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    أدبيةأدبيةأدبيةأدبية
1. 

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

 

 

 ٨  د/�محمد�عبد�الرحمن�يونس�–    مظاهر�تأث/.�حكايات�ألف�ليلة�وليلة�&ي�آداب�#مم�والشعوب .1

   ١٢  رفيق�عبد�ال���الوا�ي�– دين�&ي�بعض�أخبار�الA.تغالّي/ن"قراءة�عصرية�لكتاب�"تحفة�ا�جاه .2

اُدو .3
َ
اِمل�ن

َ
 ١٧    د/��ك.�م.�أ.�أحمد�زب$��–    العNقات�اN�ِحية�ب/ن�العرب�و�وLية�ت

 ٢٠      عبد�الجليل�م.�–  يوم:�قراءة�&ي�تجربات�هندّية�Sنيس�منصور �٢٠٠حول�العالم�&ي� .4

َوا�–     &ي�تقييم�العلوم�الحديثة نزعة�الزهد .5
َ
 ٢٣      لقمان�ل

 ٢٧    مـــحــمـــد�إُنَوا�تــــكـــر�/د�–  صلة�نيج/.يا�بالعالم�العربي�وأثر�ذلك�ع`ى�لغة�الهوسا�وآدا\]ا .6

 ٣٢    أحمد�أبوبكر�عبدهللا�–   ا�خطوطات�العربية�ودورها�الثقا&ي�&ي�ا�جتمع�النيج/.ي  .7

          ٣٥      د/�نور�عالم��–   "موسوعة�التاريخ�mسNمّي"�Sحمد�شلjّk:�نظرة�عابرة .8

 ٤٠    أديتنGي الدين عّز �–  كتاب�"تاريخ�الr.اث�العربي"�لفؤاد�سزك/ن:�دراسة�تحليلية .9

 ٤٤      .فيصل�بي.�أن��–     الوقف�&ي�الهند:�تاريخه�وإدارته .10

  

 

 ٤٨      د/�رشيد�وديvى�–     اPسرح�ال��يش�VWوأثره��ي�اPسرح�اPغربي .11

 ٥٥    عبد�العزيز��و.�م.�–    تحليل�موجز:�مأساة�الحNج""مسرحية� .12

  

  

j:�قراءة�&ي�شواهد�مختارة .13
ّ
ْرطاَج}

َ
 ٥٩    د/�محمد�_م$ن�خ[دي�– دLئل�التجديد�النقدي�عند�حازم�الق

مي /د �–  الواق�ي�و�فr.ا����j&ي�الخطاب�الّروائي�ا�عاصر�&ي�الجزائر .14
ّ
 ٦٤  عبد�القادر�س[

  

  

 ٦٧  شعيب�السيوطى�أولوغيdى�–  ي�كتاب�"البخNء"�للجاحظنظرات�&ى�القصة�العربية�ومNمحها�& .15

 ٧٢  د/�نصرالدين�الشيخ�بوه�Vj–   ا�وروث�السردي�العربي�وأثره�&ي�#دب�الحديث .16

 ٧٥  د/�جمـال�الـدين�الفـاروقــي�–   mبـــداع�الهنــدّي�ومNمحـه�&ي�#دب�العـربّي�الحديث .17

  ٧٩      بش$��أم$ن�–    ج/.ي الرواية�واتجاها�]ا�&ي�#دب�العربي�الني .18

 ٨٣    محمد�نجم�الحق�/د�–    خصائص�الروايات�التاريخية�لنجيب�الكيNني .19

  ٨٦    محمد�عdي�الوا�ي�–     رواية�"أيام�اPاعز":�دعوة�صريحة�إvى�نقد�الذات .20

 

 في الصفحات

 دراسات

  السادس مجلدال
  م ٢٠١٤
١٤٣٦ �� 

    ثقافيةثقافيةثقافيةثقافية

    فنيةفنيةفنيةفنية

    نقديةنقديةنقديةنقدية

    أدبيةأدبيةأدبيةأدبية
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 ٨٩    د/�يوسف�محمد�الندوي �–   ي/نالشعر�العربي�الهندي�&ى�مكافحة�استعمار�الA.تغال .21

 ٩٣    عبد�الغفور�بي.�تي.�–  آفاق�التبادل�#دبي�ب/ن�الهند�والعالم�العربي�بواسطة�الr.جمة� .22

23. �jلحاد�&ي�الشعر�العربي�العبا��m٩٧      ن.�شه$���–   أثر�صراع�الزندقة�و  

  

  

 ١٠٠  حنفي�أحمد�بدوي�عdيّ �/د�–     ب/ن�التنظ/.�والتطبيقmحNل�النحوّي� .24

 ١٠٧  عبدهللا�عبدالرزاق�أولووتوّين�– "#صول�&ي�النحو"�نموذجا:�منهج�ابن�الّسراج�&ي�دراسة�حروف�الجّر� .25

حو�العربي .26
ّ
يج/.ي/ن�بالقرآن�الكريم�&ي�تقعيد�الن

ّ
 ١١٤      قاسم�إبراهيم�– استشهاد�علماء�يوربا�الن

  ١٢٢    د�الوهاب�ص[ح�الدينعب�–  &ي�اللغة�العربيةالجمل��تكوين عNئق�حروف�الجر�باSفعال�&ي .27

 ١٢٧      د/�مظفر�عالم�–     مكانة�اللغة�العربية�&ي�ضجة�العو�ة .28

 ١٣٣    عبد�الشكور�الصديقي�–   نحاة�وLية�ك/.�Lومؤلفا�]م�&ي�علم�النحو�والصرف .29

  ٣٧١  محمد�أبو�اPفضل�ونسيم�فاطمة�– طرق�استعمال�اللغة�العربية�وانعكاسا�]ا�ا�م/�ة�ع`ى�ا�جتمع�الهندي .30

 ١٤١    إ.�عبد�اللطيف/�د�–      فقه�اللغة:�مناهجه�وقضاياه .31

نُجو���ي.�–     ا�سألة�حول�واضع�علم�النحو�العربّي  .32
ُ
 ١٤٥    إسماعيل�ك

  

  

 ١٤٨    القاسم�Vد/�عdيّ �–     شاعر�ا�قاومة�سميح�القاسم .33

 ١٥٢    الندوي د/�رياض�أحمد��–    الكشم/.ي�&ي�ا�ديح�النبوي  شاه مساهمة�أنور  .34

 ١٥٥    د/�مسعود�عالم�الف[�ي�–      القرضاوي يوسف�ح�بارزة�لدعوة�مNم .35

36. j١٦١    د/�أنيس�الرحمن�–    الحداثة�والتجديد�عند�سعيد�النور�� 

 ١٦٥    عبد�الرحيم�م.�ك.�–   القا���jعمر�البلنكوتي�ومساهماته�&ي�ا�دائح�النبوية .37

 ١٧١    .منصور�أم$ن�ك�–     التشاؤم�&ي�إبداعيات�إبراهيم�نا�ي .38

  

  

 ١٧٥  ؛�وغ$�همحمد�_ول�القورووي�– ش ]ات�حول�الربح�الحNل�والفوائد�ا�صرفية�ا�حرمة:�دراسة�فقهية� .39

  ١٨١  د/�خليل�بودوفو،�وأ/�عبد�هللا�–   تعليق�أدبي�ع`ى�بعض�كتب�الس/.ة�النبوية�&ي�نيج/.يا .40

  

  

 ١٨٥  مو����محمد�_ول�ألونبيجا�–���أوجه��تفاق�و�ختNف�&ي�برنامج�اللغة�العربية�&ي�الجامعات�mسNمية .41

 ١٩٥      د/�محمد�سليم�–     تيس/.�القواعد�العربية�وأهميته .42

 

 

 

    لغويةلغويةلغويةلغوية

    شخصيةشخصيةشخصيةشخصية

    دينيةدينيةدينيةدينية

    تربويةتربويةتربويةتربوية
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������ ��	 
� �    خارج الهندخارج الهندخارج الهندخارج الهندمن من من من  �������
 

 باحث�وروائي�سوري،�وأستاذ�جامعة�ج$ن��ي�الوطنية،�تايوان،�الص$ن���  محمد�عبد�الرحمن�يونس��/د .١

 لرباط،�اPغرب،�امكتب�تنسيق�التعريب،�مستشار���   القاسمي�د/�ع`يّ  .٢

 الكلية�اPتعددة�التخصصات،�جامعة�مو�ي�إسماعيل،�اPغرب،�باحث���   د/�رشيد�وديvى .٣

 أ��ا،�السعودية،�كلية�العلوم��نسانية،�جامعة�اPلك�خالد،�أستاذ�قسم�العربية���  حنفي�أحمد�بدوي�ع`ي�/د .٤

 ،�كلية� داب�واللغات،�جامعة�أدرار،�الجزائروالنقدأستاذ�محاضر��ي�اللغة����  يد/�محمد�#م/ن�خNد .٥

٦. j{أستاذ�اللغويات�وتعليمية�اللغة،�جامعة�غل$¡ان،�الجزائر��� د/�نصرالدين�الشيخ�بوه 

م /د  .٧
ّ
Nرقسم�العربية�وآدا\]ا،�كلية�¤داب�واللغات،�جامعة�تلمسان،�الجزائ��� أ.�بلهاشميو �؛عبد�القادر�س 

 ،�جامعة�العلوم��س[مية�العاPية،�عمان،�_ردنباحث���   أديتنvي عّزالدين .٨

  كلية�الشريعة�والقانون،�جامعة�العلوم��س[مية،�مال$¡يا����وغ/.ه��؛محمد�#ول�غا¦ي�القورووي .٩

 ،�الجامعة��س[مية�العاPية،�مال$¡ياباحث��� مو��©�محمد�#ول�ألونبيجا .١٠

 جامعة��نسانية،�و�ية�قدح�ألوستار،�مال$¡يا�عليا،الدراسات�الطالب���� ولووتوّينعبدهللا�عبدالرزاق�أ .١١

 ،�مصر،�كلية�دار�العلوم،�جامعة�القاهرةباحث���  رفيق�عبد�الA.�الوا&ي .١٢

َوا .١٣
َ
 ،�مصر،�كلية�دار�العلوم،�جامعة�القاهرةباحث���   لقمان�ل

 ،�مصراهرة،�كلية�دار�العلوم،�جامعة�القباحث���   بي.�أن.��فيصل .١٤

َوا��تــــكـــر�/د .١٥
ُ
ــد�إن  لدراسات��س[مية،�بوت¤�V،�نيج$�يالقسم�العربية،�كلية�أحمد�الرف£ي�،�محاضر���  مـــحــمـ

 معهد�الدراسات�العليا،�جامعة�إلورن،�نيج$�يا���  أحمد�أبوبكر�عبدهللا .١٦

 يج$�ياقسم�اللغة�العربية،�جامعة�إلورن،�ن���وأ/عبد�هللا�سعيد�؛د/�خليل�بودوفو .١٧

 نيج$�يا إلورن،،�،�فرع�العربية،�كلية�العلوم��نسانية،�جامعة�الحكمةمحاضر���  شعيب�السيوطى�أولوغي`ى .١٨

 جامعة�و�ية�كو¦ى�أنيغبا،�نيج$�يا���   بش/.�أم/ن .١٩

 قسم�الّدراسات�العليا،�كلية� داب،�قسم�العربية،�جامعة�إلورن،�إلورن،�نيج$�يا���   قاسم�إبراهيم .٢٠

  قسم�الدراسات�العربية،�جامعة�و�ية�يوبي،�دم§�و،�و�ية�يوبي،�نيج$�يا،�محاضر���  ب�صNح�الدينعبد�الوها .٢١
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 جامعة�إيْف ،�أستاذ�مشارك،�قسم�_دب�العربي،�كلية�الدراسات�العربية  د/�مظفر�عالم� .١
ُ
 و،�حيدر�آبادل

ِم$��،أستاذ�مساعد،�قسم�العربية،�جامعة�كشم$�،�سرينغار ندوى الد/�رياض�أحمد�� .٢
ْ
ش

َ
 َجُمو�وك

 عميد�قسم�العربية،�جامعة�خواجة�مع$ن�الدين�جش�VW_ردية�والعربية�والفارسية،�لكناؤ د/�مسعود�عالم�الفN¯ي .٣

 بنغال�الغربيةأستاذ�مساعد،�قسم�العربية،�جامعة�عالية،�كولكتا،�  د/�أنيس�الرحمن .٤

 مالده،�بنغال�الغربيةجامعة�غور�بنغا،��،�أستاذ�مساعد،�قسم�العربية محمد�نجم�الحق�/د .٥

 أستاذ�مساعد،�جامعة�إندرا�غاندي�الوطنية�اPفتوحة،�نيو�دل¬V  �د/�محمد�سليم .٦

 أستاذ�مساعد،�قسم�العربية،�الكلية�الجديدة،�شنائي،�تامل�نادو د/��ك.�م.�أ.�أحمد�زب/. .٧

اناأستاذ�الضيف،�كلية�شري�غاي§�ي،�سكندر�آباد،�  د/�نور�عالم�� .٨
َ
غـ
ْ
نـ
ُ
لـ
َ
 تـ

 باحث،�قسم�العربية،�جامعة�عليكراه��س[مية،�عليكراه  فور�بي.�تي.عبد�الغ .٩

 جنبية،�حيدرآبادنجل$¡ية�واللغات�_ جامعة�اللغة�� ،�قسم�العربية،�باحث عبد�الشكور�الصديقي .١٠

 باحث،�مركز�الدراسات�العربية�و�فريقية،�جامعة�جوهر�ل��رو،�نيودل¬V  محمد�ع`ي�الوا&ي� .١١

 باحثان،�جامعة�جواهر��ل��رو،�نيو�دل¬V تشودري أبو�ا�فضل�ونسيم� .١٢

 ،�وينادو،�ك$��WMOعميد�كلية� د/�جمـال�الـدين�الفـاروقــي .١٣

 ،�ك$��،�وينادوWMOأستاذ�مساعد،�قسم�اللغة�العربية،�كلية� د/�يوسف�محمد�الندوي  .١٤

 أستاذ�مشارك،�كلية�روضة�العلوم،�فاروق،�كالكوت،�ك$��  عبد�العزيز��و.�م. .١٥

 أستاذ�مساعد،�كلية�ت.�م.�الحكومية،�ترور،�م[برام،�ك$��  رحيم�م.�ك.عبد�ال .١٦

 أستاذ�مساعد،�قسم�العربية،�كلية�الفاروق،�كالكوت،�ك$��  عبد�الجليل�م. .١٧

 باحث،�قسم�العربية،�جامعة�كاليكوت،�ك$��  .منصور�أم/ن�ك .١٨

 �ام،�ك$��أستاذ�مساعد،�قسم�العربية،�كلية�الجامعة،�تروننت�  إ.�عبد�اللطيف/�د .١٩

نُجو��ج. .٢٠
ُ
 أستاذ�مساعد،�قسم�العربية�،كلية�الجامعة،�تروننت��ام،�ك$��  إسماعيل�ك

 محاضر،�قسم�العربية،�كلية�الجامعة،�تروننت��ام،�ك$�¯   ���شه/.�ن. .٢١

������ ��	 
� � الهندالهندالهندالهندمن من من من  �������
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  رئيس�التحريرصفحة�

م��
ّ
  نسان�ما�لم�يعلم،�والص[ة�عdى�رسول�هللا،�أما�بعد،�بسم�هللا�الرحمن�الرحيم،�الحمد�°�الذي�عل

  

تختتم�"مجلة�العاصمة"���ذا�اPجلد�سن±�ا�السادسة،�وقد�حاولنا�طيلة�هذه�السنوات�أن�نصل�باPجلة�إvى�

مرموقة��اPحكمة�مكانة�البحثيةل�اPج[ت�تحتاPستوى�العالم�Vالذي�كنا�نطمح�إليه�يوم�قررنا�إصدارها.�

�من�منطلق�ما�تسهم��ي�عملية�إنتاج�اPعرفة���ي�نسيج�مؤسسات التعليم�العاvي�ومراكز�البحث�اPختلفة،

� �ب$ن�اPهتم$ن�من�الباحث$ن�واPعني$ن. �أهمية�هذه� وتيس$��تداولها Vوتدرك�الجامعات�ومراكز�البحث�العلم

فمن�خ[ل� ا.�اPج[ت�بصف±�ا�مؤشرا�أساسيا�من�مؤشرات�قياس�مستوى��نتاجية�العلمية�واPعرفية�ف¸�

هذا�النوع�من�اPج[ت�تسجل�الجامعات�ومراكز�البحث�العلم�Vتفوقها�وحضورها،�كما�يسجل�_كاديميون�

�VWال� �اPؤسسات �داخل �من �للباحث$ن �مهمة �مساحة �اPج[ت �هذه �وتعد �العلمية. �إنجازا«�م والباحثون

   تنشرها،�أو�خارجها�لنشر�إنتاجهم�العلم�Vوإسهاما«�م�اPعرفية.�

�اPنطلقوم �الجامعةتدرك�،�ن�هذا �لكلية �العربية �العاصمة�بقسم�اللغة �تتبوؤها��مجلة VWال� �_همية هذه

م½�ا��ي�إنتاج�اPعرفة��ي��بحوث�ودراسات�علمية�رصينة�إسهامااPج[ت�العلمية�اPحكمة،�من�خ[ل�تقديم�

،�تعت���مجلة�العاصمة�واحدة�من�من�الناحيت$ن�النوعية�والكمية�ي�الهند.�و �وتعزيز�تداولهاالعربية� داب�

� �اعتذرت�هيئة�تحرير�اPجلة�عن�عدم�أهم�اPج[ت�العربية�الصادرة�من�الهند. �أن�نقول�إن�ما ولس�سرا

شر.
ُ
عم[�من�الدراسات�واPقا�ت،�وتم��٤٢وهذا�اPجلد�الذي�ب$ن�أيديكم�يحتوي�عdى��نشره�كان�أك¿��مما�ن

داخل�الهند� جامعاتال مختلف من ن و الباحثو �_ساتذة نوعة�أرسلهامقالة�مت�٧٥̄ختيار�عل¸�ا�من�أك¿��من�

� �وخارجها. �العربية. �قسم �موقع ��ي �موجودة �السابقة �واPجلدات �اPجلد �لهذا ��لك§�ونية نز�ي�و والنسخة

�اPجلد.� �هذا �إعداد ��ي �الذين�أسهموا �وداخلها الشكر�والتقدير�لجميع�الباحث$ن�_فاضل�من�خارج�الهند

هيئة�تحرير�اPجلة�للزم[ء�_كاديمي$ن�والباحث$ن��ي�الوطن�العربي�وخارجه�لتقديم�بحو�Âم�طلب�تأخ$�ا،�و 

  .......�وشكرا.متمن$ن�للجميع�التوفيق�والسداد�،العاصمةللنشر��ي�مجلة�

  

  د/�ن.�شمناد

  ،�مجلة�العاصمةرئيس�التحرير

 تروننت��ام�،�١٨/١٢/٢٠١٤

  

  ا�Nحظة�القانونية:
  

 ة��ي�اPجلة���تع���بالضرورة�عن�وجهة�نظر�اPجلة،�بل�عن�رأي�كاتب¸�االبحوث�اPنشور 
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  داب�#مم�والشعوبآ&ي��"ألف�ليلة�وليلة"مظاهر�تأث/.�حكايات�

  محمد�عبد�الرحمن�يونس�/د�

  �وان،�الص$نأستاذ�جامعة�ج$ن��ي�الوطنية،�تايْ و ،�ائي�سوريباحث�ورو 

  

�وليلة �باÅسطورة�،Åلف�ليلة �الخرافة �تم§¡ج�فيه �الذي �_دبي �العمل ،�هذا
أثر�كب$���ي�مختلف�_جناس�_دبية،�سواء�أكانت��،بالواقع،�باÅح[م،�بالسحر

�العمل�ا �ولم�يقتصر�تأث$��هذا لكب$��عdى�شعرا�أم�قصة�أم�رواية�أم�مسرحا.
�الشعوب� �آداب �مختلف ��ي �شديدا �تأث$�ا �كان �بل �فحسب، �العربي _دب
��ي� �يبدو�واضحا �العمل ���ذا �الغرب�_وروبي �واهتمام والحضارات�اPعاصرة.

وقد�ترجمت�ألف�ليلة�وليلة�إvى�الفرنسية��،_دب�والرسم�والنحت�واPوسيقى
�أنطوان�جا�ن �إذ�ترجمها ح��Wعام��١٧٠٤ام�من�ع��Antoine Gallandأو�،

  .�)١(ثم�ُترجمت�إvى�اللغات�_وروبية�ترجمات�عديدة�ة،م�ترجمة�حرّ ١٧١٧

�تأث$�ا �وليلة �ليلة �Åلف � �وفنو�ا��إّن �والشعوب �_مم �آداب ��ي �اPدى بعيد
�� �وبخاصة � ن، �Wّتؤثر�ح� �تزال �وما �_مم �هذه �آداب ��ي رت

ّ
�أث �فقد �والهندية��يالعديدة، �العربية  داب

�كبار�والفارسي ر�به
ّ
�وتأث �كتاب�ألف�ليلة�وليلة�ترجم�إvى�معظم�لغات�العالم�الرئيسة، �إّن �ويمكن�القول: ة،
 
ُ
د�ف

ّ
 رجال�الفكر�و_دب��ي�العالم،�واستلهموا�منه�أجمل�ما�كتبوه�من�نصوص�إبداعية،�فقد�أك

ْ
همية�ت$��أول

�الناقد�"مرة�ةأربع�عشر يلة�إ��بعد�أن�قرأت�ألف�ليلة�ول�لم�أصبح�قاصا":�كتاب�ألف�ليلة�وليلة�قائ[ .�أّما
وتم��jأن�يصاب�بفقدان�الذاكرة�ح��Wيعيد�قراءة�حكايات��،فرن�V�Íستندال�فقد�أعجب�به�إعجابا�شديداال

د�أّنه�تتلمذ�عdى�
ّ
ألف�ليلة�وليلة،�ويستمتع���ا،�كما�استمتع���ا��ي�أول�قراءة�لها.�أّما�أناتول�فرانس�فقد�أك

�أ �أنحكايات �قبل �وليلة �أديبا�لف�ليلة �وليلة:�يكون �ألف�ليلة �هللر�عن �أردموتة �_Pانية �الناقدة �وتقول .
أسهمت�حكايات�ألف�ليلة�وليلة��ي�خلق�الصور�الرومانسية�الخيالية�عن�الشرق،�إذ�حملته�معها�ونقلته�إvى�"

 
َّ
�وتس��jّللغرب�من�خ[ل�حكايات�شهرزاد�اكتشاف�الشرق.�و��يوجد�مؤل ر�تأث$�اف�شرÐي�الغرب.

ّ
��ي�ق�أث ويا

�وب$ن�ل �الكتاب�جزءا_دب�_وروبي�مثل�تلك�الحكايات�الرائعة�والجذابة. �أصبح�هذا ��يتجزأ��يلة�وضحاها
وديكام$�ونة،�وبوكاتشيو�،�واPلحمة�_Pانية��مثل�إلياذة�هوم$�وس،�وآين$¡،�وفرجيل،�من�_دب�العالم�Vتماما

nibelungenliedالقديمة�
إّن�قصص�"نكل$¡ي�كولريدج،�فيقول�عن�ألف�ليلة�وليلة:�.�أّما�الباحث�والناقد�� )٢(

���VWتعطينا�صورة�مغايرة�له،�تلك�الصورة�ال� ���تبعدنا�عن�الواقع�ولك½�ا شهرزاد�شب¸�ة�باÅح[م،�إذ�أ�ا
�العقل ��.)٣("يدركها �جون�جو�Pي$��فيقول: �الباحث�والناقد �حاسما"أما رت�تأث$�ا

ّ
�أث �شهرزاد �شخصية �ي��إّن

Pا� �بنفسها،�تاريخ �وثق±�ا �لجمالها �وكان �حيا«�ا، �القرون��ي �وجعلت�القرن�الثامن�عشر�أعظم �_وروبية، رأة
Pلس[ح�_نوثة�وا� ،�عرفة�معاوتصد�Óا�وحدها�لشهريار�الذي�عجز�كّل�الرجال�عن�أن�يوقفوه،�واستخدامها

  .)٤("كان�لهذا�كله�أثر�كب$���ي�تكوين�شخصية�اPرأة�_وروبية

                                                           
 )�(  � .��	
�� ��� :��� ����� ��� ���
�� � �����  !"#� �$% &'( 	�� &)�
)� &*!"� � + .��  ,-�.  
)-(   �##� /01%�	2� 34� �54 &#6 �
7�	�2 8 &�5�9:
%��� &;�<� �=�>?� 
�:
�2 �@:1�% 	��  ��*�A-�  B
*�--�  &�C�DEF , �BG-. 
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I�  J���  ,GK . 
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�ي��،�و�ي�الفنون�أيضا،�وقد�كان�تأث$�ها�واضحاليلة�وليلة��ي�جميع�_جناس�_دبية�_جنبية�لقد�أثرت�ألف
نجل§�ا�وإيطاليا�خ[ل�القرن�الثامن�عشر�،�وال�VWظهرت��ي�أمريكا�إالكتابات�القصصية�ال�VWظهرت��ي�فرنسا�و 

م)،�١٧٨٦:�(فاثيك،�لبكفورد�خ[ل�القرن�التاسع�عشر�،��ومن�النصوص�_جنبية�ال�VWتأثرت���ذه�الحكايات
م)،�وقصائد�ب$�ون�اPطولة،�وم½�ا:�(رحلة�الفارس�هارولد)،�ومجموعة�قصائده�١٨١٧و(���روخ،�لتوم�مور�

� �عام ��ي �هوب �ونشر�توماس �تركية). �بـ(حكايات �مذكرات�١٨١٩اPوسومة �ستازيس: �(أنا �بعنوان: �رواية م
�استقى�عوالم�ألف�ليلة�وليلة�السح �وف¸�ا �وكتب�جيمس�جوستن$ن�موريي�(يوناني)، �-١٧٨٠رّية�والغرائبّية.

�(مغامرات�حا�ي�بابا)،�ذكر��ي�مقدمة�طويلة�لها�ع[قة�روايته�بحكايات�ألف�ليلة�١٨٤٩ �رواية�بعنوان: م)
� �زهراب، �(الره$ن �و×ي: �أخرى، �روايات �عدة �وليلة �ليلة �ألف �عوالم �من �ونسج �عاد �ثّم م)،�١٨٣٢وليلة،

�و �١٨٣٤(عائشة، �(م$�زاو)، �و�م)،١٨٤١، �فارسية، �قصة وكتب�كنج�ليك�عم[�بعنوان:��.م)١٨٤٧(مسلمة:
)،�وهو�عبارة�عن�رحلة�ع���تركيا�وسورية�وفلسط$ن�ومصر،�استدÙى�من�خ[ل�١٨٤٤(إيثون:�إي�من�الشرق،�

�الشديدة� �كراهيته �عّ���عن �هذا �عمله �و�ي �وليلة، �ليلة �ألف �حكايات �وكذلك �لهوم$�وس، ��لياذة عمله
ة�هامدة�جافة،�وأّن�عقله�محّنط�كاPومياءللمسلم$ن�

ّ
  �.)٥(والعرب،�ووصف�الرجل�م½�م�بأّنه�جث

ر�_ديب�والفيلسوف�مُ 
ّ
 ونْ وتأث

َ
م)،�بحكايات�ألف�ليلة�وليلة�ح$ن�١٧٢١كيو��ي�كتابه:�(الخطابات�الفارسية،�ْس ت

 
ُ
ك¿��_دباء�الذين�تأثروا���ذه�ولت$��فقد�كان�من�أتصويره�للو�ئم،�ولعادات�الشرق،�ولحريمه�وع[قا«�ّن.�أّما�ف

�التأث$��واضحاال �ويظهر�هذا ��حكايات، �(صادق، �رواياته: ��١٧٤٧ي (أم$�ة�و�م)،�١٧٤٨(سم$��أميس،وم)،
�وقصة١٧٦٨بابل، �يس$�،�م)، �كيفما �(�م).١٧٤٧(العالم �هاملتون �أنطوني �حاول ��ي�١٧٢٠-١٦٤٦وقد م)

د
ّ
شخوص�ألف�ليلة�وليلة��ي�مغامرا«�م،�وع[قا«�م��روايتيه:�(حكاية�الحمل)،�و(قصة�زهرة�الشوك)،�أن�يقل

ة���ذه�الحكايات،�وكتب�قّصة�بعنوان:�(الخليف�شديدا�بالجان.�أّما�اللورد�وليم�بيكفورد،�فقد�أبدى�إعجابا
أحدا�Âا�وع[قات�قصورها�من�أحداث�حكايات�ألف�ليلة�وليلة�وفضاءا«�ا��م)،�مستوحيا١٧٨٢الواثق�با°،�

Pدينة�القاهرة�ال�VWتعّد�من�أهم�مدن�ألف�ليلة�وليلة،��ن�V�Íتيوفيل�جوتييه�فقد�كان�عاشقااPكانية.�أّما�الفر 
�خ[ل� �ومن �البضائع، �أنواع �بجميع �العامرة �التجارّية �وحواني±�ا �اPزدحمة، �وأسواقها �وصف�شوارعها وقد

الرحالة،�ثّم�زارها��ي�،�وسمع�أخبارها�العجيبة�من�أصدقائه�ينة�الجميلة�ال�VWقرأ�ع½�ا�كث$�اعشقه�لهذه�اPد
��ي� �(وجبة �الروايات: �وهذه �وصورها، �وليلة �بموتيفات�ألف�ليلة �اPليئة �رواياته ��ي �كتب�ع½�ا �وقد �بعد، ما

�١٨٣١صحراء�مصر، �كليوباترة،وم)، �(قدم�اPومياءوم)،��١٨٣٨(ليلة�من�لياvي �اPومياء،وم)،�١٨٤٠، �(رواية
�ك�.)٦(م)١٨٥٨ �ورح[ت �كروسو، �روبنسون �قصة �أحدا�Âا�أّما �بنية ��ي �مأخوذتان، �فهما ��نكل$¡ية اليفرز

  وخيا�«�ا�من�بنية�حكايات�السندباد�البحري�ورح[ته�السبع�صوب�جزر�العالم�البعيدة�ومرافئه.�

�بعضاوقد�أخ��ني�صديقي�اPستشرق�الصي�Vj_ستاذ�ا من�حكايات�ألف��لدكتور�شريف��V���V�Þتونغ�أّن
̄ب تدائية�والثانوية�الصينية،�باßضافة�إvى�الجامعات،�وبخاصة�كليات� داب�ليلة�وليلة�يدرس��ي�اPدارس�

�وأسفاره� �البحري �السندباد �بتدريس�حكايات ،V�Íوبنف� �قمت �وقد �الص$ن، ��ي ��نسانية �والعلوم والتاريخ
ذه����وقد�أبدى�هؤ�ء�الط[ب�إعجابا�شديدا�.لط[بي��ي�شعبة�اPاجست$��بجامعة�الدراسات�_جنبية��ي�بك$ن

الحكايات.�ولم�يقتصر�تأث$��ألف�ليلة�وليلة�عdى�القصة�والرواية�فحسب،�بل�تعداه�إvى�أنواع�الفنون�كافة،�
�(ع[ء�الدين)�يفف شبيلية)�تتناصان�بشكل�واضح�وكب$��إو(ح[ق�،�اPسرح�نجد�أن�اPسرحيت$ن�_وروبيت$ن:

�و( �بغداد)، �(مزين �وهما: �وليلة، �ألف�ليلة �حكايات �من �حكايت$ن �السحري).مع �واPصباح �الدين أّما��ع[ء
� ���سبانياPسر�ي �اPسرحي$ن�Lepe de vegaلوبي�دي�فيجا �فقد�كان�أهّم روا�بحكايات���سبان،

ّ
الذين�تأث
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حدى�مسرحياته�األف�ليلة�وليلة،�وبخاّصة�حكاية�(تودد�الجارية�مع�الخليفة�هارون�الرشيد)،�وقد�سميت�
  �.)٧((الجارية�تيودور)ـبـ�اPتأثرة�بشكل�مباشر���ذه�الحكاية

وكانت�شهرزاد��للسحر�والتخّيل�الخصب،�العالم�مكمنا�ينلقد�كانت�حكايات�ألف�ليلة�وليلة�بالنسبة�لفنا
�لهم�مثا�  �عdى�ع[قات�مقاص$��الحريم�ون�بالنسبة �اPتمردة �ومثا� للمرأة �وضوابطها، �وقواني½�ا للمرأة��ظمها

�وتعري�ب �تفضح VWال� �واPث$�ة �عالم�الشهوانية �مع �ع[قا«�ا ��ي �اPرأة �خصوصيات �وتصف�أدّق نات�جنسها،
اذ،�واPعرفة�والحكمة،�والذكاء�الذي�استطاع�أن�يردع��الرجال،

ّ
و�ي�الوقت�نفسه�مثا��للجمال�الشرÐي�_خ

�_سطورة،� �أقرب�إvى �لهم �بدا �الذي �الجمال �هذا �ليلة. �كل ��ي �مدينته �بنات �قتل ��ي �استمراره شهريار�عن
� �الغرائبية�فاستوحوا �بعواPها �البحري، �السندباد �رح[ت �وكانت �الفنّية، �اللوحات �أجمل �شخصي±�ا من

ل�مزيدا���بالعفاريت�والجّن�والسحرة،�معيناوالسحرّية�اPوشومة�
ّ
من�اللوحات��ينضب،�وقادرا�عdى�أن�يشك

�الفرنسية �اللغة �إvى �وليلة �لكتاب�ألف�ليلة �جا�ن) �(أنطوان �ل§�جمة �كان �وقد �أدباء��الفنّية. أثر�كب$��عdى
�ال§�جمات �أوائل �من �تعّد �ال§�جمة �هذه �Åّن �قرباالغرب، �وأك¿�ها �جاذبية��، �وأك¿�ها �نفوس�الفرنسي$ن، إvى

�أجمل� �رينوار�وماتيس�وإنجر، �الرسامون: �استو�ى �وليلة �ألف�ليلة �أجواء �ومن �الفرنسي$ن. �لهؤ�ء سحرّية
�وجمي[  �الس[ط$ن، �وحظايا �الجواري �فرسموا �(دي[كروا)،لوحا«�م، �الفنان �أّما �القصور، �فتحت��ت فقد

حكايات�ألف�ليلة�وليلة�آفاق�مخيلته�الرحبة،�فسافر�إvى�اPغرب�والجزائر،�وأقام�ف¸�ما،�وبدأ�يرسم�النساء�
العربيات�الغارقات��ي�نعيم�القصور�وعّزها،�ورسم�من�و�ي�ألف�ليلة�وليلة�لوحته�اPشهورة�(نساء�الجزائر)،�

ل�أّما�الفنان�(فا
ّ
ن�دونجن)،�فقد�استو�ى�لوحته�اPعروفة�(راقصة�شرقية)�من�حكايات�ألف�ليلة�وليلة.�وشك

  الفنان�(أنج�تيسييه)�من�شخصية�شهرزاد�لوحات�فنية�زيتية�مشّعة�بالجمال�و_نوثة.�

ا�كتاب�آخر�،�هذا�إذ�يمن�مفكري�_دب�العالم�Vوأع[مه،�لم�ينله�أ�نال�كتاب�ألف�ليلة�وليلة�اهتمامالقد�
واPؤثرات��،استثنينا�القرآن�الكريم،�فظهرت�فيه�دراسات�كث$�ة�تناولت�حكاياته،�بالتحليل�والدراسة�واPقارنة

واPعرفة،�أن�يحيط�بجميع�دار���Vهذه��̄ط[عالداخلة�ف¸�ا،�ويصعب�عdى�أّي�دارس�أدبي،�مهما�كان�واسع�
� �_جانب �الكتاب �أهم �من �إّن �القول: �يمكن �أنه

ّ
�إ� �ب.�الحكايات، �د. �وحللوها: �حكاياته، �درسوا الذين

�ليتمانماكدونالد �إينو �أويس§�ب، �تسيبولد،�،ج. �نولدكه، �غويه، �دي �ل$ن، �وليم �هامر، �فون �يوسف ،
كريمسكي،�هرمان�زوتن��غ،�شوفان،�رينيه�باسيه،�فون�شليكل،�أوغست�ميلر،�إميل�كالتييه،�فون�لوPرنيك،�

�ه ،Vسا��� �سلفس§��دي �بوبر، �وليم �ري§�، .� �وليم�هـ �باريت، �رودري �سي§¡ن، �باتريك�رسل، �كالتييه، وروف§¡،
جونز،�كوسكان�وبرزيلسكي،�كرونباوم،�هـ�.�كريكوار،�ر.�كوسنس.�ولم�تتوقف�الدراسات�_جنبية��ي�حكايات�
ألف�ليلة�وليلة�عند�هؤ�ء�_سماء،�بل�ظهرت�دراسات�جديدة�معاصرة�استكملت�الدراسات�السابقة،�وأتت�

ومهّمة،�ولعّل�أهّم�الدارس$ن�اPعاصرين�لهذا�العمل�_دبي�الخالد:�ه�åي�فارمر،�أندريه�ميكيل،�بنتائج�جديدة�
�دايفيد� ،���إدجار�وي �جاك، �ميشيل �هوفمنستال، �هو�جوفون �دير�ين، �فردريش�فون �تودوروف، تزيفيتان

فيشر،إليوت�بينولت،�ج$�وم�كلينتون،�برتف�بوراتاف،�خورçي�لويس�بورخيس،أندرياس�حاموري،�ج$�هار�
��م��ي�بك$ن،�والذين�كتبوا�عن�ألف��لتقيُت الصيني$ن�اPعاصرين�الذين�اومن��؛كو�،�سيلفيا�بافلن�وآخرون

و��نغاvي�إذا�قلنا��ليلة�وليلة،�_ساتذة�الدكاترة:�شريف�ت¤��Vبو�هاو�،�صاعد�تشونغ�جيكون،�vي�تش$ن�تشونغ.
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لت�لدى�الغر 
ّ
�مث$إّن�ألف�ليلة�وليلة�شك وقويا�دفعهم�إvى�التطلع�إvى�الشرق،�ومدنه�وفضاءاته���ابي$ن�حافزا

�حركة� �دفع �كب$���ي �دور �بعد �ما ��ي �الكتاب �لهذا �كان �ولقد �الحكايات. �هذه �بناء ��ي �أسهمت VWال� اPكانّية
�بعد� �الثاني �اPسرود �واعت��وه �به، �وافتتنوا �العمل، �هذا �أحّبوا �_وروبي$ن �Åّن �بقوة، ̄ستشراق�وانتشارها

�ا �السحرّية،�القرآن �وعواPها �الشرق �بلدان �لزيارة �تاقوا �وأن
ّ
�إ� �ومستشرق¸�م �أدبا�èم �من �كان �فما لكريم،

�مشاهدا«�م� �دّونوا �بعد �ما ��ي �ثّم �غوامضه، �سّر �معرفة ��ي �وراغب$ن �باحث$ن، �الشرق �هذا �إvى فرحلوا
  وانطباعا«�م�عن�هذا�الشرق��ي�كتب�عديدة.�

�نسو  ��ي �وليلة �ألف�ليلة �حكايات �دخلت �الزمالقد �اتساعها �عdى �_جنبية، �للثقافة �اPعر�ّي �ال§�كيب ني�يج
رت�ف¸�ا�تأث$�ا�شديدا

ّ
ر�ح��W ن،�ويصعب�عdى�أّي�باحث،�مهما�كان�واسع�واPكاني،�وأث

ّ
�̄ط[ع،�و��تزال�تؤث

�أم� �أكانت�أوروبية �سواء �_جناس�_دبّية، �جميع ��ي �التأث$�، �جوانب�هذا �أن�يكشف�عن�جميع واPعرفة،
�غ$��ذلك.أم �أم �آسيوية، �أم �لحياة��ريكية، �شمولية �رؤية �تعّ���عن �كو�ا ��ي �وليلة �ألف �حكايات وتكمن

بأح[مها�وأفراحها�وأحزا�ا�ومصائ�éا�وخيبا«�ا،��،اPجتمعات��نسانية،��ي�حضارات�متعددة�متعاقبة�وم§¡امنة
�لتكشف� �إvى�أغوار�النفس��نسانية، �الخفّية(وتناقضا«�ا،�وÅّ�ا�تتوغل�بعيدا �وكوام½�ا )،�٨عن�استبطانا«�ا

وصفاء�ونقاء�وحّب�للخ$��والفضيلة�من�جهة�أخرى.�ومن��،وما�يعتمل��ي�هذه�النفس�من�شرور�وآثام�من�جهة
�الجماعات�البشرية �تؤمن���ا VWفاهيم�والقيم�الPمن�الرؤى�وا� �الحكايات�تجّسد�كث$�ا �هذه �فإّن وال��VW،هنا

  �ي�مجتمعات�أخرى.�و�،تتعامل���ا�مع�جماعات�أخرى 

�عربية� �حكايات ��Åا �قامت�ع���التاريخ، �ومدنا �حضارات �لتشمل �بعيدا �تمّتد �وليلة �حكايات�ألف�ليلة إّن
.�وقد�كان�للمثاقفة�الحضارية�ب$ن�_مم�والحضارات�دور�كب$���ي�جعل�ألف�ليلة�)٩(وفارسية��وهندية�ويونانية

�متشعب�اPعارف�و¯تجاهات�ا �تلتقي�فيه�مدن�العالم�الكث$�ة،��،لفكرّيةوليلة�عم[�عظيما، وفضاء�واسعا
̄جتماعية�والسياسية�والتجارية.�وتش$��نصوص�ألف�ليلة�وليلة��إvى�أّن� وتتجاور�وتقيم�ع[قا«�ا��نسانية�و

�وعادا«�ا �وعبث��،كث$�ا�من�مد�ا�كانت�تتقارب��ي�م[محها�وع[قا«�ا ̄جتماعية،�وجمال�جوار�Óا، � وطبقا«�ا
وعظمة�قصورها،�وجمال�بساتي½�ا،�وازدهار�تجار«�ا�واتساعها.��،وبطش�خلفا�èا�وملوكها�،ا�ولصوصهاشطاره

وبم[مح�اPدن�،�ال�VWذكر«�ا�اللياvي،�بم[مح�اPدينة�الفارسية�والهندية،�إvى�درجة�كب$�ة�،وهذه�اP[مح�شب¸�ة
لها�رواة�اللياvي�من�خ[ل�خيالهم�الخصب

ّ
وقراء«�م�اPتشعبة�،�مهم�البعيدة�الجامحةوأح[ ،�اPتخّيلة�ال�VWشك

�والسياسة( �والعمران �وال§�اث �التاريخ �وليلة��).�١٠ي �تناولت�ألف�ليلة VWال� �الدراسات �ك¿�ة �من �الرغم وعdى
بالنقد�والتحليل،�فإّن�هذا�العمل�_دبي�اPتم$¡�يبقى�غنيا�بموضوعاته�الكث$�ة�ال�VWلم�تتطّرق�إل¸�ا�الدراسات�

إّن�_بحاث�العديدة�ال�VWأنجزت��ي�حكايات�ألف�ليلة�وليلة،�وعdى�الرغم�من�ك¿�«�ا��.�قدية�بعد_كاديمية�والن
�جميع� �تفّسر� �ولم �الدراسة�والتحليل، �من �الحكايات�الخصبة�حقها �أن�تفي�هذه � ن، �Wوح� لم�تستطع،

�دقيقاا �تفس$�ا �اPدروسة �أبعادلنصوص�الحكائّية �بجميع �محيطة �اPعرفيّ ، �وحمو�«�ا �و_ ها يديولوجّية،�ة
من�الحقيقة،�Åّن�_بحاث�القادرة�عdى��حاطة�بجميع�أبعاد�ألف�ليلة��ة�أفضل�النتائج،�وأك¿�ها�اق§�ابامحقق

وليلة�تحتاج�إvى�جهود�عّدة�باحث$ن�ومخّتص$ن�وخ��ا«�م��ي�مختلف�ميادين�اPعرفة�والعلوم��نسانّية،�وÅن�
�وتنت �نصوص�متشّعبة، �×ي فّسر�تفاس$��نصوص�ألف�ليلة

ُ
�وت فهم

ُ
�ت �Åن �وقابلة �متعددة، �حضارات �إvى Vم

  متباينة�من�باحث�إvى�آخر�.�
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  "/نتحفة�ا�جاهدين�&ي�بعض�أخبار�الA.تغاليّ "�قراءة�عصرية�لكتاب

  

 ّ.Aالوا&ي�رفيق�عبد�ال� 

  ،�مصرجامعة�القاهرة،�كلية�دار�العلوم،�باحث�الدكتوراه

للشيخ�أحمد�زين�الدين��"بار�ال��تغالي$نبعض�أخ�يتحفة�اPجاهدين��"إن�كتاب�
ف��ي��)١(اPخدوم�الثاني�اPليباري 

ّ
ل
ُ
كتاب�ذو�شهرة�عاPية،�وهو�يعت���أول�كتاب�أ

�  ك$َ� (تاريخ�و�ية
َ

¯(�� �بقلم�واحد�من�أبنا�èا �تاريخ�مسلم��Vوخاصة�-الهندية �ي
�أساسيّ )٢(ك$�¯ �يعت���مرجعا �أنه �كما �معرفة�أحوال�الديانات�الو ، ��ي ��ي�ا ثنية

هذه�اPنطقة،�وعادا«�م�وتقاليدهم،�وظهور��س[م�وانتشاره�ف¸�ا،�وقدوم�كبار�
�بارز �شخصيات �مكانا �احتل �قد �وإنه �والكتب�العرب�إل¸�ا. �اPراجع �قائمة ��ي ا

�� �الدراسية �واPناهج �الجامعات�والكليات��يالتاريخية ��ي �التاريخ�و_ديان قسم
مع�أهمي±�ا�ب$ن�كتب�التاريخ،�وهو�ليس�كتاب�العاPية�اPختلفة.�إن�هذا�الكتاب�

بل�كتاب�ذو�Pسة�سياسية�واجتماعية�قوية�يستنتجها�القارئ�بقراءته�الدقيقة��ي�سطورها.��،تاريíي�فحسب
̄ستخراج�منه�مواقف�عالم�كب$��وآراء��لقراءتهفهذا�البحث�محاولة�متواضعة� قراءة�عصرية�حيث�يتمكن�

  واجهه�هذا�العصر.����فقيه�محقق��ي�بعض�ما�يعانيه�وي

،�وهو�خ$��دليل�عdى�براعته�القوية�زين�الدين�اPخدوم�الثاني�للمؤلفمن�أشهر� ثار�العلمية�إن�هذا�الكتاب�
̄جتماÙي��ي�خدمة�الدين��س[مي�و_مة��س[مية.� وقد��ي�تدوين�التاريخ�و_حداث،�وعdى�دوره�السيا���Vو

��ي�ديار��باري$ناPلي�سجل�فيه�اPصنف�أخبار�مقاومة �ال��تغالية�الداخلة ̄ستعمارية �القوى� التاريخية�ضد
 َم (

َ
�)اربَ يْ ل �أمته �تجاه �بواجبه �الكتاب�قياما ف�هذا

ّ
�أل �وقد .� �مواجهة�وبلده �عdى �فيه �شجعهم �قد حيث�إنه

�ال��ت �واحدأعدا�èم �صّفا �يقفوا �أن �إvى �ودعاهم �أعدا�èمغالي$ن، �أمام ��،ا �اPلك �يؤّيدوا �ي��)ري وتِ اُم َس (وأن
�الكتاب�اPشهور،�هو�العامل�اPؤلف��وإن�أبرز�العوامل�ال�VWدفعت�معركته�ضد�ال��تغالي$ن. إvى�تأليف�هذا

�اPليباري$ن�من�مظالم� �اPظلوم$ن �يبحث�عن�كل�طرق�ßنقاذ �وجعله �الذي�حّرك�شعوره��نسانية، Vjالدي
�أعراض �عdى �واعتدوا �ممتلكا«�م ��بوا �الذين �اPستعمرين �تجاراال��تغالي$ن �وسلبوا �بل�هم �وأموالهم، «�م

�أحيان �تحّملها�وأج��وهم VWال� �الحا�ت�اPأساوية �هذه �وقد�وصف�اPصنف�نفسه �اعتناق�النصرانية. �عdى ا
̄ستعمار�ال��تغاvي � �ظل ��ي �٣(اPسلمون .(Pا� �أهدى �مملكة��ؤلفوقد �حاكم �إvى �رائعة �كتحفة �الكتاب هذا

ا�منه�أن�يساعد�اPسلم$ن�،�طلبً مس�ملوك�الس[لة�عادل�شاهيةعادل�شاه،�خا�يّ السلطان�ع�d)٤)(بيجافور (
�الكتاب�التاريíي�فإنه� �وعdى�الرغم�من�صغر�حجم�هذا اPليباري$ن��ي�معرك±�م�ضد�ال��تغالي$ن�اPستعمرين.
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ّ
ل
ُ
�أ �ي�نفوس�الباحث$ن،�وكسب�Pؤلفه�شهرة�عاPية�ب$ن��ف��ي�تاريخ�مليبار،�وتبّوأ�مكانة�عظيمةصار�أبدَع�ما

Pى�شهرته�بمؤلفاته�_خرى.�ؤرخ$ناdنالها�بسبب�هذا�الكتاب�ع�VWفاقت�شهرته�ال��Wح�،  

  ومضمونه"تحفة�ا�جاهدين"�:�كتاب�#ول ا�بحث�

�وأربعة�أقسام�اPؤلفم�قّس  �مقدمة �الكتاب�إvى �الجهاد��.مضمون�هذا �يذكر�اPصنف�عن�أحكام �أولها و�ي
و�ي��.عdى�الجهاد�ضد�ال��تغالي$ن�-مسلم¸�م�خاصة�-)ليبارم(ويحّرض�أهل��،د�هللاوعن�فضله�عن�،�س[مية

�القسم �بعض� يات�الكريمة��،هذا �إvى �بتفصيل�بسيط�حيث�أشار�فيه دخل�اPصنف��ي�موضوع�الجهاد
عن�اPصنف�يتكلم��،و�ي�القسم�الثاني.�ث�النبوية�الشريفة�ال�VWتتعلق�بحكمه�وفضائله�وما�إvى�ذلكيو_حاد

،�ويقص�’�ي�بدء�ظهور��س[م��ي�مليبار‘وانتشاره�ف¸�ا�تحت�عنوان��،�ي�منطقة�مليبارتاريخ�ظهور��س[م�
حديثه�يدور�حول�عادات�وتقاليد�وعقائد��،و�ي�القسم�الثالث�.فيه�عن�قصة�دخول��س[م��ي�هذه�اPنطقة

�القطر�ال �هذا ��ي �القديمة �تصوير�صادق�لóحوال�الثقافية V¬ف� �عصره، �مليبار��ي ��ي �ومما�الهنادكة هندي،
مليبار�بمثل�هذه�التفاصيل�اPفيدة،��هنادكةينبôي�أن�يذكر�هنا�أن��مام�هو�الوحيد�الذي�تكلم�عن�عادات�

�كامل. �وصدق �فائقة �وأمانة �متناهية �بدقة �_مور �الرابع�ونقل�هذه �القسم �اPؤلف�عن�وصول��،و�ي يتكلم
�يب$ن�ف¸�ا�تمل�هذا�القسم�عdى�أربعة�عشر�فص[ وعن�بعض�أفعالهم�القبيحة،�ويش،�إvى�بلد�مليبار�)١(�فرنج

� �Pدة �اPنطقة �هذه ��ي ̄ستعمار�ال��تغاvي � �مر�عل¸�ا VWوعن�معام[«�م��٨٥عن�_حداث�والتطورات�ال� سنة،
القبيحة�ضد�أهل�مليبار،�ويذكر�عن�قلعا«�م�ال�VWبنوها�ف¸�ا�Pصالحهم،�ثم�يتكلم�عن�مساعدات�س[ط$ن�

    .)٢(وخارجها��ي�معركة�أهل�مليبار�ضد�أعدا�èم�اPستعمريناPسلم$ن�من�داخل�الهند�

  التاري±ي�الكتاب�دور ا�طلب�#ول:�

Pي�قد�كسب�íيةؤلفه�إن�هذا�الكتاب�التاريPى�أن��شهرة�عاvستشرق$ن�وغ$�هم�إPسلم$ن�واPؤرخ$ن�اPب$ن�ا
�توسيديدس� �اPشهور �اليوناني �باPؤرخ �اPعاصرين �بعض�اPؤرخ$ن �بأنه��)٣(Thucydidesش�éه حيث�وصفه

��)توسيديدس�ك$�¯( ��ي�شيخالطريق�Åن �ال��VWيتشبه�بطريقه �من�الحوادث�والوقائع �بعينيه �شهد سرد�ما
�إvى�سنوات�،�مش$� بكل�صدق�وقعت��ي�ديار�مليبار��ي�مقاومات�أهلها�ومحاربا«�م�ضد�استعمار�ال��تغالي$ن ا

،�أهل�مليبار�من�طغيان�ال��تغالي$ناهد�عيان�Pا�واجهه�كان�شوإنه��.)٤(وقوعها�كما�تعّود�اPؤرخون�القدماء
فلذلك�صار��،)٥(م١٥٨٣هـ/٩٩١م�إvى�سنة�١٤٩٨ه/٩٠٤فدّون�_حداث�ال�VWجرت��ي�هذه�اPنطقة�من�سنة�

�ا�به��ي�تاريخ�مليبار�بصفة�خاصة،�و�ي�تاريخ�الهند�بصفة�عامة�لتلك�الحقبة�الزمنية.موثوقا�مرجعالكتاب�
� �زين�الدي�شيخالإن �سنة �الكتاب��ي �ألف�هذا �اPليباري�قد ��ي�١٥٧٧هـ/٩٨٥ن �الخطية �وشاعت�نسخه م،

بونة�
ْ
ش

َ
عاصمة�ال��تغال�سنة��)،٦(Lisbonأرجاء�مليبار�بل��ي�أرجاء�العالم،�ثم�طبع�أو���ي�اللغة�العربية��ي�ل

الهند،�ونسخته��بعناية�جمعية�لشبونة�الجغرافية�بمناسبة�احتفال�السنة�_ربعمائة��كتشاف�ب[د�،م١٨٩٨
  .ر�بمصرموجودة��ي�مكتبة�جامعة�_زه
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ا�لها�مكانة�كب$�ة�عند� خرين�أيضومكانة�هذا�الكتاب�ليست�محصورة�ب$ن�الباحث$ن�الهندي$ن�فحسب،�بل�
�مكانته،�ومما�يدل�عdى�كمرجع�هام��ي�معرفة�تاريخ�استعمار�ال��تغالي$ن�واحت[ل�الغرب��ي�ش��Wأنحاء�العالم

م�العلماء�ب§�جمته�إvى�اللغات�العاPية�مثل��نجل$¡ية�وال[تينية�و�فرنجية�و_Pانية�و�سبانية�قا�.العاPية
�وغ$�ها.� �والكّندية �والتاملية �واPلياPية �والغجراتية �_ردية �مثل �الهندية �اللغات �وإvى �والفارسية، والتشيكية

�اPستشرق$ �اثن$ن�من �إvى ��شارة �تقتضينا �العلمية �الكتاب�بَ و_مانة �بأمر�هذا �عرفوا�ن�الذين�اهتموا عدما
قد�طبع�هذا�الكتاب�مع�ترجمته��،R.Rowlandsonأهميته�وشأنه،�أولهما�هو�اPستشرق��نجل$¡ي�رولندسون�

�هو�اPستشرق�ال��تغاvي�دافيد�لوبس��،م�١٨٣٣ي��نجل$¡ية��ي�سنة� )��١٩٤٢- ١٨٦٧(�David Lopesوثان¸�ما
صفحة،�وهذا�الكتاب��٣٣١تاب�وترجمته�له��ي��سبانية�مع�مقدمة�وحاشية��ي�الذي�قد�طبع�م§ن�هذا�الك

� �سنة ��ي �من�١٨٩٨هو�الذي�طبع �_ربعمائة �السنة �احتفال �بمناسبة �الجغرافية �لشبونة �جمعية �بعناية م
�نينار �حس$ن �محمد �_ستاذ ��نجل$¡ية �إvى �ب§�جمته �وقام �الهند. �العربية��،اكتشاف�ب[د �اللغة رئيس�قسم

�مدراس�ال �بجامعة �ولهذا�الهنديةسابق �تعليقات�قيمة. �شمس�هللا�القادري�مع �الشيخ �_ردية �اللغة �وإvى ،
�مَ  �لغة ��ي �ترجمات �عدة  الكتاب
َ
 يَ ل

َ
�ال �اPولوي �كوتي �موسان �_ستاذ �ترجمة �م½�ا �_وvى  Moosan kuttyم،

Moulavi�� �وم�١٩٣٥ي �_ول، �القسم �ترجمته ��ي �ترك �Åنه �غ$��كاملة �ولك½�ا �اPشهور�م، �اPؤرخ �ترجمة ½�ا
� �فنيكاش$�ي �وترجمة�Velayudhan Panikkasseryوي[يدهن �مفيدة، �تعليقات �مع �حمزة �_ستاذ �وترجمة ،

�Vؤرخ�الفار��Pالكتاب�ا� �وقد�لخص�هذا _ستاذ�محمد�عdي�مسليار�النليكوتي�اPليباري�مع�تعليقات�نافعة.
  �.�)١(به�التاريíياPشهور�محمد�قاسم�فرشته��ي�الجزء�الثاني�من�كتا

�جتما²يوالسيا����jالكتاب�دور ا�طلب�الثاني:�  

ا�قد�محلل�سيا���VواجتماÙي،�وكان�أحيانهذا�الكتاب�أنه�قد�عامل�ك��ي�صفحات�زين�الدين�اPخدومونرى�
̄جتماعية�ßص[ح�أحوالها�حيث�إنه�قد�ساعد�ملوك�مليبار�بأن�يتصل� ل��ي�شؤون�وطنه�السياسية�و

ّ
تدخ

ا�Pعاون±�م��ي�حرب�اPليباري$ن�ضد�م$ن�داخل�ب[د�الهند�وخارجها�طلبالس[ط$ن�اPسلم$ن�وغ$��اPسلباPلوك�و 
�وراء��اPستعمرين. �من �Pؤلفه �أن �نرى �الحربية، �والوقائع �التاريخية �الحوادث �يسرد �كتاب �أنه �عdى وع[وة

�وهو� �واجتماعيا، �سياسيا �يتأليفه�هدفا بلدهم�من�ظلم�أعدائه�حماية�حث�قومه�اPسلم$ن�اPليباري$ن�عdى
  ،�وهو�بذلك�قام�بمسؤولته�الكب$�ة�تجاه�أمته�وبلده.)ساموتري (؛�وقوفا�مع�حاكمهم�اPلك�ال��تغالي$ن

و�ي�هذا�الكتاب�يتكلم�اPؤلف�أيضا��ي�قسمه�الثالث�عن�عادات�وتقاليد�وعقائد�أصحاب�الديانة�الهندوسية�
̄جتماعية،�وعن�معام[«�م�ومعايش±�م�مع�ويتحدث�عن�طبقا«�م�اPخت،�)مليبار(�ي�ديار� لفة�ومراتب�حيا«�م�

� �القطر�الهندي. �هذا ��ي �القديمة �الثقافية �لóحوال �وهو�تصوير�صادق �اPؤلفاPسلم$ن. _قلية��أن�ويب$ن
�اPليبارية� �تحت�حكم�ملكانت�اPسلمة وأن�الحكام��،_ك¿�ية�الهندوسية�ون يتمثل�$نك�غ$��مسلمو مطمئنة

̄عتبار�فرقون�ب$ن�رعاياهم�اPسلم$ن�وب$ن�غ$�همي���كانوا يشعرون�بالحرية��كانوا�،�واPسلمون �ي�العناية�و
�حكام �عند �وقربة �شرف �مكانة �لهم �وكان �ومعام[«�م، �عبادا«�م ��ي �الحكام �هؤ�ء �تحت Åجل��همالكاملة

دفاع�ع½�ا�من�_عداء،�كما�وح�éم�لب[دهم�وتضحية�حيا«�م�لل�،مهارا«�م��ي�التجارة�والحروب�ال��ية�والبحرية
̄�كث$�ة�أ�م�كانوا�أصحاب�ثروة�   .معام[«�م�التجارية�مع�تجار�العربمن�خ[ل�يملكون�أمو

  "تحفة�ا�جاهدين":�قراءة�عصرية�لكتاب�نيا�بحث�الثا

لف�أص[ 
ُ
�لغاية�مؤقتة؛�ولكن�أهميته�قائمة�ح��Wاليوم،�و×ي�مطاردة�ال��تغالي$ن�وإن�كان�هذا�الكتاب�قد�أ

من�_را÷��Vالهندية،�والدفاع�عن�الوطن�من�هجوم�_عداء�عليه،�وحث�اPسلم$ن�عdى�القيام�بالجهاد�ضد�
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̄ستعماري$ن �َمواقف�عالم�كب$��ال��تغالي$ن� �نرى�أن�مضمونه �الحق�ترشد، �إvى �ي�كث$��من��_مة��س[مية
�ولذا�نجد�له �أهمية�كب$�ة�ح���Wي�عصرنا�هذا.�قضاياهم��ي�أي�زمن�من�_زمان�و�ي�أي�مصر�من�_مصار.

̄ستنباط� ونستطيع�أن�نفهم�من�سطور�هذا�الكتاب�أن�اPؤلف�يؤكد�عdى�بعض�_مور�اPهمة�ال�VWيمكن�
̄جتماعية�والسياسية��ي�هذا�العصر،�وم½�ا:�   م½�ا�ما�يفيد�Åقلية�الهند�اPسلمة��ي�حيا«�م�

�الكتاب�قد�ألفه�مؤلفه�لتنشيط�حب�الوطن ��إن�هذا ولتشجيعهم��اPسلم$ن�عdى�دفاع�البلد�من�_عداء،:
،�فهو�يذكرهم�بأن�حماية�البلد�مسؤولية�للكل،�وأن��س[م�دين�يحرض�عdى�حب�عdى�حب�الوطن�وحمايته

�اPلك� Vالهندو��� �حاكمهم �مع �وقوفا �اPستعمرين �ال��تغالي$ن �قتال �عdى �اPؤلف�اPسلم$ن �حث �قد الوطن.
_عداء،�وهو�أيضا�قد�شارك�مع�اPلك��ي�بعض�أموره�الدبلوماسية�لكي��دفاعا�عن�بلدهم�من�)ساموتري (

الحرب.�ويقول��ي�بداية�كتابه�إن�هذا�الجهاد�فرض�عdى�كل�مسلم��هيحصل�عdى�اPساعدات�الخارجية��ي�هذ
�ديار�مليبار ��ي �دخلوا �قد �قلوب�اPسلم$ن�شعور�)١(مكلف�قوي�Åن�_عداء �ُينبت�اPؤلف��ي �الك[م �و��ذا .

�ي�شؤونه�السياسية،�واPؤلف�بنفسه�قد�ساعد�اPلك�ساموتري��Pسؤولية�تجاه�البلد�وشعور�حب�الوطن.ا
اPراس[ت�بينه�وب$ن�ملوك�وس[ط$ن�العرب�واPسلم$ن�طلبا�Pساعد«�م�ومشارك±�م��ي�حربه�ب�حيث�إنه�قام

ضد���ي�حربه�كوا�معه،�ح��Wأن�سلطان�مصر�وس[ط$ن�اPسلم$ن�من�شمال�الهند�ساعدوه�وشار أعدائهضد�
  .�)٢(اPستعمرين�ال��تغالي$ن

�ب/ن�أصحاب�#ديان�ا�ختلفة �كتابه�عن�الع[قات�الودية�ب$ن�أصحاب�العNقة�الودية �ويب$ن�اPؤلف��ي :
اPليباري$ن�رغم�اخت[فهم��ي�_ديان�اPختلفة�وعن�اPعايشة�السلمية�بي½�م��ي�اPجتمع�اPليباري.�ويش$��إvى�أن�

والصداقة�ال�VWتعت����و_لفةPؤاخاة�والعادات�والتقاليد،�كانوا�يتعاملون�بي½�م�باوالثقافات�و_لوان�_ديان�
 ̄ � ��ي�جيش�اPلك��.)٣(جتماعية�اPليباريةروح�الحياة �هاما و�ي�معركته�ضد��)ساموتري (لعب�اPسلمون�دورا

�ال��تغالي$ن. ��أعدائه �الكتاب �هذا �إن �تدلفحقا �مهمة �تاريخية �الهندوس��وثيقة �ب$ن �القائمة �_خوة عdى
  واPسلم$ن�والوداد�بي½�م.

�#مة�mسNمية �بوحدة �الكتاب�هتمام �أهدى�هذا �إن�الشيخ�زين�الدين�قد ��كتحفة�: السلطان�عdي�إvى
.�و_مر�اPهم�هنا�أن�السلطان�كان�عdى�مذهب��مامية�عادل�شاه،�اPلك�الخامس�من�س[لة�عادل�شا×ي

ِ هذا��هم�يمنع�مذهبل�الشيعية،�ولكن
ّ
�من�اPؤل

َ
ويطلب�منه�مساعدته�Pسلم��V،كتاب�إليههذا�الن�يقدم�أف

وكان��ي�مقدمة�اPجاهدين�اPقاوم$ن��،�تم�بأمور�اPسلم$ن�كلهم�عdى�السواءÓمليبار�عdى�أعداءهم�Åنه�كان�قد�
وموقف�اPؤلف�هذا�يوضح�لنا�.�)٤(ضد�ال��تغالي$ن�الظاP$ن،�وأشاد�اPؤلف�بدوره�الذي�أداه��ي�تلك�اPعارك

  أهمية�وحدة�_مة��ي�أمورهم�العامة�رغم�اخت[فا«�م��ي�اPسائل�الفروعية�وغ$�ها.

�ا�جتمع �تجاه �العلماء �مسؤولية �العالم، ��ي �مشهور �فقيه �اPؤلف�عالم �إن �مشتغ[�: ه
َ
�يقض�حيات �لم ولكنه

ه�أيضاتأليف�فحسب�بل�ق���ùبال�بالتدريس،�وعكوفا�عdى�اPطالعة،�وولوعا
َ
،�ومجاهد�كب$�،�كقائد�سيا���Vحيات

�مؤرخ ��ي�_سوار�غاف[�.وعالم �ومنعز� �ولم�يعش�حياة �أدرك��عن�متطلبات�العصر، �إنه �العملية. عن�الحياة
� ��ي �ال��تغاvي ̄حت[ل � �ونفخ�شعلة�بلدهخطورة �العدوان�ال��تغاvي، �بكل�إخ[ص�بالدفاع�عن�وطنه�من �فقام ؛

  �.الكتابهذا�هم��ي�تأليف�الهدف�_ هو�للكفاح�ضد�ال��تغالي$ن.�وهذا�إيمانية��ي�نفوس�اPسلم$ن�
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  الخاتمة

  نت¬�Vإvى�إثبات�عدة�حقائق:ن�،و�ي�ختام�هذا�البحث

من�أهم�اPؤلفات�للشيخ�أحمد�زين�الدين��"تحفة�اPجاهدين��ي�بعض�أخبار�ال��تغالي$ن"إن�كتاب� -١
̄ستعماري$ن�الذين�حاولوا�وهو�م�،لهدف�موقت�هألفاPخدوم�اPليباري،�وهو�قد� قاومة�ال��تغالي$ن�

  .اPليباري$ن�وقاموا�بأنواع�من�_عمال�الوحشية�ضد�،(ك$�¯)يار�مليبار�احت[ل�د

�الكتاب�يشتمل�عdى -٢ ��إن�هذا �الجهاد�وثوابه�و مقدمة�وأربعة�أقسام، �بعض�أحكام القسم�_ول��ي
� �و والتحريض�عليه، �الثاني �ف¸�ا�تاريخ�ظهور��س[م��يالقسم �مليبار�وانتشاره �منطقة �و �ي القسم�،

وصول��ي�بيان�القسم�الرابع�و �عادات�وتقاليد�وعقائد�الهنادكة��ي�مليبار��ي�عصره،�ي�بيان�الثالث�
  .هممعركة�أهل�مليبار�ضدو أفعالهم�القبيحة�و إvى�مليبار�ال��تغالي$ن�

��ي -٣ ��س[م �دخول �تاريخ �يب$ن �إنه �حيث �تاريخيا �دورا �الكتاب �لهذا �بداية��،ديار�مليبار�إن وتاريخ
  وتاريخ�معركة�أهل�مليبار�ضد�اPستعمرين�ال��تغالي$ن.�،̄ستعمار�الغربي��ي�الهند

�ببيان�_حوال�السياسية� -٤ �من�خ[ل�صفحاته �مؤلفه �سيا���VواجتماÙي�حيث�يقوم �دور وله�أيضا
̄جتماعية�لهذه�اPنطقة��ي�تلك�الحقبة�الزمنية.�   و

�الكتاب�قد -٥ لف�أص[ �وإن�كان�هذا
ُ
�اليوم،�أ �Wولكن�أهميته�قائمة�ح� �مؤقتة؛ Åنه�ينبت��ي��لغاية

عdى�اPسلم$ن�شجع�وطن�والوطني$ن�اPختلفي�_ديان�و_لوان�واللغات�والثقافات،�ويلقلوب�حبا�لال
�ة�اPسلم$ني$ن�وغ$�هم،�وينبه�عن�وحدة�_مة�وعن�مسؤوليالهندوس�م�إقامة�ع[قة�ودية�مع�إخوا

  ،�كما�أنه�خ$��دليل�عdى�مسؤولية�عالم�رباني�تجاه�دينه�ووطنه�ومجتمعه.موحكامه�همتجاه�بلد
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 العNقات�اN�ِحيّ 
َ
 امِ ة�ب/ن�العرب�ووLية�ت

َ
  وادُ ل�ن

  

  أحمد�زب/.�.أ�م.�ك.��د/�������������������������������������������

  ،�تامل�نادو،�الهندشنائي،�الكلية�الجديدة،�ةم�العربيقس،�أستاذ�مساعد��������������������������������������������

  

�كانت�الهند�مركز  �كب$�ا �قبل�اPي[د.�ا �Wمنذ�زمن�قديم�ح
�العالم �وسط ��ي �وجودها �عdى��،بسبب �وجودها وبسبب

�العرب�وخليج��،اPحيط�الهندي �بح$�ة ��ي وبسبب�وقوعها
بالبضائع�إvى�الشرق�والشرق��السفن�ال�VWتمرّ ،�كانت�بنغال

�الغربية�_ �الهند �سواحل �عdى �مرسا«�ا �تر��� ��úق
�تمّر �؛والشرقية VWال� �الغرب�وإvى��والسفن �إvى �الشرق من

� �العربية �البلدان �كانت �شأيضا ��ي �مرسا«�ا �ئاطو تر���
كانت�الدول�العربية�و �الهند�شرقا�وغربا.�الع[قة�ب$ن�الهند

خرج�آدم�
ُ
قديمة�وعريقة�منذ�فجر�التاريخ.�وُيروي�أنه�لـّما�أ

هبط�بسرنديب�(سي[ن)�من�أرض�الهند�(ع)
ُ
اPناطق��إvىتGيء�.�وكانت�القوافل�التجارية�القديمة�من�الجنة�أ

�الساحلية��ي�جنوب�الهند �الساحل��الVWوتعّرف�العرب�عdى�اPدن�الرئيسية�، الطويل�مثل�الهندي�تقع�عdى
)� �(�،)Thondiوطوندي�(�،)Musriومس$�ي�(�،)Kallikottaiكليكوتى V�ÞوكوKochi(،�)� وكايل��،)Kollamوكولم

)Kayal(،�)� �(�،)Nagapattanamوناغاباتنم �باتنم �(و و �،)Masulipattanamومسوvي ).�Vijayanagaramجيانغرم
̄حتكاك�التجاري  تأثرت�الحياة�الهندية�اجتماعيا�وحضارة�ولغة�ح��Wوصلت�اللغة�العربية�إvى��،وبفضل��هذا�

  .)١(تامل�نادو�قبل�مج��üýس[م�بقرون�وبخاصة��ي�و�ية�،الهندية�الجنوبية�عموما

.�وكانت�السفن�التجارية�(ع)داود�الن�Vّþن�كانوا�يتجرون�مع�الهند��ي�عهد�$أن��سرائيلي�جاء��ي�العهد�القديم
�"ي�ي�تلك�_  �كل�ث[ث�سنوات�سواحل�اPليباريةلوف$�"�باأام�تصل�ميناء ��ي �اPعروف�باسم�مرة �وهو�اPيناء .
Beyporeع�� �الواقع �مدينة �من �أميال �سبعة �بعد �اليونان��)كاليكوت(dى �وتبعهم �البحر�العربي. �عdى مط[

�السواحل�الجنوبية�للجزيرة� �تأسست�مدينة�حضرموت��ي �ثم�Pا �الهند. �مع �التجارات�البحرية والرومان��ي
ة�بالفلفل�.�وكانت�البواخر�اPشحونلتجارة�ب$ن�الهند�والبلدان�_خرى أصبح�العرب�همزة�وصل��ي�ا�،العربية

وتع���أو��الخليج�الفار���Vح��Wتصل�إvى�هرمز�،�فيباع��،وال�éارات�والهيل�والعاج�تتجه�من�السواحل�الهندية
�هذه� �م½�ا �تنقل �كما �الشام، �وب[د �أرمينية �إvى �نحو�البصرة �تتجه �ومن�ثم �اPصدرات، �من�هذه هناك�جزء

الب[د�_وروبية،�و�ى�بعض�_حيان�كان�يأتي�تجار��وإvى�نوا�ي�،وم½�ا�إvى�إيطاليا�،ال¿�وات�إvى�مناطق�ب$�وت
  ��).٢(الب[د�إvى�البندقية�ويحملو�ا�إvى�ب[دهم�ههذ
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�عصر  ��ي �والهند �الص$ن �إvى �العرب �اP[حون �وصل ��لقد ̄س[مما � �ا�،قبل �العصور�واستمر�هذا ��ي لتفوق
�الص$ن�مع�  �تجارة ��ي �الرئيسية �الصينية �وكان�الحرير�السلعة �كانت�التوابل��س[مية، �كما �الغربى، العالم

فكان�الحرير�والتوابل�تنقل�من�الص$ن��،و_فاوية�والعن���السلع�الرئيسية��ي�تجارة�الهند�وجنوب�شرق�آسيا
�العربى �بالخليج �اPشرق��س[مى�مرورا �الغرب�_وربي.�،إvى �الطريق�إvى�الهند�والص$ن��ومن�هناك�إvى وهذا

�التجار�ال �يسلكه �كان �للحريروالذى �نقلهم �عند �وإيابا، �ذهابا �الشرق��،التوابلو �،عرب �من وسائر�السلع
 _ق��ú،�كان�همزة�الوصل�ب$ن�عاP$ن�مختلف$ن،�عالم�الشرق�وعالم�الغرب.�

تجار�العرب��ي�الجاهلية�تصل�إvى�الوكانت�سفن��،كان�للعرب�ص[ت�وع[قات�تجارية�مع�الهند�قبل��س[م
الهندية�ال�VWطاPا�تغنوا���ا��السيوفو وتعود�محملة�باÅقمشة�والحرير�والتوابل��،باريبحر�السند�وشواطئ�مال

�الهند�باPهند�،أشعارهم�ي� �السيف�اPطبوع�من�حديد �سموا �Wح� ���ا �سيف�مهند�وهندى��،وأولعوا وقالوا:
يتوافدون�عdى�بدأ�اPسلمون��،س[موبعد�� ).�١(وسموا�كث$�ا�من�نسا�èم�هندا�،وهندوانى�إذا�عمل�بب[د�الهند

كان�).�٢(وخور�الديبل�،أهمها�مكران�،وفتحوا�ثغورا�عديدة��ي�الهند�،سواحل�الهند��ي�عهد�الخلفاء�الراشدين
مع�تويجازا�(�ي��ةوهم�دائبون�عdى�أعمالها�التجاري�،الساحل�اليم��jمزدحما�بأصحاب�السفن�اP[ح$ن�العرب

ة�يكان�اPحيط�الهندي�مركزا�لنشاطات�تجار و ).�٣(قةيوالهند�وثالتجارية�ب$ن�هذا�اPيناء��الع[قةوكانت��،الهند)
�إنه�موقع�لتفاعل�الحضارات�_  �الحضارة�العربية�الفارسيةمتعددة�الجهات�والتبادل�الثقا�ي. وحضارة��،ربع:

  والحضارة�الصينية.��،والحضارة�الهندية�،جنوب�شرق�آسيا

 (و�ية�إن�
َ
 �لْ امِ ت

َ
��)وادُ ن �أقدام�العربوطأ«هندية�أول�و�ية�×ي �س[م�دخل��ي�و�ية�تامل�نادو��ي�عهد�و�،�ا

�Vþإن��.يعتنقون��س[م�ويفتخرون�به�جعلواو �،ام�استقبلوا�العرب�استقبا��حارا.�إن�السكان�والحك(ص)الن
jمواط� �أثرت��ي �العربية �واسع�النطاق�تامل�نادو�تأث$�ا�Vاللغة �لغات�أخرى�من�لغات��،عميقا �أثرت��ي كما

وتجار��وغلت�اللغة�العربية��ي�تامل�نادو�و�ترعرعت��ي�تربي±�ا�الخصبة.�إن�الع[قة�ب$ن�أهل�تامل�نادو�الهند.�ت
�كان�التجار�العرب�والهنود� العرب�فتحت�آفاقا�جديدة�لتبادل�_فكار�والخواطر�وتفاهم�الثقافات�واللغات.

ى�استيطان�العرب��ي�_ماكن�الساحلية�امتدت�هذه�_حوال�إv،�و يتبادلون�اPنتوجات�واPصنوعات�فيما�بي½�م
  ).٤)(مع��(مناطق�)،�و مليبار(اPليبارية�والتاملية�أي�مناطق�

�الرياح�اPوسمية �«�ب�ف¸�ا VWال� �_ �،وقد�عرف�العرب�_يام �اPحيط�وحددوا وقات�اP[ئمة�لس$��السفن��ي
ربى،�ولذلك�كانت�الرح[ت�العربية�الهندي.�أما�الرحلة�إvى�الهند�فكانت�ممكنة�طوال�العام�من�الساحل�الع

إvى�الهند�كث$�ة�حيث�كان�يمكن�القيام�برحلت$ن�أو�أك¿��ذهابا�من�عمان�والخليج�خ[ل�موسم�واحد.�وكانت�
�الغربية�حيث�تصل�إvى�سواحل�الهند� �الرياح�اPوسمية�الجنوبية السفن�العربية�تقوم�برح[ت�عند�هدوء

اب�و�ياب�مع�التوقف�للتبادل�التجارى�تستغرق�ث[ثة�أشهر�.�وكان�هذخ[ل�أسبوع$ن�تقريبا.�وكانت�رحلة�ال
�اPراكب�العربية�أن�تغادر�ساحل�كجرات� �قبل�أواخر��Konkanوكونكان��،Gujaratعdى �زيار«�ا ��اية شهر��ي

�اPوسمي�،يونيه �الرياح �فيه �_حوال�العادية�ةوهو�الوقت�الذى�تبلغ �و�ي �حد«�ا. ��úأق� �الغربية ،�الجنوبية
�لتغادر�قبل�ذلك�بوقت�طويل�أيت �الوقت�أمامها �أما�شهر��ي��يسع �عن�السفن�الكب$�ة، �هذا مارس�وأبريل.

فكانت�تتخذ�أحيانا�طريقا�ساحليا�من�الخليج،�حيث�تتوقف��ي�قيس�أو�هرمز�القديمة�أو��،السفن�الصغ$�ة
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كانت�هذه�السفن�تبحر�إما��،صحار�أو�ت$¡��ي�مكران�أو��ي�أحد�موانئ�السند،�وم½�ا�مساحلة�إvى�عدن�اPلبار
  .)١(تس$��إvى�سرنديب�وإما�،عن�اPضيق�من�سرنديب�وجنوب�الهند�إvى�خليج�البنغال

وتستمر�لف§�ة�من�الوقت،�ولذا�فساحل��،وتبدأ�الرياح�اPوسمية�الجنوبية�الغربية�مبكرة��ي�اPنطقة�الجنوبية
بتم��،�وهذا�يع��jأن�موسم�الرح[ت�البحرية��ي�مايو�ح���Wاية�سشهر�اPلبار�يعت���من�اPناطق�الخطرة�منذ�

.�و�ي�)كجرات(اPلبار�نفسها���يتعدى�سبعة�أشهر�أو�ثمانية�عdى�ح$ن�أنه�يمتد�إvى�عشرة�أشهر�عdى�ساحل�
لهندية�إvى�مواط½�ا�بد�من�عودة�السفن�ا�هذا�خطر�عdى�السفن�اPلبارية�أك¿��منه�عdى�السفن�العربية�إذ��

فإن�هذا�يعطى��،وقت�الذى�تكون�فيه�السفن�العربية�قد�خرجت�من�مياه�اPلبار�.�وبالتاvى�ي�القبل�شهر�مايو�
̄عتقاد�القائل�إن� � �يؤيد �وهذا �أطول. �البحرية �العربية�Åن�موسم�رح[«�ا �للسفن�القادمة�من�اPوانئ م$¡ة

�أن�يتغلبوا�عdى�الطرق�التجارية��ي�ا�Pالعرب�الذين�� �٢(حيط�الهنديتوجد�أخشاب�لد�Óم�استطاعوا إن�).
سنة�قبل��٢٣وبدأت�هذه�الصلة�منذ�،�التجار�الهنود�قد�عرفوا�الطرق�البحرية�ال�VWتصل�ب$ن�الهند�ومصر

مي[د�اPسيح�حيث�أبحروا�التجار�الهنود�مباشرة�إvى�مواني�الصومال�ح��Wوصلوا�مصر.�كانت�الطرق�البحرية�
��Wي[د.لجنوب�الهند�ومعلوما«�ا�معروفة�لدى�العرب�فقط�حPالسببان�الرئيسيان�هناك��القرن�_ول�قبل�ا

الرياح�اPوسمية�ال�VWتساعد�و �،اPوقع�الجغرا�ي�اPناسب�Pوانئ�سواحل�جنوب�الهندهو�_ول��،لهذه�التجارة
  الثاني�موانئ�جنوب�الهند�مراكز�هامة�للتجارة�العاPية�الساحلية.،�و �ي�س$��السفن

وإن�جمالها��.حسيقة�منذ�زمن�بعيد�جدا�ح��Wقبل�اPو أهل�تامل�نادو�موثكانت�الع[قة�الودية�ب$ن�العرب�و 
،�الزنجبيل،�و ون�إنتاجات�تامل�نادو���سيما�الفلفلبومناظرها�الطبيعية�أعجب���ا�العرب�إعجابا.�وكانوا�يجل

�بنساء�تامل�نادو�،مثل�اليمن�والشام�،Pسك�إvى�ب[د�بعيدة،�والعود،�وارنفلقالو  عضهم�وتوطن�ب�،وتزوجوا
��يس±�ان��جزءا�ح��Wصارت�،�ي�اPناطق�الساحلية.�وام§¡جت�ثقاف±�م�وحضار«�م�بتقاليد�تامل�نادو�وعاداتـها

ويصلون��،بحر�_حمر�ئيمشون�عdى�شاط�،وكان�العرب�يسافرون�من�مدين�VWمصر�والشام�بطريق�ال���به.
�السفن�،الحجاز�واليمن �والحبشة�،ويركبون �أفريقيا �إvى �وعمانوب�،ويسافرون �بحضرموت �يمرون �عضهم

�،ويرسون�سف½�م��ي�ميناء�بلوجستان�أو�ميناء�كرات¤��V،يرانإويصلون��،ئوالبحرين�والعراق�عن�طريق�الشاط
�غجرات �مثل �الهند �بمواني ��،وكاليكوت�،وبومبائي�،وكا«�ياوار�،ويمرون �كماري ،�Cape Comorinورأس

  ).٣(يدخلون�خليج�بنغال�بعد�هذه�الجولةو �،وأندومان�،أو�يصلون�مدراس�بطريق�سرنديب�،ومدراس

   ا�صادر�و�ا�راجع

�و�ية�تامل�نادو�منذ��محمد�سليمان�العمري، .١ ��ي �١٨٥٧الدراسات�العربية�و�س[مية �الدكتورةم، جامعة�،�رسالة
  م�١٩٩٣،مدراس

  � ه�١٢٩٩،تونس�،Pعرفةاعالم�شوÐى�عبد�القوي�عثمان،�تجارة�اPحيط�الهندي،� .٢

  ،م�١٩٦٨،ب$�وت�،دار�إحياء�ال§�اث�العربي،�١ج�س[م،�أحمد�أم$ن،�ض�ى��  .٣

٤. � �الوسطى، �العصور �وأوائل �القديمة �العصور ��ي �اPحيط�الهندي ��ي �العرب�واP[حة �فضلو�حوراني، ترجمة�جورج
  م�١٩٥٨نجلوا�اPصرية،�القاهرة،�السيد�يعقوب�بكر،�مكتبة�_ 
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  نيس�منصور :�قراءة�&ي�تجربات�هندّية�S "يوم�٢٠٠حول�العالم�&ي�"

  

  .عبد�الجليل�م

 مساعد،�قسم�العربية،�كلية�الفاروق،�كالكوت،�ك$��،�الهند��أستاذ

عداد�اPصرّي$ن�البارزين�الذين�لهم�سمعة���ي)�هو�٢٠١١-١٩٢٥أنيس�منصور�(
عيد�العالم�Vفيلسوفا�وأديبا،�وقد�نال�شهرة�بأفكاره�الفلسفية��ي�طيبة�عdى�الصّ 

�يع �ولذا �ويتمّ$¡�أنيس�منصور�عن�أدونيس�إبداعاته�_دبية، �بمثابة�أدونيس، ّد
عه��ي�اللغات� بمزج�_سلوب

ّ
_دبي�الحديث�إvى�جانب�_سلوب�الفلسفي،�ولتضل

،�وقد�حاز��عdى�كث$��من�الجوائز�_دبية�فات�متنّوعةاPتعّددة�واط[عه�عdى�ثقا
�أل��تو�موراويا �عّرف �وهو�الذي �مصر�وخارجها، إvى���Alberto Moravia)١(من

�مائت$ن �مؤلفات�تبلغ �التاريخ �جب$ن ��ي د
ّ
�خل �وقد �كتبه، �ب§�جمة �العربي �.العالم

�له:� �_دبية �ومن�أشهر�الكتب�الفلسفية �فيلسوفا، �رّحالة �أنيس�منصور وكان
�الفراعنة‘ �السماء‘و�،’لعنة �من �هبطوا �السماء‘و�،’الذين �إvى �عادوا �عطائه��،’الذين �أجزل �وقد � وغ$�ها،

ب[د�هللا�لخلق�‘،�و’يوم�٢٠٠حول�العالم��ي�‘الّرح[ت�أيضا،�وله��ي�ذلك�كتب�جاّدة�وم½�ا:��بداÙي��ي�أدب�
�ذلك�اPجهول ‘و�،’هللا �اليابان‘و�،’اليمن ��ي �الّتاريخ‘و�،’أنت �يعرف��’.أعجب�الّرح[ت��ي �أن �للقارئ ن

ّ
ويتمك

ّيق،�وعّ���محمود�شخصية�أنيس�منصور�من�خ[ل�تحليل�محمود�تيمور�ذاك�اPوضوع��ي�أسلوب�طريف�ش
ر��ي�أن�يجد�Åنيس�منصور�شب¸�ا�أو�نظ$�ا،�ولم�ينجح��ي�هذه�اPحاولة،�ويرى�أّن�أنيس�منصور�

ّ
تيمور�أنه�فك

�يشّك�القارئ�لعمق�فلسفة�أنيس�منصور��ي�مقاله:� �ي�الحق�ذو�شخصيت$ن�أو�أك¿�،�ويش$��تيمور�أنه�رّبما
�ب ��ي �هو�أسلوبه �وهذا �قادح؟، �أم �الناقد �ويخوض��ي�أمادح�هذا �خلفيات�فلسفية �أن�له عض�_حيان�Pا

�به� �تتضح �أسلوب �وهو �اPتمّ$¡، اتي
ّ
�الذ �أسلوبه �منصور �Åنيس �الوقت �نفس �و�ي �وال[معقول. اPعقول

�يستمع� �كأنه �تواصل�_يام �عdى �أن�يتابعه �عdى �قارئه �تجعل VWال� �تلك�الجاذبية �وأك���عناصره شخصيته،
�تجعل’ ألف�ليلة�وليلة‘قصص� VWالطوال�̄ستماع’ شهريار‘ وال� �لياليه ��ي ص�)٢(إل¸�ا

ّ
�لخ �ما �نبذة �×ي �هذه ،

  محمود�تيمور�عن�شخصية�أنيس�منصور.

  ’يوم�٢٠٠حول�العالم�&ي�‘

يعّد�هذا�الكتاب�غّرة�أدب�،�’يوم�٢٠٠حول�العالم��ي�‘ونحن� ن�أمام�كتاب�رائع�Åنيس�منصور�تحت�عنوان�
Pحاز�ا� �وقد �العصر�الحديث، ��ي �الّدولة،الّرح[ت �جائزة �الكتاب�عdى ف���ذا

ّ
��ؤل ��ي �كتاب�هائل �٦٦٣هذا

�والعشرين،��،ةصفح �الثانية �الطبعة ��ي �وهو� ن �الستينات، ��ي �العالم ��ي �رح[ته �عن �الكتاب�عبارة وهذا
�بعد�أن�سّجلت�أرقاما�قياسية��ي�التوزيع ها

ّ
وبالنسبة�إvى�أنيس�منصور،�كان�العالم�له��.ونّفذت�طبعاته�كل

وقد�قال�طه�حس$ن�حول�هذا�عريضا�طوي[�غنيا�بألفاظه�ومعانيه،�وكان�يقرأ�العالم�بعقله�وفلسفته.�كتابا�
ة�

ّ
الكتاب�أن��حساس�الذي�يشاركك�أنك�مع�هذا�الكاتب�أثناء�القراءة،�وتشهد�ما�يشهد،�وتشعر�من�ألم�ولذ
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بعيدة�منه��ي�الشرق�_ق���úو�ي�،�ولم�يزر�أنيس�منصور�العالم�كله،�إنما�زار�_جزاء�ال)١(ما�يشعر�الكاتب
د�طه�حس$ن�أن�سطر�أبي�الع[ء�اPعّري�التاvي�يناسب�تماما��ي�شأن�أنيس�منصور:

ّ
  أمريكا،�وأك

  �ت�بما�لم�تستطعه�_وائل    وإني�وإن�كنت�_خــ$��زمـــــــــانــه���������

ق��ي�أدب�الّرح[تأن�أنيس�ب�لهذا�الكتاب�محمود�تيمور��ي�مقّدمة�الطبعة�الّتاسعة�ويشيد
ّ
�أيضا،�كاتب�موف

� �سرعة ��¯لتقاطوله �عdى �واPعالم�استبانةوالقدرة �بالعادات�والّسلوك�و_وضاع�اP[مح �م½�ا �يتصل �وما ،
وقد�أبدى�أنيس�منصور�دافعه�وراء�رحلته��ي�مقدمة�الكتاب،�حيث�عّ����.ال���VWتخلو�من�غرابة�̄جتماعية

�تحدثت�عن �فاست�الذي �الدكتور �وأن�حواء�أن �يعرف، �لكي �نصف�عمره �باع �الوسطى �أساط$��العصور ه
  وهذا�هو�دافع�أنيس�منصور�أيضا.هبطت�من�السماء�وضحت�بجنة�السماء��Åا�أرادت�أن�تعرف،�

  قراءة�&ي�تجربات�هندية�Sنيس�منصور 

خ[ل�م[حظته�ولك½�ا�قارة�واسعة،�وذلك�من��،أثناء�رحلته��ي�الهند�يقّر�أنيس�منصور�أن�الهند�ليست�دولة
ها�،�ومن�اPمكن�أنداخل�الهند�وفلسفته،�ويرى�أّن�كل�V�Þء�موجود

ّ
�كل ق�و �.تحّب�الهند�وأن�تكره�آسيا

ّ
يعل

×ي�أغرب�ما��ي�آسيا�وأغرب�ما��.��يعرف�أحد�آسيا�من�لم�يعرف�الهند،�والهند�رأس�آسياأنيس�منصور�أنه�
إvى�رأيه�موقف�جورج�مكيش���ذا�أنيس�منصور��،�وأضاف،�وهذه�الجمل�تثبت�عمق�م[حظته�للهند�ي�الّدنيا

� �آسيا �إن �الذين�يقولون: �مكيش�يدهش�من �وجورج ��،’قارة‘الصدد، ’ الروح‘و�، سيوي ’ الشعب‘ويقولون
 سيوية...�ولك½�ا�مجموعة�من�القارات،�كل�واحدة�منفصلة�جّدا�عن�_خرى،�فالهند�قارة�منفصلة،�والص$ن�

�ع �قارة �كل �تختلف �منفصلة، �قارة �_خرى �و�اخت[فان � سيوي ‘جوهريا، �الكتاب�’ الشعب �بعض لدى
أيضا�استعمال�خاطئ،�Åنه�تنعدم�’ الروح� سيوية‘خاطئ،��Åا�مجموعة�من�الشعوب�اPختلفة،��استعمال

،�Åنه�وعندما�يقف�أنيس��ي�ربوع�الهند،���يشعر�غرابة،�)٢(يمتاز���ا�أبناء�آسيا�ال�VWاPؤتلفةهناك�الصفات�
��نسانية�نشأ �الحضارة �مهد �فمصر�والهند �مصر، �و �.)٣(�ي ��̄جتماعيةال§�كيبة �ظاهرة �وأما�عجيبةللهند ،

�الثقافية �التعّددية �عdى �الحفاظ �هو �النجاح �هذا �وراء �الكامن �_ديان�،السّر �وتعّددية �القيم�، واح§�ام
�من�_ �،اPختلفة �اPظاهرات�اPعارضة �ك¿�ة �ورغم ���تضعف�ديموقراطية�وتحقيق�هوّيات�_قلّية، حزاب،
�و  �الهند، �مّرة �رحلته،ي[حظ �ضد��أثناء �الهتافات �وكانت �واحد، جاه

ّ
�ات �و�ي �مكان �كل �اPظاهرات �مóت أنه

�أر�شيئا� �التاvي�لم �و�ي�صباح�اليوم �ا�الت�الهتافات�وارتفعت�اPشاعل، �وأخ$�ا الحكومة�ولسقوط�الوزارة،
��اغريب �الشوارع! �رُ �ي �من �ينات�_حوتِ وهذه �قلب�النظام �إvى �أبدا ���تلتGئ �ولك½�ا �اPعارضة، ̄نق[بزاب �و

ّن�إعمق�ميثولجيا�هندية،�ولذلك�قال�أنيس�وكان�يعرف��الفوضوي،�خاصية�و�دّية�تبّناها�ديموقراطية�الهند.
،�وعدم�التوازن�ب$ن�أصناف�ثVjإأن�الهند�متحف�أيضا�يرى�و لكل�V�Þء�هنا�له�مع��jوله�قّصة�يعرفها�الّناس،�

جيا�الهندي،�ولذلك�ع���أنه�هناك�رجال�يموتون�من�الجوع�ويموتون�من�و وليلناس�وطبقا«�م�كب$���ي�السوسا
�ب[د�الديانات�والخرافات���ي�كتاباتهيجمع�أنيس�و �،)٤(الشبع �بأ�ا التناقضات�الهندية�بأروع�صورة،�وقالها

�واPاعز�والبقر  �والتسامح�وغاندي �واP[ي$ن�و_مراض�والفقر�والزهد �وشركة �واPغزل �.�Air Indiaإنديا�يرأة
  .ويقف�وقفة�متأّمل�أمام�أغلوطة�عويصة�هذه�التناقضات�العديدة�للهند�ين�éر��ي�نفسه،�وأمام

�.وإي�،هما�جوهر�ل��رو �وأسهب�قلمه�ف¸�ما،�شخصيت$ن��ي�تاريخ�الهند�السيا��V،بتأثر�أنيس�منصور�قد�و 
��.�E.M.S Namboothirippadنمبودرباد�.أس�.أم ر�أنيس�منصور

ّ
�بوقد�تأث ��رو، وأثناء��.وأطال�فيهشخصية

                                                           
� .     �
95� �IU /X &%��%" 8 �
*� �1U-pp B1S"  § �(&�:��5�` &yI:) ��C� &!95% �	1$�% R�:��-) ��DDp:, �(B-p  
-  .    8 �
*� �1U �	1$�% R�:2-pp  &!95% �B1S § �(&�:��5�` &yI:) ��C��-) ��DDp :, �(B�AA  
F  .    :, �H7
I� 	�$�AG  
A  .    :, �H7
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�Vيذكر�أنيس�منصور تحليله�السيا���� :� ��رو ��v̄ش§�اكية"عبارة �×ي��ليست�نظرية�أعشقها،�يبالنسبة وإنما
�وعقdي Vþقل� �من�كّل �وأتمسك���ا �حيوية، �لتحقيق�الهند�"عقيدة �ل½�رو V�Íالتأسي� �الدور �وكان�يندهش��ي ،

.�ونستطيع�أن�نقرأ�من�خ[ل�Secular Modernity’ الحداثة�العلمانية‘اجحة�بتطبيق�نظريته�الديموقراطية�الن
ها،��والفيدراليةأسطره�أن�الهند�من�أنجح�الّدول�الديموقراطية،�

ّ
أيضا�هو�عامل�ناجح��ي�إدارة�_زمات�وحل

� �أنه �اPنوال �هذا ��قرأومن ��ي �الشيوعية �والحكومة �اPركزية �الحكومة �ب$ن �و� الصراع �أنيس��.ك$��ية وكان
�بمنظاره �يفحص�الريف�الهندي �ولذلك �أريافها، �تعيش��ي �الهند �أّن �غاندي �مهاتما �يحفظ�عبارة �منصور

،�ستجد�ى�الجانب$ن�شب¸�ة�بالريف�اPصري ،�ويقارنه�مع�الريف�اPصري،�ويرى�أنك�ستجد�القرى�عd_صيل
 _� �مع�_سف�إ�ا �الزراعية، V�÷ى�حولك�مساحات�شاسعة�من�_راvإ� �فاÅمطار�تحولها ���قيمة�لها، V�÷را

�و_شجار،� �باÅرض�واPاء �الغنية �الهند �ب[د ��ي �مجاعات �تحدث �عام �وكل �البذر�والزرع، �ويموت بح$�ات،
الذي�نراه�ح��W ن��ي��)الريكشا(نظره�إvى�أنيس�وقد�لفت��.ويموت�من�اPرض�والجوع�والسيول�مئات�_لوف

�ويرى�عدد)كلكتا(و�،)دل¬V(لهند�أمثال�ابعض�مدن� �اPحفة�ا، �يحملون�هذه �ّي أ�يوينطلقون���،من�الهنود
إنسان�إقطاÙي�أو�رأسماvي،�إنما�اPسؤول�لهذا�النظام��عندما�تركب�ريكشا�أّنك،�وتحّس�،�وهم�يلهثون اتجاه

  �ي�داخل�الهند.�الفقراء،�وهذه�حقيقة�سوداء�تظهر�عن�عدد���بأس�به�من�)١(هو�الفقر�ال[إنساني

  بات�أنيس�منصور�&ي�ك/.Lتجر 

أن�لك$���خاصيات�وي[حظ�أنيس�ك$��،�و�ية�وكان�من�مهّمة�زيارته�أيضا�الكتابة�حول�الحزب�الشيوÙي��ي�
_خرى،�واPسلمون�دخلوا�الهند�من�هذه�الو�ية،�وال¸�ود�عندما�ا�دم�الهندية�عن�الو�يات��فريدة��ي�نوعها

ويبدأ�أنيس�تجرباته��ي�ك$���من��.واستقّروا��ي�كوتشن�،يقية�إvى�ك$��هربوا�عdى�سفن�فين�،معبد��ي�أورشليم
�ي�يمكث�Åنه�ولكن�اPدينة�ليست�نفسها،��،جميل�اسمTrivandrum �،�وبالنسبة�إليه�أن�تريفاندرماعاصم±�

�الذباب �من �ك$���خائفا �الوزراءو �.عاصمة هو� E.M.S Namboothirippad نموبوترباد�.أس�.أم�.إي�رئيس
ر��ي�نفسه��ي�سياسة�الهندشخص

ّ
�ي�تكوين�ك$���� Paradigm Shiftنقلة�نوعية�لسياستهن�إ�.ية�ثانية�الذي�أث

للكتابة�و�ية�فريدة��ي�جنوب�الهند،�وأثناء�مكوثه��ي�ك$���هناك�عدد�من�الصحفّي$ن�_جانب�كلهم�جاؤوا�
 وخاصة��ي�شأن�قانون�إص[ح�_را÷��Vالّريادي��ي��ضة�ك$��،��.أس�.أم�.أمام�دور�إيأنيس��،�وان�éر حوله

ورأينا�آنفا�أنه�بالغ��ي�مدح��رو�واش§�اكيته،�.�كان�مركز�آمال�_حزاب�الشيوعية�مقّره�إنوالعقارات،�وقال�
ر��ي�إي

ّ
�.أس�.أم�.،�ويرى�أن�إي.أس�.أم�.،�تتصارع��ي�داخله�اش§�اكية��رو�واش§�اكية�إي.أس�.أم�.وعندما�يفك

�نوا �من �الصراع �قضايا�واجه �وأما ،V�÷غر� �بمضمار�منطقي �القضايا �جميع ��ي �اتجه �ولكنه �عديدة، �ي
 
َ
 .)٢(ورة�رجال�_ديانمعارضيه�كانت�قضايا�ذاتية�وقضايا�عواطف�ومشاعر�كث

  الختام�وقفة�أسطورية

:�جلس��له�هكذا�وختام�التجارب�الهندية�Åنيس�منصور�وقفة�أسطورية،�ويسرد�أنيس�منصور�_سطورة
�يفكر��ي�عمر�اPخلوقات،�وأخ$�ا�قرر�أن�يجعل�عمر�كل�كاليس§�يح�بع سنة،��٣٠ئن��ي�د�خلق�العالم،�وبدأ

فأنقص��له�من�،�نقص�العمرواحدا�بعد�واحد،�وطلبوا��الحمار�والكلب�والقردفجاء�،�واستدÙى�الحيوانات
��نسان�وخاصممعمره �جاء �وأخ$�ا �من�أجل�العمر�، �أ�له VWال� �أعمارا ��له �فأعطاه �من�الحمار�، خذها

والكلب�والقرد،�وجعل�عمر��نسان�ثمان$ن�سنة،�ولذلك�كل�إنسان�خليط�من�الحمار�والكلب�والقرد!.�وهذا�
ر�ه�بعد�أن��حظ�التعّددية�الهنديةهو�ملخص�فلسفت

ّ
،�وعمق�التناقضات�لل§�كيبة�الهندية�مع�النجاح�اPؤث

  .وفيدرالي±�الديموقراطية�الهند�

                                                           
�  .  :, �H7
I� 	�$�K.  
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  م�العلوم�الحديثة&ي�تقيي نزعة�الزهد
  

 
َ
  اوَ لقمان�ل

  ،�مصرجامعة�القاهرة�،كلية�دار�العلومه،�باحث�الدكتورا

  

�ضّد  �عن �عبارة ��الزهد �والحرص. �وحديثا.الرغبة �قديما �الفلسفة �ومدارس �الديانات �معظُم �به و�ي��اهتّم
.�ففي�)١(ند�الناسع�وتحّدث�ع½�ا�أقدُم�كتب�موجودةالفلسفة��غريقية�القديمة�أهمية�كب$�ة�لظاهرة�الزهد.�

�ي�)�٢( �S. Radhakrishnanرادا�كريشنانالدكتور�عباراٌت�عن�الزهد�كما�أشار�إليه�� Rig Vedaففي�رج�فيدا
فت�قبل�سنة��،"الفلسفة�الهندية" ِ

ّ
ل
ُ
�أ �الهندية (عdى�_قل�.م�.ق�١٥٠٠رغم�أّنه�وسائر�أسفار�فيدا

٣
ومن��.)

وعلم�النفس.�فللباحث$ن��ي�موضوعا«�ما�آراء��̄جتماع�العلوم�الحديثة�ِاهتّم�بالبحث�عن�ظاهرة�الزهد�علُم 
  ومواقف�حول�ظاهرة�الزهد.�وأحاول�أن�أعرض�هنا�بعض�النقاط��ي�هذا�الصدد�عرضا�سريعا.��

  حول�الزهد��السوسيولوجياِوجهة�

���إّن�للزهد�والزاهدين�تأث$�ا�بالغا��ي�اPجتمع.�فحِظي�موضوُع�الزهد�بِاهتمام�بالغ��ي�مباحث�ماكس�فيMax 

Weberكارل�ماركس سابقيه مع الحديث�̄جتماع.�وهو�معروف�بدوره��ي�تأسيس�علم�Karl Marx �،وإميل�
� �الفروع�)٤(Emile Durkheimدوركهايم �عن �الرأسمالية" �وروح �ال��وتستانتية �"_خ[ق �كتابه ��ي �فبحث .

��ي�تطّور�الرأسمالية�الحديثة.�وعن�دو �،وعن�أخ[قيا«�ا�العملية�،Protestantism الزهدية�لل��وتستانتية رها
عن�¯قتصاد�واPجتمع"�.�ثم�بحث��ي�كتابه�_خ$��"¯قتصاديونظر�فيه�إvى�الزهد�من�حيث�تأث$�ه��ي�التطور�

�الزهد �أقسام�،أنواع �ث[ثة �إvى �الدنيوية �_مور �تجاه ينية �الّدِ
َ
�اPواقف �فيه م ��ي��،وقسَّ �الدنيا ��ي �الزهد و×ي

� ��،Inner-worldly asceticismداخلها �الدنيا �برفض والتصّوف��،World-rejecting asceticismوالزهد
Mysticism� �وجَعل .����في �ومعيار�هذا�ماكس �التصوف. �قسم ��ي �الروحية �الشرق �وسائر�حركات

َ
البوذية

التقسيم�اخت[ف�اPواقف�من�الدنيا.�أما�القسم�_ول�هو�مسلك�جماعة�من�الزهاد�الذين�يماِرسون�_مور�
�تغي$��ال

ُ
دنيوية�مع�محاربة�الشهوات�النفسية�ف¸�ا.�وهذا�هو�الزهد��ي�الدنيا��ي�داخلها.�وقد�يكون�له�مسئولية

�الزهدية �Åهدافه �وفقا �أساس��،الدنيا �عdى �عق[نيا �أو�مصلحا �ثورّيا �الزاهد �الحالة�سوف�يصبح �هذه و�ي
زاهد�نداء�باطنيا�له�للقيام�بوظيفة���.�"ويصبح�نظام�العالم�الذي�يسكن�فيه�ال)٥(نظرية�الحقوق�الطبيعية"

�بالنشاط� شتغاَل ِ̄ � �ذلك�أن�تكون�مهنُته �وي§�تب�عdى �منطقيا. �من�وفا�èا �للمتطلبات��¯قتصاديبّد الو�ّيِ
م�أن�الزاهد�ممنوع�من�التمتع�بال¿�وة.�والقسم�الثاني�هو�مسلك�جماعة�من�الزهاد��،_خ[قية�الراشدة

ْ
رغ
لَك�وا

ُ
Pى�الس£ي�الذين�ي§�كون�اdعمال�الدنيوية�مثل�الحرفة�والنكاح.�"ال§�ك$ُ¡�ع_�

َ
لكسب�ويتجّنبون�ممارسة
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من�جميع�اPصالح�و �،الرسم�Vمن�الدنيا�¯نسحابالحقيقي�إvى�الخ[ص�من�الخطيئة�وعواق�éِا�ربما�يستتبع�
 
ً
�مشاركة��ي�هذه�الشؤون�قبو� من�الدنيا�مؤّديا�إvى��الشخصية.�و�ي�مثل�هذا�اPوقف�ربما�َيعت���الزاهُد�أيَّ

�وهذا�هو�الزهد�برفض�الدنيا"�̄بتعاد .�والقسم�الثالث�هو�مسلك�اPتصوف$ن�الذين�ُهم�)١(من�رّبه�اPعبود.
ق�الصو�يّ �ي�التأمل�دائما.�" �مع�اPعبود.��بواسطة�هذه�اPمارسات�حالة�يحّقِ ٌّVjذاتية�ُيسَتمتع�معها�إتحاٌد�باط

ب�جميع�اPص �تجنُّ �بالتأمل�وÅجل�النجاح��ي�تحقيق�هدفه�وُيطلب�دائما �Åجل�القيام �اليومية�الدنيوية الح
ي�هذه�اPعتقدات�إvى�طَ$�ان�كامل�من�الدنيا"   .�)٢(الذي�هو��ضاءة�الباطنية...�و�قد�تؤّدِ

م� �الدينية�تجاه�_مور�الدنيوية�ماكس�في�� هكذا�قسَّ
َ
وأخرج�القسم�الثالث�من�الزهد�وعّده�نقيَضه��،اPواقف

�عdى�الفرق�بي½�ما��ي��،غم�أنه��ي�ِذْروة�الزهدر 
ً
�من�الدنيا�زيادة Ùى�الفرَق�ب$ن�الثاني�والثالث��ي�موقفهما وادَّ

��ي� �تأث$�ا �م½�ا ّلٍ
ُ
�لك �ويجد�القارئ��ي�مباحثه�عن�أقسام�الزهد�أّن �ثمراته. _سباب�اPوصلة�إvى�موقفهم�و�ي

�كت�،اPجتمع �فبحث��ي �درجته. �عن�وإن�كان�هناك�تفاوت��ي �وروح�الرأسمالية" �"_خ[ق�ال��وتستانتية ابه
وهو�"الزهد��ي�الدنيا��ي�داخلها"��ي�اPجتمع�ال��وتستان��VWسيما�الكالفي��Vj،القسم�_ول�من�اPواقف�الث[ثة

Calvinist،الغربي�� �أوربا ��ي �وPا�بحث��،وعن�تأث$�ه عن�الزهد��ي��ماكس�في�� و�ي�تطور�الرأسمالية�الحديثة.
،�١٩٩٨و�ي�بالدراسة�عنه.��̄جتماعيةقام�بعده�الباحثون��ي�اPوضوعات��،¯قتصادي�̄جتماعلم�ضمن�ع

� ̄جتماع � �لعلم �الدولية �الرابطة ��International Sociological Associationواعت��ت ¯قتصاد�"كتابه
�تأث$�ا ها �القرن�العشرين�وأشدَّ �كتِب �أهّم �ما�.)٣(واPجتمع" �للرأسمالية�وِبالعكس�رأى�كارل

ً
�أداة ركس�الديَن

الشعوب.�ومن�هذا�اPنطلق�جاءت�كلمته�اPشهورة�"الدين�هو�أفيون�الشعوب".�ونظر���ستغ[لتستخدمها�
� �وُبِنَيت �اPنظور. �هذا �من �بالدين �اPتعلقة �_مور �جميع �فكانت��̄ش§�اكيةإvى �هذا. �موقفه �عdى وفلسفُ±�ا

�_ديان�واPعتقدات�الد�اتجاها«�ا �ضدَّ
ٌ
أساسية�للبشرية��اجتماعيةينية.�وعند�إميل�دوركهايم�الديُن�مؤسسة

�لسائر�اPنظمات� �ورأى�أن�الحركات�الدينية�كانت�أساسا �فكانت�̄جتماعيةومصدٌر�للصداقة�والتضامن. .
قد�تحدث��)٤(ابن�خلدون أما�الحديث.��̄جتماعمباحثه�عن�_ديان�تمهد�للدراسات��يجابية�ع½�ا��ي�علم�

��ي�البحث�عن�اPوضوعات��،̄جتماعيةديان��ي�"اPقدمة"�ضمن�اPباحث�عن�_  �̄جتماعيةفسبق�الجميَع
 و�ي�تضم$ن�اPباحث�الدينية�ف¸�ا.

  من�الزهد���شr.اكي/نموقف�

م��،سلبية��Åم�رفضوا�الحياة�الروحية�كل�الرفض�هَد�نزعةالز �̄ش§�اكيةاعت���زعماُء�
َ
�العال

ّ
ولم�يعتقدوا�إ�

Pإ��الس£ُي�نحَوه.�فموقفهم�من�ا�
َ
ق�الهدف ستمتاع���ا��ي�الدنيا.�و��يحّقِ ِ̄ �

ّ
�لد�Óم�إ�

ٌ
رئّي.�وليس�للحياة�هدف

�م$¡س� �فون �لودفيغ �كلماِت �هنا حكي
َ
�وأ �_ساس. �هذا �عdى Vّjمب� ��)٥(Ludwig von Misesالزهد �"الزاهد :��

رِة�أن�و���يستطيع��،يتحقق�الحياة�الزهدية�إ��لقسم�من�اPجتمع الجسُم�اPتَعب�بالرياضات�والعقوبات�اPكّفِ
�وينتظَر�مج�üَý_شياء�إليهأيعمل�شيئا�إ�� Vّþويس±�لك�بقية�قّوته��ي�نشوات�مفرحة�،ن�يرتاح��ي�تأّمل�سل،�

و��يمكن�وجود�زاهد��هذه�_مور.�-وليست�اPسيحية�فقط-وهكذا�يسرع�إvى�ال½�اية.�ويكشف�تاريخ�الرهبانية
ل�إ ِ

ّ
�لم�يكن�الزهد�ضروريا�للجميع.�وإذا�كان�هو���يكسب�لنفسه�ف[�بّد�أن�يكون�هناك�عّمال�متعط ��إذا

يعتمد�هو�عل¸�م��ي�النفقة...وإذا�كان�هو�اختار�الُعزوبة�ف[�بد�أن�يكون�هناك�من�يحمل�الورثة.�وإذا�افُتِقدت�

                                                           
�  � GA- Economy and Society, Page:  
-  � GAA Economy and Society, Page:  
F  �  http://www.isa-sociology.org/books/vt/bkv_000.htm   
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نت¬��جنُس�الزهاد�بسرعة..."
َ

�الضرورية��
ُ
Åّن��،ينظرون�إvى�الزهد���ذا�الشكل�§�اكي$ن̄ش.�إّن�)١(هذه�التكملة

  مذه�éم�مب�Vّjعdى�_مور�اPاّدية�فقط.�

  الزهد�&ي�م/�ان�علم�النفس�

 Defenceأحيانا�يعّدونه��ي�ضمن�آليات�الدفاع�النفv �V�Íى�الزهد�من�جوانب�مختلفة.إعلماء�النفس�ينظرون�

Mechanismsم�عملياٌت�نفسية�تل�Óبا�ليات�لد� ُّVjعPوا�.�
َ
ف��ي�الفرد�القلَق�والضغوطاِت�الداخلية خّفِ

ُ
قائية�ت

�الكبت�)٢(والخارجية �سبيل�اPثال �وعdى .Repression،�� �النفSublimation��.V�Íوالتصعيد �آليات�الدفاع من
vي الواÙي.�الكبت العقل من واPشاعر _فكار دفعالكبت� أما� الوÙي، إvى تصل أن قبل _فكار بكبح يكون  _وَّ
� � كب±�ا يتم الVW الوÙي،�و_شياء ح$¡ �ي توجد الVW _فكار من بالتخلص فيكون  الثانوي  َ�Íن

ُ
 تخزي½�ا يتم بل ت

و�ريا÷��Vأو�ف�Vjأوالتصعيد�هو�تحويُل�دافٍع�جن�Vّ�Íإvى�نشاط�مقبول�مثل�نشاٍط�علم��V)،٣(الباطن العقل �ي
تتخلص�النفس���ذه�الِحَيل��،ما�يقولون .�حسبالدفاعات�النفسية.�وهكذا�يشرح�علماء�النفس�سائَر�)٤(متم$¡ٍ 

��̄ضطراباتِمن��،ال[شعورية هو��)٥(Sigmund Freudسيغموند�فرويد�الناجمة�عن�الصراعات�العاطفية.
وأضافت�إل¸�ا��،مفهومها�Anna Freudأّو��عن�آليات�الدفاع�النفV�Í.�ثم�وّسعت�ابنته�آنا�فرويد�تحدث�الذي�

�عد �اPر موضوعات �زهد �واعت��ت �حيلةيدة. �الدفاع��اهق$ن �آليات �فهو�من �الغريزية. �دوافعهم �ضد نفسية
ا�ينظرون�إvى�الزهد�من�حيث�إنه�دفاع�نف�Vّ�Íيرونه�إيجابيا�Åنه�يحفظ�الفرد�من�

ّ
Pفعلماء�النفس��.V�Íالنف

نعكاسات�السلبية�للدوافع�الغريزية.�فَيدفع�النفُس�ِبالزهد�الدوافَع�الغر �)،٦(النفسية�̄ضطرابات ِ̄ يزية�ومن�
ر��ي�_خ[ق�واPعام[ت ِ

ّ
أث
ُ
��،من�أن�ت ضطرابات. ِ̄ �أمراض�نفسية�بسبب� ي�إvى ؤّدِ

ُ
�غلبت�ومن�أن�ت ولكن�إذا

�أن�َيمتنع���ا�عما���ينبôي� �الزهد�عdى�الفرد�وامتّدْت�إvى�حّدِ
ُ
ْدفعه�إvى�الخطر�واله[ك��̄متناعنزعة

َ
و�أعنه�ت

َضُعه��ي�احتماِل�ال§�اجع�من�الزهد.�
َ
  ت

�النفس�أحيا �ينظر�علماء �الزهد�من�ناحية�إنا �من�أخرى�ف$�ون�أvى نشأ
َ
�نْزعَته�ت و×ي��،نفسية�اضطراباتّن

�داخليةمت �ثقافية �بأمور �عندهم
ٌ
�إvى��،وخارجية�علقة �تتسّبب �ذلك �إvى �العجز�وما

َ
�ومخاوف �الكمالية Åن

�)٧(هكما�تتسّبب�إل¸�ا�اPشاكُل�والصدمات�ال�VWعانى���ا�الشخص��ي�صغر �̄ضطرابات
ً
.�ف[�يرون�الزهد�ِم$¡ة

�ثقافية�أشخصية�
ً
الزهد��منشأبل�يعّدونه��ي�_مراض�النفسية.�ولكن���يصدق�كوُن��،و�دفاعا�نفسياأو�ِقيمة

�َيربطون�ب$ن�الزهد� �وأحيانا �لتحقيق�أهدافه�اPعّينة. �مختارا ��ي�قضية�َمن�سلك�طريقه
ً
�نفسية اضطراباٍت

وهو�مرض�فقداِن�الطمع��ي�_كل��)،٨(Anorexia nervosaا�ن$�فوسا"�وب$ن�اPرض�الذي�يسمونه�ب"انوريكسي
 وسائر�الحوائج�النفسي
ّ
وهو�اضطراُب��،�Bulimia nervosaُيبَحث�مع�مرض�آخر�ِباْسم�"بوليميا�ن$�فوسا"�)،٩(ة

الوزن.�ثم�َيلجأ�بعُض�اPصيب$ن�به�إvى�الصيام�وسائر�الرياضات�دفاعا�لزيادة��،_كل�بسبب��فراط��ي�تناوله
�ن$�فوسا"فبعض�الباحث$ن�يرون�التشابه�ب$ن�الزهد�و �اتحادوبعضهم�يرون��،Anorexia nervosa"انوريكسيا

                                                           
� �, Page: 321,322     Socialism: An Economic and Sociological Analysis  
- � The American Journal of Psychoanalysis, Vol. 64, No. 1, ( March 2004)    
F �   �Ia�� V"� +
�#"$% n}*%�  :,�GE  
A �   �Ia�� V"� +
�#"$% n}*%�  :,�E�  
G �  �S��4 �:1�u�C )�EG.��DFDX ( "�Ia�� P�#�9� n#O RCM%"� w��*%� «$*� V"� 8 ¬9y9% g�
I V�!  
. � Stonebriar Psychiatric Services News & Views,Oct, 2011, Volume 7    
K �  �m:  The Journal of Asian Studies, Vol. 35, No. 4  (Aug., 1976),Page: 623    
E �  �m: Transcultural Psychiatry-December-2006,Page:601,610  
D  � Focus, 2009, Vol. VII, No. 4, page :455   
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�� �الزاهد�واPصيِب �اPرضمسالِك ��،�ذا
َ
�موغول�ف[حظ V�Íالنف� ُل ِ

ّ
�الزهد��)١(MogulاPحل �أّن وبعُض�_طباء

هم�الزهَد��ي�أسباب�هذا�اPرض.�فِعندهم�وجعل�بعضُ �)،٢(vى�هذه�الحالةإيكون��ي�قمته�عندما�يصل�الزاهد�
��ي�الغذاء�وسائِر�الحوائج�النفسية. ��يتعرض�له�الزاهُد�ويفقد�الطمَع �ي�مائة��)٣(BellوPا�بحث�اPؤرخ�بيل�

.�ولكن�يّتضح�الفرُق�)٤(رأى�الخمس$ن��ي�اPائة�م½�م�مصاب$ن���ذا�اPرض�،وسبع$ن�شخصا�من�قدي�V�Íإيطاليا
و�ُهما�عقدية���Anorexia nervosaن�الزهِد�و"انوريكسيا�ن$�فوسا"الجذرّي�ب$ن�الظاهرت$

ُ
�أ و�أعند�التحليل.�Åنَّ

�الصيام�واختياِر�اPجاعة�
ُ
خرى�مرض�متعلق�باضطرابات�نفسية.�وكان��ي�العصور�الوسطى�نزعة

ُ
فلسفية�و_
كون��ي�اعتبارها��ي�حساب�اPرض�Pِا�ف¸�ا�من�تأث$� �،ب$ن�النساء ِ

ّ
فعند�بروم��غ��.دي�Vjوثقا�ي�فاPؤرخون�متشك

Brumberg)َرضية� )٥
َ
Pى�اvالعصور�من�الزهدية�إ����عَ

ُ
تحولت�من�القدسية�إvى��Bellوعند�بيل��،تحولت�الå¡عة

قية
َ
��ي�العصور�الوسطى�ومن�_مراض�النفسية��ي�العصر�الحاضر.�)٦(الَقل

ٌ
  .�ف¬�Vعندهما�زهدية

�
َ
�لهذا�اPرض�سنة ٍVّþم�ِمن�ريتشارد�مورتون�١٦٨٩وكان�أّوُل�تحليل�طRichard Morton)ي�حالة�فتاة�بلغت��)٧�

�ثماني�عشرة�سنة �وربط�بعُض�الباحث$ن�الزهَد )٨(من�عمرها .�Pازوخية�باMasochism)٩( 
ً
�نسبة  إvى�الكاتب ,

من� خر.�وُيْبحث� التلذذ�بتلقي�التعذيب التاسع�عشر،�و×ي القرن  �ي� L.S.Masochمازوخ� النمساوي  الِرَوائي
�م �عها �Sadismالسادية �بالعكس، �إيقاع�_لم�عdى� خر�أي�،و×ي  �،التلذذ�من

ً
� دي اPرك$¡ إvى نسبة � ساد

Marquis de Sadeتعة يشعر شخص عن الثامن�عشر� القرن  �ي الذي�كتب�P١٠(ألم� خرين من الجنسية با(�.
�فقط �الجنسية �اPتعة ��ي �ُيبحث�ع½�ما �أن �الشائع �مفهوُمهم�،وكان سع

ّ
�ات �اPتعة��،اثّم ��ي �ُيبحث�ع½�ما �Wّح

�مشاهدة�_ف[م�اPرعبة.�فكأنه���يوجد�أحد�إ��وفيه�V�Þٌء�من� الجنسية�وغ$�ها.�واعُت����ي�هذا�القبيل�حبُّ
اُزوخَية� هذا�القبيل.�و�ي�بعض�_شخاص�يجتمعان�معا�فيسم��بالَساِدّية

َ
PاSado-masochismربما�يجعل��.

�ويلت �حبيبته �مقام �نفَسه �بتعذيب�نفسهشخٌص �هذا��)،١١(ذ ��ي �الزاهد �رياضاِت �اعت��وا �الباحث$ن فبعُض
�يجدها��امتناعهالقبيل.�ولكن���يستوي�لذة�روحية�يتمّتع���ا�الزاهُد��ي�

ٌ
�نفسية

ٌ
عن�اPلذات�الدنيوية�ولذة

باحثون�وعندما�ينظر�الو�السادي�اPازوçي�بسلوكه�اPنحرف�كما�أن�هناك�فرقا�هائ[��ي�اPسالك.�أاPازوçي�
�الفرد �فّعا���ي �الزهد�من�حيث�إن�له�تأث$�ا �علم�النفس�إvى �يعّدونه��،�ي �الشخصية وإنه�نهج�للكمال�ونمّوِ

�إvى� �فيلتGئ �الزاهد �ومخاوف�العجز�عdى �الدرجة �عاليِة �الكمالية �استع[ء �من رون ِ
ّ
�ذلك�ُيحذ �ومع إيجابيا.

�ا �علم ص�موقف ِ
ّ
�نلخ �فعندما �نفُسه. ���تتحملها �الزهدرياضات�شاقة �من �قضايا��،لنفس �هناك �أّن نرى

�تأث$��إيجابي��ي�أخ[ق�الفرد�ومعام[ته�و�ي� �ففي�بعض�القضايا�يكون�الزهد�فّعا��ذا مختلفة��ي�اPوضوع.
�لبعض�العادات�الخاطئة�أو�لبعض��،صحته�النفسية.�وأّما��ي�بعض�القضايا

ً
يكون�من�قبيل�_مراض�نتيجة

�ِبسبب� ضطرابات�النفسية�إّما ��ي�صغرهِ̄ �عانى���ا VWشاكل�والصدمات�الPبسبب�الكمالية��،بعض�ا� وإّما
  ومخاوِف�العجز�ال�VWأصابته�وما�إvى�ذلك.
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صلة�نيج/.يا�بالعالم�العربي�ح·©�¶]اية�القرن�السادس�عشر�ا�يNدي�

  ا�وآدا\]اَس وْ أثر�ذلك�ع`ى�لغة�الهَ و 

ـــكـــر�/د���������������������������������������������� َوا��تـ
ُ
ــد�إن   مـــحــمـ

  نيج$�يا،�بوت¤�V،�ميسو�والدراسات��س[مية،كلية�أحمد�الرف£ي�للقانون�محاضر�بقسم�اللغة�العربية،�

  التمهيد

القرن����ذا�الشكل�قبل�أن�يقتحمها�اPستعمرون�ال��طانيون��ي�مطلع�و��̄سملم�تكن�نيج$�يا�تعرف���ذا�
�واPوج �وتخو العشرين. �وقو«�ا، �حجمها ��ي �تختلف �عدة، �وو�يات �مماليك �عن �عبارة �ذلك �قبل ��ي�تد لف

�ب �ومستقلة �وأديا�ا، �قبائلها �وتختلف��ي �وتاريخها، �سوى�عحضار«�ا �تربطها �رابطة �بدون �بعض، �عن ضها
�أيام�الحرب. �أيام�السلم�والتنافر��ي ��ي بنيج$�يا،�كانت�قبل�قيام�دولة��واPنطقة�ال�VWتعرف�اليوم��التجارة

�أهمها؛ �من �وكان �اPماليك�والو�يات، �من �تكتنف�عددا �عشر�اPي[دي �التاسع �القرن ��ي �صكتو��س[مية
  �،�وب[د�الهوسا،�وب[د�اليوربا.مملكة�كانم�برنو

�كانم�برنو �ومن�الجنوب�الهمج�مملكة �الشمال�إفريقية، �ومن �التكرور، �الغرب�ب[د �من �حدها �١(بلدة .(��
�بالض �_ساط$��بيعرف ��ي �مغمورا �نشأ«�ا �تاريخ �وكان �وكيف�نشأت، �العتيقة، �اPملكة �نشأت�هذه �Wط�م

�و_خبار �أمر. �من �يكن  �،ومهما
ُ
�الك �قرره �مما �كفإن �كانم �أن �العاشر�اتاب�العرب �القرن �منذ نت�موجودة

�و  �أسلم�أول�من�اPي[دي، �(من�ملوكها Vجلم� Vهم� التجاري�الذي�أقبل�من�أن�الخط�و �،)١٠٨٥-١٠٩٧مي
لتجار�اPسلم$ن�إvى�اPنطقة�من�وصول�ا�طرابلس�إvى�الجنوب،�بواسطة�فزان�وبلما�وإvى�ب[د�الكانم�قد�سهل

�عشر �وقد�بسطت�هذه�اPملكة�نفوذها��ي�كافة�مناطق�السودان�الوسطى�ب$ن�القرن�الثاني�وبث��س[م�ف¸�ا.
�ال�وامتدت�،والثالث�عشر�اPي[دي$ن �حدود �عشرإvى �التاسع �القرن �و�ي  �،ديار�اPمصرية.

ّ
�ي��النظام�انحط

  ،�وانت¬��أمرها��ي�مطلع�القرن�العشرين�بوصول�اPستعمرين�إvى�اPنطقة.�غازرغامو�عdى�أيدي�الجهادي$ن

�الهوسا: �النط�بNد �واسعة �منطقة �كانت�تحتل �الهوسا �وكانت�حسب�اب[د �ووسطها، �نيج$�يا �شمال ��ي ق
�وعdى�كل�إقليم�أم$�.�،�سم�إvى�سبعة�أقاليم�أصلية�وسبعة�فرعيةالتقسيم�_سطوري�تنق ولسا�م�واحد،

�والفرعية�:و×ي �وغارون�غبس. �ودوره، �ورنو، �وغوبر، �وزكزك، �وكشنة، �وبرغو،��:كنو، �وياوري، �ونفي، كّب،
$ن�أن�فإ�ا�نشأت�مؤخرا�جدا.�ذكر�الؤرخ�هودك�،وأما�بالنسبة�لنشأة�و�يات�الهوسا�وجكن،�وإلوري،�وزنفرا.

�العرب� �الكتاب �لم�الذي �والخامس�عشر�اP[دي$ن �الثامن �القرن �ب$ن �فيما �السودانية �اPماليك �عن كتبوا
ب[د�الهوسا�قبل�القرن�الخامس�عشر�كانت��ي�مرحلة�من�الطفولة��هذا�عdى�أن�دل.�ف)٢(يذكروا�ب[د�الهوسا

يمثل�ب[د�الهوسا��ي�صورة�أقاليم�خاضعة�إvى�حد�أهملها�اPؤرخون��ي�خريطة�العالم.�والحق�أن�التاريخ�كان�
  لحكم�اPماليك�السودانية�الك��ى��ي�معظم�_وقات،�من�مثل�ماvي�وصنôي�وبرنو.�

�إvى�اPحيط��بNد�يوربا: إ�ا�تقع��ي�الجنوب�الغربي�لب[د�نيج$�يا�الحالية،�وتمتد�من��ر�نيج$��شما��وشرقا
،�و×ي؛�أويو�ب[د�يوربا�تتألف�من�سبعة�أقاليموكانت��الية�غربا._طل�V�Íجنوبا،�وإvى�حدود�جمهورية�بن$ن�الح

)Oyo)و�أوو��(Owu)و�كيت��(Ketu)وسابى��(Sabe)و�بن$ن��(Benin)و�بوبو��(Popo)و�إيفى��(Ife(.  
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-  �  Hodgkin, T. (1960) Nigerian Perspective (London: Oxford University press) p9. 
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  :الروابط�والصNت�ب/ن�نيج/.يا�والدول�العربية�ح·©�¶]اية�القرن�السادس�عشر�ا�يNدي

�مبكر�تار  �منذ �اPنطقة �هذه �اPواص[ت�كانت �تلك �من �كث$�ا �استفادت �وأ�ا �العربي، �العالم �تواصل يخها
�أوجه�كث$�ة؛� �وتأثرت�بالعالم�العربي��ي �ومن�تلك��ي�الوالروابط، ̄جتماعية. دين�واللغة�و_نظمة�والحياة�

  الروابط�ما�يdي:

  :رابطة�الهجرة�والجوار

� �النيج$�ية �القبائل �ب$ن �للم�–إن�_ساط$��الشائعة �كان �وإن �أقاويل �ف¸�ا �ب[�أدن�–ؤرخ$ن ريب�أن��ىتدل
اPهاجرين�البيض�وصلوا�إvى�هذه�اPنطقة��ي�ح$ن�من�الدهر.�وأ�م�ساهموا��ي�تغي$��_نظمة�وأساليب�الحياة�

العرب�عن�طريق�الجوار�منذ�القرن�التاسع�اPي[دي،�وأن�مع�بدأت�نيج$�يا�تتصل��قتصادية.و¯̄جتماعية�
�كا �من�مملكة �و��نم��_هاvي �العرب�عن�طريق�التجارة�وغ$�ها، �يواصلون�هؤ�ء يبعد�أن��يبعد�أن�يكونوا

�فإذا� �أيد�Óم�منذ�ذلك�الح$ن. �أسلم�بعض�التجار�عdى �وربما �م½�م�بعض�الكلمات�العربية، �التقطوا يكونوا
إvى��نت�_عراب�تسكن�حدود�مملكة�كانم��ي�ذلك�الح$ن�فذلك�دليل�عdى�أن�حدودها�قد�امتدت�يومئذاك

�وربما� �مبكر، �تاريخ �الشعب�النيج$�ي�وعرب�مصر�منذ �ب$ن �التمازج �حصول �عdى �هذا �فدل مصر�العربية،
��ي� �اPستعربة �القبائل �من � ن �Wكب$��ح� �عدد �ذلك�وجود �عdى �ويشهد �التصاهر. �إvى تعدت�الع[قات���م

 
ُ
�"رْب ى�عَ وَ الشمال�الشرÐي�للوطن�النيج$�ي�تسم�"ش بائل�شوى�هذه�نزحت�من�أورفوي�أن�ق�رخويرى�اPؤ .

)� �القرن�السابع�عشر�اPي[دي،�وأن�السلطان�إدريس�ألوما )�١٥٧١- ١٦٠٣سواحل�النيل�إvى�مملكة�كانم��ي
  ).١(س[مي�وثقافته��ي�وطنهبث�� الكان�ممن�شجعهم�عdى�الå¡وح�إvى�ب[ده.�ولعله�فعل�ذلك�بدافع�

�_قباط �إvى �بعضهم �وعزاهم �بغداد، �من �أ�م �إvى��وزعمت�الهوسا �ينتسبون �بل �بعضهم �وقال والفراعنة،
 ّV�¤من�حب�"V ِ�Þحباش،�وأن�كلمة�"َهْوسا"�أخذت�من�حبشة�و�"َ�َ�ْو_.�"V�¤ثم�قلب�الباء�واوا�و�أصلها�"َبَحب.�

�إvى�ب[د� �هيسكيت�تدل�عdى�أن�اPهاجرين�من�الشرق�وصلوا وهذه�_خبار�مع�اخت[فها�حسبما�ذهب�إليه
�و  ��ي�ح$ن�من�الدهر، �الناس�ش���Wالهوسا �الحكومة�يومئذ���أ�م�أدركوا �وربما �تجمعهم�حكومة�واحدة،

نشاء�الحكومات�اPركزية،�ثم�أخذت�إتجاوز�زعامة�رجل��ي�أهله�وعش$�ته،�ثم�إن�هؤ�ء�اPهاجرين�عملوا�عdى�
ات�عdى�كل�والرواي).�٢(العصور،�ثم�إن�اPهاجرين�اندمجوا�مع�القبائل�اPغلوبة�أخ$�ا�عdى�مر�الو�يات�تظهر

ولكرودار�رواية�عن�أصل��حال�تنص�عdى�وصول�اPهاجرين�إvى�اPنطقة،�وأ�م�جاؤوا�من�الشرق�أو�الشمال.
يوربا.�وف¸�ا�يزعم�أ�م�من�أحفاد�قريش،�وأ�م�غادروا�مكة�بعد�البعثة،�وأ�م�أبعدوا�عن�الحجاز�Pعارض±�م�

�Vþحرب"�مال�إفريقيا،�ومعهم�صنم�وراهب�يسم��"يا،�فاجتازوا�البحر�_حمر�وصاروا�يتنقلون��ي�ش)ص(الن،�
-Ile)إ�ي"��-ومنه�اشتق�اسمهم�وسموا�ُيُورَبا.�ثم�إن�الراهب�حدا���م�إvى�مكان��ي�نيج$�يا�الحالية�تسم��"إvى

Ife)كان�مهدا�لب[دهم�Pوالحق�أن�هناك�أناسا�يسكنون�مناطق�يوربا�منذ�العصر�الحجري،�).�٣(وأصبح�هذا�ا
�الذين �هم �منذ��وأ�م �الصلصال �وتحميص �النحت �من �الجميلة �والفنون �اPعدنية �_دوات �صنع راودوا

اPشهورة،�وأفاد�علماء�_لسن��Nok Cultureالعصور�الغابرة.�ومن�اPؤرخ$ن�من�ينس�éم�إvى�حضارة�"ُنوْك"�
من�وصول�تمثل�شيئا�أك¿���بناء�عdى�هذا،�فاÅسطورة���نت�موجودة�منذ�عديد�سنوات.اأن�لغة�اليوربا�ك

الغرباء�إvى�اPنطقة.�ويذكر�اللغويون�أن�هناك�مجموعت$ن�من�الغرباء�اللت$ن�وصلتا�إvى�ب[د�يوربا.�ويبدوا�أن�
�وصلت�ما �_وvى ��اPجموعة �و�٧٠٠ب$ن �١٠٠٠م �نحو�ِكيُت و م �اتجهت �وأن��أ�ا �الغابة. �أعماق وإيجيبو��ي

                                                           
�  �  Urvoy, Y. (1968) The History of Borno Empire, in Africa from Early times to 1800, Edited by PJM Mc wean 

(London: Oxford University) p53. 
-  �  68�p Hiskett, 
F  � )1976( Crowder, M. (1976) The Story of Nigeria, Faber. 
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� �الشمالية �_طراف �نحو�أويو�عdى �توجهت �الثانية �السفنائية�اPجموعة V�÷را_� �مع �الحدود �عdى للغابة
  اPعشوشبة.�ثم�إن�الغرباء�اندمجوا�مع�_هاvي�عdى�مر�العصور�و_زمان.

  :رابطة�التجارة

�إن�هناك�خطوط�تجارية�ع���الصحراء�تربط�ب$ن� �هذا، �والدول�العربية�التجارة. ومن�الروابط�ب$ن�نيج$�يا
�و� �القديم. �منذ �وغرب¸�ا �إفريقيا �بالضيعر �شمال �مملكة�بف �ذكر�كرودار�أن �التجارة. �هذه �نشأت �Wم� ط

إ��أن�التجارة�كانت��ي�حدود�ضيقة�جدا،��،قرطنجة�كانت�تستورد�العاج�والذهب�من�البلدان�السودانية
واتسع�من�نطاقها�بعد�تقديم�الجمل�من�الشرق�_وسط��ي�القرن�الثاني�اPي[دي،�وناب�مناب�الخيل�والحمر�

̄غريق،��.والعج[ت�البقرية فعdى�هذا،�فإن�سادة�هذه�الخطوط�قبل��س[م�هم�الفينيقيون،�والرومان،�و
وال��بر.�فلما�فتح�العرب�شمال�إفريقيا��ي�القرن�السابع�عشر�اPي[دي�آلت�السيادة�إل¸�م.�وأقدم�خط�تجاري�

�إvى�كنم�بواسطة� �هو�الذي�امتد�من�طرابلس�(ليبيا) َواْر.�يربط�ب$ن�نيج$�يا�وشمال�إفريقيا
َ
فزان�وواحات�ك

�القرن� �بالفعل��ي �الخط�كان�موجودا �وذكر�الهيسيت�أن �الثالث�اPي[دي. �منذ�القرن �نشأ �أنه وأك���الظن
�اPي[دي �فليس�هناك�ما�).١(السابع �الهوسا �لب[د �بالنسبة �الدول��وأما �وب$ن �¯تصال�بي½�ا �وجود �عdى يدل

نشأ�منذ�ف§�ة�ب$ن�القرن���ÍVيروف�أن�هناك�خط�تجاري�رئالعربية�قبل�القرن�الخامس�عشر�اPي[دي.�واPع
صدار�النحاس،�ومن�اPحتمل�أن�يكون�هذا�الخط�قد�مّر��من�لقرن�الرابع�عشر�ب$ن�مصر�وتكدة�ß التاسع�وا

خ[ل�ب[د�الهوسا�واتجه�إvى�ب[د�نو�ي�وإvى�ب[د�يوربا�لوجود�النحاس�هناك�منذ�وقت�مبكر.�أو�يكون�الخط�
  ب$ن�أه$��وتكدة�واتصل�بغوبر.��عdى�_قل�تفرع

  :�رابطة�mسNم

�خاصة، �نيج$�يا �إvى �وصل �وأنه �التاريخ، �طول �العربية �والبلدان �نيج$�يا �ب$ن �أك���رابطة ��س[م وإvى��كان
هذا،�أن�وك[ء�العرب��ي��ة.الصحراوي�السودان�الغربي�عامة�تدريجيا�عن�طريق�سلم�Vع���الطرق�التجارية

�و  �من�ص½�اجة �العاشر�اPالصحراء �القرن ��ي �أسلموا ��ي�يغ$�هم �العرب �ساد«�م �مع �تعاونوا �إ�م �ثم [دي،
ذكر�الك[رك�أن�التجار�العرب�وغ$�هم�من�اPسلم$ن�من�شمال��إدخال��س[م�إvى�اPدن�السودانية�وقراها.

Pدن�السودانية�منذ�القرن�التاسع�اPهناكي[دي،�و إفريقيا�بدأوا�يقيمون�بصورة�دائمة��ي�أحياء�بضوا�ي�ا�
�ي�خاص���م�بكمب�صالح�عاصمة�غانة�القديمة،�ولهم�عند�قصر�اPلك�مسجد.�وأسلم�ملك�إقليم�صي[�

)�من�قبل�أن�يصل�اPرابطون�إvى�١٠٤٠م)�وإقليم�التكرور�واردابي�(١٠٦٧السلطان��بي،�وملك�إقليم�ماvي�(
كان�ملوك�تلك�_قاليم�ممن�تعاون��،الجهاداPنطقة،�وPا�وصلوا�إل¸�ا��ي��اية�القرن�الحادي�عشر�وأعلنوا�

�يصاهرو�م�عمل�ا�).٢(معهم��ي�نشر��س[م�وبثه��ي�اPنطقة �ثم�أخذوا ̄س[م�ب$ن�_هاvي، لعرب�عdى�بث�
ح��Wاندمجوا�ف¸�م�أخ$�ا.�من�أجل�ذلك�يسم�VاPؤرخون�سكان�اPناطق�الشمالية��ي�السودان�الغربي�بالزنوج�

  الغابات�بالزنوج�"الخلص"�لقلة�ورود�البيضان�عل¸�م.�"اPم§¡جة"،�وسموا�سكان

  سيةاوالعNقات�الدبلوموطلب�العلم�رابطة�الحج�

� �برح[ت�ع���وسع �قيام�_هاvي �والدول�العربية�عن�طريق �من�نطاق�¯تصا�ت�ب$ن�نيج$�يا �بدوره �س[م
�الب[د�العربية�إما�Åداء�الحج�أو�لطلب�العلم��ي�مراكزه�كاÅزهر�والق$ نجد�السلطان�و �وان�واPراقش�وغ$�ها.

)�Vداء�مناسك�الحج�١١٥٠- ١٠٩٧دونما�بن�مي�همÅي[دي.��ن القر �ي�)م�يقوم�بزيارة�الكعبة�Pالحادي�عشر�ا
�مصر� �مع �وسياسية �الثالث�عشر�ع[قات�دبلومسية �القرن �برنو��ي �ملوك�كانم �عقد �فقد �هذا �عdى ع[وة

ي�نص�الر�سالة�ال�VWكت�éا�ملك�ال��نو�عثمان�بري�بن�إدريس�قد�أورد�القلقشند�ش.اكوطرابلس�وتونس�ومر 

                                                           
�  �   2p Hiskett  
-  �  20p Clark, 
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�ويذكر�الحالة�١٣٩٣-١٣٩١( �أعدائه، �ضد �به �بمصر�يستنجد �برقوق �الظاهر�سيف�الدين �السلطان �إvى (
�ذاك �ح$ن �ب[ده ��ي �اPوجودة �الحد�).١(̄ضطرابية �هذا �عند �تقف�الكانم �بالفسطاط��،ولم �كلية �بنت بل

م)�لتدريس�الفقه�اPالكي�Åبناء�كانم�١٣٤٢د��ي�عهد�السلطان�كاشم�بري�سنة�(القاهرة�تسم��كلية�ابن�رش
�وأعيان�الكتاب� �بكبار�العلماء �الشرق�_وسط�واتصلوا �إvى �رحلوا �الط[ب�الذين �من �وهناك�عدد وغ$�هم.
�الدين� �ج[ل �لقي �ملك�صنôي �أسكيا �محمد �وذكر�الهيسكيت�أن �للتدريس. �وتصدروا �ب[دهم �إvى ورجعوا

�السيو  �سنة �غا�ي �عdي �مي �ملك�الكانم �كذلك �ولقيه �القاهرة، ��ي �مع��).٢(م١٤٨٤طي �مراس[ت وللسيوطي
)� �سورى �إبراهيم �كشنة �سلطان �مثل �من �الف§�ات، �هذه �خ[ل �الهوسا �وأم$��أكدز�١٤٩٨-١٤٩٣س[ط$ن (

�صطفو�( ��؛)١٤٨٧-١٤٩٣محمد �اPسلم، �اPجتمع �وتنظيم ̄مارة � �بشؤون ��رشاد �الشيخ�ضر عتتضمن ها
  .)٣("تنبيه��خوان�عdى�أحوال�ب[د�السودان"�هثمان�بن�فودي��ي�كتابع

  أثر�اللغة�العربية�&ي�لغة�الهوسا

�ظهرتو�ي�نيج$�يا�بصفة�خاصة،��،خالدة��ي�السودان�بصفة�عامة�اتركت�آثار �وهذه�الع[قات�التاريخية�قد
̄جتماع فإ�ا��،ية�والعقلية�وغ$�ها.�و�ي�اللغة ثار��ي�مختلف�الجوانب؛��ي�اللغة،�و�ي�_نظمة�السياسية�و

ثرا�èا�باPفردات�الجديدة،�وخاصة��ي�مجال�الدين�والتجارة�واPلك.�هذا�إعملت��ي�تنمية�اللغات�السودانية�و 
_لفاظ��وا�م½�مالتقطو مع�العرب��ي�_سواق�واPدارس،��واأول�من�تعاملكانوا�Åن�التجار�والعلماء�واPلوك�

��بالعربية�بدون�تحريف،�وبعضها�بي½�م،�ثم�انتشرت�بالتدريج�ب$ن�الجماه$�،�فأصبحت�تع�ّ تبادلوها�و العربية�
�اللغات� �و_لفاظ�العربية�شائعة��ي �استع$�ت�ثم�أطلقت��ي�غ$��معان¸�ا�_صلية. بتحريف�بسيط،�وبعضها

ر�عdى�لغة�الهوسا�النيج$�ية�كلها؛�من�هوسا،�وكانوري،�وف[ت،�ويوربا،�وغ$�ها�من�اللغات.�ورأينا�أن�نقتص
��Åيطول�حبل�الك[م،�و�Åا�أك¿��شيوعا،����ي�نيجريا�فحسب�بل��ي�كافة�غرب�إفريقيا.�وإ�ا�إvى�يومنا�هذا�

�كما �نيج�مازالت ��ي �القبائل �مختلف �ب$ن �والتفاهم �التجارة �لغة �×ي �السودان�$كانت، �دول �من �وغ$�ها �يا
  ؛ تي�لنحو ويمكن�وضع�القواعد���ذا�الخصوص�عdى�ا�.ةالغربي

كل�البضائع�ال�VWوردت�إvى�ب[د�الهوسا�ولم�تكن�تعرف�قبل�مGيء�العرب�فإ�ا�تع���بالعربية،�حينا�بتحريف� •
َ¡امي)�:بسيط�عdى�هذا�النحو

ْ
åي|ِس رْ السرج�(ِس �،اللجام�(ِل�برة��  ،الزعفران�(زعفران)�،الفتيلة�(�ِفِت[)�،ّدي)

وَرْه)
ّ
 (ُس �السكر �،حلوى�(ح[وى�/أليوى)�،(الل

َ
َمه)،�الحرير�(الحريْن)،�ِري)ك

َ
).�،�القمح�(الك

ّ
 اPسلة�(�َمِس[

ْس)،�انْه)_مانة�(أَم :�الكلمات�ال�VWيك¿��مزاول±�ا�ب$ن�التجار •
ُ
،�الخيانة�(خيانة/حائن¤�V)،�ا)بَ الربا�(رِ ،�الغش�(الغ

(Vسلم)السلم�،�(يÐأرز)د�درهم،�سوق�(كاسوا)،�الرزق�)Vا)�يبَ الربح�(رِ ،���(عاَيِري)لع$،�االدينار�(ذينار))،�رهم 
 �نظر،�قراءة�(كراتو)،�القلم�(القلمV)،�V)ِم لِ علم�(عِ العلم:�ألفاظ�� •

َ
 لوح�(،�ي)ظرِ (ن

َ
 أ
َ
 الدواة�(تودا).�،و)ل

�الدينية • �الكلمات �معظم :(V ِ�¤
ْ
ن
ُ
�(ُمُسل �(القرآن)�،̄س[م �القرآن ،(Vمسلم)� �اPسلم ،(

ّ
�(َص[ زنديق/��،الص[ة

 سجد/�مصdى�(مس[V�Þ).�م،�منافق�(زنديقي/منافكي)
�،)ة(الغرار ه�لغرار ،�ا(البصل)�البصا�،)اPهاجراPاجري�(،�(الجيب)�الج¸�و�:�Vتصدرت�بأل��ي�الهوساال�Wالكلمات •

  .(�_مر)�_مري 
��،الجمعة�(جومعه)�،الخميس�(الحميس)،�_ربعاء�(�ربا)،�(ليتن$ن)�¯ثن$ن،�_حد�(لحِد)�:جميع�أيام�_سبوع •

 َ� ْ�).�السبت�(أَس
�تسع$ن • �عشرين�إvى �عشرون�(عشرْن)�:جميع�العقود�من�_عداد خمسون�،أربعون�(أربِعْن)،ث[ثون�(ت[ِتْن)،

 .تسعون�(شْسعن)�،ثمانون�(تماِنن)�،سبعون�(سبِعْن)،�ستون�(سِ§ْن)،�(حمِسْن)

                                                           
�  � :���) �r2 1��? �[�DDF 
Se}�: 8 
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اPوت���،تو)بْ رَ (َج تجربة��،جائحة�(جائحا)،�)هعقوبة�(عقوب،�ذابا)عذاب�(عَ :�الكلمات�ال�VWف¸�ا�نقمة�أو�عذاب •
 .مصيبة�(مصيبه)�،ب[ء�(ب[ئي)�،ا)وَ تَ (ُم 

�ال • �كلمات VWلكالPبا� �حكم(حكم¤�V)�:تتعلق ،(Vحاكم)� �(القاvي)�،حاكم V�÷القا،�(V�¤عادل)� ظلم��،عدل
(V�¤Pظا)،�(سياسا)وهكذا.�،سياسة� 

 و).�كم�(قلمنك(قلُم �،ِك�(قلمْنِك)قلمُ �،َك�(قلِمْنَك)نحو؛�قلمُ �:بعض�الضمائر�اPتصلة •
  .مفردا«�امجموع�ويمكن�القول�بأن�ألفاظ�العربية��ي�الهوسا�تستغرق�ربع�أو�خمس�

  :�&ي�مجال�#دب#ثر�
�يعرفون�أ �وكان�من�أك���نتائج��يلم�يكن�الناس��ي�غرب�إفريقيا �أو�الكتابة�قبل��س[م، نوع�من�القراءة

̄يمان�معرفة�القراءة�وال �فائدة�بعد� �أصبح�_هاvي�يكتبون�لغا«�م�بالخط��تصال�بالعرب�وأعظمها كتابة.
عواطفهم�عن�طريق�نظم��نوأصبحوا�يع��و�،العربي،�فسهل�لهم�ضبط�الوثائق�وال§�اسل.�ثم�ارتقوا��ي�الباب

�عdى��،القصائد �وحافظوا �وغ$�ها. �ومديد، �وبسيط، �من�طويل، �العربية؛ �البحور �عdى وقول�الشعر�بلغا«�م
� فيما�يخص�ب[د�الهوسا�ب$ن� أن�_دب�اPحdي�اPكتوب�بالخط�العربي�نشأذكر�الهيسكيت�_وزان�والقوا�ي.

�هو�الذي�يعود� �النوع�وصل�إلينا �إ��أن�أقدم�عمل�من�هذا القرن�السادس�عشر�والسابع�عشر�اPي[دي،
يح��ýيرى�أنه�من�اPتوقع�جدا�أن�تكون�محاو�ت�ضبط� .�لكن�يارو )١(م١٨٢٨و�١٧٦٢ب$ن�سنة تاريخه�إvى�ما

�ا �(لغة �رمفا �قصر�اPلك�محمد �الخامس�عشر�اPي[دي��ي �القرن �نشأت�منذ �بالخط�العربي -١٤٦٢لهوسا
�ت[م١٤٩٩ �أيدي �واستمرت�اPحاو�ت�عdى �اPغيdي، �ح$ن�صحبه �التازخ�VWي) �أحمد �أيد �الشيخ �مثل �من ذه

علماء�القرن��وتطورت�العملية�عdى�يد�،م)١٥٣٣م)�والشيخ�مخلوف�البلبdي�(اPتو�ى�سنة�١٥٢٩(اPتو�ى�سنة�
   )٢(وغ$�هما�من�العلماء�،والشيخ�محمد�مسنه�،السابع�عشر�اPي[دي�كالشيخ�محمد�الصباغ

�كان� �معظمه �أنه�كان��ي �عdى ̄ستعمار، � �إ��بعد �اPكتوب�بالخط�العربي�لم�يتطور �الن¿��_دبي�اPحdي أما
�مع�ذلك�لم�يتخل�عن�  �إ��أنه �بالخط��نكل$¡ي. �الفن�منذ�عصر�ةالعربي�ثار مكتوبا �هذا �والذين�راودوا .

بمع��j"البيان��Magana jariceا�جاري�V�Þ)�غنَ ̄ستعمار�هم�محمد�أبوبكر�إمام،�وله�كتاب�قصص�مشهور�(مَ 
بل�عمد�إvى��،كå¡"،�وفيه�قلد�ألف�ليلة�وليلة��ي�_سلوب،�لكنه�مع�ذلك�لم�يحك�شيئا�من�حكايات�ألف�ليلة

�تناسب VWوانعكس�_خبار�ال� �(رُ �بيئته �كتاب�آخر�بعنوان �وله �غَج بَ �ْن َو قومه. �"ماء��Ruwan bagajaا) �jبمع
�_سلوب�،الشفاء" �قشبة�من�بيئته.�،وفيه�قلد�اPقامات��ي �لباسا �رئيس��وألبسه �بليوا وهناك�أبوبكر�تفاوا

ى�دÙاواتخذ�نفسه�بطل�القصة،�و �،وزراء�نيج$�يا��ي�الجماهرية�_وvى،�كان�له�كتاب،�فيه�قص�قصة�طويلة
� �الحياة �ووصف�بيئة �البلدان�العربية، ��ي �أنه�نشأ �دقيقا،��̄جتماعيةف¸�ا ̄ستعمار�وصفا �قبل� �نيج$�يا �ي

طن�النيج$�ي،�وكيف�ساءت�و وذكر�الع[قات�الكائنة�ب$ن�السودان�والدول�العربية،�وحكي�قصة�مغادرته�لل
وترعرع��،ورحلوا�به�إvى�الب[د�العربية�،واستاقته�_قدار�إvى�الرق،�واش§�اه�بعض�التجار�العرب�،به�الحظوظ

  .من�يرى�أن�قصته�هذه�ذاتية،�تستند�الواقع�إvى�حد�بعيد�جدا�اسوالعمل�رائع�جدا.�ومن�الن�.��ا

�ودينية،��:خاتمةال �ودموية، �تجارية، �ع[قة �ببلدان�غرب�إفريقيا �الدول�العربية �سبق�أن�ع[قة �مما يتضح
�وقد�تعلم�سكان�السودان�من�ال �وحكم،�وثقافية. �وثقافة، �وحضارة، �من�دين، �ومفيدة؛ �كث$�ة عرب�أشياء

_عمال�_ديبة�للشعوب�السودانية�بما��ي�ذلك�الهوسا،�تتسم��-�تزال�وما�–زالت��ونظام�عسكري�وغ$�ها.�وما
�والثقافة� ��س[م �من �انبثقت �القوم �ثقافة �Åن �هذا، �السماوات�و_رض. �بقيت �ما �العربي بسمات�_دب

  حية�والثقافة�الرومانية�واليونانية.يبثقت�الثقافة�الغربية�من�اPسنا�اكم�،العربية

                                                           
�  � p80   Hiskett  
- �Yaro, I. (1988) Hausa a rubuc: Tarihin rubuce-rubuce cikin Hausa (Zaria: Gaskiya) p31 
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  ا�خطوطات�العربية�ودورها�الثقا&ي�&ي�ا�جتمع�النيج/.ي 
  

 أحمد�أبوبكر�عبدهللا

 جامعة�إلورن،�نيج$�يا�،معهد�الدراسات�العليا

 تمهيدال

�الذي�أدته�اPخطوطات�ا �الثقا�ي �الدور �اPتواضعة �اPقالة �النيج$�ي�القديم،�تدرس�هذه �اPجتمع ��ي لعربية
تمحور�موضوع�الدراسة�حول�ث[ث�نقاط�×ي:�مفهوم�اPخطوطة�العربية،�ونبذة�تاريخية�عن�اPخطوطات�يو 

  العربية��ي�اPجتمع�النيج$�ي،�وموضوعات�اPخطوطات�العربية�النيج$�ية.

  مفهوم�ا�خطوطة�العربية

�
ّ
ط

َ
�الكتاَب�أي�سطره�وكتبه،�ويقال�خطه�اPخطوط�أو�اPخطوطة�اسم�اPفعول�من�خ

َّ
طا.�يقال�خط

َ
�خ

ّ
ط

ُ
َيخ

�واPخطوط�هو�اPكتوب�بالخط�اليدوي،���باPطبعة)١(بقلمه�أو�بيده ،�فاPخطوطة�×ي�النسخة�اPكتوبة�)٢(.
�كما�)٣(باليد �والنسخة�اPطبوعة، �ويستعمل�لفظ�اPخطوطة�للتفريق�ب$ن�النسخة�_صيلة�لعمل�كاتب�ما .

الطباعة��ي�القرن�الخامس��لح�Åي�وثيقة�تاريخية�مكتوبة�باليد�منذ�العصور�القديمة�ح��Wظهور يش$��اPصط
اط.)٤(عشر�اPي[دي

ّ
واPخطوطات�القديمة�تمد�الباحث$ن�بمعلومات�عن� ،�ويطلق�عdى�من�اتخذها�حرفة�خط

حفظ��اPعام[ت�التجارية�والعادات�والقانون�وأحوال�_سرة�و_دب�والحكومة�واPعتقدات
ُ
الدينية،�كما�أ�ا�ت

�Vjُع� �وقد �اليد، �بخط �اPكتوب ��س[مي �ال§�اث ���ا �فيقصد ��س[مية �اPخطوطات �وأما �أشكالها. لجمال
�أنتجه�العقل�العربي�و�س[مي� اPسلمون�باPخطوطات�عناية�كب$�ة�لكو�ا�السبيل�الوحيد�للحفاظ�عdى�ما

  من�مصنفات�ورسائل.

  جتمع�النيج/.ي ا�خطوطات�العربية�&ي�ا�

�أ�ا�صاحبت�الكتاتيب لم�ُيحّدد�التاريخ�بداية�صدور�اPخطوطات�العربية��ي�اPجتمع�النيج$�ي،�ولكن�اPتواتر

�كانت�اPخطوطات�النيج$�ية��)٥(والدهال$¡ �هو�الوضع��ي�كل�- إvى�ظهور�قبل�تأسيس�اPدارس�النظامية. كما
�إس[مي �اPص�-مجتمع �كتابة �ت§�كز�عdى �البداية �اPأثورة،��ي �و_دعية �الدراسية، �واPقررات �الكريم، حف

̄جتماعية،�واPعارف�القومية،�واستخدام�الكتابة� وتطورت�فيما�بعد�لتشمل�الرسائل��خوانية،�والوثائق�
�ومن�ثّم  تكاثرت�اPخطوطات��ي�اPجتمع�وانتشرت،�وأصبحت�لدى��العجمية�لضبط�اPعارف�ورسم�_سماء.

�يتوار  �تركة �أسرة �ضعف�شأن�اPخطوطات�كل �بأنواعها �انتشرت�آ�ت�الطباعة �وPا �بي½�م. �فيما �أفرادها �Âا
بعضها�بمرور�الزمن��اندثر واستخف�الناس�بأمرها�وأهملوها�بجنب،�وصار�معظمها�أكلة�السوس�والعث،�كما�

أهله�الذين�من�عدم�¯ك§�اث���ا�والجهل�بأهمي±�ا،�وما�اهتم���ا�إ��بعض�بيوت�العلماء�حيث�يبقى�العلم�و 
  لهم�الحرص�الشديد�عdى�آثار�القدامى��س[مية�كي���تم�ي.

                                                           
١    ) &�7�*� &u#�  �6-ppF, �&�7�*� �$% &S	1>s �^�J1� n}*� .(B f-p-  
-    , �/Ia:  J�� -pF. 
٣    .
>Ia: &�a$� �/Ia:  J�� 
٤    ) &��#*� &!95�-ppA&��
*� &�7�*� &O1C1� �(B 
٥    #���� �^��
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                  موضوع�ا�خطوطات�العربية�&ي�نيج/.يا

�أهله� �حياة ��ي �قسط���يس±�ان�به �ولها �النيج$�ي�باÅمس، �اPجتمع ��ي للمخطوطات�العربية�مكانة�مرموقة
Pا� �تقسيم �ويمكن �وغ$�ها، ̄جتماعية �و �والثقافية �ال�VWالدينية �_نواع �إvى �ف¸�ا �استخدمت VWال� وضوعات

  نتناولها�بالشرح�والتوضيح�فيما�يdي:

                    ا�صحف�الشريف

اPصاحف�اPخطوطة�موجودة��ي�بعض�البيوت�النيج$�ية�لحد� ن،�مما�نسخها�و �،القرآن�الكريم�ك[م�هللا
Pصاحف�اPطبوعة��ي�متناول�الجميع،�وحفاظا�_جداد�باليد�أو�استنسخوها�من�الخطاط$ن�قبل�أن�تصبح�ا

عdى�كرامة�هذا�الكتاب�ومجده�راحوا�يقدسونه�ويعتنون�به�كل�اعتناء،�حيث�يودعونه��ي�الحقيبة�الجلدية�
�وشمس� ل،

ّ
�مبل �وماء �من�كل�يد�مازقة، �عل¸�ا �خوفا �مكان�طاهر�أم$ن، ��ي �له�ويعلقو�ا اPصنوعة�خصيصا

Pخطوط�كان��ي�اPرتبة�_وvى�لدى�النيج$�ي$ن�من�حيث�الصيانة�م�éتة،�وسيسان�مهلكة.�ون[حظ�أن�القرآن�ا
̄بن�من�_ب�ويرثه�الذرية�عن�_حفاد.� ̄عتناء،�ولذلك�كان�أطول�اPخطوطات�عندهم�عمرانا،�يدركه�   و

                        #دعية

�ا�السجل�الذي�تأتي��ي�الدرجة�الثانية�عند�أهل�نيج$�يا�من�حيث�_همية�والعناية؛�Å_دعية�فمخطوطات�
�وأدعية�جلب�الخ$�� �تنقسم�مخطوطات�_دعية�عندهم�إvى�أدعية�_وراد، يحفظ�لهم�تضرعا«�م�الروحية.
ودفع�الشر.�ومن�أشهر�_دعية�عندهم�سور�من�القرآن�الكريم�مثل�سورة�الكهف،�ويس،�والواقعة،�وسورة�

د�جاءكم�الرسول...�وقل�اللهم�مالك�اPلك...،�اPلك،�وكذلك�آيات�منه�مثل�آية�الكر��V،�وآمن�الرسول...،�ولق
�وغ$�ها،�وكذلك�دعاء�ختام�القرآن�الكريم�(الخطبة)،�ودعاء�الحرز�اليماني�اPعروف�عندهم� وتلك�حجتنا...
بـ"سيفي"،�والحزب�اPغVj،�و�ّي�دافع،��واستغفار�عبد�هللا�بن�سلطان،�وكتاب�د�ئل�الخ$�ات�ل�مام�الجزوvي،�

  [ة�السابـق�وغ$�ها.وص[ة�الفاتح،�وص

  ���            �:#وفاق

�والخواص� �العادة �خوارق �من V¬ف� �خاتم، �ومفردها �خواتم �كلمة �أيضا �عل¸�ا �ويطلق �الوفق �جمع _وفاق
العجيبة�ال�VWيجّر��ا�العلماء��ي�معالجة�_مور�الروحية،�تبدو�_وفاق�فّنا�رائعا�ي�éر�النظر�ويدهش�القلب�Åن�

�أحيانا�ي و_وفاق��ي�نيج$�يا��ختارون�ألوانا�مختلفة�من�اPداد��ي�رسمها�ويحكمو�ا�إحكاما.الخطاط$ن�كانوا
�مكتبا«�م� �من �مكتبة �هناك �وليس �ضخمة �مخطوطات �ف¸�ا �ولهم �العلماء، �لدى �البالغة �_همية من

[ف،�الخصوصية�إ��ويوجد�ف¸�ا�هذا�النوع�مـن�ال§�اث�فــي�مكــان�خــاص،�كانوا�يجمعون�عددا�م½�ا�معا��ي�غ
ْنِد".

ُ
  ويحزمونه�بالحبل�اPت$ن�ويطلقون�عdى�كل�حزمة�كلمة�"ك

      :الطّب 

،�وقد��ي�ديار�نيج$�يا�كانت�_عشاب�و_وراق�والجذور�والقشور�وبعض�اPواد�البحرية�وال��ية�مكونات�الدواء
بلغا«�م�اPحلية�من�دّون�أهلها�كل�ما�عرفوا�من�ذلك�وكيفية�استعمالها�باللغة�العربية�الركيكة�(اPكسرة)�أو�

�وللمخطوطات�الطبية�مكان�خاص��ي� �أو�لغة�النفاوية�اPكتوبة�بالحرف�العربي. �أو�لغة�الهوسا لغة�اليوربا
  مكتبات�علماء�نيج$�يا�الذاتية؛�سواء�اPخطوطة��ي�_وراق�اPجزأة�أو��ي�الكراسات.�

:jالكتاب�ا�در��            ������������  

�الق �النيج$�يون �العلماء �آنئذ�تلقى �تتوفر�عندهم �لم �إذ �باليد، �اPنسوخة �الكتب �بواسطة �اPعلومات دامى
الكتب�اPطبوعة،�بل�إن�الوسائل�التعلمية��ي�حي½�م�غ$��ميسرة،�يقول�الشيخ�آدم�عبد�هللا��لوري�وصفا�
�و��يسمح�له�الشيخ� �نسخة�الكتاب�عند�شيخه�بشق�_نفس، �"كان�الطالب�يحصل�عdى لحالهم��ي�ذلك:
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�الجملةباستعا �تتم �Wح� �ينتسخها �واحدة) �(طبعة �باÅوراق �يسمح �بل �الكتاب �جملة �الكتب��.)١(رة وتحتل
�تفس$��الج[ل$ن،� �اPخطوطة �مقررا«�م �ومن �الخاصة، �مكتبات�العلماء �من �هاما �جزءا اPقررات�اPنسوخة

�ابن�م �ومقامات�الحريري،�وألفية �والرسالة�للق$�واني، �ومنظومة�وكتاب�الفقه�لóخضري�والعشماوي، الك،
  القرطVþ،�وأشعار�اPعلقات،�وقطعات�من�القصائد�العربية�_دبية�والعلمية،�وبردة�اPديح،�والهمزية�وغ$�ها.

  :ا�قطوعات

النصوص�الشعرية�أو�الن¿�ية�ال�VWكان�علماء�نيج$�يا�يقتبسو�ا�من�الكتب�ويأخذو�ا�معهم�×ي�اPقطوعات�
�يراد�تذكره.�ليقرؤوها�ل[ستشهاد��ي�حلقات�الوعظ�و  اPحاضرة،�ويعت���هذا�النوع�اPفكرة�ال�VWيقّيد�ف¸�ا�ما

̄حتفال� ��ي�حلقات�الذكر�واPجالس�الصوفية�عند� �يتلو�ا VWال� �نصوص�_ذكار�واPدائح �باßضافة�إvى هذا
  باPولد�النبوي�الشريف�وغ$�ه،�ويك¿��هذا�النوع�أيضا��ي�ثنايا�حزمة�مخطوطا«�م.

                :الرسائل

�بعض�قد �عdى ��ُع¿�ت �الرسائل�الرسائل �نشر�بعض �تّم �الرسمية. �والوثائق �اPخطوطات �حزمة �ثنايا �ي
اPخطوطة��ي�الكتب�مثل�رسالة�الشيخ�محمد�_م$ن�الكانم�Vإvى�صديقه�الشيخ�أحمد�القادري�اPنشورة��ي�

�للشيخ�آدم�عبد�هللا��لوري ��ي�كتاب�"مصباح�الدراسات�_دبية��ي�الديار�النيج$�ية" �منتشرة ،�وكان�جلها
  اPكتبات�الخاصة�والعامة�مثل�مكتبة�جامعة�إبادن.�

                      :التأليف

�وقد�تداول�بعضها� ��ي�خزائن�مخطوطا«�م، �ُيع¿��عل¸�ا �مسائل�ورسائل�علمية �نيج$�يا �من�علماء أنتج�عدد
 
َ
شر�مثل�كتاب�"أخبار�القرون�من�أمراء�بلد�إلورن"�للشيخ�أحمد�بن�أبوبكر�ِإك

ُ
ْوَرْو��لوري،�الذي�حققه�ون

َ
ْوك

اPرحوم�الشيخ�آدم�عبد�هللا��لوري�وأخرجه�كتابا،�وم½�ا�قصيدة�"نكتة�نحوية"�اPنسوبة�إvى�الشيخ�بيغورى�
  وغ$��ذلك�مما�جمعه�الشيخ�آدم�عبد�هللا��لوري��ي�كتابه�"Pحات�البلور��ي�مشاه$��علماء�إلورن".

                        :َعَجِمي

"Vَعَجِم"� �اللغات��كلمة �عdى ���ا �تصطلح �نيج$�يا �و�ي �أي�خ[ف�العرب، �العجم �واحد Vالعجم� �من مأخوذة
�النظام�دور�بارز��ي�ثقافة�اPجتمع�النيج$�ي�قبل�مGيء�الحروف� �ولهذا الوطنية�اPكتوبة�بالحروف�العربية.

��هنة�ال[تينية�وبعده،�فإن�استخدامه�لكتابة�القيمة�عdى�عملة�ب[د�نيج$�يا�القديمة�والحديثPن�الحجج�اPة�
�تدوين� �و�ي �الكتاب، V�Þحوا� �كتابة ��ي �كث$�ا Vَعَجِم� �أفاد �وقد �الب[د. ��ي Vالرسم� �اPستوى �عdى �دوره عdى
القصائد�الوعظية�والحكمية�اPحلية�اPعروفة�بـ"واكا"،�فقد�حقق�الدكتور�مشهود�محمود�جمبا�مث[�طائفة�

  بعنوان:�"واكا�إلورن�فن�أدبي�إس[مي�شعVþ".�من�القصائد��لورية�اPحلية�وجمعها��ي�كتابه�

  ا�راجع�وا�صادر

 لسان�العرب،�ب$�وت.،�بن�اPنظور ا .١

  م،�اPطبعة�النموذجية.١٩٨٢هـ�١٤٠٢آدم�عبد�هللا��لوري،�Pحات�البلور��ي�مشاه$��علماء�إلورن،� .٢

  م).�اPعجم�الوج$¡،�مصر٢٠٠٣مجمع�اللغة�العربية�( .٣

  م).�اPوسوعة�العربية�العاPية.٢٠٠٤ة�(اPكتبة�العلمية�¯لك§�وني .٤
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  :�نظرة�عابرةSحمد�شلjkّ �"التاريخ�mسNمّي �موسوعة"
  

  نور�عالم�����������د/

 ،�كأستاذ�الضيف
ْ
 رِ لية�ش

َ
 ايَ ي�غ

ْ
انا،�آباد�كندر،�سي �ِ §

َ
غـ
ْ
نـ
ُ
لـ
َ
 �،�الهندتـ

  

�- ع���العصور�والدهور �-�مصر قد�أنجبت�� �،�وعبقرياتشخصياتو �رجا�ت،�
�وأصح �وتاريخ �فكر �اب �والشعر �_دب �مجال �و �ي �والتاريخ، علوم�والنقد،

� �متنوعة،̄جتماع �مجا�ت �من �ذلك �إvى �  �وما ��ي �صي±�م �ذاع فاق�الذين
�العلمية� �_وساط ��ي �مرموقة �مكانة �ونالوا �كله، �العالم �شهر«�م وتغطت
�و_دبية�كأ�م�كواكب��ي�سماء�العلم�و_دب،�استفاد�أهل�_رض�من�أد��م

�وأفكارهم�اPستجدة،� �وقدحا، ومن�ووضعهم�الشعب��ي�موازين�النقد�مدحا
�Vþِشخصية�عم[قة�فكرية�بي½�م�

َ
ل
َ
الذي�)�١(م)٢٠٠٠-١٩١٥(أحمد�َجاَب�هللا�ش

�مؤلفات �و�نجل$¡ية��قيمة�له �العربية �اللغات ��ي �متنوعة �موضوعات حول
��س[  �والحضارة ��س[مي �التاريخ ��ي �وباÅحرى �ودراسة�و�ندونيسية، مية

   كتابا.�١٦_ديان�العاPية�و�ما�إvى�ذلك،��يبلغ�عدد�مؤلفاته�إvى�

�دراسات�تحليلية� ��س[مية" �والحضارة ��س[مي �التاريخ �"موسوعة �ذكرها �نحن�بصدد VWال� �اPوسوعة أما
لحضارية�شاملة��ي�عشرة�أجزاء�لتاريخ�العالم�كله�من�مطلع��س[م�ح��Wيومنا�هذا،�مع�دراسة�الجوانب�ا

�بعد�اPناقشة�الطويلة�عن�نطاق�التاريخ� ال�VWأسهم���ا�اPسلمون��ي�ترقية�العمران�وتطوير�الفكر�البشري.
�س[مي�وتفس$�ه�و راء�اPتضاربة�عن�وقوعه�ب$ن�العلم�والفن�وفلسفته�ومنافعه�للنوع�البشري�واPراحل�

�Vþبعدة�جوانب�لتاريخ�العرب�قبل��س[م�وحيا«�م�أحاط�أحمد�شل�،تدوينه�ال�VWمر���ا�التاريخ��س[مي��ي
�وعصر�الخلفاء� �وفلسف±�ا �والدعوة��س[مية �العطرة �النبوية �والس$�ة ̄جتماعية السياسية�و¯قتصادية�و

  الراشدين�بنوع�من��طناب.

س�العربي�يعالج�الجزء�_ول�من�هذه�اPوسوعة�مباحث�دقيقة�متعلقة�بجغرافية�شبه�الجزيرة�العربية�والجن
�مثل� �واPملكات�اPختلفة �البادية ��ي �الحكم �ويتحدث�عن�نظام �وجنو��ا، �شمال�اPنطقة ��ي �العربية واللغة

اPوطن�_ول�للدعوة��يوالحجاز�أ�،كندة،�وحم$�،�وممالك�الشمال�مثل:�أنباط،�وتدمر،�ومناذرة،�وغساسنة
�الحرم$ن�الشريف$ن ��ي �بمركزي±�ا ��.�س[مية �الجزء �هذا �يشتمل والجدير�بالذكر�بأن�هذه��صفحة.٦٧٥عdى

مع�(ص)��ومن�ضم½�ا�معاملة�النVþّ �،اPوسوعة�تناقش�الس$�ة�النبوية�بصورة�تفصيلية�إحاطة�بجميع�جزئيا«�ا
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� Vþالن� �وغزوات �والنصارى �ال¸�ود �وفلسف±�ا(ص) ��س[مية �والدعوة �الراشدين�،وسراياه �،وعصر�الخلفاء
  ة�الوج$¡ة�التاريخية��س[مية.و_حداث�ال�VWحدثت��ي�هذه�الف§� 

 ّVþوسوعة�عن�مبدأ�¯ل§¡ام��ي�كتابة�التاريخ��س[مي�تحدث�أحمد�شلPجاء��،�ي�مقدمة�ا�VWوعارض�الفكرة�ال
��ا�نقاد�الغرب�ورفقاءه�فيما�ب$ن�العرب�أن�فكرة�¯ل§¡ام��ي�_دب�فكرة�حديثة�وأ�ا�وليدة�هذا�العصر،�ولم�

مصطلح�جديد��ي�ميدان�_دب��-¯ل§¡ام��-العصور�اPاضية�واPصطلح�نفسه�يع��jيعرفها�النظر�النقدي��ي�
�_قدمون  �يستخدمه �يعرفوه�،ولم �اPسلم$ن�)١(ولم �واPؤرخ$ن �اPفكرين �Åن �ليست�صحيحة �الفكرة �هذه .

عد�وحرب�الصف$ن�ال�VWدارت�ب�،وال§¡موا�به�منذ�مطلع��س[م.�والحروب�مثل�حرب�الجمل�،عرفوا�¯ل§¡ام
بن�طالب،�والسيدة�عائشة،�وطلحة،��مثل�عdيّ (ص)�وقاد«�ا�كبار�من�صحابة�الرسول��(ص)�وفاة�الرسول�

تدل�عdى�ال§¡ام�اPؤرخ$ن�اPسلم$ن��ي�تدوين�التاريخ�إ��نزرا�قلي[،�ف[حظ��)ر(وزب$�،�ومعاوية�بن�أبي�سفيان�
الحديثة�لكتابة�تاريخنا�وضعوا�_سس��صاحب�اPوسوعة�آراءه��ي�سطور:�"وينبôي�أن�ن[حظ�أن�اPستشرق$ن

�ينفعهم�س[مي �بما �مل§¡م$ن �وكانوا �بالضرر �،، �يصيبنا �الغالب ��ي �كان �ينفعهم �أك¿���،وما �اتجه فقد
�Vjسلم$ن،�فأسرفوا��ي�تصوير�الصراع�ب$ن�بPستشرق$ن��ي�كتابة�التاريخ��س[مي�اتجاها�يث$��الف§ن�ب$ن�اPا

�تاريخ� �لنغفل�عن �والشيعة �العثماني$ن�فيه_موي$ن�Åن�أمية �تاريخ �وهاجموا �يمكن�¯فتخار���م، �،عمالقة
  ).٢"(وهكذا�راحوا�يتتبعون�كل�قيمنا�ليحطوا�م½�ا

�نقد� ̄نحياز�ماPستعمرين�واPستشرق$ن�لعدأحمد�شل�Vþمثلما فقد�نقد�اPؤرخ$ن�اPسلم$ن��،¯ل§¡ام�بغ$��
صورها�اPؤلف��ي�صورة�نابضة��،و×ي�رحلة�ممتعة�،جب$�وقال:�"وقد�قرأت�رحلة�ابن��،أيضا�عdى�حد�سواء

̄نحرافات�ال�VWرآها� ل�نفسه،�أوإن�أي�إنسان�ليس....�حية،�وأشاد�ف¸�ا�بما�صادفها�من�خ$�،�وانتقد�بعض�
Pصلحة�من�تدمر�تاريخنا�وتاريخ�أعظم�قائد�عرفه�عصر�الحروب�الصليبية؟�وPاذا�اقتبس�هذا�الباحث�كل�

ولم�يذكر�سطر�واحد�من�اPفاخر��س[مية�والشهامة�العربية�ال�VWتنساب��ي�ثنايا�هذه��،رةتلك�الغمزات�اPري
  .)٣(الرحلة�اPمتعة؟�إن�باحثا�كهذا�ليس�مل§¡ما�بل�ليس�عاد�

��استغرابه�بكلمات�وع�ّ �،خمن�تجاوز�اPصادر�الهامة�من�قبل�اPؤرخ$ن��ي�تدوين�التاريأحمد�شل�Vþواستغرب�
�اPنهجوالعجيب�واضحة:�" فكتب�من�غزوة�بدر�دون�أن�يقتبس��،أن�الط��ي�اPؤرخ�اPفسر،�اتبع�أيضا�هذا

وتحدثت�عن�مشك[«�ا،��،من�سورة�_نفال�ما�يشفي�الغلة،�مع�أن�سورة�_نفال�اتصلت�تماما�بغزوة�بدر
ه�بالوعظ�ولم�يقتبس�الط��ي�من�هذه�السورة�إ��آيات�قليلة���تدخل��ي�بناء�الحدث،�وإنما�×ي�آيات�أشب

والحكم،�وكذلك�فعل�مع�باÐي�الغزوات.�وPا�جاء�ابن�_ث$��و�اختصر�روايات�الط��ي،�اختصر�كذلك�ما�أورده�
�الحدث�عdى� �بناء �واعتمد��ي �ومن�أحاديث�الرسول، �فأوشك�كتابه�أن�يخلو�م½�ا الط��ي�من�آيات�قرآنية،

  .�)٤"(الرواية�التاريخية�فقط

تلف�أحمد�شل�Vþعن�العلماء�الكبار�واعتمد�عdى�آراء�ابن�كث$���ي�هذا�اPضمار�اخ�،و�ي�مبحث��سراء�واPعراج
�سراء�تم�من�مكة�إvى��أن�رأي�ابن�كث$��هو�أحكم� راء�حول��سراء�واPعراج�الذي�قال:�ي"واعتماد�قائ[:

فرض�،�و بوابعرج�به�إvى�السماء�بدون�حاجة�إvى�دق�باب�ووقوف�أمام�_ ،�و بيت�اPقدس�دون�ذكر�الوسيلة؟
ثم�اهتم�بآراء�.�)٥وبدون�تعدد�للذهاب�والعودة"(�(ع)هللا�خمس$ن�ثم�خففها�تفض[�منه�بدون�وساطة�مو����

رئيس�إدارة�البحوث�العلمية�و�فتاء�والدعوة�و�رشاد�باPملكة�العربية��،الع[مة�الشيخ�عبد�العزيز�بن�باز
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�"التحذير�من�ال�،السعودية �كتاب�الشيخ �وردت��ي VWبدع"ال� .� و��أن��،باز�دق�_بوابابن�لم�يذكر��مام
صdى�باÅنبياء��ي�بيت�اPقدس،�و��أن�أنبياء�هللا�كان�كل�م½�م��ي�سماء�من�السموات،�و��أن�(ص)�الرسول�

�احتبس�محمد� �التويجري،�(ص)مو��� �بن�عبد�هللا�بن�حمود �غ$��أن�الشيخ�حمود �ربه�مرات. �إvى �ورده ،
لقد�أجاب�عن��شكا�ت�ال�VWأثارها�أحمد�شل��Vþي�هذه�القضية�الحساسة�إجابة��،العالم�البارز�السعودي

  .��)١(وأزال�_وهام�ال�VWخلقها�شل���Vþذا�الشأن�،مسكتة

وتدوين�حياة��،هذه�اPوسوعة��ي�جز�èا�الثاني�الس[لة�_موية�معالجة�_حداث�ال�VWوقعت��ي�حكمهاتعالج�
�_موي$ن �آسيا�وانتشار��س[ �،الخلفاء ��ي �الروم �من�خ[ل�الحروب�ضد �ذكر�ميادينه �مع �ذلك�العهد م��ي

وانتشار��س[م�ب$ن�ال��بر���ي�إفريقيا�وانتشار��س[م��ي�_ندلس�وفرنسا�وأقاليم��ي�ما�وراء�ال½�ر��،الصغرى 
� �كما �برز �تعالجوالسند، VWال� �الفكرية �الشيعةالحركات �مثل �_موية �الدولة ��ي �،ع§¡لةوا�P،والخوارج�،ت

��،واPرجئة �عdى �ويشتمل �اPؤرخ$ن��٣١٦والج��ية، �بأن �اPوسوعة �من �الجزء �هذا �مقدمة ��ي �فقال صفحة.
اPحدث$ن�"لقد�ا«�موا�_موي$ن�بأ�م�حكام�عرب�وليسوا�حكاما�مسلم$ن،�واستدلوا�عdى�ذلك�بأ�م�اضطهدوا�

ولكن�هذا��._Pاني�wellhausenلرأي�مثل�اPواvي،�والعجيب�أنه�وجد�ب$ن�اPؤرخ$ن�_وربي$ن�من�جذبة�هذا�ا
dيء�أمام�الدراسة�العميقة،�وحقيقة�_مر�أن�الفرس�انضموا�لع��منذ�العهد��يّ ¯«�ام���يقوي�أمام�النقد�ال

الحروب�ضد�_موي$ن�وضد�ن$�ان�ثاروا�الف§ن�والدمار�والتخريب،�وأشعلوا�آوا�جيوش�معاوية،�ثم�الباكر�وحارب
  ).٢وم،�وكان�من�نتيجة�ذلك�أن�استحقوا�سخط�_موي$ن"(اPسلم$ن�عdى�العم

وسقوط��،والذي�يتحدث�عن�قيام�الدولة�العباسية�،صفحة�يتعلق�بالعصر�العبا���٤٥٤�Vي�والجزء�الثالث�
واPلوك��،وأبي�جعفر�اPنصور �،الس[لة�_موية�مع�تسليط�الضوء�عdى�حياة�أبي�العباس�عبد�هللا�السفاح

وأوضح�اPشك[ت�الك��ى�ال��VW.والواثق�،واPعتصم�،واPأمون �،و_م$ن�،والرشيد�،والهادي�، خرين�من�اPهدي
� �العباسيون�أثناء�حكمهم�من�مشكلة �إvى�ونقل��،والزنادقة�،والخوارج�،علوي$نالقابلها �من�مدينة العاصمة

�ي�مجال�تنظيم�العلوم�ال½�ضة�الثقافية�ال�VWشاهد«�ا�تلك�الف§�ة�التاريخية�اPؤلف�كما�أضاء��.مدينة�أخرى 
�والتفس$��ومولده�وفصله�عن�الحديث�النبوي�الشريف �.واPدارس�النحوية�،واPذاهب�الفقهية�،�س[مية،

� وقد�أوضح�ع[قات��.سنسكريتية،�والفارسية،�و�غريقيةالتبلور�نشاطات�ال§�جمة�من�اللغة�_جنبية�مثل:
�ا �اPختلفة�مثل: �السلطات�الخارجية ��ي�العباسي$ن�مع �والطاهرية �و_دارسة،�و_غالبة، لسلطة�_ندلسية،

�والب �اPسلم$ن �ب$ن �والع[قات �العصرإفريقيا، �بذكر�وزراء �واهتم �العرب�والفرس،�$¡نطي$ن، �ب$ن �والصراع ،
  .وطلوع�القوة�الثالثة��ي�شكل�_تراك��ي�قالب�الس[جقة�وب�Vjبويه�وما�إvى�ذلك

� �من �(اPتكون �الرابع �الجزء �مختلفة،��صفحة)�٤١٣ويختص �قرون ��ي �_موي$ن �_ندلس�والحكماء بتاريخ
والحضارة��س[مية�ال�VWترعرعت��ي�مهد�أوروبا،�وطلوع�القوات��س[مية��ي�إفريقيا�الشمالية�عdى�أيدي�
�اPراحل� ��ي ̄ستعمارية �وبروز�القوات� �بتاريخ�الجزائر�واPغرب�وتونس�وليبيا، �jواعت� �واPوحدين، اPرابط$ن،

�الرحمن�الداخل �لعبد ��نسانية �بعض�_بعاد �الجزء �هذا ��ي �لقد�أضاء �"�،اPختلفة. �كان�يعقد�إفقال: نه
�جانب� �وكان�فيه �كان�ذلك�اPعتدي، �اPعتدي�أيا �ويرد �أو�«�اون، �حق�دون�تردد �له �وينصف�من للمظالم،

�فكان�يج �بالديمقراطية، �يسم� ̄رتباط�بشعبه�أو�ما �أوقات�الس�الناس�ويتحببعظيم�من� ��ي �و��إل¸�م ،
  )٣يبعده�ع½�م�إ��طغيان�الحروب�ال�VWال±�مت�أك¿��وقته"(

�الخامس �والجزء ،� �من �صفحة�٩٣٩اPتكون �العلوم�، �رقية �عن �ويتحدث �مصر�وسوريا، �تاريخ يركز�عdى
�فيناقش�الدولة�الطولونية،� �اPجال�¯قتصادي، �ونشاطات��ي �و_خبار�والتصوف، �اللغة، �وعلوم �س[مية
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والدور�الثقا�ي�Pملكة�نور�الدين�زنكي��،الدولة��خشيدية،�والدولة�الفاطمية،�ونشاطات�القرامطة�بسورياو 
�القصر،� �ومجالس �_زهر�الشريف، �تأسيس �ضم½�ا �ومن �بمصر�وسوريا، �الفاطمية �والحضارة بالشام،

�والشعر�و �التاريخ �وتنمية �والطب، �الفلك �مجا�ت ��ي �العلماء �وطلوع �الدعوة �والهندسة�ومجالس _دب
والعمران�والصناعات�اPدنية�و �ت�البحرية،�كما�تحدث�صاحب�اPوسوعة�عن�الدولة�_يوبية�واPماليك�

̄ستق[لية،�وحروب�محمد�ع�d،�ي�مصر �باشا�والحملة�الفرنسية�عل¸�ا�عdى�يد�نابليون،�والف§�ة� وعائلته،�ّي
̄ستق[ل��ي�الشام،�وتاريخ�تلك�الدولة�من�الفتح�محمد�عبده،�و �الشيخوجمال�الدين�_فغاني�وتلميذه� ف§�ة�

�تحدث�عن�الحروب� �يخص�بالذكر�بأنه �ومما �الشام، �ب[د �الدوي[ت��ي �عdى�جميع �طائرة �ونظرة العثماني،
الصليبية�ودوافعها،�وأدوارها،�ونتائجها،�و�م��اطورية�العثمانية�وحضار«�ا�وضعفها،�وا�يارها،�وبروز�الزعيم�

وموضوعات�مثيلة،�فأعرب�عن�مقاومة��م��اطورية�العثمانية�ضد�الزحف��،اتورك�مصطفى�كمالال§�كي�أت
�الغربي �أمام�: �تاما "ومن�الواضح�للمؤرخ$ن�أن�الصليبي$ن�عندما�طردوا�من�الشام�لم�يستسلموا�استس[ما

وغ$��متجه�إvى��وأرادوا��ي�هذه�اPرة�أن�يكون�زحفهم�أوسع،�،وأخذوا�يعدون�العدة�لزحف�جديد�،اPسلم$ن
الشام�فقط،�ولكن�وجود�الدولة�العثمانية�قاوم�هذا�¯تجاه�مما�يمكن�معه�أن�نقرر�أن�الوحدة��س[مية�
̄ستعماري�إvى�الدول�العربية،�وقاومته�بشدة،�ولم�تتجه� �ي�ظل��م��اطورية�العثمانية�قد�أخسرت�الزحف�

̄ستعمارية��ي�تحقيق�غايا«�ا�إ��بعد�أن�ضع   .���)١(فت��م��اطورية�العثمانية"الدول�

ويختص�الجزء�السادس�باßس[م�والدول��س[مية��ي�جنوب�صحراء�إفريقيا�منذ�دخولها��س[م�ح��W ن،�
والجزء�السابع��وهو�مجلد�كب$��الحجم،�دقيق�التخطيط،�كث$��اPراجع،�أزال�الغموض�عن�تاريخ�هذه�اPنطقة.

� �با٧٨٨(اPتكون�من �يحتفل �تسليط�صفحة) �مع �السعودية �اPملكة �مثل �الدوي[ت�الخليجية Pعلومات�عن
�منطقة� �من �ومشاه$��العلماء �اPستقرة، �وقبائلها �اPتجولة، �البدوية �وقبائلها �التاريخية، �أماك½�ا �عdى الضوء

،�وأشهر�س[ط$ن�البوسعيد،�والجمهورية�العربية�اليمنية�مع�ان�مع�جغرافي±�ا�وأهم�مد�انجد،�وسلطنة�عم
̄ستعمار�ا�وجغرافي±�ا�وأماك½�ا�التاريخيةاريخهت ،�والس[�ت�اPختلفة�ال�VWحكمها،�ومحاول±�ا�ل[ستق[ل�ضد�

�البحرين �ومملكة �الشمال، ��ي �الجنوب�و�مامة ��ي �الزنج�،ال��يطاني �القرامطة�،وحركة ومواجهة��،وظهور
لذي�قام�به�قاسم�بن�محمد�الثاني�وخلفائه�والدور�ا�،اPحاو�ت��يرانية�ف¸�ا،�ودولة�قطر�مع�Pحة�تاريخية

ودوره��ي��مارات�العربية�اPتحدة�مش$�ا�إvى�مشك[«�ا��ي�قيام�الدولة�وجهودها��ي�مختلف�اPيادين،�ودولة�
الكويت�واقتصادها�ال¿�ي،�مضافا�إvى�ذكر�شبه�الجزيرة�العربية�يوفر�معلومات�عن�ب[د�الرافدين�مع�مد�ا�

 ال�VWمر���ا��ي�تاريخها،�والهجمات�ال�VWتمخضت���ا��ي�عصر�التتار،�واPغول.�التاريخية�واPراحل�

والجزء�الثامن�يركز�عdى��س[م�والدول��س[مية�غ$��العربية�بآسيا�من�مطلع��س[م�ح��W ن.�تحدث��ي�
�ومال$ �وبنج[ديش، �وباكستان، �وأفغانستان، �إيران، ��ي ��س[م �دخول �تاريخ �عن �اPوسوعة ¡ية،�هذا

̄جتماعية��،ندونيسياإو  � �السياسية �وتاريخها �والفيليب$ن �وروسيا �والص$ن �الهند ��ي ��س[مية و_قليات
صفحة)�يسلط�الضوء�عdى�٨١٩والجزء�التاسع�(اPتكون�من��و¯قتصادية�وأحوال�اPسلم$ن��ي�تلك�اPنطقة.

�فتحدث�اتاريخ�مصر�وال�VWشهدت�ثورات�وحققت�أهداف �مس$�ة�حيا«�ا، �عن�القادة���ي صاحب�اPوسوعة
�و_شخاص� �السادات �وأنور �الناصر، �عبد �وجمال �نجيب، �محمد �كان �رأسهم �وعdى �ثورات �قادوا الذين

م،�١٩٥٦-١٩٥٥ خرين،�كما�تحدث�عن�¯تفاقية�مع�السودان،�والحوادث�التاريخية�ال�VWوقعت�ب$ن�عامي�
وما��،وريا،�وبروز�القوات�الشيوعية��ي�الب[دوالوحدة�ب$ن�مصر�وس�،وتمص$��البنوك�،وتعميم�قناة�السويس

�ذلك. �التالية:�إvى �العبارة �الخطر�من �هذا �الناصر�ويتجdى �عهد ��ي �خط$�ة �مصر�بمرحلة "وكانت��فمرت
̄ضطهادات�والسجون�سمة�هذا�العهد�كله،�وقد�شملت�هذه�اPحن�جميع�_حزاب� ̄عتقا�ت�والتعذيب�و
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ن�_فراد،�أما�القلق�والخوف�والفزع�فكانت�نصيب�الناس�جميعا،�وكان�والهيئات�والجماعات،�وعددا�كب$�ا�م
  )١كل�واحد�يتوقع�الشر�Åو×ي�_سباب،�أو�لسبب�مختلق،�أو�بدون�سبب"(

�العاشر�(اPتكون�من� �الجزء �أ�٦٢٨أما �،عبد�الناصر�والساداتبالحديث�عن�الجزء�_خ$���Óتم��يصفحة)
وإفقار��،اPسلم$ن،�وعبد�الناصر��خوانوجماعة��،السياسية�اPختلفة�و_حزاب�،وصل±�ما�بالتاريخ��س[مي

واPواقف�ال�VWاتخذها�ضد��س[م�واPسلم$ن،�وطموحات�عبد�الناصر�ونتائجها��،وإض[ل�الشرفاء�،_غنياء
دة�واPعاه�،وع[قات�مصر�مع�¯تحاد�السوفي�VW،ناصر�والساداتعبد�ال�ياPدمرة،�و_حداث�الهامة��ي�عهد

ب$ن�مصر�وإسرائيل�عdى�حساب�_مة��س[مية،�وقد�حاسب�الحسنات�واPزايا�للسادات�وأخطائه�ونقائصه�
  .أيضا

توصلنا�إvى�أ�ا��،ال�VWتحتوي�عdى�أك¿��من�ستة�آ�ف�صفحةالهائلة�بعد�تصفح�اPوسوعة�الضخمة��:ةتماالخ
�الد�ئ �مع ��س[مي �التاريخ �عن �دقيقة �شاملة �معلومات �وجميع�توفر�لنا �القاطعة، �وال��اه$ن �الواضحة ل

�الدارس$ن� �موافقة �أو�عدم �بموافقة ̄عتناء � �بالت��يرات�دون �مسلحة �الكاتب�اPؤرخ ���ا �تقدم VWالنقاط�ال
̄نح[ل�الفكري��ي�بعض�اPواضيع،�بالرغم�من�ذلك�تجدر��بأن�والباحث$ن�للتاريخ��س[مي،� إ��أنه�وقع��ي�

�والدارسون�دراسة�ونقدا�Pا�فيه�متعة�تاريخية�وفكرة�متنورة�ومسحة�أدبية،�وكما�يتناولها�الباحثون�والكتاب
�من�بالكث$���س[مية�اPكتبة�أثروا�الذين�اPدقق$ن�اPحقق$ن�والباحث$ن�العلماء�قبل�من�̄ع§�اف�جاء

̄ط[ع�بالقراءة�الجديرة�اPوثقة�واPصنفات�اPؤلفات �علما�وثقافية�حضارية�جوانب�من�دراسة�،�وPا�فيهو
  .�البشري �الفكر�وتطوير�العمران�ترقية��ي�اPسلمون ���ا�أسهم�واقتصادا�وسياسة�وتاريخا�وأدبا�وفكرا

  ا�صادر�و�ا�راجع

�مكتبة�و موس .١ �الثالثة، �الطبعة �العاشر، �الجزء ،Vþأحمد�شل� �للدكتور �الحياة �رحلة ��س[مية: �النظم�والحضارة عة
  �م.١٩٨٢،�ال½�ضة�اPصرية،�القاهرة

الشعر�العربي�اPعاصر:�قضاياه�و�ظواهره�الفنية�و�اPعنوية�للدكتور�عز�الدين�إسماعيل،�مطبعة�دار�العودة،�ب$�وت،� .٢
 م.�٢٠٠٧

السراج�الوهاج�Pحو�أباطيل�شل�Vþعن��سراء�واPعراج�للشيخ�حمود�بن�عبد�هللا�حمود�التو�يجري،�مكتبة�اPعارف،� .٣
 م.١٩٨٥رياض،�

 ١٩٩٠-١٩٨٤مكتبة�ال½�ضة�اPصرية،�القاهرة،��،�١٠-١_جزاء�حضارة��س[مية،�التاريخ��س[مي�و�ال .٤
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  دراسة�تحليلية�:لفؤاد�سزك/ن�"تاريخ�الr.اث�العربي"كتاب�
������������������������������������������������ 

 �أديتنGي عّزالدين                              

  عمان،�_ردن���س[مية�العاPية،جامعة�العلوم��دكتوراه،الباحث�

  ��ا�قدمة

�ظهور� �قبل �الزمان �أعمق ��ي �يمتّد �أصيل �عريق �العربي �ال§�اث إّن
��س[م�بقرون �وتيسرت�وسائل�. �العربية��س[مية، ونمت�الحضارة

�الكتابة�وك¿��التدوين�والتأليف� �انتقل�ال§�اث�اPروي�إvى �ثّم الكتابة،
�العصر�_  �من ��موي.بدء �النمط�البدئيومنذ �العلوم��،هذا انتشرت

العربية�و�س[مية��ي�أقطار�العالم�حيث�ألف��ي�هذه�العلوم�العرب�
وامتóت�اPكتبات��ي�كل�أنحاء�العالم�بكتب�عديدة�ذات��،واPسلمون 

� �واجتماعية.�وتاريخيةتراثية �وسياسية �وفكرية �عdى��وثقافية ع[وة
�هذا �ال§�اث�تستلزم�ضرورة، تخصيص�مجموعات��إن�عملية�إحياء

��ي �واPتخصص$ن �الدارس$ن �واPعرفة�من �العلم �فروع �من �فرع ،�كّل
�ما�يمت�إvى�ال§�اث�العربي�بصلة� لتنقيب�عن�_ماكن�ال�VWيوجد���ا
�دراسته� �بقصد �وصحته �وحقيقته �أصله �Pعرفة �تتوافر�عليه VWوال

̄جتماع�والفقه�والعقائد�،�وتحليله ولهذا�درسوا�التأريخ�و¯قتصاد�و
فكرة�إحياء�ال§�اث��والقانون�والنظريات�السياسية�والفلسفية�وغ$�ها�ل�سهام�بشكل�إيجابي�وفعال��ي�تنفيذ

  بمعناه�العام.

   فؤاد�سزك/ند/�
�ال��فيسور�فؤاد�سزك$ن�عام �أكمل�دراسته�� إ�ي���١٩٢٤ولد �وف¸�ا كان�تلميذا��.بتدائية�والثانويةستانبول،

من��ستانبول إ�ي�جامعة��وأصبح�سزك$ن�أستاذام)،�١٩٥٦-١٨٦٨(�روكلمانالكب$��كارل�ب�للمستشرق�_Pاني
�وكان��١٩٥٤عام �عdى�ب[د��اهتمامه، �وتأث$�ها منذ�وقت�مبكر�بمسألة�نشر�التاريخ�الحقيقي�للعلوم�العربية

�ي��ث�Vjعشر�مجلدااال�VWوصل�عددها��"تاريخ�ال§�اث�العربي"أصدر�اPجلد�_ول�من�،��١٩٦٣ي�عام�و�.الغرب
vى�إvى�تطبيق�فكرته�الداعية�إس£ى�و �.)١(لوم�العرب�ال�VWشملت�العلوم�_دبية�والطب�والكيمياء�والجغرافياع

عن��،�وقد�شارك�أربعة�عشر�بلدا�عربيا�فض[ �س[ميةتأسيس�معهد�دوvي�متخصص�بتاريخ�العلوم�العربية�
�و_  �اPنظمات �العالم �من �واPشجع$ن �_ ��س[ميصدقاء �بثلث �كرأسبالت��ع �اPق§�حة �أوvي� موال مال

��ي�س�(معهد�تاريخ�العلوم�العربية�و� ستأ،�١٩٨٢و�ي�عام��).٢(للجمعية طار�جامعة�فرانكفورت،�إس[مية)
̄ أوقد�منح�فؤاد�من�قبل�رئيس�دولة� وvى��ي�نفس�العام،�وكذلك�حصل�ستحقاق�من�الدرجة�_ Pانيا�وسام�

� ��١٩٧٨سنة �للعلوم �اPلك�فيصل �مية�س[ جائزة �وت[�ذلك�سنة �من��١٩٧٩، �غوتة �عdى�ميدالية حصوله
  مدينة�فرانكفورت.
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     �"تاريخ�الr.اث�العربي"كتاب�

واPصادر�اPتفاعلة��الببليوجرافيامن�أوسع�موسوعات�لدكتور�فؤاد�سزك$ن�ل�""تاريخ�ال§�اث�العربي�كتابعد�ي
س[مية�بما�حفلت�به�من�مؤلفات�ودراسات�وكذلك�يمثل�التاريخ�الثقا�ي�للحضارة�� ��ي�ميدان�_دب�العربي،
�اPعرفة �منا�ي �Wش� �ال§�اثاليعت����.�ي �اعتنت�بكتب VWال� �الكتب �أمهات �وجودها�،كتاب�من �وذكر�أماكن

،�من�الهجرة�٤٤٤إvى�عام�مطبوعة�ومخطوطة�ومفقودة�خ[ل�الحقبة�الزمنية��ي�عصر�الخلفاء�الراشدين�
� �أحسن �éا

ّ
�تصنيف�ورت �أجود �ومختلف�حيث�صّنفها �الفنون �Wش� ��ي �لط[ب�العلم �jغدت�غ� �Wترتيب�ح

�العربي�التخصصات�ع½�ا. �ال§�اثي �التاريخ �كتاب �قيمة �عن �العمرى �أكرم �_ستاذ �محاولة��:يقول �يمثل "أنه
جديدة�أعقبت�محاولة�بروكلمان�ومحاو�ت�أخرى�أسبق�للتعريف�بكتب�ال§�اث�العربي�ما�فقد�م½�ا�وما�بقي�

"لم�يقتصر��،�ثم�يضيف�أنه)١(ة�الفكرية�وتطورها�ع���القرون�_وvى�من�التاريخ��س[ميمع�رسم�إطار�للحرك
سزك$ن�عdى�ذكر�اPؤلفات�الخطبة�واPطبوعة�ال�VWوصلت�إلينا�بل�تعداها�إvى�ذكر�اPؤلفات�اPفقودة،�وهو�أمر�

  ).٢(ضروري��ي�تسجيل�الحركة�الفكرية"

  ومن�أهمها�ما�يdي:،�وموضوعات�مختلقة�قضايا�"تاريخ�ال§�اث�العربي"يحتوي�كتاب�

،�ويظهر�فيه�هدف�اPؤلف��ي�إعداده�ليكون�تجديدا�لعمل�بروكليمان�غ$��أن�١٩٦٧اPجلد�_ول:�نشر�سنة�� •
ة،�بينما�يكتاب�بروكليمان�يبتدئ�بالشعر�والنحو�واللغة�والتأريخ�والعلوم�العربية�والفلسفة�والعلوم�الطبيع

�كتا �ال§�اث�العربي"ب�يحتوي�اPجلد�_ول��ي �عdى��"تاريخ �الرواية��س[مية�مستندا عن�أهمية��سناد��ي
 علوم�القرآن�والحديث�والتاريخ�والفقه�والعقائد�والتوحيد�والتصوف�والب[غة�والن¿�...الخ.�

،�ناقش�اPؤلف�فيه�قضية�أصالة�الشعر�الجاهdي�وروايته�وتصنيف�مصادر�١٩٧٥نشر�سنة��اPجلد�الثاني:� •
�الجاهdى�الشعر  �وكتب�، �الحماسة �وكتب �و_صمعيات �واPجهورات �واPفضليات �اPعلقات �أيضا ويتضمن

vثالب�و_ماPعاني�والفضائل�واPى�أك¿��من�.�وتوالنوادر�وكتب�الطبقات..�الخ�ياdناول�نظريات�الشعر�معتمدا�ع
 .ئة�مصدر�لم�يستفد�م½�ا�أو�لم�تكشف�من�قبلام

• � �والفارسية�القديمة��،١٩٧٠اPجلد�الثالث�:نشر�سنة �والسريانية �اPصادر��غريقية ويحتوى�فيه�Åول�مرة
ذلك�استعراض�_طباء�اPسلم$ن.�والجدير�بالذكر��ي�هذا�اPجلد��ويdي�،والهندسة�لعلم�الطب�عند�اPسلم$ن

 أنه�قائم�عdى�منهج�سرد�اPصادر�_جنبية.

�نشر�سنة� • �اPجلد�١٩٧١اPجلد�الرابع: �القرن�الثاني�،�وأهم�مسائل�هذا ×ي�مسألة�تأسيس�علم�الكيمياء��ي
�يزعم��.الهجري�عdى�يد�جابر�بن�حيان �كما ويثبت�سزك$ن�أن�جابر�بن�حيان�شخصية�حقيقة���خرافية،

 بعض�الناس�عdى�نظرية�كراوس،�وكذلك�يحتوى�علم�النبات�والزراعة�.�

ويظهر�أن�اPسلم$ن�وصلوا�إvى�،�$نيتضمن�تاريخ�الرياضيات�عند�اPسلم�،م١٩٧٣نشر�سنة��اPجلد�الخامس: •
واستطاعوا�أن�يجدوا�طرقا�لحل�اPعاد�ت�الج��ية�من��،نتائج�هامة�كما�أسسوا�علم�الج��،�كعلم�مستقل

ووصلوا�إvى�تنظيم�اPعاد�ت��،وم½�ا�الحل�العددي�والحل�الهند����والحل�بطريق�اPنحنيات،�الدرجة�الثالثة
 يضا��ي�الحساب�التفاضdى�وما�أشبه�ذلك.ووصلوا�أ�،من�الدرجة�الرابعة�وحلها

 .،�ويتضمن�علم�الفلك�وأحكام�النجوم�و ثار�العلوية١٩٧٨اPجلد�السادس:�نشر�سنة� •

 ،��ويحتوى�علم�اللغة�والنحو�والب[غة...الخ١٩٧٩اPجلد�السابع:�نشر�سنة� •

̄جتماع،�ويشمل�علم�الفلسفة�واPنطق�وعلم�النفس�والسيا١٩٨٢اPجلد�الثامن�:�نشر�سنة� •  سة�وعلم�
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 ،�ويحتوى�العلم�الجغرا�ي�والف$¡يائي�والجيولو�ي�واPوسيقي١٩٨٤اPجلد�التاسع:�نشر�سنة� •

• � �نشر�سنة �العاشر: ��س[مية�٢٠٠٠اPجلد �العلوم �من�حيث�نشأة �العلوم��س[مية �إvى �ويحتوى�مدخل ،
�غريق�وال[ت$ن��ي�صفات�_مانة�والدقة�قارنة�بي½�م�وب$ن�اP،�و أمانة�النقل�عند�العلماء�اPسلم$ن،�و وتطورها

̄حتياط   .)١(أثر�العلماء�اPسلم$ن��ي�أوروبا��ي�سائر�النوا�ي،�و

  : الكتابأسلوب�ا�ؤلف�&ي�إعداد�   

لفؤاد�سزك$ن�كتابا�يكشف�بج[ء�عظمة�تأريخ�العربى�الثقا�ي�اPمتد�ع����"تاريخ�ال§�اث�العربي"�لقد�كان�كتاب
كانت�نيته�أو��تأليف�ملحق�لكتاب��.اب�بمراحل�متعددة�تغ$�ت�ف¸�ا�خطة�اPؤلف�مراتالكت�وقد�مرّ �.القرون

� �بروكلمان �كارل �_Pاني �العربي"اPستشرق �_دب �بتاريخ �مكتبات�" ��ي �اPحفوظة �اPخطوطات �إvى ا�ستناد
�،��ذا�الهدف�وقد�تم�اPجلد�_ول �،ليص$��تجديد�كتاب�بروكلمان�،ثم�تطور�الهدف�بمرور�الزمن�.ستانبول إ

ليص$��كتابه�تاريخ�العلوم��س[مية�اPكتوبة�بالعربية��ي�إطار�ما�يسمح�به�_خرى�ثم�تغ$��الهدف��ي�_جزاء�
ع[وة��.)٢(ودراسات�سزك$ن�للمخطوطات�واPطبوعات�،تطور�الدراسات�و_بحاث�اPتخصصة��ي�هذا�اPجال

جرافيا�هائلة�لنتاج�الحضارة��س[مية�خ[ل�أربعة�عشر�وإذا�كان�كتاب�كارل�بروكلمان�يمثل�ببليو �،عdى�هذا
فإن�كتاب�سزك$ن�يمثل�التاريخ�الثقا�ي�للحضارة��س[مية�بما�حفلت�به�من��،قرنا�(ح��Wالعصر�الحديث)

الف§�ة�الزمنية�من��–بخ[ف�كتاب�بروكلمان–مؤلفات�ودراسات��ي�ش��Wمنا�ي�اPعرفة.�يغطي�كتاب�سزك$ن�
�ح �Wح� ��س[م �بدء �سنة �كل��،م١٠٣٩هـ/٤٣٠واvي �ترجمة �مع �العلمية �ومنجزا«�م �اPسلم$ن �للعلماء ليؤرخ

�مؤلفاته�،مؤلف �مكتبات�العالم�اPخطوط�م½�ا�،وبيان�أسماء ��ي �ناشري�اPطبوع��،وأماكن�وجودها وأسماء
با�ذلك�مرت�،مع�بيان�ما�تعلق���ذه�اPؤلفات�من�شروح�ومختصرات�وتعقبات�وردود�وذيول�ونظم...إلخ،�م½�ا

  .�ترتيبا�زمنيا�يورد�فيه�اسم�الشخصية�ثم�أثارها�عdى�النحو�اPذكور 

ويذكر�اPؤلف�_عوام�ال��Wأخذته�هذا�العمل�الجليل�عdى�أنه�مكث�خمسة�عشرة�عاما��ي�تقديم�حصيلة�بما�
�تيسر�له�فرصة�Pعرفة�مواقفه VWوال� �منه، �العلوم�العربية�و�س[مية �الباحث$ن��ي م�منه�يرى�من�استفادة

�أو�الثانوية �يخص�اPسائل�الجوهرية �بما �أو�سلبيا �إيجابيا �أو�نقدا �أكانت�تقديرا �سواء �Pس�. �ما �إن ولهذا،
�اللغة�العربية� �بعض�العلماء�إvى�ترجمته�إvى الكتاب�من�رغبة�قوية�لدى�الجماه$����يس±�ان�به،�حيث�لجأ

جلد�_ول�منه�إvى�اPم�Vأبو�الفضل�بنقل�ونشره�مثل�ما�قام�به�الدكتور�محمود�فهم�Vحجازي�والدكتور�فه
م،�١٩٧٨و�ي�عام��عdى�نفقة�الهيئة�اPصرية�العامة�للكتاب.�١٩٧١العربية،�وتم�نشره�القسم�_ول�منه�سنة�

�الرياضتولت� �(جامعة �اPلك�سعود �وجامعة ��س[مية �سعود �بن �محمد �العربية��جامعة �باPملكة سابقا)
��السعودية �نشر�من �ما �جميع �_Pاني،ترجمة �رأس��_صل �عdى �وكان �متعاقبة �أجزاء �عdى ليصدر�الكتاب

سعيد�عبد�/�د�،عرفة�مصطفى/�د�،محمود�فهم�Vحجازي /�اPشتغل$ن�بإصدارها�ترجمة�ومراجعة�وفهرسة:�د
  �حجازي�...وغ$�هم.�هللا�بن�عبد�هللاعبد�/�د�،عبد�الفتاح�الحلو�مازن�عماوي /�د�،الرحيم

  أسلوب�الذى�تابعه�سزك$ن��ي�كتابه�ال§�اثي�التاريíي�اPوسوم�عdى�نقاط�تالية:ممكن�تلخيص��،بناء�عdى�هذا

  أو�:�يتعلق�باPرحلة�الزمنية�ال�VWغطاها�عمل�اPؤلف� •

  ثانيا:�إنه�لم�يقف��ي�عمله�عن�كتب�ال§�اث�اPوجودة�وإنما�جاوزها�إvى�اPفقود�م½�ا�� •

،�وما�يتمم�هذا�التعريف�ويتبعه�مثل�بيان�تواريخ�ثالثا�:�العناية�الك��ى�بكتب�ال§�اث��س[مي�الخطية •
  وتحديد�مؤلف¸�ا�عdى�وجه�الدقة�،وبيان�أجزا�èا،�وعدد�أوراقها�،النسخ�الخطية
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  رابعا:�استعمال�اPصورات�الورقية�والفلمية�اPحفوظات��ي�الجامعات�واPؤسسات�العلمية •

  بة�الواحدةخامسا:�تسجيل�النسخ�الخطية�حديثا�عن�نسخ�أقدم�م½�ا��ي�اPكت •

  من�ذلك�أشار�إvى�ما�تقدم�V�Þءسادسا:�عدم�التكرار�إ��لضرورة�وإذا�وقع� •

�لها • �ي§�جم �Wال� �الكتب �لشروح �الخطية �النسخ �استيفاء �عdى �البالغ �الحرص �حال��،سابعا: �به وبلغ
 ̄ستكثار�والتوسع

�الصح • �قامت�حول VWبالدراسات�ال� �اعتناء �ح$نيثامنا: ،� �برواة ح$ن�يالصححيث�بوب�للكتب�الخاصة
 وأحادي��ما�

 تاسعا:�التعامل�بالكتب�الستة�خاصة�بعد�تفارعه�من�الحديث •

�والدواوين��عاشرا: • �اPطبوعة �والفهارس �الخطية �اPكتبات �فهارس �بطون ��ي �Pا �جمع �عdى يرتكز�هذا
  )١(و¯ثبات

  ا�صادر�وا�راجع�

  ب$�وت��،دار�صادر��تحقيق�إحسان�عباس:،�ابن�خلكان،�وفيات�_عيان�وأنباء�أبناء�الزمان .١

  م�١٩٧٥البصرة�،�،فهرس�اPخطوطات�العربية�اPحفوظة��ي�اPكتبة�اPركزية�بجامعة�البصرة�،الجبار�عبد�الرحمن .٢

  ه١٣٩٨ب$�وت�،�طبعة�دار�الفكر،�،�اPستدرك�عdى�الصحيح$نالحاكم .٣

̄ع[م .٤ ̄س[م�ووفيات�اPشاه$��و   ه.�١٤١١نة�س،�١لبنان�ط�،دار�الكتاب�العربي،�الذهVþ،�تاريخ�

  القاهرة�،ه�دار�ال§�اث١٤٥سنة�،�٣تحقيق�محمد�إبراهيم�طالسيوطي،��تقان��ي�علوم�القران،� .٥

̄س[مي .٦ ̄س[مية�،الفهرس�الشامل�لل§�اث�العربي�   _ردن�،�مؤسسة�آل�البيت،�اPجمع�اPلكي�لبحوث�الحضارة�

  م�١٩٨٥ه:�١٤٠٧،ب$�وت�،عالم�الليث�،الطبعة�_وvى�،ب$�وتب�من�مخطوطات�دار�الكتب�القطرية،�اPنتخ .٧

  ̄سكندرية��،١٩٨٩،دار�اPعرفة،�ربي£ي�محمد�عبد�الخالق:��ي�رحاب�ال§�اث�العربي�القديم��ي�الشعر�العربي�اPعاصر .٨

  ب$�وت.�،�م١٩٧٦،�دار�ال½�ضة�العربية�،عزالدين�اسماعيل�:اPصادر�_دبية�واللغوية��ي�ال§�اث�العربي .٩

̄س[مية�،�اث�العربيتاريخ�ال§�فؤاد�سزك$ن: .١٠ ̄مام�محمد�بن�سعود�   الرياض،�ه�١٤٠٢سنة�،�٢ط�،طبعة�جامعة�

  ٤ط�،مصر�،ار�اPعارف،�دعبد�الحليم�النجار�ترجمة�د.،�كارل�بروكلمان،�تاريخ�_دب�العربي .١١

  �دمشق،�١٩٩٥،�وزارة�الثقافة�،إحياء�ال§�اث�العربي�،مصطلحات�نقدية�من�ال§�اث�_دب�العربي�محمد�غرام: .١٢

  م��١٩٧٤،اPغرب�،�ئحة�اPخطوطات�اPحفوظات��ي�خزانة�تمكروت�باقليم�ورزازات .١٣

14. Bosworth C.E: Orientalism and Orientalists (in Arab Islamic Bibliography) 1977 Great Britain. 

Flacher H.A  – Bernicol: Die Islamische revolution Stuttgart 1981. 

15. Johann Fueck : Die Arabischon Studien in Europa Leipzig 1955. 
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  تاريخه�وإدارته:�&ي�الهند�الوقف
 

  .أن�.فيصل�بي

 جامعة�القاهرة،�مصر،�كلية�دار�العلومه،�دكتوراباحث�ال

  ا�قدمة

ين�فأصبح�شام[�Pختلف�أنواع� سع�نطاقه��ي�الّدِ
َّ
ه�ات �عل¸�ا��س[م؛�Åنَّ

َّ
دقات�ال�VWحث الوقف�من�أفضل�الصَّ

�إvا ة �¯قتصاديَّ نمية �عجلة�التَّ �دفع �وساهم�الوقف��ي �وعقارات�وأدوات�إنتاج.... V�÷من�مزارع�وأرا� �وة
َّ
ى�ل¿

�مختلف�مجا�ت�الحياة �فّعالة��ي �ساهم�مساهمة �كما �ثقافية،�سياسية�؛_مام، �اجتماعية، �الهند�دينية، .
ة�دولة��ي�العالم،�و  ة�ما���تملك�أيَّ را÷���Vي�أك¿��_ تملك��_وقاف�الهندية�يئاتهتملك�من�العقارات�الوقفيَّ

يات�ورئيس�مجلس�_وقاف�اPركزي�الهندي��.)١(ة�والدفاعيديكك�الحدالّسِ �تيالهند�بعد�وزار  ِ
ّ
قال�وزير�_قل

وق �السابق�رحمن�خان: اع�الخاّصِ �،"لو�استأجرت�اPمتلكات�الوقفية�بأسعار�السُّ
َّ
�،واستثمرت�بمشاركة�القط

نوي�الحاvي�من�هذه�اPمتلكات�الوقفية�)٢(يجار�فقط�إvى�ألف�مليار�روبية"لبلغت�إيرادات��  خل�السَّ ،�لكن�الدَّ
عdى�الرغم��.)٣(إنما�تبلغ�مليار�ونصف�مليون�روبية�هندية�فقط�–حسب�تقديرات�وزارة�شؤون�_قليات��–

�م ٌه�جادٌّ ة�نحو�من�هذا�ال§�اجع�والركود��ي�مجال�الوقف�شوهد��ي� ونة�_خ$�ة�توجُّ ن�قبل�الحكومة�الهنديَّ
�وذلك�من�خ[ل�تقديم�رئيس�الوزراء�السابق�منموهن�س ة. سات�الوقفيَّ �اPؤسَّ �Manmohan Singخ�نإحياء

شركة�‘ويعرف�هذا�اPشروع�بـ م،�مشروعا�جديدا�لتنمية�اPمتلكات�الوقفية٢٩/١/٢٠١٤لشعب�الهند��ي�يوم�
Vjتنمية�الوقف�الوط’ National Wakf  Development Corporation

)٤(�.  

  ا�بحث�#ول:�تاريخ�الوقف�&ي�الهند

  &ي�عهد�الحكام�ا�سلم/نالوقف��:#ول ا�طلب�

�ي�سنة�الشماvي�يذكر�أن��س[م�دخل��ي�الهند�بدأ�¯هتمام�بالوقف��ي�الهند�منذ�قدوم�اPسلم$ن�أرضها،�و 
،�أك¿��و كذلك�ح��Wانق���ùمن�الدهر�قرنان�ظل�الحال��.)٥(الثقفي�محمد�بن�القاسمبيد��م٧١١هـ�اPوافق�٩٢
�سنة��،أتى�الغزنويون ف �الغزنوي��ي �السلطان�محمود �أفغان��ي�قيادة�سبكتك$ن�والد �عاصمة �غزنة وفتحوا

٣٥١�� م،�وبه�مكن�سبكتك$ن��بنه�محمود�الغزنوي�الذي�نفذ�إvى�الهند�من�حدها�الشماvي�الغربي،��٩٢٣- هـ
نة�بيشاور،�أفلوطان،�كالنكر،�كشم$�،�مدينة�قنوج�ومنطقة�غجرات.�وفتح�ب[دا�بعد�أخرى�ومن�ضم½�ا�مدي

تنسب�إvى�مؤسسها�الحس$ن�بن�الحسن�اPلقب�بع[ء�الدين�الغوري،�وقام��ال�VWالدولة�الغوريةثم�أتى�عهد�
�الدين� �شهاب �أخوه �الرئاسة �توvى �بعده �ومن �الغوري، �اPعروف�محمد �غياث�خان �أخيه �باPلك�ابن بعده

من�أشهر�غزاة�الهند،�ومن�ضمن�فتوحاته�ملتان،��هور،�أزم$�،�هانV�Í،�س$�سوني،�وأخ$�ا��يعّد الغوري�الذي�
  �فتح�دهdي�وجعلها�تحت�قيادة�مملوكه�قطب�الدين�أيبك،�فأصبحت�عاصمة�للهند��س[مية.
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إنشائي�‘ه��ي�مؤلف�)٢(،�كتب�ع$ن�اPلك�اPلتاني)١(ويقال�إن�أول�وقف��ي�الهند�كان��ي�عهد�معز�الدين�بن�سام
�إن�السلطان�معز�الدين�بن�سام�وقف�قريت$ن�لجامع�اPلتان�ب$ن�عامي�insha-i-mehru’ (مهرو  :(١١٨٥�–�

الدولة��تضعف�،بعد�مقتل�السلطان�شهاب�الدين�الغوري.�)٣(م،�وحمل�مسؤولية�إدارته�عdى�العلماء١١٩٥
�،دهdي.�وبه�بدأت�دولة�اPماليك�عdى�الذي�كان�حاكما�)٤(فاستغل�هذه�الفرصة�قطب�الدين�أيبك�،الغورية

ية�لِج حكومة�الدولة�الِخ �توبدأ�،حكم�اPماليك�Vن¬أوبه��،ج[ل�الدين�ف$�وز�الخلGيوصل�إvى�العرش�أخ$�ا�و 
�و انتقل�الحكم�من�الخلجي$ن�إvى�أسرة�طغلقثم��.هـ.�٦٨٩ي� �العصر�هو�مسجد�، �يذكر�من�هذا من�أهم�ما

�إvى�٧٢١ملك�الطغلقي$ن�من��ثم�كانت�الهند�تحت�.)٥(هـ)٧٢١خ$¡رخان�( � �هـ.٨٥٥هـ .�� ن�أوأجدر�بالقول�هنا
أك¿��من�مائة�دور�الشفاء،�وكان�الدواء�والغذاء�يقدمان�ف¸�ا�مساجد�عديدة�و �ب�jطغلق�شاه�السلطان�ف$�وز�

�وما�)٦(للناس�مجانا ���لول�اللودي�_فغاني، �لودي�اPنسوبة�إvى�مؤسسها �الحكم�من�بعدهم�أسرة �ثم�توvى .
عهد�اللودي�مسجد�الباني�بت"،�ومن�أهم�ما�ب��Vjي�"هـ��ي�معركة��٩٣٢ي�الحكم�ح��Wنجح�عل¸�م�بابر��ي��زالوا

̄صط[حات�مثل�.�)٧(باراجومباد وظيفة�‘و�،’وجه�اPلك‘،�و’وجه�اPعاش‘وعرفت�_وقاف��ي�عهدهم�بمختلف�
�اPغولية�سرة_ �توvى�عرش�الهند�،ديبعد�اللو ومن��.)٨(�)grants�inam’(ووظيفة��نام،� grants�waqf’ الوقف

ثم�توvى�العرش�همايون�ومن�بعده�ابنه��مراطور�أك���إ��أن�همايون��.)٩(إvى�ظه$��الدين�محمد�بابر�اPنسوبة
�العرش�اPلُك  �من ��طرده �السوري. �الوقفيةش$�شاه �اPمتلكات �الحرص�عdى �شديد �أك���كان   �وتبعه��.واPلك

.�ثم�من�بعده�خلفاؤه�ح��Wانت¬���ي�احت[ل�ال��يطاني�،ان،�وأورنكزيب�(عاPك$�)�ي�الحكم�جهانك$�،�وشاه�جه
صدر�‘لم�يكن�يعرف�لدى�اPغول�و��غ$�هم�وزارة�مخصصة�لóوقاف،�كان�اPشرف�_عdى�للقضاة�اPلقب�بـ

ل�كان�القضاة�يساعدونه�عdى�مستوى�_قاليم��ي�أعما�.آنذك�يشغل�منصب�مراقبة�هذه�_وقاف’ الصدور 
الوقف�تقلي[�من�عبئه،�وكذلك�اPؤذنون�عdى�مستوى�اPناطق�الصغ$�ة.�لكن�اPتوvي�هو�اPسؤول�_صيل�عن�

  .�)١٠(أية�ممتلكة�وقفية�تحته

  الA.يطاني��حتNل�&ي�عهدالوقف�ا�طلب�الثاني:�

�ي½�ار و�ي�بادئ�_مر��.Pا�تزامن�انقراض�دولة�اPغول�مع�احت[ل��نجل$¡�تعرض�نظام�الوقف�ل�همال�وبدأ
�باPسلم$ن� �الخاصة �الشخصية �_حوال �اPساس�بقوان$ن �عدم �سياسة �اتباع �إvى ̄ستعمار��نجل$¡ي � عمد

� �عام ��ي �أصدروا �حيث �إدارته�١٧٧٢والهندوس ���ياكل �محتفظا �الوقف �وبقي �ذلك. �عdى �ينص �قانونا م
�التقليدية،�وذلك�مما�أدى�إvى�سوء�استخدام�اPمتلكات�الوقفية�والتف نجل$¡�ا�يار�Pا�رأى�� ريط��ي�إدار«�ا.
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�بعض�_�الوقفية�_موال �وتملكها �(بإصدار�شخاص�قاموا �رقم �لعام١٩٠قانون �اPناطق��م�١٨١٠) لكافة
�فورت�وليم �تحت�إدارة �وذلك �_وقاف، �عdى ��ي��،)١((كلكتا)�حفاظا �لهذا �مماثل �قانون �تطبيق �تم وكذلك

�عام��)٢((مدراس)بـ�مناطق�فورت�سينت�جارج �قانون�_وقاف��.م�١٨١٧ي �أيضا ��نجل$¡ية وأصدرت��دارة
الدينية�الذي�نص�عdى�أن�جميع�اPنشـآت�الدينية�التابعة�Pجلس��يرادات�أو�الواقعة�تحت�إشراف�نظار�

يست�إمن�قبل�حكومة�شركة��هذين�القانون$نتم�إلغاء�عادي$ن�يعهد��شراف�عل¸�ا�إvى�متول$ن�رسمي$ن.�ثم�
��يإ �لعام٢٠بإصدار�قانون�جديد�رقم�(�م�١٨٦٣عام�نديا فانفصلت�_وقاف�الدينية�عن�إدارة��،م�١٨٦٣)

�ةالحكومة،�فتم���ذا�القانون�التمي$¡�ب$ن�_وقاف�الدينية�و_وقاف�الخ$�ية،�وأبقت�الحكومة�_وقاف�الخ$�ي
½�ا،�وبدأ�الناظرون�ينقلون�فبدأت�_وقاف�ت½�ار�من�جديد��رتفاع�اPراقبة�الرسمية�ع�،فقط�تحت�إشرافها

�واستغل��  نجل$¡�أيضا�هذه�الفرصة��حت[ل�_را÷���و_وقاف�هذه�العقارات�ويبيعو�ا�كأ�م�هم�مالكوها.
 The charitableوتم�أيضا�اتخاذ�قانون�اPؤسسة�الخ$�ية�والدينية��ح��Wمنعوا�اPسلم$ن�من�التعليم�والتعلم.

and Religious trust actراقبة�_وقاف�وصيان±�ا،�وقد�شهدت��١٩٢٠ي�عام��Pم،�ولكنه�بقي�بدون�توف$��نظام�
  .م�صدور�عدة�قوان$ن�تنظم�شؤون�الوقف�عdى�الحكومات�الو�ئية١٩٥٤إvى��١٩١٣الف§�ة�من�

  الهند�بعد�استقNل�ا�طلب�الثالث:�الوقف

،�فاتفقوا�)٣(و�نا�أبو�الك[م�آزادتحت�قيادة�مإثر�استق[ل�الهند�تم�البحث�عن�تكوين�إدارة�_وقاف�اPركزية�
�وقام�ال��Pان�بتدوين�قانون�)٤(عdى�ضرورية�تأسيس�مجلس�_وقاف�اPركزي�تحت�الحكومة�اPركزية�للهند .

� �لعام �ه١٩٥٤الوقف �توصيات �ضوء �عdى �اللجنةذم ��يعّد و �.ه �الوقفي �التشريع ��ي�هذا �_مور �أعظم من
�البلد ��ي �اPسلم$ن �تاريخ �بو �.)٥(صفحات �تم �عض�التعدي[ت �فيه ��١٩٥٩ي �١٩٦٤و، �لم��.م١٩٦٩و، ولكن

̄حتجاجات�ضد�هذا�القانون.�وPا�فشلت�هيئات�الوقف�ومسؤولها��ي�الحفاظ�عdى�_وقاف�بالرغم� تتوقف�
�القانون� �لوزارة �للتفتيش�تابعة �بتكوين�لجنة �قامت�الحكومة �اPركزية، �الحكومة �اPتواصل�من من�التنبيه

م�وتقريرا��ائيا��ي�عام�١٩٧٣م،�وقدمت�هذه�اللجنة�تقريرا�مؤقتا��ي�عام�١٩٧٠عام��والعدل�وشؤون�الشركة
م،�١٩٨٤م،�مع�مسودة�قانون�جديد،�و�ي��اية�اPطاف�تم�تقديم�مشروع�قانون�جديد��ي�ال��Pان�عام�١٩٧٦

� �الهند �رئيس�جمهورية �عليه �آنذكوقع �جهات�عديدة �عارض±�ا �ولكن�Pا �إأ، �الهندية يقاف�علنت�الحكومة
�القانون  �فقدمت�الحكومة�مشروع�قانون��ي��.تطبيق�هذا واستمرت�اPطالب�بتشريع�قانون�جديد�للوقف،

�ي�كافة��وتم�تنفيذه�،م١٩٩٥و�ي�_خ$��تمت�اPوافقة�عل¸�ا��ي�شكل�قانون�الوقف�لعام��،م١٩٩٣ال��Pان�عام�
�القانون��ي�كافة�الب[د�م�عن�تط١٩٩٥من�شهر�ديسم���عام��٢٧الب[د،�وأعلنت�حكومة�الهند��ي� بيق�هذا

�من�يناير� �مع$ن�الدين�_جم$�ي�اعتبارا �الشيخ�خواجة أقر�ثم��.)٦(م١٩٩٦سوى�و�ية�جامو�وكشم$��ومق��ة
  م.�٢٠١٣أغسطس��١٩م��ي�٢٠١١مجلس�الشيوخ�الهندي�قانون�الوقف�(اPعدل)�لعام�
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  ا�بحث�الثاني:�إدارة�#وقاف�&ي�الهند

 ��Central Waqf Councilوقاف�ا�ركزي مجلس�# �ا�طلب�#ول:

بموجب�مادة�رقم��م١٩٦٥×ي�ال�VWأنشأت�وشكلت�مجلس�_وقاف�اPركزي��ي�سنة��الهندية�الحكومة�اPركزية
�أ-٨( �لعام �الوقف �قانون �من �_وقاف��.)١(م١٩٥٤) �عن �مسؤو� �الوزير�اPركزي �من �اPجلس �هذا يتألف

�الذين�هم�اPعينون�اPسلمون�من�قبل�الحكومة�عضوا�١٩ت���ùصفته�رئيس�اPجلس�ومن�قبم �هو �_م$ن.
�السنة�.)٢(للمجلس�التنفيذي�الرئيس ��ي �مرت$ن �اPجلس�عادة �وال�VW ،يجتمع �اPجلس، �لجان �ذلك�فإن ومع

تتمثل�� تتكون�من�أعضا�èا�يجتمع��ي�كث$��من�_حيان�Pمارسة�أعمال�فيما�يتعلق�بالشؤون��دارية�واPالية.
�الر  �بأعمال�اPهمة �اPتعلقة �بشأن�اPسائل �الهند �لحكومة �اPشورة �تقديم �Pجلس�_وقاف�اPركزي��ي ئيسية

�وإدارة �_وقاف، �الب[د مجالس ��ي  من�وحماي±�ا�الشاغرة�_را÷��Vتنمية�أيضا�وظيفته�ومن .)٣(_وقاف

� .̄جتماعية�عايةالر �أنشطة��ي�سعاتو �الدخل�من�اPزيد�لتوليد�تجارية�أسس�عdى�وتطويرها اPغتصب$ن
�إvى��١٩٧٤سبتم���من�الف§�ة��ي�روبية�مليون ��٣٥٠من�أك¿� �الغرض�لهذا�تحقيقا�اPركزية�الحكومة�منحت
  .)٤(م½�ا�مشروعا��٨٤الفراغ�تمو �مشاريع��١٣٧إvى�اPجلس�ووزعها�،�٢٠١١مارس

  �State Waqf Boardsا�طلب�الثاني:�هيئة�#وقاف�للوLيات

،�وإنشا�èا�من�جديد�)٥(م١٩٥٤)�بموجب�قانون�الوقف�لعام�م١٩٥٥الهند��ي�عام�(�أسست�هيئة�_وقاف��ي
Pدة�خمس�سن$نهو�من�حق�الحكومة�اPوتكون�الهيئة�خاصة�للشيعة�إن�كان�وقفهم�حلية�أو��قليمية�� .

� �الو�ية.�١٥يشكل�أك¿��من ��ِي �اPائة �الهند��ي �هيئو ث[ث� ن�و�ي �بمجلس�_ �.وقفية�ةن �الرابطة وقاف�×ي
�شراف�العام�عdى�جميع�_وقاف��الهيئة:�من�وظائف اPركزي،�ومن�خ[لها�يتعامل�اPجلس�مع�اPستحق$ن.

�الصحيح،�ي�الو�ية،�فمن�واجبا«�ا�العناية�التامة���ا�وإدار«�ا�بصورة�مناسبة،�واستعمال�دخلها�عdى�الوجه�
 توزيع�اPعاش�و 

ّ
 �Social Welfare"̄جتماعية�نظام�الّرِعاية"�ناللغة�العربية�وأد��ا،�ويصرف�ذلك�م�VمPعل

Scheme،الية�للزواج�والع[ج�Pساندة�اPنحة�الّدِ �،واPراسية�وقرضها�وذلك�أيضا�من�مشروع�الخ$�،�وإعطاء�ا
��ي�مختلف�اPجال �السنوي�عن�خمسة�آ�ف�)٦(للدراسات�العليا �إن�متوvي�كل�وقف���يقل�دخله�الصا�ي .

،�)٧(%�من�الدخل�السنوي ٧ن�الدخل�الصا�ي�السنوي�الحاصل�للوقف�ما���تزيد�عن�روبية،�سيدفع�سنويا�م
  اليومية.��لتكلف±�اوأك¿��الهيئات�تعتمد�عdى�هذه�_موال�

  الخاتمة

  وقد�وصلنا��ي��اية�اPطاف�إvى�بعض�نتائج�مهمة�و×ي�كما�يdي:

�من�قبل�الحكومات�و_فراو  �تعرضت�لهجومات�شرسة �الهند �واPستعمرينإن�_وقاف��ي �د، �إن من�حق�.
ومن�حق�الحكومة��قليمية�أن�تنشأ�الهيئة�،�الحكومة�اPركزية�أن�تنشأ�مجلس�_وقاف�اPركزي�من�جديد

  .�وللحكومات�باع���ينكر��ي�تطوير�_وقاف�وتنمي±�ا.�الوقفية�للو�ية�خاصة
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 الA.ِ �ا�سرح
ْ
  وأثره�&ي�ا�سرح�ا�غربّي �·jّ يش

  �حمد�الكغاط�نموذجا"شميشا�لN"��مرتجلة

  د/�رشيد�وديvى
 اPغرب،�الكلية�اPتعددة�التخصصات،�جامعة�مو�ي�إسماعيل،�باحث

  

"B�5� 	��% c�Sx7 �� �2  �"9IS� ��
J 
%
�9� ��I�
7 n9>S �
I:` &Ë R��" : £��7 ��7Peter Brook   
  �تقديــم

�١(�Brechtإن�مسرح�بريشت �،ية�جاءت�لتقلب�مفاهيم�اPسرح�التقليديينطوي�عdى�دروس�وتعاليم�سياس)
�عdى�اتجاه�أvى�تنوير�إوذلك�باح§�ام�منظومة�تجمع�ب$ن�التنظ$��واPمارسة،�وترمي� �باعتمادها فكارنا�وعاداتنا

).�٢(vى�طرح�قيم�جمالية�مغايرةإي�التقليدي�والس£ي�طلذلك�فهو�قد�جاء�لنقد�اPسرح�_رس�،تعب$�ي�درامي
vى�فرجة�إوإنما�يدعو��،vى�اPساهمة�أو�التواصلإ��يدعو���Brechtامي�لدى�بريشتعمل�در �ّي م�فإن�أثومن�

� �٣(vى�التحدي�والفعلإيدعو�بدوره��الذياPوقف�ال[زم��واتخاذتتطلب�اP[حظة�النقدية، �نظرية�بريشتو ).
Brechtسرح�_رس�Pتفرج��ي�سلسلة�من�التجارب�العاطفية�طترفض�اPي�مقابل�،�̄نفعاليةي�الذي�يورط�ا�
�اPتفرج�لتحويله�إvى�إذلك� �مساهم��ي�نقإثارة �يراه�دvى �فقد�ثار�بريشت�،ما �نقديا. �ومتورطا �وجعله�مش§�كا

Brechtأزماته��� �ولحظات �الفصول، �عdى �القائمة �ببنيته �الك[سيكي �للمسرح �واPغلق �الصارم �الشكل ضد
�V¬تنت�VWى�ال��قبل���Aristotleأرسطوصول�ال�VWوضعها�vى�حل،�Åن�_صول�الك[سيكية�للمسرح�ككل�_ إالك

�الوحدات�الث[ث�٢٥٠٠ �تتلخص�بقانون �اPكان�،عام �وحدة �اPوضوع�،و×ي: �وحدة �ثم �الزمان، ).�٤(ووحدة
كذلك�عdى�تقنيات�التغريب�ال�VWتجعل�اPسرح�اPلحم�Vمسرحا�يخاطب�عقل���Brechtوترتكز�نظرية�بريشت

باÅساس�تمحورت�عdى�كشف�القضايا���Brechtعمال�بريشتأأن�اPتفرج���عاطفته.�ونش$���ي�هذا�الصدد�
̄ستغ[لية�انط[قا�من�   ).٥(وقام�بتعليمها�عdى�اPستوى�اPسر�ي�،ديولوجية�ال��وليتاريةيأالسياسية�و

Wيش��حمد�الكغاط،��P"شميشا�ل["�وس�åكز�هنا�عdى�مسرحية�مرتجلة�،VواPسرح�اPغربي�قد�تأثر�باPسرح�ال
�فهو�باحث��Åن�الحديث �اP[مح: �اPغربي�يع�Vjالحديث�عن�تجربة�متعددة �الكاتب�اPسر�ي عن�تجربة�هذا

Vمح�وتتكامل�ل�،أكاديم]Pشكل�شخصية�محمد�الكغاطتومؤلف�مسر�ي،�ومخرج�مسر�ي،�تتداخل�هذه�ا،�
�مسرحياته:$�ية،�فمن�أهم�نظولتنتج�مجموعة�من�اPسرحيات�تأليفا�وإخراجا�ومن�الكتابات�_كاديمية�والت
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�و"النواع$�" �الخ$�"، �"بشار �معاصرةو"أ، �إلخ..."فاس�مرتجلةو"�"،ساط$� �ومن �_كاديمية�أ، �كتاباته برز
فقد��،..."اتهءضافاPسرح�و "و�"،vى�الثمانيناتإمن�البدايات��،بنية�التأليف�اPسر�ي�باPغرب"�والتنظ$�ية�نجد:

�وبضآ �العربية�واPغربية، �العربي�من�بقيمة�_شكال�الفرجوية ��ي�بحثنا�عن�القالب�اPسر�ي �استلهامها رورة
لقد�أثار�كذلك�محمد�الكغاط��ي�كتاباته�).�١(اPسرح�وليس�كل�اPسرح�عضاPنشود،�وآمن�كذلك�بأن�النص�ب

مجموعة�من��- و×ي�مسرحيات�تتناول�مشاكل�وهموم�اPسرح�-�اPسرحية�والتنظ$�ية�خصوصا�اPرتج[ت�م½�ا
ه��ي�اPجتمع،�وعن�ر حدث�عن�رسالة�اPسرح�ودو توقية،�والثقافية،�و ذوال�،و_دبية�،فنيةوال�،القضايا�التقنية

وبطريقة��؟،تناول�هذه�القضايا�بطريقة�ساخرة�أحياناوقد�العراقيل�ال�VWتقف��ي�وجه�تطور�اPسرح�اPغربي،�
�ثالثة�،أحيانا�أخرى �ةسوداوي�–كوميدية �هشقعمد�الكغاط�وتؤكد�مسرحيات�مح).�٢(وبمرارة�وحسرة�أحيانا

ثر�اPسرح�ال��يش��VWي�أقبل�الشروع��ي�إبراز�و �ا.�èوتأثره�الواضح�بكبار�شعرا�،ريقيةغلóساط$��وال§�اجيديات�� 
وإضافات��إسهامات�بد�أو��من�الوقوف�عند��،ل["�Pحمد�الكغاط�ا"شميش�اPسرح�اPغربي�خاصة��ي�مرتجلة

  �ي�اPسرح�العالم�Brecht���.Vبريشت

  ��Brechtعند�بريشت��ظرية�ا�سرح�ا�لحمين�– ١

�حاول ��ي��ناإذا �الخط�يتطور �هذا �نجد �فإننا �لحقت�باPسرح�_Pاني، VWالتطورات�ال� رسم�خط�بياني�Åهم
الحاسمة�ال��VW¯نعطافةوالتعب$�ية،� ن��،والرمزية�،والتأث$�ية�،اتجاه�تصاعدي،�فلقد�بدأ�أص[،�بالطبيعية

�ل �يد�كللحقت�اPسار�التطوري �عdى �×ي �_Pاني �وفايس�،�Brechtوبريشت�،�Piscatorمن�بسكاتور �لمسرح
Weiss�Vسرح�السيا��Pي.�–الذين�قاموا�بتأسيس�اdالتسجي�،VلحمPا� ��من�أهم���Brechtبريشت�نتاجات�تاعت

Pا� �عرفها VWال� �وكذلك�س_عمال�الدرامية �ينطوي�عليه�من�أصالةPرح�اPعاصر، �اكتسبه�من�شهر �،ا ة�وما
�وحسب�تعب$��بريشت ���BrechtعاPية، �فإنه �أنفسه، Vالعصر�العلم� �أن�يكتب�مسرح أطلق�عليه��الذيراد

�اعتبار� �أو�الجدvي�عdى VلحمPسرح�اPسرح�الك[سيكي�أتسمية�اPعرف�تطوره��ي�جو�من��الذينه�يناقض�ا
  ).�٣(̄جتماÙيالنقد��لهاديرفض�خدع�الفن�وحيله�العادية،�ويتوçى�ب��Brecht_وهام،�لذلك�فإن�بريشت

�،vى�عالم�النقاش�الفكري إإن�اPسرح�اPلحم�Vأسلوب�جديد�ßخراج�اPشاهدين�من�مجال�السبات�العاطفي،�
�اPوض£ي �تؤدي���ستخراج�،والجدvي VW̄نحطاط�ومعرفة�العوامل�ال _سباب�واPسببات�لعوامل�التدهور�و

ركV�Í،�انط[قا�من�كشف�القضايا�اتأثر�بالفكر�اBrecht�Pشت�ن�بريأvى�إوتنبôي��شارة�).�٤(vى�تقدم��نسانإ
̄ستغ[لية،�من�خ[ل��،السياسية يؤمن�ليس�فقط���Brechtال��وليتارية.�لهذا�فمسرح�بريشت�ةيديولوجيأو

ترتكز�عdى�اPادية���Brechtفنظرية�بريشت�$�.غي$��العالم�بل�وبقدرة�اPسرح�عdى�إحداث�هذا�التغيبإمكانيات�ت
ة�كذلك�من�خ[ل�أن�تغي$��اPجتمع�وحياة��نسان�يعتمد�عdى�تجسيد�_سباب�الرئيسية�للصراعات�الجدلي

�ي�عملية�الكشف���Brechtليه�بريشتإوما�توصل��،الطبقية�والديالكتيك�الذي�تفرزه�من�هذه�الصراعات
��̄جتماعيةعن�هذه�الصراعات�والتناقضات� وهذا��،رأيا�صائباباستخدام�الديالكتيك�الذي�يفرز�لنا�دائما

� ��الثالثالرأي �للتواصل �مختلف$ن �أنقاض�رأي$ن �ي½�ض�عdى �مرضيةإالذي �نتيجة �٥(vى �الدرامي�). فالصراع
� �يقودنا �Åنه �التفك$��العقdي �من �نوع VلحمPا� �الفر إللمسرح �من �سلسلة ��ي�ضvى �تؤدي VWيات�والحتميات�ال

  ).٦(vى�شكل�أو�حل�جديدإال½�اية�
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ثم��،قسام:�مرة�أثناء�كتابة�اPسرحيةأال�VWتنعكس��ي�ث[ثة���Brechtية�بريشتن�التغريب�هو�محتوى�نظر إ
� �ويطبقوه���خراج،أثناء �يجسدوه �� �أن �عل¸�م �ينبôي �الذي �ودورهم �اPمثل$ن �تمثيل �عملية �أثناء وأخ$�ا
ة�يطلب�من�ممثليه�أن�يعطي�لطريقة�_داء�وظيف��Brechtولتحقيق�عنصر�التغريب،�فإن�بريشت).�١(حرفيا

�اعتبار� ��ي�رأيه�كحاكم�للمجتمعفن�اPتأتاريخية�عdى �الوظيفة�عdى��،رج�يتجdى �القيام���ذه �له �jولكي�يتس
��،أحسن�وجه �عن�الدور �متباعدا �اPمثل�أن�يبدوا إن�_فضلية�الرئيسية�للمسرح��يقوم�به.�الذيفإن�عdى

����يملك�من�تأث$��التغريب�الذي�يعت العالم�بشكل�كفيل�بإثارة�الرغبة��ي�_سا���Vإظهار��هدفهاPلحم�Vبما
بحيث��،خاصا�ستعما� فإن�إخراج�الدراما�اPلحمية�يقت�V�ùاستعمال��مكانيات�اPسرحية�ا�،تغي$�ه.�وأخ$�ا

  ).٢(ظر�غ$��واقعية�بل�إيحائيةان�تكون�اPنأينبôي�

فقد�تأثر��،ا��ي�الدراماعdى�أرضية�اPدرسة�التعب$�ية��ي�البداية�عdى�الشعر،�أم��Brechtفقد�نشأ�أدب�بريشت
�الكاتب�فريد �بريشت�.�Wolff Friedrichيش�فولفر ��ا �يقرض�الشعر��Brechtوكان �البداية ��،�ي ن�أوبعد

vى�اPسرح.�ولم�تكن�مهمة�الكاتب�ح$ن�ذاك�نشر�إركسية�تحول�اوالفلسفة�ا�Hegel�Pاستوعب�فلسفة�هيجل
�خلق�عمل�مسر �،كتاب�ناجح�فحسب �كان�يكمن��ي �إن�نجاحه �يرتبط�بمشاكل��نسان�بل �ديالكتيكي �ي

�لقد�تأثر�بريشتو �).٣(بأسلوب�طريقته�الجديدة�ملء�هذا�الفراغ�Brechtوقد�استطاع�بريشت�،وأزمات�العصر
Brecht مثل� �الشرقية �تأثر�بفكر�_ديان �كما �الشرقية �،�Confuciusوسيوشنفوكو ��Buddhaاذبو �بالدراما

�باهتماصوتتأ �الفكرية، �بريشت �اتجاهات �باÅشكالل �اP§¡ايد �الشرقية�،والشخصيات�،مه �،واPوضوعات
��Brechtوكذلك�الدراما�الصينية.�ويعت���بريشت�،باني$ناالي��Kabukiالكابوكي�ومسرح��NOالنو�وخاصة�مسرح

̄رستقراطياPانيأ�امسرحي�اومخرج�ا،درامي�اكاتب وضعه���Brechtخذ�بريشتأ�،،�كان�يرفض�اPسرح�الدرامي�
�مزاولة��تأسيسجل�أمن��١٩٢٦منذ�سنة� �يق§�ح�من�خ[له�كتابة�درامية�جديدة، ،VلحمPسرح�العتيق�اPا

طلق�أكان�قد��،Pسرح�جديد��Brechtلقد�تمظهرت�هذه�الرغبة�من�خ[ل�ابتداع�بريشت).�٤(جديدة�للمسرح
  )٥(الجدvي�vى�اPسرحإعليه�مفهوم�اPسرح�اPلحم�Vالذي�طوره��حقا�

�بريشت �قام �ومص$���ب��Brechtلقد �وتناقضاته �اPجتمع �قضايا ̄ستبداد،� نسان�من�الشارعنقل � (الظلم
ننا�:�"إ�Brechtويظهر�هذا�جليا�من�خ[ل�قول�بريشت�.خشبة�اPسرح�إvى̄ضطهاد�...)�والسلطة�اPنفرطة،�و 

و�ي��،مسموح���ا��ي�مثل�هذه�الع[قات�البشرية�وأفكار حاسيس�أثارة�إvى�مسرح�قادر�ليس�فقط�عdى�إبحاجة�
� �ويولد �والذي�يستخدم �بل �الظروف�التاريخية، �هذه �أمثل �لتغي$��الظروف��وأحاسيسفكارا تعت���ضرورية

��اهتم�بالتاريخ��ي�نظريته�اPلحمية،�فالتاريخ��ي�مسرح�بريشت�Brechtبريشت�ن�أvى�إهذا�يقودنا�).�٦("التاريخية
Brecht�� �ال�لóحداثليس�عرضا �إقائع،�بل�و وسرد سباب�واPسببات��سيما�الضوء�عdى�_ �ءßلقانه�عملية

 _� �فعا���ي �وتلعب�دورا �لعبت VWال� ̄جتماعية �و �التاريخيةالعوامل�¯قتصادية �،الحروب�وإع[ن�،حداث
̄جتماعية�،وقيام�الثورات ̄نتفاضات� ��).٧(و �ل��يشت�،خرى أوبعبارة �بالنسبة يتلخص��ي���Brechtفالتاريخ

̄جتماع vى�التغي$��إ�ا�ظواهر�تؤدي�ألي[�موضوعيا�وتوظيفها�عdى�تحوالسياسية��،يةكيفية�تحليل�الظواهر�
�لحياة�� �اPسرح�هو�جزء�من�عملية�التغريبإنسان�وليس�العودة �التاريخ��ي �فاستخدام �الوراء، �vى وهذا�،
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�التغريب� �يع���عن�تطور �حداث�اPجتمعأهنا �و ، �١(̄جتماعية�وهدف�للتغي$��لóوضاعيصبح�نقدا ك�وكذل).
ومحاولة�الكشف�عن�الحقيقة��،وضاعلية��ي�تغي$��_ و وتحمل�اPسؤ �،مسرح�اPواقف�Brechtفمسرح�بريشت�

  ).�٢(�ي�اPجتمع�الرأسماvي�الغامضة،�لهذا�جاء�مسرحه�ثوريا�ومتمردا

الحياة�هما�اPوضوعان�الرئيسيان��وتناقضات�،زماتنسان�ضد�_ وصراع���،ن�اPجتمع�السائر�نحو�التغي$�إ
�.التناقضوم�عdى�فكرة�قسا����Vي�اPسرح�ال��يش�VWهو�الصراع�الذي�يواPحرك�_ �.�Brechtي�مسرح�بريشت�

رسطو�للقدر�واستبداله�بالقوى�أيعارض�مفهوم�� �Brechtرسطي�جعلت�بريشتفنظرته�النقدية�للمسرح�_ 
� �¯قتصا�وقدر«�ا̄جتماعية �اPجتمع �قوان$ن �تحدده �فالقدر�عنده �التغي$�، �نمط�عdى وحراكه���نتاج،دية

��Brechtق�ب$ن�الشكل�الدرامي�والشكل�اPلحم�Vدو�ا�بريشتر وفيما�يdي�جدول�يب$ن�الفوا�القائم.�̄جتماÙي
  )٣("مهاكوني"�من�خ[ل�مسرحية

 الشكل�اPلحمV الشكل�الدرامي

  يتصرف�

  حداث�اPسرح�أيقحم�اPشاهد��ي�

  �حساسيمكنه�التعب$��عن�

  درامي�

  حداث�الحياة�أيقدم�له�

  يوضع�اPشاهد��ي�خضم�فكرة�ما�

  �إ�Óام

  �نسان�الثابت�

  نمو�

  ابت�ث�نسان�

 عاطفـة

  يحكي�

 vى�مراقب�إيحول�اPشاهد�
  القرار��واتخاذيج��ه�عdى�الحسم�

�Vملحم  

  يقدم�له�فلسفة�الحياة�

 مام�الفكرة�أيوضع�اPشاهد�

 نقد�

  �نسان�اPتغ$��

  مونتاج�(تركيب)�

  ور�الصراع�نسان�مح�

 عقل

�ال�همن�مسرح��Brechtتب$ن�من�خ[ل�الجدول�أن�هدف�بريشتي ورط�تاPلحم�Vهو�نقل�اPتلقي�من�حالة
̄ندماج� �ف��يشت�إثارةvى�إو ويدعوا��،vى�تحطيم�الجدار�الرابعإ�،ذنإ�،وعيد��BrechtالوÙي�النقدي�للمتلقي.

�العملية�اPسرحية،�فالجدار�الرابإ ��ي ع�هو�مجال�مثمر�للمشاهدين�لقطع�الصلة�بي½�م�vى�مشاركة�الجمهور
وب$ن�اPمثل،�و��يصبح�اPشاهد�خاضعا�ومستسلما�للممثل$ن�ولóحداث�ال�VWتجري�عdى�اPسرح�دون�نقد�أو�

�ناقدا �اPشاهد �يصبح �بل V�úشخ� �بريشت�.)٤(رأي �ع �Brechtفمسرحيات �بالكشف الصراعات��نتقوم
�ف �ما �بكل ̄جتماعية � �ع¸والتناقضات �من �يوب�ا �بريشت. �نظرية �كذلك��ي �V�Þء هو�معرفة���Brechtوأهم

وبالتاvي�يمكن�تغي$��نتائجها��،الجمهور�أن�ما�يحدث�عdى�الخشبة�اPسرحية�كان�نتيجة�Pسببات�يمكن�تغي$�ها
�يتم�من�أحداث�يؤدي� �بذلك�حرص�إعكس�اPسرح�_رسطي�الذي�يكشف�أن�ما .Vى�النتيجة�بشكل�حتمv

للحقيقة�كما��الخضوعvى�عدم�إهذا�الواقع�بكل�عاداته�اPبتذلة�ودعوة�الجمهور��عdى�تغي$� ��Brechtبريشت
ية�الحقيقية�اPراد�ؤ vى�الر إوالدفع�باPتلقي��،عادة�تركي�éاإ×ي�ظاهرة،�ولكن�برؤي±�ا�من�وجهة�نظر�جديدة�بعد�

                                                           
� �  :, �c�S�7 ��I% ���?	 �
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�_ �،اكتشافها �بعد �خاصة �السائدة �_وضاع �عdى �اPتمرد �الفعل �برد �عdوذلك �اPزرية �اPستوى�وضاع ى
Vي�،السيا��Ù̄جتما   السلطة�النازية.��عنتوت�،و

بمجموعة�من�الروايات،�أثر�هو��ي�عدد�من�اPفكرين�وس�åكز�هنا�عdى�بعض�اPسرحي$ن���Brechtتأثر�بريشت
�الكب$��نجيب�سرور�الذي� �اPسر�ي �اPشهورة��Brechtمن�مسرح�بريشت�استفادالعرب�خاصة �ث[ثيته  �ي

�(ياس$ن�و��ية �،�ليل�يا�قمر�ه�ياآ، ��،ع$ن�الشمس)يقولوا vى�إوكان�من�أول�اPسرحي$ن�العرب�الذين�سارعوا
� �كأسلوب�يتجاوز VلحمPسرح�اP̄نفعال�ةثار إالعمل�بمبادئ�ا �١(التوتر�و �مسرحية). �للطيب��ونجد (بوغابة)

 �ولد�بريشتتل��و� �Maître Puntila et son valet Matti"يماتالسيد�بونتي[�وخادمه�"�ة�منتنبتالصديقي�اPس
Brecht�Bertolt)أو��ي�التمثيل.��والقائمة�طويلة�سواء�كان�التأث$���ي�النص�أو��ي��خراج�،)٢  

  �حمد�الكغاط�نموذجا)�"شميشا�لN"�(مرتجلة�ا�سرح�ا�غربي�ا�سرح�الA.يش·�jوأثره�&ي�–٢

تقوم�بإبراز�هموم�ومشاكل�اPسرح�خاصة��ي��"شميشا�ل["��ا�هذه�اPرتجلة½ن�مرتج[ت�محمد�الكغاط�وضمإ
���بداع �اPسرح. �خشبة �عdى �الكغاط�إن�وتقديمها �متلق� �Brechtو�بريشتذح�ذو يحمحمد �البحث�عن �ي

vى�الهدف�اPنشود،�أي�دفع�اPتلقي�لتطوير�إوتحريكه�للوصول��،والنقد�،والجدال�دراك،� مختلف�قادر�عdى�
�اPزري�،تفك$�ه �واقعه �تغي$�ه�،ومعرفة �العمل�عdى �من�نوعه.��،ذنإ�،نهإ�،وبالتاvي �لخلق�مسرح�فريد دعوة

�ل["�فمسرحية �يعي�"شميشا VWشاكل�الPأي�_حداث�وا� ��تقوم�بتصوير�الواقع�لتظهر�مساوئه، نسان�شها
�Ó�،ى�إف�دبصفة�عامة،�وقد�قام�محمد�الكغاط�بتوظيف�علة�التغريب�من�خ[ل�وجود�بعض�التناقضاتv

  .��Óاميةك��ي�تحطيم�الå¡عة�لذ

  "شميشا�لN"�&ي�مسرحية�موضوعة�الديالكتيك�.أ

� �ل["فمسرحية �شميشا �ليس�هناك�" VلحمPا� �اPسرح ��ي �Åن ��اية �دون سلة�حداث�متسلأستظل�مفتوحة
�VلحمPسرح�اPسرح�الك[سيكي،�ولكن�_حداث�والحكايات��ي�اPومنتظمة�حيث�تكون�بداية�وعقدة�ثم�حل�كا

�لذلك�التسلسل ��،��تخضع �تقديم �أحيث�يمكن �مسرحيةأحداث�عdى �ل["�خرى�مث[��ي تقديم��"شميشا
اط��ي�مسرحية�الفعل�وهذا�لن�يؤثر�عdى�اPسرحية.�وقد�وظف�محمد�الكغ�،أحداث�جحا�عdى�أحداث�مولي$�

تناقضات�اPجتمع�وتعري±�ا�قام�محمد��وßبراز حداث�اPاضية.�الدروس�من�_ ��ستيعاباPا÷�V،�تحفز�اPتلقي�
  �الكغاط�بتوظيف�بعض�_مثال�واPأثورات�الشعبية��ي�مسرحية�م½�ا:

  ).٣"(مكأوالبس�بشهوة�الناس،�وتزوج�بشهوة��،كل�بشهوتك"

الشعري،�من�خ[ل�بيت�Åبي�الطيب�اPتن�Vþالوارد�عdى�لسان�جحا�يقول:��ثا� §وظف�محمد�الكغاط�للقد�و 
  )٤(���ز ال�ءرا�به�اPامتجد����������يضومن�يك�ذا�فم�مر�مر       

  �"شميشا�لN"�&ي�مسرحية� ب/�موضوعة�التغريب

�ل["�من�خ[ل�قراءتنا�Pسرحية�مرتجلة نية�من�نساإ،�ن[حظ�وجود�خطابات�ملحمية�غنية�بأبعاد�"شميشا
  خ[ل�قوله:�

                                                           
��   :, �c�S�7 ��I% ���?	 �
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.......�شميشا�ل[�......�شيخوختنا�بتتفاعل�و ........�ولتنا�هك�جهوتو .....�تؤثر��ي�طفولتنا....�نحن�جيل�شميشا�ل["
 
ّ
�وعل �وربتنا �ولدتنا VWال� �كيف�نفكر�×ي �متنا .......� �للحكم �مقياسا �ونحتقرها �نتناساها �عندما شيائنا...�أ.......

  )١"(قول�رأ�Óا��ي�مسرحناتس....��ليلة�ستكون�شميشا�ل[�حكما�بينناهذه�ال.......��وإبداعنا

�تتصف�به� �كانت �عما �بعيد �بتغريب�حدث�مألوف�لدينا �الكغاط�يقوم �أن �اPقطع �هذا ن[حظ�من�خ[ل
�ل["�شخصية �طفولتنا�"شميشا �منذ ���ا �معرفتنا �خ[ل �من �وذلك �عل¸�ا، �تعود �وكما �،وكهولتنا�،سابقا،

�،فا�ئ���انذا�الظرفية�غريبة�عنا،�كأ�ا�V�Þء�نصادفه�Åول�مرة،�نظرة�هبيننا�لكن��ي��وشيخوختنا�ف¬�Vتعيش
بتوظيف�تقنية�التغريب،�وذلك�من��،إذن�،واPجادلة.�لقد�قام�محمد�الكغاط�،والنقد�،vى�التفك$�إوتحفزنا�

�بشخصي �احتفاظ�اPتلقي �أسا���Vتهخ[ل ��ßقامة�كمدخل �أساس�فهم �عdى الية�شكإحوار�نقدي�عق[ني
�ب �ثالواقع �ومتغ$�ا«�ا، �تباعدإواب±�ا �شخصية�،ذنإ�،نه �ل["�ب$ن �بتغريب��"شميشا �قام �حيث واPتلقي،

  .�"شميشا�ل["�الشخصية�اPألوفة

  �"شميشا�ل�N"�موضوع�التاريخ�&ي�مسرحية�.ج

ميسم�سم�بتأي�جعل�الحاضر�ي�،إن�بريشت�يطالب�برفع�الحواجز�ال�VWتفصل�ب$ن�اPا÷��Vوالحاضر��ي�اPسرح
�عر  �اPسرحية �عرض �ينبôي �أي �تاريíي، �مدلول �وله �التاريíي�ضتاريíي �اPغزى �من �ل[ستفادة �تاريخيا ا

الحاضر�هو�جزء�من�عملية�التغريب�عdى�اPسرح�بغية��ةرخأو�تأن�استخدام�التاريخ��ي�اPسرح�إ).�٢(لóحداث
حداث�أز�لنا�فر ث�اPجتمع�ال�VWتحداأن�التغريب�هنا�يع���عن�تطور�إ�،الوÙي�بالحاضر�لدى�اPشاهد�إيقاظ

vى�خشبة�اPسرح�هو�دفع�Pشاركة�إنسان�ومص$����،وتناقضاته�،ن�نقل�قضايا�اPجتمعإ�).٣(اPا÷��Vالشاذة
�يرونه��ي�الخشبة�مجرد�تمثيلأرج�دون�اندماج�وتقمص�مع�ما�يحدث،�و فاPت وي��ز�ذلك�من�خ[ل��،ن�ما

ن�ما�أبراز�إتحاول��،ذنإ�،فاPسرحية.�و�حكاياتأا÷��Vمث[�تمت��ي�ا�Pأحداث�دتغريب�الحدث�عن�طريق�سر 
ن�أسا���Vهو�الشفافية�واPعام[ت�الحسنة،�و��بد�من�الحذر�من�الواقع،�هذا�ما�يود�محمد�الكغاط�أهو�

  يوصله�للمتلقي.�

  �"شميشا�لN"�موضوعة�التغي/.�&ي�مسرحية�.د

ي،�قvى�اPتلإوديالكتيكي�غرضه�الوصول��تغريVþصاغة�بأسلوب��"شميشا�ل["�خ$��من�مسرحيةففي�اPقطع�_ 
فقد�تكون��ي�نظرنا�ما�يعيشه��،كينون±�ا�ßبراز ل�اPتلقي�متيقظا�عساهمت��ي�ج�"شميشا�ل["�ةباعتبار�شخصي

(خداع،�كذب،�نفاق...)��نسان�الراهن�من�أوضاع�مزرية��ي�كل�مكان�وزمان�تتجdى��ي�الحروب�ب$ن�البشر�
غ$���،إذا�،�ي�نظرنا���نستطيع�تغي$�ها�إ��"شميشا�ل[ـ"نسان�نفسه،�فالوي[ت�هو���_سا����Vي�هذه�نكر وال
  نسان�نفسه�أو�،�وكمثال�عdى�ذلك�يقول�الكغاط:��

"�Vjعاني....�نسان�حيوان�يغPبكل�ا�Vjيغ�...Vjوهو�يقنع�  .....�الكارطة�–وهو�يلعب�الورق�–يغ�Vjخرينيغ��....
ونحن�نغ�Vjمعهم�بأصواتنا�.�كل�التجار�يغنون�....�تجار�السلع...�تجار�الك[م�.....�فع�التجار�يغنون�بصوت�مرت

 ).٤(أو�أقل.....�اPبحوحة�لندفع�نصف�الثمن

 _� �اPقطع �هذا ��ي �ي��ز �الكغاط �محمد ��إن �يعيشها VWال� �اPزرية �السابقة�وضاع �بالعبارات �اPقهور نسان
(نحن�نغ�Vjمعهم�بأصوات�اPجموعة�لندفع�نصف�الثمن���ي�وضعه�vى�ذهن�اPتلقي�للتفك$� إاستطاع�الوصول�

�ا�تناقضات�جعلها�محمد�الكغاط��ي�صورة�تغريبية،�لكي�تجعل�اPتلقي�واعيا�بكل�ما�يحيط�به�إقل...)�أأو�
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وظف�محمد�الكغاط�لغة�تحمل�د��ت�ورموز،�والجمع�كذلك��،vى�فكر�اPتلقيإوتحف$¡ه�لتغي$�ها.�وللوصول�
�اللغة �الفص��ب$ن �خاطبه��ىالعربية �فقد �خاص�لدى�اPتلقي، �ذات�طابع �جعلت�اPسرحية �العامية واللغة

�أمام�ما�يقع�حوله�من�نفاق�وخداع،�وكذب...�هب§�اثه�وطريقة�وعي ،�وباللغة�كذلك�جعل�اPتلقي�يكون�حذرا
  .بصفة�عامة�و�نسانكل�هذا�شكل�رؤيته�للعالم�

  �خNصات

  مور�اPهمة�التالية:و�ي�الختام�أود�التأكيد�عdى�_ 

 نتيجة�لتأث$��محمد�الكغاط�بنظرية�اPسرح�اPلحم�Vخاصة�بريشت.��"شميشا�ل["�مسرحية - 

 انعكاس��ي�نظرنا�للواقع�اPعيش�اPزري�خاصة�اPجتمع�اPغربي.��"شا�ل[يشم" - 

�اdPيءذا�الواقع�غي$��هتنسان�بصفة�عامة،�أم[�منه�لحداث�واPشاكل�ال�VWيعيشها��تصوير�_ �"شميشا�ل[" - 
  بالنفاق�والكذب....�

�والتعاطف�مع�الشخصية� -  ̄ندماج�ف¸�ا خلق�مسرح�يكون�فيه�اPتلقي�مشارك��ي�العملية�اPسرحية�دون�
 محمد�الكغاط�باPسرح�ال��يشVW.��تأثر والنقد،�و��ذا�يكون�قد��،والتفك$��،vى�الجدالإاPسرحية،�والدعوة�

 ما�يدور�حوله�ليبقى�حذرا.��توظيف�لغة�توقظ�اPتلقي�ح��Wيعرف - 

ندماج�اتعاطف�أو�عن�توظيف�علة�التغريب�من�خ[ل�توظيف�محمد�الكغاط�لبعض�التناقضات،�بعيدا� - 
� �خاصة �الخشبة �مستوى �عdى �يجري �ماذا �لفهم �حوله، �يدور �ما �Pعرفة �ولتنب¸�ه �القضايا�أاPتلقي، بعاد

 اPطروحة�للتأمل.�

  ا�صادر�وا�راجع:

  .��١٩٩٦،بريشت،�عبد�اPنعم�الشنتوف،�مراجعة�وتقديم�اPؤلف،�مطبعة�سندي،�مكناس�خالد،�ما�بعد�،م$نأ .١

  �.عالم�اPعرفة،�ب$�وت�جميل�نصيف،�رجمةبروتولد،�نظرية�اPسرح�اPلحمV،�ت�،بريشت .٢

  �.الدار�البيضاء�،،�دار�النشر�١٩٧٢،،�يناير[مقمجلة�أ"_مطار�والحرائق"�ب$ن�فايس�وبريشت،�،حمدأ�سعود .٣

  �.١/�٢٠٠٣ط�،فاس،�ل[،�منشورات�جمعية�محمد�الكغاط�محمد،�مرتجلة�شميشا�،طالكغا .٤

  .١�/٢٠٠٦،�الدار�البيضاء،�طاصرة�Pحمد�الكغاط،�مطبعة�النجاحدراسة�Pسرحية�أساط$��مع�،يونس�،لوليدي .٥

  �.،�فاسظهر�اPهراز� داب،الفرجة،�منشورات�كلية��صناعة�vىإحسن،�اPسرح�اPغربي،�من�التأسيس��،اPني£ي .٦

̄رتجال،،�اPسرح�-----------  .٧   �.�١٩٩٢،عيون�اPقا�ت،�الدار�البيضاء�و

 .١٩٩٠،�فن�اPسرح�العربي..�هنا�بعض�تجلياته،�منشورات�السف$�،�مكناس،�-----------  .٨

  .١٩٨٨رشيد،�مسرح�بريشت،�دار�ال½�ضة�للطباعة�والنشر،�ب$�وت،��،عدنان .٩
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 تحليل�موجز:�"مأساة�الحNج"مسرحية�

 عبد�العزيز��و.�م.

)1(أستاذ�مشارك،�كلية�روضة�العلوم،�فاروق،�كالكوت،�ك$��،�الهند  

  

�الدنيا واذا��،اPسرحية�بدأت�منذ�وجود�¯نسان�واPجتمع�¯نساني��ي�هذه
� �شكل ��ي �ممثلون �والناس�كلهم �هو�اPسرح �العالم �أن �النظر�نفهم و�أأمعنا

خر
ّ
��،ا �عdى �تدل �القدمية �اPأواPكتشفات �صورة�ن ��ي �أو� �ظهرت سرحية

�الشعر ��ي�، �ظهرت VWال� �القديمة �اPسرحيات �عن �بالدراسة �واضح وهذا
�ومصر �والهند �اليونان �العربي. �_دب ��،و�ي �كتابة�أتقدم ��ي �شوÐي حمد

�اPسرحية�الشعرية�بعد�عودته�إvى�مصر� ،dبك�الكب$�"��يوكتب�مسرحية�"ع
وPا�اع§�فه�القوم�بأم$���،ي ولكنه�ما�نشرها�بخوف�فقدان�مå¡لته�لدى�الخديو 

�انصرف�ِ  �الشعراء �الشعريةشوÐي �اPسرحية �ث[ث$ن��،إvى �قبل �كتبه ونشر�ما
  الجديد�إvى�الشعر�العربي.�الفنسنة،�ولشوÐي�الفضل��ي�إضافة�هذا�

� �الصبور ��)�١٩٨١- ١٩٣١(كان�الشاعر�اPصري�ص[ح�عبد �العربية. �الشعرية �اPسرحية عبد�دخل�من�رواد
�اPالصبور� �و إvى �التيار�مع�نازك�اP[ئكةإسرحية�الشعرية�بعد�الشعر�الجديد�الحر. وبدر��،نه�قام�أمام�هذا

عبد�الصبور�ولقد�كتب� م.١٩٥٤سنة��وبدأت�كتابته��ي�الشعر�الحر�؛وعبد�الوهاب�البياتي�،شاكر�السياب
�،)١٩٦٩تنتظر�(�و_م$�ة�،)١٩٦٩ومسافر�ليل�(�،)١٩٦٤مأساة�الح[ج�(�:و×ي�؛كلها�شعرية،�خمس�مسرحيات
�أراد��).١٩٧٣ن�يموت�اPلك�(أوبعد��،)١٩٧٠وليdى�واPجنون�( �،أن�يدافع�عن�اPسرح�الشعري عبد�الصبور

ويجب�أن�يبقى�هكذا�Åن�اPسرح��ي�رأيه�،�عن�ضرورة�استعادة�اPسرح�للغته�الشعرية�Åنه�هكذا�ظهر�فهم�و 
Åن�اPتفرج�لم�يعد�يستطيع�أن�يرى�السوقة�هم��ويرى�كث$��من�النقاد�إن�الشعر���يوافق�له�.سليل�للشعر

�أمر�،يتحدثون�شعرا ف[��،ويوجه�_ذهان�إليه�،ويحرض�عليه�،وÅن�اPسرح�له�رسالة�اجتماعية�يدعو�إvى
�،ولكنه�قطعة�مكثفة�م½�ا�،ن�اPسرح�ليس�مجرد�قطعة�من�الحياةإيوافق�الشعر�لهذا�الغرض.�فيجيب�لذلك�

  �لوب�الوحيد��للمسرحية�الجيدة.سفلذلك�إن�الشاعرية�×ي�_ 

 "مأساة�الحNج"

�الح[ج" �الصبور �"مأساة �ص[ح�عبد �كت�éا �الصو�ي��،مسرحية�شعرية �حياة �عdى �اPسرحية �هذه ��ي واعتمد
والفصل��،الفصل�_ول�"الكلمة"�،ن$فصل�ي�هذه�اPسرحية�تقع�و �.الجليل�حس$ن�بن�منصور�الح[ج�وتاريخه

 و�ي�الثاني�منظران.،�ول�ث[ثة�مناظرو�ي�الفصل�_ �،الثاني�"اPوت"

  الفصل�#ول تحليل�

  ا�نظر�#ول 

�.وهم�الواعظ�والتاجر�والف[ح�،ويقف�حوله�ث[ثة�من�الرجال�؛وقد�صلب�شيخ��ي�جذع�شجرة�؛ساحة�بغداد
�بي½�م�،وهم�ينظرون�إvى�اPصلوب وحينئذ�دخل�هناك�مجموعة�من��.؟م�قتلولِ �؟من�القاتل�:ويسألون�فيما

وطلبت��،وبينوا�ذلك�Åن�الحكومة�منحت�لكل�واحد�م½�م�دينارا�،هم�الذين�قتلوه�بالكلمات�:وأجابوا�،راءالفق
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�كافر�زنديق. �الشيخ �بأن�هذا �الفقراء�أن�يصيحوا وهم��،فدخل�جماعة�_خرى�من�الصوفية�،خرج�هؤ�ء
�قتلوه�،يع§�فون  �الذين �أيضا�،هم �بالكلمة �قتلوه �إ�م �و �،وذكروا �الف[ح وبعد��.الواعظ�والتاجرفيتعجب
�،ويذكر�أشياء�،وينظر�الشبdي�إvى�اPصلوب�،وأوضح�عنه�لصاحبيه�،وعرفه�الواعظ�،يدخل�الشبdى�،خروجهم

�أمام�اPحكمة لينجو�من�قبضة�الحكومة�ويتحمل��’واستعمل�كلمة�م�éم�،ويظهر�الندم�Åنه�لم�يب$ن�_مور
�القتل �الذي�قتلتك"�،مسؤولية �"أنا �بقوله �قصة�ث�،ويظهرها �وجدوا �ما ��Åم �الث[ثة �هؤ�ء �فندم �يخرج م

وهذا��،و��ذا�ينت¬�VاPنظر�_ول �ولذلك�خرجوا�معه�يسألون�عن�سبب�هذه�الحادثة.�،وراء�اPصلوب�لذيذة
�كان�من�الناحية�الشكلية�عdى�اPسرح�أو�من�ناحية�الحركة�الدرامية�،أجمل�وأروع�مناظر�اPسرحية �.سواء

��ي�الجنب�_يمن�،Pصلوب��ي�جذعو�ي�خلف�اPسرح�الرجل�ا �أمام�اPسرح�مجموعة�العامة وبعدهم��،و�ي
وب$ن�هات$ن�اPجموعت$ن�يقف�التاجر�والواعظ�والف[ح.�وكل�هذه��،يج�üýمجموعة�الصوفية��ي�الجنب�_يسر

.Vjالعناصر�مجتمعة�حققت�للمنظر�_ول�التكامل�الف  

  ا�نظر�الثاني�

�خرقة�الصوفية�،شلVþوهناك�يتكلم�مع�ال�؛بيت�الح[ج �الصوفي$ن�وأعمالهم�،وعل¸�ما �،ويتكلمان�عن�غاية
ويج±�د�لحل�مشاكلهم��،ويعمل�معهم�،الح[ج�الصو�ي�يخرج�إvى�الناس�.ولك½�ما�يمشيان�إvى�طريق$ن�مختلف$ن

ويرى�الشبdي��،الرذائل�هفالصو�ي���يغمض�عينيه�من�مثل�هذ�.Åن�الفقر�والجوع�والظلم�منتشرة�ب$ن�الناس
وهذه�×ي��،إن�الصو�ي���يتناول�مثل�هذه�_شياء�و���ي�أمور�الحكومة�Åن�هللا�هو�الذي�خلق�هذه�_شياء

�من �الدنيا �هللا.�ذعادة �بي½�ما�خلقها �فيما �الك[م �أثناء �الح[ج�،يدخل�ابراهيم�بن�فاتك�،و�ي �،أحد�خلصاء
نك�ألقا÷��Vابن�سريج�Åن�الحكام�يزعمون�نه�علم�هذا�الخ���من�اإو �،ويخ��ه�أن�الحكومة�تدبر�اPكيدة�عليه

�.ويمنع�الح[ج�من�عزيمته�،ف$¡داد�خوف�الشبdي�.وأرسلت�الرسائل�إvى�أعدا�èم�،قام�مع�العامة�عdى�الحكومة
ولكن�الح[ج�ما�تقبل�مثل�هذه��.وهناك�أصدقاء�كث$��،و×ي�الذهاب�إvى�خراسان�،فيقول�ابراهيم�حيلة�أخرى 

�اPنظر�له�جانبان�.ن�أصحابي�الفقراء�والجوعان�واPظلمون إ�،كل�الدنياويقول�vى�أصحاب��ي��، راء �،وهذا
�الدرامية �الناحية �من �أضعف�مناظر�اPسرحية �هذا �الفكرية�،و_ول �الناحية �من �أعمقها �هذا وهذا��.ومع

�مع�السكينة �بدون�حركة�مذكورة�،اPنظر�بدأ �معها V¬الحدث�إ��بدخول��،وينت� �Wن�براهيم�بإولم�يتغ$��ح
�كحوار�فلسفي�،فتحرك�قلي[�.فاتك �والحوار�ب$ن�الشيخ$ن �السكون. �إvى �رجع �Åن��،ثم وليس�بحوار�درامي

والحوار�يتقدم�إذا�كان�ب$ن�طرف$ن�متناقض$ن�أو�عdى��،ف[�يكون�الحوار�الدرامي�،الشيخ$ن�هنا�من�نوع�واحد
فيظهر�عمق�الصراع�بالحوار��،فق¸�ا�ولو�جعل�الكاتب��ي�جانب�صوفيا�والجانب� خر �،_قل�شبه�اPتناقض$ن

  .ب$ن�الå¡عت$ن

  ا�نظر�الثالث

�ال½�ار �وقت �بغداد؛ ��ي �الساحة �الستار�؛ �يرفع �القصر�إحينما �عن �يتكلمون �والتاجر�والف[ح �الواعظ ن
ثم�يتنحون��،والضرائب�وأعمال�_مراء�والسادات�كعادة�الناس�وأعمال�العدوان�وما�ي§�تب�عل¸�ا�من�مشاكل

�جهة�م �أحدب�وأعرج��،ن�اPسرحإvى ��ي�و فيدخل�ث[ثة�آخرون�هم �الذين�ظهروا أبرص�وهم�من�اPجموعة
�_ول. �الح[ج�اPشهد �عن �آراءهم �ويظهرون �يتحدثون �م½�م �واحد �فيه�،وكل �رغب±�م �هذا��،وأسباب وبعد

جادلون�ويت�،وهم�أيضا�يتكلمون�عن�الشيخ�،فيدخل�ث[ثة�من�اPتصوف$ن�،يخرجون�إvى�جهة�أخرى��ي�اPسرح
  و�يقفون��ي�ناحية�اPسرح.�،وبعض���يتقبل�آراءه�،و�بعض�م½�م�يؤيده�،فيما�بي½�م�عن�خرقة�الشيخ�وأعماله

وهم��،وف¸�م�ث[ثة�من�الشرطة�،فاجتمع�حوله�الناس،�ويدعو�الناس�إvى�موعظة�،يدخل�الح[ج�إvى�اPسرحف
�يراقبونه �وأعما. �عن�هللا�وعن�صفاته �الشيخ�ك[مه�ونصيحته �و له�و_خ[ق�اPحمودةبدأ �أن�. يطلب�أخ$�ا

�وكان�الشرطة�منتظرين�كلمة�تظهر�ز�ته�فيقبضه �كنور�هللا�ليظهر�عdى�مرآتنا�حسنه. �.يكون�¯نسان�نورا
ولذلك�سأله�شرطي�هل�للرب�عينان�لكي�ينظر��ي�اPرآة؟�فيسأله�شرطي�آخر�هل�هللا�متفرق��ي�الناس؟�ف$�ده�
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ف$�ده�الشيخ�كل��،فالسؤال�من�شرطي�ثالث�فأنت�إذن�مثله�ما�دمت�بعضا�منه�.إن�نور�هللا�متفرق��ي�الناس
�كافر �فقال�الشرطي�_ول�هذا �حسب�أمر�هللا. �أعمالنا �زنديق، �قال�هذا �إvى��،والثاني والثالث�قال�نأخذه

�،ويقول�أنتم�غ$��فاهم$ن�ك[مه�Åنه�يقول�عن�حال�يع§�ضها�الصوفيون �،فاع§�ضهم�أحد�الصوفية�.السجن
�ونادى�الناس�أن�ينجيه�من�أيد�Óم.�،فاÅعرج�صاح�،وPا�التفه�الشرطة�للقبض�عليه�،ذا�سكر�الصوفيةوه

فأطهر�الشرطي��.بVjحكام�لتؤدّ _ �يارجعوا�واتركوني�ح��Wتنفذ��ي�بدن�،وقال���تفعلوا�هكذا�،فيمنعهم�الح[ج
�،ثالث�هو� خر�من�فصل�الكلمةاPنظر�ال�فتبعه�الناس.�،مع�الشرطةالشيخ�وخرج��،إن�الشيخ�أقر�بذنبه
يبدأ�وينت¬�Vقوّي��يقاع،�سريع�الحركة�محكم�الحوار،�حافل�بالعديد�من�الشخصيات��،ولهذا�اPنظر�م$¡ات

واPجموعة�الثانية�ف¸�ا�_حدب�و_برص��،اPجموعة�_وvى�ف¸�ا�الواعظ�والتاجر�والف[ح،�لها�أهمية��ي�اPسرح
و_خ$�ة�ف¸�ا�ث[ثة�من�الشرطة.�استطاع�الكاتب���ؤ�ء��،ف¸�ا�ث[ثة�من�اPتصوف$نواPجموعة�الثالثة��،و_عرج

  تحرك�اPسرحية�وتقدمها�إvى�_مام.�أفواههموكل�كلمة�تج�üýمن��،أن�يرسم�صورة�الحياة��ي�عصره

  الثاني�الفصل

  ا�نظر�#ول 

و��يمكن��،فيشتمه�الحارس�.ليس�هناك�نور �،حينما�يدخل�السجن�سجن�مظلم�يدفع�الحارس�الح[ج�اليه.
�السجن�سجينان �و�ي �عن�الح[ج�،أن�يرى�شيئا. �يتكلمان �عنه�شيئا�،فبدءا ���يعرفان �به��،وهما بل�ظنا

�ذلك�.الظنون  �معه�،وبعد �كث$�ة�،تكلما �أشياء �بي½�ما�،وسأ��منه �فيما �السجينان �تخاصم �هذا �أثناء �،و�ي
فضربه�ضربا��،وظن�أن�الح[ج�هو�صاحب�الصوت�،فجاء�غاضبا�،فنادى�_ول�الحارس�،وارتفع�الصوت

وقصة��،ن�السج$ن�الثاني�قصتهثم�ب$ّ �.طلب�السجينان�العفو�منه�،وبعد�خروج�الحارس.�ولكنه�ص���،شديدا
�كانت�فق$�ة�عاشت�كخادمة��ي�بعض�بيوت�التجار��.أمه �الطعام، �Wلها�_جر�ح� �أعطوا ولذلك��،ولك½�م�ما

�جوار�ر��ا ��Óرب�من�السجن�،السيف�للناس�يأخذأن��وطلب�منه�،انتقلت�إvى �الناس�بالك[م��،وأن لينقد
فيبقى�فيه�الح[ج��،ثم�يتضاءل�النور��ي�السجن�وب$ن�أمامه�عن�مصائب�السيف.�،فرفضه�الح[ج�.واPوعظة

م�ن�اليوم�يو أوأخ���الح[ج��،ثناء�الك[م�بي½�ما�دخل�كب$��الشرطةأو�ي��.أما�الثاني�هرب�ونجا�،والسج$ن�_ول 
�عليك �اPحكمة.�،اPحاكمة �إvى �م£ى �اخرج �بالحوارات��ولذلك �يذهب �الشاعر�أن �اPنظر�استطاع �هذا و�ي

وذلك�أو��بتطويل�ك[م�الح[ج��ي��،ومع�هذا�يوجد�بعض�النقصان�،تدريجيا�ح��Wيمكن�أن�يتبعها�اPتفرجون 
�يجعل�اPلل�،بعض�الحوارات ���يوافق��ي�اPسرحية�،فهذا ن�الحارس�يضربه�إومث[��،وبعض�أعماله�أيضا

و���،��يمكن�هذا�أن�يكون�مشهدا�دراميا�،ولكنه�يسكت�و��يرفع�الصوت�وهو�هادئ�مبتسم�،ضربا�شديدا
  ولو�كان��ي�الحوار�الروعة�والذكاء.�،الحوار�بي½�ما�إنساني

  ا�نظر�الثاني

��،اPحكمة �الث[ثة �الحاأوالقضاة �ثم �سريج �وابن �سليمان �وابن �أبو�عمر��جب.بو�عمر�الحمادي V�÷القا
�يقول�أبو�عمر�،الحمادي�تيقن�أن�الح[ج�مذنب�قبل�اPحاكمة �ما �ابن�سليمان�يردد V�÷والقا� .�V�÷والقا

سخر�منه�أبو��الثالث�ابن�سريج���يتقبل�أقوال�القاضي$ن�معه��Åما�بحثا�القضية�وقبل�ذلك�أظهرا�آراءهما.
�إويقول �،عمر �اPجرم، �هذا �إلينا �رفع �السلطان �أو�أهلكناهفن�،ن �عاقبناه �إما �بأيدي��،حن �بل �بأيدينا �

�عنه �ال±�مة �يزيل �أن �بحيث���يمكن �الشبكة ��ي �الح[ج �جعل �انه �ثم �ابن�سريج�.الج[دين. �وطلب�فقام ،
�ف �للح[ج. �التكلم �فرصة �للك[مßعطاء �فرصة �للح[ج �يعطى �وحياته��.اضطر�أبو�عمر�أن �قصته �ب$ن فلما

ابن�سريج���هذا�حال��فردّ �.نهذا�هو�كفر�ب$ّ �،قال�أبو�عمر�،فنائه��ي�حب�هللاوعبادته�وتفانيه��ي�العبادة�و 
�وب$ن�هللا�.من�أحوال�الصوفية �أمر�بينه �الدولة�،وهذا �يتعلق�بأمور �فيما �أن�نحاكمه وهل�حرض��،فعلينا

عض�فسأله�أبو�عمر�عن�رسائله�إvى�ب�،نه�ما�فعل�مثل�هذه�_عمالإالعامة�عdى�السلطان؟�فأجاب�الح[ج�
�الدولة �الفقر�والجوع�،فاع§�ف�الح[ج�.وجوه �بك¿�ة �ان�السلطان�هو�الذي��.وقال�انه �معناه V�÷فقال�القا
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وف¸�ا�ان�السلطان�سامح��ي�_مور�اPتعلقة�به�مثل��،ويقدم�رسالة،�فيصل�مبعوث�الوزير�سلب�قوة�الناس.
�عليه �با°�،تحريض�العامة �اPتعلقة �_مور ��ي �اPسامحة �،فغ$��أبو�عمر�أسلوب�اPحاكمة�.ولكن���يمكن

�الزنديقية �مكر�وخداعةإوقال��،فاع§�ض�ابن�سريج�،واستفسر�منه��ي�دعواه نكم�تخافون�عامة�،�إن�هذا
  �الناس�وبقاء�مجده�بعد�موته.

فقتله�الشرطة�Åنه��،وجاء�معهم�إvى�اPحكمة�ليخلصوا�الح[ج�،جمع�السج$ن�الثاني�الناس�،ثناء�هذاأو�ي�
�تفرقوا�من�الطرقات.�،جنهرب�من�الس �القضاة��،فظهر�الشرطة��ي�اPحكمة�ولكن�الناس�ما �م�أوأخ��وا

ن�الشرطة�أعطت�لهؤ�ء�إو�ي�الحقيقة��،فيجوز�للقضاة�أن�يستفسروا�م½�م�،جمعوا�الشهداء��ي�أمر�الح[ج
� �الح[ج�ويصيحوا �عdى �للقول �كالرشوة �دينارا �حسأالشهداء �اPحاكمة �وبدأ �وكافر. �زنديق فب$ن��،ب�هذانه

فرفض�ابن�سريج�هذا�السؤال���يستحقه��،يمانهإفطلب�القا÷��Vعن�كيفية��،الح[ج�إيمانه�أنه�يؤمن�با°
V�÷وأوضح�إنه����،فانسحب�ابن�سريج�وخرج�،ولكن�أبو�عمر�رفض�هذا�الطلب�،بل�هذا�من�أمر�هللا�،القا

فسأل�أبو��،وهو�الشبdي�اPتصوف�،لح[جفيأتي�الشرطة�بشهيد�آخر�عdى�ا�يش§�ك�مثل�هذه�اPحاكمة� ثمة.
وق���ùاPحكمة�عdى�الح[ج��،ونجا�من�اPحاكمة�،[جحوأخ$�ا�ذكر�ما�فهم�من�حال�ال�،عمر�أسئلة�منطقية

  �نه�كافر�وزنديق.أوطلبت�الناس�أن�يصيحوا��،باßعدام

هم��،اPنظر�_ول�بالث[ث�دأيب،�و�ي�الفصل�_ول .�يوجد��ي�اPسرحية�بعض�التكرار�من�اPنظر�_ول�إvى�_خ$��
يدخل�إvى�اPسرح��،و�ي�اPنظر�الثالث�.اPجموعة�الصوفية�ث[ث�،و�ي�اPنظر�الثاني�.التاجر�والف[ح�والواعظ

و�ي�اPنظر�الثاني��،اPنظر�_ول�ث[ثة�ي�عدد�الشرطة��،و�ي�الفصل�الثاني�.هم�أحدب�وأعرج�وأبرص�،ث[ث
و���،ولو�خفف�فيه�لكان�الحدث�طبيعيا�.اختار�الكاتب�هذا�التقسيم�الث[ثيو��يعرف�لم��عدد�القضاة�ث[ثة.

�مراحل��؛وكذلك�هناك�سؤال�.يكون�متكلفا �لخدمة �توظيف�اPرأة �Åن �تماما �اPسرحية �من �اPرأة �أبعد لم
مة�فيه�واPحاك،�اPنظر�_خ$���نسانية�البطل�وإمداد�اPسرحية�بإمكانيات�أك���للتفتح�الدرامي.إالحدث�يجعل�

�ترا �إنسان�يقتلجتعت���ال§�اجيكوميدي�Åن�ف¸�ا �الث[ث�و �،يديا �القضاة ولون�أحكام�الشرع�ؤ يهم�وكوميديا
�الحق�،حسب�رغب±�م �وجه �العامة�،ويشوهون �بعقول �أ�،ويعبثون �السلطان.��يوليس�لهم �إ��مرضاة غاية

يأبى�أن�تكون��،انة�والخوفوعنده�بعض�_م�،وواحد�من�هؤ�ء�القضاة�هو�ابن�سريج�يصحو�فيه�الضم$�
�ب$ن�القاضي$ن�حوترك�ال�،ولذلك�انسحب�من�اPحكمة�،اPحكمة�مركز�الخداعة�واPكر�والحيلة�والظلم [ج

فاز�الشاعر�حينما�جعل��،ومع�هذا�وذلك�قبل�ما�يحكمان�عليه�بحكم�اPوت.�،الظاP$ن�ليفع[�ما�يريدا�فيه
Åن�البطل�تقبل�الحياة�الفاضلة�بعد� �م��،به�الروحبتطه$��و وهذا�بالصراع��،الحبكة�اPسرحية�إvى�ذرو«�ا

اPستمرة�طاهر�القلب�ونقي�السرير.�فمأساة�الح[ج�×ي�مأساة�إنسان�عاين�الفقر�يعربه��ي�الطرقات�و�Óدم�
ولذلك�ليس�بقادر��،��يملك�سوى�كلماته�،بل�هو�متصوف�،والبطل�هنا�ليس�بن�Vþو��مرسل�.روح��نسان

�الح[جأن�يأتي�با وعند�سدل�الستار�عdى�مأساة��.لكي�تبقى�كلماته�،الصو�ي�الكب$��ض�ى�بحياته Pعجزات.
�الحديث�،الح[ج �الشعري �مسرحنا �إvى �تضاف �شعرية �مسرحية �وأرشق �أعمق �أ�ا ��.يتب$ن �كانت�إوإنه ذا

يد�_ول�كما�جعلت�_ناجيل�من�اPسيح�الشه�،محاورة�الدفاع�قد�جعلت�من�سقراط�الشهيد�_ول�للعقل
 ن�هذه�اPسرحية�تجعل�من�الح[ج��ي�الواقع�العربي�أول�شهيد�بكلمة.إو �،ل�يمان

  �ا�راجع

  ص[ح�عبد�الصبور�،�_عمال�الشعرية�الكاملة .١
  عمر�الدسوÐي،�اPسرحية�نشأ«�ا�وتاريخها�وأصولها .٢
٣. V�÷محمد�البدوي ،�قراءة��ي�شعر�ص[ح�:الجحيم�_ر  
  الدكتور�محمد�مندور ،�اPسرح .٤
  مديحة�عامر،�فنية�وجمالية��ي�شعر�ص[ح�عبد�الصبور �قيم .٥
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 حازِ �دLئل�التجديد�النقدي�عند

َ
  :�قراءة�&ي�شواهد�مختارةj}ّ طاَج رْ م�الق

  

   محمد�#م/ن�خNدي�/د

  جامعة�أدرار،�الجزائر،�كلية� داب�واللغات،�أستاذ�محاضر��ي�اللغة�العربية�والنقد�_دبي

  قدمةم

ث�الذي�القديم�يحتاج�تعميقا�ومواصلة��ي�قراءة�اPورو البحث��ي�النقد�_دبي�
؛�من�ذلك�ما�ساقه�النقدة�_ندلسيون�واPغاربة�تركه�فحول�العربية�ونقدها

�والن¿� �كالشعر �العربي �ال§�اث �قراءة ��،�ي Vjالقرطاج� �حازم ـ�-�٦٠٨(وم½�م
�١٢٨٥-١٢١١/هـ٦٨٤ ذي�الصيت�اPخصوص��ي�صفوف�الدارس$ن�_وائل�م)

يمكن�بسطه��،�ذلك�مادراسته�النصوصلجديد��ي�منهجه�ولغته�و حيث�جاء�با
�الشواه �بعض ��ي ��دههنا �من �اPختارة �الب"�الشه$�كتابه �وسراج�لغم½�اج اء

��."_دباء �كان �ناقدحازم �أندلسيا �شتونسيا �السابع�اه$� ا �القرن ��ي �عاش
ي�إنه�الناقد�اPوسوÙي�الذي�اقتفى�أثر�النقدة�من�سلفه��ي�الح$ن�الذ.�الهجري 

�)١(أفاد�فيه�من�قراءات� خر��ي�علوم�_دب�والفكر�والنقد�والفلسفة�وغ$�ها �أنه�أجرأ�. وترجع�أهميته�إvى
  محاولة��ي�تاريخ�النقد�_دبي�عند�العرب�للمزج�ب$ن�الثقافة�العربية�النقلية�والثقافة�اليونانية�العقلية.�

  القرطاج}�jالناقد�&ي�الشعرحازم�من�رؤى�

� �سبق �بالقرطاحازم Vjللشعر�و_دبج� �مشاه$��نظروا �ك�� أع[م �وأنجزوا �نقدية�، �مدونة ��ي �القضايا يات
،�ف[�شك�أنه�أفاد�الكث$�،�لكنه�سلك��ي�مناهجه�خصوصية�معينة؛�حيث�تأثر�بأرسطو��ي�مقامات�ضخمة

�كتابات�الكبار  �اطلع�عdى �أنه �كما �الشعر�والنقد، ��ي �النظرية �اPنطقي�وبعض�اPعالم �كالتقسيم من��عديدة
�العربي�القديم �والجلة�من�أساط$ن�النقد �والفارابي �والعارف$ن�كابن�سينا �كت�.اPنتقدة ��ي �سيتجdى به�اوهذا

"� �اءلغالبم½�اج �إvى" �باßضافة �الخصوصية، �تلك ��ي �يم$¡ه �اPغاربة.�تجليا �النقاد �إvى �مثال،��انتمائه وأول
تعي$ن�كل�م½�ا�أي�اPستوى�بالتقسيم�ثم��التقسيم�الشعري��ي�اP½�اج�هو�فصل�ما�ب$ن�ال¤�Vء�ونقيضه�بعد

ن�من��ي�اPستويات�إذ�لو�ها�ما�تمكبالتمي$¡�وإيضاح�التضاد�ب$ن�مستوى�وآخر،�دون�إقصاء�معاني�الشعر�
� �وال§�تيب �اجت[��ا�«التصنيف�والتفريق ��ي �اPذهب �وحسن �اPعاني ��ي �التصرف �جودة �أراد �من �عdى يجب

�إvى�بعض�أن�يع �أمور�والحذف�بتأليف�بعضها �و×ي �×ي�اPباعثة�عdى�قول�الشعر. �أغراضا رف�أن�للشعراء
�أو �يناس�éا �مما �_مور �تلك �لكون �للنفوس، �انفعا�ت �ع½�ا �البسط��تحدث ̄جتماع �أو� �ويقبضها ينافرها

 ̄ عن�قاصد�لذلك�أر÷���فحرك�إvى��رتياح�لóمر�السار�إذا�كان�صادراواPناسبة�واPنافرة��ي�_مر�من�وجه$ن...و
̄ اPد   .)٢(»عن�قاصد�لذلك�أغضب�فحرك�إvى�الذم��رتماض�لóمر�الضار�إذا�كان�صادراح�و

فنظم�الشعر�منبثق�عن�أسبابه�وبواعثه�_صيلة�الفطرية�(_ول)،�حدد�مصدرها�العامل�النف�V�ÍواPحيط،�
د�فرد،�لكن�جذور�_قاويل�الشعرية�هاته�كلها�تجري�مجرى�الثنائية�والتعدد،�ف¬�Vليست�عdى�مستوى�واح

�وجودها،� �ومواقع �البشرية �النفس ��ي �سبي[ن �وهما �نحوهما، �تتجه �شطرين �مسارها �تنشطر��ي �إ�ا بل
�وغ$��هذا. �والبسط�ومستوى�القبض�واPنافرة... ���يصرح��كمستوى�اPناسبة �تقسيمه�هذا ��ي Vjوالقرطاج
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�ت �ثنايا ��ي �مضمن �مصطلح �لكنه �ذكرهم، � نف �النقدة �من �كغ$�ه �اPستوى �وتجزيئه�بمصطلح قسيماته
�وقد�تأخذ��ومذكور�بمفردات�متعددة���حصر�لها،�قد�تكون�اPنطق�أو اPعجم�العادي�أو�الب[غة�والبيان...

  من�الفلسفة�والرياضيات�أو�التصوف�كمصطلح�القبض�والبسط�ههنا.

�البشرية �الذات ��ي �كامنان ̄رتماض�وهما � �ومستوى ̄رتياح � �تأسيس�مستوى �حازم �فيه �اج±�د �و�ي�ومما ،
èفقد�تب$ن���ذا�أن�أغراض�الشعر�أجناس�تح±�ا�أنواع،�فأما�«،��ما�ينت�ي�الشاعر�مسار�نظمه�مدحا�وذماضو

̄رتياح،� ̄رتياح�¯ك§�اث�أو�إشراب�¯ك§�اث� _جناس�_ول�فا�رتياح�و¯ك§�اث�وما�تركب�م½�ما�نحو�إشراب�
̄عتب ̄ستغراب�و ار�والر÷���والغضب�والå¡اع�والå¡وع�والخوف�والرجاء.�و_نواع�ال�VWتحت�هذه�_جناس�×ي�

قد�سبق�إvى�بعض����شك�أن�حازما�)١(»و_نواع�_خرى�ال�VWتحت�تلك�_نواع�×ي:�اPدح�والنسيب�والرثاء..
�السابقة� �بالرغم�من�ذلك�يعمق�تلك�الطروح �لكنه �وغاياته، �وأغراضه �أسباب�النظم �التقسيمات��ي هذه

�كا�  �اPصطلح �د�بتجديد �هذا �و�ي �و¯ك§�اث، �النفسيةرتياح �بالثقافة �معرفته �عdى �ذلك�لة �إvى �ويضاف ،
التجديد�_سلوب�الخاص��ي�عرض�هندسة�النظم��ي�تفريع�ذكي�ودقيق�ومتشعب،�فهو�يدل�عdى�مستوى�

رتياح�ثم�يدل�عdى�ما�بي½�ما�من�التداخل�والتقاطع�:�ارتياح�اك§�اث�واك§�اث�وا�،ثم�مستوى�¯ك§�اث�،̄رتياح
�قول�الشعر �مدارسة�البواعث�النفسية�عdى �بفعل� خر،�وهذه�لطيفة�دقيقة��ي �أشرب�أحدهما �ما ���������������������������������������...إذا

  البواعـــث�وانفعـــاLت�النفـــوس
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فمعاني�الشعر،�عdى�هذا�التقسيم،�ترجع�«ويخ§¡ل�القرطاج�Vjمستويات�اPعاني�الشعرية�مع�التفاضل�بقوله�
ها�أو�إvى�وصف�أحوال�اPحركات�إvى�وصف�أحوال�_مور�اPحركة�إvى�القول�أو�إvى�وصف�أحوال�اPتحرك$ن�ل

،�إذ��ي�هذه�اPقولة�تعليل�نقدي�يثبت�)١(»واPحرك$ن�معا.�وأحسن�القول�أكمله�ما�اجتمع�فيه�وصف�الحال$ن
�إvى�مصدر�الحركة�الشعرية،�وهذا�مصطلح�حازمي�دقيق�يومئ�إvى� ��ي�الشعر،�فيحل¸�ا موئل�اPعاني�ومنب±�ا

�ثم�يقسم�مصادر�الحركة�إvى�البواعث�اPحركة�فاعلية�الذات��نسانية���تعطيلها،� �الفن، فبالحركة�ينشأ
كالوقائع�واPواقف�واPناسبات�والواردات�واللحظات،�ومصدر�اPتحرك$ن�لóمور�اPحركة�كمدعاة�أخرى�تتجdى�
�اختلج��ي�دواخلها �ما �وناق[�ع½�ا �إvى��شعار�فيGيء�الشعر�م§�جمها �الناس�والذوات�ال�VWتصدر�الحاجة ��ي

�وأحسن�من�البواع �الخطاب، �معالرسم��ي �اجتماعهما �لها �العوامل��ث�واPستبعث$ن �يرصد �ي�وصف�واحد
  الشعرية�والعامل$ن�عل¸�ا.

فهو�يجمع�آراء�من�أبان��،الå¡وع�إvى�اتخاذ�الوجهة�ال�VWتم$¡ه�عن�غ$�ه�من�النقاد�"اP½�اج"ويغلب�عdى�صاحب�
وهذه�التقسيمات�كلها�«رشيق...�ويضرب�ع½�ا�صفحا�فيقول�عن�طرق�الشعر�وفنونه�كقدامة�والرماني�وابن�

�أذكر�الوجه�الصحيح� �وأنا ���يخلو�من�أن�يكون�فيه�نقص�أو�تداخل. �لكون�كل�تقسيم�م½�ا غ$��صحيحة
ويعرف�من�بسطه�هذا�الرأي�وتعلي[ته�أنه�زاد��.)٢(»واPأخذ�اPستقيم��ي�القسمة�ال���VWنقص�ف¸�ا�و��تداخل

�النظر  ��ي �التعميم��تدقيقا �يزيل �ذلك�أن ��ي �مبتغيا �القسم�الشعري�وغرضه، �ع½�ا �ينجم VWالبواعث�ال� إvى
��VWضبط�_قسام�وال§�ك$¡�ف¸�ا�باختيار��يء���ا��ي�تقسيمات�سابقيه�محاو�والتناقض�والتداخل�والتفاوت�ال

ة�ال�VWللشعر�من�فأما�طريق�معرفة�القسمة�الصحيح«هذا�العامل�اPزدوج�وتغليبه��ي�عملية�القسمة�للشعر�
�اPضار�ببسطها� �واستدفاع �اPنافع �استج[ب ���ا �القصد �كان �Pا �الشعرية �_قاويل �فهو�أن �أغراضه جهة

  )٣(»النفوس�إvى�ما�يراد�من�ذلك�وقبضها�عما�يراد�بما�يخيل�لها�فيه�من�خ$��أو�شر..

Pتلقي،�وهذه�حسنة�نقدية�وهكذا�فإن�حكم�التقسيم��ي�_غراض�معرفة�الغاية�من�القول�الشعري�اتجاه�ا
�VW̄ستجابة�ال أرهصت�لنظرية�التلقي�والعناية�بالقارئ��ي�النظرية�الشعرية�القرطاجنية،�وهديه��ي�ذلك�نوع�
يمكن�أن�تحد�Âا�الطريق�الشعري�من�بدء�النية��ي�القول�إvى�أثرها��ي�اPرسل�إليه،�ويم�V�ùحازم��ي�شرح�

�_غراض�الشعر  �أنواع �خ[ل �التعلي[ت �_جناس�هذه �بنظرية �قالت VWال� �اPدارس �كل �يش$��إvى �وكأنه ية
فقد�تب$ن�أن�أمهات�الطرق�الشعرية�أربع،�« الشعرية،�إvى�أن�يفصل��ي�تحديد�مستويات�_غراض�الشعرية�

معها،�وأن�كل�ذلك�راجع�إvى�ما��معها،�و_ها�ي�وما�معها،�واPدائح�وما�معها،�والتعازي�وما�و×ي�ال±�اني�وما
̄رتياح�و¯ك§�اث�معا�الباعث ̄رتياح،�وإvى�ما�الباعث�عليه�¯ك§�اث،�وإvى�ما�الباعث�عليه� فهذه�).�٤(»عليه�

�الحفاظ�عdى��القسمة�ليست�قسمة�ض$¡ى، �حاولت�تجميع�اPفاصل�الك��ى�للنظم�الشعري�مع حيث�إ�ا
لوجودي،�و��يفوت�القرطاج�Vjإمكان�التنويع�مهما�استطال،�وثنائية�الكائن�من�اPتضاد�النف�V�Íوالواق£ي�وا

.V¬نتPا� �من�جهة �هو�القصد �الذي �بالباعث �وهو�الفقه �القاسم �اP$¡ان �بنجاح �الناجحة �اش§�اط�القسمة
�واPتلقي� �اPرسل �من �الشعرية �بالعملية �بص$�ة �ومنطقية �علمية �بمقاييس �اعتناؤها �هذه �القسمة وجميل

قسام�الشعرية،�ف¬�Vقسمة�نقدية�مستوياتية�مؤصلة�والرسالة�الشعرية،�أك¿��من�_خذ�والرد��ي�ألقاب�_
  بالعلل�والشرائط�والحجم�والرعاية�الكاملة�للكيف�الشعري�أك¿��من�كمه.

ما�قيل�عن�صدق�الشعر�وكذبه�لكنه�يركز�عdى�اPحاكاة�والتخيل�Åن�هذا�هو�مدار��بداع�من�القرطاج�Vjيقر�
�اPنطلق�فهو�حريص�عdى�ما�جهة�الفن�الذي�هو�رسالة�ناقلة�لتلك�اPضام$ن�صد قت�أم�كذبت،�ومن�هذا
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الشعر�ك[م�مخيل�موزون،�مختص��ي�لسان�"�.تم$¡�الشعر�والفن�عن�غ$�ه�من�مألوف�الك[م�وسائر�التعب$�
بما�×ي�–كاذبة،���يش§�ط�ف¸�ا��العرب�بزيادة�التقفيه�إvى�ذلك.�والتئامه�من�مقدمات�مخيلة،�صادقة�كانت�أو

لتخييل��ي�الشعر�يقع�من�أربعة�أنحاء:�من�جهة�اPع�j،�ومن�جهة�_سلوب،�ومن�جهة�غ$��التخييل.�وا�-شعر
وينقسم�التخييل�بالنسبة�إvى�الشعر�قسم$ن:�تخييل�ضروري،�وتخييل�ليس��اللفظ،�ومن�جهة�النظم�والوزن.

vى�طلب�بضروري،�ولكنه�أكيد�أو�مستحب،�لكونه�تكمي[�للضروري�وعونا�له�عdى�ما�يراد�من�إ�اض�النفس�إ
�أو�الهرب�منه" �١(ال¤�Vء �الوزن�). �جديد�مثل�تعريف�الشعر�من�جهة Vjالقرطاج� �به �جاء قد���يكون�فيما

والقافية�واPع��jو_سلوب�واللفظ�والنظم،�لكن�جديده�إحاطته�ذلك�بالتخييل�ف[�شعر�موجود�بدونه،�وهو�
وليس�من�باب�الجديد�لذاته��وقافية.�يعم�اPضمون�كاPع��jصدقا�وكذبا�والشكل�أسلوبا�ولفظا�ونظما�ووزنا

�للتخيل�واPحيط�باPكونات�_خرى،� �كان�رصده�علميا�دقيقا أن�يعمل�التخييل��ي�مستويات�تقسيمه�وإنما
�التفاوت،�فثمة�رتبة� التخاييل�الضرورية�×ي�تخاييل�اPعاني�من�«ودليله�وجود�تخييل$ن�عdى�مستوي$ن���ما

_كيدة�واPستحبة�تخاييل�اللفظ��ي�نفسه�وتخاييل�_سلوب�وتخاييل�«ل�،�ثم�رتبة�التخايي)٢(»جهة�_لفاظ
  )٣(»_وزان�والنظم؛�وآكد�ذلك�تخييل�_سلوب

،�حيث�بدأ�باPع��jوهو�الجوهر�الذي�أكده��ي�العملية�الشعرية�مع�بواعثه�ومقاصده،�وهو�تقسيم�مستوياتي
�ثم�يتبعها�ثم�يعرف�من�ناحية�أخرى�اPباني�الدالة�عليه�وتلك�الرت �الكينونة�الشعرية، بة�_وvى�_وجب��ي

  ولك½�ا�أكيدة�الوجود.�،وقد�أطلق�عل¸�ا�اPستحبة�_كيدة�ف¬���VترÐى�إvى�الضرورية�،التخاييل�الشكيلة

��������������������������������������������������������  

��������������������������������������١  

����������������������������������  

  التخييل�والشعــر��

�  

��������������������������������������٢�����  

  

  

��������       –�Vjأنحاء/�مستويات�التخاييل�الشعرية�عند�القرطاج -  

�Vjالقرطاج� �رسخ �لذلك �الشعرية، �الرسالة ��ي �العملية �بحقيقة �يربط �لم �إن �كب$��فائدة �للتخييل وليس
واصdي�ب$ن�الشاعر�اPخياvي�والسامع�/�اPتلقي�وتبادلهما�الصورة�من�النظم�إvى�القراءة�والتصور،�اPخطط�الت

Pا�ي[قيه�اPنظوم�له�من�حاجة�مستجابة��ي�التخييل،�وهذا�يؤكد�أن�التخييل�مستويان�عند�حازم�تخييل�
  .الشاعر�ثم�تخييل�اPشعور�له

�ي�منظومة�القصيدة�ع[مة��ت§�اصظ�والكلم�والحروف�و×ي�ومسألة�التناظر�ب$ن�الفصول�والعبارات�و_لفا
�من�بعض،�و×ي�هندسة� �فكأن�مكونات�البيان�مسلول�بعضها �_فقي، عdى�قراءة�حازم�للمستوى�باتجاهها
الوضع�ال�VWتوفق�ب$ن�مختلف�اPكونات�ومؤتلفها؛�ف¬�Vمختلفة��ي�زمني±�ا�وما�تختص�به�من�ع[مات�تجعلها�
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 اPعاني

  _سلوب            

..............................
...  

  اللفظ�����لوزن����النظم

القافية�����      

   �           �            � 

  مستوى�التخييل�الضروري 

  مستوى�التخييل� كد�واPستحب



  

 

                    __________________________________________٢٠١٤ ���– السادسمجلة�العاصمة�:�ا�جلد� ٦٣

63 Majalla al-Aasima, Vol. 6, 2014, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

�كم �أ�ا�مؤتلفة�بفاعل�التوحد�الرباطي�الذي�يحشرها�سوية��ي�الخطاب.مستقلة�عن�غ$�ها.. و×ي�نظرات��ا
�التقسيم� �بفعل �هو�اPستوى �الذي �"الح$¡" �يبتكر�مفهوم �أن �عdى Vjالقرطاج� �حملت �متجددة مستوياتية

ا�ساق�عملية�اPقارنة�ب$ن�اPعاني��ي�التأليف�البياني�تحت�رؤية�التناظر�والتقابل
ّ
Pي�ثنائيات��والتوزيع،�وذلك��

مستوياتية�تتصف�بخاصية�التوزيع�_فقي�اPتناظر�والتوليد�العمودي�Pستويات�التماثل�واPناسبة�واPطابقة�
  /اPقابلة�واPخالفة�وتشافع�الحقيقة�واPجاز،�وهذه�أنواع�حاصلة�عن�اق§�ان�اPعاني�وتناظرها.

يمكنك�معه�أن�تكون��وتناظر�بي½�ا�فانظر�مأخذااء�بعض�فإذا�أردت�أن�تقارن�ب$ن�اPعاني�وتجعل�بعضها�بإز « 
اPع��jالواحد�وتوقعه��ي�ح$¡ين،�فيكون�له��ي�كل¸�ا�فائدة،�فتناظر�ب$ن�موقع�اPع���jي�هذا�الح$¡�وموقعه��ي�

ذا�من�اق§�ان�يصلح�فيه�اق§�ان�اPع��jبما�يناسبه�فيكون�ه�كون�من�اق§�ان�التماثل،�أو�مأخذاالح$¡� خر�في
�مطابقة�أو�و�مأخذااPناسبة،�أ يصلح�فيه��مقابلة،�أو�مأخذا�يصلح�فيه�اق§�ان�اPع��jبمضاده�فيكون�هذا

يصلح�فيه�اق§�ان�ال¤�Vء�بما�يش�éه�ويستعار��ضاده�فيكون�هذا�مخالفة،�أو�مأخذااق§�ان�ال¤�Vء�بما�يناسب�م
�واPجاز �الحقيقة �تشافع �من �هذا �ل�خر�فيكون �أحدهما �ه)١(»اسم Vjالقرطاج� �جعل �لقد �اPخطط�، ذا

�النفوس�ثم�تركي�éا� �من �بالذهن�ومواقعها �وع[ق±�ا �اPعاني�الشعرية �مناقشة ��ي �مؤسسة �قاعدة Vالتقسيم
  .)٢(وتضاعفها�ثم�استثار«�ا�واستنباطها�وانتظامها�ثم�اPناسبة�واPقارنة�واPطابقة�واPقابلة

من�غ$��ذلك�من�القضايا�النقدية�ال�VWوكث$�ة�×ي�اPستويات�ال�VWتنبعث�من�فاعلية�التفاوت�ب$ن�اPعاني�أو�
�)،٣(أقرها�حازم��ي�م½�اجه�كالقوى�الفكرية�و¯هتداءات�الخاطرية�ال�VWتتفاوت�ف¸�ا�أفكار�الشعراء�و×ي�عشر

وف¸�ا�تدقيق�بارز�يدل�عdى�فقه�القرطاجP�Vjكامن�التفوق��ي�نظم�الناظم�ح��Wإن�صنف�أهل�النظم�ث[ث�
�الحقيقة�با �الشعراء��ي �وأصحاب�اPرتبة�مراتب: �الحقيقة، �وأهل�اPرتبة�السفdى�غ$��شعراء��ي Pرتبة�العليا،

  الوسطى�شعراء�بالنسبة�إvى�اPرتبة�الثالثة�وليسوا�كذلك�بالنسبة�إvى�شعراء�الحقيقة...

  اPصادر�و�اPراجع

  م.�١٩٦٤،�لبنان- ب$�وت�دار�الثقافة،�حازم�القرطاجVj،�الديوان،�تحقيق��الدكتور�عثمان�الكعاك، .١

٢. Vj̄س[مي،��البلغاءم½�اج��،حازم�القرطاج وسراج�_دباء،�وتحقيق�محمد�الحبيب�ابن�الخوجة،�دار�الغرب�
  .٣/١٩٨٦ب$�وت،�لبنان،�ط:

 

                                                           
� �  , �
>�� �ÎJ
X����A ��G.  
- �    , �/Ia:�G � .�.  
F �   , ÎJ
X��� :�m�S�DD �-pp �-p�.  



  

 

                    __________________________________________٢٠١٤ ���– السادسمجلة�العاصمة�:�ا�جلد� ٦٤

64 Majalla al-Aasima, Vol. 6, 2014, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

  

  &ي�الخطاب�الّروائي�ا�عاصر�&ي�الجزائر��و�فr.ا��jّ �الواق�يّ 
  Åح[م�مستغانمcom�V."�نسيان"�قراءة��ي:�

مي د. .أ
ّ
Nأمينة�بلهاشمي.�أ،�و عبد�القادر�س 

 الجزائر،�جامعة�تلمسان،�كلية� داب�واللغات،�قسم�اللغة�العربية�وآدا��ا

  تمهيد

�ت �كتاب�الدراسةس£ى �مضمون �الوقوف�عdى واستعراض� "، com.نسيان" إvى
Vمستغانم� �أح[م �الروائي�)١(خطاب �أسئلة�فيه، غ$� �بطرح متوقعة� وذلك

عdى�موقفها�من�عالم�الرجل�وعاPها�� ومحاولة��جابة�عل¸�ا،�_مر�الذي�يطلعنا
���٣٣٦ي��تقع�الرواية�.من�منطلقي�الواقع�و¯ف§�اض�فيه �٧٢صفحة�تتوزعها

فكل�مجموعة��من�حيث�جاءت�نصوصها�تحت�عناوين�رئيسة،�قص$�ة،�ةقص
�يشملها، �تحت�عنوان �تنضوي �الكتاب�مثل:�قصصية �هذا ��ي �تورطت �هكذا

�شامل)، �يdي:وت�(عنوان �ما �عاطفيا�الكاتب�- ضّم �مرشدا �_ربعة�، الفصول
�للحب غت،

ّ
�بل Vjأن� �_دب �يشهد �النسيان، �ش�éة �النسيان، �طالب$ن هكذا�،

وأح[م�مستغانم��Vي�كل��.م�عن�دار� داب�بب$�وت٢٠٠٩سنة�أو��وقد�صدر�الكتاب��تورطت��ي�هذا�الكتاب.
رين��و أ�،س�محمود�العّقادأو�عبا�،بلزاك أو�،شكسب$��:أمثالهذه�النصوص�تستفتح�إما�بمقولة�لكّتاب�

ّ
مفك

�الكوني�:أمثال �ابن�زيدون �شعراء�أو �،إبراهيم �أو��،وقيس�لب��j،أمثال: �من��اتبمقطوعونزار�قباني، شعرية
ينطبق�قد�وهذا�الوضع��.أو�قصص�حكاها�_صم£ي،�أو�غادة�الّسمان�إبداعها�الشخ�V�úأو�لشعراء�آخرين،

 �مث[ �أيضا�عdى�خاتمة�كل�نص،
ُ
�،اتقوا�دعوة�اPظلوم(�:النبوي �)���ذا�الحديث...الم�لك�يوم(يا�ظ�نصال�تمخ

  )٢()فإنه�ليس�بي½�ا�وب$ن�هللا�حجاب

� �الجسّد"، �نحو�"ذاكرة �لها، �مقتطفات�من�روايات�مختلفة �أح[م �تورد �أن�ووقد �تريد �وكأّ�ا "وعابر�سرير"
̄ستئناس�أو�تص �¯فتتا�ي�الذي�لم�تحد�عنه�قيد�أنملة�من�باب� ها

ّ
ر�بخط

ّ
دير�مقو�ت�ضمن�عناوين�تذك

�من��قّدمت�لها�بمقبوسات�أقرب�ما�تكون�إvى�التمهيد، �تلك�_منية�ذا«�ا:��عابر�سرير:–م½�ا�قولها Vjعاودت"
�أحتاج�أن�أتناوله�ث[ث�مّرات��ي�اليوم؛�.إّن�Vjأحتاج�صو«�ا�Åعيش�.ليت�صو«�ا�ُيباع��ي�الصيدليات�Åش§�يه

علم�هذا�الذي�لم�يستطع�أي�.ومّرة�عندما�يهجُم�عdّي�الحزن�أو�الفرح�كما� نمّرة�عdى�الّريق�ومّرة�قبل�الّنوم،�
  ).٣("أو��ي�زجاجة�دواء�نتناولها�سّراح��Wّ ن�أن�يضع�أصوات�من�نحّب��ي�أقراص،�

إن�أح[م�مستغانم��Vي�هذا�الكتاب�تقّدم�الع[ج�الرو�ي�لكّل�النساء�اللواتي�تعرضن�للخيانة�والهجران�من�
�حاّدة�صامدة،�خر.الطرف�   �بلغة م

ّ
�وضعف�وقهر�من�خ[ل�عرضها��تتكل �ألم�وقسوة تعرض�الجرح�بكّل

�الرجل.�،لقصص�كث$��من�جنس�حّواء ط�وسطوة
ّ
�تسل �مزاجه �من�كأس�واحد �اPرارة �وكيف�أّ�ن�تجّرعن
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�بشّدة �الرجل �الخيانة،�،«�اجم �حال ��ي �النسيان �بقوة ح
ّ
�التسل �إvى �امرأة ��وتدعو�كّل �تنظر�إليه V¬نظرة�ف

�الضعيفة �أوردته�تحت��.الرجلو�نح لشعورها�اPستسلمة�اPستعمر�اPستبد�الذي�يبطش�بقلب�اPرأة فمّما
�"��تعج�Vþإْن�تمّرد�عليك�برغم�هذا�و��تحزني�عنوان ما�عرف��الحّب�الكب$��ُيخيف�رج[ �."نصيحة"�قولها:

�لكّن���Vjأعرف�رج[ �.ى�من�ت[شيه�فيكإّنه�ينسحُب�ليحم�Vرجولته�من�إغداق�أنوثتك،�وليتداو �.قبلك�امرأة
�الّروح�بتناوله �من�سرطان في

ُ
�الذات�ش �الكذب�عdى �التقارير��."أس��ين" �كب$��تقول �من�حّب ��أحد�تعا�ى

�العاطفية" �ذلك��ي�. �أشارت�إvى �الرجل�اPخلص�كما �تجاه �منصفا �أح[م�مستغانم�Vتقف�موقفا والحق�أّن
�النوع�من�الرجال�بيد�أّن�غرضها�من�الكت�بعض�_حيان. اب�(النسيان)�جعلها�تعدل�عن�التحدث�عن�هذا

��ي�حزب�النسيان؛ �أك���عدد�من�أصوات�النساء ��ي�حيازة ���تحيد�عن�مهم±�ا �Wح��VWن�كل�القصص�الÅ
�أمام� �وذهولها �اPرأة�واستكانة�هذه�_خ$�ة �الرئيس�هو�تج���الرجل�وتسلطه�عdى �الكتاب�محورها وردت��ي

  ).١"(وانسيه�كما�ين���Íالّرجال...�حّبيه�كما�لم�تحّب�امرأةا"�،�دعت�أترا��ا�إvى�أْن سجن�هذا�الج[د

  العنوان

�الكث$��من��يحاءات، �ßنسان� يحمل�العنوان �رسالة�موجهة �الكتاب�Åول�وهلة�يحس�وكأّنه فالقارئ�لهذا
ويتجسد� والعدول، Pحو�ف¬�Vدعوة�صريحة�إvى�النفي�و�قصاء�وا اق§�ف�الكث$��من�الذنب�وتسبب��ي�_ذى،

��Wّاستحالت�عناوينالعنوان��ي�كل�صفحة�من�صفحات�الكتاب�بكّل�أسلوب�وبش�VWالعبارات�ال:  

ترفض�أن�،�ولكّ½�ا،�أسقي�الّزهور��ي�غيابك):�٢(تصّدرها�قول�لـغازي�القصيVþ :!بالروح�بالدم�نفديك�يا�نسيان .١
 تنمو

ي.�.ففي�سجود�قلبك�نسيانه� .٢
ّ
dقول:"�من�كان�هللا�معه�فما�فقد�أحدا،�ومن�كان�هللا�عليه��افتتح±�ا�بمأثور �:ص

 )٣(فما�بقي�له�أحدا"

�...�فالنسيان�من�أPاس.....�إْن�كان�الحّب��من�ذهب):�٤(أنشدت�أح[م�مستغانم�Vتحته�وصفات�لنسيان�رجل: .٣
 ثّمة�رجال�ي¿�ونك�بخسار«�م

"إّن�الحّب��Óبط�عdى�اPرأة��ي�لحظة�سكون��ويلز،�جاء�فيه�:.ج.وقد�تصدره�قول�د�:! أقصر�طريق�إvى�النسيان .٤
 ).٥(مملوءة�بالشّك�و�عجاب"

و×ي�دعوة�لكّل�من��،جاءت�_وvى�تعت�عنوان�"ب[غ�رقم�واحد"�.وقد�تصّدر�الكتاب�دعوة�عاّمة�وأخرى�خاصة
�موقع: �إvى ̄نضمام � �إvى �الّرأي �الكاتبة �بالقول ��www.nessyane.comيشارك �من�حيث�ناد«�م �ا: لّناس�"أ�Óّا

سيان�.اسمُعوا�وُعوا
ّ
��ي�الن

ّ
  �).٦"(هذا�الكتاب�من�لم�يقرأه�منكم�قارئ ليخ���.�. .��أرى�لكم�وهللا�من�خ[ص�إ�

"توضيح�للّرجال�اPتسلل$ن�إvى�هذا�الكتاب"�مخاطبة��ي،أّما�الدعوة�الثانية،�فلخاّصة�الخاّصة�من�الّرجال،�أ
م�بّ$ن�بالقول:

ّ
ي�°�طوي[ لرجال�ا"ا�"أ�Óّا�إّياهم�ب±�ك

ّ
dالعالم،��لّرجال"�سنص� �هذا كي�يم�óبفصيلتكم�مجّددا

�نسيان� خرين �عdى �يساعدنا �فارقة�،)٧()"*(!وأن �أخرى �تعّجب�وع[مة �بع[مة �ذّيل ��ي��،)*( وقد مفادها

                                                           
� �  , �/Ia:  J��G.  
- �  , �/Ia:  J��KF.  
F � , �/Ia:  J����K.  
A �  , �/Ia:  J���-F.  
G � ,�/Ia:  J���GF.  
. � , �/Ia:  J��D.  
K � a:  J�� ,�/I��  .  
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�الكتاب�دون�قوس$ن�جميعها� �هذا ��ي �"النصوص�الواردة �أّن �عشرة �الحادية �من�الصفحة الهامش�السفdي
فة"

ّ
مثال�أفت�أّن�بعض�عناوين�كتا��ا�قد�يستمد�روحه�من�شعارات�انتخابية��لرؤساء،�[ ومن�ال�).١(للمؤل

�ذلكأ"�_مريكي�الرئيس �بعد ̄حتفاظ�بنصه�_صdي �و �ترجمته �سارعت�إvى �حينما  "Yes, we can"�وباما"،
 )٢(تستطع$ن�ذلك"�أنت. ."بdى�اPوجهة�إvى�الجماعة�من�الذكور�و�ناث،�فقالت��ي�قصر�فعله�عdى�اPخاطبة:

 :الشخصيات

�ح�ب$ن�شخصية�ضعيفة�تستك$ن�للعيش�عdى�ذاكرة�رجل�خائن،ف¬�Vت§�ّج �،أما�عن�شخصيات�هذا�الكتاب
الحب�مع�رجل���يقدر��  شخصية�نادمة�عdى�عقد�ميثاق� وب$ن�،ءوشخصية�حاقدة�ثائرة�عdى�من�سقاها�اPا

وب$ن��ثم�تركها�تصارع�ع[مة�استفهام!�،ا�_مانرجل�أودعه�أمامثمن�التضحية�والوفاء�وب$ن�شخصية�حائرة�
   ....وغ$�ها الحرمان شخصية�عقدت�ميثاقا�مع�النسيان�بعد�أن�تجّرعت�ألم

  :الزمان

وهذا�ما�جعلها�تعتمد�عdى��،وذلك�نظرا�لتعّدد�القصص�،عdى�نحو��صريحد�مستغانم�Vبزمن�معّ$ن�لم�تتقيّ 
 .استيقظت،�غفت...وغ$�ها�عdى�نحو:��ت�عنه�بمعان�مختلفة،ما�ع� وهو�الليل..�الصباح،�الزمن�القص$��مثل:

  :تساؤLت�تستوجب�mجابة

-�.Vالنسيان�خاصية�إنسانية�يش§�ك�ف¸�ا��نسان�ذكرا�كان�أم�أن ��ولذلك�سّم��Vفما�أرادته�أح[م�مستغانم
،
ً
�أص[ �الرجال �يتقنه �مّما �مستلهما �النساء �عند �عرضية �مسؤ �أن�يغدو�ظاهرة و��عن�هل�بوصف�الرجل

�اPولود �أن �-تحديد �أم �كان �واPتعهدة- ذكرا �الحاضنة �×ي �اPرأة �وأن �حم[�ووضعا،� ، �ذلك��له فاستوجب
  التعايش�القهري�بي½�ما؟

أحّق�الخيل�بالرفض�بعد�أن�كان�أحّقها�بالّركض؟�هل�Åّنه�ُمستعار�كما��Pاذا�جعلت�أح[م�مستغانم�Vالرجل-
�الوزن�أبع �زيادة �أّن �فحولةقالت�العرب؟�أم �دليل �ليسا �أن�كل¸�ما �فيه؟�فاÅكيد �تكون�عن�الّسمنة �ما  .د

�وأّن�الحّب�نقيض�الُبغض،- ره�خ[ف�الّرضا
ُ
�الك وعdى�هذا�فكّل�بغض�كره��هل�تدرك�أح[م�مستغانم�Vأّن

�وليس�  كره�بغضكلُّ
ً
  فالُبغض�حقد�وترّبص�بفرصته؟�.ا

- Pأّن�العلّو�من�شأن�الّرجل�وا�Vفالقص$��بعض�الطويل��رأة�ليس�دليل�سمّو�دائما،هل�تدرك�أح[م�مستغانم
  .ذلك�أّن�العلّو�فْقد�للجاذبية�الف$¡يائية�دائما�وللجمالية�أحيانا�،ْينوليس�كّل�طويل�قص$�َ 

̄ختيار�قْيد،�وأّن�الحّرية�اختيار؟- ��هل�أدركت�مستغانم��Vي�عمر�متقدم�نسبيا�أّن�
ّ
لذا�وجب�أن�ُيحال�ملف

�إvى�ضّفة�اPتوّس  �حبيس�أدراج�ضّف القوامة �إيذانا�ط�الشمالية�بعد�أن�ظّل �غ$��قص$�ة، �لف§�ة �الجنوبية تة
Vjتي�بالحرف�ال� �الروائية؟� بقرب�الخ[ص�من�أسر�الحرف�العربي�واستبداله �يستقبل�من�إبداعا«�ا  فيما

�مّنا�:خاتمة �ق�أو�مفتوح،بأّن�القراءة�انط[قا�من�مدّونة�×ي�أك¿��اPناهج�م[ءمة��ستنطاق�نّص�مغل�  إيمانا
� �إّن �اطمئنان: ��ي �القول �يمكننا �نسيانألذا ��ي Vمستغانم� �أصحاب� com ح[م �﴿الكفار�من �يأس يائسة

لكن�مّم؟�من�أن�تظّل�مطلوبة���طالبة؟�أو�من�الكتابة�ال[هثة�وراء�حقيقة�البشر؟�أو�من�زيف� .القبور﴾
من�_يام�عّما�توّرطت�فيه�بقولها:�"هكذا��الكتابة؟�_يام�أو�أح[م�مستغانم�Vكفيلة�باßجابة�فيما�يستقبل

  .رونق�_دب�فكانت�فيه�أبعد�ما�تكون�عن�ِحْرفة�_دب�-�ي�رأينا-الذي�غاب�عنه�تورطت��ي�هذا�الكتاب"

 

 
                                                           

� � , Ô%
��/Ia:  J����.  
- �  ,�/Ia:  J���E�.  
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 للجاحظ�"البخNء"كتاب��&ينظرات�&ى�القصة�العربية�ومNمحها�
 

  شعيب�السيوطى�أولوغيdى

  نيج$�يا إلورن،�،جامعة�الحكمة،�كلية�العلوم��نسانية،�قسم�اللغات،�فرع�اللغة�العربيةمحاضر�

  التمهيد 

� �خلقت�للجاحظ�كتاب�(البخ[ء) �Wال� لخ$��ممثل�لجانب�من�الجوانب�_خ[قية
العباسية�ال��Wع��jخلفاؤها�بالعلوم�والفنون�عناية�شامخة،�وأنفقوا��عل¸�ا�البيئة

�ملكوا �ما �ومعنويا�-عل¸�ا �وكيمياء��-ماديا �وفلك �طب �من �العلوم �اجتمعت ولهذا
وسياسة�واجتماع�وتدب$��اåP¡ل�وغ$�ها،�ولهذا�نبغ�العلماء�الكث$�ون��ى�كل�فن�من�

�محب �بحر�بن �بن �عمرو �عثمان �أبو �هؤ�ء �ومن �اPعروف�الفنون، �الكنانى وب
بالجاحظ،�لقب���ذا�ل��وز��ى�عينيه،�وكتابه:�البخ[ء�لكتاب�تناول�أخبار�البخ[ء�
�ونوادر� �قصص�وفكاهة �_خبار�إvى �وعرض�من�خ[له �عصر�كاتبه، اPشهورين��ى

  ف¸�ا�كث$��من�الصراحة�والجرأة.

  الجاحظ�وثقافته

��٨٦٨-٧٧٥(الجاحظ� ��م) �برع �تتلون�أديب�محدث�من�طراز�رفيع، �أنواعا �_خبار�وتنويعها �تقليب�وجوه ى
�ت§�اوح�ب$ن�مختلف� �حال �كل ��ى �و×ي �أخرى، �تارة �والدعابة �والهزل �وتشرق�بأنوار�النكتة �تارة، �الجد بألوان
_غراض�وش��WاPوضوعات،�وتلك�السمة�ال��Wتطبع�أدب�الجاحظ�بطابع�إبداÙى�فذ،�×ي�السمة�الغالبة�عdى�

�ولقد�ع �بموضوع�_دب�وأنواعه�وأدواته�وأسلوبه�وأدخل�هذه�_شياء��ى�سياق�من�طبيعة�ذلك�_دب، Vj
��ى�كتابه� ،�كان�للجاحظ�القدرات�الكتابية�الجبارة�ßخراج�التأليفات�البخ[ءالسرد�القص�V�úالشيق،�كما

� �والتبي$ن�م½�ا:�الVWاPتنوعة �البيان �و كتاب �والنخيل، �و الزرع �و الحيوان، �و_ضداد، �و اPحاسن ،�وصاللص،
�البلدانو �و _مصار�وعجائب �_تراك، �و فضائل �والحكام، �والقضاة �والنساء�ي�، �والحب �القرآن، �خلق ،��ى
  .)١(حيل�اPكدين،�و فخر�السودان�عdى�البيضان،�و حجج�النبوةو 

 القصة

،�وما�تمتلكه�من�تصوير�للحدث�،القصة�×ى�حكاية�ن¿�ية�تستث$��اهتمام�القارئ�أو�السامع�بما�ف¸�ا�من�حبكة
�الشخوصو  �و_خ[ق�،انفعا�ت �والتقاليد �و_عراف �العادات �مرة�،وتجسيد �الواقع ��ى��،معتمدة والغرابة

وفيه�نقد�وتبص$��بشئون��،وفيه�تعليم�ونصيحة�،وقائعها�وتطور�أحدا�Âا�مرة�أخرى.�و×ى�لون�فيه�متعة�ولذة
�الحياة �وتبسيط�لكث$��من�مركبا«�ا.$وتفس$��لكث�،هذه ����من�معتقدا«�ا �عن�إذا �اللحظاتكان�الشعر�تعب$�ا

��ى� �ممثلة �الزمن، �تمر��ى �كما �وجزئيا«�ا �بتفصي[«�ا �الحياة �التعب$��عن �×ى �فالقصة �الحياة، ��ى الخاصة
الحوادث�الخارجية�واPشاعر�الداخلية�بفارق�واحد:�هو�أن�الحياة���تبدأ�من�نقطة�معينة�و��تنت¬��إvى�نقطة�

ال��Wقبلها،�و��تقف�×ى��اللحظةدئ�ف¸�ا�حادثة�ما�بكل�م[بسا«�ا�عن�معينة،�و��يمكن�فرز�لحظة�م½�ا�تبت

                                                           
�     W%̂ O� W0
�!� nC
J ��
Oke�� :&�7�� &4
�)� &�d�*� &S	1>�Q &�7�� �	=� ��ApA  f��DEA :,Kp. 
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�بكل�م[بسا«�ا. �الحادثة �لهذه �خاتمة �لتضع �ما �لحظة �معينة،�و �عند �زمنية �حدود ��ى �وتنت¬� �فتبدأ القصة
  )١(هذه�الحدود�دفVWوتتناول�حادثة�أو�طائفة�من�الحوادث�ب$ن�

�العربية �القصة �إليه �الذى�تنتم� �من�كتاب��و_دب�العربى �القصص�الواردة �م½�ا �Wللجاحظ��ى��البخ[ءال
� �له �كان�ينبôى �ما �وإvى �وبالقياس�إvى��وÅدباءهجملته�فق$���ى�قصصه�بالقياس�إvى�طول�عصوره من�إنتاج،

وقد�يعلل��.النتاج�القص����úى�_مم�ال��Wعاصرت�العرب��ى�ش��Wأطوارها�كاليونان�والرومان�وفارس�والهند
�ى�سعة�شعرهم�ما�امتد�إليه�من�آفاق�بعيدة�غنية،�كما�وجدوا��ى�أخبار�حرو��م�وأيامهم��ذلك�بأ�م�وجدوا

�ومغازيه�و�ى� �(ص) �þالن� �القرآن�وقصصه�وس$�ة ��ى �بعد��س[م �وجدوا �كما وس$��أبطالهم�ورجالهم�كفاء،
�من�قصص�القرآن� �واPراد �القرآن�الكريم�أحسن�القصص، �و�ى �والصالح$ن�عوضا، الكريم�أخبار�الخلفاء

الع��ة�واPوعظة،�وهو�يشمل�قصص�_نبياء�وغ$�هم،�و�ى�العصر�_موى�شاعت�قصص�الحّب�العذرى�مثل�
قصة�(قيس�وليdى)�و(جميل�وبثينة)�و(كث$��وعّزة)�و(س[مة�القّس)�وغ$�ها،�و�ى�العصر�العبا����زادت�الحاجة�

�ال �ودمنة) �(كليلة �ف§�جمت�أقاصيص�عن�_مم�_خرى�مثل �القصص، �و�(دار�إvى �هندى ذى�هو�من�أصل
  �)٢()هفسانأوالعنم�الذهب)�و�(هزاز�

والباحث�اPدقق�عن�القصة��ى�العصر�العبا����يدرك�بأن�هناك�مجموعة�كث$�ة�من�القصص��ى�إطار�واحد�
�كث$��من�اللغات� �الكتاب�إvى �هذا �وقد�ترجم �وليلة)، �فسميت�(ألف�ليلة �للملك�(شهريار) �(شهر�زاد) ترو�Óا

لعل�ما�فيه�من�شعبية�وروح�ديمقراطية�هو�الذى�حبّبه�للغربي$ن�الذين�كانت�قصصهم�كلها�تدور�_وروبية،�و 
ر�ألف�ليلة�وليلة�عن�عامة�الشعب،�ويصوّ �ي،��ى�ح$ن�يتحدث��ة_رستقراطيحول�طبقة�واحدة�×ى�الطبقة�

شكون�إليه�همهم،�خليفة�بغداد�بتواضعه�وألفة�الناس�له�وهم�يبيعونه�ويتحدثون�إليه،�وقد�يسامرونه�أو�ي
�العصر �الجهود�الشامخة�ال���W،وكذلك�يرى�قصصا�تو�ى�لنا�سلوك�البخ[ء��ى�هذا �إvى و×ي�تلفت�أنظارنا

�الجاحظ��ى�كتابه�اPسم�� �الزمن�الهمذانى�من�الجهود�لوضع�فن�البخ[ء،بذلها جديد�من��وما�بذله�بديع
�(رسالة�الغفران)�Åبى�،�ومن� ثار�_دبية�_خرى�ال���Wكثار��ى�عناصر�القصة ��úالفن�القص� يتوافر�ف¸�ا

�للفيلسوف� �يقظان) �بن �و(�ي �اPعّرى، �الفلسفى��_ندلV�Íالع[ء �طابعها �من �الرغم �عdى �و×ى �طفيل، ابن
��úى�جوانب�من�الفن�القصd٣(تحتوى�ع.(  

�لم�يحاول�أن�ي �فينا �بأن�أحدا �قصة�من�القصص، �قراءتنا �وراء �كث$�ة �دوافع �الرغم�من�وجود سأل�وعdى
نفسه�(Pاذا�يقرأ�القصة�منصرفا�إل¸�ا�مستغرقا�ف¸�ا؟)�كما�يشعر�ذلك�كل�من�قرأ�كتاب�البخ[ء�للجاحظ،�Pا�
فيه�من�_شياء�ال��Wتجذب�قلوب�اPطلع$ن�عdى�قراءته�قراءة�متأنية�دقيقة.�وليس�من�شك��ى�أن�مستويات�

�الثقافية�لها�دخل�كب$���ى�تحديد�الهدف�من�قراءة�القص ة،�فقد�يجد�قارئ�عادى�أن�اPتعة�هدفه�القّراء
��ى�مجتمع�من� �يستطيع�أن�ي¿�ثر���ا �مادة �أو�أ�ا �ويرى�آخر�أن�القصة�وسيلة�لقطع�وقت�الفراغ، الوحيد،
_صدقاء،�وقد�يرى�ثالث�أنه�يكتسب�من�القصة�نمطا�من�السلوك�أو�قدرا�من�اPعرفة�أو�تفس$ً�ا�لحقيقة�

ويجدر�بنا�أن����انية�يخوضها،�أو�مساعدة�له�عdى�فهم�مشاعره�الخاصة.كان�يجهلها،�أو�تحديدا�لتجربة�إنس
�يلتفت�إل¸�ا�لخلوها�

ّ
نن���Íأن�هناك�قصة��ى�_دب�تسم��بـ�(ال[معقول)��Åا�نوع�من�العبث�الفكرى�يجب�أ�

نازلة،�من�الفائدة،�وأن�هناك�كث$�ا�من�أدعياء�_دب�يؤلفون�أو�ي§�جمون�بأسلوب�فج�وعبارة�هزيلة�وعامية�
ذات�اPواقف�اPخيفة���يعالجون���ا��)٤(الحب�اPعذب�القلبويختارون�موضوعا«�م�من�الحوادث�الغرامية�

�وجهله� �ثقافته �لضعف �الجمهور �شهوة �ويستحثون �غريزة �يستث$�ون �وإنما �عقدة، ���ا �و��يحلون مشكلة
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بحث�أو�غربلة�أو�تدقيق��ى�أمثال��بغايته،�كبعض�مجتمعنا��ى�نيج$�يا،�يقبل�عdى�روايا«�م�بشره�و�م�دون�أي
  تلك�القصص�ال��Wيكت�éا�هؤ�ء.

  أنواع�القصة:

  الرواية

الرواية�×ى�حكاية�كالقصة�لك½�ا�طويلة،�و×ى�أك���أنواع�القصص�من�حيث�طولها،�ولكن�الطول�وحده�ليس�
نيا�وآخر�مكانيا،�أن�لها�بعدا�زم�يهو�ما�يم$¡�الرواية�عن�القصة�و_قصوصة،�فالرواية�تمثل�عصرا�وبيئة،�أ

ومن�اPألوف�أن�يكون�زما�ا�طوي[�ممتدا،�بل�ربما�اتسع�البعد�الزم��jفاستغرق�عمر�البطل�أو�أعمال�أجيال�
وكذلك�الشأن��ى�البعد�اPكانى،�فالرواية�تتسع�Åماكن�عدة،�وقد�تنتقل�من�قارة�إvى�أخرى،�ومع��.)١(متتابعة

�Âكانى�نجد�أحداPالزمانى�وا� �وتتفاعل�مع�شخصيات�اتساع�بعد�Óا �كث$�ة�متشابكة�تمتد��ى�خيوط�كث$�ة، ا
�تلك� �خ[ل ��ى �وآرا�èا �اPتعددة �مواقفها �من�خ[ل �تحليل�شخصياته �فرصة �لكات�éا �وتتاح �متباينة، عديدة
�وأحوالها� �الظاهرى �وسلوكها �العام، �مظهرها �حيث �كام[�من �وصفا �وصفها �فرصة �له �تتاح �بل اPواقف،

�والفكرية�وظرو  ̄جتماعية.النفسية � �التاريخية��فها �فهناك�الرواية �الرواية�بحسب�مضمو�ا، وتتعدد�أنواع
�الرواية� �فنجد �الفكرى، �بحسب�اتجاهها �تتعدد �كما �اPغامرات، �ورواية �والعاطفية �والسياسية ̄جتماعية و

  الواقعية�والرومانسية�وما�إvى�ذلك.

  القصة

�اPذكور  �الث[ثة �_نواع �إحدى �باعتبارها �القصة �(الروايةإن �سيد��- القصة�-ة �عّرفها �كما �×ى _قصوصة)
�غاية�معينة،� ��ى�زمن�محدود�وتصور �وتنت¬� �تبدأ �اختيار�لحادثة�أو�عدة�حوادث، �"اختيار�وتنسيق، قطب:
�س$��الزمن� �لخط �تسجيل �مجرد �فليست �الغاية، �تصوير�هذه �إvى �لتؤدى �معينة �سياقة �جزئيا«�ا وتساق

وبعض�الباحث$ن�يرون�أن��).٢"(لتسجيل�خواطر�وانفعا�ت�ب[�ترتيب�و��تنسيق�والحوادث�ب[�بدء�و��ان±�اء�و� 
�أن�الفارق� �يرون �وآخرون � خر، �عdى �للد�لة �اPصطلح$ن �ويستخدمون�أحد �واحد، ü�Þ� �والقصة الرواية

�وم[مسته. �الواقع �من �م½�ما �كل �اق§�اب �مدى �إvى �يرجع �باÅحداث��بي½�ما �التصوير�اPقنع �تل§¡م فالرواية
�و  �تصور �كأن �بتغليب�جانب�الخيال، ���ترى�بأسا �القصة �أن �ح$ن ��ى �غ$��لا�حداث_ الشخصيات، خارقة

�يسم��(قصة)�يكاد� ممكنة�الوقوع�أو�شخصيات�هائلة���نصادفها��ى�واقع�حياتنا،�ولهذا�يرى�النقاد�أن�ما
  .�)٣(يكون�محصورا��ى�رواية�اPغامرات�الخيالية�العجيبة

  .ة)#قصوصة�(القصة�القص/

×� �حادث�ي_قصوصة �حيث�لم�يعد�ة �أو�تفصيل، �كل�حشو�أو�إطالة �يبعد�ع½�ا �ال§�ك$¡�ما �من �ف¸�ا صغ$�ة
عdى�محور�واحد��ى�خط�س$��واحد�و���تدور و×ى��.)٤(القارئ�يقبل�عdى�قراءة�قصة�بعشر�صفحات�أو�أك¿�

�إ��ف§�ة�محدودة�أو �أشخاصها �و��تقبل�التشعب�حالة�شعورية�معينة�حادثة�خاصة�أو�تشمل�من�حياة ،
�شخصية �حادث�وظروف�كل �كل �م[بسات �إvى ̄ستطراد �ل�.و ���يش§�ط �هذا�óقصوصة �من �و��اية بدء

�موحية�فقد��،الطراز �مؤثرة �صور«�ا�صورة �فإذا �لحظة�ما، ��ى �ما فقد�تصف�حالة�نفسية�اع§�ت�شخصا
�حياة�معينة �وتعالج�_قصوصة�حادثة�ذات�أثر�مع$ن��ى �ولكن�هذا�فيك�،ان±�ت�مهم±�ا، �و�اية، �بدء ون�لها

،�و�Åا�تعتمد�عdى�آخر�مقوما«�ا�ي�ى�_قصوصة�×ليس�شرطا�ف¸�ا�و��يخل�عدم�وجوده�بوجودها،�والحادثة�
                                                           

�     �1��4 _�
?ke�� :������ &��!�  &S�1*I� &�7�*� &5#�� w	
*� �	=� ��1:
)� [�
)� L$#��FDK f�� �DKK :, ��G�. 
-     :V"d ��C/}�
�%� /�1]2 Õ�� ���� &I%
| &*!"� ��ApF f��DEF :, ������ 	� BK.. 
٣      :kj�%=� �1��4 _�
? ������ &��!�  :,�.F. 
A     :kj�%=� ��1r �	1: ,1$��� ��� &�7�� �	=� �Õ�� t�
I� L$#� ���*��  &*7
I� &*!"��ApG f��DEG :, �B-�K. 



  

 

                    __________________________________________٢٠١٤ ���– السادسمجلة�العاصمة�:�ا�جلد� ٧٠

70 Majalla al-Aasima, Vol. 6, 2014, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

أن�تتبع�طريقة�أداء��ي و��عdى�الشخصية،�كان�من�الضرور �قوة��يحاء�والتصوير�قبل�أن�تعتمد�عdى�الحادثة
تعتمد�عdى�تعب$��لفظى�حافل�بالصور�والظ[ل�و�يقاع�كالشعر،�Åن�قوية�موحية�منذ�اللحظات�_وvى،�وأن�
�ل�يحاء�محدودة �أمامها �Wولقد�أصبحت�_قصوصة�(القصة�القص$�ة)�أحب�_نواع�_دبية��.)١(الفرصة�ال

�أو� �الصحيفة�أو�اPجلة، �الح$¡�الصغ$��الذى�تشغله��ى ��ى �ت[ئمهم�من�حيث�سرعة�قراء«�ا ��Åا �القّراء، إvى
  لزمن�اPحدود�الذى�تستغرقه��ى��ذاعة.ا

×� �_قصوصة �طبيعة �من��يإن �أو�مجموعة �مفردة �أو�عاطفة �أو�شخصية �حول�حادثة �تدور �ف¬� ال§�ك$¡،
العواطف�يث$�ها�موقف�مفرد،�ووحدة�الحدث�أساس�ف¸�ا�ولهذا�تكون�كل�عناصرها�خاضعة�لتصوير�الحدث�

كما�س�åى�ذلك��ى�نظم��–دى�دورا���تغ��jفيه�كلمة�سواها�وحده�ح��Wيبلغ�غايته،�بل�نجد�كل�كلمة�ف¸�ا�تؤ 
�وإذا��–للجاحظ��"البخ[ء"كلمات�كتاب� �نمو�الحدث، ��ى �بالوصف�لذاته�بل�للمساهمة و��يستع$ن�كات�éا

ك¿�ت�الشخصيات��ى�القصة�القص$�ة�وجب�أن�يجمعها�غرض�واحد،�وإ��انقطع�تطور�الحدث�بتشتت�ذهن�
هذا�وقد�تعددت�أنواع�_قصوصة�بحسب�اخت[ف�أسالي�éا�ومواقف�كّتا��ا،��ة.القارئ�ب$ن�شخصيات�متباين

،�وم½�م�من�الحدثا،�وم½�م�من�يعتمدون�عdى�اعتمادا�كب$� �الشخصيةفمن�الكّتاب�من�يعتمدون�عdى�عنصر�
وم½�م�من�يعتمدون�عdى��،وهو��طار�الذى�يشمل�الحدث�والشخصية�معا�،"الجويعتمدون�عdى�ما�يسم��"

وكث$�ا�ما�يستعينون��ى�ذلك�بما�يسم��حديث��،فيعرضون�للدوافع�ال��Wتحرك�الشخصية�،التحليل�أسلوب
� �وم½�م�من�يعتمدون �نفسها، �وتحدث���ا �ذهن�الشخصية �أو�الخواطر�ال��Wتجول��ى �الوصف�النفس، عdى

  مستعين$ن�بالحوار�تارك$ن�للقارئ�تصور�الدوافع�النفسية.�الخار�ى

اعتمد�عdى�تلك�_ساليب��ى�سرد�قصصه�الواردة��ى��"البخ[ء"ظ��ى�كتابه�ومن�عجب�العجاب�أن�الجاح
�القصة� �لكتابة �اختيار�_ساليب�الخاصة ��ى �مهارته �عdى �يدل �فإنما �V�Þء �عdى �هذا �دل �وإن ذلك�الكتاب،
�أن� �سبق �Wال� �لسما«�ا �_قصوصة �لكتاب �خ$��ممثل �"البخ[ء" �كتابه �Åن �_قصوصة، �وخاصة بأنواعها

�و  �الكتاب.ذكر«�ا، �هذا �يحملها �Wال� ��ى�نصوص�القصة �وواضحة �كانت�ظاهرة �Wاعتماد��ال� �إvى �بالنسبة أما
عندما�يورد�لنا�قصة�أهل�خراسان:�"نبدأ��البخ[ءفإننا�نلمح�هذا��ى�كتاب��،الشخصيةالجاحظ�عdى�عنصر�

صوا
ُ
أصحابنا:�يقول��به:�قال�بأهل�خراسان�ßكثار�الناس��ى�أهل�خراسان،�ونخص�بذلك�أهل�مرو�بقدر�ما�خ

�لو��أنك�تغّديت� �قال: �نعم! �فإن�قال: �اليوم؟ �تغديت �جلوسه: �طال �وللجليس�إذا �أتاه، �للزائر�إذا اPروزى
�لو �قال: !�� �وإن�قال: �طيب، �بغداء �عdى��لغّديتَك �يده �ف[�يص$���ى �أقداح! كنت�تغديت�لسقيتك�خمسة

�قليل�و��كث$�... �الجاحظ�ب[)٢(الوجه$ن �إن �الكتاب��يريب�أك¿����". �عنصر��البخ[ءهذا �عdى ̄عتماد � من
�متطلبات� �حدود �عdى �ف¸�ا �الشخصيات �أشار�إvى �إ� �الكتاب �هذا ��ى �واردة �قصة �من �ما �أنه الشخصية،

،�ولهذا�نميل�إvى�أنه�البخ[ء_قصوصة�وسما«�ا،�ولهذا�قلنا�بأنه�استعمل�أساليب�سرد�_قصوصة��ى�كتابه�
  ربي.�خ$��كتاب�لóقصوصة��ى�_دب�الع

�عdى�عنصر� ممتdئ�بقصص�البخ[ء��"البخ[ء"؛�Åن�كتابه�الحدثوكذلك�نشعر�بأن�الجاحظ�اعتمد�أيضا
�إvى� �الدوافع�_ساسية�ال��Wدفعته �×ى �كأ�ا �الكتاب، �هذا ��ى �كث$�ة �أحوال�البخ[ء �تو�ى�لنا �Wو_حداث�ال

ذكرت�حفظك�هللا�أنك�قرأت�كتابى��ى�"�:"البخ[ء"وقد�قال��ى�مقدمة�كتاب��إخراج�هذا�النوع�من�تأليفاته.
�كل� �وحصنت�به �كل�خلل، �وأنك�سددت�به �الليل، �تفصيل�حيل�سراق تصنيف�حيل�لصوص�ال½�ار�و�ى
عورة،�وتقدمت�بما�أفادك�من�لطائف�الخدع�ون�éك�عليه�من�الحيل�فيما�ع���Íأن���يبلغه�كيد�و��يجوزه�

�و  ��ى�درسه �نفعه�عظيم�وأن�التقدم �وذكرت�أن�موقع �اذكرمكر، �وقلت: نوادر�البخ[ء�واحتجاج��ي�vاجب،

                                                           
�     :kj�%=� �1��4 _�
? ����� &��!� :, ��.F. 
-     :�U
Q�y!�) &�a] Ô%
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�يجوز  �باب�الهزل�وما �من�ذلك��ى �يجوز �وما �واPزاحة��يمنه���_شّحاح، �Åجعل�الهزل�مس§�احا باب�الجد،
الجاحظ�عdى�أن�اللبنة�_وvى�لبناء�هذا�الكتاب�إنما�الد�لة�الساطعة�من�مقدمة�مؤلفه�هذه�×ي��.)١(جماما

  لة�بالبخ[ء�و_شحاح.×ي�_حداث�ال��Wلها�الص

�أخذه� �_قصوصة �كّتاب �عل¸�ا �يعتمد �Wال� �_ساليب �من �الثالث �_سلوب �أن �النقطة �هذه �من ونستنتج
��ى�إخراج�كتابه� �فيه،�وهو�أسلوب��"البخ[ء"الجاحظ�كأسلوب�معتمد�عليه لغرض�كتابة�قصصه�الواردة

̄عتماد�عdى� لفصل�ب$ن�الشخصية�والحدث��ى�كتابه�فلن�حاولنا�ا�امومه�الشخصية�والحدث�معا،يجمع�ب$ن�
كما�أخذ�_سلوب�الرابع�كخ$���."البخ[ء"�ى�نستطيع�ذلك،�فقد�اختلط�كل�با�خر�عdى�يد�هذا�الكاتب�اPاهر�

�وهو� �عصره، ��ى �اPمتلكات �التملك�والتغلب�عdى �حب �من �و_شحاح �نفوس�البخ[ء ��ى �ما �ßخراج وسيلة
�نفوس�هؤ�ء�البخ[ء�ح��Wنكون�واقعي$ن�الذى�استطاع�به�ال�أسلوب�التحليل جاحظ�أن�يوضح�لنا�خفايا

��ى� �رواه �وفيما �من�معاصريه. �الذى�قد�صار�طبيعة�لطبقة �(البخل) �اPرض�العام �هذا �الحكم�عdى ��ى معه
��ى�السفينة� رجل�من�أهل�خراسان،�وكان��–ونحن�نريد�بغداد��–كتابه�البخ[ء:�"قال�أبو�نواس:�كان�معنا

فهما�èم،�فكان�يأكل�وحده،�فقلُت�له:�لم�تأكل�وحدك؟�قال:�ليس�عdّى��ى�هذا�اPوضع�مسألة،�من�عق[�èم�و 
ف،�وأكdى�وحدى�هو�_صل،�وأكdى�مع�غ$�ى�زيادة�

ّ
إنما�اPسألة�عdى�من�أكل�مع�الجماعة؛�Åن�ذلك�هو�التكل

̄ع�.)٢(�ى�_صل �الوصف�الخار�ىتماد�عdى�أما�_سلوب�_خ$��الذى�يعتمد�عليه�كتاب�_قصوصة�تارة�فهو�
  �.ب�من�أساليبه��ى�كتابه�(البخ[ء)بمساندة�الحوار،�إن�الجاحظ�لم��Óمل�هذا�الجان

  الخاتمة

���يحققه�غ$�ه��ى�أساليب�تأليف�القصة،�ولهذا�كان�كتابه� إن�الجاحظ�بما�يمتلكه�من�القريحة�حقق�ما
�عصره�"البخ[ء" ��ى �jالن¿��الف� �تطور ��،الذى�يش$��إvى �قلم�والذى ���ا �يتمتع �Wال� �الفنية �اPلكة �هذه أورثه

نه�_دبى��ى�إخراج�فنونه�اPختلفة�ال��Wم½�ا�فن�القصة،�ح��Wألبس�كتابه�
ّ
الجاحظ،�والذى�يعكس�لنا�تمك

�(البخ[ء) �Åنه�حوى�جميع�_ساليب�ال��Wيعتمد�عdى��هذا �والكرامة�من�ب$ن�أمثاله�من�الكتب، ثوب�العزة
  قصوصة�لدى�كّتا��ا.واحد�م½�ا�عند�تأليف�_

  

  

                                                           
�     :, �/Ia:  J��Ep. 
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  وأثره�&ي�#دب�الحديث�العربّي �ا�وروث�السردّي 

  

 الدين�الشيخ�بوه�Vjد/�نصر

  الجزائر�،جامعة�غل$¡ان،�أستاذ�اللغويات�وتعليمية�اللغة

  

نصوص�العربية�بمحافل�أدبية�وفنية،�استطاع�العرب�أن�يكونوا�م½�ا�مخزونا�ثقافيا�كب$�ا،�إ��التز×ى�وتزدهر�
رغم�وعdى�الباحث$ن�اPعاصرين،�الاPخزون�لم�يحظ�بالعناية�التامة�والدراسة�ال[ئقة،�وبخاصة�عند��أن�هذا

�كالشعر� �وأجناسها، �أنواعها �واخت[ف �اPتباينة، �و_زمنة �ع���العصور �وشساع±�ا �الفنون �هذه �وفرة من
� �سكت �فقد �والنوادر، �والطرائف �واPقامات �و_مثال، �اPالوالقصص �هذا �عن �وانصب�باحثون وروث،

اهتمامهم�عdى�الشعر�ونقده،�ذلك�أن�الشعر�العربي�ظل�مهيمنا�عdى�الساحة�_دبية�والنقدية،�ولم�يتيسر�
̄نتشار. إن�معظم�الدارس$ن�ح$ن�تناولوا�_دب�العربي�نقدا�ودراسة،�كانت�دراس±�م�مركزة��للنص�السردي�

يوان�العرب�وباÅحرى�هو�_دب�كله،�ح��Wأصبح�عdى�دراسة�الشعر�أك¿��من�الن¿�،�فقد�كان�الشعر�عندهم�د
  النقد�مرتبطا�بالشعر�أك¿��من�ارتباطه�بالن¿�،�ولذلك�أسباب�أجملها�كا�تي:

إن�ذاكرة�العربي�أقدر�عdى�حفظ�الشعر��رتباطه�بالوزن�والقافية،�ف[�يمكن�حفظ�الك[م�اPنثور�إ��ما� - 
  فهة�وهو�ما�جعل�جله�يتعرض�للضياع.كان�مختصرا،�ح��Wإننا���نستطيع�نقل�اPنثور�مشا

وكانوا���...�:(عن�العرب�كان�الشاعر�يمثل�لسان�حال�قبيلته،�فهو�الذي�يخلد�مآثرها،�يقول�ابن�رشيق - 
  .)١(�Óنئون�إ��بغ[م�يولد�أو�شاعر�ينبغ�ف¸�م�أو�فرس�تنتج)

  ¿�.أن�الشعر�أوقع��ي�النفس،�وأشد�تأث$�ا�عdى�العقل�واستي[ء�عdى�العاطفة�من�الن - 

  .)٢(الشاعر�تؤكد�_خبار�أن�العرب�جبلوا�عdى�تذوق�الك[م�البليغ،�ح��Wأ�م�كانوا�يقدمون  - 

�أك¿��من�الن¿��الذي�دخله�الشك�فلم�يحفظ�إ�� -  �ومرويا كان�الشعر�ع���العصور�متداو��عdى�_لسن،
  أقله.

العصور�القديمة،��يتطلب��ي�الدراسات�النقدية�أن�تكون�النصوص�مكتوبة،�وهو�ما�لم�يكن�شائعا��ي - 
الشعر�كان�يعتمد�عdى�اPشافهة،�وكان�لكل��لكناPوروث�السردي�الذي�وصلهم،��عنن�و باحثال�شكف

  شاعر�راوية،�فقد�ظل�النقد�م[زما�للشعر�دراسة�وتحلي[.

كان�الشعر��ي�عصور�خلت�خالصا�لم�يطرأ�عليه�دخيل�و��أصابه�مثلما�أصاب�الن¿��من�زيادات�وأباطيل� - 
القديمة،�كما�أنه�كان�محدود� فاق��ي�أسلوبه�وأغراضه،�فقد�(�كان�جمع�_دب��ي�الف§�ة��كاPرويات

_وvى�ينحصر��ي�رواية�الشعر�قبل�غ$�ه�من�فنون�_دب،�وكان�ذلك�لدواع�خاصة،�أهمها�حاجة�العلماء�
  .)١(إvى�تفس$��معاني�_لفاظ�والوقوف�عdى�ب[غة�ال§�اكيب�الواردة��ي�القرآن�)

 -  ��  الشعر�عند�العرب�عمود�الرواية�يعت
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  .�)٣(كانت�الحركة�النقدية�دائما�مرافقة�للشعر،�تعمل�عdى�تنقيحه�و«�ذيبه�ليستوي�فينضج - 

لقد�كان�العرب�مشغوف$ن�برواية�_قاصيص�والحكايات،�ح��Wأ�م�كانوا�يمزجو�ا�بالخرافات�و_ساط$�� - 
�فيه�كث$�ا�قبل�أن�ال¤�Vء�الذي�جعل�الدراسات�النقدية�تلتصق�بالحركة�الشعر  ية�(فإن�الرواة�حرفوا

(�Vيأخذ�شكله�ال½�ائي�عند�أبي�عبيدة�وغ$�ه�من�مؤلفي�العصر�العبا��)٤(. 

إن�الحديث�عن�أسباب�هيمنة�الشعر�عdى�الساحة�_دبية،�طويل�طريقه،�وواسع�بابه،�و��يمكن�Vjأن�أوفيه�
دراسة�والتحليل،�يلزم�Vjأن�أبقى�مل§¡ما�بدائرته�حقه�من�الك[م��ي�هذا�اPقام،�وذلك�Åن�اPوضوع�اPع�Vjبال

�السردي�الذي�سكت� �الك[م�هو�موروثنا �وقصدي�من�خ[ل�هذا �العصر، الروائية�وال�VWأصبحت�موضوع
  عنه�نقادنا�وباحثونا،�وأخص�بالذكر�الرواية.

اPستشرق$ن��ي�يجب�أن�نع§�ف�أن�¯هتمام�باPوروث�السردي�العربي�دراسة�وتحلي[،�كان�منصبا�عdى�جهود�
القرن�التاسع�عشر،�والذين�وجدوا�فراغا�كب$�ا��ي�النقد�الروائي�العربي،�فبذلوا�قصارى�جهودهم��ي�دراسة�

�دراسة�موروث�غ$�هم�-السرد�العربي�القديم،�فذاع�صيته �أسبق�إvى �كانوا ولكن����- عdى�أن�العرب�قديما
وهو�اهتمام�سبق�بمدة�طويلة�اهتمام��-العربية�نن���Í(ونحن�نرسم�صورة�¯هتمام�الغربي�با�داب�السردية

تقديم�ال��اه$ن�عdى�طبيعة�عناي±�م�باPوروث�_دبي�العربي،�فقد�حظيت��-العرب�با�داب�السردية�الغربية
اPرويات�السردية�العربية�بعناية�بالغة�من�لدن�اPستشرق$ن�خ[ل�القرن�التاسع�عشر،�وهذه�العناية�وفرت�

̄نتشا   .)١(ر،�مما�أشاع�مناخا�سرديا�مناسبا�Pتلقي�السرد�العربي�القديم)لها�إمكانية�

�أنجزه� �السردي�يجعله�يركز�اهتمامه�عdى�ما إن�الفراغ�الذي�يحس�به�الناقد�الروائي�العربي�تجاه�موروثه
̄ستس[م�لهذه�اPفاهيم�الغربية،�ح��Wأن� الغربي،�فيستسلم�له�وينسيه�موروثه�الحضاري،�فيفرض�عليه�

� �أن�م½�م �الروائي �الناقد �يجب�عdى �إ��أنه �النقدية، �أعماله ��ي �قدوته �وجعلها �اPناهج، �لهذه �تعصب من
�النقد� �مجال ��ي �الرائدة �العلمية �مختلف�منجزاته �من� خر��ي ̄ستفادة � �عليه �و(يحتم يتمسك�باÅصالة

�يفرض �اPتم$¡�اللذين �وتاريخه �الحضارية، �خصوصيته �ينسيه �أن �يجب �� �فذلك �عدم�الروائي، �عليه ان
̄ستس[م�لهذه�اPناهج�واPفاهيم�الغربية،�وتطبيقها�بشكل�آvي�عdى�أعمالنا�_دبية�العربية،�كأ�ا�و�ي�مå¡ل�

  .)٢(من�السماء،���يمسه�الباطل�من�ب$ن�يديه�و��من�خلفه�بدعوى�الحداثة)

�¯تص �هذا �وكان �بالغرب، �اتصالهم �نتيجة �العرب�حديثا �عرفه �جنس�أدبي �البعثات�فالرواية �متمث[��ي ال
�إvى�العربية�دون�النظر�إvى�اخت[ف� العلمية�إvى�الغرب،�ومن�خ[ل�نقل�بعض�النصوص�الروائية�وترجم±�ا
̄حتكاك�نوعا�من�القطيعة�ال�VWعان�م½�ا�اPوروث�السردي�العربي،�فأغلب� البيئات�والتقاليد،�وقد�كان�هذا�

�إالروائي$ن� �الدعوا �محدث$ن �التجديد، �مبدأ �عناصرها�vى �عdى �التمرد �و(حاولوا �العربية، �الرواية �مع قطيعة
�بالواقعية) �و¯ل§¡ام �والحكاية �الشخصية �ف¸�ا �بما �هذه��.)١(التقليدية �بسبب �منسيا �العربي �اPوروث وظل

̄نفتاح�عdى� خر،�وهذا���يقودني�إvى�رفض�ما�أنتجه� خر،�بل�الالقطيعة�واهتمام� نقاد�بموروث�غ$�هم�و
�أو��هو�موروث ���يقتصر�عdى�أمة�دون�أخرى،�و��يمكن�ل[نفتاح�أن�ينسخ�ويسلب�الهوية�العربية، Vعالم

�ملك�ل�نسانية� Vjإيمان�بأن��بداع�الف� �ولكن���بد�أن�يكون�له �الروائي�ينسلخ�عن�جلده، يجعل�الناقد
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شوائب،�فخذ�مث[�قصص�جمعاء،�وعdى�الناقد�أن�يبدأ�ب§�اثه�ليصل�إvى�تراث�غ$�ه،�فما�تراثنا�ببعيد�عن�ال
_نبياء�والذي�أصابه�زيغ�وانحراف�إسرائيdي،�وخرافات���أساس�لها�من�الصحة،�وحكايات�ألف�ليلة�وليلة�

  �.وال�VWما�زلنا�نجهل�صاح�éا،�وما�تداول�من�موروثنا�السردي�سواء�أكان�مشافهة�أم�مدونا

فيقوم��،ليه�أن�يبعثه�إvى�الحياة�من�جديدو��يمكن�للناقد�العربي�أن��Óمل�موروثه�ويسكت�عنه،�بل�يجب�ع
بتنقيحه�مما�دخله�من�أباطيل�وخرافات،�ذلك�أن�الرواية�أك¿��الفنون�السردية�ارتباطا�بالواقع،�ف¬�Vتشارك�

�الخصائص�العامة،�وأن�لكل�نوع�سردي�م$¡ته�الخاصة�به ف[�يمكن�أن�نعزل��._نواع�السردية�_خرى��ي
العالم�VاPتم$¡�بالنوعية�والجدة،�والذي�يصب��ي�تلك�الخصائص�اPتصف�به،�الرواية�عن�اPوروث�السردي�

�نريد� �العادات�والتقاليد،(و��ذا �وتباين �البيئات ��خت[ف �نظرا �العربية �الرواية �عdى �تطبيقها ���يمكن كما
� �امت[كها ��ي �الوقت�نفسه ��ي �الروائي�وتنفصل�عنه �العربية�تتصل�بالنوع �أن�الرواية �إvى خصائص�̄ن±�اء

�أو� �أو�يابانية �كانت�أوروبية �سواء �اPناظرة �الظواهر�الروائية ��ي �نفسها، �بالدرجة �توافرها ���يش§�ط ذاتية
  .)١(إفريقية�أو�أمريكية��تينية...)

إن�Vjو�ي�هذه�اللحظة�أرى�أن�السرديات�أصبحت�فنا�بل�علما�مستق[�عن�العلوم�_خرى،�و×ي�ظاهرة�أدبية�
وم½�م�عبد�هللا�إبراهيم،�سعيد�يقط$ن،�أن�يحققوا��،عض�النقاد�العرب�اPعاصرينقديمة�حديثة،�استطاع�ب

نجاحا�باهرا�بدخولهم�هذا�العالم�الروائي،�وأن�يشغلوا�جزءا�هاما�من�الواقع�العربي�من�خ[ل�فتق�الذاكرة�
والتوضيح،�فهو�العربية�القديمة�الحديثة�تحلي[�ونقدا،�و��إخال�أن�Vjسأو�ي�هذا�اPوضوع�حقه�من�التحليل�

�سكت�عنه� �در���Vهذا�إ��بحث�قص$��حاولت�من�خ[له�أن�أدرج�بعض�ما يحتاج�إvى�أك¿��من�مجلد،�وما
�والخرافة،� �و_سطورة �واPلحة، �والنادرة �والقصة �كالحكاية �والنقدية، �_دبية �دراسا«�م ��ي �وباحثونا نقادنا

�تعددت�_فكار�وتباينت� راء�وأخص�بالذكر�الرواية�العربية�ال�VWمازالت�تتسم�بالسطحية� النقدية،�ومهما
  فإن�الدراسة�النقدية�ستبقى�جزئية�ما�اعتمدت�اPقياس�الغربي،�واستلهام�مبادئه�وأسسه�العامة.

�عن� �ويبعدنا �أصالتنا �يفيد �بما �¯هتمام �عdى �خ[لها �من �نعمل �محكمة �خطة �وضع �أدعو�إvى �فإني لذا
 قديم�عdى�اPنهج�التأصيdي�القويم،�والتحرر�من�الفهم�الضيق.�̄نحرافات،�وتطوير�موروثنا�العربي�ال

 ا�صادر�وا�راجع

 .١،�ج٣،�ط�١٩٦٣ابن�رشيق�الق$�واني،�العمدة��ي�الشعر،�اPكتبة�التجارية�الك��ى،�مصر،� -١

 .١،�ج١٩٨٣جر�ي�زيدان،�تاريخ�آداب�اللغة�العربية،�منشورات�دار�مكتبة�الحياة�ب$�وت،� -٢

 .١٩٨٢يخ�_دب�العربي��ي�العصر�العبا���V_ول،�ديوان�اPطبوعات�الجامعية،�الجزائر،�حامد�حف�Vjداود،�تار  -٣

 .٢٠٠٩،�نوفم���١حس$ن�بن�عائشة،�إشكالية�تأصيل�اPنهج��ي�النقد�الروائي�العربي،�مجلة�مطارحات،�ع -٤

 ،�د،�ت.٥شوÐي�ضيف،�الفن�ومذاهبه��ي�الن¿��العربي،�دار�اPعارف�بمصر،�ط� -٥

٦- Vjطبوعات�الجامعية،�الجزائر،�عبد�القادر�هP١٩٩٥،�دراسات��ي�النقد�_دبي�عند�العرب،�ديوان�ا. 

 .١�،٢٠٠٣عبد�هللا�إبراهيم،�السردية�العربية�الحديثة،�اPركز�الثقا�ي�العربي،�اPغرب،�ط -٧

 .٤���،١٩٧٤مصطفى�صادق�الراف£ي،�تاريخ�آداب�العرب،�دار�الكتاب�العربي،�ب$�وت،ط -٨

  .�١٩٩٤،�مجلة�تجليات�الحداثة،�معهد�اللغة�العربية،اPتعدد�Pغامرة�النص�الروائياب�محمد�داود،�¯ق§�  -٩
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  الحديث�ومNمحـه�&ي�#دب�العـربّي �mبـــداع�الهنــدّي 
  

  د/�جمـال�الـدين�الفـاروقــي

  و،�ك$��،�الهندادُ نَ يَ يل،�وَ تِ ُم ،��WMOعميد�كلية

� 

�العـريق��ي�الفلسفـة�والحكمـة�والعلوم�اPختلفـة.�تحتل�الهنـد�منذ�القـدم�مكانة�ملحـوظـة�لدى� العـرب�ب§�ا�Âا
�،وكانت�هذه�الب[د�معـروفة�لـد�Óم�بأرض�الحكمـة.�يدل�عليه�قول�إسمعيل�بن�عبد�هللا�Åبي�جعفـر�اPنصـور 

ح���Wي�.�وقد�احتفظت�الهنـد���ذا�الشـرف�)١(استغنوا�بب[دهم�فاكـتفـوا���ا�عما�يل¸�م"�،"وأهل�الهند�حكماء
�الفكـرية��،العصر�الحاضـر �الناحية �تبلـور VWال� �والقصـة �الرواية �من ��بداعية �_عمـال �قـويت�حركة حيث

�وكان��ب والفلسفية �عdى�النوازع�_دبية�ال�VWعاشها�داع�الهنـدي�اPعاصر�فاع[�مسيطر السـائدة��ي�الهنـد. ا
رواية�والقصص�تعـد�من�_عمال��بداعية�ال�VWتخ§�ق�العالم�اPتحضر�منذ�القـرن�التاسع�عشـر.�وبما�أن�ال

�تخوض�معارك�الحياة�وتتفاعل�معهاوتصل�إvى�قـلوب�الناس�مباشر �الجغرافيةالحواجز� �أ�ا دائما،���ا،�وبما
�بداعات�الهنـدية�هذه�اPكانة�العاPية�بما�ف¸�ا��،�وقد�حظيتا�مـدارج� داب�العاPيةتستطيع�أن�ترتقـي�فـور 

�من�_يديولوجيات��من�ال �كث$�ا �وزعمـاء�الفكـر�العاPـي�استقـوا طرافة�والرشاقة�والشفافية��ي�تحليل�الواقع.
اPسـتوحاة�من�الرواية�والقصة�الهنـدية.�ومن�اPلحوظ�أن�كث$�ا�من�الروايات�والقصص�الهنـدية�تم�ترجم±�ا�

�ثقافيا� �وهذه�_عمال�اP§�جمـة�لكـفيلة�لتقـديم�لمكـتبة�العلإvى�العربية�مما�يضاف�إvى�لغة�الضاد�زادا ربية.
�الهنـد�منذ� �ب[د �تحتض½�ا VWالتنوع�والتعددية�ال� �عdى VّjبPكـنون�ال§�اثي�اPالعـرب�عن�ا� �للقـراء رؤية�صادقـة

 اPقالة�تس±�دف�دراسة�موضوعية�لبعض�الروايات�والقصص�اP§�جمـة�إvى�العربية.هذه�القدم.�و 

 "الـتـوبـــة"

�ويعد�نذير�ية�أردوية�_صل�لهذه�روا �إvى�العربية�سم$��عبد�الحميد�إبراهيم. نذير�أحمـد�الدهلـوي،�ترجمها
.�الدهلـوي�أول�من�غزا�ميدان�الرواية�_ردوية��ي�الهند،�وهو�بذلك�قوبل�باح§�ام�القارئ$ن�الهنود�وتقديرهم

القومية�إvى�مستوى�العاPية�كما�يبدو�ف¸�ا�وال§�جمة�العربية�لهذه�الرواية�بمثابة�انط[قة�هادفة�لرفع� داب�
�"توبة�نصوح"،�و×ي�تعد�نموذجا� �للرواية� ̄سم�_صdي �و مدى�التأث$��والتأثر�ب$ن� داب�القومية�اPختلفة.

�عام� �لóدب�الهندي�الك[سيكي،�ظهر��ي �فيه�١٨٧٧فريدا �بما �لغات��ي�خ[ل�سنوات، �إvى�عدة �نقلها ،�وتم
Wظهرت��ي�لندن�عام�ال§�جمة��نجل$¡ية�ال�Vى�يد�ميثيو�كيميس.�تجسد�من�خ[ل�الحوار�والتمثيل��١٨٨٤dع

̄جتماÙي.�يعت���أول�من�اهتم�بالقضايا�النسوية��ي�_عمال�الروائية�الكاتـبأفكار� �ومواقفه�وسلوكه�الثقا�ي�و
�يرك�.الهندية �و_خ[قيةـوالروائي �الدينية �بالقيم �التمسك �ضرورية �عdى �حكاياته �أسري��ز�طول �نظام لبناء
راد��ي�داخل��طار�اv¡åPي�وخارجه،�ونراه��Óيب�ــية�_فـأنواع�العبادات،�إذ��Óدف�إvى�تزك�أحسـنويراه��،أفضل

�أوامر�دي½�م ��متثال �كل�_ديان �وتثقيفهم�،بأهل �_و�د �تربية �الحذر��ي �العمل��.وأخذ �هذا �عdى �jأث� وقد
ر�فيض�ـالشاعو ند�وخارجها�من�أمثال�الع[مة�شبdي�النعماني،��بداÙي�عدد�من�الشخصيات�من�داخل�اله

�وأحمد�فيض �القادر�سروري �ذ_ستا، �وفهميده�.عبد �وهم�نصوح�وكليم �بارزون، �ث[ثة �الرواية �.)٢(وأبطال
  لروح�العمل�_صلـي�من�حيث�صياغ±�ا�ونقل�رسال±�ـا.�رواية�انسجمـتلوال§�جمـة�العربية�ل
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  "ــث�وا�عـاصرمن�#دب�الهنــدي�الحدي"

�الكتاب�يحت �بْ ل�عـربية��وي�عdى�ترجمـةـهذا  لقصص�الهنـدية�لث[ثة�من�أع[مها:
َ
 نْ ريم�تش

ْ
 د،�وك

ْ
 �َن رش

َ
ر،�نَد تش

�وقـد�ترج �ترجـم��ل�ث[ث�قصص��مـوذكية�بلكـرامي. �كما �والنور. �و_م�والنصيب، �الطفل�ال��يء، ��يم�تشند:
�شـارع�بطول�فرسخـ$ن،�ر ل �قصتان:�لثاني�ث[ثة�أخـرى: �ذكـية�البلكـرامي�ولها �وأما �اPاء. جل�كاPـجنون،�شجـرة

اعـ§�اف،�والصدمـة�الثانية.�والقصص�كلها�جاءت�م§�جمـة�عdى�يد�السيد�سم$��عبد�الحميد�ونشـرها�اPشـروع�
�من�جهابذ �يعدون �الث[ثة �_دباء �وهؤ�ء �بالقـاهرة. �للثقافـة �للمجلس�_علـى �التابع �لل§�جمـة �الفن�القـومـي ة

�úالقصVعاصر،�وهم�أصحاب�إبداع�رائع�وأسلوب��Pواستطاعوا�صياغة�شخصية��،يقش�ي�_دب�الهنـدي�ا
�ي�مـطلع�حياته�_دبية�قصصا�رومانسية�وتاريخية��ي�حب�الوطن،�تم�بريـم�تشـند��القصة�الهندية.�وقد�كتب

�البيئة�الهندوسية�واPسلمة� �القصة�الواقعية�اPتمثلة��ي �ناتدرج�إvى �اPجتمع�مثل�قـدا ��ي العادات�الفاسدة
�الهندي$ن� �تشندر�هـو�أكـ¿��_دباء �كـرشـن �وأما �بحما«�ا. �اP§¡وجة �اPـرأة �اPبكـر�وع[قة �والزواج �_رامل زواج
�عاPه� �له �صنعت �الكشم$�ية �وذكـرياته �بالواقعيـة، �الخيال �مزج �وقد �العامـة، �_وساط �وقـبو��لدى شهـرة

�١(�بداÙي �كل�وبال). �الهندي��ي �و_دب �الهند، ��ي �روح�_دب�النسـوي �تمثل V¬ف� �بلكـرامـي �ذكيـة �إvى نسبة
  مراحله�شهـد�إقبا��ملحوظا�للحضور�النسـوي�الهادف�ل��وز��اPـرأة��ي�مســارح�الفــنون.�

  "نقـش�علـــى�ا�ـاء"

dى�للثـقـافة�بالقاهـرة.�ويقـدم�عددا�من�لثقافية�ال�VWتو�ها�اPجلس�_عيأتي�نشـر�هذا�الكتاب��ي�إطار�الجهود�ا
�القـرن�العشرين �منذ�مطلع �الباكستانية �الهندية �القارة ��ي �القص$�ة �لفـن�القصة �.القصص�ليكــون�نمـوذجا

�_ردي �الهندي �_دب �إثـراء ��ي �بدورهم �قامـوا �الكتاب �هذا ��ي �اPندرجة �القصص �وأصحاب �هذه�. ومن
� �ولعقيلـة�ك�"نقش�عdى�اPاء"القصص: �و�"كيس�من�الخ��"اظمـي، �"تحت�ظ[ل�الصنوبر�"لعاصم�محمـود،

،�"خلقـة�هللا"لنويـد�أخ§��زيـدي.�و�"استيقـظ�الضم$�".�و"رسم�_حبـة"لبيغم�حجاب�امتياز،�ولها�أيضا�قصة�
�اPمتدة"و �_يـدي �و" �شيخ، �سعيد �البلكـرامي�"الدمامل"Pحمـد �لكـرب"و�،لذكية �و" �الحياة"عرفانـة، "�درب
�ول �حس$ن، �لالسـراب"عاشـق �و" �وألـوان"شهناز�إسـ[م، �أشكـال �لالحب �أخ§�" �جاود �لكارمن"و، �الع$ن�" قرة

� �وأريافهـاحيدر. �الهنـد �بمـدن �الحياة �مسارح �عdى �القصص�جـرت �اPختلفـة�،و وموضوعات �الطبقات تناولت
ختارات�مع�دراس±�ا،�ويبقـي�وقد�قام�السيد�سم$��عبد�الحميد�إبراهيم�ب§�جمـة�هذه�ا�P.وقضاياهم�اPعضلة

�للمهتم$ن�بدراسات�ال§�اث�الشـرقـي�وحضارا«�م. �مفتوحا �العمل�بابا �الكتـاب��هذا �هذا وقصص�_ديبات��ي
  تشـرح�كيف�خرجـت�النساء�الهنـديات��ي�أوائل�القـرن�العشـرين�من�قيود�الخمـول�والجمـود.�

 _� �عمـل�وراءها �النسوية��بداعية�إنما �ال½�ضة ��بداعوهذه �كشف�نقا��ن��ي �الرجال�الذين�حاولـوا �.دباء
مو�نا�راشـد�الخ$�ي�الذي�كان�يكـتب�بأسماء�مستعارة�لسنـاء���وجـود�لهـن�أص[���ـدف�تشجيع�النسـاء� وم½�م

�اPمنوع�لهـن �عdى�اPجال��بداÙي �يعت���وتحميسهن�ل�قـدام �الخ$�ي�. �راشـد محمد�إكـرام�والشيخ��معمو�نا
ثيـف�جهـود�ـبدورها�بتكاPج[ت�_ردية��قامـتوقد��رواد�فـن�القصـة�القص$�ة��ي�_دب�_ردي.من�لقـادر�عبد�ا

� �الكاتبات، �النسـاء �بيكـممن �محمدى �بيكـم�،أمثال Vحيدر�،وعبا��� �ونذر�سجـاد �مرزا.�، �همايون وصغـرى
̄جتماعـي��ي�دفع�عج[ت�التقـدم�_سـروي�اPـرأة�دور للمجتمـع��ي�قصصهن�أوضحـن� وأما�أعمـال��.والوط�Vjو

  أرا�بيكـم،�وشايسته�فإ�ا�تنطق�بالنظـرة��ص[حية�ال�VWتتم$¡���ا��بـداع�النسـوي��ي�هذه�الفتـرة.�

 ��"شميـــن"رواية��

 
َ
�_ديب�ت �رواية�ملياPية�_صل�كت�éا  هذه

َ
 ي�الفائر�بجائزة�"نَج ازِ اك

َ
�بِ ان �عام�يَد ا �الع١٩٨٤ام" �إvى �ونقلهـا ربية�،

والطبعة�الثانية�صادرة�عن�،�وصدرت�عن��اPجلس�الهنـدي�للع[قات�الثقافية�،الدكتور�م�ي�الدين� لوائي

                                                           
�      : , : �f]
*f�� [S�f< g�f�Z ��� 3%-D  
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�مْ ارَ َج مكتبة�"وِ  ��ي ̄جتماعية�Pجتمع�الصك$��" �اPؤلف�الحا�ت� �يعرض�ف¸�ا �.ادين�ومعتقـدا«�م�وعادا«�مي.
¿��انفعا��وأعمق�عاطفة،�مما�ارتقت�ـية�بصورة�أكوالروائي�دائما�يتفاعـل�مع�هذه�الخاصيات��ي�قالب�الروا

�وقد� �بالواقع. �وانسجامها �ودقة�نسجهـا هذه�الرواية�إvى�مصاف�الروايات�العاPية�الك��ى��ي�حسن�صناع±�ا
،�كما�أ�ا��أدرجت��ي�١٩٥٧رشحت�هذه�الرواية�لجائزة�"أكاديمية�� داب�الهنـدية"�Åروع��الروايات���ي�عام�

�الروايات �إvى��عداد �ترجم±�ا �تم �م½�م �وبرعاية �العاPية، �اللغات �إvى �ل§�جم±�ا �"اليونسكـو" �قبل �من اPفضلة
والصينية���،والفيتانامية�،واليابانية�،�نجل$¡ية�ونشرها��ي�أمريكا�وإنجل§�ا.�كما�تم�ترجم±�ا�إvى�اللغة�الروسية

� �اPاضية، �العقـود �أن�ي�_دب�اPليالم�Vواستطاع�ي �وقـد�تم�إخـراج��رقـى�إvىبذلك، مصاف� داب�العاPية.
  .�ونال�جائزة�الرئيس�الهنـدي�Åفضل�_ف[م�الشعبية.١٩٦٥سينما�لهذه�الرواية��عام�

لب�فتاة�من�طبقة�السماك$ن�بقلب�شاب�مسلم،�ونرى�الكاتب�ـوالرواية�تعكـس�الغـرام�الساذج�الذي�ربط�ق
�ب$ن�السماك �بأسطـور�شعبـي�شائع �الع[قة �يربط�هذه �والُد �عندما$ن�آنذاك. �الحب�علم

َ
�بدأ�الفتاة�قصة ،

واش§�ى�به�زورقا�بشـرط��،اب�العاشق�مبلغا�كب$�اـاستغ[ل�الفـرصة�بد��من�إبعاد�ابن±�ا�عنه،�وأخذ�من�الش
ها�والُدها�

ّ
أن�يدفع�إليه�كل�ما�يصطاده�من�_سماك،�ولكنـه�لم�ينجز�وعـده.�و�ي�خ[ل�ذلك�حدث�أن�زوجـ

�السماكـ$نلشـاب�من�طبق± ����.اPجهـول�حسبه�ونسبـه �م �جسمـية�كاملة، ��ي�لياقـة �وسيما ولكنه�كان�شـابا
 الفتاة�لب�ـيرجـع�من�البحر�إ��وشبكتـه�تحمل�_سماك�بوفـرة.�إ��أن�ق

َ
 رُ كـ

َ
ا�ما�زال�مرتبطا�بذلك�الشـاب�وتمـ

̄عتقاد�السائد�لد�Óم�أنه�إذا�خر  ج�الزوج�السماك�إvى�البحـر�يجب�عdى�_ول�الذي�منحها�قلبه�وقالبه.�وكان�
�ذلك� �عل¸�ا �فاجأ �إذ �بالعكس، �كان �ولكـن�حدث�ما �وشرفها. �عف±�ا �عdى �البيت�محافظـة ��ي �البقـاء الزوجـة

ولم��.ر��ي�أول�الصباحـي�ذهب�إvى�البحشـرعـوزوجها�ال�،الشاب�اPسلم�وأقام�معها�بعض�الع[قات�الجنسية
�هاج�البحر  �عاص�وماج�يلبث�أن �الحاصل��فـةبرياح �باßثم �شعـورها �ثم�إن�العاشقـْ$ن�بشـدة وغـرق�زوجها.

  ا�لذلك��ثم.�،�محو انتحروا

 
ُ
�لسان�ك �تجري�عdى VWال� �العبارات� تية ��ي �للرواية V�Íالرئي� �نلمس�اPحور �أن  ويمكـن

ُ
 وش

َ
 ون

َ
�Pاذا�ات ان�"إذن

 
ُ
 أتعبَت�نفسك��ي�هذا�الوقت�اPتأخـر�من�الليل�يا�ك

ُ
 ودَ وُم وش

َ
¯ ِvجـواب�أو�حجـة�غ$��وصية��يولم�يكـن�لديه�أي؟�

 
َ
 رُ حكـي�له�بأن�يتخـذ�ك

َ
�له،�وإذا�بـدأ��ي�سـرد�هذه�القـصة�فسيضطر�إvى�بيان�جميع�الخطوط�ال�VWمَ وت ا�أختـا

 
َ
 رِ وراءها.�فكيف�يصبح�شـاب�مسلـم�أخـا�لبنت�من�الصيادين؟�وPاذا�اتخذته�أمـها�أخـا�لها.�وتردد�ف

ُ
ي��ي�ـوتِ يك

).�١(قال:�إنه�جـاء�ßب[غهـا�بوفاة�أمها�إشفـاقا�عل¸�ا�عنـدما�سمـع�قـرارهم�بعـدم�إب[غهـا�ذلك�النبأ"ثم��،الجواب
 والبطلة�البارزة��ي�الرواية�×ي�
َ
 رُ ك

َ
م�تحص½�ا�وعف±�ا�ظل�الناس�ينظرون�إل¸�ا�بع$ن�ال±�مـة�و�نكار.�ـ،�ورغامَ وت

من�خ[ل�السـرد�مما�يحمل�إلينا�جمالها�السحـري.��ومن�براعة�الروائي�أن�جعل�لكل�حـدث�ف¸�ا�ح$¡ا�مناسبا
الذي�اختاره�الكاتب�رمـز��للموهبة��بداعية�ال�VWيحتض½�ا�الروائي�طول�،�وبيانومعناه�رُ ،�والعنـوان�(شم$ن)

صناعته.�واP§�جم�م�ي�الدين� لـوائي��قد�أجاد��ي�نقل�الروح�_صلـي�للرواية�بكل�معنـاها�إvى�عمله�اP§�جـم،�
  ��.نجح��ي�مخاطبة�الواقـع���ي�أسلـوب�عربي�نقـيو 

  "ا�حراث�الناطققصة�"

 ونْ ت�éا�بُ ـهذه�القصة�اPلياPية�_صل�ك
ُ
 Contemporaryـي،�وتم�نشـرها��ي�ضمـن�القصص�العصرية�ِك ْر وَ �ـامْ نَّ ك

Indian Short Storiesى��نجل$¡ية�،�وتم�١٩٥٩،�قام�به�_كاديمية�_دبية�الهنـدية��ي�نيو�دلهـي�عام�vإ� نقلها
 
َ
 ايَ ارَ عdى�يـد�ن

َ
سابقـا،�،�وم½�ا�نقلها�خليل�جرجس�خليل�إvى�العربية،�رئيس�تحرير�مجلة�صوت�الشـرق�وْن ينُ ا�مِ ان
.�والكتاب�يحتـوي�بجانب�هذه�القصة�عdى�أربع�عشرة�أقصوصة��ي�كل�اللغات�الهنـدية.�١٩٧٠ونشرها�عام�

 ومحور�هذه�القصة�الع[قة�القلبية�ذات�ا
َ
ان"�انَّ لرحمة�والرأفة�ال�VWكانت�تغمـر�قلب�"أوسيف"�نحو�ثوره��"ك

كاد�قلب�أوسيف�يتفجر�من�لوعة�الفـراق�ح$ن�اضطر�إvى�بيع�هذا�الثور،��ثم��.الذي�خـدمه�اثن�VWعشرة�سنـة
                                                           

�      :, � ��1f�Ö 3S�� �f� .� &fs�� . 3f�× &S�	--A  
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�ق �اح§�ق �الجزارين، �ميـدان ��ي �أخـرى �مرة �رآه �الحالـة�ـPا �تلك �تش$��إvى �والقصة �وحـزنا، �أوسيف�أسـى لب
�غ$��جلـد��،لحاسمـةا �ليس���ا �فرأى���يمة �بصره �رفع �عنـدما �وكاد���يصدق�نظره �مفاجئة "واع§�ته�رعشـة

والقصة�من�أولها�).�١(وعظم..�لقد�غاص�قلبه�واسـودت�الدنيا�أمام�عينيه�واشتـدت�رعشتـه،�فهذا�هو�"كانان"
  رق�ب$ن��نسـان�والحيوان.إvى�آخـرها�تبلور�نسائج�الحب�والحنان�الذي�كان�يضمـره�القلوب�دون�فـ

  "أيـام�ا�اعـزرواية�"

 بِ �هذه�رواية�ملياPية�_صل،�كت�éا��الروائي�اPشهـور 
ْ
وكان�لهذه�الرواية�وقع�طيب��ي�نفوس�القـراء�مما�.�$ْن امِ يَ ن

غة�،�أستـاذ�اللطبعة��ي�لغ±�ا�_صلية.�وترجمها�إvى�العربية�سهيل�عبد�الحكيم�الوافـي�٧٥صدر�لها�ح��W ن�
،�اPقيم�حاليا��ي�دولة�قطـر�.�وصاحب�الرواية�استلهم�موضوعها�من�الواقع�ال�ي.�عامل�هنـدي�ساذج�العربية

$�عـى�اضطر�لى�الرياض.�ولكنه�ووصل�إ�v،إvى�ب[د�الخليج�واسمه�نجيب،�وباع�كل�ما�كان�يملـك�زادا�لسفـره
اPاعـز�Pـدة�ث[ث�سنوات�تحت�كفالة�رب��وعاش�عيشة�.صحراء�مقفـرة�م§�امية�_طرافبمزرعـة�_غنام��ي�

�وكان� �Åدنـى�_سباب�وتافه�_مـور. �القلب�ومتحجـر�_خ[ق�ووح¤��Vالطبع،�كان�يضربه�م��حا Vالعمل�قا��
�الثمن� �دافعا �الهروب، �حاول �Wح� �يطيقه �من�رب�العمل�أك¿��مما �عانـى �آخـر�مجهـول�الهوية، هناك�عامل

رب�نجيب�يوما�ـه�امه�البالية،�ع¿��عل¸�ا�بعد�طويل،�وقـد�قتله�رصاص�_رباب.الغالـي،�فلم��يبق�منه�إ��عظ
��ي� �الطريق �ضلوا �وقد �اPتجاورة، �اPزارع ��ي �يعم[ن �كانا �و خـر�صوماvي، �هنـدي �أحـدهما �له، مع�صديق$ن

أكتافه��عdى�الصوماvي�نجيب�الصحراء،�ورأوا�اPوت�يرقص�أمام�أعي½�م،�واستسلم�له�الصديق�الهنـدي.�حمل
�الرواية�بنيام$ن�رسم�.واستعاد�نشاطه�وتم�ترحيله�إvى�الوطننجيب�ح��Wوص[�ساحل�_مان�حيث�اس§�اح�

والروائي�يش$���،�لتكـون�ناطقة�باßشكاليات�ال�VWتحيط�باPقيم$ن��ي�ب[د�الخليج.بحروف�العاطفة�الجياشة
وة�بقوله:�"نحن�مسكينان�..���نعرف�شيئا�إvى�م[مح�الحياة��ي�الصحراء�وتحت�أرباب�العمل�من�ذوي�القسا

..�Pاذا�تغضب�علينا�هكـذا�ب[�سبب..�؟�هل�تعرف�يا�أرباب�بأننا�نكاد�نمـوت�من�الجـوع�..�والعطش�أشـد�من�
ذلك..�ولم�يمض��ي�حياتنا�يوم�اPجاعة�مثل�هذا�..�ضيافة�كريمة�..�وفوق�ذلك،�لم�تغضب�عل¸�ا�ب[�سبب؟�

�٢(نا�اPسكيـن"ولكـن�Pاذا�نؤنب�أرباب والرواية�رغم�أسلوب�السخـرية�نحو�العرب،�إ��أ�ا�تبقـى�بمثابة�إنـذار�).
لهم�ليكـونوا�باPرصاد�عما�أشيـع�ع½�م�من�سوء�اPعاملة�وقساوة�_خ[ق�ـ�عdى�حـد�تعب$��اP§�جم�نفسـه،�ومع�

 يعا.ذلك���ننسـى�جميل�صنيعهم�نحو�العمال�وكـرمهم�وجودهم�إvى��نسـانية�جم

  ا�صادر�وا�راجـع:

 ٢٠١٣شميــن�:�ترجمة�عربية.�الدكتور�م�ي�الدين�_لــوائي،�وجارم�بوكــس،�ترشـور�� .١

 �٢٠١٤أيـام�اPاغـز�،�بنيــام$ن.�ترجمة�عربية:�سهيل�الوافـي،�مكتبة� فاق،�الكـويت. .٢

 ٢٠٠٤لس�_علـى�للثقـافة،�القاهرة�عربية:�سم$��إبراهيم،�اPجة�التوبـة�:�روايةـ�نـذير�أحمـد�الدهلـوي�،�ترجم .٣

 �١٩٧٠خليل�جرجس�خليل.�مؤسسة�كامل�مهـدي،�القاهرة��ة�قصص�عصرية�من�الهنـد:�اPجمع�الهـندي،�ترجم .٤

 .�٢٠٠٤نقـش�عdى�اPاء�وقصص�أخـرى:�ترجمـة�سم$��عبد�الحميـد�إبراهيم،�اPجلس�_علـى�للثقـافة،�القاهـرة� .٥

 ٢٠٠٩رد�ـ�أعمال�ندوة�مهرجان�القـرين�الثقا�ي،�دولة�الكـويت�الرواية�العربيةـ�ممكنـات�السـ .٦
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  النيج/.ّي �&ي�#دب�العربّي �واتجاها�]االرواية�
  

  بش$��أم$ن

  نيج$�يا،�جامعة�و�ية�كو¦ى�أنيغبا،�قسم�الدراسات�العربية�و�س[مية

  ا�قدمة

�قصصا �الرواية ��تعد �التشائعة �عdى �معظمها ��ي �القارئ �القتساعد ̄جتماعية�فك$���ي �و �_خ[قية ضايا
اريخية�و  ياسية�والتَّ أزمان�أو�مكان.�تجارب��نسانية�أو�حياة�عامة��ي�ش��Wالوقائع�الحربية�و الوالفلسفية�والّسِ

�ت �لعرض�أوضاع �يساعد��اجتماعيةكتب�الرواية �مما �ومناق�éم �تحلي[�يكشف�عن�مثالب�قوم �تحليلها مع
وللغة�العربية�وآدا��ا��ي�هذه�اPنطقة�أرفع�مكانة�وأسم���̄جتماعية.�القارئ�عdى�التأمل�العميق��ي�القضايا

وخلفوا�آثارا��،التعليم�العربي�ح��Wنبغوا��ي�ميادينه�اPختلفةب�مå¡لة�منذ�ف§�ة�طويلة�Pا�اهتم�العلماء�و_دباء
أخذت�يتناول��م�_دبيةنتاجا«�إبالروح��س[مي.�ومن�الجدير�بالذكر�أن��تنتاجا«�م�تأثر إإ��أن��ةوأدبي�ةميعل

_سف�أن�و،�كا�جتماعية�والسياسية�والدينية�موضوعات�مختلفة�من�موضوعات�كث$�ة�واتجاهات�متنوعة
رض�من�هذه�اPقالة�والغ�جهودهم��ي�كتابة�الرواية�ضئيل�بما�اقتصروا�عdى�فنون�_دب�العربي�دون�الرواية.

واتجاها«�ا��ي�جوانب�مختلفة��ن�حيث�ظهورها�وأع[مهام�الرواية�العربية�النيج$�ية�عdى�ضوءالتسليط��و ه
  .��ذا�الفن�_دبي�النيج$�ي$ن�لنعرف�مدى�اهتمام

  الرواية�العربية�النيج/.ية

تعود�نشأة�الرواية�العربية�إvى�التأثر�اPباشر�بالرواية�الغربية�بعد�منتصف�القرن�التاسع�عشر�اPي[دي.�و��
�التأث �هذا Vjال§�اث�العربييع� �يعرف�شك[��ر�أن �ال§�اث�خاص�قصصيالم �كان �فقد �به. بإرهاصات��حاف[ ا

�Vjالدي� �والَقَصص �وأضرا��م، �العذري$ن �وقصص �والس$��الشعبية �السمار �حكايات ��ي �تمثلت قصصية،
�فقد� �_دب�العربي. ��ي �بدايات�فن�القص�والرواية �فذات�مقام�خاص��ي �اPقامات�العربية �أما والفلسفي.

و�ي�مؤلفات�غ$�ه�من�اPحدث$ن��،"حديث�عي���Íبن�هشام"اPويل�ي�محمد�مؤلف��تركت�بصمات�واضحة��ي
وتعزى�أول�محاولة�لنقل�الرواية�الغربية�إvى�عالم�الرواية��.ا�لهمين�اتخذوا�من�أسلوب�اPقامة�شك[�فنيالذ

ّل�رواية�سليم�ولع�.م)١٨٦٧(�"مغامرات�تليماك"العربية�إvى�رفاعة�رافع�الطهطاوّي��ي�ترجمته�لرواية�فينيلون�
وتظل�الرواية�العربية�قبل�الحرب��.ا)�أول�رواية�عربية�قلبا�وقالبم١٨٧٠(�"الهيام��ي�جنان�الشام"البستاني�

تكون�إvى�التعريب�و¯قتباس��العاPية�_وvى�عdى�حالة�من�التشويش�والبعد�عن�القواعد�الفنية�وأقرب�ما
،�ال�VWيكاد�يتفق�النقاد�عdى�أ�ا�بداية�الرواية�العربية�م)�Pحمد�حس$ن�هيكل١٩١٤(�"زينب"ح��Wظهور�رواية�

�وقد� �آنذاك. الفنّية،�حيث�اق§�ب�اPؤلف�ف¸�ا�من�البنية�الفنية�للرواية�الغربية�ال�VWكانت��ي�أوج�ازدهارها
� �الريف�اPصري �"زينب"عالجت�رواية �ذلك�،واقع �قبل �الروائية �الكتابة �تألفه �وهو�أمر�لم وعقب�الحرب�.

�العشرين�،_وvى�العاPية �القرن �من �الث[ثينيات �بداية �الرو �،ومع �سمتبدأت �تتخذ �العربية �أك¿��فنية�اية ا
�حس$ن �طه �أمثال �الغربية �بالثقافة �تأثروا �ممن �الكتاب �من �مجموعة �يد �ذلك�عdى �وكان �أصالة. �،وأعمق

�عبيد�،وتوفيق�الحكيم ��Íالقادر�و �،وعي� �عبد �وغ$�هم�،اPازنيإبراهيم �تيمور �نظرة�ف�.)١(ومحمود �نظرنا إذا
حظ�الرواية�العربية�منه�ندرك�أن��،وجه�الخاصالرواية�عdى�الو �،�ي�_دب�العربي��ي�نيج$�يا�عامة�ةفاحص

إ��أ�م�اقتصروا�عdى�فنون�_دب��،ةثا�قيمو عdى�الرغم�من�ك¿�ت�_دباء�الذين�ألفوا�كتبا�وبح�ضئيل�جدا

                                                           
١    �
�� http://etudiantdz.com/vb/t33304.htm/ 
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مع�عدم��ون�عdى�_دب�العربي�القديم�شعرا�ون¿�ا�م�يعتمد_خرى�دون�الرواية.�ويرجع�السبب��ي�ذلك�إvى�أ
  �.مبا�«�ا�باÅدب�العربي�الحديث

  ظهور�الرواية�العربية�&ي�نيج/.يا

ن�هناك�التشابه�البالغ�ب$ن�الطريقة�ال�VWمهدت�الرواية�سبي[�أيام�ظهورها�لدى�_مة�العربية�وب$ن�طريقة�إ
��ي�_دب�العربي��ي� �Óتد�النيجريون�سبي[�إvى�هذا�اPجال�_دبي�عdى�رغم�توفقهم��ي��فلم�نيج$�يا.ظهورها

� �ال§�جمة�منذ�زمن�طويل�_دبواللغة �بحبل �أن�اعتصموا �أعجبوا�.إ��بعد �ما �كث$�ا �من�الروايات�فنقلوا
التبادل�ومن�_دباء�الذين�لهم�إPام�كا�ي��ي�هذا��.إvى�العربية�وبالعكس�ةو�نجل$¡ياPكتوبة�باللغات�النيج$�ية�

 �African Entertainment Nightإنجل$¡ية�الذي�ترجم�رواية�Ọlalere Adigunالّدكتور�أو�ل$�ى�أديغن��الثقا�ي

ة�رواية�وقام�الّدكتور�أحمد�عبد�الس[م�ب§�جم�،م١٩٩٤إvى�اللغة�العربية�بعنوان�"ليلة�سمر�إفريقية"�عام�
الّدكتور�مسعود�را�ى�الذي�ترجم�رواية�و ��،م١٩٩٤قصب�اPخيم"�عام�"�بـعنوان��Onibudo�Irekeيورباوية

� �العربية �اللغة �إvى �Burning Grass إنجل$¡ية �عام �مل±�بة" �هذه��.م١٩٩٧"أعشاب �كل والجدير�بالذكر�أن
  .الروايات�اP§�جمة�إvى�اللغة�العربية�سبقت�الروايات�النيجرية��_صلية��ي�الوجود

  أعNم�الرواية�العربية�النيج/.ية

�درم�الذي�كتب�الرواية�"Pاذا�ومن�_دبا �السيد�ثالث�مي�أنغوا �هذا�الفن��ي�نيج$�يا ء�_ج[ء�الذين�طرقوا
� �عام �الفن�الروائي�م،٢٠٠٣يكرهوننا؟" �هذا �أول�أديب�نيج$�ي�كتب��ي �الفضل�_ول�لكونه �يرجع �.فإليه

الروايات�"خادم��تهروظ�م.�٢٠٠٤ي��وأصدر�الّسيد�جميل�عبدهللا�الكنوي�الرواية�"ادفع�بال�VW×ي�أحسن"
�الوطن "٢٠٠٨� �٢٠١٠و"الّسيد�الّرئيس"م، �الّسيد�حامد�إبراهيم�محمود�م، �يد �عdى �تسيل" �الحب... و"دماء

ريق"
ّ
يخ�آدم�ي�ي�الف[ني�الذي�كتب�الروايات�"عdى�الط

ّ
�و"راÙى�الغنم"،�أهل�الّتكرور""و�،الهجري.�وم½�م�الش

"��ي�ليلة�الزهراء"وم،��٢٠٠٦ي��الحقيقي�الرواية�"الّسنة"كذلك�أصدر�الّسيد�مرت���ùعبد�الّس[م�.��٢٠٠٩ي�
وكذلك�أصدر�السيد�سعيد��،وم½�م�الدكتور�عبد�البارئ�أديتنGي�الذي�كتب�الرواية�"الولد�الفرار"م.�٢٠١٢

الدكتور�كمال�الدين�بلوغن�الذي�كتب�الرواية�"رحلة�،�و"العجيب�والنجيب"�أحمد�الرفاÙي�صاحب�الرواية
  )١م(�٢٠٠٨ي��ان"البحث�عن��نس

  اتجاهات�الروايات�العربية�النيج/.ية

̄جتماعية�و_خ[قية�والدينية�ةالرواي �،فن�أدبي�تساعد�القارئ��ي�معظمها�عdى�التفك$��الدقيق��ي�القضايا�
�وسلوكهم�فقد�،ولذا �(النيج$�ية) �مشاعر��نسانية �إvى �النيج$�ية �العربية �الروايات �اتجهت ولنتجنب�عن�.

وهذه�الروايات�عdى��،سنقتصر�ك[منا�حول�اتجاهات�ست�روايات�من�تلك�الروايات�اPذكورة�آنفا،�التطويل
�،"عdى�الطريق"و"،�رحلة�البحث�عن��نسان"و"،�خادم�الوطن"و"،�السيد�الرئيس"و�"،Pاذا�يكرهوننا"�التواvي:

  ."السنة"و

واية�كل�ما�عانته�اللغة�العربية�عdى�أيدى��عالجت�.�فالرواية�"Pاذا�يكرهوننا"�و×ي�أول�رواية�عربية�نيج$�ية الّرِ
�أو� �أيدي�،اPستعمرين �الّسلVþ.��وعdى �الّسلوك �من �أيد�Óم �ب$ن �نمت �Pِا �العربية �بالثقافة اPثقف$ن

ها�،فاPستعمرون�بذلوا�الّنفس�والّنفيس�عdى�تدم$��اللغة�العربية
ّ
وا�لغات�الغرب�محل

ّ
بغية�الهجوم�عdى��،وأحل

��س[م ين �و¯قتصادي�الّدِ قا�ي
ّ
�والث Vالعلم� �الّتقدم �عdى ��س[مية �والّدول ��فريقية �القارات �وßبعاد ي

Vواطن$ن�،والّسيا��Pومن�أهّم�ما�عالجته�الرواية.�طبقا�لسياسة�"فّرق�تسد"�،وذلك�بإفشاء�نار�العداوة�ب$ن�ا،�
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قافة�العربية�و��سيم
ّ
ا��ي�ميادين�الحياة�العامة�عdى�وجه�الّسلوك�الّسل�Vþالذي�اشتعلت�نارها�اPثقفون�بالث

  �و�ي�ميادين�الّتعلم�والّتعليم�عdى�وجه�الخاص.��،العام

تبحث�عن�_وضاع�السياسية�النيج$�ية�الفاسدة�،�وأما�الرواية�"السيد�الرئيس"�فقد�تناول�قضايا�متنوعة
ثم�تطّرق�إvى�البعد��،ةالرواية�وراء�سياسة�نيج$�ية�فاسدهذه� �ييس£ى�الهدف��.وظروف�الحالة�¯قتصادية

السيد�اPرحوم��،اواية�×ي�شخصية�رئيس�نيج$�يا�سابقومما�تناولته�هذه�الر �،̄جتماÙي�من�الجوانب�الّسلبية
�يرأدوأ ��.�Umar Musa Yar’aduaعمر�مو��� �القوميةأما �الå¡عة �جانب �من �اPشّقات�، �الروائي �شكى فقد

وصورت���،الدولة�عdى�استق[لها�عdى�أيدي�اPستعمرين�توالّصعوبات�ال�VWيعان¸�ا�أبناء�الوطن�بعد�أن�حصل
�من�حيث��.حيث�ترك�اPستعمر�وراءه�مشك[ت�عديدة�،الرواية�كيف�بدأت�كفحات�اPواطن�النيج$�ي  أما

̄جتماÙي�من�جانب�الّسلبية،�فقد�تحّدثت�الرواية�عن�أحوال�الرؤساء��ي�الب[د�الذين�يأكلون�أموال� البعد�
̄نتخاباتالناس�و��سيما�إذ و��ينظر�الذين��ي�الحكومات�اPحلية�و�ي�الوزارات�اPحلية��ي�شؤون�.�ا�فازوا��ي�
و��بيالون��،و��يذكرون�أحدا�قصورا،ويبنون��،بد��من�ذلك�يش§�ون�سيارات�فاخرات�،مناطقهم�ومحلي±�م

عب�الّنيج$�ي.
ّ
عن�طريق�غ$��اPباشر��إشارة�،الكتاب�ففي ،أما�من�جانب�شخصية�السيد�الرئيس�بمعاناة�الش

فحاول��،بأنه�حامل�لواء�_مانة�،فقد�تحّدثت�الرواية�عنه�،Yar'aduaإvى�اPرحوم�الحاج�عمر�مو����يرأدوأ�
له�حسن�الظن�بالدولة�حيث�حاول�كل�اPحاولة�ليبدل�كل�سيئات�دولة�حسنات�وليدفع��،ليؤدى�تلك�_مانة

�عdى�إع[ن�حقيقة��،ول�رئيس�للدولة��ي�نيج$�ياأو�وهو�أول�حاكم�للو�ية�عجلة�الدولة�إvى�_مام. له�جرأة
  .)١(ن�يتقلد�أمانة�الرئاسةأممتلكاته�وأمواله�قبل�

�كـ"رحلة�إ �ومواقف��نسان �النيج$�ية �عن�مشك[ت�الحياة �النيج$�ية�تتناول�ك[ما �العربية ن�هناك�الروية
�يعان¸� VWشك[ت�الPا� �تتحدث�عن�عّدة VWال� �بعض�_خ[ق�البحث�عن��نسان"، �إvى �الوطن�إضافة �أبناء ا

لصوص�الذين�يقطعون�
ّ
واية�مشكلة�ال ويأخذون� الطرق الخبيثة�اPنتشرة.�ومن�اPشك[ت�ال�VWتحّدثت�ع½�ا�الّرِ

�اPدن�والقرى �،اPمتلكات�قهرا ��ي �الب[د �يهجمون�البيوت�من�كل�أنحاء �يضربون�الناس�ضربا��،كما أحيانا
إل¸�ا�الرواية�مشكلة�يواجهها�اPريض��ي�اPستشفيات�Åن�_طباء��تمور�ال�VWتطّرقومن�_ م��حا�وأحيانا�بقتل.�

�اPريض�ح$ن�يشعر�_لم �بشؤون ���يبالون �الرواية�.واPمرض$ن �تناقشها VWال� �أشهر�اPشكلة مشكلة��،ومن
ل�يغيبون�عن�ب�،و��يلعبون�أدوارهم�عdى�وجه�اPطلوب�،اPحاضرين��ي�الجامعات�الذين���يؤدون�واجبا«�م

̄متحانات�،الفصل ̄�من�الطلبة�قبل�أن�ينجحهم��ي�بعض�   ).٢(ويوّزعون�اPذكرات�للطلبة�ويأخذون�أمو

"خادم�الوطن"�تحكى�غالبا�مشك[ت�ال�VWواجهها�الكاتب�حيث�قصد�اPشاركة�بزم[ئه��ي�خدمة��أما�الرواية
حكومة��،و×ي�تحمل�إvى�دولة�نيج$�ية�،كات�éالة�وأيضا�تحكى�هذه�الرواية�جانبا�من�س$�ة�ذاتي�،الوطن�وبناءها

رسالة�قلمها�الحق�وورقها�الصدق.�وأيضا�تحدث�الكاتب�عن�اPشكلة�ال�VWيعان¸�ا�طلبة�اللغة�العربية��،وشعبا
�"نور" �يمثلهم �الذين �علومهم��،وهو�الروائي، ��ي �تخصصوا �ممن �أقرا�م �مع �كانت �اPجامع �جمع±�م كلما

إ�ا��،ولعل�مما�يسبب�تلك�الصعبة�اPنكرة�اخت[ف�العقائد�ومشارب�العلم�،دارية̄جتماعية�والسياسية�و� 
�ين �ومما �أك¿��من�مجرد�الذكاء�والجرأة. ̄نتصار�ف¸�ا قش�الرواية�البعد�احرب�نفسية�وغزوة�فكرية�يتطلب�

Óيشّوه�سمعته�بل�� �اPجتمع�النيج$�ي�عامة�مما �إvى�̄جتماÙي��ي�الجوانب�السلبية�ال�VWيعان¸�ا �ّدد�ويدعوا
  طمس�هوّيته.

�الخلقي �الشذوذ �الجوانب��ي �تمثل�الكاتب�هذه �الخمور �ةالّساري�ةوقد �وتعاكى وقتل�_نفس��،مثل�الّدعارة
�وهنا�تجلوا� ائعة��ي�الدولة.

ّ
نيعة�الش

ّ
لشعوذة�جلب�اPال�وعبادة�اPال�وانتشار�الّرِشوة�وغ$�ه�من�أخ[ق�الش
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�س[  �وهم ��دارة �وقوة �العزم �والنقضات�العقائدية�أهمية �الحروب�النفسية ح�الكاتب�الروائى�وسط�هذه
�أحيانا ���تجدي �وحدها �الحسنة �فالنوايا �العرقية ̄خت[فات �و �إصرار�. ��ي Vjالوط� �البعد �يتجّسد وكذلك

�توحيد� �أهمية ��ي �ي§�اءى �كما �ص���الوقت �من �ذلك �يكفله �مهما �الوطن �خدمة ��ي �اPشاركة �عdى الروائي
ها�طن$ن�ومشاااPو 

ّ
̄خت[فات�الدينية�والقبلية�كما�كان�_مر.�وهذه�كل رك±�م��ي�بناء�الدولة�بغض�النظر�عن�

  .)١(×ي�مضمون�الرواية�"خادم�الوطن"

وايات�العربية�الّنيج$�ية�ال�VWتبحث�عن�الّتجارب��نسانية�الرواية�"الّسنة"�للكاتب�مرت���ùبن�عبد� ومن�الّرِ
�الحقيقي �ت�،الّس[م �أودع�فيه �الّصحراوية�حيث�كانت�فقد �تلك�البقعة ��ي �عاشها VWال� �واPرة �الحلوة جاربه

�صادقا �حيا �تصريرا �وعواطفه �شعوره وائي �الّرِ �صّور �فقد �درس�ف¸�ا. VWال� �ذلك�صوّ �،الجامعة �إvى ر�إضافة
� ��خ��اته،من�_شياء �يدل�عdى�صدق�تجربته�وعاطفته��،خ[ل�دراسته�شاهدهوما �الرواية.��يمما ��هذه إنَّ

�،عdى�العلم�للتحصيلقصد�دولة�نيجر��عندماوائي�وضع�روايته�هذه�تسجي[�لتجربته�خاضها��ي�حياته�الرّ 
��ي�حياته�،وذاق�مريرة�،فلقي�نصبا �لروايته��،لم�يذق�مثلها �اخميار�"السنة"�عنوانا �ما�ساقه�إvى ولعل�هذا

ب�_هلية�ال�VWوقعت��ي�نيج$�يا�"عdى�الطريق"�ف¬�Vرواية�تاريخية�لقد�تحّدثت�عن�الحر ).�٢(ومقابلها�"العام"
وتركز�الرواية�عdى�الذين�قاموا�بالحرب�و�سيما�قّوادها�من�العسكري$ن�من�أمثال�م،�١٩٦٩- �١٩٦٧ب$ن�عامي

وغ$�هما�مما�أظهروا�البطولة��AdekunleFajuyiوأديكنdى�فاجوي��،OlusegunỌbasanjoأولوشيغن�أوباسنجوا�
�ميدان�الحرب�_هلية ��ي �تصوير�وب�،الّنادرة �الروايات�فكتبت�قصد �من�هذه �الواقعية �أما أسلوب�جذاب.

  ).٣(الحياة�كما�×ي��ي�حياتنا��ي�اPعيشة�واPعام[ت�وغ$�ها

  الخاتمة

شأ�ا�شأن��،وليست�غريبا�،الرواية�قد�تأخر�ظهورها��ي�_دب�العربي�النيج$�ي�تبعا�لطبيعة�هذا�الفن�نإ�
�ديار� ��ي �الن¿�ية �سائر�الفنون �_مر�ولعدم�ننيج$�يا �أول ��ي �القديم �العربي �_دب �إvى �انصراف�_دباء تيجة

�جمات�الروايات�§وPا�ظهر�بعض�التجارب�من�ب$ن�_دباء�ب�.اهتمام�كل�من�_دباء�والدارس$ن�بكتابة�الرواية
ية�¡ية�إvى�العربية�أو�بالعكس�إvى�جانب�بعض�العوامل�ال�VWكونت�شخص$اPكتوبة�باللغات�اPحلية�و�نجل

�بك¿�«�ا�،_دباء �_صلية �العربية �الرواية �كتابة �إvى �سبي[ �النيج$�يون �متعددة��افتناولو �،وجد �قضايا ف¸�ا
̄جتماعية�والدينية�وغ$�ها�من�اPوضوعات��تمحور�حوله�الروايات�النيج$�ية�بالعربية. �كالقضايا�الوطنية�و

��وأخ$�ا �إن �الروايات �نيج$�ية�كتبْت هذه  �ووضع�،بألحان
ُ
�ذكريات�مشك[«�م��تابالك ��ي �وأخيل±�م أفكارهم

̄جتماعية�¯قتصادية   وما�أشبه�ذلك�من�الصعوبات�ال�VWيواجهها�أبناء�الوطن.�،السياسية�
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  خصائص�الروايات�التاريخية�لنجيب�الكيNنّي 
  

  محمد�نجم�الحق�/د

  جامعة�غور�بنغا،�مالده،�بنغال�الغربية،�أستاذ�مساعد،�قسم�العربية

  

)١(ظور�_دب�هو�بنية�تحتية�لóدب،�وموضوع�لهنتاريخ�من�مإن�ال
�،فمن�وقائعه�.

يجد�الروائي�العناصر�اPؤسسة�للنص�_دبي،�فالتاريخ�هنا�يتحول�إvى�حكاية�أو�
�عند� �التاريخ �_دب�عن ��ي �ويختلف�التاريخ �النص�الروائي، �يصوره �أدبي سرد

لكن��،حداث�ال�VWيصفو�ايعطون�صورة�موجهة�وغائية�لó �اPؤرخ$ن،�فهؤ�ء��
±�م��ي�� �،عاPا�يظهر�وين¤��üمن�الواقع�،بل�يقيم�معالم�له�،يقول�التاريخ�_دب��

كان�نجيب�الكي[ني�.�)٢(السمات�الدالةاهتمامه�بكرونولوجيا�_حداث�بقدر�بفيه�
من�رواد�الذين�شاركوا��ي�إثراء�مكتبة�_دب��س[مي،�فقد�كتب�حواvي�أربع$ن�

�و  �دواوين�رواية، �وخمسة �وث[ث�مسرحيات، �قص$�ة، �مجموعات�قصصية سبع
�و��يمكن�إنكار�فضل �مجال�_دب��س[مي، ��ي �إvى�جانب�دراسات�كث$�ة �اPجا�ت�ال��VWهشعرية، ��ي وتم$¡ه

�.بالتاريخ�¯هتمامعندما�نقرأ�تجربته�الروائية�ن[حظ�كتب���ا،�و�Óمنا�هنا�الروايات�ال�VWألفها�حول�التاريخ.�
قد�س£ى�الكي[ني�إvى�أن�يجعل�التاريخ��س[مي�مصدرا�لعدد�من�رواياته�م½�ا:�نور�هللا،�قاتل�حمزة،�عdى�و 

أبواب�خي��،�اليوم�اPوعد،�موكب�_حرار،�ط[ئع�الفجر،�أرض�_نبياء،�رحلة�إvى�هللا،�رمضان�حبيVþ،�النداء�
�الظل �جاكرتا، �عذراء �الشمال، �عمالقة �تركستان، �لياvي �لفط$��صهيون �الخالد، �دم �إن��،_سود، وغ$�ها،

  .ةالطويل�رواياتهالرواية�التاريخية�تمثل�عنده�حلقة�أساسية��ي�سلسلة�

  م½�ا:�،التاريخية�هنذكر�هنا�اP[حظة�عdى�بعض�روايات

�الخالد �والظلم�الذي�لحق�الشعب�اPصري���ي�هذه�الرواية�يحكي�:نداء قصة�سيطرة��نجل$¡�عdى�مصر،
� �بل�أخذو�نتيجة�الحرب، �بأخذ�الرجال، �وهم�لم�يكتفوا الحيوانات�والحبوب،�كما�يصور�أصحاب�الذمم�ا
،�وكذلك�اPستغل$ن�من�أهل�الذمة�ويكرر�ذلك��ي�ط[ئع�الفجر��ي�الحديث�عن�حملة�̄ستعماراPتعاون$ن�مع�

  )٣(م�١٨٠٧نجل$¡�بقيادة�فريزر�عdى�مصر�عام�

حداث�عن�الداعية�اPسلم�الذي�يجاهد�_ فريقيا،�حيث�تبدأ�من�عمق�إ��ي�الرواية�يحدث�:عمالقة�الشمال
عماد�الدين��/إن�هذه�الروايات�مع�أخوا«�ا،�تمنح�كما�يقول�د�.التوحيد�راية�ي�أجل�توحيد�بلده�نيجريا�تحت�

  )٤"(خليل�"�حساس�بوحدة�الوجدان��س[مي��ي�العالم�كله

إ�ا�"قصة�الشعب�اPسلم�الذي��،مروا�عليهآن�تشعب�تركستان�ضد�الذيكفاح�تتحدث�عن��:ليا¦ي�تركستان
ف§�كستان�الواقعة��ي�أق���úالشمال�مزقت�إvى�قسم$ن�شرÐي�وغربي،��)،٥(سقط�ب$ن�قسوة�اPنجل�واPطرقة"
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�هذه�الرو الكاتب�و �فالشرÐي�احتله�الصينيون�والغربي�احتله�الروس. �فخيوط�ي �اية�يربط�_طراف�باPركز،
  .تتوجه�كلها�إvى�بيت�الحرام�وعdى�لسان�البطل�والبطلة�ةن�عواطف�واحدالشبكة��س[مية�منسوجة�م

يب$ن�لنا�مكانة�اPرأة��ي��س[م،�ودورها��ي�حمايته�والدفاع�عنه،�فما�عذراء�جاكرتا�ال�VWتقوم��:عذراء�جاكرتا
�اللواتي�خلدن�أسماءهن،�ور  فعن���ذه�_عمال�البطولة�العظيمة�سوى�فتاة�مسلمة�من�نسل�تلك�النسوة

  مكانة�اPرأة�من�دمية�للفتنة�إvى�صانعة�للبطولة،�من�كم�مهل،�إvى�رقم�يصعب�تجاوزه.

الفاروق��ي�ظاهر�القدس�عdى�نحو�مفا�ئ�يشبه�اPعجزة�أو�عمر�ظهور�تصور�الرواية�:�عمر�يظهر�&ي�القدس
،�̄حت[لعجز��ي�وتعرضه�Pا�يتعرض�له�كل�عربي��ي�_رض�اPحتلة�من��،الكرامة،�ودخوله�اPدينة�السبية

�_نفة �ونسوا �الذل �ألفوا �قوم �ب$ن �الذل �عdى �إvى��.وثورته �الغزو �حولهم �الذين �اPسلم$ن �تقريع وهدفها
مستسلم$ن�وشخصي±�ا�اPحورية�عمر�بن�الخطاب�ر÷��Vهللا�عنه�فاتح�القدس�_ول،�وكاتب�عهد�_مان�لها�

  .اقرن�لكنائسها�ورهبا�ا�قبل�أربعة�عشر و 

�نور�هللا �اPدينة،�رواية �إvى �والهجرة �هللا�عنه، V�÷عمر�ر� �إس[م �واقعة �تحتوي�عdى �تاريخية، �رواية �هذه :
�من�الوقائع�التاريخية فنجح�الكي[ني�بتحول�هذه�الوقائع�إvى��،وموقعة�بدر،�ثم�أحد،�ثم�_حزاب،�وغ$�ها

واية�واحتكاك�فنور�هللا�دعامة�أساسية�لحركة�جميع�الشخصيات��ي�الر �أحداث�فنية���تاريخية�فحسب.
�نمو�الشخصيات� ��ي �مسهما �ورشاد �واستقامة �هداية �من �ذلك�النور �مدلول �ببعض�بحيث�يصبح بعضها

  �س[مية�وتحولها�مضيئا�لداخلها.

  خصائص�الروايات

�التاريخ -  �وحدة �والحاضر،�: ،V�÷اPا� �أحداث �تضم VWال� �التاريخ �وحدة �التاريخية �الكي[ني �روايات ��ي نجد
����ي�بؤرة�الصراع�واPستقبل��ي�رؤية�وا �إvى�تاريخ�اPسلم$ن�_وائل�ل$�بطه�بالحاضر، حدة�فهو�يعود�دائما

�تركستان��،فحسب �مأساة ��ي �فهو�يرى �يتشرف�اPستقبل، �أنه �كما �مختلفة، �مواقع ��ي �ببصره �يتنقل بل
  .)٢(وتذكر�إحدى�شخصياته�الصين$ن�بأيام�بؤسهم�ح$ن�كانوا�يبيعون�أطفالهم�وبنا«�م)�١(أندلسا�ثانية

التاريخية�عنصر�أسا����Vي�فنه��بداÙي،�استطاع�أن�ي��زه��هإن�الحس��س[مي��ي�روايات:�الحس��س[مي - 
�فأم$��قومل( �والشخصيات، �_حداث، �خ[ل �من �تركستان" �"لياvي �يقول �٣ي �ليس��:) ��نسان �أن "أعرف

)،�ويقول�عثمان�٥ديننا�هو�شرفنا"("�:)،�ويقول�أيضا٤لونا،�فحسب�إنه�الفكرة�واPعتقد"(�شحما،�و��دما،�و�
�)٦باتور( �غزو"(: �أي �ضد �وهو�خ$��درع �باßس[م �نعتصم �)٧"إننا �روايات. ��ي �القوي �الحس��س[مي �هوهذا

�� �اPسيحية��التاريخية �متنا�ي �الصليبية �أن �يؤكد �دائما �ف�åاه �_خرى، �_ديان �ضد �تعصب �إvى يتحول
��،الصحيحة �لسان �عdى �شخصياتهايقول �اPتعصب$ن�"�:حدى �من �بتحريض �الروس �قياصرة �فينا طمع

 .)٨_وروبي$ن�أدعياء�اPسيحية"(
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�اPرأة -  �الكاتب،��تؤدياPرأة��ي�قصص�نجيب�الكي[ني�وخاصة��ي�الروايات�التاريخية�: دور�مرسوم�رسمه�لها
 .نحس�من�خ[له�بسمو�الغايات،�ونبل�اPقاصد،�وس[مة�اPنهج

لو�ي�الذي�يتغلب�عdى�فوارق�الجنس�واللغة�يو الفكري�_يد�¯تجاهرواياته��ويتجdى��ي:�الفكري �¯تجاهوحدة� - 
  تركستان.��بت[عفالشيوعية�×ي�ال�VWوصلت�ب$ن�روسيا�والص$ن�فنشأ�بي½�ما�تعاون�قوي��،و_هداف

�رواياتهمعظم�:�يتم$¡�فن�الكي[ني��ي�الرواية�برؤية�تاريخية�واقعية�تبدو�لنا��ي�الفن�باعتبار �الكيNني�تارواي
تعتمد�.�بالطبيعة�الجغرافية�Pسرح�_حداث،�وإحاطته�الواسعة�بأسماء�_قاليم�واPقاطعات�واPدن�اهتمامه

و�إvى�شخصيات�مشاركة�أف[�يتجاوزه�إvى�أحداث�أخرى��،ته�لóحداث�عdى�التاريخ�الصحيح��ي�معظمهاارواي
��،�ي�_حداث ���نراه�إ��وفق�ما�يقتضيه�البناء�الف��Vjي�الرواية، وإيجاد�عنصر�تشويق�ومتابعة�ف¸�ا،�لكننا

التاريíي،�بل�نراه�يوظف�العاطفة�توظيفا�فنيا��¯ل§¡اميلجأ�إvى�إقحام�قصة�حب�عاطفة�للتخفيف�من�وطأة�
�ما�نشهده��ي�رواية� ��ي�نسيج�الرواية،�وهذا عذراء�جاكرتا)��ي�ع[قة�فاطمة�(بحيث�تصبح�عنصرا�أساسيا

بالå¡عة�الدرامية��ي�الرواية،�وكانت�جزءا�أساسيا��ي��ارتبطتأت�عل¸�ا�أحداث�متغ$�ة�ال�VWطر �)١(وأبي�الحسن
فيحسب�الكي[ني،�أن�مفهوم�الرواية�التاريخية�كان��الشيوÙي�اPلحد.�̄ستعمار صراع�الثورة��س[مية�ضد�

[،�بل�س£ى�إvى�أن�واضحا�لديه�إذ�لم�يكتب�الرواية�ال�VWتعلم�أحداث�التاريخ�كما�كان�هدف�جر�ي�زيدان�مث
يجعل�الرواية�عنصرا�مؤثرا�يجسد�مع��jمن�اPعاني،�أو�فكرة�من�_فكار�كما�هو�الشأن��ي�إبرازه�لهدف�رواية�

  حينما�كان��ي�الجاهلية.�Vّ ¤�ِ ْح لك�إيضاح�مفهوم�الحرية�من�وجهة�نظر�وَ و�أنه�قد�أراد�من�ذ�)قاتل�حمزة(

�تع �التاريخية �الحقائق �مع �الكي[ني �تعامل �الرواية�وقد �وهو�يكتب �ينس، �ولم �اPؤرخ، �عن �يختلف ام[
أنه�يكتب�عم[�أديبا�إبداعيا��ي�الدرجة�_وvى.�ووفق�رؤي�جور�ي�لوكا��V�Þي�البناء�الف�Vjللرواية��،التاريخية
��قيةفقد�جعل�الكي[ني�من�_شخاص�الحقي�،التاريخية �رواية ��ي �كما �ثانوي$ن، �اPوعود(أشخاصا ،�)اليوم

�الف(و �_د)جرط[ئع �وجعل �للشخصيات�الثانوية، �و وار�الرئيسية �يصدر�من��إن. �الرواية �كتابة ��ي الكي[ني
�بل� �أصحاب�الس$��اPصنفات، �رواها �بعده��خباري�كما ����ي �يتمثل�التاريخ �إذ �واضح، �تاريíي خ[ل�وÙي

ويتضح��،سائر�مع�الفنيقدم�لنا�التاريخ�فقط�بل�ي�وإن�الكي[ني���.لحظات�التاريخ�اكتشافيتجاوز�ذلك�إvى�
شخصية�عمر�بن�الخطاب�من�الشرك�إvى��س[م�وخلوصه�له�برغم��انتقال�ي��)نور�هللا(ذلك�مث[��ي�رواية�

واقعة�تاريخية،�ولكن�نجيب�الكي[ني�يجdى�شدة�تؤثر�الشخصية��ي�هذه�النقلة،�كما�يصوغ��̄نتقالأن�هذا�
اغة�لغوية�خاصة،�مازجا�ب$ن�التاريخ�والفن،�عندما�يجعل�الظروف،�واP[بسات�الفاعلة��ي�هذه�الواقعة،�صي

اPتناقضات�تحتك��ي�داخل�الشخصية:�اPا÷��Vوالحاضر،�الفكر�و�س[م،�الظلمة�والنور،�الجهل�واليق$ن،�
  .الباطل�والحق

  ا�راجع

 م١٩٩٢حول�القصة��س[مية،�الدكتور�نجيب�الكي[ني،�مؤسسة�الرسالة،� .١

 م٢٠١٢،�الصحوة�للنشر�والتوزيع،�١نجيب�الكي[ني،�ط�الدكتور �عذراء�جاكرتا، .٢

 م١٩٨٨،�مؤسسة�الرسالة،�ب$�وت،�نجيب�الكي[ني�الدكتور �عمر�يظهر��ي�القدس، .٣

 م�٢٠١٢،�الصحوة�للنشر�والتوزيع،�١نجيب�الكي[ني،�طنجيب�الكي[ني،��الدكتور �لياvي�تركستان، .٤

 م١٩٨١،�مؤسسة�الرسالة،�ب$�وت،�١،�طخليل�عماد�الدين�،اPعاصر�محاو�ت�جديدة��ي�النقد��س[مي .٥

 ه١٣٩٨،�مؤسسة�الرسالة،�ب$�وت،�٢،�طنجيب�الكي[ني�الدكتور �اليوم�اPوعود، .٦

                                                           
� �
9I;�0 o
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 :�دعوة�صريحة�إ¦ى�نقد�الذات"ام�ا�اعزأيّ "رواية�
  

  ع`ي�الوا&ي��محمد

 نداله،�نيودل¬�V،و رُ �ْ �ل�َ رْ َه وَ جامعة�َج ،�مركز�الدراسات�العربية�و�فريقية،�الباحث

 

� �من�ب$ن�_عمال�_دبية��"أيام�اPاعز"رواية �آفاق�الكويتية �عن�مكتبة الصادرة
�القراء� �إvى �السنة �هذه ��ي �للكتاب �الدوvي �الرياض �معرض �قدمها VWال� ال[فتة
العرب.�و×ي�ترجمة�عربية�قام���ا�سهيل�عبد�الحكيم�الوا�ي�لرواية�هندية�جريئة�

� �تكشف�عن �حقيقية �أليمة �قصة �من �دول�مستندة ��ي �الكفالة �نظام مخالب
�من� �الوافدة �العمالة �به �لتختنق �و�ع[م �الناس �عيون �عن �اPخفية الخليج

� سوية �البلدان �من �خاصة �العالم �أنحاء �مشهورة�.مختلف �رواية �هذه تم�،
وضعها��ي�اPقرر�الدرا���Vبعدد�من�الجامعات�واPدارس�الثانوية��ي�الهند،�كت�éا�

� �الهندي �’_ديب �‘ بنيام$ندانييال �بعنوان �الهندية �ك$�� �و�ية �‘اميتَ يفِ وِج آدُ ’من
طبعة��ي�لغ±�ا�_صلية�مما�جعلها�من��٧٥وصدر�لها�ح��W ن�،� Malayalam(الحياة�اPاعزية)��ي�لغته�اPلياPية

�يشهده�إقبال�القراء�ع�،ثم��ي�الهند�عموما�وخارجها�،أك¿��الكتب�نسخا�وتداو��لدى�القراء��ي�ك$�� dى�كما
��نجل$¡ية �ورشحت�ترجم±�ا ��نجل$¡ية. �صدرت�عن�دار�النشر Goat Days ترجم±�ا VWال Penguin Books 

،� Orhan Pamuk‘ان�باموق رحأ’ أمثال�،عم[�أدبيا�لكبار�الكتاب�١٤ضمن� Man Asian Literary Prize لجائزة
�ولجائزة�Hiromi Kawakami‘ه$�ومي�كاواكامي’و ،�DSC Prize for South Asian Literature٥٠٠٠٠بقيمة���

  .ولجوائز�أخرى�كث$�ة��ي�الهند�وخارجها�،عشر�عم[�أدبيا�خمسةضمن� دو�ر�أمريكي

  موضوع�الرواية�وخلفيÇ]ا

�،يدور�حول�عامل�بسيط�يدÙى�نجيب�،كما�يكتب�اP§�جم�سهيل�الوا�ي�عdى�غ[ف�الكتاب�،وموضوع�الرواية
واتفق�أن�وصل�إvى�مزرعة��،ودية��ي�سبيل�البحث�عن�لقمة�العيشالسعب�باع�كل�ما�يملك�وسافر�إvى�الرياض

�اPقفرة �الصحراء �رب�عمل�بدوي��،أغنام��ي �ث[ث�سنوات�تحت�قسوة �غ$��إنسان�Pدة وعاش�هناك�غنما
�يع¿��إ��عdى� �الهروب�فلم �حاول �الهوية �آخر�مجهول �هناك�عامل �وكان �باPاء. ̄ستنجاء � �عdى �Wح� يضربه

�مع�صديق$ن�له�(هندي�وصوماvي)��ي�مزرعة��‘_رباب’عظامه،�قتله�رصاص� (رب�العمل).�هرب�نجيب�يوما
 
ّ
�ضل �فحمله�مجاورة.. �نجيب �أما �الهندي.. �الصديق �مات �لوجه.. �وجها �اPوت �رأوا �الصحراء.. ��ي �الطريق وا

� �استعاد �بر�_مان.. �إvى �أوصله �اPبتل.. �اPنديل �يحمل �كما �أكتافه �العض[ت�عdى �اPفتول روحه..�الصوماvي
�الحكايات �حكى�له �لقي�بينيام$ن�كاتب�الرواية.. �وطنه.. �إvى �رّحلوه �روح�رواية�، ولكن�بينيام$ن�اكتشف�ف¸�ا

�– ولك½�ا�ليست�خيا��مفتع[�بل�×ي�واقع�مّر �،إ�ا�رواية.�مث$�ة..�حّولها�إvى�أرض�الواقع��ي�ثوب�رواية�متكاملة
�مئات�العمّ  �النفط.واقع �بعض�دول �الوافدين�إvى �عن��ال �للرواية �_صلية �ملحق�النسخة �الكاتب��ي يقول

�الكتابة �لقيت�صديقي�"�:الدافع�الذي�دفعه�إvى بالصدفة�عن�رجل�يدÙى�نجيب..��يخ��ني‘ ُسِنْل ’ذات�يوم،
الكث$�ة�ال�VWسبق�vي�أن�أسمعها�بألوا�ا��‘الخليجية’بالنسبة�vي،�كانت�حكاياته�مجرد�قصة�من�تلك�القصص�

�اPختلفة. �ولكن�قرّ وأشكالها �انقيا. �كان�رج[�درت�يوما �نجيب.. �بزيارة �أقوم �اPتواصل�أن �ßلحاح�صديقي ا
�وقد� �"إ�ا�مضت��ي�بعيد�الزمان.. بسيطا،�منقبض�الوجه�ح$ن�أجاب�Vjعdى�سؤاvي�عن�تلك�التجارب�قائ[:

�وأخذْت  ���دوء، �تلك�الحياة �أخذ�يحاكي �Wألّحه�ح� �لم�أزل�وراءه Vjولكن� �كلها.." �كانت�_ح�نسي±�ا VWداث�ال
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�VWي�أن�جميع�القصص�الvن� ب$َّ
َ
�ت تهجع��ي�غياهب�النسيان�ت§�اءى�نصب�عينيه��ي�صورة�أرعبت�Vjقساو«�ا..

سبق�أن�سمع±�ا�كانت�سطحية�م�éمة�بعيدة�عن�وجه�الحياة�الواق£ي..�ولم�أكد�أملك�بعد�ذلك�إ��أن�أكتب�
ريزات�تزيد�متعة�القراءة،�Åن�حياة�نجيب�تستأهل�ع½�ا..�ولم�أكن��ي�حاجة�إvى�اخت[ق�خيال�بعيد�أو�إvى�تط

  ).١(ز"القراءة�ح��Wبدو�ا.�وهذه�ليس�بقصة�نجيب�بل�كانت�حياته�كاßنسان�اPاع

  مشكلة�الرواية

ومن�اPعلوم�أن�العثور�عdى�النفط�والب§�ول�حقق��ي�الدول�الخليجية�طفرة�كب$�ة��ي�مجال�¯قتصاد�الذي�
�التحتية�وبيئ±�ا�يرتفع�بارتفاعه�مستوى�الحيا ��ي�بني±�ا �سريعا �وشهدت�اPنطقة�تطورا ̄جتماÙي�والفردي. � ة

�أبواب� �_مر�الذي�فتح �حياته، �لقوام �خدمات� خرين �إvى �يحتاج �مجتمع �إvى �شعو��ا �حول �فيما اPعمارية
�الفرص�السانحة��ي �لين±�زوا �الثالثة�والفق$�ة �من�الدول أسواق��اPنطقة�أمام�الباحث$ن�عن�مصادر�الحياة

�أيام�اPاعز�"�وتعت�� العمل�ف¸�ا. �تتمحور�الرواية�" �ومضمو�ا، �الروايات�العربية��ي�شكلها ��ي التجربة�_وvى
بتمامها�حول�مأساة�قل�من�التقطها��ي�الرواية�العربية�الخليجية�من�خ[ل�عرض�نموذج�ل�نسان�اPمزق�

�و_ح[م �الع�.ب$ن�الواقع �رموز �عdى �الضوء �الحق�وتسلط�الرواية �كعدم �الكفالة، �نظام ��ي �والقسوة بودية
�عdى� �وإجباره �زهيدة، �مقابل�أجرة �البشرية �واستغ[ل�طاقاته �مقر�عمله، �إvى �اصطحاب�عائلته ��ي للعامل
�أوراقه�الثبوتية�وجواز�سفره،� �العامل�بإخفاء ̄حتجاز�الرمزي�لحرية �مع� ��ي�السوء، ظروف�عمل�×ي�غاية

بتصريح�مسبق�من�الكفيل،�ومنع�نقل�الكفالة،�والتأخر�عن�الراتب�وما�إvى��وعدم�سماحه�بمغادرة�الب[د�إ� 
ذلك.�وهذا�اPوضوع�الذي�يتناوله�الكاتب��ي�الرواية���نزال�نسمع�عنه��ي�اPجتمعات�الخليجية�بعد�أن�ك¿�ت�

  .هجرة�العمال�من�مختلف�أنحاء�العالم،�لكنه�لم�تجسده�رواية�عربية�هذا�الجانب�اPأساوي�اPهجري 

م�
ّ
�يضخ �بنيام$ن �نرى�الروائي �اPتكاملة�كما �الفنية �من�خواص�الرواية �أن�اPبالغة �الشك��ي و��سبيل�إvى

الجانب�السل�Vþمن�نظام�الكفالة�بينما�ي��ئ��اP§�جم�ذمته�مما�رمى�به�الكاتب�نظام�الكفالة�وعرب�الخليج�
̄نتقادات�والتصوير�اPبالغ�فيه،�إذ�يقول�اP§�جم�سهيل�عبد الحكيم�الوا�ي��ي�كلمته�"هذه�الرواية�مثل��من�

ل�الحقيقة،�
ّ
�تمثل�الحقيقة��ي�قليل�أو�كث$�،�وإذا�خّيل�إvى�أحد�أ�ا�تمث أي�رواية�من�نسج�الخيال،�ولك½�ا

فليس�إ���Åا�واقع��ي�إطار�معرفته،�وإذا�خّيل�إvى�آخر�إن�هذا�إ����تان�عظيم�فليس�إ���Åا�غ$��واقع��ي�
� ج�ع½�م�لكي�يكونوا�إطار�معرفته. �يروَّ �بريئا�رجوُت�أن�أنقل�إvى�أبناء�عقيدتي�ما وأنا�كم§�جم�لست�إ��راويا

�أني��� �وأعتقد �و_جناس. �_ديان �العريض�اPتخطي�حدود �عرب�الخليج�الطويل �بجميل �مع§�فا باPرصاد،
  ).٢"(أكون�مذنبا�إذا�أشرُت�ونصحُت�وهللا�من�وراء�القصد

  دائرة�الرواية

و�ي�ذات��،�ي�قص±�ا�اPستوحية�‘الحن$ن�إvى�الوطن’رة�الرواية�كما��ي�أية�رواية�مهجرية�حول�محور�تدور�فك
م.�وقد�نجح��ي�٢٠١٣م�إvى�عام�١٩٩٢عام��،�مننفس�الكاتب�عdى�حد�سواء�علما�بأن�الكاتب�كان��ي�البحرين

̄غ§�ابية�وب$ن�شخصية�نجيب،� بطل�الرواية�الحقيقي�بلورة�انسجام�عجيب�ب$ن�شخصية�الكاتب�ومشاعره�
�الرواية�نجيب�جديد�يتكون�من�نجيب�الحقيقي ��ي والكاتب�الذي�ي[حقه�كظل���يفارقه�إvى�آخر��،ليتولد

نة�ال�VWنزل�ف¸�ا�نجيب��ي�مطار�الرياض�×ي�نفس�السنة�ال�VWنزل�الرواية�أو�ح��Wما�بعدها.�لذلك�نجد�أن�الَس 
�نرى  �كما �البحرين�وعمره�عشرون�سنة، �الكاتب��بنيام$ن��ي �ب$ن �تجمع �أقوى�ما �الخليج�×ي �إvى أن�الهجرة

�إvى�الخليج�ليأتوا�بخ$�ها�Åسبابتالهند��ي�مقدمة�الب[د�ال��VW.والبطل�عdى�أرض�الواقع م½�ا��،رسل�أبناءها
الع[قة�الحميمة�بي½�ما�منذ�_زمنة�السحيقة�كما�تش$��إليه�اPواثيق�التاريخية.�وقد�وصلت�حركة�الهجرة�من�
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�بفعل�عوامل�اقتصادية�واجتماعية�سادت��الهند V�÷اPأواخر�الثمانينات�من�القرن�ا� ��ي �الخليج�ذرو«�ا إvى
�وكانت�ل خاصة�للمسلم$ن�ف¸�ا�Åسباب�دينية��،ك$�¯�_سبقية��ي�تلك�الحركةو�ية�وقتذاك��ي�ربوع�الهند.

�لم�تع VWال� �لتحقيق�أح[مهم �ذهبية �كفرصة �بالهجرة ��ذوا �حيث�إ�م دو�أن�تكون�ضمان�حياة�وسياسية
�يقارب�مليون$ن�ونصف�مليون�من�العمال�اPهاجرين�إvى� �وهناك�ما �أغلب�_حيان. كريمة�لهم�ولعوائلهم��ي
��ي�شمال�ك$�¯�إ�� �أن�تلق�بيتا �وليس�من�قبيل�اPبالغة�إن�قلت�أنه�بعيد�جدا الخليج�من�ك$�¯�وحدها.

  .ل�عdى�راتبه�الشهري�العائلة�الكب$�ة�برم±�اوواحد�أو�أك¿��من�أعضائه�يعمل��ي�الخليج�ويعو 

 السرد�&ي�الرواية

و¯قتصاد�فيه،��السلس�لعل�أول�ما�ن[حظه��عندما�نجلس�إvى�قراءة�الرواية�من�الناحية�_دبية�هو�السرد
�اPؤلف�طريقة�السرد��خباري�محركا�شخصيته� �ينمو�الحدث�الروائي�من�خ[ل�ذلك�السرد،�وينتهج �Wح

� �الثانوية�،(نجيب)الرئيسية �شخوص�الرواية �(أرباب)�:ومن�حوله �العمل �القادري �،وحكيم�،رب �،وإبراهيم
�ولغة�الرواية�ال�VWاختارها�لحكاية�القصة�سهلة،�و×ي�خالية�من�التعقيد�الف��Vjي�بني±�ا�السردية.� و_غنام.

�نجح ��اP§�جم�وقد �الفعالة �دورها �لعبت VWال� �اP$¡ة �هذه �إبقاء ��ي �الوا�ي �_صلية�سهيل �نسخ±�ا �رواج �ي
�الثقافية �الطبقات �حدود �اPتخطية �فهم�اPختلفة�وشعبي±�ا �القراءة �يستطيع �من �لكل �يمكن �أنه �وذلك .

�بل� �معينة، �لهجة �ولم�يتطرق�الكاتب�واP§�جم�إvى �من�دون�غموض، واستمتاع�الحدث�الروائي�بشكل�كdي
�كان �وPا هدف�الكاتب�إيصال�رسالته�إvى�جيله��استخدم�لغة�متوسطة�تستوعب�جميع�أصحاب�اللهجات.
ن�بقدرة�ن�يوّس أووطنه�بأكمله،�استخدم�لغة�خالية�من�التعقيد،�أو�Åنه�كان�يريد�

ّ
ع�من�دائرة�قرائ±�ا،�وتمك

   .اح§�افية�من�الجمع�ب$ن�الفكرة�واللغة�وفق�أسلوب�سردي�إمتاÙي

 الحياة�ا�اعزية

ت�م�قراءةويمكن�القول�بعد�
ّ
�الشخصية�الثانوية،�إذ�إن�اPاعز�هو�_نيس�الوحيد�الرواية�أن�اPاعز�حل حّل
�هوتغي$��ك½��حياته�اPاعزيةهو�الرامزة�_وvى�إvى��"أيام�اPاعز"لنجيب��ي�ف§�ة�احتجازه،�ولعل�عنوان�الرواية�

ج���عdى�النوم��ي�
ُ
�م½�م"،�يقول�نجيب�بعد�أن�أ

ً
�نساني�و¯كتساء�بسلوكيات�اPاعز.�"لقد�أصبحت�واحدا

طوابع�اكتشاف��محاولةكفيله�إvى�مع�وقد�أدت�بنجيب�الوحدة�بالتضافر�.�بولهااPبلل�ببة�الغنم�عdى�رو�Âا�عز 
قطيع�آم[�أن�يصبغه�البما�يستع$��به�اسم�دلع�إنساني�لكل�رأس�من��خصائصهاويربط��،�نسان��ي�_غنام

ولده�الذي�كانت�زوجته�يحمل�به�أن�يعتقد�أن�الحمل�اPولود��حّب بصبغة�آدمية�لكي�يستأنس�بجواره.�ويُ 
ح$ن�غادر�إvى�الخليج.�"ضربت�عdى�جدران�القلب�أمواج�عاتية�من�ذكريات�منسية�منذ�أيام..�زوج�VWزينب�

�الو�دة��ي�كل�لحظة..�ولم�يبلغ�Vjبعده�خ���من�أخبارها.. ولعل�هذا��حامل..�وّدع±�ا�و×ي��ي�حالة�تتوقع�ف¸�ا
زوج�VWالحبيبة..�قد�ولدت�اليوم..!�أنجبت�vي�ولدا�كما�كنت�أتوقعه..�بناء���بشرى�من�هللا�إvّي�مباشرة..�زينب..

̄عتقاد،�سميت�هذا�الحمل�الوليد�نبي[،� وهذه�).�١(..!"الذي�كنت�اخ§�ته��ب�VjاPنتظر..�نبيل�̄سمعdى�هذا�
َسرة"�(ا

َ
Pى�أك¿��وضوحا�عند�الوداع�قبل�الهروب�من�"اdحورية��ي�الرواية�تتجPلزريبة)،�"أستأذنكم�يا�الفكرة�ا

�ليس�منكم�بل�من� ��بد�من�الهروب.. �الحالة�سأموت��حقا.. �استمررت�هنا�عdى�هذه �إذا إخواني�_حباء...
�قبل�زمان..�ولكنكم�أحييتموني..��ليس�vي�أناس�أودّ  عه..�أقداري..�أحب�كل�واحدا�منكم..�ولو��أنتم،�لقد�متُّ

ني�عdى�الحياة�طوال�هذه�_يام..�امتناني�لكم�شديد�بعد�هللا�تعاvى..�عتمو أنتم�كل�الناس�vي..�أنتم�الذين�شّج 
َسرة’سمعت�عبد�الحكيم�ينادي�Vjمن�الُبعد..�خرجت�من�"و�،بكيت�مرة�أخرى.."

َ
Pغاء�_غنام�كلها�‘.. ا

ُ
تعاvى�ث

  ).٢"(..معا�بالصراخ..�لكن�Vjلم�ألتفت..�ولو�فعلت،�ربما�لم�أرحل�من�هناك

                                                           
�   &�a]EE P$4 ��.  � �
4· &!95% �^O
� B
S2-p�A  
-   &�a]�G. P$4 �Fp  �/Ia: 	�$�  



  

 

                    __________________________________________٢٠١٤ ���– السادسمجلة�العاصمة�:�ا�جلد� ٨٩

89 Majalla al-Aasima, Vol. 6, 2014, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

  

  /ن&ى�مكافحة�استعمار�الA.تغاليّ �ندّي اله�الشعر�العربّي 
  

 د/�يوسف�محمد�الندوي 

  ،�ك$��،�الهندوادُ نَ يَ وَ ،��WMOأستاذ�مساعد،�قسم�اللغة�العربية،�كلية

  

  &ي�الشعر�العربي�الهندي�الA.تغا¦ي��ستعمار 

� ��ى�أرض�مليبار�̄ستعمار بدأ �الهند،ال��تغاvي �ك$��،  اْس منذ�نزول�القبطان�وَ �،
ُ
 �اامَ ى�َج وِد ك

َ
اد،�ابَ �ي�ساحل�ك

كان�ال��تغاليون�وطئوا��ي�تربة�مليبار�الضامرين�حقد�الحروب�الصليبية�والتعصب�اPسي�ي�والعداوة�العنيفة�
ب.�محمد�كويا��كما�نقله�ب.،�ملك�كاليكوت�،ّي رِ امِ يدل�عdى�ذلك�خطاب�واسكودى�جاما�للسَّ ،�و عdى�اPسلم$ن

�كاليكوت" Vسلم$ن��"نحن�نحب�كل�شعوب��ى�العالم�ما�،يقول �حيث�،�ي�كتابه�الشه$��"تاريخ�مسلمPا� عدا
�خيانتنا �دائما �يحاولون �١(�Åم �ك.). �_ستاذ ��ي��:كوروب�ن.�ك.�يقول �سفينته �جاما �واسكود �نزول "منذ

ن�أيحاولون��ال��تغاليون �كان،�١٦٦٣هولندي$ن�حصون�ال��تغال�سنة�م�ح��Wاستي[ء�ال١٤٩٨كاليكوت�سنة�
حر�العربي.�وPقاومة�هذه�السيطرة�التجارية�واP[حة�البحرية�نشأت��ي�ك$���محاو�ت�يثبتوا�سيطر«�م��ي�الب

وفقدت�كالكوت�شهر«�ا�تدريجيا�ال�VWكانت�لها��ي�مجال�التجارة�،�مستمرة��ي�القرن�الخامس�عشراستعمارية�
فت�مكانة�كاليكوت�بية�أيضا؛�ح��Wضعو وتعرضت�هذه�اPنطقة�Pنافسة�كب$�ة��ي�القوى�التجارية�_ور �.الحرة

من�قديم��).٢(١٧٩٢فسقطت�سنة��،ن�يقاوم�القوى�الخارجةأوعجز�ملكها�الساموتري��،التجارية�والسياسية
�اPو �،الزمان �متنوع ��ى �كث$�ة �أشعار�عربية �هناك �الهنود�اكان �للشعراء �والتاريخية �و_دبية �العلمية ضيع

��تغالي$ن�ما�وجدنا�إ��اPنظومت$ن�اPشهورت$ن.أما�_شعار�ال�VWنظمت�مكافحة�عdى�ال�.مطبوعة�ومخطوطة�
"� �الصلبانوهما: �عبدة �جهاد �عdى ��يمان �أهل �الفناني��"تحريض �مخدوم �آل �عdي �بن �الدين �زين للشيخ
  �للقا÷��Vمحمد�_ول�الكاليكوتي.�"فتح�اPب$ن�للسامري�الذي�يحب�اPسلم$نال،�و"اPليباري 

  �"الصلبان�تحريض�أهل�mيمان�ع`ى�جهاد�عبدةقصيدة�"  . أ

�،م١٥٢١هـ�اPوافق��٩٢٨اPتو�ى�سنة�_ول،�خدوم�اPهذا�الشعر�اPهم�سجل�تاريíي�نظمه�الشيخ�زين�الدين�
أراد�الشاعر�بتأليف��.والعروض�،والصرف�،والنحو�،والتاريخ�،والفقه�،التصوف��ي�عديدة�مؤلفات�صاحب

�١٣٥$��إليه�عنوان�الشعر،�نظمه�الشيخ�كما�يش�،قصيدته�تشجيع�اPسلم$ن�للقتال�عdى�ظلمة�ال��تغالي$ن
̄جتماعيةيصف�ف¸�ا�أسوأ�الظروف�السياسية��سطرا��ى�البحر�الطويل، �ي�ديار��ال�VWكانت�و¯قتصادية�و

̄حت[ل�ال��تغاvي �مليبار�بسبب� ��ى�تاريخ�الحركات��"فتح�اPب$نال"عد�هذه�اPنظومة�ومنظومة�ت. �هاما مصدرا
�اPسلم$نالقبل��،كما�أشار�إليه�أو��،يبارضد�ال��تغالي$ن��ى�منطقة�مل اPؤرخون�الك$�الويون�أمثال��،علماء

 �،كورب�ن.�ك.�ك.
َ
�غ �نارَ �ج.�وم.�،ن رَ غادَ نْ وم.  يَ س.

َ
å� �الفاروق �بكلية �العربية �قد�ترجم�قسم�اللغة فتح�ال"ن.

�آنفا�"هل��يمانأتحريض�"و�"،اPب$ن ��نجل$¡ية �اللغة �مو �.إvى �يقسم �أن �اPطلع ضوعات�قصيدة�يستطيع
�̄ستعمار مقاومة�"كتور�أبوبكر�محمد��ي�كتابه�دكما�أشار�إليه�ال�،خمسة�أقسام�إvى�ن�يماهل�أتحريض�"

  )٣("ال��تغاvي��ي�مليبار

                                                           
1     PP. Mammad Koya, Histori of the Muslims of Kozhikode, Focec Books, Kozhikode, P: 53 

٢    . £ / � : , �+15��
; �;�� �&���9�� �1�!#� 	
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  مواضيعه�:

�هللا .1 �إ¦ى �با�ناجاة �القصيدة �بداية �الشاعر�قصيدته : �سيد�هللا إvى باPناجاة يبدأ �عdى �الس[م �ثم ،
  .س[م�من�الذلة�والكفرمة�� أ ßنقاذوبالدعاء�إvى�هللا�للنصرة��،خ$��_ديانvى�إاPصطفى،�الذي�دعا�

�الهوان .٢ �وألوان�العذاب�وأنواع �ذكر�آLم�#مة �تعانيه�من��الشاعر��ذكر �: �آ�م�_مة�وتفصيل�ما ثانيا
لم$ن�الحكام�والس[ط$ن�اPس�،�راجيا�أن�يتوجه�أنظارابيتذاب�وأنواع�الهوان،��ي�سبعة�عشر�ألوان�الع

 :الشاعر�يقول �؛مليبار��Vي�البلدان�العربية�والهند�إvى�نصرة�مسلم

ــكـن������������   ك¿�وا�ف¸�ا�الفساد�بشهرةأوقد�  طغوا��ي�ب[د�هللا�من�ممــــــ

ـــهم���������ي�مليبار�بأبغوا��   جناس�فتنــــةأنواع�شدات�و أو   صناف�بغيــ

  ثم�هتك�لحرمـــةوخرق�كتاب�  حراق�مسجد�����إسر�وال½�ب�و من�_ 

ــــم����������أوتحريق�   )١(سفار�وتعطيل�عيشـةأوتعويق�   موال�وتحنيق�مسلـــ

الجهاد��ي��بمشروعية�بتوعية�اPسلم$ن�يقوم�الشاعر:�توعية�ا�سلم/ن�بمشروعية�الجهاد�ع`ى�الطغاة .٣
  ل�:،�حيث�يقو التقاعد�ذنبا�عظيماكما�يرى�الشاعر�،�نقاذ�العباد�من�براث$ن�الطغاةإسبيل�

  قوي�بنفس�ثم�زاد�وعــــدة    جهادهم�فرض�عdى�كل�مسلم

 )٢(ذن�وزوج�قويــةإوولد�ب[�    ذن�سيـــدإح��Wعdى�عبد�ب[�

٤� �تحريض�ا�ؤمن/ن�ع`ى�الجهاد�تحريضا�قويا. وشرح�جزيل�جزائه،�ويحذر��الجهاد�فضلالشاعر�قد�ب$ن�:
�الكفار� ̄ة �ومو �الجهاد �ترك �عن �ويذكر�أيضا�فرنجاPؤمن$ن .�� �من �يحاربون �الذين �جزاء �عظيم جل�أعن

  تنفيس�كروب�اPسلم$ن،�يقول:�

ـــــرب�أفإن� ــــ   وجدتم�ثوابا�ليس�يح���úلكثــــرة    نتم�انقذتمونا�من�الكـــ

ـــافأ ــــــة    نا�Pن�مستضعف$ن�اجعلن�لنــــــ  )٣(وليا�نص$�ا�من�لدنك�برحمــ

�الخاتمة�بذكر�الجزاء�&ي�الدارين.�٥ ل�الذي�يناله��ي�الدارين،�ويستد�_و�ىدة�بشرح�الجزاء�يختم�القصي�:
  : صاحب�القصيدة�حيث�يقول �حاديث�كث$�ة،أجل�تنفيس�كروب�اPسلم$ن�بأالشاعر�عdى�فضل�الجهاد�من�

ــــد   شفيع�الورى�بحر�الندى�ذو�مكانة    وقد�قال�خ$��اPرسل$ن�محمــ

ـــوم�القيامـــةينفس�عنه�كرب�    Pن�نفس�الكرب�الذي�جاء�مسلما    ��������   يــ

 

  "الفتح�ا�ب/ن�للسامري�الذي�يحب�ا�سلم/ن"منظومة�  . ب

� �"الفتح�اPب$ن�للسامري�الذي�يحب�اPسلم$ن" �الكاليكوتي�مشهورةقصيدة �محمد�_ول V�÷ا��.للقاPكان�عا
���٥٣٧ى��ا�القا÷�Vألفه�،وائل�القرن�السابع�عشرأواخر�القرن�السادس�عشر�و أمة�اPسلمة��ي�وشاعرا�قاد�_ 

متاز�نقل��اPهذا�الكتاب��ي�(�"،قصيدة�الفتح�اPب$ن"كما�حصره�_ستاذ�عبد�العزيز�اPنغدي��ى�كتاب��)،٤(بيتا

                                                           
١     	19;�� �57172 ��� �&%�
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�الشعر�إvى�لغة�مليالم�مع�تعليقاته�وتحلي[ته�اPؤلف �jيمتاز�الكتاب�بمقدمة�كب$�ة�بليغة�ودراسة��،مع� كما
� ��ى �غمغادرن �م. �الشه$��الدكتور: �اPؤرخ �كتبه �اللغة��.صفحة)٢٠عميقة �إvى �غمغادرن �الدكتور �ترجمه قد

ن�هناك�من�أ��إبيتا،��٥٣٨بيات�القصيدة�كما�هو�اPشهور،�أعدد��:يقول�الدكتور�أبوبكر�محمد�).١(�نجل$¡ية
�أيرى� �ال��تغالي$ن�عن�فرحة�اPليباري$نالقصيدة���يالشاعر�يذكر��)؛٢(بيتا�فقط��٥٢٠ا ��ي�انتصارهم�عdى ،

�اPليبا �الشالياتواستع[ء �قلعة�ال��تغالي$ن��ي �السامري�عdى �ويقول بمليبار�ري$ن��ي�قيادة �أحوال�عن�ف¸�ا�.
�القصيدة�وهذه.�اPسلم$ن�وب$ن�بي½�م�ال�VWوالغزوات�،ال��تغالي$ن�وسيطرة�،ساموتري �سلطنة�تحت�اPسلم$ن

�قلعة�ساموتري �جند�ف¸�ا�فتح�ال�VWالتاريخية�اللحظات�تلك�تستوعب��اإ�حيث�عظيمة�تاريخية�أهمية�لها
�ك يقول  ال��تغالي$ن.�أيدي�من�شاليات .� ��ي��،مدير�جامعة�كالكوت�سابقا�،كروب�.نأك. والباحث�الضليع

رض�ك$����ي�القرن�السادس�عشر�اPي[دي�ضد�أن�الحروب�اPتتالية�ال�VWجرت�هنا�عdى�إالتاريخ�اPليباري:�"
�الأال��تغالي$ن�من� ��ي �اP[حة �حرية �الحفاظ�عdى �التاريخ�جل ��ي �مهمة �صفحة �ك$��، �وسواحل بحر�العربي

� Vغ$ّ لالسيا��� �وهو�عنصر�مهم �الوسيطلملك�السامري، �العهد ��ي �الهندي �التاريخ �هذه��،��مجرى وبفضل
 
ُ
  .)٣("�Goaواو اPواجهات�ال�VWاستمرت�قرنا�من�الزمان�لم�تنقلب�ك$���مستعمرة�برتغالية�مثل�غ

ويدعو�الناس��،فيض�الشاعر��ي�تفاصيل�معارك�السامري�مع�ال��تغالي$ني�،بعد�اPقدمة:�وصاف�الA.تغالي/نأ� .1
�إ ��ي �بالخصوص �سرده �ويبدأ �حاضر، �وذهن �مفتوح �بقلب �القصة �هذه �استماع �ال��تغالي$نأvى ��،وصاف

  vى�النفوس.�يقول:إوعيو��م�الخلقية�والخليقة،�وذلك�ليقبحهم�ويتغضهم�

  �Óا�الناس�بقلب�حاضـــرأ�فاستمعوا�قصة�حرب�السامري��������������يا    �

ـــــقأوذاك�ان� ــ   )٤(اPقتدي��نجس�الطرائـــــق      خبث�الخ[ئـــ

سراب�الجراد،�يتقصمون�م[بس�أثم�يتحدث�الشاعر�عن�تقاطر�ال��تغالي$ن�عdى�مليبار�ك:�طغيان�الA.تغالي/ن� .٢
�جاءتن�كلتا�الفئت$ن�أب،�مع�ال��تغالي$ن�ويدافع�عن�العر الشاعر�وهنا��Óاجم��.التجار�ويضمرون�نية�الفساد

نارايåن:�وصل��.س�.ج�.قال�اPؤرخ�م�.نما�كانوا�يقصدون�التجارة�محضاإن�العرب�أجل�التجارة،�وذلك�أمن�
أ���،_سلحةبرسالة�الحب�ما�كان�لد�Óم�من��جاءواشعب��،شعبان�مختلفان��ى�ساحل�البحر�العربي��ى�ك$��

�،وشعب�وطئوا�أرض�مليبار�بالحقد�والطغيان�،[د�العربية�والهندقاصدين�التجارة�ب$ن�الب�او ءوهم�العرب�جا
̄ستعمار قاصدين��ب�أموال�الهند��،�ى�سف½�م�_سلحةحامل$ن�   يقول�الشعر�:)،�٥(عل¸�ا�و

ــــراد�أPا� ـــــاد      تى��ي�الهند�كالجـــ ــــ ـــ ـ ــ   متجردا�بنية�الفســ

ـــل�بلزنجاليجعل�الفلفل�و  ـ ــ ـــللنفسه�ولل    يــــ ــــ   �����)٦(ورى�كالنارجيـ

̄ضطهاد�ال�VWنالها�اPليباريون،�واPسلمون�م½�م�وصف�أوالشاعر�يفيض��ي�:�لوان�اضطهاد�الA.تغالي/نأ.�٣ نواع�
  حيث�يقول:��،خاصة،�عdى�يد�ال��تغالي$ن

ــــــون أو     كم�مسلم��ي�حبسهم�مقيـــدون    ي�محنة���ا�يعذبـــ

ــــــأكم� ـــايتموا�بقتلهم�ولدانـ   ماء�والنسوانــارملوا�� أكم�      ــ
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  سارى ح��Wمن�السادات�كاÅ     كم�ص$�وا�من�مسلم�نصـارى 

  برا�وبحرا�لم�يزالوا�فرقـــــا      ومنعوا�للمسلم$ن�الطرقــــــــا

ــال ـــ   بوالوينــــــجس�اPسجد�باÅ       ويضرب�اPسلم�بالنعــــ

ــــــورا ــ      ونبشوا�بظلمهم�قبــــــ   ــها�لهم�قصوراوعمروا�بــ

ــــــــوان ــــــارم�وزوج�عاني      وهتكو�لحرمة�النســ   ب$ن�محـ

 Åــــارى       ســارى يقود��ي�_سواق�كا   معذبا�مقيــــــــدا�حيـــ

ــار ـــ ــــ   وبعضهـــــم�بكــــلب�ونــــار      ويقتل�اPسلم�باPنشــ

  )١(نولم�يطيقوا�منعهم�يا�مسلميـــ    يفعل�هذا��ي�حضور�اPسلم$ن

٤� �مدح�السامري . �رسول��،يختتم�الشاعر�قصيدته�بتكث$��مدح�السامري : ح��Wيذكر�انشقاق�القمر�معجزة
ووفاته�عند�رجوعه� (ص)،ورؤيته�الن��Vþ،س[مهإواعتناق�،�ال�إvى�الحجازَم ان�ب$�ُ مَ $�َ ِج اPلك�وهجرة��(ص)،هللا�

  : الشاعر�يقول .��ى�الطريق
  معه�ب$ن�كل�كافــــــر�للحرب�      وإنما�وفق�هذا�السامري      

ـــــاق�القمـــر�      بسر�دعوة�الن�VþاPطهر�   لخاله�يومة�انشقـ

ـــارة      رأى�انشقاقها�من�بلدته�Pا ــــ   سافر�خفيـــــة�إvى�زيـ

  با°�والن�Vþفصـــار�مؤمنـــــا      ح��Wأتى�إvى�الن�Vþوآمنا�

  )٢(ليجري��س[م��ى�تلك�الديار      و�ى�رجوعه�إvى�مليبار�

�السامع$ن �من �بطلب�الدعاء �الشاعر�قصيدته ��ى��،ويذكر�اسمه�،يختتم �من�الخلل �وقع ويطلب�العفو�ما
  كما��ي�البداية.�(ص)أخ$�ا�يصdى�ويسلم�عdى�الن�Vþالهاشم�V،�صيدة�من�ضرورات�الشعر�قال
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عصر�ا�عاصرالبواسطة�الr.جمة�&ي��ب/ن�الهند�والعالم�العربّي �آفاق�التبادل�#دبّي   
��  

 .تي.�بد�الغفور�بيع

 لِ جامعة�عَ �،قسم�العربية�،باحث
َ
 الهند�،�عليكراه،��س[مية�اهرَ يك

  

وتركت�تلك�الع[قات�تأث$�ات�حضارية��،ب$ن�الهند�والعالم�العربي�وثيقةع[قات��التاريخيةتثبت�الشواهد�
̄جتماعية�والثقافية.�ومع�اPجتمعقوية�عdى�ك[�الجانب$ن��ي�مجا�ت� الزمن،�خاصة�بعد��مرور�¯قتصادية�و

ا�مع�حركة�الناس�من�الهند�إvى�العالم�ت�ب$ن�الهند�والعالم�العربي�مسارا�مم$¡ بلغت�الع[قا�،اكتشاف�النفط
�شكل�هجرة�_ید�،وبالعكس�،العربي �اPؤشرات�والزياراتالعاملة��ي�ي �العمالة���حصائية. تخ���بأن�ھجرة

یقرب�من�ملیون$ن�ونصف�من�العمال�اPهاجرین��ك��.�هناك�ما_�القادمة�من�الدول� سیویة�تشكل�الجزء
ما�یقرب�من�خمسة�عشر�باPئة�من�التحوی[ت�الخارجیة��دها،�وهم�یرسلون�إvى�بلدهم�سنویامن�ك$�¯�وح

ما�كانت��ولكن�هذه�التفاع[ت�كث$�ا�،ب$ن�الهند�والعالم�العربيوك¿�ت�التباد�ت�.�فتوطدت�الع[قات�)١(للهند
ما�عdى�الرغم�من�هناك�إمكانيات��وبقي�_دب�اPعاصر�مقصورا�إvى�حد�،العمالة�والتجارة�والديانة��ي�مجال

كث$�ة��ي�هذا�اPجال.�ف¸�دف�هذا�البحث�إvى�اكتشاف�إمكانيات�التفاعل�_دبي�ب$ن�هات$ن�اPنطقت$ن�بواسطة�
  اPجال.�ومع�ذلك�يسلط�الضوء�عdى�بعض�التجارب�الرائدة�الناجحة��ي�هذا�،ال§�جمة

  الr.جمة�#دبية�&ي�العصر�الحديث�

�،ولكن�بعد�العصر�العبا���V،كانت�ال§�جمة�إvى�العربية�من�اللغات�الهندية�اPختلفة�نشاطا�حيا�منذ�القرون
�_دبي �التفاعل �إvى��،انخفض�هذا �عشر�قادت �التاسع �أواخر�القرن �مصر��ي ��ي �الثقافیة �ال½�ضة �بعد ثم
رجمت�أعمال�بعض�الشخصیات�تشجیع�تجدید�ال§�جمة�من�ال

ُ
لغات�الهندية�إvى�اللغة�العربية�وبالعكس.�وت

.�وأما�)٢(خرى _ عربیة�الدول�الوالع[مة�محمد�إقبال�إvى�اللغة�العربیة�من�قبل�علماء�من�مصر�و �،مثل�طاغور 
ات�الهندية�ضعفت�العناية�بنقل�ال§�اث�العربي�إvى�اللغ�،مع��اية�النصف�_ول�من�القرن�العشرين�،�ي�الهند

ولكن�العدد�الكب$��من�اPعاهد�الدينیة�القائمة��ي�طول�الب[د�وعرضها�اعتنت�بنقل�ال§�اث��.Åسباب�كث$�ة
العربي�إvى�اللغات�الهندية�إ��أن�أغلبیة�الكتب�العربیة�اP§�جمة�تتعلق�باPواضیع�الدينیة�والدعوة��س[میة�

�_دبیة �بعض�الكتب �اPثا�،باستثناء �سبیل �العقاد�،لعdى �محمود �لعباس �لنجیب��،(أنا) �حارتنا) و(أو�د
�(شھرزاد)�،محفوظ �الحكیم)�؛ومسرحیات �لطه��؛و(سلیمان �و(_يام) �الحكیم، �لتوفیق �الكهف) و(أھل
�للمنفلوطي�،حس$ن �العكس�).٣(و(ماجدول$ن) �"غِ �،وعdى �،"يdَج انْ يتَ ترجم�بديع�الحقي��ي�لبنان�كتاب�طاغور

�نوبل�ل �جائزة �سليمان�الندوي�الشه$��حول��،�دابالحائز�عdى �كتاب�السيد �وقد�تمت�ترجمة �العربية. إvى
ج[ل�سعيد��/وكتاب�الع[مة�شبdي�النعماني�"الفاروق"�الذي�قام�ب§�جمته�د�،الع[قات�ب$ن�الهند�والعرب

�جند �بريم V�¤من� �_ردي �للكاتب �"غودان" �ترجمة �تم �كما �"شم$ن"��،الحفناوي. �مثل �ملياPية �وأعمال
Chemmeen�"و"مثل�ترنمة�Oru Sangeerthanam Pole،��"وقصيدة�"الزهرة�الساقطةVeenapoovuى�اللغة��vإ
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��ي�رامبور�كتابا�حول�"الهند��ي�الشعر�العربي"�الذي�يقدم�صورة�الهند�)١(العربية �وقد�نشرت�مكتبة�رضا .
  ن�الهندية�باللغة�العربية.كما�أعد�اPفكر�اPصري�ثروت�عكاشة�موسوعة�الفنو �،كما�تتجdى��ي�الشعر�العربي

  التفاعل�#دبي�&ي�الوقت�الراهن

�اPسلم$ن�فقط،�ولكن�هناك�إقبا�و�ي�الوقت�الراهن،�بدأت�_وضاع�تتغ$�،�بأن�اللغة�العربیة�لم�تعد�لغة�
�أیضا �غ$��اPسلم$ن �من �الخلیجیة��كب$�ا �الدول ��ي �اPوجودة �الفرص �بسبب �وذلك �العربیة، �اللغة لتعلم

�لغة�أجنبیةبالخصوص،�و  وبما�أن�تعلم�اللغة�العربية�قد�سهلت��ي�هذه�_يام�بواسطة��،كذلك�باعتبارها
وك¿�ت�هجرة��،الثقافية�و_دبية�ب$ن�الهند�والعرب�اللقاءاتوازدادت��،إن§�نت�والقنوات�الفضائية�اPختلفة

�العربي �العالم ��ي �الجامعات�اPختلفة �إvى �مختلف�أنحاء�وفتحت�مدارس�وكليات�ك�،الط[ب�الهنود ��ي ث$�ة
فكل�ذلك�يدل�عdى�اتجاه��.وصدرت�جرائد�ومج[ت�عربية�كث$�ة��ي�الهند�،الهند�«�تم�بتعليم�اللغة�العربية

فتم�عقد�اللقاءات�الثقافیة�و_دبیة�ب$ن�الھند�والعالم�العربي��جديد��ي�مجال�التفاعل�_دبي�ب$ن�اPنطقت$ن.
ركز�الثقا�ي�العربي�الهندي�بالجامعة�اPلیة��س[میة��ي�نیودلھي.�شاهدنا�بعد�إنشاء�ا�Pعdى�نطاق�واسع�كما

وهذا�اPركز�یبذل�جهده�لتعزیز�الع[قات�الثقافیة�من�خ[ل�انعقاد�ال��نامج�الثقافیة�العربیة��ي�الهند�وتطویر�
كما�یبذل�جهده�الثقافة�الهندية��ي�العالم�العربي.�ویقوم�اPركز�بنشر�الدراسات�والبحوث�بالجوانب�الثقافیة�

واPركز�قد�تب��jمشروعا�ل§�جمة�_عمال�_دبیة�والفكرية�من�العربیة�وإلیھا،���ي�تعزیز�الدبلوماسیة�الثقافیة.
،�و�ي�ضمن�ذلك�قام�اPركز�الثقا�ي�بالتعاون�مع�ھیئة�أبوظ�Vþللثقافة�وال§�اث�ب§�جمة�_عمال�_دبیة�العربیة

عربیة�إماراتیة�إvى�_ردية�والهندية�و�إvى�اPليبارية،�مثل�"باص��ن¿�ية�وشعرية،�معظمھا�مجموعات�قصصیة
V�Þي�،القیامة"�لروضة�البلوÙزروPریم�السعیدي�،و"وجه�أرملة�فاتنة"�لفاطمة�اP�"و"مریم�والحظ�السعید،�

�اPختلفة. �اللغات�الهندیة �إvى Vþلعائشة�الكع� �اPركز�من�ترجمة�و"غرفة�القیاس" �قام�به �جانب�ما �إvى �هذا
،�مرتیا�س$ندكتور�أوال�،عبدالك[م�.�ي�.بي�أي.الرئیس�الهندي�السابق�كتابا�للكتاب�الهنود�مثل��٢٠أك¿��من�

�غوشأو  �مش$��الحسن�،میتاب �أك���،وال��وفیسور �مبشر�جاوید �ورما�،والسید �بافان �اللغة��،والسید إvى
�عقد�_كادمي�_دبي�بك$����).٢(العربیة هندي��ي�عام�–مهرجان�أدبي�عربي�iKerala Sahitya Academوكذا
شارك�فيه�بغاية�توطيد�الع[قات�الثقافية�والحضارية�ب$ن�الهند�وب[د�الخليج�العربي�بواسطة�_دب.��٢٠١٤

� �غانم �شهاب �مثل �والهنود �العرب �و_دباء �الشعراء �من �طاغور�نخبة �جائزة �الحائز�عdى الشاعر��ماراتي
(ترجم��شاعرا�من�الهند�٥٠خمس�مجموعات�من�ترجماته�Åك¿��من�.�وكان�الدكتور�غانم�قد�أصدر�للس[م

وأزهار�أحمد��،مصرمن�شارك�ف¸�ا�مع�شهاب�غانم�الدكتور�محمد�عيد�إبراهيم��كما،�))٣(لغة�هندية�١٢عن�
  .)٤(وعبد�الحكيم�سويدي�وغ$�هم�،�ومحمود�سعيد�من�العراق،�وليانة�بدر�من�فلسط$ن،من�عمان

  الراهن�الr.جمة�#دبية�&ي�الوقت

كما��،تش$��إvى�النجاح�و�مكانيات��ي�هذا�اPجال�،_عمال�اP§�جمة��ي� ونة�_خ$�ة�بشكل�محاو�ت�شخصية
أصدر«�ا�مكتبة�آفاق�الكویتیة.�والجدير��،لدانييال�بنيام$ن�Aadujeevithamشاهدنا�ترجمة�روایة�"أیام�اPاعز"�

��ي �منعت �قد �العربية �ال§�جمة �هذه �أن �هنا �العربية��بالذكر �واPملكة �اPتحدة �العربية ��مارات دولة
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الهندية�وإثار«�ا��ي�الب[د�العربية.�وهذا�ما�يتضح�أيضا�� دابفهذا�تدل�عdى�إقبال�القراء�عdى��).١(السعودية
�ةي_دبÅحد�_عمال��إنجل$¡يةمن�كلمات�منظر�عربي�عن�_دب�الهندي:�"أشعر�بالسعادة�كلما�وجدت�ترجمة�

أك¿��أنواع��ھو �باßنجل$¡يةآسیا،�Åنھا�وبالرغم�من�ال¿�اء�_دبي��ي�تلك�اPنطقة،�فإن�_دب�الھندي��من�جنوب
�،وكلمات�أزهار�أحمد�.)٢(�ي�التسعینیات"�باßنجل$¡يةفیھا.�انتشر�_دب�الھندي�اPكتوب��_دب�قبو��وتقدیرا

�العمانية �بعنوان�"شم$ن"�،الكاتبة �مليبارية �لرواية �فيلم�،عن�ترجمة �مشاهد«�ا �بعد :�"شم$ن"�حيث�تقول
قراء«�ا،�هو�فقط��"وباPناسبة،�هذا���يع�Vjأن�الفيلم�تفوق�عdى�الرواية،�بل�العكس���أنصحكم�به�إ��بعد

قا�للرواية�ال�VWُب�Vjكما�أن�السيناريو�يكاد�يكون�مطابسيساعدكم�عdى�تصور�_ماكن�والشخصيات�فقط،�
".�وكذا�تمت�ال§�جمة�العربية�ل"يا�هللا"،�وهو�مجموعة�%�بدون�مبالغة�٩٠نسبة�الحوار�ب�هيكلها�الروائي�عdى

  من�القصائد�كتبت�أو���ي�اPليبارية�بقلم�الشاعرة��الهندية�كم[�ثريا�اPعروف�ب"كم[�داس"�دوليا.�

�ي�ك$��.�فإن�لل§�جمة�قبو��حسنا��ي�الهند�عموما�وخصوصا��،وأما�ما�يتعلق�بال§�جمات�إvى�اللغات�الهندية
كانت�تحل��ةبعد�الحداثة�من�_مريكا�الجنوبي�وغ$�ه�من�كتاب�ما�غابرييل�غارسيا�مارك$¡ Åننا�رأينا�أن�روايات�

�ك$�� ��ي �اPكتبات �عند�،معظم �اPواطن$ن �_دباء �_ع[م �أك¿��مقبو��من �ماركيس�علما �اسم القراء��وكان
و"_جنحة��،دي�قراء�الهنود�بصورة�ال§�جمة�مثل�"النVþ"خليل�ج��ان�قد�أتت�إvى�أيج��ان�الشبان.�وروايات�

�تقام�سوده$�ا�.بي�.كي�ةوالكاتب�،بش$�)�.يم�.الدكتور�يمليباري�اPدبي�_ ناقد�الاPتكسرة"�(ترجم�إvى�اPليبارية�
�دانندن V�¤الكب$��ست� �والشاعر�اPليباري �ج��ان. �ل�داب�،ببعض�الدراسات�عن �نوبل �لجائزة قام��،اPرشح

وشهاب�غانم�إvى�اللغة�اPليبارية.�و_عمال�العربية�الجديدة�يطلع�إل¸�ا��،جمة�بعض�_شعار�Pحمود�درويشب§� 
�،وغ$�هم�من�الشعراء�،وأدونيس�،ومحمود�درويش�،عدد�كب$��من�القراء��ي�و�ية�ك$���مثل�قصائد�نزار�قباني

ئي$ن.�وقد�تم�إصدار�ترجمة�ملياPية�Pائة�وطيب�صالح�من�الروا�،ومريد�ال��غوثي�،ومثل�روايات�غسان�كنفاني
�يد�كاتب�مليباري  كما�تمت�ترجمات�هندية�وأردوية�لبعض�_عمال��،شاعر�من�مختلف�الب[د�العربية�عdى

�)٣(و�ترجمت�بي�يم�زهرة�،_ستاذ�اPشارك��ي�جامعة�جوهر�ل��رو �،_دبية�العربية�عdى�يد�رضوان�الرحمن
"�لنجيب�محفوظ�إvى�اللغة�اPليبارية.�وهناك�أيضا�أشخاص�قاموا�القصرين�ب$ن"عرس�زين"�لطيب�صالح�و�"

�بشكل�محاو�ت�فردية. ��ب§�جمة�Åعمال�أدبية�عربية�مشهورة �الكتاب�"سكانر" �تمت�ترجمة اPجموعة�وقد
رة�عdى�يد�عبده�سيوابورام�بدعم�من�السفا�اPليباريةإvى�اللغة��)٤(الدكتورة�أسماء�الكتVþ للكاتبة�القصصية،

�أب ��ي ��مارات��).٥(ظ�Vþيالهندية �ثقافة ��ي �والع[قة �واPوت �الحب �من �جوانب�مختلفة �اPجموعة ويتناول
� �رواية�جديدة�بعنوان�"حديث�_ العربية. �سيصدر�vي�قريبا :Vþا�حول�وقالت�أسماء�الكت�Âتدور�أحدا� موات"

يد�من�اPبادرات�الثقافية��ي�مجال�ال§�جمة�ا�هندي�يزور�مصر.�وتتوقع�أن�تكون�هذه�البادرة�بداية�Pز اَج رَ اهَ َم 
  ).٦(من�الجانب$ن

�نحو� �العرب �اتجاه �تدل�عdى �العربية �_دبية �_عمال �تظهر��ي �هندية �سمات�ورموز �ذلك�ثمة �عdى وع[وة
يكتب���،نذكر�أن�مصطفى�صادق�الراف£ي��ي�كتابه�"و�ي�القلم"�،عdى�سبيل�اPثال�،الثقافة�و داب�الهندية

�وأعمال�عمر�أبو )٧(عنوان�"شيطاني�وشيطان�طاغور"عن�طاغور�ب ��"،كجهراهو"يشة�ر �. Vþرموز�"وصيف�ره

                                                           
�  The New Indian Express, 30 June 2014  . 
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�"،رحل�VWحول�العالم"ونوال�سعداوي��"،مائ�VWعام�حول�العالم"وأنيس�منصور��"،هندية��ي�بعض�أشعاره
� ��"،العصفور�_ول "وأزهار�أحمد �القدس�العربي ��ي �عطفة �الهندي"ومذكرات�فاطمة �الفيليم بانا�شو �،عن

ولكن�_مر�اPفجع��كلها�تش$��إvى�مدى�تأث$��_دباء�العرب�بثقافة�الهند�واتجاههم�نحو�آدا��ا.�،عزمي�وعن�ك$��
غات�لهو�أن�معظم�_عمال�العربية�الحديثة�اPذكورة�هنا�انتقلت�اvى�ال�،نحن�اPشتغل$ن�باللغة�العربية�،لنا

  إvى�ال§�جمات��نجل$¡ية.��الهندية�من�خ[ل�م§�جم$ن�غ$��العربية،�استنادا

بأك¿��من�مئ�VWجامعة�حكومية،�وتوجد��ي�عدد�م½�ا�أقسام��أنه�تزخر�الهند�حالياوما�تجدر��شارة�إلیه،�هو�
�العربية �ط[با�للدراسات �يخّرج �وبعضها �اللغة�و�س[مية، �هذه ��ي �اPاجست$��والدكتوراه �أهم��.�ي ومن

�،�VWاش±�رت�ßسهاما«�ا��ي�التأليف�وتحقيق�اPؤلفات�العربية�ونشرهاوال�،الجامعات�ال�VWتدرس�ف¸�ا�العربية
��س[مية �عليكره �جامعة �ال§�جمة: �مجال �دل¬�V،و�ي �بدل¬�V،وجامعة ��س[مية �اPلية وجامعة��،والجامعة

V¬وجامعة�بتنه�،والجامعة�الهندوكية�ببنارس،�وجامعة�لكناؤ�،وجامعة�إيفلو�بحيدرآباد�،جواهر�ل��رو�بدل،�
وجامعة��،وجامعة�كاليكوت�،وجامعة�ك$���،وجامعة�بومبائي�،والجامعة�العثمانية�بحيدر�آباد�ا،وجامعة�كلكت

�كشم$� �وباحث، �ط[ب �ف¸�ا �ويضم �ومدرسو وغ$�ها. �_دب�و ن ��ي �عميقة �ومعرفة �اللغة ��ي �فائقة �بملكة ن
��ي�مسار�التحو�ت�والتغ$�ات��ي�_دب�العر  من�خ[ل�رموزھا��،بي�اPعاصروبخاصة�بعضهم�اطلعوا�وولعوا

��بداعيةو"حوار"�وغ$�ها�ع[وة�عdى�إPامهم�اPشّبع�باPحطات�،�و"مواقف"�،اPعروف$ن�كما��ي�مج[ت�"شعر"
�مّر�العصور. ��بداعية��العربیة�الك[سیكیة�عdى �الهند�وسائط�كث$�ة�لنطلع�إvى�أهدافنا ��ي ومع�ذلك�عندنا

�الهند �ثقافة �اPج[ت: �و مثل �بلكنؤالبع، �و ث��س[مي �بلكناؤ، �و الرائد �بديوبند، �الحق �و دعوة صوت�_مة�،
�،مجلة�كاليكوت�بكاليكوت،�و عاصمة�ب§�فانانتافورمالمجلة�،�و مجلة�اPجمع�العلم�Vالهندي�بعليكره،�و ببنارس

  وغ$�ها�إضافة�إvى�التكنولجيات�اPعلومات�الجديدة�من�مواد�¯تصال�ب$ن�اPجتمعات�بشكل�مباشر.

�القول�وخ[  �هذا�إصة ��ي �له�إمكانيات�عديدة �ال§�جمة �الهند�والعالم�العربي�بواسطة ن�التبادل�_دبي�ب$ن
_دب�العربي�الغ��Vjي��بداع،�تقف��ي�اPكان�_عdى�من�_دب�العالم�Vح��Wتعد�العربية�Åن��،الوقت�الراهن

د�اPهتم$ن�باÅدب�العربي��ي�الهند�يزداد��ي�وعد)،�١(واحدة�من�أك¿��اللغات�_دبية�اP§�جمة��ي�مستوى�العالم
�فرصا� �لدينا ��مكانيات�اPتوفرة �أن�نجعل�من�هذه �فعلينا �من�النقاط�اPذكورة. �يتب$ن�لنا �كما �_يام هذه

لتوف$��مزيد�،�حكومية�وغ$��حكومية،�جيدة�بإيجاد�التواصل�مع�كل�الشخصيات�و�اPؤسسات�اPعنية�بالعربية
  لنشاط�ال§�جمة�والتبادل�_دبي�ب$ن�الجانب$ن.�من�الدعم�واPساندة�

  ا�راجع:

  .٣٠مجلد��،٤العدد��،مجلة�عالم�الفكر�،�إعداد�اP§�جم�للمشاركة��ي�التنمية�الثقافية�،آمال�فريد .١

  .�٢٠١١يناير�،�٦٢٦العدد�،�مجلة�العربي�،ثقافية�ب$ن�الهند�والعالم�العربيالع[قات�ال�،أفتاب�أحمد .٢

  .٢٢٥ص��،٣ج�،و�ي�القلم�،مصطفي�صادق�الراف£ي .٣

  www.14october.com.�٢٠١١ف��اير�‘ ١٥٠٨٤العدد�‘ أكتوبر�١٤صحيفة�‘ ترجمة�_دب�العربي�إvى�الهندية� .٤

  .٢٠١٤أغسطس�١٠‘ "مادهيمام"�جريدة�يومية�مليبارية .٥

  .٢٠١٤أكتوبر��١١يومية�سياسية�مستقلة�:�،�الخليج .٦

       �����������  

                                                           
�  http://arablit.wordpress.com/2014/05/22/report-arabic-fourth-most-translated-literary-language-in-the-us-in-

2014/.  
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 العبا��jّ �أثر�صراع�الزندقة�وmلحاد�&ي�الشعر�العربّي 

  

������������������.ن�شه$�

  ك$�¯،�الهند،�تروننت��ام،�كلية�الجامعة،�قسم�العربية،�محاضر��������

  

  وmلحادالزندقة�

رة��ـي�العصـر�العبا�ـ��Vنـه�أطلـق�تاريخيـا�Åول�مـأيعتقـد�و الزندقة�مصطلح�عـام�كـان�يطلـق�عdـى�حـا�ت�عديـدة،�
والذين�يعتقدون�بوجود�قوت$ن�أزليت$ن��ي�العالم�وهما��،و�اPثنويةألوصف�_عداء�من�أتباع�الديانات�اPانوية�

،�وهـم�الفـرس�الـذين�شـاركوا�يةورات�الWـ�Vقامـت��ـي�العصـور�العباسـالظ[م،�الذين�ك¿��ظهورهم��ي�الثـو النور�
ولكــن�اPصــطلح�بــدأ�يطلــق�تــدريجيا�عdــى�اPلحــدين��.لدولــة�العباســية�ــي�الحركــات�اPناهضــة�لóمــوي$ن�وتأســيس�ا

هناك�أدلة�عdى�وجود�ملحدين��،د.��ي�التاريخ�العربييل�عن�القص�ي�اللغة�اPاه�معن.�و�لحاد�وأصحاب�البدع
�ذكرهم�القــــرآنيــــو �،وأن�العــــالم���أول�لــــه�،الــــذين�كــــانوا�يعتقــــدون�بقــــدم�العــــالم الــــدهري$نقبــــل��ســــ[م�باســــم�

ِلَك�ِمــه:�(ولــبق
َ
ُهــْم�ِبـــذ

َ
ْهُر�َوَمــا�ل �الـــدَّ

َّ
َنــا�ِإ�

ُ
ْحَيــا�َوَمــا�Óُْ�ِلك

َ
ُمـــوُت�َون

َ
ْنَيا�ن َنــا�الــدُّ

ُ
�َحَيات

َّ
وا�َمــا�ِ×ـــَي�ِإ�

ُ
ــال
َ
�َوق

َّ
ــٍم�ِإْن�ُهـــْم�ِإ�

ْ
ْن�ِعل

ون  نُّ
ُ
مــره�أمـا�كلمـة��لحــاد�فكانـت�تسـتعمل�فقــط�لóنـاس�الـذین�كــانوا���یتبعـون�الـدین�وأوا).�٢٤)(الجاثيـة:�َيظ

�من�لدن��له.�
ً
�أو�مرس[

ً
�¡åباعتبار�الدین�م  

jالشعر�العبا��  

العصر�العبا���Vقد�تم$¡�عن�العصور�ال�VWسبقته،�فقد�ازدهرت�فيه�الحضارة�ازدهارا�كب$�ا،�وشهد�العصر�
�فراجت� �وأساليبه، �وأشكاله �أغراضه ��ي �_دب �عdى �انعكست �كث$�ة، �سياسية �وتيارات �عظيمة أحداثا

�فنون�وام§�،الفلسفة �العربي �_دب �فدخل �اPختلفة، �جوان�éا ��ي �الحضارات �وتأثرت �باÅعاجم، �العرب ¡ج
وأغراض�ومعان�لم�يألفها�من�قبل،�كالغزل�باPذكر�والشعوبية�والخمريات�بقصائدها�اPستقلة،�أما�_سلوب�

لقص$�ة.�كل�ذلك�ودخل�عليه�التكلف�وخاصة�البديع،�ومال�اPحدثون�إvى�_وزان�ا�،اكتسب�رقة��ي�التعب$�
.Vجتمع�العبا��Pحصلت��ي�ا�VW̄جتماعية�والفكرية�والحضارة�ال   حدث�تبعا�للتغ$�ات�

jلحاد�&ي�الشعر�العربي�العبا��mتأث/.�الزندقة�و  

وكان�من�أشد�الثورات�بأسا�وأك¿�ها�خطرا��ي�العصر�العبا���V_ول،�تلك�الثورات�ال�VWأذكى�ن$�ا�ا�الزنادقة،�
يمهم�عــن�تعــاليم��ســ[م�وعقائــده�وتقــوم�عdــى�أنــواع�مــن�الديموقراطيــة�الWــ�Vتبــيح�اPحرمــات�الــذين�تبعــد�تعــال
ـــا�داب� ـــية��̄جتماعيـــــةوتعبـــــث�بــ ـــةوتعـــــرض�الحيـــــاة�السياســ ̄جتماعيــ ومعـــــروف�أن�الفـــــرس�قبـــــل�.�)١للخطـــــر(�و

ي[د،�ومـا��س[م�كانوا�مجوسا�عdى�دين�زرادشت�الذي�ظهر��ي�ديارهم�حواvي�منتصف�القـرن�السـابع�قبـل�اPـ
وفيـه�زعـم�أن�للعـالم�إلهـ$ن�همـا:�أهـورامزد،�إلـه�النـور�خـالق��،وضعه�لهم�من�تعاليم�ضـم½�ا�كتابـه�"_قسـات"

ــاني�ومــــزج�بــــ$ن�تعــــاليم�الزرادشــــتية��الخ$ــــ�؛� وأرمــــن�إلــــه�الظلمــــة�خــــالق�الشــــر،�وأن�النــــار�مقدســــة،�حWــــ��ظهــــر�مــ
لظلمة�واستباحة�الزواج�بالبنات�و_خوات،�وأخذ�فأبقى�من�_وvى�عdى�عقيدة�النور�وا�،والبوذية�والنصرانية

وقـــد�عامـــل��مـــن�الثانيـــة�عقيـــدة�التناســـخ�وتحـــريم�ذبـــح�الحيـــوان�والطيـــور،�وأخـــذ�مـــن�الثالثـــة�الزهـــد�والتنســـك.
�،Vالعصر�العبا����Wجوسية�قوية�حPجوس�معاملة�أهل�الكتب�السماوية،�فظلت�اPسلمون�اPالفرس�كانوا�و ا
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فكــان�مـــن�الطبي£ــي�أن�تمــر�الحضـــارة��ســ[مية���ـــذه�نشـــر�الزندقــة�بـــ$ن�النــاس،�اســعا��ــي�قــد�نشــطوا�نشـــاطا�و 
̄نتقال�الفكري�من�حالة�إvى�_خرى  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������).١(اPرحلة�Åنه�عصر�التقاء�الثقافات�و

أبي�نواس��ي��فمن�أشعار�.ومثلوا�شعر�الزندقة،�فظهر�من�الشعراء�بشار�بن�برد�وأبو�نواس��ي�هذا�العصر
  ما�جاءنا�أحد�يخ���أنه���������������������������ي�جنة�من�مات�أو��ي�نار      :الزندقة

�البيت�منكر�للبعث�والحساب�وال �فأبو�نواس��ي�هذا جنة�والنار،�فهذا�وسجن�أبو�نواس�بسبب�هذا�البيت.
��يؤمن�فيه�بوجود�هللا�عز�وجل.�وقد�ا«�م�أبو�العتاهية�بالزندقة،�وأنه�يؤمن�بتعاليم�اPانوية��،إلحاد�صريح

  لكل�إنسان�طبيعتان�����������������������������خ$��وشر�وهما�ضدان  �ي�الخ$��والشر�لقوله:

�العتا �أبا �لم�يذكروا �أمثال�الجاحظ�وغ$�ه �العتاهية�عاش�ولكن�_دباء �مع�أن�أبا �الزندقة، ��ي�شعراء هية
وليس��ي�شعره�ما�يثبت�زندقته.�ويقول�بشار�بن�برد��ي�هذا��،فتأثر���ا�،وسط�تيارات�من�الفلسفات�اPختلفة

  _رض�مظلمة�والنار�مشرقة�������������������والنار�معبودة�مذ�كانت�النار      اPجال:

$ن،�ويتمادى�بشار�إvى�ما�هو�أبشع�من�ذلك،�فيدين�بالرجعة،�ويكفر�جميع�فبشار�يمجد�النار�ويقدمها�عdى�الط
�النار�إله،� �بأن �تعتقد VWال� �اPجوسية �وهو�مذهب �الط$ن، �النار�عdى �تقديم �إبليس��ي �رأي �ويصوب _مة،

  اPخلوق�من�الط$ن��ي�قوله:�(ع)ل�بشار�إبليس�اPخلوق�من�النار�عdى�آدم�ضويف

  فتن�éوا�يا�معشر�الفجار�������������������������إبليس�خ$��من�أبيكم�آدم���

  إبليس�من�نار�وآدم�طينة�����������������������������و_رض���تسمو�سمو�النار

  .(ع)واPجوس�إنما�يعظمون�النار�Pعان�ف¸�ا،�م½�ا�أ�ا�جوهر�شريف�علوي،�وم½�ا�أ�ا�ما�أحرقت�إبراهيم�

�،ويرسم�له�صورة��ي�الجحيم�،الته�"الغفران"�ب$ن�الزنادقة�واPلحدينويضع�أبو�الع[ء�اPعري�بشارا��ي�رس�
.�به�من�صنوف�النقم�وأنواع�العذاب�يغمض�عينيه�ح����Wيرى�ما�يå¡ل ن�وقد�رد�هللا�له�بصره�وهو�يحاول�أ

�الزنادقة�واPلحدين�بقوله: �واPلحدين�الذين�يت[عبون��ولقد�شدد�اPعري�عdى �الزنادقة �أغتاظ�عdى Vjولك"
�ويرمون� �اPسلم$ن�إدخالبالدين، �والشكوك�عdى ���الشبه �الذين �الدهريون �أ�م �الزنادقة �ويعرف�اPعري ،

  ويعلن�زندقته��ي�شعره�بقوله:�،البعث�الخاركي�و�ينكر�الشاعر�عمر�.�)٢يقولون�بنبوة�و��كتاب"(

V لب�Vjى�سلوة������������������������������فطال��ي�حبس�الضvإن�كنت�أرجوك�إ  

  وعش�كاPغرور��ي�دينه����������������������������������يوقن�بعد�اPوت�بالبعث��

  :)٣وي±�م�أبو�نواس�الشاعر�أبان�ال[حقي�بالزندقة�و�لحاد�ا«�اما�صريحا��ي�هذه�القصيدة(

  ��أشهد�الدهر�ح������������������������Wتعاين�العينان

  فقال�سبحان�ماني������فقلت�سبحان�ربي������������������

  فقال�من�شيطان�فقلت�عي���Íرسول���������������������    ��

  فقلت�مو����نGي�ال���������������������مهيمن�اPنان    ��������

  فقال�ربك�ذو�مق�������������������������لة�إذن�ولسان    �������
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�هو�فهذه�القصيدة�تمثل�رأي�هذه�الطائفة�من�الفرس�الذين�أظهروا��س[م�د �إ��بما �أن�يؤمنوا ينا،�وأبوا
فار��V،�فأبو�نواس�ي±�م�أبانا�بالزندقة�واعتناق�الديانة�اPانوية.�وربما�كان�هذا�¯«�ام�مجرد�هجاء�من�أبي�

�يحلو�له�إذا�غضب�وثارت�عصبيته،�وإن�كان�يبدو��ي�_بيات��،نواس�وغ$�ه�للشاعر�أبان فالشاعر�يقول�ما
ف���ا�الزندقة��ي�العصر�العبا��V،�فهناك�إشارة�إvى�اPانوية�من�أبي�نواس.�اPذكورة�الصفات�ال�VWكان�يوص

  و�ي�مع��jنفسه�يقول�اPعذل�بن�غي[ن��ي�هجاء�أبان:

  رأيت�أبانا�يوم�فطر�مصليا��������������������������فقسم�فكري�واستفزني�الطرب

  إن�ذلك�من�العجبوكيف�يصdي�مظلم�القلب�دينه�������������������������عdى�دين�مان�

�حماد�عجرد �ث[ثة�يقال�لهم�الحمادون: �يتنادمون�عdى��،وكان�بالكوفة �وحماد�الراوية، �بن�الزبرقان، وحماد
وكانوا�جميعا�يرمون�بالزندقة،�وإذا�رأى�الناس�واحدا�م½�م�قالوا�زنديق�اقتلوه.�وهكذا��،ويتناشدون �،الشراب

وبية�والزندقة�حركتان�تصدران��ي�واقع�_مر�عن�أصل�فالشع.�سارت�الزندقة�جنبا�إvى�جنب�مع�الشعوبية
�إ��من��،واحد �يرمون�بالزندقة �ال��امكة �وكان �بتشويه��س[م. �م½�م ̄نتقام � �العرب�ومحاولة وهو�كراهية

  عصم�هللا�م½�م�ح��Wقال�_صم£ي�بشأ�م:

  إذا�ذكر�الشرك��ي�مجلس��������������������������أثارت�قلوب�ب�Vjبرمك

  ليت�عندهم�آية������������������������������أتوا�باÅحاديث�عن�مزدكوإن�ت

أولهما:�الحضارة�الجديدة��وقد�ساعد�عdى�انتشار�الزندقة��ي�هذا�العصر�وارتفاع�موج±�ا�إvى�الذروة�عام[ن:
̄س±�تار�بشعا �اللهو�والتحلل�من�قيود�الدين�و �إvى �رهئال�VWتدفع�الناس�دفعا �ا. �الحياة لعقلية�ال�VWوثان¸�ما:

�وما� �وهندية، �وفارسية �من�يونانية �استوعبت�الثقافات�العقلية�_جنبية VWوال� Vالعصر�العبا��� ازدهرت��ي
كانت�تنطوي�عليه�من�أبحاث�فلسفية�وجدل��ي��يمان�مما�كان�يث$���ي�نفوس�الشباب�كث$�ا�من�الشكوك�

 الدينية.�

وليسوا��،و×ي�أن�كث$�ا�من�اPجان�قد�رموا�بالزندقة�،وهنا�يجب�أن�أقف�عند�نقطة�مهمة��ي�تاريخ�الزندقة
وإنما�اتخذوا�هذه�الظاهرة�ليسموا�بالظرف�والفكاهة.�وقد�تنبه�الخليفة�اPهدي��نتشار�هذه�اPلل��،بالزندقة

�س[م،�فأمر�باتخاذ�ديوان�خاص�لتعقب�واPجوسية�اPارقة��ي�أمصار�العراق،�ورأى�ف¸�ا�خطرا�عdى�الدولة�
ا�من�اPسلم$ن.�ولم�ينصب�اPهدي�وخلفاؤه�للزنادقة�حرب�السيف�وحدها،�فقد�يصبوا�لهم�حرب�من�يعتقه

�عرفوا� �الذين �الشعراء �بشأن �خليف �يوسف �الدكتور �يقول �الساطع. �والدليل �القاطع �بال��هان اللسان
بشار�حماد��وإvى�جانب�،ويبدو�أننا�لن�ن§�دد��ي�أن�نضع�بشارا�عdى�رأس�أصحاب�الزندقة�الدينية�،بالزندقة

عجرد،�وشهرته�بالزندقة�أوسع�من�شهرة�بشار،�وكذلك�الشاعر�مطيع�بن�إياس،�ويذكر�الرواة�أن�ابنته�ح$ن�
��ي�«�مة�الزندقة �دين�علمنيه�أبي"(�،أحضرت�للخليفة�هارون�الرشيد�للتحقيق�معها ).�١اع§�فت�وقال�"هذا

صل�إلينا�من�شعرهم�إ��أبيات�قليلة،�وربما�لم�ي�،وعdى�ك¿�ة�الشعراء�الذين�عرفوا�بالزندقة��ي�هذا�العصر
�ودعوة�صريحة�إvى��لحاد،� �فيه�من�طعن��ي��س[م، �Pا كان�السبب��ي�ذلك�هو�تحرج�الرواة�من�روايته
وربما�كان�السبب�حرص�الشعراء�أنفسهم�عdى�إخفاء�هذا�الشعر�إيثارا�للس[مة،��ي�وقت�كانت�الزندقة�فيه�

�الد �تحاسب�عل¸�ا �خط$�ة �الجانب� خر«�مة ��ي �ولكن �ولة. �اعتناق�، �الفرس�من �ثبت�تأث$��العرب��ي فقد
  �.الفرس�ل�س[م�ومن�شيوع�اللغة�العربية�بي½�م
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  ب/ن�التنظ/.�والتطبيق�mحNل�النحوّي 

  

  حنفي�أحمد�بدوي�ع`يّ �/د

 ،�السعوديةـأ��ا،جامعة�اPلك�خالد،�كلية�العلوم��نسانية،�أستاذ�قسم�اللغة�العربية

 

  مقدمة

فإن�الدراسات�النصية�من�حقول�الدراسة�اللغوية�الحديثة،�ال�VWمن�اPؤمل�م½�ا�أن�تساعد��ي�فهم�معاني�
لقرآني،�تأتي�النص�اللغوي�عامة،�والقرآني�خاصة،�و�ي�إطار�توظيف�مبادئ�علم�لغة�النص��ي�فهم�النص�ا

ستخدم�الباحث�اPنهج�الوصفي��حصائي�ا ا�Åثر��ح[ل�النحوي��ي�اPع���jي�سورة�طه.هذه�الدراسة�تطبيق
  التحليdي�للوصول�إvى�بعض�اPعاني�النصية��ي�سورة�طه.

  �mحNل

�أحل�ف[ن���ح[ل �ويقال: �وأحله�به،�جعله�يحل.... هو�إنزال�V�Þء�مكان�V�Þء،�حيث�يقال:�حللت�بالرجل،
�أنزلهم �أحيان�كان�.)١(أهله�بمكان�كذا�وكذا�إذا �ــــ ��ي�النحاة� �ــــ درسهم�يصفون�الظاهرة�اللغوية،�ويرصدو�ا�ا

�علمي�دون�أن �لها�تعريفا�جامعا�مانعا،�أو�مصطلحا �وقد�وردت��شارة�إvى�يضعوا ا�كما�نعرفه��ي�حاضرنا،
"قد�يستغ��jبالحرف�عن�الحر��ي�بعض�_حوال�إذا��ي �ح[ل�عند�القدماء،�ومن�ذلك�ما�ذكره�ابن�_نبار 

(كان��ي�معناه"
٢

اء�أكان�هذا�اسما�أم�ا�هو�استبدال�عنصر�بآخر�وإح[له�محله،�سو إذ[ل�اصط[حا�فاßح�.)
  �.)٣(افع[�أم�حرف

  mحNل�عند�النحوي/ن�القدماء:�

�ويقول�)٤(ا"ي�أصله��ي�ك[مهم�ح��Wيص$��ساقطذكر�سيبويه�أن�العرب�"يستغنون�بال¤�Vء�عن�ال¤�Vء�الذ .
�نرى�العرب�قد�غ$�ت�شيئا ا �"وذلك�أنَّ :Vjى�صورة،�فيجب�أن�تتـأتى�لذلك��ابن�جvمن�ك[مهم،�من�صورة�إ

ان�اPحذوف�؛�أي:�يش§�ط�أن�يتوافق�اللفظ�اPستغ��jبه�مع�أمثل±�م�ــــــ�أي�العرب�ـــــ�وصورهم�كما�ك)٥(وت[طفه"
ا.�وعن�ذلك�يقول�ابن�جVj:�"العرب�إذا�غ$�ت�كلمة�من�صورة�إvى�أخرى،�اختارت�أن�(اPستغ��jعنه)�موافق

̄ستغناء�وقبله�جيد�ويش§�ط�أن�يكون �.)٦(Åصول�ك[مهم�ومعتاد�أمثل±�م"�ةالثانية�مشا��تكون� ا،�الك[م�بعد�
ُيستغ��jعنه�لحسن�الذي��ولكن�بعده�أجود�وأبلغ،�وهذا�ما�عناه�سيبويه�بقوله:�"لو�حسن�الك[م�بالذي��

ك[م�أفصح�وأبلغ�وأجود،�بل�أك¿��؛�أي:�إن�العرب�قد�انتقلت�باßح[ل�من�ك[م�فصيح�إvى�)٧(يستغ��jعنه"
  اPع��jوتجويده.�لقدرة�عdى�إيصا
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  mحNل�عند�ا�حدث/ن:�

�تدخل� VWال� ــ �ـــ �التحويdي �التوليدي �اللغة �علم ��ي �ـــ �عناصر�التحويل �أحد جعل�النحويون�اPحدثون��ح[ل
م�يرفضوا�التقدير�أساسا،�فهم�تحويلي$ن�لالجملة�مدلل$ن���ذه�الجوانب�التحويلية،�وم½�ا��ح[ل،�عdى�أن�ال

�دائم �كتابا«�م ��ي �إشارات�يش$�ون �مع �تلتقي �وإشارا«�م �وغ$��ذلك، �ال§�تيب، �وإعادة �الحذف�والزيادة �إvى ا
،�فإن�علماء�هذا�العلم�Textual  linguisticsأما��ح[ل��ي�علم�اللغة�الن�V�ú).�١(النحوي$ن�القدماء�العرب"

وذلك�صدد�الحديث��،PAnaphoraرجعية،�أو��حالة�القبلية�بمصطلح�قد�ع��وا�عن�ذلك�عند�حدي��م�عن�ا
�"ومع��jمصطلح� هو�استعمال�كلمة،�أو�عبارة�تش$��إvى�كلمة��Anaphoraعن�إح[ل�اPضمر�محل�الظاهر،

�لكن�علي�أخرى،�أو�عبارة�أخرى�سابقة��ي�النص�أو�اPحادثة،�عdى�سبيل�اPثال:�محمد �لم�ركب�الدراجة، ا
̄سم�بالضم$��"�،ضم$��"ها�"�يش$��إvى�الدراجةيرك�éا،�فال وتسم¸�ا�الدكتورة�إلهام�أبو�غزالة�).�٢(و��ذا�أبدل�

�البديلة" �النص.)٣("_شكال �علماء �عند �التضام �عن �إطار�حدي��ا ��ي �وذلك �عند��، ��ح[ل �فإن وعليه
ع[�اPرجعية�أو��حالة�ـــــ�التحويلي$ن�والنصي$ن�يع�Vjاستبدال�عنصر�بآخر�وإح[له�محله،�غ$��أن�النصي$ن�ج

��و� .V�úمن�عناصر�التماسك�الن� �الظاهر�ــــ ̄سم �ب$ن�الضم$��و �ب$ن�سيما وتعددت�أنواع��ح[ل�وأشكاله
̄سم،�وإح[ل�الحرف�مكان�الحرف،�حيث�انضوت�تحت�كل�نوع�م½�ا�أشكال�ßح[ل� ̄سم�مكان� إح[ل�

  حروف.أسماء�و 

  mحNل�&ي�ا�ب}�jللمجهول:�

�وأخذ� �أو�اPصدر، �أو�الجار�واPجرور، �به، �اPفعول �حذف�حل�محله �إذا �الفاعل �اللغوي�أن �الواقع يخ��نا
��د��ي�ذلك:�"ونقول:�ُدفع�إvى�زيد�Pحكمه،�حيث�إنه�يرفع�ويؤنث�إن�لزم�_مر،�وغ$��ذلك�من�_حكام.�يقول�ا

هناك�عدة�أسباب�تدعو�إvى��ح[ل�.�)٤(ا،�فقام�الدرهم�مقام�الفاعل"درهم،�ف$�فع�درهم؛�Åنك�جررت�زيد
  ا،�وذلك�لóسباب� تية:��Vjللمجهول،�فقد�يكون�السبب�لفظي�ي�باب�اPب

)�اPحافظة�٢(،�}٩٠)�لقصد��يجاز��ي�العبارة،�نحو�قوله��تعاvى:�"ومن�عاقب�بمثل�ما�عوقب�به"��{الحج:١(
  ك[م�اPنظوم)�اPحافظة�عdى�الوزن��ي�ال٣(،�عdى�السجع��ي�الك[م�اPنثور 

  ا،�ومن�ذلك:�اعل�وإح[ل�نائب�الفاعل�محله�سببا�معنويوقد�يكون�السبب�لحذف�الف

أن�يكون�مجهو��للمتكلم؛�فهو���يستطيع�)٢،�(ا�للمخاطب�ح����Wيحتاج�إvى�ذكرهكون�الفاعل�معلوم .١
وم½�ا�الرغبة��ي�)�٤،�(عوم½�ا�رغبة�اPتكلم��ي����ام�عdى�السام)�٣،�(تعيينه�للمخاطب،�وليس��ي�ذكره�فائدة
 ��).٥(إظهار�تعظيم�اPتكلم�للفاعل،�أو�تحق$�ه

وقد�ورد�هذا�النوع�من��ح[ل��ي�اPب�Vjللمجهول��ي�سورة�طه��ي�عدة�مواضع،�و×ي�عdى�النحو�التاvي:�قال��
  فالبنية�_ساسية�لجملة�نودي�يا�مو���،�×ي:���،}١١تعاvى:�"فلما�أتاها�نودي�يا�مو���"�{طه:

  )فعل�ماض�+�فاعل�+�جملة�النداء(هللا�يا�مو����نادى�

�وإح[ل�نائب�الفاعل�محله�وهو�ضم$��مست§�،� ولكن�حدث�لبناء�الجملة�_سا���Vتحويل�بحذف�الفاعل،
  فأصبح�البناء�الظاهري�للجملة:��
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  ).ائب�فاعل)�+�جملة�النداءنفعل�ماض�+�ضم$��مست§��((��"نودي�يا�مو���"

�لغرض�معنوي  وهو�هللا�سبحانه�وتعاvى،�وأما��،،�وآخر�لفظي،�فاPعنوي�لتعظيم�الفاعلفحذف�الفاعل�هنا
 ̄ ْنه�الضم$��ختصار،�وهذا��يجاز�جاء�اعتمادالغرض�اللفظي�فهو��يجاز�و

ُ
ا�عdى�فهم�اPخاطب�وإدراكه�ِلك

يو�ى"�لوجدنا�فلو�نظرنا�إvي�الجملة��"استمع�Pا��.}١٣{طه:�اPست§�.�ومن�ذلك�قوله�تعاvى:�"فاستمع�Pا�ُيو�ى"
  أن�الفعل�اPضارع�مب�Vjللمجهول،�فالبنية�_ساسية�للجملة،�×ي:��

  �)فعل�مضارع�+فاعل�+�مفعول�به(���يو�ي�هللا�التوراة���������������������������

�حيث�حذف�الفاعل �باßح[ل �تحويل Vالجملة�_سا��� �نائب�الفاعل�،ولكن�حدث�لبناء وهو��،وحل�محله
  �.ا�عdى�بنية�الجملةئد�عdى�اPفعول�به�اPحذوف�إيجازا�واختصارا،�وهذا�يضفي�سبكلعاالضم$��اPست§�،�ا

vتعا� �قوله �للمجهول، VjبPا� �ومن��ح[ل�مع �تس£ى"��ـ:ى �لُتجزى�كل�نفس�بما �أخف¸�ا �أكاد �آتية "إن�الساعة
  :�×ي،�"�بني±�ا�_ساسية}.�فالجملة�الفعلية�"تجزى�كل�نفس١٥{طه:

  )فعل�+�فاعل�+�مفعول�به�+�مضاف�إليه(يجزي�هللا�كل�نفس�����������������������������

  ،�حدث�ل§�كي�éا�تحويل�بالحذف�و�ح[ل،�فأصبحت�البنية�الظاهرة�للجملة،�×ي:ةفهذه�جملة�فعلية،�مثبت

جزى�كل�نفس"
ُ
  )فعل�مب�Vjللمجهول�+�نائب�فاعل�+مضاف�إليه(��"ت

�محل �به �اPفعول �وإح[ل �حذف�الفاعل �وتعاvى،�فالغرض�من �وهو�هللا�سبحانه �بالفاعل، �هو�العلم �هنا ة
�ستحالة�وجود�من�يجاري،�ويحاسب�غ$��هللا�يوم�القيامة.�فاجتمع�الغرض�اPعنوي�و�هو�العلم�بالفاعل،�مع�

̄ختصا   .ر�و�يجاز،�ما�كسا�الجملة�بيانا،�وأحاطها�ج[�الغرض�اللفظي،�وهو�

�{طه:�ومن��ح[ل�قوله�تعاvى�عdى�لسان�هارون: �قوم�إنما�فتنتم�به" فالجملة�الفعلية�"فتنتم�به"��،}٩٠"يا
  )فعل�ماض�+مفعول�به�+�فاعل�+�جار�ومجرور(فتنكم�السامري�به�  بني±�ا�_ساسية،�×ي:���

  فأصبح�البناء�الظاهري�للجملة،�هو:����،وحدث�لبنية�الجملة�_ساسية�تحويل�بالحذف�و��ح[ل

ـِتنُتم�به�"
ُ
  )�Vللمجهول�+�نائب�فاعل�+�جار�ومجرورفعل�ماض�مبj(�"ف

فبعد�حذف�الفاعل،�تحول�ضم$��النصب�وهو�الكاف�إvى�ضم$��الرفع�وهو�تاء�الفاعل�للجمع،�والذي��ي�محل�
له،�وكذلك�تحمل�مع��jالخوف�من�حدوث�انشقاق��ا�وإهما� رفع�نائب�فاعل،�وحذف�الفاعل�هنا�استحقار 

�إسرائيل��ي�غياب�مو����إذا Vjى�ذلك��وفتنة�ب$ن�بdحدث�احتكاك�ب$ن�هارون�وب$ن�السامري،�ومما�يدل�ع
ا�لعبادة�ب�Vjإسرائيل�العجل،�فقال�له�هارون:�"إني�د�رجوعه�من�لقاء�ربه،�وكان�مغاضبك[م�هارون�Pو����بع

  }.٩٤ولم�يرقب�قوvي"{طه:�لخشيت�أن�تقول�فرقت�ب$ن�ب�Vjإسرائي

  mحNل�&ي�النعت

�ال�VWيحدث�ف �اPع��jإح[ل�النعت�محل�من�ال§�اكيب�النحوية ��ح[ل�النحوي�ويؤثر�ذلك��ح[ل�عdى ¸�ا
�"واضمم�يدك�إvى�جناحك�تخرج� اPنعوت�ذلك�إذا�دل�عليه�دليل��ي�سياق�الجملة،�ومن�ذلك�قوله�تعاvى:

ا�بيضاء،�ولكن�حدث�ء"�بني±�ا�_ساسية،�×ي:�تخرج�يد}،�فجملة�"تخرج�بيضا٢٢بيضاء�من�غ$��سوء"�{طه:
�الج �تخرج�لبناء �هو: �للجملة، �الظاهري �البناء �فأصبح �النعت�محله؛ �وإح[ل �بحذف�اPنعوت، �تحويل ملة

�بالصفة� �¯هتمام �jمع� �يحمل ��ح[ل �وهذا ��عرابي، �حكمه �وأخذ �اPنعوت �محل �حل �فالنعت بيضاء.
ا��ي�فكأن�اPنعوت�و×ي�يد�مو����أصبحت�نفس�النعت�الذي�حل�محلهالجديدة�ال�VWظهرت���ا�يد�مو����(ع)�

فبناء�الجملة�_سا��V،�هو:���تف§�وا�.�}٦١ومن�ذلك�قوله�تعاvى:�"��تف§�وا�عdى�هللا�كذًبا"�{طه:�بنية�الجملة.
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�كذب �فحذف�اPنعوت�وموقععdى�هللا�شيئا �وذلك�لجعل�الفعل��ها، �وحل�محله�النعت؛ �مفعول�به، _صdي
  كذب�فقط.�ا�بالة�هو�الكذب��ي�حد�ذاته،���موصوفنفسه�الذي�يفعله�السحر 

  #شكال�البديلة�

من�وسائل�التضام،�والسبك��ي�ال§�كيب�اللغوي،�_شكال�البديلة،�و×ي�كلمات�قص$�ة�اقتصادية�ليس�لها�
�مقام�تعب$�ات�تتصف�بإثارة�محتوى�أك¿� �وإنما�تقوم��ي�ظاهر�النص، �وتساعد�هذه�تعيينا�محتوى�ذاتي، ،

̄حتفاظ�باPحتوى  � �النص�عdى �وأشهر�نوع�من�التعب$�ات�مستعمdي �النشط، �التخزين �موقع ��ي �وهو�مهيأ ،
�اPدلول  �تشاركها VWال� �أو�عبارات�_سماء �تقوم�مقام�_سماء، VW١(_شكال�البديلة�هو�الضمائر�ال� ويطلق�).

�لتعب$��يشاركه��ي�اPدلول  �ةوتعد��شارة�ال[حق�،مصطلح��شارة�ال[حقة�عdى�استعمال�شكل�بديل��حق؛
�السابقة�عdى�استعمال�الشكل�البديل��).٢(�ي�حا�ت�اش§�اك�اPدلول ا�_ك¿��شيوع ويطلق�مصطلح��شارة

  وتعددت�_شكال�البديلة��ي�سورة�طه.�).٣(الذي�يسبق�التعب$��اPشارك�له��ي�اPدلول 

Lشارة�السابقة�:أوm  

  :�،�م½�اورد�هذا�النمط��ي�سورة�طه��ي�ثمانية�مواضع

�"قال�×ي�عصاي" • �هو�لفظ�"عصاي"١٨{طه:�قوله�تعاvى: �إشارة�سابقة�إvى�اسم��حق�له �فالضم$��"×ي" {�،
̄سم�التاvي،�ليكون�حاضر ا�ل[سم�اPشار�إليه،�للتمهيوذكر�هذا�الضم$��سابق  ا��ي�ذهن�اPتلقي.د�لذكر�

".�}�فالضم$��"×ي"�إشارة�سابقة�إvى�كلمة�تالية�×ي�"حية٢٠{طه:�ومن�ذلك�قوله�تعاvى:�"فإذا�×ي�حية�تس£ى"� •
 فالضم$��هنا�للتأكيد�حيث�أكد�أن�الحية�×ي�نفس�عصا�مو���.�

�{طه:� • �الدنيا" �الحياة �هذه V�ùتق� �"إنما �لفرعون: �مخاطب±�م ��ي �السحرة �لسان �عdى �تعاvى }�٧٢وكذلك�قوله
̄حتقار�للدنيا��فكلمة�"هذه" ��jى�كلمة�تالية�لها�×ي�"الحياة�الدنيا"،�فهذه��شارة�تحمل�معvإشارة�سابقة�إ

 ظر�السحرة،�بعد�أن�دخل��يمان�قلو��م.�ي�ن

نجد��شارة�السابقة�"هم"��ي�ك[م�مو����مع��،}٨٤ولو�نظرنا�إvى�قوله�تعاvى:�"قال�هم�أو�ء�عdى�أثري"�{طه: •
 ربه�عندما�سأله�عن�قومه،�نجد�أن�تلك�إشارة��سم�تال�لها�وهو�"أو�ء".

�لل� • �عباد«�م �عند �إسرائيل Vjب� �قول �السابقة ��شارة �مو����ومن �وإله �إلهاكم �هذا �"فقالوا عجل:
 "هذا"�هو�إشارة�سابقة�إvى�كلمة�تالية،�×ي:�"إلهكم".�،}٨٨فنV�Í"{طه:

و×ي��شارة�إvى�جملة،�ومن�ذلك�قوله�تعاvى:�"كذلك�نقص�عليك�من��،وهناك�نوع�آخر�من��شارة�السابقة •
تالية�لهذه��شارة،�و×ي�جملة�"نقص�فاßشارة�السابقة�"كذلك"�تش$��إvى�جملة��،}٩٩أنباء�ما�قد�سبق"�{طه:

 بل�×ي�إشارة�إvى�جملة.�،عليك�من�أنباء�ما�قد�سبق"،�فاßشارة�هنا�ليست�إشارة�إvى�كلمة

�قومنه�أيض • �عربياا �قرآنا �"وكذلك�أنزلناه �تعاvى: �و×ي��،}١١٣"{طه:وله �تالية �لجملة �ممهدة �"كذلك" فاßشارة
�لتم�ó"أنزلناه�قرآًنا�عربًيا�"�فاßشارة�خلقت��ي�ذ ا�ينتظر�أن�ُيمó،�فتأتي�الجملة�اPشار�إل¸�ا

ً
هن�اPتلقي�فراغ

  هذا�الفراغ�الذه�Vjلدي�اPتلقي،�وهذا�أسلوب��ي�السبك�ال§�كي�Vþللجملة.
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  ا:�mشارة�الNحقة���ثاني

د�بك¿�ة�إذا�انتقلنا�إvى�الحديث�عن��شارة�ال[حقة،�وأثرها�عdى�اPع���jي�سورة�طه،�وجدنا�أن�هذا�النوع�ور 
�فنعرض�لبعض�النماذج� �إvى�جملة، �مفرد،�و�شارة �إvى �من��شارة �وردت�م½�ا�صور�مختلفة، �السورة، �ي

  بالتحليل.

  mشارة�إ¦ى�مفرد:

مما�وردت�فيه��شارة�ال[حقة�إvى�كلمة�مفردة،�قوله�تعاvى:�"الرحمن�عdى�العرش�استوى�له�ما��ي�السموات�
"الرحمن"،�وذكر� فالضم$���ي�"له"�إشارة�إvى�كلمة�مفردة�سبق�ذكرها�×ي�.}٦ـ٥وما��ي�_رض�وما�بي½�ما"{طه:

�من� �فاßح[ل�هنا �وأغ��jعن�ذكره، ̄سم، �أخرى،�فحل�الضم$��محل� ̄سم�مرة � �عن�إعادة �jالضم$��أغ
�ل$�بط�واقع�الك[م�الحاvي،�بما�سبقه�من�ك[م، �وكذلك�الضم$��يث$��ذهن�اPتلقي، فالنص� وسائل��يجاز،

ولو�نظرنا�إvى�الضم$���ي�"وما�بي½�ما"�نجده� وصناعة�اPع�j. ا��ي�فهم�النص،قرآني�يث$��اPتلقي�ليجعله�مشاركلا
�و_رض" يش$��إvى �عملية�سبك�للنص��،"السموات، �أدى�إvى �وهذا �تكرار�الكلمت$ن، �عن �jثPضم$��ا� �jفأغ

  القرآني،�وكذلك�أبعد�اPتلقي�عن�اPلل�من�تكرار�الكلمات.

  ارة�الNحقة�ال·�jتش/.�إ¦ى�جملة:mش

�عن�حادث�أو�موقف"أو�"ذلك"�وتكون�شك[�بد��مع�� �"من�اPمكن�أن�ترد�عناصر�بديلة�مثل�"هكذا" �).١(ا
�تراكيب�بتمامها، �وب$ن �أن�يستلزم�_مر�الربط�ب$ن�_شكال�البديلة، �إن��"فمن�اPمكن ...� أو�جمل�بأسرها

�وى�ال§�اكيب��ي�حالة�نشطة،�خ[فاكال�البديلة�ال�VWتش$��إvى�بقاء�محتاستبدال�ال§�اكيب�يتم�باستعمال�_ش
Pثال�التاvي�استعمال�"ذلك"�شك[�بدي[�يدل�عdى��قرار�بما�نطق�لشكل�إخراجها��ي�عالم�النص.�ونرى��ي�ا

�هل�هو��ي�البيت؟��أعتقد�ذلكسابق �٢(ا: �"الذي�جوقد�ورد�هذا�النوع��ي�سورة�طه�عdى�النحو�). عل�التاvي:
ا�من�نبات�ش�W،�كلوا�وارعوا�من�السماء�ماء�فأخرجنا�به�أزواج��وأنزل كم�ف¸�ا�سب[ ا�وسلك�للكم�_رض�مهد
ل�محل�جمل�سابقة�فاستخدام�الشكل�البديل�"ذلك"�ليح�.}�٥٣يات�Åوvي�الن¬�"�{طه:�ذلكأنعامكم�إن��ي�
� يات�إبقاء �تتحدث�عن�نعم�هللا�ع��ي VWوال� �الناسPحتوى�الجمل�السابقةـ ��ي�ذاكرة��،dى �نشطة �ي�حالة

اPخاطب$ن،�ولربط�حاضر�النص�بسابقه،�مما�عمل�عdى�سبك�النص��ي�قالب�متماسك،�ح��Wإذا�سقطت�
  كلمة�من�السياق،�وجد�اPخاطب�خل[��ي�تماسك�ال§�كيب.

  mحNل�مع�التنوين�

�وأخص�تنوين�العوض� �فقد�يأتي�يعد�التنوين�من�وسائل��ح[ل�ـــــ ـــــ ا�عن�جملة،�أو�اسم،�أو�التنوين�عوضـ
�م�)،٣(حرف �النوع �هذا �حيث�ورد �العوض�عن�جملة، �تنوين �الدراسة ��ي�وتتناول �طه �سورة ��ي ن��ح[ل

�و��أمًتا��:موضع$ن �عوًجا ���ترى�ف¸�ا �قاًعا�صفصًفا �ربي�نسًفا�فيذرها "ويسألونك�عن�الجبال�فقل�ينسفها
�يتبعون�الداÙي���عوج�له�وخشعت�_ �يومئٍذ 

ً
��تنفع�الشفاعة�إ���يومئٍذ صوات�للرحمن�ف[�تسمع�إ��همسا

"�{طه:
ً

التنوين��ي�"يومئذ"��ي� يات�إشارة��حقة�حلت�محل��.}١٠٩ـ�١٠٥من�أذن�له�الرحمن�ور÷��Vله�قو�
جملة�سابقة،�وهذه�الجمل�تتحدث�عن�أحداث�القيامة،�فالتنوين�أغ��jعن�تكرار�_حداث�ال�VWتحدث�يوم�

كذلك�ساعد�التنوين�عdى�جعل�ذاكرة�اPخاطب$ن�نشطة��ي�استحضار�_حداث،�فعمل�التنوين�وهو��القيامة،
vضافة�إßى�ربط�سياق�الك[م،�باd̄ختصار�ما�جعل�النص�أك¿��حبكحركة�بسيطة�ع   ا.ى�
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  إحNل�ا�صدر�محل�الفعل

�).١(عول،�أو�إvى�الفاعلا�إvى�اPفيعمل�اPصدر�عمل�الفعل�مفردا،�نحو:�عجبت�من�ضرب�زيد�عمرا،�ومضاف
��ي�موضع$ن: �زيد١(�ويعمل�اPصدر�عمل�الفعل �ضربا �نحو: �عن�الفعل، �نائبا �يكون �أن �وا) �أن�يكون�٢(، (

�بـ"أن" �والفعل�اPصدر�مقدرا �أو�بـ"ما" �معناه��)،٢(والفعل، �عdى �الد�لة ��ي �الفعل �اPصدر�عن �ينوب وقد
�،}٣:�"إ��تذكرة�Pن�يخ¤��"�{طه:م½�ا�ي�ث[ثة�مواضع،��وقد�ورد�هذا�النوع�من��ح[ل��ي�سورة�طه).�٣(فقط

فاPصدر�"تذكرة"�يحل�محل�الفعل�وهو�مؤول�بـ�أن�والفعل،�فالبنية�_ساسية�للجملة�×ي:�إ��أن�يتذكر�من�
�الصلة(�يخ¤�� �جمل +� �الفاعل +� �اPضارع �الفعل +� �أن �إ�+ �بالحذف�). �تحويل �الجملة �حدث�لبناء ولكن

Pا� �حل �حيث �الفعلو�ح[ل، �هو:�،صدر�محل �للجملة، �الظاهري �البناء �جار�(�فأصبح �اPصدر+ +� إ�
�الصلة �فحل�اPصدر�محل�الفعل�لفظومجرور+�جملة �الفعل�) �jصدر�معPبا� �حيث�أفاد��ح[ل ،�jومع� ا

  ا�للفعل�اPحذوف.ن�اPفعول�اPطلق�هنا،�يأتي�مؤكدوكذلك�دل�عdى�تأكيد�الفعل�اPحذوف،�Å �اPضارع،

Nحmل�&ي�الحروف  

�والعرب�يستغنون�عن�بعض�_لفاظ�ببعض؛� �العربية، �اللغة ��ي �الحروف�من�وسائل�¯تساع ��ي �ح[ل
عد�جملة�مستقيمة،�

ُ
��دف�الوصول�إvى�س[مة�ال§�كيب�وتجويد�اPع�j؛�وذلك�Åن�"كل�جملة�صحيحة�نحويا�ت

�الذ �jعPبا� �يتعلق �والكذب �بالحسن، ̄ستقامة � �هذه �عdى �الحكم �عندما�ولكن �عناصر�الجملة �تفيده ي
وتعددت�صور��ح[ل��ي�الحروف��ي�).�٥(وقد�ُيعطى�ال¤�Vء�حكم�ما�أش�éه��ي�معناه،�أو��ي�لفظه).�٤(ت§�ابط"

  سورة�طه،�عdى�النحو�التاvي:

}�فالباء�هنا�حلت�محل�اسم،�وأدت�معناه،�ف¬�Vهنا�بمع٣١��j"اشدد�به�أزري�"�{طه:�الباء�بمع}©�السببية:
̄ختصار."بسبب"�وا   Pع��j"هارون�أçي�أشدد�بسببه�أزري"،�فهذا��ح[ل�ل�يجاز�و

}�فحرف�الجر�"عdى"�١٢٠"قال�يا�آدم�هل�أدلكم�عdى�شجرة�الخلد�وملك���يبdى�"�{طه:��"ع`ى"�بمع}©�"إ¦ى":
  ����).٦("إvى"�و�اPع��jعdى�ذلك�"هل�أدلك�إvى�شجرة�اPلك�"�هنا�تحمل�مع��jحرف�جر�آخر�هو

�عdى�لسان�فرعون:��ع}©�"ع`ى":"&ي�"�بم ــــ ــ �ـ �تعاvى كم��ي�جذوع�النخل"�{طه:�قال�ـــــ صلبنَّ
ُ
Åفاستخدام��،}٧١"و

حرف�الجر�"�ي"�هنا��ي�سياق�ال±�ديد�للسحرة�من�فرعون،�هذا�الحرف�الذي�يدل�عdى�الظرفية،�استخدمه�
̄ستع[ء،�وذلك�ليحمل�حرف�الجر�"�ي"�اPعني$ن   .للحرف$ن�بمع��j"عdى"�الدال�عdى�

ــــ�"آمنتم�له�"بمع��jآمنتم�٧١"قال�آمنتم�له�قبل�أن�آذن�لكم�...."�{طه:�"الNم"�بمع}©�"الباء": ــ�تعاvى�ـ }�فقوله�ـــ
  به�فالفعل�يتعدى�بحرف�الجر�الباء.

�"بعض": �بمع}© "� �×ي:��"من �طه، �سورة ��ي �مواضع �ث[ثة ��ي �النمط �هذا �الك��ى��ورد �آياتنا �من "ل�åيك
  }.٩٩"كذلك�نقص�عليك�من�أنباء�ما�قد�سبق�"�{�}.٧١فغش¸�م�من�اليم�ما�غش¸�م�"�{طه:}�و"٢٣"{طه:

"من"��ي� يات�الث[ثة�السابقة�تحمل�مع��jالتبعيض،�ففي� ية�_وvى�مع��j ية�"ل�åيك�بعض�آياتنا"�فما�
�ا�"فغش¸�م�بعض�اليم�و� ية�الثانية�مع��jحرف�الجر�ف¸�أراه�هللا�Pو����بعض� يات،�وليس�كل�اPعجزات.
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�وليس�البحر�كله. �من�البحر، �Åن�الغرق�كان��ي�جزء �الثالثة�"كذلك�نقص��الذي�غش¸�م" ��ي� ية �jعPوا
  عليك�بعض�أنباء�ما�قد�سبق�"�Åن�القرآن�لم�ُيفصل�جميع�قصص�السابق$ن،�بل�قص�بعض�من�قصصهم.�

  :الخاتمة

�ط ��ي�من�خ[ل�استقراء�ظاهرة��ح[ل�النحوي��ي�سورة �بصور�مختلفة ه�نجد�أن�هذه�الظاهرة�متكررة
�ونجد�أن� �ظهر�ف¸�ا�من�أثر�ل�ح[ل��ي�اPع��jالن�V�úللسورة. السورة،�يتضح�ذلك�من�خ[ل�الدراسة،�وما

  �ح[ل�عمل�عdى�سبك�ال§�كيب�الن���V�úي�سورة�طه،�سواء�أكان��ح[ل��ي�_سماء،�أو�الحروف.

  اPراجـع�

ــ�القرآن�الكري.���١   مـ

ــ�_شباه�والنظائر�للسيوطي،�تحقيق: .٢   م.١٩٨٤دار�الكتاب�العربي،�ب$�وت،�فايز�ترحيVj،�ـ

  م.١٩٨٤عبد�الحميد�الفتdي،�مؤسسة�الرسالة،�ب$�وت،��ـــ�_صول��ي�النحو،��بن�السراج،�تحقيق: .٣

  لفكر.ــ��نصاف��ي�مسائل�الخ[ف،��بن�_نباري،�تحقيق:�محمد�مح�Výالدين�عبد�الحميد،�دار�ا .٤

  ــ�الخصائص��بن�جVj،�تحقيق:�محمد�عdي�النجار،�دار�الهدى�للطباعة�والنشر،�ب$�وت. .٥

ــ�شرح�ابن�عقيل،�تحقيق:�محمد�مح�Výالدين�عبد�الحميد،�دار�الط[ئع،�القاهرة، .٦   م.٢٠٠٤ـ

ــ�علم�اللغة�الن�V�úب$ن�ب$ن�النظرية�والتطبيق،�د.صب�ي�إبراهيم�الفقي،�دار�قباء،�القاهرة� .٧   .م٢٠٠٠ـ

ــ�قضايا�التقدير�النحوي،�د.محمود�سليمان�ياقوت،�دار�اPعارف،القاهرة، .٨   .١٩٨٥ـ

ــ�الكتاب�لسيبويه،�تحقيق:�عبد�الس[م�محمد�هارون،�الهيئة�اPصرية�العامة�للكتاب�. .٩   ـ

ــ�لسان�العرب،��بن�منظور،�طبعة�دار�اPعارف. .١٠   ـ

ــ�مختار�الصحاح،�للرازي،�تحقيق:محمود�خاطر،�مكتبة�لبن .١١   م.�١٩٩٥ان،�ب$�وت،�ـ

ــ�مدخل�إvى�علم�لغة�النص�تطبيقات�لنظرية�روبرت�ديبوجراند،� .١٢   م.١٩٩٩،�الهيئة�اPصرية�،�٢،�طوغ$�هـ

ــ�مغ�Vjاللبيب�عن�كتب�_عاريب،��بن�هشام�_نصاري،�دار�الكتاب�العربي،�ب$�وت�. .١٣   ـ

ــ�اPفصل��ي�صناعة��عراب،�جار�هللا�الزمخشري،�دار�الجيل�. .١٤   ـ

ــ� .١٥   اPقتضب�للم��د،�تحقيق:�محمد�عبد�الخالق�عضيمة،�اPجلس�_عdى�للشئون��س[مية.ـ

ــ�النحو�والد�لة،�محمد�حماسة�عبد�اللطيف،�ط .١٦   م�.١٩٨٣،�القاهرة،�١ـ

١٧. :Vþرجع�_جنPا  

١٨. An Introduction to Transformational Grammar, Bach Emmon, U S A, 196  
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 انموذج�"#صول�&ي�النحو"كـتاب�:�روف�الجّر�منهج�ابن�الّسراج�&ي�دراسة�ح
  

  عبدهللا�عبدالرزاق�أولووتوّين

  جامعة��نسانية،�و�ية�قدح�ألوستار،�مال$¡يا�دراسات�عليا،طالب�

  

  ا�قدمة

�ف �وحديث،�إّن �قرآن، �من �العربية �يدرس�علوم �من �لكّل �النحو�ضروري علم
وفقه،�وتفس$�،�وصرف،�وب[غة...إلخ؛�Åّنه���يستطيع�أحد�أن�يدرك�اPقصود�

�اللغة �هذه �تس$��عل¸�ا VWال� �القواعد �معرفة �دون �نص�لغوي �من �هذا�، ومن
ا�ذمتخ�منهج�ابن�الّسراج��ي�دراسة�حروف�الجّر اPنطلق،�يدرس�هذا�البحث�

�النحو"�هكتاب ��ي �بناء��،انموذج�"_صول ��ي �لبنة �أهداف�البحث�وضع ومن
� �بدأها �Wعاني�الPزال�معي�ءعلماالحروف�ا� �موجود½_وائل�وما ���ينضب�ا �.ا

�الدراسة� �هذه ��ي �والتحليdي �الوصفي ̄ستقرائي � �اPنهج �عdى �البحث واعتمد
�دراسة�حروف�الجر�ßبراز� ��ي �الّسراج �ابن �منهج �النحو�هكتاب�ي �،_صول��ي

�وي �دراساتشمل �القر �ذلك �و يات �الشعر �من �موقفه�آشواهد �لفهم نية
 ومنهجه�من�دراسة�حروف�الجّر.�

  حياته�وآثاره�:ابن�الّسراج�ا�بحث�#ول:

�١(بكر�بن�سهل هو�أبو رّي�اPعروف�بابن�الّسراج،�النحوي ) كان�أحد�العلماء�اPذكورين��البغدادي،�،بن�السَّ
هذه�النسبة�إvى�عمل��بفتح�الس$ن�اPهملة�والراء�اPشددة�وبعد�_لف�جيم،�والّسّراج:،�لم�العربيةباÅدب�وع
��د،�حيث�قرأ�عليه�كتاب�سيبويه،)٢(السروجPوإليه�ان±�ت�)٣(نشأ��ي�بغداد�وأخذ�النحو�عن�أبي�العباس�ا�،

��دPن�الثقافة�العربية�الخالصة�وب$ن�ثقافة�متعدد�حيث�تمزج�ب$�اوكان�ذ�،)٤(الرئاسة��ي�النحو�بعد�موت�ا
�ذلك� �يتجdى �عdى�الفكر�العربي�آنذاك؛ �واPنطق�والقراءات�تهدارس�ي�الثقافات�الوافدة �)٥(اPوسيقى ل ع، �وَّ

�مسائل�_خفش�والكوفي$ن ��،عdى �كث$�ة، �مسائل ��ي �البصري$ن �تركوخالف�أصول �وقد �الّسراج��هذا، ابن
�شاعر و �،مصنفات �أديبا �أبياتكان �رويت�له �التفك$��ا �طابع �تصوير��يغلب�عل¸�ا �ف¸�ا شاعرية�و حيث�يوجد

�بي½�م��.وموهبة�تدل�عdى�مقدرة�وتمكن�من�التصرف�بصيغ�الك[م�واللغة�وثقافة�عامة اختلف�النحاة�فيما
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�ف¸�ا�،د�وقت�موتهيعن�تحد �ترجمت��بن�السراج�،والراجح VWال� �مات��؛أجمعت�معظم�اPراجع ذي���يأنه
ال�VW)�٢(بن�السراج�ثروة��ي�معظم�التصانيفخلف�ا.�،�ببغداد��ي�خ[فة�اPقتدر�با°)١(هــــ٣١٦الِحجة�سنة�

��ي�جميع�الفنون�ال�VWبرز�ف¸�ا �ما�فقد�استوعب�معظم�علوم�عصره�إ��القليل،�صنف�ف�.أودعها�علمه ¸�ا
اء�من�بعده�العلم�اومن�مصنفاته�اPشهورة�ال�VWع����Vj.ا�ضاع�أك¿�هاينيف�عdى�الخمسة�عشر�كتابا�ومصنف

وهو�من�أجود�الكتب�اPصنفة��ي�هذا�الشأن،�وإليه�اPرجع�عند��،(_صول) بالشرح�والتفس$��كتاب�اوتعهدوه
̄شتقاق)،�وكتاب�كتاب،�و (اPوجز)�وكتاب�،(جمل�_صول)�اضطراب�النقل�واخت[فه،�وكتاب (شرح�كتاب��(

�وكتاب�وكتاب سيبويه)، �القراء)، �وكتاب��وكتاب�والشعراء)،�(الشعر�(احتجاج �والنار)، �والهواء (الرياح
وهو�من�ت[ميذ�ابن�السراج،�كتاب�_صول��ي�النحو،��النحوي �شرح�الرماني�وكتاب�(اPواص[ت).�،(الجمل)

  .)٣(ه)�الذي�نقل�عنه��ي�كتابه�_شباه�والنظائر٩١١(وبقي�هذا�الشرح�إvى�زمن�السيوطي�اPتو�ى�سنة�

ابن�السراج��ي�بغداد�بعد�ان±�اء�طبقات�النحاة�البصري$ن�والكوفي$ن،��نشأ�:)٤(مذهب�ابن�السراج�النحوي 
��د(ت�اآخر�طبقات�البصري$ن�أب�وكانPعروف�و �هــ)،٢٨٥العباس�اPبن�أحمد�ا��ýآخر�طبقات�الكوفي$ن�هو�يح

�هــ)٢٩١(ت�بـثعلب ،dويعتمد�ع� �يقول�بآرا�èم، �أنه �بصرّي؛ �بصريومذهبه �ويعد�نفسه ا،�ى�_سس�البصرية،
�بغداديةوي �ليست �السراج �ابن �يستعملها VWال� �الخ[فية �واPسائل �مصطلحا«�م، �ستعمل �كالنحاة�، فهو

�الفصيحة، �العربية �القبائل �عdى �الذين��البصري$ن�يعتمد �القليل�أو�النادر�بخ[ف�الكوفي$ن و��يقيس�عdى
�اأيض�ودليل�ذلك�.ايضبل�الشاهد�الواحد�أ�ويقيسون�عdى�النادر�والقليل،�أخذوا�عن�أعراب��نت�فصاح±�م،

�النعت،� �اPجرورات، �العطف،�الجر، �الظرف، �اPمنوع�من�الصرف، استخدامه�مصطلحات�البصري$ن�نحو:
  البدل،�ألقاب��عراب،�البناء،�الضم$�،�ضم$��الفصل،�اPتعدي،�ال[زم.

  وأهميته�"#صول�&ي�النحو"ا�بحث�الثاني:�كتاب�

ي�نفوس�النحاة،�و�ي�تاريخ�النحو�العربي؛�فهذا�العمل�البارع�الذي�مå¡لة�خاصة���"_صول��ي�النحو"لكتاب�
ا�من�ه�أبواب�النحو�والصرف�لقي�إقبا��وإعجابقام�به�أبو�بكر�بن�السراج��ي�القرن�الثالث�الهجري،�فجمع�في

ي�ولهذا�قال�الزبيدي���.أحسن�الكتب�وأحس½�ا�وأك��ها"�_صول��ي�النحو�"،�وكتاب�)٥(معظم�دار���Vالعربية
فإنه�جمع�فيه�أصول�،�)٦(طبقاته:�هو�غاية��ي�الشرف�والفائدة،�وهو�من�أجود�الكتب�اPصنفة��ي�هذا�الشأن

�وكان�ثقة �أحسن�ترتيب، �ورت�éا �وأخذ�مسائل�سيبويه �العربية، �أصول�العربية،�)٧(علم �اختصر�فيه �فقد ،
ن�وخالف�أصول�البصري$ن��ي�وجمع�مقاييسها،�ونظر��ي�دقائق�سيبويه،�وعول�عdى�مسائل�_خفش�والكوفي$

�كث �النحو�مجنونمسائل �زال �ما �قيل: �Wح� �بأصوله$�ة �السراج �ابن �عقله �Wح� �كث$��من��.)٨(ا �نسب ولقد
به�يعرف�أن�ابن�السراج�والذي�يقرأ��كتا.�أصول�العربية��يالباحث$ن�إvى�ابن�السراج�أنه�أّول�من�وضع�كتابا�
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�منهجي �حكان �كتابه �عرض�مادة ��ي �النظرة �قويم �ا �عdى�نّ إيث Vjمب� �كتابه �النحو��ي �مدار�علم �أن �أدرك ه
� ��ي �بالدقة �¯ل§¡ام �مع �النحوية �_صول �جمي[ استخراج �تبويبا �كتابه �بّوب �وقد �موضوع، �تبويب��كّل مثل

ب�كتابه��،"الكتاب"لكن�موضوعات�أصول�ابن�السراج�غ$��متداخلة�كموضوعات��.سيبويهل�"كتاب"ال
ّ
ورت

ثم�إvى�التوابع�وغ$��ذلك،�وزاد�باب��ثم�اPنصوبات�واPجرورات،�بمرفوعات�_سماء،عdى�اPنهج�الحاضر،�فبدأ�
ولقد�استشهد�أبو�بكر�).�١(وباب��خبار�بالذي�وباÅلف�وال[م،�وانت¬��إvى�مسائل�الصرف�التقديم�والتأخ$�،

� �عdى �فهم �أو�أنه �العرب �عن �ثبت �بما �عديدة �أماكن �بالشعر��ي �كتاب�_صول ��ي �السراج غ$��وجهته�بن
�مقدرة� �كانت�له �بل �للدارس$ن، �ويقدمها �يجمع� راء �أو�جامع �ناقل �السراج�مجرد �ولم�يكن�ابن الصحيح،

،�ويرى�الباحث�أن�كتاب�_صول��ي�النحو�مdىء�بفوائد�متعددة�وببيان�أصول�)٢(فائقة��ي�التعليل�وال§�جيح
�و  �من�البصري$ن �القدماء �النحاة �مع�تفصيل�وتصويب�آراء �ال�VWالعربية �اPسائل�الخ[فية الكوفي$ن�وتحليل

  دارت�ب$ن�النحاة�السابق$ن.

 دراسة�حروف�الجر�عند�ابن�الّسراج�ومنهجه�فÈ]ا�ا�بحث�الثالث:

̄سم�با�سِم�والفعَل��،"تصل�ما�قبلها�بما�بعدهابقوله:�إّ�ا�حروف�عّرف�ابن�الّسراج�حروف�الجر� فتصل�
�_ �،با�سم �مثو��يدخل�حرف�الجر�إ��عdى �با�سم:اسماء"، ̄سم � �إيصال �"الدار�لعمرو"�ل �وصلها�، وأما

�فقولك: ��).٣("مررت�بزيد"�الفعل�با�سم، �أّن�حرف�ال[م �الجملة�)الدار�لعمرو (�هأوصلهو�ي[حظ�هنا �و�ي ،
� �الثانية �اPرور�بزيدنجد �أوصلت VWال� �×ي ��،الباء �السراج �ابن �ويرى �أّن خفض�بمع��jالجر�و المصطلحات

  �نقسم�إvى�قسم$ن:تيرى�أن�حروف�الجّر�و �،)٤(واحد

وهو��قسم�_ّول:الوأما�،�ا�وغ$��حرفستعملته�العرب�حرفاالثاني:�ما�،�ا�فقطا�استعمله�العرب�حرفم�_ّول:
�غ$��[ م�فالضرب�_ول�م½�ا:�عdى�ضرب$ن:�هو ا�فاستعملته�حرفالذي�الحرف� زم�عمل�الجر،�والضرب�الثاني:

�لعمل�الجر �م[زم �الحر ، �وح�W،�فأّما ، �وُربَّ �وال[م، �والباء، �و�ي، �وإvى، �(ِمْن، �و×ي: ، �الجِرّ �لعمِل وف�اP[زمة
  .)٥(والواو،�والتاء،�والكاف)

�ابتداء�الغاية،�وسيبويه�يذهب�إvى�أ�ا�تكون��بتداء�الغاية��ي�_ماكن�وتكون�للتعبيض،��)ِمْن وأّما( -  فمعناها:
��نحو: ا

ً
�من�الثوب"،�خ[ف �الزمان�ونكوفي$ن�الذين�ير لل"هذا ��ي �تكون�ل[بتداء وقال�أبو�العباس��،أن�(ِمْن)

��د�(ِمْن)�تكون�عdى�ث[ثة�أضرب:Pى�البصرة"��بتداء�الغاية،�كقول:�-�١اvللتبعيض،�- ٢،�"خرجت�ِمَن�الكوفة�إ�
��:نحو �ماله"، �من �تعاvى:{�- ٣"أخذت �كقوله �أحيانا، �_سماء �إvى �_نواع �ßضافة ْمُر�وَ ويكون

َ
خ
ْ
�ال َما ْيِسُر�ِإنَّ

َ ْ
Pا

اِن 
َ
ْيط ُم�ِرْجٌس�ِمْن�َعَمِل�الشَّ

َ
ْز�

َ ْ
ْنَصاُب�َو_

َ ْ
 ).٦(}َو_

وجائز�أن���اية�ف¬�Vتقع�عdى�أول�الحد،�(إvى)�جائز�أن�تكون�بلغ±�ا�ولم�تدخلها�Åّن �،)٧(ف¬�Vللمنت¬��)إ¦ىأّما( - 
 .)٨(Åّن�ال½�اية�غاية�ولكن�تـمتنع�من�مجاوزته،�تتوغل��ي�اPكان،
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�نحو:)معنا&يو( -  �الوعاء، �أي:�ها: �الجملة، �التوضيح�لهذه �البيت" �قال�سيبويه:�،أن�البيت�قد�حواه�"ف[ن��ي
 .)١("وإن�اتسعت��ي�الك[م�فإنما�تكون�كاPثل�يجاُء�به�يقارب�ال¤�Vء�وليس�مثله"

�الباءو( -  ��د��ي�اPقتضب)معناه��لصاق،Pجل�ذلك�قال�اÅو� �فمعناه��لصاق�بال¤�Vء": �الباء �وقال�)٢("وأما ،
�وجائر�عكس�ذلك، �دليل�الذي�معه�استعانة�نحو:�ابن�السراج�فجائز�أن�يكون�معه�استعانة، "كتبت��وأّما

أي�إنما�هو�كفى��{وكفى�با°�شهيًدا}�وقوله�تعاvى�}،كتبَت�بالقلم{�:�ي�قولك�بالقلم"،�والذي���استعانة�معُه،
̄ستعانة�حيث�تويرى�الباحث�أّن�الباء�،�هللا تب�باستعانة�القلم�و��يمكن�له�أن�يكتب�بأصابعه�أو�ه�كنّ إفيد�

وأما�د�لة�الباء��ي��،بدون�القلم�أو�غ$�ه�من�آلة�الكتابة�اPعروفة�اPشهورة؛�عندئٍذ���بد�له�من�الكتابة�بالقلم
 فقد�جاءت�زائدة�للتوكيد. ية�

̄ستحقاق،:�قال�سيبويه��م��ضافة،�)الNمو( -  ُم�لك"،�يرى�الباحث��ي�هذا�اPثال�"الغ[ �نحو:�معناها�اPلك�و
̄ستحقاق�تأن�ال[م� �اPلك�و �لفيد �يملك، �أي�Pا �أنه�مستحق�لهذا ��م�و لد�لة�عdى ��د:Pقال�أبو�العباس�ا

  .)٣(�ضافة�تجعل�_ول��صًقا�بالثاني

  موقف�ابن�الّسراج�&ي�قضّية�نيابة�حرف�الجّر�بعضها�عن�بعض

ا�عdى�حروف�الجزم،�وأحرف�النصب،�فإ�ا�ينوب�بعضها�عن�بعض�قياسالجر����البصريون�يرون�أن�حروف
ْم�ِ�ي�{�يقلبه�اللفظ�كما�قيل:�إما�مؤول�تأوي[ �وما�أوهم�ذلك�عندهم:�.×ي�_خرى���يجوز�ف¸�ا�ذلك

ُ
ك َبنَّ ِ

ّ
َصل

ُ َ
Åَو

ِل 
ْ
خ �النَّ وِع

ُ
�)٤(}ُجذ �ليست�بمع�j:(عdى)�ّن إ، �(�ي) حال��ي�ال¤�Vء،�ولكن�شبه�اPصلوب�لتمكنه�من�الجذع�بال،

سيبويه�يكرر��ونرى وإما�عdى�إنابة�كلمة�عن�أخرى،�،�وإما�عdى�تضمن�الفعل�مع��jفعل�يتعدى�بذلك�الحرف
أي�أن�العرب�تتسع�ف¸�ا�فتقيم�بعضها�مقام�بعض�إذا��،�ي�باب�حروف�الجر�عبارة:�فهذا�أصله�وإن�اتسعت

ُه�{�أو�كما�قال�هللا�تعاvى:�،)٥("ف[ن�بمكة�و�ي�مكة"�تقاربت�اPعاني،�فمن�ذلك�(الباء)�نحو:
َّ
ُم�الل

ُ
َصَرك

َ
َقْد�ن

َ
َول

�التقارب،�)٦(}ِبَبْدرٍ  �تقارب�الحرفان�فإن�هذا �البدر،�فإذا �أي��ي ،�ود�لة�هذه� ية�أن�الباء�تGئ�بمع��j(�ي)
  لمعاقبة،�وإذا�تباين�معناهما،�لم�يجز،�فم��Wلم�يتقارب�اPع�j،�لم�يجز،�كقول�طرفة:ليصلح�

تِق 
ْ
ريِم�الــُمصمد�وإْن�َيل

َ
�الَجميُع�ت[ق�Vj***�إvى�ِذْرَوِة�الَبيت�الك   )٧(الَ�يُّ

(�ي)�و��يجوز�أن�يدخل�حرف�من�هذه�ال�VWذكرت��(إvى)�بمع��jويرى�ابن�السراج��ي�د�لة�هذه�البيت�أي:�إنَّ 
�عdى(إvى)،�(ِمْن)،ف[�يجوز�أن�تدخل�الباء�عdى(إvى)،و��ال[م�عdى�عdى�حرف�م½�ا، ا�م½�ا�عdى�و��شيئ�و�(�ي)

  .)٨(آخر
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،�أي�لم�)١(له�إvى�اPجرور�كأخواته،�ومعناه�التقليل�كان�حقه�أن�يكون�بعد�الفعل�موص[ حرف�جر،�و �:ُربَّ 
( �ي�الخ�����تعمل�إ��فيما��(كم)�وإنما�ذكر�أن�،تفيد�التكث$��أو�التقليل�ينص�سيبويه�صراحة�عdى�أن�(ُربَّ

)�Åن�اPع��jواحد   .تعمل�فيه�(ُربَّ

)�وأكّد�ابن�الّسراج��ي�بيانه�عن وأما�،�أي�حرف�قد�خولف�به�أخواته�واضطرب�النحويون��ي�الك[م�فيه�(ُربَّ
�لغات:�،)٢(رب�وضعت�عdى�التقليل�الكوفيون�ومن�ذهب�مذه�éم�فيقولون: )،�و�ي�ُربَّ )�(ُربَّ يا�هذا،�ومن��و(ُربُّ

�يقوُل: �من �(ُرْبَت)�النحوي$ن �جاَز: �لو�سكنت �ابن، ��ي�ومذهب )�الّسراج �ث[ثة��(ُربَّ �عdى �تستعمُل ذكر�أ�ا
̄سم�الظاهر�النكرة؛�الوجه�_ول:�:)٣(وجوه وعملها�فيه�و�ي�صفته�الجر،�وهذا�ما�نص�عليه��دخولها�عdى�

̄سم�الذي��دخولها�عdى�اPضمر�عdى�شريطة�التفس$�،�الوجه�الثاني:�.سيبويه�وابن�السراج من�حيث�ينصب�
"�نحو:�اPضمر،�يذكرونه�للتفس$��بعد

ً
ه�رج[ �زيد"�نحو:�(نعم)�هنا�شبه�اPضمر��يها�واPضمر��"ُربَّ

ً
�"نعم�رج[

)�"نعم"�إ��أن�اPضمر��ي )�مجرور،�وإنما�جاز��ي�مرفوع�Åنه�ضم$��الفاعل،�وهو�مع�(ُربَّ و×ي���تدخل�إ���(ُربَّ
�وليس�هو�ضم$��مذكور�وحق��  �نكرة، �تؤول�إvى �jعPمن�أجل�أن�ا� �نكرة .�ضمار�أن�يكون�بعد�مذكور عdى

عدها�الفعل�وإذا�وقع�ب�.أن�تصلها�فتستأنف�ما�بعدها�وتكفها�عن�العمل،�وإنما�تأتي�Pا�م���ùالثالث:�الوجه
�فيهكان�حقه�أن�يكون�ماضي �فثم�إضمار�كان�أي�موجودة �رأيت�الفعل�اPضارع�بعدها، �إذا �أّما �ا، لقوله�،

َفرُ {�تعاvى:
َ
ِذيَن�ك

َّ
�ال اُنوا�ُمْسِلِم$َن ُرَبَما�َيَودُّ

َ
ْو�ك

َ
  ).٤(}وا�ل

�يرى�ابن�السراج�والواو الواو�من�حروف�الجر�وهو�ما�كان�غ$��م[زم�للجر،�فواو�للقسم�و×ي�بدل�من��أّن :
�والواو�ال�VWتكون�للقسم�بمå¡لة�الباء،�نحو:�،الباء،�وأبدلت��Åا�من�الشفة�مثلها �وÅجل�ذلك�قال�سيبويه:

  "وهللا�أفعل".

ل��ي�القسم��ي�هللا�تعاvى،�و×ي�بدل�من�الواو،�والتاء�قد�تبدل�من�الواِو��ي�مواضع�س§�اها�وقد�:�تستعموالتاء
  .)٥(خصوا�القسَم�بأشياء،�وجعل�لها�بابا�خاص�لóسماء�اPخفوضة��ي�القسم

�تقع�عdى�ضرب$نح·© �إ��أ�ا �بمå¡لة�(إvى) ��بتداء�الغاية �منت¬� :)٦(� �أن�يكون�مأ. �جزءحدهما: �بعدها �مماا �ا
̄سم�بعد�(ح�W)�إ��من�جماعة،�كا�ستثناء،�وإنما�يذكر� �وينت¬�V_مر�به؛�أي�فإنه���يجوز�أن�يكون� قبلها

ي[حظ�هنا�أن�زيد�من�القوم�الذي�انت¬���"ضربُت�القوَم�ح��Wزيٍد"،�نحو:�لتحق$��أو�تعظيم�أو�قوة�أو�ضعف،
،�ولك½�ا�قد�تكون�عاطفة�وتل¸�ا�_فعال�،هأن�ينت¬�V_مر�عند�ثان¸�ما:،�الضرب�به،�فهو�مضروب�أي�مفعول 

"ضربُت��و�ي�هذا�يوجد�اPجرور�بـح�W،�وهذا�الضرب���يجوز�فيه�إ��الجر،�Åن�مع��jالعطف�قد�زال،�نحو:
�زيٍد" �Wح� �القوَم �القسم. �أدوات �ف¸�ا �وعرض �القسم ��ي �اPخفوضة �لóسماء �بابا �الّسراج �و×يذكر�ابن ،�

��:)٧(خمس �والتاء �نحو:الواو�والباء �محلوف، �يدخ[ن�عdى �وهما �الباء �الواو�ثم �فأك¿�ها �ومن، "وِهللا��وال[م
ي[حظ��ي�تركيب�هذه�الجملة�فقد�أضمرَت،�أي:�أحلف�وأقسم،�وما�أش�éه،�مما����.Åفعلن"،�و"با°Å�ِفعلن"

وهللا�"وسكت�أو�"�ء�به�للتوكيد�وهو�وحده���مع��jله،�لو�قلت:اجيُ يتعدى�إ��بحرٍف،�والقسم��ي�الك[م�إنما�
  ."با°�"ح��Wتقسم�عdى�أمر�من�_مور 
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��د�معناها�مع��jمثل،�التشبيه،�(الزائدة):الكافPى�أ�ا�حرف�"أنت�كزيٍد"،�نحو:�يرى�اv١(وسيبويه�يذهب�إ(،�
�حرف�بقولك: �أنه �البصريون�عdى �عز�وجل:�ويستدل �ولقوله �الذي�كزيٍد"، Vْءٌ {�"جاءني

َ
�Þ� ِلِه

ْ
ِمث

َ
�ك ْيَس

َ
،�)٢(}ل

�واPع��jليس�مثله�V�Þء�كاف�زائدة�Åنه�لم�يثبت�له�مثٌل فال يشبه�هذا�استعمال�و ،�تبارك�وتعاvى�عن�ذلك،
ل"،�و 

ْ
�بمع��j"ِمث �موضعها"الكاف"

ً
�موقع�مثل�موضوعة

ً
رقط�ل و ق،�كقد�جائت��ي�الشعر�واقعة

َ
:)٣(ُحَمْيد�_

           
َ
 ُ� $ِّ صُ ف

ْ
َعْصٍف�َمأ

َ
َل�ك

ْ
وْل وا�ِمث

ُ
  ك

  نتائج�البحث

�أكّد  ��_ّول: �النحو، �أع[م �من �علم �الّسراج �ابن �وشهد�و البحث�أن �نصف�قرن�من�الزمان عاش�أك¿��من
  حضارة�العرب�الزاهرة��ي�القرن$ن�الثالث�والرابع.

  الثاني:�أكدْت�الدراسة�أنه�واحد�من�أولئك�العلماء�الذين�أعطوا�العربية�الكث$��وعنوا�باPحافظة�عل¸�ا.

�ّ�د�وموت�الزجاج،�وأصبح�أستاذلنحو�ان±�ت�إليه�بعد�موت�أبي�العباس�االثالث:�بّينْت�الدراسة�أن�رئاسة�اPا�
ُيرحل�إليه�وُيؤخذ�منه؛�ويرى�كث$��من�الباحث$ن�أن�علم�Vالنحو�والصرف�ان±�يا�إليه�بعد�موت�الزجاج�ووقفا�

  عنده.

ف�قبله�وبعده��ي��الرابع:
ّ
أكّد�البحث�أن�كتاب�_صول��ي�النحو�كتاب�أصيل�وله�فضل�عظيم�عdى�ك¿�ة�ما�أل

  النحو��ي�مضماره.

الخامس:�بينت�الدراسة�أن�القدماء�أثنوا�عdى�كتاب�_صول��ي�النحو�ووصفوه�بأجل�_وصاف�مثل:�قولهم:�
  أصبح�اPرجع�إليه�عند�اضطراب�النقل�واخت[فه.

�كتابه�_صول�يختلف�عن�كتب�اPتأخرين�بسبب�اخت[ط��أكّد �السادس: البحث�أن�منهج�ابن�السراج��ي
  البحوث�النحوية�مع�الصرفية�وتشتبك�بغ$�ها�من�موضوعات�تتعلق�باللهجة�العربية،�والقراءات�اPختلفة.

ترتيب،��يه�أحسنّن�ابن�السراج�أّول�مْن�عقَل�علم�النحو�بأصوله،�وأّول�مْن�رتب�أبواب�كتاب�سيبو إ�السابع:
  ا.�وهذب�مسائلها�وبح��ا�بحثا�علمي

  ا�من�أركان�حضارة�_مة.غوي�الذي�يمثل�ركنالثامن:�أبرزت�الدراسة�أهمية�دراسة�ال§�اث�العربي�الل

�Vعلم� ��ي �مثار�جدل �×ي VWوال� �كث$��من�اPسائل�اPغلقة، ��ي �ابن�السراج�منبثة �آراء �البحث�أّن �أكّد التاسع:
  النحو�والصرف.

  صادر�وا�راجعا�

  القرآن�الكريم .١

ــــ/١٤٠٥الَزرقاء:�مكتبة�اPنار،�الطبعة�الثالثة��-،�_ُردننزَهة�_لباء��ي�طبقات�_دباء�ابن�_نباري، .٢   م.١٩٨٥هـ

٣. � �الّسراج، �الّنحوابن ��ي �للطباعة��،_صول �الرسالة �مؤسسة �لبنان، �ب$�وت: �الفتdي، �عبدالحس$ن �الدكتور تحقيق:
  م.١٩٩٩هــــ/١٤٢٠الطبعة�الّرابعة��والنشر�والتوزيع،

  م.١٩٩٢هـــ/١٤١٣مكتبة�الخانGي�بالقاهرة،�الطبعة�_وvى��،أماvي،�ابن�الشجري  .٤
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كان�ابن .٥
ّ
ل
َ
  ب$�وت:�دار�صادر�(د.ط)�و(د.ت).�وفيات�_عيان�وأنباء�أبناء�الزمان،،�خ

٦.  ّV�Íي�بالقاهرة�،�الضرب�من�لسان�العرب�ارتشاف،�أبو�حيان�_ندلGى�مكتبة�الخانvم.١٩٩٨هــــ/١٤١٨،�الطبعة�_و  

٧. �،Vّ�Íبْيدّي�_ندل   ٢�،٢٠٠٩ط،�القاهرة:�دار�اPعارف�بمصر،�طبقات�النحوّي$ن�واللغوّي$نأبوبكر�محّمد�بن�الحّسن�الزُّ

 النجف�_شرف�-،�مطبعة�النعمانطبقات�النحاة�واللغوي$ن،�ابن�قا÷��Vشهبة�_سدي�الشاف£ي .٨

  م.٢�،١٩٩٨طالجديدة:�الدار�الشرقية:��-مصر�،�ي�كتاب�سيبويه�شعرَ ال�شواهُد خالد�عبدالكريم�جمَعة،� .٩

  م.١٩٨٨هـــ/١٤٠٨،�مكتبة�الخانGي�بالقاهرة،�الطبعة�الثالثة�الكتاب،�سيبويه .١٠

  م.١٩٩٨هــ�/١٤١٨دار�الكتب�العلمية،�الطبعة�_وvى��لبنان:�- ،�ب$�وتهمع�الهوامع��ي�شرح�جمع�الجوامع�،السيوطي .١١

��د،� .١٢Pقتضبكتاب�اPم.١٩٩٤هــ/١٤١٥القاهرة،�الطبعة�الثالثة،��،ا  

  ،�ب$�وت:�منشورات�دار�مكتبة�الحياة.�(د.ت).ُعُيون�_نباء��ي�طبقات�_طباءإْبن�أبي�أصْيبَعة،� .١٣

دباء�،ياقوت�الحموي  .١٤
ُ
  م.١٩٩٣لبنان:�دار�الغرب��س[مي،�الطبعة�_وvى��-،�ب$�وت�ُمْعجم�_

١٥. �Pوقع�"اhttp://www.hanialtanbour.com/maw/22/source/Page_015_0002.htm"̄س§�جاع�   م١٠/٧/٢٠١٤،�يوم�
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يج/.يّ بَ ُر وْ استشهاد�علماء�يَ 
ّ
حو�العربّي ا�الن

ّ
  /ن�بالقرآن�الكريم�&ي�تقعيد�الن

  

  قاسم�إبراهيم

  نيج$�يا�،جامعة�إلورن،�إلورن،�ة� داب،�قسم�اللغة�العربيةقسم�الّدراسات�العليا،�كلي

  :لخصا�

مالّية�حيث�أنتجت�إنتاجات�ذات�
ّ
قافة�العربّية�قد�ازدهرت�مبكًرا��ي�إفريقيا�الش

ّ
غة�العربّية�والث

ّ
إّن�حركة�الل

�يقيا�بماإفر �ب[د�غربأهمية�ك��ى�من�مؤلفات�عباقرة�من�العلماء،�وقد�امتّدت�أنوارهم��معة�ح��Wشملت�
�أنبتت�عدد VWال� �يوربا �ب[د �العلماءف¸�ا �من �كب$�ا ̄ختصار��،ا �و رح

ّ
�التأليف�والش ��ي �عظيم

ّ
�لهم�حظ كان

�وحديٍث�وتفس$ٍ��وعلوم� �وفقٍه �وتاريٍخ �وأدٍب�ومعجٍم �من�نحٍو�وصرٍف�وب[غٍة والتصنيف��ي�مختلف�الفنون:
�ذلك. �إvى �هو�رأس�القرآن�وما �الكريم �القرآن �أّن �واللغويون��ومن�اPقرر �الّنحاة �م½�ا �يستقى VWال� واهد

ّ
الش

�فصيٍح،�ولذا�كان�اPصدر�_ّول��ستقراء�_حكام�الّنحوية�واللغوية،�و�سيما� أحكامهم،�وهو�أعdى�نّص�عربّيٍ
وعdى�هذا�الّنمط�سار�بعض�علماء��ستشهاد�بالقرآن�الكريم.[ البصري$ن�والكوفي$ن�الذين�أفنوا�زهرة�عمرهم�ل

وجعلوها�محور��عراب�وميدان��،وكانوا�مستشهدين�با�يات�القرآنية�،ج$�ي$ن��ي�مؤلفا«�م�الّنحويةيوربا�الّني
  تأويل.التدريب�ومجال�ال

  جز�تاريخها:و بNد�يوربا�الجغرا&ي�وم

�ام��اطورية�واسعة،�تمتد�من�جنوب��ر�الّنيجر�إvى�حدود�بينوي  وتكتسح�ب[د�بن$ن�إvى�اPحيط��،ب[د�يوربا
� ،V�Íأ_طل� �وكانت�عاصم±�ا ،VWوأشان� ،VWوفان� �الّداهومي، �Wو ح� �الّدهر�ويحمل�ملكها �ح$ن�من ،�نف� أيوvى،

�وقد�تناومع �١٥٥٠رضت�لهجمات�النوبة،�حواvيعه�صاحب�القصر. �منا� �نالت�م½�ا VWوتدهورت�ر مري�� ال� ا،
�و ل[  �والّدهور، ،VWوفان� ،VWأشن� �تعرضت�لهجمات، �للتحر بن$نحطاط�ح$ن �ن$�ها�ر ن، �معظم�.)١(من ب[د��يقع

�ي�غرب�نيج$�يا�الجنوبي،�و�ي�قسط�يس$��من�شمالها،�حيث�تكتسح�الجانب�_ك���من�الجنوب�الغربي��يوربا
ْيِك��Wِكما�تضم�يلن

َ
ج$�يا،�وتضم�جميع�ب[د�الو�يات�الست،�ال�VW×ي�أويو،�أوغن،�أوشن،��غوس،�أوندو،�وأ

مال�_ 
ّ
ّن�ب[د�يوربا�امتازت�بكث$��عن�غ$�ها�من�الب[د�إ�.)٢(وسطمعظم�و�ية�كوارا،�وبعض�و�ية�كو¦ي،��ي�الش

،�ويعت���يوربا�شعبا�من�لفنية�ا�_ثرية�القديمة،�وحضارا«�ا�ا±بثقاف�ءاPجاورة،�والواقعة��ي�جنوب�الّصحرا
�الك��ى،�وش�شعوب�نيج$�يا،�وقبيلة �لغة�واحدة،�ويسكن�شب�يوربا�عمن�قبائلها �يتكلم� طاًرا�أقعب�واحد،

�أّن�معظمختلف
ّ
لة�إvى�يج$�يا،�ولقد�تفرعت�هذه�القبي±�م�يسكن�مناطق�الجنوب�الغربي�من�نيم�وأغلبمهة�إ�

مال�الهوسا،�والفو�ني،�او صل،�والعادة،�ويجة�اللغة،�و_ دولكن�تجمعها�وح�ذ،بطون،�وأفخا
ّ
رهم��ي�جهة�الش

 ّن�الإ�.)٣(حيط�_طلV�ÍاPو�ي�الغرب�الداهوميون،�و�ي�الشرق�أيدو،�وإيزون،�و�ي�الجنوب��،والنو�ي
ّ
�ي��هشابت

�القبائل�داخل�نيج$�يا� ��ي �واقعية، �والعادات�حقيقة �البيئات، ��ي �والتداخل، �والتقارب، �واللهجات، اللغات،
�وأوك¸�و�و  �من�شاكى، �مثل�أهل�و�ية�أويو، �أو إالشمالية، شابو هل�أ�س$ن،

ّ
�كانت�من�الت �كوارا،�ومهما ،�ه�ية

وال��VWفاهم�ب$ن�أهلها،�وأفرادها،تذه�القبائل�اPتفرعة�لهج±�ا،�ال�VWاعتاد«�ا��ي�اللة�من�هيوالتقارب،�ولكّل�قب
�أّن�أك���هذه�اللهجات،�ذيوعا،�وفصاحة،�××ي�الك[م�اPصطلح�من�أبنا�èا،�وأف[ذ�كبدها،�

ّ
لهجة�قبيلة��يإ�
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م�ثقاف±�ب�تمامها� بغة�العربية�وامتاز�ال$�وباويون�ب$ن�القبائل�اPجاورة�قبل�مGيء��س[م،�والل.�يو�_صليةأو 
�يعتنون���ذا�_دب�كل��ساط$و_دب�عندهم�عبارة�عن�_ �.التقليدية ،�و_مثال،�و_شعار�الشعبية،�وكانوا

�أّنه�قد�تأثر�يالعناية،�ح��Wلم�يزل�مرو 
ّ
الثقافات�_جنبية،�بفضل��س[م،�والتعليم�با�من�جيل�إvى�جيل،�إ�

 �.)١(�ي�صفحات�الكتبا�ءمقرو �اح�مدونبالغربي،�فأص

�اللغة�إvى�الحد�_ق��ú،�والتساهم��ي�أواهتمام� �أدت�إvى�تطور�هذه �بلغ±�م�وآدا��م�من�أسباب، بناء�يوربا
�شوق�الباحث$ن��ي�تخي«� �ليج، �وأصدرت�آدا�يد �تجمع�ك�م�أصلية�با��ا، �دا��م�وثقاف±�م�باللغةآتب�عديدة،

م½�ا:�القصص�الشعبية�عن�السلحفاة��–ة،�عdى�هذا�اPوضوع�اPحلية،�كما�ألفت�حديثا�كتب�باللغة�العربي
فه�_ستاذ�

ّ
Vþ،�وكتاب�نيج$�يا:�ثقاف±�ا�وقصصها�ـسحاق�أوغنإعند�اليورباوي$ن�(سكان�غرب�أفريقيا)�الذي�أل

�"أليف�بازاك�ووارين�ووكر ��ي��.)٢(الشعبية �معظهم �مليونا �نحو�ث[ث$ن �اليوم، �يوربا �لغة Vمتكلم� ويبلغ�عدد
التوافق�ب$ن�ما�قال�الشيخ�آدم��د�ع[قةنجو  .)٣(،�والباقون��ي�_قطار�اPجاورة،�مثل�جمهورية�بن$ننيج$�يا

مهورية�بن$ن،�ج�ي����ا�لوري،�وال��وفيسور�عبد�الرزاق�ديرمي�أبي�بكر�حيث�قال:�يوجد�متكلمون عبد�هللا��
vتحدة،�ويوجد�حواPق$ن���ا�من�غ$��أهلها�طى�مليون�من�الناو�ي�توغو�بغرب�إفريقيا،�و�ي�الو�يات�_م$�كية�ا

ب$ن�القرن�السابع�عشر،�والتاسع�عشر�اPي[دي.�بقيت�لغة�فيما�ونتيجة�لتجارة�الرقيق��.ورةPعمحاء�اأن�ي�
ناغو�وأ�مىو و��يزال�لوك��Anagoوغناتسم��بأحيث�و�ي�برازيل،��Lukumiيوربا��ي�كوبا�حيث�تعرف�بلوكومى�

 .�)٤(ية�ح��Wاليومطقوس�دين�لتأديةيستخدما�ا�

  استشهاد�علماء�اليوربا�النيج/.ي/ن�بالقرآن�الكريم�&ي�تقعيد�النحو�العربي

وجعلوها�محور��عراب�وميدان��،�ي�مؤلفا«�م�النحويةسار�بعض�علماء�يوربا�مستشهدين�با�يات�القرآنية�
اPحاضر�بجامعة�الحكمة��،وخ$��ما�يمثل�به��ي�هذا�اPنهج�الّدكتور�قاسم�بدما.��Vتأويل.التدريب�ومجال�ال

وخاصة��ي�الجنوب�الغربي�فيما�نعلم.�وقد�اس±�شد��،إلورن،�أول�ما�كتب�عdى�أصول�الّنحو�العربي��ي�نيج$�يا
وبلغت�شواهده��،با�يات�القرآنية��ي�تقعيد�اPسائل�النحوية��ي�كتابه�اPسّم��"أصول�الّنحو�تاريخ�وتأصيل"

  القرآنية�خمسة�عشر�آية�ومن�ذلك:

١. � �واستشهد��ي �وشّر�لك، �وخ$��لك، �عليك�ولبيك�.... �س[م �قولهم: �من �أفعالها �عن �اPصادر�النائبة قاعدة
اP$ن"�(هود:آية

ّ
  .)٥()١٨الّدكتور�قاسم�بقوله�تعاvى:�"أ��لعنة�هللا�عdى�الظ

"(الكهف،�آية.ب�ي�قاعدة�جواز�الفعل�ب$ن�بئس،�ونعم،�ومعمولهما�واستدّل� .٢
ً
اP$ن�بد�

ّ
 .)٦(�)٥٠:�"بئس�للظ

انية�إ .٣
ّ
ا�نفى�أن�يكون�تخفيفهما�ذ�ي�قضية�تخفيف�إحدى�الهمزت$ن�اPلتقيت$ن�من�كلمت$ن�سواء�_وvى�أو�الث

رك"�(مريم،�آية
ّ
ا�نبش ا�إنَّ  .)٧()٧واستشهد�بقوله�تعاvى:�"يا�زكريَّ

تعاvى:�"وهللا���ي�قضّية�الجملة�ال�VWتقع�بعدها��م�اPزحلقة�فإّ�ا�تجعلها��ي�حكم�اPبتدأ�به�واستشهد�بقوله .٤
 .)١()١يشهد�إّن�اPنافق$ن�لكاذبون"(اPنافق$ن،�آية
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̄بتداء�من�نحو�قولك:�لزيد�مطلق .٥ وأّيد�هذه�القضّية�بقوله�تعاvى:�"ولدار�_خرة��،�ي�قضّية�تعليل�تأخ$���م�
 ).٣٠خ$�"�(الّنحل،�آية:

�الفعل���تتغّ$��عن�حالة�قبل� .٦ �مسألة �أأ�ي �حسن �فإن�نعته ..� �واستشهد�ن�يضمر�فيه �اPظهر، ن�يشكره
 .)٢٤ورّبك"�(اPائدة،�آية:�الكاتب�بقوله�تعاvى:�"فاذهب�أنت

�ي�باب�ظروف�_سباب�حيث�ذكر�عدم�صرف�نحو�(غدوة�وبكرة)�إذا�كانت�علم$ن�نحو:�لقيته�العام�_ول� .٧
�رزقه �"ولهم �تعاvى: �بقوله �واستشهد �الّتعريف�جاز، ���ما �مزيد �الّسبت�بكرة �يوم �أو�زرته �بكرة�عدوة �ف¸�ا م

ا"�(مريم،�آية:  ).٦٢وعشي/

�تأصيل�القواعد�و �عdى �مستد����ا �الكريم �زب$��بآيات�القرآن �حامد �استشهد �كتاب�(قاموس�الحروف)، �ي
�مائت$ن�وث[ث� �من� يات�الكريمة �به �استشهد �ما �مجموع �بلغ �إذ �العلم، �هذا �كث$��من�قضايا ��ي و_حكام

�ومن�ذلك�ما�استشهد�به��ي �أو��وست$ن�آية. �يأتي�البدل�ßقرار�V�Þء�مع�نفي�غ$�ه مبحث�"الباء"�حيث�قال:
�،)١٦وأيده�بقوله�تعاvى:�"أولئك�الذين�اش§�وا�الض[لة�بالهدى"�(البقرة،�آية:��،)٢(جعل�وصف�بد��Pا�سبقه

�يأتي�ل[ستئناف �حرف�"الفاء" ��ي �بأمر�والتمادى�به�،وكذلك�قوله �تعاvى:�،ومعناه�¯بتداء �بقوله �واستشهد
�آية: �(الشرح، �العسر�يسًرا"، �لك�ذكرك�فإن�مع �يأتي�للتعليل�،�)٥-٤"ورفعنا وكذلك�قوله��ي�حرف�"الكاف"

  .)٣()١٩٨:�"واذكروه�كما�هداكم"�(البقرة،�آية:بواستظهار�سبب�ل¤�Vء�واحتّج�

ساليب�وكذلك�جعل�أحمد�اللبيب�القرآن�الكريم�رأس�اPصادر�ال�VWاستشهد���ا��ي�كتابه�اPسم��من�(أنفع�_ 
�تأصيل� �عdى �مستد����ا �آية �وث[ث�وعشرين �مائة �القرآنية �وبلغت�شواهده �ضوابط�_عاريب)، �معرفة �ي

  ومن�ذلك.�،القواعد�و_حكام��ي�كث$��من�قضايا�هذا�العلم

يا�وقال:�قد�يختتم�الفعل�بنون�مكسورة�ماض�،ما�استشهد�به��ي�قاعدة�الفعل�الذي�اختتم�بنون�مكسورة -١
وإذا�رأيت�مثل�ذلك�فاعلم�أن�النون�نون�الوقاية�قد��،وهذا��ي�القرآن�الكريم�كث$ً�ا�،اأو�أمر �كان�أو�مضارعا

  ).١٥واحتج�بقوله�تعاvى:�"فيقول�ربي�أكرمن"(الفجر�آية��،)٤(حذفت�ياء�اPتكلم�بعدها

̄سم�اPرفوع�بعد�"لو -٢ �عليكم���فضل�هللا�واستشهد�بقوله�تعاvى:�"ولو�،�"�مبتدأ�خ��ه�محذوف��ي�قاعدة�
وأثبت�هنا�أن�الخ���"كائن"�أو�مستقر"�وتقديره�ولو��فضل��،)٦٤ورحمته�لكنتم�من�الخاسرين"�(البقرة�آية�

 .)٥(هللا�كائن.�أو�مستقر

�للمتصل -٣ �توكيد �فاPنفصل �مثله �ضم$��متصل �ضم$��بعد �انفصل �إذا �قاعدة �تعاvى:��،�ي �بقوله واستشهد
 .)٦(نفصل�توكيد�Åنت�اPتصل�اPستقرفأنت�ا�P،"اسكن�أنت�وزوجك�الجنة"�(طه�آية)

٤- � �الّنافية، �إْن �مسألة �و إ�ي �الك[م، �قبل�أن�يتّم
ّ
�إ� �بعدها �تأتي رط،�أذا

ّ
�للنفي���للش �تفيد ف�أّ�ا

ّ
ثبت�اPؤل

ارق،�آية:
ّ
�حافظ�ذكر�للعاP$ن�وما�٤واستشهد�بقوله�تعاvى:�"إن�كّل�نفس�Pا�عل¸�ا�حافظ"�(الط

ّ
)،�أي�ما�هو�إ�

 
ّ
 عل¸�ا�حافظ.�عdى�نفس�إ�
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هر�الحرم� -٥
ّ
�"يسألونك�عن�الش �تعاvى: �واستشهد�لقوله �منه، �للمبدل ̄شتمال�م[بسا �مسألة�ضابط�بدل� �ي

�آية: �(البقرة، هر�الحرام�٢١٧قتال�فيه"،
ّ
�وقتال��ي�هذه� ية�بدل�اشتمال�Åّنه�هو�الحال�والواقع��ي�الش ،(

هر�الحرام�و��و 
ّ
 قتا�من�أوقاته.اPسئول�عنه�وليس�يوًما�من�أّيام�الش

�ي�مسألة�حذف�اPخصوص�باPدح�أو�بالذّم�دّل�عليه�سياق�الك[م،�واستشهد�بقوله�تعاvى:�"نعم�العبد�إّنه� -٦
 )،�أي�نعم�العبد�داود�إّنه�أّواب،�فهمنا�هذا�Pا�سبق��ي� ية.٣٠أّواٌب"،�(ص،�آية:

ا -٧ �ماضي/
ً
�وفع[ �جاّرة �حرف�استثناء �تكون �(خ[) �مسألة �ت�،�ي �قوله �بعض"�منه �إvى �خ[�بعضهم �"وإذا عاvى:

 ).٧٦(البقرة،�آية:

وقد�حوى�كتابه�ما�يقرب�من��،وعdى�در��ما�سار�حامد�محمود�إبراهيم��ي�كتابه�اPسّم��(اPوصو�ت�وأسرارها)
  من�ذلك:�،سبع�وخمس$ن�آية

ستشهد�بقوله�ويختّص�باPفرد�اPذكر�العاقل�أم�لغ$�ه،�وا�،أثبت�أن�"الذي"�اسم�موصول�مب�Vّjعdى�السكون  -١
  ).١٠٣تعاvى:�"هذا�يومكم�الذي�كنتم�توعدون"�(_نبياء�آية:

�اللبس -٢ �أمن �بشرط �معناه ��ي �وجمعا �لفظا �مفردا �يأتي �"الذي" �كلمة �أن �تعاvى:�)١(ويبّ$ن �بقوله �واستشهد ،
 ).٣٣"والذي�جاء�بالصدق�وصدق�به�أولئك�هم�اPتقون"�(الزمر�آية

̄سم�ا -٣ Pوصول�سواء�كان�مفردا�كالذي�وال�VWأو�مث��jواستشهد�بقوله�وكذلك�أن�من�صيغ�العموم�أيضا،�
�آية: �(النساء، �منكم" �يأتيا�ا �"واللذان �منا��،)١٦تعاvى: �الذين�سبقت�لهم �"إن �تعاvى: �نحو�قوله أو�مجموعا

 .)٢()١٠الحس�j"�(_نبياء،�آية:

بقوله�تعاvى:�"وال�VWأحصنت�فرجها��ويشرح�أّن�كلمة�(الVW)�تختّص�باPفرد�اPؤّنثة�عاقلة�أم�غ$��عاقلة،�واحتّج  -٤
 .)٩١_نبياء،�آيةفنفخنا�ف¸�ا�من�روحنا�وجعلناها�واب½�ا�آية�للعاP$ن"�(

٥- jمب� �العق[ء، �عdى �يطلق �هو�اسم�موصول �(الذين) �كلمة �أّن �مطلقويفصل �وبالياء �دائما �الفتح �عdى ��ي�� ا
�ربّ  �الذين�قالوا �"إّن �واستشهد�بقوله�تعاvى: ها

ّ
�حا�ت��عراب�كل

ّ
�تتåّ¡ل�عل¸�م�اP[ئكة�أ� نا�هللا�ثم�استقاموا

 ).٣٠تخافوا�و��تحزنوا�وابشروا�بالجّنة�ال�VWكنتم�توعدون"،�(فصلت،�آية:

�اPنهج �هذا �النحو�التطبيقي)�،وعdى �إvى �(اPرشد �اPسّم� �كتابه ��ي �تبلغ��،سار�عبد�الحميد�يوسف�عdّي وقد
  فة�استشهاده�ما�يأتي:شواهده�القرآنية�نحو�تسع�وثمان$ن�آية�ومن�طائ

�و×ي�:أحرف�خمسة،�وهو�)٣(أفادنا�أن�اPوصول��ي�هو�كل�حرف�أول�مع�صلته�باPصدر�ولم�يحتج�إvى�عائد -١
�الثقيلة �من �اPخففة �أو�"أن" �النون �اPشددة �الهمزة �اPفتوحة �ب�،"أن" �منكم�ـواستشهد �أن�سيكون �"علم :

�(اPزمل ��؛)٢٠:مر÷��" �النون �وسكون �الهمزة �بفتح �أم�"وأن" �ماضًيا �كان �سواء �اPتصرف �بالفعل وتوصل
�أمًرا �أم ��،مضارًعا �(البقرةبـواستشهد �خ$��لكم" �تصوموا �ب[م��؛)١٨٤::"وأن �اPقرون �باPضارع �توصل "وكي"

ا�وتقديًرا
ً
  .)٤("وما"�؛"ولو"�؛)٣٣::�"لكي���يكون�عdى�اPؤمن$ن�حرج"�(_حزابـــواستشهد�ب�،التعليل�لفظ

واستشهد�بقوله��،ال�أنه�يأتي��زمة�ي[زم�الوصف���ا�صاحب�الحال�و��يفارقه�أبًداثم�أثبت��ي�قضية�الح -٢
 تعاvى:�"وكان��نسان�عجو�"�(�سراء�آية).

                                                           
� �  � n���7` �1�� �%
Uh1]1��
�	�C2� + § � S=19�� ���#� h1#�%�1�; &*!"%�:, ��D)�-p�p.(B 
- � :, �/Ia:  J��-.. 
F �   ��#O LC1S ���< �!O���!"9� 1�z�� _` �?��§ �&*!"% �;� ���7 �-:, �E-) �-ppG.(B 
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ويظهر�لنا��ي�هذا�الكتاب��،و��يخلو�كتاب�(رائية��عراب)�للشيخ�آدم�عبد�هللا��لوري�من�الشواهد�القرآنية
  ما�يقرب�تسع�آيات�ومن�تلك�ما�يأتي:

�و��نافية -١ �ونصب �حرف�مصدري �"كي[�وكي" �اPؤلف�أن �عdى�)١(قال �"كي[�يكون �تعاvى: �بقوله �واستشهد ،
�الغاية�،وكذلك�"�م�كي"�،اPؤمن$ن�حرج" �تفيد "�Wضارع�،"وحPواحتج�بقوله��."و�م�الجحود"�من�نواصب�ا

  ).١(الفتح�آية��)�"ليغفر�هللا�لك�ما�تقدم�من�ذنبك"٩١تعاvى:�"ح��Wيرجع�إلينا�مو���"�(طه�آية

،�واستشهد�بقوله�تعاvى:�"لم�يلد�ولم�يولد"�(�خ[ص�)٢(ثم�أفادنا�اPؤلف�أن�"لم"�حرف�نفي�وجزم�واستقبال -٢
 ).٧٨:�"أينما�تكونوا�يدرككم�اPوت"�(النساء�آية�ــواستشهد�ب�،)�ثم�قال�إن�"ما"�و�"أين"�اسم�شرط�جازم٤آية�

بل�رأينا�مثلها��ي�كتاب�عبد��،يخ�آدم�عبد�هللا��لوري�فقطولم�تكن�هذه�الشواهد�مقصورة�عdى�كتاب�الش
(VjبPعرب�واPمفتاح�_سماء��ي�ا)سّم��Pم½�ا:آية�٩٩وقد�بلغت�شواهده�القرآنية��،الواسع�ألفن[�يونس�ا�،  

�اPذكر�السالم -١ �جمع �حا�ت �مبحث �)٣(�ي �آية �(اPؤمنون �اPؤمنون" �أفلح �"قد �تعاvى: �بقوله �واستشهد ،١�(
 ).١٢٨)�وقوله�تعاvى:�"وباPؤمن$ن�رؤوف�رحيم"�(التوبة�آية�٥ك�هم�اPفلحون"�(البقرة�آية�لئو "وأ

،�واستشهد�بقوله�)٤(يقول�اPؤلف:�إ�ا�تكون�متصلة�باPا÷��VواPضارع�و_مر،��ي�حا�ت�واو�جماعة�اPذكور  -٢
� �آية �(التوبة ��ي�سبيل�هللا" �وجاهدوا �وهاجروا �"الذين�آمنوا �و)٢٠تعاvى: �بالغيب�ويقيمون�"الذي، ن�يؤمنون

 ).٧٩"كونوا�الرباني$ن".�(آل�عمران�آية�،�والص[ة�ومّما�رزقناهم�ينفقون"�(البقرة�آية)

�ýسّم��(مرجع�الط[ب��ي�حروف�الجّر)�لسعد�هللا�يحPوقد�حوى�هذا�الكتاب��،وجدير�بالذكر�أيضا�الكتاب�ا
واهد�ما�يأ�،الشواهد�القرآنية�تبلغ�تسع�آيات

ّ
  تي:ومن�تلك�الش

  ).٢:�"رّبما�يوّد�الذين�كفروا"�(الحجر�آية�بـواستشهد��،�ي�مبحث�"رّب"�وقال:�إنه�تفيد�التكث$��بدخول�ما�عليه -١

 .)٦()١٩٨،�(البقرة�آية�)٥(واحتج�بقوله�تعاvى:�"اذكروه�كما�هداكم"�،وأثبت�أن�حرف�"الكاف"�يفيد�التعليل -٢

�اPنهج�هو�ما�سلكه�ناصر�الدين�إبراهيم�أحمد��ي   �و(ب$ن�السائل��وهذا كتابيه�اPسمي$ن�(اPسائل�النحوية)
  آية�ومن�تلك�ما�يأتي:�٢٣وقد�ضمن�الكتاب�_ول��،النحوي)

 وقال:�أنه�يفصل�بي½�ا�بواحد�من�_مور� تية�و×ي:�،ما�استشهد�به�و×ي�ما�يفصل�ب$ن�"أّما"�وب$ن�"الفاء" -١

ثان¸�ا:�جملة�الشرط�؛�و )٧٩انت�Pساك$ن"�(الكهف�آية�أولها:�اPبتدأ،�واستشهد�بقوله�تعاvى:�"وأّما�السفينة�فك  
�(الواقعة�آية� �إن�كان�من�اPقرب$ن�فروح�وريحان�وجنة�نعيم" �"وأّما �تعاvى: �اسم�؛�و )٨٩-٨٥نحو�قوله ثال��ا:

ا�للجواب�نحو�قوله�تعاvى:�"فأما�اليتيم�ف[�تقهر"�(الض�ى�آية�
ً
  .)٧()٩منصوب�لفظ

وقد�حوى�كتابه��،كمال�الدين�العريف��ي�كتابه�(الخ[صة�النحوية)�وإvى�مثل�هذه�وجهة�النظر�أيضا�ذهب
  اث�Vjعشر�شاهًدا�من�آيات�القرآن�وم½�ا�ما�يأتي:

 )١آية:�(الفلق،�الفلق"�برب�أعوذ�"قل�:بـ�واستشهد�،)١(اPتكلم�ألف�لحقته�الذي�اPضارع�الفعل�مبحث��ي -١
                                                           

� �  �(�	M% e�) �g	1�{ ¼ �!O B�·O{ &��	 ��?�� Î�I< �>�� &*!"% �–���
��� :,. . 
- � :, �/Ia:  J��K . 
F � ) �R:1S ��a�2  C1� �!O-ppA �(B»!�� ��*� 8 v
Â� �
9a%§ �Lz�M�#� &Ç1a�  !z"� �1�U ��:, ��p. 
A � :, �/Ia:  J��A-  . 
G � ) Ü� ¼ �*C�DDK �(B� z�Q w��U 8 ��z"�  J�% &;�?  t1�h ������ &O
!"#� +
;x��
Se}�:�:, ��p  . 
. � :, �/Ia:  J���-  . 
K �  (�	M% e�) ��r2 n���7` 3S�� �]
:�&S1�z�� P�
I� :, � S=19�� ���#� &�5< &*!"%��  . 



  

 

                    __________________________________________٢٠١٤ ���– السادسمجلة�العاصمة�:�ا�جلد� ١١٩

119 Majalla al-Aasima, Vol. 6, 2014, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

 ).٣آية:�(�خ[ص،�يولد"،�ولم�يلد�"لم�ى:تعا�vبقوله�واستشهد�اPضارع�عdى�دخلت�إذا�"لم"�قاعدة��ي -٢

 ).٥آية:�(الفلق،�حسد"�إذا�حاسد�شر�"ومن�تعاvى:�بقوله�واستشهد�،ع[مته�من�̄سم�خصوصية��ي -٣

  القرآن:�آيات�من�شواهد�ث[ثة�حوى �،)والنحو�الصرف�قواعد(�اPسّم��زكريا�عباس�كتاب�و�ي

  ).٣آية:�(�خ[ص،�يولد"،�ولم�يلد�"لم�تعاvى:�هبقول�واحتج�،واحًدا�فع[�يجزم�قسم��ي�به�استشهد�ما -١

 )١آية:�،¯نشراح(�صدرك"،�لك�نشرح�"ألم�تعاvى:�بقوله�استشهد�،بـ"ألم"�إتيانه�وعند -٢

 .)٢()٥٨آية�(الداريات،�اPت$ن"�القوة�ذو�الرزاق�هو�هللا�"إن�تعاvى:�بقوله�واحتج�اPبالغة�اسم��ي�وقوله -٣

��ي�النحوية�اPسائل�تقعيد��ي�يوربا�علماء�من�أجريت�ال�VWالقرآنية�ياتبا� �̄ستشهادات��ي�النظر�وبإمعان

�علماء�عليه�يعتمد�الذي�_ول �اPصدر�Åّن �،اPنهج�هذا��ي�مجددين�و��مبتدع$ن�ليسوا�وجدناهم�،مؤلفا«�م

�نجد��éذاف�.تأييدها��ي�أو�القاعدة�تقعيد��ي�سواء�القرآن�هو�النحوية�اPدارس�من�وغ$�هما�والكوفة�البصرة

�نراها�كما�،النحوية�آرا�èم�تحليل��ي�القرآنية�با�يات�صفحا«�ا�ملئت�قد�واPتأخرين،�القدماء�النحوي$ن�مؤلفات

�وعdى�غ$�ه،�عند�الحالّية�عdى�"سواء"�كنصب�مشايخه�أحد�لنصرة�أو�هو�اختاره�رأي�لتأييد�سيبويه�كتاب��ي

�محذوف�الخ���نأ�سيبويه�يرى �.)١٠آية:�(فصلت،�للسائل$ن"�ءسوا�أيام�أربعة�"�ي�تعاvى:�قوله��ي�عنده�اPصدرية

�"فاقطعوا"�هو�الخ���أن�غ$�ه�وقدر �و�سّيما،�)٣( يت$ن��ي�الرفع�بإجماع�استدل�وقد�،"فاجلدوا"� �هشام�ابن�

�من�يقرب�ما�القرآنية�با�يات�استشهد�اللبيب"�"مغ�Vjكتابه�و�ي�،القرآنية�ل�يات�التعرض�من�أك¿��نحوّي �أول 

�،آية�وخمس$ن�وخمس�ستمئة�من�أك¿��الذهب"�شذور �"شرح�كتابه�حوى �كما�،آية�وثمان$ن�وتسعمائة�ألف
�ب�VjاPحدث$ن�مصادر�إن�وباßضافة،�.)٤(آية�ث[ثمائة�عdى�يزيد�ما�الصدى"�وبل�الندى�قطر�"شرح�كتابه�وتضمن

�هذا��ي�اPصادر�أهم�ومن�ستشهاد،با� �الكريم�القرآن�عdى�اعتمدوا�الذين�القدماء�النحوي$ن�آراء�عdى�بعضها

�الفتوح�أبو�محمد�ثم�)،الكريم�القرآن�Åسلوب�دراسات(�كتابه:��ي�عضميه�الخالق�عبد�به�قام�ما�هو�اPجال

�ثم�،)النحوية�الدراسات��ي�الكريم�القرآن(�كتابه:��ي�مكرم�العال�عبد�ثم�،)النحوي �ال§�كيب(�كتابه:��ي�شريف

  .)وشواهد�قواعد�:القرآني�نحوال(�كتابه:��ي�ظفر�أحمد�جميل

�علماء�ولعّل �واPحدث$ن،�القدماء�النحاة�منهج�من�بالقرآن�̄ستشهاد�أّن �عdى�يدل�فإنما�،V�Þء�عdى�هذا�دّل �وإن

�نأ�يظنون �أو�اللغة��ي�به�̄حتجاج�عdى�اPجمع�الصحيح�النص�هو�الكريم�القرآن�أن�ورأوا�،قلدوهم�يوربا
�_سلوب�هذا�أن�يخفي���كما�،صعبا�مادة�يعت��ه�Pن�العربي�النحو�لتيس$��اPيسرة�أسباب�من�به�̄ستشهاد

�دعا�حيث�،سويد�نائ�Vþ_ستاذ�،العربية�اللغة�أزمة��ي�متمكن�نيج$�ي �نحوي �عالم�إل¸�ا�دعا�ال�VW_ساليب�من

�بالغرض�يفي�محمود�سلوك�وهو�،النبوية�_حاديث�ومن�الكريم�القرآن�من�النحوية�القواعد�ندرس�أن�إvى

�القواعد�استنباط�بغية�العربية�_ساليب�أجمل�وممارسة�اختيار�من�العربية�اللغة�لدار���Vيمكن�،اPنشود

�.)٥(ومحادثة�وكتابة�قراءة�أسلو��م�تجويد�عdى�تعي½�م�صحيحة�لغوية�ثروة�لد�Óم�تكون �و��ذا�م½�ا،�النحوية
�تراكيب�×ي�الدارس�ف¸�ا�ينظر�ال�VWال§�اكيب�تلك�تكان�إذا�خطرا�ويزداد�،_مر�يعظم�القرآن�تراكيب�أن�ونؤمن

�مضاعفة�إvى�يحتاج�خط$�،�جد�ولكنه�هّينا،�الك[م�وليس�اPعجز،�وتصويره�اPبدع،�لنظمه�الكريم،�القرآن

  العربي.�النحو�علم��ي�وخاصة�العربية�العلوم�جميع��ي�ومزاياها�القرآن�خصائص�ي��ز�أن�أراد�Pن�الجهد
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  :الخاتمة

�من�تعالت�أص �وماله �العصر�الحديث�حول�استنباط�النحو�القرآني ��ي �العربية �اللغة وات�اPتحمس$ن�عdى
�النحوية�با�ستشهاد� �إبراز�القضايا �القدامى�واPحدث$ن�إvى �ولذلك�يدعون�النحاة �العديدة، اPحاسن�واPزايا

ب�اللغة�العربية�وآدا��ا�عdى�فهم�الّنحو�العر 
ّ
بي�وتطوره،�وإّن�لحركة�التأليف�بالقرآن�الكريم،�وهذا�يع$ن�ط[

رون��س[مّيون��ي�القرن�الّتاسع�عشر�والعشرين�
ّ
�ي�نيج$�يا�دوًرا�ملموًسا��ي�الّنحو�القرآني،�فالعلماء�واPفك

̄ستشهاد�بالقرآن�الكريم��ي�تيس$��الّنحو�العربي. وهذا���يخفى�Pن�له���ي�هذه�الّديار،�لعبوا�أدواًرا�فعالة��ي�
�الّنظر��

ّ
ي�مؤلفا«�م�الّنحوية�اPعروضة��ي�البحث،�إن�دّل�عdى�هذا�فإّنما�يدّل�عdى�تطّور�اللغة�العربية�حظ

.
ً
�وب[د�العرب�عاّمة

ً
  وآدا��ا��ي�نيج$�يا�خاّصة

  

  الـمصادر�والـمراجع

 .١ط�من�أنفع�_ساليب��ي�معرفة�ضوابط�_عاريب،م)،�٢٠٠٦أحمد�اللبيب�_دبي�( .١

 .٤،�طدار�اPعارف�أثر�القرآن�الكريم��ي�اللغة�و_دب،خ)�أحمد�حسن�الباقوري�(غ$��مؤر  .٢

 .١٠٩ب$�وت،�ص:�-دار�مكتبة�الحياة�موجز�تاريخ�نيج$�يا؛م)�١٩٦٥آدم�عبد�هللا��لوري�( .٣

 .٢،�طمكتبة� داب�نسيم�الّصبا��ي�أخبار��س[م�وعلما�ب[د�يوربا،م)�١٩٨٦آدم�عبد�هللا��لوري�(  .٤

 لقاهرة.�،�ا،�مطبعة�اPشهدشرح�رائية��عراب��مؤرح)،�آدم�عبد�هللا��لوري،�(غ$ .٥

 .�٢لبنان،�ط�-،�ب$�وتمطبعة�دار�الكتب�مغ�Vjاللبيب�عن�كتب�_عاريب،م)،�٢٠٠٥جمال�الّدين�ابن�هشام�( .٦

 .١،�طمطبعة�كيوداميلو��اPوص[ت�وأسرارها،م)،�٢٠١٠حامد�محمود�إبراهيم�( .٧

 .٢بدون�ذكر�مطبعة،�ط�وف،قاموس�الحر م)،�٢٠٠١حامد�محمود�إبراهيم،�( .٨

 .١الط$�ان�اPنظر��س[مي،�ط�Pحة�عن�_دب�العربي��ي�ب[د�يوربا؛م)�٢٠٠٤داؤد�أوريماديغن�حميد،�( .٩

١٠. )��ýب��ي�حروف�الجّر،م)،�١٩٩٧سعد�هللا�يح]
ّ
 نيج$�يا�- ،��غوس�شركة�ال��كات�مرجع�الط

 .�٢ة،�ط،�بدون�ذكر�مطبعقواعد�الّصرف�والّنحوم)،�٢٠٠١عّباس�زكريا�( .١١

 .٢،�بدون�ذكر�مطبعة،�طاPرشد�إلة�الّنحو�التطبيقيم)،�٢٠٠٥عبد�الحميد�يوسف�عdي،�( .١٢

 عبد�الرحمن�أحمد��مام�(غ$��مؤرخ)�"القراءات�القرآنية�وأثرها"��ي�الّنحو�العربي�بدون�ذكر�مطبعة.� .١٣

 مفتاح�_سماء��ي�اPعرب�واPب�jم)،�٢٠٠٤عبد�الواسع�ألفن[�يونس،�( .١٤
ّ
ف،�ط،�حقوق�الط

ّ
 .١بع�محفوظة�للمؤل

١٥. )�،V�.قطم- ،�مطبعة�الهضبة�الوسطى�أصول�الّنحو�تاريخ�وتأصيلم)،�٢٠١٠قاسم�بدماPالقاهرة.-ا�، 

 .�١مطبعة�تنعو��أموكوكو،��غوس�نيج$�يا�ط�الخ[صة�الّنحوية،م)،�٢٠١٠كمال�الّدين�العريف�( .١٦

عر�العربي��ي�الوعظ�٢٠٠٦كمال�الدين�عdي�اPبارك�( .١٧
ّ
 ،�جامعة�إلورن.رشاد��ي�ب[د�يوربا�نيج$�يا"و� م)،�"الش

اني�درما�( .١٨
ّ
م)،�ال��وفيسور�عdي�نائ�Vþسويد�ونظرائه��ي�الّنحو�العربي�دراسة�نقدية�من�مظاهر�اللغة�٢٠١٠محمد�الث

 اويو�حس$ن�منا:�بروسا�برنتس.��-العربية�وآدا��ا،�(كتاب�نشر�ßكرم�_ستاذ�عdي�نائ�Vþسويد)،�تحقيق�زكريا�إدريس

 .�٢،�نيج$�يا،�طمركز�العلوم�العربية�توضيح�العدد��ي�فّن�الّنحو�العربي،م)،�٢٠٠٦بان�آدم�عبد�هللا��لوري،�(ثو  .١٩
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شر�والّتوزيع،�ط�أصول�الّنحو،م)،�٢٠٠٩محمد�سالم�صالح�( .٢٠
ّ
 .٢دار�الّس[م�للطباعة�والن

 لبنان.��-تكنوبرس�الحديثة،�ب$�وت�شركة�أزهار�الّربا��ي�أخبار�ب[د�يوربا؛مصطفى�زغلزل�الّسنو���V(بدون�تأريخ)� .٢١

 مطبعة�دار�الفجر�القاهرة.�كيف�تحفظ�القرآن،)�٣٠٠٣مصطفى�مراد�( .٢٢

 .�١نيج$�يا،�ط–مطبعة�كيوداميلو�،�كوار��ب$ن�الّسائل�والّنحوي،م)،�٢٠٠٩ناصر�الّدين�إبراهيم�أحمد�( .٢٣

 .�لنشر�والتوزيعمطبعة�الحكمة�ل�اPسائل�الّنحوية،ناصر�الدين�إبراهيم�أحمد،�(غ$��مؤرخ)� .٢٤

25. Razaq D. Abubakre. The Interplay of Arabic and Yoruba Culture in South-Western Nigeria. Daru l-ilm 

Publsher Iwo. 
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 الجمل��تكوين باSفعال�&ي�عNئق�حروف�الجرّ 
ّ
  ةغة�العربيّ &ي�الل

  

  يناب�صNح�الّد عبد�الوّه 

 ،�نيج$�ياة�يوبي،�دم§�و،�و�ية�يوبيقسم�الدراسات�العربية،�جامعة�و�ي،�محاضر

  ملخص�البحث 

حروف�الجر�باÅفعال��ي�الجمل�اPكونة�باللغة�العربية،��اتإن�هذا�البحث�يسلط�الضوء�الكاشف�عdى�ع[ق
�من� �بعدها �وقع �جر�ما ��ي �اPتمثلة �باÅسماء �ع[ق±�ا �يركزون�عdى �كانوا �الباحث$ن�القدامى �بأن�معظم علما

�ركز� �بينما �باÅفعال�_سماء، �الد�لية �وع[ق±�ا �بعدها �الواقعة �باÅفعال �العاملية �ع[ق±�ا �البحث�عdى هذا
  الواقعة�قبلها�وع[ق±�ا�النظمية��باÅفعال�ال�VWتجاورها��ي�مباني�الجمل�ومعان¸�ا.

  كNم�مؤجز�عن�حروف�الجر

ال�VWتجر�معاني�_سماء��يمكن�تعريف�حروف�الجر�باعتبارها�مركبا�إضافيا:�أ�ا��مجموعة�من�حروف�اPعاني
و×ي�تجر�_سماء�الواقعة�بعدها� أو�_فعال�الواقعة�قبلها�إvى�_سماء�أو�_فعال�الواقعة�بعدها��ي�الجمل،

ولكن�الباحث�يكتفي�بذكر�العشرين�اPشهورة�،�حروف�الجر�عديدة وينصب�بعض�_فعال�الواقعة�بعدها.
  :�م½�ا،�و×ي�اPجموعة��ي�نظم�ابن�مالك� تي

  **�ح��Wخ[�حاشا�عدا��ي�عن�عdى�هاك�حروف�الجر�و×ي�من�إvى

�W١(من�منذ�رب�ال[م�كي�واو��وتا�**��والكاف�والباء��ولعل��و�م(  

�يdي: و���،حروف�الخفض،�و حروف�الصفات،�و حروف��ضافة�لحروف�الجر�مصطلحات�متعددة،�م½�ا�ما
قة�حروف�الجر�باÅفعال،�ولكنه�يحاول�أن�يب$ن�يدÙي�الباحث�أن�جميع�النحاة�القدامى�لم�يتحدثوا�عن�ع[

�بيان�الصبان: �اتضح�ذلك��ي �كما �إل¸�ا �أشار�بعضهم �لقد �مختصر، �ع½�ا وإنما�"�أن�عددهم�قليل�وك[مهم
فيكون�اPراد�من�الجر�اPع���j،سميت�حروف�الجر�إما��Åا�تجر�معاني�_فعال�إvى�_سماء�أي�توصلها�إل¸�ا

).�٢"(الكوفيون�حروف��ضافة��Åا�تضيف�معاني�_فعال�أي�توصلها�إvى�_سماء�ومن�ثم�سماها�،اPصدري 
  يرى�الباحث�أن�الع[ئق�ال�VWتربط�حروف�الجر�باÅفعال�ث[ثة،�وإليك�بيا�ا�فيما�يdي:�،انط[قا�من�هذا

  العNقة�العاملية�ب/ن�حروف�الجر�و#فعال�&ي�الجمل

و_فعال��ي�بعض�حروف�الجر�ال�VWتدخل�عdى�_فعال�وتنص�éا���تتضح�الع[قة�العاملية�ب$ن�حروف�الجر 
.�Wوح� �وكي �ال[م ��ي��مثل: �سيتضح �كما �كث$�ا، �ف¸�ا �أطراف� راء �تجاذبوا �والكوفة �البصرة �نحاة �بأن علما

  النقاط� تية:������

  اختNفهم�&ي�(كي) -١

  من�حروف�الجر�باÅدلة� تية:�و��يمكن�أن�تكون�،�تكون�إ��حرف�نصب�ذهب�الكوفيون��إvى�أن�(كي)��

  أن�(كى)�من�عوامل�_فعال��Åا�تنص�éا�وما�كان�من�عوامل�_فعال���يجوز�أن�يكون�من�عوامل�_سماء.-١
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  دخول�ال[م�عل¸�ا�مثل:�جئت�لكى�تفعل�هذا،�وحرف�جر���يدخل�عdى�حرف�جر.�-٢

�من�حروف�الجر�وكو�ا�ناصبة�لóفعال ��يمنع�من�أن�تكون�من�حروف�الجر،���،وذهب�البصريون�إvى�أ�ا
̄ستفهامية كما�يدخل�عل¸�ا�حرف��من�حروف�الجر�،�فيقال:�كيمه،���،والدليل�عdى�هذا�أ�ا�تدخل�عdى�ما�

��ي�موضع�جر�أن�_لف�م½�ا�� ̄ستفهامية) � �Pه�والدليل�عdى�أن�(ما � �يقال: �كانت��ي��كما �إذا تحذف�إ��
  ).١(الجر�مثل:��لم؟�عم؟موضع�جر�باتصال�حرف��من�حروف�

  اختNفهم�&ي�ح·© -٢

�تنصب�الفعل�اPضارع�من�غ$� �تكون�حرف�نصب��Åا (�Wح)أن�� �وتكون��ذهب�الكوفيون�إvى تقدير�(أن)،
�أن�تكون�بمع��jحرف�جر�من�غ$��تقدير �إما (�Wح)أن�� �هذا ��ي �واحتجاجهم �كى)�خافض، �تنصب��،( و×ي

كى�يدخلك�الجنة،�وإما�أن�تكون�بمع��j(إvى�أن)�مثل:��اذكر�بنفسها�مثل:�(أطع�هللا�ح��Wيدخلك�الجنة)�أي�
�ك[�اPوضع$ن�حرف�جر،� ��ي �أ�ا �وذهب�البصريون�إvى �أن�تطلع�الشمس. �أي�إvى �تطلع�الشمس، �Wهللا�ح
�كانت�من�عومل� �أن)�إذا�دخلت�عdى�_فعال،�واحتجاجهم�فيه�أن�(ح�W)�من�عوامل�_سماء�وإذا بتقدير(

�أ�،_سماء �مع�ف[�يجوز ��Åا �الفعل، �ذلك�فوجب�تقدير�أن�قبل �صح �وإذا ن�تجعل�من�عوامل�_فعال،
  ).٢(الفعل��بمå¡لة��اPصدر�الذي�يدخل�عليه�حرف�الجر

  اختNفهم�&ي�Lم�التعليل - ٣

وذهب�الكوفيون�إvى�أ�ا�من�نواصب�_فعال�من�غ$��تقدير�"أن"،��واحتجوا��،اختلفوا��ي��م�التعليل�أيضا
وإن�سلمنا��وكما�أ�ا�تنصب�الفعل�بنفسها،�كذلك�ما�قام�مقامها.�،وتتضمن�معناها�،م�(كى)بأ�ا�قامت�مقا

�أ�ا�تجزم� ��ي�بعض�أحوالها،�مما�يؤكد�هذا أ�ا�من�عوامل�_سماء�إ��أ�ا�عامل�من�عوامل�_فعال�أيضا
الفعل�إنما�"أن"�اPضمرة�وذهب�البصريون�إvى�أ�ا���تنصب�.�_فعال��ي�غ$��هات$ن�الحالت$ن�نحو:��ليقم�زيد

تجوز�أن�تكون�من�عوامل�_فعال��بي½�ما�×ي�الناصبة،�واحتجوا�بأ�ا�من�عوامل�_سماء،�وعوامل�_سماء��
  ،��و��فرق�ب$ن�اخت[فهم��ي��م�التعليل�و�م�الجحود،��)٣(أيضا،�بناء�عdى�هذا�وجب�تقدير(أن)

  حل�و�ترجيح

(أن)�عند�البصري$ن�وعدم�تقديرها���شكالية�كائن��ي�تقدير�ن�مداركل�من�دقق�النظر��ي�اخت[فهم�يجد�أ
عند�الكوفي$ن،�ويمكن�أن�نجد�ح[�مناسبا�لهذه��شكالية�اللغوية�باللجوء�إvى�قرار�اتحاد�اPجامع�اللغوية�

�الجزائر�سنة ��ي �م١٩٧٦اPنعقد �ب$ن�، �إضمار�(أن) �ضيف�بإلغاء �شوÐي �الدكتور �اق§�اح حيث�تمت�دراسة
وبعض�آراء�الكوفي$ن،�والجرمي��)٤(النواصب�و_فعال�اPضارعة�معتمدا��ي�ذلك�عdى�رأي�ابن�مضاءحروف�

�البصري$ن �دراسة�¯ق§�اح�.من �ينصب�بأن�مضمرة��،وبعد �ما �القرار� تي: �لذلك�إvى �اPكونة ان±�ت�اللجنة
ال��ي�إعراب�الفعل�اPضارع�وجوبا�يقال:�إنه�منصوب�بعد�_دوات�الظاهرة،��وترى�اللجنة��أن�يكتفي�بأن�يق

وينب�Vjترجيح�مذهب�الكوفي$ن�عdى�مذهب�البصري$ن��ي�).�٥(بأن�اPضمرة�إنه�منصوب�بعد�_دوات�الظاهرة
ألفاظها��هذه�اPسألة�عdى�سهولة�فهمه�ووضوح�إعرابه�عند�الناشئة�Åن�التعامل�مع�العبارة�من�خ[ل�ظواهر

  خ[ل�خوا�ي�ألفاظها.��أحسن�وأقرب�إvى�الفهم�من�التعامل�معها�من
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إظهار�(أن)�بعد�هذه�الحروف�خاصة�بعد�(لكى)��،ومن�_مور�ال�VWينبôي�أن�يش$��إل¸�ا�الباحث��ي�هذا�اPقام
�باعتبار�(كى) �الكوفيون �أجازه �أيضا، �فيه �اختلفوا �فقد �أكرمك، �أن �جئت�لكى �مثل�قولك: ،(�Wح)و(أن)��و

�البصريون�فلم �أما �الناصبة، �×ي �ويبدو�أن�احتجاج��توكيدين�وال[م �اPذهب$ن�حججه، �من �ولكل يجوزوه،
بناء�عdى�ما�أسلف�الباحث�).�١(اPذهب�البصري��ي�هذه�اPسألة�أقوى؛�لضعف�حجج�الكوفي$ن�نق[�و�قياسا

���تتغ$�� �معان¸�ا �أن �ذلك �يؤيد �ومما �وتنصب�_فعال، �تجر�_سماء �الحروف�اPذكورة �هذه �يقّر�أن بيانه
  ."أرسلت�محمدا�إvى�أمه�Pساعد«�ا"،�و"أرسلت�محمدا�إvى�أمه�ليساعدها"فرق��ي�مع�j:��بدخولها�عل¸�ما،�ف[ 

  العNقة�الدLلية�ب/ن�حروف�الجر�و#فعال

��شك�أن�لحروف�الجر�دورا�كب$�ا��ي�تغي$��د��ت�بعض�_فعال،�والباحث�يش$��إvى�بعض�الوشائج�الد�لية�
�بأن �علما �الوشائج�يؤدي�إvى�بط[ن�الك[م�بنية��ال�VWتربط�حروف�الجر�باÅفعال، تسّرب�أي�خلل�إvى�هذه

�VWالجر�ال� �تذكر�حروف �لم �إذا �الجر�د��«�ا �بحروف �اPرتبطة �بعض�_فعال �فقدان �إvى �ويؤدي ود�لة،
ارتبطت���ا،�ويؤدي�أيضا�إvى�تغ$��د��ت�_فعال�بتغي$��حروف�الجر�اPرتبطة���ا،�وسيتبلور�أك¿��أثناء�ك[منا�

  �ا��ي�النقاط� تية:�ع½

  مفهوم�التضاد�الدL¦ي�&ي�بعض�#فعال�ا�رتبطة�بحروف�الجر -١

�الجر،�Åن�ذلك�الفعل�تعلق� �يحمل�د�لت$ن�متضادت$ن�مكتسبت$ن�من�حر�ي يمكن�أن�نجد�من�_فعال�ما
  ��ما،�وم½�ما�اكتسب�التضاد�الد�vي،�وينطبق�هذا�التضاد�الد�vي�غالبا�عdى�الحروف� تية:�

  الداخلت/ن�ع`ى�فعل�واحد�الNم�و(ع`ى)لتضاد�الدL¦ي�ب/ن�ا

تعاكس�د�لة�ال[م�د�لة�(عdى)�إذا�تعاقبتا�بعد�فعل،�فيتضمن�الفعل�إذا�ارتبط�بال[م�د�لة�خ$�،�ويتضمن�
حيث�قال��،الجملت$ن� تيت$ن�من�النص�القرآني�د�لة�شر�إذا�ارتبط�بعdى،�ومثل�ذلك�قوله�تعاvى��ي�تفس$�

تدل�عdى�أن�� لها�ما�كسبت�فإن�الجملة��_وvى��.)�٢٨٦(البقرة:��لها�ما�كسبت�وعل¸�ا�ما�اكتسبت � عاvى:هللا�ت
� �الثانية �والجملة �عملت�من�خ$�، �ما �اكتسبت�لكل�نفس�جزاء �ما �لكل�نفس�وزر�ما�� وعل¸�ا �أن تدل�عdى

�الط��ي��ي�تفس$�ه�حيث�قال: �أورده �ويمكن�أن�يكتفي�الباحث�بما القول�فـي�تأويـل�قوله��عملت�من�شر،
� َسَبْت ��تعالـى:

َ
ت
ْ
�اك �َما �ا ْ̧ ـ

َ
�َوَعل َسَبْت

َ
�ك �ما َها

َ
�إ��� ل �للنفس�التـي�أخ���أنه���يكلفها �لها: .يعنـي�بقوله�جل�ثناؤه

وسعها،�يقول:��لكل�نفس�ما�اج§�حت�وعملت�من�خ$�؛�وعلـ¸�ا:�يعنـي�وعلـى�كل�نفس�ما�اكتسبت:�ما�عملت�
َها�من�شّر.�كما:�حدثنا�بش

َ
�ُوْسَعها�ل

َّ
ْفسا�إ�

َ
ُه�ن

َّ
�الل

ُ
ف ِ

ّ
ل
َ
ر،�قال:�ثنا�يزيد،�قال:�ثنا�سعيد،�عن�قتادة�قوله:�{��ُيك

ْسَبْت}�أي�من�شّر،�أو�قال:�من�سوء
َ
ت
ْ
�ا�ما�اك ْ̧ ـ

َ
َسَبْت}�أي�من�خ$��{َوَعل

َ
(ما�ك

٢
(.  

  ا�تعاقبت/ن�بعد�فعل�واحد�إ¦ى)�و�(عن)التضاد�الدL¦ي�ب/ن�(

�التضاد�الد�vي� �وقعت�(إvى)�بعد�بدا �و(عن)�اPتعاقبت$ن�بعد�فعل�واحد��ي�عدة�أفعال�بحيث�إذا ب$ن�(إvى)
ذلك�الفعل�يتضمن�د�لة�ميل�فاعله�وعدوله�إvى�مراده،�وإذا�وقع�بعد�الفعل�(عن)�يدل�عdى�عكسه،�من�

فسقى��vى:�كما�ورد��ي�قوله�تعا�،والتوجه�إليه�V�Þءذلك�(توvى)�إذا�تعدى�ب(إvى)�يتضمن�مع���jقبال�عdى�
� الظل�توvى�إvىلهما�ثم�

�)� وتركه�كما���V�Þء)،�وإذا�تعدى�ب(عن)�يتضمن�مع���jعراض�عن�٢٤القصص:
أي�تم�عدوله�إليه��V�Þء)��من�قبيله:�مال�إvى�٥٤(الذاريات:�� �م�فما�أنت�بملومتول�ع½ف��ورد��ي�قوله�تعاvى:�

  .بمع��jعدل�عنه�وتركه�V�Þءوإقباله�عليه،��ومال�عن�

  

                                                           
�  B/ H7
I� 	�$� �g	
!:� 37- ,/GKD 
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  هوم�التغاير�الدL¦ي�&ي�بعض�#فعال�ا�رتبطة�بحروف�الجرمف  -٢

بدا��ي�مضام$ن�بعض�_فعال�اPرتبطة�بحروف�الجر�التغاير�الد�vي�بحيث�تكون�لفعل�واحد�د��ت�مختلفة�
  الداخلة�عليه،�كما�سيتضح��ي�_مثلة� تية:��باخت[ف�حروف�الجر

�منافق�من�دين��،(صبأ�من)�بمع��jخرج�من�دينهف�-و(صبأ�عdى)�،(صبأ�من)�التغاير�الد�vي�ب$ن • مثل:�صبأ
�س[م�إvى�دين�آخر�أي�خرج�من��س[م�إvى�دين�آخر،�بينما�(صبأ�عdى)�يع�Vjهجم�عdى�مثل:�صبأ�اPتمرد�

 )١(عdى�قومه�بمع��jهجم�عل¸�م

�إvى)� • �(فزع �ب$ن �ل)�،التغاير�الد�vي �و(فزع �من)، ��-و(فزع �إليه، ��ذ �jبمع� �إليه) �من�ف(فزع �إvى �فزع مثل:
يساعده.�و(فزع�له)�يع�Vjنصره،�مثل:�ينبôي�أن�يفزع�Åخيه.�و(فزع�منه)أي�خاف�منه،�مثل:��فزع�الولد�من�

 )٢(الكلب

ف(قعد�عنه)�بمع��jتركه�وانفصل�عنه،�مثل:�قعدت�اPرأة�عن��-�و�(قعد�ل)�،(قعد�عن)�التغاير�الد�vي�ب$ن •
 )٣(مثل:�قعد�إبراهيم�للحرب�الحيض،��و(قعد�له)�يع�Vjهيأ�له�واهتم�به،

ف(وقف�بمكان)�ضد�جلس،�مثل:�وقف�عdي�بعرفة��ي�الحج،���-�و(وقف�عdى)،�التغاير�الد�vي�ب$ن(وقف�ب) •
  و(وقف�عليه)�بمع��jفهمه�وتبينه،�مثل:�وقفت�عdى�ما�عند�زيد.�

��ي: �الرماني �قاله �ما �حول �يس$�ة �وقفة �لنا �تكون �أن �اPقام �هذا ��ي � �ويستحسن �الذين �بر��م،�مثل كفروا
تفيد�أن���اشتدت�به�فقد�ذكر�أن�الباء��ي�.�)١٨(إبراهيم:����الريح��ي�يوم�عاصف�اشتدت�بهأعمالهم�كرماد�

�بّ$ن� �أنه �لنا �يتضح �ف�éذا �وهو�ثابت���يتبدد، �اشتدت�عليه، �بخ[ف�قولنا: �وذهبت�به، �اقتلعته الريح�قد
  ).٤(التغاير�الد�vي�ب$ن�(اشتد�به)�و(اشتد�عليه)

  �فهوم�التقارب�الدL¦ي�&ي�#فعال�ا�رتبطة�بحروف�الجرم�- ٣

�د��ت� �واحد �فعل �يتضمن �بحيث �الد�vي �الجر�التقارب �بحروف �اPرتبطة �بعض�_فعال �د��ت ��ي �ح
�السياق� �هذا ��ي �التقارب�الد�vي �استعمال �دائما �ونستبدل �عليه، �باخت[ف�حروف�الجر�الداخلة متقاربة

�أن�)٥(من�قديماهرة�ال§�ادف�موضع�جدل�عويص�ب$ن�مثبتيه�ومنكريه�منذ�ز وأمثاله�بال§�ادف�Åن�ظ ،�علما
  �الباحث�من�الذين�ينكرونه�ويؤمنون�بش�éه�أو�التقارب�الد�vي،�كما�سيتضح��ي�_مثلة� تية:�

ف(آمن�والجملة�(آمن�له�)��ي�الد�لة���،تقاربت�الجملة�(آمن�به�):�و(وآمن�له)�التقارب�الد�vي�ب$ن�(آمن�به) •
)�٧(الحديد:�� ءامنوا�با°�ورسوله�كما�ورد��ي�قوله�تعاvى:��،وهو�ضد�الكفر�،به)�بمع��jصَدقه�بيق$ن�جازم

̄ئتمان�كما�ورد��ي�  ).٦(�قالوا�أنؤمن�لك�واتبعك�_رذلون ��وأما�(آمن�له)�فبمع��jالتصديق�مع�الطاعة�و

�عليه) • �(دخل �ب$ن �الد�vي �به)�،التقارب �فيه)�،و(دخل �و(دخل �هذه�: �باخت[ف �(دخل) �الفعل �هذا د��ت
كما�ورد��ي�قوله��،ف(دخل�عdى)�يتعلق�غالبا�بالدخول�عdى� دمي$ن�،الحروف�الداخلة�عل¸�ا�متقاربة�جدا

� وPا�دخلوا�عdى�يوسف�ءاوى�إليه�أخاه�تعاvى:�
و(دخل�به)يتعلق��غالبا�بالدخول��ي�أمور���،)٦٩(يوسف:��

�� وقد�دخلوا�بالكفر�وهم�قد�خرجوا�به�قول:�الل�بما�دخل�به،�كما��ي�معنوية�مع�مفهوم�مصاحبة�الداخ
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� ��،)٦١(اPائدة: �تعاvى: �قوله ��ي �كما �والتمكن، �الظرفية �jمع� �يتضمن �فيه) ��ي��و(دخل ��يمان �يدخل وPا
  .)٦١الحجرات:��(� قلوبكم

  العNقة�النظمية�ب/ن�حروف�الجر�و#فعال�&ي�الجمل

ن�حروف�الجر�و_فعال��ي�الجمل�خفية�عdى�علماء�الب[غة�والنظم�منذ�زمن�لم�تكن�الع[قة�النظمية�ب$
قديم،�فقد�كان�دور�حروف�اPعاني�عامة�وحروف�الجر�خاصة�أول�ما�تحدث�عنه�عبد�القاهر�الجرجاني��ي�

̄سم،�فيكون�ذلك��ي�حروف�الجر�"حيث�قال:�،�"د�ئل��عجاز�"ديباجة�كتابه� ...أن�يتوسط�ب$ن�الفعل�و
Wف[�ال� �"مررت" �مثل�أنك�تقول: ���تتعدى�إليه�بأنفسها�من�_سماء، �أن�تعدي�_فعال�إvى�ما �Vمن�شأ�ا

وليس�هذا�).�١(أو�عdى�"زيد�وعمرو"�فإذا�قلت�:�"مررت�بزيد�أو�عdى�زيد"�وجدته�قد�وصل�بالباء�يصل�إvى�نحو
�حروف�الجر�،فحسب �عdى �بل�صب�اهتمامه �دونك�ك، �الجمل، ��ي �بدورها �jكلمات� ية�واعت� [مه�حول

)�حيث�قال:�سبب�الفصاحة�ف¸�ا�أمور��٤: تية:�{يحسبون�كل�صيحة�عل¸�م�هم�العدو�فاحذرهم}�(اPنافقون 
�ولو��� يشك�عاقل��ي�أ�ا�معنوية،�أولها�أن�كانت�(عdى)�ف¸�ا�متعلقة�بمحذوف��ي�موضع�اPفعول�الثاني�...

VWى�الجملة�الdبظاهر�وأدخلت�ع�(ىdع)(هم�العدو)�حرف�العطف،�وأسقطت�(_لف�وال[م)�من��أنك�علقت�
العدو�فقلت:�(يحسبون�كل�صيحة�واقعة�عل¸�م)،�وهم�العدو��لرأيت�الفصاحة�قد�ذهبت�ع½�ا�بأسرها.�ولو�

�(صحت��،أنك�أخطرت�ببالك�أن�يكون�(عل¸�م)�متعلقا�بنفس�الفصاحة ويكون�حاله�معها�كحاله�إذا�قلت:
  ).٢(وهذا�هو�الفيصل�Pن�عقل،�[ما،�فض[�عن�أن�يكون�فصيحاعل¸�م)�Åخرجته�عن�أن�يكون�ك

�دراسة�تستقي�من� �كل¸�ما �درسنا �ب$ن�حروف�الجر�و_فعال�إ��إذا �النظمية �الع[قة �ف[�تتم بناء�عdى�هذا
الشمولية�نصي�éا�وراعينا�ع[ئقهما�بما�يجاورهما�من�الكلمات�ودققنا�النظر��ي�مبان¸�ا�ومعان¸�ا��ي�حد�ذا«�ا،�

م�مدى�قوة�التناسق�والت[حم�بي½�ا�مع�غ$�ها،�كما�قال�أبو�زهرة:�"إن�للكلمة�إشراقا�خاصا،��فكل�كلمة�لها�ث
�٣(يبدو�م½�ا��شعاع�والب[غة�إ��مع�أخت�لها�تناس�éا�وتت[Ðى�فكريا�معها"�إشعاع�فكري،�ولك½�ا�� أ��ترى�).

 �أنك�إذا�أسقطت�أو�حذفت�(الباء)�من�قوله�تعاvى:�
َ
اَل�أ

َ
ٰى�ق

َ
ْدن
َ
ِذي�ُهَو�أ

َّ
وَن�ٱل

ُ
ْبِدل

َ
ْست

َ
ِذيت

َّ
ْ$ٌ� �ِبٱل

َ
(البقرة:���ُهَو�خ

)�خلقت�خل[��ي�نظم�الجملة،�فلو��وجود�الباء��ي� ية�Pا�تب$ن�اPأخوذ�من�اP§�وك،�وPا�اتضح�أ�م�كانوا�٦١
�السياق�وأمث�يريدون�ترك�الذي�هو�خ$� �هذا ��ي �Åن�مجرور�الباء �هو�اP§�وك،�لذلك�ين�éهم�هللا�عليه، اله

  .وهكذا�شأن�بقية�حروف�الجر��ي�نظم�الجمل�اPرتبطة���ا

 الخاتمة

�الع[قة��،أثبت�الباحث�من�خ[ل�ربط�حروف�الجر�باÅفعال�أن�بي½�ما�ع[ئق�متينة وقسمها�إvى�ث[ثة�و×ي:
�ب �دون�تقدير�(أن) �تنصب�_فعال�الواقعة�بعدها VWبعض�حروف�الجر�ال� �عdى�العاملية�حيث�أشار�إvى ناء

�وعdى�اتحاد�مجامع�اللغة�العربية�من�جانب�آخر�،اPذهب�الكو�ي�وابن�مضاء�القرط�Vþمن�جانب من�غ$��،
إنكار�جرها�لóسماء،�وتل¸�ا�الع[قة�الد�لية�بحيث�فصلنا�القول��ي�أن�د�لة�_فعال�تتغ$��بتغ$��حروف�الجر�

�معنيان �واحد �لفعل �يكون �أن �إvى �يؤدي �مما �بعدها �وهو�اPعروف�بالتضاد��اPتعاقبة � خر، �ضد أحدهما
�بالتغاير�الد�vي،�� �وهو�اPراد �معان�متغايرة �أن�تكون�لفعل�واحد �فحسب�بل�يؤدي�إvى �وليس�هذا الد�vي،
�باخت[ف�حروف�الجر�الواقعة� �معان�متقاربة �لفعل�واحد �وهو�أن�تكون �التقارب�الد�vي �هذا ويعقب�كل

ظمية�ال�VWتبدي��ي�هذا�البحث�مدى�التماسك�ب$ن�_فعال�وحروف�الجر�ثم�أتت�بعدهما�الع[قة�الن�بعدها.
 �ي�الجمل.
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  ة�العو�ةمكانة�اللغة�العربية�&ي�ضّج 
 �د/

ّ
 مظف

َ
  م�ر�عال

 يْف إجامعة�،�كلية�الدراسات�العربية،�قسم�_دب�العربي،�_ستاذ�اPشارك
ُ
  ،�الهندحيدر�آباد،�ول

  

�ال�VWاللغة�و��اليوم�كتا��ا���ا�يكتب�ال�VWاللغة�يفهم���ثم�عربيةال�اللغة��ي�سنوات�يصرف��فرنGي�"الرجل
  )١(وليم�ويلمور�(اPستشرق�البارز�واللغوي�_مريكي):�قومه"���ا�يتكلم

 العو�ة

ذهب��فقد�.تعريف�العوPة�وتضاربت� راء�عن�من�القرن�السابق�جرى�الحديث�التسعينات�عقد�بداية�منذ
وحدها،�بينما�وجد� خرون�م½�م�أ�ا�تشمل��¯قتصادية�أ�ا�مقصورة�عdى�_مور �بعض�_دباء�والنقاد�إvى:

�أ�ا �وهناك�فريق�ثالث�ذهب�إvى �و_يدي�والخدمات�السلع�حركة�"حرية�جميع�جوانب�الحياة��نسانية،
�أعرب�٢و�قليمية"(�الوطنية�الحدود�ع���واPعلومات�اPال�ورأس�العاملة �فقد .(Pس[مي� فكر�ا�Pصري�ا
�قوة�الغالب��ي�تقوده�واحد�نظام�سيادة�نحو�الحضارية�الحركة�"اتجاه�شاه$ن�بأ�ا�الصبور �عبد�الدكتور 
�من�واحد�مركز�إرادة�حول �العالم��ي�و¯قتصادي�السيا���Vالنشاط�استقطاب�أخرى �بعبارة�أو�واحدة،
�أما�القول�اPرجوح�فهو�أ�ا�"نظام�).٣ة"(_مريكي�اPتحدة�الو�يات�قوة�طبعا�واPقصود�العالم��ي�القوة�مراكز
Vى�يقوم�جديد�عالمdعلوماتية�والثورة�لك§�وني��العقل�عPى�القائمة�اdعلومات�عPو�بداع�ا�Vjالتق����ع

اتضح�مما��).٤العالم"(��ي�القائمة�والسياسية�الجغرافية�والحدود�والحضارات،�لóنظمة�اعتبار�دون �اPحدود
�العوPة �اليومية�أثرت�سبق�أن �حياتنا �أيضا�،�ي �اPقبلة �_يام ��ي �أو�كرها �طوعا �تؤثر�ف¸�ا �وتلقي�،و��تزال

�السياسة�اPجا�ت�كافة�عdى�بظ[لها �وم½�ا �ال§�بوية�واPجتمع�و¯قتصاد�البشرية �والثقافية�و_بعاد
�ذلك �إvى �وما �تعريف�العوPةو �.و¯تصالية ̄خت[فات��ي �متباين�،عdى�غرار� �مراحل�وجدت�آراء ��ي �نشو�èاة

�ظهرت�وحديثة،�عوPت$ن:�قديمة�هناك�أن،�"بالخوجة�الحبيب�محمداللغوي�التون�V�Íفوصفها��،ورقي±�ا�أيضا
�زيادة�السلع�إنتاج��ي�تزيد�أن�لخط±�ا�تنفيذا�واستطاعت�عشر،�الثامن�القرن ��ي�الصناعية�الثورة�مع�_وvى
�أما�وأفريقيا،�وآسيا�بأمريكا�اPستعمرات�طريق�عن�قام±�اأ�جديدة�أسواق�عن�البحث�إvى�بأوروبا�دفعت�كب$�ة

  �).٥الحديثة"(�العوPة�×ي�الثانية�العوPة

 بالعو�ة�العربية�اللغة�تأثر

�انتشار �الكلمات�و��جدال�فيه�بأن�اللغة�العربية�مثل�اللغات�العاPية�_خرى�تأثرت�بالعوPة،�ومن�تأث$�ا«�ا
�انتشار�،ةالعربي�اللغة�حساب�عdى�_جنبية التجارية،��اPح[ت�واجهات�عdى�_جنبية�_سماء�و_خطر�م½�ا

V¬ا�من�الجفاء�اليوم�بعض�تواجه�ف�èى��نجل$¡ية�وخاصة�_جنبية�_لفاظ�بعض�وأصبحت�،أبناdألسن±�م�ع�
�وسائل�أو�الك[م��ي�سواء�العرب�اليومية��ي�حياة�العربية�محل�اللغة�وتحل��نجل$¡ية�اليومية،�اPحادثة��ي

�عن�نتج�والذي�قد�يتطلب��Pام�باßنجل$¡ية،�التوظيف�مجال�و�ي�التعليم�والتدريس،�لغة��ي�ح��Wبل��ع[م
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عبد��الدكتور �ويذكر�.)١̄س±�[كية(�السلع�أو�اP[بس�ناحية�من�سواء�الغربية�اPظاهر�من�الكث$��شيوع
�وأن�العوPة،�أبعاد�يدركون ���الثالث�العالم��ي�لطةالس�مقاليد�عdى�اPهيمن$ن�من�الكث$��أن�شاه$ن�الصبور 
 ).٢اPحلية(�اللغات�ومحاربة�الشعوب�ألسنة�لتغي$��النامية�اPجتمعات��ي�تتف¤���اللغات�مدارس

�اللغة�لصالح�التعدي[ت�من�الكث$��فدخل�ف¸�ا�،التعليمية�التأث$��دق�عdى�باب�اPناهج�هذا�فيه�أن�شك�و�
�الّس العالِ �أجرى �وقد��نجل$¡ية. �واللغة�العربية�اللغة�استعمال�حول �بحثا�اP[�عdي�محمد�الدكتور وري�م
�وقد�،اللغت$ن�كل�VWويتقنون �_مريكية�اPتحدة�الو�يات��ي�الذين�يعيشون �العرب�من�عدد�عdى��نجل$¡ية

%��٩١.٣١-%���١٠٠نجل$¡ية�اللغة�نالت�وقد�وحيوية�وحديثة�عملية�اللغت$ن�من�أي�م½�ا�،أسئلة�عدة�سألهم
�أما%�٨٧- �ال§�تيب، �أن�%.٧٨-%٤٨-%��٦٥نالت�فقد�العربية�اللغة�عdى �عdى �يدل ��نجل$¡ية�اللغة�هذا

�كتابة�ال�VWاللغة�عن�سؤاله�و�ي�الث[ث،�الصفات�هذه��ي�العربية�اللغة�عdى�تفوقت �الباحثون��ي �يفضلها
�،أفريقيا�شمال�و�ي�).٣فقط(�%�١٣العربية�اللغةو %��٨٧نالت��نجل$¡ية�اللغة�أن�وجد���ا�ودراسا«�م�أبحا�Âم

�هج$ن �لغة �العربية�توجد �من �اPمزوجة �باللغة�التعليم�بنشر�¯هتمام�من��بد�لذا�والفرنسية)،�(اللغة
��ي�بلغت�إذ�العربي،�العالم�طول �عdى�ومفزعة�رهيبة�أرقاما�سجلت�فاÅمية�_مية،�عdى�والقضاء�العربية
  �.)٤(%�٣٧السعودية�العربية�اPملكة�و�ي�،%�٦١اليمن�و�ي�،%�٥١مصر

�كتابة�وتش§�ط�الشركات�،بالغة�تحتل��نجل$¡ية�أهمية�العمل�سوق �و�ي �،وتحدثا�وقراءة�_جنبية�إجاد«�ا
�العربي�غريبا�اPواطن�فأصبح�،_جانب�العمال�تكاثر�لقد�الهوية،�وم[مح�الوطن�العربي�وال�VWتضر�مصلحة

�ووكا�ت�اPستشفيات�والفنادق�مثل�العام،�النفع�وأماكن�والشركات�اPؤسسات�من�كث$���ي�وطنه��ي�لغويا
�ليحصل�لغة�يتعلم�أن�اPواطن�عdى�الواجب�من�وأصبح�اPطاعم،�وبعض�السفر الخدمة��عdى�أجنبية

�أصوات�ومرد�ذلك�ارتفعت�.اPتقدمة�الب[د��ي�مثي[�له�نجد�نكاد���شاذ�وضع�وهو�اPطلوبة�من�العمال،
�،تلك�اللغة�ßتقا�م��ي�أظافرهم�نعومة�(�نجل$¡ية�أو�الفرنسية)�منذ�_جنبية�_طفال��ي�اللغة�بتعليم�تنادي

�ي�سنه�اPبكر��كي�يتعلمها�الطالب�_جنبية،�باللغة�لóطفال�العلمية�اPواد�بعض�تعلم�اPدارس�أخذت�بعضو 
�عليه ��ي�ل[ستعمار�_وvى�باÅيام�ارسات�تذكرناواPم�_صوات�وهذه�اPتقدمة،�اPراحل��ي�دراسته�وتسهل

�تمهيدا�بنجلزة��نجل$¡�أخذ�ح$ن�العربي�واPغرب�وسورية�كمصر�العربية�الب[د �الهوية�لطمس�التعليم
�للسبب��فريقي�الشمال�ب[د�و�ي�الشام�ب[د��ي�التعليم�بفرنسة�الفرنسيون �وقام�،Pصر�العربية �العربية
الحال$ن��ب$ن�والفرق �والرÐي،�التقدم�أحضان�إvى�البلدان�هذه�جذب�هو�لظاهرا�الوحيد�العذر�وكان�.نفسه

العناية��دون �والتعليم،�ال§�بية�مجال��ي�العامل$ن�العرب�من�تلقائية�بمبادرة�يتم�العوPة�عصر��ي�الوضع�أن
�ال�VWبا�ثار �الخط$�ة ��ي�فيغرس�الوطنية،�انتماءا«�م�عdى�للصغار�_جنبية�اللغة�تعليم�يسب�éا�السلبية

̄ستخفاف�نفوسهم �و Vþجنóل� �هو�بكل�الحب الثقافة��بأنماط�والتعلق�العربي�ال§�اث�وازدراء�عربي،�ما
VWدارس�الخاصة�الPخاصة�عربية��ي�اللون�والدماء�وغربية��أنجبت�طبقة�قد�النهج�هذا�انتهجت�الغربية.�وا

� ن�لبنان��ي�يحدث�ما�ذلك�عdى�مثال�وأك���وحدة�الوطن�العربي،�تفتيت��ي�وأسهمت�الروح�والفكر،��ي
�ثم�أو��لóطفال�_جنبية�اللغات�مبكر�من�خ[ل�تدريس�وقت��ي���ذه�التجربة�الخاصة�اPدارس�حيث�قامت

̄بتدائية�منذ�لهم�العلمية�اPواد�بتدريس �انتماء�حسب�الفرنسية�أو��نجل$¡ية�باللغت$ن�واPتوسطة�اPدارس�
  العربية.�باللغة�بعض�اPواد�تدريس�مع�ت$ن،الثقاف�من�أي�إvى�اPدرسة
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  مكانة�اللغة�العربية�ب/ن�اللغات�العا�ية�الهامة�&ي�ضجة�العو�ة

� �العربية �الثقافية �مكانة�حول��تواص[ م�نقاشاشاهدت�الساحة ��ي �العربية �وآفاِق�مستقبلها.�ضجة العوPة
�الكتاب� �من �العرب�ف��زت�جماعة �تحدثت�عوالباحث$ن �ان �وضع �تدهور �تارةللغة �العربية �وانقراضها أو�،

� �اPقابلةأ�تارةانتحارها �الجهة �و�ي �م�ءاظهرت�جماعة�أخرى�بآر �،خرى. �اللغة�تفاِئلة، �رأت�هذه VWخ$ٍ��وال� �ي
عdى�الوضع�العام��$�ا�كب$�اأثجملها�تمر��ي�تؤث�يات�والعراقيل�ال��VW دبوجود�عدد�من�التح�تاع§�فو �،ةوعافي

للجماعت$ن�كانت�بسبب�النظر�ة�وجهفالخ[فات�ال�VWظهرت��ي��،عل¸�ا�مع�_يام�التغلب،�ويمكن�هذه�اللغةل
� VWعاي$��الPكاا� ��لستعملها ��و أم½�ما، �نتيجة �عامة ��[حظاتم�أوانطباعات �أو�نتيجة �وعابرة، ميل�سريعة

ق¸�ا�وهذا�من�_مر�البدي¬�Vبأن�العربية�×ي�ليست�لغة�وحيدة�تواجه�تحديات�وعراقيل��ي�سبيل�ر �.فةوعاط
غ$��أن�تعي$ن�مكانة�لهذه�اللغة��تمر�بنفس�_زمة.الصغرى��وأاللغات�العاPية�الك��ى�وإنما�معظم��،وتقدمها

ب$ن�اللغات�العاPية�_خرى��ي�ضجة�العوPة�ليس�من�_مور�الهينة�Åنه���توجد�إحصائيات�اتفق�عل¸�ا�علماء�
ف���ا�أو�مقاييس�ومعاي$��لوزن�قوة�أو�ثقل�أية�لغة�اللغة�أو�مؤشرات�معينة�مختارة�من�منظمة�عاPية�مع§� 

.Vستوى�العالمPى�اdع  

�اللغة�حول�بعض� اPقاييس�واPعاي$��مثل�عدد�الناطق$ن�هناك�حاجة�ملحة�ل�جماع�ب$ن�اPختص$ن�وعلماء
�للغة�،ستعمل¸�امباللغة�و  �الرس�،التوزيع�الجغرا�ي �اللغة�أو�تلك�لغَ±�ا �،ميةعدد�الدول�ال�VWتجعل�من�هذه

اللغة�أو�ة�كيحر �،ال§�جمة�من�اللغة�وإل¸�ا�،ستعِمل�للغةني�ونسبة�الخصوبة��ي�اPجتمع�اPكاالس�و معيار�النم
� وك�والشركات�و�دارة�وإنجاز�بنياحة�و_عمال�والتجارة�والخدمات�واPقاو�ت�والس(استعمالها��ي�الحيوي±�ا

�مع�،الدراسات) �تحته �(ويدخل �الدداPعيار�¯قتصادي �والل �الفردي �الخادخل �القومي للمجتمع��مخل
PاPستوى�اPجتمع..�الخ)ستعِمل�للغة،�واPفراد�هذا�اÅ�V�¤مؤشر�التنمية�البشرية،�عي،��Vؤشر�الثقا�ي�والعلمPا

�اPقيسة �باللغة �وإنتاجها �اPعرفة �الك�،(امت[ك �واPكتباتتعدد �العلمية�،اPطبوعات�،ب مراكز�و �الدوريات
�التوااستع�،البحث.الخ) �وشبكات ��لك§�ونية �واPواقع �الشِبكة ̄جتماÙيصمال � ��،ل ��نسبة وَمحو�اPعرفة

�اPدروسة �باللغة �(�،_مية �اللساني نمي�ة� $عمالعامل
َ
�وت �وكتابطاللغة �وسائل��،�ا)±ها ��ي �اللغة �حضور نسبة

�،للغة�(التخطيط�اللغوي جاه�اتسلوك�الدولة�وأفراد�اPجتمع��،ف¸�ا�اللغة�لستعمتعدد�اPجا�ت�ال��VW،�ع[م
�تقو  �ترسيمها، �أو�ضدها، �لغة �لصالح ̄ع§¡اي±التدخل � �أو�«�ميشها، �أو�التفري�ز �ا �وهناك�مؤشر��ط��ا ف¸�ا).

عها�أو��ي�تراجعها�سالهيمنة�العسكرية�وما�يتبعها�وينتج�ع½�ا،�Pا�له�من�دور�ملموس��ي�انتشار�لغة�معينة�وتو 
ظهر�بكل�ج[ء�أن�ففي�ضوء�اPعاي$��واPقاييس�_نفة�الذكر�ي�خرى.وانحسارها�إvى�غ$��ذلك�من�اPؤشرات�_ 

�بشكل�عادي،�ون�الدماء�Åن�طيوية�ونشاحالعربية��ي� �طبي£ي،�بضتجري��ي�عروقها ���والصور�الخارجيةها
�علة�قا �مع�آ�ف�اللغات��،ةتلتدل�عdى�وجود �مقارن±�ا �عند �و�سيما �وعافية، ��ي�صحة �بصفة�إجمالية إ�ا

��ي�العالم�_خرى  وضعية�اثنP�VWَعرفة��)سوق�اللغات(صاحب�كتاب��لوي�كالفيقام���ا�دراسة��واتضح�من.
م
َ
�باستعمال��عشرة�لغة��ي�العال �الناطق$ن�بأي�اPعاي$��الث[ثة اعتبارها�تلك�اللغة�و �عدد�سكاناللغة�و عدد

ستعملة�له�رسمية�ةلغ
ُ
Pالثالثة�(بعد�� �لأن�العربية�تحتا�للدول�ا�

َ
نجل$¡ية�و�سبانية�وقبل�الفرنسية�الرتبة
 .ال�VWاحتلت�الرتبة�الرابعة)��ي�درجة�متساويٍة�مع�الصينية

دافيد�جرادول،����يطانيشرف�عل¸�ا�اللغوي�الوأم،���١٩٩٧ي�ال��يطاني�سدراسة�أخرى�نشرها�اPجلتب$ن�من�و 
م��١٢وضعية�Pعرفة�

َ
العامل�¯قتصادي�(مدى��مثلباستعمال�خمسة�معاي$��م���١٩٩٥يلغة�ك��ى��ي�العال

�الخام) Vjالوط� �عdى�مؤشر�الدخل
ً
�اعتمادا �تستعمل�اللغة VWأو�الدول�ال� �الدولة �النمو �قوة�اقتصاد �و نسبة

عامل�التنمية�البشرية�الذي�و �اختفاء�اللغات�أو�مو«�ا�وأثره�عdى�تعدد�_لسنةو �اني��ي�اPجتمع�اللغوي،سكال
العربية�تحتل�أن��،نسبة�التعليم�ومستوى�اPعيشة�ونوعية�الحياةيرتكز�بدوره�عdى�عدد�آخر�من�اPؤشرات�ك

    .الرتبة�السابعة�بعد��نجل$¡ية�و_Pانية�والفرنسية�واليابانية�و�سبانية�والصينية،�عdى�التواvي
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  ا�قاييس�وا�عاي/.�ال·�jتدل�ع`ى�ثبات�اللغة�العربية��

 بمعيار�عدد�الناطق/ن�.�العربية١

�فلو� �إvى �الصنظرنا ��ي �تأكيد، �بكل �لوجدناها م
َ
�العال ��ي ���ا �الناطق$ن �ضم�فعدد �الع�ن_مامي ر�شكوكبة

� VWى�ال���وبع�من�ي«_وائل�من�اللغات�الك �آ�ف�لغة. �قرابة�سبعة ون�البالغ�عددها
َ
�لغات�الك �باÐي �ضعdى

ها�نسبة�د)،�تحتكر�وحم½�ا�ةواحد�ةم�اPتحدة�(والعربيمدة��ي�هيئة�_ معتن�أن�اللغات�الست�اP$الدراسات�تب
م�Vغ$٤٢

َ
ع�بعضهم�إvى�اعتبار�هذا�التوزيع�اللغوي�العال

َ
م،�مما�دف

َ
،�واPطالبة�لعاد�� %�من�عدد�سكان�العال

� �عdى �جديد Vعالم� �لغوي �نظام �عالم�Vغبإقامة �إع[مي �ونظام �جديد، Vعالم� �اقتصادي �بنظام رار�اPطالبة
م��تdي�لغامستعمدد�إن�أغلبية��حصائيات�والبيانات�الخاصة�بع.�جديد

َ
ن�بج[ء�أن�مرتبة�العربية�$بتالعال

وقد�تتأخر��،ب$ن�الثانية�والثالثة�والرابعة�والخامسة�والسادسة�والسابعة�والثامنةأتي�ب$ن�اللغات��نسانية�ت
̄خت[ف�لهب�بتأتي�بعد�هذه�اPرتبة.�والسقلما�إvى�التاسعة،�و  يخ�أمور�م½�ا:�أ)�التفاوت�ب$ن�توار يرجع�إvى�ذا�

�أغلب�الدول�اPعنية� ��ي �دقيقة �وجود�إحصاءات�لغوية �عدم �ب) �الدراسات�و�حصاءات�أو�نشرها. إجراء
̄عتماد�عل¸�ا.�ج)�اخت[ف�اPعاي$���ي�إحصاء�عدد�اPستعمل$ن�للعربية�الذي�يتفاوت�حسب�اPصادر�ما� يمكن�

�الناطق$�٤٢٢و��١٨٦ب$ن� �إحصائه�عdى �من�يقتصر��ي
ً
�فهناك�مث[ �مليوٍن.

ً
�لغة ن�الذين�يستعملون�العربية

�و  وvى،
ُ
�وهناك�لضيف�إل¸�م�من�يستعمين�مأ �ثانية. �لغة �اPنخرطة�مها �الدول�العربية �سكان ن�يقتصر�عdى

خرج�من�هذه�اPجموعة�العربية�ث[ث�دول�ي�ي�الجامعة�العربية،�وعددها�اثنتان�وعشرون�دولة،�ومن��ارسمي
�باعتبا �دو��للغاية�ر�أن�الناطق$ن�ف¸�ا�بالعربية�قليلةو×ي�الصومال�وجيبوتي�وجزر�الَقمر، ،�ومن�يزيد�عل¸�ا

�رسمية�أو�وطنية�(إيريث$�يا�ـ�تشاد�ـ�إسرائيل)،�وقد�يتوسع
ً
�لغة

َ
ون�دو��ف¸�ا�فضييآخرون�ف�أخرى�تَتخذ�العربية

  .�ة�أو�معربة�معتة�يات�عربيلأق

 .�العربية�بمعيار�عدد�الدول�ال·�jتستعمل�هذه�اللغة�٢

�رسمية�وباللجوء�
ً
إvى�مقياس�آخر�من�اPقاييس�اPعتمدة،�وهو�عدد�الدول�ال�VWتستعمل�هذه�اللغة�أو�تلك�لغة

�أو� �(أوvى �أيضالها �العربية �اللغة �سنجد �تح�ثانية). �خمستل �فهناك ̄عتبار. � ���ذا �أك���لغة �ثالث �مرتبة
�ا�éوأريت$�يا�وتشاد).�وترتي�من�إسرائيل�ضاف�إل¸�ا�كليو دولة�عربية��٢٢وعشرون�دولة�تستعملها�لغة�رسمية�(

���٣٥يختلف�اثنان��ي�هذه�الحقيقة�أنه�هناك�).�و ٣٠دولة)�والفرنسية�(�٤٥هذا�يأتي�مباشرة�بعد��نجل$¡ية�(
مثل�الدول��ي�رآ�ا�وشريع±�ا�قلغة�كلغة�الضاد��لغ$��عربية�منخرطة��ي�منظمة�اPؤتمر��س[مي�تستعم�دولة

وجنوب�شرق�آسيا�وآسيا�الوسطى�وبعض�الدول��ي�أوروبا�والدول��ي��شرق�آسيا�وغرب�آسيا�وجنوب�آسيا
� �العربية �الدول �عدا �ما �أفريقيا �قارة VWقدر�يال� �باP[ي$نف¸�ا �اPسلم$ن �ولو� .عدد �إvى ��فريقية�نظرنا القارة

نية.�وبحكم�لغة�أوvى�أو�ثا�القارة�باعتبارهاسكان�هذه��ثلثم���ا�للوجدنا�أن�العربية�×ي�اللغة�ال�VWيتكوحدها�
ه�دهذا�العدد�الهائل�من�السكان�الذي�وصل�عد�مأن�حواvي�نصف�سكان�هذه�القارة�مسلمون،�ف¬�Vإذن�َ«�

�نسمة،�وإن�لم�يكونوا�١.١م�حسب�تقديرات�منظمة�الوحدة��فريقية�إvى�مليار�ومائة�مليون�(٢٠٠٨عام� (
�وبعد �والعربية�تحتل�الرتبة�_وvى�ب[�منازِع، �يكلمو�ا.

ً
�والجميعا �تأتي�السواحيلية�والهوسا وبقية�ف[نية�ها

  . )�لغة٢٠٠٠مجموعها�بحواvي�ألفي�(�ر اللغات�ال�VWيقد

 مات�الدوليةظ&ي�الهيئات�وا�ن.�العربية�بمعيار�استعمالها�٣

�و  �استعمالها �إvى �واPنلو�نظرنا �الهيئات �ظ�ي �العربية �أن �سنجد �الدولية، �الست��دعتمات �اللغات �ب$ن من
�رسمي �اPعتمدة �اPتحدةا �_مم �هيئة �اPتف�وكل�،�ي �ع½�ار الهيئات�واPنظمات �اليونسكو�،عة ومنظمة��،مثل

�والزراعة �العاPية�،_غذية �الصحة ��،ومنظمة �ومجموع �اللغات�الست�يشكل�وحده�ل�نم$لتكاPوغ$�ها. هذه
�أشرت�سابقا٤٢نسبة� �إvى�ضافم�.%�من�سكان�العالم�كما �لغا ات�إقليمية��ي�هيئ�أيضا�ةرسمي�ةذلك�أ�ا

أخرى�كمنظمة�اPؤتمر��س[مي،�ومنظمة�الوحدة��فريقية،�ومنظمة�دول�الساحل�والصحراء،�وكل�الهيئات�
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اPنظمة��س[مية�(و�يسيسكو��،اPنظمة�العربية�لل§�بية�والثقافة�والعلوم)اPتفرعة�ع½�ا،�كمنظمة�_لكسو�(
�كانت�ا�)لل§�بية�والعلوم�والثقافة �وإذا �ب$ن��ةPقارنوغ$�هما. �ما ت�ب$ن�استعمال�هذه�اللغات�الست، �تمَّ VWال

راجع�استعمايم،�قد�ب١٩٩٩و�١٩٩٢
َ
ت�أن�العربية�ت

َ
�٩.٥إvى��١٠.٩ها��ي�_مم�اPتحدة�بنسبة�ضئيلة�(من�لن

بالعربية،�وإنما�شمل�كل�اللغات�_ربع�_خرى�أمام�تقدم�ا�%)،�فإن�هذا�ال§�اجع��ي�الحقيقة�لم�يكن�خاص
�(�نجل$¡  �فالفرنسية�تراجعت�بنسبة�خط$�ة ��١٨.٩منية. �و�سبانية�(من�١٣.٨%�إvى ،(� %)،�١٠إvى��١٢%)

� �(من �٤.٢والروسية � �إvى �العا٢.١% ̄ستعمال � ��ي �ال§�اجع �ولذلك .(%� �(باستثناء�م �الخمس �اللغات لكل
�أسبا �له �ب�نجل$¡ية) �وأهمها �الواضحة �عدده �ب$�تصاعد �اPتحدة �_مم ��ي �اPنخرطة �العام$ن�الدول ن

ل�استعمال��نجل$¡ية�عdى�ضتف�ا�éأغل�ة.�وهذه�الدول�الجديد١٨٨إvى��١٦٤اPذكورين،�إذ�انتقل�العدد�من�
�Åنه�لم�

ً
  .دولة�إvى�هذه�اPجموعة�ضف�أيةتغ$�ها.�أما�عدد�الدول�العربية�فظل�ب$ن�الف§�ت$ن�جامدا

ية�.�العربية�بمعيار�استعمالها�٤
َ
 �&ي�الشبكة�العا�

ية�ي�الشبكة�ا�إvى�استعمالها�لو�نظرنو 
َ
Pالعا،��V¬م،��اتحتل�موقعا�متقِدمف

َ
ب$ن�اللغات�العشر�_وائل��ي�العال

�رتب �_غلب�،�ا±وتختلف ��ي ��حصاء، ��ي �اPصادر�واPعاي$��اPستخدمة �اخت[ف �إvى��- حسب �السابعة من
�٣٢إvى�ي�العالم�العربي�وصل�ما�ورد��ي�تقرير�وكالة�روي§�ز�عدد�مستخدمي�(الفيسبوك)��وحسب��.التاسعة

م.�كما�ارتفع�عدد�٢٠١١أضافت�أربعة�م[ي$ن�مستخدم�منذ�بداية�و��ي�مصر�وحدها�م،�٢٠١١عام�مليون��ي�
�،.�و�ي�الوقت�نفسهاجد�فتمستخدمي�(توي§�)��ي�الوطن�العربي�خ[ل�الربع�_ول�من�العام�نفسه�بشكل�� 

درك�وجود�فرص�تم�أن�شرك±�ا�أصبحت�٢٠١١ة�صيف�التنفيذية�لشركة�(ياهو)��ي�بداي�ةصرحت�الرئيس
�أسواق �اPجال �هذا ��ي �واعت��ت�_سواق�العربية �الشِبكة، �نمو�استعمال �بفضل �اPنطقة ��ي �هائلة ،�واِعدةا

�٥٠مليون�شخص�إvى��٣٠فخ[ل�عام�واحد�من�شراء�(ياهو�مكتوب)�ارتفع�عدد�اPستخدم$ن��ي�اPنطقة�من�
خامس�أك¿��صفحات�(ياهو)�الرئيسة�م��٢٠١٠عام�توب)�العربية��ي�نوفم���وأصبحت�صفحة�(ياهو�مك�امليون

م�حالي
َ
�فإنه�بعد�ستة�اشعبية��ي�العال �(ياهو)، ��ي�أحد�اPواقع�ال�VWأوردت�تصريح�مديرة �جاء �وحسب�ما .

أشهر�عdى�إط[ق�الصفحة�الرئيسة�Pوقع�(ياهو�مكتوب)�بالعربية،�أصبحت�هذه�الصفحة�×ي�ثاني�أك���وجهة�
  .بارية��ي�اPنطقة�العربية�بعد�موقع�(الجزيرة)��خباري إخ

 �&ي�الوسائل�mعNمية�التقليدية.�العربية�بمعيار�استعمالها�٥

�إvى�استعمال�هذه�اللغة�و  �،�ي�الوسائل��ع[مية�التقليدية�كالصحافة�اPكتوبة�واPسموعة�واPرئيةلو�نظرنا
� �اPسفنشاهد �و�ذاعات �اPطبوعة �الصحف �الفضائيةوفرة �والقنوات �ب�،موعة �وتعددها لغة�الوانتشارها
�العاPيةالعربية �اPحطات��ذاعية �ع���عدد �ولنكَتِف� ن�بقياس�العربية ،،�� نِجز�عdى�أفمن�خ[ل�إحصاء

م،�اتضح�أن�العربية�تحتل�ف¸�ا�الرتبة�الرابعة��إذاعة�تبث�١١٥نة�محصورة��ي�يع
َ
بمختلف�اللغات�ع���العال

وشهريا�ا�ة�والفرنسية�والروسية.�و��شك�أننا�لو�أضفنا�إvى�هذا�عدد�ما�يصدر�يوميا�وأسبوعيبعد��نجل$¡ي
م�العربي�وخارجه�أيض

َ
�زيونيةفل،�وعدد�القنوات�التامن�الصحف�واPج[ت�العربية�اPكتوبة��ي�كل�أنحاء�العال

Pتبثا� VWال� �للعربية �و �ستعِملة �أن �سنجد �أو�بغ$�ها، �_قمار�الصناعية �هذه�واسطة �كل ��ي �العربية ضع
  عdى�حضور�هذه�اللغة��ي�مختلف�وسائل��ع[م�الدوvي.��ياقو �راومؤش�اجد�واِفرا�ااPجا�ت��ع[مية،�عدد

  ا�قاييس�وا�عاي/.�ال·�jتدل�ع`ى�ضعف�اللغة�العربية

�العربية١ �قتصادي�بمعيار�الوضع�.�jوالثقا&ي�والسيا��:� 
َ
�لغة �قوة �إن مة�يقال

ُ
�قوةفت�بعمل±�ا،�أ �كمن

��ي مة،��نجل$¡ية �اPتقِدّ �وصناع±�ا �_مريكي �لغته�معه�لسَقطت�_مريكي�¯قتصاد�سقط�ولو�¯قتصاد
م�عdى�اPهيمنة

َ
ولن�يتحسن�وضعها��،أما�بالنسبة�للغة�العربية�ف¬�Vقائمة�عdى�اقتصادها�الضعيف.�اليوم�عال

م��ي�إ��يحدث
َ
 .�والتكنولو�ي�والعلم�Vوالثقا�ي�ادي¯قتص�اPستوى �عdى�ذري ج�تغ$��العربي�العال
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�مما�بكث$��أضعف�والثقا�ي�الفكري �وضع�اللغة�العربية��ي��نتاج:�والفكري �العلمي�mنتاج�بمعيار�.�العربية٢
��ي�العربية�إنتاج�أن�نجد�أو��سبانية،�الفرنسية�أو�كاßنجل$¡ية�تقدما�_ك¿��العاPية�اللغات��ي�الوضع�عليه

  عامة.�بصفة�والثقا�ي�الفكري ��نتاج�صنوف�من�غ$�ه�من�ضعفا�أقل�هو�والتكنولو�ي�الدقيق�العلم�VاPجال

�وقو«�ا�ووز�ا�اللغات�من�لغة�مكانة�عdى�الحكم�معاي$��أهم�من�إن�ال§�جمة:�الr.جمة�بم/�ان�العربية�وضع�.���٣
�ما�علينا�أن�ننظر�إvى�)�إل¸�ا�ي§�جم(�الهدف�باعتبارها�لغة�العربية�Pعرفة�وضع�أما�.العصر�هذا��ي�وضعفها

���م�٢٠٠٣لعام��نسانية�للتنمية�اPتحدة�_مم�برنامج�تقرير��ي�جاء �ال§�اكم��Vجماvي�يَقدر"و�الذي�يقول:
�وهو�كتاب،��١٠.٠٠٠بحواvي� ن�ح��Wالقرن�التاسع�اPي[دي)�(العبا���VاPأمون �عصر�منذ�اP§�جمة�للكتب
�واحد�امع��ي�إسبانيا�ت§�جُمه�ما�يوازي  �إvى�اP§�جمة�العناوين�عدد�عن�اليونسكو�إحصائية�وحسب".

م��ي�_وvى�لغة�الخمس$ن
َ
��ي�ف¬�Vمتقدمة،�رتبة�تحتل�أيضا���العربية�أن�نجد�،٢٠٠٤و��١٩٧٩ب$ن�ما�العال

�ونسكوالي�(ي§�جم�م½�ا)�فننظر�إvى�إحصائية�_صل�لغة�باعتبارها�العربية�وضع�إvى�ولو�نظرنا.�الث[ث$ن�اPرتبة
�.عdى�كل.�العالم��ي�_وvى�لغة�الخمس$ن�ب$ن�عشرة�السابعة�نفسها�وال�VWوضعت�العربية��ي�اPرتبة�الف§�ة�عن
م��ي�ال§�جمة�حركةف

َ
  ��ذه�اللغة.�لل½�وض�جدية�مبادرات�إvى�ضعيفة�جدا�و×ي�تحتاج�العربي�العال

 خNصة�القول�

�اللغوي �بالتعدد�واPنادين�والثقا�ي�اللغوي �جان�éا��ي�Pةنقاد�العو �كل�نجد�،�ي�سياق�هيمنة�اللغة��نجل$¡ية
�ي اللغو �والتعدد�التنوع�هذا�وجه��ي�العائق�الكب$��ويعت��و�ا��نجل$¡ية��Óاجمون �وأوروبا�فرنسا��ي�خاصة
�يناشدون�له�الذي ̄خت[ف�مع�و�. �وثقافة�ولغة�اقتصادا�_مركة�معناها�العوPة�إن�يقولون �الذين�يمكن�
مط

َ
�من�اPَتضررة�اللغات�من�واحدة�العربية�أن�فيه�شك�و��وسلوكية،�اجتماعية�ومنظومة�قيٍم �حياة�ون

�لغات�هناك�بل�العربية،��Óدد�الذي�الخطر�وحدها��نجل$¡ية�و��نعت���نفوذها،�وتقوية��نجل$¡ية�فرض
،مث[�من��فالفرنسية.��نجل$¡ية�تمارسها�ال�VWنفِسها�الهيمنة�بدور �تقوم�أخرى 

ً
�الفرنكوفونية �خ[ل�منظم±�ا

 �كو�ا�رغم
ً
�و�سبانية�ال�VWلها.�تفوت�أية�فرصة�إ��وتن±�زها�ل±�ديد�اللغات�_خرى ��نجل$¡ية،���من�متضررة

�الفرنسية�مخالب�من�وتوطدت�ع[ق±�ا�مع�هذه�الدول�ßنقاذها�العربية�اPغاربية�البلدان�بكل�كب$��احتكاك
اPسافة�راكبة�عdى�القوارب�اPثيلة،�ففي�واقع�_مر���تدافع�اللغات�اPذكورة��تجعلها�فريسة�لها�وتقطع�نفس

̄ضطهاد،�تماِرس�فإ�ا�و¯نقراض،�باPوت�واPهددة�اPضطهدة�اللغات�عن �أبشع�بشكل�وربما�نفس�الظلم�و
شرق�والفرنسية�تحتكر��نجل$¡ية�سوق�ا�Pو��ي�الك[م�اPوجز�يمكن�القول:.�وأعنف���يتسع�اPجال�لذكرها

�اPغرب. �الصغرى �اPحلية�اللغات�أو�الهامشية�اللغات�«�دد���العوPة�والجدير�بالذكر�أن�تحتكر�سوق
ونحوها��و_Pانية�و�سبانية�والفرنسية�كالعربية�الك��ى �اPركزية�اللغات�«�دد�ولك½�ا�واللهجات�السائدة،

�و��ي�ضوء�اPقاييس�واPؤشرات�اPذكورة �إvى�النتيجة�أن�وصلن�،أيضا. �ة�تمر�بمرحلةرحلهذه�اPالعربية��ي�ا
�الحضاري  �الالصراع �اPجا�ت �كل �عdى �الغربية �الهيمنة �ومرحلة �فض[، �واللغوية �و�ع[مية عن��ثقافية

م�ةمرتبالعربية�تحتل�و ،�اPجا�ت�¯قتصادية
َ
،�_مر�الذي�اتفق�عليه�علماء�ب$ن�اللغات�اPسيِطرة�عdى�العال

م�ف��تخرج�عن�صعربية�اللغة�أن�ال
َ
  .اللغات�العشر�_وائل��ي�العال

  ا�صادر�و�ا�راجع

 .١٩٨٨ عمان، البيارق، دار العوPة،� ،محمد سهو، بن .1
 .١٩٩٧ الرباط، اPغربية، اPملكة أكاديمية، مطبوعات والهوية، العوPة ،بلخوجة،�محمد .2
 . ١٩٩٩العربية،� الوحدة اتدراس مركز ب$�وت،� أم$ن،ج[ل،�العوPة�و�التنمية�العربية، .3
  . ٢٠١٤شاه$ن،�عبد�الصبور،�نحن�و�العوPة،�الرياض،�وزارة�العارف، .4
 . ١٩٩٥الشرق�، �ضة مكتبة جديد،�القاهرة، وبعد علمية رؤية العربية: م[،محمد�عdي�،اللغة .5
  .م�١٩٩٨العربية، الوحدة دراسات مركز مو÷��V،�العرب�و�العوPة،�ب$�وت، الحمود، .6
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 ك/.َ ية�وL نحاة�
َ
L 

ّ
 �ومؤل

ّ
  رفحو�والّص فا�]م�&ي�علم�الن

  

 عبد�الشكور�الصديقي

  ،�الهندآباد�حيدر،�جنبيةنجل$¡ية�واللغات�_ جامعة�اللغة�� ،�باحث�_دب�العربي�

  

باحث$ن�إن�اPساهمات�ال�VWقدمها�علماء�ك$����ي�مجال�التأليف��ي�اللغة�العربية�ما�زالت�و��تزال�تدهش�ال
ويدل��،.�ومن�الفنون�ال�VWقد�أولوا�عناية�كب$�ة�واهتماما�بالغا�علم�النحو�والصرفتنوع�فنو�الك¿�ة�عددها�و 

عdى�ذلك�ما�ألف�علماؤها�من�كتب�النحو�العربي�ومن�الشروح�والحوا�V�Þوالتعليقات�لعدد���بأس�به�من�
  .�)١(لفا«�م��ي�مجال�النحومهات�الكتب�النحوية.�و«�دف�الدراسة�إvى�محاولة�إلقاء�الضوء�إvى�نحاة�ك$���ومؤ أ

  اهتمام�علماء�ك/.�Lباللغة�العربية

سباب�أس[م��ي�الهند.�أما�بزوع�فجر�� وتطورت�تلك�الع[قة�بعد��،ع[قة�الهند�مع�العرب�قديمة�جدا�كانت
�حوقل �ابن �يقول �الدينية. �والوجهة �التجارية �الوجهة �وجهت$ن: �إvى �فتعود �العربية �"انتشار�اللغة �اللغة�: إن

عربية�كانت�مستعملة��ي�_سواق�التجارية�الهندية�كما�كانت�لغة�مفضلة�عند�بعض�الخواص.�أما�العوام�ال
�ينطقون�بلغ±�م�اPحلية��ي�حيا«�م�العامة" �انتشار�العربية��ي�ربوع�ك$���من�الوجهة�الدينية�)٢(فكانوا �وأما .

�الهميبأفهو� ��قصوى�لدى�اPسلم$ن.±�ا �اهتمام �يدل�عdى �ك$أومما �دروس�هل ��ي �تدريسها �العربية ���باللغة
من�علماء�وشعراء�يشار�إل¸�م�بالبنان�عdى�مر�العصور،�وتأليفا«�م��ي�جميع�أنواع� نجا��اإاPساجد�والكليات�و 

�وأصوله�والتصوف�والتاريخ�والصرف�والنحو�والطب�والفلك�وغ$�ها.� العلم�مثل�التفس$��والحديث�والفقه
�ك$�  �منطقة �النحو��ي �ولكن�من�اPتمت�دراسة �القديمة. �العصور ��ي � �لم�ؤ ��بالدروس�اPساجدية سف�أنه

   يعرف�تاريخ�صورة�تعلم�النحو��ي�ديار�مليبار�قبل�القرن�التاسع�الهجري.

�L./تعليم�النحو�والصرف�&ي�ك  

� �ك$�� �و�ية ��ي �العربية �العلوم �أن �- و��شك �الهندية �الو�يات �وتقدما��–كبعض �ملحوظا �تطورا شهدت
�اPدارس�العربية�الدينية��،ملموسا �الدروس�اPساجدية�–فقد�كانت�و��تزال�تدرس��ي �ف¸�ا وف¸�ا�نشأ��-بما

̄س[مي.�وأما�بالنسبة�إvى�صورة�تعليم� كث$��من�_ئمة�وأساط$ن�العلماء�الذين�كان�لهم�شأن�كب$���ي�العالم�
،�والثاني�أهdي.�فالنظام�_هdي�يحكوم�ساسي$ن�للدراسة.�أولهماأن�هناك�نظام$ن�أن�نعرف�أالنحو�ف[�بد�لنا�

�ىو�جامعات�تنتم�Vإvى�فرق�مختلفة.�فاكتفأو�كليات�أفتختلف�مناهجه��ي�علم�الصرف�والنحو�من�مدارس�
�الجامعات�واPدارس��  �علم�الصرف�والنحو��ي ��ي �الدراسية �ذكر�اPناهج �تنهج�با�ختصار�عdى VWال� س[مية

قد�ك¿�ت�الصيحات�اPطالبة�بتسهيل�وتيس$��تلك�الكتب�وا«�امها�بالجمود�منهجا�قديما�ك[سيكيا.�وذلك�Åنه�
وعدم�مسايرة�الزمان.�وأما�دراسة�الصرف�والنحو��ي�الكليات�والجامعات�الحكومية،�فتعتمد�عdى�موضوعات�
�لذلك��� �بتلك�الكليات�أو�الجامعات،�ونتيجة �العربية �اللغة �من�لجان�علمية�Åقسام �يتم�اختيارها معينة

ن�يتعرفوا�عdى�أمهات�الكتب��ي�الصرف�والنحو�كما���يمكن�لهم�دراسة�هذين�الفن$ن�دراسة�أمكن�للط[ب�ي
  شاملة�وعميقة.�
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�تقليد �الذي�يتبع�منهجا تبدئ�دراسة�قواعد�اللغة�العربية�بدراسة�مادة�الصرف�Åن��يا،و�ي�النظام�_هdي
وأما��الكلمة�اPفردة�قبل�أن�تعرف�كيفية�تركي�éا،الصرف�مقدمة�لدراسة�النحو�إذ�يحتاج�النحوي�إvى�معرفة�

ك[هما��)،١(و_جناس�الصغرى�والك��ى �،ف¬�Vكتاب�اP$¡ان��ي�تصريف�_فعال�،الكتب�اPقررة�لتعلم�الصرف
،�وبدارسة�)٣(اPشهور�ب$ن�الط[ب�بزنجان�)٢(و�العزي أوكتاب�تصريف�الزنجاني��،فعال�وتصريفهما�ي�أوزان�_ 

بنية�الكلمة�العربية�وصيغ±�ا�وبيان�حروفها�من�أصالة�أو�زيادة�أ[ثة�يمكن�الطالب�أن�يعرف�هذه�الكتب�الث
�وتشمل�الكتب�اPقررة�له�كتاب�مائة�إع[ل�أو�إأو�حذف�أو�صحة�أو� �وبعد�ذلك�يشرع�يتعلم�النحو. بدال.

وقطر��،لورديلوردية�لبقاvي،�وأرجوزة�التحفة�الل،�وتقويم�اللسان�)٥(للشيخ�عبد�القاهر�الجرجاني�)٤(عامل
  .�وخ[صة�ألفية�بن�مالك�،بن�هشام� الندى�

  نحاة�ك/.�Lومؤلفا�]م�&ي�علم�النحو

  زين�الدين�ا�خدوم�الكب/. •

�ترك �ع�dفقد �بن �اPخدوم �الدين �)٦(اPع��ي �يّ زين �مختلفة،�، �موضوعات ��ي �العربية �اللغة ��ي �عديدة كتبا
�والفقه�والصرف�والنحو�و و  �الحديث�التصوف�والس$�ة �ابن�من�غ$�ها. �تسهيل�الكافية�شرح�كافية مؤلفاته:

ندلV�Í،�شرح�عdى�ألفية�بن�مالك�_ و حاشية�عل¸�ا،�و كفاية�الطالب��ي�حل�كافية�ابن�الحاجب،�و الحاجب،�
عdى�التحفة�الوردية��-كب$��وصغ$��–شرح�مت$ن�وصل�إvى�باب��ضافة�وكمله�ابنه�عبد�العزيز،�وشرحان�و 

  .�ل�مام�عمر�بن�الوردي

  عبد�العزيز�ا�خدوم� •

أصبح�عاPا�ماهرا��ي�جميع�الفنون،�وله�هـ،��٩٩٤ين�اPخدوم�اPتو�ى�سنة�هو�الع[مة�عبد�العزيز�بن�زين�الد
�مساهمته��ي�النحو� �م½�ا�مسالك�_تقياء،�وتحفة�_دباء�ومرقات�القلوب�وغ$��ذلك،�وأما مصنفات�كث$�ة�:

  تمام�شرح�والده�عdى�ألفية�بن�مالك.إفهو�

  الشيخ�عثمان�بن�جمال�الدين�ا�عA.ي � •

علم�من�أع[م�النحو�العربي��ي�ك$��،�هـ�٩٩١اPتو�ى�سنة��)٧(عثمان�بن�جمال�الدين�اPع��ي�الفنانيالشيخ��
وكان�بارعا��ي�علم�النحو،�ومما�يدل�عdى�مهارته�وبراعته��ي��،وكان�عاPا�مشاركا��ي�كث$��من�العلوم�والفنون 

�ا،�وكتب�لهذلعالم�الع[مة�ابن�هشام�_نصاري ع$ن�الهدى�شرح�قطر�الندى�للشيخ�ا�النحو�ما�ألفه�من�كتاب
  عند�العلماء�حيث�وضعوه��ي�اPناهج�الدراسية��ي�اPدارس�_هلية��ي�ك$��.��الشرح�القبول�

  القا���jمحمد�الكاليكوتي� •

� �سنة �ولد �العزيز�الكاليكوتي، �عبد �بن �محمد V�÷٩٨٠هو�القا� �١٥٧٧هـ/ �وهو�حفيد .� V�÷بو�بكر�بن�أالقا
وله���).٨(ن¿�ا�ونظما�٥٠ويقال�أن�له�من�التأليفات�ما�يبلغ�،�رمضان�الشالياتي.�وللقا÷��Vمحمد�تأليفات�كث$�ة
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�والعوامل� �هشام، �قطر�الندى��بن �النحو�منظومة �علم ��ي �وم½�ا �موضوعات�مختلفة، ��ي �كث$�ة منظومات
  ق�و�ي�علم�الحساب�وغ$�ها.�ونظم�_جناس�كما�أن�له�منظومات��ي�التجويد�واPنط

  زين�الدين�#خ/. •

هو�الع[مة�زين�الدين�بن�ماح$ن�حسن�اPخدوم،�نحوي�زمانه�باßط[ق،�وكان�متبحرا��ي�ثمانية�عشر�فنونا،�
��ي�الحرم�الشريف،�فاشتغل�هناك�خمس�سنوات،�وله�عديد�من�اPصنفات،�وم½�ا�رسالة��ي�و  عّ$ن�مدرسا

Pى�فتح�اdهــ��١٣٠٥ذلك،�وتو�ي�رحمه�هللا�سنة��ع$ن،�وفتاوى��ي�الفقه�وغ$�النحو،�وتعليقات�ع 

 محمد�بن�ع`ي�الفناني •

�اPخدومية� �اPدرسة �من �متخرج �مسليار، �محمد �ويتيل �اPعروف�بتونام �الفناني �بن�عdي �محمد هو�الع[مة
مر�بن�اPظفر�الفنانية،�نحوي�زمانه،�وكتب�حاشية�عdى�شرح�زين�الدين�اPخدوم�الكب$��عdى�تحفة��مام�ع

 ��.أجزاء)�وغ$�ها�٣الوردي،�ومن�مصنفاته:�رسالة��ي�التصريف،�وشرح�البسملة،�وحاشية�إرشاد�الياف£ي�(

 أحمد�الش/.ازي  •

�وله� �النحو�والتصريف، ��ي �ومحققا �كب$�ا �عاPا �وكان �النادافرمي، �الش$�ازي �محمد �بن �الش$�ازي هو�أحمد
عdى�شرح�اPخدوم�عdى�ألفية�ابن�مالك،�وحاشية�عdى�شرح�يف�عديدة��ي�النحو�وغ$�ه،�وم½�ا:�حاشية�نتصا

�وغ$�� �الفقه، ��ي �وفتاوى �ذلكالتفتازاني، �النحو�. ��ي �ماهرا �أيضا �الش$�ازي �أحمد �بن �محمد �ابنه وكان
 والتصريف،�وشاعرا�موهوبا،�وله�حاشية�عdى�شرح�القطر�للشيخ�عثمان.��

 شاليNكات�كنج�أحمد�حا�ي: •

حمد�حا�ي�بن�م�ي�الدين�حا�ي،�وكان�محققا��ي�النحو�والتصريف،�وله�عدة�هو�العالم�شالي[كات�كنج�أ
مصنفات�فيه،�وكان�ماهرا��ي�علم�الفلك�والهيئة�واPيقات�والحساب�واستخراج�جهة�القبلة،�ومن�مصنفاته:�
�اPاردين،� �رسالة �عdى �وحاشية �العربية، �وكتاب�اللغة �النحو�الكب$�، �وكتاب �وكتاب�الصرف، �النحو، كتاب

�وكتاب�وك �العمليات، �وكتاب �القرآن، �وتعليم �القبلة، ��ي �الدعوى �ورسالة �اPيقات، �علم ��ي �الحساب تاب
  .الدينيات،�وغ$�ها

  عبد�القادر�الفضفري� •

هو�العالم�عبد�القادر�بن�يوسف�بن�الفضفري،�نسبة�اvى�بلدة�فضفرم�بمنطقة�مليبار،�وكان�نحويا�كب$�ا،�
�وواعظا �ماهرا، �وفق¸�ا �موهوبا، �من�اللغات�_جنبية�وشاعرا �بعديد �وعارفا �جواهر��.مفكرا، ومن�مصنفاته:

�وديوان� �تخميس�بانت�سعاد، �حاشية�عdى �الفتاوى، �ومجموع �الصبيان، �وتحفة �الفوائد، �ومجمع _شعار،
  ).١($�هاغو �،_شعار�الغريبة،�وخ$��الدارين،�وقصيدة��مية

  أبو�محمد�باوا�مسليار�الويلتوري •

يار�الويلتوري،�مدرس�جامعة�إحياء�السنة��س[مية�بمخدوماباد،�لد�عdى�باوا�مسهو�الشيخ�أبو�محمد�سي
�فقيه� �ماهر، �نحوي �متواضع، �عالم �بك$�¯، �والجماعة �السنة �أهل �علماء �هيئة �عضو�من �الهند، ك$�¯،
�للنحو�العربي� �جليلة �خدمة �وقّدم ��س[مي، �ال§�اث �نهج �عdى �التأليف �متكاثر��ي �شاعر�مقبول، متبحر،
بالتدريس�والتأليف،�ومن�مؤلفاته�اPطبوعة��ي�علم�النحو:�تلميح�الفوائد�النحوية��ي�بيان�الحوا�V�Þ_لفية،�

�وPح�الشواهد،�و والفتوحات�العربية،�والرزق�الرغد� �بعد، �الفوائد،�ومن�مؤلفاته�_خرى�إ�ي�شرح�أما جازة
̄رتضية،�هدي�البيان�وامع،�والعرائس�الر جاPطبوعة:�_ضواء�السواطع�لتحقيق�جمع�ال ضية�عdى�النفائس�
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�عdى� �الوهبية �واPفاتيح �العروض�والقوا�ي، Vعلم� ��ي �الكا�ي �اP§ن �عdى �الشا�ي �والتبي$ن ��خوان، �تحفة عdى
�ابتغاء� �بدر، �بأهل �التوسل �النصر��ي �وغارة �اPستقيم، �الصراط �إvى �اPوفق$ن �هداية الفرائض�اPحمدية،

تذكار�اللبيب�بمناقب�أويس�_ريب،�وترياق�السقيم��ي�مدح�داود�الحكيم،��الوصول�لحب�هللا�بمدح�الرسول،
�والعذب�اPع$ن��ي�مدح� تنقية�الخاطر��ي�مناقب�الشيخ�عبد�القادر،�تنويل�_نام�بمناقب�الشاف£ي��مام،

يبة،�كشف�الشيخ�زين�الدين،�ورثاء�عdى�أستاذ�_ساتيذ،�والبدرية�الستينية،�و_دلة�القواطع،�الفلسفة�الغر 
�العقود� �بشرح �اPجازية �والرياضة �_رحام، �ذوي �م$�اث ��ي �_وهام �وقطع �النصوص، �احتذاء الشواهد،
�وتنوير�اPسرات� �الطريقة�_شعرية، �العقائد�السنية��ي �الطلبة�عن�ترجمة�الخطبة، �وتحذيرة السمرقندية،

�الصف �الذخ$�ة �بشرح�راتب�الحداد، �اPعاد �عكازة �عظمة�بشرح�د�ئل�الخ$�ات، �القطبية، �القصيدة �عdى ية
  ).١(الص[ة�وعزة�اPناجاة،�_وجز�اPختصر��ي�الك[م�اPعت��،�تمرين�_دب�بإنشاء�العرب�وغ$�ها

  محمد�الباقوي�الفوكوتوري •

̄س[مي�تدريسا�وتأليفا.�وقد�ألف�كتبا�كث$�ة��ي� وهو�عالم�من�العلماء�اPعاصرين�اPشتغل$ن�بخدمة�الدين�
�العربيةموضوعات�مختل �اللغة �الصرف�والنحو��ي �مجال �ومن�مؤلفاته��ي �واPلياملية. �العربية �اللغة ��ي �:فة

إعراب��عراب��ي�مهم�ال§�اكيب،�درر�الصرف��ي�منوال�العرف،�دراسة�_لفاظ�النحوية،�م$¡ان�اPعتل�مع�
�سهل�العو  �رياض�الزنجاني�باÅصول�و_وزان، �إظهار�_جناس�لóناس، امل�وحل�الغوامل،�تحليل�_صول،

  .لتحفة�الوردية��ي�العلوم�النحويةإعراب�العوامل�بالتحرير�الكامل،�شرح�تقويم�اللسان،�إعراب�ا

  النتائج�:

 ن�العلماء��ي�ك$���قديما�وحديثا�بذلوا�جهودا�كب$�ة��ي�الحفاظ�عdى�اللغة�العربية�تدريسا�وتأليفاإ •

 وعناية�فائقة�بالنحو�العربي�قد�أولوا�اهتماما •

 صورة�دراسة�النحو�العربي��ي�ك$���قبل�القرن�التاسع�الهجري��غ$��مسجل��ي�التاريخ�إن •

 الشيخ�زين�الدين�اPخدوم�الكب$��هو�الذي�لعب�دورا�بارزا�لتطوير�دراسة�النحو�العربي��ي�و�ية�ك$�� •

• � �نظام$ن ��ي �ك$���تتمثل �و�ية ��ي �النحو�العربي �دراسة �الكتب�اأإن �وأهdي. �حكومي ��ي�ساسي$ن، Pقررة
�النحو�العربي� �لدراسة �معظم�اPدارس�والكليات�أو�الجامعات�–النظام�_هdي ��-�ي مهات�أتحتوى�عdى

 الكتب��ي�النحو�حيث�تكمن�الطلبة�دراسة�مادة�النحو�عdى�صورة�مرتبة�ترتيبا�علميا�

  افعة�وقد�أنجبت�و�ية�ك$���عددا�كب$�ا�من�النحاة�البارع$ن�والذين�صنفوا�مؤلفات�كث$�ة�ن •

  ا�راجع�

١. Vjسامع�والنواظر�،�عبد�ال�ي�الحسPنزهة�الخواطر�وبهجة�ا  

  مبدؤه�وتطوره��:الشعر�العربي��ي�ك$�¯�،ويران�م�ي�الدين�الفاروÐيد/� .٢

٣. V�ùم��ي�ديار�مليبار��،الشيخ�محمد�بخاري�الفي�éتاريخ�_برار�ممن�تدرس�كت  

  �٢٠١٠،�اPجلة�الثانية،�مجلة�الكاليكوت،�جامعة�كاليكوت،�ك$��،�العدد�الثاني .٤

٥. V��.ماب[�العظيم�(مليالم)�،�حمد�مولوي�وك.ك.�عبد�الكريمأ�.اين��Vتراث�أدب�مسلم  
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  :�ّي ا�جتمع�الهند�استعمال�اللغة�العربية�وانعكاسا�]ا�ا�م/�ة�ع`ى�طرق 

  جتماعيةلغوية�� ال�من�خNل�منظورة
  

 ونسيم�فاطمة�تشودري �،محمد�أبو�ا�فضل

  ،�الهندجامعة�جواهر��ل��رو،�نيو�دل¬Vالعربية�و�فريقية،� دراساتمركز�الان،�باحث

  

̄جتماÙيا�Pأطلق � � �Sociolinguisticsصطلح�علم�اللغة �ومكونا�عdى �ظاهرة�اجتماعية دراسة�اللغة�بوصفها
�باPجتمع،�وينتظم�كل�جوانب�اللغة�وطرائق�العلم�الذي�وهو�.من�مكونات�الثقافة �يدرس�اللغة��ي�ع[قا«�ا

�والثقافية ̄جتماعية � �ترتبط�بوظائفها VWال� �اPجتمع،��)،١(استعمالها �جوانب �تأث$��جميع �بدراسة �و�Óتم بل
�استخدام� �عdى �و ثار�اP§�تبة �اللغة �استخدام �وطريقة �والتوقعات�والبيئة �ذلك�اPعاي$��الثقافية ويتضمن

̄جتماعية�أن��بفارق�هو� لغةاجتماعيات�ال�̄جتماعية�عن�اللغة��ي�اPجتمع.�وتختلف�اللسانيات اللسانيات�
�بدراسة �اPجتمع.�تقوم �عdى �تأث$��اللغة �عdى �اللغة �تركز�اجتماعيات �بينما �اللغة، �عdى يعرف��تأث$��اPجتمع

̄جتماعية�قائ[:�"علم�يبحث�التفاعل�ب$ن�جان��þالسلوك��نساني:�استعمال�اللغة�والتنظيم� فيشمان�اللغة�
�للسلوك" �باPتكلم��).٢(̄جتماÙي Vjفيع"� �يقول �كما �واPجتمع، �باللغة �صلة �له �ما �بكل ��حاطة �منه واPراد

وسيكون�ترك$¡نا�البالغ��ي�هذه�).�٣(واللغة�ال�VWيستعملها،�واPتكلم�إليه،�وزمن�التكلم،�وما�ينت¬�Vإليه�الك[م"
م$¡ة�عdى�اPجتمع�الهندي،�ßبراز�وانعكاسا«�ا�اPت�،الورقة�البحثية�عdى�طرائق�استعمال�اللغة�العربية��ي�الهند

̄جتماعية�ال�VWأثمرت�ع½�ا�من�تفاعل�اPجتمع�الهندي�بالعرب�ولغ±�م.   الجوانب�اللغوية�

  خلفية�تاريخية

�هاتان�الحضارتان��ي�روابط�مستمرة�مع� �ولم�تزل �مع�العرب�منذ�القدم، �بع[قة�وثيقة كانت�الهند�تتمتع
�،اP[یو وب[د�،البنغال خلیج إvى تمتد�التجاریة العرب مجموعات رح[ت وكانتالتبادل�والتفاعل�فيما�بي½�ا.�

 الھنود كان أخرى، ناحیة ومن�.الغربي الجنوبي الساحل عdى اPستوطنات لھم كونوا ح�W إندونیسیا وجزر 

 فیھا وأثروا بحیاتھم�تأثروا ح�W معھم فاختلطوا الیومیة، العرب حیاة ویشاركون  ،العربي العالم إvى یرحلون 

̄جتماعیة الفكریة نواحیھا بجمیع الهند�اللغة�العربية�بداية�عdى�_غلب��ي�القرن�الثالث�عرفت��.واللغویة و
ولم�تحظ�اللغة�العربية��)،٤(من�اPي[د،��ي�ح$ن�بدأت�تظهر�اللغة�العربية�كلغة�مم$¡ة��ي�شبة�القارة�العربية

 اvى و�س[م،�اPسلم$ن وصول  تاریخ یرجع�س[م�ف¸�ا،�و با�نتشار��ي�أرجاء�الهند�وأصقا�èا�إ��بعد�دخول�

�ي�مس±�ل�القرن��ووصول�اPسلم$ن�إل¸�ا�الهند�بالدين��س[مي�تشرف،�و للسند العربي الفتح إvى عموما الھند
�للهجرة، �_ول �القرن ��ي �/٩٣(ت.�الثامن�اPي[دي�اPطابق �بن��م)٧١٢- ٧١١ه �بيد�محمد �"السند" بعد�فتح

�الثق �قاسم �الذي�و�ه �اPلكالفي �بن�عبد �الوليد �أيام �ثغر�الهند��ي �فدخل�حجاج�بن�يوسف�الثقفي�عdي .
�،و�ي�جانب�آخر�وانضمت�السند�إvى�الدولة��س[مية.�،الفاتح�ملتان�وتقدم�إvى�حدود�مالوه��ي�ث[ث�سنوات
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F  � Ibid. p46 
A  � India, in Encyclopedia of Arabic language and Linguistics and Linguistics, ed.Kees Versteegh,(Leiden Brill-

2006) 2:225-31  
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�الغزنوية �أمثال�الدولة �الهندية، �القارة ��ي�شبه �دول�إس[مية �ظهرت�عدة �والدولة�ال§�كية�طنةالسلو �،قد ،
وكانت�تستخدم�هذه�الدول�اللغة�الفارسية�كلغة�رسمية�ولغة��إvي�القرن�الثالث�عشر،�تدامال��VWاPغولية

� �العربية �الدينية.ل�داب�والعلوم�بجانب�اللغة �العلوم �كان�مجالها VWكل�_حوال�لغة��ال� ��ي وبقيت�العربية
اعتنقت��س[م�خ[ل��للمسلم$ن،�Åن�الشعوب�الهندية�الVWالعلوم�الدينية�طوال�ف§�ات�التفوق�الحضاري�

  ����).�١(حكم�اPسلم$ن�قد�أقبلت�عdى�تعلم�اللغة�العربية�إيمانا�بأ�ا�لغة�القرآن�والدين�عصور 

  واستخدام�اللغة�العربية�١٨٥٧الهندية�&ي�التغ/.ات�بعد�الثورة�

�الهند ��ي �والسياسية ̄جتماعية �تغ$�ت�الظروف� �تغ$���،ولكن�حينما �ال��يطانية، ̄ستعمارية � عقب�دخولها
̄ستعما�ت�الدنيوية�_خرى.� بعد�ثورة�استعمال�اللغة�العربية�أيضا،�وتحول�استخدامها�الدي�Vjالبحت�إvى�

̄ستعماري�عdى�النظام��س[ ،�١٨٥٧ �.للتعليم�داجدي�مي�للتعليم�وال§�بية،�ونفذ�نظاماق���ùحكم��نجل$¡�
�العظيمة�ضد�الحكومة�� إن�العهد�الذي�أعق �الهندية �عام�ب�فشل�الثورة كان�عهدا��،م١٨٥٧نجل$¡ية��ي

ظهر��ي�الهند�نوعان�من�القيادة�للمسلم$ن؛��).٢(وللمسلم$ن�بوجه�خاص�،للشعب�الهندي�بوجه�عام�ضيقا
أما�القيادة��سيد�أحمد�خان�التعليمية،�رْ َس الزعيم�الشه$��ادة�الدينية،�والثاني�هو�قيادة�النوع�_ول�هو�القي

̄حتفاظ�بالعاطفة�الدينية�ومظاهر�الحياة��س[مية .�وقامت�القيادة�الدينية�فركز�أصحا��ا�اهتمامهم�عdى�
� ̄حتفاظ�بالعشائر�الدينية. � �مع �أيضا �التعاليم�الدنيوية �بتحويل�ترك$¡�اPسلم$ن�إvى �الثانية سيد��ْر َس وبدأ

هو��لتخلف�اPسلم$نع[ج�الأن�بسيد��ْر َس رأى��.س[مية� �أحمد�خان�هذه�اPس$�ة�بتأسيس�جامعة�عليكراه
  �).٣(لوظائف�الحكوميةاوالحصول�عdى�تعلم��نجل$¡ية�وعلومها�ال�VWقاطعها�اPسلمون،�

�واPعاهد� �الجامعات �هذه ��ي �العربية �اللغة �اندماج �تم �الحكومية، �واPعاهد �الجامعات �تأسست وعندما
��.من�الجامعات�واPعاهد�للتعليم�العاvي�� كث$الحكومية،�حيث�يوجد�بالهند� ن� هذه�الجامعات��معظمو�ي

�الجامعات�يتخرج� �ومن�هذه �والدراسات��س[مية. �العربية�وآدا��ا �يوجد�قسم�خاص�للغة �العليا واPعاهد
�فقد�ساهم�.�ي�_دب�العربي�واللغة�العربية�والدراسات��س[مية�هالطلبة�بالكالوريوس�واPاجست$��والدكتورا

�و�نجل$¡ية� �والسنسكريتية �_وردية �الكتب �ينقلون �حيث �ال§�جمة، �مجال ��ي �الحديثة خريجو�الجامعات
وغ$�ها�إvى�اللغة�العربية،�وكذلك�ي§�جمون�من�القصص�واPسرحيات�واPقا�ت�الدينية�والسياسية�والثقافية�

�واللغات�اله �و�نجل$¡ية �اللغات�الهندية �ذلك�من �إvى �وما ̄جتماعية، �العربيةو �اللغة �إvى �ندية�_خرى ثم�.
لم�و �.الصحافة��نجل$¡ية�والفارسية�و_وردية�من�متأخرة�ولو�كانت�،بالهند�أيضا�ظهرت�الصحافة�العربية

��تعد �العربية �من�غ$��اPسلم$ن�أيضا�لغة ن�اللغة �ولكن�هناك�إقبا��كب$�ا لتعلم�اللغة��اPسلم$ن�فقط،
Pوجودة��ي�الدول�الخليجية�بالخصوص،�وكذلك�باعتبارها�لغة�أجنبية،�وإن�العربية،�وذلك�بسبب�الفرص�ا

  .�تعلم�أي�لغة�أجنبية�يعت���فرصة�للطلبة

  تأث/.�اللغة�العربية�&ي�اللغات�الهندية�ا�حلية،�وسما�]ا�ا�م/�ة

̄جتماعية�والسياسية�ال�VWمرت���ا�الب[د��ي�العصور�السابقة� ي�الفقرات�كما�ذكرت���–وب$ن�هذه�التحو�ت�
تجربة�واكتسبت��)،٤(من�طور�إvى�آخر��ي�شبه�القارة�الهندية�أيضا�لغة�العربيةلتنقلت�ف¸�ا�ا�-السالفة�آنفا

 Gujarati الكجراتية مثل �ي�الجنوب اPحلية اللغات اللغة�العربية��ي�تأث$�  يوجد�كان تمتاز�بتفرد�عجيب،�إذ

                                                           
�  �  2:225-31 Ibid   
-  � http://www.radianceweekly.com/48/165/muslims  
F �, 1961, Vol. 1, p. 267.George Newnes . London:Chambers's Encyclopædia in"Aligarh"   
A � http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/Adad43partie3.htm  
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 فكان الهند شمال �ي _ردية أما السنسكريتية،و ��Kanadaية�والكناد�MalayalamواPلياPية�Telugu والتلنكية�

  ).١(الشمال �ي اPحلية اللهجات وبعض والعربية الفارسية من عل¸�ا _قوى�واقعا التأثر

نعكاسات�العربية�ال�VWأثرت��ي�طبائع�مجتمعات�الهند�¯اP$¡ات�ال�VWاكتسبت�اللغة�العربية��ي�الهند،�و�منو 
  :ولغا«�ا�اPحلية

 كتابات�علماء�الهنودغلب�¯هتمام�بالعلم�الشرÙي�عdى�أك¿�� •
�بت�نسبة�كب$�ة�من�_لفاظ�العربية�إvى�اللغةوبسبب�ك¿�ة�التداول�والتفاعل�ب$ن�العرب�و_فراد�اPحلية�د •

 ).٢(�ي�اPائة�من�ألفاظ�_ردية�٤٠،�ح��Wبلغت�تلك�النسبة�حواvي�الهندية�عن�طريق�اللغة�الفارسية
 فة�كب$�ة�من�أهل�شبه�القارة�ذات�صلة�بالعلوم�الشرعية�تتقن�من�مهارات�العربيةنشأت�طائ •
 والنطق �م[ءتم$¡ت�اللغة�العربية�الهندية�أحيانا��ي� •
 و_مراء��الس[ط$نومن�تفرد�اللغة�العربية�الهندية�هو�أ�ا�اكتسبت�رعاية� •
 لهندالشه$���ي�ا�)درس�نظاميبإسم�( الخاص�النظام�التعليم�Vار استقر  •

  &ي�الهند�استعمال�اللغة�العربية�طرق 

�� ̄جتماعية �اللسانيات� �من �الجانب�اPهم �استعمالهو�أما ̄جتماعية��اللغة�طرائق � �ترتبط�بوظائفها VWال
  .�فيمكن�أن�نتخلص�استعمال�اللغة�العربية��ي�الهند�كالتاvي��ي�الجدول:�والثقافية

  ،�قرض�القصائد�الدينيةوالدعاء��رآن،�_ذكار مث[:�ت[وة�الق  غراض�الدينية�الخالصة_   -�١

الدراسة�والتدريس�(�ي�اPكاتب�  -٢
  واPدارس)

والحديث،�الفقه�و_صول،��الدراسة:�التفس$���من�اPجا�ت
  والعقائد:�درس�نظامي

،� ثار�واPعالم،العم[تالنقوش�(  -٣
  النقوش�عdى�الضرائح�واPساجد)�

  _سماء�و_ماكن،�والتاريخيات�القرآنية،�والشهادت$ن،�  

  _سماء�لعموم�اPسلم$ن�و_لقاب�للشخصيات�الهامة  التسميات  -٤

اPفردات�(اندماجها��ي�اللغات�الهندية�  -٥
  اPحلية)

�الدينية�العباراتو �تم�إدماج�بعض�الكلمات�العلمانية،
  الرسم�Vوالن¿��اليومي��ي�الك[م�العربية

�عdى�النصوص�تعليقات�الشعر،�الحديث،�الفقه،�فس$�،الت  نتاج�_عمال�الدينيةإ  -٦
  .الصوفية�أعمال.�الدينية

  الفلسفة،�النحو،�اPعاجم،�الشعر�و_دب،�والصحافة  الدراسة�وتأليف�_عمال�الدنيوية  -٧

الدراسة�والتدريس�(��ي�الجامعات�  -٨
  العصرية�واPعاهد�الرسمية)

القصة�دراسة�الفنون�الغربية�الحديثة�كاPسرحية�و 
  وغ$�ها�الصحافة�،ال§�جمة�،والرواية

ستخدام�للحصول�عdى�الفوائد�̄   -٩
  اPادية

مجال��،الفرص��ي�الدول�الخليجية�اعتبارها�لغة�أجنبية،
  .�الفرص�اPوجودة��ي�اPعاهد�والوزرات�اPختلفةال§�جمة

  معظمها�لóغراض�الدينية  إجما�  -١٠

                                                           
�  � �!O �
�1� �B̂ O Ï
a�� &�7�*� 8 +
u#� &�%�C{ e� �&�7�*� &#6  �6 &u#� �&�7�*� � C
9� v̂ Q ���
�� 1957 � ,. EG �E.  
- � http:www//alwaei.com/topics  
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�اللغات�والثقافات�والالهند�كانت� �أن�يتأثر�الشعب�بكلمهد �وكان�من�الطبي£ي ��ي��فلسفات�القديمة، هذا
�فتكونت� �أو�كث$�، �قليل �وطابع�خاص،لغ±�ا �خاصة �اللغة��ذات�نفسية �استخدام ��ي �الطابع وينعكس�هذا

�ي�ضوء�الخلفيات�واPراحل�ال�VWمر���ا�الشعب�الهندي�"الحسن�عdى�الندوي:��العربية�أيضا.�وقال�الشيخ�أبو
�تكونت�والع�،اPسلم �خلقه، ��ي �هللا�تعاvى �وسنة �الطبيعة �بحكم �لها �خضع VWال� �والنفسية �التاريخية وامل

مدرسة�إس[مية�أدبية�هندية�لها�مم$¡ا«�ا�وطابعها،���يسوغ�Pؤلف��ي�تاريخ�_دب�العربي�والثقافة��س[مية�
�ب �اPعني$ن �ذلك�اختلفت�نظرة �وبسبب�كل �ويبخس�حقها، �يغض�الطرف�ع½�ا �أن ا�داب�واللغات،�العامة

� �–إvى�_دب�العربي�وتقويمه،�ف[�يستطيعون��-بصفة�خاصة�–واPدرس$ن�والدارس$ن�للغة�العربية�وآدا��ا
�–ونظرهم�إvى�اللغة�العربية�كلغة�القرآن�والحديث�والس$�ة�ومفتاح�مكتبة��س[م��-بحكم�ارتباطهم�باßس[م

بحوا�يعتقدون�بعد�دراس±�م�_مينة�اPخلصة�ل¿�وة�اللغة�بل�إ�م�أص�،أن�يفصلوا�ب$ن�_دب�العربي�والدين
  ).١("العربية�وكنوزها�_دبية،�أن�_دب�العربي�يستمد�من�الدين�القوة�والحيوية�والجمال�والتأث$�

�العربية�إن� �الهند�استعمال�اللغة �لóغراض�الدينيةكان��ي �لغة�القر و �،أساسيا �أهمية�خاصة�لكو�ا ن�آلها
.�لذلك�اهتم�اPسلمون�خالص�¯هتمام�الدينيةلغة�ال�VWتؤدى�ف¸�ا�اPناسك�الحاديث�النبوية�و الكريم�ولغة�_ 

 أصبحت�كث$��من�الب[د�_فريقية،��.�أما��يتعليم�هذه�اللغة�اPرموقةب
ُ
 لغالالعربية��اللغة

َ
_م،�فلذلك�يطلق��ة

وبنغ[ديش�اهتم��،وباكستان�،الهنديةاصط[ح�"العرب�اPستعربة".�ولكن��ي�شبه�القارة��أمم�تلك�البلدان�عل
� �العربيةباPسلمون ̄عتناء�،اللغة � �كل ���ا �اPعاهد��،واعتنوا �وأقاموا �وترويجها، �تعليمها ��ي �تفوقوا �أن إvي

  .وقراها��اوالجامعات�واPدارس�واPكاتب��ي�أك¿��مد

  قائمة�ا�راجع:
• , 1961, Vol. 1, p. 267.George Newnes . London:Chambers's Encyclopædia "Aligarh" in 

• Fishman. J.A: The Sociology of Language, Society ROWLEY, New buy House, 1972,p1 

• Encyclopedia of Arabic language and Linguistics, Ed.Kees Versteegh,(Leiden Brill-2006) 2:225-31 

• Mohammad Koya, "Muslims of Malabar with Special Reference to their Distinctive Character" (Ph.D. 
thesis, Calicut Univ., 1988); Wink, Al-Hind, 1: 67-86. 

 �،١٩٩٨،�"�_دب�العربي��ي�شبه�القارة�الهندية"�،الدكتور�أحمد�إدريس •

 ١٩٥٧ العربية، اللغة مجمع مجلة العربية، غ$� �س[مية اللغات �ي العربية _لفاظ عزام، الوهاب عبد •

̄جتماÙي،�كمال�محمد�بشر •  �.دار�غريب�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�علم�اللغة�

 ،�الهند،�١٩٧٨اPسلمون��ي�الهند،�أبوالحسن�عdي�الندوي،�ط� •

�������  

                                                           
� � +̂ �¾ �
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http://www.alfaseeh.com/vb/showthread  
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  فقه�اللغة:�مناهجه�وقضاياه
  

  عبد�اللطيف�إ./�د

  ،�الهند،�ك$��تروننت��امكلية�الجامعة،�،�أستاذ�مساعد،�قسم�العربية

  

�من�حيث�أصو  �اللغة؛ ̄صط[ح�عdى�العلم�الذي�يع��jبدراسة�قضايا �ومفردا«�ا،�يطلق�فقه�اللغة��ي� ا«�ا،
وتراكي�éا،�و�ي�خصائصها�الصوتية،�والصرفية،�والنحوية،�والد�لية،�وما�يطرأ�عل¸�ا�من�تغي$�ات،�وما�ينشأ�
�يجري�ويدور��ي� �تواجهه�من�مشك[ت�إvى�غ$��ذلك�مما �يثار�حول�العربية�من�قضايا،�وما من�لهجات،�وما

  م�بفهم�اللغة،�ودراسة�موضوعا«�ا،�وقضاياها.،�فيقال:�هو�العلويمكن�أن�يعرف�تعريفا�موجزا�.فلكه

  العلوم�ا�تعلقة�بفقه�اللغة:�

العلوم�الشرعية:�كعلم�الحديث،�وعلم�نحن�نعرف��ي�الدراسات�اللغوية�الصلة�الوثيقة�ب$ن�اللغة�و  •
فإن�لها�.�،�وعلم�العقيدة،�وعلم�الفقه،�وغ$�ها�من�علوم�الشريعة-عموما-التفس$�،�وعلوم�القرآن�

وثيقا�بفقه�اللغة؛�من�حيث�د�لة�_لفاظ،�ومعرفة�الغريب،�واصط[حات�الناس،�وعرفهم�ارتباطا�
  �ي�_لفاظ�إvى�غ$��ذلك�مما���يتسع�اPجال�لتفصيله.�

�واختصار�وب$ن�اللغة�و  • �يفيد�من�فقه�اللغة�من�جهة�تقريب�_لفاظ�الطبية، �فهو�مما علم�الطب:
  �لتعريب.�،�أو�ا̄شتقاقاPصطلحات�الطويلة�عن�طريق�

�و  • �اللغة �كث$��من�وب$ن �وإدراك �وتحليلها، �اللغة، �فهم �عdى �تع$ن VWال� �العلوم �فهو�من �النفس: علم
  �.مسائلها؛�فاللغة�من�أنواع�السلوك�البشري،�و×ي�تكشف�عن�نفسية�اPتكلم،�وأسراره

�والجغرافيا • �التاريخ، �وب$ن �يم�وبي½�ا �فبواسط±�ما ؛
ً
�كث$�ا �الباحث�اللغوي �يساعدان �تفس$��فإ�ما كن

  قضايا�انتشار�اللغة،�وانحسارها،�وحدوث�اللهجات،�ودخول�_لفاظ�الجديدة�وغ$�ها.�

وبي½�ا�وب$ن�الحضارة�واPجتمع،�وبي½�ا�وب$ن�_خ[ق،�كما�نعرف�الَع[قة�القوية�ب$ن�اللغة�وب$ن�طرق� •
  .تدريسها�وتعليمها

لوم�واPعارف�_خرى�اهتمام�اPحَدث$ن،�ح��Wوقد�نالت�هذه�الجوانب�اPش§�كة�ب$ن�اللغة�وب$ن�غ$�ها�من�الع
�أقساما�خاصة�أصبحنا ̄جتماع�اللغوي،�وعلم��نرى� ن��ي�جامعات�أوربا �كعلم� لهذه�الجوانب�اPش§�كة،

 النفس�اللغوي،�والجغرافيا�اللغوية،...�وغ$�ها.�

 ا�ناهج�ا�شهورة�&ي�بحث�فقه�اللغة�

�الوصفي .١ �معينا�نهج �لغوية �وهو�بحث�ظاهرة �ووصفها،�: �تلك�الظاهرة، �وذلك�بم[حظة �محددة. �ف§�ة ��ي ة
�نطق�_صوات� �البحث��ي �ذلك: �عdى �ومن�_مثلة �وكشف�خصائص�تلك�الظاهرة. والحديث�عن�جوان�éا،

اهdي.�الحلقية��ي�منطقة�ما،�أو�دراسة�أساليب�النفي��ي�ديوان�شاعر،�أو�د�لة�بعض�_لفاظ��ي�العصر�الج
وصفية،�وكث$��من�البحوث�العربية�تس$��عdى�هذا�اPنهج،�وكذلك�أك¿��البحوث��وثافهذه�وما�شاكلها�تعد�بح

 .�لبحث��ي�اللغة،�وأك¿�ها�استعما�ويعد�اPنهج�الوصفي�أهم�مناهج�ا�الحديثة.

�التاري±ي .٢ �مثال�ذلك:�ا�نهج �خ[ل�التاريخ. �وتغ$�ا«�ا �من�حيث�تطورها، �وهو�الذي�يبحث��ي�قضية�لغوية :
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ن�_لفاظ،�ودراسة�د�ل±�ا��ي�الشعر�الجاهdي،�ثم�معان¸�ا��ي�العصور��س[مية�إvى�عصرنا�اختيار�مجموعة�م
 الحاضر.�

:�ويع�VjاPقارنة�ب$ن�لغت$ن�أو�أك¿��من�اللغات�ال�VWتنت¬�Vإvى�مجموعة�واحدة،�محاو��توضيح�ما�ا�نهج�ا�قارن  .٣
�أو�الد��  �من�خ[فات�أو�تقارب��ي�_صوات،�أو�البنية، �وي[حظ�أن�اPنهج�التاريíي�بي½�ما �أو�ال§�اكيب. ت،

�عdى�البحث�الوصفي.�
ً
 واPقارن�يعتمدان�أساسا

ن�إ:�وهو�الذي�يفيد�من�اPناهج�السابقة،�ويحاول�إيجاد�قواعد�عامة�تصدق�عdى�أك¿��اللغات.�ا�نهج�العام .٤
� �تحت�اPنهج �تندرج �السابقة �الث[ثة �اPناهج �من �أي ��ي ���تدخل VWال� �اللغة�اPوضوعات �دراسة ��ي العام

كالحديث�عن�نشأة�اللغة،�واكتساب�الطفل�للد��ت،�وتقسيم�اللغات،�والصراع�بي½�ا،�وكحدوث�اللهجات�
  وأسباب�ذلك،�وضعف�اللغة،�أو�قو«�ا�إvى�غ$��ذلك.�

  -قضايا�فقه�اللغة:

ه�اللغة،�Åن�ميدانه�فقالتطور�اللغوي�سواء�كان��ي�اPع��jأو�الصوت�أو�النحو�هو�القضايا�اPهم��ي�مجال�
الكلمات�ومعان¸�ا،�ومعاني�الكلمات���تستقر�عdى�حال،�بل�×ي��ي�تغ$��مستمر�،�ومطالعة�أحد�معاجم�العربية�

؛�ويظهر�هذا�التغ$���ي�صورت$ن�ت��هن�عdى�هذا�التطور�وتب$ن�أن�معاني�الكلمات�متغ$�ة�من�عصر�إvى�عصر.
).�١(الثانية:�عندما�تضاف�كلمة�جديدة�إvى�مدلول�قديم،�و مة_وvى:�عندما�يضاف�مدلول�جديد�إvى�كلمة�قدي

�إحدى�هذين�الحاجة �تؤدي�إvى VWالعوامل�ال� �فيحاولون��،إن�من�أهم �جديد، �jعن�مع����تع �جديدة كلمة
� �القديمة، �اللفظ�ود�لته �هذا �ب$ن �فتتغ$��الع[قة �القديمة، �اللفظية �ذخ$�«�م �من �لـه �داٍل يكون�و تعي$ن

̄جتماÙي�والثقا�ي�للمجتمعات��نسانيةvى�كلمة�جإاجة�حال أو�أسباب��،ديدة�بأسباب�خارجية�مثل�التطور�
  .�ومن�_سباب�الداخلية:)٢(داخلية�مرتبطة�باللغة�وتراكي�éا�وع[قا«�ا�بفصيل±�ا�اللغوية

ا�الفرق�مأب$ن�الناس،�يتداولو�ا�كما�يتداولون�الدراهم�ويستبدلون���ا�الحاجات،��اللغة�للتفاهم�:�ستعمال .١
���ي

ً
أن�التبادل�باللغة�يكون�بواسطة�_ذهان�والنفوس.�وتختلف�باÅشخاص�والبيئات�فالد�لة�تتشكل�تبعا

 لذلك،�وتتنوع�بتنوع�التجارب�و_حداث�و_جيال.�

التبدل�من�أسباب�التطور�الد�vي�ال�VWتأتي�من�داخل�اللغة.�ومن�_لفاظ�ال�VWانحرفت�:��نتقال�أو التبدل .٢
�كلمة�عن�د� �سياق�مع$ن�من�الك[م ��ي �واستعمالها �Åلفاظ�معينة �بسبب�مجاور«�ا �وأصل�‘‘الفشل’’ل±�ا ،

�"الفزع�والج�ن�والضعف" و��تنازعوا�’’.�واستعملت���ذا�اPع���jي�القرآن�الكريم��ي�قولـه�تعاvى�:�)٣(معناها�:
�وتذهب�ريحكم.. ��.]�٤٦:[_نفال‘‘ فتفشلوا �_ ‘‘ اتقى’’فكلمة ��ي Vjنفسهتع� �وÐى �استعملت�كلمة��،صل: ثم

��،بمع��jأعم�من�اPع��j_صdي‘‘ التقوى ’’ ‘‘ التقي�واPتقي’’فأصبحت�تفيد�العمل�الصالح،�وأصبحت�كلمات:
أن�العرب�تقول�:�"رجل�تقي،�ويجمع�عdى�‘‘ لسان�العرب’’تدل�عdى�الرجل�الصالح،�ذكر�ابن�منظور��ي�معجم�

 .�)٤(لعذاب�واPعا.��Vبالعمل�الصالح،�وأصلـه�من�وقيت�نف�V�Íأق¸�ا"أتقياء،�معناه�أنه�ُموٍق�نفسه�من�ا

�كالبواعث��بداعية،�واPجازات�الفنية�لغرض��:و�ستعارةا�جاز� .٣ وقد�يرجع�تغ$��اPع��jإvى�أسباب�خاصة،
�التعب$�. ��ي �و¯فتنان �اPعاصرون�¯تساع �اللغة �علماء �وجد ̄ستعارة�،وقد �و �اPجاز�اPرسل نماذج��،�ي

�آخر �إvى �مجاٍل �من �ونقلها �وتطورها �لتغ$��الد��ت �الكلمات�)٥(أساسية �لكث$��من �اPجازي �فا�ستعمال .
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فإن�الكلمة�تتغ$��قيم±�ا�الد�لية�عندما�تستخدم�بصورة��،"يعطينا�ع[قات�جديدة،�تتجاوز�الد�لة�اPباشرة
�تس§�Ùي�وتتحول�من�مجال�إvى�مجال،�فتكتسب��ي�موقعها�الجديد�درجة�أ�،مجازية عdى�من�الوضوح��Åا

�كما�وجد�الباحثون�اPعاصرون�أن�التشابه�ب$ن�_شياء�قد�يو�)١(̄نتباه��ي�سياقها�الجديد" باستعمال��ى.
 .‘مصطلحات�جديدة�مع��ة،�تتضمن�فكرة�التشابه�واPماثلة

ي�نتيجة�لسبل�عديدة�وقد�رأى�بعض�الباحث$ن�اPعاصرين�أن�الكث$��من�حا�ت�التغ$��والتحول�الد�vي�إنما�×
�كذلك �ولغراب±�ا �لتشع�éا �حصرها ��.‘��يسهل �سنة �اPتو�ى �الرازي �أبو�حاتم �٣٢٢ب$ن �كتابه ��ي ��ي�’’هـ الزينة

  �ي�دراسة�التطور�الد�vي،�أن�تلك�اللغة:�‘‘ الكلمات��س[مية

 إما�قديمة�موروثة�بألفاظها�ود��«�ا� -١

٢- �Gم�معناها�أو�وإما�ألفاظ�قديمة�منحت�د��ت�جديدة�بعد�م ُعِمّ
َ
يء��س[م،�أي�أ�ا�أصا��ا�التطور�الد�vي�ف

ص�أو�ُنِقل�إvى�مع��jآخر،�وكانت�من�قبل�مستعملة��ي�د��ت�أخرى.� ِصّ
ُ
 خ

وإما�ألفاظ�جديدة��ي�صيغها�ود��«�ا،�و×ي�من�البنية�الصرفية�العربية�نزل���ا�القرآن�أو�دل�عل¸�ا�الرسول�� -٣
 قبل�ذلك.��،�ولم�تكن�تعرفها�العرب(ص)

وإما�ألفاظ�أعجمية�اق§�ض±�ا�العرب�من�لغات�_مم�_خرى�وعرب±�ا،�أي�أ�ا�صاغ±�ا�عdى�أبني±�ا�وأنشأ«�ا�عdى�� -٤
�أو�باPشا��ة-أوزا�ا�

ً
 فأصبحت�من�نسيج�العربية�ولم�تعد�إvى�أصولها�القديمة�بعد.��-إما�اPتطورة�د�ليا

�ال�VWتدعو�أهل�لغة�إ vى�اق§�اض�بعض�الكلمات�ال���VWتوجد��ي�لغ±�م�من�لغات�فالحاجة�أو�الضرورة�×ي
سبب��ون�عام��ي�جميع�اللغات،�وهو�أيضاأخرى�واستعمالها،�فاللغات�يستع$��بعضها�من�بعض،�وهذا�قان

  �.)٢(من�أسباب�التطور�الد�vي

  القضايا�ا�همة�ال·�jتؤدي�إ¦ى�تطور�الدLلة�:�

�لة�_لفاظ�تتغ$��حسب�الحاجات�والحا�ت�ال�VWيك¿��ف¸�ا�داستعمال�بعض�الكلمات�&ي�مدلوLت�معينة�:� .١
،�ويقصر�مدلولـه�عdى�الحا�ت�¿�ة�استعمالها�بمرور�_يام�خاصااستعمالها،�اPع��jالعام�لكلمة�معينة�تص$��بك

ال�VWشاع�ف¸�ا�استعماله،�ومن�ذلك�جميع�اPفردات�ال�VWكانت�عند�العرب��ي�الجاهلية�عامة�اPدلول�ثم�شاع�
�واPؤمن�ا �والصوم �والحج �كالص[ة �وشعائره، �الدين �بشؤون �تتعلق �خاصة �معان ��ي ��س[م ��ي ستعمالها

 والكافر�واPنافق�والركوع�والسجود�...�إلخ.

�الكلمة .٢ �غموض�مع}© �بفصيلة�من��: �مرتبطة �وتكون�الكلمة �_ذهان، ��ي
ً
�واضحا �كان�مدلول�الكلمة وكلما

�تعرضه�لل �ك¿��تقلبه�الكلمات�معروفة�_صل�قلَّ
ً
�غامضا

ً
تغي$�،�ويساعد�عdى�إيضاح�مدلولها.�وكلما�كان�م�éما
̄ستعمال ̄نحراف�و��تكون�لها�أسرة�معروفة�_صل�متداولة� فذلك�يؤدي�إvى��،وضعفت�مقاومته�لعوامل�

 .غموض�معناها�وإ��امه

أصوات�الكلمة�يساعد��،�فثباتوقد�يكون�التطور�الصوتي�سببا��ي�التطور�الد�vي�أحياناالتطور�الصوتي:� .٣
عdى�ثبات�معناها،�وتغ$��أصوا«�ا�يساعد�عdى�تغ$��معناها،�Åن�تغ$��صورة�الكلمة�الصوتية�يضعف�صل±�ا��ي�

�عرضة�للتغ$��و¯نحراف �يجعل�معناها �وأسر«�ا،�وهذا �فتطور�أصوات�الكلمة�قد�يجعلها�‘_ذهان�بأصلها .
Pآخر�فيختلط�ا��jجديدتصبح�مماثلة�لكلمة�أخرى�لها�مع��jعنيان�وينجم�عن�ذلك�مع. 
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عندما�يستعاض�من�العبارة�كلمة�واحدة،�لتؤدي�اPع��jالذي�تؤديه�العبارة�كاملة،�فتتغ$��اختصار�العبارة:� .٤
�"الذوات"د�لة�هذه�الكلمة�بمرور�_يام،�ثم�تصبح�الصلة�بي½�ا�وب$ن�معناها�الجديد�غ$��واضحة.�مث[�كلمة�

 .)١"(ذوات�_م[ك’’ب[�شك�مختصرة�من�عبارة��×ي

ومن�عوامل�التطور�الد�vي�ك¿�ة�دوران�الكلمة��ي�الحديث،�فإننا�"ن[حظ�أن�مع��jالكلمة�كÎ.ة��ستعمال:� .٥
ُه�كل�مرة� �للتغ$��كلما�زاد�استعمالها،�وك¿��ورودها��ي�نصوص�مختلفة،�Åن�الذهن��ي�الواقع�ُيَوجَّ

ً
يزيد�تعرضا

يجب�أن�نفهم�.�ومن�هنا�ينتج�ما�يسم��بالتأقلم�.لق�معان�جديدة�ي�اتجاهات�جديدة،�وذلك�يو�ي�إليه�بخ
̄سم،�قدرة�الكلما � �تبعامن�هذا ل[ستعما�ت�اPختلفة�ال�VWتستعمل�ف¸�ا،��ت�عdى�اتخاذ�د��ت�متنوعة،

�مكتب،�إذ�كانت�bureauوعندنا�مثال�جميل�عن�التأقلم��ي�كلمة��.وعdى�البقاء��ي�اللغة�مع�هذه�الد��ت :
غطى���ذا�النسج،�ثم��تدل��ي

ُ
_صل�عdى�نوع�من�نسج�الصوف�الغليظ.�ثم�أطلقت�عdى�قطعة�_ثاث�ال�VWت

�كانت،�ثم�عdى�الغرفة�ال�VWتحتوي�عdى�هذه�القطعة�من�_ثاث،�
ً
عdى�قطعة�_ثاث�ال�VWتستعمل�للكتابة�أيا

عdى�أية��ه�_عمال،�وأخ$�اذين�يقومون���ذثم�عdى�_عمال�ال�VWتعمل��ي�هذه�الغرفة،�ثم�عdى�_شخاص�ال
 مجموعة�من�_شخاص�تقوم�بإدارة�إحدى��دارات�أو�الجمعيات.

�بتذال�أو��نحطاط��ع}©�الكلمة�:� .٦  

الذي�يصيب�_لفاظ��ي�كل�لغة�لظروف�سياسية�أو�اجتماعية�أو�عاطفية،�فكلمة�هو�̄بتذال�أو�¯نحطاط�
،�)البواب(ثم�انحدرت��ي�وقتنا�الحاضر�إvى�مع���j)،ئيس�الوزراءر (كانت�تع��Vjي�الدولة�_ندلسية:��)الحاجب(

�العامل�هو��ي�حد�ذاته�أحد�مظاهر�‘)٢)(الشرطي(العربية�أصبحت�تع��Vjي��سبانية��)الوزير(وكلمة� �وهذا .
  التطور�الد�vي�كما�س�åى.

الد�لة�اPعاصرين�إن�أسباب�تغ$��اPع��jكث$�ة�ومتنوعة،�قد�تستع�V�úعdى�الحصر،�وقد�ذكر�بعض�علماء�
�لتغ$��اPع�j،�ثم�انت¬��إvى�القول:�"إن�عملية�تغ$��اPع��jمسألة�صعبة�ومعقدة،�

ً
أك¿��من�واحد�وث[ث$ن�سببا

وبعضها�فريد��ي�نوعه،�وعdى�الرغم�من�ذلك�يمكن�استنباط�عدة�أسباب�مهمة�لتغ$��اPعاني،�وهذه�_سباب�
استطاع�علماء�اللغة�اPعاصرون��.)٣(ن�Vþوالحاجة�إvى�اسم�جديد"لغوية�وتاريخية�ونفسية،�وم½�ا�التأث$��_ج

ن�أهم�مظاهر�التطور�الد�vي�ال�VW.�إاهر�رئيسة�تصدق�عdى�اللغات�جميعاأن�يحصروا�التطور�الد�vي��ي�مظ
�أو�تغي$��مجال�استعمالها �تخصيص�د�لة�الكلمة،�أو�تعميم�د�ل±�ا، و��بد�من�.�تصيب�_لفاظ�ث[ثة،�×ي:

�القو  �إن �وأغنوها��العرب�علماءالل �الد�vي، �مظاهر�التطور �من �اPظاهر�الث[ثة �هذه �إvى �تن�éوا �قد _وائل
  بالبحث�و_مثلة�الكث$�ة.
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 العربّي واضع�علم�النحو�ا�سألة�حول�

 اسمإ����������������������������������������������������������������������������������������������������
ُ
�ي.��ونُج عيل�ك  

  ،�تروننت��ام،�ك$��،�الهند،كلية�الجامعة�،�قسم�العربيةستاذ�مساعدأ    

أما��ن�كل�ذلك�يشجع�البحث�العميق.إذا�قلنا�إ��نبالغ�و وجد�آراء�مختلفة��ي�مسألة�واحدة،�تكان�طبيعيا�أن�
� �اللغة �علم �إvي �و  و بالنسبة �اPختلفة �باÅقوال �مشمول �النحو�فهو�أيضا �اPتنوعةعلم �فيه��،راء �نجد VWح

ن�الكث$�ين�أو��مع�أن�وضع�علم�النحو�ن�هناك�آراء�ش��VWي�مَ أمما���شك�فيه�و �البصرة�والكوفة.باPذهب$ن�
وبعض�من�العلماء��،خليل�بن�أحمد�الفراهيدياليذهب�البعض�فيه�إvي�عندما��،سود�الدؤvيبا�_ أيرجحون�

لكن�تغلب�الرأي�.�نه�هو�سيبويهأفيه��خر�آو�رأي���،لفاء�الراشدينرابع�الخ،�(ر)�بي�طالبأبن��يقف�عند�عdيّ 
البحث�يدور�حول�الدؤvي�والخليل�وهذا�ح�VWشاعت�وثبتت�كمعلومة�محققة.��_خرى راء�ميع�  ول�عdي�ج_ 

علم�النحو��.حاول�هنا�محاولة�صغ$�ة�لجعل�باب�اPناقشة�مفتوحا�أمام�الجميع�ح�VWيوجد�الصوابوأفقط،�
"فهو�علم� و�أصول�تكوين�الجملة�وقواعد��عراب.أواخر�الكلم�أيعرف���ا�أحوال�،�بحث��ي�أصول هو�علم�ي

� �أحوال ���ا �يعرف �وبناءأبأصول �إعرابا �١"(واخر�الكلم �نحو). �كلمة �العلم��اصط[ح��ي�وتطلق �عdى العلماء
�من��عراب، ).�٢(يتبع�ذلك"�وما�،لبناءوا�بالقواعد�يعرف���ا�أحكام�أواخر�الكلمات�العربية��ى�حال�تركي�éا:

  سباب�وضع�علم�النحو�إvي�بواعث�مختلفة،�م½�ا�الدي�Vjوغ$��الديVj.�أيرجع�و 

  أبو��سود�الدؤ¦ي�وعلم�النحو�

وقيل�هو�عبد��،سود�الدؤvي،�وقيل�هو�نصر�بن�عاصموقيل�أبو�_ �،ن�رسم�النحوول�مَ أالناس��ي��اختلف
بي�_سود�الدؤvي�أيات��ي�وضع�االرو �تاختلفو �._سود�الدؤvينه�أبو�أ�ىك¿��الناس�عdأو �،الرحمن�بن�هرمز

�البعض�يقول�ذلك�من�عمله�وحده �هو�عdيّ آويقول��،للنحو، �أنه �أبي��،بي�طالبأبن��خرون �يرون�عن إذ
dي�نفسه�أنه�دخل�عvّي،_سود�الدؤdفقال:�"سمعت�،�فسأل�فيم�يفكر؟�فرآه�مطرقا�مفكرا.�،وهو�بالعراق�ى�ع

فألقي�إليه�صحيفة�ف¸�ا��"باسم�هللا��،أردت�أن�أصنع�كتابا��ي�أصول�العربية.�فأتاه�بعد�أيامف،�ببلدكم�لحنا"
عن��نبأأوالحرف�ما��،اPسم�عن�حركة��والفعل�ما�أنبا�،اPسم�عن��نبأأما��اسمالك[م�كله�،�الرحمن�الرحيم

jثم�قال�له:�"اعلم�أن�_شياء�ث[ثة�"،ليس�باسم�و��فعل��مع:��Þء�ليس�بظاهرظاهر�ومضمر�وVمضمر.�و���
با�_سود�الدؤvي�أوتم�V�ùهذه�الرواية�فتذكر�أن��،وإنما�يتفاضل�العلماء��ي�معرفة�ما�ليس�بمضمر�و��ظاهر

�لعل،�جمع�لعdيّ  �،ليت، �،أّن �إّن �حروف�النصب: �كان�م½�ا �عليه، �عرضها �كأّن �أشياء سود�بو�_ أولم�يذكر�.
إذا��.)٣م½�ا،�فزدها�ف¸�ا"(�بل�×ي:�"صب±�ا�م½�ا"�فقالأ"لم��:فقال�"،؟:�"لم�ترك±�افقال�له�عdيّ ،�الدؤvي�"لكّن�"

نه�Å بي�طالب�قد�فاقه��ي�ذلك�أبن��فهذا�خطـأ�Åن�عdيّ �،سود�الدؤvيضع�علم�النحو�هو�أبو�_ او �،نحتج���ذه
ة�إvى�النحو��بالنسب�ى�ي�_مور�_و�vاكب$� �ن�Åبي�_سود�الدؤvي�فض[ إ�أمره�بإضافة�"لكّن"�إvى�حروف�النصب.

dقواعد�أنه�قد�وضع��ىغ$��أننا���نستطيع�أن�نأكد�عV�Þنه�لم�يثبت�عندنا�ذلك�أنه�وضع�Åمن��ءالعربية�
يقول�إنما�الذي�وضعه�حقا�نقط�اPصحف�نقطا�يع$ن�حركات��عراب�فتحة�وضمة�وكسرة.�،�قواعد�النحو
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�شوÐي�ضيف�الدكتور  ��ي: ربية�أبو�_سود�الدؤvي�اPتو�ي�سنة�اPصادر�القديمة�أن�أول�من�وضع�الع "وجاء
�١"(م½�ا�ئاأنه�لم�يضع�شي�والحقيقة،،�٦٩ �Pشكلةجاد�حل�يعبد�هللا�أبا�_سود�الدؤvي�بإ�ابنه�"أمر�زياد�أو).

_سود�بنقط��يوقام�ت[ميذ�أب،�تشكيل�أواخر�الكلمات�بالنقطفقام�أبو�_سود�ب اللحن�عند�قراءة�القرآن،
أنه�قد�وضع�الدؤvي�علم�"،�تاريخ�_دبي�العربي"الجامع��ي��ي�كتابه��يقول فاخوري�الا�حن).�٢(_حرف�اPعجمة"

شديدا��ي�زمن��اخت[فاالعلماء��اختلف"و�قد��:،�وهو�يقول لكن�لم�يأت�بحجة�واضحة�ود�لة�قاطعة�،النحو
 .)٣ن�وضعه.�وذهب�الكث$�ون�أن�_سود�الدؤvي�هو�الذي�وضع�الشكل"(و�ي�مَ ،�وضع�النحو

  الحقيقيالعربي�ليل�بن�أحمد�واضع�النحو�الخ

ِليل�بن�أحمدا�لفراهيديكان�ا
َ
من��،و_دب،�وواضع�علم�العروض�العربي�للغةامن�أئمة�هـ)��١٧٠- ١٠٠(�لخ

،�كتاب��ي�معاني�الحروف،�و كتاب�الع$ن��ي�اللغة�مؤلفات�ثمينة�مثل:الخليل�ترك�ت[ميذه�سيبويه�و_خفش.�
�ىالكتاب�مرتب�عd"�هو�أول�معجم��ي�اللغة�العربية،�و كتاب�الع$ن.�"ؤالجواب�عن�س،�و شرح�صرف�الخليلو 

�الكتاب�اختلف�.vى�الياءإمخارج�الحروف�من�الع$ن� الخليل�هو�الذي��أنبفالراجح�،� راء��ي�من�وضع�هذا
�وترتيبه �خطته �وضع ،� �ي٤(تمهأالليث�بن�مظفر�هو�الذي�وأن �الخليل �كان �اللغة�). �دراسة�علوم عكف�عdى

�عّد العربي �Wح� �للغة، �قواعد�مضبوطة �وضع �عdى �العمل �إvى �القرآن�الكريم �بلغة �حبه �ودفعه �العلماء�ة، ه
�"الكتاب"�احقيقي�اواضع �كتابه�اPسم� �سيبويه��ي �تلميذه �عنه �ال�VWنقلها �،لعلم�النحو��ي�صورته�ال½�ائية،

  �).٥("اءه��ي�نحو�ث[ثمئة�وسبع$ن�موضعافذكره�وروى�آر 

� �اأونرى �الخليل �أن �ال�VWيضا �الخطة �و�ي �الصر�ي �اP$¡ان ��ي �والتوافيق �والتباديل �اPعاد�ت �فكرة ستخدم
راء�مختلفة�عند�ت�  وإن�كان�ساسها�تولدت�صيغ�الثنائية�والث[ثية�والرباعية.أ�ىوع�d،وضعت�لصنع�اPعجم

ريب�فيه�أن�كذلك�مما����فقد�اتفقوا�عdى�أن�الخليل�رسم�منهج�اPعجم.�،ن�وضع�هذا�الكتابي�َم �القدماء�
العوامل���ي�العالم.�ى ��توجد��ي�أية�لغة�أخر ،�و هم�خصائص�اللغة�العربيةأعمو�ت�من�اPنظرية�العوامل�و 

vعمو�ت�×ي�أساس�لنظام��عراب�حيث�يجلبه�العوامل�إPى�الخليل�يعتمد��كان�.أواخر�الكلم�ىواdالسماع�ع
إvي�الخليل�$ن�كب$�ين.�رحل�عنبكانا�ملقياس�عنده�فأما�السماع�وا�والقياس�والعلل��ي�تأصيل�قواعد�النحو�.

  �وأخذ�ع½�م�الشعر�واللغة.��،مواطن�كث$�ة�لóخذ�عن�أفواه�العرب

خشية�أن��يروى�باPع��jدون�اللفظ،�Åنه�بالحديث�̄ستشهادأيضا�هو�الذي�ثبت�فكرة�عدم�الخليل�وكان�
والقواعد�بالعلل�ال�VWتصور�دقته��ي�فقه��وكان�الخليل�يستنبط�_حكام�_عاجم. ييفوت�الفصاحة�Pا�يرو 

�VWإنه�استنبط�من�علل��:الزبيديقال��).٦(�ي�دخائل�العرب�من�قديم�استقرت_سرار�اللغوية�وال§�كيبية�ال"
vى�ألسنة�النحاة��.مثله�أحد"�ىالنحو�ما�لم�يستنبطه�أحد�وما�لم�يسبقه�إdلقد�كانت�العلل�النحوية�سارية�ع"

وذلك�بعد�ما�سئل�عن�العلل�،�تح�الخليل�الباب�للتعليل�أمام�النحاة�عdى�مصراعيهوقد�ف�منذ�وجد�النحو،
وعرفت��،النحوية:�أخذها�عن�العرب�أم�اخ§�عها�من�لدن�نفسه؟�فقال:�"العرب�نطقت�عdى�سجي±�ا�وطباعها

،�عللته�منهواعتللت�أنا�بما�عندي�أنه�علة�Pا�،�وإن�لم�ينقل�ذلك�ع½�ا،�وقام��ي�عقولها�علله،�مواقع�ك[مها
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الخليل�يعتمد�عdى��).�وكان١(فإن�سنح�لغ$�ي�علة�Pا�عللته�من�النحو�هو�أليق�مما�ذكرته�باPعلول�فليأت���ا"
من��وجعل�القياس�أهم�مادة��ى�بناء�النحو�الوطيد.�القياس�أصل�،القياس�كما�يعتمد�عdى�العلل�وتعلي[ته

  ستقراء�ك[م�العرب.�وهو�عبارة�عن�القوان$ن�اPستنبطة�من�ا،�أصول�النحو�

  الخاتمة

أن�الواضع�الحقيقي�لعلم�النحو�من��ىن�نصل�إvأيمكن��،ع[ه�د�لة�وتحلي[أمن�الدراسة�ال�VWسبقت�بنا�
يعتقد�عاما��أما�ما�.با�تفاقحمد�الفراهيدي�واضع�علم�العروض�أحيث�أنه�علم�مركب�تام�هو�الخليل�بن�

أساسيا��ءحيث�علم�مركب�فهو�عبث�وخطأ�Åنه�لم�يضع�V�Þأن�أبو�_سود�الدؤvي�هو�الذي�وضعه�من�فهو�
�أنه�وضع�الحركات�الث[ث. �مجال�النحو�Pا إن�الخليل�كان�يستنبط��له�غ$��أنه�مستحق�Pكانة�عظيمة��ي

�بالعلل �والقواعد �والجرو �،_حكام �والنصب �الرفع �الث[ث �حا�ته ��ي ̄سم � �له �حال��VW،يخضع ��ي والفعل
�فكرةاستخ��عراب�والبناء. �الخطة��دم�الخليل�أيضا �و�ي �اP$¡ان�الصر�ي اPعاد�ت�والتباديل�والتوافيق��ي

�أوع�d،ال�VWوضعت�لصنع�اPعجم �والرباعية.�،ساسهاى �والث[ثية �الثنائية هو�الذي�ثبت�فكرة��تولدت�صيغ
ة�العوامل�يضا�ثبت�أصول�نظريأالخليل�هو�الذي��.يروى�باPع��jدون�اللفظ�Åنه�،لحديثبا�̄ستشهادعدم�

عنه��ىويحك،�آراء�الخليل�نفسه�ىع�dاعتماداواPعمو�ت�وفروعها�وأحكامها.�ألف�سيبويه�"الكتاب"��ي�النحو��
واضع�الحقيقي�للنحو�من�هو�الوالخليل��،وضع�ضوابطه�أو��ين�الدؤvي�رسم�النحو�أإفيه�كث$�ا.�لذا�نقول�
  حيث�هو�علم�مركب.

  اPصادر�واPراجـع:

 شوÐي�ضيف،�الطبعة�الرابعة،�دار�اPعارف،القاهرة��اPدارس�النحوية، .1
 الثاني��نقله�:د�عبد�الحليم�النجار������زءتاريخ�_دب�العربي:��كارل�بروكلمان،�الج .2
   2008تاريخ�_دبي�العربي�العصر�العبا���V_ول:�شوÐي�ضيف�القاهرة،�دار�اPعارف�ط� .3
 ب$�وت���،ر�الجيلدان�فاخوريال�حنا� :الجامع��ي�تاريخ�_دب�العربي .4
 الرابع،�دار�اله[ل�ءالجز،�جر�ي�زيدان آداب�اللغة�العربية:�تاريخ .5

6. http://uqu.edu.sa/page/ar/5298 
7. http://www.alittihad.ae/details.php?id=56085&y=2010 
8. http://www.alsakher.com/showthread.php?t=158369 
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  شاعر�ا�قاومة�سميح�القاسم
  

  القاسمّي �ع`يّ د/�

  ،�اPغربلرباط،�امستشار�Pكتب�تنسيق�التعريب

  

ك�يا�موت،�لكن���Vjأخافك،"����������   أنا���أحبُّ

  وأدرك�أن�سريرَك�جسمV،�ورو�ي�لحافك،

�ضفافك،�وأعلُم�أني   تضيق�عdيَّ

  ��"�أنا���أحبك�يا�موت،�لكن���Vjأخافك

 ]سميح�القاسم[

�الفذ،� �من�يد�شاعر�اPقاومة �سقط�غصن�الزيتون �ث[ث�سنوات، �اPوت�دام�حواvي �رهيب�مع �صراع بعد
،�لُ$�فع�نعشه�عdى�٢٠١٤من�شهر�آب/أغسطس��١٩سميح�القاسم،�وترجل�عن�صهوة�الشعر�والنضال،��ي�

�وتس$��أكتاف�فتيا �وطن�ووضاح�وعمر�وياسر، �ومعهم�أو�ده�_ربعة: �وشيوخها �الفلسطينية �الرامة ن�قرية
�اللبناني� �الفّنان �وغّناها ½�ا �لحَّ VWال� �قصيدته �وينشدن �يزغردن �وهن �ونساؤها �البلدة �صبايا خلف�نعشه،

¡،��مارسيل�خليفة:   اPتمّ$ِ

�V�¤ُمنتصَب�القامة..�أم  

V�¤مرفوَع�الهامِة�..�أم  

�زيتوٍن �ي�كفي�
ُ
  وحمامه ..�قفصة

V�¤ى�كتفي..�نعdوع  

  )٢٠١٤-١٩٣٩(�سميح�القاسم

وأصله�من�قرية�الرامة�الفلسطينية.�وتلّقى�سميح�تعليمه��ي��،١٩٣٩ُوِلد�سميح��ي�بلدة�الزرقاء�_ردنية�سنة�
�عري �الشاعر�تاريخ �وÅسرة �والسياسية. �والحزبية �_دبية �Åنشطته �تفّرغ �ثم �والناصرة، ��ي�مدارس�الرامة ق

دم�من�شبه�من�أسياد�القرامطة�وعلما�èم،�وق�.�فجده�_عdى�خ$��محمد�الحس$ن�كانوالثقافة�معاالنضال�
�فلسط$ن� �إvى �القرامطة، �ا�يار�دولة �النصف�الثاني�من�القرن�الحادي�عشر�اPي[دي�بعد �العرب��ي جزيرة

�الصليبي$ن �Pحاربة �وت. �ونضالهم �آبائه �القاسم�شجاعة �فمنذ�ورث�الشاعر�سميح �واPعرفة. �بالثقافة علقهم
�فلسط$ن� �داخل �الستينيات ��ي �بزغوا �الذين �الث[ثة �واPقاومة �شعر�الثورة �أع[م �أحد �بكونه �ُعِرف شبابه

��١٩٢٩اPحتلة:�توفيق�زياد�( ــ�١٩٤١ومحمود�درويش�(�،)١٩٩٤ـــ وسميح.�ُيضاف�إل¸�م�كاتب�صحفي��،)٢٠٠٨ـ
)�Vþ١٩٢١هو�أميل�حبي�� اية�"�اPتشائل"�الذي�أو.���أن�ُيكتب�عdى�ق��ه�"باق��ي�حيفا".�)�صاحب�رو ١٩٩٦ـــ

ا�وقد�مارس�هؤ�ء�_ع[م�نضالهم�السيا���Vمن�خ[ل�اPؤسسات�السياسية�والحزبية��سرائيلية،�فاختارو 
 �� �الشيوÙي �الحزب �إvى �الشيوÙي�̄نتماء �الحزب �Åن �م½�ا �عديدة �Åسباب �هذا �اختيارهم �وجاء سرائيdي.

dن�من�أهم�أهدافه�عدم��سرائيÅنه�معاٍد�للصهيونية،�وÅو�،Vjي�الفلسطيÙى�الحزب�الشيوvي�تعود�جذوره�إ
�أخ��ني�أميل� �وكما التمي$¡�ب$ن�العرب�وال¸�ود،�واPساواة�اPدنية�والقومية�للمواطن$ن�العرب�داخل�إسرائيل.

 الكاتب�مع�سميح�القاسم�ومحمود�درويش
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�ح �لو�ا، �كان �مهما �طافية �خشبة �بأي �نتشبث �كالغرÐى، �كنا �لقاء: �ذات Vþسبيل�حبي� ��ي �أو�خضراء، مراء
اPحافظة�عdى�الوجود�العربي�داخل�إسرائيل.�وعdى�الرغم�من�انتماء�الشاعر�الفلسطي�Vjسميح�القاسم�إvى�
�أمر� �وهذا �عروبية، �ظلت�قومية �والوطنية �والفكرية �النفسية �رؤاه �فإن ه، �التوجُّ ِVّمم_� �الشيوÙي الحزب

�يقطن �من�الوطن�العربي، �Åن�فلسط$ن�جزء �مهما��مفهوم، �أرواحهم، �سويداء�قلوب�العرب�و«�فو�إليه �ي
��ي�جعل�شعو��ا�

ً
̄ستعمارية�والصهيونية�إشغال�البلدان�العربية�بمشك[«�ا�اPحلية�أم[ حاولت�السياسات�

ه�سميح�القاسم�القومي��ي�تأسيسه�صحيفة�"كل�العرب"��ي�فلسط$ن� تن���Íالقضية�الفلسطينية.�وي��ز�توجُّ
  حاد�الكتاب�العرب��ي��دمشق،�وكتاباته،�وغ$��ذلك.اPحتلة،�وترؤسه�ات

�بعد� �خاصة �واPقاومة، �الثورة �باسم�شعراء �ودرويش�والقاسم، �زياد �الث[ثة، �الفلسطينيون ُعِرف�الشعراء
فبعثت�أشعارهم�بصيص�أمل��.١٩٦٧وبعد�هزيمة�العرب�عام�،�١٩٦٥انط[ق�حركة�الفدائي$ن�أوائل�سنة�

�وأعادت�ب �النفوس�الكس$�ة، �وألهمت�فدائي$ن��ي �الصقر�العربي�الجريح، �وجدان �إvى �والنخوة عض�الك��ياء
كث$�ين،�وأشعلت�الحماس��ي�نفوس�العديد�من�الشبان�الفلسطيني$ن�والعرب�ل[نخراط��ي�حركة�اPقاومة�
�_دبي� �نشاطه �بسبب �وقسو«�ا ��سرائيلية �السلطات �لحقد �القاسم �سميح �تعرَّض �الفدائي$ن. وصفوف

فلسطي�Vjالعربي،�ومقاومته�لفرض�إسرائيل�التجنيد��جباري�عdى�الطائفة�الدرزية�ال�VWينتم�Vوالسيا���Vال
̄عتقال�اv¡åPي،�وواجه�«�ديدات� ِرد�من�عمله�واعُتقل�أك¿��من�مرة،�ووضع�رهن��قامة�الج��ية�و

ُ
إل¸�ا.�فط

  إvى�_صدقاء:با�غتيال��ي�الوطن�وخارجه.�ومن�داخل�اPعتقل�كان�يبعث�برسائله�الشعرية�

�ورٌق،�و��قلم   ليس�لديَّ

،�ومن�مرارة�_لم   لكنVj،�من�شّدِة�الحّرِ

م.
َ
  يا�أصدقائي�..�لم�أن

� �أك¿��من �القاسم �أعماله��كتابا�٥٠لسميح �كث$��من رِجم
ُ
�وت �وال§�جمة. �واPقالة �واPسرح �الشعر�والقصة �ي

�وحاز�جوائز�مرموقة�مثل �أزيد�من�عشرين�لغة�عاPية، �وجائزت$ن��الشعرية�إvى �غار�الشعر��سبانية، جائزة
�،Vþاللطيف�اللع� �عبد �الشاعر�اPغربي �أنجزها �الفرنسية �باللغة �له �شعرية �مختارات �إثر�ترجمة فرنسيت$ن

  وجائزة�نجيب�محفوظ�اPصرية،�وجائزة�الشعر�الفلسطينية،�وجائزة�البابط$ن�الكويتية�وغ$�ها�كث$�.

  شعر�سميح�القاسم:

ت�النكبة�الفلس لعربي،�فأصبحت�عقولهم�تتأجج�طينية��ي�نفوس�الشعراء�الشباب�أينما�كانوا��ي�الوطن�اأثرَّ
وثورة،�وهم�يستمعون�إvى��ع[م�العربي�الرسم�Vالزاخر��الية،�وغدا�وجدا�م�يتطاير�تمردالóنظمة�الب�رفضا

يدة�وأساليب�حديثة�بألفاظ�رنانة�محّنطة��ي�قوالب�الب[غة�القديمة،�فان��وا�يبحثون�عن�قوالب�شعرية�جد
��ي�وÙي� �فاعلة �مؤثرة �ولم�تعد �أمست�مس±�لكة، VWفكارهم�الثورية�وتحل�محل�_وزان�الخليلية�الÅ� تتسع
اPتلقي�ووجدانه.�ومن�هنا�ظهرت�حركة�الشعر�الحر�أو�شعر�التفعيلة��ي�أواخر�_ربعينيات�عdى�يد�ث[ثة�من�

وعبد�الوهاب�البياتي.�وسرعان�ما��،ونازك�اP[ئكة�،السيابط[ب�دار�اPعلم$ن�العالية��ي�بغداد:�بدر�شاكر�
�نزار�قباني��ي�سوريا �فلسط$ن،�ومليكة��،تلقفها�وطّورها وص[ح�عبد�الصبور��ي�مصر،�وشعراء�اPقاومة��ي

العاصم��Vي�اPغرب�وغ$�هم�كث$�.�فحركة�الشعر�الحر�لم�تكن�مصادفة�زمانية،�بل�تفاعل�عاطفي�عميق�مع�
ل�VWفّجرت�إرادة�الفعل�الثوري��ي�وجدان�الشعراء�الشباب،�فراحوا�يتخلصون�من�القوالب�نكبة�فلسط$ن�ا

دو�ا��ي� ِ
ّ
̄ستعمال�اليومي،�فيصقلو�ا�ويرق ̄عتيادية�الرائجة��ي� اللفظية�النمطية،�وُيقبلون�عdى�اPفردات�

��ر� ��ي �ثم�يطلقو�ا �و��ا�èا، �وجد«�ا �Pعا�ا �تعيد�لها �الهادر�الذي�سياقات�شعرية�جديدة، اPقاومة�والثورة
يحررها�من�ماض¸�ا� سن،�و�é�Óا�حياة�متجددة�حافلة�بالنشاط�والحركة.�وهكذا�نزل�الشعر�العربي�ليختلط�
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بالجماه$��العريضة�ال�VWأصا��ا�الضيم،�فيعّ���عن�وجدا�ا�وضم$�ها�وينشد�معها�أحزا�ا�ومرثيات�شهدا�èا،�
  العبارة�إvى�مشعل�متأجج.�يقول�سميح�القاسم:ويحّول�الكلمة�إvى�رصاصة�مارقة،�و 

  أنا�قبل�قروْن     

  ما�كنُت�سوى�شاعْر     

  �ي�حلقات�الصوفي$ْن     

  لك�Vjبركان�ثائْر     

  �ي�القرن�العشريْن.    

�من�الشعراء�الفلسطيني$ن�والعرب،�يكفر�باÅلفاظ�الجوفاء�و_وزان�
ً
�الفلسطينية�جي[ لقد�أفرزت�النكبة

�صي �إvى �ويطمح �السامع�الخرساء، �وÙي �وتخاطب �العمل، �وتنتج �الفعل �تخلق �جديدة �وجمل �كلمات اغة
  ووجدانه.�يقول�سميح�القاسم�وهو�يتحول�من�اليومي�إvى�الكوني�وينتقل�من�القومي�إvى��نساني:

  جعلوا�جر�ي�دواة

  ولذا�فأنا�أكتب�شعري�بشظية

  وأغ�Vjللس[م...

القاسم�تنطلق�من�داخل�فلسط$ن�اPحتلة�مثل�كانت�كلمات�الصديق$ن�الرفيق$ن�محمود�درويش�وسميح�
�وتلهب�حماس�الشبان� �فيشتد�أزيزها، �بنادق�الفدائي$ن�القادم$ن�من�الخارج، �أزر �لتشد الرصاص�اP½�مر،

  الفلسطيني$ن� خرين�والعرب�فينخرطون��ي�صفوف�الفدائي$ن.�يقول�سميح�القاسم�مخاطبا�الصهاينة:

موا�براجمات�حقدكم،�       تقدَّ

  جندكم،�وناق[ت

  فكل�سماء�فوقكم�جهنم    

  وكل�أرض�تحتكم�جهنم.    

،�يؤازرهم�بكلماته�النارية،�وعباراته�الثورية:
ً
�معركة

ً
  ويشارك�سميح�بأشعاره��ي�معارك�الفدائي$ن�معركة

  �ي�أك¿��من�معركة�دامية�_رجاءْ     

شهر�هذي�الكلمات�الحمراءً     
ُ
  أ

�من�نارِ     
ً
شهرها�..�سيفا

ُ
  أ

  وعرِ ��ي�أك¿��من�درٍب     

�أشعاري...�    
ً
  تم�V�ùشامخة

�الشعر� �فإنه�متمكن�من�مختلف�الكتابات�الشعرية: �فنية�راقية، �موهبة �ذا ،
ً
�أصي[

ً
�كان�سميح�شاعرا وPا

�تماماوالشعر�الحر�،العمودي �الن¿�، �وقصيدة �بدر�شاكر�الس�، �كان �مجموعات��،ابيكما �ففي ونزار�قباني.
�الدروب �"أغاني �مثل: �_وvى، �ال��اك$ن"�،"سميح�الشعرية �انتظار�طائر�الوعد"�،و"أرم"�،و"دخان نجد��،و"�ي

  وذات�جماليات�شعرية�حديثة،�مثل�قصيدة�"أصوات�من�مدن�بعيدة":�،قصائد�عمودية��ي�غاية�الروعة

ومي�اشهديVj،�صاعدا    
ُ
  كالريح،�من�كهـــفي�الذليل�ق
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ــــن��ي�الليل�الطويل     ـ ،�مصباحْيــ َّVjقومي�اشهدي�عي  

ــــل�قومــــ     ـــــار�جيــــ �عdى�آثـ
ً
ــ[ ــــادٌم..�جيــــ   ي�فإنـــي�قــــــ

ــــارَك�من�غليل     ها�الدامــــي،�تـبـ
َ
�غلــــــيل ـــي�تمــــــجُّ   رئتــــ

،�ووج¬��Vي�الدخيل...    
ً
اِش�ضاغطة

ّ
  ويدي�عdى�الرش

"درب�الحلوة�"�بقصيدة�السياب�والقصائد�الغزلية�نادرة��ي�أشعار�سميح�القاسم،�وتذكرنا�قصيدته�الغزلية�
وبكث$��من�قصائد�قباني،�برق±�ا�وجزال±�ا��ي�آن�واحد،�و×ي�من�الشعر��،"عيناك�واحتا�نخيل�ساعة�السحر"

  العمودي�كذلك:

  وارتعش�الضياء�بسحِر�أجمل�مقلتْ$ْن �! عيناك    

�من�سكرت$ن
ً
را ــــعيد،�ُمخدَّ ــــ ــــَت�الدرُب�السـ ـ   وتلفَّ

ـــــــد�مولد�نجمت$نوت��ََّج�_فــ     ـ ــُق�الو÷��üلعيــــ   ـــ

  والط$��أسكرها�الذهول،�وقد�صدحِت�بخطوت$ن    

  والورد�مال�عdى�الطريق�يود�تقبيل�اليدين...    

��ي� �الذي�نشر�معظم�قصائده �"دخان�ال��اك$ن" �فديوانه ،V�úولسميح�القاسم�عناية�خاصة�بالشعر�القص
�أواخر�الستي �وصدر��ي �حيفا �الجديد��ي �"الطفل�الذي�مجلة �مثل�قصيدة ،V�úيحفل�بالشعر�القص� نيات،

�قصيدته�"ليdى�العدنية"�ال�VWاستغرقت�قرابة��،ضحَك�Åّمه�اPقتولة" �وتعدُّ وقصيدة�"زنابق�Pزهرية�ف$�وز".
عشرين�صفحة�من�ديوانه�"دخان�ال��اك$ن"�من�أجمل�الشعر�القص�V�úالحديث،�و×ي�تروي�قصة�فدائية�

  لحرية،�ومطلعها:عربية�استشهدت�من�أجل�ا

  شاءها�ُهللا،�فكانت�كب[دي�العربية    

  نكهة�الغوطة�واPوصل�ف¸�ا،    

  ومن�_وراس،�عنف�ووسامة    

  وأبوها�شاءها�أحdى�صبية...    

  :خاتمة

�والفنون،� �والعلوم �والتاريخ �الفلسفة ��ي �اPتنوعة �الواسعة �ومطالعاته �العميقة �القاسم �سميح �ثقافة إن
�و�نج �بالقرآن �والغربية،�ومعرفته �العربية �باPعارف �وتشّبعه �و�نكل$¡ية �الع��ية �من �وتمكنه �والتوراة، يل

جعلت�من�كتاباته�وقصائده�ذات�حمولة�فكرية�وازنة.�وحّركت��ي�بحر�شعره�اPت[طم�تيارات�أدبية�متنوعة:�
للمقاومة��[ مه�اPوروث$ن�جع[�من�شعره�مشعرومانسية،�ورمزية،�وصوفية،�وغ$�ها.�كما�أن�شجاعته�وإقدا

�الذين�يواجهون�مخططات�رهيبة��جتثاث�ثقاف±�م� �ي�_رض�اPحتلة�يبعث�_مل��ي�وجدان�الفلسطيني$ن
�وبرحيله�بعد�صديقه�ورفيقه�محمود� �ناهيك�بان§¡اع�أراض¸�م�وتدم$��معاPهم�التاريخية�الحضارية. العربية،

حاء�العالم�فيخاطب�ضمائر�اPثقف$ن،�و�Óز�يصل�إvى�جميع�أن�ويش�فقدت�القضية�الفلسطينية�صوتا�هادرادر 
  وع¸�م�ووجدا�م.

 ا�رجع

 )�ومجموعاته�الشعرية�ال�VWصدرت�بعد�ذلك.١٩٨٧(�ب$�وت:�دار�العودة،� ديوان�سميح�القاسم سميح�القاسم، .1
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  &ي�ا�ديح�النبوّي �الكشم/.ّي  شاه أنور مساهمة�
  

  ي ندو الد/�رياض�أحمد�

 كشم$�،�سرينغار،�الهندأستاذ�مساعد،�قسم�العربية،�جامعة�

 

 دارالعلوم أنجب±�م الذين الق[ئل العباقرة من الكشم$�ي  الحنفي الحسيVj شاه معظم بن شاه أنور  محمدكان�
 انحدرت كريمة علمية أسرة �ي بكشم$�" بارهمولة" مديرية �ي" دودهوان" قرية �ي م�١٨٧٥سنة �ي ولد بديوبند،

�١(واستوطن±�ا كشم$� إvى �هور  ومن ،هور �  إvى ملتان ومن ،ملتان إvى بغداد من  �ي دراسته إتمام وبعد).
 سنوات أربع هناك ودرس بدل¬V، _مينية اPدرسة �ي التدريس منصب وتوvى دل¬V، إvى سافر ،بديوبند دارالعلوم

 ةسن الحجاز إvى وتوجه سنوات، ث[ث ��ا وأم��ù ،"عام فيض" باسم مدرسة سوأّس  ،وطنه إvى عاد ثم ،تقريبا
 العلماء Pقابلة الزيارة تلك أثناء الفرصة له نحتوم والشام، ومصر والبصرة طرابلس إvى وسافر ،١٩٠٥

̄ستفادة البارزين ��.ديوبندب�دارالعلوم �ي التدريس وتوvى ،كشم$� إvى عاد ثم الب[د، لتلك الزاخرة اPكتبات من و
 ،غجرات بو�ية" دابيل" إvى وتوجه ،ديوبند غادر مث طويلة، Pدة والفقه الحديث كتب يدرس الع[مة زال وما

 وظل ،ديوبند إvى فغادر _مراض، أ�كته ثم بمرض الع[مة أصيب ،١٩٣٢ سنة و�ي الحديث، علم يدرس وظل
  ).�٢(اPنية وافته حيث ١٩٣٣ سنة ح�W اPرض يقاوم

 �ي واPعارف الحقائق �ي وإماما ،عصره نوادر من ونادرة ،العظيمة هللا آيات من آية شاه أنور  الع[مة كان لقد
 الرفيع ومستواه العلمV تبحره" يادرفتگان" كتابه �ي الندوي  سليمان السيد الع[مة ذكر وقد والحديث، التفس$�

 معمور  أسفله ولكن صامت أع[ه الذي كالبحر وكان ،̄ط[ع واسع عاPا كان: "قائ[ والفنون  العلوم مختلف �ي
 حافظا وكان ،الحفظ وقوة ̄ط[ع سعة �ي العصر هذا �ي له نظ$� � عاPا وكان الثمينة، والدرر  النادرة بالخزائن

 ،الشعر �ي القدم راسخ ،اPعقو�ت �ي بارعا ،_دبية العلوم من ومتضلعا ف¸�ا، النظر دقيق الحديث لعلوم
�٣("والتقوى  الزهد �ي وكام[  أنور  الع[مة ولقي ديوبند، اPصري  رضا رشيد السيد الشه$� العالم زار وعندما).
 �ي ممتعة رائعة عديدة كتبا ألف ،كب$�ا مؤلفا شاه أنور  كان).�٤("الجليل _ستاذ هذا مثل رأيت ما: "فقال ،شاه
 ،"البخاري  صحيح شرح الباري  فيض"و ،"القرآن مشك[ت: "مصنفاته ومن والعقيدة، والتفس$� الحديث فن
 لنيل اليدين بسط"و ،"اليدين رفع مسالة �ي الفرقدين نيل"و ،"تابالك أم مسألة �ي الخطاب فصل"و

  �.وغ$�ها" الس[م عليه عي��Í حياة �ي �س[م عقيدة"و ،"الوتر صلوة عن الس§� كشف"و ،"الفرقدين

 باللغة الشعر قرض عdى فائقة قدرة ذا وكان والعربية، الفارسية شعراء من كب$�ا شاعرا الع[مة كان لقد
 بكمال وصياغها _بيات سبك �ي بارعا وكان السليمة، البشرية الفطرة وتستحس½�ا  ذان إل¸�ا ستمعت العربية
 من كث$�ا يحفظ كان كما ،بيت آ�ف عشرة عdى يزيد ما أشعاره وبلغت البيانية، الروعة مع التعب$� وجمال الدقة
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 حسب ف¬V العربية �ي أشعاره أما عراء،الش كبار شعر من  �ف من يقرب ما حفظ أنه إذ والقصائد، _شعار
 مناسبات و�ي ش�W أغراض �ي نظم وقد ).١(بيتا وخمس$ن وخمسة ومائة ألف إvى تبلغ: هللا رضوان الكاتب قول 

 عdى الحنفي الفقه ضوابط و�ي ،العالم وحدوث ،الحكيم الصانع وجود مسألة �ي منظومة رسالة وله مختلفة،
 لبعض واPديح الشيوخ لبعض والرثاء ،والحقائق و_مثال الحكم و�ي ،الحديث معارف بعض و�ي ،_راج$¡ نحو

  �.النبوي  اPديح �ي وقصيدتان ،اPعاصرين

 Åى وقصيدته ،(ص) الرسول  مديح �ي قصيدتاننور�شاه�الكشم$�ي�وvى تحتوي  الدالية _وdوهذه بيتا، ٤٧ ع 
 مهد �ي نشأ أنور  الشيخ Åن وهذا اPعاني، وبديعة ،_لفاظ رشيقة،�و التعب$� بديعة،�و النسج محكمة القصيدة

 والظباء والصبا والنسيم الحم� عهد بذكر القصيدة هذه الشاعر بدأ�.الثانية طبيعته الشعر صار ثم ،الشعر
  :)٢ (فيقول  الكامل، بحر من و×ي اPخضرم$ن، والشعراء الجاهdي العهد شعراء مثل والهجر والدموع

  فاعتاد�قل�Vþطائف�_نباد        �برق�تألق�موهنا�بالوادي

  توvى�عdى��براق�و�رعاد        وعهاده الحم� عهد عdى أسفا

  م��Wغدا�_يام�كاÅعياد        لها ديم تارة تناوخ رهم

  بشرى�العميد�عرارها�والجادي      فتضاحكت الربى عdى النسيم هب

 ويعد ،(ص) الرسول  ذكرى  إvى شاعرال يتطرق  ،وتأويب وذكرى  والنسيب التشبيب عdى اPشتملة اPقدمة وبعد

 :قائ[ ،(ص) النVþ صفات بعض

  الهادي بالنVþ اهتداء vي و    ح$�ة� دآدي من أمان �ي أنا

  للقادي قدوة هو الهدى علم  العdى صدر الد�ى بدر الض�ى شمس

  وخطي�éم��ي�مشهد�_شهاد    موvى�الورى�وبش$�هم�وشفيعهم

  اد�وخ$�ة�العبادخ$��العب    _vى العرب أكرم _ريكة سهل

  Pعاد به وختمت به بدئت    ختم�النبوة�والرسالة�إ�ا

لقية (ص) النVþ أوصاف الشاعر يذكر ثم
َ
لقية الخ

ُ
 وقت والدينية ̄جتماعية _حوال ذكر إvى يتطرق  ح�W والخ

 �:بقوله (ص) النVþ بعثة

  والجهل�والبؤ����عdى�اعتاد    ظلما«�ا� عdى والدنيا جاء قد

  دآدي ظ[م �ي مب$ن نور     Pن$��ووجههفأضاء�كالبدر�ا

  عم��العيون�بسنة�وسداد    وبصرت القلوب غلف به فتحت

 �ي وتربوا بصحبته تشرفوا الذين و_نصار اPهاجرين من (ص) الرسول  أصحاب عن الشاعر يتحدث ثم
 �:ول فيق بعدهم، أتوا ومن التابع$ن ذكر مع وشمائلهم وأوصافهم مناق�éم يعد وجعل الرسالة، أحضان

  شم�_نوف�وصفوة�_عصار    عصابة� الوجوه غر به قامت
  أخيار�و_نصار�و_نجاد    والـ و_طهار _برار من كانوا

  سعدوا�وكانوا�وفقوا�الرشاد    ثم�اهتدى�بمنازاهم�سعدا�èم
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��Wبيات الغراء قصيدته يختمويستطرد�الشاعر�قوله�حÅى�نبيه�التالية باdي�ويسلم�عd(ص)،�وف¸�ا�يص�: 

  غاد أو رائح شüý وكل ـم      القديـ� اPلك سوى  يبقى و� هذه

  أخ��jعل¸�ا�الدهر�باPرصاد      أركا�ا وهت أط[� نبك قف

   باد مدى عdى عليه غ$�      أتت وما _مور  صرف من سبحان

 مرموقة ومكانة خاصة م$¡ة لها كانت عما تع�� بنفسها والقصيدة خ[ب، رائع أسلوب عdى القصيدة تنت¬V هكذا
 _سلوب، وب[غة ،ال§�اكيب وجزالة ،الكلمات وفصاحة ،_لفاظ ونصاعة ،¯نسجام وبديع ،السبك حسن �ي

 انسجام وح[وة ،الجاهلية نصاعة ف¸�ا نرى  ولذا الدنيئة، و_لفاظ الغريبة التعب$�ات عن الشاعر ف¸�ا ويتجنب
 اPجال هذا الشاعر خاض Åجلها ال�W السامية راض_غ عdى تدل والقصيدة و�س[مي$ن، الجاهلي$ن الشعراء
 إيقاع �ي خاص تأث$� لهما ورو�Óا القصيدة قافية" القراء، يدى ب$ن وال�vى الدرر  لين¿� _شعار بحور  �ي وغاص
 نظم قد الشاعر أن يبدو. الخيال وتصفية ،الوجدان وترقيق ،الشعور  وإيقاظ ،القريحة وتفتيق ،القلوب أوتار
 وم$¡اته (ص) الرسول  خصائص من الجميلة _نيقة _زهار باقة لنا وقدم ،حريرا ونسج ،ديباجا اكوح ،لؤلؤا

 تسكن القصيدة وهذه تحب$�، وأو�ي تعب$� بأنقى النبوية الشمائل إvى بالتلميح وتضحياته وأخ[قه وأعماله
 _مة ت�ي أن يمكن � الVW حياةال أسس وتربى والغرام الحب لوعة وتزكي اPتعطشة اPقروحة الهائمة _كباد

  ).١("وسعادة عزة �ي بدو�ا �س[مية

 شه$� عراش وزن عdى نظمها وقد بيتا، ٢٤ عdى تحتوي  (ص) النVþ مديح �ي أخرى  قصيدة شاه أنور  وللع[مة
 $�الس كتب من ناخبا الحسنة أسماءه وعّد  (ص) النVþ أوصاف ف¸�ا ذكر الفارسية، �ي اPعروف السعدي للشييخ
  �:اPتقارب البحر من و×ي وغ$�ها،

  قسيم�جسيم�نسييم�وسييم    شفيع�مطاع�ن�Vþكريم�

  كريم�الكرام�ن�Vþ_نيم    شفيع�_نام�مطاع�اPقام

  صبيح�مليح�مطيب�الشيم    أسيل�رسيل�كحيل�جميل
  خب$��بص$��دليل�عظيم    بش$��نذير�سراج�من$�

  وخب$��العباد�ثمال�العديم    دليل�وهاد�سبيل�الرشاد

   )٢(وجيه�نبيه�مب$ن�حكيم    تقي�و�ي�صفي�و�ي

 ف¸�ا يتطرق  ولم ،(ص) الكريم النVþ شخصية تجاه العميق وعشقه الع[مة حب عdى تدل أيضا القصيدة وهذه
 عن بعيدة اPطهرة اPقدسة وأسمائه ،(ص) الرسول  بذكر مباشرة بدأها بل ،والنسيب والتشبيب الغزل  إvى

 الدقة بكمال وصياغ±�ا _بيات سبك �ي بارعا كان أنور  الشيخ Åن وهذا ،الغريبة توالتعب$�ا الثقيلة الكلمات
 وهاتان�.اPباركة النVþ أسماء عdى مشتملة القصيدة هذه ألفاظ أك¿� وÅن البيانية، الروعة مع التعب$� وجمال

شبه�القارة�الهندية� ءشعرا قرضها الVW الغراء القصائد ب$ن توضع بأن الدالية القصيدة وباÅخص القصيدتان
 .(ص) الكريم للنVþ والحنان والوفاء الحب لضريبة دفعا السواء عdى واPتأخرين اPتقدم$ن من
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  القرضاوّي يوسف��الدكتور مNمح�بارزة�لدعوة�
  

  مسعود�عالم�الفN¯يّ �د/

 ين�ِج ع$ن�الّد ة�ُم اَج جامعة�خوَ ،�عميد�قسم�العربية
ْ
الهند،�لكناؤ_ردية�والعربية�والفارسية،��Wِ ّV ش  

  

 التمهيد

إن�اPسلم$ن��ي�أمس�حاجة�اليوم�إvى�دعوة�إس[مية��
�الثبات� �وب$ن �واPرونة، �_صالة �ب$ن �تجمع أصيلة،
�وب$ن� �الكافية، والتغ$�،�وب$ن�الثقافة�الواسعة�والخ��ة
�فإن� �و¯ل§¡ام، �التيس$� �وب$ن �واPعاصرة، الواقعية

�تحت �×ي �اPهمة، �عظيمة �صعبة، �عملية �إvى�الدعوة اج
الثقافة��فكر�مستقيم�يوجهها،�وإذا�فقدت�الدعوة�من

�فقدوالعمل�والفكر�والعاطفة ،�� �وأتت�بما �ت�روحها
�و� ��.يؤخر�يقدم �القرضاوي �يوسف ��ي�يالشيخ مثل

الواقع�دعوة�إس[مية�أصيلة�بالقياس�إvى�اPبادئ�واPنطلقات�ال�VWتصدر�ع½�ا�دعوته،�وبالقياس�إvى�الوسائل�
�ذريعة�للتفاهم�وال§�ابط.و_ساليب�ال �تتخذ�م½�ا VWقد�اجتمعت��ي�الدكتور�يوسف�القرضاوي�مواصفات��

�الداعية��س[مي�الناجح �وبفهو�يجمع�ب$ن�_صالة�واPعاصرة. �و $ن�الثبات�واPرونة، �الواسعة�، ب$ن�الثقافة
إن��ة�ال�VWتن$��الطريق.و�شك�أن�هذه�الدعوة�×ي�الدعوة�اPنشود�.ب$ن�الشمول�والجودةو والحكمة�والبص$�ة،�

  .هذا�البحث�يشكل�محاولة�متواضعة��ي�إبراز�بعض�اP[مح�البارزة�لدعوة�القرضاوي 

 القرضاوي:يوسف�أبرز�ا�Nمح�لدعوة�الشيخ�

  :�التيس/. -١

�نشاطات� �وهذه�سمة�لها��يوسفالتيس$��هو�أبرز�سمة�تم$¡���ا �والدعوية، القرضاوي��ي�اPجا�ت�الفقهية
القرآن�والحديث�وقصص�_نبياء�السابق$ن،�فقد�جاء��ي�القرآن�الكريم�و_حاديث�اPباركة�أصالة�شرعية��ي�

وا��ما�يؤكد�أن�التيس$��مقصد�مشروع�مطلوب،�فقال�تعاvى:�
ُ
ِمل

ْ
ُعْسَر�َوِلُتك

ْ
ُم�ال

ُ
�ُيِريُد�ِبك

َ
ُيْسَر�َو�

ْ
ُم�ال

ُ
ُه�ِبك

َّ
ُيِريُد�الل

ى�َما
َ
dَه�َع

َّ
ُ�وا�الل ِ�ّ

َ
�َوِلُتك

َ
ة ِعدَّ

ْ
ُروَن.�ال

ُ
ك
ْ
ش

َ
ْم�ت

ُ
ك
َّ
َعل

َ
ْم�َول

ُ
يسروا�و��تعسروا�وبشروا�و��(ص):�"�وقال�النVþ).�١(�َهَداك

�٢"(تنفروا �وال§�بية��إّن ). �والدعوة �الفقه �من �انط[قاته �جميع ��ي �ُعرف�باليسر�والسهولة �القرضاوي الشيخ
�ال�VWيجب�¯هتمام���ا،�وا �بل�يعت��ه�من�أوليات�الحركة��س[مية �يتب��jوالسياسة؛ لشيخ�كجميع�مواقفه

ن�الشريعة�مبنية�عdى�التيس$�،�وهذا�ما�نطق�إموقف�التيس$��عdى�د�ئل�مقنعة،�فهو�يختاره�Åمرين:�"_ول:�
الثاني:�طبيعة�عصرنا�الذي�نعيش�فيه،�وكيف�و �به�القرآن�الكريم،�و�صرحت�به�السنة��ي�مناسبات�عديدة.

Pغريات�بالشر�واPعوقات�عن�الخ$�،�وأصبح�القابض�عdى�دينه�طغت�اPادية�عdى�الروحية،�وكيف�ك¿�ت�فيه�ا
كالقابض�عdى�الجمر....والفرد�اPسلم��ي�هذه�اPجتمعات�يعيش��ي�معركة�دائمة،�فقلما�يجد�من�يعينه؛�وإنما�
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�يعوقه" �من �١(يجد �الجانب). �هذا �عdى �الشيخ �ويؤكد �عليه �ييسروا �أن �الفتوى �Åهل �ينبôي �"ولهذا �ما:
 ومن�مظاهر�التيس$��لدى�الشيخ�أن�دعا�إvى�تيس$��الفقه،�ويع�Vjالشيخ�بتيس$��الفقه�أمرين:�.)٢("استطاعوا

  الثاني:�التيس$���ي�_حكام�للعمل�والتطبيق.،�و _ول:�التيس$���ي�الفهم

�م½�ا: �بأمور، �الشيخ �نظر ��ي �يتحقق �إنما �الفهم ��ي �التيس$� �وهو �_ول �النوع �السهولة��أما توçي
�،�و بلغة�سهلة�وأسلوب�مبسطبة�،بالكتاوالتوسط استخدام�معارف�و مخاطبة�العقل�اPعاصر�بلغة�عصره،

�و العصر�ومصطلحاته ،�� �ما �وحذف �بالواقع �الفقه �به�ربط �و يتصل �التشريع، �من �الحكمة �و بيان ربط�،
̄ستفادة�،�والتشعبيات�والتعقيداتالتخفف�من�ك¿�ة�،�و _حكام�بعضها�ببعض�وباPقاصد�الكلية�للشريعة

¯ل§¡ام�وعرض�مستويات�مختلفة�من�الكتب،�و من�قرارات�اPجامع�الفقهية�والعلمية،��كتابات�العصر��من
�٣(بال§�قيم�ووسائل��يضاح�والفهرسة�الدقيقة �النوع�الثاني�وهو�التيس$���ي�_حكام�للعمل�والتطبيق�). وأما

�أمور: �بجملة �جانب�الرخصة�فيتحقق �و مراعاة �الضرورات�والظروف�، �و اPخففةمراعاة اختيار�_يسر���،
�و _حوط��ي�زمننا �و التضييق��ي��يجاب�والتحريم، �و التحرر�من�العصبية�اPذهبية، �تعم�به�، التيس$��فيما

  ).٤(تغ$��الفتوى ،�و رعاية�اPقاصد،�و البلوى 

  التبش/.�والتفاؤل��Lالتنف/.�والتشاؤم:�-٢

̄ستبشار�،)٥(التبش$��هو��خبار�السار،�وذلك�يكون�باPحبوب�للنفس إن��.)٦(والتفاؤل�هو�التيمن�والت��ك�و
�أن�مهمة�_نبياء�التبش$��و�نذار،�فآيات�التبش$���ي�

ً
الناظر��ي�آيات�القرآن�الكريم�و_حاديث�ُيدرك�سريعا
 �(ص)القرآن�أك¿��من�آيات�التخويف�والتحذير،�فالرسول�

ً
�،�مبشر�قبل�أن�يكون�نذيرا ا��قال�تعاvى:

َ
�َهذ ِإنَّ

 
ْ
 ال

َ
ْجًرا�ك

َ
ُهْم�أ

َ
�ل نَّ

َ
اِلَحاِت�أ وَن�الصَّ

ُ
ِذيَن�َيْعَمل

َّ
ْؤِمِن$َن�ال

ُ ْ
Pُر�ا ِ

ّ
َوُم�َوُيَبش

ْ
ق
َ
�VWِِ×َي�أ

َّ
�وقال�رسول�هللا).�٧(�ِب$ً�ا.ُقْرآَن�Óَْ�ِدي�ِلل

 �(ص)
ً
�ميسرا

ً
�ولكن�بعث�Vjمعلما ؛

ً
�و�متعنتا

ً
�ومنطلق�دعوي��.)٨(إن�هللا�لم�يبعث�Vjمعنتا �هام، فالتبش$��مبدأ

يمكن�تحقيق�الهدف�اPنشود�من�وراء�الجهود�الدعوية�إ��بالتبش$�،�"فإن�العصاة�والبعيدين�عن��يس،�و�رئ
�إvى�هذه�_همية).�٩(�س[م���يمكن�أن�يعودوا�إ��بالتبش$�"

ً
��،ونظرا

ً
ز�الشيخ�القرضاوي�عdى�التبش$��ترك$¡ا

ّ
رك

�إvى �تحبب�هللا�تعاvى �دعوة �"كل �رأيه �والتبش$���ي ،
ً
�وطاعتهع�بالغا �عبادته ��ي �وترغ�éم �١٠("باده، إن�دعوة�).

القرضاوي�دعوة�مؤسسة�عdى�التبش$��والتفاؤل،�فهو�يقطع�كل�خيط�من�اليأس�و�حباط،�ويستبشر�بكل�ما�
�ك
ً
  .تابه�"اPبشرات�بانتصار��س[م"يحدث�ويقع،�وحسبك�دلي[

�ومن �مظاهر�التبش$��والتفاؤل، �العديدة �كتاباته ��ي �ن¿��الشيخ �اPظاهر:�وقد �والتفاؤل �هذه ،�تغليب�_مل
،�ال§�ك$¡�عdى�اPبشرات�بانتصار��س[م،�و تغليب�جانب�الرحمة�والعفو��ل¬�Vعdى�جانب�البطش�والعقوبةو 
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94 f B�C{ g��§�+�e7 ��%�C{ V95� �+�e7 �� ��A-�/f�-pppB� ��, ��p���.  
-  f � �H7
I�  J���, ���.  
F  f  :LC1S �g�
����� �]
�*b% �ñI��b% /�4 1Ä ) n#I�#� /�a� eI�0(&�I�� �·��� v1� 8 ��]
*�§ �&!�� &!95% :���
��) �- ��A-G/f�-ppA �(B

 ,�. � -F  Æ  
A  f  :LC1S �g�
����� �]
�*b% �ñI��b% /�4 1Ä� op.cit. ,-A�FK.  
G  f  :WC1% 37 �7
J �g��̂ Qe!5� �#*� B�5� eC
a9� �IS2§ �n5<� B1#*� &!95% :�	1�� &�S��) �G ��A-A /¥-ppF�(B  ��,�FG.  
.  f � �C1� n}*� �op.cit.� �-, �.K�.  
K  f :v�C{D  
E  f  8 n#I% /J�©2/���] �op.cit. nd	 �&���
7 h` 
d�X �15S h /02�% e�½ �2 �
�7 �
7�FK.F� �A,��EK.    
D  f ��\��� Ì�
O V"© 3%-, �-pE.&#%
�� &!95� 8 �1��% �  

�p  f �g�
����  :LC1S��?�� _` &���� 3% &�%�C{ �1�$�  �&�:
)� .§ ������ 	� ����
��)�A-. /f�-pp., �(B�.p.  



  

 

                    __________________________________________٢٠١٤ ���– السادسمجلة�العاصمة�:�ا�جلد� ١٥٧

157 Majalla al-Aasima, Vol. 6, 2014, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

 .)١(التدرج�بالناس��ي�الدعوة�والتعليمو الرفق�باßنسان�إذا�وقع�منه�الخطأ،�و اتساع�الصدور�لكل�الناس،�و 

  الوسطية�و�عتدال:�- ٣

�القرضاوي:�الو  �الشيخ �عبارة �و�ي �والتفريط، ��فراط �من �طرف$ن �ب$ن �اPعتدل �اPوقف �عن �عبارة سطية
ينفرد�أحدهما�بالتأث$�،�ويطرد�الطرف��"الوسطية�تع�Vjالتعادل�ب$ن�طرف$ن�متقابل$ن�أو�متضادين�بحيث��

�اP)٢(اPقابل" �اPنا�ي �كل ��ي �تقف V¬ف� ��س[مية، �الشريعة �سمات �أبرز �من �وهذا وقف�الوسط�اPتسم�،
�ف[�غلو�و� ̄عتدال، �و �والواقعية��با�تزان �والروحية �اPادية �ب$ن �اPستقيم �هو�القسطاس �وإنما تقص$�؛

�والجماعية. �والفردية ��واPثالية �تعاvى: �قوله ��ي
ً
�صريحا �القرآن�بالوسطية ��ي �جاء�وصف�_مة ِلَك��وقد

َ
ذ
َ
َوك

وُنوا�
ُ
ا�ِلَتك

ً
�َوَسط

ً
ة مَّ

ُ
ْم�أ

ُ
َناك

ْ
ِهيًدا.َجَعل

َ
ْم�ش

ُ
ْيك

َ
ُسوُل�َعل وَن�الرَّ

ُ
اِس�َوَيك ى�النَّ

َ
dَهَداَء�َع

ُ
،�والوسطية��س[مية�تعم�)٣(�ش

̄عتقاد�والتصور�و_خ[ق�و_حكام�والزمان�واPكان. ونجد�مصداق�هذا��ي�دعاء��كل�النوا�ي�التشريعية�من�
ْنَيا�َحَسنَ �القرآن،��ي�قوله�تعاvى:� ِتَنا�ِ�ي�الدُّ

َ
َنا�آ ارِ َربَّ اَب�النَّ

َ
�َوِقَنا�َعذ

ً
ِخَرِة�َحَسَنة

َ ْ
�َوِ�ي� 

ً
  ).٤(�ة

�حماها،� �واPدافع$ن�عن �إل¸�ا، �أك���الدعاة �ومن �الزمن، �هذا ��ي �الوسطية �فهو�إمام �القرضاوي �الشيخ أما
�� �أصبح �Wح� �نادر؛ �تطبيقي �سلوك ��ي �لها �واPنفذين �PعاPها، �ويذكر��واPوضح$ن �إ� ُيذكر�القرضاوي

قرضاوي��ي�الوسطية�الكث$��ُيذكر�الوسطية�إ��وُيذكر�القرضاوي،�كأ�ما�مت[زمان.�وقد�كتب�ال��الوسطية،�و 
ت�عليه،�ال§¡ام�روح�يقول�الشيخ�موضحا�Pنهجه�اPعتدل��ي�الفتوى:�"ومن�خصائص�اPنهج�الذي�سر .�الكث$�

�ب$ن�الذين�يريدون�أن�يتحللالتوسط�دائما ̄عتدال�ب$ن��فراط�والتفريط، �و �من�عرى�_حكام�الثابتة�، وا
كان�من��بدعوى�مسايرة�التطور�من�اPتعبدين�بكل�جديد،�وب$ن�الذين�يريدون�أن�يظل�كل�ما�كان�عdى�ما

�قديم" �لكل �م½�م
ً
�تقديسا ̄عتبارات �و �و_قاويل �و ٥(الفتاوى �العام�). �الطابع �×ي �الوسطية �أن �الشيخ يرى

��س[مية �وحضارتنا �امتداد�القرون"�- بصفة�عامة�-والسمة�_صلية�لثقافتنا �٦(عdى أضاف�و�ي�الحقيقة�).
�عdى�

ً
�ناصعا

ً
�وفرائد�علمية�وتطبيقية�تشكل�بدورها�دلي[

ً
القرضاوي�إvى�_بحاث�القديمة��ي�الوسطية�غررا

̄عتدال،�وكتاباته�كلها�ُصبغت�بصبغة�وسطية�قوية؛� عناوين�بعض�و أن�الشيخ�معجونة�طينته�بالوسطية�و
̄عتدال.�كتب�الشيخ�تش$�    بمظهرها�قبل�مخ��ها�إvى�ما�ف¸�ا�من�روح�الوسطية�و

أن�،�و ىأن�هذه�_مة�×ي�_مة�الوسط��ي�بعض�كتبه�أسباب�اختيار�الوسطية،�وم½�ا:القرضاوي�ذكر�الشيخ�
̄عتدال،�و الوسطية�السمة�_صلية�للحضارة��س[مية�عdى�مر�القرون ،�أن�الكون�كله�قائم�عdى�الوسطية�و

أن�الوسطية�تمثل�،�و عة��نسان�قائمة�عdى�الوسطية�ب$ن�اPادية�والروحية�وب$ن�الجماعية�والفرديةأن�طبيو 
�الخطر �عن �_مان�والبعد �و منطقة �و ،

ً
�أطول�عمرا �الوسطية �أأن �طوق�النجاة�و ك¿��بقاء، �×ي �الوسطية أن

 .)٧(للدعوة��س[مية؛�بل�لóمة��س[مية�كلها

 وسطية�الشيخ�القرضاوي:نماذج�تطبيقية�ومعالم�مم/�ة�ل

�VWإن�القرضاوي�بصفته�قائد�تيار�الوسطية��ي�العصر�الحاضر�أوضح��ي�كتب�عدة�معالم�وم[مح�للوسطية�ال
وسط�ب$ن�؛�و وسط�ب$ن�دعاة�الضيقة�ودعاة�ال[مذهبية�اPنفرطة�يتبناها�ويدعو�إل¸�ا،�ومن�أهم�اPعالم�أنه:
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وسط�،�و ̄نفتاح�عdى�العالم�ودعاة�¯نغ[ق�عdى�النفسوسط�ب$ن�دعاة�؛�و تباع�التصوف�وأعداء�التصوفأ
وسط�ب$ن�اPستغرب$ن�و ،�واPلغ$ن�لل§�اث�وسط�ب$ن�اPقدس$ن�لل§�اث؛�و ب$ن�اPحكم$ن�للعقل�واPغيب$ن�للعقل

وسط�؛�و واPبالغ$ن��ي�التنبؤ�باPستقبلوسط�ب$ن�اPستغرق$ن��ي�الحاضر�؛�و �ي�السياسة�واPهمل$ن�للسياسة
وسط�؛�و وسط�ب$ن�اPسرف$ن��ي�التفاؤل�واPسرف$ن��ي�التشاؤم؛�و والدعاة�إvى��قليميةإvى�العاPية��ب$ن�الدعاة

�و وفلسفة�الواقعي$ب$ن�فلسفة�اPثالي$ن� �الفلسفة�"اللي��الية"�ودعاة�الفلسفة�الجماعية�ن؛ وسط�ب$ن�دعاة
̄ج±�اد�ودعاة�التقليدو ،�"اPاركسية" الوسطية�ال�VWتبناها�هذا�الفكر،�هذه�×ي�.�وسط�ب$ن�دعاة�التجديد�و

�اليوم�السقوط�ب$ن�طر�ي��فراط�والتفريط�إ��من�رحم�ربك،�وقليل�ما� �مجتمعاتنا وإن�كان�الغالب�عdى
  يته��ي�العالم�كله.ؤ القرضاوي�ُمجّد��ي�إعداد�جيل�يفقه��س[م�اPعتدل،�ويتب��jالوسطية،�وينشر�ر ).�و ١(هم

�جÇ]اد�والتجديد: -٤ 

�ال �الدعوة �متحركة�إن �عملية �فالدعوة �والتجديد، ̄ج±�اد � �موهبة �حاملها �ُرزق VWال� �×ي �اPوفقة ناجحة
�ومرونة� �تجديد �إvى �يحتاج �وهو�مطلب�عظيم �°�وحده، �والحاكمية �نحو�تحقيق�العبودية �ثائرة ومندفعة

̄خت[ف�الهائل��ي�العق ائد�و_خ[ق�واج±�اد،�فاPدعوون�أصناف�وألوان،�وبي½�م�مسافات�وعقبات�تتمثل��ي�
�من� �وليس �إل¸�ا، �وما �واللغة �والنطق �واPعرفة �والثقافة �و_عراف �و_فكار�والتقاليد �والرؤى و¯تجاهات

�كل�الناس�بعصااPع �أن�ُيساق üýبش� �واحد.�قول �وبنهج �واحدة، �وبطريقة �كل��واحدة، ���يشمل والتجديد
بل�موضع�التجديد��ي�الشريعة�هو�غ$��الثوابت��الشريعة��س[مية،�كما�نادى���ا�بعض�الناس��ي�هذه�_يام؛

�إvى� �نظرنا �وإذا �الشريعة. �_ك¿���ي �الجوانب�×ي �وهذه �تقبل�التغ$��والتجديد، VWعتقدات�أي�الجوانب�الPوا
دعوة�الشيخ�القرضاوي�من�هذه�الناحية�وجدناها�متم$¡ة،�وجدناها�جامعة�ب$ن�الثبات�واPرونة،�قائمة�عdى�

،�يقول�قد�أوضح�معالم�هذا�التجديد�كث$�امبنية�عdى�التطور�والحكمة؛�فإن�القرضاوي��̄ج±�اد�والتجديد،
ير÷���أن�يحبس��ي�قفص�القديم،�و��يتعبد��الشيخ:�"ومن�خصائص�الفكر�الذي�ننشده�أنه�فكر�مجدد،��

�التجدي �jويتب� �بل�هو�فكر�يؤمن�با�ج±�اد �و��يجمد�عند�الوسائل�اPعهودة؛ �ويرفض�باÅشكال�اPوروثة، د،
��Wش� �و�ي �السياسة �و�ي �ال§�بية �و�ي �الفقه ��ي �فهو�يجدد �هو�اPوت، �الجمود �أن �ويرى �والتبعية، التقليد

�٢(اPجا�ت" شك�من�دعاة�التجديد�اPؤسس�عdى�أصول�وقواعد�ومؤه[ت�ومواهب�علمية��القرضاوي�ب[).
�الفكر  ��ي �من�اPجددين �من�العلماء �عدد �عده �وقد �العصر، �هذا ��ي �برزت�مواهبه��وعملية �وقد �س[مي،

��ي�فقهه�ودعوته �و التجديدية��ي�جميع�ممارساته�ونشاطاته��سيما �القرضاوي���يدعو�إvى�التجديد��ي�كل.
عدا�ذلك�من��عdى�الثوابت�الدينية��ي�العقائد�والعبادات�و_خ[ق،�وأما�ما�شüý؛�فهو�أك¿��جمودا�وأشد�ثباتا

Pمن�ا� �والوسائل�فهو�يعت��ه �بارزة�_حكام �ب[�شك�سمة �وهذا �والتجديد، ̄ج±�اد � �تقبل�دائما VWال� واضيع
  لدعوة�الشيخ�القرضاوي.

  الشمول:��-٥
̄عتبار�كل�داعية�� إس[مي�هو�أن�دعوة��س[م�عامة�وشاملة،�إن�من�اPبادئ�الهامة�ال�VWيجب�أن�يضعها��ي�

خصوصة�من�الحياة�والدولة�دون�الجوانب���×ي�لقوم�دون�قوم،�و��×ي�لبلدة�دون�بلدة،�و��×ي�لجوانب�م
��نسان� �كيان �وتشمل �الحياة، �جوانب �كل �وتعم �الساعة، �قيام �Wح� �_زمان �تستوعب�كل V¬ف� _خرى،

���تتجزأ،� �الشمول�والعموم�وحدة �فاßس[م�مع�هذا �يرفض�و و�نسانية�كله، يرفض��يمان�بالبعض�كما
ُتْؤِمُنو �الكفران�بالكل�سواء�بسواء،�

َ
ف
َ
�أ

َّ
ْم�ِإ�

ُ
ِلَك�ِمْنك

َ
َما�َجَزاُء�َمْن�َيْفَعُل�ذ

َ
ُفُروَن�ِبَبْعٍض�ف

ْ
ك
َ
ِكَتاِب�َوت

ْ
َن�ِبَبْعِض�ال
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عْ 
َ
ا�ت اِفٍل�َعمَّ

َ
ُه�ِبغ

َّ
اِب�َوَما�الل

َ
َعذ

ْ
�ال ّدِ

َ
ش
َ
ى�أ

َ
vوَن�ِإ ِقَياَمِة�ُيَردُّ

ْ
ْنَيا�َوَيْوَم�ال َحَياِة�الدُّ

ْ
وَن ِخْزٌي�ِ�ي�ال

ُ
 ).١(�َمل

ر÷��Vإن�القرضاوي�قد�أعار�
ُ
هذا�الجانب�أهمية�قصوى،�وقد�أكد��ي�عدة�كتبه�عdى�هذا�اPبدأ�الهام�بد�ئل�ت

�Vي�عقيدة�صادقة�وعبادة�صحيحة،�و�ي�الجانب�السيا��dس[م�عنده��ي�الجانب�العقيدي�والعمßقر،�فاPا
ي�والقانوني�دولة�ووطن�أو�حكومة�وأمة،�و�ي�الجانب�_خ[Ðي�خلق�وقوة�أو�رحمة�وعدالة،�و�ي�الجانب�الثقا�

�الجانب�الجهادي� �و�ي �أو�كسب�وفكرة، �و�ي�الجانب�¯قتصادي�مادة�وثروة ثقافة�وقانون�أو�علم�وقضاء،
�بسواء �سواء �أو�جيش�وفكرة �ودعوة ��.)٢(والدعوي�جهاد �والتكامل �الشمول �ظهر�هذا �الشيخ�وقد �دعوة �ي

�و أيضا �واPجتمع �الفرد �بشؤون �الدعوي �مس$�ه ��ي �فاهتم �واPرأال، �والدعاة�شباب �اPسلمة �و_قليات ة
  اPصلح$ن�والحكام�وقضايا�_مة�وعامة�اPسلم$ن�والعلماني$ن�والقومي$ن�وأهل�الكتاب�ومن�إل¸�م.

�مشاكل� �عالج �كما �اPجتمع، �من �أوvى
ً
�لبنة �باعتباره

ً
�وشابا

ً
�صبيا �الفرد �ب§�بية �اPسلم$ن �عناية �وجه فقد

أما�اPرأة�فلها�نصيب�وافر��ي�دعوة�الشيخ،�ي��ز�الشيخ��وجاء�بحلول�ناجعة�من�منظور�إس[مي،�،اPجتمع
�
ً
�وأختا

ً
�وأما �وأن �

ً
�إنسانا �عز�وشرف�بصف±�ا �من ��س[م �عل¸�ا �تكرم �ما �ومدى �الدنيا، ��ي �الحقيقي مركزها

�ب$ن�الضيق�النا�ü�Þعن�الفهم�
ً
�وسطا

ً
��ي�اPجتمع،�إن�الشيخ�وقف�من�اPرأة�موقفا

ً
�فاع[

ً
�وعضوا

ً
�وبنتا

ً
وزوجة

اطئ�ل�س[م�وب$ن�التحلل�الجاهdي�النابع�عن�اتباع�الحضارة�الغربية،�فعمل�عdى�تفنيد�الش�éات�اPثارة�الخ
�له�قدره�وقيمته�وحقوقه�ومركزه�الكب$���ي�الكون،�وهكذا�لم�يغب�عن�

ً
�مستق[

ً
حول�اPرأة،�وأبرز�م½�ا�كيانا

يقهم�وزادهم��ي�اPس$��الدعوي،�كما�بال�الشيخ�أمر�الدعاة�اPصلح$ن،�فكتب�لهم�ما�يشكل�أضواء�عdى�طر 
�ويوجههم�نحو�الخ$�،� �الخطأ �ين�éهم�عdى �كث$��من�الحكام�والس[ط$ن، �الدعوات�اPخلصة�إvى أنه�هو�موجه
ومن�شموله�الدعوي�أنه�قاطع�ألسنة�العلماني$ن�وفاضحهم��ي�ُعرض�الطريق،�وقد�تصدى�كذلك�للرد�عdى�

  س[مية.دعاة�القومية�الضيقة�عdى�حساب�الجامعة�� 

  خاتمة

  و�ي��اية�اPطاف�يجدر��شارة�إvى�أهم�مايdي:

ومؤلف��كب$�،تجتمع�عادة��ي�إنسان�واحد،�فهو�فقيه��مواهب�ومؤه[ت��صاحب�القرضاوي��لشيخ�يوسفا •
  وواعظ�ساحر.�،وشاعر�موهوب�،باهروخطيب��،وباحث�متمكن�،قدير

• � �عالم�V¯تجاه�إن�القرضاوي�يمتلك�مواهب�دعوية�بارزة�تجعله�الداعية �الفكر�والرسالة، Vعالم� ،Vالعالم
̄نتشار،�طبقت�دعوته� فاق،�وأقر�بتأث$�ها�وانتشارها�الصديق�والعدو.  و

�الدقيق� • �والفهم �السليمة، �والعقيدة �الثائر، �القوي �إيمانه �القرضاوي �لدى �البارزة �الدعوية �اPؤه[ت ومن
�وال �والقلب�النابض، �والخلق�الحسن، �الرشيد، �الواسعة�والوÙي �والثقافة �والضم$��اليقظ، �الحاسم، عقل

وتوظيف�جميع�الوسائل�اPشروعة�القديمة�والحديثة،���ذا�التكامل�اPوه�Vþوالوسائdي�تكللت�دعوته�بنجاح�
 قيا���Vوقبول�عام�مغبوط��ي�العالم�كله.

 الوسطية�والتبش$��والتيس$��والشمول�والتجديد�أبرز�سمات�لدعوة�القرضاوي. •
ي�يع$���ي�نشاطاته�الدعوية�أهمية�قصوى�باÅولوية�و_فضلية،�فيقدم�_هم�فاÅهم�و_فضل�إن�القرضاو  •

 مع�طبيعة��س[م.�¿��استجابة�للواقع�وأك¿��انسجامافاÅفضل؛�مما�جعل�دعوته�أك
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ّ
  ور��jّ الحداثة�والتجديد�عند�سعيد�الن

�  

  أنيس�الرحمن�/د

 الهند،�كولكتا،�جامعة�عاليةعربية،�،�قسم�المساعد�ذستاأ

  

�العشرين� �القرن �بداية ��،�ي �الدول �دولة��الغربيةتآمرت �إسقاط عdى
_ماكن�اPقدسة�والب[د�العربية�حواvي�خمسة��ل�VWحافظت�عdىاالعثمانية�

̄ �،قرون ستعباد�أبنائه�ا�س[م�و �ستعمارية�ßطفاء�نور وتجمعت�الجيوش�
��س[م� �من�حضارة �الكفر�ىو�يمان�إvوإخراجه �حضارة ودسست�عdى�،

��س[مي� �وتبديل�نظامها �الغربي �العلماني �الوجه تغي$��وجهها��س[مي�إvى
�V�÷ى�النظام�الجمهوري�العلماني�بعيدة�عن�الدين�وتقطيع�صلة�لها�بماvإ

�والتحديات��الب[د �الحالة�البائسة �ففي�هذه �العتيقة. ��س[مية وحضار«�ا
�ظهرت�شخص�،الهائلة �النور��Vية �سعيد �الزمان �بديع �علماء�، �أبرز أحد

�وحامل�لواء Vjوالحركة��ص[حية�والحداثة���ص[ح�الدي� Vjالتجديد�الدي
�العصر�الحديث ��ي �والفكر�،�س[مية �الحضاري �السقوط �من �_مة �إنقاذ �بدايته �منذ �حاول �قد �الذي

�الذي�وقعت�فيه ��لحادي �وتطه$�، �منه�وتخليص�أذها�م �الحقيقي��،قلو��م �الوجه وكشف�النقاب�عن
وجه��س[مي�إvى�الوجه�العلماني�المن�دسائس�ال¸�ود�لتغي$���والتحذير�،العقائد�للحضارة�الغربية��ي�أمور 

�العلماني�،الغربي �الجمهوري �النظام �إvى ��س[مي �نظامها �با�،وتبديل �العثمانية �الدولة �اللغة�وتمزيق سم
�،راية�الحداثة�والتجديد.�وقبل�أن�نخوض��ي�دراسة�الحداثة�عند�النور��Vوالقومية�العربية�وال§�كية�تحت�

  باßيجاز.الحداثة�يناسب�لنا�أن�نلقي�الضوء�عdى�لفظ�

  الحداثة

صط[حا�تستخدم�هذه�الكلمة�لجميع�إجراءات�وعمليات��ي�الحياة�البشرية�وا�،لحداثة�لغة�×ي�ضد�القديما
وروبية�إvى�أوائل�القرن�الخامس�عشر�اPي[دي��ي�تاريخ�الحداثة�_ اPجتمع.�وترجع�بغاية�التقدم�والتطور��ي�

�ما �الحداثة �هذه �فرنسا. ��ي �وخاصة �أوروبا �كله�ب[د �للعالم �مركزية �حداثة��،كانت�حداثة ���ا �تأثرت ولكن
إنما��،توجد�حداثة�واحدة�"��:مختلفة�ظهرت��ي�ب[د�مختلفة�باخت[ف�غاي±�ا�وهدفها.�يقول�محمد�الجابري 

أسباب��ىويش$��إ�v.)١("مة�تجربة�حداثية�خاصة���اأولكل�،�فلكل�ظرف�تاريíي�حداثة�معينة،�ك�حداثاتهنا
وطرحها�كبديل�مما�دفع�البعض�،�س[مية�للساحة�الثقافية�عندنا:�"اكتساح�الصحوة�� عودة�الحداثة�بقوله

�من�جديد"( �ع½�ا �الدفاع �محاولة ��،¯قتباس�اهذ�ففي�ضوء�.)٢للحديث�عن�الحداثة ن�نقسم�أيمكن�لنا
vإ� �قسم$ن�ىالحداثة �_ديان�: �ناحية �ومن �واPكان. �الزمان �ناحية �من �والخاص �العام �معناها ��ي الحداثة

نسانية�،�ودعت��ورباأ�قسم$ن�أو��الحداثة�ال[دينة�ال�VWوقعت��ي�ب[د�واPذاهب،�تنقسم�الحداثة�أيضا�إvى
س[م،�دين�البشرية،�فم½�ا�� vى�الوحدانية�إنسانية�ة�ال�VWدعت��يا:�الحداثة�الدينيوثان�؛الفلسفة�اPادية�إvى

ودعا�البشرية�كلها��،الذي�حمل�راية�الحداثة��ي�القرن�السابع�الهجري �(ص)الحداثة�ورائدها�هو�رسول�هللا�
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�مبادى�تختلف�عن��فمع��j.حرية��نسانيةالو �وحدانية��لهيةال�إvى �أن�الحداثة��س[مية�لها �مبادئهذا
�اPادية�والعلمانيةال �نطالع�أفكار�النور����وآرائه��ي�ضوء�كتبه�ورسائله�.حداثة�الغربية فنجد�أنه��،وحينما

�وأخ[قيا �وفلسفيا �عقائديا �نقدا �الباطلة �الحداثة �الدين��.ينتقد �عن ���يمكن�فصلها �تصوره ��ي فالحداثة
قسم$ن�كما�هو�يقول:�إن�أوروبا��اس�إvى_سا�النور����يقسم�الحداثة�الغربية�عdى�هذو و�يمان�و_خ[ق.�

�إثنتان �للبشرية، �النافعة �أوروبا �×ي �أولها: �الحقة، �استفاضت�من�النصرانية �بما �وثان¸�ا، �تعفنت�، VWتلك�ال
�الطبيعية، �الفلسفة �الجاسية"(�بظلمات �باPادية ��.)١وفسدت �(آشو�اوحينما �الروم �بطريك Vالنور��� لتقي

قال�له:�"يمكن�أن�تكونوا�من�أهل��،فتح�قسطنطينية�ىة�عام�عdائسمخم�حتفال�بمناسبة�مرور�ي�ا�كراس)
̄ النجاة�يوم�القيامة�إذا�آمن ع§�اف�با� و �(ص)،ع§�اف�بنبوة�سيدنا�محمد�تم�بالدين�النصراني�الحق�بشرط�

  .)٢بالقرآن�الكريم�كتابا�من�عند�هللا"(

�رأ �غائرة�ىلقد �بنظرة �الغربية �الحداثة Vالنور��،�� �وقبوقام �للبشريةتحليلها �وضررها �فائد«�ا فحذر��،ارن
�الناس�عن� �تبعد VWال� �اPادية �الطبيعية �وفلسف±�ا �الخادعة �أوربا �من�حضارة �ب[ده �أبناء �وخاصة اPسلم$ن

متاز�يخ[ق.�عوهم�إvي�فصل�العلم�عن�الدين�و_ خ[ق�الفاسدة�ال�VWتدو«�د�Óم�إvي�الحرية�الباطلة�و_ �الدين
�،بد��عن�الشرق الغرب�للتقدم،��ىاء�الذين�نظروا�إvوذهنه�عdى�أقرانه�والعلم�Pجال�بعقلها�النور�����ي�هذا

"مما�ينبôي��ويحلل�محاسن�الحداثة�الغربية�بقوله:�،وأخذوا�تعليم�اPادية�وال[دينية�بد��عن�تعاليم��س[م
لعالم�وملك�الجميع�بل�×ي�نتائج�ا،�أ�ا�ليست�من�صنع�هذا�العصر��أن��ي�اPدنية�محاسن�كث$�ة��إ��ننكر�أ�
�_فكار�وت[قحها�إذ �اPحمدية�،نشأت�يت[حق �الشريعة �و�سيما �السماوية �الشرائع �الفطرة��،وحث وحاجة

̄ ف¬�Vبضاعة�نش�،البشرية �أحد�من�الناس"(أت�من� ���يمتلكها ويقول��.)٣نق[ب�الذي�أحدثه��س[م�لذا
̄ �الدكتور�عشراتي�سليماني: �،�أو�تحقيق�الصحوة�وشروط�ال½�وض،�نبعاث"و�ي�ما�يخص�خطوات�اليقظة�و

أنه�عdى�_مة�أن�تعمل�عdى�تجديدات�الوÙى�بالذات�التاريخية�وباPرصود�الحضارى�اPنجز��ى فإن�النور���Vير 
  .)٤ذلك�اPرصود�اPردوم�تحت�رماد�حضارتنا�القاسية�وتاريخنا�اPشلول"(

�م Vس[م�عقيدة�وفكرا�وحضارة�وسلوكؤ عاش�النور��ßبا� ورفض�كل�اPحاو�ت�لقطع�صلته�باßس[م��،امنا
،�عادلة�ةوربية�بموازين�موضوعيتحت�شعار�عصرنة�اPجتمع�وعلمنته�والدسائس�الغربية.�ويزن�الحضارة�_ 

�العقdي �إبداعها �الحديثة�،فيقدر���ا �قلصت�اPسافات�إ�v،وصناعا«�ا VWال� �اتصالها �،مدهش�حد�ىووسائل
�ن�،وجعلت�العالم�قرية�صغ$�ة �يرفض��،فس�الوقتو�ي Vوالب[دالنور��� �الفلسفة�اPادية�ال�VWغرقت�أوربا

� �عdى ��ذعا �نقدا �وانتقد �الفكري�و_ الغربية. �ومعي½�ا ��ي�أسسها �وخاصة �وأبحاثه �كتبه ��ي �والسلوكي خ[Ðي
�النور " �و رسائل ."Vالنور���� �ور أينتقد �اPادية �بالفلسفة �اPتعفنة ��بقوله:وبا �اثنتان:أ"إن �أحدهما�وروبا "×ي�:

̄جتماعيةدت�خدمات�لحياة��أو �،بما�استفاضت�من�النصرانية�الحقة،�أوروبا�النافعة�للبشرية بما�،�نسان�
نما�إو �،وروباأالقسم�من��ف[�أخاطب��ي�هذه�اPحاورة��هذاإليه�من�صناعات�وعلوم�تخدم�العدل،�توصلت�

وربا�.�وأ)٥وفسدت�باPادية�الجاسية"(،�تلك�ال�VWتعفنت�بظلمات�الفلسفة�الطبيعية،�وروبا�الثانيةأخاطب�أ
سوء�_خ[ق��ىأدت�إvوسيطرت�فلسف±�ا�اPتعفنة�وثقاف±�ا�اPضلة�ال��VW،وvىأوروبا�_ الثانية�قد�تغلبت�عdى�

� �وللبشريةوالدين، �لنفسها �والدمار�والفناء �الظلم �جراثيم �أحشا�èا ��ي �اPدمرة�ىويش$��إ�v،وتحمل .�أسسها
س[م�� �سسها�ال�VWدعاأ�èا�و دومبا�،خرةالس[مة�والسعادة��ي�الدنيا�و  �م�هو�دينس[ أن�� �النور��Vويعتقد�
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أذها�م�من�العناد�والبعد��والتوصل�إل¸�ا�بمجرد�طريق�العقل�وبدون�خلو�،فهام�والتفهيم���اإل¸�ا���يمكن�� 
س�العدالة�الربانية�أسقيمت�عdى�أل�VWاس[م�تعاليم�� �ويدعوهم�إvى�،نواعهأعن�التعصب�بجميع�أشكاله�و 

  .�ل¬Vوالتكريم��

���يرفض� Vالنور��� �الجمهوريةكان ،� �� أويتصور �هون �لواء�س[م �رفع �والحرية�الذي وساد��،الجمهورية
�و_  �والس[م �السعادة �إvى ��،منالبشرية �قال �"اسبارطة"إكما ��ي �اPحكمة �مام �بمعاداة�: Vjت±�مون� إنكم

�الجمهورية ،� �jإقول�لكمأولك� �؛ �منذ Vjؤتىي�،كنت�طالب�علمن�vوالحساء�يبطعام�ي�¡�كنت�آكل��،من�الخ
Vjب$ن�جماعات�من�النمل�كانت�بالقرب�م� �منه Vþو �-نصي� �لنظامها �وتقديسا �لجماع±�ا �أتقديرا نكم�إ�-خو«�ا

أن�أك���دليل�عdى�تقدي���V�Íري�لحقيقة�الجمهورية�الصالحة.�عdىن�تعلموا�من�هذا�مدي�تقديأتستطيعون�
ولقد�كانت��يضا.أرؤساء�جمهورية�،�vى�جانب�كو�م�خلفاءإفقد�كانوا�،�س[م§�امي�لخلفاء�� حاالجمهورية�هو�

�جمهورية �اللفظي�فقط�،حيا«�م�حياة ̄دعاء � �الحقيقة�والواقع(،����ي �العلمانية�.)١بل��ي �الجمهورية �،أما
� �Vتحمل��ي�أحشا�èا�جراثيم�الفلسفة�اPادية�ال�Wأ�ا�مبنية�عdى�ويتصور �،نقدا��ذعاالنور���Vفينتقد�عل¸�ا

كما�هو�يقول���ذا�الشان:�"فنحن�نعلم�أ�ا�تلك�ال���VWتتعرض�للدين��ي��،والتخريب�للعمران�البشري �الدمار
�أنتم�أو�ء�تفسحون�الطريق� �وكذب�عdى�هللا�والكون،�أخ$��أو�شر�ولك½�ا مام�كل�جريمة�وفاحشة�خلقية،

� تن�éتم��ية�من�القرآن�تفسر�وتجdي�حقائقها،�رفعتم�أصواتكم�باسم�الحرية�والوجدانية�والفكرية�ح�VWإذا
  .)٢وقلتم:�جمعية�سرية�سياسية�وخطرة"(،�بالنك$�

ومخالفا�للحرية�الغربية��ي�الدولة��س[مية��،مؤيدا�للحرية�ال�VWأعطي��س[م�البشريةدائما�النور���Vكان�و 
ل�VWتق�V�ùاPشروطية�الثانية��ي�الدولة�العثمانية�وعندما�أعلنت�ا�،�Åا�ما�كانت�مبنية�عdي�مبادي��س[م

فشعر�بأن�هناك�محاو�ت��،م١٩٠٨نتخاب�مجلس�النَواب�ومسؤلة�الوزارة�أمامه،��ي�عام�اإع[ن�الدستور�و 
فقال:�"ب�Vjوط���Vjتسيئوا�تفس$��الحرية�كي���تذهب�من�أيديكم.�إن��،خبيثة�ضد��س[م�والدولة�العثمانية

قال�أيضا�حينما�وجه�شيخ�من�و �.)٣و��تنموا�إ��بتطبيق�أحكام�الشريعة�ومراعاة�آدا��ا"(الحرية���تتحقق�
�"إن�الدولة�العثمانية�حبdي�أزهر�سؤ¯�عن�الحرية�اPوجودة��ي�الدولة�العثمانية�واPدنية��ي�_  وروبا�بقوله:

  �.)٤لد�يوما�ما"(حبdي�بجن$ن��س[م�وست�بجن$ن�أوروبا�وستلد�يوما�ما،�أما�أوروبا�ف¬�Vأيضا

اء�الدولة�العثمانية�وحاول�أك¿��من�مرة�إحي�،س[ميةؤمنا�بالوحدة�� وم�،س[مدائما�كان�متمسكا�بتعاليم�� و 
̄ستعمارية�لتمزيقهاوالخ[فة��  ،�س[مية.�والجدير�بالذكر�هنا�حينما�ا�ارت�الدولة�العثمانية�وقامت�القوات�

_� �بعض�اPثقف$ن �عند �رغبة �تركيا.كراظهرت �من �الشرقية �الو�يات ��ي �كردية �دولة �إنشاء ��ي ��د أن�وبما
حد�الصحفي$ن�أليه�إأرسل��،هاvي�الو�يات�الشرقيةأمå¡لة�عظيمة��ي�نفوس��صل�وذاالنور���Vكان�كردي�_ 

̄نضمام� �وقد�رد�سعيد�النور���Vعليه��ي�رسالة�قال�ف¸�ا:�،الداع$ن�لتكوين�دولة�كردية�vىإرسالة�يطلب�ف¸�ا�
�سأ"ي �رفعت�بك... �و إن�حاولت�إكون�معك�ا �الدولة�العثمانية..... ��ي�هذا�أحياء V�Íبنف� �مستعد�للتضحية نا

�كردية....ف["(أ�،السبيل �دولة �تكوين ��.)٥ما �_اوحينما ��ي �ب$�ان �سعيد �الشيخ �الشرقية�ندلعت�ثورة قاليم
النور����ل[ش§�اك�معه��ي��ستاذأرسل�الشيخ�سعيد�ب$�ان�رسائل�إvى�_ ،�الكردية��ي�تركيا�ضد�حكومة�أنقرة

�ال§�كية �الحكومة �ضد �الثورة ، _� �اPسلم$ن �دم �إهراق ��ي �رغبته �جنود�فرفض�لعدم �ضد �واPحاربة برياء
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�فمن�تقتل؟�ومن�سيقتلون؟�هم�أقربائك�وأقربائي.،�لوطنا�هذا�بناءأإن�جنوده�هم�"�مصطفى�كمال�بقوله:
 .)١"(خاهأخ�ن�يقتل�_ أإنك�تريد�

� �نظرتيه �والتجديدأما �الحداثة �عن�� �،تجاه ���يفصلها �أنه �الحداثة�،خ[قيمان�و_ فنجد قد��ويتصوران
�و_  �العديدة �الشعوب �السياسية�وقعت�لدى �الظروف�والتغ$�ات �حسب �ومكان �زمان �كل ��ي �اPختلفة مم

لذي�حمل�ا�)(صالحداثة�هوالرسول��ورائد�،ول��ي�العالم��ي�بدايتهس[م�هو�دين�الحداثة�_ و� �،والدينية
�الهجري  �السابع �القرن ��ي �الحداثة �مجت�،راية �إvى �مجتمعات�جاهلية �واPساواة�وحول �تسود �إيمانية معات

�اPثيل��ي�التاريخ�البشرى و_  �من�العصور �ي�عصرأس[م��ي�ولم�يكن�� �،من��ي�ف§�ة�قياسية�لم�يسبق�لها
̄جتم وربا�من�الحداثة�ال�VWأاÙي�ال�VWتحققت�ب[د�ضد�الحداثة�والتجديد�مخالفا�للتقدم�العلم�Vوالثقا�ي�و

�الخامس�عشر �القرن �أوائل ��ي ��بدأت �اPسيحية �ال[هوتية �رفض�القيم �بغاية �القيم�اPي[دي �إvى والعودة
�غريقيةواPبادي��  �للحداثة�و . �الجمود�ؤ عم��الذي�يالتجديد�بل�للتقليد�_ ولم�يكن�النور����رافضا دي�إvى

  �.با��ي�العلوم�والفنون و ور أوحث�اPسل$ن�عdى�منافسة�،�والنظام�التعليم�Vوالتعطل�العلم�Vوالحضاري 

�هذا �ضوء �كتب�،و�ي �ضوء ��ي �والتجديد �الحداثة �أن �لنا �مادية�هيتضح �حداثة �ليست �×ي��،ورسائله بل
وهذا�من��،كل��نجازات�ال��Wحصلت�عل¸�ا�ب[د�الغرب��ي�حظ�سعادة��نسان�الناس�إvى�ويدعو�،حداثتان
لبحوث�ا�الحضارة�و���ي�الكتب�القديمة�و� �لفكر��ي�العلوم�الحديثة�و�ا�أن�النور����لم�يجد�هذاالواضح�
��ي�كتاب�هللا�تعاvى�وسنة�نبيه��،الجديدة �كما�يقول�_ستاذ�محسن�عبد�،وس$�ته�الطاهرة�(ص)بل�وجدها

وتحريك�العقول�الباحثة�عن�نسانية�أقرب�الطرق�إvى�إثارة�الفطرة���اPجيد:�"إن�طريقة�القرآن�الكريم�×ي
ثبات�وجود�هللا�"�عdى�إرسائل�النور "ودائما�يحاول��ي�.�)٢الكمال"(�الحق�والقلوب�العامرة�بالتوثب�الدائم�نحو

ن�التقدم�العلم�Vسيثبت�وجود�أمل�يأو �،وسائل�اPتقدمة�والعلوم�الحديثة�ال�VWازدهرت��ي�الب[د�الغربيةالب
�الكون  �العالموينشر�تعاليم�� �،خالق�هذا ��ي قد�صارت�معجزة��"رسائل�النور "ن�أوليس�من�شك��،س[م

��ام�من�قلوب�إزالة�الش�éات�و�يمان�با°�و ثبات�الكون�و� إخالق�إثبات�معنوية�للقرآن�الكريم��ي�مجال�
�"با�ا��،الناس�بد�ئل�قاطعة�وبراه$ن�ساطعة صبحت�ضرورية��ي�هذا�أح�VWحكم�كل�من�يمعن�النظر�ف¸�ا:

�الخ�¡�والدواء"(�الكون  �و�ي��ويرى �،)٣كضرورة �ترك$¡ه �بؤرة ��ي �يكون�محددا �أن �يلزم �والتجديد �الحداثة أن
  .)٤ه�و�ي�أهدافه�و�ي�غايته"(لمنهجه�و�ي�وسائ
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 مر�البَ القا���jعُ 
َ
 ل
ْ
 ن
ُ
  ةومساهماته�&ي�ا�دائح�النبويّ �ّي وتِ ك

  

 عبد�الرحيم�م.�ك.

  )١(،�ك$��،�الهند،�م[برامأستاذ�مساعد،�كلية�ت.�م.�الحكومية،�ترور

      

هو�من�العباقرة�الذين�أنجبت�و�ية�ك$�¯،�ومن�أبرز�القادة��ي�بداية�القرن�التاسع�القا÷��Vعمر�البلنكوتي�
العالم�الكب$��والشاعر�اPرتجل�واPؤلف�البارع�والصو�ي�الزاهد�وصاحب�التعظيم�لدى�كافة�الناس.�و عشر،�

ئده�الرائعة��ي�اPدائح�النبوية.�ويذكر�أدباء�العرب�هذه�الشخصية�الفذة��ي�قد�اش±�ر��ي�العالم�العربي�بقصا
�اPليباري ‘ب[د�مليبار�باسم� �الجانب�_دبي’ عمر�الفق$�� �وإvى �به. �له�وتشريفا �العال�،إكراما �الكب$��كان�هذا م

 ̄ � �حركة �من�زعماء �صبّ واحدا VWال� �ال��يطانية �الحكومة �لسانه�ضد �رفع �قد ��ي�ستق[ل�الهندي، ت�الجور
 ̄   متناع�من�دفعها.مناطق�مليبار،�وأبى�دفع�الضرائب�إvى�حكومة�ال��يطاني$ن،�وقام�بتحريض�الناس�عdى�

  القا���jعمر�البلنكوتيحياة�

�ي�قرية�’ كاك§�ا‘�ي�أسرة�معروفة�باسم�م�١٧٦٣هـ/��١١٧٧القا÷��Vعمر�بن�عdي�مسليار�البلنكوتي�ولد��ي�سنة
وكان�القا÷��Vعمر�شديد�التأثر�بلحن�الشاعرية��وأمه�السيدة�آمنة.�،ي�مسليار.�ووالده�الشيخ�عd)٢(بلنكوت

وكان�مع�ذلك��.أك¿��من�تأثره�باPسائل�النحوية�ال�VW×ي�رك$¡ته�_ساسية�بن�مالك،�الذي�يغمر�أبيات�_لفية�
�ذات�الن �اPساج[ت�الشعرية �وب$ن�زم[ئه �بينه �تدور �ما �وكث$�ا �الفكاهة، �سريع �كان�حاضر�النكتة VWال� كتة

الدهور.��_يام�وكرّ �يكت�éا�عdى�جدران�اPساجد�منذ�صغره،�ولكن�هذه�_بيات�كلها�أو�جلها�اندرست�عdى�مرّ 
�يس$�ة. �_بيات�إ��نبذة �بقيت�من�هذه �أنه�ما �بل��ومن�_سف�البالغ �الدراسات، ���ذه V�÷ولم�يكتف�القا

�،$�ة�أو�مكة�مليبار.�و�ي�أثناء�إقامته��ي�هذه�القريةطارت�به�طموحاته�إvى�قرية�فنان�ال�VWتعرف�بمكة�الصغ
اتصل�القا÷��Vبالشيخ�القا÷��Vمم�Vكوتي�مسليار�الذي�كان�مشهورا��ي�_وساط�العلمية،�وله�الصدارة�ب$ن�

وفاز��ي�إثراء�آفاق�العلوم�والفنون��،ح��Wتمهر��ي�الفنون��س[مية�كلها�،علماء�فنان،�وقرأ�عليه�عدة�كتب
�وا �الفقه �والتفس$��والحديث�من �و_صول��والب[غةلتصوف �والنحو�والصرف�واPنطق والعروض�والقوا�ي

وكان�القا÷��Vماهرا��ي�علم�الطب�الريا÷��Vوعلم��والحساب�والطب�وما�إvى�ذلك�من�فنون�العلوم�اPتعددة.
لناس�بمرضاهم،�وبجانب�سعته�العلمية،�كان�يعرف�الكث$��من�الع[ج�الطVþ،�وكث$�ا�ما�يأتي�إليه�االحساب.�

�اPصطلحات�اPحلية� �تتخللها �أبيات�كث$�ة �فيه �وله �بعض�العقاق$�. �ويعط¸�م �بالشفاء فكان�يدعو�هللا�لهم
  وبعض�ألفاظ�ملياPية.�وأما�اPطالعات�البسيطة�و_خيلة�العميقة�فكانت�من�أهم�هواياته.�

وكان�ية��ي�بداية�القرن�التاسع�عشر.�وكان�القا÷��Vعمر�من�أبرز�القادة�الذين�جاهدوا�ضد�الحكومة��نجل$¡ 
�عمل�القا÷��Vي �منه�عdى�أ��يدع�فرصة�ل�نجل$¡��،Åجل�التفاعل�ب$ن�اPسلم$ن�والهنادكةدائما وذلك�حرصا

،�ويتدخل��ي�شؤو�م�ح��Wصار�أحب�الناس�إل¸�م�،ßثارة�العصبية�بي½�م.�وكان�يتعامل�مع��خوان�الهنادكة
وقال�عن�الحكومة�ال��يطانية�إ�ا�حكومة�اPستبدين،�أطلق�من�السجن.�وقد�غمروه�بعطفهم�وحنا�م�يوم�

وبسبب�’. حركة�منع�دفع�الضرائب‘ونصح�عامة�الناس�عdى�رفض�الضريبة�اPستحقة�لóرا÷�V،�وقادهم��ي�
 ،�سجن�القا÷��Vحركاته�ضد�حكومة��نجل$¡�

َ
 اوَ �ي�سجن�ش

َ
 �،ات�أو�ك

َ
 الِ ثم��ي�سجن�ك

ُ
وت.�و�ي�أثناء�إقامته�يك
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�وقد�أرسل�من�السجن�رسالة�شعرية�تحتوي�عdى�حياته��ي�سجن�كاليكوت�كان���ي �بقرض�الشعر، مولعا
  السجن�إvى�مرشده�السيد�علوي�اPنفرمي.�ومطلع�هذه�القصيدة�:

  إvى�حضرة�العلوّي�شيíي�ومرشدي  وبعد�فتشريف�الس[م�اPؤبد������������������
  خ[صان�أو�د�الن�Vþمحّمد  من�تريم�Vّدار�حضرمّي�الشريف������������������
  عيال�ديار�مع�مقام�ومسجد  له��ي�ترورنغادي��ي�أرض�منفرم������������������
  )١(مريدكم�العا.��Vالفق$��اPكمد  س[م�من�اPحبوب�خدامكم�عمر������������������

� �تو�ي V�÷القا� �١٨٥٧هـ/��١٢٧٣ي �وله �عل�سنة.�٩٥م، �وصdى �الجنازة، �كب$��لتشييع �حشد �أحمد�اجتمع يه
� �أسرته �من �كونه �مع �اPحب$ن �بجوار�’. كاك§�ى ‘مسليار�الذي�كان�من�ت[مذته �العظيم �العالم �دفن�هذا وقد

  .�ومق��ته�مزار�مشهور��ي�مليبار���يزال�يزوره�كث$��من�اPسلم$ن.�هاPسجد�الجامع�ببلنكوت�الذي�كان�مقر 

      الشاعر�ا�رتجل

�مرتج[ مستخدما��،،�وكان�يقرض�_شعار�بالبداهة��ي�مواقف�مختلفةوكان�القا÷��Vعمر�البلنكوتي�شاعرا
_لفاظ��ي�اللغة�اPحلية.�فكانت�من�عاداته�أن�يقرض�اPقطعات�الشعرية�مرتج[�ح$ن�يرتكز��ي�قلبه�بواعث�
�اPحسنات�اللفظية� �عdى �ينطوي �وكلها �مختلف�_وضاع، ��ي �مقطعات �عدة �وله �وحضره. �سفره الشعر��ي

�إvى�ذلك.�وم½�ا�ما�كتب��ي�كتاب�مخطوطة��ي�اPسجد�الجامع�واPعنوية�مثل�الط باق�والسجع�والجناس�وما
  ):Thanur(الكب$��بتانور�

  �ي�كل�نون�من�النون$ن�عينان    نونان�نونان�لم�يكت�éا�قلم�������������������

  )٢(�ي�كل�ع$ن�من�العين$ن�نونان    عينان�عينان�لم�يمسسهما�رمد������������������

�اPراد�بالع$ن��ي�البيت�الثاني�ال½�ر�وبالنون��اPراد �أما �البيت�_ول�السمك�وبالع$ن�ع$ن�السمك، بالنون��ي
  رأى�غنما�تنام�داخله�آمنا،��فقال:��،ذات�يوم�Pا�وصل�اvى�اPسجد�الجامع�الكب$��بفنان�سمك�ال½�ر.

  )٣(جبإن�تنم�ههنا�فالضرب�وا    يا�غنم�يا�غنم���تنم�ههنا�������������������

  مساهمات�القا���j&ي�ا�دائح�النبوية

�وتظهر��ي� �ك$�¯. ��ي �النبوية �اPدائح �تطور ��ي �كث$�ا �الذين�ساهموا �عمر�البلنكوتي�من�الشعراء V�÷إن�القا
ومعظم�أعماله��ي�الشعر�كان��ي�اPدائح�النبوية.��،الجميل�من�الشعر�براعته��ي�الشعرقصائده��ي�هذا�الفن�

نفائس�الدرر��ي�النظم��ي�العقائد�ومدائح�الن�Vþ"وكتاب��،’العمرية��ي�مدح�خ$��ال��يةالقصيدة�‘ومن�أشهرها�
بالحروف�’ جفت�VjوذبتVj‘بالحروف�اPهملة،�ومقطع�’ �ح�اله[ل‘،�وقصيدة�’ألف�العا.�V‘و�قصيدة�،�"(ص)

�دليل�قاطع�عdى�تضلعه� �وهذه�القصائد�كلها �من�ناصية�العربية�وغوصه��ي�بحر�الب[غة�متمكنباPعجمة. ا
  .(ص)اPعاني�والبيان،�وبارعا��ي�العروض�والقوا�ي�ح��Wكان�يعد�من�رّواد�اPداح$ن�للرسول�

  &ي�ا�دائح�النبوية’ القصيدة�العمرية‘

.�ويقال��ي�م١٧٩٥هـ/��١٢٠٩وهذه�القصيدة�قد�نظمها�القا÷��Vأثناء�رحلته�إvى�مكة�اPكرمة�Åداء�الحج�سنة
انطلق�القا÷��Vإvى�اPدينة�اPنورة�لزيارة�الروضة�الشريفة،�وPا�وصل��،الحج�سبب�نظمها:�"وبعد�أداء�فريضة

�Vþى�الروضة�الشريفة�وجد�با��ا�مغلقة،�وشغفه�البالغ�بالنvى�القرب�من�الروضة�غ$��(ص)�إvجعله�يشتاق�إ
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ع�أن�با��ا�مغلقة�ومنعه�الحراس،�وهناك�تفجرت�ينابيع�شعره�بوصف�دقيق�يتخلله�خيال�شفاف.�ولم�يستط
�رائعة�أنشدها� �ولم�تلبث�أن�صارت�قصيدة �ا�مرت�من�ضم$�ه، VWأن�يملك�نفسه�أمام�هذه�العواطف�ال
�اه§¡ت�جدران�الروضة�وانفتح� �Wالقصيدة�ح� �هذه V�÷ولم�يلبث�أن�ينشد�القا� �الباب�اPغلق، مواجهة�إvى

ودعا��،ا�فرحا�وسرورام�óعينيه�وقرت�عيناه�وفاضت�.ورأى�مق��ة�حبيبه�،بابه،�ودخل�القا÷��Vداخل�الروضة
"V�÷١(واقفا�بجوارها،�وهذه�الحادثة�تعد�من�كرامات�القا.(  

vى�وصف�القرآن�الكريم�له�بأنه�عdى�خلق�عظيم�إ،�مش$�ا�(ص)اس±�ل�القا÷��Vالقصيدة�مصليا�عdى�الرسول�
  حيث�يقول:

������������������������dي��له��عdكان�عظیماهللا خلق�بنص�  ذىهللا ابن�عبد��ىص  
  برا�رؤوف�اPؤمن$ن�رحیما  �فظا�غلیظا�لم�یكن�بل�لینا������������������������

مـوا�تسـلـیـمـا�����������������������������������������������
ّ
ـوا�عـلـیـه�وسـل

ّ
  صـل

  ويقول�:�،ومدحه(ص)�ويش$��الشاعر�إvى�فضل�محبة�الرسول�

غه�_مل  حّب�الن�Vّþومدحه�خ$��العمل
ّ
  وع����Íله�به�يبل

  عند��له�منّعما�تنعيما  وله�بنيل�شفاعة�طه�كفل
مـوا�تسـلـیـمـا���������������������������

ّ
ـوا�عـلـیـه�وسـل

ّ
  صـل

،�ويب$ن�أحواله�اPؤPة�من�(ص)ثم�يش$��الشاعر�إvى�قصته�من�أنه�تقدم�من�بلد�بعيد�مرتجيا�زيارته�وشفاعته�
  لقائه�مباشرة�من�جنات�النعيم،�ويقول�:منع�الدخول�إvى�داخل�الروضة،�ويشتاق�إvى�شفاعته�و 

  عمر�الفق$��اPرتGي�لجنابكم  يا�أكرم�الكرما�عdى�أعتابكم
  والدمع�من�عينيه�سال�سجيما  يرجو�العطاء�عdى�البكاء�ببابكم

مـوا�تسـلـیـمـا����������������������������
ّ
ـوا�عـلـیـه�وسـل

ّ
  صـل

  يبه�الن�Vþصلعم�ويمدحه�ويستغيثه:ثم�يستمر�الشاعر��ي�إنشاده�ويقول�وهو�يخاطب�حب

�دمع�سال�من�عين$ن
ّ
  لكّنه�يجري�عdى�الخّدين  ما�جف

  حّيا�وميتا��ي�ال§�اب�رميما  من�حّب�قل�Vþسيد�الكون$ن
مـوا�تسـلـیـمـا��������������������������

ّ
ـوا�عـلـیـه�وسـل

ّ
  صـل

  ويقول:مع�إظهار�حبه�له�(ص)،�وهو�ينادي�الن��Vþ،ويختم�الشاعر�هذه�القصيدة

  من�عند�ذا�العا.��Vص[ة�هللا  وعليك�حّبا�يا�رسول�هللا
  إج[ل�قدرك�عاشقا�تفخيما  معها�تحيته�س[م�هللا�

مـوا�تسـلـیـمـا������������������������
ّ
ـوا�عـلـیـه�وسـل

ّ
  )٢(صـل

  "نفائس�الدرر "

Pواسمه�الكامل:�"نفائس�الدرر��ي�توحيد�ا�،V�÷قتدر�ومدح�سيدنا�وهذا�الكتاب�من�أبرز�مؤلفات�القاPلك�ا
سم�_ول��ي�بيان�بعض�محمد�خ$��البشر".�وهذا�الكتاب�يحتوي�عdى�قسم$ن�كما�هو�واضح�من�اسمه.�الق

 ̄ ومعرفة�أسراره�من�الطبيعة�وغ$�ها.�وهو��ي�تفصيل�كلم��VW،ووحدانيته�،عتقادية�عن�وجوده�تعاvىاPسائل�
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جموعة�أجوبة�Åسئلة�وجهها�إليه�بعض�أصدقاءه.�أما�القسم�محمد�رسول�هللا.�وهو�م�،الشهادة���إله�إ��هللا
�Vþى�النdديح�النبوي.�ويبدأ�الشاعر�هذا�القسم�مصليا�ومسلما�عPويقول:(ص)�الثاني�فهو��ي�ا  

  ما��ح�نجم�والديا�ي�تحتكر  أزكى�الص[ة�مع�الس[م�اPنتشر
  من�ب$ن�رسل�هللا�واسطة�الدرر   ت§�ى�عdى�خ$��البن$ن�من�مضر

  أهل�الشفاعة�خ$��من�جا�بالزبر  عطايا�اPصطفى�العاvي�القدربحر�ال
  بتمامه�ولنوره�استح��ýالقمر  ركن�الهدى�وبل��الندى�وهو�البدر

  ويقول�عن��سراء�واPعراج�:

مه�الصخر  �ي�ليلة��سراء�Pا��ي�صخر����������������
ّ
  بيت�اPقدس�قام�كل

  وع[�عل¸�ا�خارقا�كل�الس§�  رإvى�السبع�السماء�قد�ابتدمنه�����������������
  �ي�القرب�كالقوس$ن�بل�جاز�القدر  ح��Wّغدا�نحو�اPليك�اPقتدر����������������
  )١(قد�جا�إلينا�راجعا�قبل�الفجر  بالسمحة�البيضا�وتيس$��العسر���������������

  ’�ا�ظهرا‘قصيدة�

ا.�و×ي��ي�أسلوب�_غنية�اPلياPية،�وتبدأ�نظرا�إvى�قافي±�’ القصيدة�العمرية�الرائية‘وهذه�القصيدة�تسم��ب  
̄ ’ Pا�ظهرا‘القصيدة�بلفظ� بيتا،�و×ي�رائعة�ومركبة�من��٣٨سم.�وتحتوي�القصيدة�عdى�،�ولذا�اش±�رت���ذا�

البدائع�اللفظية�واPوسيقية�من�_وزان�والقوا�ي�ومؤلفة��ي�شكل�بحيث�ينت¬�Vكل�جملة�من�كل�بيت�عdى�
الراء.�يبدأ�الشاعر�القصيدة�مش$�ا�إvى�خوارق�العادات�ال�VWوقعت�إبان�و�دته��حرف�واحد�وآخره�عdى�حرف

  ويقول:(ص)�

  ضاء�البصرى�كسرا�انكسرا  Pا�ظهرا�عّم�البشرى 
  أهل�عداوة�نادوا�حذرا  غاضت�ساوة�فاض�سماوة

  جاء�اPّنة�ت§�ى�ت§�ى   زان�الجنة�صاح�الجنة
  كّل�_كوان�منه�افتخرا  _ديانسّيد�عدنان�ما�ي�

  يب$ن�الشاعر�أوصافه�الخلقية�والخلقية�ويقول:و 

  عبل�العضدين�أهدب�شفرا  سهل�الخّدين�طول�الزندين
  رجل�الشعر�أجمع�فخرا  عاvي�القدر�فسح�الصدر

  داني�القوت�يؤثر�فقرا  طّيب�نعت�صمل�الصوت
  )٢(أق��jأنجل�بثنا�أخرى   أضوء�أعدل�أصفى�أجمل

 

  ’Lح�الهNل‘قصيدة�

�تدل�عdى�وهذه�قصيدة��ي�اPديح� V¬ف� �القا÷��Vباستخدام�الحروف�غ$��اPنقوطة�فقط. النبوي�قد�نظمها
بيتا.�يبدأ�القا÷��Vالقصيدة�بتشبيه��٢٥تمكنه��ي�العربية�مما�صار�هو� خر�فض[�له.�وهذه�القصيدة�تحوي�

�Vþ(ص)�الن�Vþوشرفه�ويقول:(ص)�باله[ل�ال[مع،�ثم�يب$ن�فضل�الن  
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  �داع�رسول�هللا�لóمم°  �ح�اله[ل��ه[ل��مع�العلم
  كّل�اPكارم�سمع�واسع�الكرم  له�الحاكم�العادل�الصدر�اPعّد 
  حال�ك[ما�وصول�واصل�الرحم  مدعّو�كل�هو�اPأمول�موعده

ر�_دم  معط�مكارمه�مول�مساPه
ّ
  مصم�مصادمه�معط

  مؤّمل�كامل�مسّدد�الكلم  محّمد�أحمد�مكّرم�علم

Vþحمود�للنPقام�اPيوم�القيمة�وعن�شفعاته�العظم�:(ص)��يقول�الشاعر�عن�ا  

  له�اللوا�وله�راموا�لهولهم  له�معال�عوال���عداد�له
ا�لهول�لهم�هاموا�وعّمهم

ّ
P  ممóهّم�أحاط�وكّل�الكّل�ل  

  )١(للكّل�إ��رسول�هللا���ولم  ما�اسطاع�رسل�كرام�للملّم�وهل�

  ’جفت}�jفذّبت}j‘مقطع�

قد�قرضها�باستخدام�الحروف�اPنقوطة��،بيات��ي�اPديح�النبوي وللقا÷��Vعمر�البلنكوتي�مقطعة�من�خمسة�أ
�الشاعر� �_بيات�يشبه �هذه �و�ي �أخرى. �مرة �العربية ��ي �اللغوية �تبدو�مقدرته �_بيات�أيضا �هذه �و�ي فقط.

  نجاة��ي�العالم�ال��زçي،�ويقول�:(ص)�مرأة،�ثم�يرجو�أن�يكون�حبه�للن�Vþاب(ص)�محبته�

ت�بغيظ
ّ
  فذبت�بشحن�ب$ن�جن�Vّþيخفق  ةجفت�Vjفذّبت�Vjفغظ

Vþشغفي�فخفت�تجّن�Vjق  يشّقق
ّ
  بنشق�شذّي��ي�ن�Vّþينش

  )٢(شفيق�ينGّي�ضيق�ضيق�يفّتق  ن�VّþنGّي�فيض�غيض�بذي�شGي

  ’ألف�العاj�Ð‘قصيدة�

�اللغوية،�و×ي�منسقة�ومرتبة�وفق� V�÷القا� �ال�VWتدل�عdى�مقدرة �النبوية �من�اPدائح �أيضا �القصيدة وهذه
�وتحتوي�القصيدة�عdى�الحروف�الهجائي بيتا��ي�مدح�الرسول�والدعاء�توس[��٣٤ة��ي�بداية�الصدر�والعجز.

  .�يبدأ�الشاعر�القصيدة�بالبسملة�والحمد�والص[ة�ويقول:(ص)به�

  أنظما��ي�مدح�من�هو��ي�ذرى�اPعال�عال�����عا.��Vالذي��ي�البكر�وال�صال�صالألف�ال������
  واPجد�حمد��ن±�ا� مال�مال�الثناأهل��������������������له�أو��بسملت�أحمد�بعده��له������
  )٣(بالهنا�صّل�وصحب�مثل�من�ل�ل�آل���������������بارئ�الخلق�عdى�من�أرفع�اPقام�قام������

كلها��وهذه�×ي�بعض�القصائد�و_شعار�ال�VWقرضها�القا÷��Vعمر�البلنكوتي��ي�اPدائح�النبوية.�وهذه�_شعار�
قريحة�الشاعر�البارعة��ي�قرض�الشعر�وعdى�مقدرته�الفائقة�عdى�اللغة�العربية.�وقد�نبعت�أشعاره��تدل�عdى

،�مع§¡ا�بثقافة��س[م�(ص)كلها�من�العاطفة�الصادقة،�Åنه�كان�متدينا�مخلصا،�مؤمنا�با°،�محبا�لرسوله�
(ص)�vى�هللا�ومتصلة�برسوله�وشريعته،�فخورا�بمجد�اPسلم$ن�ومن±�م.�فالعاطفة�الصادقة�تكون�موصولة�إ

  .وم[ئمة�بالشريعة�والعقيدة
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  ثبت�ا�راجع

  الكتب�العربية

�مكتبة� )١ �الهند، ��ي �أع[م�_دب�العربي �الرحمن�اPنغادي: �الرحمن� درش$�ي�وعبد �الفاروÐي�وعبد �الدين جمال
 م٢٠٠٨وvى،�الطبعة�_ �،الهدى:�كاليكوت

�الر  )٢ �وعبد �الرحمن �وعبد �الفاروÐي �الدين �مركز�جمال �الهندية، �الب[د ��ي �بالعربية �اPؤلف$ن �أع[م �حسن: حمن
 ٢٠١٣،�وvى�الطبعة�_ ،�جمعية�اPاجد�للثقافة�وال§�اث:�دبي�

 م٢٠٠٣الطبعة�_وvى��،د.�ويران�م�ي�الدين:�الشعر�العربي��ي�ك$�¯:�مبدأه�وتطوره،�عرب�نيت:�كاليكوت )٣

  م٢٠٠٠هـ/١٤٢١وvى،�،�مكتبة�أكمل،�م[برام�الطبعة�_ عبد�الغفورعبد�هللا�القاسمV:�اPسلمون��ي�ك$�¯ )٤

 هـ�١�،١٣٥٨طعبد�القادر�الفضفري:�جواهر�_شعار�وغرائب�الحكايات�و_خبار�،���V.�يم.�برس�ادوا،�ترودانكور،� )٥

 ٢٠١٠،�الطبعة�الثانيةم�ي�الدين�كوتي�مسليار�البارنوري:�كå¡�العبادة�،�منشورات�أس.�أم.�أى.:�كاليكوت� )٦

 ،�لجنة�الجامع�الكب$��ببلنكوترحموتي��ي�مولد�الشيخ�عمر�القا÷�Vيم.�اPولوي�اPاتوري:�اPورد�ال�يو.�بي. )٧

 

Malayalam Books 

1. Alavikkutty Faizee Edkkara: Umar Qazi (R), S.Y.S. Books, Calicut, Kerala.  

2. Veliyankode Hazrath Umar Qasiyude Jeeva Charithravum Krithikalum: Veliyankode Mahallu 

Jama-ath Committee, 1999 
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  ات�إبراهيم�نا�يالتشاؤم�&ي�إبداعيّ 
  

  .منصور�أم/ن�ك���������������������������������������������������������������������������������
  ،�ك$��،�الهند،�قسم�العربية،�جامعة�كاليكوتالدكتوراه�باحث�����������������

  

  التمهيد

�حيا«�م�� ��ي �أزمات �يواجهون �_دباء �من �بعضا �اPتشائم؟...نرى �_ديب �يلد �Wم

اPادية�مثل�نقص�من�_موال�و_نفس،�وبعض�م½�م�يأPون��ي�حيا«�م�_دبية�بنقد�

بمشك[ت�كث$�ة���ذع،�وإذا�نرجع�إvى�حياة�شاعر_ط[ل�إبراهيم�نا�ي�نرى�أنه�مرّ 

�معا، �و_دبية �اPادية �حياته �الذي��ي �التشاؤم �اPقالة �هذه �ب$ن��ومحور نقرأ

�أو�بأن��إبداعياته. �اPمكنة �العوالم �هو�أسوأ �هذا �عاPنا �بأن ̄عتقاد �هو التشاؤم

�الشر. �إvى �تå¡ع�بطبيع±�ا منذ�وجد��نسان�وهو�يعاني�أزمة�الحياة��جميع�_شياء

�فليست�حياة �وسرور�وحزن، �وأمل�ويأس، �وورد�وشوك، �من�خ$��وشر، �ف¸�ا �و���وما �نسان�مشرقة�دائما

 ).١(وتارة�تكوى�كدرة�قائمة�،لتقى�ف¸�ا�الصفحتان،�تارة�تكون�نقية�صافيةتمظلمة�دائما،بل�

 )١٩٥٣-١٨٩٨(�إبراهيم�نا�ي

�كب$�هو� �مصري V�Íشاعر�رومان� ،� �سنة �القاهرة ��ي �من١٨٩٨ولد �تخرج ��م، �الطب�سنة �م.١٩٢٢مدرسة
�الحكومية�اشتعل�بمهنة�الطب�متدرجا��ي�بعض�الوظائفو  أصبح�،�١٩٣٢وPا�تأسست�جماعة�أبولو�سنة�.

أسس�رابطة�_دب�الحديث،�وأصبح��،عضوا�نشيطا�ف¸�ا،�واخت$��وكي[�لها،�وبعد�انفراط�عقد�تلك�الجماعة
� �Wح� �لها ��تو�يرئيسا ��م.١٩٥٣سنة �دواوينه �اPشهورةمن :)� �الغمام �و )١٩٣٤وراء ،)� �القاهرة ،�)١٩٥٠لياvي

�(و  �و )١٩٥٧الطائر�الجريح �شعر�نا�ي، �من �و)١٩٧١(�مختارات ،)� �الكاملة �الشعرية �٢()١٩٩٦_عمال كان�).
إبراهيم�اPصري�وهو�صديق��قول عن�محمد�رضوان��يقول إبراهيم�نا�ي�رقيقا،�صا�ي�القلب،�عذب�الروح،�

�لك�صدر �نا�ي: �يفتح �فكأنما �وتصافحه �عليك، ��Óب �منعشا �نسيما �فتشعر�كأن �نا�ي �بالدكتور ه،�"تلتقي
�روح�وتجلس �حضرة ��ي �وكأنك �نفسه�إليه �وبراءة �قلبه �طهارة �فيأخذك�العجب�من �حديثه �إvى �وتستمع ،

�محياه. �وط[قة �صوته �أصلع��وعذوبة �منكمش�_عضاء، �رج[�هزي[�متوسط�القامة، �ف§�ى �إليه وتحدق
 )٣نه�يتع¿�،�يصمت�وكأنه�غ$��موجود"(يم¤��Vوكأ�مقدمة�الرأس،�ناعس�العين$ن،�مديد�الذقن،

  نا�ي�متشائمام�إبراهي

�_بد �عdى �م½�ا �وأشرف �الحياة �عdى �م½�ا �أطل VWال� �"هو�النافذة �شعره: �عن �نا�ي �الذي�يقول �هو�الهواء ،
وإنما�تشاؤم�خ$��طامح،�Åنه�ليس�مظلما��،وتشاؤم�نا�ي�لم�يكن�تشاؤما�محرقا).�٤(،�هذا�هو�شعري"أتنفسه

مكانه،�إذ�يشرق�_مل�ويV�ùء��ي�كث$��من��بل�هو�كالسحاب�تلمع�فيه�السواد�لكن�للبياض�،خالص�الظ[م
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�وقصيدته. �شعره �تشاؤمه�جوانب �اPعري �وليس �الع[ء �أبي �مذهبا��،كتشاؤم �عنده �التشاؤم �أصبح فقد
بل�يدعو�من�حوله�إvى�إيقاف�ال§¡اوج�والتواvي��،وفلسفة،�فيحرر�نفسه�من�متع�الدنيا�من�طعام�وزواج�وأو�د

�نق�ح��Wتنت¬�Vالحياة�التعيسة. �مرآة�صافيةوPا �قصائد�نا�ي�نرى�أ�ا ف¸�ا�شخصيته�الساذجة�واللينة،�،�رأ
  وطعن�_حداث�اPريرة��ي�قلبه�اللطيف،�وم½�ا�نقد�اPعاصرين�وفقد�_حباء�وضيع�الوظيفة.

  &ي�حياته�التشائمية��تأربعة�عناصر�أثر 

  نقد�من�معاصريه •

الكاتب�مهاراته�ونبوغاته�فيه��عرض�،‘الغمام�وراء’نا�ي�قلمه�بتأليف�ديوان�شامل�باسم�إبراهيم�وPا�تحرك�
�الفكر�وبارع� �ومرتب �التأمل �وعميق �الغزل �وعفيف �الوجدان �وصادق �مرهف�الحس �إنسان �أنه ويصدق

�الصحائف��الخيال. ��ي �رأى �_يام �من �يوم �و�ي �اPهمة، �لبعض�معام[ته �لندن �إvى �سافر�نا�ي �ذلك وبعد
جلود�وتذوب�لها�القلوب،�وهو�نقد�عdى�ديوانه�"وراء�الغمام"�من�ال��يطانية�بعض�_خبار�ال�VWتقشعر���ا�ال

�عبقري �ناقدين �العقاد.�:ن$جهة �طه�حس$ن�وعباس�محمود �حس$ن:�الدكتور �أشعار�حسنة،��كتب�طه "إ�ا
�١(فيأخذها�ال��د�من�جوان�éا"�،ولك½�ا�أشعار�صالونات���تتجمل�عن�تخرج�إvى�الخ[ء محمود�ونقد�عباس�).

وجاء�نقده�أك¿��قسوة�من�نقد�طه�حس$ن��م�من�جريدة�الجهاد،١٩٣٤يونيو�١٢ا�ي��ي�عدد�العقاد�ديوان�ن
وضم½�ا�قصائده�بعد�أن�حورها،�وقال�إن�"أظهر��،فقد�ا«�م�نا�ي�بأنه�سرق�أبياتا�من�شعره�،وأشد�منه�عنفا

قة،�هاتان�وكتب�أيضا�عن�أبياته:�"رقة�ود).�٢(ما�يظهر�من�سمات�هذه�اPجموعة�الضعف�اPريض�والتصنع"
�لنقد�يصيبه�أو� �ع½�ما �وسعه�أن�يتخdى �ولم�يكن��ي �نا�ي، ��ي �الشعرية �العاطفية الحصلتان�نسجت�م½�ما
لصدمة�من�صدمات�الحياة�تخلف�ظنونه،�ولو��اPزاج�اPتمكن��ستطاع�نا�ي�بفطنته�ولطفه�أن�يفرق�ب$ن�

�وأدب�السخط�والقلق" �أدب�الشكوى�والبكاء �قلب. �هبط�عdى �الرقيق�كرصاصة�بندقية،��وهذه� راء نا�ي
  فيقرض�بحزن�ومرارة:

  وتمخضت�عن���صديق"��    "×ي�محنة�وزمان�ضيق�    

�ما�ضيع�من�وقت�وجهد��ي�نظم�الشعر،��،أصاب�نا�ي�بعد�رجوعه�إvى�مصر�كآبة�وحزن�شديد وندم�عdى
دع�الشعر�والفن�ولكن�بعده�أعلن�أنه�سيو �،سيجعله��ي�الذروة�من�قمة�الشعر‘ وراء�الغمام’وكان�يظن�أن�

  والفكر،�فيقول:

  الفكر...........�وداعا�أ�Óا  �وداعا�أ�Óا�الفن............  وداعا�أ�Óا�الشعر..........  

ثم�احتجبت�لف§�ة�من�نظم�الشعر،�ح��Wجاء�طه�حس$ن�بمقالة�أخرى،�ودÙى�ف¸�ا�نا�ي�إvى�تقريض�الشعر�
�إبر �بكلمات�ذكية�و×ي: �Åني�قدرت�أن�"إن�Vjلم�أحزن�ح$ن�رأيت�الدكتور �يعلن�زهده��ي�الشعر، اهيم�نا�ي

فسيعود�إvى�الشعر�إن�راضيا�وإن�كارها،�سواء�ألححت�عليه��ي�النقد�أو��،الدكتور�نا�ي�إن�كان�شاعرا�حقا
  .رفقت�به،�وإن�لم�يكن�شاعرا�فليس�عdى�الشعر�من�يأس��ي�أن�ينصرف�عنه�ويزهد�فيه"

  الحبيبة�ا�فقودة •

حدى�قريباته�تماثله��ي�العمر�وتعاهدا�عdى�أن�اهيأ�القدر�لنا�ي��مصطفى�اPا�ي:�ويقول�الشاعر�الكب$��محمد
وظل�هو��وصل�إvى�مرحلة�الدراسة��ي�مدرسة�الطب�تزوجت�غ$�ه،�يكون�أحدهما�ل�خر��ي�حياة�سعيدة،�وPا
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لفتاة��ال�VW،�وأقر�النقاد�أن�ناجيا�هزيم��ي�حياته�الزوجية،�Åنه�فشل��ي�هذا�الحب�مع�ا)١(عdى�حبه�العفيف
  .�يطاردها�نا�ي�بعواطفه�الحارة�ودموعه�الجارية�ح$ن�تزوجت�تلك�الفتاة�من�سواه،�فيتشاؤم�بالحب�والهوى 

  أو�كالشراب�السميم،�وهتف:�وصار�العالم�أمام�عينيه�كالدخان�الكثيف

    �Vءصار�مرا��ي�فمV�Þبعد�ما�أصبحت�بالدنيا�عليما�  "�كل�  

    )٢(لطفل�والجهل�القديما"ويعيد�ا    آه�من�يأخذ�عمري�كله�    

  عودة�إ¦ى�أطNل�#حباء •

�وأحبابهإ�،‘العودة’ �ي �دار�محبوبته �إvى �عاد �ف¸�ا�،ن�الشاعر�حينما ���حياة �جامدة �هامدة وبدأت��،وجدها
�ببيت$ن �والناس��،قصيدته �بالكعبة�اPشرفة �حيث�ش�éها �لدار�محبوبته �تشب¸�ه �للحد��ي �غلو�ومجاوزة ف¸�ما

  :يطوفون�حولها،و�Óتف

  �ي�جمود�مثلما�تلقى�الجديد�    "دار�أح[مي�وح�Vþلقيتنــا�    

  يضحك�النور�إلينا�من�بعيد"    أنكرتنا�و×ي�كانت�إن�رأتنا�    

�كان� �طاPا VWال� �محبوبته �جوان�éا �ب$ن �كانت�تضم �وأيام �الجامدة، �دار�محبوبته �لحال �مقارنته ون[حظ�هنا
ي�هذه�اPقارنة�انط[ق�لشرارة�الحزن�والكآبة��ي�سائر�أبيات�يزروها�يرتاد�بي±�ا،�حيث�كان�النور�يشع�م½�ا،�و�

  القصيدة�،�حيث�قال�بعدها:

  وأنا�أهتف�:�يا�قلب�أتئـد  "رفرف�القلب�بجن�Vþكالذبيــح�

  لم�عدنا�؟�ليت�أنا�لم�نعد"�  فيجيب�الدمع�واPا÷��Vالجريح    

�ذبيح �الجريح�،والدمع�يجيبه�،القلب�يرفرف�كأنه V�÷اPوكذلك�ا،�� �ومدى�تغلغل�وكلها �باÅلم، ألفاظ�تو�ي
�V�÷ي،�هو�معجم�ألم�ودمع،�وما�الحزن��ي�نفس�الشاعر�،�ومن�هنا�سن[حظ�أن�اPعجم�الشعري�ßبراهيم�نا
�ويستمر�الشاعر�بوجه� �وكآبة، �من�حزن �يحس�الشاعر�به �ما �وألفاظ�تعكس�مدى �كالذبيح، �وقلب جريح،

  الحزين�الكئيب،�فيقول�:

ــــ$ن�وألم�  الغـــرام�أو�لم�نطــو��؟"لم�عدنا       وفرغنا�من�حنـ

ــــ[م�     ــــ   وان±�ينا�لـفراغ�كالـــــعدم؟    ورضينا�بسكون�وسـ

ـــر�إذا�طار_لـــيف       �يرى� خر�مع��jللهناء    أ�Óا�الوكـ

  نائحات�كرياح�الصراء"  ويرى�_يام�صفرا�كالخريف    

  فقدان�الوظيفة�&ي�¶]اية�العمر •

�العنيفلم��،و�ي�حياته�_خ$�ة �يواجه�ا«�امات�من�الحاسدين�والحاقدين،��،يدعه�العالم�من�إمساكه �Wح
�من�منصب�اPدير�إvى� �الهبوط�به �ونجحت�الحاسدين��ي �الشعر�و_دب، �الطب�إvى �منصرف�عن �أنه مثل

  وقال:اPنصب�اPراقب،�ثم�ما�لبث�أن�انت¬��_مر�إvى�إخراجه�من�وظيفته�وهو��ي�حواvي�الثانية�والخمس$ن.�

  "�يا�ويلتا�عمري�الباÐي  

  هذا�سواد�تحت�احداÐي�  
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  �"Vþ١(هذا�بياض�الشيب�وأعج(  

�إ��من�خ[ل�السواد �الوجود �اPتشائم���يرى�إvى �الناس�إ��من�خ[ل�الغيوم��،إبراهيم�نا�ي و��ينظر�إvى
�الدنيا �ويصور �العنكبوت، �كخيوط �واهية �تبدوا �إ��_كاذيب �عينيه �أمام �الدنيا �ليست كضحكة��السود،

  ساخرة�وأ�ا�أكذوبة�تخدع�الناس.

  ثبت�ا�راجع

 .دار�اPعارفالقاهرة:�،�٧ط�دراسات��ي�الشعرالعربي�اPعاصر�،�شوÐي�ضيف،� .1

 ،�دار�الشروق.٢�،�٢٠٠٩ط��،حمدي�السكوت��قاموس�_دب�العربي�الحديث، .٢

 .القاهرة-دار�الكتاب�العربي،�دمشق،�١�،٢٠٠٤ط�محمد�رضوان�،شاعر�_ط[ل:�إبراهيم�نا�ي .٣

  لس�الوط�Vjللثقافة�والفنون�وال§�اث.�ج،�ا١Pط�،إبراهيم�نا�ي�_عمال�الشعرية�اPختارة،�حسن�توفيق .٤

 ،دار�الشرق.١�،٢٠٠٣ط�،موسوعة�نساء�ورجال�من�مصر،�P£ي�اPعطي .٥
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  مة:�ة�ا�حرّ بح�الحNل�والفوائد�ا�صرفيّ ش ]ات�حول�الرّ 

  دراسة�فقهية�نقدية�مقارنة

  

 سالم�بن�مسلم�اPعشVj،�و إدريس�محمود�محمد�عdيّ �/د،�و ل�غاvي�القوروويمحمد�_و 

 امال$¡ي،�جامعة�العلوم��س[مية،�كلية�الشريعة�والقانون 

 

  ا�قدمة

�الح[ل� �الربح �ب$ن �العالقة �والغموض �الش�éات �عن �الحجاب �كشف �إvى �اPتواضعة �الدراسة �هذه «�دف
�للتفريق�ب$ن�الربا�الذي�نزل�فيه�والفوائد�اPصرفية�اPحرمة،�وذلك�أن�أغلبي �تصدوا ة�الناس��ي�زماننا�هذا

�من�قبيل� �اPصرف�التقليدي�الربوي�من�حيث�إ�م�اعت��وها �يتعامل�معها VWال� القرآن�والفوائد�اPصرفية
د�يلد�اPال�إ��باستثماره�وتنميته�وفق�العقو �_رباح�الناتجة�عن�رأس�اPال؛�واPعلوم��ي��س[م�أن�اPال��

اPشروعة؛�تس£ى�هذه�الدراسة�إvى�بيان�تعريف�الربح�ومشروعيته��ي�الفقه��س[مي،�وتقوم�كذلك�بدراسة�
اPعلوم�أن�الربح���يأتي�إ��من�ث[ثة�و الفائدة�اPصرفية�اPحرمة،�ونقد�_قوال�الواردة��ي�تجويز�هذه�الفوائد.�

�اPال�والعمل�والضمان،�فالربح�الناتج�من�هذه�_  ���س[مسباب�الث[ثة�مشروع�وجائز��ي�أسباب، َحلَّ
َ
﴿َوأ

َبا﴾ َم�الّرِ
َبْيَع�َوَحرَّ

ْ
ُه�ال

ّ
من�خ[ل�هذه�_ية�وغ$�ها�استدّل���ا�العلماء�عdى�تحريم�الربا�بجميع�أشكاله�بما��.)١(الل

̄ستد�vي�واPنهج�التحليdي�واPنهج�النقد�.ف¸�ا�الفوائد�اPصرفية ي�واPنهج�اPقارني�ويعتمد�الباحث�عdى�اPنهج�
  بغية�الوصول�إvى�النتائج�اPرجوة.

  مشروعيته�وأسباب�استحقاقه�&ي�الفقه�mسNميوا�بحث�#ول:�مفهوم�الربح�

�الح[ �الربح �عdى �هو�الحصول ̄ستثمار�أو�التجارة � �من Vالغرض�_سا��� �كان �ركناPا �الربح �يعد �لذا، �ل،
حيث�إنه�هو�الهدف�اPنشود،�والذي�من�أجله�يعت�Vjأصحاب��ي�عملية�استثمارية�أو�تجارية،�من��أساسيا

فكلمة��_موال�باستثمار�أموالهم�ليحصلوا�عdى�_رباح�ال�VWكانت�نتيجة�ثمرة�رؤوس�أموالهم��ي��اية�العمل.
�ال �والزيادة �تع�Vjالنماء بح�والرباح: �ويستعمل�الّرِبح�والرَّ �التجارة. �يعود�من�ثمرة��ي�كل�ما�-أيضا-حاصلة��ي

عمل،�ويسند�الفعل�تارة�إvى�صاحب�التجارة،�كما�يسند�إvى�التجارة�نفسها�تارة�أخرى،�وتقول�العرب:�ربحْت�
َما�ومن�هذا�اPنطلق�قال�هللا�تعاvى:��.)٢(تجارته،�إذا�ربح�صاح�éا�ف¸�ا

َ
ُهَدى�ف

ْ
�ِبال

َ
ة
َ
ل
َ
] �الضَّ

ْ
ُ�ُوا

َ
§
ْ
ِذيَن�اش

َّ
ِئَك�ال

َ
ْول
ُ
﴿أ

 
َ
َجاَرُ«ُ�ْم�َوَما�ك ِ

ّ
�ُمْهَتِديَن﴾َرِبَحت�ت

ْ
وقد�يطلق�الربح�عdى��تربح،�وإنما�يربح�ف¸�ا�ويوضع�ف¸�ا.�،�Åن�التجارة��)٣(اُنوا

.�الكسب،�والغلة،�والنماءو×ي��ومن�هذه�_لفاظ:�،وهو�الزيادة��ي�اPال�،ألفاظ�أخرى�تتفق��ي�اPع��jاPراد
  .)٤("ابتغاء�للفضل�من�البيع"�عرفه�الفقهاء�الحنفية�بأنه:.�لقد�عرف�الفقهاء�الربح�بعدة�تعريفات
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�ث �"زائد �بأنه�هو: �اPالكية �الفقهاء �ثمنه�_ول�ذهباوعرفه ��ي��فيطلق�.)١(أو�فضة"�من�مبيع�تجر�عdى الربح
�التبادل� �عمليات ��ي �حال �إvى �حال �من �اPال �تقليب �نتيجة �رأس�اPال ��ي �"الزيادة �عdى: V¬الفق� اPصطلح

�نتج�من�الربح�عن�عقد�مشروع�ح[��كان�أم�حراماوع.�فكل�ما�اPختلفة،�وهو�نوعان:�مشروع،�وغ$��مشر 
�التطبيق" �أي�ب$ن��.)٢(نتيجة�سوء �"الفرق�الناتج�من�عملية�البيع�والشراء. �الربح�عند�¯قتصادي$ن�هو: أما

�اPع��jينم�Vرأس�اPال،�ونع�Vjبه �التكلفة��جمالية�ال½�ائية�للسلعة�أو�الخدمة�وإيردات�بيعها،�فالربح���ذا
�و� �و��الربح�اPادي. �الربح�بالنسبة�للنشاط�¯قتصادي، يضع��شك�أن�¯قتصاد��س[مي�يع§�ف�بأهمية

�قيودا �لذلك��عليه ��س[مية؛ �الشريعة �أقر«�ا VWال� �اPعام[ت �وراء �الحقيقي �هو�الدافع �فالربح �منه، تحد
�� �بما �مصالح�اهتمت �يحقق �وبما �الحقيقية، �الشرع �قواعد �عن �الربح �معا"�يخرج �والجماعة �.)٣(الفرد

̄صط[�ي�يفهم�أن�مضمو�ما�يد�ن�عdى�و �التعريفات�الواردة�سواء�التعريف�اللغوي�أو� بالتأمل�إvى�هذه
  مع��jواحد�وهو�الزيادة�عdى�رأس�اPال�من�خ[ل�استثماره.

  &ي�mسNم�مشروعية�الربح

َ�ا�قال�هللا�تعاvى:�الربح�مشروع�بالكتاب�والسنة. ُّÓ
َ
ن��﴿َيا�أ

َ
�أ
َّ
َباِطِل�ِإ�

ْ
ْم�ِبال

ُ
ْم�َبْيَنك

ُ
ك
َ
ْمَوال

َ
�أ
ْ
وا
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
�ت
َ
��

ْ
ِذيَن�آَمُنوا

َّ
ال

ْم﴾
ُ
نك َراٍض�ّمِ

َ
�َعن�ت

ً
وَن�ِتَجاَرة

ُ
ك
َ
النص�وغ$�ه�تثبت�عdى�أن�الربح�الح[ل�والجائز�هو�ما�استثمر�من��اوهذ�.)٤(ت

ومن�اPعلوم�أن�الشريعة��س[مية���ها.اPباحات�كالعقود�اPشروعة�مثل�اPشاركة�واPضاربة�واPرابحة�وغ$
تس$��عل¸�ا�_مة��س[مية،��اهم،�بل�وضع�الشارع�الحكيم�شروطا�وقيودا�وضوابطات§�ك�الناس�وهو �الغراء��

�٥(لذا،�اعت��jالدكتور�حسونة�بتوضح�الشروط�اPطلوبة��ي�الربح�الح[ل�و×ي�كما�يdي الصدق��ي�اPعاملة�):
تحديد�نسبة�معينة�،�وتوافر�خدمة�بعد�البيع،�و_مانة��ي�جودة�السلعةويح،�بحساب�التكاليف�بشكل�صح

�الربح. �العناصر�ال��VWدون�زيادة��ي �ال�VWتحدد �وهذه�_سباب�×ي �بالدقة، �الفقهاء للربح�أسباب�معينة�بّي½�ا
ع�عنصرين�اجتما�تدخل��ي�صنع�الربح،�ومن�يستحق�به،�وهذه�_سباب�×ي:�اPال،�أو�العمل،�أو�الضمان،�أو 

  ن�علة�استحقاق�الربح��ي�النشاط�التجاري�أسباب�ث[ثة�و×ي:إ�.أو�اجتماعهما�معا

 .اPضاربة،�واPرابحة،�واPشاركة�الّربح�الناتج�يكون�بمثابة�فائدة�لرأس�اPال،�كالربح�الناتج��ياPال:�رأس� .١

 و��جارة�أو�اPشاركة�وغ$�ها.العمل:�ويستحق�العامل�الربح�نتيجة�عمله�من�خ[ل�قيامه�بعملية�اPضاربة�أ .٢

  مال.�الضمان:�فتقديم�الضمان�يوجب�الربح�من�غ$��تقديم�أي�عمل�و� .٣

  ا�بحث�الثاني:�دراسة�نقدية�ب/ن�الربح�الحNل�والفوائد�ا�حرمة

�ويشوش�عdى� �_مة��س[مية �يشكل�عdى �ما �إvى �أن�يش$�وا �السطور �هذه ��ي يرى�الباحثون�أنه�يجدر���م
�عقولهم�أ�� �إذ�نرى��ي �والفوائد�الوهو�الفوائد�اPصرفية، �اPحرم �من�يفرق�ب$ن�الربا �بعض�العلماء مجتع

اPصرفية�حيث�يرى�هؤ�ء�بأن�الفوائد�اPصرفية�ليست�من�قبيل�الربا�الذي�نزلت�فيه� يات�القرآنية،�بل�
�يرى�العلماء� خرين�الذين�فهموا�   �بينما �أو�زيادة�عdى�رأس�اPال. يات�الواردة�عdى�تحريم�الربا�×ي�فائدة

  غ$��اسمها�الحقيقي.�آخرا�ورأوا�أن�الفوائد�اPصرفية�من�قبيل�الربا.�إ��أن�اPصارف�اختارت�لها�اسما

  

                                                           
١   � � &�7�*� V95� v
�U` 	� .e!5� ���� W#O �d1C�� &�?
U .3S�� R× ��d1C���, :A.� 
٢   � � .+�%
*� /�4 &O1C1% .�a�M� 3% &O1�6A, :K.  
٣  �   , .�?
*� ��*� .�%�C{ �
$9dh &#6 .�1�� \1O �g��a5�-- 
٤  �  v
I�� .�·���A&S� :-D 
٥  �  .&:1IU ���D��p�-p�F .�%�C{ /�a� .�
$9dh &#}O e�I0 _` w�>S &�%�C{ +�%
*� 8 �7�� .Bwww. islamfeqh.com 



  

 

                    __________________________________________٢٠١٤ ���– السادسمجلة�العاصمة�:�ا�جلد� ١٧٧

177 Majalla al-Aasima, Vol. 6, 2014, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

  الفائدة�

̄صط[ح�الشرÙي�×ي:�.)١(قال�الجوهري:�"الفائدة�ما�استفدت�من�علم�أو�مال" "ما�تحدد�أي��أما�الفائدة��ي�
ث�أو�عطية،�أو�عن�مال�غ$��مزكى�كالزائد�من�ثمن�عروض�القنية�إذا�بيعت�بأك¿����عن�مال،�كم$�ا�-نتج�ما

�فائدة�مستفادة" �للقنية،�فهذه�كلها �كانت�أصولها �إذا �ن�وثمن�النخيل،
ّ
�.)٢(من�ثمن�_صل،�وكالصوف�والل

̄صط[�ي�الفق¬�Vأن�مع��jالفائدة�أخص�من�اPع��jالعام�اللغوي�للربا،�م ن�حيث�يفهم�من�هذا�التعريف�
�من�قبيل�الربح�الح[ل.�إن�الفوائد�الناتجة�من�هذه�_شياء�اPذكورة�ح[ٌل،�ويعّد  �الفائدة��هذا �jمع� أما

̄صط[�ي�اPصر�ي،�فالفائدة�عند�اPصرفي$ن�تعVj:�"الثمن�اPدفوع� ��jعPالذي�ترمي�إليه�هذه�السطور�هو�ا
̄صط[ح�الفق¬V،�من�حيث�ن�الفائدة�اPصرفية�تختلف�تإ�.)٣(نظ$��استعمال�النقود" ماما�عن�الفائدة��ي�

روع،�حيث�يش§�ك�إ�ا��ي�الفكر��س[مي�ما�يستحصل�عل¸�ا��نسان�من�_موال�النقدية،�فهو�الربح�اPش
أو�اPشروعات.�أما�الفائدة��ي�اPصرف�عبارة�عن�مبلغ�أو�ثمن�محدد�أي���نتا�ي�ي�النشاط��اPال�والعمل�معا

�يدفع �محددة ���زيادة �رأس�اPال �عdى �الزيادة �وهذه �منه؛ �اق§�اضه �مقابل �اPق§�ض�لصاحب�رأس�اPال ها
  تتما���Þمع�الروح�الشرعية�الغراء�ال���Wت�عن�أي�زيادة��ي�القرض�وكو�ا�من�قبيل�الربا�الفاحش�اPمنوع.

  حكم�الفوائد�ا�صرفية��

�الفوائد�نوع�ىبتتبع�التعريفات�حول�الفوائد�اPصرفية�ير �إ��أن��أن�هذه �الذي�حرمه�هللا�تعاvى، من�الربا
�اسما �لها �القرآن،�و يات�ال�VWدلت�عdى��آخر�تحي[ �اPتحايل$ن�ابتكروا �الذي�نزل�فيه بأ��تش§�ك�مع�الربا

��تحريم�الربا�وردت�بدون�تمي$¡�ب$ن�أنواع�القروض،�ومن�ذلك�قوله�تعاvى:
َ
ْم��

ُ
ْمَواِلك

َ
وُس�أ

ُ
ْم�ُرؤ

ُ
ك
َ
ل
َ
ْبُتْم�ف

ُ
﴿َوِإن�ت

ُموَن 
َ
ل
ْ
ظ
ُ
�ت
َ
ِلُموَن�َو�

ْ
ظ
َ
ُموَن﴾�،ت

َ
ْعل

َ
نُتْم�ت

ُ
ْم�ِإن�ك

ُ
ك
َّ
ْ$ٌ��ل

َ
�خ

ْ
وا

ُ
ق َصدَّ

َ
ن�ت

َ
ى�َمْيَسَرٍة�َوأ

َ
vِإ�

ٌ
َنِظَرة

َ
و�ُعْسَرٍة�ف

ُ
اَن�ذ

َ
وهذه�).�٤(َوِإن�ك

�اPق§�ض�بالزيادة� �إقراض�اPقرض�عdى �إن �إذ �اPال، �رأس �عdى �زيادة �أي �بأ��يؤخذ �واضحة �د�ل±�ا  ية
�ت �أيضااPشروطة �تش$�� ية �كما �اPحرم، �الربا �الزيادة �من �حالة��عت���هذه �ينتظر�اPقرض�اPق§�ض��ي بأن

�عليه�من�الديون�إvى�أن�ييسر�هللا�له،�وأ��يكلف�عليه�أي�زيادة��ي�التأخ$�. ���عسار�والعجز�عن�سداد�ما
�بن�أبي�طالب��ومنه�ما �"كل�قرض�جّر��(ص)عن�رسول�هللا��(ر)روى�عdي �فهو�ربا".أنه�قال: ومنه��منفعة
�Pا��.)٥"(يحل�سلف�وبيع�"��الحديث: �واحد، �عقد ��ي �السلف�والبيع �الجمع�ب$ن V¬ن� والحديث�صريح�عdى

ي§�تب�عdى�ذلك�من�التحايل�إvى�الربا.�إذ�إن�الحيل��ي�هذا�الجمع�هو�الحصول�عdى�زيادة��ي�السلف،�وذلك�
د�نقل�ابن�اPنذر�إجماع�_مة�عdى�أن�اPقرض�إذا�شرط�فق�باتخاذ�البيع�وسيلة�إvى�ذلك�وهذا�نوع�من�الربا.

ئد�اPشروطة�إن�الفوا�وخ[صة�القول �.)٦(�ي�القرض�زيادة،�وأسلف�عdى�ذلك،�أن�أخذ�الزيادة�عdى�ذلك�ربا
نوع�من�عقود��رفاق��الشريعة،�وأ�ا�×ي�الربا�الذي�حرمه�هللا.�وذلك�أن�القرض��ي��ي�أي�قرض�محرم�شرعا

�VWى�وراءها�ثواب�من�هللاوالقربة�ال�  وأنه�مندوب�إليه��ي�حق�اPقرض�ومباح��ي�حق�اPستقرض.�،ير

  دراسة�نقدية�ب/ن�الربح�والفائدة�ا�صرفية

�إن�الربح�ح[ل،�Åنه�يأتي�دائما�عن�لفظ�الفوائد�اPصرفية�اPحرمة�من�حيث�الربح�يختلف�تمامان�لفظ�إ
Pشروعات�اPباحة،�حيث�يش§�ك�اPال�والعمل��ي�الربح�الناتج�من�عملية�تجارية،�نتيجة��ستثمار�_موال��ي�ا
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̄س أراد�اPتحايلون�أن��،و�ي�عصرنا�هذامن�حيث�عدم�اش§�اك�العمل.��تثمار؛�بينما�كانت�الفائدة�حراماعن�
�الناس �مفاهيم �عdى �القرآن�يشوشوا �بّينه �الذي �الربا �قبيل �ليست�من �اPصرفية �الفوائد �إن �حيث�قالوا ،

  ثار�الواردة�من�الصحابة.والسنة�و 

  فمن�الش�éات�ال�VWأرادوا�ت��يرها:��

�ب$ن�القروض�  - أ �أو�الزيادة�عdى�رأس�اPال�أجر���نتاجيةإ�م�فّرقوا �الفائدة �واعت��وا ̄س±�[كية، والقروض�
�الف ��ي�ذلك�من�استغ[ل�وإرهاق�لحاجة �اPحرم�Pا �الربا ̄س±�[كية�×ي �أن�القروض� �أعليه،�ورأوا ما�قراء.

�القروض� ���نتاجيةالفائدة�عdى ��تتضمن�ظلماليست�من�الربا �Åنه��اPحرم�من�حيث�إ�ا �اPق§�ض، عdى
�فرض�هذه �أن �واعت��وا �اPال، ���ذا �إنتاجية �بعملية �قيامه �خ[ل �من �عائد �عdى �عdى��سيحصل الفائدة

�رأس�اPال�اPق§�ض�تعت���أجرا �١(عdى .(� �أن �من � راء �هذه �مستند �ربا�وبالنظر�إvى �قاصر�عdى �الربا تحريم
�إذ�إن�الصحيح�هو�أنه�� �معلومة�ليست�صحيحة، ̄س±�[كية،�هذه� فرق�ب$ن�فوائد�القروض��القروض�

�والقروض� �اس�نتاجية̄س±�[كية �لم�تمّ$¡�ولم�تفّرق�ب$ن�القروض��تنادا، �أ�ا �آيات�الربا �وردت��ي �ما إvى
�َما�َبِقَي�سبحانه�وتعاvى:��،�وذلك��ي�قوله�نتاجية̄س±�[كية�والقروض�

ْ
ُروا

َ
َه�َوذ

ّ
�الل

ْ
ُقوا �اتَّ

ْ
ِذيَن�آَمُنوا

َّ
َ�ا�ال ُّÓ

َ
﴿َيا�أ

ْؤِمِن$َن﴾ �مُّ نُتم
ُ
�ِإن�ك َبا �الّرِ �٢(ِمَن �صدر�). �و�ي �الجاهلية، ��ي �لم�يكن�معروفا �بأن�القرض��نتا�ي �قولهم وأما

�ال��اه$ �ذلك �عdى �وتشهد �عظيم، �و��تان �وكذب �محض �خطأ �وهذا �يعرفونه��س[م، �الجاهلية �أن ��ي ن
وأما�قولهم�بأن�الفائدة�×ي�أجر�رأس�اPال،�وهذا�غ$��مسلم�به،�.�ويتعاملون�معه�قبل�نزول�آيات�تحريم�الربا

̄نتاج�تطبيقا�لقاعدة�الغنم�بالغرم،�وهذا�_جر�� �وذلك�Åن�_جر�اPعرف�شرعا�يأتي�نتيجة�بذل�الجهد��ي�
بوية،�حيث�لم�يوجد�هناك�أن�صاحب�اPال�بذل�أي�جهد��ي�استثمار�ينسجم�و��ينطبق�عdى�القروض�الر 

̄ستثمار�الطيب  .)٣(هذا�اPال��ي�

ومن�ش�éا«�م�أ�م�قالوا:�إن�الفوائد�اPصرفية�كالربح��ي�البيع،�وذلك�أن�العرب��ي�جاهلي±�م�وصدر��س[م�  - ب
د�من�القرآن�الكريم�حيث�يقول�هللا�عّز�لم�يكن�يفرقون�ب$ن�الربح�والفائدة،�ح��Wقالوا�بأفواههم�بالنص�الوار 

َبا﴾�وجّل: ُل�الّرِ
ْ
َبْيُع�ِمث

ْ
َما�ال �ِإنَّ

ْ
وا
ُ
ال
َ
ُ�ْم�ق َّ

َ
ِلَك�ِبأ

َ
يجوز�بأي�حال�من�_حوال�أن�يكون�هناك�تشابه����ولكن،�)٤(﴿ذ

�بوجه �القرض�بالفائدة �عن �الناتجة �أو�الفائدة) �(الربا �والزيادة �اPشروع، �البيع �عن �الناتج �الربح من��ب$ن
بد��شك�فيه�أنه���بت:�üسلعته�للمش§�ي�بجهده�وإنفاقه�عل¸�ا،�ومما���يقومن�البائع�إ�الوجوه،�ومن�ذلك:

ليعيده�بفائدة��إعطاء�الشخص�رأس�اPال��خر�قرضاأما�الفائدة���تكون�إ��ب�،من�إضافة�V�Þء�إvى�رأس�اPال
العمل�هو�السبب�_سا����Vي�تكوين�الربح،�والربح�إن�و�محددة�نظ$��_جل،�وهذه�الفائدة�تعت���الربا�اPحرم.

�اPقرض� �أما �جهده. �مقابل �ذلك �يستحق �أو�التجارة، �أو�الصناعة �الزراعة ��ي ��نسان �عليه الذي�حصل
�يبذله �جهد �أدنى �دون �الزيادة �ويستحق �الربح،�. �تحقيق �عدم �و×ي �اPخاطرة �من �نوع$ن �يتضمن �البيع إن

وبناء�عdى�ما�سبق�فإن�مع���j.يتضمن�أية�مخاطرة�حقيقة�ل�الربوي��ومخاطرة�خسارة�وتلف.�بينما�التعام
̄صط[ح�الفق¬��Vس[مي،�من�حيث�إن�الفوئد��الفوائد�اPصرفية�و� ينطبق�عdى�مفهوم�الربح�والفائدة��ي�

 اPصرفية�زيادة�مقابل�إقراض�النقود�إvى�أجل،�وهذه�الزيادة�كانت�مشروطة��ي�القرض�عند�إبرام�العقد.

أو��%٨أ�م�يقولون:�إن�الربا�اPحرم�هو�ربا�_ضعاف�اPضاعفة،�أما�الربا�القليل�مثل��-�أيضا�-من�ش�éا«�م�و �  - ت
  يدخل��ي�الربا�اPحرم.�،�ونحوها��%١٠
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�آل�عمران� �سورة �با�ية�ال�VWوردت��ي �واحتجوا �اPي[دي، V�÷اPة�قد�أث$�ت�منذ�أوائل�القرن�ا�éالش� وهذه
� ْفِلُحوَن﴾﴿يَ حيث�قال�هللا�تعاvى:

ُ
�ت ْم

ُ
ك
َّ
َعل

َ
�ل َه

ّ
�الل

ْ
ُقوا �َواتَّ

ً
َضاَعَفة ا�مُّ

ً
ْضَعاف

َ
َبا�أ �الّرِ

ْ
وا
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
�ت
َ
��

ْ
ِذيَن�آَمُنوا

َّ
�ال َ�ا ُّÓ

َ
،�)١(ا�أ

�"إن�من�اPعلوم�Pن�يتذوقون�العربية،�ويفقهون�أسالب �(أضعافاوقال�القرضاوي: �الوصف�للربا �أن�هذا �¸�ا:
  .)٢(بشيعه،�وأ�م�بلغوا�فيه�إvى�هذا�الحد�عن�طريق�الربا�اPركبمضاعفة)�إنما�سيق�لبيان�الواقع�وت

  قرار�ا�ؤتمر�mسNمي�الثاني��جمع�البحوث�mسNمية�بالقاهرة�

�شهر�مايو� �اPؤتمر��ي �هذا �و١٩٦٥انعقد ��ي�م، �جاء �ما �ضوء �و�ي �السامية، �أساس�من�مبادئ��س[م عdى
  ات�وتوصيات�أجمعوا�عل¸�ا�بشأن�اPعام[ت�اPصرفية�بأن:؛�وقد�صدر��ي�هذا�اPؤتمر�قرار والسنةالكتاب�

̄س±�[كي��الفائدة�عdى�أنواع�القروض�كلها�ربا�محرم،�� .1 ̄نتا�يوفرق��ي�ذلك�ب$ن�القرض�  القرض�

 كث$��الربا�وقليله�حرام .2

 .،�و¯ق§�اض�بالربا�محرم�كذلكتبيحه�حاجة�اض�بالربا�محرم،���قر  .3

̄عتماد�والكمبيا�ت�الداخلية�ال�VWيقوم�أعمال�البنوك�من�الحسابات� .4 الجارية،�وصرف�الشيكات،�وخطابات�
�وما�يؤخذ��ي�نظ$�� عل¸�ا�العمل�ب$ن�التجار،�والبنوك��ي�الداخل،�كل�هذا�من�اPعام[ت�اPصرفية�الجائزة،

 هذه�_عمال�ليس�من�الربا.

�بفائدة،�وسائر�أنواع��قراض� .5 ̄عتماد �من�اPعام[ت�الربوية�الحسابات�ذات�_جل�وفتح� �كلها نظ$��فائدة
 ).٣(و×ي�محرمة

  الخاتمة

  لقد�توصل�الباحثون�إvى�أهم�النتائج�م½�ا:�،بعد�هذه�الجولة�العلمية

 الربح�عبارة�عن:�زيادة��ي�رأس�اPال�نتيجة�تقليبه�من�حال�إvى�حال��ي�عملية�التبادل�اPختلفة�اPشروعة. •
 الربح�مشروع�بالكتاب�و_ثر •
 ستحقاق�الربح��ي�أسباب�ث[ثة�و×ي:�رأس�اPال،�والعمل،�والضمان.يتمثل�ا •
 الربا�هو:�عقد�عdى�عوض�مخصوص�غ$��معلوم�التماثل��ي�معيار�الشرع�حالة�العقد� •
الفائدة�عبارة�عن�الربح�اPستمد�من�اPال�اPق§�ض.�وهذه�الفائدة��سواء�أكانت�فائدة�مصرفية�أم�غ$�ها�×ي� •

 عا،�بكو�ا�زيادة�عdى�رأس�اPال�اPق§�ض��ي�مقابل�_جل.من�قبيل�الربا�اPحرم�شر 
̄س±�[كية��ي�التحريم،�بل�ك[هما�محرم،�وذلك�بقرارات�اPؤتمر��� • فرق�ب$ن�القروض��نتاجية�والقروض�

�قرض�جّر�(ص)�س[مي�Pجمع�البحوث��س[مية�بالقاهرة،�وغ$�ها،�وقوله�  منفعة�فهو�ربا".�:�"كلٌّ

  اPراجع

  آن�الكريم�القر  .١

  �م.�بغية�الباحث�عن�زوائد�مسند�الحارث.�اPدينة�اPنورة:�مركز�خدمة�السنة�والس$�ة.١٩٩٢ابن�أبي�أسامة،� .٢

   م.�أحكام�القرآن.�ب$�وت:�دار�الكتب�العلمية.٢٠٠٣ابن�العربي،� .٣

   .��جماع.�دار�اPسلم�للنشر�والتوزيع.٢٠٠٤ابن�اPنذر،� .٤

                                                           
١   �  ���O �· .�·���F :�Fp. 
٢   �  , ...£1�!� ��14 .g�
����Kp 
٣  
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  ى.�دار�الوفاء�للطباعة�والنشر.�م.�مجموعة�الفتاو ٢٠٠٥ابن�تيمية،� .٥

   ابن�قدامة،�اPغVj.�الرياض:�عالم�الكتب�للطباعة�والنشر�والتوزيع. .٦

 لسان�العرب.�ب$�وت:�دار�إحياء�ال§�اث�العربي�لبنان.�م.�١٩٩٣ابن�منظور، .٧

̄ستثمار��ي�¯قتصاد��س[مي.��القاهرة:�مكتبة�مدبوvي.�ط�١٩٩١أم$�ة�عبد�اللطيف�مشهور.� .٨   .١م.�

   بالفوائد.�البنك��س[مي�للتنمية.�اPعهد��س[مي�للبحوث�والتدريب�م.�حكم�التعامل�اPصر�ي�١٩٩٣م$ن،�_  .٩

  .�الودائع�اPصرفية�النقدية�واستثمارها��ي��س[م.�جدة:�مكتبة�الشروق.١٤٠٣_م$ن،� .١٠

  نجاة.�ه.�الجامع�الصحيح.�تحقيق�محمد�زه$��بن�ناصر�الناصر.�دار�طوق�ال�١٤٢٢البخاري، .١١

 ه.�أنوار�التå¡يل�وأسرار�التأويل.�ب$�وت:�دار�إحياء�ال§�اث�العربي.١٤١٨.�البيضاوي، .١٢

  .الدسوÐي،�حاشية�الدسوÐي�عdى�الشرح�الكب$�.�دار�إحياء�الكتب�العربية .١٣

  .١.�اPشك[ت�العصرية��ي�م$¡ان�الشريعة��س[مية.�مجلة�البحث��س[مي.�العدد�١٣٨٨الزرقا،�مصطفى.� .١٤

 .ه.�الكشاف�عن�حقائق�غوامض�التå¡يل.�ب$�وت:�دار�الكتاب�العربي١٤٠٧ي،�الزمخشر  .١٥

   السجستاني،.�د.ت.�سåن�أبي�داود.�تحقيق�محمد�م�ي�الدين�عبد�الحميد.�ب$�وت:�اPكتبة�العصرية. .١٦

   م.�تفس$��آيات�الربا.�دار�الشروق.١٩٩٧سيد�قطب.� .١٧

   عبد�الوهاب�خ[ف.�علم�أصول�الفقه.�مكتبة�الدعوة. .١٨

  .كتاب�الع$ن.�ودار�إبراهيم�السامرائي.�بغداد:�دار�ومكتبة�اله[ل.�م١٩٨٦ل�بن�أحمد.�الخلي .١٩
  الفيومي،�اPصباح�اPن$���ي�غريب�الشرح�الكب$�.�ب$�وت:�اPكتبة�العلمية. .٢٠

  م.�التعامل�التجاري��ي�م$¡ان�الشريعة.�القاهرة:�دار�ال½�ضة�العربية.١٩٨٠ه�١٤٠٠قاسم�يوسف.� .٢١

  .�بدائع�الصنائع��ي�ترتيب�الشرائع�.�ب$�وت�:دار�الكتب�العربي.�١٩٨٢ين.�الكاساني،�ع[ء�الد .٢٢

 الكفراوي،�عوني�محمود.�مجلة�¯قتصاد��س[مي.�العدد�العاشر.�ص� .٢٣

   �ش$ن،�فت�ي�السيد.�د.�ت.�الربا�وفائدة�رأس�اPال�ب$ن�الشريعة�والنظم�الوضعية.�دار�التوزيع�والنشر��س[مية. .٢٤

   م.�اPعجم�الوسيط.�مكتبة�الشروق�الدولية.٢٠٠٤ه.١٤٢٥ة.�مجمع�اللغة�العربي .٢٥

  مجموعة�من�اPؤلف$ن.�موسوعة�فقه�اPعام[ت. .٢٦

  م.�الربا�والفائدة�دراسة�اقتصادية�مقارنة.�ب$�وت:�دار�الفكر.�١٩٩٩ه�١٤١٩اPصري،�و�_برش،�محمد�رياض.� .٢٧

   اPصري،�رفيق.�مصرف�التنمية��س[مية.�ب$�وت:�مؤسسة�الرسالة. .٢٨

   دار�أسامة�للنشر.،�_ردن:�م.�اPصارف��س[مية�ب$ن�النظرية�والتطبيق١٩٩٨الهيVW،�عبد�الرزاق�رحيم�جدي. .٢٩
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  نيج/.يا�يتعليق�أدبي�ع`ى�بعض�كتب�الس/.ة�النبوية�&
�  

 عبد�هللا�سعيد،�وأ/�خليل�هللا�عثمان�بودوفو�/د

  جامعة�إلورن،�نيج$�يا�،قسم�اللغة�العربية

  ا�قدمة

الورقة�اPتواضعة�بعض�مؤلفات�علماء�نيج$�يا�ومنظوما«�م�حول�الس$�ة�النبوية،�و�ي�ذلك�نركز�درس�هذه�ت
عdى�الكتب� تية�أسماؤها،�و×ي:�كتاب�أوvى�_مر�واPجاهدين��ي�س$�ة�الن�Vþوالخلفاء�الراشدين�للشيخ�عبد�

ومة�إرشاد�الحبيب�الصادق��ي�هللا�بن�فودي،�وسلسلة�التاريخ��س[مي�للشيخ�آدم�عبد�هللا�_لورى،�ومنظ
س$�ة�سيد�الخ[ئق�للشيخ�محمد�الوزير،�وألفية�الس$�ة�للشيخ�محمد�الناصر�ك���الكنوى.�و�ي�هذه�الدراسة�

���.�jي�الفdنهج�التحليPننهج�ا  

  إرشاد�الحبيب�الصادق�&ي�س/.ة�سّيد�الخNئق  -أ

من��)١٩٤٥-١٨٨١(كمامي�ال��ناوي�الِبَدِوّي�شيخ�محمد�الوزير�بن�عبد�هللا�_طر ناظم�هذه�القصيدة�اللكانت�
يدى�ولم�تصل�إvى�أ�،نتاجات�_دبية�ما�ب$ن�اPنثورة�واPنظومة�بيد�أن�معظم�هذه�الكتب�كلها�قد�ضاعت� 

�إ��أقل�القليل�وم½�ا �القراء �التفس$�: �الخوض��ي �التيسر�Pريد �و منهج �الط[ب، �و نصيحة تخميس�قصيدة�،
�اPوضوع�بالديار��محمد�بلو.مرثية�عن�وفاة�أم$��النفي� تب��ي�هذا

ُ
�ك �ما �الحبيب�من�أبرز �كتاب�إرشاد يعّد

  يقول�الشيخ:�،وذلك�من�حيث�كمية�أبيات�الكتاب�ال�VWبلغت�أربعة�آ�ف�وستمائة�ونيف�،النيج$�ية

  )١(**�وستمائة�وزيد�وا�ى��أبياته�أربعة� �ف

�من�حيث�الكيفية �يمت�بالص�،أما �فقد�شمل�الكتاب�جميع�ما Vþالن� �أو��(ص)لة�بحياة �قبل�البعثة سواء
لقية

ُ
خ
ْ
لقية�وال

َ
خ
ْ
كاد�الكتاب�يفوق�الوصف�لشموليته�جميع�الجوانب�اPتعلقة�.�و بعدها�من�حيث�الصفة�ال

�الرسول  �وأباحه.�،بشخصية Vþأسنته�الن� �أمته�من�العبادات�وما �أوجب�هللا�عليه�وعdى �ما وقد��وتطّرق�إvى
ن�الشيخ�الناظم�إvى�أنه�لم

ّ
تنصف�س$�ة�اPصطفى�إذا�لم�تذكر�الغزوات�الهادفة�ال�VWقام���ا�وأصحابه��تفط

  ßحقاق�الحق�ودحض�الباطل.�فعdى�وجه�اPثال�ذكر�البدر�وأحد�وخي���وغ$�ها.�،بعد�الهجرة�إvى�اPدينة�اPنورة

ــــثـم�غزى�بدر�القتال�العظم�V**�كذلك�الفرقان�والكب:��������������قال�الشيخ ــــ ــــ ــ   رى�سم�ـ

ــويـوم ــــــــــــــــ ـــــوالبـطشة��الوقعة��ي�التب�ها�يــضاف��للفرقان�**�ـــ ــ ــ ــــ   يانــــــــــ

ـــــوهـي�ال�VWع ـــّز�بـها���س[م�**�وذللت�_صــــ ــ ــــ ــ ــ ـــــــــ ــــ   )٢(�نام��و_ز�مــ

  .(ص)�جراها�هللا�عdى�يد�سّيد�البشر ذّيل�الشيخ�كتابه�بذكر�اPعجزات�والخوارق�العادة�ال�VWأ

  ألفّية�الّس/.ة�  -ب

ناظم�هذه�الس$�ة�هو�الشيخ�محمد�الناصر�ك���الكنوي�القادري�الص½�ا�ي�بن�محمد�م$¡وري�بن�الشيخ�عمر�
��ء،�وداع).�١٩٩٦-١٩٢٤(�مالم�ك

ّ
يا�متجّو��من�الدعاة�_فذاذ،�يعت���الشيخ�ك���عاPا�كب$�ا�من�العلماء�_ج[

�من�الشعراء�الصوفي$كاتبو  �من�الكّتاب�العمالقة،�وشاعرا�صوفيا �قديرا �وأديبا�إس[مياا �بص$�ا، ،�ن،�وناقدا
                                                           

� �  , �§1"¹ �H��| �z�C �eC 8 ��
$� V�!< �
?	` :�7 �S=1� ��� @���K. 
- �  , /Ia:  J���ED. 
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ومربيا�روحيا�عdى�الطريقة�القادرية�حمل�عdى�عاتقه�مسؤلية�الدعوة��س[مية��ى�نيج$�يا�خاصة�و�ى�عموم�
ما�ب$ن�منثور��-تور�شيخ�عثمان�ك��حسب�قول�الدك�- أما�مؤلفاته�فكانت�تزيد�عdى�اPائت$ن��.)١(غرب�أفريقيا

�هو�مطبوع �ما �م½�ا �العربية، �اللغة ��ى �أك¿�ها �ولكّن �والهوساوية، �العربية �اللغت$ن: ��ى �هو��،ومنظوم �ما وم½�ا
�الضياع�،مخطوط �يد �تناولته �ما �)٢(وم½�ا �وأما �الس$�ة". �الشيخ��"ألفية �عن�ألف�بيت�شعري�نظمها فعبارة

��الناظم�عdى�القيام���ذه�اPسؤولية���ي�بحر�الرجز.�ولقد�ساعد�(ص)لضبط�س$�ة�محمد��محمد�الناصر�ك
نه��ي�فنون�الشعر�العربي�وتجاربه�الشعرية،�وغ$�ته�اPتحمسة��ي�الحفاظ�عdى�ال§�اث��س[مي�

ّ
العظم��تمك

�تشريف�هللا�تعاvى��وخاصة�الس$�ة�النبوية�الشريفة. استطاع�الناظم�أن�ي��ز�من�بداية�اPنظومة�إvى�آخرها
Vþوآيات�حمله�وو�دته�ورضاعته�وكفالته�وأخبار�بعثته،�ومعجزاته�مع��بسبق�نبوته��ي�_زل�وطهارة�نسبه،�للن

الحديث�بالتفصيل�عن��سراء�واPعراج�وشّق�صدره��ي�تلك�الليلة،�وهجرته،�إvى�اPدينة�اPنورة�و_حداث�
يقع�كلها��ي�مائت$ن�وتسع$ن�بيتا،ثّم�حادثة��اPتعلقة���ا،�ثّم�التفصيل�بالقول�عن�غزواته�وسراياه�عdى�حدة

  يقول��ي�بعضها:�،،�وبعد�ذلك�تقدم�بذكر�شمائله�بكث$��يبلغ�عدد�أبياته�مائة�وثمانية�عشر�بيتا(ص)وفاته�

  هامة��وأما��اPنكب�أقرب�**�عـظيم��قد��كان�ربـعة�لطول�

  بـعيد�ما�ب$ن��مناكب�وجل�**�شعره�الشريف�يا�نعم�الرجل

ــــــوط�فـهو�وافـر� ــــ ــــ ـــ ـ ــ   .)٣(ورا��لـمه�**�وجـمة��طورا��بعيد��الهمةـــ

  ضياء�أو¦ى�#مر�وا�جاهدين�&ي�س/.ة�الن�jkوالخلفاء�الراشدين  -ج

.�أحيا�هذا�الشيخ�حضور�الحلقات�)١٨٢٩-١٧٧١(�كتب�هذا�الكتاب�الشيخ�عبد�هللا�بن�محمد�فودي�الف[ني
�أخا ���ا �أّيد VWي�والندوات�والحروب�ال�� �وهناك�كتبه�اPصّنفة �الكب$��الشيخ�عثمان�بن�فودي��ي�نيج$�يا، ه

كفاية�الضعفاء�،�و ويل��ي�معاني�التå¡يلأضياء�الت�- اPيادين�العلمية�اPختلفة�مما�يربو�عdى�مائة�كتاب�م½�ا:
�و السودان �السياسات، �و ضياء �_صول ، �ألفية .� �كتاب �النþ"يمثل �س$�ة ��ي �_مر�واPجاهدين �أوvى �Vضياء

مذكرة�علمية�ومادة�دراسية�مقتصفة�من�كتاب$ن�اثن$ن�ذكرها�اPؤلف�بقوله:�"إن�غالب��"والخلفاء�الراشدين
��ي�_بواب�الث[ثة�بعده�ملخص�من� ��ي�الباب�_ول�منه�ملخص�من�عنوان�_ثر��بن�سيد�الناس،�وما ما

_وvى�اPشتملة�عdى�س$�ة�الن�Vþوخ[فة��من�هنا�ندرك�أن�_بواب�_ربعة�.)٤(¯كتفاء�(للك[ئي)�فيطلبه�ثمة
أبي�بكر�وس$�ته،�وخ[فة�عمر�بن�الخطاب�وس$�ته،�وخ[فة�عثمان�بن�عفان�وس$�ته،�هذه�_بواب�_ربعة�من�

�الب �وأما �اPذكورين. �عdالكتاب$ن �عن�خ[فة �بناب�الخامس�فهو�خ[صة ��ي��ّي �والخاتمة �طالب�وس$�ته. أبي
أنه�من�إنشاء�اPؤلف�الذي�كان�ال§¡امه�باÅمانة�العلمية�يجعله�يذكر�مصادر��فيبدو �،خ[فة�عمر�بن�العزيز

هذا�وقد�مهد�اPؤلف�للكتاب�بتفصيل�القول�عن�من�هم�أوvى�_مر�حيث�أثبت�أن�الخ[فة��أعماله�وتراثه.
تباع�السنة��س[مية�ليست�ملكا�وإنما�×ي�نبوة�مهداة�ßص[ح�البشر،�وذكر�ما�عdى�_م$��من�"تحس$ن�هيئة�با

�ي�الجلوس�واللباس�والوقار،�وجميع�_حوال،�وعليه�ترتيب�نظام�رعيته�عdى�مصالحهم�باستعداد�الوزراء،�
والحساب،�والعمال،�والرسل�والجساس�والحرس��والعلماء،�والقضاة،�والشهود،�و_مناء،�والكتاب،�و_مراء،

والخ[صة�أن�_بواب�الخمسة�ال�VWتمثل��.)٥(والعساس�والشرط�والشجعان�والخيل�و�بل�وآ�ت�الحرب..."
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�VWى�الفتوحات��س[مية�الواسعة�الرقعة�الdع� ز�كث$ً�ا
ّ
صلب�الكتاب��ي�س$�ة�الن�Vþوالخلفاء�الراشدين�ت§�ك

  وقعت��ي�عهود�الن�Vþوالخلفاء�خاصة�أيام�أبي�بكر�وعمر�ر÷��Vهللا�ع½�ما.

  سلسلة�التاريخ�mسNمي:  -د

�هو  �السلسلة �عبد�هللا��لوري�فصاحب�هذه �آدم �بثقافات�علمية�)١٩٩٢-١٩١٧(�الشيخ ��لوري �يتمتع .
�للتأليف�والتصنيف، �أّهلته �و_دبية�واسعة �العلمية �اPجا�ت ��ي �كتابا �خمس$ن �أك¿��من �له �سّجل �،فقد

للع[مة��وخاصة��ي�التاريخ��س[مي��ي�غرب�أفريقيا�الذي�يعّد�فيه�بحق�رائده.�تعت���سلسلة�التاريخ��س[مي
�لوري�كتبا�تاريخية�حاول�ف¸�ا�الكاتب�تدوين�الحقائق�التاريخية��س[مية�لتكون��ي�أيدي�الط[ب�ومستقرة�

  �ي�أذها�م،�وتقع�هذه�السلسلة��ي�ث[ثة�أجزاء.�

  خNصة�الس/.ة�النبوية�الشريفة:�الجزء�#ول:�

��ل�و ه �الذي�أخرجه ��س[مي �التاريخ �من�سلسلة �_ول �اPدارس�الجزء ��ي �ليعرف�الط[ب�اPبتدؤن وري
� ��ي �يقع �كتيب �و×ي �دسائس�اPستعمرين. �من �الخالصة Vþالن� �س$�ة ��عدادية �يتناول��٢٠العربية صفحة،

؛�وحياته�قبل�البعثة،�و_حداث�ال�VWوقعت�بينه�وب$ن�الكفار�(ص)موضوعات�تاريخية�عن�التعرف�بمحمد�
تم�الكتاب�بالحديث�عن�آثار��س[م��ي�العالم.�يقول�الكاتب�عن�بعد�بعثته�مع�V�Þء�يس$��عن�شمائله،�واخت

̄نفراد�كراهة�Pا�يفعل�أهل�مكة��وPا�بلغ�أربع$ن�سنة�بعثة�الرسول: من�عمره�جذبه�الو�ي��ل¬�Vإvى�حب�
من�عبادة�_صنام�ولعب�القمار�وشرب�الخمور�والزنا�والفساد.�فكان�يذهب�إvى�غار�حراء��ي�جبل�النور�قرب�

  �)١(كة�يمكث�فيه�أياما�ولياvي�وهو�يتفكر��ي�خلق�السماوات�و_رض�إvى�أن�جاءه�الو�ي�يخ��ه�أّنه�نVّþ...م

  صدر�mسNم�وغزوات�الرسول:الجزء�الثاني:�

�الثاني�الخاص�بصدر��س[م�وغزوات�الرسول�من�سلسلة�التاريخ��س[مي�والذي�يقع��ي�ست� هو�الجزء
�تناول�فيه�� �يلزم�أن�يعرفه�الطالب�من�حالة�العرب�قبل��س[م�وقبائلها�وعشرين�صفحة. �ما لوري�كّل

وقد�توçى��لوري�تفصيل�بعض�اPوضوعات�ال�VWوردت��ي�الجزء��وعادا«�ا�اPنسوخة�مع�V�Þء�من�التوضيح.
عث�الن�Vþفب�،انتشر��س[م��ي�اPدينة�انتشارا�عظيما�_ول�مثل�البعثة،�والهجرة�إvى�اPدينة��عdى�حد�قوله:

�علمت�قريش�بانتشار��س[م��ي�اPدينة شددت�_ذى�عdى��،إل¸�م�مصعب�بن�عم$��ليعلمهم��س[م،�فلما
فاستقبلهم��،خفية�فخرجوا�من�مكة�واحدا�بعد�واحد�،فأمرهم�هللا�بالهجرة�إvى�ي¿�ب�عند�أنصاره�،اPسلم$ن

�تناول�الحديث�عن�Pنافق$ن�وال¸�.)٢(_نصار�بفرح�وسرور �اPدينة،�وبعض�الغزوات�و_حوال�أو�وكما �ود��ي
� �الرسول �فعل �مثلما ��س[م �اPلوك�إvى �ودعوة �مكة، �وفتح �الحديبية، �كصلح �ي��(ص)_حداث�اPنوط���ا

  مخاطبته�ملوك�_رض�ودعو«�م�إvى��س[م.�وأتى�بالتفصيل�عن�وفاة�الرسول.�

  الخلفاء�الراشدون�و#مويون�والعباسيون :�لثالجزء�الثا

وذكر��،هو�الجزء�الثالث�من�سلسلة�التاريخ��س[مي�اPختص�بتاريخ�الخلفاء�الراشدين�و_موي$ن�والعباسي$ن
�،Pحات�من�الخلفاء� خرين،�ويقع��ي�أربع�وعشرين�صفحة.�تناول�الحديث�بالتفصيل�عن�الخ[فة��س[مية

�رسول�هللا� �_ول�بعد�وفاة �بكر�الصديق�الخليفة �كل�من�(ص)وانتخاب�أبي �حياة �عdى �ثم�سلط�الضوء ،
الخلفاء�الراشدين�وأعمالهم�مع�سرد�بعض�_حداث�والوقائع�ال�VWحدثت�أثناء�خ[ف±�م�كإتمام�فتح�الشام�

قعة�صّف$ن؛�تلك�الحرب�اأثناء�خ[فة�عمر�بن�الخطاب�ومقتله،�والف§ن�ال�VWنشبت�عهد�عثمان�ومقتله،�وو 
dثارت�غبارها�ب$ن�ع�VWيّ ال�Wى�ظهور�فرق��ي�الدولة��س[مية�كالخوارج�والشيعة�ومعاوية�والvأدت�تنيج±�ا�إ�V
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�من�الخليفة��وأمثالهم. �بدءا �الحديث�عن�الدولة�_موية�وال§�جمة�اPوجزة�عن�بعض�خلفا�èا ثم�تطرق�إvى
ادل�_ول�للدولة�_موية�معاوية�بن�أبي�سفيان،�وعبد�اPلك�بن�مروان،�والوليد�بن�عبد�اPلك،�والخليفة�الع

اÅمانة�والعدل�ب$ن�اPسلم$ن��ي�خ[فته،�ثم�تحّدث�عن�الدولة�العباسية�ع���اهتم�بعمر�بن�عبد�العزيز�الذي�
التاريخ�وترجمة�بعض�خلفا�èا�باßيجاز�بدءا�من�أبي�العباس�السفاح�الخليفة�_ول�للدولة�العباسية،�واختتم�

  الكتاب�بالحديث�عن�سقوط�بغداد��ي�أيدي�التتار.�

ن�لكل�واحد�من�الشيخ�محمد�الوزير�بدا،�والشيخ�محمد�الناصر�إجدر��شارة�إليه��ي�هذا�الصدد،�ومما�ت
ك���الكنوى،�والشيخ�عبد�هللا�بن�فودي،�والشيخ�آدم�عبد�هللا�_لوري�أثرهم��ي�أساليب�الكتابة،�فالå¡عة�

�أحيا�_سطورية �يخضع �الكتاب �صاحب �Åن �الحبيب"، �"إرشاد �كتاب �مظاهر �من �للخرافات�مظهر نا
القرآن�والسنة�أك¿��تأث$�ا�عنده،�وأما�صاحب�"ألفية�الس$�ة"�فإنه�يس±�لم�مراجعه� و�سرائيليات،�وإن�كان

�الجميل،� V�úالقص� �الثوب �ليلبس�كتابه �ذلك �التاريخية �ببعض�الحقائق �ويمزجها �التصوف�وعلمائه من
Pى�اdجاهدين"�استطاع�أن�يعتمد��ي�كتابه�عPتصاحب�حوادث�وصاحب�كتاب�"ضياء�ا�VWصادر�القويمة�ال

وأما�رابعهم�فإن�أسلوبه�أقرب�إvى�اPقارنة�ب$ن��،لهذا�أصبح�أسلوبه�ممتاًزا�من�ناحية�العلم�والدين�،الس$�ة
�ذلك. ��ي �أمكنه �ما �والعلم ̄حتفاظ�بروح��س[م � �مع �النبوية �الس$�ة ��ي �واPسيحية و��يكون�من���س[م

�بأن�ب$ن�ه �قلنا �- حسب�رأينا-ؤ�ء�الشيوخ�_ربع�التفاوت��ي�الفكر�و_ساليب،�فأولهم��ي�كتابه�اPبالغة�إذا
  كان�عاPا�واعظا،�وثان¸�م�كان�عاPا�صوفيا،�وثال��م�كان�عاPا�معلما،�ورابعهم�كان�عاPا�ومفكًرا.

  ثبت�بعض�ا�راجع

  محمد�وزير�بدا،�مخطوط�تحاف�بنظم��سعاف��ي�س$�ة�الن�VþاPنعوت��ي�سورة�_عراف�للشيخ�����-١

  إرشاد�الحبيب�الصادق��ي�س$�ة�سيد�الخ[ئق:�للشيخ�محمد�وزير�بدا -٢

  ألفية�الس$�ة:�للشيخ�محمد�الناصر�محمد�اPختار�الك��ى�الكنوي،�مكان�النشر�وتاريخه�غ$��مذكور. -٣

  إنفاق�اPيسور��ي�تاريخ�ب[د�التكرور:�للسلطان�محمد�بلو�طبع�بلندن�عام�الطبع�غ$��مذكور. -٤

  م١٩٧٢الثقافة�العربية��ي�نيج$�يا:�للدكتور�عdي�أبوبكر�مؤسسة�عبد�الحفيظ�البساط،�ب$�وت�عام� -٥

  م.١٩٧٩سلسلة�التاريخ��س[مي:�للشيخ�آدم�عبد�هللا��لوري�مطبعة�الثقافة��س[مية�عام� -٦

  ،�مكتبة�الجندي،�بالقاهرة�ضياء�أوvى�_مر�واPجاهدين��ي�س$�ة�الن�Vþوالخلفاء�الراشدين،�للشيخ�عبد�هللا�الفودي -٧

  مصباح�الدراسات�_دبية��ي�الديار�النيج$�ية�للشيخ�آدم�عبد�هللا��لوري�مكان�النشر�وتاريخه�غ$��مذكور. -٨

 م٢٠٠٨من�حقوق�اPصطفى�صdى�هللا�عليه�وسلم�عdى�أمته:�دكتور�بدما.��Vل�åى�يوسف�مكتبة�وهبة�بالقاهرة�عام� -٩
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ّ
  ة��ة�&ي�الجامعات�mسNميّ رنامج�اللغة�العربيّ فاق�و�ختNف�&ي�بأوجه��ت

  دراسة�وصفية�مقارنة:�&ي�العالم�mسNمّي 

 مو����محمد�_ول�ألونبيجا

 مال$¡يا�،الجامعة��س[مية�العاPية،�دكتوراهباحث�ال

  ا�قدمة

�بحاجة��ي�وقتنا�الحاضر�إvنفإن�مسألة�بر  VWهمة�الPسائل�اPالعربية،�من�ا� ى�دراسة�وافرة�امج�تعليم�اللغة
�لك �متوقفاوتطوير�مستمر، �الدارس$ن �نوعية �مستقبل �لهم�ون �اPهيئة �ال��امج �فعالّية �مدى �من��.عdى هذا

�ل[حتفاظ� �الوحيد �غ$��العرب�هو�السبيل �من �للمسلم$ن �العربية غة
ّ
�الل �تعليم �ومن�جانب�آخر�أن جانب،

�ولهذا،�يحاول�ه�ةثقافال�س[مّية�و ة�هويالب �العريقة. غة�العربية
ّ
�تعليم�الل �البحث�معالجة�أوضاع�مناهج ذا

اللت$ن�أنشأ«�ما�منظمة�اPؤتمر��،الجامعة��س[مّية�بالّنيجرو العربية��ي�الجامعة��س[مّية�العاPية�بمال$¡يا،�
�الثقافة��س[مية �إحياء�جودة �م½�ا �لóمة��،�س[مي�لتحقيق�أهداف�عديدة، �الفطرية �العبقرية واس§�جاع

�و �،اPسلمة ��س[مية. �الوحدة ��وهذهتحقيق �اPسلم$ن �أبناء �بتثقيف �إ� �تتحقق �لن قافة�_هداف
ّ
بالث

�والعلوم��س[مّية�س[مّية �الحضارة �تطوير�السلوك�وتنمية ��ي �ومؤثرة �فّعالة �متكاملة �بمناهج �و«�يئ±�م ،�.
��ي �العربية غة

ّ
�الل �Pناهج �نموذجية �صورة �تحديد �محاولة �ك$¡�عdى

ّ
�ال§ �يكون ��ي��وسوف �الجامعية اPرحلة

�طرق� �وعdى �عل¸�ا �اPقارنة �الدراسة �بإجراء �ذلك ��س[مية، �الجامعات �ب$ن �من �اPس±�دفت$ن الجامعت$ن
م$ن��ي�العملية�الّتعليمية.

ّ
  وأساليب،�ووسائل�معينة�عdى�إيصال�اPعلومات�إvى�الّدارس$ن،�وعdى�دور�اPعل

غة�العربّية�&ي�الجام
ّ
  عة�mسNمّية�العا�ّية�بمال/�ياالفصل�#ول:�برنامج�الل

غة�العربّية�ونشرها�
ّ
ل�الجامعة��س[مّية�العاPّية�بمال$¡يا�إحدى�الجامعات��س[مّية�ال�VWتعت�Vjبتعليم�الل

ّ
تمث

غوية�_خرى�اPهّيئة�
ّ
شاطات�الل

ّ
عوب��س[مّية��ي�كل�قطر�من�أقطار�العالم،�ع���برنامج�اللغة،�والن

ّ
ب$ن�الش

تقع�الجامعة��س[مّية�العاPّية�بمال$¡يا،��ي�و�ية�س[نغور،�بسفوح��غب�فيه�من�أبناء�اPسلم$ن.لكل�من�ير 
ة�اPكرمة.�و�ي�١٩٧٧جبال�غومباك.�جاءت�فكرة�تأسيسها�عام�(

ّ
م)،��ي�مؤتمر�الّتعليم��س[مّي�اPنعقد��ي�مك

)� �١٩٨٣عام �أتت�فكرة �م)، �مال$¡يا ��ي �إس[مية �جامعة �ح$¡�اإنشاء �عdى�إvى �الواقع �بموجب�¯تفاق لتنفيذ
الشروع��ي�العملّية�ب$ن�حكومة�مال$¡يا�تحت�رئاسة�صاحب�السمّو�اPلكي�سلطان�الحاج�أحمد�شاه�اPستع$ن�
مة�اPؤتمر��س[مي،�وبعض�الّدول�أمثال�بنغ[ديش،�

ّ
با°�بن�سلطان�أبو�بكر�رعاية�هللا�اPعظم�شاه،�ومنظ

وفتحت�الجامعة�أبوا��ا�للدفعة��.)١(تان،�واPملكة�العربّية�الّسعودية،�وتركياومصر،�وليبيا،�ومالديف،�وباكس
)� �الّدارس$ن��ي �من �دار��حسان١٩٨٣_وvى �سلنجور �جايا �بتالنغ ��ي �توجد�و�.م)، V�Íالرئي� �مقّر�الجامعة �ي

�الفاخرة �اPباني �من �واPصل�،مرافق $ن
ّ
�اPصل �ل��ف�من �القدر�يتسع �عظيم �جامع �مسجد ّيات،�يتوسطها

�اPز  �الحديثة �العاPّية �الحديثةواPكتبة ��لك§�ونية �با��ت �اP[عبودة �من �عددا �يجمع V�÷ريا� �ومجمع ،،�
�مسَبحا�،والّصا�ت�الّرياضّية �يضّم �جانب�هذا ��وإvى Vþولن_� Vستوى�العالمPا� �و�سكان�Olympiqueعdى ،

عاصمة�و�ية��؛يقع�أولها��ي�مدينة�كوانتان�،جامعةالط[بي�اPتمّ$¡.�هذا�إvى�جانب�أربعة�فروع�أخرى�تابعة�لل
��،باهنغ �بعد �شرق�كو¯Pبور �٢٥٠عdى ��.كلوم§�ا �و الويقع �العاصمة، ��ي �كو¯Pبور)، �(فرع �الثاني الفرع�فرع

تس£ى�الجامعة�إvى�استعادة�دور�_مة�وقياد«�ا��ي�مجال�العلم��فرع�الرابع��ي�ني[ي.ال،�و الثالث��ي�بتالنغ�جايا

                                                           
١    International Islamic University, Postgraduate prospects,2006- 2007, Malaysia, center for postgraduate 

studies,p.8 
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قافة��س[مّية�واPعر 
ّ
�أنحاء�العالم،�وتثقيفهم�بالث فة�عن�طريق�نشر�العلوم�واPعرفة�ب$ن�أبناء�اPسلم$ن��ي

تمنح�الجامعة�طلب±�ا�الدرجات�العلمّية�اPختلفة��ي�اPرحلت$ن�البكالوريوس�والّدراسات�العليا�من�.�)١(الخالدة
ة�وبراعة�علمّية،��ي�اPيادين�اPختلفة،�وذلك�ماجست$��ودكتوراه،�وذلك�ßعداد�كوادر�من�ذوي�ثقافات�عاليّ 

�ومعاهد� �كلّيات �الجامعة �و�ي �إل¸�ا. Vينتم� VWال� �الكلية ��ي �له �اVّ¬Pء �الّنظامي �للّتعليم �الطالب �خضوع بعد
ُجعلت�اللغت$ن��نجل$¡ّية�والعربّية�لغتا�الجامعة��،ولكون�الجامعة�عاPية�متنّوعة�تتطّور�مع�تقّدم�الجامعة.

غة�العربّية،�لهذا�أّسس��ي��،الّندواتو اPحاضرات�و ،�إذ�تلقى�الّدروس�الرسميتان
ّ
غة��نجل$¡ّية�أو�بالل

ّ
إما�بالل

غات�و�عداد�ما�قبل�الجامعة
ّ
ووجد��ي�هذا�اPركز�أربعة�أقسام،�و×ي:�قسم�اللغة�العربّية،��.الجامعة�مركز�الل

�ت[  �وقسم �اP[يوّية، �اللغة �وقسم ��نجل$¡ّية، �اللغة �وقسم �الكريم. �القرآن �وة ��س[مية�أصبحت الجامعة
̄ع§�اف���ا�من�قبل�الحكومة�اPال$¡ية،�ومعادلة� إحدى�الجامعات�اPرموقة��ي�مال$¡يا�والعالم�ككّل،�وقد�تّم�
حاد�الّدوvي�للجامعات،�واتحاد�

ّ
شهادا«�ا�بشهادات�اPعاهد��ي�العالم،�أمثال�رابطة�الجامعات��س[مّية،�و¯ت

  ).٢(ث)ل(كومنواجامعات�

  mسNمية�بمال/�يا�برنامج�اللغة�العربية�&ي�قسم�اللغة�العربية�وآدا\]ا�&ي�الجامعة

)� �عام �العاPّية�بمال$¡يا �الجامعة��س[مّية ��ي غة�العربّية
ّ
�لتطوير�التخصص��ي�١٩٩٠تم�إنشاء�قسم�الل م)،

�
ً
�دورا �يؤدي �تأسيسه �وهو�منذ �العربية، �و_دبية �اللغوية �وآدا��ا�الدراسات �العربّية غة

ّ
�نشر�الل ��ي

ً
أساسيا

̄ختيارّية،�والتخّصص�الثانوي�اPتصل��،بطريقة�حديثة ̄نفتاح�عdى�عّدة�التخّصصات� وذلك�بفتح�فرصة�
�كانت�مضامينه� �لذا �وقد�خطط�ال��نامج�ليتواكب�مع�متطلبات�العصر، بمعارف�الو�ي�والعلوم��نسانية.

(ة،�واPهارات�العامة،�واPواد�التخّصصية��جبارّية�اPش§�كةمتوازنة�من�خ[ل�اPواد�_ساسيّ 
٣

لقب�برنامج�). 
غة�العربّية�وآدا��ا��ي�الجامعة��س[مّية�العاPّية��ي�اPرحلة�الجامعّية�ببكالوريوس�معارف�الو�ي��ي�

ّ
تعليم�الل

� �الساعات، �هو�نظام �الجامعة ��ي �به �اPعمول �والّنظام �وآدا��ا. �العربّية غة
ّ
�الّنظام�الل �من �الّنوع ���ذا �jويع

�عدد� �بشرط�أن���يتجاوز �ف§�ة�معّينة، ��ي �اåP¡لة �من�اPواد �مادٍة الب�أن�يختار�أية
ّ
�الط �عdى �أنه الحديث،

�الف§�ة� ��ي
ً
�ساعة �عشرة VWواثن� �والثانية، �_وvى �الف§�ة ��ي ،

ً
�ساعة �عشرة �_سبوع�سبع ��ي الساعات�اPختارة

�و_مر� خر�الذي�تج �وآدا��ا،�الثالثة. �العربّية غة
ّ
�الل �برنامج الب��ي

ّ
�للط �يسمح �هو�أنه �إليه�هنا، در��شارة

�Íى�الّتخّصص�الّرئيvإ�
ً
انوي�إضافة

ّ
،�إّما��ي�الفقه،�أو��ي��ع[م،�أو��ي�القانون،�أو��ي�Vاختيار�الّتخّصص�الث

ي�سجل�فيه�من�الّتخّصصات�العلوم�السياسّية.�ويلزم�عdى�كل�طالب�¯ل§¡ام�بمتطلبات�الّتخرج�لل��نامج�الذ
�إن�يالّرئيس �وآدا��ا. �العربية غة

ّ
�الل ��ي [ب�اPتخصص$ن

ّ
�الط �أمام �لتوف$��فرص�العمل �هذا �وكل انوّية.

ّ
�والث ة

�اPجموعة� �أربع�مجموعات: �إvى �مقسمة �بمال$¡يا �العاPّية �الجامعة��س[مّية ��ي �العربّية غة
ّ
خطط�مناهج�الل

غات�والّت[وة�و_نشطة�غ$��الّصفية،�و×ي�عبارة�عن�أربع�عشر �_وvى:�تحتوى�عdى�مواد�اPهارات
ّ
�ةالعاّمة�والل

انية�
ّ
�واPجموعة�الث �بنسبة�إvى�الوافدين. �واثن�VWعشرة�ساعة�معتمدة �اPال$¡ي$ن، �بالنسبة�إvى ساعة�معتمدة

مها
ّ
�تعل [ب

ّ
�الط �عdى �استلزم VWال� ��لزامّية �_ساسّية �اPواد ��،تشمل �إحدى �عن �عبارة �مادة.�و×ي عشرة

الثة�و×ي�اPواد�_ساسّية�لل��نامج�و×ي�عبارة�عن�ث[ث�وسّت$ن�مادة�(و 
ّ
م½�ا�للمواد��ةساع�٤٨)،�٦٣اPجموعة�الث
ساعة�الباقية�للمواد�التخصصية.�و�ي�التخصص�الثانوي،�عdى�الطالب�أن�يختار�تخّصصا���١٥ضافّية،�و

�اث
ّ
�وال§ �الو�ي �معارف �أقسام �من �قسم �أّي �من �العلوم�ثانوّيا �أقسام �أو�من ��س[مّية، �الّدراسات �أي ،

انوي�وفقا�
ّ
�نسانّية،�بكلّية�معارف�الو�ي�أو�كلّية�أخرى�بالجامعة.�وعدد�الساعات�اPعتمد��ي�الّتخّصص�الث
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الب�اPواد.�واPجموعة�الرابعة�تخّص�مواد�اPداخل�إvى�العلوم��نسانّية،�
ّ
لشروط�الكلّية�ال�VWاختار�م½�ا�الط

عبارة�عن�خمس�مواد�يختار�الطالب�م½�ا�أربع�مواد،�وإذا�اختار�مادت$ن�يكمل�مادت$ن�أخري$ن��ي�قائمة��و×ي
 مواد�غ$��أساسية.

غة�العربّية�&ي�القسم
ّ
 طريقة�تعليم�الل

�اPناهج�وكتابة� �العملّية�ال§�بوّية�وضع ��ي �من�الباحث$ن�أنه�ليس�من�اPهّم �وغ$�ها �jترى�الباحثة�ال§�بوية�م
�الّتدريس�اPناسبة��الكتب �طريقة �اPناهج�والكتب�عdى �يجب�أن�تعتمد�هذه �وإنما حسب�توج¸�ات�اPناهج،

 
ً
�تربويا �مختصون�ومعّدون �أساتذة �يتو�ها VW١(وال� �هذا). �من

ً
��،وانط[قا �عdى�أجرى�الباحث�دراسة ميدانية

�ا �التعليم �طريقة �للتعرف�عdى �الجامعة ��ي �قسمها ��ي �العربية �اللغة �تعليم �فيهطريقة �وأدرك�أن�،لسائدة
طريقة�:�،�مثلطريقة�معينة،�وإنما�يختار�اPحاضر�أية�طريقة�يراها�تناسب�مادتهاPحاضرين�ف¸�ا�لم�يستعملوا�

القواعد�وال§�جمة،�وطريقة�اPحاضرة،�وطريقة�حّل�اPشك[ت،�وطريقة�الحوار،�وطريقة�اPناقشة.�ويمكن�أن�
ال$¡يا�متقدمة�من�حيث�الوسائل�التعليمية،�Pا�تملكه�من�مخت��ات�نقول�بأن�الجامعة��س[مية�العاPية�بم

̄عتماد�عdى� علمّية�حديثة�متنّوعة�ومزّودة�بأحدث�_جهزة،�وهذا�الذي�ساعد�اPحاضرين�عdى�اللجوء�إvى�
 .)٢(الحاسبات�وأجهزة�العرض��ي�تقديم�دروسهم

  النشاطات�الNصفية�&ي�الجامعة:

غة�العربّية�وآد
ّ
ا��ا��ي�الجامعة��س[مّية�العاPّية�«�±�م�بدرجة�كب$�ة�بمساعدة�ط[به�عdى�إتقان�إن�قسم�الل

��ي� �تخّصصية �مادة �ولكو�ا �جانب، �من �الرسميت$ن �الجامعة VWلغ� �إحدى �لكو�ا �الفصيحة �العربية اللغة
� �سنة �القسم �لط[ب �العربّية غة

ّ
�بالل �والخطابة �اPناظرة �نادي ü�¤أن� �هذا �وبموجب �و ٢٠٠٠القسم. كان�م،

�اPواضيع� �الحوار�وطرح �وتقنيات �اPناظرة �عdى لبة
ّ
�الط �تدريب �خ[ل �من �الفكر�الّنقدي �بناء �منه الهدف

غة�العربّية�مما�تساعد��).٣(اPختلفة
ّ
شاطات��ضافية�العامة�ال�VWتمارس�بالل

ّ
وباßضافة�إvى�الّنادي،�فهناك�الن

�ط �لجميع �مفتوحة �و×ي �العربّية غة
ّ
�اكتساب�الل �عdى [ب

ّ
�م½�ا:الط �الجامعة �مسجد��[ب حلقات�دروس��ي

� �ومصلّيا«�ا، �الجامعةو الجامعة �مسجد ��ي �الدينّية �و الخطب �والدولية، ��قليمية �الندوات �و إقامة دورات�،
غات�_جنبّية

ّ
�الجامعة،�و تعليم�الل �و إصدار�مجلة�عربية�علمية��ي ة�والّدورية�سلسلة�اPحاضرات�_سبوعيّ ،

�و من�قبل�زوار�الجامعة ، 
ّ
،�تنظيم�رح[ت�علمية�وسياحية�إvى�بعض�اPناطق�اPال$¡ية،�و شاطات�الّرياضّيةالن

  .تنظيم�اPسابقات�العلمية،�و تنظيم�اPخيم�ال§�بوي�والثقا�ي�للط[بو 

يجر
ّ
غة�العربّية�&ي�الجامعة�mسNمّية�بالن

ّ
  الفصل�الثاني:�برنامج�الل

ل½�ر�الّنيجر�بمدينة�نيامي��ي�جمهورية�النيجر�الواقعة��ي�تقع�الجامعة��س[مّية�بالنيجر�عdى�الضفة�الغربّية�
�الّدول��س[مّية� �رؤساء �من ديدة

ّ
�للرغبات�الش

ً
�استجابة �اPؤتمر��س[مي، �منظمة �أنشأ«�ا �إفريقيا، غرب

غة�العربّية�وثقاف±�ا
ّ
�_عضاء��ي�اPنظمة�اPتمركزة�عdى�إنشاء�جامعة�إس[مّية�تقوم�بنشر�مبادئ��س[م�والل

وتس£ى�الجامعة�منذ�تأسيسها�إvى�تحقيق�مجموعة�من�_هداف�اPتمركزة��.ب$ن�شعوب�غرب�إفريقيا�ووسطها
�دي½�م،� �تحفظ�لهم VWال� �الخالدة ��س[مّية قافة

ّ
�بالث �ووسطها �إفريقيا �غرب ��ي �اPسلم$ن �تثقيف�أبناء �ي

�جي[�صالحا�يملك�وتساعدهم�عdى�اكتساب�اPعرفة�العصرّية�التقنّية�ال�VWتضمن�لهم�دنياهم �فيصبحوا ،
  قوة�الدنيا�والدين�عdى�حد�سواء.
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�الطالب��،م)١٩٨٦افتتحت�الجامعة��ي�العام�( غة�العربّية،�يحصل�ف¸�ا
ّ
وف¸�ا�كلية�الّدراسات��س[مّية�والل

غة�العربّية�)١(عdى��جازة�العالية
ّ
إنشاؤها��و×ي�من�ضمن�الكلّيات�_ربع�اPتوقع�،�ي�الّدراسات��س[مّية�والل

�ولكن�هذه�الكلية�تطورت�فيما�بعد�إvى�الكليت$ن�اPستقلت$ن�)٢(كلية�العلوم،�وكلية�الطب،�وكلية�¯قتصاد .
�يحصل�الطالب� ريعة�والّدراسات��س[مية،�وف¸�ما

ّ
�وكلية�الش �العربية�والدراسات�_دبية، �كلية�اللغة وهما

ريعة�والّدراسات�� 
ّ
غة�العربّية�والّدراسات�_دبّية.�ثم�شهدت�عdى��جازة�العالية�إما��ي�الش

ّ
س[مّية�أو��ي�الل

غة�العربّية
ّ
وقسم�الفقه��،وقسم�_دب�العربي�،هاتان�الكلّيتان�تطورا�آخر�بأن�عدلت�أقسامهما�إvى�قسم�الل

م�تحت�النظام�الجديد�تم�تعديل�٢٠٠٨/٢٠٠٩و�ي�بداية�العام�الدرا����V).٣(وقسم�القرآن�والسنة�،وأصوله
غة�العربّية�و داب،�و×ي�تحتوي�عdى�ث[ثة�أقسام�×ي�اسم�

ّ
غة�العربّية�والّدراسات�_دبّية�إvى�كلية�الل

ّ
كلّية�الل

ريعة�
ّ
�الش �كلّية �وعدلت �والحضارة، �التاريخ �وقسم �اPقارن، �_دب �وقسم �وآدا��ا، �العربّية غة

ّ
�الل قسم

ريعة�والقانون،�ال�VWتح
ّ
ريعة�والفقه،�والّدراسات��س[مّية�إvى�كلّية�الش

ّ
توي�عdى�ث[ثة�أقسام�و×ي�قسم�الش

�ثم��ي�عام�( �اPعهد�العاvي�لتكوين�_ساتذةتم�إنشا�،م)١٩٩٥وقسم�القانون،�وقسم�علوم�القرآن،. ،�وهو�ء
�الشهادة� �عdى �حصولهم �بعد �التدريس ��ي �العاvي �الدبلوم �عdى �الدارسون �فيه �يحصل �معهد �عن عبارة

غة��الجامعّية،�وفيه�ث[ث�شعٍب،�و×ي
ّ
ريعة�والعلوم��س[مّية،�وشعبة�الل

ّ
شعبة�العربّية�وآدا��ا،�وشعبة�الش

�للبنات �والّدراسات��س[مّية �كلّيت$ن�جديدت$ن�).٤(العربّية �كلّية�¯قتصاد��،و_مر� خر�أنه�تم�إنشاء وهما
علم�الحاسوب)،�وقد�وعلوم��دارة،��ي�التخّصص�(�دارة�العامة)،�وكلية�العلوم�والتقنّية،��ي�التخصص�(

ه�من��ضمن�التطورات�الجديدة�ال�VWنفذها�بالجامعة�اPدير��،م٢٠٠٩/٢٠١٠دشنتا��ي�بداية�العام�
ّ
وهذا�كل

�ثم� �عبد�الجواد�السقاط�من�اPغرب�العربي. �الحاvي�أ.د. �للّتدريب�اV;Pأنشأ م)،�وهو�١٩٨٨(��ي)٥(معهد�اقرأ
  .�)٦(وكهرباء�السيارات،�والّسباكة�والّتلحيم�يضّم�أقسام�ميكانيكا�السيارات،�وكهرباء�عامة،

قافة�
ّ
إّن�الجامعة��س[مّية�بالنيجر�كغ$�ها�من�الجامعات��س[مّية�ال�VWتس£ى�إvى�تثقيف�أبناء�اPسلم$ن�بالث

�العريقة ��س[مّية �العامة�. �أهدافها �بالّنيجر�تخدم ��س[مّية �الجامعة ��ي �العربّية غة
ّ
�الل �تعليم وفلسفة

غات�اPحلّية�ولكن�بالحروف�العربية��ي�غرب�اPتمر 
ّ
غة�العربّية�أو�بالل

ّ
�اث��س[مّي�اPدّون�بالل

ّ
كزة��ي�إحياء�ال§

الث�الهجري 
ّ
�القرن�الث ��ي �ف¸�ا �دخول��س[م �منذ �ووسطها �إفريقيا �إvى�. �الجامعة �أخرى�تس£ى ومن�ناحية

يال�القادمة�من�حركة�الّتبش$��وخطرها،�وبتعليم�العناية�الخاصة�بالّدراسات��س[مّية�وأبحا�Âا�ßنقاذ�_ج
�ثانية �لغة �أ�ا �عdى �اPنطقة ��ي �ونشرها �العربّية غة

ّ
�٧(الل �عdى�). �الجامعة ��ي غوي

ّ
�الل �ال��نامج ولذلك�يحتوي

�الّرابعة� �الّسنة �الّدارس��ي �عdى �يلزم �الذي V;Pالّتدريب�ا� �عن
ً
�فض[ �والّدراسات�_دبّية، العلوم��س[مّية

يد�به�والخضوع�له�باختياره�Åي�مجال�يوّد�أن�يتخّصص�فيه�من�الكهرباء�العاّمة،�وميكانيكا�السيارات،�الّتق
والّت��يد�والّتكييف،�والّسباكة�والّتلحيم،�وعلم�الحاسوب،�واPكتبات�وتقنية�اPعلومات،�ومعظم�هذه�العلوم�

  .تقّدم�باللغة�العربّية�الفصيحة
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  يجرmسNمّية�بالن�للغة�العربية�&ي�الجامعةبرنامج�اللغة�العربية�&ي�قسم�ا

غة�العربّية��ي�الجامعة��س[مّية�بالّنيجر�فقد�نشأ�مع�تأسيس�الجامعة�
ّ
وأما�برنامج�اللغة�العربية��ي�قسم�الل

غة�العربّية�وإتقا�ا�ح١٩٨٢��Wعام�(
ّ
م)،�وترجع�_هداف�م½�ا�إvى�مساعدة�أبناء�اPنطقة�اPسلم$ن�عdى�فهم�الل

�العربي�يستخد �ال§�اث �عن Vّالعلم� �البحث �وعند �اPجتمع، �مع �تفاعلهم �عند �الثانية، �لغ±�م �بوصفها موها
غة�العربّية

ّ
غة�العربية�لغ±�ا�).�١(�س[مي،�والّدعوة،�وتنمية�معرفة�الطالب�بالل

ّ
وÅجل�هذا�جعلت�الجامعة�الل

Pغة�العربّية�و_قسام�_خرى،�ولغة�الحوار�وا
ّ
حاضرة،�وتراÙي�هذه�_همية�و_هداف��ي�الّرسمية��ي�قسم�الل

جميع�برامجها�ومناهجها.�يشتمل�كل�برامج�تعليمّية�عdى�مناهج�معّينة�توضع�عdى�أساس�_هداف�اPخططة�
�لفلسفات�اPؤّسسة�ال�VWصممت�ال��امج�Åجلها،�ونوع�اPستفيدين�م½�ا�وبيئا«�م

ً
  .لها،�وفقا

��ي�قسم�ا �العربية غة
ّ
�الل �تعليم �به�إن�طريقة �أفاد �غ$��موحّدة�حسب�ما �بالجامعة��س[مّية �العربّية غة

ّ
لل

غة�العربية�التابعة�للجامعة�خ[ل�مقابلة�الباحث�إّياه
ّ
وحسب�تجربة�الباحث�بوصفه�خريج��،مراقب�كلية�الل

�عdى�_سئلة� �الجامعة �إجابات�أفراد�العينة�من�اPحاضرين�والط[ب��ي �عdى
ً
�واعتمادا الجامعة�من�ناحية،

Pروف�ا
ّ
�أو�للظ �Pادته �مناسبة �يراها �من�اPحاضرين�إvى�طريقٍة �كل�واحٍد �يلجأ �Åنه �الصدد، �هذا ��ي طروحة

�ب$ن�
ً
رق�اPستعملة�غالبا

ّ
�جمة،�وحّل�اPشك[ت،�اPحيطة�بحصصه،�وتتنوع�الط

ّ
طرق�اPحاضرة،�والقواعد�وال§

�العّين �معظم�أفراد رق�ال�VWشهد�لها
ّ
�واPناقشة،�ولكن�الط ات�×ي�طريقة�اPحاضرة�ال�VWتقوم�عdى�والحوار،

أساس�عرض�اPعلومات�والحقائق�الخاصة�باPوضوع�عرضا�شفوّيا،�دون�أن�تتخلل�ذلك�العرض�اPناقشات�
[ب

ّ
�-��تسود��ي�قسم�اللغة�العربية��ي�الجامعة��س[مية�بالنيجر�من�الوسائل�و .�واPداخ[ت�من�قبل�الط

باش$��والكتب�غ$��الكتب�وا�P-ح��Wوقتنا�الحاضر�
ّ
̄عتماد�عdى�الّسبورة�والط طبوعات�ال§�اثية�واPعاصرة،�و

�وليس�لهم�نصيب��ي� [ب،
ّ
�الط �عرض�الّدروس�عdى �الوسيلة�_ساسية��ي �باعتبارها �كلّيا، �اعتمادا اPوروثة

�الّصوتية، سجي[ت
ّ
�الت �مثل �_خرى ��لك§�ونية �جهاز�العرض�أو� �ت �من �الحديثة �_جهزة أو��استعمال

� vي �أو�الحاسب �اPتعددة، �أو�الوسائط �أو�اPدرجات، �اPسرح، �حرم�. ��ي ��ن§�نيت �تتوفر�الشبكة ولكن
[ب�اPالكون�للحاسبات�ال�لية�اPحمولة�الخاصة���م،�وليس�هناك�

ّ
الجامعة،�ال�VWيمكن�أن�يستفيد�م½�ا�الط

  ).٢(مهام�بحو�Âممخت���الحاسبات�العامة�ال�VWيمكن�أن�يميل�إليه�الط[ب�ßنجاز�

�والّرياضّيةو  �والثقافّية، �_كاديمّية، �النشاطات [ب
ّ
�الط �ب$ن �بالنيجر�تقيم ��س[مية والدينّية،��،الجامعة

̄جتماعّية �و �النشاطات. �هذه �ضمن �٣(ومن �واللغوية�): �العلمية �واPحاضرات �ال§�بوية �الحلقات سلسلة
�و مسجد�الجامعة�تنظيم�تدريبات�عdى��مامة�والخطابة��ي،�و و_دبية ،�إقامة�الّندوات��قليمّية�والدولّية،

سلسلة�،�و إصدار�الّدوريات�العلمّية،�و الدورات�التدريبية�ßعداد�مدر���Vاللغة�العربية�والدراسات��س[ميةو 
�_سبوعية �و اPحاضرات ،V�÷الّريا� شاط

ّ
�و الن �النيجر، �مناطق �بعض �إvى �سياحية �رح[ت �و تنظيم تنظيم�،

  .ينّيةاPسابقات�الد

  الفصل�الثالث:�ا�قارنة�ب/ن�الA.امج�التعليمّية�&ي�الجامعت/ن�ا�سÇ]دفت/ن

��س[مية� �الجامعة ��ي �العربية �اللغة �تعليم �برنامج �ب$ن �اPقارنة �الدراسة �بإجراء �الباحث �يقوم �يdي وفيما
  ج��ي�كل�م½�ما.�ي�الجامعة��س[مية�العاPية�بمال$¡يا،�ح��Wنقف�عdى�خصوصيات�هذه�ال��اموبالنيجر،�
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 الخصوصيات�&ي�الفلسفة�التعليمية •

  الجامعة��س[مية�العاPية�بمال$¡يا  الجامعة��س[مية�بالنيجر  رقم

�اPؤتمر�  ١ �توصيات �من �إنشا�èا �فكرة استمدت
  ر�بباكستان.و اPنعقد��ي��ه

�اPؤتمر� �توصيات �من �إنشا�èا �فكرة استمدت
  اPنعقد��ي�مكة�اPكرمة.

�الثقاف  ٢ �أبناء�نشر �ب$ن ��س[مية �العربية ات
  اPسلم$ن،�وتأهيلهم�بعلوم�التكنولوجيا�الحديثة

�أبناء� �ب$ن ��س[مية �العربية �الثقافات نشر
  اPسلم$ن،�وتأهيلهم�بعلوم�التكنولوجيا�الحديثة

�الدول�  ٣ ��ي �اPسلم$ن �Åبناء �خصيصا تأسست
  _فريقية�_عضاء��ي�منظمة�اPؤتمر��س[مي

�Åبناء�اPسلم$ن��ي�جميع�دول�تأسست�خصيص ا
  العالم

  )٢(الدراسة�ف¸�ا�باPقابل  )١(الدراسة�ف¸�ا�مجانا  ٤

  كلية�وث[ثة�معاهد�ومركز�إعداد�اللغات.�١٢ف¸�ا�  ف¸�ا�أربع�كليات�ومعهد�عال،�ومركزان�  ٥

�ا�الرسمية��ي�جميع�اتخذت�اللغة�العربية�لغ±  ٦
�،�ولم�تعّد�ف¸�ا�اللغة�(الفرنسيةنشاطا«�ا

  و�نجل$¡ية)�إ��لغة�أجنبية��تدرس�بوصفها�مادة.

�الرسميت$ن،� �لغت¸�ا �و�نجل$¡ية �العربية اّتخذت
�بوصفها� �تدرس VWال� �اP[يوية �اللغة �عن فض[

  مادة�من�اPواد��ضافية

  تعمل�عdى�النظام�الفصdي  تعمل�بنظام�الدراسة�السنوي�  ٧

  _سبوع�ف¸�ا�من�¯ثن$ن�ح��Wالجمعة�أيام  أيام�_سبوع�ف¸�ا�من�السبت�ح��Wالخميس  ٨

٩  �V¬وتنت� ،
ً
�صباحا �الثامنة �الساعة �من الدراسة

  الساعة�الواحدة��والنصف�ظهرا
نظام�الساعات،�قد�تكون�مادة��ي�الصباح�
  و_خرى��ي�اPساء،�حسب�اختيار�الطالب.

تتعامل�مع�نظام�_رقام�والقياس�النس��Vþي�تقويم�  ١٠
  حصيلة�الط[ب.

�بيان�القياس�النس��Vþتميل�إvى نظام�الحروف��ي
  )٣(لدرجات�حصيلة�الطالب

 

  الخصوصيات�&ي�ا�حتويات�#كاديمية •

ن��ي�إحدى�ا�ي�أربع�عشرة�مادة�ومختلفت�انن�الجامعت$ن�متفقتإ،���نامج�اللغة�العربيةاPواد�اPقررة�ل�ي�شأن�
̄خت[فات�فإنه��،�ي�بعض�مقررا«�ما�انوبما�أن�الجامعت$ن�متفقت.�عشرة�م½�ا ��يمنع�هذا�¯تفاق�من�وجود�

مقدمة�علم�اللغة/هناك�اخت[فات�واضحة�ب$ن�مفردات�مادة�مث[،�إن��ي�اPوضوعات�الواردة�تحت�كل�مادة.�
�ي�الجامعت$ن�وكذلك��ي�اPراجع�اPختارة�لها،���يوجد�هناك�أي�كتاب�تش§�ك�الجامعتان��ي�علم�اللغة�العام�

  امعة��س[مية�العاPية�مرجعا�أجنبّيا،�ولم�تَر�ذلك�الجامعة��س[مية�بالنيجر.�ي�استعماله،�وتقرر�الج
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  النشاطات�الNصفّيةالخصوصية�ب/ن� •

�حلقات�الدروس��ي� �حيث�تجمعهما �ف¸�ما، ���ا �اPعمول �النشاطات��ضافية �عdى �تتفقان �الجامعتان تكاد
�والت �الدورات �وإقامة �_سبوعية، �اPحاضرات �وسلسلة �واPخيمات�اPسجد، �العاPية، �والندوات دريبات،

ال§�بوية،�وإصدار�اPج[ت،�وتنظيم�اPسابقات�اللغوية�والدينة�باللغة�العربية،�وكذلك��ي�النشاطات�الرياضية�
اPختلفة،�إ��أن�الجامعة��س[مية�بالنيجر�تسمح�لبعض�ط[��ا��ي�قسم�الدراسات��س[مية�واللغة�العربية�

Pستقبل،�بإلقاء�الخطب�اPية�أيام�الجمعة��ي�مسجد�الجامعة،�إعدادا�لهم،�ليصبحوا�أئمة�أو�خطباء��ي�ا��ن
�،V�÷ية�الرياضية�متنوعة�وتوجد���ا�ميادين�خاصة�لكل�النشاط�الرياPوأن�نشاطات�الجامعة��س[مية�العا

ها�الط[ب�أنفسهم�وال�VWالعربية��ي�الجامعة��س[مية�العاPية�ال�VWيدير بووجود�نادي�اPناظرات�والخطابة�
 أفسح�اPجال�اللغوي�أمام�الط[ب،�وأتاح�لهم��فرصة�Pمارسة�العربية�وساعدهم�عdى�اكتساب�مهارا«�ا.

  النوا¯ي�mيجابية�والسلبية�&ي�مناهج�برنامج�تعليم�اللغة�العربية�&ي�الجامعت/ن�وطريقة�توحيدها

̄خ�،ومن�خ[ل�ما�تقدم ت[ف��ي�برنامج�تعليم�اللغة�العربية��ي�الجامعت$ن�نفهم�أن�هناك�أوجه�¯تفاق�و
�البكالوريوس��ي� �ط[ب�مرحلة �عdى �والسلبية ��يجابية �آثارها �لها VWوال� �من�حيثيات�متنوعة، اPس±�دفت$ن،
الجامعت$ن،�من�حيث�اPستوى�اللغوي،�و�دراكي،�والثقا�ي،�مما�تجعل�العلوم�اللغوية�تصبح�نسبية�اPعرفة�

�الط[ب�من ��ي��لدى �ال��نامج �تسمية �الرغم�من�¯تفاق��ي �عdى �البكالوريوس، �مرحلة ��ي �الواحد اPستوى
  �الجامعت$ن�ولقبه،�والدرجة�العلمية�ال�VWيحصل�عل¸�ا�الط[ب�بعد�اكتمالهم�ال��نامج.

  

  النوا¯ي�mيجابية:ا�طلب�#ول:�

�اPتمركز��ي� .1 ��س[ميةنشر�الثقافات��اتفاق�الجامعت$ن�من�حيث�هدف�ال��نامج �العربية بعلوم��والتأهيل،
 التكنولوجيا.

اتفاقهما�من�حيث�اPحتويات�_كاديمية،�مثل�اتفاقهما�عdى�بعض�اPواد�_ساسية�لل��نامج،�كمدخل�إvى�علم� .2
اللغة،�وعلم�اللغة�الحديث،�والنحو�وأصوله،�والصرف،�وفقه�اللغة،�والنصوص�اللغوية،�وعلم�_صوات،�

 دريبات�اللغوية.وعلم�الد�لة،�والت

وإصدار�اPج[ت،�وتنظيم��،والندوات�العلمية�،اتفاقهما��ي�بعض�النشاطات�ال[صفية،�مثل�إقامة�الدورات� .3
 اPسابقات�القرآنية،�واللغوية،�والرح[ت�العلمية.

  الجامعة�mسNمية�العا�ية�بمال/�يا�بالنوا¯ي�mيجابية�الخاصة� •

1. Pية�الجامعة��س[مية�العاPي�طالب�من�أي�قطر�إن�عاÅواصلة�دراسته�ف¸�ا.�ية،�تفتح�مجا��P 

 إن�مبادئ�الشمولية��ي�برامجها،�توسع�من�دائرة�ثقافة�الط[ب،�وتمك½�م�من�مواجهة�التحديات�العصرية. .2

إن�نظام�الساعات�ونظام�الدراسة�الفصdي،�اPعمول�به��ي�برنامج�تعليم�اللغة�العربية��ي�الجامعة،�يلعبان� .3
�م
ً
 هما��ي�تنظيم�أوقات�الط[ب،�كما�تمنحهم�الحرّية��ي�اختيار�اPواد�حسب�إراد«�م.دورا

 إن�توف$��الوسائل�التعليمية�الحديثة��ي�الجامعة�يعّد�من�النوا�ي��يجابية. .4

 أسلوب�تقويم�التحصيل�التعليم�Vللط[ب،�وطريقة�توزيع�درجاته. .5

6. � �كاستخدام �ال��نامج، �تقديم ��ي �اPستخدمة �اللغة �وضرورة�تعدد ̄ختيارية، � �اPواد �لتقديم ��نجل$¡ية اللغة
 تعليم�اللغة�اP[يوية�لط[ب�مرحلة�البكالوريوس،�مما�له�أثر�إيجابي��ي�توسيع�دائرة�ثقافة�الطالب.
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 أسلوب�تقويم�اPحاضرين�من�قبل�الط[ب .7

 توزيع�ورقة�توصيف�اPواد�عdى�الط[ب��ي�اPحاضرة�_وvى. .8

  اصة�بالجامعة�mسNمية�بالنيجر�النوا¯ي�mيجابية�الخ •

 اعتمادها�عdى�اختبار�تحديد�اPستوى�واPيول�لقبول�الط[ب� .1

جعلها�السنة�_وvى�والثانية،�سنت$ن�منهجيت$ن�لجميع�ط[ب�قسم�اللغة�العربية�والدراسات�الدينية،�حيث� .2
 ة�الثالثةيختار�الطالب�تخصصه�الدقيق�إما��ي�اللغة�العربية،�أو�_دب�العربي،��ي�السن

 اتخاذها�اللغة�العربية�لغ±�ا�الرسمية��ي�جميع�نشاطا«�ا�_كاديمية�و�دارية. .3

 توف$�ها�اPنح�الدراسية�لط[��ا. .4

 تأهيل�الط[ب�بالحرف�اليدوية،�مثل�الكهرباء�العامة،�وميكانيكا�السيارات،�والت��يد .5

  

  ا�طلب�الثاني:�النوا¯ي�السلبية

النوا�ي��يجابية��ي�برنامج�تعليم�اللغة�العربية��ي�الجامعت$ن�اPس±�دفت$ن،��وإvى�جانب�_مور�اPذكورة�من
  توجد�هناك�جوانب�أخرى�سلبية�من�ك[�ال��نامج$ن.

  النوا¯ي�السلبية�&ي�برنامج�تعليم�اللغة�العربية�&ي�الجامعة�mسNمية�العا�ية�بمال/�يا: •

 جعل�بعض�اPواد�اللغوية�_ساسية�مواد�اختيارية. .1

تماد�معظم�اPحاضرين��ي�تكليف�الط[ب�بالواجب،�عdى�تقسيمهم�إvى�اPجموعات،�والذي���يشارك�ف¸�ا�اع .2
 �ي�الغالب�معظم�أفراد�اPجموعة،�وينال�كلهم�الدرجات�اPتساوية

 إصدار�شهادة�اجتياز�مرحلة�بكالوريوس��ي�اللغة�العربية�وآد��ا�باللغة��نجل$¡ية. .3

  تعليم�اللغة�العربية�&ي�الجامعة�mسNمية�بالنيجر:النوا¯ي�السلبية�&ي�برنامج� •

 ك¿�ة�مفردات�اPواد�اPقررة�لل��نامج�ووجود�التكرار��ي�بعضها .1

 إم[ء�الدروس�من�قبل�_ساتذة�عdى�الط[ب�أثناء�الدرس� .2

3.  ��م�لدى�الط[ب،���تساعد�عdى�نجاح�الط[ب��ي�اختبارات�اPواد�اPقررة�لل
ّ
 نامجطريقة�تقويم�حصيلة�التعل

 العمل�بنظام�الدراسة�السنوي،�تج���الط[ب�عdى�التقيد�باPواد�اPقررة��ي�كل�السنة�الدراسية .4

 تقييد�الط[ب�بالدوام��لزامي�طوال�اليوم .5

 اعتماد�الجامعة�عdى�اPراجع�اPطبوعة�بوصفها�الوسيلة�الوحيدة�للحصول�عdى�العلوم .6

 ب،���من�قبل��دارة�و��من�الط[ب.عدم�وجود�اPراقبة�لتصرفات�اPحاضرين�نحو�الط[  .7

 الحلول�ا�ناسبة�لوحدة�برنامج�اللغة�العربية�&ي�الجامعت/ن�ا�سÇ]دفت/ن

ن�الحل�الوحيد�لتحقيق�الوحدة�التكاملية��ي�برنامج�تعليم�اللغة�العربية��ي�الجامعت$ن�اPس±�دفت$ن�هو�أن�إ
�امتازت VWال� ��يجابية �بالنوا�ي �الجامعت$ن �كلتا �ينقص��تستفيد �ما �م½�ما �كل �تستكمل �Wح� �_خرى، ��ا

  برنامجها��ي�تعليم�اللغة�العربية،�كأن�تراÙي�الجامعة��س[مية�بالنيجر��ي�برنامجها��ي�تعليم�العربية�ما�يdي:
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 الشمولية�والتكاملية .1

 نظام�الساعات�ونظام�الدراسة�الفصdي .2

  توف$��الوسائل�التعليمية�الحديثة�لتسهيل�مهام�ال��نامج .3

  ادة�النظر��ي�مفردات�اPواد�اPقررة�لل��نامج�ßبعادها�عن�التكرار،�و�طالة�اPملة.إع .4

 تجّنب�إم[ء�الدروس�عdى�الط[ب�أثناء�الدرس .5

 ضرورة�إعادة�النظر��ي�أسلوب�تقويم�التحصيل�التعليم�Vللط[ب .6

7.  �� نامج.تطوير�طريقة�تعليم�اللغات�_جنبية،�باعتبارها�إحدى�الوسائل�لتحقيق�أهداف�ال

 ضرورة�وجود�استمارة�تقويم�طريقة�أداء�اPحاضرين�من�قبل�الط[ب�أو�إدارة�الجامعة .8

  وباPقابل،�أن�تراÙي�الجامعة��س[مية�العاPية�بمال$¡يا��ي�برنامجها��ي�تعليم�اللغة�العربية�_مور� تية:
 إجراء�اختبار�تحديد�اPستوى�واPيول�للط[ب�اPستجدين .1

 ل�الدراسية�(الف§�ات)�للدراسات�العامة،�والباقية�للدراسات�التخصصية.��تخصيص�بعض�الفصو  .2

 قسم�اللغة�العربية�اللغة�العربية�لغ±�ا�الرسمية��ي�جميع�ع[قاته�مع�الط[ب.�اتخاذ .3

̄جتماÙي،�وعلم� .4 ضرورة�اعتبار�جميع�اPواد�اللغوية�إجبارية،�مع�تقرير�مواد�اPصادر�اللغوية،�وعلم�اللغة�
 اريíي،��ي�مرحلة�البكالوريوس.�اللغة�الت

̄ستعانة�ب��نامج�الجامعة��س[مية�بالنيجر��ي�تأهيل�الط[ب�بالحرف�اليدوية،�مثل�الكهرباء�العامة،� .5
 وميكانيكا�السيارات،�والت��يد.

  التوصيات:

ة،�وال�VWيتّم�يو.��Vالباحث�اPعني$ن�بأمور�الجامعات��س[مية�بإنشاء�الجميعة�¯تحادية�_كاديمية�العاPي
�برامجها� ��ي �والتضامن �الوحدة �بي½�ا �يحقق �مما �وغ$�ها، �و_ساتذة �واPناهج �الخ��ات �تبادل �خ[لها من

  ومناهجها،�ويعمل��ي�رفع�اPستوى�اPعر�ي�و�دراكي�لدى�طلب±�م�ويقّرب�ثقافا«�م.

  :ا�راجع

  .اPعجم�الوسيط،��القاهرة:�مادة�ال��نامجراهيم�وإخوانه،�أنيس�إب .١

 �.م)١٩٨٤ب$�وت:�دار�إحياء�العلوم،�ش$��الكلوب،��ي�تقنية�ال§�بية،�استخدام�_جهزة��ي�عملية�التعليم�والتعلم،�(ب .٢

 �.م٢٠٠٧دليل�قسم�اللغة�وآدا��ا،�الجامعة��س[مية�العاPية�بمال$¡يا،� .٣

 .١م)،�ط٢٠٠٦ص[ح�الدين�عرة�محمود،�مفهومات�اPنهج�الدرا��V،�(�القاهر:�علم�الكتب،� .٤

 .١م)،�ط٢٠٠٠بد�الفتاح�حسن�البجة،�أصول�تدريس�العربية،�(عمان:�دار�الفكر�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�ع .٥

 .م)٢٠٠٢عبد�اPحسن�بن�عبد�العزيز�الصويغ،�اPنهج�الشرÙي��ي�الجامعات��س[مية،�(مال$¡يا:�دار�التجديد، .٦

 .٢م)،�ط١٩٧٩ة:�مكتبة�_نجلو�اPصرية�عرفات�عبد�العزيز�سليمان،�¯تجاهات�ال§�بوية�اPعاصرة،�(القاهر  .٧

 .٩عdي�عبد�الواحد�الوا�ي،�علم�اللغة،�(القاهرة:�دار��ضة�مصر�للطبع�والنشر،)،�ط .٨

 .١م)،�د.م�،�ج١٩٩١محمد�أبو�حسان،�أث$��الحضارة�العربية��س[مية��ي�نشأة�الجامعات�_وروبية،�(عّمان:� .٩
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 .١للغة�العام،�(ب$�وت:�دار�عالم�الكتب،)،�طمحمد�عdي�عبد�الكريم�الرديVj،�فصول��ي�علم�ا .١٠

 .محمد�من$��مو���،�اPرجع��ي�ال§�بية�اPقارنة،�(القاهرة:�عالم�الكتب�القاهرة،)،�د.ت .١١

̄بتدائيةم��jحبيب�وقاسم�شعبان،�تدريس�اللغ .١٢   .م١٩٨٣،�(ب$�وت:�دار�الكتاب�اللبناني،�ة�العربية��ي�اPرحلة�

 ا�نشورة�العلمية:

 .ة��س[مية�بالنيجر،�أمل�أفريقي�تتحققمنشورات�الجامع .١

 .م)٢٠٠٩منشورات�اPؤتمر�الثاني�للغة�العربية�وآدا��ا،�الجامعة��س[مية�العاPية�بمال$¡يا�(كو¯Pبور:� .٢

  .م٦/٥/٢٠١٠منشورات�الجامعة،�كلمة�مدير�الجامعة�يوم�افتتاح�فرع�الجامعة��ي�كو�لنبور،� .٣

 م.٢٠٠٦الجامعية�والدراسات�العليا،�الجامعة��س[مية�العاPية�بمال$¡يا،�منشورات�الجامعة،�برنامج�اPرحلة� .٤

  ا�جNت�العلمية:

 .م٢٠٠٩،�أغسطس�٢٥التابعة�لقسم�التطوير�الط[بي�بالجامعة��س[مية�العاPية�بمال$¡يا،�العدد��ECHOESجريدة� .١

 .م٥،�٢٠٠٩ع�اPساعدة��الط[بية،��مجلة�النشرة��خبارية�للجامعة��س[مية�العاPية،�من�إصدارات�وحدة .٢

 .م٢٠٠٧وحدة�_مة��س[مية�العاPية�بالجامعة��س[مية�العاPية�بمال$¡يا،�العدد�الثامن،�مجلة� .٣

  رجال�ا�قابلة:

 ،�للجامعة��س[مية�العاPية�بمال$¡يا.ن�شيك�رئيس�قسم�اللغة�العربية�_سبقمالدكتور�عبد�الرح .١

 سابق،�للجامعة��س[مية�العاPية�بمال$¡يا.ئيس�القسم�الر �،الدكتور�مجدي�إبراهيم .٢

 للجامعة��س[مية�العاPية�بمال$¡يا.�أحمد�كمال�نك�محمود،�نائب�اPدير�للشؤون�الط[بية،أ.د.� .٣

٤. V�Íنائب�مدير�الجامعة��س[مية�بالنيجر.�،الدكتور�إسماعيل�سي 

 �س[مية�بالنيجر.الدكتور�عdى�يعقوب،�رئيس�قسم�اللغة�العربية�بالجامعة� .٥

 .للجامعة��س[مية�بالنيجر�السيد�عي���Íنوح�سدبي�مدير�شؤون�الط[ب .٦

  الجامعة��س[مية�بالنيجر.وكليل�اPعهد�العاvي�لل§�بية�وتكوين�_ساتذة،��،الدكتور�كولباvي�هارون .٧

  ا�واقع�mلكr.ونية:

 �http://www.universite-say.ne/Arabic/prod03htm:�س[مية�بالنيجر�موقع�الجامعة .١

  ��http://www.veecos.net/portal/index.phمنشورات�النادي�ع���موقع�إن§�نت .٢

 http/www.thefreedictionary.com/programmesموقع� .٣

  .http://www.riyadhedu.org/section2/admin/up2/up2/files_1674858188.pdfموقع� .٤
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  وأهميته�يةعربتيس/.�القواعد�ال
  

  محمد�سليم��د/�����

 ،�الهندجامعة�إندرا�غاندي�الوطنية�اPفتوحة،�نيو�دل¬V،�_ستاذ�اPساعد

    

تزال�تحتل�مكانة�خاصة��ي�تدريس�اللغة�العربية�حيث���غ��jع½�ا�Åي�طالب��القواعد�النحوية�والصرفية��
يحاول�بداية�تعلم�اللغة�العربية.�وهناك�يوجد�كث$��من�الكتب�اPبنية�عdى�القواعد�العربية��ي�اللغة�العربية�

��و�ي�بعض�اللغات�الهندية�الرائجة �ال�VWيعكف�عل¸�ا�_ساتذة�والط[ب�تعليما�وتعلما. شك�فيه�أن��و�معا
ولكن�تواجد�الكتب�النحوية�والصرفية��ي�اPقررات��،¯هتمام�بالقواعد�أمر�ضروري�لكل�طالب�اللغة�العربية

الدراسية�للجامعات�واPدارس�العربية�بك¿�ة�يمكن�أن�تكون�من�العوائق��ي�سبيل�تعلم�اللغة�العربية�نطقا�
كانت�العرب�ذوي�قدرة�فائقة��ي��،�ي�الزمن�القديم�د.وكتابة،�فقد�حان�الوقت�أن�نحاول�تيس$��بعض�القواع

ولكن�بسبب�انتشار��س[م��ي�_نحاء��،فلم�يحتاجوا�إvى�القواعد�النحوية�والصرفية�،اللغة�العربية�وآدا��ا
�العربية �اللغة �نطاق �توسع �العالم �من �_خرى �،_خرى �باللغات �تختلط �الثقافة��،وبدأت �اختلطت كما

̄خت[ط�اللغوي�يمكن�أن�يؤدي�إvى��س[مية�بالثقاف ات�العاPية�_خرى،�ح��Wبدأ�الناس�يخافون�أن�هذا�
ب$ن�ابن�خلدون�هذه�الحقيقة��ي��فساد�اللغة�العربية�الفص�ى،�فحاول�بعضهم�وضع�القواعد،�وما�أروع�ما

�ي�بيئة�خالصة�فهم�قد�نشأوا�وترعرعوا��،"كانت�العرب�قد�ملكت�قدرة�فائقة�عdى�التعب$��مقدمته�الشه$�ة.
هذه��،طر�أنفسهم��ي�صورة�صحيحة�فصيحةاوجعل±�م�يع��ون�عن�خو �،مما�صقلت�لسا�م�وهذبت�لغا«�م

�،وPا�جاء��س[م�وفارقوا�الحجاز�لطلب�اPلك�الذي�كان��ي�أيدي�_مم�_خرى�وخالطوا�العجم�،�ي�الجاهلية
�بالكلمات�_جنبية�،تغ$�ت�تلك�اPلكة �أن��،بس�_مر�عل¸�موالت�،فاختلطت�اللغة �م½�م �أهل�العلوم V�¤وخ

  .)١(تفسد�تلك�اPلكة�العربية�الفائقة"

فأهل�العلم�من�العرب�جعلوا�النحو�.�وهذا�الخوف�من�فساد�اللغة�هو�الذي�دفع�إvى�وضع�القواعد�العربية
�قد�وضعت�لس �القواعد�النحوية �فهذه �الفائقة. �العربية �اPلكة �من�فساد �خوفا �مخصوصة �لهم د�صناعة

�تعلم�النحو�الهدف�الحقيقي�،حاجات�عدد�كب$��من�_جنبي$ن،�وبعد�مرور�سن$ن �القواعد��،جعلوا ووضعوا
�:"قلت�Åبي�الحسن�_خفش�"الحيوان":�اPملة�واستغرقوا�أعواما��ي�فهمها.�يقول�الجاحظ��ي�كتابه�الشه$�

بالك��نفهم�أك¿�ها؟�وما�نفهم�بعضها�و�تجعل�كتبك�مفهومة�كلها؟�و�ما�بالنا��Pا��،�أنت�أعلم�الناس�بالنحو�
�وليست�×ي�من�كتب��،تقدم�بعض�العويص�وتؤخر�بعض�اPفهوم؟ �هذه�°، Vþرجل�لم�أضع�كت� �أنا قال:

  .)٢(الدين،�ولو�وضع±�ا�هذا�الوضع�الذي�تدعوا�إليه�قلت�حاج±�م�إvى�ما�فيه"

ودة�لذا«�ا،�وقد�أخطأ�كث$��من�وليست�غاية�مقص�،فالقواعد�وسيلة�بضبط�الك[م�وصحة�النطق�والكتابة
�بالقواعد �غالوا �ذلك��،النحوي$ن�ح$ن �م½�م�أن��ي �الت[ميذ�ظنا �عdى �كله ���ذا �و�ثقال �بتفاصيلها واهتموا

عجب�أن�هذه�القواعد�كانت�موضع��ف[�.)٣(تمكينا�للت[ميذ�من�لغ±�م�و�إقدارا�لهم�عdى�إجادة�التعب$��البيان
dوما��يسمع�ك[م�أهله��ي�النحو��،وهو�من�أع[م�النحاة�،ى�مجلس�_خفشغرابة�أحد�_عراب�عندما�وقف�ع
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فقال�له�أراكم�تتكلمون��،تسمع�يا�أخا�العرب�فقال�له�_خفش�ما�،يدخل�معه�فحار�وعجب�وأطرق�ووسوس
  �.)١(بك[منا��ي�ك[منا�بما�ليس�من�ك[منا؟

غ���jتزال�تحتل�مكانة�خاصة�و��حوية��فهل�هناك�أي�حاجة�إvى�تعلم�القواعد�النحوية؟�نعم�القواعد�الن
ع½�ا�لطالب�اللغة�_جنبية�بغ$��خ[ف،�ولكن�الخ[ف�هو��ي�الدرجة�ال�VWيجب�عdى�الطالب�أن�يركز�عنايته�
عل¸�ا��ي�تعلم�اللغة.�القواعد�تقدم�إلينا�بعض�اPقاييس�للوقوف�عdى�_خطاء�أو�لتصحيح�_خطاء�و×ي�من�

"القواعد�وسيلة�وليست�غاية��ي���ي�صورة�صحيحة�وليست�×ي�الغاية�نفسها.أفضل�الوسائل�لتعلم�اللغة�
�الحياة� ��ي �تجري VWال� �ل[ستعما�ت�اللغوية �مناهجها �وضع �و�ي �تدري�éا ��ي �تخضع �يجب�أن �ثم �ومن ذا«�ا،

لم�لن�يستطيع�أبدا�أن�يتع�،×ي�ولم�يتناول�اللغة�كما�،حاول�أحد�أن�يتعلم�لغة�أجنبية�مث[�لو�).٢(اليومية"
لذلك�يحسن�باÅستاذ�أن�يعرف�الطالب�باللغة��.)٣(اللغة�بصورة�كاملة�ولو�كان�يقدر�عdى�فهم�قواعدها�كلها

̄بتدائية،�يقول�إيف.�إيل.�بلوز:�و��،أو� "تعلم�القواعد�النحوية�والصرفية��يعت�Vjبالقواعد�كث$�ا��ي�اPراحل�
�ميتة��ي�_ذهان،��Åن�القواعد���يغ�Vjعنه�شيئا�قبل�أن�يتجرب�الطالب�استخدام�اللغة�� تزال�جامدة

  .)٤(كمثال�ص�Vþأخذ�يبتلع�الزجاجة�الخالية�لقلة�الص���Åن�الحليب�لم�يكن�مهيأ��ي�ذلك�الوقت"

والحقيقة��،بد�من�التعريف�باللغة�أو��مث[�_لفاظ�والجمل�البسيطة�تقدم�إvى�الط[ب�ليستأنسوا���ا�ف[
�مع �يصبح �ما �الطالب�كث$�ا �عاش�ف¸�اأن VWال� ��ينطق�إ��باللغة �بأن �يتكيف�بالبيئة��،تادا �أن �له فينبôي

ومثل�هذه�البيئة�يمكن�أن�تخلق�له��ي�الصف،�فلو�قدم�إليه�القواعد�النحوية��.الخاصة�للغة�ال�VWيتعلمها
هم�يف�نلن�يستطيع�أن�يفهم�أبدا�بسبب�كونه�مضطرا�عdى�أ�،والصرفية��ي�البداية�عن�طريق�الكتب�الكث$�ة

ن�بعض�الناس�يركزون�عdى�بعض�_جزاء�من�القواعد�ال�VWإ�.ولم�تخطر�عdى�باله�من�قبل�،لم�تر�عينه�ما
�مزعجة�و� �اللغة.�تعد�دقيقة�مملة �تعلم �مثل�هذه�القواعد��ي ��ي��يحتاج�الطالب�إvى �تضيع كم�من�سنة

يدري�Pاذا�يتكلف�أن��ف[�،لبيكون�واضحا�أمام�الطا�التعريف�بالقواعد�النحوية�والصرفية�والهدف�ربما��
��ي� �الغاية �×ي �يجعله�يظن�أ�ا �القواعد�ربما ���ذه يحفظ�هذه�القواعد�إvى�سنوات�طويلة�و¯هتمام�البالغ
�عند� �ونجد�مثل�هذه� راء �الصحيحة، �باللغة �والنطق �الكتابة �عdى �لو�لم�تكن�غايته�سوى�القدرة نفسها

تساعدنا��ي�النطق��النحوية�والصرفية�ال�VWنتعلمها��ي�الصف��"إن�القواعد�:�اللغوي�اPعروف�كراش$ن�أيضا
�هذه�القواعد�يمكن�أن�تساعدنا��ي�تصحيح�_خطاء�ال�VWنرتك�éا�خ[ل�النطق�أو� باللغة��ي�صورة�طبيعية.

  �.)٥"(الكتابة

�القرن�العشرين�لتيس$��القواعد�العربية �هو�السبب�أن�مصر�حملت�اللواء��ي ت�فأنشئت�هيئا�،ولعل�هذا
�اPزعجة� �اPملة �اPباحث�الجافة �من �والصرفية �النحوية �لتحرير�القواعد �الحكومة �من�قبل ولجنات�عربية

�و� �أن�ننكر�أثر�التيارات�الغربية��ي�وضع��وجعلها�قابلة�ل[ستخدام��ي�الحياة��نسانية�اليومية. يمكن�لنا
�العناء. �من �خالية �يس$�ة �جديدة ��مناهج �الحقيقة �هذه �أشار�إvى �القرن�وقد �الكبار��ي �اللغوي$ن كث$��من

�تيس$��القواعد�لتسهيل�تعليم�اللغات�_جنبية�لغ$��الناطق$ن���ا.� �أهمية �يؤكدون�عdى الحديث،�فهم�أيضا
يشيدون�بالقواعد�اPملة�اPزعجة�اPتعبة�الجافة�ال�VWتحول�دون�تعلم�اللغة�وأبرز�اللغوي$ن�الذين��فهم��
  .)٦(فيد�كرستول يلغريبة�دية�ضد�ك¿�ة�القواعد�اؤ حملوا�ر 
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نظرة�عابرة�عdى�بعض�اPقررات�الدراسية�الهندية�تكشف�لنا�الحقيقة�أ�ا�تركز�كث$�ا�عdى�تعليم�النحو�إن�
ولكن�يمكن�الحصول�عل¸�ا�عن�طريق��،والصرف،�¯هتمام�بقواعد�النحو�والصرف�ضروري�لجميع�الط[ب

اسة�النحو�والصرف�إvى�السنوات�العليا،�Åن�الكتب�حاجة�أن�يواصل�الطالب�در �و��،بعض�الكتب�اPعروفة
�مع�التمرينات�اءويكفي�لطالب�أن�يحسن�قر �،اPعروفة�تب$ن�نفس�القواعد��ي�صورة�أو�أخرى  ة�بعض�م½�ا

̄بتدائية�اPعروفة�.الكث$�ة �و��،وبعد�ذلك�يحاول�تطبيق�القواعد�عdى�ما�يقرأ�من�العبارات��ي�الكتب�_دبية�
يزيد��أ�كتابا�بعد�كتاب�من�النحو�والصرف�بغ$��أن�يفهم�جميع�ما�ف¸�ا�بصورة�تامة،�ومماحاجة�له�أن�يقر 

�القرآن�الكريم�عن�ظهر�قلب.� الط$ن�بلة�هو�¯هتمام�باختتام�الكتب�أو�حفظ�القواعد�مثل�حفظ�لفظية
دائما�الطريق�بل�يتخذ��،فلن��Óتم�بفهم�القواعد�،هذا�العمل�يمكن�أن�يغلق�ذهن�الطالب��ي�_يام�القادمة

̄ختبار.   السهل�الخاvي�من�العناء�للنجاح��ي�

والطالب�اPبتدئ�ربما�يصبح�مضطرا�عdى�أن�يحفظ�القواعد�ال�VWيمكن�أن�تكون�مملة�مزعجة�له��ي�البداية�
̄بتدائية�كما�يقول�اللغويون  ̄ستئناس�باÅلفاظ�والكلمات�العربية�هو�اPطلوب��ي�_يام� فلو�قدم�إvى��.)١(و

ويتمرن�عdى�فهمها�والنطق���ا�أو�كتاب±�ا�ويتعرف�عdى�القواعد��،ط[ب�الجمل�العربية�البسيطة��ي�البدايةال
هذه�العملية�ستدخل��ي�ذهنه�القواعد�_ساسية�من�جانب�ومن��.لسوف�يزداد�شوقا�إvى�تعلمها�،اPتعلقة���ا

ذلك�يمكن�لنا�أن�نقول��ي�ضوء�آراء�وك�ة�الكتب�النحوية�والصرفية�الكث$�ة.قراءجانب�آخر�لن�يحتاج�إvى�
�العربية �تيس$��القواعد �نركز�عdى �أن �الوقت �حان �قد �أنه �والغرب �العرب �من �واللغوي$ن �و الكتاب نبدأ�،

ونتخذ�مناهج�جديدة�فريدة�موجودة��،با�هتمام�بالقواعد�_ساسية�اPعروفة�بالط[ب�لتعلم�اللغة�العربية
Pنهج�القديم�اPب�Vjعdى�ك¿�ة�القواعد�العربية��ي�اللغات�العربية�وغ$��ونخلع�عنا�ا�،�ي�كتب�اللغات�_جنبية

�وجيلنا�و_جيال�القادمة�،العربية �ال�VWتسد�حاجات�عصرنا �القواعد�العربية�اليس$�ة �و��.ونضع��ي�ضو�èا
�الكبار �بذلك�أن�نغض�البصر�عن�مساهمات�النحوي$ن �jهذا��،يع� ��ي �مساهما«�م �ازدياد ��ي ولكن�نساعد

Pجال.ا  
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