
 



 

ULUSLARARASI BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜ  

VE 

BİLİMLER TARİHİ SEMPOZYUMU KİTABI 

 

 

 

İKİNCİ CİLT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editör: 

Doç. Dr. Aydın KUDAT  

 

 

 

 



 

ADAM Yayınları: 18 

Yayınevi: ADAM  

Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi, Sertifika No: 49247 

Kitabın adı: 

ULUSLARARASI BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜ VE BİLİMLER TARİHİ SEMPOZYUMU 

KİTABI 

İKİNCİ CİLT 

Editör: 

Doç. Dr. Aydın KUDAT  

(ORCID:0000-0002-8153-8181) 

E-Yayın Tarihi: Ekim 2022 

ISBN: 978-605-70151-4-3 

E-Yayın Adresi:  

http://www.adam.org.tr 

Yayınevi Adresi: 

Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM) 

Hacettepe Mh. Tanış Sk. No:2/A 

 Hamamönü Altındağ / Ankara  

Tel: +90 312 324 64 84 

Faks: +90 312 324 05 54 

E-Mail: adamdernegi@gmail.com 

mailto:adamdernegi@gmail.com


 

 © Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek tanıtım amacıyla ve araştırma 

için yapılacak kısa alıntılar dışında, yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir 

şekilde kopya edilemez, elektronik ve mekanik yolla çoğaltılıp, yayımlanamaz ve 

dağıtılamaz.    

 

 

 

 

Bu eserdeki yazılardan bilimsel, Ahlaki ve Kanuni bütün sorumluluklar bölüm 

yazarlarına aittir. 

 

 

 

Yayınevi ve editörler sorumluluk kabul etmezler 

 

 

All scientific, moral and legal responsibilities for the writings in this work belong 

to the authors of the sections. 

 

Publisher and editors do not accept responsibility 

 

 

.والقانونية عن الكتابات في هذا العمل بأجمعها على عاتق مؤلفي المقاالتلمسؤوليات العلمية واألخالقية ا  

 

   والمحررون المسؤولية ونالناشروال يتحمل  



                        

         

ULUSLARARASI BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜ  

VE 

BİLİMLER TARİHİ SEMPOZYUMU  

KİTABI 

 

INTERNATIONAL INTEGRITY OF KNOWLEDGE  

AND 

 HISTORY OF SCIENCES SYMPOSIUM  

BOOK 

 

 كتاب 

 المؤتمر الدولي 

 للتكامل المعرفي وتاريخ العلوم 

 

Ankara 

2022 

 



TAKDİM 

 

      Bir konuyu anlamlandırırken, yorumlarken, sahih bilgi için lazım 

olan önemli vasıf bilgi şümulüdür. Konunun tarihi oluşum ve gelişimini 

sürece katmadan bugünü ve geleceği hakkında doğru teşhis ve isabetli 

yöntemler geliştirmek zordur. Bu bağlamda etkinliğin başlığını oluşturan 

terkip, bilimsel çalışmalarda bütüncül bir sonuca ulaşmada bilgi 

bütünlüğü ile konunun tarihi kökenini, gelişim sürecini, günümüzde ve 

gelecekteki yeri ve önemini vurgulamaktadır. Bilgi, bilen özne ile bilinen 

nesne arasında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan üründür. İslâm 

kültürü, tarihi seyir içerisinde İslâm dininin Müslümanlara bıraktığı maddi 

ve manevi zengin mirası bünyesinde barındırır. Müslüman kültürü ilmiyle, 

imanıyla ve ameliyle bir bütündür. Bu manada bilgi ve kültür birbirinin 

ayrılmaz parçasıdır. Bilim Tarihi, kültürün, temel bileşenidir. İnsanın 

bütünsel bakış açısıyla olayları değerlendirebilmesi ve zihinsel 

etkinliklerinin tarihsel serüvenini içermesi bakımından önemlidir. Aslında 

bilimler tarihini sürece katmadan bilgi bütünlüğünün bir cenahı aksak 

kalmaktadır. Bu nedenle meselelerin bilimsel, kültürel ve sosyal 

boyutlarını kavramak tarihi seyrinin bilinmesine tabidir. Bilim Tarihi 

bilimsel disiplinlerin hangi tarihsel, dini, kültürel sosyal, ekonomik vs. 

faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıktığını ve bilimin toplumu nasıl 

etkilediğini anlatmaktır. Batı'da başlayan aydınlanma süreciyle birlikte 

bilim ve bilgi anlayışı değişmiştir. Bilgiyi alt dallara ayırarak ve tasnif 

ederek, her bilim dalının kendi içinde alt uzmanlık alanları oluşturması 

ilerleme ve modernleşme fikrinin temel gerekleri olarak addedilmiştir. Bu 

durum, ilgili alanda derinlemesine bir bilgi sağlarken örneğin devlet 

yönetimini siyasete, toplumu sosyolojiye ve ekonomik faaliyetleri sadece 

iktisada indirgemek gibi dezavantajları ortaya çıkarmış, bütüncül bakış 



açısı kaybedilmiştir. Son yıllarda bilgi bütünlüğü ihtiyacı çerçevesinde 

bilim dalları arasında “disiplinler arası çalışma” arayışı ihtiyacı artan 

oranda kendini göstermektedir. Günümüzde mevcut olan bir bilim dalının 

kendi içinde alt uzmanlık alanlarıyla ilgili sorunlar dini bilimler için de 

geçerlidir. Bilim Tarihi bilimsel disiplinlerin hangi tarihsel, dini, kültürel 

sosyal, ekonomik vs. faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıktığını ve 

bilimin toplumu nasıl etkilediğinin ortaya konulması açısından önem arz 

etmektedir. Düzenleyeceğimiz “Uluslararası Bilgi Bütünlüğü ve Bilimler 

Tarihi Sempozyumu”nda özellikle sosyal bilimler ve dini ilimlerde bilgi 

bütünlüğü ile bunların tarihsel gelişimi sorunsalı ele alınacak, disiplinler 

arası dayanışma ve entegrasyonu tarihsel ve metodolojik perspektiflerle 

ele alınıp sunulacaktır.  

Günümüz ilim dünyasındaki aşırı branşlaşma ve sadece belli bir 

alanda ihtisaslaşmanın meselelerin bir bütün olarak görüp 

değerlendirmeyi zorlaştırmakta, doğru muhakeme etmeyi ve isabetli teşhis 

koymayı zorlaştırmakta olduğu bir gerçektir. Dini ilimlerin her birinde 

aynı seviyede mütehassıs olmak baş döndürücü meşgaletin çoğaldığı ve 

maniaların meydana geldiği günümüz şartlarında imkân sınırları zorladığı 

da müsellemdir. Fakat imkân dışı olmadığını da vurgulamak gerekir. İlim 

dallarının geliştiği günümüz şartlarında bir kişinin bütün ilimleri ihata 

etmesi imkânsız gibi zor bir durumdan hareketle bu ideali yakalamak ve 

heyulayı hakikate dönüştürmek için bazı yöntem ve modeller üzerinde 

durulmuştur. İnter disiplinerlik, multi disiplinerlik, çapraz disiplinerlik 

gibi. Mazi ile âtî’yi birleştirmek, geçmiş ile gelecek arasında köprü 

kurabilmek ve inşa-ı cedit yaparken tecrübi bilgiyi sürece katıp ihya-ı 

kadim’i unutmamak gerekir. Ayrıca aynı amaç ve ideali paylaşan birden 

fazla kişinin kolektif çalışması bu meziyeti kazandıracak bir metot olarak 

sunulmuştur. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan bütünsel bakış açısıyla 



bilgiyi ele almak adına inter-disipliner bakış, bunun yanı sıra yeni metot 

ve anlayış biçimleri olan multi-disipliner, trans-disipliner ve çapraz 

disiplinli gibi kavramlar tartışılırken, kodlarının medeniyetimizde mevcut 

olduğuna inandığımız İslam kültür havzalarındaki bilgi bütünlüğü 

geleneğinde özellikle İslam bilimleri tarihi sürecinde geleneğinde 

günümüze ışık tutacak tecrübeler mevcuttur. 

 

 

                                                                   Doç. Dr. Aydın Kudat 
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CONTEMPORARY CHALLENGES AFFECTING THE MUSLIM 

UMMAH IN NORTHERN NIGERIA 

 

  Abubakar Muhammad SHAMSUDDEEN 

 

Abstract  

It is very difficult to think or achieve a meaningful Human development where 

religious beliefs are used, misused and or Abused by the classes of political elites and 

its associates in Nigeria. This study assessed the contemporary challenges Affecting the 

Muslim Ummah in Northern Nigeria, the phrase Ummah is a community based on 

belief. 

A descriptive statistics was employed in the data analysis. The result revealed that 

the Ummah is under Internal and multidirectional external Attacks, cultural raid and 

very fatal conspiracies, marginalisation of family values, Pervasive illiteracy, Neo – 

colonialism in the name of globalization, Drug abuse, High social inequality, Poor 

economic infrastructure, Poor social infrastructure, environmental degradation, 

Insecurity among others. It is therefore recommended that the issue of security is 

everybody’s business, the role of the community and indeed that of the sub national 

government, in ensuring peace and stability of the Ummah needs not to be over – 

emphasize. The Ummah should be resilient enough to fight insecurity, the Government 

and the Traditional ruler’s needs to also play their role in ensuring lasting peace and 

security. Educationally, there should be proper review of the Almajiri traditional 

Qur’anic schools integrating it into the mainstream modern approach to learning. The 

mismatch between the educational system and the industry as well as that between the 

graduates and the labour markets should be address judiciously. Re-introduction of 

technical and vocational system of education is also very much necessary. 

At the same time we have to look for the possibility of selecting good leaders 

based on competency, those we assume to be less corrupt that will work towards the 

unity of the Ummah, Provide infrastructure to take care of the future generation and 
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towards sustainable development. Most importantly as Muslim payment of Zakat in the 

right proportion and to the rightful personnel’s. 

Keywords: Islam, Unity, Northern Nigeria, challenges, Institutions, Holy 

Qur’an, Government. 

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful 

The phrase UMMAH is a community based on beliefs and in the Qur’an refers to 

all of the Islamic world unified. The emergence of Ummah Dua of prophet Ibrahim and 

Ismeal (AS) “Our lord”, make us Muslims to you and make out of our decedents a 

community (Ummah) that submits itself to you and show us the ways of your worship 

and turn to us in mercy, you are the off-returning, most merciful ................ (2:128-129), 

The Qur’an also says “You (Muslims) are the best nation brought out for mankind, 

commanding what is righteous (ma’aruf) and forbidding what is wrong (Munkar) 

(3:110). 

 In the 21th century the muslim ummah in northern Nigeria is passing through a 

very challenging and crucial situation to their well being and their place to fight for our 

survival both internally and multidimensional external attacks. The north is under 

cultural raid and very fatal conspiracies, marginalization of family values, pervasive 

illiteracy, neo-colonialism in the name of globalization, westernization and 

modernization, media war against Islam and the Muslims. Corruption and many other 

factors contributed to high level of poverty, insecurity, weak democracies, drug abuse, 

high social inequality, poor economic and social infrastructure, Tarnishing of Muslims 

images, weak or inadequate mentors, economic and humanitarian disasters. All these 

have combined to confirm falling for northern Muslim Ummah. Leading to 

environmental degradation, loss of Honour, dignity and power. Until we address these 

root causes we will not get it right. On the other hand, the enemies of Islam are united 

and they are fully aware that their strength lies in the weakness of the Muslims, hence 

they are engaged in making conspiracies to divide them. The Unity of Muslim Ummah 

is Possible Only under the Flag of Towheed “(25)  

 It is disheartening today that northern Nigeria despite its immense history for 

social Justice, Emancipation of the common Man and elimination of the corrupt 

practices (NNPC, 1981).  Dated back before proclamation by Fredrick Lugard at Ida 

Kogi state on January 1, 1897 (https://en.m.wikipedia.org>wiki) is facing these crises 
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today. Despite its well organized system of leadership back then which made it difficult 

for the British to apply direct system of leadership. (Ibrahim,. 1988). The history of 

northern Nigeria covers the region from Pre-historic times modern period of it. In the 

9th century a set of kingdoms emerged in northern Nigeria, the lore of the fourteen 

kingdom which unify the diverse heritage of northern Nigeria, into a cohesive system. 

These kingdoms are divided into Hausa Bakwai and Banza Bakwai both tracing their 

linearge to the founding father of the Hausa’s original wife and concubine respectively, 

the Hausa aristocracy under influence from the Mali Empire Adopted Islam in the 11th 

century. By the 12th century CE, the northern Nigeria were becoming one of the Africa’s 

major powers. By 1500 CE, the Hausa Utilized a modified Arabic script known as 

Ajami to record their own language they compiled several written histories, the most 

popular being the Kano chronicle. It is disheartening to say that Qualitative Education 

is the problem in most states of northern Nigeria today. Islam emphasizes the pursuit 

of knowledge’s. its therefore our contention that the solution should really begin with 

the followings:-  

a) Provision of high Qualitative Teachers and giving them incentives and 

other welfare schemes, Review of the Almajiri system of education that is 

technically called the Almajiri traditional Qur’an schools integrating it into the 

mainstream modern approach to learning, the school should teach all regular subject 

in the National Curriculum as Specified by the Nigerian Research and Development 

Council (NERDC). The problems of mismatch between the educational system and 

the industry and that between the graduates and the labour markets should be 

addressed judiciously. Re-introduction of technical and vocational system of 

education is also very much necessary. In the case of infrastructural deficit, the 

government needs to play a big role in the provision of both social and economic 

infrastructure to take care of the future generation and towards sustainable 

development.  

b) Reformation in the Marital System of the Northern Nigeria people. 

Marriage institutions should be open for people to have 1st class knowledge about 

the marriage, Allah Said in the Qur’an 30 verse 21 (And of his Signs is that he has 

created Spouses for yourselves from your own selves so that you might take comfort 

in them and he has created love and mercy among both of you. This can go a long 

way in solving the problem of population expulsion and to some extent increasing 
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desertification. Begging, hawking and many others. The idea of the House Wife 

(Ruqayyah, 57). This infuriates most women, it is a massive demanding Job 

Sometimes without a break for sixteen hours a day and No retirement Age, it 

requires intelligence, forethought, compassion and Skill.  

c) Corruption Unless we change the attitude of accumulating huge amount 

of wealth that we cannot even consume, give out zakat (Muhammad et al., 2021) to 

whom it may concern in the proper and appropriate proportion and look for the 

possibility of selecting good leaders Based on competency irrespective of their 

inclination work together as indivisible elements so that we can move forward. 

(Bukhari, et al., No. 2867). On the political front, much more can be done by some 

Muslim countries to allow participation by their people in the process of 

governance. (Abdulaziz et al., 2004). It is important to recognize that, Government 

itself need Advice (Ahmad et al., 3/403). Without which the Government will not 

know the people’s aspirations and their full potential will also remain untapped.  

d) Another serious problem is Insecurity. People should be resilient enough 

to fight it. The government, sub-national Government and the traditional Rulers 

needs to play their role in ensuring lasting peace, unity, consensus and security 

among the Ummah. Success of any nation is concealed in the mutual unity and 

harmony between its members. A strongly united nation becomes an invincible 

force and overcomes every hindrance which comes in their way. (Magbool, 2015). 

We must admit that many of these problems arise due to our weaknesses and much 

of our weaknesses stems from the fact that our unity is so fragile and all too easily 

fragmented. All Muslims read the Qur’an. It is and will always be a source of divine 

guidance and inspiration, the teachings of the Qur’an are dynamic and relevant at 

all time. It says “ And keep hold on to the rope of Allah all together and do not be 

divided into sects”.  

e) Finally Another problem which needs to be Rigorously address is that of 

under utilization of resources, the Northern Nigeria is blessed with abundance 

resources, (Modibbo, 2018). Some of us are rich and affluent yet poverty and other 

forms of deprivation are also an extensive and unfortunate part of the northern 

landscape. The soil in the Northern part of Nigeria can be use in the cultivation of 

both food and cash crops like rice, maize, sorghum, grand nut, cotton, ginger, 

sesame, wheat and sugarcane, there are lots of untapped natural resources yet 

poverty and other forms of deprivation and malnutrition remains our major 
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problem. As much as 60% of the population leave on less than U$2 per day in 

purchasing power of items. (Barwa, 2011). 
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PERSPECTİVE 

Alhagi Manta DRAMMEH* 

 

Abstract  

Muhammad Asad has contributed enormously to highlighting and articulating 

Islamic values, principles and in fact its worldview. However, his ideas are not well 

known or understood in many parts of the Muslim world. He was caricatured by some 

as a spy implanted in the Muslim world and other parts of the world to entrench 

colonialism on one hand, others depicted him as a staunch orientalist bent on distorting 

Islamic values and principles on the other. In fact, he was a devout Muslim who played 

a pivotal role in presenting the civilisation of Islam to the Western audience in a 

measured and rational manner. The paper aims therefore to introduce Asad and examine 

his major contributions to Islamic thought from philosophy to Qur’anic hermeneutics 

and ethics. Undoubtedly, the contributions of Asad to Islamic thought in its different 

arenas have been enormous. Indeed, Asad’s works on Qur’anic hermeneutics, law and 

society have been provocative, but also profound with far-reaching impact. Importantly, 

as the title of the paper suggests, I will endeavour to examine critically his critique of 

modernist thought. The methodology of the research will be focussed mainly on the 

textual analysis whereby I will be studying Asad’s works and highlight his criticism of 

modernist thought. In addition, I will also examine critically works written about Asad 

by different authors with different perspectives.  I will also indicate that though Asad 

was very critical of the modernist thought and its philosophy, he acted as a bridge 

between the world of Islam and the West in many respects. Thus, the paper will analyse 

the concept of modernism in Asad’s writings and its main foundations and pillars in 

particular positivism and secularism. The structure of the paper will be as follows: 

1. Introduction 
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2. Introducing Asad 

3. Works of Asad 

4. Asad and Orientalism  

5. Asad’s Criticism of Modernist Thought 

6. Analysis  

7. Conclusion 

8. Bibliography 

In this way, people will be able to appreciate the great contributions of Asad to 

Islmaic thought. Moreover, he was very particularly concerned about self-criticism and 

the development of critical thinking. Asad believed that Muslims need to deal with 

Islamic primary sources to respond to the challenges of their time. 

Introduction 

Asad was a towering figure whose contributions to Islamic thought, diplomacy, 

international relations, Qur’anic exegesis, and hermeneutics is immense. However, his 

contributions to these diverse aspects of academia have not been popularised 

notwithstanding studied and examined in an academic manner. This paper therefore 

aims to highlight the immense contribution to knowledge and particularly examine his 

ideas in relation to a Muslim critique of what I call modernist thought. Thus, one will 

explore Asad’s examination of such concepts as modernity, secularism and religion to 

understand the points of convergence and divergence. My methodology will be critical 

textual analysis. Asad seems to suggest the need to be both critical of ideas about 

Muslim encounters with the west and other traditions, but he also emphasised the need 

to be self-critical of their own socio-cultural and intellectual realties in order to be able 

to differentiate between culture and religion in the sense that Muslims should not blame 

Islam for their backwardness and misery. Rather, Muslims were backward because of 

their lack of realisation of Islamic ethics of social justice, equity and constitutionalism. 

Understandably, this approach to critical analysis by Asad does not come in vacuum, 

he was in fact trying to reconcile between his Western heritage and his new-found 

religion of Islam after his encounters with Muslims in Arabia, the Middle East, and 

South Asia. Indeed, he was at the heart of the changes that took place in the twentieth 

century from the First World war, the Second World war, the creation of the state of 

Israel and the wars between Arabs and Israelis to the creation of Pakistan and the 

formation of the State of the Kingdom of Saudi Arabia. All these impacted upon the 
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spiritual and intellectual thinking of Asad. Asad believed that Muslims need Ijtihad in 

light of the Islamic primary sources to respond to changing circumstances and 

challenges that required critical thinking and innovative intellectual endeavours. In an 

article titled: “Muhammad Asad between Religion and Politics” by Asad’s son Talal 

Asad, the latter refuted the idea that his father was a “budling bridge” between Islam 

and the West, or that he was intent on “liberalising” Islam (Asad, 2011:1). 

Introducing    Asad 

Muhammad Asad, known before his conversion/reversion to Islam as Leopold 

Weiss was Austrian born.  He was a grandson of an Orthodox Rabbi and a son of lawyer. 

He himself mastered Aramaic and Hebrew when he was very young. In addition, he 

could speak Arabic, Polish and German. He got fame following the publication of his 

famous book Road to Mecca (1954) which encapsulates his conversion  (1926)and stay 

in Arabia. This is important in the sense that Asad is not well known in the West and 

was more of an enigma to many Muslims, though the focus of the paper will be on his 

critique of modernist thought. He fought in the First World War and became a journalist 

in 1926 in a renowned German newspaper in Europe known as Frankfurter Zeitung. 

The journalist career took him to Arabia and the Middle East and Afghanistan giving 

him a unique perspective on world politics and specially the intricate social and political 

conditions of the Middle East. These travels to Arabia allowed Asad to immerse not 

only the culture of Arabs, but also to have mastery of Arabic language in order to refer 

directly to Islmaic sources in Arabic (Rahim, 1995:45). Following his travel in Arabia, 

Asad travelled to the Indian-Continent in 1932 and stayed there. There, he became an 

acquaintance of Muhammad Iqbal the poet-philosopher (Josef, 2021:427). Upon the 

creation of a separate homeland for Indian Muslims in 1947, Asad encapsulated his 

vision of the nascent state (ibid.). Talal Asad argues that Asad’s conversion to Islam 

compelled him to deal with a complex and rich tradition. Thus, Asad made references 

to the Spanish Zahiri scholar and the 14th century scholar Ibn Taymiyyah on occasions 

on one hand, and on occasions he referred to 19th century Egyptian scholar Muhammad 

Abduh on the other. Despite the vast differences and divergence between these scholars, 

Asad was able to synthesise between reason and revelation (Asad, 2011:155). 
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Works of Asad 

Invariably, Asad’s works have great bearing on Muslim thought and in 

particularly in the West compared to the Muslim world. Asad’s translation of the Qur’an 

into English in which he employed new tools of hermeneutics particularly his socio-

cultural and intellectual background through textual and discourse analyses. The 

Message of the Qur’an synthesized his life experiences and knowledge he acquired over 

the years from his study of Islamic sources. He states: “Although it is impossible to 

reproduce the Qur’an as such in any other language, it is none the less possible to render 

its message comprehensible to people who, like most Westerners, do not know Arabic 

at all or -as is the case with most of the educated non-Arab Muslims- not well enough 

to find their way through it unaided” (Asad, 1980: v). He powerfully demonstrates and 

personifies the nature in which the Qur’an has affected the social, normative economic 

and political realities of the world by challenging its followers and readers a spirit of 

intellectual curiosity and independent inquiry (http://www.islamicbulletin.org/, 11-12). 

Asad emphasized the need to read the Qur'an in an intellectually critical manner. 

Furthermore, it is observed that Asad’s approach to the Qur’an is indeed progressive 

and dynamic demonstrating his critical and rational outlook. It also represents his 

knowledge of the essence and the spirit of the Qur’an, as the name of the work suggests 

(Ahmad and Amir, 2016:1118). 

His The Principles of State and Government in Islam was intended and to analyse 

the nature of governance in Muslim countries and specially to provide the intellectual 

foundations of the new state of Pakistan from his understanding of the Islamic sources 

with regards to governance and law (Asad, 1961:1-2). Asad’s The Road to Mecca 

chronicles and accounts for  his travels through Arabia and Far-East until his conversion 

in the Kingdom of Saudi Arabia and later his acquisition of Pakistani citizenship where 

he stayed and worked for several years. Asad explains “…a conscious, wholehearted 

transference of allegiance from one cultural environment to another…” This perhaps 

reflects Asad’s desperation with the Western cultural bias against Islam influenced by 

Graeco-Roman legacies. He called for the west to engage with Muslims and Islamic 

civilisation observing critically that that narrow vision about Islam and Muslims would 

produce misrepresentation and distortion (Asad, 1954). His Islam at the Crossroads 

examines the renaissance among Muslims with regards to  cultural difference that 
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would enable them to be innovative after centuries of domination, colonisation and 

stagnation (Asad 1982: 1-7). For Asad, Islam presented a humanistic and forward 

looking model contrary  to the misrepresentations. This created in Asad the passion and 

desire to examine the traditionalist and modernist views. He concluded the retrogress 

of Muslims is attributable to heir detachment from the teaching of the Islamic sources 

(Asad, 1982: 9-10). In fact, Asad believed that Islam is the greatest driving force that 

that has played a great role in human civilisation as opposed to the claims of what  he 

described as  “orientalist literature” and the ‘strangely distorted picture of Islam” (Asad, 

1982: 50). Paradoxically, Asad also believed that despite the differences, there was a 

possibility for  dialogue and tolerance of each other (Asad, 1982:53). Essentially, Islam 

at the Crossroads is self-criticisms of the conditions of Muslims and there is persistent 

c all for the cultivation of Islamic inward moral values in light of Islamic pristine 

sources of the Qur’an and the Sunnah. He insists that Islam is not only a spiritual 

religion. Rather, it is a “…self-sufficing orbit of culture and social system of defined 

features” (Asad, 2005:15). Islam at the Crossroads was written to encourage Muslims 

to be critical in dealing with the modernist thought. Therefore, the need to explain and 

define the religious attitude-the explanation of the mysteries of birth and death; 

resurrection and accountability and infinity and eternity for example. 

The Laws of Ours dwells on mainly the critique of Muslim thought in what Asad 

describes as “dogmatic literalism” (Asad, 2001:10) and the cultural chaos Muslims 

were floundering in after the First and second World Wars. Like the Principles of State 

and Government, the Laws of Ours urges Muslims to be innovative in dealing with 

Islamic Sources and not to depend entirely upon deductive conclusions to respond 

accordingly to new challenges. This is essentially with regards to the promotion of the 

concept of Ijtihad.  

  Asad’s rendition of the message of the Qur’an into English is demonstrative of 

his socio-political, intellectual and biographical background (Bayri, 2019:1). He 

believes that the Qur’an is the ultimate manifestation of God’s grace to humanity and 

it also insists on the domination of reason and rationality to the path of divine guidance. 

Asad articulates that there are two cardinal principles that are required for dealing with 

the Qur’an. Fist, the Qur’an is an integral whole that cannot be approached 

atomistically. Second, Asad insists that the “historical” references within the Qur’an 

are “illustrations of human conditions” (Bayri, 2019:10). 
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Asad and Orientalism  

This negative approach to Islam is suggestive of the later developments in the 

encounters between Muslims and the West with regards to orientalism in its different 

manifestations and the recent emergence of Islamophobia which one can claim is a 

continuum of the former. Here, I will briefly examine both orientalism and modernist 

thought according to Asad. 

Orientalism has greatly added to our knowledge of civilisations of the east and 

the inner development of Europe. It is  the study of remote fields of knowledge about 

“others” whose religions and philosophies are quite apart from the main stream of 

classical Western tradition.  Orientalism is an aspect of Enlightenment, positivism and 

European historicism.  He notes at the end that orientalism has been accused of  being 

the instrument or the collaborator and ally of European colonial penetration and 

exploitation. Nonetheless, Edward Said in his article ‘Shattered Myths’ discusses how 

myths, stereotypes and language are used as tools for the orientalist studies.  He defines 

Orientalism as a study that focuses on the Arabs, Arabism, Islam, the Semites and the 

Arab mind.  But he is quick to dismiss the assertion of studying the Arab mind or the 

Arab society in a single monolithic, effective intellectual method, because there are 

Arab societies and not one Arab Society. He believes that  language plays the dominant 

role in all the myths, as it brings opposites together as natural.  Mythic language is a 

discourse, language speaks people and people do not speak language.  

The study of the great Asiatic mystery, which includes Arab, Chinese and 

Japanese civilisations. The purest form in Western studies of Arabs and Islam:  the 

systematic difference between the West which is rational, developed and humane and 

the underdeveloped and inferior, the Orient is uniform and incapable of defining itself, 

the Orient has to be feared or controlled by pacification and outright occupation. 

Edward points out that Orientalism may not be looked at as objective knowledge 

but as a set of structures inherited from the past and reformed and placing orientalism 

on a scientific and rational basis, thereby creating a vocabulary and ideas that can be 

used impersonally. Orientalism for Asad, is examined from the perspective how Jews 

were rejected in Europe on the claim that the Jews “constituted a foreign, oriental 

people” and that they were (inassimilable in Europe’s body politic” (Abraham, 2016). 
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With this parable of Jewishness in the orientalist imagination in the European mind, 

Asad found on the contrary that the Qur’an calls for real emancipation from “the 

spiritual plight” of the contemporary Europe (Abraham, 2016). 

The relationship between Islam and Europe is not new and has recently attracted 

a lot of debate and discourse. The tendency to approaching the discourse on Islam and 

Muslims has generally been alarmist and simplistic. Islamophobia has been on the rise 

in Europe. Political parties including Haider’s Freedom Party in Austria and Le Pen’s 

National Party in France have based their election on the prospectus of anti-immigration 

and anti-Muslim slogans. 

The Madrid and London catastrophes in 2004 & 2005 respectively have also 

contributed to complicating the situation of Muslims in Europe.  

The Organization of Islamic Cooperation (OIC) emphasised the role the media 

can play in countering the  Islamophobic and extremist discourse, noting that there must 

be “a united stand against all forms of terrorisms and manifestations of Islamophobia, 

which threaten world peace. Islamophobia can be traced back to early Islam when 

polemics on the origin of Islam occurred leading to the Crusades and the colonial 

encounter later in the 19th century when most of the Muslim world was ruled by 

European colonialist. The encounter involved events such as the defeat of the early 

Byzantine empire by Muslims in the 7th century, the polemics of the Crusades during 

the 11th and 12th centuries. The encounter also involved the expulsion of Muslims from 

Spain and the Ottoman threat to Europe. Finally, there was the European expansion and 

domination in the 18th and 19th centuries. Subsequently, there was the cultural and 

political domination of Western powers (US, Europe) later in the 20th century and 

contemporary reassertion of Islam (Esposito, 1995:3-4).  The contemporary 

reformulation of islamophobia can be linked to the social and political developments in 

Britain in 1990s regarding the Race Relations Act of 1976 which did not include 

initially protection for religious communities but was later expanded to do in 1980s 

with regards Sikhs and Jews. This led some Muslims to demand similar protection for 

Muslims http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1976/74/pdfs/ukpga_19760074_en.pdf. 

Asad’s Criticism of Modernist Thought 

Asad’s criticism of the Western modernist thought follows the common belief 

among the Westerns that Islam spread by force and not though appeal to the argument 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1976/74/pdfs/ukpga_19760074_en.pdf


 

42 

 

of reason. Asad strongly refutes this claim by arguing that Islam spread by reason by 

and large and that reason is the doctrinal pillar of Islam. Asad observes: “For my father, 

however, “reason” was central not only to the way Muslims ought to address non-

Muslims and the way they should live as individual believers. Reasoned argument was 

central to the way Muslims should treat disagreements among themselves – whether in 

public matters or in private life” (Asad, 2011: 158). Modernist thought of the dichotomy 

between the metaphysical and the material has been rejected by Asad in his works. In 

addition, he is critical of modernist bifurcation of the mundane and the spiritual, as well 

as reason and revelation. In fact, Asad’s Islam at Cross Roads is largely devoted to the 

critique of Muslims for being blind imitators rather than being innovative and creative. 

He believed strongly that Muslims needed to uphold their heritage that made them 

glorious once upon a time and as he put it, the book is a “re-awakening of the Muslim’s 

consciousness of their being socially and culturally”. (Asad, 2005: xi-xii). Equally, 

Asad was critical of the fact that European thinkers perceive and contemplate history 

from the prism of the West and other civilisations are an expansion of the West (Asad, 

2014:1-4). 

Moreover, Asad in his Road to Mecca, explains his search for existence from 

other traditions. Thus, his stay in Arabia and friendship with leaders of the newly 

created Kingdom of Saudi Arabia, allowed him to learn about the people and culture of 

Arabia. In this search for spiritual truths, led Asad to become agnostic and to reject 

institutional forms of religion until his conversion to Islam. This was as a result of bitter 

disillusionment, moral relativism and spiritual nihilism (Asad, 2014). 

Asad argues that secularism, non-interference of Islam with political life, that 

caricatures religion as “impractical idealism, is not true. On the contrary, Asad 

historicises it within the context of political evolution in the West where there has been 

disappointment with religion as reflected in the social, ethical and political chaos 

around the world (Asad, 2014:4-5). Tus, there is the national interest and there is no 

objective criterion for moral values that is a prerequisite for stability. This chaos is 

clearly manifested in the schism and bitter antagonism between socialism and 

capitalism in the modern contemporary world (Asad, 2014:6). Therefore, Asad believes 

that there is a need for a large degree of consensus on right and wrong. 
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Analysis  

Asad’s critique is as a result of this ‘exceptionalisation’ that views Islam as 

irrational, and dogmatic. Moreover, the claim of scriptural determinism regards Islam 

as unable to bear interpretive discourse and respond to new challenges and 

developments. Therefore, the task of understanding Islam as lived and viewed 

traditionally across time and space has become ever difficult and complex. The revival 

of Islam within the Muslim world attempts to reassert the Islamic identity of Muslims 

which is reflective of the responses to the distorted view presented or misrepresented 

by the modernist thought. Huntington, for example, claims that   economic development 

needs to be associated with Western Christian heritages and that prospects for economic 

development in The Muslim world are bleak, according to him.1He even says that the 

West will remain for years to come the most powerful civilisation (Huntington, 29). On 

the other hand, Asad crisis the modernist thought based on that monolithic perspective 

as being flawed and has a methodological insufficiency.  The methodological 

deficiency is perhaps, demonstrative of the failure to understand and appreciate the 

contribution of different peoples and civilisations to human civilisation. He called for 

an integrated approach to religion. Thus, Asad made use of both the ideas of the so-

called “conservative thought” and more “rational” approach with the Muslim tradition 

from the Zahiri and Ibn Taymiyyah  tradition to the rational progressive ideas of 

Muhammad Abduh. 

In his works, Asad articulates powerfully his frustration with the moral void and 

spiritual nihilism of the modernist thought. Therefore, he called for the need to revitalise 

religion that can guarantee primordial ethical values. 

Conclusion 

Asad’s thought is worth studying and examining, not least their relevance the 

relationships between the Muslim world and the West. His works are both profound 

and critical. His works are not only critical of the modernist thought, but also 

encouraged Muslims to be self-critical. He found in Islam a coherent social order and 

structure that is capable of addressing the social and intellectual challenges that 

 

.Samuel, Clash of Civilizations, p.29 1  
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Muslims face. More importantly, Asda has focussed on the aesthetic and moral values 

embedded in the teachings of Islam. Finally, Asad believes that there is a close 

relationship between Islam and politics and law where there was a necessity to 

coordinate life according to the ordinance of the Shari’ah (Asad, 1961:3). Asad adheres 

to juristic reasoning (Ijtihad) as an important source of Islamic law that the early 

scholars depended on to deduce law (deductive methodology) from the primary 

sources. Despite his critique of the West, Asad called for the need for dialogue between 

the West and Islam. 
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Abstract  

Long before the Europeanisation of the Muslim world, these societies were 

intellectually and materially wealthy, their growth and development were hinged on 

their cosmopolitan and integrative disposition to knowledge production. Amongst the 

many attendant consequences of Europeanisation or Westernisation of these societies 

was the secularisation of knowledge and the dislocation of local knowledge production, 

leading to epistemic dependency and dearth of individual and collective confidence. To 

place this discussion in perspective, this paper argues for the revival of Islamisation of 

knowledge as a reasonable remedy to the social, political, cultural and economic 

decadence in many of the Muslim societies. It also locates the challenges facing 

knowledge production and its implication(s) on collective consciousness and the future 

of the Muslim societies. The paper submits that the revival of Islamisation of knowledge 

can plausibly and potentially rebirth the kind of Sahadat – happiness, espoused by Al-

Farabi.  
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 النشر والطباعة في فلسطين عن:ورقة عمل 

 فلسطين  والترجمة فيمقترحات وآراء حول مشكالت الطباعة والنشر 

 *د. عبد اللطيف زكى أبو هاشم

   ملخص: 

تاريخ الطباعة والنشر في فلسطين وحركة تكشف هذه الورقة عن أهمية الكلمة المكتوبة وعن  

المحطات الرئيسية في تطور صناعة النشر والطباعة على أيدي  الترجمة، وتلقي الضوء على أهم 

 الرّواد األوائل. 

كما تعزز هذه الورقة أهمية الطباعة والنشر باعتبارهما من أهم وسائل التواصل الحضاري  

ن الباحث في هذه الورقة أهمية دور النشر ومراكز الدراسات  بيّ والتفاعل والحضور مع العالم، كما  

 والترجمة. 

 

 بحث. – حضارة  –ترجمة  –نشر  – الكلمات المفتاحية: طباعة  

  

 مقدمة 

 

 : 

عرف الشرق الطباعة بالحروف الثابتة المنقوشة على لوحات اآلجّر )في بابل( أو الخشب 

- 1436الطبّاع األلماني يوهان غوتنبرغ أحدث في عامي )في الصين( منذ قرون طويلة. على أن 

، وقد أحدث اختراع الطباعة في  (2)م ثورة في عالم الطباعة باستخدامه الحروف المتحركة4371

منتصف القرن الخامس عشر الميالدي ثورة في عالم االتصال وتطورا  في عالم الفكر والمعرفة، 

عتبرت الطباعة منذ ظهورها إلى اليوم من أنجع أدوات نشر  وتغيرا  كبيرا  في حياة اإلنسان، حيث ا 

 
 الطباعة والنشر في فلسطين*

 مقترحات وآراء حول مشكالت الطباعة والنشر

 أبو هاشمبحث: د. عبد اللطيف زكى 

  –فلسطين  –مدير دائرة المخطوطات واألثار  

 وزارة األوقاف غزة
 . 250، ص3، مج1القسم الثاني الدراسات الخاصة، بيروت، ط –انظر: الموسوعة الفلسطينية  - (2)
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الثقافة ومرآة تقدم الشعوب وتحضرها، فلوالها لما انتشرت العلوم والمعرفة في مشارق األرض 

  3ومغاربها.

إن ظهور الطباعة في بدايات القرن السادس عشر الهجري وانتقالها إلى بالد الشام والمشرق 

 كبير على تطور العلم والثقافة العربية في فلسطين وجميع البلدان العربية.  العربي كان له األثر ال

فقد قامت المطابع ودور النشر بدور كبير في نشر العلم والثقافة بواسطة الكتب والنشرات 

 من مجالت وجرائد.  

وقد حمل هذا الحدث أحداثا  كبيرة أدت إلى تغيرات جذرية طرأت على المجتمع في فلسطين  

حركة العلم والثقافة، ولعل أبرزها ظهور جيل من بواكير رواد العلم والثقافة والتعليم في  وعلى  

فلسطين مثل: خليل بيدس، وخليل السكاكيني، ومحمد اسعاف النشاشيبي، وعادل جبر، واسحاق  

 موسى الحسيني، وغيرهم. 

خمسة قرون مضت، فقد قام هؤالء الرواد بدور كبير في إحياء الحركة الثقافية الراكدة منذ  

حيث أنشأ هؤالء الرواد المطابع ودور النشر التي أصبحت من أهم أركان حركة العلم والثقافة، في 

هذا البحث المتواضع سنحاول أن نلقي الضوء على أهم المؤثرات والتغيرات التي أحدثتها حركة  

 الطباعة والنشر في فلسطين 

: بواكير الطباعة والنشر في فلسطين    

تمتع فلسطين بمركز ديني ممتاز جعلها قبلة ألتباع الديانات السماوية. فكان يحج إليها آالف إن 

المسلمين والمسيحيين واليهود حاملين معهم النذور والهبات، ليقدموها إلى مختلف المؤسسات  

عرفت فلسطين الطباعة منذ منتصف القرن السادس عشر الميالدي. وكان لإلرساليات الدينية. و 

بشيرية في القرن التاسع عشر أثر في دفع حركة الطباعة إلى األمام. وقد أنشأ اآلباء الت

م. وكان أول كتاب أخرجته هو كتاب: )التعليم  1846الفرنسيسكان في القدس مطبعة عربية سنة 

المسيحي( باللغتين العربية واإليطالية. وكانت أدواتها وحروفها واردة من النمسا. وقد غدت هذه 

عة في بداية القرن العشرين من أهم المطابع في الشرق العربي، وضمت قسما  للطباعة  المطب

العربية    الحجرية، وآخر لسبك الحروف، وقسما  للتجليد. وطبعت عددا  كبيرا  من الكتب باللغة

وباللغات األجنبية. ومعظم هذه الكتب ديني، وطبعت أيضا : الكتب المدرسية واألدبية والتاريخية 

 
 .13، ص2014م، ط 1956-1825ه( = 1376-1282انظر: كندوز، لطيفة، الطباعة والنشر بالمغرب ) -(3)
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غوية. وكان يعمل في المطبعة إلى جانب الرهبان، عدد من العمال الفلسطينيين، الذين أسس  والل

 بعضهم مطابع خاصة بهم، بعد أن أتقنوا الفن الطباعي. 4

الفرنسيسيين[   -1 اآلباء  ]مطبعة  هي:  فلسطين  في  المطابع  وأقدم  أهم  ومن 

مطبعة في حدود سنة  وهذه أول مطبعة أُنشئت في القدس الشريف ... وكان إنشاء هذه ال

1846( فُرتشنر  سبستيان  األب  الهمام  بهمة  وكان  Frotchnerم  األصل؛  النمسوي   )

المذكور من ذوي الكرم ومحبي خير الشرق ما تحت هذا المشروع من الفوائد الجمة. وأول 

من أجزل الهبات للقيام به اإلمبراطور الحالي فرنسوا جوزف األول. ولم يلبث هذا المسعى 

أن يخرج إلى حيز الوجود. وكان باكورة هذه المطبوعات كتاب "التعليم المسيحي"   المفيد 

باإليطالية والعربية. أما أدوات الطباعة فكانت كلها من النمسا، وكذلك قسم من الحروف 

إلى أن أبدلها أصحابها بالحرف اإلسطنبولى، ولم تزل هذه المطبعة في ترق مستديم حتى  

طابع الشرقية، ال ينقصها شيء مما تفتخر به المعامل األوروبية  صارت اليوم من أكبر الم

من أدوات طبع الحروف والحجر ومسابك ومقاطع وآالت تنحيس وصقل وتذهيب وتجليد، 

نشأتها   منذ  أفاضل  رهبان  المطبعة  هذه  تدبير  تولى  وقد  بالبخار.  يُدار  مما  ذلك  وغير 

ا  أسماؤهم:  وهذه  اليوم،  عليه  ما هي  إلى  وأندراوس  فأوصلوها  فُرتشنر،  سبستيان  آلباء 

 ( )Huttischهوتيش  فيتش  وأريبرت   ،)Witsch وكلهم أنجلى،  دي  وفرنسيس   ،)

دى  وغويدو  ترنى،  دي  برنباي  األب  وهم:  اإليطاليين،  من  ثالثة  أدارها  ثم  نمساويون، 

 )5) كورتونه.

وقد عرفت فلسطين الطباعة على أيدي اليهود أيضا ، وكان ذلك في سنة  -2

وكانت   (6)  1830 اليهودية.  الدينية  الكتب  لطبع  القدس  في  مطبعة  باق  نسيم  أنشأ  حين 

منافسة  من  الرغم  على  كبيرا   نجاحا   وصادفت  العبرية.  باللغة  المطبعة  تلك  مطبوعات 

واقع، ومضوا يقاومون الطباعة في القدس فترة الناسخين الذين رفضوا التسليم باألمر ال

غير   المقاومة  تلك  عن  والكف  الرضوخ  إلى  األمر  نهاية  في  اضطروا  ولكنهم  طويلة، 

 المجدية. 

 وهكذا انتصرت الطباعة في األرض المقدسة، وأخذت تنتشر شيئا  فشيئا .  -3

 
 (.3/94م، )1990، 1موسوعة الفلسطينية القسم الثاني الدراسات الخاصة، بيروت، طانظر: ال -(4)
 .بيروت. دار المشرق.  157انظر: شيخو، لويس، تاريخ فن الطباعة في المشرق، ص -(5)
انظر: مكاريوس، شاهين، المعارف في سوريا، مجلة المقتطف، الجزء الثامن من السنة السابعة، آذار سنة    -(6)

1883 . 
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وظلت القدس حوالي ست عشرة سنة مكتفية بمطبعة نسيم باق. ثم رأى   -4

مطبعة  الرهب أسسوا  إذا  إال  االنتشار  سعة  لها  يكتب  لن  رسالتهم  أن  الفرنسيسكانيون  ان 

تساعدهم على بث تعاليمهم بين المسيحيين المنتشرين في فلسطين والبالد العربية المجاورة 

لها. ويمكن أن يقال إن القدس عرفت الطباعة المتقنة بفضل جهود هؤالء الرهبان، وإن 

 (7)  المطبعة.راضي المقدسة قبل إنشاء تلك  الطباعة لم ترسخ في األ

 نشأة المطابع في فلسطين: 

م  1514ولم تكد تمّر خمس سنوات حتى بدأ الغرب بوضع حروف للغات الشرقية. وفي عام  

ُطبع في الغرب أول كتاب باللغة العربية. على أن الدولة العثمانية لم تسمح بطبع الكتب العربية إاّل  

ا يحظر 1485الثامن عشر الميالدي. فالسلطان بايزيد الثاني أصدر في عام  في أوائل القرن   م أمر 

م.  1515فيه على رعاياه " اتخاذ طباعة المطبوعات". وجدّد السلطان سليم األول ذلك األمر في عام  

م أصدر شيخ اإلسالم عبد هللا  1712وبقي الحال على ذلك إلى عهد السلطان أحمد الثالث. ففي عام  

األثر    أفندي وعلى  والكالم.  والفقه  والحديث  التفسير  كتب  الكتب سوى  بجواز طبع جميع  فتوى 

أصدر السلطان فرمان ا بذلك. ويرجع الفضل في صدور الفرمان إلى جهود سعيد أفندي ابن السفير  

  (8) العثماني في باريس محمد أفندي جلبي.

قد أدرك فوائد الطباعة، فلما عاد إلى بالده أخذ يسعى    -وهو في باريس-كان سعيد أفندي  

إلى إدخالها في عاصمة الدولة. وتمّكن من الحصول على تأييد الصدر األعظم إبراهيم باشا صهر 

بإبراهيم متفرقة-السلطان. واستعان بطبّاع ماهر اسمه إبراهيم آغا   في تأسيس مطبعة   -ويعرف 

والجغرافية. وتزو التاريخية  الكتب  بطبع  المطبعة  وابتدأت  حروفها.  قوالب  وسكب  باآلالت  يدها 

وأصدر عدد ا منها كان أكثره بالتركية والفرنسية، وأقلّه بالفارسية والعربية. ومما يذكر أن اهتمام  

اع رقعة الدولة  الدولة بالجغرافيا والخرائط كان مردّه إلى اكتشاف العالم الجديد )أمريكا(، وإلى اتسّ 

 (9)العثمانية وحاجتها إلى دليل جغرافي للبحار واألقطار المحيطة بها. 

شهرية   جريدة  تطبع  كانت  التي  بالقدس  المأمونية"  "المطبعة  الوطنية  المطابع  أقدم  ومن 

. كما كانت  1876اسمها: الغزال، يحرّرها الشيخ علي الريماوي. وقد صدرْت هذه الجريدة عام  

 : القدس الشريف الرسمية التي كانت تصدر باللغتين العربية والتركية. تطبع جريدة

 
 .317انظر: صابات، خليل، تاريخ الطباعة في الشرق العربي، ص -(7)
 مصدر سبق ذكره.   -250ص 3مج –القسم الثاني  –الموسوعة الفلسطينية  - (8)
 .  250نفس المصدر ص - (9)
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وفي أوائل القرن العشرين الميالدي كثرت المطابع الوطنية في القدس وحيفا ويافا. وكان من  

في  المطابع  أحسَن  يجاري  ا  تجهيز  "ّجهزْت  التي  بالقدس  السورية"  األيتام  دار  "مطبعة  أبرزها 

تها وحروفها اإلفرنجية والعربية وأدوات التجليد والخياطة والكبس والقطع"، بيروت بأدواتها ومعدا

وبيروت   ودمشق  حلب  من  الطلبات  عليها  ترد  فصارت  العربية،  األقطار  في  شهرتها  وذاعت 

 والقاهرة.  

وكانت قوانين المطبوعات العثمانية التي صدرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر  

  1865ء المطابع شرط الحصول مسبق ا على رخصة من الدولة. ونّص قانون  الميالدي تجيز إنشا

على إقفال كل مطبعة يجري إنشاؤها بال ترخيص وعلى تغريم صاحبها: "خمسين مجيدي ا ذهبي ا  

ا نقدي ا" )المادة   (، وبقي العمل بهذه المادة أو ما يشبهها إلى نهاية الحكم العثماني. وفي 137جزاء 

ا مشابه ا.  1933لبريطاني تضّمن قانون المطبوعات لعام  ّظل االنتداب ا  وتعديالته نص 

وقد تكوُن أقدّم نقابة لعمال المطابع في فلسطين تلك النقابةُ التي تأسست في يافا في  

التالي. وفي عام    1927أوائل عام   العام  انتخابه في  أعيد  برئاسة يحيي كسبان، والذي 

 (10)تأسست نقابة أخرى في القدس. 1934

 

 أشهر المطابع ودور النشر في فلسطين:  

 مطبعة اآلباء الفرنسيسكان   .1

 مؤسسها: األب فروختنر )نمساوي األصل(.  

 مكانها: القدس. 

 (11) . 1848تأسيسها: ظهرت حوالي عام 

 المطبعة الوطنية   .2

 مؤسسها: باسيال الجدع 

 مكانها: حيفا 

 (12) . 1908تأسيسها: عام 

 الحمضية والمتاجرة مطبعة األثمار  .3

 مؤسسها: منيف عاشور. 

 
 . 251، ص 3مج –القسم الثاني  –انظر: الموسوعة الفلسطينية  - (10)
 . 78ص-77انظر: ياغي، حياة األدب الفلسطيني، ص - (11)
 . 80نفس المصدر ص - (12)
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 يافا.-مكانها: شارع عاشور، حي حلوة

 (13) .10/1937/ 5، تاريخ 144تأسيسها: رخصة رقم ج/ 

 المطبعة األحمدية   .4

 مؤسسها: أبو العطا هللا الجلندهري.

 حيفا.  -مكانها: جبل الكرمل

 (14) .10/1934/ 31، تاريخ  32تأسيسها: رخصة رقم ش/ 

 

 مدية المطبعة األح .5

 مؤسسها: أحمد معروف السروجي، وصالح الياهو زيتوني.

 مكانها: عكا. 

 (15) .1933/ 7/ 29، تاريخ  21تأسيسها: رخصة رقم ش/ 

 مطبعة األخبار  .6

 مكانها: يافا. 

 (16) .1938تأسيسها: كانت تعمل في عام 

 المطبعة االقتصادية.  .7

 مكانها: القدس.

  (17) .1946تأسيسها: كانت تعمل عام  

 الصراط الجديدةمطبعة  .8

 مكانها: يافا 

 (18) .1947تأسيسها: كانت تعمل عام  

 مطبعة الصراط المستقيم   .9

 مؤسسها: الشيخ عبد هللا القلقيلي. 

 يافا- مكانها: شارع أبو خضرا

 (19) .1933/ 4/ 27، تاريخ  23تأسيسها: رخصة رقم ج/

 
 . 1172، ص2، الملحق رقم1937انظر: الوقائع الفلسطينية،  - (13)
 . 1368، ص2، الملحق رقم 1934انظر: الوقائع الفلسطينية،  - (14)
 .1233، ص1933انظر: الوقائع الفلسطينية، - (15)
 .95انظر: خوري، الصحافة العربية، ص -(  16)
 .118انظر: خوري، الصحافة العربية، ص - (17)
 .136انظر: خوري، الصحافة العربية،  - (18)
 .662، ص1933انظر: الوقائع الفلسطينية،  - (19)
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 مطبعة صوت الشعب  .10

 مؤسسها: عيسى البندك 

 مكانها: بيت لحم 

 (20) .1933/ 4/ 25، تاريخ  20رقم ق/  تأسيسها: رخصة

 مطبعة عبد هللا العلمي  .11

 مؤسسها: عبد هللا العلمي

 غزة. - مكانها: شارع عمر المختار

 (21) .1947/ 7/ 17، تاريخ  203تأسيسها: رخصة رقم ج/

 مطبعة العرب  .12

 مؤسسها: عجاج نويهض  

 القدس -مكانها: الباب الجديد 

 (22) .1933/ 4/ 25، تاريخ  28تأسيسها: رخصة رقم ق/ 

 

 مقترحات وآراء حول مشكالت النشر والطباعة:  

يالحظ الباحث في تاريخ فلسطين، والمطلع على حركة الطباعة والنشر، أن الحركة الثقافية 

وظاهرة الطباعة والنشر كانت جيدة وممتازة في عشرينيات القرن العشرين، وما قبل النكبة عام 

تم إنشاء عدة دور نشر  1948" أنه قد  تم نشر العديد من الكتب والدراسات الهامة، كما  م"، فقد 

 طابع لهذا الغرض.  وم

إلى جانب تأسيس عدة مجالت ودوريات لها أثر كبير في إحياء الحركة األدبية والثقافية في 

 فلسطين.  

 

وقد تكونت في ذلك الحين عدة هيئات ودور للطباعة كان لها شأن عظيم ليس في فلسطين  

ى العيسى، ومطابع  فحسب، ولكن في بالد الشام ومصر أيضا ، مثل: "دار النشر التي أنشأها عيس 

 
 . 656، ص1933انظر: الوقائع الفلسطينية،  - (20)

 . 1403، ص2، الملحق رقم1947انظر: الوقائع الفلسطينية،  -(21) 
 .  659، ص1933الوقائع الفلسطينية،  - (22)
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دار األيتام اإلسالمية التي كانت تحت رعاية مفتي فلسطين في ذلك الوقت اإلمام المجاهد "الحاج  

 أمين الحسيني"، ومطبعة فوزي اليوسف" وغيرها من المطابع التي أخذت على عاتقها هذه المهمة.  

المقدس، كما كانت   فقد كانت أيضا عدة مطابع ودور نشر في حيفا ويافا وعكا ونابلس وبيت 

هناك حركة قوية في الطباعة والنشر في جنوب فلسطين، وفي مدينة غزة بالذات، حيث نشرت 

أثر كبير على حركة الصحافة  لها  للنشر، وصدرت مجالت هامة  عدة كتب، وأنشئت عدة دور 

 والنشر. 

نتعاشة التي  إال أننا نالحظ التراجع والضعف بعد النكبة، وحتى يومنا الحاضر، مع بعض اال 

حدثت مع قدوم السلطة الفلسطينية، وتأسيس بعض المؤسسات الثقافية في مدينة غزة ومنطقة نفوذ 

 السلطة في مناطق من الضفة الغربية.  

لكن، كما أسلفت لم يكن هناك أية معالجة لهذا الضعف، ولم يكن هناك أي تقدم يذكر، ولألسف 

على التطبيع مع المثقفين والساسة اإلسرائيليين، وقد تم لهم  الشديد انصّب هّم من حملوا لواء الثقافة  

ذلك، ولم يبق من الثقافة الفلسطينية إال الفولكلور الشعبي والعادات والتقاليد التي أصبحت بالية ليس  

 لها أي تأثير.  

 ويرجع السبب الكبير في تراجع ونكوص ثقافتنا الفلسطينية لألسباب التالية:  

ر أبناؤها، وتم احتالل أرضهم التي طردوا منها   -1 النكبة التي حلت في فلسطين، وهُّجِ

 عنوة، ومن ثم تهجيرهم ومالحقتهم.  

 عدم االستقرار السياسي واالجتماعي الذي نتج عنه االحتالل والتشريد.  -2

 تشتيت وهجرة معظم الباحثين والدارسين من فلسطين إلى البلدان المجاورة   -3

الشر -4 الفلسطينية  الهجمة  الثقافية  المؤسسات  العالمية على  الصهيونية  قبل  سة من 

 وتدميرها وطمسها.  

 مطاردة العلماء وتهديد دور النشر الفلسطينية في الداخل والخارج.   -5

في   -6 تصدر  كانت  التي  والكتب  والمؤلفات  المنشورات  على  العسكرية  الرقابة 

تب والمنشورات الهامة التي أبرزت فلسطين، وعرقلتها وإعاقة ومنع العديد من صدور الك

أولى القبلتين    –أرض الرباط وبيت المقدس–الوجه الحضاري والتاريخي العريق لفلسطين  

 وثالث الحرمين الشريفين.  
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الدعاية الصهيونية القوية والمؤثرة في العالم في مقابل الصوت الضعيف لفلسطين  -7

س الوقت، حيث كان للدعاية الصهيونية  والمنعدم للعالم العربي واإلسالمي والمنهزم في نف

أثر كبير على تأخر حركة النشر والطباعة وحرمان العالم العربي واإلسالمي من صدور 

ونشر العديد من مصادر الثقافة الفلسطينية ، وتم تهديد أصحاب الكثير من المطابع ودور 

رجال الفكر والثقافة    النشر التي قامت بنشر الكتب الفلسطينية ، وقد تم اغتيال العديد من

واألدب في فلسطين "كحادثة اغتيال األديب الفلسطيني الكبير غسان كنفاني"، والمفكر 

والمؤرخ الكبير الدكتور عبد الوهاب الكيالي"، واغتيال الشاعر معين بسيسو، وغيرهم  

 الكثير ممكن ال يتسع المقام لذكرهم في هذه العجالة. 

لعالمية وسلطات اإلسرائيلي على معظم محتويات  االستيالء من قبل الصهيونية ا -8

مكتبات   وسرقة  والدراسات،  األبحاث  ومراكز  بالمكتبات  المتمثلة  الثقافية  المؤسسات 

تم  كما  القدس،  في  العبرية  الجامعة  لمكتبة  جلبها  تم  حيث  عليها،  واالستيالء  العلماء 

ات اإلستراتيجية التابع  االستيالء على مركز األبحاث في بيروت وإيداعه في مركز الدراس

الكبير   الكبير خليل السكاكيني، واألديب  لجامعة تل أبيب، تم أيضا  سرقة مكتبة األديب 

الدكتور اسحق موسى الحسيني، وغيره من كبار رجال العلم والثقافة في فلسطين. ولم  

ى تزل معظم محتويات تلك المكتبات حبيسة في مكتبة الجامعة العبرية والمكتبات األخر

 التي تتبع المؤسسات الصهيونية.  

 مقترحات وتوصيات لمعالجة ظاهرة النشر والتأليف والطباعة في فلسطين: 

من خالل معرفتنا واطالعنا على حركة الطباعة والنشر في فلسطين، أخذنا على كاهلنا إتمام  

اللبنة األولى  هذا النقص وسد الخلل، لذلك قمنا بإنشاء وتأسيس مؤسسة رائدة بهذا الصدد، لتكون  

في هذا المجال، وقد شرعنا بتأسيسها بعد التوكل على هللا عز وجل، وبجهودنا الذاتية البسيطة "جهد 

في مدينة    مؤسسة عيون على التراثالمقل"، فقمنا بإنشاء مركز للدراسات والنشر والترجمة يتبع  

 غزة، وتتمحور أهداف هذا المركز بالبنود والمهام التالية: 

 لباحثين والدراسيين من خالل رصد مكافآت عينية وتشجيعهم. تشجيع ا -1

إصدار مجلة ورقية وإلكترونية الستيعاب ورصد طاقات الباحثين والدراسيين في   -2

 جميع إرجاء فلسطين.  

 إنشاء هيئة للكتاب والطباعة والنشر في مدينة غزة تتولى هذه المهمة.  -3
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والنشر   -4 بالطباعة  المعنية  المؤسسات  مع  وبحثية  علمية  وروابط  عالقات  إنشاء 

 ومراكز األبحاث والنشر في العالم العربي. 

 تسويق وعرض الكتاب الفلسطيني في المعارض العربية والدولية.   -5

الدراسات   -6 وطباعة  ودعم  والباحثين،  للدراسيين  ومعنوي  مادي  دعم  توفير 

 واألبحاث والكتب الصادرة. 

الثقافة  -7 مصادر  معظم  يضم  "الويب"  على  نشر  ودار  ومنصة  موقع  إنشاء 

 يتم نشره عن فلسطين.  الفلسطينية: القديم منها والحديث، مع رصد كل ما 

وبالذات  -8 عليها،  والمكوس  الجمارك  فرض  بعدم  الكتب  تداول  حركة  تشجيع 

 المختصة بفلسطين.  

 

آلية   لدينا  أن  االعتبار، حيث  بعين  المقترحات  هذه  أخذ  األفاضل  اإلخوة  من  نتمنى  وأخيرا ، 

عدة أفكار واسعة ولجان متخصصة من الممكن أن تدير عدة أنشطة في هذا المجال، ولدينا  

 للعديد من المشاريع للطباعة والنشر في جميع أرجاء فلسطين.  

نتمنى من هللا العلي القدير التوفيق والرشاد للقائمين على هذا المؤتمر، وفقنا هللا وإياكم، وجعلكم  

 ذخرا  لهذه األمة.  

 

 

:مشكالت الترجمة في ظل الصراع العربي اإلسرائيلي  - 2 

 ن:  أهمية الترجمة في فلسطي 

ال توجد حضارة من الحضارات الراقية إال وقد استمدت ممن سبقها من األمم األخرى التي  

سبقتها، أو التي ما زالت تعايشها، وأصبحت هذه المقولة من المتعارف عليه ال يختلف عليه أحد، 

فالترجمة مهمة عظيمة وغاية في األهمية، حيث من خاللها نتعرف على اآلخرين بمعرفة حضارتها  

تهم وثقافتهم، وهذا ال يتم إال بالترجمة والنقل عن األقوام والجماعات األخرى، وهذه هي طبيعة  ولغ

 األمم الحية.  

وقد عرف المسلمون األوائل أهمية الترجمة والتعريب والنقل عن األمم األخرى، وقد نهضت 

اللغة   إلى  عدة  لغات  من  المترجمين  المأمون  العباسي  الخليفة  أن شجع  بعد  اإلسالمية  الحضارة 
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العربية، فقد تم ترجمت روائع أدب وثقافة األمم كالفرس والرومان واليونان وغيرهم، ولوال جهود  

لعلماء المسلمين في هذا المجال لما وصلت إلينا الكثير من األصول الهامة للفكر واإلنساني، التي  ا

قام الغرب ببناء حضارته على أصولها. فقد أنشأ الخليفة العباسي المأمون مركزا  للترجمة في بغداد  

قيمة، وكوفئ على   تابعا  لبيت الحكمة، وكان جزيل العطاء للمترجمين، وقد نال العديد منهم جوائز

 ما قام به من ترجمة لنفائس الكتب اليونانية والرومانية.  

 

 حالة الترجمة في العالم العربي واإلسالمي: 

يكاد يذكر أمام الكم   تم إنجازه من الترجمة والتعريب ونقله إلى لغة الضاد، ال  لألسف ما 

يرة قياسا  للدول الكبرى كإسبانيا،  الهائل من الترجمة في اللغات األخرى. وهذا ما نجده في دولة صغ

حيث أن كل ما تمت ترجمته منذ عصر المأمون إلى اليوم ال يساوي ما نشر في هذه الدولة الصغيرة 

المتحضرة "إسبانيا"، ولألسف الشديد فإن الحصيلة لدينا منذ أربعة عشر قرنا  وحتى وقتنا الراهن،  

عادل ما نقلته إسبانيا إلى لغتها. فما بالكم بما تم  منذ العصر الذهبي لإلسالم "عصر المأمون" ال ي

وفرنسا   )إنجلترا،  أوروبا  ودول  المتحدة  والواليات  كروسيا  العمالقة  الدول  في  الثقافة  -نقله  بلد 

، وإيطاليا( والصين والهند، األجوبة ال تنتهي، وكلها تدل على مدى قصورنا وتقصيرنا  -واألدب 

 دم إيصالها للعالم. تجاه ثقافتنا وجنايتنا عليها وع

ومن هذا المنطلق تكونت لدينا فكرة إنشاء وحدة للترجمة من اللغة العبرية إلى اللغة العربية  

اليهود،   مع  الصراع  في  دور  لها  كان  التي  واألبحاث  الدراسات  على  والتركيز  رئيسي،  بشكل 

 مت عليها.وكشفت هذه الدراسات والترجمات األفكار واأليديولوجية الصهيونية التي قا

 توصيات ومقترحات:  •

 وقد تمثلت أهداف هذه الوحدة بالمقترحات التالية:  

 رصد ما يصدر عن مراكز الدراسات والمؤسسات في إسرائيل.  -1

الكيان وبيان خطورته ومحاولة  -2 دولة  يتم نشره في  تقارير ودراسات عما  كتابة 

 إعالم الجميع بمخاطره 

نشر اإلسرائيلية، وبالذات التي نشرت  متابعة المنشورات والمطبوعات في دور ال -3

 باللغة العبرية.  

 المصادر والمراجع: 
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 المراجع العربية: 

، بيروت، مؤسسة  1948- 1876الخوري، يوسف، الصحافة العربية في فلسطين   -1

 .1976الدراسات الفلسطينية، 

  .بيروت. دار المشرق.157شيخو، لويس، تاريخ فن الطباعة في المشرق، ص  -2

 . 1958خليل، تاريخ الطباعة في الشرق العربي، القاهرة، دار المعارف،  صابات،   -3

م،  1956- 1825ه( =  1376- 1282كندوز، لطيفة، الطباعة والنشر بالمغرب )  -4

 2014ط 

مكاريوس، شاهين، المعارف في سوريا، مجلة المقتطف، الجزء الثامن من السنة   -5

 . 1883السابعة، آذار سنة 

 . 1984م العام، دمشق، الموسوعة الفلسطينية، القس -6

 هيئة الموسوعة الفلسطينية، الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني.   -7

ياغي، عبد الرحمن، حيادة األدب الفلسطيني من أول النهضة حتى النكبة، بيروت،   -8

 .  1968المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، 

 الصحف: 

 .1947الشعب )جريدة(، أعداد سنة  -1

 . 1971)مجلة( أعداد سنة  شؤون فلسطينية، -2

 . 1934، 1928،  1927فلسطين )جريدة( أعداد سنوات  -3

 المشرق )مجلة(. -4

 . 1947- 1930الوقائع الفلسطينية )الجريدة الرسمية(، أعداد سنوات  -5
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 ور الترجمة في الحضارة اإلسالمية د

 أحمد المسامحه

 

 فلستين 

 

 

 كلية العلوم اإلسالمية 

 جامعة كاتب تشلبي 

 إزمير

 

E-mail: dokuzeylul1989@gmail.com 
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 دور الترجمة في الحضارة اإلسالمية 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

يُعدّ العرب مهبط الوحي السماوي، وحملوا رسالة اإلسالم التي بسطوها في مشارق األرض 

األخرى   األديان  وجدال  والعبادة  التوحيد  على  الجديد  الدين  فيه  يحث  الذي  وبالقدر  ومغاربها، 

تتمتع   العلم والمعرفة، فاألمة مهما كانت  التأمل والتفكر وطلب  بالُحسنى، فإنه يحثهم أيضا  على 

كاك  بمميزات دينية والتزامات روحية، بيد أنها ال تصل إلى مستوى حضاري راٍق من دون االحت

واإلطالع على ثقافات وعقليات األمم المتقدمة عليها مدنيا  وحضاريا ، إذ إن عملية التطّور اإلنساني  

 هي نتاج تمازج وتالقح ألفكار وفلسفات وعلوم وآداب وفنون بين مختلف األمم والشعوب.

غربا ، إذ   امتدت الفتوحات العربية اإلسالمية إلى حدود الصين شرقا  وأرمينيا شماال  وإسبانيا

انتصر العرب بأكثر من مئة معركة خالل قرن واحد من الزمن، وكانت اللغة العربية على مدى  

أربعة قرون هي لغة الدولة الرسمية لجميع تلك الشعوب والمناطق التي دخلت في اإلسالم، ومن  

حافظت على  خالل هذا التالقح المتنوع انفردت الحضارة العربية اإلسالمية بطابعها الخاص، فقد  

 عقيدتها الدينية وقدمت لإلنسانية حضارة إسالمية مميّزة. 

العلوم والمدنية كما  الراشدة واألموية والعباسية  الخالفة  الدولة اإلسالمية في عهد  اهتمت 

اهتمت بالنواحي الدينية فكانت الحضارة اإلسالمية حضارة تمزج بين العقل والروم، فاحتارت عن  

ابقة. فاإلسالم دين عالمي يعض على طلب العلم وعمارة األرض لتنهض كثير من المطارات الس

القواعد   نطاق  عن  تخرج  ال  طالما  والعمارة  والعلوم  الفتوى  مجاالت  وتنوعت  وشعوب،  أمها 

اإلسالمية التي الحرية الفكرية كالت مقبولة منت ظالل االسالم، وامتدت هذه النضارة القائمة بعدما  

 فدها لتشع على بالد العرب وطرقت أبوابه. أصبح لها مصارفها وروا

يمكن أي باحث مالحظة اسهامات المسلمين في مجاالت الحياة االنسانية واالجتماعية والبينية  

النيرة،   الطويل، وعصورهم  تاريخهم  إلى   وال شكخالل  النصوص  نحو ترجمة  أول خطوة  أن 

يتر  أن  المسيحيين  إلى  الذين طلبوا  المسلمون  اليونانية ولكن  العربية خطاها  النصوص  لهم  جموا 

علينا أن نتأمل أكثر شيء في تلك الطريق وهي النوازع الدينية، واأللسنة والقومية الواسعة منها  

إلى   اليونانية  الترجمة من  التأثير على عملية  انها سهما في  يمكن أن تتصور  والتي  والالواعية، 

 العربية. 

له يكن  لم  اإلسالمية  العربية  الحضارة  في إن  وال  الحديث،  األوروبي  العصر  في  نظير  ا 

عصرها التقني والنووي المتقدم. إذ بشكل عام ال تزال أوروبا الحديثة تطمس حقائق نهضتها التي  
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قامت على علوم وحضارة العرب اإلسالمية. فأغلب البحوث والدراسات الفكرية والفلسفية عندما  

وب العصر القديم، من دون إعطاء الوزن الحقيقي  تنتقل تاريخيا  من العصر الحديث تتجه بسرعة ص

والمؤثر لفترة الحضارة العربية اإلسالمية، بل إن حضارة الغرب المعاصرة، وباعتراف رهط من  

مفكريها، تتمحور حول ذاتها بشكل سلبي، فال ترى في تواريخ العالم إال ما قد وصل إليه الغرب 

 .من رقي وتقدم

البناء   بارزا  ومهما ، خصوصا  في وفي مراحل  الترجمة دورا   والتطّور الحضاري، لعبت 

م(، إذ صارت حركة الترجمة ذات شكل رسمي   847- 750هـ/   232-132العصر العباسي األول ) 

مدعوم بسخاء من الدولة، وضمن كيان أكاديمي عالمي تََمثل في "بيت الحكمة"، الذي أسسه هارون  

- 170في بغداد، ووصل إلى ذروته في عهد ابنه المأمون )   م(  809-763هـ/   193-149الرشيد )

م(، حيث جمع فيه عشرات المترجمين من بلدان عدة ليعملوا ضمن جامعة    833- 786هـ/   218

المنصور ) أبو جعفر  ويُعدّ  إلى "خزائن    775- 714هـ/   158- 95علمية كبرى.  الممهد األول  م( 

 الُكتب".

 تعريف الترجمة: 

نقل الكالم من لغة أخرى، والكالم هو اللفظ المفيد؛ أي: الجملة، أو إنها  : قيل الترجمة هي

 الجمل.

ا هي: إيصال فكرة، أو تبليغها، أو تحويل التبليغ إلى لغة أخرى، وإعطاؤه شكال   والترجمة أيض 

النقل لغة  في  لصيغة  مطابقة  صيغة  وضع  أو  مسموع ا،  أو  ) مكتوب ا،  المصدر:  ديداوي  .  محمد 

 ( .75  - 55ص:   -م 1985/ 1984، 25اللسان العربي ع  -ربية" "الترجمة إلى الع

وهنالك من يرى أن الترجمة هي النقل من لغة إلى أخرى، وينظر إلى هذا النقل على أنه نقٌل  

 .مزدوٌج ذو اتجاهين؛ فهو نقل من اللغة، ونقل إلى اللغة

ق فيه، فيرى فيما يتعلق باللغة أما االتجاه الواحد في النقل من اللغة، أو إلى اللغة، فهو   يفّرِ

 -شحادة كرزون. "الترجمة: بدايتها  ، والنقل منها تعجيٌم. المصدر: )تعريب  العربية أن النقل إليها

في: أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند   -بعض نتائجها"    -توجهاتها    -أطوارها  

العربي   العلمي  التراث  بإشراف معهد  المنعقد في جامعة حلب  جمادى اآلخرة    23  -  22العرب 

 ( .314  -  301ص:    -م  1984حلب: المعهد، الجامعة    - م  1982نيسان )إبريل(    16  -  15هـ/1402

 نشأة حركة الترجمة في الحضارة اإلسالمية 

 :هناك رأيان مختلفان حول نشأة حركة الترجمة في الحضارة اإلسالمية

https://www.alukah.net/literature_language/0/342/
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 الرأي األول: أنها ترجع إلى أوائل العصر األموي 

الجذور األولى لحركة الترجمة إلى العربية في أوائل العصر األموي، ويقول هذا الرأي أن   -

معاوية   بن  يزيد  بن  خالد  أن  المصادر  في  ذكر  مروان -حيث  آل  بحكيم  إلى    -والملقب  أرسل 

اإلسكندرية في طلب بعض الكتب في الطب وعلم الصنعة )الكيمياء( لترجمتها إلى العربية، وذلك 

 .بعدما أقصى عن الخالفة طواعية

يقول عنه ابن النديم: وقد ذكر في "الفهرست" أن خالد كان يسمى حكيم آل مروان وكان  

فاضال في نفسه وله محبة في العلوم، فأمر بإحضار جماعة من فالسفة اليونان الذي نزلوا مصر 

 .وتفصحوا بالعربية وكان هذا أول نقل في اإلسالم من لغة إلى لغة

بن يزيد بقوله أنه كان أعلم قريش بفنون العلم، وله كالم ويقول عنه ابن خلكان: وصف خالد  

 .في صنعة الكيمياء والطب وكان متقنا لهذين العلمين

ويقول عنه الجاحظ: قال عنه أنه كان أول من أعطى الترجمة والفالسفة وقرب أهل الحكمة 

 .ورؤساء كل صنعة

ا اسمه مريانس، وطلب منه أن  ويقال أن خالد بن يزيد استقدم من اإلسكندرية راهبا بيزنطي -

يعلمه علم الصنعة، ولم يكتفي بذلك وإنما طلب من آخر اسمه اصطفن ترجمة ما أتى به مريانس  

 .إلى العربية

وقد اتجه بعض الباحثين األوروبيين المحدثين أن يشككوا فيما نسب إلى خالد بن يزيد من   -

وطمس دوره في ظهور أعظم حضارة  جهود في الترجمة إلى العربية مستهدفين غمس اإلسالم  

عرفتها البشرية في العصور الوسطى، وفي ذلك شككوا أيضا في شخصية جابر بن حيان الكوفي  

ه( الذي يعتبر أبا لعلم الكيمياء، وأيضا شككوا في قسطنطين األفريقي الذي ينسب إليه    2  )القرن

رسة سالرنو الطبية. وقد ذهب ترجمة مؤلفات العرب في الطب إلى الالتينية مما مهد لظهور مد 

 "الكاتب لوتسيان كاسيموفتش إلى التشكيك في شخصية محمد في كتابه "لم يكن هناك محمد إطالقا  

. 

ومن الخلفاء األمويين الذين استكملوا جهود الترجمة بعد خالد بن يزيد عمر بن عبد العزيز 

المدي  101  -99) في  الخالفة  إلى  ذهابه  عند  معه  اصطحب  حيث  مدرسة ه(  علماء  أحد  نة 

اإلسكندرية، بعد أن أسلم على يديه ابن أبجر واعتمد عليه في صناعة الطب. وقد قام الخليفة عمر 

 .هـ100بن عبد العزيز أيضا بنقل علماء مدرسة اإلسكندرية إلى مدرسة أنطاكيا سنة 
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ومن أشهر لكن هذا ال يعني أن مدرسة اإلسكندرية أغلقت بل ظلت قائمة في العصر العباسي  

 :أطبائها 

 .ه( في عالج جارية له  194-170بليطان الذي اعتمد عليه هارون الرشيد ) -1

 .ه( 270 - 254سعيد بن توفيل كان طبيب أحمد بن طولون )  -2

 الرأي الثاني: الرأي األصح في نشأة الترجمة: 

وسلم   أن حركة الترجمة ترجع إلى صدر اإلسالم في عهد الرسول الكريم صلى هللا عليه

وبتكليف منه، فنُقل عن الصحابة رضوان هللا عليهم: "من عرف لغة قوم أمن شرهم" . ومن أشهر  

من تعلم السريانية في عهد الرسول هو زيد بن ثابت رضي هللا عنه، وقد تعلمها في ستين يوما  

 .وتعلم كذلك الفارسية والرومية

باسم عمرو بن العاص رضي هللا   هـ، وعليها نص 22وأقدم بردة في اإلسالم تعود إلى سنة  

في صدر   الترجمة ظهرت  وبالتالي  تحتها،  بالعربية  والترجمة  باليونانية  اسطر  ثالثة  وبه  عنه، 

 اإلسالم وليس منذ العصر األموي. 

المرجع: سعيد عبد الفتاح عاشور وآخرون، دراسات في تاريخ الحضارة اإلسالمية العربية،   

 م. 1986الكويت، 

   أسباب الترجمة:

العلوم والمعارف، فاإلسالم قد خلق مجتمعا  جديدا ، له عقليته ونمط   -1 حاجة العرب إلى 

تفكيره الحياتي الذي نقل عرب الجزيرة إلى مستوى مدني يتطلب منهم التوجه نحو آفاق ومصادر 

 حضارية متقدمة. 

واالقتصادي الذي الوضع المستقر والرفاه المعيشي، إذ إن المجد العسكري والسياسي    -2

 شيده العرب المسلمون ال يكتمل إال بالمجد العلمي والفكري والثقافي. 

لغة القرآن، فبعد الفتوحات انتشرت اللغة العربية في جميع البلدان اإلسالمية، كونها لغة  -3

ير،  النظام السياسي الرسمي للدولة، ومن بين ما يمتاز به القرآن هو حث المسلمين على البحث والتفك

 وفي مدح العلم ومنزلة العلماء.

بين    -4 الدينية قد كثرت وتعددت  الِفرق والملل  حاجة العرب إلى فكر نظري حّر، إذ إن 

المسلمين، وازداد الجدل في ما بينها، ما أوجب على علماء الكالم أن يطلعوا على نظريات الفكر 

 ين والمتشددين في الدين.اليوناني لكي يتمكنوا من الرد العقلي والمنطقي على المغال
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نفوذ المثقفين األعاجم، فقد تأثر العرب ببعض المفكرين واألعالم من األعاجم، خصوصا     -5

 من الذين نقلوا وترجموا روائع تراثهم إلى اللغة العربية.

اهتمام الخلفاء بالعلم والمعرفة، إذ لم يكن انتقال الخالفة من األمويين إلى العباسيين لمجرد    -6

والرشيد  قي المنصور  وكان  راقية،  عقلية حضارية  إلى  انتقاال   أيضا   كان  بل  المسلمين،  دولة  ادة 

والمأمون من أكثر الخلفاء تشجيعا  لنشر العلم والمعرفة، والخليفة المأمون نفسه كان عالما ؛ حتى  

ُكت القتال الحصول على  تيوفيلوس، كان من بين شروطه لوقف  ب  في انتصاره على ملك الروم 

عندما طلب  قبرص  حاكم  إلى  بالنسبة  وكذلك  الحرب.  غنائم  من  أساسي  كجزء  والعلوم  الفلسفة 

 الهدنة، فقد فرض عليه المأمون أن يسلم "خزانة ُكتب اليونان"، كما ذكر ابن النديم في "الفهرست". 

  التيار الشعوبي الفارسي، بعد اشتداد التنافس بين العرب والشعوبيين من الفرس الذين   -7

المفاخرة،  أجل  قبل اإلسالم، وذلك من  ما  إلى  الممتدة  القومية  آدابهم  إبراز  بغية  تراثهم  ترجموا 

م( نموذجا ، فقد ترجم كتاب "كليلة ودمنة" من اللغة    759-724هـ/142-106عبدهللا بن المقفع )

العربية.   اللغة  إلى  )الفهلوية  االمصدر:  عماد  اإلسالم:  حضارة  وبناء  والترجمة  لدين العرب 

 الجبوري، مجلة االنتدبندت العربية.( 

  :حركة الترجمة  أهمية

والحق أن حركة الترجمة كانت بداية حركٍة علمية نشطة، فقد حفَّزت المسلمين إلى اإلفادة 

الدين   العديدة، مما تُرجم ألبقراط وجالينيوس وغيرهما؛ ألن  التشريحِ  مما اطَّلعوا عليه من كتب 

مبهمات   اإلسالمي ال يبيح المثلة باإلنسان حيًّا أو ميت ا؛ فكانت هذه المترجمات خير ما وضح لهم

اليوناني.   المصدر: هذا الموضوع، كما أخذت مصنفاتهم الطبية تعكس جوانب عديدة من الطب 

 عبد الحليم عويس، موقع األلوكة، مقال.( )

كما أن الترجمةَ قد دفعت إلى ظهور حركة تأليف في بعض المعارف؛ فقد بدأ المترِجمون   

خَّصات في شتى أنواع العلوم، وبخاصة  يضعون الرسائل والكتب ليستعملها الطالب على شكل مل

الطبية منها، ثم ما لبثت هذه الحركة أن توسَّعت بين العلماء العرب الذين أخذوا يكتبون على أسس  

متينة من المعرفة، فقد ظهرت في الطب والفقه والتاريخ واللغة مثال  كتب كثيرة، وبعضها بعدة 

كان المؤلف الواحد يصنف عشرات الكتب في  أجزاء؛ بحيث كان بعضها أشبه بالموسوعات، كما  

العلوم.   بمختلف  معرفته  َسعة  على  مدلال   المواضيع  )مختلف  الباقيأحمد  المصدر:  معالم  عبد   :

 ( .(، نقال  عنه387، 386الحضارة العربية، ص )
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بل  جامدة،  َحْرفية  بطريقة  المترَجمات  هذه  مع  يتعاَملوا  لم  المسلمين  فإن  لنا؛  يتبيَّن  وكما 

:أثر  سرعان ما قاموا بتفعيلها في إطار نظاِمهم الثقافي والتعليمي، يقول أحمد علي المال في كتابه

ا من التراث  العلماء المسلمين في الحضارة األوروبية: "إذا كان المسلمون قد نقلوا وترَجموا كثير 

أنفسهم وعلى المناهج  العلمي لألمم األخرى؛ كاليونان والفرس، فإنهم لم يلبثوا أن اعتََمدوا على  

العلمية التي ابتكروها؛ فافتَتَحوا المدارس والمعاهد والجامعات، وألَّفوا الكتب والمراجع واألبحاث، 

ة عالية لَفَتَت األنظار   وأقاموا المراصد والمشافي والمختبرات، يدفعهم إلى ذلك نشاط وثَّاب، وهمَّ

 العتراف لهم بالفضل والسبق". إليهم، وانتزعت اإلعجاب بهم، حتى لهج أعداؤهم با

ولم يلبث المسلمون أن انطلقوا إلى عالم اإلبداع في كل الفنون والعلوم، ونجحوا في إقامة  

 حضارة أصبحت الحضارة األعظم خالل عشرة قرون 

وتكتسب الترجمة مكانة هامة في مجال انتقال العلوم والفكر واألدب من مجتمع إلى آخر 

 :لألسباب التالية 

التفاعالت الترج -1 في  الحفّازة  الخميرة  فعل  يفعل  ثقافي  محرض  مة 

الكيماوية، إذ تقدم األرضية المناسبة التي يمكن للمبدع والباحث والعالم أن يقف عليها ومن 

 .ثم ينطلق إلى عوالم جديدة ويبدع فيها ويبتكر ويخترع

تجسر الترجمة الهوة القائمة بين الشعوب األرفع حضارة والشعوب األدنى   -2

 .حضارة

ونقلها   -3 والتكنولوجيا  بالعلوم  للتعريف  األساسية  الوسيلة  هي  الترجمة 

 .وتوطينها

 .الترجمة عنصر أساسي في عملية التربية والتعليم والبحث العلمي -4

الثقافية   -5 الحركة  مواكبة  طريقها  عن  يمكننا  التي  األداة  هي  الترجمة 

 .والفكرية في العالم

مصطفى  المصدر: )  .وتطويرها وعصرنتهاالترجمة وسيلة إلغناء اللغة   -6

 العبد هللا الكفري، موقع األلوكة، مقاالت.( 

 اإلسالمية:  الحضارة في  األخرى الحضارات تأثير

 الفارسي:  التأثير
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األدب   كان  حيث  األدب،  مجال  في  أقوى  اإلسالمية  الحضارة  في  الفارسي  التأثير  كان 

 وأحاسيسهم من األدب اليوناني. الفارسي الشرقي أقرب إلى ذوق العرب 

ففي العصر العباسي قام من يجيدون اللغتين الفارسية والعربية بترجمة الكتب الفارسية ومن  

 هؤالء : 

 الحسن بن سهل.  -أبناء خالد.  -عبد هللا بن المقفع.  -

ونخص بالذكر ابن المقفع حيث ترجم تاريخ الفرس وقيمهم وعاداتهم وسير ملوكهم فضال 

 أدبية منها:  عن كتب 

 كتاب اليتيمة.  -األدب الصغير.  -األدب الكبير.  -كليلة ودمنة.  -

ولم تكن حضارة الفرس في مجال األدب فقط فقد امتلكوا تراثا في العلوم األخرى كالهندسة 

 والفلك والجغرافيا، لكن تأثير اليونان في العلوم العقلية كان أقوى من تأثير الفرس. 

 اليوناني:  التأثير

 كان التأثير اليوناني في األدب محدودا وال يزيد عن نقل بعض الكلمات مثل: 

 باإلضافة إلى بعض الحكم.  -الفردوس  -القسطاس  -الدرهم  -القنطار  -

وكانت الحضارة اليونانية ذات تأثير قوي في العلوم العقلية وهذا نتج عن معتقدات اليونان  

على حساب األعمال اليدوية أو المجال األدبي، فنقل العرب  أنفسهم واهتمامهم بالعقل وارتفاع شأنه  

 عنهم في مجال الفلسفة عن أفالطون وأرسطو وفي مجال الطب عن جالينوس وأبقراط..

 الهندي:  التأثير

إلى اإلسالمية  الفتوح  حركة  في  الهند  امتدت  أي  الهجري،  األول  القرن  أواخر  في 

  أبي  ه( واستؤنفت في منتصف القرن الثاني الهجري في عهد   96-  86)   الملك  عبد   بن  الوليد  خالفة

ه( ونشطت مرة أخرى في القرن الخامس الهجري، وذكر في ذلك   158  -136) المنصور  جعفر

 بعض المؤرخين: 

 الجاحظ:" اشتهر الهند بالحساب وعلم النجوم وأسرار الطب". -

فاحش   - وعالج  الطب  وأسرار  الهندي  والخط  بالحساب  معرفة  لهم  الهند   " األصفهاني: 

 ء....".الدا

https://islamstory.com/ar/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://islamstory.com/ar/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://islamstory.com/ar/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://islamstory.com/ar/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://islamstory.com/ar/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://islamstory.com/ar/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
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وجزء كبير من ثقافة الهند وعلومهم انتقل إلى فارس بحكم العالقات التجارية بين الطرفين  

كتب   الستحضار  الهند  إلى  برزويه  طبيبه  أرسل  أنوشروان  كسرى  أن  ذلك  ومن  اإلسالم  قبل 

ومؤلفات في الطب فعاد بالكثير منها ويقال أن قصة كليلة ودمنة انتقلت من الهند ضمن ما نقله 

 برزويه من كتب باإلضافة إلى لعبة الشطرنج. 

وعندما عكف المسلمون على ترجمة كتب الفرس إلى العربية نقلوا بين ثناياها أجزاء من 

ثقافة الهنود وعلومهم وأحيانا قام بعض المترجمين بنقل السنسكريتية وهي اللغة الهندية إلى العربية 

 مباشرة ومنهم: 

 ابن دهن الهندي.  -            الهندي.منكة  -

 ومن العلوم التي أخذ فيها المسلمون عن الهنود: الرياضيات والفلك والطب: 

 الرياضيات -أ

األرقام الحسابية المستخدمة في العالم حاليا عرفها المسلمون عن الهنود وعن المسلمين    -

 كات الهند.نقلت إلى الغرب، وقد عرف المسلمون هذه األرقام باسم راشي

ونقل عن الهنود الكثير من المصطلحات الرياضية مثل مصطلح الجيب في حساب المثلثات.  

 من معارف الهنود في الرياضيات.  الخوارزمي  واستفاد العالم الرياضي أبا جعفر بن موسى

 الفلك  -ب 

ي الفلك ألفه أحد علماء الهند وهو  هـ بترجمة كتاب ف 154أمر أبو جعفر المنصور سنة    -

برهمكبت وقد كان باللغة السنسكريتية، كما أمر باستخراج زيجا من أزيجة هذا الكتاب يستخدمه 

العرب لدراسة حركة الكواكب، وقد قام بترجمة هذا الكتاب الفزاري وأنجز الزيج المشهور الذي 

 ند" في الفلك.ينسب إليه. كما أخذ المسلمون عن الهنود كتاب "السند ه 

 الطب -ت 

 من الكتب التي ترجمت إلى العربية عن الهندية في مجال الطب:

كتاب " السيرك" وقد ترجم أوال إلى الفارسية ثم من الفارسية إلى العربية عن طريق عبد   -

 هللا بن علي. 

 كتاب " سسرد" نقله منكة عن الفارسية ليحيى بن خالد البرمكي. -

 الهند" نقله منكة عن اسحق بن سليمان.  كتاب "أسماء عقاقير -

https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1
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 كتاب " استنكر الجامع" نقله ابن دهن الهندي.  -

ومن المعروف أن أطباء الهند نبغوا في استخدام األعشاب الطبية في مداواة الكثير من العلل،  

وقد نقل المسلمين الكثير عن فوائد األعشاب عن الهنود، وبعض هذه األعشاب لم يعرفها اليونان  

يث ال تنبت إال في أقاليم الهند وشرق آسيا، ويقال أن خالد بن يحيى البرمكي جلب بعض أطباء  ح

 الهند مثل: 

 سندباد. –             قلبرقل. –         منكة. -

 وكان االتصال بالحضارة الهندية مصحوبا بتعريب كثير من المصطلحات واألسماء مثل: 

 فلفل.  –                 خيرزان. –              كافور. –             زنجبيل. -

 فضال عن ترجمة بعض القصص مثل كليلة ودمنة والسندباد كما سبقت اإلشارة. 

وإذا كان المسلمون أخذوا عن الحضارات السابقة، فإن هذا ال يقلل من شأنها؛ ألن الترجمة  

 كانت مرحلة من مراحل االبتكار العلمي اإلسالمي وهذه المراحل هي: 

 الشرح والتفسير. -2                                 والترجمة.  النقل -1

 اإلضافة واالبتكار.  -4                                النقد والتصحيح. -3

اإلسالمية  -  الحضارة  تاريخ  في  دراسات  وآخرون،  عاشور  الفتاح  عبد  )سعيد  المرجع: 

 .م(1986، ، الكويت العربية

 المراجع

 (، نقال  عنه 387، 386: معالم الحضارة العربية، ص )عبد الباقيأحمد 

 .110  - 95:  2 -أحمد هبُّو، تأثير لغات الشعوب القديمة في لغة كتب السيرة 

  1، ع  23اآلداب، مج  -أنطوان المقدسي: التعريب في داللته التاريخية: من الترجمة إلى التعريب 

 .55  - 49، 16 - س 14ص:   -م( 1975/ 1)

اإلنشاء   السلطة،  المعرفة،  إدوارد سعيد: االستشراق:  أبو ديب    -انظر:    -   2ط    -تعريب: كمال 

 .80ص:   -م 1984بيروت: مؤسسة األبحاث العربية،  

العربي   تاريخ الطب  لقطات علمية من  الطويل،  الفكر ع    -توفيق  يونيو    -)إبريل. مايو    1عالم 

 .288  - 245ص:  -م( 1974
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  - هـ/ سبتمبر  1417)جمادى األولى    239الفيصل ع    -، الترجمة والتعريب  عبد الناصرجمال   

 .29 -  26ص:  -م( 1996أكتوبر  

  -   127ص:    - جمعة شيخة: "دور مدرسة الترجمة بطليطلة في نقل العلوم العربية إلى أوروبا"  

لحضارة  . في: السجل العلمي لندوة األندلس: قرون من التقلبات والعطاءات، القسم الثالث: ا137

 .م1996هـ/  1417الرياض: مكتبة الملك عبدالعزيز العامة،  -والعمارة والفنون 

الباحث  تاريخية:  رؤية  اإلسالمي  العهد  في  الترجمة  الحائري: حركة  منشور  ياسرالقزويني   ،

البيت : في أهل  العدد    مجلة  السالم  البحث 7عليهم  تصنيف  صفحةتاريخ: ،  من  إلى  : 218، 

 .  229صفحة

اإلسالمية   الحضارة  تاريخ  في  دراسات  وآخرون،  عاشور  الفتاح  عبد  الكويت سعيد  ، العربية، 

 م. 1986

العربي    -سليم طه التكريتي: بيت الحكمة في بغداد وأثره في النهضة الفكرية خالل العصر العباسي   

 .130  - 126ص:  -م( 1976هـ/ أغسطس  1396)شعبان  213ع 

في: أبحاث المؤتمر    -بعض نتائجها"    -توجهاتها    -أطوارها    -شحادة كرزون. "الترجمة: بدايتها  

ند العرب المنعقد في جامعة حلب بإشراف معهد التراث العلمي السنوي السادس لتاريخ العلوم ع

اآلخرة    23  -  22العربي   )إبريل(    16  -  15هـ/ 1402جمادى  المعهد،    -م  1982نيسان  حلب: 

 .314 - 301ص:  -م 1984الجامعة 

 عبد الحليم عويس، دور الترجمة في الحضارة اإلسالمية، موقع األلوكة، مقال.

العزيز اإل  عبد  والتعريب  الدوري:  العربية  اللغة  وانتشار  القومية  109  -  61ص:    -سالم  في:   .

 - العربية واإلسالم: بحوث ومناقشات الدولة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية  

 .)نقله عن البالذري في: أنساب األشراف، مخطوط(  -م 1900بيروت: المركز، 

ة التعريب في تونس، وفاطمة الجامعي الحبابي: تقويم عاشوري: محاولة لتقويم تجرب  عبد العزيز

  -   229ص:    - تجربة التعريب في المغرب، ومصطفى الفياللي: تقويم تجربة التعريب في الجزائر  

. في: التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية: بحوث ومناقشات الندوة 308

 .م1982بيروت: المركز  -لعربية الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة ا

الهادي  التعريب    عبد  مفهوم  بدمشق    - هاشم،  العربية  اللغة  مجمع    2ع    6مج    -مجلة 

 .43 - 37ص:  -م( 1988/ 4هـ/ 1408/ 8)

https://abu.edu.iq/research/researchers/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://abu.edu.iq/research/journals/ahl-al-bayt/issues/7
https://abu.edu.iq/research/journals/ahl-al-bayt/issues/7
https://abu.edu.iq/research/articles/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
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 العرب والترجمة وبناء حضارة اإلسالم: عماد الدين الجبوري، مجلة االنتدبندت العربية. 

والخل الرسول  عصر  في  العربية  الجزيرة  الراشدين  في  سعود،   -فاء  الملك  جامعة  الرياض: 

 .(3)سلسلة دراسات تاريخ الجزيرة العربية؛   -م 1989هـ/ 1410

في: إشكالية العالقة الثقافية مع الغرب: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها المجمع العلمي 

الن  -م  1977بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،    -العراقي   ديم في: الفهرست؛  والنص من 

 .24ص:  -مرجع سابق 

، وابن منظور: لسان العرب؛ مرجع سابق  84:  4  -الفيروزابادي: القاموس المحيط؛ مرجع سابق  

- 1  :426. 

بيروت: مركز دراسات    -  4ط    -محمد المنجي الصيادي، التعريب وتنسيقه في الوطن العربي  

 :( وانظر أيض ا1طروحات الدكتوراه؛ )سلسلة أ - 179  - 138ص:   -م 1985الوحدة العربية، 

القاهرة: دار الكتب    -  3ط  -محمد بن عبدهللا بن مالك األندلسي. ألفية ابن مالك في النحو والصرف  

 .9ص  -م 1932هـ/ 1351المصرية، 

 .57 - 33ص:  -محمد توفيق سبع: التجربة التاريخية لعالقة العرب بالثقافة األجنبية 

التطبيق،  محمد جابر   الميدانية: ظاهرة "تأجيل"  المقاربة  الجامعي وحتمية  التعريب  األنصاري: 

ص:   -م(  1988هـ/  1408)  24، ع  8رسالة الخليج العربي مج    -أربعة اعتبارات أساسية لحسمها  

151 - 189. 

 م  1985/  1984،  25اللسان العربي ع   -محمد ديداوي "الترجمة إلى العربية" 

تحقيق: عبدالكريم الغرباوي    -ني الزبيدي، تاج العروس من تراجم القاموس  محمد مرتضي الحسي  

)سلسلة التراث   -  341  -  339:  3  -م  1967هـ/  1386الكويت: وزارة اإلرشاد واألنباء،    -ج    20  -

 ( .16العربي؛ 

  - بيروت: دار الجيل، د.ت    -ج  4  -مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط  

1  :106 . 

عبدهللا محمد بن المكرم بن أبي الحسن بن أحمد األنصاري الخزرجي )ابن منظور( لسان العرب 

القاهرة: دار    -تحقيق عبدهللا علي الكب،ير ومحمد أحمد حسب هللا وهاشم محمد الشاذلي    -مج    8  -

 .(2868 - 2763 /5) .المعارف، د.ت 
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إلسالمية خالل العصر العباسي، محمد سعيد  مساهمة حركة الترجمة في تطوير الحضارة العربية ا

، السنة الثانية، 3، الجامعة اإلسالمية دار العلوم وقف ديوبند، العدد  مجلة وحدة األمة الفاروقي،  

 م. 2015

http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1547&page=1&from=
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 العلوم اإلسالميةإسهامات علماء غامبيا في إحياء 

 عبد القادر سيال الغامبي

 

 )كانغ خليفة جابي، أمبا يحيى سيال، الحاج بشير دابو، كرنغ لنغ كانتي" أنموذجا( 

 

 جامعة غامبيا 

 األستاذ المشارك ورئيس قسم الدراسات اإلسالمية 

 واللغة العربية 

 غامبيا 

 أفريقيا 

 

E-Mail: aksillah@utg.edu.gm 
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 الموضوع المقترح للبحث 

 إسهامات علماء غامبيا في إحياء العلوم اإلسالمية

 )كانغ خليفة جابي، أمبا يحيى سيال، الحاج بشير دابو، كرنغ لنغ كانتي" أنموذجا( 

      للدكتور عبد القادر سيال الغامبي *

   

 المقدمة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم،

 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:  

للسالم  للتقدم واالزدهار، وقصرا منيفا  للحياة، وركنا ركينا  يعد عنصرا أساسيا  العلم  فإن 

ة قام بها الفطاحل من علماء غامبيا  واالستقرار في العالم التليد والحديث. وإن هناك جهودا مضني 

لنشر العلم، وتعليم الناس أمور دينهم ودنياهم، ومن ضمن هوالء الفطاحل الذين شادوا البنى التحتية 

 للعلم والتعليم في غامبيا: َكْن خليفة جابي، وأمبا يحيى سيال، والحاج بشير دابو، وَكَرْن لَْن كانتي. 

يم العتيق، ولهم مؤلفات حسان في الفقه، والنحو، واألخالق، فهؤالء لهم باع طويل في التعل   

كما أن لهم  قصائد جياد في الحث على التعلم، واإلخوانيات، والمدائح، وتهذيب األخالق، وغير  

ذلك، وبالرغم من ذلك لم يكن لهم وال لمؤلفاتهم بروز ظاهر وواضح في الساحة العلمية الغامبية،  

 ناهيك عن الصعيد العالمي.

ومن هنا جاء هذا البحث؛ ليقدم األنموذج األمثل لدراسة جهود أولئك األفذاذ من علماء غامبيا؛  

األجيال   أمام  الوعر  الطريق  لفسح  تمهيدا  الجبارة،  مجهوداتهم  من  المضيئة  الجوانب  إلبراز 

 الصاعدة، وتكون جامعة غامبيا قد نالت قصب السباق في دعم مثل هذه الدراسة الجادة. 

 البحث: أهداف

 هذا البحث يهدف إلى تحقيق األهداف التالية: 

المشاركة الفعالة في إحياء العلم ونشره الذي يعد مطلبا ساميا من المطالب األكاديمية، في  -1

 المراحل الجامعية.

 
 األستاذ المشارك ورئيس قسم الدراسات اإلسالمية واللغة العربية في جامعة غامبيا *

3850274  ، 2936224 (00220) Phone: 

 aksillah@utg.edu.gmد اإللكتروني: البري

 

mailto:aksillah@utg.edu.gm
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تبيين المساهمات العظيمة التي قام بها بعض الجهابذة العلمية قديما في غامبيا، تلك الدولة   -2

غرافيتها، الكبيرة بسكانها وإنجازاتها، الواقعة في الطرف الغربي من الصغيرة بحجمها وج

 قارة إفريقيا. 

دبجوا  -3 بما  الصاعدة  لألجيال  النحارير  أولئك  أسداه  الذي  المعروف  بجميل  االعتراف 

بأقالمهم السيالة من تهذيب لألخالق، وترشيد للعقول؛ إذ كانوا يكتبون رسائلهم، وحاجاتهم،  

بالل غة المندنكية، والولوفية، وغيرها، ولكن بحروف عربية، باإلضافة وبعض أشعارهم 

 إلى الكتابة بالعربية األصيلة. 

المشاركة النيرة لجامعة غامبيا في نشر فضائل علماء غامبيا؛ نشرا وتوزيعا للعلم، وحفاظا  -4

 وصونا للتراث العلمي الغامبي من االندثار. 

 خطة البحث:

 مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة، وفهارس فنية : هذا البحث ينقسم إلى 

 َكْن خليفة جابي ومساهماته العلمية، وفيه مبحثان:  الفصل األول:

 المبحث األول: َكْن خليفة جابي، وحياته. 

يدور البحث في هذا المبحث حول حياة هذا العلم من أعالم غامبيا )َكْن خليفة جابي( من 

 ل إلى الحياة اْلفُوِدِويَّة حيث نسبه، وأخالقه، وتعلمه، حتى وص

 المبحث الثاني: آثار َكْن خليفة جابي، ومساهماته العلمية.

الحسان،   والتآليف  والتربية،  التعليم  مجال  في  الجليل  العلم  هذا  مساهمات  البحث  سيتناول 

 واألشعار الجميلة 

 : أمبا يحيى سيال ومساهماته العلمية، وفيه مبحثان: الفصل الثاني

 األول: أمبا يحيى سيال، وحياته. المبحث 

سيتناول البحث في هذا المبحث حياة هذا العالم الفذ من أفذاذ علماء غامبيا )أمبا يحيى سيال( 

 من حيث نسبه، وأخالقه، وتَعَلُّمه، حتى وصل إلى غاية قصوى في العلم 

 المبحث الثاني: آثار أمبا يحيى سيال ، ومساهماته العلمية.

الط البحث  والتربية، سيتفحص  التعليم  مجال  في  الشامخ   العلم  هذا  سلكه  التي  النيرة  رق 

 والتآليف الحسان، وأشعاره الرائقة. 



 

77 

 

 : الحاج بشير دابو ومساهماته العلمية، وفيه مبحثان: الفصل الثالث

 المبحث األول: الحاج بشير دابو، وحياته. 

علماء غامبيا )الحاج بشير دابو(   سيتناول البحث في هذا المبحث حياة هذا العالم الفذ من أفذاذ 

 من حيث نسبه، وأخالقه، وتَعَلُِّمه، حتى وصل إلى غاية القصوى في العلم 

 المبحث الثاني: آثار الحاج بشير دابو، ومساهماته العلمية.

التي سلكه هذا العالم النحرير  في مجال التعليم والتربية،   السبل المستنيرةسيستجلي البحث  

 ن، وأشعاره الجميلة.والتآليف الحسا 

 : الحاج َكَرْن لَْن كانتي، ومساهماته العلمية، وفيه مبحثان: الفصل الرابع

 المبحث األول: الحاج َكَرْن لَْن كانتي، وحياته. 

)الحاج َكَرْن لَْن كانتي( من    أعالم غامبياسيتناول البحث في هذا المبحث حياة هذا العلم من  

 ى وصل إلى مرتبة عالية في العلم حيث نسبه، وأخالقه، ودراسته، حت

 المبحث الثاني: آثار الحاج َكَرْن لَْن كانتي، ومساهماته العلمية.

سيفتّش البحث الطرق المثلى التي اتخذها هذا العالم الجليل للوصول إلى أهدافه المنشودة في 

 مجال التعليم والتربية، والتآليف الحسان، وأشعاره الجميلة.

إليها البحث، والتوصيات في مجال حفظ التراث   الخاتمة: النتائج التي توصل  تتناول أهم 

 العربي اإلسالمي الغامبي. 

 

 الفصل األول: َكْن خليفة جابي ومساهماته العلمية، وفيه مبحثان: 

 . (1)المبحث األول: َكْن خليفة جابي، وحياته

والفهامة النبيل، والعالم النحرير، شهد له القاصي والداني َكْن َخِليفَة َجابِي، العالمة الكبير ، 

 بالصدارة بالعلم في سنغامبيا وغينيا بسياو وغينيا كونكري.

ْي جابي، الكيائي مولدا ، والبرجلي مسكنا .  هذا اْلعَلَم هو: محمد خليفة بن فودي لَْنْع مَّ

ْي قري ة سماها: بََرَجِلي، وهناك أخذ العلم عن  ُولد في نياني َكيَايِي ثم أسس أبوه فودي لَْنْغ مَّ

َجابِي يومئذ شابا يافعا، عزم على   َكْن َخِليفَة  ْي جابي،  ولما توفي أبوه، وكان  لَْنْع مَّ والده فودي 

الرحيل لالستزادة في العلم، فحط رحاله عند َكْن فودي محمود سيسي ببكاو َمْنُكـنُْنبَا في كاسماس، 
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لعلم،  ثم تحول إلى فودي اللمات درامي البكاوي بقرية ُسنُكدُوا بشرى،  جنوب السنغال، فأخذ عنه ا

حيث أخذ الفنون التي  تدرس على المشايخ آن ذاك، من نحو وصرف، ولغة وشعر، وفقه وأصول،  

جمع    -كالعادة–وحديث وتفسير، ولما عزم الشيخ على تسريحه بعد إكماله تفسير القرآن الكريم  

 طالب، فدعا له، وبين للناس رضاه عنه، وأعطاه العمامة الفودوية. أعيان القرية، وكبار ال

فُوِديـيَا )باللغة المندنكية(: هي المرحلة العالمية العالية على النظام الدراسي التقليدي َواْلفُوِدِويَةٌ أو  

 -القديم

الثالثة تسمى       اللفظة  )فُوِديـيَا(وهذه المرحلة هي المرحلة العلمية  )بِِإَمالة :  وتنطق هذه 

يمكن أن نسميها    )فُوِديـيَا(َوفُوِدي معناه: العلم الكبير والمتمكن، وهذه المرحلة أعني:    شديدة للدال(

 بالدراسات العليا؛ إذ تعد أعلى مرحلة يمكن أن يصل إليها الطالب في المجالس العلمية. 

سورة الناس، وباجتياز    وتتمثل هذه المرحلة في تفسير القرآن من الفاتحة إلى البقرة حتى    

هذه المرحلة يمنح الطالب إجازة تسمى )فُوِديـيَا( ويلقب صاحبه من ذلك اليوم فصاعدا بـ )فُوِدي(  

، وحرام على أحد من ذلك اليوم المشهود أن ينادي هذا   بِِإَمالٍَة شديدة للدال(  )تنطق هذه اللفظة:

 )فُوِدي( الطالب باسمه الشخصي غير مسبوق بـ 

 . (3)الثاني: آثار َكْن خليفة جابي، ومساهماته العلميةالمبحث 

فيمم  الغزير،  العلم  لينشر ما وطابه من  إلى غامبيا  الفودوية  بعمامته  َجابِي  َخِليفَة  َكْن  عاد 

البالد، وطافها، فمكث في قرى كثيرة، منها: نِيُوِمي ِجـنَْك، وكمبو سابجي، وكمبو برفوت، ثم جارا 

ى جارا بروكندا، فاستقبلوه بحفاوة، وأكرموا وفادته، وذبحوا له بقرة، فمكث،  ستكنغ، ومنها انتقل إل

وبعد فترة استأذن أعيان القرية وشيوخها في الرحيل، فأذنوا له، ولكن في يوم رحيله، ذبحوا له 

من   فج عميق،  كل  من  الناس  وجاءه  العلمي،  مجلسه  فيها  وأسس  القرية،  في  فبقي  أخرى،  بقرة 

العلم، وقد قيل: إن له مؤلفات، ولكنها ضاعت على يد مشارق األرض ومغ  اربها، يأخذون عنه 

الزمان، وهو صاحب قصائد جياد باللغة المندنكية، منها: في علم النحو، وفي علم العروض، وفي  

عليه:   والغالب  المندنكية.  باللغة  كلها  الميت،  وغسل  والنفاس،  والحيض،  الجنابة،  غسل  تفصيل 

بالتدريس، تعدادهم؛   االشتغال  يمكن  الذكر. وطالبه كثر، وال  المثل في  والعبادة، وكان مضرب 

 لكثرتهم، ولكن نذكر بعض المشهورين من كبار طالبه: 

 منهم العالمة جارنع سيدي رحمه هللا، وكان فاضال ، ناشرا للعلم. -1

 منهم العالمة الَِمْنْع دَابُو المشهور، وقد زوجه الشيخ بكريمته . -2

 العالمة إيِسيُو َجْنِم شيخ والد عمر فابا جيتي وأستاذه.  -3
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 العالمة كور سيال وزوجه بكريمته.   -4

 العالمة سمبندوا فني وزوجه ببنته.  -5

 العالمة دفي سيال.  -6

 ونجله َكَرْن شيخ جابي المعروف. -7

وثمانية وعشرون  م، وعمره حينئذ: مائة  1951توفي َكْن خليفة جابي بقرية جار بَُروُكْندَا عام  

سنة، وثمانية أشهر وثمانية أيام، وحضر جنازته جمع غفير، ومنهم: َكَرْن َمْدَحَوى ُسَواِري، وقال  

 كلمته المشهورة: توفي اليوم شيخ العلم في غرب أفريقيا َكَرْن لَْن خليفة جابي رحمه هللا.

 ومن قصائده المشهورة، ما أطلق عليه )األرواح(، وقال في مطلعها: 

 عوذب هللا من أعداء أشباح       *              أو حاسد ماكر من كل أرواح أ

 من شر شيخ وتلميذ أشر ومن      *            شر النساء ومن نفاث أرواح 

 وقد بلغت أبياتها سبعة وسبعين بيتا. 

للغة  هذا وقد ُوِجدَ بيت يتيم من أشعار َكْن خليفة جابي، وفيه نوع من الشعر التقابلي بين ا

العربية واللغة المندنكية.، حيث ذكر فيه فوائد بعض األشجار في عالج كافة األمراض الجسمية 

 والعقلية، المسمى ) بالطب الشعبي(. 

وهذا البيت اليتيم أضاف إليه الشيخ عمر فابا جيتي )وهو أحد الشعراء والدعاة الكبار في غامبيا(  

والقاف والبحر،  الوزن،  نفس  أبيات على  كبيرة,  عدة  فوائد طبية  لها  أشجارا أخرى  فيها  فذكر  ية, 

ُكْنِجي،   تَْنَكـْن, َجلَفَـتُوا,  ِسْنَجا,  َجْنبََكتَْن،  بِاْلـَمـْنِدْنـِكيَِّة، وهي:  واألسماء المذكورة في القصيدة كلها 

 .  PAPAYERُكلُُكلُوا, َساُرونُكو, بِِلـْنُكْمبُوا، تـاتـيا: 

 ن بلحائها وجذورها جميع األمراض، حتى الجنون، والعياذ باهلل. وكل هذه األشجار كانوا يعالجو

 رحمه هللا:   -يقول َكْن َخِليفَة َجابِي

 َجْنبََكتَْن َوِسْنَجا بَْل َوتَْنـَكْن     *      شفاء البدن والجسم العليل

 األبيات التالية: هذا هو البيت الوحيد الذي وقف عليه األخ )ُعَمُر فَابَا ِجيـتِي( فزاد عليه 

 كذلك َجلَفَتُوا وكذاك ُكـْنِجي   *     هما خير الدواء خذوا جميلي 

ا   *     كذلك ُكلُُكلُوا  هاكم دليلي  لقد جربت َجْنبََكـتَْن َوِسْنـج 

 َوَجْدتُُهُم كما ُوِصفُوا بخـير    *      فَدَاُووا الجسم بالطّب األصيل 



 

80 

 

 *      إلى األقراص ويحك يا خليلي أتـترك َساَرُوْنُكوا ثم تمـشي   

 أما تدري بأنك إن أخـذت    *      بِِلْنـُكُمبُو شفيت من العليل

 كذلك تَاتـيَا نِـيَّا فَـِجْنِدي   *      دواء العـين فافهم يا خليلي

يـنَّ ِكي ُموِم ِكـيـنَّا    *      فال تنـسوا إذن أهل العقول  ينُو م 

 فقلت:

 ها جمـيل     *      مفاعلتن مفاعلتن فعولن بحور الشعر وافـر

وهذه القصيدة ألفاظها واضحة، ومعانيها قريبة، ولكن أهميتها تكمن في قدرة الشاعرين على  

المزج والخلط بين اللغة اْلـَمـْنِدْنـِكيَِّة واللغة العربية على البحور والتفعيالت الخليلية، دون خرم أو  

كما اللغتين،  إحدى  لقاعدة  وترك   خرق  األصيل،  بالطب  والتشبث  الرجوع،  إلى ضرورة  نبّهت 

األقراص الطبية التي ال تسمن، وال تغني من جوع، وال تشفي من مرض، وإنما هي ضرب من  

مات. وهاك بيان لفوائد بعض هذه األشجار:   نَات والمنّوِ  المسّكِ

قوية اللثة، وتستخدم أيضا  فـ )َجْنبََكتَْن(: تستخدم للسواك، وهي مفيدة في نقاء األسنان، وت   -

كمعقِّم للجرح الحديث، حيث يُمضغ زهرها النضير، ويوضع على الجرح، وإذا غليت أوراقها، ثم  

 شربت كان عالجا لكثير من األمراض الباطنية. 

ا: تستخدم جذورها لعالج األمراض الباطنية، وفائدتها تمكن في إخراج الديدان من   - وِسْنج 

 البطن. 

فتعدّ تَـْنكَ وأما    - عالج    ْن:  في  تُستخدَم  حيث  فائدة،  وأكثرها  األشجار،  هذه  أنواع  أحسن 

كما تُستخدم في عالج العقم لدى   والجنون،األمراض المستعصية على األطباء، كالجذام، والبرص،  

الرجال والنساء على حد سواء, وهي دواء ناجع للديدان، واألمراض الباطنية، وغير ذلك، ونظرا  

عالج الكثير من األمراض؛ فإنه يعّز الحصول عليها في كثير من غابات غامبيا, وال  لنجاعتها في 

 جنوب السنغال.   -يوجد بكثرة إال في بعض غابات غينيا بيساو، وَكاَسَماْنِس 

وأما )َجلَفَـتُوا(: فهي قشرة أو ِلـَحـاء من شجرة كبيرة، مر مذاقتها كطعم العلقم، ولكنها نافعة 

و  البطن،  آالم  على  في  المستعصي  اْلَجـَرب  على  تقضي  كما  الجلدية،  الحّكة  أمراض  في  ناجعة 

األطباء، حيث توضع القشرة أو اللحاء في الماء، ويشرب صباح مساء، فتقضي على أكياس الجرب 

 الموجودة في البطن، وعلى كل ما يسبّب حّكة للجلد.
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 العلمية، وفيه مبحثان:الفصل الثاني: أمبا يحيى سيال ومساهماته 

 .(5) المبحث األول: أمبا يحيى سيال، وحياته

أفذاذ علماء  َعلٌَم فذ من  بـــ) كرمبا سيال(،  أمبا يحيى سيال بن الشيخ سالم سيال المعرف 

غامبيا، وأستاذ نبيل، وشاعر حكيم، وعالم نحرير، ومدرس قدير، وهو أحد المتقنين لمعظم الفنون  

في عصره، وكان ممن نهل العلم الصافي من نميره الفياض في المجلس العلمي الذي أسسه فودي  

 (، أو )ُكوْنـتِيْن ُموُروا(. 5َشْيُخ ُكوْنـتِينْ  4شيخ محمد السنوسي سيال، المعروف بـ)فُوِدي 

ُولد أبو المكارم، أُْمبَا يحيى سيال العباسي رحمه هللا تعالى رحمة واسعة، في نياني ُكوْنتِين، 

واللغة، والشعر، ثم    تلقى تعليمه األولي على يد أبيه الشيخ كرمبا سيال، فأخذ عنه القرآن،  والفقه،

كان تحت كنف عمه محمد سنوسي المعروف بكونتينغ موروا، فاعتنى به عناية كبيرة، لما تفرس  

فيه من الذكاء المفرط، والحرص الشديد على طلب العلم، فَعَلََّمهُ من الفنون التي كانوا يتعلمونها  

التفسير، كما أفاده في الجانب  في المجالس، مثل : الفقه، والنحو، والصرف، والبيان، والشعر، و

العلمي واألخالقي، ولما بلغ مبلغ الرجال، ودرس معظم الفنون، وبرع فيها، أذن له شيخه بالرحيل 

 لنشر مكنونه من العلم والمعرفة.

وكان من الذين اعتنوا بهذا اْلعَلَِم أخوه : محمد البخاري سيال، الذي تلقى منه علم العروض، 

أيضا البخاري  له    والشيخ  يشق  العلمي، وهو شاعر ال  ُكوْنتِين  العلم من مجلس  تلقوا  الذين  من 

 الغبار، وكان يميل إلى استعمال الغريب في إنتاجه الشعري.

 : (6)المبحث الثاني: جهود أمبا يحيى سيال وآثاره العلمية

يْن ُموُروا( هذا العلم أمبا يحيى سيال لما امتأل وطابه بالعلم والمعرفة، أذن له شيخه  )ُكوْنـتِ 

بنشر العلم، فرحل إلى فاُلَدُوا بَاَشاِري، فطاب له المقام هناك، فأقام، وأسس مجلسه العلمي، فجاءه 

طالبه، فكثر  العلم،  عنه  ليأخذوا  وحدب؛  كل صوب  من  لتعليمهم،    الناس  فتفرغ  شأنه،  وعظم 

  النجباء محمد طالبه    وإرشادهم، مع اجتهاد في العبادة، وطلب الحالل حتى أتاه اليقين. وكان من

 كيمورنغ جايتي، الذي درس عليه العروض. 

وهو ديوانه الشعري، ومعظم قصائده، ومنظوماته    -فيما نعلم–وأما مؤلفاته فله مؤلف واحد 

وهو شديد االعتزاز، واالعتداد بشعره، عبارة عن اإلخوانيات، واالبتهاالت، والمدائح، والفخر،  

 دانيه أحد، وها هو ذا يقول: وبحوزة علم ال يوازه فيه، أو ي

 وجاد لي بالمنى واختار ما اختارا  *                   هللا ربي حياني اليوم أسرارا.     
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 فا علي رغم أعدائي ومن جارا    *           وكان ما كان في فضل ومن كرم  

 قرن يجادل إعالنا وإسرارا  *   فصرت فردا محيطا بالفنون بال

 تخويفها حكم تعطيك أنوارا   *   الجاهليين وفيخوفت حقا قلوب 

 يدل كال على التكميل إجهارا  *               قلقت بابا  ألرباب العلوم بما    

 عاينت رشدا لما أنكرت إنكارا        *      لو يا منكري أنت في حجب الغواية 

 دارا ونور شمس على اآلفاق قد  *        ال تنكرني فإني اليوم شمس ضحى     

 7*            ربي الذي كان ]هو[للخـلق قهارا      ولـيس لي من معين أرتجيه سوى    

 وقال أيضا: 

 وكنت يوما حزينا      *      حلـيف هم وضير                 

 حتى أتتني علـوم       *      مـناجيات بصدر                 

 وذائدات لجهـلي      *      وطاردات لضيري                 

 وإن نظرت كتابا       *      قبل القراءة أدري                 

 فبحر علمي عميق      *      يـزيد ماء ويجري                 

 ال دلو يفنيه غرفا      *       فالدلو فيه كظفري                 

وفاته / توفي رحمه هللا تعالى في قرية فالدوا باشار في األربعينيات القرن العشرين، ودفن 

 في طرف من داره رحمه هللا رحمة واسعة. 

 

 بشير دابو، ومساهماته العلمية، وفيه مبحثان: لثالث: الحاجاالفصل 

 . (7)  وحياتهالمبحث األول: الحاج بشير دابو، 

بن إبراهيم خليل دابوا بن فودي باكر دابو بن فودي دابو من أصل )بَاِدبُو   الحاج بشيرالشيخ  

 كان شاعرا مفوها، وصاحب قلم سيّال في الكتابة والتأليف.  -رحمه هللا -ُكوْنتِي ُكوْندَا ُسوُكوا تُوا(

بوه  ُوِلدَ الحاج بشير دابو في إحدى القرى الغامبية التي تسمى نِيُوِمي: ) نعمة كونكو(، وكان أ

التسيار، وتأسيس قرية  إلقاء عصا  العلم، ولما أشبع أبوه علما وفهما، عزم على  آنذاك في طلب 

علمية، تحمل راية العلم خفاقة في سماء منطقة بادبو، فتحقق له المنى ببناء قرية سماها دار السالم 
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ار غرب ، وشرع بها مجلسه العلمي، فتكاثر عليه الطالب من معظم أقط1956-1955بين عامي  

 إفريقيا، فعلّم، ودّرس، ونشر العلم، وما زال أوالده وطالبه، يواصلون مسيرة  الشيخ التعليمية.  

ومن أبرز طالبه الذين ساروا على درب الشيخ في التعليم والتربية ابنه: الحاج بشير دابو  

ريس منذ أن كان الذي بذل جهدا جهيدا في دفع عجلة التعليم العربي اإلسالمي فجلس لإلقراء والتد 

م  2013/ 07/ 27أبوه على قيد الحياة، وقد استمر هذا الشيخ الجليل في التدريس وافته المنية، بتاريخ:  

 عاما رحمه هللا رحمة واسعة   84عن عمر يناهز  

وهاتان  القرآن،  تحفيظ  ومدرسة  ابتدائية  مدرسة  العلمي  المجلس  بجانب  اآلن  القرية  وفي 

 ية، والقرى المجاورة بمعارف إسالمية، ولغوية، وقرآنية. المدرستان تغذيان أبناء القر

 : ( 8)المبحث الثاني: آثار الحاج بشير دابو، ومساهماته العلمية

وفي الضفة الشمالية من نهر غامبيا، تقع هذه القرية الهادئة  )دار السالم( التي انبلج فيها   

دابو، الشاعر المفلق، والكاتب المتقن،    الشيخ الفهامة، والعالمة النحرير المسمى بـــ: الحاج بشير

أبوه أستاذه   فقد كان  يافعا،  النسيان، مذ أن كان  البيان، وجعل سحبان في طي  امتلك أزمة  الذي 

وفقه،  وبيان  ونحو صرف،  وشعر،  لغة  من   : أتقنها  التي  الفنون  جميع  في  نفسه  بشهادة  الوحيد 

 وحديث وتفسير.

ة، حسن الخط والبيان، وكان مولعا بترجمة الكتب  من  وقد كان الحاج بشير ماهرا في الكتاب

بترجمة   قام  فقد  العجمي(،  )بالحرف  المسماة  العربية  بالحروف  المندنكية  اللغة  إلى  العربية  اللغة 

فترجم   األفارقة،  الطلبة  أذهان  إلى  الفقهي  للمصطلح  المندنكية تسهيال وتقريبا  إلى  الفقهية  الكتب 

ة ألبي زيد القيرواني إلى اللغة المندنكية، وترجم مقصورة ابن دريد األخضري، والمقدمة، والرسال

إلى اللغة المندنكية، وتّوج تلك الجهود الجبارة بترجمة معاني القرآن الكريم إلى المندنكية بخط يده، 

 وتقع في ثمان مجلدات من الحجم الكبير، بخط نسخ أنيق. 

رغم الجهود المبذولة لطبعه، فقد سعى    -حسب علمي  –وهذا السفر النفيس ما زال مخطوطا  

 لطبع الكتاب من قبل مجمع الملك فهد، ولكن وافته المنية قبل أن يتم ذلك. -رحمه هللا –المؤلف 

وأما في مجال الشعر فقد كان بارعا بنظم القصائد في أغراض شتى، ومنها: االبتهاالت فقد  

الرحيم( في قصيدة الرحمن  البسملة )بسم هللا  رائعة، فجعل كل حرف من حروف   نظم حروف 

البسملة بداية الشطر األول لكل األبيات حتى أتي على آخرها؟، مبتهال فيها إلى هللا أن يقضي هللا  

 حاجاته في الدنيا واآلخرة، وقال: 

 بحر الثناء كثير المد يا هللا            *        عليك مني دواما رب يا هللا 



 

84 

 

 *          على الرسول النبي ياهلل ياهلل   سلم وصل دواما دون ما عدد    

 مددت كفي إلى الرحمن مرتجيا       *        منك اإلعانة في الدارين ياهلل 

 أولى دعائي الذي أبغى إجابته      *        عمر طويل فَُمْن ياهلل ياهلل 

 لفف بجسمي جلبابا بعافية          *         أمط إلهي لفاف الداء ياهلل

 وصولي رزقا كل ناحية        *     من الحالل فَُجْد ياهلل ياهلل لطف 

 هب لي ولدا كراما ركعا سجدا      *     وتابعين سبيل الحق ياهلل 

 أحبب إلينا قلوب العارفين بك      *     كما نحب أجبنا فيه ياهلل 

 لباب فضلك واإلحسان والكرم     *    قُْدنِي بجودك في األحوال ياهلل 

 رحابي مكتظا بجارتنا        *       ثالث حق لهم ياهلل ياهلل  رحب 

 حيي أيا حي ذكري كل أندية     *     ذكرا جميال بال تعكيس ياهلل 

 موالي هب لي قدرا ما يفوق على  *         ذرو الشوامخ ياهلل ياهلل 

 ياهلل ءامين ءامين أعط العلم يا أملي     *        لطالبي ديننا ياهلل 

 نعم فإنك رب واحد صمد           *        لك المقادير ياهلل ياهلل 

 اجعل إلهي خير العمر ءاخره         *      وخير يومي يوم ألقاك ياهلل 

 ليوم رمسي خوفني النزول به         *        ءامن فؤادي به ياهلل ياهلل 

 وم الدين ياهلل رحم بعبد ضعيف مذنب أثم        *      يوم القيامة ي 

 حفف به حسات الصحف يومئذ   *          يجز صراط اللََّظى ياهلل ياهلل 

 ياهلل ياهلل يارحمن ياهلل                *         أدخل عبيدك في الفردوس ياهلل 

 موج الصالة وتسليم لسيدنا         *          محمد المصطفى ياهلل ياهلل 

 

 ْن لَْن كانتي، ومساهماته العلمية، وفيه مبحثان: الفصل الرابع: الحاج َكرَ 

 . (9) المبحث األول: الحاج َكَرْن لَْن كانتي، وحياته
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الحاج َكَرْن لَْن كانتي، هو: األستاذ الجليل، والسيد النبيل،  المشهور بــــ)َكَرْن لَْن كانتي(، 

للشيخ   األكبر،  النجل  كانتي،  األمين  : محمد  الحقيقي  بـــ)صفو  واسمه  المعروف  كانتي،  إبراهيم 

 كانتي( وخليفته من بعده.

م تقريبا  بقرية  1900مولده / ولد الشيخ محمد األمين كانتي المعروف بَكَرْن لَْن كانتي عام:  

 أَْلَجْمدُوا بمنطقة نيومي، وهي المنطقة المتاخمة للعاصمة بانجول، من الضفة الشمالية لنهر غامبيا. 

يخ َكَرْن لَْن َكانتِي دراساته االبتدائية واالستكمالية على يد والده إبراهيم  دراسته / تلقى الش

  - كانتي المعروف بصفو كانتي، وقد كان معه في جميع رحالته العلمية، فدرس عليه المتون بفنونها

وأجاد فهمها، وكان ساعد والده األيمن    -من الفقه، والنحو والصرف،  واللغة والشعر، والتفسير  

ت الفقه،  في  دقائق  معرفة  في  يبارى  جليال ال  وفقيها   مجيدا ،  عالما  وكان  وتعليمهم،  الطالب  ربية 

 ولغزه، ومسالكه، كما حكاه أصحابه وأصدقاؤه، وكان شاعرا  يجيد تركيب الكلمات العربية نطقا . 

 ( 10)المبحث الثاني: آثار َكَرْن لَْن َكاْنتِي ومساهماته العلمية

الفهامة الشيخ محمد األمين كانتي العلم الصافي من نميره الفياض، جلس   لما نهل هذا العالمة 

الطالب،  وتربية  تدريس  في  لوالده  اليمنى  اليد  فكان  مبكر،  سن  في  والتدريس  والتعليم  لإلقراء 

وتعليمهم، فكان يجلس لإلقراء قبيل الظهر، وال يقوم من مجلسه إال أن يصلي العشاء اآلخرة، اللهم  

 جة إنسانية ضرورة من طعام وشراب وغير ذلك. إال ما من حا

وأما الكتابة فكان فيها إماما ال يجارى، وصاحب قلم سيال ال يبارى،  وقد وجد في مشائخنا  

في المجالس من يدرس كتب اللغة، واألدب، ويكتب الشعر، ويعرف اللغة جيدا ، ومع ذلك ال يستطيع  

الشيخ: )َكَرْن لَْن كانتي(، فإنه فيها طليق اللسان،    النطق بالعربية على الوجه المطلوب، بخالف هذا

 ومجيد البيان بالعربية الفصحى. 

كتب    / وأشعاره  عدةأمؤلفاته  والفقه،   الشيخ  النحو،  في  فنون:  عدة  في  حسان،  مؤلفات 

 والميراث، وأشعاره  كثيرة، وأكثره في مدح النبي صلى هللا عليه وسلم. 

 رام في أقسام الكالم.فاسم كتابه في النحو: تبيين الم

تناول في هذا الكتاب ما يتعلق بالقواعد المثلى بالنحو العربي، وهو نحو تعليمي لمن أراد أن  

 يبتدئ تعلم النحو العربي رويدا رويدا حتى يصل إلى حد كبير فيه. 
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وكتابه في الفقه كتاب تعليمي أيضا، وسماه:)تعليم الهيئات المتعلقة بأحوال األموات(.  هنا    

تحدث فيه عما يتعلق بالمحتضر، ثم ما يفعل به بعد من غسل وكيفيته، وكفن، وصالة، ودفن ودعاء  

 ميت.بعد الدفن، ثم التعزية إلهل الميت في المصاب الجلل، وحثه على الصبر، والدعاء لهم ولل

وله قصيدة رائقة في مدح النبي صلى هللا عليه وسلم سماها: زاد المعاد في مدح خير العباد،  

 وهي قصيدة شعرية يقول في مطلعها )على البحر الكامل(: 

 الحمد هلل الكريم الماجِد         *      مبدي الورى من نور طه محمدِ 

 ظماء من الزالل األرغد أعني به شمس الزمان ونوره      *         مروي ال

 يا من لهى في ذكر مية مغنيا     *           مالزما ذكر الغزال األجيد 

 واعلم بأني لست أنشد الهيا    *        في ذكر أوصاف الغواني األغيد 

 فمقاصدي مدح النبي المصطفى  *        صلَّى عليه إلهنا معطي اليد.

 وقد وصلت هذه األبيات إلى مائة وواحد.

سنة، وصلى عليه أخوه   80م عن عمر يناهز  1979وفاته / توفي الشيخ َكَرْن لَْن كانتي عام:  

 ممندنغ كانتي رحمه هللا تعالى، وضريحه بقرية ِصفُوا رحمه هللا تعالى رحمة واسعة. 

 

 الخاتمة: تتضمن أهم النتائج والتوصيات: 

لنا أن نسجل أهم النتائج التي توصل  بعد تطواف طويل مع هذا الموضوع الجيد والّشيق أّن  

 إليها: 

واللغة   -1 الدور األبرز في استقرار  اإلسالم  له  العتيق كان  العربي  التعليم اإلسالمي  أن 

 العربية في ربوع سنغامبيا. 

أن هناك أفذاذا من الفطاحل العلماء قد شادوا البنى التحتية للعلم والتعليم العربي اإلسالمي   -2

أولئك النحارير)َكْن خليفة جابي، أمبا يحيى سيال، الحاج بشر دابو، َكَرْن لَْن كانتي(    في غامبيا، ومن

. 

أنه رغم  العوز والفقر، وشح الموارد فقد استطاع هؤالءاألربعة من سايرهم  في عصرهم    -3

وأخالق  وأصول،  وفقه  وصرف،  نحو  من  الصاعدة،  لألجيال  نافعة  علوما  بأقالمهم  يدبجوا  أن 

 وتفسير. 
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أن مؤلفات بعضهم قد ضاعت من يد الزمان مثل : )مؤلفات َكْن خليفة جابي، وديوان    -4

 أمبا يحيى سيال الذي ما زال في طي الكتمان، حيث حصلنا على بعض األبيات دون كامل الديوان(. 

أن طبيعة هذه البحوث ال تتحمل التطويل؛ ولذلك كان االقتصار على أربعة من فحول   -5

اء غامبيا، وعليه نحث الشباب على أن يتابعوا كتابات علماء غامبيا في مظانها،  اليراع من علم 

  ويعملوا على تحقيقها، وإخراج إلى حيز الوجود؛ ليستفيد منها األجيال الصاعدة.

أن مؤلفات َكَرْن لَْن كانتي قد طبعت طباعة أولية، ومع ذلك فإنها تحتاج إلى تحقيق شامل،    -6

 وإخراج كامل. 

مؤلفات الحاج بشير دابو، ال زال بعضها مخطوطا، فال بد من جهود ضافية؛ إلخراجها   أن  -7

 من مخبئها. 

 التوصية:  

 وقبل الختام ندلي  بالتوصيات اآلتية: 

أن هذه الدراسة المتواضعة ليست آخر الدراسات في مجال الكشف عن الجهود الجبارة    -1

ير في تبديد دياجر الجهل ال عن غامبيا فحسب، بل  المضنية التي بذلها أسالفنا من العلماء األكاب

 عن إفريقيا عامة، وعن العالم أجمع. 

أن البحث عن مؤلفات َكْن خليفة، وديوان أمبا يحيى سيال ما زال جاريا، ونرجو من كل  -2

 يعرف مظانهما أن يتعاون معي في الوصول إليهما، وله مني الشكر الجميل ومن هللا العطاء الجزيل 

وأخيرا، فهذا ما أسعف به جهدي القليل، وفكري الكليل، فإن أصبت، فذلك ِطْلبَتِي ومبتغاي،  

 وإن أخطأت، فشأن البشر الخطأ والنسيان: 

 َوَمْن ذَا الَِّذي تُْرَضى َسَجايَاهُ ُكلَُّها    *     َكفَى اْلَمْرَء نُْبال  أَْن تُعَدَّ َمعَايِـبُه.   

لقلم، أو زّل، ومما غرب عن الفكر، أو ضّل، وما توفيقي إال باهلل،  وأستغفر هللا مما ندّ به ا

عليه توكلت، وإليه أنيب. والحمد هلل أوال وآخرا، وصلى هللا على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه،  

 وسلم. 

 الهوامش والمراجع 

جارا   )مجلس   -ينظر: مذكرات الشيخ/ عمر فابا جيتي  عن المجالس العلمية في سينغامبيا  -1

بروكوندا وترجمة مؤسسه(، بحث لم ينشر بعد، ومقابلة الشيخ انَكَرْن جابي في يوندم ابن  الشيخ  

 م 2022َكْن خليفة جابي، شهر فبراير عام: 
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القادر    -2 بقلم عبد  الشتات  أهل جاخا شعب  أو  السينغال،  بني إسراشيل  تفاصيلها:  ينظر: 

ه، والمراكز اإلسالمية العتيقة: المجالس  1427م/ 2006طبع في عام    190- 188تسليمنك سيال:  ص 

 د. عبد القادر سيال الغامبي، بحث غير منشور،  42والكتاتيب أنموذجا: ص 

)مجلس جارا   -ينظر: مذكرات الشيخ/ عمر فابا جيتي  عن المجالس العلمية في سينغامبيا-3

ي في يوندم ابن  الشيخ  بروكوندا وترجمة مؤسسه(، بحث لم ينشر بعد، ومقابلة الشيخ انَكَرْن جاب

 م 2022َكْن خليفة جابي، شهر فبراير عام: 

القادر   -4 عبد  د.  والمندنكية،  بالعربية  الغامبي  الشعر  من  مختارات  في:  تفاصيلها  ينظر 

 م 2015/ 5/ 7- 6اإلمارات، تاريخ:  -، كتاب المؤتمر الدولي للغة العربية في دبي223الغامبي: ص 

الشيخ امبمبا سيال، حفيد الشيخ أمبا يحيى سيال، شهر مارس أفادني بذلك، في المقابلة/    -5

، ومن مذكرات الشيخ/ عمر  229،  228م، وبني إسرائيل وأهل جاخا شعب الشتات: ص  2021

)المجلس وترجمة مؤسسه: أبا يحيى سيال(، بحث    -فابا جيتي  عن المجالس العلمية في سينغامبيا

 لم ينشر بعد. 

 المصادر السابقة نفسها.  -6

، د. عبد القادر 161ينظر: الكتاتيب والمجالس العلمية ودورحما التعليمي في غامبيا: ص    -7

م، ومقابلة الشيخ محمد بشير 2016سيال، ونشر في المؤتمر الدولي للغة العربية في دابي، عام : 

، بادبو، غامبيا، شهر يناير، دابو ، والشيخ مصطفى بشير دابو، نجال المترجم له، في دار السالم

النجباء، شهر  2021عام   وأحد طالبه  له  المترجم  أخو  دابو  إبراهيم  بن  يحيى  الشيخ  ومقابلة  م، 

 م 2021فبراير، عام 

 المصادر السابقة نفسها  -8 

أنموذجا: ص   -9 والكتاتيب  المجالس  العتيقة:  اإلسالمية  المراكز  عبد 31،  30ينظر:  د.   ،

بحث غير منشور، ومن مذكرات الشيخ/ عمر فابا جيتي  عن المجالس العلمية   القادر سيال الغامبي،

)مجلس صفو وترجمة مؤسسه:إبراهيم دابو، وخلفائه من بعده (، بحث لم ينشر بعد،   -في سينغامبيا

 م 2021ومقابلة الشيخ/ محمد األمين كانتي، نجل المترجم له، في شهر يناير: عام  

 المصادر السابقة نفسها.  -10
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 التبئير السردي في شعر فدوى طوقان
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 التبئير السردي في شعر فدوى طوقان

 القادر عثمان آريان عبد*

 ملخص البحث

نسلط الضوء في هذا البحث على تحديد مفهوم التبئير وفاعليته اإلجرائية من خالل رصد      

تطوره ونضوجه على يد الناقد الفرنسي    األولى.. ثمتطوره التأريخي وأصوله المعرفية منذ نشأته  

جينيت ( بوصفه بديال لمصطلح الرؤية و وجهة النظر في الدراسات ما قبل السردية .    )جيرار

بالسارد  وان متعلقا  إجرائيا حيويا  مفهوما  ( بوصفه  التبئير   ( المصطلح  طالقا من رصدنا ألهمية 

وبنشاطاته السردية ، وحضوره الطاغي في الدراسات السردية ، تولد لدينا فضول معرفي لتحديد 

  مدلوله وسبر جدواه ، ورصد التطور التأريخي للمفهوم ، ومن ثم تطبيق جدواه اإلجرائية من خالل 

 نصوص قصائد فدوى طوقان القصصية .

 فدوى.  القصصية،الكلمات المفتاحية: السرد، السارد، التبئير، القصائد 
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 المقدمة 

 

 والصالة والسالم على رسول هللا ، وعلى آله وصحبه ومن وااله ، أّما بعد .   الحمدهللا،

وانفتاحها الشديد واقتراب لغة الشعر وهيئته من الواقع   األدبية،إن توسع األجناس واألنواع  

الغنائي   الطابع  يتكيف بشكل  )الشعريومفرداته وموضوعاته قد خففت  للقصيدة وجعلت متنها   )

ليقبل استضافة آليات السرد وإجراءاته. وقد أختصت السردية أو علم السرد بدراسة   وسليم،صحي  

له ، فأتي بمفاهيم وتقنيات سردية عديدة ، أسهمت إسهاما  الخطاب السردي في شتى مستوياته وأشكا

كبيرا  في مجال تطور النقد الروائي ونضوجه ، ويندرج مفهوم التبئير ضمن تلك المفاهيم السردية  

، والذي صاغه جيرارجينيت مستخلصا  إياّه  من مصطلحات النقاد السابقين له ، ويقصد به تقليص  

معلوماته ، إذ يجري السرد من خالل بؤرة تْحُصرعملية السرد    حقل الرؤيه عند السارد وحصر

ضمن إطار محدد ، فأصبح التبئير مفهوما  أساسيا  من مفاهيم الخطاب السردي ، واستطاع أن يحّل  

محلَّ المفاهيم األخرى ، مثل الرؤية و وجهة النظر والبؤرة والموقع ، بوصِفه مفهوما  إجرائياُ حيويا   

 د وبنشاطاته السردية .متعلقا  بالسار

وجدناها تركز على تفاعل أركان السرد الثالثة المتمثلة    السردي،فإذا نظرنا إلى بنية الخطاب  

في )السارد ، والمسرود، والمسرود له( ، ونرى بأّن الركن األول له أهمية استثنائية ألنه هو الذي  

بة حلقة وصِل بين الركنين اآلخرين . يكون المسرود بما فيه من أحداث و وقائع وأفعال ، وهو بمثا 

وهذا ما تحاول هذِه الدراسة أن تجده وهي تبحث في فاعلية ) التبئير السردي في شعر فدوى طوقان  

( بعد أن رصدت القصائد القصصية التي تمثلت التبئير السردي في شعرها ، وتكمن أهمية هذِه 

حا  بالمقارنة مع المفاهيم المشابهة له في مجال  الدراسة ، بوصفِه مفهوما  حداثياُ أكثر دقة  و وضو

تحليل السرد ، مّما يُعطي موضوع البحث ميزة الجدَّة والحداثة ، هذا باإلضافة إلى إمكانية التنافذ 

بين األجناس إذ تتسم بعض هذِه األجناس من خصائص بعضها اآلخر دون أن تفقد هويتها التي  

للعناصر السردية ، فهو يجعلها أكثر عمقا   كانت عليها كما هي حال القصيدة الغن تمثلها  ائية في 

 وتأثيرا  ويشعر عندها المتلقي بأثر فنين في آن واحد هما القصة والشعر . 

أما إختيار الشاعرة الفلسطينية ) فدوى طوقان( فتعود إلى طبيعة قصائد الشاعرة وجمالياتها 

طهد ونضالها وكفاحها من أجل الحرية لألرض ، وتعبيرها الدقيق عن واقع الشعب الفلسطيني المض

 المحتلة ، عبر منظورات فنية جمالية متعددة .  
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السردي في شعر فدوى طوقان( في هيكل إجرائي تتألف   لقد اشتغلت هذِه الدراسة ) التبئير

 و مبحثين إثنين .    من مفردات خطة قامت على مقدمة 

التبئير السردي في منظور النقاد وأصوله المعرفية(   )مفهومجاء المبحث األول تحت عنوان   

، وفيه رّكز البحث على مدخل تنظيري لمفهوم التبئير لغة وإصطالحا  ، ثم المراحل التي ّمربها ، 

إجرائيا   قبل أن يستعمله جيرار جينيت ألول مرة في كتابه ) خطاب الحكاية ( ، و يؤِسَس له مفهوما   

مهما  في تحليل األعمال األدبية . ثم بعد ذلك أكدنا على أنماط التبئير السردي الثالثة ) الصفري و  

الداخلي والخارجي( . في حين درس المبحث الثاني ، الذي هو أصل الدّراسة أنماط التبئير السردي  

يلة النتائج التي خرجت في قصائد فدوى طوقان القصصية ، أما الخاتمة فقد جاءت مشتملة على حص

 بها الدراسة 

 التبئير السردي في منظور النقاد واصوله المعرفية مفهوم المبحث األول /  

 مفهوم التبئير لغة وإصطالحاً /  -

التبئير لغة / جاء في لسان العرب بَأَْرُت أَْبأَُر بَأَرا  حفرت بؤرة يطبُح فيها والبؤرة موقد   -1

أما في معجم  (   23) مع فيه المياه ، وكلها معاني تدل على الجمع والحصر.النار ومنه البئر مكان تجت

وبأرت بؤرة أي  العين فترد كلمة بأر بمعنيين : " بأرت الشىء وأبتأرته وائتبرته، أي خبأته…

  ( 24) حفرة انا ابأرها بأرا ، وهي حفرة صغيرة للنار توقد فيها .

الرؤية عند الراوي وحصر معلوماته ، وسمَي هذا التبئير إصطالُحا  / هو تقليص حقل    -2

 (25)الحصر بالتبئير ألن السرد يجري فيه من خالل بؤرة تحدد إطار الرؤية وتحصره.

فمن خالل المعنى االصطالحي يتبين لنا ، أن التبئير يدل على المركز أو الزاوية التي      

يد لحمداني ( " أن التبئير هو تحديد ينبعث منها شعاع نظر الرائي صوب المرئي ، وقد ذكر ) حم

زاوية الرؤية ضمن مصدر محدد، وهذا المصدرأما أن يكون شخصية من شخصيات الرواية أو 

 (26)راويا  مفترضا  العالقة له باالحداث.

 
/  3، ص   2008، الجزائر ،    1ابن منظور ، لسان العرب ، تحقيق : خالد رشيد القاضي ، دار األبحاث ، ط  -  (23)

285 
العلمية ،    -  (24) الكتب  العين ، ترتيب وتحقيق : د. عبدالحميد هنداوي ، دار  الخليل بن احمد الفراهيدي ، كتاب 

 109، ص  1، ج2003،  1بيروت ، لبنان ، ط
 .  2018، يونيو ،  146بولعسل ، مصطلح ومفهوم التبئير ، مجلة الكلمة ، العدد السعيد بن  - (25)
حميد لحمداني ، بنية النص السردي من منظور النقدي األدبي ، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر،    -  (26)

 46، ص 3الدار البيضاء ، ط –بيروت 



 

93 

 

والتبئير السردي هو المنظور الذي تعرض الوقائع المسرودة من خالله، ويرتبط في وجوده    

 (27)يحتلّه في عرض األحداث. بالسارد وبالموقع الذي

 نبذة تأريخية عن التبئير السردي في منظور النقد األدبي 

التواصلي في دائرة أبحاثها في المستويات   الفعل  لقد أضاءت النظرية السردية العتمة في 

  ( السردي  الخطاب  القصصي عندما أنصب االهتمام على مكونات  النص   الخيالية في  السردية 

النه كما هو معلوم يقوم السرد   (28)رود، المسرود له( فعنت لها باالستقصاء والدراسة.السارد ، المس

على دعامتين ،  أولها أن يحتوي على قصة وثانيهما أن يتم بطريقة تحكي تلك القصة وتُسمى هذِه 

وهذا يؤدي بالضرورة لوجود طرفين هما ، شخص يحكي وآخر يحكي له ،    (29) الطريقة سردا  .

يدعى راويا  أو ساردا  والثاني مرويا  له أو المسرود له أو القاري ـ ويرتبط السارد بالمسرود فاألول  

 من خالل رؤية تؤطر عملية الحكي ، هذه الرؤية تسمى في علم السرد بالتبئير. 

وبما أن السارد يشكل أحد هذه المكونات الرئيسة بوصفه منتجا  النص السردي وما يقع فيه  

 ( 30) ائع . لهذا يرتبط تعريف التبئير بالسارد وبكيفية المعلومات المقدمة وكميّتها.من أحداث و وق

ألن " القصة التحدد فقط بمضمونها ، ولكن  أيضا بالشكل أو الطريقة التي يقدّم بها ذلك المضمون  

. "(31)  

وعلى هذا األساس أصبح هذا المفهوم من أهّم مسائل علم السرد في القرن العشرين الذي 

السردي ،  تناولته النظريات السردية المختلفة ، والتي أطلقت عليه عدة مصطلحات مثل المنظور  

و وجهة النظر السردية ، والموقع أو الرؤية السردية ، والتبئير السردي ، فكل هذِه المصطلحات 

وكلها تدور حول المحور نفسه وهو عالقة    (32) النقدية نجدها في النقد الروائي الحديث و المعاصر .

إال أن    (33)ان الذي يرى ((.السارد بالمسرود له ، وفقا  للنظرة القائلة بأن الفنان هو )) ذلك اإلنس

مصطلح التبئير هو الذي  شاع واستقر في الدراسات السردية الحديثة ، ويعود هذا المصطلح في  

 
التبئير ، ت : ناجي مصطفى ، منشورات الحوار الكاديمي   جيرار جينيت ، نظرية السرد من وجهة النظر إلى  -  (27)

 60، ص  1989،  1والجامعي ، الدار البيضاء ، ط
عبدهللا إبراهيم، السردية العربية بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي ، المركز الثقافي العربي   - (28)

 14، ص 1992،   تموز  1، بيروت ـ الدار البيضاء ، ط
 45بنية النص السردي ، ص  - (29)
دار النمار للنشر ، بيروت   –فرنسي    –أنكليزي    – عربي    – لطيف زيتوني ، معجم مصطلحات نقد الرواية    -  (30)

 40،ص2002،  1لبنان ، ط –
 46بنية النص السردي ، ص  - (31)
،    1سوريا ، ط  –أمنة يوسف ، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق ، دار الحوار للنشر والتوزيع ، الالذقية    -  (32)

 33، ص 1997
زياد أو لبن ، فضاء المتخيل ورؤيا النقد ) قراءات في شعر عبدهللا رضوان ونقده ( ، عمان ، الطبعة العربية    -  (33)

 287، ص 2004، 



 

94 

 

إال أن     (34)االساس إلى ) جيرار جينيت ( ، فهو أول من استعمله في كتاب ) خطاب الحكاية (.  

ود الفضل فيها إلى الناقد والروائي )  اإلرهاصة األولى التي أنطلقت بموجبها االهتمام بالسارد، يع

هنري جيمس ( من خالل أعمالِه وكتاباته النقدية فجرت وعيا  جديدا  بأساليب الصياغة وإختالف  

  (35)طرق تقديم المادة القصصية على تعقدها وتشعبها .

 ، المصطلح  بشأن هذا  بعد ) جيمس (  والباحثون  النقاد  التي قدمها  التصنيفات  تعددت  لقد 

 وتجسدت بذورها بما أشار إليه  

من أن ثمة تقديمين لألحداث : تقديم مشهدي وتقديم بانورامي    –على نهج جيمس    –) لوبوك(  

 :   وقد حاول ) لينتفلت( توضيح ذلك من خالل تحديده ثالثة أشكال سردية هي

 الذي يكون فيه السارد مهيمنا  على جميع األحداث وعالما  بكل شيء.  البانوراما: -1

وتكون األحداث ممسرحة وماثلة أمام أنظار القارئ    السارد،هو لذي يغيب فيه    المشهد:  -2

 . 

  ( 36)حيُث ترى األحداث والمواقف إماّ عبرالسارد أو إحدى الشخصيات.  الرسم:اللوحة أو    -3

ثمة ثم جا أن  إلى  فيه  تنظيما  ، ذهب  أكثر  ليقدم تصنيفا  آخرا   نورمان فريدمان(   ( الناقد  ء 

نوعين من السارد العليم ، األول : هو ذلك السارد الذي ال يتدخل ضمنا  في صلب النص ، والثاني  

على عكس األول فهو يتدخل في مجريات األحداث . وبالشكل ذاته ثمة نوعين من السارد المستخدم 

لضمير األنا ، أولهما : األنا / شاهدا  ، وثانيهما : األنا / بطال  . وعندما يكون للقصة أكثر من سارد،  

فعندئذ ستكون الرؤية فيها متنوعة ألنها تنبثق عن عدة شخصيات ، أما إذا كانت القصة ذات سارد 

، االول : هو النمط  واحد فإن الرؤية فيها ستكون منفردة أو أحادية .وأخيرا  ثمة نمطان للعرض  

الدرامي الذي تقدم فيه أفعال الشخصيات وأقوالها فقط ، والثاني : هو نمط ) الكاميرا( الذي تنقل  

 (37)كل ماتراه دون أختيار أو تمييز.

 
بحث في المنهج ، ت : محمد معتصم و عبدالجليل األزدي وعمر الحلي ،   –جيرار جينيت ، خطاب الحكاية    -   (34)

 201، ص 1977،  2رة طالمجلس األعلى للثقافة ، القاه
دراسة مقارنة في ثالثية نجيب محفوظ ، القاهرة ـ الهئية المصرية العامة للكتاب   –سيزار قاسم ، بناء الرواية    -  (35)

 164، ص 1984، 
 13-12نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير ، ص   - (36)
 62، ص 1997،  6-5مهند يونس ، مستويات السرد بين التبئير الخارجي والتبئير الداخلي ، األقالم ، ع  - (37)
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وما يمكن مالحظة في هذا التصنيف أنه جاء مفصال  وشامال  في نفس الوقت ، كونه تضمن  

أشكاال  عديدة اتضحت فيها أنماط السارد على الكيفية التي يروم اتخاذها إزاء نصه السردي مما 

 يدل داللة بينة على أنه يمتلك زمام التحكم بتحديد شكل رؤيته الفنية . 

فضل إهتمام بهذه التقنية من خالل دراسته لوجهة النظر بالتمييز بين    ولـ ) واين بوث( أيضا  

أو   المتكلم  أكان بضمير  السارد سواء    يعتمد عليها  هناك طريقتين  أّن  ويرى   ، والعرض  السرد 

 (38)، وهما ) المشهد والملخص ( . الغائب 

ألنهم ركّزوا عليه    وتمثل جهود النقاد الفرنسيين إنعطافة مهمة لمفهوم التبئير السردي ،   

 ( 39)أكثر ، فأصبح المفهوم عندهم من أهم مسائل علم  السرد التي تناولوها في دراساتهم السردية .  

فطرأ تغيير على المصطلح في كتاب ) جان بويون ( وذلك باستخدامه مصطلح ) الرؤية ( 

قياس العالقة بين السارد  ، فهو يقترح تصنيفا  للرؤى ، يحدد فيه ثالثة أنماط يمكن عدها معيارا  ل

 والشخصيات ، وهذه األنماط هي :  

 الروية من الخلف : وفيها تكون معرفة السارد أكثر من معرفة الشخصية .   -1

الروية مع : وهي رؤية شخصية من شخصيات الرواية تُرى من خاللها الشخصيات ،   -2

 واألحداث ، والمواقف 

 (40) فة السارد أقل من معرفة الشخصية .الرؤية من الخارج : وفيها تكون معر -3

وقد أثرت آراء بويون في النقاد الذين جاؤا بعده أمثال ) تودوروف و توما شفسكي و جيرار 

جينيت ( . فعلى سبيل المثال ينحاز تودوروف إلى تقسيم ) بويون( لكنه اختزل الرؤى الثالث في 

من الخارج ، ففي الحالة األولى ال تخفى    شكلين أساسيين يتمثالن " بالرؤية من الداخل والرؤية 

الشخصية شيئا  عن السارد ، وفي الحالة الثانية فإن هذا األخير يستطيع أن يصف لنا أفعال الشخصية  

  (41)ولكنه يجهل أفكارها وال يحاول أن يتنبأ بها ". 

ن فقط  وبالتمييز بين السرد الموضوعي والسرد الذاتي يشير ) توماشفسكي ( إلى  نوعي   

من أنواع السارد هما : السارد العليم الذي يتسم سرده بالموضوعية ، والسارد الذي يقدم األحداث  

 
التبئير ( ، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر   –السرد    –سعيد يقطين ، تحليل الخطاب الروائي ) الزمن    -  (38)

 176، ص 2000، 3الدار البيضاء ، ط –والتوزيع ، بيروت 
 28نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير ، ص  - (39)
 288تحليل الخطاب الروائي ، ص  - (40)
 13، ص 1982،  3شائية الهيكلية ، ت : مصطفى التواتي ، الثقافة األجنبية ، ع نتزفتان تودوروف ، اإل  - (41)
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من خالل رؤيته  الشخصية لها ، أي التي تكون مصحوبة بتأويالت معينة يبثها عبر نظام سرده 

 (42)القصصي ، ليغدو بذلك سردا  ذاتيا  .

ولقد تتابع وتجدد البحث حول الرؤية ووجهة النظر حتى بلغ ذرة اكتماله عند )جيرار جينيت 

( في كتابه ) خطاب الحكاية ( فهو ينتقد معظم النظريات النقدية التي تناولت مسألة وجهة النظر 

غة حسب رأيه خلطوا بين الصيالسردية ، أو الرؤية السردية ـ أو المنظور السردي ، وذلك ألنهم  

فميّز تمييزا  واضحا  بين    (43)والصوت ـ أو بين السؤال من يرى ؟ والسؤال من يتكلم ؟ في الرواية .

مفهومي الصيغة والصوت ، أي التمييز بين من يرى ؟ ومن يتكلم ؟ في السرد ، فعرض مفهوم  

التبئير بديال  عن المصطلحات  المطروحة قبل ذلك في النظريات النقدية ، وذلك تحاشيا  لما يراه 

وم التبئير لما يمتاز بِه من جينيت في هذه المصطلحات من مضمون بصري بالغ ، وإنّه يختار مفه 

  (44)تجريد من جهة ، ولكونه يتجاوب مع تعبير بروكسي ووارين ) بؤرة السرد( من جهة أخرى .

 ويصنّف جينيت ثالثة أنماط من التبئير السردي هي :  

 التبئير في درجة الصفر :   -1

) الراوي <  ويعبر عنه بالسارد كلي العلم ، والرؤية من خلف عند بويون ، ويرمز له بـ  

الشخصية ( عند تودوروف ، حيث أن الراوي ال يبأَر حكيه واليأخذ فيه بزاوية رؤية محدّدة ، 

فيتقدم في روايته كلّي الحضور، له حرية واسعة في تناول األحداث والشخصيات ، ال يعترضه أّي  

ارها و مشاعرها  حاجز في رؤية الوقائع وخلفياتها ، يدخل أذهان الشخصيات وقلوبها الستبطان أفك

. فيسرد عنها أحيانا أكثر مما تعرف هي عن نفسها ، يسرد لنا ما نسيته ، وما لم تسمعه ، وما سوف  

بل يتركها   (45)  تلقاه في مستقبلها ، وهذه الرؤية المطلقة يستحيل أن تتم بواسطة شخصيّة معيّنة .

ويكون أسلوب السرد   (46) ساردها .  تجري من تلقائها ، كأن الرواية تُسرد بقوتها الذاتية ال بلسان 

 الموضوعي ، ويكون الضمير السردي المعتمد في السرد الضمير  في هذا النمط أسلوب السرد  

 
 47بنية النص السردي ، ص  - (42)
 198خطاب الحكاية ، ص  - (43)
،    9بن يوسف ، التبئير في السردين القرآني والتوراتي ، مجلة إشكاالت في اللغة واألدب ، مجلد  رياض    -  (44)

 13، ص2022، 2عدد
 2018ـ يونيو 134السعيد بولعسل ، مصطلح ومفهوم التبئير ، مجلة الكلمة ، العدد  - (45)
 139معجم مصطلحات نقد الرواية : ص  - (46)
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ن السارد  دون أن يعني ذلك اقتصار المعرفة الكلية على هذا الضمير ، بل قد يكو  )هو(،

متحدثا بالضمير ) أنا ( ولكن ه يعلم أكثر مما تعلمه الشخصيات األخرى ، ولكٌن الضمير الغالب هو 

 (47) الضمير ) هو ( .

 التبئير الداخلي :  -2

يكون التبئير داخليا " إذا انحصر علم الراوي بما تعرفه الشخصية او تراه أو تسمعه او تفهمه 

، فتكون هذه الشخصية مصدر المعرفة الوحيد لما يجري من دون ان توفر الرواية وسيلة أخرى "   

بالترهين السردي وتكون الرؤية فيه مقتصرة على الشخصية ، أي تعبير عن    (48) ، وهومتعلق 

جهة نظر شخصية فردية ثابتة أو متحركة ، وتكون معرفة الراوي هنا على قدر معرفة الشخصية  و

الحكائية ، فال يقدم لنا أي معلومات أو تفسيرات إالّ بعد أن تكون الشخصية نفسها قد توصلت إليها  

. إذ    ويسميه ) بويون( بـ ) الرؤية مع ( ويرمز له عند تودوروف ب) السارد = الشخصية (  (49).

اليمكنه    ، المسرود  العالم  من  جزءا  المبئر  ويكون   ، ومقيدة  محدودة  السردية  المعلومات  تكون 

اإلحاطة بكل التفاصيل فيه ، والضمير السردي األكثر اعتمادا هو ضمير المتكلم ، ويستخدم ضمير  

 ( 50)الغائب أيضا ولكن مع األحتفاظ بالتبئير الداخل

 لنمط إلى : وعلى هذا األساس ينقسم هذا ا

 التبئير الداخلي الثابت : الذي تجري أحداث السرد فيه من خالل منظورشخصية واحدة .  -1

 التبئيرالداخلي المتغير : الذي تتناوب في البؤرة السردية شخصيتان .  -2

التبئير الداخلي المتعدد : الذي يركز على حدث واحد مرات متعددة من خالل منظور    -3

 (51) شخصيات متعددة.

 التبئير الخارجي :   -3

في هذا النمط الراوي أو القارئ يعرف أقل من الشخصية التي يروي عنها ، كما يعتمد فيه 

لنا  يقدم  فهو   ، الشخصيات  خلد  يدورفي  ما  يعرف  ال  والراوي   ، الخارجي  الوصف  على  كثيرا  

وهو ما يسميه   (52)الشخصية متلبسة  بالحاضر دون تفسير ألفعالها أو تحليل لمشاعرها وأفكارها .  

 
 60تقنيات السرد : ص  - (47)
 41معجم مصطلحات نقد الرواية : ص  – (48)
 42، ص م ، ن   – (49)
 48بنية النص السردي : ص  - (50)
، ط  -  (51) والنشر  للطباعة  ، تموز  السردي في روايات تحسين كرميانى  التبئير   ، دةركةلةيى  ،    1بختيار خدر 

 28، ص 2015
 202-201خطاب الحكاية :  - (52)
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يون ( بـ ) الرؤية من الخارج ( ، ويرمز له تودوروف بـ ) السارد > الشخصية ( ، وتكون  ) بو 

البؤرة في هذا النوع من التبئير خارجة عن الشخصية المروي عنها ، فال يعرف السارد إال ما  

 يمكن للمراقب ان يدركه من أفعال وأقوال ،

عة جو من التشويق وإحاطة الشخصية  وقد ارتبط استخدام هذِه التقنية برغبة الكاتب في اشا

لتقديم عرض موضوعي   أو في بعض األحيان  المتعلقة بها  المعلومات  بالغموض من خالل كتم 

  . القارئ  تؤثر في نظرة  آراء مسبقة  دون  للشخصيات  أن من  (53) لألحداث ورسم  إلى  باإلضافة 

في عملية إنتاج العمل اإلبداعي  جماليات هذا النمط من التبئير ووظائفه أنه يسهم في إشراك القاريء  

من خالل القراءة ، وهذا يعني أن النص السردي يترك فراغات من اجل إسهام القاريء في ملئها 

 ، وكشف جوانب خفية ودالالت مستورة . 

وتتبنى دراستنا في هذا البحث هذه االنواع من التبئير، وباألخص التبئير في درجة الصفر 

 الداخلي .   الداخلي ، ناسبين لهما قصائد التبئير الصفري  وقصائد التبئيرأو الالتبئير ، والتبئير 

 المبحث الثاني : التبئير السردي في شعر فدوى طوقان 

الحديث عن التبئير يتضمن الحديث عن الكيفيات التي يدرك بوساطتها السارد األحداث من 

من موقع آخر. ومالحظة مدى   خالل تنقالته الموقعية فمرة ينظر من هذا الموقع وأخرى يدرك

داخل  ومختلفة  متعددة  مواقع  يتخذ  فالسارد   . البصرية  الرؤية  على  الموقعية  التنقالت  هذِه  تأثير 

القصة فتارة يكون السارد شخصا خارجا عن نطاق الحدث، وتارة يكون أحد شخصوص العمل 

 (54) صية . القصصي ، حيث يقدم لنا تفسيراته وتأويالته من خالل وجهة نظرته الشخ

الرؤية       مساحة  تختلف  إذ   " النظر  زوايا  تعددية  إلى  تؤدي   ، لموقعه  السارد  تغيير  إن 

وتبعا  لهذه التعددية في  (55) المتاحة للعين باختالف الموقع الذي منه ينطلق النظر باتجاه المرئي ". 

ومهما   (56)ما يروي".  زوايا النظر يتعدد الرواة بسبب "أنفتاح موقع الكاتب الراوي في عالقته ب

يكن حال السارد وتشكله فالبد أن ينطوي على تبئير خاص إذ أننا وحسب ما يقول تودروف " في  

االدب ال نواجه أحداثا  أو أمورا  في شكلها الخام ، وإنما نواجه أحداثا  معروضة بطريقة ما ، وتتحدد 

التي هي الطريقة التي اعتبر بها السارد األحداث    (57) مظاهر أي شيء بالرؤية التي تقدم لنا عنه ".  

عند تقديمها . فالحديث عن السارد ال يكون مكتمال  مالم يشفع بالحديث عن رؤية السارد ، إذ هما 

 
 مصطلح ومفهوم التبئير  - (53)
  85، ص 1986، بغداد  1عدنان خالد ، النقد التطبيقي ، دار الشؤون العامة ، ط - (54)
 116، ص1986، بيروت  1يُمنى العيد ، الراوي : الموقع والشكل ، مؤسسة األبحاث العربية ، ط - (55)
 120م ، ن، ص  – (56)
 12، ص  3فى االتواني ، مجلة الثقافة االجنية ، عتوردوف ، اإلنشائية الهيكلية ، ت : مصط - (57)
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وحدة متكاملة ال يمكن فصل إحداهما عن اآلخرفهما " متدخالن ومرتبطان ، وكل منهما ينهض 

فالتبئير أو زاوية النظر الذي يدرك من   (58) بدون رؤية" .  على اآلخر فال رؤية بدون راِو وال راوِ 

خالله السارد األحداث يشكل وحدة آلية مهمة يقوم عليها النص الروائي ، حيث تترشح من خاللها  

مكونات عالم الرواية . ويالحظ )جينيت( أن عبارة التبئير التنصب دائما على عمل أدبي بأكمله ،  

يم  ، محدد  قسم سردي  على  جدا  بل  قصيرا  يكون  أن  القصيدة (59) كن  في  السارد  إن صورة    .

       (60)القصصية تأتي بأحد هذه الصور فإما أن يعود الضمير إلى . 

 الشخصية ) التاريخية ، االسطورية ، والدينية .... ( التي بنيت عليها  القصيدة .   -1

 شخصية الشاعر وقد تلبس الشخصية .  -2

التي تقابل ) األنا ( القصصية في الروايات ، وهذا ما سوف نوضحه   يمثل األنا الشعرية -3

 من خالل األنماط الموجودة من التبئير في شعر فدوى طوقان .  

 (61) تقول فدوى طوقان في قصيدتها ) نبوءة العرافة ( : 

 حيُث بلغت عامي العشرين 

 لي العرافة الدهريّة قالت:

 هبوبها،تنبّئني عنك الرياح في  

 تقول: 

 تعويذةُ الشّر المحيق ههنا 

 يتك المهلهل المشطور بب 

 معقودة  تظّل ال تزول 

 حتى يجىء الفارس المكرس المنذور

 
 14، ص 10-9عبدهللا إبراهيم ، وظيفة الرؤى في القصة العراقية في الثمانيات ، الطليعة األدبية ، ع  - (58)
 13التبئير في السردين القراني والتوراتي : ص  - (59)
للموروث الحكائي العربي، المركز الثقافي العربي ، بيروت  عبدهللا إبراهيم ، السرد العربية ، بحث في البنية    -  (60)

 11-10، ص 1992 1، الدار البيضاء ، ط 
  591-590، ص 1978ـ بيروت ،  1فدوى طوقان ، ديوان فدوى طوقان ، دار العودة ، ط -(61)
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إننا هنا إزاء سارٍد عليم هو ) العرافة الدهرية( يحمل وجهة نظر التبئير في درجة الصفر ،  

مثل االحداث  تقلبات  الناس و  بأحوال  أعلم  أحد  هناك  يأتي   فليس  السياق  هذا  والدهر في  الدهر، 

بمعنى مدة بقاء الدنيا من ابتدائها إلى انقضائها . إن الشاعرة تستحضر هذِه العرافة الدهرية المطلعة  

تطرق باب   -العرافة -على الغيب ، بطريقة الكشف أو العرض لتروي أحداثا  غامضة ، حيث أنها 

قط شهيدا ، فهي تحمل النبؤة المستقبلية لما سياتي من العاشقة ) فلسطين( التي فقدت فارسها الذي س

أحداث و المكان هو فلسطين والزمان هو المستقبل الذي سيبعث فيه ويعود الفارس إلى الحياة من  

تعقد شرا    وهي  الرياح  نفث  من  المستقبل  تستقرئ  والعرافة  بالحوار  فدوى  تستزيدها  إذ  جديد... 

شاعرة ) فلسطين ( عاشقة تنظر الفارس المنقذ لها من ) الشر  مستطيرا  لبالد الشاعرة ، فأرض ال

 (62) -المحيق ( وتخشى عليه حتى من الضياء أن يشي بِه وتحذر عليه من اإلخوة السبعة : 

 متى يجيُء الفارُس المنذور؟ 

 حين يصيُر الرفض 

 محرقة مجلجلة

 تلفظه أحشاُء هذي األرض 

 من جسمها بُضعة 

 الرياُح في هبوبها لكنّما 

 تقول حاذري 

 )63(إخوتك السبعة 

السارد إلى صوت داخلي في ذات الشاعرة ويتحول التبئيرإلى التبئير الداخلي يتحول صوت  

، ويتكرر مرتين داللة على استغراق المونولوج وتصديق العرافة في نبوءتها . إن السارد أو العرافة  

ستحدث .... وألنها سارد ٍ أزلي فقد شهدت أول حادث قتل في الدهرية تروي الوقائع التي حدثت و  

التاريخ وهي جريمة قتل األخ أخاه أو قتل قابيل لهابيل ، ويؤكد السارد أن هذه ِ الجريمة ستستمر  

 
 592-591الديوان ، ص  - (62)
 592-591م ، ن  ، ص  – (63)
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األحداث  (64) وأنه موجود في كل زمان السارد  فيربط   ، اإلخوان  يتنازع عليها  إمراة  ، واألرض 

 إحاطته الشاملة باألحداث :  الماضية بالحاضر ، ليدل على

 قابيُل األحمُر منتصٌب في كّل مكان 

 قابيُل يدّق على األبواب 

 على الشرفات 

 على الجدران 

 يتسلُّق يقفُز يزحُف ثعبانا  وينفحّ 

 بألف لسان 

 قابيُل يعربدُ في الساحات 

 -يلّف يدور مع اإلعصار، يسدّ 

 مسالك

 (65) ويشرعُ أبوابا  لمهالك 

يتحول التبئير مرة أخرى إلى التبئير في درجة الصفر، حين يؤكد السارد من خالل التناص  

في قصة ) قابيل وهابيل ( القرآنية وقصيدة ) نبوءة العرافة( إن جريمة القتل بدأت بفرد ثم تتحول 

م تأتي بقصة قابيل وهابيل وكيف  إلى سلوك جماعي ... فالقصة القرآنية تتحدث عن بني إسرائيل ث 

االنبياء   بقتل  ؛ ألنهم عرفوا  لهم  مثال   ذلك  أن ضرب  بعد  القتل  إسرائيل من فعل  بني  يتوعد هللا 

يبحثون عن مكان كاألفاعي   العليم   السارد  أو  العرافة  يخبرنا  . وبنوإسرائيل كما  بينهم  وشيوعه 

هي لغيرهم ألن األفاعي ال تبني بيوتا ،وبعد ويتسورون األبواب والشرفات والجدران ليسكنوا أرضاَ  

أن يسكنوا يتحصنون  ويسدون المسالك إليهم جميعا  كما هم يفعلون اآلن ببناء الحصون والجدر  

 ، بعد أن يقتلوا ويدمروا وينشروا الفساد في األرض.( 66) وفعلوه قديما  

ومن خالل تبئير داخلي ، نرى بأن السارد أو العرافة الدهرية تنذر في إستباقها ونبوءتها عن  

الدمار الذي سيلحقه ) الموت وقابيل األحمر في كل مكان ( في حين تُصغي لها األرض ، العاشقة 

 
 – البنية السردية في شعر فدوى طوقان، أطروحة دكتوراه ، كلية التربية  فاضل إبراهيم محمد الحمداني ،    -  (64)

 77، ص 2005جامعة الموصل ، 
 598-579الديوان ، ص  - (65)
 32-26وسورة المادة ـ آية  14وأية  52، سورة الحشر ، آية 26ينظر: سورة األحزاب ، آية  – (66)
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ع الثابت الذي  لفارسها الموعود أن يأتي لكنه يبقى حلما  تسلمه للرياح ، فالتبئير الداخلي هنا من النو 

 تقول الشاعرة :  (67)تجري أحداث السرد فيه من خالل منظور شخصية واحدة . 

 وقلُت يا رياح 

 هذي شظاياه ابذريها 

 في السفوح والقنن 

 وفي السهول، في ثنايا الغور 

 في مسارب النهر.

 ُخذيه وانثريه عبر كّل ساحة الوطن  

 ....................... (68) 

يرتبط الحضور المكاني والمعلومات المقدمة عنه عبر التبئير الداخلي الثابت بالشخصيات 

تكنَه   الذي  الشعور  على  السردي  طوقان  فدوى  خطاب  في  السارد  ركَز  وقد  أيضا،  وبالزمن 

فيتمخض عنه الشعور  (  69) ،   الشخصيات تجاه المكان، فالمكان " يتلون بألوان التجربة اإلنسانية "

 بالعداء تجاه المكان أو التآلف معه .

إن الرياح هنا تحمل داللة التغيير والتجدد ولذلك تحاول العرافة أو السارد أن تقنع بنبوءتها    

عن االرض ) فلسطين ( وأنه سيأتي حبيبها المنقذ لها من دموية ) قابيل األحمر ( فالرياح تبدأ 

  (70)ويتمخض عنها عودة الغائب في آذار. بالحركة في أيلول 

 ولم تزل عّرافة الرياح  -

 تطرُق بابي الحزين كلّما تنفّس الصباح  -

 تقول لي:  -

 "حين تتّم دورة الفصول  -

 تُرجعه مواسم األمطار  -

 يُطلعُه آذار -

 في عربات الزهر والنّوادر". -

 
 41معجم مصطلحات نقد الرواية ، ص  - (67)
 601-600، ص  الديوان - (68)
 130ي والنص القصصي : ص اوالر – (69)
 601م ، ن ، ص  – (70)
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س المنقذ ، ولكن وفي قصيدة ) مرثية فارس ( نرى بأن الشاعرة تعود مرة أخرى إلى الفار  

أنه   أيضا   المشوار. ولكنها تستبق  يكمل  أن  قبل  المنية  يد  أنه اختطفته  بيد  الفارس  أتى  المرة  هذه 

سيأتي ، فهي تؤمن " بالبعث وتجدد الحياة وإستمرار الثورة والمقاومة إلى أن يتحقق األمل القومي  

( و) مرثية فارس ( تستخدم الشاعرة  وفي كال القصيدتين ) نبوءة العرافة    (71) في النصر والحرية ".

 لفظة الريح للتبشير بقدوم الفارس المنقذ :  

 قالت الريح : سيأتي 

 موته الميالد البد سيأتي 

 في يديه الشمس . ذات الشمس . في

 مقلتيه الوجد . ذات الوجه والعشق

 المعنى 

 من جراح األرض يأتي 

 من سنين القحط يأتي 

 من رماد الموت يأتي 

 (72) موته الميالد البد سيأتي . 

وفي نٍص آخر تواصل الشاعرة من خالل إيمانه بالبعث واالنتصار على الموت وهي تروي  

بطولة ) منتهى ( ، فالشاعرة في هذه القصيدة ) سارد عليم ( تحمل وجهة نظر ) التبئير في درجة  

والمكانية الشاملة التي تمكنه    الصفر ( ، ومن مميزات هذا النوع من السارد هي اإلحاطة الزمانية

فهي تروي   (  73) من االنتقال بكل حرية ويسر ، ويعرف ماضي الشخصيات وحاضرها ومستقبلها .  

خروج منتهى في الصباح إلى مدرستها وهي تريد مواجهة العدواإلسرائيلي ، بيد أن أمها المتعبة 

 تحذرها من هذا الفعل : 

                                                         فعرفتها أمها المتعبة             

 تلملم أوراقها المدرسية :  

 
جامعة قسنطينة، معهد اآلداب والثقافة  ،بو زيد كحول ، البناء الفني في شعر فدوى طوقان ،رسالة ماجستير  -  (71)

 314،ص 1985العربية ، الجزائر، 
 605الديوان ، ص  - (72)
 35روايات تحسين كرميانى : ص التبئير الشردي في  - (73)
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 حذاِر الِعدى يا بنيه 

 فعين ) العدو تصيب ( 

  (74) وما كذب القلب ، كان عدو الحياة يطاردها في المسيرة و ينشب في عنقها مخلبه " 

( من خالل كالم السارد وما   ففي هذا النص الشعري يتعرف القارئ على مشاعر ) األم  

تنتابها من مشاعر الخوف والقلق تجاه إبنتها ) وما كذب القلب ( ، والسارد يعرف ما ستؤول إليه  

مصير منتهى من خالل تشبيه الموت ) عدو الحياة( بوحش ينشب مخلبه في عنق منتهى ... فنحن 

 ري. هنا أمام سارد عليم يعلم كل شىء وهو ما يُسمى بالتبئير الصف

قصة صلب المسيح ، كما صورها   –في صياغة هذه القصيدة القصصية  –وظفت الشاعرة 

القران الكريم ، فتصبح منتهى مسيحا  جديدا  ، يتعالى على الموت ، ويحيا في قلوب األهل ، وفي 

 (75) سماء الوطن . 

 تقول فدوى طوقان :  

 وما قتلوا منتهى وما صلبوها 

 ولكنما خرجت منتهى  

 أقمار أفراحها في السماء الكبيرة تعلق 

 وتعلن أن المطاف القديم انتهى 

 (76) وتعلن أن المطاف الجديد ابتدأ . 

نرى هنا بأن الشاعرة تتناص في روايتها عن إستشهاد ) منتهى ( مع القصة القرآنية ، في  

تهى وما صلبوها ( أن بنى اليهود قد قتلوا المسيح عيسى ) عليه السالم ( في قولها : ) وما قتلوا من

 مع اآلية القرآنية :"  

ِ َوَما قَتَلُوهُ َوَما َصلَبُوهُ َولَِكْن ُشبِّ   ( 77) ".هَ لَُهمْ َوقَْوِلِهْم إِنَّا قَتَْلنَا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْريََم َرُسوَل َّللاَّ

وهذا يرجع إلى ثقافة الشاعرة الدينية ، وواقعية االحداث والفداء . هذا باالضافة إلى أن العدو نفسه 

الذي قتل المسيح هو العدو نفسه الذي قتل منتهى ويقتل أبناء أرض الشاعرة . وهكذا قررت الشاعرة 

سها ووطنها ، وتتهيأ  ان تبدأ من جديد ) ان المطاف الجديد ابتدأ ( ، وأن تمسح غبار الحزن عن نف

 
 562الديوان ، ص  - (74)
 315البناء الفني في شعر فدوى طوقان ، ص  - (75)
 563الديوان ، ص  - (76)
 157سورة النساء ، آية /  - (77)
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للمرحلة الجديدة ، لكي التكون أسيرة الماضي المؤلم ، وبذلك تمتاز نهاية القصيدة باالنفتاح نحو  

الحياة والتجدد واالستمرارية ، فالسارد كلي العلم أنهى القصيدة بالحياة وتحقيق األماني بعدما وجدنا  

م إشارة  في  وذلك   ، واالنتهاء  بالموت  استهلت  فيه  بدايتها  يتمتع  جديد  عصر  بقدوم  السارد  ن 

 الفلسطيني بحريته . 

أما في قصيدة ) الِفدائي واالرض ( القصصية تروى لنا الشاعرة حكاية الِفدائي ) مازن( ذلك  

 الفتى الذي ال يرى في الكلمة جدوى وال في الكتابة حماية ألهله وبلده وشعبه :  

 " في بهرة الذهول والضياع 

 أضاء قنديل إلهي حنايا قلبه  

 وشع في العينين وهج جمرتين 

   وأطبق المفكرة .

 وهب ، مازن ، الفتى الشجاع 

 يحمل عبء حبه 

 وكل هم أرضه وشعبه  

 .(78)وكل أشتات المنى المبعثرة !!

إن السارد هنا كما في القصيدة القصصية السابقة ، سارد عليم يحمل وجهة نظرالتبئيرفي 

يفكربِه وما عزم عليه ، الشجاع مازن ، وما كان  الفتى  نوايا هذا  يعلم  الصفر، فهو  لكنه   درجة 

ينسحب قليال ليضعنا امام مشهد حواري قصير يترك الشخصية ) مازن ( تتحدث بلسانها بضمير  

) أنا ( سردأ  ذاتيا  ، أراد بذلك السماح بدخول صوت سردي آخرإلى النص ، فتتحول التبئيرإلى  

ور ذاته  التبئير الداخلي ولكنه سرعان مايسترد موقعه ويواصل عملية السرد بالهيمنة ذاتها والحض

، ليؤكد سيطرته الكلية على عالم مسروده ، فيرجع السارد ويدخل في تفاصيل اللقاء األخير ليؤكد  

 بذلك الحضور مرة أخرى:  

 ماٍض أنا أماه  -

 ماٍض مع الرفاق -

 لموعدي  -

 راٍض عن المصير  -

 
 505الديوان ، ص  - (78)
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 أحمله كصخرة مشدودةٍ بعنقي -

 فمن هنا منطلقي  -

 وكلُّ ما لدّي ، كّل النبض  -

 واإليثار والعبادة والحّب  -

 أبذله ألجلها ، لألرض  -

 َمْهرا  ، فما أعزُّ منِك يا -

 (79)أماهُ ، إال األرض !"  -

إن الشاعرة تترك السرد للشخصيات ، فنالحظ راويين ممسرحين هما مازن وأمه يرويات  

إلى  الشاعرة  الجهاد ، وقد اعتمدت  تنتظره في ساحات  التي  بالحوار، فهو يروي ألمه األحداث 

( أو النقاط ) ...( لإلشارة إلى وجود  -االستعاضة عن أفعال القول بوضع عالمات مثل الخط )  

 شخصيات متحاورة في القصيدة . ثم يعود السارد العليم يسرد عنها بضمير الغائب :

 يا ولدي 

 اذهب !

 وحّوطته أمه بسورتي قرآن 

 اذهْب !

 وعوذته بسم هللاِ والفرقان 

 يد الفرسان كان مازن الفتى األمير س

 كان مجدها وكبرياءها وكان 

 (80) عطاءها الكبير لألوطان !

للموت  )مازن(  استقبال  فربما  الخالص،  في  األمل  من  بصيصا  يبعث  السارد  بأن  نرى 

برحابة صدر، وبقايا صرخته العالقة بشفتيه وهو يموت ستكون بداية المشوار في طريق الحرية  

الشخصية للموت واستبطان اعماقه ورصد معنوياته العالية    ... فتركيز السارد على كيفية استقبال

في هذا الوقت العصيب ، إذ يواجه الموت برحابة الصدر ، ليستدل على العمل البطولي والفدائي 

 الذي يكون أساسا لبداية التحدي .

 
 506-505الديوان ، ص  – (79)
 507م ، ن ، ص  – (80)
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وما تجدر اإلشارة إليه هو أنه من النادرأن يلتزم الراوي في قصة واحدة أو قصيدة واحدة 

ففي    (81) ئير سردي أُحادي ، ففي الغالب تتنوع التبئير السردي داخل الخطاب القصصي الواحد .  بتب

ذاته سارد تختلف وجهة   الوقت  الشاعرة نفسها ، وهي في  القصصية تمسرح   ) قصيدة ) حمزة 

 نظرها وتتقاطع مع من تروي عنه وهو الشخصية الرئيسة في هذه القصيدة كما تصفه الشاعرة : 

 زه كان حم

 واحدا من بلدتي كاآلخرين 

 طيبا يأكل خبزه 

 بيد الكدح كقومي البسطاء الطيبين 

       *     *     * 

 قال لي حين التقينا ذات يوم 

 وأنا اخبط في تيه الهزيمه: 

 اصمدي، ال تضعفي يا ابنة عمي 

 هذه األرض التي تحصدها 

 نار الجريمة 

 والتي تنكمش اليوم بحزٍن وسكوت 

 سيبقى هذه األرض 

 )82(قلبها المغدور حيا  ال يموت 

يختلط نظام الحكي السردي بين التبئيرفي درجة الصفر والتبئير الداخلي ، فقد كان الحكي    

بضمير الغائب ) هو( والسارد مطلع على كل شيء حتى األفكار السرية للشخصيات . ثم يتلبس  

 السارد شخصية  

تبع الحكي من خالل عيني السارد . ألن السارد  ) المسرود ( فيروى بضمير ) أنا ( . فنت

الشاهد " عين تلتقط وتتابع المشهد المتحرك ليس اعتماده او توسله مجرد اعتماد او توسل او تفنن  

او تزويق بل هو اعتماد وظيفي ، أي له معنى إنه في الرواية الحديثة منسق مع وضعية الشخصيات  

 
 41معجم مصطلحات نقد الرواية ، ص  - - (81)
 542الديوان ، ص  - (82)
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بآلية نظامه القوية ، الطاغية وربما  في عالمها ، مع معاناتها ، أي مع تشيؤ ئها في عالم تماسك 

. هذا باإلضافة إلى ان التقديم غير المباشر للشخصية ) حمزة( يسهم في تكوين   (  83) الطاحنة "  

تصَور إيجابي حولها ، ثم التعاطف معها من قبل القارىء. ليقَر بذلك في ذهن القارىء الصورة 

 ز نحوه. اإليجابية عنه ومن ثم االنحيا 

ثم يعود السارد كلي العلم ) التبئير في درجة الصفر( ليروي عن حمزة وابنه  وما فعل     

بهما االحتالل وهو في غرف التعذيب ، وقد هدموا دار أبيه ) حمزة ( ، فنرى أن السارد العليم 

ات ، دون  يدرك ماالتدركه الشخصية نفسها ، فنراه يعلل ويفسر لفعل ما ، رابطا األسباب بالمسبب

 اإلشارة إلى المصدر الذي استقى منه تلك المعلومة : 

 فتّح الشرفات حمزة

 تحت عين الجند للشمس وكبّر

 ثم نادى:  

 يا فلسطين اطمئني "

 أنا والدار وأوالدي قرابين خالصك

 "نحن من أجلك نحيا ونموت 

ة   وسرت في عصبة البلد هزَّ

 حينما ردَّ الصدى صرخة حمزة

   (84)وطوى الدار خشوعٌ وسكوت 

 ، معه  يتعاطف  القارىء  فجعلت   ، مأساوية  بنهاية  القصيدة  انهى  قد  هنا  السارد  نرى 

حينما ردَ الصدى صرخة حمزة   –وخصوصا عند المأساة األخيرة " وسرت في عصبة البلد هَزة  

 ه معهم .وطوى الدار خشوع وسكوت " إذ أثارت هذه الحالة شفقة القارىء وتعاظم تعاطف  –

يحتم السرد أحيانا االنتقال من التبئير الصفري إلى التبئير الداخلي، ومن ثم االنتقال بالضمير  

السردي من الغائب إلى المتكلم، وذلك " للتعبير عن حاالت نفسية شديدة االتصال بالشعور الذاتي  

ة تسرد لنا الشاعرة  نرى ذلك في قصيدة ) كوابيس الليل والنهار ( القصصي   (  85) لدى الشخصية "  

 
 126الراوي : الموقع والشكل ، ص  - (83)
 545الديوان ، ص  - (84)
 104التبئير السردي في روايات تحسين كرمياني : ص  - (85)
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أحداثا  تجري في الليل والنهاربعين الكاميرا من خالل تبئيرين : األول في درجة الصفر ، إذ تظهر 

لنا بانوراما لحركة المدينة المحتلة وخلو شوارعها إال من الجند واألشباح الخائفة التي تتوارى بظل 

ئيلى يعري كل شيء . أما التبئير الداخلي الحيطان واالشجار والشوارع العارية . فاالحتالل االسرا

                                                                      : فإن السارد يمثل عين الكاميرا وهي مركبة على عين شخصية تنظر من خالل منظورها :                                                 

 وا خجلي اختي عارية 

 ارة عاريةٌ  والج

 وأنا ال يسترني ثوبٌ 

 ال يستر أهل الحي دثار 

 عاريةٌ حتى األشجار 

 الدّوامات الوحشيه 

 حصدت حتى ريش األطيار 

 طرقات الجند على بابي 

  وتهرول اختي مذعورة:

 )86( الجند الجند! 

إن المعلومات المقدمة في التبئير الداخلي لن تكون وافية بسبب محدوديتها ، ألنها تعتمد    

. الداخلي  بالمونولوج  السرد  في  إال  أحادية،  زاوية  أمام    (  87)  على  المجال  إفساح  من  فيه  لما 

الشخصيات في التعبير عن ذواتها، واالفصاح عن مكبوتاتها النفسية، فتمكن القارىء من االطالع  

 عليها مباشرة. 

واالنهزام     القهر  ظل  في   ) درامي  بمونولوج   ( لتسرد  السارد  شخصية  الشاعرة  تتلبس 

ارس والشاعر العربي المنقذ . فهنا الشاعرة  واالحتالل فترى نفسها ) عبلة ( المحاصرة تنتظر الف 

 وظفت االسطورة كمعادل فني، يعالج الواقع الذي يضج بالكبت والتوتر:  

 يا عبلة يا سيدة الحزن خذي زهرة قلبي الحمراء  -

 صونيها أيتها العذراء 

 
 583-582الديوان ، ص  - (86)
 63في نظرية السرد: ص - (87)
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 (88) الجند على بابي وياله! -

ا لوحدها، وإن مصدر المعلومات فالتيئير هنا داخلي ألن الشاعرة )السارد( تحاور نفسه    

السارد   الشخصية مستقلة عن هيمنة  فيها، فتظهر  التي هي  بالحالة  المقدمة هو وعيها، وإدراكها 

 وسيطرته، ألن كل ما ينقل إلينا ينحصر في حدود معرفتها بنفسها وما حولها.  

صفر( فهو يعلم  أما في قصيدة )يتيم وأم( فإن الراوي يحمل وجهة نظر )التبئير في درجة ال  

األوصاف الخارجية لليتيم وأمه ويكشف أفكارهما ومشاعرهما وردود أفعالهما وينقل حواراتهما،  

 ثم التعليقات التي أنتهت بهما القصيدة ثم تقرير وحكمة تختتم بها القصيدة. 

 هاضه الوهن وأعياه األلم  

 

 
 

 وسطا الضعف عليه والسقمْ  

 

 

 

 خاشع األطراف من إعيائه   
 

 (89)مــا بـِه يـقـلـب كـفـا  أوقــدم  

 
  

بدأت القصيدة بالوصف وجعل السارد نصفها وصفا  ثم كان بعد ذلك الحوار بين الطفل وأمه 

  ... 

 ر الـطـفـل إلـيـها صامـتا                ـنـظ

 

 
 

 وبـعـينـيـه حـديـث وكـلـم..  

 

 

 

 لـيـت شـعـري، ما به؟ ما يبتغي        
 

 أبنفس الطفل سؤل مكتتم؟  

 
 

 لو أراد النجم الحتالت له  
 

 كل سؤل هين، مهما عظم  

 
 

 وحنت تسأل عن طلبته  

 

 وحنت تسأل عن طلبته 

 وحنت تسأل عن طلبته 

 فرنت عين له، وافتّر فم..   

 

 

 

 قال: يا أمي، ترى أين أبي  
 

 لم ال يرجع من حيث اعتزم؟!   
 

 نـاشـديـه، واسـألـيـه رجعة   
 

 )90(فــلـكـم يـفـرح قـلبـي لـو قـَِدم  

 

 

 

 

ثم تنتهي القصيدة بروح من التشائم وهو ماقصده السارد ليطبع القصيدة بظالل البؤس الذي يحياه  

 اليتيم :  

 
 585 -583الديوان ، ص  - (88)
 125الديوان ، ص  - (89)
 121م ، ن ، ص  – (90)
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 )91(فهو يحيا في وجوٍد كالعدم   ليس في الدنيا وال في ناسها 

 
 

أما في قصيدة )في المدينة الهرمة( فهي تسرد بأسلوب التداعي ، ذلك أن " التمزق النفسي      

المفاجئة من   يتحققان من خالل الصور واالنتقاالت  اللذان  الوعي  المونتاج وتيار  يوائمه أسلوب 

أفاد منها  وهذِه التقنيات الحديثة في فني الرواية والسينما    (92) صورة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر.

الشاعر المعاصر فهو " يتوسل باسلوب المونتاج في شعره ، بالتقاط مجموعة من الصور غير  

معينة   أحوال  عن  للتعبير  موقف  تصوير  أو  عام  إنطباع  خلق  بهدف  حشدها  ويكون  المترابطة 

 (93)وإيقاعات وسرعات مدمرة على حسب تعبير هاوزر " . 

يس      أن  المعاصر  للشاعر  يبرر  ما  القصيدة  إن  في  والمونتاج  الوعي  تيار  بأسلوبي  تعين 

التقليدي ، بل عندما نتحدث عن الراوية  لم يعد باإلمكان االعتماد على السرد  أنه  القصصية هو 

فأصبح السارد   (94) الجديدة فال بد من أن نقارنها بالشعر والموسيقى أو بالتصوير وبفن الهندسة ...  

باسلوب التداعي وتدمير التسلسل الزمني ، ألن السارد يجعلنا في الرواية كما هو الشعر يستعين  

نتتبع الحركة النفسية والزمنية في القصيدة ، نراها تبدأ سردا  في الحاضر ثم ترجع إلى الماضي .  

فتنقل صورا  جزئية تحكي التمزق النفسي وتتداخل األزمنة كالحلم وقد ال يستغرق التداعي إال زمن  

 (95) الحلم ... . 

في هذه القصيدة ) في المدينة الهرمة( القصصية الشاعرة أو السارد تسرد لنا رحلة تداع     

" تجري بين شوارع أكسفورد في لندن وسوق العطارين في نابلس ، الرحلة تبدأ عند إشارة الضوء  

مثلما تنقسم الراوية إلى أجزاء وفصول ، فإن   (96) األحمر وتنتهي عند إشارة الضوء األخضر ".  

هذه القصيدة يمكن تقسيمها إلى ثالثة فصول كما يرى بوزيد كحول ، ففي الفصل األول تسرد لنا  

الشاعرة بعين الكاميرا ، مشهدا عاما بمظهره وديكوره، فتطالعنا صورتحكي ضياع الشاعرة في 

مدينة الضباب ) لندن( تائهة بين شوارعها وأرصفتها التي تموج بمٍد بشري اليعرف التوقف أو 

وفي وسط هذا الضياع تحس الشاعرة بنوع من النفي واالغتراب والتمزق والخوف   (97) لهدوء .  ا

 
 122م ، ن ، ص  – (91)
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت،   1صالح أو اصبع ، الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة ، ط  -  (92)

 332، ص 1979
   327م ، ن ، ص  – (93)
الثقافية العامة  ( ، دار الشؤون  166، الموسوعة الصغيرة ـ )1نهاد التكرلي ، الراوية الفرنسية الجديدة ، ج    -  (94)

 71-70، ص 1985، 
 71الرواية الفرنسية الجديدة  ، ص  – (95)
 573الديوان ، ص  - (96)
 285البناء الفني في شعر فدوى طوقان ، ص  - (97)
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من هذه المدينة الهرمة ، التي ستبتلعها وهي تراها وحشا مرعبا ... فهي تموج مع المائجين فيها  

أن   إال  هناك  وقريبة  حاضرة  انها  ومع   ، معهم  تواصل  أو  تماس  بغير  السطح  على  تبقى  لكنها 

، وقد حاول السارد من خالل المساحات البيضاء المتروكة في القصيدة مشاركة حضورها كالغياب  

 وتحفيز القارىء ليستخلص غايات وأهداف متضمنة في عرض السارد: 

 وتلقفني في المدينة هذي الشوارع  

 واألرصفة  

 يجرفني مدّها البشرّي  الناس،مع 

 على السطح أبقى   فيها،أموج مع الموج 

  تماس.بغير 

 هنا االقتراب بغير اقتراب 

 هنا الالحضور ، وال شيء إال 

 حضور الغياب  

 ................. 

  ................. (98) 

وبعد أن رأينا السارد يسرد بعين الكاميرا وهو يحمل وجهة نظر التبئير الخارجي لينقل     

التداعي إلى سارد  ينتقل عبر  عليم يحمل وجهة نظر    لنا شريحة من الحياة كما هي في الواقع . 

التبئير في درجة الصفر . ففي الفصل الثاني من القصيدة تبدأ رحلة التداعي عند وقوفها أمام إشارة  

المرور الحمراء . وفجأة وعبر رحلة التداعي ترجع الشاعرة إلى مدينتها الحبيية ) نابلس ( وتختار  

التي عاشتها ذاكرتها سوق العطاريين "هو مكان أرتبطت بِه نفسيا  وفكر التجارب المرة  يا  بفعل 

الذي   المأساوي الحزين  الباطنة ، وتلح عليها لتذكرها بوضعها  هناك ، فظلت تحفر في اعماقها 

الفلسطيني وإذالله   يعكس أنسجامها وضعفها أمام مؤامرات األعداء الرامية إلى إخضاع الشعب 

." مختلفة  على  (  99) بأساليب  هنا  السردي  التبئير  ‘  ويعتمد  إيحائية  دالالت  تحمل  مكانية  عناصر 

فنتلمس تناقضا واضحا بين المدينتين ، إذ يمكن ان يتحول المكان إلى أداة للتعبير عن موقف السارد  

من الكثير من القضايا السياسية ، بحيث اليستخدم إلضفاء الواقعية الحسية على األحداث والمواقف 

 
 574-573الديوان ـ ص  - (98)
 86البناء الفني في شعر فدوى طوقان ، ص  - (99)
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أكثر أهمية ، بحيث يمكن للقارىء أن يستخلص رؤى  فحسب ، إنما الداء وظيفة أخرى ربما تكون  

والسياسي   االجتماعي  للواقع  والموقف  الفكر  عن  افصاح  وسيلة  المكان  يجعل  وذلك   ، وافكارا 

 (100)للشخصيات . 

   -تقول فدوى طوقان :

 ويحمرُّ ضوء اإلشارة والمدّ يرتدُّ 

 تعود الخفافيش للذاكره

 ونصف مزنجرة تعبر السوق، أفسح

 مكانا  لتعبر، إنِّي تعلّمت فيه 

 أالَّ أعرقل خطَّ المرور....

 وعن ظهر قلب حفظت دروس

 نظام المرور 

 هنا كان سوق النخاسة، باعوا هنا 

  والدي وأهلي

 فقد جاء وقٌت سمعنا الذي منع

  الِرقَّ والبيع نادى على الحر: من يشتري!

 وهذي أنا اليوم جزء من الصفقة 

 )101(الرابحة. 

هنا نرى بعض المفردات التي اعتمد عليها السارد في عملية التداعي وهي ) المدّ يرتد ،    

الخفافيش للذاكرة ، ويحمرضوء األشارة ( وهي تشع دالالت على نسيج القصيدة كلها . فلفظتا ) 

فسي والفكري  المدّ يرتدّ( تنبيء بـ ) االرتجاع الفني( ولفظتا ) الخفافيش للذاكرة(  يدل على التمزق الن

 والفزع الذي يخلفه االحتالل  في صورليلية مخيفة . 

 
 137بنية النص السردي : ص  - (100)
 575-574 الديوان ، ص - (101)



 

114 

 

أما لفظة ) يحمر ضوء األشارة( فهي تختزن في ذهن السارد أكثر من داللة منها السكون  

الجامد الذي استوقف الشاعرة . أما الداللة الثانية ، أنها أيقظت في الشاعرة ناقوس الخطر الذي 

   (102) من صور الموت والخوف والعذاب.   يحياه الفلسطيني في يومياته

وينطوي قول السارد ) باعوا هنا والدّي وأهلي ( على " المساومة التي جرت في لندن بين  

االنجليز وزعماء الصهيونية على فلسطين ، حيث ظفر هؤالء الزعماء بوعد بلفور وحيث خلق  

 (103) سرائيل". االنتداب البريطاني في فلسطين والتي أدت فيما بعد إلى قيام إ

إن شخصية السارد تتطابق صورته مع صورة الشاعرة في هذه العبارة أي أن ) األنا(     

الشعرية تتطابق مع صورة ) األنا( القصصية . وتحاكم الشاعرة نفسها خالل رحلة المد والجزر 

طنها  في التداعي ، إذ كيف تكون فلسطينة وهي في شوارع تلك المدينة مستسلمة لما يجري في و

 المحتل وتسمع أصوات أنين الشهداء :  

 أمارس حمل الخطيئة ، معصيتى أنني  

 غرسة أطلعتها جبال فلسطين .. َمْن 

 (104)مات أمس أستراح ! . 

والشاعرة تسمع صوت األحياء ورسائلهم التي بقيت على مكتبها منهم عائشة ، الفدائية     

الفلسطينية التي ال ت خيفها ظلمة السجن وقسوته  فيشرف في نفس الشاعرة تفاؤال  و أمال  ، يتضاد 

 مع المشهد السابق المعبّر عن االنسحاق والهزيمة . تقول : 

   رسالة عائشة تستريح على مكتبي

 ونابُلُس هادئة والحياة تسير كماء النهر...  

ضوء اإلشارة تنحسر الذكريات و تتالشى إذ ) يجرفها  المدُّ وتهرب   عندما يخضرولكن    

ذاكرتها ، والخفافيش تهوي إلى قاع بئر عميقة ( ثم يبدأ الفصل الثالث في القصيدة ، إذ تلتقي السارد 

  -والمستقبل والمدينة الهرمة المتداعية ، تقول :   بشخص غريب فيجري بينهما  حوار عن الفن

 يجرفني المدَّ  اإلشارة،ويخضرُّ ضوء 

 والخفافيش تهوي إلى   ذاكرتي،تهرب 

 
 94البنية السردية في شعر فدوى طوقان ، ص  - (102)
 575الديوان ، هامش ، ص  - (103)
 575الديوان  ، ص  – (104)
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 قاع بئر عميقة  

 يغير ظل طريقه  

 يتابع ظلي يوازيه ، يمتدّ جسر: 

  (105) لعلك مثلي غريبة  -

فعمة باألمل ثم تلتحم بالحياة رسالة عائشة واللون األخضر في ضوء األشارة يجعالنها م   

اللندنية ، وعندما  تتماس مع صديق لها تحاوره ويحاورها فتمسرح نفسها ) راويا  متضمنا  ( تسرد 

بالحوار مع صاحبها شيئا  من قصة األمبراطورية التي التغيب عنها الشمس تلك الحضارة التي  

 تالحقها لعنات حتى من أبنائها األدباء. * 

شاعرة في سردها لمشاهد المدينة من خالل سارد عليم يحمل وجهة نظر التبئير  ثم تحاول ال  

في درجة الصفر ، أن تبحث عن إنسانية هذِه المدينة .. فال تجد إال العبث ِ وخلو المدينة من كثير  

من الصفات اإلنسانية ، فصاحبها يشكو الوحدة  ويدعوها إلى صحبتها إلى حانوت خمر ولكنها  

إنها كبرت على الطيش وأن الحزن صيرها ) بنت مئات السنين( .. كما يشكو صاحبها  ترفض مؤكدة  

الوحدة ويطلب الصحبة فال يفلح ، فأن سيدة تمّر وال تجد صاحبا لها إال الكلب وهي تشكو له وتبث 

 ألما من ) وخزعرق النسا و التهاب المفاصل ( تقول :  

 هنالك في العطفة الجانبية حانوت خمر  

 نزل ذوق وتدفئة مركزيه .... وفي ال

 سدى  ما تحاول  -

 وتعبر سيدة لندنية  

 تبُث وتشكو إلى كلبها وخز  

 عرق النسا والتهاب المفاصل 

 سدى ما تحاول  -

 ألست ابنة العصر؟  -

 
 578م.ن  ،ص  – (105)

جون أوزبون من أبرز كتاب المسرح المعاصر في أنجلترا ، وهو صاحب الصرخة الغاضبة )) لعنة هللا عليك   -*  

األخيرة )) غرب السويس (( يرسم اوزبون صورة رمزية لألمبراطورية التي أنهارت يا إنكلترا (( وفي مسرحيته  

 578وغربت عنها الشمس . ينظر : فدوى طوقان ، الديوان ، الهامش ، ص 
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 كبرت عن الطيش صيرني الحزن  -

 (106)  بنٌت مئات السنين. 

نرى بأن السارد أراد التعبير عن االختالل والتمزق   القصصية،وفي نهاية هذه القصيدة    

النفسي والفكري ، كما بدا في أول القصيدة وأنه " ال تواصل في حياتها المعاصرة ، نحن نعيش  

ونموت ونحزن في ظل الوحدة واالنفصال في عالم عقيم تجمدت عواطفه وقست قلوبه ، وفقدت 

الحب عذوبته ، ألن ،   العالقات اإلنسانية وفقد  يقوم اآلن على عالقات سطحية واهية  كل شيء 

 (107) تتحكم فيها االهواء واألنانية والمصالح المتعارضة ".. 

فهي تختتم    والمتمزقة،وهكذا نجد أن الشاعرة تسرد أحداثا  تمثل حالتها النفسية المأزوقة    

 القصيدة بمطلعها وهذا يعني أن الحركة دائرية الستمرار السارد في السرد ....  

 وتلقفنا في المدينة هذي الشوارع 

 واألرصفة  

 مع الناس يجرفنا مدّها البشرّي 

 نموج على السطح فيها  

 بغير تماس 

 ......... 

 ........ 

. .......(108) 

 الخاتمة 

 توصل البحث إلى جملة من النتائج ، نستطيع تلخيصها في النقاط اآلتية :  

وعت الشاعرة أهمية الشكل السردي للقصيدة المعاصرة وإفادتها من الفنون المجاورة ،   -

 وتجلى ذلك في قصائدها القصصية التي انطوت عليها هذه الدراسة .  

 
 580-579الديوان ،  - (106)
 261البناء الفني في شعر فدوى طوقان ، ص  - (107)
 581الديوان ، ص  - (108)
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ة االولى على التبئير الصفري ، إعتمدت خطاب الشاعرة فدوى طوقان السردية بالدرج   -

 التبئيرالخارجي .   ثم الداخلي ، وبدرجة أقل منهما على 

اتخذت التبئيرات السردية من ) فلسطين ( وطن الشاعرة فضاءا  سرديا  لمجريات األحداث    -

 السردية في القصائد ، ليعبر بذلك عن مبادئ معينة تخدم فكرة االنتماء إلى االرض .  

 ير السردي األكثر أعتمادا  في التبئير الداخلي كان ضمير المتكلم ) أنا( . إنَّ الضم -

 تتغير أنماط التبئير من قصيدة ألخرى ، مع إمكانية تنوعها في القصيدة الواحدة.  -

ترك السارد في التبئيرالخارجي مساحات من أجل مشاركة القارئ وإسهامه في عملية    -

  إنتاج الداللة في الخطاب السردي

السارد في الكثير من القصائد القصصية لفدوى طوقان شخصية محورية الغنى عنها   -

 تتميز بالكثير من الميوعة والقدرة على الحركة وتبديل المواقع دون قيد أوشرط .

سرعة االنتقال من ضمير إلى آخر بين مقاطع النصوص الشعرية ، واحيانا  بين أسطر   -

 المقطع الواحد. 

انحياز الشاعرة وتعاطفها مع شخصياته بفاعلية شديدة وحٍس عاٍل بهمومها وأحالمها   -

 وبساطة تفكيرها وتطلعاتها نحو المستقبل ، مما ينبأ عن رؤيته العالمة بكل شؤونها الحياتية .  

 قائمة المصادر والمراجع 

  1  ابن منظور، لسان العرب ، تحقيق : خالد رشيد القاضي ، دار األبحاث ، ط .1

 . 2008الجزائر ، 

للنشر والتوزيع ،  .2 تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دارالحوار  أمنة يوسف، 

 .  1997،  1سوريا، ط  –الالذقية 

تموز  .3 كرمياني،  تحسين  روايات  في  السردي  التبئير  دركةلةيي،  خدر  بختيار 

 . 2015، 1للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق، ط

ف .4 الفني  البناء  كحول،  جامعة  بوزيد   / ماجستير  رسالة  طوقان،  فدوى  شعر  ي 

 . 1985قسنطينة، معهد اآلداب والثقافة العربية، الجزائر، 

تزفتان تودوروف ، اإلنشائية الهيكلية ، ت : مصطفي التواتي ، الثقافة االجنبية ،   .5

 .  1982، 3ع 
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بحث في المنهج ، ت: محمد معتصم وعبدالجليل   –جيرار جينيت ، خطاب الحكاية   .6

 . 1997، 2زدي  وعمرالحلي ، المجلس االعلى للثقافة ، القاهرة ، طاأل

جيرار جينيت ، نظرية السردية من وجهة النظر إلى التبئير ، ت: ناجي مصطفى  .7

 . 1989، 1، منشورات الحوار االكاديمي والجامعي ، الدار البيضاء، ط

ركز الثقافي حميد لحمداني ، بنية النص السردي من منظور النقدي األدبي ، الم .8

 . 2000،  3لبنان ، ط  –العربي للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 

الخليل بن أحمد الفراهيدي ، كتاب العين ، ترتيب وتحقيق : د.عبد الحميد هنداوي   .9

 .2003،  1، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ج  1، ط 

مجلة إشكاالت في    رياض بن يوسف ، التبئير في السردين القرآني والتوراتي ، .10

 . 2020،  2، عدد  9اللغة واألدب ، مجلد 

زياد أو لبن ، فضاء المتخيل ورؤيا النقد ) قراءات في شعر عبدهللا رضوان ونقده(   .11

 . 2004، عمان ، الطبعة العربية ، 

 . 2018، يونيو  134السعيد بولعسل، مصطلح ومفهوم التبئير، مجلة الكلمة، العدد   .12

التبئير (ـ  المركز الثقافي    -السرد   –الخطاب الروائي ) الزمن  سعيد يقطين ، تحليل   .13

 . 2000، 3الدار البيضاء ، ط –العربي للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 

دراسة مقارنة في ثالثية نجيب محفوظ ، القاهرة ،   – سيزا قاسم ، بناء الرواية   .14

 .  1984الهئية المصرية للكتاب ، 

، المؤسسة العربية    1رية في فلسطين المحتلة ، طصالح أبو اصبع، الحركة الشع .15

 .  1979للدراسات والنشر ، بيروت ، 

عبد الرحيم الكردي ، الراوي والنص القصصي ، دار النشر للجامعات ، القاهرة  .16

 . 1996،  2مصر، ط –

الحكائي   .17 للموروث  السردية  البنية  في  بحث  العربية  السردية   ، إبراهيم  عبدهللا 

 . 1992،  1الدار البيضاء، ط –لثقافي العربي ، بيروت العربي ، المركز ا

عبدهللا إبراهيم، وظيفية الرؤى في القصة العراقية في الثمانينات، الطليعة األدبية،   .18

 . 1987،  10- 9ع 



 

119 

 

، بغداد ،    1عدنان خالد، النقد التطبيقي التحليلي، دار الشؤون الثقافية العامة ، ط .19

1986 . 

فاضل إبراهيم محمد الحمداني، البنية السردية في شعر فدوى طوقان، اطروحة   .20

 .  2005جامعة الموصل،  –دكتواه، كلية التربية  

 . 1978، بيروت، 1فدوى طوقان، ديوان فدوى طوقان، دار العودة، ط .21

فرنسي، دار    –انكليزي    – عربي    –لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الراوية   .22

 . 2002،  1لبنان ، ط –بيروت النمار للنشر ، 

مهند يونس ، مستويات السرد بين التبئير الخارجي و التبئير الداخلي ، األقالم ،    .23

 .  1997، 6- 5ع 

ج   .24  ، الجديدة  الفرنسية  الرواية  التكرلي،  )  1نهاد  الصغيرة  المؤسسة   ،166  ،  )

 . 1985دارالشؤون الثقافية العامة،  

شكل ـ بحث في السرد الروائي، مؤسسة االبحاث  الموقع وال  –يُمنى العيد، الراوي    .25

 . 1986بيروت،   1العربية ، ط
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 بين الفونتيك واألرطوفونيا في معالجة اضطرابات النطق عند الطفل

 بوخاري خيرة 

 

 جامعة غليزان

 الجزائر

 

E-Mail: kheira.boukhari@univ-relizane.dz 
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المداخلة:التعاون المعرفي بين الفونتيك واألرطوفونيا في معالجة اضطرابات النطق عند عنوان 

 الطفل

 د/بوخاري خيرة )أستاذ محاضر أ( جامعة غليزان /الجزائر.                                            

 الملخص:

تحاول هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على أهم مظاهر التواصل والتعاون المعرفي وتجلياته  

وبؤرته هو الصوت   بين علم األصوات واألرطوفونيا، خاصة وأن الملمح التمييزي لهذا التقاطع

 اللغوي بمالحه الفيزيولوجية والفيزيائية. واستثمار ذلك في معالجة االضطرابات النطقية. 

من هنا أضحت الحاجة ملحة إلى ضرورة الوقوف على مواطن اإلفادة بين العلمين،   

ورفد بعضهما البعض.فما هي حدود التواصل بين العلمين؟ وما هي الفائدة التي يقدمها علم  

 ألصوات للمشتغلين في مجال اضطرابات النطق؟ ا

 الجزائر. -السيرة الذاتية:الباحثة: بوخاري خيرة أستاذ محاضر )أ( بجامعة غليزان

 .2014متحصلة على شهادة دكتوراه علوم في اللسانيات سنة 

 عنوان أطروحة الدكتوراة: جمالية البناء الموسيقي في شعر بدر شاكر السياب  

 م. 2008ومتحصلة على شهادة الماجستير سنة 

 *بعض المراجع التي ستعتمد في المداخلة: 

- ابتسام جميل حسين، األصوات الصعبة في نطقها وإدراكها لمتعلمي العربية من الناطقين بغيرها-

وتقنيات  اإلسالمية،   مفاهيم صوتية  الجامعة  مجلة  والمحلقة،  الحلقية  األصوات  لتدريس  تعليمية 

 م.2010، يونيو  02، العدد 18سلسلة الدراسات اإلنسانية، المجلد 

تقنيات عالج أصوات الصفير المضطربة نطقيا في  - ابتسام حسين جميل وجهاد أحمد العريفي، 

 ه.1438م/ 2017، يناير  1العدد العربية، دراسة وصفية تحليلية، مجلة اللسان الدولية، 

 م.1997-ه 1418أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة، )د.ط(، -
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المضطرب نطقيا في العربية، دراسة   / / r جهاد أحمد العريفي وابتسام حسين جميل، عالج الراء    -

 م. 2013، سنة  01العدد  ،40صوتية عالجية، دراسات، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلد 

 م. 2004حسام البهنساوي، علم األصوات، مكتبة الثقافة الدينية،  -
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 فنُّ التوقيعات في التراث العربي 

 العصر األموي نموذجا  

 د. مصطفى الماواس 

 

 

 جامعة كيريكالي 

 كلية اآلداب والفنون 

 قسم الترجمة العربية والترجمة الفورية 

 تركيا  / كيريكالي

ORCID: 0000-0001-7502-2376 

 

E-Mail: mustafamawas101@gmail.com 
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 فنُّ التوقيعات في التراث العربي 

 ً  109  العصر األموي نموذجا

 

 ملخَّص: 

يُعدُّ فّن التوقيعات أحد الفنون النثرية التي لم يُكتب لها الشهرة الواسعة كغيرها من 

الفنون، وقد انتشرت منذ العصر اإلسالمي، وشاعت في العصر األموي، وازدهرت سائر  

في العصر العباسي. وقد امتازت بالمعاني الوجيزة والجامعة، واختّص بها أصحاب النفوذ  

فنون   على  العتمادها  التأثير؛  في  البالغة  لقدرتها  مهمة  مكانة  للتوقيعات  وكان  والشهرة. 

 تقديم واستعارة وغير ذلك.البالغة من اقتباس وسجع و

وسنكشف من خالل دراستنا الخصائص التركيبية لتوقيعات العصر األموي التي لم  

تنل حظها بالدّراسة بشكل كاٍف، فقد امتازت بالتكثيف وبالغة العبارة وإيجاز المعاني، وكان  

حاب النفوذ  غايتها البَّت في األمور والحكم فيها ألنها كانت تصدر عن الخلفاء والوالة وأص

 . في ذلك العصر

 فن، توقيع، تراث، العصر األموي.  الكلمات المفتاحية:

 أوال : التعريف لغة واصطالحا  

يدلُّ الجذُر اللغويُّ للتوقيع على األثر سواء أكان هذا األثر حسيا  أم معنويا ، فقد جاء 

وَوْقُع حوافِِر الدّابَِّة، يعني: ما    في معجم العين "الَوْقُع: َوْقعَةُ الضَّرب بالّشيء. وَوْقُع المطِر،

يُْسَمُع من َوقِعه. ويقال للّطير إذا كان على أرٍض أو شجٍر: هّن وقوعٌ وُوقٌَّع... والتَّوقيُع في  

 الكتاب: إلحاُق شيٍء فيه". 

ق ا. َوِمْنهُ التَّْوقِيُع، َوُهَو أَ   ثَُر الدَّبَِر وجاء في مقاييس اللغة: "َوَوقََع اْلغَْيُث: َسقََط ُمتَفَّرِ

 بَِظْهِر اْلبَِعيِر. َوِمْنهُ التَّْوقِيُع: َما يُْلَحُق بِاْلِكتَاِب بَْعدَ اْلفََراغِ ِمْنهُ". 

إذا اطمأنت باألرض بعد   التوقيع مأخوذا  من َوقع اإلبل  ولعّل األقرب أن يكون 

 ألمر ويبّت فيه.الرمي، وكأّن صاحب التوقيع يطمئن إلى ما في الكتاب أو الرسالة فيُصّرف ا

وقد أورده جبور عبد النور في المعجم األدبي قائال : "وقّع الحاكم على كتاب الشكوى:  
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 كتب حكمه في القضية المرفوعة إليه بأوجز عبارة". 

 فاألصل اللغوي للتوقيع هو اإليقاع أو التأثير في الشيء، أو إلحاق أثر حسّي فيه.  

اصطالح األقدمين من الكتّاب أنه اسم لما يكتب    وعّرف القلقشندي التوقيع فقال: "وفي

في حواشي القصص كخّط الخليفة أو الوزير في الزمن المتقدّم، وخط كاتب الّسّر اآلن؛ ثم  

 غلب حتّى صار علما على نوع خاّص مما يكتب في الواليات وغيرها".

ى ما يرفع  ويُعّرف أيضا  بأنه "عبارات موجزة مركزة يعلق بها الخليفة أو الوالي عل

 إليه من مخاطبات أو التماسات".

وفي معجم المصطلحات العربية: "التوقيع في األدب العربي هو رأي الحاكم يكتبه 

  على ما يُقدَّم إليه من شؤون الدولة".

 ثانيا : التوقيعات في التراث العربي 

 : نشأتها: 1

العصر اإلسالمي، إذ لم يكن  ظهر هذا الفن األدبي مع بدايات ظهور الكتابة وذلك في  

موجودا  قبل اإلسالم؛ ألّن ظهوره مرتبط ارتباطا  وثيقا  بانتشار التدوين "ومع مجيء اإلسالم  

لم تظهر التوقيعات في بداية هذا العصر ألسباب منها أن اإلسالم كان في بداياته، ولم تكن 

وقيعات".  فقد أُثر أّن الخليفة  هناك واليات واسعة ومترامية األطراف ليتم تبادل الرسائل والت

الراشدي األوّل أبا بكر الصديق أّول من وقّع على الّرقاع، فقد كتب إليه خالد بن الوليد كتابا  

من دومة الجندل يستأمره في أمر العدو، فوقّع الخليفة إليه قائال : "ادُن من الموِت تُوهْب لك  

 الحياة". 

ه على أّن فّن التوقيعات هو فن إسالمي، فهناك إّن توقيع الخليفة أبي بكر يُستدل ب 

آراء في نشأة هذا الفن بأنه فّن فارسي، والعرب في أيام الخليفة أبي بكر لم يكونوا قد اتصلوا  

بالفرس بعد اتصاال  شديد ا، ومن هذه اآلراء رأي جرجي زيدان الذي قال: "اقتبس العرب  

وكذلك أشار شوقي ضيف إلى هذا االرتباط   التوقيع... من الفرس؛ ألنهم سبقوهم إلى ذلك"،

فقال: "التوقيعات هي عبارات موجزة بليغة، تعّود ملوك الفرس ووزراؤهم أن يوقعوا بها  

على ما يُقدّم إليهم من تظلمات األفراد في الرعية وشكاواهم، وحاكاهم خلفاء بني العباس  

 تّاب ويتحفظونها". ووزراؤهم في هذا الصنيع، وكانت تشيع في الناس ويكتبها الك

فنحن إزاء رأيين من آراء العلماء الذين وجدوا أّن فن التوقيعات هو فن فارسي   

 األصل، وقد رأى أحمد الحوفي أّن التوقيعات فن نشأ نشأة عربية خالصة بدليلين: 

أن العرب عرفوا التوقيعات قبل اتصالهم بالفرس، منذ عهد عمر الخطاب إلى    -أ 
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 .أواخر العصر األموي

مالئمة أسلوب التوقيعات للسليقة العربية التي تميل إلى اإليجاز والبيان تؤكد   -ب  

 أنها من ابتداعهم.

ومهما يكن من أمر، فإّن التوقيعات موجودة عند العرب وعند الفرس، وتمتاز عند   

العرب بخصائص سنأتي على ذكرها، وال يمنع ذلك أن تكون الثقافات قد تالقحت فيما بينها  

رت في بعضها، ولكّن المهم أّن التوقيعات عند العرب كان لها لبوسها الخاص الذي ميّزها  وأثّ 

 وجعلها فنا  قائما  بذاته.  

 : ارتباطها بالكتابة: 2

ازدهر فن التوقيعات مع نشوء الدواوين العربية؛ إذ يمكننا القول: إّن التوقيعات كانت  

مر فروخ "من أّن التوقيعات إجازات كان إجازات الرسائل عند العرب، وإلى ذلك يُلّمح ع

الخلفاء يثبتونها في أعقاب الرسائل التي تصلهم من الوالة والناس"، وهذا يعني أّن هذا الفن 

 مرتبط بالترسل النثري عند العرب، وهو بمنزلة الختم في أيامنا هذه.   

إحدى   "وهي  المكثفة  الجمل  ضمن  التوقيعات  فّن  حمدة  أبو  علي  محمد  وأدرج 

خصائص الكتابة التي تميل إلى قصر الجمل لتوظيف اللغة في خدمة الحياة العملية، ألنها  

 تُلّخص المعنى الكثير في كالم قليل". 

 ثالثا : أهم خصائصها وأنواعها

التطويل والتكرار إلى اإليجاز  الفن قد عدل فيه أصحابه عن  أّن هذا  ذكر الكالعي 

واع، فقد يكون بكلمة واحدة، أو بحرف واحد، أو  واالختصار، وأضاف أّن التوقيع على أن

 بآية من القرآن، أو ببيت من الشعر.   

"والنثر    فقال:  باإليجاز  امتازت  الدّيوانية  التوقيعات  أّن  الشايب  أحمد  ورأى 

العصري ال يميل إلى اإليجاز إال في التوقيعات الديوانية، والكلمات السائرة، ولكنه بعد ذلك  

ثم المساواة، وحسبه حياة تخلصه التخلص النهائي من هذه الصنعة البديعية    أميل إلى اإلطناب 

 واإلغراب اللغوي، إلى خير مستوى ظفر به في حياته من ثراء المعاني وروعة األساليب".

 وأهم خصائص التوقيعات يمكن أن نجملها في النقاط اآلتية:  

 تحديد الهدف والقصد من أقصر طريق وبأسلوب بليغ. -1 

 ارتباطها بشدة بفكرة، أو موقف أو دعوة إلى عمل هام. -2 

اعتمادها على اإليجاز، والخصائص الفنية كالسجع واالقتباس والطباق وغير   -3 

  ذلك. 

 رابعا : التوقيعات في العصر األموي 
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التوقيعات فيه تكاد أسلفنا القول بأّن هذا الفّن بدأ في العهد الراشدي، ولكنّه كان خجوال ؛ إذ إّن  

تكون محصورة فيما أورده أحمد زكي صفوت في صفحتين من كتابه جمهرة رسائل العرب جمعها 

من بطون كتب التراث، وقد ورد معظمها في الجزء الرابع من العقد الفريد فأورد توقيعا  ألبي بكر، 

قيع للحسين بن علي. على  وتوقيعين لعمر بن الخطاب، وتوقيعين لعثمان، وتوقيعا  لعلي، وخمسة توا

مروان،  بن  الملك  لعبد  وثمانية  معاوية،  بن  ليزيد  وستة  لمعاوية،  توقيعات  سبعة  أورد  أنه  حين 

وتوقيعين للوليد بن عبد الملك، وأربعة لسليمان بن عبد الملك، وسبعة عشر لعمر بن عبد العزيز،  

توقيعين ليزيد بن الوليد بن عبد  وأربعة ليزيد بن عبد الملك، واثني عشر لهشام بن عبد الملك، و

الملك، وستة لمروان بن محمد، وتوقيع واحد لعبد هللا بن علي، وواحد وعشرين لزياد، وثمانية  

 للحجاج بن يوسف الثقفي، وأربعة ألبي مسلم الخراساني. 

من أشهر هذه التوقيعات توقيع عمر بن عبد العزيز إلى رجل واّله الّصدقات وكان دميما  

َخْيرا  (:  حسنفعدل وأ يُْؤتِيَُهُم َّللّاُ  ِللَِّذيَن تَْزدَِري أَْعيُنُُكْم لَن  أَقُوُل  [. وكذلك توقيع 31]هود :    )َوالَ 

كم كيدهم شيئا ".    سليمان بن عبد الملك إلى قتيبة بن مسلم الباهلي: " وإن تصبروا وتتَّقوا ال يضرُّ

 من توقيعات معاوية: "نحن الزماُن: َمْن رفعناه ارتفع، ومن وضعناه اتّضع" 

عنه ذمام  ولعّل ابنه يزيد قد سار على نهجه فمن توقيعاته ما كتبه لعبد هللا بن جعفر ليقضي

 نفر من بطانته وخاصته، فوقع له في كتابه: "احكم لهم بآمالهم إلى منتهى آجالهم" 

سرائر  يُحكم  العقاب  "قليل  خراسان:  على  عامله  زياد  بن  لمسلم  كتاب  في  قوله  وكذلك 

 األسباب، وكثيره يقطع أواخي االنتساب"، 

عة توقيعه: "أبِق ل هم لُحوما ، يَعِقدوا بها شحوما "،  ومن توقيعات عبد الملك بن مروان المسجَّ

وكذلك توقيع أبي مسلم الخراساني لقحطبة بعد أن أخبره أن بعض قواده خرجوا إلى عسكر ابن  

نََها  َجَهنََّم يَْصلَوْ   أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن بَدَّلُواْ نِْعَمةَ َّللّاِ ُكْفرا  َوأََحلُّواْ قَْوَمُهْم دَاَر اْلبََواِر *(:  ُضبارة راغبين

 [. 29-28]إبراهيم:  )َوبِئَْس اْلقََرارُ 

ابن   كتاب  في  وقّع  الذي  مروان  بن  الملك  عبد  فنجد  الشعر؛  توقيعه  من ضّمن  أهم  وأما 

 األشعث: 

 ؟ فما باُل َمن أسعى ألْجبَُر َعْظمه         ِحفاظاً ويَْنوي ِمن سفاهته َكْسِري 

 ووقّع أيضا  في كتاب: 

 110بعدما         َشمل الرأَْس َمشيٌب وَصلَْع؟كيف يْرجون ِسقاطي 

 
منسوب لسويد بن أبي كاهل في: المفضل الضبي، المفضليات، )تح وشرح: أحمد محمد شاكر وعبد السالم    -110

 . 199، د.ت(، 6القاهرة، ط –د هارون، دار المعارف محم
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 وقد وقّع سليمان بن عبد الملك لقتيبة بن مسلم الذي تهدده بالخلع بهذا البيت: 

   ً  أبِشْر بطوِل سالمٍة يا ِمربعُ   زعَم الفرزدُق أْن سيقتُل ِمربعا

 ووقع مروان بن محمد في جواب أبيات نصر بن سيار فكتب إليه: 

 ويوشُك أن يكوَن له ِضرامُ    وميَض جمرٍ أرى خلل الّرمادِ 

هذا العدد من التواقيع الذي يفوق التواقيع في العهد الراشدي يدل على ازدهار هذا الفّن في  

عصر بني أمية الزدهار العصر ذاته، فقد استقرت لبني أمية األمور بعد زمن من الحروب، وبدؤوا 

ثري في ذلك الوقت، وهذا ما الحظناه في هذه التوقيعات  عهدا  من االستقرار مما أثّر على التّرسل الن 

 من أثر للصنعة الفنية فيها من خالل دراسة خصائصها.

" ومن المالحظ أن التوقيعات في العصر األموي لم تلَق اهتماما من الدارسين كما القت 

 التوقيعات في العصر العباسي". 

 مالمح جمالية في فن التوقيعات: 

 االقتباس في التوقيعات أوال : 

يُقاُل:  االقتباس في اللغة من قَبََس وأْقبََس بمعنى أعطى، واقتبسُت منه علما ، أي اْستفدتُهُ، 

 . 111اقتبسُت منهُ ِعلما  أي است فدتُهُ، وقبََس الِعلَم: استفادَهُ، وقبَس الرجُل ِعلما  أو نُورا : أفادهُ إياهُ 

فإنَّ  ا في االصطالح  الكتاب   أمَّ آيات  آية من  أو  كلمة   الُمتكلِّم كالمه  ن  يُضّمِ أن  "االقتباس 

من غير داللٍة على أنَّه منهما، ويجوز أن يغيِّر   112"   العزيز خاصة أو من الحديث النبوي الشريف

 في األثر المقتبس قليال ، وبعضهم من أجاز االقتباس من األمثال واألثر واٌقوال السابقين.

 كاملة التوقيع بآية - 1

جاء ذلك في توقيع أبي مسلم الخراساني لقحطبة بعد أن أخبره أن بعض قواده خرجوا إلى  

  أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن بَدَّلُواْ نِْعَمةَ َّللّاِ ُكْفرا  َوأََحلُّواْ قَْوَمُهْم دَاَر اْلبََواِر * (:  113عسكر ابن ُضبارة راغبين 

 [. فقد وقَّع بآيتين كريمتين. 29-28]إبراهيم:   )َوبِئَْس اْلقََرارُ َجَهنََّم يَْصلَْونََها  

 التوقيع بأول اآلية - 2

 

 ابن منظور، لسان العرب، مادة قَبََس.  - 111

البديعية ، )تحقيق نسيب نشاوي، دار     -112 عبد العزيز بن سرايا بن علي السبسي صفي الدين الحلي، الكافية 

  .326م( ، 1992صادر، بيروت، 

 .290/ 4ابن عبد ربه، العقد الفريد،  - 113



 

129 

 

إِلَى الَِّذيَن  (:  114نجد ذلك أيضا في توقيع أبي مسلم الخراساني إلى ابن قحطبة تَْرَكنُواْ  َوالَ 

 ما يخدم غرضه. فقد وقَّع فقط بأول اآلية، وهذا  [.113]هود:   )َظلَُمواْ فَتََمسَُّكُم النَّارُ 

 [. 125]النحل:  )اْدعُ إِِلى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَةِ (وتوقيعه إليه أيضا : 

عاتبه عليه  أمر  أرطأة في  بن  إلى عدي  َّللّاِ (:  115وتوقيعه  إِلَى  فِيِه  تُْرَجعُوَن  يَْوما    )َواتَّقُواْ 

 فقد اختار أول اآلية.  [.281]البقرة:  

: 116وتوقيعه إلى عامله على الكوفة، وكتب إليه أنه فعل في أمر كما فعل عمر بن الخطاب 

 . فقد اختار فقط أول اآلية الكريمة.[90]األنعام:   )أُْولَـئَِك الَِّذيَن َهدَى َّللّاُ فَبُِهدَاُهُم اْقتَِدهْ (

قتباسات من القرآن الكريم، وليست كلها، أما عمر بن عبد العزيز فقد كانت بعض توقيعاته ا

وأحسن  فعدل  دميما   وكان  الّصدقات  واّله  رجل  إلى  توقيعه  تَْزدَِري  (:  117ومنها  ِللَِّذيَن  أَقُوُل  َوالَ 

ل اآلية. [31]هود:   )أَْعيُنُُكْم لَن يُْؤتِيَُهُم َّللّاُ َخْيرا    . وكان هذا التوقيع مقتبسا  من أوَّ

 اآلية التوقيع بوسط - 3

]القصص:   )َواَل تَنَس نَِصيبََك ِمَن الدُّْنيَا(:  118توقيع أبي مسلم الخراساني أيضا إلى قحطبة 

 فقد أخذ فقط وسط اآلية. [.77

الباهلي مسلم  بن  قتيبة  إلى  الملك  عبد  بن  سليمان  كيدهم  :  ووقع  كم  يضرُّ ال  وتتَّقوا  تصبروا  وإن   "

ُكۡم َكۡيدُُهۡم    حمسَوإِن:  الكريمةوهذا اقتباس وسط اآلية    .119شيئا " ]آل عمران:   حمستَۡصبُِرواْ َوتَتَّقُواْ اَل يَُضرُّ

 وهذا التوقيع من منتصف اآلية.  [.120

  حمسَواَلا :  وكذلك توقيع عمر بن عبد العزيز حيُث وقََّع إلى رجٍل ولَّهُ الصدقات، فكان دميما  فَعَدََل وأحسنَ 

ۖا أَقُوُل ِللَِّذيَن تَۡزدَِريا أَۡعيُ  ُ َخۡير   وهذا مأخوذٌ من وسط اآلية.   [31]هود:  حمسنُُكۡم لَن يُۡؤتِيَُهُم ٱَّللَّ

 

 التوقيع بآخر اآلية  -5

د سليمان  جاء ذلك في توقيع سليمان بن عبد الملك أسفل كتاب قتيبة بن مسلم الباهلي الذي كتب يهدِّ

 

 .2/504صفوت، جمهرة رسائل العرب، - 114
 .2/496المرجع السابق،  - 115
 .2/496المرجع السابق،  - 116
 .292/ 4ابن عبد ربه، العقد الفريد،  - 117

 .2/504المرجع السابق:  - 118
 .494نفس المرجع السابق،  - 119
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  .120والعاقبة للمتَّقين " بالخلع فوقَّع سليمان بآية قرآنية فقط: " 

ا  ٱلدَّاُر ٱأۡلاِخَرةُ نَۡجعَلَُها ِللَِّذيَن اَل   حمستِۡلكَ  وهذا اقتباس آخر اآلية الكريمة من قوله تعالى:  يُِريدُوَن ُعلُّوّٗ

ِقبَةُ ِلۡلُمتَِّقيَن  ۚا َوٱۡلعََٰ  [.83]القصص:  حمسفِي ٱأۡلَۡرِض َواَل فََسادّٗ

ُمتََظلِّم  قضيَِة  في  الملك  عبد  بن  يزيد  توقيع  ُمنقَلَٖب   حمسإَوَسيَۡعلَمُ  :":  وأيضا   أَيَّ  اْ  َظلَُموا ٱلَِّذيَن 

 وهذا مأخوذٌ من آخر اآلية.  [. 227]الشعراء:   حمسيَنقَِلبُونَ 

 ثانياً: السجع في التوقيعات 

 .121السجع هو "تواطؤ الفواصل في الكالم المنثور على حرف واحد"

العصر األموي  ولعّل من أهم الخصائص الفنية التي نلفيها في توقيعات الخلفاء واألمراء في  

السجع، ومن أمثلة ذلك توقيع معاوية في كتاب عبد هللا بن عامر عندما سأله أن يُقطعه ماال  بالطائف: 

، وهو من أمثال العرب الذي ذكرها الميداني في مجمع األمثال، وقد 122"عْش َرَجبا ، تََر َعَجبا " 

لخليفة إذا عاش سنة بعد سنة فإنه  اقتبسه معاوية من األمثال ألنه أراد إيصال فكرة مفادها أن ا

 سيرى العجب من طلبات أمرائه.

َمْن رفعناه ارتفع، ومن وضعناه اتّضع"  ، 123وكذلك من توقيعات معاوية: "نحن الزماُن: 

والحّق أّن هذا التوقيع فيه أكثر من فّن بالغي، فنجد التشبيه البليغ، والسجع بين لفظتي )ارتفع،  

المقابلة بين )رفعناه ارتفع، ووضعناه اتضع(، ونجد حسن التقسيم أيضا . وهذا يدّل واتضع(، ونجد  

 على أّن معاوية كان حريصا  على تضمين توقيعاته فنونا  من البالغة.

ولعّل ابنه يزيد قد سار على نهجه فمن توقيعات يزيد ما كتبه لعبد هللا بن جعفر ليقضي 

، 124ع له في كتابه: "احكم لهم بآمالهم إلى منتهى آجالهم" عنه ذمام نفر من بطانته وخاصته، فوق

فنجد السجع بين )آمالهم، وآجالهم(، وكذلك قوله في كتاب لمسلم بن زياد عامله على خراسان: 

االنتساب"  أواخي  يقطع  وكثيره  األسباب،  سرائر  يُحكم  العقاب  بين 125"قليل  السجع  فنلحظ   ،

بين )قليل وكثير، ويُحكم ويقطع(، وكأنه ينتهج نهج أبيه  )األسباب، واالنتساب(، ونجد المقابلة  

 في تضمين توقيعاته السجع والمقابلة وغيرهما. 

 

 .290/ 4ابن عبد ربه، العقد الفريد،  - 120
 .1/210ابن األثير، السائر في أدب الكاتب والشاعر،  - 121
 .290/ 4ابن عبد ربه، العقد الفريد،   -122
عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي، خاص الخاص، )شرح مأمون الجنابي، دار الكتب العلمية، بيروت،    -  123

 .133م(، 1994
 .290/ 4، العقد الفريد، ابن عبد ربه - 124
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بها   يَعِقدوا  لُحوما ،  لهم  "أبِق  توقيعه:  عة  المسجَّ مروان  بن  الملك  عبد  توقيعات  ومن 

نت كاذبا  ، ونجد السجع والمقابلة أيضا  في توقيعه: "إن كنَت صادقا  أثبتناك، وإن ك126شحوما " 

 .127عاقبناك، وإْن شئَت أقلناك" 

ونجد السجع أيضا  في توقيع الوليد بن عبد الملك في قوله: "قد رأب هللا بك الداء، وأوذم بك  

قاء"   . 128الّسِ

إماما   وكان  عليّا ،  خذل  َمن  طاعة  تطلب  "ال  توقيعه:  العزيز  عبد  بن  عمر  سّجعه  ومما 

 .129مرضيّا " 

ا عبد  بن  الخوارج: "ضع  ومن تسجيعات هشام  أمر  في  العراق  لعامله على  توقيعه  لملك 

 . 130سيفك في كالب النار، وتقّرب إلى هللا بقتل الكفّار" 

 الخاتمة: 

الحظنا من دراستنا السابقة أن فن التوقيعات كان موجودا  في التراث األدبي العربي منذ 

ة، كما الحظنا أن فن التوقيعات قد العصر الجاهل، وقد يكون قد تأثَّر بالثقافتين اليونانية والفارسي

ازدهر في العصر األموي بشكل ملحوظ، وقد أعرض أغلب الدارسين عن دراسته، واتجهوا إلى 

العصر العباسي الذي نضج فيه هذا الفن بشكل كبير، كما نالحظ أن الموقعين قد استخدموا أساليب 

اد، كما وقعوا بآية من القرآن الكريم  جمالية عديدة في توقيعاتهم منها السجع واالقتباس واالستشه

 أو بحديث نبوي أو ببيٍت من الشعر أو بمثل أو قوٍل دارج.

ونلحظ السجع في توقيع عبد هللا بن علي لمروان الذي أوصاه بالُحَرم، فوقّع له: "الحّق لنا 

 .131في دِمَك، وعلينا في ُحَرِمَك" 

ية التوقيعات فظهر فيها أنواع أخرى من  هذه معظم التوقيعات التي احتوت فّن السجع، أما بق 

 فنون البالغة من مثل: االقتباس، وسنمثّل له الحقا . 

 المصادر والمراجع: 
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 الحكمة في شعر المتنبي 

 محما كواندا* 

 االستهالل 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 إّن من الشعر لحكمة

 المقدمة 

إّن الشعر هو مرآة األمة الذي يحفظ لألمة تراثها، وثقافتها وآدابها، فهو أمثل وسيلة         

وطريقة لحفظ مفردات اللغةالعربية التي ال تكاد توجد إال في أشعار العرب، ولما كان الشاعر يعتبر  

ذلك رغبت أن لسان القبيلة وسالحها الثقيل الذي تتوجه به أعداءها دفاعا عن شرفها ومكانتها، ل

أغوص في عمق بحر الشعراء، ألقف مع علم من أعالم شعراء العرب، وكوكب من كواكبهم،  

وعبقرّي من عباقرهم، الذين حازوا قصب السبق في ميدان الشعر العربي، وهو أبو طيب أحمد 

من المتنبي شاعر العربية، ومالك ناصية القافية، الذي تفّوق على شعراء عصره، بأسلوبه الفريد  

نوعه. ومما زادني حماسة في الوقوف على أبياته والبحث فيه هو قوة فكرته وفلسفته وذكائه وفطنته  

أبياته، فوجدت هذه الدرر تستحق االعتناء واالهتمام والبحث فيها،   وحكمه التي تتجلى في درر 

ر إالّ زانه  لحاجة الناس إلى الحكمة في ممارسة نشاطات حياتهم اليومية، فما كانت الحكمة في أم

 وزاده رونقا، وما غابت عن أمر إال شانه، وأدّى إلى نفور الناس منه.  

كان ألبي الطيب المتنبي مزاج حادّ، وأخالق صارمة، فقد ال حظت ذلك بوضوح من        

خالل اطالعي في أشعاره، كما كان شديد االعجاب بشعره، مفتخر بنفسه، ويظهر ذلك في أبياته  

 حيث قال: الشهيرة الرائعة 

 وما الدهر إالّ من رواة قصائدي            إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا 

 فسار به من ال يشير  مشّمرا                 وغنّى  به  من ال يغنّي  مغّردا

 المدخل:

 تعريف الحكمة لغة واصطالحا ومدلوالت الحكمة في الذكر الحكيم:

 

 بحث مقدّم لمشاركة المؤتمر الدولي للتكامل المعرفي وتارخ العلوم * 

 عنوان البحث : الحكمة في شعر المتنبي  
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)حكما( -1      بالضّم  يحكم  بينهم  وقد )حكم(  القضاء  )الحكم(  من حكم  اللغة:  في  الحكمة 

وحكم له وحكم عليه. و)الحكم( أيضا يعني الحكمة من العلم. و)الحكيم( هو العالم وصاحب الحكمة. 

من   قوم  وهم  للمحّكمين"  الجنة  "إّن  الحديث:   وفي  الحاكم.  إلى  المخاصمة  بمعنى  )والمحاكمة( 

 .133صحاب األخدود، حّكموا وخيّروا بين القتل والكفر، فاختاروا الثبات على اإلسالم مع القتل أ

تعريف الحكمة اصطالحا: الحكمة: علم يبحث فيه عن حقائق األشياء على ما هي    -2    

لتي  عليه في الوجود، بقدر الطاقة البشرية، أو هي هيئة القوة العقلية العلمية المتوسطة بين الغريزة ا

 134هي إفراط هذه القوة، والبالدة التي هي تفريطها. 

والحكمة اإللهية: علم يبحث فيه أحوال الموجودات الخارجية المجّردة عن المادة التي        

ال بقدرتنا واختيارنا. وقال الحرالي: الحكمة: إصابة الحق بالعلم والعمل، فالحكمة من هللا معرفة  

 135اإلحكام، ومن اإلنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات بها. األشياء وإيجادها على غاية  

دَقَائَِق        يُْحِسُن  لَمْن  َويُقَاُل  اْلعُلُوِم.  بِأَْفَضِل  األَشياء  أَْفَضِل  َمْعِرفَِة  َعْن  ِعبَاَرةٌ  والِحْكَمةُ: 

ناعات ويُتقنها: َحِكيٌم.  136الّصِ

 مدلول الحكمة في القرآن الحكيم: -3     

 حث: هيكل الب

 يتكّون البحث من المقدمة والمدخل وفصلين وفي كل فصل عدة مباحث: 

 الفصل األول: تعريف المتنبي: 

 المبحث األول: مولده ونشأته 

 المبحث الثاني: حياته 

 المبحث الثالث: قضيّة نبّوته 

 المبحث الرابع: وفاته 

 الفصل الثاني: الحكمة في شعره: 

 المبحث األول:حكمته في المديح 

 
   136صالصحاح، محمد ابن ابي بكر الرازي، مختار  133
 91علّي ابن محمد الجرجاني، التعريفاتـ، ص: 134
 145، ص: 1زين الدين محمد،التوقيف على مهمات التعريف، ج 135
 140ابن منظور األنصاري اإلفريقى، لسان العرب، ص: 136
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 المبحث الثاني: حكمته في الهجاء

 المبحث الثالث: حكمته في الرثاء 

 المبحث الرابع: حكمته في الغزل

 المبحث الخامس: حكمته في الفخر

 الخاتمة: 

 النتائج 

 فهرس المصادر والمراجع

 الفصل األول: تعريف المتنبي 

 المبحث األول: مولده ونشأته: 

المتنبي: هو أبو طيّب أحمد   ابن الحسين الجعفي الكندي الكوفي المتنبي الشاعر  أبو طيّب 

 الحكيم، آخر من بلغ شعره غاية االرتقاء. 

وهو من ساللة عربية من قبيلة جعفي بن سعد العشيرة غحدى قبائل اليمانية. ولد بالكوفة  

ه في محلة كندة، ونشأ بها وأولع بتعلّم العربية من صباه، وكان أبوه سقاء فخرج به إلى  303سنة  

الشام، ورأى أبو الطيب أّن استتمام علمه باللغة العربية والشعر ال يكون إال بالمعيشة في البادية،  

فخرج إلى بادية بني كلب فأقام بينهم مدة ينشدهم من شعره، ويأخذ عنهم اللغة العربية، فعظم شأنه  

 137بينهم. 

رهم، وكان المتنبي طلعة من دفات  فكان علمهلقد أخذ المتنبي أكثر علمه من مالزمة الوراقين  

يكثر من االطالع على غريب اللغة وحوشيها، وال يسأل عن شيء إال واستشهد فيه بكالم العرب 

من النظم والنثر حتى قيل: " إّن الشيخ أبا علي الفارسي صاحب اإليضاح والتكملة" قال له يوما:  

لشيخ أبو علّي: طالعت كتب اللغة  وزن فِْعلى؟ فقال: ِحْجلى وِظْربى، قال ا  الجموع علىكم لنا من  

 138ثالث ليالي أن أجد لهذين الجمعين ثالثا فلم أجد. 

 
 195السيد أحمد الهاشمي، جواهر األدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، ص:  137
 120، ص: 1ابن خلكان، وفيات األعيان، ج 138
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وقد كان المتنبي محبا للعلم لذلك ما ترك بابا من أبواب الكتب إال قرأه كاألدب واللغة والفلسفة، 

، وأبي  والمنطق، ولقي الكثير من من جهابذة العلماء كالّزّجاج، وابن الّسراج واألخفش، وابن دريد 

 139علي الفارسي، وابن جنّي وغيرهم. 

وأجدر بالذكر هو أّن المتنبي كان متورعا في خلقه ال يخرج عن حدود الوقار، متزمتا ال 

يلين للشهوات وال يلقي لها باال، مترفعا عن سفاسف األخالق، متمسكا بمعاليها، أخذ نفسه بالجدّ 

 140الذي ال يضعف، وكان ال يقرب التهم وال يدانيها. 

 المبحث الثاني: حياته: 

باألمير سيف  لحق  والنوادي،  األزقة  يذكر في كل  اسمه  المتنبي وأصبح  ذاع صيت  ولما 

الدولة بن حمدان في سنة سبع وثالثين وثالث مئة، فمدحه فأحبّه وقّربه، وأجازه الجوائز السنية،  

االقطاعات   من  يهبه  كان  ما  خال  دينار  آالف  ثالثة  سنة  كّل  عليه  والهدايا  وأجرى  والخلع، 

 141المترفقة.

وكان لسيف الدولة مجلس يحضره العلماء كّل ليلة، فيتكلمون بحضرته، فوقع بين المتنبي 

ابن خالويه على المتنبي، وضرب وجهه بمفتاح كان بيده فشجه. فكان سيف   كالم فوثب وابن خالويه  

ه، 346الدولة حاضرا فلم يدافع عنه، فخرج مغضبا ودمه يسيل، وهذا ما أدّى إلى مغادرته حلب سنة

فسار إلى دمشق وألقى فيها عصاه، ولم ينظم هناك قصيدة إال عرض بها بمدح سيف الدولة لكثرة  

من كافور وخاب   ينل رغائبهإلى مصر ومدح كافورا اإلخشيدي مطامع، ولما لم    محبّته له. ثم ذهب 

 142ظنّه فيه، هجاه بعدة قصائد مشهورة. 

 ومن أشنع بيت في هجائه لكافور قوله:  

 ال تشتر عبدا إال والعصا معه         إّن العبيد ألنجاس مناكيد 

ن يطمع فوق ذلك وهو أن يولّيه  لم تكن مطامع المتنبي في الكافور مجرد كسب المال، بل كا

والية في دولته، لذلك قضى ست سنوات يمدحه ويمجده بغية الوصول إلى مرامه، فلما بان له أّن  

الكافور ال يف بوعده تحولت الصداقة الحميمة التي بينهما إلى العداوة الشديدة، لذلك سّل لسانه عليه  

تي وقعت بينهما من يكون المخطئ؟،  أهو كافو  وهجاه هجاء شديدا، وإذا نظرنا في هذه المشكلة ال

 
 328ينظر في المقدسي أنيس، أمير الشعر العربي، ص:  139
 113، ص: 1ينظر في شاكر محمود محمد، المتنبي، ج 140

 
 5ديون المتنبي، ص: 141
 6المرجع نفسه، ص: 142
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الذي سار سيرة السياسي اللبق، فاجتهد لنفسه، واحتاط لملكه، وخذل عن عدّوه، وصطنع كما يفعله  

الساسة من وعود ال تفرض على أصحابها الوفاء، وأقوال ال تأخذ أصحابها بالصدق؟، أم هو المتنبي  

حسن الظّن بها وبالناس، فلم يتدبر أمره ولم يحتط لنفسه، الذي أسرف في االعتداد بنفسه، وغال في  

وإنما اندفع في غير رويّة وال أناة؟، ال شك أّن المتنبي كان كثير الغرور بنفسه، مكبرا لنفسه كّل 

اإلكبار، ولكّن الشّر كل الشّر كان يظّن في كل حين أّن الناس يرون فيه ما كان يرى في نفسه،  

نفسه، لذلك انخدع لكافور وأقبل مستسلما له، متهالكا عليه واثقا به يظّن    ويكبرونه كما كان يكبر

أنه سيجد عنده من الرفعة ونباهة الشأن ما يغيظ به سيف الدولة الذي لم يعرف قدره، ولم يرع حقه،  

لمدحهم  األمراء  بين  التنقل  في  التي سلكها  الوشاة والكائدين، وكانت كل خطواته  فيه  ولم يعص 

من أجل تحقيق مطامعه كلها باءت بالفشل، فانكسرت همته في األخير، وبدأ يعض أصابع  وتمجيدهم  

 143الندم ويجّر أذيال الخيبة والندم واليأس. 

 قضيّة نبّوته:  المبحث الثالث:

 تنبؤأبي الطيب: 

ليس في حياة المتنبي مسألة أشدّ غموضا من سّر هذا اللقب، الذي نبزوه به ومهما يكن في 

دقة والغموض، فإنا نعترف بشدة الدقة والغموض اللذين أحاطا بهذا اللقب، وآية ذلك إّن  حياته من ال

الكتّاب مازالوا يكتبون عن المتنبي _منذ كان إلى يوم الناس هذا_ وهم يختلفون في اإلبانة عن هذا  

تضيئ  اللقب، حاولت أن أقف على الوضع الحقيقي لهذه المسألة، متخذا من شعره وأخباره نبراسا أس

به ألصل إلى حقيقة هذا اللقب فوقعت في حيرة حيث أنه لم يعن أحد ممن عاصر المتنبي أو قرب 

من عصره بالبحث عما يشوقنا اليوم أن نعرفه، بحثا يثلج صدر الحقيقة، فكل ما بين أيدينا حول  

لهوى  قضية هذا اللقب، هي كلمات منثورة في بطون الكتب، جرى بعضها على ألسنة قوم عرفوا با

فيه والتعصب له إلى حدّ التغاضي عن القبيح، وجرى بعضها اآلخر على لسان قوم لن يعرف الناس  

 عنهم شيئا او عنهم الكراهية له إلى حد تشويه محاسنه. 

ومن الحكايات التي كانت سبب نسبته إلى هذا اللقب، قال أبو الفتح ابن جنّي: سمعت المتنبي   

 لي: يقول: إنما لقبت بالمتنبي لقو

 أنا في أمة تداركها هللا        غريب كصالح في ثمود 

 ثم يقول في هذه القصيدة: 
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 ما مقامي بأرض نخلة إال        كمقام المسيح بين اليهود 

األلفاظ عن   بإخراج  الناس  بعض  يرتكبها  التي  كالتمحالت  الفتح هو  أبو  ذكره  الذي  وهذا 

لّم إذا نبزوه بهذا اللقب، يعلم حق المعرفة أّن الناس  أوضاعها ومعانيها، ذلك ألّن أبا الطيّب كان يتأ

ال يطلقون عليه ذلك تشبيها له باألنبياء، وإن كانت هذه الصيغة قد تستعمل في العربية إلفادة معنى 

 144التشبيه.

وذكر أّن أحد الكتّاب انقلبت على يدّه سّكين فجرحته جرحا مفرطا، وتفل عليه أبو الطيب من 

ير منتظر وقال للمجروح ال تحلّها في يومك، وعدّ له أيام وأّن ذلك الكاتب قبل ريقه وشد عليه غ

"رسالة   في  العالء  أبو  وقال  اعتقاد.  أعظم  الطيب  أبي  في  يعتقدون  فصاروا  الجرح،  فبرئ  منه 

النبوء عن   بمعنى  النبّوة  من  هو  قال:  اللقب  هذا  حقيقة  إذا سئل عن  كان  أنه   وحدّثت  الغفران" 

قد طمع في شيء طمع فيه من هو دونه، وإنماهي مقادير يدبرها في العلّو مدبّر،  األرض، وكان  

 يظفر بها من وفّق، وال يراع بالمجتهد. ودّل في ديوانه أنه كان متألّها من ذلك قوله: 

 ما أقدر هللا أن يجزي بريّته          وال يصدّق قوما في الذي زعموا 

 ينبئ عن اعتقاد الجنان ، ألّن العالم مجبول على  وإذا رجع إلى الحقائق فنطلق باللسان ال

 الكذب والنفاق ويحتمل أن يظهر الرجل تديّنا، يريد أن يصل به إلى غرضه.

وأبو العالء في هذه العبارات مضطرب فبينا يقص معجزات أبي الطيب التي مخرق للعادة، 

 نفس، وال يمكن أن يكون  إذ هو يذكر أيضا أنه طمع فيما طمع فيه من هو دونه بعد هّمة وعلوّ 

مقصوده بذلك النبّوة، ثم يعود ويذكر أّن أبا الطيب كان يعترف باهلل ويرشد إلى دالئل هذه العقيدة 

في أبياته، ثم يعودإلى التشكك في داللة هذه األقوال على ما في نفسه، ألنّنطق اللسان ال ينبئ عن  

اليوم من غموض حال المتنبي، وشدة خفائها، وما    اعتقاد الجنان، فكأّن أبا العالء يعاني ما نعانيه

يمكن أن نعقله حول إشكالية هذا اللقب، قد نبزه أعداؤه وليس له حقيقة بارزة في الوجود، والمعروف 

 145أّن المتنبي كان يقوم بدعوة سياسية، يطلب الملك لنفسه.

 المبحث الرابع: وفاته 

مسيره يوم السبت سابع عشر رمضان، وفي سار أبو الطيب من واسط  يؤم بغداد، وكان  

وبلغ جبل بعد   هذا اليوم كتب عنه روايته علي بن حمزة البصري القصيدتين األخريتين من شعره

ثم أخذ طريقه حتى حاذى   أن سار زهاء سبعة عشر فرسخا فنزل عند أبي نصر الجبلي كما تقدم،

 
 17أبي منصور الثعالبي، المتنبي وما له وما عليه، ص: 144
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وواصل سيره فمر بجر جراب ا على أربعة  النعمانية، وهي في نصف الطريق بني واسط وبغداد،  

فراسخ إلى الجنوب والشرق من دير العاقول، وتقدم حتى جاوز الصافية، وبينها وبني بغداد ستة 

عشر فرسخا، متوجها إلى دير العاقول، وهناك كانت الموقعة التي قتل فيها الشاعر العظيم، وهذه 

وقتل يوم األربعاء إحدى عشرة ليلة     :يروايات مختصرة عن هذه الوقعة، في آخر شرح ابن جن 

ه، وقت منصرفه من شرياز، بنيزع بني الكيل والرصافة والصافية،  354بقيت من رمضان سنة  

وابنه وغالم له يعرف بمفلح، قتلهم فاتك بن أبي جهل األسدي وفراس ابن بداد، وأخذوا ما كان 

 146صنات يا سباب! قبحا لهذه اللحية.معهم من مال ومتاع وكتب وقيل: إنه قال له: يا قاذف المح

وقد رثى المتنبي عدَّةُ شعراء، منهم صديقه أبو الفتح عثمان بن جنِّي النحوي، ومظفر بن  

قِّي النصراني اللذين ذهبا  علي الطبسي، إلى جانب عبد هللا الكاتب النصيبي، وثابت بن هارون الرَّ

ونهم قتلوا ضيفه، واستحوذوا على عطائه، ولكن  إلى عضد الدولة، وأنكروا فِعلةَ فاتك وأصحابه، لك

 عضد الدولة لم يصنع شيئا ، وذهب بذلك دم الشاعر وأصحابه هدرا . 

 وهذا ما قاله أبو القاسم المظفر بن علي الطبسي في رثائه :

 ال رعى هللا سرب هذا الزمان     إذ دهانا في مثل ذاك اللسان 

 ثان يرى لبكر الزمان  ما رأى الناس ثاني المتنبي           أي

 كان من نفسه الكبيرة في جي        ش وفي كبرياء ذي سلطان 

 147هو في شعره نبي، ولكن           ظهرت معجزاته في المعاني. 

 الفصل الثاني: الحكمة في شعره 

 المبحث األول:حكمته في المديح 

 قبل الحديث عن حكمة المتنبي في المدح، أقدم تعريفا موجزا للمدح:

الثَّناء، وفي اصطالح أهل ذک الهجاء، وهوُحسن  نقيض  الَمدح   : اللسان  ابن منظور في  ر 

 148األدب، المدُح: هووصف الشَّاعرغيَره بالجميل والفضائل وثَناؤه عليه. 

عصره   أمراء  أصبح  حتى  واألمراء،  الملوك  مالزمته  بسبب  المديح،  في  المتنبي  برع 

وا بتلك القالئد الفريدة، كان يحسن إختيار الكلمات وترتيبها  يتنافسون لينالوا نصيبا من مدحه، وليفوز

 
 208عبد الوهاب عزام، ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام، ص: 146
 124ابن خلكان، ص:  المرجع السابق147
148 https://www.diwanalarab.com/  ،2021، 17:32محمد شرفبياني، المدح في الشعر العربي القديم 
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تجذب   تخرج قصيدتها بصورة رائعة  وفلسفته، حتى  بحكمه  وتزيّنها  جميلة،  ويصوغها صياغة 

قلوب السامعين، وتحّرك مشاعرهم الداخلية فيتفاعلون مع شعره، وأصبح كّل واحد من األمراء 

المتنبي الشعر فيه. وسأعرض  بضعة أبياته في المديح    وأصحاب النفوذ في عصره يتمنى أن يقول

 التي زيّنها بحكمته، وهو يمدح سيف الدولة الحمداني: 

 نهبت من األعمار ما لو حويته           لهنّئت الدنيا بأنّك خالد 

 فأنت حسام الملك وهللا ضارب          وأنت لواء الدّين وهللا عاقد 

 نه         تشابه مولود كريم ووالد وأنت أبو الهيجا ابن حمدان ياب

 وحمدان حمدون وحمدون حارث         وحارث لقمان ولقمان راشد 

وصف ممدوحه بأنه ينهب أعمار أعدائه بقتلهم، ولم ينهب أموالهم ليدّل على شرفه وعفته  

الدنيا    له  لذلك هنئت  الدنيا،  بل من أجل صالح  قتلهم ظلما  الغنائم، وما  في  ولم يكن هدفه جمع 

صنيعته، واستخدم المتنبي المجاز العقلي بذكر الدنيا لكنه أراد أهلها.وفي البيت التالي أنزل ممدوحه  

بمنزلة الحسام لكن الضارب هو هللا، كما جعله لواء الدين لكن عاقد الواء هو هللا عّز وجّل. عرف 

حكيم يناسب المقام، فجعل    المتنبي مدى افتخار أمراء زمانه بانتساب أفعالهم إلى هللا فجاء بأسلوب 

ملك سيف الدولة أنها هبة من هللا، ألّن هللا اختاره ليكون ركن هذا الدين وحاميه من أعدائه، لذلك  

سلطه على أعداء هذا الدين ونصره عليهم. وقال في البيت التالي وهو يصفه بأبي الهيجاء وهي 

ب دون خوف وتردد، ثم شبّهه بأبيه اسم من أسماء الحرب، ليدّل على شجاعته وإقدامه إلى الحر

وبالغ في التشبيه حتى حيث قال كأنه هو أبيه بنفسه، لشدة التشابه بينهما. ومن هنا نجد أّن المتنبي  

أدرك أّن المدح في شخص ال يتم بصورة الئقة حتى تمتد المدح إلى آبائه، وهذا ما جرى عند العرب 

أنوف ويرفعون  يطيرون فرخا  أنهم  القديم،  وأجدادهم  منذ  قبيلتهم  ويذكر  الشاعر  يمدحهم  هم حينما 

السالفة. لذلك قال الواحدي في هذه القصيدة: هذا من أحسن ما مدح به ملك، وزدا أبو الفتح كالمه  

 إالّ بهذا البيت لكان قد أبقى له ما ال يمحوه الزمان.  لولم يمدحهفي شأن هذه القصيدة فقال: 

 وإن المني فيك الّسها والفراقد أحبك يا شمس الزمان وبدره        

 وذاك ألّن الفضل عندك باهر        وليس ألّن العيش عندك بارد 

 فإّن قليل الحّب بالعقل صالح         وإّن كثير الحّب بالجهل فاسد

بين   والبدر  الشمس  بمنزلة  الملوك،  بين  الدولة  منزلة سيف  األبيات جعل  هذه  المتنبي في 

النجوم الصغار، ثم يطمئن سيف الدولة بأنّه ال يبالي من هؤالء الملوك الذين يلومونه في حبّه ووالئه  
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حبّه لسيف له، وأّن هؤالء الملوك ال يساويه  قدرا ومنزلة، ثم واصل في البيت التالي ويقول إّن  

الدولة ليس إال بشرفه وعلّو شأنه وهّمته، وليس طمعا في العيش بجواره والتمتع بعطاياه، إذ أنه  

يستطيع أن يعيش بجوار غيره لكنّه ال يكون مثله في الفضل والشرف. المتنبي ال يزال يظهر حنكته 

ه إليه ليس إال عن حب وحكمته في هذا الموقف، لكي يثبت لسيف الدولة مدى إخالصه له وأّن تقّرب

صادق ال يشوبه مطامع الدنيوية. وفي البيت التالي يبيّن منبع حبّه لسيف الدولة، فيقول إّن حبّه له  

نابع من عقل سليم صافي حتى وإن قّل الحب فهو أنفع وأفصل ممن يحبك كثيرا بالجهل، ألّن الجاهل 

 يفسد ويحسب أنه يحسن صنعا.

الح"  بدال من "بالعقل صالح" لكان أمدح وأحسن في صناعة  ولو قال المتنبي: "بالعلم ص 

 149الشعر، ألّن الجهل ضدّ العلم، والعقل ضدّ الحمق.

 المبحث الثاني: حكمته في الهجاء

.  150الهجاء لغة: الِهَجاُء ضد المدح وبابه عدا وَهَجاٌء أيضا و تَْهَجاء  بفتح التاء فهو َمْهُجوٌّ

ف المدح، قال الليث:وهو الوقيعة في األنساب والسباب هو الشتم بالشعر خالواصطالحا:  

 151وذكر المثالب، وتعداد المعايب، ويكون بالشعر غالبا.

فيه  يثأر  أن  فيه  يحاول  تنبع من وجدان معذّب،  الهجاء،  الحكيمة في  المتنبي  اتجاهات  إّن 

ر عن نفس مسمئزة، للكرامة الممتهنة، فازدرى واحتقر كّل من عاداه، ولهذا جاء هجاؤه فاحشا يصد 

حيث قال إّن ملك  الموت ال يقبض أرواح المهجووين إال بعود أوحائل لنتنها، وهكذا معظم هجائه، 

يصدر كأنه الصاعقة القتّالة لتشفي غلة االنتقام في نفسه، أو ليقصف المتطاولين على منزلته. فقد 

 كان هجاؤه مرير على كافور حينما يئس من وفاء عهوده له، فقال:

 جود الرجال من األيدي وجودهم     من اللسان فال كانوا وال الجودُ 

 ما يقبض الموت نفسا من نفوسهم       إال وفي يده من نتنها عودُ 

 من كل رخو وكاء البطن منفتٍق      ال في الرجال وال النسوان معدودُ 

 أكلما اغتال بعد السوء سيدهُ         أو خانه فله في مصر تمهيدُ 

 لخصيُّ إمام اآلبقين بها        فالحّر مستبعدٌ والعبد معبودُ صار ا

 
 280، ص: 1نبي، جأبي البقاء العكبري، شرح ديوان المت 149
 705المرجع السابق، محمد بن أبي بكر الرازي، ص: 150
عبد المنعم إبراهيم، الهجاء في العصر العباسي الثاني، دراسة تطبيقية وتحليلية في شعر البحتري وابن الرومي  151
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يسخر المتنبي من كافور ويجّرده من سلة أهل الكرم، حيث قال: أّن كرمه ليس إالّ وعودا  

كاذبة وكلماتا فارغة، وهذا ليس من شيم الكرماء والشرفاء، ألّن الكرماء يثبتون كرمهم بأموالهم  

غ في تهكمه حيث يقول: أّن نفوسهم وصلت قمة القذارة والخبث حتى  وليس التشدق بالكالم. وبال 

ووصفه باالخصّي   يستقذر ملك الموت من أخذ أرواحهم بيده مستعينا بالعصا أو الحائل لقبضها،

الذي ال شهوة له في الجنس، منتفخ البطن، كثير اللحم فال هو يشبه الرجال وال هو يشبه النساء،  

م المتنبي أسلوب اإلستفهام اإلنكاري، فقال: أكلما غدر عبد بسيّده وقتله، وفي البيت التالي استخد 

وملك زمام األمور تخضعون له وتطيعون أوامره. وفي هذا البيت نجد أّن المتنبي يذّم أهل مصر  

اآلبق الهارب   والعبد  عرشها،بقبولهم وإذعانهم لهذا العبد في قيادة هذه الدولة العريقة والجلوس على  

 من سيده ال يستحق له أن يكون قائدا لألحرار، وال يقود إال العبيد الهاربين المخالفين لساداتهم. 

 نامت نواظير مصر عن ثعالبها        فقد بشمن وما تفنى العناقيدُ 

 العبد ليس لحر صالح بأخٍ              لو أنه في ثياب الحر مولودُ 

 العبيد ألنجاس مناكيدُ ا معهُ           إن ال تشتر العبد إال والعص

 ما كنت أحسبني أحيا إلى زمٍن   يسيء بي فهو كلُب وهو محمودُ 

المتنبي يستمر في هجومه على كافور لكي يشفي غليله، فقال إن أشراف مصر وساداتها 

سود وال  غفلت عن أراذلها، فهو استعار كلمة ثعالب للتعبير عن أراذال، فجعل السادة بمنزلة األ

يمكن للثعالب أن تقترب صيد األسود إالّ في حين الغفلة عنها، يقول لكافور ما كنت لتصل إلى هذه  

المنزلة إال بسبب غفلة ساداتك الذين ثمنوك فقمت بغدرهم. ثم قال: ال توجد رابطة أخوية بين الحّر 

حرارفال يمكن أن يعدّ في  والعبد لبعد ما بينهما من األخالق، حتى وإن كان العبد تقمص بلباس األ

زمرة األحرار، والبيت التالي هو أشد ما قاله المتنبي في كافور حيث قال إّن العبد ال يصلح معه 

سوى الضرب بالعصا لسوء أخالقه، وال ينفع معه النصح واإلرشاد لشدة شقاوته وغباوته، وفي  

قول: ما كنت أتوقع أن الدهر سيطول  البيت التالي نشم رائحة الحزن والكآبة في نفس المتنبي فنراه ي

بي إلى زمن أرى نفسي مضطرا في مدح رجل حقير أساء علّي المعاملة ويسخربي وال أستطيع  

أن أظهر شكواي ألحد، من هنا أن نجد أّن المتنبي يحزن كونه حّرا، لكنه مدح عبدا حقيرا لحاجة  

 152في نفسه ومع ذلك لم يحصل على حاجته. 
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معنى الرثاء عند األدباء: هو البكاء على الميّت وتعداد محاسنه ومناقبه بالشعر والنثر. يقال 

رثى فالن فالنا إذا بكاه بعد موته، ورثوت الميّت إذا بكيته وعددت محاسنه، وقيل للمرأة رثاءة  

 153ورثاية: أي كثير البكاء والنواح لبعلها.

عندالمتنبي،   الرثاء  فرصة ينطوي  المراثي  يستغّل  وكان  الحياة،  إلى  نظرة سوداوية  على 

لسرد آرائه وفلسفته عن الحياة والموت، وتتعاون تلك اآلراء مع األسلوب البليغ، ليأتي الشعر مؤثرا 

العامة   ويضع  الناس،  وأحوال  الحياة  في  صائبة  بعيدة  نظرات  ينظر  فنراه  النفس،  مشاعر  يهّز 

ر اإلنسان بنهاية هذه الحياة، ويعطي دروسا تحمل المعاني التي والخاصة في ميزان واحد ويذكّ 

تلك  إلى  نفسي  مالت  المتنبي  وبعد اطالعي على مراثي  الدنيا.  واحتقار  الزهد  الناس على  تحّث 

 . األبيات الجليلة التي قالها في مرثية جدته

 نعدّ المشرفيّة والعوالي         وتقتلنا المنون بال قتال 

المتنبي من قدرة الموت وعجائبه فقال نجهّز السيوف والرماح لقتال األعداء والذود  يستغرب  

 عن األقرباء، ثم تسحق الموت أرواحنا وتقتلنا، وال تغني عنا األسلحة شيئا. 

 كأّن الموت لم يفجع بنفس         ولم يخطر لمخلوق ببال 

دة، مع أّن الموت أمر معتاد يصف عظم مصيبة الموت وآالمها لدرجة أنّه يستهجن موت الفقي

 وشائع بين البشر. 

 وما أحد يخلد في البرايا            بل الدنيا تؤول إلى زوال

في هذا البيت يحاول المتنبي تهدئة روعه، وتذكير نفسه بمآل البشر، وأّن الدنيا ال تدوم بأهلها 

 وكّل ما فيها سيزول ال محالة.

 المتنبي بحكمة بالغة فقال: وفي البيت اآلتي يأتي 

 ولو كان النساء كمن فقدنا             لفضلت النساء على الرجال

 وما التأنيث السم الشمس عيٌب         وال التذكير فخر للهالل

يقول لو كانت نساء العالم في الكمال كهذه لفضلن على الرجال يعني أن هذه كانت أفضل من 

لنساء لكانت مثلها في الفضل. ويحاول إقرار علّو منزلتها، رغم أنها الرجال فلو أشبهها غيرها من ا

أنثى وأشار بذلك أّن الشمس ال يزري بها تأنيث اسمها، كما أّن التذكير للهالل ال يجلب له الفخر. 

وفي أثناء تتابعنا آلرائه الحكيمة في قصائده، نلمس أحيانا الجفاف العاطفي، والجدب الوجداني، 
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ما نلمس البراعة الفنية. والنظرات الفلسفية التشاؤمية تالحقنا مرارا كقوله في رثاء ولكن كثيرا  

 خادم سيف الدولة: 

 سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها     منعنا بها من جيئٍة وذهوبِ 

 تملّكها اآلتي تملك سالٍب          وفارقها الماضي فراق سليبِ 

 الفتى لوال لقاء شعوبِ وال فضل فيها للشجاعة والندى      وصبر 

هنا يؤكد المتنبي أّن الموت ال بدّ منه، ولوعاش من قبلنا لضاقت بنا وبهم األرض حتى ال  

نطيق الذهاب واإلياب لكثرة إزدحام، ومن حكمة هللا تعالى أنه فرض الموت على العباد، وأمور  

  أسالفنا وسوف اثا ورثناها من  الدنيا ال تستقيم إال بموت قوم وحياة قوم، وأّن الدنيا ليست إال مير

يرثها منا من يأتون من بعدنا، ولوال الموت لما كان للشجاع فضل على الجبان لتيقنه على الخلود، 

ولوالها ال استوى الجبان والشجاع والكريم والبخيل، والصابر والجازع. ولما كان لهذه المعاني 

 كلها قيمة.

عاطفة وضعفها، ولكنّه في كل مرة يلجأ إلى حكم  يالحظ أّن رثاء المتنبي ترّجح بين صدق ال

وفلسفة ومنطق، تناقش الوجود والحياة، وما بعد الموت. وكثيرا ما نالحظ ونشعر في دراسة مراثيه  

الصوت البائس المتشائم. ولم يكن يغزي المستمع بالبكاء ويجّره إلى حزن مقيم. بل يقوده إلى صمت  

 154يرة وال تقبض إال على حفنة من تراب. عميق، ونظرات تائهة ال تجد إال الح

 المبحث الرابع: حكمته في الغزل

الغزل: هو مغازلة النساء ومحادثتهن ومراودتهن، )واالسم الغزل، محركة( وقد غزل غزال ،  

وغازلها مغازلة. قال ابن سيده: الغزل: اللهو مع النساء، قال )شيخنا(: ظاهرة أن الغزل هو محادثة  

ولعله من هومدح    النساء  والنسيب:  الغزل  أن  اللسان  وأهل  األدب  أئمة  عند  والمعروف  معانية، 

 155األعضاء الظاهرة من المحبوب، أو ذكر أيام الوصل والهجر، أو نحو ذلك.

إّن الغزل الصادق هو الذي يسيطر على المشاعر والقلوب، ويهّز النفوس من أعماقها هزا 

ّجر من صميم العواطف دون تكلّف، وهدف منشديه إرضاء  عنيفا، ويخلو من الحلي اللفظية ألنّه يتف

عواطفهم قبل أن يرضوا الناس، وهذا هو الغزل الطبيعي، أما الصناعي فينبع من اللسان ال القلب، 

ويخضع لسلطان الفكر ال الشعور فألفاظه مختارة، وأسلوبه مصفى وديباجته مشرقة وّهاجة، يتألق  
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ار الدقيقة والمعاني البديعة. أما ما نالحظه من غزل جيد في  الشاعر في صقله، وتكثر فيه األفك

شعر المتنبي، فيرجع لمهارته الفنية في الصياغة، وتملكه نواصي المفردات، وإذا أمعنا النظر في  

غزله نجد برودة العاطفة وتكلفها بما يدّل أّن غزله صناعي اقتضته المناسبات. وال نجد له قطعا  

تصر غزله على افتتاحيات القصائد، ألنه اعتبر الحب ضعفا فلم ينصب قلبه  غزليا مستقال وإنما اق

للغواني فلم يمجن ولم يتعهر. وفي غزله نراه يمزجه بالفلسفة والحكمة كالنظر إلى الدنيا واالعتبار  

 بمجريات أمورها. 

وسوف نتعرف على طبيعة اتجاه الحكمة في غزله ضمن مقدماته الغزلية في مطلع قصيدته  

 ي بعث بها من الكوفة  إلى حلب يشكر سيف الدولة على هداياه ومطلعها: الت

 ما لنا كلنا جو يا رسوُل    أنا أهوى وقلبك المتبولُ 

يتّهم المتنبي رسوله الذي يرسله إلى محبوبته بمشاركته إيّاه في حبّها، ويصف نفسه بالعاشق 

 بينما يصف قلب رسوله بالفساد والمرض بسبب الحب.

في هذا البيت حالته في رحلته التي دعت إلى الملل بكثرة السؤال عن الوصول  ثم يعرض  

 إلى غايته فيقول: 

 وكثير من السؤال اشتياٌق         وكثير من رده تعليلُ 

يوضح أن الذي حمله على السؤال، هواالشتياق وكثير من رد السؤال يكون تطييبا للسائل  

 الطريق االشتياق ولن أتعلل بالجواب عن السؤال.يريد أن الذي ملّني على السؤال عن 

األسلوب  إلى  يميل  أنه  الغزلية،  قصائده  مطالع  في  الفكرية،  ومضاته  من  الكثير  نجد  إننا 

 الفكري في معظم أقواله منها قوله: 

 والهجر أقتل لي ما أراقبه         أنا الغريق فما خوفي من البللِ 

، فيرى هجرحبيبته يقتله مما يخاف من شر قومها و  نجده هنا يتعامل مع محبوبته بالمنطق

إذا خاف شر قومها مع هجرها كان حاله كحال كغريٍق يخاف البلل من قطرات المياه. وفي مناسبة 

 أخرى يقول: 

 إالم طماعيةُ العاذِل            وال رأى في الحب للعاقلِ 

إلى قول ناصح، فعذله في هذه   إذ يرى أّن العاقل إذا أحّب لم يبق له مع الحّب رأي يصغي به

 الحالة ال يجد نفعا، ألّن العاقل ال يقع في الحّب اختيارا فال معنى لعذله.



 

148 

 

غزله   مزج  فقد  واهيا،  االبداع ضئيال  من  نصيبه  وكان  متكلّفا،  المتنبي  غزل  كان  وهكذا 

المنطقية، وكان يخضع األ  بالحكم اإلنسانية واألساليب  الحربية، كما مزجه  الغزلية  باأللفاظ  لفاظ 

والجّو العام الغزلي، لوضعه النفسي، ومقامه االجتماعي. فقد تحكمت عواطفه االجتماعية في فكره 

 156وقلبه. 

 المبحث الخامس: حكمته في الفخر

يعرف الزبيدي الفخر ويقول: هو التمدح بالخصال وعدّ القديم، والمباهاة بالمكارم من حسب 

المباهاة باألمور الخارجة عن اإلنسان كمال وجاه، وقيل هو ادعاء العظم  ونسب،وقيل أيضا هو  

والكبر والشرف، والتفاخر: التعاظم، والتفّخر: التكبّر وفُِخَر فالن اليوم على فالن في الشرف والجلد 

 والمنطق أي فُِضَل عليه، والمفخرة أي المأثرة وما فخر به. وفي الحديث: أنا سيّد ولد آدم وال فخر؛ 

 157الفخر ادعاء العظم والكبر والشرف، أي ال أقوله تبّجحا ولكن شكرا هلل وتحدّثا بنعمه. 

صّور المتنبي روحه في شعره أصدق تعبير، فهي أبيّة جبّارة، وكّل مفاخره تعّج بالتعاظم  

والتباهي، وأحيانا يظهر صورته في تفاخره محارب شجاع، وتارة وقور وفيلسوف حكيم، وآونة  

 نفوس البشر.  نفسه فوقواعظ رشيد، وقد رفع في ثياب 

وغالب شعر الفخر ضمنّه قصائده المتعددة االتجاهات، فالمتنبي ال يكاد ينسى نفسه حتى في  

 مدائحه أو مراثيه ألنه كثير التبّجح بنفسه متعّجب في شخصيته.

لى نفسه ففي القصيدة التي أطال فيها مدح سيف الدولة ووصف معاركه مع أعدائه يفطن إ    

 فيقول: 

 وأهدأ واألفكار في تجولُ      أعادي على ما يوجب الحب للفتى

 إذا حل في قلٍب فليس يحول            سوى وجع الحساد داِو فإنهُ 

 وإن كنت تبديها له وتنيلُ            وال تطمعن من حاسٍد في مودةٍ 

ه عليه، ولهذا يقنع نفسه  فهو ال يتعرض لحساده، أما هم فال يغترون عن تلمس ما يشنعون ب

بأالّ تشتغل بمداواة حسد الحساد. فالحسد داء عياء، إذا حّل في قلب فال أمل في زواله، وليس لعاقل  

 أن يطمع في مودة حاسد، فهو ال يود محسوده ولو أظهر له المودة وبذل له من نعمه. 
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ليفتخر بشاعريته،  وفي قصيدة التي مدح بها سيف الدولة وهنأه بعيد األضحى، تسلل فيها  

 ومدى تأثير شعره في الناس فقال: 

 ضربت بنصٍل يقطع الهام مغمدا      إذا شد زندي حسن رأيك في يدي 

 فزين معروضا وراع مسددا                    وما أنا إال سمهري حملتهُ 

 إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا             وما الدهر إال من رواة قالئدي 

ال الوشاة يفتخر  باٌقوال  أبالي  ال  يقول:  حيث  الدولة،  سيف  عند  نالها  التي  بمنزلته  متنبي 

واألعداء، طالما تحسن الظّن فّي، وجعلتني في موضع الثقة، ويكفيني إنكارك عليهم. كما نجده هنا  

يصف شعره بالرمح الذي يطعن به أعداء، حيث خاطب سيف الدولة فقال: أنا لك زين في السلم، 

عدّوك أنافحهم عنك بلساني. وبالغ في إفتخاره لشعره حيث أّن الدهر ليست إال من رواة  ورمح في 

شعره، واستخدم المجاز العقلي في ذكر الدهر والمقصود أهل الدهر، وهذا تعبير بيلغ يوحي إلى  

 158مدى اهتمام الناس واشتياقهم إلى قصائده.

 خاتمة البحث: 

 لقد وصل الباحث خالل دراسته لهذا الموضوع إلى النتائج اآلتية  النتائج:

حول القضية النبّوة ألبي الطيب وجدت أّن معظم الروايات الواردة في هذه المسألة، معظمها 

من خصومه وبعض المجهولين، والتي أستطيع أن أعقله أّن هذا اللقب قد نبزه أعداؤه، من أجل  

تشويه سمعته. عرفت أّن نسب المتنبي إلى "الكندة" هي نسبة إلى محلة تسمى "كندة" وليست كندة 

لتي هي قبيلة عربية معروفة. عرفت أّن المتنبي شاعر من شعراء المعاني، فقد جمع بين الشعر ا

والفلسفة. ملوك زمانه وسادته كانوا يتنافسون لنيل مدحه، لكن سيف الدولة الحمداني هو الذي نال  

تتجلى في كل   المتنبي  أّن حكمة  كثيرة. وجدت  مناسبات  في  فقد مدحه  األسد في مدحه،  نصيب 

أغراض الشعر وليست قاصرة على غرض معيّن. أهمل المتنبي في جانب الغزل العتقاده أّن الحب  

ضعف، كما أنّه ما كان يميل إلى اللهو والمجون بل كانت له طموحات كبيرة وهي أن تتولى إدارة  

الوالية من واليات الملوك الذين أكثر في مدحهم، لم يكن يرى نفسه مجرد شاعر يسعى للتكسب 

قصائده، بل يرى في نفسه قائد عظيم ورجل ذي هّمة، لكنّه لم تحقق أهدافه وطموحاته، ألّن الملوك ب

يخافون من توليته الوالية ويتعاظم أمره فينقلب عليهم، وهذا ما جرى بينه وبين كافور اإلخشيدي  

 كانت بينهما إلى العدواة الشديدة. الحميمة التيعندما رفض توليته فتحولت الصداقة 
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 تضامن العلوم عبر التاريخ العربي 

 مرزقاني فتيحة *

 

 الملخص:

ال يقتصر مصطلح'' الرابط '' بحقل علم من العلوم وحده إنما يمتد الى تخصصات أخرى  

مكثفة وفق سياقات ذلك التخصص. وتعدد حسب تعدد الثقافات العلمية فيطلق عليه في علم النفس:  

في نظريته المعروفة    jacques lacanتسمية الروابط االجتماعية البينية ،و قد وظفه ''جاك الكان''  

سم'' الخطابات األربعة'')المشاعر،التصورات،األدوار،المراكز( ويتم الحديث في االقتصاد: عن  با

الروابط السوقية لإلشارة الى مجموع المنتجات و المصالح التي ال يمكن للمتعامل ان ينتجها بنفسه  

التي العالقات  للداللة على مجمل  السياسي  الرابط  تستعمل عبارة  السياسي:  الفضاء  تحكم    ،وفي 

االنساني   و  االجتماعي  الحقل  خارج  األخرى  العلوم  عن  الحديث  ،دون  بينهم  فيما  المواطنين 

المصطلح  تداولت  التي  التخصصات  أو اإلعالم اآللي و غيرهما من  المعلوماتية  كالعمران و و 

 كثيرا حسب مجاالت عملها التقني و استخداماتها العملية. وتقتصر أيضا  

ذات   لغوية ال لغوي   ارتباطالمفاهيم  تقاطعات  الرابط مجرد  بين مفهوم  بينها و  : ما يجمع 

ترتقي الى التأسيس النظري و االصطالحي العميق .وال نستطيع معرفة مقدار العالقة بين العلوم  

 الثقافية إال إذا نظرنا لالتصال كعنصر أساسي في ذلك، 

يحرص   انتظار استجابة معينة.حيث طلق على االرتباطات المحددة باستعمال وسيلة ما و  

اإلنسان على إدراك المعيار في العالم الذي يتواجد فيه . فهو دائم االنشغال بمحاولة فهم العالم من 
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وتقليل   االجتماعية  احتكاكاته  إلنجاح   , معرفية  قوالب  في  المعلومات  ميل إلدراج  ولديه   , حوله 

به يحيط  الذي  العالم  باستمرار عن  التعلم  إلى  بحياته   .  حاجته  اإلنسان بطريقة مشابهة  يتصرف 

اليومية, فهو يجد صعوبة في تحليل وفك رموز المعلومات الجديدة , لذلك فانه يصنفها ويدرجها  

فبهذه الطريقة فانه يقلل حاجته إلى التعلم باستمرار. يعتبر     بناء على المعلومات التي اكتسبها سابقا .

 الميل 

 

ان, ويمكن االفتراض بان التصنيف الذي يقوم به فرد من  للتصنيف صفة يتصف بها اإلنس

أفراد المجتمع سيكون مشابها لتصنيف بقية أفراد هذا المجتمع.ويبقى التفاعل بين هذه العلوم يستمد  

تفاعله من تاريخ هذه األمم  فاالرتباط الحاصل بشكل تبادلي بين طرفين أو أكثر مع وجود نتيجة 

 متوقعة 

من خصائص المستوى األعلى منه مع زيادة سمة معينة له ،فاالتصال فكل مستوى أدنى يتض

يتضمن العالقة مع انتظار االستجابة و التفاعل يحتوي االتصال مع اضافة التبادل و الرابط يضم  

تضامن  الكل مع اإلجبارية و انتظار نتيجة إيجابية.وألهمية الموضوع عنونا بحثنا هذا تحت عنوان"  

" وتبعنا في ذلك مناهج مختلفة تحليلية تفسيرية ن نقدية وصفية تالئم  . العربي  العلوم عبر التاريخ

 طبيعة الموضوع. 

 

 العلوم ،الثقافات ،التاريخ الوطن العربي ،التضامن.  الكلمات المفتاحية :
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Summary: 

The term “link” is not limited to a field of science alone, but extends to other 

intensive specializations according to the contexts of that specialization. And 

multiplicity according to the multiplicity of scientific cultures, so it is called in 

psychology: the designation of inter-social ties, and Jacques Lacan employed it in his 

theory known as the “Four Discourses” (feelings, perceptions, roles, centers) and the 

discussion takes place in economics On market ties to refer to the totality of products 

and interests that the customer cannot produce by himself, and in the political space: 

The term “political link” is used to denote the totality of relations that govern citizens 

among themselves, without talking about other sciences outside the social and human 

field such as urbanism and informatics. Or automatic media and other disciplines that 

used the term a lot according to its technical fields and its practical uses. are also limited  

Concepts with linguistic connection: what combines them and the concept of link are 

just linguistic intersections that do not rise to a deep theoretical and idiomatic 

foundation. We cannot know the extent of the relationship between cultural sciences 

unless we consider communication as an essential element in that  It called specific 

connections using a method and waiting for a specific response. The human being is 

keen to realize the standard in the world in which he resides. He is always preoccupied 

with trying to understand the world around him, and he has a tendency to include 

information in cognitive templates, to make his social contacts work and reduce his 

need to constantly learn about the world around him. Man behaves in a similar way in 

his daily life, he finds it difficult to analyze and decipher new information, so he 

classifies and lists it based on the information he previously acquired. In this way, he 

reduces his need to constantly learn. The tendency to classify is a trait that characterizes 

a person, and it can be assumed that the classification carried out by a member of the 

community will be similar to the classification of the rest of the members of this 

community. The interaction between these sciences derives its interaction from the 

history of these nations.Each lower level includes the characteristics of the higher level 

than it with the increase of a certain characteristic of it, the communication includes the 

relationship with waiting for the response and the interaction contains the 

communication with the addition of exchange and the link includes all with the 

compulsion and waiting for a positive result 

Keywords: sciences, cultures, history of the Arab world, solidarit. 
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 المقدمة: 

هذا   في  نتناول  موضوعسوف  أهم    البحث  من  اعتباره  يمكن  حتى  بل  األهمية  غاية  في 

التضامن   موضوع  واألدباء  الباحثين  من  الكثير  بال  تشغل  التي  إنالمواضيع  العلوم   المعرفي 

والمعارف والثقافات المتنوعة تستند على الثروة الخام المتمثلة بالعقل البشري المحفوف من كل 

المكانية، مما يتطلب إعادة التقييم، أي التقويم  حدب وصوب بمستجدات زخم المعطيات الزمانية و

ودراسة جدوى الوسائل واألدوات، وذلك في ظل »عولمة العولمة« المعرفية والعلمية واألكاديمية،  

  المشيرة بإبهامها نحو حاجتها الماسة للتكامل المعرفي.

أنه كبح  إن اختزال المعارف وتبسيطها واقصاء بعض التخصصات العلمية أو الفنية من ش

كثير من األسئلة الجادة والهامة، وبذلك فهو يؤدي إلى تعقيد مهمة فهم العالم والكون واإلنسان، بل  

إنه يستحيل الوصول إلى هذا الهدف في غياب تكامل معرفي يأخذ بعين االعتبار العالقة االتصالية  

ة ولكنها مهمة مجتمع  بين المعارف والفنون، والحقيقة أن خلق التكامل المعرفي ليس مهمة فردي

كامل، إنها ثقافة مجتمع، يؤمن بتداخل التخصصات ويؤمن بالحاجة إلى جميع العلوم والمعارف  

 والفنون مادامت غايتها خدمة اإلنسان والسعي لتحقيق سعادته.

 والتضامن العلم االول: الفصل

 األول:  المبحث

  :العلم تعريف -1

وهو يمثل مشروعا نظاميا لبناء  ، knowledgeالتيني يعني المعرفة    scienceاصل كلمة  

المعرفة وتنظيمها بشكل تفسيرات قابلة لالختبار والقياس وفيه توقعات عن الكون . والعلم المعاصر 

والعلوم   الطبيعية  العلوم  الى  المنطق   formal المنهجية  والعلوم    االجتماعية،مقسم  تدرس  التي 

خيرة ال تعتمد المالحظات التجريبية على خالف النوعين االخرين . اما النظم والرياضيات . واال

العلوم   Disciplinesالمعرفية   من  وتعد  والطب  الهندسة  )مثل  العلم  ضمن  فتنضوي 

 [ 1. "] وتشكل قلبه النابض، اما الفلسفة والمنطق فهما عقل العلم المفكر   التطبيقية(

 يرة :  التكامل المعرفي في اختصاصات كث 2-

وهو الجمع بين علوم في تخصصات مختلفة فمنهم من جمع بين علوم الــشريعة والطب،  

والهندسة والفلك وغيرها ومـنهم: ابن رشد الحفيد الذي جمــع بـين علوم ثالثة الطب والفقه والفلسفة.  

و والحساب  المنطق  فيه  متـنوعا  إنتاجا  أنـتج  الذي  الموسوعيين  المؤلفين  أحد  الطـب والكندي 
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بكر  وأبو  والسياسة واألخالق،  النفـس  والجدل وعلم  والجغرافيا  والنجـوم والموسـيقى  والهندسـة 

 الرازي الذي جمع بين الشريعة والطب وغيرهم كثير. 

االتحاد ومعاونة الغني أو القوّي لإلنسان الفقير أو الضعيف وهو سلوك   تعريف التضامن : -2

اة الناس، وتقديم المساعدة لآلخرين عند الحاجة، ويستمد إنساني يتمثل في تخفيف آالم ومعان 

التضامن قواعده من التعاليم الدينية والمواثيق والقوانين الدولية، ومن الشعور الداخلي في 

كل إنسان سوّي سليم يؤمن بأن اإلنسان مخلوق ضعيف يحتاج في مرحلة ما إلى مساعدة 

تمعات وتقدّمها. التضامن هو مسؤوليّة تقع  اآلخر، وهي قيمة إنسانية تضمن استقرار المج

عن   والتخلّي  ودوره،  موقعه  وحسب  قدرته  حسب  كلٌّ  والجماعات  األفراد  عاتق  على 

في  تقتصر  التي  المجتمعات  بعض  وهناك  اإلنسانية،  روح  عن  تخٍلّ  هو  إنما  التضامن 

تضامن  تضامنها على من ُهو في محيطها من أقارب وجيران، بينما يعتبر آخرون أّن ال

دينه   اختالق  وعلى  مجتمعه  خارج  من  له  بحاجة  هو  من  كّل  وبين  بينه  يكون  أن  يجب 

العالم  أنحاء  مختلف  من  المحتاجين  عن  يبحثون  فتراهم  األُخرى،  السياسية  واهتماماته 

ليُقدّموا لهم ُكل ما في ُوسعهم لمساعدتهم. يشير ابن خلدون في كتابه إلى التضامن تحت 

عّرفها في مقدمته على أنها اللبنة األساسية في المجتمع اإلنساني والقوة  ُمسّمى العصبية، و 

الدافعة لعجلة التاريخ؛ فالعصبية ال تحمل بالضرورة شكال  بدائيا  أو تقوم على صالت الدم 

. 

 ------------------------------------- 

جواد    -1 صالح  ترجمة:  ثانية،  ونظرة  والعلمية  األدبية  دار  الثقافتان  منشورات  الكاظم، 

 .1982الجاحظ، العراق، د ط، 

 .  55_أنظر البصائر والذخائر ألبي حيان التوحيدي ص  -2

 المبحث الثاني : 

 مفهوم التضامن العربي : 1-

منذ زمن طويل والعالم العربي غارق في الفرقة، وتكاد تنعدم فيه أشكال التضامن الحقيقي، 

قليلة   الدول،   ومتباعدة، والتضامنإال من محاوالت  بين  العجز  التعاون وسد  أنواع  هو نوع من 

أشكال   أهم  أحد  وهو  السياسي،  التضامن  أيضا   فهناك  مادي،  التضامن  يكون  أن  شرط  وليس 

شامل جامع لمعاني عديدة، أما على المستوى  معنى التضامن، ويعد مفهوم، ومعنى التضامن ذو

 (1)العربي، فهو يشمل عدة أوجه، يدخل فيها التضامن االقتصادي، واالجتماعي.

https://www.almrsal.com/post/795730


 

158 

 

عن مدى تقدمها، والحد  النظر ل المختلفة بغض كذلك أيضا  تدعيم الصلة والتواصل بين الدو

ة الجوع والفقر، والمرض في تلك الدول، وكذلك تحقيق مشاعر من فقر الدول العربية، ومواجه

الدول  تصيب  قد  التي  الكوارث  تجاوز  في  المساعدة  في  والتضامن  العربية،  الدول  بين  الوحدة 

العربية، سواء كانت تلك الكوارث كوارث طبيعية من زالزل، وفيضانات، وغيره، أو حروب، 

 ونزاعات وصراعات. 

ا التضامن  مفهوم  بشكل ويعرف  الدولي  المجتمع  يتبناها  التي  القيم  من  واحد  بأنه  لعربي 

 أساسي، والتي تقوم على العدل، والمساواة، والعدالة االجتماعية. 

وهو ما يعد األساس لعدة قيم أخرى غيرها مثل، االنتماء، والوالء، والتآزر، وذلك باعتباره  

العاطفية الوحدة  مشاعر  تدعم  التي  اإلنسانية  المبادئ  منحهم    من  يتم  الذين  العربية،  الدول  بين 

المساعدات، والتضامن، فاألمر ال يرتبط بالمصلحة الخاصة للدولة، بل يرتبط بالعالقات العربية 

 المتبادلة، بين الدول والمحافظة على الترابط بين انسجام المجتمعات العربية. 

اال تقديم  من خالل  ممكن  العربية  الدول  بين  التضامن  تحقيق  بين  ويعد  الموجهة  لتزامات 

العربية، مع معرفة، وتوعية   الدول  بين  والتعاون  المساعدة،  العربية، وتقديم سبل  الدول  مختلف 

  المجتمعات، بأهمية التضامن العربي.

 ------------------------------ 

 .  127ص - طه عبد الرحمان –تجديد المنهج في تقويم التراث  (1)

العربية في فترة من فتراتها التاريخية، والتي تزامنت مع فترة االستقالل والتخلص وقد سعت الدول  

من االحتالل، واالستعمار األجنبي الذي وقعت في أسره أغلب الدول العربية، قد سعت في أعقاب  

تلك الفترة أغلب الدول العربية إلى عقد اتفاقيات، وعمل تضامن عربي مشترك، وتعاون من أجل  

ن وطأة وسطوة الدول الغربية، ومن أجل تحقيق نمو على كافة المستويات االقتصادية، التخلص م

 واالجتماعية والسياسية، بهدف تحقيق التنمية. 

لنيل مكانة على مستوى دول السعي  التضامن   العالم وكان ما سبق من محاوالت  وتحقيق 

كيان هام، بتحقيق  المعنية  الخطوات  تلك  أولى  كانت  المنشود،  الدول   العربي  إنشاء جامعة  وهو 

 العربية، ومن بعدها عدة كيانات كان لبعضها شكل إسالمي، وعربي. 

ذو عدة أوجه، كلها تصب في معنى واحد، قد يكون   :  مفهوم وتعريف التضامن العربي●   

التضامن العربي على الصعيد السياسي، ولكن من المؤكد أن العائد من هذا التضامن سيشمل باقي 

https://www.almrsal.com/post/986958
https://www.almrsal.com/post/469215
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العربي، والتي بدأ التضامن ألجلها   الوطن عد القضية الفلسطينية، هي القضية األبرز فياألوجه، وت

 منذ أكثر من خمسين عام، وال يزال إلى اآلن، حتى وإن كان ذلك التضامن يتم على استحياء.

وهناك تضامن على فترات يحدث مع الظروف الطارئة التي قد تحدث في دولة من الدول  

وحرب الخليج، وزلزال سنة اثنان وتسعون في مصر، وغيرها  الكويت  العربية، مثل أزمة دولة

   159من األحداث والنوازل التي استدعت حدوث التضامن العربي. 

1- : اإلسالم  في  التضامن  بين    مفهوم  يكون  الذي  بالتّفاعل  التّضامن  يُعَرف 

أطراٍف ُمتعدّدةٍ تعمل مع بعضها لتحقيق سعادتها، وما يَضمن لها ُمتطلبات حياتها في عزةٍ 

 160وكرامة، وإقامة ُمجتمعٍ يسوده العدالة واألمن،

واإلسالم في تعاونه وتكافله وتضامنه يتجاوز فكرة ُمجرد التّعاون أو تقديم    -2

 قت الّضعفالُمساعدة و

الُمجتمع   -3 في  الوالية  مبدأ  ذلك من  يستمدُّ  بل  ُمعينة،  أوقاٍت  في  أو  والحاجة، 

بِاْلَمْعُروِف -تعالى-الُمسلم، ِلقولِه   : )َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض يَأُْمُروَن 

َ َوَرُسولَهُ أُولَئَِك َسيَْرَحُمُهُم  َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَن الصَّاَلةَ وَ  َكاةَ َويُِطيعُوَن َّللاَّ يُْؤتُوَن الزَّ

َحِكيٌم(   َعِزيٌز   َ إِنَّ َّللاَّ  ُ األية َّللاَّ التوبة  ..71  سورة  التّضامن في اإلسالم على  ( 1).  ويقوم 

أفراد   من  القادر  ويقوم  ُمجتمعهم،  وشؤون  المجتمع،  في  األفراد  حياة  أمور  في  التّعاون 

الُمجتمع بتقديم العون تجاه باقي األفراد، فالتّكافل اإلسالمي يقوم على العَْون والُمساعدة بال 

بُِمساعدة الفُقراء والمساكين    -رضَي هللا عنه -ُمقابل، ومثال ذلك عندما قام ُعمر بن الخّطاب  

(  2يُطيقون.)  من أهل الذّمة الذين يعيشون في الُمجتمع الُمسلم، وعدم تكليفهم من المال ما ال

ويُعرف التّضامن أيضا  بالتّكافُل االجتماعي أو الُمجتمعي: بحيث يتشارك أفراد الُمجتمع  

فيه بالِحفاظ على مصالحهم العاّمة والخاّصة، والتّعاون فيما بينهم لدفع الضرر عنهم، وجلب 

من وضع األُسس [ وأّول  3المصالح لهم، وتأدية ُكّل فرٍد ِلواجباته، وأخذ ما له من الُحقوق،] 

والتعاليم ِلنظام التّكافل والتضامن هو اإلسالم، وذلك من خالل وضعه لتعاليم تقوم على  

 (4والصدقة...) التّكافل االجتماعي، وتحقيق التّعاون والمواساة بين أفراده؛ كالّزكاة

 
 التضامن العربي وأفاق المستقبل 159
مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة النبوية، السعودية: موقع الجامعة على اإلنترنت،  مجموعة من المؤلفين،  160

 . بتصّرف29، جزء 298صفحة 

https://www.almrsal.com/post/933892
https://www.almrsal.com/post/287467
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هو الدولي  والدول  التضامن  والشعوب  األفراد  بين  تجمع  التي  الوحدة  روح  عن  تعبير 

ا اتحاد المصالح والمقاصد واإلجراءات واالعتراف باالحتياجات  نظمات الدوليةوالم . ويشمل أيض 

 والحقوق المختلفة لتحقيق األهداف المشتركة.

بطبعه   اإلنسان  للبشريّة، ألّن  المبكرة  البداية  منذ  العلوم  تطّورت  لقد  العلوم  تطّور  مراحل 

األشياء، وتدوين  تسجيل  على  القدرة  ولديه  والحصاد،    فضولي،  الزراعة،  في  بدايته  كانت  فلقد 

وتربية الدواجن، ورعاية الحيوانات، منذ أكثر من عشرة آالف عام، فولّد هذا األمر لديه الخبرات 

والتجارب، واكتشف من خاللها القوانين الرئيسيّة في الحياة، وعلى الرغم من المراحل الُمتقدّمة 

إال أنه ال يزال يسعى جاهدا  وراء تلك العلوم إلى ما ال    من العلوم التي تمّكن من التوصل إليها،

 نهاية، فعلى الرغم من توصله

 ------------------------------ 

(، حقوق اإلنسان في  1419أ ب عبد هللا بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركي )  -1

والدعوة   واألوقاف  اإلسالمية  الشئون  وزارة  السعودية:  األولى(،  )الطبعة  اإلسالم 

 . بتصّرف. 84- 81واإلرشاد، صفحة 

 المرجع نفسه  -2

 بتصّرف. . 1التكافل االجتماعي، السعودية: موقع وزارة األوقاف السعودية، صفحة  -3

(، التكافل والضمان اإلجتماعي في اإلسالم )الطبعة  1963سعد عبد السالم حبيب ) -4

 . بتصّرف 11الثالثة(، القاهرة: المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، صفحة 

لمعرفة األعداد منذ الحضارات األولى للبشريّة، نجد أنّه منذ نحو نصف قرن قد توّصل إلى  

وث السرطان، إضافة الكتشافه الكواركات والتي هي أصغر كثيرا  من  الجينات التي تتسبب في حد 

العلمي لوصف األمور أو توقّع   التنبؤ  العلميّة مبدأ  اتبع في مسيرته  البروتونات، وقد  الذرة ومن 

األحداث التي لم تقع بعد، إضافة لهذا فإّن الفلكيين يتوقعون حدوث ظاهرتي الكسوف والخسوف،  

ّص طبيعيّة أو كيميائيّة لم تكتشف بعد وهذا ما توقعه العالم الكيميائي  أو وصف عناصر أو خوا 

الروسي )مندليف( عام ألٍف ثمانمائة وتسعٍة وستين وذلك من خالل جدوله الدورّي الذي يُرتّب فيه  

 [ 1العناصر.]

سواق االنتقال لتسهيل عملية انتقال األفراد بين البلدان بحرية. إلغاء الرسوم الجمركية وفتح األ 

لتحقيق االكتفاء الذاتي لكل الدول. توحيد المنهج ونشر الثقافة العربية. عوامل التضامن والوحدة 

[ وحدة اللغة: 2العربية هناك عدة عوامل تساعد على تحقيق الوحدة والتضامن بين الدول أهمها:] 
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د اللغة العربية هي  تعتبر اللغة من أهم عوامل الوحدة والتضامن بين أفراد المجتمع وبين الدول، تع

اللغة المشتركة بين الدول العربية، هي لغة القران، وهي الوسيلة المشتركة للتفاهم بين الدول والتي  

تتم بها نقل األفكار، حتى الدول الغير عربية المسلمة التي تتحدث لغات أخرى ال بدّ من معرفتهم 

إّن لغتهم تشبه اللغة العربية في كثير من   للغة العربية، مثل إيران، وفارس، والباكستان، والهند أذ 

 الكلمات والمصطلحات. 

تعتبر من أقوى الروابط التي وحدت الدول مع بعضها، مهما بلغ تباعد    ● وحدة العقيدة: 

الدول وتعدد األجناس واأللوان فيها تبقى قوة الدول بتمسكها بعقيدتها، فتعد شهادة أّن ال إله إال هللا  

 هللا أساس توحيد األمة اإلسالمية مع بعضها. وأّن محمدا  رسول 

تتشابه الدول من حيث تاريخها القديم، فهي تنظر لتاريخها نظرة    ● وحدة التاريخ المشترك:

اإلسالمية،   والفتوحات  المعارك  يشمل  الذي  تاريخهم  تحترم  اإلسالمية  فالدول  واعتزاز،  احترام 

دولة لوحدها، فتاريخهم المشترك عامل قوي  وهذا التاريخ تشترك فيه مجموعة من الدول وليس  

 لتحقيق الوحدة بينهم. 

: تعيش الدول العربية ضمن رقعة جغرافية متصلة  ● وحدة األرض والمصالح المشتركة 

مع بعضها، فهي متقاربة من ناحية الحدود، مما يسهل عليهم الوحدة بين بعضهم ويتمثل ذلك بإقامة  

وتوحيد  التجارة  فأي   األسواق،  الدول ومصالحهم مشتركة  البعض، طموح  بعضهم  مع  الجيوش 

من مصالحهم  ذلك  فينطلق  الدول  تلك  إلنقاذ  بالتدخل  األخرى  الدول  يدفع  دولة  أي  عدوان على 

 المشركة كم حصل في العدوان على فلسطين وأفغانستان. 

 ------------------------------ 

(، حقوق  1419من التركي )_اب عبد هللا بن عبد المحسن بن عبد الرح (1)

واألوقاف  اإلسالمية  الشئون  وزارة  السعودية:  األولى(،  )الطبعة  اإلسالم  في  اإلنسان 

 . بتصّرف. 84- 81والدعوة واإلرشاد، صفحة 

 _ المرجع نفسه  (2)

تعيش الدول حياة اجتماعيّة متقاربة من بعضها ومتشابهة من    ● وحدة العادات والتقاليد: 

قتها، فالجميع يأكلون ويلبسون بشكل متشابهة فسلوكهم واحد وهذا يسهل حيث طبيعة الحياة وطري 

 الوحدة بينهم. 

ال يمكن الغفلة عن واقعة أساسية، وهي أن القفزة العلمية الجديدة التي شهدها العالم  

البيئة العربية   القديم، إنما حدثت نتيجة لتغيير حضاري شامل أحدثه اإلسالم في  اإلسالمي 
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في  أوال    الوحي  أهمية  تالحظ  أن  ذلك  على  ويترتب  ثاني ا.  المسلمون  فتحها  التي  والبيئات 

تأسيس عقلية منهجية جديدة. إن العقلية اإلسالمية التي قدمت لتاريخ العلوم إضافات نوعية  

صدرت   والسنة(  )القرآن  الوحي  فعن  أوال ،  الوحي  بفضل  تشكلت  قد  ومنهجيًّا،  نظريًّا 

عقلية للمعارف العلمية في لحظة التأسيس وهي: علوم الوحي )التفسير  الصياغة المنهجية ال 

الفيزياء(،   )الرياضيات،  الحال  وعلوم  والنحو(،  )اللغة  اآللة  والحديث(، وعلوم  واألصول 

وانبثقت طرق االستدالل بالتبع عن هذه الصياغة المنهجية الخاصة. وهكذا يتجلى التكامل  

 تفكير العلمي اإلسالمي في جوانب تجمعها الخطاطة التالية: العلمي )أو الشمولية( في بنية ال 

العلم   بخصوصية  استهانوا  ممن  كثير  قبل  من  اعتراض  الخطاطة  هذه  على  يرد  قد 

والفرس   اليونان  عن  علومهم  أخذوا  والمسلمين  العرب  العلماء  أن  وزعموا  اإلسالمي، 

المسلمي  أن  الحقيقة  ولكن  والتعليق.  بالشرح  واكتفوا  باقي  والهنود،  عن  بالفعل  أخذوا  ن 

 الحضارات، غير أنهم أخضعوا ما أخذوه إلى منهج ينبع من عقالنية جهوية خاصة. 

فالعقل   األصيلة،  اإلسالمية  العقالنية  على  إذن، جوهر ال عرض طارئ  التكامل  إن 

 الذي تشكل ابتداء من الوحي كان العلم الدقيق كالطب والحساب داخال  في أركانه.  

حساب مثال . اعتبره بعض الفقهاء من أركان الدين، قال الفقيه المتفنن ابن  لنأخذ علم ال 

 هيدور التادلي الفاسي: 

"واعلم أن الحساب ركن من أركان الدين؛ به تؤخذ القبلة، وأوقات الصالة، وبه حساب  

األعوام والشهور واأليام، وجري الشمس في البروج، وحركات الكواكب، وحلول القمر في  

ومعرفة الساعات النهارية والليلية. وأكثر مسائل العلم الشرعية يدخل فيها الحساب  المنازل،  

 ال من العبادات وال من غيرها، كالزكاة مثال ... 

  والتي   للدعم،  تحتاج  والتي  واألضعف،  األفقر،  األفراد   مجموع  من  غيرهم  مع  األشخاص   تضامن  إن

 يلي:   فيما توضيحها يمكن مظاهر عدة في تتمثل قد 

 الخاصة. القدرات  وأصحاب  الخاصة، االحتياجات  ذوي مع التضامن •

 أشكاله. بكل وذلك  العنف، ضحايا مع التضامن •

 األزمات.  من وغيرها والحروب، الكوارث، ضحايا مع التضامن •

 طبيعة   معرفة  مع  للتضامن،  تحتاج  التي  واألشخاص   الجماعات   مع  التواصل •

 مشاكلهم. 

https://www.almrsal.com/post/398150
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  في  معها والتضامن معها، التضامن المستهدف الجماعة وآمال أهداف، معرفة •

 ألهدافها. الوصول

 معهم.  المتضامن لألفراد  الالزمة القوة يظهر اريمعي بشكل تضامن تقديم •

 النشاطات. مختلف بشأن  التضامن يكون  بحيث  النقابي التضامن •

 والوظيفة. الدعم تلقي بحيث  الوظيفي الصعيد  على  التضامن •

 

 ---------------------------------- 

"International Human Solidarity Day 2021", www.awarenessdays.com. 

 

 الفصل الثاني : الدراسة الميدانية لحالة التضامن المعرفي داخل الجامعات العربية : 

من ضمن أهم الثقافات الغائبة بين معشر الجامعيين في جامعاتنا العربية والتي تؤثر بالسلب 

بين أعض البيني  المعرفي  التواصل  انعدام  العلمي والمعرفي هو  التدريس على مردودها  اء هيئة 

سواء داخل التخصص الواحد أو بين التخصصات المختلفة والتي تصب في النهاية إلى نتائج جيدة  

لغياب   بالتأكيد  أهمها  يرجع  متعددة  تفسيرات  المؤسفة  الظاهرة  لهذه  إن  اإلنسانية.  المعرفة  تخدم 

أن استمرار مثل هذه األمور    الروح العلمية التي تدفع وتحرك اإلنسان للتأثير والتأثر بالغير, بحيث 

ضمن سياق ما يطلق عليه " التكامل المعرفي" سوف يقود حتما نحو تطور ونهضة المجتمع أو  

على األقل التخلص من جميع أو معظم السلبيات واألمراض االجتماعية والنفسية الموجودة. وذلك 

تطو في  األساس  هو  الجامعية  والثقافات  المعارف  تطور  إن  اعتبار  ازدهار على  مع  المجتمع  ر 

المساهمة  خالل  من  المختلفة  الدولية  الجامعات  بين  العلمي  وتصنيفها  سمعتها  ورفع  الجامعات 

المحلية والدولية في نشر البحوث والمساهمات العلمية المختلفة عن طريق التعاون بين أعضاؤها  

بالمعارف المكتسبة بواسطة  العاملين فيها. وال ننسي هنا أبدا القصور اللغوي الفاضح فيما يتعلق  

لقب  دكتوراه  أو  ماجستير  حامل  على  نطلق  أن  يمكن  فال  األولى"  العلم  لغة   " االنجليزية  اللغة 

"باحث" اذا لم يكن عنده تمكن " ولو بسيط" من لغة العلم. كما ال ننسى أيضا كأحد أبرز أسباب  

لها   ليس  ودولية  محلية  جامعات  من  التخرج  وهو  األكاديمي  يدفع  الضعف  ما  الكافية  القوة  من 

لالفتخار بها أو اكتساب أي مستوى علمي أو بحثي. ومما الشك فيه هنا أن التقوقع واالنعزال العلمي  

عن اآلخرين وعدم قبول التواصل والتعاون العلمي ..هو من أكثر العقبات التي تؤثر على مردود  

أن التحجج ببعض الحجج الواهية مثل بعض  الدولي بين األمم, بل   وأداء الجامعات الليبية وتصنيفها
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في  الصادقة  الرغبة  ألن  الخيال  نسج  من  هو  اإلمكانيات  وانعدام  الصعبة  والظروف  المالبسات 

النهوض بالعلم والمعرفة ال يوقفها أي شيء. بل أن الظروف الصعبة قد تعمل بمثابة المحفز الخفي  

نمية العلمية "ولكن يستثنى من ذلك األعمال  " كما أشار برنارد شو من قبل" سعيا نحو تحقيق الت 

التي تتطلب تكامل جماعي لتحقيق أهداف معينة". إن هذا التكامل بين التخصصات العلمية المختلفة  

يظهر أثره جليا واضحا من خالل بعض األمثلة, فلو تبنينا كلية اآلداب والعلوم في جامعة ما كمثال,  

على سبيل المثال : من الممكن إقامة بحوث علمية مشتركة    كأبرز كلية تضم العديد من التخصصات,

 بين األقسام العلمية األكثر تشابها مثل: 

 ------------------------------ 

عقيلة حسين ،التكامل المعرفي  في المنظومة التعليمية الجامعية )مقاربة تأصيلية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها(   - 

 -1- جامعة الجزائر– كلية العلوم اإلسالمية 

 _ قسمي علم النبات علم الحيوان " اشتراك في خصائص النبات والحيوان"  

 قسمي الجغرافيا والجيولوجيا " خصائص ومظاهر سطح األرض"   –

 قسمي التاريخ واآلثار " المواقع األثرية والتاريخية المشتركة"   –

 ة المختلفة" قسمي علم االجتماع وعلم النفس " الدراسات الديموغرافي -

 قسمي اإلعالم والحاسب اآللي " تطبيقات خاصة باإلعالم االلكتروني".  -

ومن الممكن أيضا تصور وجود تكامل بيني بين هذه األقسام ومثيالتها األقل تقاربا كما هو  

الظواهر   دراسة  أو  والسياحة  لآلثار  والترويج  اآللي  الحاسب  تطبيقات  بين  العالقة  في  الحال 

المختلفة  التاريخية   اإلعالمية  الوسائل  عالقة  أو  والجيوغرافية  الجغرافية  بالمتغيرات  الخاصة 

بالمتغيرات االجتماعية والنفسية.....الخ. ومن الجدير بالذكر أيضا وجود الترابط المعرفي في الكثير 

  من األحيان ليس بين األقسام العلمية داخل الكلية فحسب, بل أيضا بين الكليات ذات التخصصات 

المختلفة, على سبيل المثال: من الممكن تصور وجود عالقة معرفية وثيقة بين تخصصي الجغرافيا  

أو    واالقتصاد " الدراسات الخاصة بالجغرافيا االقتصادية" بين تخصصي الهندسة والجيولوجيا

بين الهندسة والحاسب اآللي, بين تخصصي االقتصاد واإلعالم, بين تخصصي الطب والجغرافيا 

استخراج األدوية والعقارات من مظاهر سطح األرض المختلفة"... الخ بل يمكن أن نقول أن  "  

هناك تخصصات ترتبط تقريبا بجميع العلوم كما هو الحال بالنسبة لتخصصات مثل القانون والتاريخ  

والسياحة , حيث نجد ترابط معرفي وثيق للغاية بين التخصصات الثالثة المذكورة بجميع العلوم  

ترتبط ت االنجليزية  اللغة  مثل  تخصصات  هناك  أن  بل  مباشر.  غير  أو  مباشر  بشكل  قريبا سواء 
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مباشرة بجميع العلوم من خالل الحركات الخاصة بالترجمة والتفسير . وهنا نقول: إن التأزم الكبير  

الذي نعاني منه ليس مرده أوضاع معيشية أو مجتمعية أو سياسية صعبة , لكن مرده كره وبغض 

ميق للكتاب والقراءة بصفة عامة, مرده انتماؤنا لمجتمع " مع كامل االحترام للشرفاء القارئين ع

لكلماتي" ..نقول مجتمع كما يقول أحد الكتاب : يعادي الحروف ويصادق األلوف ..وال يصادق  

ال   الغالب"  "في  مزيفين  وباحثين  أكاديميين  من  نعاني  لأللوف!؟  كانت مصدر  إذا  إال  الحروف 

شدون الوصول الي مجتمع المعرفة الحقيقية " بل توظيف المعرفة" وال يذهبون إلى الفهرس  ين

وعناوين المواضيع سوى إلنجاز بحوث علمية لخدمة أهداف خاصة مثل الحصول على ترقيات 

علمية. لم نعد نقرأ ألننا نريد أو نحب القراءة أو ألننا نريد تكوين شخصية علمية قوية محترمة  

 نها مجتمعنا, بل نذهب للقراءة ألننا مضطرين إليها للوصول لمناصب يستفيد م

ودرجات معينة !! الجهل المركب هو أخطر ما نعاني منه في جامعاتنا ومؤسساتنا وهذا  

الجهل " كما يقترح أحد المفكرين" يقسم المجتمع إلي قسمين : قسم ال يقرأ وهو القسم األعظم من  

المجتمع وينتشر بكثرة في مؤسساتنا التعليمية , وقسم أخر يقرأ ولكن بطريقة مصلحية شخصية 

ثقافيا  تعتبر المريض  المجتمعي  الوضع  هذا  إن  القراءة أصال!؟  يمارس  ال  الذي  من  يلقي   أبشع 

بظالله السيئة جدا على الجامعات التي لو نطقت لقالت : ال أهال باألكاديميين بمساميرهم الناتئة التي  

قتل األخالق... تمزق أوصالي المتهالكة ... وال سهال بالباحثين المزيفين الذين جاءوا من بعيد لقتلي و

 وال مرحبا بجهل من كنا ننتظر منهم تخليصنا من الجهل.

● باإلمكان طرح أمثلة عملية تؤكد طبيعة العالقات التكاملية وليست التعويضية بين العلوم،  

وسنجعل األمثلة على شكل ثنائيات لتبسيط الفكرة. علم الفيزياء ال يعّوض عن علم النفس، وعلم 

الكيمياء ال يعّوض عن علم اإلدارة، وعلم االجتماع ال  القانون ال يعّوض ع  ن علم الطب، وعلم 

يعّوض عن علم الرياضيات، وعلم اإلحصاء ال يعّوض عن علم الهندسة. الدول المعاصرة بحاجة  

على   وللمنافسة  المتقدمة،  الدول  مصاف  إلى  الوصول  من  تتمكن  كي  مجتمعة ،  العلوم  هذه  لكل 

 .الحياة المختلفةالمراتب العليا في شؤون 

ما يقال بشأن هذه العلوم ينسحب بطبيعة الحال على المهن والتخصصات المرتبطة بها، ذلك  

أن المجتمعات ال يمكن أن تكتفي بمهنٍة دون أخرى. حياة الناس تستوجب وجود متخصصين في 

في هذا المقام،   العلوم المذكورة سابقا ، وغيرها من العلوم األخرى الكثيرة التي ال مجال لتعدادها

والمهن   العلوم  من  منظومة  على  يعتمد  العام  المجتمعي  التميز  مشهد  أن  يُثبت  الذي  األمر 

 .واالختصاصات التي ال يمكن االستغناء عن أي منها

 ● بعض التوصيات لتحقيق التضامن المعرفي : 
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التقدير   بعين  النظر  أهمية  للتأكيد على  يقودنا  المجال  هذا  إليه في  ذهبنا  إلى ما  واالحترام 

الذين يوجدون في إطار المجتمع الواحد والعالم الواحد من  أصحاب جميع المهن والتخصصات 

دون االنتقاص من قيمة أي أحد منهم، مع التنبيه إلى أن الكثير من أصحاب المهن هم بمثابة جنود  

ا، ولكن الجميع  مجهولين يقومون بتأدية أعمال معينة قد ال يشعر بها البعض عند وجود من يؤديه

 .يفتقدها ويتمنى عودتها عند توقف أصحابها عن تأدية مهام عملهم

في الوقت ذاته، ينبغي على جميع أصحاب العالقة من حكومات ومؤسسات أن تقوم بأدواٍر 

فاعلة في إحداث تغيير إيجابي في طريقة التفكير العامة لدى الناس لما فيه تعميق النظرة اإليجابية  

المهن والتخصصات. أما فيما يتعلق باألفراد، فإني أود التأكيد على الدور التربوي الذي بشأن جميع  

ينبغي أن يقوم به المربون وأولياء األمور تجاه األطفال والنشء الجديد، إذ من الخطورة تحجيم  

ص مفهوم التميز في عقول األطفال، فإذا نشأ الطفل معتقدا  بأن مفهوم النجاح رديف لعلم أو تخص

معين دون غيره، واستمر هذا االعتقاد معه طيلة سنوات حياته، سوف يؤدي ذلك إلى تحجيم مواهبه  

الذاتية وميوله الشخصية، وسيجعل تفكيره محصورا  بذلك التخصص. آن األوان لنرتقي في تفكيرنا  

ا مفهوم  وأن  تعويضية،  وليس  تكاملية  المختلفة هي عالقات  العلوم  بين  العالقة  أن  لتميز وندرك 

 وإطاره يمكن أن يضم كل العلوم، ويحتوي جميع التخصصات.

●إن اختزال المعارف وتبسيطها واقصاء بعض التخصصات العلمية أو الفنية من شأنه كبح  

كثير من األسئلة الجادة والهامة، وبذلك فهو يؤدي إلى تعقيد مهمة فهم العالم والكون واإلنسان، بل  

لهدف في غياب تكامل معرفي يأخذ بعين االعتبار العالقة االتصالية  إنه يستحيل الوصول إلى هذا ا

بين المعارف والفنون، والحقيقة أن خلق التكامل المعرفي ليس مهمة فردية ولكنها مهمة مجتمع  

كامل، إنها ثقافة مجتمع، يؤمن بتداخل التخصصات ويؤمن بالحاجة إلى جميع العلوم والمعارف  

مة اإلنسان والسعي لتحقيق سعادته، من خالل فهم أفضل للعالم واإلنسان، والفنون مادامت غايتها خد 

أي من خالل رؤية كونية شاملة، بتعبير آخر يمكن القول إن تحقيق التكامل المعرفي هو مسعى  

حضاري، ويحتاج إلى وعي محدد وإلى زمن كاف حتى يتبلور هذا الوعي، ولذلك تبدو الدعوة إلى  

العلمي إلى سعة وأفق التعدد العلمي والمعرفي أمر ضروريا للنهضة  الخروج من ضيق التخصص  

 والبناء الحضاري. 

بتوصية أساسية، تضمنت تبني مشروع التكامل المعرفي تحقيقا للنهوض الحضاري وتنظيم  

هذا  تطبيق  وآليات  مفهوم  استيعاب  قصد  الجامعي،  التدريس  هيئات  ألعضاء  تدريبية  دورات 

 ور وآليات العمل.التكامل، مع توحيد التص 
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تستقطب   للنقاش و ال زالت  المطروحة  الموضوعات  المعرفي من  التكامل  يبقى موضوع 

اهتمام الباحثين في العلوم الدينية، العلوم االجتماعية واإلنسانية والطبيعية، إذ يبقى للباحث في هذا 

 المجال المزيد من الجهد في التنقيح واإلثراء

 ------------------------------ 

« التكامل المعرفي ودوره في تمكين التعليم الجامعي من اإلسهام   ملتقى دولي حول موضوع

اإلسالمي» العالم  في  الحضاري  النهوض  جهود  يومي   في  الطب   2010أفريل    14-15،  كلية 

أبو بكر بلقايد بتلمسان   بتلمسان، تنظيم من المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، وبالتعاون مع جامعة

 وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 

 خاتمة: 

ختاما بقيَّ أن نقول، صحيح أن القول بالتكامل المعرفي لم يصل بعد إلى أن يكون لديه طابع  

النظرية المتسقة والشمولية، فهو ما يزال جدال مفاهيميا، إن صح التعبير، إال أنه يبقى بحثا هاما  

إليه   العالمية، يستقطب  الثقافات  باحثين ومفكرين ومثقفين من مختلف التخصصات ومن مختلف 

وكل المؤشرات تؤكد على ضرورة هذا المسعى وأهميته، وال شك أننا اليوم في العالم العربي في 

التخلف  من  والخروج  والنهضة  التنمية  وتحقيق  اإلبداع  أجل  من  المفهوم  هذا  توطين  إلى  حاجة 

 اربة الفكر االقصائي. وتحقيق التقدم ومح

 قائمة المصادر والمراجع : 

 .  55البصائر والذخائر ألبي حيان التوحيدي ص    -1

2-( حبيب  السالم  عبد  )الطبعة  1963سعد  اإلسالم  في  اإلجتماعي  والضمان  التكافل   ،)

 . بتصّرف 11الثالثة(، القاهرة: المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، صفحة 

دار  -3 منشورات  الكاظم،  جواد  صالح  ترجمة:  ثانية،  ونظرة  والعلمية  األدبية  الثقافتان 

 .1982الجاحظ، العراق، د ط، 

 المجالت : 

مجموعة من المؤلفين، مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة النبوية، السعودية: موقع الجامعة  -4

 . بتصّرف. 29، جزء 298على اإلنترنت، صفحة  
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(، حقوق اإلنسان في اإلسالم  1419اب عبد هللا بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركي ) -5

- 81)الطبعة األولى(، السعودية: وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، صفحة  

 . بتصّرف.  48

 

 

 

 . . بتصّرف1_التكافل االجتماعي، السعودية: موقع وزارة األوقاف السعودية، صفحة  6

 المذكرات : 

عقيلة حسين ،التكامل المعرفي  في المنظومة التعليمية الجامعية )مقاربة تأصيلية في  - 7

 - 1-جامعة الجزائر –ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها( كلية العلوم اإلسالمية 

 الملتقيات : 

موضوع-8 حول  دولي  من   ملتقى  الجامعي  التعليم  تمكين  في  ودوره  المعرفي  التكامل   »

كلية    2010أفريل    15- 14، يومي   اإلسهام في جهود النهوض الحضاري في العالم اإلسالمي»

بلقايد   بكر  أبو  جامعة  مع  وبالتعاون  اإلسالمي،  للفكر  العالمي  المعهد  من  تنظيم  بتلمسان،  الطب 

 بتلمسان وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 

 االنترنت: 

 المستقبل  فاقوأ العربي التضامن-

International Human Solidarity Day 2021",  

www.awarenessdays.com 

 

 

 

 

 

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-pdf
http://www.awarenessdays.com/
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 حركة الفالح للتربية والثقافة اإلسالمية 

 تأسيسا وتطويرا وإنجازا

 

 عثمان بـــــاه 

 جامعة شيخ انت جوب بدكار 

 السنغال

 

E-Mail: usmaanbah@gmail.com 
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 تأسيسا وتطويرا وإنجازا والثقافة اإلسالميةالفالح للتربية  حركة

 لمدخل:ا

  دينها،   لها  يجدّد   من  قرن  كل  رأس  على  لها  يبعث   بأن  اإلسالم  أّمة  على  منّ   الذي  هلل  الحمد 

  هللا   صلّى الموفّقين، الهداة وقائد  المصلحين، إمام محّمد، نبينا األمين الهادي على والسالم والصالة

 :بعد  أّما الدين. يوم إلى القويم دربَه السالكين  السديد، نهَجه  والمقتفين وصحبه  آله وعلى  عليه

  واالعتبار   مواقفهم،  بنبيل  واإلشادةَ   أحوالهم،  دراسةَ   الخلف،  على  الّصالح  السلف  حق  من  فإنّ 

 َربَّنَا   يَقُولُونَ   ْعِدِهمْ بَ   ِمن  َجاُءوا  َوالَِّذينَ  » الكريمة   اآلية  تشير  ذلك  إلى  ولعلّ   لهم،  الدعاء  مع  بحياتهم

ْخَوانِنَا  لَنَا  اْغِفرْ  يَمانِ   َسبَقُونَا  الَِّذينَ   َوإِلِ   َرُءوفٌ   إِنَّكَ   َربَّنَا   آَمنُوا  لِّلَِّذينَ   ِغالً   قُلُوبِنَا  فِي   تَْجعَلْ   َوالَ   بِاإْلِ

ِحيمٌ     »  رَّ

  عن   ويجنبون  هدى،  لىإ  يدعون  وقادة،  بأعالم   _   والمنة  الحمد   وهلل  _  إفريقيا  غرب   سعد   ولقد 

  عن   اليوم  والحديث   التبس،  ما  أحكامه  من  ويوّضحون  اندرس،  ما  الدين  معالم  من  يجددون  ردى،

  رحمه   _  الجولي  باه  عمر  محمود   الحاج  الشيخ  وعن  السلفية  اإلسالمية  والثقافة   للتربية  الفالح  حركة

 السبيل.  ءسوا إلى والهادي للرشاد، الموفق وهللا ... موجز بشكل  وذلك _ هللا

 فعن:   الثانية   أّما  وتأسيسها  الفالح  حركة  عن  أوالها:  نقاط،  ثالث   إلى  المحاضرة  قسمت  وقد 

  أهمّ   لتتناول  المحّطات   خاتمة  وتأتي  محمود.  للشيخ  التّجديدي  الفكر  العلمية،  وحياته  ونشأته  مؤسسها

 .هللا وفاته_رحمه إلى باإلضافة الشيخ إنجازات 

 ؟  أسست   ومتى  الفالح  حركة  هي  ما   منها  أسئلة  عدة  عن  جابةاإل   يلزم  البحث،  هذا  للتناول

 مؤسسها؟  هو  ومن

 :  بالسنغالحركة الفالح للتربية والثقافة اإلسالمية  •

حركة الفالح للثقافة والتربية اإلسالمية بالسنغال: مؤّسسة إسالميّة سنية غير سياسية؛ تهدف   

إلى دعوة المسلمين إلى الرجوع إلى العقيدة اإلسالمية األصيلة، حسب المنهج السلفي، والكفاح ضد  

التعليم بواسطة المدارس؛ وإلى تربية الشباب المسلم على األخالق اإل سالمية  الجهل عن طريق 

 الحميدة، كما تهدف إلى تعزيز التضامن اإلسالمي والتعاون الخيري.  

فقولـنا إسالمية قيد يخرج كـل ما ال يمت بصلة لإلسالم كالمسيحية وغيرها وقولنا سنِيّة أيضا 

 قيد يخرج كل ما كان شيعية مثال.

 متى أسست الحركة؟  •



 

171 

 

يذك  الحركة.  تأسيس  تاريخ  في  والباحثين  الكتّاب  "اختلف  كتابه  في  النحوي  الخليل  بالد ر 

والرباط المنارة  يوم  شنقيط،  في  كانت  الفالح  مدارس  تأسيس  بداية  بأن  سنة    15":  شعبان 

بمنطقة فوتا )شمالي السنغال(، أما األستاذ عبد القادر    Djowolم في قرية جـول  1941هـ 1360

  حمود باه، بدون تحديد السنةسيال فإنه يرى بأن تأسيس الفالح كان في الخمسينات بزعامة الحاج م

لكن الصحيح بالنسبة لنا هو ما كتبه المؤسس نفسه في رسالة أرسلها إلى طالبه الذين كانوا في  

  1942/  1/ 1إني إذ أحمد هللا جل شأنه، إذا تذكرت تاريخ الفالح يوم ) مدرسة )خاي(، يقول فيها: ) 

ان يحيط بنا من باليا االستعمار وأذنابه،  م( يوم بداية الفالح بِقرية جول تحت شجرة الطلع، وما ك

 ( يوم  في  الفالح  تاريخ  أن 1/1/1973ونظرت  لوجدت  الفالحية،  الصفحات  تلك  تصفحت  ثم   ،)

( إذن، يمكن البت بأن هذا أصدق مصدر في تاريخ  مدارس الفالح قد أنجزت كثيرا من أهدافها...

 إنشاء مدارس الفالح. كما يقول المثل العربي: 

قُوَها * ْت َحذَاِم إِذَا قَالَ   ** فَإِنَّ القَوَل َما قَالَْت َحذَامفََصدِّ

 إذن من هو المؤسس؟  •

الواقعة على   (Diowol) م تقريبا، في بلدة جول1906هو الحاج محمود باه من مواليد عام 

واستمّر في تعنى برعي الغنم، فسلك ذلك السبيل،     فالنية   الحدود السنغالية الموريتانية، في أسرة

أن وقعت له حادثة حيث فقد بها    -عّز وجلّ - تلك المهنة التي وجد عليها ذويه، لكن شاء المولى  

أفّضل    «إحدى عينيه، ثم قّرر إثرها ترك الرعي، والتوّجه إلى طلب العلم، وقال قولته المشهورة

 . » أن أكون عالما أعور، على أن أكون راعيا أعور

 وفي موريتانيا 161دراسته في فُـوتا  •

م والتحق  1923درس أّوال في فُـوتا حيث توّجه إلى قرية )ويندو بوسيابي( في فُـوتا، عام  

)الشيخ عمر جاه( ، وأمضى فيها أربع سنوات حفظ خاللها القرآن الكريم، ثّم رجع إلى قريته     بحلقة

طلب العلم، وفي إحدى رحل إلى موريتانيا؛ لالستزادة في    م، لكنه لم يلبث أن1927)جوول( عام 

أجازه الشيخ في القرآن  قرى موريتانيا. التحق بحلقة المرابط )الشيخ عبد الفتّاح التركزي( حيث 

الكريم ثـم درس مبادئ اللغة العربية والتفسير والفقه وغير ذلك من العلوم اإلسالمية، إالّ أّن همة 

رة الرحلة إلى مكة المكرمة؛ لمواصلة  فراودته فك الشيخ الحاج محمود كانت تتوق ألكثر من ذلك!  

   .طلب العلم

 
فوتا منطقة من السنغال في شمالي البالد على حدود الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، وهي منطقة مشهور     161

 1887-1776بنشر العلم وكثرة العلماء، وفيها كانت الدولة اإلمامية 



 

172 

 

 دراسته في أرض الحجاز •

تلك الرحلة، رحلة من أقصى  بعزم وحزم، وعلّو همة ومثابرة، نجح الشيخ محمود في تحقيق

وهو    !غرب إفريقيا إلى مكة المكّرمة، هذه سفرة شاقة، لكن ما بذلت ألجله، يحتاج مثلها بل أكثر

 العلم الشرعي. 

حّط الشيخ محمود باه رحاله في أم القرى بعد تعب شديد، ونصب كبير. ونزل على الشيخ  

مكة   علماء  مشاهير  من  المالكي(  العلوي  الكبيرة،    -آنذاك–)عباس  مكتبته  من  واستفاد  فالزمه 

الهندية، وبعدها واصل دراساته   بالمدارس )الصولتية(  في مدارس وساعده األخير في االلتحاق 

)الفالح ( المكية، التي تخّرج فيها باإلجازة العالية في العلوم الشرعية.  وبقي في أرض الحجاز  

، درس  162دارسـا وطالبا للعلم، وكان الشيخ رحمه هللا من أوائل األفارقة الذين التحقوا بمدارسها

علم في المسجد الحرام فيها ما يقارب اثنتي عشرة سنة، وكان مع دراسته النظامية يحضر حلقات ال

كما أنه انتهز فرصة مقامه في دولة الحرمين، فقام بجوالت عديدة للوقوف على    .في شتّى الفنون

 .المآثر التاريخية التي شهدت بطوالت وأمجاد المسلمين، في العهد النبوي الشريف

ا بكتب  يتعلق  فيما  وخاصة  الثقافية،  قراءاته  من  وّسع  مكة  في  األخير  عهده  في  لدعوة  و 

«  المؤيد  السلفية، باإلضافة إلى االطالع على أحداث العالم اإلسالمي بقراءة مجالت ثقافية أمثال: »

« المصريتين. كما لم يفته اللقاء بشخصيات بارزة كانت تفد إلى بيت هللا الحرام، فيقف  »الرسالة و

ثم رجع    ..ه ودعوته اإلصالحيةمعها على قضايا تهّم األمة اإلسالمية، ولعّل ذلك يفّسر مكّونات فكر

 م. 1939إلى السنغال في أواخر سنة  

 بداية التعليم والدعوة •

كان التعليم وما زال يعلّم في الكتاتيب والمجالس، حيث كان يتم تكوين الفرد وتعليمه مبادئ  

عام   الحجاز  أرض  من  باه  محمود  الحاج  الشيخ  رجع  أن  إلى  اإلسالمية،  والعلوم  العربية  اللغة 

م. وإثر عودته إلى البالد، بدأ يدعو الناس إلى عبادة هللا تعالى والتمسك بالسنة المحمدية، 1939

وتحديث التعليم، فلقي صعوبات كثيرة،  ومشاكل جمة من طرف االستعمار الفرنسي، مما أرغمه  

عتبر  على تغيير األسلوب واللجوء إلى تنظيم حلقات تعليمية تربوية، وكان أول حلقة نظمها، والتي ت

 
، و 151المسلمون في السنغال. ص    32و  31أضواء على السنغال؛ محمد بمبا نجاي ص انظر كال من:  -   162

للطباعة   السنغالية  باه،  عثمان  السنغال  في  والثقافة اإلسالمية  العربية  اللغة  تعليم  نشر  في  الفالح ودورها  حركة 

؛  د.عمر محمد صالح باه   506و  505الغرب األفريقي ص؛ وكتاب الثقافة العربية اإلسالمية في  17م، ص2007

 م  مؤسسة الرسالة. 1993، 1ط 
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بداية مدارس الفالح، كانت عند مسقط رأسه بقرية جول شمالي السنغال، وتطورت تلك الحلقات،  

 إلى مدارس في األربعينيات. 

 إقامة مدارس عصرية تدعى "مدارس الفالح"  •

تطورت الحلقات إلى مدارس إسالمية عربية متنقلة في قرى فوتا تور و ُمدُنها أوال، تحمل 

الفالح" حيث كان الشيخ محمود باه يعلم األطفال األناشيد اإلسالمية واألحاديَث النبوية  اسم "مدارس  

كل  في  ينشدونها  كانوا  كما  أترابهم  إلى  وينقلونها  يحفظونها،  والطالب  الفوالنية،  باللغـة  مفسرة 

 مناسبة في قرى ضفتي نهر السنغال، ثم انتقل الشيخ مع طالبه إلى مدينة خاي بجمهورية مالي 

م وأسس فيها مدرسة مستقرة ، وهي أولى مدرسة عصرية في المنطقة. وكان معه  1945حاليا سنة  

آنذاك طلبة جاءوا من السنغال ومالي وموريتانيا وغينيا. وحينما اجتمع لدى الشيخ العدد الكبير من  

من رفع  م، ليتمكنوا  1952الطلبة، اختار بعضا منهم، وأرسلهم إلى األزهر الشريف بالقاهرة عام  

مستوى اللغة العربية حفاظا للتراث العربي اإلسالمي في البالد، لكن جل هؤالء الطلبة لم يتمكنوا  

من إتمام دراساتهم؛ ألن الشيخ أرِغـم على إعادتهم بعد ما تحرشت أولياء التالميذ به، زاعمين أن  

 .163أفالذ أكبادهم معرضون للبيع في أسواق النخاس 

بالتعاون مع بعض الشيوخ والزعماء التقليدين: من إنشاء مدارس  وبعد ذلك، تمكن الشيخ  

إسالمية عربية في دكار وفي كثير من المناطق في السنغال، بعد ما أقنعهم أنه ال يمكن مواجهة 

وفتحوا   اقتراحه  منهم  بعض  فقبل  والتعليم  العلم  وهو  أال  يستعملونه  الذي  بالسالح  إال  االستعمار 

 س الفرنسية يدرس فيها اللغة العربية والمواد الدينية والعلمية. مدارس عصرية طبق المدار

 انتشار مدارس الفالح في غرب أفريقية  •

فتح الشيخ كثيرا من المدارس في مناطق السنغال المختلفة ، وعيّن فيها بعض طالبه ؛ ثم     

اتجه صوب خاي، و فتح مدارس عديدة في طريقه و في مناطق أخرى في أفريقيا. وهكذا، انتشرت 

مناطق   حدود  إلى  الصحراء،  جنوب  أفريقيا  مناطق  جميع  شملت  ثم  البالد،  في  الفالح  مدارس 

لكبرى في المنطقة الوسطى. ويؤكد الخليل النحوي في كتابه )بالد شنقيط( وجود مدارس  األحواض ا

ليبيريا  الفالح في كل من  إنه توجد مدارس  قائال:"  إفريقيا  انتشارها في كثير من دول  الفالح و 

وغينيا والكاميرون والكونغو وغيرها". وعلى هذا األساس، كان الحاج محمود باه رائد المدارس  

بية الحديثة في غرب أفريقية كما له الفضل في األسبقيةفي تعليم اللغة العربية والتربية اإلسالمية  العر

في السنغال خاصة وفي إفريقية عامة بنظام مدرسي مبرمج.  لقد تربى عدد غير قليل من أبناء 

 
 ، مصدر سابق151المسلمون في السنغال.. ص    163
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وفي الدفاع عن أفريقيا المسلمة على يد هذا الداعية الكبير، على حب الدين والجهاد بالنفس والنفيس  

و وسلم.  عليه  هللا  صلى  محمد  نبينا  به  جاء  الذي  الصحيح  وجهود   الدين  الشيخ  جهود  بفضل 

معاصريه، وجهاد أتباعه وغيرهم من العلماء فيما بعد، انتشرت مظاهر السنة والدعوة إليها في  

ة في جمهورية  كثير من بقـاع أفـريقيا كما انتشر التعليم العربي اإلسالمي في غرب أفريقية وخاص 

 مالي، والسنغال، وغينيا وغيرها. 

 تحويل مدارس الفالح إلى جمعية  •

كان من ثمار هذه الجهود أن تم تحويل مدارس الفالح إلى جمعية ثقافية إسالمية في السنغال 

بدكار، رأى الشيخ أن يقدم طلبا للحصول على رخصة    الحركة الثقافية االشتراكية اإلسالميةتدعى  

م، وحصلت الجمعية على  1956مل في الميدان تشكل هو و طالبه جمعية ، في عام  تسهل له الع

م، وذلك بعد ما حصلت جمعية أخرى على رخصة أال وهي االتحاد  1957الرخصة رسميا عام  

الثقافي اإلسالمي، الذي يعتبره البعض أمَّ الجمعيات اإلسالمية في السنغال، و كان مقرها عند الشيخ  

في حي إكوتاف  (سدات جوف  الدار (Pikine Icotaf/1بكين  التي   ،646رقم  هي  الحركة  تلك 

م؛ وبعد 2011( منذ  الفالح للثقافة والتربية اإلسالمية  تطورت وأصبحت تعرف اليوم باسم )حركة

، ترأسها الشيخ مدة سنة   ما نجح الحاج محمود باه، في تأسيس الجمعية الفالحية، و نشر مدارسها

ئاستها، بعد سنة من الحصول على الرخصة، موكال زمام األمر لغيره من  كاملة؛ ثم انسحب عن ر 

طالبه، تخفيفا للضغوط الشديدة التي كانت تُمارس ضدَه من قبل االستعمار. واتجه الشيخ إلى دولة 

 الغابون والكاميرون والكونغو حيث فتح مدارس عديدة.

 رجوع الشيخ إلى موريتانية ووفاته  •

لدان، استدعى رئيس الجمهورية اإلسالمية الموريتانية األسبق مختار  وبعد استقالل الب     

ولد داده الحاج محمود باه ليكون مستشارا دينيا له، وكان آنذاك في الكاميرون فذهب الشيخ وكثير  

من طالبه الذين من أصل موريتاني إليها، وكان الحاج محمود في آخر حياته مفتشا للغة العربية في 

م في نواكشوط ونقل جثمانه  1978ى وافته المنية في الّرابع من شهر يناير من العام  موريتانيا، حت

وتذكر  المصاعب.إلى مسقط رأسه )جوول(( بعد حياة حافلة بالمتاعب، وهّمة تعرف كيف تتخّطى  

 .مسجدا 81مدرسة، و  76المصادر بأن الحاج محمود _ رحمه هللا _ خلّف إرثا قوامه 
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 حياة الشيخ الحاج محمود باه وإنجازاته: ملخص أهم مراحل 

 المكان  التاريخ الحدث م

 م 1906 الوالدة  1
جول  بلدة 

(Diowol) 

 حفظ القرآن الكريم  2
1923 

 م 1927 –

الشيخ عمر جاه   حلقة

 في قرية )ويندو بوسيابي( 

  1927 الرجوع إلى قريته   3
 جول  قرية  

(Diowol) 

4 
ودراسة  القرآن  في  اإلجازة 

 العلوم الشرعية 
1927 

حلقة المرابط )الشيخ  

التركزي(  الفتّاح  عبد 

 بإحدى قرى موريتانيا 

5 
رحلة الشيخ الحاج محمود باه 

 إلى الحجاز 
 مكة 1927

6 
عودة الشيخ الحاج محمود باه 

 إلى البالد  

عام  

 م. 1939
 السنغال

7 

الدعوية  المحاوالت  بداية 

التجديدية   واإلصالحية  والتعليمية 

)مع صعوبات من طرف االستعمار  

 الفرنسي( 

1939 

 م 1941 –

شمالي   جول  قرية 

 السنغال

8 
الفالح )على  تأسيس مدارس 

 شكل حلقات تعليمية تربوية( 

عام  

 م. 1942

تحت   جول  قرية 

 شجرة الطلع

9 
أول مدرسة عصرية  تأسيس 

 في مالي 

سنة  

 م 1945

خاي   مدينة 

 بجمهورية مالي حاليا  
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10 
إلى  بعثة طالبية  أول  إرسال 

 األزهر الشريف  

سنة  

 م 1952

مصر   جمهورية 

 العربية 

11 

الشيخ  على  ضغوط  إجراء 

اتهامه  بعد  البالد  إلى  البعثة  إلعادة 

 ببيعهم. 

سنة  

 م 1954

والدول   السنغال 

 المجاورة 

12 

الشيوخ  بعض  مع  التعاون 

مدارس   إلنشاء  التقليدين  والزعماء 

 إسالمية عربية  

سنة  

 م 1955

كثير   وفي  دكار  في 

 من المناطق في السنغال،

13 

إلى  الفالح  مدارس  تحويل 

السنغال  في  إسالمية  ثقافية  جمعية 

االشتراكية  تدعى   الثقافية  الحركة 

 بدكار   اإلسالمية

سنة  

- م1956

1957 

الشيخ  عند    مقرها 

بكين (سدات جوف في حي

 Pikine /1إكوتاف  

Icotaf) 646رقم الدار 

14 
رئاسة  من  الشيخ  استقالة 

 الجمعية بعد حصولها على الرخصة  

سنة  

1957 
 في دكار

15 
إنشاء مدارس إسالمية عربية 

 في غرب إفريقيا 

سنة  

 م 1958

وغينيا   ليبيريا  في 

والكونغو  والكاميرون 

 وغيرها 

16 

رئيس   جمهورية استدعاء 

مختار   األسبق  اإلسالمية  موريتانيا 

ليكون   باه  محمود  الحاج  داده  ولد 

مفتشا   صار  ثم  له،  دينيا  مستشارا 

 للغة العربية في موريتانيا 

سنة  

 م  6019

موريتانيا   جمهورية 

 اإلسالمية  
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17 

" إلى:  االسم  حركة تعديل 

 الفالح للثقافة والتربية اإلسالمية" 

 وقد مر التعديل بمراحل

سنة  

1975 

تم   الحركة  مؤتمر 

 تغيير بنود الجمعية خالله 

 وفاة الشيخ محمود باه  18
سنة  

 م  1978
 في نواكشوط 

 دفن الشيخ محمود باه  19
سنة  

 م  1978

رأسه  مسقط  في 

 )جوول( 
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 رؤساء حركة الفالح منذ تأسيسها جمعية  •

وانسحاب الشيخ قيادتها متجها إلى دولة أفريقية  بعد حصول حركة الفالح على رخصة جمعية،  

الوسطى واصل طالبه الكبار تسيير أعمال الجمعية بجد وحماس، فركزوا في التعليم للصغار، وفي  

الحلقات المسائية والمحاضرات للكبار، وبدأت رغبة الناس في تعلم اللغة العربية والثقافة اإلسالمية  

ده المباركة أينعت في السنغال بذوره التي نبتت و نمت وأصبحت  تتزايد. وكان الحظ األوفر من جهو

اليوم تثمر ثمارا يانعة في مجال التعليم و تأسيس المدارس والمؤسسات، و قد تعاقب على رئاسة 

  :الحركة منذ تأسيسها إلى يومنا هذا، كل من

  م( 1957  –م1956الحاج محمود باه المؤسس األول رحمه هللا ) .1

 م(   1958 –م  1957(الشيخ منير لــــي  .2

  م( 1960– م 1958  (الشيخ الحسن دمبا صو .3

 (  م  1961 –م  1960سعد سمبا انيـــان ) .4

 (  م 1962 –م 1961الحاج دمبا انقيــد و ) .5

 م( 1963  –م 1962(الحاج علي مالـك بـاه .6

  ) م1965 -م 1963(الحاج مالك حماد سي   .7

 164م( 1966 -م 1965(الحاج دمبا هادي انجاي  .8

  165م( 1991  -م 1966(الحاج شيخ انجـــاي          .9

  م( 2004  -م  1991(الشيخ خليل عبد هللا ماريغا  .10

 م( 2012–م  2005 (أحمد محمود صو .11

 ((.2022م إلى يومنا) 2012ابتداء من  (عثمان غالجو كاه  .12

 

 انجازات حركة الفالح  •

 
 وخالل هذا المؤتمر تم تغيير بنود الجمعية، وتمديد مدة الرئاسة إلى خمس سنوات يمكن إعادتها عدة مرات. 164
الحركة    165 انجاي على قيادة  الحاج شيخ  الحركة تغييرات جوهرية،   25زهاء  بقي  سنة، وأثناء رئاسته عرفت 

 وتطورات ملموسة، وتقدما باهرا لها.
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لقد قامت حركة الفالح منذ تأسيسها بإنجازات كبيرة في مجاالت متنوعة ؛ في التعليم وفي     

الدعوة و في توطيد العالقات االجتماعية  وذلك بتوسيع فروعها في مناطق مختلفةـ وإنشاء مدارسها 

غال و خاصة المتعددة ومراكزها المنتشرة في االبتدائية واإلعدادية والثانوية، في جميع أقاليم السن

. تلك المؤسسات والّتي خّرجت اآلالف من حملة  166في دكار، وريفسك، وكولك ، وماتم ، وتامبا 

والماجستير   الليسانس  حملة  من  علمية  كوادر  إلى  باإلضافة  الثانوية،  و  اإلعدادية  الشهادات 

 والدكتوراه من الجامعات في شتّى أنحاء العالم.  

من    مئات  الفالح  كّونت حركة  الحسنة لقد  والموعظة  بالحكمة  إلى هللا  ساهموا   167الدّعاة 

والبدع  الخرافات  مـن  الخالصة  اإلسالمية  الثقافة  ونشر  الدعوة  في  بارزة  و  فعالة  مساهمة 

والخزعبالت التي تعكر صفو جو هذا الدين اإلسالمي في عديد من الدول األفريقية ، لكنها لم تكن 

يات وحركات أخرى تهتم بالحفاظ التراث اإلسالمي األصيل  فريدة في الميدان بل أنشئت بعدها جمع

البالد  مدارس   في  العربية على غرار  وللغة  اإلسالم  لخدمة  كثيرة  مجاالت  في  معها  وتتعاون   ،

 الفالح.

   المراجع:

 الحركات" ى كبر مؤسس با، محمود  "الحاج : باه خالد  بكر أبو .1

 .اإلفريقي" الغرب  في اإلسالمية العربية "الثقافة باه: عمر الدكتور .2

 "، المنارة والرباطشنقيط  "بالد  النحوي: الخليل .3

 .  السنغال" في المسلمون "  سيال: القادر عبد  .4

  في   الإلسالمية  والثقافة  العربية  اللغة  نشر  في  ودورها  الفالح  حركة  "  باه:  عثمان .5

  م2007  السنغال"،

 السنغال".  على أضواء "كتابه نجاي:  بمبا محمد  .6

 . السنغالي" التعليم نظام في العربية اللغة "  فال: وسىم .7

 

 

 

 

 

 
 ،25عثمان باه، المصدر السابق، ص    166
 عثمان باه، المصدر السابق  167
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 تاريخ النحو العربي 

 

 لخص:م

يعتبر النحو العربي من أهم علوم اللغة العربية إلى جانب علم الصرف، والبالغة، واألدب،  

اللسان وبواسطته يمكن تكوين الجمل   العلوم، فبه يصُح  بين هذه  والنحو له مكانة خاصة مختلفة 

العربية دون أخطاء، وبدونه يكثر اللحن فهو العلم الذي يدرس أحوال آواخر الكلمات بعكس علم  

اللسان  ا بقاء صحة  يحافظ على  نظام  إلى  الحاجة  إن  الكلمة خاصة.  أحوال  يدرس  الذي  لصرف 

العربي بدأ يظهر في عصر مبكر من عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين لما وردت من الروايات  

نادر، وهذا ما أدى إلى وضع  القول بشكل  التي تدل على وجود اللحن ولكن بشكل قليل ويمكن 

لنحو من قبل أبو األسود الدؤلي بأمر من علي بن أبي طالب. وبعد توسع البالد اإلسالمية أساس علم ا

ودخول الناس من مختلف الجنسيات واألعراق واآللسن في دين هللا تعالى بدأ الداخلون إلى الدين 

اللحن   بدأ  المرحلة  الدين. وفي هذه  الكريم وفهم  القرآن  لقراءة  العربية  اللغة  بتعلم  ينتشر  الحنيف 

أيضا ، وأكثر منطقة عانت من هذه  العرب  العرب بل عند  ليس فقط عند غير  الهشيم  كالنار في 

التعبير. جاءت هذه الدراسة   الظاهرة هي منطقة العراق لكونها ملتقى مختلف الشعوب إذا صح 

والتدوين   الوضع  كمرحلة  بها؛  مّر  التي  المراحل  وعن  النحو  تاريخ  خبايا  عن  اللثام  لتكشف 

لتوضيح والتأصيل، ذاكرة الدراسة كل العلماء المشهورين الذين كان له اسهام في اثراء التراث وا

 النحوي بشكل مجمل.  

 الكلمات المفتاحية: اللغة العربية، اللحن، أبو األسود الدؤلي، تاريخ، النحو. 
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History of Arabic Grammar 

 

Summary 

        Arabic grammar (Al-naho) concidered one of most important science Arabic 

language along with  morphology, rhetoric and literture, but grammar has a particularly 

and different place among  these sciences, by which one is prevented from making 

mistake, Arabic sentences can be formed without errors, without it the meloding is 

abounds, it is the science that studies the final conditions of the words, unlike 

morphology, which studies the conditions of the special words . The need for a system 

that maintain the health of the Arabic tongue began to emerge early in the age of 

prophecy and the age of the Alkhulafa Alraashidin , because the narrative that signfied 

the existence of the mistake scarce and could be rarely, and this led to the laying of the 

basis of grammar by Abu al-Aswad al-Daulai by order of Ali bin Abi Talib. After the 

expansion of islamic countries and the entry of people of various nationalities, customs 

and age into the religion of almighty Allah, those entrants the holy religion began to 

learn Arabic to read the Holy Quran and understand religion. At this point , the melody 

began to spread like wildfire  not only among non-Arabs but also among Arabs, and the 

region the most affected by this phenomenon is Iraq, which is the meeting place of 

different people, as it were. This article came to reveal the secrets of the history of 

grammar and the stages it went through; such as, The development, the codification, 

the elucidation, the orginalization and the memory of the study of all the famous 

scholars who have contributed to enriching the entire grammar 

heritage.                                                                                                                                   

Keywords: Arabic, Grammar, Mistake, Abu al-Aswad Al-Daulai, History. 
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 مدخل: 

تعتبر اللغة العربية من اللغات السامية التي بقيت محافظة على وجودها لعدة قرون، 

ويعود الفضل إلى بقاءها إلى يومنا هذا إلى العلماء األوائل الذين وضعوا قواعدا  تحافظ على  

يتعلمها العرب ليتحدثوا بالعربية،  وجودها. فاللغة العربية لم تكن لها قواعد مدونة أو معروفة  

وإنما كان العرب يعرفون العربية سليقة سمعا  من آبائهم وهلم جرا. وبعد أن جاء اإلسالم  

القوميات واآللسن وكثر   تعالى من مختلف  يدخلون في دين هللا  الناس  بدأ  واتسعت رقعته 

لغة التخاطب بين العربي  اِختالط العرب بغيرهم من الشعوب الغير متحدثين بالعربية، فكانت  

حديثه   أثناء  يلحن  العربي  غير  أن  الطبيعي  من  فكان  العربية،  اللغة  الشعوب  من  وغيره 

وال   168بالعربية وبهذا ااِلمتزاج ضعفت سليقة العربي أيضاَ وتطور األمر على ممر السنين. 

الرواية أن  بُدّ من اإلشارة إلى أن هذا اللحن كان موجودا  في العصر النبوي كما جاء في  

وأما بالنسبة    169رجال  قرأ عند رسول هللا فلحن، فقال: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "أرشدوا صاحبكم".

بقوم يسيئون الرمي فزجرهم   لعصر الخلفاء الراشدين فقد روي أن عمر بن الخطاب مّر 

في  من خطأكم  علّي  أشدّ  لسانكم  في  لخطأكم  فقال عمر: "وهللا  متعلمين"  قوم  "إنا  فقالوا: 

رقعة   170رميكم".  توسع  بعد  كثيرا   ازداد  لكنه  اللحن  وجود  على  الروايات  هذه  مثل  فتدل 

فبعد انتشار اللحن في اللغة العربية كالنار في الهشيم كان ال بُدّ من وضع علم    171اإلسالم. 

 يحافظ على وجود اللغة العربية.  

كشف جاءت هذه الدراسة تبحث عن علم النحو وما يدور حوله من أمور تحتاج إلى  

اللثام عنها ومنها: ما هو علم النحو وما هي األسباب التي أدت لظهوره. من هو المؤسس  

الفعلي لهذا العلم. كيف تطور ومن ساعد في تطوره وما هي المراحل التي مّر بها. ما هي 

 أهم الكتب التي كتبت في هذا العلم وسيتم ذكرها من باب اإلجمال ال الحصر. 

السابقة التي بحثت في موضوع تاريخ النحو العربي من كتب   وأما بالنسبة للدراسات 

 ومقاالت والتي تم االستفادة منها في هذا البحث فهي: 

، بيروت: مؤسسة  2.عبد العال سالم مكرم، الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي، ط: 1

 . 1993الرسالة، 

 
 .7،8،9م(، 1947)مصر: مطبعة وادي الملوك،  3نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، ط.محمد الطنطاوي،  168
الدين الحموي، معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب، تحق: إحسان عباس، )بيروت: دار شهاب    169

 .1/25(، 1993الغرب اإلسالمي، 
 .1/17الحموي، معجم األدباء،  170
 .9نشأة النحو وتاريخ النحاة، الطنطاوي،  171
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العربي،  2 النحو  تاريخ  في  الوسيط  األسعد،  محمد  الكريم  عبد  الشواف، .  دار  الرياض: 

1992. 

وادي الملوك،   مصر: مطبعة ،  3. محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، ط.3

 م. 1947

، بيروت: دار 2.محمد المختار ولد ابّاه، تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب، ط.4

 . 2008الكتب العلمية، 

 علم النحو: 

إليه، وجمعه:  النَّْحُو لغة: هو القصد نحو الشي  اِتجهُت  ء، كقول أحدهم: نحوُت نحوه أي 

 . ، ويقال لعارف هذا العلم؛ نَْحِويٌّ أنحاء ونُُحوٌّ
يعتبر علم من أهم علوم اللغة العربية إلى جانب    172

النحو في األدب علم الصرف والبالغة واألدب، ومما يبين أهمية علم النحو قول محمد بن الليث: " 

 173ا ال يطيب الطعام إال بالملح ال يصلح األدب إاّل بالنحو".كالملح في الطعام فكم

اِختلف العلماء في مسألة أول من وضع أُسس علم النحو؛ فمنهم من قال    مؤسس علم النحو: 

أنه علي بن أبي طالب رضي هللا عنه وفي هذا الشأن قال األنباري: "أول من وضع علم العربية،  

أبو   عنه  وأخذ  أبي طالب رضي هللا عنه،  بن  المؤمنين علي  أمير  قواعده، وحد حدوده،  وأسس 

  174فيان الدؤلي". األسود ظالم بن عمرو بن س 

وكان سبب وضع علي بن أبي طالب لعلم النحو موضحا  فيما روى أبو األسود الدؤلي قائال :  

قال: دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي هللا عنه، فوجدت في يده رقعة، فقلت: ما  

الحمراء،   هذه  بمخالطة  قد فسد  فوجدته  الناس  تأملت كالم  إني  فقال:  المؤمنين؟  أمير  يا   175هذه 

أردت أن أضع لهم شيئا  يرجعون إليه، ويعتمدون عليه؛ ثم ألقى إلّي الرقعة، وفيها مكتوب: "الكالم  ف

كله اسم، وفعل، وحرف، فاالسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبئ به، والحرف ما جاء لمعنى"،  

يا أبو األسود  وقال لي )أي علي بن أبي طالب(: "انُح هذا النحو، وأضف إليه ما وقع إليك، واعلم  

أن األسماء ثالثة: ظاهر، ومضمر، واسٌم ال ظاهر وال مضمر؛ وإنما يتفاضل الناس يا أبا األسود  

 
السا  172 إبراهيم  المخزومي،  مهدي  تحق:  العين،  الفراهيدي،  أحمد  بن  ومكتبة الخليل  دار  )بيروت:  مرائي، 

مؤسسة 3/302الهالل(،   في  التراث  تحقيق  مكتب  تحق:  المحيط،  القاموس  الفيروزآبادي،  يعقوب  بن  محمد   .

 .1337م(، 2005)بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 8الرسالة، ط:
 .1/28الحموي، معجم األدباء،  173
)الزرقاء،    3األلباء في طبقات األدباء، تحق: إبراهيم السامرائي، ط:  عبد الرحمن بن محمد األنباري، نزهة  174

 .17م(، 1985األردن: مكتبة المنار،
 .3/228يقصد غير العرب، الفراهيدي، العين،  175
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ويكمل أبو األسود قائال : "فكان ما وقع إلّي: "إن" وأخواتها ما    176فيما ليس بظاهٍر وال مضمر".

فقال: ما حسبتها منها؛  خال "لكن". فلما عرضتها على علي رضي هللا عنه، قال لي: وأين لكّن؟  

ولهذا السبب سمي النحو    177فقال: هي منها فألحقها، ثم قال: ما أحسن هذا النحو الذي نحوت!". 

نحوا . وروي أن سبب وضع علي بن أبي طالب لهذا العلم سماعه أحد األعراب قرأ هذه اآلية بهذا 

  179حو. مما دفعه لوضع أساس علم الن 178الشكل: "ال يأُكلُه إال الخاطئين" 

ومن الرويات   180وهناك من ذهب إلى أن واضع علم النحو هو أبو األسود الدؤلي وهم األكثر. 

التي تقوي هذا ااِلدعاء؛ ما روي أن أبا األسود ذهب إلى أمير البصرة زياد وطلب منه أن يضع  

أصلح هللا  علما  يساعد الناس في معرفة اللغة العربية فرفض زياد طلبه، فجاء رجل إلى زياد فقال:  

األمير! "تُوفِّي أبانا وترك بنونا "، فقال له زياد: "تُُوفَِّي أبانا وترك بنونا! " ادعُ لي أبا األسود فلما  

  181حضر قال له: "ضع للناس ما كنت نهيتك عنه". 

أبوها:   فقال  السماِء!"  أحسُن  "ما  له:  قالت  الدؤلي  األسود  بنت  أن  يروى  فيما  وأيضا  

"إني لم أرد هذا، وإنما تعجبت من حسنها" فرد قائال : "إذن فقولي: ما أحسَن  "نجومها"، فقالت:  

السماَء!" وبعد هذه المناقشة شعر أبو األسود أنه يجب وضع علم يساعد الناس في معرفة العربية،  

   182وأول باب وضعه باب التعجب.

بأنه كان منشغال    ويحتج الذين يستبعدون أن عليا  بن أبي طالب هو من وضع علم النحو طالب 

القواعد يحتاج إلى   بأمور كثيرة تشغله عن وضع قواعد للغة العربية، ومن المعروف أن وضع 

وتفكير.  فراغ  قائال :    183وقت  المسألة  إلى  فيتطرق  األنباري  منهم  االثنين  بين  يجمع  من  وهناك 

ت كلها تسند "والصحيح أن أول من وضع النحو علي بن أبي طالب رضي هللا عنه؛ ألن الروايا 

 184إلى أبي األسود، وأبو األسود يسند إلى علي بن أبي طالب".

 

 

 
 . 18األنباري، نزهة األلباء في طبقات األدباء،  176
 . 19،18نزهة األلباء في طبقات األدباء، األنباري،  177
 والصواب "ال يأكله إال  الخاطئون". ألنه فاعل. (37سورة الحاقة ) 178
 . 19نزهة األلباء في طبقات األدباء، األنباري،  179
النحويين البصريين، تحق: طه محمد الزيني، ومحمد عبد الحسن بن عبد هللا بن المرزبان السيرافي،    180   أخبار 

 .11(، 1966المنعم خفاجي، )مصر: مصطفى البابي الحلبي، 
 . 21األنباري، نزهة األلباء في طبقات األدباء،  181
 . 21األنباري، نزهة األلباء في طبقات األدباء،  182
 . 30(، 1992عبد الكريم محمد األسعد، الوسيط في تاريخ النحو العربي، )الرياض: دار الشواف،  183
 . 21األنباري، نزهة األلباء في طبقات األدباء،  184
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   الفترة التي تلت أبي األسود وطالبه واسهاماتهم:

طالب أبي األسود الدؤلي كثر، ولكن التاريخ لم يذكر إال القليل منهم واألخبار عنهم قليلة، 

كان نصر بن عاصم أحد الفصحاء والقّراء، وقال عنه    185ويأتي في مقدمتهم؛ نصر بن عاصم، 

وهو من أوائل واضعي النحو، وهو من الذين ينسب إليهم    186الزهري: "إنه ليفلق بالعربية تفليقا ". 

اللغة    187تنقيط المصحف.  يحيى فصيحا  في  يعمر، كان  يحيى بن  أيضا   أبي األسود  ومن طالب 

بلغا ت العرب وبالحديث والفقه، أخذ النحو عن أبي األسود  العربية طبيعة بال تكلف وله معرفة 

ومن طالب أبي األسود أيضا  عبد الرحمن بن هرمز كان من    188ونسب إليه تنقيط المصحف أيضا . 

القّراء. واحد  قريش  بأنساب  الناس  وضع    189أعلم  إليه  ونسب  األقرن  ميمون  أيضا   طالبه  ومن 

 192الب آخر أيضا . وألبي األسود ط 191بعد أبي األسود.  190النحو، 

ويمكن القول بأن الفترة التي تلت أبا األسود كانت نقطة التحول لعلم النحو من علم لم تثبت  

أصوله وأسسه إلى علم له مناهجه وأصوله الثابتة، وهي فترة بدأت على يد عبد هللا بن أبي إسحاق  

والقراءات، وإن كان للنحو  فقد كان أبو إسحاق إماما  في اللغة العربية    193هــ(. 117الحضرمي )ت  

قياسا  فقد كان أبو اسحاق شديد التجريد للقياس، بل قيل عنه: أنه أشد تجريدا  للقياس من أبي عمرو  

وفيما يروى أن أبا إسحاق أعلم أهل البصرة وأعقلُهْم، ففرع النحو وقاسهُ، وتكلم في  194بن العالء.

الزبيدي أبا إسحاق قائال : "هو أول من بعج النحو  وقد ذكر    195الهمز حتى ُكتب فيه كتاب مما أمالهُ.

 
 . 111(، 1979المفصل في تاريخ النحو العربي، )بيروت: مؤسسة الرسالة، محمد خير الحلواني،  185
 .17أخبار النحويين البصريين، السيرافي،  186
 .8/24(، 2002)بيروت: دار العلم للماليين،  15األعالم، ط:خير الدين بن محمود الزركلي،   187
الدي8/177الزركلي، األعالم،    188 العباس شمس  أبو  الزمان، .  أبناء  البرمكي اإلربلي، وفيات األعيان وأنباء  ن 

. نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر نسب إليها تنقيط  6/173(،  1900تحق: إحسان عباس، )بيروت: دار صادر،  

 المصحف، وربما االثنان عمال سويا  على تنقيط المصحف.  
 .17أخبار النحويين البصريين، السيرافي،  189
و, وهذه األختالف الواقع بين من وضع علم النحو أمر طبيعي ألسباب منها؛ أنهم طالب أبي  قد يراد علم النح  190

 األسود، ثانيا : تقارب األزمان، ثالثا ، عدم وصول كتب عنهم ثابتة.
تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحق: بشار عواد معروف، )بيروت: يوسف بن عبد الرحمن القضاعي الكلبي،    191

 .14/306(، 1980، مؤسسة الرسالة
كعطاء بن أبي األسود، قتادة بن دعامة، أبو نوفل بن أبي عقرب، الحر النحوي، سعد بن شداد، عبد هللا بن زيد،   192

 .111حمدان بن أعين، معاذ الهّراء. محمد خير الحلواني،المفصل في تاريخ النحو العربي، 
النحو )م  193 في علم  المقطوعة  الحلقة  للعلوم االجتماعية محمد عطية محمد علي،  قالمة  قال(، )حوليات جامعة 

 .350(، 2019جوان،  26واإلنسانية، العدد:
 . 26األنباري، نزهة األلباء في طبقات األدباء،  194
النحويين، تحق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )القاهرة: مكتبة أبو الطيب علي بن عبد الواحد اللغوي،    195 مراتب 

 .12(، 1955نهضة مصر ومطبعتها، 
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النحو".  القياس في  العلل، وكان مائال  إلى  القياس وشرح  وقال محمد بن سالم: "سمعت   196ومدّ 

 197سواء". والنحو هو  رجال  يسأل يونس عن ابن أبي إسحاق وعلمه! قال:  

اللغة والنحو بين العلماء وفي هذه الفترة كثرت المناظرات على يد أبي اسحاق حول مسائل  

 ومن مناظرات أبي إسحاق مع بقية العلماء: 

 هـ(. 104مع بالل بن أبي بردة )ت  .1

 هـ(. 110مع الفرزدق )ت  .2

 هـ(. 154مع أبي عمرو بن العالء )ت  .3

 198هـ(.182مع يونس بن حبيب )ت  .4

كثيرة في ومع اسهامات أبي إسحاق لم تنقض هذه الفترة حتى وفِّق العلماء إلى وضع أصول  

علم النحو، وكما  ذُِكَر آنفا  أن أبا إسحاق أول َمْن بدأ بالقياس واعتمد عليه في كثير من المسائل 

وعيسى بن عمرو من أئمة اللغة  199200هـ(.149النحوية، ووافقه تلميذه عيسى بن عمرو الثقفي)ت 

نهجِه   على  ومشى  وهذبهُ  النحو  رتب  من  أول  وهو  وسيبويه،  العالء  وابن  الخليل  أستاذ  وهو 

 201سيبويه. 

 مرحلة تدوين علم النحو:

بعد عبد هللا بن إسحاق تسلّم راية النحو طالباه المشهوران عيسى بن عمرو الثقفي وأبو  

يدهما العالء، وتطورت على  بن  في   عمر  بحوث مختلفة  والنحوية من خالل  اللغوية  الدراسات 

وتوسع عيسى بن عمرو في التأليف    202التراكيب النحوية، والمفردات اللغوية والصيغ الصرفية.

 
)القاهرة:   2أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، تحق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط:  196

 . 31(، 1973دار المعارف، 
 .21أخبار النحويين البصريين، السيرافي،  197
هارون، ط:  198 السالم محمد  عبد  تحق:  العلماء،  الزجاجي، مجالس  إسحاق  بن  الرحمن  مكتبة    2عبد  )القاهرة: 

 .  351. الحلقة المقطوعة في علم النحو )مقال(، محمد عطية محمد علي، 66. 188، 184(، 1983الخانجي، 
ه وبين أبي عمرو بن العالء  هو عيسى بن عمر الثقفي البصري النحوي، كان من طالب أبي إسحاق، وكانت بين  199

صحبة. أخذ سيبويه النحو منه، وله كتاب" الجامع". شمس الدين اإلربلي، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحق:  

 .3/486(، 1900إحسان عباس، )بيروت: دار صادر، 
 .29نشأة النحو وتاريخ النحاة، الطنطاوي،  200
 . 5/106األعالم، الزركلي،  201
 .130(،  1993)بيروت: مؤسسة الرسالة،    2سالم مكرم، الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي، ط:  عبد العال  202
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وذكرهما طالبه    203فصنف نيفا  وسبعين كتابا  في علم النحو ولم يبقى منها إال "الجامع" و"اإلكمال". 

 204الخليل بن أحمد قائال : 

 ل النَّْحو َجِميع ا ُكله … غير َما أحدث ِعيَسى بن عمر""بَط

 إِْكَمال َوَهذَا َجامع … فهما للنَّاس شمس وقمر" "ذَاك 

هـ( وكان نحويا  وأديبا  وتتلمذ على يده الكسائي  182ومن ثم جاء يونس بن حبيب الضبي)ت 

  205القرآن" و "النوادر". والفراء وسيبويه، وكان من األوائل المدونيين، وله من الكتب؛ "معاني  

هـ( وهو من طالب عيسى بن عمرو وأبي عمر  170ومن ثم جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت 

بن العالء وهو أستاذ سيبويه النحوي، وهو مؤسس مدرسة البصرة النحوية، وكان له دور كبير في  

ل المدونيين في علم  كان الخليل من أوائ  206تهذيب القياس في النحو واستخراج المسائل النحوية. 

  207النحو وينسب إليه كتاب "الجمل في النحو". 

وهو أول من   208هـ(، 180وبعده جاء طالب الخليل عمرو بن عثمان المشهور بسيبويه )ت 

ولقد قام سيبويه بجمع المسائل   209قام بتبسيط المسائل النحوية وجمعها في كتابه المشهور "الكتاب". 

التي تطرق إليه النحويون من قبله في الكتاب، فذكر في كتابه مذهب أستاذه الخليل ومذهب أبي  

ويعتبر كتاب سيبويه من أهم الكتب في علم النحو حيث أنه إلى   210عمر ويونس وابن أبي إسحاق.

اآلمالة واألدغام واإلعالل، وأيضا   جانب مسائل النحو والصرف تطرق فيه إلى المسائل الصوتية؛ ك

وكان من المهتمين    211تطرق إلى مسائل القراءات واللهجات وأحيانا  إلى المسائل األدبية والبالغية. 

هـ( وهو من أشهر طالب سيبويه، وكان له إسهام في  210بكتاب سيبويه طالبه األخفش األوسط)ت 

 
عبد الحي بن أحمد العَكري، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحق: محمود األرناؤوط، )دمشق: دار ابن    203

 . 2/224(، 1986كثير، 
الف  204 أبو  محمد  تحق:  الوعاة،  بغية  السيوطي،  الرحمن  العصرية، ب.ت(، عبد  المكتبة  )صيدا:  إبراهيم،  ضل 

. وهذان الكتابان لم يصال إلينا وقد ذكرهما السيرافي قائال : "وهذان الكتابان ما وقعا إلينا وال رأيت أحدا  2/238

 . 26يذكر أنه رآهما". أخبار النحويين البصريين، السيرافي، 
ألرناؤوط وتركي مصطفى، )بيروت: دار إحياء التراث، صالح الدين الصفدي، الوافي بالوفيات، تحق: أحمد ا  205

. وشوقي ضيف يشكك في أن هذه الكتب قد دونت في علم اللغة وليس علم النحو. شوقي ضيف، 29/177(،  2000

 . 28المدارس النحوية، )القاهرة: دار المعارف، ب.ت(، 
. شوقي ضيف، المدارس النحوية، 2/143. الزركلي، األعالم،  26،31أخبار النحويين البصريين،  السيرافي،    206

30،5. 
وال أعلم مدى صحة نسبة هذا الكتاب إليه. الخليل بن أحمد الفراهيدي، الجمل في النحو، تحق: فخر الدين قباوة،   207

 (. 1985)بيروت: مؤسسة الرسالة، 
 . 5/81، األعالم،  الزركلي.  66/22الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين،  .  16/37الصفدي، الوافي بالوفيات،    208
ط:سيبويه،    209 هارون،  محمد  السالم  عبد  تحق:  الخانجي،    3الكتاب،  مكتبة   İslamم(.  1988)القاهرة: 

ansiklopedisi (nahiv) maddesi. 
)مطبعة حكومة   2أبو أحمد الحسن بن عبد هللا العسكري، المصون في األدب، تحق: بد السالم محمد هارون، ط:  210

 . 119(، 1984الكويت، 
211 İslam ansiklopedisi (nahiv) maddesi. 
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وبعد األخفش جاء طالبه النحوي    212لمقاييس".تدوين علم النحو، ومن تصانيفه كتاب" األوساط" و"ا

)ت  الجرمي  إسحاق  بن  وله  225صالح  األخفش،  أستاذه  على  سيبويه  كتاب  الجرمي  قرأ  هـ(، 

مصنفات عديدة منها؛ "الفرخ" فرخ كتاب سيبويه وكتاب "األبنية" و"غريب سيبويه" و"التنبيه"  

د بن بَقِ   213و"مختصر في النحو".  يَّة المعروف بأبي عثمان   وأخذ عن األخفش أيضا  بكر بن ُمَحمَّ

هـ(، وللمازني إسهامات في تدوين علم النحو فله مصنفات عديدة منها؛ "ما تلحن  249المازني )ت 

  214فيه العامة" و"علل النحو" و"تفاسير كتاب سيبويه" و"الديباج في جوامع كتاب سيبويه".

للعلماء في تدوين علم النحو،    وقبل االنتقال إلى المرحلة الزمنية اآلتية وما فيها من إسهامات  

ال بُدّ من اإلشارة إلى أنه كل ما تم ذكره عن العلماء وإسهاماتهم ومصنفاتهم في تدوين علم النحو  

 215آنفا ، هم من المدرسة البصرية النحوية. 

وفي المقابل تأسست مدرسة جديدة لها أصولها واِجتهادتها في استخراج القواعد النحوية وفي  

عل جعفر  االعتماد  أبي  يد  على  تأسست  التي  الكوفية  المدرسة  وهي  والرواية،  القياس  ى 

ؤاسي)ت  أخذ الرؤاسي العلم عن عيسى بن عمر وأبي عمرو بن العالء، وهو أول    216هـ(. 187الرُّ

 217من وضع كتابا  في علم النحو من أهل الكوفة سماه "الفيصل" وله كتاب "في اإلفراد واإلجماع". 

وبه تعرف المدرسة    218هـ(، 189اسي علي بن حمزة المشهور بالكسائي )ت وتتلمذ على يد الرؤ

الكوفية ألنه قام هو وتلميذه الفراء بوضع أصول وقواعد للمدرسة الكوفية حتى أصبحت لها خواص 

وللكسائي مصنفات عديدة منها؛ "مختصر في النحو" و"الكبير"    219تميزها عن المدرسة البصرية.

و" و"األصغر"  "األوسط"  المعروف   220النوادر".و  زياد  بن  يحيى  طالبه  الكسائي  بعد  ويأتي 

وللفّراء دور في إثراء مرحلة التدوين    221هـ( وهو من أشهر علماء المدرسة الكوفية.207بالفّراء)ت 

 
البصريين،  السيرافي،    212 النحويين  بالوفيات،  40أخبار  الوافي  الصفدي،  األعالم،  15/162.  الزركلي،   .

3/102،101. 
الوعاة،    213 بغية  البصريين،  2/9،8السيوطي،  النحويين  أخبار  السيرافي،  بالوفيات، 57.  الوافي  الصفدي،   .

16/145. 
 .466-1/463. السيوطي، بغية الوعاة، 87الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين،  214
 . 87-21الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين،  215
- 153شوقي ضيف، المدارس النحوية،  وإلى جانب أبي جعفر ينسب تأسيس المدرسة الكوفية إلى معاذ الهراء.    216

159. 
. شوقي ضيف، المدارس النحوية، 125طبقات النحويين واللغويين،    . الزبيدي،1/492السيوطي، بغية الوعاة،    217

 .6/271. الزركلي، األعالم، 153
 . 58نزهة األلباء في طبقات األدباء، األنباري،  218
 .154شوقي ضيف، المدارس النحوية،  219
 .2/164السيوطي، بغية الوعاة،  220
 . 131-133الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين،  221
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و"الحدود"،  والمؤنث"،  و"المذكر  العامة"،  فيه  تلحن  فيما  "البهاء  منها؛  عديدة  مصنفات  فله 

 222ن"، و"المصادر في القرآن" وغيرها. و"الجمع والتنثية في القرآ

لعل من أهم الفروق التي تفرق المدرسة الكوفية النحوية عن المدرسة البصرية النحوية هو  

ااِلتساع في الرواية حيث أن المدرسة الكوفية اعتمدت على كالم ولغة العرب الحضريين والبدويين 

ي استنباط القواعد إال على العرب الفصحاء الستنباط القواعد، بينما المدرسة البصرية لم تعتمد ف

   223البدويين الذين عاشوا في معزل عن الحضريين وعن غيرهم من بقية األمم. 

وفي هذه المرحلة؛ أي نهاية القرن الهجري األول والقرن الثاني تم وضع أغلب مصطالحات 

مد الفراهيدي، فلقد اإلعراب من قبل العلماء وعلى رأسهم مؤسس المدرسة البصرية الخليل بن أح

المبتدأ  قاعدة  ونّصبوا  والجزم،  والجر،  والنصب،  كالرفع،  االعراب  عالمات  باصطالح  قاموا 

والخبر، وكان وأخواتها، والمنصوبات؛ كالمفاعيل والتمييز والحال، واالستثناء، والنداء، والتوابع؛ 

وف الجازمة؛ كلم، ولّما،  كالعطف، والصفة، والبدل. والحروف الناصبة؛ كــأن، ولن وكي. والحر 

       224وألم. وغيرها من االصطالحات النحوية. 

ولم ينصرم القرن الثاني الهجري وإال وقد تم تدوين أصول النحو العربي على يدي علماء 

المدرسة البصرية والكوفية. فدونت الكثير من الكتب التي تعتبر األساس في علم النحو منها الجمل 

لسيبويه والفيصل للرؤاسي والمختصر في النحو للكسائي. وكانت هذه المرحلة للفراهيدي، والكتاب  

 فاتحة لمرحلة جديدة. 

 مرحلة التوضيح: 

بعد أن تم تدوين الكتب األساسية في علم النحو جاءت بعدها مرحلة توضيح وتسهيل هذه 

المشهور  يزيد  بن  محمد  البصرية  المدرسة  من  المرحلة  هذه  مقدمة  في  ويأتي  الكتب، 

هـ( وهو من طالب المازني والجرِمي وقرأ عليهما كتاب سيبويه، كان المبرد إماما   286بالمبّرد)ت 

وللمبرد مصنفات عديدة منها؛ "الرد   225للعربية في بغداد وانتهت إليه رئاسة المدرسة البصرية. 

 
 .2/333، بغية الوعاة، السيوطي 222
 .160-159المدارس النحوية، شوقي ضيف،  223
)لبنان: دار الكتاب العربي، ب.ت(،  2محمد بن أحمد الخوارزمي، مفاتيح العلوم، تحق. إبراهيم األبياري، ط.  224

(.  1985الجمل في النحو، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحق: فخر الدين قباوة، )بيروت: مؤسسة الرسالة،  .  65-77

. حروف المعاني في ألفية ابن مالك )رسالة ماجستير( تركي العلي، )اسكي شهير: جامعة عثمان غازي،  64-339

 . 6(، 2021معهد العلوم االجتماعية، الدراسات اإلسالمية األساسية، 
محمد  .  6/2679(،  1993ياقوت الحموي، معجم األدباء، تحق. إحسان عباس، )بيروت: دار الغرب اإلسالمي،    225

 .129(، 2008)بيروت: دار الكتب العلمية،  2المختار ولد ابّاه، تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب، ط.
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  وأشهر كتبه "المقتضب"   226على سيبويه"، "طبقات النحاة البصريين"، "شرح شواهد الكتاب".

بعض   ويبّسط  يسهل  أن  المقتضب  في  المبرد  حاول  سيبويه،  لكتاب  مختصر  بأنه  القول  ويمكن 

 227المسائل المعقدة والتي بحاجة إلى شرح  في كتاب سيبويه.

المشهور   العباس  أبو  يحيى  بن  أحمد  الكوفية  المدرسة  من  المرحلة  هذه  في  ويبرز 

له باع طويل في النحو، وله مناظرات عديدة هـ(، ترأس ثعلب المدرسة الكوفية وكان  291بثعلب)ت 

وله عدة من المصنفات منها؛ "المصون في النحو"، "اختالف النحويين"، ولم يصلنا   228مع المبّرد.

الغريبة   واألشعار  واللغوية  النحوية  المسائل  اشتمل  فالمجالس   والفصيح"،  "المجالس  كتاب  إال 

وية ألسنة المبتدئين، كما أراد الفراء في كتابه "البهاء  واألمثال المأثورة، وأما الفصيح فأراد به تق 

 ومن مرحلة التوضيح ننتقل إلى مرحلة جديدة. 229فيما تلحن فيه العامة". 

 مرحلة التأصيل النحوي: 

بعد انقضاء مرحلة التصحيح والتقويم التي قام بها كل من المبرد وثعلب وأصحابهما في  

لمرحلة جديدة أال وهي مرحلة التقويم والتأصيل، ويقصد بهذه علم النحو كانت مرحلتهما فاتحة  

المرحلة هي التي بدأ فيها العلماء بتقويم المناهج اللغوية ليس على أسس قواعد االستقراء فحسب 

اتبع الزجاج   231هـ(، 311بدأت هذه المرحلة على يد الّزجاج )ت   230وإنما على أسس المنطق أيضا .

دا  حيث أنه كان يدافع عن آراء المدرسة البصرية النحوية مستدال  بأدلة  في هذه المرحلة منهجا  جدي

ومن أمثلة ذلك؛ "لو كان المصدر بعد الفعل، وكان مأخوذا  من الفعل، لوجب أن يكون    232عقلية.

لكل مصدر فعل قد أخذ منه، ال محيص عن ذلك وال مهرب منه. فلما رأينا في كالم العرب مصادر  

وللزجاج مصنفات عديدة   233ا البتة مثل العبودية والرجولية والبنوة واألمومة". كثيرة ال أفعال له

المنطق".  جامع  "تفسير  سيبويه"،  أبيات  "شرح  النحو"،  "مختصر  وأفعلت"،  "فعلت  234منها: 

  

 
 .1/270بغية الوعاة، السيوطي،  226
 .133تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب، محمد المختار،  227
 .100-99الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة،  . محمد  173األنباري، نزهة األلباء في طبقات األدباء،    228
 .226-224.  شوقي ضيف، المدارس النحوية، 1/397السيوطي، بغية الوعاة،   229
 .149محمد المختار، تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب،   230

طيب عنه: "َكاَن من أهل  وهو "إِْبَراِهيم بن الّسري بن سهل" أبو إسحاق المشهور بالزجاج النحوي، قال الخ  231

اْلَمذَْهب".  وهو من طالب المبرد له مصنفات عديدة منها؛ العروض،   اْلفضل َوالدّين، حسن ااِلْعتِقَاد، جميل 

 .413-1/411االشتقاق، معاني القرآن، خلق اإلنسان. السيوطي، بغية األعيان، 
 .154محمد المختار، تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب،  232
 .58الزجاجي، اإليضاح في علل النحو،  233
 .413-1/411بغية الوعاة، السيوطي،  234
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هـ(، وهو من أصحاب 316ويأتي في هذه المرحلة بعد الزجاج أبو بكر ابن السّراج )ت  

ولكي يعرف دور ابن    235النَّْحو َمْجنُونا َحتَّى عقله اْبن السراج بأصوله".   المبرد وقيل فيه: "َما َزالَ 

السراج في تعقيل وتأصيل علم النحو يجدر اإلشارة إلى الكتب التي كتبت قبله وهي تقسم إلى أربعة 

 236أقسام.

. القسم األول: شامل للمواضيع النحوية ويتصف بالتعقيد مما جعل االستفادة منه صعبة  1

 لبين والدارسين مثل كتاب سيبويه. للطا

 . القسم الثاني: مشتمل على بعض الجوانب فقط. 2

في مصنفات؛ 3 كما  تنظيم،  وال  ترتيب  من غير  متفرقة  النحو  مسائل  فيه  الثالث:  القسم   .

 األخفش وأبي عبيدة، والفراء، والزجاج.

 والكامل للمبرد.. القسم الرابع: مسائل نحوية مفرقة كما في كتاب مجالس ثعلب 4

كتابه   في  المبرد  هو  والشمول  التنظيم  وحسن  السهولة  بين  يجمع  أن  حاول  مؤلف  وأول 

لكنه لم يراع منهجا  مرتبا ، بل بقيت بعض األبواب فيها الكثير من التداخل كما في    237المقتضب،

مسائل النحوية  وفي هذه المرحلة الذي قام بتمييز ابن السراج عن غيره هو جمعه لل  238كتاب سيبويه. 

وللسراج مصنفات عديدة منها: "األصول   239وعرضها بشكل مرتب ترتيبا  منهجيا  وتنظيما  منطقيا . 

 240الكبير"، "شرح سيبويه". 

إِْسَحاق  بن  ْحَمن  الرَّ عبد  النحوي؛  التأصيل  مرحلة  في  أسمائهم  برزت  الذين  العلماء  ومن 

بالّزجاجي)ت  "ال  241هـ(،339المشهور  كتبه  أشهر  أول    242جمل"ومن  من  الجمل  كتاب  يعتبر 

المؤلفات المدرسية في متناول المتعلمين، فالكتب التي كتبت قبله وضعت لذوي االختصاص تتم  

االستفادة منها بعد االستعانة بمتخصص، كما هو الحال في كتاب سيبويه مما دعا المبرد إلى تقريب  

ما الزجاجي فقد قام بترتيب المواضيع معانيه في المقتضب، وابن السراج إلى ترتيب مواضيعه، أ

 
 .1/109بغية الوعاة، السيوطي،  235
 .156محمد المختار، تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب،  236
ب.ت.(المبرد،    237 الكتب،  عالم  )بيروت:  عظيمة،  الخالق  عبد  محمد  تحق:   islamالمقتضب، 

ansiklopedisi(Müberred) 
 .156- 157تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب، محمد المختار،  238
 .156- 157تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب، محمد المختار،  239
 .1/110السيوطي، بغية الوعاة،  240
ْحَمن بن إِْسَحاق أَبُو اْلقَاِسم    241 واألنباري، أصله من صيمر ونزل الزجاجي" من طالب الَزجاج  هو "عبد الرَّ

النحو،   في  الجمل  له عدة مصنفات:  أبي نصر.  بن  د  ُمَحمَّ َوأَبُو  النَّْحِوّي  ابن شرام  أَْحمد  َعنهُ  بغداد، روى  في 

 .2/77اإليضاح، الكافي كالهما في النحو، األمالي، المخترع في القوافي. بغية الوعاة، السيوطي، 
 (. 1984الجمل في النحو، تحق. علي توفيق الحمد، )بيروت: مؤسسة الرسالة، أبو القاسم الزجاجي،   242
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الجمل  احتل  المميزات  هذه  وبسبب  وباختصار  ومنظم  واضح  بشكل  الجمل  كتاب  في  النحوية 

ولكتاب الجمل شروح كثيرة، وللكتاب دراسات أكاديمية عديدة، ذاع صيت   243الصدارة لعدة قرون.

الكتاب وكان من أهم وفي مقدمة الكتب في علم النحو في دول متعددة كالمغرب واألندلس والحجاز  

  244واليمن وسوريا، فقط في المغرب له أكثر من مئة وعشرين شرحا . 

د ا من أشهر مصنفاته "شرح   245هـ(،385لسيرافي )ت ويبرز في هذه المرحلة أيضا  أَبُو ُمَحمَّ

الكتاب" وضع السيرافي شرحا  لشرح كتاب سيبويه وهو من أشهر وأفضل الشروح، حيث أنه كان  

 246يقوم بتصحيح النص وتحقيقه وتوضيح ما أغمض منه واستكمال جوانبه والدفاع عن كاتبه.

اْلفَتْح  أَبُو  أيضا   المرحلة  هذه  في  العلماء  أشهر  بابن   ومن  المشهور  النَّْحِوّي 

   249و"اللمع في العربية".  248ومن أشهر كتبه؛ "الخصائص فِي النَّْحو"،  247هـ(، 392جني)ت 

وفي مرحلة التأصيل النحوي خرجت مدرسة جديدة أال وهي المدرسة البغدادية النحوية وهي  

أشهر المدرسة البغدادية   ومن  250تتمثل بالعلماء الذين انتخبوا اآلراء من المدرسة البصرية والكوفية. 

الفارسي)ت  ابن جني )ت   251هـ(،377أبو علي  الفتح  أبو  بينه شوقي   252هـ(. 392وتلميذه  هذا ما 

ضيف في كتابه المدارس النحوية وقد تحدث عن أبي علي الفارسي وابن جني قائال : "فإنهما اتبعا 

ا النزعة البصرية، وهي ال  في مصنفاتهما المذهب البغدادي االنتخابي، وإن كانت قد غلبت عليهم 

 253تخرجهما عن دوائر االتجاه البغدادي القائم على االنتخاب من آراء البصريين والكوفيين". 

األنباري   بابن  المشهور  د  ُمَحمَّ بن  ْحَمن  الرَّ عبد  النحوي  التأصيل  مرحلة  آخر  في  ويأتي 

الخالف،  254هـ(، 577)ت  مسائل  في  األنصاف  مصنفاته:  أشهر  في   255من  المعتبرة  الكتب  من 

 
 .166- 165تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب، محمد المختار،  243
244 Kāsım).-İslam ansiklopedisi (ZECCÂCÎ, Ebü’l . 
د بن أبي سعيد السيرافي النَّْحِوّي" له عدة مصنفات   اْلَمْرُزبَانبن هللا عبد بن  اْلحسن  هو "يُوُسف بن  245 أَبُو ُمَحمَّ

 .29منها: شرح أَْبيَات َغِريب الُمَصنّف، أبيات إْصاَلح اْلمنطق. الصفدي، الوافي بالوفيات، 
 .175محمد المختار، تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب،  246

نَاَعة،    جني، أبو الفتح، من أحذق أهلبن  ُعثَْمان    247 زمانه في علم النحو والتصريف، له مصنفات عديدة: سر الّصِ

 .2/132اْلُمذكر والمؤنث، اْلُمْحتَسب فِي إِْعَراب الشواذ. السيوطي، بغية الوعاة، 
 الخصائص، )مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ب.ت(. أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي،  248
 وصلي، اللمع في العربية، تحق. فائز فارس، )الكويت: دار الكتب الثقافية، ب.ت(. أبو الفتح عثمان بن جني الم  249
 .245شوقي ضيف، المدارس النحوية،  250
اْلحسن بن أَْحمد بن عبد اْلغفار المشهور المشهور أبو علي الفارسي، من أشهر علماء اللغة العربية، أخذ عن    251

 . 1/496النحو، التكملة في التصريف. السيوطي، بغية الوعاة، الزجاج وابن السراج، من مصنفاته: اإليضاح في 
 .265، 245،255المدارس النحوية، شوقي ضيف،  252
 .246المدارس النحوية، شوقي ضيف،  253
هو أَبُو البركات َكَمال الدّين اأْلَْنبَاِري النَّْحِوّي، من أعالم النحو العربي في المشرق العربي، له مؤلفات عديدة؛   254

م، لمع اأْلَِدلَّة. السيوطي، بغية الوعاة،  ميَزان  .2/87اْلعََربيَّة، األضداد، النََّواِدر، كتاب اأْللف َوالالَّ
المكتبة   255 البصريين والكوفيين، )بيروت:  النحويين:  الخالف بين  الدين األنباري، اإلنصاف في مسائل  كمال 

 (. 2003العصرية، 
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مئة   كتابه  في  األنباري  جمع  حيث  والكوفيين  البصريين  النحويين  بين  حصلت  التي  الخالفات 

ومن أشهر مصنفاته أيضا :    256وعشرين مسألة ناقش فيهن آراهم وحججهم ورجح حجج البصريين. 

  257اء"."نزهة األلباء في طبقات األدب

انتهاء مرحلة النحو العربي في  يد ابن األنباري وهي تمثل  لقد اكتملت هذه المرحلة على 

الشرق حيث تم تدوين وتأصيل وتنظيم وترتيب مالمح النحو من خالل  دراسته ودراسة مناهج  

 وبعد اإلطالع على النحو في المشرق العربي ننتقل إلى النحو في المغرب.  258مؤسسيه ومطوريه. 

 لنحو في المغرب: ا

بدأ االشتغال بالدراسات اللغوية والنحوية بعد فتح األندلس بفترة وجيزة، ومن أول رواد هذه 

الفترة هو أبو موسى الهواري ذهب إلى المشرق والتقى باألصمعي، وقال عنه الزبيدي في الطبقات:  

شتغل بعلم النحو هو  وأول من اختص وا 259"أول من جمع الفقه في الدين وعلم العرب باألندلس". 

هـ( رحل إلى المشرق والتقى بالكسائي والفراء وهو أول من أدخل كتاب  198جودي بن عثمان)ت 

هـ(  238و من النحاة عبد الملك بن حبيب القرطبي )ت   260الكسائي إلى األندلس وله تأليف في النحو. 

اْلقُْرآن.  إِْعَراب  له 
بن  261 د  ُمَحمَّ سيبويه  كتاب  األندلس  إلى  المعروف   وأدخل  ُموَسى 

  262هـ(. 307باألقشتين)ت 

ويالحظ أن دراسة النحو في المغرب لم تجِر كما جرت في المشرق، ففي المشرق مّر بعدة 

مراحل للوصول لمرحلة الشرح والتأصيل، أما في المغرب فقد باشر العلماء بشرح كتب النحو 

شرح كتاب الكسائي ألبي مفّرج بن مباشرة متجاوزين مرحلتي التدوين والتوضيح. ومن أمثلة ذلك  

النحوي.  )ت   263مالك  الطراوة  البن  سيبويه  كتابه  في  سيبويه    264هـ(. 528المقدمات  كتاب  شرح 

 
 .205المشرق والمغرب، محمد المختار، تاريخ النحو العربي في  256
)الزرقاء:  3أبو البركات، كمال الدين األنباري، نزهة األلباء في طبقات األدباء، تحق. إبراهيم السامرائي، ط.   257

 (.1985مكتبة المنار، 
 .216محمد المختار، تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب،  258
 . 223المختار، تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب،  . محمد  253الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين،    259
 .256الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين،  260
 .2/109السيوطي، بغية الوعاة،  261
 .5/61الصفدي، الوافي بالوفيات،  262
 .273طبقات النحويين واللغويين، الزبيدي،  263
 .1/602السيوطي، بغية الوعاة،  264
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 266هـ( تعليق على كتاب سيبويه. 645وللشولبين )ت   265هـ(. 605والجمل الزجاجي البن خروف )ت 

 267هـ(. 663وشرح الجمل البن عصفور)ت 

ندلس في القرن السابع الهجري، على الرغم من النوائب  ظل النشاط النحوي مستمرا  في األ

المحتلون يقتطعون من الشمال مدينة إثر مدينة، حتى لم    زال اإلسبانيينالتي توالت عليها، إذ ما  

 268يظل للمسلمين إال إمارة غرناطة التي ظلت صامدة أمام االحتالل نحو قرنين ونصف.

المغرب   في  النحو  علماء  أشهر  بن  ومن  د  د  ُمَحمَّ مالك عبد  بن  ُمَحمَّ بابن  المشهور  هللا 

من  673)ت  يكثر  كان  العربية،  اللغة  أئمة  من  الحاجب،  وابن  الشولبين  عن  مالك  ابن  أخذ  هـ(، 

االستشهاد باآليات القرآنية في مصنفاته فإن لم يجد فيها الشاهد ينتقل إلى الحديث النبوي ومن ثم  

النحو.إلى األشعار، ويعد هو من أو النبوي في علم  بالحديث  المكثرين باالستشهاد  له عدة    269ل 

األلفية.  أشهرها  إبراهيم    270مصنفات  بن  أحمد  أبو جعفر  الهجري  السابع  القرن  نهاية  في  ويأتي 

نحويا ، ناقدا ، أصوليا ، أديبا ، فصيحا ، له تصنيف على كتاب سيبويه، قال    271هـ(، 710الغرناطي )ت 

ومن طالبه أبو حيان    272بقى هللا ما بأيدي الطلبة في األندلس من العربية". وبه أ" فيه السيوطي:  

هـ(، من أئمة النحو في غرناطة، رحل إلى القاهرة وُعِهدَ إليه التدريس في جامع الحاكم، 745)ت 

 273له مصنفات عديدة منها؛ شرح سيبويه، عقد الآللي، التجريد ألحكام سيبويه. 

 النحو في مصر: 

هـ(، ذهب إلى 298رآية النحو في مصر هو والّد بن محمد التميمي )ت   أول نحوي حمل 

العراق وتتلمذ على يد   الخليل بن أحمد الفراهيدي، وعاد إلى مصر مع الكتب التي أمالها على يد  

وممن عاصر والّد أبو الحسن األعز الذي كان من تالميذ 274الخليل وله كتاب المنمق في النحو.

 
 .59/ 22بالوفيات، الصفدي، الوافي  265
 .302شوقي ضيف، المدارس النحوية،  266
 .2/210السيوطي، بغية الوعاة،  267

 .317شوقي ضيف، المدارس النحوية،  268
 .310-309. شوقي ضيف، المدارس النحوية، 1/130السيوطي، بغية الوعاة،  269
محمدا  270 بن  اللطيف  عبد  عليها:  وعلق  مالك، ضبطها  ابن  ألفية  األندلسي،  مالك  دار بن  مكتبة  )الكويت:   ،

 (.2006العروبة، 
 . 1/86الزركلي، األعالم،  271
 .320. شوقي ضيف، المدارس النحوية، 1/291السيوطي، بغية الوعاة،  272
(، 1974محمد بن شاكر الملقب بصالح الدين، فوات الوفيات، تحق. إحسان عباس، )بيروت: دار صادر،   273

الوعاة،  4/71-78 بغية  السيوطي،  األعالم،  1/280.  الزركلي،  النحوية، 7/152.  المدارس  . شوقي ضيف، 

320. 
الوعاة،    274 الوافي بالوفيات،  1/259السيوطي، بغية  الصفدي،  . شوقي 7/133ألعالم،  .الزركلي، ا5/116. 

 .328ضيف، المدراس النحوية، 
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( وبذ 227الكسائي  البصرية  هـ(  المدرسة  بمؤسسي  مصر  في  النحوية  الدراسات  اتصلت  قد  لك 

 275والكوفية. 

هـ(، من الدينور نزل بمصر ومن ثم ذهب 289وجاء بعدهما أحمد بن جعفر الدينوري )ت  

إلى البصرة وقرأ على المازني كتاب سيبويه، ومن ثم إلى بغداد، فقرأ على أبي العباس المبرد كتاب 

هـ( علي بن سليمان  287ومن النحاة الذين نزلوا بمصر )  276المهذّب في النحو.  سيبويه، من مصنفاته

هـ( يعلم اللغة والنحو، ومن تصانيفه )التثنية والجمع(  300األخفش الصغير ظل بمصر إلى سنة )

 277و)شرح سيبويه(.

نحوي من اْلهنائِي المشهور بُكراع النَّْمل الويأتي في القرن الرابع الهجري َعلّي بن اْلحسن  

ومن النحاة في مصر   278أهل مصر، أخذ عن الكوفيين والبصريين من أشهر مصنفاته )المنضد(. 

هـ(، رحل إلى بغداد وأخذ عن الزجاج، من 332في هذا القرن أيضا  أحمد بن محمد بن والّد )ت 

  279المقصور والممدود( و)انتصار سيبويه على المبرد(.مصنفاته: )

المدرسة البصرية »ُعثَْمان بن عمر« المشهور بابن الَحاِجب رحل إلى ومن أشهر علماء  

دمشق واشتغل بتعلم النحو، من أشهر مصنفاته في النحو »الكافية« مع نظمها وشرحها و»الوافية«  

شرحها.  عبد    280مع  المصريين  النحاة  أشهر  عقيل عبد  بن  هللا  ومن  ابن  بـ  المشهور  ْحَمن  الرَّ

 281هـ(، ومن أشهر مصنفاته شرح »ألفية ابن مالك«. 769النّحوي)ت 

بابن  المعروف  يوسف  بن  هللا  عبد  المصرية  النحوية  المدرسة  علماء  أشهر  مقدمة  وفي 

خلدون:" ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه   هـ( من أشهر النحاة في مصر قال فيه ابن761هشام)ت 

ما زالت مصنفاته تُدّرس إلى  282بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه". عالم  بمصر  ظهر  

و»متن قطر الندى وبل  283يومنا هذا من أشهرها: »شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب«،

 
 . 213.  الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، 328شوقي ضيف، المدارس النحوية،  275

 .215. الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، 1/301السيوطي، بغية الوعاة،  276
 . شوقي ضيف، المدارس النحوية،. 2/168،  . السيوطي، بغية الوعاة115الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين،    277
 .329. شوقي ضيف، المدارس النحوية، 111. ابن النديم، الفهرست، 2/158السيوطي، بغية الوعاة،  278
 .1/386الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين،  279
 .2/135السيوطي، بغية الوعاة،  280
 .2/47السيوطي، بغية الوعاة،  281
 .2/69السيوطي، بغية الوعاة،  282
المتحدة   283 الشركة  )سوريا:  الدقر،  الغني  عبد  تحق.  العرب،  كالم  معرفة  في  الذهب  شذور  شرح  هشام،  ابن 

 للتوزيع(. 
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عالم المدرسة المصرية أيضا  علي بن  ومن أ285و»مغني اللبيب عن كتب األعاريب«. 284الصدّى«، 

»نظم  286هـ( من مصنفاته: »شرح ألفية ابن مالك«،900محمد بن عيسى المشهور باألشموني )ت 

ويبرز في هذه الفترة العالم في الحديث واللغة العربية عبد الرحمن بن أبي بكر    287جمع الجوامع«. 

مقدمتها "جمع الجوامع" سمي الكتاب  المشهور بالسيوطي له كتب متعددة في علم النحو ويأتي في

 بهذا السبب الحتواِه على معظم مسائل اللغة. 

وظلت الدراسات النحوية نشطة في عهد الدولة العثمانية، وكثر أصحاب الحواشي والشروح، 

هـ(،  1025هـ(، والدنشوري)ت 1019ومن أشهرهم في القرن الحادي عشر الهجري؛ الشنواني )ت 

ويبرز في القرن الثاني عشر .  هـ(1061التصريح على التوضيح)ت والشيخ يس صاحب حاشية  

هـ(له حاشية على شرح األشموني، ومحمد األمير له حاشية على المغني  1178الحفني )ت   الهجري

 288(. 1118)هـ 

علي   بن  الهجري محمد  الثاني عشر  القرن  في  العديدة  والحواشي  الشروح  أصحاب  ومن 

هـ(، له مصنفات في المنطق والبالغة وفي النحو  1206ي )ت المعروف بالّصبّان من طالب الحفن

وبعد هذه الفترة كثرت الحواشي أيضا  في العصر 289»حاشية على شرح األشموني على األلفية«.

 الحديث.

 النحو في العصر الحديث والمعاصر: 

يالحظ في هذا العصر أيضا  كثرت الحواشي والشروح ويأتي في مقدمة هذا العصر محمد  

)ت  البن  1815- هـ1230الدسوقي  األعاريب  كتب  عن  اللبيب  مغني  على  مطولة  حاشية  له  م(، 

العطار)ت 290هشام.  لخالد 1250- هـ1834ولحسن  األزهرية  على  مختصرة  حاشية  م( 

الخضري  291األزهري.  محمد  حاشية  هي  الفترة  هذه  في  ألفت  التي  الحواشي  أشهر  من  ولعل 

از هذه الحاشية بغزارة المادة والوضوح ال سيما في  م( على ابن عقيل، وتمت1870الدمياطي )ت 

 
 ابن هشام، متن قطر الندى وبل الصدى، )بيروت: دار الصميعي(. 284
)دمشق: دار   6ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، تحق. مازن المبارك / محمد علي حمد هللا، ط.  285

 (.1985الفكر، 
 (. 1998نور الدين األُْشُموني، شرح ألفية ابن مالك، )بيروت: دار الكتب العلمية،  286
 . 5. الزركلي، األعالم، 1/384السيوطي، بغية الوعاة،  287
 .361شوقي ضيف، المدارس النحوية،  288
 . 6/297الزركلي، األعالم،  289
محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على مغني اللبيب عن كتب األعاريب، )بيروت: دار الكتب العلمية،   290

2007 .) 
 .362شوقي ضيف، المدارس النحوية،  291
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بيان الخالفات النحوية وعرض آراء النحاة المتأخرين وما كتبوه في شروحهم وحواشيهم من أجوبة  

 292واعتراضات وأدلة.

وأما بالنسبة للحقبة المعاصرة فلقد ظلت الكتب الكالسيكية في علم النحو محافظة على مكانتها 

بتدريس الكتب النحوية وشرحها لعدة قرون ويأتي في لمدة طويلة من ا العلماء  لزمن، فلقد عني 

مقدمة هذه الكتب الكتاب لسيبويه، والجمل للزجاجي وألفية ابن مالك وغيرها. ولكن هذه الكتب وإن  

بقيت محافظة على مكانتها في بعض المدارس الكالسيكية في وقتنا الحالي لكنها في نفس الوقت  

ير من طلبة العلم وال نبالغ إذا قلنا بعيدة عن معظم الطالب. ولعل السبب الرئيسي هو  بعيدة عن كث

يعود إلى صعوبة وتعقيد األسلوب المتبع في شرح المواضيع النحوية. فلهذا السبب قام بعض العلماء  

به  بتسهيل وتيسير شرح المواضيع النحوية ويأتي في مقدمتهم العالم النحوي اللغوي ابن هشام بكتا

اللبيب عن كتب األعاريب "   اللبيب كتب التراث في حركة 293المشهور " مغني  وتصدر مغني 

التجديد واإلحياء اللغوي التي بدأت في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين أي في نهاية  

القرن التاسع عشر والعشرين، بل بقي الكتاب محافظا  على مكانته في بعض الجامعات في وقتنا  

  294الحالي باعتبره من الكتب المقررة.

وفي النصف األول من القرن العشرين ظهرت مصنفات مدرسية تهدف إلى تيسير وشرح  

سهل وفق مستويات علمية وتربوية محددة. ويأتي في مقدمة هذه الكتب    النحوية بأسلوب المواضيع  

 296لعلي الجارم. وكتاب )الواضح( 295)جامع الدروس العربية( للنحوي مصطفى الغالييني.

وفي القرن العشرين تعددت المصنفات التي شاركت في تيسير القواعد وتسهيلها معتمدة  على 

و)الموجز في قواعد اللغة العربية( لسعيد األفغاني    297التراث، منها: )تجديد النحو( لشوقي ضيف،

و)إحياء    299وكتب آخرى إلبراهيم السامرائي في العراق، وعباس حسن في مصر.   298في سوريا،

وقد أعاد مصطفى إبراهيم ترتيب مواضيع النحو في كتابه    300النحو( لمصطفى إبراهيم وغيرهم. 

إحياء النحو كحذف باب كان وأخواتها... وأخذ برأي الكوفيين في هذه المسألة، حيث أن الكوفيين  

 
 .362شوقي ضيف، المدارس النحوية،  292
شق: دار )دم  6ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، تحق. مازن المبارك / محمد علي حمد هللا، ط.  293

 (.1985الفكر، 
 .83(، 1986عبد الكريم خليفة، تيسير العربية بين القديم والحديث، )األردن: مجمع اللغة العربية األردني،  294
ط.  295 خفاجة،  المنعم  عبد  ونقحه:  راجعه  العربية،  الدروس  جامع  الغالييني،  المكتبة    30مصطفى  )بيروت: 

 (. 1994العصرية، 
 .86ر العربية بين القديم والحديث، عبد الكريم خليفة، تيسي 296
 (. 2013تجديد النحو، شوقي ضيف، )القاهرة: دار المعارف،  297
 سعيد األفغاني، الموجز في قواعد اللغة العربية، )دمشق: دار الفكر(. 298
 .88عبد الكريم خليفة، تيسير العربية بين القديم والحديث،  299
 (.1937بعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، مصطفى إبراهيم، إحياء النحو، )القاهرة: مط 300
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وحذف أيضا     301فعال  الزما  والخبر المنصوب في )كان محمد مسافرا ( ؛ حاال . يعتبرون فعل كان  

وأخواتها(   و)ظن  وأخواتها(  )كاد  باب  أيضا   وحذف  ليس،  عمل  العامالت  والت(  وال  باب)ما 

  302وضمهما إلى باب مفعول به. 

النحاة على  )الرد  كتابه  في  القرطبي  مضاء  ابن  بآراء  إبراهيم  استعنى مصطفى  ( وأيضا  

م لتيسير النحو. ومثال على ذلك: جاء القاضي، 1938وبقرار اللجنة التي شكلتها وزارة المعارف  

فإن القاضي مرفوع فقط دون أن يقال "فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع  

 وغيرها من التغييرات. 303من ظهورها الثقل".

 الخاتمة: 

 ة تبين ما يلي: بعد األطالع على األحداث التاريخي

 . إن استنباط علم النحو كان ال بُدّ منه للمحافظة على بقاء اللغة العربية. 1

. اللحن كان موجودا  في بداية عصر اإلسالم ولكن بشكل قليل وبدأ يزيد بشكل تدريجي مع  2

 مرور األيام. 

 . أول من وضع أسس علم النحو هو أبو األسود الدؤلي. 3

بعدة مراحل أولها مرحلة الوضع ومرحلة التدوين ومن ثم التوضيح وبعدها  . مّر علم النحو  4

 مرحلة التأصيل النحوي.

. ظهرت عدة مدارس في تاريخ النحو أولها: المدرسة البصرية، ثانيها: مدرسة الكوفة، 5

 والمدرسة البغدادية واألندلسية والمصرية. 

ابن مالك  6 ألفية  الكالسيكية مثل:  الكتب  بقيت بعض  وشرحهما البن عقيل واألشموني،  . 

اللبيب عن كتب األعاريب محافظة على   وكتب ابن هشام كشذور الذهب، وقطر الندى، ومغني 

 مكانتها وتدرس في بعض الجامعات والمدراس الملتزمة بالطريقة الكالسيكية. 

هشام  7 ابن  من  ابتداء   اآلخرى  وتسهيل  النحوية  المواضيع  بعض  حذف  على  العمل  تم   .

 ت في القرنين الماضيين.وكثر

 المصادر

 
 .  92مصطفى إبراهيم، إحياء النحو.عبد الكريم خليفة، تيسير العربية بين القديم والحديث،  301
 .93عبد الكريم خليفة، تيسير العربية بين القديم والحديث،  302
 .93عبد الكريم خليفة، تيسير العربية بين القديم والحديث،  303
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 تاريخ علم المعاني من النشأة إلى اليوم 

 

 ملخَّص 

أفرادا    بها  وتفاخروا  اإلسالم،  قُبيل  العرب  عند  درجاتها  أعلى  في  العربية  البالغة  كانت 

وقبائل، ونصبوا لها المحاكم، والقضاة للفصل بين خصومها. ولما نزل القرآن الكريم ألجم ألسنتهم،  

المعاني  وسلب لّب قلوبهم، وأسكت بلغاءهم. ومع مرور األيام والسنين وبدء تدوين العلوم، لقي علم  

االهتمام والعناية كسائر العلوم، فاشتغل به طائفة من العلماء تميزوا بطول الباع، وسعة االطالع،  

ينمو   والمتكلمين، وال زال  واألدباء،  النحاة،  متداخال في كتب  البالغة،  وكان مدرجا ضمن علم 

ق وأقام  أشتاته،  خاٍص، جمع  بتصنيٍف  الجرجاني  عبدالقاهر  حتّى خّصه  واعده، وضبط  ويتطّور 

فروعه، وعزز دعائمه بالشواهد، ثم تاله الزمخشري فطبّق كالمه على كتاب هللا، مسترسال في  

ذلك، حتّى أنضج المعاني بجملتها صغيرها وكبيرها. والزالت مرتبطة بالنّص العربي إلى أن حّولها  

المتأ سار  نهجه  وعلى  والفلسفة،  المنطق  وألبسها  جامدة،  قواعد  إلى  شارحٍ  الّسكاكي  بين  خرون 

لكتابه، أو واضع حاشيٍة على شرحٍ، حتّى دعا محمد عبده إلى إحياء مدرسة الجرجاني واتخاذها  

أبرز   عن  نتكلم  الورقات  هذه  وفي  المعاصرين.  على  واضحا  أثرا  لدعوته  فكان  دراسيا،  منهجا 

 المراحل التي مّر بها علم المعاني، وأشهر التصانيف والمصنفين في ذلك. 

 

 : تاريخ العلوم، اللغة العربية وبالغتها، المعاني، الجرجاني، السكاكي.مات المفتاحيةالكل
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Science History Meanings 

 

Abstract ►  

Arabic rhetoric was at its highest level among the Arabs before Islam. Individuals 

and tribes were proud of. And they set up courts, and judges, to adjudicate between 

their opponents. And when the Noble Qur’an was revealed, they bridle their tongues. 

robbed their hearts. And was silent with their rhetoric. With the passing of days and 

years, and start writing science,The science of semantics has received attention And 

care, like all sciences,A group of scholars worked on it  distinguished by their length , 

erudition .It was included in the science of rhetoric.intertwined in grammarians' 

books,and writers  ,and speakers  ,It is still growing and developing until Abdul Qaher 

Al-Jurjani singled it out for a special classification.gather his sundries  ,and established 

its rules and adjust its branches, and reinforced its foundations with evidence. 

 Then came Al-Zamakhshari He applied his words to the Book of God  plunging 

into it,Even the most mature meanings in their entirety, small and large .It is still related 

to the Arabic text until al-Sakaki transformed it into rigid rules.And clothed her with 

logic and philosophy,And on his approach, the latecomers walked among the 

commentators of his book,or footnote to an explanation,Until Muhammad Abdo called 

for the revival of the Al-Jurjani school  as a syllabus,His call had a clear impact on his 

contemporaries. In these papers, we talk about the most important stages that the 

science of semantics has gone through. And the most famous classifications and 

classifiers in it. 

 

Keywords: History of science, Arabic language and its rhetoric, meanings, Al-

Jurjani, Al-Sakaki 
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 تاريخ علم المعاني

الحمدهلل الذي علّم اإلنسان البيان، واصطفى محمدا  من ولد عدنان، وأيَّده بالحّجة والبرهان،  

الظلماء، وأنيسا  بين مفازات البيداء، فأعجز البلغاء،  وأنزل عليه القرآن، فكان سراجا  في بحور  

وحار به الفصحاء، وأروى ظمأ األدباء، فتدافعْت إليه ِهَمُم العظماء، طالبين ِسرَّ إعجازه، ولطيف  

بيانه، فسالت أقالُمهم، وسودّْت صحفهم، وكثُر خالفهم، وال زالوا على ذلك حتّى تركوا إرثا  ثقافيا  

ر األقالم، وحفيف األوراق، حصلت بينهم الّسجاالت والجداالت، في سّر إعجاز  كبيرا . وبين صري

القرآن، فمنهم من قال بالّصرفة، وآخر باللفظ، وثالث بالنّظم، حتّى تمّخض عن جدالهم علم المعاني، 

الذي هو ركن اإلعجاز، وسّره، كما بيّنه الجرجاني في "دالئل اإلعجاز". وهذه الصفحات تتناول  

علم المعاني، وأبرز المراحل التي مرَّ بها، من النشأة إلى النضوج، وقبل بادئ ذي بْدء ال بد    تاريخ

 من بيان فلسفة هذا المصطلح وتعريفه. 

 تعريفه 

المعاني: لغة جمع معنى " ومعنى كّل شيء: محنته وحاله التي يصير إليها أمره، والمعنى  

كالم: مقصده، وعنوان الكتاب: مشتق من المعنى. وفيه لغات: والتّفسير والتّأويل واحد، ومعنى كل  

وعننت"  وعنيت  األلفاظ 304عنونت  بإزائها  وضع  حيث  من  الذهنية؛  الصورة  "هي  والمعاني   .

العقل" إليه    305والّصور الحاصلة في  وفي االصطالح: فإن مصطلح المعاني بمعناه اليوم، أشار 

ه، وظّل هكذا إلى زمن السكاكي الذي أول من أطلقه الزمخشري في مقدمة تفسيره، لكنّه لم يعرف

على جملة من القضايا، التي هي أبحاث ومسائل علم المعاني، وهي ذاته التي حّررها عبد القاهر  

الجرجاني في "دالئل اإلعجاز" لكنّه لم يفرد لها تسمية خاصة بل عبّر عنها بالبيان، وقد عّرفه 

خواص تراكيب الكالم في اإلفادة، وما يتصل بها من االستحسان المعاني: هو تتبع    السكاكي بقوله "

 . 306وغيره؛ ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكالم على ما يقتضي الحال ذكره"

في  قال  "اإليضاح" حيث  كتابه  في  القزويني  الخطيب  تعريف  المتأخرين  عند  استقرَّ  وقد 

. أي: مطابقة الكالم لما  307تي بها يطابق مقتضى الحال" المعاني "هو علم يعرف به أحوال اللفظ، ال

 
 106/ 15هـ(،1414صادر،-، )بيروت: دار3، طلسان العرب هـ(،711محمد بن مكرم ابن منظور)ت 304
روت: دار الكتب ، )بيكتاب التعريفاتهـ(،  816علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:    305

 .220م(،1983العلمية، 
)المتوفى:     306 يعقوب  أبو  السكاكي  علي  بن  بن محمد  بكر  أبي  بن  العلومهـ(،  626يوسف  نعيم  مفتاح  تحق.   ،

 .161م(، 1987 -هـ  1407، )دار الكتب العلمية، بيروت، 2زرزور، ط
اإليضاح في علوم هـ(،  739محمد بن عبد الرحمن، القزويني الشافعي، المعروف بخطيب دمشق )المتوفى:    307

 .1/52، )بيروت: دار الجيل(، 3، تحق. محمد عبد المنعم خفاجي، طالبالغة
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وأبحاثه ثمانية أبواب: أحوال اإلسناد الخبري، وأحوال المسند إليه، وأحوال    تتطلبه حالة المتكلم.

واإلطناب   واإليجاز  والوصل،  والفصل  واإلنشاء،  والقصر،  الفعل،  متعلقات  وأحوال  المسند، 

 308والمساواة" 

التّعريف نشرع  النشأة، مرورا بمراحل تطّوره،   وبعد  العلم من  تاريخ هذا  بالوقوف على 

م الكالم ثالثة مراحل: األولى: من العصر   وأبرز الشخصيات التي تركت فيه بصمات واضحة، وقُّسِ

الجاهلي وحتّى القرن الخامس الهجري، والثانية: هي مرحلة عبد القاهر الجرجاني والزمخشري،  

 ومن سار على منهجه البالغي إلى العصر الحديث.  والثالثة: مرحلة السكاكي

  المعاني قبل الجرجاني المرحلة األولى:

عرفِت العرب المعاني ذوقا ال اصطالحا مع نشأة لغتهم وتطّورها، وال زالوا يستحسنون    

المعنى والكالم الحسن في مجالسهم ومناظراتهم، وقد توقّد حسُّ النّقد عند العامة قبل الخاصة، ما  

في   القيس،  وامرئ  الفحل  علقمة  بين  ما حصل  ذلك  كان سائدا عندهم. ومن  األمر  أّن  يدّل على 

مناظرتيهما في مدح فرسيهما، حيث جعال حكما لهما أم جندب زوجة امرئ القيس، فما كان منها  

 إال أن حكمت لعلقمة؛ على زوجها وقالت له: سمعتك زجرت وضربت وحركت وهو قولك:

 وللسوِط درةٌ ... وللزجر منه وقُع أهوَج ُمنعبِ وللساق لهوب 

 وأدرك فرس علقمة ثانيا  عن عنانه وهو قوله: 

وأقبــل يهوي ثانيا  من عنانه ... يمرُّ كمـــّرِ الرائحِ المتحلِّـــــبِ 
309 . 

فبيّنت أم جندب ونقدت كالم زوجها بأنّه ضرب فرسه، وزجره؛ ليجد وينشط، أّما علقمة  

ا وجادا من نفسه فأدركت هذه المرأة البدوية بسلقتها وتذوقها للمعاني أّن المقام  فكان فرسه مسرع

 مقام مدح وال يليق بالممدوح أن يُزجر ويُضرب. 

أما نقد الخاصة فهو أبعد وأنجع، وأعمق وأدق، حتى غاصوا بين ثنايا الكلمات والحروف، 

هو حال النّابغة مع حّسان بن ثابت في   مستنبطين ما دّق من المسائل التي قد تخفى على الكبار، كما

 سوق عكاظ عندما أنشده:  

 لَنا الَجفَناُت الغُرُّ يَلَمعَن بِالُضحى ...َوأَسيافُنا يَقُطرَن ِمن نَجـدَةٍ دَما 

 
 .1/55،اإليضاحالقزويني،  308

، تحق. عبد الرحمن المصطاوي، ديوان امِرئ القيسم(،    545اْمُرُؤ القَْيس بن حجر بن الحارث الكندي، )ت  309

 .73م(،2004، )بيروت: دار المعرفة،3ط
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ٍق ... فَأَكِرم بِنا خاال  َوأَكِرم بِنا اِبنَما   َولَدنا بَني العَنقـــــــاِء َوابني ُمَحـــــــّرِ

فتوجه   310ابغة "أقللت جفانك وسيوفك، وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك" فقال له النّ 

نقد النّابغة لبيتي حّسان إلى اختيار األلفاظ بصيغة جمع القلّة في مقام فخر، وهذا ال يناسب غرضه،  

كما أنّه افتخر بخاله دون أبيه، وهو على خالف عادة الفخر عند العرب، وهذا نقدٌ أدبّي دقيق للمعاني 

لشاعر ينتقي األلفاظ والمعاني المناسبة  من النّابغة. وبهذا فإن كالم العرب لم يكون اعتباطيّا بل كان ا

عنه  اُشتهرت  حتّى  بالمعاني،  العناية  ُسلمى شدّة  أبي  بن  مدرسة زهير  ُعِرف عن  وقد  لغرضه. 

الّضبط  غاية  في  كانت  أخرجها  فإذا  ويهذبها،  بها  ينقح  كامال  عاما  يبقى  قصائد  وهي  الحوليات 

ناقدها، وطابت لسامعها، وقد وّرثها ال ثم الحطيئة حتّى سماهم األصمعي واإلتقان فقّل  بنه كعب 

. وبهذا تكون المعاني قد لقيت اهتمام واسعا في األدب الجاهلي فكان 311عبيد الشعر لكثرة عنايتهم به 

 الّشعراء يقفون على المعاني واأللفاظ والّصور، ويراجع بعضهم بعضا. 

ن القرآن الكريم على غير  ومع ظهور اإلسالم ازدادت عناية العرب بالبالغة؛ ِلَما سمعوه م

ما عهدوه قبُل، وكذلك ما أُوتي النبّي من الفصاحة وجوامع الكلم، ولقد أحسن الجاحظ في وصفه  

الكالم الذي قّل عدد حروفه وكثر عدد معانيه، وجّل عن الّصنعة، ونّزه عن    -يتكلم  -فقال" وهو

يا محمد: "َوما اْلُمتََكلِِّفيَن" فكيف وقد عاب    التّكلف، وكان كما قال هللا تبارك وتعالى: قل  ِمَن  أَنَا 

التّشديق، وجانب أصحاب التّقعيب، واستعمل المبسوط في موضع البسط، والمقصور في موضع  

القصر، وهجر الغريب الوحشي، ورغب عن الهجين السوقي، فلم ينطق إال عن ميراث حكمة، ولم 

. وعلى هذا الحال كان الّصحابة  312ويُّسر بالتّوفيق"   يتكلم إال بكالم قد ُحّف بالعصمة، وُشيّد بالتّأييد،

عنهم- هللا  عبد    -رضي  ابن  ذكر  وقد  ذلك،  في  جهدا  يدخرون  وال  المعاني،  وينتقدون  يدققون 

ه( في "العقد الفريد" أّن أبا بكٍر مّر على بائع، وكان عنده ثوب، فقال له: أتبعه، فقال  328ربه)ت 

بكٍر هذا المعنى، فقال له: لقد علمتم لو تتعلمون: قل: ال، وعافاك    البائع: ال عافاك هللا، فستقبح أبو

 . وهذا ما ُعرف فيما بعد: بالفصل والوصل، وهو من أدق أبحاث علم المعاني.313هللا

، إال وقد َسَمِت المعاني، وارتفع شأنها، واشتهرت على ألسنة   وال يكاد عصر بني أميَّة يهلُّ

احب البتراء، والحجاج أمير العراقيين الذي لطالما َخطب ُخطبا   خطباء فصحاء: كـزياد بن أبيه ص

 
، تحق. عبد  المصون في األدب هـ(،  382أبو أحمد الحسن بن عبد هللا بن سعيد بن إسماعيل العسكري )ت:      310

 .4م(،1984مطبعة حكومة الكويت،)الكويت: 2السالم محمد هارون، ط
)ت:    311 الجاحظ  عثمان،  أبو  بحر  بن  والتبيين،هـ(،  255عمرو  الهالل،  البيان  ومكتبة  دار   1423)بيروت: 

 .2/10هـ(،
 . 2/13الجاحظ، البيان والتبين، 312
 1404بيروت،    -، )دار الكتب العلمية  العقد الفريدهـ(،  328أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي )المتوفى:    313

 .2/322هـ(، 
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بليغة في أهل العراق، يهدد ويوعد، وكذلك الحسن البصر، وغيالن الدمشقي، وواصل بن عطاء  

وغيرهم، وزاد في ذلك إنشاء ُسوقَي الِمْربَد في البصرة، والُكناسة في الكوفة، حيُث قصدهما األدباء  

فكانا ك الجموع  من كل َصوب،  لهم  فاجتمع  تبارى جرير والفرزدق،  الجاهلية، وفيهما  عكاظ في 

. وكان بعض خلفاء بني أميّة نقادا للشعر، وال سيما عبدالملك بن 314الكثير مصفقين لهم ومشجعين 

مروان، الذي تميّز بدقة نقده األدبي، وحسه المرهف في تذوق المعاني في مواطن قد تخفى على  

 لك أّن ابن قيس الرقيّات مدحه في قصيدة قال فيها:  كبار الشعراء. ومن ذ 

 يأتلــِـُق التــــاُج فــوق مفــــرقِه ..... على جبيٍن كـــأنّهُ الذهــــبُ                           

 ، ولم يُرق له ما قال فيه، وذّكره بقوله في مصعب بن الزبير: عبد الملكفعتب عليه  

 اٌب من هللا ..... تجلت عن وجهه الظلماءُ إنّما مصعٌب شه              

ثم علل ذلك بقوله "أعطيته المدح بكشف الغّم، وجالء الّظلم؛ وأعطيتني من المدح ما ال فخر 

وكل هذا يدخل في المعاني    315فيه؛ وهو اعتدال التاج فوق جبيني الذي هو كالذّهب في النضارة" 

وما لها من دالالت عند المتقدمين، فكان البدّ على الشاعر أن يحّضر المعاني المناسبة، ويدقق في 

ه( في كتابه "نقد الشعر" أّن المعاني  337كالمه ويراجعه قبُل، ومن هذا النقد استنبط ابن قدامة)ت 

ق القصة "فوجه عتب عبد الملك: إنّما هو من  النّفسية للممدوح أفضُل من الجسدية، فقال بعد أن سا

أجل أّن هذا المادح عدل به عن الفضائل النّفسية، التي هي العقل والعفة والعدل والشجاعة، وما  

والزينة،   البهاء  في  الجسم  بأوصاف  يليق  ما  إلى  جملته  في  ودخل  ذلك،  غلط    -وهذا-جانس 

 .316وعيب" 

وأدبيّة؛ فكريّة  نهضة  العباس  العصر  اللغة   وشهد  وتعلمهم  العجم في اإلسالم  دخول  بفعل 

العربية، وجعلوها لغة الشعر والنثر عندهم، فعبروا بها عّما يجول في أذهانهم من المعاني واألفكار،  

وترجموا كثيرا من الكتب الفارسيّة والهنديّة واليونانيّة إلى اللغة العربية؛ فتركت هذه التراجم أثرا 

ه( الذي ترجم عددا 143لعباسي، ولعّل من ألمعهم عبدهللا بن المقفع)ت واضحا على أدباء العصر ا

من الكتب إلى العربية، كـ "كليلة ودمنة" وغيرها فكان له قصب الّسبق في إحداث ما يعرف بأسلوب  

المولدين، الذي "يتميز بالنصاعة والدقة في اختيار األلفاظ، ووضعها في أمكنتها الصحيحة، وبث  

 317ثة فيها، دون عوج أو تعقيد" المعاني المستحد 

 
 . 16-14)مصر: دار المعارف(،12، طالبالغة تطور وتاريخشوقي ضيف،  314
البجاوي ومحمد ، تحق. علي محمد  صناعتينهـ(، ال 395أبو هالل الحسن بن عبد هللا العسكري )المتوفى: نحو    315

 .98هـ(، 1419 -أبو الفضل إبراهيم، )بيروت: المكتبة العصرية 
 . 71ه(،1302-مطبعة الجوائب    :قسطنطينية، ) نقد الشعرهـ(،  337قدامة بن جعفر بن قدامة البغدادي )المتوفى:    316
 .20،البالغة تاريخ وتطورشوقي ضيف،  317
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وفي هذه الفترة أيضا ذهب كثير من الشعراء إلى البادية؛ ليتزّودوا من مفرداتها ومعانيها، 

حيث المنبع الصافي للعربية، كبّشار بن برد، وأبو نواس، وقد استطاعت هذه الطبقة من المولدين  

ا من سكان البوادي، وبين بيئتهم التي  النّهوض بالمعاني، من خالل الجمع بين المعاني التي أخذوه

يعيشون فيها حيث الحواضر التي تطلبت إحداث معاٍن جديدةٍ أكثر تالئما لها. وربما حاكى المولدون  

 القدماء وحاولوا استمداد المعاني والصور البالغية منهم، كما فعل بشار في بيت امرئ القيس:  

 دى َوْكِرها العُنّاُب والحشُف البالي كأنَّ قُلوَب الطَّير َرطبا  ويابسا  ... لَ 

قال بّشار "ما زلت ُمْذ سمعت هذا البيت أزاول أن أقارن تشبيهين بتشبيهين فال أستطيع حتّى  

 :318قلت"

 كأنَّ ُمثــــاَر النَّقــــــــع فوَق ُرؤوسنا ... َوأَسيافَنــــــــــــــا لَيٌل تهــــــــــــــاوى َكواِكبهُ 

كتبهم   في  وتناقلوه  احتفاء،  أيّما  البالغة  وأهل  األدبار  به  احتفى  بّشار  صنعه  الذي  وهذا 

وتصانيفهم من جيل إلى جيل؛ وما ذاك إاّل لعذوبته، وتناغم المعاني، وجمال الصور البيانية فيه. 

صنفات وكثُرت اإلشارة إلى مباحث علم المعاني في كتابات المتقدمين، متناثرة  في كتب اللغة، وم

 المتكلمين، ودراسات األدباء. 

اللغةفأما   والتأخير،   أهل  كالتقديم  المعاني:  علم  في  اإلشارات  بعض  عنهم  اشتهرت  فقد 

سيبويه)ت  كقول  وغيرها.  والحذف،  والتعريف،  تقديم  180والتنكير  على  كالمه  معرض  في  ه( 

العناية واالهتماِم، مثلُه فيما ذكرُت   الخبر، قال "والتقديُم والتأخير فيما يكون ظرفا  أو يكون اسما ، في

لك في باب الفاعل والمفعول. وجميُع ما ذكرت لك من التقديم والتأخير واإللغاء واالستقرار عربي  

. فقد صرح سيبويه في هذا النص على أّن التقديم والتأخير يكون لالهتمام وهو جاٍر 319جيّد كثير" 

على أن الغرض منه االهتمام. وقد تناقل البالغيون  في باب اإِلخبار، والفاعل والمفعول، ونص  

كالم سيبويه، ودّونه في كتبهم، بل جعل عبدالقاهر الجرجاني هذا الباب هو الباب األول في كتابه  

ه( الذي 207ومن النحاة أيضا الفراء)ت   -كما سيأتي-.  320دالئل اإلعجاز، الذي أفرده لعلم المعاني 

أساس التّفسير جعل  في  كتابا  استخدام  وضع  في  توسع  وقد  القرآن"،  وأسماه "معاني  اللغة  علم  ه 

المصطلحات ذات الصلة بعلم المعاني، فتكلم عن اإليجاز، واإلطناب، والتقديم والتأخير، وخروج  

 
)المتوفى:    318 وكيع  بابن  المعروف  محمد،  أبو  التنيسي  الضبي  علي  بن  للسارق  هـ(،  393الحسن  المنصف 

 . 151، تحق. عمر خليفة بن إدريس، )بنغازي: جامعة قات يونس(،والمسروق منه
، تحق. عبد  الكتابهـ(،  180عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب سيبويه )المتوفى:    319

 .1/55م(  1988 -هـ  1408، )القاهرة: مكتبة الخانجي، 3لسالم محمد هارون، طا
الدار )المتوفى:    320 الجرجاني  الفارسي األصل،  الرحمن بن محمد  القاهر بن عبد  دالئل هـ(،  471أبو بكر عبد 

 ،اإلعجاز في علم المعاني

 .106م(،1992 -هـ 1413جدة: دار المدني ، –، )القاهرة: مطبعة المدني 3تحق. محمود شاكر، ط
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اللفظ من داللته األصلية إلى معاٍن جديدة تعرف من السياق؛ كخروج االستفهام إلى التوبيخ في قوله  

، وكذلك أشار إلى 322قال الفراء "استفهام َوفِيِه توبيخ لَُهم"   321نَاِت َعلَى اْلبَنِيَن{ تعالى: }أَْصَطفَى اْلبَ 

تَُراب ا{  َوُكنَّا  ِمتْنَا  }أَإِذَا  ومنه  اإلنكار  معنى 
له"  323 للبعث وجحد  إنكار  "وفيه  الفراء  ومن    324قال 

جاز القرآن" إلى  ه( الذي أشار في كتابه "م209المعاصرين للفراء أبو عبيدة معمر بن مثنى )ت  

بعض مباحث المعاني كداللة العام على الخاص والعكس، ومخاطبة الواحد بصيغة الجمع وعكسها،  

ياِم{  ليل الصيام، والعرب تضع    -تفسيرها-قال أبو عبيدة "مجازها    325ومنه قوله تعالى }لَْيلَةَ الّصِ

. وغير هذه اإلشارات التي بدأت بشكل يسير من علماء اللغة، وال 326الواحد في موضع الجميع" 

ه( صاحب 276زالت تتطور عندهم وتزداد. وبرز عدد من أصحاب هذا الجانب، كابن قتيبة )ت 

للرد ع ألّفه  الذي  القرآن"  المالحدة والطاعنين في كتاب هللا، وهو كتاب حسن  "تأويل مشكل  لى 

الترتيب، بّوبه على الّشبه التي أورداها الطاعنون؛ كالتناقض واالختالف، والقراءات، والمتشابه، 

مجازات   عليها  أطلق  المعاني  علم  مباحث  من  ذكر جملة  وقد  ذلك.  واالستعارة وغير  والحذف، 

ا في  المجازات  "وللعرب  بقوله:  االستعارة،  أجملها  ففيها  ومآخذه.  القول  طرق  ومعناها:  لكالم، 

والتعريض،  واإلظهار،  واإلخفاء،  والتّكرار،  والحذف،  والتأخير،  والتّقديم،  والقلب،  والتمثيل، 

الواحد،  خطاب  والجميع  الجميع،  مخاطبة  الواحد  ومخاطبة  واإليضاح،  والكناية،  واإلفصاح، 

والقصد  االثنين،  والجميع خطاب  لمعنى    والواحد  العموم  وبلفظ  العموم،  لمعنى  الخصوص  بلفظ 

ه( صاحب كتاب "الكامل في اللغة 285. ومن اللغويين أيضا أبو العباس المبرد)ت 327الخصوص" 

واألدب" وأفضل ما تركه المبرد في هذا الباب أضرب الخبر، كما في قصته مع الفيلسوف الكندي، 

الجرجاني في دالئل اإلعجاز  أوردها  المباحث . وكذ 328وقد  إلى بعض  ثعلب هو اآلخر أشار  لك 

. ولعّل 329المتعلقة بعلم المعاني كاألمر، والنهي، والخبر، واالستخبار، وجزالة اللفظ، وُحسن النّظم 

علم  اإلشارات في  بعض  َحَوْت على  أنّها  العباسي  الصدر  في  اللغويين  لمصنفات  البارزة  الّسمة 

 
 . 37/153الصافات، 321
الفراء،      322 زياد  بن  القرآنيحيى  الدارمعاني  )مصر:  النجاتي،  يوسف  أحمد  تحق.  للتأليف -المصرية-، 

 .2/394والترجمة(،
 .23/82المؤمنون، 323
 . 3/328،معاني القرآنالفراء،  324
 .2/187البقرة، 325
، تحق. محمد فواد سزگين، )القاهرة: مكتبة الخانجى  مجاز القرآنهـ(،  209أبو عبيدة معمر بن المثنى )المتوفى:    326

 .1/67هـ(  1381-
، إبراهيم شمس الدين، )بيروت:  تأويل مشكل القرآنهـ(،  276عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى:    327

 .22دار الكتب العلمية(،
 .315ئل اإلعجاز،الجرجاني، دال 328

، )القاهرة:  2، تحق. رمضان عبد التواب، طقواعد الشعر ،  هـ(291أحمد بن يحيى المعروف بثعلب )المتوفى:    329

 .63،31،32،31م(،1995-مكتبة الخانجي 
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وبع  نزيرة،  بخطوط عريضة، وأمثلة  التي شهدتها المعاني  والتشعيب  والتعقيد،  المنطق،  يدة عن 

المالحدة   ضد  الكريم  القرآن  عن  الدفاع  التصنيف  في  لهم  الدافع  وكان  المتأخرين،  مصنفات 

. ومع قلتها إال أنّها تركت أثرا  على المتأخرين، فالجرجاني نقل عن سيبويه في  330والمشككين فيه 

، لكن البدّ من التّنبه على أّن أهل اللغة -ذُِكر آنفا   كما-غير موضع في كتابه، وكذلك عن المبرد  

أنها حقل   أدركوا  الثالث، وكأنّهم  القرن  بعد  المالحظات واإلشارات،  ابتعدوا شيئا فشيئا عن هذه 

 .331آخر، وله أهله، ويحتاج إلى التفرغ له 

قا، وأكثر  ، وكان أثرهم أشدَّ عماألدباءالذي ترك أثرا في علم المعاني هم  الفريق الثاني  و

بعدا من اللغويين؛ ويعود ذلك لتعلق دراساتهم بالنّص األدبي، فهو غاية في ذاته، بخالف أهل اللغة  

والنحو الذين ُعنوا بالّشواهد التي تخدم قواعدهم فقط. واشتهر عدد من األدباء في هذا الباب ولعل  

ّل نظيرها، وال يخفى أنّه كان  ه( من خالل كتبه التي ق255أّولهم وأسبقهم، وأكثرهم أثرا الجاحظ)ت 

من المعتزلة بل من كبارهم لكنّه نحى منحى األدباء في معالجة قضايا المعاني بعيدا عن تعقيدات 

في زمرة األدباء، والمهم من كالمه القضايا التي اعتنى بها في علم   - هنا-المتكلمين؛ لذلك أُدرج  

ة، فذكر اإليجاز واإلطناب والحظ أّن الخطاب المعاني، حيث ذكر كثيرا من أبوابه في مواضع متفرق

القرآني إذا كان موجه  للعرب اتسم باإليجاز، بخالف أهل الكتاب. فقال "ورأينا هللا تبارك وتعالى،  

بني  وإذا خاطب  والحذف،  والوحي  اإلشارة  الكالم مخرج  العرب واألعراب، أخرج  إذا خاطب 

وكذلك تكلم عن التَّكرار والتّرداد في    332الكالم" إسرائيل أو حكى عنهم، جعله مبسوطا، وزاد في  

كالم العرب، وأّن له مواضع تُستَْملَح ومواضع تستقبح، وجعل العهدة في ذلك حال المستمع وحاجته  

آي  333له لبعض  تفسيره  الحقيقة والمجاز من خالل  أوائل من استخدم مصطلحي  والجاحظ من   .

"أ بيّنه في كلمة  ما  ذلك  الحكيم ومن  اْليَتامى  الذكر  أَْمواَل  يَأُْكلُوَن  الَِّذيَن  تعالى }إِنَّ  كل" في قوله 

حيث قال "وقد يقال لهم ذلك وإن شربوا بتلك األموال األنبذة،   335وقوله }أَكَّالُوَن ِللسُّْحِت{  334ُظْلما {

ألبلغ . ولعل األثر ا336ولبسوا الحلل، وركبوا الدواّب، ولم ينفقوا منها درهما واحدا في سبيل األكل" 

الذي تركه الجاحظ في هذا الشأن، المزية هل لأللفاظ أم للمعاني، وجنح إلى أنّها راجعةٌ إلى األلفاظ  

المعاني مطروحة  "وأّن المعاني مطروحة يعرفها العالم والجاهل، والعبرة في اختيار األلفاظ. فقال  
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إنّما الشأن في إقامة الوزن، في الطريق يعرفها العجمّي والعربّي، والبدوّي والقروي، والمدنّي. و

الماء"  اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة  وأحدث هذا المسلك أثرا عميق واختالفا كبيرا    337وتخيّر 

القول وردّه جملة هذا  نقض  الذي  الجرجاني  المتأخرين، وال سيما  الكثير من  338عند  وللجاحظ   .

 .  339البالغة بأكمله  اإلشارات واإلسهامات في علم المعاني حتّى إنّه يُعد مؤسس علم

وفي مطلع القرن الرابع نشط التصنيف المرتبط بعلم البالغة، وظهرت الكتب التي اختصت 

بالنقد األدبي، فأسهمت أيّما إسهام في تطور علم المعاني، ومن أبرزها "عيار الشعر" البن طباطبا  

والبحتري"  322)ت  تمام  أبي  بين  و"الموازنة  المتنبي  371لآلمدي)ت ه(،  بين  و"الوساطة  ه(، 

ه(، وقامت هذه الدراسات على أساس نقد المعاني 392وخصومه" لعلي بن عبدالعزيز الجرجاني)ت 

والّصور البالغية، وما في الّشعر من سرقات، وهفوات في المعاني حتّى استطاع هؤالء المصنفين  

 .340الغوص بين ثنايا األلفاظ، ودقائق المعاني 

، الذين ما برحوا في إثارة المسائل ومناقشتها مع خصومهم  المتكلمونأما الفريق الثالث فُهُم  

على اختالف اعتقاداتهم، فناظروا الفالسفة والمالحدة من جهة دفاعا عن اإلسالم، وكذلك َمن خالفهم  

اشتهر من  ِمن المسلمين من جهة أخرى، وُعرفوا بقوة الحّجة والبرهان، وسالمة منطق اللسان، و

عطاء)ت  بن  واصل  األوائل  النّظام)ت 131المعتزلة  وإبراهيم  بن  221ه(،  وبّشر  ه(، 

نّظمت 210المعتمر)ت  التي  الفلسفة  من  واستفادوا  والعلوم،  المعرفة  بحب  وتميزوا  وغيرهم،  ه( 

. وقد نقل الجاحظ كثيرا 341عقولهم، فاستطاعوا مصابرة الخصم، والخوض في لجج البحر الخضم 

تهم ونظرياتهم المعرفية في كتبه، وال سيما كتابي "البيان والتّبين" و"الحيون"، حيث من مجادال 

 خصص المجلد األول ونيّف من الثاني لمناظرات النّّظام مع خصومه. 

ه(، 384ومن المتكلمين الذي تركوا أثرا واضحا في المعاني أبو الحسن الّرماني المعتزلي)ت 

كاد تكون األولى من نوعها، إْذ عمل الّرماني على محاولة كشف  وله في ذلك رسالة في اإلعجاز، وت

وقّسمه   اإليجاز،  المعاني  من  وذكر  البالغة،  في  رسالته  جّل  وأفرغ  الكريم،  القرآن  إعجاز  سّر 

تقسيمات لم تكن قبله، وضبط حدوده وتفريعاته حتّى أنضجه فلم يضف المتأخرون عليه شيئا ذا 

أ342قيمة  أيضا  المتكلمين  ومن  األشعري)ت .  الباقاّلني  بكر  المجادالت  403بو  صاحب  ه( 
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والمناظرات مع الروم، وله كتاب في إعجاز القرآن ردّ في على المالحدة الطاعنين بكتاب هللا من  

جهة، وعلى المعتزلة القائلين بالّصرفة من جهة أخرى، وقد تكلم عن نظم القرآن العجيب، وجعلَه  

اإلعجاز  أسباب  من  أ343سبابا  كما  واإلطناب، ،  كاإليجاز  المعاني؛  علم  مباحث  من  شيئا  ذكر  نّه 

ه( صاحب كتاب  415)ت . ومن المتكلمين أيضا القاضي عبدالجبار الجرجاني المعتزلي344والتطويل 

"المغني في أبواب التوحيد والعدل" وخصص المجلد السادس عشر للكالم على البالغة، وإعجاز  

ّن الفصاحة مرتبطة بجزالة األلفاظ، وحسن المعنى، وال  القرآن، ومن جملة ما ذكر في المعاني أ

، فرد ّعليه الجرجاني  345يمكن فصل أحدهما عن اآلخر، وردّ على دعاة النّظم ولم يجعل له مزيّة 

 .346- كما سيأتي-ردا طويال في دالئل اإلعجاز، 

لمتناثرة،  المعلومات البالغية اوبين تصانيف اللغويين واألدباء والمتكلمين اجتمع سيٌل من  

ه( 395والمبعثرة، التي احتاجت إلى جمع وترتيب، وُحسن تبويب، ما دفع أبا هالل العسكري)ت 

،  مستمدا من "البيان والتبين"  347على تأليف كتابه "الصناعتين" تكلم فيه عن صناعة الشعر والنثر 

ة بين ثناياه فقال "إّن للجاحظ إاّل أنّه رأى فيه قصورا في الترتيب، وأّن المعلومات البالغية متناثر

اإلبانة عن حدود البالغة، وأقسام البيان والفصاحة مبثوثة في تضاعيفه، ومنتشرة في أثنائه؛ فهي 

؛ لذلك رأى أْن يرتبها، ويبّوبها، 348ضالّة بين األمثلة، ال توجد إال بالتأمل الطويل، والتصفّح الكثير" 

ل على حدّ البالغة، وفرق بينها وبين الفصاحة، وتوصل  فقّسم كتابه عَشرةَ أبواب، تكلّم في الباب األو

إلى "أّن الفصاحة تمام آلة البيان، فهي مقصورة على اللفظ؛ ألن اآللة تتعلّق باللفظ دون المعنى، 

ومما ذكر من أبحاث    349والبالغة إنما هي إنهاء المعنى إلى القلب، فكأنها مقصورة على المعنى" 

ء األلفاظ المناسبة للمعاني، وكذلك تكلم عن اإليجاز ونوعيه، واإلطناب المعاني: النظم وكيفية انتقا

،  350وما يتعلق بهما من حدود وتقسيمات، وفَْضل كّل واحد منهما، وحسن الّرصف والتّقديم والتّأخير 

. وبهذا يكون العسكري قد جمع ما تناثر  351وكذلك تكلّم عن الفصل والوصل وموضعهما في الكالم 
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أسالفه كتب  منه    في  فاستقى  جامعة،  حدودا  لها  ووضع  المعاني  علم  مصلحات  بعض  وحّرر 

 .352الجرجاني بعض مسائله، ولطيف نواده

 المرحلة الثانية: الجرجاني والزمخشري  

ال يكاد يأتي القرن الخامس الهجري إال وقد اجتمع من علم المعاني الشيء الكثير، لكّن الناس  

مزية المتكلم؛ هل هي راجعة إلى اللفظ أو المعنى أو النظم، وعلى كانوا على خالف واسع في فضل  

ه( فوضع نظرية  471ذلك اختلفوا في سّر إعجاز القرآن الكريم حتّى جاء عبدالقاهر الجرجاني )ت 

وضبط   المعاني،  مسائل  وحّرر  كثيرا،  علما  فيه  فأفرغ  اإلعجاز"  "دالئل  كتابه  في  المعاني 

للها تحليا أدبيا، ورد على المخالفين والسيما المعتزلة، وجادلهم  مصطلحاتها، وأقام شواهدها، وح

 جداال علميا وعقليا، وهذا ظاهر من أّول الكتاب إلى آخره.

النحو والشعر، ودورهما في فهم كتاب هللا ومعرفة  بالكالم بمقدمات في فضل  وبدأ كتابه 

إلى أّن األلفاظ ال مزية لها بل  ، ثم شرع بالّردِّ على المعتزلة في قضية اللفظ، وذهب  353إعجازه 

. ثم تكلم  354المزية في مالئمة معنى اللفظ مع المعنى الذي يليه، وأّن األلفاظ خدٌم للمعاني وتابعة لها

ي معاني النحِو في معاني الكلم" عن النّظم   أي: وضع الكالم وفق قواعد   355فعرفه بقوله "هو توّخِ

ونظم حسن. وبعد هذا المقدمات أخذ في ذكر أبواب    النحو، وساق شواهد على ذلك بين نظم رديء،

وتكلم عنه في حال  يأتي،  دواعيه، وعلى كم وجه  والتأخير، وما هي  بالتقديم  فبدأ  المعاني،  علم 

الفعل والعكس، والنّكرة على المعرفة، وبيّن ما   اإلخبار، واالستفهام، والنّفي، وتقديم االسم على 

ى، ثم طبّق على كتاب هللا، وكالم العرب تطبيقا عمليا، وأوضح  يعتري الكالم من تغيرات في المعن

.ثم ثنّى الكالم على "الحذف" ووصفه بأنّه باب دقيق المسلك، وذكر ما  356مزايا التقديم والتأخير 

يحذف من الكالم، ومتى وأين يحذف، كالمبتدأ، والفاعل، والمفعول، والغرض من الحذف، ووضع  

كان أحسن من الذكر وآنس ترّجح على الذكر والعكس كذلك، وأورد  قاعدة مفادها أّن الحذف إن  

. وخصص الفصل الثالث 357شواهد كثيرة على هذا الكالم، تدّل على غزارة علمه، وسعة اطالعه،

للكالم عن فروق الخبر، وذكر حاالته كاألخبار باالسم، أو الفعل، أو الصفة المشبه، أو يكون الخبر 

رة أو معرفة معرف بال، وكل ما يطرأ على المعنى من تغير إذا تعاورت مثبتا، والخبر إن كان نك
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. وفي الفصل الرابع تناول الفروق في الحال بين الحال المفردة والجملة، وكونها 358هذه األمور 

جملة إسمية أو فعلية، وفي حالة النفي واإلثبات، ودخول الواو عليها وخروجه منه، وما له من  

الفصل الخامس تكلّم عن الوصل والفصل، وضّمنه معاني حروف العطف، ومتى  . وفي  359مزايا 

. وفي الّسادس تكلم عن اللفظ  360يلزم الوصل والفصل، ووصفه بأنه أصعب أبواب المعاني وأدقها

والنّظم وردّ على شبه المعتزلة وذكر فيه االستعارة والكناية، وربط الكالم بإّن بدل الفاء، وموقع 

. 362. وفي الّسابع تكلّم عن المجاز الحكمي، والكناية 361ي الكالم وما لها من دالالت كلمة "كّل" ف

مع  الكندي  خبر  وذكر  وفوائدها،  وخصائصها،  الكالم،  في  ومواقعها  إّن  عن  تكلّم  الثامن  وفي 

. وفي الثامن تكلّم عن القصر، وخصائصه، وأدواته، والفرق بين هذه األدوات، وفائدة 363المبرد 

. وما بقي من الكتاب بحث فيه مسألة النظم ومزيته، وأين يكمن محل اإلعجاز، 364ومعانيها كل أداة،  

الشواهد  ذكر  في  استطرد  ولطالما  الجبار.  عبد  القاضي  والسيما  المعتزلة  على  ردودا  وضّمنه 

القرآن  وقّرر أّن   -المعاني  -الّسماعية والعقلية، حتّى يوفّي المسألة حقّها، وتوصل إلى نظرية النظم

معجٌز لنظمه ال لشيء آخر. وقد ضّمن الجرجاني كتابه أغلب مباحث علم المعاني األمر الذي أدى 

القاهر   عبد  إلى  يرجع  الفضل  وكّل  المتأخرين،  عند  واستقرار مصطلحاته  نشوئه،  إلى  بعد  فيما 

عّل أول . لكن مصطلح علم المعاني لم يظهر على شكله الحالي إلى بعد الجرجاني، ول365الجرجاني 

ه( في مقدمة تفسيره الكشاف، وهو يبين حال المفّسر لكتاب هللا، 538من أشار إليه الزمخشري)ت 

قد برع في علمين   فقال "إال رجل  والبيان"  "المعاني  له من علمي  العلم البد  بلغ من  وأنّه مهما 

البيان"  وعلم  المعاني  علم  وهما  بالقرآن،  من  366مختصين  أول  الزمخشري  يكون  جعل   وبهذا 

تفسيره   أتّم  الجرجاني على كتاب هللا حتّى   العلم، وراح يطبق نظرية  "المعاني" علما  على هذا 

نظريا،   النظرية  وضع  الجرجاني  كان  وإن  التنزيل"  غوامض  حقائق  عن  "الكشاف  فأسماه 

التعريف ال  دالالت  في  فتوسع  فيها،  وتوسع  العملي،  بنيانها  أقام  وحروف  367فالزمخشري   ،

، وإقامة الظاهر مكان المضمر، وتوصل 368واالستفهام، واستخدامات االسم الموصولالتحضيض،  
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 .220-202،اإلعجازدالئل الجرجاني،  359
 .248-222،دالئل اإلعجازالجرجاني،  360
 .292-249،دالئل اإلعجازالجرجاني،  361
 .314-293،دالئل اإلعجازالجرجاني،  362
 .328-315،دالئل اإلعجازالجرجاني،  363
 .349-329،دالئل اإلعجازالجرجاني،  364
 .189البالغة تاريخ وتطور،شوقي ضيف،  365
 . 1/2الزمخشري، الكشاف، 366
 . 1/356،الكشاف لزمخشري،ا 367
 . 1/91،الكشاف الزمخشري، 368
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وغير ذلك    370، وفوائد تنكير المسند إليه 369إلى أّن االسم المفرد هو الذي يدل على الجنس ال الجمع 

. وإلى 371من دقائق هذا العلم حتّى  لم يترك للبالغين بعده أضافات ذات قيمة علمية في علم المعاني 

الحدود  عن  بعيدا  السليم،  والذوق  بالنصوص  مرتبطا  علما  المعاني  علم  ظّل  الزمخشري  زمن 

المنطقي،  والتعقيد  الجمود  بدأ عصر  يدم طويال حتّى  لم  هذا  لكن  المنطقية،  والعبارات  الضيقة، 

 واختزال المعاني في قوالب جامدة.

 المرحلة الثالثة

ه( الذي وضع كتابا سماه "نهاية اإليجاز  606وقد بدأت هذه المرحلة عند الفخر الرازي)ت  

في دراية اإلعجاز" وهو من اسمه مختصر، اختصر فيه الرازي كتابي الجرجاني، وألبسهما لبسة 

له  واعتذر  البالغية،  الجرجاني وجهوده  بدور  وأشاد  كتابه،  مقدمة  بهذا في  وقد صرح  منطقية، 

أنّه مستخرج ألصول ذلك  ترتيبه، وعلل  فقام على  372علم، وأقسامه، وشرائطه   إلطنابه، وعدم   .

 ترتيبه وتبويبه، لكنّه أخرج المعاني من روعتها األدبية، وجعلها في قواعد جافة. 

فبدأ ثم تابعه على هذا المنوال أبو يعقوب الّسكاكي في القسم الثالث من كتابه "مفتاح العلوم"  

الخبر وما يتعلق به، وضّمنه اإليجاز   بتعريف علم المعاني، ثم تناول أبحاثه، فصدّرها بالكالم عن 

واإلطناب والوصل والفصل، ثم تكلّم عن القصر وأضربه وأدواته، ثم الكالم عن األمر، والنهي، 

. وكتابه أفضل ترتيبا وأحسن تبويبا من كتاب الرازي، لكّن التعقيد المنطقي  373واالستفهام، والنداء

إلى الشرح تلو الشرح، والحاشية في إثر الحاشية،  والفلسفي ازداد في علم المعاني، حتّى احتاج  

 .  374وتحولت المعاني إلى قوالب جامدة، وابتعدت عّما كانت عليه في زمن الجرجاني والزمخشري 

ومن أشهر شروحات المفتاح شرحا الخطيب القزويني األول "تلخيص المفتاح" ثم شرحه 

، وتابعه في تقسيمات  -كما تقدم-الّسكاكي  بـــ"التوضيح"، وقد استدرك في تعريف المعاني على  

علم المعاني فقال "ثم المقصود من علم المعاني منحصر في ثمانية أبواب: أحوال اإلسناد الخبري،  

والوصل،  الفصل  اإلنشاء،  القصر،  الفعل،  متعلقات  أحوال  المسند،  أحوال  إليه،  المسند  أحوال 

لثّمانية هي التي استقرَّ عليها علم المعاني، واستوى  وهذه األبواب ا  375اإليجاز واإلطناب والمساواة"

 
 . 3/4،الكشاف الزمخشري، 369
 . 1/53،الكشاف الزمخشري، 370
 .264-243البالغة تاريخ وتطور،شوقي ضيف،  371

، تحق. نهاية اإليجاز في دراية اإلعجازهـ(،  606محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدين الرازي )المتوفى:   372

 . 25نصر هللا حاجي، )بيروت: دار صادر(،
 . 328-166السكاكي، المفتاح، 373
 .288/313،البالغة تاريخ وتطورشوقي ضيف،  374
 .1/55،اإليضاحالقزويني،  375
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على سوقها، فتدلت منها ثماره، وال زال الناس يعكفون على كتب القزويني ويضعون عليها الشرح  

ه(  وضع كتابا موسوما بـــ "عروس األفراح في شرح 773بعد الشرح، كبهاء الدين السبكي)ت  

ه( له شرحان على التلخيص مختصر ومطول، ثم  792)ت تلخيص المفتاح"، وسعد الدين التفتازاني

ه(، وحاشية محمد بن حمزة 816ُوِضعت حواشي على المطول كحاشية الشريف الجرجاني )ت 

الهندي)ت 834الفناري)ت  السيالكوتي  عبدالحكيم  وحاشية  محمد  1067ه(،  وللشيخ  ه(، 

القزويني "الجمان"    ( حاشية على مختصر التفتازاني. ومن المنظومات لتلخيص 1230الدسوقي)ت 

ه( ثم شرحها بـ "عقود الجمان". وهكذا حكمت مدرسة الّسكاكي على  911لجالل الدين السيوطي)ت 

علم المعاني بالجمود، وألبسته ثوب المنطق والفلسفة، وكانت جهود البالغيين بعده تكُمن في فّك 

 . 376تعقيداته وتسهيّله 

إلى بالمعاني  الرجوع  حاولوا  األدباء  بعض  الجرجاني    لكن  زمن  في  عليه  كانت  ما 

ه( في كتابه "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر"  637والزمخشري، ومن هؤالء ابن األثير)ت 

وظهر أثر الجرجاني عليه في فضل المزية هل للتركيب أم اللفظ فقال "واعلم أن تفاوت التفاضل  

التر مفرداتها؛ ألن  يقع في  أكثر مما  األلفاظ  تركيب  أعسر وأشق" يقع في  يتتبع  377كيب  ، وراح 

خطوات الجرجاني ويحاكيه في إثبات مزية النظم، وعقد للمعاني فصلين في كتابه، تكلم في األول 

عن الحكم على المعاني، وفي الثاني عن الترجيح بين المعاني، وهو ينحى منحى الجرجاني في  

. ومن الذين عابوا 378منطقي والفلسفي إيراد الشواهد ومناقشتها مناقشة أدبية، بعيدا عن التعقيد ال

كمال  ابن  عصرها  سالف  إلى  المعاني  رجوع  في  األثير  ابن  دعوة  ودعوا  السكاكي،  منهج 

 .  379ه( في رسالة له سميت "تحقيق معنى النظم والصياغة" 940باشا)ت 

ولعّل هذا الدعوات قد لقيت أذنا سمعت لها وأصغت، وكانت في مشيخة األزهر عندما تولّها 

عبده)ت الش محمد  في 1323يخ  دراسيا  منهجا  وجعلها  الجرجاني،  كتب  بطباعة  أوعز  الذي  ه( 

، وتركت  380ه(1354األزهر، وفعال حصل هذا، وطبعت ألول مرة على يد محمد رشد رضا)ت 

كتابات محمد رشد رضا،   يقرأ  فمن  وأدبهم،  يظهر في شعرهم  المتأخرين،  أقالم  في  أثرا عميقا 

ومصطفى الرفاعي، وسيد قطب، يرى أنّهم قد أوتوا ريشة الجاحظ، وفطنة عبد القاهر. ولعل الزمان 

 
 .358،البالغة تاريخ وتطورشوقي ضيف،  376
، تحق. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرهـ(،  637ضياء الدين بن األثير، نصر هللا بن محمد )المتوفى:    377

 . 1/166أحمد الحوفي، بدوي طبانة، )القاهرة: دار نهضة مصر(،
 .77-1/62، المثل السائرابن األثير،  378
هـ(، رسالة في تحقيق معنى النظم والصياغة، حامد  940أحمد بن سليمان بن كمال باشا، شمس الدين )المتوفى:    379

 .1/175/178هـ(، 1406ذو الحجة -رجب18السنة  72، 71قنيبي، )الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، العددان
 .34-33هـ(،1973-ة المطبوعات/ بيروت، )الكويت: وكال عبدالقاهر الجرجاني بالغته ونقدهأحمد مطلوب،  380
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ويبتع والذوق،  األدب  األول، في  الرعيل  كان عليه  ما  إلى  بالناس  ويرجع  دورته،  دوا عن  يدور 

 التعقيد في التأليف والتدريس. 

 نتائج البحث

المسلمون   به  والنثر، واهتّم  بالشعر  متعلّقا  وكان   ، العربية  باللغة  المعاني علٌم مرتبط  علم 

لعالقته بفهم القرآن الكريم، وقد ساهمت كتابات اللغويين والمتكلمين واألدباء في نشأة علم البالغة  

بهم حتى القرن الخامس وال تميز للمعاني عن البيان، وأّول من  وتطوره، وبقيت ممزوجة في كت

أفرد علم المعاني في تصنيف خاص عبدالقاهر الجرجاني، وأقام نظرية النّظم مستفيدا من جهود 

سابقيه، ثم طبّقها الزمخشري في تفسيره، والزلت المعاني مرتبطة بالنّصوص إلى أن بدأ عصر  

المنطق عليها ف لقوالب جامدة، وكانت الجمود، وإدخال  الذي حولها  السكاكي  ثم  الرازي  ي عهد 

جهود البالغيين بعده منصبة على فّك عبارته وشرحها، حتى القرن الثالث عشر عندما ُجعلت كتب 

 الجرجاني منهجا دراسيا لطالب األزهر فساعد ذلك في عودة الروح للمعاني ولو شيئا يسيرا. 

 المصادر

 القرآن الكريم

 هـ.  1404بيروت،  -، دار الكتب العلمية العقد الفريد أحمد بن محمد األندلسي،  بهابن عبد ر

، إبراهيم شمس الدين، بيروت: دار الكتب تأويل مشكل القرآن الدينوري عبد هللا بن مسلم،    ابن قتيبة

 العلمية.

قنيبي، الجامعة  ، حامد  رسالة في تحقيق معنى النظم والصياغةباشا أحمد بن سليمان،    ابن كمال

 هـ. 1406ذو الحجة -رجب 18السنة   72، 71اإلسالمية بالمدينة المنورة، العددان

 هـ.1414صادر،-، بيروت: دار3، طلسان العرب محمد بن مكرم،  ابن منظور

، المجلد األول والثاني:  الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتريأبو القاسم الحسن بن بشر،    اآلمدي

، القاهرة: دار المعارف؛ المجلد الثالث: تحقيق / د. عبد هللا المحارب، 4د صقر، ط تحقيق/ السيد أحم

   1994 -القاهرة: مكتبة الخانجي 

الطيب،    الباقالني بن  القرآنمحمد  طإعجاز  صقر،  أحمد  السيد  تحق.  دار 5،  مصر:   ،

 . 1997المعارف،

 هـ.  1423تبة الهالل،، بيروت: دار ومكالبيان والتبيينعمرو بن بحر أبو عثمان،  الجاحظ

 هـ، 1424 -، بيروت: دار الكتب العلمية 2، ط الحيوان         
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، تحق. محمود دالئل اإلعجاز في علم المعانيعبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد،    الجرجاني

 م. 1992 -هـ 1413جدة: دار المدني ، –، القاهرة: مطبعة المدني 3شاكر، ط

، تحق. عمر خليفة بن إدريس، بنغازي:  لسارق والمسروق منهالمنصف ل،  الضبيالحسن بن علي  

 جامعة قات يونس. 

الرحمن،    القزوينيالخطيب   عبد  بن  البالغةمحمد  علوم  في  المنعم  اإليضاح  عبد  تحق. محمد   ،

 ، بيروت: دار الجيل.3خفاجي، ط 

ار الكتب ، د 2، تحق. نعيم زرزور، ط مفتاح العلوميوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي،    السكاكي

 م.  1987 -هـ   1407العلمية، بيروت، 

، بيروت: دار الكتب العلمية، كتاب التعريفات علي بن محمد بن علي الزين،    الشريف الجرجاني

 م. 1983

، تحق. نصر هللا حاجي، نهاية اإليجاز في دراية اإلعجازمحمد بن عمر الرازي،    الفخر الرازي

 بيروت: دار صادر.

للتأليف  -المصرية-، تحق. أحمد يوسف النجاتي، مصر: الدارمعاني القرآن  يحيى بن زياد،  الفراء

 والترجمة. 

، تحق. عبد الرحمن المصطاوي،  ديوان امِرئ القيسبن حجر بن الحارث الكندي،    اْمُرُؤ القَْيس

 م.2004، بيروت: دار المعرفة،3ط

، تحق. عبد السالم المصون في األدب الحسن بن عبد هللا بن سعيد بن إسماعيل،    أبو أحمد العسكري

 م. 1984، الكويت: مطبعة حكومة الكويت، 2محمد هارون، ط

القرآنمعمر بن المثنى،    أبو عبيدة القاهرة: مكتبة الخانجي  مجاز  - ، تحق. محمد فواد سزگين، 

 هـ.  1381

، تحق. علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل اعتينالصنالحسن بن عبد هللا،    أبو هالل العسكري

 هـ.  1419 -إبراهيم، بيروت: المكتبة العصرية 

 هـ. 1973-، الكويت: وكالة المطبوعات/ بيروت عبدالقاهر الجرجاني بالغته ونقده، أحمد مطلوب

- الخانجي  ، القاهرة: مكتبة  2، تحق. رمضان عبد التواب، طقواعد الشعرأحمد بن يحيى،    ثعلب

 م. 1995
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، القاهرة: مكتبة  3، تحق. عبد السالم محمد هارون، طالكتاب عمرو بن عثمان بن قنبر،    سيبويه

 م.  1988 -هـ   1408الخانجي، 

، تحق. أحمد  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، نصر هللا بن محمد،  ضياء الدين ابن األثير

 . الحوفي، بدوي طبانة، القاهرة: دار نهضة مصر

 ه.المصادر.1302-، قسطنطينية: مطبعة الجوائب نقد الشعربن قدامة البغدادي،  قدامة بن جعفر
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 تطور علم التاريخ في العالم اإلسالمي 

 من المقدس إلى الوطنية 

 

 توفيق بن زردة 

 

 

 أستاذ محاضر 

 جامعة العربي بن مهدي 

 أم البواقي 

 الجزائر

 

E-Mail: toufikbenz@yahoo.fr 
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 تطور علم التاريخ في العالم اإلسالمي 

 من المقدس إلى الوطنية 

 تطور علم التاريخ في العالم اإلسالمي 

 من المقدس إلى الوطنية 

 م( 21الـ /هـ15وم  07هـ/ 01)بين القرن

 د. توفيق بن زردة *

 

   المقدمة:

ونبل       مشترك،  وجود شرف  إلى  اشهارا إلسالميتها  األكثر  التاريخية  الجغرافيا  تحيل 

معرفي بلغ درجة االرستقراطية في أحد مراحله، حيث تحقق النضج وتعززت العلوم بفعل تأثيرات 

للنمو، التي عاشت في اطار كتلة ترابية  االحترام االجتماعي، والبنية الذهنية الجماعية األكثر تحمسا  

واسعة، وسلطة قوية اهتمت بالصناعة التاريخية، لذلك كانت األرض والسلطة والتاريخ هي الهبات  

مسيرة   حتمية  لكن  الوسطى،  العصور  في  لإلنسانية  اإلسالمي  العالم  وهبها  التي  الكبرى  الثالث 

وذج الوسيطي وحولته إلى أوراق دائمة التطور البشري، فرخ عوارض زمنية أتت على هذا النم

  - وجذور متالشية بفعل القدم، حيث زحفت الترابيات الوطنية في قالب دول عصرية بتنوع اجتماعي 

 ثقافي كمؤشر على االنتقال من الكل المنصهر إلى الجزء المتنوع.     

أو   في هذه الورقة البحثية ليس تكريسا لجغرافيا على أخرى،   381إن اختيارنا للعالم اإلسالمي 

وانما لتتبع تطور علم التاريخ في فضاء رحب، يوفر التنوع والتواصلية التاريخية    فضاء على آخر

ثقافية  قالب جاهز بجزئيات  اعتقادنا  في  النموذج  هذا  يعد  لذلك  الزمن،  تعاند  أن  استطاعت  التي 

تتبع األثر المعرفي التاريخي الذي تغذى من المتغير الزمني، منذ   وموروثات علمية، تساعد على

   القرن األول للهجرة )السابع ميالدي( إلى القرن الخامس عشر للهجرة ) واحد وعشرون ميالدي(. 

 

 enz@yahoo.frtoufikb الجزائر -أم البواقي -جامعة العربي بن مهيدي*   
 هناك دراسات سعت إلى تقديم قراءة جديدة لتاريخ العالم اإلسالمي على غرار:  - 381

، دار البشير للنشر  عبد العظيم محمود الديب عبد العظيم، نحو رؤية جديدة للتاريخ اإلسالمي، نظرات وتصويبات

 والتوزيع، د.ت 

  

mailto:toufikbenz@yahoo.fr
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الضاحية الحضارية، ومن حيز األرض  إلى  الحضارة  العالم االسالمي من قلب  انتقل  لقد 

االمبراطورية والتعددية الثقافية،    -الجزيرة العربية، إلى الدولة  المختارة والمجتمع األحادي بشبه

ثم إلى الدولة الوطنية، حيث االنسجام االجتماعي، لذلك فهي تعد تطورات معلمية لمجال انساني  

باعتباره  تأثر بها وتفاعل معها  التاريخي قد  يبدو أن النص  عاش تجربة انصهارية وانشطارية، 

ذاكرة، لذلك سنحاول في هذه الورقة البحثية تتبع تطور علم التاريخ في العالم  شاهدا زمنيا وخزانا لل

 اإلسالمي من خالل هذه التجربة، التي مرت في اعتقادنا على أربعة مراحل.  

  

 .المقدس والتاريخ: 01

على تصورات   في العالم اإلسالمي، بنيت خطوط امداد المعرفة التاريخية في بداية عهدها

شبة   التي مجتمعات  السردية،  الذهنية  والبنى  الحكواتية،  األخبار  سادت  حيث  العربية،  الجزيرة 

البدوية ترسم في الماضي عبر سياق   القفار، فكانت الذات  استلهمت من محيط األمصار وعيش 

الروماني، أو الفارسي،   -مختنق ترابيا، مبتور وجوديا بفعل الطوق الحضاري لإلرث البيزنطي

مجتمعات شبه الجزيرة العربية واقعا مكبال بحالة سكون ذهني يتغذى من بيئة  الذي جعل من عزلة  

بالغزوات   مشبعا  مخياال  انتجت  التي  القصصية"   " على  يقوم  الذي  المحلي،  الموروث  يحركها 

 . 382والبطوالت، التي فرخت ذهنية الرمز الذي تدور حوله األحداث 

أسلمة األرض بشبه الجزيرة العربية، حيث   طبعا هذه البنى التراثية تسللت إلى مشهد بعد ما

زحفت المتغيرات العقدية في قالب النص المرجع والشخص المحوري و المدينة المركز، فكان هذا 

الثالثي ُمرتكز في انبعاث كتابة تاريخية " متدينة" تقاطع فيها موروث الرمز مع المقدس، فكان 

التي التاريخية  المحورية"   " بروز  العام  حوله    الملمح  تزاحمت  تدويني،  وعاء  إلى  تحولت 

التصورات النصية، التي أنتجت خالل الثالث قرون األولى للهجرة " التاريخ القطب" الذي يستند 

إلى " فقهية الماضي"، و " قدسية صانعيه"، فكانت بذلك الكتابات حول السيرة النبوية، والمغازي، 

الك  طبعت  التي  التراكمية  أوجه  أحد  الحيز  والفتوحات،  في  عهدها  بداية  في  التاريخية  تابة 

 .383اإلسالمي 

فضاءات  وانضمام  االسالم،  رقعة  توسع  من  وتتغذى  تعيش  أن  التراكمية  هذه  استطاعت 

أخرى إليه، ما عمق من تشكالت هذا النوع من االنطباع النصي، الذي لم يرقى بعد إلى المعرفة  

 
توفيق بن زردة، محاضرات حول المنهج التاريخي، محاضرات مقدمة لمستوى السنة ثالثة ليسانس، جامعة    - 382

 .73 -68، ص، 2020-2019العربي بن مهيدي أم البواقي، السنة الجامعية، 
 .112توفيق بن زردة، المرجع السابق، ص،  - 383
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ت تحفا مقدسة، مشحونة منذ القرن الثاني للهجرة  التاريخية بشكلها المتشعب والموسع، بقدر ما كان

بتقفي أثر المرويات النبوية، التي تحولت إلى ظاهرة تأريخية تقوم على العنعنة واإلسناد الذي عمق 

 . 384من ثقافة المشافهة التي سعت إلى صون وجودها بإقحام معادلة الجرح والتعديل 

ة متدينة، انتجت نص تاريخي ساير لحظة إن هذه التركيبة المفاهمية هي تحصيل بيئة ثقافي

المتغير األممي، الذي حث اإلنسانية على االنتقال من تجربة عقائدية تائهة إلى بنى عقائدية مؤسسة  

تبني ألريحية اجتماعية ومصير سعيد لذلك بنيت هذه المرحلة التدوينية على ثالث أسس هي:  النص  

ثانيا الشخصية المركزية التي تدور حولها األحداث   المقدس )القرآن الكريم( كونه دستور حياة،  

ممثلة في شخص النبي محمد صلى هللا عليه وسلم، باعتباره الملهم الحي والقدوة األبدية، التي على 

التي احتضنت هذه األحداث وكانت فاعال في تمظهراتها   البيئة  وثالثا  تستلهم منها،  االنسانية أن 

 التاريخية. 

التص للهجرة، حيث لقد شكلت هذه  القرن األول والثاني  الكتابة، خالل  ورات مرجعية في 

تحيل النصوص التاريخية، إلى حالة تحول نوعي لدى مجتمعات شبه الجزيرة العربية وتخوم بالد 

الحضاري   السياق  وعدها  ُموحدة،  والغير  بالضالة،  المقدس  النص  كيفها  التي  والعراق،  الشام 

د الفرس أو االمبراطورية البيزنطية وريثة الرومان،  لذلك كان مهبط  متخلفة، مقارنة بما تشهده بال 

الوحي بهذه األرض، هو بمثابة إعالن رباني لبداية مرحلة بشرية جديدة تتكيف فيها األرض مع  

األول  باعتبار  الكريم،  القرآن  وهو  واالنجيل  التوراة  بعد  مقدس  نص  ثالث  من  انطالقا  السماء، 

في ُحرف،  قد  االلهية والثاني،  العناية  تحفظه  أن  له  فقُدر  الثالث  النصوص  385ما  تحولت  لذلك   ،

التاريخية في هذه المرحلة إلى نصوص مؤمنة، تأثرت كثيرا بالقصص القرآني الذي يستعرض 

أحداث مختلفة، ألفراد، وأقوام، وأنبياء ورسل، الغرض منها رسم التصور الرباني ألهل األرض، 

سجام بين النص الُمنزل واإلنسان، فتحولت قصة الخضر، وأصحاب  وارشادهم إلى ما يحقق االن 

الكتابة  في  جاهزة  نصية  قوالب  إلى  القصص  من  وغيرها  صالح،  وقوم  وثمود  وعاد  الكهف، 

 التاريخية التي تستلهم من الوحي.

وأكثر ما يثير في هذه الظاهرة هو تسلل "الميتافيزيقا" إلى النص التاريخي في هذه المرحلة 

المبكرة، حيث دفعت أسلمة العقل إلى الخوض فيما لم يستوعبه العقل من معارف في تلك المرحلة،  

فكان النص المقدس هو المصدر في هذا اللون من الكتابة، التي خاضت في نشأة األرض والسماء 

 
الهادي ، وفاء رفعت و، منهج كتابة التاريخ اإلسالمي، لماذا ؟ وكيف ؟ ،الوفاء للطباعة والنشر،  جمال عبد    -384

 . 97، القاهرة، ص، 2005
ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافُِظونَ لقوله تعالى "  - 385 ْلنَا الذِّ  .09" سورة الحجر، اآلية إِنَّا نَْحُن نَزَّ
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وظهور اإلنسان، وحتى دقائق حياة بعض الشعوب واألقوام، ورغم أنها كتابة تفتقد للمنهج العلمي، 

لكنها تجذرت بفعل ارتكازها على يقينيات قلبية، ال تحتاج إلى التمحيص والتدقيق بقدر ما تحتاج 

 إلى االيمان القوي بها.    

خية عند المسلمين خالل القرنين األول  لقد بقي هذا التصور يطبع المشهد العام للكتابة التاري 

والثاني للهجرة، لكن مع نهاية هذه المرحلة، ستكون األرض قد توسعت، ونطاقها خرج عن نطاق  

ثقافية   بخلفيات  كثيرة  أمصار  يحكم  الذي صار  الخليفة،  عباءة  لبست  السلطة  فيما  الوحي،  مهبط 

للمس الذهنية  البنية  إلى  تسللت  قديمة،  دينية  العباسي وموروثات  العهد  خالل  تأثروا  الذين  لمين، 

بالتراثيات المسيحية التي تبجل المسيح وتعده محور الديانة المسيحية، لذلك كانت من افرازات هذه  

المرحلة هو جمع أحاديث النبي محمد صلى هللا عليه وسلم، التي صاحبتها ظاهرة تدوينية تُعنى  

االمام   كتبه  ما  غرار  على  النبوية،  منبه  بالسيرة  بن  ووهب  الزهري  شهاب  بن  مسلم  بن  محمد 

اليماني، وسهل بن أبي حثمة وابن هشام والواقدي، وكلها نماذج عكست أن شخص النبي محمد 

التاريخ   لعلم  التأسيس  في  األثر  بالغ  له  كان  وسلم  عليه  المسلمين- صلى هللا  تشعب  -عند  الذي   ،

النب ي، أو سيرة المغازي، مثل كتاب طبقات  تدريجيا في شكل  ُمدونة عسكرية اهتمت بغزوات 

)ت. سعد  بن  نبوته،  230محمد  مولده،  حيث  من  النبي  لسيرة  األول  جزأه  خصص  الذي  هـ(، 

أصحابه، صفته في التوراة واإلنجيل، والجزء الثاني خصصه لمغازي النبي وسراياه، وعلى منواله  

ال الحارث  بن  وسراياه ألحمد  محمد )صلى(  سيدنا  مغازي  كتاب  )ت.  نجد    871هـ/  258خراز 

 .386م( 

لقد كان كافيا مرور حوالي قرنين من البعثة المحمدية، لتتشكل ذاكرة جماعية حفظت السيرة 

انتجت  النبوية في خزان المشافهة، لتترجمها في شكل أفعال وسلوكات غاب فيها التوثيق، لذلك 

العناية االنسانية بهذه السيرة وتحويلها إلى نص مكتوب خاصية فريدة اقترنت بالمسلمين، تمثلت 

في خط العنعنة وظاهرة السند التي ارتكزت إلى العقل التراثي، حتى أنه جاء في األثر " مثل الذي  

يطلب دينه بال اسناد مثل الذي يرتقي السطح بال سلم، فأنى يبلغ السماء ؟ " كما قال األوزاعي )  

على المشهد    م( " ما ذهاب العلم إال بذهاب اإلسناد" ، وبالتالي طفت هذه الخاصية157هـ/  77ت.  

أدواتها بمرتكزات سندية قامت  باتت  التي  التاريخية  الكتابة  التدويني، وغدت تركيبة أساسية في 

 
، القاهرة، ص 2010مي، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع،  محمد أمحزون، منهج دراسة التاريخ اإلسال  - 386

185- 188. 
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على الجرح والتعديل، و تقاطعت فيها المشافهة مع الموروث،  لذلك كان التاريخ في هذه المرحلة 

 .387أحد حقول علم الحديث، ويدون بخلفية العقل التراثي 

يئة شبه الجزيرة العربية شاهدا زمنيا على هذا الكم المتغير الذي غالب في المقابل كانت ب

الُمقدس الذي المدينة القطب، برمزية  التأريخ له انطالقا من خصوصية  التقليدي، فشاعت  وجب 

النبوة التي اعتمدت على مكة والمدينة كمراكز حضرية احتضنت الفعل الرسالي، فانتقلت مكة من  

التدين في مواسم الحج قبل  العاصمة االقتصادية   تُستهلك فيها طقوس  التي  لغالبية بدوية، والقبلة 

االسالم، إلى الحاضرة التي يشع منها أثر النبي والمتغير الكوني، فيما لعبت يثرب أو المدينة المنورة  

دور الراعي الذي استقطب هذا المتغير بدفع نبوي، لتتحول بذلك إلى عاصمة تحتضن مشروع  

 ي.رسالي أمم

هـ(، أقطاب يشع منها   41لقد أصبحت الحاضرتين من البعثة النبوية إلى قيام الدولة األموية )

الُمقدس الذي زحف على المشهد العام لشبه الجزيرة العربية التي باتت مجاال مشحونا باإلسالميات 

انطالقا من   ثقافي   -التي فككت المشهد التراثي العقائدي القديم، كما أعادت رسم الملمح السوسيو

،  حيث شكلت صحراء شبه الجزيرة العربية في  389واذابة الفروق االجتماعية   388خاصية التقوى 

لذلك  المؤمنة،  البداوة  إلى  الكافرة  البداوة  انتقلت من  التي  والبيئة  الحاضن،  المجال  المرحلة  هذه 

دسة )مكة والمدينة(، برزت كتابات تاريخية اهتمت بتدوين ماضي هذه البيئة وأقطابها الحضرية المق

على غرار مؤلف محمد بن الحسن بن زبالة " تاريخ المدينة" وكتاب أخبار المدينة المنورة للزبير  

 .390بن بكار، وأيضا تاريخ المدينة البن شبة 

 السلطة واألرض والتاريخ:  -1

أممية اإلسالم جعلت من األرض رهان بنيوي، ومن اإلنسان رهان تعميري، لذلك شكل بُعد 

راب في إرثه وموروثه وثروته وعمقه هدفا جيواستراتيجيا وأولوية من أولويات المسلمين منذ الت

البعثة النبوية، حيث سرعان ما وجهوا هدفهم شماال إلى نطاق حضاري مشبع بالموروثات الفارسية  

 
 :  حول  خاصية التدوين هذه أنظر مثال - 387

محمد بن صامل العلياني السلمي ، منهج كتابة التاريخ اإلسالمي حتى نهاية القرن الثالث هجري، رسالة ماجستير 

 القرى. ، جامعة أم 1984في التاريخ اإلسالمي، 
أَتْقَاُكْم« ]الحجرات:  لقوله تعالى "    - 388  ِ " وقوله صلى هللا عليه وسلم : " ال فرق بين ،[13إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْندَ َّللاَّ

 عربي والعجميا وال أبيض وال أسود إال بالتقوى"   
ة  َواِحدَة  َوأَنَا  "  لقوله تعالى    - 389 تُُكْم أُمَّ ِذِه أُمَّ ٰـَ ُسُل ٩2َربُُّكْم فَاْعبُدُوِن{ ]األنبياء:إِنَّ َه [، وقال جل وعال: }يَا أَيَُّها الرُّ

ة  َواحِ  تُُكْم أُمَّ ِذِه أُمَّ ٰـَ ا ۖ إِنِّي بَِما تَْعَملُوَن َعِليٌم . َوإِنَّ َه دَة  َوأَنَا َربُُّكْم فَاتَّقُوِن{ ]المؤمنون: ُكلُوا ِمَن الطَّيِّبَاِت َواْعَملُوا َصاِلح 

51-52.] 
عمر ابن شبه النميري ، تاريخ المدينة المنورة، تقديم قاسم السامرائي، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض،   - 390

1999. 
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بي  البيزنطية، التي تحولت إلى رصيد تدفق إلى وعاء اإلسالم وقالب المسلمين، ألن نبوءات الن  -

هي   القسطنطينية،  أو  فارس  بالد  بفتح  وسلم  عليه  هللا  بإيحاءات   -أيضا   –محمد صلى  نبوءات 

لفضاءات جيواستراتيجية، ولمفاصل جغرافية ستقوي من أرض اإلسالم، والفتح يحمل في أبعاده 

ما يجعله أيضا فتحا لعقل المسلم على موروث الشعوب غير المسلمة، لذلك كان اعتناق اإلسالم  

 اختياريا ال يحكمه الغصب، بل ينساق نحو االحتكاك الثقافي والتعايش مع غير المسلم، ضمن فعال

 .      391أطر تحكمها السلطة القائمة 

إن هذا التصور األممي لثنائية األرض واإلنسان، جعل من النصف الثاني من القرن األول  

تسح ألول مرة ما وراء المجال للهجرة انطالقة لتجسيد هذا المشروع بطابعه الشمولي، الذي اك

البدوي، حيث تتدفق طبائع سلطوية تجاوزت المفهوم القبلي العشائري، إلى مفاهيم سياسية ترتكز  

التي  المسلمة  المجتمعات  لدى  الجمعي  التصور  إلى  تسللت  ما  امبراطورية، سرعان  تقاليد  على 

ي قوامه سلطة مركزية قوية وحيز  انتقلت من النمط البدوي التقليدي إلى النمط االمبراطوري، الذ 

ترابي واسع، لذلك انساقت البنية الذهنية لصناع القرار السياسي عند المسلمين في تلك المرحلة نحو  

 صون هذا المكسب بإرساء دعائم له تتغذى من المادة التاريخية. لكن كيف تم ذلك ؟

شهد الجيوسياسي في العالم في الواقع مع بروز ظاهرة الدولة االمبراطورية التي اجتاحت الم

  ( األموية  الدولة  في  ممثلة   )132هـ/    41االسالمي،  العباسية  الدولة  بعدها  ومن  هـ/    132هـ( 

هـ( وانتقال مركز الثقل من شبه الجزيرة العربية إلى بالد الشام والعراق، بدى جليا أن علم  656

دُفع إلى صون دائرة الحكام وَعِد مآثرهم، فكانت كت تأريخية تشد من  التاريخ  ب المناقب اطاللة 

عضد الدولة وتبسط سلطانها، في مشهد يحيل إلى صناعة "الشرعية التاريخية" بتاريخية موجهة،  

انتقلت بثقافة السند من الغرض المقدس إلى الغرض السياسي، ومن المشافهة إلى التدوين، فكان 

هو بمثابة تدوين لحظة الحق التاريخي   تسجيل أخبار الفتوحات التي اكتسحت أعماق األمم البعيدة،

االمبراطورية اشتغل مخيال األمة ملتفتا إلى    –على األرض وتخومها، فإذا ما انهارت تلك الدولة  

التاريخية الترابية، حيث برز في هذا السياق الكثير من المؤلفين على غرار ابن قتيبة   شرعيتها 

)ت.   "المعارف" 276الدينوري  مؤلفه  في  )ت.   ،    392هـ(  تأريخه 897واليعقوبي  في   ) ، 393هـ 

 
، ص، 2022توفيق بن زردة، حفريات حول السياسة االستعمارية في الدول المغاربية، دار الهدى، الجزائر،    - 391

16. 
 ، القاهرة  2007ارف، ابن قتيبة الدينوري، المعارف، دار المع - 392
 1993اليعقوبي أحمد ابن اسحاق، تاريخ اليعقوبي، تحقيق عبد األمير مهنا، الشركة االعالمية للمطبوعات،    - 393

 ، لبنان.
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هـ( في  892، وفي الفتوحات البالذري )ت.394هـ ( في كتابه مروج الذهب 956والمسعودي )ت.  

، وكتاب " فتوح مصر والمغرب " لعبد الرحمان بن عبد هللا بن عبد الحكم  395كتابه " فتوح البلدان" 

البن396هـ(  781)ت.    " األندلس  افتتاح  تاريخ   " وكتاب  )ت.   ،  القرطبي  ،  397هـ( 367القوطية 

من  انطالقا  االمبراطوري،  بعده  في  الزمني  القائم  راهنية  رصدت  التي  المؤلفات  من  وغيرها 

تشكالت البناء الذهني التدويني المركب من ثالثية: السلطة واألرض والتاريخ، وهي الثالثية التي  

باعتبارها أجزاء من مكو  المحلية  الفضاءات  أيضا  لذلك برز لون  جرف حبرها  امبراطوري،  ن 

التاريخ المحلي، الذي  ظهر في كتابات أحمد بن أبي طاهر طيفور في كتابه " تاريخ بغداد" )ت.  

، وعن البصرة عمر بن شبه  399هـ( 334وفي تاريخ الموصل البن إياس األزدي )ت.    398هـ( 280

كليل"، وابن زوالق عن  هـ( وعن اليمن الهمداني في كتابيه " صفة جزيرة العرب" و "اإل262)ت.

 ، وغيرها من المؤلفات التي دونُت بدفع امبراطوري. 400مصر

( العباسية  االمبراطورية  انهيار  وشتت  656بعد  بالسلطة  عصف  الذي  المتغير  حدث  هـ( 

السياسية   مادته  ينتظر  جاهز  قالب  إلى  تحول  عندما  الوجودي  بثقله  رمى  التاريخ  لكن  األرض، 

)بعباءتها   العثمانية  االمبراطورية  ميالد  فكان  التدوينية،  1299الخليفية،  الدورة  لتجدد  بداية  م( 

وانبعاث تاريخ ما بعد الصدمة )سقوط بغداد( في شكله االمبراطوري، حيث شساعة األرض وقوة  

السلطة يستجديان ثقل التاريخ، لذلك لم يخرج المنظور العثماني عموما  عن السياق العباسي، حيث  

ع تدوين مناقب آل عثمان وفتوحاتهم، وتراجم بعض سالطينهم ووالتهم، كأحد مقومات القائم  شا

السلطوي ومكاسبه الترابية، حيث استهل هذا الحقل التاريخي المناقبي يخشى فقيه، في مؤلفه حول 

" سليماننامه"   وأيضا  آل عثمان"،  تاريخ   " مؤلفه  بعده عاشق زاده في  آل عثمان، ومن  مناقب 

)ت. إلد  جلبي  لقرة  و"سليماننامه"  جلبي،  إلسحاق  و"سليماننامه"  الفضل،  وأبي  البدليسي  ريس 

بايزيد  1657هـ/  1068 السلطان  ومناقب  القانوني،  سليمان  عهد  حتى  للعثمانيين  يؤرخ  الذي  م( 

لجمال الدين المبرد، و" الدر المنظوم في مناقب السلطان بايزيد ملك الروم" البن العليف أحمد بن  

 
المسعودي، أبي الحسن علي بن الحسين بن علي،  مروج الذهب ومعادن الجوهر، اعتنى به وراجعه كمال   - 394

 ، القاهرة.2012العصرية،  حسن مرعي، المكتبة 
 ، بيروت.1981البالذري أحمد بن يحي، فتوح البلدان، دار الهالل،  -395
 عبد الرحمان بن عبد هللا، فتوح مصر والمغرب، تحقيق شارلز توري، الهيئة العامة للفنون، د.ت. القاهرة - 396
االبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار ابن القوطية القرطبي، تاريخ افتتاح األندلس، تحقيق ابراهيم    - 397

 . 1989الكتاب اللبناني، بيروت، 
ابن طيفور أبي الفضل احمد بن طاهر، كتاب بغداد، صححه محمد زاهد بن الحسن الكوثري، مكتب نشر    - 398

 .1949الثقافة اإلسالمية،  
 ، بيروت.  1982ية، ابن اياس األزدي أبو زكريا يزيد، تاريخ الموصل، دار الكتب العلم  - 399
م("، مجلة 11  -07هـ/    04  -01عبد هللا سالم محمد بازينة، "تطور الكتابة التاريخية عند المسلمين من القرن )  - 400

 .57، 56، ص 2018، الجزائر، 12البحوث األكاديمية، ع.
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م( حيث ورد في مقدمته " فلما كان تقييد المآثر من أهم األسباب، 1519هـ/  926حسين ) ت.  ال

 401وتأييد المناقب من شأن ذوي األلباب، حفظا لذكر محاسن األيام وضبطا آلثار أفعال الكرام ..." 

ومن المؤلفين أيضا الذين اشتهروا في هذا اللون من الكتابة التاريخية، نذكر: محمد قونوي، وكمال  

باشا، وطورسون بك، وغيرهم، كما يشير الملمح العام التدويني إلى شيوع األثر العسكري على 

ة الجديدة تاريخية، حيث أنتجت هذه الخاصية القديم  -معظم المؤلفات العثمانية، العتبارات بنيوية

اتي استلهمت من الذات التاريخية عند المسلمين في تدوين الماضي االمبراطوري، أنتجت كتب 

الغزوات أو " الغزواتنامه" وهي المؤلفات التي تناولت سلسلة األحداث التي جرت أثناء الغزوات  

عليها اسم "    والفتوحات، ووردت أحيانا باسم "غزانامه" ومنها ما تعلق بغزوة واحدة وربما أطلق 

فتح نامه" ومن أبرز المؤلفات التي وردت في هذا الصدد نذكر" غزواتنامه" لميخال أوغلو علي  

 .        402بك، وسوزي جلبي، وغزوات داود باشا لخير الدين جلبي

لكن  االمبراطورية،  الدولة  مرحلة  خالل  والتاريخ  واألرض  السلطة  ثالثية  بروز  ورغم 

وين الدولة، واالنفتاح على التاريخ العالمي، من منظور جيواستراتيجي  يحسب لهم، اهتمامهم بدوا

قام على فهم اآلخر،  فكان بذلك التاريخ العابر للحدود ُمقوم آخر يشد من عضد هذا الكيان السياسي  

الذي  الرسمي"،  التاريخ   " ثقافة  ترسيخ  عن  العامة  األطر  تختلف  لم  لذلك  ركائزه،  من  ويقوي 

بة التقليدية، مع منهج البحث التاريخي، الذي راح في سياقه الغير رسمي يكشف  تقاطعت فيه الكتا 

عن براعة ُملفتة على غرار براعة ابن خلدون في ربط الحوادث التاريخية بالمعطى االجتماعي  

فعمق من فهم الذات األممية   -خاصة في المرحلة العثمانية  -، أما شيوع "الرحلة"  403والسياسي 

 . 404ة( )األمة االسالمي

 
لقرن العاشر الهجري/  رابعة مزهر شاكر، محمد عبد القادر خريسات " الكتابة التاريخية عند العثمانيين في ا  - 401

المجلد   الجزائر،  العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  ، ص،  2014،  01، ع.41السادس عشر ميالي" مجلة دراسات 

72.. 
 .74رابعة مزهر شاكر، محمد عبد القادر خريسات، المرجع نفسه، ص،  - 402
 تظهر هذه البراعة خاصة في  كتابيه المقدمة وديوان العبر - 403

 بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الكتب العلمية، د.ت. بيروت عبد الرحمان ا

عبد الرحمان ابن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من  

 ، بيروت. 1979، دار مؤسسة جمال للطباعة والنشر، 06-01-ذوي السلطان األكبر، ج.
خالل القرن الحادي عشر للهجرة/ السابع عشر ميالدي، ورحلة الورتالني خالل على غرار رحلة العياشي    - 404

 القرن الثاني عشر للهجرة/ الثامن عشر ميالدي:

، حققها وقدم لها سعيد الفاضلي وسليمان القرشي، دار  1663  -1661عبد هللا بن محمد العياشي، الرحلة العياشية  

 2006السويدي للنشر والتوزيع، أبو ظبي، 

حسين من محمد الورتالني، الرحلة الورتالنية، الموسومة بنزهة األنظار في فضل علم التاريخ واألخبار، تحقيق  ال

 ، الجزائر 2003محمد ابن شنب، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، 
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كتابة  في  ملمحه  اكتمل  قد  االسالمي  العالم  يكون  ميالدي  عشر  الثامن  القرن  نهاية  ومع 

  - وإن أصابها الزكام   - التاريخ، الذي تحول إلى دفاعات أمامية يتأثر مستواها بصحة السلطة أوِعلتها  

تاريخ الذي بقي ، لذلك وبحلول القرن التاسع عشر، كان أول من تأثر بالمتغيرات العالمية هو علم ال

المشهد  األوروبية  الحضارية  الطفرة  فيه  اجتاحت  الذي  الوقت  في  القصور،  حبيس  جوهره  في 

العالمي، وراحت بطريقة التالعب الواعي تشق طريقها نحو الشرق الُمتصور منذ عهد االسكندر 

بت ( " كفتوحات للعقل الشرقي" فجل1801  -1798المقدوني، حيث وجهت فرنسا حملة ضد مصر )

معها مطبعة وحشد من العلماء من مختلف التخصصات، تُوجت أبحاثهم بعدة دراسات منها تدوين  

تاريخ واحدة من أعرق الحضارات االنسانية التي كانت تقع في جغرافية العالم االسالمي، وهي  

  ( شامبليون  فرنسوا  الشرقية  اللغات  عالم  فكك  بعد  الفرعونية،   Françoisالحضارة 

Champollion 405(، رموز لغتها )الهيروغليفية( كمؤشر على التهام الحداثة للجمود الفكري.  

 والتاريخ: ماقبل الوطنية  -2

الحضاري   االنقالب  عشر  -كشف  الثامن  القرن  عن -منذ  الشرق  اختالل ،  بين  معرفي 

  - على غرار منهج التاريخ  -والغرب، نتيجة عقل أوروبي جنح إلى العلم وتقوى بالمناهج العلمية  

جماليات  بعض  تذوق  إليه  الولوج  يتجاوز  ال  متحف  فضاء   " أنه  على  الشرق  إلى  ينظر  فبات 

الحضارة اإلسالمية البدائية "، حيث مهد هذا التصور لبداية ابتالع " أسطورة الشرق" من خالل  

حركة استعمارية اجتاحت العالم االسالمي خالل القرنين التاسع عشر والعشرين وفككت نموذجه  

ي في طابعه األممي، بعدما حولته إلى أشالء جغرافية، ثم راحت تصادر في الرصيد التاريخي  التراب

التيني بتاريخ  وتعوضه  الشرقي  إلى    -بذوقه  التاريخية"  الجزأرة   " هذه  أفضت  حيث  روماني، 

انكماش في الكتابة التاريخية التي دخلت في حالة صدمة، أفضت إلى غيبوبة عمت مثال المشهد 

الوطنية المغاربي الحركة  نشاط  مع  إال  التاريخية  الكتابة  في  دورته  تجددت  لم  الذي  خالل   406، 

النصف األول من القرن العشرين، حيث طبع هذه الكتابة ظاهر " البرهنة على العراقة والتواجد 

التاريخي" في محاولة للرد على سياسة اقصاء اآلخر التي مارستها الكتابة التاريخية األوروبية،  

، وهي المرحلة التي يحتاج  407أسس هذا النوع من التدوين التاريخي لمرحلة "ما قبل الوطنية" حيث  

للعالم االسالمي من خالل نموذج البالد   التاريخية  تشريحها إلى االحاطة بمظاهر اختراق الذات 

 المغاربية.  

 
وال  - 405 للطباعة  الهدى  دار  المغاربية،  الدول  في  االستعمارية  السياسة  حول  حفريات  زردة،  بن  نشر  توفيق 

 .64، الجزائر، ص، 2022والتوزيع، 
 هي حركة ولدت من رحم المجتمع ومعاناته، كان غرضها االنقالب على الواقع االستعماري.  - 406
 .85توفيق بن زردة، المرجع نفسه، ص،  - 407
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للحفريات العلمية، التي انطلقت من الجزائر في الواقع جعل االستعمار من هذه البالد حقوال 

 ( الحربية دشنت مرحلة االكتشافات  (، حيث  1830باعتبارها أول مستعمرة  وبتأطير من وزارة 

( بتاريخ الخط العربي، Brosselard)"بروسالر"فأهتم     -على غرار ما وقع في مصر  -العلمية

( باللهجات المحلية، Hanoteau)   ، و"هانوتو"408( بتاريخ وأصول القبائل Carette)"كاريت   "و

. وتحت وصاية نفس الوزارة، أطلق مشروع  409وغيرها من األعمال التي توجت في عدة مجلدات

غرار   على  فاعلوه  غاص  الذي  الجزائر"،  في  الفرنسية  المؤسسات  وضعية  "لوحة 

وEsterhazy)"ايسترهازي " المرحلة  Bellemare)" بيالمار" (،  أواخر  تاريخ  تدوين  في   ،)

تحول فيه ضباط عسكريون  ، في الوقت الذي  410عثمانية إلى جانب اإللمام بموروث الساكنة المحلية ال

متخصصون في علم الهندسة إلى ترسانة تدوينية أعدت كتابات مونوغرافية وصفية، ومنهم من  

تعمق في الدراسات األنثروبولوجية والظاهرة الدينية، قصد تركيب مدلوالت تاريخية عن المجتمع  

المترجم   ا الضابط  اهتم  (  Charles Féraud)"شارل فيرو"لجزائري، كان من أشهرهم  الذي 

بتاريخ المجتمعات الريفية، إلى جانب تاريخ بعض المدن على شاكلة بجاية، جيجل، سطيف، برج  

 
الريفية من نتائج أعمال كاريت هي خريطة قبائل الجزائر التي تعد مرجعا ألحد مراحل توزيع الجماعات    -408

 ، وأيضا المسالك والدروب التي كانت منتشرة في هذه المرحلة:19خالل النصف األول من القرن الـ 

Ernest Carette et Auguste Warnier, Carte de l’Algérie divisée par tribus1846, échelle: 

1/1000000, Bibliothéque national de France, (gallica.bnf.fr) . 

Ernest Carette, Etude des routes suivies par les Arabes dans la partie méridionale de 

l’Algérie et de la Régence de Tunis. Imprimerie Royale, Paris, 1844, p.9-36. 
 .24-20، ص،  2007، دار البصائر، الجزائر، 1أبو القاسم سعد هللا، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، ج. -409
410-Tableau de la situation des établissements française dans Ministre de la Guerre, 

l’Algérie, imprimerie Royale, Paris, vol,1- 14,(1838- 51) 
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والمسيلة  القالة،  ماسكوراي411بوعريريج،  وأميل   ،Emile Masqueray)(   في تخصص  الذي 

 .  413الذي اهتم بتاريخ الظاهرة الصوفية  )Louis Rinn  ولوي رين)، 412األوراس فضاء 

كما حضر العمل الجمعوي الذي صاحبه صدور دوريات تاريخية على غرار جمعية قسنطينة  

التي ُحولت إلى اسم )Annuaire( ودوريتها  ) 1852لآلثار)  )Recueil التاريخية (، والجمعية 

أصدرت  1856الجزائرية)  التي  اإلفريقية(  بربريجر  Revue Africaine)  المجلة  ومديرها   )

باتت أغنى مصدر معرفي، حيث اهتمت Andrien Berbruggerأندري) (، وهي المجلة التي 

بكل ما يتعلق بالفضاء المغاربي وحتى اإلفريقي، منذ أقدم العصور، وفي الغرب الجزائري ظهرت 

 . 414( Bulletin( ودوريتها )1878جمعية وهران األثرية) 

، فتأسست اتحادية الجمعيات 1935أما في النصف األول من القرن العشرين وبالتحديد سنة 

العلمية بشمال إفريقيا، التي ضمت جمعيات ومراكز، ومعاهد وأيضا لجان علمية توزعت في كل 

من الجزائر وتونس والمغرب األقصى، ففي الجزائر مثل معهد الدراسات الشرقية، جمعية أصدقاء  

األثرية،  تلم وجمعية سوسة  قرطاج،  معهد  تونس  وعن  بالمغرب    سان،  الطبي  التاريخ  وجمعية 

 .415األقصى 

كما لقي التراث المخطوط اهتماما من بعض رواده، على غرار "بربريجر" الذين كان يتبع  

والجوامع   الزوايا  بين  تتوزع  التي  المخطوطات  ليجمع  الجزائر،  في  الفرنسي  االحتالل  جيش 

 
 من دراسات شارل فيرو: -411

419 -, 16,(1872),pp.402R.A, ».,«Ain Beida  Laurent Charles Féraud 

L.Ch.Féraud.,« les Harar seigneurs des Hannencha » ,R.A ,18,(1874),p.22-32 ,119-

123,127-149,196-236,281-294. 

L.Ch.Féraud.,« Corporations de Métiers à Constantine avant la conquête française », 

454.-,(1872),pp.451 , 16R.A 

473. –,(1874),p.430  , 18R.A ,» L.Ch.Féraud.,« Notes sur Tebessa 

419. -, 16,(1872),p.402R.A, »L.Ch.Féraud.,«Ain Beida 

L.Ch.Féraud.,« Notes historique sur les tribus de la province de 

45. -,(1869),p.20R.S.A.C», Constantine 

L.Ch.Féraud, Histoire des villes de la province de Constantine, Setif,Bordj Bou Areridj-

Mesila- Bousaada, Editeur Arnolet, Constantine,1872. 
412 -144,127-48, 127 -,(1878).p.26 , 22R.A, »Emile Masqueray.,« Djebel Chechar - 

144- 213, 257- 281. 

E. Masqueray., La formation des cités chez les populations sédentaires de l’Algérie, 

Edition Leroux, Paris, 1886. 
413, Edition Adolphe Marabouts et Khouans ,étude de l’islam en AlgérieLouis Rinn, - 

Jordan, Alger,1884. 
 16أبو القاسم سعد هللا، المرجع السابق، ص،  -414
 39أبو القاسم سعد هللا، المرجع نفسه، ص،  -415
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ليتولى    والمكتبات  )الجزائر(،  العاصمة  إلى  بها  ليعود  دوفو  "الخاصة،   Albert"ألبير 

Devoulx) ،إدارية وعقود  وعسكرية  إدارية  وسجالت  دفاتر  من  جمعه  تم  ما  وتنظيم  ترتيب   )

تحولت مجتمعة إلى النواة األولى لألرشيف الجزائري، الذي ُعين ألبير دوفو محافظا عليه لمدة 

خاللها وثائق هامة تتعلق بالفترة الوسيطة والحديثة، على غرار نشره لمخطوط  ربع قرن، نشر  

. كما عاد الفرنسيون إلى الرصيد المغاربي من كتب المؤرخين والرحالة و أعادوا 416التشريفات 

 نشرها كالبكري، وابن خلدون، والعياشي، وليون االفريقي )حسن الوزان(. 

كانت قد توسعت دائرة البحث إلى كل من تونس والمغرب ومع نهاية القرن التاسع عشر  

(، التي كثف 1880األقصى، والفضاء الصحراوي تزامنا مع إنشاء المدارس العليا في الجزائر)

أساتذتها جهودهم مع جهود الجمعيات التاريخية واألثرية السالفة الذكر، لينطلق مسار جديد أصبحت 

( وبداية اهتمامها  1881بقوة، خاصة بعد احتالل فرنسا لتونس )  فيه كتابة تاريخ شمال إفريقيا طاغيا

بالمغرب األقصى، كما أصبحت مدرسة اآلداب العليا في الجزائر تدرس وتبحث في تاريخ الدول 

التراجمة والباحثين من الجزائر وأصبحوا عاملين في تونس   انتقل الحقا بعض  المغاربية، حيث 

األعمال   هذه  كل  األقصى،  معهد والمغرب   " مثل  المعاهد  بعض  لظهور  مهدت  والنشاطات 

( في مدينة الرباط، وتأسيس اتحادية الجمعيات العلمية لشمال 1920الدراسات العليا المغربية ") 

(، التي أصبحت اجتماعاتها سنوية تعقد كل مرة في إحدى المدن المغاربية، لتنسيق  1935افريقيا) 

حول بذلك الفضاء المغاربي إلى مخبر مفتوح للحفريات جهودها وتبادل خبراتها ومعلوماتها، ليت

 . 417العلمية التاريخية، التي دفعت بالكثير من الباحثين إلى قطع المسافات الطويلة بحثا عن المصادر 

 Stéphaneلقد برز خالل هذا العهد الكثير من األساتذة الجامعيين على غرار ستيفان غزال)

Gsell418 افريقيا القديم  ( الذي اشتغل على تاريخ شمال  ( وإدموند  دوتيEdmond Doutté   )

معتمدا على المدرسة التطورية البريطانية في دراسة الظواهر  419الذي اهتم بالسوسيولوجية الدينية 

الدينية في مجتمعات شمال افريقيا، وهو ما جعله يطبق نظرية الرواسب أو البقايا الوثنية على جميع  

 
416-TachrifatAlbert Devoulx, :Recueil de Notes historiques sur l’administration de  

l’ancienne Régence d’Alger, imprimerie du gouvernement, Alger, 1852. 
 .24أبو القاسم سعد هللا، المرجع السابق، ص،  -417
 من إنتاجاته العلمية: -418

Stéphane  Gsell, Atlas  archéologique  de  l’Algérie, Edition spéciale des cartes au 

du service géographique de l’Armée avec un texte explicatif, Edition Adolphe  e20.000

Jordan, Alger et édition Fonteoing, Paris, 1911.  

S.Gsell, Histoireanciennedel’AfriqueduNord,T.1-6, Librairie Hachette, Paris, 1927. 
419LesEdmond Doutté, -  notes, marabouts  sur  l’islam  dans  la  Berbèrie  , musulmane

Editions Alger-livres, Alger, 2008. 
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السحر والدين في افريقيا    "نية في الفضاءات المغاربية خاصة في كتابه  المعتقدات والممارسات الدي

 Charles. واهتم بهذا النوع من الدراسات في المغرب األقصى أيضا شارل دوفوكو )"الشمالية 

de Foucauldو ادوارد ميشو بلير )Edouard Michaux-Bellaire) هذا األخير الذي عين ،)

 4201928سنة  "الزوايا بالمغرب    "لعلمية في طنجة، وكتب مؤلفه  ، مشرفا على البعثة ا1906سنة

( في  Xavier Coppolani ( وكزافييه كوبوالني)Octave Depontتقليدا لمؤلفات اكتاف ديبو) 

( عن الطريقة الصوفية الشابية Monchicourt Charles، وكتب  شارل مونشيكور) 421الجزائر

( من المهتمين  Charles- André Julienأندري جوليان)بتونس، أما ما وراء البحر فكان شارل 

 .422بتاريخ شمال إفريقيا 

( حياته للدراسات حول البربرية في الشمال اإلفريقي  René Bassetكما كرس ريني باسي)

ديستان)  1200الذي عدد منها   إميل  إلى  أنتج عدة Emile Dustinلهجة شفهية، إضافة  الذي   )

اللهجة    "( ومؤلفه  1914لمغاربية، منها القاموس الفرنسي البربري ) دراسات لغوية حول المنطقة ا

(، وفي نفس الوقت كان مدرسا للغة البربرية 1938)    "الشلحية في منطقة سوس بالمغرب األقصى

( باريس  ومقرها  الشرقية  والثقافات  للغات  الوطنية  التي INALCOبالمدرسة  المدرسة  هذه   ،)

األب في  أوروبي  مرجع  إلى  الفضاءات تحولت  حول  بالدراسات  المهتمين  الطلبة  وتكوين  حاث 

 .423المغاربية والمشرقية 

إلى اقصاء الذات التاريخية    -التيني   –ضمن سياق أوروبي    -لقد عمدت هذه الكتابات مجتمعة  

من  امتد  حضاري،  وفراغ  سودوية  مرحلة  عاشت  متحف  فضاءات  اعتبرتها  عندما  المغاربية، 

القرنين التاسع عشر والعشرين، إلى جانب عيشها في فوضى تاريخية غير  الفتوحات االسالمية إلى  

  - حسبهم  –مسبوقة أفضت إلى فشل ذريع في تركيب حكم وطني، لذلك كان االستعمار على تعدده  

.من  424الروماني في شمال افريقيا   -هو لتغطية هذا الفراغ وحلقة مكملة للتواجد الحضاري الالتيني

 . "ألجداد إلى أرض ا “عدنامنطلق 

 
ا-420 العلوم  في  وأفكار  أعالم  بالمغرب،  االسالمية  الظاهرة  فرج،  االله  ص،  عبد  الجتماعية، 

16www.library.mouminoun.com   /http 
421-LesOctave Depont, Xavier Coppolani,  confréries religieuses , Edition musulmanes

Adolphe Jordan, Alger,1897. 
422, éditeur Histoire de l’Afrique du Nord des origines à 1830André Julien,  -Charles- 

Payot, Paris.1981. 
 .112توفيق بن زردة، المرجع السابق، ص،  - 423
 مثل كتابات اميل قوتيي :  -424

Emile-Félix Gautier, Le passé de l’Afrique du Nord, Paris, 1942. 
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طبعا تفكيك أركان هذا التصور االستعماري لتاريخ البالد المغاربية، أخذ سياقات مرحلية، 

قبل  ما  لمرحلة  التاريخ  تأسيس  في  تمثلت  االسالمي،  العالم  في  فريدة  حالة  اعتقادنا  في  أنتجت 

المغاربية   البالد  شهدت  العشرين  القرن  بداية  مع  حيث  متعدد   -الوطنية،  حضاري  حقن  نتيجة 

االجتماعي   -ه األوج المكون  صلب  من  انبعثت  وطنية،  بخصوصيات  محلية  حركة  ميالد 

والخصوصية الثقافية المغاربية، تمثلت في الحركة الوطنية التي تحولت إلى نضال سياسي مناهض  

 للمشروع االستعماري، الذي فكك األرض وصادر التاريخ. 

ابة التاريخ على قواعد بوصلية  لقد بُنيت خطوط دفاعات الحركة الوطنية المغاربية في كت

األرض  بثنائية  المشحونة  المحلية  والذات  يتوافق  بما  الماضي  تركيب  وتعيد  التيه،  حالة  تزيل 

واإلنسان،  لذلك ركب قوام هذه الكتابة من عناصر هوياتية تجلت في صورة "التاريخ المقاوم"، 

ض، عبر ثالث مستويات، مستوى  الذي فتح جبهات تدوينية تصارعت مع الحبر االستعماري الُمغر

 التصور العام، ومستوى القائم الزمني، وأخيرا مستوى القطيعة والتواصل ؟  

فمن حيث التصور العام حاولت الكتابات التاريخية الوطنية أن تزيل حالة البتر الذي       

لبالد المغاربية أفرزته التاريخية االستعمارية، التي عمدت إلى قطع خطوط االمداد الهوياتي بفصل ا

روماني، لذلك عمدت هذه الكتابات إلى   -عن امتدادها الشرقي، واعتبارها جزء من فضاء التيني 

إعادة تشكيل الُمتصور المحلي، الذي يعتبر البالد المغاربية جزء ال يتجزأ من الشرق، انطالقا من 

الدينية بالعنصر التماثلية  المسكونة  والجغرافية  اللغوية،  منذ   والمقاربة  وفد خاصة  الذي  الشرقي 

القرن الحادي عشر ميالدي ممثال في الهجرات السليمية الهاللية، ونرصد في هذا المنحى كتاب "  

،  1955م،  " الذي صدر سنة 20 -19هـ/ 14و  13الحركة األدبية والفكرية في تونس في القرنين  

وحركة الشباب واإلصالح  لصاحبه محمد الفاضل بن عاشور، حيث تحيل مقارباته حول الصحافة  

 .     425الزيتوني، إلى االنتماء االسالمي األممي 

البالد   شعوب  توصيف  إلى  االستعمارية  الكتابات  فذهبت  الزمني  القائم  مستوى  على  أما 

المغاربية على حد تعبير المقيم العام بالمغرب األقصى الجنرال "ليوتي " بـ " الغبار البشري" الذي 

الذهن  بناه  ترقى  يعيشون في شكل  لم  تجدهم  لذلك  الالانسانية،  القطيعة مع مرحلة  إلى مستوى  ية 

فوضى، وشتات اجتماعي ينحاز إلى القبلية المتصارعة، والحكم الهامشي، الذي منع من تشكل كتلة  

. عند هذه الفوارق زحف المشروع الوطني المغاربي  426اجتماعية برؤى موحدة ومصير مشترك

 
القرنين    - 425 في  تونس  في  والفكرية  األدبية  الحركة  بن عاشور،  الفاضل  الدار  20  -19هـ/  14و  13محمد  م، 

 . 1972التونسية للنشر، تونس، 
توفيق بن زردة، هوامش مجهولة، قراءة جديدة للسياسة االستعمارية في الدول المغاربية، دار الماهر للطباعة    - 426

 .63، ص، 2021والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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لوجود أمة تشكلت بفعل الراسب الزمني، والتجارب المتراكمة، التي   نحو كتابة تاريخية تؤصل

للبناء المشترك، الذي تغذى من األرض والهوية، حيث يقول أحمد توفيق  انتاجية  أفرزت وحدة 

" من هي هذه األمة التي أدهشت العالم    1932المدني في كتابه "هذه هي الجزائر" الذي صدر سنة  

باتها، أمام أعظم قوة استعمارية جردت في قطر من األقطار.....وماهي  بجهادها، وبهرت الدنيا بث 

أروع   من  صفحة  وكثبانها،  شعابها  وبين  ونجودها،  جبالها  فوق  التاريخ  يسجل  التي  البالد  هذه 

 427صفحات البطولة ....تلط هي أمة الجزائر، وذلك هو قطر الجزائر"

الستعمارية إلى وجود قطيعة زمنية  أما على مستوى القطيعة والتواصل فتحيل التصورات ا

مع الماضي، بفعل خاصية " أرض السيف" التي طبعت البالد المغاربية، بحيث بالكاد تنتهي مرحلة  

لهذه البالد حتى تتعرض إلى غزو خارجي آخر، بدأ من الرومان إلى    -حسبهم  –غزو خارجي  

الفر ثم  العثمانيين،  ثم  االسالمية،  التوسعات  إلى  لذلك البيزنطيين،  واالسبان،  وااليطاليين  نسيين 

تشكلت عند العنصر المغاربي حالة جفاء مع الماضي " اللعين" فمنعت التواصل معه والغرف من 

 .  428تجاربه وبطوالته 

طبعا هذه الكتابة الُمشوشة تصدت لها األقالم المغاربية بإعادة مد جسور التواصل مع الزمن، 

يخ منذ أقدم العصور، في شكل تراكمات حضارية تحيل إلى  وتركيب قنوات يتدفق منها نبض التار

وجود َخبَرات انسانية تسكنها روح مشبعة بالتجارب، حيث يعد كتاب امبارك الميلي الموسوم بـ "  

، نموذجا لهذه الكتابة التي حفرت في 1928تاريخ الجزائر في القديم والحديث" الذي صدر سنة  

ة ألحد مجاالت البالد المغاربية، معتمدا في ذلك على أسلوب "  أعماق الزمن، لتُلوح بديمومة زمني 

االتحاد  مثل  العالم  في  التاريخية  المدارس  العديد من  اعتمدته  منهج  العام وهو  التاريخ  أو  الُكل" 

السوفييتي سابقا على يد " بتروفيسكي "، والواليات المتحدة األمريكية على يد " شارل بيرد أوستن  

"429 . 

احياء الراكد عمدت الكتابات المغاربية أيضا إلى بعث التراث المحلي وإعادة  وضمن سياق  

( الذي 1929  -1869نشر المصادر التاريخية، ومن أبرز رواد هذه الحركة محمد بن أبي شنب )

، 1910نشر العديد من أمهات التراث الجزائري مثل " عنوان الدراية للغبريني" الذي صدر سنة  

تي كانت خالل القرن الثامن عشر والمعروفة بـ " نزهة األنظار في فضل علم ورحلة الورتالني ال

 
ال   - 427 دار عالم  الثامن،  المجلد  الجزائر،  الجزائر ويليه كتاب  المدني، هذه هي  توفيق  الجزائر،  أحمد  معرفة، 

 .19، ص، 2010
 نرصد في هذا المنحى مثل كتاب تاريخ إفريقيا الشمالية لشارل أندري جوليان: - 428

الفتح اإلسالمي   إلى  البدأ  المغرب األقصى، من  الجزائر،  الشمالية، تونس،  إفريقيا  تاريخ  أندري جوليان،  شارل 

 .1968ت الثقافية، م، تعريب محمد مزالي، البشير بن سالمة، مؤسسة توال647
 ، مكتبة النهضة الجزائرية، الجزائر، د.ت2ج-1امبارك الميلي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ج - 429
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 ( واألخبار"  )1908التاريخ  عمار  البن   " اللبيب  نحلة  و"  القاسم 1902(  أبي  إلى  باإلضافة   ،)

، يحمل عنوان " تعريف  1906( الذي أصدر معجما بأعالم الجزائر سنة  1942  -1850الحفناوي ) 

تاريخ  الخلف برجال السلف" وا لذي يعد موسوعة للشخصيات الجزائرية التي ساهمت في بعث 

 . 430الجزائر الثقافي 

 الوطنية والتاريخ:  -3

بقي مفهوم االنتماء األممي بمرجعيته االسالمية طاغيا على مشهد العالم االسالمي، ضمن روابط    

مرحلة االستعمار شعورية ووجدانية تأصلت عبر القرون، حيث كان التنقل داخل هذا الحيز قبل  

بتشويش قبلي    –تحكمه خلفية دار اإلسالم التي يجتمع فيها المسلمون، في إطار من الود االجتماعي  

والتقارب الثقافي، حيث نجح هذا النموذج في تأصيل حرية العبور وممارسة التجارة، أو طلب    –

غياب الرقابة بمفهومها    العلم على نطاق فسيح، تحولت فيه التخوم إلى ظاهرة سياسية معزولة، مع

 .431األوروبي الحديث 

لكن االستعمار جر إلى العالم االسالمي مسارا دخيال، قوامه تفعيل الركائز المؤسسة لسيادة       

الفوضى  مظاهر  من  "مظهرا  االسالمي  العالم  فضاء  في  الرعايا  تنقل  واعتبار  القطرية،  الدولة 

 ,frontièresالترابية بمدلولها األوروبي المتنوع: )والتصرفات البدائية "، لذلك ظهرت الحدود  

 
 حول هذه الظاهرة يمكن العودة إلى موسوعة تاريخ الجزائر الثقافي ألبو القاسم سعد هللا:  - 430

 .  1998الغرب اإلسالمي، بيروت، ، دار 6-4أبو القاسم سعد هللا، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 
 حول مثال تاريخ الحدود الجزائرية التونسية خالل المرحلة العثمانية يرجى الرجوع إلى:  -431

417. -, 24, 1860, p, 401o, nR.A»,  Des frontières de l’Algérie  André Berbrugger « 

Bernard Roy «  Deux documents inédits sur l’expédition Algérienne de 1628 contre les 

, 122, 1917, p, 191.o, n R.T»,  Tunisiens 

Charles Monchicourt «  La frontière algéro-tunisienne dans le Tell et dans la Stepp », 

59. -, 81, 1938, p, 31o, nR.A»,  

Toufik Bachrouche «  Pouvoir et souveraineté territoriale, la question de la frontière 

sous Ahmed Bey » in actes du premier congrès d’histoire et civilisation du Maghreb, 

Tunis,C.E.R.E.S, T, 02, 1979,p, 195-208. 

ي العالقات االقتصادية والثقافية بين الجزائر وتونس خالل توفيق بن زردة، الكنفدراليات القبلية الحدودية ودورها ف

مذكرة مكملة لنيل درجة الماجستير، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية،    -الحنانشة أنموذجا  – العهد العثماني  

 .112 -86، ص، 2014-2013قسنطينة، 
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bornes،confins, extrémités,limites )  432  كأحد آليات االنتقال بالمجموعات السكانية من ،

 .433التخوم الجبائية إلى الحدود الترابية االقصائية، حيث يسود منطق سياسة الدولة على األرض 

التفريخ الفكري للنموذج األوروبي، عبر منابر السياسية لكن تعويض التخوم  بالحدود مع         

تسللت إلى العالم اإلسالمي بعد موجة االستقالل أفكار دخيلة وُمشوشة توحي باالنتماء الترابي ببعده  

وطنية أنتجت مجموعة من الحلقات المتناثرة، في    -الوطني، سرعان ما تبلورت في مفاهيم قومية

إلى ظاهرة جيوسياسية، ففرط العقد وتبدد النموذج التاريخي المحلي،   صورتها القطرية التي تحولت 

نتاج تجارب اإلنسان األوروبي   بعواقب دخيلة، كانت  ترابي  إلى شتات  العالم اإلسالمي  وتحول 

وتراكمات التفكك القاري الذي حول االمبراطورية الرومانية إلى أشالء سياسية، في شكل ممالك 

إلى غاية القرن العشرين، انتهت أطوارها بحربين عالميتين مدمرتين،  ودول وإمارات متناحرة،  

كانت ذروة الخالفات األوروبية، التي وجدت أخيرا مخرجها في العودة إلى النموذج الروماني، من  

 .434خالل بعث االتحاد األوروبي، فيما العالم االسالمي اتجه نحو التفكك والقطرية ببعدها الوطني 

متغير الدخيل، وخشية االقصاء الزمني، حيث تحيل المقاربة الخلدونية إلى شيخوخة  عند هذا ال     

إلى حلبة صراع  العالم  الذي حول  "القومي"  التنافس  جانب  إلى  الزمن،  مع  واحتضارها  الدولة 

العالم  دول  في  الوطنية  الدفاعات  أحد  ليشكل  أخرى  مرة  التاريخ  عاد  األممي،  الحضور  بخلفية 

قا من تصورات المرحلة الوسيطة والحديثة، حيث سادت الدولة االمبراطورية، اإلسالمي، انطال

 . 435التي استندت إلى التاريخ تثبيتا للسلطة وترسيخا لمجال األرض 

الوجودية،        المزاحمة  العشرين، وفي اطار  القرن  الثاني من  النصف  الوطنية منذ  الدولة  لكن 

الشعب والتاريخ، حيث اضافت العنصر البشري كروح  ركبت قوامها من رباعية السلطة واألرض و

متدفقة لها جنسيتها )من الجنسية( ودورها في البناء الوطني، فيما تشكلت سلطة ما بعد الخالفة، في  

أنظمة   بين  تنوعت  لذلك  المحلية،  والتجارب  السياسوي،  الموروث  مع  انسجمت  أنظمة  اطار 

 رابي تُشع منه الوطنيات وهو األرض. جمهورية، وملكية، وثيوقراطية، حبيسة مجال ت

 
في    -432 الترابية  الدولة  والهوية، نشوء  اديسيونس،  1881-1574تونس  فاطمة بن سليمان، األرض  ،منشورات 

 . 300، ص، 2009تونس 
لمدينة قسنطينة    - 433 الخلفية  للبالد  التحوالت االقتصادية واالجتماعية  الشراقة    –توفيق بن زردة،  مجال عامر 

  -2017، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة،  -انموذجا

 . 186، ص، 2018
434, httpnations puissantes-l’EtatConstitution de  -/mémoire.org.  -www.abri 
435, Edition Albin Michel, L’islam entre le message et l’histoireAbdelmadjid Charfi,  - 

2004,p, 175. 

http://www.abri-/
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العالم      في  التراثي  العقل  ولخاصية  والشعب(  واألرض  )السلطة  الثالثية  هذه  لصون  طبعا 

، كان التاريخ مرجع مؤسس وصائن للذات الوطنية، التي تتغذى بالماضي وتتقوى  436اإلسالمي 

اعتقادنا من عقيدة الخطاب، بحريرات بطولية صنعها األجداد، لذلك ركب قوام هذا التصور في  

ومناهج المدرسة، والزمن المرجع، ودور األرشيف، حيث تحولت هذه "االبتكارات " إلى الصائن  

 للتاريخ الوطني. 

ففي عقيدة الخطاب تبلورت خطوط امداد من الماضي الُمتصور، الذي اجتاح السياسة والمنابر       

نية، التي باتت هياكل لصون الذاكرة ومضاد حيوي االعالمية والصحفية، إلى جانب المتاحف الوط

لظاهرة النسيان، لما قد يشكله هذا األخير من عامل ضعف قد يأتي على بناء الدولة وفاعلية اإلنسان، 

 لذلك اجتاحت الثقافة التاريخية المشهد العام وباتت جزء من الكل الوطني.  

ه الذي يؤسس لتصور عام يحيل إلى وجود أما مناهج المدرسة فباتت مشبعة بالماضي الُموج    

منابع تاريخية ال تخرج في جوهرها عن نطاق الحدود الترابية، لذلك أصبحت الشخصيات الوطنية،  

ومراكز  الجامعة  وحتى  التربوية،  المقررات  تمأل  دروس  البطولية،  بحلتها  التاريخية  واألحداث 

، ففي الجزائر مثال اقتحمت هذه 437الوطنية البحث باتت تؤسس لحقول بحث تُعنى بالذات التاريخية  

التصورات حتى مادة اللغة االنجليزية، التي تصاغ فيها نصوص وأسئلة تخص المادة التاريخية  

 والموروثات المحلية، كأحد أوجه الصناعة االنسانية. 

ن إن الحديث أيضا عن الزمن المرجع كأحد آليات الصناعة التاريخية الوطنية، هو حديث ع       

نتاج تجربة جماعية   مناسبة وطنية، هي  احتفالية في كل  له طقوس  تقدم  الذي  المقدس"  القائم " 

وتحديات مرحلية، أمدتنا بمنجزات قيمية، في شكل وحدة ترابية، أو ثورة تحريرية، أو وثبة بناء و  

 ، غدت كلها مرجعيات زمنية لبعث "المجد" وشحن الذات الوطنية، قصد المضي خاصية تطورية

قدما لتحقيق مكاسب اضافية، لذلك تحول التاريخ في هذا المنحى إلى قيمة زمنية تتقاطع ورؤى  

الدولة الترابية. أما دور األرشيف في دول العالم اإلسالمي فتحولت إلى خزان للذاكرة الوطنية، 

وتحفظ   األرض،  تصون  التي  للكتابة  جاهزيته  ويحفظ  الماضي  يصون  الذي  الزمني  والحارس 

 .   438تمع خصوصيته الثقافية، وأمجاده التاريخية للمج

 
436 -, Les fondation de l’Islam entre écriture et l’histoireAlfred Louis De prémare,  

l’univers Historique 2002,p.202. 
ا  - 437 في  للبحث  الوطني  المركز  مثل  الجزائر  نوفمبر  في  أول  وثورة  الوطنية  تأسس 1954لحركة  الذي   ،

 م، وهو يتبع وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.1994هـ/ 1414سنة
 4065نسوق في هذا الصدد مثال رصيد السجالت اإلدارية والجبائية باألرشيف الوطني التونسي، وعددها    - 438

 دفتر، للمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى : 
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لقد أنتجت هذه التصورات في العالم اإلسالمي وفي اطار الدولة الوطنية، بيئة ثقافية فرخت       

ثالث نماذج فريدة للتاريخ وبمستويات متباينة، تمثلت في: التاريخ الرسمي، والتاريخ األكاديمي،  

هو نتاج الرؤى السياسية وتوجهات األنظمة    -تحدثنا عنه آنفا  –مي  والتاريخ الشعبوي، فالتاريخ الرس

الرسمية، في شكل شحنات زمنية ودفاعات وطنية   والمؤسسات  المدرسة  في  تداوله  يتم  القائمة، 

ضمن الحدود الترابية، أما التاريخ األكاديمي فهو نموذج متحرر بروح بحثية وأدوات علمية أممية،  

معرفة الحقيقية، أو لدى باحثين يملكون ناصية البحث والكتابة التاريخية،  نجده في مؤسسات ترعى ال

فيما النوع  الثالث )التاريخ الشعبوي( هو تحصيل وراثي لعقل تراثي، يميل " للزمنيات" ويهوى  

بات عندهم،  الذي  التاريخ  اقتحمت علم  لنا مرويات وقصص وحكايات،  لذلك فرخ  "األساطير" 

 لة، يسومها كل متردد على السوق. كالشاة العجفاء العلي

 خاتمـــــــــة:

تحيل هذه الورقة البحثية إلى أن علم التاريخ تطور في العالم االسالمي في شكل كتل معرفية،      

انتقلت من الحيز المقدس إلى الكل االمبراطوري، ثم إلى الجزء الوطني، حيث تأثر هذا السياق  

ة، التي بالقائم السلطوي وحجم الجغرافيا السياسية، اللذان تحوال إلى ملهم لتدوين المعرفة الزمني

تائهة، تغمرها قصصيات المجتمعات البدوية، التي اعتادت   -قبل أسلمة األرض   -بدت عند انطالقتها  

عيش القفار، حيث السعي إلى الماء أجدر من البحث عن الماضي، لذلك بقي الزمن لحظة مغيبة  

 حبيسة مرويات واستذكار عادات، أنتجت الالتاريخية في أرض البداوة.

وحي        في  لكن  تحد  لم  لكنها  العقائدي،  فارقها  رغم  التي  التدين،  ظاهرة  تشكيل  أعاد  السماء 

جوهرها عن رمزية المقدس، الذي انتج ظاهرة تدوينية وجدانية أسست لمرحلة ماقبل التاريخية،  

على   الغالب  هي  القديمة  النمطية  بقيت  لذلك  العلمية،  المعرفة  تجانب  روحانيات  منها  تُشع  التي 

تاريخي،  إلى غاية القرن الثاني للهجرة )الثامن ميالدي( وذلك بفعل موروث األرض المتصور ال

 وحيزها التقليدي الضيق.  

لكن احتكام الزمن إلى الجغرافيا االمبراطورية التي لبست عباءة الخلفية، أنتج براءة اختراع      

بخلفيته المعرفية، لذلك باتت   -لكن هذه المرة  -عند المسلمين تحاكي الزمن بزمنيات الفارق البنيوي  

قوة الدولة االمبراطورية وامتدادها يغذيه النص التاريخي، كمقوم وجودي ودفاعات أمامية، صانت 

 

الوطني  األرشيف  منشورات  التونسي،  الوطني  باألرشيف  والجبائية  اإلدارية  الدفاتر  موجز  الفخاخ،  المنصف 

 .  1990التونسي، تونس، 

 .2009كراسات األرشيف، وثائق من القرنين السادس عشر والسابع عشر، األرشيف الوطني التونسي، 

دفاتر األرشيف الوطني التونسي، دار ألفا دوك للطبع  توفيق  بن زردة، الجزائر في القرن الثامن عشر من خالل  

 .2021والنشر والتوزيع، قسنطينة، 



 

242 

 

الـ   القرن  )من  قرنا  القرن  08للهجرة/  02لثالثة عشر  إلى  السلطة  20للهجرة/   14م  ( ظاهرة  م 

الحضا وزحف  الداخلي  التآكل  بفعل  الحقا  تبددت  التي  الفكرية  الواسعة،  بحلتها  األوروبية  رة 

واالستعمارية، حيث باتت الدولة االمبراطورية شتات ترابي تشع منه الوطنيات التي بقيت محافظة  

على آلية التاريخ كغذاء مقوم، كان قد تفكك بدوره من الكل االمبراطوري إلى الجزء الوطني، وقد 

 وأبناء العم.    نصل يوما ما مع ما نشهده من ذهنية منشطرة إلى التاريخ

 مصادر ومراجع:  

 مصادر:  

 ، بيروت.1981البالذري أحمد بن يحي، فتوح البلدان، دار الهالل،  •

 ، بيروت.1982ابن اياس األزدي أبو زكريا يزيد، تاريخ الموصل، دار الكتب العلمية،  •

 الجزائر ،  2008ابن خلدون عبد الرحمان، مقدمة ابن خلدون، دار الهدى للنشر والتوزيع،   •

 ، الرياض.2009ابن األثير علي ابن محمد، الكامل في التاريخ، بيت األفكار الدولية،  •

المكتبة   • شمام،  محمد  وتعليق  تحقيق  وتونس،  إفريقيا  أخبار  في  المؤنس  دينار،  أبي  ابن 

 . 1961العتيقة، تونس، 

بة الملك فهد  تاريخ المدينة المنورة، تقديم قاسم السامرائي، مكت   النميري،ابن شبه عمر    •

 . 1999الوطنية، الرياض، 

الحسن   • بن  زاهد  محمد  صححه  بغداد،  كتاب  طاهر،  بن  احمد  الفضل  أبي  طيفور  ابن 

 . 1949اإلسالمية، الكوثري، مكتب نشر الثقافة  

الكتاب  • دار  االبياري،  ابراهيم  تحقيق  األندلس،  افتتاح  تاريخ  القرطبي،  القوطية  ابن 

 .1989للبناني، بيروت،  المصري، القاهرة، دار الكتاب ا

 ، القاهرة.  2007الدينوري ابن قتيبة، أبي محمد عبد هللا، المعارف، دار المعارف،  •

الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، العبر في خبر من غبر، تحقيق أبوهاجر   •

 محمد بسيوني، دار الكتب العلمية، د.ت، بيروت.

وك، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، دار  الطبري محمد بن جرير، تاريخ الرسل والمل •

 ، القاهرة.1960المعارف، 

، حققها وقدم لها سعيد الفاضلي 1663  -1661الرحلة العياشية    محمد،العياشي عبد هللا بن   •

 2006القرشي، دار السويدي للنشر والتوزيع، أبوظبي،  وسليمان
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عادن الجوهر، اعتنى  الذهب وم  علي، مروج المسعودي، أبي الحسن علي بن الحسين بن   •

 ، القاهرة. 2012به وراجعه كمال حسن مرعي، المكتبة العصرية، 

اليعقوبي أحمد ابن اسحاق، تاريخ اليعقوبي، تحقيق عبد األمير مهنا، الشركة االعالمية   •

 لبنان.  ،1993للمطبوعات، 

 مراجع:  

للطباعة   • السالم  دار  التاريخ اإلسالمي،  والتوزيع،  أمحزون محمد، منهج دراسة  والنشر 

 ، القاهرة. 2010

توفيق بن زردة، الجزائر في القرن الثامن عشر من خالل دفاتر األرشيف الوطني التونسي،  •

 ، الجزائر.2021دار ألفا دوك، 

الهدى  • دار  المغاربية،  الدول  في  االستعمارية  السياسة  حول  حفريات  زردة،  بن  توفيق 

 . ، الجزائر2022للطباعة والنشر والتوزيع،  

أمية حتى   • بني  للتاريخ اإلسالمي ومصادره من عهد  وثائقية  حمادة محمد ماهر، دراسة 

 ، لبنان. 1988هـ، مؤسسة الرسالة،  922  -40الفتح العثماني لسورية ومصر 

العلياني السلمي محمد بن صامل، منهج كتابة التاريخ اإلسالمي حتى نهاية القرن الثالث  •

 ، جامعة أم القرى. 1984التاريخ اإلسالمي، هجري، رسالة ماجستير في 

 ، بيروت. 2001عبد العزيز الدوري، نشأة علم التاريخ عند العرب، دار المشرق،  •

عبد الهادي جمال، رفعت وفاء، منهج كتابة التاريخ اإلسالمي، لماذا ؟ وكيف ؟ ،الوفاء  •

 ، القاهرة. 2005للطباعة والنشر، 

،  1896ة العثمانية، مطبعة محمد أفندي مصطفى بحوش،  فريد بك محمد، تاريخ الدولة العلي •

 مصر.

محمد محمد حسن شراب، في أصول تاريخ العرب اإلسالمي، دار القلم للطباعة والنشر  •

 ، دمشق.1992والتوزيع،  

محمود الديب عبد العظيم، نحو رؤية جديدة للتاريخ اإلسالمي، نظرات وتصويبات، دار   •

 البشير للنشر والتوزيع، د.ت 

أحمد  ال • عالم    توفيق،مدني  دار  الثامن،  المجلد  الجزائر،  كتاب  ويليه  الجزائر  هي  هذه 

 ، الجزائر. 2010المعرفة، 

• Charfi Abdelmadjid, L’islam entre le message et l’histoire, Edition 

Albin Michel, 2004 
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 تطور حركة الترجمة في فلسطين 

 وضرورتها الثقافية والحضارية في وعي المجتمع 

 *حنين نضال عبد الرحمن السرساوي

 الملخص: 

المجتمع    أنتعتبر اللغة وعاٌء للفكر، ووسيلةٌ للتواصل بين أبناء الثقافة الواحدة، وعلى الرغم  

البشري يحظى بوسائل تواصل متعددة فإن اللغة تبقى أهم وسيلة اتصال، فهي األداة التي تتشكل  

بها هوية الفرد داخل مجتمعه، هذه الهوية تُْصقَل عندما تتجاوز الحدود لتتناغم فكريًّا مع الثقافات  

بل إنها على العكس   ستالب ا للهوية،ا أبعد ما أن تكون  األخرى، وبالتالي، فإن الترجمة إلى اللغة األم

طالما أن ما يترجم، يعبر عنه باللغة األم، وأنه مؤهل ألن   من ذلك فهي إغناٌء لها وتعزيٌز لبنائها

لذلك ُعدت الترجمة من أهم الوسائل الناجعة التي حركت المجتمع العربي   يدخل في بناء الهوية،  

 عليها العرب اعتماد ا جوهريًّا في بناء نهضتهم الحديثة. فكريًّا ومعرفيًّا وأصقلت هويته؛ إذ اعتمد 

ومن أجل إثراء الهوية وتعزيزها سعت األمة العربية لالنفتاح على اآلخر تنهل من ثقافته   

لتعضد ذاتها، وتستعين بنهضته الفكرية في تغذية جذورها الضاربة في التراث؛ فاألمة المكتفية  

 شي، ومن ثم، جاءت الترجمة لتكون عامال  من عوامل هذا اإلثراء.بذاتها غالب ا ما يكون مآلها التال

ولقد أسهم الفلسطينيون في حقل الترجمة منذ أوائل عصر النهضة، وال سيما النصف الثاني  

القرن التاسع عشر، وقد اقتصرت في بادئ األمر على ترجمة الكتب الدينية، واتخذت طابع ا   من

ثت أن انتقلت الترجمة مع انتشار الصحافة من االتجاه الديني إلى االتجاه  ثم ما لب   فرديًّا غير منظم،

األدبي، فقام المترجمون بنقل روائع األدب الغربي إلى الثقافة العربية، األمر الذي أسهم في انطالقة  

لة  النهضة األدبية واالرتقاء باللغة العربية، وبث روح الحياة في جسد الثقافة العربية بعد فترات طوي

من الجمود الفكري والتراجع المعرفي، فقد قام المترجمون في هذه المرحلة المبكرة بإغناء العربية 

 بأساليب جديدة وثروة لغوية هائلة. 

 كلمات مفتاحية: 

 بحث.  –حضارة  –جريدة  –مجلة  –تأليف  –ترجمة  –نشر   -طباعة

 المقدمة: 
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أخرى، من هوية ثقافية بعينها إلى هوية    الترجمة، في معناها البسيط نقل من ثقافة إلى ثقافة

ثقافية مختلفة، ومن ناحية أخرى، فإن الهوية الثقافية في معناها البسيط عبارة عن كيان معنوي  

 متجانس ومترابط في بنائه الداخلي وتجلياته الخارجية. 

في  يبد أن النظرة المتأتية تكشف عن اتساق جوهري في هذه العبارة، ألن الترجمة قد تكون 

بعض األحيان من مكونات الهوية الثقافية لدى بعض األمم أو الجماعات البشرية، وقد تتراوح أهمية 

 الترجمة هنا بين ثقافة وأخرى بحسب درجة انفتاحها على العالم.

للمشروع   تتقصاه  ما  خالل  من  الترجمة  لغاية  عقالنية  رؤية  تتبنى  نظريتنا  كانت  وإذا 

نتبنى نتائج ما نتصوره على اعتبار أن الترجمة مفيدة لكل خطاب،  النهضوي، فإننا من جانب آخر  

ألن األساس المعرفي هو ما تقوم به الترجمة من توجيهات رامية إلى إضافة فكر جديد وخلق واقع  

معرفي جديد، أضف إلى ذلك أننا إذا ما تساءلنا عن أهمية الترجمة وما تشكله من رصيد معرفي 

نقول إليها فسنجد أنفسنا أمام فكرة مؤداها، أن أية حضارة ال يمكن لها مضاف إلى اللغة الهدف الم

أن تحقق عالقة تفاعلية مع ذاتها إذا لم يكن لديها قابلية للتفاعل مع حضارة اآلخر، وذلك ضمان ا 

 لرؤية مستقبلية لهذه الحضارة.

مة، رغبة في  وحينما نعتقد ذلك فألننا ندرك أن الترجمة عنصر حيوي مهم في بناء ذات األ

الذات دون االهتمام   التركيز على  إعادة تشكيل فكرها على أسس معرفية جديدة ومتطورة، ألن 

التراجع  إلى  الذات  معها  تنحسر  سلبية  نتائج  إلى  يفضي  أن  شأنه  من  اآلخر  أفكار  إلى  والتطلع 

الحضاري  واالنغالق مقابل االنفتاح المتوخي من التعرف إلى اآلخر من خالل رصيده الثقافي و

 بوجه عام. 

 المطلب األول: الترجمة وضرورتها الحضارية في وعي المجتمعات: 

الترجمة، ليست مجرد نقل نص من لغة إلى لغة أخرى بل هي حركة ثقافية وسياسية أحيان ا، 

 لها اهداف ودالالت محددة وتأثيرات واعية في اي محيط ثقافي او اجتماعي تقع فيه او تنتقل اليه. 

كث  االدبيات ويولي  في  الترجمة  دور  بأهمية  القصوى  العناية  المحدثين  الباحثين  من  ير 

المتداولة في ساحتنا المعرفية، كما ركزوا في جهودهم على نظرية الترجمة التي جعلوا منها عنصرا  

فاعال في تلقي المعرفة وفي تطور مناهج البحث العلمي، وان اي تطور ال يمكن ان يحصل في 

لمي أيا  كان منشؤه دون اعادة النظر في كيفية التعامل مع هذه المعرفة واالهتمام  مجال البحث الع

باللغة   الحديثة  المعرفية  المناهج  وربط صلة  المستجدات  وترجمة  نقل  بوظيفة  العناية  يعني  بها، 

المحلية، من شأنه ان يبعد االفكار المجردة، ويقترب من استيعاب واستثمار ما توصل اليه العقل 
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ري في معارفه المتباينة، وتمكين عملية التواصل والتالقي مع هذا العقل عن طريق وساطة  البش

التوسع   لمسألة  البالغة  االهمية  ينعش  ما  وهذا  المنتجة،  العملية  اجراءاتها  في  الوظيفية  الترجمة 

 . المعرفي وما يترتب عليه من نتاج فكري وتشجيع الطاقات الفاعلة في جميع المجاالت االبداعية

وإن حقيقة الترجمة في منظور تبادل اللغات، تعني أهمية التواصل الحضاري بين الشعوب 

ا مفيدة على وجه االجمال، يكون لها شأنها في خدمة  عبر األزمنة المختلفة، بما قد يعكس صور 

جوانب معرفية وحضارية، على نحو ما وقع ألسباب النهضة في أوربا الغربية، بفضل عوامل 

 كثيرة، من ضمنها أهمية الترجمة من العربية إلى الالتينية. 

ومن الطبيعي في مثل هذه الحال، ان يكون لدور الترجمة وتعريب المعارف بين بعضها 

مزدهر   مجتمع  لبناء  االفاق  إلى  والتطلع  العلوم  وتفعيل  العقول  لتحريك  االساس  الدافع  البعض، 

جمة ليست هي الكلمة وال النص وإنما الثقافة، ألن العالقة ثقافيا ، حيث أن الوحدة العملية في التر

مع اآلخر ثقافيا  ال يمكن أن تتم إال عبر جسر الترجمة بوصفها نوع ا مضاف ا الى اكتساب تجربة  

معرفية جديدة لها رصيدها وواقعها المتميز، ولعل في مثل هذه التجربة ما ينمي من قدرات التحليل 

الفكرية التي من شأنها أن تغير من نمط  واالستبصار لمعطيات تقو البنية  د الى احداث تغير في 

 تكوين البنية الحضارية تباعا .

لذا اعتبرت الترجمة أداة للتعامل مع جديد العلوم االنسانية والفنون... حيث باتت ضرورة  

قوية وفورية  قياسا  إلى التقدم العلمي المذهل الذي تنعم به البشرية خاصة مع وجود وسائل اتصال  

الثقافة  بتيارات  المحلية  الثقافات  بين  الرابط  تمثل  بهذا  وهي  وتواصلها.  الشعوب  تقارب  سهلت 

ا مهما في نهوض المجتمعات على مر الحقب التاريخية المختلفة.  العالمية. فلقد لعبت الترجمات دور 

ن الثقافات والتفاعل فالترجمة حركة أخذ وعطاء وحركة تبادل في جميع المجاالت تتيح اللقاء بي 

بينها، وينتج عنها أن يشارك بعضها البعض في االكتشافات العلمية والتكنولوجية والتراث الثقافي 

اإلنساني، أي أن الترجمة كنشاط اجتماعي غدت أداة المجتمع للتعامل مع الجديد في العلوم والفنون  

 واالنسانيات. وتمثل عامال  أساسي ا للتقدم الحضاري.  

ا وحيوي ا في رسم العالقة مع اآلخر والوعي به.  ولقد  ا مهم   اخذت الترجمة تلعب دور 

ا في ظل   ا بات فيه تمثيل اآلخر أو االعتراف به يشكل جانب ا مهم  لقد أصبحنا نعيش عصر 

الحضور الكثيف والفاعل للرأي والرأي اآلخر، وفي لحظة زمنية واحدة على مسرح الحياة اليومية  

تحكمه نظرية العولمة، فلم يعد تمثيل اآلخر أو االعتراف به ترف ا فكري ا، بل أصبح  في عالم باتت  
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الزمة من لوازم الفكر اإلنساني، فنجاح أي حوار اختياري او إجباري ال يمكن أن يتم من دون  

 احترام اآلخر واالقرار له بحق الدفاع عن رأيه وفكرة االتيان بالحجج والبراهين واالدلة بكل حرية 

ن هذا المنظور، تمثل الترجمة أداة لإلنسان وسبيله للتواصل مع اآلخر للخروج من قوقعته  م

ا في قوقعته ومحليته وذاته.   ومحليته وذاته نحو اآلخر المقيم هو أيض 

ا  هكذا، تمثل الترجمة بشكل عام قناة مهمة من قنوات االتصال مع اآلخر وفعال  ثقافي ا متقدم 

 الوعي به. يستهدف محاورته وتنمية 

والترجمة على هذا النحو ليست مجرد نقل من لغة إلى لغة اخرى، بل حوار يقوم على وجود  

اعتراف متبادل بين قطبي الحوار، وعلى هذا النحو فهي تشكل اداة معرفية مهمة للوعي باآلخر  

إال في  والتعرف على فكره وثقافته وإمكاناته... أضف إلى ذلك، أن الترجمة فعل ثقافي ال يظهر  

 اللحظة التي تدرك فيها الجماعة لدى احتياجها لثقافة اآلخر.

وهنا يأتي دور المترجم الذي يجب أن يكون حساس ا لما يقوم بترجمته من لغة إلى اخرى، 

 فهو يختار من اللغة األخرى ما يساهم في تطوير رؤية اآلخر والتحاور معه. 

 )تاريخها وآفاقها(: المطلب الثاني: حركة الترجمة في فلسطين  

للتعرف  بين األمم والشعوب؛ وهي وسيلة  للتواصل الحضاري  أداة  الترجمة  تعتبر عملية 

على ثقافات الشعوب واالستفادة منها في مجاالت العلم والمعرفة والفن والعمارة، وغير ذلك من 

ال بأس به   صنوف اإلبداع اإلنساني بشكل عام. وفي هذا السياق أسهم الشعب الفلسطيني بنصيب 

في قسمها   1982في حركة الترجمة عن لغات مختلفة، وقد أشارت موسوعة الترجمة الصادرة عام  

ومن بين الترجمات ميالدي؛    1860األول إلى أن حركة الترجمة في فلسطين قد بدأت منذ عام  

لفرنسي األوالد"  كتاب: "مرشد  اليافي حول  دباس  يوسف  به  قام  ما  التاريخ  ذلك  سكو  المهمة في 

ا رغم صعوبة الظروف السياسية واالقتصادية  439سوافيواس.  بدأ النشاط الترجمي الفلسطيني مبكر 

، ثم شهد أواخر 1860واالجتماعية، وتعود بداية االستهالل الفلسطيني في حقل الترجمة إلى عام  

ائس  القرن التاسع عشر قفزة في مجال عمل الترجمة بفلسطين بإنشاء "خليل بيدس" صحيفة "النف 

 العصرية" التي اعتمدت بشكل كلي على الترجمات، ال سيما من اللغة الروسية.  

الروسي،   األدب  رواد  على  العرب  القراء  عّرفوا  من  أول  هم  الفلسطينيين  المترجمين  إن 

أمثال: بوشكين، وتولستوي، وتشيكوف، وديستويفسكي، وتورغنيف وغيرهم، وهذا يرجع لجهود  

 
، نُِشَر ضمن  1995حسام الخطيب: حركة الترجمة الفلسطينية: من النهضة حتى أواخر القرن العشرين بيروت    -439

 الموسوعة الفلسطينية القسم الثاني.
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انت ترجماتهم تجوب الوطن العربي ألسبقيتهم في مجال الترجمة من اللغة الرواد األوائل الذين ك

ا: سليم قبعين، ونجاتي صدقي، وكلثوم   الروسية للعربية، وأبرزهم وأهمهم: خليل بيدس، ومنهم أيض 

 عودة، وبندلي الجوزي، وموسى علوش، وتوفيق كنعان، ونمر سرحان، وأيض ا وداد قعوار. 

 

مة في السنوات األخيرة من القرن التاسع عشر، تحديد ا في سنوات  وازداد نشاط حركة الترج

، إذ بدأت تظهر في الصحافة العربية والفلسطينية ترجمات قصيرة بأقالم  1948ما قبل نكبة عام  

اللغات األجنبية، وذلك بسبب  التي عرفت  العربية  البلدان  أوائل  فلسطينيين، وتعتبر فلسطين من 

بية فيها نتيجة الهتمام الدول الكبرى باألرض المقدسة، وحصولها على  انتشار اإلرساليات األجن

امتيازات خاصة من الدولة العثمانية، وقد وجدت المدارس األجنبية التابعة لهذه اإلرساليات منذ 

 440منتصف القرن التاسع عشر، وكان منها: األمريكية واإلنجليزية والفرنسية واإليطالية والروسية. 

هذا   أخذ  القرن و  أوائل  و  التاسع عشر  القرن  أواخر  في  الفلسطيني  المجتمع  بتقدم  يتقدم  النشاط 

 العشرين رغم المعوقات االستعماريةوغيرها. 

بالظهور   ونشأ مناخ مالئم لجهة تطور حركة الترجمة، حيث أخذت الصحف و المجالت 

بين تلك المجالت، مجلة: "النفائس العصرية" لخليل بيدس الذي بذل جهدا     441هناك.  ولعل من 

، فضال   1899و    1898كبيرا  في الترجمة عن اللغة الروسية التي نقل عنها أربعة كتب في سنتي  

التي   ، هذا الى جانب كثير من الروايات القصيرة1919و    1908عن ستة كتب بين األعوام من  

 442كان ينشرها في أعداد مجلته.

الترجمة عن الروسية جنبا  إلى جنب مع خليل بيدس، وبرزت أسماء جديدة في إطار حركة  

مثل: أنطوان بالّن أحد مدرسي المدرسة الروسية في الناصرة الذي ترجم رواية " سبيل الحب " 

 
الفل  -440 الموسوعة  المجلدهيئة  العام،  القسم  الفلسطينة،  الموسوعة  والمترجمون"، 1سطينية،  "الترجمة  مادة   ،

الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني الدراسات الخاصة، المجلد الرابع:دراسات الحضارة، د.حسام الخطيب، حركة  

 256، ص1985الترجمة الفلسطينية في القرن العشرين حتى عام 
 1924وهي مجلة أدبية فكاهية وتوقفت سنة  1958أول عدد منها سنة  النفائس العصرية: صدر -441

أخذت تصدر مرتين   1909كانت تطبع في المطبعة الوطنية بحيفا وصدرت أوال  أسبوعية باسم النفائس وبعد سنة  

 انتقلت إلى القدس وكانت تطبع في مطابع دار األيتام  1911في األسبوع وأضيف العصرية إلى االسم، وفي سنة  

ومن الذين ساهموا في الكتابة فيها: إسعاف النشاشيبي والشيخ علي الريماوي وإسكندر الخوري   –شنلر    –السورية  

وانطون شكري لورنس وحليم دموس ومعروف الرصافي وحبيب خوري ونجيب ميخائيل الساعاتي، الموسوعة  

الطبعة   األول،  المجلد  الفلسطينية،  الموسوعة  سابق،  مرجع  والمترجمون، 1984األولىالفلسطينية،  الترجمة   ،

 ،34، جميل البحري، تاريخ حيفا، ص536ص
 ، الموسوعة الفلسطينية القسم الثاني.1968عبد الرحمن ياغي: حياة األدب الفلسطيني الحديث، بيروت،  -442
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، و حكايات قصيرة منها: " سياحة في عالم الخيال "، و "خواطر من  1912عن الروسية عام  

  أخرى مثل: لطف هللا الخوري الصرافطريق الخيال " لتولستوي و غيرها، وبرزت أسماء 

والسيدة كلثوم العودة، وفارس نقوال مدور، وعبد الكريم سمعان، و كما كانت مجلة " النفائس  

و   ثقافة مؤسسها  بسبب  فلسطين  في  الروسية  اللغة  عن  الترجمة  لحركة  منشطة  بيئة  العصرية" 

للطالب  الروسية  سيمنار"   " مدرسة:  كانت  رفاقه،  بعض  و  مدرسة   صاحبها  و  الناصرة،  في 

"سيمنار" الروسية للطالبات في بيت جاال في الضفة الغربية بيئتين منشطتين في ميدان الترجمة 

عن اللغة الروسية أيضا ، إذ ترجم بعض الطالب في المدرستين المذكورتين حكايات عن الروسية،  

 443ونشروها في مجلة النفائس. 

صدقي. فقد كان لقبعين نشاط    ونجاتي سليم قبعين،  الذين ترجموا بكثرة عن الروسية:    ومن

ففي إنشاء بعض الصحف في مصر،    وشاركخصب في الصحافة المصرية،   القارئ العربي    وعرَّ

أهم   بوشكين، و مكسيم غوركي، و تولستوي، و غيرهم، و من  بكتّاب روس مثل: ترغنيف، و 

لترغني الحكم"  أنشودة   " الروسية  عن  المصرية  للصحف  متنوعة  ترجماته  كتب  الى  إضافة  ف 

أخرى، و من جهته ترجم صدقي أمهات الكتب الروسية الى العربية، فنشر في سلسلة: " إقرأ " في 

 444بوشكين. أعماال  عدة للشاعر الروسي  1945عام  

و لم تنحصر آثار مجلة "النفائس العصرية" في إتاحة الترجمة عن اللغة الروسية فقط، بل 

ن إذ  ذلك،  آثارها  العربية، و نشرها على  تعدت  إلى  األلمانية  القصص  الحكايات و  العديد من  قل 

صفحات المجلة المذكورة، فقد ترجم جبران مطر عددا  ال بأس به من القصص والحكايات األلمانية 

الى العربية، وشارك في النقل عن األلمانية: بندلي الجوزي، و الياس نصر هللا، الذي ترجم رواية:  

الحكيم القدس."ناثان  في  األيتام  مطبعة  في  طبعها  و  "لسنغ"  األلماني  للكاتب   "445 

اليونانية،   باللغة  االتصال  القدس  في  اآلرثوذكسية  للطائفة  الظروف  أتاحت  اليونانية،  اللغة  وعن 

وكان لجرجي زيدان وحنا السكسك جهد في هذا الميدان، ولم تقتصر حركة الترجمة في فلسطين  

و اليونانية و التركية، بل عرفت فلسطين نشاط ترجمة عن اللغة الفرنسية    على األلمانية و الروسية

أيضا ، فترجم عادل زعيتر بحثا  مطوال  لماكس نوردو بعنوان: "روح القومية" و نقل اسحاق موسى  

 
البيبلوغرافيا   -443 األخرس:  محمود  ا:  أيض  انظر  السالم،  أرض  من  أعالم  الهواري:  أحمد  أبو  سعيد   عرفان 

 .1972الفلسطينية األردنية، عمان 
عمرو    -444 شفا  السالم،  أرض  من  أعالم  الهواري:  أحمد  أبو  سعيد  الموسوعة 1979عرفان  ا:  أيض  انظر   ،

 الفلسطينية، القسم الثاني.
أيار    –مجلة الثقافة العالمية )الكويت( المجلد السادس    –مرور مائة سنة على الجمعية الروسية الفلسطينية    -445

ا: ناصر الدين األسد: الحياة األدبية الحديثة في فلسطين واألردن حتى سنة 48  –  36ص    1987  )مايو( ، انظر أيض 

 .2000عمان  1950
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الحسيني و األب اسطفان سالم الفرنسيسي كتاب " فن إنشاء الشعر العربي " و طبعاه في مطبعة  

 446. 1945ن في القدس عام  اآلباء الفرنسيي 

من طليعة المترجمين األصالء عن اللغة الفرنسية عادل زعيتر الذي يعتبر من أعالم    ولعل

النهضة العربية بشكل عام، إذ ترجم عن الفرنسية ما يزيد على سبعة و ثالثين كتابا  من أمهات  

 ، 447ناصعة الكتب في الثقافة الفرنسية، و ذلك بلغة عربية صافية جدا  و 

مخلص كتاب:    عبد هللافضال  عن ذلك كان من الطبيعي اتصال فلسطين باللغة التركية، فترجم  

"سيرة الفاتح" لنامق كمال بعربية صافية، وترجم حسن صدقي كتاب "نامق كمال": سيرة الفاتح 

السلطان محمد الثاني "حذار" االجتماعية عن التركية، في حين نقل عارف العزوفي إلى العربية 

 448حكمت.)ترانتا بايو(، من )رسائل شاب حبشي إلى زوجته(، وهي للشاعر التركي الكبيرناظم

كما عرف الفلسطينيون اللغة الفرنسية، وترجموا منها إلى اللغة العربية، حيث ترجم إسحق 

موسى الحسيني، واألب اسطفان سالم الفرنسيس كتاب: "فن إنشاد الشعر العربي"، ولعل من أشهر 

ثين  المترجمين العرب الذين نقلوا عن الفرنسية عادل زعيتر الذي ترجم ما يزيد على سبعة وثال 

  449ورصينة.كتابا  من أمهات الكتب في األدب الفرنسي، وذلك بلغة عربية محكمة 

كان   العربي،  القطر  لهذا  المباشر  واالستعمار  فلسطين  على  البريطاني  االنتداب  وبسبب 

من   النقل  في  أبدعوا  الذين  المترجمين  من  العديد  وظهر  وافر،  نصيب  اإلنجليزية  عن  للترجمة 

لغة العربية، وبالعكس، ومن أبرزهم في هذا الميدان توفيق زيبق، وأحمد شاكر اإلنجليزية إلى ال

الكرمي، ووديع البستاني، وإحسان عباس، ونقوال زيادة، وبرهان الدجاني، وعبد الرحمن ياغي، 

 450كثيرون.وجبرا إبراهيم جبرا وغيرهم 

لشتات، وقيام  ، وتهجير اآلالف من الشعب الفلسطيني في أرض ا1948وبسبب النكبة عام  

إسرائيل على أنقاض األرض الفلسطينية، توزع الكثيرون من المترجمين الفلسطينيين في المنافي، 

وخاصة في أرض الجوار العربية، ولكن نشاطهم الترجمي استمر، وتواصلوا، وأسهموا في تنشيط  

إبراهيم جبرا جبرا  أداه:  الذي  البارز  الدور  مثل  العربية،  األقطار  في  وخيري حماد،  الترجمة   ،

 
 . 1972عيسى الناعوري: ثقافتنا في خمسين عاما ، عمان  -446
 .1976يعقوب العودات: من أعالم الفكر واألدب في فلسطين، عمان  -447
448  -  of Ideas: Studies of Selected Pivotal Ideas edited by  Dictionary of the History

Philip Wiener, New York 1974. Svols. vol.2.ا: الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني  ، انظر أيض 
ا: نبيل خالد اآلغا.1972محمود األخرس: البيبلوغرافيا الفلسطينية األردنية، عمان  -449 . عادل  2008، انظر أيض 

 زعيتر رائد المترجمين العرب في القرن العشرين.
، الموسوعة  1995حسام الخطيب: حركة الترجمة الفلسطينية: من النهضة حتى أواخر القرن العشرين بيروت    -450

 م الثاني.الفلسطينية القس
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وغيرهما، حيث أبدع الفلسطينيون في الشتات بترجمات معروفة في عالم األدب والتربية والفنون، 

وال بد من اإلشارة إلى زيادة أعداد المترجمين الذين نهلوا العلم من الجامعات األوربية واألمريكية،  

األنشطة كانت فلسطين حاضرة    والذين أخذوا ينقلون ما تعلموه من اللغات األجنبية، وفي كل هذه

وعميقة في قلوبهم وعقولهم رافعين من شأنها، وعاملين على وحدة شعب فلسطين الستعادة األرض  

إن  القول  من  بد  وال  األدبية،  وإبداعاتهم  ترجماتهم  خالل  من  الحقيقيين  أصحابها  إلى  المحتلة 

إل ماسة  بحاجة  الشتات  وفي  فلسطين  داخل  الفلسطينيين  شملهم المترجمين  وتلم  تجمعهم  نقابة  ى 

وتوحد جمهورهم إلبراز دورهم المتميز في كافة أنشطة الترجمة على المستويين العربي والدولي، 

الشريف، ورفع علم   القدس  الفلسطينية وعاصمتها  الدولة  تحقيق  الهدف األسمى في  إلى  وصوال  

 451فلسطين فوق أسوار القدس ومآذنها وكنائسها.

وأما الترجمة عن اليونانية: أتاحت الظروف للطائفة األرثوذكسية في القدس االتصال باللغة  

اليونانية، وكان لجرجي زيدان حنا السكسك جهد في هذا الميدان، وترجم توفيق اليازجي من مدينة  

 .452بوليتي. يافا قصيدة مهمة للشاعر اليوناني يوانس 

بل  والتركية،  واليونانية  والروسية  األلمانية  على  فلسطين  في  الترجمة  تقتصر حركة  ولم 

الفرنسية أيضا ، فترجم عادل بحثا  مطوال  لماكس نوردو   اللغة  عرفت فلسطين نشاط ترجمة عن 

بعنوان "روح القومية" ونقل اسحاق موسى الحسيني واألب اسطفان سالم الفرنسيسكاني كتاب "فن 

. ولعل من طليعة 1945لشعر العربي" وطبعاه في مطبعة اآلباء الفرنسيين في القدس عام  إنشاء ا

العربية في   النهضة  يعتبر من أعالم  الذي  الفرنسية عادل زعيتر  اللغة  المترجمين األصالء عن 

الثقافة   الكتب في  أمهات  كتابا  من  يزيد على سبعة وثالثين  الفرنسية ما  إذ ترجم عن  شكل عام، 

  453وناصعة. سية، وذلك بلغة عربية صافية جدا  الفرن

أما حركة الترجمة عن االنجليزية، فكان لها النصيب األكبر، بسبب االستعمار البريطاني  

المباشر لفلسطين، وبرزت أسماء كثيرة في مجال الترجمة عن االنكليزية في فلسطين تجاوز عددها  

في فلسطين ابراهيم حنا، وروز حسون كما عرفت المئة. ومن المبكرين في الترجمة عن االنجليزية  

أسماء وأعالم فلسطينية كثيرة في مجال الترجمة عن االنجليزية، من مدينة القدس، وفي المقدمة  

 
،  2000الطبعة الثانية ترجمة محمد عصفور الكويت    –الفن    –الصين    –توبي هفاة: فجر العلم الحديث: اإلسالم    -451

ا: الموسوعة الفلسطينية، مرجع سابق.  انظر أيض 
ا: عيسى الناعوري: ثقافتنا  1976يعقوب العودات: من أعالم الفكر واألدب في فلسطين، عمان    -452 ، انظر أيض 

 ، الموسوعة الفلسطينية، مرجع سابق.1972خمسين عاما ، عمان في 
، 2000ركز دراسات الوحدة العربية: الترجمة في الوطن العربي نحو إنشاء مؤسسة عربية للترجمة، بيروت    -453

ا: مرور مائة سنة على الجمعية الروسية الفلسطينية     –  مجلة الثقافة العالمية )الكويت( المجلد السادس  –انظر أيض 

 .48 – 36ص  1987أيار )مايو( 
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منهم: خيري حماد الذي ترجم أكثر من خمسين كتابا  عن االنكليزية والفرنسية تراوحت بين األدب  

 454واالقتصاد.والفلسفة واالستشراق 

: ناجي  1948سماء الفلسطينية التي نشطت في الترجمة عن االنجليزية بعد نكبة عام  ومن األ 

، ( 459)   يمق، وعمر  (458)   جبرا، وجبرا ابراهيم  (457)   مطر، وابراهيم  (456)   زيادة، ونقوال  (455)   علوش

 . (461)  عباس ، والعالمة الراحل إحسان (460)  عباس وبكر  

السريع، بخاصة بعد أن قصد اآلالف من   التطور  الترجمة أخذت في  والالفت أن حركة 

الشبان الفلسطينيين خالل العقود الستة الماضية قارات العالم المختلفة للدراسة في جامعات الدول 

إلى  ينقلون  وأخذوا  متعددة،  وثقافات  لغات  وبالتالي  وخبرات،  شهادات  على  وحصلوا  المختلفة 

ثقافاتهم المكتسبة بفعل الدراسة وبلغات عدة، األمر الذي أعطى دفعة    المنطقة العربية وفلسطين 

 جديدة لحركة الترجمة في فلسطين والوطن العربي. 

الكبرى،   الفلسطينيين  نكبة  أكثر من سبعين عاما  على  أنه رغم مرور  إلى  اإلشارة  وتبقى 

، بيد أن حركة  1967من حزيران عام  فضال  عن احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة في الخامس  

بفعل االحتالل اإلسرائيلي وسياساته   التاريخية، رغم تراجعها  داخل فلسطين  تتوقف  لم  الترجمة 

الرامية إلى تغييب الفلسطينيين وتهويد إرثهم الحضاري، األمر الذي يؤكد مقولة الشاعر الراحل 

 حياة". محمود درويش في قصيدته : "على هذه األرض ما يستحق ال

 
الحديثة في فلسطين واألردن حتى سنة    -454 الدين األسد: الحياة األدبية  ، الموسوعة  2000عمان    1950ناصر 

 الفلسطينية، مرجع سابق. 
أبو نضال، نزيه، القلقيلي، عبد الفتاح.” الكاشف معجم كتاب وأدباء فلسطين”. منظمة التحرير الفلسطينية،    -455

 .2011األعلى للتربية والثقافة،   المجلس
ف المكتبة الوطنيَّة الفرنسيَّة ) -456  (. BnFالمكتبة الوطنية الفرنسية، ُمعِرّ
ا: لطيف زيتوني، حركة الترجمة في عصر    -  457 قسطندي شوملي، رواد حركة الترجمة في فلسطين، انظر أيض 

 .1994النهضة، بيروت: دار النهار 
، عالم بال خرائط: رواية، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، انظر (1982عبد الرحمن منيف، )   -458

ا: قسطندي شوملي، مرجع سابق،   أيض 

جبرا:  إبراهيم  جبرا  أعمال  قائمة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9

%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%A8%D8%B

1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_1%D8%A7_%D8%A5%D8%A8%D8%B

D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC% 
ا: قسطندي شوملي مرجع 1976يعقوب العودات: من أعالم الفكر واألدب في فلسطين، عمان    -459 ، انظر أيض 

 سابق. 
 قسطندي شوملي، مرجع سابق.  -460
المماليك    -461 الشام في عصر  بالد  /    923-648تاريخ  ا: عبد    1517-1250هـ  أيض  انظر  األردن،  عمان،  م، 

، قسطندي شوملي، مرجع سابق، يعقوب العودات:  1968الرحمن ياغي: حياة األدب الفلسطيني الحديث، بيروت، 

 . 1976من أعالم الفكر واألدب في فلسطين، عمان 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7
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 المطلب الثالث: رّواد صناعة الترجمة والتواصل الحضاري في فلسطين: 

أسهم الفلسطينيون بنصيب طيب في الترجمة منذ وقت مبكر من النهضة العربية المعاصرة، 

وأخذ هذا النشاط يتقدم بتقدم المجتمع في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ومن  

أسباب ذلك كثرة المدارس األجنبية في فلسطين منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وما بعد  

 ك، من روسية وأمريكية وإنجليزية وفرنسية وألمانية وإيطالية. ذل

سنة   أنشئت  التي  الناصرة  في  للطالب  الروسية  "السمينار"  مدرسة  أسهمت   1883وقد 

 ومدرسة السمينار الروسية للطالبات في بيت جاال، في إيجاد حركة ترجمة من الروسية إلى العربية. 

يقتصر دوره على الترجمة فحسب، بل الذي لم  (  462)(1949- 1875)  خليل بيدس -1

  1911ثم أصبح أسمها “النفائس العصرية” منذ عام    1908أنشأ: مجلة “النفائس” سنة  

 ، وكان لهذه المجلة دور في الترجمة كذلك. 1924إلى أن توقفت سنة 

، ومن المترجمين عن الروسية، كان من أوائل  (463) (1951  –  1870)  سليم قبعين -2

ية في الناصرة، ومن مترجماته: “حكم النبي محمد” لتولستوي،  خريجي المدرسة الروس

 و"أنشودة الحكم" لترغنيف. 

جامعتها،  (  464)   (1980  –  1905)   نجاتي صدقي -3 في  ودرس  موسكو  إلى  سافر 

الروسية.  الترجمة عن  له  أتاح  السياسي منها، ما  بكالوريس في االقتصاد  وحصل على 

وبجوانب بارزة من األدب الروسي، وقد أثنى ميخائيل  والتعريف بكتّاب روس مشهورين،  

نعيمة على صنيعه في كتاب عن “بوشكين” الشاعر الروسي الذي نشره في سلسلة أقرأ  

 (. 1974(، وصدر له في السلسلة نفسها كتاب عن تشيكوف )1945)

: ومن الذين أسهموا في الترجمة عن الروسية، واتخذوا من مجلة النفائس سبيال  إلى ذلك

سليمان بولس، وإبراهيم جابر، وعبد الكريم سمعان، ولطف هللا الخوري صراف، وفارس نقوال  

مدور، وكلثوم عودة. وممن أسهم في الترجمة عن الروسية في النصف الثاني من القرن العشرين  

 465جمعة. هشام الدجاني ومحمد شحادة وأحمد خليفة وحسين 

 
أيار    –مجلة الثقافة العالمية )الكويت( المجلد السادس    –مرور مائة سنة على الجمعية الروسية الفلسطينية    -462

ا: أعالم من أرض السالم، عرفان حمد، 48 – 36ص  1987)مايو(   . 151، انظر أيض 
 .536الترجمة والمترجمون، الموسوعة الفلسطينية المجلد األول، ص  -463
464-  istory of Ideas: Studies of Selected Pivotal Ideas edited by Dictionary of the H

Philip Wiener, New York 1974. Svols. vol.2  ا: الموسوعة الفلسطينية، مرجع سابق، مرور . انظر أيض 

  1987أيار )مايو(    –مجلة الثقافة العالمية )الكويت( المجلد السادس    –مائة سنة على الجمعية الروسية الفلسطينية  

 .48 – 36ص 
 مجلة الثقافة العالميية الكويت، مرجع سابق  –رور مائة سنة على الجمعية الروسية الفلسطينية  -465
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عن األلمانية، ومن الرواد في هذا    ، ترجم(466)   ( 1945 –  1868)  بندلي الجوزي -4

  1909زريق )المجال الذي ترجم "األمومة عند العرب" وترجم باالشتراك مع قسطنطين  

 كتاب: "أمراء غسان" لنولدكه.  (467)  ( 2000 –

أسهم في الترجمة عن األلمانية في النصف   (468)   (1995- 1925)  كامل العسلي -5

القرن العشرين، ومن مترجماته: "الحرب األهلية في فرنسا" لكارل ماركس  الثاني من 

(1960( اإلسالمية"  واألوزان  و"المكاييل  فلسطين  1970(،  في  جذرية  وتحوالت   ،)

(1856 –  1882 ( )1993.) 

المترجمين    من  عدد  األلمانية  عن  الترجمة  في  األلمانية،  وشارك  اتقان  لهم  أتيح  الذين 

 (469)  مصاروة.ومنهم: اسماعيل الناظر، وحمزة برقاوي، ورياض 

من طليعة المترجمين الفلسطينيين عن اللغة    (470)   (1957-  1897)   عادل زعيتر -6

الثقافة   وفي  بعامة،  العربية  النهضة  في  األصالء  المترجمين  طليعة  في  بل  الفرنسية، 

وقد   بخاصة،  المترجمين  الفلسطينية  "شيخ  يوسف  حسن  الغني  عبد  محمد  عليه  أطلق 

وإمامهم في عصرنا الحديث". وقد نقل عن الفرنسية ما يزيد على سبعة وثالثين كتابا  من 

 أمهات الكتب في الثقافة الفرنسية بلغة عربية دقيقة. 

 ( الترجمة في عام  في  بدأ  بلغ  1934وقد  ثم  لوبون،  لغوستاف  أربعة كتب  نشر  إذ  ما  (، 

ترجمه من مؤلفات لوبون ثالثة عشر كتابا ، وترجم سبعة كتب آلميل لودفيج، وترجم كتبا  أخرى 

 لجان جاك روسو وفولتير، ومنتسيكو، ورينان، وأناتول فرانس، وغيرهم. 

( البيتجالي  الخوري  ا: اسكندر  أيض  الفرنسية  ( وجميل 1973  –  1890وممن ترجم عن 

 النمري. 

 
ا: يعقوب العودات: من أعالم الفكر    -  466 يوسف البان سركيس: معجم المطبوعات العربية والمعربة، انظر أيض 

، آب 4الجوزي، مجلة الكاتب الفلسطيني، عدد ، نصري الجوزي: بندلي صليبا 1976واألدب في فلسطين، عمان 

1978. 
467  -  Mada-'arabi), Damascus, Dar al-fikr al-nahda fi'l-Charif, Maher. (Rihanat al  (2000) 
الموسوعة الفلسطينية:  - 468

-https://www.palestinapedia.net/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%8A / 
 .1976يعقوب العودات: من أعالم الفكر واألدب في فلسطين، عمان  - 469
ا: نبيل خالد اآلغا.1972عيسى الناعوري: ثقافتنا في خمسين عاما ، عمان    -  470 . عادل زعيتر 2008، انظر أيض 

 رائد المترجمين العرب في القرن العشرين.

https://www.palestinapedia.net/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%8A/
https://www.palestinapedia.net/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%8A/
https://www.palestinapedia.net/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%8A/
https://www.palestinapedia.net/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%8A/
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اإل عن  للترجمة  كان  االستعمار وقد  بسبب  المترجمات،  في  األوفر  النصيب  نجليزية 

البريطاني، وشيوع اللغة اإلنكليزية لدى المثقفين، مع أن الترجمة عنها جاءت متأخرة من الترجمة 

 عن اللغات األخرى، وقد بدأت بعد االنتداب البريطاني. 

سامح   -7 عن  (471) (1951  –  1898)  الخالديأحمد  ترجموا  الذين  أشهر  وهو   :

اإلنجليزية في ميدان التربية والتعليم وعلم النفس وإدارة الصفوف، وقد اشتهرت كتبه في 

هذا المجال في فلسطين واألقطار العربية. ومن مترجماته: "الطريقة المنتسورية في التربية  

( )1925والتعليم"  النفس"  علم  في  "دروس  أو  العقلية"،  و"الحياة  و"طرق 1929(   ،)

 (. 1937التدريس المثلى" ) 

( بمسرحية بيرناردشو:  1955شاركت في الترجمة منذ عام ) (  472)  عزامسميرة   -8

"كانديدا"، وقد بلغ عدد مترجماتها اثني عشر كتابا . ولسلمى الخضراء الجيوسي جهود في  

الترجمة، فضال  عن المؤسسة التي أنشأتها لترجمة األدب العربي إلى اإلنجليزية )بروتا(،  

"إن مترجماتها:  )ومن  للويربوغان  قرن"  نصف  في  األمريكي  الشعر  (.  1960جازات 

إنجر،  لليونارد  اليوت"  "ت.س.  منها:  الكتب  من  عددا   ياغي  الرحمن  عبد  وترجم 

 و"دراسات في النقد" ألالن تيت، و”المسرحية األمريكية الحديثة” ألالن داونر. 

ترجمة التي نقلوا عنها. ومن  وقد برز من أهل فلسطين عدد من المترجمين الذين تنوعت ميادين ال

 أبرزهم  

من أبرز أهل فلسطين الذين تنوعت ميادين    (473)   (1972  –  1917)  خيري حماد -9

إنتاجا . فقد   –وربما العرب   –الترجمة التي نقلوا عنها، وهو أكثر المترجمين الفلسطينيين  

االقتصاد ( اثنين وسبعين كتابا . وقد شملت ترجماته  1974( و)1956ترجم ما بين عام ) 

والسياسة والتاريخ، ومن المترجمات ما يقع في أكثر من مجلد، ومن هذه الكتب: "تاريخ  

ألمانيا الهتلرية" في أربعة أجزاء، و"مذكرات تشرشل" في ثالثة أجزاء، و"مذكرات ايدن"  

 في مجلدين، و"الفتوحات العربية الكبرى"، و"االمبراطورية العربية الكبرى" لغلوب باشا. 

 ترجم من الفنلندية والفرنسية واإلنجليزية واأللمانية إلى العربية :  (474)   سرحاننمر   -10

 ، حيث ترجم الكثير من األبحاث ووضعها في عدة موسوعات،  

 
الدمشقيين إلى فلسطين وبيت المقدس في القرن العشرين«، مجلة أوس داوود يعقوب، مقالة: »أشهر رحالت    -  471

( العدد  المدائن،  يونيو  3زهرة  ـ حزيران/  الفلسطينية 2010(  الموسوعة  الترجمة والمترجمون،  ا:  أيض  انظر  م، 

 . 536المجلد األول، ص
 المكتبة الوطنية الفرنسية.  - 472
 م، مكتبة العرب.(، "حماد"، موسوعة األعال1980خير الدين الزركلي )  -473
ا: أعالم من أرض السالم، عرفان حمد. - 474  المكتبة الوطنية اإلسرائيلية، انظر أيض 
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 ومن أعماله:  

 م. 1985أجزاء(، أصدره في العام  5أرشيف الفلكلور الفلسطيني ) .أ

 عمان. م طبعت في 1989أجزاء( 3موسوعة الفلكلور الفلسطيني ) .ب 

باللغة   .ت  الموسوعات جزء منها  الكتب ووضعها في  ترجم عدة مقاالت من بعض 

ا بالفرنسية.   الفنلندية، وجزء باأللمانية، وجزء آخر باإلنجليزية، وآخر أيض 

(، حيث أنه  1982- 1964األعمال الفلكلورية الفلسطينية للدكتور توفيق كنعان ) .ث 

ضعها في مجلدات خاصة فيه بهذه عمل على ترجمة أكثر من شيء لتوفيق كنعان، وو

العام   في  وأصدره  للفنون 1990الموضوعات،  الفلسطيني  المركز  خالل  من  م 

 الفلسطينية في عمان. 

كنعان -11 )البحث  :  (475) توفيق  األلمانية  إلى  الشفوية  العربية  اللغة  من  ترجم 

 األكاديمي(، 

 ومن أعماله: 

م في كتاب اسمه: )الطب في  1914له حركة ترجمة شفوية للغة الكتابية في العام  .أ

 األرض المقدسة(، لم تتم ترجمته لآلن. 

 : من أعماله: (476)  علوشموسى  -12

العام   .أ في  طبعها  كنعان،  لتوفيق  الفلكلورية  دار  1998الكتابات  بيرزيت،  في  م 

 علوش للطباعة والنشر. 

استخدامه  الفلسطيني الوحيد الذي عمل على بحث بدون  :  (477)  الحروبإسحاق   -13

 مرجع واحد، أي أنه عمل على نقل التاريخ من شفوي إلى كتابي. 

 ومن أعماله: 

 ، نشر في دار الكلمة، ديار للنشر. 2015أطلس تراث الشعب الفلسطيني، بيت لحم   .أ

عودة -14 قبل  :  (478)كلثوم  فلسطين  سكنت  روسي،  زوجها  الناصرة  من  فلسطينية 

 الفلسطيني من الشفوية العربية إلى الروسية.النكبة، عملت على ترجمة التراث 

 
المجلد   -  475 الفلسطينية،  الدراسات  الناشف، مجلة  العدد 13خالد  ا: أعالم من  23، ص2002،  50،  أيض  انظر   ،

 أرض السالم، مرجع سابق، المكتبة الوطنية اإلسرائيلية، المكتبة الوطنية الفرنسية. 
ا: األرشيف الرقمي الفلسطيني. - 476  أعالم من أرض السالم، مرجع سابق، انظر أيض 
ا: أعالم م -477 ن أرض السالم، مرجع سابق، انظر أيض 

http://opac.birehlibrary.ps/records/1/111230.aspx 
478   - 

97&dq=Khalil+Beidashttps://books.google.ps/books?id=SaswDwAAQBAJ&pg=PA

-&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwjq64rj

http://opac.birehlibrary.ps/records/1/111230.aspx
https://books.google.ps/books?id=SaswDwAAQBAJ&pg=PA97&dq=Khalil+Beidas&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwjq64rj-YT5AhWUq6QKHbtdDLYQ6AF6BAgKEAI#v=onepage&q=Khalil%20Beidas&f=false
https://books.google.ps/books?id=SaswDwAAQBAJ&pg=PA97&dq=Khalil+Beidas&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwjq64rj-YT5AhWUq6QKHbtdDLYQ6AF6BAgKEAI#v=onepage&q=Khalil%20Beidas&f=false
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بشار إسماعيل شموط، وهو فلسطيني يعيش في ألمانيا، وهو  :  (479) بشار شموط -15

 ابن الفنان الفلسطيني إسماعيل شموط.

 ومن أعماله: 

وتشتته   .أ نشأته  والمسموع  المرئي  الفلسطيني  )اإلرث  باأللمانية  دكتوراه  رسالة 

ولية واطالعات مستقبلية ترجمها للعربي من خالل والحفاظ الرقمي عليه( دراسات أ

 مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت.

 : ومن أعمالها:(480) وداد قعوار -16

 كتاب: ألوان لونتها الشمس.  .أ

 كتاب: غرزة الفالح التقليدية  .ب 

وال بد في الختام من اإلشارة إلى تنامي حركة الترجمة بمرور الزمن لزيادة عدد القادرين  

الترجمة، وإحساسهم بالحاجة إلى نقل ما يطلعون عليه في اللغات التي يعرفونها إلى القمة على  

العربية إلثرائها، وإلتاحة المجال للقارىء العربي لالطالع عليها بلغته. وهذا يعني أن من غير  

كتب  موضعه  فذلك  ترجم،  ما  وكل  ترجم  من  كل  عن  الحديث  تفضيل  قصير  مقال  في  الممكن 

 فيا. الببلوغرا

 المطلب الرابع: خليل بيدس )صلة الترجمة بين خليل بيدس وفلسطين(:

إلى   الروسيةخليل بيدس، أديب، قصاص، مترجم، وخطيب، ويعتبر من رواد الترجمة من  

، وتوفي في  1874العربية، ترجم أعمال تولستوي وبوشكين إلى العربية، ولد في الناصرة عام  

دروسه االبتدائية في مدرسة الروم األرثوذكسية، ثم انتخب ليكون في  ، وتلقى  1949القدس عام  

عداد المنتسبين إلى دار المعلمين الروسية في الناصرة، فأقام فيها ست سنوات، وسمي بعد تخرجه  

ا للمدرسة االبتدائية الروسية في حمص، ثم نقل إلى المدرسة الروسية في بسكنتا بلبنان،   منها مدير 

، وقد سميت النفائس العصرية منذ سنة   1908إلى حيفا حيث أصدر مجلة النفائس عام  وانتقل بعدها  

، وكانت فريدة من نوعها في البالد العربية، وكان خليل بيدس يتولى شؤون المجلة كبيرها  1909

وصغيرها، ويقوم بأعبائها وحده، ويحرر أكثر ما ينشر فيها، وكان ينشر في النفائس أدباء فلسطين  

ها ومنهم: محمد إسعاف النشاشيبي، وخليل السكاكيني، وعلي الريماوي، وعبد هللا مخلص،  وشعراؤ 

وإسكندر الخوري البيتجالي، وبولس شحادة، وذكر بعض أدباء البالد العربية وشعرائها مثل: حليم  

 

YT5AhWUq6QKHbtdDLYQ6AF6BAgKEAI#v=onepage&q=Khalil%20Beidas&f=f

alse 
 studies.org/ar/node/1650386-https://www.palestineمؤسسة الدراسات الفلسطينية:  - 479
480 - tolkrm-mdyn-mn-flstyny-omsmm-morkh-kaaoar-https://khabar24.net/odad 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://books.google.ps/books?id=SaswDwAAQBAJ&pg=PA97&dq=Khalil+Beidas&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwjq64rj-YT5AhWUq6QKHbtdDLYQ6AF6BAgKEAI#v=onepage&q=Khalil%20Beidas&f=false
https://books.google.ps/books?id=SaswDwAAQBAJ&pg=PA97&dq=Khalil+Beidas&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwjq64rj-YT5AhWUq6QKHbtdDLYQ6AF6BAgKEAI#v=onepage&q=Khalil%20Beidas&f=false
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650386
https://khabar24.net/odad-kaaoar-morkh-omsmm-flstyny-mn-mdyn-tolkrm
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مترجمة عن   ومقاالت  المجلة قصص  في  تنشر  وكانت  وغيرهم،  الحمصي،  وقسطاكي  دموس، 

نية واإلنجليزية والفرنسية، وانتشرت النفائس في البالد األجنبية التي فيها جاليات  الروسية واأللما 

عربية، وتعد النفائس "سجال  حافال  ومرجع ا تاريخي ا عظيم الفائدة لمن يدرس الحياة األدبية في هذه  

 الحقبة" 

 

ترجمات   1898بدأ خليل بيدس أعماله األدبية والقصصية بالترجمة عن الروسية، فنشر سنة  

 لثالث قصص روسية طويلة هي: "ابنة القبطان"، و"القوزاقي الولهان"، و "الطبيب الحاذق".

ا روسية وألمانية   ثم أخذ يوالي جهوده خالل الربع األول من القرن العشرين، فترجم قصص 

وإيطالية عن اللغة الروسية، وكان خليل بيدس أول أديب فلسطيني ترجم قصص بوشكين األديب  

سي إلى العربية، ويعد بيدس من الرّواد الذين عّرفوا القارئ العربي باألدب الروسي عامة،  الرو

وبالقصة الروسية خاصة، وقد اطلع على نتاج كبار الكتاب الروس مثل: دوستويفسكي، وتولستوي،  

 .وقدّم في كل من "النفائس، و"النفائس العصرية"، وفي كتب مستقلة، عدد ا من الروايات المترجمة

ظل بيدس يكتب حتى أخريات أيامه، وكان مورد ا فيّاض ا خالل الحرب العالمية الثانية لإلذاعة 

الفلسطينية في الحديث والقصة والتاريخ والنقد اللغوي، ونشر بعض أقاصيصه في مجلة المنتدى  

ا من تأليفه أ شهرها  المقدسية في هذه الفترة، وترك خليل بيدس، إلى جانب آثاره المترجمة، قصص 

 قصة طويلة عنوانها: "الوارث"، ومجموعة قصصية عنوانها: "مسارح األذهان". 

، إذ ألقى  1921وكان خليل بيدس خطيب ا مفوه ا، وله موقف خطابي مشهور في حوادث عام  

في مهرجان النبي موسى بالقدس خطاب ا هيَّج الجمهور، فهجموا على اليهود، وقتلوا عدد ا منهم، 

 يه، وأودع سجن عكا أربعة أشهر. فألقَي القبض عل 

لما أنشأ األتراك ما يسمى بالمجلس المختلط للطائفة األرثوذكسية، واختار العرب األرثوذكس 

خليل بيدس ليمثلهم في هذا المجلس، فاستقال من المدرسة األرثوذكسية بحيفا، وجاء القدس، واستقر  

عصرية"،وهي أول مجموعة عربية القت فيها وخالل عمله في المجلس المختلط أخرج: "النفائس ال

رواجا  عظيما ، وكانت رابعة أخواتها: "النفائس" في فلسطين، و"األخالق" في الواليات المتحدة، 

و"المقتطف" و"الهالل" في مصر، وكانت مجلة الضياء للمرحوم الشيخ اليازجي قد حملت لواء 

ت مخطوطات قديمة وكتبا  ثمينة، وقد  العلم واألدب، وفي القدس أسس خليل بيدس مكتبة فريدة حو

، ودرس األستاذ خليل في مدرسة المطران بالقدس، وواصل  1948ضاعت في حرب فلسطين سنة  

النفائس العصرية، وظل يعمل حتى سنة   تقاعد ، وفي سنة  1945إصدار  غادر    1948م، حيث 
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ل أن يصل إلى منزله في القدس في ظروف قاهرة، وهو الشيخ الكبير، والقى صعوبات جمة قب 

 . 1949شباط سنة  9بيروت للحاق بأبنائه، وقد توفي يوم 

 

ويعتبر خليل بيدس من أعالم النهضة في فلسطين في الصحافة والتأليف والترجمة، وقد خلف آثارا  

 كثيرة نذكرها فيما يلي: 

 ترجم عن الروسية: 

 1898الطبيب الحاذق، سنة  -1

 1898ويج، سنة  حفالت التت   1898تاريخ روسيا القديم، سنة   -2

 1898الكسور الدارجة، سنة  -3

 1898مرآة المعلمين، سنة  -4

النفائس سنة   -5 األول من  المجلد  في  الملوك، نشرت  كتاب سنة 1908شقاء  ، ومستقلة في 

1932. 

 1928وسنة  1919أهوال االستبداد، لتولستوي، نشر سنة   -6

 1935الحسناء المتنكرة، للكاتب اإليطالي إميل سلفاري، نشر سنة  -7

 1913الدول اإلسالمية، القدس، سنة  -8

 1912تاريخ الطيران، القاهرة، سنة  -9

 1912رحلة إلى سيناء، بيروت سنة  -10

 1913ملوك الروس، القدس سنة  -11

 1913درجات الحساب جزءان، القدس سنة  -12

 ستة أجزاء  1921-1913درجات القراءة، القدس سنة   -13

 1914أمم البلقانيين، القدس سنة   -14

 ، ترجمة1921جته السادسة، القدس سنة هنري الثامن وزو  -15

 1921العرش والحب، القدس  -16

 1920تسريح األبصار فيما تحتويه بالدنا من اآلثار، القدس  -17

 1920الوارث، رواية  -18

 الروضة المؤنسة في وصف األراضي المقدسة، بيروت  -19

 1922تاريخ القدس، القدس  -20

 1924مختارات البيان والتبيين مع شريف النشاشيبي،   -21
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 1924األذهان، أقاصيص، القاهرة مسارح  -22

 1925الكافي في الصرف، القدس   -23

 1942العرب أبطالهم وأشهر حواديثهم، القدس  -24

 نحن واللغة، أحاديث لغوية أذيعت من اإلذاعة الفلسطينية  -25

 أحالم الحياة  -26

 أسرار الحياة -27

 صوت الحياة، أقاصيص  -28

 حنة كاترين  -29

 1899القوزاقي الولهان، لبنان  -30

وأسرة خليل بيدس في األصل هي أسرة الصباغ   1898ية البنين، لبنان  العقد الثمين في ترب  -31

ثم غلب على اسم األسرة، وصارت  لقب أطلق على عمه يوسف،  الناصرة، وبيدس  في 

 تعرف به.) ( 

 الترجمة والتأليف ومجلة النفائس العصرية: 

ا بالقصة الروسية، حين كان تلميذ ا في المدرسة  أخذ خليل بيدس يتصل اتصاال  وثيق ا مباشر 

اإلنجليزي   األوروبي  القصص  على  حسن ا  اطالع ا  يطلع  كان  فقد  بالناصرة،  الداخلية  الروسية 

عض  والروسي والفرنسي واإليطالي واأللماني المترجم إلى اللغة الروسية، وانتابته الرغبة لتقديم ب

هذه الروايات إلى اللغة العربية، فقدم في أواخر القرن الماضي ترجمة لثالث روايات إلى القارىء  

 العربي، وهي:  

   1898ابنة القبطان، لبوشكين، سنة  

 أيضا    1898ورواية: الطبيب الحاذق، سنة  

 . 1899ثم رواية: القوزاقي الولهان، سنة  

 ن األخيرتين. ولم يبين أو يوضح من هو مؤلف الروايتي 

ولقد توقف عن الترجمة فترة، نتيجة لتنقله بين عدة بلدان واهتماماته بأمور التعليم، حتى  

، واستقر في حيفا، وأتاحت له الظروف أن يصدر مجلته النفائس، وبدأ على صفحات  1908سنة  

 عد ذلك. هذه المجلة يترجم القصص القصير أو الروايات، وينشرها مسلسلة، ثم يجمعها في كتاب ب

وهكذا ترجم رواية: "شقاء الملوك" للكاتبة اإلنجليزية ماري كوريللي، ونشرها مسلسلة 

، كما 1922في مجلته، ثم أصدرها في طبعة مستقلة عن مطبعة الروم األرثوذكس في القدس سنة 
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في     1927في حيفا، ثم سنة    1909ترجم رواية: "أهوال االستبداد" لتولستوي التي طبعت سنة  

قاهرة، ثم رواية الحسناء المتنكرة للكاتب االيطالي إميل سلفادي، وقدمها كملحق هدية مع مجلة  ال

النفائس، ورواية: "هنري الثامن وزوجته السادسة" من تأليف الكتابة االلمانية ف. ملباخ، والتي  

 ، ورواية: "العرش والحب"، وقد 1921نشرت مسلسلة في مجلة النفائس، وطبعت في كتاب سنة  

 . 1921طبعت في القدس سنة 

هذه  كل  بعد  زيدان،  لجورجي  الشارد"  "المملوك  رواية:  الروسية  اللغة  إلى  ترجم  كما 

توقف خليل بيدس عن الترجمة، ولم يقدم    1920الترجمات، وتوقف مجلة النفائس العصرية سنة  

لى الترجمة، ترجمة جديدة حتى وفاته، ويبدو أن مجلة النفائس العصرية كانت هي المشجع له ع

 خاصة أنه كان يكتب جزءا  كبيرا  منها، وبتوقف المجلة عزف عن الترجمة. 

 فما هي قصة هذه المجلة؟ وماهو دورها في الحياة والثقافة الفلسطينية؟ 

لخليل بيدس ولغيره من األدباء والمفكرين، إصدار   1908)أتاح إعالن الدستور العثماني سنة  

ر الدين األسد في حديثه عن مجلة النفائس في كتابه عن: "خليل مجالت وصحف عدة، ويقول د.ناص

تشرين   1بيدس والقصة العربية الحديثة في فلسطين"، صدر العدد األول من "النفائس" يوم األحد 

في مدينة حيفا، وفي مستهل هذا العدد مقدمة كتبها خليل بيدس يحدّد فيها   1908الثاني نوفمبر سنة  

وهذا نص المقدمة: "خير ماتستهل به األقوال واألفعال حمد هللا تعالى على    هدفه تحديدا  واضحا ،

 آالء نعمه وسوابغ، كرمه وبعد"،

"فال يخفى ما للروايات على اختالف مواضيعها من التأثير الخطير في القلوب والعقول،  

ف األخالق، حتى اعتبرت أنها من أعظم أركان المدينة بالنظر إلى ما تستنتجه من الحكمة في تثقي 

المقام الرفيع، وكان   لها هذا  تنوير األذهان. ولما كان  العبر والمواعظ في  وما تنطوي عليه من 

لجميع الطبقات من خاصة الناس وعامتهم من شغف بأمرها وإقبال غريب عليها، عقدنا النية على  

ك من النوادر إصدار هذه المجموعة نضمنها من الروايات األدبية والفكاهات العصرية، وغير ذل

واللطائف مما يتوق إلى مطالعته والتفكه بتالوته كل أديب، وسننشرها تباعا  مرة في كل أسبوع 

بست عشرة صفحة، وأحيانا  بأكثر من ذلك، بحيث تبلغ سنويا  مجلدا  ضخما  يحتوي نحو تسعمئة 

 صفحة، يكون إن شاء هللا خير ما تشغل به ساعات الفراغ.

المطالعة واآلداب أن يتلقوا مشروعنا هذا باالرتياح والقبول، ونسأل  " فمأمولنا في محبي  

هللا أن يهدينا الى سبل الرشاد، ويوفقنا إلى ما به نفع الوطن والبالد، بمنّه تعالى وفضله، وهو أكرم 

 مسؤول".
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العصرية"،   "النفائس  اسمها:  أصبح  العاشر  العدد  ومن  أسبوعيا ،  تصدر  النفائس  وبدأت 

لة تصدر مرتين في الشهر، وفي أربع وستين صفحة، بدل ست عشرة صحفة، ثم  وأصبحت المج

 أصبحت تصدر مرة كل شهر في ثمانين صفحة. 

وكانت أعداد السنة األولى منها تقتصر، أو تكاد، على القصص وحدها، ثم بدأت المجلة في 

الشعرية  والقصائد  األدبية  الموضوعات  أخذت  ثم  األدبية،  المقاالت  بعض  بنشر  الثانية  السنة 

 والبحوث التاريخية تزيد مع استمرار العناية الكبيرة بالقصة. 

سنتين، ثم بدأ يصدرها من القدس ابتداء من العدد األول وقد ظلت المجلة تصدر في حيفا مدة  

الثالثة   / يناير سنة    )كانونمن السنة  ، وقد ظلت تصدر في القدس ثالث سنوات، (1911الثاني 

إلى إصدارها في حيفا سنة   بيدس عاد  لكن خليل  العالمية األولى،  الحرب    1919وتوقفت بسب 

 واستمرت سنة واحدة، ثم توقفت.

في نشر  وخليل    وقد  النشاشيبي،  كإسعاف  آنذاك  وشعرائها  فلسطين  أدباء  كبار  النفائس 

شحادة،   وبولس  البيتجالى،  الخوري  واسكندر  مخلص،  هللا  وعبد  الريماوي،  وعلى  السكاكيني، 

وبعض أدباء البالد العربية مثل: حليم دموس، وقسطاكي الحمصي، وأمين ناصر الدين، وأنطوان  

 بالّن، وغيرهم. 

المج واإلنجليزية  وكانت  واأللمانية  الروسية  عن  المترجمة  والمقاالت  القصص  تنشر  لة 

وأستراليا،  كالبرازيل،  عربية،  جاليات  بها  توجد  التي  األجنبية  البالد  في  وانتشرت  والفرنسية، 

 والواليات المتحدة، وروسيا. 

يدر لمن  الفائدة  تاريخيا  عظم  حافال  ومرجعا   " سجال   العصرية  النفائس   " الحياة  وتعد  س 

األدبية في هذه الحقبة، لما تضمنته المجلة من أخبار أدبية، وأنباء ثقافية، وذكر للصحف والمجالت 

منزلة  على  النشاشيبي  اسعاف  دّل  وقدّ  والمؤلفين،  الكتب  إلى  واشارة  آنذاك،  تصدر  كانت  التي 

مام الطائي" التي نشرها "النفائس" وانتشارها بما نشره في مقدمته لسلسلة مقاالته عن " أمثال أبي ت

في النفائس، فقال: "وقد آثرت نشرها في هذه المجلة البليغة النابهة النتشارها الباهر في القطرين 

 الفلسطيني والسوري، ولميل أدبائهما إليها جدّ الميل. 

عمه   مع  القاهرة  في  المقيم  الحلبي  الشاب عزيز  حكاية  تقص  فهي  "الوارث"،  رواية  أما 

وهو وارثه الوحيد، يقع الشاب في غرام راقصة يهودية هي " إستير" التي تنصب    التاجر الثري،

شباكها حوله، وتحيطه بمجموعة من المرابين اليهود يستغلون حبه لها، ويحاولون االستيالء على 

ثروته: ومنهم ناتان الصيرفي، ارميا تاجر اآلالت الموسيقية، اشعيا الخياط، والعمة راحيل، وعزير  
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م ما يدبر له، فلم تكن تهمه إال متعه، وهو " ال يميل إلى السياسة، وال تهمه الحرب، ألن في ال يعل

نفسه حربا  أخرى كانت تستغرق كل أوقاته، غير أنه كان يصغي إلى أحاديث السياسة، ويطالع  

 بعض الصحف من حين آلخر إرضاء لعمه.

وأثناء األولى  العالمية  الحرب  قبل  تدور  الرواية  يكنه وأحداث  ما  على  بظاللها  وتلقي  ها، 

الصهاينة للعرب، وتحذر من الوقوع بين براثنهم قبل قيام دولة اسرائيل بثالثين سنة، وحقق فيها  

المؤلف بعض ما كان يراه من وظيفة الرواية، وكانت صرخته: "أالّ تعامل مع اليهود إال بحيطة  

 وحذر، وإال هلك االنسان، وفقد ما يملك".

ذ على الرواية كثيرة، لكن ما يغفر لها أنها من أوائل الروايات التي كتبت في طبعا ، المآخ

لمواقف   فنيا   تصويرا   يعطينا  أن  الوقت،  ذلك  وفي  المؤلف،  من  نطلب  أن  يمكننا  فال  فلسطين، 

االنفعاالت المختلفة التي تعتمد على الصراع النفسي، وال أن يغوص في أعماق النفس البشرية،  

ا، ويحل رموزها، ويكفي المؤلف أنه كتب رواية خالية من السجع والمحسنات ليعرض مكنونته

اللفظية التي كانت تثقل الكتابة في ذلك العصر، ويبقى للرواية قيمتها التاريخية وريادتها في مجال 

 نوع أدبي جديد على لغتنا العربية. 

طوطات، من بينها:  كتابا ، وقد ضاع من هذه الكتب ست مخ  44لقد ألف خليل بيدس، وترجم  

ثالث مجموعات قصصية سبق ذكرها، وحديث السجون، ومعجم عربي كبير، وجملة مقاالته في  

األهرام، والمقطم، وصحف مصرية أخرى، إضافة الى أحاديثه االذاعية التي جمعها، وكان يعتزم  

 اصدارها بعنوان: "نحن واللغة".

الفوقا في القدس، بين كتبه وأوراقه، ورفض    وقد ظل بيدس متمسكا  باإلقامة في بيته في البقعة

وال    –مغادرة الدار مع أوالده وعائلته، فاضطروا إلى تركه وحيدا ، وظل في البيت وهو واثق،  

بأن اليهود    –أدري من أين جاءته تلك الثقة وأنا ال أدينه هنا فلو بقي الجميع لتغيرت أمور كثيرة  

وحوشا  ليعتدوا على شيخ مثله. لكن بعد أن دخلوا الحي العربي  إذا دخلوا األحياء العربية فلن يكونوا  

وقد خال من الحامية والمدافعين أخذوا يرتكبون أفظع الجرائم، ويتعمدون السلب والنهب والقتل،  

وسمع كل ذلك، فبارح منزله تاركا  كل شيء طلبا  للنجاة، وسار على قدميه في طرق وعرة شائكة،  

لقدس، حيث أغمي عليه، فاعتنى به أهل القرية، حتى عاد إلى وعيه، حتى وصل إلى سلوان قرب ا

ودبروا انتقاله إلى عمان، فبلغها منهكا ، وبعد أيام سافر الى بيروت، ليلحق بأوالده وعائلته، وفي 

م توفي فيها والحسرة تمأل قلبه، وهكذا مات أحد رواد 1949  –فبراير    – التاسع من شهر شباط  

الثقافية في القرن العشرين، في السنة التي توفي فيها: "موريس ماتيرلنك،    النهضة  فلسطين في 

 وريتشارد شتراوس، وتوماس هندلي". 
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 الخاتمة: 

ا، ويتميز بتنوعه   يالحظ من العرض السابق أن حقل الترجمة في فلسطين كان خصب ا وغزير 

وترجمت عشرات الكتب قبل فترة اللغوي والمعرفي، فقد أسهم فيه عدد كبير من أهل االختصاص،  

عهد االنتداب وخاللها، ونشرت هذه الترجمات في فلسطين وفي خارجها، وظهر لدى المترجمين  

تنوع لغوي الفت للنظر، فلقد خرج المثقفون الفلسطينيون من دائرة االحتكار اللغوي التركي باتجاه  

فقد كان الفلسطينيون أول من عرف    اللغات الروسية وكانت سبب ا في غزارة اإلنتاج عن الروسية،

القراء العرب بعمالقة األدب الروسي، وسجلت اللغة الفرنسية وجود ا خاص ا عن طريق عادل زعيتر  

 الذي أغنى المكتبة العربية بترجماته لعباقرة المؤلفين الفرنسيين. 

اثة هذا وحظي موضوع الترجمة األدبية باهتمام بالغ بينها، ألسباب رئيسة: من بينها: حد 

هذا   على  أهمية  األكثر  والسبب  اآلخر،  ثقافة  على  التعريفي  ودوره  األدبية،  األجناس  من  النوع 

الصعيد هو الدور الذي لعبته الترجمة األدبية في صوغ وتكوين عوامل وأساليب وضع الرواية  

على باللغة العربية ودعمها، وظهر في أعمال المترجمين الفلسطينيين في جميع المراحل حرص  

التنوع المعرفي، والتجاوب مع الضرورات العملية، وكانت الرواية هي المفضلة لدى المترجم، ثم  

المسرحية كما الحظنا عند خليل بيدس، واتجه المترجمون إلى مختلف اآلداب األوروبية، وحظيت  

إضافة إلى إتقان الروائع العالمية باهتمام جاد، ساعد التأهيل الثقافي الجيد للمترجمين الفلسطينيين،  
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 : الـمـقـدّمـة

الحمد هلل الواحد األحد، معطي العلم لألبيض واألسود، الّذي رفع اللّغة العربية وأعلى         

شأنها، وأنزل بها خير كتبه وأفضلها، والّصالة والّسالم على نبيّه محمد أهدى المهتدين  

وصحبه   آله  وعلى  المرسلين،  وخاتم  األنبياء  أفضل  قيال،  الّصادقين  وأصدق  سبيال، 

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.                        أجمعين، ومن

 وبعد: 

إّن مّما ال شّك فيه أن للّغة العربية جذورا راسخة وأغصانا عالية في بلدنا هذا السنغال،      

                                                       هذه اللّغة الّتي أكرمها هللا بشيئين عظيمين بل أعظم ما في الدّنيا كلّها وهما:                                

القرآن الكريم، حيث أنزل هللا بها خير كتبه، يقول تعالى: )إنّا أنزلناه قرآنا عربيّا لعلّكم -1

 .                                                2تعقلون(، سورة يوسف اآلية 

 هلل عليه وسلّم، حيث كان أفصح العرب كالما.                                                                                   كونها لغة نبيّنا محّمد المختار صلّى-2

وإذا كانت اللّغة العربية ذات أقدام ثابتة في السنغال ذلك أّن اإلسالم وصل فيها مبّكرا       

العلوم األخرى وذلك بواسطة هذه اللّغة، وبحثوا  فاعتنقه أهل البلد وتعلّموا القرآن الكريم و

 وتعّمقوا فيها وضمنوا للّغة العربية بقاءها.                              

ومن أبرز العوامل الّتي لوالها لنفست هذه اللّغة أنفاسها األخيرة هو المدارس الّصوفية       

األدب، وهو )األدب( يشمل الّشعر   الّتي تخّرج منها فحول في كّل المجاالت سيّما في مجال

والنّثر. وهناك رجال كثيرون من خّريجي المدارس الّصوفية نبغوا في هذين الفنّين األدبيين  

سيّما في فّن الّشعر الّذي بلغوا به قّمة اإلجادة واستعملوه في نشر الدّعوة اإلسالميّة وتربية  

                                                                            أتباعهم وإرشادهم إلى طريق الخير والّرشاد.       

ولذلك فإّن بحثنا هذا سيدور حول شخصيّة جليلة وبارزة وشاعر كبير أتحف للنّشء       

الواسعة،  التّجربة  ذو  المكتوم  سي  التّّجاني  أحمد  الّشيخ  وهو  ونفيسا،  قيّما  أدبيّا  متحفا 

العالية، من   والحكمة  نشّم  الّذين  والمتأّخرين  المعاصرين  شعرائنا  فحول  من  فحل  وهو 

هة  ألفاظهم وعباراتهم رائحة هذا العصر الّراهن، كما نالحظ في قصائده إرشادات موِجّ

 خصوصا إلى الّشباب.                                                

أّوال       فيتناول  المكتوم"  التّّجاني سي  أحمد  للّشيخ  األدبيّة  "الحياة  البحث سيتناول  هذا 

أدبه بشقّيه الّشعري   -بشكل أوسع    -نشأته وتربيته وتحصيله العلمي، ونشاطاته، كما يعالج  
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ثّم نقوم أخيرا بدراسة تحليلية لبعض  والنّثري من أغراض وبحور شعريّة وخصائص، 

 دبية، وذلك بكّل موضوعية إن شاء هللا.            أعماله األ

 بواعث اختيار الموضوع: 

أن      بها اإلنسان لها أسباب سواء مباشرة أو غير مباشرة كما البدّ  يقوم  إّن كّل مهّمة 

تكون لها أهداف مرسومة، ونحن قد اخترنا هذا الموضوع: الحياة األدبية  للّشيخ أحمد 

 التّّجاني سي المكتوم، وذلك ألسباب منها:                                        

ــة أدب تحفيز الّطلـبة  -1 ــنـغالي العربي إلى دراســ والـباحثين في األدب الســ

 الّشيخ لما فيه من إرشادات وحكم قيّمة

يكون لطاّلب   -بالمعنى الحقيقي    -وضع حجر األساس في البحث عن أدبه   -2

 العلم بداية وُمنطلَقا للوصول به إلى القّمة 

منهم   -3 كبيرا  قسما  بأّن  علما  العلم،  لطالّب  األدبية  شخصيته  إظهار 

 هلون شخصيته من هذا الجانب، فهم ربّما يعرفون شخصيته الّصوفية أكثر يج

محاولة إلقاء الّضوء في بعض أشعاره الّتي ربّما تكون صعبة الفهم أحيانا   -4

 للبعض 

 وأخيرا، الّرغبة في البحث في أدب هذا الّشيخ وهذا المفّكر الكبير والفيلسوف  -5

 العظيم القائل:    

 َما َمْنِطٌق إِالَّ َوُدوَن تَعَقُِّلي       َما  ِعْبَرةٌ  إِالَّ  َوُدوَن  بَيَانِي           

َدْت نَْفِسي بُِكّلِ بَِديعٍَة       َوبََدائِِعي تَْبقَى َعلَى اأْلَْزَمانِ            481فَتََزوَّ

 قنا به ويسدّد خطانا. لهذا وذاك اخترنا هذا الموضوع راجين من هللا جّل وعال أن يوفّ      

 إشكالية البحث

حا لإلشكالية الّتي يتناولها، والّتي تكمن في ندرة   قد يكون عنوان البحث موّضِ

أدبا  أنتجوا  كبار  بشكل عام شعراء  السنغال  ففي  األديب،  هذا  أدب  الباحثين حول  بحث 

نقدية معّمقة ما أدّى إلى عدم معرفة هذا األدب  جميال وكثيرا، ولكنّه لم يحظ بدراسات 

معرفة كافية، ومن هؤالء الّشعراء الّشيخ أحمد التّّجاني سي، فرأينا أن نقوم بدراسة أدبية  

األ التّساؤالت إلنتاجاته  نطرح هنا هذه  لذا سوف  اإلشكالية،  هذه  دبية كمساهمة في حّل 

التّالية: ماذا يعني الحياة األدبية للّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم؟ هذا هو الّسؤال األساسي 

 
أبوبكر امبي :بعض ملتقطات من اإلنتاج الّشعري للّسيّد الّشيخ أحمد التّجان سي المكتوم، قصيدة   - 481

   14فإليك، مخطوطة، ص
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الّذي يمكن أن تنبثق تحته تساؤالت أخرى وهي: هل للّشيخ أسلوب أدبّي يميّزه عن غيره 

نغاليين؟ هل يكتفي باألغراض القديمة الّتي كان كثير منهم يكتبون فيها من الّشعراء السّ 

الجديدة  األغراض  في  يكتب  كان  أم  ونحوهما؟  والغزل  المدح  مثل  مجاوزتها  دون 

كالّسياسية والوطنية والثّورية؟ وهل كان يستهّل قصائده بالمقدّمات الّطللية المتوارثة؟ أم  

ودة والمستهدفة؟ هذه التساؤالت وما شابهها هي ما  كان يبدأ مباشرة صوب الغاية المقص

سنحاول خالل هذا البحث الوصول إلى إجابات شافية لها، ونسعى بالفعل إلى تسليط الّضوء  

 عليها إن شاء هللا. 

 أهداف البحث:  

 يسعى بحثنا هذا إلى تحقيق األهداف اآلتية:   

 لتّّجاني سي المكتوم خدمة األدب السنغالي العربي بواسطة أدب الّشيخ أحمد ا -1

إيصال اإلرشادات الموّجهة إلى الّشعب السنغالي بصفة عاّمة، وإلى طاّلب العلم   -2

 والّشباب بصفة خاّصة 

إبراز مزايا أشعار الّشيخ ومحاولة كشف الجوانب الّتي يختلف فيها أشعاره عن   -3

 أشعار كثير من شعراء البلد.

 أهّمية البحث: 

تأتي أهّمية هذا البحث بالدّرجة األولى لمعرفة أشعار الّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم،     

ثّم معرفة األسلوب الّذي كان يكتب به الّشيخ وخصائصه وملكته الّشعرية، وِمن ثَمَّ االستفادة 

ا من مخطوطاته القيّمة الّتي هي بمثابة منار يضيء للجيل الجديد طريقهم الحياتي في هذ 

ما   األخيرة،  والحوادث  العصرية  المستجدّات  عاش  بأّن شاعرنا معاصر  علما  العصر، 

ههم إلى كيفية مسايرة الّركب الجاري دون   مّكنه من أن ينظم شعرا يخاطب النّشء ويوِجّ

 إفراط أو تفريط.                               

 تحديد الموضوع: 

الّسنغالي، وخصوصا حول أدب الّشيخ أحمد  بحثنا هذا سيتمحور عموما حول األدب       

م( والّذي كان من أكبر 2017  –م  1925التّّجاني سي المكتوم الّذي عاش ما بين فترة ) 

 الّشعراء المعدودين في السنغال.  

 منهجية البحث: 

المنهج،       التّكاملي لمعالجة موضوعنا نظرا لشمولية هذا  المنهَج  سنتّبع في بحثنا هذا 

حيث إنّنا نرمي في سعينا هذا إلى دراسة أدب الّشيخ بشكل يشمل جوانب كثيرة، وذلك 
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بالوصف والّشرح والتّحليل والقيام بدراسات ميدانية، ما يتيح للبحث أن ينتج ثمرات مختلفة  

 ما يمكن أن يساهم في تقديم نتائج ذات أهّمية لجهات أدبية مختلفة. األلوان، ك

 الّدراسات السّابقة: 

لقد قمنا خالل بحثنا هذا بالبحث والتّنقيب للعثور على دراسات سابقة حول حياة الّشيخ       

أحمد التّّجاني سي وخاّصة األدبية منها، لنقارن بينها وبين دراستنا هذه، فوجدناها على  

وبعض صنف  الّشيخ  حياة  من  شيئا  فيذكر  عام  بشكل  السنغالي  األدب  يتناول  ين: صنف 

أحمد  الّشيخ  أدب  يتناول  آخرين، وصنف  شعراء  مع  يفعل  كما  موجزة  بصفة  إنجازاته 

 التّّجاني سي وأكثرها رسائل جامعية. 

 ومن الّصنف األّول:  

ود األدبية للعربان( )الهدية السنغالية من المرجان في العق  األدب السنغالي العربي -1

للدّكتور عامر صامب، حيث إّن الدّكتور عّرف الّشيخ بتعريف وجيز جدا، وجاء  

 ببعض قصائده وقليل من نثره.

 أوجه االتّفاق واالختالف بين الّدراستين:

السنغالي       األدب  تتناول  منهما  كاّل  أّن  في  تتّفقان  الدّراستين  أّن  الواضح  من 

ذا النّتاج الثّمين، غير أنّهما تختلفان في أّن الدّراسة األولى العربي وتسعى إلحياء ه

أحمد   الّشيخ  ألدب  خاّصة  دراستنا  بينما  كثيرين،  شعراء  تتناول  عاّمة  دراسة 

 التّّجاني سي. 

لألستاذ محّمد جوف بن تقسير باب البرنّي، حيث إنّه    أعالم الهدى بغرب إفريقيا -2

تكلّم عن مولده ونشأته، وعن تربيته ودراسته، وجذوره العلمية والدّينية، وعبقريته  

القطر، وتكوين حزبه،   الثّقافي في  الدّيني  الّسياسي  وعلميته، ودوره في المجال 

 وأخيرا عن منزلته. 

 تين:أوجه االتّفاق واالختالف بين الّدراس

األولى      أّن  بيد  سي  التّّجاني  أحمد  الّشيخ  شخصية  الدّراستين  من  كّل  تناولت 

ــ  في دوره في المجال  محصورة ـــ بعد التكلّم عن مولده وتربيته وتكوينه العلميـ 

الّسياسي الدّيني الثّقافي في القطر ،وتكوين حزبه ومنزلته، ولم يذكر شيئا من أدبه 

راسة هو أن يجعله في قائمة أعالم الهدى بغرب إفريقيا، في  ألّن هدفه في هذه الدّ 

 حين أّن دراستنا إضافة إلى هذه النّقاط تتناول إنتاجاته األدبية بصفة عاّمة.   

لألستاذ عبد الكريم سار، حيث ذكر فيه    التّاريخ الّسياسي لإلسالم في السنغال -3

 المؤلّف الجانب الّسياسي للّشيخ أحمد التّّجاني سي. 
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 أوجه االتّفاق واالختالف بين الّدراستين:

الدّراستان متّفقتان في تناول شخصية الّشيخ أحمد التّّجاني سي، إاّل أّن األولى     

تهتّم بحياته الّسياسيّة كما تهتّم بحياة سياسيّة لشخصيات كثيرة، بينما الثّانية تهتّم  

 بصفة خاّصة بحياته األدبيّة. 

للدّكتور عثمان جاه، لقد أعطى المؤلّف الّشيخ    نغالي العربيالتّّجانية في األدب الس  -4

أحمد التّّجاني سي قسطا وافرا من هذا الكتاب حيث إنّه تكلّم عن مولده وتكوينه،  

بإنتاجاته   جاء  ثّم  الّسياسية،  أشعاره  بعض  هنا  فذكر  الّسياسية  مغامراته  وعن 

و وأوزان شعره  بعض شعره وخصائصه وأغراضه  فذكر  كما  الفكرية  قوافيه، 

 ذكر شيئا من نثره. 

 أوجه االتّفاق واالختالف بين الّدراستين:

السنغالي     األدب  لدراسة  ساعية  منهما  واحدة  كّل  كون  في  الدّراستان  اتّفقت 

العربي على وجه العموم، وأدب الّزاوية التّّجانية الّسنغالية على وجه الخصوص،  

دباء سنغاليين كثيرين وتأخذ من كّل  األولى فضفاضة وجامعة أل أنّ  وتختلفان في

واحد منهم قدرا، في حين أّن دراستنا تصّب كلّيا في قالب شخصية الّشيخ أحمد  

 التّّجاني سي وتعالج أدبه بصفة معّمقة. 

 ومن الّصنف الثّاني: 

الّشاعر والكاتب -1 التّّجاني سي  لنيل   شيخ أحمد  لمحّمد األمين جوب، فهو بحث 

يخ أنت جوب بدكار، كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  شهادة متريز في جامعة ش

 م 2011- 2010قسم اللّغة العربية، الّسنة الجامعية 

للّطالب محّمد انجاي،   شعر الّشيخ أحمد التّجاني سي المكتوم بين التقليد والتّجديد -2

كلّية   بدكار،  أنت جوب  شيخ  جامعة  في  الماجستير  شهادة  لنيل  بحث  أيضا  هو 

 م 2014- 2013م اإلنسانية، قسم اللّغة العربية، العام الجامعي اآلداب والعلو

للّطالبة بنت    شعر الشيخ أحمد التّجاني سي "المكتوم" )دراسة موضوعية فنّية( -3

لنيل شهادة )الماجستير( جامعة شيخ أنت جوب بدكار، كلّية   جوب، بحث مقدّم 

 م 2015- 2014عي اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم اللّغة العربية، العام الجام

 أوجه االتّفاق واالختالف بين هذه الّدراستات ودراستنا:

من الواضح أّن هذه الدّراسات تتّفق مع دراستنا في كون كّل واحدة منها باحثة      

في األدب السنغالي العربي وتحاول إظهار هذا الكنز الثّمين وهذا التّراث النّفيس، 
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كما أنّها تتناول نتاجا أدبيّا لمدرسة صوفية واحدة من شخصية واحدة، وهي الّشيخ  

، بيد أنّها تفترق عن دراستنا في كون هذه الدّراسات أحمد التّّجاني سي المكتوم

غير متطّرقة لدراسة تحليلية أدبية معّمقة ووافية ألشعار الّشيخ أحمد التّّجاني سي، 

في حين أّن دراستنا قامت بدراسة تحليلية معّمقة لبعض أشعاره حاولت خاللها  

يبها وصورها البالغية  اكتناه فحواها وتجزئة كلّياتها وكشف مخفياتها وإبراز أسال

 وإيقاعاتها الخارجية والدّاخلية. 

 

 خّطة البحث:

كّل بحث علمّي يحتاج إلى خّطة دقيقة وتدّرج منّظم، لذا قمنا بتقسيم هذا البحث إلى ثالثة     

يسبقها مقدّمة تشمل أساسيات البحث، ويليها   -وتحت كّل فصل ثالثة مباحث    -فصول  

خاتمة تحتوي على تلخيص البحث والتّوصيات والمالحق، ثّم قائمة المصادر والمراجع، 

ال بفهرس  النّحو  ومتّممة  وهي على  بسهولة.  البحث  هذا  تناول  للقارئ  ليتسنّى  محتويات 

 التّالي:  

وهي تشمل على بواعث اختيار الموضوع، وإشكالية البحث، وأهدافه وأهّميته،  المقّدمة  

 وتحديد الموضوع، ومنهجية البحث، والدّراسات الّسابقة.

 حول اللّغة العربية واإلسالم في السنغال. نظرة عاّمةوهو   التّمهيد

 الّسيرة الذّاتية للّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم الفصل األّول: 

        مولده ونسبه    المبحث األول: 

       المبحث الثّاني: تعلّمه وعالقاته مع معاصريه  

        المبحث الثّالث: نشاطاته  

 انتاجاته األدبيةالفصل الثّاني: 

      المبحث األّول: خصائصه الّشعرية وأسلوبه   

       المبحث الثّاني: أغراضه وبحوره الّشعرية  

       المبحث الثالث: انتاجاته النّثرية 

 دراسة تحليلية لبعض أعماله األدبية الفصل الثّالث: 

      جمالك( نموذجا المبحث األّول: دراسة تحليلية لإللهيات، قصيدة )تاهت بنور 

      المبحث الثّاني: دراسة تحليلية للّسياسيات، قصيدة ) يا سادة اإلسالم(نموذجا 

      المبحث الثّالث: دراسة تحليلية لإلرشاديات، قصيدة )يا سنغال بكيت( نموذجا 
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 الخاتمة

 المصادر والمراجع  

 فهرس المحتويات  

ومن هللا نرجو دوام التّوفيق والّسداد حتّى يكون بحثنا هذا ذا أهّمية بالغة، ولبنة في      

صرح الدّراسات لألدب الّسنغالي العربي، كما نرجو منه جّل وعال شرح الّصدر ويسر 

 األمر.

 الـتّــمـهــــيــد: 

 نظرة عاّمة حول اللّغة العربيّة واإلسالم في السنغال

رنا في المقدّمة أّن اللّغة العربيّة لها جذور راسخة في السنغال، وذلك أّن سبق أن أش     

اإلسالم دخل فيها منذ عهد بعيد جدّا، والّسؤال هنا هو: متّى دخل اإلسالم أرض السنغال؟ 

 وماهي العوامل المساعدة على انتشاره؟                                         

الدّكتور       األستاذ  الدّكتوراه  إّن  أطرحته  في  ذكر  امبي  روحان  في الحاج  "اإلسالم 

. كما يرى 482م 1030أنّه: يمكن تحديد دخول اإلسالم في السنغال حوالي  41ص السنغال"

أّن مشي البرابرة من الجنوب إلى الغرب قادهم حتّى الّضفّة اليسرى للسنغال حيث وجدوا  

 .483ر هؤالء التّكرور في اعتناق اإلسالم سّكانا يشبهونهم في الّطبائع وهم التّكرور فباد 

كتابه      في  صمب  عامر  الدّكتور  العربي"ويقول  السنغالي  األّول    "األدب  الجزء  في 

: وعلى قول مؤّرخي بالد السنغال الّذين قد كتبو بالعربية يرجع عهد دخول دين  18ص 

نافع   بن  عقبة  جنود  بلوغ  أيام  إلى  وطنهم  في  نهر   –رضي هللا عنه    –اإلسالم  شاطئ 

"سنغال"، فكان تحت قيادته أخذ العرب في قهر البربر بالقّوة ولكن قتل عقبة في الّصحراء 

وزم  683سنة   بسجلماسة  فمّروا  الّصحراء  شمالي  فتحهم  البربر  مع  العرب  فواصل  م. 

وذهبوا نحو إفريقيا الّسوداء بوادي السنغال ونحو أودغست مملكة البربر الواقعة في شمالي 

أدغست   سلطة  تحت  زنجية  مملكة  وهي  التكرور  بالد  وكانت  السنغال  لنهر   –الّشرق 

 .   484اعدة التكرور بعيدة من ق –وليست عاصمة التكرور 

 
482El Hadji Ravane Mbaye, L’islam au senegal, Thèse de Doctorat de -

Troisième Cycle, Université de Dakar, Faculté des lettres et sciences humaines, 

Département D’Arabe, Année Universitaire 1975-1976, p41 

 -42483المصدر نفسه ص 

)الهدية السنغالية من المرجان في العقود األدبية من العربان(، العربي  عامر صمب: األدب السنغالي    -

  484، الشركة الوطنية للنشر 1ج
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في        اإلسالم  لدخول  عليه  متّفق  تاريخ  تحديد  إمكانية  عدم  المؤّرخين  بعض  ويرى 

القادر سيال في كتابه   يقول عبد  الحاضر وآفاق السنغال،  السنغال معالم  "المسلمون في 

: أّما تحديد تاريخ موثوق به لوصول اإلسالم إلى غربي إفريقيا فليس من  50المستقبل"ص 

هولة بمكان لِعلّة بسيطة، هي أّن اعتناق غالبية الّشعوب اإلفريقية لإلسالم لم يتم عن  السّ 

طريق حملة عسكرية ليؤّرخ له بسقوط مملكة ما أو هزيمة جيوش معادية للمسلمين في 

واقعة ما، وقيام نظام اإلسالم على أنقاضها، إنّما انتشرت الدّيانة اإلسالمية في تلك المناطق 

اك التّّجار المسلمين بسّكانها وجهود الّشيوخ الّسيّاح القادمين من شمالي إفريقيا، بفعل احتك

 .       485وبفضل األفريقيين األوائل الّذين اعتنقوا اإلسالم 

ومع صعوبة تأريخ دخول اإلسالم في السنغال للعلّة المذكورة أعالها، فإنّنا نستطيع       

منها أشعة شمس اإلسالم إلى غرب إفريقيا بما فيه   اإلشارة إلى بعض البّوابات التّي طلعت 

السنغال، وهذه البّوابات هي المراكز التّجارية التّي يأتي منها التّّجار المسلمون إلى غرب 

 إفريقيا بالبضائع، ومن مراكز االنطالق: 

بالبضائع وتتوّجه   -1 بِِليبِيَا: كانت قوافل المسلمين تغادر برقة محملة  بُْرقَة 

 ا" حتّى تصل منطقة بحيرة تَشاْد، وقد تصل القوافل نفسها بالد "بُْرنُو" صوب"بِِليمَ 

بِجمالهم   -2 القيروان  يغادرون  المسلمون  التّّجار  كان  بِتُونِس:  اْلقَْيَرَواْن 

المحملة بمنتجات "أفريقية" إلى "نَِكيدَة" حيث تقع مناجم النّحاس، ومنها تقصد 

 "َكانُو" في بالد "الهوسا" بنيجيريا. 

إلى  تِ  -3 تلمسان  تنطلق من  المسلمين  التّّجار  قوافل  كانت  بِاْلَجَزائِر:  لْمَساْن 

 ثنية نهر النيجر حيث تقع مدينتا "تُْمبُْكتُو" و"َغاو" الّشهيرتان. 

طريق لَْمتُونَة: وهي اآلتية من المغرب األقصى على امتداد ساحل المحيط  -4

                              األطلسي إلى حوض نهر السنغال.                      

ويبدو أّن اإلسالم سلك الّطريق الثّالث والّرابع للوصول إلى السنغال الرتباط هذا األخير      

بالجزائر  وثيقة  صلّة  على  كانتا  اللّتين  ومالي  غانا  بإمبراطوريتي  وجغرافيا  تاريخيّا 

                         .                                                 486والمغرب 

 

   18م ، ص1979هـ/1399والتوزيع، الجزائر، الطبعة األولى،   
القادر سيال: المسلمون في السنغال معالم الحاضر وآفاق المستقبل، رئاسة المحاكم الّشرعية   -485 عبد 

 والّشؤون الدّينية، دولة قطر،  

  50م، ص1986-هـ 1406الطبعة األولى، شوال    
  51486عبد القادر سيال: المصدر الّسابق، ص - 486
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فإّن اختالف التّّجار المسلمين على بالد غانا وتكاثف التّبادل، والوفود والتّسامح الدّيني       

الّذي كان يتحلّى به النّظام القائم، ساعدت ذلك كلّه على تغلغل العقيدة اإلسالمية بين األهالي 

ة تقلّدوا وظائف عليا في البالط الملكي، سلميّا، وبلغ األمر أّن أفرادا من الجالية اإلسالمي

وكانت معرفة المسلمين بالكتابة والقراءة عامال حاسما في هيمنتهم على مرافق هاّمة من 

االقتصادية،                                                                                  والحياة  العاّمة  اإلدارة  جهاز 

المين العربي واإلفريقي قديمة وسابقة لظهور اإلسالم، فقد كانت جزيرة فالّصالت بين الع

 .                  487العرب على صلّة اقتصادية ودينية وسياسية بشرقي أفريقيا 

ويعلّمنا التّاريخ اإلسالمي أّن الهجرة األولى الّتي قام بها الّصحابة رضوان هللا تعالى      

ة بإيعاز من رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم:" لو خرجتم  عليهم أجمعين كانت إلى الحبش

إلى أرض الحبشة فإّن بها ملكا ال يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتّى يجعل هللا لكم 

فرجا مّما أنتم فيه". وقام بعض الّصحابة بهجرتين إلى الحبشة، وهما هجرتان لم تخلفا 

كانوا يعتبرون الجئين    -ألسباب خاّصة-رين  أثرا ذا بال على المجتمع الحبشي، ألّن المهاج

سياسيين. وإذا كانت الّطالئع األولى من الّصحابة رضوان هللا عليهم لم يتمّكنوا من القيام 

بالدّعوة إلى اإلسالم في فجر البعثة بأفريقيا، فإّن المسلمين األوائل عرفوا العالم األفريقي  

      .488قبل انتشار اإلسالم في القارة اإلفريقية 

لذلك ال يدهشنا اهتمام اإلسالم الباكر بأفريقيا باعتباره استمرارا طبيعيّا لتلك العالقات    

التّاريخية وتطّورا حتميّا لها. ومن جانب آخر فإّن غرب إفريقيا وشمالها كانا مرتبطين  

 .                                489ارتباطا وثيقا وذلك بتالصق أراضيهما 

: بأّن الحديث 17" ص مع اإلسالم والثقافة في السنغالمهدي ساتي في كتابه "ويقول       

عن تاريخ اإلسالم في جمهورية السنغال ال ينفصل عن تاريخ اإلسالم وانتشاره في شمال 

إفريقيا، فقد ظّل هذا القطر جزءا هاّما وحيّا في التّفاعل مع بشائر الدّعوة اإلسالمية التّي 

قية من شمالها، ولم تكن الصلّة بين الشمال والجنوب صلّة جديدة،  عمرت المنطقة اإلفري 

لهذا   أماميّا  مدخال  باعتباره  السنغال  ذلك حوض  في  بما  بشمالها  إفريقيا  فارتباط غرب 

 الغرب اإلفريقي يعود ما قبل انتشار اإلسالم في إفريقيا في القرن الّسابع الميالدي. 

 
 المصدر نفسه ، ص  - 48752
 48المصدر نفسه، ص - 488
 ص بد القادر سيال: المصدر الّسابق،ع - 48949
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  1054انا، فبعثوا جيشا بقيادة يحيى بن عمر سنة  ثّم تاق المرابطون إلى فتح مملكة غ   

، وكان المرابطون يستهدفون نشر اإلسالم في منطقة لم يكن 490فاستولى على "أودغشت" 

 .491اإلسالم معروفا ألهلها جميعا في ذلك العهد

جغرافية      رقعة  على  محصورا  اإلسالم  بقي  غانا  ومسلمي  المرابطين  جهود  ورغم 

الدّين   المنطقة والتّي حملت  الّسياسية في  الّساحة  صغيرة إلى أن برزت مملكة مالي في 

                          492اإلسالمي إلى أدغال ومجاهل غربي أفريقيا كلّه 

 نتشار اإلسالم واللّغة العربية فهي كثيرة منها: أّما العوامل التّي ساعدت على ا    

 اإلسالم دين الفطرة: -1

الدّين اإلسالمي يحمل في ذاته سّر انتشاره وأسباب تقدّمه أنّه دين الفطرة التّي فطر      

 .       493هللا تعالى النّاس عليها، وهو للنّاس كافّة على اختالف ألوانهم وألسنتهم 

 مية: جاذبية العقيدة اإلسال-2

تستهوي األرواحي نحو اإلسالم وحدته وتجانسه وتناسقه وتماسك المسلمين وتشابههم،      

إذ يتقاسم جميع أفراد الجماعة اإلسالمية عقيدة واحدة وعبادات متّحدة ال تتغاير مهما تباين  

                                                           .         494مكان وزمان ممارسيها، ومهما تباعدت أصول ولغات وألوان وظروف حياة أتباعها 

 سهولة وبساطة العقيدة:                                                                              -3

إّن سهولة وبساطة العقيدة اإلسالمية ساهمتا في انتشاره بسرعة، فاإليمان بوحدانية       

عتراف برسالة محّمد صلّى هللا عليه وسلّم وااللتزام بمقتضى العقيدة يجعل هللا تعالى واال 

 .      495المرء كامل العضوية في الجماعة اإلسالمية دون قيد أو شرط

 
مدينة من الّسودان الغربي كانت تعتبر حاضرة من حواضر غانا كانت أّول مركز إسالمّي يظهر   -490

كانت حلقة بين العناصر العربية والبربرية، ساهمت بنشاط ملحوظ   الكبرى في منطقة جنوب الّصحراء

تايب، اإلسالم في    وخديجةالّزنجية، انظر: عقيلة    فيجل        اإلسالمية بين الّشعوب  في نشر الدّعوة  

م، رسالة جامعية، كلّية العلوم االجتماعية، قسم   العلوم 16م إلى  11هـ/10هـ إلى  5السنغال من القرن  

بونعامة-يةاإلنسان الجيالني  جامعة  التّاريخ،  الجامعية  -شعبة  السنة  بالجزائر،  مليانة  خميس 

 ، في الهامش28م، ص 2016/2017

 53عبد القادر سيال: المصدر الّسابق، ص- 491 
 54المصدر نفسه، ص -492

شعبة   اإلسالم والثقافة العربية في السنغال، المركز اإلسالمي اإلفريقي في الخرطوم،  ساتي: معمهدي    -

 493البحوث والنّشر، الخرطوم 

 18م، ص1991يناير  -هـ 1411، رجب 12إصدارة رقم   

  49460في السنغال معالم الحاضر وآفاق المستقبل، ص سيال: المسلمونعبد القادر  -

  49562في السنغال معالم الحاضر وآفاق المستقبل، ص سيال: المسلمونعبد القادر  -
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 التّجارة:                                                                                                -4

سيلة فاعلة ورئيسية في انتشار هذا الدّين الحنيف، فقد ظلّت طرق التّجارة وقد كانت و     

البربر فعن طريق  الّشمال من  أن استوعبته شعوب  الدّين بعد  بهذا  النّاس  بتعريف  تقوم 

بأمانة   سلعته  في  ويتاجر  وخشوع،  بانتظام  عبادته  يُزاول  الّذي  المؤمن  المسلم  التّاجر 

ة من التكرور وغيرها في السنغال طريقها إلى هللا سبحانه  وصدق وجدت الّشعوب الّسوداني

 .                                                        496وتعالى 

 الهجرات:   -5

ظلّت الهجرات عامال هاّما في نشر اإلسـالم في هذا القطر)السنغال(واألقطار اإلفريقية      

القبائل البربرية جنوبا حتّى مشارف الّصحراء األخرى، وفيما يخّص السنغال كان لتحّرك  

الدّين   انتشار  في  الفاعل  أثره  )موريتانيا(  شنقيط  بالد  في  األطلنطي  المحيط  وأطراف 

اإلسالمي جنوبا ثّم شهدت المنطقة ثّمة تحّركات قبلية هاّمة صوب الجنوب إثر هجرات  

بدور الجنوبية عملت  وأطرافه  اإلفريقي  الشمال  إلى  كبرى  قبائل  عربية  تحّرك  على  ها 

إسالمية أخرى صوب ذلك الجنوب. ومن أهّم هذه الهجرات ذات األثر الملموس هجرة 

بني هالل وبني سليم في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميالديين، فكان من نتاج هذه  

رة الهجرات امتداد دار اإلسالم نحو الجنوب، األمر الّذي مّهد بدوره لعوامل هاّمة كالمصاه 

الّتي ساهمت بدورها في إيصال اإلسالم إلى شعوب المنطقة في حوض السنغال وعلى  

 .                                                       497رأس هذه الّشعوب قبائل التكرور الّسنغالية 

 المصاهرة: -6

كانت المصاهرة بين القبائل القادمة وأهل البالد عنصرا هاّما ساعد في نشر اإلسالم      

بين   اْلُموْر  لقبائل  حدث  كما  تدريجيّا  المنطقة  تعريب  في  أسهم  كما  السنغال  في حوض 

القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميالديين، فقام هؤالء المور بدور مماثل بين القبائل  

ا الدّماء الّسنغالية  نسبة  بينهم  تتفاوت  والّتي  والولوف  والفوالني  كالتكرور  لمجاورة 

البربرية، ساعد هذا التّزاوج بين الوافدين والمستوطنين في التزام أبناء الجيل الجديد للدّعوة  

 .                                            498اإلسالمية 

 المرابطون: -7

 
 الم والثّقافة العربية في السنغال، المصدر الّسابق، صمهدي ساتي صالح: مع اإلس - 49619
 مهدي ساتي صالح: مع اإلسالم والثّقافة العربية في السنغال، المصدر الّسابق، ص - 49719
   20المصدر نفسه، ص - 498
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 اإلسالمية خاّصة أثره الكبير في تقدّم الدّعوةاإلسالمية كان لجهاد دولة المرابطين    

بين البربر وبين الّشعوب الّسودانية جنوب الّصحراء، فقد توّجه الدّاعية والمؤسس لهذه 

بنهر   إلى جزيرة  الميالدي  الحادي عشر  القرن  أواسط  في  ياسين  عبد هللا  الّشيخ  الدّولة 

فأمرهم    499أبناء وشيوخ البربر من صنهاجة السنغال، رابط بها وتجّمع حوله آالف من  

الدّاعية ابن ياسين بالجهاد في بالدهم وغيرها إلرجاع النّاس إلى الّطريق الّسوّي، وفي  

تكّونت النّواة األولى للمرابطين الّذين أخذوا االسم عن  -على نهر السنغال- 500هذا الرباط

بطين خاّصة تحت قائدهم يوسف بن  رباط شيخهم عبد هللا بن ياسين، ولقد كان لجهود المرا

 .                                                         501تشافين األثر الكبير في بسط الدّعوة اإلسالمية والجهاد في سبيلها 

 الّدعاة والمعلّمون:                                                                             -8

ّما دور الدّعاة والمعلّمين فواضح ملموس في تاريخ السنغال إذ سرعان ما انتشرت أ     

)موريتانيا  ِشْنِقيط  وبالد  وتُْمبُْكتُو  والقَْيَرَواْن  كفَاْس  المجاورة  البالد  في  العلم  معاهد 

فظ  اإلسالمية( فبدأت القبائل السنغالية المتعّطشة للعلم والدّين تتّجه إليها وتتخّرج فيها بعد ح

القرآن الكريم وعلوم اللّغة العربية ومن ثَّم قامت في البالد السنغالية نفسها مدارس تنشر  

العلم خاّصة في فوتا تورو الّتي تعدّ المركز األّول الّرئيسي النتشار الدّعوة اإلسالمية في  

د تلك بالد السنغال وما جاورها من أقطار الغرب اإلفريقي، وقد قام التكرور والفالني بتعهّ 

الدّارات )الخالوي( والمدارس اإلسالمية واإلشراف عليها فقامت مدرستان عربيتان هما 

في إقليم َكُجوْر الّتي أّسسها القاضي   -مدرسة )أَْب( في السنغال الّشرقي، ومدرسة )بِيْر(  

وتخّرج منها علماء   - م1864م، والّتي خّربها الملعون"فِيِديْرب" سنة  1628عمر فَاْل سنة  

أمثال اإلمام سليمان بَاْل، واإلمام عبد القادر كاْن، والّشيخ َماَصْمَب إبراهيم تِيَاْم،   502جالءأ

ومدرستها،  "ُكوِكي"  قرية  مؤسس  ُجوْب  اْندُوْمبِي  مختار  والّشيخ  َكَمَر،  محّمد  والّشيخ 

دّمة والعالم النّحرير الّشيخ محّمد جوب المشهور ب: ُموْر ُخَج ُكْمَب ُجوْب صاحب "المق 

 

إحدى قبائل البرانس من البربر وأنّهم أعظم قبائلها بالمغرب، ال يكاد قطر من أقطارهم يخلو من بطن   -

 499بطونهم في جبل أومن 

انظر:عقيلة فيجل وخديجة تايب، اإلسالم في السنغال -بسيط حتّى زعم كثير من النّاس أنّهم ثلث البربر    

 10هـ إلى  5من القرن 

 في الهامش    19م، المصدر الّسابق، ص16م إلى 11/ -هـ   
ة، ومن أهم صفات المرابطة كلمة الّرباط تعني: مالزمة ثغر العدو والمحافظة على أوقات الصال  - 500

 الجهاد في سبيل هللا، خاصة في  

الثغور حيث ترابط خيل المقاتلين لحماية أراضي المسلمين، وحقيقة الرباط ان يكون لجماعة من الّزّهاد    

 انقطعوا ألجل هدف واحد 

 في الهامش 21مشترك والدّفاع عن الدّين، المصدر نفسه، ص   

  501  - مهدي ساتي صالح: المصدر الّسابق، ص21    

 المصدر الّسابق، ص ن  -  502 
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دَاَغانَه  إبراهيم جوب  والّشيخ  بِِطي،  عبد  والّشيخ  النّحو،  في  ألّفه  كتاب  وهو  اْلُكوِكيّة"، 

صاحب كتاب "إرواء النّديم"، والحاج عمر الفوتي، والّشيخ موسى َكَمَر، والقاضي َمَجَخِت 

ّشيخ أحمد بمبا  َكَل، والّشيخ أحمد بَْمَب َصاْل، والّشيخ عبد هللا نِيَاْس، والحاج مالك سي، وال

 .  503اْمبَاِكي، وكلّهم من الجهابذة األجالء 

 الّطرق الّصوفية:                                           -9

وهي من وسائل انتشار اإلسالم في جمهورية السنغال، ساهمت هذه الّطرق في نشر      

القرآ الّزوايا ودارات تحفيظ  بإنشاء  الدّين وقامت  ن الكريم في البالد كما اإلسالم وعلوم 

عملت على ربط البالد بالعالم اإلسالمي الكبير وقد تميّز الّرّواد األوائل لهذه الّطرق من 

والعلم  والتّقوى  بالورع  سي  مالك  والحاج  بامبا  أحمد  والشيخ  الفوتي  عمر  الحاج  أمثال 

ال بين  والعمل على نشر اإلسالم  الّسبل  بشتّى  الفرنسي  الوثنية  ومجاهدة االستعمار  قبائل 

المجاورة،  والبالد  السنغال  في  اإلسالمية  بالدّعوة  الّصوفية  الّطرق  وقامت  المجاورة، 

 .                                                                                     504وأصبح التّصّوف متالزما مع االلتزام الدّيني 

على انتشار اإلسالم في السنغال وكذلك اللّغة العربية إذ  فهذه بعض العوامل المساعدة       

الّرسالة اإلسالمية كانت تحملها اللّغة العربية، وكان طبيعيّا أن تنتشر اللّغة العربية بانتشار 

( 505إنّا أنزلناه قرآنا عربيّا لعلّكم تعقلون اإلسالم إذ بها نزل القرآن الكريم يقول تعالى:)

ى هللا عليه وسلّم، وبها دّونت األحكام الفقهيّة وأصول الدّين، لذا وكذلك سنّة الّرسول صلّ 

قامت على امتداد القطر الخالوي )الدّارات( أو المدارس اإلسالمية الّتي عكفت على كتاب 

هللا سبحانه وتعالى حفظا وشرحا وعنيت بلغة القرآن كتابة ونحوا، فارتاد تلك الخالوي  

ا القلوب الّظامئة لمزيد من المعرفة بدينها فتقدّمت اللّغة الّشيب والّشباب، وتجّمعت حوله

 .                                                                                               506العربية بانتشار اإلسالم وانفتح الباب آلدابها وفنونها 

ة( هو من أهّم العوامل في إبقاء وترسيخ  والعامل األخير الّذي ذكرناه )الّطرق الّصوفي      

اللّغة العربية في السنغال، كانت العلوم واللّغة العربية مزدهرة في السنغال بفضل الّطرق 

الّتي أّسست المساجد والّزوايا في مدنها وقراها، وجعلتها بمثابة مراكز علمية   الّصوفية 

أ على  ويتخّرج  والسنغال،  موريتانيا  مشايخ  فيها  الّطلبة  يدّرس  من  متعاقبة  أجيال  يديهم 

الّضليعين بحفظ القرآن الكريم وعلوم الّشريعة والفقه المالكي وكذلك اللّغة العربية وآدابها، 

 
 2015الّسياسي لإلسالم في السنغال، بدون دار النّشر، الطبعة األولى  سار: التّاريخعبد الكريم  -   503

 22مهدي ساتي: المصدر الّسابق، ص -    504 
 2سورة يوسف اآلية -    505
 37ساتي: المصدر الّسابق، ص - 506
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ويتخّرج منها المشايخ والفقهاء والّشعراء، ويتّضح ارتباط البالد الوثيق بالتّراث اإلسالمي 

باءها الّذين كتبوا بها الكتب ونظموا بها من انتشار اللّغة العربية بين كثير من مثقّفيها وأد 

 األشعار.                      

هذا، مع أّن هناك من يرون أّن اللّغة العربية دخلت مع دخول اإلسالم في السنغال، ألّن      

 اللّغة المستعَملة في العبادات هي اللّغة العربية ال غير.                      

ر دخول اللّغة العربية مع اإلسالم، فهم يرون أّن العربية دخلت غير أّن هناك من ينك    

لإلسالم في   التّاريخ الّسياسيالبالد قبل اإلسالم، يقول األستاذ عبد الكريم سار في كتابه "

: ال خالف في أّن اللّغة العربية قد دخلت السنغال قبل دخول االستعمار  160" ص  السنغال

باألفارقة سبق اإلسالم  العرب  اتّصال  دقيق، ألّن  باإلسالم غير  الدّخول  ولكن ربط هذا 

ووجود العرب في منطقة ما، ال يعني بالّضرورة وجود اإلسالم فيها، إذ ليس كّل من نطق 

 م.                            بالعربية مؤمنا باإلسال 

ونحن نرّجح هذا الكالم نظرا التّصال العرب باألفارقة قبل اإلسالم، ولكن مع ذلك كلّه     

عرفنا يقينا أّن العربية لم تكن ذات أهمية كبيرة جدا، كما لم تكن منتشرة في البالد إالّ مع  

 إالّ بفضل هذا الدّين.                                                          مجيء اإلسالم، ألنّها لم تكن تُدرس وتُعلّم وتُؤلّف بها

 ضرالحا  المسلمون في السنغال معالموكما ذكر األستاذ عبد القادر سيال في كتابه "     

المستقبل الّزمن، 146" ص وآفاق  من  طويلة  حقبة  وجودها  استغرق  العربية  اللّغة  أّن   :

ال العصور  الثّقافة اإلسالمية  امتدّت من  أن أصبحت  لدرجة  الحديث  العصر  إلى  وسطى 

العربية جزءا ال يتجّزأ من التّكوين العقلي لإلنسان السنغالي وثقافته، وسواء تعلّق األمر 

 قبل اتّصاله بالغرب أو خالل فترة االستعمار أو بعدها.                 

على     نفسها  تفرض  العربية  اللّغة  ومازالت  المضايقات   هذا،  رغم  السنغالي  المجتمع 

والّضغوط الّتي عانتها منذ االستعمار حتّى اآلن، ورغم محاوالت التّهميش وعدم االعتبار  

 الّتي يتعّرض لها حملة الثّقافة العربية بالسنغال.            

ونها لغة ولم تكن الّشعوب الّتي اعنتقت اإلسالم تنظر إلى اللّغة العربية كلغة أجنبيّة، لك    

تساهم في نشرها وتعمل على    -عبر األجيال-دينها، وال عجب حينئذ أن نرى هذه الّشعوب  

وتتّخذها   تاريخها    -إغنائها،  من  فترات  وفي    -خالل  الوطنية،  ثقافتها  عن  للتعبير  أداة  
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الحقيقة كان وراء صمودها مظلّة اإلسالم الّتي ما برحت تحميها من كّل غارة غادرة ودمار 

 .                                                                                                      507ق محقّ 

 الفصل األّول: 

 الّسيرة الذّاتية للّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم  

 "                            508: الّسيرة الذّاتية للّشيخ أحمد التّّجاني سي "المكتوم الفصل األّول

الّتي أّسسها الّشيخ           التّواوونية  الّزاوية  المدارس الّصوفية في السنغال تلك  من أهّم 

الحاج مالك سي جدّ شاعرنا الّشيخ أحمد التّّجاني سي الّذي يدور بحثنا حول حياته األدبيّة،  

الّذين   المعدودين  ومن  الّزاوية،  هذه  خّريجي  أحد  الكثير  فهو  لعلمه  بالبنان،  إليهم  يشار 

االتيان بسيرته   المترامية األطراف، وفي هذا الفصل نودّ  الواسعة وآفاق حكمته  وثقافته 

الذّاتية الّتي قّسمناها إلى ثالثة مباحث، فنتكلّم في المبحث األّول عن مولده ونسبه، وفي  

وف معاصريه،  مع  وعالقاته  وتكّونه  تعلّمه  عن  الثّاني  عن  المبحث  الثّالث  المبحث  ي 

 نشاطاته. 

 المبحث األّول: مولده ونـسـبه                                                       

 مولده: 

في          التّّجاني سي  أحمد  الّشيخ  المولود   1925ديسمبر    29ولد  ويعتبر  لُِويس  بِسيْن 

هو وعبد العزيز سي االبن  الثّالث الذّكر لوالده بعد مصطفى سي )جميل( ومنصور سي، ف

ومالك سي )باب مالك( سمّي جدّه الحاج مالك سي، فهم الثاّلث من أّم واحدة، وقد سّماه 

منه   جاء  والّذي  التّّجانية  الّطريقة  مؤّسس  الفاطمي  الّشريف  التّّجاني  أحمد  الّشيخ  والده 

 ، يقول صاحب التّرجمة في ذلك بالبحر الكامل: 509اإلذن 

انِي َولَقَْد   ُوِلْدُت َوِلي ِرض ـى بِِواَلدَتِـي       ِلِواَلدَتِـي فِي َمْنَهجِ التِّجَّ

 
 14المسلمون في السنغال معالم الحاضر وآفاق المستقبل، المصدر الّسابق، صسيال:  -  507

 
المكتوم لقب للّسيّد الّشيخ أحمد التّّجاني الّشريف الفاطمي، وأّما وجه تسميته مكتوما فألّن له مرتبة - 508

 باطنة 

تبارك وتعالى وسيّد   .Hata! Köprü başvurusu geçerli değil   ايعلم حقيقتها أحد إاّل هللا

 في الموقع  2018سبتمبر  -23الوجود صلى هللا عليه وسلّم، نشر في 
أشيع بأنّه ولد واسمه في يده، وهذا ال أساس له من الّصحة، بل الّصحيح هو أّن الّشيخ أحمد   - 509

يسّميه  الخليفة أبي بكر سي في بعض خلواته وأمره أن    التّّجاني الّشريف الفاطمي تجلّى للّشيخ

 بمولوده المنتظر من زوجته الّسيّدة عائشة َكاْن، كان هذا التّجلي قبل سبعة  
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انِي  لَهُ فَت ى بِِه َسمَّ ـْيـُت ِمــْن أَْمـٍر بِــِه       فََجَزى اإْلِ نِي ُســّمِ َوأِلَنَـّ
510 

ودَ      لُِويس  وِسيْن  َكْولَْخ  بين  يتردّد ويتخلّف  والده، كما كان  َكاْر، فشّب تربّى في كنف 

ويستقبل   يركن في زاويته  يكن شيخا  فلم  قّوته،  بكّل  الحياة  يواجه  متيقّظا  شجاعا جريئا 

الّزّوار والهدايا، بل كان يضرب بسيفين ويطعن برمحين، وكان يجمع بين نزعتي التّشيّخ  

األربعاء   يوم  ربّه  إلى جوار  انتقل  حتّى  رضي هللا عنه    2017مارس    15والعصرنة، 

                                                                         وأرضاه. 

 نـسـبـه: 

ينحدر الّشيخ أحمد التّّجاني سي من نسب شريف ومن أسرة كريمة، فقد ولد من أبوين        

 كريمين: 

 :والده

ن هو أبو بكر سي )سمّي الّصدّيق( بن الّشيخ الحاج مالك سي بن عثمان بن معاذ ب      

 .                                        511محّمد بن علّي بن يوسف بن دََرَماْن بن ِسيِري بن بُوُب بن شمس الدّين بن يحيى القلقمي 

في حّي مبارك يسّمى "لُودُو" بمدينة "ِسيْن لُِويس" والتّي كانت ملتقى    1885ولد عام        

ات، وعاصمة للسنغال عهد االستعمار، وفي  للّطرق التّجارية ومختلف الثّقافات والحضار

 ذلك كتب هذا البيت:                                                                

 َوإِنَّنِي قَْد ُكْنُت ِمْن أَْهِل اْندَِر    َوَمْسَكنِي بَِها لَدَى ِري أَْنِدِر*                 

ه العزيز في زمن وجيز، ثّم أخذ يتعلّم القرآن الكريم  تلقّى دروسه الهجائية من يد والد      

بين يدي الّشيخِ الحاجِ مالك صار زوجِ شقيقته فاطمة سي، وأّول مريد أخذ الورد من الحاج  

مالك سي، فالحظ فيه عبقرية  فريدة بنوعها وساعده فيها وعلّمه بنوع فريد، حفظ القرآن 

 
أشهر من والدة الّشيخ أحمد التّّجاني سي، وكان الخليفة آنذاك يؤلّف قصيدة يمدح فيها الّشريف      510

ارتحالي إليها كان   بيبريني توقومطلعها: هل من سبيل إلى سلمى       الفاطمي، ويعبّر عن شوقه إليه،  

سي فألّف الّشيخ الخليفة قصيدة أخرى       في سانلوي ولد أحمد التّّجاني 1925ديسمبر  29يبريني.، وفي  

الّذي أعاله      في مدح أحمد التّّجاني الّشريف الفاطمي، ومطلعها: الحمد هلل هذا الّشيخ ربّاه    خيرالوجود

 ي شرح قصيدة "فإليك" للّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوممواله.، من صوتيات األستاذ خليفة امبي، ف
الدّروس   - 51117 وثيقة  والمسترشدات،  المسترشدين  لدائرة  اإلسالمي  واإلرشاد  التّعليم  لجنة 

 م ص2011المسائية

RUE ANDRE *  
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ُموْر ُخجَّ سي أيضا، ثّم اشتغل إلى تعلّم أنواع  الكريم في سّن مبّكر، كما تعلّم من الحاج  

 . 512العلوم المختلفة من والده ومربّيه ووسيلته 

م وكان  1922تخلّف أباه الحاج مالك في الخالفة التّّجانيّة التّواوونيّة بعد وفاته سنة        

في قيادة سنة، وهو الخليفة األّول للّطائفة التّّجانية في السنغال، ومكث    37عمره آنذاك  

 . 1957513الّزاوية حتّى رحيله إلى الّرفيق األعلى سنة  

 والدته: 

هي الّسيّدة عائشة َكاْن بنت الحاج عبد الحميد َكاْن بن َسْمَب عبد هللا ومريم بَاْه بنت عبد     

م في أسرة دينية علمية شهيرة، 1900وَسْلِب اندُوفِيْن جوف. ولدت في َكْولَْخ سنة    514هللا باهْ 

منزلية، وكان  قرأت كتاب هللا عند والدها وكذلك علم الفقه، كما كانت تجيد جميع األعمال ال

 سلوكها مثاليا. 

كانت الّسيّدة عائشة َكاْن رحيمة، عادلة، لطوفا، وكانت مجتهدة حريصة على عبادة      

هللا، يقول الّشيخ أحمد التّّجاني سي: كنّا نعرف دخول وقت الّصالة حينما نراها تؤدّيها هي، 

 عاء.                                                                                   وكانت تضاعف األذكار أضعافا ألنّها كانت شغوفا بالعبادة والدّ 

 وفي ذلك يقول الّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم في هذه األبيات:    

 اْلَكبِدَاتِ َرُجٌل فِـي اْلعَْزِم َوِهَي اِْمـَرأَةٌ       إِذَا أََهــــابَــْت بِــاْلَحنَـــاِن 

ـــاُء ُمــْؤِمـنَـةٌ بِـفَْضـِل الـذَّاتِ  ـةٌ        َصمَّ  َولَـقَـْد َرأَْيـتُـَها َوفِـيـَها ِعـلَـّ

لَـَواِت فِــي اأْلَْوقَـــاتِ  َي الصَّ لََواِت فِي أَْوقَاتَِهـا       ِلتَُؤدِّ  َستَْفَهُم الصَّ

ْكثَاَر فِي أَْذَكاِرَها     لََواِت َوالدََّعَواتِ    َوتَُحاِوُل اإْلِ ا َعلَى الصَّ  515ِحْرص 

 
الدّروس   -   51218 وثيقة  والمسترشدات،  المسترشدين  لدائرة  اإلسالمي  واإلرشاد  التّعليم  لجنة 

 م ص2011ةالمسائي
 217عثمان جاه: المصدر الّسابق، ص - 513
يعتقد البعض أّن َمابا َجاُخو بَاْه هو الجدّ الثّالث للمكتوم من جهة أّمه، والحقيقة هي أّن عبد هللا باه هو   -514

تشهد في جدّه الثّالث من جهة أّمه، وعبد هللا باه هذا كان أخا لألب لَمابَا َجاُخو بَاْه، ولّما علم مابا بأنّه سيس

معركة "ُصوْمب" ضدّ بُوْر ِسيْن"ُكوْمبَا اْندُوفِيْن فََماْك ُجوْف أوصى إلى أخيه عبد هللا أن يتزّوج ب"سلب 

وكان الشيخ أحمد التّّجاني الّشريف قد أمر َمابَا قبل ذلك أن يتزّوج    بها وأعلمه بأنّه   -اندوفين جوف"  

في هذه المعركة تزّوج بها عبد هللا فولدت له َمْريََم بَاْه   سيخرج من صلبها خليفة من خلفاءه ،وبعد مقتله

المكتوم،   التّّجاني سي  الّشيخ أحمد  والدة  الّسيّدة    عائشة كاْن  في  والدة  امبي  األستاذ خليفة  مقابلة مع 
 م صباحا30/09/2019بتاريختواوون 

 هذه األبيات أمالها لي األستاذ خليفة امبي أثناء مقابلتي معه -  515  
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كانت تعمل وتوّظف عامِلين من التكرور في عمل الغزل لتَمكُّنهم في هذه الحرفة، وقد    

عيّنت إبراهيم صال كرئيس يدير العمل وجعلت عائشة واْن مساعدة له،         كما كانت 

ألثواب وبيعها في األسواق، وكذلك الّسيّدة عائشة كاْن توّظف رجاال ونساء في صبغة ا

 كانت ناشطة في تربية األغنام.

في تواوون ودفنت فيها، وقبرها يقابل   1965مايو    05توفّيت الّسيّدة عائشة كاْن في       

                                         516ضريح الخليفة أبي بكر سي رضي هللا عنهما. 

           بإحساس مفعم بالعاطفة الّتي تسيطر على األبيات:                                                                                  وفي هذا يقول أحمد التّّجاني سي 

 فَبِي أََسـٌف   فِـي َطـيِّـِه   أََسـفَـــاِن       َوُحْزٌن    إِذَا    قَدَّْرتَهُ    ُحْزنَانِ 

ْحَساِن يَْشتَِرَكانِ َوتَْحَت َمذَاِب اْلوَ   ْجِه َواْلَوْجهُ َعـابِـٌس       َضِريَحاِن فِي اإْلِ

ةٌ        ُهـَمـا فَأََجـْبتُـُهمْ َوقَْد َسـأَلُـونِي َمْن   بَْل  ِطـينَـةُ  اأْلَبَـَوانِ   ُهَمـا ِمـلَـّ

ٌ فَيَـا لَفَـِقيـدٌ فِـي  َضــى َوفَــِقيــدَة  ى َواْلَمْجـِد يَْسـتَـبِقَـانِ ُهَمـا فِي اْلعُلَ        الّرِ

 فََهـذَا بِـفَـْضـٍل ِمــْن لَــدُْنهُ َوِحـْكـَمٍة        َوَهـِذي بِـقَـْلـٍب ُمـْشـِفـٍق َوَحـنَـانِ 

 517فَقَـْدنَـاَك نِـْصـف ا يَـا َخـِليـفَـةَ َمــاِلٍك        َونِـْصـف ا فَـقَـْدنَاَهـا بَْعـدُ يَـْلتَِحقَانِ 

 أبناؤه: زوجاته و

 كانت للّشيخ أحمد التّّجاني سي زوجتان كريمتان، هما:    

الّسيّدة  -1

بنت الّشيخ أحمد دم الّسوكوني صاحب كتاب التّفسير "ضياء النّيّرين    -َصِفيَّةُ ِدْم  

وهي والدة الّشيخ محّمد المنصور والّشيخ محّمد المصطفى    - في علوم الّطائفتين"،  

 .518والّسيّدة فاطمة والّسيّدة آسية والّسيّد محّمد الحبيب 

أَْيدَ   -2 الّسيّدة 

ِدْم وهي والدة الّسيّد أبي بكر والّسيّد الحاج مالك والّسيّد عبد الّرحمان والّسيّد محّمد  

 

   م2009يونيو  20لجنة التّعليم واإلرشاد اإلسالمي نشر في  - 516 
المكتوم،   -   51730 التّّجاني سي  أحمد  الّشيخ  للّسيّد  الّشعري  اإلنتاج  امبي: بعض ملتقطات من  أبوبكر 

 المصدر الّسابق، ص
متريز، جامعة جوب ، محّمد األمين، شيخ أحمد التّّجاني سي الّشاعر والكاتب، بحث لنيل شهادة    - 518

 شيخ أنت جوب بدكار، الّسنة
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البشير والّسيّد عبد العزيز والّسيّدة فاطمة والّسيّد أّم كلثوم والّسيّدة عائشة والّسيّدة 

 . 519َماْم دَبَ 

 المبحـث الثّاني: تعـلّمه وعالقاته مع معاصريه                      

 أّوال: تعلّمه:                        

جرت العادة للّشيوخ ولذوي العلوم الّشرعية اإلسالمية أن يتولّوا هم بأنفسهم تعليم         

هل العلوم الشرعية  أبناءهم، ويعتنوا بهم حتّى إذا حفظوا القرآن الكريم واصلوا معهم في ن

 أو أرسلوهم إلى شيوخ آخرين.                                                

ولكّن الخليفة أبابكر سي أوكل تعليم بعض أبناءه )ومنهم الّشيخ أحمد التّّجاني سي(       

ير أمور إلى بعض العلماء الموثوقين بهم ليعلّموهم نظرا لضيق وقته، إّما للعبادة وإّما لتسي

الّطريقة وإّما لكثرة الّزّوار، ولعّل هذه كلّها كانت سببا في ضيق وقته حتّى أصبح ال يجد 

متّسعا من الوقت، وفي هذا الّسدد يقول أحمد التّّجاني في مقابلة له مع الّصحفي الحسن  

كان يأتيه جموع غفيرة من   -يعني الّشيخ الخليفة    -انجاي: "وبعد مواصلة دراستنا معه  

النّاس حتّى أصبح ال يجد وقتا كافيا للتّدريس، حينها أوكل إلى الّشيخ علّي غي تحصيلنا  

 العلمي".                       

الّشرعية والعربية      العلوم  تعليمه وتعميقه في  ذلك  تولّى بعد  الّذي  )الخليفة( هو  ولكنّه 

تحصيل العلم، ويُتعب نفسه   وغيرها، كما أّن الّشيخ أحمد كان يتعّمق في البحث ويجدّ في

                                                   .في اكتشاف معارف جديدة.      

ومن معلّميه الّشيخ علّي غي كما ذكرنا أعاله، وشيبة فَاْل، وعّمه الحاج عبد العزيز سي    

اللّغة العربية، وحين كان معه في"ِغْنغِ  إتقانه  يدّربه كثيرا  الّذي ساهم كثيرا في  نِيْو"كان 

على القواعد النّحوية والّصرفية، ومن معلّميه أيضا أحمد ولد أحمد الموريتاني، والحاج 

الشيخ اْنَجاْي، ومحّمد يحيى، والّشيخ َممَّ لُوح، والّشيخ بَِراْن َساْر، وإبراهيم ِجيْنْغ، وإبراهيم  

ت والدتُه الّسيّدة عائشة كاْن مدّة  جينغ هذا هو أّول من بدأ معه في تعلّم القرآن، كما تولّ 

 .                                                                            520تعليَمه القرآن 

ولكن األّول في الذّكر )الّشيخ علّي غي( كما قال الدّكتور عثمان َجاْه، هو األشهر في       

 ه يقول الّشيخ أحمد بالبحر الوافر:                                                                                     تعليم أوالد الخليفة أبي بكر سي، وفي حقّ 
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ـاَعَرْفُت   تََوسََّع فِـي اأْلَتِـّيِ َوفِي اأْلَبِـّيِ            بِأَنَّ أُْستَاِذي َعِليًـّ

ــاٍم   بَِزّيِ َوَكاَن اْلِحْبُر فِي نَْظٍم  دُ   ُكـلَّ   أَيَـّ  َونَثْـٍر           يُــَزّوِ

ـا            تََسـابَقَِت اْلعُـقُـوُل إِلَـى َعِلـّيِ  ا َوا َحِكيم   إِذَا َما قِيَل يَْوم 

تَـَشبَّهَ بِاْبِن َعـّمِ اْلبَْدِر َحتَّى           َغـدَا بَـْعـدَ التّـََشـبُِّه َكـالسُِّمّيِ 
521 

فكان والده يعتني به وبإخوته ويعّمقهم فيما درسوه ويناقشهم في العلوم ويعدّهم إعدادا           

علميا وروحيا وثقافيا، ويهيّئهم لحمل األمانة، ولكّن لسانه لم يتخلّص من شوائب العجمة 

 .522واللّحن ويكتسب الفصاحة التّي يتمتّع بها اليوم إالّ في وقت الحق

:  246ر عثمان جاه في كتابه "التّّجانية في األدب السنغالي العربي" ص يقول الدّكتو     

أّن والده حرصا منه على   الّسبعينات يؤّكد  العاّمة في  ولقد سمعته في إحدى محاضراته 

سالمة نطقه بِلغة الّضاد قال له: يا شيخ أحمد التّّجاني اذهب إلى عّمك عبد العزيز سي 

                                                     يصلح لك لسانك.                

بين هؤالء الّرجال الكرام، وبين هؤالء العلماء الكبار، ترعرع الّشيخ أحمد التّّجاني        

المكتوم، فكان كّل واحد من هؤالء يرى في شخصية المكتوم عبقرية عجيبة في تحصيل  

أنّه كان  التّقدير، كما  المعاملة، لذلك كانوا يحبّونه كثيرا ويقدّرونه حّق  العلم وفي حسن 

                    ثيرا في محاضراته ويتعّجب بعلمهم وأسلوبهم في التّعليم واإلرشاد.                                                               يذكرهم ك 

وال غرو أنّه أصبح من أحسن من نطقوا بالّضاد من أبناء الّشيوخ في البالد، وكما هو     

أ  الكثيرة  فإذا نطق معروف خالل محاضراته  والفرنسية،  العربية  اللّغة  بزمامي  يأخذ  نّه 

بلغة الّضاد تظنّه واحدا منهم، وكذلك اللّغة الفرنسية، كانت له حقّا موهبة إلهية في ذلك،  

وهذا ما مّكنه من أن يقوم بمحاضرات يعالج موضوعاتِها باللّغة الفرنسية من البداية إلى 

الّتي الّشهيرة  محاضرته  منها  كان    النهاية،  والّتي  بالسنغال  الوطنية  الجمعية  في  ألقاها 

 موضوعها )اإلسالم والّزنجية)*((    

يتمتّع بازدواجية اللّغة العربية والفرنسية،  -الّشيخ أحمد -يقول الدكتور عثمان جاه: فهو    

وأّما فيما يخّص العربية فقد الح نجمه في سمائها حتّى يكاد يفوق فيها جميع من نسّميهم  

د الّشيوخ األوائل عندنا، رغم عدم رحلته إلى البلدان العربية لتعلّم هذه اللّغة لدى أهلها، أحفا
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أستغفر هللا، فقد أشيع أنّه انتهز فرصة إقامته سفيرا بالقاهرة غداة استقاللنا لتلقيح ثقافته 

لّم كما المجلسية القديمة بتلك الّتي كان يملكها العصر ويغدقها على أبنائه المتطّورين، فتع

 .                             523تعلّم اآلخرون 

 ونحن نرى أّن هذه المقولة يحتاج إلى النّظر وذلك في جوانب:                      

الجانب األّول: أّن المكتوم قبل كونه سفيرا إلى مصر قد تعلّم اللّغة العربية وعلومها      

الموضع بعضا من الّذين علّموه القرآن والعربية    وأتقنها حّق اإلتقان، ولقد رأينا قبل هذا

 قبل أن يتولّى والده تعليمه العلوم الّشرعية.                                                     

الجانب الثّاني: أنّنا رأينا مؤلّفات وقصائد كثيرة قد ألّفها الّشيخ أحمد قبل أن يتوّجه سفيرا     

                                                                                إلى مصر.            

الجانب الثّالث: أّن الّشيخ فور وصوله إلى جمال عبد النّاصر ألقى أمامه هذين البيتين     

 الّشهيرين بالبحر الكامل األّحذ:

 أَْوفَـى  إِلَـى اأْلََسـدِ    أُْهِدي َوَمْن يُْهِدي إِلَى أََسٍد          ِشْبال   فَقَدْ 

 524فَاْقبَْلهُ َرْمَز َعِقيـدَةٍ َمـأَلَْت          َصْدِري َوَصْدَر الشَّْعِب َواْلبَلَدِ 

والجانب األخير: أّن المدّة الّتي مكثها في الّسفارة مدّة قصيرة جدا ال تؤّهله ربّما للتّعلّم      

ير والتّأثّر للبيئة المحيطة بالفرد، ولكن عرفنا يقينا أّن والتّثقيف، ثّم إنّنا ال نتغافل عن التّأث

الّشيخ أحمد التّّجاني سي كان يجيد العربية حّق اإلجادة قبل رحيله إلى مصر فذلك أوضح  

 من أن يوّضح.                                                                    

أبيه مدّة من الّزمن، فقد سمعته في ليلة ذكرى المولد   كما أنّه تولّى التّعليم في زاوية     

م يقول بأنّه علّم كثيرا من العلماء 2000النّبوي الّشريف في ساحة الّسباق بتواوون سنة  

واألئمة المشهورين في تواوون، منهم اإلمام الّسابق حسين ِجيْن، ومصطفى لُوح، واألستاذ 

َم اُمبُوْج، وَكاِلي اْمبَْي، واألستاذ ِكيبَا َكْه، وأحمد لُوح، وكذلك اْمبَْر ِكبِي، وَساِديْر بَاْه، ويَاتْ 

األمين،   سي  العزيز  وعبد   سي،  مالك  باب  الّشقيق  أخوه  منهم  الّشيوخ  أبناء  من  كثيرا 

 والحبيب بن الخليفة أبي بكر سي.                                       
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واضح وجلّي، إذ ال نكاد نرى له نظيرا من الّشيوخ   أما إتقانه اللّغة الفرنسية فهو أيضا    

وفي   النّاس  انتباه  في  هذا  ولقد ساهم  يحسنه هو،  كما  الفرنسية  يحسن  وقته  السنغال  في 

إصغائهم إليه في محاضراته، فكان يستفيد منها كّل عالم وكّل متعلّم سواء كان عالما باللّغة 

 ية. العربية أو الفرنسية وذلك بفضل هذه االزدواج

ولم يتعلّم لغة ُموِليِيْر هذه بالكيفية المعروفة والمنهج المألوف في السنغال، إذ يروينا أحد     

محبّيه القريبين منه وكاتُب بعض قصائده وهو اإلمام مالك ِسيِسي ِجْنِغي حين يقول بأّن  

ومد  فرنسيا  معلّما  كان  الّذي  َمانِي  َماِميْن  اسمه  التّّجاني  أحمد  للّشيخ  إلحدى صديقا  يرا 

المدارس في تواوون هو الّذي كان يأتي في بيته ويعلّمه اللّغة الفرنسية، كما تعلّم الفرنسية  

من صديق آخر اسمه بُوبكر َغْي، ثّم تعارف بعد ذلك بآخرين من المعلّمين للّغة الفرنسية  

 حتّى أصبح يتقن هذه اللّغة كأهلها. 

ّص الفرنسية فقد أتقنها بفضل مجهوده الّشخصي يقول الدكتور عثمان جاه: وأّما فيما يخ   

"بَِسْيِر  دوما  يقول  ولده هذا  الفرنسية، ولكن  المدرسة  إلى  يرسله  لم  والده  المبذول، ألّن 

َزَمِانَك ِسْر" وهو من الموهوبين الّطموحين غير المتواكلين إذ استطاع بفضل إتقانه لغة 

غربية وتأثّر بها أيّما تأثّر، وكما عيّن بفضل هذه ُموِليِيْر أن يطالع عدّة أفكار وآراء فلسفية  

 .                525اللّغة وبتأييده سياسة سنغور سفيرا لبالده في القاهرة غداة االستقالل 

 ثانيا: عالقاته مع معاصريه:   

سنذكر هنا عالقاته مع بعض رجال الدّين أّوال، ثّم مع بعض رجال الدّولة ثانيا، وذلك      

 بكّل إيجاز. 

 عالقاته مع رجال الدّين:    -1

 عالقته مع والده:  -أ

النطيل       لذلك  الخليفة،  ووالده  المكتوم  بين  الطيّبة  العالقة  ذكَر  القول  نافلة  من  إّن 

الّشيخ  لقد كان  الدّفاع عنه،  إنّه كّرس كّل حياته معه في خدمته وفي  إذ  الكالم عنه، 

الّطائفة  بتسيير شؤون  تتعلّق  الّتي  والخطرة  المهّمة  األشياء  إليه جميع  يوكل  الخليفة 

التّواوونية، سواء فيما يتعلّق بتنظيم الذّكريات للمولد النّبوي الّشريف، أو فيما التّّجانية  

يتعلّق بالمشكالت الّسياسية، ذلك أّن الخليفة كان يعرف شجاعته وجرأته في مواجهة 

المشكالت وحلّها، وأنّه ال يخاف في مواقفه البطولية لومة الئم،ويكفيه فخرا أّن الخليفة 
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فقد كان همزة وصل بين والده    526أدمعت عيناي فذلك أنّك بعيد عنّي"   قال له يوما:"إذا

ورجال الدّين من جهة، وبينه وبين الّساسة من جهة أخرى، وبعد ذلك كلّه فهو والده 

 وشيخه ومعلّمه ومربّيه الّذي يرى فيه المثل األعلى والقدوة الّتي يقتدي بها، يقول: 

 يَُكْن ِلَجنَابِِه    بَِمْن أَْقتَِدي إِْن لَْم يَُكْن بِأَبِي بَْكرِ ِلَمْن أَْنتَِمي إِْن لَمْ           
527 

 (:    *عالقته مع الّشيخ عبد العزيز سي الدّبّاغ)  -ب      

التّّجاني       عند  ومحبوبا  محترما  والدا  سي  العزيز  عبد  الّشيخ  كون  عن  النّظر  بغّض 

- قرآن الكريم وعلوما أخرى كثيرة، فهوالمكتوم، فهو معلّمه الّذي واصل معه في تعلّم ال

أّول من سافر معه إلى دكار وذلك حين كان عند خاله عبد الحميد كاْن في َكْولَْخ،    -الدّبّاغ

. ولّما 528وبعد ذلك رجع معه إلى كولخ ثّم ذهب معه إلى "ِغْنِغنِيو"ْ حيث كان يعلّمه القرآن 

ّجانية التّواوونية أوكل أمورا كثيرة جلس الّشيخ عبد العزيز سي على كرسّي الخالفة التّ 

إليه مثل استقبال الّشخصيات الممثلين الّرسميين، ويلقي بعض الكلمات في افتتاح الحفالت 

 .529الدّينية بهذه المناسبة 

 عالقته مع الحاج منصور سي:  -ج   

ل  م يقو2007لقد سمعت الّشيخ التّّجاني المكتوم في ذكرى مولد النّبوي الّشريف سنة     

انتباهه ويقول له: هل   بأّن الحاج منصور سي كان يحبّه كثيرا ويقدّره حقّا، وكان يلفت 

تعرف الّروابط األسرية بينك وبين ابني بابكر سي منصور؟ فيجيبه قائال: حّق المعرفة! 

 كان لتوطيد العالقة بينه وبين المكتوم.  وذلك كلّه

 ي: عالقته مع ابنه الّشيخ محّمد المصطفى س -د      

 - نيابة عن اآلخرين  –نذكر هنا عالقة الّشيخ أحمد التّّجاني سي مع أحد أبنائه      

وهو الّشيخ محّمد المصطفى سي المرشد العام لدائرة المسترشدين والمسترشدات، وهي   

عالقة غنّية عن الذّكر، إذ إّن وثاقتها ومتانتها واضحة كالّشمس في رائعة النّهار، ولقد كان  

نّسبة لالبن شيخا وقدوة وهاديا مرشدا وحبيبا وناصحا أمينا، كما كان االبن بالنسبة  األّب بال

 

  526  - محاضرة الّشيخ أحمد التّّجاني سي في تواوون تحت عنوان "وحدانية هللا" سنة 1998م 
أبو بكر امبي: بعض ملتقطات من اإلنتاج الّشعري للّسيّد الّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم، المصدر   - 527

 33الّسابق، ص

)*(الدّبّاغ لقب لعبد العزيز بن مسعود الدّبّاغ متصّوف من األشراف الحسينيين مولده ووفاته بفاس، وهو 

 سمّي الّشيخ عبد العزيز سي 
 2006ذكرى مولد النّبوي الّشريف في ساحة الّسباق بتواوون - 528
األدبية من العربان(، عامر صمب: األدب السنغالي العربي)الهدية السنغالية من المرجان في العقود    - 529
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لألب ولدا باّرا ومطيعا، متابعا لخطواته في القيام بالمسؤولية في مجاالت عديدة سواء فيما 

وجه   على  التّواوونية  المالكية  التّّجانية  الّصوفية  والّطريقة  بالخصوص  الدّين  يخّص 

يما يخّص الدّولة، وكان يأخذ آراءه بعين االعتبار ويسعى لتحقيقها في أرض األخّص، أو ف

الواقع وذلك بواسطة النّشاطات العلمية والثّقافية واالجتماعية في إّطار دائرة المسترشدين  

بمرافقة عّمه الّشيخ    - والمسترشدات تحت زعامته ورعايته، وهو من يقوم منذ الثّمانينات  

بالتّدابير واإلعدادات الاّلزمة لمحاضرات والده   -األكبر منصور سيباب مالك سي وأخيه  

الّشيخ أحمد يدعو له على   المكتوم في أماكن شتّى من بقاع السنغال، ولقد سمعنا مرارا 

م في سين لويس داعيا له إلى هللا 1995المجهودات الّتي يقوم بها، منها قوله بعد محاضرة  

" 530: "لقد جعلتموني مرفوع الّرأس، فاهلل يوفقّكم ويعينكم الخير والتّوفيق وهو يأخذ بيديه

كما كان يلفت انتباهه إلى اإلنجازات والنّتائج المهّمة الملموسة الّتي حقّقها الدّائرة في تربية  

النّشء والّشباب والّشابّات، وحرصا على عدم انقطاع هذه النتائج قال له في المعرض سنة  

وكيد الكائدين: "أْن نقدّم أرواحنا فنموت خير لنا بألف مّرة  م محذّرا له عن األعداء1997

" ولنا من االستشهادات والّشواهد الجميلة ما ال يعدّ وال يحصى ولكن 531من أن تقدّم روحك 

 المقام لضيقه يأبى اإلطالة في هذا الخصوص. 

 عالقته مع الحاج إبرهيم اْنيَاْس:  -هـ

هد الحاج إبراهيم انياس مع الخليفة أبي بكر سي وذلك بواسطة الّشيخ أحمد التّّجاني تعا   

لّما زار الحاُج إبراهيُم الّشيَخ التّّجاني سي في تواوون وقال له: ليس الخليفة مألوفا جدا 

 عندي، ولكن سأتعاهد معه في هللا بواسطتك، ألنّي أعرفك أنت جيّدا 

 .   532وأعرف قَدرك، والولد سّر أبيه 

 : 533مين عالقته مع المقدَّ  -و   

إّن عالقته مع المقدّمين عند األسرة المالكية كانت على أحسن ما يرام، قفد كانت عالقة     

ولد وآبائه من جهة، ومن جهة أخرى كانت عالقة طالب وشيوخه ألّن بعضا منهم علّموه  

في صغره، ومن هؤالء المقدّمين الّشيخ علّي غي، والّشيخ شيبة فَاْل، والّشيخ اْنُجوغُ نيانغ،  

 
 م1995محاضرة الّشيخ أحمد التّّجاني سي في سين لويس تحت عنوان "وحدانية هللا" سنة  - 530

   م1997هللا" سنة    محاضرة الّشيخ أحمد التّّجاني سي في المعرض بدكار تحت عنوان "وحدانية  -531  
 م2007ذكرى مولد النّبوي الّشريف في ساحة الّسباق بتواوون - 532
المقدّم: اصطالح تستعمله التّّجانية، وهو مرتبة ال ينالها إاّل عدد قليل من األتباع، أنظر: عبد القادر   -533

 139سيال، المصدر الّسابق،ص

  في الهامش   
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يخ أحمد األمين ِجيْن، والحاج الّشيخ اْنَجاْي، والّشيخ موسى اْنيَاْنغ وغيرهم، ومع كبار  والشّ 

يَاْغ َجاْنْج، ويُوُس اْمبَْرَغاْن ُجوْب،   أََمْد اْمبِْنْغ، وآْل  البلد مثل ُموْر ِسيْن اْمبَاس، وتِيِيْرنُو 

ْك في ِسيْن لُِويس، وَماْم عبد ِسيِس وبابكر اْنَجِخيْر، والحاج اْنَجاِس اْمبَْي، والحاج بَِكاْي سِ 

 في بِيْر، والحاج اْنُجوَغا ِكِب وغيرهم.         

 عالقته مع الّشيخ الفاضل اْمبَاِكي:  -ز  

لم تكن عالقاته الجميلة محصورة مع أصحاب الّطائفة التّّجانية فقط، بل مع أصحاب    

جميع الّطوائف الّصوفية الّسنغالية، فقد كان يذكر كثيرا عالقته مع الّشيخ الفاضل امباكي 

والّزيارات الّتي كانت تحدث بينهما، يقول بأنّه ذهب إليه يوما لزيارته، ولّما هّم بالّرجوع  

تواوون طلب منه الّشيخ الفاضل أن يرجع مع سائقه بسيارته، ولّما وصل إلى تواوون  إلى  

قال له الّسائق: لوتركُت الّسيّارة معك فسيفرح بها الّشيخ الفاضل امباكي كثيرا، فعلم التّّجاني  

ّن  أّن ذلك أْمٌر من الّشيخ الفاضل، ولكنّه لم يقبل، بل قال للّسائق: ارجع بالّسيارة وقل له بأ 

هذه الّسيّارة تليق به وتتناسب كثيرا مع شخصيته، وذلك إكراما واحتراما للّشيخ الفاضل  

امباكي. كما يحكينا أيضا أنّه زاره يوما فقال له الّشيخ الفاضل: بأيّة يد أصافحك يا الّشيخ  

 التّّجاني؟ ألّن اليمنى قد  

من سأعطي األخرى، واليوم    أعطيتها ألبيك الّشيخ الخليفة عهدا بيننا، وكنت أنتظر إلى

 .534أنت ها هنا قدّمتك إيّاها عهدا بيننا، وأمور أخرى كثيرة دارت بينهما 

  عالقته مع الّشيخ عبد األحد امباكي والّشيخ صالح امباكي:  -ح  

الّشيخ عبد       بينه وبين  الفاضل امباكي أمور كثيرة، كذلك  الّشيخ  بينه وبين  كما دارت 

هب الّشيخ التّّجاني إلى طوبى عند الخليفة المريدية الّشيخ عبد األحد األحد امباكي، وقد ذ 

الّطائفتين مع وفد كبير من وجهاء  بين  للّروابط األسرية  لزيارة ودّيّة وتوطيديّة  امباكي 

وأئّمة الّطائفة التّّجانية التّواوونية منهم الّشيخ عبد العزيز سي األمين، والّشيخ أبوبكر سي 

منصور الحاج  عبد   بن  الحاج  بن  مالك سي  َمْودُ  والّشيخ  مالك سي،  بَاْب  والّشيخ  سي، 

َمود مالك  الهادي توي، والحاج  الّشيخ  بن  الحاج َمود مالك توري  والّشيخ  العزيز سي، 

سار، والحاج َمود مالك ِسياَل اإلمام الّراتب للجامع الكبير بدكار، والحاج آْل يَاْغ جانج من  

اْنيَاْنْغ بن  كبار جماعة "ِليبُو"، وا لحاج مختار باُب وهو مقدّم لدى التّّجانية، والحاج دُودُ 

الّشيخ موسى انيانغ اإلمام الّسابق في تواوون، والحاج ُكْرِدُي َغاْي، والحاج مالك اْنَجاْي، 

 
 م 2007النّبوي الّشريف في ساحة الّسباق بتواووناستمع: حديثه ليلة ذكرى مولد  - 534
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والحاج َمَخِر َغْي، والحاج مصطفى انيانغ، وألقى الّشيخ أحمد التّّجاني في هذه الّزيارة أمام  

عبد األحد وأمام الجماعة كلمات كانت لها صدى كبير، والّتي تركت آثارا إيجابية  الّشيخ  

كما أّن الّشيخ عبد األحد أهدى إليه يوما سيارة    .535كثيرة جدّا في أتباع كّل من الّطائفتين 

 . 536فاخمة

والّشيء نفسه يقال مع الّشيخ صالح امباكي، فقد كان أحمد التّّجاني يزوره في قريته       

وفي طوبى، وقد كانا متحابّين جدّا، وكان الّشيخ صالح يرسل إليه هدايا كثيرة سيّما في 

 ذكرى مولد النّبوي الّشريف بتواوون، كما كان يتعامل معاملة حسنة مع 

 .537مصطفى صالح بن الّشيخ صالح امباكي 

هللا تِيَاْو اَلْي  وهكذا كان مع الّطائفة الكنتية وكذلك اللّهينية، ولقد وصلت صداقته بعبد      

 . 538توفّي في صغره -ِشيْخ تَِجاْن اَليْ  –حتّى سّماه هذا األخير ولدا، لكنّه 

 عالقته مع رجال الدّولة:  -2

بالّصفوة أحيانا، وباالضطراب       الدّولة عالقة سياسية منعوتة  كانت عالقته مع رجال 

حت حزبه في بداية حياته الّسياسية أحيانا أخرى، سيّما مع الّرئيس األّول ِسْنغُوْر الّذي كان ت 

إالّ أّن األحوال الّسياسية اضطربت وانقلبت رأسا على عقب، ما أدّى إلى حوادث كثيرة  

سنذكرها في حياته الّسياسية، ويبدو أّن عالقته مع الّرئيس الثّاني عبد ِديُوْف كانت أكثر 

ويناضل في أّي   ينافس  استقرارا، ألنّه لم يكن وقتئذ معارضا سياسيا تحت حزب مستقلّ 

من االنتخابات، إالّ أنّه لم يزل يوّجه رجال الدّولة ويرشدهم إلى كّل ما من شأنه دفع عجلة  

التّقدّم للبلد، وينتقدهم إن دعت الحاجة إليه، فكانوا يأخذون كلماته بعين االعتبار، بداية من  

ال إلى عبد هللا َواْد الّذي تعاهدا منذ ِسْنغُوْر وَمَمدُ َجاْه ولَِميْن َغْي ماّرا بعبد ديوف ووصو 

 م. 1960سنة 

وهذا غيض من فيض ألّن الّشيخ كان رجال وطنيّا بل عالميّا، فيستحيل اإلتيان بكّل شيء    

 في هذه الّصفحات لذلك جئنا كمثال بعالقاته مع بعض من هؤالء وهؤالء. 

 المبحث الثّالث: نــشـاطــاتـه 

 
 استمع إلى حديث تلك الّزيارة المعروف ب "سرنج شيخ في طوبى" - 535
 م2007ذكرى مولد النّبوي الّشريف في ساحة الّسباق بتواوون - 536
 م2006ذكرى مولد النّبوي الّشريف بتواوون - 537
 م صباحا18/09/2019غيجواي بتاريخ -ة بكينمقابلة مع األستاذ محّمد األمين جوب في مفتّشي - 538



 

296 

 

عن نشاطاته الّتي تشمل الجوانب الّتي كان الّشيخ أحمد ينشط    سنتكلّم في هذا المبحث      

فيها، ألنّه كما أسلفنا لم يكن شيخا يعتمد على هدايا أتباعه بل كان يعمل ويتحّرك ويتطّور  

في مجاالت شتّى كثيرة مثل الّزراعة والتّجارة وحتّى الّصناعة والنّقل البّري، ثّم نختم هذا 

 ه.  المبحث بالتكلّم عن سياست

 أّوال: الّزراعة:                                                                        

كان الّشيخ أحمد ُمزارعا كبيرا، فقد كان له َمزارع كثيرة يزرع فيها أنواعا مختلفة من 

والطماطم   كالبطاطا  الخضروات  وبعض  السوداني(،  كالفستق)الفول  البالد  منتجات 

                                                                                وغيرها.    

ومن أهّم مزارعه، مزرعته في قرية "بُِلْل" الّتي كتب ألجلها قصيدة طويلة يدعو هللا فيها 

أن يجعل أرضها مباركة وأن يجعل القرية كالمدينة المنّورة، كما يدعو لرجالها البركة في 

وف ماءهم  فستقهم  هللا  يطيّب  وأن  ومساكنهم،  بيوتهم  وفي  البيع،  عند  وأسواقهم  أكفّهم  ي 

وتربهم وهواءهم وكسبهم، وينّجيهم من عين الّسوء وشّر الكيد، كما يأمر ويحّث المريدين  

 واإلخوة أن يقطعوا األميال إلى هذه المزرعة، وهو قوله في هذه القصيدة:  

 بِأَْرِض بُلَِل           َماِشئَْت ِمْن َخْيٍر َوِمْن تَفَضُّلِ يَا َرّبِ فَاْجعَْل ِلي 

 إلى أن قال:          

ِ   ُكــلُّ   ُرُجــلِ   فَــإِنَّ اْلعَـَمـلَ  ُجِل           فَــْليَْعَملَـْن  َّلِلَّ  َحـظُّ   الرُّ

 َوْليَْقـَطـعِ اأْلَْميَــاَل ُكلُّ َراِكٍب           َوُكــلُّ َراِجٍل َوُكــلُّ َصـــاِحبِ 

ـةٌ    إِيفَــاُؤَها      ِعبَـــادَةْ  أََمـانَةُ    أَدَاُؤَها    َسعَـــــادَةْ           َوِذمَّ

ـانِيَوصَّى   ـانِــي           بِذَاَك قُْطبُنَا التِّجَّ بَـّ هُ َمــاِلـُكنَـا الرَّ  َوِحــبُـّ

 بَـْعدُ            أَبُــو اْلَحـبِيِب اأْلَْندَِرُي اْلفَــْردُ  َوَكاَن يَـأُْمُر بَِها ِمـنْ 

 بَِجاِهُكْم ِمْن دُوِن َعْيِن السَّْطَوةِ ِلذَا دََعـْوتُـُكْم بِـَها َوإِْخــَوتِي            

ى ِمنَ             ِلقَـاُؤُكْم بَِهـا َمـَع اْلُوفُــودِ  قِّيِ  َوالصُّعُودِ  َمْعنـ   539الرُّ

ومنها مزرعة "دَقَاْر اَلْي" و "نَاْس"، كما كان له مزارع قد أعطاه إيّاها الّشيخ اْنَجَوْر      

فة إلى الفستق. ومن هنا اكتشف الّشيخ أحمد التّّجاني تلك تِيُوْن يزرع فيها الخضروات إضا

 
أبو بكر امبي: بعض ملتقطات من اإلنتاج الّشعري للّسيّد الّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم، المصدر   - 539

 الّسابق، 
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فيها قبض قبضة من  الفستق  أراد أن يزرع  لّما  أنّه  ِب"فُوْسفَاْت"، وذلك  المسماة  المادّة 

تربتها وجاء بها إلى أبيه الخليفة أبي بكر سي ليدعو هللا له فيها، فدعا له الخليفة فيها، ولّما 

)الفوسفات( 540األرض لدفن هذه التّربة ظهرت هذه المادّة  رجع إلى المزرعة وبدأ يحفر

(، في إقليم تياس وفي منطقة  icsالّتي تُستخرج من قبل شركة الّصناعة الكيميائية بالسنغال) 

 "طيبة" تحديدا والّتي تصدر إلى الخارج.

ي ولقد استدعاه جماعة من المزارعين في أروبا ليكّونوه في الّزراعة، فمكث معهم ف      

ليكون مزارعا   السنغال  إلى  الّزراعي رجع  التّكوين  الغابة خمسة عشر يوما، وبعد هذا 

كبيرا ومتمّكنا فيها، فكان يزرع البطاطا والطماطم في "اْمبُوُرو" ويحمل محصوالتها إلى  

أسواق "دََكاْر" لبيعها، كما أنّه كان نقابيا للّزراعة وكان قد جعل مسؤولية هذه النّقابة على  

 أَْلفَا تِيُوْمبَانْ يد 

 ثانيا:       

  وفي التّجارة أيضا كان الّشيخ أحمد ناشطا فيها، وقد أتى الدكتور عثمان جاه في كتابه"    

األدب السنغال  .عامر صامب في كتابه "  أورده د " بما  التّّجانية في األدب السنغالي العربي

أخبرني األستاذ محّمد األمين جوب أّن الّشيخ  ": "فهو رجل أعمال من التّّجار". كما  العربي

 قال في إحدى محاضراته بأنّه كان يملك دّكانا في باريس.

وقد أخبرني األستاذ خليفة اْمبَْي أثناء مقابلتي معه في تواوون أّن الّشيخ أحمد كان يتاجر    

 بالفستق في تواوون، فيأتيه تّجار وبائعون يشترون منه الفستق.             

 ثالثا: الّصناعة:   

أّما في مجال الّصناعة فإّن شركة تسويق األسمنت )ُسوُكوِسيْم( بفضله حقّقت وجودها      

تسويق   شركة  في  األساسيين  الّشركاء  أحد  وهو  صامب:  عامر  د.  يقول  السنغال،  في 

له من طرف  والمخّصصة  المتروكة  األسهم  بفضل  ذلك  نال  وقد  )ُسوُكوِسيْم(  األسمنت 

 .                                                  541ةالدول

ولقد أخبرنا المكتوم سبَب إقامة هذه الّشركة في السنغال، وذلك أّن "أَْلَمانِيَا" كانت تريد     

إقامةَ شركٍة في السنغال، ولّما علمت "فََرْنَسا" بذلك    -وبواسطة صديق له    -باتّفاق معه  

 
 34استمع إلى حديثه في زيارته ألسرة ألفا تيومبان بعد وفاة هذا األخير  540
 الّتجارة   .540

                                          246عثمان جاه:  المصدر الّسابق، ص - 541
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قامة شركة "ُسوُكوِسيْم" بأن يكون هو)الّشيخ أحمد التّّجاني(  تعّرضت عليها وأسرعت في إ

إقامة  الّشريَك األساسي فيها، وسبُب تعّرض "فرنسا" على هذا المشروع وتسّرعها في 

هو أّن "ألمانيا" لم تكن مستعِمرة للسنغال، وبالتّالي فإّن إقامتها    -يقول المكتوم    -الّشركة  

 تُعدّ غفلة  سياسية لفرنسا الّتي كانت تستعِمر السنغال.شركة  مثل هذه على أرض السنغال 

 رابعا: النّقل البّري    

السنغال وما زالت بعضها      له سيّارات شاحنة في  أّن  ثبت  فقد  البّري  للنّقل  بنسبة  أّما 

قائمة، وكان هو بنفسه يدير سيارات شاحنة، وقد حصل على رخصة قيادة الّشاحنات في 

كما أنّنا جميعا نسمع عن سيارات "بَتِيِي ُجوْب"، وسبب تسميتها بهذا م.  1959باريس سنة  

االسم أّن الّشيخ أحمد  التّّجاني اشترى ِل"ُموْر ِخِو َكاِسي" سيارة شاحنة وكان لهذا األخير  

في هذه الّشاحنة مساعد اسمه "بتيي جوب" وهو الّذي تولّى بعده أمور الّسيارة وقام بتطوير  

 ة عدد من الّسيّارات فيها حتّى هذا العمل وزياد 

 .                                                         542أصبحت تعرف بسيّارات "بتيي جوب" 

 خامسا: الّسياسة:

بدأت حياة الّشيخ أحمد التّّجاني سي الّسياسية بمساندة "ِليُوبُوْلد ِسيدَاْر ِسْنغُوْر" الّرئيس       

األّول للسنغال، فكان سنغور يقدّره كثيرا ألنّه كان يعرف حنكته وشجاعته وجرأته، فتعايشا  

ي استفتاء مدّة تحت الحزب االشتراكي لسنغور، ولكن لّما فشل "المجلس األعلى للّشيوخ" ف

م في نيل مطالبه المتمثّلة في إعطاء اإلسالم حّق الوساطة والتّدّخل 1959الدّستور سنة  

فيما يحدث بين المسلمين من جهة، وفيما يحدث بينهم وبين الدّولة من جهة أخرى، وفي  

في الجمعية الوطنية، وفي االستفتاء تّمت   80نائبا من أصل    40منح المجلس حّق تعيين  

في  الموافق نُِشر  دستور علمانّي  الّشيوخ  1959-01- 24ة على  كثيرين من  ما أغضب  م 

اْندَْو   َزْيدُ  انيَاْس وإبراهيم  التّّجاني سي والحاج إبراهيم  الّشيخ أحمد  وخيّب آمالهم، ودفع 

 .  543( لمعارضة سياسة سنغور  pssومن معهم إلى تأسيس)حزب التّضامن السنغالي 

هذا، ويقول األستاذ عبد الكريم سار: بأّن منظمة تسّمى "الجمعية التّربوية اإلسالمية"        

الّتي كان يرأسها الّشيخ أحمد التّّجاني سي، والّتي كانت تحظى بشعبية واسعة في أوساط 

المعجبون  أتباع الّطائفة التّّجانية وفي مقدّمتهم الّشباب المثقّفون بالثّقافة العربية واإلسالمية  

به وبأفكاره المتحّررة، هذه المنظمة هي الّتي تحّولت إلى حركة سياسية تحمل اسم: "حزب 

 
 مقابلني مع األستاذ خليفة امبي في تواوون - 542
 247عثمان جاه: التّّجانية في األدب السنغالي العربي، المصدر الّسابق، ص - 543



 

299 

 

" وذلك بعد استفتاء "ِجنَِراْل ِديغُوْل" الّذي كان يهدف منَح االستقالل  pssالتّضامن السنغالي

 .544لكّل دولة ترفض البقاء تحت مظلّة فرنسا

، بل 545ضل ويقاوم سياسة سنغور وحكومته في الفراغ وعلى كّل، فلم يكن الّشيخ أحمد ينا  

كان له هدف مرسوم وهو الدّفاع عن اإلسالم وعن رجال الدّين في السنغال، وألجل إعالء 

 كلمة الحّق في الّساحة الّسياسية. 

وبعد تأسيس الحزب قام المكتوم وواجه كّل العقبات وتحّمل جميع المشقّات والمتاعب     

يتمتّع حقيقة بالوعي الّسياسي    عب السنغالي المسلم الّذي لم يكن آنذاكفي سبيل خدمة الشّ 

جملة  عليه  القضاء  أو  اإلسالمي  الدّين  تضعيف  إلى  تهدف  الّسياسة  كانت  إذ  البلد،  في 

وتفصيال، بعد أن نجحت في فصله عن الدّولة، وكان المستعِمر قبل ذلك قد حاول بكّل ما 

اإل مسيرة  عرقلةَ  قّوة  من  المجتمع أوتي  تنصير  إلى  ترغب  الّتي  الكنيسة  لصالح  سالم 

السنغالي المسلم، ونبذ اللّغة العربية مع إبدالها بتلك الفرنسية، وجاء بإستراتيجيات متنّوعة  

استقالله   - كما قالوا    - لتحقيق هذا الهدف، ولّما انسحب المستعِمر عن البلد وأخذ السنغال  

ذلك المشروع الموروث من المستعِمر، وجاء هو  واصل الّرئيس األّول ليوبولد سنغور  

اآلخر بإستراتيجيات أخرى تختلف عن تلكم اإلستراتيجيات للمستعمر شكال، وتتّفق معها 

 مضمونا، ألّن سياسته لم تكن إاّل امتدادا لتلك.

في ذلك الوقت الّذي كانت الّسلطة القائمة ترى أّن دخول رجال الدّين في الحقل الّسياسي     

يمة ال تُغتفر، وترى أّن أهّميتهم يجب أن تنحصر في المساجد والّزوايا، في ذلك الوقت جر

الّذي ترى أّن اللّغة العربية ال تصلح لمتطلّبات العصر ويجب دفنها في مقابر التّاريخ، في  

 هذه األوضاع المتأّزمة المؤلمة الّسيّئة، قام المكتوم لخوض غمار هذه المعركة.

الدّينية    وأّسس حزبه     الّشخصيات  بعض  تأييد  من كسب  فتمّكن  المحاوالت،  هذه  لسدّ 

والوطنية أمثال الشيخ محّمد امباكي َغاْيْنِدي فَاْطَمه، والّشيخ إبراهيم انياس، والحاج إبراهيم  

اْت اْمبِْنْغ، والحاج بَاْي تِ  يْر  ُجوْب، والحاج إسماعيل َغْي، وَجَراْف بَالَْه بَاْي، وتِيِيْرنُو َعمَّ

َصْمب، والحاج اْمبَْي َجاْنْج ِديِغي، والحاج يحيى ُجوْب، والحاج اْمبَْي َصْمب، والحاج تَاَل 

 .546َجاْنْج، وغيرهم 

 
 139السنغال، المصدر الّسابق، صعبد الكريم سار:  التّاريخ الّسياسي لإلسالم في  - 544
الظلم والطغيان وفرض   -  545 لمحاربة  السلطة، بل  السياسة ألجل  في معارك  لم يكن خوضه   : يقول 

 م2008احترام الشعب السنغالي الضعيف،   ذكرى مولد النبوي الّشريف في ساحة السباق بتواوون

 
 139ل، المصدر الّسابق، ص عبد الكريم سار: التّاريخ الّسياسي  لإلسالم في السنغا - 546
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م، وفاز بالمرتبة الثّانية حسب النّتائج  1959وخاض معركة االنتخابات البرلمانية سنة     

أنصار الحزب إلى الّشوارع ما أدّى إلى نزول    -الّتي كانت أمرا قضي باللّيل    -الّرسمية  

لالحتجاج ومطالبة إلغاء هذه النّتائج المفبركة، وإعالن الحقيقة وهي أّن حزب التّضامن  

الّسنغالي هو الفائز األّول. وفي خضّم هذه االحتجاجات قبضوا عليه مع بعض من أنصاره 

 . 547م 1959- يونيو  -30وإيداعهم جميعا في الّسجن بتاريخ 

حسب ما سمعناه من الّشيخ أحمد التّجاني    -ارة هنا إلى أّن هذه االنتخابات  يجدر بنا اإلش    

لم تكن فيها شفّافيّة بل كانت مزيّفة، فقد قام الّرئيس سنغور ومن معه بسرقة واضحة    – سي  

إذ قال له أحد معاونيه بأنّنا إن لم نسرق فسيفوز الّشيخ أحمد التّّجاني سي علينا في هذه 

ال  قام سنغور بذلك فحّرف الكلمة عن موضعها، وبهذا يقول كلمته الموّجهة  االنتخابات، وفِع

 ( *إلى سنغور ما معناها بالعربية: لكم حّق الفوز، فاتركوا علينا حّق الخسارة) 

سنة         تواوون  في  أيّام  ثالثة  دامت  الّتي  محاضرته  في  والمعروف 1998وقال  م 

أنّه فاز على سنغور في االنتخابات البرلمانية بعد شهرين  بالولوفية ب"اْنيَاتِي فَِن تَِواُووْن"  

(، كما أّكد فوزه على سنغور في محاضرات  pssفقط من تأسيس حزب التّضامن الّسنغالي) 

 كثيرة. 

هذه   224" ص   أعالم الهدى بغرب إفريقياوقد ذكر محّمد جوف البرني في كتابه "        

خبرته   أّما  ا  –العبارات:  أحمد  الشيخ  سي  يعني  تحظ   –لتّّجاني  لم  الّسياسية  وتجاربه 

بالتّوفيق، فقد تكالب عليه طبقة ال تؤمن بسلطة دينية أو روحية فنافسوه وغّروه واغتصبوا  

م، وصّرح أحد كبار المنافسين قائال: 1959منه النّصر والفوز الّذي حقّقه في انتخاباته سنة  

جميع أوراق شجرة الدّنيا فالفوز  )) نحن الخصم والحكم، ولو صّوت له الجّن واإلنس ب 

والنّصر بجانبنا ((. وبالفعل أُعلن النّتائج قبل بدإ فرز األ صوات وكّرسوا فشله وحصل ما 

لم يكن بحسبان، وباعتبار الّشعب حينئذ غير واع، غير خبير، غير مجّرب ولم تكن هناك  

تكون أن  المحال  فمن  المنافسين  من  مختلفة  لجان  أو  إشراف  أو  االنتخاب   رقابة  عملية 

 نزيهة. 

فالّسرقة إذن كانت واضحة، ولذلك فقد كان له الحّق في المظاهرات واالحتجاجات      

 الّتي أدت إلى إيقافه وحبسه، فأصبح ظلما بعد ظلم. 

 
 المصدر نفسه، ص ن  - 547

Vous avez le droit de gagner,  laissez-nous le devoir de perdre )*( 
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  - وبعد خروجه من الّسجن عيّنته حكومة سنغور سفيرا إلى جمهورية مصر العربية       

 - بعاده عن البلد الستنفاد نفوذه الّسياسية كما يرى البعض فلعل هذا التّعيين كان محاولة إ

مشواره  واستأنف  ابتعثته،  الّتي  الحكومة  إشعار  بدون  سنة  بعد  السنغال  إلى  رجع  لكنّه 

الّسياسي كمعارض للّرئيس سنغور وحكومته حتّى فعلت الحكومة السنغورية فعلتها مّرة 

 .548جن ثانية بإصدار أوامرها بإيقافه وإيداعه إلى السّ 

كما يروي لنا الدكتور عثمان َجاْه هذا التّعيين ومتعلقاته قائال: وبعد ذلك عاد الّشيخ أحمد     

 ( سنغور  حزب  يساند  سي  لدى upsالتّّجاني  بالده  ليمثّل  بالقاهرة  سفيرا  عيّن  حتّى   )

م بعد خروجه من الّسجن، وإن لم تطل 1960الجمهورية العربية المتّحدة في نوفمبر سنة 

ثّم استمّر في اإلباء  ا بينه وبين من عيّنوه فاستدعي إلى دكار،  لمدّة لمشكلة مالية وقعت 

 .549م 1964والمقاومة حتّى سجن مّرة ثانية، وأطلق سراحه في أبريل سنة 

فاألستاذ عبد الكريم سار والدّكتور عثمان جاه يختلفان في كيفية عودته إلى السنغال،     

أحمد التّّجاني رجع إلى السنغال بدون إشعار الحكومة الّتي ابتعثته،    إذ يرى األّول أّن الّشيخ 

في حين يرى الثّاني أنّه استدعي إلى دكار بعد وقوع مشكلة مالية بينه وبين رجال الّسلطة، 

وعلى كّل فإّن اختالف الّروايات عبر التّاريخ أمر المفّر منه، مع أّن هذا االختالف اختالف 

جع إلى البلد بدون إشعار أم استدعي إليه، فالمهّم أّن المدّة الّتي قضاها  بسيط جدّا. وسواء ر

قد   فعال  جاه  عثمان  الدكتور  إليها  يشير  الّتي  المالية  المشكلة  أّن  كما  مدّة قصيرة،  هناك 

 . 550وقعت 

ولقد كانت حياته الّسياسية مليئة بمواقف شجاعة وحّساسة، كما كان له دور بارز في    

الّساحة الّسياسية، إذ إنّه واجه الّسلطة بعزمه وحزمه فكان جريئا في مواقفه الّسياسية ال 

 ترتعد فرائصه أبدا عند مواجهة أصحاب الّسلطة، وال يهاب عن سجنهم،  

ْجُن لَْيَس  ْجُن نِْعَم ِحَمى الشَُّجاعِ إِذَا َطَرا فَالّسِ ٍة      َوالّسِ بَِراِدعٍ ذَا ِهمَّ
551 

 وكذلك: 

 
 141عبد الكريم سار: التّاريخ الّسياسي لإلسالم في السنغال، المصدر الّسابق، ص - 548
 248عثمان جاه: المصدر الّسابق، ص - 549
بأنّ   -550 يقول:  محاضرة  في  له  سمعته  وصّوت  عشرمليارات،  مبلغها  ميزانية  لنفسه  سنغور صّوت   

 خمسين مليونا  

 ، وهذه الميزانية كانت الّسبب الّرئيسي لهذه المشكلةاالنتخابات   
أبو بكر امبي، بعض ملتقطات من اإلنتاج الّشعري للّسيّد الّشيخ أحمد التّجاني سي المكتوم، قصيدة: -551

 ي  ما أكرم اإلسالم إن لم يشترى.. للّشيخ أحمد التّّجاني سي، ص    الورىيا سادة اإلسالم يا نجم 
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ْجُن َراَحةُ ِذي التَّْفِكيِر َجنَّتُهُ      َوِلْلَحِكيِم بِــِه َرْفُض اْلعاََلقَــاتِ   552َوالّسِ

لّشيوخ  ويناضل ضدّ الحكم االستبدادي في وقت ظّن كثير من النّاس حتّى الكثير من ا    

أنفسهم أّن دور الّشيخ ينحصر في المساجد والّزوايا، فجاء أحمد التّّجاني لدحض هذه الّرؤية  

المتدنّية، ورفع شأنهم وفرض احترامهم على الحكومة، وفي هذا الّسدد يقول المفتّش فاضل 

صار رئيس المجلس الوطني للتّجّمع اإلسالمي في السنغال: وهو الّذي رفع شأن المشيخة  

حا النّظرة الخاطئة الّسائدة لدى العاّمة تجاههم، وانتشلهم ف أحيا دورهم االجتماعي مصّحِ

شجاعٍ   سياسّيٍ  كقائٍد  نفَسه  ا  م  مقدِّ واقتدار،  باحتراف  األّمة  قيادة  إلى  التّهميش  خندق  من 

ِمقداٍم، وكان صاحَب رؤيٍة بعيدة واستيراتيجية فذّة، وتكيّف مع متطلّبات العصر وحاجة 

 .  553ت الوق

وختاما لهذا الفصل يمكن أن نقول بأّن الّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم كان رجال ذا      

نزعتين، نزعة التّشيّخ ونزعة العصرنة، إذ كان ينتمي إلى إحدى أكبر األسر الّصوفية في 

األعمال   رجال  أبرز  من  كان  ذلك  جانب  وإلى  التّّجانية،  المالكية  األسرة  وهي  السنغال 

اشطين في البالد في مجاالت شتّى ومختلفة، إذ كان مزارعا وتاجرا وصناعيا وناشطا النّ 

 في النّقل البّري، إضافة إلى كونه سياسيا حكيما.  

 الفصل الثّاني:

 انــــتــــاجــاتـــه األدبــــيـــة 

 انتاجاته األدبيّة الفصل الثّاني:

يق األدب     الّذي  البليغ  اإلنشائي  الكالم  هو  القّراء :  عواطف  في  التّأثير  إلى  به  صد 

 .554والّسامعين، سواء أكان شعرا أم نثرا 

واألدب مرآة تعكس عّما يدور في الحياة، وتعبير صادق عن حياة األّمة في مسّراتها        

ومضّراتها، يعكس لنا عّما عايشه المجتمع الّذي قيل فيه، لوجود عالقة متينة بين األدب 

لذ  المجتمع،  العصر وحركة  من  ا  بَْدء  األدب  ثنايا  بين  جليّة  المجتمعات  حاالت  نرى  لك 

الجاهلي إلى يومنا هذا، ولقد نبغ في السنغال أدباء كثيرون جدا متمّكنون في قرض الّشعر 

مجيدون في نظمه ومتضلّعون بهذا الفّن وكذلك بفّن النّثر، وال يكاد قطر من أقطار السنغال 

 
المصدر نفسه، قصيدة: يا سادة النّاس غّرتكم ظنونكم    بدولة شأنها رفض الدّيانات..للّشيخ أحمد   - 552

 24التّّجاني سالمكتوم، ص
 موقع االنترنت: )وسطيون(  - Justemilieu.snم03/2017/ 553

، 24، الطبعة:1مصر، ج  -األدب العربي، ، دار المعارف، القاهرة    : تاريخضيفشوقي    - 5547، ص

 2003ط: -ت
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ين، لوجود زوايا ومدارس كانت تزخر وتعّج بهم، فكانوا  يخلو من شاعر أو شعراء كثير 

يؤلّفون قصائد كثيرة جدا، وأكثرها كانت تدور حول فلك النّبّي صلّى َّللّا عليه وسلّم ونعني  

به المدائح النّبويّة، وكانوا يسلكون في قرضهم الّشعر مسلك الّشعراء المتقدّمين، وينتهجون  

مطالع الّتي كانوا يجعلونها مقدّمات طللية أو غزلية نهجهم في األغراض والبحور وفي ال

ونحوها، فيذكرون سلمى وليلى ودعد وأمثالهّن، أو يذكرون شجرة البان واألطالل والدّيار 

والّرسوم الدّارسة، أو يعبّرون عن شوقهم إلى مكان ربّما لم يطؤوه قط، حتّى إّن القارئ 

راء العرب القدماء لجزالة ألفاظها وجودة ليرى وجه الّشبه بين هذه القصائد وقصائد شع

 سبكها وعمق خياالتها مع صورها البالغية الكثيرة.

الهدف       وكان  جدا،  جليلة  خدمة  العربي  األدب  خدمت  الّسنغالية  والمدارس  فالّزوايا 

إلى سواء  النّاس وإرشادهم  الدّين اإلسالمي وهداية  تعاليم  الّزوايا نشر  األساسي لرجال 

ذلك بواسطة منظوماتهم، ومن تلك الّزوايا الّزاوية التّواوونية الّتي تعدّ من أهّم  الّسبيل و

السنغال، ومن  منها فطاحل من فطاحل شعراء  تخّرج  والّتي  السنغال  في  الّزوايا  وأكبر 

الّشعر والنّثر وأجادهما معا،  نبغ في فنّي  الّذي  المكتوم  التّّجاني سي  الّشيخ أحمد  هؤالء 

فّن وأبدى ذلك خال ألّف كثيرا في  ألّف قصائد كثيرة جدا، كما  انجازاته األدبية، ولقد  ل 

 النّثر. 

 المبحث األّول: خصائصه الّشعريّة وأسلوبه    

: هو الكالم الموزون المقفّى، أو هو األسلوب الّذي يصّور به الّشاعر عواطفه الّشعر    

 .555صري الخيال والعاطفة وأحاسيسه معتمدا في ذلك على موسيقا الوزن والقافية، وعن

أن نتكلّم في هذا المبحث عن شعر الّشيخ أحمد التّّجاني سي       وبعد هذا التّعريف نودّ 

في   أسلوبه  وثانيا عن  الّشعريّة،  أّوال عن خصائصه  فنتكلّم  هذان المكتوم،  الّشعر،  نظم 

 األمران هما ما نستهدف دراستهما خالل هذا المبحث.

 أّوال: خصائصه الّشعريّة:                                              

 يتميّز شعر الّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم بعدّة خصائص منها:    

 عدم استهالل القصائد بالمقدّمات الّطلليّة والغزليّة:                             -1

 
المجيد محمد زكري:    -555 والّنقدسعد حسين عمر مقبول وعبد  للمرحلة   األدب والّنصوص والبالغة 

 21، ص1ط: الثالثة، ج بنغازي، –زكري، دار الكتب الوطنية     الثّالثة، مراجعة عبد المجيد محّمد
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العرب  شعراء  ا-اعتاد  غرض  عن  النّظر  قصائدهم    -لقصيدةبغّض  مقدّمات  يجعلوا  أن 

وجود  عند  وخاّصة  استوطنوها،  الّتي  واألطالل  واألرض  الدّيار  عن  تتحدّث  الّشعرية 

حبيبين من قبيلتين قّررتا سلك سبل مختلفة للبحث عن الكإل والماء، فيبدأ الّشاعر بوصف 

مغادرتها  بعد  المكان  المحبوبة وصمت  الفراق، وهودج  بدأ  556لحظة  كما  القيس ،  امرؤ 

 معلّقته، حيث طلب الوقوف للبكاء من ذكرى حبيبه ومنزله قائال:                                                       

 قِفَا نَْبِك ِمْن ِذْكَرى َحبِيٍب َوَمْنِزِل    بِِسْقِط الِلَّوى بَْيَن الدَُّخوِل فََحْوَملِ 

 557َرْسُمَها     ِلَمـا نََسَجتَْها ِمْن َجنُوٍب َوَشْمأَلِ فَتُوِضَح فَاْلِمْقَراةِ لَْم يَْعُف 

 وكذلك طرفة بن العبد البكرّي حين قال:             

ِلَخْولَةَ أَْطاَلٌل بِبُْرقَِة ثَْهَمِد          تَلُوُح َكبَاقِي اْلَوْشِم فِي َظاِهِر اْليَدِ 
558 

 كما نرى زهير بن أبي سلمى يستهّل معلّقته بهذه المقدّمة:              

اجِ فَاْلُمتَثَلَّمِ  أَِمْن أُّمِ أَْوفَى ِدْمنَةٌ لَْم تََكلَِّم            بَِحْوَمانَِة الدُّرَّ
559 

 وكذلك لبيد بن ربيعة العامرّي:                               

 560ا فَُمقَاُمَها     بِِمن ى تَأَبَّدَ َغْولَُها فَِرَجاُمَها َعفَِت الِدّيَاُر َمَحلُّهَ 

 كما استهّل الّشاعر العبسي عنترة بن شدّاد معلّقته بهذه المقدّمة الّطللية الّسائلة: 

 َهـْل َغادََر الشُّعََراُء ِمـْن ُمتََردَِّم        أَْم َهـْل َعـَرْفَت الدَّاَر بَْعدَ تََوهُّمِ 

ا دَاَرَعْبلَةَ َواْسلَِمي يَا دَاَر َعبْ   ـلَـةَ بِاْلِجَواِء تَـَكـلَِّمـي       َوَعِمي َصبَاح 

 561دَاٌر آِلنِـَسـٍة َغـِضيٍض َطـْرفُـَها       َطْوعِ اْلِعتَـاِق لَـِذيـذَةِ اْلُمـتَـبَـسَّمِ 

الّشعراء      أكثر  ألّن  بعدهم  كانت  وهكذا  الجاهلية،  للّشعراء  القصيدة  بداية  كانت  هكذا 

ورثوا ذلك منهم، حتّى شعراؤنا في السنغال أخذوا نصيبا مفروضا من هذه التّركة، فلنورد 

 
 - موقع االنترنت: موضوع -Mawdoo3.comم2016/يوليو/11،  556
الزوزني:    -557 الحسين  الحسين بن أحمد بن  الّسبع،القاضي أبو عبد هللا  المعّلقات  تحقيق: عمر   شرح 

 29م ص2009هــ/1430حافظ سليم سعيدة، شركة القدس    للنّشر والتّوزيع، القاهرة، الّطبعة األولى
 90المصدر نفسه، ص - 558
القاضي أبو عبد هللا الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني: شرح المعلّقات الّسبع، المصدر الّسابق،   - 559

 120ص
 142المصدر نفسه، ص - 560
 صدر نفسه، ص الم - 561200
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العفيف   بالغزل  أو  الدّيار واألطالل  بذكر  إّما  الّتي هي  الّشعرية  بعض شعرائنا  مقدّمات 

 الممدوح.                                        وسيلة إلى

فهذا هو الّشيخ الحاج مالك مؤّسس الّزاوية التّواوونية جدّ شاعرنا أحمد يبدأ قصيدته بهذا   

 البيت:                                                                                

 ـــاَلِم        أَْم َوْجـهُ  َميَّةَ  أَْم ُربُوعُ  َشَمامِ أَبَـدَا بُُروٌق تَـْحَت ُجْنحِ ظَ 

بُوَع بُـَشاَرتِي َوأََمـانَـتِـي        َوَربِيُع  قَْلبِي  َوْهَي  َخْيُر ِشيَامِ   إِنَّ الرُّ

َوالدَّْمُع إِْذ بَعُدَْت ُربُوعُ ُربُوِعنَا        َجـاٍر َوَجـاِرُح َمـْنَحِري بِِسَهامِ 
562 

 تهّل قصيدة " رّي الّظمآن في مولد سيّد عدنان" بهذه المقدّمة الغزلية: كما اس 

 563أاََل يَا دَْعـدُ َوْيـَحـِك نَـبِّـئِـينِي          بِـِذْكـِر اْلبَاِن تَْهتَـاُن اْلعُيُـونِ 

 وهذا هو اآلخر والده أبوبكر سي يقول في بداية قصيدة: 

 564ينِي      تَْوُق اْرتَِحاِلي إِلَْيَها َكاَن يَْبِرينِي َهْل ِمْن َسبِيٍل إِلَى َسْلَمى بِيَْبرِ 

 )جئنا بجدّه وبوالده كمثال إشارة إلى أّن شاعرنا إن لم يقتد بهما فبمن يقتدي؟ كما قال:          

 . (565بَْكرِ ِلَمْن أَْنتَِمي إِْن لَْم يَُكْن ِلَجنَابِِه        بَِمْن أَْقتَِدي إِْن لَْم يَُكْن بِأَبِي 

لنرجع ونقول بأّن هذا هو شأن كثير من شعرائنا في السنغال في مقدّمات قصائدهم،     

ولكن الّشيخ أحمد لم نر فيما نرى من مؤلّفاته الّشعرية قصيدة جعل مطلعها مستهاّل بمثل  

 هذه المقدّمات سواء الّطللية منها أو الغزلية، فهو إذا نظم شعرا تكلّم مباشرة في الغرض

الّذي ألجله كتب ذلك الّشعر، ويرمي مباشرة صوب الغاية المقصودة، فلنورد بعض األمثلة 

 لتوضيح ذلك: 

الّشريف   -أ التّّجاني  أحمد  الّشيخ  سميّه  فيها  يخاطب  الّتي  الّشهيرة  نونيته 

 الفاطمي ومطلعها هو:  

ٍد نَادَانِي        ِشيٌَم تَُحِقُّق َجْوَهَر  ْنَسانِ فَإِلَْيَك يَاْبَن َمَحمَّ اإْلِ
566 

 فنرى أنّه ذكر صريحا اسم المخاطب في البيت األّول من القصيدة.   

 
   135أبو بكر امبي: ديوان الّشيخ الحاج مالك سي، مخطوطة، ص -562
 69المصد نفسه، ص - 563
 44أبوبكر امبي: مقتطفات من نفحات ألبي البركات موالنا الخليفة أبي بكر سي، مخطوطة، ص - 564

ص التّجّ   - 56533،  أحمد  الّشيخ  للّسيّد  الشعري  اإلنتاج  من  ملتقطات  بعض  امبي:  بكر  سي أبو  اني 

 المصدر الّسابق،المكتوم
 14المصدر نفسه، قصيدة فإليك، ص - 566
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ولّما كان يتأّسف لحالة الّشباب البائسة في السنغال وأراد أن يعبّر بها في   -ب 

 شعره كتب قائال: 

 567يَا ِسنِغَاُل بََكْيِت ُكلَّ بَُكاِء         ِلتََوغُِّل الشُّبَّاِن فِي اْلبَأَْساءِ 

ر إلى جميع الكلمات في هذا البيت األّول تعطيك فكرة واضحة عن مضمون القصيدة. أنظ

وال أظّن أنّنا بحاجة إلى ذكر أمثلة أخرى، ألّن الواضح ال يُستوضح والمعروف ال يُعّرف، 

 ذلك أّن جميع قصائده جاءت كما ذكرنا.

 سالمة اللّغة ورقّة األلفاظ:   -1

اضحة، فإنّه يستعمل في شعره لغة العصر، ويختار  إّن لغة هذا الّشاعر فصيحة وو     

األلفاظ المالئمة، فلغته خالية من الكلمات الغريبة والمهجورة، يقول د. عثمان جاه: لغة 

هذا الّشاعر فصيحة ومنقّحة وليست مهجورة، وبالّرغم من تعلّمه في المجالس التّقليديّة فقد 

باألسجاع واألوابد، ولغة امرئ القيس صاحب استطاع أن يغربل لغته لغة المقامات المليئة  

تنسجم مع روح   ما  إالّ  منها  يستخدم  اللّوى( وال  والكلكل، وسقط  والكنهبل،  )الّسجنجل، 

 .                                                                                        568العصر وليست لغته أيضا لغة الجرائد والّصحائف 

ولكن على الّرغم من ذلك كلّه فإنّنا نعاني أحيانا بشيء من التّعقيد في فهم بعض قصائده     

وأفكاره  البعيدة  رؤيته  إلى  يرجع  بل  نفسها  األلفاظ  إلى  يرجع  ال  ذلك  ولكن  الفهم،  حّق 

العميقة، ولذا يقول د. عثمان جاه: وصعوبة فهم شعره تكمن بالدّرجة األولى فيما أرى في 

اره العميقة وخياالته البعيدة والمعاني الدّقيقة الكثيرة الّتي يعبّر عنها في بيت أو إدراك أفك

قصيدة واحدة، وقد ترد في شعره بطبيعة الحال بعض المصطلحات الّصوفية والفلسفية  

 .                    569والعلمية واألدبية الّصعبة الفهم 

 الّطابع الدّيني الّصوفي: -3

وتوّضح       عنه  وتدافع  اإلسالمي  الدّين  عن  تتكلّم  قصائد  المكتوم  قصائد  من  كثيرا  إّن 

أهّميته وأفضليته على جميع األديان األخرى، ودوره الفعّال للمجتمعات البشرية جمعاء، 

لم ال وهو واحد من أئمة الدّين الّذين نرجو منهم تقوية شوكة اإلسالم، كما نرى علوَّ قدر  

      الم محّمد صلّى هللا عليه وسلّم بين ثنايا شعره، يقول:                                                                          رسول اإلس

 

أبو بكر امبي:  بعض ملتقطات من اإلنتاج الشعري للّسيّد الّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم،   -56738ص

 المصدر الّسابق،
 264عثمان جاه:  المصدر الّسابق، ص - 568
 المصدر نفسه، ص ن  - 569
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ْكَراُم ِلْلغَُربَا  لَْواَل النَّبِيُّ َرُسوُل هللاِ َما ُعِرفَْت    َحَضاَرةٌ َشأْنَُها اإْلِ

 لَـهُ أَثَـٌر     فِي قَْلِب ُكّلِ لَبِيٍب يَْفَهُم اْلُكتُبَا ِديـٌن بِـَوْحـيٍ َوتَـْعـبِـيـرٌ 
570 

كما نراه يجيب عن بعض الّشبهات الموّجهة إلى بعض المناسبات الدّينية كذكرى مولد    

 النّبوي الّشريف والقائلة بأنّها بدعة، فيجيب بشعره قائال:      

 أَْكـِرْم بِـَمـْوِلِد أَْحَمد ِمـْن َمْوِلدِ  أَْكِرْم بِأَْحَمدَ فِي نَِظاِم اْلَمْوِلِد    

قُْل ِللسَُّؤوِل فَبِْدَعةٌ َمْرِضيَةٌ      أَْعِظْم بَِها ِمْن بِْدَعٍة لَْم تُْجَحدِ 
571 

 وكذلك فإّن الّطابع الّصوفي جلّي وواضح في بعض أشعاره، مثل قوله: 

ٍد          يَا  572أَْكَرَم اأْلَْفَراِد َواأْلَْعيَانِ  قُْطبِي أَبَا اْلعَبَّاِس يَا ْبَن َمَحمَّ

 فذكر في هذا البيت كلمة قطب واألفراد واألعيان وكلّها مصطلحات صوفية دقيقة.  

 الّطابع الفلسفي والعلمي: -4

أو      األّمة  حكيَم  سي  التّّجاني  أحمد  الّشيخ  بها  اشتهر  الّتي  اإلعجاب  صفات  من  إّن 

لك ألّن أفكارا عميقة وحكما عالية كانت تأتي منه، الفيلسوف الحكيم أو فيلسوف العصر، ذ 

وليست الفلسفة إالّ حكما وآراء بعيدة ، وعليه فبطبيعة الحال أن تكون فلسفته منعكسة على 

 أشعاره، ألّن كّل إناء بما فيه ينضح، فلننظر إلى هذه األبيات:

 يَهـا  َعْن َخيَاٍل  َسـارِ َولَـقَـْد دََرْسـُت ُشـُؤوَن َهِذي الـدَّاِر     َوبََحثُْت  فِ 

 َوَسأَْلُت َعْن َمْعنَى اْلَحِقيقَِة ِلْلَوَرى      َواْلـَوْهـُم  يَْحُكـُم  فِيِهُم  بِـقَـَرارِ 

 573َمــا اأْلَْرُض إِالَّ آيَــةٌ ِمـْن َربِّـَهــا      َهْل  تُْدَرُك  اآْليَاُت  بِاأْلَْبَصارِ 

 ضا في شعره: أّما الجانب العلمي فقد عالجه أي

 َوِريَاُح َهذَا اْلَجّوِ إِذَا َما اْستُْدِعيَْت          َخِفقَْت  بَِما  فِيَها  ِمَن  اأْلَْوتَارِ 

 ِلتَِسيَر بِـالسُّـُحِب اْلـَكـِريَمـِة إِنََّمــا          قَـْد  ُكلِّفَْت  بِتَدَاُوِل  اأْلَْمَطــارِ 

 
ملتقطات من اإلنتاج الشعري للّسيّد الّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم، المصدر أبوبكر امبي:  بعض    - 570

 27الّسابق، ص
 54المصدر نفسه، ص - 571

  572- المصدر نفسه، ص14 

  573 - المصدر نفسه، ص65
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 574ـة  بِـَهـــا         َواأْلَْرُض  َطيِّبَةٌ  بِِطيِب  ثَِمارِ أَْو تُـْصـبِـَح اآْلفَـاُق َرائِـقَ  

إّن هذه األبيات لَتوحي بقّوة إلى حقيقة علمية ثابتة وهي دور الّرياح في إنزال األمطار،     

 ودور هذه األخيرة في إحياء األرض وإثمار األشجار.                     

 الجرأة والّشجاعة: -5

فلو ال     به من أحاسيس،  يدور في خلده وما يشعر  يتردّد في إظهار ما  المكتوم ال  إّن 

 الجرأة ما قال هذا في ُشوَهْناَلْي بالبحر الّطويل:                                                        

 ْزبَِك اْلُمتََجاِوبِ َولَْواَل ُهدَى اْلقُْرآِن اَل أَْقتَِدي ُهد ى      يَُخاِلُف َما فِي حِ 

ُســوِل َوأَْهِلـــِه      أَلَْصبَْحُت فِي أَْعَضائِِه َكُماَلِزبِ   575َولَْواَل تَـعَـاِليـُم الرَّ

 ولوال الّشجاعة ما تجّرأ إلى هذا القول بالبحر البسيط: 

لَهَ  ِذياَلتِ يَا دَْولَةَ اللَُّؤَماِء اْلفَاِسِقيَن َوَمْن     َخانُوا اإْلِ  576َوَمالُوا ِللرَّ

 ثانيا: أسلوبه    

أّما أسلوبه فال يمكن أن نصفه بأسلوب أدبّي بحت، ألنّنا نرى كثيرا من أشعاره يخاطب     

بأسلوب علمّي  يمكن وصفه  المستقيم، كما ال  والفكر  الّسليم  المنطق  إلى  العقَل، ويحتاج 

والم والمجازات  التّشبيهات  من  أشعاره  في  لما  والخيال  بحت  والجمال  البديعية  حّسنات 

والتّصوير الدّقيق، ولذلك يمكن وصفه باألسلوب العلمي المتأدّب، ألنّه يجمع بين مميّزات  

 األسلوبين.

كما أنّه يستعمل كثيرا أسلوَب االستفهام في أشعاره، ولكّن أكثر استفهاماته استفهامات     

 امل: توبيخيّة أو تهّكميّة كما في قوله بالبحر الك

ُكــُم بِـَشّرِ ُحُكــوَمـــٍة            َخانَْت أَذَلَّ ِخيَانٍَة؟! َما أَْخَسَرى  َمـاذَا يَغُـرُّ
577 

 وقوله بالبحر الكامل: 

َمـا ِللشَّبَاِب إِذَا َغدَا لَْم يَْجِن ِمـْن               ثََمِر اْلَمعَاِرِف َخْيَر ُكّلِ َجنَاءِ 
 ؟! 578

 
أبوبكر امبي: بعض ملتقطات من اإلنتاج الشعري للّسيّد الّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم، المصدر   574

 65صالّسابق،
 45المصدر نفسه، ص - 575
 24المصدر نفسه، ص - 576
أبوبكر امبي: بعض ملتقطات من اإلنتاج الّشعري للّسيّد الّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم المصدر   -577
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 يط: وكذلك قوله بالبحر البس 

فَـَكْيَف ِمـْن بَْعِد َهذَا تُْهِمـلُـوَن لَهُ           ُكلَّ اْلُحقُوِق ِلَخوِف اْلَحاِكِم اْلعَاتِي 
 ؟! 579

 وقوله أيضا بالبحر الكامل: 

ا تَـْنـتَـــابُهُ اْلغَـدََواتُ  ا َجاِهال              أَْوَكـــافِر  ْنَساَن ُغـرًّ َما ِلي أََرى اإْلِ
 ؟!580

ظنا في ثنايا قصائده تكرارا جميال، وهو أسلوب يزيد في اإليقاع رونقا وجماال، ولقد الح   

وتبتهج النّفس إليه ابتهاجا، وهو تكرار كلمة واحدة في بيت واحد وهذا كثير في شعره، 

 ويمكن تقسيمه إلى أربعة أقسام:  

، ويسّمى هذا النّوع أحدها: أن ينتهي الّشطر األّول من البيت بكلمة يبدأ بها الّشطر الثّاني   

 ، مثل: 581بتشابه األطراف اللّفظي 

ــى           َواْلُمْنتََهى(ِلذَِوي اْلبََصائِِر َجاءِ  -أ  َوِلـِذي التَّقَاِليِد اْلقَِديَمِة )ُمْنتَه 

 إِيفَــاءِ فَنَِظاُم يَْوِمَك اَل يَِفيَك )ِلِضيِقــِه           َوِلِضيِقِه( َمــا فِيِه ِمــْن  -ب

ْنَسـاِن َخْيُر َعَطاءِ  -ت  إِنَّ اْعتَِزالََك َعْنُهــُم )لََسعَــــادَةٌ           َوَسعَادَةُ( اإْلِ

ِر( اْلعُلََمــاِء َواْلُحَكَمــاءِ  -ث َرْن         َكتََطوُّ بَْعدَ التَّعَلُِّم َواْحتَِرْف َو)تََطوُّ
582 

فِــهِ  -ج  فِِه( ِسرُّ اْلِواَليَــاتِ           َمـا ِلْلَخِليفَِة ِمثٌْل )فِي تََصرُّ  583َوفِـي تََصرُّ

دَْت نَْفِســي بِـُكـّلِ )بَـِديعَـٍة          َوبَدَائِِعـي( تَْبقَى َعلَى اأْلَْزَمانِ  -ح   فَتََزوَّ

انِي  -خ   584َولَقَْد ُوِلْدُت َوِلي ِرض ى )بِِواَلدَتِي        ِلِواَلدَتِي( فِي اْلَمْنَهجِ التِّجَّ

 أن يبدأ الّشطر األّول بكلمة يبدأ بها الّشطر الثّاني،مثل: ثانيها: 

ْجُن( نِْعَم ِحَمى الشَُّجاعِ إِذَا َطَرا  -أ ـٍة      )َوالّسِ ْجُن( لَـْيـَس بِـَراِدعٍ ذَاِهـمَّ )فَالّسِ
585 

( َمـْن َسُهلَـْت بِــِه اْلَمْرَضـ -ب ( َهذَااللُّْطِف ِمْن أَْوَصـافِـِه      )َما ِسرُّ  586اتُ )َماِسرُّ

ْنفَـاُق فِـي ُحُرَمـاتِِهْم      )َوَعلَْيِهُم( فِــــي ِجــْنــِســِهــْم إِْكـــَرامُ  -ت )َوَعلَْيِهُم( اإْلِ
587 

 

 24المصدر نفسه، قصيدة: يا سادة النّاس غّرتكم ظنونكم     بدولة شأنها رفض الدّيانات، ص -1
 5المصدر نفسه، قصيدة: رحلت إليك تعّمها الخيرات      برجالها العربات والكارات، ص - 580
ر البالغة في المعاني والبيان والبديع، ضبط وتدقيق وتوثيق: د يوسف الّسيّد أحمد الهاشمي: جواه  -581

  321م، ص1999بيروت، الطبعة األولى -الصميلي، المكتبة العصرية،   صيدا 
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  -ث

ةٌ َمــْرِضـيَـةٌ      )َواْلِجدُّ( اَل يَــْخــلُــو ِمــَن اأْلَْذَكـــــارِ  -ج   588)َواْلِجدُّ( فِـيـِهـْم ُسـنَـّ

نَْهِجَك فِــي تَعَدُِّد َسـْعيِِهْم      )أَُمنَاُء( َهــــذَا اْلعَـــالَــِم اْلُجـْسـَمـــانِي)أَُمنَاُء(  -ح 
589 

َها      )َعَجب ا( ِلــُكـــّلِ َحـِقـيـقَـٍة لَـْم تُـْجـَحدِ  -خ  )َعَجب ا( ِلَمْعنَـى اْلَكائِنَـاِت َوِسّرِ
590 

 ثير جدا في شعره منها: ثالثها: تكرار الكلمة في الّشطر نفسه، وهو أيضا ك

ـا تُقَـابَــُل بِاْلفَُؤاِد َكَمـــا َجــَرى -أ َطغَِت)اْلُحُكوَمةُ َواْلُحُكوَمةُ(إِْن َطغَْت    يَْوم 
591 

ِريُح( ِلــُكــلِّــنَــا     َحـــَرٌم َوأَْمـــٌن ِضـــدَّ ُمــوٍذ   -ب إِالَّ )َضِريَحَك َوالضَّ

 592ُمـْعتَدِ 

ْيِر َمـــا)َرَحـلَْت(لَــهُ      ِمــْن قَْبُل فِــي إِْساَلِمَهــا  )َرَحـلَْت(إِلَْيَك ِلخَ  -ت

 السَّـادَاتُ 

ــُل  -ث تَــتَـَجـمَّ بِــــِه  أَثَــٌر  ُعْنُصٍر(      فِـي  ا  الطَّبِيعَِة)ُعْنُصر  َوَعلَـى 

 اْلَهـْيـئَــــاتُ 

تُْؤتَــى -ج  َوالطَّيَــــاِلُس(َمْلبٌَس       أِلَْجــِل ِشَرائَِهـــا    لَـُهـُم )الطَّيَـــاِلُس 

 اْلفَْلَسـاتُ 

َحْجَمَهــا   -ح  تَُكــافِــُئ  ِخَرٌق  َواْلعََمـــائُِم(ِعــْنـدَُهْم       )اْلعََمــائُِم  لَــُهــُم 

 اْلِخْرقَاتُ 

تَغُطَُّهـــا  -خ  السُُّطـوُر  إِالَّ  بَِها       َواْلَمَكــاتُِب(َمـا  )اْلَمَكــاتُِب  لَــُهــُم 

 593تُ اْلعَــــادَا

 رابعها: أن تتكّرر الكلمة في كّل من الّشطرين، مثل: 

ِحيَن   -أ َوفِي)السَّْلِب(أَْمٌن  َوْهـَو)بِـالسَّْلِب(آِمــٌن    )َسلَْبَت(فُــَؤاِدي 

 594يُْحتََرُم)السَّْلبَا( 

الشَّْعِب(َشأُْن   -ب )َوالشَّْعُب()فِي  َخِليفَـتِِه   ُس)َشْعب ا(فِي  اْلَمْغِرِب )َشْعٌب(يُقَدِّ

اْلعََربِي 
595 

 

  58812المصدر نفسه، ص -

  58915المصدر نفسه، ص -

  59039المصدر نفسه، ص -

  5913المصدر نفسه، ص -
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)َهِذي(   -ت بُِحْمَرتَِهــا  )َهِذي(  تَِهــا        بَِحرَّ )َهِذي(  بِبُْكَرتَِهـا  )َهِذي( 

بُِوْسَطاَهــا 
596 

اْلبَّرِ  -ث )إِلَى(َحْضَرةِ  ُمْنتَه ى     اأْلَْعلَى)إِلَى(َخْيِر  )إِلَى(اْلَمإَلِ 

ُؤوِف)إِلَى(النَّْصرِ     597الرَّ

لمة "ال" في بداية بعض األبيات فيعطيها إيقاعا جميال  كما رأيناه يكّرر ك   

 تسّر بها نفس القارئ، منها قوله: 

ا       َحتَّى أَُخوَض اْليَْوَم   -أ )اَل اَل( َواَل التَّْكِريَم ُكْنُت ُمعَاِرض 

 598فِي ذَا الشَّانِ 

 )اَل اَل( َوفِي اأْلَْجَواِء ِمْن ذَا َشاِهٍد        لَْوَغـــاَب أَْصبََحتِ  -ب

 599اْلَحيَــاةُ قَتِياَل 

َهــذَا   -ت أََرى  اَل  أَْو  ا        ر  ُمــَزوَّ بَــّيِ  النَـّ أَدََب  أََرى  اَل(  )اَل 

 600التَُّراَث َمـِهـيـنَا

َمـــاَن ُمــَؤدٌَّب  -ث )اَل اَل( َوفِـي اآْلدَاِب فَْردُ َزَمــانِـِه       إِنَّ الزَّ

 601بِـــأَِديــبِـهِ 

أّما مجّرد تكرار الكلمة بدون مراعاة هذه األنواع المذكورة أعالها فهو أيضا كثير في    

أشعاره، وليست هذه التّكرارات من قبيل تلك الّتي تفقد الّشعر جماله، وإنّما هي تزيده جماال  

 ورقة ورشاقة وأناقة، كما أنّه يكشف اهتمام الّشاعر بالكلمة المكّررة.

 راضه وبحوره الّشعرية المبحث الثاني: أغ

 أّوال: أغراضه:  

 تناول الّشيخ أحمد التّّجاني سي عدّةَ أغراض شعرية منها:      

 المدح:  -1

 
 30المصدر نفسه، ص - 596
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  59815المصدر نفسه، ص -
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لقد ألّف الّشيخ أحمد التّّجاني سي أشعارا كثيرة في المدح، وأكثر أمداحه ألبيه الخليفة      

، 602سي نصيب األسد منه   أبي بكر سي، فهو كما قال د. عثمان جاه فلوالده الخليفة أبي بكر

 فجميع أمداحه تقريبا تدور حول فلك الخليفة، يقول في حقّه بالبحر الكامل:                                  

 ُجْد ِلـي بَِخْيِر َخِليفٍَة ُجْد ِلـي بِـِه       َوبِـِعـْلـِمـِه َوبِـُرْشـِدِه أَْو ِطيبِهِ 

ْنهُ بِاْل      إِْكـَراِم أَْو بِاْلُجْهِد فِي تَْرِحيبِهِ اَل يَْعِرُف الثَّقاََلِن أَْولَى مِ 
603 

 ويقول أيضا بالبحر البسيط: 

أٌَب أَبِيٌّ َحبِيٌب َصاِحٌب َوأٌَخ          َوَسيِّدٌ َوإَِماٌم ذُو َكَراَماتِ 
604 

وعلى الّرغم من كثرة أمداحه لوالده، فلم يمنعه ذلك من إعطاء نصيب وافر لجدّه الحاج      

الك سي وكذلك الحاج عمر الفوتي، كما أفرد لسميّه قصيدة طويلة، يقول في مدح جدّه  م

 بالبحر الّطويل:                                                

ْت بِـَحاِلهِ  ى اْستَقَرَّ  أََرى َماِلك ا فِي ُسْلَطٍة ِمْن َجاَلِلِه       َوِمـْن َعـْجِزِه َحـتَـّ

 تَْعـِمـُل اْلـعَـْقــَل دُونَـَها       َوَهـْل َعَرَف اأْلَْقـَواُم َمـا فِــي َجاَلِلهِ َولَِكنَّهُ يَسْ 

 605َمـَواِهـُب تَـأْتِـي تَـاَرة  ِمـْن إِلَِهِه      َوأُْخَرى ِمَن اأْلَْقَطاِب َعْن ِسْلِك َخاِلهِ 

 ويمدحه أيضا في قصيدة أخرى بالبحر الّطويل قائال:  

 َماِلٍك ِمْن قَْبُل َعمَّ بِِه اْلفَْضُل        َوَعمَّ بِِه ِمْن بَْعدُ فِـي أَْرِضِه اْلَوْبلُ إِلَى 

 إِلَــى َمـاِلٍك لَْم يَأِْت ِللدَّْهِر ِمثْلُــهُ        َوَمـــا ِمثْلُــهُ فِــي النَّائِبَاِت لَـهُ ِمثْلُ 

ــٍه  ـْهُت بِـاآْلَمــاِل أَيَّ تَـَوجُّ لُــهُ َمـا دَاَم ِمْن َشــأْنِـِه اْلبَـْذلُ          تَـَوجَّ  أَُعّجِ

ى اَل يَُردُّ السُّْؤَل لُْطف ا َوُغْنيَة          َمبَاِدُئ يَْقِضي ِمْن َسَماَحتِِه السُّْؤلُ   فَتـ 

تِـِه الَّتِـي         َولَـْواَلهُ أَْردَاَهـا تَـقَـاِلي  606ـدَُهـا اْلـعَـْذلُ ُهَو السَّيِّدُ اأْلَْعلَــى أِلُمَّ

 وكذلك يمدح الحاج عمر الفوتي بالبحر البسيط قائال: 

 َهذَا ِمـَن هللاِ تَْجِري َحـْولَهُ اْلعُـُصـُر    يَا أَْشبَهَ النَّاِس بِالفَاُروِق يَا ُعَمرُ 
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ى تََمثََّل فِـي   607أَْعـَمـاِلَك السَُّورُ أَْوَحى إِلَْيَك بَِما فِي الطَّّيِ ِمْن ُسَوٍر    َحتَـّ

 ومطلع القصيدة الّتي أَْفَردَها في حّق سميّه بالبحر الكامل هو: 

ْنَسانِ  ـٍد نَــادَانِــي      ِشــيَـٌم تُـَحـقِّـُق َجـْوَهـَر اإْلِ  فَـإِلَـْيَك يَـا ْبــَن َمـَحـمَّ

 ٍة َوَمـِلـيـَحـِة اأْلَْوَزانِ فََرِكْبُت نَْحَوَك َظْهـَر ُكـّلِ َعِجيبٍَة      ِمـْن ِحْكـَمـ

تِي فِي َرْغبَتِي       بِـَمَجـاِهـِل اآْليَـاِت قَـْد قَــادَانِي  608َوالشَّْوُق فِيَك َوِهمَّ

 كما مدح أستاذه الّشيخ عليّا غي بالبحر الوافر: 

ا      تََوسََّع فِي اأْلَتِّيِ َوفِي اأْلَبِّيِ   َعَرْفُت بِأَنَّ أُْستَاِذي َعِليًـّ

ـــاٍم بِِزّيِ  دُ ُكــــــلَّ أَيَـّ َوَكاَن اْلِحْبُر فِي نَْظٍم َونَثٍْر     يُــَزّوِ
609 

  الفخر:-2

أّما الفخر وإن لم يكن كثيرا في أشعاره إالّ أنّنا نجده فيها أحيانا، كقوله مفتخرا بنسبه        

 انية بالبحر البسيط:                                                                                      المالكي وببطولة أبناءه وإباءهم الّضيم وباتّباعهم الّطريقة التّجّ 

ُجلِ  ا بَنِي َمـاِلٍك ِمْن َخْيِر نِـْسبَتِِه         اَل يَْعِرُف اللُّْؤَم ِمنَّا أَْحدَُث الرَّ  إِنَـّ

 ذُْقنَا اْلَمَراَرةَ ذُْقـنَا َجْودَةَ اْلعَـَسـلِ           قَِد اْختَبَْرنَا ِمَن الدُّْنيَا َمَطاِعَمَها

بَـــاَء َوإِالَّ َصــْولَةَ اْلبََطــلِ  َولَـْم نَـِجـْد ِمْنُهَمـا َما نَـْسـتَـِلـذُّ بِِه       إِالَّ اإْلِ
610 

 كما يفتخر بمواهبه التّعقلية والبيانية قائال بالبحر الكامل: 

ِلي       َمـا  ِعـْبـَرةٌ  إِالَّ  َودُوَن  بَـيَـانِي َمـا  َمْنـِطـٌق إاَلَّ َودُوَن تَـعَقُـّ
611 

وكذلك نراه يجيب سائقه بَاْب أَْحَمْد لُوْح لّما قال له وهو يمزح: اليوم ال نريد أن تكتب    

تخرا شعرا، وهو يريد بذلك أن يقول شعرا، ففهم الّشيخ أحمد قصده فأجابه مرتجال ومف 

 بتمّكنه في نظم الّشعر قائال بالبحر الكامل: 

ـنِــي َمْن َحثَّنِي بِنَِظاِم              فَـغَـدَْوُت ُمـْرتَِجال  َحِليَف َغَرامِ   قَــْد َحــثَـّ
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ـنِــي ِحبٌّ تَـقَدََّم َعْهدُهُ              َوِذَمــاُمــهُ أَْقـــَوى بُِكــّلِ ِذَمــامِ   قَــْد َحــثَـّ

 يَا لَْيتَنِي يَْدِري ُسُروِري إِْذ أَتَى              يَْبِغي اللََّطائَِف ِعْندَ ِظّلِ نَِظاِمي 

ا              َكــالَّ َواَل يَْبـدُو بِــذَاَك ُهيَــاِمـي  فَـَمَجـاُل ِشْعٍر فِـيَّ لَْيَس ُمعَسَّر 

ا بِِظـّلِ نَِظاِمــي  ُرْمـُح القََوافِي اَلَن ِعْنِدي َمتْنُـهُ              اَل أَْشتَِكـــي لَْحنـ 

يَاِحــبُّ إِنِّــي َرائِــٌم بِــإَِجــابَـٍة              أَِجِب اْلَحـِمـيـَم تَُحْز بَِخْيِر َمَرامِ 
612 

 الّرثاء: -3 

لقد نظم المكتوم أشعارا كثيرة في هذا الغرض، فقد رثّى والده في قصائد كثيرة جدّا،         

 :613ومنها هذه القصيدة الّتي كتبها بالبحر البسيط بعد وفاة الخليفة وقبل دفنه 

ـى َوَمـْغـنٌَم          َوَمْوتَُك لَْو أَدَّى إِلَـى اْلَموْ  ْسـاَلِم َمْغنـ   ِت أَْسـلَـمُ َحيَــاتَُك ِلـإْلِ

ـمُ  ـاِلـِحيـَن ُمتَـّمِ اِلِحيَن ِمـَن النَّدَى         َوأَْنَت ِلَمـا فِـي الصَّ  بَِخْلنَا بَِما فِي الصَّ

تْـبَـتَـْيِن َويَـْعـِظمُ  ٌف         يَـُطـوُل ِلـَحْمِل الرُّ  َولَْم يَُك فِي اأْلَْقَطـاِر بَْيٌت ُمـَشرَّ

ــا         َمَع النَّاِس َمْحُمودَ السََّجايَا َوُهْم ُهمُ َرأَْينَـاَك ِمْن ُحْسِن ا يَاَسِة بَاِسم   لّسِ

 َوفِي ذَاَك َرْمـٌز ُمـْعـِجـٌب َوإَِشـاَرةٌ         إِلَى أَنَّ أَْهَل اْلَخْيـِر ِلْلـَخْيـِر أَْعــلَــمُ 

ـا         َوأَنْ  تـ  مُ أَبَـى ُعـلَـَمـاُء الـسُّـوِء إِالَّ تَـعَـنُـّ َجـاِل ُمـقَـدِّ  ـَت َعـلَـــى ُكـّلِ الّرِ

َك أَْعـلَــى أَْن تَـُضـرَّ َوأَْكـــَرمُ   614أاََل فَاْعُف َواْستَْغِفْر لَُهْم ِعْندَ َربِِهْم         فَـإِنَـّ

وبعد دفنه مباشرة كتب قصيدة أخرى بالبحر الّطويل وهي قصيدته الّشهيرة الّتي ألّفها    

يفة أبو بكر سي " فجعل كّل بيت من أبيات هذه القصيدة يبدأ بحرف على حروف " الخل

 من حروف هذا االسم بالتّرتيب، وهي هذه: 

ـا إِلَـى آِخـِر الدَّْهرِ   أَبُـونَـا أَبُـو بَـْكٍر َوإِْن َكاَن فِي اْلقَْبـِر         َرِضـيـنَـا بِـِه َشْيخ 

 نَـابِـِه          بِـَمــْن أَْقتَـِدي إِْن لَـْم يَُكْن بِأَبِـي بَـْكـرِ ِلـَمْن أَْنـتَـِمـي إِْن لَـْم يَـُكـْن ِلجَ 

 َخاَل لَِك َجوُّ اْلقَْلِب يَـا َطـْيـَر ُحـبِّــِه          فَبِيِضي بَِخْيٍر َواْصِفِري أَْسعَدَ الطَّْيرِ 
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 إلى قوله: 

ــا         أَبَ   615ا اْلفَْضِل َما ِلي َغْيُر ِذْكِرَك ِمْن ِذْكرِ يَــِمينَُك اَل أَْنَســى يَــِمينََك دَائِم 

كأّن نفس الّشيخ أحمد التّّجاني سي في نهار وفاة الخليفة لم تشعر بهذا الفراق المؤلم،       

المتأّوهين حزنا   النّاس  تسكين  من  مّكنه  ما  واستطاع سيطرتها،  حاول  فقد  باألحرى  أو 

ولّما جّن اللّيل وخال بنفسه في غرفته بدأ يشعر وحيرة، ووعظهم وإرجاعهم إلى هللا تعالى،  

قسوةَ ومرارة هذا الفراق، ولم يجد بعد هللا ما يسّكن تفّجع نفسه إالّ أن يُسيل دموَع يراعه  

بالبحر   قوله  بالعاطفة وهو  جيّاشة  أبياتا  القرطاس  ذلك  فكتب على  فوق قرطاس حزنه، 

 الّطويل: 

ْبـُر هللِ َمـــْرِجـعَاأاََل قَلِِّلي يَـا نَْفُس َهـذَا التَّ  ـعَـا       فَــإِنَّ بِـذَاَك الصَّ  فَـجُّ

عَا ـال        َهـِل النَّْعــُي إِالَّ َمــا أََزاَل التََّوقُـّ  فََما َكاَن بَْعدَ النَّْعيِ إِالَّ تَـَحـمُّ

ا َحَمْلنَـا ُجثَّةَ الشَّْيخِ َضْحـَوة        إِلَى قَْبِرِه تَاَهْت   قُلُوُب اْلَوَرى َمعَا فَلَمَّ

ا       بََكْينَا فَلَْم نَْستَْبِق فِـي اْلعَْيِن َمـْدَمعَا  ا َحثَْونَا فَْوقَـهُ التُّْرَب َغـائِبـ   فَلَمَّ

ــا َرَجْعنَــا دُونَــهُ ِلـَمـقَـاِمــِه      َوَجْدنَا َجِميَع اأْلَْرِض ِللنَّاِس بَْلقَعَا   616فَلَمَّ

ليزوره      إلى ضريحه  ذهب  الخليفة  وفاة  بعد  دكار  إلى  األّول  سفره  من  عودته  وبعد 

وليجدّد عهده به، ومن هنا جادت قريحته الّشعرية مرثية أخرى بالبحر الكامل تبلغ أبياتها  

 أربعين منها هذه األبيات: 

 َعــْهــدٌ يَـِســيُرَعلَى َطِريِق تََجدُّدِ بَْينِي َوبَْينََك يَا َضِريَح اأْلَْمَجِد         

 فَلَئِْن نَـأَْيَت فَـَكاْلَخيَاِل تَُزوُرنِي        َولَـئِـْن أَتَْيَت فََرْغبَتِي فِي اْلَمْشَهدِ 

 إِنَّ اْلبَِسيَطةَ فِــي تََكاثُِر أَْهـِلَها            قَــــلٌّ َوإِنَّ ُزَراَك أَْوَســــُع َمــْوِردِ 

ـدِ َهـ ائِـــــِريَن َوَمـا بِـــِه ِلْلــعُــبَـّ  ـذَا النَِّسيُم َوَمـا بِِه ِمـْن ِرقٍَّة            ِللـــزَّ

دِ  هُ نِــدٌّ بِـِظـــــّلِ تَــبَــــرُّ هُ ِمْسٌك يَـفُـوُح بِـِطـيبِــِه            َوَكـــــــأَنَـّ  فَـَكأَنَـّ

ِحْكَمٍة            إِنَّ اْلـُهـــدُوَء لَـــِحْكـَمةٌ ِلْلـُمـْهتَِديَهذَا اْلُهدُوُء َوَما بِِه ِمْن 
617 
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 ولّما رحلْت والدته إلى الّرفيق األعلى كتب قصيدة يرثي فيها والدْيه معا، ومطلعها هو:  

 أََسفَـاِن       َوُحـــْزٌن إِذَا قَدَّْرتَــهُ ُحـــْزنَــانِ    فَبِــي أََســٌف فِــي َطيِّهِ 

ْحَساِن يَْستَبِقَانِ وَ   618تَْحَت َمذَاِب اْلَوْجِه َواْلَوْجهُ َعابٌِس       َضِريَحاِن فِي اإْلِ

 وكذلك رثّى أستاذه "َعِليًّا َغْي" حين قال بالبحر الّطويل: 

ا َوَساِلَما  ا ُكْنُت أَْرُجو أِلَْهِلِه          ِمَن هللاِ أَْن يُْلفَى َصِحيح   تََرْكُت َمِريض 

ْلِك يَْنعَاهُ قَاِدَما َولَكِ   نَّ َضْيَف اْلَمْوِت قَْد َزاَر ِظلَّهُ          َونَادَى ُمنَاِدي الّسِ

فَقُْلُت لَهُ َواْلقَْلُب فِي َغايَِة اأْلََسى          نَـعَْيَت َعـِليًّا أَْم نَـعَْيَت اْلَمَكـاِرَما
619 

 هو في الّسجن: وكتب مرثية إلى "ُسوِر ُجوْف" قائال بالبحر الّطويل و

ْيِم فَــالسَّــادَةِ اْلـغُــرِّ   أَيَـا َخْيَر َمـْن نَـادَى بِإِْذِن أَبِـي بَْكٍر        َوإِْذِن ُحَمــاةِ الضَّ

مٍ َوَخْيَر   أَبِـّيٍ   فِــي   َوَخْيَر ُمَطــاعٍ اَل يَُرائِـي َعــِن اأْلَْمـرِ          ِلبَـاٍس ُمـتَيَـّ

ْجِن َما أَتَى         ِمَن النَّْعيِ أَْن قَْد ِصْرَت فِي َجنَِّة اْلبَّرِ أَتَانَا نََهاَر ا  ْليَْوِم فِي الّسِ

 620َشِهيد ا َوفِي بَْعِض الشََّهادَةِ ِعـْبـَرةٌ         َصِريَع ِرَجـاِل الظُّْلِم َواْلبَْغيِ َواْلَجْورِ 

كإنسان يعرف قداسة   -قد رثّى  كما نرى المكتوم يرثي حتّى من ال يشاركه في دينه، فل     

بعَض الّشخصيات غير المسلمين، قال في رثاء "أَْلدُُموُرو" بعد اغتياله    -إنسانية اإلنسان  

 من طرف الجنود الحمر في إيطاليا بالبحر الوافر:  

ا  ــا        دَُعونَــا نَْبِك دَْهـر   أَْلـدُُمـوُرو نُعَاةُ اْلِعْلِم فِي ُروَمــا َصبَاح 

َعَماِء فِيَها         ُهتَــاٌف َحـْوَل دُْنيَــانَــا يَـدُورُ   ُهتَاُف الشَّْعِب َوالزُّ

ا         َوَهْل َعَرفُوهُ يَْطغَـى أَْو يَُجورُ  ـا َوَجْور   لَقَْد َحَجُزوهُ ُطْغيَـانـ 

ـــا         إِلَى َغـ ا َعْبقَِريًـّ  621ـايَــاتِــِه اْلفُْضلَـى يَِسيرُ َكَمـــا قَتَلُـوهُ ُحــرًّ

 وكذلك في رثاء "ُشوَهْناَلْي" الّذي كان أحد زعماء الّصين بالبحر الّطويل: 
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قُهُ أَْيِدي الطُّغَاةِ اأْلََجانِبِ  ُشوَهْناَلْي اَل تَْرَحْل َعِن اْلعَالَِم الَِّذي       تَُمّزِ
622 

 الوصف: -4

كان الّشيخ أحمد التّّجاني سي بارعا في الوصف وفي تشخيص األشياء وتمثيلها أمام      

إلى المحّسنات اللّفظية إلحضار الموصوف   –إن دعت الحاجة إليها    -القارئ، ويستعين  

في ذهن القارئ، ولقد وصف لنا في أشعاره بعَض نشاطاته، منها سفره إلى ُروُس الّذي 

دَ األسفار، ويصف الجماعةَ الّتي كانت معه، كما يصف لنا بيئةَ هذا  يصفه لنا ويسّميه سيّ 

القطر وقت وصوله إليه، من نهر جميل فريد بنوعه، وشمٍس تكاد أن تغرَب فيصف لنا 

ذهبيةَ هذه الّشمس، وكذلك يصّور لنا الجوَّ واللّيل وكيف وقف النّاس حول ضفّتي هذا النّهر 

نظرون إليه وإلى مرافقيه لّما ركبوا في الّسفينة نحوهم،  يستقبلونه وينتظرون قُدوَمه، وي 

وهكذا نزلوا بروس بعد تنّزٍه تاّم خالل هذا المسير إليها، وبعد فراغه من وصفه يخبرنا  

سبَب هذا الّسفر بأنّه كان بأمر من الخليفة أبي بكر سي، وإليكم األبيات الواصفة بالبحر  

 الكامل:

ـــــى َسيِّ  ارِ َسـفَــٌر يَُسمَّ وَّ  دَ اأْلَْسفَــــاِر        َوِزيَــاَرةٌ َطـابَْت َعلَـى الزُّ

 َوَجَمـــاَعــةٌ تَْقفُو َمآثَِر َمــْن لَــهُ         فِــي اْلعَـالَِميَن َمــآثُِر اأْلَْخيَـارِ 

 ْحَجارِ َوَعِقيدَةٌ يَْندَكُّ َحـــْوَل بَِســــاِطَها        َمافِي بَِساِط اأْلَْرِض ِمْن أَ 

ـــَرى         ُرُسُل السََّماِء بُِصْحبَِة اأْلَْخيَـارِ   َوَمَحبَّةٌ تَْنقَــــادُ ِمْنَهـــا ِللثَـّ

 َهــِذي قَُريَّاٌت لََها ُزَعَمــــاُؤَهـــا        َواْليُْمُن فِــي ُزَعَمــائَِها اأْلَْبَرارِ 

ْكَب ُكـــــلَّ دَقِيقٍَة   ْكُب تَـْحــَت ِرَعايٍَة َوِجَوارِ        يَْستَْوقِفُوَن الرَّ  َوالرَّ

ــةٌ         َواْلِجدُّ اَل يَْخلُــو ِمــَن اأْلَْذَكـــارِ  ـةٌ َمــْرِضــيَـّ  َواْلِجدُّ فِيِهْم ُسنَـّ

 َحتَّى اْنتََهـى ذَاَك اْلَمِسيُر بُِكلِِّهْم          ِللنَّْهِر َوْهــَو يَتِـيـَمـةُ اأْلَْنَهـــارِ 

 َوالشَّْمُس تَْدنُـو ِلْلغُُروِب َكأَنََّهـا          ذََهــٌب أُِريــَق بِقَْصعٍَة ِمـْن نَارِ 

 َواْلَماُء يَْرقُبَُهـا بِعَْيِن َصفَائَِهــا          َواْلَجوُّ يُْلـبِـُســَهــا بِــُكـــّلِ أََزارِ 

 إِنَّ اأْلََواِمـــَر ِمـْنُهــَمــا بِـقَــَرارِ    َواللَّْيُل يَْنتَِظُر اأْلََواِمَر ِمْنُهَمــا       

فَّتَْيِن َكأَنَُّهـْم          بَـْيـَن اْلـقَـَواِرِب َعْسَكٌر بِِحَصارِ   َوالنَّاُس َحْوَل الّضِ
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 ِصْف ِلي اْلَمنَاِظَر إِْذ َعبَْرنَا نَْحَوُهْم   َواْلعَْبُر َظـْهــَر َسـِفـيـنَـٍة بِـِسـَوارِ 

يـُح تَـْخـدُُمـُهْم َمـَع اأْلَْيَسـارِ َكْيَف  ٍه         َوالّرِ  النُُّزوُل بُِروُس بَْعدَ تَنَزُّ

وكأّن شهيّة           623َهـذَا بِـإِْذٍن ِمـْن َخِلـيـفَِة َمـاِلٍك         إِنَّ اْلـَخـِليـفَـةَ ِزيـنَـــةُ اأْلَْكـــَوانِ 

هذه القصيدة بل ازدادت أكثر، ما جعله يؤلّف   وصفه لهذا الّسفر لم تنقطع بعد فراغه من

 قصيدة أخرى بالبحر الوافر توصف أيضا هذا الّسفر وكرم 

 هؤالء النّاس وحفاوتهم وإكرامهم لهم بأنواع المأكوالت والمشروبات: 

 لَنَــا فِـــي ُكـــّلِ َمـْنـِطـقَـٍة دُُروُس       َوَخْيُر الدَّْرِس َما أَْعَطتْهُ ُروسُ 

ـَهــا فِـــي َطــّيِ أَْمٍر        َوأَْمـُر هللاِ يَـْرَضــاهُ اْلَجــِلـيسُ   دََوائِــُر ُكــلُـّ

 َرِكـــْبــنَـا فَْوَق قَــاِربِِهْم َوِسْرنَــا         بِـنَـْهٍر َمـاُؤهُ َصــاٍف نَـِفـيــسُ 

 يُح َمَســائِِه فِـيـنَــا لَـِمـيـسُ َكــــأَنَّ َمَســاَءهُ ذََهـٌب َعـلَـْيـنَــــا         َورِ 

ـا          بِـنُـوِر َجـَمــاِلــِه أَبَـد ا نَـِمـيسُ   فَــاَل تَْعَجْب أَْو إِْن تَـْعـَجْب فَإِنَـّ

ـُرنَـــا اْلَمنَـــاِظــُر ُكــلَّ َمْرٍء         بِـِه ِمـْن ُكـّلِ ِذي َشَرٍف نَِفيسُ   تُـذَّكِ

 َهـــا َكــَرٌم َوَخــْيٌر         إِذَا أََخـذَْت قَــَواِربُـَهــا تَُجوسُ أََراٍض ِمــْلــؤُ 

ــا فَـاْلُكُؤوسُ  ـــا ِمــْن َســاَلٍم          َوتِــْرَحـــاٍب َوإِمَّ  َودَأُْب اْلقَـــْوِم إِمَّ

  َواَل يَـدُوسُ يَُشيِّعَُهـا َكبَــــاٌب فِـــي َكبَـــــاٍب          َوتَــْمــٌر اَل يُـدَاسُ 

 َوَزْيٌت قِيَل ِلـي فِي اْلِجْسِم َشـْيٌء          َعـِجـيـٌب إِْذ يَدُوُر َوإِْذ يَُسـوسُ 

 624بِـفَْضِل أَبِــي أَبِــي بَـْكـٍر أَبِـيِهْم           لَنَــا فِــي ُكــّلِ َمْنِطقٍَة دُُروسُ 

ومنازلَه      العربي  المغرَب  فيها  يصف  بيتا  ثالثين  تبلغ  طويلة  قصيدة  في  نراه  وكذلك 

الماء،  النّبت، وصفوةِ  ومعابدَه وقصوَره وقوَمه وحكمتَهم، وعجائَب أرِضه من خضرة 

وطيبة الجّو، ومناظَر جميلٍة ُكتبت عليها أسماُء هللا، ويصف لنا طبقاِت الجيوش في المغرب 

العالمين  من مشرٍف ورقي الّشباَب  َوقُوٍر وحارس، وكذلك  ٍب ومرشٍد ووكيٍل، وعسكرّيٍ 
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العابدين، وفي نهاية هذه القصيدة أخذ يمدح الحسَن الثّاني في نسبه وسلطته وجهاده ألجل 

 المغرب العربي، ثّم يصف قدوَم الملك الحسن الثّاني 

 مطلع القصيدة هي: وكيف أّن الناس يستقبلونه بصيحات ِملؤها الحّب واالحترام، و

ُزْرنَا َوبِاْلفَْضِل ُزْرنَا اْلَمْغِرَب اْلعََربِي        يَا َسْعدَ َزائِِر َهذَا اْلَمْغِرِب اْلعََربِي 
625 

التّائية في وصف"ِريْشِليَا" وهي سفينة      الغرض قصيدته  هذا  أطول قصائده في  ومن 

يخ أحمد التّّجاني أحدَ المدعوين  لفرنسا  جاءت إلى السنغال ورست في ميناء دكار وكان الشّ 

لزيارتها، ولّما زارها تعّجب من جمال هذه الّسفينة وروعتها وحكمة صنعها، ثّم يصف لنا  

ودوافَع  وسالسلها،  بِلوالبِها  وزوارَق  مدّرعاٍت  من  ومقّوماتها  الّسفينة  هذه  مكّونات 

المنيرة،   وسرجها  وقاعاتها  للوقاية،  وقواطَع  وعوازَل  أّن ومهمهماٍت  كيف  لنا  ويصف 

النّاس كانوا يمشون في ساحاتها مثنى وثالث ورباع وخماس وهم ُمتبخترون، كما يصف 

والمحائَل وباقاِت  والكراسي والمقاعدَ  لنا صوالينَها وأثاثها، واآلالِت الموسيقية والموائدَ 

األطعمِة   وأنواَع  األواني  وكذلك  عليها،  الّتي  والّزجاجاِت  والمناضدَ  واألشربة  الّزهور 

والمزخرفاِت،  والتّماثيَل  الفّواراِت  وكذلك  البّن،  وقهوةَ  والّشاي  والكعكات،  والحلويات 

لنا  يصف  كما  والغّواصين،  والمراقبين  والجواسيَس  الّصواريَخ  وكذا  للحماية  والمدافَع 

للّطبول   الّضاربون  ومنهم  بندقياٌت،  العسكري وبصفوفهم وعلى عواتقهم  بلُبسهم  الجنودَ 

نّافخون لألبواق، والّزامرون للقيثارات، وما إلى ذلك من مستلزمات هذه الّسفينة. وربّما  وال

 ال يسع المجال إلتيان القصيدة كلِّها إالّ أنّنا سنأتي ببيت القصيد وهو: 

ْنعِ َواآْلاَلتِ   626َما فِي السَّفَائِِن ِمثُْل ِريْشِليَا الَّتِي      ِمْن ُمْحَكَماِت الصُّ

 الهجاء: -5

أّما الهجاء فقد كان مالزما لشعره الّسياسي، إذ كان يعاني من الّساسة والحكومة الّظلم      

 والجور واالستبداد، لذلك فقد هجا الّرئيَس الّسنغالي األّول سنغور وحكومته  

 هجاء  ُمّرا في قصائدَ مختلفٍة نأخذ منها بعض األبيات كمثال: 

 يَّ دٌَم        بَْيَن اْلعُُروِق َويَْستَْوِلي َعلَى اْلَخلَلِ اللُّْؤُم يَْجِري َكَما يَْجِري أُخَ 
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 627الظُّْلُم فِيِهْم َوفِــي آبَـائِـِهْم ُخــلُـٌق        َواْلَجْوُر فِيِهْم َوفِــي اآْلبَاِء لَْم يََزلِ 

 وقال في قصيدة أخرى بالبحر البسيط أيضا: 

 628فَاْلَجْوُر َوالظُّْلُم ِمْن أَْطغَى اْلَوِسياَلتِ        قُولُوا ِلَجائِِرِهْم أَْواَل ِلَظاِلِمِهْم 

كما أنّه قد هجا رجال كان يفرح بموت أحد أقربائه ويذكره بسوء، فيهجوه بشعره قائال   

 بالبحر الّطويل: 

ا        َوإِالَّ فَــُكـْن ِوْفــَق  بَـاعِ لَئِيَما إِذَا َما َرِضيَت اْليَْوَم ُكْنَت َكِريم   الّطِ

 تَـُسرُّ بِـَمـْوِت اأْلَْقـَربِـيـَن أِلَنَُّهـْم         ِكـَراٌم َوتَْبقَــى فِــي اللِّئَـاِم يَتِيَما 

 يَِضـيـُق ِلُكّلٍ ِمْنُهُم َصْدُر َحـاِسٍد         َولَْسَت َولَْو َغاَب اْلغاَُلةُ َزِعيَما 

ا ا َرآهُ َجـِحـيَما  تَُزوُر بِـَواِد الذُّّلِ َسْقـفـ  ـى َرأَى َخْير   629ِلَكــاِهٍن         َوأَنَـّ

 التّعليم واإلرشاد: -6

هة خاصة إلى      هة وموجَّ أّما ما يتعلّق في التّعليم واإلرشاد فقد كتب فيهما قصائد موّجِ

 الّشباب يقول بالبحر الكامل: 

 ِر اْلَمعَاِرِف َخْيَر ُكّلِ َجنَاءِ َما ِللشَّبَاِب إِذَا َغدَا لَْم يَْجِن ِمْن        ثَمَ 

 َوإِذَا َغدَا لَْم يَْحتَِرْف ِليَُحوَز َما       يَْقِضي بِِه اْلَحْوَجاَء ُكلَّ قََضاءِ 

 إلى أن قال: 

 اَل تُْهِملَـنَّ نََهـاَرَك اْلَمْيُموَن بِاْل        َجْواَلِن َوالتَّْطَواِف فِي اأْلَْنَحاءِ 

ٍص َعْن َشأْ  ِن ذَاَك َوذَّمِ ذَا         َوتَتَبُّعِ اأْلَْفـعَـــاِل َواأْلَْسـَمـــاءِ َوتَفَحَّ
630 

 كما يوصي األوالد بالتأدّب والِجدّ في طلب العلم مثل األجداد، يقول بالبحر الكامل: 

ٍق فِي اْلبَْحِث َكاأْلَْساَلفِ   631أُوِصيُكُم بِتَــأَدٍُّب َوتَـفَـكٍُّر           َوتَعَمُّ

 عر الّسياسي والثّوري: الشّ -7
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يثورون في       يكونوا  ولم  الّسياسي  بالّشعر  يهتّمون  السنغال  الّشعراء في  أكثر  يكن  لم 

أشعارهم ضدّ الحكومة، ولكّن الّشيخ أحمد كان ينتهز قدرته على كتابة الّشعر لبيان آراءه 

وضيح تلك التّوّجهات، وتوّجهاته الّسياسية، ويعتمد على ذوقه الفنّي ليختار كلمات مناسبة لت 

ويستخدم من  بشعره مواجهة شديدة،  ويواجهه  االستبداد  ويكره  العدالة،  إلى  يدعو  فكان 

الحكومة   القيام ضدّ  إلى  النّاس  يحّمس  كما  الواضحة،  المباشرة  التّعابيَر  األسلوب  حيث 

إلى مقاومتها    للدّفاع عن الدّين وعن الحقوق اإلنسانية والتّنديد بجرائمها وشنائعها، والدّعوة

 ، يقول بالبحر البسيط: 

يَانَاتِ  تُْكْم ُظنُونَــُكُم       بِدَْولٍَة َشأْنَُهـــا َرْفُض الدِّ  يَــا َســادَةَ النَّاِس َغرَّ

يِن ُمْقتَِرٌب       إِنَّ اْلِقيَاَم لَُكْم أَْولَـــى اْلِعبَادَاتِ  إِْن لَْم تَقُوُموا فََمْوُت الدِّ
632 

 أيضا في قصيدة أخرى بالبحر الكامل: ويقول 

ْساَلَم إِْن لَـْم يُْشتََرى  ْسـاَلِم يَــا نُـُجـَم اْلَوَرى         َما أَْكَرَم اإْلِ  يَــا َســادَةَ اإْلِ

ـا تُقَـابَُل بِاْلفَُؤاِد َكَمـا َجـَرى  َطغَِت اْلُحُكوَمةُ َواْلُحُكوَمةُ إِْن َطغَْت         يَْوم 
633 

هذه هي أهّم األغراض الّتي يكتب فيها الّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم، ولقد رأينا أنّه     

 لم يكتف باألغراض القديمة، وإنّما استعمل أغراضا أخرى جديدة.         

 ثانيا: المكتوم والبحور الّشعريّة: 

لكالم عنها، إذ نراه وفيما يخّص البحور الّشعرية الّتي يستخدمها المكتوم فال نطيل ا     

يستعمل أحسنها وأكملها، وسنكتفي بما قاله أستاذنا الدّكتور عثمان جاه في أوزان شعره: 

الّشيخ أحمد التّّجاني شاعر ملتزم بأوزان علم العروض الخليلي وقوافيه أيّما التزام، وفيما 

القافية رغم اتّصاله رأيته من شعره لم يتطّرق إلى باب الّشعر الحّر أو المتحّرر من الوزن و

بالّشعر الفرنسي المتحّرر في كثير، خاّصة قدرته على مطالعته وحبّه التّطوير أو التّجديد 

في أمور كثيرة، فهو شاعر ملتزم ينشد الكمال وإن صعب، ويختار من األمور أحسنها، 

ر الكمال قال تعالى: "فبّشر عبادي الّذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه" فهو يستعمل بحو

الّشائعة المستعملة في أغلب الّشعر العربي قديمه وحديثه: الّطويل، البسيط، الكامل، الوافر،  

الّرجز الخفيف باإلضافة إلى بحر الهزج المجزّو وجوبا، ضاربا عرض الحائط البحور  

األخرى من مجموعة البحور الّستة عشر، حسب ما رأينا من شعره وال يريد أن يكون من  
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الء السنغاليين الّذين يحاولون النّظم بجميع البحور إظهارا لمعارفهم العروضية ثّم  بين هؤ

فهو ال يركب روّي   قوافي شعره،  في  يقال  الّشيء  ونفس  بالّسمين.  بالغّث وال  يأتون  ال 

حرف مهجور صعب المنال، كالّزاي والّظاء والّشين، ولذلك أجاد في شعره بدون تكلّف 

 .  634حقّا 

 لث: انتاجاته النّثرية  المبحث الثّا

: هو األسلوب الّذي يصّور به األديب أفكاره ومعانيه غير معتمد على وزن أو  النّثر    

 . 635قافية 

والنّثر قسمان: األّول: فهو النّثر العادي المستخدم في لغة التّخاطب والكالم االعتيادي،     

ه قيمة أدبيّة إاّل إذا احتوى  وهوالنّاتج من الكالم اليومي الحاصل بين األشخاص، وليس ل

على أمثال وحكم. والقسم الثّاني: فهو النّثر الّذي يرتقي فيه أصحابه إلى لغة فيها فّن وبالغة  

في  والجودة  الّصياغة  الكتابية، كحسن  الفّن  لعناصر  الخاضع  هو  آخر،  وبتعبير  كبيرة، 

ن النّثر هو الّذي يهتّم النّقاد اللّغة، ويراعى فيه عدم فقدان العاطفة والخيال، وهذا النّوع م 

 .636ببحثه ودراسته وبحث ما يمتاز  به من صفات وخصائص 

: حين نتحدّث  398ص " تاريخ األدب العربي "ويقول الدّكتور شوقي ضيف في كتابه     

عن النّثر الجاهلي ننّحي النّثر العادي الّذي يتخاطب به النّاس في شؤون حياتهم اليومية، 

ب من النّثر ال يعدّ شيء منه أدبا إالّ ما قد يجري فيه من أمثال، إنّما الّذي فإّن هذا الّضر

يعدّ أدبا حقّا هو النّثر الّذي يقصد به صاحبه إلى التّأثير في نفوس الّسامعين والّذي يحتفل  

 فيه من أجل ذلك بالّصياغة وجمال األداء.

من خالل ما سبق يمكن لنا القول بأّن النّثر هو الّشّق الثّاني لألدب وهو كّل كالم غير     

الّشعر ولكن ليس كّل كالم نثرا فنّيّا، والنّثر الفنّي هو ما سنحاول دراسته في هذا المبحث 

 من خالل اإلنجازات األدبية للّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم. 

 أسلوبه في النّثر:      

التّّجاني سي أسلوب سهل واضح ومسترسل في كتابة النّثر، فإنّه يختار       للّشيخ أحمد 

في  يصيغها  كما  مناسبة  أماكن  في  ويضعها  الداّللة  وواضحة  االستعمال  سهلة  ألفاظا 

عبارات سلسة وجميلة ليزيد تأثيرها ووقعها في نفوس القّراء والّسامعين، كما أنّه يتجنّب 
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رة والمعقّدة خوفا من تكليف القارئ أعباء حّل العقدات اللّفظية، لذلك فقد العبارات المهجو

 أجاد في النّثر حّق إجادة.

 فنون النّثر عند الّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم:  

لقد تعدّدت الفنون النّثرية الّتي من شأنها أن تخدم المجاالت األدبية كما يخدم الّشعُر تلك     

اء بالمعنى العام يمكن تقسيمهم إلى قسم ال يكتبون من األدب إالّ شعرا المجاالت، واألدب

وهم شعراء فقط، وإلى قسم ال يكتبون منه إالّ نثرا وهم ناثرون أو كتّاب، وإلى قسم ثالث 

يهتّمون بكال الّشقّين األدبيين وهم شعراء وكاتبون، والّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم هو 

الثّالث، ف القسم  ألّف من  إنّه  إذ  الّشعرية،  إنتاجاته  أقّل شأنا من  النّثرية ليست  إنتاجاته  إّن 

مؤلّفات عديدة في هذا الجانب، كما عالج فيه فنونا كثيرة، ومن مؤلّفاته النّثرية: كتاب " 

السنغال" في  في اإلسالم  اإلسالمي  والفكر  اإلسالم  انتشار  حول  ودراسات  وهوأبحاث 

"  "مجهول األّمة الّسنغالية ين في إفريقيا الغربية، ومنها: كتاب  إفريقيا وتصوير حال المسلم

  وهو دراسة تاريخية لحياة جدّه المرحوم الحاج مالك سي رضي هللا تعالى عنه، ومنها: " 

" عالج فيه بعض المفاهم الّتي يجب تصحيحها  األركان الّرواسخ في غرائز أبناء المشايخ

 األقوال المنيفة بأّن الخليفة هو الخليفة".أيضا: "  عند من يسّمون بأبناء الّشيوخ، ومنها

ومن الفنون النّثرية الّتي عالجها الّشيخ أحمد التّّجاني سي: الخطابة والمقالة والّرسالة    

 وكذلك الّسيرة، وسنأتي إن شاء هللا بهذه الفنون ونماذج لها.

 أّوال: الخطابة:   

مخاطبة الجماهير بغرض اإلقناع واإلمتاع بكالم   من أقدم فنون النّثر الخطابة، وهي فنّ    

بليغ، فهي قطعة من نثر رفيع قد تطول وقد تقصر حسب الحاجة، وتكون بأسلوب يستميل 

. وتحتاج إلى 637الجمهور ويثير عواطف الّسامعين، ويجذب انتباههم ويحّرك مشاعرهم 

 توظيف الفصاحة والبالغة لغرض إيصال رسالة سامية.

ت    وقد  دواعي  هذا،  باختالف  تختلف  كما  واألزمنة  األمكنة  باختالف  الخطابة  ختلف 

كتابتها، فيمكن أن تكون دينية أو حفلية أو سياسية، والخطابة الدّينية هي األكثر استعماال  

كخطبة   وسنويّا،  وشهريّا  وأسبوعيّا  يوميّا  تتكّرر  الّتي  الدّينية  المناسبات  لكثرة  وورودا 
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ولقد كان الّشيخ أحمد التّّجاني سي خطيبا مفلقا ذا مقدرة كبيرة على جذب انتباه النّاس     

إليه، وذا كفاءة عجيبة على جعل المخاَطبين يصغون إليه أيّما إصغاء، وكان يعرف كيف 

ي محاضراته يسيطر على مآخذ القلوب ولباب العقول، ولقد ألقى خطابات كثيرة جدا ف

 العديدة. 

ألقاه      القارئ خطاب  أيها  النّبوي وإليك  المولد  ليلة  في  التّّجاني سي  أحمد  الّشيخ  الّسيّد 

 م، وهو: 1973الّشريف بتواوون سنة 

فيهم    يبعث  أن  النّاس  نعمة هللا على  آثار  إّن من  وبركاته،  عليكم ورحمة هللا  ))الّسالم 

بصحبته   يسعدون  رسوال  والحكمة  الكتاب  ويعلّمهم  يزّكيهم  رسوال  أنفسهم  من  رسوال 

إليه ويسودون تحت ظلّه، رسوال كان واسع الّصدر،  بالنّظر  ويرقون بكلمته، ويتأدّبون 

حلم كريم العشرة كثير الحياء نبيل القصد، ولقد قيل للحكيم: ما معنى  عظيم الّصبر كبير ال

لوجود  ذلك  فوق  تقتضيه رحمة هللا، وال معنى  فأجاب: إصالح  المحّمدية؟  الّرسالة  هذه 

سيّدنا محّمد صلى هللا عليه وسلّم لوجود هذا الّرسول الكريم الذّي بلغ به الفهم وبلغ به العقل 

مأوى الفاهمين وأن يكون ذلك القائد الّربّاني الّذي يعرف من طبائع  أن يكون سيّد العقالء و

الّسّر األكبر   النّفوس والّرؤوس ما يجعله في اتّصال مستّمر باألسباب والمقادير، وكأنّه 

وكأنّه األعجوبة العظمى الّتي تخضع لها هذه األسباب، وتنقاد لها تلك المقادير فينطق من  

لغيب يتراءى له في كّل الحاالت ويتصّور له في كّل مواقفه، ذلك بلسان الغيب، وكأّن ا

ورضي هللا عن جعفر الّصادق عند ما يقول مترجما عن خيرات هذه الّرسالة: "كنّا قوما  

أهل جاهلية، نعبد األصنام ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع األرحام، ونسيء الجوار، 

ذ  على  وكنّا  الّضعيف،  منّا  القوّي  نسبه  ويأكل  نعرف  منّا  رسوال  فينا  بعث هللا  حتّى  لك 

وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى هللا لنعبده ونوّحده ونخلع ما كنّا نعبد نحن وآباؤنا من 

دونه من الحجارة واألوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء األمانة، وصلة األرحام وحسن  

واحش وقول الّزور وأكل مال اليتيم  الجوار والكّف عن المحارم والدّماء، ونهانا عن الف

وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد هللا وال نشرك به شيئا وأمرنا بالّصالة والّزكاة والّصيام 

 إلى غير ذلك من الخيرات الكثيرة".     

إذا       أّن اإلنسان ال يطمئّن حّق االطمئنان إالّ  النّعمة أوفر من ذلك حيث  وكيف تكون 

ة مع الحقائق اإللهية الكبرى، الّتي الينتهي إليها إالّ بواسطة التّربيّة  كانت أخالقه منسجم

الّسماويّة المستمّرة، وها هي ذي رسالة سيّدنا محّمد صلّى هللا عليه وسلّم، تشرف وتقوى  

بها األّمة البشريّة بعد سخافتها وضعفها وتطيب بها الحياة اإلنسانيّة بعد كدورها وخشونتها، 
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)فاستبقوا الخيرات الّتي كانت تمأل النّفوس إلى نوع من الّسباق المستمّر    فترجع األحقاد 

 . 148- (البقرةأين ما تكونوا يأت بكم هللا جميعا

آل   )وسارعوا إلى مغفرة من ربّكم وجنّة عرضها الّسماوات واألرض أعّدت للمتّقين(

باألدواء ويأتي    . وكان الّرسول أمام كّل هذا هو الّرجل الحكيم الّذي يبصر133- عمران

باألدوية المناسبة ويتيقّظ إلى ما تقتضيه الحياة بحقائقها فينبّه المسؤولين إلى ذلك ليعملوا 

بواسطة المسؤوليات المحدّدة لهم وكّل يعمل على شاكلته ورغم كّل ذلك وصيانة لمبادئ  

له عّز وجّل:   يقول  يفعل  الوحدانيّة  ما  أدري  الّرسل وما  بدعا من  كنت  ما  بي وال )قل 

)وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال . ويقول:  9-األحقافبكم(

) قل لو ويقول:   .52-الّشورىاإليمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا(

- يونسشاء هللا ما تلوته عليكم وال أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفال تعقلون(

دّق أّن هذه الّرسالة لم تكن إالّ إصالحا تقتضيه رحمة هللا، وأّن الفضائل كلّها ما يص  16

شأن   شأنه  وليكون  الحيوانات  باقي  عن  بها  ليمتاز  البشر  نادي  إلى  الغيب  يدنيها  ودائع 

المبتلي المختار وليتحقّق فيه أنّه موضع الحكمة وأّن هناك إرادة ربّانية تسيطر على كّل 

الّت  األحوال  فيقول:  هذه  عليها  الّسيطرة  في  طاقة ألحد  ال  لعبادنا ي  كلمتنا  )ولقد سبقت 

.  173- 172- 171-الّصافات المرسلين، إنّهم لهم المنصورون، وإّن جندنا لهم الغالبون(

بهذا تحقّق وحدة الكون وبهذا يكون االنسجام ويعّم الّسالم وبهذا يكون العمل مباركا فيه، 

تتعا تاريخية  البشر مهما ولكن هناك حوادث  أّن  لكّل أحد  فيتظاهر  الحقائق  كس مع هذه 

تعّمق في العلوم ال يحيط بالحقائق كلّها وال يعرف من الحّق إالّ وجوها غير قاطعة وأحواال  

-اإلسراء  قليال()وما أوتيتم من العلم إالّ    .8-النحل  تعلمون()ويخلق ما ال  غير مستقّرة،  

بعض األحيان إلى حقائق مبعثرة تشقى بها األّمة  . فتتحّول هذه الفضائل المنّظمة في  85

ولو لم تشعر بشقائها وتضعف بها وهي ال تبالي بما إذا كانت تقوى أو تضعف، وذلك  

لمقتضيات تاريخية يعرفها من يعرفها ويجهلها من يجهلها، فيقول سيّدنا الّرسول في ذلك: 

حمان بن عوف: كما أمرنا هللا  إذا فتحت عليكم فارس والّروم أّي قوم أنتم؟ قال عبد الرّ 

ورسوله، قال: أو غير ذلك تتنافسون ثّم تتحاسدون ثّم تتدابرون وتتباغضون ثّم تنطلقون  

في مساكن المهاجرين فتحملون بعضكم على رقاب بعض، ويقول: توشك أن تداعي عليكم  

ولكنكم غثاء  األمم كما تداعت األكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلّة نحن إذ ذاك؟ قال: ال،  

كغثاء الّسيل ولينزعّن هللا مهابتكم من صدور عدّوكم وليعّوضنّهم الجرأة عليكم وليقذفّن هللا 

في قلوبكم الوهن، قالوا وما الوهن يا رسول هللا ؟قال: حّب الدّنيا وكراهية الموت، ويقول:  

ي قوم حتّى  خمس خصال إذا ابتليتم بهّن وأعيذكم باهلل أن تدركوهّن، لم تظهرالفاحشة ف
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يعلنوا بها إالّ فشا فيهم الّطاعون واألوجاع الّتي لم تكن مضت في أسالفهم الّذين مضوا، 

ولم ينقصوا الميزان والمكيال إالّ أخذوا بالّسنين وشدّة المؤونة وجور الّسلطان عليهم، ولم 

البهائم لم يمطروا،   الّسماء، ولوال  القطر من  منعوا  ولم ينقضوا  يمنعوا زكاة أموالهم إالّ 

عهد هللا وعهد الّرسول إالّ سلّط هللا عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، 

 وما لم يحكم أئمتهم بكتاب هللا ويتحيّروا فيما أنزل هللا إالّ جعل هللا بأسهم بينهم شديد. 

وهذا تصّور دقيق لحالة المسلمين في كّل عصر، سيّما في هذا العصر الّذي تضاعفت    

فيه المسؤوليات وتراكمت الحوائج لكّل إنسان فيسعى وهو ال يعرف من أين جاء؟ وإلى 

أين ينتهي؟ ولماذا خلق؟ ولماذا تتبدّل القيم تحت نظره تبدّل األيّام والّساعات؟ فيتساءل مع 

ّم يتساءلون؟ يتساءلون عن النّبأ العظيم الّذي هم فيه مختلفون كال سيعلمون  المتسائلين وع 

وعد هللا ال يخلف هللا )  يقين.ثّم كال سيعلمون في قريب من الدّهر، وما وراء الموت إالّ  

ولو ال الحياة األخرى لكانت الحياة األولى    .6-( الّروموعده ولكن أكثر النّاس ال يعلمون

.. فإّن التّغيّرات واألحداث ترتعد أمام هذه الحقيقة فترى المهد وترى  أشبه شيء بالغبار

)ربّنا ال اللّحد وال يؤثّر فيهما من تلك األحداث والتّغيّرات شيء فتقول نيابة عّن الّرسول:  

تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربّنا وال تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 

ما ال طاقة لنا به واعف عنّا واغفر لنا وارحمنا أنت موالنا فانصرنا على ربّنا وال تحّملنا  

)ربّنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة  .  286- البقرة  الكافرين(القوم  

)ربّنا إنّك جامع النّاس ليوم ال ريب فيه إّن هللا ال يخلف .  8-عمران  آل  الوّهاب(إنّك أنت  

)ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبّت أقدامنا وانصرنا .  9-نعمرا  آل  الميعاد(

القوم   وترحمنا .  147-عمران  آل  الكافرين(على  لنا  تغفر  لم  وإن  أنفسنا  ظلمنا  )ربّنا 

الّذين سبقونا باإليمان .  23-األعراف  الخاسرين(لنكونّن من   )ربّنا اغفر لنا وإلخواننا 

. وهذا هو المعنى  10-الحشر  رحيم(ين آمنوا ربّنا إنّك رؤوف  وال تجعل في قلوبنا غالّ للّذ

العظيم لتلك الّرسالة القيّمة الّتي جاء بها سيّدنا محّمد صلّى هللا عليه وسلّم، وجاء بها من 

قبل رسل هللا األخيار صلوات هللا عليه وعليهم أجمعين، ورضي هللا عن الخلفاء الّراشدين، 

  .((638وبركاته والّسالم عليكم ورحمة هللا  

بهذا الخطاب الجميل يلّخص لنا المكتوم معنى رسالة سيّدنا محّمد صلّى هللا عليه وسلّم،     

ويعتبرها كأكبر نعم هللا الّتي أنعمها على النّاس،الّتي كانت البشرية  تنتظرها لتنقذها من  

ظلمات الجهل الّتي عاشتها أحقابا، ويبرهن ذلك خالل شواهد تاريخية من شأنها توضيح  

 

  638 - مو قع االنترنت: Minalmadi.blogspot.com نشر في 6 يناير 2011م
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يرّصع  أقوا أنّه  كما  الحبشة،  ملك  النّجاشي  أمام  ألقاها جعفر  الّتي  بالكلمات  كما جاء  له، 

ومالئمة   مناسبة  أماكن  في  قويّة  كأدلّة  نبويّة  وأحاديث  الحكيم  الذّكر  من  بآيات  خطاباته 

تساهم في إقناع المخاطبين، ولقد رأينا خالل هذا الخطاب أنّه استعمل كلمات واضحة ولغة  

 يُحتاج فيه إلى إعمال الفكر لفهمها.سهلة قد ال 

 ثانيا: المقالة: 

فيها      يستعرض  الكاتب  إّن  حيث  المحدودة،  األفكار  ذات  الحديثة  النّثرية  األنواع  من 

 سلسلة من األفكار الّتي تدور حول موضوع معيّن بأسلوب أدبّي أنيق وجميل. 

لكاتب حادثة  معيّنة، أوموقفا أو ويمكن تعريف المقالة بأنّها نّص كتابّي يستعرض فيها ا   

فكرة بطريقة أدبية، فالمقالة إذن فّن نثرّي وهي عبارة عن قطعة إنشائية طويلة تُكتب نثرا،  

 . 639تعالج موضوعا معيّنا من وجهة نظر الكاتب 

ولقد أتحفنا الّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم من إنجازاته النّثرية كّمية كبيرة من هذا      

وعالج منه موضوعات كثيرة ومتنّوعة في مجاالت مختلفة، إذ إّن قلمه الّسيّال كان    الفّن،

يقيّد جلَّ أفكاره الواسعة، ألنّه كان مفّكرا كبيرا يحاول أن ينفع األجيال بأفكاره، ويدرس 

ويتدارس أحوال النّاس بصفة عاّمة، وأحوال المسلمين بصفة خاّصة، وينظر إلى مشكالتهم  

ويق  كثيرا  الحياتية  يحاول  كان  المقاالت  هذه  خالل  من  أنّه  كما  مناسبة،  حلوال  لها  ترح 

تصحيح بعض المفاهم عند المسلمين عاّمة وعند المشايخ خاّصة، ويدعو إلى التّوازن في 

والبطالة  الجهل  يكرهه هو  ما  أَْكَرهَ  أّن  مقاالته  في  كثيرا  ورأينا  وقد الحظنا  كّل شيء، 

الّصفات وإن كان يصلّي ويصوم    والتّكاسل ويشّك أحيانا في إسالم من هو متلبّس بهذه 

 ويحّج. 

وكثيرا ما يبدأ مقاالته بتساؤالت متتابعة تجعل القارئ يفّكر في أجوبة تلك التّساؤالت،    

التّساؤالت ليبحث لنفسه األجوبة، بل هو بعد   لّجة تلك  القارئ يغرق في  ولكنّه ال يترك 

تريَحه من عناء التّفكير والتّرّوي، بل إّن أكثر تساؤالته ــ طرح جملة منها يأتي بأجوبتها ل

إذا أمعنا النّظرــ تكون بنفسها أجوبة لتساؤالت أخرى سابقة، وهذا األسلوب يشبه إلى حدّ  

 بعيد أسلوب الفالسفة في دراسة القضايا.                         

نأتيك بج   القارئ الكريم  أيّها  التّالية  الّسطور  زء من إحدى مقاالته تحت عنوان " وفي 

" الّذي جمع فيها مقاالت كثيرة ومتنّوعة، وهي  المسلمون في السنغال" من كتابه " المسلم

 

  639  - موقع االنترنت:  Mawdoo3.com، 22/ديسمبر/2016م 
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مقالة عالج فيها معنى المسلم الحقيقي، والّذي يجب أن يتطّور علميّا وعمليّا طبقا للقوانين 

في األرض المكلّف عليه تطوير  اإللهية، وينشد الكمال في جميع تصّرفاته ليكون خليفة هللا  

 هذه الحياة إلى أفضل ما يمكن أن تكون. 

 والمقالة هي هذه:   

 :المسلم  

))من هو المسلم؟ هل المسلم هو ذلك المتديّن المحصور الّذي يعيش باألماني ويتغذّى      

لّتي بالّظنون؟ أم هو ذلك اإلنسان المعترف بوجود الحقيقة األولى والّشاهد على اآليات ا

 ( الحّج. 78") هو سّماكم المسلمين من قبل تُنسب إلى هذه الحقيقة؟ "

ويفهم من هذه اآلية أّن المسلم ليس هذا الوحشي الّذي يتعّصب لمحّمد على غيره من     

الّرسل، وليس هذا العاجز الّذي يتحّمل سيطرة المستعمرين في الجزائر وفي المغرب وفي  

المتواضع الّذي يرى في التّطّوعات دون الواجبات أسمى   البالد العرب كلّها، وليس هذا

محّمد  ويذكر  اإلسالم  يذكر  عندما  ينتفخ  الّذي  الّشاب  هذا  وليس  البشرية،  الحياة  معاني 

بالّسوء، وليس هذا المثقّف العصري الّذي يدافع عن الهويات والّرياسات وعن طيّبات من  

 الّرزق.

لحّسية الخالدة الّتي نشأت وتطّورت مع ذلك المعترف إنّما المسلم هو تلك الّصورة ا     

وسوف يبقى معه إلى أن يسيّر الجبال وتسّجر البحار وتزّوج النّفوس، إشارة إلى اآلية:  

 ( التّكوير. 7" ) وإذا النّفوس زّوجت"

هذه الّصورة الّتي تمشي وراءها المنّظمات، وتمشي وراءها األديان، والّتي يتّجر بها     

 ون، ويتغازى بها المتغازون من عهد التّسوية إلى النّفخ في الّصور.المتّجر

إنّما المسلم هو تلك الحقيقة الوجدانية الّتي ال يهتدي إليها وال يكشف عنها إاّل من عقل        

معنى المسلك وعرف مدارك الحكمة وكان مّمن يتلقّى سّر الوجود عن سبيل الفطرة وعن  

يؤتي  ( الّشورى. "52")نورا نهدي به من نشاء من عبادنا  ولكن جعلناهنهج البداهة "

 ( البقرة. 269")الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة قفد أوتي خيرا كثيرا 

فإن لم تكن هنا الحقيقة األولى فال مسلك وال حكمة، وإن لم يكن المسلك والحكمة فال     

 فطرة وال بداهة، وإن لم تكن الفطرة والبداهة فال مسلم وال شيء.

وكيل"     شيء  كّل  على  وهو  شيء  كّل  خالق  الّسماوات (62) هللا  مقاليد  له 

 ( األنعام. 59" )يعلمها إاّل هو وعنده مفاتح الغيب ال( الّزمر. " 63....")واألرض
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وهذا ما يدّل على أّن المسلم جزء متطّور بأسمى معاني التّطّور من الحكمة ال شريك     

إرشادات   كلّها  األحكام  وأّن  التّطّور،  هذا  مراحل  من  مرحلة  المزدوجة  حياته  وأّن  فيها 

تعلمه وكان فضل هللا   وعلّمك ما لم تكنوتوجيهات تأخذ بزمام المسلم وتصّور له القيمة: "

عظيما وإاّل 113")عليك  الوحي  إاّل  معيّن  مصدر  من  األحكام  لهذه  يكن  ولم  النّساء.   )

إنّا نحن نّزلنا الذّكر وإنّا  التّجريب... وكّل منهما يتحقّق ويتطّور تحت رقابة الحكيم العليم "

 ( الحجر.  9")له لحافظون

يجابية يحيا بها الكمال، وبالنّسبة للمسلم حقيقة  وكّل منهما بالنّسبة له جّل جالله حقيقة إ  

إيجازية تعود إلى اإليعاز والّرمز ويتكفّنها النّقائص: النّقصان في التّعبير، والنّقصان في 

سنّة هللا في الفهم، والنقصان في األداء... وتلك هي سنّته في هذا الكون، ومع المسلم: "

 ( األحزاب. 62") تبديالالّذين خلوا من قبل ولن تجد لسنّة هللا 

الكبرى: هو األمر وهو      الغاية  والمسلم في هذا جزء من الحكمة يتطّور ويسعى إلى 

" األمر:  وهو صاحب  باألمر  منكمالمكلّف  األمر  وأولي  الّرسول  وأطيعوا  "  أطيعوا هللا 

 ( النّساء. 59)

وأّن الخطاب هنا معناه  وتتّفق المناطقة على إطالق اآلية على أّن الّطلب نوع من الكفر      

الجزم، كما تتّفق على أّن سّر الحياة ال يوجد في طّي هذه اآلية أو في طّي هذا الخطاب. 

ولذلك ترى أّن األحكام تعطي للمسلم معنى آخر، تعطي المسلم معنى اإلنسان المكلّف...  

بقة والنّسب،  وذلك من دون أدنى تفرقة من حيث النّظر إلى المكانة ومن حيث النّظر إلى الطّ 

قبل كّل شيء ــ وحدة كونية من شأنها أن تجهل المكانة والّطبقة إاّل إذا    –حيث أّن المسلم  

الفهم. وألّن الخطاب  النّقصان في  الفهم أو معنى من  نتيجة لسوء  المكانة والّطبقة  كانت 

ال عن  معناه الجزم كما قال بعض المفّكرين تأبى روح الّشريعة إاّل عن واجبات المسلم  

 حقوقه، إذ الحقوق ملكية خالصة لوجه ذي العّزة...

إنّما المسلم مكلّف بالمحافظة على هذه الحقوق، وملزم بصيانتها مع االنتفاع بها وذلك      

 وفق الحدود الّتي رسمت لها.

والمسلم إذن هو المكلّف، والمكلّف هو الوكيل ولذلك ال ينظر إليه كصاحب حّق ولكن     

وهللا  جزء منظور من تلك الحكمة العليا الّتي هي األساس في كّل شيء. "كمسؤول أو ك

 ( البقرة. 216" ) يعلم وأنتم ال تعلمون

وبعضها     باإليجاب  متعلّق  بعضها  الّتي  الواجبات  هذه  من  مجموعة  عن  يعبّر  ولذلك 

بالّسلب، بعضها فرض على المسلم كفرد وبعضها فرض عليه كأّمة، بل بعضها خاّصة  
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كالعبادة الّتي هي الّصلة بين الفرد والّرّب كإرشاد روحي، وبعضها باهلل أيضا ولكن   باهلل

إاّل باألولى   الثّانية  ثّم ال تصلح  يتّصل بمصلحة األّمة كتوجيه سياسي واجتماعي...  فيما 

 وكانت عقدة التّوازن بينهما هي األخالق الفضيلة. 

ذلك بالفردية أو العينية وبعضها عليه  نعم! بعضها فرض على اإلنسان كفرد فتسّمى من     

كأّمة فتدعى بالكفائية فيظهر من ذلك معنى اإلنابة والتّمثيل هذا المعنى الّذي تتقابل عليه  

يحمله أهل  يحمله بعض عن بعض،  العصرية في غزواتها واستعماراتها والّذي  اآلراء 

 خالق كّل شيء وهو على  هللاالحّل والعقد عن األّمة والّذي يوجد وراءه الخاّلق العليم، "

 ( الّزمر.62") كّل شيء وكيل

فمن هنا يظهر وجوب التّعاضد بين أجزاء األّمة لتحصيل سلطة أو سلطات معيّنة تقوم   

 ( المائدة.2")وتعاونوا على البّر والتّقوىباألولى واألخرى: " 

" فتهلك من ذلك  عدوانوال تعاونوا على اإلثم والوذلك لئاّل يقع الجور ولئاّل يقع الخداع "  

" والمظاهرات،  باإلضراب  أو  والكفاح  بالحرب  الفرد  معها  ويهلك  هللا  األّمة  أطيعوا 

( النّساء. طاعة تستلزم األمن في المسلم كفرد 59") وأطيعوا الّرسول وأولي األمر منكم

 ...(640وفيه كأّمة ثّم ال حرب وال كفاح وال إضراب وال مظاهرة 

في هذا الجزء من هذه المقالة نرى الّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم يبدي فيها أفكارا     

دقيقة حول حقيقة المسلم بأسلوب أدبّي جميل، حيث بدأ بطرح أسئلة محدّدة تكون بعضها 

إيحاءات توحي إلى القارئ اإلجابات الّصحيحة، ثّم يوّضح لنا بعد ذلك مباشرة بأّن المسلم 

ذلك أّن   ليس  يعتقد ويؤمن  المسلم هو من  بل  األنبياء،  لمحّمد على غيره من  المتعّصب 

رسالة محّمد صلى هللا عليه وسلّم استمرار ومتّممة  لرسالة تلك الّرسل، فال يكتمل إيمان  

المسلم إاّل إذا آمن بنبّوة األنبياء الّسابقين، وليس المسلم أيضا ذلك العاجز الّضعيف المستسلم  

ل المسلم من يدافع عن نفسه وعن كرامته وكرامة أهله وبلده، وليس المسلم من  لعدّوه، ب

يقدّم الثّانويات على األولويات، وليس من إذا ذكر اإلسالم أو رسول اإلسالم بسوء يستشيط  

الجبّار   بالعلم والحكمة والعقل  يدافع عنهما  أن  يستطيع  الّذي  ذلك  المسلم هو  بل  غضبا، 

أحسن، وحتّى المثقّف الّذي يتّخذ ثقافته ُسلّما إلى زخرف الحياة الدّنيا  والمجادلة بالّتي هي  

 فإّن المكتوم في هذه المقالة ال يعدّه في عداد المسلمين وال يراه في صفوفهم. 

 

31ت، ص-ط، د-د الّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم: اإلسالم في  - التّراث   اإلسالمي الّسنغالي،  

  640  المكتبة الّسنغالية في خدمة السنغال،
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الّذي   -ثم يرجع ليقول لنا بأّن المسلم هو تلك الّصورة التّي نشأت وتطّورت مع اإليمان      

المكلّف بل هو    -يعبّره باالعتراف الحكمة، وهو  التّطّورمن  جزء متطّور بأسمى معاني 

بها، فبعضها عينية   القيام  الحقوق واجبات عليه  بالحافظة على حقوق هللا، وبجانب تلك 

واألخرى كفائية، وتحت الكفائيات يظهر وجوب التّعاون بين أفراد األّمة بل بين أجزاءها 

 جميعا ليتحقّق بذلك التّعايش الّسلمي.

 ثالثا: الّرسالة:  

تعتبر الّرسالة من الفنون األدبية النّثرية، وتعّرف الّرسالة بأنّها نّص مكتوب على ورق     

يتّم توجيهها إلى أحد أو تكون رسالة عاّمة، وتصاغ بشكل وجداني جميل وحّساس، ومن  

سالة الممكن أن تحتوي على عتاب وشكوى للّشخص، ويجب مراعاة أحوال المخاطبين بالرّ 

 .641ومقاماتهم، فالّرسالة الموّجهة لصديق أو لشخص قريب تختلف عن الّرسائل الّرسمية 

ولقد رأينا في الّصفحات الّسابقة أّن الّشيخ أحمد التّّجاني سي كان له عالقات مع كثيرين     

البلد وخارجه، ومن كان شأنه هكذا  الدّين وكذلك مع أهل الحّل والعقد داخل  من رجال 

ع منه مكاتبات ومراسالت بينه وبين هؤالء، سيما إن كان أديبا ذا قلم سيّال، لذلك فإّن  يتوقّ 

هذا الفّن النّثري كان من الفنون الّتي تطّرق إليها المكتوم، فقد كان له رسائل كثيرة إلى 

رجال الدّين وزعمائه وغيرهم من اإلخوان، كما كان له رسائل عديدة إلى رجال الّسياسة 

 الّرؤساء والوزراء وغيرهم.  بما فيهم

هـ  1376رمضان    21وسنورد هنا رسالة للّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم كتبها بتاريخ      

م إلى كافّة المسلمين تعزية لهم بعد وفاة والده المرحوم الخليفة  1957أبريل    22الموافق  

 أبي بكر سي، وهذه هي الّرسالة: 

 وصلّى هللا على من ال نبّوة بعده.))لبسم هللا الّرحمان الّرحيم،    

 أّما بعد؛     

باسمه    منهم  واحد  كّل  خاّصة،  التّّجانيين  واألحباب  عاّمة  المسلمين  اإلخوان  كافّة  إلى 

 وعينه، الّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

ن  ولّما كانت وفاة الوالد المرحوم الخليفة أبي بكر سي ابن الّشيخ الحاج مالك سي بن عثما   

الحيرة واألسف،  وأغرقتهم في جّو من  اإلسالم  أبناء  والبعيد من  القريب  مصيبة عّمت 

وكان الّشاهد على ذلك ما ورد علينا في هذه األيّام من المعزيين والمعزيات الّذين قد امتألت 

 

 641 - موقع االنترنت:  Mkaleh.com، 21/يوليو/2019م
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قلوبهم بمحبّته ومحبّة أمثاله من الّسلف الّصالح وما أتانا من جنابكم العالي من البرقيات 

ّرسائل قد قمنا أّي قيام لتوجيه هذا الكتاب إليكم للتّعزية والتّسلية على أّن هللا تعالى أكرم وال

من دعى فأجاب وأنّه تعالى يتوفّى األنفس حين موتها وكان الّسالح األقوى للمسلم عندما 

 يواجه مصيبة من المصائب أو كارثة من الكوارث أن يصبر ألّن الّصبر ال يأتي إاّل بالخير،

سيّما وقد حّض هللا المسلمين على ذلك في القرآن الكريم عندما يزعمون أّن موت محّمد 

)وما محّمد إاّل رسول قد صلّى هللا عليه وسلّم يوجب موت اإلسالم، فقال جّل من قائل:  

خلت من قبله الّرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن 

شيئا   هللا  كتابا يضّر  هللا  بإذن  إاّل  تموت  أن  لنفس  كان  وما  الّشاكرين،  هللا  وسيجزي 

والّصابرين(وقال:مؤّجال..(   منكم  المجاهدين  نعلم  حتّى  )ولنبلّونكم وقال:  )ولنبلونّكم 

بشيء من الخوف والجوع ونقص من األموال واألنفس والثّمرات وبّشر الّصابرين الّذين 

وإنّا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة    إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا هلل

: وبعد هذه التّعاون والتآسي والوصايا نبّشركم أيّها 642. إلى أن قالوأولئك هم المهتدون(

الّسادة بأنّنا بإذن من الحضرة بعد مشاورة الكبراء المجدّين المجتهدين قد عزمنا على تكريم  

فة بزاوية تقوم مقام ما ينوي بها أهل الفضل والّصالح ضريح الوالد المرحوم موالنا الخلي

إيفاء للعهود وتأكيدا للعقود وال نظّن أّن مثل هذا المشروع الّذي تعود فائدته إلى الوطن  

وإلى اإلسالم يختلف فيه اثنان أو تتشاجر فيه فئتان ولو بلغ الجهل بهذا البلد مبلغ الكفر 

انة بالمقدّسات، فإّن في تعظيم ما عّظم هللا للنّاس عظمة والّردّة، والتّعّصب بها مبلغ االسته

وفي احترام ما احترمه لهم حرمة، ويجري على لسان القدس "عّظم تعّظم بمجاورة اإلله 

الخدمة  هذه  من  بال  على  وكونوا  الّرجيم"،  الّشيطان  بمجاورة  تصغّر  وصغّر  العظيم، 

للمسلمين وبركة للوطن وعصمة للكّل من   الّشريفة الّتي نرجو من هللا تعالى أن تكون قبوال

 كّل شيء وبالء، حسبنا هللا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النّصير. 

 والّسالم  ويعود عليكم الّسالم ورحمة هللا وبركاته   

 م 1957/ 04/ 22هـ الموافق 1376رمضان  21تواوون 

الحاج مالك سي رض الّشيخ  ابن  أبي بكر سي  المرحوم  الخليفة  ي هللا تعالى من حضرة 

.  في هذه الّرسالة يعّزي المكتوم المسلمين 643أحمد التّّجاني سي  عنهما بريشة بعض أوالده

كافّة وإلى أتباع الّطائفة التّّجانية خاّصة بوفاة والده المرحوم الخليفة أبي بكر سي، فيوصيهم  

 

  642 - لم نأت بالّرسالة كلّها نظرا لضيق المقام

أبوبكر امبي: بعض ملتقطات من اإلنتاج الّشعري للّسيّد الّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم، المصدر  -

  643  الّسابق،
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ال  بأّن موت  بقضائه، ويذّكرهم  إلى هللا تعالى والّرضى  والّرجوع  نّبّي صلّى هللا  بالّصبر 

لم يؤدّ إلى موت اإلسالم، إذن فال جزع بموت    -وهو خير النّاس وأعظمهم    -عليه وسلّم  

أّي  الّصبر عند مواجهة  المسلم  توجب على  آيات  الّرسالة  هذه  يورد في  كما  بعده،  أحد 

عند   زاوية  إقامة  على  بعزمه  النّاس  يخبر  ذلك  من  تفّرغه  وبعد  المصائب،  من  مصيبة 

 لده إكراما له.ضريح وا

إّن      إذ  وكلمات واضحة  لغة سهلة  استعمل  قد  المكتوم  أّن  الّرسالة  هذه  رأينا في  ولقد 

فيها، لكي  والوضوح  الّسهولة  إذن مراعاة  فينبغي  المسلمين،  إلى عاّمة  الّرسالة موّجهة 

 يتسنّى للجميع التّوقّف على مضمونها.

 رابعا: الّسيرة الغيريّة:  

فّن       ولها الّسيرة  حياته،  أو عن  آخر  حياة شخص  الكاتب عن  فيه  يحكي  أدبّي  نثرّي 

النّبويّة البن هشام.   الّسيرة  أمثلتها  الغائب، ومن  الغيريّة وتكتب بضمير  الّسيرة  قسمان: 

والّسيرة الذّاتية وتكتب بضمير المتكلّم، ومن أمثلتها األيّام لطه حسين، ويقدّم الكاتب في 

، وما يهّمنا 644الّشخص الّذي يكتب عنه، أو عن حياته هو بالذّات الّسيرة حقائق عن حياة  

 في هذه الّصفحات هو الّسيرة الغيريّة. 

، يقدّم فيه حياة جدّه مجهول األّمة الّسنغاليّةلقد ألّف الّشيخ أحمد التّّجاني سي كتابا سّماه:      

المالك، ويرسم فيه صورة دقيقة لشخصيته ويسردها  المرحوم الحاّج مالك عليه رضى 

بكّل موضوعية إذ إنّه قام بغربلة شديدة لألقوال المتناقلة كيال يروينا في هذا الكتاب إاّل ما 

لعسيرة وضع  صّح من حياة جدّه، لذلك نراه يقول في مقدّمة هذا الكتاب:))إنّه من خدمة ا

كلمات يفهم منها النّاس حياة رجل عظيم! وأعسر من ذلك مراعاة ما صّح وترك ما لم يكن  

إاّل أحاديث المتعّصبين الّذين ال يهّمهم إأّل تأييد من يتعّصبون له بخرافات تائهة يستعينون  

القطر  هذا  في  العادة  هي  كما  الجنونات  من  وشيء  األكاذيب  من  بشيء  اختالقها  على 

سود، ومن أجل هذه اآلفة يمتنع أو يتعّسر على كّل من يبحث عن الحّق والحقيقة أن يجد األ

سبيال إلى معرفة حياة زعمائنا حيث أّن تابعيهم ال ينقلون إلينا إاّل هذه الخرافات الّتي تمّجها 

ن  آذان العقالء وتكرهها قلوب ذوي األلباب إلى حدّ بعيد، وذلك ألنّهم ال يعرفون كيف يحبّو 

 ((.645األئمة، وكيف يأتمون بهم وكيف يتبعون ما في حياتهم من الحقائق واآلثار 

 

  644  - موقع االنترنت: أستور.كوم:     Store.com، 11/يونيو/2019م

المكتبة الّسنغالية في خدمة التّراث اإلسالمي  الّشيخ أحمد التّّجاني سي: مجهول األّمة الّسنغالية،  -

  645  الّسنغالي، الّطبعة الثّانية 2010م
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ولذلك استعان الّشيخ أحمد التّّجاني من الكبراء المجدّين المتحقّقين لذكر بعض ما يوافق     

 الحّق والحقيقة من حياة جدّه، منهم: الّسيّد علّي إبراهيم و الّسيّد األستاذ محّمد المختار"تبل"،

واعتمد على كلمة أرسلها الّسيّد العاّلمة الحاج عبد هللا انياس إلى الحاج مالك سي يذكر  

فيها مقتل والده عثمان بن معاذ وكيفية إغارة الجبابرة على ديارهم، كما اعتمد على رسالة 

أبي بكر الّسيّد محّمد تَابَاْن، إاّل أّن أكثر ما أتى به في هذا الكتاب قد نقله عن والده الخليفة  

 .  646سي

فلنرهف الحّس معا إلى الّشيخ أحمد التّّجاني سي ليحكي لنا شيئا من والدة الّسيّد الّشيخ       

يعني  -الحاج مالك سي وتربيته وبداية تعلّمه تحت عنوان "شأن الّطفل": ))مّرت على ذلك  

الدّين وعن حرمة األهل   بالدّفاع عن  أبيه عثمان شهيدا    أيّام والّسيّدة فاطمة تكابد   -وفاة 

مشقّة الحمل وتقاسي وحشة الحداد إاّل أنّها ترجو من هللا أاّل يأتي إاّل بالخير، وهكذا رجاء 

المؤمنين والمؤمنات ال يأتي إاّل بالخير، ولّما حان لها ما يحين للنّساء وصبرت على ما  

كان يغشاها من الحزن واأللم رزقها هللا بأبهى وأجمل ما يكون من ولد فسّمته على وصية  

 والد بمالك بن عثمان! وكانت العناية بشأن المولود مشكلة ال تخلو من خطر. ال

يقتضيه حسبه        وتربيته حسب ما  تغذية طفلها  الكريمة في  الكّل على مساعدة  توافق 

ونسبه سيما وقد عرفوا ماله من الّشأن في المستقبل، ولم تزل هذه العناية تتزايد إلى أن بلغ 

الّسابعة من عمر الّرجال الولد  يبعثوا عددا من  فاجتمع أعمامه في "ُجلُْف" وذلك لكي  ه 

الكرماء إلى "دوفال" لزيارة الّطفل وللتّحدّث مع والدته في تربيته وتعليمه، فكان جواب 

أقارب األّم أن ال يمكن ترك هذا الولد يخرج من ظلّهم ألّن ذلك غّض من القيمة وطعن في  

 الكرامة بل إهانة للنّفس. 

يف يترك اإلنسان فلذة كبده وحبّة قلبه تضّل بين هذه المسافات البعيدة؟ ولكن هذا فك    

الجواب لم يردّ عزم الوافدين بل زادهم عزما على عزم، فتنازع الفريقان تنازعا تطلب 

بين   الخير  وتنشر  الحدّة  هذه  تسّكن  الّتي  الفصل  بكلمة  تلفظ  أن  الكريمة  الّسيّدة  من 

في غاية االطمئنان: "ما أطيب بقاء ولدي عندي ولكنّني أختار له   المتنازعين، فقالت وهي

أن يذهب إلى أعمامه؛ فليذهب معهم ولتكن تربيته في دار أبيه المرحوم وبين يدي جدّه 

حياة   وليحيا  القرآن  هناك  ليقرأ  والده  دار  إلى  مضى  من  مع  الغالم  فمضى  الكريم"، 

الّذين بين أيديهم تترقّى الّروح إلى الحضرة الموصوفين بالخير وليسلك مسلك رجال الدّين  

اإللهية العظمى! وحينما وصل إلى جدّه الوجيه الّذي كانت حياته حياة الخدمة والعمل في 
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سبيل الّسالم ابتدأ القراءة والزم ظلّه مدّة درس أثناءها القرآن الكريم وحفظه بحول هللا 

 ...(( 647وقّوته 

كتوم الّظروف الّتي ولد فيها جدّه الحاج مالك سي، إذ إنّه  في هذه الّسطور يلّخص لنا الم    

ولد يتيما ألّن والده عثمان بن معاذ توفّي شهيدا قبل والدته، كما يلّخص لنا تربيته وبداية  

 تعلّمه وكيفية بدايته. 

ثّم إّن الّشيخ أحمد التّّجاني سي واصل بعد هذه الّسطور يذكر التّحصيل العلمي لجدّه      

وم كما ذكر لنا بعضا من المشايخ والعلماء الّذين تعلّم منهم الحاج مالك سي منهم:  المرح

الّطريقة المحّمديّة  الّذي علّمه شيئا من المختصرات وأعطاه إذنا في  َميُُر"  خاله "اْلفَاِهم 

لعالم التّّجانيّة وأجازه فيها، والّسيّد "َمِكْي َحَوا" الّذي أتّم عليه مختصر اإلمام األخضري، وا 

الّسيّد "محّمد ُجوْب" قرأ عليه رسالة ابن زيد القيرواني، والّشيخ "َكُل ِسي" الّذي قرأ عليه  

شيئا من النّحو ككتاب أجروم وملحة االعراب، و" َمِسَل َماِن" في "ِجَل دََرَماْن" قرأ عليه  

 َمابِيْي" الّذي تلقّى ألفية ابن مالك، والّشيخ األديب المحترم واألستاذ الكبير "أَْحَمْد اْنَجايْ 

 . 648منه المقامات الحريرية 

وهكذا تابع المكتوم يعرض حياة جدّه عرضا جميال يذكر فيه نشاطاته وأعماله وحّجه     

لبيت هللا الحرام، وكيف نجح بعد جهد جهيد في قلع شجرة الجهل بجذورها وغرس شجرة 

لية، ولماذا استقّر نهائيا في مدينة "  العلم والعمل وتقوى هللا في كثير من األقطار الّسنغا

تَِواُووْن" وكيف أنّه كان يجاهد لتغيير بعض المفاهم والنّظريات الّسائدة والّطبائع الفاسدة 

 حتّى أعانه هللا على إقصائها جملة وتفصيال. 

أيّها القارئ الكريم نظّن أنّنا رأينا معا أدبا   -ونحن في ختامه    -من خالل هذا الفصل      

األّول  جم المبحث  في  توقّفنا  إذ  المكتوم،  سي  التّّجاني  أحمد  الّشيخ  إنتاجات  من  جدّا  يال 

كما رأينا   والبحور،والثّاني على شعره بما فيه الخصائص الّشعرية واألسلوب واألغراض  

 في المبحث الثّالث نثره والفنون الّتي استعملها خالل انجازاته النّثرية.  

 الفصل الثّالث 

 دراسة تحليلية لبعض أعماله األدبيّة 

 دراسة تحليليّة لبعض أعماله األدبيّة  الفصل الثّالث:
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سنقوم في هذا الفصل بدراسة بعض األعمال األدبية للّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم      

دراسة تحليلية معّمقة نحاول من خاللها اكتناه فحواها وإحاطة مرماها، وإبراز أفكارها، 

بالّشرح وحّل   وذلك  مخفياتها،  وكشف  كلّياتها  وتجزئة  والمعنويّة،  اللّفظيّة  عقداتها 

الخارجيّة،   ومؤثّراتها  مكّوناتها  واكتشاف  ألّفت،  فيها  الّتي  الّظروف  وبيان  والتّوضيح 

 وأساليبها اللّغويّة وصورها البالغية المستخدمة، وإيقاعاتها الخارجيّة والدّاخليّة.

في هذا الفصل الجانَب الّشعري من أعماله األدبية، فاخترنا ثالثا من قصائده ثّم إنّنا نعالج     

لتحليلها في ثالثة مباحث، فنتناول في المبحث األّول قصيدة )تاهت بنور جمالك األحالم( 

كمثال ألشعاره اإللهية، وفي المبحث الثّاني قصيدة )يا سادة النّاس يا نجم الورى( كمثال 

وفي المبحث الثّالث قصيدة )يا سنغال بكيت كّل بكاء( كمثال ألشعاره   ألشعاره الّسياسية،

 الّتي تمثّل اإلرشادات والنّصائح والتّوجيهات للّشعب الّسنغالي خاّصة الّشباب.

 المبحث األّول: دراسة تحليليّة لإللهيّات، قصيدة )تاهت بنور جمالك( نموذجا 

حول عظمة هللا وقدرته وجاللته وصفاته جّل  نقصد باإللهيّات هنا أشعاره الّتي تدور       

وعال، والّتي تشمل كثيرا في طيّاتها مدحا للنّبّي صلّى هللا عليه وسلّم، كما سنرى ذلك في 

لفظ  أّن  كما  التّغليب،  باب  من  اإللهيّات  في ضمن  أدرجناها  أنّنا  إاّل  المختارة،  القصيدة 

الّتي هي أحد األقسام للفلسفة النّظرية، لذلك  اإللهيات تعني الفلسفة العليا أو الفلسفة األولى 

ال يكون عشوائيا وال صدفة إذا سّمينا هذا النوع من أشعار المكتوم باإللهيات نظرا إلى 

إلهيتها أّوال، وإلى ِحكمها وعمق األفكار فيها ثانيا. ولقد اشتهر المكتوم بفيلسوف العصر 

ي كثير من أشعاره فتتجلّى بوضوح،  وحكيم األّمة وغيرها، وهي صفات يمكن تلّمسها ف

 يقول: 

 649ففي كّل شيء للمفّكر حكمة    تقود ذوي األلباب للحكمة العليا

ولقد ألّف شاعرنا في هذا الخصوص قصائد عديدة جدا، وال يسعنا في هذا المقام أن    

ف لدراستها  األحالم(  جمالك  بنور  )تاهت  قصيدة  منها  اخترنا  أنّنا  إاّل  بجميعها،  ي نأتي 

 الّصفحات التّالية، وإليك أيّها القارئ نّص القصيدة تليها دراسة تحليليّة لها.

 نّص القصيدة:

مُ   -1 ُق َواْلعاَلَّ  تَــاَهـْت بِنُــوِر َجــَمــاِلَك اأْلَْحــاَلُم        يَـا َمـْن ُهــَو اْلَخـالَّ

 

أبوبكر امبي، بعض ملتقطات من اإلنتاج الشعري للّسيّد الّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم،  - 649،
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امُ َوأَبَـى ِسَواَك اْلَحقُّ ِمـْن ِذي َحقِّـِهـْم       َوأَتَـ  -2  ـْت تُـَؤيِّـدُ ُمـْلــَكــَك اأْلَيَـّ

 فَــأَلَْنـــَت َربٌّ َواِحدٌ بِــِصـفَــاتِـــِه        َوفِـعَـاِلـِه بِــَشــَهــادَةٍ تُـْعــتَــامُ   -3

ٍر       َوُمـَهـْيِمٍن تَْجِري لَهُ اأْلَْحـَكـامُ   -4 ٍن َوُمـــقَــدِّ  َوأَلَْنـَت َخـْيــُر ُمــَكـــِوّ

 َمـا ُكــلُّ َشـْيٍء فِـي اْلعَـَواِلـِم ُكـلِّـَها       إِالَّ َكـَمـا َخـطَّـْت بِــِه اأْلَْقــاَلمُ   -5

يـُخ َواأْلَْجَرامُ َوالشَّــْمُس َواْلقََمـُر اْلُمنِـيـُر َوَغيْ   -6  ُرهُ        َواأْلَْرُض َواْلِمـّرِ

 تَـــأْتِــي ِلـعَْيِن ُمـَراقٍِب ِمـْن نَْظـَرةٍ       َوَكـَمـا اْقـتَـَضاهُ ِرَعـايَةٌ َونَِظـامُ   -7

 اَلمُ تَـْنـدَكُّ قُـْرَب َجـاَلِلَها اأْلَْعــ       تُــَرى إِالَّ َكـَمــالَــِكـــنَّ ذَاتَــَك اَل  -8

 َما النَّاُس َما اأْلَْكَواُن َما اْلَمأَلُ الَِّذي       فِي اْلَجّوِ َما اأْلَْفاَلُك َما اأْلَْرقَـامُ  -9

إاَلَّ ُغبَـاٌر َطـاَر ِمـْن قُـْطـِر السََّما       َوِمَن السََّماِء ِمَن اأْلُُموِر   -10

 ِعَظـامُ 

ِلْلَهدَِف   -11 اْلَخْلِق  َسْيَر  َطـِويِِّه  أَْحَكْمَت  بِـدَْرِك  َعـَجـَزْت  ِذي       الَـّ

 اْلُحكَّـامُ 

َهـا  -12 َكـــأَنَـّ تَـدُقُّ  ا  َغــَرض  َجِميعَُها        اْلعَاِشـِقـيـَن  قُـلُوُب  فَغَدَْت 

 أَْنـغَـــامُ 

ْدبِـيـُر  -13 َوالـتَـّ أُْي  َوالـرَّ الـذَِّكـي        َواْلعَـْقـُل  َواْلقَـانُوُن  فَاْلِعْلُم 

 ْعـــاَلمُ َواإْلِ 

ُكـلٌّ يَــقُــوُم بِـدَْوِرِه فِــي ِظــلِّــِه        ِوْفــَق اْلَمـِشـيـئَـِة َمـا أُتِـيَح   -14

 قِـيَامُ 

ِمـْنـَك فِـيـِه  -15 َوأَْمــٌر  أَبَــد ا  ِمـْنـَك دُوَن ُمـَشاِرٍك         بِــأَْمٍر  َهـذَا 

 َســـاَلمُ 

ا َحــْولَـَهـا َهذَا َوأَْهُل اأْلَْرِض تَْطلُُب ِرْزقَ  -16 َها        َمـــاء  َونَــْبـتـ 

 أَْنـعَــامُ 

لَـــهُ   -17 َوإِيــَجـــاٍب  َوالطَّاقَاِت فِي     َســْلـٍب  َوَخَصائُِص اْلغَاَزاِت 

 إِْلـَهـامُ 

َما اأْلَْرُض إِالَّ ُكتْلَةٌ فِي ِضْمنِـَها       َشـْيٌء ِمـــَن اآْليَـــاِت فِــيــِه  -18

 ِوآمُ 

اَك ِمـْلـيَـاٌر ِمـَن اْلُكتاََلِت اَل       تَْرَضى بِغَْيِر ِرَضاَك ِحـيَن  َوُهـنَ  -19

 تَُسامُ 
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فِـي َعـْظـِمَها َوَحِديِدَها َوَرَماِدَها       فِـي ُروِحـَهـا َوَجـِمـيـعُـَها  -20

 أَْقَسـامُ 

ا -21 يَـْنـتَــابُـَهـا  لَـْحـَظةٌ        ِهـَي  بِـُكـلَِّهـا  اْلَحـيَـاةَ  ْقــدَاُم إِنَّ  إْلِ

ْحــَجـــامُ   َواإْلِ

ــاُب  -22 اْلـكُــتَـّ ـُط  تَــتَـَخــبَـّ َغدَا        قَدْ  الطَّــبِـيـعَِة  آيَــاِت  َوأََمــاَم 

امُ  وَّ  َوالـرُّ

بِـِه  -23 تَـْطـغَـى  ٌر  َوُمـَحـيَـّ َحــائِـــٌر        إِالَّ  اِس  ِللـنَـّ فِــيـِهــُم  َمـا 

 اأْلَفَــَهـامُ 

النُّ  -24 َسـبِـيِلـِه  لَْواَل  بِـنَـْهـجِ  َسـلَـَكـْت  ِذي        الَـّ َواْلَوْحُي  ِمـْنـَك  ةُ  بُوَّ

 اأْلَْقَوامُ 

َسَمْت       َوَغـدَا بِـإِْســَرائِـيـَل فِــيـِه  -25 فَأَتَـى بِـِه ُمـوَسـى بِـأَْلَواحٍ 

 ِلــَزامُ 

َجــاِل َوَرَوى بِِه ِعيَسى اْلَمِسيُح َوَحْولَهُ         -26 ُزَمــٌر بِــأَْوَسـاِط الّرِ

 ِكَرامُ 

َغــايَـاتِـِه   -27 َعــْن  ِلـتَـُزوَل  دٌ        ُمَحمَّ اْلبِـَسـاِط  أَْهـَل  بِـِه  َوَهــدَى 

 اأْلَْوَهامُ 

اأْلَْرَواُح   -28 بِـِه  َطـُهـَرْت  اْلُمْصَطفَى        نُوَر  بِأَنَّ  أُِجْبَك  فَاْسأَْل 

 َواأْلَْجَسامُ 

نَـْفـِسـَهـا   فَـَحـَضـاَرةٌ  -29 فِــي  َوِكـفَــايَـةٌ  َمْذَهٍب        ِمْن  بَْعدََها  َمـا 

 َوقِــَوامُ 

بِــَهـا  -30 أَدَّى  َوأََمــانَــةٌ  تَـفَْلُسٍف        بِـغَـْيـِر  ـْت  َعـمَّ َوِهـدَايَـةٌ 

ْســـــاَلمُ   اإْلِ

ــيَـاةِ َوفِــيِه بَْعدُ اَل َرأَْي بَـْعـدَ َحـِقـيـقَـٍة فِـي َطيَِّها       ِســرُّ اْلــحَ  -31

 َمَرامُ 

بِِه  -32 تَــْلـُهــو  ُمــْنـِكـٌر  أَْو  ِحْصنِِه        فِي  فَـُمـْؤِمٌن  اْلِخـيَاُر  َولََك 

 اأْلَْصنَامُ 

َوُهـنَـاَك أَْطـيَـُب َما يَُكوُن َحاَللُهُ       َعــْقـال  َوأَْخــبَـُث َما يَُكوُن   -33

 َحَرامُ 
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بِ  -34 َوَما  اأْلَْعــَواِم  َواْلَحـاِدثَـاُت  َوتَــنَـاُوُب  ِحْكَمٍة        ِمْن  ـَهـا 

 فَــاأْلَْعــَوامُ 

بِـاْلـَحـاِدثَـاِت  -35 يَــِفـي  إِلَــٍه قَـاِدٍر      إَْذ اَل  فَــاٌت ِمــْن  فَــتَــَصـــرُّ

 َكـــاَلمُ 

يَـْدنُـ -36 بِــتَـفَـكُّـٍر  ِخْبَرة        َحظََّك  اأْلَْشـيَاِء  ِمَن  بِــــِه  فَاْجعَـْل  ـو 

ْلـــَمـامُ   اإْلِ

غُــَربــةٌ  -37 إاِلَّ  تَـبِـعُـــوهُ  اأْلُلَى        َواْلَمأَلِ  َسـْقَراَط  ُمـْنـتََهى  َما 

 فَــِحــَمـامُ 

َواَل   -38 َرهُ  َحـرَّ ْقـُض  النَـّ َمــا  آَراِءِه        فِـــي  أَْفــاَلُطــوُن  َوَكـذَاَك 

ْبَرامُ   اإْلِ

د ا فِـي ِعْلِمِه       فَـــاْلـِعــْلــُم فِــيـِه َخـَساَرةٌ َمــْن لَــْم يَـعُـدَّ مُ  -39 َحمَّ

 َوَماَلمُ 

َعلَْيِه   -40 َوَعـلَى اأْلُلَـى َصلُّوا  ُكــلَّ دَقِـيـقَـٍة        َعـلَـْيـِه هللاُ  ى  َصـلَـّ

 َوقَاُموا 

قَـلَـْيـِن فِـي إِْرَشاِدِه       يَــا َمــْن ِلـُكـلِّ  -41  اْلُمـْهـتَـِديـَن  يَـا أَْحـَكـَم الثَـّ

 إَِمـامُ 

إِلَـْيـِه  -42 قَــاُب  الـّرِ َخـَضـَع  الَِّذي       بِـاْلَحـِق  اْلَمْبعُـوِث  أَْحَمدَ  يَـا 

 َواأْلَْقـدَامُ 

بِــْدَعــةٌ  -43 َعــــايَـةَ  الـدِّ إِنَّ  بِـِدَعــايَـِة        اَل  ِمـْنـَك  بِــُروحِ  َهـذَا 

 َوَظـــاَلمُ 

44-  ُ ِمثْلَُك اأْل اْلُحْكِم أَْو فِي الشُّْهَرةِ َمـا  أَِمـيُرُهـْم       فِي  أَْنَت  َمـَراُء 

 اأْلَْهَرامُ 

يَا  -45 بَـنَـْيـَت  السَّـنَـاِء  َوِمـَن  َمْجِدِهـْم        َعِزيَز  بَنَْوا  السََّماِد  فَِمَن 

 قَـْمـقَــامُ 

ـا َوقَ  -46 ِهْم       يَــْوم  بِاْلَخَراِب ِلُكلِّ ـْصـٌر بِــاأْلََمــاِن  قَـــْصــٌر يُـَهـدَّدُ 

 يُـقَــامُ 

ِعــبَـادَةٌ  -47 هـُــدَاهُ  َوُهــد ى  ِعْندَُهْم        بِـاْلقَذَائِِف  ُف  يُـَكـنَـّ ِكـْبـٌر 

 َوِصــيَـامُ 
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اَل   -48 َواْلـَمــلَـَكـاِن  َواْلـقَـْبـُر  َوبَْينَُهْم        اْلبِقَاعِ  فِـي  بَْينََك  يـُن  َوالدِّ

 650اأْلَْزاَلمُ 

 مناسبة القصيدة: 

 سبُب نظم هذه القصيدة هو أّن الّشيخ أحمد التّّجاني سي كان يتخيُّل مدّةَ أسبوعٍ      

الّسفر  هذا  وأثناء  عليه،  هللا  هللا صلى  لرسول  ومجاور  المنّورة  المدينة  في  متواجد  أنّه 

 .  651الّروحي وفي هذه الحالة الغريبة، تهيّجت قريحته الّشعريّة هذه القصيدة 

 ألفكار العاّمة: ا

 صفاُت هللا تعالى الّتي تُحيّر العقولَ  -1

 َسْيُر العوالِم وما فيها ِطْبقا ألمر هللا تعالى  -2

 تَحيُّر النّاس أمام آيات الّطبيعة ومكّوناتها  -3

 نبّوةُ األنبياء الّتي أنارت العقوَل وأزالت األوهام  -4

النّبّي محّمد   -5 لهداية    الّتي هي أعظم حضارة وأعلى منارٍ   -ص    -رسالةُ 

 البشريّة 

على سائر األمراء والحكماء في كّل    -ص    -اختالف ورفعة النّبّي محّمد  -6

 شيء

 الّشرح والتّحليل: 

 أّوال: الّشرح   

 8إلى   1من البيت  

الّذي       أمام نور جمالك  العقول  تحيَّرِت  العّزة والجبروت:  الّشاعر مخاطبا ربَّ  يقول 

لنّور الّذي يمأل الدّنيا شرقها وغربها فهو من عندك، يا تجلّى في جميع أنحاء العالم، هذا ا

من هو الخالق لجميع المخلوقات والموجودات، والعاِلم بكّل صغيرة وكبيرة، ويأبى الحقُّ 

أن يُنسب إلى غيرك ألنّك أنت الحّق المطلق، وكذلك فإّن تداوَل األيّام تؤّكد أنّك أنت الملك 

 الجديدين ال يُبقي أحدا مّمن نُسّميهم ملوكا إاّل وأهلكهم، الحّق الّذي ال يموت، ذلك أّن كرّ 

أّما أنت فتَُمرُّ الدّهوُر والعصور واألنهر واللّيالي وُملكك باٍق ال يفنى، فأنت منّزهٌ عن شريك 

 
خ أحمد التّّجاني سي المكتوم، المصدر أبوبكر امبي، بعض ملتقطات من اإلنتاج الشعري للّسيّد الّشي  - 650
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أو شبيه في صفاتك األلوهية والّربوبية ومنفرد في أفعالك وذلك بشهاداٍت ودالئَل واضحٍة، 

)هو الّذي جعل الّشمس والمقدّر األقدر الّذي قدّر كّل شيء بمقدار    فأنت المكّون األفضل

منازل لتعلموا عدد الّسنين والحساب ما خلق هللا ذلك إاّل بالحّق   وقّدرهضياء والقمر نورا  

( ، )هللا يعلم ما تحمل كّل أنثى وما تغيض األرحام وما تزداد 652يفّصل اآليات لقوم يعلمون 

، وأنت المهيمن الّذي يصّرف األمور كيف يشاء، والكائناُت 653( بمقدار وكّل شيء عنده  

كلّها ليست سوى كما قدّرَت وقضيت، هذه الّشمس وهذا القمر المنير وهذه األرض والمّريخ  

ت في العوالم كلّها يراقبها هللا من نظرة واحدة واألجرام وغيرها من الكائنات والمخلوقا

ِوفق رعايته ونظامه، ومع ذلك فإّن ذاتك العليّة ال تُرى ألّن تجلّياتك يمكن أن تُذيب كّل  

)ولّما كائن كما تذوب الجبال وتنهدم قرب جالل ذاتك وعظمتها، يشير إلى قوله تعالى:  

ولكن انظر إلى    لن ترانيظر إليك قال  جاء موسى لميقاتنا وكلّمه ربّه قال رّب أرني أن

ا وقّر موسى صعقا فلّما تجلّى ربّه للجبل جعله دكّ الجبل فإّن استقّر مكانه فسوف تراني  

 .654فلّما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أّول المؤمنين( 

 15إلى   9من البيت 

منته وسيطرته  في هذا المقطع يذكر الّشاعر بعضا من مخلوقاته سبحانه وتعالى وهي     

على جميعها قائال: بأّن الدّنيا وما فيها من النّاس والجّن واألفالك واألرقام وغيرها مّما 

نرى ومّما ال نرى مّما نعلم ومّما نجهل، كلّها قَْدٌر يسير وقليل كقطرة ماء من البحر اللّجّي 

الّذي ظهرْت حكمتُك في إذا قارنّاها بالمخلوقات الموجودة في العوالم العلويّة، فأنت الحكيم  

سير خلقك وفي انسجامها وتوافقها ِطبقا لهدف ال يعلم سّره إاّل أنت، حتّى العلماء والعقالء 

والفالسفة والمفّكرين قد عجزوا عن معرفة حقيقته، لذلك أصبحت قلوُب المؤمنين الّذين 

الهدف،   ذلك  لمعرفة  شغفا  جميلة   أغاٍن  تشبه  دقّاٍت  تدّق  ربَّهم  بأنواعه  يعشقون  فالعلم 

واإلعالم   والتّدبير بصالحياته  باختالفه  والّرأي  بمدركاته  الذّكّي  والعقل  ببنوده  والقانون 

بشتّى وسائله، كلٌّ يلعب دوَره الُمنّوَط عليه ِوْفَق مشيئتك، ولم يُسمح له التّوقّف بال تحّرك،  

 أمر جاء منك وكّل ما ذكرتُه فهو من عندك وحدك ال يشاركك في إيجاده مشارك، وكلّ 

 فهو سالم.           

 23إلى   16من البيت 
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لنا بشكل عجيب جدا بعَض مكّونات       يأتي  الّشاعر في هذا الجزء من القصيدة  إّن  ثّم 

أهل  بأّن  يقول  حيث  العجائب  هذه  أمام  العلماء  وتحيّر  ومستلزماتها  ومقّوماتها  األرض 

يطلبون رزق هللا الّذي بثّه في األرض بما فيه الماء والنّبت   -النّاس وغيرهم    -األرض  

يذكر أشياء علميّة دقيقة جدا وهي الغازات والّطاقات الّتي تُستعمل وتُستفاد  واألنعام، وهنا  

منه باستخدام قّوتين اهتزازيتين وهما الّسالبة والموجبة، هاتان القّوتان اللّتان تمّكننا من 

استعمال هذه الّطاقات فهي من اإللهامات الّربّانية، كما أّن في داخل الكتلة األرضية أشياء 

كلّها آيات من الّرحمان، وكلّها منسجمة ومالئمة مع   -المعادن، الحديد، البترول...  -كثيرة  

نظام الكوكب األرضي، وليست األرض هي الكوكب الوحيد في الوجود، بل هناك مليارات  

الكواكب الّتي ال تطيع لغيرك أمرا وال يَُحاُط بها علما إاّل برضاك، بما في تلك الموجودات  

لفة من عظم وحديد ورماد وأرواح وغيرها، والحياة بنسبة لهذه الكائنات  من مكّونات مخت

كلّها كلحظة كّر وفّر بنسبة هلل األزلّي األبدّي، وإّن العلماء والباحثين بمختلف تخّصصاتهم 

تخبٌّط أمام الّظواهر الّطبيعية لما فيها من   -ولو حصلوا على نتيجة    -يبحثون وفي بحوثهم  

وعجائ وأسرار  بما غموض  يتحيّرون  يوم  كّل  تراهم  لذلك  هللا،  إاّل  حقيقتها  يعلم  ال  ب 

 استحدثتها وتستحدثها تلك الّظواهر. 

 36إلى  24من البيت   

في ظّل هذا التّحيِّر المذكور أعاله الّذي سبّبتْه آياُت الّطبيعة ، وفي ظّل عدِم االهتداء     

العجائب، ظهرْت نبّوةُ األنبياء ومعها وحٌي  وعدِم معرفِة كيفيِة التّعامِل مع هذه الّظواهِر و

منك إليهم أنار للبشرية طريقهم عندما تبعوا تعاليَم ذلك الوحي، ومن هؤالء األنبياء موسى  

عليه الّسالم الّذي جاء بتعاليِم ذلك الوحي في ألواح مقدّسة لهداية قومه من بني إسرائيل، 

يال لكّل شيء فخذها بقّوة وامر قومك  من كّل شيء موعظة وتفص   األلواح)وكتبنا له في 

، وكذلك عيسى ابن مريم عليه الّسالم الّذي 655يأخذوا بأحسنها سأوريكم دار الفاسقين( 

كان يحمل هذا الوحي في كتاب اإلنجيل، وبفضله اهتدى جماعة آمنوا بربّهم إيمانا خالصا، 

نحن أنصار هللا   ريّونالحوا)فلّما أحّس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى هللا قال  

، ثّم جاء خاتم األنبياء محّمد صلّى هللا عليه وسلّم وهدى 656آمنّا باهلل واشهد بأنّا مسلمون(

)وما أرسلناك بهذا الوحيِ البشرية جمعاء لكي تزوَل األوهاُم والّضالل عن جميع النّاس  

إن كنت تسأل عن نور ، و657للنّاس بشيرا ونذيرا ولكّن أكثر النّاس ال يعلمون(  إاّل كافّة
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نبيّنا محّمد صلى هللا عليه وسلّم فجوابي هو أّن األرواح، بفضل هذا النّور، طهرت من 

أدران الّشرك والّضالل وكذلك األجسام الّتي كانت تتغذّى بالحرام، فرسالتُه صلّى هللا عليه  

ير شؤون  هي أعظُم حضارةٍ عرفتْها البشريةُ، ال تحتاج إلى حضارة أخرى لتسيير وتدب

الحياة، ألنها حضارة مستقيمة قائمة بنفسها تكفيها تعاليمها النّيّرة، كما أنّها هدايةٌ اهتدى  

النّبّي في هدايتهم،   يتفلسف  النّاُس ولم  إليك روحا من أمرنا ما كنت بها  )وكذلك أوحينا 

ي لتهد  تدري ما الكتاب وال اإليمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنّك

أدّاها  658إلى صراط مستقيم( تأِْديَتُها وقد  أمانة  على اإلسالم  الهداية كانت  أّن هذه  ، كما 

 - ص    -بأحسن الوجه، إذن ال يوجد رأٌي آخر بعد هذه الحقيقة الثّابتة الّتي جاء بها محّمد  

اإلنسان من الخير والّسعادة،  إاّل االنقيادُ والتّسليم ألّن فيها سّر هذه الحياة وكّل ما يطلبه  

واآلن وقد عرفت الحقيقة فعليك أن تختار بين أن تكون مؤمنا فتنجو، أو كافرا عابدَ األصنام 

 فتشقى، ففي اإليمان كلُّ حالٍل طيٍّب، و كلُّ حراٍم خبيٍث عقال فهو حراٌم عند اإلسالم. 

الّ       األمثل  الموقف  على  ليدلَّك  الحكيُم  الّشاعر  يعود  الحوادث  ثّم  تجاه  أخذه  يجب  ذي 

وتداول األعوام بعد األعوام الّتي من تصّرفات هللا القادر، فيقول بأّن الكالم فقط ال يكفي  

أمام هذه الحوادث، بل فليكن حّظك منها خبرة تنالها عن طريق تفّكر يقّربك إلى فهم هذه 

 الحوادث.

 إلى نهاية القصيدة 37من البيت  

خير يوّضح الّشاعر عدَم إمكاِن المقارنِة بين ما جاء به محّمد صلّى في هذا المقطع األ     

بينه   هللا عليه وسلّم وما جاء به غيره من الفالسفة ومن نسّميهم حكماء، كما يتعذّر ذلك 

أكابر   من  وهما  وأفالطون  بسقراط  فأتى  والعظمة،  الّرفعة  في  واألمراء  الملوك  وبين 

اآلخ ذكر  يغنيانه عن  كي  في الفالسفة  الغربة  وأتباعه هي  نهاية سقراط  بأّن  فقال  رين، 

فلسفته ثّم الموت بسبب تلك الفلسفة، كما أّن أفالطون تلميذه قد ضّل تائها في آراءه حتّى  

المحكمة العليا لم تستطع إنقاذه من براثن آراءه، إذن فكّل عالم ال يعتبر محّمدا في علمه  

 ليها، ومْهما كثُر ِعلُمه يصبح خسارة  ياُلم ع

وبعد الّصالة على النّبّي وعلى الّذين جاهدوا معه، عاد يخاطب النّبّي محّمدا قائال: أنت     

في اإلرشاد وأنت إمام المهتدين، وأنت المبعوث رحمة،   -اإلنس والجّن    -أحكم الثّقلين  

وأنت من خضع إليه جميُع النّاس راكبين أو ماشين باألقدام، وهذا فضٌل منك وليس أمرا 

تدّعيه ألّن الدّعاية عين البدعة والّظالم، ومن هنا بدأ الّشاعر يذكر الفرق بين النّبّي وبين  
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الملوك قائال: فالملوك واألمراء ليسوا مثلَك في الحكم ألنّك أنت أميرهم، وال تبلغ األهراُم  

والعتاد، أّما  مبلغَك في الّشهرة والعُلى، إّن الملوك أقاموا قّوتَهم ومجدهم بالّسماد وبالعدّة  

أنت يا رسول هللا فقد بنيَت عّزتَك ومجدَك باألخالق الّسنيّة، إّن قصورهم مهما أُْحِكمْت 

بِناؤها فال بدّ لها بالخراب يوما، أّما أنت فقد أقيم قصرك باألمان فال يعتريه الخراب ألنّها  

كب يحمون  والملوك  يوم،  بعد  يوما  يزداد  المؤمنين  قلوب  في  وإيمان  رياَءهم  عقيدة 

وغطرستَهم بالمدافع واآلالت الحربية إضافة إلى استعمالهم األزالَم الّتي رجٌس من عمل 

الّشيطان، أّما أنت فتحمي دينك بالهداية إلى طاعة هللا الواحد األحد واستعداد الموت وسؤال 

 الملكين اللّذين ال بدّ من مواجهتهما في القبر. 

 ثانيا: التّحليل: 

اعر قصيدتَه ببّثِ لوحٍة فنّية تُبرز تحيَّر العقالء أمام جمال هللا جّل وعال، استهّل الشّ      

فاستعمل كلمة )تاهت( وهي كلمة جزلة قويّة إاّل أنّها واضحة الداّللة، ومناسبة للتّعبير عن  

 ذلك التّحيّر، وهذا ما يعرف ببراعة االستهالل.

نه وتعالى سردا جميال في سياق يجعل وبعد هذا المطلع الّرائع بدأ يسرد صفاته سبحا    

القارئ يرى من خالل األبيات قدرة هللا سبحانه وتعالى، حيث إنّه يربط هذه الّصفات ببعض 

الّشاعر   استعان  كما  والمخلوقات،  الّصفات  بين  رائع  انسجام  ذلك  من  فيتولّد  مخلوقاته 

والمأل واألفالك واألرقام بفلسفته وحكمته ليصّور لنا عظمة هللا، وليجمع النّاس واألكوان  

تحت حكم واحد وهو أنّها ليست إاّل غبارا، وقد يدرك القارئ ما تتضّمنه كلمة )غبار( من  

 وحي إلى صغر حجم هذه الكائنات بنسبة هلل تعالى. 

واآليات       العجائب  حول  ومالحظاته  نظره  ليعّمق  يسيرة  غير  وقفة   الّشاعر  وقف  ثّم 

لسفته ليكسو األبيات ثوبا تعكس بها الحكمة اإللهية، ثّم جعل من اإللهية مستخِدما في ذلك ف

وبعض  وغيرها  األرضية  بالكتلة  ذلك  في  ماّرا  به  ليتسلَّق  سلّما  واآليات  العجائب  تلك 

مستلزماتها ومكّوناتها ثّم إلى نبّوة األنبياء الّسابقين ليصَل بها إلى النّبّي محّمد صلّى هللا 

ناخ راحلته فاستنزل من غيمة شعره مطرا عّمت شآبيبه جميع  عليه وسلّم، وفي حضرته أ

نواحي الّرسالة المحّمدية، ونرى من خالل القصيدة كيف أّن الّشاعر يُحسن التّخلَص من 

 فكرة إلى أخرى وهذا شيء ُمَحبٌَّب في الّشعر.     

ي الّشاعر بين الّشكل والمضمون ليخلق       منهما وحدة ونالحظ في هذه القصيدة مدى تََوّخِ

فنّية متكاملة، ومدى تلبية معجم القصيدة بالقضية الّتي تعالجها إذ إّن الكلمات والمصطلحات 

)نور جمالك،  نحو  األّول،  القصيدة من قسمها  هذه  إلهية  إلى  تشير بوضوح  المستخدَمة 
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ر الخاّلق، العاّلم، رّب واحد بصفاته، خير مكّون، مقدّر، مهيمن، ذاتك ال ترى، أحكمت سي

الثّاني حيث  نبويّتها من قسمها  بأمر منك دون مشارك( وإلى  الخلق، وفق المشيئة، هذا 

استخدم عبارات مثل )لوال النّبّوة منك، نور المصطفى، هداية، من لم يعدّ محّمدا في علمه، 

 يا أحمد المبعوث( وغيرها من العبارات الموحية إلى توافق المعجم مع القضية المعالجة.

اإليقاع الخارجي فهو يطابق حقّا مع غرض القصيدة، فلقد استخدم الّشاعر في هذه أّما      

القصيدة البحر الكامل الّذي تفعيالته هي: متفاعلن متفاعلن متفاعلن، في الّصدر ومثلها في 

العجز، وبديهّي أن يلتزم الّشاعر بالوزن كما أسلفنا بأنّه شاعر ملتزم، وكذلك بنى القصيدة 

م قافية  عليه  على  المبنيّة  الّروّي  بالحرف  التزم  كما  موسيقيتها روعة،  في  زادت  ترنّمة 

القصيدة وهو "الميم"، وكذلك بالّردف "األلف" الّذي قبل حرف الّروّي، كما نالحظ في 

و  "اآليات"  و  "األرض"  كلمة  كتكرار  الكلمات،  لبعض  تكرارا جميال  الدّاخلي  اإليقاع 

 "العلم".  

ور الفنّية فقد نثرها مبثوثة في القصيدة وبالقدر المناسب، فبالّرغم من أّما من ناحية الصّ    

أنّه يستخدم التّشبيه في قصائد كثيرة، إاّل أّن تشبيهاته هنا قليلة جدا، إذ إّن القصيدة ال تتطلّب  

تشبيهات كثيرة ألنّها تتناول موضوعا إلهيّا نبويّا، وهللا تعالى عّز من شبيه، والنّبي أعظم  

البشر، لذلك ال نرى فيها تشبيهات إاّل نادرا، وتلك التّشبيهات الواردة التخّص ذات هللا بني  

وال تخّص كذلك شخصية النّبّي، كما في قوله عندما يشبّه دقّاِت قلوب العاشقين بنغمات: 

 )تدّق كأنّها أنغام(، وفي قوله)قصر باألمان يقام( استعارة، إاّل أّن استعاراته أيضا قليلة. 

هذا بنسبة للّصور البيانية، أّما المحّسنات البديعيّة فلها وجود ملحوظ في القصيدة، إْذ إّن    

استعمالها يوّشح الّشعر ُحلال جميلة، ويكسوه روعة ورونقا، ولكّن الّشاعر استخدم منها ما 

ا أراد  اإلقدام/اإلحجام(، ولمّ   –يُلبّي حاجةَ القصيدة، كما في المطابقة اآلتية: )سلب/إيجاب  

توضيح االختالف بين اإليمان والكفر اعتمد على مقابلة ممتازة في قوله: )أطيب ما يكون  

يكون حرام   ما  مقابلة    –حالله/أخبث  يقام(، وهي  باألمان  بالخراب/ وقصر  يهدّد  قصر 

 جميلة، كما استعمل "مراعاة النّظير" في هذا البيت:  

 ألرُض والمّريُخ واألجرامُ فالّشمُس والقمُر المنيُر وغيُره         وا

 لوجود التّناسب بينها والتّفاقها في الكوكبية.    

وكذلك استعماله "الجمع" عدّة مّرات إلدخال بعض األشياء تحت حكم واحد كما في البيت 

 اآلتي: 
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 فالعلُم والقانوُن والعقُل الذّكي       والّرأُي والتّدبيُر واإلعالمُ 

 لّه       ِوْفق المشيئة  ما أُتِيَح  قِيامُ بِدَوره   في  ظ  كلٌّ يقوم

حيث جمع بين العلم والقانون والعقل والّرأي والتّدبير واإلعالم تحت حكم واحد وهو      

قيام كّل بالدّورالمنّوط عليه، كما أّن الّشاعر بذوقه الفنّي وببالغته الّرائعة استخدم "اْكتِفَاء " 

 هذا البيت: عجيبا في هذه القصيدة وهو قوله في 

 لوال النّبّوةُ منك والوحُي الّذي       َسلََكْت بنهجِ سبيِله األقوام 

يأت     ولم  بالمذكور  اكتفى  الّشاعر  ولكّن  البيت  هذا  بعد  هنا جوابا  القارئ  ينتظر  ربّما 

 بالجواب وذلك استغناء عنه بداللة العقل عليه. 

ومن خالل دراسة القصيدة يظهر لنا أّن األسلوب الخبرّي هو األكثر استخداما وذلك     

الحقائق نحو: )فألنت رّب واحد  لتأكيد هذه  الّطلبي  الخبر  إلثبات حقائق كثيرة، وأحيانا 

أعطى للقصر في هذه   لحظة( كمابصفاته/ وألنت خير مكّون ومقدّر/ إّن الحياة بكلّها هي 

مفروضا كما في قوله:)ما النّاس ما األكوان... إاّل غبار/ ما األرض إاّل   القصيدة نصيبا

كتلة/ ما فيهم للنّاس إاّل حائر/ ما منتهى السقراط... إاّل غربة( فاستعمل النّفَي واالستثناَء 

 وهو من أقوى طرق القصر. 

ا النّبّي صلّى كما أنّه استخدم األسلوب اإلنشائي ولكن في أماكن قليلة، مثل قوله مخاطب    

هللا عليه وسلّم الّذي يتخيّل تواُجدَه عند حضرته: )يا أحكم الثّقلين/ يا من لكّل المهتدين إمام/  

يا أحمد المبعوث(، فاستخدم في ذلك أسلوب النّداء، وكذلك الدّعاء في قوله: )صلّى عليه  

 رة(. هللا كّل دقيقة(، وكذلك األمر حين يقول: ) فاجعل من األشياء حّظك خب

وكأّن الّشاعَر واقٌف أمام حضرة هللا الواحد األحد يخاطبه ويمّجده، لذلك نراه يستعمل   

تارة كاف الخطاب: )جمالك، سواك، ملكك، ذاتك، منك، رضاك(، وتارة ضمير المنفصل 

للمخاطب: )فألنت، وألنت(، وأخرى ضمير المتّصل: )أحكمَت( ولّما تاق صرَف الكالم 

الغائب طريقا يوصله إليه: )وهدى به أهل البساط محّمد/ من لم يعدّ   إلى النّبّي اتّخذ ضمير

محّمدا/ صلّى عليه هللا( ومن هنا التفت التفاتة لطيفة ليتخلّص من ضمير الغائب وليخاطبه  

أحمد  )يا  قال:  لذلك  الّطريق،  له  يمّهد  كي  النّداء  بياء  ذلك  في  ا  مارًّ المخاطب  بضمير 

ما بروح منك،  هذا  قمقام،    المبعوث...  يا  بنيَت  الّسناء  أميرهم، ومن  أنت  األمراء  مثلك 

 والدّين بينك( وهكذا استمّر الّشاعر يخاطب النّبّي األكرم إلى نهاية القصيدة.   
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ذاُت وحدةٍ موضوعية ألنّها تتناول عظمةَ   -رغم كثرة ما ذُكر فيها من حقائق    -والقصيدة    

تي وهبها للبشرية بواسطة األنبياء عليهم الّسالم بما  هللا سبحانه وتعالى وقدرتَه وهدايتَه الّ 

 الّذي نال منها نصيب األسد. -ص   -فيهم سيّدهم وإمامهم محّمد 

موضوع القصيدة ليس جديدا ولكن جوانب التّجديد موجودة في كيفية معالجته، إذ إّن  و    

عليها في أشعار   شاعرنا أحمد التّّجاني استعمل ألفاظا ومصطلحات ليس من الّسهل العثور

الّشعراء الّسنغاليين وبالخصوص الّذين سبقوه ، وذلك لعلّة بسيطة وهي أّن بعضا من هذه 

مثل:   الحديثة،  العلمية  االكتشافات  مع  وأخرى ظهرت  والمصطلحات عصرية،  األلفاظ 

 )المّريخ، القانون، اإلعالم، الغازات والّطاقات، الّسلب واإليجاب بالمعنى العلمي، مليار،

 حضارة، الّسماد(. 

إّن هذه القصيدة قصيدة إلهية نبويّة، ولكنّها بحّق َوثْبَةٌ جديدة في الّشعر اإللهي والنّبوي     

 من الّشعر الّسنغالي العربي. 

 المبحث الثّاني: دراسة تحليليّة للّسياسيّات، قصيدة )يا سادة اإلسالم( نموذجا

لّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم، وتناولناها بشكل لقد سبق الكالم عن الحياة الّسياسيّة ل    

ُمسهب في صفحات عديدة، ورأينا بداية تلك الحياة مع سنغور وكيف انقلبت األمور، وكيف 

تّم تأسيس حزبه، وبالتّالي خوضه االنتخابات البرلمانيّة، وكيف أدّى ذلك إلى دخوله الّسجن  

 مّرتين. 

نا على لوحات فنّية جميلة بعَض الحوادث والوقائع الّتي  هذا، ولم ينس المكتوم أن يرسم ل   

في   -عاشها في حياته الّسياسية، وكذلك الّظلم الّذي لقيه من رجال الّسلطة،  وقد مّر بنا  

الموضع   ينتهز    -غير هذا  أمورا كثيرة، كما كان  يُقيّد في أشعاره  ُمفلقا  أنّه كان شاعرا 

الّسنغالي وخاّصة الّشيوخ ورجال الدّين الّذين كان  موهبته الّشعرية إليقاظ ضمير الّشعب  

 المكتوم يودّ أن يشعروا بمسؤولياتهم ويقفوا أمام الحكومة إن أرادت فسادا أو طغيانا.

وسبق أن أشرنا إلى أّن قصائده الّسياسية تحمل في طيّاتها هجاء كثيرا للحكومة، وذلك    

 نتيجة الّظلم الّذي لقيه من رجالها، منها: 

تِْك  َساَعةَ  ُصْبِحَها  اأْلَْحاَلمُ يَ   ا  دَْولَة    نُِصبَْت   لََها   اأْلَْعاَلُم         َغرَّ

 فََردَْدِت َطْرفَِك َعْن َهاَلٍك َواِضحٍ         َوَغفَْلِت  َعــْن  تَعٍَس  لَهُ  إِْلَمــامُ 

 يَْت  بِِك  اأْلَْشَجــاُر َواأْلَْقَوامُ فأََلَْنِت   ُشْؤٌم     ِللطَّبَائِعِ    كُلَِّها          َشقِ 

 أَْفَسْدِت  َمـا  بَنَِت  اْلَحيَاةُ  أِلَْهِلَها         َونَقَْضِت  َما  قَْد  أَثْبََت  اأْلَْحَكامُ 
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َوبَـِقـْيِت   دَْولةَ   ُمـْستَبِدٍّ   َجـائٍِر         َصَرَعـتْـهُ  فِي  َغلَـَوائِـِه  اآْلثَـامُ 
659 

نراه يهجو أصحاب الحكومة في قصيدة أخرى منها  وهي     قصيدة طويلة جدا، وكذلك 

 هذان البيتان: 

عَفَاِء اْلبَائِِسيَن َوَمْن        قَْد أُْخِرُجوا ِمْن َشَرايِيِن اْلبِغَايَاتِ   يَا دَْولَةَ الضُّ

لَهَ  وَ  ِزياَلتِ يَا دَْولَةَ اللَُّؤَماِء اْلفَاِسِقيَن َوَمْن        َخانُوا  اإْلِ  660َمالُوا  ِللرَّ

ألّف المكتوم شعرا كثيرا إثر الحوادث الّسياسيّة في البلد، حتّى إّن بعض قصائده قد ألّفها    

)يا سادة  الّسياسيّة قصيدة  القصائد  الّسلطة، ومن هذه  الّسجن يعاني ظلم رجال  وهو في 

 فلنقرأها معا!  اإلسالم يا نجم الورى( الّتي نحن بصدد معالجتها في هذا المبحث،

 نّص القصيدة:

ْساَلِم يَــا نُـُجـَم اْلَوَرى       َما  -1 ْساَلَم إِنْ يَــا َســادَةَ اإْلِ  لَْم  يُْشتََرى   أَْكـَرَم اإْلِ

ا  تُقَـابَـُل  بِـاْلفَُؤاِد  َكَما  َجـَرى -2  َطغَِت اْلُحُكوَمةُ َواْلُحُكوَمةُ إِْن َطغَْت       يَْوم 

َها  تَْمِشـي  اْلُحُكوَمةُ  قَْهقََرى  -3  َمــسَّــْت بِـُكـّلِ َكــَراَمـٍة أَْعـَضـاُؤَها       َوبَِمّسِ

ا  لَْن يَْخَسَر   -4 يـَن يَْقـَوى بِاأْلُلَى       َجعَلُوا  اْلعَِقيدَةَ  َمْغنَم  َعــِلُمــوا بِــأَنَّ الـدِّ

 ا

 دََراِهــٍم        إِنَّ الدََّراِهَم  ِرْزُق  َمْن َخلََق الثََّرى َوِلــذَاَك  يَـْخـتَـبِـُرونَـُكـْم  بِـ -5

 قُــوُمــوا أَئِـَمـةَ ِديـنِـنَـا َواْسـتَـْيِقُظوا        َودَُعوا  التَّنَاُزَع  َوالتََّكاثَُر َوالِمـَرا -6

 اِلبُُكـْم  بِـِه  َربُّ  اْلَوَرى فَـلَـَطـالَـَمـا  أَْهــَمـْلـتُـُم  ِلـُرقُـوِدُكــْم        َشْيئ ا  يُـَطـ -7

َكـسُّـُر اَل يُِفيدُ  ِلَمْن دََرى  -8 َمــاِن تَـَزلٌُق        َوَكـذَا الـتَـّ َخ فِـــي الـزَّ  إِنَّ الـتََّشـيُـّ

ٍد        َواآْلِل  بَْل  أَْصَحابِِه  أُْسِد  الضََّرى -9  ُكـــونُــوا ِرَجـــاَل هللاِ َمــثَْل ُمَحمَّ

 ُحوا اْلَمَشاِرَق َواْلَمغَـاِرَب ُكلََّهـا         اَل بِـالتََّشيُّخِ   َوالتََّكـسُّـِر   َواْلَكـَرى فَتَ -10

ْساَلِم  فِي ُكّلِ اْلقَُرى - 11     َوإِذَا تَـَرْكـتُـْم ِلْلـُحـُكـوَمِة فُـْرَصـة          تَْطغَى َعلَى اإْلِ

ُكُم    بَِشرِّ -12       ُحُكـوَمٍة         َخـانَـْت  أَذَلَّ  ِخيَـانٍَة   َما  أَْخَسَر اَمــاذَا   يَـغُـرُّ

لَِه  َواَل أَُجانُِب  َمْن  َعَر ا-13    ا        َسْيَف  اإْلِ  إِنِّـي   أَُسـلُّ   ُمَجـاِهد ا   َوُمَكافِح 
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ْجُن نِ -14    ٍة         َوالّسِ ْجُن  لَْيَس   بَِراِدعٍ   ذَا ِهمَّ  ْعَم ِحَمى الشَُّجاعِ إِذَا َطَرا فَـالّسِ

 َكـذَّبُوا  َعلَيَّ  ِلَجْوِرِهْم  َوِلُضْعِفِهْم        َواْلَجْوُر  بِئَْس  ِحَمى اللَّئِيِم اْلُمْكتََرى -15  

ِذي  اَل  يـُْشـتَ -16    661ـَرى إِنِّـي  أَُخـاِطُب   بِالِلَّساِن   أَِحبَّتِـي        أَْواَل  فَبِاْلقَـلَـِم  الَـّ

 مناسبة القصيدة: 

إّن سبب تأسيس حزبه لغمار المعارك الّسياسيّة هو الّسبب نفسه في نظم هذه القصيدة،     

الّذي سيتبنّاه السنغال بعد االستقالل وعرف األخطار  الدّستور  لّما قرأ مسودّة  أنّه  وذلك 

مي وفعاليته في البلد، وبعد المتستّرة فيه والتّدابير الّتي من شأنها أن يُحول دون المدّ اإلسال

دون   للحيلولة  أّسس حزبه  استفتاءه،  العلماني عقب  الدّستور  هذا  الموافقة على  تّمت  أن 

تحقّق تلك النّوايا السيّئة مع ردّها إلى نحورها، ثّم خاض االنتخابات البرلمانيّة الّتي أدّت  

و بها أهل اإلسالم وسادته إلى دخوله الّسجن، فكتب في هذا المضمار هذه القصيدة الّتي يدع

 إلى مجابهة هذه الحكومة الّطاغية. 

 األفكار العاّمة: 

 التّنديد إلى طغيان الحكومة على اإلسالم مع محاولة شراء رجاله؛ -1

بمحّمد   -2 االقتداء  على  وحثّهم  مكافحتها  إلى  الّشيوخ  وآله    -ص -دعوة 

 وأصحابه؛ 

 اإلعالن بالنّضال ومحاربة الحكومة وعدم الخوف عن الّسجن.   -3

 الّشرح والتّحليل: 

 أّوال: الّشرح 

حمايةَ    -بالمقام األّول  -يدعو الّشاعر أهَل اإلسالم وخاّصة  الّشيوخ الّذين يرجو منهم      

منارا  العاّمةُ  يتّخذكم  الّذين  الُهداة  القُداةُ  أنتم  بلدنا السنغال ويخاطبهم قائال:  الدّين في  هذا 

للوصول   أقَومه كسبيل  إلى هللا للهداية، وسراجا لالستنارة، ما أعظم اإلسالم كدين وما 

تعالى ولكن بشرط أن ال يباع ويشترى، إّن هذه الحكومة الّسنغالية القائمة طغت وبغت 

على اإلسالم وعلى رجاله، وبالتّالي يجب علينا وعليكم جميعا أن نواجهها بكّل ما أوتينا  

من قّوة، ألّن أعضاء الحكومة ورجال الّسلطة بدأوا يفسدون كّل شرف يعود إلى اإلسالم 

كرامة يمكن لإلسالم أن يفتخر بها، وبفسادهم هذا تتراجع الحكومة وال تعرف أبدا وكّل  
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يَعتبرون   الّذين  الّرجال  بفضل  وينمو  ويتطّور  يتقدّم  الدّين  هذا  أّن  أدركوا  وقد  تقدّما، 

ويؤمنون بأّن اإليمان هو أعظم نعمة وأكبر غنيمة الّتي ال خسران فيها وال ندامة، وبما أّن 

ة يرونكم تمثّلون هؤالء الّرجال بدأوا يحاولون ِخداَعكم وشراءكم بمال أحيانا،  رجال الّسلط

وبمناصَب حكوميٍّة تارة أخرى، ألم تعلموا أّن هذه األموال رزق من هللا الّذي خلق األرض 

الدّين  هذا  عن  للدّفاع  قوموا  الّسادة  أيّها  بدراهم،  دينكم  تشتروا  فال  إذن  عليها،  ومن 

مكم العميق ومن غفلتكم واتركوا التّنازع في الجاه والتّكاثر في األموال واستيقظوا من نو

والجدال فيما ال فائدة فيه، فكثيرا ما أهملتم أمرا من أوامر هللا تعالى بسبب نومكم وبسبب 

غفلتكم هذه، إّن ادّعاء المشيخة في هذا الّزمن دون مواجهة القضايا العصرية لَرزيلةٌ حقّا، 

بمظهر المشيخة ال يفيد إفادة، فعليكم االقتداء برسول اإلسالم محّمد صلّى وكذا التّمظهر  

هللا عليه وسلّم في عزمه على تبليغ دينه وحزمه على دفاعه، بل عليكم االقتداء أيضا بآله 

وبصحابته رضوان هللا تعالى عليهم أجمعين الّذين كانوا في ساحات الوغى كاألسود في 

جا فهم  والّشجاعة،  بِقاع  الجرأة  جميع  إلى  اإلسالم  حتّى وصل  جهاده  حّق  في هللا  هدوا 

 األرض شرقها وغربها، ولكن لم يحقّقوا ذلك بهذا الّسلوِك الّذي أراه فيكم.

واصل الّشاعر ينبّه هؤالء المشايخ ويقول: إنّكم إن أمهلتم أصحاَب الّسلطات وخلّيتم      

للّطغيا لهم  سانحة  فرصة   ذلك  فسيكون  الّسبيل  األقطار، لهم  جميع  في  اإلسالم  على  ن 

الّسيّئة   الحكومة  هذه  يخدعكم عن  الّذي  ما  لقمة سائغة.  وسيطرتهم على رجاله وجعلهم 

وشّرها؟! هذه الحكومة الّتي خانت أكبَر خيانة  لشعبها وخانت عظماء البلد ورجال دينه،  

اده التّاّم لقتال هؤالء  فيا لخسران هذه الحكومة بسبب خيانتها هذه، ثّم يُعلن تهيَّؤه واستعد 

قائال بأنّه َسلَّ سيَف هللا من ِغمده لُمكافحِة ومجابهة رجال هذه الحكومة الّطاغية وال يبالي 

المعترضين الّذين ال يهّمهم هّمي، إنّهم قد أدخلوني الّسجَن ظانّين أّن هذا يمكن أْن يجعلني  

َع أو يخيف صاحَب هّمة عالية، أتراجُع عن موقفي قيد أنملة، فالّسجن ال يستطيع أن يرد 

بل إنّه أَلفضُل مكاٍن للّشجاع الجريء، ويقول بأنّهم افترْوا عليه واتّهموه بإخالل االستقرار 

واألمن الدّاخلي وذلك نتيجةَ جوِرهم وفجوِرهم وضعفهم، وخوفهم على من يوقظ الّشعب 

الوحيد للخبيث اللّئيم ولَبئس وينبّهه إلى مكائدهم الّسيّئة، ولكن الجور هو المالذ والملجأ  

 الملجأ.

ثّم يختم الّشاعر هذه القصيدة قائال: إنّي أخاطب أحبّتي في هللا بلسان فصيح وأحذّرهم     

بفضائح رجال هذه الحكومة وأحّمسهم على مواجتهم، فإن لم يسمعوا كالمي فسأخاطبهم  

                       بقلمي الّذي ال يشترى بدراهم هذه الحكومة الّطاغية.        
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 ثانيا: التّحليل 

في هذه القصيدة يهجو الّشاعر الحكومة هجاء مّرا، وفي الوقت نفسه يلوم الّشيوَخ على       

تفّرجهم عّما يقوم به رجاُل الحكومة من فساد وطغيان، ولقد ناداهم في بداية هذه القصيدة 

رفيعا يمكن أن يساهم في إشعارهم    منزال   -قبل كّل شيء    -ب"يا سادة اإلسالم" فأنزلهم  

ناداهم في   أيضا في رفع هممهم، كما  يساهم  يمكن أن  الدّين، كما  تجاه هذا  بمسؤوليتهم 

المصراع نفسه ب"يا نجم الورى" وفي ذلك إشارة دقيقة إلى أنّهم هم المثل العليا للّشعب 

الّشعب و آثارهم، فإن تحّركوا تحّرك  ينتهج نهجهم ويقتفي  إن تهاونوا فالّشعب الّسنغالي 

 متهاون.  

وبعد ذلك بدأ يفضح للّشيوخ فضائَح الحكومة ويُظهر لهم سفاسفَها ورزائلها من طغياٍن     

كما   الحكومية،  المخاطِر  تلك  عن  الّشاعر  فينبّهم  بدراهَم،  دينهم  شراِء  ومحاولِة  وإفساٍد 

لها الصّ  يذلّل  الّركود والّركون والّسكون، ألّن ذلك  الّطريق يجنبّهم عن  عاب ويسّهل لها 

للوصول إلى مرادها، كما أن الّشاعر ناداهم وحذّرهم في قصيدة أخرى تشبه هذه القصيدة 

 مضمونا وموضوعا حيث قال: 

يَانَاتِ  تُْكْم  ُظنُونُـُكُم       بِدَْولٍَة  َشأْنَُها  َرْفُض  الدِّ  يَا َسادَةَ  النَّاِس  َغرَّ

يِن ُمْقتَِرٌب      إِنَّ اْلِقيَاَم  لَُكْم  أَْولَى   اْلِعبَادَاتِ إِْن لَْم تَقُوُموا فََمْوُت   الدِّ

يِن  َخانَاتِ  ْمتُُم  َواْحتُِرْمتُْم  فِي اأْلَنَاِم َمع ا       َوُكْنـتُـُم  ِلـَمـقَـاِم  الدِّ  ُعّظِ

 ْوِف اْلَحاِكِم اْلعَاتِي فََكْيَف  ِمْن  بَْعِد  َهذَا  تُْهِملُوَن  لَهُ      ُكلَّ اْلُحقُوِق ِلخَ   

يِن  أَْنتُْم  قَادَةٌ  ُكَرَما       أَْنتُْم ذَُووا َمْجِدِه  يَا َخْيَر َسادَاتِ    أَْنتُْم  بَنُو  الدِّ

لَِه  بِأَْصنَاِف اْلَمِكيدَاتِ  اَل تَتُْرُكوا يَدَ ِذي الطُّْغيَاِن أَْو ُهتَِكْت     ِستَْر  اإْلِ
662 

بمواجه     الّرسوُل محّمدٌ صلّى هللا عليه  ثّم يوصيهم  الّطاغية كما واجه  الحكومة  ة هذه 

م نفَسه في هذا الكفاح دون انتظار جوابهم ودون   وسلّم وأصحابُه الكفَر والّطغيان، وهو يُقدِّ

 تريّث. 

والّشاعر جدير بهذا الموقف إذ إنّه كان من نوادر الّشيوخ الّذين كانوا يهتّمون بالّسياسة     

الّتي من شأنها  ويَْسبُر المتّفقة  فيها والتّدابير  يُدرك األسراَر المخفيةَ  ون غابتها، ما جعله 

 إقصاء اإلسالم ورجاله عن األماكن الّتي تؤخذ فيها القرارات. 
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األلفاظ ودقّتها       العبارات وسهولة  القصيدة وضوح  القارئ تالحظ في هذه  أيّها  فلعلّك 

موضوعها موضوع سياسّي اجتماعي تحمل في طيّاتها  وائتالفها بالمعنى المراد، إذ إّن  

 ثورة عظيمة.

استخدم الّشاعر في هذه القصيدة البحر الكامل، والتزم بالوزن والقافية، وكذلك بالّروّي      

ِلتبقى   "األلف"  الوصل  على  حافظ  كما  المفتوحة  "الّراء"  وهو  القصيدة  عليه  بنى  الّذي 

 موسيقيتُها وحدة  واحدة  من حيث اللّحن والجرس واإليقاع.

البيانية نجد أّن الّشاعر استخدم بعضا منها تالئم مع    وإذا بحثنا في القصيدة عن الّصور    

تصويره وخياله، ففي قوله )طغت الحكومة( مجاز مرسل عالقته المحلّية، إذ إّن الحكومة  

ال تطغى ولكن رجالها هم الّطغاة، وكذلك في )حكومة خانت، تطغى على اإلسالم(. وفي  

للهداية،   "نجم"  كلمة  استعار  الورى(  نجم  )يا  يمشي قوله  للحكومة شخصا  استعار  كما 

باألقدام وذلك في قوله )تمشي الحكومة قهقرى(، فلم يذكر الّشخص صريحا وإنّما ذكر  

قوله )أصحابه أسد    -وهي قليلة في القصيدة    -بعض لوازمه وهو المشي، ومن تشبيهاته  

 الّضرى( وهو تشبيه بليغ. 

ولقد لوحظ في القصيدة تكرار كلمة "الحكومة" عدّة مرات مقرونة بكلمة "طغت" مّرة،     

وبكلمة "خانت" ثانية، وبكلمة "شّر" ثالثة، وذلك لجذب انتباه القارئ إلى مساوئها. كما أّن 

األسلوب الخبري هو المستخدم أكثر ِليُندّدَ بشنائع الحكومة، وِليُظهَر موقَف رجال الدّين 

سفَه على تفّرجهم، ولكنّه توّسل باألسلوب اإلنشائي ليطلب منهم تغيير هذا الموقف وذلك  وتأ

بصيغة األمر أّوال في قوله )قوموا...، استيقظوا، دعوا...، كونوا...،(، والنّداء في البيت 

وكذلك   اإلسالم(  أكرم  )ما  قوله  في  والتعّجب  الورى(  نجم  يا  اإلسالم،  سادة  يا   ( األّول 

ام في )ماذا يغّركم( والّشرط في ) إن طغت الحكومة تقابل...، وإذا تركتم للحكومة  االستفه 

 فرصة تطغى(. 

هذه       في  جماعة  يخاطب  إنّه  إذ  الجمع،  صيغة  الّشاعر  استخدم  الخطاب  حيث  ومن 

قوموا،  يغّركم،  تركتم،  يطالبكم،  لرقودكم،  أهملتم،  )يختبرونكم،  يقول  لذلك  القصيدة 

 كونوا(. استيقظوا، دعوا، 

والقصيدة ذات وحدة عضويّة ووحدة موضوعيّة، فهي قصيدة سياسية ثورية، تظهر     

فيها تجربة شعرية صادقة، يمكن مالحظتها في مدى اندماج شعور الّشاعر بالموضوع،  

 كما أّن الثّورة ضدّ الحكومة هي من أبرز مالمح التّجديد في هذه القصيدة.  

 ليّة لإلرشاديات، قصيدة )يا سنغال بكيت( نموذجا المبحث الثّالث: دراسة تحلي
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الّسيّدُ الّشيخ أحمد التّّجاني سي مرشدٌ وموّجه ومعدّل اجتماعّي وناصح أمين ذو بصيرةٍ      

فهو   جبّار،  وعقل جميل  أسلفنا    -ثاقبة ورؤية سامية  الدّنيا    -كما  اختبر  معاصر  شاعر 

فيها العصريّة وخاض  والحوادث  المستجدّات  وتحّمل وعاش  الحياتية  المشاكل  وواجه   ،

متاعبها وظروفها القاسية، كّل ذلك ساهم في اكتسابه خبراٍت مختلفةَ الجوانب، ومعارَف 

النّاس   وخدمة  والتّعليم  باإلرشاد  حياته  من  كبيرا  قسما  كّرس  ولقد  المشارب،  متعدّدةَ 

ي ذلك قصائد عديدة، وإيقاظهم، وذلك في لقاءاته ومحاضراته وخطاباته ورسائله كما ألّف ف

وتلك اإلرشادات موّجهة إلى الّشعب عاّمة وإلى الّشباب خاّصة إذ يرى أنّهم رجال الغدّ  

ورجاء المستقبل، وبالتّالي يجب توعيتهم وتوجيههم وإرشادهم إلى كيفية مواكبة الّظروف 

 الّزمانيّة والمكانيّة. 

هة إلى الّشباب الّسنغالي الّتي من وفي هذا المبحث سنرى نموذجا لتلك اإلرشادات الموجّ    

شأنها أن ترقى وتسمو بهم إلى قّمة التّقدّم، كما في قصيدة "يا سنغال بكيت كّل بكاء" الّتي  

 سنراها في الّسطور التّالية: 

 نّص القصيدة:

 ــاءِ ُكـلَّ  بُـَكــاِء     لـِتَـَوغُّـِل  الشُّـبَّاِن  فِي  اْلبَأْسَ   ِسنِغَـاُل بَـَكْيتِ يَـا  -1

 ِمْن  أَْكثَِر اْلعُقاََلءِ   َوبََكى ِسَواكِ َوبََكْيِت َحْيُث أََرى بَُكاَءِك َواِجب ا      -2

انُ  -3 نَـا ُشبَـّ ا  يَـِزيدُ  اْلـَمـْرَء  ُكــلَّ  ثَنَـاءِ   فَـُخلُوُّ ـا     ِمـمَّ  أَْرِضِك  دَائِم 

ا -4 هُ      َجْهـر  ٍر َصفَّاءِ   أَْفـَضى إِلَى َهـذَا  الَِّذي  قَْد ذَمَّ  ِلَسـاُن  ُكـّلِ ُمفَّكِ

 َما ِللشَّبَاِب  إِذَا َغدَا  لَْم يَْجِن ِمْن     ثََمِر اْلَمعَـاِرِف  َخْيَر  ُكـّلِ َجنَـاءِ  -5

 َوإِذَا َغدَا لَْم يَْحتَِرْف  ِليَُحوَز  َما     يَـْقـِضـي بِـِه اْلَحْوَجاَء ُكلَّ قََضاءِ  -6

َماِن  َرِزيلَةٌ     َواْلـفَـْقـُر  َشـرُّ  نِـَكـايَـٍة  َوَشـقَـاءِ إِنَّ  اْلَجَهالَةَ  فِي ال -7  زَّ

 َوِلـِذي  التَّقَاِليِد  اْلقَِديَمِة  ُمْنتَه ـى     َواْلُمـْنـتََهـى ِلـذَِوي اْلبََصائِِر َجاءِ  -8

ُل  اَل يُـِفـيـدُ  إِفَـادَة      َمـْعـلُـوَمـة    إِالَّ    -9 َجـوُّ يــذَاءِ َهـذَا  التَـّ  أََخــا  اإْلِ

 إاِلَّ الَِّذي  يَْغتَاُب ذَاَك  ِلذَا َوَمْن     يَـْهـُجـو  فَـت ى  ِلِسَواهُ َشرُّ ِهَجاءِ -10

قَـافَـِة اَل إِلَى اأْلَْعَضاءِ -11 َمائِِر  نَاِظٌر     َوإِلَى  الثَـّ لَهَ  إِلَى  الضَّ  إِنَّ اإْلِ

ْحَمـاِن دُوَن َطـَهاَرةٍ      َونَـَظـافَـٍة  ِلْلـقَـْلـِب  َعـْيُن  ِريَاءِ فَِعبَادَةُ -12  الرَّ

 تَبًّا ِلَمْن يُْجِري الِلَّساَن َعلَى اْمِرٍئ  ِليَُحوَز  بَْعدُ  بِذَاَك  َخْيَر  َجَزاءِ - 13

 ـِميَمٍة  َمشَّـاءِ َوِلَمْن تََجسََّس َواْفتََرى َوِلُمْفِسٍد      بَـْيـَن  اْلـَوَرى  بِـنَ- 14

نَـابُُز  آفَةٌ      بَِسَرائِـِر  اأْلَْلـقَـاِب  يَـْوَم  تَـَراءِ - 15  َوِلَمْن  تَـنَـابَـَز  َوالتَـّ
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 إِنَّ  اْلَحـيَـاةَ  قَـِصيَرةٌ  َوَكأَنََّها       لََحَظـاُت  ُمـْلتَِفٍت ُمـِريِد  َجاَلءِ -16

 يَِفيَك  ِلِضيِقـِه      ِوِلـِضيِقـِه  َمـا  فِيِه  ِمـْن  إِيفَاءِ فَنَِظاُم  يَْوِمَك اَل -17

 اُْطلُْب  ِلنَْفِسَك  َمْسلَك ا  تَْعتَاُمهُ      َوأَِجـْد  نَِظـاَمـَك  ُمـدَّةَ  اأْلَْنـَواءِ -18

 نَـاءِ لََك فِي النََّهاِر إِذَا أََرْدَت ِصنَاَعة     َسْبٌح  َطـِويـٌل  فِيـِه  ُكلُّ  غَ -19

 اَل تُْهِملَنَّ نََهاَرَك اْلَمْيُموَن  بِاْل     َجَواَلِن  َوالتَّْطَواِف  فِي اأْلَْنَحاءِ - 20

ٍص َعْن َشأِْن ذَاَك َوَشأِْن ذَا   َوتَـتَـبُعِ  اأْلَْفـعَـاِل   َواأْلَْســَمـاءِ - 21  َوتَفَحُّ

ٍل       - 22  ِحـيـن ا َعلَى  اأْلَْفَراِد َواْلفَُضاَلءِ َوثَنَاِء   ذَاَك  َوذَّمِ  ذَا  َوتَقَوُّ

َعانِفَِة اأْلُلَى     ِمـْن  َشـأْنِِهـْم  بَـْذٌر  ِلُكّلِ  تََواءِ - 23  َواْحذَْر ُماَلَزَمةَ الزَّ

 قَْوٌم ُعقُولُُهُم  َخلَْت  ِمْن فِْكَرةٍ       َظُهَرْت  َوَكاَن  قُلُوبُُهْم  بَِخاَلءِ -24

ِب َسائِد ا      َوَرأَْوا  َكأَنَّ اْلَخْيَر فِي الشَّْحنَاءِ قَْوٌم َرأَْوا نَ-25  ْهَج التَّعَصُّ

 قَْوٌم   أَبَْوا   إِالَّ اْلعُثَُو   َوإِنََّما       َجاَزى  اْلعُثَـاةَ  إِلَُهنَـا   بِـَجفَـاءِ -26

َجـبَـاءِ ِسيَماُهُم َعْرُض اْلبََساَمِة ِعدَّة         ِلـتَـَهـكُّـِم  اأْلُدَ - 27  بَــاِء  َوالنُـّ

ِن  اأْلَْزيَــاءِ - 28 بَى     َوتَـبَـْخـتُـٍر  بِـُمـلَـِوّ حِ فِي الرُّ  َوتََكاتٍُف ِعْندَ التََّسرُّ

 َوتَدَاُوِل اْلَكِلَماِت َحْيُث تََظلَّلُوا       َوتَـَسـاُؤٍل  َعـْن  أَْسَوإِ  اأْلَْنبَـاءِ - 29

ْنَساِن  َخْيُر َعَطاءِ إِنَّ  اْعتَِزالََك  َعْنهُ -30  ُم  لََسعَادَةٌ        َوَسعَـادَةُ  اإْلِ

ِر  اْلعُلََمـاِء  َواْلُحَكَماءِ - 31 َرْن       َكـتَـَطـوُّ  بَْعدَ التَّعَلُِّم َواْحتَِرْف َوتََطوُّ

ُكودُ  َمَضـرَّ - 32 هُ  لََمذَّلَةٌ         فَـَكَمـا  الرُّ  ةٌ ِلْلَماءِ َودَعِ  اْلُجُمـودَ  فَـإِنَـّ

ب ا ِلِمَراءِ - 33 ا      َواتْـُرْك  ِسـَواهُ  تََجـنُـّ ا َوُمَشاِور   َواْعدَْد َضِميَرَك آِمر 

 َواْعِرْف َحِقيقَةَ َما يَُكوُن فِإِنََّما       تَْهِدي اأْلُُموُر بََصائَِر اْلعَُرفَاءِ - 34

         663َواَل تُْهِمْل  ِلِذي اآْلَراءِ  َهِذي نَِصيَحةُ َصاِدٍق لََك يَا فَت ى     فَاتْبَْع - 35

 مناسبة القصيدة: 

إّن المؤّمل يرى أّن روح المواطنة واإلخالص التّاّم للوطن دفعا الّشيخ أحمد التّّجاني      

سي المكتوم إلى كتابة هذه القصيدة نُصحا وإرشادا للّشباب ومساهما في تغيير األوضاع  

 القائمة في السنغال.  

 األفكار العاّمة: 

 بُكاُء البلد لحالة الّشباب البائسة -1

 
أبوبكر امبي: ، بعض ملتقطات من اإلنتاج الشعري للّسيّد الّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم،  -  663

  المصدر الّسابق، 
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 بِطالةُ الّشباب وتجّولُهم والتّدخل فيما ال يعنيهم  -2

 الحثُّ على تنظيم الوقت لتأدية أمور مفيدة  -3

 تحذير الّشباب من القوم الفاسدين  -4

 الحّث على طلب العلم واالحتراف واجتناب الجمود  -5

 الّدراسة والتّحليل: 

التّّجاني سي يصّور ُحزَن هذا الوطن    في مطلع هذه      الّشيخ أحمد  أّن  القصيدة نالحظ 

وتأّسفه لحالة شبابه البائسة، لذلك استعار شخصية  تُمثّل السنغال تبكي ُمتأسفة  أمام حقيقٍة  

ُمّرة وحالة واقعية، وكأّن هذه الّشخصية عجزْت عن تغيير هذه الحالة لعدم الحول والقّوة  

الّشاعر أمام هذه الّشخصية ويخاطبها قائال: أّن بكاءك في محلّه فال تجاهها، لذلك وقف  

الّذي بكت وتأّسف وحزن وإنّما بكى مثلك أكثُر  يلومك عليه، بل لست أنت الوحيد  أحد 

العقالء الّذين يرون الّشباَب متمادين في هذه الحالة. فليس للّشباب أدنى شيٍء من األشياء  

نى المرء بها ، بل العكس هو المتواجد فيهم وهو األشياء الّرزيلة المحمودةِ الّتي يمكن أن يُث 

والدّنيئة، وهذا الخلو هو ما أدّى إلى هذه الحالة المذمومة علن ا من طرف كّل عاقل مفّكر 

ا عن الّسبب الّذي دفع الّشباَب إلى عدم طلب العلم  م  مخلص لوطنه. ويتساءل الّشاعر ُمتهّكِ

الّذي دفعهم   الّسبب  نتيجِة عدِم طلِب وعن  يتعّجل في إعطاء  إلى عدم االحتراف، وكأنّه 

العلِم الّتي هي الجهالة ويقرنها بذّم قائال: بأنّها رزيلة سيّما في هذا العصر الّذي هو عصر 

بالنّكاية والّشقاء،  المقرون  المدقع  الفقر  الّتي هي  نتيجةَ عدِم االحتراف  علم، كما يعطينا 

تقف عنده وتنتهي إليه، وهذه  ويقول بأّن التّقاليد و العادات الّسيئة يجب أن يكون لها حدّ 

 فكرة جاءت من ذوي العقول النّيّرة وأصحاب البصائر الثّاقبة. 

يواصل الّشاعر ويالزم شخوصه أمام هذه الّشخصية المتمثّلة للّسنغال يشكو من طرف     

غني من جوع، وإنّما ألجل الِغيبة  الّشباب هذا التّجّول الملفت للنّظر الّذي ال يسمن وال ي

وإيذاء النّاس والنّيل من أعراضهم، ويُظهرون رياء  أنّهم مخلصون وذوو قلوب طاهرة، 

ويبيّن لهم بأّن هللا ال ينظر إلى هذه األشياء الّظاهرة، بل ينظر إلى مكامن  فيفضحهم المكتوم

 قلوبكم وإلى أخالقكم.  

الّذي يتكلّم على أعراض النّاس بسوٍء بُغية  في الجزاء   ثّم يرجع الّشاعر فيلعن المرءَ      

بالنّميمة،  النّاس  بين  يمشون  الّذين  المفترين  الكاذبين  المتجّسسين  وكذلك  والمكافأة، 

والمتنابزين الّذين يسّمون النّاس بأسماء غيَر أسماءهم، فإّن هذه األبيات تطابق تماما اآليتين  

الّذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم   يا أيّهاالكريمتين القائلتين: )
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تنابزوا باأللقاب  وال نساء من نساء عسى أن يكّن خيرا منهّن وال تلمزوا أنفسكم وال 

بئس االسم الفسوق بعد اإليمان ومن لم يتب فأولئك هم الّظالمون. يا أيّها الّذين آمنوا 

 إثم وال تجّسسوا وال يغتب بعضكم بعضا أيحّب اجتنبوا كثيرا من الّظّن إّن بعض الّظنّ 

 ،  664أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتّقوا هللا إّن هللا تّواب رحيم( 

وكأّن الّشاعر يلتفت إليك أيّها الّشاب ليخبرك مدّةَ الحياة فيشبِّهها بلحظة االلتفات وهي      

إخبارك بقصر هذه المدّة يعطيك برنامجا   لحظة قصيرة جدّا فال وقت لك فيها للتّجّول، وبعد 

يوميّا لتطبّقه، ويطلب منك تنظيَم حركات النّهار تنظيما دقيقا فيقول لك: إّن ِضيق اليوم ال  

يسع للقيام باألعمال اليوميّة إاّل إذا نظمته، فإذا نظمته يصبح واسعا كافيا للقيام باألعمال  

ياةٍ تتبعه ونظاما دقيقا في كّل حين، فإذا أردت  كلّها، وذلك ال بدّ أن تختار لنفسك منهَج ح 

أن تقوم بعمل ما فإّن لك في النّهار فراغا واسعا للقيام بهذا العمل ولكن بشرط أن يكون  

( تعالى:  يقول  طويال( منّظما،  سبحا  النّهار  في  لك  تضيّع 665إّن  ال  أن  أيضا  ويحذّرك   .

لنّاس وفيما ال يعنيك، أو تُثني بعض نهارك بالتّجّول في الّشوارع، والتّدّخل في شؤون ا

 النّاس مع ذّم اآلخرين واالفتراء أحيانا على الّصالحين. 

إّن الّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم كان يكره كثيرا سفاسف األمور ورزائلها، كما      

كما  منها،  الّشباب  يحذّر  أنواعها  من  مجموعة  هنا  ذكر  لذلك  المذمومة  األخالق  يكره 

فِتَنا  يحذّره ويثيرون  األرض  في  يفسدون  الّذين  المعاندين  اللّؤماء  مالزمة  عن  أيضا  م 

وهالكا بين النّاس وال يريدون إصالحا. ويصّور لنا صفة هؤالء بأّن لهم عقول ال تفّكر 

وقلوب ال تبصر وهم متعّصبون ومتباغضون وال يهّمهم إاّل الفساد والعصيان مع أّن هللا 

ن ويجزيهم بعذاب أليم، هم الّذين يبتسمون خداعا واستهزاء أمام  يهلك المفسدين العاصي

النّبالء والكرماء، ويتعاضدون بينهم عند توفّر النعمة لديهم، ويتفاخرون في المال و في 

 أنواع األلبسة وفي الكلمات والخطب ويتساءلون عن األخبار الّسيّئة. 

عزل عن القوم الّذين تلك هي صفاتهم، وفي النّهاية ينصحك الّشاعر أيّها الّشاب أن تن    

 ألّن في االعتزال عنهم سعادة ، والّسعادة هي خير ما يُعطى لإلنسان. 

يستمّر المكتوم في تقديم نصائحه القيّمة فيذّكرك ما قاله لك في البداية وهو أن تعمل بعد     

لك، كما يكره أن ما تعلّمت، فإنّه )الّشيخ( كان محبّا للعمل وكان يوصي النّاس كثيرا بذ 

تكتفي بما عندك من األشياء البسيطة، بل عليك أن تتطّور بكفاءاتك وقدراتك كما يتطّور  

 

  664 - سورة الحجرات اآليتان 12-11

  665 - سورة المزّمل اآلية 7
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العلماء الكبار، ويأمرك أن تترك الجمود والكسل ألنّه يجعل المرء ذليال، كما أّن الّركود 

 يفسد الماء ويعنّفه. 

إليه واستشره في كّل شيء وأطع     تلتفت إلى    ال تنس ضميرك بل استمع  أوامره وال 

 غيره، وعليك أن تعرف حقيقة األمور واعلم أنّها تهدي آلراء العلماء.

أيّها الّشاب الّسنغالي فإّن كّل هذه الكلمات نصيحة لك وأنا صادق فيما نصحتك بها فخذها    

 واعمل طبقها وال تهمل نصيحة جاءت من حكيم عاقل مثلي.

القصيدة تكفي دليال ومنهاجا ومصباحا لكافّة الّشباب، لما    أيّها القارئ الكريم، إّن هذه   

تحمل في طيّاتها من إرشادات قيّمة وتوجيهات واضحة، فإّن شاعرنا صّور لنا حالة الّشباب 

في السنغال وصّور لنا األمور الّتي جعلتهم يتقلّبون في هذه الحالة، فقام أّوال بتشخيص 

فاء هذا الدّاء، فعلى كّل فرد من أفراد المجتمع أن  الدّاء ثّم وصف لنا وصفة من شأنها ش

يأخذ هذه اإلرشادات بعين االعتبار، ويعمل بها ألّن فيها صالح الّشباب وحاّل لكثير من  

 المشكالت الّتي يعيشها المجتمع الّسنغالي. 

موضوع هذه القصيدة موضوع اجتماعي هدفه هو تغيير األوضاع الّراهنة إلى أوضاع       

أفضل، كما أّن معجم القصيدة ومصطلحاتها تعطيك فكرة واضحة على حالة الّشباب مثل 

)توّغل الّشبّان في البأساء، وإذا غدا لم يحترف، إّن الجهالة، والفقر شّر نكاية وشقاء، هذا 

يغتا ولمن التّجّول،  مّشاء،  بنميمة  ولمفسد،  وافترى،  تجّسس،  ولمن  فتى،  يهجو  ذاك،  ب 

 (. تنابز،

ثّم بنى القصيدة على        ومن حيث اإليقاع الخارجي فقد استعمل الّشاعر البحر الكامل 

همزة مكسورة مع مراعاة الّردف في جميع أبياتها، وفي اإليقاع الدّاخلي نرى تكرار كلمة 

ين آلخر أنّهم هم المعنيون في هذه القصيدة، ولكي تؤثّر الكلمة في )الّشباب( يذكرك من ح

 نفوس الّشباب، فيُشعرهم بمسؤولياتهم وينبّههم بأنّهم رجال الغد.  

البيانية    -ويستخدم       الّصور  النّاحية  بكيت(،   -من  )يا سنغال  قوله  االستعارة كما في 

قصيرة   الحياة  )إّن  في  التّشبيه  لحظوكذلك  أحيانا   ات وكأنّها  يستخدم  كما  ملتفت..(، 

 المحّسنات البديعية مثل استعماله المقابلة في قوله )وثناء ذاك/وذّم ذا(.

ومن حيث األسلوب فقد تنّوع بين الخبري واإلنشائي، فلقد استخدم األسلوب الخبري     

ا  القسم  في  اإلنشائي  األسلوب  ثّم  الّشباب،  حالة  وإلظهار  إلثبات  األّول  القسم  لثّاني  في 

للقصيدة، فاستعمل منه األمر والنّهي الحتياجه إليهما في مخاطبة الّشباب وفي إرشادهم  
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اترك،   اعدد،  دع،  تطّورن،  احترف،  احذر،  تهملن،  ال  أَجْد،  )أُطلْب،  مثل  وتوجيههم، 

 اعرف، اتبع(.

إّن هذه القصيدة بحق قصيدة إرشادية توجيهية تتجلّى منها ِحكم كثيرة، ويمكن خالل     

قراءتها تصّور صدق نيّة الّشاعر إلصالح مجتمعه وتغيير أوضاع شعبه وباألخّص شبابه 

 الّذين على عاتقهم أن يبنوا للوطن مستقبال مشرقا وباهرا. 

 خاتمة البحث: 

رئ، قد وصلنا إلى نهاية بحثنا هذا بحول هللا وقّوته، وبعد أن ها نحن اآلن، أيّها القا     

  - قدر المستطاع    -اخترنا موضوع بحثنا قمنا بجمع المراجع والمصادر الاّلزمة وقرأنا  

قراءة مستوعبة لما لها صلة بالموضوع، ثّم اتّبعنا منهجا نسير عليه كي يستجيب البحث 

 لمعايير وقواعد البحث العلمي.

بتمهيد بحثنا بنظرة عاّمة حول اللّغة العربيّة واإلسالم في    -قبل كّل شيء    -اولنا  ثّم ح    

السنغال، فرأينا بعض المؤّرخين يذكرون تاريخ دخول اإلسالم في السنغال، كما أّن هناك  

أنّنا   إاّل  السنغال،  لدخول اإلسالم في  تاريخ متّفق عليه  تحديد  إمكانية  من يرون صعوبة 

البّوابات الّتي طلعت منها أشعة اإلسالم، كما أشرنا إلى أّن المنطقة قد أشرنا إلى بعض  

احتّكت باللّغة العربية قبل احتكاكها باإلسالم، ألّن ارتباط غرب إفريقيا بشمالها بما في ذلك  

حوض السنغال باعتباره مدخال أماميّا لهذا الغرب اإلفريقي يعود ما قبل انتشار اإلسالم 

وألنّ  إفريقيا  العوامل   في  بعض  رأينا  وكذلك  لإلسالم.  سابق  باألفارقة  العرب  اتّصال 

المساعدة على انتشار اإلسالم واللّغة العربية في السنغال والّتي منها: كون اإلسالم دين 

فطرة، جاذبية العقيدة اإلسالمية، سهولة وبساطة العقيدة اإلسالمية، التّجارة، الهجرات،  

 ور الدّعاة والمعلّمين، وكذلك الّطرق الّصوفية، المصاهرة، جهاد المرابطين، د 

ولّما تخلّصنا من التّمهيد دخلنا في لّب الموضوع "الحياة األدبية للّشيخ أحمد التّّجاني      

سي المكتوم" الّذي تّم تقسيمه إلى ثالثة فصول، فبحثنا في الفصل األّول عن الّسيرة الذّاتية  

المكتوم التّّجاني سي  المبحث األّول عن مولده ونسبه  للّشيخ أحمد  تكلّمنا في  إنّنا  ، حيث 

العلمي وعن   تكلّمنا أّوال عن تحصيله  الثّاني  وكذلك عن والديه الكريمين، وفي المبحث 

معلِّميه، وكيف أنّه كان يملك أعنة اللّغة العربية في يده، كما أنّه كان يتقن اللّغة الفرنسية  

ثّم تكلّمنا ثانيا عن عالقاته مع معاصريه، فرأينا   وذلك بفضل مجهوده الّشخصي المبذول،

عالقاته مع رجال الدّين، فذكرنا منها أّوال عالقته مع والده، وثانيا مع الّشيخ عبد العزيز 

سي الدّبّاغ، وثالثا مع الحاج منصور سي، ورابعا مع ابنه الّشيخ محّمد المصطفى سي ، 
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لمقدّمين، وسابعا مع الّشيخ فاضل امباكي، وخامسا مع الحاج إبراهيم نياس وسادسا مع ا

الّطائفتين   أشياخ  مع  وكذلك  امباكي،  والّشيخ صالح  امباكي  األحد  عبد  الّشيخ  مع  وثامنا 

الكنتية واللّهينية، كما رأينا عالقاته مع رجال الدّولة بدءا بسنغور ورجاله ماّرا بعبد ديوف 

 ووصوال إلى عبد هللا واد.

ث الثّالث عن نشاطاته الّتي تشمل زراعته وتجارته وصناعته ونشاطه  وتحدّثنا في المبح    

في النّقل البّري، وكذلك سياسته وكيف بدأها وما هي دوافع تأسيس حزبه ومشاركته في 

البرلمانية عام   الّتي  1959االنتخابات  والمصائب  فيها  الّتي حدثت  الحوادث  وما هي  م، 

 عانها في الحقل الّسياسي. 

انتاجاته األدبية فمّهدنا وبعد تم      الثّاني لنبحث عن  انتقلنا إلى الفصل  ام الفصل األّول 

الفصل بتعريف األدب واهتمام الّزوايا والمدارس الّسنغالية به، ثّم بدأنا في المبحث األّول 

الّتي ذكرنا   الّشعرية  التّّجاني سي  الّشيخ أحمد  بالبحث عن خصائص  ثّم  للّشعر  بتعريف 

هالل القصائد بالمقدّمات الّطللية، سالمة اللّغة ورقّة األلفاظ، الّطابع الدّيني  منها: عدم است

الّصوفي، الّطابع الفلسفي والعلمي، الجرأة والّشجاعة، كما ذكرنا أّن أسلوبه أسلوب علمّي 

 متأدّب.

الّرثاء،      الفخر،  المدح،   : هي  الّتي  الّشعرية  أغراضه  أّوال  رأينا  الثّاني  المبحث  وفي 

الوصف، الهجاء، التّعليم واإلرشاد، الّشعر الّسياسي والثّوري، وثانيا بحوره الّشعرية الّتي 

 استعمل منها أحسنها وأكملها.

ثّم أعقبنا المبحثين بمبحث ثالث بحثنا خالله عن انتاجاته النّثرية، فقمنا بتعريف للنّثر      

ي سي في النّثر، وِمن ثَّم فنونه النّثرية  وذكرنا قسَميه، ثّم جئنا بأسلوب الّشيخ أحمد التّّجان

والّتي رأينا منها أّوال الخطابة، وثانيا المقالة، وثالثا الّرسالة، وأخيرا الّسيرة الغيرية، مع 

 اتيان تعريف لكّل فّن من هذه الفنون األربعة.

لبعض   وبعد الفراغ من هذين الفصلين أفردنا فصال ثالثا ذا مباحث ثالثة لدراسة تحليلية   

جمالك  بنور  )تاهت  لقصيدة  تحليلية  بدراسة  األّول  المبحث  في  فقمنا  األدبية،  أعماله 

األحالم( كنموذج للقصائد اإللهية، ومثلها في المبحث الثّاني لقصيدة ) يا سادة اإلسالم يا  

بدراسة  قمنا خالله  ثالث  بمبحث  الفصل  أتممنا  ثّم  الّسياسية،  القصائد  تمثّل  الورى(  نجم 

 لية لقصيدة )يا سنغال بكيت كّل بكاء( كنموذج للقصائد اإلرشادية. تحلي
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هذا ما توّصلنا إليه خالل بحثنا هذا، ونرجو من هللا العلّي القدير أن ينفعنا به وينفع به      

قدير  شيء  كّل  على  إنّه  العربي،  الّسنغالي  باألدب  المهتّمين  سيّما  العلم  طاّلب  جميع 

 وباإلجابة جدير. 

إنّنا نحّث الّطلبة وكّل المهتّمين بالعلم الجدّ والتّعّمق في البحث، لما فيه من تزايد   ثمّ      

علمي ومنفعة لإلسالم وخدمة للّغة العربية، وال يتطلّب ذلك أن نمدّ بصرنا دائما إلى أقصى 

مشارق األرض ومغاربها ألنّنا نجد بين أيدينا متاحف نفيسة وغّراء سيّما في مجال األدب 

 ي أنتج منه أدباءنا كّما هائال يمكن دراستها ومعالجتها واالنتفاع بها في كّل وقت وحين. الّذ 

أنّنا        المهّم  ولكن  هذا،  سعينا  في  بذلناها  الّتي  الجهود  رغم  الوصول  ندّعي  ال  ونحن 

سعينا، و نظّن أنّنا فتحنا آفاقا جديدة، ولذلك نطلب من طاّلب العلم وخاّصة المهتّمين باألدب 

الّسنغالي العربي أن يواصلوا هذا الّسعي إلى أبعد حدّ ممكن وإلى أقصى الغايات المرجّوة، 

 وما ذلك على هللا بعزيز. 

 المالحق:

نأتي هنا ببعض األبيات الّتي كتبها الّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم فكاهة أو تسلية في 

 موا قف هزلية منها ما يلي: 

 666 ِعْنِدي         ُكْنُت ِمْن قَْوِل َعائِبَِها بَِريئَاقَْهَوةُ البُّنِ اَل تُعَابُ  -1

 في هذا البيت يتبّرأ مّمن يعيب القهوة.

أَِرينِي يَا ِجاَلُن ُهنَا أَِرينِي        فَإِنِّي إِْذ َرأَْيُت أَِريَن ِرينَا  -2
667 

 " ويقول لها: اْجعليني أَنظرُ gnilaneيخاطب هنا امرأة  اسُمه "ِجاَلْن             

 إلى فُستُِقي فإنّي إذا رأيت الفستَق َضِحكُت.            

ُجَل اْلُمْشتَِكي دَا  ُخْنتِ  -3 قُْلُت لََها إِْذ ذَاَك يَا دَاُخْنِت       ذَا الرَّ
668 

 جاء رجل عنده يشتكي دَاء  وتقصير زوجته المسّماة  ب"دَاُخْنِت             

           Dakhounty.تجاهه، فكتب هذا البيت يلوم فيه هذه المرأة " 

 

التّّجاني سي المكتوم، المص  - الّشيخ أحمد  للّسيّد  در  أبوبكر امبي، بعض ملتقطات من اإلنتاج الشعري 

  666 الّسابق، 

  667 - المصدر نفسه، ص42

  668 - المصدر نفسه، ص 58
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لَهَ أَبَادَ َكاَرا  -4 َواَل تَْمِش َزَمان ا فِي دََكاَرا          ِسَوى أَنَّ اإْلِ
669 

 يت أن تمشَي وتتجّول في شوارع دََكاْر إاّل إذا ينهاك المكتوم في هذا الب           

 "  car rapideأنهى هللا وأخرج من هذه المدينة سيارةَ "َكاْر           

 

 صورة المرحوم الّسيّد الّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم 

 قائمة المصادر والمراجع: 

 القرآن الكريم.   -1

أبوبكر،    -2 أحمد امبي  الّشيخ  للّسيّد  الّشعري  اإلنتاج  من  ملتقطات  بعض 

 مخطوطة.التّّجاني سي المكتوم، 

 ، مخطوطة ديوان الّشيخ الحاج مالك سيامبي أبو بكر،   -3

مقتطفات من نفحات ألبي البركات موالنا الخليفة أبي بكر  امبي أبوبكر،    -4

 ، مخطوطة. سي

عثمان،    -5 العرجاه  الّسنغالي  األدب  في  أرمتان، بيالتّّجانية  مطبعة   ،

 م. 2017السنغال، الّطبعة األولى

 

  669 - المصدر نفسه، ص58 
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، بحث لنيل  شيخ أحمد التّّجاني سي الّشاعر والكاتب محّمد األمين جوب،   -6

 2014-2013شهادة متريز،جامعة شيخ أنت جوب بدكار، الّسنة الجامية

، بدون أعالم الهدى بغرب إفريقياجوف محّمد بن تفسير باب البرني،    -7

 م. 1999السنغال، الّطبعة األولى دار النّشر، 

8-   ، الحسين  بن  أحمد  بن  الحسين  هللا  عبد  أبو  القاضي  شرح  الّزوزني 

، تح: عمر حافظ سليم سعيدة، شركة القدس للنّشر والتّوزيع،  المعّلقات الّسبع

 م. 2009هـ/1430القاهرة، الّطبعة األولى 

مهدي صالح،   -9 السنغالساتي  في  العربية  والّثقافة  اإلسالم  المركز ،  مع 

اإلسالمي اإلفريقي في الخرطوم، شعبة البحوث والنّشر، الخرطوم، إصدارة 

 م. 1991يناير -هـ 1411، رجب 12رقم

 بدون دار  التّاريخ الّسياسي لإلسالم في السنغال،سار عبد الكريم،   -10

 م.2015الّطبعة األولى   ،النشر

المكتبة  ،  مجهول األّمة الّسنغاليةسي الّشيخ أحمد التّّجاني المكتوم،   -11

 م. 2010الّسنغالية في خدمة التّراث اإلسالمي الّسنغالي، الّطبعة الثّانية 

، المكتبة  اإلسالم في السنغالسي الّشيخ أحمد التّّجاني المكتوم،   -12

 ت.-ط، د -الّسنغالية في خدمة التّراث اإلسالمي الّسنغالي، د 

القادر،   -13 عبد  الحاضر  سيال  معالم  السنغال  في  وآفاق  المسلمون 

الّطبعة  المستقبل قطر،  دولة  الدّينية،  والّشؤون  الّشرعية  المحاكم  رئاسة   ،

 م. 1986هـ /  1406األولى، 

عامر،   -14 من  صمب  السنغالية  العربي)الهدية  السنغالي  األدب 

العربان( من  األدبية  العقود  في  جالمرجان  للنشر  1،  الوطنية  الشركة   ،

 م 1979/ هـ1399والتوزيع، الجزائر، الطبعة األولى،  

عامر،   -15 العربي)الهدية  صمب  السنغالي  من  األدب  السنغالية 

ج العربان(،  من  األدبية  العقود  في  للنشر  2المرجان  الوطنية  الشركة   ،

 م 1979هـ/ 1399والتوزيع، الجزائر، الطبعة األولى،  

شوقي،   -16 العربيضيف  األدب  جتاريخ  المعارف، 1،  دار   ،  ،

 م. 2003/ تاريخ الطبعة24القاهرة، الّطبعة:
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هـ    05اإلسالم في السنغال من القرن فيجل عقيلة وخديجة تايب ،   -17

القرن   إلى  11هـ،    10إلى  بونعامةم،  16م  الجياللي  خميس مليانة، -جامعة 

اإلنسانية   العلوم  قسم  واإلنسانية،  االجتماعية  العلوم  التّاريخ،  -كلية  شعبة 

 م. 2017- 2016الجزائر، الّسنة الجامعية: 

واإلر -18 التّعليم  المسترشدين  لجنة  لدائرة  اإلسالمي  شاد 

 م.2011وثيقة الدّروس المسائية والمسترشدات، 

زكري،   -19 محمد  المجيد  وعبد  عمر  حسين  سعد  األدب مقبول 

والبالغة عبد   والّنقد   والّنصوص  مراجعة:  األّول،  الثّالثة،الجزء  للمرحلة 

بنغازي   الوطنية،  الكتب  دار  زكري،  محّمد  الّطبعة    -المجيد  ليبيا، 

 م. 2001الثة الثّ 

جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع،    الهاشمي الّسيّد أحمد،  -20

بيروت،  -المكتبة العصرية، صيدا  ضبط وتدقيق وتوثيق: د يوسف الصميلي،

 م. 1999الّطبعة األولى

21- Mbaye El Hadji Ravane, L’islam au Senegal, Thèse de Doctorat de 

Troisième Cycle, Université de Dakar, Faculté des lettres et 

sciences humaines, Département D’Arabe, Année Universitaire 

1975-1976 

 

 

 محاضرات الّشيخ أحمد التّّجاني سي المكتوم: 

 م.2000ذكرى مولد النّبوي الّشريف في ساحة الّسباق بتواوون  -1

 م.2006بتواوون ذكرى مولد النّبوي الّشريف في ساحة الّسباق   -2

 م.2007ذكرى مولد النّبوي الّشريف في ساحة الّسباق بتواوون  -3

 م.2008ذكرى مولد النبوي الّشريف في ساحة الّسباق بتواوون  -4

 زيارة الّشيخ أحمد التّّجاني سي ألسرة أَْلفَا تِيُوْمبَاْن بعد وفاة هذا األخير.  -5

 زيارته للّشيخ عبد األحد امباكي في طوبى.  -6
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خ أحمد التّّجاني سي في سين لويس تحت عنوان "وحدانية  محاضرة الّشي  -7

 م 1995هللا" سنة 

عنوان   -8 تحت  بدكار  المعرض  في  سي  التّّجاني  أحمد  الّشيخ  محاضرة 

 م 1997"وحدانية هللا" سنة  

محاضرة الّشيخ أحمد التّّجاني سي في تواوون تحت عنوان "وحدانية هللا"   -9

 م 1998سنة 

 المقابالت:

 صباحا.  2019/ 09/ 30خليفة امبي في تواوون بتاريخ  مقابلة مع األستاذ  -1

بكين  -2 األكاديمية  المفتّشية  في  جوب  األمين  محّمد  األستاذ  مع  -مقابلة 

 صباحا. 2019/ 09/ 18يجواي بتاريخ غ

 مواقع االنترنت 

1- Attidjaniya.com 

 hyatok.comحياتك.كوم/ -2

 Justemilieu.sn )وسطيون( -3

   Mawdoo3.comموضوع  -4

5- Minalmadi.blogspot.com 

6- Mkaleh.com  

7- youtube/maktoum pro 
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 فلسطين في القرآن الكريم 

 مهند مصطفى عبد شعت 

 

 

 جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية الحكومية 

 كلية الدراسات العليا

 قسم الدراسات اإلسالمية 

 إندونيسيا 

 

E-Mail: MohanadShat19851985@gmail.com



 

 

 

 

 فلسطين في القرآن الكريم 

 وهو عبارة عن رسالة ماجستير تخصص التفسير وعلوم القرآن 

 مهند مصطفى عبد شعت 

 التلخيص

 

الحمد هلل رب العالمين، ُمعز المؤمنين، ومذل الكافرين وناصر الغر المحجلين، الحمد هلل الذي جعلنا  

آله  وعلى  محمد  سيدنا  المرسلين،  وخاتم  األنبياء  إمام  على  والسالم  والصالة  فلسطين،  أهل  من 

   أما بعد:وصحبه أجمعين، 

القرآن         بنص  ومقدسة  مباركة  فهي أرض  قلب كل مسلم  فلسطين مكانة عظيمة في  ألرض 

الكريم وفيها المسجد األقصى أول قبلة للمسلمين، وثاني مسجد بُنِي هلل في األرض، وثالث المساجد 

  ، إلى r، ومنها َعرج النبي  r  مكانة في اإلسالم، وهي أرض اإلسراء والمعراج، فإليها أُسري بمحمد 

، وعقر دار اإلسالم، والمقيم المحتسب فيها كالمجاهد في سبيل هللا  bالسماء، وهي أرض األنبياء  

I   .ومركز الطائفة المنصورة والثابتة على الحق إلى يوم القيامة ، 

، ويقتل المسيح الدجال، وينادي الحجر والشجر على  jفي بالد الشام سوف ينزل عيسى بن مريم  

اليه  لقتل  وهي المسلمين  والمنشر،  المحشر  أرض  المفسرون  قال  كما  إنها  وراءه،  المختبئين  ود 

األرض المباركة التي جرت عليها أعظم أحداث التاريخ القديم، وهي إلى يومنا هذا مسرح أحداث  

 التاريخ المعاصر. 

تتمتع أرض فلسطين بمكانة خاصة في التصور اإلسالمي، وهي المكانة التي جعلتها محط 

سلمين ومهوى أفئدتهم، حيث إن النظرة اإلسالمية إلى أرض فلسطين لها خصوصية عن  أنظار الم

غيرها من البالد، إذ أن مجمل النصوص الدينية سواء أكانت في القرآن أو السنة الصحيحة، تشكل  

داللة قاطعة على مكانة أرض فلسطين من الناحية اإلسالمية، وهذه اليقينات تعتمد بشكل أساسي 

                                                     طع الثبوتية والقواطع الداللية كما يرى األصوليون ومن هذه النصوص:                                                              على القوا

َن ٱۡلَمۡسِجِد : ﴿Uالنصوص القرآنية، وهي على العموم: قال   َن ٱلَِّذيا أَۡسَرىَٰ بِعَۡبِدهِۦ لَۡيالّٗ ّمِ ُسۡبَحَٰ

 إِنَّهُۥ ُهَو ٱلسَِّميُع  
اۚ تِنَا َرۡكنَا َحۡولَهُۥ ِلنُِريَهُۥ ِمۡن َءايََٰ ﴾)اإلسراء:  ١ٱۡلبَِصيُر  ٱۡلَحَراِم إِلَى ٱۡلَمۡسِجِد ٱأۡلَۡقَصا ٱلَِّذي بََٰ

هُ َولُوط ا إِلَى ٱ1 ۡينََٰ لَِميَن  (.وقال : ﴿َونَجَّ َرۡكنَا فِيَها ِلۡلعََٰ  (.  71﴾)األنبياء: ٧١أۡلَۡرِض ٱلَّتِي بََٰ

ِهَرةّٗ َوقَدَّۡرنَا فِيَها ٱلسَّۡيَرۖ ِسيرُ  ى َظَٰ َرۡكنَا فِيَها قُرّٗ واْ فِيَها لَيَاِلَي  وقال: ﴿َوَجعَۡلنَا بَۡينَُهۡم َوبَۡيَن ٱۡلقَُرى ٱلَّتِي بََٰ

ا َءاِمنِيَن   (. 18سبأ: ﴾ )١٨َوأَيَّام 



 

 

 

 

وقد أجمع المفسرون بأن هذه األرض هي أرض الشام، لكنهم اختلفوا في أمر حدود هذه األرض 

ومدى امتدادها، فمنهم من قال بأنها ماتعرف حاليا  ببالد الشام وتخوم الجزيرة العربية، ومنهم من  

 ضم إليها العراق، وآخرون نّصوا على أنها محصورة فقط في فلسطين وماحولها. 

ختالف فإن أرض فلسطين، من الشمال إلى الجنوب حتي الحدود مع مصر، ورغم هذا اال

هي أرض مباركة مقدسة حسب ما نص عليه المفسرون، حيث أن فلسطين تقع في بالد الشام بل  

هي قبلتها وعاصمتها باتفاق جميع العلماء والمؤرخين، وفضل هذه األرض ثابت تاريخيا ، وفي  

وية، ففي هذه البقعة الطاهرة ولد ونشأ ومات كثير من األنبياء  نصوص القرآن الكريم والسنة النب

، أن يتوج هذا التكريم I، وكانت مهبط الكثير من الرساالت والوحي، لهذا كله أرد هللا  bوالرسل  

بذكرها وباإلشارة إليها في القرآن الكريم ليكون دليال  دامغا  وشاهدا  أبديا  على عظمة هذه األرض 

 امة أهلها عنده. وعلو شأنها وكر

وفي هذا البحث سأحاول جاهدا  أن أذكر معظم المواضع التي أُشير فيها إلى بالدنا العزيزة         

فلسطين في القرآن الكريم، وكذلك قصدت من هذا البحث إبراز خصائص فلسطين بصورة واضحة  

المسلمين على التعلق القلبي  وجلية معتمدا  على ماصح من اآليات القرآنية لتكون باعثا  قويا  لنفوس 

 بفلسطين المباركة، ودافعا  حقيقيا  للشعور بمسئولية التحرير الكامل ألرض فلسطين. 

وسأتناول بالشرح والتحليل خمسة خصائص عامة ألرض فلسطين وهي: فلسطين األرض         

اإل أرض  فلسطين  والمنشر،  المحشر  أرض  فلسطين  المقدسة،  األرض  فلسطين  سراء المباركة، 

 والمعراج، فلسطين وتحويل القبلة، وخصصت لكل منها 

 مبحثا . 

 وسأختم بحثي بخاتمة والخص فيها أهم نتائج البحث.      

أسال أن يتقبل مني هذا البحث المتواضع ويجعله في ميزان حسناتي يوم ال ينفع مال وال    Iوهللا  

 بنون 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

الشاماملفسرون بأوقد أجمع   مر حدود هذه األرض ومدى  أ  في، لكنهم اختلفوا  ن هذه األرض هي أرض 

 ببامتدادها
ً
،  العراق  إليها الد الشام وتخوم الجزيرة العربية، ومنهم من ضم  ، فمنهم من قال بأنها ماتعرف حاليا

 . ا محصورة فقط في فلسطين وماحولهاوآخرون نّصوا على أنه

باركة  م، هي أرض  تي الحدود مع مصر، من الشمال إلى الجنوب حختالف فإن أرض فلسطينورغم هذا ال 

باتفاق جميع  ، حيث أن فلسطين تقع في بالد الشام بل هي قبلتها وعاصمتها  عليه املفسروننص  ما  مقدسة حسب  

   ،العلماء واملؤرخين
ً
، ففي هذه البقعة  النبوية  والسنةوفي نصوص القرآن الكريم  ،  وفضل هذه األرض ثابت تاريخيا

، لهذا كله أرد هللا  مهبط الكثير من الرسالت والوحي ، وكانت شأ ومات كثير من األنبياء والرسل الطاهرة ولد ون

  على عظمة هذه 
ً
 أبديا

ً
 وشاهدا

ً
 دامغا

ً
، أن يتوج هذا التكريم بذكرها وباإلشارة إليها في القرآن الكريم ليكون دليال

 .  األرض وعلو شأنها وكرامة أهلها عنده

 

 

 تمهيد 

 تعريف فلسطين              

    ،(670) فلسطين بالدنا العزيزة، من أقدم ممالك التمدن الشرقي القديم        
ً
وتعد واحدة من أكثر األماكن أهمية

   من الناحية الدينية، والجغرافية، واألثرية وغيرها.

ْسطين: بالكسر ثم الفتح وسكون السين وطاء مهملة وآخره نون »ذكرها جغرافيو العرب ومؤرخوهم  
َ
، وأما  « ِفل

،  بفتح الفاء والالم أو بكسرهما، والرأي  «قاموس الكتاب املقدس»الدكتور جورج بوست، فقد ذكرها في مؤلفه  

     .(671) هاألول هو املعمول علي

 
  .15 ص  ، بدون(  ، طم1991اصدار دار الهدى،  فلسطين، كفر قرع:) ، 1ج  ، بالُدنا فلسطين  الدباغ،  (670)
 . 15ص   ، 1ج  ، بالُدنا فلسطين  الدباغ،  (671)



 

 

 

 

على           آسيا  غربي  الواقعة  األرض  وهي  الشام،  بالد  من  الغربي  الجنوبي  القسم  على  فلسطين  اسم  ويطلق 

آسيا   قارتي  بين  الوصل  تعد صله  إذ  مهم،  استراتيجي  موقع  املتوسط، وفلسطين ذات  للبحر  الشرقي  الساحل 

 وإفريقيا، ونقطة التقاء جناحي العالم اإلسالمي. 

 

م         البالد هو  وأقدم اسم  لهذه  الكنعانيون،  «أرض كنعان»عروف  استقر فيها هم  تاريخي  ، ألن أول شعب 

الذين جاءوا من جزيرة العرب أوائل األلف الثالث قبل امليالد، واسم فلسطين اسم مشتق من اسم أقوام بحرية  

امليال  الثاني عشر قبل  القرن  إيجة حوالي  الصغرى ومناطق بحر  في لعلها جاءت من غرب آسيا  اسمها  د، وورد 

وربما أضيفت النون بعد ذلك للجمع، وقد سكنوا املناطق الساحلية،   ، «PLSTب ل س ت  »النقوش املصرية  

 واندمجوا  في الكنعانيين بسرعة، لكنهم أعطوا األرض اسمهم. 

، عدت جزًء من بالد الشام، حيث  وعندما دخلت فلسطين تحت الحكم اإلسالمي في عهد عمر بن الخطاب          

 إلى أجناد في عهد  
ً
قسمت الدولة إلى سبعة أمصار، وكانت بالد الشام أحد هذه األمصار، وقد قسمت الشام إداريا

، وفي العهد األموي أضيف جند خامس  الراشدين، جند حمص، وجند دمشق،   وجند فلسطين، وجند األردن

 .      ( 672) هو جند قنسرين

 

 
 
أ التي  أذكر معظم املواضع  أن   

ً
البحث سأحاول جاهدا اوفي هذا  إلى بالدنا  في  شير فيها  لعزيزة فلسطين 

، وإن كان غير ذلك فهو من نفس ي ومن الشيطان؛  القرآن الكريم، فإن وفقت فيما عرضت فهو بتوفيق من هللا 

                                    .و أستغفر هللا 

 البحث  أهداف   

 ومن خالل الطالع على هذا البحث يتضح لنا عدة أهداف منها:   

 فلسطين وأرضها، وسبب تسميتها بهذا اإلسم.  التعرف الصحيح على معنى  -1

 أهمية املوقع الجغرافي لفلسطين، بالنسبة للعالم الخارجي معرفة  -2

 األهمية التاريخية لفلسطين قبل اإلسالم وبعده. معرفة -3

 
  .475 ، ص3 جالموسوعة الفلسطينية  ، المرعشلي (672)



 

 

 

 

 فوائد البحث 

 بها.  الكريم ومدى اهتمام القرآن ، هذه األرض املباركة  مكانة   رؤية واضحة حول تقديم  -1

املسلمين عامة وأهل فلسطين خاصة بدورهم في حماية هذه األرض من الغاصبين  العرب و توعية   -2

 املحتلين بكونها أرض
ً
 مقدسة.  ا

، للبحث املستمر حول فلسطين وقضيتها من وجهة نظر  العلم والباحثين والعلماء  ع طالبتشجي -3

 القرآن الكريم.   

                                                                                                           

 الفصل األول 

 في القرآن الكريم  وفضائلها  مكانة فلسطين

 : مباحث  وفيه خمسة

 األرض املباركة.فلسطين األول:   املبحث       

 األرض املقدسة. فلسطين الثاني:   املبحث 

 أرض املحشر واملنشر.   فلسطينالثالث:   املبحث 

 أرض اإلسراء واملعراج.   فلسطينالرابع:   املبحث 

 فلسطين وتحويل القبلة. الخامس:   املبحث 

 

 المبحث األول  

 فلسطين األرض المباركة 

َن ٱلَِّذٓي   ﴿  : قوله  له ومن ذلك:  وماحو   على بركة أرض بيت املقدس في كتابه الكريم    لقد نص هللا           ُسۡبَحَٰ

َن ٱۡلَمۡسِجِد ٱۡلَحَراِم إِلَى  أَۡسَرىَٰ بِعَۡبِدِهۦ لَۡياٗل  َرۡكنَا َحۡولَهُۥ ِلنُِريَهُۥ ِمۡن   م ِ ٓۚٓ  ٱۡلَمۡسِجِد ٱأۡلَۡقَصا ٱلَِّذي بََٰ تِنَا َءايََٰ

 . (1)اإلسراء: ﴾١ُهَو ٱلسَِّميُع ٱۡلبَِصيُر   إِنَّهُۥ



 

 

 

 

لَِمينَ ﴿  :   وقوله            َرۡكنَا فِيَها ِلۡلعََٰ هُ َولُوط ا إِلَى ٱأۡلَۡرِض ٱلَّتِي بََٰ ۡينََٰ   أي أن هللا    .(71األنبياء:  )﴾٧١  َونَجَّ

  
ً
بعد أن كانا    ،(673) كما قال املفسرون  - ومنها فلسطين  إلى األرض املباركة: وهي أرض الشام    ، نجى إبراهيم ولوطا

 في العراق.

يَح َعاِصفَةٗ ﴿:  وقوله            َن ٱلر ِ َرۡكنَا فِيَهاۚٓ َوُكنَّا بُِكل ِ   تَجۡ َوِلُسلَۡيَمَٰ ِري بِأَۡمِرِهۦٓ إِلَى ٱأۡلَۡرِض ٱلَّتِي بََٰ

ِلِميَن   رعة إلى األرض التي باركنا  تسخير الريح تهب بشدة وتجري بس،  أي لسليمان    .(81األنبياء:  )﴾٨١َشۡيٍء َعَٰ

  .(674) أرض الشاموهي فيها: 

 :
ً
 معنى البركة لغة واصطالحا

: معنى البركة لغة: 
ً
 أوال

  النمو والزيادة في الخير، وأصل الَبْرك صدر البعير، وسمى محبس املاء بركة.  والبركة في لغة العرب:      

 .(675)في الشيئ، وبارك عليه، وبارك له ،والَبركة مشتقة من بارك هللا         

َو بالَبَركة، وتبارك هللا  (676)قال الخليل  »         دع 
َ
تمجيد وتجليل،  :  : البركة من الزيادة والنماء، والّتبريك: أن ت

سر
 
ُ ﴿على:  وف لَى ٱّللَّ  .(678)«: طعاٌم َبريٌك أي ذو َبَركة (677 )وهللا أعلم بما أراد، وقال أبو حاتم ، (63)النمل:  ﴾تَعََٰ

اء         تُهُۥ َعلَۡيُكمۡ ﴿:  : في قوله     (679)  قال الفرَّ ِ َوبََرَكَٰ البركات السعادة، وقيل: كذلك  »،  (73)هود:  ﴾َرۡحَمُت ٱّللَّ

فقد نال    ، بما أسعد به النبي  ،  قوله في التشهد: السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا وبركاته؛ ألن من أسعده هللا  

 
الجامع    ، القرطبي، 368، ص  (1ط    ، م1964  ، المكتب اإلسالمي  :بيروت)  ، 5ج    ، زاد المسير في علم التفسير  ابن الجوزي،   (673)

 .305التراث العربي(، ص  دار احياء ، )بيروت: 11ج ، ألحكام القران
تفسير   ، ابن كثير، 322، ص  11، ج  الجامع ألحكام القرآن، القرطبي:  374  ، ص5، ج  التفسيرزاد المسير في علم    ابن الجوزي،   (674)

 .187، )بيروت: دار المعرفة(، ص 3، ج القرآن العظيم
  ،المفردات في غريب القرآن  ، األصفهاني، 62(، ص  6  طم،  1926،  المطبعة األميرية، )القاهرة:  1ج  ،  المصباح المنير  الفيومي،  (675)

 .44م(، ص 1961الحلبي، مطبعة مصطفى  )القاهرة:
الخليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمن، اإلمام، صاحب العربية، ومنشئ علم العروض، البصري، أحد األعالم، كان  :  الخليل (676)

  الذهبي،،  ه(170  -   100  )  في اللغة، وثقه ابن حبان، كتاب العين،  رأساً في لسان العرب، دينياً، ورعاً، قانعاً، متواضعاً، كبير الشأن، وله:  
         .431 - 429، ص 7ج  ، سير أعالم النبالء

اللغوي، صاحب  (  677) النحوي،  المقرئ،  البصري،  ثم  السجستاني،  عثمان  بن  محمد  بن  سهل  حاتم  أبو  العالمة،  اإلمام،  حاتم:  أبو 
التصانيف، له باع طويل في: اللغات، والشعر، والعروض، واستخراج المغمى، وله: كتاب إعراب القرآن، وكتاب ما يلحن فيه العامة،  

 .   268، ص12،ج سير أعالم النبالء بي الذهه( ،  250 )توكتاب المقصور والممدود، وغير ذلك، 
 . 231م(، ص 1979 -ه 1399)دار الفكر، ق: عبد السالم محمد هارون، ي حق، ت1، ج  معجم مقاييس اللغة  ابن فارس، ( 678)
عبدهللا بن منظور األسدي موالهم، الكوفي، النحوي، صاحب  العالمة، صاحب التصانيف، أبو زكريا يحيى بن زياد بن  الفراء:  (  679)

ثالث وستون    الكسائي، ثقة، وهو أمير المؤمنين في النحو، وقيل: عرف بالفراء ألنه كان يفري الكالم، مات الفراء بطريق الحج، وله
 . 121 - 118 ، ص10،ج  سير أعالم النبالءه(، الذهبي، 207 - 144سنة، )



 

 

 

 

قل
 
ُ تَبَاَرَك  ﴿في تفسير    السعادة املباركة الدائمة، ون تبارك: تفاعل من البركة  :   (680)  الزجاج ، أي: ارتفع، وقال  ﴾ٱّللَّ

   .(681)«كذلك يقول أهل اللغة

َتَبرَّك  باسمه في كل أمر، وقال الليث    (682)وقال ابن األنباري  »        تَبَاَرَك  ﴿: في تفسير   (683): تبارك هللا أي: ي 

 ُ البركة من برك البعير إذا أناخ في موضع      :(684  )وقال األزهري  : تمجيد وتعظيم. وقيل: تبارك هللا أي: باَرَك،  ﴾ٱّللَّ

                                                                                                            .(685)«فلزمه... والقرى املباركة: قيل: بيت املقدس، وقيل: الشام

األمر:         معاِن وحاصل  على  يدل  أصل  البركة  لفظ  والعلو   أن  والنماء،  الزيادة  أهمها  ومترابطة،  متعددة 

 والتشريف والتمجيد، والسعادة، واللزوم والستقرار. 

ويجد الباحث أن القرآن الكريم قد ذكر البركة في الكثير من املواضع، فقد جاء لفظ البركة ومشتقاته في          

 ( وثالثين   ( 32اثنين 
ً
موضعا املباركة:    :(686) ،  بألفاظ  جاءت   

ً
موضعا عشر  اثنا  بَاَرك  ) منها  َرَكة  ،  ك اُمبَارَ ،  مُّ ،  ُمبََٰ

َرَكةٗ  َرَكٍةۚٓ ،  ُمبََٰ بََٰ َرَكةِ ،  مُّ َرۡكنَا﴿، وستة مواضع بلفظ:  ﴾تَبَاَركَ   ﴿، وتسعة مواضع بلفظ:  ( ٱۡلُمبََٰ ، وثالثة مواضع ﴾بََٰ

ت  ﴿بلفظ:  َركَ ﴿، وموضع واحد بلفظ: ﴾بُوِركَ ﴿، وموضع واحد بلفظ: ﴾بََرَكَٰ  . ﴾بََٰ

 :
ً
 البركة في االصطالح الشرعي: معنى ثانيا

واملبارك مافيه ذلك الخير    ركة.كثبوت املاء في البِ   ،(687) «ثبوت الخير اإللهي في الشيئ»  والبركة في الشرع:         

 اإللهي. 

 دوام الخير، »قيل هي و         
ً
 . (688) «وزيادته، وكثرته، وثبوته أيظا

 
م بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة، ولد ومات في بغداد، كان في فتوته يخرط الزجاج  الزجاج: إبراهي(  680)

الزركلي:  ، ه(311  - 241) ،ومال إلى النحو فعلمه المبرد، من كتبه: معاني القرآن، وخلق اإلنسان، واألمالي وإعراب القرآن، وغيرها
 .40ص   ، (15 ط، م2002 ماليين، دار العلم لل)بيروت:  ، 1ج  ،األعالم

 . 266، ص 1ج  ، لسان العرب ابن منظور، ( 681)
ابن األنباري: أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار، اإلمام، الحافظ، اللغوي، ذو الفنون، المقرئ، النحوي، كان ابن األنباري يملي من (  682)

كان صدوقاً ديناً من أهل السنة، من كتبه: الوقف واالبتداء، والمشكل، وغريب الغريب النبوي، وشرح المفضليات، وشرح  وحفظه،  
 . 276 - 274 ، ص15ج ، سير أعالم النبالء  ، الذهبي ه( ، 304 - 272، )هر، والكافي في النحوالسبع الطوال، والزا 

فقيه مصر، ومحدثها،  عبد الرحمن، أبو الحارث الفهمي، اإلمام، الحافظ، شيخ اإلسالم، وعالم الديار المصرية، الليث بن سعد: بن ( 683)
ومحتشمها، ورئيسها، ومن يفتخر بوجوده اإلقليم، بحيث إن متولي مصر، وقاضيها، وناظرها من تحت أوامره، ويرجعون إلى رأيه،  

  .140 - 136 ، ص8ج ، نبالءسير أعالم ال  ، الذهبي ، ه(175 - 94) ومشورته
محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور، أحد األئمة في اللغة واألدب، مولده ووفاته في هراة بخرسان، نسبته  األزهري:  (  684)

  »األزهر«، عني بالفقه فاشهر به أوالً، ثم غلب عليه التبحر في العربية، فرحل في طلبها وقصد القبائل وتوسع في أخبارهم إلى جده  
 .311 ، ص5ج   ، األعالم الزركلي:  ، ه(370  - 282)
 . (288، 59 - 58 ، صدار الهداية )ق: مجموعة من المحققين، ي حقت ، 39، ج 27ج  ، تاج العروس ، الزبيدي ( 685)
،  50، 71، 81، األنبياء:  31، مريم: 1، اإلسراء: 48، 73، هود: 54، 96، 137، األعراف: 155، 92، األنعام: 96آل عمران: ( 686)

،  64، غافر:  29، ص:  113، الصافات:  18، سبأ:  30، القصص:  8، النمل:  1،  10،  61، الفرقان:  35،  61، النور:  14،  29المؤمنون:  
 . 1، الملك: 78، الرحمن: 9، ق: 3، الدخان: 85، الزخرف: 10فصلت: 

 . 44 ص، المفردات في غريب القرآن األصفهاني، ( 687)
محمد بن صالح المنجد، ضمن دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية على اإلنترنت، رابط:  التعريف بنصه ذكره،    (688)
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، وهو صدره، ومنه برك  «برك البعير»وتحقيق ذلك أن البركة في األصل مأخوذة من  »:   (689)  قال الراغب        

يلزمه   الذي  للمكان  وبروكاؤها  الحرب  براكاه  فقيل:  اللزوم  معنى  فيه  واعتبر  األرض،  على  بركه  ألقى  إذا  البعير 

األبطال، وسمي محبس املاء بركة، ثم أطلقت على ثبوت الخير اإللهي في الشيئ، كثبوت املاء البركة، واملبارك ما  

ِذۡكر  َوَهَٰ ﴿فيه ذلك الخير، على ذلك:    ذَا 
هُۚٓ أَنَزۡلنََٰ بَاَرك    على ما يفيض عليه من الخيرات  (50)األنبياء:  ﴾ مُّ

ً
، تنبيها

اإللهية، وملا كان الخير اإللهي يصدر من حيث ل يحس وعلى وجه ل يحص ى ول يحصر، قيل لكل ما يشاهد منه  

 .(690)«زيادة غير محسوسة هو مبارك وفيه بركة

 هو خالق البركة، وهو الذي يمنحها من يشاء وما يشاء سبحانه.  ،أما عن مصدر البركة، فإن هللا         

          

 وتكون البركة في بعض األمكنة، واألزمنة، واألشخاص، واألقوال، واألفعال، واألشياء.        

َن ٱلَِّذٓي أَۡسَرىَٰ بِعَۡبِدِهۦ لَۡياٗل ُسبۡ ﴿  :كبركة املسجد األقص ى وما حوله لقوله    ففي األمكنة         َن ٱۡلَمۡسِجِد  َحَٰ  م ِ

 إِنَّهُۥٱۡلَحَراِم إِلَى  
ٓۚٓ تِنَا َرۡكنَا َحۡولَهُۥ ِلنُِريَهُۥ ِمۡن َءايََٰ اإلسراء:  ) ﴾١ُهَو ٱلسَِّميُع ٱۡلبَِصيُر    ٱۡلَمۡسِجِد ٱأۡلَۡقَصا ٱلَِّذي بََٰ

1).  

هُ فِي لَۡيلَة  ﴿: كبركة شهر رمضان، وخاصة ليلة القدر، قال   وفي األزمنة:        
َرَكٍةۚٓ إِنَّآ أَنَزۡلنََٰ بََٰ  . (3)الدخان: ﴾ مُّ

م  ﴿:  ، عن نوح  ، قال    كبركة األنبياءوفي األشخاص:          
نُوُح ٱۡهبِۡط بَِسلََٰ ٍت َعلَۡيَك وَ قِيَل يََٰ نَّا َوبََرَكَٰ ٓ   م ِ َعلَىَٰ

ن   مَّ عََكۚٓ أَُمم  م ِ  . (31)مريم: ﴾ك ا أَۡيَن َما ُكنتُ َوَجعَلَنِي ُمبَارَ  ﴿ : وقال عن عيس ى  ،(48: )هود﴾مَّ

إن من الشجر ملا  » قال:      ، كٌل على قدر إيمانه، ولهذا جاء في الحديث أن النبيوفي خيار املؤمنين بركة         

 .(691)«بركته  كبركة املسلم 

َرَكة  َزۡيتُونَة  ﴿: ، في بعض األشجار واملياه واألطعمة، قال  كما بارك ربنا           بََٰ   )النور: ﴾يُوقَُد ِمن َشَجَرة  مُّ

ۡلنَا ِمَن ٱلسََّمآِء َمآءٗ ﴿ ،(35 َرٗكاَونَزَّ بََٰ      .(9)ق: ﴾ مُّ

ۡن ِعنِد ٱ تَِحيَّةٗ ﴿ : كما أن بعض األقوال مباركة، لقوله           َرَكةٗ  م ِ ِ ُمبََٰ  ّللَّ
ٓۚ
 (.61 )النور:﴾ َطي ِبَٗة

 
الراغب: هو العالمة الماهر، المحقق الباهر، أبو القاسم، الحسين بن محمد ابن المفضل األصبهاني، صاحب التصانيف، كان من  (  689)

سير    الذهبي، ه( ،  502  )تسكن بغداد، واشتهر حتي كان يقرن باإلمام الغزالي، له عدة مؤلفات  أصبهان،  أذكياء المتكلمين، من أهل،  
 .255 ، ص2ج ، األعالم ، الزركلي، 120، ص 18ج  ، أعالم النبالء

 .  44ص   (، بدون طدار القلم،   :دمشق) 1ج  ، مفردات ألفاظ القرآن الكريم  الراغب األصفهاني، ( 690)
، كتاب  (1م، ط  2008  -ه  1429ألفا،  شركة مكتبة  )مصر:  فؤاد عبد الباقي،    محمد، ترتيب وترقيم:  صحيح البخاري  البخاري، (  691)

 .673، ص 5444رقم، األطعمة، باب أكل الجمار، ب



 

 

 

 

البركة، ومن ذلك قوله    ،وقد ذكر هللا            أَۡهَل  ﴿ :  من األعمال واألشياء ما يمكن بفعله حدوث  أَنَّ  َولَۡو 

ٓ َءاَمنُواْ  ت  ٱۡلقَُرىَٰ َن ٱلسََّمآِء َوٱأۡلَۡرِض   َوٱتَّقَۡواْ لَفَتَۡحنَا َعلَۡيِهم بََرَكَٰ    (.96األعراف: )﴾م ِ

  .(692)«فلعلكم تفترقون عن طعامكم، اجتمعوا عليه، واذكروا اسم هللا يبارك لكم»:  ومنه قوله        

 بركة أرض فلسطين وبيت املقدس الحسية: 

حسية، ومعنوية، فالحسية بالخصب والثمار واألشجار واألنهار وعذوبة    املقدس:وبركة أرض فلسطين وبيت          

الشمال  من  حدودها  اإلسالمي:  الوطن  قلب  فهي  املتوسط  وبموقعها  واملنخفضات،  والجبال  والسهول    املاء، 

شبه  ، ومن الشرق األردن، ومن الجنوب خليج العقبة، ومن الجنوب الغربي  لبنان، ومن الشمال الشرقي سورية

 جزيرة سيناء، ومن الغرب البحر األبيض املتوسط. 

وهي بوابة القادمين من آسيا في طريقهم إلى إفريقيا، وبالعكس، وهي إحدى املنافذ املطلة على البحر املتوسط          

لجنوب،  باتجاه أوربا، وهي املمر الذي لبد من اجتيازه منذ قرون وقرون ملعظم القوافل املتحركة من الشمال إلى ا 

وبالعكس، وهي فضال عن ذلك ذات موقع وسط بين بلدان العالم القديم على املستويين الحضاري والعسكري،  

الرئيسو  األسباب  أحد  هذا  كان  األنبياءربما  من  لعديد   
ً
مبعثا لختيارها  السماوية،    ة  للرسالت   

ً
ومستقرا  ،

املقدوني عندما غزا مصر سنة   بها السكندر  مّر  البالد فقد  ملا حولها من  الغازية والفاتحة  للجيوش   
ً
ومنطلقا

قاعدة إلنطالق الجيوش اإلسالمية لفتح مصر، وآثر املرور عبر السهل    ،بن العاص    و عمر واتخذها    ،(ق.م332)

خالله ومعرفة العرب دروبه، وقد كانت موانئ فلسطين قواعد لسفن املسلمين املتجهة  الساحلي ليسر املسير  

 لفتح جزر البحر األبيض املتوسط.

البحار            في  وفرة  عن  تمخض  الذي  الكثيف  الزراعي  النشاط  فلسطين  ألرض  الحسية  البركة  مظاهر  ومن 

واأل كثير   نهار. والعيون  ابن  قوله    :  قال  معنى  بيان  َرۡكنَا  ﴿  :في  والثمار  ،﴾َحۡولَهُۥبََٰ ابن    .( 693) بالزروع  وقال 

ومعنى الجوزي َحۡولَهُۥ﴿  :  َرۡكنَا  األنبياء،  أن هللا    ،﴾بََٰ مقر  وقيل: ألنه  الثمار،  وأنبت  األنهار    ،أجرى حوله 

 . (694) ومهبط املالئكة

 
م، 1990  -ه  1411ية، )دار الكتب العلم  )بيروت:تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،    ، 2ج    ، المستدرك على الصحيحين  الحاكم،   (692)

)بيروت:  األلباني،  ، الفتح الكبير،  1، ج  صحيح الجامع الصغير وزيادته ، وحسنه األلباني،  113، ص  2455  ، جهاد، برقم ال ، كتاب  (1ط  
 . 92، ص 142 ، رقم ، ب(3م، ط 1988 -ه 1408ي، المكتب اإلسالم

 . 2، ص 3، ج تفسير القرآن العظيم ابن كثير، ( 693)
 . 5ص ، 5، ج التفسير  زاد المسير في علم ابن الجوزي، ( 694)



 

 

 

 

األترج،   زراعة  فيها  ازدهرت  وقد  واألشجار،  الزروع  كثيرة  قرى  عن  حولها  واملوز فضال  والتين  والجوز،  واللوز، 

ت، وكانوا يحفظونه كثر مزروعات القدس وفرة الزيتون الذي يستخرج منه الزيما ل شك فيه أن أوم  .(695) السماق

 .(696)حواض ليصدروه إلى أطراف العالمفي اآلبار واأل 

          

،  (697)وفي الجملة فإن سائر جبال فلسطين وسهولها مألى بالزيتون والتين والجميز والعنب وسائر الفواكه        

فضال عن قصب السكر التي ازدهرت زراعته في الغور، والقطن الذي كان يزرع في أطراف القدس ويصدر إلي عدد  

لى وفرة في املياه، ففلسطين تقع على البحر املتوسط،  ويرجع سبب هذه الكثرة في األشجار والثمار إ  .(698) من البالد

وفيها البحر امليت وبحيرة طبرية، وهي بحيرة مشهورة وماؤها عذب، وعلى جانب شواطئها تتفجر ينابيع شديدة  

  «تسلق البيض وتنضج اللحم»  الحرارة، وبخاصة عينها الجنوبية التي
ً
، وماء هذه العيون ملحي كبريتي يتخذ عالجا

البلغم وغير ذلكيطبيع وتزايد  البدن والجرب  لترهل   
ً
واألنهار  (699) ا والجداول  العيون  وفيها  كعيون عسقالن،  ، 

، هذا  (700) وعيون أريحا، وعيون وأنهار بيسان وعيون الخليل، وعيون قيسارية، وعين سلوان في القدس وغير ذلك

     فلسطين في فصل الشتاء.ضافة إلى كمية األمطار الكبيرة التي تسقط على أرض باإل 

 املعنوية ألرض فلسطين وبيت املقدس وما حوله: بركة  ال

بها أرض فلسطين وبيت املقدس وما حوله وهي البركة   ، وثمة جانب مهم من جوانب البركة التي اختص هللا         

 املعنوية.

: منشأ البركة املعنوية أل 
ً
 :رض فلسطين وبيت املقدس وما حولهأوال

أمور وهي:         املعنوية ألرض فلسطين يرجع لعدة  البركة  ومهبط    ،كون هذه األرض مبعث األنبياء  إن منشأ 

املالئكة، وكونها العش الذي يرقد فيه األنبياء واألرض التي يبعثون منها، وكونها أرض املحشر واملنشر والحساب  

 ووضع املوازين للناس.

 ومهبط املالئكة:  ،أرض فلسطين مبعث األنبياء     -1

 
، ياقوت  166(، ص  3م، ط  1991  -ه  1411مكتبة مدبولي،  )القاهرة:    ، أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم  محمد بن أحمد المقدسي، (  695)

 .(169(،  ص 2م، ط 1995دار صادر، )بيروت:  ، 5ج  ،معجم البلدانالحموي:  
 .126، ص الجغرافيفلسطين في األدب ، نقالً عن بحث  19، ص سفرنامة   ناصر خسرو، ( 696)
 . 159 - 158، ص صورة األرض  ابن حوقل، ( 697)
 .180، ص أحسن التقاسيم في معرفة األقاليمالمقدسي،  ( 698)
 .58، ص ، رحلة ابن بطوطة 212 - 211ص   ، نخبة الدهر وعجائب البر والبحر الدمشقي، ( 699)
 . 168، ص 5، ج   معجم البلدان  ياقوت الحموي، ( 700)



 

 

 

 

من          كثير  على  السماوي  الوحي  نزول  خاصة  املقدس  وبيت  عامة  فلسطين  أرض  كداو شهدت   ،دو األنبياء 

،    وموس ى   ،ولوط  ، لسطين، وعلى إبراهيمالذين نشأوا وترعرعوا في أرض ف،  وعيس ى    ، ويحيى  ، وزكريا  ، وسليمان

 الذين هاجروا إلى تلك األرض املباركة. 

 ﴿ إلى أرض فلسطين:، : في هجرة إبراهيم ولوط قال          
  ُمَهاِجر  إِلَىَٰ َرب ِٓي  إِن ِي   َوقَاَل ۞فَـَٔاَمَن لَهُۥ لُوط  

ٱۡلَحِكيُم   ٱۡلعَِزيُز     قال قتادة  ،(26)العنكبوت:  ﴾٢٦إِنَّهُۥ ُهَو 
ً
، وهي من سواد  «كوثي»من،    : هاجروا جميعا

َرۡكنَا فِيَها  ﴿  :، وقال  (701) الكوفة إلى الشام هُ َولُوط ا إِلَى ٱأۡلَۡرِض ٱلَّتِي بََٰ ۡينََٰ لَِميَن  َونَجَّ   ،(71)األنبياء:  ﴾٧١ِلۡلعََٰ

 ، أي نجى هللا 
ً
  -  إلى األرض املباركة وهي أرض الشام، إبراهيم وابن أخيه لوطا

ً
 . كما بينا سابقا

وقد جعل »:    قال الزمخشري   مة وفلسطين خاصة أن توصف بالبركة.بهذا وبغيره استحقت أرض الشام عا        

ومبهط الوحي ومكانهم أحياء    ، هللا أرض الشام بالبركات موسومة وحقت أن تكون كذلك فهي مبعث األنبياء  

 
ً
.. وقال  صفوته من األرض كلها بيت املقدس  - أي الرب  - وجعل  »:    (703)هللا املنهاجيوقال أبو عبد ،  (702) «وأمواتا

،   د وسليمان  و على داو .. وتاب هللا  املقدس  ملوس ى: انطلق إلى بيت  ،  في أرض بيت املقدس، وسخر هللا ،   د و لداو

كل ليلة إلى بيت  ،  يقربون القرابين ببيت املقدس وتهبط املالئكة    ، الجبال والطير ببيت املقدس وكانت األنبياء  

 . (704) « دس... إلى السماء من بيت املق ، ببيت املقدس ورفعه هللا ، وولد عيس ى  املقدس.. 

   :وعشهم الذي يرقدون فيه ،دن األنبياء  عأرض فلسطين م   -2

كث          في أرض فلسطين  األنبياء    يٌر يرقد  الخليل    ،من  إبراهيم  أبو األنبياء  في مدينة    ، وقبرهمنهم  معروف 

 رمية حجر من بيت املقدس. قبره على ، وسيدنا موس ى . ، وإسحق ويوسف ويعقوب (705) الخليل

 .»(706) وفي األرض املقدسة إبراهيم وإسحق ويعقوب ويوسف»:  قال ابن الجوزي        

 
 . 273، ص 6ج  ، القرآن العظيمتفسير  ابن كثير، ( 701)
 .342، ص 4ج   ، فيض القديرنقله عنه المناوي في، ( 702)
المنهاجي: محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق، شمس الدين السيوطي ثم القاهري الشافعّي المنهاجي: فاضل مصري،    أبو عبدهللا (  703)

 . 334، ص 5، ج األعالم ، لزركليا  ،  ه(880 )تولد وتعلم بأسيوط، وجاور بمكة مدة، واستقر في القاهرة 
األقصى  المنهاجي، (  704) المسجد  بفضائل  األخصا  ج  اتحاف  تحقيق:1،  أحمد،    ،  رمضان  للك)أحمد  العامة  المصرية  ط  الهيئة  تاب، 

 . 106 - 105م(، ص 1982
  ،ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور، كما قال ابن تيمية  ،اختلف العلماء في ثبوت القبر المعروف في مدينة الخليل لسيدنا إبراهيم  (  705)

،  27ج    ، مجموع الفتاوى،  ابن تيمية   فال يعرف.   ، ، أنه قبره، أما قبر يونس وإلياس وشعيب وإسحق  445، ص  27، ج  الفتاوىفي  

 هـ 1416  ،  الملك فهد لطباعة المصحف الشريف مجمع    ، المملكة العربية السعودية:  المدينة النبوية)  محمد بن قاسم، رحمن بن  ق: عبد اليحقت
 .445 ص ، م(1995 -
  .97ص  ، ( منشورات دار األفاق)بيروت:  ، جبرائيل جبور : تحقيق ،فضائل القدس ، ابن الجوزي ( 706)



 

 

 

 

          

 الثاني  المبحث 

 فلسطين األرض المقدسة 

قَۡومِ ﴿  :  موس ى على لسان    :في كتابه الكريم، فقال    على قدسية هذه األرض  ،لقد نص هللا           ٱۡدُخلُواْ    يََٰ

ِسِريَن   ٓ أَۡدبَاِرُكۡم فَتَنقَِلبُواْ َخَٰ ُ لَُكۡم َواَل تَۡرتَدُّواْ َعلَىَٰ   .(21)املائدة: ﴾٢١ٱأۡلَۡرَض ٱۡلُمقَدََّسةَ ٱلَّتِي َكتََب ٱّللَّ

إياه، بأمرهم   لقومه من بني إسرائيل، وأمره إياهم، عن أمر هللا   ،موس ى  ، عن قول وهذا خبر من هللا         

 .(707) بدخول األرض املقدسة

 :
ً
 معنى القدسية لغة واصطالحا

: معنى القدسية لغة: 
ً
 أوال

ن  على الطهر ؛ وم  ويدل ، أصل صحيح، وهو من الكالم الشرعي اإلسالمي،  ()قاف ودال وسين»القدسية:          

، روح القدس، وكل  ذلك: األرض املقدسة، أي املطهرة، وتسمى الجنة حظيرة القدس، أي: الطهر ، وجبرئيل  

 .(708)«واحد  ذلك معناه

أي في  - ،  : القدوس، فعول من القدس وهو الطهارة، قال األزهري: لم يجئ في صفات هللا  وفي صفة هللا  »       

والنقائص، والتقديس: التطهير والتبريك، وتقدس أي:        غير القدوس وهو الطاهر املنزه عن العيوب    -هذا الباب 

التنزيلتطهر،   نَُسب ُِح  ﴿:  وفي   َونَۡحُن 

لََك   ُس  َونُقَد ِ : معنى نقدس لك: أي نطهر أنفسنا لك وكذلك نفعل بمن  قال الزجاج  ،  (30)البقرة:  ﴾بَِحۡمِدَك 

 .(709) «أطاعك نقدسه أي نطهره

 
 .392 ، ص1ج  ، الجامع ألحكام القرآن  القرطبي، ( 707)
  .64(، ص 1م، ط 1979 -ه 1399 ، دار الفكر)تحقيق: عبد السالم محمد هارون، ، 5ج  ، معجم مقاييس اللغة  ابن فارس،  (708)
ص    ، بدون( ط  )القاهرة: دار المعارف،تحقيق: عبدهللا الكبير ومحمد حسب هللا وهاشم الشاذلي، ،  5ج ، لسان العرب ابن منظور، (709)

3549 . 



 

 

 

 

التطهير           التقديس  أصل  ألن  أصح،  األول  واملعنى  املباركة،  بمعنى  وقيل  املطهرة،  بمعنى  اآلية  في  املقدسة 

َدس، وقال 
َ
دس بمعنى الطهر، ويقال للسطل الذي يتطهر به ق ُس لََك  ﴿: فالق   ، ﴾َونَۡحُن نَُسب ُِح بَِحۡمِدَك َونُقَد ِ

 .  (710)،  (711)، والجوهري   الزجاجكما قال   -أي نطهر أنفسنا لك. ومن هذا بيت املقدس 

َرُكمۡ ﴿: التقديس التطهير اإللهي املذكور في قوله » : (712)األصفهاني   وقال         دون التطهير   ،﴾اتَۡطِهيرٗ  َويَُطه ِ

النجاسة املحسوسة، والبيت املقدس: هو   إزالة  من النجاسة أي من الشرك، وكذلك األرض    املطهرالذي هو 

 .(713) «املقدسة

 فالقدسية بمعنى الطهارة من الشرك والظلم والعدوان والعلو في األرض. 

 أن لفظ القدس والقدسية في جميع اشتقاقتها هي أصل يدل على الطهر وعلو الشأن.  وحاصل األمر :         

الكريم قد ذكر            أن القرآن  الباحث  املواضع، فقد جاء لفظ    القدسيةويجد  في  في الكثير من  القدسية 

قَۡومِ ﴿، في قوله  ()املقدسة  منها مرة واحدة بلفظعشرة مواضع:   ُ    ٱۡدُخلُواْ   يََٰ ٱلَّتِي َكتََب ٱّللَّ ٱأۡلَۡرَض ٱۡلُمقَدََّسةَ 

أَۡدبَاِركُمۡ   ٓ َعلَىَٰ تَۡرتَدُّواْ  َواَل  القدس(21)املائدة:  ﴾لَُكۡم  )روح  بلفظ  مواضع  أربعة  وفي  اآليات:  (،  في  َوَءاتَۡينَا  ﴿، 

بُِروحِ   هُ  َوأَيَّۡدنََٰ ِت  ٱۡلبَي ِنََٰ َمۡريََم  ٱۡبَن   ِعيَسى 

ِلَدتَِك إِۡذ أَيَّدتَُّك  ﴿ ،  (253  -  87:  )البقرة﴾ٱۡلقُُدِس   ِعيَسى ٱۡبَن َمۡريََم ٱۡذُكۡر نِۡعَمتِي َعلَۡيَك َوَعلَىَٰ َوَٰ ُ يََٰ إِۡذ قَاَل ٱّللَّ

تَُكل ُِم   ٱۡلقُُدِس  َوَكۡهاٗل  بُِروحِ  ٱۡلَمۡهِد  فِي  ٱلۡ ﴿،  (110)املائدة:  ﴾  ٱلنَّاَس  ُروُح  لَهُۥ  نَزَّ ب َِك  قُۡل  رَّ ِمن  قُُدِس 

 .(102)النحل: ﴾بِٱۡلَحق ِ 

بِٱۡلَواِد  إِن ِٓي أَنَ۠ا َربَُّك فَٱۡخلَۡع نَۡعلَۡيَك إِنََّك  ﴿:  ، لنبيه موس ى  ، وهما في قوله  (  وفي موضعين بلفظ )املقدس        

ى  ﴿ ،(12)طه: ﴾١٢ى  ٱۡلُمقَدَِّس ُطوٗ  هُ َربُّهُۥ بِٱۡلَواِد ٱۡلُمقَدَِّس ُطو   . (16)النازعات: ﴾١٦إِۡذ نَاَدىَٰ

 . (30)البقرة: ﴾َونَۡحُن نَُسب ُِح بَِحۡمِدَك َونُقَد ِسُ ﴿: في موضع واحد في قوله  ، (وبلفظ )نقدس        

 
،  يل بن حماد، من أعاجيب الدنيا وذلك أنه من الفاراب إحدى بالد الترك وهو إمام في علم لغة العرب الجوهري: أبو نصر إسماع(  710)

يخترق البدو والحضر ويدخل ديار ربيعة ومضر في طلب    وكان  قوة وبصيرة وحسن سريرة وسيرة ،  من فرسان الكالم وممن آتاه هللا  
، ط  م1983 - ه1403 ،دار الكتب العلمية)بيروت: مفيد محمد قمحية،  المحقق: ، 4ج ، يتيمة الدهر  ،ألدب وإتقان لغة العرب. الثعالبيا
 .468ص  ، (1
 . 091  )بيروت: دار الكتب العلمية(، ص ، 4ج   ، تهذيب األسماء واللغات النووي، ( 711)
عشرة أسفار، غاية في  في    ، « التفسير الكبير»: الحسين بن محمد بن المفضل، اإلمام أبو القاسم الراغب األصفهاني، له  األصفهاني(  712)

دار سعد  )  ، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة   ، الفيروزآبادي،  ه(502  )تال نظير له في معناها    ،« مفردات القرآن»التحقيق. وله  

           .122ص   ، (1، ط م2000 - هـ1421، للطباعة والنشر والتوزيع الدين 
 .397ص   (، مكتبة مصطفى البابي الحلبي)القاهرة: ، المفردات في غريب القرآن األصفهاني، ( 713)



 

 

 

 

هَ إِالَّ ُهَو  ﴿  : ، وهو اسم من األسماء الحسنى قال هللا  (وفي موضعين بلفظ )القدوس        
ُ ٱلَِّذي اَلٓ إِلََٰ ُهَو ٱّللَّ

ِت َوَما فِي ٱأۡلَۡرِض ٱۡلَمِلِك ٱۡلقُدُّوِس ﴿،  (23)الحشر:  ﴾ٱۡلَمِلُك ٱۡلقُدُّوسُ  َوَٰ ِ َما فِي ٱلسََّمَٰ )الجمعة:  ﴾يَُسب ُِح ّلِلَّ

1) . 

: معني القدسية
ً
     في االصطالح الشرعي: ثانيا

لبعض األماكن زيادة فضل على بعض؛ كما قد جعل لبعض األزمان زيادة    ، لقد جعل هللا  »  :  قال القرطبي         

 بإخراج  ،  فضل على بعض، ولبعض الحيوان كذلك، وهلل  
ً
أن يفضل ما شاء، وعلى هذا فال اعتبار بكونه مقدسا

 .(714) «الكافرين وإسكان املؤمنين؛ فقد شاركه في ذلك غيره

هي التطهير من القحوط والجوع ونحوه، وقال:    املقدسة هي املباركة؛ والبركةرض  : األ (715)لذا قال مجاهد  »        

  ، ، وعن الزجاج  (716): أنها أريحاء: أنها الشام كلها، وعن ابن عباس  هي الطور وما حوله، وروى عن قتادة  

 717) «يجمع هذا كله -أي الشام-  هي: دمشق وفلسطين وبعض األردن، وقول قتادة  وغيره

: تنزيه الحق  »  :وقيل في التقديس في حق هللا          
ً
عن كل ما ل يليق بجنابه، وعن    ، هو لغة التطهير: واصطالحا

 بالنسبة إلى
ً
املوجودات، مجردة كانت أو غير مجرد، وهو  غيره من    النقائص الكونية، وعن جميع ما يعد كمال

 منه وأكثر؛ ولذلك أخر عنه في قولهم: سبوح قدوس
ً
 .(718)«أخص من التسبيح كيفية وكمية، أي أشد تنزيها

التقديس يستعمل لألماكن، ومن  ومن هنا            ٱۡلُمقَدََّسةَ  ٱدۡ ﴿ذلك:  فإن  ٱأۡلَۡرَض  يعني: ،  (21)املائدة:  ﴾ُخلُواْ 

أرض الشام، كما يستعمل التقديس في حق اآلدميين؛ فيقال: فالن رجل مقدس: إذا أريد تبعيده عن مسقطات  

، فيقال: قّد 
ً
،  س هللا  العدالة ووصفه بالخير، ول يقال: رجل مسّبح، بل ربما يستعمل في غير ذوي العقول أيظا

 . (719) روح فالن، ول يقال: سّبحه

 
 .175  ، ص11ج   ، الجامع الحكام القرآن  القرطبي، ( 714)
-     عباس بن جبر أبو الحجاج المكي األسود، اإلمام، شيخ القراء والمفسرين، أبو الحجاج المكي، االسود، روى عن: ابن  :  مجاهد( 715)

وقال يحيى بن    ، وعنه أخذ القرآن، والتفسير، والفقه، وروى عن جمع من الصحابة منهم أبو هريرة وعائشة وابن عمر   -أكثر وأطابف
         .454 - 449، 4ج  ، سير أعالم النبالء  الذهبي، ، ه(104 - 21ساجداً )مات معين، وطائفة: مجاهد ثقة، قيل: 

كم شمال شرق القدس( ،  34أريحا: هي مدينة في غور األردن، بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس في جبال صعبة المسلك )(  716)

 . (165/ 1) معجم البلدانالحموي:  ،سميت فيما قيل بأريحا بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح  
 .125، ص 6  ج ، الجامع ألحكام القرآن  القرطبي، ( 717)
، ط  م2000  -ه  1421  )بيروت: دار الكتب العلمية،   1ج  ،  دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطالحات الفنون  األحمد نكري،(  718)
 . 232ص  ، (1
 . 125(، ص 1، ط ه1412مؤسسة النشر اإلسالمي، )، معجم الفروق اللغوية أبو هالل العسكري، ( 719)



 

 

 

 

، يتضح مما سبق أن املعنى الصطالحي الشرعي للقدسية والتقديس ل ينفك عن معناها اللغوي إذ هو:          
ً
إذا

للخاصة من عباده وأرضه وفق مقتضيات    ،؛ فهو القدوس، وكذا يهبه هللا  طهر وتشريف ثابت في ذات هللا  

             . حكمته 

 وفي املراد باألرض املقدسة أربعة أقوال: 

 .   أنها أريحا، قاله ابن عباس القول األول:          

 .  (720) أريحا أرض بيت املقدس، قاله السّدي  القول الثاني:        

 .  قاله الّضحاكيلياء وبيت املقدس، املراد بهذه األرض إ القول الثالث:         

نك اخترت من األنعام الضانية، ومن الطير الحمامة  أت في منجاة موس ى أنه قال اللهم إقر   القول الرابع:         

يلياء األرض التي فيها بيت املقدس  فهذا يدل على أن إ  يلياء بيت املقدس ، ومن إ(721) يلياءإ  ، «ومن البيوت بيت»

 . (722)،  (723) قتيبة، قاله ابن وهو معرب

 اختلف أهل التأويل في األرض التي عناها باألرض املقدسة: 

 . األرض املقدسة الشام كلها:  قتادةقال »         

 األردن.  :إن األرض املقدسة هي دمشق وفلسطين وبعض:   الزجاج  وقال        

 ش إلى الفرات. يأن األرض املقدسة ما بين العر   ،عن معاذ بن جبل  ،  (724)ابن عساكر وروى          

 عن ابن عباس          
ً
 وما حوله. الطور هي  أنه قال: ،وجاء أيظا

 .حوله ما و  بيت املقدس رض املقدسة املراد باأل  :وغير  واحد ،مجاهد  قال  وكذا        

 :  ابن زيد وقال          
َ
   .ِريَحاءعن األرض املقدسة هي أ

 
الكوفي األعور المفسر، مولى قريش،    كريمة، اإلمام أبو محمد السدي الكبير الحجازي، السدي: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي  ( 720)

بشار عّواد معروف،   ق:ي حق، ت3ج  ،  تاريخ اإلسالم الذهبي:   مات السدي سنة سبع وعشرين ومائة.  ، كان السدي أعلم بالقرآن من الشعبي 
 .371 ، ص(1، ط م2003 ،  دار الغرب اإلسالمي)
،  هـ(1418،  دار الكتب العلمية)بيروت:    2ج  ،  عيون األخبارقبل ايلياء ليستقيم المعنى، ابن قتيبة:  «  ومن البيوت بيت »أضفنا:  (  721)

 .272 ص
ابن قتيبة: العالمة الكبير، ذو الفنون أبو محمد، عبدهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، الكاتب، صاحب التصانيف، نزل بغداد وصنف  (  722)

د صيته، قال الخطيب: كان ثقة ديناً فاضالً، ذكر تصانيفه: غريب القرآن، غريب الحديث، كتاب المعارف، كتاب مشكل  وجمع، وبع
 .297، ص 13، ج سير أعالم النبالء األخبار، وغيرها الكثير، الذهبي، القرآن، كتاب مشكل الحديث، كتاب أدب الكاتب، كتاب عيون

 . 272 ، ص(30 -م 1925 )دار الكتب المصرية 2ج ، األخبار عيون  ، ابن قتيبة ( 723)
هللا بن الحسين المعروف بابن عساكر،  سن بن هبةهللا أبي الحسن بن عبدالحافظ أبو القاسم علي بن أبي محمد الح:  ابن عساكر(  724)

إحدى وسبعين وخمسمائة  الدمشقي الملقب ثقة الدين كان محدث الشام في وقته، ومن أعيان الفقهاء الشافعية، غلب عليه الحديث، سنة  
 .309 ، ص3،ج  وفيات األعيان  ، ابن خلكان ، بدمشق 



 

 

 

 

 وقال آخرون: هو الشام.                

.  أولى األقوال في ذلك بالصواب، أن يقال: هي األرض املقدسة، كما قال نبي هللا موس ى  و :   قال أبو جعفر         

ألن القول في ذلك بأنها أرض دون أرض، ل تدرك حقيقة صحته إل بالخبر، ولخبر بذلك يجوز قطع الشهادة به،  

والعلماء  أهل التأويل والسير  التي بين الفرات وعريش مصر إلجماع جميع  غير أنها لن تخرج من أن تكون من األرض  

  .(725) «على ذلكألخبار با

وهو ما يؤيده الباحث من أن املراد باألرض املقدسة هي الشام، وحدودها من العريس إلى الفرات، كما نّص          

 على ذلك معاذ من الصحابة وقتادة من التابعين.  

: منشأ قدسية  
ً
 : أرض فلسطين وبيت املقدس وماحولهأوال

دان قبل بعثة  و والصخرة املشرفة، وهما موجترجع قدسية أرض فلسطين إلى كونها أرض املسجد األقص ى         

أي قبل بناء هيكل يهود، وكنيسة املهد املوجودة في بيت لحم وكنيسة النصارى املوجودة  ،  سيدنا موس ى وعيس ى  

القمامة نسبة إلى املكان الذي كانت اليهود صلبوا    في القدس واملعروفة بكنيسة القيامة، والتي كانت تعرف بكنيسة

 .(726) فيه املصلوب وجعلوا يلقون على قبره القمامة

 : أرض فلسطين أرض املسجد األقص ى -1

 بعد املسجد الحرام ملا روى          
ً
في صحيحه عن    ،   اإلمام البخاري يعتبر بيت املقدس ثاني مساجد الدنيا وجودا

؟  قال: قلت: ثم أي   ي األرض أول؟ قال: املسجد الحرام.قلت يارسول هللا أي مسجد وضع ف»قال:    أبي ذر  

 .(727)«قلت: كم كان بينهما؟ قال أربعون سنة   قال: املسجد األقص ى.

أكثر من ألف سنة،  ،  وبينه وبين إبراهيم    ، فإن قيل: الثابت أن الذي بنى املسجد األقص ى هو سليمان          

  ،د  و داو   ملا فرغ سليمان بن » :  قال: قال رسول هللا    ،بن عمرو بن العاص  عن عبدهللا    ،  ابن ماجه ملا روى  

بناء      تبيمن 
ً
ا: حكما

ً
ثالث ينبغي أل   املقدس، سأل َّللاه  يأح يصادف حكمه، وملكا ال  ي هذا  تد من بعده، وأال 

 
 .169 - 168، ص 10، ج  جامع البيان عن تأويل آي القرآن  الطبري،  (725)
  ،دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن)تحقيق: عبدهللا بن عبد المحسن التركي،  ،  7، ج  2ج  ،  البداية والنهاية  ابن كثير،(  726)

 .56 ، ص101ص  ، (م2003 - هـ1424 ، )سنة النشر ، (1، ط م1997 -هـ  1418
 .154ص  ، 3366 برقم ،4ج  ، صحيح البخاري ، البخاري  (727)



 

 

 

 

أعطيهما،    أما اثنتان فقد»:    فقال  «م ولدته أمهو ال خرج من ذنوبه كي، إيريد إال الصالة فيه  املسجد أحد ال 

 .(728)«وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة

         
 
، وما كان بناء سليمان للمسجد  ه سليمان  ل بأن بيت املقدس أسس قبل أن يبنيالشكاجيب عن ذلك  وقد أ

 له كما فعل إبر 
ً
 في املسجد الحرام.  ،هيم  ااألقص ى إل تجديدا

هِ ﴿  :أي قوله    - إن اآلية  »  :  قال القرطبي          والحديث  ،  (127:  بقرة)ال﴾ٱۡلقََواِعَد ِمَن ٱۡلبَۡيتِ   مُ ـ  َوإِۡذ يَۡرفَُع إِۡبَرَٰ

 ملا أسس غيرهما،  ل يدلن على أن إبراهيم وسليمان 
ً
 .(729) «ابتدآ وضعهما بل كان تجديدا

فيجوز  ،  آدم    -يعني املسجد الحرام-واختلف في أول من أسس بيت املقدس، فروي أن أول من بنى البيت          

 ده وضع بيت املقدس من بعده بأربعي أن يكون ول
ً
 . (730) ن عاما

ويؤيد ذلك ماروى علي  ،    ويحتمل أن تكون املالئكة قد بنت بيت املقدس بعد بنائها البيت الحرام بإذن هللا         

املالئكة ببناء بيت في األرض، وأن يطوفوا به، وكان هذا قبل خلق آدم، ثم إن    ،أمر هللا »قال:    ، بن أبي طالب  

 .» (731)نبياء بعده ثم استتم ببناءه إبراهيم  دم بنى منه مابنى، وطاف به ثم األ آ

 أعلم. ،والحتمالن واردان وهللا          

 أرض فلسطين أرض الصخرة املشرفة:  -2

الحرام           البيت  في  األسود  كالحجر  املقدس  بيت  في  املشرفة  الصخرة  ومصدر  تعتبر  ومشرفة  مقدسة  فهي 

في ليلة اإلسراء واملعراج إلى   ،منه النبي صعد   ، نها إلى السماء، وهي املكان الذين املالئكة يصعدون مقدسيتها أ 

وات العلى، وهي املكان الذي ينادى منه الناس يوم القيامة، لقربها من السماء، ويؤيد ذلك ما جاء في تفسير  االسم

َكان  ﴿  : قوله   حيث قال املفسرون: املنادي إسرافيل    ،(41)ق:  ﴾٤١   قَِريب  َوٱۡستَِمۡع يَۡوَم يُنَاِد ٱۡلُمنَاِد ِمن مَّ

،  فينادي يا أيها الناس: هلموا إلى الحساب إن هللا يأمركم أن تجتمعوا لفصل    يقف على صخرة بيت املقدس

 .(732)القضاء وهذه هي النفخة األخيرة

 
، برقم  (ابي الحلبيدار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى الب)تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  ،  1ج  ،  سنن ابن ماجه   ،ابن ماجه(  728)

 . 452 ، ص1408
 .362، ص 15ج  ، شرح صحيح البخاري  عمدة القاري ، العيني،138، ص 4، ج  الجامع ألحكام القرآن  القرطبي،  (729)
 .148 ، ص4، ج  الجامع ألحكام القرآن  ، القرطبي ( 730)
 .148 ، ص4، ج  الجامع ألحكام القرآن  القرطبي، ( 731)
تفسير    ، ابن كثير،27  ص  ، 17، ج  القرآن   الجامع ألحكام   القرطبي،،  24، ص  8، ج  التفسير  علم  في  زاد المسير  ابن الجوزي،   (732)

 .230، ص 4، ج القرآن العظيم



 

 

 

 

 أن ينادي علي صخرة بيت املقدس: أيتها العظام البالية   ، مر هللا يأ:  األحبار : قال كعب  قال قتادة        
ً
ملكا

 .(733)يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء ، واألوصال املتقطعة أن هللا 

 .(734) أن صخرة بيت املقدس من صخور الجنة ، بن مالك وأنس  ، ومكحول  ، عن ابن عباس   وي ور          

: أثر قدسية أرض فلسطين وبيت 
ً
 املقدس وماحوله: ثانيا

 في  أنها    طاهرةأرض فلسطين وبيت املقدس  لقد ترتب على كون          
ً
 ول علوا

ً
 ول ظلما

ً
 ول عدوانا

ً
ل تقبل شركا

 األرض، وليدخلها الدجال في آخر الزمان. 

1-  
ً
: أرض فلسطين وبيت املقدس التقبل شركا

ً
 وال عدوانا

ً
  وال ظلما

خلو بيتها املشرف من األصنام واألوثان في غالبية العصور والدهور، وهي    كان من أثر قدسية هذه األرض        

ويق عليها،  الستقرار  ول  فيها  العيش  من  العاتية  لألمم  تمكن  ولم  والعدوان،  الظلم  الدول  لتتحمل  عمر  صر 

 خبثها كما ينفى الكير خبث الحديد، ومن األدلة على ذلك: الظاملة فيها، وتنفي

قَۡومِ ﴿:    على لسان موس ى  :قوله   -أ  ُ لَُكۡم َواَل تَۡرتَدُّواْ   يََٰ ٱۡدُخلُواْ ٱأۡلَۡرَض ٱۡلُمقَدََّسةَ ٱلَّتِي َكتََب ٱّللَّ

ِسِريَن   ٓ أَۡدبَاِرُكۡم فَتَنقَِلبُواْ َخَٰ ٓ إِنَّ فِيَها قَۡومٗ   ٢١َعلَىَٰ ُموَسىَٰ ا َجبَّاِريَن َوإِنَّا لَن نَّۡدُخلََها قَالُواْ يََٰ

ِخلُوَن  َحتَّىَٰ يَۡخُرُجواْ ِمۡنَها فَِإن   .(22 - 21: )املائدة﴾٢٢يَۡخُرُجواْ ِمۡنَها فَِإنَّا َدَٰ

من شرك في    ،لقد رفضت تلك األرض املقدسة دخول بني إسرائيل إليها، ملا كان عليه معظم جنود موس ى         

 العقيدة، وفساد في الفطرة وخبث في الطوية.

أن صنعوا  ف         بعد  املقدس  بيت  لفتح  توجهوا   قد 
ً
ليعبدوه.  عجال نسائهم  حلي  فساد    :قال    من  بيان  في 

 َجَسٗدا لَّهُۥ ُخَوار ۚٓ أَلَۡم يََرۡواْ أَنَّهُۥ اَل يَُكل ُِمُهۡم  َوٱتََّخذَ قَۡوُم ُموَسىَٰ ِمۢن بَۡعِدِهۦ ِمۡن ُحِلي ِِهۡم ِعۡجاٗل ﴿   عقيدتهم:

ِلِميَن   َوَكانُواْ َظَٰ كما توجهوا لفتح تلك املدينة بعد أن    ،(148األعراف:  )﴾١٤٨َواَل يَۡهِديِهۡم َسبِيال   ٱتََّخذُوهُ 

ة والذل والعبودية للبشر،  فسدت طبائعهم نتيجة ظلم الفراعنة لهم حتى غدت فطرهم مطبوعة بطابع املهان

قَۡومٗ   قَالُواْ ﴿   :  موس ى   ،لنبي هللا    ويدل على فساد طبيعتهم قولهم  فِيَها  إِنَّ   ٓ ُموَسىَٰ لَن  يََٰ َوإِنَّا  َجبَّاِريَن  ا 

ِخلُوَن  نَّۡدُخلََها َحتَّىَٰ يَۡخُرُجواْ ِمۡنَها فَِإن   وكانت نتيجة هذا النحراف    .(22:  )املائدة﴾٢٢يَۡخُرُجواْ ِمۡنَها فَِإنَّا َدَٰ

 
 . 24، ص 8ج  ، التفسير علم في زاد المسير ابن الجوزي،  (733)
 .139، ص فضائل القدس ابن الجوزي، ( 734)



 

 

 

 

  ، في العقيدة والفساد في الفطرة أن ارتدوا  على أدبارهم فانقلبوا خاسرين أذلء في الدنيا، كما باءوا بغضب هللا 

 في اآلخرة.

َغَضب  ﴿          َسيَنَالُُهۡم  ٱۡلِعۡجَل  ٱتََّخذُواْ  ٱلَِّذيَن  نَۡجِزي  إِنَّ  ِلَك 
َوَكذََٰ ۡنيَاۚٓ  ٱلدُّ ِة  ٱۡلَحيَوَٰ فِي  َوِذلَّة   ب ِِهۡم  رَّ ن  م ِ   

 . (152األعراف: )﴾١٥٢ ٱۡلُمۡفتَِرينَ 

في مهد الستبداد وتساس بالظلم والضطهاد تفسد    معروف أن الشعوب التى تنشأ »  جاء في تفسير املنار:        

، وإذا طال  وتضرب عليها الذلة واملسكنة، وتألف الخضوع وتأنس املهانةأخالقها، وتذل نفوسها، ويذهب بأسها  

عليها أمد الظلم تصير هذه األخالق موروثة ومكتسبة حتى تكون كالغرائز الفطرية والطبائع الخلقية، إذا أخرجت  

شأن البشر في   صاحبها من بيئتها ورفعت عن رقبته نيرها ألفيته ينزع بطبعه إليها ويتفلت منك ليقتحم فيها وهذا 

  ، وقد ضرب النبي  (735) كل ما يألفونه ويجرون عليه من خير  وشر وإيمان وكفر
ً
خين  لهدايته وضالل الراس، مثال

 نار   استوقد  رجل  كمثل  الناس  ومثل  ي مثل  اإنم»:    في الكفر من أمة الدعوة فقال 
ً
  حوله  ام  أضاءت  افلم  ، ا

  آخذ   افأن  ا،فيه  فيقتحمن  ويغلبنه  ينزعهن  فجعل  ا،فيه  يقعن  النار   ي ف  تقع   يالت  الدواب  وهذه  الفراش  جعل

 .(736) «افيه يقتحمون  وهم ، النار عن   بحجزكم

تَۡيِن َولَتَۡعلُنَّ ُعلُو ٗ ﴿ : قوله  -ب ِب لَتُۡفِسُدنَّ فِي ٱأۡلَۡرِض َمرَّ ِءيَل فِي ٱۡلِكتََٰ ٓ   ا َوقََضۡينَآ إِلَىَٰ بَنِٓي إِۡسَرَٰ

ُهَما بَعَۡثنَا َعلَۡيُكۡم ِعبَادٗ فَِإذَا َجآَء    ٤ا  َكبِيرٗ  َل  َوۡعُد أُولَىَٰ ا لَّنَآ أُْوِلي بَۡأس  َشِديد  فََجاُسواْ ِخلََٰ

يَاِرۚٓ َوَكاَن َوۡعدٗ  ۡفعُواٗل  ٱلد ِ ل  َوبَنِيَن    ٥ا مَّ ُكم بِأَۡمَوَٰ
ةَ َعلَۡيِهۡم َوأَۡمَدۡدنََٰ كُۡم  ثُمَّ َرَدۡدنَا لَُكُم ٱۡلَكرَّ َوَجعَۡلنََٰ

اأَۡكثََر نَِفي  فَِإذَا َجآَء َوۡعُد ٱأۡلِٓخَرِة ِليَُسـ    ٦  ر 
  اْ وإِۡن أَۡحَسنتُۡم أَۡحَسنتُۡم أِلَنفُِسُكۡم  َوإِۡن أََسۡأتُۡم فَلََهاۚٓ

ة   َل َمرَّ ا   َوِليُتَب ُِرواْ َما َعلَوۡ ُوُجوَهُكۡم َوِليَۡدُخلُواْ ٱۡلَمۡسِجَد َكَما َدَخلُوهُ أَوَّ َعَسىَٰ َربُُّكۡم    ٧اْ تَۡتبِير 

ا  ِفِريَن َحِصير   .(8 -  4 :)اإلسراء﴾٨أَن يَۡرَحَمُكۡمۚٓ َوإِۡن ُعدتُّۡم ُعۡدنَاۚٓ َوَجعَۡلنَا َجَهنََّم ِلۡلَكَٰ

م عدوهم فاستباح بيضتهم، وسلك  ه يعل ،أنهم ملا طغوا وبغوا سلط هللا بنى إسرائيل   عن  ،فقد أخبر  هللا          

 من األنبياء    خالل بيوتهم وأذلهم وقهرهم جزاءً 
ً
، وما ربك بظالم للعبيد فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقا

ً
وفاقا

 ،.والعلماء 
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 الثالث  المبحث 

 فلسطين أرض المحشر والمنشر 

حشر الخالئق  يوم القيامة           نة والجماعة اإليمان بالبعث والنشور يوم القيامة، في  صول عقيدة أهل السُّ
 
من أ

 .(737)الشام  بالد هي إليها  الناس  النار تحشر التي   واألرض ،فيؤمنون بنفخة البعث والنشور في مكان واحد، 

يَۡوَم  ﴿   :وقد ورد في القرآن الكريم إشارة إلى مكان البعث والنشور وذلك في سورة ق، قال هللا            َوٱۡستَِمۡع 

َكان    .(41)ق: ﴾٤١   قَِريب  يُنَاِد ٱۡلُمنَاِد ِمن مَّ

كر أنه  واستمع يامحمد صيحة يوم القيامة، يوم ينادي بها منادينا من موضع  »:  الطبري  قال           
 
قريب، وذ

 .(738)«ينادي بها من صخرة بيت املقدس

 .(739) «كنا نحّدث أنه ينادي من بيت املقدس من الصخرة، وهي أوسط األرض»:  قال قتادة         

 » :  ومقاتل    ، قال كعب          
ً
باثني »:  السائب  وقال ابن  ،  «هي أقرب األرض إلى السماء بثمانية عشر ميال

 
ً
 .(740) «إن تلك الصخرة في وسط األرض» : ويقال: ، وقال الزجاج «عشر ميال

على الصخرة فينادي بالحشر: أيتها العظام البالية، واألوصال املتقطعة،   ،أو إسرافيل  ،فيقف جبريل          

 سائلة، قوموا لعرض رب العاملين.  
ً
 فاسدة، ويا عيونا

ً
 خاوية، ويا أبدانا

ً
 فانية، ويا قلوبا

ً
 نخرة، ويا أكفافا

ً
ويا عظاما

 .(741) : هو إسرافيل صاحب الصور قال قتادة 

 األحاديث  بذلك  صحت   كما  الشام  هو  الزمان  آخر  في  إليه  الحشر  يكون   الذي   املكان  الحشر   مكانو         

 .(742)ةالكثير 

 
  ، ص(2، ط  م1982  -هـ  1402)  ،مؤسسة الخافقين ومكتبتها)دمشق:    2ج  ،  لوامع األنوار البهية  ،السفاريني(  737)

العتيبي164 للنشر والتوزيع)األردن:    ،القيامة الصغرى   ،،  النفائس   -هـ    1411)    ،مكتبة الفالحالكويت:  ،  دار 

 . 288ص  ،(4، ط م1991
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البعث والنشور يكون في بيت املقدس، وذلك حين ينفخ إسرافيل           جمع بأن 
 
ت ،  وتكاد املصادر اإلسالمية 

النبوية، حيث روى اإلمام ابن  النفخة الثالثة، كما هو معلوم في عقيدة أهل السنة، ويؤيد ذلك ما ورد في السنة  

النبي    عن ميمونة،    ماجه أفتنا في بيت املقدس قال:    ،  ، مولة  املحشر    أرض»قالت: قلت: يارسول هللا 

قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟    ،« واملنشر ائتوه فصلوا فيه، فإن صالة فيه كألف صالة في غيره

 يسرج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه »قال: 
ً
 .(743)«فتهدي له زيتا

  ألنها   بذلك  وخصت  إليها  يساقون   ثم  قبورهم  من  وينشرون  الحساب  إلى  فيها  الناس  يجمع  التي  البقعة  أي        

لَِميَن  ﴿  فيها    هللا  قال  التي  األرض  ِلۡلعََٰ فِيَها  َرۡكنَا    العاملين   في  فانتشرت  منها   بعثوا ،    األنبياء   وأكثر   ، ﴾٧١بََٰ

 . (744) واملنشر املحشر أرض   كونها فناسب شرائعهم 

          

 الرابع  المبحث 

 فلسطين أرض اإلسراء والمعراج

والسنة           بالقرآن  الثابتة  واملعراج  اإلسراء  حادثة  إلى  باإلسالم  املقدس  وبيت  فلسطين  أرض  ارتباط  يعود 

َن ٱلَِّذٓي أَۡسَرىَٰ بِعَۡبِدِهۦ لَۡياٗل ﴿  :قال  واإلجماع:   َن ٱۡلَمۡسِجِد ٱۡلَحَراِم إِلَى  ُسۡبَحَٰ ٱۡلَمۡسِجِد ٱأۡلَۡقَصا ٱلَِّذي  م ِ

 إِنَّهۥُ 
ٓۚٓ تِنَا َرۡكنَا َحۡولَهُۥ ِلنُِريَهُۥ ِمۡن َءايََٰ   ، وهي حادثة فريدة أكرم هللا    ،(1  )اإلسراء:﴾١ُهَو ٱلسَِّميُع ٱۡلبَِصيُر    بََٰ

، فأسرى به من مكة إلى بيت املقدس، وكان أن عرج  بها نبيه في وقت اشتد فيه أذى املشركين بمكة لرسول هللا 

 وات العلى.  ابه من صخرة بيت املقدس إلى السم

القدس، قبلة املسلمين األولى ، مسرى الرسول           ى إل  ، ومنها املعراج في هذه املعجزة الخارقة تتجلى مكانة 

 الكبرى.   ،وات العلى ليرى هناك من آيات هللا االسم

 
، إسناد طريق ابن ماجه صحيح رجاله ثقات وهو أصح من طريق أبي  451، ص  1407، برقم،  1، ج  سنن ابن ماجه   ابن ماجه، ( 743)

صالح الدين  د فإن بين زياد بن أبي سودة وميمونة عثمان بن أبي سودة كما صرح به ابن ماجه في طريقه وكما ذكره العالء بن  وداو
ه،  1403،  دار العربية)بيروت:  ق: محمد المنتقى الكشناوي،  ي حق، ت2، ج  ح الزجاجة في زوائد ابن ماجهمصبا  في المراسيل. الكناني، 

 . 14(، ص2ط 
دار  )بيروت:    1ج  ،  حاشية السندي على سنن ابن ماجه  ،، السندي171ص    ،4ج    ،فيض القدير  ،املناوي   (744)

  .429 ص ،، ط بدون(الجيل 



 

 

 

 

زمان، وهي منزلة  وعلى هذا فإن للقدس منزلة عليا في قلوب املسلمين في كل بقاع الدنيا، في هذا الزمان وفي كل          

 (745)كريمة مميزة ليست لغيرها من املدن إل ما كان ملكة أو املدينة املنورة

ل ِلنَّ ﴿  :قال هللا           فِۡتنَٗة  َك إِالَّ 
ۡءيَا ٱلَّتِٓي أََرۡينََٰ اِس  َوإِۡذ قُۡلنَا لََك إِنَّ َربََّك أََحاَط بِٱلنَّاِسۚٓ َوَما َجعَۡلنَا ٱلرُّ

نٗ َوٱل فُُهۡم فََما يَِزيُدُهۡم إاِلَّ ُطۡغيََٰ ِ  . (60اإلسراء:  )﴾٦٠ا َكبِيٗرا  شََّجَرةَ ٱۡلَمۡلعُونَةَ فِي ٱۡلقُۡرَءاِنۚٓ َونَُخو 

سري :    الحسن  قال        
 
  بمكة،   أصبح  ثم  اآليات،  من  أراه  ما،    هللا  وأراه  فيه،  فصلى  املقدس،  بيت  إلى  عشاء  به  أ

سري  أنه فأخبرهم
 
  أنك  تخبرنا فينا أصبحت ثم فيه، أمسيت شأنك، ما محمد يا: له فقالوا املقدس، بيت إلى به أ

 .(746) اإلسالم  عن بعضهم  ارتّد  حتى ذلك  من فعجبوا املقدس، بيت أتيت

ۡءيَا  ﴿:    قوله  ِفي  ،  عباس  ابن  : عن    وقد أّيد ذلك ما رواه اإلمام البخاري          َك  َوَما  َجعَۡلنَا ٱلرُّ ٱلَّتِٓي أََرۡينََٰ

 .(747)«املقدس  بيت  ى إل  به  أسري   ليلة  ،   َّللاه   رسول   اأريه  ،عين  ارؤي  هي »:  قال  ،(60:  اإلسراء)﴾إِالَّ فِۡتنَٗة ل ِلنَّاِس 

  ل كانوا  ألنهم  ؛   قوله  من  ذلك  قريش  أنكرت  ملا  املنام  فى  اإلسراء  وكان   جسده،  دون   بروحه  أسرى  ولو:  قالوا        

 .(748)أقل أو شهر  مسيرة على  هو  ما فكيف سنة، مسيرة على  ما  املنام فى يرى  أحدا   ينكرون ول الرؤيا؟ ينكرون

 

 

 

 
 . 1981ص  ، 4، ج  الشامل التفسير  أمير عبدالعزيز،( 745)
 .480 ، ص17، ج في تأويل القرآن البيان  جامع  ،الطبري ( 746)
 .54 ص ،3888برقم ، 5ج  ، البخاري  صحيح البخاري،( 747)
إبراهيم،  ،  10ج    ،ي البخار   صحيح  شرح  ،بطال  ابن  (748) ياسر بن  تميم  أبو  الرشد،  )الرياض:  تحقيق:  مكتبة 

 . 513 ص ،(3، ط م2003 -هـ 1423



 

 

 

 

الخامس  المبحث   

 فلسطين وتحويل القبلة 

إلى  قبلة له في الصالة منذ البعثة، و املقدس    بيت  ، يرجع ارتباط أرض فلسطين باإلسالم إلى اتخاذ الرسول          

 ملعراجكون تلك  
ً
إلى السماوات العلى، وإلى الفتح اإلسالمي لبيت املقدس وما حوله في عهد   ،ه  األرض موضعا

 .أمير املؤمنين عمر بن الخطاب 

 منذ البعثة:   ،   بيت املقدس قبلة الرسول 

لى بيت املقدس، واستمر على ذلك طيلة املدة التي مكثها في مكة  وهو يتجه في صالته إ  ، منذ أن بعث النبي          

الكعبة املشرفة، فيصلي بين الركنين في جهة الجنوب مستقبال  و املكرمة وكان يجمع بين القبلتين: بيت املقدس،  

على ذلك    للشمال. وملا هاجر إلى املدينة املنورة تعذر الجمع بين القبلتين فأمر بالتوجه إلى بيت املقدس واستمر

 إلى أن نزل األمر اإللهي بالتحول إلى  
ً
 أو سبعة عشر شهرا

ً
   .قبلة أبي األنبياء إبراهيم   الكعبةستة عشر شهرا

املدينة نزل على  كان أول ما قدم  »،  أن النبي     ،في صحيحه عن البراء بن عازب    ، البخاري  اإلمام  أخرج          

 »  األنصار، وأنهأخواله من  قال  أو    ،أجداده
ً
،    ،صلى قبل بيت املقدس ستة عشر شهرا

ً
أو سبعة عشر شهرا

   (.749) «وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت

، فهما    على الجمع   ،وحرص النبي          
ً
 قويا

ً
بين القبلتين في مكة يدل على ربط بيت املقدس بالبيت الحرام ربطا

ويستحقان أن ل ينفصل أحدهما عن اآلخر في القدسية. والتفريط في أحدهما تفريط  مكانان مباركان ومقدسان،  

  في اآلخر.

، وذ  اتجاه املسجد األقص ىصلوا    وبهذا يكون املسلمون قد        
ً
لك ثابٌت في صحيح  ستة عشر أو سبعة عشر شهرا

 السنة النبوية.

 من الهجرةبعد حوالي سبعة         
ً
وهو يصلى الظهر بعد أن صلى    ،نزل تحويل القبلة على رسول هللا    عشر شهرا

يتشوف إلى استقبال الكعبة،    ، ، وقد كان النبي  (750) ركعتين، وذلك في مسجد بني سلمة فسمي مسجد القبلتين

 
  ( البخاري ،  صحيح البخاري،  ج 1،   برقم 40،  ص 17. 749)

في أصحابه فحانت صالة    ، ذكر النووي عن محمد بن حبيب الهاشمي: أنها حولت في الظهر يوم الثالثاء نصف شبعان، كان  (  750)
فصلى بهم ركعتين من الظهر في مسجد القبلتين إلى القدس ثم أمر في الصالة فاستدار واستدارت الصفوف    منازل بني سلمة، الظهر في  

  المكتب اإلسالمي،   عمان،   ، دمشق   ، بيروت )تحقيق: زهير الشاويش،  ،  10ج  ،  روضة الطالبينخلفه فأتم الصالة فسمي مسجد القبلتين.  
 .206ص  ، (3، ط م1991 -هـ 1412



 

 

 

 

وجاء األمر اإللهى بالتجاه نحو املسجد الحرام وذلك      .أن يحوله إلى قبلة أبي األنبياء إبراهيم    ،ويدعو هللا  

 للقلوب املريضة، حتي يميز الخبيث من الطّيب 
ً
 واختبارا

ً
 لليهود والنصرى وتمحيصا

ً
قَۡد نََرىَٰ  ﴿  :  قال  مخالفة

يَنََّك قِۡبلَةٗ تَقَلَُّب َوۡجِهَك فِي ٱلسَّمَ  َهاۚٓ فََول ِ َوۡجَهَك َشۡطَر ٱۡلَمۡسِجِد ٱۡلَحَراِمۚٓ َوَحۡيُث َما ُكنتُۡم   تَۡرَضىَٰ آِء  فَلَنَُول ِ

َوَما   ب ِِهۡم   رَّ ِمن  ٱۡلَحقُّ  أَنَّهُ  لَيَۡعلَُموَن  َب  ٱۡلِكتََٰ أُوتُواْ  ٱلَِّذيَن  َوإِنَّ  َشۡطَرهُۥ   ُوُجوَهُكۡم  ُ  فََولُّواْ   ٱّللَّ

ا يَۡعَملُوَن  ِفٍل َعمَّ
التوجه إلى البيت الحرام وترك التوجه إلى بيت    ،وفي سبب محبته  .(144)البقرة: ﴾١٤٤بِغََٰ

 .(751) املقدس وجوه

 األول: مخالفة اليهود حيث كانوا يقولون: يخالفنا محمد ثم يتبع قبلتنا ولول نحن لم يدر أين يستقبل.         

   .أبي األنبياء إبراهيم   أن الكعبة كانت قبلة   الثاني:        

 ب لدخولهم في اإلسالم.ل القبلة استمالة للعر كان يرغب في تحوي ، أنه   الثالث:        

الرابع: أنه أراد أن يشعر الدنيا بأن التشريع اإللهي، والوحي السماوي قد انتقل من ولد إسحاق بن إبراهيم          

     إلى ولد إسماعيل بن إبراهيم.

          

 الخاتمة 

الرسالة وإخراجها في  بنعمته تتم الصالحات، والحمد هلل الذي أكرمني ووفقني إلى إنهاء هذه  الذي  الحمد هلل        

   أما بعد:، هذه الصورة، ثم الصالة والسالم على مسك الختام ولبنة التمام وسيد ولد آدم

الذي وفقني لختيار هذا املوضوع القرآني ويسر لي الوصول إلى خاتمته، وبعد أن تم هذا   ،فإنني أحمد هللا          

 والتوصيات واملقترحات التي وصلت إليها. ئج، النتاالبحث فإنني سأذكر أهم 

 بحث النتائج  -أ

ومدى   -1 واحدة،  قرآنية  لفظة  حول  كانت  ولو  القرآنية،  املوضوعية  الدراسة  ضرورة  البحث  ن  بيَّ

 ارتباطها بالواقع الذي نعيشه.  

ن البحث أن فلسطين هي جزءً  -2 طبيعي من بالد الشام، حيث تمتاز بأهمية موقعها الجغرافي، فهي  بيَّ

 ملتقى العالم القديم آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهي الجسر الذي يربط بين البالد العربية. 

 
 .156، ص 1ج  ، التفسير علم في المسير زاد ابن الجوزي،  (751)



 

 

 

 

فيها الخير اإللهي كثبوت املاء في جوف    ،أن أرض فلسطين وبيت املقدس وما حوله مباركة أثبت هللا   -3

 في أرضه من الناحية املادية.  ،األرض، فهي جنة هللا  

 

 التوصيات والمقترحات  -ب 

 أن يكون كتاب هللا  -1
ً
 والباحثين عن جادة الحق خصوصا

ً
هو ،ينبغي لطلبة العلوم الشرعية عموما

، وأن يكون قبول هديه اإللهي ميزتهم، واتباع دليله 
ً
 وعمال

ً
، واستدلل

ً
أول ما يهتمون به تالوة وفهما

أو معتقد يخالفه، وبدون   أينما كان شعارهم دون تعصب ملذهب  الحق  السوي منهجهم، وقبول 

 إخضاع اآليات القرآنية على أهواء وأفكار عارية من مستند شرعي. 

، و الشرعي    طلبة العلمأوص ي   -2
ً
، بضرورة أن    الطلبة الدارسين للتفسير وعلوم القرآنعموما

ً
خصوصا

 وعدم إهمال أي موضوع.  من ناحية تفسيرية، ،  يتناولوا كافة املواضيع املوجودة في كتاب هللا

تصحيح   -3 أجل  من  وذلك  فلسطين،  عن  الحديث  يتقن  من  إلى  بحاجة  اليوم  اإلسالمية  األمة  إن 

الفلسطينية، فمشكالت عصرنا اليوم ما هي إل ترجمة عملية تدلل للجميع أفكارهم عن القضية  

 يخرجها من ظلمات التيه والجهل التي  
ً
 صحيحا

ً
أن األمة بحاجة إلى فهم القضية الفلسطينية فهما

 استمرت عليه قرون. 

 قائمة المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم: -1

 كتب التفسير وعلوم القرآن:  -2

ابن أبي حاتم، أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي،  ▪

، تحقيق: أسعد محمد الطيب،  )المملكة تفسير القرآن العظيم  ه(،327الرازي ابن أبي حاتم )ت  

 (ـ 3، ط ه1419العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز، 

ه(، 597بن علي بن محمد الجوزي )ت   عبد الرحمنابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج  ▪

التفسير في علم  المسير  د زاد  )بيروت:  المهدي،  الرزاق  تحقيق: عبد  العربي، ،  الكتاب  ار 

 (. 1ه، ط 1422



 

 

 

 

، ابن جزي الكلبي الغرناطي  عبد هللاابن جزي، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن   ▪

تحقيق: الدكتور عبدهللا الخالدي، )بيروت: شركة دار   ،التسهيل لعلوم التنزيل  ه(،741)ت  

 (.   1هـ، ط 1416األرقم بن أبي األرقم، 

هـ(، 1393محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت  ابن عاشور، محمد الطاهر بن   ▪

 ه(.1984، )تونس: الدار التونسية للنشر،  التحرير والتنوير

أبو محمد     ▪ الحقابن عطية:  بن تمام بن عطية األندلسي   عبد  بن عبدالرحمن  بن غالب 

، تحقيق: عبدالسالم عبدالشافي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزه(،  542المحاربي )ت  

 (. 1ه، ط 1422محمد، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

  هـ(،774  ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت  ▪

  - ه  1420تحقيق: سامي بن محمد سالمة، )دار طيبة للنشر والتوزيع،   ،تفسير القرآن العظيم

 (.2م، ط 1999

 

ارشاد العقل السليم إلى مزايا   ه(،982العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )ت ، أبو السعود 

 )بيروت: دار إحياء التراث العربي(. ،القرآن الكريم

روح المعاني ه(،  1270عبدهللا الحسيني األلوسي )ت    األلوسي، شهاب الدين محمود بن ▪

 ه(.1398)بيروت: دار الفكر،  ،في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

 .التفسير الشاملأمير عبدالعزيز،  ▪

البغوي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي  ▪

، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، )بيروت: دار إحياء معالم التنزيل في تفسير القرآن  ه(،510)ت  

 (. 1ه، ط 1420التراث العربي، 

نظم   ه(، 885البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )ت   ▪

 (. 2م، ط 2002 -ه 1424، )بيروت: دار الكتب العلمية، الدرر في تناسب اآليات والسور

)ت ▪ البيضاوي  الشيرازي  محمد  بن  عمر  بن  عبدهللا  سعيد  أبو  الدين  ناصر   البيضاوي، 

تحقيق: محمد عبدالرحمن المرعشلي، )بيروت: دار    ،أنوار التنزيل وأسرار التأويله( ،685

 (. 1ه، ط 1418إحياء التراث العربي، 



 

 

 

 

الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو    الخازن، ▪ الحسن، المعروف عالء 

تحقيق: محمد علي شاهين، )بيروت:    ،لباب التأويل في معاني التنزيل  ه(،741بالخازن )ت  

 (. 1ه، ط 1415دار الكتب العلمية، 

، )القاهرة: دار  التفسير القرآني للقرآنه(،  1390الخطيب، عبد الكريم يونس )ت، بعد   ▪

 الفكر العربي(.

 ه(. 1383دار إحياء الكتب العربية،  لقاهرة:ا) ،التفسير الحديثدروزة، محمد عزة،   ▪

الدمشقي، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني )ت  ▪

، تحقيق: عادل عبدالموجود، وعلي معوض، )بيروت: دار  اللباب في علوم الكتابه(،  775

 (. 1م، ط 1998 -ه 1419الكتب العلمية، 

عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين    الرازي، أبو عبدهللا محمد بن  ▪

)ت   الري  خطيب  الغيبه(،  606الرازي  مفاتيح  أو  الكبير  إحياء التفسير  دار  )بيروت:   ،

 (. 3ه، ط 1420التراث العربي، 

رضا، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منال علي   ▪

، )الهيئة المصرية  تفسير القرآن الحكيم، تفسير المناره(،  1354خليفة القلموني الحسيني )ت  

 م(.  1990العامة للكتاب، 

البرهان  ه(،794الزركشي، أبو عبدهللا بدرالدين محمد بن عبدهللا بن بهادر الزركشي )ت  ▪

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى    ،في علوم القرآن

 (.1م، ط 1957  -ه 1376الحلبي وشركائه، 

 ،تيسير الكريم الرحمنه(،  1376السعدي، عبدالرحمن بن ناصر بن عبدهللا السعدي )ت   ▪

 (. 1م، ط 2000 -ه 1420تحقيق: عبدالرحمن بن معال اللويحق، )مؤسسة الرسالة، 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دراسة تحليلية  –هـ 800  –هـ  600كتُب إعراِب القرآِن الكريم في الفترة من  

 فضل يوسف زيد 

 

 جامعة السلطان قابوس 

 أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها 

 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 

 السيب 

 عمان 

 

E-Mail: fadl@squ.edu.om 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 دراسة تحليلية  –هـ 800  –هـ  600كتُب إعراِب القرآِن الكريم في الفترة من  

 *د. فضل يوسف زيد 

 مقدمة: 

العلوم   لسائر  والنضج  االزدهار  فترات  من  فترة  الهجريان  والثامن  السابع  القرنان  يمثّل 

َّ والفنون والمعارف بعامة، والدراسات النْحوي  ة بخاصة، كما شهد هذان القرنان ظهور علماء  ّّ

هـ( وابُن  643أفذاذ شاركوا في بناء صرح العربيّة واكتمالها، ومن هؤالء العلماء ابُن يعيش )ت:  

هـ( وابن جابر األعمى) 778هـ( وناظر الجيش) ت:  702هـ( والمالقي ) ت:    646الحاجب )ت:  

 هـ( وغيرهم كثير . 780ت: 

التأليف بين علماء هذه الفترة، فقد تختلف مؤلفاُت النحوّي الواحد من   وقد اختلف الهدف من 

البن هشام كتبا تعليمية كشرح شذور   -مثال  -حيث طريقةُ التأليف وفقا للهدف الذي يرمي إليه، فنجد 

الذهب وشرح قطر الندى، وشرح جمل الزجاجي، وأوضح المسالك، والجامع الصغير في النحو، 

وغيرها من الكتب التعليمية، كما   الشرط،اإلعراب، واعتراض الشرط على  واإلعراب عن قواعد  

نجد للمؤلف نفسه كتبا تطبيقية تعالج القواعد النَّْحويَّةَ من خالل النّصِ اللغوي كالقرآن والحديث 

 الشريف والشعر .

بالنحو   تتصل  أخرى ال  اهتماماٌت  القرنين  هذين  النحاة في  بعض  العربي  كما غلبت على 

مباشرة؛  ومن أجل هذا نجد من بينهم مفسريَن وفقهاَء ومتكلميَن وفالسفة  ومناطقة  كالرازي ) ت:  

هـ(  745هـ( وأبي حيان ) ت: 671هـ( وابن مالك ) ت: 607هـ( وأبي موسى الجزولي) ت: 606

لومات، هـ( وغيرهم، وقد انعكس كل هذا على مؤلفاتهم وما اشتملت عليه من مع790والشاطبي)ت:  

 وُمزج النحو بغيره من العلوم، مما أدى إلى تعدد المستويات وخلط المعلومات.

وفي هذين القرنين ظهر جليًّا اتجاهُ النحو التطبيقي، وشمل كتب إعراب القرآن الكريم، وكتب  

الوقف واالبتداء، وكتب إعراب القراءات الشاذة، وكتب إعراب الحديث الشريف، وكتب إعراب 

ا النحوية،  الشواهد  واأللغاز  األحاجي  وكتب  الشعر،  إعراب  وكتب  إعراِب لنحوية،  مجاُل  ويُعَدُّ 

من   أكثر  وتوجيها  إعرابا  بالقرآن  النحاةُ  اهتم  فقد  التطبيقّيِ؛  النَّْحو  مجاالت  أكثَر  الكريم  القرآن 

 

 جامعة السلطان قابوس كلية اآلداب والعلوم االجتماعية   أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها* 

 

 



 

 

 

 

اهتمامهم بالنصوص األخرى، وسوف يظهر ذلك واضحا جليا خالل هذا البحث الذي أتناول فيه  

 بالدراسة كتب إعراب القرآن الكريم اآلتية:  

 التِّبيان في إعراب القرآن الكريم للعُْكبَِريّ  -

 الفريد في إعراب القرآن المجيد للُمنتَجب الهمذاني  -

فاقسي  -  المجيد في إعراب القرآن الَمجيد للصَّ

 الدُّّر اللقيط من البحر المحيط البن مكتوم  -

 كنون للسَّمين الحلبي  الدُّّر الَمُصون في علوم الكتاب الم -

 المسائل الّسفرية في مواضَع من القرآن الكريم البن هشام  -

 )العُْكبَِرّي(  هـ(616التّبيان في إعراب القرآن للعُْكبَِري) ت: 

تناول العُْكبَِرّي في هذا الكتاب جميع سور القرآن الكريم وما يتعلق بها من معنى وقراءاٍت  

ثم   المصحف،  في  ترتيبها  السور على  آيات  يذكر  القرآن،  آيات  فيه جميع  أعرب  واشتقاٍق.  ولغٍة 

لتي سبق  يشرع في إعرابها آية آية حسب ترتيبها القرآني، وهو ال يُعيد إعراَب الكلمات أو اآليات ا

 إعرابُها إذا لم يكن في إعرابها مزيدُ فائدة. 

تعددَ  تستلزم  القراءات  ألن  الوجوه؛  تعدد  اإلعراب  على  يترتب   : اإلعرابية  األوجه  تعدّد 

التوجيه النحوي ، ومن ذلك ما أورده العكبري من وجوه إعرابية متعددة عند تعرضه لقوله تعالى:  

ا﴾﴿ َوَهذَا بَْعِلي   : )ويُقرأ " شيخ" بالرفع ، وفيه عدة أوجه: ( 72)هود، من اآلية َشْيخ 

 أحدها: أن يكون ) هذا( مبتدأ ، و)بعلي( بدال منه ، و)شيخ( الخبر. 

 والثاني: أن يكون )بعلي( عطف بيان، و)شيخ( الخبر. 

 والثالث: أن يكون )بعلي( مبتدأ ثانيا، و)شيخ( خبره، والجملة خبر )هذا(. 

 ع: أن يكون )بعلي( خبر المبتدأ، و)شيخ( خبر مبتدأ محذوف، أي هو شيخ  والراب

 والخامس: أن يكون )شيخ( خبرا ثانيا. 

 والسادس: أن يكون بعلي وشيخ جميعا خبرا واحدا، كما تقول: هذا حلو حامض. 

 ( 708- 707)العُْكبَِرّي، الصفحات  والسابع : أن يكون )شيخ( بدال من )بعلي( .(

 تعدد الوجوه اإلعرابية في آية واحدة؟  أرأيَت إلى



 

 

 

 

القراءات القرآنية : أكثر العكبري من ذكر القراءات القرآنية المتواتر منها والشاذ ، وهو ال  

ينسب القراءة إلى من قرأ بها في كثير من األحيان ، وِمْن تعّرضه للقراءات ما جاء في قوله تعالى:  

 ( 40)األعراف، من اآلية ِخيَاِط﴾﴿ َحتَّى يَِلَج اْلَجَمُل فِي َسّمِ الْ 

حيث قال: ) الَجمل يقرأ بفتح الجيم ،وهو الجمل المعروف، ويقرأ في الشاذ بسكون الميم؛  

 واألحسن أن يكون لغة ؛ألن تخفيف المفتوح ضعيف .

م. م وقُوَّ  ويُقرأ بضم الجيم وفتح الميم وتشديدها، وهو الحبل الغليظ، وهو جمع مثل: ُصوَّ

 الجيم والميم مع التخفيف، وهو جمع مثل أََسد وأُُسد. ويقرأ بضم

- 567)العُْكبَِرّي، الصفحات    ويقرأ كذلك إال أن الميم ساكنة ؛ وذلك على تخفيف المضموم 

685) . 

ومع أن العكبري ال يعزو القراءة إلى من قرأ بها في معظم األحيان، إال أننا ال نعدم أن نجد  

)البقرة، من   زّوة  إلى ذويها ، ومن ذلك قوله : ) قوله تعالى: ﴿ أَأَْنذَْرتَُهْم﴾في الكتاب قراءاٍت كثيرة  مع 

 ( 391وانظركذلك21)العُْكبَِرّي، صفحة   قرأ ابن محيصن بهمزة واحدة على لفظ الخبر.( (6اآلية 

والغريب أننا نرى باحثا يقرر أن العكبري ال ينسب القراءة في كتابه ، وإنما يكتفي بقوله :  

 ، مع أنه كما رأينا ينسب القراءة في أحايين كثيرة . (16)البصلي، صفحة  رئ كذا ق

مهتما بالقراءات على اختالف أنواعها اهتماما كبيرا،    الرجل كانومهما يكن من أمر فإن  

ومن مظاهر اهتمامه أنه يلتمس لها تخريجا وإن كانت شاذة  فعند تعرضه لقوله تعالى: ﴿فَاْنِكُحوا َما 

ربع"  نراه يقول : ) ويقرأ شاذا : و"    (3)النساء، من اآلية  َطاَب لَُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْنَى َوثاَُلَث َوُرباََع﴾

بغير ألف ؛ ووجهها أنه حذف األلف كما ُحذف في ِخيَم واألصل ِخيَام ، وكما حذفت في قولهم : أم  

 ( 632وانظركذلك328)العُْكبَِرّي، صفحة  وهللا(

لكنه ال يتردد في رفض القراءة إذا جاءت على لغة ضعيفة، أو خالفت القياس، ومن ذلك ردُّه 

بكسر الدال إتباعا لكسرة الالم ؛ كما قالوا: المعيرة ورغيف ؛  (1ية )الفاتحة، من اآل قراءة ) الحمد(

)العُْكبَِرّي، صفحة    وهو ضعيف في اآلية ؛ ألن فيه إتباع اإلعراب البناء وفي ذلك إبطال لإلعراب (

5 ) 

على أن البحث في اإلعراب والقراءات لم يكن ليشغل العكبري عن المعنى؛ فهو يشير إلى 

لكلمة والجملة في أحيان كثيرة، ومن ذلك ما جاء عند تعرضه لقوله تعالى:﴿ َويُْذِهَب  معنى اآلية وا

حيث قال: ) ) رجز الشيطان( : الجمهور على الزاي    (11)األنفال، من اآلية   َعْنُكْم ِرْجَز الشَّْيَطاِن﴾



 

 

 

 

ْجز، وهو العذاب .   وقرئ بالسين  ، ويراد به هذا الوسواس .وجاز أن يسمى رجزا ؛ ألنه سبب للّرِ

)العُْكبَِرّي، صفحة   ، وأصل الرجس الشيء القذر؛ فجعل ما يفضي إلى العذاب رجسا استقذارا له (

619 ) 

والرجل ال يغفل عما يتعلق بالكلمة من االشتقاق ، قال في اشتقاق كلمة الحواريين:) واشتقاق  

. وقيل اشتقاقه من حار يُحور  الكلمة من الحَور وهو البياض، وكان الحواريِّيون يقّصرون الثياب  

)العُْكبَِرّي،   إذا رَجع ، فكأنهم الراجعون إلى هللا ؛ وقيل : هو مشتق من نقاء القلب وخلوصه وصدقه(

 ( 265صفحة  

وهو يذكر اإلعراب أحيانا على مذهب البصريين والكوفيين ، ومن ذلك ما جاء عند تعرضه 

َراَط اْلُمسْ  حيث قال :) اهدنا(: لفظه أمر ، واألمر مبني  (6)الفاتحة، اآلية   تَِقيَم﴾لقوله تعالى: ﴿اْهِدنَا الّصِ

على السكون عند البصريين ، ومعرب عند الكوفيين ، فحذف الياء عند البصريين عالمة السكون 

 ( 8- 7)العُْكبَِرّي، الصفحات  الذي هو بناء ، وعند الكوفيين هو عالمة الجزم(

أ إلى صاحبه في األحكام التي ال يراها صوابا، كقوله عند  وهو ال يتوّرع من توجيه الخط

﴾ : ) قال الزمخشري : (36)اإلسراء، من اآلية  تعرضه لقوله تعالى : ﴿ ُكلُّ أُولَئَِك َكاَن َعْنهُ َمْسُؤوال 

،  (7)الفاتحة، من اآلية يكون " عنه" في موضع رفع بمسئول؛ كقوله : ) غير المغضوب عليهم(  

 ( 821لعُْكبَِرّي، صفحة )ا وهذا غلط(

والرجل كثير االعتراض على الكوفيين والتخطئة لهم ، وتولّي الرد عليهم ، فعند تعرضه 

ا﴾ نراه يقول : )    (128)النساء، من اآلية  إلعراب قوله تعالى : ﴿ َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن بَْعِلَها نُُشوز 

، أي وإْن خافت امرأة ، واستغنى بخافت المذكور    قوله تعالى: ) وإن امرأة( مرفوع بفعل محذوف

. وقال الكوفيون: هو مبتدأ وما بعده الخبر. وهذا عندنا خطأ؛ ألن حرف الشرط ال معنى له في  

 االسم، فهو مناقض للفعل، ولذلك جاء الفعل بعد االسم مجزوما في قول عدّي : 

 ( 395)العُْكبَِرّي، صفحة  يه كأُس السَّاقِي(ومتى واغٌل يَنُْبُهْم يَُحيُّو          هُ وتُعطْف عل

 شواهد الكتاب:  

استدّل العكبري بالسماع الممثل في القرآن الكريم والشعر وكالم العرب، غير أنه كان مقاّل 

من استدالله بهذه الشواهد في هذا الكتاب، وجاء الحديث الشريف ُغْفال  منه، وال أعرف سببا لهذا 

اْلعُْكبُُريُّ الحديث الشريف اهتماما في االحتجاج به على القضايا النحوية في كتبه األخرى، فقد أَْولَى  

فضال عن أنه وضع كتابا في إعراب الحديث الشريف، ويمكن بيان منهجه في االستدالل بأنواع  

 السماع كما يلي: 



 

 

 

 

األوجه  تأييد  وعلى   ، القاعدة  على صحة  الكريم  بالقرآن  العكبري  استدل   : الكريم  القرآن 

اإلعرابية في اآلية ، وهو يجتزئ استظهارا لذاكرة القارئ ، ومن ذلك قوله : ) قوله تعالى: ) َوالَِّذيَن 

أن الذين مبتدأ ، والخبر محذوف   –: في هذه اآلية أقوال: أحدها  (234)البقرة، من اآليةيُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم(  

  ،المائدة( 38)من اآلية  تقديره : وفيما يلي عليكم حكم الذين يتوفون منكم ؛ ومثله : ﴿ السَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ﴾

انِي﴾ انِيَةُ َوالزَّ  ( 186)العُْكبَِرّي، صفحة  (( 2)النور، من اآلية ﴿والزَّ

صحة القاعدة كقوله: )وحذف الجار ، وإبقاء الجر  أما فيما يتعلق بالشعر فقد استشهد به على 

 جائز ، قال الشاعر: 

 مشائيُم لَْيُسوا ُمْصِلِحيَن عشيرة    وال ناعٍب إال بِبَْيٍن ُغَرابُها

 وقال زهير: 

 بدا لي أني لسُت مدرَك ما مضى   وال سابٍق شيئا إذا كان جائيا 

 ( 424، صفحة  )العُْكبَِريّ  فجر بتقدير الباء ، وليس بموضع ضرورة(

 وقد يستدل بالشعر على تأييد المعنى اللغوي كاستدالله بقول الشاعر: 

ه   بِأَلُوٍك فبذْلنا ما َسألْ   وغالٍم أرسلتْه أمُّ

 ( 46)العُْكبَِرّي، صفحة   على أّن اأْللُوَكةَ لغة  الرسالة. 

في إعراب قوله كما استشهد بكالم العرب مستدال به على صحة ما ذهب إليه ، من ذلك قوله  

: ) فأما ) يضاهئون( فالجمهور    (30)التوبة، من اآلية  تعالى: ﴿ يَُضاِهئُوَن قَْوَل الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْبُل﴾

على ضم الهاء من غير همز ، واألصل ضاهى ، واأللف منقلبة عن ياء ، وحذفت من أجل الواو.  

؛ واألشبه أن يكون لغة في ضاهى ،  وقرئ بكسر الهاء وهمزة مضمومة بعدها ؛ وهو ضعيف  

 ( 641)العُْكبَِرّي، صفحة  وليس مشتقا ، من قولهم : اْمَراةٌ َضْهيَاُء(

أما األدلة العقلية فتمثلت عنده في تعليل األحكام والقياس، فقد اهتم بالعلة واعتمد عليها في  

لَْت تعليل بعض األحكام، ومن ذلك قوله عند تعرضه لقوله تعالى: ﴿آلََر. كِ  تَاٌب أُْحِكَمْت آيَاتُهُ ثُمَّ فُّصِ

حيث قال : )وبنيت " لدن" وإن أضيفت ألن علة بنائها خروجها    (1)هود، اآلية   ِمْن لَدُْن َحِكيٍم َخبِيٍر﴾

عن نظيرها ؛ ألن لدن بمعنى عند ، ولكن هي مخصوصة بمالصقة الشيء وشدة مقاربته ، و" عند"  

 ( 688)العُْكبَِرّي، صفحة   بعد عنها ، وبمعنى الملك( ليست كذلك ؛ بل هي للقريب وما

كما اعتد العكبري بالقياس أيضا ، وأدار عليه بعض األحكام ، وكان يرد الرأي الذي ال يدعمه  

 ( 5)عمران، من اآلية  القياس ، ومن ذلك قوله عند تعرضه لقوله تعالى :﴿ قَاَل َمْن أَْنَصاِري إِلَى هللاِ﴾



 

 

 

 

موضع الحال متعلقة بمحذوف ؛ وتقديره : من أنصاري مضافا إلى هللا أو على    : ) و) على( في

 أنصار هللا . 

وقيل : هي بمعنى مع ، وليس بشيء ؛ فإن " على" ال تصلح أن تكون بمعنى مع ، وال قياس 

 ( 264)العُْكبَِرّي، صفحة   يعضده(

 هـ( 1411)الهمذاني،   هـ(643الفريد في إعراب القرآن المجيد للُمْنتََجب الهمداني ) ت: 

أعرب المؤلف في هذا الكتاب جميع آي القرآن الكريم  مرتبة  حسب ورودها في المصحف،  -

 وهو يتعرض لآلية إعرابا وقراءة ولغة واشتقاقا .  

وقد أشار المؤلف في مقدمته إلى أن كتابه مقتضٌب من أقاويِل المفسرين ومن كتب القراء 

ه ، وذكر الدافع الذي حمله على التأليف  والنحويين ، وأنه اجتهد في جمع مفترقه ، وتمييز صحيح

وهو تطويل قوم ، وتقصير آخرين مع إخاللهما من كثير ما يحتاج إليه ، وذكرهما ما ال يحتاج إليه  

 ( 142هـ، صفحة 1411)الهمذاني،  .

وال يقتصر المنتجب على ما هو بصدده من إعراب لآلية ، ولكنه إذا عرضت له مسألة نحوية  

فيه القول  )الفصل(  فّصل  عن  للحديث  وفصال  آمين(   ( عن  فصال  عقدُه  ذلك  )الهمذاني، ا،ومن 

 ( 207- 179هـ، الصفحات  1411

وهو في إعرابه لآلية يبيّن أقوال العلماء وآراءهم، ومن ذلك ما جاء في إعراب قوله تعالى:  

حيث قال : ) ) صبغة هللا( اختلف ( 138)البقرة، من اآلية  ﴿ ِصْبغَةَ هللاِ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن هللاِ ِصْبغَة ﴾

 أهل النحو في نصبه على ثالثة أوجه :  

 ( 136)البقرة، من اآلية أحدها : أنه مصدر مؤكد منتصب عن قوله : ) آمنا باهلل( 

 منقول عن صاحب الكتاب. 

 والقول ما قالت حذام  

بغ كالجلسة من  عما تقدمه . وهي فعلة من ص( 122)النساء، من اآلية كما انتصب ) وعد هللا(  

 جلس، وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ. والمعنى تطهير هللا؛ ألن اإليمان يطهر النفوس. 

 ( 135)البقرة، من اآلية  والثاني: أنه بدل من ) ملة إبراهيم(

 الطبري: من قرأ برفع ) ملة( قرأ برفع ) صبغة(. 

اتبعوا   أي   ، اإلغراء  على  منصوب  أنه   : ...(والثالث:  دين هللا  أي   ،   والزموا صبغة هللا 

 ( 383- 382هـ، الصفحات 1411)الهمذاني، 



 

 

 

 

 تعدد األوجه اإلعرابية: 

بتعدد التوجيه النحوي لأللفاظ واآليات التي كان المنتجب يتعرض إلعرابها ،  حفل الفريد 

ويحتمل أوجها من    (18)محمد، من اآلية ِذْكَراُهْم ﴾ ومن ذلك قوله : ) وقوله : ﴿فَأَنَّى لَُهْم إِذَا َجاَءتُْهْم 

لهم(   للظرف وهو)  إذا( ظرف  الخبر ، و)  لهم(  أنى  أن يكون ) ذكراهم( مبتدأ ، و)   : اإلعراب 

والمنوّي في ) جاءتهم( للساعة ، أي : من أين لهم التذكر إذا جاءتهم؟ وأن يكون )ذكراهم( أيضا 

ي جاءتهم لها،  أعني للذكرى ، والمعنى من أين تنفعهم ذكراهم  مبتدأ على ما ذكر آنفا، والمنوي ف

إذا جاءتهم ؟ أي : ال تنفعهم ، فاعل) جاءتهم( ويكون المبتدأ مضمرا دّل عليه ذكراهم ، أي أنّى لهم  

 ( 312هـ، صفحة 1411)الهمذاني،  الخالُص والنجاةُ إذا جاءتهم ذكراهم(

على التفسير اللغوي أو ذكر المعنى العام لآلية  على أن المؤلف قد يقتصر في بعض اآليات  

ٌن﴾ )يوسف، من   دون أن يتصدى لإلعراب ، ومن ذلك ما جاء عند تعرضه لقوله تعالى : ﴿أَذََّن ُمَؤذِّ

 حيث قال : )أي : نادى مناٍد ، يقال : آذنه إذا  (70اآلية 

 ( 83هـ، صفحة 1411اني، )الهمذ   أعلمه وأذّن : أكثر اإلعالم ومنه المؤذّن لكثرة ذلك منه (

وال يخلو الكتاب من التعرض لبعض األسرار البالغية في القرآن ، ومن ذلك قوله في إعراب 

ِحيِم﴾ ْحَمِن الرَّ : فإن قلت : فلَم أعيد ذكر الرحمن الرحيم ، مع    (2)الفاتحة، اآلية   قوله تعالى: ﴿الرَّ

هـ، صفحة  1411)الهمذاني،    مبالغة والتأكيد (اعتقادك أن البسملة من الفاتحة؟ قلت : أعيد ذلك لل

165 ) 

 موقف المنتجب من القراءات : 

تشغل القراءات حيزا عريضا من الفريد، والمؤلف يحرص على نسبتها غالبا إلى أصحابها،  

َي َمْن نََشاُء﴾ سف،  )يو  وقد أكثر من إيراد القراءات القرآنية المتواترة ، فعند إعراب قوله تعالى: ﴿ فَنُّجِ

يقول: ) وقرئ بنونين ) فننجي( وتخفيف الجيم من اإلنجاء ، وقرئ) فنجي( على    (110من اآلية

لفظ الماضي المبني للمفعول . وقرئ كذلك إال أن الياء ساكنة أسكنت تخفيفا لثقلها بحركتها وانكسار  

  ( 106- 105هـ، الصفحات  1411)الهمذاني،  ما قبلها..(

المتواترة ، ومن ذلك ما جاء عند إعراب قوله تعالى: ﴿اْلَحْمدُ هللِ   وهو يفاضل بين القراءات 

حيث قال : ) وقرئ) الحمد هلل( بالنصب على إضمار فعله ، أي    (1)الفاتحة، اآلية  َرّبِ اْلعَالَِميَن﴾

واستقراره(  المعنى  ثبات  على  والداللة  التعميم،  من  فيه  ..لما   ، أجود  والرفع   ، الحمد  هللا    نحمد 

 ( 162هـ، صفحة 1411همذاني، )ال



 

 

 

 

  وكثيرا ما يخّرج القراءات على لغة بعض القبائل ، فعند إعراب قوله تعالى: ﴿ َوأَْنتُْم ُحُرٌم﴾ 

يقول : ) والجمهور على ضم الراء في قوله ) وأنتم حرم( على األصل . وقرئ    (1)المائدة، من اآلية 

هـ،  1411)الهمذاني،    في ُرُسل ُرْسل ، وفي ُكتُب ُكتْب(بإسكانها تخفيفا ، وهذه اللغة تميمية ، يقولون  

 ( 6صفحة  

ِعْنِدِه   ِمْن  َرْحَمة   وآتاَنِي  تعالى: ﴿  قال في إعراب قوله   ، بالقراءة  القراءة  د  يعّضِ وكثيرا ما 

يَْت َعلَْيُكْم﴾ يكم  : ) وقرئ ) فعميت( بضم العين وتشديد الميم بمعنى أخفيت عل(28)هود، من اآلية  فَعُّمِ

عقوبة لكم ، أي عماها هللا عليكم ، ويعضد هذه القراءة قراءة من قرأ ) فعماها( عليكم وهو أبي  

 ( 619هـ، صفحة 1411)الهمذاني،  واألعمش(

ومع التزام المنتجب بالقراءات المتواترة ، والدفاع عنها ، لم يهمل القراءات الشاذة ، بل اهتم 

له : ) وقرئ في غير المشهور ﴿الحواريون﴾ بتخفيف الياء  بها وأكثر من ذكرها وتوجيهها ، كقو

غير أنه يرفض القراءات الشاذة إذا جاءت    (578هـ، صفحة  1411)الهمذاني،    كراهة التضعيف(

إِلَى   هُ  قَِليال  ثُمَّ أَْضَطرُّ على لغة رديئة،ومن ذلك ما جاء في إعراب قوله تعالى: ﴿َوَمْن َكفََر فَأَُمتِّعُهُ 

حيث قال: ) وقرئ في غير المشهور أيضا ثم ) (126)البقرة، من اآلية   َعذَاِب النَّاِر َوبِئَْس اْلَمِصيُر﴾

 ( 372هـ، صفحة  1411)الهمذاني،  ه( بإدغام الضاد في الطاء ...وهي لغة رديئة(أطر

 شواهد الكتاب :  

اعتمد المنتجب على السماع في تأييد المعنى الذي يذهب إليه ، وإثبات القاعدة النحوية أو 

اْلِكتَاِب  َوالَِّذي  اللغوية التي هو بصدد تطبيقها، ومن ذلك ما جاء عند إعراب قوله تعالى: ﴿تِْلَك آيَاُت  

﴾  ( 1)الرعد، من اآلية  أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك اْلَحقُّ

حيث قال : ) في محل ) الذي( وجهان : ... والثاني : الجر إما على النعت للكتاب ...وإما 

إليه على   المضاف  المضاف وإبقاء  الكتاب( على حذف  آيات   ( أو على  العطف على كتاب  على 

لهم : ) ما كل سوداَء تمرة وال بيضاء شحمة( وكقراءة من قرأ :) تريدون عرض الدنيا  إعرابه كقو

 ( 110- 109هـ، الصفحات  1411)الهمذاني،    بجر اآلخرة(  (67)األنفال، من اآلية   وهللا يريد اآلخرة(

وكثيرا ما يستدل بالقرآن على تأييد المعنى اللغوي ، ومن ذلك قوله : )والنجي على معنيين  

أحدهما : أن يكون بمعنى المناجي كالعشير والسمير بمعنى المعاشر والمسامر ، ومنه قوله تعالى:    –

ْبنَاهُ نَِجيًّا﴾  ( 91هـ، صفحة 1411)الهمذاني،  أي مناجيا((52)مريم، من اآلية  ﴿َوقَرَّ

يد : النسبة  أما الشعر فقد استدل به المؤلف كثيرا على تأييد المعاني اللغوية ، كقوله : )والتفن 

 إلى الفند وهو الَخَرُف وإنكاُر العقل من ِهَرٍم قال :  



 

 

 

 

هـ،  1411)الهمذاني،    يا صاحبّي دعا لومي وتفنيدي     فليس ما فات من أمري بمردوِد(

 ( 100صفحة  

ومن استدالله على صحة القاعدة قوله : )وحذُف خبِر إنَّ جائٌز في كالم القوم نظِمهم ونثِرهم  

 يه الدليُل ، قال األعشى: إذا دلَّ عل

 إنَّ محالًّ وإّن مرتحال    فإنَّ في السْفر إْذ َمَضْوا مَهال

)  ( 96هـ، صفحة 1411)الهمذاني،  أي : إنَّ لنا محالًّ ، وإن لنا مرتحالًّ

وقد يستدل بالشعر على تأييد القراءة ، قال عند إعراب قوله تعالى: ﴿َوَجدُوا بَِضاَعتَُهْم ُردَّْت 

: وقرئ ) ِردَّْت( بكسرها على أنَّ كسرة الدال المدغمة نقلت إلى الراء  ( 65)يوسف، من اآلية  ْيِهْم﴾إِلَ 

 كما قيل : قيل وبيع ؛ ألن المضاعف يشبه المعتل، قال ذو الرمة: دنا البيُن ِمْن َمّيٍ فردَّت ِجمالها(

 ( 80- 79هـ، الصفحات 1411)الهمذاني، 

شهد به،ولم يقف موقف األقدمين في اإلقالل منه،أو االمتناع  وأما الحديث الشريف فقد است

اللغة: قد   ذلك مطلقا،وقد استدل به إلثبات وجه إعرابي ،أو لغرض لغوي كقوله:)يقول أهل  عن 

يُوضع الحمدُ موضَع الشكر فيقال: حِمدت الرجل على معروفه وإحسانه ، وال يوضع الشكر موضع  

ملسو هيلع هللا ىلص:" الحمدُ رأُس الشكر ما شكر اعته ، ويدل على ذلك قوله  الحمد فيقال : شكرت الرجل على شج

 ( 163هـ، صفحة 1411)الهمذاني،  هلل عبدٌ لم يحمْده" (

أما األدلة العقلية فتمثلت عند المؤلف في القياس في مواضَع قليلٍة من الفريد، ومن ذلك قوله 

 ( 165)األعراف، من اآلية  : )قوله تعالى: ﴿ بِعَذَاٍب بَئِيٍس ﴾

 فيه وجوه من القراءات :  

السادس: ) بيس( بوزن ريس على قلب همزة بئيس ياء وإدغام الياء فيها قياسا على قول من 

)الهمذاني،  قال في تخفيف سوءة : سوة ، وفي تخفيف شيء : شيا، فأبدل الهمزة على لفظ ما قبلها(

 ( 377هـ، صفحة 1411

فَاقِِسّي )ت اْلُمِجيدُ في إعراب القرآن اْلَمِجيد   م( 1992)الصفاقسي،  هـ(742:  للصَّ

 

البحر المحيط ألبي    وتعالى،يتناول الكتاب إعراب كتاب هللا سبحانه   جّرده الصفاقسي من 

 وغيرهم. وأضاف إليه من كتب أخرى ككتاب أبي البقاء ومكي بن أبي طالب وابن عطية  حيان،



 

 

 

 

فهو ال يعيد إعراب الكلمات التي سبق    ببعضها،ال يعرب الصفاقسي كل كلمات القرآن اكتفاء  

 فائدة. إذا لم يكن في إعرابها مزيدُ  إعرابها،

مة على ما زاد على كتاب ( عال)مكاتخاذه عالمة    منهجه،اتخذ المؤلف بعض الرموز في  

 أخرى.الشيخ أبي حيان من كتب 

قد يشير المؤلف في أثناء شرحه إلى اللغات المختلفة التي وردت في اللفظ الواحد ، فقد ذكر  

- 40م، الصفحات  1992)الصفاقسي،    مثال في كلمة )اسم( خمس لغات،وهو بصدد إعراب البسملة.

التي هو بصدد إعرابها من االشتقاق ، ومن ذلك قوله : ) النار ويتناول أحيانا ما يتعلق بالكلمة    (41

جوهر لطيف مضيء حار محرق ، والنور ضوءها وضوء كل نير ، وهو نقيض الظلمة ، واشتقاقها  

منها( مشتق  والنور   ، واضطرابا  حركة  فيه  ألن  ؛  نفر  إذا  ينور  نار  م،  1992)الصفاقسي،    من 

 ( 128- 127الصفحات 

  إعرابها، تعددت التوجيهات النحوية في الكلمة أو اآلية التي هو بصدد    رابية:اإلعتعدد األوجه  

إلى  القراءة  وينسب   ، إلعرابها  يتعرض  التي  اآلية  أو  بالكلمة  المتعلقة  القراءات  يورد  أنه  كما 

أصحابها،وإذا كانت القراءة شاذة فإنه يلتمس لها تخريجا،ومن ذلك قوله:) وقرئ شاذا ﴿بَِما أُْنِزَل  

 باإلدغام،ووجهه أنه سكن الم أنزل كما في قوله :    (4)البقرة، من اآليةلَْيَك ﴾ إِ 

 إنَّما ِشْعرَي شهدٌ    قد ُخِلْط بُجْلُجالن 

الثاني( في  األول  فأدغم  المثالن  فالتقى  أنزل  الم  إلى  كسرتها  ونقل  إلى  همزة  حذف   ثم 

 ( 89م، صفحة 1992)الصفاقسي، 

إذا بالضعف  القراءة  للجوانب    وقد يصف  التعرض  أكثر من  اإلعرابية،كما  القاعدة  خالفت 

يأخذ  ألحدهما،بل  تعصب  والكوفيين،دون  البصريين  مذهب  على  اإلعراب  يذكر  الصرفية،وقد 

 بالصحيح. 

من   يكثر  أنه  والتسهيل،غير  التوضيح  أسلوب  كتابه  في  المؤلف  نهج  فقد  حال  كل  وعلى 

َرّبِ االستطراد في كتابه،فنراه مثال يذكر معانَي   الالم،وهو بصدد إعراب قوله تعالى: ﴿اْلَحْمدُ هللِ 

 اْلعَالَِميَن﴾ موضحا لها باألمثلة،وهذا هو  هو الَمْهيَُع الذي يسلكه في أكثر األحيان .

   الكتاب:شواهد 

هَ به المعنى واإلعراب ، ودلَّل    القاعدة،أكثر من االستشهاد بالقرآن الكريم على صحة   ووجَّ

ْرفيَّة ، وهو يجتزئ اآلياِت في معظم األحيان استظهارا لذاكرة القارئ   به على المسائل النَّْحويَّة والصَّ



 

 

 

 

، وقد استدل بالقرآن على صحة المعنى اللغوي ، ومن ذلك قوله : ) اإلضاءة فَْرُط اإلنارة ، ومصداُق  

ا﴾ )الصفاقسي،   ( (5)يونس، من اآلية   ذلك قوله تعالى : ﴿ُهَو الَِّذي َجعََل الشَّْمَس ِضيَاء  َواْلقََمَر نُور 

 ( 128م، صفحة 1992

أما الحديث الشريف فإنه لم يكثر من االستشهاد به جري ا على َسنَِن شيِخه أبي حيان ، ومن  

﴾   ( 126)البقرة، من اآلية   ذلك قولُه وهو بصدد إعراب قوله تعالى: ﴿إِنَّ هللاَ اَل يَْستَِحي أَْن يَْضِرَب َمثاَل 

للفارسي وال  إْن المكسورة المخففة خالفا  للكوفيين ، وال بمعنى  أْن للمجاوزة خالفا  :) وال تكون 

أْن يدري كم  أْن في قوله : ) حتى يظلَّ الرجُل  بفتح  في الموطَّأ  للنفي قلت: وعليه تتخرج روايةٌ 

 (170م، صفحة 1992)الصفاقسي،  صلَّى( أي ما يدري(

بالحديث على ص :  كما استدل  يقولون  التفسير  اللغوي،ومن ذلك قوله:)...وأهل  المعنى  حة 

الَمنُّ شيء يسقط على الشجر حلو، ويقال هو الترنجبين ويروى عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال : ) الكمأة من المّن  

 (285م، صفحة 1992)الصفاقسي،  وماؤها شفاء للعين((

م اتفاق النحاة وإجماعهم  كما استدل بالشعر،وكالم العرب في إثبات صحة القاعدة،وهو يحتر 

 ، كما استدل بالقياس دليال من األدلة العقلية ، وأدار عليه بعَض أحكامه .

 هـ( 1409)ابن مكتوم،  هـ( 749الدُّرُّ اللقيط من البحر المحيط البن مكتوم ) ت:  

القرآن  آَي  ؛ فابن مكتوم ال يعرُب  التي عرضنا لها  القرآن  الكتاب ليس ككل كتب إعراب 

المختلَف حول إعرابها بين  الكر يم آية آية بنفسه كما يفعُل المعربون، لكنه يتناول اآلياِت القرآنيةَ 

ثالثة من أساطيِن اللغة والنحو والتفسير،وهم أبو حيان، وابن عطيَّة، والزمخشري، فقد حرص على  

كلٌّ من الزمخشري  أن يجمع من البحر المحيط لشيخه أبي حيان المسائَل اإلعرابية التي اختلف حولها  

 وأبي حيان وابن عطية وحْسب . 

ويقوم منهجه على اإلتيان باآلية القرآنية موضوع المناقشة ، ثم يأتي بقول الزمخشري أو ابن  

 عطية،ثم يأتي برد أبي حيان عليهما بعد ذلك .

حيان،والزمخشري،وابن   أبي  ِمْن  ُكّلِ  على  تدل  مختصرة  رموزا  مكتوم  ابن  استخدم 

ه نفِسه، وقد نّص على ذلك في مقدمة كتابه بقوله :) وجعلُت عالمةَ الزمخشري )ش(، عطية،وعلي

واإلكثار(  لإلطالة  وتجنبا  لالختصار  طلبا  حيان)ح(  أبي  )ع(،وشيخنا  عطية  مكتوم،    وابن  )ابن 

 ( 1هـ، صفحة 1409

ا على تناول اآليات القرآنية المختلف حول إعرابها بي  ن العلماء على أن الكتاب لم يكن مقصور 

ا لمسائَل لغويٍة وصرفية،وتراجَم  المحيط وحسب الثالثة وجمعها من البحر  ، بل نجد في الكتاب ذكر 



 

 

 

 

لبعض العلماء،وبعض المسائل الفقهية،وذكرا لبعض المظاهر االجتماعية في عصر ابن مكتوم ، 

حيان   أبي  شيخه  عن  نقال  قوله  اللغة  باب  في  يدخل  من  ومما  فاعل  اسم  :)المختال:المتكبر،وهو 

تكبََّر   إذا  َخْوال  يُخول  ُجُل  الرَّ :َخاَل  ويقال  والمخيلة،  الُخياَلء  لقولهم:  ياء  عن  منقلبة  اختال،وألفه 

  ( 183هـ، صفحة  1409)ابن مكتوم،  وأُعجَب بنفسه ...(

ة االجتماعية ألهِل  كما حرص ابُن مكتوٍم على أْن يسّجَل في كتابه نقال عن شيخه وصف ا للحال

العام في عهده في أكثَر من موضعٍ من كتابه. هـ، الصفحات  1409)ابن مكتوم،    مصَر ، والجّو 

699-  700 ) 

ومما يُحمد له ترجمتُه لبعض العلماء الذين وردْت أسماُؤهم في الكتاب ، ومن ذلك ترجمتُه  

أبي إسحاق مولى   : هو عبد هللا بن  بقوله  النحو عن  ألبي إسحاق الحضرمي  الحضرمي أخذ  آل 

 ( 14هـ، صفحة  1409)ابن مكتوم،  ميمون األقرن ومات سنة سبع عشرة ومائة .

 شواهد الكتاب :  

تنّوع الشاهد في الكتاب ما بين آية قرآنية وحديث شريف،وكالم للعرب شعِرِهم ونثِرِهم إلثبات  

استشهد به لشيخه أبي حيان وناقال عنه، اللُهّم إال األحكام النْحوية ، وكان ابُن مكتوم تابعا في كل ما  

في القليل النادر،وقد كثر استشهادُه بالقرآن وقراءاته،إلثبات القاعدة، وال يكتفي بالشاهد الواحد، بل 

ها،وحرص   القرآنية متواتِرها وشاذِّ بالقراءات  بأكثَر من شاهد، كما حرص على االستشهاد  يأتي 

ا استشهد بعدد غير قليل من األحاديث جمعها من البحر المحيط إلثبات  على تخريجها وتوجيهها، كم 

القواعد النحوية،وتأييد بعض المعاني اللغوية، ومن ذلك استشهادُه بحديث : " وال ينفُع ذا الجدّ منك  

عن  نقال  كقوله  اللغوي  المعنى  لتأييد  بالحديث  يستدل  بدل،وقد  بمعنى  تأتي  ِمْن  أنَّ  على  الجدّ" 

:) وسمي المحلوف عليه يمينا لتلبسه باليمين،كما قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ) إذا حلفَت على يمين ، الزمخشري

  فرأيت غيرها خيرا منها، فأِت الذي هو خير، فكفّْر عن يمينك،أي على كل شيء مما تحلف عليه (( 

 ( 108هـ، صفحة 1409)ابن مكتوم، 

القواعد النحوية ،ومن ذلك قولُه كما أكثر ابن مكتوم من األبيات الشعرية في استدالله على  

لفظا  المفرد  إلى  وتُضاف   (  : حيان  أبي  شيخه  عن  نقال  لدن"   " عن  الحديث  معرض  في  وهو 

 كثيرا،وإلى الجملة قليال، فمن إضافتها إلى الجملة الفعلية قوُل الشاعر:  

  صريُع غواٍن راقَُهنَّ َوُرْقنَهُ    لَدُْن شبَّ حتَّى شاَب ُسودُ الذََّوائِبِ 

 ومن إضافتها إلى الجملة االسمية قوُل اآلخر:  

 تذكََّر نُعماهُ لدْن أنَت يافع   إلى أنت ذا قَدَّْيِن أبيَض كالنّْسِر 



 

 

 

 

 ( 105- 104هـ، الصفحات 1409)ابن مكتوم، .....( 

كما أنه لم يهمل المأثور من كالم العرب ، فنراه يستشهد به لتأييد وجه إعرابي،أو يثبت به   

ويا،وقد يستدل به لتأييد معنى لغوي،كقوله : ) الماعون: فاعول من الَمْعن : وهو الشيء  حكما نح 

 ( 732هـ، صفحة  1409)ابن مكتوم،  القليل لقول العرب : ما له معٌن؛ أي شيء قليل(

ل منها على القياس كلما اقتضت القاعدة النحوية ذلك،ومنه قوله: )   أما األدلة العقلية فقد عوَّ

في شرح الموجز للرماني ..أنه ال يقال من نفع ينفع : اسم مفعول نحو: منفوع،والقياس    )ح( رأيت 

النحوي يقتضيه.) ك( قال ابن القطاع: نفعك نفعا :أحسن إليك . فصار مثل ضربك ،فكما يقال في  

 ( 23هـ، صفحة 1409)ابن مكتوم،  مفعول ضرب: مضروب ، فكذلك يقال في مفعول نفع(

الَمصون ت:    الدُّّر  الحلبي)  للسمين  المكنون  الكتاب  علوم  الحلبي،    هـ(756في  )السمين 

 هـ( 1406

أعرب الشيُخ السميُن في هذا الكتاب جميَع آيِ القرآن الكريم،وجمَع بين علوم شتى كالتفسير  

ويبين والنحو واللغة والقراءات، وهو يبدأ بذكر ألفاظ اآلية، ثم يسير مع كل لفظة فيتناولها إعرابا،  

أقوال العلماء وآراءهم ، ثم يذكر قراءتها ، مناقشا كل قراءة ، ثم يسير مع هذه اللفظة من جانب  

 اللغة واالشتقاق والمعنى . 

وال يقتصر السمين على ما هو بصدده من إعراب لآلية،ولكنه إذا صادف فيما يقرره مناسبة 

إعراب لآلية ليعالج هذه المسألة،والكتاب  للتفصيل في باب من أبواب النحو، نراه يدع ما هو فيه من  

 يعجُّ بمسائل الخالف،فال تكاد تمرُّ صفحة منه دون أن يطالعنا الشيخ بمسألة خالفية بين العلماء .

حفُظها   يسهل  أمورا  تحكم  جامعة  قاعدة  صوغ  نظرية،أو  لترسيخ  بتقعيد  َمْعنيٌّ  والشيخ 

قوله تعالى: ﴿اْلَحْمدُ هللِ﴾ والبد من ذكر قاعدة ههنا  واالهتداُء بها ، ومن ذلك قولُه وهو بصدد إعراب  

تعلقا   خبرا  أو  حاال  أو  أو صفة  وقعا صلة  إذا  والظرف  والمجرور  الجار  أن  ،وهي  فائدة  لعموم 

هـ، 1406)السمين الحلبي،    بمحذوف، وذلك المحذوف ال يجوز ظهوره إذا كان كونا مطلقا ...(

 ( 39صفحة  

يتناول الشيخ ال ناحية الصرف، قال: ) وأصل وكثيرا ما  كلمة التي هو بصدد إعرابها من 

 الدماء : الدماو أو الدماي ،فقلب حرف العلة همزة لوقوعه ظرفا بعد ألف زائدة نحو: كساء ورداء( 

 ( 256هـ، صفحة  1406)السمين الحلبي، 

التعبير    وفي الكتاب كثيٌر من اإلشارات البالغية تُعيُن القارئ على التعرف على بعض أسرار 

القرآني،كما يحفل الكتاب باألوجه اإلعرابية المتعددة لأللفاظ واآليات التي كان الشيخ السمين يجري  



 

 

 

 

إعرابها،وهو يرّجح وجها إعرابيا على غيره في أحايين كثيرة،وقد ال يناقش وال يرّجح بأن يذكر 

ضلة بين هذه اآلراء،وكثيرا  األوجه اإلعرابية في اآلية دون ترجيح،أو يذكر آراء المعربين دون مفا

ما يتعدد اإلعراب للكلمة بناء على تعدد المعنى لها ،ففي إعراب قوله تعالى : ﴿ قَالُوا أَتَْجعَُل فِيَها َمْن  

َماَء﴾ نراه يقول : ) و" فيها" األولى متعلقة بـ " تجعل"   (30)البقرة، من اآلية   يُْفِسدُ فِيَها َويَْسِفُك الدِّ

بمعنى الخلق ، ومن يفسد" مفعول به ، وإن قيل إنها بمعنى التصيير فيكون " فيها"  إن قيل : إنها  

 ( 254هـ، صفحة 1406)السمين الحلبي،  مفعوال ثانيا قدم على األول وهو " من يفسد" ...(

القراءات القرآنية في الكتاب: يورد السمين القراءات في اآلية،وهو يبدأ بذكر قراءة السبعة،ثم  

بقي من  يورد  اآلية  في  ورد  ما  والضبط،مستوفيا  والترجيح  المناقشة  مع  الواردة  القراءات  ة 

قراءات،وهو يدافع عن القراء السبعة إزاء ما يتعرضون له من نقد،ملتمسا طريق التخريج للقراءات 

ُروَن﴾   ( 54)الحجر، من اآلية    التي هي موضع اإلشكال فعند تعرضه إلعراب قوله تعالى:﴿فَبَِم تُبَّشِ

نراه يقول: ) وقرأ نافع بكسرها ، واألصل : تبشروني، فحذف الياء مجتزئا عنها بالكسرة.وقد غلّطه  

أبو حاتم ،وقال: " هذا يكون في الشعر اضطرارا " وقال مكي: " وقد طعن في هذه القراءة قوٌم 

ا عنها  لبُْعد مخرجها في العربية ...وهذا الطعن ال يُلتفُت إليه، ألن ياء المتكلم قد كثُ  ر حذفُها ُمْجتََزء 

  كما سيأتي بيانه (   (64)الزمر، من اآلية    بالكسرة . وقد قرئ بذلك في قوله : ﴿أَفَغَْيَر هللاِ تَأُْمُرونِّي﴾ 

 ( 577هـ، صفحة  1406)السمين الحلبي، 

تعالى:   قوله  يقّويها،ففي  العربية  من  وجها  لها  ملتمسا  الشاذة  بالقراءات  يستشهد  والرجل 

 َ نراه يقول: ) ...وشذت فرقة فقرأت " وشركائكم"   (31)يونس، من اآلية   ْجِمعُوا أَْمَرُكْم َوُشَرَكاَءُكْم﴾﴿فَأ

 بالخفض، ووجهت على حذف مضاف وإبقاء المضاف إليه مجرورا على حاله كقوله : 

 أكلَّ امرئ تحسبيَن امرأ     وناٍر توقَّدُ بالليل نارا 

)السمين    وأمر شركائكم ، فحذف األمر وأبقى ما بعده على حاله..(أي: وكل نار، لتقدير اآلية :  

يرد   (243هـ، صفحة  1406الحلبي،   ولكنه  يقبل جميعها،  أنه  الشاذة  القراءة  تقويته  وليس معنى 

الكثير منها مما خالف القياس وصعَُب التماُس وجِه الصحِة لها ، فحينما قرأ األعرج ) تولوا( بضم  

 َكبِيٍر﴾ نراه  التاء وسكون الواو وضم الالم في قوله تعالى : ﴿َوإِْن تََولَّْوا فَإِنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعذَاَب يَْومٍ 

 ( 284هـ، صفحة 1406)السمين الحلبي،  يقول : ) وهذه القراءة ال يظهر لها معنى طائل هنا(

 شواهد الكتاب :  

بالقرآن سواء  اللغوية والنحوية ، فقد استشهد  تأييدا ألحكامه  استدل الشيخ السمين بالسماع 

قوله تعالى : ﴿َواَل تَأُْخْذُكْم بِِهَما َرأْفَةٌ فِي ِديِن  على صحة القاعدة ،أو لتأييد المعاني اللغوية كاستدالله ب 



 

 

 

 

على أن الدين في اللغة بمعنى القضاء والحكم، وكذلك استدالله على أن   (2)النور، من اآلية   هللاِ﴾

ْن أَْسلََم َوْجَههُ هللِ﴾ أي    (125ية )النساء، من اآل  الدين معناه الطاعة بقوله تعالى: ﴿َوَمْن أَْحَسُن ِدين ا ِممَّ

)عمران، من    طاعة ، وعلى أنه يستعار للملة والشريعة أيضا بقوله تعالى: ﴿أَفَغَْيَر ِديِن هللاِ يَْبغُوَن﴾

ْساَلِم ِدين ا فَلَْن يُْقبََل ِمْنهُ﴾  (83اآلية  )عمران،    يعني اإلسالم ، بدليل قوله تعالى : ﴿َوَمْن يَْبتَغِ َغْيَر اإْلِ

 ( 74هـ، صفحة 1406ن الحلبي، )السمي ((85من اآلية

أما الحديث الشريف فقد نحا الشيخ منحى المتأخرين في اإلكثار من االحتجاج به ، ومن ذلك 

قوله :) والمستقرأ من كالم العرب أن المنصوب على االختصاص : إما " أي" ..أو معرف بأل... 

ُث"(   : " نحن معاشَر األنبياء -عليه السالم –أو باإلضافة نحو قوله    ال نُورَّ

كما أكثر من االستدالل بالشعر ، وجاء معظمه في االستدالل على المعاني اللغوية كقوله : ) 

 الرّب لغة  : السيد والمالك والثابت والمعبود ، ومنه :  

 أربٌّ يبول الثُّْعلُبَاُن برأسه   لقد هان من بالْت عليه الثعالُب(

الشواهد المخالف للقاعدة، بعد أن ينبه على شذوذه أو ندرته ، وهو يذكر الشاذ والنادر من  

احترازا من َمغَبَِّة وقوع القارئ في لبس من االستشهاد به ، كما أكثر من االستشهاد بكالم العرب  

على صحة القاعدة ودعمها ، وقد يستأنس بكالم العرب وأمثالها وهو بصدد شرح مفردات األلفاظ 

 له : ) والفالح أصله الشق ومنه قولهم : " إن الحديد بالحديد يفلح"( القرآنية ، ومن ذلك قو

 أما األدلة العقلية فقد اعتمد منها على القياس إلثبات صحة األحكام وتبريرها.  

 هـ( 1409)ابن هشام،   هـ(761المسائل السَّفرية البن هشام ) ت: 

مواضيَع من القرآن الكريم، عدة هذه المسائل سبع  الكتاب مسائُل وأجوبةٌ نْحويَّةٌ ، وأبحاٌث في  

وأربعون مسألة ، سئل ابن هشام عن أكثرها فأجاب ، وعرض بعضها دون أن يُسأل عنها ، ولكنه  

القرآن،  من  نحوية  الكتاب حول مشكالت  مسائل  تدور  الكتاب،  مسائل  مع  ِلتَُساَق  مناسبة  وجدها 

اآليات ، ويستثنى من ذلك أربع مسائل تدور حول   وتوجيه قراءات قرآنية ، أو إعراب ألفاظ من

معاني بعض اآليات الكريمة ، ومسألتان في توجيه إعرابي لحديثين شريفين ، وعلى هذا فإن تسميتها 

 أبحاثا نحوية في مواضع من القرآن يكون على سبيل التغليب .

وذلك ألن   وقد جاءت بعض مسائل الكتاب موجزة مقتضبة ، وجاء بعضها مفصال مسهبا ؛

 المؤلف أجاب عن هذه األسئلة إجابات تتناسب مع ما تحتاج إليه المسألة من شرح أو تفصيل .  



 

 

 

 

والقارئ للكتاب يلحظ تعدد األوجه اإلعرابية عند ابن هشام تبعا لتعدد القراءات واختالفها، 

نقو  العلماء وآراءهم ، مما يجعلنا  ل إن االتجاه  وابن هشام في عرض المسائل يذكر أحيانا أقوال 

 التطبيقي متأثر باآلراء والمذاهب النحوية .

أسلوب الحوار أو الفنقلة في الكتاب : اعتمد ابن هشام على أسلوب الحوار اعتمادا كليا ، فال  

تكاد تخلو مسألة من هذا األسلوب، وهو من شأنه أن يسترعَي االنتباه ويصل المعلومة إلى طالبها 

 ا .بأيسر السبل وأكثرها تحديد 

 شواهد الكتاب :  

استدل ابن هشام بالسماع الممثل في القرآن والحديث وكالم العرب شعرهم ونثرهم ، وعلل  

به أحكامه النحوية ، ومن ذلك ما جاء في المسألة الثامنة حيث قال: ) أين الفاعل في قراءة أبي جعفر 

 عز وجل ؟ الجواب:   –بنصب اسم هللا    (34)النساء، من اآلية    يزيد بن القعقاع المدنّي: ﴿ بما حفظ هللا﴾

يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون اسم هللا تعالى ، ولكنه نُصب لفهم المعنى ؛ فإنَّ من كالمهم 

أنَّ الفاعل ربما نُصب إذا أُمن اإللباُس ، كقولهم : َكَسَر الزجاُج الحجَر ، وَخَرَق الثوُب المسماَر ،  

 ، ونصب ) الحجر( و) المسمار( ، وقال الشاعر:  ُرويا برفع )الزجاج( و) الثوب(

 قد سالَم الحياُت منه القدَما 

روي بنصب الحيات . وعلى هذا فيتحد مع قراءة السبعة ، والمعنى عليهما: بحفظ هللا لهن. 

  ( 35)األحزاب، من اآلية    والمحذوف مفعول كما في قوله تعالى: ﴿ َواْلَحافِِظيَن فُُروَجُهْم َواْلَحافَِظاِت﴾

 أي : والحافظاتها . 

النسوة   : أحدهما   : وجهان  مرجعه  وفي  حفظ"   " في  مستترا  ضميرا  يكون  أن   : الثاني 

المذكورات ، وذلك باعتبار المعنى دون اللفظ ، أي بما حفظ هو ، أي بما حفظ من ذكر ، كما جاء  

عاه على زوج في في الحديث : " خير النساء صوالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره ، وأر

 ( 43-41هـ، الصفحات 1409)ابن هشام،  ذات يده : أي أحنى من ذكر ، وأرعى من ذكر(

 أما األدلة العقلية فقد جاء الكتاب غفال منها . 

 :   خاتمة

 كانت هذه دراسة موجزة ألهم كتب إعراب القرآن في القرنين السابع والثامن الهجريين 

حقل النحو التطبيقي والقرآني منه بصورة خاصة على أهم  الهدف منها هو إطالع المهتمين ب 

أعالمه وَمْن ألّف فيه في هذين القرنين، وطريقتهم ومنهجهم في التأليف، وقد الحظت  خلط األبواب  



 

 

 

 

النحوية المختلفة بالعلوم المتعددة كاألدب والفقه واللغة والتفسير والمنطق وغيرها من العلوم ،وفي 

س علم  النحو بمنبت الصلة عن تلكم العلوم، وليست العلوم اإلنسانية بمعزل  ذلك إثراء للنحو؛ فلي

عن بعضها البعض،بل إن العلوم يهدي بعضها إلى بعض، وقد ظهر ذلك واضحا في مؤلفات هذه 

 الفترة، فثمة مسائُل فقهيةٌ ال يتوقف فَْهم معناها ، أو حكمها الشرعي إال على فَهم النحو فيها . 

فقه وربط القضايا الفقهية بالمسائل النحوية في أحايين كثيرة، وعدم االقتصار  وثمة تأثر بال 

على تناول اآليات القرآنية وإعرابها وحسب، بل نجد في كتب إعراب القرآن الكريم ذكرا لمسائَل 

لغوية وصرفية،وتراجم لبعض العلماء،وبعض المسائل الفقهية،وذكرا لبعض المظاهر االجتماعية  

ابن   ما هو بصدده من  كماعند  الحلبي على  كالسمين  للقرآن  المعربين  بعض  يقتصر  مكتوم. وال 

إعراب لآلية،ولكنه إذا صادف فيما يقرره مناسبة للتفصيل في باب من أبواب النحو،نراه يدع ما 

تمرُّ   تكاد  الخالف،فال  بمسائل  ليعجُّ  إنَّ كتابه   المسألة،حتى  هذه  ليعالج  لآلية  إعراب  فيه من  هو 

 منه دون أن يطالعنا الشيخ بمسألة خالفية بين العلماء.صفحة 

بتقعيد لترسيخ نظرية،أو صوغ قاعدة جامعة تحكم أمورا يسهل حفُظها   كما ُعني بعضهم 

 واالهتداُء بها. 

الواضحة   :العناية  ومنها  القرآن  إعراب  بين كتب  كما الحظت وجود خصائص مشتركة 

بالقراءات القرآنية المتواتر منها والشاذ، والعناية بتعدد األوجه اإلعرابية لكثير من اآليات ، والعناية 

لفاظ ، كما بالتفسير اللغوي للغامض من ألفاظ القرآن ، والعناية بالمعنى واالشتقاق لكثير من تلك األ

التعبير  التعرف على بعض أسرار  القارئ على  تعين  التي  البالغية  ثمة كثيرا من اإلشارات  أّن 

القرآني، كما تحفل الكتب باألوجه اإلعرابية المتعددة لأللفاظ واآليات،  وكثيرا ما يتعدد اإلعراب 

 للكلمة بناء على تعدد المعنى لها.
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 المقدمة: 

)صلى هللا عليه    األكمالِن، على النَّبّيِ محمدٍ الحمدُ هلل رّبِ العالمين والصالةُ والسالُم األتماِن  

 وعلى آِلِه صحبِِه أجمعين، وَمن تبعهم بإحساٍن إلى يوم الدين.        وسلم(

 أّما بعد…

فمن المعلوم عند أهل القراءات أّن لكل قارئ اختياراته التي اختارها بعد تلقيه مجموعة من  

عند   األمر  لكّن  شيوخه،  عن  بين  الروايات  يرجح  َمن  فمنهم  يختلف  القراءات  توجيه  أصحاب 

القراءات، ومنهم َمن يفاضل بينها، ومنهم َمن يختار، واإلمام مكيٌّ واحد من هؤالء، فهو بعد االنتهاء  

من توجيهه للقراءات السبع المتواترة يستعمل لفظ االختيار في الغالب، فهل هذا اللفظ داخل في 

لفاظ: األولى، واألفضل، واألحسن، واألفصح، واألحّب...وغيرها، أو  باب الترجيح، أو التفاضل كأ 

خاص  وهو  إاّل،  ليس  واالطمئنان  الميل  مجرد  أنّه  أو  الترجيح،  درجات  أقّل  االختيار  لفظ  أّن 

ا أّن الترجيح    ا؛ بل يبقى على رتبته مع الذي اختاره، علم  بالمختار، وأّن ما لم يختره ال يكون مرجوح 

عند  جائز  أو    غير  الصحيحة  القراءة  يسقط  يكاد  الترجيحات  هذه  بعض  ألّن  العلماء؛  من  قسم 

المتواترة، وهذا ليس بمحمود، بل إّن بعضها يُستغل من قبل أهل الزيغ والباطل للطعن في القراءات  

القرآنية، ومن أبرز َمن أنكر الترجيح بين القراءات المتواترة، أو الصحيحة أبو حيان إذ يقول في  

المفسرون  معرض   يذكره  الذي  الترجيح  "وهذا  الصحيحة:  القراءات  بين  يرجح  َمن  على  ردّه 

والنحويون بين القراءتين ال ينبغي؛ ألّن هذه القراءات كلها صحيحة ومروية ثابتة عن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم، ولكل منها وجه ظاهر حسن في العربية، فال يمكن فيها ترجيح قراءة على  

 .752قراءة"

وقال في موضع آخر من تفسيره: "وقد تقدم أنّي ال أرى شيئ ا من هذه التراجيح؛ ألنّها كلها 

 . 753منقولة متواترة قرآن ا، فال ترجيح في إحدى القراءتين على األخرى" 

وقال السمين الحلبي عند عرض توجيهات المفسرين وغيرهم لقراءة )َمالك( و)َمِلك(: "وقد 

إحدى   فريق  كل  غير  رّجح  وهذا  األخرى،  القراءة  يسقط  يكاد  ا  ترجيح  األخرى  على  القراءتين 

 .754مرضي؛ ألّن كلتيهما متواترة"

 
 .588: 2البحر المحيط في التفسير: (752)
 . 232: 3المصدر السابق: (753)
 .48: 1الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: (754)



 

 

 

 

 . 755وقال السيوطي: "وقد أنكر جماعة من األئمة على َمن رّجح قراءة على قراءة" 

ا َمن أنكر التفاضل بين القراءات الصحيحة والمتواترة:   وهناك أيض 

ا على من ي فاضل بين القراءات الصحيحة: "والسالمة من هذا عند أهل قال النحاس منكر 

الدين إذا صحت القراءتان عن الجماعة أن ال يقال إحداهما أجود من األخرى؛ ألنّهما جميع ا عن  

 .756النبي صلى هللا عليه وسلم فيأثم َمن قال ذلك"

أُولئَِك َسْوَف يُْؤتِيِهْم  وقال أبو حيان األندلسي عند توجيه القراءات المتواترة في قوله تعالى: ))

[: "وقرأ حفص: يؤتيهم بالياء ليعود على اسم هللا قبله. وقرأ الباقون: بالنون  152أُُجوَرُهْم((]النساء: 

على االلتفات، ومقابله وأعتدنا، وقول أبي عبد هللا الرازي: قراءة النون أولى من وجهين: أحدهما: 

لقوله: و أنّه مشاكل  واآلخر:  أفخم،  القراءتين  757أعتدنا أنّه  ذلك؛ ألّن  في  أولوية  بجيد وال  ليس   ،

 .758كلتاهما متواترة، هكذا نزلت، وهكذا أُنزلت"

ا:   بل إنّنا نجد َمن أنكر االختيار أيض 

ِسْحَراِن   ))قَالُوا  تعالى:  قوله  في  القراءتين  توجيه  عند  الماتريدي  منصور  أبو  قال 

نختار  48تََظاَهَرا((]القصص:  أن  نحب  إنّما هو خبر [: "ال  القراءتين على األخرى؛ ألنّه  إحدى 

 .759أخبر عنهم أنّهم قالوا ذلك: فمرة قالوا: )ساحران(، ومرة قالوا: )ِسْحَراِن(، فأخبر على ما قالوا" 

وهو   )َمِلك(،  الباقون  "وقرأ  البيضاوي:  قول  على  حاشيته  في  معلق ا  السيوطي  وقال 

ا القراءتين متواترة، فال يحسن أن يقال في إحداهما إنّها  : "عبارة غير حسنة؛ ألّن كلت 760المختار" 

 . 761المختارة؛ لما يشعر به من أّن األخرى بخالف ذلك" 

فمن هذا الذي ذكرته آنف ا جاءت فكرة البحث وقد وسمته بـ)اختيارات مكي القيسي في كتابه  

لنتبيّن مر اد مؤلفه اإلمام الكشف(، الذي أسعى فيه إلى دراسة كتاب الكشف دراسة موضوعية، 

 مكّي من ذكر لفظ االختيار بعد توجيهه للقراءات.

الدراسة  صاحبتها  مطالب  وستة  مقدمة  على  البحث  يقسم  أن  بحث  منهجية  اقتضت  وقد 

 الموضوعية، ومن ثم جاءت الخاتمة فذكرت فيها أبرز النتائج والتوصيات.

 
 . 187: 1نواهد األبكار وشوارد األفكار: (755)
 . 1020إعراب القرآن: (756)
 .256: 11ينظر: مفاتيح الغيب: (757)
 .120: 4البحر المحيط في التفسير: (758)
 . 176: 8تأويالت أهل السنة: (759)
 .28: 1أنوار التنزيل وأسرار التنزيل: (760)
 . 187: 1نواهد األبكار وشوارد األفكار: (761)



 

 

 

 

محاولة في خضم محاوالت وهللاَ  وختاما  فال أدّعي أنّني أصبت في كّلِ ما كتبت، وإنّما هي  

 أسأُل أن يسدّد خطانا لما فيه إعالء، لكتابة وإعزاز لدينه. 

 والحمد هلل رب العالمين                                                   

 التمهيد: التعريف باإلمام مكي وبمفهوم االختيار:  

 

 

 المطلب األول: التعريف باإلمام مكي القيسي:  

 

اسمه، ووالدته: هو مكي بن أبي طالب واسم أبي طالب حموش بن محمد بن مختار    أواًل:

وخمسين   سنة خمس  ولد  القرطبي،  األندلسي  ثم  القيرواني،  المغربي،  القيسي  محمد  أبو  اإلمام، 

 وثالثمائة بالقيروان. 

بمكثانيًا سمع  شيوخه:  أبرز  من  السقطي،  :  هللا  عبد  القاسم  وأبي  فراس،  بن  أحمد  من  ة 

وبالقيروان من أبي محمد بن أبي زيد، وأبي الحسن القابسي, وقرأ القراءات بمصر على أبي الطيب 

عبد المنعم بن غلبون وابنه طاهر، وقراءة ورش على أبي عدي عبد العزيز، وسمع من أبي بكر 

 محمد بن علي األذفوي...وغيرهم.

من أبرز تالميذه: قرأ عليه يحيى بن إبراهيم بن البياز، وموسى بن سليمان اللخمي،   :ثالثًا

بن أحمد بن مطرف الكناني، وعبد هللا بن سهل، ومحمد بن   المفرج، ومحمد وأبو بكر محمد بن  

 محمد،محمد بن أصبغ، ومحمد بن عيسى بن فرج المغامي، ومحمد بن محمد بن بشير، وحازم بن  

 وغيرهم. 

أقوال العلماء فيه: قال صاحبه أحمد بن مهدي المقرئ: كان من أهل التبحر في علوم  رابعًا:

القرآن,   التأليف في علوم  كثير  والعقل،  الدين  والخلق، جيد  الفهم  والعربية، حسن  محسنا  القرآن 

 مجودا عالما بمعاني القراءات.

والتفسير،    خامًسا القراءات،  في  متنوعة  وهي  الِمئة،  قاربت  كثيرة  مؤلفات  له  مؤلفاته: 

 واإلعراب، واللغة، والفقه، وعلم الكالم، ومن أشهرها: 

 كتاب التبصرة في القراءات. -1

 كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها. -2

 مشكل إعراب القرآن. كتاب تفسير  -3



 

 

 

 

 كتاب الهداية إلى بلوغ النهاية في التفسير.  -4

 كتاب اإلبانة عن معاني القراءات.      -5

ه(  وقد ناهز الثانية والثمانين، وأّن أهل قرطبة رزئوا به، 437وفاته: توفي سنة)   سادًسا: :

 .    762إذ نعي إليهم 

 المطلب الثاني: مفهوم االختيار عند القراء: 

 تيار في اللغة:  االخ أّواًل:

االختيار، افتعال من الفعل خير، قال ابن فارس:")خير( الخاء والياء والراء أصله العَْطف 

 ، أي: الميل إلى أحد الشيئين تفضيال  له على غيره. 763والمْيل" 

ا وإن لم   وقال الراغب: "واالختيار طلب ما هو خيٌر وفعلُهُ وقد يقال لما يراه اإلنسان خير 

 .764خيرا" يكن 

 في ُعرف المقرئين له معنيان:  ثانيًا:

 المعنى األول: ما يميل إليه المقرئ من بين مروياته وينتقيه على أساس مقاييس معينة.

 .765المعنى الثاني: القراءة، وذلك بالنظر إلى صنيع أصحابها الذين اختاروها من مروياتهم 

 المطلب األول: اختيارات مكي مراعاة لكثرة القراء: 

[، قرأه نافع بكسر الراء،  62المثال األول: قال مكي: " قوله: ))َوأَنَُّهْم ُمْفَرُطوَن(( ]النحل: 

جعله اسم فاعل من »أفرط« إذا أعجل، فمعناه: وأنهم معجلون في النار، أي: سابقون إليها، وقيل  

ل أصحابه يفرطهم  معناه: وأنّهم ذوو أفراط إلى النار، أي: ذوو عجل إليها، حكى أبو زيد: فرط الرج

على  فرطكم  »أنا  السالم:  عليه  النبي  قول  ومنه  وغيره،  الماء  إلى  المتقدم  والفارط  سبقهم،  إذا 

الحوض« أي: أنا متقدكم وسابقكم، وقرأ الباقون بفتح الراء، جعلوه اسم مفعول من »أفرطوا« فهم  

متركون، وقيل: منسيون، »مفرطون« أي: أعجلوا فهم معجلون في النار، وقال أبو عبيد في معناه:  

 
الكبار على الطبقات واألعصار: للذهبي:   ينظر:  (762) القراء  النهاية في طبقات القراء: البن 220معرفة  ، وغاية 

 . 270: 2الجزري:
 .  337معجم المقاييس في اللغة: (763)
 .301المفردات: (764)
  45ينظر: معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية: (765)



 

 

 

 

الجماعة هو   عليه  فما  االختيار،  ذكر  ما سكتنا عن  كل  وكذلك  الجماعة،  عليه  ما  فيه  واالختيار 

 .766االختيار" 

 الدراسة الموضوعية: 

نلحظ أّن مّكيًّا بعد أن ذكر حجة كل قراءة بيّن أّن اختباره هو ما عليه جماعة القراء، ثم أسس 

قاعدة عامة فقال: "وكذلك كل ما سكتنا عن ذكر االختيار، فما عليه منهجه في االختيار على وفق  

 الجماعة هو االختيار". 

[: "  148المثال الثاني: قال مكي عند توجيه القراءة في قوله تعالى: ))ُهَو ُمَولِّيَها(( ]البقرة:

عل الفعل للمفعول، قرأه ابن عامر باأللف بعد الالم، وقرأ الباقون بالياء. ووجه القراءة باأللف أنّه ج

فهو فعل لم يُسم فاعله، فعدى الفعل إلى مفعولين: األول قام مقام الفاعل، مستتر في »موليها« وهو  

ضمير »هو« والثاني الهاء في »موليها«، تعود على الوجهة، أي: هللا يوليه إياها، والهاء واأللف 

أن يكون الضمير المرفوع لكبرائهم لوجهة، والتقدير: ولكل فريق وجهة هللا موليها إياه، ويجوز  

[، وباأللف 67وساداتهم، هم يولونهم إياها، كما قال عنهم: ))إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا(( ]األحزاب: 

قرأ ابن عباس وأبو رجاء. ووجه القراءة بالياء أنّه بنى الفعل للفاعل، وهو هللا جل ذكره، والمفعول  

هللا موليها إياه، فالقراءتان ترجعان إلى معنى، ودل على  الثاني محذوف تقديره: ولكل فريق وجهة 

]البقرة:  قبلة ترضاها((  ))فلنولينك  أن يكون الضمير  144ذلك قوله:  القراءة،  [، ويجوز في هذه 

المرفوع، ويكون التقدير: هو موليها نفسه، وحسن حذف المفعول الثاني، لتقدم ذكره في أول الكالم، 

 .767إلجماع القراء على ذلك، وعليه قراءة العامة في األمصار" واالختيار القراءة بالياء 

 الدراسة الموضوعية: 

إّن قراءة  في توجيه اإلمام مكّي نجد أنّه قد ذكر حجة القراءتين، ثم بيّن أنّهما ترجعان إلى 

 معنى واحد، وبعدها بيّن اختياره لقراءة الياء مراعاة إلجماع القراء عليها.  

 يارات مكي مراعة لألفضلية: المطلب الثاني: اخت

يِن(( ]الفاتحة: المثال األول: قال مكي [ وبعد أن ذكر   4في توجيه قوله تعالى: ))َماِلِك يَْوِم الدِّ

حجج كل قراءة: فإن قيل: فما اختيارك في ذلك؟ فالجواب: أّن القراءتين صحيحتان حسنتان، غير  

حجج في ذلك، ولما فيه من العموم تقول: كل أّن القراءة بغير ألف أقوى في نفسي لما ذكرت من ال

العامة على   القراء  أكثر  فإّن  ا  وأيض  وأمدح  أعم  فـ)َمِلك(  َمِلك...  مالك  تقول: كل  مالك، وال  َمِلك 

 
، والتيسير في القراءات السبع: ألبي 122، وينظر: الحجة في القراءات السبع: البن خالويه: 148: 2الكشف: (766)

 . 134عمرو الداني:
 .64قراءات: لألزهري:، ومعاني ال172، وينظر: السبعة في القراءات: البن مجاهد:318: 1الكشف: (767)



 

 

 

 

  - وبعد أن ذكر من قرأها بألف من الصحابة والتابعين-)َمِلك(، و)مالك( أيض ا حسن قوي في الرواية.

 . 768نفسي لما ذكرت" قال: و)َمِلك( بغير ألف أقوى في 

 الدراسة الموضوعية: 

)َمِلك( بسبب   إلى قراءة  يميل  أنّه  إاّل  القراءتين صحيحتان،  أّن  أّكد على  قد  مّكيًّا  أّن  نلحظ 

الحجج التي ذكرها، واستعمل لفظ )أقوى( وهو من ألفاظ الترجيح الصريحة، ثم عاد وأكد هذا اللفظ 

 أي: )أقوى(، نستنبط من كالمه اآلتي: 

أنّه يفرق بين االختيار والترجيح؛ ألنّه لم يقل: فأي القراءتين الراجحة، بل إنّه أّكد على صحة 

القراءتين، فإن قالت: قد استعمل لفظ الترجيح بصورة صريحة بقوله: )أقوى( قلت: إنّه لم يقصد  

نّه قيد الترجيح الترجيح بين القراءتين بمفهومه العام، وإنّما قصد الترجيح الخاص أي عند نفسه أي أ 

 بقوله: )أقوى في نفسي( وأّكد هذا المقصد عندما أعاد العبارة نفسها.        

: " قوله تعالى:   [، قرأه الحرميان وابن عامر  36]الكهف:چ  ٹ  ٹ  چ  المثال الثاني: قال مّكيٌّ

ى الجنتين المتقدم  بالميم على التثنية، وقرأه الباقون بغير ميم على التوحيد، وحجة من ثنى أنّه ردّه إل

[،  33[، وقوله: ))ِكْلتَا اْلَجنَّتَْيِن(( ]الكهف:32ذكرهما مكررا في قوله تعالى: ))أِلََحِدِهَما(( ]الكهف: 

وكذلك هي في مصاحف أهل مكة والمدينة والشام، وحجة َمن َوّحد أنّه ردّه على ذكر الجنة فهي  

[، وقوله: ))َما أَُظنُّ أَْن تَبِيدَ َهِذِه 35هُ((  ]الكهف:أقرب من ذكر الجنتين وذلك قوله: ))َودََخَل َجنَّتَ 

ا فإّن الجنة تحتوي على   أَبَد ا((  فكان ردّه على األقرب منه أولى من ردّه على األبعد منه، وأيض 

جنتين وأكثر، وكذلك هي في مصاحف أهل البصرة والكوفة، واالختيار التثنية؛ ألّن هالك الجنتين  

 .769غ من هالك جنة واحدة في ظاهر النص" بظلمه لنفسه أبل

 الدراسة الموضوعية: 

نجد أّن مّكيًّا قد ذكر حجة كل قراءة مستدال  عليهما بداللة السياق، وبرسم مصاحف األمصار، 

ثم اختار قراءة التثنية، وعلل ذلك بأنّها بقوله: )أبلغ(، وسبب هذا االختيار هو ميله لقراءة الحرمين 

ذلك أنّه في كثير من اختيارته يكون سبب اختياره عائد ا إلى كون القراءة هي  في الغالب؛ ودليل  

 قراءة أهل الحرمين، وهذا واضح في كتابه، بل إنّه هنا خالف منهجه وهو اختيار قراءة أكثر القراء.       

 المطلب الثالث اختيارات مكي مراعاة للسياق: 

 
 .  20، وينظر: الحجة في القراءات السبع: البن خالويه:118: 1الكشف: (768)
 . 781: 2، وينظر: الكتاب الموضح: البن أبي مريم:168: 2الكشف: (769)



 

 

 

 

ا يَْجمَ  المثال األول: [، قرأه حفص بالياء، على  157عُوَن( ]آل عمران: قال مكي: "قوله: )ِممَّ

أنّه حمله على لفظ الغيبة على معنى: لمغفرة من هللا لكم ورحمة خير مما يجمع غيركم، ممن ترك 

القتال في سبيل هللا لجمع الدنيا، ولم يقاتل معكم، وقرأ الباقون بالتاء، ردوه على الخطاب الذي قبله، 

يل هللا أو متم(( على معنى: لمغفرة من هللا ورحمة خير مما تجمعون  في قوله: ))ولئن قتلتم في سب 

  .770من أعراض الدنيا لو بقيتم، والتاء االختيار؛ ألّن الجماعة على ذلك والنتظام آخر الكالم بأّوله" 

 الدراسة الموضوعية: 

نلحظ أّن مّكيًّا وجه القراءتين بسياق اآلية نفسها، وهذا مما يقوي القراءتين، ويجعلهما بدرجة 

واحدة، ثم ذكر علّتيِن الختياره إحداهما: إجماع أكثر القراء على القراءة المختارة، وهذه أبرز قاعدة  

 في منهجه، واألخرى: هي انتظام آخر الكالم بأوله.   

كي عند توجيه القراءة في قوله تعالى: ))َواَل يُْشِرُك فِي ُحْكِمِه أََحد ا(( المثال الثاني: قال م

بالتاء 26]الكهف: قرأ  من  وحجة  والرفع،  بالياء  الباقون  وقرأ  والجزم،  بالتاء  عامر  ابن  قرأه   :]

 والجزم أنّه أجراه على الخطاب والنهي لإلنسان أي: ال تشرك أيّها اإلنسان في حكم ربّك أحد ا، وهو 

رجوع من غيبة إلى الخطاب،... وحجة َمن قرأ بالياء أنّه أجراه على لفظ الغيبة، وجعله نفي ا عن 

هللا جّل ذكره، نفى عنه اإلشراك، فردّه إلى قوله تعالى: ))َما لَُهْم ِمْن دُونِِه ِمْن َوِلّيٍ((  وال يشرك  

ب أليق  ألنّه  االختيار؛  وهو  يشرك،  ليس  أي:  أحد ا،  حكمه  في  وعليه  هللا  قبله،  بما  وأشبه  الكالم، 

 .771األكثر" 

 الدراسة الموضوعية: 

هنا نلحظ أّن مّكيًّا قد وجه القراءتين بداللة السياق القرآني، ومن ثم علّل اختياره بثالث ِعلل،  

أولهما، وثانيهما بداللة السياق القرآني، واستعمل صيغتي التفضيل )أليق( و)أشبه( وثالثهما: هو أّن  

 اء على هذه القراءة.      أغلب القر

 المطلب الرابع اختبارات مكي مراعاة للمعنى: 

[،  قرأه حمزة ونافع وابن 94قوله: ))السَّاَلَم لَْسَت ُمْؤِمن ا(( ]النساء:   المثال األول: قال مكي:"

ِ يَْوَمئِ  ٍذ السَّلََم(( ]النحل عامر بغير ألف، على معنى االستسالم واالنقياد، ومنه قوله: ))َوأَْلقَْوا إِلَى َّللاَّ

ا فتقتلوه حتى تتبينوا أمره، وقرأ الباقون 87 [، فالمعنى: ال تقولوا لمن استسلم إليكم وانقاد لست مسلم 

»السالم« بألف، على معنى السالم، الذي هو تحية اإلسالم، وعلى معنى: ال تقولوا لمن حياكم تحية 

 
 . 315: 2، وينظر: الحجة في علل القراءات السبع: ألبي علي الفارسي:404: 1الكشف: (770)
 . 778: 2، وينظر: الكتاب الموضح:166: 2الكشف: (771)



 

 

 

 

وز أن يكون المعنى: ال تقولوا لمن كف يده عنكم  اإلسالم لست مؤمن ا، فتقتلوه، لتأخذوا سلبه، ويج 

واعتزلكم لست مؤمن ا، ... وباأللف قرأ ابن عباس وابن جبير وابن هرمز وقتادة والجحدري وابن  

 . 772سيرين، واأللف أحب إلّي؛ ألّن أكثر القراء عليه، وألنّه أبين في المعنى" 

 الدراسة الموضوعية: 

قراءة، أعقبها ببيان اختياره إاّل أنّه لم يذكر لفظ االختيار    بعد أن بيّن اإلمام مّكّي حجة كل

صراحة، واكتفى بذكر أفعل التفضيل بقوله: )أحّب( وقيده بقوله: )إلّي( لئال يفهم الترجيح أي: أنّه  

خاص باختياره، ثم ذكر علّتيِن لهذا االختيار، إحداهما: أّن أكثر القرأة عليه، واألخرى: أنّه أكثر  

ا وب  يان ا في المعنى المراد.        وضوح 

]األحزاب:  ))آَلتَْوَها((  "قوله:  مكي:  قال  الثاني:  من 14المثال  مد  بغير  الحرميان  قرأ   ،]

المجيء، على معنى لجاءوها، وقوي ذلك أنّه لم يتعد إاّل إلى مفعول واحد، وباب اإلعطاء يتعدى  

بالمد من باب اإلعطاء، على معنى:    إلى مفعولين، ويجوز االقتصار على أحدهما، وقرأه الباقون

ألعطوها السائلين، أي: لم يمتنعوا منها، أي: لو قيل لهم كونوا على المسلمين لفعلوا ذلك، وهو  

 .773االختيار؛ ألّن األكثر عليه، وهو أبين في المعنى" 

 الدراسة الموضوعية: 

ا قراءة  أنّها  األولى:  لعلتيِن  اختياره  بيّن  القراءتين  وّجه  أن  أهل بعد  قراءة  تارك ا  لجماعة، 

الحرمين على الرغم من ميله الشديد إليها، ثم بيّن العلّة الثانية وهي أّن قراءة الجماعة أوضح بيان ا  

 في المعنى.

 المطلب الخامس: اختيارات مكي مراعاة الستعماالت العرب وقواعد اللغة العربية:   

[، قرأه عاصم وحمزة وابن عامر  273البقرة: المثال األول: قال مكي: "قوله: ))يَْحَسبُُهُم((]

، وكسر الباقون وهما لغتان مشهورتان، يقال: حسب يحَسب  بفتح السين، حيث وقع إذا كان مستقبال 

ويحِسب، والفتح أقوى في األصول؛ ألّن »فعل« في الماضي إنّما يأتي مستقبله على »يفعل« بالفتح  

القياس، عن  شذت  لغة  فيه  والكسر  األكثر،  والماضي    في  المستقبل  في  بالكسر  أتت  نظائر  وله 

وهو   حجازية،  لغة  وهي  السين،  بكسر  يقرأ  كان  السالم  عليه  النبي  أّن  وروي  مسموعة، 

 .774" االختيار

 
 .377: 2، وينظر: الحجة في علل القراءات السبع:434: 1الكشف: (772)
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 الدراسة الموضوعية: 

ا بحسب استعماالت العرب فبيّن أّن قراءة فتح )يحَسب( أقوى في   وّجه مّكّي القراءتين توجيه 

استعمل لفظ الترجيح لكن قيده بأصول استعماالت العرب لألفعال، ثم بيّن قراءة  األصول؛ نجده  

الكسر بقوله إنها لغة شذت عن القياس، إاّل أّن اختياره وقع عليها؛ ألنّها رويت عن النبي صلى هللا  

 لسبع.عليه وسلم، والمالحظ أنّه لم يقل إنّها قراءة الجماعة فقد قرأ بها أربعة من أصحاب القراءات ا 

[، قرأ نافع وأبو  26المثال الثاني: قال مكي: "قوله: ))أَْن يُْظِهَر فِي اأْلَْرِض اْلفََسادَ(( ]غافر:

عمرو وحفص بضم الياء، وكسر الهاء، ونصب الفساد، نسبوا الفعل إلى موسى عليه السالم فهو  

وسى على معنى:  فاعل اإلظهار، وانتصب الفساد بـ »يظهر« والفاعل مضمر في ))يظهر(( وهو م

التبديل مضاف ا إلى موسى  الفساد في األرض، ولما كان  أّن فرعون قال أخاف أن يظهر موسى 

وجب أن يكون اإلظهار أيض ا مضاف ا إليه، ليتفق الفعالن في المعنى، فيكونان مضافين إلى موسى، 

والهاء، ورفع ))الفساد((    وهو االختيار، لصحة معناه وللمطابقة بين الفعلين، وقرأ الباقون بفتح الياء

أضافوا الفعل إلى ))الفساد(( فرفعوه به؛ ألنّه فاعل بظهوره؛ وألّن التبديل إذا وقع في الدين ظهر  

 .775الفساد في األرض، فجعل الكالم الثاني على معنى األول"

 

 

 الدراسة الموضوعية: 

ا نحوي ا   وافي ا، ثم اختار قراءة ضّم الياء وكسر  نلحظ أّن مكيًّا بعد أن وّجه كال القراءتين توجيه 

الهاء، إاّل أنّه أشار إلى توافق المعنى بين القراءتين في نهاية كالمه بقوله: "فجعل الكالم الثاني على  

معنى األول" أي: أّن قراءة فتح الياء والهاء تؤكد على أّن من لوازم تبديل الدين ظهور الفساد، 

ل دينكم ظه  ا على  776ر في األرض الفسادُ" ومعناه: "فإن يُبدِّ ؛ لذا يتبيّن لنا أّن فرعون كان حريص 

أمرين: أحدهما: منع موسى من إفساد عقيدة قومه، واآلخر: عدم تبديل الدين، إذ بموجبه هذا نصب  

ا على قومه وبني إسرائيل.        نفسه إلَه 

 المطلب السادس: اختيارات مكي مراعاة لرسم المصحف: 

لَيَأْتِيَنِّي(( ]النمل: قا  المثال األول: [، قرأه ابن كثير بثالث نونات، 21ل مكي: "قوله: ))أَْو 

واحدة مشدة مكسورة،   بنون  الباقون  وقرأ  والثانية مكسورة،  نونين،  مقام  مفتوحة  األولى مشددة 

 
 . 203:، وينظر: الحجة في القراءات السبع345: 2الكشف: (775)
 .203الحجة في القراءات السبع: (776)



 

 

 

 

وحجة من قرأ بثالث نونات أنّه أتى به على األصل؛ ألّن أصله ))ليأتيني(( بنون واحدة مكسورة، 

ء ساكنة، ثم تدخل النون المشددة التي تدخل للتأكيد في األمر والنهي والقسم والشرط، وهذا واليا

قسم، فيصير فيه نون مشددة مفتوحة، وهي التي دخلت لتأكيد القسم، وبعدها نون مكسورة، وهي  

التي تدخل مع الياء، في االسم المضمر المنصوب، في نحو: ضربني وكلمني، وبنى الفعل على  

، ففتح الياء هي الم الفعل. وحجة من قرأ بنون واحدة مكسورة مشددة أنّه لما اجتمع في الكلمة  الفتح

ثالث نونات مع طولها حذف إحدى النونات استخفاف ا، وهي النون التي تدخل مع الياء، فلما جاورت  

، فأدغمها في الياء النون المشددة كسرتها، ويجوز أن يكون أدخل النون الخفيفة للتأكيد، وهي ساكنة

 .777النون التي مع الياء، وهو االختيار؛ ألّن عليه الجماعة، وعليه خط المصحف" 

 الدراسة الموضوعية: 

وّجه اإلمام مكّي القراءتين على وفق قواعد اللغة، وبحسب منهجه اختار قراءة من قرأ بنون  

عليها واألخرى: أنّها موافقة لما عليه  واحدة، ثم علّل اختياره بعلّتيِن إحداهما: أّن أكثر القراء على  

 خط المصحف.

"قوله:   مكي:  قال  الثاني:  ]فاطر: )) المثال  ِمْنهُ((  بَيِّنٍَت  عامر  40َعلَى  وابن  نافع  قرأه   ،]

والكسائي أبو بكر بالجمع، لكثرة ما جاء به النبي صلى هللا عليه وسلم من اآليات والبراهين على  

ير ذلك، فوجب أن يُقرأ بالجمع ليظهر أّن النبي صلى هللا عليه  صحة صدقه ونبوته من القرآن، وغ

وسلم جاء بآيات تدل على نبوته، ويقوي الجمع أنّها في المصاحف كلِّها بالتاء، ولو كانت موحدة  

لكانت بالهاء، وهو االختيار؛ ألّن المعنى عليه، والمصحف عليه، وقرأ الباقون بالتوحيد، على إرادة  

، أو ما يأتي به النبي صلى هللا عليه وسلم من البراهين على صدقه، وهو وإن كان  ما في كتاب هللا

[، وقوله: ))قد جاءتكم 28مفرد ا يدل على الجمع، ودليله قوله: ))إن كنت على بينة من ربي(( ]هود:

 .778[، ويدل على التوحيد أنّها في مصحف ابن مسعود بالهاء"73بينة من ربكم(( ]األعراف: 

 

 الموضوعية: الدراسة 

 

ا وافي ا، لكنه على وفق منهجه اختار قراءة الجمع )بينات(  نلحظ أّن مّكيًّا وّجه القراءتين توجيه 

 ثم بيّن علّة اختياره من أنّها رسمت في المصاحف كلها بالتاء.     

 
 . 952: 3، الكتاب الموضح:259: 2الكشف: لمكي: (777)
 .201: 4، وينظر: الحجة في علل القراءات السبع:315: 2الكشف: لمكي: (778)



 

 

 

 

 الدراسة الموضوعية العامة: 

، اآلن  بعد أن درسنا اختيارات مكي بصورة خاصة، التي ذكرتها بعد كل واحد من األمثلة  

أبدأُ بالدراسة الموضوعية العامة أي: أنّي سأقوم بنظرة عامة إلى كل األمثلة التي ذكرتها محاوال   

 بيان القواسم المشتركة بينها، وهي على النحو اآلتي: 

منتفية عند اإلمام مكي ودليل ذلك أّن الترجيح يكون عند عدم الجمع   (779) إّن مسألة الترجيح -1

وهذا ال يوجد بين القراءات السبع التي وجهها مكي   (780) بين دليلين معارض أحدهما اآلخر

 بل ال يوجد بين القراءات العشر.

مقطوع   -2 وكالهما  الصحة،  في  متساويتان  القراءتين  ألّن  منتف  الترجيح  وكذلك 

 ويعزز ذلك أّن مّكيًّا كان يذكر حجة كل قراءة وكأنّها قرآن قائم بنفسه.    ، (781) بصحتها

أّن مكيًّا في أغلب ما ذكرته من أمثلة يذهب إلى القراءة التي يكون القرأة فيها أكثر كان   -3

يكون قرأ بها من السبعة ستة، أو خمسة، أو أربعة؛ ألّن ذلك عنده من العوامل الرئيسة 

اختياره في  تَْكتُُمونَهُ((]آل المؤثرة  َواَل  ِللنَّاِس  ))لَتُبَيِّنُنَّهُ  قراءة  توجيه  عند  قال  إنّه  بل   .

[: إذ قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وشعبة بالياء والباقون بالتاء، فقال: "وهو 187عمران:

، لما فيه من معنى التأكيد؛ وألّن أكثر القراء عليه، والقراءة -يقصد القراءة بالتاء -االختيار

ا، لكن نفسي تميل إلى الجماعة، ال سيما إذا كان فيهم أهل  با لياء حسنة قوية مختارة أيض 

   .(782) المدينة"

إّن قراءة  في كل توجيهات مكي التي ذكرتها نلحظ أنّه يذكر ما يدلّل على صحة كل قراءة  -4

لو   من الحجج والِعلل، بمعنى أنّنا ال نشعر أنّه يضعف إحدى القراءتين على األخرى، بل

حذفنا اختياره لتبيّن لنا أنّه قد انتصر للقراءتين وإنّهما عنده بمرتبة واحدة، ال ترجيح وال  

 تفاضل بينهما.  

 
وهو عند األصوليين: ،  56" التعريفات: للجرجاني:إثبات مرتبة في أحد الدليلين على اآلخرالترجيح هو: "  (779)

التحرير لمحمد بن "تقوي المنير المسمى بمختصر  ة إحدى األمارتين على األخرى لدليل"، ينظر: شرح الكوكب 

ه(، تحقيق: د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض،  972أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار )ت

تفسير اآلية لدليل، أو لتضعيف ما سواه من  ، أما عند المفسرين هو: تقوية أحد األقوال في616: 4هـ:1418، 2ط/

األقوال، ينظر: ترجيحات الشنقيطي في أضواء البيان من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة األنعام جمعا  ودراسة: 

 .34أسماء بنت محمد بن عبدالعزيز الناصر:
رفيق العجم، دار المؤيد، ه(، تحقيق: د.  490أصول السرخسي: ألبي بكر محمد بن أحمد السرخسي )تينظر:    (780)

 . 244: 2ه:1418، 1الرياض، ط/
 . 362: 2ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني:( 781)
 .412: 1الكشف: لمكي: (782)



 

 

 

 

المالحظ على اإلمام مكّي أنّه يبيّن علّة اختياره في الغالب األعم، بل إنه قد يذكر علّتين أو  -5

 ثالث ِعلل، على أن تكون إحداهما كثرة القرأة عليها.    

 

 تمة وأبرز النتائج والتوصيات: الخا

ا  ا، أو معيار  تبين لي في ضوء دراستي لمجموعة من نصوص كتاب الكشف أّن لمكي منهج 

الدراسة  القراءات، وهذا ما بيّنته في  تميّز به عن غيره من أصحاب كتب توجيه  في اختياراته، 

 الموضوعية؛ لذا كانت نتائج البحث على النحو اآلتي: 

ا على ذكر لفظ االختيار دون غيره من األلفاظ  كان   -1 اإلمام مكي حريص 

الغالب ميله إلى قراءة دون أن  الترجيح، فهو يريد باالختيارات في  الدّالّة على  األخرى 

يجعل من القراءة األخرى مرجوحة، أي: مبتعد ا عن ألفاظ الترجيح نحو: أحّب، وأليق، 

نفسي، أو أحّب إلّي، ليدّل على ميله هو نحو  وأحسن وأقوى، وعند ذكرها يقول أقوى في  

الميل   باالختيار  يريد  فهو  أخرى،  قراءة على  ترجيح  يريد  أنّه  ما ال على  يقصد -قراءة 

 ال الترجيح في الغالب. -الداللة اللغوية للفظ االختيار 

قوله:   -2 نحو  أكثر،  قُرائها  عددُ  يكون  التي  القراءة  إلى  ا  كثير  يميل 

كثر القراء عليه" أو قوله: "ألّن الجماعة عليه" وما أشبه ذلك، بل إنّه "واالختيار...ألّن أ

الجماعة هو  بقوله: "كل ما سكتنا عن ذكر االختيار، فما عليه  بيّن منهجه في االختيار 

 االختيار" 

يميل إلى اختيار القراءة التي ُكتبت في جميع المصاحف أو التي كتبت في   -3

 أكثرها.  

اختارها أئمةُ التفسير والقراءات الذين سبقوه، كابن   يميُل إلى القراءة التي -4

 جرير الطبري، وأبي ُعبيٍد القاسِم بِن ساّلم الهروي. 

أي:  لمكي  الكشف  كتاب  في  معمقة  دراسة  إلى  يحتاج  الموضوع  إّن  التوصيات: 

، وكذلك دراسة غيره من كتب توجيه القراءات، التي سبقته ككتاب )الحجة  دراسته كامال 

ءات السبع/البن خالويه( و)معاني القراءات/لألزهري( و)الحجة في علل القراءات  في القرا

السبع/ألبي علي الفارسي(، والتي جاءت بعده ككتاب )الكتاب الموضح في وجوه القراءات  

 وِعللها/البن أبي مريم(؛ كي يتّم الوقوف على المنهج المتبع لديهم بصورة واضحة. 

  رب العالمين في البدء والختام وآخر دعوانا أن الحمد هلل    



 

 

 

 

 المصادر والمراجع: 

 بعد القرآن: 

بن عبد هللا  .1 بن محمد  بن علي  الحق من علم األصول: محمد  تحقيق  إلي  الفحول  إرشاد 

سوريا، قدم له:  -هـ(، المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق1250الشوكاني اليمني )المتوفى:  

  - هـ  1419،  1الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور، دار الكتاب العربي، ط/

 م.  1999

ه(، تحقيق: د. رفيق العجم، 490سرخسي: ألبي بكر محمد بن أحمد السرخسي )ت أصول ال .2

 ه. 1418، 1دار المؤيد، الرياض، ط/

إعراب القرآن: ألبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، تحقيق: د. زهير غازي  .3

 م.2008- ه1429، 2لبنان، ط/ -زاهد، عالم الكتب، بيروت 

التنزيل: ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي أنوار التنزيل وأسرار   .4

)المتوفى:   التراث 685البيضاوي  إحياء  دار  المرعشلي،  الرحمن  عبد  محمد  المحقق:  هـ(، 

 ه. 1418، 1لبنان، ط/-العربي، بيروت 

أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير   البحر المحيط في التفسير: .5

األ )المتوفى:  الدين  بيروت 745ندلسي  الفكر،  دار  جميل،  محمد  المحقق: صدقي  لبنان،  -هـ(، 

 ه.ـ1420

هـ(، 333محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي )المتوفى:    تأويالت أهل السنة: .6

 م.2005- ه1426، 1لبنان، ط/ -المحقق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت 

ضواء البيان من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة األنعام جمعا  ترجيحات الشنقيطي في أ .7

بن  اإلمام محمد  جامعة  ماجستير،  الناصر، رسالة  عبدالعزيز  بن  بنت محمد  أسماء  ودراسة: 

 م. 2008- ه1429سعود اإلسالمية، كلية أصول الدين بالرياض،  

هـ(، المحقق:  816التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:   .8

،  1لبنان، ط/ -ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م. 1983- هـ1403

ه(، تحقيق: محمد 444التيسير في القراءات السبع: ألبي عمرو عثمان بن سعيد الداني )ت  .9

 م. 2006- ه1427، 1بيومي، دار الغد الجديد، ط/

ه(، تحقيق:  370بي عبد هللا الحسين بن أحمد بن خالويه )ت الحجة في القراءات السبع: أل .10

 م.  2007-ه1428،  2لبنان، ط/-أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت 



 

 

 

 

ه(،  377الحجة في علل القراءات السبع: ألبي علي الحسين بن عبد الغفار الفارسي )ت  .11

،  1لبنان، ط/-العلمية، بيروت   تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معّوض، دار الكتب 

 م.  2007- ه1428

أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن    الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: .12

هـ(، المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط،  756عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي )المتوفى:  

 دار القلم، دمشق. 

العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد البغدادي   السبعة في القراءات: أحمد بن موسى بن  .13

 ه.ـ1400،  2هـ(، تح: شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط/324)ت 

شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن   .14

، 2ه(، تحقيق: د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، ط/972النجار )ت 

 هـ. 1418

علي   .15 بن  محمد  بن  بن محمد  محمد  الخير  ألبي  القراء:  طبقات  في  النهاية  غاية 

)ت  الجزري  بابن  بيروت 833المعروف  العلمية،  الكتب  دار  ط/ -ه(،  -ه 1427،  1لبنان، 

 م.  2006

الفسوي  .16 محمد  بن  علي  بن  نصر  وعللها:  القراءات  وجوه  في  الموضح  الكتاب 

ن الكبيسي، الجمعية الخيرية لتحفيظ  ه(، د. عمر حمدا565المعروف بابن أبي مريم )ت 

 م.  1993- ه1414، 1القرآن، ط/ 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وِعللها وحججها: ألبي محمد مكي بن أبي طالب  .17

القاهرة437القيسي )ت  الحديث،  دار  الطرهوني،  الرحيم  تحقيق: عبد  ،  1مصر، ط/-ه(، 

 م.  2007- ه1428

ا .18 القراءات: ألبي منصور محمد بن  ه(، تح: أحمد 370حمد األزهري )ت معاني 

 م. 1999- ه1420، 1لبنان، ط/ -فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت 

ه(، حققه: شهاب  395معجم المقاييس في اللغة: ألبي الحسين أحمد بن فارس )ت  .19

 ه.  1414لبنان،  -الدين أبو عمرو، دار الفكر، بيروت 

ا .20 عبد  د.  القرآنية:  القراءات  علم  السالم، معجم مصطلحات  دار  المسؤول،  لعلي 

 م.  2007-ه1428،  1مصر، ط/-القاهرة

معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن   .21

لبنان،  -هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت 748أحمد بن عثمان بن قَاْيماز الذهبي )المتوفى:  

 م. 1997- هـ1417،  1ط/



 

 

 

 

أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين    لكبير(:مفاتيح الغيب )التفسير ا .22

)المتوفى:   الري  الرازي خطيب  الدين  الملقب بفخر  الرازي  إحياء  606التيمي  دار  هـ(، 

 ه.ـ 1420، 3لبنان، ط/ -التراث العربي، بيروت 

بالراغب  .23 المعروف  المفضل  بن  محمد  بن  الحسين  القرآن:  ألفاظ  مفردات 

القلمه 425األصفهاني )ت في حدود  دمشق، والدار  -(، تح: صفوان عدنان داوودي، دار 

 م.   2002- ه1423،  3بيروت، ط/-الشامية

عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي    نواهد األبكار وشوارد األفكار: .24

كلية الدعوة وأصول الدين، المملكة العربية    -هـ(، الناشر: جامعة أم القرى  911)المتوفى:  

 م. 2005-ه 1424ائل دكتوراة(، رس  3السعودية )

 

 

 



 

 

 

 

 علم النفس من المنظور اإلسالمي والمنظور الغربي 
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 علم النفس من المنظور اإلسالمي والمنظور الغربي 

 ) دراسة مقارنة ( 

 تيرنو كاه                                                            

 

 مقدمة: 

الحمد هلل الذي بنعمته؛ تتم الصالحات، وبتوفيقه؛ تتحقق المقاصد والغايات، وبمنه وكرمه؛            

ومبلغ   النبوات،  خاتم  على  األكمالن  األتمان  والسالم  والصالة  والبركات،  الرحمات  تتنزل 

وباّث الخيرات والصالحات، منقذ اإلنسانية، وهادي البشرية؛ أبي القاسم محمد بن عبد  الرساالت،  

هللا، وعلى آله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه ذوي الدرجات الرفيعات، ومن تبعهم بإحسان حتى  

 الممات.  

 و بعد:        

هتمام بالغ من قبل العلماء فعلم النفس من العلوم االجتماعية التي مازالت والتزال تحظى با           

والباحثين والُكتّاب، بل شغل هذا العلم عقولهم للغاية، ويحتّل هذا العلم أيض ا مكانة  سامية ، بين العلوم  

م(في جامعة ليبزج  1879اإلنسانية واالجتماعية؛ منذ ميالده الحقيقي، أو الجديد باألحرى، عام )  

  - ذلك المخلوق المجهول    -ه، وعالقته الوثيقة  باإلنسان  بألمانيا؛ بيد العالم فندت، وذلك الرتباط

 وذاته الغامضة، وطبيعته المعقدة، وتركيبته البديعة اإللهية.

الفكر             في  النفس  علم  بين  مقارنة  دراسة  يجري  أن  البحث  هذا  خالل  من  الباحث  ويود 

لقات ووجهات نظر لكلتا  اإلسالمي والفكر الغربي؛ مساهما في وضع معالم، ورسم مالمح ومنط

 الوجهتين المتباينتين، ومناقشا فيهما من حيث األسس والمبادئ والمصادر واألهداف . 

ومن النظريات والتصورات والدراسات التي انبنى عليها هذا العلم عند الغرب )النظرية           

))  فإنه مخلوق مكّرم    الداروينية ( التي تقول: إن اإلنسان حيوان متطور، وأما في نظر اإلسالم

ْلنَاُهْم   ْمنَا بَنِي آَدَم َوَحَمْلنَاُهْم فِي اْلبَّرِ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاهُْم ِمَن الطَّيِّبَاِت َوفَضَّ ْن  َولَقَْد َكرَّ َعلَى َكثِيٍر ِممَّ

لذي يستند فانقسم بالطبع والواقع إلى: علم النفس اإلسالمي ا( .   70َخلَْقنَا تَْفِضياًل ((  اإلسراء ) 

بالدرجة األولى إلى الوحي اإللهي الرباني الصادق المعصوم ) القرآن الكريم، والسنة النبوية السنية  

الشريفة على صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليم(، وعلم النفس الحديث الغربي الذي يستند إلى 

 ر أصال. العقل اإلنساني والجهد البشري الَّلذَْيِن هما ُعْرَضة للخطأ والتقصي



 

 

 

 

بتراثهم   -على الوجه المطلوب    -ولألسف الشديد بل األشد؛ أن المسلمين لم يستفيدوا ولم يعنوا          

التي  الصحيحة  النفسية  والمفاهيم  العلمية،  والحقائق  والِقيَم،  بالمعلومات،  والفائض  القَيِّم،  النفسي 

و حامد الغزالي، الحسن بن الهيثم، اقتبست من الكتاب والسنة؛ بجهود علمائهم مثل: ابن سينا، أب 

جابر بن حيان، أبوبكر الرازي، الكندي، الفارابي، ابن تيمية، ابن رشد، وابن القيم الجوزية وغيرهم  

 من علماء المسلمين وهم كثر.      

التربوية         بالنظريات  وتسلّم   تؤمن  بل  وتطبق  تدرس  اإلسالمية  الدول  من  العديد  نجد  وكما 

ربية الوافدة إليها؛ منها " النظرية الداروينية " المضلة السالفة الذكر، ونظرية فرويد  النفسية الغ

وهو أن مناهج علم    - من األهمية بمكان أن أذكره    -الجنسية والعدوانية الجامحة؛ نتيجة شيء واحد  

المتعلمون   يتلقاها  التي  والُمطبّقة  الُمدّرسة  أظفارهم    –النفس  نعومة  المراحل    -منذ  التعليمية  في 

 – المختلفة بمدارسنا وفي جامعاتنا، مستمدة من الغرب؛ من حيث الفلسفة والبيئة، إذا فمن الطبيعي  

؛ أن تؤثر مثل هذه النظريات المذكورة ونحوها في حياتهم. ومن المعلوم أن ما يسمى  -والحالة هذه  

اإلسالم؛   قدم  قديم  ولكنه  )كعلم(  حديث  مصطلح  اإلسالمي"  النفس  "علم  للصحابة ب  كان  وقد 

والتابعين أقوال في النفس اإلنسانية، وكما كان لعلماء المسلمين القدامى دراسات في موضوعات  

علم النفس مثل: النفس اإلنسانية وأحوالها، اإلنسان، والسلوك وغيرها. وعليه، يود الباحث أن يسلط 

من دراسات وجهودات في خدمة   الضوء مقارن ا على ما قام به علماء اإلسالم والغرب قديما وحديثا

 علم النفس بمشيئة هللا القدير. 

 مشكلة البحث: 

النفسية               والدراسات  الفلسفات  والحديثة    - ظلت  منها  بينها،    -القديمة  فيما  متصارعة  

ومتناقضة  عن بعضها البعض في المنطلقات، واألفكار، واآلراء، والطرائق والغايات؛ لعل ذلك  

إليها، وكان  لإلسالم  ناجم عن اخ تنتمي  بها، والمدارس التي  البيئات التي ولدت  بالطبع    -تالف 

موقٌف في ذلك، ومن ثم ولدت مشكلة شائكة، بل قضية كبرى بين اإلسالم وهذه الفلسفات   -والواقع  

والدراسات؛ مما جعل الباحث يهتم به منذ سنوات، وأدى به ذلك إلى البحث في هذا الشأن العظيم، 

قد اختار أن  يبحث في : " علم النفس من المنظور  اإلسالمي والمنظور الغربي". وتتمحور  ول

 مشكلة البحث في اإلجابة عن األسئلة الجوهرية الثالثة اآلتية : 

 ما موقف اإلسالم من الفلسفات والدراسات النفسية الغربية ؟ -1

 وما هو علم النفس اإلسالمي ؟ -2

 م النفس بين اإلسالم والغرب ؟وما أهم الفروق الجوهرية في عل  -3

 



 

 

 

 

 أهمية البحث: 

علم النفس قضية من القضايا اإلنسانية، ال يَحَسبنَّ أحد أنه جزء من الجزئيات، بل إنه قضية من 

أهّم القضايا التي يجب علينا أن نُْعنَى بها غاية العناية، وكما أن له أهمية قصوى، ودور مهم في  

ما به، مما أدى  مجاالت الحياة المختلفة كلها، ولشرائح المجتمع جميعها، وهذا ماجعل الباحث مهت

به  إلى البحث فيه؛ مقارن ا من الفكر اإلسالمي، والفكر الغربي، والفت ا نظر الدارسين المهتمين من 

المسلمين بالعلوم االجتماعية وخاصة علم النفس إلى أن ديننا الحنيف ممثال في القرآن الكريم والسنة  

ة، بما فيها علم النفس إال وتطرق إليه.  النبوية المطهرة لم يفرط في أي علم من العلوم االجتماعي

 ويمكن تحديد األهمية في النقات األتية:  

الدارسون    -1 به  لينتفع  واألكاديمية؛  العلمية  للمكتبات  مزودا  زادا  البحث  هذا  يكون  قد 

 والمتخصصون  في مجال علم النفس اإلسالمي.

 هات اآلتية: يتوقع الباحث بعد إنجاز البحث أن تستفيد منه الشرائح والج -2

 األطباء . -المعلمون .                                                       ب   -أ

 الدعاة .     -األسرة المسلمة )اآلباء واألمهات( .          د  -ج

 وزارات التربية والتعليم بالدول اإلسالمية، وغيرها من الدول الغربية.  -ه

 المؤسسات العلمية؛ بما فيها الكليات والمعاهد المعنية بعلم النفس اإلسالمي.                              –و 

 المنظمات اإلسالمية و االجتماعية .  -ز

 أهداف البحث:

 يرمي البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية : 

النشأة،  بيان الفرق الجوهري بين علم النفس الحديث، وعلم النفس اإلسالمي؛ م -1 ن حيث 

ــــــ       كشف أوجه االئتالف واالختالف بين علم النفس الحديث،   2وطريقة األداء، والغاية . 

 وعلم النفس اإلسالمي. 

 إبراز بعض الحقائق النفسية من القرآن الكريم، والسنة السنية .         -3

 

 لمنظور الغربي: مفهوم العلم وعلم النفس في المنظور اإلسالمي وا المبحث األول:

 : مفهوم العلم  من المنظور اإلسالمي والمنظور الغربي: المطلب األول 

 أوالً: مفهوم العلم:



 

 

 

 

 على الشيء إدراك) هو باختصار واصطالحا   أو الفهم اإلدراك أو الفهممن   هو العلم لغة :       

 وأصول وسائل مجموع) هو وأضافوا (432,2008) العربية اللغة مجمع أهل أورد  كما (،حقيقته

 783(.  والقوانين النظريات  بعض  إلى وتنتهي معين بمنهج وتعالج واحد، موضوع حول تدور كلية

فالعلم هو        إليها عن طريق مناهج موضوعية.  التوصل  تم  دقيقة عميقة مفصلة،  وهو معرفة 

إدراك الشيء على حقيقته. فإذا كانت كلمة معرفة تحمل معنى العموم والسطحية، وال تحمل اإلشارة  

ي الموضوعي، ولذلك  والمنهج  والعمق،  الدقة،  فيه  فالعلم  )أنا أعرف فالن ا(،  قال  إلى منهج محدد 

         784)العارف باهلل(، وال يقال )العالم باهلل( ألن عقولنا ال تستطيع إدراك هللا.  وهللا من أسمائه العليم.  

وقد أورد الدكتور محمد عز الدين توفيق عدة تعريفات في كتابه "التأصيل اإلسالمي للدراسات        

إنساني، تتعدد تعاريفه في المصادر والمعاجم،   قائال : العلم نشاط   -قبل اإليراد   -ومّهدَ    785النفسية" 

 جاءت التعاريف مثل:    –وهو الشائع في المعاجم الغربية    – فإذا انحصر التعريف في العلم التجريبي  

))العلم هو المعرفة المنسقة التي تنشا عن المالحظة والدراسة والتجريب، والتي تتم بغرض        

 دراسته((.  تحديد طبيعة أو أسس وأصول ما تتم 

أو: )) العلم : فرع من فروع المعرفة أو الدراسة، خصوص ا ذلك الفرع المتعلق بتنسيق             

 وترسيخ الحقائق والمبادئ والمناهج بواسطة التجارب والفروض((  .

فإن التعاريف تأتي    –وهذا هو الغالب في كتب التراث اإلسالمي    –أما إذا كان التعريف شامال   

 العلم هو االعتقاد الجازم المطابق للواقع (( .  مثل: ))

ا ((.          أو : )) العلم هو إدراك األشياء على حقائقها،أو صفة ينكشف بها المطلوب انكشاف ا تام 

يعرف الشيباني العلم بأنه: )) مجموعة من المعارف والحقائق والمفهومات المنظمة التي           

 786من مدى صحتها عن طريق أسلوب معين ((  أمكن التوصل إليها، والتحقق

ا: " والحقيقة أن التعاريف المختصرة والتي          ويضيف الدكتور محمد عز الدين توفيق موضح 

اعتادها المهتمون بوضع التعاريف، التفي بالمطلوب في تعريف العلم؛ ألنه من األلفاظ التي تنطبق  

ميعها حسب السياق الذي استعمل فيه لفظ " العلم على معان مشتركة، يقصد أحدها أو بعضها أو ج
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" . ويقول: ))فقد يكون العلم مجموع المناهج التي يستعملها العلماء، والعالقات التي يتم التوصل  

لتلك  المناهج والمستخلصة  بتطبيق هذه  القائمة  المؤسسة  العلم هو  يكون  المناهج، وقد  بهذه  إليها 

ى ما كان مصدره المالحظة والتجربة، أما إذا أضفنا المبادئ  العقلية النتائج، هذا إذا قصرنا العلم عل

اليقين   يفيد  علم  بين  سنقابل  فإننا  الضروري  العلم  وتفيد  التجريبي  العلم  ينبني عليها  التي  األولى 

العقلي، وعلم يفيد اليقين الوقوعي(( .ويقول:))فإذا قابلنا بين العلم الحاصل من طريق العقل سواء 

ره موازين العقل أو المالحظة و التجربة، والعلم الحاصل من طريق الوحي، تبين لنا أن  كان مصد 

لفظ العلم عند تعريفه يجب أن يُقصد به  نفس العلم الحاصل في العقل اإلنساني الذي به تقوم عالقة  

المسلمون  بين عالم الذهن الداخلي وعالم الواقع الخارجي؛ولذلك تبدو التعاريف التي يذكرها العلماء  

أوسع وأقدرعلى استيعاب هذه القسمة الثنائية لمصادر العلم)الوحي والعقل(مع ما يتفرع عنها من 

 787اختالف في المنهج الذي يتم به تحصيل كال النوعين من العلم((.

 ثانيًا: الفرق بين الوجهة اإلسالمية والوجهة الغربية للعلم:

))كا           الوجهة:  مفهوم  ما  ذلك،  تنمو من  وقبل  تراكمي  أنه نشاط  للعلم  الشائعة  الصورة  نت 

خالل االكتشافات بشكل مطرد ومتنامي، ويتم تطوير مناهج البحث وتعديل نتائجه بشكل تدريجي  

( وهو  1إلى أن طرح فيلسوف العلم توماس كون مصطلح " الوجهة "  أو مصطلح " اإلطار العام ) 

عاد النظر في عقالنية العلم وموضوعيته من جهة  ،فأPARADIGMما يقابل في اللغة اإلنجليزية  

  788وطبيعته التراكمية من جهة أخرى((. 

أما الفرق بين الوجهتين، فإن الوجهة اإلسالمية تنبثق للعلم عن التصور اإلسالمي للوجود          

 والمعرفة، الوجود بجانبيه الغبي والمحسوس، والمعرفة بمصدريها اإللهي والبشري. 

السائدة:فال        والوجهة  للعلم  اإلسالمية  الوجهة  بين  الجوهري  اإلسالمية    فرق  الوجهة  أن 

الترى العلم البشري وحده كافي ا لطرح نظرة حقيقية وواقعية للكون واإلنسان، بل البد من علم ثابت 

لكلمة يقابل العلم المتغير الذي يطبع كل ما هو بشري، وليس هذا العلم إال العلم اإللهي الذي يقول ا

األخيرة في المعلومات البشرية حول الواقع واإلدراكات اإلنسانية لهذا الواقع، فسواء تعلق العلم  

بالعلم الهادئ والثائر، أو العلم الناضج والنامي، أو العلم بوصفه قواعد عقالنية أو قواعد اتفاقية،  

جهة مرحلية في طابور من فإن نموذج "توماس كون" اليلزم الوجهة اإلسالمية للعلم؛ ألنه ليست و

الوجهات التي ضاقت عن استيعاب المعطيات الجديدة فانهارت كما انهار ما قبلها، بل عي وجهة  

ا للعلم البشري يتسع لالبتكار والتجديد؛ ولذك لم يحدث للوجهة اإلسالمية   جعلها العلم اإللهي إطار 
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ال التي عرفها  العلمية  الثورات  "أزمة" بسبب  أو  نشأ عنها من  اي اضطراب   البشري، وما  علم 

تحوالت ثورية في النظرة إلى الزمان والمكان، والمادة والسببية، بل كانت هذه الثورات اقتراب ا  

ا من هذه الوجهة . في الوجهة اإلسالمية التحصل السلبيات التي تكلم عنها توماس كون،  مستمر 

عن وجهة نظر أخرى قد تكون أفضل    ومنها أن العلماء عندما يتبعون وجهة معينة تعمي عيونهم

المعد سلف ا والذي ال يكون   ينتج عنه حشر الطبيعة في ذلك الصندوق  في معالجة ظواهرهم مما 

ا عنه.   789مرنا، وال يسمح برؤية ما كان من الظواهر خارج 

لدكتور  ومما يبرز الفرق الجوهري بين الوجهة اإلسالمية والوجهة الغربية للعلم، ما أورده ا         
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 يختلف فهو اإلسالمي المنظور في العلم مفهوم أمامفهوم العلم من المنظور اإلسالمي بنقاط قائال :  

  -:اآلتية  النقاط في نلخصه أن ويمكن .الغربي المفهوم هذا عن تماما  

(. وقال  3التحريم، اآلية:    الخبير))قَاَل نَبَّأَنَِي اْلعَِليُم اْلَخبِيُر(( العليم هو هللا   :اإلسالمية العقيدة في    -

(. وقال تعالى: ))يَْعلَُم 73(( )األنعام، اآلية:    َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشََّهادَةِ َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخبِيرُ سبحانه: )) 

ُدوُر(( )غافر، اآلية: َخائِنَةَ اأْلَْعيُِن َومَ    (.19ا تُْخِفي الصُّ

(( ) اإلسراء، َما أُوتِيتُْم ِمَن اْلِعْلِم إِالَّ قَِليال  قال تعالى: ))  جميعا للبشرية العلم يعطي الذي هو هللا  -

 ( . 85اآلية:

ْنَساَن َما لَْم يَْعلَْم  4الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم ))) اإلنسان علم الذي هو وتعالى  سبحانه هللا  -   ( 5(( ) ( َعلََّم اإْلِ

 (. 5  -4: اآلية  العلق، سورة)

المالئكة قال تعالى:  ))َوَعلََّم آدََم   درجة فوق اإلنسان هللا رفع به الذي وهو  لإلنسان  تكريم العلم  -

ُكْنتُْم َصاِدقِي  إِْن  أَْنبِئُونِي بِأَْسَماِء َهُؤاَلِء  فَقَاَل  اْلَماَلئَِكِة  ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى  ُكلََّها  ( قَالُوا 31َن )اأْلَْسَماَء 

ا أَْنبَأَهُْم 32ُم اْلَحِكيُم ) ُسْبَحانََك اَل ِعْلَم لَنَا إاِلَّ َما َعلَّْمتَنَا إِنََّك أَْنَت اْلعَِلي ( قَاَل يَا آدَُم أَْنبِئُْهْم بِأَْسَمائِِهْم فَلَمَّ

(  33ْنتُْم تَْكتُُموَن )بِأَْسَمائِِهْم قَاَل أَلَْم أَقُْل لَُكْم إِنِّي أَْعلَُم َغْيَب السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوأَْعلَُم َما تُْبدُوَن َوَما كُ 

 ويفعلون أمرهم ما هللا  يعصون ال  الذين  وهم – المالئكة أمر ثم(.    33  -31  :  اآلية  البقرة سورة (

بالعلم وقال عز من قائل: ))َوإِْذ قُْلنَا ِلْلَماَلئَِكِة  كرم الذي المخلوق لهذا  بالسجود  أمرهم .يؤمرون ما

( .  34) البقرة ، اآلية:    ) (  34َكافِِريَن ) اْسُجدُوا آِلدََم فََسَجدُوا إاِلَّ إِْبِليَس أَبَى َواْستَْكبََر َوَكاَن ِمَن الْ 
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َ َعِزيٌز َغفُوٌر((   اآليتان الكريمتان: قوله تعالى: ))   أشارت  كما َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء إِنَّ َّللاَّ إِنََّما يَْخَشى َّللاَّ

ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم وَ وقوله سبحانه: ))    (28) فاطر، اآلية:   ُ يَْرفَعِ َّللاَّ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم دََرَجاٍت َوَّللاَّ

 (. 11) المجادلة، اآلية:  بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر ((

أَْخَرَجُكْم ِمْن بُُطوِن  قال تعالى: ))  ) العلم  بوسائل اإلنسان أمدَّ  الذي هو  وتعالى سبحانه هللا -  ُ َوَّللاَّ

َهاتُِكْم اَل تَْعلَُموَن َشْيئ ا َوَجعََل لَُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئِدَةَ لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن ((.   ) النحل، اآلية:    أُمَّ

78 .) 

( 1))اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق )كثيرة  آيات  في به هللا أمر والذي التجريبي للعلم بالنسبة أما         

ْنَساَن ِمْن َعلٍَق ) ْنَساَن َما لَْم يَْعلَْم (( 4( الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم ) 3( اْقَرأْ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم ) 2َخلََق اإْلِ   ( َعلََّم اإْلِ

 .( 5  -1: )  اآليات  العلق، سورة

 من سبأ)بلقيس( ملكة قصر  نقل قصة... التطبيقية  التجارب  من الكثير إلى  الكريم القرآن أشار فقد 

قَاَل يَا أَيَُّها اْلَمأَلُ أَيُُّكْم يَأْتِينِي بِعَْرِشَها قَْبَل أَْن يَأْتُونِي ُمْسِلِميَن  قال تعالى: ))سوريا  ) الشام إلى  (اليمن)

( قَاَل  39وَم ِمْن َمقَاِمَك َوإِنِّي َعلَْيِه لَقَِويٌّ أَِميٌن )( قَاَل ِعْفِريٌت ِمَن اْلِجّنِ أَنَا آتِيَك بِِه قَْبَل أَْن تَقُ 38)

ا ا َرآهُ ُمْستَِقرًّ ِعْندَهُ قَاَل َهذَا ِمْن   الَِّذي ِعْندَهُ ِعْلٌم ِمَن اْلِكتَاِب أَنَا آتِيَك بِِه قَْبَل أَْن يَْرتَدَّ إِلَْيَك َطْرفَُك فَلَمَّ

( 40 أَْم أَْكفُُر َوَمْن َشَكَر فَإِنََّما يَْشُكُر ِلنَْفِسِه َوَمْن َكفََر فَإِنَّ َربِّي َغنِيٌّ َكِريٌم ) فَْضِل َربِّي ِليَْبلَُونِي أَأَْشُكرُ 

ُروا لََها َعْرَشَها نَْنُظْر أَتَْهتَِدي أَْم تَُكوُن ِمَن الَِّذيَن اَل يَْهتَدُوَن )  ا َجاَءْت قِيَل أََهَكذَا َعْرُشِك 41قَاَل نَّكِ ( فَلَمَّ

َوُكنَّا ُمْسِلِميَن )قَ  قَْبِلَها  اْلِعْلَم ِمْن  َوأُوتِينَا  ُهَو  َكأَنَّهُ  إِنََّها  42الَْت   ِ ِمْن دُوِن َّللاَّ تَْعبُدُ  ( َوَصدََّها َما َكانَْت 

ة  َوَكَشفَ 43َكانَْت ِمْن قَْوٍم َكافِِريَن )  ا َرأَتْهُ َحِسبَتْهُ لُجَّ ْرَح فَلَمَّ ْت َعْن َساقَْيَها قَاَل  ( قِيَل لََها اْدُخِلي الصَّ

ِ َرّبِ الْ  دٌ ِمْن قََواِريَر قَالَْت َرّبِ إِنِّي َظلَْمُت نَْفِسي َوأَْسلَْمُت َمَع ُسلَْيَماَن َّلِلَّ  ((عَالَِميَن  إِنَّهُ َصْرٌح ُمَمرَّ

 (.  44  -38: اآليات ، النمل سورة)

ا اَل  قال جّل شأنه: ))َحتَّى   للسدّ  وبنائة القرنين  ذي وقصة إِذَا بَلََغ بَْيَن السَّدَّْيِن َوَجدَ ِمْن دُونِِهَما قَْوم 

( قَالُوا يَا ذَا اْلقَْرنَْيِن إِنَّ يَأُْجوَج َوَمأُْجوَج ُمْفِسدُوَن فِي اأْلَْرِض فََهْل نَْجعَُل 93يََكادُوَن يَْفقَُهوَن قَْوال  ) 

ا َعلَى أَْن تَْجعََل بَْينَنَا َوبَْينَهُ  ةٍ أَْجعَْل  94ْم َسدًّا )لََك َخْرج  ( قَاَل َما َمكَّنِّي فِيِه َربِّي َخْيٌر فَأَِعينُونِي بِقُوَّ

ا ) دَفَْيِن قَاَل اْنفُُخوا َحتَّى إِذَا َجعَلَهُ 95بَْينَُكْم َوبَْينَُهْم َرْدم  ( آتُونِي ُزبََر اْلَحِديِد َحتَّى إِذَا َساَوى بَْيَن الصَّ

ا قَاَل آتُونِي أُفْ  ا )نَار  نَْقب ا )96ِرْغ َعلَْيِه قِْطر  ( قَاَل 97( فََما اْسَطاُعوا أَْن يَْظَهُروهُ َوَما اْستََطاُعوا لَهُ 

  - 93:  اآليات )الكهف،   (98َهذَا َرْحَمةٌ ِمْن َربِّي فَإِذَا َجاَء َوْعدُ َربِّي َجعَلَهُ دَكَّاَء َوَكاَن َوْعدُ َربِّي َحقًّا )

98 ) 



 

 

 

 

قال تعالى:    .إنسانيا  علما أو (تطبيقيا  ) ماديا   كان إذا ... أنواعه بكل العلم هو هللا عند  من العلم الذي  

نَّهُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َسنُِريِهْم آيَاتِنَا فِي اآْلفَاِق َوفِي أَْنفُِسِهْم َحتَّى يَتَبَيََّن لَُهْم أَنَّهُ اْلَحقُّ أََولَْم يَْكِف بَِربَِّك أَ ))

(.   54  -53)فصلت:    ( (54نَُّهْم فِي ِمْريٍَة ِمْن ِلقَاِء َربِِّهْم أاََل إِنَّهُ بُِكّلِ َشْيٍء ُمِحيٌط )( أاََل إِ 53َشِهيدٌ )

ا ِمَن اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َوُهْم َعِن اآْلِخَرةِ ُهْم   أو دنيويا   علما   كان أو أخرويا  قال سبحانه: ))يَْعلَُموَن َظاِهر 

 لتلقى  لإلنسان  هللا خلقها  التي األدوات  أن (224,2008) محمد  . يذكر( 7)الروم، اآلية:     َغافِلُوَن((

  :منها  عديدة العلم

َواأْلَْبَصاَر  الحواس  -أ السَّْمَع  لَُكُم  َوَجعََل  َشْيئ ا  تَْعلَُموَن  َهاتُِكْم اَل  أُمَّ بُُطوِن  ِمْن  أَْخَرَجُكْم   ُ والعقل)َوَّللاَّ

 (. 78) النحل، اآلية:  ُكْم تَْشُكُروَن((َواأْلَْفئِدَةَ لَعَلَّ 

ُ بِكُّلِ َشْيٍء َعِليٌم((  -ب  ُ َوَّللاَّ َ َويُعَلُِّمُكُم َّللاَّ  (.   282) البقرة، اآلية:   التقوى، قال تعالى: ))َواتَّقُوا َّللاَّ

ة  ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمنَاهُ ِمْن لَدُنَّا  اللدني، قال عز من قائل: ))فََوَجدَا َعْبد ا ِمْن ِعبَاِدنَا آتَْينَاهُ َرْحمَ  العلم  -ج

ا ((  (.  65) الكهف، اآلية:   ِعْلم 

ا هللا يسأل أن اإلنسان يُذّكر القرآن و ا ))َوقُْل َرّبِ ِزْدنِي ِعْلم  (( ) طه، اآلية:  العلم، قال تعالى آمر 

َ  إليه،   وقربى هللا من إكرام ذكرنا كما العلم ألن( . و114 َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء إِنَّ َّللاَّ ))إِنََّما يَْخَشى َّللاَّ

    ( 28) فاطر، اآلية:  َعِزيٌز َغفُوٌر((.

َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك  فقال: )) مسلم كل على فريضة العلم طلب جعل وسلم عليه هللا صلى والرسول

َم : ))َطلَُب اْلِعْلِم فَِريَضةٌ َعلَى ُكّلِ ُمْسِلٍم ..(( ) رواه ابن  قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللا َعلْيِه وَسلَّ 

 الدنيا في السعادة لنيل السبيل أنه ووضح -عليه   صلى هللا عليه وسلم  -وحث      ماجه في سننه(.

 اآلخرة أراد  ومن بالعلم، فعليه الدنيا أراد  وسلم: ))من عليه هللا صلى الرسول فقال   . معا واآلخرة

 . وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صدق ((بالعلم  فعليه معا   أرادهما ومن بالعلم، فعليه

 

 واألرض   ، السماوات  أقطار من ينفذوا أن والجن اإلنس معشر تحدى وتعالى سبحانه هللا         

ْنِس إِِن اْستََطْعتُْم أَْن تَْنفُذُوا ِمْن يَا َمْعَشَر اْلِجّنِ  : )) اآلية في ورد  كما العلم بسلطان ذلك وربط َواإْلِ

 وأجمع (،  33اآلية: )   الرحمن، سورة (  أَْقَطاِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض فَاْنفُذُوا اَل تَْنفُذُوَن إِالَّ بُِسْلَطاٍن(( 

 791  .العلم سلطان  هو هنا السلطان أن على المفسرون

وبعد استعراض بعض هذه التعاريف والمفاهيم للعلم، وآراء علماء اإلسالم والغرب وأقوالهم         
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حيث  من  والغرب  المسلمين  علماء  لدى  العلم  لمفهوم  جوهريًّا  ا  كبير  فرق ا  هناك  أن  ندرك  فيه، 

 المصادر والمبادئ. 

سية في معارفه، أي إنه حصر "اعتمد علم النفس الحديث بشكل أساسي على التجربة الح            

العلم في التجربة المحسوسة فقط، بينما ذلك ) أي التجربة الحسية( التعدو كونها واحدة من مصادر 

العلم في المفهوم اإلسالمي، فعلم النفس اإلسالمي يحتفل بالمشاهدة  والتجربة احتفاله بالمغيّب غير  

به، هو الوحي الصادق من صاحب الغيب   المحسوس في الوصول للمعرفة، فالمغيّب مصدر العلم

 ( .    792سبحانه جل وعال ". 

وقد حصر التجريبيون العلم في التجربة، وهذا حصر غير علمي، وذلك ألن التجربة ليست             

سوى مصدر من مصادر العلم، وليست هي المصدر الوحيد للعلم، وهو مصدر لنوع علم بعينه هو  

الوجود محسوس وغير محسوس،  وإنما  المحسوس وحده،  هو  ليس  والوجود  بالمحسوس،  العلم 

ب، وادعاء أن المحسوس وحده هو العالم، وهو المعلوم هو إلحاد ال علم. ومصادر  وشهود وغي

الغيب  الصادق من صاحب  الوحي  به  العلم  فالغيب مصدر  المعلوم،  نوع  باختالف  تختلف  العلم 

سبحانه وتعالى، وتحقيق هذا العلم يكون بتحقيق نسبة الخبر إلى هللا عّز وجّل، والمحسوس سبيله  

ا، ألن المحسوس الذي غاب عنا ال مصدر للعلم به إال الخبر عنه،  المالحظو والت جربة والخبر أيض 

فنحن ال نعرف من كان قبلنا من بشر، وما قبلنا من عمران باد وضاع أثره إال بالخبر عنه، وسبيلنا  

   793لتصحيح هذا العلم هو تصحيح الخبر. 
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 أوالً: مفهوم علم النفس من المنظور الغربي )علم النفس الغربي( : 

 

 794: علمية علم النفس

رغم أن علم النفس الحديث )الغربي( يدرس كل ما يصدر عن الفرد من استجابات للمنبهات أو     

)التغيرات العضوية كالتي تحدث في   المتغيرات التي تؤثر عليه من الخارج )البيئة( أو من الداخل

حالة الجوع(، فإن اسم علم النفس أوحى باالعتقاد أنه يتناول أشياء غيبية روحية تأملية، ولقد سعد  
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ألنه يخشى من معرفة نفسه أو كشف النقاب   –ال شعوري ا    –اإلنسان الفرد ورحب بهذا االعتقاد  

 عما يدور فيها سواء لنفسه أو لغيره.  

حقيقة أن علم النفس إنما هو علم يقوم على كيان راسخ من النظريات والحقائق الممحصة، وال      

 وأنه منهج لإلجابة على االسئلة المطروحة. 

كما أن القول بأن هناك مدارس متعددة لعلم النفس يوحي بأن هناك خالفا  حول الموضوع           

الذي يتصدى لدراسته، والحقيقة أن الخالف بين العلماء ال يرجع إلى كيفية دراسة النفس بل هو  

ف.  يرجع إلى أنهم متفقون على أن يقيموا علمهم على حقائق علمية موضوعية وهذا هو لب الخال

 هو خالف حول المنهج ال خالف حول الموضوع. 

منذ أن بدأ علم النفس أن ينسق مفاهيمه مع العلوم الطبيعية أضحى علما  موضوعيّا  يقوم على       

التجريب ويستخدم القياس. فالكيمياء أثرت في علم النفس فجعلت علماءه يستخدمون المنهج التحليلي 

الشعورية ع الخبرة  يحللون  النفس  فأخذوا  الالشعور وبرز عندهم علم  إلى  الفرد حتى وصلوا  ند 

مما أدى إلى    Free – associationاالرتباطي، االمر الذي أفسح المجال لمنهج تداعي األفكار  

 طرح السؤال التالي: كيف يتذكر اإلنسان؟ 

 إنه يتذكر نتيجة ارتباط الحوادث بعضها ببعض. أو أن بعضها يدعو بعضا .   

الربط االستنباط  وكان  هو  منهجهم  وكان  الشعور،  علم  هو  النفس  علم  أن  يرون  يون 

introspection     موضوعيين بهذا  فأضحوا  السلوك  يدرسون  وأخذوا  هذا  عن  تخلوا  أنهم  إال 

 تجريبيين خاضعين لمقتضيات التجريب واهتموا بعد هذا بدراسة المثير واالستجابة.  

بالفسيولو         النفس  علم  تأثر  ودرس وأيضا  معمله،  فونت  فانشأ  األعضاء  وظائف  علم  جيا 

النشوء   في  دارون  نظرية  وربطت  إدراك  من  بها  يتصل  وما  اإلحساسات  دراسات  ابنجهاوس 

 واالرتقاء بين علم نفس الحيوان وعلم نفس اإلنسان. 

 

 795المفهوم والموضوع:    

ة التي تعني العقل أو الروح  فرغم أن اصطالح علم النفس مشتقة أصال  من الكلمة اليةناني         

Soui     ،فإن علماء النفس أنفسهم يفضلون استخدام التعاريف التي تشير إلى السلوك ذلك أن السلوك

 ذلك أن السلوك اإلنساني أو الحيواني إنما هو سلوك قابل للمالحظة كما أنه موضوعي.

مركبة          وحدة  هو  أو  معقدة  ظاهرة  مالحظ  هو  كما  اإلنساني    Complet unit والسلوك 

ودراسته تستوجب تحليله . ويمكن أن نحلل السلوك من حيث نوعه ..فهناك سلوك انفعالي وسلوك  
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ذهني.. أو من حيث شدته .. فهذا سلوك عنيف وذلك سلوك هين رقيق.. أو من حيث نقاؤه فالخيال  

 لف بالواقع والغضب الضعيف قد يشوبه الخوف. قد يخت

                    ( وآخرون  جابر  جودت   من  كل  وعلى   12:  2002ويشير  الزغول  وعماد   ،)

( إلى أن العلماء قد اختلفوا في تعريفهم لعلم النفس، لذا فقد ظهر العديد من   26:  2004الهندوي)  

 796التعريف منها:  

 يدرس سلوك العضوية عامة.أن علم النفس هو العلم الذي  ✓

 إنه ذلك النوع من العلم الذي يدرس ما يقوم به األفراد من استجابات إزاء مثيرات بيئاتهم. ✓

 العلم الذي يدرس السلوك وما يصدر عن اإلنسان من من أفعال وأقوال وحركات ظاهرة. ✓

 العلم الذي يدرس وظائف المخ. ✓

ا ✓ العقلية  والوظائف  النشاطات  يدرس  الذي  والتذكر العلم  والتصور  كاإلدراك  لداخلية 

 والتفكير.

وإحساسات  ✓ وميول  ومشاعر  أفكار  من  تتضمنه  وما  النفسية  الحياة  يدرس  الذي  العلم 

 ورغبات وذكريات وانفعاالت.

 العلم الذي يدرس أوجه نشاط اإلنسان وهو يتفاعل مع بيئته ويتكيف لها.  ✓

العلم الذي يهتم بتفسير السلو ك اإلنساني في المواقف الحياتية المختلفة والدوافع الكامنة   ✓

 وراء هذا السلوك. 

والمالحظ أن هذه التعريفات متكاملة مع بعضها البعض وتمثل اتجاهات مدارس علم النفس           

 المتعددة. 

الك         سلوك  دراسة  علم  بأنه  النفس  علم  نعرف  أن  التي  يمكن  للمثيرات  استجابة   الحي؛  ائن 

يتعرض لها، وما يكمن خلف هذا السلوك من عوامل ومتغيرات عقلية أو ذهنية أو نفسية، وذلك 

في   بالسلوك  والتنبؤ  فيه،  التحكم  يمكن  وكيف  النحو  هذا  على  السلوك  يحدث  لماذا  تفسير  بهدف 

  797المستقبل. 

سلوك اإلنسان، بهدف الكشف عن المبادئ والقوانين   )علم النفس هو العلم الذي يتناول دراسة      

التي تفسر سلوكه في مختلف أطواره وأحواله، عن طريق الدراسة العلمية المنظمة، التي تستخدم  

طرق وقواعد البحث العلمي، لبلورة مفاهيم ومعارف تساعد على فهم السلوك اإلنساني وضبطه  

بمحاولة فهم السلوك الكائنات الحية األخرى، وخاصة والتنبؤ به، كما يذهب علم إلى أبعد من ذلك  

 
 . 13نقال  عن: مبادئ علم النفس العام، د. سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم، ص   796
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الحيوانات؛ بغية التعرف على مدى التشابه واالختالف عن السلوك البشري. فكلمة السلوك هنا لها  

مدلول علمي ) يحسن أن نقف عنده (، يتمثل في أي استجابة تصدر عن اإلنسان حركية أو وجدانية،  

والح والتفكر  والمشاعر  النشاط  كاألنفعاالت  أوجه  هو  ك  السلو  إن  أي  والروحية.  الذهنية  االت 

، أو سلوك Overt Behavior الصادر عن الكائن الحي؛ التي يمكن مالحظتها في سلوك ظاهري  

.   فعلم النفس إذن يحاول أن يصف السلوك )ماذا حدث؟(. كما يحاول Covert Behaviorباطني  

 798. تفسير وتوضيح أسباب هذا السلوك )كيف حدث؟(

 ثانيًا: مفهوم علم النفس من المنظور اإلسالمي )علم النفس اإلسالمي(: 

الباحثون والكتاب المسلمون في إطار )مفهوم علم النفس من المنظور اإلسالمي(            استخدم 

النفس   الدكتور محمد عثمان نجاتي في كتابه " مدخل إلى علم  مصطلحاٍت متعددة ، وقد أوردها 

م النفس اإلسالمي، أسلمة أو إسالمية علم النفس، التوجيه اإلسالمي لعلم النفس، اإلسالمي" :  عل

 التاصيل اإلسالمي لعلم النفس ومصطلحات أخرى.  

برزت في مسيرة التأصيل عدد من المصطلحات اشتركت في هدف واحد وهو دور اإلسالم           

ت وغيرها مما يعكس إسهام اإلسالم  في العلوم االجتماعية من حيث المبادئ والضوابط والتوجيها

من   مجموعة  أو  باحث  يريد طرحه  عما  المعبر  المصطلح  اختيار  في  واختلفت  العلوم،  تلك  في 

  799الباحثين المهتمين بهذا المجال، وفيما يلي عرض ألهم المصطلحات البارزة في هذا المجال: 

  -اإلسالمي: أوالً: علم النفس 

لعل أول من استخدم مصطلح )علم النفس اإلسالمي( هو الدكتور محمد عثمان نجاتي في           

م، فقد عرف الدكتور 1948كتابه "اإلدراك الحسي عند ابن سينا" الذي صدرت طبعته األولى عام  

ي  محمد عثمان نجاتي علم النفس اإلسالمي قائال : " علم النفس القائم على إساس التصور اإلسالم 

 لإلنسان، وعلى أساس مبادئ اإلسالم وحقائق الشريعة اإلسالمية  

وقد استخدم هذا المصطلح أيضا أحمد فؤاد األهواني في مقدمته لكتاب "الدراسات النفسانية            

عند المسلمين، والغزالي بوجه خاص" لعبد الكريم العثمان، ولكنه كان يعني بهذا المصطلح دراسة 

ة. يقول أحمد فؤاد األهواني بعد أن َعْنَوَن ب )علم النفس اإلسالمي:  " قد يبدو هذا  الظواهر الديني

اإلسالمي،   الهندسة  علم  كقولك  وهذا  للدين،  يخضع  وال  له،  وطن  ال  العلم  ألن  غريبا؛  العنوان 
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أوالجبر،أو الطب،أو الكيمياء وغير ذلك. فهذه العلوم من جهة أنها عبارة عن مالحظة الظواهر 

خالص القوانين التي تحكمها "واحدة "  ما دامت قد بلغت المرحلة العلمية الصحيحة، ال فرق واست

بين هندسة يابانية أو إنجليزية، وال كيمياء مسيحية أو كيمياء إسالمية. كذلك الحال في علم النفس  

ا يخضع كغيره من العلوم لقوانين، ويعتمد على مالحظة  الظواهر  – ينبغي    ال  -ما دام أصبح علم 

أن يقال: هذا علم نفس إسالمي، أو نصراني، أو بوذي أوهندي، او أمريكي. وإال لم يكن علم النفس 

 علما. 

إال          يتم  لم  الطبيعية  العلوم  النفس زمرة  إن دخول علم  نقول:  االعتراض  ولإلجابة عن هذا 

القرن.   وهو آخر العلوم التي حديث ا، بل حديث ا جدًّا. نعني منذ أواخر القرن التاسع عشروخالل هذا  

انفصلت من شجرة الفلسفة، وال يزال على الرغم من التقدم العظيم الذي أحرزه لم يبلغ بعد ما يمكن  

أن يقال إنه المرحلة العلمية النهائية. والعلة في ذلك أن النفس اإلنسانية معقدة أشد التعقيد، ويصعب 

هما شرطا العلم الصحيح بمعنى الكلمة. وإذ كان  إخضاع كثير من ظواهرها للقياس والتجارب، و

علم النفس الحديث قد ابتعدت نهائيا عن القول بوجود" نفس" وراء الظواهر، باعتبار أن النفس 

شيء ال يمكن بحثه علميًّا، كما عدلت العلوم الطبيعية عن القول بالجواهر، أو الطبائع المستقرة  

النفس اإلنسانية مختلف أشد االختالف عن األمر في سائر  وراء الظواهر الطبيعية، فإن األمر في  

العلوم الطبيعية األخرى. وذلك يرجع إلى اننا ندرس الظواهر الطبيعية من خارج منفضلة عنا،  

ا إنما يفعل ذلك، حين   نالحظ من بعيد، ونخضعها لتجاربنا. وعلم النفس الحديث الذي أصبح علم 

و النبات أو الحيوان، يالحظ سلوك هذه الكائنات من خارج، يدرس اإلنسان كأنه قطعة من الحجر أ

كيف تتأثر بالبيئة التي تعيش فيها وكيف تؤثر فيها، دون أن يدخل إلى باطن الحجر، أو الشجر، أو 

القطعة؛ ليعرف ماذا يدور بخلدها. غير أن اإلنسان تختلف حاله عن حال هذه الكائنات، ألنه إلى 

مع سائر الكائنات الطبيعية " يشعر" بالخواطر والخوالج التي تجري    جانب سلوكه الظاهر المتفق

في باطنه، أي أنه يشعر بذاته، باعتبار أنها مصدر لهذه الحركات وهذا السلوك الخارجي، وهو  

يستطيع أن يصور لنا " شعوره " وأن يحلل لنا باطنه، وأن يميز بين دوافعه واتجاهاته وميوله  

ألغت كثير من مدراس علم النفس " الشعور"  من مجال دراستها، ألن وعواطفه وغير ذلك. وقد  

مثل هذا البحث ال يتفق مع األساليب العلمية. ولكن هذا اإللغاء ال يعني بحال ما أن الشعور ال وجود 

له، وأن اإلنسان ال يحس بحريته واختبار ما يؤثره. وغال كان الغنسان ال يعدو أن يكون قطعة من  

ريشة في مهب الريح، ال حول وال قوة له، وليس له سلطان على نفسه، وال يستطيع  الحجر، أو ك

 أن يسمو إلى آغاق عليا، ومنها اآلفاق الروحية الدينية. 

ومن أجل ذلك التزال بعض بعض المدارس في علم النفس الحديث تفسح المجال: أوال  للتأمل        

بيعي. وثاني ا لدراسة ظواهر قد تتعارض أوعلى األقّل  الذاتي وهو منهج ال يتفق مع مناهج العلم الط



 

 

 

 

 تقع في دائرة تختلف عن دائرة العلم، وهي الظواهر الدينية.      

ومادمنا قد أفسحنا المجال لدراسة الظواهر الدينية نفسانيًّا، فال غرابة أن نقول بوجود علم نفس       

ختالف خصائص كل دين من هذه األديان" إسالمي، كما نقول بوجود علم نفس بوذي أو نصراني، ال 

.800  

واستخدم هذا المصطلح كذلك محمد علم الدين في مقال بعنوان : "علم النفس اإلسالمي وأثره         

التربية اإلسالمية" نشر في عددين من مجلة الوعي اإلسالمي التي صدرت في الكويت في   في 

 النفس في التراث اإلسالمي.م  . وكان بهذا المصطلح علم 1976و  1973عامين  

وقدم إبراهيم محمد الشافعي ومحمد حامد األفندي بحث ا بعنوان: "خصائص مقترحة لمنهج في        

علم النفس اإلسالمي " إلى ندوة )علم النفس واإلسالم( التي عقدتها كلية التربية بجامعة الرياض  

السعودية في عام   العربية  بأن1978بالمملكة  النفس اإلسالمي  بتعريف علم  قاما  ه: حقائق  م. وقد 

وقوانين ومعلومات ونظريات عن النفس اإلنسانية نتيجة جهود علماء النفس المسلمين، كما نقصد 

به حقائق وقوانين ونظريات نفسية توصل إليها علماء النفس المسلمون في إطار إسالمي". ويقول 

الح بأنه  اإلسالمي  النفس  لعلم  بتحديدنا  متمسكون  "..نحن  آخر:  موضوع  في  قائق  الباحثان 

يد العلماء  النفسية على  يتم اكتشافها من دراسة الظاخرة  والمعلومات الفسية التي تم اكتشافها،أو 

 المسلمين، أو في إطار إسالمي".  

وكما استخدم مصطلح )علم النفس اإلسالمي( محمد رشاد خليل في كتابه بعنوان: "علم النفس         

الذي صدر في عا  العام والتربوي"  النفس اإلسالمي: علم  1987م  اإلسالمي  بعلم  يقصد  م، وهو 

النفس الذي جاءنا عن طريق الوحي والسنة والفقه فقط، وهو يرفض كل نظريات  ونتائج بحوث  

علماء النفس الغربيين. ويقول: " حين نقول بعلم نفس إسالمي، فإنا ال نتكلم عن علم هو مجرد آراء 

علم نفس الرجل األبيض، وإنما نتكلم عن  وظنون ووجهات نظر خاصة خاضعة لظروف خاصة ل 

علم تأسس أوال  على خبر الوحي الصادق من خالق النفس، ثم اتسع باالجتهاد عبر القرون على  

أسس علمية منهجية أرسى قواعدها الوحي اإللهي؛ حتى تجمعت عند المسلمين أضخم موسوعة  

 والسنة والفقه" . في علوم النفس في تاريخ العلم.. ومصادره ثالثة هي: الكتاب 

النفس            كتابه " موسوعة علم  النفس اإلسالمي في  الدكتور/ سعد رياض، علم  وقد عرف 

تهدف   التي  والمبادئ  والوسائل  القواعد  جملة  بأنه   " قائال :  إسالمي  منظور  من  النفسي  والعالج 

العالقة السوية بينه    لدراسة سلوك اإلنسان وإرشاده إلى ما ينفعه في الدنيا واآلخرة، وكذلك رسم

 
، الناشر: مكتبة    5  -3بوجه خاص" لعبد الكريم العثمان، ص  الدراسات النفسانية عند المسلمين، والغزالي     800

 وهبة .



 

 

 

 

 801وبين المخلوقات األخرى.  

النفس           علم  فيه  ينتقد  إسالمي"  نفس  علم  نحو   " بعنوان:  كتاب  الشرقاوي  حسن  ولمحمد 

الحديث، وينادي بإقامة علم نفس إسالمي على أساس ماجاء عن النفس اإلنسانية في القرأن الكريم 

الفقه والشريعة. يقول محمد حسن الشرقاوي في مقدمة  والحديث النبوي الشريف وإجتهادات علماء  

هذا الكتاب: " وهذا الكتاب محاولة السير في االتجاه الصحيح في دراسة النفس واختيار المنهج 

السليم في تفهم الدوافع اإلنسانية.. وقد استقينا مادته األصلية من القرآن الكريم والسنة المحمدية،  

     802لماء األئمة.واجتهادات االئمة، وإجماع ع

أن هذا المصطلح استخدم من ثالث فرق بطرق وتعريفات مختلفة    803ه( 1411ويرى مرسي )   

 هي:  

استخدم مصطلح )علم النفس اإلسالمي( بمعنى علم نفس ديني إسالمي، وهذا   الفريق األول:   -1

دمنا قد أفسحنا  م عند ما كتب مايلي:  "   وما1962ما طرحه الدكتور أحمد فؤاد األهواني عام  

المجال لدراسة الظواهر الدينية نفسانيًّا، فال غرابة أن نقول بوجود علم نفس إسالمي، كما نقول  

 بوجود علم نفس بوذي أو نصراني، الختالف خصائص كل دين من هذه األديان". 

ص ويتضح من طرح هذا الفريق أنه يرى علم النفس اإلسالمي فرع ا من فروع علم النفس يخت     

 بدراسة الخبرة الدينية لدى المسلمين، وهو يقابل ما يعرف بعلم النفس الديني في علم النفس.

الباحثين؛ ألن دين اإلسالم يختلف عن غيره  من         الفريق لم يجد قبوال  من  ولكن طرح هذا 

  األديان والمذاهب فهو دين شمول وكمال يدخل تحت مظلته كل ما سواه، وهو اليمكن أن يكون 

ا من أي مصطلح آخر مهما كان؛ لذا خبا هذا الطرح وظهرت طروحات أخرى غيره.   جزء 

: استخدم مصطلح )علم النفس اإلسالمي( على أنه مقابل أو بديل لعلم النفس الفريق الثاني   -2 

الحديث الغربي، ويعتمد في دراسته لإلنسان على المعرف الواردة في القآن الكريم والسنة النبوية  

يفة، وما قدمه علماء المسلمين من اجتهادات لشرح اآليات واألحاديث واالستنباط منها. يقول  الشر

محمد رشاد خليل: " علم النفس من أوسع علوم اإلسالم، احتل مساحة  كبيرة في الكتاب والسنة، 

فقهاء  وأواله الفقهاء عناية  شديدة ، وهو ركن أساسي من مباحث أهل الدين واالعتقاد، وقد ضمنه ال

 
 القاهرة(.   -، دار ابن الجوزي  47د/ سعد رياض، موسوعة علم النفس والعالج النفسي من منظور إسالمي، ص     801
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كتب التفسير وشروح الحديث وعلومه، وكتب الفقه والتراجم، وكتب الدعوة واإلرشاد والسلوك  

ففي هذه الكتب أضخم موسوعة في علم النفس مستمدة من القرآن والسنة، ورأى هذا الفريق وإن 

الحق  كان أفضل من الفريق األول إال أنه حرم نفسه مما يمكن أن يكون في علم النفس الغربي من  

والحكمة التي ال يمنع اإلسالم من االستفادة منها ما دامت ال تعارض المسلمات اإلسالمية العامة 

المستقرة لدى المسلمين، ولذا لم تتسع مساحة التأييد لهذا الرأي، بل مهدت الطريق لبروز  رأي 

 الفريق الثالث. 

قهم، وحاولوا االستفادة من كل ما  : والذي تجنب المزالق التي وقع فيها من سبالفريق الثالث   -3

هو متاح ويخدم الهدف الذي يسعون لتحقيقه؛ لذا عّرف هذا الفريق ) علم النفس اإلسالمي ( على  

أنه " العلم الذي يبحث عن طبيعة اإلنسان وغايته وأهدافه وعالقاته بربه وبالناس والكون، وفي  

صالحها   وعوامل  ومكّوناتها  وأحوالها  وماهيتها  وانحرافها،  النفس  سوائها  وعالمات  وفسادها، 

وأساليب تزكيتها ووقايتها وعالجها، وما يسعدها وما يشقيها، يبحث أيضا في عالقة النفس بالجسم  

والروح والقلب والفؤاد والتكامل بينها، وفي سلوك اإلنسان ودوافعه وأهدافه، وفي قيمه وعاداته  

بس هذا  كل  وعالقة  ووساوسه،  وأفكاره  النفسي  واتجاهاته  وتوافقه  باهلل  وإيمانه  الحياة  في  هيه 

واالجتماعي في الدنيا و مصيره اآلخرة ".  ويعتبر الدكتور فؤاد أبو حطب من رواد هذا الفريق، 

م في القاهرة تحت  1989وقد طرح رأيه في الدراسة التي قدمها لندوة نحو علم نفس إسالمي عام  

     804عنوان: " نحو وجهة إسالمية لعلم النفس"   

 805أسس التوجيه اإلسالمي: 

 يقوم التوجيه اإلسالمي لعلم النفس على األسس اآلتية:     

كل متخصص في علم النفس مسئول أمام هللا عن الدعوة إلى منهج هللا في الحياة وهو اإلسالم،    -1

  – اآلخرة. وعليه  وعن مساعدة الناس على االلتزام به قوال  وعمال ؛ ليسعدوا في الدنيا، ويفوزوا في  

 تبني الوجهة اإلسالمية لعلم النفس ورفض كل وجهة تصطدم باإلسالم.  –أي المتخصص 

وجهة     -2  " العلمية  وجهتهم  يجعل  النفس  لعلم  اإلسالمي  للتوجيه  المسلمين  النفس  علماء  تبني 

مجتمعات إسالمية"  ويجعل علم النفس مناسب ا للمجتمعات اإلسالمية ومتميزا عن علم النفس في ال

 غير إسالمية.

كل مجتمع مسلم مسئول أمام هللا عن تنشئة الباحثين في علم النفس على الوجهة اإلسالمية،     -3
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وتشجيعهم على االنتساب إليها وبناء أمجادهم العلمية على أساسها؛ حتى ينصاعوا لها عن طيب  

 خاطر، ويقتنعوا بأفضليتهم على غيرها من الوجهات.

اإلسال  -4 علومه،  التوجيه  ناصية  امتلكوا  الذين  المسلمين  النفس  علماء  مسئولية  النفس  لعلم  مي 

أهل   فهم  وفلسفاته،  وموضوعاته  وأهدافه  وقوانيه  نظرياته  واستوعبوا  مناهجه،  على  وتدربوا 

 التخصص والدراية القادرون على التطوير والتنقيح واإلبداع فيه. 

تقويم اجتهاد علماء النفس في التوجيه اإلسالمي مسئولية المتخصصين في العلوم الشرعية، فهم   -5

يطابقه من هذه االجتهادات؛  الشرع وما ال  يطابق  الحكم على ما  أهل االختصاص والدراية في 

قحوه، فيحيزوا المطابق منها للشريعة اإلسالمية، ويعيدوا المخالف إلى علماء النفس؛ ليعدلوه وين

فمهمة علماء الشريعة كما يقول مالك بن نبي: " التحكم في النوعية في ضوء األحكام الشرعية، فما 

وافقها من النظم مضى، وما خالفها يعاد إلى أهل االختصاص" ومن الخطأ وضع عبء التوجيه 

جب أن تقع  اإلسالمي لعلم النفس أو أي علم من العلوم على عاتق علماء الشريعة؛ ألن المسئولية ي

 على المتخصصين في هذه العلوم.  

 806أهداف التوجيه اإلسالمي للعلوم هي:  

 االغتراب عن الدين.  محاربة -1

 رسم الصورة المشرفة لإلسالم. إعادة -2

العمل على إعادة بناء الذات المتكاملة الجامعة بين العلم واإليمان والموازنة بين مطالب الروح    -3

 والجسد..

 لصيغة الدينية للعلوم والمعارف المادية..إعادة ا -4

السامية    -5 الغايات  توجيهها نحو  فيها..مع  الكتاب من هدايات  يتضمنه  العلوم بكل ما  إثراء هذه 

 واألهداف النبيلة التي أرادها هللا من اإلنسان أن يسمو إليها.

 ن سبق علمي. الكشف عن كثير من وجوه إعجاز القرآن الكريم..وبيان ما تتضمه آياته م -6

العمل على توحيد المعارف والثقافة اإلسالمية، واالهتمام والتوجه نحو القرآن الكريم واألحاديث    -7

 النبوية الشريفة ليتلمسوا منها مفاتيح العلم والهداية.. 

ربط حاضر األمة بماضيها في إعادة األصالة في البحث العلمي القائم على التحقيق في   - 8
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 العامة. ضوء أصول اإلسالم 

 807رابعا: التأصيل اإلسالمي لعلم النفس ) أو للعلوم االجتماعية (: 

شاع في السنوات األخير استخدام هذا المصطلح للداللة على صياغة علم النفس صياغة            

 إسالمية، أي بعبارة أخرى بناء علم النفس على مبادئ وأسس اإلسالم، وقواعد الشريعة اإلسالمية. 

وللعلوم                 النفس  لعلم  اإلسالمي  التأصيل   " مصطلح  استخدام  انتشار  على  ساعد  ومما 

عام  في  بالرياض  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  في  انعقدت  التي  الندوة  االجتماعية 

م لمناقشة موضوع التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية. وقد أدت هذه الندوة،  1987هـــ / 1407

فيها من بحوث، وما دار حولها من مناقشات إلى إثارة انتباه المفكرين إلى موضوع التأصيل    وما قدم

 اإلسالمي للعلوم االجتماعية. 

اإلسالمية           سعود  بن  محمد  بجامعة  العلمي  البحث  عمادة  في  تكونت  الندوة  انتهاء  وبعد 

بالرياض لجنة للتأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية؛ بهدف بلورة االفكار واالقتراحات والخطط  

وخطة   المقدمة للندوة في تقرير علمي يعرض على األقسام العلمية بالجامعة، ثم يصبح بعد إقراره،

 عمل تسير عليها الوحدات العلمية المختلفة في الجامعة. 

وقد عّرفت هذه اللجنة مفهوم التأصيل اإلسالمي بمايلي: " التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية  

أو   أو قواعد كلية  أدلة نصية  الشريعة اإلسالمية من  العلوم على ما يالئمها في  تأسيس تلك  هو: 

وبذلك تستمد العلوم االجتماعية أسسها ومنطلقاتها من الشريعة، وال تتعارض   اجتهادات مبنية عليها.

في تحليالتها ونتائجها وتطبيقاتها مع األحكام الشرعية. وال يعني ذلك بطبيعة الحال أن تدخل العلوم 

 االجتماعية في إطار العلوم الشرعية، وإنما المهم أال تتعارض معها.

ا        تتعارض عملية  تقدم علمي وتطور منهجي، وال " وال  لتأصيل بهذا المفهوم العام مع أي 

تناقض المنهج اإلسالمي على أساس أن اإلسالم دعا إلى العلم وحّث عليه. وانطالق ا من هذا المفهوم  

 العام ينبغي أن تتضافر العناصر التالية لفهم المعنى السليم للتأصيل اإلسالمي: 

العام وضع تصور إسالمي متكامل لإل-1"   الفكري  يمثل اإلطار  والثقافة بحيث  نسان والمجتمع 

 لدراسة القضايا والموضوعات المطروحة في مجال العلوم االجتماعية. 

وضع منهج إسالمي متميز لتلك العلوم يطلق عليه المنهج اإلسالمي للعلوم االجتماعية ينبني     -2

 رسة اإلسالمية في العلوم االجتماعية.  عليه قيام مدرسة متميوة في العلوم االجتماعية تسمى المد 
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التربوية     -3 القضايا  دراسة  عند  القويم  اإلسالمي  والتراث  اإلسالمية  األصول  إلى  العودة 

 واالجتماعية والنفسية لالستفادة من هذا التراث.

للعلوم   -4 اإلسالمي  التصور  عن  تعبر  التي  والمنطلقات  والمفاهيم  والمسلمات  المبادئ  إبراز 

 االجتماعية وتصحيح النظرايات والمفاهيم االجتماعية على ضوء ذلك.

عرض نتائج البحوث االجتماعية على القواعد اإلسالمية والتصورات الصحيحة، فما انسجم   -5

معها قُبَِل، وما تعرض معها ُرفَِض، وما كان جديدا ال يناقض الحقائق والمسلمات اإلسالمية قُبَِل 

 808ة إلى المعرفة. باعتباره إضافة سليم

التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية هو: " إبراز األسس اإلسالمية التي تقوم عليها هذه           

العامة،  وضوابطها  الكلية  وقواعدها  الشريعة  مصادر  من  أواستنباطها  جمعها  خالل  من  العلوم 

األسس، وتستفيد مما   ودراسة هذه العلوم من حيث موضوعاتها ومناهجها دراسة تقوم على هذه

   809توصل إليه العلماء المسلمون وغيرهم فيما ال يتعارض مع تلك األسس"  

 810أهم شروط الباحثين في التأصيل اإلسالمي:  

من   فيه مجموعة  تتوفر  أن  يجب  العلوم  من  وغيره  النفس  لعلم   اإلسالمي  التأصيل  في  الباحث 

أصيل مفيدة وبعيدة عن األخطاء الكثيرة التي الشروط حتى يمكن أن تكون مساهمته في مسيرة الت

تصدر عن عن من يكتب في هذا المجال، وتنقصه هذه الشروط أوجلها، وفيما يلي عرض ألهم  

 الشروط الالزم توافرها في الباحث المساهم في جهود التأصيل:  

 اإللمام بالقرآن وعلومه. -1

 اإللمام بالسنة وعلومها.  -2

 التراث. اإللمام بما ورد في  -3

 االلتزام بالمنهج اإلسالمي اعتقاد ا وقوال   وعمال .  -4

 اإللمام بالتخصص.  -5

 التخلق بالخلق اإلسالمي العلمي.  -6
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 االلتزام بالمنهجية اإلسالمية.  -7

ا؛ إذ إنه سمى علم          ا عظيم  والجدير بالذكر هنا أن الغزالي كان يهتم بشأن علم النفس اهتمام 

النفس ب " علم المعاملة " واعتبر تعلم هذا العلم )فرض عين(؛ لكونه موصال  إلى معرفة هللا عّز  

ي أَْنفُِسِهْم َحتَّى يَتَبَيََّن لَُهْم أَنَّهُ اْلَحقُّ أََولَْم وجّل، مستندا  إلى قوله تعالى: "  َسنُِريِهْم آيَاتِنَا فِي اآْلفَاِق َوفِ 

يَْكِف بَِربَِّك أَنَّهُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َشِهيدٌ " 
( َوفِي  20وقوله سبحانه: " َوفِي اأْلَْرِض آيَاٌت ِلْلُموقِنِيَن )  811

 812أَْنفُِسُكْم أَفاََل تُْبِصُروَن"  

 

))فمن عرف نفسه فقد  عرف ربه، وعرف صفاته وأفعاله، وعرف  ويقول اإلمام الغزالي:         

مراتب العلم مبدعاته ومكوناته، وعرف المالئكة ومراتبهم، والتوفيق والخذالن، وعرف الرسالة  

والنبوة، وكيفية الوحي، وكيفية المعجزات واإلخبار عن المغيبات، وعرف الدار اآلخرة وسعادتها  

  813ة فيها، وعرف غاية السعادة التي هي لقاء هللا تعالى((. وشقاوتها وأقسامها ولذة البهج

 

 مصادر ومسلمات في علم النفس الغربي واإلسالمي. المبحث الثالث:

 المطلب األول: مصادر ومسلمات علم النفس عند الغرب: 

 أوالً: مصادر علم النفس الغربي: 

إنه                  أي  معارفه،  في  الحسية  التجربة  على  أساسي  بشكل  الحديث  النفس  علم  "اعتمد 

حصر العلم في التجربة المحسوسة فقط، بينما ذلك ) أي التجربة الحسية( التعدو كونها واحدة من 

 814مصادر العلم.  

 815ثانيا: المسلمات العامة لعلم النفس عند الغرب:

لغربيين على مسلمات يوافق عليها الجميع، بل إن كل أصحاب ليس هناك اتفاق بين علماء النفس ا

نظرية من نظريات علم النفس يطرحون مجموعة من المسلمات، ويرون أنه ال بد من التسليم بها، 

الموجودة عند   العامة  المسلمات  أهم  استخالص  إلى  فإننا سنلجأ  االتفاق هذا،  لوجود عدم  ونظرا 

و الغربية،  النظريات  معظم  أو  هذه  بعض  وأنصار  علماء  مقوالت  على  غالبا   االعتماد  سيكون 
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 النظريات عند إيراد أي مسلمة من مسلماتهم العامة: 

 اإلنسان كائن متطور عن الحيوان: -1

هذه المسلمة شائعة بين النظريات الغربية، وتعود أصلها إلى ما طرحه تشارلز داروين " أصل        

م وفيه يذكر أن الحياة أول ما ظهرت كانت على صورة خلية واحدة، 1859األنواع " الصادر عام  

حياء  ثم تطورت بشكل متدرج للكائنات إلى أن وصل التطور إلى اإلنسان وقدم رسميًّا لشجرة األ

 كما يسميها. 

ويقول "إن اإلنسان الحديث قد عمر األرض منذ أزمان عريقة في القدم، حتى يتدرج في التطور     

ا عن أسالفه من الكائنات المشابهة للقرود... والواقع أن أوائل البشر   إلى الصورة البشرية، منحدر 

ردة العليا كالغرلي، والشمزي، لم يكونوا على صورة اإلنسان الحالي، بل كانوا أكثر مشابهة للق

 واألرطان منهم لإلنسان الحديث.

النفسي " في        التحليل  ا عن غيره فيقول في كتابه " معالم  ويؤيد فرويد كون اإلنسان متطور 

الحديث عن غريزتي الحياة والموت " الهدم" : )) إن الهدف النهائي لغريزة الهدم هو إعادة الكائنات 

 الكائنات غير الحية وأنها نشأت منها. الحية، ظهرت بعد 

الجنسية                الحياة  التي طرأت على  التعديالت  يتحدث عن  الكتاب  آخر من  في موضوع 

للحيوان وكونها من األمور الهامة في تطور الحيوان ليصبح إنسانا، وأن كان هناك ثغرات فليس 

بد أنه كانت لهذه التعديالت الجديدة التي طرأت  المسئول عنها علم النفس،  بل علم البيولوجيا " وال

على الحياة الجنسية أهمية كبيرة في تطور الحيوان نحو اإلنسانية.. وليس علم النفس هو المسؤول  

 عن الثغرة  الموجودة في نظريتنا، بل إن علم البيولوجيا هو المسئول . 

روم حيث يقول: " اإلنسان في أصله حيوان ويؤكد هذا االتجاه عالم التحليل النفسي أريك ف          

يحيا في قطيع:، وتتحدد أفعاله بدافع غريزي التباع الزعيم، وبأن تكون له صلة وثيقة بالحيوانات 

 األخرى من حوله. 

ويعمد كثير من علماء النفس إلى النقل من الباحثين الذين يسعون إلى تأكيد تطور اإلنسان            

لمة، كما فعل عالم النفس األمريكي الزاروس في كتابه المعروف " الشخصية  عن الحيوان وأنها مس

personality  عندما تحدث عن محددات الشخصية: " العوامل البيولوجية "، حيث يقول: " وفهم "

الشخصية من الزاوية البيولوجية يتطلب أّوال  أن يوضع اإلنسان في سياق نشوء النوع، طالما أن  

العضوية األكثر قدما واألكثر بساطة، وقد تشريحه وفسيولوجي  الكائنات  التطور من  نتاج  ته هما 

حديثا عن تطور اإلنسان قائال  : " يتفق كل علماء البيولوجيا على أن التطور    Lernerكتب ليرنر 

العضوي يعتبر حقيقة، وأن األجناس السائدة حالي ا على هذا الكوكب )اإلنسان( وكل أنواع الحياة  



 

 

 

 

ا تعديالت من  األخرى  تنحدر مع  اآلن، ولكنها  عليه  التي هي  النحو  ا على  دائم  تكن  لم  لموجودة 

 أشكال وجدت من قبل. 

 استبعاد العوامل الروحية عن قصد استبعاد الدين: -2

ا على   إن استبعاد العوامل الروحية في الدراسات النفسية من األمور المعروفة والتي أثرت كثير 

ل ملك بدري عنها : )) إن أهم مكونات السلوك اإلنساني قد أسقطه علم  نتائج هذه الدراسات، يقو

النفس الغربي من حسابه رغم ازدياد الشواهد العلمية الحديثة على أهميته، أال وهو العامل الروحي.  

فعلم النفس الحديث باكتفائه بالعوامل النفسية والبيولوجية واالجتماعية والحضارية كمكونات وحيدة 

إلنساني لسهولة تحديدها بالنسبة للناحية الروحية، ولرفضه للجانب الروحي؛ ألنه ينبثق  للسلوك ا

 من التصور الديني، سيظل في غموضه الوتيه(( .

يعتبر فرويد أشهر علماء النفس صراحة في محاربة األديان وماجاءت به، وكتابه " مستقبل         

ألن المقصود بالوهم في عنوان الكتاب هو  وهم " مخصص لنقص الدين ووظائفه في حياة الناس؛

الدين، حيث يشكك في صحة وصدق المعتقددات الدينية، وأنها مجرد أوهام، ومن ذلك قوله: )) قد 

كان لألفكار الدينية في األزمنة الغابرة أعظم نفوذ وأقوى تأثير على البشرية، بالرغم من افتقارها  

المذاه أن  والصدق...  الصحة  إلى  مراء  البرهان  بال  إقامة  إلى  السبيل  أوهام،  جميعها  الدينية  ب 

هذه  بها، وبعض  يؤمن  أن  يعدها صحيحة وعلى  أن  إنسان على  أي  يرغم  أن  يمكن  عليها، وال 

المذاهب بعيدة االحتمال وصعبة التصديق للغاية، ومتناقضة أشد التناقض مع كل ما تعمناه، ببالغ  

مع أخذ بعيد االعتبار كما هو    -تستطيع معها أن تشبهها  المشقة، عن واقع العالم والكون إلى درجة  

 باالفكار الهاذية((.  –واجب الفروق السكولوجية 

 الحتمية النفسية:  -3

إن مفهوم الحتمية النفسية يقصد به أن اإلنسان موجه ومحكوم بأفعال وأعمال ليس له خيار فيها،      

دود أفعال لما يعرض له. يقول مالك بدري كأن يكون عدوانيا في سلوكه، أو أن تعتبر استجاباته ر

ا بطبعه تتحكم فيه أو تحكمه دوافع العدوان والجنس الالشعورية  : )) تجد فرويد يعتبر اإلنسان شرير 

حتى ليصبح سلوكه الذي يظنه شعوري ا مجرد محاوالت لتبرير هذه النزوات الجنسية والعدوانية  

السلوكية : " إن الدين واألخالق ما هي إال استجابات   وإخفائها.. وحديثا قال سكنر وهو أحد زعماء

 شرطية يتعلمها الناس بوسائل الثواب والعقاب في المجتمع". 

 

ويقول محمد قطب عن الحتمية النفسية عند فرويد: )) نشأ من إيحاءات فرويد لون من االعتقاد      

ن غريزته هي المسيطرة عليه،  بالجبرية.. هي جبرية نفسية، يؤمن أصحابها بأن اإلنسان مسير أل

 وهي التي توجه السلوك دون أن تدع للفرد مجاال  لالختيار((.



 

 

 

 

 

ويرجع إيزنك تفسيره ألسباب السلوك اإلجرامي إلى العومل الوراثية ) الحتمية النفسية( حيث        

رة السلوك يقول: )) هناك عوامل وراثية هامة مسئولة، من خالل تفاعلها مع القوى البيئية، عن إثا

اإلجرامي، ويستدل على ذلك من دراسات االتفاق بين الوائم المتماثلة والمتشابهة، والتي هي اآلن  

يرجح     وزن ا  أضافت  التبني  دراسات  مضى،  عما  ضبط ا  أكثر  أنها  كما  عدد ا،  السابق  من  أكثر 

األ  آبائهم  بواسطة  الغجرامية عندهم  تحدد  التبني  أطفال  أن  لتفسير  وليس عن  البيولوجية  صليون 

 طريق آبائهم بالتبني((.  

ويقول سكنر عن الحتمية السلوكية: ))يجب علينا أن نعنى أن الحروب تبدأ في عقول                

وهذا   –ربما كانت غريزة الموت    –الرجال، وعليه فإن هناك انتحارية بعض الشيئ في اإلنسان  

 الغنسان عدواني بطبعه.     

 

 مرتبط بإرادة اإلنسان وكفاءته )عزل اإلنسان عن قدرة هللا( : النجاح  -4

ويؤكد هذه المسلمة على قدرات اإلنسان وإمكانياته واستغنائه بها عما سواه، بحيث يرتبط              

 أو فشله بها دون غيرها، فعليه االعتماد عليها وحدها. 

 أن يعلم اإلنسان أنه ليس له من قوى يعتمد يقول فرويد : " فإنه ليس بالمكسب القليل أصال            

 عليها غير قواه الذاتية فهو سيعلم في مثل هذه الحال كيف يستخدمها على الوجه المرام " . 

وينحى أريك فروم نفس منحى فرويد حيث يقول: )) وعلى اإلنسان أن يعلم نفسه لمواجهة         

شيء إال على قواه الخاصة، فسيعلم كيف يستخدمها الواقع، فإذا علم أنه ال يستطيع االعتماد على  

ا، واإلنسان الحر الذي حرر نفسه من نير السلطة   ا صحيح   -السلطة التي تهدد وتحمي    -استخدام 

دون   موضوعيًّا،  إدراك  فيه  ودوره  الكون،  وإدراك  عقله،  قوة  استخدام  يستطيع  الذي  وحده  هو 

 وهم((.  

ويرى سكنر أن حل مشكالت الفرد ونجاحه فيها يعتمد عليه فقط دون سواه، حيث يقول : ))         

نحن أنفسنا قد نمر بخبرة أزمة في االعتقاد أو فقدان الثقة، التي ربما أمكن حلها فقط باالعتماد على  

 اإليمان بالقدرات الداخلية لإلنسان  

معزوال  عن التأثر بقدرة هللا في نجاحه أو فشله في أي أمر  وبهذا المفهوم يصبح اإلنسان             

 من أمور الحياة، ولكن هذا المفهوم في الواقع غير الصحيح. 

 

 المعرفة مصدرها العقل والحواس: -5

ا          يعتمد علم النفس الغربي على العقل والحواس للحصول على المعرفة، وبهذا يفتقد مصدر 



 

 

 

 

ا لفهم اإلنسان أل وه  و مصدر الوحي الذي يأتي به الدين. هامًّ

األوروبية           البالد  في  العلماء  قطع  لقد   ((  : الوضع  هذا  واصف ا  نجاتي  عثمان  محمد  يقول 

عالقتهم بالدين، أطلقوا العنان لعقولهم في البحث عن الحقيقة، مؤمنين بأن العقل وحده، عن طريق  

 المعرفة، وللوصول إلى الحقيقة(( . البحث العلمي المنظم، هو السبيل الوحيد لتحصيل 

يقول يونج ) من أنصار التحليل النفسي ( عن اعتماده على ما يعرفه هو من خالل                 

عقله وحواسه واعتبار ما سواها غير معروف )) أنا أعتقد فقط ما أعرفه، وكل شيء سوى ذلك  

ا وما عداها فإنني أعتبر الكثير من تلك األ  شياء غير معروفة(( .   يعتبر فروض 

ويؤكد فرويد على أن العقل هو المصد األعلى، حيث يقول )) الحق أنه ليس ثمة سلطة تعلو           

 على سلطة العقل، وال حجة تسمو على حجته(( .  

 

 تحصيل السعادة الدنيوية:  -6

مكن أن يحظى  تركز مدارس علم النفس على تحصيل السعادة الدنيوية وال يرى أن هناك سعادة ي    

بها اإلنسان في غير هذه الدنيا، يقول كولن ولسون واصف ا المجتمع الغربي وتركيزه على الدنيا فقط 

: )) الحضارة الغربية لم يعد يهمها أيما شيء عن المصير، وكأن فرصة السنوات الستين أو السبعين  

اللها من )إشباع( هي كل ما ) عمر اإلنسان ( وما يقدمه اإلنسان فيها من )إنتاج( ويحصل عليه خ

هناك .. وليس وراء ذلك أيما شيء .. ليس وراء ذلك أي مصير سوى تسليم الدور أو باألحرى 

مساحة األرض في مدينة من المدن، أو مصنع من المصانع، أو مزرعة من المزارع، أو سوق من  

ا وإشبا ع ا.. وليس وراء ذلك أي  األسواق، إلنسان آخر لكي يقضي عليها ) فرصته( هو اآلخر إنتاج 

ا حارقة (( .    816مصير، جنة وأرفة كان هذا المصير أو نار 

 

ويقول فرويد عن التركيز على الحياة األرضية : ))وال شك في أن اإلنسان سيتوصل،              

يوم يقطع رجاءه من عالم الغيب أو يوم يركز طل طاقاته على الحياة األرضية، إلى أن يجعل الحياة 

 ابلة لالحتمال من قبل الجميع، ولن تسحق الحضارة بعدئذ أحد ا(( .  ق

ويقول ماسلو )زعيم المدرسة اإلنسانية( حول التعلق بقيم الحياة الدنيا على أنها هي معنى            

الحياة :  )) ما الذي يعيش اإلنسان من أجله؟ ما الذي يجعل المعيشة مستحقة وجديرة بالقيمة؟ أي 

ي الحياة تزكي آالم الوجود؟ ونعلم أننا نصل إلى أسمى مستويات المعيشة في لحظات الخبرات ف

 
سة  . نقال عن عماد الدين خليل، تهافت العلمانية، بيروت: مؤس 133  -132ه" من  1403الصنيع: ولسون "     816

 الرسالة.    



 

 

 

 

الخلق واإلبداع والبصيرة واالبتهاج وخبرة الحب بين الجنسين والخبرة الجمالية والخبرة الباطنية  

 أي ) قمة الخبرات ( وبدون هذه الخبرات ال يكون للحياة معن ى ((.   

 

 ي( : المنهج الموضوعي )التجريب -7

يعتمد علم النفس الغربي على المنهج الوضعي التجريبي في الحصول على معلوماته وال            

يتعداه إلى المصادر االخرى التي يمكن أن تساهم في اإلجابة على العديد من التساؤالت التي لم  

اع بأن  منها  تخلصوا  لذلك  التجريبي،  منهجهم  خالل  من  عليها  اإلجابة  العلماء  تبروها  يستطع 

 موضوعات فلسفية ال تدخل في نطاق علم النفس . 

يقول جيمس ديز عن األزمة التي يعيشها علم النفس في منهجه )) علم النفس في أزمة، وقد         

كشفت حالة األزمة هذه عن نفسها بشكل قوي في عدم الثقة المتزايد في المنهج العلمي عامة، وفي  

وإن األزمة الحالية في علم النفس، وما يشعر به بعض علماء    الطريقة التجريبية بصفة خاصة...

النفس من جزع وإحساس بالعقم، ليرجع في جانب كبير منه إلى اإلصرار على التمسك بالموقف  

 الذي تمثله فكرتنا الوضعية المنطقية واإلجرائية ((. 

 

الذي        العالم  نفس  إلى  فنعود  واإلجرائية،  المنطقية  بالوضعية  المقصود  عن  سائل  يسأل  وقد 

أوردهما فنجده يعرفهما بما يلي: )) أما الوضعية المنطقية فهي االتجاه الذي يذهب إلى أن العالم 

ريق عبارة عن سالسل متماسكة من القضايا والحجج المتصلة بالمعرفة التي نحصل عليها عن ط

المالحظة، أو المعرفة األمبريقية أو التجريبية، والمنطقية مقصود بها أن هذا االتجاه يحاول أن  

تفسيرات  أية  يرفض  أنه  معناها  والوضعية  الداخلي.  التناقض  من  ا  ومتحرر  متماسك ا  يكون 

فهي شبيهة  ميتافيزيقية ) ما وراء الطبيعة أو ما ال تستطيع الحواس الوصول إليه( . أما اإلجرائية  

ا بمسألة القيام بالمالحظات العلمية وحصر التعبير العلمي  بالوضعية المنطقية، إال أنها أكثر اهتمام 

 فيما يمكن أن يقال عن وقائع قابلة للمالحظة((. 

بعض المآخذ على التصور الوضعي الذي يمارسه    G. Allportويضيف جوردون أولبورت          

قول: )) فالوضعية انعكاس أكثر من أن يكون سبب ا للنظرة الذرية للشخصية  الباحثون في علم النفس في

في العالم الحديث. وأسوأ ما يمكن أن يقال إن الوضعية، بقصر نفسها على )التمركز حول حساب  

قد أوجدت     Problem – Centredأكثر من التمركز حول المشكلة    Method- Centrdالطريقة  

 صفًّا من الحقائق المتفرقة الجزئية على حساب النظرة المترابطة للشخص اإلنساني ككل (( .   

 

 الواقع الغربي هو المقياس:  -8



 

 

 

 

القياس الذي على              أنها تعتبر ما عليه مجتمعاتها هو  إن المتامل للدراسات الغربية يجد 

ب واصف ا وضع الدراسات الغربية في علم النفس:  أساسه تقبل الفروض أو ترفض. يقول محمد قط

)) هذه الدراسات ال تميز كثيرا بين الحاالت السوية والحاالت المنحرفة، وعاملت كل شيء على  

أنه هو )الواقع( النفسي الذي يعيشه الناس في الغرب في القرنين التاسع عشر والعشرين هو القياس 

 )  هو الصورة الطبيعية والسوية النظريات على أساسه،  وتصاغ الذي تقاس به النفس اإلنسانية،

(Normal . ))817التي يتعامل معها )) العلماء         

ويتحدث الفاروقي عن عالم النفس الغربي وكيف يعتبر واقعه هو المقياس فيقول : ))              

قة يعني المجتمع الغربي،  ذلك العالم الذي يدعي التحدث عن المجتمع اإلنساني في حين أنه في الحقي

أو يدعي التحدث عن الدين في حين أنه في الحقيقة يعني المسيحية، أو يدعي التحدث عن القوانين  

االجتماعية واالقتصادية، في حين أنه في الحقيقة يعني بعض الممارسات العامة للمجتمعات الغربية  

 . )) 

ا في دين الغربيين           ) المسيحية ( فهو يدعو إلى نبذ األديان كلها   وفرويد حين يرى تناقض 

دون دراسة تلك األديان، حيث يقول  : )) فالمجتمع يعلم أي أساس واهن تقوم عليه مذاهبه الدينية  

.. فعلينا أن نؤمن ألن أسالفنا آمنوا. لكن هؤالء األسالف كانوا أشد جهال  منَّا بكثير، وكانوا يؤمنون 

ا ومن الممكن أن تدخل المذاهب الدينية نفسها في هذا الباب. واألدلة التي  بأشياء يتعذر اليوم قبوله

تركوها لنا ميراث ا، مدونة في نصوص يحيط بها هي نفسها الشك. فهذه النصوص تعج بالتناقضات 

 والمراجعات والتدليسات. وال يمكن الوثوق إليها حتى عند ما تتكلم عن وقائع ثابتة (( . 

 

عن تأثر علماء النفس بواقع مجتمعاتهم: )) إن تأثير الجوانب     Sarasonساراسون  ويقول             

ا منه ال يقل عن تأثير الهواء   االجتماعية الحضارية في مادة علم النفس ونظرياته أصبحت جزء 

المحيط بنا ودخوله في دّمنا: وكما علمتنا التجارب أن الهواء قد يصبح ملوث ا ويضر بصّحتنا، فعلى 

النفس أن يتعلم أن البيئة االجتماعية والحضارية التي يتغذى منها قد تحتوي على عوامل تضر    عالم

بصحته وتطوره، ولكن مثل هذا التصور من قبل علماء النفس ال يمكن أن يتم إالّ إذا استطاعوا أن  

الجتماعية  يتخلصوا ولو جزئيًّا من تكوينهم االجتماعي حتى ينظروا إلى هذه التأثيرات الحضارية وا

 في علم النفس من خارج هذا اإلطار((.  
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 المصادر والمسلمات العامة لعلم النفس اإلسالمي:  

 أوالً: مصادر علم النفس اإلسالمي: 

من المعلوم أن القرآن الكريم والسنة النبوية السنية الشريفة هما المصدران األّوالن، أو                

باألحرى المرجعيتان األساسيتان للمسلمين في كل شيء،مع أن هذا ال يعني أن دينهم ) اإلسالم ( 

و العلم من غيرهما. ينفي غيرهما من المصارد الحقة، علما بأن اإلنسان يمكن أن يكتسب المعرفة أ

ويقول نجاتي في هذا: )) يكتسب اإلنسان المعرفة أو العلم عن مصدرين رئيسيين: مصدر إلهي،  

سبحانه   -ومصدر بشري. وهذان النوعان من المعرفة أو العلم متكامالن، ويرجعان أساس ا إلى هللا 

علم. ونعني بالعلم الصادر  الذي خلق اإلنسان وأمده بأجهزة وأدوات لإلدراك واكتساب ال  – وتعالى  

عن مصدر إلهي، ذلك النوع  من العلم الذي يأتينا مباشرة عن هللا سبحانه وتعالى عن طريق الوحي 

أو اإللهام أو الرؤيا الصادقة.  ونعني بالعلم الصادر عن مصدر بشري، ذلك النوع من العلم الذي  

ه الخاص في االستطالع والمالحظة، يتعلمه اإلنسان من خبرته الشخصية في الحياة، ومن اجتهاد 

وحّل ما يجابهه من مشكالت عن طريق المحاولة والخطأ، أو عن طريق التربية والتعليم من والديه 

ومن المؤسسات التعليمية، أو عن طريق البحث العلمي. غير أن هذا العلم الذي نحصل عليه نتيجة  

ا، في الحقيقة، مستمد من هللا  تعالى، فهو جّل شأنه الذي يمدنا بأدوات اجتهادنا البشري، هو أيض 

اإلدراك التي نحصل بهما العلم، وهو الذي يهدينا إلى ارتياد المسالك الصحيحة للوصول إلى العلم، 

         818وهو الذي يهدينا إلى اليقين بما نصل إليه من نتائج ((. 

النب             والحديث  الكريم  القرآن  بأن  القول  يمكن  هنا  المصدران ومن  هما  المطهر،  وي 

ا في هذا : )) إن القرآن  األساسيان للمعلومات اليقينية في علم النفس اإلسالمي، ويقول نجاتي أيض 

الكريم والحديث النبوي الشريف هما المصدران األساسيان اللذان نستمد منهما معلوماتنا اليقينية  

هو أعلم بطبيعته، وأسرار تكوينه، وخفايا    عن اإلنسان.. فاهلل سبحانه وتعالى الذي خلق اإلنسان،

أاََل يَْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو  ثم ذكر  اآليتين الكرمتين: قوله تعالى: "     819نفسه، وحقيقة  صفاته وأحواله.

ْنَساَن َونَْعلَُم َما تَُوسْ "  وقوله تعالى: "  ( 13اللَِّطيُف اْلَخبِيُر " )الملك، اآلية:   ِوُس بِِه  لَقَْد َخلَْقنَا اإْلِ

 (( . (  16نَْفُسهُ َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد" )ق، 

ويقول محمد رشاد خليل في كتابه " علم النفس اإلسالمي العام والتربوي" بأن  مصادر            

ث أي الفقه  علم النفس اإلسالمي ثالثة هي: الكتاب، والسنة، والفقه، ويضيف قائال :  والمصدر الثال
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 ال تتجه إليه أنظار الباحثين عن العلوم اإلنسانية في اإلسالم.

وفي الكتاب والسنة نجد أصول العلم وقواعده وأركانه، ونجد الخطة التفصيلية الكاملة لبناء         

تنظيم  ثم  أساسها،  على  المسلمة  الجماعة  وبناء  وتدريبها،  ووقايتها،  وعالجها  وتنميتها  النفس، 

ووضع  المؤسسات االجتماعية على أساس تبادلي بمعنى وضع الجماعة في خدمة الفرد وصيانته، 

وتشريعية،   تعليمية،  وتنظيمات  تربوية،  مناهج  طريق  عن  وصيانتها  الجماعة  خدمة  في  الفرد 

واجتماعية تشمل التقاليد، واآلداب، واالقتصاد، والسياسة والترويح. أما في الفقه فإننا نجد أنفسنا 

جح مثال  أمام جهد بشري هائل استمر عدة قرون في جهود علمية وعملية دائبة استهدفت بناء أن

ا.    820عملي للنفس اإلنسانية المكتملة البناء، وأنجح مثال عملي للجماعة اإلنسانية المكتملة البناء أيض 

 ثانيا: المسلمات العامة لعلم النفس اإلسالمي : 

 821اإليمان باهلل تعالى:  -1

عليها كل نشاط إن اإليمان باهلل تعالى هو األصل األّول، والقاعدة األساسية التي يعتمد              

 إنساني، ويصدر عنها كل عمل، ويتجه إليها كل تفكير. 

واإليمان باهلل تعالى أمر فطري في اإلنسان، فهو يشعر في أعماق نفسه بدافع يدفعه إلى البحث      

والتفكير لمعرفة خالقه وخالق الكون، وإلى عبادته والتوسل إليه، وااللتجاء إليه، واالستعانة به عند  

 ط به األخطار، وهو يجد في حمايته ورعايته األمن والطمأنينة. ما تحي

يِن   وقد أشار القرآن الكريم إلى األساس النظري لإليمان باهلل في قوله تعالى: "          فَأَقِْم َوْجَهَك ِللّدِ

 ِ الَّتِي فََطَر النَّاَس َعلَْيَها اَل تَْبِديَل ِلَخْلِق َّللاَّ  ِ يُن اْلقَيُِّم َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل   َحنِيفًا فِْطَرَت َّللاَّ ذَِلَك الّدِ

 822يَْعلَُموَن" 

بديع مخلوقات هللا           استعداد ا فطريًّا إلدراك  اإلنسان  أن في فطرة  الكريمة  اآلية  وتبين هذه 

 823تعالى، واالستدالل منها على وجوده واإليمان به، وتوحيده.  

ري في اإلنسان لمعرفة هللا تعالى، واإليمان به، وتوحيده وعبادته  ويتضح أيضا وجود أساس فط     

يَّتَُهْم َوأَْشَهَدُهْم َعلَى أَْنفُِسِهْم أَلَْسُت من قوله تعالى َربَُّك ِمْن بَنِي آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُّرِ :" َوإِْذ أََخذَ 

 824اَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهذَا َغافِِليَن".بَِربُِّكْم قَالُوا بَلَى َشِهْدنَا أَْن تَقُولُوا يَْوَم اْلِقيَ 

اإلنسان،            فطرة  في  متأصلة  عقيدة  وعبادته  وتوحيده،  تعالى،  هللا  بربوبية  فاالعتراف 
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 وموجودة منذ األزل في أعماق روحه. 

ا إلى أن لإليمان باهلل تعالى أساس ا فطريًّا في طبيعة               وأشار الحديث النبوي الشريف أيض 

َدانِِه ،  اإلنسان، قال الرسول صلى هللا عليه وسلم:  ))َما ِمْن َمْولُوٍد إِالَّ يُولَُد َعلَى اْلِفْطَرِة فَأَبََواهُ يَُهّوِ

َسا َرانِِه ، أَْو يَُمّجِ نِِه َكَما تُْنتَُج اْلبَِهيَمةُ بَِهيَمةً َجْمعَاَء َهْل تُِحسُّوَن فِيَها ِمْن َجْدَعاَء ثُمَّ يَقُوُل  أَْو يُنَّصِ

ُ َعْنهُ ، }فِْطَرةَ هللاِ الَّتِي فََطَر النَّاَس َعلَْيَها{ اآليَةَ.      825أَبُو ُهَرْيَرةَ ، َرِضَي َّللاَّ

وقال عليه الصالة والسالم أيًضا في حديث آخر: )) كل نسمة تولد على الفطرة حتى             

  826يعرب عنها لسانها، فأبواها يهودانها وينصرانها(( 

ويدل هذان الحديثان الشريفان على أن في اإلنسان استعداد ا فطريًّا لإليمان باهلل تعالى وتوحيده،      

البيئة  غير أن هذا االستعداد ا لفطري يحتاج إلى ما يظهره وينميه من تعليم وتوجيه وإرشاد من 

 االجتماعية التي ينشأ فيها الفرد.  

 827اإليمان بالمالئكة وبكتب هللا ورسله واليوم اآلخر:   -2

يَا لقد أمرنا هللا تعالى باإليمان بمالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، قال هللا تعالى: ))              

َل َعلَى َرُسوِلِه َواْلِكتَاِب الَِّذي أَْنَزلَ أَيُّ  ِ َوَرُسوِلِه َواْلِكتَاِب الَِّذي نَزَّ  ِمْن قَْبُل  َها الَِّذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِاَّللَّ

ِ َوَماَلئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسِلِه َواْليَْوِم اآْلِخِر فَقَْد َضلَّ َضاَلاًل بَِعيًدا(( وكقوله عّز وجّل:    828.  َوَمْن يَْكفُْر بِاَّللَّ

َوَماَلئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرسُ ))  ِ ُسوُل بَِما أُْنِزَل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن بِاَّللَّ ُق  آَمَن الرَّ ِلِه اَل نُفَّرِ

 829ْيَك اْلَمِصيُر((  بَْيَن أََحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَ 

أمرنا هللا تعالى ..باإليمان بكتبه التي أنزلها سبحانه وتعالى إلى اإلنسان لتعليمه وهدايته وإرشاده       

إلى المنهج األمثل للحياة، والقرآن الكريم هو آخر هذه الكتب، وأعظمها، والمهيمن عليها، والناسخ  

للتشريع الرباني الكامل لتنظيم حياة اإلنسان بما يكفل  لجميع شرائعها وأحكامها. وهو الكتاب الشامل  

 له السعادة في الدنيا واآلخرة. 

ا باإليمان برسله الذين أرسلهم من فترة إلى أخرى إلى الناس لتبليغ كتبه،       وأمرنا هللا تعالى أيض 

والرسول محمد   وأوامره، وتعاليمه إليهم، ولتوضيحها لهم، وليكونوا قدوة لهم، ونموذجا يقتدون به.

هو آخر الرسل، وخاتم األنبياء، ورسالته هي أكمل الرساالت وأشملها،   -صلى هللا عليه وسلم    -

قال هللا تعالى:    جاءت للناس كافة، تضمنت كل ما فيه خير اإلنسان وصالحه في الدنيا واآلخرة،
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ِ نُوٌر َوِكتَاٌب ُمبِيٌن ) ُ َمِن اتَّبََع ِرْضَوانَهُ ُسبَُل السَّاَلِم َويُْخِرُجُهْم  ( يَْهِدي بِ 15))قَْد َجاَءُكْم ِمَن َّللاَّ ِه َّللاَّ

 830ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر بِِإْذنِِه َويَْهِديِهْم إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم((.

اختبار         دار  إال  ليست  الدنيا  فالحياة  والحساب،  والبعث،  اآلخر،  باليوم  ا  أيض  المسلم  ويؤمن 

وبالء، وأن اإلنسان سوف يحاسب في اآلخرة على أعماله فيها، وسوف يجازى عليها، إما النعيم 

 الخالد في الجنة، أو العذاب الدائم في جنهم. 

 831التوحيد:   3

الكبرى التي جاء اإلسالم للتأكيد عليها وإعادة إحياء جذوتها في النفوس بعد وهو الحقيقة            

أن طمرتها االنحرافات التي طرأت على حياة الناس، ونسيانها للعهد وما جاء به الرسل من آدم إلى  

عيسى عليهم السالم، قال تعالى: )) وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليها أن ال إله إال أنا  

 832اعبدون ((.   ف

والتوحيد متضمن في الكلمة التي يدخل بها اإلنسان اإلسالم )ال إله إال هللا محمد رسول                 

هللا(. وهو بأنواعه الثالثة ) األلوهية والربوبية واألسماء والصفات( مما يجب على المسلم أن يبني  

) يتعرف أن االعتراف بالربوبية هلل  عقيدته عليه بشكل صحيح، ويقول سيد قطب في هذا المجال  

وحده، والعبادة هلل وحده، والدينونة هلل وحده، تعنى في مجموعها إفراده باأللوهية، أو تعني بالمدلول  

وحده  إليه  كالتوجه  هي  وربوبيته  بألوهية  االعتقاد  وأن  هللا،  إال  إله  ال  أن  شهادة  االصطالحي: 

وحده والتحاكم إلى شريعته وحدها .. كلها سواء في تكوين    بالشعائر التعبدية، كاالعتراف بمحاكميته 

مدلول: أن ال إله إال هللا، إن الذي يعترف بحاكميته غير هللا وشرعه ونظامه إنما يعترف لهذا الغير  

 833بالربوبيته، وبالعبادة وبالدين؛ فال يقال حينئذ: " أنه يشهد أن ال إله إال هللا ".  

هكذا إذا وقر التوحيد الصحيح في القلب أنار له الطريق وفتح له المغاليق  ويقول الصنيع: )) و        

في دروب العلم والعمل، فينضبط سلوك اإلنسان وفق ما أراد هللا ويستقيم في حياته كما جاء عن 

 هللا بال إفراط وال تفريط.  

   أصل اإلنسان ومكوناته ) مادة وروح: قبضة من طين، ونفخة من روح(: -4

في هذه المسلمة يجد المسلم إجابة شافية ال شك فيها وال تردد، فإذا كان اإلنسان الغربي ال        

كتب   من  يطالعه  فيما  يجدها  التي  والفرضيات  النظريات  محاوالت  في  أصله  عن  يبحث  يزال 
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ا لفرضية دارون بصورة أو بأخرى فال يلبث في النهاية إال أن    ودراسات، فال يجد أمامه إال تكرار 

يستلم لها وأن يرددها، حتى وإن لم يقتنع بها، والوحي بمصدريه تكفل للمسلم باإلجابة عن ما هو 

 834أصله؟ 

أخبرنا القرآن الكريم أن هللا تعالى خلق اإلنسان من قبضة من طين، ونفخة من روح قال عز           

قائل: )) بَ من  َخاِلٌق  إِنِّي  ِلْلَماَلئَِكِة  َربَُّك  قَاَل  ِطيٍن "إِْذ  ِمْن  ِمْن  71َشًرا  فِيِه  َونَفَْخُت  ْيتُهُ  َسوَّ فَِإذَا   "

(. وقال جل شأنه: ))إِنَّ َمثََل    72  -71" (( )سورة ص، اآلية:  72ُروِحي فَقَعُوا لَهُ َساِجِديَن " 

ِ َكَمثَِل آَدَم َخلَقَهُ ِمْن تَُراٍب ثُمَّ قَاَل لَهُ ُكْن فَيَُكوُن " ْلَحقُّ ِمْن َربَِّك فاََل تَُكْن ِمَن " ا59ِعيَسى ِعْنَد َّللاَّ

بأن    –صلى هللا عليه وسلم    -(. ويصرح نبينا محمد  59" ) آل عمران، اآلية:  60اْلُمْمتَِريَن "

وأن آدم خلق من    -عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأتم التسليم    -الناس جميعًا يعودون إلى آدم  

أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خطب الناس    تراب، فقد روى الترمذي في سننه عن بن عمر :

يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إن هللا قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها فالناس  

رجالن بر تقي كريم على هللا وفاجر شقي هين على هللا والناس بنو آدم وخلق هللا آدم من تراب 

نَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم قال هللا } يَا أَيَُّها النَّاُس إِ 

َ َعِليٌم َخبِيٌر {. ) الحجرات، اآلية:  ِ أَتْقَاُكْم إِنَّ َّللاَّ  (   13ِعْنَد َّللاَّ

ت وصفات المالئكة، بين الحاجات  )) فاإلنسان إذا، يجمع في طبيعة تكوينه بين صفات الحيوانا      

بقية الحيوان،  بدنه وبقاء نوعه، والتي تشارك فيها  والدوافع الفطرية الغريزية الضرورية لحياة 

والحاجات واألشواق الروحية الت تدفعه إلى التقرب إلى هللا تعالى بالعبادات والطاعات، وتنزع به  

القبسة من روح هللا تعالى في طبيعة تكوين    السمو النفسي مما يقربه من صفوف المالئكة. وبهذه

اإلنسان، فإنه يتميز من بقة مخلوقات هللا تعالى، وأصبح أهال  لتحمل الرسالة التي كلفه هللا تعالى  

بها، وهي عبادة وحده، والخالفة في األرض، والعمل على عمارتها، وتحصيل العلوم والمعارف  

 م والمثل العليا، والسعي الدائب نحو السمو النفسي. وتسخيرها في عمارة األرض، والتمسك بالقي

المفاهيم       إلى رفض  بنا  تؤدي  وروح  مادة  من  اإلنسان  خلق  بحقيقة  التسليم  أن  الواضح  ومن 

الفجة  لدرون في صورتها  التطور  نظرية  تعتمد على  التي  النفس  علم  الموجودة في  والنظريات 

يا، بما فيها اإلنسان، قد تطورت عبر عصور التاريخ  الشائعة، والتي تذهب إلى أن الحيوانات العل

القديمة، عن حيوانات أدنى. ولكن هذا ال يعني أننا ننكر مفهوم التطور كحقيقة علمية، وسنة من  

وكذلك  مثال ،  فاإلنسان،  الحقيقية.  العلمية  صورتها  في  ندرسها  أن  يجب  التي  الكونية  هللا  سنن 

طن أمه في عدة مراحل من التطور حتى يكتمل تكوينه على  الحيوان، يمر تكوينه وهو جنين في ب
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الهيئة التي أراده هللا تعالى له. ويمر الوليد، بعد الميالد، بعدة مراحل من أطوار النمو حتى يبلغ  

 835(. 14))َوقَْد َخلَقَُكْم أَْطَواًرا (( )نوح، اآلية:  كمال نموه ونضجه((. قال هللا تعالى:

 وجوده:  وظيفة اإلنسان وغاية -5

إن وظيفة اإلنسان في هذه الحياة هي الخالفة وعمارة األرض وفق منهج هللا سبحانه وتعالى           

المتمثل في التوجيهات واإلرشادات التي جاءت منه عبر النبيين والمرسلين والكتب، قال هللا تعالى  

يفَةً قَالُوا أَتَْجعَُل فِيَها َمْن يُْفِسُد فِيَها َويَْسِفُك  َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَماَلئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي اأْلَْرِض َخلِ : ))

ُس لََك قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َما اَل تَْعلَُموَن (( ) البقرة، اآلية:  َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَّدِ  (.  30الّدِ

رف الغاية من وجوده،  حتى نستطيع أن نفهم اإلنسان ونعرف كيف نتعامل معه، علينا أن نع     

وهذا سؤال يتهرب من علماء النفس الغربيون، ويعتبرونه من الفلسفة، والحقيقة أن هذا التهرب 

  دليل العجز عن اإلجابة، بينما المسلم يجد اإلجابة الواضحة في القرآن الكريم، حيث يقول تعالى: 

ْنَس إِالَّ ِليَْعبُُدوِن((  والعبادة هنا مفهوم شامل لكل  (.  56) الذاريات، اآلية:    ))َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى: العبادة اسم جامع   836عمل من أعمال الدنيا واآلخرة. 

لكل ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة. وقال أيضا: والعبادة اسم يجمع  

 ته، وكمال الذل هلل ونهايته. كمال الحب هلل ونهاي

 837اإلنسان خير بطبيعته:   -6

إن في اإلنسان استعداد ا فطريًّا لتمييز الخير والشر، والحالل من الحرام، والحق من الباطل،     

َعِن النُّْعَماِن  وقد اشار الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى هذه الحقيقة بقوله عليه الصالة والسالم: ))

ِ  ْبِن بَِشيٍر قَ  يَقُوُل َوأَْهَوى النُّْعَماُن بِِإْصبَعَْيِه    -صلى هللا عليه وسلم-اَل َسِمْعتُهُ يَقُوُل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ

َمِن اتَّقَى  ِمَن النَّاِس فَ إِلَى أُذُنَْيِه » إِنَّ اْلَحالََل بَيٌِّن َوإِنَّ اْلَحَراَم بَيٌِّن َوبَْينَُهَما ُمْشتَبَِهاٌت الَ يَْعلَُمُهنَّ َكثِيٌر  

اِعى يَْرَعى َحْولَ  اْلِحَمى    الشُّبَُهاِت اْستَْبَرأَ ِلِدينِِه َوِعْرِضِه َوَمْن َوقََع فِى الشُّبَُهاِت َوقََع فِى اْلَحَراِم َكالرَّ

ِ َمَحاِرُمهُ أاَلَ   َوإِنَّ فِى اْلَجَسِد ُمْضغَةً إِذَا يُوِشُك أَْن يَْرتََع فِيِه أاَلَ َوإِنَّ ِلُكّلِ َمِلٍك ِحًمى أاَلَ َوإِنَّ ِحَمى َّللاَّ

د َصلََحْت َصلََح اْلَجَسُد ُكلُّهُ َوإِذَا فََسَدْت فََسَد اْلَجَسُد ُكلُّهُ أاَلَ َوِهَى اْلقَْلُب «. ) رواه الشيخان وأبو داو

 والترمذي والنسائي (. 

ما يميل فطريًّا إلى تجنب  ويميل اإلنسان فطريًّا إلى فعل الخير، ويشعر باالرتياح لفعله، ك        

الشر، ويشعر بعدم االرتياح وعدم الرضا بفعله. وقد أشار الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى هذه 
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)) عن وابصة بن معبد رضي هللا عنه قال: )أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   الحقيقة بقوله:

 فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم.

ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، واإلثم ما حاك في النفس   فقال: استفت قلبك، البر 

وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك ((. )رواه اإلمام أحمد والدارمي(. وقوله عليه أفضل 

َمْولُوٍد إِالَّ يُولَُد َعلَى اْلِفْطرَ قال الرسول صلى هللا عليه وسلم:  الصالة وأتم السالم: )) ِمْن  ِة  ))َما 

َسانِِه َكَما تُْنتَُج اْلبَِهيَمةُ بَِهيَمةً َجْمعَاَء َهْل تُ  َرانِِه ، أَْو يَُمّجِ َدانِِه ، أَْو يُنَّصِ ِحسُّوَن فِيَها ِمْن فَأَبََواهُ يَُهّوِ

النَّاسَ  الَّتِي فََطَر  ، }فِْطَرةَ هللاِ  َعْنهُ   ُ ، َرِضَي َّللاَّ ُهَرْيَرةَ  أَبُو  يَقُوُل  ثُمَّ  َعلَْيَها{ اآليَةَ. رواه    َجْدَعاَء 

 الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة ((. 

 

 838اإلنسان حر االختيار واإلرادة:   -7

وكما اختص هللا تعالى اإلنسان بالعقل الذي يميزه به بين الخير والشر، والحق والباطل،              

والحسن والقبيح .. فقد ميزه أيضا عن سائر المخلوقات بحرية االختيار واإلرادة. قال تعالى: ))   

(. وقال عّز وجّل:  29(( )الكهف، اآلية:  ْليَْكفُرْ َوقُِل اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم فََمْن َشاَء فَْليُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَ 

اَها ))) ( َوقَْد َخاَب َمْن َدسَّاَها  9( قَْد أَْفلََح َمْن َزكَّاَها )8( فَأَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَْقَواَها )7َونَْفٍس َوَما َسوَّ

   (.  10 -7( (( )الشمس، اآلية: 10)

ة إلى فعل الخير، وتجنب الشر. ونحن إذا سلمنا بذلك، فإن ))... اإلنسان يميل بالفطر              

النتيجة المنطقية التي تتبع ذلك، هي أن اإلنسان إذا وضع موضع االختيار بين الخير والشر، فإنه  

سوف يختار الخير، ويتجنب الشر؛ وفق ا لميله الفطري. وعندئذ ال يكون هناك، في الواقع، اختيار  

الحقيقة، ليس بهذه الصورة البسيطة. فاإلنسان في الواقع يحيط به كثير    أصال . غير أن األمر، في

من قوى الشر، وعلى رأسها الشيطان الذي ال يترك اإلنسان وحده أبد ا ليعمل وفق فطرته، وإنما  

تعالى: )) لديه من وسائل اإلغراء. قال هللا  بكل ما  الشر  لفعل  التدخل إلغرائه  دائم  فَبَِما  هو  قَاَل 

( ثُمَّ آَلتِيَنَُّهْم ِمْن بَْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أَْيَمانِِهْم  16تَنِي أَلَْقعَُدنَّ لَُهْم ِصَراَطَك اْلُمْستَِقيَم ) أَْغَويْ 

 (.  17  -16( ) األعراف، اآلية: 17َوَعْن َشَمائِِلِهْم َواَل تَِجُد أَْكثََرُهْم َشاِكِريَن )

 (. 5لشَّْيَطاَن ِلإْلِْنَساِن َعُدوٌّ ُمبِيٌن(( ) يوسف، اآلية:  وقال سبحانه : ))إِنَّ ا

)) وفي مثل هذه المواقف التي يزين فيها الشيطان لإلنسان طريق الشر، تظهر قدرة اإلنسان        

على االختيار، بين طريق الخير الذي يميل إليه بفطرته، وبين طريق الشر الذي يغريه به الشيطان  
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الصراع النفسي الذي يعانيه اإلنسان في مثل هذه المواقف، هو نوع من البالء    ويزينه له. ولعل

الذي يبتلي هللا تعالى به المؤمنين الختبار صدق إيمانهم، وقوة ثباتهم على التقوى. ولعل هذه المعاناة 

الذي في أمثال هذه المواقف من االختيار هو جزء من الكبد الذي يعانيه اإلنسان في حياته الدنيا، و

ْنَساَن فِي َكبٍَد((  ) البلد، اآلية:  يشير إليه هللا تعالى في قوله عّز وجّل:  (. 4)) لَقَْد َخلَْقنَا اإْلِ

إن من ينجح في أمثال هذه المواقف من االختيار، بالتغلب على نوازع اإلثم والشر التي            

يثيرها الشيطان فيه، واالنصياع إلى وازع الخير في فطرته، فيتجنب اإلثم والشر، ويختار الخير  

هللا  ، فإنه سيفوز برضا    -صلى هللا عليه وسلم    -والفضيلة والعفة، وما يأمر به هللا تعالى ورسوله  

ينقاد إلى فعل ما يزينه له الشيطان وأعوانه من شياطين الجن  الدنيا واآلخرة. أما من  تعالى في 

قال  واإلنس من اإلثم والشر، فإنه يجازيه بسخط من هللا تعالى عليه في الدنيا، وبعذابه في اآلخرة.  

ا َمْن َطغَى )  ا َمْن 39( فَِإنَّ اْلَجِحيَم ِهَي اْلَمأَْوى ) 38( َوآثََر اْلَحيَاةَ الدُّْنيَا )37جل شأنه: ))فَأَمَّ ( َوأَمَّ

( ) النازعات، اآلية: 41( فَِإنَّ اْلَجنَّةَ ِهَي اْلَمأَْوى )40َخاَف َمقَاَم َربِِّه َونََهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوى )

37   .) 

  وحدة المعرفة ) الحقيقة ( :  -8

ن مصدرها األساسي هو هللا سبحانه وتعالى المتصف  المعرفة في التأصيل اإلسالمي واحدة أل        

بالوحدانية، ولكن مجال المعرفة يمكن أن يكون في مجالين متصلين ال انفصال بينهما، هما عالم  

الغيب، ومصدر المعرفة عنه من الوحي اإللهي، وعالم الشهادة وأدوات معرفته العقل والحواس.  

839 

هما اإلنسان إلى معرفة الحقيقة، هما العقل والوحي. أما فيما ))هناك طريقان يمكن أن يصل ب        

في  بالحواس  يستعين  فهو  الحقيقة،  لمعرفة  محددة  معينة  وسائل  له  فإن  اإلنساني  بالعقل  يتعلق 

يشاء،  عندما  الستعادتها  معلومات،  من  كتسبه  ما  لحفظ  بالذاكرة  ويستعين  واإلدراك،  المالحظة 

وماته الحسية في عمليات التفكير واالستدالل العقلي. وعن طريق  ويستعين بالتخيل في تناول معل

عمليات التفكير واالستدالل العقلي يمكن للعقل اإلنساني أن يصل إلى معرفة بعض الحقائق حول  

آيات هللا وسننه الكونية. وهذا هو طريق منهج البحث العلمي الذي يتبعه العلماء في بحوثهم العلمية. 

تي يستخدمه العقل في معرفة الحقيقة ليست معصومة من الخطأ. فقد يقع الخطأ  غير أن الوسائل ال

في مرحلة المالحظة واإلدراك، أو في مرحلة التذكر والتخيل، أو في مرحلة التفكير. وفي دراسات 

علم النفس أمثلة كثيرة تبين حدوث الخطأ في كل خطوة من هذه الخطوات التي تتكون منها عملية  

 
 ( .50) الصنيع، مرجع سابق،   ص    839



 

 

 

 

المعر الخطأ هذه في عملية اكتساب  إدراك ا منهم لمصادر  العلماء،  فإن  السبب،  العلمية. ولهذا  فة 

اكتساب المعرفة العلمية، ال يعتبرون النتائج التي يصلون إليها من بحوثهم العلمية صحيحة بصورة  

يقينية، بل إنهم يقولون إنه من المحتمل أن تكون صحيحة. وقد اصطلحوا على أن يذكروا مستوى  

احتمال صحة نتائجهم بذكر مقياس إحصائي معين يعرف بمستوى الداللة اإلحصائية.  وكلما   درجة

كانت درجة احتمال صحة نتائجهم أكبر، كانت درجة فربها من الحقيقة أكبر، ودرجة قبول العلماء 

ل لها أعظم، ولكنها على أية حال ال تصل أبد ا إلى درجة الصحة اليقينية المطلقة، وبخاصة في مجا

العلوم اإلنسانية.    إن قدرة العقل اإلنساني على تحصيل المعرفة، واكتساب العلم محدودة، فهو من 

اليقين   إلى  يعلمه منها  فيما  العلمية، وال أن يصل  الحقائق  بجميع  ا  يحيط علم  يستطيع أن  جهة ال 

َوَما أُوتِيتُْم ى: ))   المطلق، كما أنه، من جهة أخرى، ال يستطيع أن يعرف الحقائق الغيبية. قال تعال

 840((. ( 85ِمَن اْلِعْلِم إِالَّ قَِلياًل (( ) اإلسراء: اآلية: 

ويقول محمد قطب )) في فطرة اإلنسان أن يؤمن بوجود ما يصل إليه عن طريق الحواس.           

وفي فطرته كذلك أن يؤمن بوجود أشياء ال تصل إليه عن طريق الحواس... وتلك ميزته الكبرى 

فيما نعلم نحن عن ظاهر حياته    -ى عالم الحيوان... الحيوان يتعامل مع الوجود بحواسه وحدها  عل

وال يتعامل معها فيما وراء الحس .. ولكن اإلنسان بعد ذلك يتميز بإدراك وجود ألشياء ال تصل   -

لفظ  إليها حواسه، واإليمان عن وعي بوجود هذه األشياء. والقرآن يستخدم لوصف هذا المفهوم  

( الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن  2( ذَِلَك اْلِكتَاُب اَل َرْيَب فِيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقيَن )1الم )اإليمان ) بالغيب (. قال تعالى: ))

 841(.  3-1بِاْلغَْيِب (( ) البقرة، اآلية: 

  اآلخرة( : –وحدة الحياة ) الدنيا   -9

وهذه المسلمة تفتح المجال واسعا  أمام الباحث المسلم فإذا كانت الحياة عند العالم الغربي تنتهي         

بالموت وال يرى بعد الموت شيئا  لذا يتوقف في حساباته عند هذا الحد وال ينظر إلى ما وراءه أما  

ياة البرزخ)القبر( وأخيرا الحياة  المسلم فهو يرى أن الحياة واحدة ممتدة منذ الوالدة فالحياة الدنيا فح

ويقول ضميريه عن ترابط الحياة الدنيا باآلخرة )) إن الحياة في اإلسالم  األخروية التي ال نهاية لها.  

وفترة الحياة األخرى التي ال يعلم مداها    -الحياة الدنيا   - تمتد في الزمان فتشمل هذه الفترة المشهودة  

إلى هذه األرض دارا  أخرى: جنة عرضها السماوات واألرض  إال هللا وتمتد في المكان فتضيف  

ونار تسع الكثرة من جميع األجيال التي عمرت وجه األرض ماليين السنين وتمتد في العوالم فتشمل 
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 842هذا الوجود المشهود إلى وجود مغيب ال يعلم حقيقته كلها إال هللا(( . 

الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت مستقر، قال هللا تعالى:  ))فالدنيا دار ابتالء وامتحان، واآلخرة دار جزاء و

 ( .2َواْلَحيَاةَ ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل َوُهَو اْلعَِزيُز اْلغَفُوُر(( ) الملك، اآلية: 

  - ويقول سيد قطب في تفسير هذه اآليات )) والحياة تشمل الحياة األولى والحياة اآلخرة             

من خلق هللا كما تقرر اآلية، التي تنشئ هذه الحقيقة في التصور اإلنساني، وتثير إلى جانبها   وكلها  

بال   تدبير وليست كذلك جزاف ا  بال  المسألة مصادفة  فليست  وابتالء،  لما وراءها من قصد  اليقظة 

حقاقهم  غاية، إنما هو االبتالء إلظهار المكنون في علم هللا من سلوك األناسى على األرض، واست

 843للجزاء على العمل (( .  

 844السنن الكونية:   -10

لقد خلق هللا سبحانه وتعالى الكون وفق سنن ثابتة يسير عليها بكل ما فيه من كواكب ونجوم         

ا لالستفادة من هذه السنن، بما ينفعه ويرقى   وحركة لهذه األفالك بشكل يجعل المجال لإلنسان مفتوح 

ى إخالص العبادة هلل  بمستوى حياته ما دام في هذه الدنيا، ولتكون دالئل على وحدانية هللا تدعوه إل

َوآيَةٌ لَُهُم اللَّْيُل نَْسلَُخ ِمْنهُ  المبدع لهذا الكون وسننه دون سواه من المخلوقات، قال هللا تعالى : ))   

اْلقََمَر  ( وَ 38( َوالشَّْمُس تَْجِري ِلُمْستَقَّرٍ لََها ذَِلَك تَْقِديُر اْلعَِزيِز اْلعَِليِم ) 37النََّهاَر فَِإذَا ُهْم ُمْظِلُموَن )

( اَل الشَّْمُس يَْنبَِغي لََها أَْن تُْدِرَك اْلقََمَر َواَل اللَّْيُل َسابُِق  39قَدَّْرنَاهُ َمنَاِزَل َحتَّى َعاَد َكاْلعُْرُجوِن اْلقَِديِم )

 (.37(( ) يس، اآلية:  ( 40النََّهاِر َوُكلٌّ فِي فَلٍَك يَْسبَُحوَن )

طالع على الدراسات الحديثة عن الكون مما تم إدراكه من بعض  ويقول المطرودي: )) إن اال        

المجموعات والمجرات الكونية، وما لها من سنن وقوانين ثابتة ودقيقة، تجعل اإلنسان يرى بعينيه  

اإلبداع والقدرة على الخلق، وأنه ال يزن جناح بعوضة بالقياس إلى هذا الكون في جانبه المادي، 

والس  القوانين  لهذه  وفي حياته  وأن  واستقراره وأمنه،  الوجود،  في  استمراره  كبيرة في  أهمية  نن 

ومعيشته على األرض بجميع قواه، وجميع جوانب ومسائل حياته االجتماعية االقتصادية...  ((.  

ويقول ضميرية عن السنن الكونية: )) فقد شاءت إرادة هللا تعالى المدبرة أن تبين لنا هذه النواميس  

ن الجارية؛ لنراقبها، وندركها، ونكيف حياتنا وفقها، ونتعامل مع الكون على أساسها،  المطردة والسن

ومن ثم يوجه هللا تعالى األبصار والبصائر إلى تدبر سننه في الكون والتعامل معها بقدر ما يملك 

 اإلدراك البشري لالنتقام بهذا النظر في الحياة الواقعية (( .
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 845السنن االجتماعية:   -11

األمم               حياة  وفقها  تسير  اجتماعية  سننا  كذلك  وضع  فقد  كونيه  سنن  وضع  هللا  أن  كما 

والشعوب والتأمل آليات القرآن الكريم يجده تتحدث عن هذه السنن التي بها ترتفع األمة بين سائر  

فمتى ما    األمم أو تنحط وفق سنن أخر ولعل أهم معالم السنن االجتماعية ما يتعلق بالتوحيد والشرك

اقتربت األمة من التوحيد وابتعدت عن الشرك فهي اقرب إلى التوافق مع مخلوقات هللا األخرى  

َوأَْقَسُموا وبهذا تكون مهيئة للسيادة والقيادة لغيرها من األمم، والعكس صحيح قال هللا تعالى: ))

ِ َجْهَد أَْيَمانِِهْم لَئِْن َجاَءهُْم نَِذيٌر لَيَُكونُنَّ  ا َجاَءُهْم نَِذيٌر َما َزاَدُهْم إِالَّ   بِاَّللَّ أَْهَدى ِمْن إِْحَدى اأْلَُمِم فَلَمَّ

 ( اْستِْكبَاًرا فِي اأْلَْرِض َوَمْكَر السَّيِِّئ َواَل يَِحيُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ إِالَّ بِأَْهِلِه فََهْل يَْنُظُروَن إِالَّ 42نُفُوًرا ) 

ِليَن فَلَْن تَِجدَ  ِ تَْحِوياًل )   ُسنََّت اأْلَوَّ ِ تَْبِدياًل َولَْن تَِجَد ِلُسنَِّت َّللاَّ ( أََولَْم يَِسيُروا فِي اأْلَْرِض 43ِلُسنَِّت َّللاَّ

ُ ِليُْعجِ  ةً َوَما َكاَن َّللاَّ   َزهُ ِمْن َشْيٍء فِي فَيَْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َوَكانُوا أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّ

 (. 44 -42( ) فاطر، اآلية: 44السََّماَواِت َواَل فِي اأْلَْرِض إِنَّهُ َكاَن َعِليًما قَِديًرا )

يقول سيد قطب في تفسير هذه اآليات: " هذه التوجيهات المكررة في القرآن للسير في             

لة التي تسدر فيها، األرض والوقوف على مصارع الغابرين، وآثار الذاهبين، وإيقاظ القلوب من الغف

فال تقف، وإذا وقف التحس، وإذا أحست ال تعتبر، وينشأ عن هذه الغفلة غفلة أخرى عن سنن هللا  

الثابتة، وقصر عن إدراك األحداث وربطها بقوانينها الكلية وهي الميزة التي تميز اإلنسان المدرك 

ال ربط لها، وال قاعدة تحكمها،  عن الحيوان البهيم الذي يعيش حياته منفصلة اللحظات والحاالت،  

ه" 1406والجنس البشري كله وحدة أمام وحدة السنن والنواميس" ) الصنيع: نقال عن سيد قطب "

 (.  2950ص 

لذا يجب على الباحث المسلم التعرف على هذه السنن والعمل لالستفادة منها لتغيير المجتمع       

واآلخرة الدنيا  في  يرض هللا  األفضل،فيما  نفوس  نحو  في  التغيير  حدث  إذا  إال  هذا  يحدث  وال   ،

َ اَل يُغَيُِّر َما بِقَْوٍم  المسلمين، وأخذوا باألسباب المعينة لهم لتولي قيادة البشرية، قال تعالى: )) نَّ َّللاَّ

 (. 11َحتَّى يُغَيُِّروا َما بِأَْنفُِسِهْم(( ) الرعد، اآلية: 
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 أهداف علم النفس لدى الغربيين هي:              

االهتمام بفهم وتفسير السلوك: أي فهم الظواهر النفسية عن طريق إيجاد العالقة التي تربط  -1

بين الظواهر المختلفة فإذا لم نجد أي عالقة للظاهرة باي ظاهرة أخرى فإنها تظل غامضة غير  

   846مفهومة أو معروفة.  

 

وتفسير        فهم  على  التعرف  محاولة  وهو  للعلم،  األول  الهدف  هو  عامة  بصورة  الفهم  يعتبر 

السلوك، أي كيف ولماذا يحدث السلوك؟ وهذا يساعدنا في الوقوف على حقيقة دوافع السلوك، مثل  

ا حقيقيًّا للظاهرة ال سلوكية، تمرد المراهق على سلطة  األسرة والمجتمع. على األفكار التي تقدم فهم 

 847يجب أن تكون قابلة لالختبار والتجريب.  

 

تحليال  لكثير من األزمات    -من خالل تفسير السلوك    -يقدم علم النفس    848تحليل المشاكل:   -2

والمشاكل في مجاالت الحياة، عن طريق التعرف على الدوافع النفسية وراء هذه المشكالت مما 

 يساعد في وضع الحلول لها. 

هو المحك أو معيار الفهم، الذي يتبناه أهل   Predictionلعل التنبؤ    849ك:  التنبؤ بالسلو -3

بالظاهرة   الدقيق  التنبؤ  للفهم تكون مفيدة وذات قيمة حينما يؤدي الوصف، إلى  العلم فأّي محولة 

موضع الدراسة، فمثال  يستطيع الباحث النفسي أن يتنبأ بأداء شخص ما في مهنته بعد الوقوف على  

قياس قدراته العقلية واالجتماعية، أو كأن يستطيع المدرس أن يتنبأ بمستوى التحصيل  إمكاناته و

األكاديمي للطالب بعد التعرف على درجة ذكائه، غير أن النبؤ في التجارب والمواقف النفسية، ال 

  )مقدمة في علم النفس، تأليف د. محمد األمين يكون دقيق ا كما في العلوم الطبيعية . مرجع سابق:  

 مصطفى خطيب، وأحمد محمد الحسن شنان (.  

ضبط السلوك: هو التحكم في الظروف التي تحدد حدوث الظاهرة بشكل يحقق لنا الوصول    -4

إلى هدف معين. فيمكننا التحكم في ظاهرة النجاح في الجامعة مثال  على أساس التوجيه التعليمي  

 850الصحيح للطالب. 

 سالمي. المطلب الثاني: أهداف علم النفس اإل
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 851:  أهداف علم النفس لدى المسلمين هي 

الكشف عن آيات هللا تعالى وسننه في اإلنسان، أي الكشف عن المبادئ والقوانين   -1

 التي تنظم سلوك اإلنسان في الحياة وفق مشيئة هللا تعالى. 

السعادة معرفة المنهج األمثل لحياته )اإلنسان( وفق هذه السنن اإللهية، مما يحقق له   -2

 في الدنيا واآلخرة.

القلق،   -3 له  يسبب  مما  السوية،  المثلى  الحياة  عن  اإلنسان  انحراف  أسباب  معرفة 

 والشقاء والمرض النفسي.

 852خصائص علم النفس اإلسالمي.  المبحث الرابع:

يستعرض بروفيسور الزبير بشير طه في كتابه:)علم النفس في التراث العربي اإلسالمي (        

تلك  إجمال  وسنحاول  المميزة،  وهويته  شخصيته  أكسبته  التي  اإلسالمي  النفس  علم  خصائص 

 الخصائص في النقاط التالية: 

تتناول دراسة بيولوجيا   -1 السلوك والوظائف   هو علم نفس متكامل من حيث موضوعاته التي 

الذهنية، والنمو، والدوافع، والشخصية، والصحة النفسية، وسيكولوجيا االجتماع، وهو أيض ا علم 

الحالة  االستنباط، ومنهجي دراسة  التراث طريقة  استخدم علماء  مناهجه، حيث  النفس من حيث 

استوفى عناصره   بصفة عامة، حتى  عندهم  التجريبي  المنهج  وتبلور  من  والمالحظة،  المعروفة 

 فرضيات وتحكم، ورصد النتائج، وتفسيرها. 

تشكل علم النفس في التراث اإلسالمي بموجهات الوحي، شأنه شأن سائر معارف المسلمين،    -2

ا كان خالصة جهد بشري، تبلورت من خالله موضوعات ومناهج وقيم بحثية وأطر   إال أنه أيض 

ته المميزة من بين منظومه المعارف اإلسالمية  نظرية، أكسبت علم النفس مالمحه وقسماته وشخصي 

 األخرى.  

التي نشا    –أي الثقافة اإلسالمية    –حمل علم النفس في التراث اإلسالمي روح وخصائص بيئته    -3

 فيها. كما أن علم النفس في التراث اإلسالمي حمل بصمات وقيم األجيال التي أنتجته. 

سالمي، تركيزه على دراسة الظاهرة السلوكية في  من أهم خصائص علم النفس في التراث اإل  -4

مجالها اإلنساني، حيث جاءت نظريات اإلدراك والتعلم والذاكرة والدافعية قائمة على المالحظات  

 والتجارب في السلوك اإلنساني وليس الحيواني. 

رى  يتميز علم النفس اإلسالمي في مقاصده العامة، فمن وراء استكشاف النفس تكمن غاية أخ  -5
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 هي معرفة هللا، حيث ينعكس هذا الفهم على مباحثه النفسية المختلفة. 

دوافع علم النفس اإلسالمي مدنية في طبيعتها وإيجابية في توجهها اإلنساني، حيث لم ترتبط     -6

 بأهداف عسكرية، أو تزكية صراع في مواجهة أمم أخرى.

 المبحث الخامس: مدارس علم النفس وموقف اإلسالم منها  

 مهيد: ت

لكل مدرسة من هذه المدارس نظريتها ورؤاها، تبني عليها أسسها وقواعدها، وكما أن لكل            

المتوازيات  تولدت  ذلك  وعلى  اإلنسان،  سلوك  تفسير  في  بلورتها  ومفاهيم  توجهات  منها  واحدة 

المدارس   هذه  يتعرض ألهم  أن  الفصل  هذا  في  الباحث  ويحاول  المفاهيم،  هذه  في  والمتقاطعات 

مؤسسيها ومفاهيمهم في تفسير السلوك اإلنساني، ومن ثم محاولة كشف موقف اإلسالم من هذه و

 المدارس المختلفة.

فقد حاول علماء النفس المعاصرون، وضع نظريات متكاملة في تناولها للسلوك اإلنساني،        

النمو والشخصية  تطرد مباحثها في منظومة متسقة مع بعضها، بحيث يمكن النظر مثال  في مباحث  

تسمية هذا  واحد، وقد اصطلح على  للسلوك من منظور  النفسي، واألسس االجتماعية  والمرض 

المنظور بالمدرسة النفسية، وقد نشأت هذه المدارس متأثرة بخلفياتها الثقافية والفكرية في الشرق  

سان، وما  والغرب، فال عجب أن تشعبت المشارب، وتعددت الرؤى، فموضوع المعالجة هو اإلن

يكتنف سلوكه من غموض وتعقيد. فقد أخذ الرواد من علماء النفس، يتناولون سلوك اإلنسان، كل 

من الزاوية التي يراها أحرى بالحث في علم النفس، فنشأت بذلك المذاهب والمدارس المختلفة، وإن  

 853اتفقت جميعها في إثراء المعرفة النفسية الكلية. 

 

لباحث في هذا النطاق أن يورد مفهوم المدرسة وعلم النفس من جديد تمهيد ا  ويجدر با                

ا:   وتذكير 

هذه           مباحث  وتطرد  اإلنساني،  السلوك  تتناول  التي  المتكاملة  النظريات  هي:  المدرسة 

النظريات في منظومة متسقة في نظرتها للمباحث النفسية المختلفة، وتنظر المدرسة الواحدة لألسس  

  854جتماعية للسلوك من منظور واحد.اال
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العقلية،              والعمليات  السلوك  يدرس  الذي  العلم  بأنه  النفس  علم  فيعرف  النفس:   علم  أما 

النفسي   التحليل  نظرية  ترى  حيث  آخر،  إلى  نظري  اتجاه  من  السلوك  تكوين  آليات  وتختلف 

Psychoanalysis Theory   ت اإلنساني  السلوك  تكوين  آليات  العقلية إن  العمليات  في  تمثل 

السلوكية   النظرية  ترى  بينما  والفسيولوجية    Behaviorismالالشعورية،  البيئية  المثيرات  إن 

إن اإلدراك    Cognitive Theoryوالتعلم تمثل آليات تكوين السلوك، بينما ترى النظرية المعرفية  

السلوك اإلنساني، وهناك واألفكار المسبقة هي أساس تكوين    Theory of mindونظرية الذهن  

 855العديد من النظريات التي ترى تكوين السلوك بطرق مختلفة. 

 : المبحث األول: المدرسة التحليلية

)  فرويد (            النمساوي  الطبيب  المدرسة  تتلمذ على    Sigmund  Freudأسس هذه  الذي 

شاركو   الفرنسي  باالضطراب Charcotالطبيب  وعالقته  النفسي  المرض  عن  بأفكاره  وتأثر   ،

الجنسي، وتتأسس المسلمة األولى في نظرية فرويد على أن السلوك اإلنساني محكوم بغرائز فطرية  

بأنه مخزن الطاقة الجنسية، الذي تصدر منه غريزتا الجنس    Libidoال شعورية، معّرف ا اللبيدو  

 856األساسية للسلوك البشري.  والعدوان، اللتان تمثالن المحركات 

فربما تكون هذه المدرسة أكثر المدارس شيوع ا على لسان غير المتخصصين. وحقيقة اتجاه        

التحليل النفسي أنه يجمع بين نظرية في الشخصية، ونظرية في النمو، وطريقة لعالج األمراض 

وعلى بعض العمليات غير   النفسية، واضطرابات الشخصية، وتهتم بدراسة الشعور والالشعور،

 857قابلة للمالحظة. 

النفسي     الجهاز  أن  أساس  فرويد على  بها سيجموند  جاء  التي  النفسي  التحليل  نظرية  تقوم 

 858لإلنسان مكون من ثالثة أقسام:   

الهو: وهو مستودع الغرائزلدى اإلنسان حيث يقول عنه فرويد " أطلقنا على أقدم قسم من   -1

أقسام الجهاز النفسي اسم )الهو( يحوي كل ما هو موروث، وما هو موجود منذ الوالدة، وما هو  

الغرائز التي تنبعث من البدن والتي تجد   - قبل كل شيء    - ثابت في تركيب البدن، وهو لذلك يحوى  

 تعبير نفسي لها في )الهو( في صور غير معروفة لنا" .  أول
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األنا: وهو جهاز وسيط بين ) الهو( وبين العالم الخارجي يقول فرويد " وتحت تأثير العالم  -2

الخارجي الواقعي الذي يحيط بنا نما جزء من )الهو( فمن ذلك الجزء الذي كان في األصل طبقة  

ت، وبجهاز للوقاية من التنبيه المفرط، نشأت منظمة خاصة  قشرية مزودة بأعضاء الستقبال المنبها

أخذت تعمل كوسيط بين )الهو( والعالم الخارجي. وقد أطلق على هذا الجزء من حياتنا العقلية اسم  

 )األنا(.  

 

المجتمع،  -3 ذلك  العليا في  والمثل  الوالدين والمجتمع  يمثل سلطة  األعلى: وهو جهاز  األنا 

دة الطفولة الطويلة التي يعيش فيها الطفل الناشئ معتمد ا على والديه تخلف يقول عنه فرويد: " إن م

ا يكون في أنا الطفل منظمة خاصة تعمل على إطالة سلطة الوالدين، وقد سميت هذه المنظمةب  أثر 

الذين يخلفون   أثناء نموه باألشخاص  للفرد  يتأثر األنا األعلى  " األنا األعلى" .. وبنفس الطريقة 

ن ويحلون محلهما فيما بعد مثل المدرسين والشخصيات المحبوبة في الحياة العامة، والمثل  الوالدي

 االجتماعية العامة.    

 859ويمكن اختصار كالم فرويد هذا كله فيما يلي:     

: ومحله الالشعور الذي يسعى إلشباع الغرئز، دون ضابط وال رقيب، ويعمل Idال " هو"   .1

 .Pleasure Principleبمبدأ إشباع اللذة 

)الذات(   .2 أنا"  والوعي  Egoال"  الشعور  إلى  وينتمي   :Conscious مبدأ على  ويعمل   ،

 ، أي بأخذ كل معطيات البيئة من حوله. Realityإشباع الغرائز بمنطق الواقع 

العليا(   .3 الذات   ( األعلى  المبدأ Super egoاألنا  على  يعمل  ولكنه  للذات،  امتداد ا  يمثل   :

 ، أي يحتكم إلى الضمير والمثل العليا.Moral Principleاألخالقي 

الجدير بالذكرأن هذه النظرية من الناحية التاريخية والفكرية، كان لها أبلغ األثر في علم النفس،       

والعلوم اإلنسانية، واالجتماعية، والسياسية، والفنون، واآلداب، والمسرح، والنحت، واحتلف بها 

 860األوساط الفكرية والثقافية في العالم الغربي.  

   861نقد المدرسة: 

 ق معظم علماء النفس مع فرويد في مفهومه عن الالشعور.ال يتف .1
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ا سليما لسلوك اإلنسان.  .2  إن دوافع غريزتي الجنس والعدوان، التصلح تفسير 

 ال يشاطر علمء النفس فرويد تشاؤمه بمصير اإلنسان، وصراعه مع الذات والمجتمع. .3

العبادات، ضرب من الهوس  الدين عند فرويد سلوك مرضي، أي إن الشعائر الدينية وسائر   .4

 والوسواس العصابي. 

 ال يمكن إخضاع مفاهيم النظرية ومبادئها للمنهج التجريبي. .5

مرضاه  .6 مع  وخبراته  الخاصة،  ذكرياته  وحي  من  السايكولوجية  مفاهيمه  فرويد  صاغ 

النفسيين، ولذلك جاء فهمه لسلوك اإلنسان عبر بوابة الشذوذ واالنحراف، وليس من باب السواء 

 عتدال النفسي. واال 

في  .7 وأثرها  الطفولة  خبرات  أهمية  أبرزت  أنها  النظرية،  هذه  في  اإليجابية  النواحي  من 

 تشكيل شخصية اإلنسان، كما أكدت على أهمية العمليات البيولوجية في سلوك الفرد.

 المبحث الثاني: المدرسة السلوكية: 

أبرز رواده األمريكي" جون واطسون"، ومن  النفس  عالم  "تولمان"، " جاثري"، "  مؤسسها  ا 

كالرك هل"، "بورس سكنر". ولقد حاولت هذه النظرية محل االستبطان كوجهة نظر مسيطرة في 

علم النفس، فقد انتقد واطسن استخدام الطريقة االستبطانية، وذهب إلى أن موضوع علم النفس، هو  

ت السلوك القابلة للمالحظة،  السلوك الذي يمكن مالحظته. لقد كانت السلوكية بتركيزها على متغيرا

ثورة ضد المنهج الغيبي االستبطاني الذي شاع في دراسات علم النفس.   -وهي المثير واالستجابة  -

أنها   عليها  ويعاب  اإلنسان،  تكوين شخصية  في  البيئة  دور  أهمية  النظرية على  هذه  كما ركزت 

 862أهملت دور الوراثة. 

رسة لها إسهامها الواضح في مجال التعلّم، وهي تعرف التعلّم  وتعتبر المدرسة السلوكية أهم مد      

بأنه تغيير وتعديل في السلوك ُمستمّر نسبيًّا، يحدث نتيجة لتدريب أو خبرات جديدة، ومعنى هذا أننا  

ا. وهدف التعلم   ال نعتبر التغيير الذي يحدث نتيجة النضج، أو المرض، أو األفعال المنعكسة، تعلّم 

المط نهاية  االجتماعي  في  والسلوك  وبالدافعية،  الفرد،  بتطور  المتعلقة  المشكالت  فهم  هو  اف، 

 863والشخصي.  

يأتي           وفيما  المدرسة  تأسيس هذه  في  واسكنر، وواطسن  بافلوف،  تجارب كل من  ساهمت 

عرض لتجبتي التعلم اإلشراطي الكالسكي، واإلجرائي لما لها من تأثير واضح في استنباط قوانين  

 دئ التعلم: ومبا
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 : Classical Conditioningأوال:  التعلم االشراطي الكالسكي 

بدأت دراسة اإلشراط الكالسكي في السنوات األولى من القرن الماضي على يدي عالم             

الذي كان يدرس سيالن    (،Ivan Pavlov  1894-  1936الفسيولوجيا الروسي إفان بافلوف )  

اللعاب عند الكالب أثناء تجاربه في الجهاز العصبي، فقد الحظ بافلوف أن الكلب يسيل لعابه ليس 

ا. وقد أشار ذلك اهتمام بافلوف، وحاول  لم جرد تقديم الطعام له، وإنما لمجرد رؤية طبق الطعام أيض 

أن يدرس هذه الظاهرة، وذلك عن طريق تعليم الكلب؛ ألن يسيل لعابه نتيجة عوامل أخرى مثل  

 864رؤية ضوء، أو سماع صوت جرس، وما شابه ذلك. 

  865  :-بافلوف تجربة وقائع

 اللعابية بالغدد  بالستيكية أنابيب  يوصل لكى للكلب  جراحية عملية بافلوف أجرى .1

 كميته.  وقياس إفرازه عند  اللعاب  جمع من يمكنه مما بكيس ووصلها للكلب 

 .يألفها وجعله التجربة غرفة الى الكلب  بافلوف أدخل .2

 فى    الكلب  وكان الحركة من يمنعه حتى أرجله وقيد  منضدة على الكلب  أوقف .3

 . جوع حالة

 كان مباشرة الجرس صوت  وبعد  ثوانى، 8-7 لمدة جرس صوت   باصدار بدأ .4

 .الكلب  لعاب  سيالن فالحظ الكلب  فم فى الطعام يضع

 وصار الكلب،  فم فى الطعام وضع أوقف ثم مرة، ثالثين لمدة السابقة الخطوة كرر .5

 . الكلب  لعاب  سيالن فالحظ وحده الجرس صوت  يحدث 

 فم فى الطعام وضع  غير من الجرس صوت  بعد  الكلب  لعاب  سيالن ظاهرة فسر .6

 هذه على وأطلق .الكلب  عند  اللعاب  سيالن على القدرة اكتسب  الجرس صوت  بأن الكلب 

 (. المنعكس الفعل) الظاهرة

 عصبية  كاستجابة يتم بل االنسان، فيه يتحكم ال الذى االارادى الفعل هو المنعكس الفعل :- )ملحوظة

 عليها سلط إذا العين فتحة إنقباض  أو ركبته، فى االنسان ضرب  إذا القدم حركة مثال .(حسية)

 . قوى ضوء

  :-866نظريته بافلوف عليها بنى التى االعتبارات أهم
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: لتكرارا

  

 بتكرار تقوى الشرطى، المثير طريق عن (اللعاب  سيالن) االستجابة حدوث  بأن بافلوف أثبت       

 (. الطعام) الطبيعى بالمثير (الجرس صوت ) الصناعى الشرطى المثير اقتران

  الزمن: -1

 اذا (الطعام) الطبيعى بالمثير (الجرس صوت ) الشرطى المثير (ارتباط) اقتران عملية تتم       

 من ألنه .قليلة زمنية بفترة (الطعام ) الطبيعى المثير  على (الجرس صوت ) الشرطى  المثير قدم

 استقباله اثناء (الطعام) الطبيعى المثير الستقبال انتباه حالة فى الحى المخلوق يكون أن الضرورى

 (.الجرس الشرطي)صوت  للمثير

  التعزيز: -2

 صوت ) الشرطى للمثير تعزيز هو بافلوف تجربة فى الشرطى المثير بعد  الطعام تقديم      

 الشرطى للمثير االستجابة قوة زادات كلما (التكرار) التعزيز مرات  زادت  كلما لوحظ وقد  (الجرس

. 

  اإلنطفاء: -3

 اللعاب  كمية فان الطبيعى، المثير من  تعزيز دون الشرطى المثير بتكرار أنه بافلوف الحظ       

 .اإلنطفاء  بظاهرة الظاهرة هذه بافلوف سمى .تختفى حتى فشيئا شيئا النقصان فى تأخذ 

   التعميم: -4

 يسيل) يستجيب  الكلب  أن بافلوف الحظ فقد الشرطى للمثير المشابه للمثيرات  االستجابة هو      

 من يخاف كلب  عضه الذي الطفل فى ذلك ويظهر .الجرس صوت  من  القريبة لالصوات  (لعابه

 .الكالب  تشبه أخرى حيوانات  حتى أو الكالب،

 867:  وبافلوف الغزالى االمام

 مقام هذا تقديرى وفى .التعلم تفسير في الشرطي التعلم علماء الغزالى االمام سبق لقد  

 منصور ويذكر .التجريبيون المحدثون النفس علماء نظريته أيد الذى الغزالى االمام لنظرية اجالل

 بافلوف خاصة الشرطى  التعلم علماء من  وغيره الغزالى االمام بين الفرق  (297-299، 2001)
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 العكس، الى الوهم ) نظرية وضع فى طويلة بقرون بافلوف (م 1111- 1059) الغزالى سبق االمام

 االشتراط فعل يقابل الذي بالوهم وتعليلها المقترنة، واستجاباته االنسانى السلوك تفسر نظرية وهى

 .التجريب  والى الحسية االمثلة الى تفتقر أنها النظرية هذه على يؤخذ  وما .الحديث  النفس علم فى

  التجريبى المنهج عن الغزالى االمام منهج اختالف الى يعود  ذلك ولعل

 الفعل رد  بافلوف يسميه بينما (العكس الى الوهم سبق ) القانون هذا يسمى الغزالى اإلمام (1

 .المنعكس الفعل أو الشرطى

 الوهمية، القوة هى النفس فى قوة هو الغزالى االمام عند  القانون هذا  وراء الكامن السبب   (2

 هو المحدثين النفس علماء عند  السبب  بينما الوهم، عملية هو القانون هذا وراء المباشر والسبب 

 .االشتراط عملية

 الدور فيعطى بافلوف أما للدماغ، الوهمي القانون هذا فى كبيرا   دورا   الغزالى االمام يعطى   (3

 .االشتراط عملية فى الدماغية  للقشرة الفسيولوجى

 بافلوف ويؤكد  .القانون هذا فى ودورهما والعقاب  للثواب  كبرى أهمية  الغزالى االمام يعطى  (4

 .االشتراط عملية فى (العقاب ) السلبي والتعزيز( الثواب ) االيجابى التعزيز ضرورة على

 الحيوان يستخدم أن دون المنطقية الفكرية القواعد  من القانون هذا الغزالى االمام أستنتج (5

 توصل بافلوف بينما القانون، هذا لتوضيح الواقعية الحسية باالمثلة واكتفى .نظريته فى (الكالب )

 (. الكالب ) الحيوان  على المادية والتطبيقات  التجارب  من عدد  إجراء بعد  القانون هذا استنباط الى

 يرجع لالنسان، نتائجها نقل ثم الحيوان، على  للتجارب  الغزالى االمام استعمال عدم أن والظاهر

 االشتراط لنظرية يوجه نقد  أكبر أن  كما .االنسان يكرم فاالسالم  المبدأ، هذا يقر ال االسالم أن الى

 العقل بدور اعترافها وعدم،   آلة كأنه لالنسان نظرتها هو عموما، السلوكية والنظريات  بافلوف عند 

 البيئة وأن االنسان، لفهم الوحيد  المرجع هو المحسوس السلوك أن على وتأكيدها الوراثة، أو،

 .السلوك لهذا الوحيد  الصانع هى غيرها وليس

 : Operant Conditioningثانيًا: التعلم اإلشراطي اإلجرائي     

هو أسلوب آخر لدراسة السلوك، ويقوم على    –ويسمى أحيان ا باألدائي    –اإلشراطي اإلجرائي        

 (. 1904مبادئ التعلم، وأول من نادى به العالم األمريكي ب. ف. أسكنر )



 

 

 

 

واحد ا من أهم أعالم المدرسة السلوكية الحديثة، فهو يرى في دراسة البيئة  Skinnerيعد سكينر  

ا أن التحليل العلمي وسيلة لفهم سلو ك اإلنسان أجدى من دراسة اإلنسان نفسه. ويرى سكينر أيض 

للسلوك يجرد اإلنسان المستقبل من السيطرة التي كان يقال أنه يمارسها ويحول هذه السيطرة إلى  

البيئة، ويمكن حينئذ أن يبدو الفرد ضعيف ا بوجه خاص، فهو فصاعد ا سيخضع لسيطرة العالم من  

األخص بسيطرة أناس آخرين. وقد اهتم سكينر بدراسة الظاهرة السلوكية من خالل   حوله وعلى

الذي يستخدمه في   المنهج  السلوكية نفس  للظاهرة  نفسه، وقد استخدم في دراسته  السلوك  دراسة 

دراسة العلوم الطبيعية وهو المنهج الوصفي، الفرض األساسي في نظرية " سكينر " يميل الكائن  

 868قبل إلى إعادة وتكرار نفس العمل، أو نفس الفعل الذي يعقبه التعزيز أو التدعيم.  الحي في المست

 السلوك أحداهما: السلوك من نوعين بين النظرية هذه صاحب  (1985 -1904) سكنر يميز     

 كما شرطى منعكس سلوك هو والذى،  واالستجابة المثير بين الرابطة على يقوم الذى االستجابى

 ) يحيى هارون محمد (.  869(. مثير دون استجابة توجد  ال) بافلوف فسره

 870تجربة صندوق اسكنر:  

بينوا فيها مفهوم ومبادئ السلوك          )قام عالم النفس األمريكي اسكنر وتالميذه بعدة تجارب، 

اإلجرائي. ولعل من المعلوم، أن اإلشراط األدائي يكّمل اإلشراك الكالسيكي، حيث إنهما يعتمدان  

االستجابي   أسماهما:  السلوك  من  نوعين  بين  اسكنر  فرق  لقد  بالتعلم.  الخاصة  )  المبادئ 

Respondent    ( واإلجرائي ،)Operant    فالسلوك االستجابي هو الذي يأتي باعتباره نتيجة ،)

مباشرة لحدوث المثير، كما في حالة األفعال المنعكسة غير الشرطية. وسيالن اللعاب بسبب وجود 

تياريًّا،  الطعام في الفم فعل طبيعي واستجابة منعكسة. أما السلوك اإلجرائي هو سلوك يؤديه الفرد اخ

أداء   الفرد وفعاليته في  ) إجرائي ( على  فيها، وتدل كلمة  يعيش  التي  البيئة  التحكم في  من أجل 

 السلوك الذي يريد؛ لكي يتم تحكمه في البيئة من حوله.  

عرف فيما    -ولكي يتم الحصول على تعلم إشراط إجرائي من المختبر، صمم اسكنر صندوق ا          

ا، والصندوق من الداخل خال إال من رافعة صحن للطعام.   –بعد بصندوق اسكنر   ووضع فيه فأر 

كما يوجد في سقف الصندوق ضوء يمكن إنارته، في أي وقت يريده المشرف على التجربة، فعندما  

الحرية إلجراء  حركات   بالحبس والبحث عن  يدفعه شعوره  داخل الصندوق،  الفأر وحده  يكون 

مة، حتى يصادف أن تقع رجاله على الرافعة، وفي هذه المرحلة وقفزات متعددة بصورة غير منتظ

 
 )علم النفس التربوي، د/ محسن محمد أحمد: أستاذ علم النفس التربوي المساعد بجامعتي الدمام والمنصورة(.  868
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يربط المشرف على التجربة سلة الطعام مع الرافعة، بحيث تنزل حبات األكل متتابعة على الصحن  

الداخلي كلما ضغط الفأر على الرافعة، وكلما أكل الفأر جميع الطعام داخل الصحن، فإنه يقوم مرة  

الطعام مرة أخرى على الصحن الداخلي، وهكذا يتعلم الفأر الضغط  أخرى بضغط الرافعة فينزل  

 )الضغط على الرافعة (   على الرافعة؛ ألن نزول الطعام يعزز ويدعم هذا السلوك 

ويكتفي الباحث بهتين التجربتين من المدرسة السلوكية؛ العتقاده، أنه قد جاء بفكرة عامة عن         

ا في المدرسة. المدرسة؛ بتناوله هتين التجربت   ين األكثر تأثير 

   871نقد المدرسة السلوكية: 

 

توصف المدرسة السلوكية بأنها تبسط سلوك اإلنسان المعقد تبسيط ا مخالًّ، حيث تختزل كل   -1

العمليات العقلية العليا والشعورية وتداعياتها، في عملية المثير واالستجابة، التي ينجم عنها مبادئ  

 التعلم.

المدرسة السلوكية في تركيزها على قواعد التعلم في محيط البيئة، الجوانب الشعورية  تغفل   -2

 والروحية في اإلنسان، واألثر الذي تتركه على إحساسه، وتفكيره، وأنماط سلوكه. 

االعتماد بمبدأ المثير الذي تعقبه استجابة يعكس الروح الميكانيكية لهذه المدرسة، فكأنما   -3

حرك بفعل المثير لتعطي االستجابة المترتبة فقط على ذلك  المثير، وما أدل أصبح اإلنسان آلة تت

في   أريد  ما  منهم  أشكل  أن  أستطيع  األطفال،  من  دستة  أعطني   " واطسن:  قال  مما  ذلك،  على 

المستقبل، سأصنع منهم الطيار، أو الطبيب، أو المهندس، أو العامل، أو المدرس، أو اإلنسان الناجح  

 تناد ا على مبادئ التعلم" . حسبما أريد، اس

المسئولية   -4 تختزل  تلك،  بفلسفتها  المدرسة،  هذه  فإن  إشارات  من  تقدم  ما  ولكل  ا،  وأخير 

الفردية، واإلرادة الحرة لإلنسان، وتجعله فقط حبيس بيئته، ومن ثم يأتي سلوكه حتميًّا؛ بناء على  

توجيه معطيات هذه البيئة، ومن ثم  معطيات تلك البيئة، بمعنى ال مكان لحرية اإلنسان في اختيار و 

 ال مجال للحديث عن مسئولية في توجيه تلك المعطيات.  

ا الدكتور/ علي زيعور             في كتابه " مذاهب علم النفس والفلسفات النفسانية    –وقد أورد أيض 

 عيوب ا لهذه المدرسة، منها:  –

الوعي، ترفض  الروح،  الالمادية،  الواقعية  تنفي وجود  الجهاز    _  في  بالوراثة وبنضوجٍ  اإليمان 
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الوالدة  ينالون عند  السويون،  كلهم،  يولدون:  متشابهون عندما  الناس  أن جميع  تؤكد  إذ  العصبي 

السلوك مجرد عملية  نمو  أن  إلخ... وتؤكد  المفاعل،  نفس  الالقطات،  نفس  نفسه،  جهاز األقواس 

ت في المحيط االجتماعي والتربية، وأن  تكوين عادات، وأن الفروقات الفردية ناجمة عن اختالفا

التكييفات ترتكز على الصُّدف؛ نافية بذلك دور قانون األثر في تكوين العادات ) العادة، هنا، مجرد 

 ترابط منعكسات شرطية، إنها إبدال مثير بآخر (. 

نها  _ "تؤكد أن الفكر هو سلوك، كغيره من السلوكيات األخرى مثل السباحة، أو لعب التنس" فكأ

ا؛ حتى فهمها   مصابة بخوف من كل ما هو " روحي "، بل ومما هو ذهني؛ أو " داخلي " أيض 

 للوعي يخالف الفهم الحقيقي له.

نظرية   السلوكانية  الكل.  نفس  علم  يكون  أن  يمكن  وال  النفس،  علم  كل  هو  السلوك  علم  ليس   _

..ال بد من استكمال السلوكانية بعلم  أطرافية؛ إنها " فيزيولوجيا "، " علم الغدد "، " علم العضل " .

النفس االستبطاني: إنهما مستلزمان لبعضهما البعض. السلوكية تأخذ جانبا واحد ا فقط من اإلنسان.  

 من هنا قول ب. جانيه: " تصبح سيكولوجية السلوك ناقصة عندما يكون األمر متعلق ا باإلنسان. 

بطي للمعاني إلى مفردتين هما: ) مثير واستجابة(.  _ يبدو هذا العلم وكأنه مجرد نقل المذهب الترا

إنه مذهب ميكانكي يدرو حول ثالثة مفهومات: مثير، استجابة، جسم عضوي ) متعض (. إنه " 

ا ألغى النفس في اإلنسان، بعد أن ألغى لهذا  ا طبيعيًّا "؛ لكنه صار علم  محاولة لجعل علم النفس علم 

إنس  الغنسان  في  ما  أشد  ألغوا  "  وعيه.  جوهره   " وفحواه،  روحه  منه  انتزعوا  وصميمية:  انية 

 وكينونته. 

_ خرج السلوكانيون من ميدان علم النفس. وذلك بسبب نفيهم للوعي، وإهمالهم الميول والغاية )  

السلوكانية الميكانيكية (. لقد فهموا ناحية واحدة من اإلنسان، فبتروه؛ أحالوه إلى بعد واحد، فعجزوا 

 872استه؛ تصوروه آلة، ففشلوا. عن تفسيره، ودر

 المبحث الثالث: المدرسة المعرفية: 

وقد مثلت نظرية علم النفس المعرفي ثورة في علم النفس، ونشطت في السبعينيات لتعيد التأكيد  

إعادة  إلى  المعرفة، ودعت  اكتساب  في  بها  يتسم  التي  والفعالية  لإلنسان،  الفطرية  القدرات  على 

 873إطار من العمليات المعرفية كاإلدراك، والتفكير، والتذكر.تفسير السلوك في 

ويذكر الدكتور لطفي فطيم والدكتور أبو العزائم في كتبيهما أربع مسلمات لعلم النفس المعرفي      

 
، مؤسسة عز الدين للطباعة   218 -216) مذاهب علم النفس والفلسفات النفسانية، الدكتور/ علي زيعور، ص  872

 والنشر(.
 (. 224الدين توفيق، مرجع سابق، ص )الـتأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية للدكتور/محمد عز  873



 

 

 

 

 874نذكرها باختصار:  

لصعوبة تأمل أوال : أن التأمل الباطني أسلوب محدود القيمة فيما يتعلق بتحليل العمليات المعرفية  

 هذه العمليات أثناء إجرائها ) أن تتأمل كيف تفهم ما تقرا مثال  (.

ثاني ا: أن النظريات والبحوث التي يقوم بها أصحاب علم النفس المعرفي يجب أن تكون صحيحة  

 في التطبيق، بمعنى أنها يجب أن تساعد على تفسير أحداث الحياة اليومية خارج المعمل.

 يات المعرفية يمكن دراستها دراسة مثمرة دون اللجوء إلى المستوى الفسيولوجي. ثالث ا: أن العمل

 رابع ا: أن المعرفة اإلنسانية هي نوع متميز من طبخ المعلومات. 

)).. نادت النظريات االرتباطية بأن التعلم يحدث نتيجة حدوث ارتباط بين المثير واالستجابة، وما  

إلدراك ما هو إال نسخة طبق األصل للشيء المدرك، والتفكير  ينتج عنها من تكوين عادات، وأن ا 

ما هو إال تجميع آلي بهذه األشياء التي يدركها الكائن الحي.  وتنادي النظريات المجالية بأهمية  

نتيجة إلدراك الكائن الحي للعالقات  التعلم يحدث  التعلم، فيرى المجاليون أن  اإلدراك في عملية 

مكونات الموقف التعليمي، وهم بهذا ال يؤكدون ارتباط المثير باالستجابة،    المتعددة الموجودة بين

بل يؤكدون أهمية الموقف الكلي، أو المجال، وأهمية الدور الذي تقوم به عملية اإلدراك وعملية  

التفكير العقلية العليا في عملية التعلم. كما أن المجاليون يرفضون اتجاه االرتباطيين نحو تبسيط  

ر السلوكية، وتحليلها على وحدات بسيطة، أو عناصرها االولية، ثم اعتمادهم على افتراض  الظواه

الجمع حين يحاولون إعادة تشكيل الظاهرة السلوكية، وهذه نظرة آلية إلى السلوك تهمل إلى حد 

ية  كبير العوامل الديناميكية للسلوك التي تنبع من تفاعل اإلنسان مع بيئته، وتشمل المدرسة المجال

 عدة نظريات منها: 

 ( التعلم باإلشارة ) تولمان(.  )نموذجنظرية  .1

  875نظرية ) نموذج ( التعلم باالستبصار ) الجشتالت (.  .2

 

 أوالً: نظرية ) نموذج ( التعلم باإلشارة ) تولمان(: 

باإلشارة           التعلم  الجشتالتية،    Sign Learningواسم  العالمة  أسماء  يجمع  مختصر  اسم 

مة الدالة، وفي نفس الوقت يشير إلى اإلطار المعرفي للمعرفة. ويمثل تولمان القطب المضاد والعال
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ل " هل"، وذلك ألن التعلم في نظر تولمان عملية معرفية، في حين أن التعلم في نظرية " هل"  

عملية غريزية. ويرى تولمان أن السلوك الذي يقوم به الكائن الحي ال يقف  عند مستوى تجميع  

ألفعال المنعكسة، كما يرى واطسون في نظرته الذرية للسلوك، ولكن سلوك الكائن الحي هادف،  ا

واجها  للسلوك  أن  تولمان  ويرى  هدفه.  إلى  الوصول  إلى  يسعى عن طريق سلوكه  الفرد  أن  أي 

معرفيًّا، فحينما يتجه السلوك إلى هدف معين، إنما يتوقع مسبق ا هذا الهدف، ولذلك فهو يتضمن "  

البيئية لتساعده   مع رفة " الوسائل المؤدية لهذا الهدف. كما أن الكائن يحاول استخدام اإلمكانيات 

للوصول إلى هدفه. ويرى تولمان أن السلوك يبدأ بمؤثرات من البيئة، أو بحاجات فسيولوجية، كما  

 876هو الحال في حالة الجوع . ثم يتلو ذلك عمليات متوسطة يليها ظهور السلوك. 

 ثانيًا: نظرية ) نموذج ( التعلم باالستبصار ) الجشتالت (:

ظهرت مدرسة الجشطلت في ألمانيا معاصرة لظهور السلوكية في أمريكا. وقد ظهرت هذه        

المدرسة كثورة على المدرسة االرتباطية، وقال رجال الجشطلت أن الخبرة تأتي في صورة مركبة.  

877  

ها الكل باأللمانية معنا  Gestaltظهرت هذه المدرسة في ألمانيا في أوائل هذا القرن وكلمة          

. ظهرت هذه المدرسة في وقت أسرف Patternالمتكامل األجزاء، أو الصيغة اإلجمالية، أو النمط  

فيه كثير من علماء النفس في تحليل الظواهر النفسية إلى عناصر جزئية. كانوا يحللون اإلدراك 

خصية إلى  إلى إحساسات جزئية، وعملية التعلم إلى روابط عصبية بين مثيرات واستجابات، والش

سمات مختلفة. فكان من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى رد فعل شديد على المدرسة الترابطية، وقد ذلك  

على يد هذه المدرسة التي ترى أن الظواهر النفسية وحدات كلية منظمة وليست مجموعات من  

ء الشخصية  عناصر بسيطة وأجزاء متراصة يجب عزلها أوال وتحليلها. فاإلدراك، أو التعلم، أو بنا

ليس كل منه كالحائط المكون من قوالبرملتصقة، بل كالمركب الكيميائي اندمجت عناصره بعضها  

في بعض. ولو حللنا المركب إلى عناصره تالشى المركب نفسه. وبعبارة أخرى فالظواهر النفسية  

 878)صيغ( ومجموعات مترابطة األجزاء تتسم بتماسك داخلي يجعل منها " كليات".  

، كوفكا  1967  -1887، كوهلر  1943  -1880من أهم رواد مدرسة الجشتالط: ) فرتهايمر         

(؛ فقد اهتموا بدراسة التعلم القائم على العمليات المعرفية مثل اإلدراك واالستبصار،  1856-1941

"  وتقول بهذا النمط مدرسة الجشتالط، أو المدرسة الكلية، وكلمة جشتالط كلمة ألمانية تعني " الكل 
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واإلنسان عند علماء الجشتالط كائن حي مدرك، ويتفاعل مع بيئته تفاعال  حيًّا يؤثر فيها ويتأثر بها،   

وينظرون في حالته الراهنة، وليس في خبراته السابقة فقط كما تفعل المدرسة السلوكية. والخبرة  

لمضمونها، لكي تؤدي    عند المدرسة الكلية ال تكفي وحدها، بل البد من إعادة تنظيم لعناصرها وفهم

إلى الحل في وقته الراهن، ولخصوا ذلك فب عباراتهم الشهيرة " الكل ال يساوي مجموع األجزاء 

" باختصار شديد، تركز المدرسة الكلية على إدراك العالقات بين األشياء وتنظيمها معرفيًّا؛ ليحصل 

 879آلية.   الفرد على فهم كلي للموقف، وليس تجزئته وتبعيضه في ارتباطات 

عن       الغنى  فيه  ما  أورد  قد  لعله،  المعرفية؛  المدرسة  في  النظريتين  بهتين  الباحث  ويكتفي 

األخريات، ولربما المطلع على البحث سيدرك حقيقة المدرسة هذه؛ بعد اطالعه على النظريتين  

 هتين. 

 نقد المدرسة: 

بالسل         االرتفاع  الجشتالط  مدرسة  وتجارب  مفاهيم  المثير  تعنيى  مستوى  من  اإلنساني  وك 

المعرفية  العمليات  فيه  تتفاعل  أوسع،  إدراكي  ومجال  كلي،  مستوى  إلى  المحدود،  واالستجابة 

لإلنسان مع المثيرات البيئية. وهذه المفاهيم ارتبطت بمفهوم اإلدراك بمعناه الحسي البصري، وبدور 

درسة الجشتالط مساهمتها األصيلة في الخبرة العقلية لتنظيم عناصر هذا اإلدراك. وهذا يحفظ لم

مجال اإلدراك ووظائفه المختلفة. غير أننا يجب أن نتذكر أن هذه المدرسة على الرغم من إسهامها 

في تطور مفاهيم التعلم وآلياته، إال أنها أيضا تخرج من ذات المشكاة، التي خرجت منها مدراس 

لمادية التي ال تؤمن بدور الجانب الروحي  علم النفس األخرى، بصدورها عن الفلسفة الوضعية ا

 في سلوك اإلنسان.  

 المبحث الرابع: المدرسة اإلنسانية:  

المدرسة في عام         المتعددة، 1958جاءت هذه  النفسية  المدارس  م كرد فعل على أطروحات 

كما   اإلنسان،  لسلوك  والميكانيكية  التجزيئية  النظرة  فرفضت  السلوكية،  المدرسة  على  خاصة 

استجاباته   وحتمية  اإلنسان،  لمصير  التشاؤمية  ونظرتها  النفسي  التحليل  نظرية  أيضا  رفضت 

السلوكية القائمة على غريزتي الجنس والعدوان... وفي رأي زعماء هذه المدرسة، ومنهم أبراهام  

  1987  -1903(، وكارل روجرز )    William James(، ووليم جميس )  1970  -1908ماسلو ) 

مدارس السالفة الذكر اهتمت برؤية الجوانب السالبة في سلوك اإل نسان، ومواضع  (، أن جميع ال
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الضعف والقصور فيه، ولم تهتم بالجوانب المشرقة في اإلنسان ومواطن القوة واإليجابية فيه التي 

تحقق إنسانيته. فالمدرسة اإلنسانية بتأكيدها على إنسانية اإلنسان، إنما ترفض تفسير سلوك اإلنسان  

حسب    –لقائم على فلسفة التطور، التي تمتد جزورها إلى فكرة أن اإلنسان حيوان متطور. فاإلنسان  ا

له طبيعته الخاصة التي تميزه عن الحيوان، وله بنية نفسية، وحاجات،    –رؤية المدرسة اإلنسانية  

وتفرد   بينهم،  فيما  األفراد  تميز  إلى  ذلك  ويقود  البشري،  الجنس  تميز  وميول  أنماطهم  وقدرات، 

إليها، والخبرات الشعورية والمعرفية لكل  ينتمون  البيئة التي  السلوكية، وذلك حسب تفاعلهم مع 

 880منهم.  

 881وتقوم هذه المدرسة على عدة مسلمات منها:           

 أن اإلنسان خير بطبيعته.  .1

 أنه حر في اتخاذ القرارات المرتبطة بأمور حياته.  .2

 مستمر يهدف إلى تحقيق إنسانيته.أنه كائن حي في نشاط أو نمو  .3

أنه ال بد من دراسة الخبرة الحاضرة للفرد كما يدركها من يعيشها ال كما يدركها اآلخرون   .4

 . 

في نظرية علم النفس اإلنساني، اإلنسان خير بطبيعته، وما يبدو عليه من عدوانية أحيان ا؛ هو         

ئة باإلحباط والظلم، وهو حر في اتخاذ القرارات  نتيجة للصعوبات التي يواجهها في حياة معقدة ملي

السلوكية   بها  قالت  التي  النفسية  الحتمية  ضد  لكنه  محدودة،  حرية  كانت  وإن  بحياته،  المرتبطة 

والتحليل النفسي، وهو كائن حي في نشاط مستمر؛ يهدف إلى تحقيق إنسانيته، وتحقيق اإلنسانية  

معناه أن حاجات اإلنسان التي يسعى لتحقيقها   –االتجاه  أحد زعماء هذا    –كما صاغه إبراهام ماسلو  

مرتّبة ترتيب ا هرميًّا؛ تبدأ بالحاجات الفسيولوجية، ثم الحاجة لألمن، ثم الحاجة إلى االنتماء والحب، 

ا الحاجة إلى تحقيق الذات.    882ثم الحاجة إلى تقدير الذات، وأخير 

 نقد المدرسة اإلنسانية: 

ز     ال  اآلن  وإلى  تفسيره  ))  ويقدم  برؤيته،  يبشر  اإلنسانية(  )المدرسة  اإلنساني  النفس  علم  ال 

البيولوجية والسيكولوجية   للسلوك وفق المفهوم السابق للحاجات اإلنسانية، ولم يواجه المشكالت 

التي طرحها نموذج اآللة ونموذج الحيوان؛ ألنه اعتمد نموذجا من داخل علم النفس ال من خارجه  

لوجيا وال من الميكانيكا ( غير أن أوجه الضعف في المسلمات السابقة تظهر على  ) ال من البيو
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 النحو التالي: 

اإلنسان الذي يتحدث عنه علم النفس اإلنساني هو نفسه اإلنسان المعّرف بجوانبه المادية  .1

ا  الخاضعة للتجربة والمالحظة، فعلم النفس اإلنساني، لم يقدم تعريف ا جديد ا لإلنسان، ولم يحد  ث تغيير 

في األجوبة السائدة في الثقافة الغربية عن أصله وغايته ومصيره، وإنما أثبت له بعض الصفات 

 التي سلبتها النظريات التي تنبت نموذج اآللة والحيوان، مثل صفة الخيرية والحرية واإلرادة.

فهوم الغربي  القيم التي تستند إليها هذه الطبيعة الخيرة في علم النفس اإلنساني، تخضع للم .2

النسبي للقيم، فهي قيم اجتماعية مصدرها المجتمع، وليس لها مصدر مستقل يعطيها قيمتها بغض  

 النظر عن موقف المجتمعات منها.

الحرية المحدودة في إطار الحتميتين البيولوجية واالجتماعية غير واضحة في علم النفس  .3

 اإلنساني وغير محددة.

هذا المذهب إلى جانب البعد الجسمي والنفسي واالجتماعي؛  اإلشارة إلى البعد الروحي في   .4

يجعله أكثر شموال  وتكامال  غير أنه بعد غامض غير واضح، وال يتضح المرجع الذي تم االستناد 

   883إليه إلثبات هذا البعد الرابع، وبأي معنى يفهمهالذين أضافوه إلى األبعاد الثالثة األخرى 

 884المدرسة اإلنسانية:   ومن االنتقادات التي توجه إلى

أنها أكدت على الجوانب المشرقة واإليجابية في سلوك اإلنسان، باالعتداد بحرية اإلنسان   .1

 وإرادته ومسؤليته.  

رغم أن المدرسة اإلنسانية أشادت بالطبيعة الخيرة لإلنسان، إالّ أنها تجافت عن أي مدلول  .2

ناحية تحقيق ذاته، ويكون تصوره للخير أمرا  أخالقي أو روحي لهذه الطبيعة، فاإلنسان خير من  

 نسبي ا، فال يهم أن يكون ملحد ا، أو مؤمن ا بعد ذلك.

رؤيته   .3 اإلنسان حسب  لحياة  بمعنى  تنادي  التي  الوجودية،  باألفكار  المدرسة  هذه  تأثرت 

 الخاصة للحياة والبيئة من حوله، ويتجلى ذلك في كتابات كارل روجر أحد زعماء هذه المدرسة. 

 لمبحث الخامس: موقف اإلسالم من هذه المدارس ) المدرسة اإلسالمية (: ا

على اإلديولوجيات والرؤى التي قامت عليها   -فيما سلف ذكره  في الفصل السابق    -تعرفنا           

المدرسة   السلوكية،  المدرسة  التحليلية،  المدرسة   (  : التفصيل  بشيء من  تناولناها  التي  المدارس 

مدرسة اإلنسانية(، ووجدنا أن لهذه المدارس قاسما مشتركا، وهو المنطق الفلسفي الذي المعرفية، ال
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اتخذته للوصول إلى المعرفة بالنفس اإلنسانية، وذلك المنطق هو فلسفة التطور التي قال بها دارون، 

ه بمعنى أن اإلنسان متطور عن الحيوان، وال يخفى على أحد األساس اإللحادي الذي قامت عليه هذ 

الفلسفة الداروينية، فإنها تنكر الخالق، والتؤمن بأن اإلنسان مخلوق ويقول نجاتي في هذا النطاق 

ا في علم النفس الحديث؛ إذ إنها ساعدت على تأكيد  : ا كبير  لقد أثرت نظرية التطور لدارون تأثير 

يس أكثر من حيوان  اتجاهه المادي في دراسة اإلنسان الذي يعتبر في نظرهم، تبع ا لنظرية دارون ل

تطور من حيوانات دنيا.. وقد أدى ذلك بعلماء النفس الحديث إلى االهتمام بدراسة سلوك الحيوان، 

وتعميمها على سلوك اإلنسان، كما أكد إنكارهم للروح. فليس اإلنسان في نظرهم إال جسما تحركه  

رون بنظرية التطور كان  غرائزه الحيوانية. ثم ذكر نقال  عن أحمد عزت راجح : " لما ظهرت دا

لهذه النظرية أثر عميق في علم النفس؛ إذ قضت على الرأي الشائع بانفصال الحيوان عن اإلنسان  

الغريزة.  تحركه  الحيوان  أن  عن  ديكارت  نظرية  تضمنته  الذي  الرأي  وهو  جوهريًّا،  انفصاال  

 واإلنسان يحركه العقل ". 

ا كما ف    ا في جميع العلوم  إن نظرية التطور قد أثرت تأثير  ي علم النفس الحديث، كما أثرت أيض 

اإلنسانية وغير اإلنسانية. لقد أثرت في المدرسة السلوكية التي نظرت إلى اإلنسان باعتباره أنه  

ليس أكثر من حيوان متحرك بطريقة آلية ميكانيكية، ولم تعترف بوجود عقل، أو روح توجه سلوكه.  

الذي نظر إلى اإلنسان باعتباره حيوان ا تحركه غرائزه الجنسية   وأثرت في مدرسة التحليل النفسي

ا ابتدعه اإلنسان.  والعدوانية، وأنكر األديان السماوية، واعتبرها َوْهم 
885 

إن متضمنات نظرية التطور غير مقبولة من وجهة نظر إسالمية. فالقرآن الكريم ذكر طريقة       

ْنَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِويمٍ بحانه وتعالى: ))  ، وأنه قال س  -عليه السالم    -خلقه آلدم   (( )   لَقَْد َخلَْقنَا اإْلِ

(. كما قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: " إن هللا تعالى خلق اإلنسان على صورته،  4التين، اآلية:  

أي على الهيئة التي هو عليها اآلن " ، إن نظرية دارون نظرية إلحادية تجرد اإلنسان من أهم ما  

يميزه عن الحيوان..، وهو الجانب الروحي منه، وأن هللا سبحانه وتعالى خلق اإلنسان ليكون خليفة  

له في األرض، وأمده باإلمكانات واالستعدادات التي تؤهله للقيام بأسمى األعمال. لقد خلق هللا تعالى  

أرشده إلى عبادة هللا سبحانه  أبو البشر جميع ا، و  –عليه السالم    -اإلنسان منذ البداية سويًّا، وهو آدم  

ِ الَّتِي فََطَر النَّاَس َعلَْيَها اَل تَْبِديَل  وتعالى وتوحيده قال تعالى: ))    يِن َحنِيفًا فِْطَرَت َّللاَّ فَأَقِْم َوْجَهَك ِللّدِ

يُن اْلقَيُِّم َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل يَْعلَُموَن(( )الروم ِ ذَِلَك الّدِ . لقد خلق هللا تعالى    (30، اآلية:  ِلَخْلِق َّللاَّ

اإلنسان منذ البداية إنسان ا سويًّا كلمل الخلقة، كما تدل على ذلك آيات القرآن الكريم، خلقه من تراب، 

    886ونفخ من روحه، وكرمه على سائر مخلوقاته، وأمر المالئكة أن يسجدوا له سجود تكريم.  
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نظريات علم النفس الحديث، والتي أشرنا إليها سابق ا   إن النقد الشديد الذي وجه إلى كثير من     

نقدنا للمدرسة السلوكية، والتحليل النفسي، وتأثير نظرية التطور على علم النفس الحديث؛  أثناء 

تجعل من الضروري إعادة النظر في كثير من نظريات علم النفس الحديث، وأن نضعها موضع  

ا لمبدئ اإلسالم، فال بد لنا  النقد الشديد على ضوء مبادئ اإلسالم فم نحن علماء    -ا يكون معارض 

من رفضه. وال يجب أن نقبل منها إال ما يكون غير مناقض للمبادئ الغسالمية.    -النفس المسلمين  

وقد سبق أن ذكرنا أن علماء المسلمين األقدمين قد قاموا بهذه المهمة من قبل. فحينما اهتموا بترجمة 

العربية، فإنهم أغفلوا ما كان يتعلق منها باألساطير اليونانية الوثنية، ولم يأخذوا   الفلسفة اليونانية إلى

التي   النفس  إلى نظريات علم  أنهم أضافوا  إال ما وجدوه غير متعارض مع مبادئ اإلسالم. كما 

ا من آرائهم اإلسالمية المستمدة من القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى   أخذوها عن اليونان كثير 

 عليه وسلم. فقد أضافوا، مثال ، عند كالمهم عن االحالم، ما جاء في القرآن الكريم عن األحالم  هللا

القرآن   في  لما جاء  وفق ا  المستقبل،  في  بما سيحدث  والمبشرة  المنذرو  الصادقة  والرؤى  التنبئية، 

 887الكريم وأحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم. 

وأما المدرسة اإلنسانية نجدها أقرب في روحها إلى النظرة اإلسالمية لطبيعة اإلنسان، وقد أورد     

 تعالى: " الباحث أنه من المسلمات التي تقوم عليها هذه المدرسة؛ أن اإلنسان خير بطبيعته، قال  

ِ الَّتِي فََطَر النَّ  يِن َحنِيفًا فِْطَرَت َّللاَّ يُن اْلقَيُِّم َولَِكنَّ  فَأَقِْم َوْجَهَك ِللّدِ ِ ذَِلَك الّدِ اَس َعلَْيَها اَل تَْبِديَل ِلَخْلِق َّللاَّ

َما ِمْن َمْولُوٍد إِالَّ  قال الرسول صلى هللا عليه وسلم:  (. و30أَْكثََر النَّاِس اَل يَْعلَُموَن")الروم،اآلية:  

َدانِِه ، أَْو يُ  َسانِِه َكَما تُْنتَُج اْلبَِهيَمةُ بَِهيَمةً َجْمعَاَء َهْل  يُولَُد َعلَى اْلِفْطَرِة فَأَبََواهُ يَُهّوِ َرانِِه ، أَْو يَُمّجِ نَّصِ

ُ َعْنهُ ، }فِْطَرةَ هللاِ الَّتِي فََطَر النَّ  اَس َعلَْيَها{  تُِحسُّوَن فِيَها ِمْن َجْدَعاَء ثُمَّ يَقُوُل أَبُو ُهَرْيَرةَ ، َرِضَي َّللاَّ

 داود والترمذي عن أبي هريرة.اآليَةَ. رواه الشيخان وأبو 

تعالى: "    بأمور حياته، قال هللا  القرارات المرتبطة  َعْينَْيِن ) وأنه حر في اتخاذ  لَهُ  نَْجعَْل  (  8أَلَْم 

َوَشفَتَْيِن )  النَّْجَدْيِن )9َوِلَسانًا  َوَهَدْينَاهُ  َهَدْينَاهُ  قال تعالى: "  (.  10  -8(" ) البلد، اآلية:  10(  إِنَّا 

ا َكفُوًرا " ) اإلنسان، اآلية: السَّبِ  ا َشاِكًرا َوإِمَّ  (.3يَل إِمَّ

إن علم النفس اإلنساني ينظر إلى اإلنسان كما ينظر هو إلى نفسه، أي بوصفه إنسان ا، المجرد          

العقل،  بأولية  باعتباره قوة واعية، ويقر  إلى اإلنسان  ينظر  اإلنساني  النفس  آلة. فعلم  أو  حيوان، 

إلنسان أن العقل والوعي واإلدراك هي أهم العمليات اإلنسانية. كما أنه يهتم بدراسة القيم  ويعتبر ا 
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 888والنواحي الروحية واألخالقية. 

على الرغم من اقتراب علم النفس اإلنساني )المدرسة اإلنسانية( من الوجهة اإلسالمية لطبيعة          

روحي لهذه الطبيعة، فاإلنسان خير من ناحية اإلنسان، إال أنه تجافت عن أي مدلول أخالقي أو  

ا نسبيًّا، فال يهّمه أن يكون مؤمن ا باهلل    - من هذا النطاق    -تحقيق ذاته، ويكون تصوره للخير   أمر 

ا به بعد ذلك؛ لعل هذا من الفروق الجوهرية التي بينها وبين اإلسالم.  الخالق، أو كافر 

المعرفة              إلى  للوصول  أوحد؛  سبيال   التجريبي  المنهج  اعتمدت  جميع ا  المدارس  هذه  إن 

بالنفس، أي حصر التجريبيون العلم بالنفس في التجربة فقط، وهذا حصر غير علمي؛ ألن التجربة  

ليست سوى مصدر من مصادر العلم، وهو الجانب المحسوس، أو المشهود، أما الجانب المغيب 

هو المكمل للمعرفة الصحيحة، وهذا مصدر الوحي الصادق. إذن فمصدر العلم بالنفس حسب ما ف

تذهب إليه هذه المدارس جميع ا فيه خلل؛ ألن الفكرة المركزية لهذه المدارس تخرج الجانب الروحي  

المفهوم   أن  على  الوراثة.  مع  البيئة  بتفاعل  فقط  يتشكل  الذي  اإلنسان،  سلوك  تشكيل  دائرة  من 

سلوك  تشكيل  في  الرئيسة  الدوافع  من  باعتباره  الروحي  البعد  عامل  ذلك  على  يزيد  اإلسالمي 

 889اإلنسان. 

ويقول دكتور محمد عز الدين توفيق في هذا: " اإلنسان في التصور اإلسالمي جسم وروح،   

األول  وسلوكه حصيلة تفاعل هذين المكونين، ولفهم ذلك التفاعل وتلك العالقة البد من علم شطره  

بشري، وشطره اآلخر إلهي. والوجهة اإلسالمية لما تتسم به من شمول في تعريف اإلنسان وتعريف  

العلم، ال يمكن أن تطابق الوجهة الحالية؛ ألنه ال يمكن التطابق بين العلم واإلديولوجيا . إن مهمة  

، إذ كيف يمكنه  الوجهة اإلسالمية هي تخليص علم النفس من هذه اإلديولوجية التي تسلطت عليه

ا   –مجال السلوك   -أن يحقق أهداف العلم في مجاله   وهو ال يدرس جميع جوانبه، وال يتبنى مفهوم 

ا على فهم السلوك اإلنساني بالعلم البشري وحده  للعلم يسمح لذلك. ومادام علم النفس الغربي مصر 

الجوانب  تقر  الوجهة اإلسالمية ال  ليس ألن  الوجهتان مختلفتين  النفس    ستبقى  بها علم  يهتم  التي 

هذا  الغربي )ظاهر(  النفس  علم  يرى  قد  وسلوكه،  اإلنسان  لفهم  كافية  التراها  بل ألنها  الغربي، 

السلوك، ولكنه ال يحيط بحقيقته، كالذي يصر على معرفة حركة الكراكيز بمالحظة مجسماتها على  

ويواصل     890ذين يحركونها " .  الخشبة، دون أن ينزل إلى الخشبة الثانية التي تضم األشخاص ال

 
)نجاتي المرجع السابق : نقال  عن روبرت م. أغروس وجورج ن. ستانسيو: العلم في منظوره الجديد مرجع    888

 (.  87سابق، ص 
محمد األمين مصطفى خطيب، وأحمد محمد الحسن شنان، مرجع سابق، ص  )مقدمة في علم النفس، تأليف د.     889

55.) 
النفسية     890 لللدراسات  اإلسالمي  التأصيل  توفيق،  الدين  عز  والمنظور    –)محمد  اإلنسانية  النفس  في  البحث 
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هـ 1409الدكتور قائال  بأنه ألقى محاضرة في كلية علوم التربية بالرباط في شهر رمضان من سنة  

بعنوان " علم النفس في المجتمع اإلسالمي: الواقع والطموح "، فقال أحد األساتذة: إذا كانت وجهة  

للعلم واإل  إديولوجيا في مفهومها  الحالية  النفس  لها، فما هي علم  بديل  نسان، والوجهة اإلسالمية 

الضمانات التي تمنع الوجهة اإلسالمية أن تصبح إديولوجيا جديدة؟ فقال له : إن الوجهة اإلسالمية  

ا لإلنسان والعلم ال يمكن أن يتوسع أكثر؛ ألنه مفهوم شامل يتسع لموضوع علم النفس  تقدم مفهوم 

العلم (، وما دام اإلسالم ال يقدم إجابات جزئية جاهزة في كل  ) اإلنسان ( ويتسع لوسيلة الدراسة ) 

موضوع من موضوعات علمل النفس، وإنما يقدم وجهة، ويدع البحث العلمي ينمو من خاللها، فال 

ا من الظاهرة   نتصور أن هذه الوجهة ستُتجاوز يوما ما، أو ستتحول إلى إديولوجيا تحجب جزء 

  891النفسية أو تنكرها. 

 رابع: أهم النتائج، والتوصيات والمقترحات، والخاتمة: الفصل ال

 المبحث األول: أهم نتائج البحث:

 توصل الباحث في هذا البحث إلى أهمية علم النفس في حياة اإلنسان. .1

 أدرك الباحث من خالل البحث إلى ضرورة اإللمام بعلم النفس لكل فرد، وخاصة المسلم. .2

 االئتالف واالختالف بين اإلسالم وعلم النفس الحديث. انكشفت للباحث أوجه  .3

العلوم    .4 نتائج هذا البحث الفتة لنظر طالب العلم والباحثين إلى العناية بتأصيل  قد تكون 

 االجتماعية وخاصة علم النفس.

 المبحث الثاني: توصيات ومقترحات البحث: 

اإلسالمية   .1 الجامعات  الباحث  ا  -يوصي  أفريقيا  جامعة  فيها  أكثر   -لعالمية  بما  باالهتمام 

بتأصيل علم النفس الحديث، ودراستها دراسة إسالمية؛ بالتنيسق والتعاون مع أقسام علم النفس؛  

 بأساتذتها المتخصصون، ذلك لما لهذا العلم من أهمية قصوى في حياة المسلم. 

يوصي الباحث أن يضع كل أستاذ مسلم في علم النفس، في حسبانه بوعي مسلمات علم  .2

المسلمين،  ا للدارسين  لتعاليم اإلسالم،  المعارضة  بغية كشف ضالالتها ومفاهيمها  الغربي؛  لنفس 

 وغيرهم. 

ويوصي الباحث بضرورة مراجعة المقرارات التي تدرس في جامعات العالم اإلسالمي،  .3

 وصياغتها صياغة إسالمية. 

ل .4 التربوي،  النفس  لقسم علم  تعلمية  بتوفير وسائل  الكلية  الباحث  العلم من  يوصي  لهذا  ما 
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 جانب عملي واسع ومعقد، الذي ال تدرك إال بالوسائل. 

 يقترح الباحث على الجامعة: 

 أن تكّون لجنة  مستقلة؛ تقوم بإعداد مذكرات حول علم النفس اإلسالمي.  -أ

 عقد مؤتمرات حول تأصيل علم النفس الحديث. -ب 

 المبحث الثالث: الخاتمة:  

الداسين           قبل  لها من  إيالء األهمية  بد من  التي ال  المهمة  العلوم  النفس من  مسلميهم   -علم 

على الرغم من أن هنالك تطورات كبيرة لعلم النفس الغربي، عبر العصورالماضية؛   -وغربييهم  

ية، حتى  تأتي مدرسة ثورة على األخرى: مدرسة التحليل النفسي، ثم المدرسة السلوكية، ثم المعرف

اإلنسانية. وكما أثبتنا، أن المدرسة اإلنسانية أقرب في روحها من النظرة اإلسالمية لطبيعة اإلنسان،  

أن اإلنسان خير بطبيعته، وأنه حر في اتخاذ القرارات المرتبطة بأمور حياته، وأنه  حيث إنه تؤمن ب

؛ مر بها علم النفس الغربي،  يسعى إلى تحقيق ذاته وإنسانيته، فإذن هنالك مراحل وتطورات ملموسة

إلى   يصل  أن  الباحث  ويرجو  تولد،  النظريات  زالت  وما  اآلن،  الحقيقة حتى  إلى  بعد  يصل  ولم 

الحقيق! وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على الضالالت والخرافات والخذعبالت التي تأسس بها  

 - بعد كل هذا    –الطبع والواقع  ب   –وعليها هذا العلم لدى الغربيين، ويجدر بعلماء النفس المسلمين  

السعي الحثيث لتصحيح مسار هذا العلم، من خالل إلقاء محاضرات، وعقد ندوات علمية، في العالم  

الفرنسية،   اإلنجليزية،  العربية،   ( العالمية:  الحية  باللغات  كتب  وتأليف  واإلسالمي  الغربي 

 األلمانية...( .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 المعجم العربي سياق الحال  في 

 –   تكاملية معرفيةدراسة -

 عبد القادر سالّمي 

 جامعة تلمسان 

 

 كلية اآلداب واللغات 

 الجزائر

 

E-Mail: skaderaminaanes@gmail.com 
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 سياق الحال  في المعجم العربي 

 –   تكاملية معرفيةدراسة -

 أ/د.عبد القادر سالّمي *

 ملخص:

بالكالم،   تحيط  الّتي  الّظروف  مجموعة  على  الداّل  الحال  بسياق  العربّي  المعجم  استعان 

وجميع القرائن الحالية الّتي تصبغ الخطاب وداللته بصبغة خاّصة. وهو ما سّماه بعض المحدثين 

ما   بــــ "السياق االجتماعّي" أو ما يعرف في علم الدَّاللة اليوم باسم "سياق الموقف"؛ وهو

 سّماه قدماء العرب من البالغيين بـ: "المقام".

اللّفظي  بقسيميه  العربّي  المعجم  من  نماذج  عرض  إلى  التّالية  البحثية  الورقة  وتسعى 

والمعنوّي، وتحليلها وفق سياقات ورودها اجتماعيّاً وثقافيّاً ونفسيّاً، بما يحقّق مستوى مهّما من  

 ء التكامل المعرفي.مستويات اللِّسانيات العربيّة  في ضو

 .التكامل المعرفيالمعجم العربّي، سياق الحال، الكلمات المفتاحيّة: 

Abstract: 

 The Arabic dictionary made use of the situational case that denotes the set of 

circumstances that surround speech and all the current evidence which taint the 

discourse and its denotation with a special taint. This has been called by some modern 

scholars 'social context', which ancient Arab rhetoricians called 'Al-moqam'. This paper 

seeks to display samples of the Arab dictionary in both its vocabulary and semantic 

parts, and its analysis according to its social, cultural, and psychological occurrences, 

in a way as to achieve a significant Arabic linguistic level in light of integrity of 

knowledge . 

 

Keywords: The arabic lexion, The context of the situation, Arabic linguistics, 

Integrity of knowledge.  
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 مقدمة: 

اللغة اإلنسانية من مستوياتها الصوتية والصرفية و    ّ  لئن أصبحت اللسانيات علما  يدرس 

النحوية و المعجمية و الداللية ، دراسة علمية تقوم على الوصف و معاينة الوقائع بعيدا  عن النزعة  

فإّن الفكر اللغوي العربي القديم يعدُّ اللغة أو الخطاب اللغوي كالًّ ال   التعليمية و األحكام المعيارية؛

االستعمال والتداول.فتحليل الظاهرة اللغوية في أبعادها  الصوتية والصرفية التركيبية    يتجزأ في

والداللية والتداولية بات من مستلزمات الدرس اللساني الحديث، و عليه سنركز في هذه الدراسة 

عابير  على أحد الجوانب اللسانية و هو الجانب الذي يتناول معاني الكلمات و المركبات و الجمل و الت

 و حقولها و عالقاتها الداللية.

 علم اللسان في التراث العربي:  -1

كان اهتماُم اللُّغويين العرب بدراسة اللِّسان العربي من اهتمامهم بالقرآن الكريم، وهذا يظهر 

دون على أن الغرض من هذه المصنَّفات ِخْدمةُ كتاب هللا  بَجالٍء في ُخطب مؤلَّفاتهم؛ إذ تجدهم يؤّكِ

ل باللِّسان المبين، وما وُرود كالم   عز وجل؛ وِمْن ثمَّ فالنصُّ المخصوص بالوْصِف هو الكتاب المنزَّ

راد في القواعد   .العرب إالَّ لالستشهاد به في تفسير الظواهر، واالستدالل على االّطِ

ا من العرب على الحفاظ على لسانهم المبين الذي اختاره هللا عز وجل ِوعاء  له ذه  وِحْرص 

دة   -الرسالة الخاتمة   والسيَّما بعد دخول األعاجم في اإلسالم، وانتشار اللَّْحن على مستويات متعدِّ

وغيرها(   والنحوية  والصرفية  التشويه   -)الصوتية  من  لحْفِظه  لسانهم  جْمع  إلى  اللُّغويون  َعَمدَ 

قه، أِضْف إلى هذا رغبة والتحريف، ولفَْهِم القرآن الكريم، والوقوف على معانيه، واإلحاطة بدقائ 

اللُّغويين في أن يلتحق بهم غيُر العرب في تعلُّم اللِّسان العربي؛ ليسُهل عليهم التعاُمل مع القرآن 

ا ودراسة ، وبهذا كان لنزول كتاب هللا عز وجل دوٌر أساسيٌّ في نشأة العلوم اللِّسانية  تالوة  وفهم 

صواتها ومفرداتها، ووْصِف تراكيبها، وألَّفُوا في ذلك العربية؛ حيث َعَكَف العلماُء على دراسِة أ

ا ودقيق ا  .ُكتب ا لضْبِطها وروايتها، ووضعوا القواعد التي تَِصُف هذا اللِّسان وْصف ا ُمحكم 

ا في البحث اللُّغوي، ُمعتمدين على ذوقهم،      ا ُمتميِّز  وقد اْنتهج علماُء العربية للقيام بذلك منهج 

ودقَّة المالحظة، وكان ذلك في إطار الدراسة القرآنية، فكان لهم فَْضُل السَّْبق في  وإعمال العَْقل،  

ة ،  جمَّ إفادة   المحدثين  أفادت  التي  والنَّْحوية  والصرفية  الصوتية  الظواهر  من  كثيٍر  على  الوقوف 

بمستوي  اللِّساني  التقعيد  في  األَُمم  من  غيَرها  العربيةُ  األمةُ  فسبقت  الغرب،  الصوتية  والسيَّما  اته 



 

 

 

 

 .والصرفية والنَّْحوية والدَّاللية

وقد أدّى التطّور الكبير الذي شهدته العلوم التجريبية إلى التعويل على مناهجها واستدراج     

العلوم اإلنسانية لالحتكام إلى دقتها وفاعليّتها فكان أن سادت فكرة تبنّي الدّراسة العلميّة لكّل اللّغات 

ظهر   بعدما  دي البشريّة  فرديناند  الشهير  للّساني  العامة«  اللّسانيات  في  »محاضرات  كتاب 

 (. 1913سوسير)ت 

إّن هذا المنعرج الذي أحدثه دي سوسير في حقل اللّسانيّات أسهم إلى حدّ كبير في ظهور     

وجهات نظر مختلفة على مستوى الّساحة اللّغويّة العربية، وولّد نزعة تجديديّة تلّح على ضرورة 

 ادة من المناهج اللّسانية الحديثة في قراءة التراث اللّغوي العربي وإعادة صياغته.االستف 

هـ( في مقدّمة مخصصه أّن كتابه يشتمل على)علم اللّسان(،  458وقد ذكر ابن سيده) ت     

هـ( في إحصاء العلوم، ونبّه على أنّه  339فأورد ذلك بعبارة مشابهة لعبارة أبي نصر الفارابي )ت 

ورا على اللسان العربي فحسب، بل هو حدّ شامل له ولعلم كّل لسان. وذكر أنّه علم ٌيقوم  ليس مقص

على أمرين، أولهما: اإلحاطة بمفردات اللغة ومعرفة مختلف دالاللتها؛ وثانيهما: معرفة قواعد اللغة  

ات صوتية أو  التي تتعلّق بالمفردات من قِبَل اشتقاقها وصيغة بنائها وما يطرأ على بنيتها من تطّور

تغيّرات تقتضيها قوانين اللغة المعنية؛ ثّم مثّل لذلك بالمقاييس التي يعرف بها المؤنّث من المذّكر،  

القسمين   هذين  إلى  ينظر  أن  ينبغي  هذا  وعلى  المقصور،  من  والممدود  الواحد،  من  والجمع 

 باعتبارهما جزأين متالزمين يكّمل أحدهما اآلخر 

اللسان عند كل أمة ينقسم سبعة أجزاء عظمى: علم األلفاظ المفردة،   ويبين الفارابي أن علم   

علم األلفاظ المركبة، علم قوانين األلفاظ عندما تكون مفردة، وقوانين األلفاظ عندما تر ّكب, وقوانين  

 تصحيح الكتابة، وقوانين تصحيح القراءة وقوانين تصحيح األشعار. 

اث العربي، التي تعرض بصورة صريحة مصطلح  ولعل هذا من النصوص النادرة في التر   

)علم اللسان(، بهذا التفصيل، وقبل أن يتناول الفارابي أقسام علم اللسان، يحدّد مـجالْيه الواسعين  

 :اللذين تنضوي تحتهما كل األقسام التي يفصلها بعد ذلك؛ فعلم اللسان ضربان واسعان

شيء منها؛ أي معرفة الجانب المادّي للغة    حفظ األلفاظ الدالة عند أمة ما وما يدل عليه  -أ

واإلحاطة بثروتها اللفظية، دوالها ومدلوالتها، ويمكن أن نجمل هذا الضرب األول في دراسة اللغة،  

 .في: مادة اللغة أو بنيتها

معرفة قوانين األلفاظ في لغة ما؛ أي اإلحاطة بنظام اللغة وقوانينها الصوتية، الصرفية،   -ب 

 لية.النحوية والدال



 

 

 

 

 سياق الجال وأبعاده االجتماعية والثقافية والنفسية : -2

التي  الّظروف  على مجموعة  الحال  "سياق  أو  االجتماع  أو"السياق  الموقف"  "سياق  يدلُّ 

التي تصبغ الخطاب وداللته بصبغة خاّصة. القرائن الحالية  بالكالم، وجميع  وهو ما سّماه   تحيط 

هـ( باسم" بساط الحال". وهو ما  808ت  خلدون ) قدماء العرب من البالغيين بـ:"المقام"وذكره ابن  

ابن   )أّكده  قبل392ت  جنّي  )  هـ(  إالّ Firthفيرث  غليها  يُتوّصُل   قد ال  المعاني  بأّن  قال  ( حين 

اع، بل ينبغي أن يجمع إليه  بالّسم  بالّظروف  التي أحاطت بها؛ ومن ثّم ال ينبغي أن يكتفي اللغوي

الحضور والمشاهدة، أي كّل ما يحيط بظروف الكالم. ويعني ذلك عنده ما نحن عليه من مشاهدة 

األحوال األوائل، وأن يكون الحاضر شاهد الحال، فعُرف الّسبُب الذي له ومن أجله وقعت عليه  

أللفاظ المنقولة إلينا كانت لها أسباب التّسمية، واآلخر لبعده عن الحال لم يُعرف الّسبب للتّسمية، وا

رفَع صوته.فلو ذهْبنا نشتقُّ    (: إذالم نشاهدها ولم نَْدْر ما حديثُها، وخير مثال قولهم:)َرفَع عقيرته

وأصل ذلك أّن رُجال  قُطعت إحدى رْجلَْيه فرفعها  لقولهم)ع ق ر( من معنى الّصوت لبعُدَ األْمُر جدا .

ادى وصرخ بأعلى صوته،فقيل بعد ذلك لكّل من رفع صوته: رفع  ووضعها على األخرى، ثّم ن

 عقيرته 

هـ( في)فضائل البربر من  471ومن أمثلة ذلك ما أورده أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر )ت 

العََجم(، مدلاّل  على أهّمية مساِعدات الكالم من نحو أسماء اإلشارة التي قد تحتاج إلى إشارة اليدين 

حوهما إليضاح المقصود من ِسيَر الّسلف الّصالح؛ فقال:"وبلغنا عن عائشة،  أو حركات الجسم أو ن

هـ( ، دخل عليها ذات يوم رُجٌل من البربر، وهي جالسةٌ ومعها  54أّم  المؤمنين رضي هللا عنها)ت  

  نَفٌَر من المهاجرين واألنصار، فقامت عائشة عن وسادتها ، فطرحتها للبَْربَرّي دونَُهم، فانسلَّ القومُ 

ِغَضابا ، فاستفتى البَْربَريُّ في حاجة ثّم خرَج، فأرسلَْت إليهم عائشة فالتقََطتُْهم من دُورِهم ، فجاؤوا 

كلُّهم، فقالت لهم عائشة رضي هللا عنها: أراكم قمتُم عنّي ِغَضابا ، وِلَم ذلك؟قال بعُضهم: َغِضْبنا  

ْنِقص قومه، فآثرته علينا وعلى نفِسِك. قالت عليك من أجل رُجٍل جاءِك من البَْربَر كنّا نزدَريه ونُ 

  - صلى هللا عليه وسلم–لهم عائشة رضي هللا عنها: آثرتُهُ عليكم وعلى نفسي ِلَما قاله رسول هللا  

  - صلى هللا عليه وسلم –قالت: أَتَْعِرفُوَن فاُلنا  البَْربَرّي؟ قالوا: نَعَْم. قالت عائشة: كنُت أنا ورسول هللا  

صلى هللا عليه  – دخَل علينا ذلك البَْربَرّي ُمْصفَرَّ الوجه غائَِر العينَْين، فنظرإليه رسول هللا  ُجلُوسا  إذ  

، فقال له: ما دهاك، أََمِرْضَت َمْرَضة  ؟ فارْقتَنِي باألمس َظاِهَر الدَِّم صحيَح اللَّْوِن، وِجئْتَني   -وسلم

:يارسوَل هللا، بتُّ بَهّمٍ شديٍد. قال له النَّبِيُّ  السَّاعةَ كأنَّما نُِشْرَت من قَْبٍر.فقال البَْربَر صلى هللا عليه  – يُّ

َك ؟ قال : تردُّدُ بََصِرَك علَيَّ باألمس ، ِخْفُت من ذلك أنَّه قد نََزلَْت فيَّ آيةٌ من    -وسلم : ما الذي َهمَّ

تَردُّدُ بصري عليك باألمس من  : ال يُْحِزنَُك ذلك إنّما  - صلى هللا عليه وسلم–هللا )تعالى(.قال له النَّبيُّ  



 

 

 

 

أجل جبريل ، عليه الّسالم، جاءني ، فقال لي: يا محّمد، أُوِصيَك بتقوى هللا )تعالى( وبالبَْربَِر. قلت:يا  

: فقلت لجبريَل: وما شأنُهم ؟ قال: قوٌم  جْبريُل ، وأيُّ البَْربَر؟ قال: قوُم هذا، وأشار إليَك قال النَّبيُّ 

دُونَه بعد إْذ يَْبلى. قال جْبريُل : يا محّمد ، ِديُن هللا َخْلٌق من َخْلِقه  يُْحيُوَن ِديَن هللا ، بعد أن يُموَت ويََجدِّ

تُثْمر الشََّجرةُ.ثّم  ينشأُبالِحَجاز وأصلُه  بالمدينة خْلقَة  ضعيفة ،ثّم يُْنميه ويُْنشئَه حتّى يعلَُو ويُثِْمَر كما  

يقُع. وإنّما يقُع رأُس ديِن هللا بالَمْغِرِب.والّشيُء إذا وقَع لْم يُْرفَْع من وَسِطه، وال من أصله ، وإنّما 

 يُْرفَُع من عند رأِسه"  

أّن فقهاء العربية أدركوا أهّمية سياق الحال بوصفه عامال  متّمما  للمعنى ال يمكن   والثابت 

تسييق موادّ اللغة.فقد جاء في المقاييس:النّون والّسين والياُء أصالن صحيحان:يدلُّ    استغناء عنه  في

نَِسئَِت   يقال:  الّشيء.  تأخير  إلى  تغيَّر  ُهِمَز  وإذا  تَْرِكه  على  والثاني  الشَّيء  إِْغفَال  على  أحدُهما 

َر حيُضها عن وقتِه.والنَّسيُء من كتاب هللا: التأخيرلقوله تعال إنَّما النَِّسيُء زيَادةٌ في   (: ى المرأةُ:تأخَّ

.فقد كان النّاُس إذا َصدَُروا على ِمن ى يقوُم َرُجٌل من ِكنَانَة يُقاُل له نُعَْيم بن ثعلبة فيقوُل: أنَا  )الُكْفرِ 

ِم فاْجعَْلنَا في   ْرنَا ُحْرَمةَ الُمَحرَّ َصفَر.وذلك أنَُّهم الذي ال يَُردُّ لي قََضاٌء. فيقولوَن: أَْنِسئْنَا َشْهرا ، أي أَّخِ

كانوا يكرُهوَن أن يتوالى عليهم ثالثةُ أْشُهٍرال يُغيُروَن فيها؛ ألنَّ َمعَاَشُهم كان اإِلَغاَرة ، فَيُِحلُّ لُهم 

م.   الُمَحرَّ

اللّيل،  سواد  في  الّشمس  حمرة  وهو  الصباح  "الفجر"ضوء  المحيط:  القاموس  في  وجاء 

رق، وفجرة الوادي ُمتّسعه الذي ينفجر إليه الماء، والفَْجُر: وأفجروا: دخلوا فيه والِفجار ككتاب الط

والمال  والمعروف  والجود  والكرم  العطاء  بالتحريك  والفََجر:  والزنى،  المعاصي  في  االنبعاث 

وَعَصى   وكذّب  وكذب  فسق  وفََجَر  فاجرا،  وجده  وأفجره  والّساحر،  ل  المتمّوِ والفاجر  وكثرته، 

ا مال عن سرجه وعن الحّق  وخالف ومن مرضه بَرأ أو كلَّ   بصره، وأمرهم فسد والراكب فُجور 

َعدَل. وأيّام الِفجار بالكسر أربعة أفجرة في األشهر الحرم كانت بين قريش ومن معها من كنانة  

النبي حضرها  فََجْرنا.  قالوا:  قاتلوا  فلما  قيس.  الدَْبَرةُعلى  وكانت  عيالن.  قيس  ابن  وبين  وهو 

على ُعُموَمتِي يَوَم الِفَجاِر، وَرَمْيُت فيه بِأَْسُهٍم وَما أُِحبُّ أَنِّي لم   ُت أَْنبُلُ )ُكنْ عشرين، وفي الحديث:

   أَُكْن فَعَْلُت(.

ويبدو أّن المرأة العربية قديما  لم تجد غضاضة في التعبير عن مشاعرها تجاه من تحّب دون  

 أْن يقلّل ذلك من أنوثتها في شيء.

)ت  فارس  البن  األلفاظ  متخيّر  في  جاء  ابن   395فمّما  أنَّ  من  هـ( 

قُْلُت:وما 231األعرابي)ت  وَوَضُحك.  ِسْنُحك  لَيُْعِجبُنِي  إنّه  السَّلُوليّة:  ِهَشاٍم  أّم  لي  هـ(قال:"قالت 



 

 

 

 

  ِسنُحي؟قالت:هيئتك. قلت و ما َوَضِحي؟ قالت ما بدَا من وْجِهَك"، فكان ذلك وجاء  لها من العنُوسة 

ُمفَّوَهة,قالت: ال أتزّوج إال لمن يردّ على جوابي.فجاءها   أو الترّمل.فقد:" كانت في العرب امرأة 

بَعيدٌ،وبعيدُهُ  قريبُهُ  شاِسع  بَلٍَد  و  َواِسع  بِساٍط  على  قال:  أنت؟  أين  فقالت:  ببابها  فوقف   , خاطب 

لك عليه َحتْما . قالت كأنّك ال حاجة لك؟  قَريٌب.فقالت:َما اْسُمَك؟ قال: َمْن شاَء أْحدََث اْسما ,ولم يكن ذ 

ُمْستَْعلٌَن.قالت:فأْنَت   َجْهٌر؟قال:سرٌّ  أْم  حاجتَُك  ببابِكقالت:أسرُّ  أقِْف  لم  و  آتِِك  لم  تُكن  لْولم   قال: 

َجها".   َخاِطٌب؟قال:هو ذَاَك, قالت:قُِضيَْت,فتَزوَّ

لّسمحاء، فبادلها ُودّا  بُودٍّ حين أعانته  هذا ولم يُكن الّرجُل العربي أقلَّ سخاء  من المرأة العربية ا

على قّوة االستمرار في الحياة، فأعانها على طلب الُمعيل." ويُروى أنَّ عبد هللا بن أبي بكر، وكان  

أْجَودَ األْجَواد، َعطش يَوما  في طريقه من منزل امرأة، فأخرجْت لهُ ُكوزا ، وقامت خلَف البَاب قالت  

يَأُخْذه بَْعُض ِغْلَمانُِكْم، فإنّي اْمرأةٌ َعْزٌب ماَت َزوجي منذ أيّام فشرَب عبد هللا  تنّحْوا عن البَاب، ولْ 

الماء، وقال يا ُغالم: اْحِمْل إليها عشرة آالف درهم.فقالت: سبحاَن هللا أَتَْسَخُر منّي؟ فقال: يا ُغالم  

احِمْل إليها ثالثين ألفا ، فما أْمَسْت    أحِمْل إليها عشرين ألفا ، فقالت: اسأُل هللا العافية،فقال يا ُغالم:

 حتَّى َكثُر ُخطَّابُها". 

كما كان لحسن التلفّظ وفصاحته أو سوئه لدى المرأة العربية باع في االستجازة وترغيب  

أهل البالط فيها. فقد"وُعرَضت على )الخليفة(الُمتوّكل ،وكان متقلبا  يتبُع الهوى،جاريَةٌ شاعرة فقال  

أميَر  283العَْيناء)ت أبو   يا  ضريرا .فقال  أنشأك  كثيرا ،فقالت:حيث  هللا  أحَمدُ  يستجيزها:  هـ( 

المؤمنين:أْحَسنَت في إساءتها فاْشتِرها"؛ األمر الذي حمل اللغويين ودارسي اإلعجاز والبالغة و  

 توجيههم نحو تأليف حروف الكلمة بحسب المخارج الصوتية واالعتداد بذلك في الكالم.

كان حسُن المعاشرة من أهّم ِسمات المرأة العربية، والتي تجاوزت بها حدود الّصورة  كما  

بْعلُها،األمر الذي ال يخدش فحولتها في نظرها أو يُلغي مبدأ القوامة  الِخلقية التي قد يكون عليها 

َن النَّساء وَزوُجها  عنه، وابتغاء مرضاة هللا تعالى. فمّما يُذكر "أنَّ سلمى بنت أْيَمن التَّميمية كانت أحس

من أقبح الّرجال، فقالت له يَوما :َعلْمُت أنّي أنَا وأْنَت في الجنَّة.قال:َوِلَم؟ قالت: ألنِّي ُرِزْقُت ِمثْلََك  

بُور والشَُّكور في الجنَّة.وقيل لها: كيَف تَْصبِريَن على قُْبِحه   ِزْقَت ِمثْلي فَشَكْرَت، والصَّ فَصبِرُت ور 

ْسن يحيث أْنِت؟ فقالت: أَما إنَّه قد قَدََّم حَسنَة  عندَ هللا، وأَْذنَْبُت عندهُ ذَْنبا ، فَصيََّرني في  وأْنِت مَن الحُ 

 ثَوابه، وَصيََّره في ِعقابي".  

على أّن حمل النّفس على المكروه وإغاثة الملُهوف ، وإجارة المستغيث من نائبات الدّهر  

األبيّ  العربّي  به  جاد  مّما  تنُوُب  على    حين  ُحْسٍن  ثناء  ذلك  في  دَْيدَنُه  الجميل،  الّصبر  ُرزق  وقد 

هـ(: سمعُت إبراهيم) إبراهيم بن  255ُمْحسٍن.وفي ذلك يقول الجاحظ: وفيه أيضا :"قال الجاحظ )ت  



 

 

 

 

الّسندي بن شاهك( يقول: قلُت في أيّام واليتي الكوفة لَرُجٍل من أبنائها، لَْم أَر أكَرَم وال أْظَرَف منه،  

ال تَِجفُّ لبدُه وال تَْسُكُن حَركتُه وال يَْستَريُح قَلَُمه من إغاثَة الَمْلُهوف وإعانَة الَمْكُروب: ما الذي   وكانَ 

الِمْزَمار  وتََجاُوَب  األْطيَار،  تَْغريدَ  َسمْعُت  التَّعَب؟.قال:  هذا  على  اَك  وقَوَّ األمر  هذا  عْندَك  َن  َهوَّ

ثَنَاٍء َحَسٍن على ُمْحِسٍن.فقلُت:أَْحَسْنَت وهللا أنَت!فلقد ُحِشيَت َكَرما  كما واألْوتَار، فَلَْم أُطَرب كَطَربِي لِ 

 ُمِلئَْت ُظْرفا ". 

غير أّن مبدأ الكراهية المبّرر الذي يعكس تذّمر الحّي من أهل زمانه، على  النّحو الذي"ُحكي  

قال له:"ما تْشتَكي يَا أبَا  عن الجاحظ أنّه دخل على أبي الحسن علّي بن عبيدة الّريحاني يعُودُه، ف

قَبَاء، وأْلس َن الُوَشاة، وأْكبَادَ الُحسَّاد"،لم يكْن ليلغي مبدأ الحّب المتبادل  بين   الحَسن؟،فقال: أْعيَُن الرُّ

 المتباغضين حينما  يكون االعتذار الّرقيق قسيم العفو عند المقدرة. 

بَلَغَهُ   أنَّ عمر بن فَرج الّسرخسي َعتََب عليه ويذُكُر أيضا  أنَّ " محّمد بن موسى الهاشمي 

بين   الشَّْمعَة  ُخذُوا  قال:  ِليَْنَصرَف  قاَم  فلّما  عنه،  َرِضَي  حتّى  إليه  فاعتذََر  لْيال   فطرقه  به،  وتنكَّدَ 

َخِطي  يَدَْيه.فقال: دَْعنِييا َسيّدي حتَّى أْمِشي في َضْوء ِرَضاَك.فقال: كالُمَك هذا حلَّ العُْقدَة البَاقيَة مْن سَ 

 عليك! 

 خاتمة: 

افتنَّ العرب منذ القديم في صناعة المعاجم وفي أساليب تبويبها وترتيبها.وقد بدا اتّساعُ اللغة 

العربية في ما أُلِّف ويؤلَُّف في حاضرها من معاجم كثيرة ومتنوعة في ميادين اللغة واألدب والعلوم  

اد، إذكان الهدف من وراء ذلك هو مساعدة  والفنون بما ال تستطيع أن تضطلع به المجامع بله األفر

ر حقيقة المفردة ال سيَّما في توضيح فصائل النَّبات وأجناس الحيوانات   المراجع أو الباحث على تصوُّ

البشرية   النفس  ،ودقائق  أعرافها  وفق  االجتماعية  العالقات  ووصف  والسَّماء،  األرض  وخبايا 

ُّ وترح  هية .ولئن سلك المعجم العربي التراثي في التعبير  ج العاطفة اإلنسانية بين الحب والكراّّ

عن كّل ذلك بالوصف مضاٌف إليه سياق الموقف الذي يقوم على وصف األحوال والمعاينة،فإّن  

ة  مة أو اللَّقطة القارَّ المعجم العربي في ِشقِّه الحديث اعتمد الوصَف من حيث أضاف الصُّورة المجّسِ

ديال  موضوعيا  لما لم يكن األسالف ومعجمهم اللغوي ولسان حالهم  دون أن يكون كلُّ ذلك في رأينا ب

 في أمره مقّصرين. 

 

 

 



 

 

 

 

 وحشة الفراق في ليل الشاعر الجاهلي

 تميم فاخوري 

 

 

 

 جامعة حلب 

 حلب 

 سوريا 

 

E-Mail: tamimfakhoury1@hotmail.com 



 

 

 

 

 وحشة الفراق في ليل الشاعر الجاهلي

 د. تميم فاخوري                                          

 

  اختصت حياة العربي في الصحراء بسمات، كان منها تدآب الرحيل في طرق الرمال بحثا    

عن مواطن الخصب ومواسم المطر، أو ألسباب عديدة أخرى تتصل ببعد الصحراء من ظروف  

االستقرار المدني ووسائل المعيشة المتطورة. ويدل استقراء النصوص الشعرية على أن للرحيل 

في نفوسهم وكلماتهم وقعا  ذا حساسية، مع أنه ظاهرة متكررة دائما  في حياتهم. وفي الرحيل على 

فراق ووداع، وبعده ال شك حسرة بالغة، احتلت فيه المرأة المحبوبة مساحة  أساسية ، رصد   الدوام

لها الشعراء خالصة مشاعرهم، وسّخروا في بيانها طاقاتهم الشعرية، لم يعبؤوا أن يكشفوا هاهنا  

 جانبا  من ضعفهم اإلنساني البريء، وأسرهم العاطفي المتدفق. 

ليست آالم الفراق مقتصرة على هّم الرحلة التي يقوم بها الفرد أو الجماعة من الحي ووداع    

 الحبيبة، بل تشمل معها الغائبين عن دنيا البشر، وقد واراهم الثرى وانطفأ من عيونهم نور الحياة. 

حشة وفي جو الليل الشاحب حيث تجتمع دوافع المتناقضات، بين السكون والرهبة، وبين الو  

واألنس، تدفقت مخيالت الشعراء بالصور التي ترسم وتناجي اللذة البعيدة وتقارنها بحال العذاب  

 القائم، وتعالت تأوهاتهم المترعة بقلق  البعد وألم الحرمان.

هذا عنترة الفارس يتجهز قلبه لبعد عبلة، فيدركه الليل خائفا  ملتاعا ، كما تقضي األعادي   

 :892يقول  ليلها من خشية سيفه.

طللِ  وال  أصحاٍب  لفرقة   أبكي 

عللي  على  منه  ِعلال   زادني   قد 

َوَجلِ  على  سيفي  من  األعاديُّ   تمسي 

 
 

 يا بيُن رّوعَت قلبي بالفراق وما  

سقمٌ  جفنِها  في  التي  فراِق  من   بل 

كما  الفراِق  خوَف  وجٍل  على   أُمسي 

 
 

فتتشاءم روحه، ويتضاعف حزنه ويتذكر    الغراب في زمن بعدها عنها  ويصادف نعيب 

 : 893آالمه بالليل لفراقه عبلة. يقول

 
ابن شداد، عنترة، تح وشرح: عبد المنعم شلبي. شرح ديوان عنترة بن شداد. المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة،     892

 . 133بال تاريخ. ص 
 .104ابن شداد، ديوان عنترة. ص   893



 

 

 

 

 هُم أسهروا ليلي التماَم فأوجعوا

 
 

بفراقِهمْ             لي  نعبت  الذين   إن 

 
 

عينيه.     النوم  سكون  ففارق  بعيدة،  باتت  وقد  أهلها،  ومن  منها  الخالية  دارها  على  ويقف 

 : 894يقول 

ُهجوعُها مقلتيَك  ففارق   ونأَْت 

 
 

مزاُرها  عنَك  شّط  لعبلة   داٌر 

 
 

وتنهّل أدمعه بالليل حتى تتأذى عيناه فال يدري بحسب كالمه أصابهما رمد، أم أن ما بهما   

 :895هو من أثر السهر المترع بالهم. يقول 

كراها  جفاَك  أم  بعينَك   َرَمدٌ 

 
 

 ما باُل عينَك ال تَملُّ من البُكا 

 
 

 :896لقد ُحرم النوم الهانئ وسالت دموعه حتى خّطت لها طريقين في وجهه. يقول   

قليلُ  أبدا   نوُمها   وعيٌن 

الرحيلُ  طال  ولو  يسلو   وال 

 
 

َمِسيلُ   لها  الخدوِد  في   دموعٌ 

قرارُ  له  يقرُّ  ال   وَصبٌّ 

 
 

ويبالغ عنترة في وصف ألمه لفراق عبلة، فهو يخبر عن أجفان مريضة مقّرحة، يسيل منها   

 :897الدم بالليل حزنا  وألما . يقول 

السَّقامُ  يفارقه  ال   وجسٌم 

الظالمُ  ُجنَّ  إذا  دما    تسيل 

 
 

الُمدامُ   يسلّيه  ال   فؤادٌ 

مقّرحاتٍ  تبيُت   وأجفاٌن 

 
 

عذاب الشاعر بالليل قرباٌن يقدمه على مذبح حبّه لعبلة، وهو شأن المحب الصادق إذ يختار    

 :898السهاد واأللم راضيا ، ما له خيار آخر. يقول 
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كيف  الغضا  جمُر  فرُشه  وَمن 

 899يرقدُ؟

 
 

مالكٍ   يابنة  النوُم  عليَّ   حراٌم 

 
 

ونراه يشكو ما يجد من لوعة الفراق إلى عبلة، وما أطول زمان الهجران إذا قيس بليالي    

 :  900الوصال القصيرة! يقول 

لياليا   الوصال  مادام  عبَل   يا 

 
 

الهجرانُ   بعده  دهانا   حتى 

 
 

إنها لياٍل خالدة في قلبه قضاها قريبا  من حبيبته آنسا  بها، ويزيد في عمق أثرها أنها المحبوبة    

 : 901اآلن بعيدة في قومها، فيدعو لتلك الليالي بالسقيا والمطر والبركة. يقول 

التي  لياليك  هللا   فسقى 

 
 

الهطلِ   السحاب  صوَب   سلَفَْت 

 
 

فيحس بها عظيمة تضيء الدنيا، تتوهج كنار الشوق   ،ويتخيل النار بارزة بالليل من ديارها  

 : 902إلى عبلة التي أشعلت هذه النار هداية  ودليال . يقول 

نِديمي  يا  عبلةَ  ناُر   هذه 

فؤادي  ومثلُهاتتلظى    في 

كالغصـْ  تهتز  بيضاء   أضرمتها 

 
 

البهيمِ   الظالم  ظلمةَ  جلت   قد 

تز شوٍق  بالتضريمِ ناُر   داد 

النسيمِ  بمّر  انثنى  ما  إذا   ـِن 

 
 

ويشير عنترة مرة  ال تتكرر، إلى ألم عند عبلة، حين هرب بها أبوها إلى بني شيبان، ويطلب    

 من طائر البان لو 

 : 903يرصد له ركبها، متخيال  دموعها وشوقها لألرض والناس. يقول 

 

 
 الغضا: شجر تُعرف ناُره بشدتها.  899
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 ركبا  على عالجٍ أو دون نَعمانِ 

إلى   وجيرانِ شوقا   ناٍء   وطٍن 

 
 

الحجاز   أرِض  في  لعلك  وِطر 

 ترى 

أدُمعها تنهلُّ  بجاريٍة   يسري 

 
 

أما امرؤ القيس فيحرك أحزانه العميقة شخص أطالل محبوبته، فيقضي ليلة سوداء كاملة   

 : 904في حزن مقيم، مؤرقا  عاجزا  عن النوم، ال عمل له سوى مراقبة النجوم وحركاتها. يقول 

السُّهاِد   أرِق  مولٍَّه   905عداِد 

السواد  حالكة  طول  من   بها 

حادِ  سياِق  بغيِر   906تَواليها 

لبسو للِجالدِ إذا  َر  السَّنَوَّ  907ا 

وسادي  طرقت  التي   وأحزاني 

 
 

الِعدادِ   أرِق  في  فقلُت   أِرقُت 

همومي  بثَّت  بليلٍة   فبِتُّ 

استقلّتْ  حتى  نجوَمها   رَعيُت 

وقومي  ُمقاولتي   أشبِّهها 

وْهنا   طرقَن  المحّبِ   وأحزاُن 

 
 

الحديث عن الحب ولواعجه عند امرئ القيس يجر إلى أسماء محبوبات متعددة، يتوجه    

نحو   الصدق  ادعاء  على  يلح  وهو  البعد.  وألم  والشوق  الحب  من  متماثلة  بمشاعر  إليهن  الشاعر 

محبوباته كلهن. ها هو ذا يصور اضطرابه االنفعالي في قلب الليل، ثم بكاءه لرحيل محبوبته ماويّة  

ها، حيث لم يبق منها إال أطالل في العمران، وخيال بعيد في المنام يهيج الشوق ويستدر مع قوم

 :908الدمع. يقول 

ينسكبُ  العين  فدمُع  الُهدُّوِ   بعد 

َصِقبُ  وال  عاٍن  ال  المدامُع   له 

 
 

الطَربُ    هل عاد قلبَك من ماويَّةَ 

فابتدَرتْ  الشوَق  منا  هاج  طائٌف   بل 
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ليلى     يسميها    -ويستولي عليه حب  مولها     -كما  ويجعله  والنهار،  بالليل  فيقض مضجعه 

 : 909معذبا ، يقيس حرمانه وبعدها منه بحسابات مادية. يقول

فََضْل  نعٍت  كل  على   أراهُ 

نزل  قد  أشعٍب  من  القلُب   بما 

 
 

ولكنني   فاها  ذقُت   ما 

َوْجِدها  من  وأصبح   فأُمسي 

 
 

ليله     يقضي  المحبين، وبين أن  يكتنف حبها من معاناة  بما  نفسه بين محبوبته مّي  ويخيّر 

 ناعما  

 : 910رخيّا  ساكن البال ، فيختار حبها وغرامها. يقول 

ميَّا  الخترُت  ناعٍم   وليلِة 

 
 

َمّيٍ   بين  أُخيَّر  أني   ولو 

 
 

والنهار،    بالليل  بذكرها  واشتغل  بعدها  أّرقه  فقد   ، َجْمل  محبوبته  فراق  من  يشكو  ونجده 

 : 911واجتمعت عليه فوق ذلك هموم يقرنها بهذا الحرمان. يقول

َجْملِ  من  البيَن  هذا   وشكوُت 

ُشغلي فأنتُم  انتبهُت   وإذا 

 
 

أهلي   وملّني  الزماُن   طال 

أّرقني  بتُّ  ما  إذا   همٌّ 

 
 

الزمان     في  بالضبط  واقع  هو  ما  يصف  ال  تعبيره  "في  فالشعر  مبالغة،  ثمة  كان  ربما 

الخارجي، بل إنه يظهر حرية في تصرفه بفكرة الزمان، إذ يسيطر عليها سيطرة وينشئها إنشاء   

 .912جديدا  يناسب غرضه الفني" 

ليه البكاء وال ويعاني امرؤ القيس من أسر قلبه لدى محبوبته من بني جميلة، فيستولي ع  

 :913ينفع ُعّواده في إزالة هّمه. يقول 

فادِ  له  يرحل  ولم  لديها   عاٍن 

ُعّوادي  للهّم  وأسلمني   دمعي 

مرتهنٌ   القلب  بأن  ادّكرُت   ثم 

َحَزنٍ  من  الناس  هدوء  بعد   فارفّض 
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الواقع أنه مهما حدثَنا امرؤ القيس عن آالم وأحزان فإنه مصطبغ بالميل الحسي العنيف؛    

وحبه مكشوف صريح. هاهو ذا يصّور قلقا  من نوع آخر، حين يسعى ليال  للقاء حميم مع محبوبته  

 :914هّر ، ويتسور غليها خائفا  أعين الرقباء والحراس، في شتاء بارد ثقيل وليل طويل, يقول 

مقشعرْ   مِ  خشيٍة  من   والقلُب 

سرْ  البيِت  لدى  منا  يَْفُش   ولم 

 
 

التما  ليَل  أكابدُ   فبِتُّ 

كاشحٌ  كالٌئ  يَرنا   ولم 

 
 

وطالما انتهت مغامراته الليلية بلذة وسرور، يراهما نعيما  ورضا  في نفسه. وهو يباهي بنقل    

 : 915طرف من تلك األحداث واألخبار، على عادتهم في الشعر، يقول 

الَوْعدُ  فيلتقي  الُهدُّوِ   بعد 

الَمْصدُ  وشفاؤها  َمْصِدها   916عـن 

الُخْلدُ  نالني  حيا   نال   لو 

 
 

األو  تُواعدني  انُس ولقد 

 كالدُّمى

وأنكفي  السروَر  أغتبُق   وأَبيُت 

با   الّصِ ُمِطَر  ناعٍم  أنعَم   فأبيُت 

  

مهما يكن من أمر فإن ساعة حرمان وبعد من المحبوبة يمكن أن تذهب بذكريات لياٍل من    

لذة القرب والوصال. والشاعر يقترح دواء  يسّكن ألم البعد، وهو التلّهي ليال  أو في الصبح الباكر  

من الناس  يشدنا إلى المقارنة بما يفعله كثير    بامتطاء ناقة، والمضي بها في دروب الصحراء. إن هذا

في عصرنا، من التسرية عن النفس بركوب السيارات وقطع الطرقات في ساعات الليل، عندما 

 : 917ويخلو المرء معها إلى نفسه وتأمالته. يقول امرؤ القيس  ،تخلو الشوارع

عاشقٍ   وإنكَ  لُبانة  تقطع   لم 

قُتودها  كأن  ُحرجوجٍ   بأدماَء 

 
 

  ِّ ِب مؤّوِ أورواحِ  غدّوٍ  بمثل 

918 

بُِمغربِ  ليس  الكشحين  أَبلِق   على 
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تجمال  أو نسيانا     مبتعدا ،ويبدو أنه اعتاد أن يرمي بكثير من مشاعره وراء ظهره إذا رحل    

 : 919أو انتظارا  لمغامرة جديدة. يقول 

 والهوى تَقطََّع أسباُب اللبانة  

منه   العَودُ  يضجُّ   يمنُّهُ بسيٍر 

 
 

حماةَ    جاوزنا   وشزراعشية 

تعذّرا  َمن  على  يُلوي  ال  الجهد   أخو 

 
 

حيثما َحلَّ وأدركه الليل، فهي هّمه كله.   ،أما األعشى فيؤرق عينيه خيال محبوبته البعيدة  

 : 920يقول 

بِتَّها  منزلٍة  كل   وفي 

داُرها ساعفَْت  لو  الهمُّ   هي 

 
 

أهوالُها  عينيَك  ُق   يؤّرِ

تَحاللُها   ولكن عنَك   نأى 

 
 

شائق   بأسلوب  ليال   العاطفية  آالمه  األعشى  على    ،ويفّصل  ملحا   وشروده،  قلقه  مصورا  

 :921انقطعت حاجاته من الدنيا إال إليها. يقول  وكأنماافتقاره لرؤية محبوبته وقربها، 

 

مرتفقا  الليل  وبِتُّ  الخلي   نام 

بها  وجدُت  ما  بي  وجدْت  ليتها   يا 

تسهرني سهو  أ فهي  ودائي   لهمي 

رؤيتها  دون  من  ينفعني  شيء   ال 

 
 

مثبَتا     عميدا   النجوم  أرعى 

 922أِرقا

فاتفقا  دام  ووجدٌ  حبٌّ   وكان 

غِلقا  عندها  وأمسى  بقلبي   بانَْت 

رَهقا  يُصب  مالم  وامق  يشتفي   923هل 
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وإذا كانت محبوبته ال تروي ظمأه العاطفي بقربها فلتكفَّ إذن عن مطاردته دائما  في المنام؛    

ألن هذا يزيد ألمه وشعوره بالحرمان. إذا حّل المساء أغلقت بابها وحجبت نفسها دونه، ما أجفاها  

 :924عن الوصال. يقول 

 إن كنِت ال تشفيِن ُغلَّة عاشقٍ 

فإنه   يزور  أن  خيالك   فانَهي 

دوننا  َمن  بابُها  فيصرف   تمسي 

 
 

َجبيرةُ    يا  يحبُّك  صّبٍ 

 925صادي 

ِوسادي  يعود  منزلٍة  كل   926في 

األمسادِ  محالِة  صريَف   927غلَقا  

 
 

بأعدائه   يظفر  فغاٍز  ممدوحه  أما  األعشى  حال  نسائه    ،هذا  إلى  نصره  الطير خبر  وتنقل 

فلما بلغ الخبر بقرب عودته نِْمَن    .وهن يترقبن عودته في شوق  ،اللواتي عانى كثيرا  في البعد عنهن

 :928هانئات مسرورات قَريرات العيون. يقول 

جاشم  أنَت  عاٍم  كل  وفي 

 غزوةٍ 

رفعة   الحمد  في  و  ماال   ثه    موّرِ

بأوبة  عنك  الطيُر   تخبِّرهنَّ 

 
 

عزائكا ت  عزيم  ألقصاها   ُشدُّ 

نسائكا  قُروء  من  فيها   ِلماضاع 

بلقائكا  نومها  ت  أقرَّ  وعيٌن 

 
 

فيحار لشدة ألمه، ويرى نفسه مريضا     ،أما طرفة بن العبد فترحل محبوبته مبتعدة مع قومها  

 :  929وأهزله شوق مقيم. يقول  ،فبات قلبه كالمجنون ،يحتاج لمن يعوده ويشفق لحاله. لقد ابتعدت 

َمن   أم  الليلة  عائدي  َمن 

 نَصيحْ 

جيرةٌ  هم  إذ  سليمى   إثَر 

قريحْ   ففؤادي  بهّمٍ   930بتُّ 

سلمى   منِك  وصال   أن   931َسريح لو 

يُريح  ما  بها  وجدٌ  شفَّهُ   قد 
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هائما   قلبُه  فأمسى   بَانت 

 
 

 
 

وأنها استولت على شخصه كله ؛   ،ويتمنى على صاحبيه لو يبلغا خولة أنه مؤرق بسببها  

لسانه على  يجري  الذي  والحديث  قلبه،  في  يحمله  الذي  الهم  جسمه.   ،فهي  أصاب  الذي  والداء 

 :  932يقول 

آرٌق  أنّي  خولةَ   بلّغا 

ذكُرها جفني  التغميَض   منع 

 
 

َسدَمْ   غيِر  من  الليَل  أناُم   ما 

السقَمْ  و  حديثي  و  هّمي   فْهي 

 
 

إال الخيال يُِلمُّ به، فإذا أتاه ثارت عواطفه وسالت عيناه بالدمع. المحبوبة    وما عاد له من  

 :  933يقول 

ُطِرفَتْ  خيالُها  ألم   وإذا 

 
 

َسْجمُ   ُشؤونها  فماُء   934عيني 

 
 

فتطرقه بأحزان   ،أما زهير بن أبي سلمى فإن محبوبته البعيدة تزوره فـي المنام كلَّ ليلةٍ   

لغة تقليدية رصينة من عبورها الصحارى إليه. في  عجب  َّ متواصلة بدل أن يبتهج بقدومها. وهو ي

 :  935يقول 

نوالها  كان  و  بعاقبة   نالت 

لها  ساٍر  ليلٍة  مثوى  كل   في 

رج غيُر  وأنت  قطعِت   يلةٍ أنَّى 

 
 

المباِعد   على  يُشقُّ  طيٌف 

 936ُمْنِصبُ 

متأّوبِ  بحزنه  يهيج   937هاٍد 

المطلَبُ  منِك  أين  و  الفالة   938َعْرَض 
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 ، وتمضي قافلة محبوبة النابغة عجلى كأنها أصابها ذعر، فيقضي الشاعر ليله محزونا  بائسا    

 : 939أو كأنه مخمور ذاهل العقل لشدة ألمه. يقول ،خسر في لعب القمارصاحب مال كأنه 

الح  على  نعاَج  ُّ كأن  دوج 

 رملٍ 

غبينٌ  يََسٌر  كأنني   فبتُّ 

النزيُف   الَّثِمُل   تعاوَرتْهُ أِو 

 
 

 َزهاها الذعُر أو سمعت صياحا 

الِقداحا لع  ِّ اخُت بعدما   940يَقلِّب 

راحا  فسقتهُ  َغْربٍَة   941ندامى 

 
 

فقد   ،ويقضي عبيد بن األبرص ليلة  أخيرة  مع محبوبته ، لكنها ال تستطيع النوم قلقا  وحيرة    

 : 942وكلٌّ سيمضي مع أهل حيّه مرتحال . يقول  ،اقترب موعد الفراق

نمارقها   على  وباتت   بتنا 

غدٍ  بعد  الرحيل  إن  قيل   أْن 

 
 

أِرقَهْ   عينُها  الصبُح  بدا   حتى 

ُمفترِ  الجميع  بعد   943قَه والداُر 

 
 

الضيق   بـه  ويستبد  نفسه.  إلى  لبغيض  من محبوبته  بعيدا   يقوده  سفرا   فيتبادل حديث   ،إن 

 :  944المشاعر مع ناقته. يقول 

 وحنّْت قَلوصي بعد وْهٍن وهاجها

منزال   إن  تضجري  ال   : لها   فقلُت 

 
 

 مع الشوق يوما  بالحجاز وميضُ  

بغيضُ  إلّي  هندٌ  به   نأتني 

 
 

بينما هو مشغول   ،أما عمرو بن كلثوم فيهّب أصحابه ليجهزوا عدة الرحيل ساعة السحر  

 :945فيتردد في إمضاء الرحلة معهم. يقول  ،البال عند محبوبته هالة ال يقوى على فراقها
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إن المالحظ  في كل تلك الشواهد هو لوعة الشعراء واضطرابهم، وتوجسهم مما يوشك أن   

في صدق وعفوية تتشح بالضعف البشري بعيدا  من االدعاءات، متجنبين   يحيق بهم من حرمان؛

الكالم على ماهية العالقة مع الحبيبة: أهي حسية مادية أم عاطفية شفافة؟ باختصار إن لحظات األلم  

تفرض طقسا  قدسيا  يتجاوز اإلشارات إلى المتعة الجسدية، وتضع اإلنسان وجها  لوجه مع األحزان  

 القادمة. 

لم يكن وفاء العربي قاصرا  على مشاعره الذاتية نحو المرأة، فقد توجه بمشاعر حزينة نبيلة    

 في جوف الليل، نحو إخوان وأصحاب وسادة كرام، أتاه الخبر برحيلهم الفاجع عن الحياة. 

أو بصاحب كريم يعين على نوائب الدهر،  ،  قد يفجع الشاعر بقريب له كان يشد به أزره  

فتضاعف   ،ة بفقده وتحل الوحشة بغيابه. وإذا خال الشاعر بنفسه ليال  عاوده ذكر ألمهفتعظم المصيب

رة ـهّمه وحيدا  ، وحار فيما يسبغ على مرثيه من شريف الخصال ومكارم األخالق وفاء  له وغي

 عليه، ولكي يصور رحيله أشبه بكارثة عامة ومصيبة شاملة . 

رهطه، بعد هزيع من الليل، فيشتد كربه ويحّس بالنار  هذا لبيد يرد عليه نبأ أليم عن عمه و  

 : 946تكوي صدره وتخترق أضالع فؤاده ، ويمر في خياله ذكريات قوته وبطوالته. يقول 

ورهطه  طفيل  عن  أتاني   لما 

 
 

ا فباتت ُغلَّةٌ في الحيازمِ   هدوء 
947 

 
 

المؤرقات وق   له، حتى يتخيل  بالليل في رثاء منسوب  تقَسمت س ـوتتطاول آالمه  اعات  ـد 

 :948فتطاول بهن وما عاد ينقضي. يقول  ، ليله

ما  الليل  من  أفنى  آِرٌق  إذا 

 مضى 

 
 

 تمطى به ثِنٌي من الليل راجحُ  
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فال يجد ما يقدر على صنعه إال أن يطلب   ،وفي موضع ثالث يرثي شريفا  كريما  اسمه عوف  

الليل من  تقوم  أن  اهتز عرش    ،من زوجته  فقد  السكون،  في  ينطلق  مرتفع  بصوت  عوفا   فتندب 

 :949المكارم بوفاته وألّم الحزن بالشاعر. يقول 

الخليُّ  نام  إذا   قُومي 

 
 

الفواضلْ   عوف   فأبّني 

 
 

ويهددهما بإعراضه عن النوم والراحة ما لم تسكبا دمعا  وافرا    ،أما عنترة فيساوم عينيه  

 : 950حزنا  على مرثيه. يقول 

قتيال   ولّى  زهير  قالوا   حين 

بدمع  تجودي  لم  إن  جفوني   يا 

 
 

أقاما  و  عندنا  الحزن   خيّم 

حراما عليك  الكرى   لجعلت 

 
 

فيزداد الليل حلكة في عينيه وتظلم نفسه، حتى يتوقع ليال  مستطير الشر.   ،ويُقتل صديق له  

 : 951يقول 

لفقدِه  فالنجوم  حقا   كان   فإن 

عابسا   الليل  أسودَ  يوما   كان   لقد 

 
 

القمران  بعده  يهوي  و   تغيب 

الحدَثاَنِ  طارُق  باله   يخاف 

 
 

يحدث عن همومه     ونجده  باألناة،  المغّشاة  الرصين وآالمه  النابغة في حزنه  ونقف على 

بالليل لغضب النعمان على ما يبدو، فقد اختاره الهم اختيارا  من الناس ولزمه. ويتوسل بما نراه  

رثاء  لنفسه هو، إذا حل به غضب النعمان ولم يصفح عنه. يقول 
952 : 

اللواتي  بيَْعملةَ   تأوبني 

غيري ك يريد  ليس  الهمَّ   أن 

زيادٌ  هوى  الشامتون   وقال 

 
 

 953منعَن النوم إذا هدأَْت عيونُ  

ُهدُون  شتى  بها  أمسى   954ولو 

مبينُ  سبٌب  منيٍة   لكل 
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حين يصور ذعر   ؛ويتطرق النابغة في رثائه للنعمان األصغر إلى معنى دقيق ذي حساسية  

المرأة الحرة وزفراتها الَحّرى لهالكه، فقد غاب من يحميها و ينصرها، مع أن زوجها مضطجع 

 :955نائم بجوارها! يقول 

 

 

 وتنِحْط َحصاُن آخَر الليل نَْحطة  

 ـكا  على  إثر  خيِر  الناس  إن  كان هال

ضلوعُها   أوتكاد  منها   956تقضَُّب 

الـفـراش    جنب   في   كـان   ولـو  

 ضجـيـعـُها 
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 الملخص

 

للشعر شعريته، وهذه الشعرية تأتي من جمالية  تروم هذه الدراسة بيان أن للنقد شعريته كما  

اللغة النقدية التي يكتسبها الناقد بعد خبرة طويلة، وهذه الخبرة هي ما تحقق للدراسة النقدية شعريتها  

 .وألقها وسحرها المدهش

وبالتأكيد أن الناقد له لغة تميزه عن اآلخرين، وهذه اللغة هي التي تجعله يقترب من حساسية  

الشاعر، من حيث البالغة والقيمة واألثر الجمالي المقنع في كل مكتشف نقدي، أو رؤية نقدية، 

لمتفردة  وهذا يعني أن الناقد الحق يمتلك أعلى القيم البالغية في كشفه للظواهر ومعالجتها بلغته ا

 التي تخصه وحده دون سواه. 

وهذا يعني أن الكفاءة النقدية العالية لدى الناقد ال تأتي إال من خبرة جمالية في التشكيل ناهيك 

 عن الموهبة الخالقة واللغة والصوت الخاص الذي يميزه عن غيره من النقاد. 

ال الممارسة  من  يجعل  ما  كل  في  تتمثل  النقد  أدبية  أن  نقول:  في وبذلك  جمالية  قيمة  نقدية 

 الكشف والمغامرة وبالغة االستنتاج. 

ونحن في هذه الدراسة نروم الوقوف عند المدونات  النقدية الصادرة من النقاد القدامى والتي  

تحمل شعرية في لغتها  تقترب من إبداع الشاعر من جهة  وتكتشف المضمر والمخفي في النص 

 من جهة أخرى. 

 

 لنقد العربي القديم، شعرية الخطاب، اللغة النقدية. الكلمات المفتاحية: ا

 

 

 

 

 

 

Summary: 



 

 

 

 

Poetical Writing of Ancient Critical Discourse 

      This study aims to show that criticism has its own poetics as poetry has 

and this poetry comes from the aesthetic language of criticism which is the critic 

acquires after a long experience, and this experience is what was achieved by the critical 

study of its poetic, brilliance, and amazing charm. 

      Undoubtedly, the critic has a language that distinguishes him from 

others, and this language is what makes him approach the sensitivity of the poet, in 

terms of rhetoric, value and convincing aesthetic impact in every critical discoverer, or 

critical vision, besides, this means that the true critic possesses the highest rhetorical 

values in his detection of phenomena and their treatment in his unique language in 

which it belongs to him alone and no one else. 

      This means that the critic's high critical competence comes only from an 

aesthetic experience in formation is not to mention the creative talent, language, and 

special voice that distinguishes him from other critics. 

Thus, it says: The literary criticism consists in everything that makes critical 

practice an aesthetic value in disclosure, adventure, and eloquence of conclusion. 

In this study, it aims to stop at critical blogs issued by ancient critics, which carry 

poetic in their language that approaches the creativity of the poet on the one hand, as 

well as discovers the implicit and hidden in the text on the other hand. 

 

Keywords: Ancient Arabic criticism, poetic discourse, Arab criticism. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 المقدمة: 

من   الشعرية  والشيوع  مصطلح  الداللية  الكفاءة  من  وافر  بقدر  امتازت  التي  المصطلحات 

التداولي، فقد اختلفت وجهات النظر في تعريفه وتحديد زواياه وإطار انشغاله اختالفا  واسعا ، إال 

أننا سنكتفي بإيراد مفاهيم رومان ياكبسون وتودورف للشعرية إليماننا العميق بمدى شمولية ما  

 فهمها الواسع والعميق لها، فقد ذكر ياكبسون أن الشعرية هي: ذكرا عن الشعرية و

"ذلك الفرع من اللسانيات الذي يعالج الوظيفة الّشعرية في عالقتها بالوظائف األخرى للغة،  

وتهتم الشعرية بالمعنى الواسع للكلمة بالوظيفة الّشعرية ال في الشعر فحسب وإنما تهتمُّ بها أيضا  

 ( 1مُن هذه الوظيفة على الوظائف األخرى للغة".) خارج الشعر، حيث تهي

 كما طرح تعريفا  آخر أكثر إيجازا  في قوله: 

الّرسائل   اللسانية للوظيفة الشعرية في سياق  الدراسة  " يمكُن للشعرية أن تعرف بوصفها 

 (  2اللفظية عموما  وفي الشعر على وجه الخصوص") 

محاولة منه إلكساب الّشعرية نزعة علمية    وهكذا انبثقت شعرية ياكبسون من اللسانيات في

من خالل ربطها باللسانيات، كما يتضح الفرق بين اللغة غير الّشعرية أي التواصلية أو المفهومية  

 واللغة الشعرية ذات الحساسية الجمالية الخارجة والخارقة للمألوف والمرادفة لإلبداع والخلق.

فحسب كما يرى تودوروف؛ بل " قد تكون  والشعرية ال تكون حصرا  على دراسة الشعر  

 ( 3متعلقة على الخصوص بأعمال نثرية") 

فقد أراد تودوروف أن يجعل من الشعرية علما  وموضوعا حينما أكد على أن " داللة الشعرية  

ليست السمة الشعرية للنصوص الشعرية فحسب بل استنباط القوانين والقواعد الداخلية للخطابات 

 ( 4ص األنواع األدبية والنظم التي تكون عليها")اإلبداعية أي خصائ

فيرى تودوروف أن األدب هو لغة موضوعها ليس األعمال األدبية وإنما الخطاب األدبي   

المجرد الممكن وليس الواقع إذ يقول: "ليس العمل األدبي في حد ذاته هو موضوع الشعرية، فما 

اب األدبي، وكل عمل عندئذ ال يعتبر  تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخط

إال تجليّا  لبنية محددة وعامة، ليس العمل إال إنجازا  من انجازاتها الممكنة، وعلى هذا العلم ال يُعنى 

باألدب الحقيقي بل باألدب الممكن، وبعبارة أخرى بتلك الخصائص التي تصنع فرادة الحدث األدبي 

 ( 5أي األدبية".) 



 

 

 

 

لخصائص المجردة التي تصنع تميّز وفرادة الحدث األدبي وهي موضوع  إذن تمثل األدبية ا 

الشعرية، فهو يمزج بين الشعرية وعلم األدب واألدبية، إذ يقول: " إن الشعرية تتحدّد من حيث هي  

 ( 6علم باألدب") 

تمثل  عنده  فاللغة  اإلبداعية،  وقدرتها  التخيلية  طاقاتها  في  االعتيادية  اللغة  عن  وتختلُف 

 ( 7ق والهدف في اآلن نفسه " فاللغة بالنسبة إليه هي المبدأ والمعاد")المنطل

واألدب كفن لهذه اللغة يعمل على كشف خواص هذه اللغة وتطويرها عن طريق األساليب   

واإلبداعات الجديدة، وبهذا فإن سر الشعرية التي نادى بها تودروف تكمُن في البنية اللغوية المجردة 

 (8توافرت فيه قيل أنه خطاب أدبي. )  للخطاب الذي إذا ما

الموضوعات   حيث  من  أو  والمحتويات  المضامين  حيث  من  وآخر  نص  بين  الفرق  فال 

والطروحات، وإنما الذي يهم كيفية إنبناء الخطاب وطريقة تشكله وآلية اشتغاله هنا. يمكن الجمع  

ا يتألف من وقائع خطابية.  بين النص الشعري والنص النقدي، إذ كالهما يشكل نصا  لغويا ، كالهم

صحيح أن النص الشعري يستخدم آليات خاصة في انتاج المعنى وأن له استراتيجيته المختلفة في 

توظيف الداللة، ولكن هناك آليات عامة تشترك فيها النصوص على اختالفها، سواء أكانت نقدية 

 أم شعرية، ذلك أن جميع النصوص تستخدم تقنيات مجازية بما في ذلك 

إن النص النقدي، وهذا ما كشف عنه نيتشه إذ بيّن أن النص الفلسفي "ليس مجّرد خطاب 

تستوي   النصوص  نقد  في  القول  قصارى   ... االستعارات  من  منسوج  خطاب  هو  بل  برهاني 

تستوي   اللغة  أنه في علم  تماما  كما  واللغات والمجاالت،  الثقافات  النظر عن  النصوص بصرف 

 ( 9م حديثة، شفهية أم كتابية، ميتة أم حيّة".) اللغات أكانت قديمة أ

والشعرية سمة من سمات النص األدبي شعرا  كان أم نثرا ، فهي ليست حكرا  على الشعر   

وحده، بل تتحقق في النثر أيضا  من خالل الصياغة الفنية للمعنى، وتقديمه بشكل بعيد عن التقريرية  

صفر، وتعد اللغة الشعرية أبرز عناصر الشعرية، ألنها  الجافة الباردة، أو عن الكتابة في درجة ال

 ( 10)   .تظهر االستخدام الفني للغة واستغالل طاقاتها التعبيرية

إن نقد اآلثار اإلبداعية شيء صعب، ويحتاج إلى ذكاء ومهارة وحذق في العرض وأن يكون  

فلكل ناقد عرضه ولكل الناقد من دقة الذوق وجمال األداء بحيث يصوغ نقده صياغة تروق القارئ،  

ناقد ذوقه وطريقته في األداء، ويتفاوت النقاد في ذلك حسب قدرتهم األدبية ومهارتهم وحساسيتهم  

ووعيهم بما يتطلُب الموضوع منهم وعيا  يجعلهم ينوعون في طرقهم كلما ألّموا بأثر أدبي. ينظر  

 . يراجع.57، 56في النقد األدبي شوقي ضيف:



 

 

 

 

االولوية للقارئ كونه هو صاحب الفضل في إعطاء النص وجوده    ونظرية القراءة أعطت 

وشرعيته ، والنص النقدي ليس استثناء لمجرد أنه نص قام على نص آخر، فالكثير يعتبره نصا  

الكلمات ، والناقد الرائي المميز هو الذي يخلق  مبدعا له لغته الخاصة، وعين تستشف ما خلف 

نقود يمد جسوره بشرط أن يكون نقده بناء ، ينزل بمنزلة  النص من جديد ، وهو تتمة للنص الم

النص المبدع من جماليات، وهو مكاشفة دائمة ويمكننا القول بأن النقد إبداع على أعقاب إبداع، " 

وبذلك تسهم     ...فكل قراءة هي اكتشاف جديد، ألن كل قراءة تستشف بعدا  مجهوال  من أبعاد النص 

ل على تحويله والنص ال يتجدد وال يتحول  إال ألنه يمتلك بذاته إمكان  القراءة في تجديد النص وتعم

 ( 11التجدد والتحول هناك تواصل وتحاور بين النص و قارئه. )

وقد يكون المخطط الذي وضعه جاكبسون في إطار تفسير إعالمي للغة أبلغ ما يمكن االعتماد  

واصلي بستة عناصر : المرسل والمرسل عليه في هذا الشأن. وقد حدد جاكبسون عناصر الموقف الت

تنتج   متفاوتة  بنسب  العناصر  هذه  ارتباط  ومن  التواصل،  وقناة  والسنن  والسياق  والرسالة  إليه 

الوظائف الثالث  الرئيسة للرسالة: اإلفهامية ، واالنفعالية ، والشعرية. ويبرز عنصر المرسل إليه 

لوظيفة االنفعالية على المرسل وموقفه االنفعالي من  في الوظيفة اإلفهامية ، بينما يتم التركيز في ا

السياق ، أما الوظيفة الشعرية فترتد الرسالة فيها إلى نفسها بحيث اللغة تكون موضوعا لذاتها. وفق 

هذا التقسيم تم تصنيف النصوص بحسب الوظيفة المهيمنة فيها ، فأين يمكن تصنيف النص النقدي  

 إذن ؟

الرسالة النقدية يتوزع بالتساوي على الوظائف الثالث جميعا،   من الواضح أن التركيز في

معنيا   سيكون  لذلك  وهو  معين،  إبداعي  بنص  االنفعال  يتضمن  جمالي  موقف  من  ينطلق  فالناقد 

بالتعبير عن انطباعه الشخصي تجاه النص المستهدف. ويتسم انفعال الناقد بالنص اإلبداعي بكونه  

لى مضاعفة المحمول الشعري للنص المقروء والدخول في دائرة انفعاال جماليا بحتا ، ينطوي ع

إنتاج المعنى بفعل مواٍز لطاقة النص اإلبداعي ذاته، وهنا تظهر الوظيفة الشعرية ، حين ينشغل  

 ( 12الناقد بالتعبير عما يثيره النص المستهدف من انفعاالت جمالية. ) 

يا مغايرة، هذه الرؤيا وضعت في  والمدونات النقدية القديمة هي نصوص جّسدت لرؤ     

صيغة شعرية فاعلة. لذلك رأينا كيف كانت هذه النصوص المؤسسة مرصودة من خيرة العقول 

النقدية العربية التي تفاعلت معها على نحو خالق وكتبت عنها وفيها كتبا  ودراسات ومقاالت أسهمت  

 .ر النقد ولغته من جهة أخرىفي ذيوع التجربة الشعرية العباسية الجديدة من جهة وفي تطوي

وبما أن النقد عند العرب صناعة وعلم البد للناقد من التمكن من أدواته " وللشعر صناعة  

 ( 13وثقافة يعرفها أهل العلم بها كسائر أصناف العلم والصناعات".) 



 

 

 

 

كانت اللغة النقدية لديهم تستمد عناصر قوتها ونماءها من العالقات المعقدة التي هي حصيلة  

تفاعل ما قدّمته منابع التنوع الثقافي الغزير التي يجب أن تكون حاضرة في الخطاب النقدي نتيجة 

غة حضورها في النص األدبي، وفي ما يقترحه هذا النص من تجليات لسانية متفردة. وتفاعل الل

 النقدية مع ما تفرضه ذائقة الذات المنشئة للنص النقدي من صيغ كالمية وأسلوبية خاصة. 

ومما يجدر التنبيه عليه أن القيم الجمالية في النص الشعري ال يستطيُع أن يضبطها أو يعرف 

امتلك مستواها إال الخبير المتمرس بها، إذ ال يستطيع أحد أن يعرف القيمة الجمالية للشيء إال إن  

أدواتها وتمّرس باستعمالها. فالناقد ال يستطيُع إعطاء رؤية تقويمية للنص الشعري إن لم يكن خبيرا  

بمواطن الجمال عالما  بأسرارها؛ لذلك يجب أن يكون الناقد كالشاعر في ثقافته وخبرته كحال النقاد 

 ( 14الجرجاني. ) العرب القدماء كالنابغة الذبياني وابن المعتز وابن طباطبا والقاضي 

 

 

 

 الشعرية في المدونات النقدية القديمة: 

الشعرية يعود إلى "نظام المفردات، وعالقاتها بعضها ببعض، وهو نظام ال    إن جمال اللغة

 ( 15يتحكم فيه النحو، بل االنفعال و التجربة") 

تقدم فكره ورؤياه ومشاعره من غير أن   يدفع المبدع إلى اعتماد لغة  يتقيد بما يعيق  وهذا 

عملية التعبير لديه، أي أنه يمكن أن تتحقق الشعرية في النص من دون الــــــوزن والقافية، فهما 

من خصائص الشعرية )عملية النظم( وليست كلها "واللغة الشـــــــــعرية ذات طبيعة خاصة تعتمد 

 ( 16الكلمات" ) اعتمادا  كبيرا  على األلوان والظالل المختلفة التي تثيرهــــــا

الناقد  بها  يكشف  التي  األداة  ذات  هي  نّصه،  جمالية  الشاعر  يتوّسل  بها  التي  األداة  فاللغة 

مكنونات نّص الشاعر، لذا وبما أّن األداة واحدة، إذ ا لم ال يكون النّص النقدّي الكاشف عن الجمال  

 .ا في مسيرة واحدةجميال مثله؟ سيما وأن األمر يُشبه دائرة تدور لتلِق العناصر كلّه

والقارئ للغة المدونات النقدية للنقاد العرب القدامى يجد تنوعا  لسانيا  وأداء  كالميا  ناصعا   

تعكس التفاعل الخالق بين لغة النص األدبي ولغة النقد األدبي، وألن موضوع النص النقدي األساس 

اق في لعبة إنتاج الداللة الجمالية  يدور حول االنفعال الجمالي بالنص المستهدف، مما يعني االنسي

 بطاقة توازي ما يفعله مبدع النص المستهدف.



 

 

 

 

وما يميز اللغة الشعرية قيامها على مبدأي االختيار والتأليف اللذين تحدث عنهما ياكبسون   

وقال عنهما أنهما يسهمان في إبراز حقيقة الوظيفة الشعرية ألي نص كان؛  فهو يرى أن »االختيار  

ى أساس قاعدة التماثل والمشابهة والمغايرة والترادف والطباق، بينما يعتمد التأليف وبناء  ناتج عل

المتوالية على المجاورة، وتسقط الوظيفة الشعرية مبدأ المماثلة لمحور االختيار على محور التأليف، 

 ( 17ويرفع التماثل إلى مرتبة الوسيلة المكونة للمتوالية") 

رية في تصور ياكبسون هي تمييـز البناء اللّغوي المرتكز على أي أن مهمة الوظيفة الشع

 ( 18)  " »إسقاط المفردات اللّغوية وفق مبدأ التوازي

والقافية،   والسجع  كاإليقاع والوزن والجناس  أدوات شعرية  التوازي  بنية   ويندرج ضمن 

كل الفكرة.  في  أو  الكلمات  في  مناسبا  توازيا  أو  تكرارا  التِكرار،  قوة  خلق   وتولّد  في  يسهم  هذا 

إلى   تنشطر  بتأويالته  فذا  قارئا  تنتظر  مهيجة  ألكترونات  تغدو  كلماته  وكأن  للنص،  ديناميكية 

 ( 19).إلكترونات أخرى

حسن البناء واالختيار القائم على التوازي وبالرجوع إلى المدونات النقدية القديمة نجد فيها:  

نا  من قوانين اإليقاع ألن التوازن يكون في  . والذي عدّه البعض قانووالجناس والسجع والقافية

النص كله، "كالذي نجده في القصيدة الشعرية ، حيث يتكرر إيقاع كل شطر منهما في كل بيت  

منهما ويستمر حتى نهايتها ، بحيث يكون الجناح األيمن من القصيدة يوازي جناحها األيسر من  

 ( 20) حيث الوزن واإليقاع "

وصلنا من الناقد والشاعر أبي العباس عبد هللا بن محمد األنباري الناشئ من فمن ذلك ما  

بين   فيوازن  بقوة،  معانيه  أداء  في  يسترسل  متمكن،  كاتب  أنه  على  يدل  الشعر  نقد  في  مدونات 

عباراته، ويسجعها من غير تكلف، فكشف بذلك عن مقدرة كبيرة في بيان مراده وفي امتالكه ثروة  

 يريد، مثل حديثه عن دواعي الشعر وبواعثه في قوله:  لغوية يصرفها كما

" أول  الشعر إنما يكون بكاء على دمن،  أو تأسفاَ على زمن، أو نزوعاً لفراق، أو تلّوعاً 

ألشتياق، أو تطلعاً لتالق، أو إعذاراً إلى سفيه، أو تغمداً لهفوة، أو تنضُّال من زلة، أو تحضيضاً 

طلب أوتار، أو تعديداً للمكارم، أو تعظيماً لشريف مقاوم، أو عتاباً   على أخذ بثار، أو تحريضاً على

مشاهدة   على  تحسراً  أو  أحباب،  لمعاهد  تعهداً  أو  ذنب،  مقارفة  من  عتاباً  أو  قلب،  على طوية 

إطراب، أو ضرباً ألمثال سائرة، أو قرعاً لقوارع غائرة، أو نظماً لحكم  بالغة، أو تزهيداً في حقير  

 ( 21)يباً في جليل آجل، أو حفظاً لقديم نسب، أو تدويناً لبارع أدب". عاجل، أو ترغ

 وفي مناسبة أخرى قال عن الشعر بأنه: 



 

 

 

 

" ما كان سهَل المطالع، فصل المقاطع ... فَِكهَ الغزل، سائَر المثل، سليم الزلل، عديم الَخلل   

دارك، قريَب البيان، بعيد المعاني،  ... موجب الَمعذرة، ُمحب الَمْعتَبَة، ُمطِمَع الَمسالك، فائَت الم

نائَي األغوار، ضاحَي القرار ... قد ُهريَق فيه ماء الفصاحة، وأضاء له نور الزجاجة، فانهل في  

م،   الُمتوّسِ يروق   ... تألٌق  ولُمستشفِّعه  ترْقُرٌق،  له  لُمتأّمِ الرأي،  بهيم  في  وأضاء  الفهم،  صادي 

ه، وزهْت في وجوهه عيونُه، وانقادْت كهولُه لهواديه،  ويسرُّ الُمترسم، وقد أبدْت صدوُره متونُ 

 ( 22) وطابقْت ألفاُظه معانيَه، وخالفْت أجناُسه مبانيه، فاّطَرَد لُمتصفِِّحه، وأناَر لُمستْوِضِحه"

 

وهذا التوازي الموجود بين هذه  ففي هذه العبارات  نجد توازيا  بين جملها وتراكبيها النحوية،  

لناقد من خالله جّوا  تناغميّا  بين مفردات النص، وأصبح النص نسيجا  موّحدا  الجمل النحوية حقق ا

 المختلفة. في بنياته 

 فالتشاكل النحوي الحاصل في هاتين المدّونتين أّدى وظيفتين مهمتين في تصورنا:  

 اإليقاع من خالل تكرار التركيب وانتظامه.  األولى:

القديم( ألن هذه    والثانية: تبليغ رسالة ما )وهي توضيح جانب من جوانب الشعر العربي 

 التراكيب ذات طابع جمالي تأثيري فضال  عن طبيعتها المعنوية والعالقية. 

ومن هنا ال يمكن أن تكون بنية التوازي بنية شكلية فقط، إذ أنها بنية ترتبط بالمعنى والداللة  

 ( 23ارتباطا  وثيقا . ) 

 فالتوازي كلما كان عميقا  متصال  بالبنية الداللية كان أحفل بالشعرية. 

دقّة  وقد جاء هذا التوازي بين الجمل من غير تكلّف متوّعر أو عسر على القارئ، فتالحظ  

 العبارة والبالغة في التأليف جمال  وأبنية وأو كليّة. 

والذي تجلّى أيضا  في التعبيرات ويعد التناصُّ من أهّمِ تجلِّيَات أساليب الشعريَّة المعاصرة  

واألساليب التي تناثرت في عديد مدونات النقاد القدامى يظهر فيها تأثرهم بألوان مختلفة من النثر  

ذ إن كثيرا  من االقتباس والتضمين يشيُع في تلك المدونات النقدية؛ خاصة القرآن والقرآن والشعر، إ

الكريم؛ إذ شكل مصدرا مهما  من المصادر التي استفاد منها النقاد القدامى في مدِّ تجاربهم النقدية  

متع  وإكسابها القوة والفاعلية، وذلك لما شّكله القرآن الكريم من حضور قوي لدى الجميع، ولما يت

به من قوة تأثيرية عظيمة، هذا فضال عن كون القرآن يمد النقاد بنماذج أدبية رائعة ربما ال يجدونها  



 

 

 

 

في مصادر أخرى، ومن هؤالء النقاد القدامى الذين تأثروا بالقرآن في أسلوبهم القاضي الجرجاني  

 فهو حينما استعرض باستهجان بعض استعارات أبي تمام قال : 

إذا سمعَت بقول أبي تمام ... فاسدد مسامعك ، واستغِش ثيابك، وإياك واإلصغاء إليه، "  

 (  24واحذر االلتفات نحوه، فإنّه مَما يُصدئ القلب ويُعميه، ويطمس البصيرة، ويكّد القريحة") 

فبمجرد قراءة هذا النقد يتراءى إلى الذهن خطاب سيدنا نوح عليه السالم في القرآن الكريم  

اشتكى إلى ربه من عدم استماع قومه له رغم جميع األساليب التي استخدمها معهم في سبيل   حينما 

 إقناعهم، قال تعالى: 

وا" َوأََصرُّ ثِيَابَُهْم  َواْستَْغَشْوا  آذَانِِهْم  فِي  أََصابِعَُهْم  َجعَلُوا  لَُهْم  ِلتَْغِفَر  َدَعْوتُُهْم  ُكلََّما   َوإِنِّي 

 [. 7]سورة نوح: ًرا" َواْستَْكبَُروا اْستِْكبَا

إّن توظيف التناّص في كالم القاضي الجرجاني السابق قد وّسع من فضاء نقده، ورفده بطاقة  

إيحائية وداللية جديدة، وكأنه يريد من القارئ أن يتعامل مع بعض استعارات أبي تمام معاملة الكفار 

ذا االسلوب الدخيل على ما هو مع نبي هللا نوح عليه السالم القائمة على الرفض وعدم قبول مثل ه

 معروف عند الشعراء الجاهليين.  

إن التناص مع القرآن الكريم في كالم القاضي الجرجاني أضاف إلی نقده بعدا  جماليا  وفنيا     

بعدا  معرفيا   للنص  أنّه وفر  إلی  باإلضافة  النص. هذا  إلی  القارئ وإستدراجه  إدهاش  قادرا  علی 

النص السابق، وهو القرآن الكريم وهو ما أوصل بنقده إلی ما يسمی بالمعرفة    يتمثل في اإليماء إلی

 .الجماليّة

والتناصُّ كونه تقنية  استراتيجية  أدبية  وثقافية  وفكرية  فاعلة  تُضيء سيِمياء النَّّصِ الالحق، 

دة، ال يقتصُر عملُها التَّقني على إظهار هيمناِت النَّّصِ  ، وبّثِ محموالته الثقافية  وتُنيُر فضاءاته المتعدِّ

والمعرفية فحسب، بل يُحقُِّق التناصُّ للنَّّصِ وظيفة  جماليَّة  وفنيَّة  أُخرى تكسب النص معمارا  فنيَّا   

وفنِّيٍ أصيٍل متكامٍل  وَجماليَّا  ُمؤثِّرا  َمرغوبا  عندما يستند هذا المعمار إلى منابت إرٍث حضاريٍ 

ود الثقافي في بنائه الفنِّي الجديد. أضف إلى ذلك أنَّ أغلب الكتاب يلَجُؤوَن  يَهبهُ المجد األدبي والخل 

ي مثير، ومن خالل  إلى هذه التقنيَّة الفنيَِّة المقبولة من أجل تعضيد أعمالهم األدبية بمصاحب نّصِ

ا  لغويا   هذا االقتران الترابطي اإلنساني والفكري الذي يحدث بين فضائي النصيِن القديِم والجديِد بحث

تنويريا  إبداعيا  جماليا  مناسبا  لواقعة الحدث الموضوعية والجمالية التي وهبته تعبيريَّة هذا الثراء 

 ( 25) .الصوري الفنِّي التَّقني الشائق بتكوينه



 

 

 

 

فالتناص ليس قدر النصوص اإلبداعية وحدها، وإنما هو قدر كل نص بما في ذلك النص  

كتابة، وخطاب على خطاب، لذا فهو كغيره من النصوص يقيم عالقة النقدي الذي هو كتابة على  

مع النصوص التي يعالجها، ويدخل في حوارية مع مختلف أشكال التفكير والتعبير وهذا ما يسّمى  

 ( 26بالتناصية النقدية.)

التي تحدث   كما تندرج فنون البالغة من تشبيه واستعارة وكناية ومجاز ضمن الشعرية

فذكر أن » اللّغة تزدان بنفسها حين تنهض باللّعب بألفاظها، وحين تعمد إلى االعتمال    عنها ياكبسون  

بأصواتها، فتكون لوحات لغوية، أساسها الصوت المعبر، تتسم بكل سمات الجمال الفني الذي يجعل  

  ، اللّغة  أصوات  تفرزه  الذي  الطافح  الجمال  لهذا  ويندهش،  ينبهر،  يسمع،  أو  يقرأ  حين  المتلقي 

 (  27ستحيل هذه األصوات بما فيها من سحر البيان، وفرط الجمال إلى لوحات شعرية مؤتنقة ". )فت

ومن توظيف التشبيه في المدونات النقدية ما نقله ابن رشيق عن بعض النقاد والشعراء، فذكر  

 أنه: 

صورة  مثّل المعنى بالصورة، واللفظ بالكسوة، فإن لم تقابِل ال   -وأظنهُ ابن وكيعٍ   -" وبعضهم

الحسناُء بما يُشاكلها، ويليُق بها من اللباس فقد بُِخَست حقها، وتضاءلت في عين ُمبصِرها."  

(28 ) 

 وما أورده لبعض النقاد كالثعالبي الذي يرى: 

 ( 29) "أن البليـغ هـو الـذي "يخـيط األلفاظ على قدور المعاني ". 

 أبي تمـام للبحتـري من قوله: وقريب من هذا األسلوب ما أورده ابن رشيق أيضا  في وصية 

 ( 30) "كن كأنك خياط يقطع الثياب على مقادير األجسام"  

"بعضها كالقصور المشيدة، واألبنية    وحينما تحدث ابن طباطبا العلوي عن األشعار ذكر أن

الوثيقة الباقية على مر الدهور، وبعضها كالخيام الموتدة التي تزعزعها الرياح وتوهيها األمطار  

 ( 31) ع إليها البلى ويخشى عليها التقّوض" ويسر

ففي هذه المدونات نجد توظيفا  جميال  للتشبيه في الحديث عن قضايا الشعر؛ إذ شبّه ابن وكيع  

في النص األول المعنى بالصورة واللفظ بالكسوة وطلب أن يكون االثنان بمنزلة واحدة وإال ظهر 

ال   حينما  مثال   كالحسناء  قبيح  بمظهر  فإّن  الشعر  اللباس  من  يشاكلها  بما  الجميلة  تقابل صورتها 

 صورتها ستبخس وتتضاءل في أعين الناس. 

 



 

 

 

 

وشبّه الثعالبي وأبو تمام البليغ بالخيّاط الذي يحسن قطع الثياب على مقادير األجسام وكذلك   

 يصالها لآلخرين. ال بدّ من البليغ أن يتعامل مع األلفاظ حينما يأتي بها للتعبير عن المعاني التي يروم إ

بالقصور   شكلها  في  والجميلة  بنائها  في  المتينة  األشعار  بعض  العلوي  طباطبا  ابن  وشبّه 

المشيدة و واألبنية الوثيقة على مر الدهور في حين شبّه األشعار الضعيفة بالخيام التي تزعزعها  

 الرياح وتوهيها األمطار ويسرع إليها البلى والسقوط.  

كناية في المدونات النقدية قول مالك بن االخطل وقد بعثه أبوه يسمع  ومن توظيف أسلوب ال

 شعر جرير والفرزدق فسأله أبوه عنهما فقال: 

 ( 32)  "جرير يغرف من بحر والفرزدق ينحت من صخر". 

فهذا التعبير مجازي ردده كثيرون ممن أرادوا الحكم على جرير والفرزدق من خالل هذه 

وصفا  للشاعرين بأقل الكلمات وأدلها على أسلوبيهما في كتابة القصيدة في سياق  العبارة البليغة،  

 .النقائض وخارج ذلك السياق أيضا  

األخطل من خالله   بن  مالك  الناقد  أراد  بديع  كنائي شعري  بأسلوب  التعبير  هذا  وقد جاء 

نظيره   أنَّ  حين  في  الغرابة،  عن  وبعدها  ورقَّتها  وانسيابها  األلفاظ  بسهولة  جرير  شعر  وصف 

  الفرزدق كان يميل إلى األلفاظ الغريبة، والتعقيد وقّوة السبل، ومنهم من قال في بيان وجه الكناية 

في هذا الكالم أن جريرا  كان أكثر اعتمادا على الطبع من الفرزدق، وأّن الفرزدق كان يلقى عناء   

شديد ا في صنع شعره، وهناك من يرى في هذا القول انتصارا  للفرزدق على جرير "وهو يقصد  

  بقوله أن األسلوب الشعري متين عند الفرزدق؛ إذ إن ما ينحُت من صخر يثبُت، وما ُغرف من 

 ( 33بحر يتالشى سريعا " ) 

 نتائج البحث:

أثبتت هذه الدراسة أن الخطاب النقدي العربي القديم خطاب متعال ينازع اإلبداع األدبي في أخّص 

كشفت هذه الدراسة   برض رخآ نم ،عادبإال نمو رايع .ليقثخصوصياته وهي اللغة والتخييل، فالنقد 

مدى الثقافة الشعرية العالية التي كان يمتلكها الناقد العربي القديم أّهلته  أن يجعل من خطابه النقدي  

القديم هو كغيره من الخطابات األخرى أوضحت هذه الدراسة أن الخطاب النقدي  .أثرا  فنيا جميال  

، فغدا   وخاصة األدبية يكتب بذاكرته التي تختزُن في تجاويفها نصوصا  وصورا  وأصواتا  وأصداء 

 بذلك الخطاب النقدي كصنوه األدبي. 

بيّنت هذه الدراسة أن الناقد العربي القديم مارس الصنعة الشعرية من كال جانبيها؛ إنشاء  وتذّوقا ،  

 ولذلك فهو األقدُر على التعبير عنها نقديّا  والحكم عليها؛ جودة ورداءة. 
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 الملخص:

أسس الدولة وبنى الحضارة على    -- يهدف البحث توضيح دعوة النبي األكرم وآلية تطبيقها، فإنه  

اللغات اإلنسانية، فهو قد دعا إلى اإللمام بها،  أسس علمية وقيم إنسانية ومن تلك األسس والقيم تعلّم  

ونبه المسلمين إلى ضرورة تعلمها لما لذلك من أثر كبير في الفرد والمجتمع والدولة، وقد عالج 

البحث --النبي   هذا  خالل  ومن  لذا  عليه،  المنزل  الوحي  خالل  من  دقيقة  معالجة  القضية  هذه 

ة النبوية وبيان أحكامها وسبل تطبيقها، ألنه دعوة  المتواضع نسلط الضوء على طبيعة هذه الدعو

 لبناء الحضارة اإلنسانية وضمان لبقاءها وتطورها. 

 الكلمات المفتاحية:)الدعوة إلى التعلم اللغات .  حديث تعلم اللغات.  الحث على تعلم اللغات(.

 

 

ABSTRACT 

    The research aims to clarify the call of the Noble Prophet and the 

mechanism of its application, as the prophet (peace and blessing be upon him), 

established the foundations of the state and built civilization on scientific basis and 

human values. 

       Among those values is the learning of human languages where he asked 

the Muslims to know them due to its great impact on the individual, community 

and state. 

      The Prophet, (peace be upon him), dealt with this issue in a precise 

manner through the revelation revealed to him. Therefore, this humble research 

sheds light on the nature of this prophetic call and clarifies its provisions and 

methods to implement them, because it is a call to build human civilization and 

ensure its survival and prosperity. 

Keywords:(Call in learning languages.. Discourse of learning languages and 

urging to learn languages). 

     

 

 



 

 

 

 

 

 المقّدمة 

الحمد هلل الذي بعث الرسول األكرم بالهداية التامة والنور المبين الذي أنار طريق الرشاد    

والرقي والسداد، والصالة والسالم على خير األنام محمد المصطفى وعلى آله األطهار وصحبه  

 األخيار ومن اتبع هداه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد: 

رم اإلنسان بجملة من النعم التي لم ينعم بها على أحد من خلقه، فال شك أن هللا تعالى ك   

ومنها نعمة العلم، وعن طريق العلم يتم تعلم اللغات اإلنسانية التي جعلها هللا تعالى وسيلة تخاطب  

الشعوب  بين  والتواصل  للتفاهم  وسيلة  اللغة  أن  كما  بينهم،  فيما  والتواصل  والجماعات  األفراد 

ب لغته التي وضع هللا فيها جملة من الخصائص الطبيعية كما يقول رب العزة المختلفة، ولكل شع

ُ والجالل حول وظيفة الرسل الكرام :}َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل إِالَّ بِِلَساِن قَْوِمِه ِليُبَيَِّن لَُهْم فَيُِضلُّ َّللاَّ

[، فلو لم تكن هناك لغات مفهومة بين 4]إبراهيم:    يُم{َمْن يََشاُء َويَْهِدي َمْن يََشاُء َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحكِ 

األفراد والشعوب لما كان هناك فهم لرسائل هللا تعالى وال تواصل بين الشعوب واألنبياء وال تفاهم  

 بين الناس قاطبة وبالتالي لم نكن نعرف شيئا  عن الماضي.

القرشي األمي الذي جعله   ومن بين الرسل األكرمين الذين بعثهم هللا تعالى ذاك الرسول   

هللا تعالى خاتم األنبياء والمرسلين، وبعثه إلى الناس كافة ليبين لهم طريق النجاة ويبعدهم عن سبل 

الغواية والضالل، فكل ما كان يصدر عن هذا الرسول من قول شفهي أو فعل بالجوارح أو تقرير  

صل الثاني بعد القرآن المجيد، وهذه  أو صفة خلقية أو خلقية تعد من السنة المطهرة التي هي األ

السنة المشرفة جاءت لتبين مجمل القرآن وتوضح ما شق على المسلمين فهمه وفهم المراد منه من 

 آيات القرآن المجيد، ولذلك كل ما يصدر عنه يعد وحيا إلهيا مطهرا .

النزا    في  وقاضيهم  الحروب،  في  وقائدهم  المسلمين،  إمام  الرسول  هذا  كان  عات وقد 

والمشاكل، ومعلهم ومربيهم داخل المجتمع، فعلم المسلمين جميع ما يلزم عليهم معرفته من األمور  

الدينية والدنيوية، وأسس للمسلمين أسس دولتهم، وبنى لهم أسس حضارتهم، وكل ذلك يتبين لنا  

 بجالء من خالل االطالع على سنته المشرفة وسيرته العطرة المدونة بين الكتب. 

كان هذا الرسول األكرم يهتم بكل شيء في مسيرة تأسيس الحضارة اإلسالمية، ومن   وقد    

أهم الجوانب التي حظيت باهتمام بالغ من قبل الرسول هو العلم بمفهومه العام، وتعلم اللغات بشكل 

خاص، فقد فرض العلم على كل مسلم ومسلمة، وحث على تعلم العلوم والترحال في سبيل كسبه  

والس للدولة  وجمعه  المجاورة  األقوام  لغة  تعلم  إلى  المسلمين  كما حث  أجله،  من  األرض  في  ير 



 

 

 

 

يرسلونها   التي  أسئلتهم  والجواب على  بلسانهم،  يتمكن من مراسلتهم ومخاطبتهم  اإلسالمية حتى 

إليه، وفي عصرنا الحاضر نستطيع أن نستلهم من سنته القولية والفعلية، ونبادر إلى تعلّم اللغات  

ي العالم، ألن تعلم اللغات الحية وسيلة مهمة من وسائل التواصل بين جميع األقوام والشعوب  الحية ف

على مستوى العالم، ومن ثم االستفادة مما عندهم من العلوم والمعارف النافعة، وذلك ألن اإلنسان  

ا ما عنده،  ال يستطيع االكتفاء بما لديه بل يحتاج إلى أن يستعين بما لدى اآلخرين أيضا  ويكمل به

 وهذا هو معنى التعارف الذي نص عليه القرآن المجيد. 

 منهجي في البحث: 

وفي هذا البحث العلمي قمت باتباع المنهج التحليلي، وذلك عن طريق جمع اآليات الكريمة    

واألحاديث النبوية المشرفة المتعلقة بهذا الموضوع، ومن ثم تحليلها تحليال  علميا معتمدا فيها على  

فنون العلمية والضوابط المنهجية ومبادئ تحليل النصوص، وكذلك أقوم بتوثيق النصوص الدينية  ال

 توثيقا  علميا ، وتوثيق كل ما أورده من المعارف التي تستلزم التوثيق. 

 الهدف من البحث:

 يهدف هذا البحث إلى:

الرسول األكرم ببناء    تبيان مقام السنة النبوية المطهرة في تأسيس الحضارة اإلسالمية، حيث قام

أسس حضارة شاملة ولم يترك مجاال إال وقد عالجه معالجة دقيقة في ضوء الوحي الذي ينزل على  

قلبه، ولذلك نرى من الرسول األكرم اهتماما  شديدا  بجميع جوانب الحياة وتركيزا شديدا  على كل 

راعية وغيرها من دقائق الحياة  النواحي اإليمانية والفكرية واألخالقية والقضائية والصحية والز

 المادية والمعنوية. 

، والحث عليها في المجتمع لما يتمتع به من أثر  العمل على تطبيق إحدى دعوات النبي األكرم  

 بليغ على الفرد والمجتمع. 

 تساؤالت البحث: 

 يهدف هذا البحث إلى الجواب عن األسئلة التالية: 

 والحديث؟.ما هو المقصود بمفهوم اللغة  -

 هل لللغة أهمية في حياة اإلنسان؟.  -

 لتعلم اللغة ؟. ما حكم تعلم اللغة في ضوء حديث دعوة النبي  -

 هل ينبغي للقاضي أو الحاكم أن يتخذ لنفسه مترجما ؟.  -



 

 

 

 

 نحاول اإلجابة عن تلك التّساؤالت، من خالل هذه المحاور: 

 المحور األول: ماهية اللغة، والحديث:

 لغة:أوالً: ماهية ال

التعريف        فمن  واصطالحي  لغوي  تعريف  له  آخر،  مصطلح  كأي  اللغة  مصطلح  إن 

اللغوي لكلمة اللغة هي من لفظةُ على وزن)فُعَة( مثل )كُرة(، وأصلها )لُْغوة( على وزن )فُْعلة(. 

وا بِاللَّْغِو َوإِ } وقيل في جمعها: لغات، لُغون. ومنها لَِغَي يَْلِغي إذا َهذَى. وكذلك اللَّغو،قال تعالى: ذَا َمرُّ

ِكَراًما{ وا  ) [72]الفرقان:  َمرُّ نصه:  ما  النبوي  الحديث  في  ورد  وقد  بالباطل.  مّروا  قال  أي  من 

 . (958) أي تكلّم، (957) (لصاحبِه يوَم الجمعِة، واإلماُم يخطُب: أَْنِصْت، فقد لغا

واصطالحا  فلها تعريفات كثيرة وسبب ذلك يرجع إلى ارتباطها بعلوم كثيرة، ومن أبرز    

 .(959)التعريفات تعريف ابن جني حيث قال أنها: "أَصوات يُعبِّر بها كل قَْوٍم َعْن أَغراِضهم"

وعرف أيضا بأنها "أكثر من مجموعة أصواٍت، وأكثر من أن تكون أداة  للفكر أو تعبيرا      

عاطفٍة، إذ هي جزٌء من كيان اإلنسان الروحي، وأنها عمليةٌ فيزيائيةٌ اجتماعية بسيكولوجية  عن  

 .(960) على غاية من التعقيد"

وللعالمة ابن خلدون تعريف بسيط وواضح حيث يقول: "اعلم أنَّ اللغة في المتعارف هي     

ير َملكة  متقّررة في العضو عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل اللسان، فال بدّ أن تص

 . (961) الفاعل لها، وهو اللسان، وهو في كّل أّمة بحسب اصطالحاتهم"

ومن خالل هذه التعاريف يظهر أن اللغة ظاهرة صوتية تختلف باختالف المجتمع؛ لكونها      

 أداة التواصل واالتصال بين كل فرد في المجتمع للتخاطب والتفاهم، وتصبح ملكة بتكرارها.

وال بد من اإلشارة لمفهوم اللغة في اإلسالم فهي ليست مجرد وسيلة التواصل واالتصال   

وإنما هي ترابط إنساني واجتماعي وثقافي بين كل األمم، وهي لطف هللا بعباده، وعظيم نعمته على  

التأقلم  الحياة على  في  بها مطالبنا  ونلبي  بها حضارتنا،  ونقوم  بها  العيش  نتمكن من    خلقه، حتى 

 والتعايش مع اآلخرين. 

 

، رقم الحديث:  بَاُب ااِلْستِْسقَاِء فِي اْلُخْطبَِة يَْوَم اْلُجُمعَةِ كتاب الجمعة،  ،  2/12أخرجه البخاري في صحيحه:  (  957)

(933 .) 

 ، مادة: )لغا(. 15/251252، لسان العرب: 1/34ينظر: الخصائص: ( 958)

 . 1/34الخصائص: ( 959)

 . 1516خصائص اللغة العربية وطرائق تدريسها: ( 960)

 . 753ابن خلدون: مقدمة ( 961)



 

 

 

 

 ثانياً: ماهية الحديث: 

الدين، وهو وحي من هللا كالقرآن وال      الثاني من أصول  النبوي يعد األصل  إّن الحديث 

،  [4- 3]النجم:    ( إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي يُوَحى{3}َوَما يَْنِطُق َعِن اْلَهَوى )  فرق بينهما، واصفا  لرسوله  

، وانه سوى أن القرآن لفظه ومعناه من هللا عز وجل، أما السنة فمعناه من هللا ولفظه من الرسول  

بسواء   القرآن والسنة واجبة سواء   بتبليغهما معا ، وان بعضهما مكمل لآلخر، وأن طاعة  مأمور 

(962). 

والحديث كسائر العلوم عرفه علماء المحدثين واألصوليين والفقهاء وغيرهم، ولكن كل    

 عرفه حسب وجهة نظره، ومن هنا نعرفه كما عرفه المحدثون.

اْلقَِديِم. أو ضده، ويُطلق على الكالم، قليله وكثيره؛ ألنه يحدث ويتجدّد نقيُض    الَحِديُث لغة:

 . (963) شيئا  فشيئا ، وجمعه أحاديث 

 ً يرى المحدثون كما ذكر الحافظ ابن حجر أن الحديث هو: "ما جاء عن  فهو:    واصطالحا

  .(964) من أقواله وأفعاله وتقريره وما هم بفعله" النبي 

فَه بأنه: "ما أُثَِر عن النبي         وللدكتور مصطفى السباعي تعريف ا أكثر تفصيال ، حيث عرَّ

   .(965) "من قول أو فعل أو تقرير أو صفة َخْلقية أو ُخلُقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها

 المحور الثالث: أهمية تعلم اللغات في حياة اإلنسان:  

فاكتساب ومعرفة     تقدمها وتطورها؛  الشعوب، وهي مقايس  اللغة عنوان حضارة  تعتبر 

أكثر من لغة ضرورة ملحة للفرد في هذا العصر، وأهميتها تزداد يوما  بعد يوم؛ نظرا  لمتطلبات 

الحياتية   المعلومات  فيه  تشترك  الذي  المعلوماتية  عصر  في  نعيش  أننا  حيث  ومواكبته  العصر 

لذا البدّ الي شخص أن يتعلم باإلضافة إلى لغته األم لغة أخرى سواء كانت هذه اللغة  والعلمية،  

يصف  عربية أو إنكليزية أو تركية او فارسية أو أي لغة هو يفضله أو ما يحتاج إليه، والرسول 

،  بقوله المؤمن القوي أفضل من المؤمن الضعيف حيث يقول: )) َحبُّ إِلَى هللاِ َوأَ َخْيٌر  اْلُمْؤِمُن اْلقَِويُّ

ِعيِف...  ، وتظهر أهمية اكتساب أكثر من لغة من خالل هذه النقاط: (966)  ((ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَّ

 
ه، 1404ينظر: اإلحكام في أصول األحكام، علي بن أحمد بن حزم األندلسي أبو محمد، القاهرة، دار الحديث،  (  962)

 1/93الطبعة: األولى، 

 ، مادة: )حدث(. 131/ 2ينظر: لسان العرب: ( 963)
تحقيق:  فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي،  (  964)

 . 13/247محب الدين الخطيب، بيروت ـ لبنان، دار المعرفة، 
 .87م، 2010ه/1430السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي، تأليف: د. مصطفى السباعي، دار الوراق، ( 965)
في صحيحه:  (  966) مسلم  ر4/2052أخرجه  اْلعَْجِز...،  َوتَْرِك  ةِ  بِاْلقُوَّ اأْلَْمِر  فِي  باب:  القدر،  كتاب  الحديث:  ،  قم 

(2664 .) 



 

 

 

 

تنمي اللغة بصفة عامة ثقافة للفرد فمن طريقها يمكنه القراءة واالطالع للمصادر  -1

 التي كتب بغير لغة األم وانتفاع األمة بالبحوث التي كتبت بلغة أخرى. 

اكتساب اللغة اسهاما فعّاال  في تنشيط عقل الفرد فيصبح أكثر حذاقة ويلتقط يَسهم   -2

لكاثرين هاريس في   نُشرت دراسة  أّن 2012المعلومات بسهولة. وقد  فيها األبحاث  م تُظهر 

القرارات التي يتخذّها األشخاص بلغتهم الثانية تكون أكثر عقالنية ، ومنطقية ، ووضوحا  من  

بال اتُخذت  التي  والتحيّزات  تلك  العاطفية  الفعل  ردود  عن  األشخاص  يبتعد  حيث  األّم،  لغة 

 .(967) المرتبطة باللغة األمّ 

تعلّم اللغة يُلقن الفرد كيفية ضبط برنامجه، فطريق اكتسابها ليس سهال ، وقد يكون   -3

 شاقا ، ويتطلب تمرينا  وجهدا  يوميا ، فينعكس ذلك إيجابا  في حياته. 

للداعي يساعده لنشر الثقافة اإلسالمية ودعوة شعوب األخرى  اكتساب لغة أخرى   -4

إلى اإلسالم يحتاجه الداعي لفهم طبيعة تلك الشعوب، وخصائصها، ونقاط قوتها وضعفها..، 

 .(968) وال سبيل إالّ بمعرفة لغتهم

 

 المحور الرابع: دراسة حديث تعلم اللغات دراسة تحليلية: 

 أوالً: نص الحديث:

ناد، عن أبيه، عن خارجةَ بن  قال اإلمام أبو داود: حدَّثنا أحمدُ بُن يونس، حدَّثنا ابُن أبي الّزِ

  ِ ِ  فَتَعَلَّْمُت لَهُ ِكتَاَب يَُهودَ َوقَاَل »  َزيِد بن ثابت، قال: )قَاَل َزْيدُ ْبُن ثابت أمرني َرُسوُل َّللاَّ إِنِّى َوَّللاَّ

. فَتَعَلَّْمتُهُ فَلَْم يَُمرَّ بِى إاِلَّ نِْصُف َشْهٍر َحتَّى َحذَْقتُهُ فَُكْنُت أَْكتُُب لَهُ إِذَا َكتََب «َما آَمُن يَُهوَد َعلَى ِكتَابِى

َوأَْقَرأُ لَهُ إِذَا ُكتَِب إِلَْيِه(
 (969). 

 ثانياً: تخريج الحديث: 

 
 ./https: //mawdoo3.comينظر: أهمية تعلم اللغات، مراد الشوابكة، ( 967)
أهمية(  968) طبش،    ينظر:  اسامة  الجامعي،  للطالب  األجنبية  اللغة   :httpsاكتساب 

//www.alukah.net/literature 

 (.3645، كتاب العلم، باب: رواية حديث أهل الكتاب، رقم الحديث: )5/488489في سننه: ( 969)

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA#cite_note-wrxpDxItrs-1


 

 

 

 

واإلمام أحمد  ،  (971) ، والبخاري تعليقا  في كتاب األحكام(970)وأخرجه أيضا  اإلمام الترمذي   

، عن زيد بن ثابت، والبيهقي في سننه  (974) ، وابن حبان(973)، والحاكم في مستدركه(972)في مسنده

 .(975) الكبرى

 ثالثاً: دراسة السند:

ِ بن قيس التَِّميِمّي اليربوعي، روى   -1 ِ ْبن يونس بن َعبد َّللاَّ أَْحَمد ْبن َعبد َّللاَّ

وعبد الرحمن ْبن أَبي نس، وإسماعيل ْبن عياش،  عن: إِْبَراِهيم ْبن سعد، وإسرائيل ْبن يو

، وإبراهيم ْبن إسحاق الحربي، وأَبُو داود ، وغيرهم، وروى عنه: البخاري، ومسلم، الزناد 

وغيرهم، ومات بالكوفة فِي ربيع اآلخر سنة سبع وعشرين ومئتين وهو اْبن أربع وتسعين  

، وقال عنه  (978)الطبقة العاشرة، وهو من  (977) ، قال عنه ابن حجر: "ثقة حافظ"(976) سنة

 .(979)ابن أبي حاتم: أنه "ثقة متقن"

عبد الرحمن بن عبد هللا بن ذكوان وهو مشهور بابن أبي الزناد القرشي،  -2

روى عن: زيد ْبن علي ْبن الحسين ْبن علي ْبن أَبي طالب، وُسلَْيمان ْبن َعبد َّللاَّ ْبن عويمر 

، َعبد َّللاَّ بن ذكوانه، وروى عنه: إبراهيم ه أَبِي الزناد وأبياألَسلمّي، وسهيل ْبن أَبي صالح،  

ِ ْبن يونسْبن إِْسَحاق الصيني، وإبراهيم ْبن َعبد هللا بن حاتم الهروي،   ، وأَْحَمد ْبن َعبد َّللاَّ

قَاَل علي بن المديني: ،  (981)، قال عنه ابن معين أنه: "ضعيف"(980) وإسماعيل ْبن أَبي أويس

، وقال محمد  (982) حديث مقارب، وما حدث به بالعراق فهو مضطرب"  "... حديثه بالمدينة

أيضا : عنه  الواقدي  كاتب  سعد  َعْن  بن  ِلِرَوايَتِِه  يَُضعَُّف  َوَكاَن  اْلَحِديِث،  َكثِيَر  "َوَكاَن 

أَبِيِه" 
، قال  (984) ، وقال ابن حجر عنه: "صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيها" (983) 

 

 (. 2715، أبواب االستئذان واآلداب، باب تعليم السريانية، رقم الحديث: )4/365في سننه: أخرجه ( 970)

 (. 7195، كتاب األحكام، باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد، رقم الحديث: ) 9/76في صحيحه: أخرجه ( 971)

 (. 21218، مسند زيد بن ثابت، رقم الحديث: )35/390أخرجه في مسنده: ( 972)

 (.252، كتاب اإليمان، رقم الحديث: )1/147أخرجه في المستدرك: ( 973)

، كتاب إخباره عن مناقب الصحبة، باب ذكر مناقب زيد بن ثابت، رقم الحديث: 16/84أخرجه في صحيحه:  (  974)

(7136 .) 

اَل يَْنبَِغي ِللْقَاِضي َواَل ِلْلَواِلي...، رقم الحديث:  ، كتاب آداب القاضي، باب:  215/ 10الكبرى:    أخرجه في سننه(  975)

(20407 .) 

 . 375378/ 1ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ( 976)

 . 81تقريب التهذيب: ( 977)

 ينظر: المصدر نفسه. ( 978)

 .57/ 2الجرح والتعديل البن أبي حاتم: )( 979)

 .4/676، تاريخ اإلسالم: 9596/ 17ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ( 980)

 . 151ينظر: تاريخ ابن معين رواية الدارمي: ( 981)

 . 494/ 11تاريخ بغداد: ( 982)

 .326/  9الطبقات الكبير البن سعد: ( 983)

 . 340تقريب التهذيب: ( 984)



 

 

 

 

مات سنة أربع وسبعين ومائة،  ،  (986) وهو من الطبقة السابعة ،  (985) "تابعي، ثقة"العجلي:  

 .(987) ودفن في مقابر باب التبن

ْحَمِن، اْلفَِقيهُ اْلَمدَنِّيِ، سمع  ْبُن  َّللّاِ َعْبدُ   -3 نَاِد، َويَُكنَّى أَبَا َعْبِد الرَّ ذَْكَواَن أَبُو الّزِ

ي أنسا، وابان بن عثمان بن عفان،   وسعيد بن المسيب، وخلق    ن زيد بن ثابت،وخارجة 

ِ بن أَبي فروة، وسفيان   كثير، وروى عنه: إِْبَراِهيم ْبن عقبة المدني، وإسحاق بن َعبد َّللاَّ

، قال الذهبي عنه: "ثقة ثبت (988)، ومالك بن أنس وابنه َعْبد الرحمن ْبن أَبي الزناد الثوري،  

 .(990) ت سنة ثالثين وقيل بعدها"، قال ابن حجر: "ثقة فقيه من الخامسة ما(989)"

زيد بن ثابت األَْنصاِرّي النجاري، وَرَوى َعن: أسامة بن زيد  بن  خارجة   -4

حارثة،   ثابت،بن  ْبن  زيد  ْبن    وأبيه  سعد  بنت  سعد  أم  وأمه  الساعدي،  سعد  ْبن  وسهل 

بْ   ِ ن عَُمر، الربيع...، وَرَوى َعنه: أبو الغضن ثابت ْبن قيس الغفاري، وسالم ْبن َعبد َّللاَّ

وابن أخيه َسِعيد ْبن ُسلَْيمان ْبن زيد ْبن ثابت، وابنه ُسلَْيمان ْبن خارجة ْبن زيد ْبن ثابت،  

بِاْلَمِدينَِة َمَع ُعْرَوةَ (991)...  وأَبُو الزناد َعبد هللا ْبن ذكوان ، قال الذهبي عنه: "َوَكاَن يُْفتِي 

عَِة"َوَطبَقَتِِه، َعدُّوهُ ِمَن اْلفُقََهاِء السَّبْ 
، وهو  (993) ، وقال عنه أيضا  ابن حجر: "ثقة فقيه"(992) 

 .(994) من الطبقة الثالثة، ومات سنة مائة وقيل قبلها

 رابعاً: الحكم على الحديث:

للعلماء أراء مختلفة لحكم على      بعد تفحص رواة حديث أبي داود، ودراسة سنده يظهر 

متناقض   أحدهما  بحكم  يحكم عليه  ومنهم من  يقيده  َمْن  ومنهم  فمنهم من يصححه مطلقا   الحديث 

حديث صحيح" "هذا  التلخيص  في  الذهبي  قال  فقد  األرناؤوط (995) لألخر،  شعيب  الشيخ  وقال   ،

، وللترمذي  (996) ث: "إسناده حسن من أجل عبد الرحمن: وهو ابن أبي الزناد "واألخرون الحدي

، ويستفاد من خالل  (997) حكم مختلف مع بقية العلماء رحمهم هللا فقد قال: "هذا حديث حسن صحيح"

 

 .254تاريخ الثقات: ( 985)

 . 340تقريب التهذيب: ( ينظر: 986)

 .627، الكاشف، 494/ 11، تاريخ بغداد: 326/ 9ينظر: الطبقات الكبير البن سعد: ( 987)

 وما بعدها.  3/677، تاريخ اإلسالم: 477488/ 14ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ( 988)

 . 549الكاشف: ( 989)

 . 302تقريب التهذيب: ( 990)

 وما بعدها.  2/1088سالم: ، تاريخ اإل89/ 8ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ( 991)

 . 1088/ 2تاريخ اإلسالم: ( 992)

 . 186تقريب التهذيب: ( 993)

 . 186وما بعدها، تقريب التهذيب:    2/1088، تاريخ اإلسالم:  89/  8ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال:  (  994)

 (. 252، كتاب اإليمان، رقم الحديث: )1/147التعليق الموجود في المستدرك: ( 995)

 . 35/490مسند أحمد:  هامش( 996)

 . 4/365سنن الترمذي: ( 997)



 

 

 

 

قول الترمذي أن الحديث له حكمان "حسن وصحيح"، فهذا الحكم شغلت أذهان العلماء، وأطالوا  

ولهم   فيها  حجر البحث  ابن  الحافظ  قاله  ما  وأحسنها  وجوه،  عدة  التناقض  هذا  دفع  في  فيها 

 ، وملخصه ما يلي: (998) العسقالني

صحيح   -أ إسناد،  باعتبار  حسن  أنه  فالمعنى:  بإسنادين،  الحديث  كان  إن 

باعتبار إسناد آخر، وعلى هذا يكون الحديث الحسن الصحيح أقوى من الحديث الصحيح  

 المروي بإسناد واحد. 

ان له إسناد واحد، فقول المحدث: )حسن صحيح(، لتردده وشكه في وإن ك -ب 

بلوغه درجة الصحة، وعلى هذا يكون الحديث الصحيح أقوى من الحديث الحسن الصحيح  

(999). 

الجزم      معلقا  في صحيحه بصيغة  الحديث  هذا  البخاري   أخرج  وقد وصله (1000) وقد   ،

، ولعل سبب اختالف الحكم (1002) كما ذكر ذلك ابن حجر العسقالني (1001) مطوال  في كتابه التاريخ 

على هذا الحديث بالذات يرجع إلى أن الراوي فيه )عبد الرحمن بن أبي ذكوان( وهو من المجروحين  

"صدوق تغير  حيث قال أنه:    فقد ذكرنا بعضا  من األقوال للمجرحين منهم ابن حجر العسقالني  

؛ فهذ يدل أنه لم يتغير حفظه عندما كان في المدينة، قَاَل علي (1003) يها "حفظه لما قدم بغداد وكان فق

، وقال عنه  (1004) بن المديني: "حديثه بالمدينة حديث مقارب، وما حدث به بالعراق فهو مضطرب"

"ضعيف" أنه:  معين  أنه:(1005) ابن  أيضا   عنه  الواقدي  كاتب  سعد  بن  محمد  وقال  َكثِيَر  ،  "َكاَن 

، ولكن نجد من يوثقه كالعجلي فقد قال أنه: "تابعي،  (1006) َن يَُضعَُّف ِلِرَوايَتِِه َعْن أَبِيِه"اْلَحِديِث، َوَكا

البداية حكم الشيخ شعيب أن الحديث إسناده حسن من أجل عبد  (1007) ثقة"  ، وقد ذكرنا أيضا في 

ع  الرحمن وهو ابن أبي الزناد، وقد "استشهد به البخاري في الصحيح، وروى له في كتاب "رف

 .  (1008) اليدين فِي الصالة"، وفي كتاب "اآلداب"، وروى لَهُ مسلم فِي مقدمة كتابه وروى له الباقون"

 

 . 79ينظر: نزهة النظر شرح نخبة الفكر: ( 998)

 . 48ينظر: تيسير مصطلح الحديث: ( 999)

 (. 7195، كتاب األحكام، باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد، رقم الحديث: ) 9/76صحيحه:  أخرجه في ( 1000)

 .380/ 3ينظر: التاريخ الكبير: ( 1001)

 . 13/230فتح الباري شرح صحيح البخاري: ( 1002)

 . 340تقريب التهذيب: ( 1003)

 . 494/ 11تاريخ بغداد: ( 1004)

 . 151الدارمي: ينظر: تاريخ ابن معين رواية ( 1005)

 .326/  9الطبقات الكبير البن سعد: ( 1006)

   .254تاريخ الثقات: ( 1007)

 . 101/ 17تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ( 1008)



 

 

 

 

وفي هذه الجولة المباركة في رحاب أقوال العلماء حول الحكم على الحديث، وبعد أن     

ُرِوَي ِمْن أوضح العلماء لنا معنى حكم الترمذي للحديث، وحيُث قال  بعد الحكم على الحديث: "قَْد 

، َغْيِر َهذَا الَوْجِه َعْن َزْيِد ْبِن ثابت َرَواهُ األَْعَمُش، َعْن ثابت ْبِن ُعبَْيٍد األَْنَصاِرّيِ، َعْن َزْيِد ْبِن ثابت 

، فهذا دّل على أن حديث الترمذي له إسنادان مختلفان أحدهما عن عبد الرحمن بن أبي  (1009)...."

ثابت بن عبيد  والثاني عن  بأنه: )حسن صحيح(، وإلى جانب    الزناد  لهذا حكم عليه  األنصاري، 

، وثابت (1010) الترمذي خّرج ابن حبان من طريق األعمش عن ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت أيضا  

، وأخرج في (1011) بن عبيد نص البخاري على سماعه من مواله زيد بن ثابت في )تاريخه الكبير(

   .ما يفيد أكثر من سماعه من زيد بن ثابت  (1012))األدب المفرد(

وأتضح لنا أيضا  أن جميع الرواة اآلخرين كان مدار حديثهم على خارجة بن زيد بن        

ثابت فقط، وفي هذا البن حجر العسقالني تعقيب بعد نقل كالم الترمذي: "ووقعت لي بعلو في فوائد 

، وقال أيضا : "وأخرجه أحمد وإسحق في مسنديهما وأبو بكر بن أبي داود في (1013) هالل الحفار"

تاب المصاحف من طريق األعمش"، ويقول بعد ذلك: "وفي كل ذلك ردٌّ على َمْن زعم أن عبد  ك

تفرد   فهو  الرحمن  عبد  إالّ  أبيه سوى خارجة  عن  يروه  لم  نعم  به،  تقرد  الزناد  أبي  بن  الرحمن 

 .(1015) "(1014) نسبي

ما استنادا  إلى ما سبق أن الحديث ال بأس به فهو صحيح عند بعض وحسن عند بعض ك    

 بينا أقوال المحققين في ذلك.

 خامساً: غريب الحديث: 

العََمَل،  َحذَْقتُهُ ) أَو  القُرآَن،  بيُّ  يقال َحذََق الصَّ ( من الحاء والذال والقاف وهو أصٌل واحد، 

تَعَلَّ  إِذا  ااِلْسم:  بالكسِر  الِحذاقَةُ،  أَو   ، الُكلُّ ويْكسُر  وَحذاقَة  وَحذاقا ،  َحْذقا ،  وَعِلَم،  ُكلَّه، كَضَرَب،  َمه 

 

 سبق تخريجه.( 1009)

يقول شيخ شعيب األرناؤوط على تحقيقه لصحيح ابن حبان لهذا السند ما نصه: "إسناده صحيح رجاله  (  1010)

 . 16/86ابن حبان: ثقات رجال الصحيح". ينظر: 

(1011 )2/166 . 

 (. 286، رقم الحديث: )108( 1012)

 . 13/231فتح الباري شرح صحيح البخاري: ( 1013)

هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده، يرويه أكثر من راٍو في أصل سنده، ثم ينفرد بروايته واحد عن أولئك (  1014)

أن النبي صلى هللا عليه وسلم دخل مكة وعلى  الرواة. مثل: حديث )مالك، عن الزهري، عن أنس رضي هللا عنه،  

رأسه المغفر( حيث تفرد به مالك، عن الزهري. وسمي بذلك؛ ألن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين. ينظر:  

 . 40تيسير مصطلح الحديث: 

 . 13/231فتح الباري شرح صحيح البخاري: ( 1015)



 

 

 

 

وأتْقَْنتُه ومهَر فيها وعرف غوامضها ودقائقها، وهو   َعَرْفتُهُ  أَْي:  فَُهَو حاِذٌق من ُحذّاٍق  وَمَهَر فيِه 

  .(1016) الحذق َمجاٌز، مأْخوذٌ كل من الَحْذق، َوُهَو القَْطعُ 

 سادساً: شرح الحديث:

لحفظ وسالمة األفراد     أمة  له أهمية عظيمة في كل  الجانب األمني  أن  فيه  مما ال ريب 

  والمجتمعات من كل المهددات التي تواجهها، وبالرجوع إلى حضارة السنة النبوية نجد أن النبي  

أو  علمية  المهارة  كانت  سواء  المجتمع  في  الفرد  بها  تتقدم  التي  المهارات  تعلّم  على  األمة  حث 

سكرية أو سياسية أو ثقافية أو اقتصادية أو غير ذلك من المهارات التي تتفق مع روح الشريعة ع

وذلك لحماية المجتمع من المهددات، ومن ذلك المهارات الني نمها النبي في نفوس الصحابة إتقان  

  نبي  لغة العدّو؛ ألن العدو في حضارته كان منتشر في البقاع، وكانوا أهل مكر وخداع، فأمر ال

أحد الموهوبين بتعلم لغة العدّو؛ حتى يأمن من مكرهم ويُردّ من شرهم وكذلك ليكتب لهم الرسائل 

والكتب، فلغة العدّو الزمة الحاجة إلى معرفة ماهيّة الرسائل السرية التي قد تتسلل من العدو إلى 

 سائلهم.مكان ما، وقد كان منطقيا  أن يعرف النبي كيف يكتب إلى األعداء ويستقبل ر

فكان أول من اتصف بهذا الوصف، وتحمل هذه المهمة الخطيرة والجديرة بالذكر زيد بن      

ولعل اختياره دون غيره من الصحابة حيث أنه كان لديه االستعداد النفسي والنشاط العقلي   ثابت 

في أول   ي  عند ظن النب  الذي يؤهله لتلك المهمة التي تتعلق باألمن العام للمسلمين، وقد كان  

أستقبله عندما  في  (1017) وهلته  مبين  هو  كما  زمن  أقل  في  فتعلمها  المهمة  لذلك  أهل  إنه  وعلم   ،

 .(1018)الحديث 

)كتاَب    ( أي بتعليم كتاب يهود )فتعلمت له( أي لرسول هللا  قوله )أمرني رسول هللا     

تعلم لغتهم قراءة  ويمكن حمله على (1019) يهودَ( قال ابن حجر العسقالني: "والمراد بالكتاب الخط"

)ما   )قال( يقصد به النبي    قوله  ،  وكتابة، ألنه كان يقرأ له كتبهم ويكتب له إذا أراد الكتابة إليهم

 

، النهاية 37/  2، مادة حذق، معجم مقاييس اللغة:  811/  2لسان العرب:  ،  145/  25تاج العروس:  ينظر:  (  1016)

 .356/ 1في غريب الحديث واألثر: 

ا قَِدَم النبي صلى هللا عليه وسلم اْلَمِدينَةَ قال َزْيدٌ ذُ ( 1017)   ِهَب بي إلى عن َخاِرَجةَ بن َزْيٍد أَنَّ أَبَاهُ َزْيدا  أخبراه أَنَّهُ لَمَّ

ا أَْنَزَل هللا اِر معه ِممَّ ِ هذا ُغالٌَم من بَنِى النَّجَّ  َعلَْيَك بِْضَع  النبي صلى هللا عليه وسلم فَأُْعِجَب بي فَقَالُوا: يا َرُسوَل َّللاَّ

ودَ على كتابي( قال َزْيدٌ َوقَال: )يا َزْيدُ تَعَلَّْم لي ِكتَاَب يَُهودَ فإني وهللا ما آَمُن يَهُ   َعْشَرةَ ُسوَرة  فَأَْعَجَب ذلك النبي  

ْت بي َخْمَس َعْشَرةَ لَْيلَة  حتى حذفته َوُكْنُت أَْقَرأُ له ُكتُبَُهْم إذا َكتَبُوا إليه   َوأُِجيُب عنه إذا َكتََب.  فَتَعَلَّْمُت ِكتَابَُهْم ما َمرَّ

 سبق تخريجه. 

رية،  ينظر:  (  1018) أبو  رائد  د.:  اإلسالم،  في  األمنية  المهارات   :httpتنمية 

//www.akhbaralkhaleej.com/news/article/1197862. 

 . 13/230فتح الباري شرح صحيح البخاري: ( 1019)



 

 

 

 

د فقد خاف ان يأمر يهوديا   آمن يهود على كتابي( أي أنه لم يطمئن على أن يكون كاتبه من اليهو

بكتابة كتاب الى اليهود أو يقرأ كتابا جاء من اليهود خشية ان يزيد فيه أو ينقص فيكتب ما لم يقله  

بِ  يَثُِق  َمْن  إاِلَّ  َعلَْيَها  يَطَِّلَع  أَْن  يَْشتَِهي  ُكتٌُب اَل  تَأْتِيِه  يقول اأْلَْعَمُش: "َكانَْت  يقوله.  ِه  أو لم يكتب ما 

ِمَن    له  ، قو(1020)" َعلَيَّ  َمَضى  َما  َشهٍر( أي  بي إال نصُف  يَُمرَّ  )فلم  يهود  )فتعلمته( أي كتاب 

َماِن، )حتى حذقته( أي عرفته وأتقنته وعلمته في فترة وجيزة )فكنت اكتب له( أي للنبي  )إذا  الزَّ

. ومطابقة  (1021) ( مكتوبهملَْيهِ إِذَا ُكتَِب إِ )،  النبي   ( أي ألجل  َوأَْقَرأُ لَهُ ، ) كتب( أي إذا أراد الكتابة

الترجمة للحديث في قوله ))ما آمن يهود(( فان من كان حاله ان ال يعتمد عليه في الكتابة فكيف  

   .(1022) يعتمد على رواية األخبار

َعْن ثابت ْبِن ُعبَْيٍد َعْن  )لللغة يقول الترمذي في رواية ألعمش:    وفي تعلّم زيد بن ثابت     

ْبِن   أَتَعَلََّم السُّْريَانِيَّةَ َزْيِد  َعلَْيِه َوَسلََّم أَْن   ُ َصلَّى َّللاَّ  ِ يَقُوُل أََمَرنِي َرُسوُل َّللاَّ . وفي ذلك (1023) (ثابت 

يقول ابن حجر العسقالني: "وقصة ثابت يمكن أن تتحد مع قصة خارجة بأن ِمْن الزم تعلّم كتابِة  

. لكن المعروف أّن لسانهُم العبرانيةُ فيحتمُل أن زيدا  تعلّم  اليهودية تَعلّم لسانهْم ولسانُُهُم السُّريانية

 . (1024)اللسانين الحتياجه ذلك"

وبالمقارنة بين روايتي أبو داود، والترمذي رحمهما هللا في المدة التي تعلّم زيد بن ثابت     

   اية الترمذي  اللغة يظهر أنه في رواية أبو داود تعلّم اليهودية في مدة خمسة عشر يوما ، وفي رو

تعلم لغتين في شهر واحد، ومما يقوي ذلك   تعلّم السريانية في مدة سبعة عشر يوما . فهذا يدل أنه 

 تعقيب ابن حجر العسقالني كما أسلف.

 سابعاً: فقه الحديث: 

في هذا الحديث مسألة الترجمة في القضاء فقد تحدّث    -رحمة هللا عليهم-استنبط العلماء      

، فقد ورد  (1025)الفقهاء حول هذه المسألة فكلهم متفقون على أنه يستحب أن يتخذ القاضي مترجما  له

في شرح سنن أبي داود البن رسالن ما نصه: "وقد استدل بهذا الحديث على أنه يستحب لإلمام 

يحسن   القاضي  يكن  لم  وإن  والشهود،  الخصم  لسان  يعرف  ا  ومترجم  كاتب ا  يتخذ  أن  والقاضي 

 

ثابت، رقم 16/85أخرجه في صحيحه:  (  1020) بن  باب ذكر مناقب زيد  الصحابة،  إخباره عن مناقب  ، كتاب 

 الصحيح". ( وقال الشيخ شعيب األرناؤوط: "إسناد صحيح رجاله ثقات رجال 7136الحديث: )

داود:  ينظر:  (  1021) أبي  سنن  شرح  المعبود  أحمد 140:  8عون  خليل  داود،  أبي  حّل  في  المجهود  بذل   ،

 .413/ 7تحفة األحوذي: ، 5/333الّسهارنفوري، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية، 

 . 140: 8عون المعبود شرح سنن أبي داود: ينظر: ( 1022)

 سبق تخريجه.( 1023)

 . 13/231صحيح البخاري: فتح الباري شرح  ( 1024)

 .267/ 24: ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري13/231ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ( 1025)



 

 

 

 

، ولكن اختلفوا في تعدده، "هل يجوز ترجمان واحد" كما نصه البخاري على ذلك في (1026)ذلك"

 :(1027) حيحه، فهم على مذاهب ص

يفتقر إلى لفظ   أوالً: أنه يكفي واحد عدل؛ ألنه ال  ذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى 

 .(1028)الشهادة فأجزأ فيه الواحد 

يرى المالكية أنه يكفي الواحد العدل إن رتبه القاضي. أَما غير المرتب بأن أتي به أحد   ثانياً:

يغ فال بد فيه من التعدد، ألنه صار كالشاهد. وفي قول ال من تعدده، الخصمين، أو طلبه القاضي للتبل

 .(1029) ولو رتب 

ذهب الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة إلى: أن الترجمة شهادة، ألن المترجم ينقل    ثالثاً:

إلى القاضي قوال  ال يعرفه القاضي، وما خفي عليه فيما يتعلق بالمتخاصمين، ولذا فإنها تفتقر إلى  

 . (1030)لعدد والعدالة، ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في الشهادةا

ويشير الحديث إلى جواز تعلم اللغة التي يحتاج إلى معرفتها من أجل أن يكتب بها َمْن     

يبِيُّ فِي  يحتاج إلى الكتابة في ذلك، كما كان النبي صلى هللا عليه وسلم محتاجا  إلى ذلك، "ذََكر الّطِ

 أَْو ِم اْلُمْظِهِر َوُهَو َغْيُر َظاِهٍر إِْذ اَل يُْعَرُف فِي الشَّْرعِ تَْحِريُم تَعَلُِّم لُغٍَة ِمَن اللُّغَاِت ُسْريَانِيَّة  ذَْيِل َكاَل 

تَعَالَى قَاَل  َوقَْد  فَاِرِسيَّة   أَْو  تُْرِكيَّة   أَْو  ِهْنِديَّة   أَْو  السََّماوَ ِعْبَرانِيَّة   َخْلُق  آيَاتِِه  }َوِمْن  َواأْلَْرِض :  اِت 

 .(1031) أَْي لُغَاتُُكْم بَْل ُهَو ِمْن ُجْملَِة اْلُمبَاَحاِت" [22]الروم: َواْختاَِلُف أَْلِسنَتُِكْم...{ 

 ثامناً: الفوائد المستنبطة من الحديث:

من أهم أدوات التميز وهي    وفي هذا الحديث عدة دروس منها أهمية تعليم لغات اآلخرين   

تفتح مجاالت عدة للعمل والسفر واكتساب خبرات جديدة، والسيما لغة   ومن أهم المهارات التي 

. وربما رسائله  األعداء، ومنها الجدية بالرغبة في التعلم ومنها التخطيط المستقبلي عند الرسول  

الرسول   بالسفراء. سفراء  الملوك واألمراء والتي تمثلت  إلى األقوام والجنسيات األخرى    الى 

ربما كانت هي من باب تعلم اللغات، فحيث اختار لكل ملك رجال من الصحابة لهذه المهمة العسيرة 

م  وهم يواجهون الملوك واألمراء، ومعلوم أَن بعضهم قتل في هذه المهمة، وبعضهم وبخ، وبعضه

 

(1026 )15/75 

الكويت،  (  1027) اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  الكويتية،  الموسوعة  عن  الطبعة 2008ه/1429نقال  م، 

 . 11/174175الخامسة، 

 . 16/112، المبسوط للسرخسي: 4/75عابدين: ينظر: ابن ( 1028)

 . 6/116، مواهب الجليل: 4/202ينظر: الشرح الصغير: ( 1029)

 .9/100101، المغني البن قدامة: 11/136ينظر: روضة الطالبين: ( 1030)

 . 413/ 7تحفة األحوذي: ( 1031)



 

 

 

 

للرسول   إهانة  فهذه  كتابه.  المشركين،    مزق  يحدث من جانب هؤالء  لما  ولرسله، واستخفاف 

بناء   في  مسيرتهم.  ليواصلوا  الصحابة{  بها  قام  كبيرة  ومغامرة  مخاطرة  كانت  الوقت  وبنفس 

 .(1032) الحضارة اإلسالمية على أسس شرعية متينة

والتبليغ والسياسة الشرعية أمر هام يحتاجه    فتعلّم اللغات األجنبية في مجال التعليم والدعوة   

في التعليم؛   وهو احد أساليبه    الفرد المسلم لتعلّمه عند الحاجة إليها كما هو ثابت من هدي النبي  

عنده   كان  وقد  منهم،  اإلجابة  ويتلقى  إليهم،  الدعوة  تبليغ  يمكنه  يعرف    حتى  من  أصحابه  من 

الفارسية والرومية والحبشية، ويكفيه هؤالء الترجمة منها وإليها، ولكن لم يكن عنده من يعرف  

  نصاري النابغة  اللغة السريانية التي يكتب بها اليهود، فأمر بذلك كاتب وحيه زيد بن ثابت األ

 ليتقنها قراءة وكتابة، ويستغني بها عن الوسطاء من اليهود في ذلك. 

وفي هذا العصر يعد اإلنسان مثقفا حينما يكتسب أكثر من لغة بل أصبحت هناك في معظم     

ولم يغفل عنه، واللغات في هذه    البلدان من يدرسون لغة غيرهم ويتثقفون بها، وقد نبهنا النبي  

أصبح ضرورة ومفتاحا  للعلوم الكونية، والترقي بين األمم، وصارت مفتاحا  للتعارف الذي   األيام

 .(1033) أصبح ضروريا للعيش وأمِن اإلنسان على حقوقِه حين االختالط

 الخاتمة

، توصل البحث -- وفي نهاية هذه الجولة المباركة في رحاب قول هادي البشرية ومنقذها

 ومقترحات.  إلى عدة نتائج

 - أما النتائج التي توصلت إليها فألخصها في النقاط اآلتية:

تبيّن من خالل البحث معنى اللغة فقد تحدّث العلماء القدماء والمحدثين في حدّها، وإْن اختلفوا في 

تفسيرها، إال أنهم متفقون أن اللغة هي أداة للتواصل واألتصال بين بني البشر، ووسيلة للتعيبر عن  

هم ومشاعرهم وأفكارهم، فإنها تعد من أعظم النعم التي أنعم هللا بها اإلنسان، فهي تميز بين  حاجات

 

الراوي، رسالة ماجستير  ( ينظر: البناء الحضاري في الحديث النبوي الشريف، عثمان عبد العزيز محمود  1032)

 .87م، 2011ه/1432مقدمة إلى مجلس كلية اإلمام األعظم، العراق بغداد، 

ينظر: الرسول المعلم وأساليبه في التعليم، عبد الفتاح أبو غدة، سورياـ  حلب، مكتب المطبوعات اإلسالمية،  (  1033)

والحضارة، د. يوسف القرضاوي، بيروت ـ لبنان، ، السنة مصدرا  للمعرفة  215م،  2008ه/  1429الطبعة الرابعة،  

 .184م، 1998ه/1418دار الشروق، الطبعة الثانية، 

 



 

 

 

 

بتعلم  الحياة وتطورها  نحافظ على  أن  فينبغي  وتعالى،  اإلنسان وبين سائر مخلوقات هللا سبحانه 

 اللغات، حتى تصبح ملكة بتكرر استعمالها واستخدامها. 

غات في حياة اإلنسان، وهي ضرورة عصرية ملّحة، حيث أنها من  جاء البحث ببيان أهمية تعليم الل

أهم األدوات للتميز، ومن أهم المهارات التي تفتح عدة مجاالت لمن كان متعدد اللغات أو ثنائي  

اللغة، فقد يساعده على توسيع رقعته الثقافية والعلمية، ويرتبط بها معرفة الفكر والثقافة والحضارة  

ها إلى اإلسالم، وبها تستطيع تفكيك كل ما يقال حول ديننا الحنيف، وأن يتقي  التي يريد بها دعوت

 بها نفسه من المكائد. 

بشمولها للجسم والروح كاإلنسان تماما    --يتميز حضارة اإلسالم المتمثلة برائدها وقائدها النبي  

فقط، فحضار المادة  على  تعتمد  التي  الحضارات  باقي  واآلخرة عن  للدنيا  يهتم  وكذلك  اإلسالم  ة 

يحثنا على العمل    --بجانبي المعنوي والمادي، فمن جانب المعنوي نجد من عدة أحاديث الرسول

العلم  القضاء، والحصول على  الصالح والحفاظ على صحتنا وأمن بالدنا، والتركيز على جهاز 

علم اللغات مما ينفع  لم يكتف بذلك لبناء حضارة اإلسالم، وقد دعانا وحثنا إلى ت  --النافع...،  فهو

 ويصلح للبالد؛ وذلك لتأسيس وبناء حضارة الدولة والنفس.

تبين من خالل البحث أن الحديث النبوي التي ُجعلت عنوانا  لباب البحث هو من قول النبي، وذكرنا  

أن الحديث هو ما صدر عنه من قول أو فعل أو تقرير أوصفة خلقية أو ُخلقية.  وقد بينا درجة 

ن حيث حكمه فظهر أن الحديث ال بأس به من حيث صحته وإن كان في رجال الحديث  الحديث م

 َمْن منهم تُكلم فيه من حيث جرحه.

ظهر للبحث أن الحديث يُستدّل به لمسائل منها: يحق للقاضي أن يتخذ مترجما  لنفسه، ولكن الفقهاء  

معرفتها من أجل أن يكتب ويقرأ  اختلفوا في تعدده، ويجوز للمرء أن يتعلم اللغات التي يحتاج إلى  

 ويتكلم بها سواء كانت أي لغة. 

 وأّما المقترحات فهي: 

 

نقترح بجانب فتح الدورات التي تفتح لتعليم القرآن والدروس الشرعية ، فتح دورات لتعليم اللغات  

 في الجوامع والمساجد، أو من مراكز مخصصة. 

 القرآن الكريم، ومن ثم األهتمام باللغات األخرى.األهتمام باللغة العربية كونها نّزل بها 



 

 

 

 

الطب   الغرب من تطور  إليها  التي وصل  القوة  إلى  لكي نصل  واللغة  بالعلم  استعداد جيل مسلح 

مكائد   من  أنفسنا  تأمين  ثم  ومن  النافعة،  العلوم  من  ذلك  وغير  والصناعات،  والكيمياء  والهندسة 

 تعلم ثقافتهم، واالختالط معم. العدّو، وذلك بالرجوع إلى أمهات كتبهم  و

الميادين  كافة  في  اإلسالمية  الدعوة  لنشر  وذلك  والخطباء،  واألئمة  للدعاة  اللغوية  الثقافة  تمكين 

 والبلدان. 

 

وآخر دعوانا أْن الحمدهلل رب العالمين، وصلّى هللا على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه  

 أجمعين.

 

 المصادر والمراجع 

أصول  .1 في  دار  اإلحكام  القاهرة،  محمد،  أبو  األندلسي  حزم  بن  أحمد  بن  علي  األحكام، 

 هـ. 1404الحديث، ، 

هللا:  .2 عبد  أبو  البخاري،  المغيرة  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد  المفرد،  األدب 

لبنانثة، الطبعة:  -هـ(،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الباشائر اإلسالمية،بيروت 256)

 م. 1989هـ/    1409الثالثة،

أحمد .3 خليل  الشيخ  الكبير  المحدّث  العالمة  داود،  أبي  حّل  في  المجهود  بذل 

 لبنان، )د.ط(، )د.ت(. -هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت 1346السهارنفوري:)

بلغة السالك ألقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك. المعروف بحاشية الصاوي على الشرح .4

دردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ِلَمْذَهِب الصغير )الشرح الصغير هو شرح الشيخ ال

َماِم َماِلٍك(، أحمد بن محمد الصاوي المالكي، صححه: لجنة برئاسة الشيخ أحمد سعد  اإْلِ

 م. ١٩٥٢هـ /  ١٣٧٢علي، مصر، الناشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي،

الحسيني، أبو الفيض، تاج العروس من جواهر القاموس، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق  .5

( بيدي  الزَّ بمرتضى،  الهداية، 1205الملقّب  دار  المحققين،  من  مجموعة  هـ(،تحقيق: 

 )د.م(،)د.ط(،)د.ت(. 

تاريخ ابن معين )رواية عثمان الدارمي(،أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن .6

أحمد محمد نور  هـ(، تحقيق: د.  233بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي: ) 



 

 

 

 

 سوريا، )د.ط(،)د.ت(.-سيف، دار المأمون للتراث، دمشق

بن  .7 بن أحمد  أبو عبد هللا محمد  الدين  َواألعالم، شمس  المشاهير  َوَوفيات  تاريخ اإلسالم 

 ( الذهبي  قَاْيماز  بن  الغرب 748عثمان  معروف،دار  عّواد  بشار  الدكتور  تحقيق:  هـ(، 

 م. 2003اإلسالمي ، )د.م( ،الطبعة: األولى ، 

هـ(،دار الباز ، 261تاريخ الثقات: أبو الحسن أحمد بن عبد هللا بن صالح العجلى الكوفى ).8

 م. 1984-هـ1405د.م، الطبعة: األولى ،

هـ(، 256التاريخ الكبير،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري،أبو عبد هللا).9

عبد   محمد  مراقبة:  تحت  العثمانية،طبع  المعارف  آباد  دائرة  حيدر  خان،   – المعيد 

 الدكن،)د.ط(،)د.ت(. 

البغدادي:  .10 الخطيب  مهدي  بن  أحمد  بن  ثابت  بن  علي  بن  أحمد  بكر  أبو  بغداد،  تاريخ 

اإلسالمي،بيروت 463) الغرب  معروف،دار  عواد  بشار  الدكتور  لبنان، -هـ(،تحقيق: 

 م.  2002هـ / 1422الطبعة: األولى، 

أبو  .11 الترمذي،  جامع  بشرح  األحوذي  الرحيم  تحفة  عبد  بن  الرحمن  عبد  محمد  العال 

 لبنان، )د.ط(،)د.ت(. -هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت 1353المباركفورى ) 

العسقالني  .12 حجر  بن  أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبو  التهذيب،  تقريب 

 هـ(،تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا،)د.ط(،)د.ت(.  852)

تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال .13

( المزي:  الكلبي  القضاعي  محمد  أبي  الزكي  ابن  عواد  ه742الدين  بشار  د.  ـ(،تحقيق: 

 م. 1980  –هـ  1400لبنان، الطبعة: األولى، -معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت 

مكتبة  .14 الكويت،  النعيمي،  طحان  محمود  بن  أحمد  بن  محمود  الحديث،  مصطلح  تيسير 

 م. ٢٠٠٤هـ/١٤٢٥المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة: الطبعة العاشرة 

ن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحم.15

هـ(، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية،حيدر آباد الدكن 327الرازي ابن أبي حاتم ):  

 م.  1952هـ /  1271لبنان،الطبعة: األولى ،-الهند، دار إحياء التراث العربي، بيروت  –

لبنان، دار النفائس، -يروت خصائص العربية وطرائق تدريسها، دكتور نايف معروف، ب.16

 م.1998هـ/ 1418الطبعة الخامسة،



 

 

 

 

الموصلي )ت  .17 بن جني  الفتح عثمان  أبو  المصرية  ٣٩٢الخصائص،  الهيئة  هـ(، مصر، 

 .(د.ن)العامة للكتاب، الطبعة: الرابعة، 

رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين  .18

 م. 1992هـ/  1412لبنان، الطبعة: الثانية،  -هـ(، دار الفكر،بيروت 1252ي ) الدمشقي الحنف

حلب، مكتب المطبوعات -الرسول المعلم وأساليبه في التعليم، عبد الفتاح أبوغدة ،سوريا .19

 م .2008هـ/ 1429اإلسالمية، الطبعة الرابعة، ،

ووي: تحقيق:  روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الن.20

 م. 1991هـ / 1412لبنان،الطبعة: الثالثة، -زهير الشاويش،المكتب اإلسالمي، بيروت 

لبنان، دار الشروق، -السنة مصدرا  للمعرفة والحضارة، د. يوسف القرضاوي، بيرووت  .21

 م. 1998هـ/1418الطبعة الثانية، 

دا .22 السباعي،  مصطفى  د.  تأليف:  اإلسالمي،  التشريع  في  ومكانتها  الوراق، السنة  ر 

 م. 2010هـ/1430

سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي .23

( ِجْستاني  الرسالة 275الّسِ بللي،دار  قره  كاِمل  د  مَحمَّ األرنؤوط،و  شعَيب  تحقيق:  هـ(، 

 م. 2009هـ /   1430العالمية، )د.م(،الطبعة: األولى ، 

الترمذي  .24 الترمذي سنن  عيسى  أبو  عيسى  بن  محمد  الصحيح(،  باسم:)الجامع  المطبوع 

بيروت  العربي،  التراث  إحياء  دار  وآخرون،  شاكر  محمد  أحمد  تحقيق:  -السلمي، 

 لبنان،)د.ط(،)د.ت(.

هـ(،تحقيق: محمد عبد    ٤٥٨السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي )ت  .25

 م.  ٢٠٠٣هـ /   ١٤٢٤الكتب العلمية،الطبعة: الثالثة، لبنان، دار -القادر عطا، بيروت 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي،  .26

بيروت  األرنؤوط،  شعيب  الرسالة،-تحقيق:  مؤسسة  الطبعة:  1993هـ/  1414لبنان،  م، 

 الثانية. 

إس.27 بن  المختصر(، محمد  الصحيح  )الجامع  البخاري  البخاري  صحيح  أبو عبدهللا  ماعيل 

لبنان، الطبعة:  -هـ(، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا ، دار ابن كثير ، بيروت 256الجعفي)

 م. 1987هـ/  1407الثالثة ، 



 

 

 

 

هـ(، تحقيق: محمد 261صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري) .28

 بنان، )د.ط(،)د.ت(. ل-فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

الطبقات الكبير، محمد بن سعد بن منيع الزهري، تحقيق: علي محمد عمر، القاهرة،مكتبة  .29

 م.   2001الخانجي، 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن .30

راث العربي ،  هـ(،دار إحياء الت855حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى: )المتوفى:  

 لبنان، )د. ط(،) د.ت(.-بيروت 

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح  .31

علله ومشكالته، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، 

ان،الطبعة: الثانية ، لبن -هـ( ،دار الكتب العلمية ، بيروت 1329الصديقي، العظيم آبادي: )

 هـ.  1415

العسقالني  .32 الفضل  أبو  حجر  بن  علي  بن  أحمد  البخاري:  صحيح  شرح  الباري  فتح 

المعرفة، 852الشافعي:)  الباقي،دار  عبد  فؤاد  محمد  وأحاديثه:  وأبوابه  كتبه  رقم  هـ(، 

 هـ.1379لبنان،)د.ت(، -بيروت 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد .33

هـ(،تحقيق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب،  748بن عثمان بن قَاْيماز الذهبي: )

 م.   1992هـ /   1413السعودية، الطبعة: األولى ،-دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة

فقه  .34 في  قدامة الكافي  بن  بن محمد  أحمد  بن  عبد هللا  الدين  موفق  أحمد،أبو محمد  اإلمام 

هـ(،دار الكتب 620الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي:) 

 م. 1994هـ/   1414العلمية،)د.م(،الطبعة: األولى، 

ور األنصاري  لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظ .35

 هـ.  1414لبنان، الطبعة: الثالثة، -هـ(،دار صادر، بيروت 711الرويفعى اإلفريقى: ) 

هـ(،دراسة وتحقيق: 483المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي: ).36

 م.2000هـ / 1421لبنان،الطبعة األولى،   -خليل محي الدين الميس، دار الفكر ، بيروت 

حيحين،لإلمام الحافظ أبي عبد هللا الحاكم النيسابوري، اعتنى به: صالح  المستدرك على الص.37

-اللحام، وعليها أحكام الذهبي في التلخيص، وابن حجر من االتحاف، دار ابن حزم، بيروت 



 

 

 

 

 م. 2007هـ/ 1428االردن، الطبعة: األولى، -لبنان، الدار العثمانية، عمان 

بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني    مسند اإلمام أحمد بن حنبل،أبو عبد هللا أحمد .38

- هـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط،زعادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة ، بيروت 241)

 م.   2001هـ /   1421بنان ، الطبعة: األولى ،  ل

السالم .39 تحقيق: عبد  الرازي،  القزويني  بن زكرياء  فارس  بن  أحمد  اللغة،  مقاييس  معجم 

 م. 1979هـ /  1399دار الفكر،  لبنان،-محمد هارون،بيروت 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد  .40

عيني المالكي )  هـ(، دار الفكر 954الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ

 م. 1992هـ/ 1412، )د.م(، الطبعة: الثالثة ، 

األوقاف.41 وزارة  الكويتية،  الخامسة،   الموسوعة  الطبعة  ،الكويت،  اإلسالمية  والشؤون 

 م. 2008هـ/1429

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر، أحمد بن حجر العسقالني، .42

 هـ . 1422تحقيق: عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي، مطبعة سفير بالرياض عام،  

لمبارك بن محمد بن محمد بن النهاية في غريب الحديث واألثر،مجد الدين أبو السعادات ا.43

( األثير:  ابن  الجزري  الشيباني  الكريم  عبد  ابن  أحمد 606محمد  طاهر  تحقيق:  هـ(، 

 م. 1979هـ/  1399لبنان، -الزاوى،و محمود محمد الطناحي،المكتبة العلمية، بيروت 

 الرسائل العلمية: 

اوي  البناء الحضاري في الحديث النبوي الشريف، عثمان عبد العزيز محمود الر -1

العراق األعظم،  اإلمام  كلية  مجلس  إلى  مقدمة  ماجستير  رسالة  بغداد، -،  

 م. 2011هـ/1432

 : المواقع االلكترونية

طبش -1 اسامة  الجامعي،  للطالب  األجنبية  اللغة  اكتساب  ،  أهمية 
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 كيف تكونين المجتمع المسلم

 

 المقدمة 

اهم مكونات المجتمع هي االسرة الصالحة المصلحة والمتعارف عليه ان مجموع االسر هي       

نواة المجتمع فبصالح االسرة يتكون المجتمع االسالمي الصالح لذلك ركز القران على جميع قوانين  

 المجتمع االسالمي وكذلك السنة النبوية الشريفة. 

لبداية بزواج صالح للزوجين وما هي صفاتهما واالساس  ابتداء من المسلم والمسلمة وكيفية ا    

الذي يبدان به حياتهما المستقبلية التي وضع لهما القران والسنة االساس لذلك ثم كيفية تربية اوالدهم  

 من بنين وبنات وصلة الرحم مع العائلة. 

ه وكيفية تربية في مشروعي هذا اتناول كيفية تكوين االسرة المسلمة واالساس الذي تقوم علي     

جيل اسالمي يقوم بدوره االسالمي كشخص مسلم ملتزم باسالمه ليتكون المجتمع المسلم واالمة  

 االسالمية الواحدة وطرحت بعض الحلول لذلك وان شاء هللا يكون فيها نفع لالسالم والمسلمين . 

 

 مخافة هللا 

 كيف يصل االنسان إلى مخافة هللا  

 به في القلب والعمل بكتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم . اإليمان باهلل واليقين – 1

 إن تكون نيته وعمله خالصة هلل ومطابقة للكتاب والسنة . -2

يجب على المسلم والمسلمة تعلم الحالل والحرام بما يعينه على أداء العبادات والعلم الشرعي    -3

 ويجب إن يكون في سبيل هللا.  واجب ،إما العلم الدنيوي فمطلوب لتسير أمور دنيانا 

البذى "    -4 والغيبة والكالم  الكذب  اللسان ومنعه من  الحرام وهي أوال:  الجوارح من  ليس منع 

" رواه الترمذي وقال حديث حسن ثانيا : منع    المؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذئ

ثالثا : منع النظر إلى الحرام وغض  اإلطراف من الحرام فال يمد يده أو يمشي برجله إلى حرام .  

قل للمؤمنين يغضوا من إبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن هللا  خبير بما  البصر "  

( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما 30يصنعون )

 (" النور . 31.)لتهن ..ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وال يبدين زينتهن إال لبعو



 

 

 

 

وغض البصر فريضة وأمر الهي يحفظ للمؤمن والمؤمنة دينهم من السقوط في حبائل الشيطان      

وغض البصر فضيلة تنقي القلب وتحفظ اإلنسان من الزلل وتخلص القلب من مصايد الشيطان  

المعاصي  ونزغات النفس وميل الهوى ، وغض البصر  يضئ القلب وينور الوجه فتنجلي ظلمات 

عنه ) ويشمل غض البصر األغاني والمسلسالت الهابطة (. إما الحياء فهو زينة للمرأة المؤمنة  

االيمان  وهو سبيل ودليل عفتها وسالمة دينها وهذا ما أكده الرسول صلى هللا عليه وسلم حيث قال "

الشربضع وستون شعبة والحياء شعبة من اإليمان عي هو إال  " رواه البخاري ومسلم والحياء 

يجدك هللا حيث نهاك وال يفتقدك حيث أمرك وهللا سبحانه وتعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم ال 

 يأمران إال بما هو خير لنا وال ينهيان إال عن كل شر وضر لإلنسان . 

" حديث الرسول  اليربو لحم نبت من سحت اال كانت النار اولى بهاألكل من الحالل والمباح " -5

 الترمذي. عليه وسلم في صحيح صلى هللا

الصبر على أداء الطاعات والصبر على المصائب والمكاره والصبر على ترك الحرام ومنع    -6

االيمان نصفان نصف صبر  النفس من إتباع الشهوات وترك المعاصي وقال عبد هللا بن مسعود"

 ونصف شكر" .

 االلتزام باللباس الشرعي  -7

ما"   يبدين زينتهن إال  لبعولتهن  وال  .  ظهر منها واليبدين زينتهن إال  النور  واآلية    -اوال  ...." 

" يا أيها النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إن يدنين عليهن  األخرى من سورة األحزاب  

 " . من جالبيبهن ذلك أدنى إن يعرفن فال يؤذين وكان هللا غفورا رحيما

األصل في اللباس الشرعي هو حفظ المرأة وتميزها بهذا اللباس ألنه أصل العفة فال يتعرض      

لها احد وهو فرض على المرأة المسلمة البالغة العاقلة كما دلت عليه اآليات واألحاديث ، وصفته  

ا دخلت إن يستر كل جسدها ماعدا الوجه والكفين لحديث الرسول صلى هللا عليه وسلم عندم  –  أوال

السيدة أسماء رضي هللا عنها على أم المؤمنين أختها  السيدة عائشة رضي هللا عنهما وعليها مالبس  

رقاق قال لها صلى هللا عليه وسلم : يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لم تصلح إن يرى إال هذا  

إن يأخذ به وهو    وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه‘ . وهو معنى الحديث ، وهناك رأي أخر لمن أراد 

ستر الوجه عند مخافة الفتنة ، إما الرأي األخر فهو يعتبر ستر الوجه فرض كسائر البدن وهللا اعلم  

. 

نساء كاسيات عاريات  إن ال يكون الصقا واصفا للجسد كما جاء في الحديث الصحيح "    –ثانيا  

الجنة وال يج المائلة ال يدخلن  البخت  دن ريحها وان ريحها مائالت مميالت رؤوسهن كأسنمة 



 

 

 

 

كذا كذا  الضيقة مضرة  ليوجد من مسيرة  المالبس  فان  الشباب  إلى  بالنسبة  اخرجه مسلم حتى   "

 بالجسم وقدوتهم الرسول صلى هللا عليه وسلم والصحابة والصالحين رضي هللا عنهم. 

ي يقلد الممثلين إن ال يكون لباس شهرة ومودة وألوان براقة وجذابة ال تليق بالشباب المسلم الذ   -ثالثا

 ويلبسون االساور والحلي ويضعون المكياج فاين الرجولة وهيبة االسالم. 

عدم التشبه بلباس الكفار بالنسبة للرجل والمرأة حديث عن الرسول صلى هللا عليه وسلم      -رابعا

بالفنانين  من تشبه بقوم فهو منهم  " التشبه  المكروه وكذلك  التشبه  داود طبعا  ابي  " في صحيح 

 الفنانات واألولى التشبه بال البيت والصحابة والصحابيات رضوان هللا عليهم.و

لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المتشبهين  عدم التشبه بالرجال والعكس صحيح "    –خامسا  

 " حديث صحيح رواه البخاري.  من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال

  كوني جميلة بطاعة هللا 

المعروف ان المرأة  تحب ان تكون جميلة وهذا حق الينكره احد الن هللا خلقها هكذا ونراها       

تقضي الوقت الطويل في شراء المالبس ومستلزمات التجميل , وغالبا ما تصرفها في معصية هللا  

تهدر الوقت الثمين وال تستغله في عمل او قراءة تنفعها وتنفع مجتمعها واسرتها والتنفع      اوال:فهي  

التزول قدما عبد يوم القيامة حتى  صلى هللا عليه وسلم ’‘ دينها بعمل صالح ووطنها, يقول الرسول  

’‘ حديث  يسال عن عمره فيم افناه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيم انفقه وعن جسمه فيم اباله

هدر االموال في شراء مالبس وزينة تزيد عن حاجتها وكل همها اتباع الموضة    ثانيا:.  صحيح  

واالولى  ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين " االسراء،  وهو تشبه بالكافرين وفي هذا تبذير "  

كانت زوجة الرسول صلى هللا عليه    صرف هذا المال على بعض المحتاجين وفي ابواب اخرى

زين .  وسلم  يدها  من عمل  وتتصدق  تعمل  كانت  ألنها  هكذا  وسميت  المساكين  ام  :  ب  ان   ثالثا 

اما االصباغ   المعتاد  بالتجاعيد اسرع من  الوجه  بالصحة وتصيب  التجميل مضرة  مستحضرات 

عن عبد  ومن ذلك الحديث الصحيح )الغير طبيعية للشعر فتسبب السرطان اما النمص وهو حرام  

هللا رسول  قال  قال  والنامصات هللا  والمستوشمات  الواشمات  هللا  لعن  وسلم  عليه  هللا  صلى   

( ، هو إزالة قسم من شعر  والمتنصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق هللا الحديث أخرجه مسلم

الحواجب أو إزالتها بالكامل وكليهما حرام لحديث الرسول صلى هللا عليه وسلم إما المباح فهو إزالة  

إذا كان كثيفا ملفتا للنظر بحيث تصبح مثل المرأة العادية التي لم ترفع شيئا من  القليل من الشعر  

حاجبيها. ومعنى اللعن المذكور في الحديث هو البعد والطرد من رحمة هللا ،اما الواشمة فهي التي  



 

 

 

 

تضع الوشم في منطقة من جسدها وكذلك التي تفعل لها، اما المتفلجات للحسن فهن اللواتي يفرقن  

 انهن لتبدو اجمل وكل تغير في خلق هللا فهو حرام وعقوبته اللعن وهو الطرد من رحمة هللا .اسن

وقد ثبت طبيا انه يسبب التهاب النسيج الخلوي حول العين وكل شيء يضر االنسان فهو حرام        

" حديث حسن رواه ابن ماجة, كوني  ال ضرر وال ضراروالرسول صلى هللا عليه وسلم يقول "  

وكل الذي ذكرته خدمة الحة مع نفسك وجسدك فهي من نعم هللا عليك ويجب المحافظة عليها  متص

صلى هللا معصية هللا بهدر الوقت والمال والصحة والرسول  :  رابعا     . للشيطان ومعصية للرحمن  

: شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل    اغتنم خمسا قبل خمسعليه وسلم يقول ’‘

’‘ راوه ابن عباس في كتاب الترغيب والترهيب فراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل مماتك فقرك ، و

     . 

اختي الكريمة اذا ابتعدت عن هذه المعاصي فسوف تحسين براحة وطمأنينة في قلبك واحساسا         

 بالسعادة وصحة ونشاط في جسدك  ونور وضياء في وجهك. 

ومن خالل تجربتي الشخصية بإتباع النقاط التي ذكرتها سابقاْ ابدو اصغر من عمري بأكثر         

 من عشر سنوات بالرغم من تجاوزي الستين من عمري .

"  ان الرضى والقناعة وطاعة هللا  ال تكلف االنسان شيئا سوى االستقامة على امر هللا                 

تنسي ان الطاعات ترقق القلب وتصفي الذهن وتجمل الروح فكم    . وال  فاستقم كما امرت" هود

تلفت نظرنا ولكن بأخالقها   لم  من جميلة اعجبنا جمالها واستنكرنا اخالقها وكم من امرأة عادية 

عن النبي صلى عليه وسلم انه كان يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى هللا خيرا ولطفها أحببناها "

ها اطاعته وان نظر اليها سرته وان اقسم عليها ابرته وان غاب له من زوجة صالحة ان امر

   .رواه ابن ماجة عنها نصحته في نفسها وماله" 

علينا اخواتي المسلمات ان نتشبه بأمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى هللا عليه وسلم وقد       

كانت السيدة خديجة رضي هللا عنها خير قدوة للنساء المؤمنات فقد وقفت الى جانب الرسول صلى 

ال هللا عليه وسلم وبذلت مالها ونفسها وتحملت معه شظف العيش وهي ذات الحسب والشرف والجم

وعن عروة قال ما رأيت والمال والسيدة عائشة رضي هللا عنها ولقد روت لنا اكثر االحاديث ،  

كانت عالمة باالنساب ، وكذلك امرأة اعلم بطب وال بفقه وال بشعر من عائشة رواه الطبراني و

الج  اهل  نساء  سيدة  فاطمة  السيدة  ومنهن  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  ببنات  االقتداء  نة  علينا 

 وبالصحابيات رضي هللا عنهن اجمعين بدال من تقليد الفنانات ودور االزياء  . 



 

 

 

 

  طويل: عن السيدة ام سلمة رضي هللا عنها قالت سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في حديث      

 بل نساء الدنيا افضل من الحور العين كفضل يا رسول هللا نساء الدنيا افضل ام الحور العين ؟ قال :  

  ......... هللا  وعبادتهن  وصيامهن  بصالتهن   : قال  ذلك  وبم  قلت  البطانة.  على  رواه  الظهارة 

 الطبراني ، فكل شيء في طاعة هللا ورسوله هو عبادة  

 وصلت هنا  !أختي المسلمة

لقد دأبت بعُض األقالم بين فينٍة وأخرى على النيِل من حجابك والهجوم عليه، واصفة  إياه بالتخلف  

والرجعية وعدم مواكبة التطور الذي نشهده، والقرن الحالي ، حيث إننا نعيش عصر الفضائيات 

  .واالتصاالت والعولمة وتالقح األفكار وغير ذلك من مظاهر التقدم العلمي والتكنولوجي

أقسام عدة إلى  الغرب  بمدنية  المبهورون  انقسم هؤالء  الحجاب   :)وقد  أنكر فرضية  من  فـمنــهم 

  !!ة، وزعم أنه من خصوصيات العصور اإلسالمية األولىبالكلي

ومنهم من أنكر غطاء الوجه وراح يدعو إلى السفور واالختالط، زاعما  أن ليس في كتاب هللا وال  

التي فرضها   الموروثة  العادات  قبيل  ذلك من  وأن  المرأة،  تغطية وجه  يدل على  ما  سنة رسوله 

  !المتشددون

ن الحجاب سجن يجب على المرأة أن تتحرر منه حتى تستثمر طاقاتها في  ومنهم من تخبَّط فقال: إ

  !مواكبة العصر، ومشاركة الرجل مسيرته التقدمية نحو آفاق المدنية الحديثة 

ونبذ  الحجاب  إلى  الذين يدعون  أن  بدائها وانسلَّت" فزعم  القائل: "رمتني  المثل  ومنهم من طبق 

رة جسدية ، ولو أنهم تركوا المرأة تلبس ما تشاء لتخلَّص التبرج والسفور ينظرون إلى المرأة نظ

المحدودة الجسدية  النظرة  هذه  من    !!المجتمع 

واألمر في ذلك كما قال   .وهؤالء جميعا  قد اشتركوا في الجهل والدعوة إلى الضالل، شاءوا أم أبْوا

  :الشاعر

 ُم فإن كنَت ال تدري فتلك مصيبةٌ *** وإن كنت تدري فالمصيبةُ أعظ 

  !أما حقيقة هؤالء فال تخفى على ذي عينين

َولَتَعِرفَنُهم فِي لَحِن القَوِل َوهللاُ  :وأما كالمهم فباطل باطل، يبطل أولُه آخَره، وآخُره أولَه، قال تعالى

أَعمالَُكم    .[30]محمد:  يَعلَُم 

  .واألمة بأسرها  وأما دعوتهم فمؤامرة مكشوفة على المرأة المسلمة، وعلى األسرة والمجتمع     

ومع ذلك فقد نجح هؤالء في السيطرة على عقول بعض نسائنا، فأغروهن بكالمهم المعسول      



 

 

 

 

وعباراتهم البراقة التي تحمل في طيَّاتها الهالك والدمار، فظننَّ أن هؤالء هم المدافعون عن قضايا 

أتمَّ صيانة، ور المرأة  فع مكانتها في جميع مراحل  المرأة وحقوقها، وجهلن أن اإلسالم قد صان 

وجدة ا  وأُمًّ وزوجة  وبنتا   طفلة     .حياتها، 

وزيف   أحاديثهم  عوار  وكشف  كالمهم،  وتفنيد  شبهاتهم،  ودحض  هؤالء  على  الردُّ  تعيَّن  فقد 

 ( من االنترنيت  .أطروحاتهم، لعلهم يعودوا لرشدهم ويتخلوا عن باطلهم

 عبادة   الحجاب

ات وفريضة من أهم الفرائض؛ ألن هللا تعالى أمر به في كتابه،  الحجاب عبادة من أعظم العباد   

ونهى عن ضده وهو التبرج، وأمر به النبي في سنته ونهى عن ضده، وأجمع العلماء قديما  وحديثا   

العبادة   بعصر دون    –عبادة الحجاب    –على وجوبه لم يشذّ عن ذلك منهم أحد، فتخصيص هذه 

لقائلين بذلك ألبتة. ولذلك فإننا نقول ونكرر القول: "ال جديد في عصر يحتاج إلى دليل، وال دليل ل

  ."الحجاب 

ولو لم يكن الحجاب مأمورا  به في الكتاب والسنة، ولو لم يرد في محاسنه أيُّ دليل شرعي، لكان  

ثبتْت   وقد  فكيف  عليها،  والمحافظة  بالتزامها  المرأة  تُمدح  التي  والفضائل  المكارم  فرضيَّتُه  من 

واإلجماع؟ والسنة    !بالكتاب 

   أدلة الحجاب من الكتاب والسنة

وفي هذه األدلة برهان ساطع على وجوب الحجاب، وإفحاٌم واضح لمن زعم أنه عادة موروثة أو  

األولى اإلسالم  بعصور  خاصٌّ    .أنه 

  :أدلة الحجاب من القرآن أوالً:

األول تعالى:  الدليل  قوله  للُمؤِمنَا:  يُبِديَن  َوقُل  َوالَ  فُُروَجُهن  َويَحفَظَن  أَبَصاِرِهن  ِمن  يَغُضضَن  ِت 

 ِزينَتَُهن إِال َما َظَهَر ِمنَها َوليَضِربَن بُِخُمِرِهن َعلَى ُجيُوبِِهن َوالَ يُبِديَن ِزينَتَُهن إلى قوله: َوالَ يَضِربنَ 

إِلَ  َوتُوبُوا  ِزينَتِِهن  ِمن  يُخِفيَن  َما  ِليُعلََم  تُفِلُحونَ بِأَرُجِلِهن  لَعَلُكم  الُمؤِمنُوَن  أَيَها  َجِميعاً  هللاِ    ى 

  .[30]النور: 

هللا نساء المهاجرات األُول؛ لما أنزل هللا: َوليَضِربَن بُِخُمِرِهن    }يرحمقالت عائشة رضي هللا عنها: 

  .[{ ]رواه البخاري َعلَى ُجيُوبِِهن شققن مروطهن فاختمرن بها

ُجنَاٌح أَن وَ : قوله تعالى:  الدليل الثاني َعلَيِهن  فَلَيَس  نَِكاحاً  يَرُجوَن  النَساء الالتي الَ  ِمَن  القََواِعُد 

َجاِت بِِزينٍَة َوأَن يَستَعِففَن َخيٌر لُهن َوهللاُ َسِميٌع ِعِليمٌ    .[60]النور: يََضعَن ثِيَابَُهن َغيَر ُمتَبَّرِ



 

 

 

 

الثالث تعالىالدليل  قوله  قُل ألزواِجَك  :  النبِي  يأَيَها  ِمن  :  َعلَيِهن  يُدنِيَن  الُمؤِمنِيَن  َونَِساء  َوبَناَتَِك 

 ً   .[59]األحزاب:  َجالبِيبِِهن ذِلَك أَدنَى أَن يُعَرفَن فاَلَ يُؤذَيَن َوَكاَن هللاُ َغفُوراً رِحيما

جَن تَبَرَج الجاَِهِليِة األولَى: قوله تعالى:  الدليل الرابع   .[33زاب:]األح  وقَرَن فِي بُيُوتُِكن َوالَ تَبَرَّ

الخامس تعالى:  الدليل  قوله  أَطَهُر :  ذِلــُكم  ِحَجاٍب  َوَراء  ِمن  فـاسـأَلُوُهن  َمتَاعاً  َسأَلتُُموُهن  َوإِذَا 

َوقـُلُوبِِهن    .[53]األحزاب:   ِلقُلُوبُِكم 

 ً   :أدلة الحجاب من السنة: ثانيا

هللا، احجب نساءك. قالت عائشة:  : في الصحيحين أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الدليل األول

فأنزل هللا آية الحجاب. وفيهما أيضا : قال عمر: يا رسول هللا، لو أمرَت أمهات المؤمنين بالحجاب. 

الحجاب  آية  هللا    .فأنزل 

الثاني قال:  الدليل  النبي  عن  مسعود  ابن  عن  األلباني[  {عورة  }المرأة:  وصححه    .]الترمذي 

جرَّ ثوبه ُخياَلء لم ينظر    }من  هللا:رضي هللا عنهما قال: قال رسول  : عن ابن عمر  الدليل الثالث

  }يرخين { فقالت أم سلمة رضي هللا عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال:  هللا إليه يوم القيامة

}    {شبراً  قال:  أقدامهن.  تنكشف  إذن  عليهفقالت:  يزدن  ال  ذراعاً  داود   فيرخينه  أبو  ]رواه   }

ح وقال:  صحيحوالترمذي    .[سن 

وأخيرا عدم الخجل من الحجاب فالحجاب موجود في كل األديان السماوية السابقة ، ولما كنا نرتديه  

كنا سادة العالم وقصة سوزي مظهر ولقد قرأتها في إحدى المجالت )لقد تزوجت هذه الفنانة وذهبت 

جئت بطلب بدا لها غريبا  إلى ايطاليا لتقضي شهر العسل فيها وأرادت إن تزور الفاتيكان ولكنها فؤ

يستر رأسها وجسدها  تلبس ما  إن  لقد طلبوا منها  الطلب  البداية ، هل تعرفون ماذا كان هذا  في 

بصورة محتشمة فتقول لقد هزني هذا الطلب وشعرت بمدى التقصير الذي نحن فيه نحو اإلسالم  

رجعت إلى مصر ورجعت إلى الفندق وهي تبكي بكاء مرا ، وتضيف بأنها قطعت شهر العسل و

تبحث وتقرا لتتعرف إلى اإلسالم الذي هو دينها ونسيته ، ولقد هداها هللا ولبست الحجاب والتزمت 

 بأوامر هللا( وهناك الكثير من القصص التي تهزنا وتؤثر فينا كل يوم . 

م تكن  وهذه قصة واقعية التقيتها عند طبيب األسنان امرأة محتشمة ومعها ابنتها ولكن ابنتها ل      

في مثل احتشامها، ودارت في نفسي أسئلة كثيرة وانا اجلس إمامها في غرفة االنتظار وقررت ان  

ابدأ معها حوارا بعد ان احسست باالشفاق على ابنتها الن هذه االم خافت على نفسها من النار ولم 

تلبس مثلك مع إن  تخف على ابنتها واال لكانت البستها مثلها ، فقلت لها متعجبة أرى إن ابنتك لم  

لباسك محتشم ، فأجابت بأنها صغيرة وعندما تتزوج سوف تلبس هذا الملبس المحتشم ، وأضافت 

بان هناك نساء يلبسن لباس محتشم ولكنهن ال يمثلن اإلسالم والعكس أيضا صحيح ،فأجبتها بان  



 

 

 

 

قد كان كالمي معها هناك نوع ثالث وهو األفضل ألنها تمثل اإلسالم في مظهرها وفي تطبيقها له ، ل

لفتاة  ابنتي وتذكرت عندها قصة حقيقية وقعت  أنها كانت بعمر  ابنتها وخصوصا  لحرصي على 

مسلمة ذهبت مع والدتها لعيادة إحدى الطبيبات وكانت هذه الطبيبة  متدينة وملتزمة باإلسالم وقد 

ألتها الطبيبة عن سبب  الحظت نفس المالحظة التي شاهدتها ) أم محتشمة مع ابنة مختلفة عنها ( فس 

ذلك،فأجابت نفس اإلجابات السابقة تقريبا، ومضت االم وابنتها الى حال سبيلها ومرت عدة شهور 

وجاءت إالم وحيدة كئيبة متعبة متشحة بالسواد فتعجبت الطبيبة من حالها وسألتها عن السبب ، 

قد دخلت الحمام وانفجر عليها   فأجابت وهي تبكي إن ابنتها التي كانت معها في المرة السابقة كانت 

الغاز وماتت وتضيف إن اشد ما يحزنها هو عدم لبس ابنتها اللباس الشرعي وتظن أنها السبب في  

ذلك ، فالموت ال يعرف صغيرا وال كبيرا لذلك علينا التوبة والرجوع إلى هللا وان نبادر إلى الطاعات  

م هللا بظله يوم ألظل إال ظله هو شاب نشا  وخصوصا في مقتبل العمر الن احد السبعة الذين يظله

 في عبادة هللا في حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم  

سبعة يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله: اإلمام العادل، وشاب نشأ بعبادة  والحديث الصحيح:    

عليه، ورجل دعته  هللا، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجالن تحابا في هللا اجتمعا عليه وتفرقا  

امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف هللا، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم يمينه ما 

 .  تنفق شماله، ورجل ذكر هللا خالياً ففاضت عيناه

 اتقوا هللا في النساء 

المعروف إن الغيرة والمروءة والشهامة هي صفات عربية موجودة في تاريخ امتنا العربية حتى      

غيرة وكان العربي في الجاهلية     قبل اإلسالم ، والعرب بطبيعتهم من أكثر شعوب األمم األخرى

لدين ومن  من احد أسباب قتله البنته غيرة عليها وجاء اإلسالم فعزز هذه الغيرة على النساء وعلى ا

 الغيرة له ال دين له.

فلماذا ال نراها في الكثير من الصحف والمجالت التي تصدر في الدول العربية واإلسالمية       

) إن هذا القران يهدي )  يقولوالشعوب العربية واإلسالمية مسلمون مؤمنون بالقران كتابا لهم وهللا  

الموجودون الغيورون الملتزمون بديانتهم ( ، وحتى المسيحيون  9اإلسراء :)  للتي هي أقوم ((  

   اليقبلون بها.

فأين هذه الغيرة وأكثر الصحف والمجالت واالن االنترنيت ومعه الفيس بوك والذين ينشرون     

بعض صور النساء الفاضحة او الممثالت وكذلك نشر صورا لبعض النساء يمثلن )المودة( أو بدلة  

التي هي بعيدة عن لباسنا العربي اإلسالمي وكلها تشبه بالغرب   العرس أو ما شابه ذلك وهذه الصور



 

 

 

 

ومن تشبه بقوم فهو منهم مصداق حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم ، وهذه الصور تنفر منها  

المرأة ومكانتها في  المرأة كالسلعة مما يحط من قدر  أنها تعرض  إلى  باإلضافة  السليمة  الفطرة 

فعل ذلك ، هل يقبل إن تلبس ابنته أو أخته أو زوجته هذه المالبس المجتمع . وانا اسأل كل من ي

الفاضحة . التي تعرضها النساء األخريات وال اعتقد إن أحدا يقبل ذلك ، فأين هي رسالة اإلعالمي 

واالنسان المسلم في نشر الفضلية والصدق بين الناس ، باإلضافة إلى إن النظرالى النساء األجنبيات 

    30سورة النور:  )) قل للمؤمنين يغضوا من إبصارهم.. ((  نب حرام لمنع الفساد  والرجال األجا 

)) وقل للمؤمنات يغضض من إبصارهن ويحفظن فروجهن واليبدين زينتهن إال ما ظهر منها 

  31  النور :لبعولتهن ... ((   واليبدين زينتهن إال ما ظهر منها وال بيدين زينتهن إال

تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه ألزواجهن المؤمنين ، وتميز لهن عن صفة  وهذا أمر من هللا    

نساء الجاهلية وفعال المشركات ، وكان سبب نزول هذه اآلية ما ذكره مقاتل بن حيان قال : بلغنا  

إن أسماء بنت مرثد كانت في محل لها في بني حارثة ، فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات ، 

 ))أرجلهن من الخالخل وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء ما أقبح هذا فنزلت  فيبدو ما في  

إما صفحة المرأة فأكثر مواضيعها ال تمت إلى اإلسالم بصلة إال يوجد مكان    للمؤمنات...((  وقل

للمرأة المسلمة المحتشمة في مجتمعنا وصحفنا التي مفروض أنها إسالمية . إما إن يكون السبب  

)) ومن يتق هللا يجعل له مخرجا  راء وزيادة انتشارها فان هللا سبحانه وتعالى يقول  هو جذب الق

 والرزاق هو هللا سبحانه وتعالى   2الطالق :  ويرزقه من حيث ال يحتسب ((

واخيرا شئ ملفت للنظر وهو معيب في التلفاز عندما يصورون مسلسال او اي شئ اخر نرى     

الرجل بكامل مالبسه اما المراة فتلبس مالبسة فاضحة التتناسب مع ما يعرض ويتفننون بمالبسها 

 المشاهدين. الغراء 

 ؟اطفالناواالن السؤال كيف نختار شريك الحياة وكيف نربي 

 تربية األطفال 

تبدأ تربية األطفال في اإلسالم منذ لحظة اختيار الرجل للمرأة التي سوف تكون إما الوالده       

تنكح المرأة ألربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها تمشيا مع حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم "  

اختار لزرعه أرضا  " رواه ابو داود والنسائي  ، فهل رأيتم أحدا  فاظفر بذات الدين تربت يداك  

تزوجوا الودود الولود بورا أو غير صالحة للزراعة وقد أمرنا الرسول صلى هللا عليه وسلم  ’‘

’‘ رواه انس بن مالك اسناده حسن وكذلك وضح لنا الرسول    فاني مكاثر بكم األمم يوم القيامة

ترضون دينه وخلقه    إذا خطب اليكم منالكريم كيفية اختيار الزوج الصالح لبناتنا حيث يقول "  



 

 

 

 

" رواه الترمذي، هذه األحاديث كلها تبين    فزوجوه إال تفعلوه تكن فتنة في األرض وفساد عريض

 األسس الدينية والشرعية للزواج .

والرجل         المرأة  تزكية  بعد  تقريبا  اتفقوا  وقد  أراء مختلفة   فللعلماء  االجتماعية  الشروط  إما 

بينهما من الناحية االجتماعية والثقافية والوسط الذي يعيشان فيه وذلك الدينية إن يكون هناك تقارب  

ادعى إلى االنسجام بينهم ، وكذلك مسالة الخطبة مهمة جدا ورؤية احدهما األخر من غير صبغ أو  

تزييف وان يكونا صادقين مع بعضهما منذ البداية ذلك أدعا للتفاهم وإقامة عالقة زوجية صادقة  

ر فهي خاضعة للتفاهم بين العائلتين وقد قال الحبيب المصطفى عن حديث عائشة  .إما مسالة المه

" فإذا تم التفاهم واالتفاق   اخف النساء صداقا أعظمهن بركةأخرجه الطبراني في األوسط بلفظ "  

ووقع الزواج وكل الذي ذكرته هو مقدمة لبداية أسرة تقوم على تطبيق كتاب هللا وسنة نبيه وان 

لزواج نيته خالصة هلل إلقامة أسرة إسالمية وتربية جيل إسالمي يصلح لتطبيق شرع هللا  يكون هذا ا

 في كل خصوصيات حياته المستقبلية وحسب الكتاب والسنة .

تكون        الحفلة  وكذلك  محتشمة  تكون  إن  يجب  التي  العروس  ومالبس  الزفاف  ليلة  من  ويبدأ 

في   محتشمين  يكونوا  أن  العروسان  وأهل  بعض  محتشمة  الحفلة  في  كان  إذا  مالبسهم خصوصا 

االختالط واألفضل االبتعاد عن االختالط ثم هناك ركعتين قبل الزواج وقد علمنا الرسول صلى هللا  

فيقول "   الشيطان ونزعه  بعيدا عن  الوليد  ليكون  اللحظات  هذه  اللهم جنبنا عليه وسلم حتى في 

" رواه    ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه  الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فان كان بينهما

" حديث  بارك هللا لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خيرالبخاري ومسلم ، إما األهل فيقولون " 

 صحيح . 

العالقة بين الزوج والزوجة تستند إلى شرع هللا وليس إلى األعراف أو المفاهيم الموجودة في       

ارب يجب إن يكون هناك مرجع نقيس به تصرفاتنا ونعرف هل هي  مجتمعنا والى كالم األهل واألق

صحيحة أم خطا وهذا األصل هو الشرع. ويقوم كل من الزوج والزوجة بأداء حقوق الزوجية كما 

 علمنا إياها الرسول صلى هللا عليه وسلم وتعاليم اإلسالم . 

 التغذية أثناء الحمل    

ال يطعم زوجته إال من الحالل الن تغذية الطفل تكون من    إما إثناء الحمل فيجب على الزوج إن     

اليربو لحم نبت من سحت  إالم فإذا أكلت الحرام أكل معها والرسول صلى هللا عليه وسلم يقول " " 

" فإذا كنا نحب أوالدنا ونرجو لهم الخير وان ال  الترمذي." في صحيح    اال كانت النار اولى به

طعمهم الحرام ، والن األب مسئول عن الزوجة وعن األبناء وعند يدخلوا النار فأول شئ ان ال ن



 

 

 

 

والدة الطفل فأول شئ نفعله هو األذان في األذن اليمنى واإلقامة  في اليسرى ليكون أول ما يسمعه  

كالم هللا ثم التسمية قبل الرضاعة وإحسان اسم الطفل وخير األسماء عبد هللا وعبد الرحمن ، وأيضا  

ك عن أبي موسى رضي هللا عنه قال ثم ولد لي غالم فأتيت به النبي صلى هللا عليه من السنة التحني

وسلم فسماه ابراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه الي , وكذلك العقيقة عن عائشة رضي هللا 

عنها قالت عق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما وأمر إن 

السابع يسمى ويختن في الصبي يوم    سبعة من السنةرأسه األذى ، عن بن عباس قال ثم  يماط عن  

ويماط عنه األذى وتثقب إذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره  

بإلباسه بيده اليمنى لتعوديه    في رأسه ذهبا أو فضة نبدأ  يلبسها الطفل  ، ومن أول قطعة مالبس 

المية الصحيحة فيتعود عليها تلقائيا ، وإطعامه باليد اليمنى فينشا الطفل ويتدرج في العادات اإلس

طعامه ولباسه باليد اليمنى ، إما إذا كان هو أعسر بطبيعته عن طريق الوراثة فعلى إالم واألب إن  

ن يكون  ينتبهوا لذلك ويحاولون تعويده األكل واللبس باليمنى الن الرسول صلى هللا عليه وسلم نهى ا

األكل واللبس باليسرى ، وهكذا نبدأ معه منذ الصغر كلما كبر وشب عوده علمناه أكثر فأكثر ولكن  

 كما يحب هللا ويرضى .  

لذلك على األهل وخاصة إالم تعويد البنت منذ الصغر على المالبس الطويلة وبالتدريج لتتعود       

وقد أمر  كسائر العبادات كالصوم والصالة ,عليه وبما يناسب عمرها ، وبما انه فرض على المرأة 

الرسول صلى هللا عليه وسلم في الحديث الصحيح بتعويد األطفال على العبادات من سن السابعة 

وهذا الحديث ’‘مروا اوالدكم بالصالة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع’‘  

ل هي للعب وأمر األهل إن يهتموا بمالعبة  منهج كامل للتربية إذ أن السبع األولى من عمر الطف

أوالدهم في هذه السن طبعا باإلضافة إلى  تعليمهم العادات اإلسالمية والتربية واألخالق الحسنة 

وهذه تكون بالقدوة الحسنة من قبل الوالدين ، إما األمر  في السبع سنوات الثانية فهي أوامر أداء  

دتهم في ذلك حتى إذا قاربوا البلوغ كان االمر سهل بالنسبة  الفرائض وتعويدهم كيفية تطبيقها مساع

إليهم ، لذلك اختار العلماء سن العاشرة للبدء في أداء الفرائض وهذا يشمل اللباس الشرعي للفتاة  

للمحافظة عليها وهي في بداية التغيير الطبيعي الذي خلقه هللا لها ، اما السبع األخيرة فهي الفترة  

ر فيها الفتى والفتاة ان أهله أصدقاء له . وهناك أمر يجب إن يتعوده الطفل منذ  التي يجب إن يشع

الصغر وهو إن يطلعهم على كل ما يحتاجه في حياته إن كان خيرا فهم أولى الناس بالفرح به وان  

 مساعدته.كان شرا فهم اقدر الناس على 

عض اآليات الن التعلم في الصغر وعند بلوغه السنتين أو الثالث يبدا بحفظ بعض األشياء وب     

كالنقش على الحجر إما سن التكليف فهو العاشرة بالنسبة إلى الصالة والصيام وإطالة مالبس الفتيان  



 

 

 

 

الى الركبة)أي الشورت( والباس البنات اللباس اإلسالمي والذي يبدأ عند األطفال منذ سن الرابعة  

هم في المضاجع لكل غطاء لوحده عند السابعة لتغطية العورة وهي من السرة حتى الركبة وتفريق

من العمر، ونعلم اطفالنا طرق الباب واالستذان قبل الدخول على الوالدين، والقدوة الحسنة إن يلعب  

اإلباء واألمهات مع أوالدهم وبناتهم في السبع السنين األولى ،ثم يبدأ االمر بأداء الصالة والصيام 

ثم كو الثانية  السبع  القران للتعود في  لتعليمهم  لهم أصدقاء ، ومن الصداقة نجلس مع اوالدنا  نوا 

التلفاز   التفرج على  الجلوس معهم عند  المساجد وكذلك  الى  بهم  والسنن والصالة معهم والذهاب 

لتجنيب األطفال لنصحهم بالبرامج الهادفة وكذلك الموبايل واالنترنيت الن فيها الصالح والطالح  

به بالكفار وحثهم على البرامج التعليمية والدينية ، وكذلك تعليمهم األلعاب  التقليد الخاطئ  والتش

 المفيدة وقصص األنبياء والصالحين بواسطة الكتب والبرامج التلفزيونية .  

واهم شي في معاملة الطفل هو الصدق فإذا كنتم صادقين معه كان كذلك والعكس صحيح ، ال      

فان لهم قدرة على الفهم وذكاء حاد ولكنهم ال يستطيعون التعبير  تعتقدوا  إن األطفال ال يفهمون  

وهم مرآة لألهل كيف تربيهم يكونوا لكم ، وإتباع األخالق اإلسالمية كفيل بتربيتهم على أحسن   

  " ،ومنها  تقبح  األخالق  وال  الوجه  وكذلك  ال تضربوا   ، داود  ابو  رواه  أكمل " حديث حسن   "

"  رواه الترمذي وقال : حسن صحيح ،  قا وخياركم خياركم لنسائهمالمؤمنين إيمانا أحسنهم أخال

ما نحل والد   "  وقد قال الرسول صلى هللا عليه وسلممنها ،  كلها أحاديث صحيحة علينا االستفادة    و

"  ونحل يعني أعطى ومن حق الولد على الوالد " إن يحسن    ولدا من نحل أفضل من أدب حسن

 اسمه " . 

 

 الرفق في التربية           

وال ينزع من شئ اال   اال زانه  في شئما كان الرفق  إن الرفق في كل شئ حسن مطلوب "         

صح " رواه مسلم ، اقصد بذلك إال نستعمل الضرب في كل شئ حتى ال يعتاده  الطفل إن النشانه

الكريمة  واألحاديث  اآليات  حسب  السيئة  األخالق  تجنب  في  السبب  وتبيان  الحسن  واألسلوب 

وتعليمهم األخالق الحسنة والقدوة الحسنة أهم من ذلك كله فال تدعو أبنائكم إلى خلق ال تعملوا به   

ال في  النسيان  سريعو  األوالد  الن  النصح  تكرار  يجب   ، بينكما  الثقة  بهدم  كفيل  ذلك  تطبيق  فان 

 ويختلفون في ذلك ، لذلك ال يكون الضرب إال بعد استعمال النصيحة وتكرارها . 

أهم شى يجب البدء بتعليم األطفال هو النظافة مثال وتبدأ عند سن مبكرة جدا لتصبح عادة لديهم        

وأهمها كيفية استعمال المرافق بصورة صحيحة والتشطيف ثم الوضوء وبعدها الصالة. ومراقبة 



 

 

 

 

باإلضافة    للعنف،الطفل إثناء اللعب وتوجيهه حتى اليؤذي نفسه ونبعد األشياء الخطرة والداعية  

إلى ذلك التنبه ألصدقاء الطفل واالبتعاد عن أصدقاء السوء والسؤال عنهم وتعليمهم االشياء المفيدة  

  الحرام.لهم وكذلك الحالل من 

( علمه ذلك    هللا معي ، هللا ناظر إلي ، هللا شاهدي له قل )    اخته فقالكان احد الصالحين يعلم ابن  

 على مراحل . 

 مرات 3كل ليلة لمدة اسبوع قلها  -1

2-    = = = = = = = =7 = 

3- = = = = = = = = =11 = 

 ثم قال له بعد ذلك إياك والمعصية ، فأصبح هذا الفتى فيما بعد من الصالحين.  

والملبس      والشرب  باألكل  الخاصة  واألدعية  األذكار  الصغر  منذ  تعليمهم  المهمة  األشياء  من 

م في الحفظ وتعليمهم االعتماد على أنفسهم وتوجيهم بالحزم  ودخول الحمام حسب أعمارهم وقابليته

تارة وباللين تارة أخرى حسب المواقف وعمر الطفل وفطرته الطبيعية وتوجيهم إلى الكتابة والرسم  

لتقوية يد الطفل وال نقول أنها ) شخبطة ( أطفال فهي مفيدة لتركيز الطفل ومقوية له وتنفعه عندما  

وجيهه نحو حفظ القران فهو مفيد له دينا ودنيا فهو يقوي الحفظ والذاكرة ، يدخل المدرسة وكذلك ت

ولقد أثبتت  بعض الدراسات إن األشخاص الذين يحفظون القران ال يصابون  بمرض الخرف فقدان 

 الذاكرة في الكبر. 

بلغ يمينه وهذه بعض أقوال العلماء في تربية األطفال )إذا عرف الغالم اسمه المولود به إلى إن ي    

من شماله إي ميز هذه من هذه وعرف مما ينفعه فهو كناية عن التمييز بان يصير يأكل ويشرب 

ويستنجي وحده فمروه أيها األولياء ألب فالجد فإالم فالوصي بالصالة إي بفعلها ولو قضاء بجميع  

ه حينئذ وذلك الن  شروطها الظاهرة والباطنة ليتمرن عليها فيألفها إذا بلغ وظاهر الخبر إن اليضرب

  402ص: 1الضرب عقوبة فتؤخر لزمن احتمالها وهو بلوغه عشر سنين( فيض القدير ج:

ثم        ينتهي طوله بعد سبع  ثم  يثغر الغالم لسبع ويحتلم بعد سبع  )روى ضمرة عن سيفان قال 

يثغر تبدل أسنانه   يتكامل عقله بعد سبع ثم هي التجارب ) معنى  ثم  اللبنية  ينتهي طوله بعد سبع 

 انتهى.    270ص:   7((سير اعالم النبالء ج:

  

 أهمية تربية البنين   



 

 

 

 

يخطأ بعض الناس في تصورهم أن التربية للبنات فقط ألنهم يخافون على شرفهم وسمعتهم       

المستقبل   هو رجل  الفتى  الن  المستقبل  تربية  عماد  ألنها  وأصعب  أهم  البنين  تربية  إن  وينسون 

يأيها الذين رة مسلمة تسير حياتها وفق شريعة هللا وقد قال هللا سبحانه وتعالى "  ومطالب بتكوين أس

 " التحريم .  امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها النار والحجارة

لقد خاطب القران الرجل بان يقي نفسه وأهله النار فهو مسئول إمام  هللا عن نفسه وزوجته وأوالده  

إلى المرأة ، فعليه يجب االهتمام بتربية الفتى وتعليمه األمانة والشرف  ، ولم يعط هذه المسؤولية  

وحسن التصرف منذ الصغر ألنه المسئول األول عن األسرة في المستقبل وإذا كان رب األسرة لم  

فإذا ضاعت  وبناته وزوجته،  الدين فكيف سيعلم أوالده  يتعلم إصول  الفاضلة ولم  يتعلم األخالق 

لم يهتما  تربية الولد ضاعت   معها أسرة كاملة وسيتحمل وزر هذه المسؤولية األب وإالم ألنهما 

بتعليم ابنهما ، إما البنت فان تربيتها أسهل ألنها تخاف بسرعة وتستجيب ودائما هناك من هو مسئول  

عنها وعن تصرفاتها سواء في بيت أهلها أو في بيت زوجها ، باإلضافة إلى ذلك فان تربية البنات 

من كن له ثالث بنات فعالهن وآواهن وكفهن جنة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "  تدخل ال

" رواه الطبراني عن ابي هريرة    وجبت له الجنة قلنا وبنتين قال وبنتين قلنا وواحدة قال واحدة

رضي هللا عنه ، وإذا أحسنت تربية البنت ثم تزوجت الولد الفاسق ضاعت كل التربية ومعها األسرة 

لها  فتعليم المسئول أهم وأوجب لذلك يجب االهتمام بتربية الولد جنبا إلى جنب مع تربية البنت ، ك

فكم من اسر مفككة التعرف االستقرار بسبب تصرفات األب وعدم اهتمامه بأسرته االهتمام الكافي 

 . 

قيق مطالب العائلة فالتربية ليست كالما يقال وإنما هو أسلوب حياة الن األب قدوة للعائلة وليس لتح

والخير وحب   الصالح  تعليم زوجته وأوالده  يستطيع  فانه  المسئول صالحا  كان  فإذا  فقط  المادية 

الناس ، إما إذا كان ال يهتم بأمور الصالح واإلسالم فسوف تنشا العائلة مفككة ال تعرف حالال من 

حتى لو كانت الزوجة صالحة  حرام والمرأة راعية في بيت زوجها ويتعاونان في تربية أبنائهم ، و

ربما تستطيع فعل شئ وربما ال تستطيع فعل إي شئ ألنها ليست مسئولة عن تصرفات زوجها ،  

القائمة على   العائلة  بين تصرفات االثنين وكثرة مشاكل هذه  ينشئون مذبذبين  إما األوالد فسوف 

تربية اإلسالمية التي  أساس مصلحي أو عشائري وربما يكون هناك حب بين الزوجين ولكن أين ال

ونصلح  االسالمية  بالدنا  وننقذ  كبوتها  من  اإلسالمية  امتنا  لتنهض  والقادم  الحالي  للجيل  نريدها 

 أمورنا الدينية والدنيوية وهللا نسال إن يهدينا سواء السبيل فيما نقول ونعمل. 

" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"  )ففي صحيح الحديث إن النبي صلى هللا عليه وسلم قال      

فاإلمام الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم  



 

 

 

 

,،عبر الحسن في هذه اآلية بقوله يأمرهم وينهاهم وقال بعض العلماء لما قال تعالى " قوا أنفسكم " 

والحرام ويجنبه المعاصي واآلثام ذلك من  دخل فيه األوالد الن الولد بعض منه ، فيعلمه الحالل  

اإلحكام وقال عليه السالم " حق الولد على الوالد إن يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إذا بلغ "  

وقد روى عمر بن شعيب عن أبيه وقال عليه السالم " ما نحل والد ولدا أفضل من وضوء حسن "  

بناكم بالصالة لسبع واضربوهم عليها لعشر  عن جده عن النبي صلى هللا عليه وسلم " مروا ا

" خرجه جماعة من أهل الحديث ، وكذلك أهله بأداء الفرائض ، وروى    وفرقوا بينهم في المضاجع

رحم هللا امرأ قام من الليل فصلى فأيقظ أهله فان لم تقم رش  إن النبي صلى هللا عليه وسلم قال "  

ل تصلي وأيقظت زوجها فإذا لم يقم رشت على وجهه وجهها بالماء ورحم هللا امرأة قامت من اللي

   195ص:   18"( تفسير القرطبي ج: من الماء

)وعن عائشة رضي هللا عنها أنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثالث تمرات      

رة التي  ابنتاها فشقت التم  لتأكلها فاستطعمتهاإلى فيها تمرة    تمرة ورفعت فأعطت كل واحدة منهما  

كانت تريد إن تأكل بينهما فأعجبني شانها فذكرت الذي صنعت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

، قال رسول هللا صلى هللا    إن هللا عز وجل قد اوجب لها بها الجنة أو اعتقها بها من النارفقال  

عليها من نعم  من كانت له بنت فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها وأسبغ عليه وسلم ’‘

  118ص: 10’‘. تفسير القرطبي ج: هللا التي أسبغ عليه كانت له سترا او  حجابا من النار

 

 المال والبنون زينة الحياة الدنيا   

األوالد ثروة كما إن المال ثروة ، واألوالد ارث كما إن المال ارث ، ولكن الولد الصالح يأتي         

 د يضيع المال والولد . بالثروة والولد ، والولد الفاس 

أمانة األهل واألساتذة ،   البيت والمدرسة على حد سواء ، وهي  تتم في  ولهذا فان تربية األوالد 

 وتربية الولد كتربية الشجرة حيث يهيأ لها كل شي حتى تنشا صحيحة قوية لتؤتي الثمار الجيدة . 

في البيت تعني إجابة األهل عن كل سؤال وتربية األوالد في البيت مهمة كبيرة جدا .. والتربية       

يحاول الطفل ان يتعمله والمثل األعلى من أهم طرق التربية سواء في البيت أم المدرسة إال أنها 

أهم في البيت ..وكم من طفل يكره أفعال أهله نتيجة تصرفاتهم إمامه وهي تأتي بنتيجة عكسية .. 

 ره الولد حتى بعد كبره ويكون رائدا في حياته . وكم من كلمة أو فعل من أستاذ في المدرسة يذك



 

 

 

 

ومن هنا فان الولد ينشا في البيت وال ينشا في الشارع .. ألنه ال يعقل إن تكون لنا ثروة مال       

فنرميها في الشارع كي تكثر وتزداد .. ولكن المال يوضع في مكان امن ليسلم من العبث والضياع  

 ،والولد أهم من ذلك بكثير . 

فعندما ينشا الولد يجب إن يرى بعينيه أوال أبا حنونا يعلمه ويرافقه ليدله على الطريق وأما طيبة       

تعلمه المحبة وتساعده على أعباء الحياة ، وبعد إن يكبر وينشا قليال ويذهب إلى المدرسة يجد أستاذا 

 مرشدا يدله على العلم الصحيح واألخالق الحميدة الفاضلة . 

طفال هم امتداد جيد لإلباء واألمهات وفي طريق الحياة يحسن الولد أو يخطي وقد يحسن  إن األ     

 في فيشجعه أبواه في ذلك من دون إن يتوقف النصح والتقويم له . 

الولد في مدرستان : البيت والمدرسة إلى حين إن يكبر ويخرج إلى مدرسة أخرى هي       ينشا 

والتلقي   والعلم   ، الحياة  مدى  مستمرة  فالتربية   ، والمدرسة  البيت  يترك  إن  بعد  الحياة  مدرسة 

دم إذا مات ابن امستمران، وخير ما اختم به في أهمية التربية قول الرسول صلى هللا عليه وسلم " 

 " رواه مسلم .وولد صالح يدعو له ا  انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية اوعلم ينتفع به

 معجزة نبوية في العفاف واللجوء الى هللا   

 عفة يوسف  

ولقد همت به وهم بها ،  لقد أوجز الحق سبحانه وتعالى عفة يوسف عليه السالم بقوله تعالى ))      

 .. (( . لوال إن أرى برهان ربه 

بان يوسف عليه السالم لم يستجب جسديا ولو للحظة واحدة   –طبعا    –وقد اجمع المفسرون جميعا     

انه للحظة شعورية قد فكر إن    –أيضا    –معوا  إلى مراودة امرأة العزيز إليه.. ولكن المفسرون اج

السلف ولم يكن بد من الخلف إن يبدوا مغايرة أو   –يستجيب لها .. وهذا رأي المفسرون األوائل  

 ) الداخلية  أو  الفكرية  أو   ( الشعورية  االستجابة  يقال عن  الذي  هذا  إن  اعلم  ولكن وهللا  اختالفا. 

يدنا يوسف عليه السالم إن يكون له موقف كهذا ،  مدفوعة أي غير صحيحة .. حيث ال يمكن لس

إلى جميع  هيأه  وقد   ، السالم  عليه  يوسف  أدب  قد  وتعالى  إن هللا سبحانه   . المعجزة  تكمن  وهنا 

وكذلك مكنا ليوسف  المواقف التي سيمر بها .وهذا ما بينه العزيز العليم في سورة يوسف في قوله ))  

وهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون . ولما   في األرض ولنعمله من تأويل األحاديث

 ((.  بلغ أشده أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين



 

 

 

 

هذه اآليات تبين إن سيدنا يوسف عليه السالم قد تسلح تماما واستعد واعده هللا  كما يعد جميع       

وبعدها لما بلغ تمام البلوغ والرشد المرسلين فهو قد مكنه في األرض وعلمه من تأويل األحاديث ..  

 والبسطة في الجسم أتاه الحكمة واتاه العلم .  

 فما معنى كل هذه وكل هذا التمكين ليستجيب شعوريا ! ثم بعد ذلك يصحو ليرد !          

وان أي شاب في سن سيدنا يوسف    –الن هللا جعل لكل األنبياء معجزات  –إن وجه اإلعجاز في هذا  

ة والفتوة والرجولة يندفع الدم في عروقه اندفاع الشباب سوف لن يصمد وال يستطيع ملى بالحيوي

 دفع هذه المرأة التي أحكمت خطتها من جميع الجوانب وعلى كل األحوال. 

وهنا يكمن اإلعجاز بعينه الن امرأة العزيز لم تكن تتصور أنها تقف إمام نبي ومن ساللة األنبياء      

لموقف غير هذا والتفسير غير اإلعجاز اإلالهي . حقيقة األمر .. إن الفتى كامل ..ال يمكن إن يكون ا

العفة وانه مضرب األمثال لعفة الرجال ال تغريهم النساء الجميالت ..  وهذا هو المعنى الدقيق الذي 

 لم ينتبه إليه المفسرون .. إن يوسف ضرب المثل األعلى للشباب العفيف .. وانه ليرفع رأس الشباب 

العفيف عاليا .لقد استطاع إن يتجاوز المحنة مرفوع الرأس وطبان الصدر عالي الهامة يدعو ويقول  

(( انه من عبادنا المخلصين(( ويمدحه ربه بقوله ))    انه ربي أحسن مثواي انه ال يفلح الظالمون))  

 بفتح الالم ال بكسرها 

ين أي الذي ال يستطيع الشيطان واألهواء إن سيدنا يوسف عليه السالم كما سماه ربه من المخلص     

أوامر هللا ولكنه ال يحيد عن محبة هللا   –ال أقول    –وال الشهوات إن تطرف عينه فهو ال يحيد عن  

لوال إن رأى والذوبان في الذات اإلالهية ؛ فهو على نور من ربه وبرهانه متماثل إمامه يقول :  

 ..  برهان ربه لهم بها

بأي حال من األحوال مسموح إن يصف بعض المفسرون سيدنا يوسف بالمتخاتل    ولهذا ال يمكن     

الذي ال يدري أيهما اصح في نفسه أيراودها أم يمانعها .. ال يمكن إن يكون لحظة واحدة موقفه 

ضعيف انه بشري ولكنه رسول عليه الصالة والسالم مهيئا الن يضرب به هللا مثل العفة والخوف  

ل أيها السادة ال يكون معه الضعف والمخاتلة واألنبياء عليهم الصالة والسالم  من هللا.. انه رسو

 مصابيح الهدى والضياء. 

   السيل العارم

في عصرنا هذاهناك فساد هو كالسيل العارم يهد البيوت على ساكنيها فان لم يتصد شباب األمة     

الغافلين الالهثين وراء شهواتهم    اإلسالمية لهذا الفساد سيحل علينا غضب هللا وسخطه ان لم ننصح

والذي نفسي وملذاتهم ، وان هللا سيعاقبنا عقابا عسيرا حيث يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :"  



 

 

 

 

بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن هللا ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه  

 ن. " رواه الترمذي وقال: حديث حس فال يستجاب لكم 

وان أردنا إن نستأصل الفساد من جذوره في المجتمع كما تستأصل األدغال من الحدائق علينا        

إن نوعي شباب األمة إلى هذه الغمامة السوداء ، وهي سوداء بما تحمل الكلمة من معنى الن الفساد  

 يؤدي باألمة إلى أنواع المهالك والمصائب  

شباب األمة امانة في اعناقهم وهم مسؤولون عنهم فان تركوا  وتوعية الشباب تبدأ من االهل و     

للشارع مهمة تربية أبنائهم فقد خانوا األمانة وشاع الفساد في المجتمع ، وان فسد الشباب ضعفت 

 األمة وهلكت. 

إن هللا ال يا إخوة اإلسالم ... حذاركم فغيروا لكي يغير هللا أحوالنا إلى خير حيث يقول تعالى "     

" فان أصلحنا شان األمة اإلسالمية  وان ابتغينا العزة بغير   ير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهميغ

 اإلسالم أذلنا هللا .  

فعلينا يا إخوة اإلسالم إن نصحح أنفسنا ومبادئنا إلى ما يوافق شريعة اإلسالم و ندعوا الناس        

نة وبالحجة التي يفهمها الناس وكما قال تعالى  إلى هذا الخير العظيم بالكلمة الطيبة والموعظة الحس 

" صونوا األمانة يا اباء األمة وأمهاتها وأدوها    ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة"  

إلى من أتمنها وال تخونوا هذه األمانة التي أودعها هللا لكم فان أصلحتموها فلكم وان اساتم لها ، 

 ا واآلخرة . فعليكم ردود أفعالها في الدني

 الخالصة   

 "  من يهده هللا فهو المهتد ومن يضلل فال هادي له" 

 إنما األمم األخالق ما بقيت                               فان هم ذهبت أخالقهم ذهبوا 

إخوتي في هللا هذا الموضوع هو أساس ودعامة المجتمعات وهو عامودها الفقري فإذا أردنا نثر     

الآللي في طريق أجيالنا فعلينا بتحصينها باألخالق ، واألخالق سلوكيات عامة تحدد حسب ظروف 

م أو  وطبيعة الشعوب . ولإلباء دور هام في هذا المجال فإما إن يزرعوا الشوك في طريق أبناءه

يزينوا الدرب بالزبرجد والياقوت والزهر .ولالم تأثير مهم في بناء شخصية األبناء فهي التي تربي  

 المجتمع  

 إالم مدرسة إذا أعددتها                               أعددت شعبا طيب األعراق  

 إالم أستاذ األساتذة األولى                              شغلت مآثرهم مدى األفاق  



 

 

 

 

ولكن هذا الشئ الهام لم نعد نجده كثيرا في مجتمعاتنا. وارقني حال أمتي وهي تعاني من كل      

سنا هذه المصائب والمطبات والنكبات . والتي وضعها لنا من سبقنا لكننا أيضا يمكننا إن نصنع ألنف

 حديقة تزينها األخالق كأنها زهر يفوح منه عطر النرجس والقداح . 

إلى متى .. إلى  متى نبقى على هذه الحال ... التغيير سيأتي من أنفسنا أوال وبإصالح من حولنا  

 ثانيا . إلى متى يبقى المتخلقون متغربين في المجتمع وخصوصا في مجتمع الشباب . 

دأ بزراعة تلك الحديقة ونسقيها بماء األخالق لتنبت نباتا طيبا ال إن تنبت فعلينا ومنذ اليوم إن نب  

شوكا وزقوم ولكن ننبت فيها الياسمين والزنابق ونجعلها ينبوع تنساب من جداول خير تنبت على  

 ضفافها أشجار الزيزفون والزيتون تزين الطريق ألجيالنا القادمة .  

م وخلقنا هو اإلسالم فتعالوا معي يا أبناء أمتي إلى الدرب  ونحن في عالمنا العربي ديننا هو اإلسال

 السوي درب السالم والطمأنينة. 

 انتهى بحمده تعالى 

 المصادر

 تفسير القرطبي   •

 سير اعالم انبالء •

 فيض القدير  •

 الصحاح •

 البخاري   •

 مسلم •

 الترمذي  •

 ابو داود  •

 ابن عباس كتاب الترغيب والترهيب  •

 ابن ماجة •

 الطبراني   •

 النسائي •

 نترنيت اال •
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 استاذ جامعي 

 جامعة تكريت 

 كلية الهندسة 

 العراق
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 الملخص

في الدنمارك ، في االصل كان مهتما بالكتابة ثم اصبح    1902كنود هولمبو ، المولود عام  

ا بالدين والفلسفة في سن مبكرة وتحول من البروتستانتية إلى الكاثوليكية   صحفيا والحقا صار مهتم 

 ، ذهب إلى المغرب لتعميق معرفته الدينية.  1924. في عام  1921في عام  

 1930في المغرب وغير اسمه إلى علي أحمد الجزائري. في عام    1925اعتنق اإلسالم عام  

ا ينتقد فيه االستعمار  ذهب إلى مصر وصار مصدو ما  من عنف االستعمار ، ولذلك ألف كتاب ا شهير 

من المهم ألقول إن اسم كنود هولمبو  اإليطالي ويتهمه بالتطهير العرقي الذي يستهدف المسلمين.  

معروف فقط لعدد قليل من الدنماركيين ؛ من ناحية أخرى ، يعتبر مناضالً قوميًا كبيًرا في ليبيا  

 صورته في المتحف الوطني الليبي ولهذا وضعت 

، نوى فريضة الحج إلى مكة, بينما كان ينتظر رخصته في العقبة قُتل في    1931في عام  

ظروف غامضة ، دون أن يكتشف أحد الجاني. وبحسب بعض المصادر فقد قُتل بناء على طلب 

 الحكومة اإليطالية لمناهضته لالستعمار.

ين المستقبل.والف كتابا اسمه "المواجهة في الصحراء كان يحلم حينها أن يصبح اإلسالم د 

 الليبية " 

لقد استطاع هذا البطل الشهيد ان يوثق ما راه في كتاب كبير اسماه ) الصحراء تحترق ( قبل 

م باللغة االنجليزية محلال ومعرضا بشكل مسهب    1936وفاته وصدر اول كتاب يتناول ما كتبه عام  

ونسخة كذلك باالنجليزي لنفس الكاتب فاضل سليمان    2006تظهر اال بعد  .اال ان النسخة العربية لم  

 العلم المصري المعروف في كل انحاء العالم

 

 

 المقدمة 

في االول فان  هذا الرجل دفع حياته ثمنا بالدفاع عن مباديء االنسانية قبل ان يدافع عن   

ايمانه الذي دعاه للخروج عن جياة الرفاه والبذخ التي  االسالم والمسلمين لكن الدافع االساسي هو  

كان يعيشها وقرر الذهاب بروحه ونفسه وجسده الى موطن نزول الوحي في االراضي المقدسة من  

 مكة والمدينة. 



 

 

 

 

بالتحليل   الشهيد  البطل  لهذا  المقاييس  بكل  الغريب  الحدث  تناولت هذا  المقاالت  كثير من 

ربيين ,وتناولت تحليل شخصيته التي ادت به الى هذا النوع من والدراسة وخصوصا من قبل الغ

التبدل.لقد كانت نيته ان يحظى بمقالة او كتاب حول افريقيا والحياة فيها لكن الرحلة غيرت حياته  

بل انهت حياته بسرعة بعد ان وقف في وجه االحتالل الباطل وتكلم عن عن افعالهم وسلوكهم مع  

 ا  السكان االصليين في ليبي

لقد كانت رحلة عجيبة غريبة بسيارة قديمة عبر الصحراء المترامية االطراف ومحفوفة  

 المخاطر والعقبات الى ان وصل الى ليبيا حيث االحتالل االيطالي فتفاجا كثيرا . 

 

 المباحث والمطالب

ثالثة كتب كبيرة تناولت حدث كنود هولمبو الشهيد احدهم قديما بعد وفاته بوقت قصير ثم متاخرا  

   2006عام  

 المحطة االولى : قبل اسالمه 

 المحطة الثانية : سفره وطموحه

 المحطة الثالثة : التوثيق  

 المحطة االولى: قبل اسالمه 

داعية اسالمي وباحث عن الحقيقة    قبل ان يدخل الى ميدان الجهاد والحرب كان هذا الرجل 

وكتب في ذلك مقاالت نقالها بعض المصادر,وداعية الى الهدوء النفسي في االسالم والتوافق مع  

 النفس البشرية بعيدا عن الماديات الزائدة التي ال تريح النفس االنسانية. 

الم  يحب  عنه  يختلف  اخ  وله  اعمال عادي  ووالده رجل  دانماركية  عائلة  من  وسيقى  هو 

. وهو   1902ابريل عام   22والطرب والغناء واللهو , هو من عائلة هولمبو ولد في هورسنس في  

لم يكن معروفا ولم يعرف بشيء كبير في بلده او اوروبا اال انه اشتهر بعد رحلته الطويلة الشاقة  

) بين الشيطان    الى شمال افريقيا ,وكان يعمل في الصحافة ويكتب المقاالت المتعددة واشتهر بمقالة

( وكان اميرا دنماركيا    Prins Aageوالبحر العميق(.والتقى كنود باالمير اجي كونت روزمبيرغ )  

الكتابة   الفرنسي وحثه على  االجنبي  الفيلق  في  االندلسية عند  وضابط  الحضارة  قرا عن  والحقا 

ح له من الكاثوليكية  ذروتها وانتشارها في مناطق من اوروبا وافريقيا وتاثر بها ووجد انها اصل

 ( 1ومن هنا بدا ينظر الى الدول المحيطة االسالمية مثل تركيا والحجاز)



 

 

 

 

وقبل سفرة الى افريقيا يبدو انه سافر الى اسيا الصغرى وبالد فارس واستقر في البصرة  

فترة وكتب عنها في الصحف الدنماركية.المصادر مختلفة في ذلك  , جهة اخرى كذلك  يشبهونه  

بوليبالكاب دي  عكس   تن  عنيفة  بطرية  تصرف  ولكنه  اوضاعهم  على  المعترضين  الكتاب  احد 

عاما,وكان يحب السفر والتنقل والبحث عن    18كنود.واول كتاباته ظهرت مبكر في عمر حوالي  

 ( 2الحقيقة.) 

 

(1)Knud Holmboe : le journaliste danois qui recherchait la vérité   Date de 

publication:09/07/2014 

Catégories:Récits des nouveaux convertis Fréquence. 

        (2) Desert encounter (1936 )-J.H .Dreber ; Georg g. Habbers & Company Ltd / 

London. 

 

 

 

 

 

 

https://www.islamweb.net/fr/articles/76/R%C3%A9cits-des-nouveaux-convertis


 

 

 

 

 

 

 الخرائط تبين موقع المدينة التي ولد فيها كنود الشهيد في الدنمارك وشمال اوروبا 

 سفره وطموحه المحطة الثانية : 

طبعا واالقوى ما ذكره في كتابه بسفره الى    وترحاله،هناك روايتان متناقضتان عن سفره  

جنوب اوروبا الى اسبانيا ثم عبوره الى شمال افريقيا ووصوله الى مصر.وهنا ايضا قصتان احدهما 

كذلك التي ذكرها في كتابه والثانية تقول انه ذهب الى الحجاز ووصل الكعبة المشرفة ,ولكن الثانية  

ب لزيارتها وهو ما حدث وكتبه هو بنفسه ,والرواية  تصف انه كان يريد الوصول الى مصر فحس

 االخرى لم يكتبها هو بل كاتب اخر. 

تبدا الرحلة الى شمال افريقيا كما ذكرها في كتابه لالسالم اي اشهار اسالمه وزيارة المناطق  

هناك في شمال افريقيا وهو ما حصل بالفعل ولكن قبل ان يعبر الى المغرب اشهر اسالمه وارتدى  

لباس العربي وكانت هذه احد نصائح من كان معه في الفندق جنوب اسبانيا قبل محاولة المرور  ال

غير  وسيكون  كبيرة  مشاكل  له  سيثير  كان  االوروبية  بالمالبس  الذهاب  المغربية.ىن  طنجة  الى 

مرحب به ,وكان هذا عامالن مهمان في تسهيل تنقله وترحاله وكان السكان في كل المناطق التي  

 يفرحون لما يعرفون انه مسلم  راها



 

 

 

 

بالفعل فقد وصل الى مصر وكانت سفرته الى مصر على مرحلتين االولى واالطول بسيارته  

نوع     " شوفرليت امريكية " الى ان وصل الى ليبيا وقبض عليه ومنع من الذهاب الى مصر 

لمقاومة الليبة, حيث انتقل بسيارته النها كانت منطقة نزاع وحرب بين االيطاليين واهل البالد من ا

الى مصر بالباخرة ومن هناك عاد الى بالده ليكتب ما راه في هذه الرحلة الطويل والتي شكلت كل  

والتي اغتيل بعدها في    1930الى حوالي    1924عمره المتبقي وهي حوالي ست سنوات من عام  

 ميناء العقبة في االردن, 

ل كل عمره من بالده الدنمارك وصوال الى الشكل اعاله يبين مخطط رحلته الطويلة خال

 مصر ولكن عودته كانت على ظهر سفينة مباشرة الى اسبانيا  

هذا المخطط يبين تنقالته في كل الروايات المحتملة المذكورة في كل المصادر الموجودة في 

المنشورة وبعض   البحوث في موضوع هذ   المقاالت. فيالكتب  الكثير من  يكن هناك  لم  ا الواقع 

 الداعية والمجاهد المسلم وال مشاهداته ال من المسلمين او االوروبيون اال متاخرا.

لم تكن رحلته عبر البالد مهمة سهلة ولكنها لم تكن خطرة اال عندما دخل منطقة الصراع في 

ليبيا.كانت المشكلة الوحيدة امامه للوصول الى ليبيا ومصر هو مئات نقاط التفتيش المنتشرة على  

البالد التي مر منها والسبب هو عدم وجود مهمة رسمية له للذهاب الى مصر في كل المناطق  طول  

الطريق جيدا وكان   يعرف  يكن  لم  ,وكذلك  في مهمته  ويشكون  االوروبيون  قبل  النها محتلة من 

مرارا يتوه في مسيرته واضطر لسلوك طرق بعيدة عن اعين المحتلين في عمق الصحراء مما كان  

متاعب كثيرة مع سيارته التي لم تكن مصممة لمثل تلك الطرق الوعرة الترابية وغير   يعرضه الى

 المعبدة او معروفة . وهذه بعض تفاصيل الطرق التي سلكها بسيارته الخاصة 



 

 

 

 

 

الخارطة اعاله تبين مسار تنقله من طنجة الى فاس ثم وجدة بعدها جنوبا الى فجيج ثم يصعد 

 ( 1بطرق متعرجة صحراوية غير معروفة)ثم توغورت حتى تونس وليبيا 

في هذا المخطط ابتعد عن خط الساحل المحتل من قبل عدة دول منها فرنسا واسبانيا في  

الجزائر وتونس الى ان وصل الى الحدود الليبية المحتلة من قبل ايطاليا والطرق مسيطر عليها من  

 قبل قواتها. 

 

 

 

 

 

(1) Desert encounter (1936)-J.H. Dreber; Georg g. Habbers & Company Ltd / 

London. 



 

 

 

 

 

 وهذه خارطة اخرى للطرق التي سلكها اضافة الى بعض الحوادث التاريخية 

 

 التي واكبها وسجلها عن االحتالل االيطالي لبعض مناطق ليبيا 

 

 منطقة برقة هي منطقة الجهاد والمقاومة ضد االيطاليين 

 ( 1مصر )على الحدود الممتدة مع 

 



 

 

 

 

 

 

1Desert encounter (1936 )-J.H .Dreber ; Georg g. Habbers & Company Ltd / London. 

 المحطة الثالثة : التوثيق  

العربية   ثم  الى االنجليزية  الدنماركية والذي ترجم  باللغة  المكتوب  وثق في كتابه االصلي 

االيطالية في ليبيا ضد السكان االصليين .ويبدو ان الكتاب االصلي قد حذف الكثير من االنتهاكات  

 من الكثير وال يعلمه احد والكتب التي وثقت هذه االحداث كما يلي : 

 ( 1)2006كتاب الصحراء تحترق لكنود بالعربي منشور 

 فصول الكتاب 

 7البداية من مراكش ص  -1

 27سكان الكهوف والمشعوذ ص  -2

 42الرومانية تحلق فوق طرابلس ص النسور  -3

 57تائهون في الصحراء الليبية ص  -4

 112الكفرة لغز الصحراء الكبرى ص  -5

 119الجنرال جارزياني يعترض ص  -6

 131الوقوع في يد البدو ص   -7

 152السجن والترحيل ص  -8

بعنوان    االنجليزي  الى  مترجم  منشور     desert encounterdكتاب  الصحراء"  "لقاء 

 ( 2نفس مؤلف الكتاب بالعربي ) 2006

وهو فاضل سليمان مواطن مصري داعية اسالمي يطوف العالم للتعريف باالسالم )وقد مثل 

 وزارة الدفاع االمريكية( ويكي بيديا له نشاطات مختلفة دعوية 

  CHAPTER PAGE 

VIII. THE START FROM MOROCCO 

II. CAVE-DWELLERS AND A SORCERER 

III. ROMAN EAGLES OVER TRIPOLE 

IV. LOST IN THE LIBYAN DESERT 



 

 

 

 

V. KUFRA, THE SECRET OF THE SAHARA 

VI. GENERAL GRAZIANA INTERVENES 

VII. CAPTURED BY BEDOUINS 

VIII. IMPRISONMENT AND DEFORTATION NOTES 

مؤسسة جسور للخدمات    –( / ترجمة حامد محمد مراد    2006)  –مواجهة الصحراء     (1)

 الثقافية 

(2) Desert encounter (2006)- by KNUD HOLMBOE (1902-1931)  

 

اما هذا االنجليزي   175نفس فصول الكتاب بالعربي تماما مع فرق عدد الصفحات  العربي 

اخر كذلك نفس الفصول لكنه اكثر صفحات من االثنين صفحة فحسب , وهنلك كتاب    118فيقع في  

 ( 1ونفس اسم النسخة االنجليزية )   1936قبله.منشور  

 

شديد  كان  حيث  كامرته  من  الخاصة  بالصور  رحالنه  وثق  المسلم  المجاهد  الداعية  وهذا 

توثيق  االندهاش والدهشة بما راه من مناظر مؤذية مولمة ويبدو ان الكثير قد ضاع ولم ينشر.حاول  

 كل شيء وكان موفقا ويبدو ان االهتمام التريخي بما كتب يزداد مع االيام. 

 



 

 

 

 

        (1) Desert encounter (1936 )-J.H .Dreber ; Georg g. Habbers & Company Ltd 

London. 

 

 

 

 هذا جزء قليل من توثيق جهاد الليبين

  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Category:Knud_Holmboe&oldid=

495981634 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Category:Knud_Holmboe&o

ldid=495981634 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1توثيق المجاهد الشهيد للباسه العربي وسيارته رحمه هللا) 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Category:Knud_Holmboe&oldid=

495981634 (1 )  

 



 

 

 

 

 الخاتمة : 

اذا كان من الممكن في هذه الخاتمة القول الفصل فان المجاهدين الليبيين كانواعلى قلب واحد مع  -1

ة االولى وكان المجاهد الدولة العثمانية وقد شاركوا في المعارك للدفاع عنها في الحرب العالمي

 كنود كولمبو جزءا من هؤالء

على العكس من ذلك كان الطرف الثاني مدعوما من بريطانيا الجاسوس المشهور بـ " لورنس  -2

هذه  الى  المصادر  بعض  اشارت  وقد  العثماني  للحكم  المضادة  العربية  الحركة  مع   " العرب 

 ورنس العرب "المقارنة بين " المجاهد كنود هولمبو" و " الجاسوس ل

هذا المعروض هنا جزاء يسيرا مما وثق عن هذا المجاهد الكبير رحمه هللا حيث يوجد له في  -3

طرابلس العاصمة متحفا فيه تذكارات واكيد الناس الذين عاشوا معه وثقوا ذلك لشدة انبهارهم  

 باسالمه ولباسه ووقوفه الى جانب الجهاد االسالمي الليبي العربي االسالمي 

رجل احد القدوات االسالمية الذي من حق كل مسلم ان يعرفه ومن حق المجاهد الشهيد هذا ال -4

 عليهم ان يعرفوه كما يعرفون االسد شيخ الصحراء عمر المختار رحمه هللا تعالى. 
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 التحليل الثقافي دراسة في ضوء نقد النقد الثقافي 

 د. طارق زياد محمد *

        

 الملخص:     

العابر  النقد  يمثل  فهو  تنافذية،  شمولية  رؤية  خاصة،  رؤية  من  الثقافي  النقد  ينطلق 

في  تحوالت  الثقافي  النقد  احدث  وقد  تخصصي،  عابر  ناقد  هو  الثقافي  الناقد  و  للتخصصات، 

سيرورة الحكم النقدي، فقد عكس من جانب محدودية الوعي الحداثي بالعمل على تجاوز مقوالته  

ية، ومن جانب اخر االنتقالة الحتمية الى ما بعد الحداثة . يتعامل النقد الثقافي مع و فرضياته النقد 

التاريخانية الجديدة بوصفها احدى التحوالت النقدية في مرحلة ما بعد البنيوية التي يجتمع فيها عدد 

التفكيكة فضال  عن مفهوم  المهيمنة والطاغية على اتجاهات اخرى كالماركسية و  العناصر    من 

االنثروبولوجيا الثقافية ، وإّن هذه العناصر تجتمع لتدعم التاريخانية الجديدة في سعيها الى قراءة 

 النص االدبي في اطاره التاريخي و الثقافي  من خالل تأثير االيديولوجيا و صراع القوى .  

 اليات الثقافية( الكلمات المفتاحية: )النقد الثقافي، التاريخانية الجديدة، التحليل الثقافي، الجم
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Cultural analysis: A study in the light of the criticism of cultural criticism 

Dr. Tareq Zeyad Mohammed , Iraqi Ministry of Education  

 



 

 

 

 

 

 

Abstract: 

Cultural criticism stems from a special vision, a comprehensive, opportunistic 

vision, as it represents cross-disciplinary criticism, and the cultural critic is a trans-

specialist critic. On the other hand, the inevitable transition to post-modernity. Cultural 

criticism deals with neo-historicism as one of the critical transformations in the post-

structural stage in which a number of dominant and dominant elements gather on other 

trends, such as Marxism and deconstruction, as well as the concept of cultural 

anthropology. In its historical and cultural context through the influence of ideology 

and the struggle of forces. 

 

Keywords: (cultural criticism, new historicism, Cultural analysis, Cultural aesthetics) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

العابر   النقد  يمثل  فهو  تنافذية،  شمولية  رؤية  خاصة،  رؤية  من  الثقافي  النقد  ينطلق 

ان يطلق عليه األستاذ  او كما يحب  ناقد عابر تخصصي ،  الثقافي هو  الناقد  للتخصصات، و 

افيا   الدكتور عبد العظيم السلطاني بـ )المحقق العدلي(. فالنقد الثقافي في تحليله لنٍص ما تحليال  ثق

الى   الفينومنولوجيا  من  يتحرك  فتراه   ، معينة  طريقة  او  بعينه  منهجٍ  حدود  عند  يقف  ال 

التفكيك  اليات  يستثمر  كذلك  و  النفسي  التحليل  او  البنائية  يستثمر  قد  و  الثقافية  االنثروبولوجيا 

 ليصل بتحليله الى االنساق المضمرة التي تنضوي تحت خطاٍب ما . 

لمناهج النقدية في النقد الثقافي ال تتم بطريقة اعتباطية ، حيث أن هناك إنَّ عملية استثمار ا

فرق كبير بين )التلفيق المنهجي( و بين )الوعي المنهجي(. الوعي المنهجي يعني اتباع إجراءات  

منهجية علمية دقيقة ، و ما يحرك العملية ككل هي عين الناقد المنهجية الفاحصة ال المنهج نفسه  

ه منهجيته التي يدير بها االجراء النقدي و التي هي خالصة رؤيته و ادارته للمناهج  ، فالناقد ل

 الممكنة. 

النقد الثقافي هو نقد مرتكز في منطقة بينية بين المناهج التي يمكن ان يجد لنفسه توظيفا   

الثقاف فالنقد  الالنسقي ،  المفتوح  التفكيك  النسقية و  البنيوية  بين  النسق ،  بمفهوم  ي حين خاصة 

يسعى لتفكيك نسق معين في ثقافة من الثقافات؛ يمكنه أن يشخص ذلك النسق و يقف على بنيته  

و يتأكد من وجوده إن كان حاضرا  مرصوفا  في النص ، و من ثََم يسعى الى تفكيكه و إعادة بناءه 

كاالستناد    لغرض فهم النسق وتحديده ، و التفكيك يكون من خالل استراتيجيات التفكيك في التفكير

 الى مفهوم االختالف. 

لذلك فالنقد الثقافي يتصف بصفات مهمة هي : السعة و الشمول و التعدد و التداخل مع 

 الفلسفات و النظريات و المناهج النقدية األخرى. 

النقد الثقافي يحمل طابع التكامل في كونه ال يرفض االشكال األخرى من التعدد او يلغي 

هو أداة لكشف االنساق المضمرة )ليس القصد هو الغاء المنجز االدبي ، إنَّما    النقد االدبي ، إنّما

الهدف هو تحويل األداة النقدية من أداة لقراءة الجمالي الخالص بغض النظر عن عيوبه النسقية  

، الى أداة لنقد الخطاب و كشف انساقه و هو ما يقتضي اجراء تحويل في المنظومة المصطلحية(  

النق يحمل  اشكال و  االنفتاح على  الثقافي على  النقد  يعمل  )التوسع( حيث  ايضا  سمة  الثقافي  د 

متعددة من النشاط اإلنساني ، بتجاوزه لفكرة التكريس ألسماء معينة على حساب أسماء أخرى  

 والتي يعدها الغذامي خلال  نسقيا  . 



 

 

 

 

ي ما تكسبه قيمة  كذلك يحمل صفة )الشمول( وهي ما تجعله شامال  لكل مناحي الحياة و ه 

نقدية أخرى. فكما أّن النقد االدبي يسعى للكشف عن الجوانب النظرية األدبية من خالل النصوص  

الموصوفة باألدبية، او الكشف عن قوانين جمالية جديدة من شأنها المساعدة في تفسير النص ،  

الكشف عن النظرية  -رفإّن النشاط اإلنساني عامة بحاجة الى نقد يحقق األغراض ذاتها : )التطوي

الكشف عن القوانين الجديدة( لذلك نجد )رايموند وليامز( يقول: )إّن األساس الوحيد الفعال   –

 لنقد االدب هو نقد حياتنا عن طريق اختبار ما اذا كان يساعد قُدُما  اكثر حركة مبدعة في مجتمعنا( 

لنقدية بصورة تنافذية تكاملية فالنقد الثقافي هو نقد يعمل على اذابة الحدود بين المناهج ا

هدفها الكشف عن المضمر النسقي في الخطاب المدروس وفق إجراءات منهجية غير اعتباطية. 

امتالكه مقومات   لعدم  )المنهج(  بــ  الثقافي(  )النقد  النقد  تسمية هذا  يمكن  نفسه ال  الوقت  و في 

هتمام باألنظمة العميقة غير  المنهج النقدي، لكنه طريقة قراءة و وسيلة للكشف و الغوص و اال

المعلنة في الخطاب ، وكذلك توجيه القراءة النقدية خارج اطار األيديولوجيات الحاكمة للنص ،  

 من خالل استحضار وسائل قرائية تؤسس القراءة الثقافية و تدرس النص بوصفه حادثة ثقافية .  

تمام بالقيمة الثقافية للنص متجاوزا  تكمن أهمية النقد الثقافي بابتعاده عن االنتقائية ، و االه

القيمة الجمالية ، وربما الكشف عن جماليات أخرى لم يتم االنتباه اليها ، و كذلك اهتمامه بالمقصي  

والهامشي و المسكوت عنه و المهمش ، و قد اخذ النقد الثقافي اكبر بتقارب مجاالت الدراسات  

اليات النقد االدبي ، فأخذ النقد الثقافي مساحات واسعة   األدبية بمجاالت العلوم اإلنسانية و استثمار

تتعدى العناية بالجماليات ليصل الى عالقات النص بالمؤثرات السياسية واالجتماعية و التاريخية  

 و االيدلوجيا الفكرية . 

الثقافي   النقد  أّن  الى  تقدم نصل  ما  الى جملة   \من خالل  عمله  في  يستند  الثقافي  الناقد 

منهجية او ما يعرف بـ )االليات اإلجرائية( التي تشكل خارطة طريق للمقاربة النقدية  إجراءات  

 الثقافية ، تتلخص بالتالي :  

الخطاب هو حامل لدالالت و عالمات ثقافية تقتضي الفهم و التفسير و    \النص   -1

 التأويل 

 الخطاب االدبي الجمالي الى النسق المضمر المحرك للخطاب   \التحول من النص   -2

 االنتقال من التشريح االدبي الى التأويل الثقافي   -3

لفيقي للوصول  توظيف معطيات النقد االبي و العلوم اإلنسانية بشكل علمي ال ت -4

 الخطاب  \الى المضمر النسقي في النص 

 االبتعاد عن االنتقائية في النصوص المدروسة   -5



 

 

 

 

الخطابات   \عدم تفضيل نص نخبوي على اخر شعبي ، و االهتمام بالنصوص   -6

 المبعدة و الهامشية و المهمشة.  \المقصية  

عكس من جانب محدودية لقد احدث النقد الثقافي تحوالت في سيرورة الحكم النقدي ، فقد  

الوعي الحداثي بالعمل على تجاوز مقوالته و فرضياته النقدية، و من جانب اخر االنتقالة الحتمية  

النقدي انتقاالت على المستوى المفاهيمي حيث أصبحت  الى ما بعد الحداثة . لقد شهد الدرس 

قتصاد و التنظيم االجتماعي  الثقافة فعل ديناميكي متعدد األوجه كما يقول )ليتش( يدخل فيها اال

و   التقييم  أنظمة  و  النقدية  الممارسات  و  الدينية  المعتقدات  و  المعنوية  و  األخالقية  القيم  و 

االهتمامات الفكرية . وبذلك أصبح بمقدور النقد الثقافي )الدخول في أوجه الثقافة، و السيما التي  

 يهملها عادة  النقد االدبي( 

الخطاب االدبي على أنّه حدث ثقافي ال يهمه إن كان النص   \لنص  ينظر النقد الثقافي الى ا

الخطاب بوصفه قيمة ثقافية ، ويسعى دوما    \المدروس جمالي رفيع او وضيع، فهو يتذوق النص  

الى الكشف عن جماليات جديدة فيه او في الواقع بوصفه نصا  أوسع و اشمل ، يطرح عالماته و  

 ت و تطرحه من أنظمة لها قيمتها في الفكر االنساني .بوجهة النظر لما تحمله من دالال

الممارسات اإلنسانية   و  للمعاني  الثقافة  بناء  نشاط فكري معني بطريقة  الثقافي  النقد  إّن 

إضافة الى فهم السياقات التي اوجدتها ، ثم الكشف عن القوى المسيطرة التي ايدت ظهورها ، و  

 االتجاهات و اإلجراءات المنهجية المتبعة .   بذلك يصبح النقد الثقافي نشاطا  متعدد 

تسعى الى الكشف   -الفكر النقدي الثقافي العربي  –إّن اإلجراءات المنهجية في النقد الثقافي  

عن النسق المضمر في الخطاب ضمن الحدود واإلجراءات المنهجية التي وضع دعائمها الدكتور 

قد ضيَّق واسعا  وحصر الفكرة بوجود  -بق ذكره وكما س -)عبد هللا الغذامي(. على الرغم من أنّه  

نسقين احدهما ناسخ لآلخر . هذا االمر دفع النقاد العرب الى اتباع اليات منهجية للوصول الى  

 النسق المضمر

يقوم النقد الثقافي بتجاوز االدب الجمالي الرسمي الى تناول االنتاج الثقافي أيا  كان نوعه  

ى الى دراسة االعمال الهامشية التي طالما انكر النقد االدبي قيمتها  ومستواه، و بالتالي فهو يسع 

بحكم أنّها ال تخضع لشروط الذوق النقدي ، و لهذا فهو يخالف تيارات النقد االخرى في العودة 

الى تأويل النصوص و دراسة الخلفية التاريخية ، كما أنّه يتجاوب مع معطيات التاريخانية الجديدة 

نقد جديد يتجاوز البنيوية الى عبور الحدود بين التاريخ و االنثروبولوجيا و الفن    التي تدعو الى

 و السياسة واالدب. 



 

 

 

 

احدى التحوالت النقدية في مرحلة ما بعد البنيوية التي يجتمع  إّن التاريخانية الجديدة هي  

فيها عدد من العناصر المهيمنة و الطاغية على اتجاهات اخرى كالماركسية و التفكيكة فضال   

في  الجديدة  التاريخانية  لتدعم  تجتمع  العناصر  هذه  إّن  و   ، الثقافية  االنثروبولوجيا  مفهوم  عن 

ي في اطاره التاريخي و الثقافي  حيث تؤثر االيديولوجيا و صراع  سعيها الى قراءة النص االدب 

القوى في تشكيل النص وتتغير الدالالت الثقافية و تتضارب حسب المتغيرات التاريخية و الثقافية 

 ، و هذا التضارب هو ما أخذته التاريخانية من التفكيك.

ت( تحت مضلة النقد الثقافي ظهر مصطلح )التاريخانية الجديدة( على يد )ستيفين غرينبيال

( كتوجه نقدي جديد يأخذ أطاره النظري و الياته االجرائية من  1982في جامعة كاليفورنيا عام ) 

نظرية االدب و الفن و التاريخ ، عبر سلسلة من الدراسات قام بها )غرينبيالت( عن ادب النهضة 

ح استحسان و قبول شريحة كبيرة  االنكليزي و مسرحيات شكسبير تحديدا  . وقد القى هذا المصطل

من نقاد ما بعد البنيوية و نظريات الخطاب . حيث تمت االطاحة بقاعدة ) الالتداخل ( التي كانت 

 تحرم على دارسي اللسانيات التعامل مع اسئلة السياسة و السلطة.  

فة(  وقد اطلق )غرينبيالت( على التاريخانية )مصطلح )شعرية الثقافة( او )بوطيقيا الثقا

 غير أّن مصطلح )التحليل الثقافي( فرض نفسه كتسمية اجرائية مالئمة لهذا االتجاه(. 

َف )غرينبيالت( التاريخانية الجديدة بأنّها : )ميدان او ممارسة قرائية تتخطى سلسلة  َعرَّ

من المظاهر التي تظهر عندما يبحث النقاد في تخطيط الطرق التي تمثل فيها النصوص عبر 

التكي انماط السلوك المجتمع ، و ادامتها و تشكلها ، او تعتبر الشفرات المهيمنة لتلك  اسلوب ديك

 الثقافة(.  

غيرنز(  كليفورد  سعت التاريخانية الجديدة الى تطوير منهج في قراءة الثقافة حسب مقولة )

الدراسات   على  المكثف  التوصيف  مبدأ  )غيرتز(  طبَّق  حيث  الكثيف(،  بــ)الوصيف 

وجيا وباألخص دراسته الخاصة باألنثروبولوجيا التأويلية ، مؤكدا  على اعادة النظر  االنثروبول

بالقيود المفروضة على العالم الثقافي و خاصة عندما يحاول علماء االنثروبولوجيا تقديم رؤية  

 في ثقافة االخرين و وضع نظريات ذات انعكاسات على العلوم االجتماعية االخرى . 

يدة و انطالقا  من مقولة )التوصيف الكثيف( سعت الى اعادة قراءة الثقافة  التاريخانية الجد 

القوى المؤثر في المجتمع و المتحكمة فيه و في   والكشف عن عالمات السلوك االجتماعية و 

 منطق حركته.



 

 

 

 

إّن الحديث عن التاريخانية الجديدة يستلزم توضيح )التاريخانية القديمة( حيث أّن كل جديد 

يما  قبله .  يقول الدكتور عبد هللا العروي : )التاريخانية كلمة من ابداع )كارل فرانز(  يستلزم قد 

( و قد استخدمها لتعريف فلسفة )فيكو( الذي أكَّد أن العقل البشري ال يدرك اال ما يصنع  1879)

: )هي    ، أي تلك المنشآت التي تكون العالم التاريخي ( ، و يعّرف )كارل بوبر( التاريخانية بقوله

 البحث عن قوانين التغيير االجتماعي، او بصورة اكثر طموحا  التاريخ(.

ينتقد د. عبدهللا العروي )كروتشيه( و )كولتيجدود( و )مارو( في قصورهم في تعريف 

التاريخانية على أنّها فلسفة فيقول: )ليست التاريخانية مذهبا  فلسفيا  تأصيليا  ، وإنّما هي موقف 

التاريخ بصفته مجموع الوقائع االنسانية، مخبرا  لألخالق ، وبالتالي السياسة،   اخالقي يرى في

و ال يُعنى التاريخاني بالحقائق بقدر ما يُعنى بالسلوك ، بوقفة الفرد بين االبطال ، التاريخ في  

 نظره معرفة علمية اوال  واخيرا (.

هي أّن االولى تمثل قراءة تاريخية  و عليه فإّن التفريق بين التاريخانية القديمة و الجديدة ،  

ذاتية ايدلوجية لألحداث ، و هي قراءة غير بريئة تعمل على انتقائية لخدمة السلطة االيدلوجية  

السائدة . اما التاريخانية الجديدة فهي قراءة علمية موضوعية الى حٍد ما ، وفق اليات منهجية و  

ياسة و االنثروبولوجيا و الفلسفة و علم النفس  معطيات استقرائية و استنباطية من التاريخ و الس

 و علم االجتماع و علم الثقافة، و تركز على استكشاف األنساق التاريخية و الثقافية المضمرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 و الخطاطات التالية تلخص باختصار التاريخانية القديمة و الجديدة : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحليل الثقافي اجراء منهجي :  ❖

 

 

إّن الممارسة النقدية عملية منهجية منظمة محدودة بحدود و اطر إجرائية ، فالنقد هو عملية 

علمية عقلية منهجية محددة بنظريات غير اعتباطية ، تقوم بإصدار االحكام و إيجاد الحلول . 

هو البحث عن المضمر النسقي المخبوء في الخطابات أي هو   -كما هو معلوم-والنقد الثقافي  

النص بسياقه الثقافي ، و قد بينا في القسم األول من هذا الفصل إجراءات و جهود النقاد في ربط  

كشفهم للنسق المضمر من خالل اعتمادهم االليات و اإلجراءات المنهجية التي قدمها الدكتور 

عبدهللا الغذامي. و نسلط الضوء في هذا القسم على الجزء االخر من النقاد العرب الذين بحثوا  

عن النسق المضمر في الخطابات لكن بطريق اخر غير طريق الغذامي، و اعني هنا اشتغاالت  

النقاد األردنيين في حقل النقد الثقافي و التي سلط الضوء عليها الدكتور )عبد القادر الرباعي(  

 

التاريخانية 
القديمة 

اخالق

تاريخ

سلوك سياسة

وقائع 
انسانية

 

التاريخانية 
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،  من خالل تنظيراته لنظرية النقد الثقافي بوصفه مترجم و ناقد ، و الدكتور يوسف محمود عليمات 

 والدكتور احمد جمال المرازيق . 

 الجماليات الثقافية: 

الثقافية و بحث العالقات في تلك الممارسات ،   هي دراسة اإلنتاج الجمعي للممارسات 

وكيف جرت المعتقدات و التجارب الجمعية ، ثم نقلها من وسيط الى اخر في شكل جمالي بحيث  

لالستهالك، وكيف قطعت الحدود بين الممارسات الثقافية التي تعتبر  يتم التعامل معها ثم تقديمها  

 اشكاال  فنية وبين االشكال األخرى ذات الصلة . 

الثقافي حيث  النقد  الجديدة خرجت من تحت عباءة  التاريخانية  او  الثقافية  الجماليات  إّن 

و االنثروبولوجيا والفن  تدعو الى فكر نقدي جديد يتجاوز البنيوية الى عبور الحدود بين التاريخ  

و السياسة واالدب و االقتصاد . و من هذا المنطلق يقدم الدكتور يوسف عليمات تصوره عن الية 

الكشف عن النسق المضمر في النصوص و الخطابات من خالل تفعيل الجماليات الثقافية في  

  –الحدث    –الرمز    –الداللية    –نٍص ما ، حيث يستند في عمله الى شفرات )بارت( : )التأويلية  

اإلشارة( مستندا  على كالم )بارت( في اعتبار أّن القارئ يقوم باإلسهام في وقائع النص ، لذلك  

يغدو القارئ قادرا  على خلق سياقات مختلفة ، بنحٍو تصبح فيه كل قراءة تحٍد لذاكرة القارئ ، 

 ا  . بل يغدو النص نفسه نصا  داخليا  شخصيا  اكثر من كونه نصا  نهائي

االفالك   الى  يشير  الجمالي   \كذلك  )المدار   : وهي  )غادامير(  حددها  التي  المدارات 

المدار اللغوي( حيث يشير الى أّن حركية االنساق و سمتها    –المدار التاريخي    –االستاطيقي  

المراوغ يحفز المؤول على  بعث هذه االنساق بفعل المساءلة. في حين يشير الدكتور احمد جمال  

بأّن)المتلقي المر الثقافية حيث يرى  الجماليات  ابراز  للقارئ في  الدور األهم  الى إعطاء  ازيق 

صاحب الدربة و المراس هو الذي يُظهر االبعاد الجمالية الثقافية للنص ، و يمأل فراغاته ، وقد 

نصية   خصيصة  لكونها  التوتر(  :مسافة  الفجوة  اطار  )في  ابوديب  كمال  الدكتور  ذلك  اوجز 

ال النص في النظام الذهني لدى القارئ ، فالفجوة مفهوم نصي و ملء الفجوة فاعلية يقوم الستقب

 بها القارئ( 

النص   \إّن دراسة النص وفق رؤية الجماليات الثقافية تعمل على دراسة الواقعة اإلنسانية  

نها  بإرجاعه الى السياق االجتماعي و الثقافي الخاص بها لغرض التعرف على دالالتها ومضامي

الرمزية ، فال معنى الي ظاهرة حين تكون معزولة عن سياقها و هذا ما يطلق عليه )غرانبيالت(  

 بــ)الوصف السميك او الكثيف(



 

 

 

 

إّن التحليل الثقافي للشعر الذي اشتغل عليه النقاد األردنيين متمثلين بـ)عليمات والمرازيق(  

العالقة بين الخطاب والسلطة، حيث يرى بأّن التحليل الثقافي يقوم على تصورات عن طبيعة  

يقول د.يوسف عليمات بأّن )القراءة الثقافية الفاحصة للنصوص المدحية و االعتذارية هي صيغ  

جمالية و تشكالت زخرفية خادعة يتبناها الشاعر و الفنان لكي يضمنها نقده لممارسات السلطة 

ت السلطة في جعله عبدا  يوظف من جهة، و ليقدم لنا صورة النسق المضاد الذي يرفض محاوال

قدراته اإلبداعية و ادواته الفكرية من اجل امتداحها و تزيين قبحياتها وتجاوزاتها( لقد وظَّف كل  

من )عليمات و المرازيق( بنية الصراع في كشفهم عن الجماليات الثقافية ، بنية صراع االضداد 

نظرية السيد و العبد واستغالل الطبقات   ، الصراع بصيغته الثقافية ال الماركسية )القائمة على

الصراعات  او حتى   ، والبروليتاريا  البرجوازية  بين  الطبقي  الصراع  و   ، االنسان  واستغالل 

االقتصادية التاريخية( فيحين يمثل الصراع الثقافي في كتابات )عليمات و المرازيق( الصراع 

الضدية   الثنائيات  وفق  الحياة(  و  )الموت  بين  المرتكزات اإلنساني  من  تعد  التي  و   ، البنيوية 

معرفتها  تتم  ال  األشياء  أّن  اذ  النص،  في  المتحكمة  البنية  الى  للوصول  البنائية  األساسية 

بخصائصها األساسية فقط ، إنّما يتم ذلك في ضوء تمايزها ، فالكلمة ليست لها معنى في ذاتها 

 بل يكمن معناها في وجود ضدها. 

الحياة( البنية الرئيسية التي يدور فيها معظم اشكال الصراع عند  تشكل ثنائية )الموت و  

)عليمات و المرازيق(، فقد تنوعت اشكال الصراع عندهم لتمثل صراع االنسان مع االنسان  

الذي تمثل بالفحولة واالنوثة ، وصراع االنسان مع المكان بصورته الطللية و الصحراوية الذي  

اء ، وصراع االنسان مع الحنين و الماضي ، وكذلك صراع يمثل صراع االنسان من اجل البق

 االنسان مع الزمن متمثال  بالصراع بين الليل و النهار .

النقد  )جماليات  كتاب  و  عليمات(  لـ)يوسف  الثقافي(  التحليل  )جماليات  كتاب  قراءة  مع 

و كأّن الكتابين   الثقافي( لــ )احمد جمال المرازيق( نجد بأن الكاتبين يخضعان لنسق كتابي واحد 

قد كتبهما واحد ، و هذا من األمور السلبية التي تسجل عليهما . مع وجود تفرد للدكتور يوسف  

عليمات بمصطلح يجترحه لنفسه ورهو مصطلح )الميتا نسق( وهو نسق ثالث يتشكل من تضافر  

ويتأولها المتلقي  النصي و العميق ، و هو الرؤية التي يتبناها الكاتب    –النسقين الظاهر والمضمر  

، وقد استمد د. يوسف عليمات هذا النسق من علم النفس عند )يونغ( حيث يطلق عليه )يونغ( :  

الرمز الموحد او التأليف األعلى للمتضادات ، فعن طريق النسق الثالث يكون تحقيق الذات سبيال  

 للمعنى و أداة لتكّون الخلق او الشخصية او النظرة الشمولية للحياة. 



 

 

 

 

ذا النسق الثالث اجده قريب جدا  من فكرة )النسق المخفي( المحرك للخطاب الذي يقدمه ه

الدكتور عبد العظيم السلطاني و الذي يصفه بأنّه محرك للخطاب و اإلنتاج النسقي. و الذي تكشفه  

القراءة المستندة الى ادلة من داخل الخطاب نفسه، و مستفيدة من معطيات سياقية آخرى غير  

نفسه، ألنّها تتعامل مع خطاب )النص + السياق(. في حين أّن )الميتا نسق( عند الدكتور  النص  

 يوسف عليمات يمثل عملية حركية لألنساق داخل النص الشعري وفقا  لمحوري التمايز والتماثل. 

 : خالصة

عبد  إّن اشتغاالت النقاد األردنيين في حقل النقد الثقافي و التي سلط الضوء عليها الدكتور )

القادر الرباعي( من خالل تنظيراته لنظرية النقد الثقافي بوصفه مترجم و ناقد ، و الدكتور يوسف  

وفق   العربي  للشعر  معالجتهم  خالل  من   . المرازيق  جمال  احمد  والدكتور  عليمات،  محمود 

التاريخانية الجديدة في محاولة الجتراح جهاز الثقافية ، حيث نجدهم يرجعون الى   الجماليات 

تقديم مهاد نظري  القديم. و  اجرائي خاص يسهل عليهم الولوج الى مضمرات الشعر العربي 

يعرف القارئ العربي بنشاط التاريخانية الجديدة وعالقته بالتحليل الثقافي للشعر. إّن تبني انموذج  

ل الشعر التحليل الثقافي يعد عند النقاد األردنيين مدخل التاريخانية في قراءة انساق الصراع داخ

  ، القديم  العيوب  العربي  دراسة  من  الثقافي  النقد  إخراج  بإمكانية  يتعلق  منشودا  هدفا  زاعمين 

النسقية إلى الكشف عن جماليات الخطاب كرد مباشر وصريح على طرح الغذامي، دون رفضه  

 .نهائيا

 الهوامش واالحاالت:  

 ينظر : النقد الثقافي و منطق االنسجام ، ا.د عبد العظيم السلطاني   

كتاب  في  وردت  قد  العدلي(  )المحقق  او مصطلح   لفظة  أنَّ  الى  هنا  اإلشارة  تجدر  و 

)فضاءات النقد الثقافي( للدكتور )سمير الخليل( في سياق وصف الناقد الثقافي . دون اإلشارة  

 لعظيم السلطاني( الى صاحب المصطلح )الدكتور عبد ا

 56ينظر : نقد النقد الثقافي ، ا.د عبد العظيم السلطاني ،  

  57ينظر : نقد النقد الثقافي ، ا.د عبد العظيم السلطاني ،  

 ، عبود  حنا  تر:   ، شولز  روبرت   ، االدب  في  البنيوية   : من  مأخوذ  المقتبس  النص  و 

 15،   1984،  1دمشق ، ط –منشورات اتحاد الكتاب العرب 



 

 

 

 

دار ورد األردنية    الجديد ، شكري عزيز ماضي ،  العربي  النقد  : من إشكاالت  ينظر 

   187،  2015،  1األردن ، ط –للنشر و التوزيع  

 8ينظر ، النقد الثقافي قراءة في االنساق الثقافية العربية ،   

 –للكتاب  الثقافة و المجتمع ، رايموند وليامز ، تر: وجيه سمعان ، الهيئة العربية العامة   

 306،  1986،  1القاهرة ، ط

 104ينظر : النقد االدبي األمريكي ، فينسنت ليتش ،  

 31النقد الثقافي قراءة في االنساق الثقافية العربية ،  

في   مؤتمر مصر  منشور ضمن  بحث   ، الضبع  الثقافي ، مصطفى  النقد  امثلة   : ينظر 

 13،  2013ديسمبر ،  26- 23المنيا  –األقاليم  

ينظر : تفاعل النقد الثقافي مع المناهج النقدية و المعارف المتعددة )قراءة ألهم المفاهيم   

  14الرئيسية( ، نزار جبريل السعودي ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية و االجتماعية ، م  

 212،  2017،  2، ع 

د. بشرى موسى صالح ، ينظر : بوطيقيا الثقافة )نحو نظرية شعرية في النقد الثقافي( ،    

 24،  2012،  1وزارة الثقافة ، ط  –اصدارات مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية 

 42ينظر : النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافية العربية ، د. عبد هللا الغذامي ،   

 80دليل الناقد االدبي ،   

دراسات و تعريفات ، تحرير و ترجمة ، سهيل نجم ،   –في الحداثة و ما بعد الحداثة    

   134،  2009،  1عمان ، ط –دار ازمنة 

ينظر : تأويل الثقافات ، كليفورد غيرتز ، تر: د. محمد بدوي ، المنظمة العربية للترجمة   

 84،   2009،  1بيروت ، ط –

 43ألنساق الثقافية العربية ، د. عبد هللا الغذامي ، ينظر : النقد الثقافي قراءة في ا  

،   1الدار البيضاء ، ط   –مفهوم التاريخ ، د. عبدهللا العروي ، المركز الثقافي العربي    

2005  ،347 



 

 

 

 

ديوان      ، حداد  سليم  د.   : تر   ، بوريلو  وف  بودون  ر   ، االجتماع  لعلم  النقدي  المعجم 

الجامعية   الجا  –المطبوعات  التوزيع  المؤسسة  النشر و  للدراسات و  ،    1الجزائر ، ط  –معية 

1986  ،131 

الدار البيضاء ،  –ثقافتنا في ضوء التاريخ ، د. عبدهللا العروي ،المركز الثقافي العربي    

 16،  1997،  4ط

ينظر : المضمر و الظاهر في رواية حجاب العروس للروائي محمد الحمراني مقاربة    

  2017،    1، م    222دة ، م.د احمد عبد الرزاق الحسني ، مجلة االستاذ ، ع  في التاريخانية الجدي

 ،230 

منشورات     ، خليل  احمد  خليل  تر:   ، الالند  اندريه   ، الفلسفية  الالند  موسوعة   : ينظر 

 237\1، 2001،  2بيروت ، ط –عويدات 

   60ينظر : مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن ، ا.د حفناوي بعلي ،  

نظر : الخروج من التيه )دراسة في السلطة النص( ، عبدالعزيز حمودة ، سلسلةة عالم  وب 

 253،   2003،  298، العدد  1الكويت ، ط –المجلس الوطني للثقافة و الفنون  –المعرفة 

ينظر : جماليات التحليل الثقافي )الشعر الجاهلي انموذجا ( ، د. يوسف عليمات ، المؤسسة  

 46،  2004،  1بيروت ، ط-ت و النشر العربية للدراسا

 47ينظر : جماليات التحليل الثقافي ، د. يوسف عليمات ،  

احمد جمال    ، االندلسي(  الشعر  في  الثقافية  لالنساق  )نحو رؤية  الثقافي  النقد  جماليات 

 20- 19،  2009،  1بيروت ، ط –المرازيق ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر 

 84،  لثقافات ، كليفورد غيرتزتأويل اينظر :   

النسق الثقافي )قراءة في انساق الشعر العربي القديم( ، د. يوسف عليمات ،عالم الكتاب  

 17- 16،   2009،  1اربد ، ط –الحديث للنشر و التوزيع 

جورج البيكا ، ترجمة جماعية ، دار    –معجم الماركسية النقدي ، جيرار بن سوسان   

 833-832-831،  2003،  1بيروت ، ط-دار الفارابي  \ س  صفاق-محمد علي للنشر 

ينظر : الخطيئة و التكفير من البنيوية الى التشريحية )قراءة نقدية لنموذج معاصر( ، د.   

 32،   1998،  4عبدهللا الغذامي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط

 228ينظر : جماليات التحليل الثقافي ، د. يوسف عليمات ،  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فى الفقه اإلسالمي  عدة الوفاة

 طارق حسين 

 

 جامعة أنقرة يلدرم بايزيد 

 كلية العلوم اإلسالمية 

 العراق

 

 



 

 

 

 

 

 الملخص:

 

عنهـا   المتـوفى  المـرأة  بعـدة  المتعلقـة  الشـرعية  األحـكام  بيـان  إلى  المقالة  هـذه  تهـدف 

والعـدة  والنفقـة  والسـكن  االجتماعيـة،كالمـيراث،  و  الماليـة  و  التعبديـة  وهياألحـكام  زوجهـا. 

آثـا علـىها  يترتـب  األزواج  وفـاة  فإن  والعمـل  والسـفر  والخـروج  والخطبـة  متعـددة والـزواج  ر 

متعلقـة بحيـاة المتـوفى عنهـا زوجهـا كما انها مـن األمـور الضروريـة الـتي ال غـنى عنهـا لـكل 

مسـلم بشـكل عـام ولكل إمرأة بشكل خاص. فهنـاك أحـكام شـرعية تتعلـق بالحـداد، وأخـرى تتعلـق  

 العمـل بالمـيراث، والسـكن والنفقـة والعـدة والـزواج والخطبـة والسـفر و

فإن أحكام عدة   : وفيما يلي ذكر ألهم األحكام المتعلقة بهذه اآلية، وذلك في المسائل التالية

الوفاة واإلحداد للمرأة المسلمة ضرورة غفل عنها الكثير ، وأخذ المسلمون يطبقون عرف البلد دون 

 شرع هللا. 

وجه العبادة هلل عّز وجّل، وحزنا   العدّة تطلق على المدّة التي تتربصها المرأة في المنزل، على  

على زوجها، والتأّكد من براءة الرحم، وتعدّ العدّة أثرا  من آثار الطالق أو الوفاة، والعدّة واجبةٌ، 

 .كما دّل على ذلك القرآن الكريم والسنّة النبويّة وإجماع العلماء

 المرأة، الوفاة، العدة، األحكام الشرعية الكلمات اإلفتتاحية:

 المحتويات ثبت 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين وآله المطهرين 

 أحكام عدة الوفاة 

 المقدمة: 



 

 

 

 

سيئات         ومن  أنفسنا  من شرور  باهلل  ونعوذ  ونستهديه،  ونستعينه  نحمده  هلل،  الحمد  إن 

ال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا، وحده ال شريك  أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل ف

 له، وأن محمد ا عبده ورسوله.

 أما بعد:

فإن أحكام عدة الوفاة واإلحداد للمرأة المسلمة ضرورة غفل عنها الكثير ، وأخذ المسلمون      

 يطبقون عرف البلد دون شرع هللا. 

المنزل، على وجه العبادة هلل عّز وجّل، وحزنا   العدّة تطلق على المدّة التي تتربصها المرأة في  

على زوجها، والتأّكد من براءة الرحم، وتعدّ العدّة أثرا  من آثار الطالق أو الوفاة، والعدّة واجبةٌ، 

 .كما دّل على ذلك القرآن الكريم والسنّة النبويّة وإجماع العلماء

قها من مسائل وأحكام تتعلق بالمرأة : كثرة القتل والوفيات في بلدنا ؛ وما يرافوسبب البحث 

 وَمْن معها ؛ ومالبسات بقائها في بيت الزوجية أو خروجها منه . 

 عدة الوفاة في أصلها عدة تعبدية ؛ لذا كانت جزء من أحكام العبادات . أهمية البحث:

 : بيان أحكام العدة ؛ مستندة إلى األدلة الشرعية.  هدف البحث 

؛ بيان األختالف الفقهي مع األدلة الشرعية ؛ وعرض أقوال   : عرض المسائلمنهجية البحث 

 الفقهاء ؛ وفتاوى العلماء. 

 : أحكام عدة الوفاة فقط.نطاق البحث 

ماهية العدة ؛ مدتها ؛ ابتداء وانتهاء العدة ؛ مكان قضاء العدة ؛ خروج    تساؤالت البحث:

 المرأة فترة العدة ؛ أحكام الحداد... 

 هيكلية البحث: 

 المبحث األول: أحكام العدة

 المطلب األول: ماهية العدة

 المطلب الثاني: ُحْكم الِعدة وحكمتها. 

 المطلب الثالث : أنواع عدة الوفاة.

 األحكام المتعلقة بالعدة  المبحث الثاني:

 المطلب األول: سكن المعتدة في بيت الزوجية.



 

 

 

 

 المطلب الثاني: سكن المعتدة خارج بيت الزوجية. 

 المطلب الثالث:  الِحداد

 الخاتمة. 

 المبحث األول 

 أحكام العدة

شرعت العدة بسبب الفرقة بين الزوجين ؛ والوفاة من أهم األسباب التي يتحقق معها الفرقة   

بين الزوجين ؛لذا وجب انتظار المرأة فترة من الزمان  تلتزم فيها ببعض من االلتزامات الشرعية  

 ؛وفي هذا المبحث ثالثة مطالب:

 المطلب األول : ماهية العدة .

 دة وحكمتها. المطلب الثاني: ُحْكم العِ 

 المطلب الثالث : انواع عدة الوفاة.

 المطلب األول

 ماهية العدة 

 العدة)لغةَ(:

 ) عدد ( العَدُّ إِْحصاُء الشيِء َعدَّه يَعُدُّه َعدّا  وتَْعدادا  وَعدَّة  وَعدَّدَه . 

والعَدَدُ مقدار ما يُعَدُّ وَمْبلغُه والجمع أَعداد وكذلك الِعدّةُ وقيل الِعدّةُ مصدر كالعَدِّ والِعدّةُ أَيضا   

 الجماعة قَلَّْت أَو َكثَُرْت تقول رأَيت ِعدَّةَ رجاٍل وِعدَّةَ نساٍء. 

وإِمساكها عن الزينة شهورا  وِعدَّةُ المرأَة أَيام قُروئها وِعدَّتُها أَيضا  أَيام إِحدادها على بعلها  

؛أَو وضع حمل حملته من زوجها وقد اعتَدَّت المرأَة ِعدَّتها من وفاة زوجها أَو طالقه إِياها وجمُع 

 ِعدَّتِها ِعدَدٌ وأَصل ذلك كله من العَدِّ وقد انقضت ِعدَّتُها. 

أَر بقدر  أَيام  تَعُدُّه من  الُمتََوفَّى َزْوُجها هي ما  المرأَة  أَيام  وِعدَّةُ  أَو  ليال ؛  بعة أَشهر وعشر 

 حملها .

 الِعدة)اصطالحا (:العدة: هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته. 

وُعِرفَت الِعدة:بكسر العين: اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها وفراقه  

 لها إما بالوالدة أو اإلقراء أو األشهر.



 

 

 

 

رأي الحنفية : مدة محددة شرعا  النقضاء ما بقي من آثار الزواج. وعرفت: وتعريفها في  

 تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته 

 وفي رأي الجمهور:  

 الِعدة: اسم لمدة تتربص فيها المرأة، لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوجها. 

فهم القول بتداخل العدتين ؛ إذا تزوجت المطلقة وثمرة الخالف: أن األحناف  بنوا على تعري

في عدتها. أما الجمهور فهي نفس التربص ؛ فال تتداخل العدتان ؛ وتمضي المرأة في عدتها األولى   

 حتى نهايتها ثم تبدأ بعدة جديدة.

 المطلب الثاني

 ُحْكم الِعدة وحكمتها 

ا الحكم  معرفة  من  والبد  ؛  الشرعية  األحكام  من  الِعدة  الحكم تعد  وُعِرف  للعدة؛  لشرعي 

 الشرعي: 

 خطاب هللا المتعلق بأفعال المكلفين باالقتضاء أو التخيير أو الوضع 

 والحكم الشرعي لِعدة الوفاة يشمل قسمين : 

 أوالَ : المرأة المتوفى عنها زوجها ، فتكون العدة واجبة على المرأة  ودليل الوجوب:  

 من كتاب هللا تعالى:  -1

اَوالَِّذيَن يُ ( ا يَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشر   (. 8)  ) تََوفَّْوَن ِمْنُكْم َويَذَُروَن أَْزَواج 

 من سنة رسول هللا  صلى هللا وآله عليه وسلم :  -2

عن أم حبيبة زوج النبي صلى هللا وآله عليه وسلم :سمعت رسول هللا )صلى هللا وآله عليه 

ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر تحد على ميت فوق ثالث إال على   (وسلم(يقول على المنبر 

 .(9)  )زوج أربعة أشهر وعشرا  

 
َحْيلِ  - يّ وعرفت) مدة حددها الشارع بعد الفرقة، يجب على المرأة االنتظار فيها بدون زواج حتى تنقضي المدة(أ. د. َوْهبَة بن مصطفى الزُّ

 . 7166ص-9ج-دمشق -الفكردار -الِفْقهُ اإلسالميُّ وأدلَّتُهُ 
 .234اآلية -سورة البقرة (8)
- 10ج-هـ( شرح صحيح مسلم مراجعة الشيخ خليل الميس دار القلم بيروت676اإلمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي )ت    (9)

،   1407  -1ط الطالق-364ص-م1987هـ  ثال- كتاب  إال  ذلك  غير  في  وتحريمه  الوفاة  عدة  في  اإلحداد  وجوب  أيامباب  حديث  -ثة 

 (. 1486رقم)



 

 

 

 

سول هللا )صلى هللا وآله  جاءت امرأة إلى  ر  (وعن زينب قالت سمعت أمي أم سلمة تقول:

عليه وسلم( ؛ فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها  أفنكحلها؟ فقال رسول هللا )صلى  

هللا وآله عليه وسلم( :ال ؛ مرتين ؛ ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشراَ، وقد كانت إحداكن في  

 )الجاهلية ترمي بالبعرة على راس الحول

 والحكم هو التحريم والنهي بالتجاوز على مدة العدة للمتوفىين بالمرأة :ثانيا  : المحيط

عنها زوجها وعليهم احترام هذه العدة ؛ ألنها تعبدية هلل تعالى فال يجوز خطبتها ، وال حتى  

 التصريح بالخطبة ، ودليل النهي: 

أَ   (  ُ َّللاَّ َعِلَم  أَْنفُِسُكْم  فِي  أَْكنَْنتُْم  أَْو  النَِّساِء  ِخْطبَِة  ِمْن  بِِه  ْضتُْم  َعرَّ فِيَما  َعلَْيُكْم  ُجنَاَح  نَُّكْم  َوال 

نَِّكاحِ َحتَّى يَْبلَُغ  َستَْذُكُرونَُهنَّ َولَِكْن ال تَُواِعدُوُهنَّ ِسّرا  إاِلَّ أَْن تَقُولُوا قَْوال  َمْعُروفا  َوال تَْعِزُموا ُعْقدَةَ ال

َ َغفُوٌر حَ  َ يَْعلَُم َما فِي أَْنفُِسُكْم فَاْحذَُروهُ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  .  )ِليمٌ اْلِكتَاُب أََجلَهُ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

وهذا الحكم يشمل كل معتدة ، سواء المدخول بها وغير المدخول بها؛ والصغيرة والكبيرة ؛ 

والحرة واألمة ؛ والمسلمة والكتابية ؛ وهذا مذهب الشافعي والجمهور، أما أبو   والبكر والثيب ؛

حنيفة وبعض المالكية ؛ قالوا :ال يجب على الزوجة الكتابية ؛ألن الخطاب ال يحل المرأة تؤمن باهلل  

. 

 الحكمة من مشروعية العدة:

 بها. إمتثال أمر هللا تعالى ؛ فتصبح تعبدية لذا تجب على غير المدخول-1

 استبراء رحم المرأة من الحمل لئال يحصل اختالط األنساب. -2

 احترام نعمة الزواج ، ورعاية لحق الزوج . -3

 المطلب الثالث 

 أنواع ِعدة الوفاة 

 ِعدة الوفاة تكون حسب الظرف الذي تمر به المرأة ، وكما يأتي:  

 هللا تعالى: بالمدة الزمنية البالغة أربعة أشهر وعشرة أيام ، لقول  -1

ا( ا يَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشر   )َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َويَذَُروَن أَْزَواج 



 

 

 

 

العدة المتحولة من عدة طالق إلى عدة وفاة ؛ في حالة طالق رجل المرأته طالقا  رجعيا   -2

ق وتعتد بعدة الوفاة إِذا طلَّق الرجل زوجته، وهي ؛ وتوفي عنها وهي في عدتها؛ فتلغى عدة الطال

 من ذوات الحيض، ثّم مات وهي في الِعدَّة،

فإِْن كان الطالق رجعيا ، فإِن عليها أن تعتد عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشرا ؛ ألنها ال 

إِذا توفي   تزال زوجة  له، وألّن الطالق الرجعي ال يُزيل الزوجية؛ ولذلك يثبت التوارث بينهما،

 أحدهما وهي في الِعدَّة.

وإِْن كان الطالق بائنا  فإِنها تُكِمل عدة الطالق بالحيض، وال تتحول العدة إِلى عدة الوفاة، 

وذلك النقطاع الزوجية بين الزوجين من وقت الطالق؛ ألن الطالق البائن يزيل الزوجية، فتكون  

 الوفاة قد حدثت وهو غير زوج. 

 كانت حامالَ ، لقول هللا تعالى: بوضع الحمل إن  -3

يَحِ ( لَْم  ئِي  َوالالَّ أَْشُهٍر  ثاَلثَةُ  فَِعدَّتُُهنَّ  اْرتَْبتُْم  إِِن  نَِسائُِكْم  ِمْن  اْلَمِحيِض  ِمَن  يَئِْسَن  ئِي  ْضَن  َوالالَّ

َ يَْجعَْل لَ   . )هُ ِمْن أَْمِرِه يُْسرا  َوأُوالُت اأْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن يََضْعَن َحْملَُهنَّ َوَمْن يَتَِّق َّللاَّ

 وفي مسألة الحامل وتوفي عنها زوجها فيها  رأيان:  -4

   :أن عدتها تنتهي بوضع الحمل ، دون األخذ بمدة العدة المقررة في اآلية  -أ

ا(  )أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشر 

أن أباه كتب إلى عمر بن عبد    (لما روي عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود :     

هللا بن األرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث األسلمية فيسألها عن حديثها وعما  

عبد هللا بن    حين استفتته ؛ فكتب عمر بن عبد هللا إلى  -صلى هللا عليه وآله وسلم-قال لها رسول هللا  

عتبة يخبره : أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد ابن خولة وهو في بنى عامر بن لؤي وكان  

ممن شهد بدرا  ؛ فتوفي عنها في حجة الوداع وهى حامل ؛ فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته  

لسنابل بن  ؛ فلما تعلت من نفاسها )طهرت وخرجت من نفاسها( تجملت للخطاب فدخل عليها أبو ا

فقال لها ما لي أراك متجملة ؛ لعلك ترجين النكاح ؛ إنك وهللا ما   -رجل من بنى عبد الدار  -بعكك 

 أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرا. 

صلى هللا  -قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علّي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول هللا     

ك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا فسألته عن ذل  -عليه وآله وسلم 

 .)لي



 

 

 

 

قال ابن شهاب: فال أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت ؛ وإن كانت في دمها ؛ غير أن ال     

 يقربها زوجها حتى تطهر. 

 

 وفيما ورد في الموطأ لإلمام مالك رحمه هللا تعالى : 

قال مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن    (:عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامال  

أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سئل عبد هللا بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى  

عنها زوجها فقال ابن عباس: آخر األجلين وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت فدخل أبو سلمة بن 

فسألها عن ذلك فقالت أم سلمة ولدت   - عليه وسلم  صلى هللا  -عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي  

سبيعة األسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجالن أحدهما شاب، واآلخر كهل فحظت 

إلى الشاب فقال الشيخ لم تحلي بعد وكان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت  

 . )حللت فانكحي من شئت فقال قد  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

وعن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي       

حامل فقال عبد هللا بن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من األنصار كان عنده أن  

 عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سريره ولم يدفن بعد لحلت . 

 الثاني: تعتد بأبعد األجلين: الرأي -ب 

لقول أبي هريرة وعبد هللا بن عباس )رضي هللا تعالى عنهما(في الحامل برأيهما دون      

نص ولم تنكر عليهما أم سلمة وال أبو سلمة...وال نعلم فيه خالفا إال ما روي عن ابن عباس، وقد 

 رجع عنه. 

رواه األعمش عن أبي الضحى عن    -رضي هللا عنه    -وقد روي عن علي بن أبي طالب       

مسروق قال بلغ ابن مسعود أن عليا يقول :هي آلخر األجلين يعني الحامل المتوفى عنها زوجها  

فقال ابن مسعود من شاء العنته أن هذه التي في سورة النساء القصرى }َوأُوالُت اأْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ 

 َ  . ) يَْجعَْل لَهُ ِمْن أَْمِرِه يُْسرا  أَْن يََضْعَن َحْملَُهنَّ َوَمْن يَتَِّق َّللاَّ

البقرة    أَْربَعَةَ  (نزلت بعد التي في  بِأَْنفُِسِهنَّ  يَتََربَّْصَن  ا  أَْزَواج  َويَذَُروَن  ِمْنُكْم  يُتََوفَّْوَن  َوالَِّذيَن 

ا  . )أَْشُهٍر َوَعْشر 

ل أن الحمل استمر وليس بين الحديث، واآلية تناف؛ ألن المراد باآلية من ليس بحامل بدلي 

بها أكثر من أربعة أشهر وعشر لم تنقص العدة بأربعة أشهر وعشر فتضمنت اآلية حكم الحامل،  



 

 

 

 

والحديث تضمن حكم الحامل، وهو من آخر ما حكم به النبي صلى هللا عليه وسلم ؛ ألن سبيعة  

 األسلمية كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها بمكة في حجة الوداع. 

يفصل اإلمام الشنقيطي انتهاء عدة المرأة الحامل  الذي تنقضي بوضعه العدة:شروط الحمل 

 فالحمل ينقسم إلى قسمين: بوضع الحمل، 

 : تلقيه المرأة وتخرجه ، وال يخلو من حالتين: القسم األول 

 : أن تلقيه وقد اكتمل وتم . الحالة األولى 

 أن تلقيه قبل التمام واالكتمال.  والحالة الثانية:

الولد عنها  ؛ فإنه يحكم بخروجها من        فإذا أخرجت المرأة حملها ونفست ، وانفصل 

 عدتها ، وال يشترط انقطاع الدم عنها ، فالعبرة بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: 

 . 4الطالق:  )َوأُوالُت اأْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن يََضْعَن َحْملَُهنَّ (

 ام المدة فال يخلو إلقاؤها: : وهي أن تلقي الحمل قبل تمالقسم الثاني

 إما أن يكون بعد تخلق الجنين. -أ

 وإما أن يكون قبل تخلق الجنين.   -ب 

فإن ألقته قبل تخلق الجنين فإنها ال تخرج من عدتها ، وأما إذا ألقته بعد التخلق وفيه صورة   

 اآلدمي أو الخلقة أو بعد نفخ الروح فيه فإنه يحكم بخروجها من عدتها.

 : ( 22)ويذهب ابن قدامة في مسألة الحمل الذي تنقضي به العدة

شيء من خلق اإلنسان ...وأن عدة المرأة    قال: والحمل الذي تنقضي به العدة، ما يتبين فيه

والشعبي   وشريح  سيرين  وابن  الحسن  ذلك:  عنه  نحفظ  وممن  ولد،  أنه  علم  إذا  بالسقط  تنقضي 

 وإسحاق.والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وأحمد 

ي ، ولو احتماال  كمنفي بلعان؛ ألنه ال يناف الثاني ـ أن يكون الحمل منسوبا  إلى صاحب العدة

إمكان كونه منه، بدليل أنه لو استلحقه به لحقه، فإن لم يمكن نسبته إلى صاحب العدة، كولد الزنا  

 المنفي قطعا ، فال تنقضي به العدة. 

وأقل مدة الحمل باالتفاق: ستة أشهر، وغالبها تسعة ، وأقل ما تنقضي به عدة الحامل أن 

إنَّ أحدكم    (نبي صلى هللا عليه وآله وسلم قَال:تضع بعد ثمانين يوما من بعد إمكان الوطئ، لحديث ال

 
أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة    (22)

 120ص8ج–مكتبة القاهرة - المغني  - هـ(620المقدسي )المتوفى: 



 

 

 

 

يجمع خلقه في بطن أمه  أربعين يوما ؛ ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك أربعين يوما، ثم يكون  

 .)مضغة مثل ذلك...

 

 المبحث الثاني 

 األحكام المتعلقة بالعدة 

لنا من أقوال    تبين  للعدة وما  العامة  نحاول  بعد االطالع على األحكام  العدة ؛  الفقهاء في 

 جاهدين التعرف على األحكام المتعلقة بالعدة ؛فنبحث سكن المعتدة

في بيت الزوجية التي توفي زوجها وهي ساكنة فيها ، ثم سكن المعتدة خارج بيت الزوجية 

 مع األدلة المتيسرة ،ثم الحداد وكما يأتي. 

 المطلب األول: سكن المعتدة في بيت الزوجية.

 الثاني: سكن المعتدة خارج بيت الزوجية. المطلب 

 المطلب الثالث:  الِحداد

 المطلب األول

 سكن المعتدة في بيت الزوجية

عجرة   بن  كعب  بنت  زينب  سعيد (عن  أبي  أخت  وهي  سنان،  بن  مالك  بنت  الفُريعة  أّن 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -الخدري، أخبَرتها أنها جاءت إِلى رسول هللا  سأله أن ترجع إِلى أهلها في  ت -َصلَّى َّللاَّ

بني ُخدرة، فإِنَّ زوجها خرج في طلب أعبُد له أبَقوا حتى إِذا كانوا بطرف القَدُوم لحقَهم فقتلوه ،  

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم    -فسألُت رسول هللا   أن أرجع إِلى أهلي، فإِني لم يتركني في مسكن يملكه ،   -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : نعم ، قالت: فخرجُت حتى إِذا كانت في    -هللا  وال نفقة ، قالت: فقال رسول   َصلَّى َّللاَّ

الحجرة، أو في المسجد، دعاني أو أَمر بي فدُعيت له فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي 

ذََكْرت من شأن زوجي ، قالت: فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه  

 عة أشهر وعشرا ، قالت: فلما كان عثمان بن عفان: أرسل إِلّي فسألنيأرب

عقب هذا الحديث: ... والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم،    -رحمه هللا-قال التِّرمذي  

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم    -من أصحاب النبي   زوجها حتى  وغيرهم: لم يروا للمعتدَّة أن تنتقل من بيت    -َصلَّى َّللاَّ

تنقضي عدَّتها. وهو قول سفيان الثّوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من  



 

 

 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أصحاب النبي  وغيرهم: للمرأة أْن تعتدّ حيث شاءت، وإْن لم تعتدّ في بيت   -َصلَّى َّللاَّ

ل أصّح .  زوجها. والقول األوَّ

المسيب:   بن  الخطاب  أّن ع(وعن سعيد  بن  المتوفى عنهّن    -رضي هللا عنه-مر  يَُردُّ  كان 

الحج يمنعهّن  البيداء  من  حتى  -.  )أزواجهّن  زوجها  بيت  من  المرأة  انتقال  بعدم  العلم  أهل  أقوال 

 تنقضي عدَّتها:  

:إلى أن)منزلها الذي تؤمر بالسكون فيه لالعتداد هو الموضع الذي كانت   وذهب الحنفية  -

زوجها وقبل موته سواء كان الزوج ساكنا فيه أو لم يكن ، قال أبو حنيفة :يعتبر  تسكنه قبل مفارقة  

باأليام فتعتد من الطالق وأخواته تسعين يوما ومن الوفاة مائة وثالثين يوما( فتبدأ العدة من تاريخ  

 الوفاة.

حياته  وسكن المعتدة المتوفى عنها على ما كانت تسكن( مع زوجها في  :)  (28)وذهب المالكية

شتاء وصيفا ،فإن مات زوجها فترجع لمسكنها؛ ألنه حق هلل، ورجعت وجوبا لتعتد بمنزلها مع ثقة  

خرجت   إن  واحدا  يوما  ولو  وظاهره  له  وصولها  بعد  العدة   من  شيء  بقي  إن  محرم  غير  ولو 

 ضرورة(وأنها تعتد عدة الوفاة من يوم مات. 

قوت أو ماء أو نحوهما، ال لزيارة وال  )و للمعتدة الخروج في حوائجها الضرورية كتحصيل  

 تجارة وال تهنئة وال تعزية(. 

ولو تركت اإلحداد الواجب كل المدة أو بعضها عصت ، الكاملة العالمة :) (  30) وذهب الشافعية

بوجوبه ...  كما لو فارقت المسكن الالزم لها مالزمته)بال عذر( فإنها أو وليها تعصي(وتنقضي  

و بلغتها الوفاة( أو الطالق )بعد المدة( أي مدة العدة )كانت منقضية( بمضي  العدة بمضي المدة )ول

 مدتها.)أي تعتد عدة الوفاة من يوم مات(. 

) وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت العدة فيه وهو المنزل الذي   : (31) وذهب الحنابلة

 مات فيه زوجها وهي ساكنة فيه(وابتداء عدة الوفاة من حين مات. 

إن انتقلت المعتدة إلى غير المنزل الذي وجبت فيه العدة  لزمها العود إليه  لتقضي عدتها  )و

به لما تقدم ،إال أن تدعو الضرورة إلى خروجها منه  بأن يحولها مالك المنزل منه ،أو تخشى على  

 
بدون طبعة  - دار الفكر  - هـ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير1230محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )ت:    (28)

أعيد    3أبو عبدهللا محمد بن احمد األنصاري القرطبي الجامع ألحكام القران المجلد الثاني ج- 499و484ص- 2ج- وبدون تاريخ

 .179ص-ال سنة طبع.طبعه باالوفست دار إحياء التراث العربي بيروت ب 
- بدون طبعة- المكتبة التجارية الكبرى بمصر - تحفة المحتاج في شرح المنهاج - أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (30)

 . 259ص - 8ج
 . 430و416ص - 5ج   - مصدر سابق–كشاف القناع - منصور بن يونس البهوتى الحنبلى (31)



 

 

 

 

ري نفسها من هدم أو غرق أو عدو أو غير ذلك كخروجها لحق  عليها ،أو  لكونها  ال تجد ما تكت

 به(. 

الظاهرية فتنتوي    :  (32) وذهب  أهلها  ينتوي  أن  إال  بيتها  في  تعتد  زوجها  عنها  )المتوفى 

معهم.(.ويفرق ابن حزم بين المطلقة المتوفى عنها وبين الزوجة المتوفى عنها من حيث ابتداء العدة  

 في المسألة التالية: 

المتوفى    -2005) والحامل  الحامل،  المطلقة غير  يأتيها خبر  مسألة: وتعتد  عنها من حين 

 الطالق، وخبر الوفاة، وتعتد الحامل المتوفى عنها من حين موته فقط(. 

ويذهب الدكتور عبدالكريم زيدان إلى أن تعتد المرأة في بيتها الذي كانت تسكنه يوم توفي  

 زوجها . 

ة أقوال الصحابة والتابعين في عدم جواز مبيت المعتد   (34) وروى عبد الرزاق في مصنفه

 خارج بيتها وأوردناها بالتسلسل كما هي : 

قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد هللا بن عمر، عن   -  12061

ال يصلح أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة، أو طالق يقول:    (، أنه كان يقول:  عبد هللا  

 . )إال في بيتها 

ال تخرج المتوفى عنها (قال:    عن معمر، عن الزهري، عن سالم، أن ابن عمر    -  12062

 . )في عدتها من بيت زوجها

ال تخرج المتوفى عنها من  (قال:   عن عبد هللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر    -  12063

 . )بيت زوجها

كانت بنت  (ال:  عن عبد هللا بن عمر، عن نافع، ومعمر، عن أيوب، عن نافع ق  -  12064

عبد هللا بن عمر تعتد من وفاة زوجها، فكانت تأتيهم بالنار فتحدث عندهم، فإذا كان الليل أمرها أن 

 . )ترجع إلى بيتها

 
 هـ( 456أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:  (32)

 .. 123و82ص-10ج- بدون طبعة وبدون تاريخ- بيروت  –دار الفكر  - المحلى باآلثار- 
تحقيق حبيب الرحمن    - المصنف - هـ( 211نافع الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى:    أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن  (34)

العلمي   - األعظمي المجلس  اإلسالمي  - الهند  - نشر  الثانية،  - بيروت  –المكتب  المتوفى - 7ج- هـ1403الطبعة  تعتد  أين  باب: 

 . 36- 29عنها؟ص



 

 

 

 

لم يأذن للمتوفى عنها زوجها أن  (   عن معمر، عن أيوب، أن عمر بن الخطاب   -  12065

 .)تبيت عند أبيها إال ليلة واحدة وهو في الموت 

أن امرأة متوفى  (معمر، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن أمه مسيكة،  عن    -  12067

عنها زوجها زارت أهلها في عدتها وضربها الطلق، فأتوا عثمان فسألوه؟ فقال: احملوها إلى بيتها  

 . )وهي تطلق

ال تخرج المتوفى عنها إال أن  (عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال:    -  12078

 ، يرحل جميعهم. )منزال فتنتوي معهمينتوي أهلها 

أنه سئل عن المتوفى    (عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة، عن أبيه،  -  12079

 . )عنها أتنتقل؟ فقال: ال تنتقل إال أن ينتوي أهلها منزال فتنتوي معهم

أخذ المرخصون في المتوفى عنها بقول عائشة،    (عن معمر، عن الزهري، قال:    -  12080

 . )أهل العزم والورع بقول ابن عمروأخذ 

 

 

 المطلب الثاني

 سكن المعتدة خارج بيت الزوجية 

وهو الرأي الثاني: أنها تعتد حيث شاءت : ذكر ابن القيم رحمه هللا تعالىأوجه الخالف في 

 خروج المعتدة حيث شاءت لما ثبت في السنن من حديث الفريعة ونصه كما ورد عند الترمذي: 

حدثنا األنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن سعد بن إسحاق بن كعب   -  1204(

بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة، أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي 

سعيد الخدري، أخبرتها  أنها جاءت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في 

ن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، بني خدرة، وأ

قالت: فسألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا 

يملكه وال نفقة، قالت: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: نعم، قالت: فانصرفت، حتى إذا كنت 

أو في المسجد، ناداني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أو أمر بي فنوديت له، فقال:    في الحجرة،

كيف قلت ؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، قال:  امكثي في بيتك حتى  

يبلغ الكتاب أجله ، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي،  



 

 

 

 

ن ذلك، فأخبرته، فاتبعه وقضى به حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: فسألني ع

حدثنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة فذكر نحوه بمعناه.: )هذا حديث حسن صحيح ( ، والعمل 

على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم وغيرهم: لم يروا 

تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها،  وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد،   للمعتدة أن

وإسحاق ، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم وغيرهم: للمرأة أن تعتد 

 حيث شاءت، وإن لم تعتد في بيت زوجها ".: )والقول األول أصح( 

 )حكم األلباني : صحيح(.

 م الخالف وتعليقات الفقهاء: وذكر ابن القي 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ، وقال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديث مشهور    

 معروف عند علماء الحجاز والعراق.

وقال أبو محمد بن حزم: هذا الحديث ال يثبت، فإن زينب هذه مجهولة لم يرو حديثها غير      

العدالة، ومالك رحمه هللا وغيره يقول فيه سعد بن سعد بن إسحاق بن كعب، وهو غير مشهور ب 

 إسحاق، وسفيان يقول: سعيد.

 والرد عليه: 

ما قاله أبو محمد غير صحيح، فالحديث حديث صحيح مشهور في الحجاز والعراق،   -1

 وأدخله مالك في  موطئه ، واحتج به وبنى عليه مذهبه. 

ة عنده ، وزينب هذه من التابعيات، أما قوله: إن زينب بنت كعب مجهولة، فنعم مجهول  -2

كانت تحت صحابي، وهي امرأة أبي سعيد ، وروى عنها الثقات ولم يطعن فيها بحرف، واحتج  

األئمة بحديثها وصححوه. ، روى عنها سعد بن إسحاق بن كعب وليس بسعيد، وقد ذكره ابن حبان  

 في كتاب الثقات. 

عدالة، فقد قال إسحاق بن منصور، عن  وأما قوله: إن سعد بن إسحاق غير مشهور بال  -3

يحيى بن معين: ثقة، وقال النسائي أيضا والدارقطني أيضا: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن 

العزيز  وعبد  الثوري،  وسفيان  زيد،  بن  حماد  الناس:  عنه  روى  وقد  الثقات،  كتاب  في  حبان 

نصاري، والزهري وهو أكبر منه، الدراوردي، وابن جريج، ومالك بن أنس، ويحيى بن سعيد األ

وحاتم بن إسماعيل، وداود بن قيس، وخلق سواهم من األئمة، ولم يعلم فيه قدح، وال جرح البتة،  

 ومثل هذا يحتج به اتفاقا. 



 

 

 

 

 وقد اختلف الصحابة رضي هللا عنهم ومن بعدهم في حكم هذه المسألة،

 عتدت( عن ابن جريج، عن )عطاء قال: ال يضر المتوفى عنها أين ا

وقال ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن )عطاء وأبي الشعثاء قاال جميعا: المتوفى عنها  

 تخرج في عدتها حيث شاءت(

وذكر ابن أبي شيبة، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن )حبيب المعلم، قال: سألت عطاء عن 

 ن يقول بمثل ذلك( المطلقة ثالثا والمتوفى عنها، أتحجان في عدتهما؟ قال: نعم. وكان الحس

وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة، عن حنين بن أبي حكيم أن )امرأة مزاحم لما توفي عنها  

زوجها بخناصرة سألت عمر بن عبد العزيز أأمكث حتى تنقضي عدتي؟ فقال لها: بل الحقي بقرارك  

 ودار أبيك فاعتدي فيها( 

سعيد األنصاري أنه قال في رجل قال ابن وهب: وأخبرني يحيى بن أيوب، عن )يحيى بن  

توفي باإلسكندرية ومعه امرأته، وله بها دار، وله بالفسطاط دار، فقال: إن أحبت أن تعتد حيث  

 توفي زوجها فلتعتد، وإن أحبت أن ترجع إلى دار زوجها وقراره بالفسطاط فتعتد فيها فلترجع( 

ي جواز مبيت المعتدة حيث  أقوال الصحابة والتابعين ف  ( 37)   مصنفهوروى عبد الرزاق في  

 شاءت وأوردناها بالتسلسل كما هي : 

 قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال:  - 12050

 .)ال يضر المتوفى عنها أين اعتدت ( 

 قال: قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن ابن عباس  - 12051

 . )يتها، تعد حيث شاءت إنما قال هللا: تعتد أربعة أشهر وعشرا، ولم يقل تعتد في ب( 

 مثله عن الثوري، عن رجل، عن عطاء، عن ابن عباس   - 12052

أو   -أن عائشة )رضي هللا عنها(  حجت  (أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، -  12053

 .) بأختها بنت أبي بكر في عدتها، وقتل عنها طلحة بن عبيد هللا -اعتمرت 

أنها أم   قال ابن جريج: فأخبرني ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة)رضي هللا عنها(  ، 

 كلثوم.

عن معمر، عن الزهري، عن عروة قال: خرجت عائشة بأختها أم كلثوم حين قتل   -  12054

 إلى مكة في عمرة. عنها طلحة بن عبيد هللا



 

 

 

 

 .)ها زوجها بالخروج في عدتهاكانت عائشة )رضي هللا عنها(  تفتي المتوفى عن(قال عروة:   

حجت عائشة  (عن الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد قال:    -  12055

 . ))رضي هللا عنها( بأختها في عدتها فكانت الفتنة وخوفها

 قال الثوري: فأخبرني عبيد هللا بن عمر أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أبى الناس ذلك عليها 

يرحلهن    الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: كان علي    نع   -  12056

 . )ينقلهن(يقول: 

انتقل ابنته أم كلثوم في عدتها، وقتل  (عن معمر، عن أيوب، أو غيره، أن عليا     -  12057

 .وعلة األمر أنها كانت في بيت إجارة. )عنها عمر

يقول:  الزبير، أنه سمع جابر بن عبد هللا  قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو    -  12059

 .)تعتد المتوفى عنها حيث شاءت (

المتوفى  (عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، وعطاء، قاال:    -  12060

 . )عنها تحج، وتعتمر، وتنتقل، وتبيت 

 وخالصة القول: 

 رأي: نميل إلى الرأي األول بالتزام المعتدة بيت زوجها ومسوغات ال      

ورود النصوص عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ، وال اجتهاد في  -1

 مورد النص.

 لما أخذ ابنته ألنها كانت في بيت إجارة.   أن عليا   -2

إن في األثر عن عائشة رضي هللا تعالى عنها، قال الثوري: فأخبرني عبيد   -3

 عليها. هللا بن عمر أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أبى الناس ذلك 

أما ما يعترض على وجود )الحم/الحمو( في بيت الزوج المتوفى عنها ،لما  -4

 ورد في صحيح مسلم: 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن    (

قال :    -صلى هللا عليه وسلم-أبى حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن عامر أن رسول هللا  

خول على النساء ؛ فقال رجل من األنصار: يا رسول هللا أفرأيت الحمو قال :  إياكم والد 

 .والحمو؛ أقارب الزوج غير آبائه وابنائه من األخوة وأبنائهم واالعمام. )الحمو الموت 

 فهذا الحديث منع الخلوة باألجنبية بدون محرم. 



 

 

 

 

 المطلب الثالث

 أحكام الِحداد 

مباحات والمنهيات للمعتدة،وقبل الدخول في الموضوع  ندرس احكام الِحداد لنتعرف على ال

 نعرج على تعريف الِحداد.

 الِحداد )لغة( : الحاجز بين شيئين ، والحد ؛ المنع. 

 الِحداد )اصطالحا (: ترك الطيب والزينة للمعتدة عن وفاة. 

 ؛ هو منع المرأة المعتدة من الطيب والزينة. والعالقة بين المعنين

 لوجوب على المرأة المتوفى عنها زوجها. ا وحكم الِحداد:

 : (41)والمستند الشرعي

باب وجوب اإلحداد فى عدة الوفاة وتحريمه فى غير ذلك إال ثالثة    -ما ورد عند اإلمام مسلم  

 أيام. ، أوردناها كما هي: 

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد هللا بن أبى بكر عن حميد بن    -  3798

نافع عن زينب بنت أبى سلمة أنها أخبرته هذه األحاديث الثالثة قال قالت زينب دخلت على أم حبيبة  

حين توفى أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة    -صلى هللا عليه وسلم-زوج النبى  

ق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت وهللا ما لى بالطيب من حاجة غير  خلو

ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم    (يقول على المنبر    -صلى هللا عليه وسلم-أنى سمعت رسول هللا  

 . )اآلخر تحد على ميت فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعشرا 

لى زينب بنت جحش حين توفى أخوها فدعت بطيب فمست  قالت زينب ثم دخلت ع  -  3799

يقول    -صلى هللا عليه وسلم-منه ثم قالت وهللا ما لى بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول هللا  

ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر تحد على ميت فوق ثالث إال على زوج أربعة    (على المنبر  

 . )أشهر وعشرا 

صلى هللا عليه  -جاءت امرأة إلى رسول هللا    (معت أمى أم سلمة تقول:قالت زينب س  -  3800

- فقالت يا رسول هللا إن ابنتى توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول هللا    -وسلم

 
دار الجيل بيروت +   - ع الصحيح المسمى صحيح مسلم الجام- أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري  (41)

 . 203ص-4ج-باب وجوب اإلحداد في عدة الوفاة وتحريمه فى غير ذلك إال ثالثة أيام - دار األفاق الجديدة ـ بيروت 

 



 

 

 

 

إنما هي أربعة أشهر وعشر    (ال ؛ مرتين أو ثالثا كل ذلك يقول: ال ثم قال :   -صلى هللا عليه وسلم 

 .)داكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول وقد كانت إح

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال:    -  3802

سمعت زينب بنت أم سلمة قالت : توفى حميم ألم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت 

ال يحل المرأة تؤمن باهلل    :(يقول    -يه وسلمصلى هللا عل -:إنما أصنع هذا ألنى سمعت رسول هللا  

 واليوم اآلخر أن تحد فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعشرا  

وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد قاال: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى    -  3806

 (حبيبة تذكران؛بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبى سلمة تحدث عن أم سلمة وأم  

فذكرت له أن بنتا لها توفى عنها زوجها فاشتكت   -صلى هللا عليه وسلم- أن امرأة أتت رسول هللا  

قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة    (صلى هللا عليه وسلم:-عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول هللا  

 .)عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر 

يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت    وحدثنا يحيى بن  -  3808

صلى -أبى عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة)رضي هللا عنهما( أو عن كلتيهما أن رسول هللا  

أن تحد    -أو تؤمن باهلل ورسوله    -ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر    (قال:    -هللا عليه وسلم

 .)إال على زوجها  على ميت فوق ثالثة أيام

وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية أن    -  3813

ال تحد امرأة على ميت فوق ثالث إال على زوج أربعة    :(قال    -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  

ت نبذة أشهر وعشرا وال تلبس ثوبا مصبوغا إال ثوب عصب وال تكتحل وال تمس طيبا إال إذا طهر

 . )من قسط أو أظفار 

 أما أقوال أهل العلم في الِحداد:

 وعلى المتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد .  : (42)الحنفية-

وقد صح أن النبي عليه الصالة والسالم لم يأذن للمعتدة في االكتحال والدهن ال يعرى عن  

عنه قال إال من عذر ألن فيه ضرورة والمراد الدواء  نوع طيب وفيه زينة الشعر ولهذا يمنع المحرم  

ال الزينة ولو اعتادت الدهن فخافت وجعا فإن كان ذلك أمرا ظاهرا يباح لها ألن الغالب كالواقع 

 
الهداية في شرح بداية  - هـ(593علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين )المتوفى:    (24)

 278ص-2ج- لبنان –بيروت  - دار احياء التراث العربي  - المحقق: طالل يوسف - المبتدي



 

 

 

 

وكذا لبس الحرير إذا احتاجت إليه لعذر ال بأس به ، وال تختضب بالحناء، وال تلبس ثوبا مصبوغا  

يفوح   ألنه  ؛  بزعفران  وال  بأس بعصفر  وال  المعتدة  تخطب  أن  ينبغي  وال  الطيب،  رائحة  منه 

 بالتعريض في الخطبة. 

:تمتنع من الزينة الداعية للرجال إلى النساء وذلك كالحلي والكحل إال ما لم تكن    (43)المالكية-

فيه زينة ولباس الثياب المصبوغة إال السواد فإنه لم يكره مالك لها ورخص كلهم في الكحل عند  

فبعضهم اشترط فيه ما لم يكن فيه زينة وبعضهم لم يشترطه وبعضهم اشترط جعله بالليل    الضرورة

 دون النهار. 

وإنما اإلحداد في البدن وترك زينة البدن يظهر   -قال الشافعي :  رحمه هللا    :( 44)الشافعية  -

وال بأس أن  عليها فيدعو إلى شهوتها،وفي الثياب زينتان إحداهما جمال الالبسين وتستر العورة ،

تلبس الحاد كل ثوب من البياض؛ ألن البياض ليس بمزين وكذلك الصوف والوبر وكل ما نسج  

على وجهه لم يدخل عليه صبغ من خز أو غيره وكذلك كل صبغ لم يرد به تزيين الثوب مثل السواد  

. 

لها ، الحنابلة:تجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة ، والبيتوتة في غير منز

والكحل باإلثمد ، والنقاب هذا يسمى اإلحداد ، وال نعلم بين أهل العلم خالفا في وجوبه على المتوفى  

 عنها زوجها ، إال عن الحسن ، فإنه قال : ال يجب اإلحداد . 

فال يعرج عليه ، ويستوي في وجوبه الحرة   السنة،وهو قول شذ به أهل العلم وخالف به  

 مية ، والكبيرة والصغيرة . واألمة ، والمسلمة والذ 

 ال إحداد على ذمية وال صغيرة ؛ ألنهما غير مكلفتين .  الرأي:وقال أصحاب 

 وذلك أربعة أشياء:   جماعها؛وتجتنب الحادة ما يدعو إلى  

الطيب  -1 وألن  ؛  اإلحداد  أوجب  من  عند  تحريمه  في  وال خالف  الطيب، 

 يحرك الشهوة، ويدعو إلى المباشرة. .

اجتناب الزينة، وذلك واجب في قول عامة أهل العلم؛ منهم ابن عمر، وابن   -2

عباس، وعطاء. وجماعة أهل العلم يكرهون ذلك، وينهون عنه، وهو ثالثة أقسام: أحدها 

وأن تبيضه ، وأن تجعل   وجهها،الزينة في نفسها، فيحرم عليها أن تختضب، وأن تحمر  

 
 بداية المجتهد - هـ(595أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى :  (43)

 م 1975هـ/1395الطبعة  الرابعة، - حلبي وأوالده، مصر مطبعة مصطفى البابي ال - و نهاية المقتصد

  -بيروت   - دار المعرفة    - مختصر المزني    - هـ(264( إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني )المتوفى:  44)

 . 329ص - 8ج - م1990هـ/1410



 

 

 

 

ها، وأن تحفف وجهها، وما أشبهه مما يحسنها،  عليه صبرا يصفره، وأن تنقش وجهها ويدي

 وأن تكتحل باإلثمد من غير ضرورة؛ 

الحلي، فيحرم عليها لبس الحلي كله، حتى الخاتم ؛  ودليله ما جاء في   -3

عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي )صلى هللا عليه وسلم(   -(:46)سنن أبي داؤد 

أنه قا المتوفى عنها زوجها ال تلبس المعصفر من   (ل:عن النبى )صلى هللا عليه وسلم( 

 .)الثياب وال الممشقة وال الحلى وال تختضب وال تكتحل 

تجتنب الحادة النقاب، وما في معناه، مثل البرقع ونحوه؛ ألن المعتدة مشبهة بالمحرمة -4

 والمحرمة تمنع من ذلك، وإذا احتاجت إلى ستر وجهها أسدلت عليه كما تفعل المحرمة.

 اتمةالخ

 التيسير والتسخير لخدمة دينه الحنيف.  مزيده علىنحمد هللا تعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ 

تبينفبعد االطالع على أحكام عدة         الفاقد    الوفاة؛  أنها واجبة على المرأة    لزوجها؛ لنا 

ن لنا أن  وعليها أن تعتد ِعدتها الشرعية ؛ على وفق ظرفها ؛ إما باألشهر أو بوضع الحمل، وتبي

 األولى سكن المعتدة في بيتها ؛ وأن تجتنب كل ما يشوب سمعتها. 

 ولنا بعض النتائج: 

أن العدة تجب على المرأة ؛ ألنها محل الحرث ؛ وهي التي إن صلحت ؛َطُهَرت األنساب   -1

 ، لذا كانت الِعدة الزمة ، ولم يكلف الرجل بها ألن المرأة هي مناط الحكم. 

وقيفية من هللا تعالى ؛ فال حاجة في التكلف بالبحث عن حكمتها، ألنا ال  أن مدة الِعدة ت  -2

 نحتاج الحكمة ؛ بل نحتاج تطبيق الحكم ومنه ستأتي المنفعة المتوخاة. 

التزام المعتدة بالمدة المقررة شرعا  ؛ ما هو إال امتثال ألمر هللا تعالى؛ وهي من التكاليف -3

 ، ال تكليف ؛ ألنها أهل لحمل األمانة.  الشرعية ؛ التي فيها تشريف للمسلمة

 بها وغير المدخول. األعمار؛ المدخولالعدة الشرعية للوفاة تشمل كل النساء بكل  -4

أن الِحداد من الواجبات ، وفرض على النساء دون الرجال ؛ ألن المرأة هي محل شهوة  -5

 الرجال ونظرهم مصوب تجاهها ؛ وال حاجة ملحة للرجل في الطيب والزينة.  

 
تقي  - 261ص- 2306حديث - 2ج- ت دار الكتاب العربي ـ بيرو  - سنن أبي داود   - ( أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني46)

الدين أبي بكر محمد الحسيني الحصني الدمشقي، كفاية األخيار في حل غاية االختصار، الطبعة الثانية، دار المعرفة بيروت  

 . 508ص - 1ج - مصدر سابق- .السيد سابق، فقه السنة، 84ص-2ج–

 



 

 

 

 

 أن التزام المرأة لعدتها في بيتها هو األفضل واألولى ؛ صيانة لحرمة المرأة وسمعتها . -6

يقيد المرأة تقييدا  صارما ، بل فسح لها مجاال  لممارسة عملها ومباشرة أن شرع هللا تعالى لم    -7

 أمور حياتها ؛ لكن بضوابط دون تبذل .

 ثبت المصادر 

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي  -1

 - هـ(1252)ت 

لسان العرب   -محمد بن مكرم بن علي بن أحمد األنصاري  -ابن منظور -2

) -بيروت -دار لسان العرب  -إعداد يوسف خياط  -تقديم الشيخ عبد هللا العال يلي    –حيط  الم

 بال سنة(. 

أبو الحسن علي  بن محمد بن علي الجرجاني المعروف بالسيد الشريف  -3

 بغداد .   –الجرجاني )التعريفات(دار  الشؤون الثقافية العامة 

النيسا -4 القشيري  مسلم  بن  الحجاج  بن  مسلم  الحسين  الجامع -بوريأبو 

 دار الجيل بيروت + دار األفاق الجديدة ـ بيروت . -الصحيح المسمى صحيح مسلم

)ت   -5 المالكي  بالصاوي  الشهير  الخلوتي،  محمد  بن  أحمد  العباس  أبو 

بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير  - هـ(1241

لكتاب الدردير  الشيخ  هو شرح  الصغير  َماِم  )الشرح  اإْلِ ِلَمْذَهِب  المسالك  أقرب  المسمى  ه 

 -)بال(-دار المعارف-َماِلٍك(

أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي   -6

  1332  -1ط -مطبعة السعادة  -المنتقى شرح الموطإ-هـ( 474الباجي األندلسي )المتوفى:  

 هـ.

بن رشد القرطبي الشهير بابن أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد   -7

مطبعة مصطفى البابي    -بداية المجتهد و نهاية المقتصد - هـ(595رشد الحفيد )المتوفى :  

 م 1975هـ/ 1395الطبعة  الرابعة، -الحلبي وأوالده، مصر

الصنعاني   -8 اليماني  الحميري  نافع  بن  همام  بن  الرزاق  عبد  بكر  أبو 

الرح  -المصنف-هـ(211)المتوفى:   حبيب  األعظميتحقيق  العلمي  -من  المجلس   -نشر 

 هـ.1403الطبعة الثانية، -بيروت  –المكتب اإلسالمي -الهند 



 

 

 

 

دار الكتاب العربي ـ   -سنن أبي داود   -أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني 9- 

 بيروت.

 المجموع شرح -هـ(676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت:  -10

 دار الفكر. -المهذب)مع تكملة السبكي والمطيعي(    

أبو عبدهللا محمد بن احمد األنصاري القرطبي الجامع ألحكام القران المجلد الثاني    -11    

 أعيد  -

 طبعه باالوفست دار إحياء التراث العربي بيروت بال سنة طبع.        

 هـ( 456قرطبي الظاهري )ت:  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي ال  -12

 -أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي  -13

)المتوفى:       المقدسي  قدامة  بابن  الشهير  الحنبلي،  مكتبة  -المغني  -هـ(620الدمشقي 

 القاهرة 

 بال. -األحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون -د.أحمد الكبيسي  -14

 المكتبة   -تحفة المحتاج في شرح المنهاج  -أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي  - 15

 بدون طبعة. - التجارية الكبرى بمصر     

 مختصر -هـ(264إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني )المتوفى:  -16

 م.1990هـ/ 1410 -بيروت  -دار المعرفة  -المزني     

هـ( شرح صحيح مسلم 676يحيى بن شرف النووي الشافعي )ت  اإلمام أبو زكريا    -17

- 

 م. 1987هـ ،  1407 -1ط -10ج -مراجعة الشيخ خليل الميس دار القلم بيروت      

18-  ( الصنعاني  الكحالني   إسماعيل  بن  السالم، شرح 1182اإلمام محمد  هـ(، سبل 

 بلوغ 

 البن حجر العسقالني، دار الفكر )بال(.-المرام : من أدلة األحكام       

صحيح  البخاري ، دار إحياء   –اإلمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم  البخاري    -19

 التراث 



 

 

 

 

 تحقيق أحمد محمد شاكر ، ) بال سنة(.  –العربي       

 الدمشقي، كفاية األخيار في حل غاية تقي الدين أبي بكر محمد الحسيني الحصني   -20

 االختصار، الطبعة الثانية، دار المعرفة بيروت .      

العوايشة   -21 عودة  بن  والسنة  - حسين  الكتاب  فقه  في  الميسرة  الفقهية  الموسوعة 

)عمان    -المطهرة اإلسالمية  )بيروت    -المكتبة  حزم  ابن  دار  لبنان(الطبعة    -األردن(، 

  1429 - 1423األولى، من  

، مطبعة سلمان األعظمي، 2ط  –. عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه    -22

 . 18ص – م  1964هـ،1384بغداد 

هـ  1391السيد سابق، فقه السنة، الطبعة األولى، دار الكتاب العربي،بيروت،لبنان   -23

هـ( حاشية الدسوقي  1230محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )ت:    - 2ج- م1971

 بدون طبعة وبدون تاريخ. -دار الفكر -بيرعلى الشرح الك

الحنبلي -24 المصري  الزركشي  هللا  عبد  بن  محمد  هللا  عبد  أبي  الدين  شرح  -شمس 

دار الكتب -تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم- هـ772ت  -الزركشي على مختصر الخرقي

 لبنان/ بيروت. -م2002  -هـ 1423العلمية

هـ(مغني المحتاج  977شافعي )ت  شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ال -25

 م. 1994 -هـ 1415  -1ط-دار الكتب العلمية -إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

د. عبدالكريم زيدان المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة اإلسالمية   -26

 م . 2000هـ ،  1420الطبعة الثالثة مؤسسة الرسالة  -

دار الكتاب   -(587ع في ترتيب الشرائع)ت  بدائع الصنائ   -عالء الدين الكاساني   -27

 . 1982  -بيروت -العربي

علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين   -28

المبتدي-هـ(593)المتوفى:   بداية  شرح  في  يوسف-الهداية  طالل  احياء    -المحقق:  دار 

 لبنان.  –بيروت  -التراث العربي 

موطأ اإلمام  -هـ(179بن عامر األصبحي المدني )المتوفى:  مالك بن أنس بن مالك   -29

 هـ.  1412-مؤسسة الرسالة-محمود خليل -تحقيق بشار عواد معروف -مالك



 

 

 

 

)المتوفى:   -30 الجوزية  قيم  ابن  الدين  شمس  سعد  بن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  محمد 

العباد -هـ( 751 خير  هدي  في  المعاد  بيروت  -زاد  الرسالة،  المنار    -مؤسسة  مكتبة 

 م. 1994هـ /1415الطبعة: السابعة والعشرون , -سالمية، الكويت اإل

- دار الكتاب العربي –مختار الصحاح  –محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي  -31

 يروت)بال(. ب

محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:   -32

اكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم تحقيق وتعليق : أحمد محمد ش-سنن الترمذي-هـ( 279

، 2ط- مصر  –مطبعة مصطفى البابي الحلبي  -عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف  

   1975 -هـ  1395

دروس صوتية قام بتفريغها  -شرح زاد المستقنع  -محمد بن محمد المختار الشنقيطي -33

 الكتاب مرقم آليا.  http://www.islamweb.netموقع الشبكة اإلسالمية 

كشاف القناع عن متن اإلقناع تحقيق هالل  -منصور بن يونس بن إدريس البهوتي  -34

 هـ. 1402-دار الفكر -مصيلحي مصطفى هالل

َحْيِليّ  -35  -دمشق-دار الفكر-الِفْقهُ اإلسالميُّ وأدلَّتُهُ -أ.د. َوْهبَة بن مصطفى الزُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمجاالت التكامل األردن   اإلسالمية في والدراسات  لكليات الشريعة الدراسيةالخطط شمول مدى 

 المعرفي 

 د. محمد جابر ثلجي 

 عضو هيئة تدريس في جامعة اليرموك/ كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية . 

 : فاطمة إبراهيم الدهون 

 اإلسالمية . ماجستير  جامعة اليرموك/ كلية الشريعة والدراسات 

 األردن _ اربد 

 اربد 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

مدى شمول الخطط الدراسية لكليات الشريعة والدراسات اإلسالمية  في األردن لمجاالت التكامل 

 المعرفي 

 ملخص:

هـــدفت هـــذه الورقـــة البحثيـــة إلـــى دراســـة جوانـــب التكامـــل المعرفـــي فـــي الخطـــط 

ســة فــي كليــات الشــريعة فــي الجامعــات األردنيــة، وإلــى وضــع حلــول مقترحــة  الدراســية الُمدرَّ

ــة مــن خــالل دراســة نمــوذج  ــة الوصــفية التحليلي ــي هــذا اإلطــار.   واتبعــت الدراســة المنهجي ف

ــن  ــي مـ ــي التـ ــل المعرفـ ــاالت التكامـ ــريعة لمجـ ــات الشـ ــريج كليـ ــبها خـ ــرض أن يكتسـ المفتـ

والدراســـات اإلســـالمية،  وقـــد تبـــين أن جوانـــب التكامـــل المعرفـــي فـــي برنـــامج الدراســـات 

ــى إعــادة تصــميم الخطــط الدراســية  ــد تحققــت بشــكل نســبي، وأن الحاجــة ملحــة إل اإلســالمية ق

 للتأكد من تلبتها لحاجة الطالب المعرفية وفق متطلبات التكاملية. 

 . الخطط الدراسية، التخصصات الشرعية التكامل المعرفي،الكلمات المفتاحية: 

 مقدمة 

( إلى الترابط المنطقي  Knowledge Integrationيشير مفهوم التكامل المعرفي )               

بين العلوم المختلفة، حيث إنه وبالرغم من أن التخصصات األكاديمية في الجامعات اتجهت إلى 

العمودي في التعمق في التخصص الدقيق والتخصصات الفرعية، إال أن المعرفة بطبيعتها  المسار 

ومتطلبات   الدقيق  التخصص  متطلبات  بين  للموازنة  حاجة  وتظهر  التخصصات.  بين  متداخلة 

المعرفة المرتبطة بها من الجانب الموسوعي التي ال تنفك عنها، وال يستغني المتعلم عنها. نتيجة  

ات ظهرت في كليات الدراسات اإلسالمية على المستوى الدولي اتجاهات مختلفة في هذه المقارب

سعيها إلى الموازنة بين متطلبات التخصص الدقيق والجانب المعرفي المتكامل األوسع للدراسات  

  اإلسالمية. 

وبعد أن أصبحت الدراسة األكاديمية في الجامعات في الدول اإلسالمية المؤسسات التي 

كل أساسي بالعلوم الشرعية، ظهرت هناك إشكاالت تتعلق بمدى تحقيق البرامج األكاديمية  تعنى بش

التي تطرحها كليات الشريعة، ال سيما في تخصصاتها الدقيقة لجوانب التكامل المعرفي. وقد أخذت 

  جوانب التكامل المعرفي مجموعة من المستويات، أولها: ما يتعلق بتحقيق البرامج لجوانب التكامل 



 

 

 

 

بين مستويات المعرفة، وثانيها: ما يتعلق بمدى تحقيق البرامج لصفة التكاملية بين العلوم الشرعية، 

 وثالثهما: مدى تحقيق هذه البرامج لصفة التكاملية مع التخصصات األخرى.  

ومن هنا تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة جوانب التكامل المعرفي في الخطط الدراسية  

سة   في كليات الشريعة في الجامعات األردنية، وإلى وضع حلول مقترحة في هذا اإلطار.   الُمدرَّ

وستتبع الدراسة المنهجية الوصفية التحليلية من خالل وضع نموذج لمجاالت التكامل المعرفي التي 

مراجعة   ستتم  ثم  ومن  اإلسالمية،  والدراسات  الشريعة  كليات  خريج  يكتسبها  أن  المفترض  من 

نماذج الخطط الدراسية لبرامج كليات الشريعة ووصع مصفوفة لبيان جوانبها المعرفية،   انموذج من

ومقارنتها لنموذج مجاالت التكامل المعرفي المقترح. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة وضع لها 

ثالث مراحل أساسية: المرحلة األولى: يتم وصف فيها وصف واقع عناصر التكامل المعرفي في 

الدر أما  الخطط  الدراسية،  الخطة  تحليل  الجامعات األردنية، من خالل  الشريعة في  لكليات  اسية 

الخطة  المقترحة ألهداف  التصورات  بين  التقاطع واالختالف  يتم معرفة جوانب  الثانية  المرحلة 

تصورات   وضع  يتم  الثالثة  والمرحلة  المعرفي،  التكامل  جوانب  على  احتوائها  ومدى  الدراسية 

 جوانب التكامل المعرفي الخطط الدراسية لكليات الشريعة في الجامعات األردنية .   مقترحة لتحقيق

 ويمكن التعبير عن مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: 

ما مدى تحقيق الخطط الدراسية لبرامج كليات الشريعة والدراسات اإلسالمية في األردن 

 لجوانب التكامل المعرفي؟ 

 سئلة التالية : ويتفرع من هذا السؤال األ

الشريعة  2 كليات  خريج  يكتسبها  أن  المفترض  من  التي  المعرفي  التكامل  مجاالت  ما   .

 والدراسات اإلسالمية؟ 

. ما مدى شمولية الخطط الدراسية لكليات الشريعة في الجامعات األردنية لجوانب التكامل 3

 المعرفي الخاصة بطلبة الشريعة والدراسات اإلسالمية؟ 

الحلو4 ما  الجامعات .  في  الشريعة  لكليات  الدراسية  الخطط  لتحقيق شمولية  المقترحة  ل 

 األردنية لجوانب التكامل المعرفي  

 منهجية الدراسة وحدودها 

بالخطط  المتعلقة  البيانات  جمع  خالل  من  التحليلية  الوصفية  المنهجية  الدراسة  ستتبع 

المعرف التكامل  جوانب  ناحية  من  تحليلها  ومحاولة  جانبها  الدراسية  في  الدراسة  وستتناول  ية. 



 

 

 

 

الوصفي والتحليلي العام مجال الدراسات الشرعية الجامعية في األردن عموما لكنها ستقتصر في  

البكالوريوس في جامعة  مجال ضرب األمثلة على نموذج برنامج الدراسات اإلسالمية لمستوى 

 اليرموك. 

 أهمية الدراسة 

محاولته  خالل  من  الدراسة  أهمية  المتكاملة تظهر  المعرفية  للجوانب  تصور  وضع  ا 

العلوم   للتخصصات الشرعية، وإمكانية االستفادة منها من قبل واضعي الخطط الدراسية لبرامج 

الشرعية، خصوصا وإن هناك مطالبات بأن يحدث هناك نوع من التكامل بين التخصصات الشرعية 

 .ى من جهة أخرىبعضها بعضا من جهة، والتخصصات الشرعية والتخصصات األخر

 الدراسات السابقة

هناك مجموعة من الدراسات السابقة التي هدفت إلى ببيان جوانب التكامل المعرفي في 

(، أبو بكر محمد أحمد محمد، مفهوم التكامل  2006إبراهيم ) مجال الدراسات اإلسالمية، فقد تناول  

التكامل المعرفي انعكاسا إيجابيا على  المعرفي وعالقته بحركة إسالمية المعرفة، وبين أن لجانب  

وعناصرها.  التعليم  فلسفة  والقيمية    1034جوانب  المعرفية  الجوانب  لتكاملية  دراستها  وخالل 

( العناصر األساسية للنهوض الحضاري وهي: اقتران  2010للتخصصات الشرعية بينت الحسين )

(، على صحة  2010د ملكاوي )وقد أك  1035المعرفة بالقيم، والعلم بحسن الخلق والعمل باإلخالص. 

 1036 نظرية التكامل المعرفي من منظرها الفلسفي والتخصص.

ــدرع ) ــدم ل ــي مجــال 2010وق ــوم اإلســالمية ف ــدالقادر للعل ــر عب ــة األمي ــة جامع (  تجرب

ــي، ــل المعرفـ ــوي ) 1037التكامـ ــرض عكيـ ــا عـ ــد 2011كمـ ــي عنـ ــل المعرفـ ــب التكامـ (، جوانـ

المحـــدثين مـــن خـــالل معرفـــة األحـــوال االجتماعيـــة والنفســـية لظـــروف الـــراوي والروايـــة 

 
 - عهد العاملي للفكر اإلسالمي  إبراهيم، أبو بكر حممد أمحد حممد، مفهوم التكامل املعريف وعالقته حبركة إسالمية املعرفة إسالمية املعرفة الناشر: امل   1034

 .  2006  .43,4  ,ع    11مكتب األردن املؤلف الرئيسي: اجمللد/العدد: مج  
( عقيلة رابح، ضرورة التكامل املعريف يف التحصيل العلمي و التحصني احلضاري، مقاربة أتصيلية يف ضوء نصوص الشريعة و  2010حسني )   1035

ل املعريف ودوره يف متكني التعليم اجلامعي من اإلسهام يف جهود النهوض احلضاري يف العامل اإلسالمي،   التكام  - مقاصدها، املؤمتر العلمي الدويل  
 . 2010تلمسان ومجعية العلماء املسلمني اجلزائريني،    - املعهد العاملي للفكر اإلسالمي وجامعة أبوبكر بلقائد  

التكامل املعريف ودوره يف متكني التعليم اجلامعي من اإلسهام يف   - علمي الدويل  (، فتحي، مفاهيم التكامل املعريف، املؤمتر ال2010ملكاوي )   1036
تلمسان ومجعية العلماء املسلمني    - جهود النهوض احلضاري يف العامل اإلسالمي،  املعهد العاملي للفكر اإلسالمي وجامعة أبوبكر بلقائد  

 . 2010اجلزائريني،  
التكامل    - األمري عبدالقادر للعلوم اإلسالمية يف جمال التكامل املعريف: نظرة تقوميية نقدية، املؤمتر العلمي الدويل  كمال، جتربة جامعة  ،لدرع     1037

امعة أبوبكر  املعريف ودوره يف متكني التعليم اجلامعي من اإلسهام يف جهود النهوض احلضاري يف العامل اإلسالمي، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي وج
 . 2010تلمسان ومجعية العلماء املسلمني اجلزائريني،    - بلقائد  



 

 

 

 

ــرى. ــريعة األخ ــوم الش ــب عل ــديث بجوان ــم الح ــة عل ــدليمى ) 1038وعالق ــرح ال ــد ط (، 2013وق

ــدعوة. ــدة وال ــين العقي ــرابط ب ــه الت ــى أوج ــة عل ــاذج تاريخي ــ 1039 نم ــد بين ــيدخ )وق (، 2010ت س

جهــود محمــد المبــارك فــي إصــالح التعلــيم الجــامعي وفــق فلســفة التكامــل المعرفــي، مــن 

ــة  ــاالت المعرفـ ــع مجـ ــاركا مـ ــا متشـ ــالمية تخصصـ ــات اإلسـ ــل تخصـــص الدراسـ ــالل جعـ خـ

ــرى. ــانية األخـ ــاني ) 1040اإلنسـ ــين رحمـ ــم 2020وبـ ــين علـ ــي بـ ــل المعرفـ ــب التكامـ ( جوانـ

ــن خــالل در ــة م ــوم اللغوي ــك التفســير والعل ــة وذل ــة والتركيبي ــن القضــايا اللغوي ــاذج م ــته لنم اس

مــن خــالل تفســير أحكــام القــرآن البــن العربــي أنموذجــا، وعبــر الباحــث عــن وضــوح جوانــب 

(، 2021وقــد بينــت عطيــة ) 1041التكامــل بــين التفســير واللغــة فــي منهجيــة ابــن العربــي. 

ــي الج ــالع المفت ــرورة اط ــالل ض ــن خ ــوى، م ــي للفت ــل المعرف ــة  التكام ــة أهمي ــب المعرفي وان

 1042المحيطة بالفتوى مثل الجوانب الصحية واالقتصادية والنفسية.

المطلب األول: مجاالت التكامل المعرفي التي من المفترض أن يكتسبها خريج تخصص 

 الدراسات اإلسالمية 

ــنيف  ــى تصـ ــة )القـ ــاالت المعرفيـ ــعه Cognitive Domainsالمجـ ــذي وضـ (،  الـ

ــمه ) ــمي باسـ ــوم وسـ ــم Bloom’s taxonomyبلـ ــث قسـ ــويين،  حيـ ــن التربـ ــوال  عـ (  قبـ

ــة أو اإلدراكيــة كمــا يــدعوها الــبعض، إلــى ســتة مســتويات، ومــا عــدد مــن  المســتويات المعرفي

( وكراثــــــول Andersonالخبــــــراء بتحــــــديث المســــــتويات هــــــذه أمثــــــال أندرســــــون )

(Krathwohl ،ــدة لهــا ــادة هــذه المســتويات وابتكــار تفصــيالت جدي لكــن هــذه (، مــن حيــث زي

ووفــق النمــوذج الــذي    1043اإلضــافات يمكــن إرجاعهــا إلــى المســتويات الســت المــذكورة.

صــممه بلــوم لــإلدراك المعرفــي لعمليــات الــتعلم، تبــدأ المســتويات المعرفيــة مــن العمليــات 

البســيطة إلــى المعقــدة،  وهــي أولهــا: الحفــظ والتــذكر وتــدعى كــذلك المعرفــة، وثانيــا: مســتوى 

مســـتوى التطبيـــق، ورابعـــا : مســـتوى التحليـــل، وخامســـا : مســـتوى التركيـــب، الفهــم، وثالثـــا : 

 
 1  –  215،   2011  6(، عبدالكرمي معامل التكامل املعريف عند احملدثني املصدر: جملة الواضحة، ع  2011عكيوي )   1038
 .  2013،  4الدليمى، حسني عبد عواد، أثر التكامل بني العلوم اإلسالمية: الدعوة والعقيدة أمنوذجاً، جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية، مج    1039
مل املعريف  التكا  - ؤمتر العلمي الدويل  امل  ، (، حجيبة، جهود حممد املبارك يف إصالح التعليم اجلامعي وفق فلسفة التكامل املعريف2010يدخ )ش   1040

املعهد العاملي للفكر اإلسالمي وجامعة أبوبكر ،   ودوره يف متكني التعليم اجلامعي من اإلسهام يف جهود النهوض احلضاري يف العامل اإلسالمي
   .2010،  تلمسان ومجعية العلماء املسلمني اجلزائريني   - بلقائد  

هـ.   543م اللغوية: مناذج من القضااي اللغوية والرتكيبية يف تفسري أحكام القرآن البن العريب املعافري ت. التكامل املعريف بني علم التفسري والعلو  ،رمحاين، الطيب  1041
 .2020، 165,ع 42املسلم املعاصر الناشر: مجعية املسلم املعاصر املؤلف الرئيسي: اجمللد/العدد: مج

 .2021، 44د: عمسحاء عبداملنعم أبو العطا،  التكامل املعريف وأثره يف جتديد الفتوى، جملة دار اإلفتاء املصرية، دار االفتاء املصرية، اجمللد/العد  ،عطية  1042
1043Ascough, “Learning (About) Outcomes: How the Focus on Assessment Can Help Overall Course  

Design” p: 44 – 61. 



 

 

 

 

ــر  ــق، مــن مهــارات التفكي ــم والتطبي ــذكر والفه ــر مســتويات الت ــويم.  تعتب وسادســا : مســتوى التق

 الدنيا، أما  المستويات الثالثة الباقية فتعتبر من المهارات التفكرية العليا.

ــي ــاد الت ــة االجته ــإن مرحل ــة الحــال ف ــا خــريج  وبطبيع ــي يصــل إليه ــرض الت ــن المفت م

ــق  ــتويات التطبيـ ــب مسـ ــي تتطلـ ــر التـ ــي التفكيـ ــا فـ ــارات عليـ ــب مهـ ــريعة  تتطلـ ــرامج الشـ بـ

ــا،  ــدنيا فهــي تؤســس للمراحــل العلي ــة ال والتحليــل والتركيــب والتقــويم.  أمــا المســتويات المعرفي

ــتع ــات ال ــن محتوي ــرة م ــتعلم مجموعــة كبي ــن ال ــى م ــل األول ــد أن تتضــمن المراح ــي وال ب لم الت

تتضــمن مســتويات التــذكر والفهــم، حتــى ينطلــق بعــدها إلــى مراحــل أعلــى. أمــا مكونــات 

االختبـــار الـــذي يمكـــن أن يفحـــص قـــدرات المرشـــح لوظـــائف التخصصـــات الشـــرعية فمـــن 

ــار التنافســي شــاملة لجميــع هــذه المســتويات، مــع األخــذ بعــين  األفضــل أن تكــون أســئلة االختب

 ستويات مناسبة لطبيعة االختبار. االعتبار أن تكون نسب هذه الم

ــو   ــى النحـ ــرم علـ ــى الهـ ــدة إلـ ــن القاعـ ــتويات مـ ــذه المسـ ــال هـ ــيح مجـ ــن توضـ ويمكـ

  1044التالي:

(:  يعتبــــر مســــتوى الحفــــظ مــــن Knowledge) الحفــــظالتــــذكر و. مســــتوى 1 

المســتويات االبتدائيــة للــتعلم، فهــو المســتوى الــذي يؤســس لغيــره، ويظهــر هــذا المســتوى 

ــا. وفـــي مجـــال تعلـــم العلـــوم قـــدرة الفـــرد علـــى  ــا أو بمعناهـ اســـتظهار المعلومـــات بحرفيتهـ

الشــرعية التــي يحتاجهــا خــريج بــرامج الشــريعة ، تظهــر المجــاالت التطبيقيــة لهــذا المســتوى، 

فــي حفــظ   آيــات القــرآن الكــريم، واألحاديــث الشــريفة، وحفــظ القواعــد الفقهيــة، ومعرفــة 

ــواطن ا ــألة، ومعرفـــة مـ ــي المسـ ــاء فـ ــد تنـــاول آراء الفقهـ ــخ، وقـ ــاع، ومـــواطن النسـ الجمـ

األصــوليون هــذا المجــال فــي معــرض حــديثهم عــن شــروط خــريج بــرامج الشــريعة . أمــا مــا 

يتعلــق بحفــظ آيــات القــرآن الكــريم، فهنــاك مســتوى مثــالي وهــو حفظــه كــامال ، أمــا عنــد 

ــرط،  ــا  للش ــوب، محقق ــن المطل ــى م ــد األدن ــق الح ــر تحقي ــرط،   فيعتب ــن  وضــع ش ــديث ع الح

أو معرفـــة  1045نـــا فقـــد نـــص بعـــض األصـــوليون، علـــى اشـــتراط حفـــظ آيـــات ومـــن ه

 
؛ أفنان دروزه، "درجة  66(، 2008، )عمان: دار املسرية، أطر التفكري ونظرايته دليل للتدريس والتعلم والبحثدافيد موزيل، ترج.  جابر عبداحلميد جابر، ،   1044

،  25/10 حباث العلوم االنسانيةجملة جامعة النجاح لأل مراعاة املعلمني يف مدارس حمافظة قلقيلية ملستوايت "بلوم" لألهداف املعرفية لدى ختطيطهم للتدريس"،  
(2011 ،)2561. 

حتقيــــــق: عبــــــد  بــــــن عبداحملســــــن الرتكــــــي، )مؤسســــــة  الواضــــــح يف أصــــــول الفقــــــه،هـــــــ(،  513أبــــــو الوفــــــاء علــــــي بــــــن حممــــــد البغــــــدادي احلنبلــــــي ابــــــن عقيــــــل ) 1045 
 .   268: 1(، 1999-1420الرسالة،  



 

 

 

 

ــغ عــددها حســب   1046مواضــعها، ــي بل ــة الت ــام العملي ــة باألحك ــام المتعلق ــات األحك ــوع آي ومجم

    1047 تقدير الفقهاء قرابة الخمسمائة آية.

ــد  ــم، ق ــة العل ــن طلب ــرا  م ــوم أن كثي ــن المعل ــث، فم ــظ األحادي ــب حف ــق بجان ــا يتعل ــا م أم

ــاموا بخفــ ــنم عــن حــرص ق ــذا األمــر ي ــديث ال ســيما الصــحيحين، وه ظ نصــوص كتــب الح

ــوى، ويمكــن  ــأهلين للفت ــة المت ــه مــن الصــعب اشــتراطه عل ــى االســتظهار، لكن ــة عل ــدرة فائق وق

لمــن أراد التأهــل لوظــائف التخصصــات الشــرعية أن يحفــظ أصــول األحاديــث التــي تــدور 

ــديث. ــائتي ح ــف وم ــة األل ــي قراب ــام وه ــا األحك ــرف مواضــع  1048عليه ــل أن يع ــى األق أو  عل

وهــذا يتطلــب أن تكــون لــدى الباحــث قــراءة مســبقة   1049كــل بــاب فيــه ليراجعــه عنــد الحاجــة،

ــث. ــى األحادي ــي يحكــم بهــا عل ــة باألصــول الت ــث، ودراي ويمكــن أن  1050لمواضــع هــذه األحادي

يكــون مــن الصــعب علــى مــن تفــرغ لدراســة األحكــام الفقهيــة أن يكــون علــى دراســية بقواعــد 

ــا ا ــاء بم ــا يمكــن االكتف ــى األحكــام، ومــن هن ــي يســتدل بهــا عل ــع األحاديــث الت ــى جمي لحكــم عل

ــان صــحة الحــديث. ــي يجــب أن تكــون معلومــة  1051يقــرر المختصــون فــي بي ومــن األمــور الت

لــدى طالــب العلــم الشــرعي، انعقــاد االجمــاع فيهــا أم ال، وهــذا مــا يجعلــه أكثــر دقــة فــي تقريــر 

األمـــر بالنســـبة لموضــوع النســـخ فتجـــب معرفـــة النصـــوص وكـــذلك   1052الفتــوى المناســـبة.

   1053التي نسخت أحكامها، أو ترجح نسخها.

ــائف التخصصــات         ــح لوظ ــل المرش ــن قب ــا م ــي معرفته ــي ينبغ ــن الشــروط الت وم

والقواعــــد  1054الشــــرعية فــــي مســــتوى التــــذكر والمعرفــــة، معرفــــة القواعــــد األصــــولية،

ــة، ــد أو 1055الفقهيـ ــاب معتمـ ــمون كتـ ــة مضـ ــر. ومعرفـ ــي معتبـ ــذهب فقهـ ــي مـ ــر فـ   1056 أكثـ
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ــرة  ــة المعتب ــذاهب الفقهي ــي الم ــدة ف ــب المعتم ــم الكت ــي تتضــمنها أه ــة الت والموضــوعات الرئيس

ومــن األفعــال الشــائعة للتعبيــر عــن هــذا المســتوى: يــذكر، يتــذكر، يحــدد،   1057بشــكل مقــارن.

 يعرف، يسمي، يحفظ، يبين، يكرر.

ــتيعاب )2 ــم واالســ ــتوى الفهــ ــتوى Comprehension.  مســ ــذا المســ ــق هــ (: يتعلــ

بقـــدرة الفـــرد علـــى تفســـير المعرفـــة وشـــرحها وإعـــادة صـــياغتها أو ترجمتهـــا. ومـــن أكثـــر 

يفســر، يحــول، يتــرجم، يوضــح، ينــاقش، يحــول، األفعــال شــيوعا  للتعبيــر عــن هــذا المســتوى: 

ــي  ــة الت ــارات المعرفي ــن المه ــتخلص. وم ــباب، يس ــزو األس ــل، يع ــل، يعل ــرع، يمث ــص يش يلخ

ــى ينبغــي أن يمتلكهــا المرشــح لوظــائف التخصصــات الشــرعية فــي هــذا المســتوى،  ــدرة عل الق

والقــدرة علــى تفســير األحاديــث الشــريفة،  1058تفســير الــنص القرآنــي، ال ســيما آيــات األحكــام.

ــة 1060وفهـــم القواعـــد األصـــولية. 1059ال ســـيما أحاديـــث األحكـــام.  1061وفهـــم األدلـــة اإلجماليـ

    1062والقواعد الفقهية.

ــق ). 3 ــتوى التطبيـ ــتخدام Applicationمسـ ــى اسـ ــرد علـ ــدرة الفـ ــه مقـ ــراد بـ (: ويـ

األفكــار المجــردة وتوظيفهــا فــي مواقــف جديــدة. ومــن األفعــال التــي يمكــن أن تســتخدم للتعبيــر 

طبــق، يــربط، يمثــل، يوظــف، يرســم، يســتخدم، يطــور، يبــرهن، يســتدل، عــن هــذا المســتوى: ي

ا المســتوى مــن خــالل إظهــار المــتعلم قدرتــه وتظهــر الجوانــب التطبيقيــة لهــذ يعــدل، يشــخص. 

ــرعي. ــم الشـ ــى الحكـ ــل إلـ ــحيحة للتوصـ ــتدالل الصـ ــرق االسـ ــتخدام طـ ــى اسـ ــل  1063علـ مثـ

االســتدالل علــى الحكــم مــن خــالل اســتخدام القواعــد األصــولية والقواعــد الفقهيــة للداللــة علــى 

الحكــم، ومــن األمثلــة عليهــا كــذلك،  توظيــف الطالــب للعمليــات الحســابية فــي المســائل الفقهيــة 

   1064التي تتطلبها مثل: مسائل اإلرث والزكاة.

ــل )4 ــتوى التحلي ــتوAnalysis. مس ــذا المس ــر ه ــتعلم  تفصــيل (: يعب ــدرة الم ــن ق ى ع

ــي  ــات الت ــة العالق ــزاء، ومالحظ ــى األج ــل إل ــل الك ــره، وتحلي ــى عناص ــب إل ــزيء المرك وتج

تــرتبط بهــا. ومــن األفعــال التــي يمكــن أن تعبــر عــن عمليــات الــتعلم فــي هــذا المســتوى: 
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ــب  ــرق، يرت ــارن، يف ــل، يق ــتخلص، يحل ــى خصــائص، يس ــرف عل ــدد، يتع ــز، يح . يصــنف، يمي

القــدرات التعلميــة فــي هــذا المســتوى، تفصــيل المســألة التــي ال يصــح فيهــا ومــن األمثلــة علــى 

ــال، ــه  1065اإلجم ــب تقديم ــا يج ــب م ــاة الطال ــية، ومراع ــى عناصــره األساس ــدليل إل ــل ال وتحلي

 1066وما يجب تأخيره من األدلة عند تناول المسائل الفقهية.

ــب )5 ــى Synthesis. مســتوى التركي ــتعلم عل ــدرة الم ــتوى ق ــذا المس ــي ه ــر ف (: وتظه

ــل اســتنت ــا، مث ــة تربطه ــة معين ــط أو عالق ــى راب ــاء عل ــع العناصــر واألجــزاء بن اج الفكــرة تجمي

ــن  ــي يمك ــال الت ــن األفع ــل. وم ــياء كك ــين األش ــة ب ــوع العالق ــافها أو إدراك ن ــا أو اكتش أو انتاجه

ــر عــن هــذا المســتوى:  ــنظم، أن تســتخدم للتعبي ــد يصــوغ، ي ــف، ينســق، يول ــق، يؤل ــع، يوف يجم

ومــن األمثلــة العمليــة فــي مواضــيع الفتــوى التــي يفتــرض مــن المترشــح  يصــمم، يقتــرح،

واإلجمــالي، أو  1067رفتهــا هنــا: ربــط المســائل الفقهيــة بــدليلها الخــاص،لوظيفــة الفتــوى مع

ــأثير الظـــروف والعـــادات االجتماعيـــة علـــى األحكـــام  1068بالقاعـــدة الفقهيـــة. ــا إدراك تـ ومنهـ

ــة. ــة المحيط ــائل الفقهي ــة بالمس ــة،   1069المتعلق ــألة الفقهي ــة بالمس ــة المتعلق ــيم األدل ــع وتنظ وجم

والـــربط بـــين  1070الحكـــم فـــي المســـائل الشـــرعية.  واســـتنتاج المصـــلحة أو المفســـدة إعطـــاء

 المسائل الفقهية وقاعدتها الفقهية، وتصنيف أفعال المكلفين وفق األحكام التكليفية. 

(: يعتبــــر مســــتوى التقــــويم الثمــــرة العليــــا Evaluation. مســــتوى التقــــويم )6

تويات للمســتويات المعرفيــة، ويتناســب كــذلك مــع الهــدف النهــائي لدراســة الفقــه فــي المســ

ــتوى التقــويم   ــر مس ــرعي.  ويعب ــم الش ــاء الحك ــة إعط ــي النهاي ــتها ف ــة دراس ــابقة، ألن غاي الس

عــن قــدرة المــتعلم علــى وصــف األشــياء، وتثمينهــا، ووزنهــا، والحكــم عليهــا، وإعطــاء الــرأي 

 فيها اعتمادا  على معايير معينة. 

، يــدافع، يحكــمومــن األفعــال التــي يمكــن أن تســتخدم للتعبيــر عــن هــذا المســتوى: 

ــد.  ــأ، ينق ــيم، يصــحح، يتنب ــرر، يق ــثمن، يق ــوى يبــرر، ي ــي مواضــيع الفت ــة ف ــة العملي ومــن األمثل

التــي يفتــرض مــن المترشــح لوظيفــة الفتــوى معرفتهــا فــي هــذا المســتوى: مــايلي: القــدرة علــى 
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ــة. ــى المســألة الفقهي ــالحكم عل ــرار ب ــي  1071اتخــاذ الق ــواردة ف ــوال ال ــين األق ــرجيح ب ــدرة الت والق

 1072.المسألة

ــعتها  ــي وض ــة الت ــة والمهاري ــواتج المعرفي ــم الن ــرض أه ــب ع ــذا المطل ــي ه ــيتم ف وس

خطــة تخصــص الدراســات اإلســالمية والتــي تفتــرض وجــود تكامــل فــي نوعيــة المعرفــة التــي 

ــع  ــظ المجــرد لترتف ــد الحف ــن بع ــل م ــي تنتق ــة الت ــاد هــذه المعرف ــث أبع ــب مــن حي يكتســبها الطال

ط والتقيــيم. وإذا مــا أردنــا أن ننظــر نظــرة شــمولية إلــى تــدريجيا إلــى بعــد الفهــم حتــى االســتنبا

ــارات  ــى المه ــريعة، إضــافة إل ــب الش ــا طال ــرض أن يمتلكه ــن المفت ــي م ــة الت ــتويات المعرف مس

 األخرى، على شكل نواتج أو مخرجات، كما يلي:

 Knowledge Learning Outcomesنواتج التعلم المعرفية:   -أوال:

ــمل          ــات وتش ــم المعلوم ــذكر أو فه ــظ أو ت ــى حف ــب عل ــدرة الطال ــق بق ــي تتعل ــة الت ــي المعرف وتعن

 مايلي :

حفــظ النصـــوص الشــرعية، وتـــذكر مواضــعها وبـــاألخص اآليــات واألحاديـــث المتعلقـــة  (1)

 بالدراسات اإٍلسالمية المعاصرة . 

 معرفة األصول والقواعد اإلسالمية للتربية وتطبيقاتها المعاصرة. (2)

ــة ا (3) ــرآن معرفـ ــوم القـ ــه وعلـ ــدة والفقـ ــة بالعقيـ ــات الخاصـ ــات واالتجاهـ ــاهيم والنظريـ لمفـ

ــرة   ــا، والدراســــات اإٍلســــالمية المعاصــ ــدعوة عمومــ ــدعوة واإلعــــالم والــ ــنة والــ والســ

 خصوصا .

ــا : ــة: -ثاني ــارات اإلدراكي ــي مجــال المه ــتعلم  ف ــواتج ال  Learning Outcomes Cognitive ن

Skill 

ــمل نــواتج الــتعلم لم        ــن خــالل وتش ــى تطبيــق اإلجــراءات الموجــودة م ــدرة عل هــارة اإلدراك الق

التفكيــر المتعمــق وحـــل المشــكالت بأســـلوب علمــي، والقـــدرة علــى التحليـــل والتركيــب والوصـــول 

 -يمكن  تلخيص المهارات اإلدراكية في :و إلى نتائج تقييمية، واستنتاجات صحيحة.

 شرعية.مهارة التفسير، مثل القدرة على تفسير النصوص ال (1)

مهـــارة التحليـــل: ومنهـــا إدراك العالقـــات بـــين األدلـــة ومســـائلها العمليـــة. وتحليـــل الـــدليل إلـــى  (2)

 عناصره.

 مهارة االستنباط والتركيب والتوصل إلى استنتاجات. (3)

 
 .  585-584: 3(، 1989، حتقيق:عبد   بن عبد احملسن الرتكي، )مؤسسة الرسالة، شرح خمتصر الروضةأبو الربيع جنم الدين ، الصرصري،   1071
 .211: 4 إعالم املوقعني عن رب العاملني،ابن قيم اجلوزية،    1072



 

 

 

 

 الحكم المناسب للمسألة. مهارة التقويم من خالل اتخاذ القرار الصحيح، والتوصل إلى (4)

 شكالت.  استخدام األسلوب العلمي في حل الم (5)

ــة فــي الدراســات  (6) ــة  المتنوعــة والمختلف ــد العلمــي مــن أجــل دراســة االتجاهــات العلمي مهــارات النق

 اإٍلسالمية المعاصرة   .

 نواتج التعلم  لمهارات التعامل مع اإلفراد وتحمل المسئولية   -ثالثا :

                      Interpersonal Skills and Responsibility 

   -وتشمل تلك المهارات اآلتية:

ــن أن  (1) ــل إلـــى حـــل للمشـــكالت التـــي يمكـ مشـــاركة الطالـــب فـــي المواقـــف الجماعيـــة للتوصـ

 تواجهه.

 القدرة على اتخاذ المبادرة في تحديد القضايا والقياس السليم . (2)

 تحمل الطالب لمسئولية تعلمه الذاتي. (3)

ــع مصــادر المعلو (4) ــل م ــى التعام ــب عل ــدرة الطال ــالمية وأدوات ق ــات اإلس ــة بالدرس ــات المتعلق م

 تحليلها . 

 قدرة الطالب على ممارسة عمله المهني بما يتوافق مع المعايير والقيم اإلسالمية. (5)

 نواتج التعلم لمهارات االتصال وتكنولوجيا المعلومات  -رابعا :

         Communication, Information Technology and Numerical 

Skills 

  -وتشمل المهارات اآلتية :     

 التواصل مع اآلخرين بصورة شفهية أو كتابية.  (1)

اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات ووســـائل االتصـــاالت فـــي الموضـــوعات الشـــرعية فـــي  (2)

 تخصص الدراسات اإلسالمية  والحياة اليومية.

 نواتج التعلم  للمهارات الحركية-خامسا :

وهـــي مهـــارات أدائيـــة نفـــس حركيـــة تطبـــق فـــي نطـــاق فـــي بعـــض الموضـــوعات           

ــارات  ــان مه ــريعة بإتق ــة الش ــالب كلي ــوم ط ــن أن يق ــرة. ويمك ــج والعم ــل الصــالة، والح ــرعية: مث الش

ــه  ــي لتخصصــهم، لكن ــار الموضــوع المعرف ــارج إط ــا  وعضــليا ، خ ــا  ذهني ــب توافق ــة تتطل ــة معين أدائي

 مول قدراتهم المهارية وتنوعها. يساهم في تنمية تكامل وش



 

 

 

 

ــت الخطــة الدراســية  ــارة بين ــة والمه ــة المعرف ــق بنوعي ــوع المخرجــات المتعل ــى تن وإضــافة إل

المجـــاالت العلميـــة التـــي مـــن المفتـــرض يكتســـبها الخـــريج مـــن البرنـــامج، كمـــا يعرضـــها الجـــدول 

 التالي:  

 

 

 

 

 برنامج الدراسات اإلسالمية ( العالقة بين أهداف البرنامج ومخرجات التعلم ل2جدول رقم )

 

 

 

 

 

 المخرجات ) نواتج التعلم (  أهداف برنامج الدراسات اإلسالمية   

تزويد الطالب بالمعرفة الشاملة   1

والمتكاملة  والنظريات  

األساسية في مجاالت التربية  

اإلسالمية والدراسات األسرية  

والدعوة واإلعالم اإلسالمي  

 والعلوم ذات الصلة.  

ــرعية  .1 ــوص الشـ ــتذكار النصـ ــى اسـ ــب علـ ــدرة الطالـ قـ

ــالمية  ــات اإٍلس ــى أصــول الدراس ــا عل ــتدل به ــي يس الت

 المعاصرة  

ــات والقواعــد    .2 ــادئ والنظري ــب ألهــم المب ــة الطال معرف

ــالمية  ــة اإلســـ ــي التربيـــ ــية فـــ ــاهيم األساســـ والمفـــ

 والدراسات األسرية والدعوة واإلعالم اإٍلسالمي.

ــف ا  .3 ــد موق ــى تحدي ــب عل ــدرة الطال ــم ق ــن أه إلســالم م

القضـــــايا التربويـــــة المعاصـــــرة فـــــي المجتمعـــــات 

 اإلسالمية.

ــتجدة  .4 ــارف  المسـ ــة المعـ ــى متابعـ ــب علـ ــدرة  الطالـ قـ

 المرتبطة بالدراسات اإلسالمية.

تعزيز القيم، واألخالقيات   2

 المرتبطة ببيئة العمل والمجتمع. 

ــئوليات  .1 ــم المســ ــتذكار أهــ ــى اســ ــدرة الطالــــب علــ قــ

ــم الشخصـــية  ــاتق المعلـ ــاة علـــى عـ ــة الملقـ واالجتماعيـ

ــريعة   ــرامج الشـــ ــريج بـــ ــام وخـــ ــي واإلمـــ والقاضـــ

 واإلعالمي.

 التزام الطالب بأخالقيات المهنة في بيئات العمل. .2

 التزام الطالب بقيم اإلسالم في حياته االجتماعية. .3



 

 

 

 

 

 

 

تطوير مهارات الطالب   3

اإلدراكية وقدرته على التعلم  

الذاتي والبحث العلمي في  

التربية اإلسالمية والدراسات  

األسرية والدعوة واإلعالم  

 اإلسالم.  

 تمكُّن الطالب من فهم وتحليل النصوص الشرعية. .1

قـــدرة الطالـــب علـــى إيجـــاد حلـــول تربويـــة إســـالمية  .2

 للمواقف التي تواجهه.

ــ .3 ــب علـ ــدرة الطالـ ــي قـ ــدي فـ ــر النقـ ــتخدام التفكيـ ى اسـ

 تحليل القضايا التربوية المعاصرة.

ــلوب حــل المشــكالت   .4 ــن اســتخدام أس ــب م ــن الطال تمك

ــي  ــة التـ ــة والدعويـ ــكالت التربويـ ــع المشـ ــل مـ للتعامـ

 تواجهه.

ــة  .5 ــي مجــال التربي ــى إجــراء البحــث ف ــب عل ــدرة الطال ق

ــالم  ــدعوة واإلعـ ــرية والـ ــات األسـ اإلســـالمية والدراسـ

 اإٍلسالمي.

ــد .6 ــات قـ ــوم الدراسـ ــين علـ ــربط بـ ــى الـ ــب علـ رة الطالـ

ــذه العالقــة  ــف ه ــالمية والعلــوم األخــرى. وتوظي اإلس

 في للتوصل إلى معرفة مفيدة.

تمكين الطالب من تطبيق  4

المعرفة النظرية في الدراسات  

اإلسالمية في مجاالت التدريس  

والوعظ ووسائل الخطاب  

الجماهيري، من خالل استخدام  

 وتقنيات مناسبة. أساليب 

ــوعظ  .1 ــة والـ ــدريس والخطابـ ــى التـ ــب علـ ــدرة الطالـ قـ

 واإلمامة.

 قدرة الطالب على التعبير عن األفكار بلغة سليمة.  .2

قــدرة الطالــب علـــى كتابــة المســـائل الشــرعية بـــدون  .3

 أخطاء إمالئية.

ــيع  .4 ــن مواض ــرض موضــوع م ــى ع ــب عل ــدرة الطال ق

التربيـــة اإلســـالمية والدراســـات األســـرية والــــدعوة 

 عالم اإٍلسالمي.واإل

ــق  .5 ــع تطبي ــريم م ــرآن الك ــالوة الق ــى ت ــب عل ــدرة الطال ق

 أحكام التجويد.

إجـــراء الطالـــب لعمليـــات البحـــث عـــن  موضـــوعات  .6

 الدراسات اإلسالمية باستخدام البرامج الحاسوبية.

تمكين الطالب من القيام بأدوار  5

إيجابية فاعلة في المواقف  

واألعمال الجماعية وفق  

 وسطية. منهجية 

ــائل  .1 ــي المسـ ــالف فـ ــات الخـ ــب بأخالقيـ ــزام الطالـ التـ

 الشرعية. 

ــة  .2 ــة ودعوي ــاريع تربوي ــق مش ــن تحقي ــب م ــن الطال تمك

 من خالل العمل الجماعي .

قــدرة الطالــب علــى اتخــاذ القــرارات مــن خــالل العمــل  .3

 كفريق.



 

 

 

 

الجامعات   في  الشريعة  لكليات  الدراسية  الخطط  شمولية  مدى  التكامل  ثانيا:  لجوانب  األردنية 

 المعرفي الخاصة

 بتخصص الدراسات اإلسالمية الدراسات اإلسالمية  

المساقات  تتقاطع مع  التي  والمخرجات  األهداف  الدراسية مصفوفة  الخطط  تطوير  يعتمد خبراء 

اإلجبارية التي تدرس في الخطة الدراسية، ومن خالل هذه المصفوفة يمكن مالحظة مدى كفاية 

 ت المطروحة لألهداف الموضوعة.  المساقا

   صفوفة تسكين مخرجات برنامج الدراسات اإلسالميةم

 العالقة بين المساقات  والمخرجات   المساقات  م

(1  ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) 

                        رمز المساق 

1 C S 101                     √    

2 ASL    110   √ √                     

3 FQH  101  √ √ √ √    √            √ √ √ 

4 ASL    120   √ √ √ √                √ √ √ 

5 FQH  112   √ √      √      √         

6 ISS   130   √ √ √ √                √ √ √ 

7 ISS    200              √       √ √ √ √ 

8 ASL  111   √                 √     

9 ASL    210   √                 √     

10 ASL    310   √                 √     

11 ISS   111   √ √ √ √    √ √ √ √ √ √  √ √ √      

12 FQH  203          √               

13 ASL  121   √ √ √            √ √ √      

14 ASL  130   √ √ √     √               

15 FQH  231         √               

16 ISS   222       √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √      

17 ISS   231   √ √ √                 √ √ √ 



 

 

 

 

18 ISS   232   √ √ √  √ √ √        √ √ √   √ √ √ 

19 ISS   304      √                  √ 

20 ISS   310   √ √ √ √ √ √ √ √       √ √ √      

21 ISS   312              √     √  √ √ √ √ 

22 ISS   316                √       √  

23 ISS   322     √ √ √ √ √        √ √ √     √ 

24 ISS   323          √ √ √ √ √ √          

25 IEB  211  √ √ √ √           √ √ √      

26 ISS   404   √ √ √ √ √ √ √                

ASL  ،درس من قسم أصول الدين :ISS ،درس من قسم الدراسات اإلسالمية :FQHدرس من قسم الفقه : 

ــبي فـــي المســـاقات التـــي تخطـــي  ــفوفة التنـــوع النسـ ــذه المصـ يالحـــظ مـــن خـــالل هـ

ــة  ــوير الخط ــي تط ــذه المصــفوفة ف ــن ه ــتفادة م ــن االس ــامج، ويمك ــداف الموضــوعة للبرن األه

إلحــداث نــوع مــن التكامليــة بــين محتوياتهــا مــن خــالل مراعــاة جانــب الشــمول الــذي تعرضــه 

ــ ــرد النظ ــى بمج ــال ال يكتف ــة الح ــن المصــفوفة. وبطبيع ــد م ــل ال ب ــر ب ــذا األم ــة له رة الظاهري

ــدروس  ــتوى ال ــى مس ــارات عل ــن خــالل االختب ــة م ــدى الطلب ــات ل ــذه المخرج ــق ه فحــص تحق

 منفردة أو اختبارات كفاءة على مستوى البرنامج ككل. 

ثالثا: الحلول المقترحة لتحقيق شمولية الخطط الدراسية لكليات الشريعة في الجامعات األردنية  

 المعرفي   لجوانب التكامل

يتوجب على واضعي الخطط الدراسية لبرامج الكليات الشرعية دراسة المعايير العالمية المتبعة  

لتصميم الخطط الدراسية، ومن أهم هذه المعايير، تحديد أهداف البرنامج ومخرجاته بدقة، ودراسة 

الح للخريجين. ويمكن استنتاج  بالنسبة  العمل  المقترحة  مدى مواءمة هذه األهداف مع سوق  لول 

 التالية من أجل تصميم الخطط الدراسية بشكل تكاملي: 

وضع المخرجات التعليمية لبرامج كليات الشريعة والدراسات اإلسالمية بناء على دراسة  .1

 معمقة ألهداف هذه البرامج انطالقا من أدوارها االجتماعية وأغراضها في بيئة العمل. 

ال .2 لتخصصات  التكاملية  النظريات  مع دراسة  الشرعية  وللتخصصات  بينها  فيما  شريعة 

 التخصصات األخرى، وأخذ تصور لطبيعة المجاالت المعرفية لبرامج العلوم الشرعية.

تعديل الخطط الدراسية للتخصصات الشرعية بناء الحاجات االجتماعية لهذه التخصصات  .3

لتخصصات وتطبيقاتها في سوق العمل.  ومن هنا يتوجب أخذ انطباعات سوق العمل في ا



 

 

 

 

للمعارف  الدراسية  الخطط  وشمول  تكاملية  مدى  ودراسة  المجال.  هذا  في  الشرعية 

 والمهارات التي تطلبها وظائف الشريعة. 

التأكد من تحقيق البرامج التدريسية للمخرجات التكاملية الموجودة من خالل أدوات قياس  .4

خالل التنويع في أساليب   تختبر المعرفة بجميع مستوياتها، ويمكن أن يتحقق هذا الهدف من

 القياس التي تختبر تحقق المعرفة النظرية والمهارات والقيم.  

 خاتمة 

ــن  ــة لتخصـــص مـ ــر النظريـ ــاذج األطـ ــن نمـ ــوذج مـ ــرض نمـ ــالل عـ ــن خـ ــر مـ يظهـ

تخصصـــات العلـــوم اإلســـالمية فـــي األردن وهـــو تخصـــص الدراســـات اإلســـالمية، ودراســـة 

ســــتويات المعرفــــة وطبيعتهــــا مــــدى شــــموله لجوانــــب التكامــــل المعرفــــي مــــن ناحيــــة م

التخصصـــية، أن هـــذه الجوانـــب قـــد تحققـــت بشـــكل نســـبي، وأن الحاجـــة ملحـــة إلـــى إعـــادة 

ــات  ــق متطلبـ ــة وفـ ــب المعرفيـ ــة الطالـ ــا لحاجـ ــن تلبتهـ ــد مـ ــية للتأكـ ــط الدراسـ ــميم الخطـ تصـ

ــة التــي ينبغــي أن تحتــوي الخطــط الدراســية  التكامليــة. ويمكــن اســتنتاج أهــم المجــاالت المعرفي

 البرامج الشرعية وفق رؤيا تكاملية يا يلي:  لتخصصات 

قدرة الطالب على استذكار النصوص الشرعية التي يستدل بها على أصول الدراسات  .1

   اإٍلسالمية المعاصرة

معرفة الطالب ألهم المبادئ والنظريات والقواعد والمفاهيم األساسية  في العقيدة والفقه    .2

 ة والدعوة. وعلم الحديث والتفسير والتربي

قدرة الطالب على تحديد موقف اإلسالم من أهم القضايا الشرعية المعاصرة في    .3 

 .المجتمعات اإلسالمية

 قدرة  الطالب على متابعة المعارف  المستجدة المرتبطة بالدراسات اإلسالمية. .4

 تمكُّن الطالب من فهم وتحليل النصوص الشرعية. .5

 إيجاد حلول شرعية إسالمية للمواقف التي تواجهه.قدرة الطالب على  .6

ــايا اإلســـالمية  .7 ــي تحليـــل القضـ ــر النقـــدي فـ ــى اســـتخدام التفكيـ ــدرة الطالـــب علـ قـ

 المعاصرة.

ــكالت   .8 ــع المشـ ــل مـ ــكالت للتعامـ ــل المشـ ــلوب حـ ــتخدام أسـ ــن اسـ ــب مـ ــن الطالـ تمكـ

 التربوية والدعوية التي تواجهه.



 

 

 

 

ــرى. 9 ــوم األخـ ــالمية والعلـ ــات اإلسـ ــوم الدراسـ ــين علـ ــربط بـ ــى الـ ــب علـ ــدرة الطالـ . قـ

 وتوظيف هذه العالقة في للتوصل إلى معرفة مفيدة.
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 قدري حافظ طوقان ودوره في إحياء التراث العلمي في العلوم الطبيعية

 

 مقدمة 

العلوم،   مجاالت  مختلف  في  المخطوطات  من  عظيم  إرٌث  اإلسالمية  الحضارة  لنا  تركت 

الجهود في  وبرغم جهود الكثير من الباحثين لتحقيق هذه المخطوطات وإخراجها للنور، لكن هذه  

معظمها تكون جهود فردية من الباحث نفسه، أو مبادرة من بعض الباحثين، خصوصا  في مجال  

بغيرها من   مقارنة  وتحقيقها؛  لدراستها  الكافي  باالهتمام  تحظى  فنجدها ال  العلمية،  المخطوطات 

 المخطوطات في العلوم األخرى.

العلمية إلى أسباب عدة، قد ال  ويرجع عزوف كثير من الباحثين عن التحقيق بالمخطوطات  

المفردات  بين  فجوة  وجود  أهمها  أن  نظري  وجهة  من  لكن  فيها،  لالستفاضة  هنا  المجال  يتسع 

 والمصطلحات العلمية المستخدمة قديما  وتلك المستخدمة في عصرنا الحالي.

شر  وبرغم هذا العزوف إال أنه كان هناك عدد من الباحثين والعلماء ممن أخذ على عاتقه ن

التراث العلمي للحضارة اإلسالمية، ومنهم قدري طوقان والذي كان له دور كبير في إحياء التراث 

 العلمي، وهو ما سنتناوله بشيء من التفصيل في بحثنا هذا. 

 قدري طوقان 

الوطنية  1910ولد طوقان عام   النجاح  تلقى علومه في مدرسة  نابلس ، حيث  م في مدينة 

م ، إذ حصل  1929دراسته في الجامعة األمريكية ببيروت وتخرج فيها عام  )الجامعة اليوم( ، وتابع  

على درجة اإلجازة )البكالوريوس( في الرياضيات ، ثم عاد إلى نابلس حيث عمل مدرسا  في كلية 

م ، ونفي إلى صرفند ، حيث ظل هناك تسعة أشهر عاد بعدها 1936النجاح ، ولكنه اعتقل عام  

م ، وفي ذلك العام انتخب نائبا   1950النجاح، وتولى إدارة الكلية عام  ليواصل التدريس في كلية  

عام   وفي   ، األول  األردني  النيابي  المجلس  في  نابلس  مدينة  للخارجية 1964عن  وزيرا   عين  م 

األردنية ، فبرزت ميوله القومية في منجزات وزارته ، حيث سعى جاهدا  لتحسين العالقات السياسية 

ا بين  اليوم" . وفي عام  واالقتصادية  المتحدة "مصر  العربية  التحق 1965ألردن والجمهورية  م 

م ببيروت، وهو في  1971/ 26/2بكلية النجاح معهدا  للمعلمين، وظل مديرا  لها إلى أن توفي في  

 1طريقه إلى القاهرة، وعلى أثر نوبة قلبية حادة. 

إال واإلدارية،  والسياسية  العلمية  بالنشاطات  انشغاله  كثير    وبرغم  التجوال،  دائم  كان  أنه 

المطالعة، وفوق ذلك كان يعمل التأليف وكتابة المقاالت، على نحو ما تشهد به آثاره، وقد منحته 



 

 

 

 

جامعة البنجاب )الهند( شهادة الدكتوراه الفخرية تقديرا  لجهوده المتميزة في خدمة الفكر والتراث  

 .اإلنساني

العديد من المؤسسات والجمعيات الداعية لنشر العلم، فقد لقد كان طوقان عضوا  فاعال  في  

كان عضوا  في المجمع العلمي العربي بدمشق ومجمع اللغة العربية بالقاهرة والمجمع العلمي 

للجمعية  بالقاهرة ورئيسا   العربي  العلمي  االتحاد  ونائبا   بإيطاليا  المتوسط  األبيض  البحر  لدول 

من الجمعيات العلمية في أمريكا وأوروبا، وخالل مشاركته في    األردنية للعلوم باإلضافة لعدد 

هذه الجمعيات كان دائما  ما ينادي بتوحيد المصطلحات العلمية في اللغة العربية، كما حث على  

 كتابة المواضيع العلمية بأسلوب أدبي سلس يجذب القارئ دون إخالل بالمحتوى العلمي له.

للجنة رئيسا   قدري طوقان  كان  عام    كما  والنشر  والترجمة  للتعريب  م،  1961األردنية 

وكان يعقد اجتماعات اللجنة في منزله في مدينة نابلس، وقد قاومت اللجنة ضغوطات كبيرة حتى  

م، وكان من أبرز أهدافه الحفاظ على سالمة  1976وصلت الى استصدار قرار إنشاء المجمع  

 1لتراث اإلسالمي في العلوم واآلداب.  اللغة العربية وتوحيد المصطلحات العلمية وإحياء ا

 مؤلفات قدري طوقان

يٌعَد طوقان من أوائل علماء العصر المتخصصين في دراسات العرب العلمية في جمعها 

وتدوينها بالعربية الفصيحة، فهو لم يكتف بنقل العلوم كما هي، بل اجتهد في تنقيحها وتنميتها بما  

ما، يتوافق مع نظريات العلم الحديثة، ثم أنشأ جسرا  يربط بين القديم والحديث، ودرس العالقة بينه

مكتوبا    كتابا  علميا   بأكثر من عشرين  العربية  المكتبة  أغنى  واالجتهاد حتى  الجدَّ  ر ساعد  فشمَّ

والمشاركة في  العلمية،  والتقارير  األبحاث،  إلى جانب عدد من  هذا  الفصيحة،  العربية  باللغة 

 1المؤتمرات المحلية والعالمية منها واألجنبية التي كانت قد ُعقدت للغاية نفسها. 

وقد قال الجندي في كتابه )مفكرون وأدباء من خالل آثارهم(: إذا كان قدري حافظ طوقان  

من أسرة العلم التي تضم نظيف ومشرفة وغيرهم، فإنه أيضا  من أسرة األدب التي تضم إبراهيم  

النابه، وفدوى طوقان الشاعرة الرقيقة، وهو من الذين استطاعوا أن يطوعوا  طوقان الشاعر 

أدبي مبسط، حتى العلم ل بأسلوب  يُكتب  أن  العلم يجب  أن  المبسط، ومن رأيه  ألسلوب األدبي 

 1يستطيع أن ينفذ إلى نفوس الناس ويتصل بكل المستويات.

األمور  في  بالحاضر  الماضي  ربط  ومحاولة  العلوم  بتاريخ  شديد  اهتمام  لطوقان  كان 

إلسالمي، ونجد ذلك ظاهرا  في مؤلفاته،  العلمية، في محاولة منه لسد الفجوة التي حدثت في العالم ا



 

 

 

 

مقاالت في عدد من المجالت   100مؤلف، باإلضافة إلى ما يزيد على    20فقد كتب ما يزيد على الـ

 كالمقتطف والرسالة.

وفي بحثنا هذا سنتطرق بشيء من التفصيل إلى كتابين من مؤلفات طوقان، الكتاب األول  

 لك"، والكتاب الثاني "مقام العقل عند العرب"."تراث العرب العلمي في الرياضيات والف

 

 

 كتاب تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك

م، ويتألف الكتاب من مقدمة وقسمين، القسم 1941صدرت الطبعة األولى لهذا الكتاب عام  

فصول، تحدث فيها طوقان  7األول يبحث في مآثر العرب في الرياضيات والفلك ويشتمل على 

ضيات قبل اإلسالم ومآثر العرب في الحساب والجبر والهندسة وحساب المثلثات والفلك عن الريا

 وأنهى القسم بفصل عن الرياضيات بالشعر. 

هذه  وأختم  فيقول:  الكتاب  هذا  تأليف  من  غرضه  الكتاب  مقدمة  في  طوقان  لنا  يوضح 

إذا   العليا  مثلها  وتحقيق  حاضرها  احترام  تستطيع  أمة  من  ما  بانه  على صلة  المقدمة  تكن  لم 

بماضيها محترمة له واقفة على ما فيه من جالل وبهاء. وعلى األمة التي تبغي عزا  وتبغي سؤددا  

أن تصل ماضيها بحاضرها وأن تبني حضارتها على حضارة اسالفها، وبذلك ال بغيره تستطيع  

يدفع باألمة إلى    وهذا كله  -تلك األمة أن تشعر ناشئتها بأن لهم كيانا  محترما  وشخصية مستقلة

 1) حيث المجد والعظمة.

ومما يميز هذا الكتاب عن غيره ما تطرق إليه الكاتب في الفصل السابع بالقسم األول عن  

العالقة بين الشعر والرياضيات، حيث تناول هذه العالقة بنوع من التفصيل في فصل بعنوان  

اد الشائع بأن العالقة بين الشعر  "الرياضيات في الشعر"، ليوضح لنا بالدليل مدى خطأ االعتق

والرياضيات هي عالقة تضاد، وأن الشاعر ال يستسيغ الرياضيات وعالم الرياضيات ال يتذوق 

 الشعر، فيخبرنا في هذا الفصل: 

ولقد وجد في العرب من استطاع أن يضع كثيرا  من الطرق والقوانين التي تتعلق باألرقام 

بيتا  من الشعر   52شعرا ؛ فابن الهيثم وضع رسالة مؤلفة من    واألعمال األربعة والكسور والجبر

في الجبر، وقد شرحها في رسالة أخرى خاصة وله أيضا  رسالة التحفة القدسية، وهي منظومة  

وقد استخدم 1أيضا  في حساب الفرائض، وكذلك اين الياسمين وضع أرجوزة في الحساب والجبر.  

العلمي   األسلوب  الفصل  هذا  في  ابن  طوقان  أرجوزة  شرح  وهو  بمثال  كالمه  فدعم  السليم، 



 

 

 

 

الياسمين للمارديني، فبدأ كالمه بتحديد مصدر نسخ مخطوطة األرجوزة التي اعتمد عليها في  

 كالمه، قبل أن يستطرد في شرح بعض محتوياتها، حيث قال:

الصحيح  للعدد  بمقدمات  تبدأ  فنجها  الياسمين  ابن  أرجوزة  الذي في  الشعر  إلى  ولنرجع 

وأبواب في الجمع والطرح والضرب والقسمة، وحل العدد على أصوله ثم مقدمة في الكسور 

وابواب تتناول الجمع والطرح والضرب والقسمة ثم باب الجبر )أي جبر الكسور( والصرف 

وطرق استخراج المجهوالت. وأخيرا  ينتقل الى علم الجبر والمقابلة وهو أهم أبواب األرجوزة 

 شرح ما جاء فيي هذا الباب  وأنفسها وسنحاول

 المال واألعداد ثم الجذر  على ثالثة يدور الجبر 

 - ثم يفسر كل واحد من هذه األشياء بقوله: 

 وجذره واحد تلك األضلع  فالمال كل عدد مربع

 للمال أو للجذر فاهم تصب  والعدد المطلق ما لم ينسب 

ومن هنا يفهم ان المال هو كل عدد مربع، والجذر أحد ضلعيه، والعدد المطلق هو الذي لم 

 1ينسب على جذر وال إلى مال وال إلى غيرهما فاالثنان )مثال ( عدد. 

ويلفت نظرنا هنا أسلوبه السهل البسيط، دون االخالل بالمحتوى العلمي للطرح، عالوة على  

بقواعد تحقيق المخطوطات باختصار مقبول، فقد بدأ كالمه عن   التزامه كمحقق وباحث في التراث 

شرح أرجوزة ابن الياسمين بتحديد النسخ التي استعان بها ومصدر كل نسخة ومن ثم استعرض  

محتويات المخطوط الرئيسية، كما قام في شرحه لألبيات بربط اسم المصطلح قديما  باسمه الحديث،  

 احتاج األمر لذلك.مع إعطاء األمثلة التوضيحية متى 

فصول    9أما القسم الثاني فيبحث في نوابغ العرب في الرياضيات والفلك، حيث تناول في  

أمثال   من  للميالد  عشر  السابع  القرن  وحتى  للميالد  التاسع  القرن  من  المسلمين  علماء  سير 

مو والمغربي،  والكاشي  والطوسي  الهائم  وابن  والخيام  والكرخي  والبوزجاني  ضحا   الخوارزمي 

 نتاجهم العلمي ومؤلفاتهم وانتقالها إلى أوروبا ودور هذه المؤلفات في تقدم العلم. 

وفي هذا القسم تطرق إلى بعض العلماء الذين لم يعطوا حقهم في البحث والشهرة كالعالم  

الجليل ابن الهائم المصري المقدسي، وهو ممن برعوا في علم الحساب والفرائض بالقرن الرابع 

عشر للميالد، وكان مما قال عنه طوقان في كتابه: وابن الهائم من الذين درسوا على ابي الحسن 



 

 

 

 

بن عبد الصمد الجالبري المالكي ومن الذين ألفوا في الفرائض والحساب والجبر وله في ذلك علي  

ه. 789كتب قيمة ورسائل نفيسة منها: كتاب األرجوزة البن الياسمين في الجبر ألفه في مكة عام  

  وله أيضا  رسالة اللمع في الحساب ولدينا نسخة منها وقد أخذناها عن مخطوطة قديمة محفوظة في 

المكتبة الخالدية بالقدس. ويقول مؤلفها في أولها:" وبعد فهذه لمع يسيرة من علم الحساب نافعة عن  

 1شاء هللا تعالى". 

وهنا نرى أن طوقان في هذا القسم لم يكن مجرد سارد لسير العلماء وحياتهم، فقد تطرق إلى 

ناولها بشيء من التفصيل، أعمالهم وحرص على الحصول على نسخة أو اثنتين من هذه األعمال، وت

فعند حديثه عن ابن الهائم أوضح لنا حصوله على نسخة من رسالة اللمع في الحساب، ثم أخذ يوضح  

 لنا مكونات هذا العمل بأسلوب علمي يسهل على القارئ غير المختص فهمه، كما يتضح لنا هنا: 

صحيح في الصحيح وتتكون هذه الرسالة من مقدمة وثالثة أبواب يبحث األول في ضرب ال

الفصل الرابع يحتوي على كثير من الملح الرياضية في االختصار وفي  -ويتكون من أربعة فصول  

ضرب أعداد خاصة في أعداد أخرى دون اجراء عملية الضرب، ويقول في ذلك "وللضرب وجوه  

 1كثيرة وملح اختصاريه"، ثم يورد طرقا  متنوعة لكيفية ضرب الكميات باختصار وسرعة.  

 

 

 كتاب مقام العقل عند العرب

وفي كتابنا هذا "مقام العقل عند العرب" حصرنا البحث وركزناه في النواحي التي تدلل   

على الطريقة العربية في البحث واإلنتاج الفكري والعلمي، وفي جعل العقل؛ القائد والمرجع والحكم  

ية من طريقتهم هذه، وفي دفع الفكر مما كان له أكبر األثر في التقدم الذي أصاب المعرفة اإلنسان

 1إلى آفاق ومجاالت هيأت العقول للتفكير العلمي الحديث. 

"مقام العقل عند   بهذه الكلمات البسيطة السابقة وضح لنا طوقان غرضه من تأليف كتاب  

العرب" والذي تناول فيه أحد المواضيع التي كانت وال زالت تثير للجدل؛ برغم أن الجميع يجمع  

أنه بالعقل يتميز اإلنسان عن سائر المخلوقات، وأن هللا سبحانه وتعالى أكرمنا بالعقل، لكن   على

تيارات   بالعقل وما هي حدود العقل البشري وإمكانياته، فانقسموا إلى  العلماء انشغلوا  الكثير من 

 ولكل تيار رأيه ومعتقداته. 

المسلمون مع العقل، وأثر ذلك تفكيرهم  لقد حاول طوقان في كتابه أن يوضح لنا كيف تعامل  

 وعلى الحضارة اإلسالمية والحضارة الغربية من بعدها. 



 

 

 

 

يتكون الكتاب من مقدمة تحمل عنوان "مفهوم العقل عند العرب" تناول فيه مفهوم العقل لغة 

 واصطالحا ، تبع ذلك خمسة أبواب، ويتفرع كل باب إلى عدة مواضيع فرعية ومن ثم خاتمة للكتاب. 

وقد تناول فيه بأسلوب علمي منظم الدالئل على مقام العقل   الباب األول )العقل في اإلسالم(

 مواضيع فرعية وهي:  4في اإلسالم، فقسم هذا الباب إلى 

"مقام العقل في القرآن الكريم" حيث أورد فيه من آيات القرآن الكريم ما يحث على   -

ومكانته.  العقل   استخدام 

و اإلنسان إلى النظر في الكون والتفكير في روائعه، وإلى جعل العقل وهناك آيات جامعات تدع

أساسا  للتحكيم والتفكير في الطبيعة على جاللها وعظمتها، كما تستحثه على إطالق تفكيره في 

 (1)السموات واألرض والوجود وما على األرض ومن عليها. 

فيه - وتناول  وسلم"،  عليه  الرسول صلى هللا  عند  العقل  السنة   "مقام  في  ورد  ما 

 الشريفة من أحاديث وآثار دالة على مكانة العقل.

ويرى الرسول عليه الصالة والسالم أن الحياء والدين من مستلزمات العقل فال  -

 (1)يكونان إال مع العقل وال يسيران إال في كنفه. 

الصحابة  - أخبار  من  ورد  عما  فيه  تحدث  والفقهاء"  الصحابة  عند  العقل  "مقام 

 عين حول موقفهم من استخدام العقل.والتاب

على   - سار  وكذلك  القياس،  عليها  رجحوا  بل  النصوص،  عند  الصحابة  يقف  لم 

غرارهم التابعون واألئمة من بعدهم. وقد سّمى الفقهاء الذين جعلوا الرأي أصال  من أصول  

ين قد أطلقوا األحكام أهل الرأي. وعلى ذكر أهل الرأي البد من اإلشارة إلى أن الفقهاء والمؤرخ 

على مذهب أبي حنيفة مذهب أهل الراي، ذلك ألنه كان ألبي حنيفة مقدرة واسعة على تحكيم  

فيها   التوسع  وعلى  العملية،  القضايا  على  الشرعية  األحكام  تطبيق  وعلى  والمنطق،  الرأي 

 (1)بطريقة القياس، وعلى أساس المصلحة والعدل. 

فيه من رسائلهم ما يوضح مكانة العقل    "مقام العقل عند إخوان الصفا" وقد أورد  -

لديهم، لكنه في البداية أوضح أنه هنا تناول الجزئية الخاصة بمقام العقل لدى إخوان الصفا فقط، 

 وذلك لوضوح مكانة العقل وأهميته في مذهبهم.

ويطالب إخوان الصفا بأن ال يتمسك اإلنسان برأيه، بل عليه أن يسعى إلى راي   -

 (1) يكون منصفا  عادال  فيبين الحق لصاحبه.  أفضل، وأن عليه أن

  أما الباب الثاني )االجتهاد في اإلسالم(



 

 

 

 

وتناول في هذا الباب تأييد الدين لالجتهاد وحرية العقل والرأي في االجتهاد وشرعية التأويل  

ال والقواعد المنطقية والعلمية لالجتهاد وآراء بعض المفكرين حول االجتهاد، مدعما  كالمه بأقو

 علماء المسلمين من أهل االختصاص. 

نجد أن الفقهاء قد أوجبوا االجتهاد وقالوا إنه واجب على كل عالم قادر عليه، وخرجوا من  

هذا بأن "واجب االجتهاد وتحريم التقليد يستتبعان أمرا  آخر ... وهو أنه ال ينبغي على المجتهد أو 

أن التقليد   -كفوق ذل -القاضي أن يتقيد باجتهاده السابق إذا تبين أنه مخطئ فيه ..."، ويرى الفقهاء  

األعمى باطل في الشريعة، وفي هذا إعزاز للفكر ليس بعده إعزاز، وإطالق لحرية العقل والرأي  

 وفي الباب الثالث )سلطان العقل عند المعتزلة(  1دونه أي إطالق.  

حيث تناول في هذا الموضع المعتزلة وآراء علمائهم في العقل كالجاحظ وابن عطاء، وقد 

عن العقل عند المعتزلة فقال عنهم: قالوا بسلطان العقل وآمنوا به فأطلقوا له  أوضح سبب كتابته  

العنان وجعلوه حكما  في كل شيء، وبحثوا على ضوئه في جميع الموضوعات دينية كانت أو علمية.  

فالعقل عندهم هو المرجع وهو األساس. فإذا تحاكموا فإلى العقل، وإذا حاّجوا فبحكم العقل يقررون  

د إليه العقل في جرأة وإقدام، ويأخذون بالنقل إذا ساير العقل والبرهان العقلين ويرمونه إذا  ما يرش

 1خالفه وناقضه ولم يحتمل تعليال  أو تأويال .  

 أما في الباب الرابع )مقام العقل عند بعض الفالسفة والعلماء(

وفيلسوفا  من علماء المسلمين والذين  وقد تناول فيه بنوع من التفصيل آراء اثنى عشر عالما   

لديهم اسهامات في تاريخ قدم الفكر وهم الكندي، الرازي، الفارابي، ابن سينا، البيروني، أبو العالء 

 المعري، ابن حزم األندلسي، الغزالي، ابن باجة، ابن الفيل، ابن رشد، ابن خلدون. 

والمنطق، وما واجهوه من تأييد وخالل هذا الباب استعرض بعض آرائهم حول العقل والفكر  

 ومعارضة من أقرانهم، فنجده يقول عن ابن سينا: 

كان ابن سينا يقدس العقل ويرى فيه أعلى قوى النفس. وفي اإلنسان عقل عملي. " ... وفعله 

يظهر التعدد في الطبيعة اإلنسانية ظهورا  اعتياديا ، غير أن وحدة العقل تتجلى مباشرة في شهورنا  

وإدراكنا لداتنا إدراكا  خالصا . والعقل ال يترك قوى النفس الدنيا في مكانها، بل هو يرتقي  بأنفسنا  

 الباب الخامس )النزعة العلمية في التراث العربي( 1بها ..." 

واستعرض فيه طوقان كيف أثرت نظرة المسلمين للعقل في تفكيرهم ونتاجهم الفكري، حيث 

 ير المنطقي حيث يقول طوقان في كتابه:  أساليب البحث والتفك shakerrkتطورت 



 

 

 

 

ويمكن القول أنه من نصوص وأقوال ابن الهيثم أن تفكيره اتجه إلى الوجهة التي يتجه إليها  

  1التفكير العلمي الحديث.

بعد أن استعرض طوقان موضوع العقل ومقامه عند العرب من عدة زوايا وبعد   الخاتمة

رين والعلماء، قدم لنا هذه الخاتمة في نهاية الكتاب إلعطاء  طرحه لألقوال واآلراء المختلفة للمفك

رأيه كعالم في موضوع الكتاب، وفي حاضر األمة العربية واإلسالمية، مؤكدا  على حاجتنا في هذا 

 العصر إلى العودة لتقدير العقل وحرية التفكير، واالنفكاك من أغالل التقليد األعمى. 

 الخالصة

اء جيله ممن نادوا بتعريب المصطلحات العلمية، والتأكيد على قدري طوقان أحد أبرز أبن 

أهمية الكتابة العلمية بأسلوب بسيط سلس على من يقرأه، كما دعا إلحياء تراثنا العلمي اإلسالمي، 

وكان له باع طويل في هذا المضمار، وجدير بنا أخذه هو وأمثاله قدوة للسير على نفس الدرب، 

 م.وإحياء هذا التراث العظي

 المراجع

 ، دار اإلرشاد، بيروت.مفكرون وأدباء من خالل آثارهم(، 1967الجندي، أنور )  -1

، رسالة ماجستير  الكتابة العلمية باللغة العربية في العصر الحديث(  2019عاصي، عمر ) -2

 غير منشورة، جامعة الجاح الوطنية فلسطين.

3- ( قدري.  في  (،  1941طوقان،  العرب  عند  العلمي  والفلكالتراث  مطبعة  الرياضيات   ،

 المقتطف. 

العرب،(  2002طوقان، قدري ) -4 العقل عند  والتوزيع،    مقام  للطباعة والنشر  القدس  دار 

 بيروت.

 Sun.07/06/ 2022 19:46. جامعة النجاح.  م1971- 1910قدري طوقان  جبر، يحيى:   -5

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وعالقته بتأجير األرحامالتلقيح االصطناعي األحكام الفقهية المترتبة على 

 د.صالح محروس سعيد زعرب 
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 األحكام الفقهية المترتبة على التلقيح االصطناعي وعالقاته بتأجير األرحام 

 

 د.صالح محروس سعيد زعرب 

لبنان –جامعة طرابلس   –دكتوراه الفقه المقارن   

لمقدمة  ا  

الحمد هلل الذي من شــأنه أن يهدي إلى الحق وإلى طريق مســتقيم، والصــالة والســالم على 

ــتجاب  ــرف الخلق الذي هداه ربه إلى الحق بإذنه، وأمره أن يصــدع به في جميع األحوال، فاس أش

ا.  بكل ما أمر به، فكان لغيره قدوة، وللناس إمام 

 أما بعد:

ن عملية اإلنجاب واـضحة في الـشريعة اإلـسالمية، حيث تكون بعد زواج ـصحيح وجماع  إ

 بين الزوج وزوجه وبعد أن تحمل األم أو الزوجة جنينها ومن ثم تضعه.

ا ۖ فَلَمَـّ  يقول عز وـجل:  ُكَن إِلَْيهـَ ــْ ا ِليَســ ا َزْوَجهـَ دَةٍ  َوَجعـََل ِمْنهـَ حـِ ن نَّْفٍس  َوَٰ ا }ُهَو ٱلَـِّذى َخلَقَُكم ّمِ

ا لَئِْن َءاتَْيتَنـَا  َ َربَُّهمـَ اا أَثْقَلـَت دََّعَوا ٱَّللَّ ْت بـِهِۦ ۖ فَلَمَـّ ا َحَملـَْت َحْمال  َخِفيفـ ا فََمرَّ هـَ ىَٰ ــَّ ا لَّنَُكونَنَّ ِمَن تَغَشــ ِلحـ  ــََٰ صــ

ِكِريَن{ سورة األعراف:  .189ٱلشََّٰ

ان ا حَ ويقول تعالى:  اَن بَِواِلدَْيِه إِْحسـَ ْنسـَ ْينَا اإْلِ الُهُ } َوَوصَـّ عَتْهُ ُكْره ا َوَحْملُهُ َوفِصـَ هُ ُكْره ا َوَوضـَ َملَتْهُ أُمُّ

ُكَر نِْعَمتَكَ  نَة  قَاَل َرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن أَشــْ دَّهُ َوبَلََغ أَْربَِعيَن ســَ ا َحتَّى إِذَا بَلََغ أَشــُ ْهر  الَّتِي أَْنعَْمَت   ثاََلثُوَن شــَ

لَ  دَيَّ َوأَْن أَْعمـَ يَّتِي إِنِّي تُبـُْت إِلَيـَْك َوإِنِّي ِمَن َعلَيَّ َوَعلَى َوالـِ ِلْح ِلي فِي ذُّرِ ــْ اهُ َوأَصــ ــَ ا تَْرضــ اِلحـ  ــَ  صــ

 .15اْلُمْسِلِميَن{ سورة األحقاف:

هذا هو الطريق السـليم والمشـروع الذي أقره اإلسـالم للتناسـل، ولكن جد في عصـرنا هذا  

الذي منَّ هللا به على اإلنســـان    ظواهر أو طرق جديدة للتناســــل والتكاثر، إن هذا العقل البشــــري

اسـتطاع وبمسـاعدة التكنولوجيا المتطورة وتقدم العلم أن يوفر للناس طرق جديدة وغريبة للتناسـل 

ــة امرأة في رحم امرأة أخرى" وله  ــتئجار األرحام أو "زرع بويضـ والتكاثر ومنها ما يعرف باسـ

 تسميات كثيرة وعديدة.



 

 

 

 

قيح الصـناعي، وكما ذكرت فقد اشـتهر باسـم "تأجير  هذا األسـلوب يعتبر أحد أسـاليب التل

ــة زوج بنطفه من مني زوجها، ثم تزرع اللقيحة في رحم  ــاب بويضـ األرحام"؛ ألنه يتم فيه إخصـ

سـوي المرأة أخرى مدة الحمل، ثم تسـلمه ألبويه بعد والدته، نظير أجر متفق عليه غالبا، ,ويكون  

 األمر تطوعا أحيانا.

 ملخص البحث: 

ا وبالتحديد في مجال الطب : واإلنجاب ومعالجة العقم  الناظر إلى القـضايا الفقهية المعاـصرة عموم 

خصــوصــا وطريقة اســتئجار األرحام والتي أصــبحت الحل األمثل للحصــول على األطفال في  

ه المكونة الغرب وعند الحيث عن اسـتئجار االرحام هو : ايجار رحم امرأة سـليم وزرع اللقيحة في

ــع المرأة المولود  ــة المرأة ونطـفة زوجـها مـقاـبل أجر ـمالي وـما غلى ذـلك غلى أن تضــ من بويضــ

تسليمه للزوجين ويصبح ولدهما قانونيا وفي هذا البحث سنعرض ونفصل في هذه القضية مع ذكر  

 تي :لآلثار المترتبة عليها على فرض وقوعها بل هي واقعة فعال في المجتمعات فكان البحث كاآل

 خطة البحث:

 المقدمة وتشمل الملخص وخطة البحث: 

 وفيه أربعة مطالب  –تأجير األرحام في الشريعة اإلسالمية  المبحث األول:

ــتئجار لغة   المطلب األول: ــتمل على تعريف كال من االسـ ــياغة مفهوم تأجير األرحام .وقد اشـ صـ

 ا ككل .واصطالحا كعلم مستقل ثم تعريف استئجار األرحام لغة واصالح

ـصور اـستئجار االرحام . وقد اـشتمل على أربعة ـصور مـشهورة وقد ذكرها كثير  المطلب الثاني:

 من العلماء .

رأي العلـماء في ـتأجير األرـحام . وفـيه ذكر وايراد ألقوال العلـماء مع ذكر فـتاوى    المطـلب الـثاـلث:

 لبعض العلماء على سبيل الذكر ال على سبيل الحصر لم أرد اإلطالة .

 تأجير األرحام ) النشأة واألسباب والمفاسد ( وفيه ثالثة مطالب  المبحث الثاني:

 نشأة تأجير األرحام. المطلب األول:

 أسباب اللجوء إلى تأجير األرحام ومدى انتشارها. المطلب الثاني:

 المفاسد المترتبة على استئجار األرحام.  المطلب الثالث:



 

 

 

 

هـية في ـتأجير األرـحام . وـقد ذكرت فـيه كال  من   قرار مجمع رأي المجمـعات الفق  المطـلب الرابع:

 الفقه اإلسالمي و قرار مجمع البحوث اإلسالمية بمصر.

- 1فتاوى المؤيدين الـستئجار األرحام واألدلة التي اعتمدوا عليهاوقد ذكرت فيه    المطلب الخامس:

 رار مجمع الفقه اإلسالمي ورأي الدكتور عبد المعطي البيومي.ق

 التلقيح اإلصطناعي وعالقته بتأجير األرحام  وفيه  حث الثالث:المب

 التلقيح االصطناعي في اللغة واالصطالح المطلب األول:

 التلقيح لغ ة  . أوالً:

 التلقيح اصطالحا  . ثانيا:

 االصطناعي الفقهي لغة . ثالثاً:

 االصطناعي الفقهي اصطالحا :  رابعاً:

 شروط  التلقيح الصناعي الداخلي بين الزوجين المطلب الثاني:

 وفيه  –أحكام استئجار األرحام في الشريعة اإلسالمية  المبحث الرابع:

 حكم التلقيح الصناعي . المطلب األول:

 مناقشة األدلة لعملية تأجير األرحام المطلب الثاني:

 المبحث األول :تأجير األرحام في الشريعة اإلسالمية.

مطالب وفيه وفيه أربعة   

صياغة مفهوم تأجير األرحام  المطلب األول:  

 اإلجارة في اللغة واالصطالح :  -1

 :اإلجارة في اللغة -أ



 

 

 

 

 ثم استعملت  عمل، في أجر من أعطيت  ما واإلجارة .إجارة يأِجر، أجر، من التأجير :اللغة في -

 نفسها البغية المرأة آجرت  :ويقال  .الكراء :واألجرة  مؤِجر، فأنا الدار آجرت  :ويقال .في العقد 

( 1073واحد ) والمعنى بالتضعيف جر أ من مصدر والتأجير بأجر، نفسها مؤاجرة أباحت   

اإلجارة في  -ب   :متقاربة  بتعاريف اإلجارة الفقهاء عرف :االصطالح  

 (1074بعوض)  المنافع على عقد  هي :بقولهم الحنفية عرفها -

 (1075بعوض)  معلومة مدة مباحة شيء منافع تمليك  :بأنها  المالكية وعرفها -

 (1076بعوض)  واإلباحة للبذل قابلة  معلومة مقصودة منفعة على  عقد  :هي الشافعية وقال -

 (1077فشيئا )  شيئا   تؤخذ  معلومة مباحة منفعة على عقد  :بأنها الحنابلة وعرفها -

األرحام في اللغة واالصطالح :  –ب   

تأجير األرحام في   -ا ((،1078األقارب )) اإلطالق عند  باألرحام يراد  :االصطالح   هنا والمراد  

 اللغوي.  المعنى هو

هو   :األرحام  ويعرف تأجير  خارجيا   تلقيحا   البويضة) امرأة بماء (النطفة رجل ماء تلقيح 

 بحملها تتطوع  أخرى امرأة رحم في (اللقيحة) الملقحة البويضة هذه ثم زرع اختبار وعاء في

( 1079معي.) مقابل أجر أو الجنين والدة حتى  

أو هو استخراج رحم امرأ أخرى لحمل لقيحة مكونة من نطفة رجل وبويضة امرأة غالبا   

ما يكونان زوجين وتحمل الجنين وتضعه وبعد ذلك يتولى الزوجان رعاية المولود ويكون ولدا 

(1080قانونيا لهما )   

صور استئجار االرحام  المطلب الثاني:  

 
 ( 86/ 1) لسان العرب، ابن منظور، مادة )أجر(.  1073
 74/  15السرخسي المبسوط،  1074
  493/ 7:الحّطاب الجليل،  مواهب 1075
  438./ 3  :الشربيني الخطيب المحتاج،  مغني 1076
 546./  3  :البهوتي القناع،  كشاف  1077
 81/ 3الكويت- اإلسالمية والشؤون  األوقاف وزارة- الفقهية الموسوعة 1078
 516/  1  :الثاني العدد اإلسالمي،  الفقه مجمع مجلة  1079
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  األساليب  هذه مختلفة، تلقيح وأساليب   صور من تتكون  األرحام استئجار نازلة إن

  ومن الحقيقية، األم تكون  ال تحمل فالتي مستأجرة، الرحم كون وهي واحدة  حقيقة تجمعها المختلفة

: األساليب  هذه  

  أو اإللقاح عملية   وتتم الزوجة، من البويضة وتأخذ  الزوج من( المنوي الحيوان) النطفة تؤخذ . 1

(.1081)  والزوجة  الزوج عن أجنبية غريبة  امرأة رحم في اللقيحة  تزرع  ثم  المختبر في التلقيح  

  غير  تكون  أو الحمل على قادرة غير  تكون  ألنها  الزوجة إلى اللقيحة تعاد  وفي هذه الصورة ال

. ترفها الحمل في راغبة  

. عام بشكل  األرحام استئجار  عملية بها  تعرف والتي شهرة األكثر هي الصورة وهذه  

. عام بشكل  األرحام استئجار  عملية بها  تعرف والتي شهرة األكثر هي الصورة وهذه  

  زوجة رحم إلى تعاد  اللقيحة نمو وبعد  طبق في وتلقيحها  زوجته وبويضة   الزوج مني أخذ . 2

 من أكثر من الزواج ألن المسلمين، عند  فقط تتم الطريقة هذه) بذلك، متبرعة للزوج أخرى

(.1082المسلمين)  لدى إال يتم ال واحدة  

  أجنبية امرأة وتقوم المنوية، بحيواناته أجنبي رجل ويتبرع ببويضة، أجنبية امرأة تتبرع. 3

  أو بالشفاء لها أمل وال  عقيما الزوجة تكون حيث  الصورة هذه إلى ويلجأ برحمها،  بالتبرع أخرى

 أحد  إلى الزوجان يتوجه  عندها باإلنجاب، له أمل وال عقيما  يكون حيث  الزوج وكذلك اإلنجاب،

  مختصة أخرى شركات  مع أو المني مصرف مع وباالتفاق مجّمد  جنين لشراء المني بنوك

  يستلم  الوضع وبعد  الحمل، على القدرة لديها  أجنبية امرأة رحم باستئجار يقومان األرحام، بتأجير

( 1083)ابنهما أنه على المولود  الزوجان  

 توضع ثم خارجيا ، البويضة تلقيح ويتم الزوج،  من منوي وحيوان الزوجة من بويضة تؤخذ . -4

 المرأة رحم محل رحمه فيحل الملقحة، البويضة الحتضان  يصلح  حيوان أنثى رحم في اللقيحة

( 1084الزوجة)  رحم إلى بعدها الجنين يعاد   ثم  الزمن من لفترة  

راي العلماء في تأجير األرحام  المطلب الثالث:  

 
 . 253، ص1997نضال، عيسى. الطب الوقائي بين العلم والدين، سوريا: دار المكتبي،    1081
ة المؤتمر اإلسالالالالالالالالالالالالالمي،  البار، محمد علي.  مجلة مجمع الفقه اإلسالالالالالالالالالالالالالمي. الدورة الثانية، العدد الثاني، الج:  األول، جدة: منظم  1082
 . 282ه، ص  1407

 .   100-99أطفال األنابيب بين العلم والشريعة، ص  1083
 . 156، ص1989، عمان: مكتبة الرسالة الحديثة،  1عقلة، محمد.  نظام األسرة في اإلسالم، ج  1084



 

 

 

 

(1085اختلف العلماء المعاصرون في ُحْكِم إجارة األْرحام على ثالثة أقوال: )   

ل: عدم الجواز مطلق ا، وذهب إلى هذا القول جماهيُر العلماء المعاصرين، حيُث صدر قرار   األوَّ

عدم الجواز.ب  -مجمع البحوث اإلسالميَّة بمصر، وقرار مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي   

 واستدلُّوا بعدَّة أدلَّة، منها: 

ْم َغْيُر  قوله تعالى: }َوالَِّذيَن ُهْم ِلفُُروِجِهْم َحافُِظوَن . إِالَّ َعلَى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُهْم فَإِنَّهُ 

[. 7 - 5مؤمنون:  َملُوِميَن . فََمِن اْبتَغَى َوَراَء ذَِلَك فَأُْولَئَِك ُهُم العَادُوَن{ ]ال  

ْن أَْزَواِجُكم بَنِيَن َوَحفَدَة { ]النح ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواجا  َوَجعََل لَُكم ِمّ ُ َجعََل لَُكم ِمّ ل:  وقوله تعالى: }َوَّللاَّ

72 .]  

 وقالوا: إن استِئْجار األْرحام يترتَّب عليه مفاسد كثيرة، منها: 

جة، فلن تسلم من  • قد يؤِدّي إلى اختاِلط األنساب، إذا كانت الم جة، وإن لم تكن متزِوّ ستأَجرة متزِوّ

 االتِّهام وسوء الظَِّنّ بِها.

ا يقتضي القوَل بعدم مشروعيَّة   ِحم وصاحب المني؛ ممَّ • عدم وجود عالقة شرعيَّة بين صاحبة الرَّ

 هذا الحمل، فالحمل الشَّرعي ال بدَّ أن يكون من زْوجين. 

ِحم؛ لذا ال حقَّ له في شْغِل رِحِمها • صاحب الحيوان المنوي ليس له ح قُّ االستِْمتاع بصاحبة الرَّ

 بِحمٍل ليس منها وليس لها.

• أنَّ ذلك سيؤِدّي لنشوب خالفاٍت ونزاعاٍت حْول أحِقّيَّة المرأتين باألمومة: صاحبة البويضة،  

ِحم.   وصاحبة الرَّ

هللا علْيها؛ إذ غايةُ ما هنالك إقرار بويضٍة بدون  • أنَّه يفسد معنى األُمومة الحقيقيَّة التي فَطرها 

 عناء وال مشقَّة، بْينما التي حملتْها عانْت آالم الحمل، وتغذَّى بغذائِها حتَّى غدا بضعة منها. 

تها   • أنَّ فتح هذا الباب قد يؤِدّي إلى انتِشاره، وأن تسلكه كلُّ َمن أرادت أن تُحافظ على صحَّ

ل اإلنجاب بِهذه الطريقة إلى مفاخرة ومتاجرة. ورشاقة بدنِها، فيتحوَّ   

• أنَّ رِحم المرأة ليس من األشياء التي تقبل البْذل واإلباحة بأي صورة كانت؛ سوى الصورة  

 الشرعيَّة التي شرعها هللا تعالى وهي النكاح. 
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ِحم زوجة  أُْخرى أم ال ، وقال به بعُض  الثَّاني: تَجوز إجارة األْرحام مطلق ا، سواء كانت صاحبة الرَّ

 المعاصرين. 

 واستدلَّ أصحاُب هذا القول باآلتي: 

ضاع، وهذا قياٌس مع الفارق؛ ألن   ِحم على األِمّ من الرَّ ال : القياس، حيُث قاسوا األمَّ صاحبةَ الرَّ أوَّ

ضاع يثبت لِطْفٍل ثابت النَّسب بيقين،   ا بين المقيس والمقيس عليه؛ حيُث إنَّ الرَّ هناك فرق ا واضح 

ا استِ  حم، فهو يحصل لمن لم فال إشكال في إْرضاعه، وقد دلَّ على رضاِعه القرآن، أمَّ ئْجار الرَّ

 يثبُت نسبُه بعد.

ثاني ا: الضَّرورة، حيث يوجد بعض األعراض المسبِّبة لعدم اإلنجاب، مثل: أن تولد بغير رحم، أو 

بدون أعضاء تناسليَّة غير المبيض، أو غير ذلك، فِلَم ال نُجيز لهم االستِفادة من التقدُّم العلمي الذي  

! أنعم هللا به علينا؟  

ا ال يصحُّ االحتِجاج به؛ حيُث إنَّ الضَّرورة ال تكوُن في استِْجالب هذا الِطّفل، وإنَّما تكون  وهذا ممَّ

 في رْفع الضَّرر عنه بعد وجوده.

ثالث ا: استدلُّوا بالقاعدة الفقهيَّة: "األصُل في األشياء اإلباحة"، واستِئْجار األْرحام لَم يِرْد دليٌل على 

ى على األصل العاِمّ، وهو اإلباحة. تَحريمه، فيُجر  

وهذا استِْدالل خاطئ؛ ألنَّ األصل في األْبضاع التَّحريم، واستِئْجار األْرحام من أخَطِر ما يَمسُّ 

 األْبضاع. 

جل صاحب الحيوان المنوي،  حم زوجة  أُْخرى للرَّ الثَّالث: التَّفريق بين أن تكون المرأة صاحبةُ الرَّ

ة  أُْخرى، جاز إجارةُ رِحمها، وإالَّ فال يجوز، وقد كان المْجمع الِفْقهي قد أْو ال، فإن كانت زوج

هـ، بشْرط الحْيطة الكاملة في عدم اختاِلط النُّطف، 1404أجاز هذه الصُّورة في دْوَرته السَّابعة 

هـ.1405امنة وأالَّ يتمَّ ذلك إال عند قيام الحاجة، ولكن عاد المجمع وأْلغى هذا القرار في دْوَرتِه الثَّ   

ِحم: "إنَّ هذا شيٌء مبتدَع   حمن الجبرين عن استِئْجار الرَّ ويقول فضيلة الشَّيخ عبدهللا بن عبدالرَّ

تها أنَّه أجاز ذلك، أو   ة وأئمَّ ومنكر، ولم يتكلَّم فيه العلماء سابق ا، ولَم يُْذَكر عن أحٍد من ُعلماء األمَّ

ه، مع وجود األسباب والدوافع الَّتي يُمكن أن تدعَو إلى  خطر بباِله، أو عرض عنه شيئ ا يدلُّ عليْ 

مثله، وهذا حدث في زمٍن قريٍب؛ أي: منذ سنوات قليلة، حيث زيِّن لبعض هؤالء تأجير األْرحام، 

م:   وقالوا: إنَّه ال مانع منه، وإنَّ فيه... وإنَّ فيه...، وال شكَّ أنَّ هذا محرَّ



 

 

 

 

ال : ألنَّ هللا تعالى أمر بِحِ  ْفظ الفروج في قوِله تعالى: }َوالَِّذيَن ُهْم ِلفُُروِجِهْم َحافُِظوَن * إِالَّ َعلَى  أوَّ

[، فمنع الحقُّ جلَّ وعال  6،  5أَْزَواِجِهْم أْو َما َملََكْت أَْيَمانُُهْم فَإِنَُّهْم َغْيُر َملُوِميَن{ ]المؤمنون: 

وجات والمملوكات؛ أي: َوْطأَهن  بملك اليمين. استِباحة الفروج إال الزَّ  

ثاني ا: أْخبر هللا تعالى بأنَّ اإلنسان مأموٌر بأن يَحفظ نسبَه، ويَحفظ أوالدَه، وال شكَّ أنَّ هذا التَّأجير  

يحصل به اختاِلط األنساب والتداخل فيها، ويكون في ذلك شبهة، وفي ذلك تداُخل في النَّسب 

وجة األصليَّة والمؤجَّ  رة، وال يُْدرى أليَّتِهما يُلَحق، ولو ألحق بِحيُث يَتنازع على الولد الزَّ

 بإحداُهما، فإنَّ ذلك ليس بيقين". 

وقال الدكتور عبدالعظيم المطعني: "تأجير األْرحام بدعة من بِدَع الحضارة الغربيَّة، وهي  

 حضارة ماِدّيَّة ِصْرفة ال تقيم للمبادئ والقيم األخالقيَّة وْزن ا". 

اجح وهللا أعل ِحم البديل  وال شك أن الرَّ م: هو عدم الجواز مطلق ا؛ فال فْرَق في أن تكون صاحبة الرَّ

ة ما استدلَّ به أصحاب هذا القْول، وِلِعَظم   ُجل صاحب الحيوان المنوي أو ال؛ لقوَّ زوجة  أُْخرى للرَّ

(1086أمر األنساب في اإلْسالم، فوجب البُْعدُ عن كِلّ ما يُِخلُّ به أو يضعفه،، وهللا أعلم. )   

فصل الثاني :ال  

 تأجير األرحام ) النشأة واألسباب والمفاسد (.

 وفيه ثالثة مطالب 

 نشأة تأجير األرحام  المطلب األول:

بدأت تقنية إجارة األرحام في عالم الحيوان، والتي استعملت بهدف زيادة إنتاج الحيوانات 

لممتازة، وتخصب  ذات صفات ممتازة، فيؤخذ عدد من البويضات من أنثى حيوان ذات الصفات ا

مختبريا ثم تزرع األجنة في أرحام عدد من الحيوانات األخرى العادية، وكان األطباء البيطريون 

 يستأجرون أرحام تلك األبقار العادية لتنمية األجنة المحسنة داخلها.

ومن ثم انتشرت عمليات الرحم المستأجر بين البشر في أوروبا وأمريكا في ثمانينيات 

ي، حتى أصبحت لها شركات ووكاالت خاصة للترويج لتأجير األرحام والمساعدة  القرن الماض

في إبرام تلك العقود، ويمكن مالحظة االنتشار الواسع لتلك الوكاالت عند تصفح شبكة اإلنترنت، 
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حتى بدأت تلك األفكار تغزو الشرق وخاصة الهند، حيث تستغل النساء في عمليات الرحم  

 ألجرة المدفوعة إذا ما قورنت بالدول الغربية. المستأجر، وذلك لرخص ا

مركزا في الواليات المتحدة وحدها خاص  15وتشير اإلحصاءات إلى وجود أكثر من 

ألف دوالر، وقد أنتجت  17باستئجار األرحام، والعدد في تزايد ويصل معدل األجرة إلى 

ت في أمريكا وأنحاء العالم الوكاالت مئات المواليد بهذه الطريقة، وهكذا تصبح أرحام الفقيرا

الثالث بضاعة للبيع واإليجار، يستغلها األثرياء واألغنياء، ويريدون الحصول بذلك على أبناء 

 (1087دون عناء وما يتبعها من مشاق وآالم.) 

 :انتشارها  ومدى األرحام تأجير إلى اللجوء أسباب  المطلب الثاني:

 (1088اآلتية)  الحاالت  في طبيا   حال   كونه إلى األرحام تأجير  إلى اللجوء سبب  يعود 

 .سليما   ومبيضها فيه الحمل يستقر ال بحيث  ضعيفا   أو معيبا   المرأة رحم كان إذا  -1

 .منتج والمبيض  األمراض  من مرض  بسبب  المرأة رحم استئصال عند   -2

 .سليما   المبيض  كون  مع المتكرر اإلجهاض  أو  المتكررة الجنين وفاة  -3

 حاليا   ينتشر بدأ وهذا ترفها ، الحمل في راغبة غير المرأة تكون الحاالت  بعض  في -4

 .العربية والبالد  أوربا في طبقة األثرياء في

 

 المفاسد المترتبة على استئجار األرحام  المطلب الثالث:

 (1089) أن استئجار األرحام يترتب عليه مفاسد كثيرة منها 

قد يؤدي إلى اختالط األنـساب، إذا كانت المـستأجرة متزوجة، وإن لم تكن متزوجة فلن تـسلم من  -أ

 االتهام وسوء الظن بها.

ما يحـصل من منازعات وتفكك لألـسرة بين األم ـصاحبة البويـضة، وـصاحبة الرحم، واإلـسالم   -ب 

 ما يؤدي إلى النزاع والخالف. قد حرم كل 
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ما يفســـد معنى األمومة الحقيقية التي فطرها هللا عليها، إذ غاية ما هنالك إقرار بويضـــة بدون   -ج

 عناء وال مشقة، بينما التي حملتها عانت آالم الحمل وتغذى بغذائها حتى غدا بضعة منها.

أن تحافظ على صـــحتها ورشـــاقة   فتح هذا الباب يؤدي إلى أن تســـلكه كل امرأة ثرية، أرادت 0-د 

ـــنة ـعددا  كبيرا  من األوالد ويتحول اإلنـجاب بـهذه الطريـقة إلى مـفاخرة  ـبدنـها، ـبل ـقد تنـجب في الســ

 ومتاجرة.

 عدم قابلية الرحم للبذل واإلباحة، فهو ليس محال  للبيع وال للهبة وال لإلجارة ونحو ذلك. -4

كرامتها وتـصير كالدابة المـستأجرة لالـستخدام حـسب    لذلك فإن ممارـسة إجارة األرحام، يفقد المرأة

ــتغالال ألنوثتها   ــتئجار رحمها تحقيرا وامتهانا لعفتها واسـ ــبح التجارة في بدنها باسـ الطلب، ولتصـ

ــانيتها، ولم  ــد بال روح؛ فأفقدتها إنسـ وتحجيما لدورها كأم. لقد نظرت الوثيقة للمرأة على أنها جسـ

ــال  أو أن ا أصــ ا روحـ  أن لـه ا من حقوق    تعترف ـب ا حـق ا تمنحـه ة، وادـعت أنـه اـجات روحـي ا احتـي لـه

اإلنســــان التي منحها الشــــرع الحنيف إياها مســــبق ا بما يواكب فطرتها، فقد ألغت الوثيقة الحقوق 

الفطرية للمرأة كحقها في العفة، وحقها لحماية عرضـها، وحقها في الفضـيلة، وحقها لحفظ نسـلها، 

 في العرض وجعلته حقًّا إنسانيًّا. واستبدلت كل هذه الحقوق باالتجار

 

 رأي المجمعات الفقهية في تأجير الرحام  المطلب الرابع:

 قرار مجمع الفقه اإلسالمي:   أوالً: 

، تحريم جميع صـــور اســـتئجار األرحام وقد  1984قرر مجمع الفقه اإلســـالمي المنعقد بمكة عام  

التلقيح لما قد يحدثه من اضـطراب وفوضـى في  اجمع الفقهاء المحدثون على حرمة هذا النوع من 

األنسـاب، والشـك فيمن تكون األم، صـاحبة البويضـة أم التي حملت وولدت. أما الدليل الذي اعتمد 

 (1090عليه علماء المجمع هو:سد الذرائع،وذلك مخافة اختالط النطف في المختبرات)

 قرار مجمع البحوث اإلسالمية بمصر:   ثانياً:

بحوث اإلسـالمية بمصـر بحرمة اسـتخدام رحم امرأة أجنبية لوضـع ماء زوجين في  أفتى مجمع ال 

من   4رحمها، وهذا القرار أصــدره مجمع البحوث اإلســالمية بمصــر بعد انعقاده في يوم الخميس 
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ــوع قرروا أن ذـلك  29-1-2003الموافق    1422محرم   اء المجمع الموضــ اقشــــة علـم د مـن ، وبـع

إج ذه القرار ـب اء ـه د ـج ا، وـق د  حراـم دكتور عـب ا بقي اـل ــون فيـم ددهم خمســ اء المجلس وـع اع علـم ـم

 (1091المعطي مصرا على رأيه بجواز عملية تأجير األرحام)

 مناقشة أدلة المؤيدين والمحرمين لتأجير األرحام  المطلب الخامس:

مناقشـة األدلة للحكم الشـرعي لعملية تأجير األرحام في أدلة التحريم الذي تضـافرت عليه  

مة اللجوء إلى طريق الرحم البديل ســواء كان بالتبرع أو باألجرة، وهذا هو ما ذهب  األدلة هو حر

( بجلـسته  1092جماهير العلماء المعاـصرين، وبه ـصدر قرار مجمع البحوث اإلـسالمية بمـصر رقم )

ــالمي في دورـته 2001ـمارس   29المنعـقدة بـتاريخ الخميس  م، وقرار مجلس المجمع الفقهي اإلســ

ــبت الثامنة المنعقدة  ــالمي في مكة المكرمة في الفترة من يوم الس ربيع    28بمقر رابطة العالم اإلس

 م.1985يناير  28-19هـ الموافق من 1405جمادى األولى  7هـ إلى يوم اإلثنين 1405اآلخر 

ااـلدلـيل األول:   افُِظوَن * إال َعلَى أَزَواِجِهْم أَْو مـَ انُُهْم    قوـله تـعالى: }َوالَـِّذيَن ُهْم ِلفُُروِجِهْم حـَ ْت أَْيمـَ َملَكـَ

ادُوَن{]المؤمنون   َك ُهُم اْلعـَ أُولَئـِ َك فـَ إِنَُّهْم َغْيُر َملُوِميَن * فََمِن اْبتَغَى َوَراَء ذَلـِ <، وال فرق في  7-5فـَ

وجوب حفظ الفرج بين الرجال والنسـاء، وحفظ الفرج مطلق يشـمل حفظه عن فرج اآلخر وكذلك  

 عن َمنيِّه.

صــل في األبضــاع التحريم، وال يباح منها إال ما نص عليه الشــارع، والرحم أن األالدليل الثاني: 

تابع لبُضـع المرأة، فكما أن البُضـع ال يحل إال بعقد شـرعي صـحيح، فكذلك الرحم ال يجوز شـغله  

 (.1093بغير بحمل الزوج، فيبقى على أصل التحريم )

رع حّرم اســتمتاع غير الزوج ببضــع  أن الرحم ليس قابال للبذل واإلباحة؛ فإن الشــاالدليل الثالث:  

المرأة؛ ألنه يؤدي إلى ـشغل رحم هذه المرأة التي اـستمتع ببـضعها بنطفة ال يـسمح الـشرع بوـضعها  

ا يكون غير قابل للبذل واإلباحة   فيها إال في إطار عالقة زوجية يقرها الشــرع، فيكون الرحم أيضــ 

 (.1094ا )من باب أولى؛ وذلك للمحافظة على صحة األنساب ونقائه
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وما ال يقبل البذل واإلباحة ال تـصح هبته، وكذلك إجارته؛ ألن اإلجارة: "عقد على منفعة مقـصودة  

معلوـمة ـقابـلة للـبذل واإلـباـحة بعوض معلوم"، وـقد نصَّ الفقـهاء أن قولهم في التعريف: "ـقابـلة للـبذل  

 (. 1095واإلباحة )واإلباحة"؛ لالحتراز عن منفعة البُضع؛ فإنها غير قابلة للبذل 

وجود ـشبهة اختالط األنـساب؛ الحتمال أن تفـشل عملية التلقيح بعد وـضع اللقيحة في  الدليل الرابع: 

د  ه، فيَُظّن أن الحمـل والولـي ــرة الزوج لزوجـت اشــ الرحم المؤجر، ويحـدث الحمـل عن طريق مـب

 للمستأجر، مع أنه في الواقع ليس له.

ر الزوج في مباـشرة زوجته وهي حاملة للبويـضة  وكذلك ترد هذه الـشبهة في حالة اـستمرا

 الملقحة؛ ألن الجنين يتغذى بماء الزوج، كما يتغذى من األم الحامل.

ــريح عن وطء الـحاـمل التي هي من ـهذا القبـيل، فعن رويفع بن ـثاـبت  وـقد ورد النهي الصــ

ــلم قال: "ال يحل المرئ ي ؤمن باهلل  األنصــاري رضــي هللا عنه أن رســول هللا صــلى هللا عليه وس

واليوم اآلخر أن يســـقي ماَءه زرَع غيره"، يعني: إتيان الحبالى. وفي رواية: "فال يســـق ماءه ولد  

 (.1096غيره" )

قال ابن القيم: "فالـصواب أنه إذا وطئها حامال ـصار في الحمل جزء منه؛ فإن الوطء يزيد 

النبي صــلى هللا عليه    في تخليقه ... قال اإلمام أحمد: الوطء يزيد في ســمعه وبصــره، وقد صــرح

ــقي ماءه زرع غيره(. ومعلوم أن الـماء الذي   ــلم بـهذا المعنى في قوله: )ال يـحل لرجل أن يســ وســ

 (.1097يسقى به الزرع يزيد فيه، ويتكون الزرع منه" اهـ )

وال يمكن أن نقول بمنع الزوج من وطء زوجـته ـمدة الحـمل؛ لـما في ـهذا من منـعه من واـجب علـيه  

ــوص ـمذـهب الـمالكـية )إذا لم يكن ـله ـع ( ـبل ـقد يكون واجبـ ا  7(، والحـنابـلة )1098ذر، كـما هو منصــ

علـيه ـباإلجـماع إذا ـخاف على نفســــه الوقوع في الزـنا، والمنُع من الواـجب حرام، وـما يؤدي إلى  

ا. كما أن اشـتراط منع الزوج من وطء زوجته شـرط باطل؛ لمخالفته لمقتضـى  الحرام يكون حرام 

 (.1099العقد )

 
نه، واإلمام أحمد في مسنده  1131(، والترمذي ) 2158رواه أبو داود )    1095  . 108/  4( وحسَّ
 . 136/ 6شرح سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكالته     1096
 . 22/  2الفواكه الدواني     1097
 . 192/  5كشاف القناع     1098
 . 19تأجير األرحام ألبي العال ص   1099



 

 

 

 

أن التلقيح بهذه الطريقة مســتلزم النكشــاف عورة المرأة، والنظر إليها، ولمســها،   الدليل الخامس:

واألصل في ذلك أنه محرم شرع ا، ال يجوز إال لضرورة أو حاجة شرعيتين، ولو سلمنا بقيام حالة 

  الضــرورة أو الحاجة في حق صــاحبة البويضــة، لم نســلمها في حق صــاحبة الرحم البديل؛ ألنها

 ليست هي الزوجة المحتاجة لألمومة.

اإلجارة ال يجوز التوســع فيها بالقياس؛ ألنها شــرعت على خالف األصــل؛ فإن الدليل الســادس:  

األصـل في التملك هو تملك األعيان والمنافع مع ا، وليس تملك المنافع دون األعيان، واإلجارة عقد 

 ألصل.على تملك المنافع فقط، فكانت مشروعيتها على خالف ا

وما ـشرع على خالف األـصل ال يجوز التوـسع فيه بالقياس عليه، بل يقتـصر فيه على مورد النص  

 المجيز فقط.

ــاع ال  ــع فيها بالقياس عليها، فإجارة المرأة للرضـ ــفة عامة ال يجوز التوسـ فإذا كانت اإلجارة بصـ

 (.1100يجوز التوسع فيها بالقياس عليها من باب أولى )

بذل المرأة رحمها بالحمل للغير؛ للـضرر الذي ـسيقع عليها، فإنها ال تخلو من   يحرمالدليل الـسابع:  

 أحد حالتين: إما أن تكون متزوجة، أو تكون غير متزوجة.

فإن كانت متزوجة: جاءت شبهة اختالط األنساب، وإن كانت غير متزوجة: عرضت نفسها للقذف  

 وقالَة السوء.

فيه إزالة لضرر امرأة محرومة من الحمل بضرر امرأة    كما أن القول بإجازة الحمل لحساب الغير

رة: أن  اعـدة المقَرَّ ا، والـق ائـه ا وعـن ا ووالدتـه د، ثم ال تتمتع بثمرة حملـه ل وتـل أخرى هي التي تحـم

 (.1101الضرر ال يزال بالضرر )

 غلبة المفاسد المترتبة على هذه العملية، ومنها:الدليل الثامن:  

ــاد معنى األمومة كما فطرها  ــبغة التجارية، مما إفسـ ــبغها بالصـ هللا وعرفها الناس، وصـ

ه بها الحكماء،   ا وحقوق ا عديدة، ونَوَّ يناقض معنى األمومة التي عظمتها الشــرائع وناطت بها أحكام 

ــة أفرزـها مبيض امرأة   وتغنى بـها األدـباء، وـهذا المعنى وذـلك التعظيم ال يكون من مجرد بويضــ

ــيء آخر بعد ذلك هو: الوحم، والغثيان، والوهن  ولَقََّحها حيوان منوي من رجل، إ نما تتكون من شـ

 
 . 20تأجير األرحام ألبي العال ص   1100
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مدة الحمل، هو التوتر، والقلق، والطلق عند الوالدة، هو الضــعف، والهبوط، والتعب بعد الوالدة، 

 هذه الصحبة الطويلة هي التي تَُولِّد األمومة.

ازع الوالء عـن ابي يؤدي إلى تـن ـــب ذا الـحاجز الضــ ة األموـمة بـه ا أن تغطـي د كـم ل بـع د الطـف

اإلنجاب، هل سيكون والؤه لصاحبة البويضة، أو للتي حملته وأرضعته من ثدييه؟ مما قد يعرضه  

ــبط أـمه األولى أم أـمه الـثانـية؟، ودرء   ـــية عنيـفة؛ إذ أـنه لن يعرف إلى من ينتمي ـبالضــ لهزة نفســ

 (.1102المفاسد أولى من جلب المصالح )

 واألدلة التي اعتمدوا عليها:فتاوى المؤيدين الستئجار األرحام 

 قرار مجمع الفقه اإلسالمي: -1

لقد تناول مجمع الفقه اإلسـالمي مسـألة اسـتئجار األرحام بجدية وببحث عميق وذلك في دورة 

ه. وقرر أن مســألة تأجير األرحام في جميع    1407صــفر عام    12-8مؤتمرة الثالث في عمان من  

ــتخدمت الصــور ــرعا إال إذا اس ة التي يتم فيها تلقيح خارجي بين نطفة الزوج صــورها محرمة ش

ه  د حرم مجمع الفـق ذات الزوج. وـق اد اللقيحـة إلى رحم زوجـة أخرى ـل ه ثم تـع وبويضـــــة زوجـت

اإلســالمي باقي الصــور لما يترتب عليها من اختالط األنســاب وضــياع األمومة وأجاز الصــورة 

إلى تحريم    1989مي المنعقد بمكة  أعاله شــرط االحتياط والحذر، ومن ثم عاد مجمع الفقه اإلســال

ــات، ومخافة اختالط النطف في   ــتئجار األرحام وذلك لما في األمر من مالبســ ــور اســ جميع صــ

المختبرات. ومن هنا نرى إن المجمع الفقه اإلســـالمي أجاز صـــورة واحدة من صـــور اســـتئجار 

 (1103األرحام ومن ثم حرمها جميعا، معتمدا  في ذلك على مبدأ سد الذريعة)

 (:1104رأي الدكتور عبد المعطي البيومي) -2

 أجاز الدكتور عبد المعطي البيومي عملية استئجار األرحام في صورتيها التاليتين:

 أن يتم تلقيح خارجي بين نطفة الزوج وبويضة الزوجة وتوضع اللقيحة في رحم امرأة أخرى. -أ

 الثالثة في عمان.الصورة التي أجازها مجمع الفقه اإلسالمي في دورته -ب 

 
بالالالمن بحوق فقهية في قضالالالايا    -، األم البديلة263،  262فتاوى معاصالالالرة للدكتور يوسالالالض القربالالالاوي، بنوا النطض واألجنة ص   1102

الشالالريعة اإلسالالالمية من الضالالوابال واألخاليياج في مجال اإلخصالالاب الطبي للدكتورة أماني  ، موقض  811،  810، 808/  2طبية معاصالالرة  
 . 319عبد القادر ص

 . 23.ص 2004الفرج، يوسض. قضايا طبية معاصرة، القاهرة: دار الفكر العربي.     1103
 الدكتور عبد المعطي البيومي هو عميد كلية اصول الدين في االزهر الشريف في مصر.    1104



 

 

 

 

 -أما األدلة والتعليالت التي أوردها الدكتور عبد المعطي البيومي فهي:

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : "إن هللا يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من  -1

 (1105يجدد لها دينها)

تزاوج بين  تصــريح علماء الطب انه عندما تتحد البويضــة مع الحيوان المنوي الذكر يتم ال -1

كروم وزوم منفردا من الحيوان المنوي ،ليت كون    23كروم وزوم منفردا من البيـضة و  23

ا   ديـن ل نوع من الخواص على   23ـل ة لـك ات الوراثـي ــطف الجيـن ائي، وتصــ كروموزوم ثـن

الكروموزومآت الثنائية متقابلة مع بعضــها البعض في ترتيب تتابعي متكامل، حيث يوجد 

ال    جين واـحد من األم في ا انتـق ا يحمالن مـع ه جين واـحد من األب، وـكل جينيين مـع الـب مـق

ــكيل الوراثي للجنين يكون   ـــية وراثـية إلى الـكائن الـجديد، وبناءا  على هذا فإن التشــ خاصــ

للزوج صـاحب الحيوان المنوي وزوجته صـاحبة البويضـة، والبويضـة الملقحة من الزوج 

أي حيوان منوي أخر ا مرة أخرى ـب ا   ال يمكن تلقيحـه ة. ومن هـن داـي ه ـب ذي لقـحت ـب غير اـل

ــهم بأي تكوين   ــفة وراثية وال يسـ جيني، إنما هو يمد الطفل  نؤكد أن الرحم ال ينقل أي صـ

بالغذاء واألوكســــجين واألمشــــاج الرحمية، وال يمكن أن يكون اختالط باألنســــاب لعدم  

 (1106إمكانية تلقيح البويضة الملقحة مرة أخرى)

بر تيسرا لألمة اإلسالمية،هذا التيسير التي تميزت به الشريعة إن إجازة تأجير األرحام يعت -3

اإلسالمية دائما، فالمشقة تجلب التيسير، وهذه العملية أفضل من التبني، وال داعي للخوف 

ــكالت   القضــــاء على ـكل المشــ د كفـيل ـب ــال على عـق د أصــ ــتـن ا تســ من ـهذه العملـية ألنـه

 (1107المستقبلية)

 عي وعالقته بتأجير األرحام  وفيه ثالثة مطالب التلقيح االصطنا المبحث الثالث: 

 التلقيح االصطناعي في اللغة واالصطالح. المطلب األول:

 
سالالالالالنن أبي   61870رقم   1434/ 2ديث صالالالالالحيح رواه أبو داوود،والحاكم في المسالالالالالتدرا والبيهقي في المعرفة ،الجامع الصالالالالالغيرالح   1105
 ،باب ما يذكر في قرن المائة.  4291رقم   480/ 4داوود  

 . 24قضايا طبية معاصرة، ص     1106
 . 25قضايا طبية معاصرة،ص   1107



 

 

 

 

االم والقاف والحاء أـصل ـصحيح يدل على إحبال ذكر وأنثى ،ثم يقاس عليه ما  أوالً: التلقيح لغًةً ً:

يشـــينه به من من لقاح الضـــم والشـــجر أما الضـــم فتلحقها ذكرانها ، وأما الشـــجر فتلحقه الرياح 

(1108) 

 ( 1109وهو ادخال المني في المهبل بغرض تلقيح البويضة داخل الرحم)  ثانيا: التلقيح اصطالحاً:

الـصاد والنون والعين أـصل ـصحيح واحد وهو عمل الـشيء ـصفا وامرأ ة   طناعي لغة ً:ثانياً: االـص

 (1110صناع ورجل صنع اذا كان حذيقين فيما يصفانه )

ال يخرج عن التعريف الفقهي عن التعريف اللغوي قالصــناعة اســم للحرفة    االصــطناعي الفقهي:

 (1111الصانع عمله الصفة وانصع اجادة )

 شروط  التلقيح الصناعي الداخلي بين الزوجين  المطلب الثاني:

 شروط  التلقيح الصناعي الداخلي بين الزوجين وهي:

 أن يكون التلقيح بين الزوجين. الشرط األول:

اء اإلسالم إلجراء التلقيح الصناعي الداخلي أن يتم بين الزوجين في حال قيام الزوجية، اشترط فقه

 (1112أما إذا انتهى عقد الزوجية بموت أو طالق فال يحل ذلك)

 

ــأ التلقيح   ــيلة لعالج عقم الزوجية فقط لكن هذا التصــور الذي نش ومن هنا يبدو التلقيح وس

من الدول األوروبية واألمريكية، فلم يعد التلقيح الـصناعي  الـصناعي في أحـضانه قد تغير في كثير  

مقصــورا  على الزوجين فحســب، بل أصــبح يطالب به بعض األشــخاص الذين ال تربطهم عالقة 

زوجية، وإنما يعيشــون في ظل عالقات غير مشــروعة، بل طالبت به أيضــا  بعض النســاء غير 

إقامة عالقة جنســـية مع الرجل، وكذلك   المتزوجات، والالئي يرغبن في الحصـــول على ولد دون

 (1113بعض النساء الالئي يعانين من مرض السحاق ويعشن معا )

 
 ( 95/ 2) ابن فارس ابو زكريا , معجم مقاييس اللغة   1108
 حسن , عائشة أحمد مسند األحكام المتعلقة  بالحملة       1109
 ( 74/ 1) زكريا احمد بن فارس معجم مقاييس اللغة       1110
 493مفرداج الفاظ القران ص   –الراغب لالصفهاني     1111
 .45أخاليياج التلقيح الصناعي للدكتور محمد علي البار ص     1112
 .79-78زهرة ص  اإلنجاب الصناعي للدكتور محمد المرسي     1113



 

 

 

 

 رضا الزوجين الشرط الثاني:

هذا الشــرط في الحقيقة يبدو بدهيا  فالولد من ناحية يحمل اســم أبويه، ومن ثم يجب رضــا 

ــأل ة اختيارية وليســت إجبارية،  كل منهما صــراحة أو ضــمنا  قبل إجراء عملية التلقيح، فالبنوة مس

ومن ناحية أخرى فإن مـصلحة الولد تقتـضي توافر مثل هذا الـشرط، وقد تتم عملية التلقيح من دون 

رضـا أحد الزوجين، فيأتي الولد غير مرغوب فيه من الزوج الذي قد يلجأ إلى إنكار نسـب الطفل،  

 ل بل وعلى األم.مع ما يترتب على ذلك من آثار نفسية واجتماعية سيئة على الطف

لكن هذه النقطة لم تبحث من قبل الفقهاء القدامى بحثا مســتفيضــا ذلك ألن التلقيح كان معروفا  على 

نطاق ـضيق، ومن ثم فإننا ـسوف نتاول بيان حكم ما لو أراد الزوجان أو أحدهما عدم اإلنجاب عن  

 عليه وســــلم  طريق العزل عن الزوجة باعتباره الصــــورة المســــئول عنها الرســــول صــــلى هللا

والمعروفة لديهم في ذلك الوقت والتي لم يـصل إلى علمهم غيرها من الوـسائل الحديثة والتي يمكن  

 أن يقاس حكمها على حكم العزل، ما دامت ال تؤدي إلى اإلضرار بأي من الزوجين.

 أن يتم التلقيح خالل الحياة الزوجية الشرط الثالث:

ح الصــناعي الداخلي أن يتم بين زوجين في حال قيام اشــترط فقهاء اإلســالم إلجراء التلقي

عقد الزوجية، أما إذا انتهى عقد الزوجية بموت أو طالق فال يحل ذلك؛ ألن اإلنجاب الصـناعي ال 

يجوز أن يختلف في شيء اللهم إال في وسيلة التلقيح عن اإلنجاب الطبيعي، فيجب أن يحدث خالل  

زوجية بالوفاة أو الطالق استحال حدوث الحمل سواء كان حمال   الحياة الزوجية فإذا انتهت الحياة ال

 طبيعيا  أو عن طريق التلقيح الصناعي.

لكن الحمل عن طريق التلقيح الصــناعي يثير بعض الصــعوبات، ويرجع الســبب في ذلك  

إلى أن إجراء عملية التلقيح الـصناعي تـستغرق بعض الوقت، وقد يتوفى الزوج، أو يحدث الطالق  

ــتعماله   في تـلك الفترة، كـما أنه يمكن االحتـفاظ بنطفة الرجل مدة طويلة في البنك وذلك بغرض اســ

د يتوفى   د ذـلك، وـق اره الزوـجان بـع ة في الوـقت اـلذي يخـت في تلقيح زوـجة الرـجل صــــاـحب النطـف

ــروعية إجراء التلقيح   ــكال خطير وهو عن مدى مشـ ــل إشـ الزوج قبل إجراء عملية التلقيح فيحصـ

ا ـــناعي بـعد وـف إجراء التلقيح بنطـفة  الصــ ة الزوج أو بـعد الطالق، وـهل يحق للزوـجة أن تـطاـلب ـب

 زوجها المتوفى؟.

ا   ة زوجـه ة من إجراء التلقيح بنطـف ا، أو المطلـق ا زوجـه أقول: ال يجوز تمكين الزوـجة المتوفى عنـه

 ألن: المتوفى أو المطلق



 

 

 

 

ـسبق أن يتم في حال قيام عقد علماء اإلـسالم قد اـشترطوا إلجراء التلقيح الصـناعي الداخلي كما -1

 الزوجية.

 

ل ـحدوث الحـمل؛ ألن جمهور -2 ذي توفي قـب اه اـل أن الطـفل على فرض ـحدوث الحـمل لن يرث أـب

 يشترطون إلرث الحمل شرطين: (1115)](غير المالكية1114الفقهاء)

 أن يثبت وجوده حيا  عند موت مورثه. األول:

 أن يولد حيا  ولو مات بعد دقائق كي تثبت أهليته للتملك. الثاني:

والدته حيا  إال إذا تيقن وجوده في بطن أمه   ومن ذلك يتضــح أن الجنين ال يســتحق من اإلرث عند 

ل حـدوث  د توفي قـب ا أن الزوج ـق ا  )المفقود( ومن المعروف هـن ة وحكـم اة المورث حقيـق ت وـف وـق

 الحمل، ومن ثم فال يرث هذا الحمل.

 أن يكون المقصود من التلقيح الصناعي مكافحة عقم الزوجية :الشرط الرابع

 عقم الزوجية، فالعقم يعد مرضا  يجوز التداوي منه. يعد التلقيح الصناعي وسيلة لعالج

ــناعي من حيث وجوده بهذا الهدف وال يجوز أن يخرج عنه   ويجب أن يرتبط التلقيح الصـ

 بأي حال من األحوال، أما إذا كان الهدف من التلقيح الصناعي هو تحسين النسل فهذا ال يجوز.

لة الوحيدة الممكنة لإلنجاب سـبق القول إن أن يكون التلقيح الصـناعي هو الوسـي الشـرط الخامس:

العقم يعد مرـضا  بالمعنى الواـسع لهذا المـصطلح، كما بينا مـشروعية العالج من العقم وتأـسيسا  على  

ــائل األخرى  ــتنفذت كافة الوس ذلك فإنه ال يجوز أن يلجأ الزوجان إلى التلقيح الصــناعي إال إذا اس

 الممكنة لعالج العقم.

غير جائز شـرعا  وال يثبت به النسـب، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسـب لقوله   وإذا كان التبني

}وـما جـعل أزواجكم الالئي تـظاهرون منهن أمـهاتكم وـما جـعل أدعـياءكم أبـناءكم ذلكم قولكم  تـعالى:

بأفواهكم وهللا يقول الحق وهو يهدي الســـبيل ادعوهم آلبائهم هو أقســـط عند هللا فإن تعلموا آباءهم  

 
د. محمالد بن يحى    .313/ 6، المغني البن قالدامالة  79-78، الرحبيالة في الفرائ  ص  199/ 4انظر: اللبالاب شالالالالالالالالالالالالالالرح الكتالاب     1114
 النجيمي

يرى المالكية أن التركة ال تقسالم حال وجود الحمل ويعد الحمل سالبباي يوقض به المال ىلى الوبالع، فتوقض قسالمة التركة ىلى الوالدة      1115
اليأس من الوالدة؛ ألن في القسالالمة تسالالليطاي للورلة على أخذ المال والتصالالرف به وفي اسالالترداد الحمل لحقه منهم خطر. انظر: القوانين  أو  

 د . محمد بن يحى النجيمي .395الفقهية البن ج:ي ص  
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. فإن التلقيح الصــناعي يصــبح بالشــروط الســالفة الذكر  (1116)اآلية خوانكم في الدين ومواليكم{فإ

باع عاطفة األمومة واألبوة، وهو بديل أفضـل بكثير من التبني؛ ذ  لك ألن  بديال  مـشروعا  للتبني إلـش

ثمرة التلقيح الصــناعي تكون من صــلب األبوين، على عكس التبني الذي ينســب فيه الرجل لنفســه 

 .(1117)ولدا  يعرف أنه ليس ابنه

 
 .5-4سورة األح:اب، اآليتان     1116
 .101-100انظر: اإلنجاب الصناعي للدكتور محمد المرسي زهرة ص     1117
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 حكم التلقيح الصناعي  المطلب الثالث:

 : جواَز التلقيح الصناعي بْين الزوجين، بشروط معينة، وهي  

 .. أن يكون التلقيُح بين الزوجين1

 .. ِرضاء الزوجين2

 .. أْن يتمَّ التلقيُح خالَل قيام الحياة الزوجيَّة3

يُّ هو الوسيلةَ الوحيدة  أن يكوَن التلقيُح الصناع -5. أْن يكون هدُف التلقيح مكافحةَ ُعقم الزوجيَّة. 4

 .الممكنة لإلنجاب 

، التي منها: الفوضى العارمة في األنساب   ثم أتى على ِذكر أضراِر التلقيح الصناعي بوجٍه عاّمٍ

وَجهالة النَّسب، واألمراض التي تنتقل عْبَر المنّيِ إلى المرأة أو الَجنين، وِزيادة احتمال والدة 

هين، وغيرها من   .األضرارالمشوَّ

ناعي الداخلّيِ إذا كان بواسطة ماِء الزوج،  ثم تناول مسألةَ ثُبوت نَسب المولوِد ِمن التَّلقيح الّصِ

ا إذا كان  ، ويَثبُت نسبُه منهما، أمَّ وأنَّه ال ِخالَف في هذه الحالة: أنَّ الولد ولدٌ طبيعيٌّ وشرعيٌّ

وج؛ فإنَّ هذا النوَع من التلقي ح حراٌم في نظر الشريعة اإلسالميَّة؛ ِلَما يترتَّب  بواسطة ماء غير الزَّ

 .عليه من االختالط في األنساب 

ثم تحدَّث عن مسألة ثُبوت نسب المولود من التلقيح الصناعي الخارجّيِ )طفل األنبوب(، وأنه إذا 

وجة؛ فإنَّ هذا ال تَرفضه الشريعةُ اإلسالميَّة  (1118) .كان التلقيُح ِمن نُطفة الزوج وبيضة الزَّ

 :  التوصيات والنتائج

التأكيد على وزارات الصــحة والعيادات والمتشــفيات بضــرورة متابعة المراكز الصــحية  -1

 الخاصة بعالج العقم ووضع االشتراطات الخاصة لذلك .

تهتر بها  -2 أن يصـدر قانون ينظم العملية بحيث يترتب عليها عقوبة رادعة لمن يتالعب ويـس

. 

 عينات المني والبويضة حتى تضمن عدم اختالطها .وضع مراقبة في  -3

أن تتم عملية التلقيح ضـمن مركز متخصـص حكومي أو مؤسـسـة رسـمية للدولة تشـرف  -4

 عليها .

 
 مصر  -دار السالم  - على عبد الرحيم عامر-أحكاُم االشتباِه في النََّسِب في الِفقِه اإلسالميِّ    1118



 

 

 

 

ب  -5 دم التالـع ــمن ـع ــلمين موثوق بهم حتى تضــ أن يكونوا الموظفون بمراكز التلقيح مســ

 بالعينات والبويضات.
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