه رشدي أمحد طعيمة، حممود كامل الناقة: تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج واالسرتاتيجيات، الباب الرابع [تعليم اللغة ألغراض خاص   ـ ٣

 .٢٣٧، ص٢٠٠٧ومنهجياته املشكلة ومسوغات احلركة] إصدار املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 
  .٢٣٧نفسه، ص ـ  ٤
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نضع،��ي�مواجهة�هذا�الشغف،�خطة�لغوية�أو�سياسة�لغوية�Pستيعاب�الوافدين��لكننا��ي�عا-نا�العربي�لم
الصعوبات،�وأعتقد�أن�مرد�ذلك�و لسانيا،�وظل�تعليم�العربية�للناطق>ن�بغ>;ها�يواجه�كث>;ا�من�التحديات�

  كله�إ«ى:

  ل�هذا�الشأن.أ�ـ�غياب�خطة�واضحة�أو�سياسة�شاملة�من�قبل�الحكومات�أو�ا-راكز�البحثية�ال°��تع��Ãبمث

� وبا-قابل�ظلت�ا-حاوPت�الفردية�أو�ا-ؤسسية�ا-حدودة��ي�قدرا��ا�وأهدافها�وتمويلها�Ñي�الطاغية،�بل��ب�ـ
إن�كث>;�من�الجهود�ال°��ت�Âيى�بزي�ا-ؤسسة�ظلت�قائمة�ع�ى�ما�تبذله�من�جهد��Pتنكر،�ولكن�أثره�ا-رجو�

  يظل�دون�ا-توقع.

� �للتعليم، �واضح �هدف �غياب �ـ �الفكرية�ج ��هداف �وب>ن �وال`;امج �ا-ناهج �ب>ن �البادي ��نفصال بحكم
والثقافية؛�أي�عدم�الس ي�بجدية�لدمج�ا-تعلم>ن��ي�الثقافة�العربية�ونمط�تفك>;�أهلها�وعادا��م�وأخ�قهم�

�و  �العرب �ب�د ��ي ��جنبية �وا-دارس �ا-راكز�الثقافية �تفعل �كما �التأث>;�مزدوجا، �يكون Ã°ح� خارج�وأعرافهم،
ولنا�أن�نتصور�القصور�بصورة�جلية�إذا�نحن�قارنا�ما�تبذله�الدول��ستعمارية��ي�مستعمرا��ا�وما�.�ب�دهم

�Pستعادة� �و�ستشراف �و�س�;اتيجية �والنفسية �ال�;بوية �مراكز�ل�بحاث �من �تقيمه �وما �أموال �من تنفقه
� �ذلك ��ي �نجحت �وقد �غ>;ها، �و�ي �ا-ستعمرات �تلك ��ي �لغا��ا �منظمات�مكانة �أنشأت �ففرنسا �نجاح، أيما

�نحو: �حية، �لغة �الفرنسية �أقدام �ترسيخ �هدفها ��وجامعات ��üل�نتشار�الفرن� �الجمعيات ،�م١٩٦٤فيدرالية
ا-جلس��ع�ى�للفرانكفونية�،�و م١٩٧٥ا-جلس�العالم��للفرنسية�،�و م١٩٧٠وكالة�التعاون�الثقا�ي�والتق���و 

�و م١٩٨٤ ،� �الفرنسية �للغة ��ع�ى �و م١٩٨٩ا-جلس �بمصر�، �Dسكندرية �سنغور��ي ��ي��.)٢(م١٩٨٩جامعة أما
�Ã°ش� ��ي �الفرنسية �استعمال �إلزامية �تركز�ع�ى �وكلها �العد، �عن �تند �وا-راسيم �فالتشريعات �التشريع مجال

م�ا-�Âامن�مع�الثورة�الفرنسية�والتشريعات�تتوا«ى�إ«ى�اليوم.�كل�هذا�مع�١٧٩٤وجوه�الحياة�بداية�من�قانون�
دي�س�ي�ع�ى�كافة�وجوه�نشاط�بعث�الفرنسية�من�جديد،�وقد�أشار�فلوريان�كو-اس�إ«ى�أن�مجمل�دعم�ما

�الهيئات� �دعم �من �ذلك �يتبع �وما �الفرانكفونية �الب�د ��ي �متقدمة �لغة �الفرنسية �بقاء �ضمان �ع�ى Dنفاق
� �ب>ن �ي�;اوح ��٢٥ا-شرفة ��ي�٣٠و �مي�;ان �فرانسوا �قرار Ã�üنن� �أن �دون ،��üفرن� �فرنك �داكار��مليار قمة

� �سنة ��ي��١٩٨٩للفرانكفونية �للفرنسية �الريادة �ضمان �مقابل ��ك½;�فقرا، �الفرانكفونية �الدول �ديون مسح
�والسياسة �ربوع�)٣(التعليم �كافة ��ي �Dنجل>Âية �تفوق �لضمان �ا-تحدة �والوPيات �إنجل�;ا �اليوم �تفعل �وبا-ثل .

�ل �وتعمل �التحدي �§�ذا �تحس �ال°� �فرنسا �ف¾�ا �بما �للعربية��تجنبه.العالم �نستعيد �أن �أردنا �إذا �فإننا وعليه
  دورها�الريادي�ينب�ي:

إحياء�العربية��ي�ب�د�العرب�أوÈ�،Pن�ما�ي�حظه�ا-تابع�يصيب�باØحباط،�فكم�من�قناة�ناطقة�بالعربية�Ñي��  - أ
ن�نريد�نفسها�عبء�ع�ى�العربية،�بما�تشيعه�من�لحن�فاحش،�ومن�مستويات�عامية��Pتليق�بالفصuى�و�Pبم

 له�أن�يتعلم�الفصuى.

                                                                                                                                                                                   
محد ـ أ ١٣م، ص٢٠٠٣معهد اخلرطوم الدويل،  ندوة تعليم العربية ألغراض خاصة اخلرطوم،تعليم العربية ألغراض خاصة مفاهيمه وأسسه ومنهجياته،   ـ  ١

  ١١٦، ص١٩٨٣ ،١:٢د دراسات اللغوية، ال، الة العربية للة، املنظمة العربية معهد اخلرطومعشاري: تعليم العربية ألغراض حمدد
املدينة املنورة، أفريل رشيد بلحبيب: فطرة الدفاع عن اللغة األم بني التفعيل والتعطيل، املؤمتر الدويل: اللغة العربية ومواكبة العصر، اجلامعة اإلسالمية ب  ـ  ٢

 .١٦١، ١٦٠، ص١، القسم٥، احملور ٢٠١٢
 .١٤٧ـ  ١٤٥م، ٢٠٠٠، الكويت ، الس الوطين٢٦٣فلوريان كوملاس: اللغة واالقتصاد، ترمجة أمحد عوض، سلسلة عامل املعرفة، العدد   ـ  ٣
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Øنفاق�ع�ى�كافة�مكونات�ا-سار:�ع�ى�بناء��س�;اتيجيات�وا-تابعة�وا-راجعة�والتقويم،�وع�ى�تكاليف�متابعة�   - ب
�وع�ى� �ا-صغرة، �اللغوية �ا-جتمعات �Dكساب: �محاضن �ع�ى �وكذا �وغ>;ها، �والوسائل �الهياكل �وبناء التكوين

(كافة�مظاهر�التحف>�Âا-صاحبة
١

(. 

 التخطيط�للتعليم،�أي�الخروج�من�ا-نطق�العتيق��ي�التعليم.  - ت

�رتكاز�ع�ى�الجهود�الجماعية�لفاعلي�Úا�وجدي�Úا�وقلة�ا-زالق�ف¾�ا؛�و-ا�تحمله�من�تعدد�زوايا�النظر�وإمكانية�  - ث
العرب��تمحيص�الخطط�و�س�;اتيجيات،�ويمتد�هذا�إ«ى�التنسيق�ب>ن�العامل>ن�وا-هتم>ن�بتعليم�العربية�لغ>; 

 أصالة�أو�حكما،�كمن�نشأ�من�العرب��ي�ب�د�الغرب�من�أبناء�الجيل�الثاني�والثالث.

ا-نهج�التكام�ي��ي�تعليم�العربية،�أي�ال�;ك>�Âع�ى�ا-ضام>ن��جتماعية�والثقافية�والفكرية�والدينية�الحضارية�  - ج
�وي �للغة، ��ستعما«ي �البعد �ع�ى �يركز�به �الذي �بالقدر�نفسه �توف>;�والتاريخية، �اعتمدنا �إذا �النهج �هذا تعزز

الحواضن�لهؤPء�ا-تعلم>ن�من�خ�ل�استقبالهم��ي�الب�د�العربية�وبناء�مجتمعات�لغوية�مثالية�تساعد�ع�ى�
�ال°�� �كفرنسا �الغربية �الدول �بعض �تنتهجه �ما �وهذا ��هداف، �مكونات �-ختلف ��بعاد �ا-تعدد �كتساب

 بحسب�الهدف�من�التكوين.تعرض�منحا�متفاوتة�ا-دد�الزمنية�

�ستفادة�من�مبدأ�ا-حاقلة،�أي��ستعانة�بما�أنجزته�معارف�مجاورة�أو�متقاطعة�مع��بحاث�التعليمية،�  - ح
 فينب�ي��ستفادة�من�البحوث�ال�;بوية�والنفسية،�واللسانية،�و�جتماعية،�وتكنولوجيات�Dع�م�و�تصال.��

  رة،�وهذا�يقت���äأو�Pمراجعة�الطرائق��ي�تعليم�العربية�Èبنا�Îا.�ا-راجعة�ا-ستمرة�إذا�اقتضت�الضرو   - خ

هذه��ي�ا-جمل�ضوابط�عامة�تصلح�لبناء�سياسة�تربوية�تعليمية�موجهة�لغ>;�العرب،�وإن�كان�بعضها�يصلح�
  بأقدار�متفاوتة�لسياسة�تعليمية�Èبناء�ا-حضن.

  تعليم�العربية�bغراض�أكاديمية�

لغة�العربية�Èغراض�خاصة،�موجه�بدوره�إ«ى�غ>;�أبناء�اللغة،�ويتناول�ضمن�تعليم�هو�فرع�من�فروع�تعليم�ال
�ما� �اللغوية �والكفايات �وا-هارات �القدرات �من �ا-تعلم �إكساب �إ«ى �الفرع �هذا ��çدف �§�ا. �لغ>;�الناطق>ن اللغة

ع�ى�التعب>;�يجعله�متمكنا�من�تخصصه�ملما�بموضوع�مجال�اشتغاله،�مندمجا��ي�محيطه��كاديم�،�قادرا�
  عن�جملة�القضايا�ال°��يفكر�§�ا�أو�يتواصل�بشأ�Éا�بطريقة�سليمة�كأدنى�حد،�وأداء�راق�كمطمح�يراد�بلوغه.

  معاي%�Oلتعليم�اللغة�العربية�bغراض�أكاديمية:

�غ>;�الب�د� ��ي �بغ>;ها �للناطق>ن �العربية �اللغة �لتعليم �يتصدى �ما �كث>;ا �أنه �Ñي �قارة، �حقيقة �نش>;�إ«ى بداية
�واضحة�ا �وخطة �متكامل �م�Õاج �ع�ى ��Pيعتمدون �تدريسهم ��ي �وهم ��و«ى، �لغ�Úم �العربية �ليست �من لعربية

�من�الجهات�الرسمية�من�جهة�ثانية. �وقلة��هتمام �جهة، إن�الحديث� ا-عالم،�نظرا�لنقص�Dمكانيات�من
�الحديث ��äيقت� �العموم �ع�ى �بغ>;ها �للناطق>ن �العربية �اللغة �لتعليم �التخطيط �ركائز�العملية��عن عن

التعليمية�التعلمية�برم�Úا�من�م�Õاج�بكافة�مكوناته�الضرورية،�ومدرس�بكافة�مواصفاته،�ومتعلم�بتفاع�ت�
  أبعاد�شخصيته�ا-ختلفة.

�ومعر�ي� �علم� �مشرب �من �أو�مجموعة �واحد �فرد �يضعه �أن ��Pينب�ي �ووظائفه �مواصفاته �هذه �م�Õاجا إن
� �إذا �له، �Pبد �بل �من�نا�هأردناواحد، �واسعة �مجموعة �ب>ن �ودراسة �تداول �موضوع �يكون �أن ،Pوفعا� جحا

�وف�سفة� ��جتماع، �وعلماء �وال�;بية، �النفس �وعلماء �اللسانيون، �فم�Õم �ش°Ã؛ �معرفية �فروع ��ي ا-ختص>ن
ال�;بية�وا-فكرون،�وعلماء�الشريعة،�ويزداد��مر�حساسية�ودقة�ويصبح��هتمام�با-�Õاج�أك½;�من�ضرورة�إذا�

                                                           
 .١٢٠ص: ، ٢٠٠٩هـ ١٤٣٠، ١، بريوت، طللعلوم مد حيياتن، الدار العربيةترمجة حملويس جان كالفي: السياسات اللغوية،   ـ  ١
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(علق��مر�بتعليم�العربية�للناطق>ن�بغ>;هات
١

ومع�استحالة�بناء�م�Õاج�بمبادرة�فردية،�وصعوبة�تعليم�اللغة��.)
�أغراض� �من �بصدده �نحن �ما �بي�Õا �ومن �خاصة �أو�Èغراض �عموما �عامة �Èغراض �بغ>;ها �للناطق>ن العربية

�ق �معاي>;�عامة، �جملة �تحديد �يمكننا �أنه Pإ� �الخصوص، �وجه �ع�ى �ا-�Õاج�أكاديمية �لبناء �صالحة �تكون د
  ا-نشود��ي�ضو�Îا�وÑي:

 عدم�فصل�وسيلية�أو�وظيفية�اللغة�العربية�عن�مستوع��ا�الثقا�ي�والحضاري�والفكري�والدي��. .١

�Pيكون�بناء�ا-قررات�الدراسية�عشوائيا�أو�نتيجة�وجهات�نظر�مبع�7ا��ج�Úاد�النظري�مهما�بلغ�أصحابه،�بل� .٢
 ت�ميدانية�مسحية�للتشخيص�ع`;�مسارين:يلجأ��ي�ذلك�إ«ى�دراسا

�ينصح�  - أ �ال°� �القبلية �ا-كتسبات �وجملة �والتصورات، �التمث�ت �قياس �خ�ل �من �ا-ستوى: �تحديد مسار
 ).٢(ا-ختصون�باعتمادها�منطلقا��ي�برمجة�التعليم�لشريحة�أو�مرحلة�أو�وحدة�أو�حصة�أو�نشاط�تعليم�

�خاصة،�  - ب �Èغراض �العربية �بتعليم �يتعلق �بشريحة��وفيما ��حتكاك �إ«ى �نلجأ ��كاديمية، ��غراض وم�Õا
ا-تعلم>ن�لتحديد�الحاجات�ال°��Èجلها�ينخرطون��ي�التعلم،�والحاجة��ي�مفهومها��ول�والبسيط�تعب>;�عن�
الدافع�أو�جملة�البواعث�ال°��تحرك�الذات�العضوية�نحو�التعلمات،�أو�Ñي�"حالة�من�التوتر�ناتجة�عن�نقص�

  �).٣(.�أو�عن�تأث>;ات�اجتماعية"��ðء�ضروري.

وهنا�ينب�ي�أن�نش>;�إ«ى�أن�تعليم�اللغة�العربية�Èغراض�خاصة�يف�;ض�فيه�أنه�يكون�أيسر�مؤونة�من�تعليم�
اللغة�العربية�للحياة،�لكون�الثاني�بناء�ع�ى�غ>;�أساس�متقدم،�فتجد�ا-درس�وا-تعلم�يبذPن�طاقة�كب>;ة،�إذ�

تعلم�وأن�ي�;tى�معه�شيئا�فشيئا�ح°�Ãتستقيم�له�ملكة�اللغة��ي�وجه¾�ا:�ملكة�يجب�ع�ى�ا-درس�أن�يمهد�للم
��ي� �ا-حصلة �اللغوية �ال�;اكمات �ع�ى �مبنيا �فيكون ��ول �الضرب �أما �أغراضه، �التعب>;�عن �وملكة الفهم،
�له� �يكون �أن �إ�Pبعد �العلم� �البحث �مجال �وتحديدا ��ختصاص �مجال �إ«ى �به ��Pينتقل �إذ �الثاني، الضرب
��ي� �آخر�متمثل �وجه �جانب �إ«ى �هذا �مفرداته، �انتظام �بقواعد �وإ-ام �اللغوي �ا-عجم �من �ما �بدرجة رصيد

  انسجام�ا-تعلم>ن�بحكم�التخصص�الذي�يجمعهم.

ضرورة��ستفادة�من�جملة�ا-عارف�الخادمة،�ال°��تساعد�إما��ي�تصور�أوضح�لعملية�اكتساب�اللغة�وإما��ي� .٣
�طريق �عن �للمتعلم>ن، �النفس��تيس>;ها �علم �تحديدا �هنا �ونع�� �اللغة، �بنحو �تتعلق �نظريات صياغة

�إما� �بغ>;ها، �للناطق>ن �العربية �اللغة �تعليم �هذه: �والحالة ��جنبيةـ �اللغات �تعليم �يمدان �اللذين واللسانيات،
�نتيجة�عقود�من��بحاث�أثبتت�أن�الطفل�يبدأ�اكتساب�لغته�عن�طريق�السماع� Èغراض�عامة�أو�خاصةـ

  يعمل�ع�ى�ث�ثة�محاور�بشكل�م�Âامن:الذي�

  أ�ـ�تشكيل�ا-عجم�اللساني،�وهو�ا-ادة�الخام،�أو�بنك�ا-عطيات�ممثلة��ي�ا-فردات.��

  ب�ـ�بناء�قوالب�نحوية�للغة�الهدف،�يجرده�مما�يسمعه�من�الجمل،�بحيث�يقوم�بإجراء�تصنيفي�لل�;اكيب.��������������

�ال�;اك�� �لتلك �تداو«ي �تصور �بناء �ـ �وب>ن�ج �بي�Õا �يربط �أن �أي �حوله، �من �الناس �يستعملها �ال°� �الفعلية يب
  سياقا��ا.

�منذ� �تأث>;ها �تحت �ووضعه �لها، �تعريضه �خ�ل �من �الطفل �عند �اللغة �تب�� �ال°� �Ñي �الث�ث ��ليات �هذه إن
�يستعمل �مخزون �من �إليه �ويرجع �منه �يمتح �ما �وجد �للك�م ��ستعداد �عنده �كمل �إذا Ã°ح� ��و«ى، ه�الشهور

  ويحتكم�إليه.�
                                                           

  .٢٢٩، ص٢٠١٠، ١اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية، الدار العربية للعلوم ناشرون، دار األمان، الرباط، ط  ـ  ١
  .٥٨.٥٧، ص: ٢٠٠٢، ١اء، طباملدرسة األساسية بني التصور واملمارسة، دار الثقافة، الدار البيض حممد ملباشري: اخلطاب الديداكتيكي.  ـ  ٢
  . بتصرف١١٨، ص١املرجع نفسه، ج  ـ  ٣
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�ا-تصلة� �والب�غة �اللغوية �الدراسات �مجال ��ي �أكاديمية، �Èغراض �العربية �اللغة �تعليم �حال ��ي وDغماس
  بالدراسات�القرآنية�ع�ى�سبيل�ا-ثال،�يمكن�تصور�أنه�قد�يدرك�بشكل>ن�اثن>ن:

�بم �اللغة �علوم �النوعية: �[ا-ساقات �ا-رادة �للمادة �التدريس �يكون �أن �أولهما ��Pب�غة�أـ �الذوق �ب�غة �ف¾�ا ا
القوالب�وا-قاييس�و�نماط،�وعلم�الدPلة�الذي�يوفر�نظريات�ومبادئ�عامة�تساعد��ي�الوصول�إ«ى�الدPPت�
�الذوق� �ع�ى �التفس>;�القائمة �ومناهج �"الهامشية"، �مصطلح �محامل �تعدد �ع�ى �الكريم �القرآن ��ي الهامشية

قالب�لغوي�راق،�Pسيما�أن�الطالب�يكون�قد�حصل�تمكنا��ي�اللغة��دبي]�قلت�أن�يكون�تناولها�جميعا��ي�
�مرحلة� �إ«ى �اللغة]، �مجتمع �داخل �اليومي �منحاها ��ي �[التواصلية �الدنيا �الوظيفية �مرحلة �به �يتجاوز العربية
الوظيفية�العليا�[التواصلية�الغاية]،�أي�أن�يكون�الوسط�منسجما��ي�هذا�ا-ستوى�ا-طلوب�تحصيله،�هذا�

� �والزم�ء�مجال �ا-ساقات، �تلك �تدريس �ع�ى �القائمون ��ساتذة �ذلك ��ي �سواء �التمكن، �ذوي �من ل�ستماع
�البيئة� �توفره �الذي �ا-صغر، �اللغوي �أو�ا-جتمع �والثقا�ي �اللغوي �السياق �بناء �من �نوع �وهذا ا-تفوقون،

غة�إ«ى�واقع�µي،�باعتبار�أن�الخارجية،�فيكون�ا-تعلم�ملزما�ع�ى�الفهم�والتواصل��ي�بيئته،�وهو�ما�يحول�الل
"محور��هتمام��ي�تعليم�العربية�لغ>;�الناطق>ن�§�ا�يجب�أن�يكون�ذلك�النوع�من�ا-فردات�الحية�ال°��يتمكن�

.�وهذا�يع���ضرورة�ال�;ك>�Â)١(الدارس�§�ا�من�أن�يعيش�كفرد�فيه�ـ�أي��ي�ا-جتمع�اللغوي�ـ�وليس�كغريب�عنه"
بدأ�فيه�الفرد�مستمعا،�إ�Pأنه�يتحول�لضرورات�ا-قام�والحاجة�طرفا�فاع��ع�ى�الطابع�الحواري�الذي�وإن�

  ،�وهذا�يجرنا�إ«ى�طبيعة�اللغة�وماد��ا.����ðء�يطور�اللغة�لديه�كمثل�الحوار�ي�ا-عادلة�اللغوية،�ف��

�أن�تتكفل�الدول�العربية�ال°��تحمل�هم�نشر�العربية�بإيجاد�تلك�ا-حاضن�الخاصة،�ال°��تضمن�ا للغة�ب�ـ
العربية�الخاصة،�وليس�أقدر�ع�ى�ذلك�من�ا-راكز�وا-عاهد�والجامعات،�ال°��تحتاج�Ñي��خرى��ي�واقعها�ا-ر�

  إ«ى�تأهيل.�

النظرة�الشمولية��ي�تعليم�اللغة�العربية�وخاصة�Èغراض�أكاديمية،�ونع���بذلك�تكاملية��نشطة�اللغوية� .٤
 Øع�ى�ا-رتبطة�با-هارات�اللغوية��ساسية:�فبا�Â<ضافة�إ«ى�السماع�ا-رتبط�با-شافهة،�ينب�ي��هتمام�وال�;ك

�ا-هارات� �بمثلث �ندعوه �ما �ضمن �جميعا �قاعد��ا �نعده �الذي �الفهم، �بملكة �مرتبطة �وكلها �والكتابة، القراءة
نه�وحينما�نتحدث�عن�التدرج�يلوح�لنا�م،�وضمن�هذا��هتمام�ا-ركز�وا-توزع�قد�ينصح�بالتدرج�).٢(اللغوية

  مظهران:

أ�ـ�تدرج��ي�التوسع:�توسع��ي�السماع�والحوارية،�وتوسع��ي�النصوص�ا-قروءة�وا-نجزة�[ا-كتوبة]،�من�مقاطع�
  قص>;ة�إ«ى�أبعد�مدى.

�ومراحل�تعليمية،� �الصلة�بالتخصص�ا-قصود،�ع`;�سنوات �تÂåيل�ا-فاهيم�وا-صطلحات�ذات ��ي �تدرج ب�ـ
سيس�حاجة�ا-تعلم�إل¾�ا،��ÉÈا�أدواته��ي�التحصيل�والبحث�والتنقيب،�،�-)٣(غالبا�ما�تكون�مختصرة�قص>;ة

  ).٤(والقراءة�والتحرير

                                                           
  .٣٤، صم١٩٨٢اللغة العربية للناطقني بغريها، جامعة أم القرى، معهد اللغة العربية، مكة، ـ  والثقافية لتعليمرشدي أمحد طعيمة، األسس املعجمية   ـ  ١
  ٧٨، ص:٢٠١٢، ١حلكمة، اجلزائر، طينظر كتابنا: حماضرات يف اللسانيات التطبيقية، بيت ا  ـ  ٢
ام متماثلة لعل من العوامل املعجلة يف تعليم العربية ألغراض أكادميية انسجام جمموعة املتعلمني واحتاد حاجام وتقارب مستواهم، فكلما كانت قدر   ـ  ٣

  .   ٣٥أو متقاربة  كانت عملية االكتساب سريعة. يراجع األسس املعجمية، ص 
 مــن بـن خلـدون: "والكتابـة مـن بـني الصــنائع أكثـر إفـادة لـذلك ألـا تشـتمل علـى العلــوم واألنظـار خبـالف الصـنائع، وبيانـه أن يف الكتابـة انتقـااليقـول ا ــ  ٤

االنتقـال مـن  احلروف اخلطية إىل الكلمات اللفظية يف اخليال ومن الكلمات اللفظية يف اخليال إىل املعاين اليت يف النفس ذلك دائمـا فيحصـل  هلـا ملكـة
طنــة األدلـة إىل املــدلوالت وهــو معــىن النظــر العقلـي  الــذي يكســب العلــوم اهولــة فيكســب بـذلك ملكــة مــن التعقــل تكــون زيـادة عقــل وحيصــل بــه قــوة ف

 .٤٢٩وكيس األمور.." املقدمة، ص: 
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  �نتقائية:�ونع���§�ا��قتصار�ع�ى��هم��ي�إكساب�اللغة�العربية�Èغراض�أكاديمية،�ويتج�ى�ذلك�من�خ�ل:� .٥

  ى�أثر�البنية��ي�الفوارق�الجمالية.أ�ـ�إدراج�جرعات�من�النحو�التعليم��ا-رتبط�باÈساليب�بغية�الوقوف�ع��

ب�ـ�انتقاء�النصوص�ا-ناسبة�ذات�الصلة�ا-باشرة�بالتخصص،�ضمن�ا-قاربة�النصية�ا-تخصصة،�وينصح�
   .�ديث�الشريف�والشعر�والخطب�وغ>;هابال�;ك>�Âع�ى�ا-تون�ذات�الصلة�بالدراسة،�كالقرآن�الكريم�والح

�غالب .٦ �الحالة �هذه ��ي �وÑي ��هداف: �باحث>ن�تحديد �تكوين ��ي �تتمثل �ومختصرة، �محددة �أهدافا �تكون �ما ا
�يمثل� �أدائي �وهو�تحكم �مختلفة، �بطرق �ولكن �نفسه �ال��ïء �قول �من �يمك�Õم �إتقانا �العربية �اللغة يتقنون
ا-ستوى�ا-تقدم،�قادرين�ع�ى�تذوق�الك�م��ي�مستواه�الثاني،�مدرك>ن�ما�ب>ن��ساليب�ا-تقاربة�التمايزات�

�فويرقات �أهداف�)١(من �وÑي �تعكسه، �كلها �التعليم �مخرجات ��Pتكون �قد �الذي �ا-ثا«ي، �هو�ا-ستوى �وهذا ،
�أو�الغايات� �البعيدة ��هداف �Ñي �هذه �إل¾�ا، �أشرنا �أكاديمية �من�مهام �ا-تعلم>ن �ينتظر�هؤPء �ما �ف¾�ا تتحكم

-ستويات�التعليمية�من�جهة،�الك`;ى�للعملية�التكوينية،�أما��هداف�القريبة�وDجرائية�فتتحدد�من�خ�ل�ا
 ومن�خ�ل�ما�يرتبط�بكل�حصة�وما�يناس��ا�من�أنشطة�تعليمية�من�جهة�ثانية.

تحديد�ملمح�ا-درس:�إن�كل�تلك�العوامل�ال°��سبق�ذكرها��Pتغ���شيئا��ي�غياب�ا-درس،�إ�Éا�تظل�أفكارا� .٧
إنه�العنصر�الفاعل��ي�كل�تلك�ا-كونات،�مع`;ا�ع�Õا�ما�لم�نجد�من�ينفخ�ف¾�ا�روح�الحياة�الحقة�وهو�ا-كون،�

�ا-ؤهل�لهذه�الوظيفة�الخاصة� ا-حرك�وا-تحكم��ي�كل�تلك�الشروط،�ما�يع���أن�الفشل��ي�تكوين�ا-كون
جدا�نكون�قد�حكمنا�ع�ى�العملية�كلها�بالفشل�وع�ى�هذا�البناء�الذي�جهد�ا-ختصون�أنفسهم��ي�إيجاده�

ى�ملمح��ستاذ�الذي�يتو«ى�مهمة�تكوين�تلك�الشريحة��ي�مجال�اللغة�العربية�با�ÉPيار،�إنه�ينب�ي�أن�نركز�ع�
بوصفها�لغة�ثانية��ي�مستوى�مع>ن�من�جهة�ولوظيفة�محددة�من�جهة�ثانية،�أي�أن�نمارس�انتقائية�ع�ى�

ا-كون�إذا�أفراد�طاقم�التكوين��Pتقل�صرامة�عن��نتقائية�ا-مارسة��ي�إطار�اللغة�وا-ستوى�وما�إل¾�ما،�ع�ى�
  أن�يكون�تكوينه�رصينا،�عارفا�بطرق�التدريس�ووسائله،�محددا�أهدافه�الخاصة.

إذا�هذه�منطلقات�وشروط�وآليات�تعليمية�اللغة�العربية�ل�غراض��كاديمية،�ا-وجهة�رأسا�للمتخصص>ن�
�غيا§�ا، ��ي �تكوين �أي �نجاح �بحال ��Pيمكن �والقرآنية، ��دبية �والدراسات �اللغة �مجال �ا-خرجات���ي وجودة

متوقفة�عل¾�ا�جميعا،�فبقدر�ما�نحرص�ع�ى�استيفا�Îا�وحسن�انسجامها�وحسن�التصرف�ف¾�ا�تكون�جودة�
�العالم� �رقعة �من �أبعد �آفاق �إ«ى �للعربية �امتدادا �لنضمن �التعلمية، �التعليمية �العملية �ومخرجات التعليم

  العربي�ا-حدودة�جغرافيا.����

  مصادر�ومراجع�البحث:

 ١:٢،�١٩٨٣،�،�ا-جلة�العربيةة�Èغراض�محددة،�ا-نظمة�العربيةاري:�تعليم�العربيأحمد�عش .١

 .�٧�،١٩٨٩ا-قدمة،�دار�القلم�ب>;وت،�الطبعة��ابن�خلدون:� .٢

�طعيمة .٣ �أحمد ��،رشدي �ومنهجياته، �وأسسه �مفاهيمه �خاصة �Èغراض �العربية �العربية�تعليم �تعليم ندوة
 م٢٠٠٣و«ي،�،�معهد�الخرطوم�الدÈغراض�خاصة،�الخرطوم

رشدي�أحمد�طعيمة،�محمود�كامل�الناقة:�تعليم�اللغة�اتصاليا�ب>ن�ا-ناهج�و�س�;اتيجيات،�الباب�الرابع� .٤
[تعليم�اللغة�Èغراض�خاصة:�مفاهيمه�ومنهجياته�ا-شكلة�ومسوغات�الحركة]�إصدار�ا-نظمة�Dس�مية�

  .٢٠٠٧لل�;بية�والعلوم�والثقافة،�

                                                           
  .١٦٧، ص٢٠٠٧، ١ة للرتمجة، بريوت، طروبار مارتان: مدخل لفهم اللسانيات، ، ترمجة عبد القادر املهريي، املنظمة العربي  ـ  ١
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عن�اللغة��م�ب>ن�التفعيل�والتعطيل،�ا-ؤتمر�الدو«ي:�اللغة�العربية�ومواكبة��رشيد�بلحبيب:�فطرة�الدفاع .٥
  ٢٠١٢العصر،�الجامعة�Dس�مية�با-دينة�ا-نورة،�

  ٢٠٠٧روبار�مارتان:�مدخل�لفهم�اللسانيات،�ترجمة�عبد�القادر�ا-ه>;ي،�ا-نظمة�العربية�لل�;جمة،�ب>;وت،� .٦

  .١�،٢٠٠٦شورات�عالم�ال�;بية،�الرباط،�طعبد�الكريم�غريب:�ا-�Õل�ال�;بوي،�من .٧

  .١�،٢٠٠٥عبد�ا-جيد��نتصار:�إص�ح�ا-ناهج�ال�;بوية،�دار�النجاح�الجديدة،�الدار�البيضاء،�ط .٨

٩. � �العدد: �ا-عرفة، �عالم �سلسلة �عوض، �أحمد �ترجمة �و�قتصاد، �اللغة �كو-اس: �ا-جلس�٢٦٣فوريان ،
  م.٢٠٠٠الوط���للثقافة�والفنون�و�داب،�الكويت�

  .٢٠٠٦علم��جتماع�اللغوي،�ترجمة�محمد�يحياتن،�دار�القصبة،�الجزائر،�لويس�جان�كالفي:� .١٠

  .٢٠١٠،�الرباط،�ة�العربية،�الدار�العربية�للعلوماللسانيات�النسبية�وتعليم�اللغ�محمد��ورا¯ي:� .١١

  .�٢٠٠٢غرب،ا-با-درسة��ساسية�ب>ن�التصور�وا-مارسة،��محمد�-باشري:�الخطاب�الديداكتيكي. .١٢

  .١�،٢٠٠٩،�ط�ا-غربا-صطفى�لخصا��ß:�بناء�ا-ناهج�الدراسية�وفق�مدخل�الكفايات،�دار�الثقافة،� .١٣

  .١�،٢٠١٢محاضرات��ي�اللسانيات�التطبيقية،�بيت�الحكمة،�الجزائر،�طنواري�سعودي�أبو�زيد:� .١٤
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عريب�وتأث%Oه�
ّ
  عليم�0ي�الوطن�العــربي0ي�التالت

 

  .ـــميـ��إســـماعـــيــــل

  ،�الهندجامعة�عليجراه�Dس�مّية،�قسم�العربية،�الباحث�

  والّدكتور�محّمد�يـوسف�خان�

  ،�الهندجامعة�عليجراه�Dس�مّيةقسم�العربية،��ستاذ�ا-ساعد�الكب>;،�

  

عريب
ّ
  الت

غة�العربّية،�حيث�توجد�
ّ
كانت�فكرة�الّتعريب�موجودة�منذ�بداية�استعمال�الل

Øة�كث>;ة�
ّ
ثبات�هذا،�وقد�صّنف�كتب�حول�تعريب��لفاظ�اليونانّية�عندنا�أدل

�العزيز �حسن�عبد �يقول�الّدكتور�محّمد �وغ>;ها، �والفارسّية "وقد�وضع�فيه�:
� �اسماه �كتابا �الك�م��،‘ا-عّرب’الجواليقي �من �العرب �به مت

ّ
�تكل �ما ذكر�فيه

�الّرسول  �أخبار ��ي �وورد �ا-جيد �القرآن �به �ونطق والّصحابة����عجم�
�وا �وأخبارها"�(ر)لّتابع>ن �أشعارها ��ي �العرب �١(وذكرته �اخت�ف�). �هناك ولكن

د��ي�القرآن�الكريم�من��لفاظ�ا-عّربة،�يقول�ر شديد�ب>ن�العلماء�حول�ما�و 
"اختلفت��ئّمة��ي�وقوع�ا-عرب��ي�القرآن:�فاÈك½;ون�وم�Õم��:Dمام�الّسيوطي

اف ي،�وابن�جرير�وأبو�عبيدة�والق
ّ

ا���ßأبوبكر�وابن�فارس�ع�ى�عدم�Dمام�الش
�عربّيا)" �(قرآنا �تعا«ى: �لقوله �فيه �٢(وقوعه �وأخبار�الخلفاء�). �القديمة �وا-عاجم �و�دب غة

ّ
�الل �كتب ��ي ونرى

غات��جنبّية،�ومثال�هذا�ما�كتب�الجوليقي��ي�كتابه�ا-عرب�"زعم�أبو�عبيدة�أّن�
ّ
و�مراء�ألفاظا�معّربة�من�الل

مت�به��،انّي>ن)العرب��Pتعرف�(الّربّ 
ّ
قال�أبو�عبيدة�وإّنما�عّر§�ا�الفقهاء�وأهل�العلم�و(درهم)�معّرب،�وقد�تكل

  ).٣(العرب�قديما،�إذ�لم�يعرفوها�غ>;ه،�و(الّتّنور)�فار¶�ّ��معّرب��Pتعرف�العرب�اسما�له�غ>;�هذا"

عريب
ّ
  ظهور�أّول�ضوء�0ي�الت

;جمةبالعلوم�عند�ا-سلم>ن�قد�بدأت�قب��هتماموكان�بداية�
ّ
وقد�بدأت�هذه�الحركة�منذ��.ل�ظهور�عصر�ال�

اّتصال�العرب�بأصحاب�ا-دارس�العلمّية��ي�Dسكندرّية�وغ>;ها،�يقول��ستاذ�مصطفى�نظيف�عن�خالد�بن�
�مروان �آل �حكيم �الّنديم �يسّميه ذي

ّ
�ال �خطر�بباله��:يزيد �للعلوم، �ومحّبة �هّمة �وله �نفسه ��ي �فاض� "وكان

جماعة�من�ف�سفة�اليونانّي>ن�مّمن�كان�يÂåل�مدينة�مصر،�وأمرهم�بنقل�الكتب��ي�فأمر�بإحضار��،الّصنعة
سان�اليوناني�والقبطي�إ«ى�العربي،�وهذا�أّول�نقل�كان��ي�Dس�م�من�لغة�إ«ى�لغة"

ّ
وكان��).٤(الّصنعة�من�الل

ة�مستحّقة�لتكون�لغة�تعريب�الّدواوين�خطوة�بالغة��هّمّية��ي�تعريب�العلوم،�حيث�نالت�§�ا�العربّية�مكان
  .��بالّدولة�إ«ى�تعليمها�واتقا�Éا��تصالللّدولة�بجميع�مؤّسسا��ا�ودفعت�ا-تطلع>ن�إ«ى�الوظائف�العاّمة�أو�

                                                           
 دار الفكر العريب القاهرة  الدكتور حمّمد حسن عبد العزيز، -  ٤٧-مع معاجم لأللفاظ املعّربة، ص-الّتعريب يف القدمي واحلديث     ١
  اإلمام الّسيوطي (يف مقّدمة الكتاب) -املهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب راجع :     ٢
   ١٩٦ص  -للجوليقي املعرب     ٣
     ٢٤٢،٢٤٣-، ص٧مصطفى نظيف: نقل العلوم إىل الّلغة العربّية، جمّلة امع، جزء      ٤
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�حافظ �محمود �الدكتور �العربّية�،يقول غة
ّ
�الل �مجمع �رئيس ��:نائب �ونقل���هتمام"ومبعث �بالّتعريب أيضا

قت��ي�سماء��ّمة�العربّية�وبلغت�أوجها��ي��العلوم�إ«ى�العربّية�يستمّد�جذوره�من�تلك
ّ
°��تأل

ّ
ال�Õّضة�العلمّية�ال

م)�ح>ن�أخذ�ا-سلمون�ي�Õلون�من�موارد�العلم�وي�;جمون�الكتب�Dغريقّية�٨٣٣- ٧٨٦عصر�الخليفة�ا-أمون(
خائر�العلمّية

ّ
غة�العربّية�مختلف�الذ

ّ
تراث��مم�ذات�وبذلك�انتقل�ا«ى�لغة�العرب��،والفارسّية�وينّقلون�إ«ى�الل

  ).١(الحضارات�القديمة�وتلت�ذلك��Éضة�علمّية�خصبة�واسعة�تمّ>D�Âنتاج�العربي�ف¾�ا�بالجّدة�و�صالة"

عريب�0ي�القديم�والحديث
ّ
  تعريف�الت

�أدخلوه��ي�لغ�Úم� ذي
ّ
فظ��عجم��ال

ّ
�الل �مصطلح�الّتعريب�ولكّن�القدماء�سّموا �القديم وكان��Pيستعمل��ي

�ومعّربا �أجنبّية��.معربا �لغة �استعمال �من �الّتحّول �به �ويع�� �حديث، �فهو�مصطلح �الّتعريب �مصطلح فأّما
غة�العربّية�وتأصيلها�لغة�للفكر�والّتفك>;،�فالّتحّول�

ّ
فرضت�ع�ى�ا-ؤّسسات�العاّمة�والخاّصة�إ«ى�استعمال�الل

غة�ا
ّ
;كّية�إ«ى�الل

ّ
غة�ال�

ّ
ّب�والحقوق�من�الل

ّ
ذي�شهدته�دمشق��ي�تدريس�الط

ّ
��عتبار.لعربّية�هو�تعريب�§�ذا�ال

��قسام� �مئات �تضّم �°
ّ
�ال �العليا �وا-عاهد �الجامعّية ّيات

ّ
�والكل �الجامعات �تحويل �بالّتعريب �هنا �يع�� ولكن

غة�العربّية،�حيث�
ّ
غات��جنبّية�مثل�Dنجل>Âّية�والفرنسّية�وغ>;ها�إ«ى�الّتدريس�بالل

ّ
العلمّية،�من�الّتدريس�بالل

غة�ا
ّ
  ).٢(لعربّية��ي�هذه�ا-عاهد�لغة�للّتدريس�الجام ي�والبحث�العلم��والّتقنيات�الحديثةتعتمد�الل

عليم
ّ
عريب�0ي�الت

ّ
  أهّمّية�الت

إذ�Ñي�جوهر�تكوين��ّمة،�وتقّوي�الوحدة�ب>ن��،ومن�ضرورات�الحياة�للعرب�أن�يجعلوا�العربّية�وسيلة�للّتعليم
را�بارزا��ي�إقامة�الع�ئق��خوّية�بشعوب��ّمة�Dس�مّية�وبمن�شّ°�Ãأجزاء��ّمة�العربّية�وأقطارها�وتحمل�دو 

غة�كما�
ّ
حولهم�مّمن�لها�§�م�ص�ت�الوّد�Dنساني�ورغبات�الّتعاطف�والّتنسيق�ب>ن��فكار�وا-صالح،�وإّن�الل

;�Dنسان�عن�واسط�Úا�عّما ّ̀ يشعر�به،�ف���يعت`;ها�الجميع�Ñي�وسيلة�الّتفك>;�ووعاء��فكار�وا-شاعر�حيث�يع
°��.�بّد�أن�تبقى�كأداة�الّتفاهم�والّتواصل�ب>ن�أفراد�البشر

ّ
ر�Dنسان�عادة�بلغة��ّم�ال

ّ
ومن�ا-عروف�أّنه�يفك

�وألفاظها،� �وتراكي��ا �مفردا��ا �ع�Õم �ويثّقف �و�قارب، �و�خوات �وDخوان ��باء �من �حوله �مّمن يكتس��ا
;اكيب،�ف��ذا�

ّ
غة�هو�الوسيلة�ا-ث�ى�ودPPت�تلك��لفاظ�وال�

ّ
ا-عرفة،�ويبدوا��Pكتسابوإّن�تعليمه�§�ذه�الل

غة�وافية�بحاجات�الّتعليم،�حفّية�بالفكر،�قادرة�ع�ى�الّتعب>;�عن�ا-شاعر�
ّ
هذا�واضحا�عندما�يكون�تلك�الل

سرة�والبلد�و�فكار،�وفوق�كّل�ذلك،�فإّن�الّتعليم�بلغة��ّم�يربط�Dنسان�بمجتمعه�سواء��ي�ذلك�مجتمع�� 
�عامر �محّمد �الوّهاب �عبد �الّدكتور �يقول �حديثه، �و�ي �قديمه ��ي �و�ّمة عب

ّ
�الش �مجتمع �أم "إّن��:والوطن،

غة�العربّية��ي�الّتدريس�بجامعاتنا�ومعاهدنا�العلمّية�والّتقنّية�سوف�يسّهل�إ«ى�درجة�كب>;ة�مهّمة�
ّ
استخدام�الل

الب�ويزيد�من�قدرته�ع�ى�استي
ّ
ومن�ا-لحوظ�ايضا�أّنه�إذا�دّرس�العلوم��).�٣(عاب�العلوم"الّتحصيل�ع�ى�الط

�ما� �معظم لبة
ّ
�الط ��Pيدرك �الفق>;�حيث لبة

ّ
�الط �أداء ��ي �ينعكس �فإّنه ��جنبّية غات

ّ
�الل ��ي ّب

ّ
�والط كالهندسة

  .،�ونتائج�بعض�الجامعات�والكلّيات�العربّية��تش>;�إ«ى�هذه�الحقيقةس�و�Pيفهم�معاني�بعض�ا-صطلحاتدرّ 

غة�العربّيةتدر 
ّ
  يس�العلوم�0ي�الوطن�العربي�0ي�الل

�مختلفة،� �مجاPت ��ي ��جنبّية غات
ّ
�الل �منافسة �العصر�الحديث ��ي �العربّية غة

ّ
�الل �تقابلها �°

ّ
�ا-خاطر�ال ومن

�فتتظاهر�هذه� �العلمّية، �ا-واّد �تعليم ��ي �سّيما Pو� �وا-راحل، �الّدرجات Ã°ّش� ��ي �والّتدريس �الّتعليم كمجال
اهرة�

ّ
بشكل�واضح��ي�مرحلة�الّتعليم�العا«ي��ي�أك½;��قطار�العربّية،�كالفرنسّية��ي�أقطار�ا-غرب�العربي،��الظ

��وDيطالية �سائر��قطار�العربّية، ��ي �وDنكل>Âّية �الّصومال اهرة�أ�ي
ّ
�الظ �فهذه �العام �الّتعليم �مراحل ��ي ّما

                                                           
  اهليئة العاّمة لشؤون املطابع األمرييّة     ٤- قضّية الّتعريب يف مصر للدكتور حممود حافظ، ص     ١
  هـ.   ١٤١٤اد اآلخرة مج ٧٣اجلزء  - ٢٧جمّلة جممع الّلغة العربّية بالقاهرة ص      ٢
  ) ١)، اجلزء(١٥)  اّلد (٢٠١( -د. عبد الوّهاب حمّمد عامر، جمّلة الّلسان العريب ص -الّتعريب ضرورة يف اجلامعات العربّية     ٣
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��ي�بعض�ا-واقع
ّ

ا�بدأت�ال�Õّضة�ا.�محدودة�اللهم��
ّ
لحديثة��ي�مطلع�القرن�التاسع�عشر�وقام�محّمد�ع�ي�و-

بنشر�العلم�بإنشاء�ا-عاهد�وا-ؤّسسات�وجب�ع�ى�اللغة�العربّية�أن�تواكب�هذه�اليقظة�الفكرّية�وتستجيب�
� �وشرع �العربّية، غة

ّ
�بالل �الّتعليم �خدمة �بغرض �والّتأليف ;جمة

ّ
�ال� �أعمال �نشطت �وقد با��ا،

ّ
هل�أ-تطل

���ختصاص �دإ�ي �لتلبية�لقاء �العربّية �ا«ى �العلمّية �الكتب �ب�;جمة �قاموا �كما �العربّية غة
ّ
�الل ��ي روسهم

لبة�الدراسيةحتياجات�� 
ّ
وقام�عدد�كب>;�من�ا-بعوث>ن��وائل�إ«ى�فرنسا�بعد�عود��م�م�Õا�بالّتدريس��ي�.�للط

غة�العربّية�وقّدموا�رصيدا�كب>;ا�من�كت��م�ومعربا��م�إ«ى�مكتبة�
ّ
  �.�مصر�العلمّيةمعاهد�مصر�بالل

�العا-ّية�� �الحرب �وقعت ا
ّ
�و- ;كّية،

ّ
�ال� غة

ّ
�بالل �تدرس �طبّية �مدرسة �العثماني �أواخر�الحكم ��ي �دمشق ��ي وكان

��ي�أ�،�و«ى � �القص>;��مد�عام�١٩١٣غلقت�ا-درسة �الفيص�ي ��ي�عهد معهد��١٩١٩،�ثّم�أحدث��ي�ا-درسة
ّب�وآخر�للحقوق،�وتقّبلت�العربّية�لغة�للتّ 

ّ
��Ùّللط

ّ
°��قامت�بتأسيس�ا-عهد�الط

ّ
جنة�ال

ّ
دريس�ف¾�ا،�واستعّدت�الل

�وأصدرت� �ا-عجمات �فصّنفت �العربّية، غة
ّ
�بالل �الّتعليم �لتوف>;�مستلزمات �ا-خلصة �الجهود �ببذل للقيام

�Ã°ّبع�هذا�الّنموذج��ي�جميع�معاهد�سوريا�وجامعا��ا�ح
ّ
ّب،�ويت

ّ
ت�ووضعت�ا-صطلحات�الجديدة��ي�الط

ّ
ا-ج�

�به،�الي �يلحق �وما ّب
ّ
�الط �ماعدا �العلم �فنون �من �فّن �كّل �تقريبا �العا«ي �الّتعليم �ويتضّمن �سام، �بنجاح وم

وDنسانّية،�و�ي�خ�ل�أربعة�وثمان>ن�عاما�تخّرج�آPف��طّباء�من��و�جتماعيةكالعلوم��ساسّية�والّتطبيقّية�
ّبّية�الّسورّية،�ثّم�هم�عملوا�بنجاح�داخل�ا

ّ
ّيات�الط

ّ
وقد�نظر�إ«ى�مسألة�الّتعريب�.�لوطن�العربي�وخارجهالكل

الّرائع،�نذكر�مث��استفتاء�مكتب�تنسيق��باPهتمامكث>;�من�العلماء�والهيئات�وا-دارس�والجامعات�وا-جامع�
"أجرى�مكتب�تنسيق�الّتعريب��:§�ذا�الخصوص،�يقول��ستاذ�عبد�العزيز�بن�عبد�هللا�١٩٦٦الّتعريب�عام�
� �عام سان��١٩٦٦استفتاء

ّ
�الل ة

ّ
�مجل �من �خاّصا �وأصدر�عددا �الجام ي �للّتعليم �العربّية غة

ّ
�الل �ص�حّية حول

سمت�أالعربي�أسهم��ي�أعداده�
ّ
ذي�هو�موضوع�الّساعة�وات

ّ
قطاب�الفكر�العربي�وDس�مي��ي�هذا�ا-وضوع�ال

غة�العربّية�بالقاهرة�وهكذا�كان�قرار�).�١(�بحاث�والّدراسات�بطابع�الجّدّية�وا-وضوعّية�وا-نطقّية"
ّ
مجمع�الل

ز�منذ�وقت�طويل��ي�هذه�
ّ

�ي�تعريب�الّتعليم�الجام ي�أن�يكون�هو�ا-حور�الّرئي����üي�مؤتمره�الّسنوي،�ورك
�تعريب� �حاجة �اشتّدت �وقد �مؤتمراته، ��ي �ا-جمع �توصيات �ضمن �وذلك �حولها �مناقشات �بإجراء ا-سألة

ام�منذ�تكوين�الّدولة��١٩١٩حيث�بدأ�منذ�سنة�التعليم�الجام ي�منذ�بداية�القرن�العشرين،�
ّ

م��ي�ب�د�الش
�من� �هناك �العلمّية �وا-ؤّسسات �ا-دارس �جميع �وتحّولت ��و«ى، �العا-ّية �الحرب �أعقاب ��ي �ف¾�ا العربّية

�العربّية غة
ّ
�الل �إ«ى ;كّية

ّ
�ال� غة

ّ
�بالل ��.الّتدريس �العربّية غة

ّ
�الل �مجمع �رأى �الك`;ى ��ردنيهكذا �القضّية °���أّن

ّ
ال

�Ã�äي�تعريب�الّتعليم،�فيجب�أن�تطرح�هذا�أمام�اّتحاد�ا-جامع�العربّية،�أي�مÑتواجهها�الجامعات�العربّية�
  ).٢(الوقت�لكي�تصبح�العربّية�لغة�الّتدريس�الجام ي�والبحث�العلم���ي�جمع�مجاPته�ومراحله

غة�العربّية
ّ
  الحالة�الّراهنة�0ي�تدريس�العلوم�بالل

قافة�والعلوم�وأصدر��ا�عام��ةوثائقيالإّن�الّدراسة�
ّ
;بية�والث

ّ
مة�العربّية�لل�

ّ
°��أجر��ا�ا-نظ

ّ
تحت��١٩٩٦الجادة�ال

��ي� �العربّية غة
ّ
�الل �استعمال �لواقع �حقيقّية �صورة �Ñي �ومستقبله �واقعه �العربي: �الوطن ��ي �الّتعريب عنوان:

مة�العر 
ّ
بّية�استبان�Úا�ا-فّصلة�جميع�الّدول�العربّية�تدريس�ا-واّد�العلمّية��ي�الوطن�العربي،�وقد�أفادت��ا-نظ

�احتياجات� �ع�ى �مفّصلة �دراسة �Øجراء �دولة �كّل �من �وطلبت �ف¾�ا، �الواردة �ا-سائل �لتلك �الّردود �مطالبة مع
;بوّية�وغ>;ها،�ونتيجة�لهذه�

ّ
مة�إجابات�من�خمسة���ستبانةالّتعريب�لد�çا��ي�ا-جاPت�ال�

ّ
ا-ذكورة�تلّقت�ا-نظ

مة�من�.�عربّيا،�كما�تلقت�تقارير�عن�مستلزمات�الّتعريب�من�اث���عشر�قطرا�عشر�قطرا
ّ
وقد�استنتجت�ا-نظ

� �بموجب �الّدراسة �ا-دارس���ق�;احاتهذه ��ي �العربّية غة
ّ
�بالل �العلمّية �ا-واّد �تدريس �يجري �اّنه و�جوبة

�ا �وا-دارس �لبنان ��ي �الخاّصة �ا-دارس �بعض �باستثناء �والخاّصة، �مصر��ي�الّرسمّية ��ي �الّرسمّية لّتجريبّية

                                                           
  )١زء() اجل١٣اّلد( ١٢-األستاذ عبد العزيز بن عبد اهللا، جمّلة الّلسان العريب، ص - الّلغة العربّية وحتّديات العصر    ١
  )    ٦١جمّلة جممع الّلغة العربّية بالقاهرة، اجلزء ( ١٤- عبد الكرمي خليفة، ص -جتربة جممع الّلغة العربّية األدرين يف تعريب الّتعليم العلمي اجلامعي    ٢



  

 

                    __________________________________________٢٠١٣ ���–مجلة�العاصمة�:�ا�جلد�الخامس� ١٣١

131 Majalla al-Aasima, Vol. 5, 2013, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

غة�العربّية��ي�ا-دارس�الّرسمّية���بتدائية.ا-رحلة�
ّ
أّما��ي�ا-رحلة�Dعدادّية�فيجري�تدريس�ا-واّد�العلمّية�بالل

�الّتجريبّية�الّرسمّية��ي�مصر، �باستثناء�ا-دارس هادة��والخاّصة،
ّ

�العلمّية��ي�الش ويجوز�تقديم�امتحان�ا-واّد
مة�أيضا�أّنه�يجري�تدريس�ا-واّد�العلمّية�Dعدا

ّ
غة�العربّية�أو�بلغة�أجنبّية،�وقد�وجدت�ا-نظ

ّ
دّية��ي�لبنان�بالل

انوّية�وذلك�باستثناء�ا-دارس�الّتجريبّية�الّرسمّية�
ّ
غة�العربّية��ي�ا-دارس�الّرسمّية�والخاّصة��ي�ا-رحلة�الث

ّ
بالل

��ي��ي�مصر،�وا-دارس�الّرسمّية��ي�تونس،�وا- �وبعض�ا-دارس�الخاّصة �لبنان، ��ي دارس�الّرسمّية�والخاّصة
  دولة�Dمارات�العربّية�ا-ّتحدة،

وع�ى�هذا�نحن��ي�حاجة�ا«ى�مراجعة�مسألة�تدريس�ا-واّد�العلمّية��ي�قطاع�الّتعليم�العاّم�الّرسم��والخاّص��
�ثة�

ّ
غة�العربّيةأ�ي��قطار�الث

ّ
�ي�هذا�الّتدريس،�و�ي�الّتعليم�العا«ي�تدّرس��ي�مصر�ولبنان�وتونس�لتطبيق�الل

غة��جنبّية��ي�سّتة�أقطار،�و�ي�
ّ
�وبالل غة�العربّية،��ي�أربعة�من��قطار�العربّية،

ّ
�بالل العلوم��ساسّية�برّمـ�Úا

�العلوم� �وتدرس ��جنبّية، غات
ّ
��خر�بالل �والبعض �بالعربّية �العلوم �بعض �يدرس ��قطار�العربّية �من خمسة

غة��جنبّية�اله
ّ
غة�العربّية��ي�قطر�واحد،�وتدرس�العلوم�الهندسّية�بالل

ّ
يا�بالل

ّ
ّبّية�كل

ّ
ندسّية�وكذلك�العلوم�الط

ّبية�تدرس�
ّ
�ي�أربعة�أقطار�عربّية�و�ي�ث�ثة�أقطار�يدرس�بعضها�بالعربّية�والبعض��خر�باÈجنبّية،�والعلوم�الط

 Èغة��جنبّية�وبعضها�با
ّ
وDنسانّية���جتماعيةجنبّية��ي�ث�ثة�أقطار،�وها�هو�حال�العلوم��ي�سبعة�أقطار�بالل

  ).١(�ي�كث>;�من��قطار�العربّية

  

  ا�صادر�وا�راجع

 القاهرة�،مع�معاجم�ل�لفاظ�ا-عّربة،�دار�الفكر�العربي�:الّتعريب��ي�القديم�والحديث�،محّمد�عبد�العزيز .١

 لعاّمة�لشؤون�ا-طابع��م>;ّيةقضّية�الّتعريب��ي�مصر،�الهيئة�ا،�محمود�حافظ .٢

                                                           
  )١) اجلزء (٨٠الد ( -راجع: جملة جممع الّلغة العربّية بدمشق       ١ 
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 محمد�زفزاف�شاعرا
 

  .عباس�كي.�بي

 �الباحث،�قسم�اللغة�العربية،�جامعة�كالكوت،�ك>;

  

� �زفزاف �هو�٢٠٠١-١٩٤٥(محمد �مغربي�م) �ومسرµي �وشاعر�وم�;جم �وروائي قاص
شه>;.�و�ي�الحقيقة�قد�بدأ�حياته��دبية�بقرض��شعار،�ولكن�هذه�الحقيقة�غ>;�

فة�لدى�من�يعرف�محمد�زفزاف�بسبب�شهرته��ي��دب�القص÷���حيث�ألف�معرو 
�روايات �وتسع �قصصية �مجاميع �إ«ى��.تسع �الدراسة �هذه ��ي �الباحث �يس ى � ولذا

��دبية. �تجربته �خ�ل �الشعرية �زفزاف �محد �شخصية �زفزاف��تقديم �محمد بدأ
انت�لديه�رؤية�حياته��دبية�بقرض��شعار�قبل�أن�ينتقل�إ«ى�الكتابة�القصصية�وك

�ويقول  �الشعر ��ي �أشد��:خاصة �مرتبط �و�صلية �ا-تفرعة �بقضاياه �الشعر "إن
باØنسان.�فالقضية�إذن�خالدة�بخلود�Dنسان�والشعر�كوسيلة�تعب>;ية�خصبة�سيبقى�يث>;نا�دائما،���رتباط

"إن�:�ر�بدون�جدوى�ويقول .�ما�كان�كتب�الشع)١(ويدفعنا�إ«ى�الكتابة�عنه،�وإ«ى�ممارسته�قراءة�ونظما�وتمث�"
�وعن� �خشونة�الحس �يرفع���عن �الذهول�النف���üالذي كل�ما�أرغب�فيه��ي�القصيدة�هو�أن�تعطي���ذلك

).�٢(عالم�الطم��والعفونة�والعادة.�وهذا�لعمري�صعب�جدا،�ليس��ي�مستطاع�أي�شاعر�أن�يدركه�بسهولة"
�ي�محمد�زفزاف�"عرفت��ايات�زفزاف�الشعرية:�ي�إحدى�شهاداته�عن�بد�)٣(يقول�الدكتور�إبراهيم�السوPمي

�باÈفكار�ا-تحررة،� �حماسا �امت�ت �وقد �وباريس، �بالقاهرة �دراسة �رحلة �من �عدت �عندما �الستينات، بداية
�التقدم� �بثانوية �أستاذا �كنت �و�داب. �للفنون �عميق �حب �و�ي �العربية، ��مة �مستقبل ��ي �الواسعة و�مال

� �واحدا �زفزاف �وكان �إ«ى�بالقنيطرة، �يأتي ،Pخجو� �هادئا �تلميذا �كان �الثانوية. �الشهادة �قسم ��ي �ت�ميذي من
ا-درسة�راج��من�الuي�الذي�يسكنه،�وÑي�µي�بعيد،�مع�مجموعة�من�رفاقه،�وÈني�كنت�أنشر�بعض�كتاباتي�
�نباهته،� �ف¾�ا �توسمت �شعره �من �قصيدة �وأراني �مرة �زفزاف �تجرأ �فقد �خاصة، �العلم �جريدة ��ي الشعرية

  ).٤(ه....�كنت�أتابع�ما�ينشره�زفزاف�من�شعر،�ع�ى�قلته،�وهو�شعر�يشكو�فيه�الزمن�ويت`;م�به"وشجعت

� �سنة �منذ ��و«ى �ونشر�نصوصه �شاعرا �زفزاف �محمد �"��١٩٦٣ابتدأ �مجلة �مثل �البارزة �ا-غربية �ا-ج�ت �ي
�ال "� �ا-غربآفاق �كتاب �اتحاد �يصدرها �كان �ظهر �؛°� �أق�م �بمجلة �أخرى �نشر�قصائد �قصيدة�كما �م�Õا ت

ف`;اير��١٨.�و�ي�جريدة�العلم�نشر�زفزاف�خمس�قصائد�قص>;ة��ي�عدد�واحد�(١٩٦٤سبتم`;���ي"صليب�وأمل"�
�؛)"مقولة�العصر"،�و"قل��Ùحديقة"،�و"دفء�وبر"،�و"من�أجلك"،�و"الشجرة�ا-يتة"Ñي�ع�ى�التوا«ي:�(�؛)١٩٦٦

�"�العلم"� � �جريدة �ثم�"�نيكرولوجيا"�و"ا-ن�باØمامة"��ي�مجلة��١٩٦٨ي�كما�ظهرت�له�قصيدة�"�الغ>;"��ي .
وذلك�ساعد�لشهرة�اسمه�لدى��،وقد�بدأ�إبداعه�بقرض��شعار��ي�الستينات�.١٩٦٩"شعر"�الب>;وتية�عام�

�الصدد �هذا ��ي ��ßالقا� �عمرو �ا-غربي �الكاتب �ويقول �العربي. �العالم ��ي �الشعراء �ا-هرجان�: ��ي "حضوره
                                                           

  ٣، ص:٢٠١٠، ١، طRegard Pub‘نية الرماد( حممد زفزاف يف أرض الشعر)أغ عبد القادر اجلموسي،    )  ١
  ٣نفس املراجع،ص:    )  ٢
ه درس إبراهيم السوالمي حممد زفزاف خالل مرحلة التعليم الثانوي مبدرسة التقدم، وكان شاهدا على البدايات الشعرية لزفزاف الذي عرض علي   )  ٣

  الرأي. بعضا من نصوصه الشعرية األوىل إلبداء
  .١٦، ص: ٢٠١٠، ١املغرب، ط \املطبعة السريعة، القنيطرة حقلة أدباء القنيطرة يف مرآة زفزاف، عبد القادر اجلموسي،   )  ٤
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Ã°الف� �فهذا �شفشاون� ��ي �قصيدة�الشعري �سيلقي �ا-شاغب �الكث>;ين.��ستث>;��النابغة �طرف �من �فعل ردود
  ).١(وخصوصا�ا-حافظ>ن�من�الشعراء.�مما�جعل�اسمه�يم��سماء�وطنه�آنئذ"

ويقول�الكاتب�ا-غربي�مصطفى�الشليح�عن��.وإن�قريحته��ي�قرض�الشعر�عند�محمد�زفزاف�كانت�كب>;ة�جدا
كن�أن�يكون�شاعرا�متم>Âا�لو�Pاختياره�السرد�سك��Ãإبداعية��ي�"إن�الرجل�كان�يم�:"قصيدة�"صليب�وأمل

وب>ن�وزني�الوافر��؛كان�فيه�أحمد�ا-جاطي�ما�زال�يراوح�ب>ن�الشكل>ن�العمودي�التفعي�ي�،أواسط�عقد�ستي��
وكان�محمد�السرغي���يكتب�ما�يق�;ب�من�الشعر��،كان�محمد�الخمار�ذا�اشرئباب�رومان���üعمودي�،والرجز

��و«ى�العمودي �أعدادها ��ي �ا-غرب �كتاب �اتحاد �عن �الصادرة � �"آفاق" �مجلة �ت��Úي��،�ي �القوم �بقية وكانت
�زفزاف �أما�محمد �النص�،أبجدية�الدخول�إ«ى�بيت�الشعر. �التوسل�بالرجز��،�ي�هذا �،وزنا�عروضيا�فارتأى

سوري�نبيل�سليمان�أيضا�ويش>;�الروائي�ال�).٢(وكأني�به�كان�قارئا�جيدا�لشاعر�يسم�Ãعبد�الوهاب�البياتي"
�الشعرية �زفزاف �محمد �بدية �جاء��:إ«ى �وقد �الن½;. �قصيدة ��دبية، �حياته �بداية ��ي �زفزاف، �محمد "كتب

�ي��أن�الشعر�ظل�مقيما،�وبالشعر�تنختم�الرواية.�ويبدو��ي�رواية�"�ف ى�والبحر"�شاعرا�وكاتبا�وقارئا�سليمان
�مغربيا"�إ«ى�الفرنسية.��قرارة�نفسه،�فقد�أسهم��ي�"انطولوجيا�الشعر 

ً
ا-غربي"�و�ي�ترجمة�"�ث�ثة�عشر�شاعرا

  ).٣(غ>;�أن�زفزاف�أخلص��ي�الكتابة�للقصة�وللرواية�خاصة،�ح°�Ãالعقد��خ>;�من�حياته�القص>;ة"

افتتح�زفزاف�بعض�نصوصه�الروائية�بقصائد�أو�مقتطفات�شعرية.�فروايته��و«ى�"ا-رأة�والوردة"�افتتحها�
 :لة�يقول�ف¾�ابقصيدة�كام

��üبي���وب>ن�نف  

  حديقة�من�الحجر

  من�الت>ن�والرماح�ومواء�القطط

  من�ا-سافات�وخوار�الث>;ان

��üبي���وب>ن�نف  

  عالم�من�العرب

  يا�إÑPي‘ آه‘ من�ا-ج�ت�والخرائط

  .)٤......("��Pأسطيع�أن�أتكلم"

�بودل>; �لشارل �شعري �بمقتطف �وجدران" �"أرصفة �روايته �يبدأ �أنه )،�٥(Charles Pierre Baudelaireوكذلك
.�إن�ا-قتطفات�والتضمينات�وDحاPت�)٦(إن�هناك�ما�يشبه�انتقاما�لقوى�الظل�من�أطفال�النور""�:يقول و 

                                                           
  .٢٦٣ص:‘ ١٩٩٩‘٦٢\٦١عدد مزدوج ‘ جملة احتاد كتاب املغرب‘ آفاق‘شهادة حملمد زفزاف‘ عمروالقاضي  )  ١
  . ٣٣ص : ‘ ٢٠١٠‘ ١ط‘منشورات عكاظ‘ ألدب العامليقاموس زفزاف ل‘ عبد القادر اجلموسي  )  ٢
  الرابط ،٢٠١١\٨\٣٠، ٣٦٨املوسوعة العربية، رقم صفحه البحث ضمن الد: زفزاف حممد، نبيل سليمان،   ) ٣

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=160838&m=1 
  .٥. ص:٢٠٠٧‘١ط‘املغرب -الدار البيضاء‘ املركز الثقايف العريب‘ والوردة املرأة‘ زفزاف حممد )  ٤
عقب نشر ديوانه ازهار الشر، مدفوعا بالرغبة يف  ١٨٥٧بودلري بدأ كتابة قصائده النثرية عام .فرنسي شاعر وناقد فين ١٨٦٧-١٨٢١ شارل بودلري )  ٥

ية يف املدن الكربي حيت يقتنص يف شباكه الوجه النسيب اهلارب للجمال، وجد بودلري شكل شعري ميكنه استيعاب العديد من تناقضات احلياة اليوم
و النص الذي يشبه ضالته فيما كتبه الوزيوس بريتريان من پاالدات نثرية مستوحاة من ترمجات الباالدات االسكتلندية واالملانية ايل الفرنسية. والباالد ه

 .ذي استوحاه وردزورث وكولرييدج يف ثورما علي مجود الكالسيكيةاملوال القصصي يف العربية وهو الشكل ال
  ٥.ص:٢٠٠٧‘ ١ط‘ املغرب - الدار البيضاء‘ املركز الثقايف العريب‘ أرصفة وجدران‘ زفزاف حممد  ) ٦



  

 

                    __________________________________________٢٠١٣ ���–مجلة�العاصمة�:�ا�جلد�الخامس� ١٣٤

134 Majalla al-Aasima, Vol. 5, 2013, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

وD-اعات�الشعرية�ال°��يحبل�§�ا�عمل�محمد�زفزاف�تعطي�مسحة�شعرية�Èسلوبه�القص÷���الذي�لم�ي�;دد�
.�يقول�الناقد�إبراهيم�خليل:"�ولعل�زفزاف�يضيف�إ«ى�)١(هوم�إليوتأحد�النقاد��ي�نع�Úا�بالرؤية�الشعرية�بمف

�بأسلوبه� �كث>;�العناية �شك �فهو�ب��أدنى �الشكل �مستوى �ع�ى �جديدة �نعده �ما �القص>;ة �القصة �من تراثنا
�طابع��،�قصو��� �موضوعاته �ع�ى �يضفي �مما �ا-عاصرة �القصصية �التقنيات �استخدام �يتقن �كاتب أنه

�ا- �الحديثة. �جميلة"�،عاصر�ل�شياءالرؤية �لغوية �قطعة �عنده �فالقصة �إليوت. �بمفهوم �الشعرية �.)٢(الرؤية
مع�الكاتب�الفرن����üباPش�;اك�،أصدر�زفزاف�أنثولوجيا�لث�ثة�عشر�شاعرا�مغربيا�،و�ي�ع�قة��بالشعر�أيضا

Alain Le Beauته�ال°��تناولتPا��ي�مقا�Õعزرا�باوند�.�كما�كانت�له�رؤية�نقدية�صريحة�للشعر�ع`;�ع�Ezra 

Pound)فرل>ن�،والبياتي�)،٣� �السوPمي�)،٤(�Paul-Marie Verlaineوبول �دفعة�،وابراهيم �بن وبل>��Â،ومحمد
  وبول�كلوديل.�،ساندرار

�دراسة� �الشاعر�العراtي �عن �كتب �وقد �كث>;ا. �البياتي �الوهاب �عبد �بالشاعر�العراtي �زفزاف �تأثر�محمد وقد
�الث �"النموذج �عنوان �تحت �العلم�مطولة �جريدة �صفحات �ع�ى �فصل>ن ��ي �نشرها �شعر�البياتي" ��ي وري

بقضايا�ا-جتمع��ال�Âامه)�حيث�أبرز�عناصر�القوة��ي�شعر�عبد�الوهاب�البياتي�ال°��تتمثل��ي�١٩٦٨(نوفم`;
العربي��ي�تلك�ا-رحلة�وبتطوير�أشكال�التعب>;�الشعري.�وكذلك�كان�محمد�زفزاف�معجبا�بنسق�حياة�وأدب�

صدرت��ي�ث�ثة�أعداد��،ونشر�عنه�دراسة�مطولة�تناول�ف¾�ا�مفهومه�للشعر�)،٥(Claudel�Paulيل�بول�كلود
اهرا�ورج��).�اعت`;�زفزاف�الشاعر�الفرن���ü"رج��عبقريا�وسياسيا�م١٩٦٧مارس�–من�جريدة�العلم�(ف`;اير�
�التصوف �حد �إ«ى �يمتدينا �إذ �الكلمة �"يزن �شاعر�فحل �بأنه �الشعر�وصفه �ميدان �و�ي �بم>Âان��"خطها". سواء

�أو�العاطفة" �بالدين��.)٦(العقل �وع�قته �الشعري �ل�لهام �كلوديل �بول �مفهوم �ع�ى �خاص �بشكل ركز�زفزاف
معت`;ا�الشاعر�كائنا�ملهما�من�السماء�يمتلك�القدرة�ع�ى�استشعار�بؤس�Dنسان��،وبأزمة�Dنسان�الروحية

�أن �حيث �كينونته. �عن �الفن �والتعب>;�بواسطة ��رض ��ي��ع�ى �Dنسان �أسلحة �هو�أحد �كلوديل الشعر�عند
� �ووسيلته ��رض �ع�ى �وبؤسه �شقائه �احتفاؤه��Pخ�;اقمواجهة �جاء �ثم �ومن �ال�مرئي. �عالم �إ«ى �الطي عالم

�باÈزمة��ي�وéي�تام�)٧(الكب>;�بالشاعر�ماPرمي فكان��،الذي�اعت`;ه�من�الشعراء�الذين�استطاعوا�أن�يشعروا
  وسيلة�لنقل�الحقيقة�من�الزمن�إ«ى�الخلود".�ر ي�"استطاع�أن�يجعل�من�الشعمن�جراء�ذلك�الشاعر�الذ

  القصيدة�ال«��اش¸{ر�ã{ا�محمد�زفزاف

�(سبتم`;� �الشعري �شفشاون �مهرجان ��ي �والقبعة" �"الرأس �قصيدته �زفزاف �محمد �جانب�١٩٦٨ألقى �إ«ى (
� �مختلفة، �ا-شارك>ن �فعل �ردود �كانت �وقد �التفعيلة. �وشعراء �ك�سيك>ن �بعضهم�شعراء �انسحب، بعضهم

                                                           
. ومن ١٩٤٨) شاعر ومسرحي وناقد أديب أمريكي حصل على جائزة نوبل يف ١٩٦٥-١٨٨٨( Thomas Stearns Eliot ت. س. إليوت   )  ١

 أجود أعكاله: األرض اليباب، وجرمية يف الكاتدرائية.
  ٧٧،ص١قاموس زفزاف لألدب العريب، عبد القادر اجلموسي، منشورات عكاظ، الرباط،ط  )  ٢
ي يف أوائل يف األدب العامل احلداثة اعترب أحد أهم شخصيات حركة ) شاعر أمريكي، ناقد، وموسيقي١٩٧٢-١٨٨٥( عزرا ويستون لوميس باوند   ) ٣

 وأواسط القرن العشرين. 
 والدويل يف الفرنسية والشعر siècle شاعر فرنسي. يعترب أحد من أكرب ممثلني لإلجراءات) ١٨٩٦-١٨٤٤( بول فرالن   ) ٤
يني يف أوائل ) أديب وشاعر ومسرحي ودبلوماسي فرنسي. أصبح واحًدا من أشهر الشعراء وكتاب املسرح الفرنس١٩٥٥-١٨٦٨بول (‘ كلوديل   ) ٥

  القرن العشرين. متثل كتاباته إحياء الرومانية الكاثوليكية يف األدب الفرنسي والفلسفة.
  .٩٢،ص١عبد القادر اجلموسي، قاموس زفزاف لألدب العريب، منشورات عكاظ، الرباط،ط  )  ٦
  إحدى ضواحيها Valvinsيس وتويف يف ڤالڤان شاعر فرنسي من رواد الرمزية، ولد يف بار   Stéphane Mallarméستيفان ماالرميه   )  ٧
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�"العلم"� �جريدة �وصف�Úا �وقد �بحماس �ع�Õا �ودافع �بحرارة ��خر�عانقها �البعض �لكن �والقبعة". �"الرأس هاجم
  .)١(بأ�Éا��"تفيض�بالصدق"،�إ�Éا�حجر�يكسر�هدوء�سطح�ا-اء"

  )٢(�الرأس�والقبعة

  أ�çا�الشعراء

  يا�أصحاب�القصائد�ا-قفاة

  يا�تماثيل�من�الت`ن

  أتحداكم

  ا،�وأكتب�قصائدجميع

  مح�;قات�من�الب�ستيك

  ...............)...(من�ا-يكا�ومن�جذوع��شجار

  أغنيكم�جميعا،�أغ����طفال،

  أتمثل�شاعرا�مغ�;با

  فوق�جسده�قبعة�ب��رأس.

  يا�شعراء�الورود�الذابلة،

  أفيقوا،�فإن�والت�ويتمان�يدعوكم

 ...........)............(��من�ق`;ه�الطي��،�من�حجرته�ا-ظلمة

  امزجوا�أحرفكم�بالجاز

  امزجوها�بقطع�البلوز�الحزينة

  استع>;وا��لوان�من�براك

  ومن�دوستال�ومن�بيكاسو

  �Pتعيدوا�التاريخ،�فإن�التاريخ�ليس�موجوجا

  خذوا�أصابع�من�الطباش>;

  وارسموا�ع�ى�لوح�أسود

  ما�يخطر�لكم،�فذلك�هو�الشعر.

................................)(.....  

  أ�çا�الج�دون،�يا�سال�ي�الكلمات

  من�مضامي�Õا،

                                                           
  ٢٤، ص : ٢٠١٠املغرب، ، القنيطرة -املطبعة السريعة عبد القادر اجلموسي، حلقة أدباء القنيطرة يف مرآة زفزاف،  )  ١
  .١٩٦٨سبتمرب  ٢٠هذه قصيدة منشورة يف جريدة العلم الثقايف،   )  ٢
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  ويا�سارtي�أفكار�جدودكم��قدم>ن

  أحبكم�وأعرف�أنكم��Pتحبون��

  Èن���نغمة�منفردة،�وÈنكم��Pش!(..

  تش��ون�بعضكم،�وأنا��Pأشا§�كم

  أحبكم�فاحتضنوني.

  اتحدى�كل�آلة�تقول�الشعر

  فاسمحوا�«ي�برقصة�فالس�قص>;ة

  أقدامهم��Pتقوى�ع�ى�الوقوفيا�شعراء،�

  اسمحوا�«ي،�فأنا�أبحث

  عن�جواز�سفر�إ«ى�الشمس

  حيث�منبع�إلهامي،

  وحيث�استطيع�أن�أقول�ما�أشاء

  وارسم�ما�أشاء

  ع�ى�ألواح�من�Dردواز

  رمادية�وسوداء.

  �حا�ت

  �١�،٢٠١٠،�طRegard Pub،(�محمد�زفزاف��ي�أرض�الشعر)�عبد�القادر�الجمو¶��،أغنية�الرماد .1
 �١�،٢٠١٠طعبد�القادر�الجمو¶��،حقلة�أدباء�القنيطرة��ي�مرآة�زفزاف،ا-طبعة�السريعة،�ا-غرب،� .2
 �١�،٢٠١٠ط،�منشورات�عكاظ�،قاموس�زفزاف�ل�دب�العالم��،عبد�القادر�الجمو¶�� .3
 �١�،٢٠٠٧،�طا-غرب�-الدار�البيضاء�،ا-ركز�الثقا�ي�العربي�،ا-رأة�والوردة�،زفزاف�محمد .4
 ا-غرب�-الدار�البيضاء�،ا-ركز�الثقا�ي�العربي�،رصفة�وجدرانأ�،زفزاف�محمد .5
6. ��ß٦٢�،١٩٩٩-٦١:�عدد�مزدوج�،مجلة�اتحاد�كتاب�ا-غرب�:آفاق،�شهادة�-حمد�زفزاف�،عمروالقا 
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  قضايا�الجنسية0ي�ال�مصرّي مرتفع�نوال�السعداوي:�صوت�
 

 �.بي�.نشاد�عLي�الوا0ي�وي 

  نيودل
�،�جامعة�جوهرPل��Éرو ،�اللغة�العربية�وDفريقية�باحث��ي�مركز�دراسات�����������������

  

�ال �ا-صرية �كاتبة �السعداوي /دالشه>;ة � نوال �سنة �القاهرة ��ي أكتوبر��١٩٣٠ولدت
�١٩٥٥.�و�ي�عام�١٩٥٤وتخرجت�من�كلية�الطّب�لدى�جامعة�القاهرة��ي�ديسم`;�

� Ãبالقصر�العي�� �كالطبيبة �تعمل �وطنيأخذت �جوائز�أدبية �عدة �ودوليةومنحت �،ة
�الجامعات �من �العديد ��ي �الدولية��،وحاضرت �ا-ؤتمرات �من �العديد ��ي وشاركت

�،�ي�مهرجان�نادي�القلم�الدو«ي�٢٠٠٩والوطنية.�ألقت�محاضرة��ي�نيويورك�سنة�
�تدريس� �ويتم �وحدب �صوب �جميع ��ي �لغة �ث�ث>ن �أك½;�من �إ«ى �أعمالها وترجمت

  .بعضها��ي�عدد�من�الجامعات��ي�مختلف�البلدان

أق�مها�§�دف�منشود��ي�أخذ�ا-رأة�إ«ى�جادة�ا-جتمع�§�دم�جميع�أصنام�القانونية�البشرية� السعداوي حّركت�
�قوية�،وDلهية �لغة �فيه �شديدة�،واستخدمت �لهجة ��ي �Dس�م �الحكومة��،ولذعت �ضد �الصوت ورفعت

لتحقيق�أغراضها�هذه��ينة.وحاولت�تصوير�حالة�السياسية�الوضيعة�وحالة�ا-جتمع�الجاهل�الحز �،وا-حكمة
�موهب�Úا �بقوة �الدؤوب �الس ي �وا-سرحيات�.بالكتابة�أفرغت �وا-قاPت �الروايات �الذاتية��فكتبت والس>;ة

�والدراسات �القص>;ة �كانت��والقصص �الواسعة. �ورح���ا �الطبية �وخ`;ا��ا �الشديدة �معانا��ا �من مستوحية
كانت�خطورة����ا�ع�ى�ما�يزيد�أربع>ن��ي�حق�ي��دب�والطب.وبلغ�عدد�كت�،ليال¾�ا��Éار�بيضاء�أولعت�بالكتابة

ا-رأة�بأقل��اعتناءفهاجمت�ع�ى�وضع�أسباب��،موضوع�كتاب�Úا�تحتل�ع�ى�نطاق�واسع�تحرير�ا-رأة�من�القيود
"أ�Éا�:�الطبيعة.�تقول �من�الرجل�وتحديد��دوار�ا-عينة�من�مثل��عمال�ا-Âåلية�ورعاية��طفال�ع�ى�أكتاف

�.)١(عة�من�صناعية�ا-جتمع�بدليل�أ�Éا�تتغ>;�من�مجتمع�إ«ى�مجتمع�ونظام�إ«ى�نظام�ومن�وقت�إ«ى�وقت"صن
استخدم�Úا��ي�الطفولة�للعب��فرأت�النسائية�ح°��Ãي�أدوات��لعاب.�بالنسبة�إل¾�ا�"أن�الدمى�الصامتة�ال°�

�تتحرك P� �أخوه�ميتة �§�ا �يلعب �ال°� �وا-سدسات �الطائرات �نفسه �وقت �لها�و�ي �وكأن �متحركة �كانت ا
"أن�ا-قاييس��خ�قية�ا-وضوعة�من�تجاه�ا-جتمع���P:فحاش�هذا�الرأي�ع�ى�أ�Éا�أنثوي!!.�وقالت�.)٢(الحياة"

� �أو�الطبقة �أو�اللون �الجنس �النظر�عن �بصرف �أفراده �جميع �ع�ى �تسري �أن �الذي��جتماعيةبد �وا-جتمع .
أما�أن�تسري��،د�أن�تسري�هذه�القيمة�ع�ى�جميع�أفراد�ا-جتمعيؤمن�بالعفة��ي�الجنس�كقيمة�خلقية�ف��ب

هذه�ع�ى�جنس�دون�الجنس��خر�أو�ع�ى�طبقة�دون�الطبقة��خرى�فهذا�يدل�ع�ى�أن�هذه�العفة�ليست�
.�وتردف�قائلة�"إذا�كان�الرجال�هم�السادة�)٣(القائم"��جتماéيقيمة�أخ�قية�وإنما�Ñي�قانون�فرضه�النظام�

�ا-جتمع ���ي �إ«ى �النساء �مبيح>ن���ل�Âامدعوا �الرجال �وينطلق �خضوعهّن �ليضمنوا �والعفة �الشرف بقيم
.�وبّررت�نوال�السعداوي�الع�قة�الجنسية�ا-فتوحة�وال°��تقوم�§�ا�)٤(بكل�ما�حرموه�ع�ى�النساء"��ستمتاع

                                                           
  ٧٠ص:، املرأة واجلنس نوال: ،السعداوي   ١
  ٣٥ص:، )١أوراقي...حيايت ( نوال:، السعداوي   ٢
  ٤٠ص:، املرأة واجلنس نوال:، السعداوي   ٣
  ٤٠ص:املصدر السابق،    ٤
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و�أن>�Ãولكن�الضرر�والخطر��طفال��ي�مرحلة�ا-راهقة�وقالت�أ�Éا��Pضرر�و�Pخطر�ف¾�ا�Èي�طفل�ذكرا�كان�أ
  .كله��ي�التحذير�والتخويف�الذي�ينال�منه�الطفل�عن�مثل�هذه�التصرفات�الطبيعية

� �كتا§�ا �والجنس"و�ي �الزفاف��اعتدت�"،ا-رأة �ليلة �الدم �قطرة �بتفحص �العرساء �ب>ن �السائدة �العادة ع�ى
ها.�وهاجمت�ع�ى�آراء�فرويد�وقالت�وأسردت��ي�هذه�القضية�تجربا��ا�الطبية�وحقائق�،Øثبات�بكارة�العروس

بداخل�Dنسان�إهما��Pاهتمواوقد�أخطأ��ي�ترسيخ�تفاهم�جسم�البنات�تماما�بحيث�أّن�علماء�النفس�مثله�
�دراسا��م��،العناصر�الخارجية ��ي �§�ا �ت�Âودوا �أن �ينب�ي �ال°� �ا-علومات �كث>;�من �ضياع �عن فأسفر�ذلك

�وأع�فاستنتجوا �صحيحة. �غ>; �النتائج �طبعا �القوى �إدراك �فهم �فشل �إ«ى �الخطأ �ذلك ��جتماعيةادت
�قائلة �فيه �وأضافت �ا-رأة. �نفس ��ي �وأثرها �نساء"�،والضغوط �يكونوا �رجا�Pولم �أيضا �كانوا وعاتبت��"،أ�Éم

مقولته�"أن��ن>�Ãذكر��واقتبستفريود�لتمهيد�سبيله��ي�وضع�النظريات�ال°��تفسر�ما�يقع��ي�ا-جتمع�وت`ّ;ره�
"إن�الطبيعة�لم�تفّرق��،وتقول�قاطعة�رأيه�).١(ناسل�أو�أن��نوثة�Ñي�ذكورة�بغ>;�رغبة�جنسية"بغ>;�عضو�ت

.�وتجاوزت�نوال�)٢(الصحيح"�اتجاههاب>ن�الرجل�وا-رأة�فلكل�م�Õما�رغبة�جنسية�وطاقة��Pبد�أن�تصرف�من�
�العملية �الغرفة �إ«ى �ا-رأة �جسم �تأخذ �أن �إ«ى �الكتاب �هذا ��ي �الحدود �العذرية��،السعداوي �مفهوم وحللت

وأعضاء�التناسلية.�فمبالغ�Úا��ي�الشرح�والبيان�Øثارة�الثورة�الجديدة��ي�هذه�القضية�وغ>;ها�أدت�إ«ى�منع�
�السلطات �قبل �من �الكتاب �هذا �عام��،توزيع �ا-صرية �الصحة �وزارة ��ي �وظيف�Úا �بفقدان �أيضا �تسبب وهذا

�لتعيش١٩٧٢ �تتنفسها �ال°� �الهواء �ليست �فالوظيفة .�� �وليس ��ال��ïءأيامها �به �تو«ي �البالغ�بل��هتمامالذي
�ومن�أجلهما�خلعت�،الورقة�والقلم�وكانت��Pتنام��ي�الليل�منذ�الطفولة�دون�الورقة�والقلم�تحت�وساد��ا

  الزوج��ول�والثاني.

بقرار�ويذهب�بقرار��"الوزير�يأتي�،(الجزء��ول)�"أوراtي�حياتي"وقد�فّرق�ب>ن�الوزير�و�ديب��ي�س>;��ا�الذاتية�
أغلقت�مجلة�،�و ١٩٧٣و�ديب��Pأحد�يعّينه�و�Pأحد�يعزله�إ�Pقلمه".�فهمت�الحكومة�هذه�الحقيقة�سنة�

�’ الصحة‘ �غ>;�صحية �خاطئة �معلومات �Øذاعة �ممتلكا��ا �وصحية��عللمجتموصادرت �الحكومة �رأي حسب
وعزيم�Úا�الصارمة��هذه�لم�تقم�أمام�سبيلهاف�.السعداوي نوال�/�جديرة��ي�رأي�ا-ؤسسة�لها�ورئيس�التحرير�د

معوقة.�مادامت�تنقل�أق�مها�محاربة�ضد�تقاليد�ا-جتمع�والحكومة�كي�تروج�معلومات�صحيحة�عن�ا-رأة�
�ليست� �وهذه �الرجال �بأق�م �تم �تأليفها �أن �ع�ى �خاطئة �اليوم �ا-رأة �عن �الشائعة �ا-علومات �أن �رأت Èنه

�ا-رأة �حقيقة �عن �صحيحة ��تعب>;ات �ب>ن �أك`;�فارق �فما �ا-رأة ��ي �نظر�الرجال �وجهة ووجهة��الحقيقةلك�Õا
عهد�الحاكم�عبد�الناصر�لجعلها�وراء�القضبان.�فاستّغلت�الفرصة��١٩٨١ا-حكمة�سنة��اضطرتالنظر!!.�

بلفة�من��وراق�وأق�م�تم���ري��ما��"مذكراتي��ي�سجن�النساء"Øخراج�عملها�الجديد�إ«ى�الضوء�تحت�عنوان�
تم�إط�ق�سراحها���غتيالبعد�مدة�شهرين�من�)�من�امرأة�شابة�سجنت��ي�جناح�البغايا.�و cellزنزان�Úا�(«ى�إ

فما�زالت�تكابد�باÈق�م�والكلمات�لتحقيق�أملها�البصيص��ي�إزالة�الفارق�ب>ن���ي��Éاية�نوفم`;�نفس�السنة.
� �والرجل �التساو �واستئصالا-رأة �وتحقيق �بالجذور ��بوي �من�النظام �الحقول �جميع ��ي �الجنس>ن �ب>ن ي

�قتصادية�و�جتماعية�والثقافية�والسياسية�والدينية...أدركت��ي�السجن�أن�وحدة�ا-رأة�أخطر�من�الس�ح�
فحاولت�فّعاPت��نثوية�تحت�رئاس�Úا�لتوحيد�جهود�ا-رأة�ووضعن�حجر��ساس�لـجمعية��،النووّي�-س>;��ا

الحكومة�ا-صرية�Dجراءات�ال�زمة�Øغ�ق�تلك�الجمعية�ال°��اتخذت��١٩٩١ام�و�ي�ع�تضامن�ا-رأة�العربية.
كانت�ترأسها.�قبل�ستة�أشهر�من�ذلك�أغلقت�مجلة�"نون"�ال°��رأت�الضوء�من�نفس�الجمعية�تحت�رئاسة�

لت�عام�
ّ
ونشرت�كتابا�كام���،النسائي�ا-صري ��تحادلجنة�تحض>;ّية�من�أجل�تكوين��١٩٩٩تحريرها.�فشك

يوضح�الكتاب�فيه�كيف�أغلقت�الحكومة�ا-صرية�جمعية�تضامن��"معركة�جديدة��ي�قضية�ا-رأة"بعنوان�

                                                           
  ٥٧ص:، املرأة واجلنس نوال: ، السعداوي   ١
  ٥٦:املصدر السابق، ص    ٢
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�ا-حكمة �قبلت �بقرار�غ>;�قانوني. �العربية �شاعرة��ا-رأة �وÑي �حلم� Ãم�� �وابن�Úا �ع�Õا �ب�غا �ا-لف ��ي �ثانية مرة
.�٢٠٠٨رة�وفازت�بالقضية�هذه�أيضا�عام�وكاتبة،�ب�Úمة�الردة�وتم�استجوا§�ّن�من�قبل�ا-دéي�العام��ي�القاه

�الزواج� �نطاق �خارج �يولدون �الذين ��طفال �مصر�وهو�منح ��ي �جديد �قانون �صدور �ا«ى �أدت �الحادثة وهذه
 �م.�اسمالحق��ي�حمل�

� �نوال �السابعة�السعداوي أنجبت �"�مسرحي�Úا �يقّدم �القمة�استقالتهDله �اجتماع ��ي ��ي�" �ا-شاكل لتتواجه
�القاهرة �شهر�نوفم`;��محكمة �مصر�خ�ل ��ي �هذه �مسرحي�Úا �ُحظرت �والزندقة. �الردة ���مة .�٢٠٠٦بسبب

ست>ن�من��فصّورت�الرب��ع�ى��ي�صورة�شيخ�وقور�يناهز،�شّخصت�ف¾�ا�السعداوي�الرب��ع�ى�و�نبياء
ماما�عمره�شعره�أبيض�ولحيته�طويلة�بيضاء�يظهر�من�شفافية�الستار�كالدخان�بحيث��Pنستطيع�أن�نراه�ت

�ومحمد�(ع)� �ورضوان �خمسة�أنبياء�من�عي�Ã�üومو¶��Ãوإبراهيم �فهذه�ا-سرحية�ترتكز�ع�ى�حوار�ب>ن جيدا.
�عن� �ا-وكب �أفراد �يتحاور ��ول �ا-شهد �و�ي ��ع�ى. �والرب �وإبليس �هللا �وبنت �مريم �والسيدة �حواء والسيدة

من��رض�من�النيل�إ«ى�الفرات.�سبب�عدم�وفاء�الرب��ع�ى�بوعده�لشعب�مو¶��Ãوب���إسرائيل�بتمكي�Õم�
والحوار�ب>ن�عي�Ã�üومو¶���Ãي��،و�ي�ا-شهد�الثاني�يظهر�الرب��ع�ى�Pستماع�تظلمات�أفراد�ا-وكب�ا-ختلفة

مفاجرة�مآخذ�يأخذها�ال¾�ود�والنصارى�ع�ى�أساس�اعتقاد�ال¾�ود�أ�Éم�شعب�اختاره�هللا�واعتقاد�ا-سيحي>ن�
�Ã�üس�م�هو�خ>;��للتأكيد��ع�ى��ي�نفس�ا-شهد�إ«ى�حوار�محمد�ويص�ي�الرب�� �هللا.�ابنأن�عيDأن�أمة�

��ي� �ورغبته ��ي�وسوسة�الناس �تعبه �ا-شهد�الثالث�بعقد���ستقالةوإ«ى�شكاية�إبليس�من �يبدأ من�منصبه.
�القمة�ا-غلق�وتطلب�فيه�شخصية�رضوان�من�الحضور�اختيار�بديل�يقوم�مقام�إبليس�واختيار�ن�Ùّ �اجتماع

�ويشهد�هذا�ا-شهد�للصراع�ب>ن�ا-تواجدين��ي�القمة�جدي أفكار��باسمد�يرسله�الرب��ع�ى�Øص�ح�العالم.
والجسد�والروح.�وفيه�يقّدم��يالتاري�العدالة�ومساواة�الرجل�وا-رأة�وDيمان�والكفر�والحب�والعذرية�والنقد�

وإذا��،ة�خلت��رض�أيضا�من�الحب�والحرية"إذا�خلت�السماء�من�الحب�والحّري�:الرب��ع�ى�استقالته�قائ�
  .)١(آخر�غ>;�دكتاتوريا؟"�ئاوق��رض�شيكان�إله�السماء�دكتاتوريا�فهل�يعرف�الحكام�ف
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 0ي�أعمال�هدى�بركاتاللبنانية�تأث%�Oالحرب�3هلّية�
  

  .ك�إ.�محمد�أسلم

  فريقية،�نيودل
�للغة�العربية�والدراسة�D اجامعة�جوهرPل��Éرو،�قسم�باحث،�

  

�أغلبّية� هدى�بركات�Ñي�إحدى��صوات��صلية�العربية�الحديثة�قضت
�لبنان ��ي �بار �،أوقا��ا �ا«ى �انتقلت �يثم ف

ّ
�تتوظ �حيث �نتكلم�إس �ما �ح>ن «ى

� �ترجمت �قد �وأعمالها �اإع�Õا. �من �عديد �D «ى �من �العا-ية نجل>Âية�للغات
� �و والفرنسية �وDيطالية �هدى��وDسبانيةالع`;انية �و�-انية. وال�;كية

�بار  ��ي ��ن �أ�Éا �مع �بار يبركات �عناصر�حضارة �وام�Âجت �وثقاف�Úا�يس س
��ي� �روايات �كتابة �وتستمّر��ي �تكتب �الفرنسية �اللغة �وتتقن �ولحمها بدمها

�العربية �سئل�،اللغة �عندما �خ�ل�وتجيب �بريطانيا ��ي �مقابلة ��ي �ع�Õا ت
"أنا�أكتب�اللغة�الفرنسية�ولكن�أحب�العربية�وأنا�عاجزة�أيضا�عن�تصوير�نف���üبحقيق�Úا��ي��،زيار��ا�هناك

الفرنسية�ولو�أخذنا�ع�ى�سبيل�ا-ثال،�نحن�العرب�نقول�كلمة�"آه"�عندما�نتجّرع�باÈلم�ولكن��Pيمكن�أن�
� �بعاطف�Úا �الكلمة �هذه �«إتنقل �وأّمك��،غ>;�لغتكى �جسمك �لغة �وذلك �وقلبك �فؤادك �صميم ��ي �لغة وهناك

 أيضا�ولو�أوثر�غ>;�هذه�اللغة��Pيمكن�أن�أكتب".

  )١٩٥٢(و.��هدى�بركات

� �الروائية �اللبنانية �سنة �ولدت �بركات �١٩٥٢هدى ،� �سنة �ب>;وت �جامعة �من ��دب��١٩٧٥وتخّرجت �ي
��üوا�،الفرن� �لسنة �لبنان �جنوب ��ي مة

ّ
�معل ��هلية�.حدةوصارت �الحرب �بداية ��ي��،وبعد �"بشار" �ا«ى انتقلت

ولكن�الحرب��هلية�ألّح�Úا��،س�للحصول�ع�ى�الدكتوراهيغادرت�ب�دها�ا«ى�بار �١٩٧٦-١٩٧٥الشمال�وخ�ل�
فت�معلمة�وصحافية�وم�;جمة.«ى�إللرجوع�

ّ
وأّول�عملها�لقي�الضوء�هو�مجموعة�قصصية��لبنان�حيث�توظ

� �سنة �"الزائرات" �١٩٨٥باسم �الناقد، �جائزة �ع�ى �نالت �"حجر�الضحك" �وسام��،ورواي�Úا �ع�ى �ا-ياه" و"حارث
� ��ي �ا-حفوظ�ل�دب �الغريبة"�.٢٠٠١نجيب �و"رسائل "�Ùوحبي� �و"سيدي �الهوى" �"أهل �من �أعمال وÑي��،ولها

ة�إذاعة�راديو��ي�اللغة�العربية��ي�بار 
ّ
  س.يتعمل��ن�-حط

  الحرب�3هلّية�اللبنانّية

 �� �اللبنانّيةالحرب � هلّية �Èك½;�من �دامت �معّقد �وصراع �دموّية �حرب �و��Ñ١٦ي �١٣( لبنان أشهر��ي�٧عاما
�ف�;ة١٩٩٠أكتوبر�١٣ – ١٩٧٥ أبريل ��ي �السياسّية �والتنازPت �للصراعات �جذوره �وتعود ،( ���üالفرن� �نتداب

�لبنان �عاموسوريا  ع�ى �قص>;�للمعارك ف
ّ
�توق �حصل �وقد �العربّية ١٩٧٦ ، �القّمة �الصراع��،Pنعقاد �عاد ثم

�بداية �عليه �سيطرت �والذي �أسا¶��، �بشكل �لبنان �جنوب ��ي ز�القتال
ّ

�لي�;ك �وعاد �ليستكمل منظمة� �ه�ي
�ي�تاريخ�بدء�الحرب،�لكن�يتفق�الكث>;ون�ا-ؤرخون�يختلف��باحت�له. إسرائيل ثم�قامت التحرير�الفلسطينية

��ي �بدأت ���١٣أ�Éا �فاشلة ١٩٧٥أبريل �محاولة �هناك �كان �بيار�الجميل�الزعيم Pغتيال�حيث �§�ا� ا-اروني قام
حون 

ّ
حادثة��ع�ى�هذه�الحادثة�حصلت�ل�مرافقه�"جوزيف�أبو�عا���"،�ورداى�إ«ى�مقتوأد فلسطينيون،�مسل

�الرمانة �ركاب ع>ن �ف¾�ا �يتواجد �وكان �ا-دنية �الحاف�ت �إحدى �ف¾�ا �هوجمت �إ«ى� فلسطيني>ن�ال°� �أدى مما
� �بانتشار �وان�Úت�شخص.�٢٧مصرع �السوري��حداث �عربية�بموافقة الجيش �بحسب لبنانية �وذلك �ودولية
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� �العشرينتعت`;��.الطائفانفاق �القرن ��ي �نشبت �ال°� ��هلية �الحروب �أبرز �من �اللبنانية ��هلية �،الحرب
وأكلت�بن>;ا�Éا��خضر�واليابس�وجادت�قريحة��دباء�والكّتاب�بالكث>;��،واستمّرت�Èك½;�من�عقد�من�الزمان

�بخ �التعريف ��ي �وساهمت �العربية �ا-كتبة �أثرت �ال°� �الروائّية ��عمال �الناحية�من �من �الحرب �هذه فايا
�جتماعية�والسياسية�و��عمال�الروائية�ال°��تناولت�موضوع�الحرب��هلية�اللبنانية�لكتاب�لبناني>ن�وغ>;�

�وم�Õا: �كث>;ة �و"ب>;وت..�لبناني>ن �خوري، �Øلياس �الصغ>;" �و"طواح>ن��"الجبل �إبراهيم، �هللا �لصنع ب>;وت"
�ال �و"تلك �عواد، �يوسف �لتوفيق �Øمب>;وت" �لعبد�يذكريات" "Ãعم�� �الحب �مراس�ت �و"رواية �نصر�هللا، �ي

الرحمن�دلول،�و"وسادة�الحجر"�لفيوليت�طراد�الخوري،�و"كوابيس�ب>;وت"�لغادة�السمان،�و"�ع�;افات"�
  لربيع�جابر،�و"الذاكرة�للنسيان"�-حمود�درويش،�و"حجر�الضحك"�لهدى�بركات�وما�إ«ى�ذلك.

  0ي�سطور�أعمال�هدى�بركاتية�اللبنانالحرب�3هلّية�

ل��ي�سطور 
ّ
وكلما��ا�بل��ي�حيا��ا�ظ�ل�الحرب��هلية�اللبنانية�وأشعالها�الن>;ة�ال°���Pتزال��هدى�بركات�تتظل

� �وفؤادنا �قلبنا �يقلق �عندما �الواضح �من �وهذا �قل��ا، ��ي �كما �أعمالها ��ي �أم����ðءتشتعل �شاهدنا �أم تجّربنا
ر��ي�كل�عملنا

ّ
«ى�غ>;�ما��Éتّم�إوهذا��ي�بعض��حيان�يحّول�أفكارنا�،�خاصة��ي�ك�منا�وكتابتنا�سمعنا�عنه�يتأث

رت�ف¾�ا��§�ا�ويغلب�علينا��ي�كل�حركاتنا�وسكناتنا�ونكون�معها�وف¾�ا�ومشغو�Pعن�سائرها.
ّ
وهذه�الروائية�تأث

وت�القنابل�والقذائف�الحرب��هلية�اللبنانية�الدامية�وممكن�ترى��ي�كل�حروفها�لون�الدم�وتسمع�صبكث>;ا�
أ�Éا�رواية��،"فردوس�مفقود"ــ«ى�ما�يمكن�وصفه�بـإتعود�هدى�بركات��،و�ي�رواي�Úا�"ملكوت�هذه��رض"�م�Õا.

حدود�الحرب�«ى�إوتصل�،�تجري�أحداثه�قبيل�إع�ن��ستق�ل��ي�أوائل��ربعينات�،البحث�عن�"زمن��ضائع"
ى�ف¾�ا�

ّ
انه�وحّولت�أح�مهم��هلية��ي�بداية�السبعينات.�وتتج�

ّ
خيبات�«ى�إالتحّوPت�ال°�Ãعصفت�با-كان�وسك

��هلية �الحرب �تخوم �ع�ى �
�تنت �ا-كان�)١(متتالية ��ي �عاشت �ال°� �ا-ؤلفة �س>;ة �من �جزءا �ي�;جم �ذلك �لعّل .
نفسه�بل�هذا�أمر�أكيد�قد�واجهت��ي�حيا��ا�وكافحت�للحياة�السليمة�Èن��ديب�يصّور�ما�يختلج��ي�أنفاسه�
وهذا�-ا�يقال��ديب�ابن�عصره�فأعماله�وكتاباته�وكلماته�تعّد�نسخة�تاريخية�من�جهة�واحدة�مع�أن�ا-قال�

  "الفن�للفن"�يبقى�مع�الجدال�والنقد�فيه.

ل��ي�سطور�رواي�Úا�"أهل�الهوى"�أيضا�كما�تقرأ��ي�مشهد:
ّ
"كان�ذلك�قبل�ظهر��والحرب��هلية�اللبنانية�تتظل

�أح �مّر�بي �أحد، �م ييوم �القهوة �وشرب �ج>;اننا �من �الشبان �حائراد �كان �إ«ى��. �فهو�مضطر�للÂåول �أمره، �ي
،�لكنه�سمع�أن�محطة��ي�طرف�مدخل�.�كان�البÂåين�مقطوعايكفي�من�الوقود�العاصمة�وليس��ي�سيارته�ما

بينما�كنا���ي�سيارته�وننتظر�أمام�ا-حطة�...�ر�،�وطلب�م���أن�نذهب�معاقريتنا،�قد�يصلها�صهريج�قبيل�الظه
فمن�ا-ؤكد�أن��ي�محطا��ا�ننتظر�،�رأي�Úا�تمر�بسيار��ا�باتجاه�قري�Úا.�قلت�لصديقي�هيا�بنا�إ«ى�القرية�القريبة،�

،�لكنه�لم�يجرؤ�وقال:�مستحيل،�قد�يخطفوننا،�أو�أننا�سنت��دل��ي�أحسن�الحاPت،�فنحن�لسنا�نساء،�بÂåينا
منا��ي�الوادي.��نا�دخان�القذائف�ا-تساقطة�قريبافجارات،�رأيسيتعرفون�علينا�Pمحالة.�ثم�سمعنا�دوي��ن

� �كان �لكنه �ل�Õرب �سيارته �محرك ��ينطفئأدار�صديقي �السيارة �من �نزلنا �تقلع. �أن �جدران��لنختÙ(قبل وراء
�قريتنا �باتجاه �بسيار��ا �تعود �رأي�Úا �ثم ...� �شظية �أول �لدى �انفجارها �خطورة �نعلم �ونحن �§�ا�ا-حطة �لحقت .

�أمامنا.�نزلنا�من�السيارة�«ى�إوقفت.�صعدت�.�فتصارخا
ً
جان��ا.�ثم�صرنا�نرى�القذائف�تÂåل�ع�ى�الطريق.�بعيدا

�Éا�كانت�خائفة��È.�كنت�أجرها�من�يدها�جراوأخذنا�نتسلق�الغاب�إ«ى�يم>ن�الطريق�لنحتم��بالصخور�العالية
�اللجدا �هبط �جرى؟!.. �الذي �ما �لكن �تردد: �كانت �§�ا، �أتجه �أين �و�Pتعرف �بصخرة�، �نحتم� ��Pنزال �وكنا يل

،�ثم�وجدت�أني�عالية،�كنا�نرى�القذائف�الحمراء�تشتبك��ي�السماء،�قبل�أن�تنصب�ع�ى�القريت>ن�وجوارهما
  ).٦٩"�(ص: ،�وأن�رأسها��ي�صدري،�وحَدْست�أنه�ليس�الخوف�وحده...أحض�Õا�تماما

                                                           
   ١٢،ص:١٧١٣، عدد: ٢٠١٢أيار  ٢٢لثالثاء جريدة األخبار، ا    ١
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مات
ّ
�ا-نظ �ب>ن �القتال �وكان �لبنان ��ي �بي�Õم �يتقاتلون �الناس ��خرين��وكان �دماء �أسالوا �السياسية والحركات

� �القتال �قاد Ã°ح� �إوقاتلوا �ويشتغلون�«ى �وط�Õم �أهل �دماء �عن رون
ّ

�يتفك ��خر�والناس �وتجريح �العديد موت
"لم�تكن�أسلحة�كث>;ة��ي��باÈسلحة�ومع��سلحة�يقضون�أوقا��م�وهذا��ي�نفس�الرواية�ينعكس�حيث�تكتب:

م�Õا،�لكن��كان�صالحا�خذ�الشباب�ا«ى�الج��ات�ماأن�أقديمة�وبدائية�بعد��القرية،�وكانت��ي�أك½;ها�أسلحة
  ).١٤٣الرجال�نظفوها�بتأن،�ووضعوها�ع�ى�مقربة،�دون�ك�م�كث>;�عن�جمال��سلحة�وا-باهاة�§�ا"�(ص:

كم�ع�ى�عمق��"حجر�الضحكرواية�"وأضع�هنا�بعض�ا-قاطع�التقطت�من�
ّ
Èن�أزّودكم�وأمّتعكم�بالعلم�وأدل

ر�الحرب��ي�قلب�الروائية�هدى�بركات.تأ
ّ
  ث

شديد�بالثقل�وال�منفعة.��بإحساس«ى�غرفته�كان�يقف�وسطها�بحجم�جسده�القليل�لكن�إ"وح>ن�كان�يعود�
يلوي�رأسه�ثم�فمه�عن�بكاء�ناشف�وقبل�أن�يستند�ا«ى�الكر¶���أو�الحائط�كان�يردد�يا�إل
�،�أتم��Ãأموت�

  �).١(حبا...."

 P..� �ق`;ه �يزورون P"��Pو� �الطرقات ��ي �يس>;ون P� �ذقو�Éم �يحلقون P� �ا-دماة، �ثيابه �البيت �من يرفعون
  )٢(يستقبلون�ا-عزين���بعد�أن�يأخذوا�بثأره...بعدها�يموت�ا-يت�فيصبح�الحداد�عليه�شرعيا.."

ح>ن�يعت`;و�Éم�زعرانا�ب��تربية�يقتلون�وي�Õبون�ولكن�أنا�ما�شأني.."
ّ

  )٣("Èن�كل�الناس�تلعن�ا-سل

  �)٤("ح°�Ãزهرة��Pتحب���قال�خليل�لنفسه،�وهو�يق�;ب�من�منعطف�شارع�الجديدة.."

��زقة. �ا«ى �يتفرقون �ثم �يركضون �فتيات �ث�ثة �انفجار��"رأى �دوى �مكانه...ثم ��ي �فوقف �كثيفا �رصاصا سمع
  �)٥(قوي.."

وف¾�ا�ضحايا�وف¾�ا�آPم��،و�ي�الخ�صة�أن�روايات�هدى�بركات�كانت�إحدى�القنابل�انفجرت�إثر�الحرب��هلية
>ن�و�صوات�ا-خّوفة�للقنابل�والقذائف�وإل¾�ا�تجذب�

ّ
وف¾�ا�أرامل�الضحايا�وا-عدمون�وم�Õا�تسمع�أن>ن�ا-تأ-

��نتباهات �أيضا�. �وا-بادئ �القيم �بعض �ع�ى �تحتفظ �أ�Éا �العربية �الروائيات �إحدى �أ�Éا �فوق �بركات هدى
د�قدما�Îا�بل�تس>;�ع�ى�مس>;ة��والعناصر�ال°��تجعل�أعمالها�حّية�يقظة

ّ
مرهفة�بأ�Éا��Pتخّيل��بطال�و�Pتقل

�الحرب� �أن �مع �و�حزان ��Pم �من �بقل��ا ت
ّ
�أ- �ال°� ��مور �من �تخطر�ببالها �بما �صفحا��ا �بياض �تسّود حّرة

�تتدا �روايا��ا �عناوين Ã°ح� �إلينا �يخّيل ��و«ى �الوهلة �و�ي �السياق �هذا �أك`;��ي �دورا �تلعب �رسالة��هلية ول
  دموّية�بل�كما�تبقى�ذلك�من�ألفها�ا«ى�يا�Îا.

  ا�صادر�وا�راجع

  حجر�الضحك،�هدى�بركات .١
 ملكوت�هذه��رض،�هدى�بركات .٢
  أهل�الهوى،�هدى�بركات .٣
  ١٢،ص:١٧١٣،�عدد:�٢٠١٢أيار��٢٢جريدة��خبار،�الث�ثاء� .٤

  
 

                                                           
   ٦٠، ص: حجر الضحك   ١
   ٦٠، ص: حجر الضحك   ٢
  ١٢٤، ص: حجر الضحك    ٣
  ١٤٠، ص: حجر الضحك    ٤
   ٢٣٣، ص: حجر الضحك   ٥
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 أمRت�القـرآنية�مــام�ابــن�تيمـيــة�وم~{ـجـه�الفــكـري�وأثـــــره�0ي�الت
  

  د/�جمال�الدين�الفاروقـــي

و.،�ُمتيل،�َوَيَناد،�ك>;��كليةقسم�العرية،��أستاذ�مشارك،
ُ
  َدْبلُيو.�م.�أ

    

ا�واسعا�يشغـل�حيـز �م)١٣٢٨-١٢٦٣هـ/��٧٢٨-٦٦١(�إن�Dمام�أحمـد�بن�تيمية
��ي� �تجعله �أوصاف �عـدة �شخصيته ��ي �اجتمع �وقـد �الفكـر�Dس�مي، �تطور �ي

�ا-جددينمقد �العلمـاء ��ي��.مـة �وعالم �ومفسـر �ومحدث �كـفقـيه �بدوره قام
�ضد� �الجهـاد �ساحـة ��ي �الفعـ�ي �حضوره �بجانب �وا-ناظرة �وا-نطـق الفلسفـة
التتار.�وقد�قاد�الحـركـة�الفكـرية��ي�ا-جتمع�Dسـ�مي��ي�أواخـر�القـرن�السابع�

�كانت �الف�;ة �وهذه �الهجـري. �الثامن �القـرن �شخصية��وأوائل �بوجـود ملحـوظة
�مح�العقلية��ي�ح>ن�كان�يتمثل�ابن�ا-ابن�خلـدون.�وقد�تجلـى��ي�ابن�تيمية�

ا�جارفـا�Èسلوب�الفكـر�Dس�مـي�ا-ع�;ف�به�جانب�آخـر�شهـد�هذا�العصـر�تيار �خلـدون�الفكـر��جتمـاéي.�ومن
�الضالةوا- �الفـرق �قبل �من �عليه �نصوص �وكان �تن. �الفلسفـة �منظورهم�أصحاب �من �الدينية �ا-واضيع اولوا

الفلسفـي،�وأهل�ا-نطق�غلب�عل¾�م�النظريـات�اليونانية�ال°���ي�ظلها�كانوا�يعبثون�بالنصوص،�وأتباع�الفـرق�
هم�إ«ى�الزيغ�و�نحـراف�ـ�ولم�يكن�ءراآالك�مية�والصوفية�كانوا��ي�مناظرا��م�حول�ا-سائل،�يكاد�يؤدي�§�م�

ذكـر�للحفاظ�ع�ى�أصالة�الفكـر�Dس�مـي،�وكاد�الفـكـر�Dسـ�مي�يضمحل�كيانه.�ح°�Ãهناك�أعمال�مقاومـة�
ُ
تـ

،�ليس��ي�ا-جال�الفـكـري�فحسب،�بل��ي�كل�ما�له�شـأن��ي�رقـي�ا-سلـم�قيض�هللا�بمـن�يقوم�بدور�Dص�ح
ن�الذين�أولوا�بالغ��هتـمـام�ب�;بية�فـردا�وأسـرة�واجتمـاعا.�والشيخ�ابن�تيمـية�ينتمـي�إ«ى�أولئك�القادات�الرباني>

  ا-جتمـع�وتثقيفهم�ع�ى�ا-قـومات�Dس�مية�وتوج¾�هم�إ«ى�إعمـال�الفـكـر�بحيث�يسمـح�لهم�الديـن�والشـريعة.

  أدوار��صRح�والتجـديد�ع3�Oجيال

>;�القـرون،�يتمثل�هذا�وبعد�ما�مضـى�عهد�خ�.وكان�من�سنـة�هللا�تعا«ى�أن�يستمـر�Dص�ح�والتجـديد��ي��مة
�وال�;بية� �الدي�� �ل�ص�ح �جديدا �طريقا �شـق �العـزيز�الذي �عبد �عمـر�بن �الراشـد ��مـوي �الخليفة ��ي التجديد

هـ)�وهو�الذي�أول�من�وطأ�الحـديث�للناس�وأول�من�ألف��ي�تفس>;��١٧٩جتماعية،�كما�جاء�Dمام�مالك�(
�)��ي��٢٠٤وشرف�الحديث.�وDمام�الشـاف ي�رحمـه�هللا�(�غريب�الحديث�وأول�من��جمع�ب>ن�شرف�الفقـه هـ

�Dسـ�  �الفقـه �بتجديد �قام �ا-جال. �هذا ��ي �حظا �أقل �لم�يكـن �الثاني �بكـر القـرن �ميدانا �وغـزا �وتبويبـه، ��ي�مي ا
)��هـ�٢٤١ذلك�ا-جال،�وهو�علم�أصول�الفقـه،�وهو�الـذي�أول�من�صـنف�فيه.�ثم�يأتي�Dمام�أحمـد�بن�حنبل�(

�العلماء� �ودعا �السنـة �ع�ى �ب�;ك>Âه �Dس�مية �الدراسات �معـالم �جـدد �وهو�الذي �الهـجـري، �الثالث ممث��القـرن
�ب �عـرف Ã°ح� �إحيا�Îا �إ«ى �السنـةـ"والعوام �إمام .")� �الغـزالـي �Dمام �العلـوم��٥٠٥وأما �تنقيـح ��ي �دوره �في`;ز هـ)

هؤPء�الجمـيع�يخـطو�ابن�تيمية�إ«ى�مسارح�التجـديد�وDصـ�ح�Dسـ�مية�من�شوائب�الفلسفـة.�وخلـفا�صالحـا�ل
  حام��ذلك�الن`;اس�الذي�أضاء�الطريق�ل�سـ�ف�ومضيـفا�إليه�من�أفكاره�ما�يض!(�ل�جيال�ال�حقة�درو§�م.

  الفـكـري ابن�تيمية��خصائص�منهج

خاصة��ي�بعض�ا-سائل��الفقهـية،�وكان�ابن�تيمية�مج�Úدا�بكل�ما�يتصف�به��ج�Úاد.�وتفـرد�هو�بمواقفـه�ال
ولعل�ف¾�ا�ما�يؤخـذ�عليه�وي�م�به�وينال�من�شـرفه.�إ�Pأننا�نرى�فيه�ال�Âامه�بالحق�والدقة��ي�البحـث�مما�يدل��
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ع�ى�خاصية�منهجه�الفكـري.�وقد�آمـن�بضرورية�الحفاظ�ع�ى��مانة�العلمية�ال°���Pبد�أن�يتسلح�§�ا�الباحث�
عارضه�ا-عارضون�يقارعهم�بالحجج�وال`;اه>ن،�ويصر�ع�ى�رأيه�و�Pيجاملهم�أو�يداه�Õم،�و�Pوالعالم.�وهو�كلما�ي

كما�حاول�التوفيق�ب>ن��.)١(يتنازل�عن�الحق،�وسئل�مـرة�عن�إصـراره�وإبائه،�وقال:��Pيسعـ���كتمان�العلم"
�ال �لـ"أدب �فـريدا �نمـوذجا �قـدم �هذا �وهو�بدوره �السلف، �والفقهـاء �العلماء �إليه�آراء �ينتبـه �قلما �الذي خ�ف"

�والشيخ�كان��Pيتعـدى�حدود�Dنصاف��ي�ا-سائل�مهما�كان�يحتدم�النقاش�بينه�وب>ن�ا-عارض>ن،� العلماء.
"وليعلم�إنه�ليس�أحد�من��ئمة�ا-ـقبول>ن�عنـد��مة�قبو�Pعاما�يتعمـد��وإليه�تشـ>;�السطـور��تية�وهو�يقول:

���ðء ��ي �هللا �رسـول �اتباع��مخالفة �وجـوب �ع�ى �يقينيا �اتفـاقـا �متفقـون �فإ�Éم �و�Pجليل. �دقيق ��ي �سنته من
�عذر��ي� �من �له �ف��بد �بخ�فه �حديث �جاء �قـد �قول �م�Õم �لواحـد �وجد �فإذا �وسلم، �عليه �هللا �ص�ى الرسول

�إعـ).٢(تركـه" �وهـو�مـوقف �وأئم�Úا، �ا-ذاهب �أعـ�م �من �تيمية �ابن �موقـف �ع�ى �واضحة �تدل جاب�فالعبارات
بشخصي�Úم�واعتـراف�بمكان�Úم.�كما�أنه�دائما�يثبت�أن��Pتعارض�ب>ن�العـقل�الصريح�والنقـل�الصحيح،�مما�
صار�هـو��خـر�من�خصائص�منهجـه�الفـكـري.�وقد�شاعت�مفاهيم�خاطئة���ي�تلك��يام،�ومفـادها�عـدم�وجـوه�

�بتأث>;��فكار�الفلسفي �وذلك �والنقـل. �العقـل �ب>ن �والك�مالتوفيـق �كث>; ة �تعتمد �ال°� �العقل�ية �موثوقية �ع�ى ا
-نهجـه���خرى وا-زية�.��Dنسانـي.�وقد�أثبـت�ابن�تيمية�أن�النقل�الصحيح�هـو�ما�ورد�عـن�صاحب�الشريعة�

�والعملية� �العلمية �حياته �أثناء ��ي �مـر�الشيـخ �وقد �العلـم�. �ا-نظور �كل �من �ا-وضوعـي �هو�التحليل الفكـري
ومـرحلة�الكـتابة�والتأليف.�وكان�يعـتمد��ي��،ملحوظت>ن:�مـرحلة�الدراسة�والتحليل�والبحث�الدقيـقبمرحلت>ن�

تآليفه�ع�ى�مجـرد�ذاكـرته�وحفظـه�دون�رجـوع�إ«ى�ا-صادر��وكأنه�ي�Õل�العلوم�ويستحضرها�من�فيض�إلهـي،�
�الذهبـي �Dمام �ك�م �عليه �"يدل �ذكاء: �يتوقـد �كان �الذكاء �ع�ى �آية �كان �أشد�وسرع، �رأيت �وما �Dدراك، ة

وقد�حضـر�إليه�أك½;�من�مرة�العديـد�من��).٣(،�وكانت�السنة�ب>ن�عينه�وع�ى�طرف�لسانه"استحضارا�للمتون 
ثم�يرجعـون�وقد�وجـدوا�العلماء�للمناظرات�وا-ناقشات�العلمية،�يأتون�إليه�بما�لد�çم�من�الحجج�-قارعته،�

  .�ا�عن�مذه��م�ومعتقـداتـهمعلما�كث>; 

جاء��لعلمية�كـذلك،�بالبداهة�و�رتجال.�مـرة�أتى�إليه��çـودي�يسأله�عن�القـدر،ة�ابن�تيمية�اويتميـز�شخصي
�وفـور  �أسطـر، �بثمانية �بنظـم �ذات �ا-نظومات �من �يناسبه �بما �تيمية �ابن �عليه �أجاب �والÂåاهة��١٤٧ا بيتا.

�Â<احتفظت�§�ا�ابن�تيميه�تجعله�يتم� �ال°� �وقد�داهمـه�الفـرق�مثل:والحـرية�الفـكـرية �عن�أقـرانه�ومعاصريه،
الدهـرية�والقدرية�والنص>;ية�وا-عطلة�وا-جسمـة�وا-ش��ـة�والراوندية�والك�بية�بمزاعمهم�ال°��تقـرع�شـرفات�
السماء،�وقال�مقاله�ا-شـهـور:�"ما�يفعل�أعدائي�بي،�أنا�جن°��وبستاني��ي�صدري،�أينما�رحت�ف
��م ي،�إن�

ب���üخلـوة�وإن�أخرجـوني�من�بلدي�فخروجـي�سياحـة�وإن�قتلوني�فـقت�ي�شهادة��ي�سبيل�هللا.�إن�حبسوني�فح
�ي�صدري�كـتاب�هللا�وسنة�رسوله".�وكان�هناك�حادثة�أخـرى�تدل�ع�ى�الحـرية�الفـكـرية�ال°��Pزمها�ابن�تيمية.�

�ي Pو� �النحو، �واضع �سيبويه، �Dمام �كتاب ��ي �ورد �ما �مـرة �انتقد �أنه �واش�Úر�بتأليفه�وÑي �فيه، �غباره شق
"الكتاب".�إ�Pأن�ابن�تيمية�نقـده�قائ��إنه�قد�أخطأ��ي�ثمان>ن�موضعا��ي�القضايا�النحـوية��ي�"الكتاب".�إذ�
�تيمية.� �ابن �به �قام �ما �مثل �لنقـده �يتصدى �من �النقـاد �ب>ن �من �يوجـد �و�Pيكاد �العـرب. �ك�م ��Pتناسب أ�Éا

�اكت � �ال°� �العلمية �عـصـره،�والوفـرة ��ي �رج��مـوسـوعـيا �جعلته �وموازنته �وتحلي�ته �بتحقيقاته �تيمية �ابن س��ا
اع�;ف�به�ح°��Ãعـداء.�والشيخ�الزملكاني،�وهو�أحـد�معارضيه،�يقول:�"كان�إذا�سئل�عن�فـن�من�العلم�ظـن�

  ).٤(الرائي�والسامع�أنه��Pيعـرف�غ>;�ذلك�الفـن،�وحكم�أن�أحدا��Pيعـرف�مثله"

                                                           
  ٤٢أثر القرآن على منهج التفكري النقدي عند ابن تيمية : د. حممد سعيد الكردي ص:     ١
  ٤األعالم ـ  الشيخ أمحد بن تيمية ص  رفع املالم عن أئمة    ٢
  ١٢٠آراؤه وفقـهه : حممد أبو زهرة ص ، حياته وعصره: ابن تيمية    ٣
  ١٢٢الشيخ أبو احلسن على الندوي ـ ص: ، احلافظ ابن تيمية    ٤
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 Rت�القـرآنية��بن�تيميةالتأم  

جعـل�Dمام�ابن�تيمية�القـرآن�مقياسا�دائما�ثابتا�لتوجيه�فكـره�العلمـي.�والتأم�ت�القـرآنية�ال°��توسـل�إل¾�ا�
ت�الكث>;�من�ا-عضـ�ت�و�وهام�ال°���تقّولها�الف�سفـة�ا-تكلمـون،�وخصوصا�فيما�يتعلق�

ّ
بمنهجه�ا-تم>�Âفكـ

التأم�ت�قـوله:�إن�Dنسان�لن�يصل�إ«ى�العلم�اليقي���ما�لم�يعـرف�خالقه.�ويقول�إن�باØلهيات.�ومن�هـذه�
الدPئل�وال`;اه>ن�ال°��جاء�§�ا�القـرآن�أمور�جـوهـرية�أو�فـطـرية.�وÑي�تتفـق�مع�متطلبات�العـقـل�Dنسـاني.�وقد�

رف�هذا�ا-وقـف�بـ�"شعار�فكـرة�التقـدم�نحـو�القـرآن".�والقـرآن��ي
ُ
رأيه�هو�الحـل��ول�الوحيد�-عض�ت�عقل��عـ

Dنسان.�Èنه�يقـدم�العلوم�بمثابة�حقـائق�كـونية�ال°���Pيخـفى�ع�ى�الناس�مهما�تفاوت�قـدر�عقولهم.�كما�يش>;�
إ«ى�أن�الف�سفة�السابق>ن�أخطأوا��ي�ا-فاهيم�بمجرد�اعتمادهم�ع�ى�السلوك�العقـ�ي،�ومعـرفة�الخالق��Pيتم�

�Pبمعـرفة��"التوحيـد"�الذي�تبـ��Ãمنه�هـتـافه�القـرآني:�"التوحيد�سـر�القـرآن".�وما�من�دين�أو�شريعة��ي�نظـره�إ
�هو� �هو�"هللا �العـقيدة �وجوهـر�هذه �الخالق. �توحيد �شـأن ��ي �القـرآن �به �قـدم �ما �مثل �سمحاء �عقيدة قدمـت

الف�سفة��كان�ينبغـي�أن�ترتكـز�قبل�كل���ðء�ا-عبود�وDنسان�هو�العابد".��والدراسات�Dلهية�ا-عـروفة�لدي�
ع�ى�ا-خلوقات�قبل�أن�تنحصـر��ي�الذات.�وابن�تيمية�يقول�هذا�مستلهمـا�مما�ورد�من��ثار�النبوية:�تفكـروا�
�ي�آPء�هللا�و�Pتفكـروا��ي�ذاته.�وقد�أوضح�الشيخ�هذه�الحقيقـة�باستشهاد�أقوال�الصحابة.�كما�حكـى�عن�

�بكـر� �أبي �أبي�و (ر) �بن �ع�ي �عن �وروي �معـرفته. �إ�Pالعجـز�عن �معرفتـه �سبي��إ«ى �يجعل �لم �من �"سبحان له:
  ���).١(طالب�قوله:�"�Pتدركـه�الشـواهد�و�Pتحويه�ا-شاهـد�و�Pتراه�النواظـر�و�Pتحيط�به�السواتـر�"

تفسـ>;��ي�كل�مؤلفاته�إما�استد�PPورغم�أنه��Pيوجـد�تفسـ>;�كامل�Pبن�تيمية��با-عـ��Ãالفـ��،�إ�Pأنه��تناول�ال
أو�شرحا�للمسائل�أو�ردا�ع�ى�ا-نكـرين�أو�إثبـاتا�للحقائق�Dلهية.�وكتابه�ا-وسوم�بـ"مقدمة��ي�أصول�التفسيـر"�
�الفكـري� �بمنهجه �صاغها �ال°� �الفكـرية ��بعاد �يبلـور �الكتاب �وهذا �للمفسـرين. �و�خ�قيات � �القيم يرسم

�رس �ويل¾�ا �النقـد�ا-ستقل. �ع�ى �التفس>;ي �موقفـه �يبنـي �هذا �كل �وهـو��ي �والتأويل". �ا-تشابه �فـي �"Dكليل الة
��ي� �يضمـر�العلم �وك�م �العلم �بدون �وك�م �بالعلم �ك�م �مراتب: �ع�ى �يكـون �Dنسان �ك�م �إن �ويقول العلمـي،

ومنهج�ابن�تيمية�الفكـري،�.�الك�م��ي�ح>ن�يخلو�منه�جوفـه�صاحبه�و�Pيبدي��ي�أقواله�وآخـر�يبدي�العلم��ي
  من�منظـور�أكاديم�،�ينبغـي�Dشادة�و�متثال�به��ي�التحليل�العلمـي�لكـي��تأتـي�البحوث�بنتائجها�ا-ـرجـوة.���

  :ا�راجع

  أبو�الحسن�ع�ى�النـدوي�:�الحافظ��أحمـد�بن�تيميةـ�دار�القلم،�الكويـت. .١

 عـ�م�.�ا-كتب�Dس�مي،�دمشق.الشيخ�أحمـد�بن�تيمية:�رفع�ا-�م�عن�أئمـة��  .٢

 ص`;ي�ا-تولـي�:�منهج�ابن�تيمية��ي�تفس>;�القـرآن،�عالم�الكـتب،�القاهـرة. .٣

 عبد�هللا�سعـد�الرويشد:�قادة�الفكـر�Dسـ�مي�ـ�رابطة��دب�الحديث�،�ب>;وت .٤

 ي،�القاهـرة.محمد�السيد�الجليند�:�دقائق�التفس>;�Pبن�تيمية�(�تحقيق�)�ـ�سلسلة�ال�;اث�السـلفـ .٥

 محمد�أبو�زهـرة�:�ابن�تيمية�ـ�حياته�وعصره�،�آراؤه�وفقهـه�ـ��دار�الفكـر�العربي�،�القاهـرة. .٦

 محمود�السعـد�الكـردي:�أثر�القـرآن�ع�ى�منهج�التفكـ>;�النقـدي�عند�ابن�تيمية،�الدار�الجماه>;ية.�لبيبيا�� .٧

�����������������  

  
  

                                                           
  ٤٩دقائق التفسيـر للشيخ أمحـد بن تيمية ص     ١
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  "ا�حیط القاموس" كتابه ضوء عاجم�0يا� علم 0ي وإسهامهالف%Oوزآبادي�

 

 الندوي  الدین تاج أیوب/�د

 الھند،�Dس�میة،�نیودلھي ا-لیة وآدابھا،�الجامعة العربیة اللغة قسم أستاذ

 

�كور� �ش>;از�مدينة �شرق ��ي �كيلوم�;�تقريبا �مئة �مسافة �ع�ى �فارس ��ي كانت
;وز�آباد�متجنبا�(جور)�وال°��غ>;�اسمه�السلطان�البوي
��عضد�الدولة�إ«ى�ف>

�و�ي� �واله�ك، �الخراب �ترمز�إ«ى �الق`;�وال°� Ãبمع�� �جور �كلمة �من �التشاؤم من
�كارزين �اسمها �بلدة �ف>;وزآباد (ضواµي

١
�يعقوب� .) �بن �محمد �الدين �مجد ولد

��الف>;وزآبادي �سنة �كارزين �الذي�هـ�٧٢٩ببلدة �العصر�ا-غو«ي �ف�;ة ��ي �وذلك ،
هـ�وانت
�Ãبدخول�٦٥٦يد�هوPكو�سنة��بدأ�بسقوط�بغداد��ي�أيدي�التتار�ع�ى

� �سنة �مصر �أظفاره،��.هـ.٩٢٣العثماني>ن �نعومة �منذ �نبوغه �أمارات ظهرت
فحفظ�القرآن�وهو�ابن�سبع�سنوات،�وجود�الخط�وهو�أمر�يندر��ي�مثل�هذه�
�به،� ��عتناء �إ«ى �يعقوب �الدين �سراج �Dس�م �شيخ �والده �دفع �وهذا السن.

�أخذ �ثم �و�دب، �اللغة �قاصدا��فأقرأه �فخرج �ش>;از. �مشاه>;�علماء �إ«ى به
�.القدس�وغزةو بعلبك�وحلب،�،�و دمشقو غداد،�،�وبالفحول�من�العلماء��ي�مختلف��قطار،�فرحل�إ«ى�العراق

�دخل�القاهرة،�و�ي�سنة��الف>;وزآباديبقي� �فلسط>ن�عشر�سن>ن،�ثم�سافر�إ«ى�ب�د�الروم�وبعدئذ هـ��٧٧٠ي
زار�دل
��وما�جاورها�من�ب�د�الهند،�وعاد�م�Õا�ع�ى��،و�ي�هذه��ونة�.بأس�§�اومكث�§�ا�مدة���P،ذهب�إ«ى�مكة

طريق�اليمن�قاصدا�مكة�إ«ى�أن�ألقى�عصا�التسيار��ي�زبيد�باليمن،�فتلقاه�ا-لك��شرف�إسمعيل�بالقبول�
العلم�فك½;�وبالغ��ي�إكرامه�وصرف�له�ألف�دينار،�ووPه�قضاء�اليمن�كله.�واستمر�مقيما��ي�كنفه�ع�ى�نشر�

وÑي�مدة�تزيد��،به،�وقصده�الطلبة�فاستقرت�قدمه�بزبيد�مع��ستمرار��ي�وظيفته�إ«ى�ح>ن�وفاته��نتفاع
تلقى�الف>;وز��ع�ى�عشرين�سنة،�و�ي�مدة�إقامته�بزبيد�قدم�مكة�مرارا�فجاور�§�ا�وبا-دينة�ا-نورة�والطائف.

ل�رحلته،�كما�أخذ�عنه�علماء�زمانه�كابن�حجر،�آبادي�علومه�من�مشاه>;�علماء�عصره�كما�يتب>ن�من�خ�
أسباب�الشهرة،�ومهد�له���-إضافة�إ«ى�نبوغه–والص�ح�الصفدي�وابن�عقيل�والجمال�وDسنوي�مما�هيأ�له�

�رتقاء�إ«ى�مÂåلة�رفيعة.�نال�§�ا�خطوة�كب>;ة�لدى�العلماء�والحكام،�فأخذوا�يط>;ونه�ويثنون�عليه�ويصفون�
من�أشهر�علماء�اللغة،�كان��الف>;وزآبادي"�ويكتب�الدكتور�عمر�فروخ�عنه�فيقول:�نه.جليل�قدره،�وكب>;�شأ

وقد���ي�التفس>;�والحديث�والفقه�واللغة،�وكان�له�نظم�ون½;".�لحفظ�ف`;ع��ي�علوم�كث>;ة.�وخصوصاسريع�ا
  .)٢(اعت`;ه�جر�ي�زيدان�أشهر�علماء�اللغة��ي�عصره�خارج�مصر�والشام

ع�الحفظ�قوي�الذاكرة�بحيث�كان�يقول:��Pأنام�ح°�Ãأحفظ�مائة�سطر�كل�يوم�قبل�سري�الف>;وزآباديوكان�
وDكرام،�ح°��Ãومما�زاد��ي�مÂåلته�ورفعته�أن�السلطان��شرف�تزوج�بابنته،�فنال�منه�زيادة�ال`;��.)٣(أن�أنام

�ي�زبيد�باليمن��;وزآباديالف>تو�ي��وأهداه�له.�"،Dسعاد�باØصعاد�إ«ى�درجة��ج�Úاد"سماه��إنه�صنف�له�كتابا

                                                           
   ١٠٧٠-١٠٦٩ص  ١٥دائرة املعارف اإلسالمية ج    - ١
  .٨٢٩- ٣٠م، دار العلم للماليني، بريوت، ص ١٩٨٤تاريخ األدب العريب، الطبقة الرابعة    - ٢
  .١٥٧، دار اهلالل ص ٣تاريخ آداب اللغة العربية ج    - ٣
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�بسمعه�وبصره�متوقد�الذهن،�حاضر�العقل.�،�ولم�يزل�إ«ى�ح>ن�موته�متمتعاهـ�وقد�ناهز�التسع>ن٨١٧سنة�
  أشهرها�القاموس�ا-حيط�الذي�اختصره�من�تأليف�له�ضاع��ي�هذا�الفن.�نحو�أربع>ن�كتابا�يوللف>;وز�آباد

  ا�عاجم�العربية�وم% ة�القاموس�ا�حيط�فä{ا

،�مع�شرح�-عان¾�ا�وإضافة�معلومات�ترتيبا�هجائيا�عجم�أو�القاموس�كتاب�يحتوي�ع�ى�كلمات�مختارة�ترتبا-
�ع�قة. �ذات ��مر�تطبيقال�أخرى �أول �ا-عجمات �تكن �تم��م �فقد �عملية، �Èغراض �قامت �بل �لغوية، لنظرية

�الكريم، �القرآن �غريب ��مر�لشرح �بادئ ��ي �العربية �اللغة ��ي �ا-عاجم �الشريف.�تأليف �كلمة��والحديث إن
�ا- �من �النوع �وهذا �مدلولها. ��لفاظ�وتشرح �تعالج �ال°� �اللغوية �الكتب �تع�� �معجم�"معجم" Ãيسم� عاجم

ومادة�"عجم"�تفيد��ي��صل�D§�ام�وعدم�البيان،�قال�الخليل�ابن�أحمد��ي�كتابه�الع>ن":�العجم���لفاظ.
الذي��Pيفصح،�والعجماء�كل�دابة�أو�§�يمة،�و�عجم�كله�ضد�العرب،�ورجل�أعجم��ليس�بعربي،�و�عجم�

ت�ع�ى�إزالة�D§�ام�والخفاء.�فمع��Ãأعجمت�الكتاب:�
ّ
ك�م�ليس�بعربي.�وإذا�زيت�الهمزة�بأن�يقال�أعجم،�دل

�وبينته. �(�وضحته Ãا-ث�� �بن �ع�ي �بن �أحمد �يع�ي �أبي �هو�كتاب �"معجم" �اسم �يحمل �مؤلف �أول - ٢١٠وكان
جم�الصحابة".�ومن�الجدير�بالذكر�هنا�أن�علماء�اللغة�الذين�دونوا�مفردات�اللغة�قبل�هـ)�واسمه�"مع٣٠٧

بمعجم�مثل�"��ذيب�اللغة"��كتابه�اسم�معجم،�وإنما�أطلق�اسما�خاصاهذا�ا-ؤلف�لم�يطلق�أحد�مهم�ع�ى�
ذا�اللون�ثم�أطلق�لفظ�"معجم"�ع�ى�ه�أو�"الجمهرة"�أو�أطلق�كلمة�غريب�مثل�غريب�القرآن�وغريب�الحديث.

أو�تجمع��لفاظ�ا-تصلة�بمع���Ãفتشرح�مدلوله،�وما�يتصل�به�لغويامن�الكتب�اللغوية�ال°��تعالج�اللفظ�
��ي �واحد �أو�موضوع �أيضا�واحد �ا-عاجم �سميت �ولقد �تسمية��كتاب... �من ��سم �هذا �وأتاهم بالقواميس،

ثم�اش�Úر�هذا��ستعمال�ح°�Ãأصبح��بالقاموس�ا-حيط�ومعناه�البحر�الواسع�الشامل،�الف>;وزآباديمعجم�
لكلمة�معجم�لغوي،�وأطلق�هذا��سم�ع�ى�جميع�ا-عاجم�اللغوية��خرى،�ا-تقدمة�وا-تأخرة�و�ن��امرادف

ية�وقد�قامت�ا-عاجم�و�Pتزال�تقوم�بدور�مهم��ي�حفظ�تراث�اللغة�العرب�ترادف�كلمة�قاموس�كلمة�معجم.
�وأسالي��ا �ألفاظ�اللغة �و بصيانة �الكريم، �بالقرآن �متعلقة �ا-ختلفة �بفروعها �العربية �الدراسات �نشأت �،قد

�مباشرة� �تتعلق �الدراسات �تلك �كانت �سواء �ا-ختلفة، �الدراسات �حوله �دارت �الذي �هو�ا-حور �القرآن وكان
��لفاظ� �دPلة ��ي �بالبحث �جميعها، ��غراض �هذه �أو�تخدم �معناه �وتبي>ن �آياته �وتوضيح بتفس>;�القرآن

  �الصيغ�وتركيب�الجمل�لغرض�فهم�معاني�القرآن�الكريم.�واشتقاق

وتعددت��،مختلفة�بأطوار تعددت�ا-عاجم�العربية�وتنوعت�خ�ل�العصور�السالفة،�ومرت�ا-عاجم�العربية�
  مدارسها�وهذه�ا-دارس�ع�ى�سبيل�Dيجاز�Ñي:

خليل�إمام�هذه�ا-درسة�وإمام�وال�،:�وÑي�أول�مدرسة�عرف�Úا�العربية��ي�تاريخ�ا-عجم�العربيمدرسة�الخليل
ا-عجمي>ن�عامة،�فهو�أول�من�شق�أمامهم�طريق�التأليف�ا-عجم��وقوام�مدرسته�ترتيب�ا-واد�ع�ى�الحروف�

  حسب�مخارجها.

�الجوهري  �الذيمدرسة �الجوهري �ا-جدد �Dمام �إ«ى �تنسب �ا-درسة �هذه �منهجا�: �ا-عجم� �التأليف �ابتكر��ي
�و  �الباحث>ن. �إ«ى �اللغة �عظم�قّرب �ع�ى �يدل �مما �الجوهري �ترتيب �مرتبة �اللغوية �والكتب �ا-عاجم �مئات إن

�ونظام�هذه�ا-درسة�ترتيب�ا-واد�ع�ى�حروف من�أولها�وهو�نظام��ا-عجم�باعتبار�آخر�الكلمة�بدP �مدرسته.
العجاب��ي�معجميه�"القاموس�ا-حيط"�و"ال�مع�ا-علم��الف>;وزآباديالقافية.�ومن�أشهر�أتباع�هذه�ا-درسة�

  الجامع�ب>ن�ا-حكم�والعباب".

�الزمخشري  �Ñي�مدرسة �ا-عجم �تأليف ��ي �وطريقته �الزمخشري �جار�هللا �الع�مة �إ«ى �تنسب �ا-درسة �وهذه :
طريقة�نظمت�ف¾�ا�الكلمات�حسب�أولها�وثان¾�ا�وثال�7ا�من�حروف�ا-ادة��صلية،�وسارت�ع�ى�نهج�الزمخشري�

  أقرب�ا-وارد،�ومحيط�ا-حيط،�وقطر�ا-حيط�وا-نجد�ومعجم�الطالب.ا-عاجم��تية:�ا-صباح�ا-ن>;،�و 
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  القاموس�ا�حيط�وم% ته

� �أشهر�مؤلفات �ا-حيط"�الف>;وزآباديمن �"القاموس �بضبط��،كتابه �يعت�� �شامل �جامع �معجم �الكتاب وهذا
� �ال�وشرحها�لفاظ �وفوائدها ��شجار�والنبات �وبذكر�أسماء �والبلدان ��ع�م �وكتب�بذكر�أسماء طبية.

�و  �جغرافية �فوائد �ف¾�ا �ولكن �لغة، �كتاب �ا-حيط �"والقاموس �فقال: �عنه �فروخ �عمر تاريخية�الدكتور
�أحيانا �أدبية �ا-حيط�.)١("واستطرادات �"القاموس �باسم �ا-عجم �اش�Úر�هذا �آخر�"لقد ��ي �ا-ؤلف �أورد �وقد ،

�وأورد �الوسيط، �والقابوس �ا-حيط �"القاموس �وÑي �أخرى، �تسمية �كشف�ه�كتابه �صاحب �التسمية ذه
.�فالقاموس�ا-حيط�هو�ا-عجم�الذي�طار�صيته��ي�كل�مكان،�وشاع�ذكره�ع�ى�كل�لسان،�ح°�Ãكادت�الظنون 

�تداوله� �لك½;ة �وذلك �م�;ادفان، �لفظان �أ�Éما �الناس �كث>;�من �حسب �إذ �محل�ا-عجم، �تحل �"القاموس" كلمة
�،وطريقته�الفذة�،وحسن�اختصاره�،زارة�موادهوسعة�انتشاره،�وقد�جمع�هذا�ا-عجم�خصائص�ومزايا�م�Õا�غ

��لفاظ �ضبط ��ي �ا-حكم �والبقاع�،ومنهجه �والبلدان ��ع�م �أسماء ��شجار��،وإيراد �بذكر�أسماء وعنايته
القاموس�هو�مختصر�كتاب�ألفه��ي�اللغة�سماه�"ال�مع�ا-علم��والنبات�والعقاق>;�الطبية�مع�توضيح�فائد��ا.

ب>ن�أيدي�الكتاب�وهو�مرتب��موس�فإنه�من�أك½;�ا-عاجم�تداوP أما�القا�،حكم�والعباب"العجاب�الجامع�ب>ن�ا-
  .)٢(�ي�أربعة�مجلدات"��١٢٧٤ي�مجلد،�وبمصر�سنة�١٨١٧حسب�أواخر�الكلم،�وقد�طبع��ي�كلكتا�سنة�

م�إ«ى�رب".�فقد�قسم�ا-عج"قاموسه"�ع�ى�طريق�"الصحاح"�و"العباب"�و"لسان�الع�الف>;وزآباديمنهجه:�رتب�
�إ��Pبابا�٢٨ �الهجائي �باء ��لف �ب�;تيب �باب�أمرتبة �كل ��ي �وأورد �واحد، �باب ��ي �الواو�والياء �بابي �جعل نه

�لفاظ�حسب�حرفها��خ>;،�فباب�الهمزة�ل�لفاظ�ال°��تنت
��بالهمزة،�وباب�الباء�ل�لفاظ�ال°��آخرها�باء،�
ين�للمواد�ا-ن�Úية�باÈلف�اللينة�غ>;�ا-نقلبة�من�وهكذا�ح°�Ãآخر�حروف�الهجاء.�وجعل�الباب�الثامن�والعشر 

،�اب�من�هذه��بواب�إ«ى�فصول�تبعا�للحرف��ول�من�اللفظ�مرتبا�ع�ى��لف�باء�أيضاثم�قسم�كل�ب�أصل.
ثم�فصل�الباء،�ثم�فصل�التاء،�ثم�فصل�الثاء...ألخ�وقدم�فصل�الواو��،فباب�الهمزة�يحتوي�ع�ى�فصل�الهمزة

�وآخر� �الهاء، �الياء.ع�ى �فصل �تر �الفصول �ع�ى �الثاني �الحرف �الفصول ��لفاظ�ضمن �ترتيب ��ي تيب�وراéي
  �.حروف�الهجائي��لفبائي�أيضا

  فللكشف�عن�لفظة�ما�0ي�"القاموس"�تتبع�الطريقة�التالية:

�الذي� .١ ��صل �إ«ى �الحروف �وإعادة �الزيادة �حروف �بحذف �وذلك ��صلية، �ا-جردة �صيغته �إ«ى �اللفظ يرد
�عليه �وكلمة�كانت "Ã�äق"� �إ«ى Ã�äاقت� �وكلمة �"ضر" �إ«ى �"اضطر" �وكلمة �"زهر" �إ«ى �"ازدهر" �كلمة

ً
�فمث� .

 "التقوى"�إ«ى�"وtى"�وهكذا.

�أوPيبح .٢ ��خ>;�للفظ �الحرف �باب �عن �مراعاة�ث �مع �الباب، �ذاك �من ��ول �الحرف �فصل ��ي �يبحث �ثم ،
�ي�باب�"�ضّر�"زاي�وعن�الراء�فصل�الترتيب�الحرف�الثاني،�ففي��مثلة�السابقة�يبحث�عن�"زهر"��ي�باب�

  �ي�باب�الواو�والياء�فصل�القاف.�"قÃ�ä"اد،�وعن�ضالراى�فصل�ال

� �اختصارا�الف>;وزآباديومعجم �وأشد ��أصغر�حجما �العرب"من �فمراجعته��"لسان �جدا، �ا-ادة �ضخم ولكنه
�شديدا �انتباها �فإنه�تتطلب �صغر�حجمه، �من �بالرغم �ا-عجم �هذا �Èن �للمبتدئ �أجزائه��بالنسبة ��ي يجمع

.�والقاموس�ا-حيط�يل�Âم�حسن��ختصار�وتقريب�العبارة�"اللسان"�ربعة�معظم�مفردات�اللغة�ال°��ذكرها�
�ومظاه �الكث>;ة. �ا-عاني �وإيراد �الك�م �اختار�رموزاو��ذيب �أنه �كث>;ة��ر��ختصار�عنده �تكرار�كلمات �عن تغ��

�و(ع) �معروف �ع�ى �لتدل �(م) �استعمل �فقد �الجمع��ال�;داد �ع�ى �لتدل �و(ج) �بلد �من �و(د) �موضع �ع�ى لتدل
  و(حج)�لتدل�ع�ى�جمع�الجمع.

                                                           
  .٨٣٠ص  ٣تاريخ األدب العريب ج    - ١
  .١٥٧ص  ٣جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية   - ٢
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 سيد�قطب�وكتبه�0ي�حياة�سجنه
  

  .س.�أ����الصمد�عبد

  تشنائي�،جامعة�مدراس�،ردويةقسم�اللغات�العربية�والفارسية�و� ،�باحث

 سيد�قطب�

� �ا-صري االكولد ��تب ��ي �"موشة" �قرية ��ي �قطب �سيد م�١٩٠٦الكب>;
بناء�والده�الحاج�إبراهيم�حس>ن.�أ�وكان�أك`; �،مصر�ي�حافظة�أسيوط�بم

وتعلم��،وأتم�دراسته�الثانوية��ي�القاهرة�،حفظ�القرآن��ي�طفولته�ا-بكرة
�دار �كلية �سنوات��ي �Èربع �القاهرة ��ي �شهادة��،العلوم �ع�ى �حصل وقد

�عام� ��ي �القاهرة �جامعة �من �ال�;بية ��ي �دبلوم �مع ��داب ��ي الليسانس
�أوفدته�١٩٣٣ �ا-عارف. �وزارة ��ي �مباشرة �تخرجه �بعد �مفتشا �عمل �ثم م.

�أمريكا �ا«ي �ا-عارف �ميدانية�،وزارت �تربوية �بعثة �مناهج��ل�ط�ع�،�ي ع�ى
م.�انتظم��ي�شبابه�مع�حزب�الوفد�وبقي�فيه�ح°�Ãعام�١٩٥٠وأقام�هناك�سنت>ن�وعاد�عام��،ال�;بية�والتعليم

١٩٤٢ Pبقي�ذلك�أك½;�من�عشر��،ونشر�ف¾�ا�قصائد�عديدة�،ت�وأبحاثا�كث>;ةم.�وكتب��ي�مج�ت�الحزب�مقا
أن�وجد�نصيبه��ي�جماعة�"Dخوان�ا-سلم>ن"�ال°��انتظم��ى«إسنوات�بدون�انتماء�فع�ي�Èي�جماعة�أو�تنظيم�

�معها. �عمره �بقية Ã�äوام� �عمليا �شبابه�ف¾�ا �منذ �الصحافة ��ي �قطب �سيد ��ي��،عمل �ا-قاPت ونشر�مئات
ثم��،و"الفكر�الجديد"�،مجل°��"العالم�العربي"�-ج�ت�ا-صرية�كاÈهرام�والرسالة�والثقافة�وأصدرالصحف�وا

وقد�حارب��فبعد�شهرين�اغلقت�هذه�الصحيفة.�،م١٩٥٣ترأس�جريدة�"Dخوان�ا-سلمون"��سبوعية�عام�
ي�Dص�ح�ودعا�ا«�دية،و�قتصاوالسياسية���جتماعية�ي�حياة�مصر��و�نحراف�ي�مقاPته�مظاهر�الفساد�

ألف�الشهيد�سيد�قطب�عددا�كب>;ا�من�ا-ؤلفات�وا-قاPت�غلبت�عل¾�ا�الوجهة��دبية��ساس�Dس�م.أع�ى�
�العطاء�الفكري�Dس�مي.�ى«إثم�تحول�بشكل�جذري��،من�نقد�وأدب�وشعر�وقصص��ي�بداية�حياته�العلمية

�كتب �فيما �ا-عاصرة �الجاهلية �قطب �سيد �فردية�،حقيق�Úا�وأظهر �،واجه �حالة �ليست �أ�Éا �يتحرك��،وب>ن بل
�بعض �أولياء �بعضهم �عضوي �ككائن �بذات��،أفرادها �الجاهلية �هذه �يواجه �بأن �ا-سلم �ا-جتمع وطالب

عقيدة�سيد�قطب��ح°�P�Ãتقع�الفتنة�بظهور�الفساد��ي�ال`;�والبحر.�،ولكن�بدرجة�أقوى�وأعمق�،الخصائص
�فكر�سل �وفكره �الصالح �السلف �الشوائبعقيدة �من �خال �وبيان��،في �الخالص �التوحيد �موضوع تركز�حول

كما�ركز��،اله���هللا"�وبيان�ا-واصفات�الحقيقية�ل�يمان�كما�وردت��ي�الكتاب�والسنة�"�Pـا-ع��Ãالحقيقي�ل
  لة�الحاكمية�والوPء�ليكون�خالصا�لوجه�هللا�تعا«ى�وحده.أ�ي�كتاباته�حول�ا-س

  د�ستشهامن�اعتقاله�اÏي�

ثم�اعتقل�مرة�أخرى�بعد��،م�وبقي��ي�ا-عتقل�مع�قيادات�Dخوان�ا-سل>ن١٩٥٤اعتقل�سيد�قطب��ي�عام�
هو�الحادث�الذي�ا��م�فيه�Dخوان�ا-سلمون�بمحاولة�اغتيال�عبدالناصر�عندما��–مسرحية�(حادث�منشية�

مب��Ãهيئة�التحرير��ط�ق�الرصاص�من�مسدسه�ع�ى�عبدالناصر�وهو�يخطب��يإنسب�-حمود�عبد�اللطيف�
�وتعذي��م)�١٩٥٤اكتوبر��٢٦ا-نشية�باØسكندرية�مساء� م�والذي�أعقبه�بطش�عبدالناصر�وتنكيله�باØخوان

�،م�٢٢/١١/١٩٥٤ال°��ا��م�عبدالناصر�ف¾�ا�Dخوان�بمحاولة�اغتياله�حيث�قدم�سيد�قطب�للمحاكمة�يوم
�الحربي �والسجن �القلعة �زنازين ��ي �به �الث�.وزج �اليوم �و�ي �مايو�سنة �من �ا-ستشفى��،م١٩٥٥الث �ا«ي نقل
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� �مما �للمعالجة �مرض�أالعسكري �من �الرهيب �سجنه �خلفها �ال°� �ا-ختلفة �و�مراض �آثار�التعذيب �من صابه
  صدري�وأزمة�قلبية�و"رومات>Âم"��ي�معظم�أعضاء�جسمه.

عشر�عاما�م�حكمت�عليه�محكمة�الشعب�بالسجن�مدة�خمسة��١٩٥٥ي�اليوم�الثالث�عشر�من�مايو�سنة�
�الشاقة ��شغال ��،مع �ما �جراء �من �الجلسة �لحضور �استطاعته �لعدم �غيابيا �الحكم �إعياء�أوكان �من صابه

�"ليمان�طرة"�الذي�يبعد�بضعة�أميال�عن�القاهرة وأعفي�من��،وتعذيب.�ق�Ã�äم�Õا�عشر�سنوات��ي�سجن
يس�جمال�عبدالناصر�عند�ا-دة�الباقية�نتيجة�توسط�الرئيس�العراtي�عبدالس�م�عارف�شخصيا�لدى�الرئ

م�أخرج�كتابه�"معالم�١٩٦٥م�و�ي�عام�١٩٦٤خرج�سيد�قطب�من�السجن�عام��م.١٩٦٤زيارته�للقاهرة�عام�
�Pغتيالفأعيد�اعتقاله�ا-رة�الثالثة�مع�غ>;ه�من�Dخوان�ا-سلم>ن�ب�Úمة�تدب>;�ا-ؤامرة�بقيادته��،�ي�الطريق"
�بالقوة�،عبدالناصر �الحكم �نظام ��،وقلب �قطبوكان ��سيد �باØضافة �الصدرية �بالذبحة �مصابا �ى«إآنذاك

�يوم� �قطب �سيد �ع�ى �Dعدام �حكم �ا-حكمة �وأصدرت �ستون. �سنه �بلغ �وقد �ا-عدة �وأمراض �الك�ى مرض
م.�وقد�وصلت�برقيات�كث>;ة�من�أنحاء�العالم�العربي�وDس�مي�تطالب�عبدالناصر�بعدم�تنفيذ�١٩٦٦\٨\٢٢

�فيه. �Dعدام ��حكم ��تنفيذوكان �وأخويه �قطب �سيد �ع�ى �تم �قد �ل�عدام �اسماعيل��–الحكم عبدالفتاح
  م.١٩٦٦\٨\��٢٩ثن>نقبل�بزوغ�فجر�يوم��–ومحمد�يوسف�هواش�

  مؤلفات�سيد�قطب

وكتبه�ا-طبوعة�قسمان:��ول:�كتب�أدبية�وÑي�ث�ثة�عشر�كتابا.�الثاني�كتب�إس�مية�وÑي�ث�ثة�عشر�كتابا�
� �م�Õا: �كث>;ة �قصائد �وله �ا-جهول أيضا. �الفجر�،الشاطئ �حلم �الرقيق، �ا-طاف�،قافلة �قديم�،�Éاية �،حلم

�بواك>;�،ان�Úينا �مؤلفات�الكفاح.�من �قطب�أهم �و�دبية�سيد � :Dس�مية �Dس�م��جتماعيةالعدالة �،�ي
�وDس�م �العالم� �ا-الية�،الس�م �والرأس �Dس�م �القرآن�التصور �،معركة ��ي ���،الف�� �القيامة ي�مشاهد

�،طفل�من�القرية�،س�ميإنحو�مجتمع��،صوله�ومناهجهأالنقد��دبي:��،أشواك�،كتب�وشخصيات�،القرآن
�ي�التاريخ�فكرة�وم�Õاج,�تفس>;�آيات�الربا,�تفس>;��،معركتنا�مع�ال¾�ود�،مهمة�الشاعر��ي�الحياة�،�طياف��ربعة

�اس�مية. �دراسات �الشورى, ��عم�صورة �من �م�Õا: �عديدة �قصص �Dسكندرية�،اقوله �الرقيق�،ا«ي �،سوق
�نحن�الشعب .عذراء،�تلميذة �ا-صرية�،الكتلة�Dس�مية�،وله�مقاPت�متنوعة�م�Õا: دفاعا�عن��،ا«ي��حزاب

   .والقصة�الكتاب��ي��دب�والشعر�وله�مباحث�نقدية�لنتائج�كبار الفضيلة.

  الكتب�ال«��ألفها�سيد�قطب�0ي�سجنه

أصدر�من�سجنه��،اة�سجنه�ب>ن�التأمل�والبحث�والعمل�والتأليف�والدعوةكان�سيد�قطب�قد�جمع��ي�حي
�التالية �القرآن"�،الكتب �ظ�ل �"�ي �تفس>;ه ��،وأكمل �تنقيحه ��ي �وصل �حيث �ا-نقحة �طبعته ��ي �أعاده �ى«إثم

�عشر �الثالث �الجزء �"هذا، �الدين"�،الدين"�وكتاب �لهذا �الحضارة"�،و"ا-ستقبل �ومشك�ت �،و"Dس�م
  و"معالم��ي�الطريق".�،و"مقومات�التصور�Dس�مي"�،لتصور�Dس�مي"خصائص�ا"و

�القرآن �ظRل �قطب�:0ي �سيد �أشهر�كتب �كبار��،من �مجلدات �ستة ��ي �دار��–نشر�تفس>;�القرآن نشر��ا
نه�يتناول�بمقدمة�السورة�أما�طريقة�سيد�قطب��ي�التفس>;�ف
��أم.��١٩٧٦– ١٩٧٥سنة��،>;وتب�،الشروق

ات�الرئيسية��ي�السورة�ويكشف�بالكشف�عن�الجانب��دبي�والب�¯ي��ي�القرآن�وبإيضاح�ويوضح�ف¾�ا�النك
عن�ما�يجري�ع�ى�قلب�ا-ؤمن�أثناء�الت�وة�والعمل�بالقرآن��حكمة��حكام�الشرعية�والحياة�Dس�مية�ويع`;

�بإبراز �كث>;ا �أيضا �القاري �و�çتم �ذهن �يش>;�ا«ي �الختام �و�ي �والحركي �ال�;بوي �سطور �الجانب �بضع لكي���ي
� �كامل���ðءيستحضر�كل �وإدراك �تام �بوضح �التفس>;. �لهذا �الخاص �ا-فسر�هو�والجانب بإبراز�فن��اهتمام

أثناء�تفس>;�القرآن�لم�يخرج�سيد�قطب�من��،القرآن�سواء�كان��ي�التعب>;�أو�التصوير�أو�ى�الفصاحة�والب�غة
�القرآنيإ ��سلوب �ي`;ز�،طار �دائما �فهو �الهادف ��حكام�والعمل ��ي �Dس�م �كمال �،والعقائد�،النكات

  وإحاطته�لجميع�جوانب�الحياة�Dنسانية.�،والعبادات
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�الدين �هذا �عام �بالقاهرة �دار�القلم �وطبعته �السجن �من �الدين" �"هذا � �كتابه �أصدر�سيد �هذا��.م١٩٦٠: �ي
وب>ن�فيه�إن�،�هج�متفردوإنه�منهج�ميسر�ومن�وإنه�منهج�للبشر�،خصائصههذا�الدين�و الكتاب�بيان�لطبيعة�

�الواقع �عالم ��ي �والتحقق �النجاح �من �رصيد �الدين �ورصيد��،لهذا �الفطرة �رصيد ��ي �الرصيد �هذا ويشتمل
  .التجربة

�الدين �هذا �مباشرةا�ستقبل �الدين" �"هذا �بعد �أصدره �وهو�مكمل��،: �القاهرة ��ي �"وهبة" �مكتبة �له ونشرته
�الدين �،�م�م�Õاج�حياة�كامل�شامل�يل��Ùحاجات�Dنسانية�كافةبّ>ن�فيه�كيف�أن�Dس�.ومتمم�لكتاب�هذا

كما�ب>ن�فيه�أنه�قد�انت
��Ã،ورباأوتحدث�عن�الفصام�ب>ن�الديانة�النصرانية�ا-حرفة�ب>ن�العلم�الحديث��ي�
دور�الرجل��بيض��ي�قيادة�البشرية�وسجل�فيه�بعض�صيحات�التحذير�والخطر�ال°��أطلقها�علماء�غربيون�

  هناك.

عن��وقد�صدر�،:�خصص�سيد�كتابه�عن�خصائص�العقيدة�Dس�مية�وطبيع�Úالتصور��سRميخصائص�ا
�الكتب�العربية�عام� �هو�العقيدة�وطبيع�Úا�١٩٦٢دار�إحياء �أعمق�كتب�سيد�فموضوعه �الكتاب�من م.�هذا

�عشر��.وخصئصها �أك½;�من �منه �لذلك �استغرق �ويكفر�وقد �ويدرس �وهو�يبحث �طوي� �وقتا � Ã�äأم� ولقد
�ا-نهج"سنوا ��ي �"كلمة �أسماه �ضروري �بتمهيد �لكتابه �مّهد �القرآن��،ت. �فهم ��ي �الصحيح �ا-نهج �فيه ب>ن

�Dس�مية�،وتفس>;ه �العقيدة �ومعرفة �Dس�مي �التصور �خصائص �العقيدة��،وإدراك �عرض �بشدة وحارب
 فكرية�بشرية.�بقوالب

�الحضارة �ومشكRت ��:�سRم �استع�،م١٩٦٢صدر�عام �ع�ى �الكتاب �ال°��ويقوم �الحضارة �مشك�ت راض
  ثم�تقديم�حّل�Dس�م�لهذه�ا-شك�ت.�،أنجب�Úا�قيادة�العالم�الغربي�للبشرية��ي�العصر�الحديث

وألف�سيد���.م١٩٦٤وقد�أصدرته�مكتبة�(وهبة)�عام��،:�هذا�هو�آخر�كتاب�صدر��ي�حياتهمعالم�0ي�الطريق
وضيحا�-عالم�طريقها��ي�الدعوة.�كانت�مقدمة�الكتاب�كتابه�هذا�ليكون�بيانا�-نهج�عمل�الحركة�Dس�مية�وت

�الطريق" ��ي �"معالم �للبشريةب>ّ �،بعنوان �الجاهلية �القيادات �إف�س �ف¾�ا �سيحكم��،ن �هو�الذي �Dس�م وأن
�فريد �قرآن �جيل �Ñي: �الكتاب �وفصول �القرآني�،البشرية. �ا-نهج �وخصائصه�،طبيعة �ا-سلم �ا-جتمع �،نشأة

�هللا �سبيل ��ي ����P،الجهاد �حياة�اله �منهج º،الكونية�� �هو�الحضارة�،شريعة �Dس�مي��،Dس�م التصور
  جنسية�ا-سلم�وعقيدته.�،والثقافة

:�هذا�الكتاب�القسم�الثاني�ومكمل�للكتاب�"خصائص�التصور�Dس�مي"�ومتمم�مقومات�التصور��سRمي
� �-وضوعه. �طبع �عاما �بعشرين �صاحبه �استشهاد �بعد �قطب� م.��١٩٨٦يالكتاب �محمد ��ستاذ �عّرف وقد

�البحث �"وجهة �بعنوان �ا-قدمة �شقيقه �كتاب �Dس�مي"�"،بفصول �التصور �"مقومات �فصل وفصل��،ثم
  �ثم�فص�ن�بعنوان�"حقيقة�الحياة�وحقيقة�Dنسان".�،وفصل�"حقيقة��لوهية"�،ألوهية�وعبودية""

  ا�راجع�وا�صادر

�العقيل .١ �وال�،عبدهللا �الحركة �أع�م �ا-عاصرةمن �Dس�مية �،دعوة �دار�البش>;, �ا-نار, �مكتبة �م�١،�٢٠٠١ط,
  )٣١٩, ٣١٥, ٣١٣, �٣١١-(ص�:

�الخالدي .٢ �الفتاح �عبد �دار�،ص�ح � ,� ��ستشهاد �ا«ي �ا-ي�د �من �قطب �والنشر�والتوزيع,��سيد �لطباعة القلم
  )٥٥٩, ٥٥٤-٥٥٠, ٥٤٤, �١٥-م�(ص:١٩٩٤ب>;وت:�الطبعة�الثانية�

 )�٤٦٣– �٤٦٢-م,(�ص:١٩٨٠مدراس�،�;�والشعر��ي�العصر�الحديثأع�م�الن½�،محمد�يوسف�كوكن .٣

  )١٤٣-�١٤٢-شخصيات�وكتب,�كلية�اللغة�العربية�وآدا§�ا,�ندوة�العلماء�لك�Õو�(ص�:�،أبو�الحسن�ع�ي�الندوي  .٤
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 نجيب�محفوظ�ب%ن�3دب�و3صولية:
 ا"تعلقة�بروايته�"أو�د�حارتنا�دراسة�نقدية�للمجاد�ت�ا�رفوعة�

  

  .مأ�ي محمد�شافع�الهدو 

  ،�الهنددحيدر�آبا،�آزادالعربى،�جامعة�موPنا�قسم��دب�،�باحث

 التمهيد

� �محفوظ، �نسيانه،��اسمنجيب �الحديث �العربى ��دب �مسلك �سلك �Èحد �Pيسع
�السريع �الحاد �خلد��دب�بقلمه �راغبيه�نحوه�،حيث�إنه ��ى��،ووجه�انتباه وأجلسه

اللغات�ا-ختلفة.�وقت�ذكره��Pيجدر�حقا�أن�يخلو�من��يمقام�محمود�ب>ن��داب��
�Pمثيل�و�Pنظ>;�لها��ى�القبولية�لدى���ذكر�جائزة�نوبل،�الجائزة�العا-ية�العظم�Ãال°

الناس�وال°�Ãيتم��Ãكل�من�الكتاب�للتوفيق�بالحصول�عل¾�ا،�ما�اتصل�بشاط'�ا�أحد�
�وهذ �بعده. Pو� �قبله �العربية �باللغة ��ق�م �أصحاب �هذا�من �لتعريف �بنا �يكفى ا

�،.�ولكن�من�سوء�حظ��دب�العربى��ديب�الذى�طار�صيته��ى�آفاق��دب�العالم
� �أقد �هذا �العزة���ديبجلب �قمة �من �وإسقاطه �إذPله �§�ا �قصد Ã°ال� �ا-توالية �ا-جادPت �ميدان �إ«ى أيضا

�وم�Õا��سا¶���كما�يد .Ã°سباب�شÈت�قد�ظهرت�Pعمه�التاريخ،�هو�الصراع�ب>ن�وهتك�عرضه.�وهذه�ا-جاد
�P�Ã°بل�يحكمون��،يستمع�أشخاصها�إ«ى�حقيقة�الوقائعالجديد�والقديم�وب>ن�ا-دارس��دبية�و�صولية�ال

بدون�دPئل�صادقة.�وهذا�الصراع�وما�يشا§�ه�يرجع�إ«ى�الÂåعت>ن�ا-عروفت>ن،��يشاؤونما�يرون�ويستدلون�-ا�
معن¾�ما.�و§�ذه�الورقة�أريد�أن�أبحث�عما�وقع�بالحقيقة�مع�ما�أوصل�هذا�الغربية�وDس�مية،�وإ«ى�سوء�فهم�

  إ«ى�نتيجة�مؤ-ة.

  أسلمة�3دب�وتطور�3صولية

�Ã°ال� �والتيارات �عشر. �القرن�التاسع �إ«ى �تاريخها �يرجع ��صولية �إ«ى �ووصولها �وترعرعها �العربى ��دب أسلمة
�أهمها: �عوامل، �عدة ��سلمة �سبيل �إ«ى ��دب �ضد��أرشدت �وا-كر�والخداع ��وروبية، �الصليبية ا-ؤامرات

�Ã�¶ص�ح�السياDوحركة��،Ã�ßس�م�وا-سلم>ن��ى�الخ�فة�العثمانية،�وحركة�إحياء�ال�;اث�وبعث�أمجاد�ا-اD
�.Ãس�مية�إ«ى�أسلمة��دب�العربىقد�دعت�والدي�Dاعت`;�من�أراد�الخروج�عل¾�ا�أو�الدعوة�إ«ى��،الفكرة��Ã°ح

�وكلف��دباء�ع�ى�جمع�ا-ضام>ن�Dس�مية��ى�جميع�ا-ؤلفات�غ>;ها ومنعوا�من�اتباع��،من�أعداء�Dس�م.
�اع�;ض� �خ�فه �ع�ى �قام �من �وكل �Dس�مى. �ا-جتمع �ونقد �الكتابة �منهج �شأن ��ى Ã°ح� �ك��وبعضا الغربي>ن

صولية�ليست�Dس�مية.�وهذا�ا-جتمع�عن�أعمالهم�ح°�Ãما�اهتموا�§�ا.�كما�يرى�بعض�النقاد�أن�هذه�Ñي�� 
أما�الكتاب�الذين�واصلوا�ا-بادئ��دب�الغربى�واتبعوا�الحديث�م�Õا�).�١(ما�وصلت�أسلمة��دب�العربى�إليه

�وم�Õم�قاسم� اعتقادا�بأن��دب�أدب�ألف��ى�الشرق�أو��ى�الغرب�وأن�هذا��Pيبطل�إس�مهم�من�أي�وجه.
جيب�محفوظ�ونحوهم.�وإن�كان�بعض�ما�ادéى�هؤPء�مما��Pيدعمه�ون�،وطه�حس>ن�،وع�ى�عبد�الرازق �،أم>ن

                                                           
  ١١٠احلمصى ص   ) ١
  المى الفكر اإلس  ) ٢
  ١٣١الشعوبية ىف األدب العرىب احلديث ص   )٣
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Dس�م،�علينا�التفريق�ب>ن�هذا�وهذا�وقبول�ما�يستحق�بالقبولية�اعتبارا�بأن��دب�أدب�ليس�دينا�و�Pشيئا�
  عنه�أو�إظهار�إرادة�الكاتب�السيئة.��ع�;اضآخر،�مع�معرفة�ما�حقه�

  نجيب�محفوظ�ورواياته

�وا-قاPت،.�وقد�صنف�القصص�والس>;�تبالك�سيكيانطاق��دب�العربي�وجعله�مليئا��نجيب�محفوظوسع�
�يقول� �الدرجة، �هذه �نيل �كيفية �إ«ى �وإشارة �الروائي �Èسلوبه �مقدمة �درجاته. �وأدام �شهرته �أقام �رواياته لكن

�"فبتصوير�القضايا�Dنسانية� الشخصيات�الكب>;ة،�وبتقديم�متحف�كب>;�من��و�جتماعيةحمدى�السكوت:
محفورة��ى�ذاكرة�القارئ،�وبالقدرة�البارعة�ع�ى�تصوير��–كشخصيات�شكسب>;��–العم�قة�ال°�Ãأصبحت�

مئات�ا-واقف�ا-تغايرة،�وباØحاطة�الواسعة�والعميقة�بآليات�القص�وأساليبه�الفنية،�وبالتمكن�ا-ذهل�من�
اصيل�الواقعية�الدالة�وذات�ا-غزى،�سواء��ى�ا-زج�ب>ن�ا-ح�ى�والعالمÃ،�وبالحساسية�ا-رهفة�Pلتقاط�التف

�وبالتفرغ� �الفذة، �وا-وهبة �العنيدة �وا-ثابرة �والجهد �وبالجد �§�ا، �ا-حيطة �البيئة �أو��ى �البشرية �النفس داخل
استطاع�نجيب�محفوظ�أن�ي�;بع�ع�ى�عرش�الرواية�العربية،�وترك�مسافة�جد�طويلة��الكامل�للفن�الروائي،
ك½;�تم>Âا"�وب>ن�ما�يقابله�من�نتاج�أي�روائي�عربى�آخر.�وقد�ذكرنا�أن�له�من�هذا�Dنتاج�تفصل�ب>ن�نتاجه�"�

� �الحديث�٢١"�ك½;�تم>Âا" �العربى ��دب ��ى �"الك�سيكيات" �من �تعد ��قل �ع�ى �ترواية .� �من�عد "الث�ثية"
�السبعيني�تالك�سيكيا ��ى �كتب �ما �وبخاصة �أعماله �باtى �أما �كله. Ãالعالم� ��دب �ع�ى��ى �والثمانينيات، ات

��
  ).١(ق"بو"ليا«ى�ألف�ليلة"،��Pترtى�إ«ى�ذلك�ا-ستوى�السا�،"ملحمة�الحرافيش"�باستثناءتم>Âها،�ف

  الرئيسيان�0ى�رواياته��تجاهان

� �محفوظ �نجيب �روايات ��ى ��اتجاهانيبدو �أي الفكرى��و�تجاه�،السيا¶���Ãجتماéي��تجاهرئيسيان،
)،�١٩٤٦ترتبط�الروايات�با-جتمع�ارتباطا�وثيقا�منذ�صدور�"القاهرة�الجديدة"�(�،�ول ��تجاهو�ى��الفلسفى.

)� �"الث�ثية" �ظهور Ã°١٩٥٦-١٩٨٧وح� �"قصر��و�تجاه). ��ى �الفكرية �الجواد �عبد �كمال �أزمة �مع �يبدأ الثانى
ه،�باستثناء�بعض�الثانى�من�الث�ثية،�وينسحب�بصفة�عامة�ع�ى�كل�رواياته�تقريبا�ح°�Ãوفات�ءالجز�،الشوق"

  أعمال�تنتم�Ã-رحلة�سابقة�لظروف�بعي�Õا.

  السيا�����جتما�ي��تجاه

��محفوظركز� �الصغ>;ة، �ا-توسطة �الطبقة �ع�ى �هذا �ف�ى �الصارمة. �بالتقاليد �تتمسك Ã°لهذه��يفال� تناوله
ن�ظلم�الطبقة�يصور�لنا�محفوظ��ى�تفصيل�موضوعية�وشمول�مشاكل�أفرادها�وقضاياهم�وما�يقع�عل¾�م�م

من�تعاون�مع�السلطة�الفاسدة�أحيانا.�والروايات��خرى��-نتيجة�الفقر�والحاجة��-اجتماéي�وما�يقومون�به�
من�أمثال�"زينب"�أو�"عودة�الروح"�أو�"يوميات�نائب��رياف"�أو���جتماéيل6خرين�أيضا�قد�اهتمت�بالنقد�

��دعاء" �تقتصر�نظر��ا �كانت �لكن ���جتماعيةالكروان"، �ع�ى �وفرعية �جزئية �مث��يركز�ع�ى��–قضايا هيكل
�ع�ى� �نابليون �قانون �تطبيق �أو�ع�ى �بالسحر�والشعوذة �وDيمان �الخرافة �نقد �ع�ى �والحكيم �ا-رأة، حرية
الف�ح>ن��مي>ن،�وطه�حس>ن�ع�ى�جريمة�القتل،�وÑي�كلها�ظواهر�محدودة�إذا�ما�قورنت�بعمل�"زقاق�ا-دق"�

ه�وهو�يؤمن�بأنه�إذا�كان�لكل�مشاكل�هذا�الزقاق�وÈمثاله��ى�ا-دن�والقرى�أن�مث�،�الذى�ينت
�Ãالقارئ�من
  تحل،�ف��مفر�من�تغي>;�جذري�يعيد�تنظيم�تركيبة�ا-جتمع�من��ساس.

  

  

                                                           
  ٢٢ص الوطنية ىف األدب املعاصر،  االجتاهات   ١
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  الفكرى�الفلسفى��تجاه

� �هذا �"الث�ثية"��تجاهيبدأ ��ى �الجواد �عبد �كمال �أزمة �محفوظ�بالكتابة��،مع �عهد �أخريات Ã°ويستمر�ح
وDيمان�بأسلوب�حياة��خرين����ðءوالرغبة��ى�أي����ðءلروائية.�وكمال��ى�"السكرية"�رجل�فقد�الثقة�بكل�ا

�حوله �با-ع���Ã.من �"غريبا" �إنسانا �باختصار�أصبح �الناس، �أو�يفعله �يعتنقه �ما �كل ��ى �مشككا �سلبيا وأصبح
�نفس �نشر��ى �الذى �لندن"، ��ى �"الغريب �كتابه ��ى �ويلسون �كولن �حدده �صدر�آخر�أجزاء��الذى �الذى العام

� �من ��مثلة �بعض �نعرض �إليه �أشرنا �الذى �الشك �-وقف �نموذجا �القاهرة. ��ى �"قصر�الشوق "الث�ثية
،��Pلش��ة��ى�أنه��ى�غ>;��حتقارغ>;ها�من�الروايات:�كمال�يحدث�نفسه:�"�...�لكن�يشك��ى�هذا��"السكرية"و

رتاب��ى�ارتيابه�نفسه،�...�وأن�الدنيا�تبدو�أحيانا�أب،�وربما�موضعه،�لكن�Èنه�أحيانا�يرتاب��ى�قيمة�ما�يكت
�اندثر�معناها" �قديحة �كلفظة �كما�...... �ذهب، �الدين..؟ �أين �الدين؟ �أما .ºبا� �أؤمن ��Pزلت �كافرا، �لست Ãأن�

"Ã�üبنف� Ã°ثق� �ذهبت �وكما �الحس>ن، �رأس �ذهب �أسرار�الكون�. �هو�مفتاح �العلم. Pإ� �الحقيقى �الدين "فما
فا-جردة...�بذلك�تتفتح�له�السبل�ا-ردية�إ«ى��الحقيقة...�هكذا�يستيقظ�من�حلم��ساط>;�ليواجه��وج�له،

�والخ>;�والجمال". �العلم �سبل �وقد��هللا، �§�ا، �يتعامل Ã°ال� �بغ>;�اللغة �إنسان �مخاطبة �من �تر�ى "...و�Pفائدة
وهكذا�اعت`;�نجيب��.ك`;ى�إ�P§�ا"اكتسبنا�لغة�جديدة�Ñى�العلم�و�Pسبيل�إ«ى�توحيد�الحقائق�الصغرى�وال

  ).١(العلم�ح��للمشاكل�البشرية�ومخلصا�لها�وصوره�بواسطة�شخصياته�تصويرا�حسنا

  "أو�د�حارتنا"�وانفجار�3زمة�والثورة

�Ã°يوليو�ال� �ثورة �عهد ��ى �نجيب �كتبه Ã°ال� ��و«ى �الرواية �Ñي �حارتنا" "أوPد
� �سنة �أبريل ��ى �م�Õا Ã
�ا١٩٥٨انت �هذه �نشرت ��ى�. �يوميا �مسلسلة لرواية

ملحق�الجمعة��سبوéى�لجريدة��هرام�وتفجرت��زمة.�أخ`;�الرئيس�عبد�
� �ب>;وت. �نشر��ى �بل �بمصر، �نشر�الرواية �استمرتالناصر�بمنع �زمة��ثم

�شخص� �قام �إذ �نوبل �ع�ى �حصوله �بعد �قم�Úا �إ«ى �وصل Ã°ح� بمرور�سن>ن
اله.�ثم�خيل�أن�أيام�حياته�منتم�إ«ى�الجماعة�Dس�مية�بطعن�محاو�Pاغتي

�من� �متأخرة �ساعات ��ى �به �يتصلون �أصدقائه �بعض �كان Ã°ح� �عدت قد
الليل�ليطمئنوا�ع�ى�أنه�لم�يعتقل.�وانقذ�محفوظ�من�الرعب�مقال�لفريد�
�وروسيا� �أمريكا �ب>ن �للصراع �ومزية �الرواية �أن �وقال �فسر�فيه �حديد أبى

�ال �أصحاب �أن �هنا �وا-شكلة �يدمر�العالم. �قد �م�Úيئ>ن�الذى �كانوا �ما ثورة
�هو�الحق �يروه �ما �أن �أيقنوا �بل �ف¾�ا �الفلسفية �و�Pالفكرة �الرواية ��ى ��دبية �ا-بادئ ��ى��،لفهم �اج�Úدوا وما

�Pغتياله� �احتال �الذى �الرجل �أن �التعجب �يجلب �ومما � �الثورة. �إ«ى �ودعو��م �Èقوالهم �الحقة �الدPئل عرض
�يث>;  �وما �ا-جادلة �يطلب �ما ��Pيعرف �قرأ�أيضا �هل �له �وقيل �الرواية، ��ى �وبعض��الرواية،�الثورة ."P"� وقال

�أ �كت��م �وب>ن �رشدى �سلمان �وب>ن �بينه �با-قارنة �قدموا �الشيطان"،��يالشيوخ �"آيات �وب>ن �الرواية �هذه ب>ن
 Pم�عمر�عبد�الرحمن�الذى�قال:�"لو�كنا�قتلنا�نجيب�عندما�نشر�الرواية�"أو�Õحارتنا"�-ا�ظهر�إ«ى�الوجود�دوم�

  )٢(بعض�النقاط�و�سباب�ال°�Ãبسب��ا�قدم�الثائرون�ع�ى�الرواية،�م�Õا:�هناك��سلمان�رشدى".

  ،�وكان�العرب�يخالفها.(اتفاقية�كامب�ديفيد)�١٩٧٩مصر�مع�إسرائيل�سنة��Pتفاقيةدعمه�وتأييده� .١

وما�فعله�ي��Ãمخالمي��Ãإح�ل�قتل�سلمان�رشدى�وقوله:�"أن�ما�قاله�خالآية�هللا�إظهار�رأيه�ع�ى�فتوى� .٢
 سلمان�سواء�بالسواء".

                                                           
  ١١٠ ، صثرثرة فوق النيل    ١
 ١٩٣النقاش     ٢
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 اسمه�مركب�مشبه�بأسماء��قباط،�فظن�بعض�أنه�م�Õم�وشك��ى�كل�حركاته�وسكناته. .٣

 تعلقه�بس�مة�مو¶�Ã،�داروي���مصر،�أيضا�دéى�ا-شكلة. .٤

الفلسفى��ى�كتابة�الرواية�الذى�لم�يكن�مألوفا�لدى�ا-صري>ن،�فلم�يرغبوا��ى��يإتيانه�بأسلوب�جيد�أ .٥
  ر�هذه�الفلسفة�حيث�إنه��Pيجدر�بمسلم��ى�رأ�çم.انتشا

 الخاتمة

كما�بحثنا�مفص��أن�ما�وقع�من�ا-جادPت�وما�ثار�من�الثورات�إما�كان�بسبب�سوء�فهم�البعض�أو�بسبب�
�أ �ليس��يالتعصب، �ك�هما �ا-سائل. �بعض ��ى �العربي>ن �متبع �لكونه �الرواية ��Pيقرءون �بأ�Éم �جماعة فكرة

الجمع�ب>ن��دب�والدين�مع�تعامى�النظر�نحو�الفرق�الواضح�بي�Õما�أيضا�قد�سهل�طريق�بصحيح.�وهكذا�أن�
  عن�أخذ�حرية�نظره.��ع�;اض�زمة�والثورة.�فع�ى�كل�من�عشاق��دب�العربى�ترك��دب��ى�طريقه�مع�

  ا�صادر�وا�رجع

  .٢٠٠٨هيئة�ا-صرية�السكوت،�حمدى،�نجيب�محفوظ:�بيوغرافيا�تجربة�وس>;ة�حياة�ومدخل�نقدي،�ال )١

  ١٩٧٨عبد�هللا،�محمد�حسن،�Dس�مية�والروحية��ى�أدب�نجيب�محفوظ،�مكتبة�مصر،�القاهرة� )٢

  ١٩٦٠مندور،�محمد،�ا-عركة�مس�;ة�ب>ن�التقاليد�وأوPد�حارتنا،�القاهرة� )٣

�محفوظ: )٤ �نجيب �رجاء، �م�النقاش، �وحياته، �أدبه �ع�ى �جديدة �وأضواء �مذكراته �من �،كز��هرامر صفحات
  ١٩٩٨القاهرة�

  ٢٠٠٦عبد�العزيز،�إبراهيم،�أنا.....�نجيب�محفوظ:�س>;ة�ذاتية،�ا-جلس�القوم�للشباب،�القاهرة� )٥

  .١٩٩٠حمدى:�دراسات��ى��دب�والنقد،�مكتبة�ا-صرية،�القاهرة��،السكوت )٦

 الجندى،�أنور،�الشعوبية��ى��دب�العربى�الحديث،�مصر )٧

 �ى��دب�ا-عاصرالوطنية���تجاهاتحمد�حس>ن،�الدكتور،� )٨

9) Sakkut, Hamdi, The Egyptian Novel and its main trends from 1913- 1952. Cairo: American 

University in Cairo Press 19d 71 

10) Howaro Brenda, “Mafouz Discovered”, The literary review June 1991, 43-44 
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 خارج�الهند�وداخلها�مح���الدين��لوائي�وخدماته�للغة�العربية�0ي
   

  صو0ي�مول�أ.�ك.

  �ك>;�محاضرة�ضيفية،�قسم�العربية،�كلية�الجامعة،�تروننت`;ام،�

��لوائي كان  �الدين Ã!مح� � وتربويا وم�;جما وصحافيا ومؤلفا إس�ميا عا-ا�الدكتور �من وPية�وباحثا
�ك>;�و �من ا-شهورة Dس�مية العلماء من�واحدا  يعت`;�وأنه . الهند ك>;�، �العربي إ«ى Pية زين� بعد�العالم
�ا-جاهدين" ا-خدوم الدين �"تحفة �كتاب �صاحب �يلد .ا-ليباري �القرن  �ي لم ��ي �منه �ي� العشرين ك>;��أنجب

�وا-ج�ت�اكتساب �الكتب ��ي �ونشرها �ا-تنوعة �لخدمة� . العلوم �مخصصة ��لوائي �الدكتور �حياة �كانت فقد
أحد�العظماء�الهنود���لوائيهكذا�كان�مح!��الدين���ي�خارج�الهند�وداخلها. العربية الدعوة�Dس�مية�واللغة

بمواهب�عديدة�ومم>Âات� ممتلئة  لتطور�اللغة�العربية��ي�القرن�العشرين.�وكانت�شخصيته�استخدمواالذين�
وكان�له���دبية.ومختلفة��ي�الكتابة�والخطابة�والدعوة�وتنظيم�الجمعيات�الدينية�وتدريس�العلوم�الدينية�

�و �اكب>; �ادور  �الهند �ب>ن �الع�قة �توثيق �ال�ي �محدودة��العربية.ب�د �آفاق ��ي �تنحصر�نشاطاته �لم �أنه وكذلك
لم�ينل�أحد�شهرة�عا-ية�مثل�ما�نال�الشيخ�مح!��الدين��لوائي��ي� مختلفة.إ«ى�ميادين��اتسعتبل��فقط،

  العصر�الحاضر. ك>;���يخدمة�اللغة�العربية�والدعوة�Dس�مية�من�وPية�

��ي�  �والشرف �بالعلم �ممتازة �أسرة ��ي ��لوائي �الدين �مح!� ولد
�وليات �سنة� ،نادو قرية �ك>;� �وPية ��ي �ألواي �مدينة �من قريبة

�من�١٩٢٥ �واللغوية �الدينية �العلوم �مبادئ �الدين �مح!� �تلقي م.
�� والده. �دراسته �أكمل �ا-ح�ي���بتدائيةثم �ا-سجد من

�ث�شمانكولم. �ثم��التحقم �بوازكاد، �العربية �"دار�العلوم" بكلية
�،بكلية�"الباقيات�الصالحات"�العربية�بولور�من�وPية�تامل�نادو

�العلوم� ��ي �الباقوي" �الفاضل �"ا-ولوي �شهادة �ع�ى وحصل
Dس�مية�من�هذه�الكلية�كما�حصل�ع�ى�شهادة�أفضل�العلماء�

م.�بعدئذ�توجه�إ«ى�القاهرة�للدراسة�١٩٤٩ومية�بالهند�سنة��ي�اللغة�العربية�وآدا§�ا�من�جامعة�مدراس�الحك
و�ي�أثناء� . �ي�سنة�نفسها كلية�أصول�الدين� �ي�قسم�التخصص��ي�والتحقم.�١٩٥٠سنة� �ي�جامعة��زهر

وخ`;ة�واسعة��ي�مجال�الخدمة�Dس�مية�والشؤون�ال�;بوية��ي� إقامته�بمصر�كان�يقوم�بنشاط�علم��وأدبي
� ��تصلا�ا-نطقة،هذه �Dس�مية �بالحركة �الف�;ة �تلك �بعد�تقديم�حياته�تامة��بمصر،�ي وكتب��ي�إصدارا��ا.

 م.١٩٩٦يوليو�سنة��٢٣لوائي�إ«ى�جوار�ربه��ي�مساء�يوم��� الدكتور �انتقل ،للغة�العربية�ولخدما��ا

حياته�ا-زدحمة�للغة�كما�كان�أستاذا�ماهرا.�وق��Ã�ä،كان�الدكتور�مح!��الدين��لوائي�عا-ا�وكاتبا�وصحافيا
�Ã°ا��ي�داخل�الهند�وخارجها�ح�Úر العربية�وترقي�Úبتوثيق�الروابط�اللغوية�ب>ن�الشعب>ن�الهندي�والعربي.��اش

�Dس�ميإو  �نشر�الدعوة �مجال ��ي �كانت �نشاطاته �معظم ��ةن �اللغة �حياته��العربية.وتعليم ��لوائي Ã�äوق
م�.�و�Pريب�ف¾�ا�أن�هذه�١٩٨٩م�إ«ى�١٩٥٠ا«ى�أربع>ن�سنة�من�ا-زدحمة�-ساهمات�ا-تنوعة��ي�خارج�الهند�حو 

عامة��ي�مصر�وا-ملكة�العربية�السعودية��العربيالخدمات�نالت�قبو�Pوتقديرا��ي��وساط�العلمية��ي�العالم�
من�أفكاره�القيمة�وتجرباته��ك>;� ع�ى�خدماته�الجلية��ي��استمر �،خاصة.�ثم�بعد�رجوعه�إ«ى�مسقط�رأسه

�الرجل�قد�ظهر��ي�ميدان�النشاط�الواس �أن�هذا �حياته��،�ي�القرن�العشرين�بديار�ك>;��العلم�عة. Ã�äوق
حافلة�باÈمجاد�ما�يزيد�ع�ى�نصف�قرن�بمجهودات�علمية�وأدبية�وحركة�تنظيمية��ي�ب�د�العرب�وقلي��من�
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�.ة�أبواب�هناك�لخدماته�الجليةتفتحت�عد�،مسقط�رأسه و-ا�قدم�الدكتور��لوائي�إ«ى��عوام��ي�ب�د�الهند.
� �ولكن �جميع ��ال°�ا-ناصب �الدكتور ���لوائيتوPها �رجوعه �بعد �وPية �بمستوى��ك>;�إ«ى �عادلة �تكن لم

� Ã°ح� �تردد �بدون �ا-حمودة �خدماته �زالت �ما �بل ��لوائي، �الدكتور �هللا.�انتقلشخصية �ذمة �هذه� ا«ى كل
  �ي�الهند�أقل�من�سنوات�قليلة�معدودة�باÈصابيع.الوظائف�ا-تنوعة�كان�يتوPها�خ�ل�إقامته�

�إ«ى� �باØضافة �آخر�حياته �إ«ى �الخ>;ية �و�عمال �و�دبية �والدينية �Dس�مية �بالنشاطات �مكرسة �حياته كانت
�لحظاتح°��Ãي�آخر� الهند �ي لتطور�اللغة�العربيةكث>;ا��ساهمنه�إ�وغ>;ها.�تأليف�الكتب�وا-قاPتالتدريس�و 

وبقي�هناك�بضعة�أشهر��.بفاروق�بوPية�ك>;��"أستاذا�بكلية�"روضة�العلوم�  الدكتور��لوائي�وعمل حياته.
عمل�مذيعا��،م١٩٥٥وطنه�سنة� من�مصر�إ«ى بعد�عودته�م�للدراسات�العليا.١٩٥٠قبل�رحلته�إ«ى�مصر�سنة�

)�Ã
ا�-ركز�البحوث�وتدريب�.�ثم�عمل�مدير All India Radio) بقسم�اللغة�العربية��ي�إذاعة�عموم�الهند�بدل
وعمل�كأستاذ�زائر��ي�عدد�من� ؛ومديرا�لكلية�الدعوة�التابعة�للجماعة�Dس�مية�الهندية ،بورمتشانبا-علم>ن�

�وا-عاهد �ذلك . الكليات �بآلواي �لوائي أسس ومع �Dس�مية" �"أزهر�العلوم ��Éر�"بريار" كلية �شاطئ �ي� ع�ى
�إرناكلم �ك>;� مقاطعة �وPية �العربيةل من �اللغة �عام لدراسة ��ي� وÑي م.١٩٩٠ �ي �ا-ركزية �ا-ؤسسات �أبرز من

�ك>;�. �"جائزة وPية �لتأسيس �بفاروق �العربية �الكلية �العلوم �لروضة �مبلغا �ت`;ع �أنه �الدين�� هكذا مح!�
�العربية�لوائي �للغة �ي " �الذين �للط�ب �اللغة.تتحريضا �هذه �ويحّبون مون

ّ
� عل �أستاذا �عمل �أنه �ذلك �ي�مع

�ال ��زهر��ي �جامعة ��ي �ثم �الدعوة �وكلية �العربية �اللغة �بشعبة �ا-نورة �با-دينة �Dس�مية ن�إ�القاهرة.جامعة
   . هذه��عمال�كلها�Ñي�ا-ثل�العليا�أو�ا-ثل�الحيوية�الخالدة�لخدمة��لوائي�ل�;قية�اللغة�العربية

�ي�النشاطات��باستمرار كان�يعمل�مجاPته.�سائر�ي�بذل�� مام�جال�الصحافية�أك½; ا-جهده��ي��لوائي�قد�بذل�
كان��لوائي�محب�عمله.�والثقافية.�قد�منح�ت`;عات�كث>;ة�للمعاهد�وا-دارس�مما��Pمثيل�له��ي���جتماعية

اللغة�العربية�منذ�صغره،�وÈنه�كان�ي�;جم�كل�يوم�رأي�الجريدة�اليومية�"جنديركا"�ال°��كانت�تصدر��ي�اللغة�
�ا-ليباري ��ي �دراسته �خ�ل �الفصuى �العربية �اللغة �إ«ى �ة ��ي�كلية �عموديا �عمل �هكذا �الصالحات. الباقيات

� �ذلك �ومع ��زهر. �الجامعة ��ي �تعليمه �وقت ��ي �القاهرة �من �أصدرت �ال°� �رسالته��اختار الجريدة موضوع
لمها�العظيم�لنيل�وإن�كانت�لتحقق�ح،�"الدعوة�Dس�مية�وتطورها��ي�شبه�القارة�الهندية"�الدكتوراه�باسم

شهادة�الدكتوراه،�كانت�Ñي�أول�رسالة�للدكتوراه�قدمت��ي�جامعة��زهر�عن�أحوال�ا-سلم>ن�الهنود�باللغة�
  العربية�وخاصة�من�أهل�ك>;�.

� �كتبا ��لوائي �الدين �مuي �الدكتور �كما��ةعربيألف �حياته، �من �سنة �خمس>ن �خ�ل �متنوعة �موضوعات �ي
ا�وم�;جما��ي�الجرائد�وا-ج�ت�و�البحوث�العلمية�والدوريات�وغ>;ها��ي�خارج�الهند�عمل�محررا�وعموديا�وكاتب

م�حياته��ي�آفاق�قّد و ،�وداخلها.�و�ي�كل�هذا�الوقت�أنفق�الدكتور��لوائي�أوقاته�ا-همة�لتطور�اللغة�العربية
اللغة�العربية�والعلوم�السعودية�والهند�وغ>;ها��ي�نشر�الدعوة�Dس�مية�وترويج�و متفرقة�مثل�مصر�وقطر�

 الدينية�والحضارة�الهندية.

ن�هذا�الرجل�الكب>;�قد�ظهر�إالعربي�والهند.�و  من�العلماء�البارزين�ا-شهورين��ي�العالم��لوائيكان�الدكتور�
وق�Ã�äحياته�بمجهودات�علمية�أدبية�تنظيمية��ي��،�ي�ميدان�النشاط�العلم���ي�القرن�العشرين�بديار�ك>;�

�ال �و�دب�ب�د �والتاريخ �العلم �قراء �أعجب �الذي �الوحيد �وهو�الرجل �الهند. �ب�د ��ي ��عوام �وقلي��من عرب
�الهند�وداخلها.� �أهل�ك>;���ي�خارج بأك½;�من�عشرين�مؤلفات�قيمة��ي�اللغة�العربية��ي�العصر�الراهن�من

� �ذلك �وا-سلمإومع �Dس�م �خدمة ��ي �أوقاته �جميع Ã�äق� �قد ��لوائي �الشيخ �والعلوم�ن �العربية �واللغة >ن
نشأ� ولكن��Pيعرفونه�أهل�ك>;��حق�ا-عرفة�إ�Pبعد�وفاته.� Dس�مية��ي�ب�د�الهند�وب�د�العربية�ا-ختلفة.

ح°�Ãقال��ديب�الشه>;�ا-اهر�ا-ليباري��،عربيا�ومنقيا�مهذبا�واش�Úر ولكنه�عاش�وعرف��،هنديا�نقيا��لوائي
ترجمة�روايته�ا-شهورة��،�عندما�سمع�عن)١٩٩٩-١٩١٢(� Thakazhi Sivasankara Pillaiتكزى�شوشنكراب��
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� �"ن"شم>العا-ية ��لوائي، �قبل �من �من�" �ماهر�ومشهور �أديب �العربية �إ«ى �الرواية �هذه �ترجم �قد حسبُت
  �.العربي>ن،�هكذا�قال�الصحا�ي�ا-شهور�ا-ليبارى�أ.�و.�عبد�الرحمان"

مفكرا��ي�حقل�العلم�والدعوة.�وهو�أول�شخص�ظهر��ي�ميدان��دب�العربي� ا-اأديبا�عربيا�وع��لوائيكان�
تب بعد��سرة�ا-خدومية.

ُ
�والنقد�،�لوائي�كانت�كـ ��ي�التاريخ�و�دب�والفلسفة �يستعملها �الدعوة�، لخدمة

� �العربية �واللغة �كDس�مية �والهند. �العربي �العالم �ب>ن �الروابط �لتوثيق �جادة �شهر إمحاولة الدين� مح!�� ةن
�لوائي�قد�ع`;ت�البحار�ووصلت�إ«ى�آفاق�جديدة�وبعيدة،�وأن�مساهمته�وخدماته��ي�اللغة�العربية�والدعوة�

،�ولكن�من�ا-ؤسف�جدا�أنه�لم�يع�;ف�العلماء�بمساهمات�مح!��العربيDس�مية�بارزة�ومعجبة��ي�العالم�
ا�ح°�Ãعلماء�ك>;��أيضا،�ولم�يؤّدوا�واج��م�تجاه�هذه���Pي�الهند�و��Pي�خارجه�اع�;افالدين��لوائي�حق�

�الهند� �خارج ��ي �العربية �اللغة �لخدمة �ومواهبه �وبتجربته �بعلمه ��لوائي �الدكتور �قام �الكب>;ة. الشخصية
:�"إن�العلماء�ورثة��نبياء�لم��وداخلها.�وتم�أمانته�بعلمه�الواسع�الذي�منح�هللا�له�بتصديق�قول�رسول�هللا�

  دينارا�و�Pدرهما�ورثوا�العلم�فمن�أخذه�أخذ�بحظ�وافر�".يرثوا�

   

  ا�راجع

    . م�٢٠٠٧،�تروفانت`;م�،،�مجمع��دب�العربي ياته�وآثارهح-الدكتور�مح!�Ãالدين��لوائى   محمد،�سليمان�: .1

  م�.��١٩٧٢-هـ�١٣٩٢القاهرة�،��–،�دار�العلم�الطباعة�،�الطبعة��و«ى�  �دب�الهند�ا-عاصر  ألوائي،�مح!�Ãالدين�: .٢

.�رسالة�أعدت�لنيل�شهادة�الدكتوراه��ي� بالعربية��لوائيين�مح!�Ãالد�ر الدكتو دراسة�نقدية�Èعمال��أ.،شنل� .٣
     . ٢٠٠٩،�قسم�اللغة�العربية�وآدا§�ا.�دل
�Ãدل
�اللغة�العربية�وآدا§�ا:�جامعة�

 طروحة.�كلية�أزهر�العلوم.�آلواي�.�ك>;�أ�،�أديبا�ومفكرا��لوائيالدكتور�مح!�Ãالدين�،�عبد�الحكيم�آلتور� .٤

 م��٢٠٠١،�كلية�أزهر�العلوم�Dس�مية�،�أرناكلم�،���لوائيا-جلة�التذكارية�خاصة�للدكتور�مح!�Ãالدن� .٥

 .  م�.�(tي�لغة�مليالم)١٩٩٦سبتم`;��١٤مجلة�بربودنم�،�كالكوت� .٦

 ى�أزهر�العلوم�،�آلواي�،�ك>;��.ا-جلة�التضامن،�مجلة�عربية�إس�مية�،�تصدر�عن�ا-جتمع�Dس�م .٧

8. http://mohiaddinalwaye.com/arabic/htm/life_history.html . 

9. http://www.mohiaddinalwaye.com/htm/magazin_newspaper.html 

10. http://www.mohiaddinalwaye.com/arabic/htm/research.html#3 

11. http://mohiaddinalwaye.com/htm/book_chemmeen.htm#l4 



  

 

                    __________________________________________٢٠١٣ ���–مجلة�العاصمة�:�ا�جلد�الخامس� ١٥٩

159 Majalla al-Aasima, Vol. 5, 2013, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

  

 �نسجام�ودوره�0ي�فهم�الِخطاب�الّدي���ا�عاصر
 

  عبد�الغ���سلمان

  قسم�اللغة�العربية�وآدا§�ا،�الجامعة�Dس�مية�العا-ية،�ا-ل>Âيا

 خRصة�البحث
يخ�محّمد�الغزا«ي،�وØدراك��çدف�هذا�البحث�إ«ى�دراسة�بعض�الّنصوص�من�خطاب�كت

ّ
اب�"كفاح�دين"�للش

�وا-ستوى� �الّنحوّي، �ا-ستوى �ا-قام، �Ñي: �ال°� �عناصر��نسجام �طريق �عن �ا-تضمنة غوّية
ّ
�الل �ا-عاني م�Õا

�والّسياق؛�مما�يساهم��ي�إثبات�انسجام�الّنّص�الذي�يع>ن� الّصر�ّي،�وا-ستوى�الّصوتّي،�والقرائن�ا-عنوّية،
�ع�ا-تلّق  �وغايا��اي �الّنصوص �فهم �عناصر��ى �توضيح �ع�ى �الّتحليل �خ�ل �من �البحث �ويحاول �من�. نسجام

�الل ;اث
ّ
�ال� �ع�ى �معتمدا �الواéي ;اث�غو الخطاب

ّ
�ال� �استطاعة �منه �مبينا �نحو�النّص، �بعلم �ا-عت�� �العربّي ّي

�الوافالل �العربّي �تبعاغوّي �اللغوّية، �الغرب �معطيات �مع ��ðللّتما� ��لذلك�ية �الوصفّي�اّتبع �ا-نهج البحث
�الت ��نسجام �بطبيعة �الّنظرّي �بالجانب �اهتّم �حيث �بعضاحلي�ّي، �بعُضها ل �يكّمِ �ال°� ��ي�وعناصره �وتتعاون ،

�بينما� �الّن÷�ّ�، غة
ّ
�الل �وعلم ;اثية

ّ
�ال� �ا-صادر�العربّية �ب>ن �دراس�Úا �تكون �حيث �ا-قصود؛ �الهدف �إ«ى الوصول

  لبيان�نصوص�من�الخطاب.��الجانب�الّتحلي�ّي�يستخرج�تلك�العناصر 
  مقدمة

ن�من�توضيحه�و الحاجة�إ«ى�تحليل�الخطاب�قديما�وحديثا�فقد�اقتضْت 
ّ

فهمه�سواء�أكان�هذا�،�بطريقة�تمك
أم�P،�فبذل�العلماء�العرب�القدامى�جهودهم�الكب>;ة��ي�إبراز�ا-ناهج�العديدة�ا-ختلفة�طبقا��الخطاب�دينيا

فهمهم�وأفكارهم�وعقولهم؛�وذلك�ما�قبل�الّسبعينّيات�إ«ى�منتصفها��Pخت�ف�طبيعة�الخطاب،�ووفقا�لقدرة
�الّدراسات� ��ي �الّنّص �لسانّيات �العشرين �القرن �من �بواكر�الّسبعينّيات ��ي �ظهرت �ثّم �العشرين. �القرن من

غوّية،�مس�Úِدفة��هتمام�باPنسجام��ي�مجاPت�تحليل�ا
ّ
قة�ّص،�ومهتّمة�باÈمور�ال°��لها�ع�لخطاب�أو�النالل

�ا-تلقّي�وإفهامه�وقوع�ا-باشر�ب>ن�الّنظرّيات� �وقعت��ي�فهم غوّية�والّتواصلّية�ال°�
ّ
�بحل�Dشكالّيات�الل لغوّية

�جهود� �من �مستفيدين �ا-جال �هذا �ع�ى �الباحث>ن �عناية �انصّبت
َ
�ثّمة �ومن ��جتماعّية. �والّنظرّيات �لسنّية

�الباحث �وهذا�مقصد �ا-عاصرين. �للمتلّقي��ي�الخطاب�العربّي؛��العلماء�الغربّي>ن من�أجل�تعميم�Dفادة�§�ا
  .�Discourse Analysisكفائدة�نظ>;ه�Dنجل>Âي�باعتبار�تحليل�الخطاب�

  ���والغرب�ا�حدث%نالعلماء��نسجام�لدى�
�الذي�يعّد�من�رواد�الّتجديد��ي�الّنحو،�ووصفه�غ>;�قليل�من�الّدكتور�تّمام�حّسانيفهم�الباحث�من�مباحث�

�معناها� �العربية غة
ّ
�بـــ(الل �ا-شهور �كتابه ��ي �بعينه ��نسجام �يعرف �يكن �ولم �بذلك، �العرب غة

ّ
�الل علماء

�تكامل �إذا غوّي
ّ
�الل �"الّنظام �إن �ذلك: ��ي �يقول �وإنما �مانعا�ومبناها)، �جامعا �يجعله �وظيفي �واكتمال �عضوي

�يصعب ���ðء"�بحيث �إليه �يضاف �أو�أن ���ðء �منه �يستخرج �يقص�).١(أن �الّنظام�وكان غوّي
ّ
�الل �بالّنظام د
� ��ي �يكمن �العربّية غة

ّ
�الل �سّر�فصاحة �أن �يرى �ح>ن �الصوتّي �والّنظام �الّصر�ّي �والّنظام ��نظمة�الّنحوّي هذه

�ثة.�
ّ
حيث�يقول:�"إنه�ينشأ�عن�طريق�الّروابط�ا-عنوّية��Coherenceوعّرفه�خليل�إبراهيم�باسم��ق�;ان�الث

�ال �من �ا-تلّقي �يستخلص �فع�،�ال°� �الّنّص ��ي �يكون �قد �وبعضها �و�س�;جاع، �الّتخزين �طريق �عن خطاب
�الخار�ي" �الّسياق �طريق �عن �إل¾�ا �يحيل ��).٢(وبعضها �الّتماسك �أو ��نسجام لدى��)١(�Coherenceوأما

                                                           
  .٣١٢م)، ص ٢٠٠١حّسان، متّام، الّلغة العربّية معناها ومبناها، (املغرب: دار الّثقافة،    ١
 .٢١٩م، ص ٢٠٠٧، ١ّيات وحنو الّنّص، عمان: دار املسرية، طخليل، إبراهيم، يف الّلسان   ٢
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� �تحّدث �فقد �ا-عاصرين، �الغرب �بوجراندالّنّصي>ن �"إجراءات��دي �بأنه �ناقشه �حيث ��نسجام �موضوع عن
ط�به�

ّ
;ابط�ا-فهومّي�واس�;جاعه"تتنش

ّ
;�عالم�غربّي��).٢(عناصر�ا-عرفة�Øيجاد�ال� ّ̀ عنه��Jeanne Fahnestockوع

�الّنّص" �تنظيم �عن �الّناتج Ãا-ع�� �تدفق �إدراك �من �القارئ ن
ّ

�تمك �ال°� �"الكيفّية �الّتعريفان��).٣(بأنه وهذان
ديد�لفظّيا�ودPلّيات`;زان�ع�قات�تؤكد�ع�

ّ
�الّتماسك�الش �ضرورة �لنّص�أو�خطاب�ما،��ى ب>ن��جزاء�ا-كّونة
  ح°�Ãيتيسر�للمتلّقي�فهم�الخطاب�الذي�يقصده.�

  عناصر��نسجام
 �Speechي�الّصعيد�العربّي�القديم�بـ(لكل�مقام�مقال�Context of situationُوعرف�ظاهرة�(ا-قام)�:��ا�قام�-

eventبمقياس� �وافق�مقت��Ã�ä،�ولكل�كلمة�مع�صاحب�Úا�مقام)،�كما�يوَزن�الك�م تمّ>�Âحسنه�من�قبحه�إذا
�-ناسبته �وفقا �بـ(�).٤(الحال �يوسم �بطابع �جاء �ا-عاصر�فقد �الغربّي �الّصعيد ��ي �ا-قام  Context ofوأما

Situationوقد�خدم�مصالحه�باحث�غربّي�لغوّي�يقال�ف>;ث��،(Firth)إزاء�تماسك�الّنّص�للّنّص،�وهو�كما��)٥
ويّتكل�عليه�الّنظام��جتماéّي�من�أنظمة��)،٦(حول�علم�الّدPلة�والوصفّية�يرى�ا-حور��سا¶���الذي�يدور 

�إ«ى� ��äتف� �ال°� ��جتماعّية روف
ّ
�والظ �الخارجّية �وا-تحّوPت �الع�قات �له �تخضع �ح>ن �وذلك �ثة؛

ّ
�الث Ãا-ع�

  ).٧(أداء�ا-قال
�الوظيفّي �- �ث��:)Functional Level(�ا�ستوى �عن �عبارة �الوظيفي �العربّية�فا-ستوى ��ي �لغوّية �أنظمة ثة

�وت �الفصuى، ��ي ��نظمة �هذه �س ى غوّي،
ّ
�الل �الّتحليل �طبقامجال �الّنّص Ãمع�� �ال°���لتوضيح غوّية

ّ
�الل للقيم

� �ا-تلّقي �تساعد �وÑي غة،
ّ
�الل �نظام �§�ا �معانييع�;ف �ع�ى �الّتعرف �تحيط��ي �ال°� كلّية

ّ
�الش �ع`;�الع�قات ؛

ها�إ«ى�تمام�انسجام�الّنّص،�وÑي:�ا-ستوى�الّنحوّي�والّصر�ّي�والّصوتّي��وتؤّدي�بالكلمات�والجمل��ي�الّنّص،
ّ
كل

  ���������������������������������������                                               والّدP«ي�وا-عجم�.
غة�خمسة،�تتألف�أر )Syntactical Level(ا-ستوى�الّنحوّي��-أ

ّ
  بعة�م�Õا�لغرض�ا-ع�Ã،�وÑي:�.�الّنظام�الّنحوّي�لل

��مر� -١ �مثل: لب
ّ
�والط �والّتأكيد، �والّنفي �وDثبات �الخ`;�وDنشاء �مثل �العامة �الّنحوّية �ا-عاني �من ِصْنف

رط�والقسم�والّتعّجب�إلخ.�
ّ

  والّن
��و�ستفهام�والّدعاء�والّتمّ��...،�ومثل:�الش
 ب�ا-فردة�مثل:�الفاعلّية�وا-فعولّية�إلخ.�طائفة�من�ا-عاني�الّنحوّية�الخاّصة�أو�معاني��بوا -٢
�عند� -٣ �صالحة �تكون Ã°ح� �عل¾�ا، �معنوّية �قرائن �وتكون �الخاّصة �ا-عاني �ب>ن �تربط �الع�قات �من مجموعة

سبة�والّتبعّية.�
ّ
 تركي��ا�لبيان�ا-راد�م�Õا،�وذلك�مثل:�الع�قة�Dسناد�والّتخصيص�والن

أحد�إفراد�كّل�عنصر�مما�سبق�ذكرها،�وب>ن�بقية�أفراده�كأن�نرى�خ�قية�أو�ا-قاب�ت�ب>ن�وجود�القيم��  -٤
م�وأشبه�ذلك.�

ّ
 الخ`;��ي�مقابل�Dنشاء،�أو�ا-دح��ي�مقابل�الذ

                                                                                                                                                                                   
الّلغويّة، وهي:  هو أحد املعايري الّسبعة للّنصّية اليت اقرتحها دي بوجراند يف كتابه: الّنّص واخلطاب واإلجراء، اليت يعتمد عليها الّتحليل للّنصوص    ١

 )،(Informativityواإلعالم  ،(Acceptability)والقبول  ،(Intentionality)والقصد Coherence) ، واحلبك ()Cohesion(الّسبك 
 . (Intertextuality)والّتناص، Situationality)( واملقامّية

 .١٠٣م)، ترمجة: متّام حّسان، ص ٢٠٠٧، ٢دي بوجراند، روبورت، الّنّص واخلطاب واإلجراء، (القاهرة: عامل الكتب، ط    ٢
٣  Jeanne, Fahnestock, Semantic and lexical coherence, pg. 400.  ،نقًال من شبل حمّمد، عزة، علم لغة الّنّص الّنظريّة والّتطبيق

 .١٨٤م)، ص ٢٠٠٧، ١(القاهرة: مكتبة اآلداب، ط
، وحّسان، متّام، الّلغة ٣٠٦- ٣٠٥م)، ص ١٩٩٤، ١انظر: عبد املطلب، حمّمد، البالغة واألسلوبّية، (لبنان: لوجنمان الّشركة املصريّة العاملّية، ط    ٤

  .٣٣٧- ٣٣٦م)، ص ٢٠٠١العربّية: معناها ومبناها، (دار الثّقافة: الّدار البيضاء، 
) Contextual Approach، وهو زعيم مدرسة لندن اليت عرفت باملنهج الّسياقي (م) باحث لغوّي غريب١٩٦٠-م١٨٩٠ث (هو ر. ج. فري      ٥

 م األصوات، وقد لوحظ فيه تأكيده على دراسة الوظيفة االجتماعّية واألصوات واملعاين يف الّسياق.الذي أسهم يف الّدالالت الّلغويّة وعل
 .٩٤-٩٣، واملوسى، نظريّة الّنحو العرّيب، املرجع الّسابق، ص ٣٣٧انظر: حّسان، الّلغة العربّية، املرجع الّسابق، ص     ٦
 انظر: حّسان، املرجع الّسابق نفسه.    ٧
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٥- �Ãالعنصر�الخامس�مغاير�-ا�سبقه�من�عناصر�الّنظام�الّنحوّي،�حسب�علماء�الّصرف�والّصوتّيات�بوصفه�مب�
عن�معاني��بواب،�وللّتعب>;�عن�الع�قات،�إذ��Pيوجد�للّنحو�مب��Ãلعلم�الّنحو�من�ا-باني�الّصالحة�للّتعب>;�

من�ا-باني�سوى�ال°��جاءت�من�الّصرف�نتيجة�لتحليل�الّنّص،�ولذلك�صعب�الّتفكيك�بي�Õما�لشدة�تداخل�
  الواحد�مع��خر.

�الّصر0يّ �-ب �النّ �:�Morphological Levelا�ستوى ��ي �البنية �مستوى �الّصر�ّي �ا-ستوى غوّي�يعّد
ّ
�الل ظام

�تحليل �طرق ��ي ��كيد �الّزائد حظ
ّ

�الل �الحديث�كموضع �من��).١(الّنحوّي �ا-لحوظ�جاء �أن Ã�¶مو� ��Éاد ورأى
غة،�الذين�التفتوا�إ«ى�الع�قة�ب>ن�صيغة�الكلمة�ووظيف�Úا�ع�ى�مستوى�الّصرف��ي�ال�ّ;كيب�

ّ
مؤّر1ي�علم�الل

;ابط�بي�Õما�كا-عاني�الوظيفّية�الّنحوّية�ال°��ع�ى�مستوى�الّنحو؛�وهذا�ما�يّؤكد�حجة�تّمام�حّسان��
ّ
ي�وقع�ال�

غة�يتألف�من�ث�ثة�أعمدة،�وÑي:�
ّ
طائفة�من�ا-عاني��- �١توجب�ثنائّية�للمب��Ãالواحد.�وأما�ا-ستوى�الّصر�ّي�لل

�الّتص �إ«ى ��خر�يعود �وبعضها �والحرفّية، �والفعلّية ��سمّية �مثل �(الّتقسيم) �إ«ى �بعضها �يرجع ريف�الّصرفية
واصق�والّزوائد��-٢؛�مثل�Dفراد�وفروعه،�والّتكلم�وفروعه

ّ
مجموعة�من�ا-باني�تمتثل��ي�الّصيغ�الّصرفّية�والل

�ا-ع���Ã-�٣؛و�دوات �ب>ن �الخ�فية �أو�القيم �ا-قاب�ت �من �وأخرى �Dيجابّية، �العضوية �الع�قات �من طائفة
Ãوا-ب��Ãوب>ن�ا-ب��،Ã٢(وا-ع�.(  

�الّصو �-ج ��:�Phonological Levelتّي ا�ستوى �لدى �عناصر�الّتحليل �من �ظهوره كر-يعّد
ّ

�بالذ ري��-أخّص
ّ
منظ

فظ�ومحتوى�Dرادة.�وهو�نظام�يدرس�من�
ّ
غة،�-عرفة�الع�قة�ب>ن�ظاهر�الل

ّ
الّتحويل��ي�محاو��Pم�لتيس>;�الل

)� ��صوات �Phoneticsعلم �ا) �§�ا �ويجرى �§�ا، �تنطق �ال°� �العضوّية �للحركات �أوصاف �الّنطقّي��ي لجهاز
)Articulation apparatus� �الوصف�) �هذا �ع�ى �ويتعّرف �ع`;�الّنطق، �الحركات �تلك �ت�زم �ال°� و�ثار�الّسمعّية

  با-�حظة�الخارجّية�من�الّدارس.�
غوّية�ا-كّملة�-عاني�الجمل،�ال°���:�Semantic Levelا�ستوى�الّد�Ïي�-د

ّ
يعّد�ا-ستوى�الّدP«ّي�من�العناصر�الل

��ي �الع�قات �فهم �ع�ى �تكشف� تساعد �إ�Éا �حيث �من �ومعان¾�ا، �ا-فردات �ب>ن �والع�قات �الّنحوّية، ;اكيب
ّ
ال�

غوّي�لتنتج�منه�دPلة�واحدة�أو�أك½;.�ورأى�تّمام�
ّ
الحجاب�عن�ا-عاني�ا-حتملة�داخل�الجمل�ع`;�الّتحليل�الل

غوّية�ع�ى�جميع�العناصر،�
ّ
الذي�يحتوي�ع�ى�العنصرين��Pيستغ���أحدهما�حّسان�أنه�بؤرة�تحليل�ا-عاني�الل

��ّول: ��خر، �ا-عجمّ�،��عن Ãوا-ع�� �الّصوتّي)، �والّنظام �الّصر�ّي �والّنظام �الّنحوّي �(الّنظام �الوظيفّي Ãا-ع�
�الحالية �والقرائن �ا-قال �أداء �ظروف اني:

ّ
�والث ��خرى، �ا-قالية ��).٣(والقرائن �قولهم: �ذلك �أمثلة عندي��-ومن

،�لنجد�أ�Éا�مختلفة�ع�ى�الّرغم�ذا�أمعنا�الّنظر�إ«ى�هذه�الكلماتوإ�عندي�ثوب�من�خز.�-خز،�تقديرها:�ثوُب�
�.Ãضافة،�وهذا�هو�مناط�ك�مهم�إ«ى�إبراز�ا-ع�Dمن�أن�ظاهرها�يرتدي�  

نه�يمتاز�باÈصوات،�È �يرى�ف>;ث�أن�وظيفة�أو�عم��معجميا�:Lexicographical Level:�ا�ستوى�ا�عجمّي �-ه
فوّي،�و�نفّي 

ّ
ـــــك)،�قائ��إن�صوت�ا-يم�يوصف�بــــــ(الش

َ
ـــل

َ
ـــــك)�و(فـ

َ
ــلـ

َ
،�يفرق�ب>ن�كلمة�وأخرى،�وكان�يمثل�له�بـــــ(مـ

�الّدور� �أن �ويؤكد �وا-هموس)، �و�حتكاكّي، �و�سنانّي، فوّي،
ّ

�بـــ(الش �يوصف �الفاء �صوت �بينما وا-جهور)،
انية��ي�ا-عجمّ��تحّقق�ف¾�ما�من�حي

ّ
انية،�وتختلف�كذلك�دPلة��و«ى�عن�الث

ّ
ث�إن�الكلمة��و«ى�تمّ>�Âعن�الث

  ا-عجم.�

                                                           
 .٧٨املوسى، نظريّة الّنحو العرّيب، املرجع الّسابق، ص انظر:     ١
، واحلسن، علم الّداللة، املرجع ٣٧، واملوسى، نظريّة الّنحو العرّيب، املرجع الّسابق، ص ٣٦انظر: انظر: حّسان، الّلغة العربّية، املرجع الّسابق، ص    ٢

، عبد الّسالم، أمحد شيخ، الّلغويّات العاّمة، (كواالملبور: اجلامعة ٢١٢-٢٠٣ص  ، وياقوت، فقه الّلغة، املرجع الّسابق،١١٣، ٩٣- ٩٢الّسابق، ص 
 وما بعدها. ٢٦٣م)، ص ٢٠٠٦، ٢اإلسالمّية العاملّية مباليزيا، ط

ت، فقه الّلغة، املرجع ، وياقو ٩٤م)، ص ٢٠٠١، ١احلسن، شاهر، علم الّداللة الّسمانتيكّية والربامجاتّية يف الّلغة العربّية، (بريوت: دار الفكر، ط   ٣
 .٢٢٧الّسابق، ص 
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  القرائن
،�وقد�ك½;ت�شواهدها��ي�

ّ
;اث�العربّي�ظاهرة�لم�تكن�مختفية�لدى�علماء�العرب�القدامى�قط

ّ
القرائن��ي�ال�

ة،�وتتوسم�سما��ا�ع�ى�توضيح�الكلمات�كت��م�العربّية�منذ�القدم؛�فض��عن�القرآن�الكريم�والّسّنة�الّنبويّ 
وهذه�القرائن��ربع��ي�الّنقاط�وفهمها،�ال°��لوPها�لعُسر�طريق�الّتواصل�وصُعب�تفاهم�البعض�مع�البعض.�

  �تية:
  .القرائن�ا�عنوّية�-أ

ّل�ما�يعمل�قرينة�Dسناد:�Ñي�الع�قة�ال°��تربط�ب>ن�ا-بتدأ�وخ`;ه،�وب>ن�الفعل�وفاعله�أو�نائبه،�وب>ن�ك�-١
� �إ�Éا طيف

ّ
�الل �عبد �ويقول �كا-صدر�وا-شتقات �فاعله، �أو�نائب �وفاعله �الفعل �عمل �طْبع �فهمها�ذات يصعب

فظّية�لكي�يتّم�عملها،�مثال�ذلك�قوله�تعا«ى:��أحيانا،�و�Pتعمل�منفردة
ّ
َما��بل�تحتاج�إ«ى�بعض�القرائن�الل ِإنَّ

َماءُ 
َ
ُعل

ْ
�ال �ِمْن�ِعَباِدِه َه

َّ
�Ãالل

َ
�ïف��َيْخ� �Dعرابية�لعسر�تحديد�الفاعل��ي�هذه��ية�ا-شار�٢٨اطر: ،�لو�Pالع�مة

  إل¾�ا،�والع�مة�Dعرابّية�قرينة�لفظّية.
�ل�-�٢ �اجتمعت �ال°� �وÑي �الّتخصيص: �ا-فاعيلقرينة �جميع �ويسّم�Ãديه �و�ستثناء، ،Â<والّتمي� �والحال، ،

  قية�القرائن�الّسالف�ذكرها.�القرينة�ا-عنوّية�الك`;ى�تخصيصا�Èنه�يتفرَّع�عنه�با
سبة:�وÑي�قرينة�ك`;ى�كالّتخصيص،�وتلحقها�قرائن�معنوّية�فرعّية�مثل�القرائن�ا-عنوّية�ا-تعّددة��-٣

ّ
قرينة�الن

سبة��ي��عتبار�أنه�أيضا��ي�قيد�عاّم�ع�ى�ع�قة�Dسناد،�وهذا�
ّ
تحت�قرينة�الّتخصيص،�ووضع�حسان�الن

 Dلحاق.�القيد�هو�الذي�يجعل�ع�قة�D�Ãسبة�تفيد�مع�
ّ
  سناد�نسبّية؛�والن

�الّنعت،��-٤ �وÑي ��ربعة، �الفرعّية �القرائن �إل¾�ا �تنضوي �ال°� �أو�معنوية �ذهنية �قرينة �وÑي �الّتبعّية: قرينة
  والعطف،�والّتوكيد�وDبدال،�وÑي�كغ>;ها�من�القرائن�ا-عنوّية�الّسابقة؛�تتعاون�معها�قرائن�أخرى�لفظّية.

تجعلها�قرينة�معنوّية�ع�ى�Dعرابات�ال°��خالفة:�وÑي�تعّد�مظهرا�من�قبيل�مظاهر�القيم�الخ�فّية�قرينة�ا-�-٥
�رآها�حسان�أعّم�من�أن�تكون� �وتكون�ب>ن�ا-ع��Ãوا-ع��Ãوب>ن�ا-ب��Ãوا-ب�Ã،�والقيم�الخ�فية�كما ا-ختلفة،

�إذ �وأما �معنوّية، Ãتسم� Ãوا-ع�� Ãا-ع�� �ب>ن �كانت �وإذا �فقط، �تص>;�قرينة�معنوية Ãوا-ب�� Ãا-ب�� �ب>ن �كانت ا
  �).١(لفظّية

يخ�محّمد�الغزاÏي
ّ

  :نموذج�نص�تحليLي�من�خطاب�الش
�وا-سيحّية �Dس�م �ب>ن �الّتعاون �لو�: �ووددت �وDس�م... �الّنّصرانّية �ب>ن �ا-طّرد �القديم Âاع

ّ
åال� ��ي �مليا "فكرُت

� �أرtى �إنسانّية �دعائم �ع�ى �الّدين>ن �ب>ن �الع�قة �تتيح�استقرت �راشدة �قاصدة ة
ّ
�خط �من �أما �وتساءلت: وأرق.

ة�قاصدة�راشدة�تتيح�-باد�Îما�أن�
ّ
Èتباعهما�أن�يعيشوا�أصفياء�أنقياء�وإن�اختلفت�عقائدهما؟�أما�من�خط

�تنصف� �راشدة �قاصدة ة
ّ
�خط �من �أما �الحروب؟ �ويلقح رر،

ّ
�الش �يقدح �صدام �دون �الحياة �ميادين ��ي تلتقي

�أصحاب�رساPت�الّسماء�وتشرف�الّضم> �الذين�ينسبون�أنفسهم�إ«ى�هللا �روع�الّناس�أن �وتنفث��ي ;�الّدي�ّ�،
سلوك�يستحّق��ح�;ام�وDعجاب؟�لسُت�جانحا�إ«ى�الخيال��ي�هذا�الّتم��،�و�Pبعيدا�عن�الواقع.�أنا�أعلم�أن�

�مو  �ويجعلهم �نصارى �وبعضهم �مسلم>ن �بعضهم �أقوام �ب>ن �يجمع ه
ّ
�كل �للّدين �الّتهجم �من �نوعا اطن>ن�هناك

  �).٢(معتدل>ن"

                                                           
، وعبد ١٨٥-١٦١، وانظر: محيدة، نظام االرتباط والّربط، املرجع الّسابق، ص ٢٠٤-١٩١انظر: حّسان، الّلغة العربّية، املرجع الّسابق، ص    ١

، ٣١٦-٣٠٩م)، ص ٢٠٠٨، ١اإلمام البخاري، طالّلطيف، حمّمد محاسة، العالمة اإلعرابّية يف اجلملة بني القدمي واحلديث، (القاهرة: مكتبة 
، ومزوز، األحكام الّنحويّة، املرجع الّسابق، ص ١٧٨-١٣٣م)، ص ٢٠٠٩، ١وكاكل عزيز، كوليزار، القرينة يف الّلغة العربّية، (عمان: دار جلة، ظ

٢٧٤. 
 .١٤الغزايل، كفاح دين، املرجع الّسابق، ص      ٢
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امل
ّ

ب>ن�ا-سلم>ن�والّنّصارى،�مما�دفع��يتحّدث�الّنّص�عن�أنواع�ا-شاكل�ا-ختلفة�ال°��تقع�دائما:��ا�ع���الش
،�لرؤساء��ديان�الذين�يحملون�ة�ال°��يمكن�أن�تكون�طريقة�فريدةالكاتب�إ«ى�الّتفك>;��ي�الخطوات�الّسليم

بغض�النظر�مطمئن>ن؛��فاهم�بعضهم�مع�بعض�ويعيشوا�جميعاعهم،�ليتع�ى�عاتقهم�مسؤولّية�الّدين�وأتبا
  عن�عقائدهم.

  عناصر��نسجام
ذكر�محّمد�الغزا«ي��ي�مس�Úل�الّنّص�مقام�حالة�الخصومة�أو�الخ�ف�الخالد�ب>ن�الّنّصرانية�وDس�م،��-:ا�قام

يتخذوا�سبل�الّس�م�فيما�بي�Õم.�ومن�هنا�وهذا�القول�موّجه�إ«ى�ا-سيحّي>ن�وا-سلم>ن�ع�ى�الّسواء،�ليتن��وا�ول
�من� رف>ن

ّ
�الط �وإنقاذ �البالغ��همّية �العمل �هذا �تنفيذ �ع`;ها �يمكن Ã°ش� �جوانب ��ي �العمل ة

ّ
�خط �له ظهرت

� �طبقها �لو �مثالية �خطوات �عن �باحثا �ابتدر �ولذلك Âاعّية،
ّ
åال� �شّر��وبئة �بعضهم �Èمن رف>ن

ّ
�الط ك�

ة�مفادها�أن�الّدنيا�إذا�كانت�خالية�من��من�والّس�م�و�ستقراء،�فما�فالغزا«ي�يطرح�تساؤPت�منطقيّ  .بعض
�Úم�خلقا�وعبادة،�فلم��Pيعملون�ع�ى�

ّ
ته؛�وإذا�كان�قادة��ديان�أفضل�ب���جنسهم�ومل

ّ
نفع�العيش�ف¾�ا�وما�لذ

سامح�الّدي�ّ��ب>ن�Dس�م�وا-سيحّية��
ّ
ي�ضوء�تعاليم�القرآن�زرع�ا-حبة�ونبذ�العنف؟�فا-قام�هنا�قصد�به�الت

  الكريم�ال°��تنّص�ع�ى�قبول��خر.
حوّي):

ّ
يخ�محّمد�الغزا«ي�الك�َم��ي�هذا�الّنص�ّكث>;ا�بالجملة�الفعلّية،�ال°���ا�ستوى�الوظيفّي�(الن

ّ
افتتح�الش

�ع`;ه� �يمكن �الوحيد �الحّل �عن �باحثا �وا-سحي>ن، �ا-سلم>ن �ب>ن �القائم Âاع
ّ
åال� �أزمة �حول �تفك>;ه �ع�ى تدّل

 ; ّ̀ �وع �بي�Õما، �ا-تبادل �والّتجّدد�الّتعاون �الحدوث �Øفادة �ذلك �من�عن �نوعا �هناك �أن �أعلم �(أنا �قوله: �وأما .
بوت�و�ستمرار،�وكلمة�(أعلم)�فعل�مضارع�

ّ
;�§�ا�الغزا«ي�عن�نفسه�دPلة�ع�ى�الث ّ̀ الّتهجم...)�جملة�اسمية�ع

�الب �بأحوال �الغزا«ي �لحالة �يتجّدد �الذي �العلم �به �يثبت �حيث �وكذلك �ف¾�ا. �يعيش �كان �ال°� �ع�قة�بيئة ورود
�نحو: أصبح�الّنّص�،�إن�اختلفت�عقائدهما،�و لو�استقرت�الع�قة�ب>ن�الّدين>ن�Dسنادية�ب>ن�أجزاء�الجملة

  .�واضحا�ومفهوما
� ��:الّصر0يّ ا�ستوى �احتوى �وغ>;ها��ع�ىالّنّص �أفعالها �من �مصادر�مشتّقة �ع�ى �الّدالة �الحدث �أسماء أنواع

� Âاعمثل:
ّ
åفال� �وDعجاب)، ة،

ّ
�وخط �والع�قة، �وDس�م، �والّنصرانية، Âاع،

ّ
åمصدر�(نازعَ �(ال�-� منازعة)،�- ينازع

َر�من�(��دين�ا-سيح�عي�Ã�üوالّنصرانية� ر�-تنصَّ ًرا)،-يتنصَّ ين�سماوّي�بعث�ُهللا�به�محمًدا�دوDس�م��تنصُّ
من�ا-�حظ�هنا�أن�كلمة�ع�قة)�وهكذا.�و –يعلق�–إس�ما)،�والع�قة�من�(علق�–يسلم�–مصدر�(أسلم�،�و �

�حينا� ��نقطاع Ãمع�� �تفيد �ال°� ��فعال �أسماء �ومعتدل>ن) �ومواطن>ن �وراشدة، �قاصدة، �وجانحا، (ا-طّرد
�حينا�آخر،�إ�Pأنه��ي�الّنّص�دالة�ع�ى�استمرار�الّصفة�أو��سم. �وزن��وكلمة�(الّضم>;)�والّتجّدد وردت�ع�ى

Âاع�فعيل�وأريد�به�مفعول.�و
ّ
åبوت�أو�الّدوام،�أي�أن�ال

ّ
(القديم�وبعيدا)��ي�الّنّص�صفة�مشّ��ة�تفيد�مع��Ãالث

�أك½;� �الواقع �مع �يتفاعل �وأنه �و(بعيدا) �جديد، �من �تنبع �قضّية �وليس �الّدين>ن �ب>ن هور
ّ
�بالظ �العهد قديم

�كلم �وكذلك �الّدين>ن، �ك� �ب>ن �تكون �القضّية �أن �أي �للّدين، Ã�ّمث� �و(الّدين>ن) �هما��وقات، �وأرّق) �(أرtى ة
صفتان�للّتفضيل�تش>;ان��ي�حقيقة��مر�إ«ى�ع�قة�تفاضلّية�توازن�ب>ن�وضع�قائم،�ووضع�آخر�أفضل�يمكن�

  أن�تكون�عليه�الحال�لو�تّم�العمل�بما�ينصح�به�الغزا«ي.�
ــ(أرtى)�جذرها�:�ي�حظ�أن�كلم°��(أرtى�وأرق)�تبدآن�للوهلة��و«ى�راجعت>ن�إ«ى�جذر�واحد،�فالّصوتّي ا�ستوى�

ىَ �-من�َرtِيَ 
ْ
tَير-�Ãصِعد�وارتفع�أي�أرفع�وأسم�Ãا:�بمع� �وُرِقي5

ً
��)،١(َرِقيا

)�جذرها�من�َرقَّ
:�بمع��Ã-َيِرّق�-و(أرقُّ

ً
ة

َّ
ِرق

�وأسهل �ألطف �أي �وسُهل ف
ُ
�ولط ��ي��).٢(نُحف �ا-قصورة �هو��لف مت>ن

ّ
�الكل �هات>ن �ع�ى �طرأ �الذي والفرق

 
ّ
انية،�وهذا�التفريق�بوساطة�ما�يسّم�Ãبالقيم�الخ�فية�ال°��يمتاز�§�ا�كّل�حرف�من��و«ى�وتشديد�القاف��ي�الث

الحروف�الهجائّية��ي�ا-خارج�أو�الّصفات��ي�الّنظام�الّصوتّي،�ويوّضح�ا-ع��Ãغاية�الوضوح�ويوصل�إ«ى�الفهم�

                                                           
 .٣٦٥)، باب (رّقه)، ص ٢٠٠٤، ٤الوسيط، (مصر: مكتبة الشروق الدولية، طأنيس، إبراهيم وآخرون، املعجم    ١
 .٣٦٧املرجع نفسه، باب (رقنت)، ص    ٢
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ق،
ّ
�ومرق �رخو�وحنجري�ومهموس �ا-خرج �الكلمت>ن��ي �لثوي��الّسليم؛�ولذا�نجد�أن�صوت�(أ)�من وصوت�(ر)

قومي�(لهوي)�ومهموس�ومفّخم،�وصوت�(ي)�غارّي�ومتوسط�ول>ن
ْ
وقد��)،١(ومتوسط�ومكّرر،�وصوت�(ق)�ُحل

�Ãحيث�يجعلون�صوت��لف�ا-قصورة�نحو�الياء،�وهذا�ما�ُيسّم�(ىtأر)تنطق�الكلمة��و«ى�ع�ى�سبيل�ا-ثال�
  ).٢(،�وس�ى�وغ>;هاعند�أحد�القّراء��لف�ا-مالة�إمالة�شديدة�مثل:�الّضuى

�اختلفتو �استقرت�الع�قةالقرائن�ا-عنوّية:�هنا�برزت�كلمات�داخل�الّنّص�تحمل�مع��Ãقرينة�Dسناد�وÑي:�(
)،�وÑي�تثبت�وجود�الع�قة�ب>ن�استقرار�الّناس�وما�حولهم،�وكذلك�وقوع��خت�ف��ي�عقائدهم�أمر�عقائدهم

�ي �ا-تلّقي �يجعل �ما �وهذا ّيا،
ّ
�كل �كلمات�غ>;�مستبعد �جاءت �الّتخصيص: �قرينة �ويسر. �بسهولة �ا-راد فهم

)�أحو��للفعل�(يعيشوا)�حيث�تبّ>ن�هيئ�Úم�حال�وقوع�الفعل،�و�ي�ا-فعول�به��كلمات�Ñي:�أنقياءو �أصفياء(
���ح�;امو�بعيداو �الّضم>; و �رساPت( �مواطن>نو أنفسهم �عليه�يجعلهم �وقع �أو�(من) �(ما) �ع�ى �تدّل ها

ّ
�فكل (

سبة:�فوردت�كلمات��ي�ا-ضاف�وا-ضاف�إليه�الحدث،�وتسا
ّ
عد�ا-تلّقي�ع�ى�فهم�ا-راد�بسهولة.�أما�قرينة�الن

وأما�قرينة�الّتبعّية:�فوجود��....)�تحّققت�بي�Õا�ع�قة�نسبّيةأصحاب�سلوكو روع�الّناس�و �ميادين�الحياةوÑي:�(
  ).الّضم>;�الّدي��ّ و �دعائم�إنسانّيةو ��مDسو�الّنّصرانّيةالع�قة�ب>ن�الجمل�عن�طريق�العطف��ي�مثل�كلمات�(

الّسياق:�ورد��ي�شرح�الكاتب�للوضع�الخ��ّي�أو��خت��ي�الذي��Pيزال�يعيشه�اليوم�ا-سيحيون�وا-سلمون،�
Âاع�القديم�ا-طرد�ب>ن�الّنّصرانّية�وDس�م"،�وÑي�حالة��Pتخفى�ع�ى�أحد؛�

ّ
åوهو�ظاهر�قوله:�"فكرُت�مليا��ي�ال

،�وقد�كان�محّمد�الغزا«ي�ع�ى�هذه�الحالة�وPسيما�علماء�الّدينن�§�ا�من�كان�حريصا�ع�ى�دينه�وحالة�يحز 
�الغزا«ي� �ويبّ>ن �للّناس، �عنه �ويتحّدث �رأيه �يبدي �أن �حّقه �من �فكان �دينه، �حول �تجري �ال°� �ل�شياء � مراقبا

ريق�ال°��يمكن�ع`;ها�أن�نسعد�§�ا�إذا�سلكناها؛�ولذلك�يقول:�"وددت�لو�اس
ّ
تقرت�الع�قة�ب>ن�الّدين>ن�الط

�حالة� �ع�ى �الّنّص �هذا �يسقط �بأن ها
ّ
�كل �الجمل �§�ذه �فهما �ا-تلّقي �وكفى �وأرق...". �أرtى �إنسانّية �دعائم ع�ى

يعيشها�أو�يعلمها��ي�وقتنا�الحاضر�مستعينا�بالخزين�ا-عر�ّي�ا-وجود��ي�ذاكرته،�إذ�إن�الّصراع�الذي�نراه�رأي�
ق��مر�باجتمعات�Dس�ما-الع>ن��ي�

ّ
.�فالّسياق�لّصراع�ب>ن�ا-سيحّي>ن�وا-سلم>نّية�تؤرق�الحليم�عندما�يتعل

  .هنا�يقّرب�الفهم�ا-باشر�من�ا-تلّقي
  

  ا�راجع�وا�صادر
بعة٢٠٠٤أنيس،�إبراهيم�وآخرون.�( -١

ّ
روق�الّدولّية،�الط

ّ
  الّرابعة. م).�ا-عجم�الوسيط.�القاهرة:�مكتبة�الش

غة.�تحقيق�محّمد�ع�ي�الّنجار،�القاهرة:�مطابع١٩٦٤(��زهرّي،�محّمد�بن�أحمد. -٢
ّ
  سجل�العرب.�  م).���ذيب�الل

بعة١٩٩٩ابن�منظور،�محّمد�بن�مكرم.�( -٣
ّ
;اث�العربّي،�الط

ّ
الثة.  م).�لسان�العرب.�ب>;وت:�دار�إحياء�ال�

ّ
  الث

بعة١٩٩٨بوجراند،�روبرت�دي.�( -٤
ّ
       �و«ى.�م).�الّنّص�والخطاب�وDجراء.�القاهرة:�عالم�الكتب،�الط

بعة١٩٨٥حّسان،�تّمام.�( -٥
ّ
غة�العربّية:�معناها�ومبناها.�القاهرة:�الهيئة�ا-صرّية�العاّمة�للكتاب،�الط

ّ
الثة. م).�الل

ّ
  الث

شر،�لونجمان،١٩٩٧حميدة،�مصطفى.�( -٦
ّ
بعة م).�نظام��رتباط�والّربط.�مصر:�الشّركة�العا-ّية�للن

ّ
  �و«ى. الط

غة�العربّية.�عمان:�دارم).�علم�٢٠٠١الحسن،�شاهر.�( -٧
ّ
  .١طالفكر،�   الّدPلة�الّسمانتيكّية�وال`;اجماتّية��ي�الل

بعة��و«ى.٢٠٠٨خليل،�إبراهيم.�( -٨
ّ
سانّيات�ونحو�الّنّص.�عمان:�دار�ا-س>;ة،�الط

ّ
  م).��ي�الل

غوّيات�العاّمة.�كو�-بور:�الجامعة�Dس�مّية�العا-يّ ٢٠٠٦عبد�الّس�م،�أحمد�شيخ.�( -٩
ّ
  .٢ط�ة�بمال>Âيا،�م).�الل

بعة١٩٩٤عبد�ا-طلب،�محّمد.�( -١٠
ّ
ركة�ا-صرية�العا-ّية،�الط

ّ
  �و«ى. م).�الب�غة�و�سلوبّية.�لبنان:�لونجمان�الش

  م).�الّتطّور�الّدP«ي�Dشكال�و�شكال�و�مثال.�ب>;وت:�دار�الكتب�العلمّية.�٢٠٠٣عرار،�مهدي�أسعد.�( -١١
بعة��و«ى.م).�معجم�ا٢٠٠٨عمر،�أحمد�مختار.�( -١٢

ّ
غة�العربّية�ا-عاصرة.�ب>;وت:�عالم�الكتب،�الط

ّ
  لل

شر�والّتوزيع،�د/ط.٢٠٠١الغزا«ّي،�محّمد.�( -١٣
ّ
باعة�والن

ّ
    م).�كفاح�دين.�مصر:�دار��Éضة�للط

                                                           
 .٧٩-٧٨م)، ص ١٩٨٥، ٣انظر: حّسان، متّام، الّلغة العربّية: معناها ومبناها، (القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط   ١
 .٥٣املرجع نفسه، ص  ٢
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 بن�عثمان�الهجويري�وكتابه�"كشف�ا�حجوب"�إطRلة�عLى:�عLيّ 
  

 رئيس�أحمد�النعماني�د/التأليف:�

  الشيخ�بدر�جمال��ص�Rي: التصرف)(ب�من��ردوية�ال�;جمة
  مدرس�العربية،�مدرسة�Dص�ح،�سريم>;،�أعظم�كر،�أَتْر�براديش،�الهند

 

  بن�عثمان�الهجويري��السيد�عLيّ 

بي�والغزنوي�وال�هوري�(�هو�ع�يّ 
ّ

م)،�يك٤٦٥�Ã�ّ-٤٠٠بن�عثمان�الهجويري�والج�
>ن�بأفغانستان،�وأقام�بأبي�الحسن�ويلّقب�بـ"داتا�گنج�بخش".�ولد��ي�مدينة�غزن

ب�القريت>ن�من�غزن>ن،�وسكن�
ّ

مدة�طويلة�من�الزمان��ي�قريته�هجوير�وقرية�ج�
�أخذ�عن��كان�إماما��ي�آخر�عمره��ي�Pهور. �الفقه�والزهد،�والعلم�وا-عرفة. �ي

�ب�د� �معظم ��ي �ساح �وصحبه. �مدة �منه �واستفاد �الخي�ي �الفضل �أبي الشيخ
قّدسة،�ثم�Pزم�الشيخ�أبا�العباس��شقاني،�وأخذ�العالم�وحّج�وزار�ا-واضع�ا-

عنه�بعض�العلوم�كما�أخذ�عن�الشيخ�أبي�القاسم�القش>;ي�والشيخ�أبي�سعيد�
�قدم� �ثم �مدة، �وPزمهم �وكبار�الصوفية �وا-حدث>ن �العلماء �من �وغ>;هم ا-هنوي

�الشيخ�عبد�الرحمن�الجامي��ي�كتابه�"نفحات�Dنس"�وأث��Ãعليه. �ذكره �Pتصرح�كتب�التاريخ�عن�و �الهند.
ما�كتب�أحد�من��فخّمن�بعض�علماء�التاريخ�وأهل�العلم�أنه�من�مواليد�سنة�أربعمائة�ع�ى�التقريب.�،مي�ده

�أّن� �ا-حجوب" �"كشف �كتابه ��ي �صّرح �ولكنه �كتاباته �أي ��ي �الشيخ �و�Pذكره ��بتدائي �تعليمه �عن مؤرخيه
� �العباس �أبا �الشيخ �له، �أستاذا �كان ��خرين�و �شقاني ��ساتذة �من �عل¾�ا �حصل �فقد ��بتدائية �العلوم أما

الذين�لم�تذكر�أسماؤهم.�كتب�الع�مة�عبد�الuي�الحس����ي�كتابه�الشه>;�"Dع�م�بمن��ي�تاريخ�الهند�من�
�وشيوخه: �أساتذته ��ي �الخت�ي،���ع�م" �الحسن �بن �محمد �الفضل �أبي �الشيخ �عن �الهجويري) �(الشيخ "أخذ

�م �مدة �محمد�وصحبه �بن �أحمد �العباس �أبا �الشيخ �وزار�ولزم �وحّج �ا-عمورة، �معظم �ساح �ثم �الزمان، ن
�شقاني،�وأخذ�عنه�بعض�العلوم،�وأخذ�عن�الشيخ�أبي�القاسم�عبد�الكريم�بن�هوازن�القش>;ي،�والشيخ�

ا-حدث>ن�أبي�سعيد�بن�أبي�الخ>;�ا-هنوي،�وأبي�ع�ي�الفضل�بن�محمد�الفارمدي،�وخلق�آخرين�من�العلماء�و 
وقد�استفاد��ي�التصوف�من�عدد�هائل�من�الصوفية�كما�قال��ي�كتابه�"كشف�ا-حجوب"��ي�.�وPزمهم�مدة"

  .أمكنة�مختلفة�وسّم�Ãبعضهم�م�Õم�كالشيخ�أبي�الفضل�الخت�ي

كان��ي�حياة�الشيخ�الهجويري�باٌب�أهّم�للسياحة،�يخ`;نا�أنه�قد�ساح��ي�ش°�Ãالب�د�Dس�مية.�فكان�يزور�
�ويستفيد�من�الشخصيات�الروحانية�البارزةع �وما��،لماءها��جلة �إ«ى�قهستان�وكرمان�وخراسان فقد�رحل

�الب�د� �من �وغ>;ها �والشام �والعراق �وبغداد �وفارس �وآذربائجان �وخورستان �وط`;ستان �ال�Õر�وتركستان وراء
لصوفية�بخراسان�وحدها،�"زرت�ث�ثمائة�رجل�من�العلماء�ا�إنه�ذكر��ي�كتابه�"كشف�ا-حجوب":�العديدة.

فعلم�من�ذلك�أنه�قد�tPى�ث�ثمائة�رجل�كامل��ي�خراسان�وحدها،�.�وكل�م�Õم�له�مشرب�خاص�من�التصوف"
�م�Õم �واستفاض �Pقهم �والسلوك �الطريقة �وأصحاب �القلوب �أهل �من �رجال �من �ال°���فكم �سائر�الب�د �ي

تطع�أحٌد�من�أصاغر�الصوفية�وأكابرها�أْن�يتقي��ي�زمن�الشيخ��ي�القرن�الخامس�الهجري�لم�يسو�.ذكرها�آنفا
التشيع��ي�أقوالهم�وأعمالهم،�ولكن�الشيخ�الهجويري�لم�يدنس�نفسه�من�هذه�الرذيلة�فنستدّل�بذلك�أنه�

�والجماع �السنة �أهل �من ��حنافكان �من �أيضا�،ة �ذلك �ع�ى �من��وتدّل �أئم�Úم �"باب ��ي �نجدها �ال°� كتاباته
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صديق�وعمر�الفاروق�ر���ßهللا�ع�Õما"�أو��ي�"باب�آدا§�م��ي�ال�Âويج�والتجريد"��ي�الصحابة��ي�شأن�أبي�بكر�ال
بيان�نكاح�عمر�الفاروق�بأّم�كلثوم�بنت�ع�ي�كّرم�هللا�وجهه�أو�ما�نجد�الذكر�الجميل�عن�حياة�أبي�حنيفة�

�كتاباته. ��ي �الفقهية �ا-سائل �من �بّينه �وما �و�عتقاد، �وا-حبة �بالود �الشيخ�وأعماله بالشريعة��متمّسكا�كان
��Dس�مية،�كما�قال��ي�كتابه�"كشف�ا-حجوب": �السفر�والسياحة أربع>ن�سنة�من�عمري،�"قد�قضيت��ي

�السفر�أيضا ��ي �مواظبا �الجماعة�وكنت �مع �الصلوات �يوم��،ع�ى �كل �حال �كل �ع�ى �مدينة �إ«ى �أصل وكنت
ق�Ã�äقد�،�وPهور��ي��خ>;�من�عمره�وجاء�الشيخ�الهجويري�إ«ى.�الجمعة�لكي��Pتفوت�م���صلوة�الجماعة"

،�ب��Ãا-ساجد�وا-دارس�وس ى��ي�تبليغ�Dس�م�والس�م�إ«ى�خلق�هللا،�فأثمرت�بقية�أيام�حياته�ف¾�ا�متطوعا
دوا�بنعمة�Dيمان�مساعيه�فاعتنق�Dس�م�ألوف�من�الهندوس�وا-شرك>ن�وانضّموا��ي�سلك�التوحيد،�وسع

�"راجو �له �رج��يقال �حاكماو�Pسيما �وهو�كان �الذين��" �ا-سلم>ن �أّول �وكان �"غزن>ن" �سلطنة �من �Pهور ع�ى
لها��أسلموا�ع�ى�يده،�واش�Úر�بلقب�"شيخ�الهند".

ّ
وبعد�مدة�من�الزمان�قد�سئم�ويئس�من�مدرسته�Èمر�وعط

�تو�ي��ي�و�وا�Éمك��ي�بقية�حياته��ي�العبادة�والكتابة�والتأليف. �،ھ465كتب�ا-ؤرخون�ومؤلفو�تذكرته�"أنه
�أبي� �الشيخ ��ي �ا-حجوب" �"كشف �كتابه �ذكر��ي �قد �الشيخ �Èن �والش��ات �الشكوك �فيه �تسربت �قد ولكن

)� �القش>;ي �٤٦٥القاسم �رأي�ھ) �ويقوى �ي�;جح �فبذلك �الفقيدين" �من �أ�Éما �السالبة �الحسن �أبي �الشيخ و�ي
سّميت�باسمه��مكتبة�من�مرقده�وأسست�قريبا�.ھ�٥٠٠و�٤٨١فيما�ب>ن�Pهور�بالذين�ذهبوا�إ«ى�أنه�تو�ي�

�بخش" �گنج �"كتابخانه .� �ويج!( �§�ا،�إل¾�ا �ل�ستفادة �التصوف �بعلم �وا-شغوفون �الفار¶�� ��دب باحثوا
  ويتمتعون�بمطالعة�كت��ا�القيمة.
�عارفا �الهجويري �الشيخ�ع�ي �و�دب��كان �والك�م �والفقه �كالتفس>;�والحديث �عصره ��ي �تتداول �ال°� بالعلوم

�الفار ال �و�دب �إماماعربي �وكان �الصوفية��¶��، �كتابات �قرأ �وقد �وفلسفته، �ورموزه �التصوف �علوم �ي
ليم��ي�وكان�له�ذوق�س�ا-تقدم>ن�وا-عاصرين�له،�وكان�جميع�مذاهب�التصوف�وأفكاره�ونظرياته�أمام�عينيه.

�الفطري،�وإلقاء��الشعر�والن½;،�وكان�قادرا الخطب�ع�ى�قول�الشعر�الجميل�وكتابة�الن½;�السليس�وDنشاء
  الجذابة�والوعظ�ا-ؤثر".

ج�منه�وقد�استعار�م���أحٌد�ديوان�شعري�ولم�يرده�إ«ّي،�وما�كان�عندي�نسخة�سواها،�وقد�تصرف�فيه�وأخر 
عه�من�أبيات�بعض�الشعراء�وأخرج�منه�اسم�،�وهكذا�قد�أفسده�ع�ّي�وأضا�بعش�أشعاري�وأضاف�فيه�شيئا
  ".فصارت�ثمرة�جهدي�هباًء�منثورا

�فمّل�ويئس�وترك�قول�الشعر.�ف��يوجد��ي�كتب�س>;ته�إ�Pقصيدة�لعله�تأثر�§
ً
�كب>;ا

ً
�ذه�الحادثة�ا-ؤ-ة�تأثرا

  واحدة�تشتمل�ع�ى�الحب�والشوق�وقد�جاء�ف¾�ا:
Pــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاں�وبرم� اشـــــــــــــــتياقت�روز�وشب�دارم�و�Éعشق�تو�دارم� 

 گر�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا�آزار�آيـــــــــد�يا�ب� د�اندر�كوئ�توجان�بخواهــــم�دا

 ميدهم�از�عشق�تو�هــــردم�صــــــــ� سوز�تو�دارم�ميــــــــــــــان�جان�ودل

 مكن�هرگـــــــــــــــــــــــــــــــــــز�توPكن�تو�آرى�و  دل`;ا،�از�تو�هم�Ãخواهـــــــــــــــــــــــم���ا

 ١ده�زعشق�خويش�ن�هر�سو�ص� اى�ع�ى�تو�فر1ى�در�شهـــــــــر�وكو

�السّر�والعلن. ��ي �بحبك �ومبت�ى
ً
�و�Éارا

ً
�لي� �إليك �متشوق �وأنا �روµي �مكان �أنت �عن��ترجمة: ى

ّ
�أتخ� �أْن Ãوأتم�

يتحرق�قل�Ù،�وتضطرب������ي�سبيل�ذلك��لم�و�ذى.روµي�ونف����üي�زقاقك�وأموت�ع�ى�قدميك�ولو�لحق
ي�هائم�ع�ى�وج
���ي�حبك.

ّ
يا�ع�ي��يا�حبي��Ùمنك�أطلب�ما�يتم��Ãقل��Ùوأنا�راض�عنك��ي�كل�حال.�نف��ü،�وإن

  (يخاطب�نفسه):�أنت�سعيد��ي�البلد�الذي�رزقت��ي�صلة�خاصة�من�الحب.

                                                           
  ٧٨آب كوثر، ص    ١
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فقد�ضاع�كلها�بمرور��يام�إ�Pكتابه��،يوجد�ش!(�م�Õا�ولكن��ن�P �،وكان�له�رسائل�ومؤلفات�متنوعة�عديدة
الشه>;�"كشف�ا-حجوب"�الذي�نعلم�به�بعض�كتبه�ال°��قد�بادت�واندثرت،�وÑي�"م�Õاج�الدين�وأهل�الصفة�
�بحقوق� �والرعاية �وا-ؤفات �و"أسرار�الخرق �الح�ج" �منصور �ك�م �و"شرح ��سرار" �و"كشف �والبقاء" والفناء

 Èيقان"�و"بحر�القلوب"�وغ>;ها.هللا"�و"البيان�Dهل�  
  كشف�ا�حجوبكتاب�

�ال �من �بقي �الهجويري، �للشيخ �وحيد �كتاب �مراراهذا �نشره �تم �الزمن. �بأيدي �ا-عت`;ة��ضياع �الكتب وهو�من
�أه �لدى �كث>;اا-عروفة �فيه �جمع �وا-عرفة. �العلم �وحقائقه�ل �التصوف �لطائف �نور��.من �الشيخ �ذكره وقد

�الج �الرحمن �عبد �(الدين �١٤٩٢-١٤١٤امي �قام�م) �وقد �ومعرفته. �علمه �ع�ى Ãوأث�� �Dنس" �"نفحات �ي
وكتب�له�مقدمة�وج>Âة�وترجمة�للمؤلف.�نشر�الكتاب�من��،بتصحيحه�وتحشيته�"ع�ي�قويم"�الباحث�Dيراني

��ي �وباكستان �إيران �فار¶�� �ح°�Ãم�١٩٧٨مركز�تحقيقات �طبعت �النسخ�ال°� �"أصّح �الكتاب �رأس �ع�ى �كتب .
هذه�Ñي�النسخة�ال°��وضعناها�أمامنا�عند�الكتابة.�قال�الباحث�ا-ذكور��ي�مقدمته�إّن�اسم�الكتاب�و �،�ن"

  "كشف�ا-حجوب�Èرباب�القلوب"�وقد�ذكر�من�مراجع�الكتاب�ما�ي�ي:
  فصل�الخطاب�لوصل��حباب�لخواجه�محمد�پارسا .1
  الرسالة��بدالية�للشيخ�يعقوب�چرAي .2
 لفنون�لحا�ي�خليفة�چل�Bكشف�الظنون��ي�أسامي�الكتب�وا .3

فقد�كتب�الشيخ�ع�ى�الصفحة��و«ى�من�الكتاب�بعد�الحمد��،ولكن�نص�"كشف�ا-حجوب"��Pيصدق�ذلك
"سلكت�ع�ى�طريق��ستخارة�وأبعدت��غراض�النفسية�عن�قل�Ù،�واتبعت�ما�أمرني�به�أبو�سعيد��والصلوة:

�ا-حجو  �"كشف �الكتاب �وسّميت �تعا«ى، �هللا �أسعده �Pحقة�الهجويري �الكتاب �اسم �مع �ذكر�ا-ؤلف ��ي ب"
�القلوب". �Pحقة��"Èرباب �الكتاب �مع �يضف �لم �ولكنه �صفحات �أربع ��ي �ا-ذكورة �عبارته �ا-ؤلف �أوضح ثم

�القلوب". �"Èرباب �Pحقة �بدون �ا-حجوب" �هو�"كشف �الكامل �الكتاب �اسم �أّن �فثبت �القلوب" وقد��"Èرباب
�من�الكتب�فم�Õا:صّنفت��ي�علم�التصوف�قبل�"كشف�ا-حجوب

ً
كتاب�الرعاية�Èبي�عبد�هللا�الحارث��"�كث>;ا

وكتاب�اللمع�Èبي�نصر��،ھ)٢٨٦وكتاب�الصدق�Èبي�سعيد�أحمد�بن�عي�Ã�üالخّراز�(م��،ھ)٢٤٣ا-حاس��Ù(م�
والرسالة��،ھ)٣٨٦وقوت�القلوب�Èبي�طالب�محمد�بن�ع�ي�ا-كي�(م��،ھ)٣٨٧عبد�هللا�بن�ع�ي�السراج�(م�

وهذه�الكتب�كلها�باللغة�العربية�وأّول�من�.�ھ)٤٦٥ي�القاسم�عبد�الكريم�بن�هوازن�القش>;ي�(م�القش>;ية�Èب
وقد�أجاد�وأّدى�حق�التصنيف�وصدق�فيما�قال�الباحث��،صّنف��ي�التصوف�بالفارسية�هو�الشيخ�الهجويري 

العهد�الذي�كان��"قد�وضع�هذا�الكتاب��ي�):D٨يراني�ا-عروف�ع�ي�قويم�عن�هذا�الكتاب��ي�مقدمته�(ص�
��ي�العالم�وهذا�الكتاب�النفيس��Pمثيل�له��ي�

ً
الن½;�الفار¶���السلس�الجذاب�و�سلوب�النقي�السليم�رائجا

نكات�التصوف�ودقائق�العلم�وا-عرفة�ويجذب�القّراء�إليه�بجمال�أسلوبه�وبخلوه�عن�التطويل�ا-مل�للقّراء�
� �يجد �وا-فاهيم، �ا-طالب ��ي �العصر��لقارئ او�ختصار�ا-خل �من �والصفات �و�سماء �القديمة ��فعال فيه

السامي.�وهذا�الكتاب�أع�ى�وأو«ى�لطافة�وس�سة�وجما�Pمن�كتاب�"أسرار�التوحيد��ي�مقامات�أبي�سعيد"�
(-حمد�بن�منور)�و"تذكرة��ولياء"�(للشيخ�فريد�الدين�العطار)�و"مصباح�الهداية�ومفتاح�الكفاية"�(-حمود�

  وهذا�الكتاب�من�الكتب�ال°��بقيت�من�إحراق�ا-غول.�.اشاني)"بن�ع�ي�الك

�الكتاب �ا-حجوب"محتويات �"كشف �كتاب �إّن �وإنشاء��: �ومطلبا �مقصدا �التصوف �علم ��ي �الكتب أفضل
فمن��وقد�استفاد�منه�أغلبية�أساط>ن�التصوف�ويظهر�أثره��ي�كتابا��م.�،.�إنه�جامع�وشامل�-وضوعهوأسلوبا

�منه �استفادوا �ي�ي:�الذين �من �به �العطار�النيشافوري�وتأثروا �الدين �فريد �و الخواجه �عبد�، �الدين ا-��نور
�الجامي �و الرحمن �پارسا، �و الخواجه �نواز�گيسو�دراز، �بنده �الخواجه �Èك½;�ما�. �جامع �ا-وسوéي �الكتاب وهذا

�إلي �نقّدم �وهنا �الفار¶�� �و�دب �التصوف �معارف �ع�ى �ا-شتملة �ورسائله �ا-ؤلف �كتب �من �قائمة�ضاع كم
 أبواب�محتويات�الكتاب�وموضوعاته:
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باب�إثبات�العلم�وباب�الفقر�وباب�التصوف�وباب�لبس�الثياب�ا-رقعة�واخت�فهم��ي�الفقر�والصفوة�وباب�
بيان�ا-�مة�وباب��ي�ذكر�أئم�Úم�من�الصحابة�(تذكرة�الخلفاء��ربعة�الراشدين)�وباب��ي�ذكر�أئم�Úم�من�أهل�

ات�حسن�وحس>ن�وع�ي�بن�حس>ن�ومحمد�بن�ع�ي�بن�حس>ن�وجعفر�بن�محمد�بن�ع�ي�البيت�(تذكرة�الساد
ر)�وباب�ذكر�أهل�الصفة�(قد�ذكر��ي�هذا�الباب�مائة�وواحد�وعشرين�رج��من�أصحاب�الصفة�(بن�حس>ن�

باØيجاز)�وباب�ذكر�أئم�Úم�من�التابع>ن�(ذكر�فيه�حضرات��ويس�القرني�وهرم�بن�حبان�العبدي�وحسن��(ر)
وباب�ذكر�أئم�Úم�من�أتباع�التابع>ن�إ«ى�يومنا�هذا.�(وقد�بدأ�هذا�الباب�من��،ر)(بصري�وسعيد�بن�ا-سيب�ال

من�ا-شائخ��٦٤وذكر�فيه��،ذكر�حبيب�الفار¶���وختم�ع�ى�ذكر�مرشده�الشيخ�أبي�الحسن�الحصري�البصري 
أبا�الفضل�الخت�ي،�وأستاذه�أبا�وباب��ي�ذكر�أئم�Úم�من�ا-تأخرين�(ذكر�فيه�مرشده�الروµي�الشيخ��،الكبار)

العباس��شقاني�والشيخ�القش>;ي�وسبعة�من�الصوفية��خرين�ا-عاصرين�له�وقد�استفاد�ا-ؤلف�بأك½;هم)�
�الباب�كث>;اوباب��ي�ذكر�رجال�الصوفية�من�ا-تأخرين�ع�ى��  من�الصوفية�ا-تأخرين��ختصار�(ذكر��ي�هذا

�وفار  �والعراق �الشام �أهل �ال�Õر�باØيجاز�من �وراء �وما �وخراسان �وكرمان �وط`;ستان �وآذربائجان �وقهستان س
�وغ>;ها) �والنورية��،وغزن>ن �والجنيدية �والطيفورية �القصارية �فيه �(ذكر �وحكايا��م �فرقهم �فرق ��ي وباب

عن��وبحث�بحثا�علميا�،والسهيلية�والحكيمية�والخرازية�والخفيقية�والسارية�والحلولية�من�فرق�الصوفية)
 .�ي�هذا�الباب�يضاالتالية�أ�ا-وضوعات

�Dيثار�وحقيقة� �السكر�والصحو�وحقيقة �ب>ن �والفرق �والحال �ا-قام �ب>ن �والفرق �الرضا �وحقيقة ا-حاسبة
النفس�ومع��Ãالهوى�ومجاهدات�النفس�وحقيقة�الهوى�وإثبات�الوPية�وإثبات�الكرامة�والفرق�ب>ن�الكرامات�

�لوهية�وذكر�كرامات��ولياء�وفضيلة��نبياء�ع�ى��ولياء��وا-عجزات�وظهور�خرق�العادات�ع�ى�يد�مدéي
�والحضور� �الغيبة �وحقيقة �والبقاء �الفناء �وحقيقة �وا-�ئكة �سائر�ا-ؤمن>ن �ع�ى �و�ولياء ��نبياء وفضيلة

وينت
��ع�ى��١٥٦وهذا�الباب�يبدأ�من�الصفحة��وحقيقة�الجمع�والتفرقة�وحقيقة�التفرقة��ي�الحكم�والروح.
كشف�الحجاب��ول��ي�معرفة�هللا�تعا«ى��وتبدأ�من�بعد�ذلك�سلسلة�كشف�الحجب�وÑي:�.٢٣٥فحة�الص

،�)٢٥١كشف�الحجاب�الثالث��ي�Dيمان�(ص�،�و)٢٤٤كشف�الحجاب�الثاني��ي�التوحيد�(ص�،�و)٢٣٥(ص�
ا�يتعلق�§�ا�كشف�الحجاب�الرابع��ي�الطهارة�(بحث��ي�هذا�الكشف�عن�الطهارة�ثم�بدأ�الك�م��ي�التوبة�ومو

كشف�الحجاب�الخامس��ي�الصلوة،�قد�بّ>ن�فيه�بعد�بيان�الصلوة�حقيقة�الحب�وما�يتعلق�،�و)٢٥٥(ص�
كشف�الحجاب�السادس��ي�الزكوة�(وبّ>ن�،�و)٢٦٢ص�به،�وكيفية�حّب�هللا�Èوليائه�وحّب��ولياء��ºتعا«ى�(

�فيه�الجود�والسخاء�وإعانة�الضعفاء�وا-حتاج>ن�وإكرام�الضيوف� �حقيقة�الزكوة، كشف�،�و)٢٧٤ص�(مع
� �(ص �به �يتعلق �وما �الجوع �ماهية �بّ>ن �ثم �الصوم �حقيقة �عن �فيه �(بحث �الصوم ��ي �السابع ،�)٢٧٩الحجاب

كشف�الحجاب�التاسع��ي�الصحبة�،�و)٢٨٥كشف�الحجاب�الثامن�(بّ>ن�فيه�حقيقة�الحج�ومشاهده�(ص�و
�والسفر�وا �الصحبة �آداب �فيه �(بّ>ن �وأحكامها �آدا§�ا �والك�م�مع �والتجّول ��ï-وا� �والشرب لحضر�و�كل

�الصفحة� �من �صفحة �ث�ث>ن �يستغرق �الكشف �(وهذا �والتجرد �والزواج �السؤال �وعدم �والسؤال والسكوت
  )٣٢٠إ«ى�الصفحة��٢٩١

كشف�الحجاب�العاشر��ي�منطقهم�وحدود�ألفاظهم�وحقائق�معان¾�م�(و�ي�هذا�الكشف�أوضح�حقائق�الحال�
�والت �وا-قام �والنفي�والوقت �والقهر�واللطف �والهيبة �و�نس �والبسط �والقبض �وا-كاشفة �وا-حاصرة مك>ن

�الشري �ب>ن �والفرق �وا-عرفة �والعلم �اليق>ن �وحق �اليق>ن �وع>ن �اليق>ن �وعلم �وا-حادثة �وا-سامرة عة�وDثبات
�وفّسر�أيضا �شرح �وقد �كث>;ا والحقيقة. �الكشف �هذا �كالخوا�من �ومقاصدها �التصوف �اصط�حات طر�من

�و�صطفاء� �و�صطناع �والسرور�والقصور �والتخ�ي �والتج�ي �والتح�ي �والب�ء �و�ختيار�و�متحان والوقائع
إ«ى��٣٢٠و�صطدام�والرين�والغ>ن�والتلبيس�والشرب�والذوق�وغ>;ها.�(وهذا�الكشف�مبسوط�من�الصفحة�

فيه�سماع�القرآن�وسماع��كشف�الحجاب�الحادي�عشر��ي�السماع�وبيان�أنواعه�(قد�ذكر .�)٣٣٨الصفحة�
الشعر�وسماع��صوات�و�لحان�وأوضح�أحكام�السماع�و�خت�فات��ي�السماع�ومراتب�الصوفية��ي�حقيقة�
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السماع�(أي�الوجدان�والتواجد�وا-راقبة)�والرقص�والخرق�(أي:�خرق�الثياب�وآداب�السماع�وغ>;ها).�وهذا�
  )٣٦٧لصفحة�إ«ى�ا�٣٢٨صفحة�من�الصفحة��٢٩الكشف�يحتوي�ع�ى�

  تحليل�موجز�لكتاب�كشف�ا�حجوب
�جامعة� �بمعلومات �م��كتابه �قد �الهجويري �الشيخ �أن �إ«ى �كافية �إشارة �وموضوعاته �الكتاب تش>;�محتويات

�بأحسن �محفوظا�واسعة �حيا �بقي �فلذلك �لهجة �وأروع �ع�ى�أسلوب Ã�äم� �قد �أنه �رغم �مدة��ع�ى تصنيفه
ب>ن�الذين�يرغبون�فيه�ويتشوقون�إ«ى�مطالعته،�ويستفيد��اوP تسعمائة�وخمس>ن�عاما،�ولم�يزل�مقبو�Pومتد

�وقد�مدحه�أكابر�الصوفية�والعلماء��ي�كل� منه�الصوفية�الكرام�والعلماء�العظام�والباحثون�والعوام�سواء.
�والشيخ� �ا-ن>;ي �الدين �شرف �والشيخ �الجامي �الدين �نور �العطار�وموPنا �الدين �فريد �كالخواجه �ومكان زمان

.�واتفق�قولهم�عن�الكتاب:�"من�لم�يكن�له�شيخ�)ر(نگ>;�السمناني�والخواجه�نظام�الدين�أولياء�أشرف�جها
  .)١(فهذا�الكتاب�له�شيخ"
  بعض�النكات�ا�همة:�

��Pيوجد�أي� ينقسم�التصوف�إ«ى�ث�ثة�أقسام؛�التصوف�Dس�مي�والتصوف�الك�مي�والتصوف�Dلحادي.
�ا- �"كشف ��ي �Dلحادي �التصوف �والسوفسطائية��،حجوب"أثر�من �أفكار�ا-ع�Âلة �بعض �الشيخ �أبطل فقد

�ولكن�لم�يكد�ي�Âكى�القاطعة�جزاه�هللا�ع�ى�ذلك�جزاء�حسنا�والقرامطة�وا-�حدة�باÈدلة�الثابتة�وال`;اه>ن .
��فكار� �كث>;�من �ف¾�ا �ام�Âج �قد �ال°� �وا-عاصرين �ا-تقدم>ن �كتابات �Èن �الك�مي �التصوف �عن �الكتاب ويتÂåه

��باطيل�ال �هذه �عن �يخلو �أن �يستطع �لم �التصوف �وإن �تتأثر�§�ا. �أن �بد �ف� �عينيه �أمام �كانت ك�مية
�أقواٌل� �ا-حجوب" �الك�مية�من�القرن�الثالث�إ«ى��ن�لو�Pكان�كذلك�-ا�وجدت�قط��ي�"كشف والخرافات

  تخالف�التعاليم�Dس�مية،�ونعرض�فيما�يأتي�بعض��مثلة:
�"ليعبدون" .١ ��فّسر�كلمة �(الذاريات: �ليعبدون Pإ� �وDنس �الجن �خلقت �"وما �آية ��ي �بـ"ليعرفون"�٥٦الواردة (

(نيافريدم�پرياں�وآدمياں�را�مگر�از�براي�آنكه�تا�مرا�بشاسند)�وذلك�غلط�صريح،�إنما�وضع�الصوفية�هذه�
 العقيدة�ليتحرروا�من�جميع��حكام�Dلهية�وليتفرغوا�لحصول�لذة�العشق�والسكر�والجذب.

:�قال�رسول�هللا�وت .٢
ً
يغبطهم��إن�من�عباد�هللا�لعبادا"��وجد�فيه�كث>;�من��حاديث�الضعيفة�وا-وضوعة�مث�

�نبياء�والشهداء،�قيل:�من�هم�يا�رسول�هللا!�صفهم�لنا،�لعلنا�نح��م،�قال:�قوم�تحابوا�بروح�هللا�من�غ>;�
�إذ ��Pيخافون �نور، �منابر�من �ع�ى �نور �وجودهم �و�Pاكتساب، �حزن�أموال �إذا �و�Pيحزنون �الناس، �خاف ا

�يحزنون". �و�Pهم �عل¾�م ��Pخوف �هللا �أولياء �ت��"أ�Pإن �ثم �جميعا�الناس، �العلماء �أك`;�كبار��اتفق �أن ع�ى
ولكن�ههنا�قد�فضل�رتبة�الو«ي�ع�ى�الصحابة��،�ولياء��Pيستطيع�أن�يصل�إ«ى�درجة�أصغر�صغار�الصحابة

�ويعلم�كل�منا�أن��غتباط��Pيكون�إ�Pع�ى�حيث�قال�)ع(بل�ع�ى��نبياء��)ر( �يغبطهم��نبياء�والشهداء" :
فضيلة�لم�يحظ�§�ا�ا-غتبط�فالحاصل�أن�ا-ؤلف�يعتقد�أن�الوPية�أفضل�من�النبوة،�وهذه�العقيدة�ع>ن�

:�وجاء��ي�هذا�الكتاب�عقيدة�الروافض�أي�Dمامة�أفضل�من�النبوة،�نعوذ�با�ºمن�هذه�العقيدة�الخبيثة.
م�قال:�بطن�ج

ّ
ى�هللا�عليه�وسل

ّ
قال:�أجيعوا���".�والن��Ùائع�أحب�إ«ى�هللا�من�سبع>ن�عابدا�عام�إن�الن��Ùص�

�الدنيا" ��ي
ً
�عيانا �هللا �ترى �قلوبكم �لعل �أجسادكم �واعروا �أكبادكم �وأظمأوا �بطونكم �الروايات�. �هذه إن

 للمتجول>ن�العارين�القذرين.�موضوعة،�س ى�ا-تصوفون�أن�يثبتوا�§�ا�الوPية�ا-زعومة�الباطلة
�ا-حجوب" .٣ �"كشف �كتاب �من �كث>;ة �مواضع �والصوفية��،و�ي �ل�ولياء �كث>;ة �ومناقب �كب>;ة �فضائل ذكرت

�التالية: �ع�مة��كا-قتبسات �واختارهم �اجتباهم �ملكوته �أولياء �فهوPء �ووPيته �خلته �§�م �خّصص �أولياء º"
�الكراما �بأنواع �وفّضلهم �ومشيته �شرور�النفس�Øظهار�أفعاله �من �ونّجاهم �الطبيعة �آثام �من اهم

ّ
�وزك ت

�الزروع� �وتنبت �بتصرفهم �ا-طر �يÂåل �بشئونه. �ويقدروا �ليفرغوا �العا->ن �ع�ى �أوليائه �وجعلهم وشهوا��ا
�هللا� �ملكوت ��ي �ا-قتدرون �ا-ستبدون �وهم �بنصر��م �الكفار �ع�ى �ا-سلمون �ويغلب �ومشي�Úم باختيارهم

                                                           
  ١/١٢٨تاريخ مشائخ چشت،    ١
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إن�هذه�العقائد��Pتوافق�وتعاليم�Dس�م�ع�ى�أي�.�إل¾�م�بسط�العالم�وقبضه"�ويحرسون�العالم�وفّوض�هللا
 حال�بل�تخالف�القرآن�والحديث�والشريعة�Dس�مية�الغراء.

ل�أن�يمت�ئ�البطن�خمرا�ع�ى�أْن�يمت�ئ�طعاما�عن�سهل�بن�عبد�هللا�أنه�قال:� .٤ Èن�البطن�إذا��ح�P �إني�أفضَّ
ولكن�إذا�شبع�البطن��،نار�الشهوة�وسلم�ا-خلوق�من�يد�شارب�الخمر�ولسانهنام�العقل�وانطفت��امت��خمرا

فكأنه�يريد�أن�يقول:�إن��بالطعام�تجمح�نفس�Dنسان�Øثارة�الشر�والفساد�وتقوى�الشهوة�وتتمرد�النفس.
�والتوج �الفاسد �التأويل �من �و�Pيستحييون �الح�ل �الرزق �أكل �من �إليه �أحب �شر§�ا �هللا �حّرم يه�الخمر�ال°�

 الباطل.�
يقة�أن�أفضل�الناس�من�من�كتابه�"كشف�ا-حجوب":�قد�اتفق�مشائخ�الطر �٣١٨ع�ى�الصفحة��وقال�أيضا .٥

�عن��عاش�متجردا �التجرد �ع�ى �الطريقة �أساس �الصوفية �أكابرنا �وضع �قد �وبالجملة �وال�Âوج. �التأهل عن
�أليس�لنا�أسوة��ي�حياة��نبياء�والص حابة�الذين�قد�تزوجوا�وعاشوا��ي�ال�Âوج�Èن�ال�Âوج�يفسد��حوال.

نسا�Îم�وقضوا�حيا��م�مع�عائل�Úم.�ومن�يفضل�التجرد�ع�ى�ال�Âوج�فهو�مخالف�للكتاب�والسنة�Èن�القرآن�
)�وجاء��ي�حديث�مشهور،�قال�الن٣��Ùيقول�"فانكحوا�ما�طاب�لكم�من�النساء�مث��Ãوث�ث�ورباع"�(النساء:�

  ).٢(عن�سن°��فليس�م��"وقال:�فمن�رغب��)١(:�النكاح�من�سن°�"�
تدل�هذه�الجملة�ع�ى�أن�.�من�الكتاب:�"وأو«ى�الف�ن�ال°��ابتلينا�§�ا�كانت�من�امرأة"�٣١٧وجاء�ع�ى�الصفحة� .٦

�بال¾�ودية �تأثروا �قد �بالنواجذ�،الصوفية �عل¾�ا �وعضوا �ال¾�ود �من �النظرية �هذه �أّمنا��،وأخذوا �أن والحقيقة
لتخليق�البشر��ي�كوكب��رض.�تدل��يات��هورا�-شيئة�هللا�وسببابل�كانت�ظ�)ع(حواء�ما�كانت�فتنة�*دم�

وتقول�ال¾�ود�إن�حواء�هو��،وأكل�ك�هما�من�الشجرة�ا-منوعة�أن�إبليس�قد�أضّل�آدم�وحواء�معا�القرآنية
 ال°��ارتكبت�الذنب�واتبعت�إبليس�فأكلت�من�الشجرة�ثم�أضلت�آدم�وأغرته�ع�ى��كل�م�Õا.

منه:�إذا�قال�إبراهيم�Pبنه�إسماعيل:�يا�ب���إني�أرى��ي�ا-نام�أني�أذبحك"�فقال�له��٣٠٨وجاء�ع�ى�الصفحة� .٧
�حبي �عن �نام �جزاؤ�من �هذا �نائماإسماعيل: �لو�Pكنت �بذب�uبه �هللا �أمرك �أنا�-ا �وكنت �ولدك �من �فحرمت ي

�بموتي".مذبوحا �حياتك �طول �أنت �وأوذيت �للمحة �أنا �أوذيت �وقو �، �الصو�ي �قول �ب>ن �ما �القرآن�فشتان ل
�الصالح>ن،� �من �«ي �هب �"رب �وا-ائة �عشرة �الحادية ��ية �إ«ى �ا-ائة ��ية �من �الصافات �سورة ��ي �جاء ا-ب>ن،
�إني�أرى��ي�ا-نام�أني�أذبحك�فانظر�ماذا�ترى،�قال�يا� فبشرناه�بغ�م�حليم،�فلما�بلغ�معه�الس ي�قال�يب�ّ�

�الصابرين، �من �هللا �شاء �إن �ستجدني �تؤمر، �ما �افعل �قد��ابت �إبراهيم، �يا �أن �وناديناه �للجب>ن، ه
ّ
�تل فلما

صّدقت�الرؤيا،�إنا�كذلك�نجزي�ا-حسن>ن،�إن�هذا�لهو�الب�ء�ا-ب>ن،�وفديناه�بذبح�عظيم،�وتركناه�عليه��ي�
 .�خرين،�س�م�ع�ى�إبراهيم،�كذلك�نجزي�ا-حسن>ن،�إنه�من�عبادنا�ا-ؤمن>ن"

٨. �� �الصفحة �ع�ى �هللا�٣٢٤وجاء �إن �الكتاب: ��من Ã�¶و-� �قال �ا-نازل��:)ع(تعا«ى �قطعت �قد �إنك Ã�¶مو� يا
فسقطْت�منك�أسباُب�التلوين�فاخلع�نعليك�عن�قدميك��،واستكملت�ا-قامات�ح°�Ãوصلت�إ«ى�رتبة�التمك>ن

فالقصة�ال°��يش>;�إل¾�ا�ا-ؤلف�Ñي�.�سافة�والوحشة�وأسباب�مÂåل�الوصلوألق�عصاك�من�يدك��ÉÈا�آPت�ا-
 جيد��ي�سورة�طه،�ولكن�هناك��Pتوجد�متاهات�التمك>ن�والتلوين.واردة��ي�القرآن�ا-

٩. � �الصفحة �ع�ى �إس�٣٠٨وقال �ب�� ��ثار�أن ��ي �جاء �شيئامنه: ��Pيأكلون �كانوا ���Pرائيل �وأطفالهم �البادية �ي
وبلذة�لحنه،�وقيل:�قد�ماتت�ذات��)ع(يبكون�و�Pيتطلبون�الل`ن�فلما�رجعوا�مات�أك½;هم�بحسن�صوت�داؤود�

�الفضل��يوم �داؤود �أعطى �قد �تعا«ى �هللا �وإن �العجائز. �من �امرأة �عشر�ألف ��بكار�واثنا �من �امرأة سبعمائة
��ر  ��ي �خليفة �وجعله �يجعله�وا-لك �ولم �أحكامه، �إل¾�م �ومبلغا �للناس �إماما �وجعله �الكتاب �عليه �وأنزل ض

�ي�"كشف�ا-حجوب"�من��قوال�فتوجد�أمثلة�كث>;ة��ليقتل�بحسن�صوته��بكار�والعجائز�من�النساء.�مغنيا

                                                           
  سنن ابن ماجة، أبوب النكاح   ١
  صحيح البخاري وصحيح مسلم، كتاب النكاح   ٢
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ومع�ذلك�كان�له�فضل�كب>;��ي�نشر��ال°���Pتوافق�وآيات�القرآن�و�Pتطابق�بأحكام�Dس�م�وشريعته�الغراء.
  .)١(الثقافة�والعلم�وDشفاق�ع�ى�البشرية�وكان�يحم��ا-ظلوم>ن�وينصر�ا-حتاج>ن

  
  ا�صادر�وا�راجع

  نيا،�نيو�دل
�،�الهند،�سنة�الطبع�لم�تذكرآب�كوثر�للشيخ�إبراهيم،�مطبعة�أدبي�د .1
2. � �آم>Âش، �كى �نظريات �غ>;�إس�مي �م>ن �تصوف �أنجمنإس�مي �مركزي �جش°�، �سليم �Pهور،�يوسف ،

  م2002باكستان،�
 Dع�م�بمن��ي�تاريخ�الهند�من��ع�م�للع�مة�عبد�الuي�الحس��،�دائرة�ا-عارف،�حيدراباد،�الدكن،�الهند .3
 ل�ع�مي،�مطبعة�نول�كشور،�لكناؤ،�الهند،�سنة�الطبع�لم�تذكرآئ>ن�أك`;ي�Èبي�الفض .4
 م�١٩٧١تاريخ�أدبيات�مسلم>ن�باكستان�والهند،�جامعو�بنجاب،�Pهور،�باكستان،� .5
 م١٩٩٤تاريخ�التصوف�للع�مة�محمج�إقبال،�ترتيب:�ال`;وفيسور�صابر�كلوري،�مكتبة�الحسنات،�ده�ي،� .6
 م١٩٨٠مي،�إداره�أدبيات�د«ي،�نيو�دل
�،�الهند،�تاريخ�مشائخ�چشت�ل�ستاد�خليق�أحمد�نظا .7
 م١٩٩٤،�نيو�دل
�،�الندوي،�مركزي�مكتبة�إس�ميتصوف�اور�أهل�تصوف،�عروج�القادري،�ترتيب:�محمد� .8
 سåن�ابن�ماجة،�أبوب�النكاح .9

 صحيح�البخاري�وصحيح�مسلم،�كتاب�النكاح .10
 ���������������،�تصحيح�وتحشية:�هوريلهجويري�الج�بي�الغزنوي�اللكشف�ا-حجوب�للشيخ�ع�ي�بن�عثمان�ا .11

 م١٩٧٨السيد�ع�ي�قويم�Dيراني،�مركز�تحقيقات�فار¶���إيران�وباكستان،�إس�م�اباد،�باكستان،�������
 
  

                                                           
  اإلعالم مبن يف تاريخ اهلند من األعالم (ذكر الشيخ اهلجويري)   ١
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  �صطRحات�الصوفية:�عرض�وإيضاح
  

  شيخ�جاوندو�أيندي�/ د

  Pية�كوارا،�نيج>;يا�و ،�قسم�Dس�ميات�وال�;بية�بالعربية،�معهد�اللغات،�كلية�ال�;بية،�محاضر�

  

 
ّ

  ص�ملخ

ح�بعض�الناس�وجوههم�نحو��دب�الصو�ي��ÉÈم�يجدون�الصعوبة� كث>;ا�ما�يقّبِ
;ون�عّما� ِ

ّ̀ �ى�إدراك�مقاصد��دباء�الصوفي>ن��ي�أد§�م.�هذا،�Èن�الصوفي>ن�يع
�إ�Pمن� ��Pيفهمها Ã°ال� �الخاصة �الصوفية ��صط�حات �باستخدام �ضمائرهم �ى

�أو� �مذاقهم �تعرض�ذاق �الورقة �فهذه �إذن، �أو�مكتوبا��م. �ألسن�Úم �من مها
ّ
تعل

�معان¾�ا� ��ى �بالنظر �وتوضحها �الصوفية ��صط�حات �أهم �من �فقط عشرين
  .��ا،�بغرض�تسهيل��دب�الصو�ياللغوية�وبيان�مقاصد�الصوفي>ن�§

  ا�قدمة�

�صط�ح�هو�العرف�الخاص�أي�اتفاق�طائفة�مخصوصة�من�القوم�ع�ى�وضع�
�أ �إ�P)١(و�الكلمةال��ïء �الحقيقية �دPل�Úا ��Pيفهم �ال°� �الخاصة �ومصطلحاته �ألفاظه �العلوم �من �علم �ولكل .

�ألفاظا� �العلماء �من �طائفة �لكل �"إن �بقوله: �الحقيقة �هذه �إ«ى �أشار�القش>;ى �فقد �م�Õا، �علم �كل أبناء
� �الفهم �تقريب �من �لهم �Èغراض �عل¾�ا �وتواطئوا �سواهم �عمن �§�ا �انفردوا �أو�يستعملو�Éا، �§�ا �ا-خاطب>ن ع�ى

قد�أودع�الصوفية��،.�و�ي�مضمار�التصوف)٢(تسهيل�ع�ى�أهل�تلك�الصنعة��ي�الوقوف�ع�ى�معان¾�م�بإط�قها"
� �الذاتية �وتجار§�م �الوجدانية �أحوالهم �عن �تعب>;ا��م �ور الصوفية �ا-نال �بعيدة �ألفاظا �أو�مستعمل>ن موزا

 PPالد� �غ>;�مفهوم �مغلقا، �أدبا �الصو�ي �أد§�م �تجعل �تحكك�إشارات �أو�ع�ى �القوم �من �يكن �لم �من �عند ت
واخت�ط�§�م.�ولهذا�صّرح�الدكتور�عبد�العال�شاه>ن�بقوله:�"إن�ا-صطلح�الصو�ي��Pيمكن�أن�يدرك�معناه�
�من� �جزءا �يدرك �أن ��Pيستطيع �فإنه �العادي �للقارئ �بالنسبة �أما �واسعة. �صوفية �ثقافة �له �إ�Pمن ا-حدد

  .�)٣"(ح�قد�أنبت�تماما�عن�ا-دلول�اللغوي�العامذلك�Èن�ا-صطل�ا-صطلح،مدلول�

  الدافع�إÏى�استعمال�ا�صطلحات�الصوفية

إن��دباء�الصوفي>ن�سعوا�عن�قصد�إ«ى�أن�تكون�معاني�اصط�حا��م�م��مة�ع�ى�غ>;هم،�وقصدوا�عن�وéي�
  إ«ى�الرمز�الغامض�وDشارة�البعيدة�Èمور�م�Õا:�

�التصوف�-�ّول  �ع�ى �جليالغ>;ة �كان �وأسراره: �تصوفهم �ع�ى �غيورون �الصوفية �أن �كباُرهم��،ا م
ّ
�يعل وقد

  صغاَرهم�كتما�Éا�وإخفاءها�-ن�لم�يكن�من�أهلها.�

الخوف�من�سوء�التفاهم�أو�Dدراك:�إن�الصوفية��ي�عناية�فائقة�بالعالم�الباط���ويدور�ك�مهم�دائما��-الثاني
�Pيقصدون�§�ا�الدPPت�الظاهرية�وإنما�يش>;ون�§�ا��حول�بواطن��مور.�وإن�استعملوا�ألفاظا�ظاهرة�فإ�Éم

                                                           
  . ٤٣٢بريوت، ص  املنجد يف اللغة واألعالمم). ٢٠٠٣دار املشرق (    ١
 .١٤٤القاهرة: مل يذكر الناشر، ص  املعجم الصويف.م). ٢٠٠٤حممود عبد الرازق (    ٢
 .١٢القاهرة: دار املنار، ص  اصطالحات الصوفية.م). ١٩٩٢عبد العال شاهني (حتقيق) (    ٣
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إ«ى�معان�باطنية.�فالذي�يريد�تحليلها�يس ى�وراء�التماس�ا-عاني�الباطنية.�وخ>;�مثال��ي�هذا�الصدد�قول�
  ابن�عربي:

  أو�ربـوع�أو�مغان��كل�ما  **�    كل�مـا�أذكره�من��طلـل�

  أو�حمÃأو�رياض�أو�غياض�  **�    أو�خليـل�أو��رحيل�وربـا�

  طالعات��كشموس�أو��دمى  **�    أو�نساء��كاعبـات��نـهد�

  )١(�واطلب�الباطن�ح°�Ãتعلما  **�  فاصرف�الخاطر�عن�ظاهرها�

الفرار�من�Dنكار�والتكف>;�وإراقة�الدماء:�قد�يرجع�الشعراني�عدم�وضوح�الدPلة��ي�ا-صطلح�الصو�ي��-الثالث
أما�الصو�ي�فإنه�عندما��Pيوفق�يقال:�إنه�كفر،�لذلك�كان�لزاما��إ«ى�أن�الفقيه�إذا�لم�يوفق�يقال:�إنه�أخطأ،

P�Ã°شارات�حDوقد�أظهر�بعض�الصوفية�خوفهم�من��).٢(يشتد�إنكار�العامة�لهم�ع�ى�الصوفية�استخدام�
  إراقة�دمهم��ي�شعرهم:

  )٣(�تراق�دمانا�جهرة�لو�§�ا�بحنا  **�  وفـي�السر�أسرار�دقاق��لطيفة�

ا�سبق�أن��دب�الصو�ي�شعرا�كان�أو�ن½;ا��Pيحسن�إدراكه�من�لم�يلم�باPصط�حات�هذا،�وقد�اتضح�فيم
ومن�الجدير��الصوفية.�و§�ذا�كان�معرف�Úا�ع�ى�درجة�كب>;ة�من��همية�و�Pغناء�ع�Õا�لدار¶����دب�الصو�ي.

� ��çمنا �والذي �النطاق. �بحر�واسع �الصوفية ��صط�حات �أن �نب>ن �هو�Dشا��يأن �الورقة �أهمها�هذه �إ«ى رة
�Pالصوفية�أو��ي�كت��م�وأشعارهم.�وا-نهج�هو�عرض�كل�مصطلح�والنظر��ي�معناه�اللغوي�عند�وأك½;ها�تداو

  ثم�مفهومه�عند�الصوفية.�

  �صطRحات�الصوفية�مع�البيان

�ي��.�وأما��تصال)٤(:�لغة�هو�ارتباط��شياء�بعضها�ببعض�كاتحاد�طر�ي�الدائرة�ويضاده��نفصال�تصال - ١
وعند�ابن�عربي��).٥"(هـ)�"أن�ينفصل�العبد�بسره�عما�سوى�هللا�٣٨٠صط�ح�الصو�ي�فهو�كما�بينه�الك�باذي�(ت:

�إليه،� �إضافته �وإسقاط �بعينه �وجوده �تقيد �النظر�عن �بقطع ��حدى، �متص��بالوجود �عينه، �العبد هو�"م�حظة
�ب�� �الدوام �ع�ى �إليه �الرحمن �ونفس �الوجود �مدد �اتصال �به"ف>;ى �موجودا �يبقى Ã°ح� �عبد��).٦(انقطاع �عبارة و�ي

الكريم�الجي�ي�هو�"دوام�الوصلة�ب��انقطاع،�و�Pفتور�حيث�تتواتر�تجليات�الحق�تعا«ى�ع�ى�العبد��ي�هذا�ا-شهد�
 وحاصل�القول�هو�أن��تصال�عند�الصوفية�هو�لحوق�العبد�با�ºتعا«ى.�)،٧(من�غ>;�الرجوع�إ«ى�النفس"

�بالبقاء - ٢ �إذا �وثبت: �دام ���ðء �الفناء�،قي �يضاد �وهو ��و«ى �حاله �ع�ى �ال��ïء �ثبات و�ي��.)٨(فالبقاء
�صط�ح�الصو�ي�فالبقاء�يع���دوام�اتصاف�العبد�باÈوصاف�الحميدة�ومجانبته�ال�ئمة�لكل�ما�هو�مذموم�

                                                           
 .١٤٨ص  املرجع السابق،حممود عبد الرازق:     ١
 . ١٤٧ص  املرجع نفسه،    ٢

 .٢٤مصر: مطبعة مصطفى الباىب احللىب، ص  أللباس عن فيضة اخلتم أىب العباس.كاشف ام)  ١٩٥٢إبراهيم عبد اهللا إنياس الكوخلي (    ٣
 ١١/٧٢٦. بريوت لسان العرب). ١٣٧٤حممد بن املكرم بن منظور اإلفريقى (    ٤
 .٣٩٨ص  املرجع السابق،حممود عبد الرازق:     ٥
 .٥٠ص  املرجع السابق،عبد العال شاهني:     ٦
 .١٦٠القاهرة: دار املنار، ص  املناظر اإلهلية.). ١٩٨٧قيق) (جناح حممود الغنيمى (حت    ٧
 .١٤/٧٩ املرجع السابق،حممد بن املكرم بن منظور اإلفريقى:     ٨
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�والسنة �الكتاب �وا)١(�ي �شيئا �له �كلها �تص>;��شياء �هو�أن �"الباtي �الك�باذي، �تعريف �و�ي �كل�. �فتكون حدا
.�و�ي�عبارة�بعض�)٢(فيكون�فانيا�عن�ا-خالفات�باقيا��ي�ا-وافقات"�،حركاته��ي�موافقة�الحق�دون�مخالفته

  بمع��Ãبقاء�هللا�سبحانه�وتعا«ى�بفناء�عبده�الخاضع�ا-طيع.�الصوفية،�البقاء�هو�بقاء�ا-شهود�بفناء�الشاهد.

�وعند�الصوفية�فهو�ظهور�نور�Dيمان��ي�قلب�لغة�الظهور�يقال:�أجليت��مر�بينته��:التجLى - ٣ وأظهرته.
�الربوبية �أفعال �ومشاهدة �ا-راقبة �خ�ل �من �(ت:)٣(ا-ؤمن، �الطو¶�� �نصر�السراج �أبي �وعند �هو�٣٨٧. هـ)

"هو�ما�يسطع��التج�يهـ)�أن�٤٦٥وذكر�الهجويري�(ت:�)،٤("إشراق�أنوار�إقبال�الحق�ع�ى�قلوب�ا-قبل>ن�عليه"
 .�)٥(نية�ع�ى�قلوب�ا-قبل>ن،�ال°��§�ا�يتمكنون�من�رؤية�هللا�تعا«ى�بقلو§�م"من��نوار�الربا

�والحيوان�:الحياة - ٤ �النبات ��ي �ا-وجودة �أو�النامية �الحساسة �القوة �وÑي �ا-وت. �ضد ��صط�ح��).٦(لغة و�ي
�باÈنوار�Dلهية �وتنورها �النفس �تج�ى �Ñي �الحياة �)٧(الصو�ي، �من �"الuي �قال: �أنه �الجنيد �وعن �بحياة�. �حياته كانت

وعند�ابن�عربي،�الuي�الحقيقي�هو�Dنسان�الكامل،�وهو�الذي�جعل��)،٨(خالقه��Pمن�تكون�حياته�ببقاء�هيكله"
º٩(حياته�با.( 

�البيضاء -٥ �الببغاء�:الدرة �ع�ى �العامة �عند �تطلق �فالدرة �اللغة ��ي ��لوان��).١٠(أما ��ي �البياض والبيضاء:
لصو�ي�إن�الدرة�البيضاء�Ñي�العقل��ول�لقول�الن��Ùعليه�الص�ة�والس�م:�و�ي��صط�ح�ا�).١١(ضد�السواد

 ."أول�ما�خلق�هللا�درة�بيضاء"

�الطعم�الذوق  - ٦ �كوجود �ا-حسوسات ��ي �الذوق �ويكون �ال��ïء �طعم �وا-ذاق �ذوقا، �يذوقه �ال��ïء �مصدر�ذاق :
وعند��).١٢(والعذاب�وبالرحمة�والنعمةبالفم�وا-عنويات�كاستشعار�ح�وة�الجماع�وسكرات�ا-وت�وDحساس�باÈلم�

 الصوفية�الذوق�هو�الذوق�Dيمانى�وهو�علم��Pينال�إ�P-ن�كان�خا«ى�القلب�عن�جميع�الع�ئق�والعوائق�كلها.�

قال�تعا«ى:�"يا�أ�çا�الذين�آمنوا�اركعوا��من�ركع�بمع��Ãانح��Ãوطأطأ�رأسه�ومنه�الركوع��ي�الص�ة.�:الركوع - ٧
).�ومفهوم�الركوع��ي��صط�ح�الصو�ي�هو�فناء�الصفات�وهو�أيضا�إشارة�٧٧م"�(الحج:واسجدوا�واعبدوا�ربك

 �).١٣(إ«ى�شهود�انعدام�ا-وجودات�الكونية�تحت�وجود�التجليات�Dلهية

:�معناه�كشف�الغطاء�وسافر�خص�با-فاعلة�اعتبارا�بأن�Dنسان�قد�سفر�عن�ا-كان�وا-كان�السفر - ٨
� �قطع �أيضا �يع�� �وهو �عنه ��ي�سفر �بالسفر �الصوفية �ومراد �ا-راد. �ا-كان �إ«ى �للوصول �الطرق مسافة

 )١(اصط�حا��م�هو�توجه�القلب�إ«ى�الحق�وعند�الغزا«ي�هو�سفر�القلب�بآلة�الفكر��ي�طريق�ا-عقوPت

                                                           
 .  ٤٦٧ص  املرجع السابق،حممود عبد الرازق:      ١
 .٤٦٨ص  املرجع نفسه،     ٢
 .٣٦٧ص  املرجع السابق،عبد العال شاهني:       ٣
 .٤٧٩ص  ه،املرجع نفس     ٤
 .  ٤٧٩ص  املرجع نفسه،     ٥
   .١٤/٢١٤ املرجع السابق،حممد بن املكرم بن منظور اإلفريقى:      ٦
 .  ٦٠٣، ص املرجع السابقحممود عبد الرازق:      ٧
 .  ٢/١٠٠. القاهرة: اهليئة املصرية، كشاف اصطالحات الفنون). ١٩٤٧لطفى عبد البديع وعبد املنعم حسنني (     ٨
 .١/١٧٠مصر: مكتبة الباىب احللىب،  فصوص احلكم البن عرىب.). ١٩٦٦عبد الرزاق الكاشاىن (شرح) (     ٩

 .  ٢٠٩ص  املرجع السابق،دار املشرق:     ١٠
 .  ٧/١٢٢ املرجع السابق،حممد بن املكرم:     ١١
 ١٠/١١١املرجع السابق، حممد بن املكرم:    ١٢
 .  ٣/٦١ املرجع السابق،ني: لطفى عبد البديع وعبد املنعم حسن   ١٣
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هو�ما�يكون��ي�العقل�من�ذهاب�التمي>�Âبسبب�الخمر�أو�غ>;ه�كقوله�تعا«ى:�"يا�أ�çا�الذين�أمنوا���P:السكر -٩
).�و�ي��صط�ح�الصو�ي�هو�غيبة�بوارد�قوى�٤٣بوا�الصلوة�وأنتم�سكارى�ح°�Ãتعلموا�ما�تقولون"�(النساء:تقر 

 ).٢(وا-راد�بالغيبة�عدم�Dحساس.�فمن�غاب�بوارد�قوى�سم��سكران�والسكران��Pيسمع�و�Pيفهم�ح°�Ãيصحو

�شر الشرب -١٠ �ر§�م �"وسقاهم �تعا«ى: �قال �أو�غ>;ه �كان �ماء �مائع، �كل �تناول �(Dنسان:: �طهورا" .�)٢١ابا
 .والصوفية�تسم�Ãح�وة�التقوى�وجمال�الكرامة�ولذة��نس�شربا

:�كل�ما�عبد�من�دون�هللا�أو�كل�ما�يعبده�الوثنيون�من�صورة�أو�تمثال.�وعند�الصوفية�كل�ما�الصنم -١١
 ).٣(يشغل�عن�هللا�فهو�صنم�ما�Pكان�أو�ولدا�أو�جاها�أو�طاعة�أو�غ>;ها

�اللغة�:الغراب -١٢ �ع�ى���ي �يتغذى �وقوي. �ومنقار�طريل �عريضان �جناحان �له �به، �يتشاءمون طائر�أسود
وعند�الصوفية�فا-راد��.�خص�بالحيوانات�الصغ>;ة�مثل�الف&;ان.�ويضرب�به�ا-ثل��ي�السواد�والبعد�والحذر

�Dدراك� �عن �ولخلوه ��حدية �والحضرة �القدس �عالم �عن �البعد �غاية ��ي �لكونه �الك�ي �الجسم بالغراب
 ).٤(والنورية

�الفتح�الذي�يدرك�بالبصر�كفتح�الباب�والقفل�والغلق�وا-تاع�كقوله�الفتح - ١٣ �هو�إزالة�Dغ�ق�وDشكال�وهو�ضربان. :
)�والفتح�الذي�يدرك�بالبص>;ة�كفتح�الهم�وهو�إزالة�الغم�والفقر�بإعطاء�ا-ال�ونحوه�٦٥تعا«ى:�"و-ا�فتحوا�متاعهم"�(يوسف:

)�والفتح��ي��صط�ح�الصو�ي�هو�ما�يفتح�ع�ى�٤٤ما�ذكروا�به�فتحنا�عل¾�م�أبواب�كل���ðء"�(�نعام:�كقوله�تعا«ى:�"فلما�نسوا
 ).٥(العبد�من�ا-كاشفات�الغيبية�والتجليات�الصفاتية�وا-عارف�اليقينية�والحقائق�القدسية�من�تلقاء�ربه�بعد�ما�كان�مغلقا

�تعا«الفراق - ١٤ �قوله ��ي �كما �ب>ن�الشيئ>ن، �هو�التباعد :� �وبينك"�(الكهف: �بي�� �فراق �هذا �"قال ��صط�ح�٧٨ى: �و�ي .(
الصو�ي�هو�أن�يف�;ق�العاشق�عن�ا-عشوق�-حة�أو�خروج�السالك�من�الوطن��ص�ي�الذي�هو�عالم�البطون�إ«ى�عالم�

 ).٦(الظهور 

ناء -١٥
ّ

لفناء�"ا:�الصوفية�يقول�ابن�عربي:�فناء�ال��ïء�موته�وه�كه�ونفاده.�و�ي�معناه��صط�ح�عند�الف
 ).٧(أن�تف��Ãالخصال�ا-ذمومة�عن�الرجل�والبقاء�أن�تبقى�وتثبت�الخصال�ا-حمودة��ي�الرجل"

�- لغة�غشاء�ال��ïء�أو�غطاؤه.�و�ي��صط�ح�الصو�ي�هو�كل�علم�ظاهر�يصون�العلم�الباطن��:القشر -١٦
 ).٨(عن�الفساد�كالشريعة�للطريقة�والطريقة�للحقيقة�–الذي�هو�لبه�

�هو�Dناءالكأس -١٧ �هو��: �الصوفية �وعند �كأسا. �بانفراده �م�Õما �واحد �كل �وسم� �الشراب �من �فيه بما
 ).٩(الفيض�من�النور�Dل
��أو�العلم�الباط��

                                                                                                                                                                                   
 .١١٨٧-١١٨٦ص  املرجع السابق،حممود عبد الرازق:      ١
 .  ١١٩٠-١١٨٩ص  املرجع نفسه،     ٢
 .  ٤٣٨ص  املرجع السابق،دار املشرق:       ٣
 .  ١٢٣١ص  املرجع السابق،حممود عبد الرازق:       ٤
 .١٢٣٥-١٢٣١ص  املرجع نفسه،      ٥
 .١٢٣٧ص  ه،املرجع نفس      ٦
 .  ٩٢٧ص  املرجع نفسه،      ٧
 .  ١٦١ص  املرجع السابق،عبد العال شاهني:       ٨
 .  ١٢٥٤-١٢٥٣ص  املرجع السابق،حممود عبد الرازق:     ٩
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�ونفاذهاا�جاهدة -١٨ �الطاقة �بذل �الجهد �تعا«ى��.: �هللا Ã�ßير� �ما �فعل ��ي �الوسع �بذل �Ñي �الصوفية وعند
��فتقار�إ«ى �وصدق �الراحة �وترك �الجد �باستدامة �يسخط �ما �سواه��وترك �ما �كل �عن �و�نقطاع �تعا«ى هللا

 ).١(وفطام�النفس�عن�الشهوات�ونزع�القلب�عن��ماني�والش��ات

بمع��Ãأطلعه�عليه�وأظهره�له.�وعند�الصوفية�فا-كاشفة��Ñي�انكشاف�الحجب��:�كاشفه�بكذاا�كاشفة -١٩
�إنه�إذا�استقام�العبد�بامتثال�أوامر�هللا�واجتناب�نواهيه وال�Âى�باÈخ�ق�ا-حمودة��بصفاء�صفات�السالك.

و�بتعاد�عن�رذائل��خ�ق�يطلعه�هللا�ع�ى�بعض�أسراره�ح°�Ãيعلم�أمورا�لم�يعلمها�كث>;�من�الناس�وهذه�
 الحال�Ñي�ال°��يطلق�الصوفية�عل¾�ا�با-كاشفة.

�اليق%ن -٢٠ �تعا«ى: �قال �كما �الحكم �ثبات �مع �الفهم �وسكون �الجازم �بالتصديق �القلب �وامت�ء �هو�التثبت "والذين�:
� �(البقرة: �يوقنون" �هم �وبا*خرة �قبلك �من �أنزل �وما �إليك �أنزل �بما �نور�٤يؤمنون �الصو�ي ��صط�ح ��ي �واليق>ن (

يستÃ�äء�به�العبد��ي�أحواله�فيبلغه�إ«ى�درجات�ا-تق>ن.�وهو�ثمرة�التوحيد.�وقد�يحصل�عند�الفناء��ي�هللا�والوصول�
 .�)٢(إليه

  الخاتمة

�عشر  �الورقة �هذه �عالجت �الصوفيةقد �ا-صطلحات �من �فقط �أسرار��،ين �لفهم �معرف�Úا �ضرورية وأظهرت
�والفرار�من� �التفاهم �سوء �من �والخوف �التصوف �ع�ى �الغ>;ة �أن �بالحقيقة � �صّرحت �وكذلك �الصو�ي. �دب

حملت��دباء�الصوفي>ن�إ«ى�استخدام��صط�حات��ال°�Dنكار�والتفك>;�وإراقة�الدماء�Ñي�الدوافع��ساسية�
  وفية��ى�تعب>;�خلجات�صدورهم.الص

  ا�راجع

 مصر:�مطبعة�مصطفى�الحلÃÙ.����كاشف��لباس�عن�فيضة�الختم�أبى�العباس.م)�١٩٥٢إبراهيم�الكول�ي�( .١

  .�استانبول:�لم�يذكر�الناشر.تحفة�العشاقهـ)�١٢٩٣إبراهيم�فصيح�البغدادي�( .٢

 ب>;وت.�ا-نجد��ي�اللغة�و�ع�م،م).�٢٠٠٣دار�ا-شرق�( .٣

  مكتبة�البابى�الحلÃÙ.�فصوص�الحكم�Pبن�عربى).�١٩٦٦لرزاق�الكاشانى�(شرح)�(عبد�ا .٤

 القاهرة:�دار�ا-نار.�اصط�حات�الصوفية.م).�١٩٩٢عبد�العال�شاه>ن�(تحقيق)�( .٥

  .�القاهرة:�الهيئة�ا-صرية.كشاف�اصط�حات�الفنون ).�١٩٤٧لطفى�عبد�البديع�وعبد�ا-نعم�حس>ن�( .٦

  .�ب>;وت.لسان�العرب).�D١٣٧٤فريقى�(�محمد�بن�ا-كرم�بن�منظور  .٧

 القاهرة:�لم�يذكر�الناشر.�ا-عجم�الصو�ي.م).�٢٠٠٤محمود�عبد�الرازق�( .٨

 القاهرة:�دار�ا-نار.�ا-ناظر�اإلهية.).�١٩٨٧نجاح�محمود�الغنيم�Ã(تحقيق)�( .٩

                                                           
 .٩٧١ص  املرجع السابق،حممود عبد الرازق:     ١
 ١٠٨١-١٠٧٢ص  املرجع السابق،حممود عبد الرازق:     ٢
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 التكافل��جتما�ي��0ي�ضوء�القرآن�الكريم
��������������������������������������

  محمد�جينادن

  ،�ك>;Pالكلية�الحكومية،�ترور،�ماPبرم،�قسم�العربية،�أستاذ�مساعد

  

التكافل��جتماéي�من�الحقوق��جتماعية�ال°��ت�;تب�ل�نسان� 
�P� �القرآني، �التصور ��ي �Dنسان �ا-جتمع. ��ي �عيشه �خ�ل من

�يتبادل�مع�أفراد�يعيش�مستق��بنفسه،�منعز�Pعن�غ >;ه،�وإنما
ا-جتمع��خرين�الوPية،�بما�تعنيه�من�التساند�والتكافل��ي�أمور�
الحياة،�و�ي�شؤون�ا-جتمع.�يرتكز�التكافل��جتماéي��ي�Dس�م،�
�ا-نظومة� �ومن �العقيدة �من �أساسه �له �متكامل، �بناء ع�ى

اللفظي�يقصد�بالتكافل��جتماéي��ي�معناه���خ�قية�Dس�مية.
أن�يكون�آحاد�الشعب��ي�كفالة�جماع�Úم،�وأن�يكون�كل�قادر�أو�
ذي�سلطان�كفي���ي�مجتمعه�يمده�بالخ>;،�وأن�تكون�كل�القوى�Dنسانية��ي�ا-جتمع�مت�قية��ي�ا-حافظة�
�ع�ى �وإقامته ��جتماéي، �البناء ��ضرار�عن �دفع �ع�ى �ا-حافظة ��ي �ثم ��ضرار، �ودفع ��حاد، �مصالح �ع�ى

ْعُروِف�َوَيÕَْ�ْوَن )١(أسس�سليمة
َ ْ
�ِبا- ُمُروَن

ْ
�َبْعٍض�َيأ ْوِلَيآُء

َ
�أ ْؤِمَناِت�َبْعُضُهْم

ُ ْ
�َوا- ْؤِمُنوَن

ُ ْ
�{َوا- �وإل¾�ا�تش>;��ية: َعِن��.

�َسَ>ْ;َح  ـِئَك
َ
ْول

ُ
�أ ُه

َ
�َوَرُسول َه

َّ
�الل �َوُيِطيُعوَن

َ
اة

َ
ك �الزَّ �َوُيْؤُتوَن

َ
ة

َ
� �الصَّ ِر�َوُيِقيُموَن

َ
ْنك

ُ ْ
�َعِزيٌز�َحِكيٌم}�ا- َه

َّ
�الل �ِإنَّ ُه

َّ
�الل ُمُهُم

�)٧١التوبة:( �قوله ��جتماéي �التكافل Ãع�-� �أبلغ�تعب>;�جامع �ولعل �يشد��:�. �كالبنيان، �للمؤمن �ا-ؤمن "إن
�بعضا ��)،٢"(بعضه �اشتكى��:�وقوله �إذا �الجسد، �كمثل �وتعاطفهم، �وتوادهم، �تراحمهم، ��ي �ا-ؤمن>ن: "ترى

  �.��)٣(سده�بالسهر�والحمÃ"عضو،�تداéى�له�سائر�ج

�بأن�عليه�واجبات�لهذا�ا-جتمع�عليه�أدا�Îا،�وإن� �ا-جتمع التكافل��جتماéي�مراده،�أن�يحس�كل�واحد��ي
تقاصر��ي�أدا�Îا�فقد�يؤدي�ذلك�إ«ى�ا�Éيار�البناء�عليه�وع�ى�غ>;ه،�وأن�للفرد�حقوقا��ي�هذا�ا-جتمع،�يجب�أن�

�و�Pإهمال،�وأن�يدفع�الضرر�عن�الضعفاء،�ويسد�خلل�العاجزين.يعطي�كل�ذي�حق�حقه�من�غ>;�تقص>;�
�الضمان� �نظم ��ي �هو�الشأن �كما �فرضا، �فرضته �بشرية �تجارب �وليد �ل�نسان �الحق �تقرير�هذا �يكن فلم
�جتماéي�ال°��تسود�العالم�الحديث.�فقد�نشأت�فكرة�الضمان��جتماéي��ي��Éاية�الحرب�العا-ية�الثانية،�

�تقري ��ي �محنه�وروéي �يواجه �الفرد �ترك �إذا �الشعوب �حياة ��ي �يتحقق �أن ��Pيمكن ��جتماéي �الس�م �أن رها
�ضعفه� �وقت �إليه �ا-عونة �يد �-د �استعداد �ع�ى �حوله �من �ا-جتمع �يشعر�بأن �أن �دون �وحاجته، وشدائده

�ولكن�التكافل��ي�Dس�م،�يمثل�فكرة�متقدمة،�تتجاوز�مجرد�التعاون�ب>ن�الناس،�أو�ت قديم�أوجه�ومحنته.
الفرد�فعال��ي�ا-جتمع:�وللقرآن�الكريم�منهجه�ا-تكامل��ي�إرساء�مبدأ��.)٤(ا-ساعدة�وقت�الضعف�والحاجة

�فعا��Pي� �فردا �ليكون �ا-سلم، �الفرد �يصوغ �أن �ع�ى �الكريم �القرآن �أو�Pحرص �ا-سلم، �ا-جتمع ��ي التكافل
افة،�وكفل�له��عتقاد�والرأي�والفكر.�ومنح�له�ا-جتمع،�وذلك�ح>ن�حرر�عقله�وفكره�من�غل�التقليد�والخر 

                                                           
  .٧، ص ١٩٦٤، التكافل االجتماعي يف اإلسالم، الثقافة واإلرشاد القومي، القاهرة، حممد أبو زهرة   )  ١
 رواه البخاري، يف أبواب املساجد   )  ٢
 رواه البخاري، كتاب األدب.   )  ٣
 .٥٠د/ عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، حقوق اإلنسان يف اإلسالم، ص   )  ٤
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الحقوق��ي�طلب�العلم�والعمل�والتملك�والكسب،�ح°�Ãيوفر�له�مستوى�Pئقا�بمعيشته�كإنسان،�مع�مراعاة�
�ا-سلم،� �أخيه �تجاه �ا-همة �واجباته �إ«ى �أشار�القرآن �الفردية �القوة �هذه �بناء �وبعد �والعقدية. �الذاتية القيم

ْم�ُتْرَحُموَن}��فيقول�تعا«ى:�{ِإنَّ 
ُ

ك
َّ
َعل

َ
َه�ل

َّ
�الل

ْ
ُقوا ْم�َواتَّ

ُ
َوْيك

َ
خ

َ
�َبْ>َن�أ

ْ
ْصِلُحوا

َ
أ

َ
�ف
ٌ
ْؤِمُنوَن�ِإْخَوة

ُ ْ
  �).١٠الحجرات:(َما�ا-

تعد�ا-حبة�من�أقوى�الروابط�ب>ن�Dخوة،�وÑي�سبب�يع>ن�ع�ى�التكافل،�فأوجب�القرآن�الكريم�ع�ى�الفرد�أن�
نَفْقَت�َما�يبذل�ا-حبة�والرحمة�إ«ى�غ>;ه�لتكو 

َ
ْو�أ

َ
وِ§ِ�ْم�ل

ُ
ل

ُ
�َبْ>َن�ق

َ
ف

َّ
ل

َ
ن��لفة�بي�Õم،�وإليه�يش>;�قول�هللا�تعا«ى:�{َوأ

ُه�َعِزيٌز�َحِكيٌم} �َبْيÕَُ�ْم�ِإنَّ
َ

ف
َّ
ل

َ
َه�أ

َّ
�الل ـِكنَّ

َ
وِ§ِ�ْم�َول

ُ
ل

ُ
َفْت�َبْ>َن�ق

َّ
ل

َ
آ�أ �مَّ

ً
ْرِض�َجِميعا

َ
وDيثار�أيضا�من��).�٦٣نفال:�(�ِ�ي��

�ا �عملية �كان�مرتبة �Dس�م، �تاريخ ��ي �رأينا �كما �و�جر، �الثواب ��ي �رغبة �النفس �الغ>;�ع�ى �فيقدم لتكافل،
�نصاري�من�أهل�ا-دينة،�يÂåل�عن�إحدى�زوجاته�ويزوجها�أحد�إخوانه�من�ا-هاجرين،�كما�كانوا�يؤثرو�Éم�

ا-دينة،�ح°�Ãأثناهم�هللا��ي��بأموالهم�وبيو��م�وبساتي�Õم،�وقد�بلغ�هذا�التكافل�مداه�ب>ن�ا-ؤمن>ن��ي�مجتمع
�َيِجُدوَن�

َ
Pِ�ْم�َو¾ْ

َ
وَن�َمْن�َهاَجَر�ِإل ْبِلِهْم�ُيِحبُّ

َ
اَر�َوDِيَماَن�ِمن�ق ُءوا�الدَّ َبوَّ

َ
ِذيَن�ت

َّ
�قوله�تعا«ى:�{َوال

ً
ِ�ي�ُصُدوِرِهْم�َحاَجة

 
ٌ
َصاَصة

َ
اَن�ِ§ِ�ْم�خ

َ
ْو�ك

َ
نُفِسِهْم�َول

َ
ى�أ

َ
�َوُيْؤِثُروَن�َع�

ْ
وُتوا

ُ
آ�أ مَّ ْفِلُحوَن}�ّمِ

ُ ْ
ـِئَك�ُهُم�ا-

َ
ْول

ُ
أ

َ
ْفِسِه�ف

َ
�ن حَّ

ُ
�).٩الحشر:(َوَمن�ُيوَق�ش

�من� �عبادة �ولكنه �وأخيه، �ا-سلم �ب>ن �وجداني �وتعاطف �إنسانية، �مشاركة �مجرد �ليس �Dس�م ��ي فالتكافل
�تخلف�ال �وإذا �ال°��يأثم�الجميع�إن�لم�تتحقق��ي�ا-جتمع. �وفريضة�من�الفرائض�الكفائية، قادر�العبادات،

� مَّ
ُ
وُه}�{ث

ُّ
َجِحيَم�َصل

ْ
�ال مَّ

ُ
وُه}�{ث

ُّ
ُغل

َ
وُه�ف

ُ
عن�واجب�العون�وا-ساعدة�كان�أه��Èن�يعاقب،�الذي�ذكرته��ية:�{ُخذ

�عَ  �َيُحضُّ
َ
Pَعِظيِم}�{َو

ْ
�ال ِه

َّ
�ِبالل �ُيْؤِمُن

َ
Pاَن�

َ
�ك ُه وُه}�{ِإنَّ

ُ
ك

ُ
اْسل

َ
�ف

ً
�َسْبُعوَن�ِذَراعا ْرُعَها

َ
�ذ ٍة

َ
ِسل

ْ
عَ ِ�ي�ِسل

َ
ى�ط

َ
ْسِك>ِن}�� ِ

ْ
�ا- اِم

  ).٣٤-٣٠الحاقة:(

  تعاليم�القرآن�لتحقيق�التكافل

�تتعاون�فيه�كل�القوى،�3مر�با�عروف�والن¤��عن�ا�نكرا)� �القرآن�الكريم�Øيجاد�مجتمع�فاضل �يحرص :
بحيث��Pيط�ى�فريق�ع�ى�فريق.�أول�مظهر�هذا�ا-جتمع�الفاضل�هو�التعاون�ع�ى�الخ>;�ودفع�الشر،�فحث�

ع�ى��مر�با-عروف�والن
��عن�ا-نكر،�لتكوين�التكافل��ي�ا-جتمع�§�ا،�وجعلها�الوصف�الخاص�لعلو�القرآن�
نْ 
ُ ْ
�ٱ- �َعِن Õَْ�ْوَن

َ
�َوت ْعُروِف

َ ْ
�ِبٱ- ُمُروَن

ْ
أ

َ
�ت اِس �ِللنَّ ْخِرَجْت

ُ
�أ ٍة مَّ

ُ
ْ>َ;�أ

َ
�خ ْنُتْم

ُ
�{ك �تعال: �يقول �Dس�مية. ِر�َوُتْؤِمُنوَن��مة

َ
ك

ِه}�
َّ
و�ي�ضوء�القرآن�إن�الجماعة�كلها�آثمة�إذا�رأت�الشر�ولم�تمنعه�وسكتت�عنه،�وتعت`;��).١١٠:آل�عمرا(ِبٱلل

�ِمن�َبِ���
ْ
َفُروا

َ
ِذيَن�ك

َّ
ِعَن�ال

ُ
�مة�مش�;كة�مع��ثم>ن�وملعونة�إن�لم��تعمل�ع�ى�منع�الشر،�وفيه�يقول�تعا«ى:�{ل

�َمْرَيَم  �اْبِن Ã َ�üَوِعي� �َداُووَد �ِلَساِن ى
َ

�َع� ٍر��ِإْسَراِئيَل
َ

نك �مُّ �َعن َناَهْوَن
َ
�َيت

َ
P�

ْ
اُنوا

َ
�{ك �َيْعَتُدوَن}

ْ
اُنوا

َ
ك �وَّ �َعَصْوا �ِبَما ذِلَك

وَن}�ا-ائدة:
ُ
�َيْفَعل

ْ
اُنوا

َ
َس�َما�ك

ْ
ِبئ

َ
وُه�ل

ُ
َعل

َ
  .٧٩-٧٨ف

:�العبادات�Ñي��ي�ظاهرها�ع�قة�العبد�بربه،�ولكن�Ñي��ي�معناها�تربية�الضم>;��جتماéي،�الذي�العباداتب)�
اد�مندمج>ن��ي�الجماعات�ال°��يعيشون�ف¾�ا�بقوة�روحية،�تحكم�ميولهم�وإراد��م�وتوجه�عقولهم،�يجعل��ح

فيتحقق�التكافل��جتماéي�نفسيا�قبل�أن�تتدخل�القوان>ن�ال°��لها�م`;رها�من�Dس�م،�إذا�كانت��مة��ي�
�ا-ساو  �روح �وتربية �النفوس �ل�Úذيب �شرعت �Dس�م ��ي �العبادات �إن �أحكامه. ��Pظل �الذي ��جتماع �وروح اة

�هللا� �يقبلها �خالصة �عبادة �ليست �
�ف �ال�Úذيبية، ��هداف �تلك ��Pتحقق �العبادات �كانت �وإذا �فيه، اعتداء
ولنضرب�لذلك�مث��بالص�ة�ال°��هو�أوضح�العبادات،�وÑي�عمود�Dس�م�كما�Ñي�عمود��.)١(تعا«ى�ويثيب�عل¾�ا

لجرائم��جتماعية،�وتمنع�كل�منكر�تنكره�العقول�السليمة.�يقول�كل�دين،�فقد�وضحها�القرآن�بأ�Éا�تمنع�ا
� ِر}

َ
ْنك

ُ ْ
�َوا- آِء

َ
َفْحش

ْ
�ال �َعِن Ã
ْنَ

َ
�ت

َ
ة

َ
� �الصَّ �ِإنَّ

َ
ة

َ
� �الصَّ ِقِم

َ
�{َوأ �(تعا«ى: �مبادئ�)٤٥العنكبوت: �جمعت �فريضة �الحج .

إنسانيته،��فيعود�إ«ى�دياره�كما�ال�;بية�كلها،�وÑي�كفيلة�بما�تحمله�من�معاني�الخ>;�والطهر�أن�تعيد�ل�نسان�
خلقه�هللا،�نقاء��ي�الفطرة�وإشراقا��ي�السريرة،�وإخ�صا�يم��عليه�حياته�ويدفعه�إ«ى�بذل�نفسه�وماله��ي�
سبيل�إسعاد�أمته�وإخوانه.�فهذه�العبادة�تعارف�اجتماéي�عام،�يجعل�ا-ؤمن>ن�يتعارفون�ويتكافلون�حيثما�

                                                           
 .١٦الم حملمد أبو زهرة، صراجع: التكافل االجتماعي يف اإلس  )  ١
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ارهم،�فهو�ليس�توج¾�ا�للتكافل��جتماéي��ي�داخل�Dقليم�الواحد�فقط،�كانت�أماك�Õم،�ومهما�تتباعد�أقط
  ولكنه�توجيه�لهذا�التكافل��ي�عموم��قطار�Dس�مية.

،�وفريضته��جتماعية،�وÑي�أيضا�من�صور�التكافل��جتماéي،�وÑي�حق�مقدر�الزكاة�âي�أحد�أركان��سRم
،�وÑي�تدل�ع�ى�مع��Ãأخص�من�الصدقة�ال°���Pتتحدد�بمال�بتقدير�الشارع�الحكيم��ي�ا-ال�بشروط�معينة

مع>ن�أو�قدر�بذاته.�إن�القرآن�الكريم�حث�عل¾�ا��ي�مواضع�عديدة،�وقر�Éا�بالص�ة��ي�كث>;�من�هذه�ا-واضع،�
 
َ
�َوآت

َ
ة

َ
� �الصَّ

ْ
اُموا

َ
ق

َ
اِلَحاِت�َوأ �الصَّ

ْ
وا

ُ
�َوَعِمل

ْ
ِذيَن�آَمُنوا

َّ
�ال ِ�ْم�مثل�ما�نرى��ي�التالية:�{ِإنَّ ْجُرُهْم�ِعنَد�َرّ§ِ

َ
ُهْم�أ

َ
�ل

َ
اة

َ
ك �الزَّ

ْ
ُوا

�ُهْم�َيْحَزُنوَن}�
َ
Pِ�ْم�َو¾ْ

َ
�َعل

ٌ
ْوف

َ
�خ

َ
Pس�م�ليست�إحسانا�يجود�به�الغ���ع�ى�الفق>;��.)٢٧٧البقرة:�(َوDوالزكاة��ي�

ن�ا-ال�الذي�إن�شاء،�أو�يمنعه�إذا�أراد،�بل�إ�Éا�حق�معلوم،�فرضه�هللا��ي�أموال��غنياء.�ففي�ضوء�القرآ
عند�الغ���مال�هللا�الذي�رزقه�لعباده،�وأوجب�عل¾�م�فيه�حقا�معلوما�للسائل�وا-حروم،�وليست�هذه�الزكاة�

فيتب>ن�لنا�أن�الزكاة�ضمان�اجتماéي،��مكافأة�لعرق�الفق>;�ودم�الكادح،�كما�يقول�أصحاب�النظام��ش�;اكي.
�Dس�  �وكان ��مة، �طبقات �ب>ن �التوازن �حفظ �فريضة�ثمرته �جانب �وإ«ى �وضعه. �إ«ى �العالم �سبق �من �أول م

الزكاة��ي�ا-ال،�شرعت�زكاة�الفطر،�لتقيم�التكافل�بأج�ي�صوره��ي�يوم�العيد�بعد�صيام�شهر�رمضان،�وÑي�
�ع�ى� �يشعر�بقدرته �أن �يؤد�çا، �من �كل �يستطيعه �زهيد �ومقدارها �وليلته، �يومه �قوت �يملك �من �ع�ى تجب

  .�)١(éي،�وأداء�هذا�الحق�-ن�يستحقونهDسهام��ي�التكافل��جتما

� �ا�اليةج) �ا-جتمع�ا�وارد �وتربية �النفوس �ل�Úذيب �ا-فروضة �غ>;�الزكاة �من �مالية، �موارد �تعا«ى �هللا �شرع :
  ولتحقيق�التكافل،�ومن�هذه�ا-وارد:�

� ��ي �القرآن �عل¾�ا �حث �وقد �Dنفاق، �أنواع �أفضل �وÑي ��قارب، �نفقات �هنا �§�ا �يراد �تعا«ى:�النفقات: قوله
َس 

َ ْ
�َوا- َيَتاَمى

ْ
�َوال َرِب>َن

ْ
ق

َ
�َو� َواِلَدْيِن

ْ
ِلل

َ
ْ>ٍ;�ف

َ
�خ ْن �ّمِ ْنَفْقُتْم

َ
�أ �َمآ ْل

ُ
�ق �ُيْنِفُقوَن ا

َ
�َماذ َك

َ
ون

ُ
ل

َ
�َوَما�{َيْسأ ِبيِل �السَّ �َواْبِن اِك>َن

� �َعِليٌم} �ِبِه َه
َّ
�الل ِإنَّ

َ
ْ>ٍ;�ف

َ
�خ �ِمْن

ْ
وا

ُ
ْفَعل

َ
�(ت �)٢١٥البقرة: �ال°� �النفقة �فهذه �غ>;�الزكاة�. �Ñي ��ية �هذه ��ي بينت

ومن�ا-هم�هنا�أن�نذكر،�أن�Dس�م�ح>ن�أوجب�نفقة�القريب�ا-عسر�ع�ى�قريبه�ا-وسر�لم�يغفل��ا-فروضة.
مصلحة�أي�من�الطرف>ن،�كما�أنه�حم�Ãالقريب�ا-وسر�من�استغ�ل�ا-عسر،�أو�أن�يرهقه�من�أمره�عسرا،�

سر�عدة�شروط،�م�Õا:�الحاجة،�والعجز�عن�الكسب،�إ��Pي�النفقة�فاش�;ط�لكي�تجب�نفقته�ع�ى�قريبه�ا-و 
وهكذا�تتسع�دائرة�Dنفاق�ع�ى�ذوي�القربى،�لها�مردودها��ي�الحفاظ�ع�ى��.)٢(الواجبة�ل�صول�ع�ى�فروعهم

ع�قة�القربى�ورابطة�الرحم،�ف��ذا�التكافل��Pيمكن�أن�يكون�هناك�قريب�موسر�ي�;ك�قريبه�ا-عسر�جائعا�
  نبه�وفريسة�للفاقة.إ«ى�ج

:�وقد�يراد�بالصدقة�Dنفاق��ي�سبيل�هللا�من�غ>;�الزكاة�ا-فروضة،�وقد�حث�القرآن�الكريم�ع�ى�الصدقات
ِذيَن�

َّ
ُل�ال

َ
ث �{مَّ Dنفاق�من�أمواله�تطوعا،�ووعد�له�من��جر�الجزيل.�والنصوص�القرآنية��ي�هذا�كث>;ة،�م�Õا:

ُهْم�ِ�ي�َسِبي
َ
ْمَوال

َ
آُء�ُيْنِفُقوَن�أ

َ
ن�َيش

َ
-ِ�

ُ
ُه�ُيَضاِعف

َّ
ٍة�َوالل �َحبَّ

ُ
َئة ٍة�ّمِ

َ
�ُسنُبل ّلِ

ُ
ْت�َسْبَع�َسَناِبَل�ِ�ي�ك

َ
نَبت

َ
ٍة�أ ِل�َحبَّ

َ
َمث

َ
ِه�ك

َّ
ِل�الل

ُه�َواِسٌع�َعِليٌم}�
َّ
وإذا�كان�للزكاة�حد�ومقدار�مع>ن،�فالنفقة��ي�سبيل�هللا�تطوعا،��Pحد�لها�).�٢٦١البقرة:�(َوالل

 Dمقدار،�وكذا��Pنسان�عموما،�قد�يكون��ي�ا-ال،�وقد�وDيكون��ي�ا-ال�وحده،�ولكنه��ي�ما�يحتاج��Pنفاق�
� �Ùالن� �ب>ن �وقد �والجهد. �الطاقة �يكون��ي �وقد ��متعة، �يكون��ي �وقد �الزاد، �اثن>ن���يكون��ي �ب>ن �العدل أن

�Pتقف�عند�حد،�صدقة،�وDعانة�صدقة،�والكلمة�الطيبة�ليصلح�ب>ن�الناس�أيضا�صدقة.�فهذه�الصدقة�
  وÑي�مساهمة��ي�تكافل�ا-جتمع�وتنميته.

                                                           
 .٥٤راجع حقوق اإلنسان يف اإلسالم، د/ عبد اهللا بني عبد احملسن الرتكي،  ص    )  ١
 .٧٤-٧٢و التكافل االجتماعي يف اإلسالم، ص  ٢٨٠-١/٢٧٩راجع عناية القرآن حبقوق اإلنسان،    )  ٢
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:�ولقد�جعل�Dس�م�كفارات�الذنوب�تعاونا�اجتماعيا،�ومن�يقتل�مؤمنا�خطأ،�كان�عليه�أن�يدفع�الكفارات
�وتعويضا�عما�فا��م�من�ا-نفعة�بقتله،�وهو� �لنفوسهم، �وتطييبا �لخاطر�أهل�ا-قتول، �إ«ى�أهله،�ج`;ا عوضا

� �أنواع �من �القرآن�نوع �نص �وقد �القتيل. �أهل �قلوب �من �العداوة �نزع ��ي �أثره �له �وا-عنوي، �ا-ادي التكافل
بَ 

َ
َتْحِريُر�َرق

َ
�ف

ً
ئا

َ
ط

َ
�خ

ً
�ُمْؤِمنا َتَل

َ
�ق �َوَمن

ً
ئا

َ
ط

َ
�خ

َّ
Pِإ�

ً
�ُمْؤِمنا �َيْقُتَل ن

َ
�أ ْؤِمٍن

ُ
-ِ� اَن

َ
�ك �{َوَما �ذلك: ��ي �الكريم

ٌ
�َوِدَية ْؤِمَنٍة �مُّ ٍة

ْهلِ 
َ
ى�أ

َ
�ِإ«
ٌ
َمة

َّ
َسل امُّ

َ
ْؤِمَنٍة�َوِإن�ك َبٍة�مُّ

َ
َتْحِريُر�َرق

َ
ْم�َوُهَو�ْمْؤِمٌن�ف

ُ
ك

َّ
�ل ْوٍم�َعُدّوٍ

َ
اَن�ِمن�ق

َ
ِإن�ك

َ
�ف

ْ
وا

ُ
ق دَّ ن�َيصَّ

َ
�أ

َّ
Pْوٍم�ِه�ِإ

َ
َن�ِمن�ق

ْم�
َّ
َمن�ل

َ
�ف

ً
ْؤِمَنة َبٍة�مُّ

َ
ْحِريُر�َرق

َ
�َوت ْهِلِه

َ
ى�أ

َ
�ِإ«
ٌ
َمة

َّ
َسل �مُّ

ٌ
ِدَية

َ
اٌق�ف

َ
يث �َوَبْيÕَُ�ْم�ّمِ ْم

ُ
�َبْيَنك

ً
ْوَبة

َ
ْهَرْيِن�ُمَتَتاِبَعْ>ِن�ت

َ
ِصَياُم�ش

َ
َيِجْد�ف

}�النساء:
ً
�َحِكيما

ً
ُه�َعِليما

َّ
اَن�الل

َ
ِه�َوك

َّ
َن�الل .�وهذه�الدية�نفسها�تجب��ي�القتل�العمد،�إن�تنازل�أهل�القتيل�٩٢ّمِ

ف¾�ا�مع��Ãو�ي�الجملة�إن�الكفارات�كلها�ال°��جاءت�§�ا�القرآن�والسنة��عن�حقهم��ي�القصاص�نظ>;�الدية.
  ،�و�ي�ذلك�سد�للخلل��جتماéي.�éي،�و�Pشك�أن�مآلها�إ«ى�الفقراءالعبادة،�وف¾�ا�ص�ح،�وف¾�ا�تعاون�اجتما

�الوفاء� :النذور  �يمكنه �ولم �قربة، �نذر��ي �وإذا �صاح��ا، �ع�ى �واجب �ووفا�Îا �هللا، �إ«ى �§�ا �يتقرب والنذور�قربة
�مساك �عشرة �إطعام �أي �يم>ن، �كفارة �عليه �كان �و بنذره �أو�تحرير�رقبة. �أو�كسو��م �هذه�ي>ن �توجه �أن مكن

  .�)١(،�وتحقيق�التكافل��ي�ا-جتمعي�حال�عدم�الوفاء،�لخدمة�الفقراءالنذور��ي�حال�وفا�Îا،�أو�كفار��ا��

�من�الوصية �ب��ïء �وفاته، �قبل �يو��� �أن �ا-سلم �حق �فمن �التكافل، �موارد �من �هام �مورد �الوصية �وكذا :
 Pقاربه،�ع�ى�أن�Èْوُت�ِإن��تركته�

َ ْ
ُم�ا-

ُ
َحَدك

َ
ا�َحَضَر�أ

َ
ْم�ِإذ

ُ
ْيك

َ
ِتَب�َعل

ُ
يزيد�ذلك�ع�ى�الثلث.�وفيه�يقول�تعا«ى:�{ك

�البقرة: ِق>َن} تَّ
ُ ْ
�ا- ى

َ
�َع�

ً
�َحّقا ْعُروِف

َ ْ
�ِبا- َرِب>َن

ْ
ق

َ
�َو� َواِلَدْيِن

ْ
�ِلل

ُ
ة َوِصيَّ

ْ
�ال

ً
ْ>;ا

َ
�خ َرَك

َ
�شرعت�١٨٠ت �ال°� ��ية �وهذه .

�ب �رأي ��ي �كانت �وإن �غ>;�الوصية، �ل�قارب �الوصية �استحبوا �إ�Pأ�Éم �ا-واريث، �بآية �منسوخة �العلماء عض
،�وÑي�أيضا�نوع�من�>;هم،�مورد�هام�من�موارد�التكافلالوارث>ن.�والوصية�عموما�سواء�أكانت�ل�قارب،�أم�لغ

  أنواع�الصدقة.

ته،�وهو�يدعم�العاجزين�و�ي�الجملة،�إن�النظام�Dس�مي�نظام�يكرم�Dنسان�ويرفع�من�قدره�ويصون�إنساني
�إ�Éا� �بل �فحسب، �أو�إحسانا �عبادة �ليست �وشعبه �Dس�م �وأركان �ا-جتمع، �مستوى �إ«ى �ل>;تفعوا والبائس>ن
توف>;�حاجات�ا-حتاج>ن،�وأخذ�يد�الضعفاء،�وإلصاق�كل�فرد��ي�سلسلة�الجماعة.�فنجد�كل�العبادات�تتجه�

�ي�غايته�الفاضلة،�والوصايا�الدينية�تتجه�كلها�إ«ى�إص�ح��إ«ى���ذيب�ضم>;�ا-ؤمن�ليكون�متكاف��مع�ا-جتمع
القلوب،�وإذا�صلحت�القلوب�واستقامت�فإ�Éا�تحسن�مقاصدها��جتماعية.�وكذا�وجب�التشريع�Dس�مي�
�ا-وارد�ا-الية�من�الزكاة�والصدقات�والكفارات�وغ>;ها�لكي�يتحقق�التكافل��ي�ا-جتمع�بمعناه�الكامل�الشامل.

تتعدد�صور�التكافل��جتماéي،�ولكل�دوره��ي�عملية�التكافل،�فللفرد�دوره،�وللمجتمع�دوره،�وللدولة�وهكذا�
�ولكن� �البعض�فقط، �ونش>;�إ«ى�أن�القرآن�الكريم�لم�يشرع�التكافل�ب>ن�ا-سلم>ن�مع�بعضهم أيضا�دورها.

وإذا�كان�ا-جتمع�Dس�مي� شرعه�أيضا�ب>ن�ا-سلم>ن�وغ>;هم،�وبصفة�خاصة�مع�من�يعايشو�Éم��ي�ا-جتمع.
  �ن�منفكا�بعضه�عن�بعض،�ف�نه�عجز�عن�تطبيق�مبادئ�Dس�م،�و�Pتعاب�نظرية�لعدم�تنفيذها.

  ا�صادر�وا�راجع�

  القرآن�الكريم -١
  صحيح�البخاري  -٢
  صحيح�مسلم -٣
٤-  Dنسان��ي�Dس�ميةد/�عبد�هللا�بن�ال�;كي،�حقوق�Dم٢٠١٠،�السعودية،�س�م،��وزارة�الشؤون�.  
  م.٢٠٠٨د/�زينب�عبد�الس�م،�عناية�القرآن�بحقوق�Dنسان،�دار�الحديث،�القاهرة،�الطبعة��و«ى،� -٥
  م.١٩٦٤محمد�أبو�زهرة،�التكافل��جتماéي��ي�Dس�م،�الدار�القومية�للطباعة�والنشر،�القاهرة،� -٦

                                                           
 .٢٩٣-١/٢٩١عناية القرآن حبقوق اإلنسان   )  ١
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 حسان�الهند�غRم�عLي�آزاد�البلغرامي�وشعره�0ي�ا�ديح�النبوي 
  

  مد�معراجد/�معراج�أح

  ،�بنغال�الغربيكولكاتا،�و�أدا§�ا،�الجامعة�العالية�رئيس�قسم�اللغة�العربية�،�استاذ�مساعد�

  

  ا�دائح�النبوية�0ي�الهند

ف
��لون�من�التعب>;�عن�العواطف�الدينية�من��دب�الرفيع.��Pيصدر�هذا��:ا-دائح�النبوية�من�فنون�الشعر
�وDخ �بالصدق �مفعمة �قلوب �إ�Pعن �وتعا«ى��دب �سبحانه �هللا �إ«ى �إ�Pتقرب �النبوية �با-دائح �و�Pيراد �ص.

�إن�فن�ا-ديح�النبوي�برز�كفن�من�الفنون��ي��بنشر�محاسن�الدين�والثناء�ع�ى�شمائل�الرسول��عظم� .
� �وأخذوا���عصر�الرسول �والعجم �العرب �من �والشعراء ��دباء �الفن �هذا ��ي �تسابق �مرور��يام. وازدهر�مع

�و�دبية�نصي��م �اللغوية �ا-ؤه�ت �من��،حسب �خاطرهم ��ي �يجيش �التعب>;�عما ��ي �متنوعة �مسالك وسلكوا
رغم�كونه���.�إن�الشعب�ا-سلم�الهندي�عرف�من�أول�يومها�بحب�الن���Ùالحب�والعواطف�تجاه�الرسول�

لذين�اكتسبوا�بعيدا�عن�مهبط�الوµي�ومحط�الرسالة��خ>;ة.�انجبت�الهند�عددا��Pبأس�به�من�الشعراء�ا
�وفاضت�قريح�Úم� �وذوقا لم�يتسن�لهم�الزيارة�إ«ى�البلد� ولو،��بمدح�الرسول��بالتغ��اللغة�العربية�دراسة

حبيب�كل�مسلم�ونشق�هواءه�وشرب�ماءه.�فاستعاذوا�ع�Õا�بالشعور�التعب>;�فيه���الذي�وطئ�أرضه�محمد�
د�Dس�م�ولك�Õم�ساهموا�كما�ساهم�الشعراء�عن�حني�Õم�وأشواقهم.�ولو�نشأوا��ي�بيئة�عجمية�بعيدة�عن�مه

العرب��ي�ا-دائح�النبوية�مثل�حسان�بن�ثابت�وكعب�بن�زه>;�وDمام�البوص>;ي�وDمام�أبو�بكر�بن�محمد�
� �والتواضع��(ر)البغدادي �الشعور �ورقة �الحساسية �من �الهند ��ي �الشعراء �وصل �العام. �أنحاء ��ي �ترويجها �ي

�الع �الرسالة �-قام �ووفاؤهم.�والتأدب �واخ�صهم �وح��م �قل��م �شاء �بما ��عظم �الرسول �إ«ى �وتحدثوا Ãظم
وهؤPء�الشعراء�البارزون�قدموا�مؤلفا��م�الرائعة.�ومعظم�مؤلفا��م�مثل�مؤلفات�العرب�أسلوبا.�وازداد�عدد�

 شعراء�ا-دائح�النبوية��ي�شبه�القارة�الهندية�العظيمة�ال°��تتواصل�ح°�Ãيومنا�هذا.

النبوية�ال°��جرت�ع�ى�ألسنة�الشعراء��ي�الهند�قد�صدرت�عن�طبعهم�الصادق�وح��م�الخالص��إن�ا-دائح
.�وهذه�ا-دائح�النبوية�ثروة�أدبية�من�أغ��Ãال½;وات��دبية�وDنتاجات�الشعرية.�إن�علماء��تجاه�الرسول�

�النبوي  �ا-ديح ��ي �العربية �الشعر�باللغة �من �كب>;ا �مقدارا �تركوا �وشعراءها �Dس�مية��،الهند �ا-كتبات وأثروا
�الشعراء� �من �أحد ��Pنجد �البلغرامي، �آزاد �ع�ي �غ�م �الشعراء �هؤPء �من �وكان �الرصينة. �العربية بمؤلفا��م

� �Ùللن� �حبه �يصف ���العرب �الرسول �حب �Èن �آزاد �ع�ي �غ�م �هذا �شاعرنا �يصف �لحمه���كما منتشر��ي
عاره.�وكان�حشاشة�نفسه�وعصارة�علمه�وتجاربه.�وكان�وعظمه�ودمه.�فإن�شعره��ي�الن��Ùالكريم�من�أبلغ�أش

�لك½;ة� �شاعر�الرسول �ثابت �بن �حسان �إ«ى �نسبة �الهند �بحسان �لقب �عواطفه. �عن �وتعب>;ا �لعصره تصويرا
��Ùكما�لقب�الخاقاني�الشاعر�ا-عروف�للغة�الفارسية�بحسان�العجم.��قصائده�الغراء��ي�مدح�الن�  

  غRم�عLي�آزاد�البلغرامي

�ي�µي�ميدان�فور�من�بلدة�م)��١٧٠٤(�هـ�١١١٦من�صفر�عام��٢٥م�ع�ي�آزاد�البلغرامي��يوم��حد�ولد�غ� 
�رفيعة��ي�مجال�العلم� �نشأ�آزاد��ي�أسرة�تمتعت�بمÂåلة �الجليل�محمد�صغرى. �العالم بلغرام�ال°��استوط�Õا

الكتب�الدراسية�ع�ى�السيد�والدين.�فكان�من�الطبي ي�أن�يكمل�آزاد�تعليمه�وتربيته��ي�جو�علم�.�قرأ�آزاد�
�ال�;حال� �كث>;ا �آزاد �ع�ي �غ�م �كان �والحديث. �والفقه �و�دب �اللغة �أع�م �من �كان �الذي ��ترولوي طفيل
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�ي�حياته�العلمية�و�دبية.�فأول�رحلته�كانت�إ«ى��رئيسياوالسياحة.�فقد�قام�بث�ث�الرح�ت�ال°��لعبت�دورا�
فنون.�فقرأ�هناك�شطرا�من�قاموس�اللغة�وكتب�الحديث.�ثم�سافر�دل
��ال°��كانت�آنذاك�مركز�العلوم�وال

وذهب�إ«ى�Pهور�ثم�إ«ى�ملتان.�و�ي�خ�ل�هذه�الرحلة�ال°��استغرقت��ه،١١٤٢آزاد�إ«ى�سيوستان�بالسند�عام�
أربع�سنوات�ألف�آزاد�كتابا��ي�ترجمة�الشعراء�الفارسي>ن�باللغة�الفارسية�أسماه�"يد�بيضا".�وقد�نال�هذا�

اب�شهرة�واسعة��ي��وساط�العلمية�و�دبية.�أما�رحلته�الثالثة�فقد�قام�§�ا�إ«ى�الحجاز��ي�شهر�ا-حرم�الكت
��ه�١١٥٠عام� �Ùالن� ��شواق�وتشتد�لوعة��لتحقيق�منامه�بزيارة �فأخذ�طريقا�أطول�ح°�Ãيعيش��ي�هذه .

�الحرم> �لزيارة �راغبا �الناس �ع�ى �مستخفيا ��قدام �ع�ى �ماشيا �وخرج �الرحلة�الفراق �هذه �و�ي �الشريف>ن. ن
�ا-نورة� �ا-دينة ��ي �حيات �محمد �الشيخ �عن ��حاديث �كتب �درس �حيث �وا-حدث>ن �العلماء �من �آزاد استفاد
��ي� �بارزا �دورا �لعبت �الرح�ت �هذه �إن �ا-كرمة. �مكة ��ي �ا-صري �الطنطاوي �الوهاب �عبد �الشيخ �عند وتلمذ

جوانب.�كان�آزاد�مولعا�بمطالعة�الكتب�فلما�وجد�تكوين�شخصية�كشخصية�فذة�موسوعية�ذات�متعددة�ال
�Ã°مكتبة�زاخرة�قيمة��ي�أورنغ�آباد�توقف�عن�السفر��وكرس�نفسه��ي�ا-طالعة�والتأليف�وإنشاء�الدواوين�ح

  .�م)١٧٨٦ه�(�١٢٠٠ذي�القعدة�سنة��٢١فدفن��ي�ا-كان�الذي�يعرف�"بالروضة"�من��،وافاه��جل�ا-حتوم

�يج �وكان �الخالة: �فقد�آثاره � �والفارسية. �العربية �اللغة �بجانب �والسنسكريتية �والهندية ��ردية �اللغة �آزاد يد
�والفارسية� �بالعربية �وال�;اجم �والس>;�والحديث �والشعر�والتاريخ ��دب ��ي �قيمة �عديدة �مؤلفات �لنا ترك

�آثار�هندوستان" ��ي �ا-رجان �"سبحة �وم�Õا �ا�،و�ردية. �سيد �من �ورد �ما �العن`;��ي و"ضوء��،لبشر"و"شمامة
�البخاري" �صحيح �شرح �الهند"�،الدراري �بيضا"�،و"غزPن �عامرة�،و"يد �أولياء"�"،و"خزانة و"مآثر��،و"روضة

�السيارة" �"السبعة �دواوينه: �ومن �بلغرام". �تاريخ ��ي �ا-صطفى"�،الكرام �مدح ��ي �الصبا و�"القصيدة��،و�"أوج
  و"تسلية�الفؤاد".��،و�"مظهر�ال`;كات"�،الهمزية"

  آزاد�ةشاعري

كان�آزاد�شاعرا�مطبوعا�أصي��من�ناحية�وفرة�الصور�Dبداعية�وا-عاني�الخيالية.�وقد�منحه�هللا�تعا«ى�قدرة�
�الuي� �عبد �السيد �الع�مة �يقول �واحد. �يوم ��ي �كاملة �قصيدة �يقرض �كان �الشعر�بحيث �نظم �ع�ى عجيبة

لديه�صفا�صفا�وتتمثل�ب>ن�يديه�فوجا�كلما�يتوجه�آزاد�إ«ى�النظم�تحضر�ا-عاني�"الحس����ي�هذا�الصدد:�
�الهندي�).١(فوجا" �الوطن �بأمجاد �العربية ��ي Ãتغ�� �وا-س�Âاد�أو �،وهو�أول�من �الرديف �الشعر�العربي ��ي دخل

وعارض�قدماء��،كما�ألبس�بعض��فكار�الهندية�ثوبا�عربيا�،وا-زدوجة�وغ>;ها�من��نواع�الشعرية�الفارسية
وقف��ي�قصائده�كوقوفهم�ع�ى��ط�ل�ورسم�الديار.�قد�عرض�آزاد�الشعر�و �،العرب��ي�الوصف�والتشبيه

�ي�أغراض�متنوعة�من�ا-دح�والحب�والغزل�والوصف�والرثاء�ولكنه�فاق�ع�ى�جميع�أقرانه��ي�مدح�الرسول�
ز�بغ���نجب�Úم�الهند.�وإن�شعره�يمتاأوهو�أك`;�شعراء�اللغة�العربية�"ويقول�الدكتور�زب>;�أحمد�الفاروtي:��).٢(�

�الشعر� �قرض �كما �والسنسكري°� �الهند ��دب �من �استعارها �نادرة �تشب¾�ات �فيه �فأدخل الفكر�والتعب>;.
�العرب �الشعراء �من �غ>;ه �من �أحد �نظ>;�لدى �له ��Pيوجد �مما �الفارسية �أسلم��).٣"(بالبحور ��ستاذ ويقول

أورد�فيه��ساليب��فكار��،�بلسبإن�آزاد�لم��çتم��ي�شعره�بالصنائع�والبدائع�اللفظية�فح"إص�µي�عنه:�
�).٤"(الهندية�منحرفا�عن�التقليد�ا-حض.�ويمكن�لنا�أن�نقول�بأن�آزاد�قد�أضاف�بابا�جديدا��ي��دب�العربي

��د/ويقول� �قمة��P"عبد�ا-قصود�شلقاني: ��معاصريه�وجدناه �إ«ى�شعره�با-قارنة إل¾�ا�أي��يتسامىإذا�نظرنا

                                                           
  ٢١١ص  -٦حلي:  نزهة اخلواطر ج السيد عبد ا     ١
    ٢٩٤ديوان آزاد ص      ٢
  ١٣ -١١زبري أمحد الفاروقي: مسامهة دار العلوم ديوبند ص      ٣
  ١٤١مقالة ألسلم إصالحي : هندوستان مني عريب ادب اور اسالم كي تدريس وحتقيق، رتبها عماد احلسن الفاروقي ، ص      ٤
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يب�أو�ا-عاني�أو��ي��خيلة�ولكنه�كان�بعيدا�عن�الب�د�العرب�،�هندي��صل�سالشاعر�معاصر�سواء��ي�� 
  �).١"(والوطن�واللسان�ولو�أنه�عاش��ي�ب�د�العرب�لصار�رائدا�من�طراز�البارودي

�ومداح� �الهند �وهو�حسان �والسنسكريتية �والفارسية �العربية �باللغة �الك�م �ع�ى �قادرا �بارعا �شاعرا �آزاد كان
��Ùعا�الن�.��Ùحد�من�،��ش��ي�حب�النÈفأوجد��ي�مدحه�معاني�كث>;ة�نادرة�وأجاد�ف¾�ا�بحيث�لم�يوفق�مثلها�

و�Pمراء�فيه��).٢(وأبدع��ي�قصائده�ا-دحية�مخالص�لم�يبلغ�مداها�فرد�من�الفصحاء�ا-تشدق>ن�،الشعراء
.�جل�قصائد�البلغرامي��ي�أنه�رtى�بفنه�الشعري��ي�فن�ا-ديح�النبوي�إ«ى�الدرجة�ال°��رق¾�ا�حسان�بن�ثابت

ا-ديح�النبوي�حيث�يبدأ�كل�قصائده�بمدح�الرسول�لحصول�ال`;كة�والسعادة�Èنه�يراها�مصدر�السعادة�و�
وسيلة�النجاة.�بدأ�الشاعر�قصيدته�بعد�النسيب��ي�بيان�صفات�الرسول�بأنه�برهان�رب�العا->ن�وخ>;�من�

ع�ى�أيدى�رسول�هللا�كتسبيح�الح÷���Ãي�كفه�وإثمار��وطئ��رض.�ثم�أشار�إ«ى�بعض�ا-عجزات�ال°��صدرت
  النخيل��ي�العام�الذي�غرسه�بيده�الشريفة�وانشقاق�القمر.�فيقول:

  �ي��مة��مية�العرباء  ����**      برهان�رب�العا->ن�حبيبه

  صعد�السماء�وخ>;ة�الشرفاء  ���**    هو�خ>;�من�وطئ�ال�;اب�وخ>;�من

  الح÷��Ãسبحن�كاÈحياء�صم  **      نطق�ا-سيح�بمهدة�وبكفه

  بعتاق�مملوك�من�الصلحاء  **    غرس�النخيل�فأثمرت�من�عامها

  )٣(وانشق�صدر�البدر�باØيماء  **    رجعت�ذكاء�إ«ى�القفاء��بأمره

�،وأبدعها.�بدأها�الشاعر�حسب�العادة�بالنسيب�قصائدهاش�Úرت�إحدى�قصائده�ب�مية�الهند�وÑي�من�أروع�
 وشرع��ي�تمهيد�ا-خلص�بقوله:ثم�عطف�عنان�القلم�عن�التغزل�

  سبحانه�وتعا«ى�منت
��Ãمل  **�    فانظر�إ«ى�من�تج�ى��ي�مظاهره

  أنال�أثماره��ي�أقصر�ا-هل  **�    غرست��ºتسبيحا�وأرقب�أن

  ثم�يبدأ�ذكر�الصفات�الرسول�ومكانته�العليا�ومننه�ع�ى�Dنسانية�كلها.��فيقول:��

  صلدية��سحار�و� وو�Ã�ðأر   **    �ف�ك�عنصره� محمد�زينة

  وجوهر�نزه�عن�وصمة�ا-ثل  **   فوق�العباد�وبعد�الرب�مرتبة

  وخاتم�فصه�نور�ب��حول   **    تبارك��هللا��بدر��Pمحاق�له

  )٤(هو�ا-قدم��ي�ا-ع��Ãع�ى�الرسل  **   �Pغرو�إن�أخر�ال�خ�ق�بعثته

�� �الكريم �Ùللن� �السجايا �بيان �الشاعر��ي �اختيار���أجاد �حسن ��ي �لبيان�ووفق �و�لفاظ�ا-�ئمت>ن الكلمات
  الخصائص�الك`;ى�لذات�الرسول��فيقول��ي�إحدى�قصائده:

  يده�يد��له�غله�Dنس�والجان  **�    الهدى�رسولنا�ا-صطفى�نور 

  وقد��هادانا��إ«ى��يمن���وإيمان  **  �    هذا�الن��Ùأم>ن�وابن�آمنة

                                                           
  ٢٥١لعربية يف شبه القارة اهلندية ص دكتور زبيد أمحد: األداب ا     ١
  ١٩٤دكتور صدر احلسن الندوي: املدائح النبوية يف اهلند ،ص      ٢
  ٢السبعة السيارة: الديوان األول، ص     ٣

  ١٩٨دكتور صدر احلسن الندوي: املدائح النبوية يف اهلند ،ص      ٤
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  )١(برهانالشمس�صور��ا�تصوير�  **�    بداهة��مر��ي�علياه�حاكم

الشعر��العربي�حيث�لم�تكن�نمطية�خالية�من�الروح�والحركة،���ي�النبوي فأشعاره�هذه�تمثل�قمة�فن�ا-ديح�
� �ويحسه �القارئ �يشعر�به �وحبا �إخ�صا �تمت�ئ �كانت �ا-ديح���يوإنما �يE(�لفن �أن �آزاد �استطاع �قلبه. أعماق

هيئات�وقوالب�شعرية�جديدة�تختلف�عن���ييح�اللغة�العربية�سعة�فكرية�وفنية�ونظم�أشعار�ا-د��ي�النبوي 
  اعتاد�من�سبقه�من�الشعراء.��ال°�القوالب�

  يع`;�عن�حبه�الصادق�للن��Ùالكريم�صلوات��هللا�عليه�والتسليم.�يقول:�قصائدهو�ي�إحدى��

  جنابه�مستطاب�منت
�Ãالطلب  **�    غبار�نعليه�كحل��ي�بصائرنا

  الصحب�مدركيام�§�ا�من�كم�من�كر   **�    مدينة�ا-صطفى�دامت�مكرمة

  كمثل�سكرة�تبدو�من�القصب  **�    تبدو�من�القلم�الهندي�مدحته

�ال°�� �ا-وضوعات �ب>ن �ومن �مكة: �وادي �وصف �قائ���ي �ومدحها �ا-قدسة ��ماكن �وصف ��ي �آزاد �أجاد وقد
�ا-نورة" �"ا-دينة �النبوية �مدائحهم �خ�ل �من �الشعراء �كث>;�من �وصفوها�،تناولها �و �،وقد �،أجادوافأحسنوا

  ولك�Õم�لم�يصلوا�إ«ى�ما�وصل�شاعرنا�هذا�ح>ن�وصف�ا-دينة.�يقول:

  إن�جئت�من�وادي�العتيق�فمرحبا  **�    من�أي�ناحية�مجيئك�يا�صبا

  شرفت���متفض��مجتبا  **�    أنا�يا�نسيم�ع�ى�نوالك�شاكر

  فجحنت�حيث�أتيت�نحوي�متعبا  **�    طي�الطريق�ع�ى�العليل�مشقة

  ���)٢(بسمت�فأخجت�الوميض��شنبا  **�    ة���وردةأحييت����كرما��بنفح

  ومن�حسن�سعادة�الحظ�للشاعر�أنه�وفق�للمديح�النبوي�ووفق�Èن�يعت`;ه�سعادة�كريمة�عظيمة.�فيقول:�

  هذا�أخص�عبادة�الشعراء  **�    حصلت�با-دح�الكريم�سعادة�

  بيتا�تضمن�وصمة�Dقواء  **    توصيف�غ>;ك�بعد�مدحك�مشبه

  حسبما�يم�ي�عليه�خاطره��يقول:  **  لنبوي�طرائق�يختارها�له��ي�ا-ديح�ا

  أفاد�الدين�والدنيا�فخارا  **�      رسول�هللا�مستند�ال`;ايا

  وأس��Ãالسد�العا«ي�نزارا  **�      أجل�اللولؤ�الغا«ي�سحابا

  ومو¶���Ãي�جب>ن�الطور�نارا  **�    رأى�هو��ي�جب>ن�العرش�نورا�

  طع�الخياراكأن�مهندا�ق  **      وقطع�لحظه�بدرا�مضيئا

وهو�يؤمن��Pيمكن�الثناء��،ولكنه�اع�;ف�أنه�قاصرا�حق�الثناء�،وبالرغم�إنه�أجاد��ي�شعره��ي�مدح�الرسول 
Èن�Dنسان�مهما�بالغ��ي�مدح�الرسول��Pيمكن�له�أن�يو�ي�حقه.��،ويظهر�عجزه�Èداء�الحق�،كما�كان�حقه

  فيقول:

  الرحضاء�وجبي�Õا�متتابع  **�    باع�ال`;اعة�عن�ثنائك�قاصر

                                                           
 ٢٠٠ص  ،املصدر السابق      ١

  ٧ ص ،خمتار ديوان آزاد      ٢
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  أث��Ãعليك�هللا�حق�ثناء  **�    فإذا�يقرب��ي�ثنائك�واصف

��فهذه�الصورة�الرائعة�ا-تم>Âة�بك½;ة�ا-عاني�والشعور�الرقيق�ال°��وصف�§�ا�آزاد�أم�القرى�ومدينة�الرسول��
� �للرسول �الصادق �حبه �ع�ى �ناصع �دليل �النبوي �ا-ديح ��ي ��بيات �من �قرضه �ما �بعض��وكل �يرى �ولذا .

  ���).١(ث>ن�العرب�أنه��ي�وصفه�أحيانا�يسمو�فوق�البوص>;ي�وغ>;ه�من�ا-ادح>نالباح

  خRصة�البحث

ح°�P�Ãيفقدوا�هوي�Úم�وانتسا§�م�إ«ى��،�لتصاق�بالس>;ة�النبوية تزداد��ي�العصر�الحديث�حاجة�ا-سلم>ن�إ«ى�
�الزاهر�،الدين �تاريخهم �وا-بادئ�،وينسوا �ا-فاهيم �لد�çم �ماوتتغ>;�ا�،وتنقلب �بسبب �والقناعات � لثوابت

� �البشري �التاريخ ��ي �لها �يسبق �لم �مبادئ �وحرب �إع�مي �وهجوم �ثقا�ي �غزو �من �له ��ي�يتعرضون �إن مثيٌل،
غريبا،�ف
���رض�الواقعية�ال°��ينبت�ف¾�ا�القرآن�الكريم�والتطبيق�العم�ي��الس>;ة�النبوية�سرا�عجيبا�وتأث>;ا

قه�والصورة�النقية�للعقيدة.�إنه�ك�Âåا-ديح�النبوي�الذي�هو�لسان�للسنة�الشريفة.�وÑي�الفهم�الصحيح�للف
� �الدف>ن�الكامن�إله�فضل��ي���ي�كل�جيل�وعصر�وأمة.��مح��Ùرسول�هللا شعال�الجمرة�Dيمانية،�والحب
� ��عظم �م�Õا��للرسول �تستمد �Dس�مية ��مة �تزل �ولم �والوجدان. �والعاطفة �والحنان �مصدر�الحب �وÑي .

حياته�ومرتكز�شعره.�ق�Ã�äحياته��محور ��هر��والعاطفة�الجياشة.�لقد�كان�حب�آزاد�برسول�هللا�الحب�الطا
��Ùق�ربه.��،و�شواق�إ«ى�مدينته��كلها��ي�حب�النP�Ã°ما��ي�شعره�الخالد�وظل�هذا�الحب�يس>;ه�ح�§�Ãوتغ�

عاني�شعرية�عميقة.�لهمه�هذا�الحب�العميق�مأهو�أساس�الدين�وخ�صته.�وقد���وهو�يرى�أن�حب�الرسول�
إن�آزاد�أشعر�شعراء�الهنود.�لم�تنجب�الهند�شاعرا�أشعر�منه�و�Pمادحا�أمدح�منه�و�Pمبدعا�أبدع�منه��ي�
الفنون�الشعرية.�يعت`;�شعره�ثروة�أدبية��ي�تاريخ�الشعر�العربي��ي�الهند.�يتسم�شعره�بجزالة�اللفظ�وب�غة�

  �وة�والعذوبة�حيث�توجد�فيه�ح�وة�Dيمان�وس�مة�البيانا-عاني�وروعة�البيان�كما�يتسم�أسلوبه�بالط

  ا�راجع�وا�صادر

  �٩٩ص�،السيد�أبوالحسن�ع�ي�الندوي:�الطريق�إ«ى�ا-دينة -1
 ٢١١ص��،٦ج�،السيد�عبد�الuي:�نزهة�الخواطر� -2
 ٢٩٤ص��،ديوان�آزاد -3
  ١٣-�١١ص�،زب>;�أحمد�الفاروtي:�مساهمة�دار�العلوم�ديوبند -4
  ١٤١هندوستان�م>ن�عربي�ادب�اور�اس�م�كي�تدريس�وتحقيق:�عماد�الفاروtي،�ص�:مقالة�Èسلم�إص�µي -5
 ٢٥١ص��،دكتور�زبيد�أحمد:��داب�العربية��ي�شبه�القارة�الهندية -6
 ١٩٤دكتور�صدر�الحسن�الندوي:�ا-دائح�النبوية��ي�الهند،ص� -7
  ٢السبعة�السيارة:�الديوان��ول،�ص� -8
 �١٩٨لنبوية��ي�الهند،ص�دكتور�صدر�الحسن�الندوي:�ا-دائح�ا -9

١٩٧٥،�مجلة��زهر،��دب�العربي��ي�شبه�القارة�الهندية�لعبد�ا-قصود�شلقاني - 10

                                                           
  )١٩٧٥األدب العريب يف شبه القارة اهلندية لعبد املقصود شلقاين يف جملة األزهر ( أغسطس    ١
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 �0ي�القرن�ا�عاصر� 0ي�ك%�Oا�ديح�النبوّي 
  

  محمد�فيصل�3حس��

  الهند،�ادآب�جامعة�Dنجل>Âية�واللغات��جنبية�،�حيدر ،�باحث��دب�العربي

� �وPية ��ك>;�إن �الهند �محظوظة�ي �مباركة ��.بقعة �Ùالن� �عهد �منذ �Dس�م �باعتناق �وفقت �ما���وقد �ع�ي ،
�بعض�ا-ؤرخ>ن،�فقصة�Dس�م�مع� �وتراث�وآداب�إس�مية،��ك>;� رجحه� ليست�بجديد،�طبعا،�لها�ثقافة

� �Ùتس�;يح�فيه�ومما�يكمل�إيمان�ا-رء�محبته�للن�Pتنام�و�Pوا-حبة�عاطفة��ي�القلب�ولكن�� �Ñي�،. نار��بل
تضطرم�ين>;�ما�حولها�وتحرق�ما�يعارضها،�ومن�شأن�كل�محب�أن�يذكر�محبوبه،�والذي�فيه�الشاعرية�يع`;�

منذ�قدوم�Dس�م��ك>;� ومن�ا-ؤسف،�أن�تاريخ��بأبيات�أنيقة�رشيقة.�عما��ي�خلده�بعبارات�رائعة�سامية،
مل�شعري�قرضت��ي�هذا�الزمان،�وأول�ع�ى،�ولم�نحصل�ع�تغالي>ن�غ>;�مسجلة�إ�Pنبذة�م�Õاإ«ي�هجوم�ال`; 

الذي�قرضه�الشيخ�أبو�بكر�بن�رمضان�الشالياتي.�وكان�هو�أستاذا�لشيخ��)١(عمل�ع½;نا�عل¾�ا�تخميس�ال`;دة
وا-خدوم�الصغ>;�والقا���ßمحمد��).٢(ك>;�زين�الدين�ا-خدوم�الكب>;�الذي�رأس�لل�Õضة�Dس�مية��ي�ب�د�

�لهذا �جادوا �ممن �أيضا ��وأمثالهم �من �ونري �ال`;يطاني>ن �ضد �عصر�ال�Õضة �جاء عمر��مطليع�Úالتيار�ثم
��ßفوقع�هناك�ثروة�علمية�نتيجة���،وأما��ي�القرن�العشرين�ولكن�أحسن�أشعاره���ي�ا-دائح�النبوية.�)٣(القا

� �الدروس �Dس�ميةةا-ساجديعن �والجامعات �العربية، �والكليات �لتحريض��.، �Dجراءات �مضت �ذلك ومع
لعربية��ي�ا-دارس�الحكومية،�والع�قات�بالب�د�العربية�فتحت�أبوابا��ي�تقدم�اللغة�العربية،�واحت�ل�اللغة�ا

ولكن�ا-دائح�النبوية�لم�تزل��،Dنجل>Âية�أتت�بتقدمات�علمية�مع�ثقاف�Úا�الغربية.�وأثر�هذا��ي��عمال��دبية
��صيلة. �ومعان¾�ا �وكمالها �وجمالها �برونقها �القلوب �لم��تلذذ �ا-ادح>ن � �البارع>ن �الشعراء �معظم �إن ولكن

�أك½;ها،�،ولم�يجمعوها�،يحفظوا�أشعارهم وان��،لعلها�لعدم�Dمكانيات�وعدم�تحريض�الشعراء�و�لم�يطبع
أك½;هم�إنما�قرضوا�شفاء�لعواطفهم�الشاعرية�الثائرة�وإظهارا�-حب�Úم�فحسب،�ولم�يتعرضوا�ع�ي�تصديرها�

  و�Pإ«ى�إشاع�Úا.�

�ي�ا-ديح�النبوي��ي�القرن�العشرين�كث>;،�ومن�أهمهم�أبو�الرحمة�محمد�الفي��Fالذي��اء�الذين�نبغواوالشعر 
 �� �ا-طهر�وعده �الرسول �مدح �ا-عطر��ي �وا-سك ��م>ن �الرسول �فحول�قرض �من �الدين �مuي �ويران ستاذ

أشعاره�جيدة��سلوب�و �،نحو�ث�ث>ن�شعرا��الفيFمعظمها�مخطوطات.�كتب��Ã،وله�تصانيف�ش°�)،٤(الشعراء
أول�من�قام�بال�Õضة�الحديثة��ي�القرن�الحاضر��وهو�وغزير�ا-عاني�وذات�عاطفة�نبيلة�يتوفر�فيه�خيال�بديع.

�ك>;�. ��ي �الشعر�العربية �وا-ديحات.��ي �وال�Úانى �والرسائل �الوجدانيات �أشعار��ي �القادر��وله �عبد وم�Õم
�ل�ماموÑي�مخمسة�للقصيدة�ا-حمدية��،سرى��ي�مدح�خ>;�الورىله�سمر�ال��النبويةومن�ا-دائح�ي.�الفضفر 

وقد�قرض�قصيدة��.�.�واعت��Ãأن�يكون�أول�كلمة�كل�بيت�م�Õا�صدرا�وعجزا�اسم�نبينا�محمد�)٥(البوص>;ي 
لف�فبالباء�وهلم�جرا.�وله�تأليفات�كث>;ة�ية�ع�ي�ال�;تيب�فالبيت��ول�باÈكل�بيت�ف¾�ا�بالحروف�الهجائ�ى خر أ

�وكان �كث>;ا�، �باÈشعار�العربية �والشعراء.��،مولعا �العلماء �كث>;�من �مدحه �قيم �جواهر��شعار�تأليف وكتابه

                                                           
 خمطوطة، الوردة الذكية يف ختميس قصيدة الربدة، مضان الشليايتبوبكر بن ر أ    ١
 مكتبة اهلدي،كالكوت، يف اهلندعالم االدب العريب ، أعبد الرمحن منغاد د.مجال الدين فاروقيي، برفسور عبد الرمحن ادرشريي،    ٢
  ولينكود  ،اللجنة  للجماعة احمللية، سرية  عمر القضي وتأليفه    ٣
   ١٩٩ص، ٢٠٠٣، كتبة عرب نت ،كالكوت،  الشعر العريب يف كريال مبداه وتطوره، الدكتور  ويران حمي الدين الفروقي     ٤
 ٢٠١٢، نشرة الفضفرية، واألخبار جواهر األشعار وغرائب احلكايات، عبد القادر الفضفرى    ٥
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� �ك>;�أوهذا �Èهل ��شعار�العربية �فيه �جمع �كتاب �أو�Pسنة ).١(ول �طبعت �وثانيا�١٩٤٠وقد � ��،م�٢٠١٢م
� �الفضفري �يوسف �النأووالده �مدح ��ي �شعره �ومن �البارع>ن، �الشعراء �من �كان �يضا �ما �Ùكتابه�أ� ��ي لحقه

  .جواهر��شعار

�م�Õا�القصيدة�الهمزية��ي�أصول�خ>;�ال`;ية.�وقرض�من�ا-دائح�كث>;ا.�؛عبد�الرحمن�بن�محمد�الكنياتىوم�Õم�
�؛.�وم�Õم�ع�ي�بن�فريد�الكشنورى)٢(مخمسة�بديعة٢٨ومخمسة�لقصيدة�السيوطى�Ñي�قصيدة�تحتوي�ع�ى�

لف�أ�ي�أك½;�من�"�خ�صة��بصار��ي�س>;ة�ا-ختار"وكتابه�ا-نظوم��.وله�أشعار�كث>;ة��ي�مختلف�ا-وضوعات
�وÑي��ي�مدح�الن��Ùوس>;ته.�بيت�رائع�كانت�مقررة�من�الكتاب�الدراسية�بالجامعة�Dس�مية�با-دينة�ا-نورة.

�.�وأما�أسلوب�الكشنورى�فهو�يمتاز�بعاطفة�اختصرها�من�كتب��حاديث�الصحيحة��ي�ذكر�تاريخ�الرسول�
�ي�س>;ة�خ>;�ا-ختار��وغ>;ها�وكذلك�خ�صة��خبار�يوله�قصائد��ي�ا-دائح�وال�;حيبات�وال�Úاني�وا-راث�عميقة.

� �ع�ي ��بيتا،�١٠١٨تحتوي �سنة �م١٩٥٢نظمها ،� �حياته �ف¾�ا ��حاديث��خلص �ع�ي �٣(معتمدا �عبد�). وم�Õم
�الشهر�ربيع �مدح ��ي �قصيدة �قرض �الذي �الكدوو«ى �الدين �مع>ن �بن �الرحمن��)؛٤(�ول �الرحمن �عبد وم�Õم

بيتا��ي�حياة�الن��Ùمن�البعثة�النبوية�إ«ى�الهجرة���٥٠٠ريك�ي.�له�الجمان�ا-عظم.�وÑي�قصيدة�طويلة�تحتوي 
�ا-نورة. �ا-دينة �بمن�ا«ى �نفسه ��ي �أثارت �دينية �أثر�عاطفة �عشر�اكت��ا �الخامس �ا-ئوى �العيد �احتفال سبة

�٥(للهجرة �ا-عاص). �القرن ��ي �أشعارهم�،كث>;ون�فا-ادحون ر�وأما �حفظوا �قد �بذكر��،وأك½;هم �نكتفي ولكنا
والشيخ�عبد�القادر��،محمد�الوي�توري�وأبو�،الفحول�الث�ثة�مع�ترجم�Úم�ا-ختصرة�وهم�أبو�الفضل�ال�;نغا«ي

  الكندوري.

  أبو�الفضل�ال�OنغاÏي

��ي�أسرة�دينية.١٩٣٣رنغادي�سنة�ب�;و  أبو�الفضل�محمد�بن�عبد�الرحمن�ا-دعو�بباب�مسليار  ولد�الشيخ
ويصل�نسبته�إ«ي�محمد�ا-دني�الذي�أتي�من��كان�والده�حفيد�الشيخ�عبد�الرحمن�الصو�ي�ا-شهور�بتانور.

وأقام�هناك��ي�خدمة��،ثم�بجلور�قريب�وي�تور ،�قام�بالتدريس�بفدينغادي�اليمن�إ«ي�الهند�للدعوة�Dس�مية.
ثم��.نصب�مدرسا��ي�كروان�تروتي�ومونيور�وجرونوروكندور�وت�كدتور �وبعد�ذلك�،التدريس�أربعة�عشر�سنة

ومع�ذلك�كان��.أصبح�عميدا��ي�كلية�دار�ا-عارف�،وبعد�ث�ث�سنوات�ى،بح�عميدا�لكلية�العربية�نور�الهدأص
 �� ��ي �يوم>ن �بأريكوت.يدرس �Dس�مية �الدعوة �مجمع ��ي �هذه��سبوع �وأثناء �شهرا �ث�ث>ن �أك½;�من �درس وقد

ولذلك��،ولكن�لم��çتم�بما�كتب�وكان�يقرض�الشعر،�وهو�متعلم��ي�ا-ساجد.�Pفا�من�الت�ميذ.آف�;ة�أكسب�ال
�جمع. �ما �كل �يطبع �ولم �كتب �ما �كل �يجمع �وا-ديح�لم �والتخاميس �وال�Úاني �ا-راثي �الب�غية �تأليفه ،�ومن

�و�ناشيد �وا-واليد �ل�صدقاء �الشعرية �قام�.والرسائل �كث>;ة �مراثي �من��وله �الكالكوتي �محمد �ع�Õا بالبحث
�
دم�حضرة��ستاذ�الذي�كان�يتلمذ�منه��،جامعة�جوهرPل��Éرو�بدل

ّ
ومن�ا-راثي�ا-شهورة�ما�قرض�عن�ا

ح>ن�كان�يتدرس��ي�جامعة�الباقيات�الصالحات.�ومن�أشعاره�ال�Úاني�م�Õا�ما�قرض���نئة�للمج�ت��كمجلة�
�كاليكوت �من �الصادرة �لل�،الثقافة �عل¾�ا�و��نئة �للقائم>ن �وتحريضا �لهم �ترحيبا �ا-حافل �إ«ي �القادم>ن ضيوف

�للبيوت�الجديدة. ولكن��Pلغرض�دنيوي��،وقرض�من�ا-دائح�كث>;ا�و��نئة�للمعاهد�Dس�مية�وللعرس�وكذا
و�ا-دائح�النبوية�هو�الفن�.�و�وPيةأبل�مدح�-ن�فيه�من�خ>;�كعلم��،كما�هو�عادة�الشاعرين�ا-داح>ن�من�قبل
�التخاميس. �م�Õا �و�هم �اش�Úر�به �النعمانية��الذي �القصيدة �تخميس ��ي �الرحمانية �القصيدة �أهمها ومن

                                                           
  نفس املرجع السابق   ١
 ١٩٩ص، ٢٠٠٣، مكتبة عرب نت ،كالكوت، الشعر العريب يف كريال مبداه وتطوره، الدكتور  ويران حمي الدين الفروقي   ٢
  (خمطوطة)يف سرية خري املختار( خالصة األخبار، علي بن فريد الكشنورى   ٣
  (خمطوطة) ىلديوان عبد الرمحن الكدوو    ٤
 (خمطوطة) اجلمان املعظم ،عبد الرمحن األريكلي   ٥
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�الحداد� �للشيخ �ا-صطفوية �الفاكهة �وتخميس �النبوية �جدار�الحجرة �خارج �ا-نقوشة �القصيدة وتخميس
  .�وتخميس�قصيدة�الحبيب�الحب���ïرحمه�هللا

� �كما �وأمثالهن �وسلم� �لي�ي �والشاعر�يستخدم �شعراء �و��P،ةالك�سيكيهو�عادة �بغريب �ليس �كلماته ولكن
�وو  �أشعار�شوtي ��ي �كما ��ïورتر وح� �و�Pتكلف�،دس �حلو�ب��تصنع �سلس �أشعار�حافظ��،وأسلوبه ��ي كما

�والبارودي �أشعار�البوص>;ى �،ابراهيم ��ي �كما �والعشق �العاطفية �وسيطرت �القصيدة�. �تخميس ��ي يقول
 :�ةالرحمنية�مخمس�القصيدة�النعماني

  ليـ�ى�و�Pسلم�Ãكـما�لـم�ّن�«ي  **تـا�ºيـا�ظبــيـات�مـا�مـنـكـّن�لـــي�������

ه�يـا�خـيـر�الخــ�ئــق�إّن�لـي  **حـاشا�لــرّبي�Pعـتـنـاء�بـكّن�لــي��������
ّ
 والل

  قـلـبـا�مـشـوفـا��Pيــروم�ســــواك

ـه�بـابـنـة�مـعـبـد�������
ّ
  ��و�Pبـعـنــيــــزة�مــن�خـــردكـــ  **  لــم�ألـهــ>ن�واللــ

  بـك�لـي�قـلـبـي�مـغرم�يا�سيدي  **  بـل�كـل�نـفـسـي�مـولـع�بـمحـمد��������

  )١(وحشاشة�محشوة�§�واكا

�Pيشعر�القارء�هنا�وجود�الشاعرين�بل�ينسجم�الدخيل�مع��صيل�لفظا�ومع�Ã.�انظر�وتعجب�من�عجيب�
  صنيعه���ي�القصيدة�نفسها.

ـه�لـو 
ّ
  صبـيانـهـم�وكهولهم�وشيوخهم  **  كتب��نـام�جميـعهم��������واللـ

ه�لــو�أن�البـحــار�مـدادهـم  �**و�رض�كل�طباقها��قرطاسهم������
ّ
  واللــ

  والعشب�أق�م�جعلن�لذاكا

  وتـحـمـلـوا�فـيـه�عـنـا�وضــرورة  **  والـجن�طـرا�شـاركـوهـم�ظـهـرة�������

  لم�تـقـدر�الـثـقـ�ن�تـجمع�نـزرة  ��**�����طـول�الـزمان�وما�اس�;احـوا�مرة

  )٢(أبدا�وما�استطاعوا�له�إدراكا

  أبو�محمد�الويRتوري

هو��ستاذ�أبو�محمد�القادري�الويلتوري�ا-دعو�بباوا�مسليار�ا-ليباري�ا-سم�Ãبسيدالك°��بن�العالم�الحا�ي�
ر��ي�بيت�أمه�خديجة�الحاجة�من�مقاطعة�م�بقرية�ويلتو �١٩٣٦هـ�ا-وافقة�١٣٥٥سيدالك°�.�ولد��ستاذ�سنة�

الهند.�وبذل��ستاذ�جهوده�أثناء�التدريس�حول�أربع>ن�عاما��ي�سائر�ا-جاPت�الدعوية�أهمها��،ك>;�،�م�برم
التصنيف��ي�فنون�عديدة.�ح°�Ãإن�مؤلفاته�اليوم�تنيف�ع�ى�خمس>ن�مؤلفا�ب>ن�متون�وشروح�وحواش�ع�ى�

وتلميح�،�ومن�أهمها��ضواء�السواطع�لتحقيق�جمع�الجوامع�؛درس>ن�والط�بالكتب�ا-تدوالة�ب>ن�أيدي�ا-
��لفية ��ðالحوا� �بيان ��ي �النحوية �� �،الفوائد �النفائس �ع�ى �الرضية �ع�ى���،رتضيةوالعرائس �البيان وهدي

�Dخوان �السمرقندية�،تحفة �العقود �بشرح �ا-جازية �ا-حم�،والرياضة �الفرائض �ع�ي �الوهبية �،ديةوا-فاتيح
وله�دون�ذلك�تصنيفات��ي�اللغة��.والفتوحات�العربية��ي�البسملة�الكتابية�،والتبي>ن�الشا�ي�ع�ى�م�ن�الكا�ي

�ذلك�ا-ليبارية. ��ي �الشعر�والتوسع �بعبقرية �أقرانه �ب>ن �من �شخصيته �وقصائد��،امتازت �أشعارا �له �إن Ã°ح
اثي�ع�ى�أجلة�من�الشيوخ�ا-رحوم>ن�الذين�تشتمل�أك`;ها�ا-سم�Ãبمفتاح�الظفر�وا-جد�ع�ى�ألف�بيت�وا-ر 

                                                           
 ١٥نفس املرجع السابق ص    ١
 مدرس دار االيتام الغوثية كندور (خمطوطة)  مجعه عثمان الثقايف،، يب الفضل باب مسليارأ شعارأ    ٢
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�ويبلغ� �الدينية، �ونشاطا��م �حيا��م �ع�ى �الضياء �آثار�تلقى �وÑي �النبيلة �بمساع¾�م �حوال¾�ا �وما �ك>;� أغنوا
�الفائقة� �لخدماته �تقريرا �جائزت>ن �الدعوية �الدورة �هذه ��ي ��ستاذ �نال �وقد �وث�ث>ن! �خمسة �زهاء عددها

�أ �ومن �ا-ؤنقة. �ولتصانيفه �الظفر�وا-جد، �مفتاح �الشعرية �العربية �مدائحه �أويس�و هم �بمناقب تذكار�اللبيب
ترياق�السقيم�و �تنويل��نام�بمناقب�الشاف ي�Dمام،و تنقية�الخاطر��ي�مناقب�الشيخ�عبد�القادر،�و ��ريب،

�الحكيم، �داود �مدح �الدين،و ��ي �زين �الشيخ �مناقب ��ي �ا-ع>ن �و �العذب �قطب �بمدح ��مان �الزمان،اقتضاء
ومن�ا-ديح�النبوي�الذي�قرض��ي�ث�ث�وست>ن�بيتا�موافقا�لعمره��).١(ال�;ياق�الحاسم�بمناقب�محمد�قاسمو 
�� �رأيا �فيه �يب>ن �آ، �أمنة �قبل �يولدأمه �٢(ن .(� �أجري�ب>ن �ال°� �Dص�ح �واقعة �نقل�أويفصل ��ي �قريش شراف

  :حجر��سود

ْسـ
َ
ـِع�َحـَجــٍر�أ

ْ
ـَتـَنـاَزُعـوا�ِفـي�َرف

َ
ــٍة   �**�  ـَودَ ف

َ
ـَقــبـــيــلــ ـــَعــــُه�لـِ

ْ
�َرفـ ـــــلٌّ

ُ
َراَد�ك

َ
  أ

�°ِ
َّ
ـُمـَحـاَرَبـِة�ال

ْ
ـى�ال

َ
ـُفـوا�َعـلـ

َ
ـَتـَحـال

َ
ٍة   **�  ف

َ
ْمِر�ُسُهـول

َ
�أ ـُهـْم�ِفـي�ُجـِلّ

ُ
بـ

ْ
  ِهـَي�َدأ

ـ
ْ
ُضوا�ال ـوَّ

َ
ــَداَعــْوا�ف

َ
ـَصــاٍف�ت

ْ
نـ ِPِ� مَّ

ُ
ْمـَر�ِلـِذي�رَ   �**�  ثـ

َ
َمٍة ـأ

ْ
ٍي�َوَصـاِحـب�ِحك

ْ
  أ

ِل�َداِخــــــٍل  وَّ
َ
Èِْمـــــَر�

َ ْ
ــَم��

َّ
ــَحــــك

َ
ـْيـَبـِة   �**  �  ف

َ
ـِة�ش

َ
ــاِب�َسـَدنـ

َ
ـْيــِهـــِم�ِمـْن�بـ

َ
  ِإل

َل�َداِخـــــٍل  وَّ
َ
ـــــَه�ِمــْنـــُه�أ

َ
ـــاَن�ط

َ
ـــك

َ
ـْيـَس�َصـاِحـَب�ِريـَبـٍة   �**�  ف

َ
ِمـ>ٌن�ل

َ
ـوا�أ

ُ
ـال

َ
  ق

 
َ
ـُهــْم�َراُضــوَن�ِفـــيف

َّ
نـ

َ
ْخــَبــُروا�بــأ

َ
ـِمـِه�َمْع�ِرْضِوةٍ   �**�  ــأ

ْ
�بـُحـك ـُمـِلـِمّ

ْ
ا�ال

َ
  َهــذ

ـَحـَجـْر 
ْ
ا�ال

َ
ـْوٍب�ذ

َ
ا�بـث

َ
ـَوَضـَع�َسـّيـُدنـ

َ
ـــُعــوُه�ِلـُرْتـَبــٍة   �**�  ف

َ
ـاْرف

َ
ـَقـَبـاِئـَل�ف

ْ
َمــَر�ال

َ
  أ

ـُع�
ْ
فـ ا�اْسـَتـَوى�الـرَّ

َّ
ـ
َ

ـَبـاِتــِه -
َ
�ثـ ــان   ** َمـَحـلَّ

َ
ـــَه�َمــك

َ
ــْد�َوَضـَعـُه�ط

َ
ةِ  ق ـــِقـــرَّ

َ
  )٣(ت

  الشيخ�عبد�القادر�الكندوري

�القادري�من�أشهر�الصوفي>ن�بوPية� وكان�عا-ا�كب>;ا�وشاعرا��ك>;� كان�الشيخ�عبد�القادر�مسليار�الباقوي
وكان�ملجأ�للفقراء�وا-ساك>ن�و�يتام.�.���ي�محبة�الن���Ùنبي��ومصلحا�مج�Úدا�ومحبا�للعلم�وأهله�ومستغرقا

ونشأ��ي�قرية�كندور.�وشرع��،١٩٣٥ولد�الشيخ�عبد�القادر�مسليار�ب�;ورنغادي���ي�التاسع�عشر�من�يوليو�سنة�
ثم�سلك�مسلك�الصوفي>ن�ع�ى�يد�شيخه�محمد��،واستمر�فيه�خمسة�وعشرين�سنة�،�ي�التدريس�بك�ري 

�Pباذ� Ãالجف�� �حسن �وإص�ح �وا-دح �الذكر�والفكر�والعشق ��ي �أوقاته �الشرéي��اجتماéيجميع �العلم وإحياء
وكانت�أشعاره�سليمة�من�التعقيد�والكلمات�الغريبة�بل�Ñي�سهل�يس>;�سلس��).�٤(وإغاثة�ا-لهوف>ن�وا-نكوب>ن

�،محبته�والشعرربما�تصبح�اللغة�عائقة�ب>ن��ب��تصنع�و�Pتكلف،�سيطرت�ف¾�ا�العاطفة�وا-حبة.�يموسيق
�مليبارية �كلمات �استخدام �يبدو�أنه��،فيضطر�إ«ي �العاشقة. �حشاشته �من �تنبع �ال°� �العاطفة �حقيقة توµي

ديح�النبوي�ثم�مديح�ا-وأك½;�ما�قرض��،قلبه�مفتوحا��ي�كل�كلمة�ى ولكن�نر �،مكافحة�ضد�القواعد�ا-ستمرة
القصائد�"من�أشعاره�ا-دائح�بعد�وفاته�باسم��الصالح>ن�وا-راثي�وال�Úاني�والرسائل�والشفاعات.�وقد�طبعت

� ��ي �ا-صطفويةإالقادرية �٥"(ظهار�ا-حبة �التأث>;). �أشد �البوص>;ي �Dمام �أثر�فيه �من��وقد �مقدم ��ي �أنه ح°�
�� أس �أصبحت �قد �ال°� �ال`;دة �مجالس �مع�س �يتفق �سطوره �كث>;�من �و�ي �Dس�مية. �ا-جالس �أعذب �من ن

                                                           
   ١ص، مكتبة البدرية كوتاكل ،٢٠٠٥، تلميح الفوائد النحوية يف بيان احلواشي األلفية، ابو حممد الويالتوري    ١
 خمطوطة ، حفظه ابنه حممد االحسين    ٢
 ٦٥ص ، م٢٠١١ ،املكتبة البدرية ،كونكل، تضمني الفوائد يف حتقيق املوالد واالوراد والقصائد، عبد الغفور الثقايف الكاونوري    ٣

4    Gareeb Navaz of south india (Biography in Malayalam) Editors , Basher Faizee,, Alavi Saqafi  
جامعة االجنليزية  ،قصيدة الربدة  لإلمام شرف الدين البوصريي ،القصائد القادرية للشيخ عبد القادر مسلياردراسة مقارنة بني  ،فيصل بن اسحق     ٥

  واللغات األجنبية ، حيدراياد
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وقد�جرت�دراسة�مقارنة�ب>ن�قصيدته�وقصيدة�ال`;دة�بجامعة��نجل>Âية��موضوعا.و �Ãمع��)١(Dمام�البوص>;ي 
  واللغات��جنبية،�حيدراياد.�هاك�أمثلة�من�شعره.

ْ>َ;�الَوَرى����������
َ

َ;ى�خ
َ
ْ>َ;�َمْن�ُوِطَئ�ال½

َ
َ;ا��    **َيا�خ َ̀ ِحَك�َعْن

َ
�ِمْن�ِريا

َ
َ;ْحنا

َ
�اْس�

َّ
  ِانا

يْ 
َ
وُر�ل

ُ
اف

َ
ْم��������َما�اِ-ْسُك�َما�الك

ُ
ك

َ
ل

ْ
�ِمث

َ
َهَرا��������    **سا

ْ
ط

َ
ى�َيا�َحِبيًبا�أ

َ
�

ْ
غ

َ
ْنَت�أ

َ
 َبْل�أ

ِئُل�الـ������������
َ
Pَو�َد�

ٌ
ة اَحْت�ِفَناَك�َمَسرَّ

َ
ْ§َ�َرا���    **ف

َ
ْيًحا�أ

َ
اُر�ف

َ
ك

ْ
ذ

َ
ْ>َ;اِت�َو��

َ
  ـخ

ى�َو�ِاْن��������������
َ

ْع�
َ
َنا�ِلِجَواِرَك��

َ
ْبت رَّ

َ
   ��**��ق

ُ
�ِبذ

َّ
نا

ُ
َ;اك ِ

ّ
ْنِب�َجاُرَك�ُس�

َ
�الذ   ّلِ

َنا�����������
َ
ْ>َ;�َمْبُعوٍث�ل

َ
َفى�َيا�خ

َ
ى�ِ�ي�الَوَرى�����������  **َيا�ُمْصط

َ
ْح�

َ
ْنَت�أ

َ
ُم�أ َقدَّ

ُ
ْنَت�ا-

َ
  )٢(�أ

�البص>;يات �صاحب �الف�ك�ي �البص>;�الثقا�ي �كعبد �الشاعرين �كث>;�من �الفكري��)،٣(وهناك ��حس�� ومحمد
�مد �مدائح �قرض ��ثار�النبويةالذي �حول �يدة �القادر�الباقوي ، �عبد �والشيخ �الكئيب، �شكوي ��)،٤(صاحب

وهلم�جرا...�رغم�الشعراء�العديدة�لم�يمس�الشعر��)،٥(سحق�الصديقي�صاجب�نقد�نقد�ال`;دةإوفيصل�بن�
ْبُح�ِبَقِريٍب؟�الك>;ا«ي��تجاهات�الحديثة��Pسيما��ي�ا-دائح�النبوية. ْيَس�الصُّ

َ
ل

َ
  أ

  
  ر�وا�راجعا�صاد

  ٩٥-�٩٤ص،�دار�الرشاد�الحديثة،�ديوان�البوص>;ي ،��مام�شرف�الدين�بن�سعيد�البوص>;ي  .1

�لجنة�نصرة��الدعوة،،�ظهار�ا-حبة�ا-صطفويةإالقصائد�القادرية��ي�،�الشيخ�عبد�القادر�الباقوي�القادري  .٢
 ٢٠١١،�جامعة�نصرة��س�م�رندتاني

  رندتاني�س�م،جامعة�نصرة�D �نة�الطلبة�نصرة�السنة،لج�mp3نقض�نقد�ال`;دة،�،�فيصل�الصديقي .٣

  ٢٠٠٣،�مكتبة�عرب�نت،�كالكوت،�الشعر�العربي��ي�ك>;�Pمبداه�وتطوره،�الدكتور�ويران�مuي�الدين�الفروtي .4
،�ربي��ي�الهندالع��دبع�م�أ ،د.جمال�الدين�فاروق!�،�برفسور�عبد�الرحمن�ادرش>;ي،عبد�الرحمن�منغاد .5

 .كوتمكتبة�الهدي،كال

 مخطوطة،�الوردة�الذكية��ي�تخميس�قصيدة�ال`;دة،�بكر�بن�رمضان�الشلياتي�بوأ .٦

 �اللجنة��للجماعة�ا-حلية�ولينكود،�س>;ة��عمر�الق���äوتأليفه .٧

 هداية��ذكياء�إ«ى�طريق��ولياء،�الشيخ�زين�الدين�ا-خدوم�الكب>; .٨

٩. ��äبخاري�الفي� �محمد �الشيخ �فضيلة ، �� �كت�تاريخ �تدرس �ديار�مليباربرار�ممن ��ي ��م ،� نوار�العلوم،�ألجنة
 ٢٠٥ص�،�الجامعة�الحسنية��س�مية

�الكاونوري .١٠ �الثقا�ي �الغفور �عبد �و� تضم، �ا-والد �تحقيق ��ي �الفوائد �والقصائد�وراد>ن �البدرية،�، ا-كتبة
 ٤٣ص�،��م٢٠١١،كوتكل

                                                           
  ٩٥- ٩٤ ص، دار الرشاد احلديثة، ن البوصرييديوا، االمام شرف الدين بن ايب عبد اهللا بن سعيد البوصريي     ١
  ٢٥ص ، ٢٠١١، جامعة نصرة االسالم رندتاين ، القصائد القادرية يف اظهار احملبة املصطفوية ،الشيخ عبد القادر الكندوري     ٢

 ٢٠١٢، كابتل انرت ناشنل ،كالكوت،  ديوان البصرييات، عبد البصري الثقايف الفالكلي     ٣
  ٤ص ، كاسركوت’ جامعة سعدية، شكوي الكئيب حلضرة الرسول، ام اي عبد القادر     ٤
  مالبرم رندتاين، جامعة نصرة االسالم، جلنة الطلبة نصرة السنة، ،mp3نقض نقد الربدة، ، فيصل الصديقي     ٥
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 ٥-٤ا-سك�ا-عطر�....ص�،��الفيFأبو�الرحمة�محمد� .١١

 ٢٠١٢،�نشرة�الفضفرية،�اهر��شعار�وغرائب�الحكايات�و�خبارجو ،�عبد�القادر�الفضفرى  .١٢

 �ي�س>;ة�خ>;�ا-ختار�خ�صة��خبار،�ع�ي�بن�فريد�الكشنورى .١٣

 (مخطوطة)�ديوان�عبد�الرحمن�الكدوو«ى .١٤

 (مخطوطة)�الجمان�ا-عظم�،عبد�الرحمن��ريك�ي .١٥

 دار��يتام�الغوثية�كندور مدرس��جمعه�عثمان�الثقا�ي،�،(مخطوطة)�،بي�الفضل�باب�مسليارأ�اشعار  .١٦

 ١ص،�البدرية�كوتاكل�٢٠٠٥،�تلميح�الفوائد�النحوية��ي�بيان�الحوا����ðلفية،�ابو�محمد�الوي�توري .١٧

 حس��،�حفظه�محمد�� مخطوطة .١٨

 ٤ص�،�كاسركوت،�جامعة�سعدية،�شكوي�الكئيب�لحضرة�الرسول ،�عبد�القادر�ام�اي .١٩

 ا-راجع�وا-صادر�غ>;�العربية .٢٠

21. Gareeb Navaz of south India (Biography in Malayalam) Editors,Basher Faizee Vennakkode, Alavi 

Saqafi  

22. MA Abdul Kadir Musliyar, Kazchappadukal, Kanapurangal (Collection Of Essays In Malayalam)/ 

Majlisul Ulamae Ssaadiyyeen, Vol 1,P. (Malayalam) 

23. Faisal Ahsani MP, Risala Weekly, Students Centre, Kozhikode: OM Taruvanak Al Irfad,1998, Feb, 

24. KV Faisal Uliyil, Sidheequi/ Al-Irfad Monthly, Markaz Complex 
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  قصائد�ا�دائح�النبوية�العربية�من�و�ية�تامل�نادو
����  

 ع.�أحمد�زبيـر م. د/�ك.

  ،�تامل�نادوشنـائي�ة،،�الكلية�الجديدةقسم�العربي،�أستاذ�مساعد�������

 ملخص�البحث

إن�ا-سلم>ن�التاملي>ن�منذ�القدم�يحتلون�مكانا�مح�;ما��ي�مساهم�Úم�ل�دب�
�الهندي �من��،العربي �أول �يكونوا �لم �التامي�ي ��هل �أن �للجميع �ا-عروف ومن

بل�أن�إس�مهم��،تعلق�§�م�العرب�بتجارتم�ح°�Ãقبل�Dس�م�بقرون�فحسب
�طائفة �أية �إس�م �هذا�سبق �الب�د. ��ي �جادة� أخرى �محاولة �ا-تواضع البحث

لتحليل�قصائد�ا-دائح�النبوية�العربية��ي�وPية�تامل�نادو�ال°��يواجهها�الشعر�
�ع�ى� �التعرف �سبيل ��ي �مضنية �جهودا �الباحث �بذل �و�وقد �الهندي. العربي

�العرب �بلسان �العجم �شعراء �العربية.� إسهامات �النبوية �ا-دائح �مجال �ي
 ث�يحلل�عشر�قصائد��ي�هذه�ا-قالة.الباح

�الشعر �فنون �من �النبوية �ا-دائح �استوµى�، �الرفيع. ��دب �من �الدينية �العواطف �التعب>;�عن �من �لون �
ف
وهناك��ا-ديح�النبوي�مادته��صلية�Dبداعية�ورؤيته�Dس�مية�من�القرآن�الكريم�أو�Pوالسنة�النبوية�ثانيا.

وPية�تامل�نادو�Ñي��وÑي�كتب�التفس>;�ال°��بنيت�حياة�الرسول�بيـانا�واضحا.�،ويةمصادر�ثانوية�للمدائح�النب
� �النبوي �ا-ديح �إن �الهند. �جنوب ��ي �الواقعة �التاريخية �الشه>;ة �الوPيات �أبرز���إحدى �من �وPيزال �زال P

�ا-دا �شعراء �ساهم �لقد �هذا. �يومنا �إ«ى �نشأته �نادو�منذ �تامل �وPية ��ي �الشعر�العربي �من�أغراض �النبوية ئح
مثل�حسان�بن�ثابت�و�كعب�بن�زه>;�و�Dمام��،وPية�تامل�نادو�كما�ساهم�الشعراء�العرب��ي�ا-دائح�النبوية

�ي�ترويجها��ي�أنحاء�العالم.��وم�Õم�الشيخ�مادح�الرسول��)ر(البوص>;ي�و�Dمام�أبو�بكر�بن�محمد�البغدادي�
والشيخ�مuي�الدين.�هؤPء�الشعراء�البارزون�قدموا��،قر�آغاوموPنا�با�،والشيخ�تكية�صاحب�،صدقة�هللا�أبا

�ا �هذه �ومعظم �العربية. �اللغة ��ي �الرائعة �أسلوبامؤلفا��م �العرب �مؤلفات �مثل �وازدادت���.-ؤلفات واستمرت
  شعراء�ا-دائح�النبوية�من�هذه�الوPية�ال°��تتواصل�ح°�Ãيومنا�هذا.��

  و�يقول��ي�قصيدته:،��ن��Ùالشيخ�صدق�هللا�أبا�يكّرس�نفسه��ي�مدح�ال

م���ي�َمِديِح�ُمحّمٍد 
َ
ظ

َ
  ُيِض!ُ(�جميَع�الّدْهر�غـ>;�ُمَحّمـٍد   *  َجـَواِهر�ن

ـْخَمِد 
َ
ار�ت َقُه�النَّ

ْ
ل

َ
ْحَمد  *  فمـاِدْحُه�إن�ت

َ
ِعيـٍم�أْجُر�ماِدِح�أ

َ
  ِجنـاُن��ن

  و�ُمصـغ�و�كّل�بالحـِسـاِن�ُيـزّوُج 

والشيخ�عبد�القادر�تكية�صاحب�الصغ>;�من�وPية�تامل�نادو��،)ر(يراéي�الشيخ�مادح�الرسول�صدقة�هللا�أبا�
� �أعمالهما ��ي �مختلفة �أماكن �"القصيدة��الرائعة�ي �بـ �ا-عروفة �الوترية" �القصيدة �ع�ى �والتذييل "التخميس

الوترية"�و"القصيدة�الشفعية��ي�مدح�شافع�الجمعية"�ا-عروفة�بـ�"القصيدة�الشفعية"�بال�;تيب�ما�ي�ي�:إن�
�ذكر� �Ùالن� �ع�ى �العبادة��الص�ة �من ��،جزء �الصحابة �ل�نسان��)ر(وحياة ��Pيمكن �ا-سألة. �هذه �ع�ى تدل

��Ùبالصلوات�ع�ى�الن�Pتساعد�هذه�الصلوات�ا-ؤمن>ن��ي�ا-وت�وفيما��.�السعادة��ي�هذه�الدنيا�و�خرة�إ
من�يطلب��جهنم�ومصائب�الدنيا.بعد�ا-وت�ح°�Ãتساعدهم��ي�لقاء�هللا�عز�وجل.�هؤPء�ا-ؤمنون�ينقذون�من�
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قال�هللا�تعا«ى��ي�القرآن�ا-جيد:�((الذين�يتبعون�الرسول�الن���Ùمي�الذي�يجدونه��.(1)منه�الشفاعة�يشفع�له
�عل¾�م� �ويحرم �الطيبات �لهم �ا-نكر�ويحل �عن �وي�Õهم �با-عروف �يأمرهم �وDنجيل �التوراة ��ي �عندهم مكتوبا

فالذين�آمنوا�به�وعزروه�ونصروه�واتبعوا�النور�الذي��ل�ال°��كانت�عل¾�م.الخبائث�ويضع�ع�Õم�إصرهم�و�غ�
��ونعرف�من�القرآن�الكريم�أن�من�يمدح�الرسول��).١٥٧أنزل�معه�أولنك�هم�ا-فلحون))�(سورة��عراف�:

� �Ùالن� �وسåن �الكريم �القرآن �من �الصوفيون �عرف �قد �و�خرة. �الدنيا �هذه ��ي �الناجح>ن �من فوائد���يكون
شرحت�هذه��بيات�من�القصيدة�الوترية�والقصيدة�الشفعية�عن�مادة��(2).�يدة�الذي�يص�ي�ع�ى�الن��Ùعد

  :(3)مذكورة�م�حظة�وهما�كما�ي�ي

  تركت�جميل�الفعل�فرضا�ونحوه  *    كسبت�فضول�العلم�صرفا�ونحـوه

  جمعت�ذنوبـا�ثم�عرجت�نحوه  *    مدحت�نبيـا�قد�نuى�هللا�نـحوه

  ه�يعرجومن�كان�ذا�ذنب�إليـ

  جنة *������من�النار�«ي�دون�اللظى�ود    ثمنت�بمدح�ا-صطفى�نصب�جنة

  ثقـاتي�بـه�أنى�أفوز�بجنـة  *    ومن���شر�شيطان�رجيـم�جنة

  بـه�وحسـان��Pتشيـخ�وتطمـث

١� �الوترية. �القصيدة �عLى �والتذييل �التخميس :)� �أبا �هللا �صدقة �الرسول �مادح �الشيخ هـ/��١١١٥-١٠٤٢إن
�البغدادي.�م)قد�١٧٤٢-١٦٣٣ �محمد �بكر�بن �أبي �ل�مام �الوترية �القصيدة �الوترية��خمس �القصيدة وهذه

مصراعا��٢٩٩٢مصراعا�للشيخ�أبي�بكر�يبقى��١٢١٧وإذا�خصمنا�م�Õا��،مصراعا�با-جموع�٤٢١٠تشتمل�ع�ي�
لكاتب�خاصا�للشيخ�صدقة�هللا�أبا.�وهو�يدل�ع�ى�أن�الشيخ�صدقة�هللا�أبا�قد�كتب�أك½;�من�ضعفي�ما�كتبه�ا

  �ي�البيت�التا«ي�:��يقول�عن�حبه�للن���Ù.(5)الشاعر��ص�ي�الشيخ�أبو�بكر�رحمه�هللا

  به�ما�لشيطان�بقل��Ùمداخل  *  وحبك��ي�لحم��وعظم��مداخل

  أكيد�رجائي�أن���بك�داخل  *  و�Pشوب��ي�هذا�وPفيه�داخل

  رياض�جـنـان�باÈماني�تم�

�لل �حبه �يصف �العرب �الشعراء �من �أحدا ��Pنجد �Ùمنتشر��ي���ن� �Ùالن� �حب �بأن �أبا �هللا �صدقة �يصف كما
��Ùن�القلب�مملوء�بحب�النÈيمكن�للشيطان�أن�يدخل��ي�قلبه��Pولذا�الشيطان�،��لحمه�ودمه�بكل�ثقة�و

  �çرب�بعيدا.

٢� �الوترية. �(�:تشط%�Oالقصيدة �الدين �ص�ح �الشيخ �الوترية.�١٠٩٨-١٠٥١قرض �القصيدة �ع�ى �تشط>;ا �هـ)
�اه�أن�ينظم�مصراعا�جديدا�لكل�مصراع�أص�ي��ي�الوترية�ولصقه�قبل�ا-صراع��ص�ي�للثـاني.التشط>;�معن

�١٢١٨نظم�الشيخ�ص�ح�الدين��بيـتا.�١٢١٨نظم�الشيخ�أبو�بكر�البغدادي�القصيدة�الوترية�وÑي�تحتوي�ع�ى�
  ي�ي:�وتبدأ�هذه�القصيدة�الطويلة�كما،��يمدح�الشيخ�ص�ح�الدين�الرسول��بيـتا�باØضافة.

  خ>;�من�أرضيـن�وطـاهـا  *    إنـ���أنا�مـادح�طـاهـا

                                                           
(1)    Dr.Tayka Shuaib Aalim, “Arabic, Arwi & Persian in Sarandib and Imamul Aroos Trust, Chennai , Tamil 

Nadu” 1993, pp:137. 
  .١٥٣م ص :٢٠٠٣الدكتور أمحد زبري ، "أسرة الشيخ صدقة اهللا أبا و خدماا الدينية والعلمية" ،    (2)

(3) )    Dr.Tayka Shuaib Aalim, “Arabic, Arwi & Persian in Sarandib and Imamul Aroos Trust, Chennai , 
Tamil Nadu” 1993,pp:138.  

(5)      rof. Muhammad Yousuf Kokan, “Arabic & Persian in Carnatic, Ameera & Co. Chennai,1974,pp:61.. 
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  وشفاعتـه�حيـث�وجاهـا  *    مادح�قـاصد�منـه�جاهـا

�– ١٦٣٦هـ�/��١١٢١– ١٠٤٥قرض�الشيخ�سام�شهاب�الدين�و«ي�(�:ميRد�السـامي�0ي�مدائـح�النبـي�التـهامي.�٣
١٧٠٩� �Ùالن� �عن �العربية �باللغة �قصيدة ��.مادحا��م) �القصيدة �وهذه �ع�ى �"مي�د��٤٩٥تحتوي Ãتسم� بيتـا

�ال�Úامي". �Ùالن� �مدائح ��ي ��السامي �Ùالن� �أوصاف �ومدح �ذكر�هللا �بخلقات �يقوم ��وكان �ا-كرم�، �Ùفهو�الن
  القصيدة�§�ذه��بيـات�التالية: �علم�تبدأ�والرسول�ا-عظم�والرداء�ا-علم�والطراز�

  ل`;يا�محمدع�ى�ا-صطفى�الهادي�ا  *    صلوة�وتسليم�وأزكي�تحيـة

  ع�ى�خيـر�خلق�هللا�والد�زينـب  *  أص�ي�صلوة�عد�ترب�وكوكب

  أفيق�عبيـق�طيـب�مثـل�زرنـب  *  بريق�رفيـق�مشفق�متلطـف

��Ùولد��ي�حسن�الهيئة�وكامل�للخلقة�ب>ن���ذكر�الشيخ�شهاب�الدين�و«ي�هللا��ي�القصيدة�ا-ذكورة�أن�الن
�مسر  �ا-تعال �الكب>; º� �ساجدا �والجمال �و�خ�ق�الج�ل Pمشمو� �الكريمة ��وصاف �وع�ى Pمكحو� ورا

.Pبيـات�التالية:�العظيمة�مجبوÈتختـم�هذه�القصيدة�با  

  زكي�ذكـي�نو�ذعـي�و�مرغ�Ù  *    نقي�تقي�ابطuي�وزمـزمـي

  صفي�عن�الخلق�الدميـم�ا-كبكب  *  و�ي�بحمد�هللا�والخلق�كلهـم

  لسحاب�ا-صيـبإ«ى�حبـه�مثـل�ا  *  هدايا�س�م�والصلواة�من�الع�ي

  بمدµي�خيـر�الخلق�شافع�مذنب  *    �Pعلم�أن�هللا�يغفر�زلتـي

  دواما�جرت�من�حضرة�هللا�للن�Ù  *  ينابيع�تسليم�صلواة�كديمة

إن�الشيخ�موPنا�باقر�بن�محمد�ا-عروف�باسم�باقر�آغا�عالم�جليل��:النفحة�العنOيـة�0ي�مدحـة�خ%�OالOية.�٤
�العر  ��دب ��ي �عديدة �كتبا �صنف �لغات �ث�ث ��ي �Dس�مية �والعلوم �و�ردية.�–بي �والفارسية وكان��العربية

�للهجري.� �السادس �القرن ��ي �قريش �قبيلة �ومن �العرب �ب�د �من �انحدرت �ال°� �النوائط �أهل �أسرة �من الشيخ
قام�بتأليف�هذه�ا-جموعة��.�Ñي�مجموعة�القصائد��ي�مدح�الرسول��"النفحة�العن`;ية��ي�مدحة�خ>;�ال`;ية"

وهذا�الديوان�يشتمل�ع�ى�أربع>ن�قصيدة�ويحتوي�ع�ى��م).�١٨٠٦– ١٧٤٤هـ�/١٢٢٠- ١١٥٨باقر�آغا�مدرا¶���(
��بيـتا.�١٤٧٩ �ع�ى �وتحتويان �طويلتان �ال�مية" �و"القصيدة �الهمزية" �"القصيدة �مجموعة �هذه بيتا��١٦٩من

  Ñي�القصيدة��و«ى�وكما�ي�ي:تبدأ�هذه��بيات�من�ديوانه�تسم�Ã"القصيدة�الهمزية"�و �بيتا�بال�;تيب.�١٧٦و

  حمـدا�يفـي�بفيـوضه�الهط�ء  *    الحمد�للرحمـان�ذي��Pء

  عن�حيـطة�التقييـد�كاÈسماء  *  الواجب�ا-ختـار�جل�صفاته

  ستفرد�عهد�ببدايـع�Dنشـاء  *  فرد�وحيـد��Pشريك�لقدسة

  محض�ال`;وز�ظهوره�كخفـاء  *    تشبيـه�ت�çÂåـه�مطونـه

  وتراه��ي�الÂåيـه�ع>ن�الرائـي  *    أن�نـزهتهتلقاء��ي�الشبيـه�

��Ùي�بعثة�النÑو�Ãء�هللا�ع�ى�ا-خلوق�يخص�بالذكر�نعمته�العظمPحقا�هو�أعظم��اع�;ف�الشيخ�باقر�آغا�بآ�،
نعمة�من�هللا�لجميع�مكوناتـه�عموما�و�بخاصة�للمؤمن>ن�كما�يقول�هللا�تعا«ى�:�لقد�من�هللا�ع�ى�ا-ؤمن>ن�إذ�

�Pرسو� �ف¾�م �لفي�بعث �قبل �من �كانوا �وإن �والحكمة �الكتاب �ويعلمهم �ويزك¾�م �آياتـه �عل¾�م �يثلوا �أنفسهم من
).�يقول�الشاعر�مع�;فا�§�ذه�النعمة�الك`;ى�واضعا�أوصافه�ومعجزاته��ي�١٦٤ض�ل�مب>ن.(سورة�آل�عمران:

  القصيدة�الهمزية:�
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  بعث�الن��Ùالصـادق��نبيـاء  *    �Pتن�Úـي�آPنـه�وأجـلـهـا

  يقول�الشاعر�باقر�آغا:�،�و بأسلوب�رص>ن��لشيخ�باقر�آغا��ي�مجموعة�قصائد�ع�ى�مديح�الن��Ùذكر�ا

  كيف�الطريق�إليـك�يا�أسماء  *  ضاقت�ع�ى�ببيـنك�الفيـحـاء

  عنه�فإنـك�والضيـاء�سواء  *  إن�Pح�وجهك�النقاب�سز�حزح

�– ١٧٧٧هـ�/�١٢٧٢هـ/�١١٩١;�(كان�الشيخ�عبد�القادر�تكية�صاحب�الكب>�:�قصيدة��"أحمد�هللا�الوÏي"�.٥
�سافر�١٨٥٦ �سرنديب. �نادو�وجزيرة �تامل �علماء �الكث>;�من �يديه �ع�ى �تعلم �وقد �عصره. �علماء �أبرز �من م)

قائما�باح�;ام�وتوق>;�شديدين��ي�ا-دينة���الشيخ�إ«ى�الحج�وقرأ�قصيدة�"أحمد�هللا�الو«ي"�أمام�ق`;�الرسول�
  ا-نورة.�يقول�الشيخ��ي�هذه�القصيدة.

  كلمت���كلمت���كلمت���يا�ن��Ù  *  دمت���قدمت���قدمت���مشربيق

�مرات. �ث�ث �أي �وتكرارا. �مرارا �وكلمت��" �"قدمت�� �الكلمتان �ا-ذكورة �القصيدة �الكلمات��تحوي �كل لكن
�مختلفة. �-عان �قدم�مستعملة �فعل �من �"قدمت��" ��و«ى �ودمت��"�،الكلمة �"قد �كـ �تقرأ �قد �الثانية �،والكلمة

�ول�"كلمت��"�من�فعل�كلم��ثالثة�"قد�ومت��".�وهكذا�تحوي�كلمة�أخرى�"كلمت��"��ي�ث�ثة�معان.والكلمة�ال
  وبعد�كّل�ومت���وبعد�ذلك�وكل�-ت��.

  والقصيدة�ا-ذكورة�و�Ñي�كما�ي�ي�:�

�Ùأحمد�هللا�الو«ي�ص�ى�ع�ى�خ>;�الن    *  �Ùباسم�خ>;�منج�ي�يا�سيدي�خ>;�الن  

  ثوب�طّهر�عن�سواك�سيدي�خ>;�الن�Ù  *    توبة�طلبت�منك�يا�شفيع�ا-ذنب

  حب�حب�بح�بح�يا�سيدي�خ>;�الن�Ù  *  جد�لعبد�مفلس�من�انسداد�ا-ذهب

  العدى�مجل�الصدايـا�سيدي�خ>;�الن�Ù  *  خفت�من�نف���üه�كا�قبل�عرفاني�مبيد

�– ١١٩٢قرض�الشيخ�عبد�القادر�تكية�صاحب�الصغ>;�(�:�القصيدة�الشفعية�0ي�مدح�شافع�الجمعية.�٦
١٢٦٧� /� �مخمس�١٨٥٢– ١٧٧٨هـ Ãتسم� �أبيات �خمس �من �أشعارا ��ي��،م) �الشفعية �"القصيدة �أشهرها من

�الشفعية". �"القصيدة �بـ �ا-شهورة �الجمعية" �شافع ��مدح �محمدا �سيدنا �ف¾�ا �القصيدة��.�مدح �تشبه وÑي
لكن��ة�هللا�أبا.صدقل�٢٩٩٢بيتا�م�Õا��٤٢١٠تتكون�من��كما�رأينا�أن�القصيدة�الوترية�الوترية��ي�كل�ناحية.

  تبدأ�القصيدة�الشفعية�با-خمس�التا«ي:�ف�بيتا�كلها�أصلية.�٣٩٢٠القصيدة�الشفعية�تحتوي�ع�ى�

  أحمد�ل�للرحمـن�رب�العـوائـد  *    أ�بسمل�بسم�هللا�بدأ�القصـائد

  أمان�و�إلـه�مـع�صحاب�فوائـد  *    أفاض�الرحيـم�ما�ص�ة�ع�ى�يد

  إلهية�عما�سواها�ت`;أ

� �الشيخ �أعمالهيستعمل �من �أحسن ��ي �خاصة �الشفعية"��،مهارة �"القصيدة �أي �مؤلف �أبدع �خ>;�ما وهذا
وهذه�طريقة�نادرة�وغ>;�مألوفة��ي�أصول�الشعر�حيث��،أحدها�ال°��استعملت�ف¾�ا�الحروف�ا-نقوطة�فقط

  رأينا�هذه�الخصائص��ي��بيات�التالية:�دفعه�اهتمام�خاص�§�ذا�ا-وضوع.

  تقي�نقي�زين�ظ���يشق��  *    �جنيت�بذن��Ùتج���تبت�نق�

  نظيف�يق>ن�يشفقن�بتيق��  *    شقي�يش>ن�جنب�ذنب�فبق��

  غنـي�تغنيـنـي�يغيـب�تزيـن
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هكذا�يستعمل�الشيخ�تكية�صاحب�حروف�غ>;�منقوطة�كما�يوجد��ي��وجدت�هذه��بيات��ي�قافية�النون.
  التالية:

  و�Pهو�إ�Pوكسر�مـحمد  *      عـلو�وإكرام�مدح�لسـرمد

  لروم�لطوع�هللا�هو�طوع�أحمد  *    د�معلوما�لعلما�وأحمدهو��ح

  وعاص�له�عاص�-ا�هو�مؤمن

  و�ي�بعض��بيات�حروف�البداية�وحروف�ال�Õاية�ك��هما�نفس�الحروف:

  ض��Pأرى�Pأعراض�عـما�بـه�الرضا  *    ضن>ن�بنـاء�نعمل�الشر�معرضـا

  ضاضعيف�ضجور�ضاع�عمري�ممر   *  ضممت�ا-عا���Ãغ>;�ما�كان�فسرضا

  ضروب�الخطاي�اتبت�م�Õا�وأعرض

لقية�والُخلقية�وإظهار�الشوق�لرؤيته���نظم�الشاعر�تكية�صاحب��ي�مدح�الن��Ùالرسول�
َ

بتعداد�صفاته�الخ
 وزيارة�ق`;ة�مع�ذكر�معجزاتـه�ا-ادية�وا-عنوية�ونظم�س>;ته�شعرا�وصفاته�ا-ث�ي�والص�ة�عليه�تقدير�وتعظيما.

٧� �ا�حمديـة. �الدينلشا�:�القصيدة �مuي �"القصيدة��هـ)١٢٠٨(�يخ Ãتسم� �الطويلة �القصيدة �خمس قد
  بيتـا.�١٥٠مخمسا�أي�تحتوي�ع�ى��٣٠تشتمل�ع�ى��ا-حمدية".

  أوليه�تحميدا�بروم�معمد  *    أؤلف�نظمـي�باسم�مو«ى�مصمد

  أص�ي�ع�ى�خ>;��نام�محمد  *    أح�ي�سـ�ما�دوم�دهر�مؤمد

  صلوة�لها�أرجو�لقاء�محمد

  §�ذا�البيت�:وتختم�القصيدة�

  اسم�Ãاسم�سبط�ا-صطفى�جي�ي�ج�ي  *    أنا�ابن�عديل�العامر�العارف�الو«ي

  إل
��بعفو�واغفرن�لهم�و«ي  *    أبي�مع�أمي�إخوتي�وأخ°��اشم�ي

  وسـاير�قراء�مديـح�محمد

الذي�يقرأ��ي�شهر�ربيع��ول�من�أول���هذه�القصيدة�حول�مولد�الن���Ù:منحة�سرنديـب�0ي�مدح�الحبيب.�٨
صuى�بحيث�يتعجب�فلعربية�الاوس>;ته�ع�ى�أحسن�أسلوب�ب��م�إ«ى�ثاني�عشر.�ذكر�فيه�عن�حياة�الن��Ùيو 

  بعض��بيات�من�هذا�الكتاب:�كل�من�يقرأه.

  �ي��صل�و�بكار�تستبعدوا�سقرا  *    يا�أيـها�الحضار�ملـحا�ع�ى�ا-ختار

  شرعـه�ذلك�من�كدح�من�يسـعد  *    إقرأوا�مولد�ا-صــطفى�تبعـا

 Pللــريا�فهو�فسق�بـه�يبـعد  *    �تبـالوا�بمن�يصنع�ا-ـولـودا  

Pألف�ألـف�ع�ى�الرسول�ا-ع�ى  *    صلوات�الكريم�شــهر�وحـو  

  بيـتا.١٨٨قصيدة�و�١٤وتشمل�هذه�ا-نحة�

٩� �الوردة. �نفحـة �(�قصيدة �الرافع �عبد �الشيخ �كتب �و��ردية��٢٠٠٩– ١٩٢٣: �العربية �باللغة �أشعارا (
بعض��بيات��تسم�Ãباسم�"قصيدة�نفحة�الوردة".�.�هورة�م�Õا�قصيدة�طويلة��ي�مدح�الن��Ùوالتاملية�ومش

  �-من�هذه�القصيدة�وÑي�كما�ي�ي�:
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  هو�الذي�أوجـد�الكون>ن�من�عدم  *    الحمد�والشكر�للموصـوف�بالقـدم

  مع�الس�م�دواما�غيـر�منـفصم  *    أزكى�الصلوة�ع�ى�ا-ختار��ي�أزل 

  أذرفت�دمـعا�من�العيـنيـن�كالديـم  *    لحرمأمن�تعشـق�حـب�حـل�با

  عن�حسن�من�وجهه�كالبدر��ي�الظلم  *    أم�أخبـرتك�حـمام�العشق�طائرة

  بمن�إذا�مس�شيـئا�صـار�ذا�شـمم  *    أم�ذكرتك�ريــاح�الزهر�نافحة

  بيتــا.�١٧٠وتشتمل�هذه�القصيدة�ع�ى�

)�حفظه�هللا�نظم�هذه�١٩٤٨لم��نوري�(":�الشيخ�محمد�عبد�القادر�العاقصيدة�"خ%�Oالعرب�والعجم.�١٠
تبدأ�هذه�القصيدة�§�ذه��بيات��بيتـا.�٧٠.�وهذه�القصيدة�تشتمل�ع�ى��القصيدة�تسم�Ãخ>;�العرب�والعجم�

  التالية:

  هجرت�سنة�خ>;�العرب�والعجم  *    أ�من�حضارة�أهل�الغرب�من�أمم

  من��هاند�و�جناس�كلهم...  *    أو�من�تأشب�أهل�البدع�فاطبة

 :�الخاتمة

 أن�نرصد�الحقائق��تية:�قصائد�ا-دائح�النبوية�العربية�من�وPية�تامل�نادو نستطيع�بعد�هذه�الجولة��ي��

�رسول ا .1 �بمدح ��çتم �النبوي �لرؤيته�  Dس�م�-ديح �وإظهار�الشوق لقية
َ

�والخ قية
ُ
�الُخل �صفاته بتعداد

�دّية�وا-عنوّية�ونظم�س>;ته�شعراته�ا-امع�ذكر�معجزا�،وزيارته�و�ماكن�ا-قدسة�ال°��ترتبط�بحياته
 . تقديرا�وتعظيما والص�ة�عليه�وDشادة�بغزواته�وصفاته

أن�هذا�الشعر�تطبعه�الروحانية�الصوفية�من�خ�ل�ال�;ك>�Âع�ى�الحقيقة�ا-حمدية�ال°��تتج�ى��ي� .2
� �أبعادا �يتخذ �النبوية �القصيدة ��ي �الرسول �عشق �أن �والنورانية. �و�فضلية روحانية�السيادة

 وجدانية�وصوفية.
�حقل�الدين�وحقل�العاطفة� .3 �ألفاظها�ا-عجمية��ي�قصيدة�ا-ديح�النبوي�من وتمتح�اللغة�الشعرية

 وحقل�الطبيعة�وحقل�ا-كان�وحقل�التصوف.�
يجمع�ب>ن�الدPلة�الحرفية�الحسية��.أن�شعر�ا-ديح�النبوي�شعر�صادق�بعيد�عن�ال�Âلف�والتكسب .4

 حانية.�كما�يندرج�هذا�الشعر�ضمن�الرؤية�الدينية�Dس�مية.�والدPلة�الصوفية�الرو 

  ا�صادر

 م�٢٠٠٣الدكتور�أحمد�زب>;�،�"أسرة�الشيخ�صدقة�هللا�أبا�و�خدما��ا�الدينية�والعلمية"�، .١

2. Dr.Tayka Shuaib Aalim, “Arabic, Arwi & Persian in Sarandib and Imamul Aroos Trust, Chennai , Tamil 
Nadu” 1993 

3. Prof. Muhammad Yousuf Kokan, “Arabic & Persian in Carnatic, Ameera & Co. Chennai,1974 
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  قواعد�وشروط�النشر�0ي�مجلة�العاصمة

  

  �ساتذة�والباحث>ن�غ>;�ا-نشورة�مش�;طة�ما�ي�ي:�ترحب�محلة�العاصمة�بنتاج�إسهامات

  

  �ي�مج�ت�أخرى أن�تكون�البحوث�لم�يسبق�نشرها�أو�أرسلت�للنشر� �

  �ي�الطرق و�صالة�ا-عالجة�ا-وضوعية�وفق��سلوب�العلم��ا-وثق�مع�مراعاة�الجدة� �

  �ل�Âام�بأصول�البحث�العلم��و�عراف�الجامعية��ي�التوثيق�الدقيق�-واد�البحوث �

ي�كل��صول�ا-نهجية�العلمية،�وبخاصة��ي�ما�يتعلق�با-راجع،�مع�إدراج�الهوامش�السفلية��اتباع� �
 صفحة�وإلحاق�كشف�ا-صادر�عند��Éاية�الدراسة

  تخضع�جميع�البحوث�للتحكيم�السري�من�قبل�الهيئة�العلمية�للمجلة �

  �صفحات�٨- �P٦تتجاوز�البحوث� �

 :أن�ترسل�النسخة�ا-طبوعة�للدراسات�إ«ى�عنوان�ال`;يد�Dلك�;وني�لقسم�العربية� �

arabicuniversity@gmail.com 

  بحو�Ëم�دون�إبداء��سباب،�ودون��ل�Âام�بإعادة�البحث.�ين�لم�يوافق�ع�ى�نشريعتذر�للباحث>ن�الذ �

  

  ......�وشكرا ونتم�Ã�ّلكم�دوام�التوفيق

  هيئة�التحرير
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