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Merqat  Al Mafateeh lemeshkat AlMasabeeh
By: Ali Al Qari: Ali Ben Sultan Muhammad Al Harawi ( D. 1014 AH )

مرقاة المفاتيح لم�سكاة الم�سابيح
المال علي القاري : علي بن )�سلطان( محمد الهروي الحنفي نور الدين 1014 هـ

مــــــــجــــــــلــــــــة
فــــ�ــــســــلــــيــــة
ثـــــقـــــافـــــيـــــة
تــــــراثــــــيــــــة



ال�سروط الخا�سة بن�سر كتب محكمة �سمن �سل�سلة اآفاق الثقافة والتراث
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية  و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت   -
�لثقافية.

ق�شية تر�ثية علمية، ت�شهم في تنمية �لز�د �لفكري و�لمعرفي لدى �لإن�شان �لعربي �لم�شلم، وتثري �لثقافة   -
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لكتاب جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحوٍّ كان، وي�شمل ذلك �لكتب �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لآيات  وعزو  �لكتابة،  في  �لدّقة  مع  بال�شكل  �شبطها  �شرعية  لن�شو�ٍص  �لمت�شمنة  �لكتب  في  ُير�عى  �أن  يجب   -  3

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.
4 - يجب �أن يكون �لكتاب �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 

في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.
و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن، مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل كتاب مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لكتاب مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا بالآلة �لكاتبة، �أو بخط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه و�حد 

من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية، مبّيًنا ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه، و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لعلمية �لمعروفة في تحقيق  �أن يكون �لكتاب تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة تتبع �لقو�عد  9 - يمكن 

�لتر�ث، وترفق بالكتاب �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطّية �لمعتمدة في �لتحقيق.
10 - �أن ل يقل �لكتاب عن مئة �شفحة ول يزيد عن مئتين.

11 - تخ�شع �لكتب �لمقدمة للتقويم و�لتحكيم ح�شب �لقو�عد و�ل�شو�بط �لتي يلتزم بها، ويقوم بها كبار �لعلماء 
و�لمخت�شين، ق�شد �لرتقاء بالبحث �لعلمي خدمًة لالأّمة ورفًعا ل�شاأنها، ومن تلك �لقو�عد عدم معرفة �لمحكمين 
�أ�شماء �لمحكمين، �شو�ء و�فق �لمحكمون على ن�شر �لبحوث من غير  �لباحثين  �لباحثين، وعدم معرفة  �أ�شماء 

تعديٍل �أو �أبدو� بع�ص �لمالحظات عليها، �أو ر�أو� عدم �شالحيتها للن�شر.
مالحظـات

1 - ما ين�شر في هذه �ل�شل�شلة من �آر�ء يعّبر عن فكر �أ�شحابها، ول يمّثل ر�أي �لنا�شر �أو �تجاهه.
2 - ل ُترّد �لكتب �لمر�شلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.

3 - ل يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�شه على �لتحكيم �إّل لأ�شباب تقتنع بها �للجنة �لم�شرفة على 
�إ�شد�ر �ل�شل�شلة، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.

4 - ُي�شتبعد �أّي كتاٍب مخالف لل�شروط �لمذكورة.
5 - يدفع �لمركز مكافاآت مقابل �لكتب �لمن�شورة وثالثين ن�شخة من �لكتاب �لمطبوع.

�سروط الن�سر في المجلة
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

- ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت 
�لثقافية.

�لثقافة  وتثري  �لم�شلم،  �لعربي  �لإن�شان  لدى  و�لمعرفي  �لفكري  �لز�د  تنمية  ت�شهم في  تر�ثية علمية،  - ق�شية 
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لبحث جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحٍو كان، وي�شمل ذلك �لبحوث �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لكتابة، وعزو �لآيات  �لمت�شمنة لن�شو�ٍص �شرعية �شبطها بال�شكل مع �لدّقة في  ُير�عى في �لبحوث  �أن  3 - يجب 

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.

4 - يجب �أن يكون �لبحث �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 
في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.

و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل بحث مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لبحث مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا على �لآلة �لكاتبة، �أو بخٍط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه 

و�حد من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية مبّيًنا، ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لمعروفة في تحقيق  �لعلمية  �لقو�عد  تتبع  �لبحث تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة  �أن يكون  9 - يمكن 

ية �لمعتمدة في �لتحقيق. �لتر�ث، وترفق بالبحث �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطِّ
10 - �أن ل يقّل �لبحث عن خم�ص ع�شرة �شفحة، ول يزيد عن ثالثين.

مالحظـات
1 - ترتيب �لبحوث في �لمجلة يخ�شع لعتبار�ت فنية.

2 - ل ُترد �لبحوث �لمر�شلة �إلى �لمجلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ء ن�شرت �أو لم تن�شر.
هيئة  بها  تقتنع  لأ�شباب  �إّل  �لمجلة  تحرير  هيئة  على  عر�شه  بعد  بحثه  ن�شر  عدم  يطلب  �أن  للباحث  يجوز  ل   -  3

�لتحرير، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
4 - ت�شتبعد �لمجلة �أّي بحٍث مخالف لل�شروط �لمذكورة.

5 - تدفع �لمجلة مكافاآت مقابل �لبحوث �لمن�شورة، �أو مر�جعات �لكتب، �أو �أّي �أعمال فكرية.
6 - يعطى �لباحث ن�شختين من �لمجلة.



ال�سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته، و بعد ،
فاإنه ي�سرنا اأن نبعث اإليكم بن�سخة من العدد )80( من مجلة اآفاق الثقافة و التراث.

راجين التف�سل باإر�سال اإ�سعار الت�سلم المرفق بالمجلة اإلينا.
مع خال�ص �سكرنا و تقديرنا لح�سن تعاونكم معنا

و تف�سلوا فائق االحترام و التقدير

مركــــز جمعــة المــاجــد للثقــــــــافة والتــــــــراث
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للأعداد : 

ابتداء من تاريخ :

:of Copies  عدد الن�شخ :

Subscription Date :

�شيك 

التوقيع :التاريخ :

حوالة بريديةحوالة م�شرفية
Postal Draft

Signature : Date :

Bank Draft Check

Acknowledgement of Receipt
اإ�شعار بالت�شلم

اال�شم الكامل :

الموؤ�ش�شة :

العنوان :

�شندوق البريد :

عدد الن�شخ :العدد :

: Signatureالتوقيع :التاريخ : Date :

Subscriptionا�شتراكExchangeتبادلGiftاإهداء
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Institution

Address

P.O. Box :

Issues No.:No. of Copies:
Dear Sir ;
Attached is one copy of Afaq Al-Thaqafa wa Al- Turath maga-
zine, issue No ( 80 ). Please send back the enclosed receipt of 
Acknowledgement after filling in the required infomation.
Thank you for your kind cooperation
We remain
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اال�شتراك
ال�شــــــنوي

المقاالت المن�صورة على �صفحات المجلة تعبر عن اآراء كاتبيها
والتمثل بال�صرورة وجهة نظر المجلة اأو المركز الذي ت�صدر عنه

يخ�صع ترتيب المقاالت الأمور فنية

ت�صــــدر  عن ق�صم الدرا�صــــــــات والن�صر وال�صوؤون الخارجية
بمركـــــــــز جمعــــــــــة الماجــــــــد للثقــــــــــافة والتــــــــــــــراث

دبـــــــــــــــي ــ �ص.ب. 55156
هاتــــــــــــــــف 2624999 4 971+
فاكــــــــــــ�ص 2696950 4 971+

دولـــــــــة االإمـــــــارات العربيــــــــة المتحــــــــــــدة 

خــــارج االإمــــــارات داخـــل االإمــارات   
150 درهــــــــــــــــــــــــٍم 100 درهــــــــــــــــــــــــمٍ  الموؤ�ص�صـــــات 
100 درهــــــــــــــــــــــــٍم 70   درهمـــــــــــــــــــــاً  االأفـــــــــــــــــــــراد 
75  درهمـــــــــــــــــــــاً 40  درهمـــــــــــــــــــــاً  الطــــــــــــــــالب 

ال�صنة الع�صرون : العدد الثمانون ــــ محرم 1434 هـ / كانون االأول )دي�صمبر( 2012 م
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اإنَّ ال�صريعة جاءت الإقامة م�صالح النا�ص, وتحقيق �صعادتهم الدنيوية واالأخروية, وبناء 
ال�صريعة,  عن  مدفوع  بها  االإخــالل  اأو  الغاية,  هــذه  اإبطال  اإلــى  يف�صي  اأمــر  كل  فــاإن  عليه 
ا كان الت�صدد والتطرف في الفهم اإلى اإحدى الجهتين والتعمق فيهما ذلك �صاأنه, فاإن  ولمَّ

ال�صريعة دّلت على رفعهما عن اأحكامها وت�صّرفاتها.

المكلف بتحقيقها هي؛  ال�صريعة  اأمرت  التي  الم�صالح  اأعظم  بين  وبناًء عليه, كان من 
دافعاً  اأم  لم�صلحة  جالباً  اأكــان  �صواء  واالإن�صاف,  بالتو�صط  ت�صرفاته  جميع  في  التزامه 

چ   چ   چ   چ   تعالى:  قوله  تف�صير  في  المف�صرين,  جمهور  اإليه  ذهب  ما  وهو  لمف�صدة, 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  
طرفان  االآخــر,  في  التفريط  هو  اأحدهما  في  االإفـــراط  الأن  90(؛  )النحل:  چ  ژ  
االآية  بــداأت  ولــذا  والعموم,  الخ�صو�ص  ف�صاد من جهة  ما هو  اإلــى  واحــد منهما  ينتهي كل 
اأي  �صيئين؛  بين  والموازنة  المعادلة  حقيقته  الذي  چ  ڇ     چ   چ   چ   چ   تعالى:  بقوله 
التزام التو�صط بينهما, اإال اأن ابن العربي يعطي لكلمة العدل الواردة في هذه االآية معنى 
اأبعد مما �صبق ذكره فيقول: »العدل بين العبد وبين ربه اإيثار حقه تعالى على حظ نف�صه 
اإال  النهاية  للزواجر واالمتثال لالأوامر, وما هو في  وتقديم ر�صاه على هواه, واالجتناب 

اإقبال على الم�صالح المطلوبة �صرعاً, واجتناب المفا�صد المدفوعة �صرعاً«.

اإن ال�صارع الحكيم قد بنى و�صف الو�صط الذي َنَعَت به هذه االأمة, وجعله مناط اأهليتها 
ورفع  والتخفيف,  والتي�صير,  ال�صماحة,  منها  متعددة,  معاني  على  الخلق,  على  لل�صهادة 
الحرج, وقد ت�صافرت ن�صو�ص الكتاب وال�صنة في الداللة على عناية ال�صارع الحكيم بهذه 
اأحكام  المعاني, عناية بلغت بها حد القطع في االعتبار, ومن ثم فاإنك ال تجد حكماً من 

ال�صريعة اإال وهو محاط باأحد المعاني ال�صابقة.

ة الإ�سالم �سرُّ نفوذه  و�سطيَّ
ـا�س فـي النَّ



ة  و�سطيَّ
الإ�ســـالم 

�ســـرُّ نفوذه 
ا�س في النَّ
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لجميع  �صاملة  للخلق  عامة  تكون  اأن  وتعالى  �صبحانه  اهلل  اأرادهـــا  التي  ال�صريعة  الأن 
اأن يرث اهلل االأر�ص ومن عليها؛ اقت�صى  اإلى  جوانب الحياة وتفا�صيلها دائمة في الزمن 
ذلك اأن يكون تنفيذها بين الموؤمنين بها والمعتنقين لها, �صهاًل ومي�صوراً, وال يكون ذلك 
اإال اإذا انتفى عنها االإعنات, فكانت �صماحتها اأ�صّد مالءمًة للنفو�ص؛ الأن فيها اإراحة في حال 

خوي�صتها ومجتمعها.

وبناًء عليه, فاإن ا�صتخدام معاني ال�صماحة والتي�صير والتخفيف ورفع الحرج في عملية 
االجتهاد لي�ص اأمراً جديداً, وال و�صفاً مبتكراً واإنما هو قديم ِقَدَم االجتهاد نف�صه؛ بل هي 
من  التابعون  وال  ال�صحابة  يتخلف  فلم  النبوي,  العهد  في  فجره  بــزوغ  منذ  له  مالزمة 
تلك  ا�صتخدام  عن  الت�صريع  ع�صور  جميع  في  المجتهدون  وال  الفقهاء  كبار  وال  بعدهم 
المعاني بجميع اأنواعها في اجتهاداتهم؛ بل كانت المعول عليها غالبا؛ الأن ن�صو�ص القراآن 

وال�صنة النبوية طافحة بالدعوة اإلى اعتبارها والنظر اإليها.

اإنَّ ال�صريعًة التي اأ�صا�ُصها ومبناها على الحكم وم�صالح العباد في المعا�ص والمعاد, وهي 
عدل كلها ورحمة كلها وم�صالح كلها وحكمة كلها, ال يمكن اأن يقوم فيها اجتهاد على غير 

اعتبار تلك المعاني ورعايتها في ا�صتنباط االأحكام. 

م�صاألة  من  وعلمائه,  االإ�ــصــالم  مفكري  من  العديد  لــدى  حقيقي  تخوف  هناك  اأن  اإال 
االإعالمية  والــهــالــة  االأيــــام,  هــذه  االإ�ــصــالمــيــة  ال�صاحة  على  بــغــزارة  المتدفقة  الو�صطية 
من  للحداثيين  والهادئ  الن�صبي  االن�صحاب  هو  التخوف  هذا  يعزز  ومما  بها,  المحاطة 
الم�صائل مما ولد  تناغم في بع�ص  بينهما  بل نجد  الو�صطيين,  م�صاحات متعددة ل�صالح 
�صعوراً قويا باأن هناك �صيء ما يطبخ في الكوالي�ص تحت هذا الم�صمى المنظور اإليه بعين 

الرعاية واالعتبار في ال�صرع الكريم.

ين بن زغيبة الدكتور عزُّ الدِّ
مدير التحرير
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تََعانُُق الَوْقِف في الُقراآِن الَكريم
وِعيٌَّة دالِليٌَّة ٌة َمْو�ضُ ِدرا�ضَ

د. محمد عادل �شوك
اأ�شتاذ النحو، وال�شرف الم�شارك

جامعة الملك خالد - كلية التربية للبنات - اأبها
المملكة العربية ال�شعودية

المقدمة:

الحمد هلل ربِّ العالمين, و ال�صالة و ال�صالم على �صيدنا محمد, و اآله, و �صحبه اأجمعين, 
و بعد:

اإ�صارات اليد لديه  فاإنَّ العرب وهم في طور الم�صافهة - التي ت�صعف المتكلم في كثير منها 
من  تت�صمنه  لما  عنه؛  التعبير  يريد  التي  للموا�صيع  المتكلم  اإدراك  باأهمية  ي�صعرون  كانوا   -
اأثناء حديثه, بحيث يبتدئ  اأن يقف عليها في  اأنه يمكن  الوجه, ف�صاًل على  اأمارات تظهر على 
 بكالم ُم�صَتاأنف ذي معنى م�صتقل يفي بالمق�صود فال َيْح�ُصُن له اأن يبداأ بالفاعل من دون الفعل
- مثاًل - , وال بالو�صف من دون مو�صوفه, وال باالإ�صارة من دون الم�صار اإليه, وال يبداأ بالمعمول 
اإذا اختلفتا خبًرا  من دون عامله, وال بجملة ال�صرط من دون جوابها, وال يداخل بين جملتين 

واإن�صاًء. بل عليه اأن يترك بين الجملتين فا�صاًل ليت�صح معنى كلٍّ منهما على حدة.
اأَ�ْشَلما  َرُجَلين  اأنَّ  الطائي  حاتم  بن  َع��ِديُّ  روى 
قائاًل:  اأحُدهما  َد  فت�شهَّ  ،� اهلل  ر�شول  عهد  على 
اأنَّه َمْن ُيِطْع اهلَل ور�صوَلُه فقد َر�َصَد, وَمْن  )اأ�صهُد 
هما(, ثم توقف عن الكالم، فقال له ر�شول اهلل  يع�صِ

�: )ُقْم, واذهْب, بئ�َص الخطيُب اأنت( ))).

تحمل  التي  بالرواية  اأخ��ذن��ا  اإذا   -� فالنبيُّ 
فيه))).  َيقُبُح  وما  َيْح�ُشُن،  وما  الوقف،  على  الأم��ر 
ُه لّما قطع على ما يقبح؛ ف�شاوى  اأقاَم الخطيَب، وذمَّ
في ذلك بين َمْن اأطاع، وَمْن ع�شى، فلم يف�شل في 

قوله هذا. واإنما كان ينبغي عليه اأن يقطع على قوله 
هما  يع�شِ وَم��ْن  فيقول:  ي�شتاأنف،  ثم  َر�ــَصــَد(,  )فقْد 

فقد َغَوى، اأو يقوله جملة واحدة))).

له:  فقال  ث��وٌب،  معه  و    بكٍر  باأبي  رجٌل  ومرَّ 
اأبو  )اأتبيُع الثوَب؟ فقال: ال عافاك اهلُل. فقال له 
بكٍر: لقد علْمُتْم لو كنُتْم تعلمون, قل: ال, وعافاَك 

اهلُل())).

لأنَّ  ال�شديق؛  بكٍر  اأبي  الخليفة  من  ذلك  فكان 
المتكلم َداخَل بين َنْوَعي كالمه؛ فجاء ظاهر كالمه 
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على نمٍط واحٍد، يراد به الدعاء عليه، في حين اأن 
نيته وق�شده خالف ذلك. فهو دعاء له؛ ب�شرط اأن 

يف�شل بين ُجزاأي كالمه بوقف، اأو حرف عطف. 

الكالم  من  النمط  هذا  البالغة  علماُء  وُي��درج 
علم  مباحث  اأحد  والو�صل(,  )الف�صل,  مبحث  في 

المعاني))).

غاية  ا  حري�شً ك��ان  ال��ع��رب��ي  اأن  نجد  وه��ك��ذا 
الحر�ص على اأن ي�شلك الطرق الموؤدية اإلى الإفهام، 
اأت��ّم  على  وال�شامع  المتلقي  اإل��ى  المعنى  واإي�شال 
وثيًقا  ارتباًطا  المعنى مرتبط  باأن  اإيماًنا منه  وجه؛ 
تتغير  المعنى  هذا  اللفظية،واأن  وال�شيغ  بالمباني 
الكالم،  في  الوقف  لموا�شع  تبًعا  وتختلف  دللت��ه، 
ووفًقا للطريقة التي ينهجها المتحدث في كالمه))).

وجهه،  َق�شماُت  ُتِعْيُنُه  الذي   - المتكلم  واإنَّ  هذا 
المعاني  من  يريد  ما  اإي�شال  على   - يده  وحركات 
الكتابة  يتخُذ  من  �شعي  عن  غنًى  في  والأغ��را���ص، 
ال�شوت  عن  بعيًدا  نف�شه  في  يجول  لما  تعبير  اأداة 
وعالماٍت،  رم��وٍز،  اإيجاد  في  ر  فكَّ الذي  الم�شموع؛ 
عن  الإف�����ش��اح  ف��ي  تعينه  للكتابة  م�شاحبًة  تكون 

ف�شية. ِانفعالته النَّ

ف��ك��ان م��ن ه���ذه ال���رم���وز، وال��ع��الم��ات م��ا هو 
ُا�شطلح  ما  وه��و  الكريم،  ال��ق��راآن  في  مخ�شو�ص 
على ت�شميته )عالمات الَوْقف(, وُيرَمز لها باأحرف 
بين  وتميز  الوقوف،  هذه  ُن  تبيِّ كلمات  من  واأج��زاء 
كتاباتهم  ف��ي  النا�ص  ي�شعه  م��ا  ومنها  اأن��واع��ه��ا، 
م�شتعينين بها للو�شول اإلى اأغرا�شهم، وقد ُا�شطلح 
عالمات  اأو  االإمالئية,  )العالمات  ت�شميتها  على 
ْوليَّة( واأفردوا لها رموًزا معّينًة توا�شعوا  الترقيم الدَّ
عالمات  وهي  ا�شتخدامها.  وموا�شع  دللتها،  على 
هذه  وتعود  الآن،  الحية  اللغات  في  �شاعت  دولية 

الع�شرين،  القرن  بديات  اإلى  ن�شاأتها  في  العالمات 
وقد ُاخُتِلَف فيمن نقلها اإلى العربية))). وبين هذين 
نها في ثنايا  النوعين �شالت، و�شائج ل تخفى، �شنبيِّ

هذا البحث اإن �شاء اهلل.  

هذا واإن من عالمات الوقف في القراآن الكريم 
عالمًة تختلف عن اأخواتها، رمز لها العلماء بنقاط 
للعالمات  رم��زوا  اأنهم  حين  في  پ(،    ( هكذا  مثلثة 
الأخرى باأحرف، اأو باأجزاء من كلمات كما �شنو�شح 
الموا�شع  في  متكررة  العالمة  هذه  وجعلوا  ذل��ك، 
التي عّرفوها واأ�شاروا اإلى �شمة تميزها عن اأخواتها 
القراءة  ل�شوابط  وفًقا  والمعنى،  الدللة  حيث  من 
انتباهنا،  ذلك  فا�شترعى  القارئ؛  بها  يقراأ  التي 
ًة  وِعيَّ َمْو�شُ درا���ش��ًة:  درا�شتها  على  العزم  فعقدت 
بتتبع  )))، وذل��ك  ــًة(  ــِويَّ ــَن )َمــْع ��ًة:  وَدلِل��يَّ ــًة(,  )ِعــْلــِمــيَّ
حف�ص  رواي��ة  وف��ق  الكريم،  ال��ق��راآن  في  موا�شعها 
بها  المقروء  الم�شهورة  الرواية  كونها  عا�شم؛  عن 
ما  بح�شب  م�شت  ق��رون  قبل  كانت  وكذلك  الآن، 
الدولة  حكم  امتدَّ  لما  ثمَّ  القراءات))).  علماء  ذكر 
من  اأخ��رى  ومناطق  العربية،  البالد  اإلى  العثمانية 
ق��راءة  ف��ي  باعتمادها  قامت  الإ���ش��الم��ي،  العالم 
انت�شرت  الحين  ذلك  فمنذ  الكريم؛  القراآن  وتعليم 
هذه الرواية في عموم العالم الإ�شالمي، واأ�شبحت 
 - اأ�شبابه  الأمر  ولهذا  والذائعة،  ال�شائدة  الرواية 
في  القراءات  علماء  ذكرها  التي   - وحديًثا  قديًما 
مظاّنه من كتب القراءات، وعلوم القراآن؛ مما يغني 
عن اإعادتها ههنا، هذا ف�شاًل على طباعة الم�شحف 
ا عندما ُاُكت�شفت الطباعة الحجرية في اأول  بها اأي�شً
زماننا  في  انت�شاًرا  ت��زداد  وهاهي  المطابع.  اأم��ر 
في  بها  المطبوعة  الم�شاحف  كثرة  ب�شبب  ه��ذا 
مجمع  اإن�شاء  بعد  ول�شيَّما  الإ�شالمية،  البالد  جلِّ 
الملك فهد لطباعة الم�شحف ال�شريف في المدينة 
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المنورة، و ت�شغيله في ال�شاد�ص من �شهر �شفر عام: 
اأكثر  اأكتوبر: ))))م، فكانت  )0))ه�، الموافق 0) 
طباعته، و ن�شره، وتوزيعه للم�شحف برواية حف�ص 
الت�شجيالت  ِانت�شار  على  ف�شاًل  هذا  عا�شم،  عن 
الإعالم  و�شائل  عبر  وبثِّها  بها،  الم�شجلة  ال�شوتية 
ا  الم�شموعة منها، والمرئية، و�شاعد على ذلك اأي�شً
كاأن�شطة  وحفظه  القراآن،  تعلُّم  على  النا�ص  اإقبال 
تقيمها  التي  الم�شابقات  خ��الل  من  اأو  �شخ�شية، 
الدول و الموؤ�ش�شات المعنية بتعليم القراآن، وحفظه 
في عموم الدول الإ�شالمية، هذا ف�شاًل على افتتاح 
ا  كليات، و اأق�شام للقراآن الكريم في الجامعات؛ ممَّ
تلقي  على  الطالب  اإق��ب��ال  في  وا�شح  اأث��ر  له  ك��ان 
القراءات ال�شبع، اأو الع�شر، وتعلُّم اأ�شولها وَفْر�ِشها، 
رواية  على  بالوقوف  ذلك  في  الأم��ر  يكون  ما  واأول 

حف�ص عن عا�شم.

بها  ُيقراأ  فال  الأخ��رى  والروايات  القراءات  اأما 
اإلَّ في اأماكن معينة، مثلما هي الحال ورواية  اليوم 
قالون عن نافع، التي يقراأ بها الم�شلمون في ليبيا، 
واأجزاء من تون�ص، والجزائر، ورواية ور�ص عن نافع 
ليبيا،  من  يجاورها  وما  م�شر،  غرب  مناطق  في 
والمناطق الأخرى من تون�ص، والجزائر، والمغرب، 
البالد  واأغ��ل��ب  ونيجيريا،  وت�����ش��اد،  وم��وري��ت��ان��ي��ا، 
ورواي��ة  ال�����ش��ودان،  وغ��رب  �شمال  وف��ي  الإفريقية، 
ال�شودان،  ف��ي  ال��ع��الء  ب��ن  اأب��ي عمرو  ع��ن  ال���دوري 

وال�شومال، و ح�شرموت في اليمن.

هذه  بعد  موزعًة  البحث  م��ادُة  ج��اءت  وقد  هذا 
َمة على النحو الآتي:  الُمَقدِّ

تعريُفُه،  الَوْقُف:  ل:  الأوَّ الَمْبحُث   •
في  العلماِء  واآراُء  ن�ساأِته،  واأ�سباُب 

عالماِتِه، و ُم�سطلحاِتِه.

الــَوْقــِف:  َتَعاُنُق  الثاني:  لَمْبحُث   •
ــاأُة  ــس ــ� ـــُه، ون ــُه، وعـــالمـــُت ــُف ــري ــع ت
في  العلماِء  واختالُف  م�سطلحه، 
ــدِد  وع ــه،  ب ــزاِم  ــت والل َت�سميِتِه، 

ِعه. َمَوا�سِ
ِع  َمَوا�سِ درا�سُة   - الثالث  الَمْبحُث   •

َتَعاُنِق الَوْقِف: اإعراًبا، وِدللًة.
الَخاِتَمة.   •

اِدر، والَمَراِجع. َثْبُت الَم�سَ  •
ُة البحِث بالُّلغة الإنكليزية. ُخال�سَ  •
خدمًة  اأ�شدينا  ق��د  نكون  اأن  ذل��ك  ف��ي  ع�شانا 
اء؛  والُقرَّ للباحثين  ال�شبيل  واأَنْرنا    نا  ربِّ لكتاب 
في  �شواًء  والبتداء.  الوقف  علم  اأهمية  على  ليقفوا 
القراآن، اأو في العربية، ول�شيَّما ونحن في زمٍن مال 
فيه النا�ُص لالأ�شكال المكتوبة من التعبير في مرافق 
الأ�شكال  هذه  اأنواع  اختالف  على  جميعها،  الحياة 

الكتابية ورقيًة كانت، اأو حا�شوبيًة. 
ل - الَوْقُف:تعريُفُه، واأ�سباُب  الَمْبحُث الأوَّ  •
عالماِتِه،  في  العلماِء  واآراُء  ن�ساأِته، 

وُم�سطلحاِتِه. 
التجويد  وك��ذا  والب��ت��داء،  الوقف  ُكُتُب  َلْت  ف�شَّ
واالبتداء(،  )الوقف  في  يقال  مما  كثير  في  القوَل 
وهي بذلك قد كفتنا موؤونة الخو�ص فيما اأ�شبح من 
ذلك معروًفا لدى القراء، وطالب العلم؛ اإل اأنها مع 
من  عدد  في  للنقا�ص  مجاًل  للباحثين  تركت  ذلك 

الم�شائل المتعلقة بهذا العلم. 
اأـ تعريُفه:

زمًنا  القراآنية  اللفظة  على  ال�شوت  قطع  »هو 
القراءة،  اإلى  الرجوع  ق�شد  مع  عادة،  فيه  يتنف�ص 
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�شلح  اإن   - عليه  ال��م��وق��وَف  ال��ح��رَف  يلي  بما  اإم��ا 
بما  اأو  عليه،  الموقوف  بالحرف  اأو   ،- به  البتداء 
من  الوقف  في  بد  ول  به،  البتداء  ي�شلح  مما  قبله 
وفي  الآي،  روؤو���ص  في  الوقف  ويكون  معه،  التنف�ص 
ما  في  ول  الكلمة،  و�شط  في  يكون  ول  اأو�شاطها، 

ات�شل ر�شًما«)0)).

الم�شطلح  لهذا  مرادفة  اأخرى  األفاظ  وهنالك 
عند علماء الوقف والبتداء هي )القطع, وال�صكت(, 
وي�شيرون بها اإلى المعنى نف�شه، ومنهم من يرى اأّن 

ثمة فرًقا بينها، ول �شيما عند المتاأخرين.

فهو  ��ا،  راأ���شً القراءة  قطع  هو  عندهم:  فالقطع 
ال��ق��راءة،  عن  كالُمعِر�ص  به  فالقارئ  كالنتهاء، 
والمنتقل منها اإلى حالة اأخرى �شوى القراءة. كالذي 
اأو في ركعة ثم  ُع�ْشٍر،  اأو  اأو ورد،  يقطع على ِحْزٍب، 
القراءة،  بانق�شاء  ي��وؤِذُن  مما  ذلك  نحو  اأو  يركع، 
الذي  الوقف  وهو  اأخرى.  حالٍة  اإلى  منها  والنتقال 
اإل  يكون  بعده، ول  الم�شتاأنفة  للقراءة  بعده  ُي�شتعاذ 
مقاطع  نف�شها  في  الآي  روؤو���ص  لأنَّ  اآي��ة؛  راأ���ص  على 

يوقف عليها)))). 

زمن  دون  هو  زمًنا  ال�شوت  قطع  هو  وال�شكت: 
الوقف - عادة - من غير تنف�ص. 

اب��ن  ذك���ر  م��ا  بح�شب  ال��م��ت��اأخ��ري��ن  ع��ن��د  ه���ذا 
الجزري، اأما عند كثير من المتقدمين الذين �شبقوه 
فاإّن هذه الألفاظ الثالثة يراد بها معنى واحد، وهو 
عين المق�شود بالوقف، واإذا ما اأرادوا اأن ي�شرفوها 
المعنى  على  ي��دل  بما  قيدوها  ال��وق��ف،  غير  اإل��ى 

الجديد الذي يق�شدونها)))).

التي  الم�شطلحات  هذه  مع  الحال  هي  ومثلما 
مع  ه��ي  كذلك  ال��ق��راءة،  م��ن  الن��ت��ه��اء  عند  تكون 
القراءة  اإل��ى  العودة  على  تدل  التي  الم�شطلحات 

اأخرى،  م�شطلحات  لذلك  و�شعوا  فقد  والمتابعة، 
من  واالئتناف(,  واال�صتئناف,  )االبــتــداء,  فقالوا: 
اأوجه  اإلى  ي�شيروا  اأو  فيها،  القول  لوا  يف�شِّ اأن  غير 

الخالف فيما بينها)))). 
واأرى اأن ثّمة فرًقا بينها؛ فالبتداء يكون لل�شروع 
الم�شطلحان  اأما  الأم��ر،  يكون  ما  اأول  القراءة  في 
الآخران فيدلن على متابعة القارئ قراءته، والعودة 
مرة ثانية، بعد اأن يكون قد وقف، اأو �شكت، اأو قطع؛ 

فيقاُل له: ِا�شتاأِنْف قراءَتَك، وهكذا. 
ب - اأ�سباُب ن�ساأِته: 

رواية عن عبد  للبيهقي  الكبرى  ال�شنن  في  جاء 
من  ُبـــرهـــًة  ع�صنا  )لــقــد  ق���ال:   ، عمر  ب��ن  اهلل 
وتنـِزُل  القراآن,  قبل  االإيماَن  ُيوؤتى  واأحُدنا  دهرنا 
ال�صورُة على محمد �, فنتعلَُّم َحالَلها وَحراَمها, 
َيِقَف عنده منها  اأن  ينبغي  وَزاِجَرها, وما  واآِمَرها 
كما َتَعلَّمون اأنتم اليوم القراآَن, ثم لقد راأيُت اليوم 
االإيــمــان فيقراأُ  الــقــراآَن قبل  اأحــُدهــم  ُيوؤتى  رجــااًل 
ما بين فاتحته اإلى خاتمته ما يدري ما اآِمَرُه وال 
َفَينُثَرُه   َيِقَف عنده منه؛  اأن  َزاِجــَرُه, وال ما ينبغي 

َقل( )))). َنْثَر الدَّ

�شئل عن  ل��م��ا    اأب���ي ط��ال��ب  ب��ن  ع��ل��ي  وع���ن 
چ  ٿ  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   چ  تعالى:  قول�ه 
الــحــروف,  تجويد  )الترتيل  ق��ال:  )[؟  ]المزمل: 

ومعرفة الوقوف)))).

فبابُ الوقف باٌب عظيم القدر جليل الخطر لأنه 
ا�شتنباط  ول  القراآن،  معاني  معرفة  لأحد  يتاأتى  ل 

الأدلة ال�شرعية منه اإل بمعرفة الفوا�شل)))).
اإّن هذه النقول، وغيرها لتوجب على اأهل العلم 
فعل  ما  مثل  والبتداء،  الوقف  يتعلموا  اأن  والدراية 
من  كثير  ا�شترط  ولذلك  قبل؛  من    ال�شحابة 
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بعد  اإل  اأح��ًدا  يجيز  األ  المجيز  على  الخلف  اأئمة 
اإذا كان مكروًها  اأنه  معرفة الوقف والبتداء، وراأوا 
الذي  الأم��ر،  هذا  ُيراعى  األ  المخلوقين  كالم  في 
يوؤدي اإلى و�شوح العبارة، واإي�شال المعنى المق�شود 
اأ�شدُّ    اهلل  ك��الم  ف��ي  ذل��ك  ف���اإّن  المتلقي؛  اإل��ى 

كراهًة وا�شتب�شاًعا، وتجنبه اأولى واأحق)))).

ال��ق��راآن��ي،  الن�ص  فهم  ك��ان  اإذا  ف��اإّن��ه  وب��ه��ذا 
وحفظه، و�شيانته من اللحن والخطاأ، باعًثا اأ�شا�شًيا 
فاإنه  والم�شلمين))))؛  العرب  النحو عند  علم  لو�شع 
»من تمام معرفة فهم الن�ص معرفة مواطن الوقف 
الوقف  مواطن  لأن  الكريم؛  القراآن  في  والب��ت��داء 
عالقُة  تكون  وبهذا  ومفهومه،  الن�ص  معنى  ر  تغيِّ

الوقف والبتداء بالنحو ِجدَّ وثيقة«)))).

ولذلك ذهب عدد من العلماء و الباحثين اإلى اأّن 
ثمة فرًقا بين علم الوقف والبتداء، وعلم القراءات؛ 
لما عليه واقع الحال في كلٍّ من هذين العلمين من 

التو�شيف العلمي الدقيق. 

فعلم القراءات له اأركان ثالث ا�شترطها العلماء 
في  ع��ذر  للقارئ  ولي�ص  ال��ق��راءة،  وق��ب��ول  ل�شحة 

التخلي عن اإحداها، وهي: 

َندها عن ر�سول اهلل �. ُة �سَّ حَّ �سِ  -1

الم�ساحف  ــد  اأح ــَم  َر�ــسْ موافقُتها   -2
العثمانية، و لو تقديًرا.

موافقُتها العربيَة، ولو ِبَوجه.   -3

لي�ص  نقليًّا،  علًما  ال��ق��راءات  علم  يكون  وبذلك 
يقرئ  اأن  وعليه  راأي،  اإب��داء  اأو  اجتهاد  فيه  للقارئ 
بح�شب ما تلقى عن �شيوخه ب�شند مت�شل اإلى ر�شول 

اهلل �. 

تماًما،  فاأمره مختلف  والبتداء  الوقف  علم  اأما 

واج��ت��ه��اده��م،  ال��ع��ل��م��اء،  لفهم  خ��ا���ش��ع  ع��ل��م  ف��ه��و 
في  متفاوتة  والأذهان  للمعاني،  تابعة  وم�شطلحاته 
فهاهم  اإدراكها،  في  متباينة  والجتهادات  فهمها، 
وموا�شعه.  اأنواعها،  على  يتفقوا  لم  فيه  الموؤلفون 
اأب��و  ه��و  وع��ل��م��ه،  ف�شله  ل��ه  ع��ال��ًم��ا  اأن  ع��ن  ناهيك 
يرى  النعمان،  حنيفة  اأب��ي  الإم��ام  �شاحب  يو�شف 
اأنَّ  اإلى  ذهَب  » فقد  بدعة  و م�شطلحاته  رموزه  اأّن 
, والكافي,  تقدير الموقوف عليه في القراآن بالتامِّ
يه  والَح�َصن, والقبيح, وت�صميته بذلك بدعة, وم�صمِّ
ومعتمد الوقف على نحوه مبتدع, قال: الأنَّ القراآن 
معجز, وهو كّله كالقطعة الواحدة, و بع�صه قراآن 

معجز تامٌّ َح�َصن, كما اأنَّ كلَّه تامٌّ َح�َصن«)0)).

وكذلك راأى ال�شيخ عبد الفتاح القا�شي - رحمه 
اهلل - رئي�ص لجنة ت�شحيح الم�شاحف بم�شر؛ قد 
اخت�شار  على  المذكورة  اللجنة  اأع�شاء  هو،  اّتفق 
و)قلى(,  )�ــصــلــى(,  فحذفوا  الوقف،  ا�شطالحات 

ا عنهما برمز الوقف الجائز )ج(.  واكتفوا عو�شً

بين  الت�شوية  يمكن  كيف  اهلُل:  َرِحَمُه  �ُشِئل  ا  فلمَّ
اأولى  و�شله  كان  ما  بين  اأو  والكافي،  التام،  الوقف 
الوقف  ك��ان  م��ا  وبين   ،- وال��ك��اف��ي  الح�شن  -وه��و 
الوقوف  اإن هذه  اأج��اب:  التام -؟  وهو  اأول��ى-  عليه 
للمعاني.  تابعة  لأن��ه��ا  لالجتهاد،  خا�شعة  اأم���ور 
تختلف  والجتهادات  فهمها،  في  تتفاوت  والأذه��ان 
في اإدراكها؛ لذا راأينا اأّل نثبت في الم�شحف رموًزا 

ها لالجتهاد)))). مردُّ

الكريم  ال��ق��راآن  كلية  ا  اأي�شً ذهبت  ه��ذا  واإل���ى 
في  المنورة،  المدينة  في  الإ�شالمية  الجامعة  في 
منه  ون�شرت  ن�شره،  تعتزم  كانت  التي  الم�شحف 
ن��م��اذج ف��ي )مــجــلــة الـــقـــراآن الــكــريــم والــدرا�ــصــات 
الأول،  العدد  في  المنورة(,  بالمدينة  االإ�صالمية 
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في العام:)0))/ )0)) ه�؛ اإذ حر�شت اللجنة على 
تجريد الم�شحف قدر الإمكان من غير القراآن، اإّل 
ورموز  كل،  وال�شَّ اإليه،كال�شبط  الحاجة  ِاقت�شت  ما 
الفوا�شل، وترقيم الآيات واأ�شماء ال�شور، فكان مما 
اللجنة  دراية  من  الرغم  على  الوقف  رموز  حذفته 
اأنها تعين القارئ على التدبر، وعلى معرفة موا�شع 
الوقف، اإّل اأنها غير متفق عليها� كذا تقول اللجنة�؛ 
لذلك تختلف فيها الم�شاحف الآن اختالًفا كبيًرا. 
في  اختلفوا  اأنف�شهم  الوقف  علماء  اأن  على  ف�شاًل 
هذه الرموز؛ نظًرا لختالفهم في هذه الأق�شام، من 

حيث الدللة، والموا�شع. 

تجريد  اإل��ى  دعاهم  ثانًيا  اأم��ًرا  اللجنة  وتذكر 
اأنها محل اجتهاد،  الرموز، هو  الم�شحف من هذه 
تتفاوت،  الأفهام  و  للمعاني.  وا�شعها  لفهم  وتابعة 
وقد يكون لالآية اأكثر من وجه في المعاني، فترجيح 
كثير  في  دليل  اإل��ى  ي�شتند  ل  اأم��ر  اآخ��ر  على  وج��ه 
لأن  داع��ي  ل  اأن��ه  اللجنة  ت��رى  لذلك  الأح��ي��ان؛  من 
الرموز الجتهادية  الم�شحف هذه  بين دفتي  تثبت 
المحتملة للخطاأ وال�شواب، التي تكون محل منازعة 

واختالف. 

وف�شاًل على هذين ال�شببين تذكر اللجنة م�شوًغا 
اآخًرا لعملها هذا، هو اأّن تجريد الم�شحف من هذه 
لتلقي  ال�شحيحة  ال�شنة  اإلى  القارئ  يعيد  الرموز 
تدبر  اإل��ى  ذل��ك  فيدفعه  الم�شافهة،  وه��و  ال��ق��راآن، 

المعاني من غير التكال على تلك الرموز)))). 

اأق��رب  والب��ت��داء  الوقف  علم  اأن  يتبين  وبهذا 
واأن  ال���ق���راءات،  علم  اإل���ى  منه  ال��ن��ح��و،  علم  اإل���ى 
نرى  اأن  غرابة  ل  لذلك  واأم��ت��ن؛  اأوث��ق،  به  عالقته 
كتًبا  فيه  �شنفوا  قد  المتقدمين  النحويين  معظم 
م�شطلحاته  ا�شتعمالهم  عن  ناهيك  ور�شائل))))، 

في م�شائلهم النحوية)))). ومن مظاهر اعتماد علم 
ما  واأحكامه،  النحو  قواعد  على  والب��ت��داء  الوقف 
عند  مراعاتها  ينبغي  �شوابط  من  العلماء  ق��رره 
الوقف. فكل كلمة تعلقت بما بعدها، وما بعدها من 
تمامها ل يوقف عليها، كالم�شاف من دون الم�شاف 
راأ�ص  يكن  لم  ما   - نعته  دون  من  والمنعوت  اإليه، 
دون  من  والرفع  جوابه،  دون  من  وال�شرط   ،- اآي��ة 
مرفوعه، والنا�شب من دون من�شوبه، والموؤكد من 
دون توكيده، و المعطوف عليه من دون المعطوف، 
اأو  اإّن،  والبدل من دون المبدل منه، ول يوقف على 
على  ول  ا�شمهن،  دون  من  واأخواتهن  ظّن،  اأو  كان، 
منه  الم�شتثنى  على  ول  خبرهن،  دون  من  ا�شمهن 
من دون الم�شتثنى))))، ول يوقف في و�شط الكلمة، 

ول في ما ات�شل ر�شًما، مثل: لكيال، و بئ�شما)))).

لهذا  وفًقا   - والبتداء  الوقف  علم  فاإن  وبذلك 
لتحديد  الن�ص  فهم  في  النحو  قواعد  على  التكاء 
اأ�شباب ن�شاأته قد  نوع الوقف في كتاب اهلل - تكون 
اأنها لفهم القراآن  ات�شحت بما ل يدع مجاًل لل�شك 

على الوجه الأمثل.

ــِه،  ــاِت ــالم ع ــي  ف الــعــلــمــاِء  اآراُء   - ج 
وُم�سطلحاِته - قديًما، وحديًثا -:

اإدراكًا من العلماء اأّن عالمات الوقف الموجودة 
في  اجتهد  ا�شطالحية  ع��الم��ات  الم�شاحف  ف��ي 
كي  ال��ق��راآن  ق���ارئ  على  ت�شهياًل  ال�شلف  و�شعها 
الممنوعة(؛  اأو  )الجائزة,  الوقف  اأماكن  اإلى  ينتبه 
في  العالمات  هذه  في  الختالف  لأنف�شهم  �شّوغوا 
الحال  عليه  كانت  مثلما  المطبوعة،  الم�شاحف 
ال��ذي  الإم����ام  الم�شحف  ن�شخ  ح��ا���ش��ا  ق��ب��ل.  م��ن 
اختار  فقد  وعليه  وغيرها؛  الأم���ور،  ه��ذه  من  خال 
عليها،  اتفقوا  للوقف  عالمات  الم�شاحف  طابعو 
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منها.  لكل  تعريف  وباإزائها  نهاياتها،  في  واألحقوا 
نافع  عن  قالون  ب��رواي��ة  المطبوع  الم�شحف  ففي 
المطبوع  المر�صد(,  )الم�صحف  الم�شمى  المدني 
اإْذ  بتون�ص))))؛  الأعظم  الجامع  م�شيخة  باإ�شراف 
اكتفى القائمون على اأمر مراجعته وطباعته بثالث 
)م( للوقف التام، و)ك( للوقف  عالمات فقط هي: 

الكافي، و)ح( للوقف الح�شن. 

ر�شوان  بخط  اآخ��ر،  م�شحف  في  اأن��ه  حين  في 
عالمات  نجد  )0))ه���،  عام  في  طبع  المخلالتي، 
اأخرى هي: )ح( للوقف الح�شن، و)ج( للوقف الجائز، 
و)�ص( للوقف ال�شالح، و)م( للوقف المفهوم، و)ت( 

للوقف التام. 

في  المطبوع  ة  النبويِّ المدينة  م�شحف  وف��ي 
مجمع الملك فهد لطباعة الم�شحف ال�شريف، في 
المدينة المنورة، باإ�شراف وزارة ال�شوؤون الإ�شالمية 
العربية  المملكة  في  والإر���ش��اد  الدعوة  والأوق���اف، 
د طبعاته، وبخط  ال�شعودية، و بغ�ص النَّظر عن تعدُّ
عا�شم،  عن  حف�ص  برواية  طه،  عثمان  الخطاط 
و)ال(  ال��الزم،  للوقف  )م(  العالمات:  هذه  و�شعت 
الطرفين،  م�شتوي  ج��واًزا  للجائز  و)ج(  للممنوع، 
و)قلى(  اأول���ى،  الو�شل  ك��ون  مع  للجائز  و)�صلى( 
المثلثة   النقاط  وهذه  اأولى،  الوقف  كون  مع  للجائز 
مو�شعين؛  في  تو�شع  و  الوقف،  لتعانق  عالمة  پ(    (
اأحدهما، ل يقف على  اإذا وقف القارئ على  بحيث 

المو�شع الآخر. 

ا ُا�شطلح فيها على  وهناك م�شاحف اأخرى اأي�شً
عالمات اأخرى ذات معان منا�شبة لما راأه القائمون 
التف�شير  علماء  لآراء  ا�شتناًدا  طباعتها؛  اأمر  على 
الطيب،  ال��وق��ف  ع��الم��ة  )ط(  منها:  والإع�����راب، 
و)قف( للم�شتحب، و)�صل( للجائز مع كون الو�شل 

و)�صم(  ال�شرورة،  به عند  للمرخ�ص  و)�ص(  اأولى، 
للوقف ال�شماعي، وهذا النوع اإذا وقف القارئ عليه 
عنوان  تحت  ر�شائل  فيه  اأُّل��ف��ت  وق��د  عليه،  ل�شيء 
د بن ح�شن  )الُوُقوفات النَّبوية(, وقام ال�شيخ اإْمَحمَّ
فرج)))) بجمعها في منظومة اأح�شى فيها موا�شعه 
باأحد ع�شر مو�شًعا. و)�ص( للوقف الذي ي�شكت فيه 
ي�شتاأنف  ثم  تنف�ص  غير  من  ي�شيرة  �شكتة  القارئ 
قراءته، و)ك( للوقف الذي يجري عليه حكم الرمز 
ال�شابق له في الآيات، فاإذا وجدت عالمة)ط( مثاًل 
الوقف عند عالمة)ك(  فاإن  �شبقه؛  اآخر وقف  على 
ف��اإن  عالمة)�صل(؛  وج��دت  اإذا  اأم��ا  طيب،  وق��ف 
الأخرى،  العالمات  مع  الحال  وهكذا  اأولى،  الو�شل 
الوقف،  اأن  على  عالمة  و)ز(  الح�شن،  للوقف  و)ح( 

والو�شل جائزان)))).
وهذه العالمات تكاد ت�شمل الم�شاحف المطبوعة 
برواية حف�ص عن عا�شم، بح�شب ما راأيُت وتتَّبعُت، 
اأو دم�شق،  اأو لبنان،  �شواء منها ما طبع في م�شر، 

اأو الأردن، اأو ال�شعودية. 
مجمع  في  ا�  اأي�شً  - المطبوع  الم�شحف  في  ا  اأمَّ
الملك فهد لطباعة الم�شحف ال�شريف في المدينة 
عثمان  الخطاط  كتابة  ))))ه�،  عام:  في  المنورة، 
طه برواية ور�ص عن نافع المدني، فقد راأت اللجنة 
الم�شرفة على مراجعته، اأن تكون)�صـ( عالمة للوقف 
الوقف،  اأنواع  النظر عن  بغ�ص  كله،  الم�شحف  في 
وراأت  المغاربة،  اأكثر  عند  بها  معمول  عالمة  وتلك 
الآي؛  روؤو���ص  على  العالمة  ه��ذه  و�شع  ت��رك  ا  اأي�شً
اأختار  ما  بح�شب  ة  �ُشنَّ الآي  روؤو�ص  على  الوقف  لأن 
هذا  اأنَّ  الجزري  ابن  ذكر  فقد  الأداء؛  اأه��ل  اأكثر 
رواُه عدٌد  اأمٌر  العلماء، وهو  ٌة عند بع�ص  �ُشنَّ الوقف 
َنن)0))، واإلى ذلك ذهب فريق من  من اأ�شحاب ال�شُّ
روؤو�ص  على  الوقوف  الأف�شل  اأنَّ  َيَرْوَن  فهم  العلماء 
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باع هدي ر�شول  ِاتِّ تعلَّقت بما بعدها؛ لأنَّ  واإْن  الآي، 
ته اأولى)))). ناهيك عن اأنَّ روؤو�ص الآي  اهلل �، و�ُشنَّ
مذاق  له  عليها  والوقوف  َور،  ال�شُّ في  فوا�شل  ت�شكل 

خا�ص ي�شفي دللت معينة في القراآن الكريم.
هذه هي الحال مع الم�شاحف التي راأى القائمون 
الوقف  عالمات  فيها  تذكر  اأن  طباعتها  اأم��ر  على 
وموا�شعها-  وعددها،  نوعها،  عن  النظر  -بغ�ص 
تجريد  اإلى  تميل  اأخ��رى  لجاًنا  راأينا  اأننا  حين  في 
الم�شحف من اأية عالمة من عالمات الوقف هذه، 
عن  للم�شافهة  واأنواعها  موا�شعها،  معرفة  وتترك 
عن  الأم��ر  ه��ذا  يتلقون  الذين  المقرئين  ال�شيوخ 
عن  تلقى  ما  بح�شب  ُيقرئ  �شيخ  فكل  �شيوخهم، 

م�شايخه وُمقِرئيه)))).
والآراء  النُّقول،  هذه  اإي��راد  ب�شدد  ونحن  اإننا 
الراأي  اإب��داء  اإلى  لمدعوون  الوقف،  عالمات  حول 
حول الأ�شباب الداعية اإلى هذا التباين في عالمات 
يمكن  ما  وح��ول  وع���دًدا،  ون��وًع��ا،  مو�شًعا،  الوقف: 
عام  ب�شكل  الوقف  واإّن  هذا  عنها.   بدياًل  يكون  اأن 

ينق�شم على اأربعة اأق�شام، هي: 
الق�سم الأول:   •

للقارئ  يعر�ص  ال��ذي  هو  ال�شطراري:  الوقف 
اإليه ا�شطراًرا؛ لنقطاع  وُي�شطر  اأثناء قراءته،  في 
النف�ص، اأو ب�شبب عار�ص اآخر. فحينئٍذ يجوز للقارئ 
الوقف على اأية كلمة، واإن لم يتم المعنى، ثم يجب 
التي  الكلمة  اإل��ى  يعود  اأن  العار�ص  زوال  بعد  عليه 
بها -  البتداء  اإن �شلح   - بها  فيبتدئ  وقف عليها، 

واإلَّ ابتداأ من كلمة قبلها ي�شلح البتداء بها. 
الق�سم الثاني:   •

ال��وق��ف الخ��ت��ب��اري: ه��و ال��وق��ف ال��ذي ي��اأم��ر به 
على  الوقف  حكم  في  ليختبرهم  تالميذه  ال�شيخ 

الكلمة المذكورة، وبيان ما فيها من قطع، اأو و�شل، 
الهاء.  اأو  بالتاء  اأو وقف عليها  اأو حذف،  اإثبات،  اأو 
)الوقف  ي�شمى  اأن  ن��رى  ال��ذي  الوقف  ه��ذا  وحكم 
التعليمي( الجواز؛ على اأن يعود القارئ اإلى الكلمة 
التي وقف عليها، ويفعل كما يفعل في الق�شم الأول. 

الق�سم الثالث:   •
الكلمة  ع��ل��ى  ال��وق��ف  ه��و  الن��ت��ظ��اري:  ال��وق��ف 
فيها  ما  الطالب  لي�شتوعب  الخالف؛  ذات  القراآنية 

من القراءات، والروايات، والطرق، والأوجه. 

الثاني؛  ال��ن��وع  اإل��ى  ال��ن��وع  ه��ذا  ي�شم  اأن  واأرى 
التعليمي(؛  )الــوقــف  هو  واح��د  ا�شم  لهما  فيعطى 
التعليمي  بالغر�ص  متعلق  فيهما  الأمر  اأن  ول�شيما 
من  يقراأُ  اأو  �شيخ،  على  يقراأُ  القارئ  كان  -�شواٌء 
في  الحديثة  التقنيات  من  م�شتفيًدا  نف�شه  تلقاء 
البتداء  وحكم  التالوة-،  اأحكام  و  القراءة،  تعلُّم 

وال�شتئناف فيهما هو نف�شه. 
الق�سم الرابع:   •

مدار  عليه  الذي  الوقف  هو  الختياري:  الوقف 
هذا البحث، وقد اأف�شنا في الحديث عنه من قبُل، 
موا�شُعُه،  حيُث  من  العلماء  فيه  يختلف  الذي  وهو 
اأنواع،  مه على خم�شة  ق�شَّ اأنواعه. فمنهم من  وبيان 
راأينا  ما  بح�شب  الأم��ر  وهكذا  ثالثة،  على  ومنهم 
التي  اأنواعه في الم�شاحف  الدالة على  الرموز  من 

ذكرناها)))).

عموًما  الوقف  اأق�شام  اإنَّ  القول:  يمكن  ولذلك 
يمكن اأن تكون على هذا النحو: 

1- الوقف اال�صطراري.

2- الوقف التعليمي. 

3- الوقف االختياري.
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بحثنا  مدار  هو  الذي  الختياري  الوقف  اإنَّ  ثم 
هذا يمكن اأن ينق�شم على ثالثة اأنواع تفي بالغر�ص 
و�شوُح  حيُث  م��ن  ال��ك��الم،  اأن���واع  لبيان  المطلوب 

المعنى، اأو عدُمه، وهي: 

: وهو الذي ل تعلَُّق له بما بعده،  1- الوقف التامُّ
ال�شور،  اأواخ��ر  في  يكون  ما  واأكثر  معنى،  اأو  لفًظا، 
وعند  الق�ش�ص،  من  النتهاء  وعند  الآي،  واأواخ��ر 
النتقال من مو�شوع اإلى اآخر، وحكمه جواز الوقف 

عليه، والبتداء بما بعده. 

بعده  بما  يتعلق  ال��ذي  وهو  الكافي:  الوقف   -2
الآي��ات،  اأواخ��ر  في  يكون  ما  واأكثر  لفًظا،  ل  معنى 
به،  لالكتفاء  كافًيا  �شمي  وقد  اأثنائها.  في  ويكثر 
وا�شتغنائه عما بعده، لعدم تعلُّقه به من جهة اللفظ، 
اأكثر  الوقف  وه��ذا  المعنى.  جهة  من  به  تعلق  واإن 
جواز  وحكمه  الكريم،  ال��ق��راآن  في  وروًدا  الوقوف 
الوقف عليه، والبتداء بما بعده، والوقف عليه اأولى 
من الو�شل، كالوقف التام؛ اإل اأن الوقف التام يكون 

اأكثر ح�شنًا ومالئمة للوقف منه. 

بما  يتعلَّق  الذي  الوقف  هو  الَح�َصن:  الوقف   -3
اأن  اللفظي:  بالتعلُّق  والمراد  ومعنى.  لفًظا،  بعده 
ٌة: �شفٌة  ٌة، اأو اإعرابيَّ يكون بين الجزاأين عالقٌة نحويَّ
و�شاحُب  ح��اٌل  اأو  معطوٌف،  و  وعطٌف  ومو�شوٌف، 

حال، اأو م�شتثنى وم�شتثنى منه.

فائدة  لإف��ادت��ه  ح�شًنا؛  الوقف  ه��ذا  �شمي  وق��د 
وما  الألفاظ،  هذه  وحكم  عليها.  ال�شكوُت  يح�ُشُن 
يح�شن  ل  ولكن  عليها،  الوقف  يح�شن  اأنه  �شابهها، 
البتداء بما بعدها؛ نظًرا للتعلُّق اللفظي الإعرابي. 

فاإذا وقف القارئ على لفظ من هذه الألفاظ، اأو 
اأن ي�شله بما بعده، واإل كان  ُا�ْشُتِحبَّ له  ما يماثلها 
ابتداوؤه قبيًحا؛ لأن البتداَء بما يتعلَّق بما قبله لفًظا 

اآية،  راأ���َص  عليه  الُمْوَقف  اللفُظ  كان  اإذا  اإل  قبيٌح، 
مهما  بعده  بما  والبتداء  عليه،  الوقف  يح�شن  فاإنه 
الوقف  لأن  ؛  معنويٍّ اأو   ، لفظيٍّ تعلُّق  بينهما من  كان 
ٌة كما اأ�شرنا اإلى ذلك من قبل.    على روؤو�ص الآي �ُشنَّ

يكون  اأن  المعنوي:  بالتعلُّق  المراد  اأن  حين  في 
ما بعده خبًرا عن اأحوال الموؤمنين، اأو الكافرين، اأو 
اإتمام الق�شة، بعد اأن يكون قد �شبق ما ي�شتدعي اأن 
يكون المرء من الموؤمنين، اأو الكافرين؛ فيكون من 
تمام الخبر اأن تذكر اأحوال هوؤلء، في الدنيا، اأو في 
لمعرفة  المرُء  ق  فيت�شوَّ ق�شة  تذكر  اأن  اأو  الآخ��رة، 

ختامها.

فاإن  عليه،  الَوقُف  للقارئ  ُينَدُب  اأنه  والحا�شل 
لم يمكنه ذلك، اأو يمكنه مع �شيء من الم�شقة َوَقَف 
على الكافي، فاإن لم يمكنه، فعلى الجائز، ويعيد ما 
َوَقَف عليه، اإل اأن يكون راأ�َص اآيٍة، ول َيْعِدُل عن هذه 
اإل  عليها،  الَوقُف  َيْقُبُح  التي  الموا�شع  اإلى  الوقوف 
لغر�ص  اأو  ال�شطراري،  الوقف  في  كما  ل�شرورة، 
تعليمي، والأمُر كلُّه متروٌك لعلماء النحو، والتف�شير 

الذين يقدرون موا�شع كل نوع من هذه الأنواع)))).

واإذا كان العلماء قد ذكروا اأنواًعا اأخرى تندرج 
تعدو  فاإنها ل  الوقف،  اأق�شام  الق�شم من  تحت هذا 
في مجملها اأن تدور حول هذه الأنواع الثالثة؛ لذلك 
نرى اأن العلماء - قديًما وحديًثا - يميل اأكثُرهم اإلى 
بها  واللتزام  الثالثة،  الأن��واع  هذه  على  القت�شار 
في  اأو  كتبهم،  في  �شواء  الوقف  موا�شع  تحديد  في 

الم�شاحف ال�شريفة)))). 

ال��ع��الم��ات،  ه���ذه  ب��م��وا���ش��ع  يتعلق  فيما  ه���ذا 
اأن  يمكن  بما  يتعلق  فيما  اأم��ا  وعددها.  واأنواعها، 
عن  للحديث  ي�شدنا  الأم��ر  ف��اإن  عنها،  بدياًل  يكون 
الإم��الء  عالمات  وهو  العالمات،  لهذه  ْنٍو  �شِ اأَْم��ٍر 
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َتاج الكتابي الب�شري  )الترقيم( الم�شتخدمة في النَّ
نة  المدوَّ َة  الحيَّ اللغاِت  ي�شمل  يكاد  حدٍّ  اإلى  عموًما، 
الإم��الء  عالمات  معه  اأ�شبحت  لدرجة  جميَعها، 
تخ�ص  ل  ودوليًة،  عالميًة  عالماٍت  هذه  )الترقيم( 

لغة بعينها.

الوقف  علماء  عند  راأي��ن��ا  كما  والأم���ر   - لذلك 
والب���ت���داء م��ن ت��ب��اي��ن واخ���ت���الف ح���ول ع��الم��ات 
بُرَمِتِه  الأمُر  مادام  رخ�شة  لأنف�شنا  نرى   - الوقف 
العالمات  م��ن  ن��اأخ��ذ  ك��ي  ب�شرّي،  اجتهاد  مح�َص 
الإمالئية )الترقيم( ما يالئم ويناظر اأنواع الوقف 
الرموز  كثرة  من  تخففنا  قد  بذلك  فنكون  ه��ذه؛ 
المتعلم،  الن�صء  كاهل  تثقل  التي  والم�شطلحات 
الذين َيُنْووؤُْوَن بثقل الأمر ووطاأته، وهم م�شتتون بين 
واقع تراثهم الديني وغير الديني، وبين م�شتجدات 
الحياة المعا�شرة التي تطالعهم كل يوم بجديد؛ مما 

ُيلحُّ عليهم - وب�شدة - لمواكبة هذه المتغيِّرات. 

لنقتب�ص  الما�شي،  اإلى  بعين  ننظر  اأن  لنا  وخيٌر 
منه ما يفيدنا في حياتنا المعا�شرة التي ننظر اإليها 
ت�شبثنا  تراثنا  من  مالئًما  كان  فما  الثانية،  بالعين 
به، و لِزْمَناه، وما كان نافًعا من المعا�شرة �شممناه 

اإلى مفردات حياتنا، ورحبنا به. 

علماوؤنا-  وعذر،فهاهم  لنا  َمندوحة  هذا  وفي 
الن�ص  لخدمة  ج��ه��ًدا  ادخ���روا  م��ا   - اهلل  رحمهم 
 - بنوعيه   - الّنْقط  م��ن  ب���دًءا  ال�شريف  ال��ق��راآن��ي 
نوع  وبيان  والأح��زاب  الأج��زاء،  وعالمات  كل،  وال�شَّ
ال�شورة - مكية اأو مدنية-، وذكر عدد اآياتها، مروًرا 

بعالمات الوقف التي نحن ب�شدد البحث فيها.

علًما اأنهم قد انق�شموا على فريقين ب�شاأن اإجازة 
�شبط الم�شحف ال�شريف بنقط الحركات في بادئ 
الأمر، فقد وردت الكراهة بنقط الم�شاحف بنقط 

الإعراب عن عبد اهلل بن عمر، وقال بذلك جماعة 
من التابعين، في حين ُرِويت الرخ�شة في ذلك من 
عن  وهب  بن  اهلل  عبد  روى  فقد  منهم،  واحد  غير 
عبد  اأب��ي  بن  ربيعة  �شاألت  ق��ال:  نعيم  اأب��ي  بن  نافع 
فقال:  الم�شحف،  في  القراآن  �شكل  عن  الرحمن 
الليثي، قال: ل  باأ�ص به. وقال ابن وهب: حدثني  ل 
اأرى باأ�ًشا بنقط الم�شحف بالعربية. في حين ذهب 
لل�شغار،  الرخ�شة  فيه  يرون  و�شًطا  مذهًبا  اآخرون 
اإليه  ما ذهب  الكبار.على غرار  الأمر عن  ويمنعون 
الإمام مالك، قال ابن وهب: » �شمعت مالًكا يقول: 
غار ]اأي: الأجزاء ال�شغيرة مثل جزء  ا هذه اال�شِّ »اأمَّ
باأ�ص  فال  ال�شبيان  فيها  يتعلَّم  التي  وتبارك[   ، عمَّ

هات فال اأرى ذلك فيها«. ا الأمَّ بذلك فيها، واأمَّ

قال اأبو عمرو الداني: والنا�ص في جميع اأم�شار 
على  ه��ذا  وقتنا  اإل��ى  التابعين  ل��دن  من  الم�شلمين 
�����ص ف��ي ذل��ك ف��ي الأم���ه���ات، وغ��ي��ره��ا، ول  ال��ت��رخُّ
ور�شم  اآيها،  وعدد  ال�شور،  فواتح  بر�شم  باأ�ًشا  يرون 
مرتفع  والخطاأ  موا�شعها.  في  الع�شور  و  الخمو�ص، 
هو  عا�شم  بن  ن�شر  ك��ان  وق��د  اإجماعهم)))).  عن 

رها)))).  �ص الم�شاحف، وع�شَّ الذي خمَّ

في  الم�شاركة  �شرف  لنا  يكون  ل  َف��ِل��َم  وعليه 
اآرائهم  اإلى  لنا  راأًي��ا  فن�شم  ؛  اهلل  كتاب  خدمة 
عن  بدياًل  يكون  كي  نريده  ما  اأنَّ  ول�شيما  تلك، 
اأمٌر  هو  اأيامهم،  في  و�شعوها  التي  الوقف  عالمات 
لغة  هي  التي  العربية  لغتنا  في  عندنا  به  معمول 
القراآن، وقواعدها قواعده، وبناُء جملها ل يحيد عن 
اأُلوهية م�شدره، واإعجازه،  اإلَّ من جهة  بناء جمله، 

تها. وَب�َشِريَّ

ودللت  معاني  من  ن�شتفيد  اأن  يمكن  َث��مَّ  ومن 
على  للوقوف  منها؛  اأو عدد  كلها،  الترقيم  عالمات 
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اأجزاء  م  فنق�شِّ الكريمة،  وال�شور  الآي��ات،  مكونات 
الجملة، ونميِّزها عن بع�شها، ونعيِّن موا�شع الوقف، 
عند  ال�شوتية  النبرات  تغيير  اإل��ى  القارئ  ونر�شد 
القراءة بما ينا�شب المعنى، تماًما على الوجه الذي 
نعلمه اأبناءنا الطالب عندما نطلب منهم اأن يثبتوا 
عالمات الترقيم هذه في كتاباتهم، اأيًّا كان نمطها، 
من  فيها  لما  منه؛  الأدب���ي  الطابع  ذات  ول�شيَّما 

انفعالت النف�ص، و مظاهر التاأثر. 
الم�شحف  ح��ال  عليه  ال��ذي  للواقع  وم��ج��اراًة 
على  الم�شرفة  اللجان  اأكثر  َم��ْي��ِل  من  ال�شريف، 
الوقف  من  اأن��واع  ثالثة  على  لالقت�شار  طباعته 
بدياًل  لها  نقترح  فاإننا  ثناياه؛  في  رموزها  لتكون 
)الترقيم( حينما  الإمالئية  العالمات  منا�شًبا من 
الم�شحف  غير  في  الكريم  ال��ق��راآن  اآي��ات  نر�شم 
على  التعليمية،  الق�شايا  في  ول�شيَّما  ال�شريف، 

النحو:  هذا 
عالمة الوقف نوع الوقف

الم�شتخدمة
عالمة الترقيم 

المقترحة
النقطة ).)مالوقف التام

الوقف 
الكافي

الفارزة المنقوطة ك
)؛)

الوقف 
الح�شن

الفارزة )،)ح

يقنع،  ما  الوجاهة  من  المقترح  لهذا  اأنَّ  وظنَُّنا 
فهو َيُحلُّ رمًزا مغايًرا للحروف الأبجدية التي تكتب 
الم�شتخدمة  العالمات  مكان  ال��ق��راآن  األ��ف��اظ  بها 
ا التي هي من جن�ص هذه الحروف؛ مما يجعلها  حاليًّ
معرفة  وع��دم  للخلط  م��دع��اًة  فتكون  معه  تت�شابه 
المراد من و�شعها فوق الحرف، اأو بجواره. هل هي 
جزء من حروف هذه الكلمة، اأو من مقت�شيات علم 
الوجه  اإلى  التجويد  علماء  به  ي�شير  الذي  التجويد 

ال�شحيح في تجويد القراآن من خالل و�شع حروف 
بين الكلمات، كما هو الأمر مع الإقالب الذي يرمز 
له هوؤلء العلماء بالحرف )م(, وهي العالمة نف�شها 
للوقف   - �شنرى  كما   - الق�شطالني  ها  اقترح  التي 
طباعة  على  الم�شرفة  اللجنة  و�شعتها  و  )الكامل(, 
م�شيخة  باإ�شراف  المطبوع  المر�صد(,  )الم�صحف 
نافع  عن  قالون  ب��رواي��ة  بتون�ص،  الأع��ظ��م  الجامع 
في  َعت  ُو�شِ اأنها  حين  في  )الــتــام(,  للوقف  المدني 
في  المخلالتي،  ر�شوان  بخط  المطبوع  الم�شحف 
في  فاإنَّ  وعليه  )المفهوم(؛  للوقف  ه�،   ((0( عام 

الأمر ما ل يخفى من الخلط و الت�شابه. 
كان  القدامى  علماءنا  اأن  هذا  في  اأزرن��ا  وي�شُد 
ن�شين  اأقد�ص  �شعيد  على  الم�شعى  هذا  مثل  لهم 

لدى الم�شلمين. 
ف��ف��ي ال���ق���راآن ال��ك��ري��م ذه���ب ���ش��ه��اب ال��دي��ن 
الق�شطالني)ت )))ه�) اإلى و�شع رموز للدللة على 

اأنواع الوقوف على النحو الآتي )))):

الناق�صالَح�َشنالكافيالتامالكاملنوع الوقف
نحكتمالرمز المقترح

لتف�شل  ا�شتخدموا دائرة  اأنهم  ا  اأي�شً ومن ذلك 
بين الآيات، وكتبوا في داخلها رقم الآية، و و�شعوها 

بعد الآية.
كان  اإْذ  ال�شريف،  الحديث  في  الحال  وكذلك 
واإبراهيم  حنبل)ت)))ه�)،  بن  كاأحمد  العلماء 
ال����ح����رب����ي)ت)))ه�����)، واب�����ن ج���ري���ر ال��ط��ب��ري 
نقطة  اأحياًنا  ي�شعون  اهلل.  رحمهم  )ت0))ه����)، 
هذه  اأنَّ  على  للدللة  الدائرة؛  هذه  داخل  م�شمتة 
بمعار�شتها  قارئها  ق��ام  قد  المخطوطة  الن�شخة 
هذه  العلماء  ه��وؤلء  اختار  وق��د  اأخ���رى،  ن�شخ  على 
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الدائرة لتكون عالمة َترقيميَّة؛ لإدراكهم اأنه ينبغي 
بدائرة،  حديَثين  اأو  كالمين،  كل  بين  يف�شل  اأن 
طريقة  على  كلها  الكتابة  تو�شل  ول  غليظ،  قلم  اأو 

واحدة)))).

الَمْبحُث الثاني - َتَعاُنُق الَوْقِف: تعريُفُه،  	•
واختالُف  م�سطلحه،  ون�ساأُة  وعالمُتُه، 
العلماِء في َت�سميِتِه، واللتزاِم به، وعدِد 

ِعه. َمَوا�سِ
اأ - تعريُفه:

هو وقف عند مو�شع في ال�شياق القراآني، يكون 
اإذا  بحيث  ب��ه؛  ارتباط  يليه  ال��ذي  الآخ��ر  للمو�شع 
اأن  ل��ك  ي�شح  ل  منه،  الأول  المو�شع  على  وقفت 
اأردت  واإذا  اإليه.  الم�شار  الثاني  المو�شع  على  تقف 
الوقوف  من  احترزت  الثاني  المو�شع  على  الوقوف 
باأحدهما،  يت�شح  المعنى  لأن  الأول؛  المو�شع  على 

ويختل بهما مًعا)0)).

ب - عالمُته: 
جرًيا على عادة الم�شنفين في الوقف والبتداء؛ 
العالمة ه��ذه  الوقف  من  النوع  لهذا  و�شعوا   فقد 
)  پ(، وهي نقاط مثلثة مكررة، تو�شع الأولى منهما 
الثاني.  على  والثانية  الأول،  ال��وق��ف  مو�شع  على 
بعيًدا  العلماء  و�شعها  التي  الوحيدة  العالمة  وهي 
عن  بها  ْوا  َن��اأَ وبذلك  الأبجدية،  الحروف  ر�شم  عن 
الت�شابه مع حروف ر�شم الم�شحف ال�شريف، وحبذا 
الأُخ��رى،  الوقف  عالمات  مع  نف�شه  الأم��ر  فعلوا  لو 
فالأمر  الأم��ر،  من  بحبوحة  في  كله  ذلك  في  وهم 
ل يعدو اجتهاًدا، وراأًيا يرونه لو�شع رموز وعالمات 
اإلى  ليتنبه  القراآن،  قارئ  على  ت�شهياًل  ا�شطالحية 
على  اعتماًدا  الممنوعة،  اأو  الجائزة  الوقف  اأماكن 
و�شوح المعنى، اأو غمو�شه في الجمل القراآنية)))). 

َطَلِحه:  ج - ن�ساأُة ُم�سْ
العالمة،  ه��ذه  لو�شع  محدًدا  تاريًخا  نعرف  ل 
الأن��ب��اري  اب��ن  ككتاب  والب���ت���داء،  ال��وق��ف  ف��ُك��ُت��ُب 
)ت)0)ه�)، اأو اأبي جعفر النحا�ص)ت ))) ه�)، اأو 
اأبي عمرو الداني)ت )))ه�) لم ت�شر اإلى هذا النوع 
الثالثة  الأن���واع  اإل��ى  اأ���ش��ارت  حين  في  الوقف،  من 
التام،  الوقف  وهي:  عندهم،  والمتداولة  المعروفة 

والوقف الكافي، والوقف الح�شن)))).
هذه  من  ق�شًما   - بَوْقَفْيه   - النوع  ه��ذا  وا  وع��دُّ
الأنواع الثالثة، ففي المو�شع الذي في �شورة البقرة: 

چ  ڀ  ڀ  پپ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 
الوقف   - المثال  �شبيل  على   - الداني  جعل   ،](،([
ا عند  اأمَّ كافًيا،  چ  فيه  َرْيَب  چل  تعالى  قوله  على 

.(((( نافع فهو تامٌّ
اإل اأن الذي اأحطنا به علًما - على ما ذكر العلماء 
ُل من َنّبه  - اأن الأ�شتاذ اأبا الف�شل الرازي))))، هو اأوَّ
اه  على هذا النوع من الوقف في القراآن الكريم، و�شمَّ
)َوْقف الُمراَقَبة(, اأخذه من م�شطلح الُمراَقَبة في 

)علم الَعُرو�ص()))).

َت�ســميِتِه،  فــي  العلمــاِء  اختــالُف   - د 
واللتزاِم به: 

مع  ياأتي  العرو�ص: م�شطلح  علم  في  والُمراَقَبة 
ب(, فمرة يكون الجزء  اِرع, والُمقَت�صَ بحري )الُم�صَ
بذلك  و�شمي  )مفاعلن(؛  اأخرى  ومرة  )مفاعيل(, 
النون  وهو  الجزء،  اآخر  في  الذي  ال�شبب  اآخر  لأن 
ال�شبب  اآخ��ر  مع  بذلك  يثبت  ل  )مــفــاعــلــيــن(,  من 
�شقط  فاإذا  )مفاعيلن(  من  الياء  وهو  قبله،  الذي 
اأحُدهما ثبت الآخر، ولي�شت هذه الم�شاألة بُمَعاَقَبة؛ 
لأن الُمَراَقَبة ل يثبت فيها الجزاآن الُمَتراقبان. واإنما 
ْكر، والُمَعاَقَبُة يجتمع  هو من الُمَراَقَبة المتقدمة الذِّ
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فيها الُمَتعاِقبان، وكال الَعِقيَبْين، والَرِقيَبْين ل يجوز 
حذفهما مًعا في حاٍل واحدة.

ا عند علماء العرو�ص )الَقْب�ص,  ى ذلك اأي�شً وُي�شمَّ
والَكّف(. والَقْب�ُص: اأن تاأتي )مفاعيلن( )مفاعلن( 
بحذف  )مفاعيل(  تاأتي  اأن   : والَكفُّ الياء،  بحذف 

النون، ول يكون الأمران مًعا)))). 

وفي هذا ُنِقَل عن الليث قوُله: » الُمَراَقَبة في اآخر 
ُي�ْشَقَط  اأن  وهو  حرفين،  بين  التجزئة  عند  ال�شعر 
اأحُدهما، وُيْثَبَت الآَخُر، ول ُي�شقطان مًعا، ول ُيْثَبتان 
جميًعا، وهو في )مفاعيلن( التي للم�شارع، ل يجوز 

، واإنما هو )مفاعيل(, اأو )مفاعلن( «)))).  اأن ُيَتمَّ

هذا  ت�شمية  في  ا  اأي�شً العلماء  اختلف  وقد  هذا 
الوقف؛ فذهب اأبو الف�صل الرازي - وهو اأول من 
ما  الُمراَقَبة(, وهو  ت�صميته)َوْقف  اإلى   - نبََّه عليه 
في  وال�شيوطي  الن�شر،  في  الجزري  ابن  عليه  �شار 
الن�شر  طيبة  على  �شرحه  في  غازي  وابن  الإتقان، 
محمد  ال�صيخ  اه  �صمَّ حين  في  ال��ج��زري))))،  لبن 
�صادق الهندي )َوْقف الُمَعاَنَقة( في ر�شالته )كنوز 

األطاف البرهان في رموز اأوقاف القراآن( )))). 

اأو  الــُمــَراَقــبــة,  )َوْقـــف  اأم��ر  في  للنظر  والالفت 
الُمَعاَنَقة( اأن اللجان الم�شرفة على كتابة الم�شاحف 
تلتزم  لم   - الآن  اأيدينا  بين  هو  فيما   - وطباعتها 
عن  حف�ص  برواية  المطبوع  الم�شحف  ماعدا  به، 
طباعته.  واأماكن  �شنوات  عن  النَّظر  بغ�ص  عا�شم، 

فهل لهذا الأمر �شلة بهذه الرواية، اأم ماذا ؟! 

عا�شًما،  اأن  اإل���ى  ت�شير  ال��م�����ش��ادر  اأن  علًما 
والك�شائيَّ متفقان ب�شاأنه، ويكون - كما �شبق القول 
عن  ذلك  في  يختلفان  ل  وهما  الكالم،  تمَّ  حيث   -
والبتداء  الوقف  تجان�ص  يراعي  كان  ال��ذي  نافع، 

بح�شب المعنى)0)). 

فِلَم نجُد ما ُيطَبع من طبعات م�شحف المدينة 
المنورة برواية ور�ص عن نافع خالًيا من اأية عالمة 
فيه  ُيطَبع  م��ا  اأنَّ  حين  ف��ي  ال��وق��ف،  ع��الم��ات  م��ن 
العالمات،  بهذه  حافٌل  عا�شم  عن  حف�ص  برواية 
اللجنة  اأن  علًما  الوقف،  تعانق  عالمة  �شمنها  ومن 

الم�شرفة على الم�شحفين هي نف�شها ؟! 
فلو كان الأمر يتعلق بهذا القارئ، اأو ذاك؛ لقلنا: 
على  الم�شرفة  اللجان  وَعَذرنا  مندوحة،  الأمر  في 
الم�شحفين  هذين  نجد  اأن  ا  اأمَّ والطباعة.  الكتابة 
المر�صد(,  )الم�صحف  عن  ناهيك  الحال،  بهذه 
المطبوع برواية قالون عن نافع في تون�ص))))، الذي 
على  طباعته  على  الم�شرفة  اللجنة  فيه  اقت�شرت 
اأماكنها  في  و�شعتها  ال��وق��ف،  عالمات  من  ث��الٍث 

المرتاآة، وهي:

الوقف الَح�َشنالوقف الكافيالوقف التام

حكم

ِر في ذلك.  فاإنَّ الأمَر َيِزيُدنا اإلحاًحا لمعرفة ال�شِّ
اإن الأمر لو كان منح�شًرا بما تذهب اإليه اللجان 
من تجريد الم�شحف من غير الن�ص القراآني))))؛ 
اأنه غير ذلك، ول�شيما  بيد  ة جواٌب مقنٌع.  َثمَّ لكان 
والحال مع م�شاحف َحَوت عالماٍت للوقف، ما عدا 
 - القول  �شبق  كما   - التي  الَوْقف(,  )َتَعاُنق  عالمة 
عن  حف�ص  برواية  منها  طبع  لما  مالزمة  اأ�شبحت 
وعددها،  موا�شعها،  في  ي�شير  تباين  مع  عا�شم، 

و�شياأتي بيان ذلك لحًقا.
ِعه:  هـ - اختالُفهم في عدِد َمَوا�سِ

ق�شايا  في  يختلفون  العلماَء  نجد  اأخ��رى  م��رًة 
موا�شَع  يخ�صُّ  فيما  مختلفون  الآن  فهاُهم  الوقف، 

)َتَعاُنق الَوْقف(, وعدَدها.

فهو عند ابن الجزري في ثمانية موا�شع، هي)))): 
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1- البقرة: 2/2.
: چ ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ چ 

2- البقرة: 26/2.
چ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  پ ڇ   پ ڍ 

ڍ ڌ چ 

3- البقرة: 26/2.
گ  پ   گ   گ  ک  ک  ک  چ   :
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  پ   ڳڳ    ڳ  گ 

ںں چ

4- البقرة: 282/2.

: چ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ  ہہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ 
ھ ھ ھ  ھ ے ےۓ چ.

5- اآل عمران: 7/3. 
پ    ۈ   ۈ  ۆ  پ  ۇۆ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  :چ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉې چ.

6- اآل عمران: 10/3 ,11.

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ  چ   :
ٿ  پ   ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڤ   ڤ   ٹٹ  ٹ  ٹ  پ   ٿ    ٿ  ٿ 

ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ چ.

7- المائدة:26/5.

ڃڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  چڄ   :
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ 

ڍچ  

8- المائدة: 31/5 ,32.

: چ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  
ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
جب    يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  ی 

پ  پ  ٻ  ٻ  پ   ٻ    ٻ  ٱ  حب  پ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٿ ٿ ٿ ٿچ
وهو عند ال�شيوطي في ثالثة موا�شع، هي)))):

1ـ البقرة: 2/2.
2ـ البقرة: 282/2.
3ـ اآل عمران: 7/3.

لل�شيخ  المفيد(  الــقــول  )نــهــايــة  كتاب  في  اأم��ا 
األطاف  )كنوز  كتاب  عن  نقاًل  ن�شر،  مكي  محمد 
محمد  لل�شيخ  الــقــراآن(  اأوقـــاف  رمــوز  في  البرهان 
�شادق الهندي، اأو لل�شيخ يو�شف اأفندي زاده - على 
�شتة  موا�شعه  ع��دد  بلغ  فقد   - ن�شبته  في  خ��الف 

وثالثين مو�شًعا، وهي)))): 

اأ - في �سورة البقرة اأربعة موا�سع، هي: 
)- الآية /): )ذكر في الم�شدرين الآخرين). 

)- الآية /)).

ڄ  پ   ڄ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ   :
ڄ ڄڃ   پ  ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ   . 

)- الآيتان / )))،0)).

: چ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ڭ   پ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
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ۉ ۉ ې ې ې ې   پ  چ  . 

الآخرين). الم�شدرين  في  )ذكر   :(((/ الآية   -( 

ب - في �سورة اآل عمران اأربعة موا�سع، هي: 
)- الآية /): )ذكر في الم�شدرين الآخرين). 

الم�شدرين  في  )ذكر   :(0،((  / الآيتان   -(
الآخرين). 

)- الآية / 0). 

: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   پ  ڀ 
ڀ ڀ ڀ   پ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿچ

)- الآيتان / )))، ))).

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  چ    :
ى  ې  ې  ې  ې  پ   ۉ    ۉ   ۅ 

ى ائ ائ  ەئ ەئ   پ  وئ چ.

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

)- الآية /)): )ذكر في الم�شدرين الآخرين). 
الم�شدرين  في  )ذكر   :((  ،((  / الآيتان   -(

الآخرين). 
)- الآية / )).

:چ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ  ہہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ 
ھ ھ ھ  ھ ے ےۓ چ.

د - في �سورة الأعراف اأربعة موا�سع، هي: 
)- الآيتان /))، )).

ھ ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  چ   : 
ڭ  ڭ  پ  ڭ    ۓ  ۓ  ے   ے  ھ   ھ  ھ  پ     

ڭ  ۇ ۇ  ۆ ۆچ . 

)- الآية / ))).

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چھ   :
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ۅ ۉ  ۉ پ  ې   پ  ې ې ې  ىچ.

)- الآية/ ))).

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  چ   :
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ 

چ چ چ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ چ . 
)- الآية / ))).

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ  چ   :
ٿ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ   ڀڀ 
   پ ٿ ٿ ٹٹ پ ٹ  ٹ ڤ  ڤ ڤ  ڤ ڦ چ  . 

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

 : چ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ  پ  ڄ ڄ
ڄ ڄ  پ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ چ. 
في  واحد  مو�سع  يون�س  �سورة  في   - و 

الآية / 13.

ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ  چۈ   :
پ     ائ ائ    پ   ې ې ې ې ى  ى   

ەئ ەئ وئچ ))))
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ز - في �سورة اإبراهيم مو�سع واحد في 
الآية / 9.

: چ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  کگ  ک 

ڱڱ چ

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

)-الآية /).

ڦ  ڦ  ڦ   ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  چ   :
ڦ ڄ ڄ  پ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ    پ  چ 

)- الآية / )).

ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  :چ 
ېئ    پېئ ىئ   پ  ىئ ىئ یی ی یچ.

)- الآيتان / )).

چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  :چ  
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  پ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڎ   پ  چ
واحد،  مو�سع  ال�سعراء  �سورة  في   - ط 

هو: 

- الآيتان/ )0)، )0).

: چ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ   پ   ٺ ٺ    
پ   ٺ ٿ ٿ چ 

ي - في الق�س�س مو�سع واحد، هو:

- الآية / )).

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  چ   :
ېئ ېئ ېئ ىئىئ    پ  ىئ   پ   ی ی ی 

ی چ. 

ك - في الأحزاب مو�سعان،هما:
)- الآية / )).

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ    ے  ے  ھ  ھ  ھ  چ   :
ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ     

پ  ۋ ۅ  ۅ     پ  ۉۉ ې ې   ې چ 
) - الآيتان/ 0)، )).

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ    :
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ې ې ى  ى   پ   ائ ائ      پ   ەئ ەئ 

وئ وئ ۇئ ۇئ چ 
مو�سع  ــن((  ــوؤم ــم ))ال غــافــر  فــي   - ل 

واحد، هو:
- الآيتان/ ))، 0).

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  چ   :
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  پ   ڈ   

ک ک ک       پ گ گ گ  چ
م - في الزخرف مو�سع واحد، هو: 

- الآيتان / )، ).
: چ ڇ    پ  ڇ ڍ ڍ   پ   چ

ن - في الدخان مو�سعان، هما: 
)- الآيتان /)، ).

: چ ڇ   پ   ڇ ڍ ڍ   پ   چ
)- الآيتان / ))، )).

: چ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ    پ  ڄ 
ڄ ڄ   پ   ڄ ڃچ 
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مو�سع   )� )محمد  القتال  وفي   - �س 
واحد، هو:

- الآية / ).

: چ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ 
پ    ڳ  گ   گ   گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڳ     پ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ 

ع - وفي الفتح مو�سع واحد، هو:

- الآية /)).

پ      پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  چ   :
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ 
ڤ  ڤڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ 
ڃ  ڄ   پ     ڄ      ڄ  ڦڄ  پ   ڦ   ڦ  ڦ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڇ ڇ ڇ ڇ چ. 

ف - وفي الممتحنة مو�سع واحد، هو:

- الآية /).

: چ گ گ گ  ڳ  ڳ       پ  ڳ ڳ ڱ     پ    
ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ  چ

�س - و في الطالق مو�سع واحد، هو:

- الآية / 0).

: چ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ   پ  
ڭ ڭ         ۇ   پ  ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ  چ 

ق - وفي المدثر مو�سع واحد، هو:

- الآيتان/ ))، 0).

:  چ جب  حب خب مب  ىب يب جت حت  خت     پ   مت 
ىت يت     پ جث  چ 

ر - واأخيًرا، في الن�سقاق مو�سٌع واحٌد 
ا، هو: اأي�سً

- الآيتان / ))، )).

ہ   ہ   ہ  ۀ  پ   ۀ     ڻ  پ   ڻ    ڻ  ڻ  ں  ں   چ   :
ہچ  

في حين اأن الم�شاحف المطبوعة برواية حف�ص 
العلماء  نها  �شمَّ التي  الوحيدة  وهي   - عا�شم  عن 
الموا�شع،  ف��ي  تفاوتت   - ال��وق��ف  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا 
الر�شيد  دار  في  المطبوع  الم�شحف  ففي  والعدد؛ 
وبهام�شه  ه�،   ((0( عام  في  بيروت)  و  )دم�شق، 
مو�شع  الحم�شي،  ح�شن  لمحمد  القراآن،  مفردات 

واحد فقط، هو: 

- الآية الثانية من �سورة البقرة. 

وفي م�شحفين اآخرين، هما: 
برواية  المطبوع  ة،  النبويِّ المدينة  م�شحف   - اأ 
د  تعدُّ عن  النظر  بغ�ص  و  عا�شم،  عن  حف�ص 

طبعاته. 
ب - والم�شحف المطبوع بدار الفكر، في بيروت في 

عام )00)م، ومعه تف�شير الجاللين.
في  نف�شها  وهي  موا�شع،  خم�شة  منهما  كلًّ  في 

الم�شحفين، وهي:
1- البقرة: 2/2. 

2- المائدة: 5/ 26. 
3- المائدة: 41/5. 

4- االأعراف: 172/7.
5- اإبراهيم: 9/14.

ونظًرا لالنت�شار الذي حظي به م�شحف المدينة 
كان  عا�شم؛  عن  حف�ص  برواية  المطبوع  ة  النبويِّ
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الراأي اأن نجعله مرجًعا للوقوف على عدد، وموا�شع 
بين  وم��ت��داول  �شائع  ه��و  م��ا  بح�شب  ال��وق��ف،  ه��ذا 
الوقف  كتب  اختالف  عن  بعيًدا  الم�شلمين،  اأي��دي 
لحظنا  التي  والتجويد،  القراآن،  وعلوم  والبتداء، 

فيها هذا التباين ب�شاأن ذلك. 

هذه  في  �شتكون  التطبيقية  الدرا�شة  فاإن  ولهذا 
اأن  ع�شى  خطوة  وهي  ح�شًرا،  الخم�شة  الموا�شع 
َع جميَعها - اإن  تتبعها خطوات ت�شتوعب هذه الموا�شِ

�شاء اهلل -.

َتَعاُنِق  ِع  َمَوا�سِ درا�سُة   - الثالث  الَمْبحُث   •
للًة. الَوْقِف: اإعراًبا، وِدَ

٭ المو�سع الأول:
- �سورة البقرة:2/2.

: چ ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ چ.

اأ - دللت الوقف على المو�سع الأول 
منه:

تكون  الأول،  المو�شع  على  ال��ق��ارئ  وق��ف  اإذا 
القراءة على هذا النحو: 

چ ٻ ٻ ٻ پپ چ، چ پپ ڀ ڀ چ. 

وكذا وقف نافع وعا�شم في هذا المو�شع؛ ويكون 
الإعراب وفًقا لذلك على هذا النحو:

ذلك: ا�شم اإ�شارة في محل رفع مبتداأ.

الكتاُب: خبر ل�شم الإ�شارة.

ل: نافية للجن�ص، تن�شب ال�شم، وترفع الخبر.

َرْيَب: ا�شمها المبني في محل ن�شب.

)ل)،  ل�  خبًرا  ينوي  اأن  من  للواقف  لبد  وعليه 
ڭ  ڭ  ۓ   ےۓ  ے  ھ  چ  تعالى  قوله  ذل��ك  ونظير 

هذا  ومثل  ب��اأ���َص،  ل  العرب:  وق��ول   ،(((( ڭچ 
ل  والتقدير:  الحجاز،  اأهل  ل�شان  في  كثير  الحذف 
ريَب فيه، فيه ُهًدى للمتقين، وتكون )ُهًدى) مبتداأ، 
اإن  والمعنى:  م�شتاأنفة.  والجملة  الخبر،  و)فيه) 
في  نزلت  التي  ال�شور،  من  البقرة  �شورة  تقدم  ما 
ا فيه الدللة على التوحيد، وف�شاد ال�شرك،  مكة، ممَّ
من  اأنه  فيه  ل�شك  المعاد،  واإثبات  النبوة،  واإثبات 

عند اهلل، واأنه الحق وال�شدق. 
النهي،  اإل��ى  خرجت  خبرية  الجملة  اإن  وقيل: 

پ  چ  تعالى  قوله  ذلك  ونظير  فيه.  ترتابوا  ل  اأي: 
اأي:ل   ،(((( چ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ 

ترفثوا، ول تف�شقوا)))). 
ووفًقا لهذه القراءة نكون قد قدرنا خبًرا ل� )ل) 

النافية للجن�ص، هو )فيه)، وقد حذف للعلم به. 
ثم ي�شتاأنف القارئ قراءته، فيقول: چپ ڀچ، 

فيكون الإعراب على هذا النحو: 
فيه: خبر مقدم. 

ُهًدى: مبتداأ موؤخر؛ لأنه نكرة. 

اأن القراآن  اإلى  تاأييد لمن ذهب  ويكون في ذلك 
محكم،  هو  ما  فيه  لأن  ه��دى،  باأنه  كله  يو�شف  ل 
بقول  لذلك  ويحتجون  محكمه،  من  اأكثر  ومت�شابهه 
الإمام علي بن اأبي طالب  لبن عبا�ص  حينما 
بعثه ر�شوًل اإلى الخوارج: »ل َتحَتجَّ عليهم بالقراآن، 

فاإنه خ�شم ذو وجهين«)0)). 

  فلو كان القراآن كله ُهًدى لما قال الإمام علي
به،  تحتج  جميعها  الإ�شالم  ِف��َرق  اإن  ثم  ذلك،  فيه 
فلو كان على نمٍط واحٍد َلَما كان ذلك لهم، فها هو 
ها  ها �شريٌح بالجبر، وبع�شُ القراآن مليء باآيات، بع�شُ
اإل  بينهما  التوفيق  يمكن  ول  بالَقَدر،  �شريٌح  الآخر 
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هدى،  كله  القراآن  يكون  فكيف  ال�شديد،  بالتع�شف 
والأمر هكذا. 

ال اأوجه لي�ص عيًبا - ح�شبما  اإنَّ كون القراآن حمَّ
من  ج���زٌء  ه��و  ب��ْل   - ال��غ��زال��ي  محمد  ال�شيخ  ذك��ر 
اإع���ج���ازه؛ ف��ك��ون الآي����ات َم��ِرن��ة ف��ذل��ك ك��ي تطاوع 
يَّة، و�شالمة �شرف  الع�شور كلِّها. لكن مع ُح�شن النِّ
د، ولي�ص الأمر ِللَِّعب والعبث. و مع ذلك فاإن  الَمق�شِ
ال اأوجه؛ فاإنَّ ما  كان هناك اأ�شا�ص للعبث من اأنَّه حمَّ
مُّ للقراآن لتكميل المنَهج،  ة  ُي�شَ نَّ حَّ من ال�شُّ تواتر و �شَ

وردع العابثين)))). 

ب - دللت الوقف على المو�سع الثاني 
منه: 

اأما اإذا وقف القارئ على المو�شع الثاني متجاوًزا 
النحو: ه��ذا  على  ال��ق��راءة  فتكون  الأول   المو�شع 

چٻ ٻ ٻ پپ پپ چ،   چ ڀ ڀ چ. 

ويكون الإعراب هكذا: 

ُهًدى: خبر لمبتداأ محذوف، اأي: هو ُهًدى، وقيل: 
َرْيَب  ل  تقديره:  هادًيا،  اأي:  الحال،  على  ن�شب  هو 
من)ذلك) اإما  والحال  للمتقين،  هدايته  في  فيه، 
اأو معنى  الإ�شارة،  اأو من )الكتاب)، والعامل معنى 
الجملة  تكون  اأن  اأو  هادًيا،  اأحققه  الجملة،بتقدير: 
موؤكدة  جاءت  الإع��راب،  من  لها  محل  ل  م�شتاأنفة 

لما قبلها)))). 

وذكر الُعْكَبري وجًها اآخر، هو اأن تكون )ُهًدى) 
خبًرا ثانًيا ل� )ذلك)، بعد الخبر الأول )الكتاُب))))). 

فلم  ق��ب��ل)ُه��ًدى)،  ر  الُمقدَّ المبتداأ  ح��ذف  وق��د 
يقل: ُهًدى للم�شلحة الفالنية، ول لل�شيء الفالني؛ 
م�شالح  لجميع  ُه��ًدى  فهو  العموم.  لإرادة  وذل��ك 

الأ�شولية  الم�شائل  في  للعباد  مر�شد  وهو  الدارين، 
وال�شحيح  الباطل،  من  الحق  ومبين  والفرعية، 
الطرق  ي�شلكون  كيف  لهم  ومبين  ال�شعيف،  م��ن 
النافعة لهم في دنياهم واأخراهم، ثم اإنه جاء ههنا 
اآخر  مو�شع  وفي  �ص،  فخ�شَّ للُمتَِّقينچ،  چُهًدى 
نف�شه  في  لأن��ه  م؛  فعمَّ  (((( للنا�صچ  چُهًدى  جاء 
ُهًدى لجميع الخلق، فالأ�شقياء لم يرفعوا به راأ�ًشا، 
الحجة،  عليهم  به  فقامت  اهلل،  ُه��َدى  يقبلوا  ول��م 
اأََتْوا  الذين  المتقون  واأما  ل�شقائهم،  به  ينتفعوا  فلم 
بال�شبب الأكبر لح�شول الهداية، وهو التقوى، التي 
حقيقتها اتخاذ ما يقي �شخط اهلل وعذابه، بامتثال 
وانتفعوا  ب��ه،  فاهتدوا  نواهيه،  واجتناب  اأوام���ره، 

غايةالنتفاع، قال اهلل تعالىچ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ)))). 

القراآنية،  ب��الآي��ات  المنتفعون  ه��م  فالمتقون 
والآيات الكونية؛ ولأن الهداية نوعان: هداية البيان، 
الهدايتان،  التوفيق، فالمتقون ح�شلت لهم  وهداية 
قال  وكما  التوفيق.  لهم هداية  لم تح�شل  وغيرهم 
به  للعمل  توفيق  ب��دون  البيان  هداية  اإن  العلماء: 

ة)))). لي�شت هداية حقيقية تامَّ

الوقف  على  والمقدم  الم�شهور،  هو  الوقف  هذا 
َرْيَب چ؛ لأن الكتاب نف�شه يكون - وفقه  على چ ل 
الكتاُب  يكون  الآخر فال  الوقف  اأما ح�شب  ُهًدى،   -
نف�ُشه ُهًدى، فالوقف ههنا اأولى؛ لما تكرر في كتاب 

اهلل من اأن القراآن نف�شه نوٌر وُهًدى)))).

يجعل  لذلك  َوْفًقا  الوقف  اأن  الرازي  يرى  لذلك 
في  ِعْرًقا  اأر�شخ  المو�شع  هذا  في  القراآنية  الجملة 

األمچ  ٭  چ ال�شالين  البالغة، فيكون قوله تعالى: 
جملة براأ�شها، اأو طائفة من حروف المعجم م�شتقلة 
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بنف�شها، و چ ذلك الكتاُبچ جملة ثانية، وچل َرْيَب 
في�شاب  رابعة؛  للُمتَِّقينچ  وچُهًدى  ثالثة،  فيهچ 
ح�شن  وم��وج��ب  ال��ب��الغ��ة،  مف�شل  ه��ذا  بترتيبها 
حرف  غير  من  هكذا  متنا�شقة  بها  فجيء  النظم، 
برباط  بع�شها  اأخذًا  متاآخية  لمجيئها  وذلك  ن�شق، 

ا.  بع�ص، فالثانية متحدة بالأولى، وَهُلمَّ جرًّ

ى به،  َه اأوًل على اأنه الكالم الُمَتَحدَّ وبياُنه اأنه نبَّ
الكمال؛  بغاية  المنعوت  الكتاب  باأنه  اإليه،  اأ�شير  ثم 
فكان تقرير الجهة للتحدي. ثم نفى عنه اأن يت�شبث 
يب، فكان �شهادة بكماله، ثم اأخبر  به طرف من الرَّ
ل  يقيًنا  كونه  ذلك  فقرر  للمتقين،  ُهًدى  باأنه  عنه، 
ال�شكُّ حوله، ثم لم تخُل كل واحدة من هذه  يحوم 
الأربع - بعد اأن رتب هذا الترتيب الأنيق - من نكتة. 
باألطف  الغر�ص  اإل��ى  والرمز  الحذف  الأول��ى  ففي 
الفخامة،  من  التعريف  في  ما  الثانية  وف��ي  وج��ه، 
وفي الثالثة ما في تقديم الريب على الظرف، وفي 
الرابعة الحذف وو�شع الم�شدر چ ُهًدى چ مو�شع 

ًرا)))).  الو�شف )هاٍد)،  واإيراده ُمَنكَّ

٭ المو�سع الثاني:
ڄ ڄ ڄ  چ  الــمــائــدة:26/5:  �ــصــورة   -
ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڄڃ 

ڇ ڍ چ

اأ - دللت الوقف على المو�سع الأول 
منه: 

تكون  الأول؛  المو�شع  على  ال��ق��ارئ  وق��ف  اإذا 
ڄ  ڄ  ڄ  چ  ال��ن��ح��و:  ه���ذا  ع��ل��ى  ال���ق���راءة 

ڄچ، چڃ ڃڃ چ چ چچ چ.

ويكون العامل في چاأربعيَنچ الفعل چيتيهونچ؛ 

فتكون الحرمة عليهم اأبدية، غير محددة، اأما التيُه 
فتكون مدته اأربعين �شنة)))).

ل  لأن��ه  ه��ذا؛  الُعْكَبري  البقاء  اأب��و  َف  �شعَّ وق��د 
على  چ  �شنٍة  اأربعيَن  چ  المعمول  تقديم  على  حامل 
العاملچيتيهونچ، ثم اإن في الوقف على چ اأربعيَن 
اأكمل  لذلك فهو عنده  التحريم؛  لمدة  بياًنا  �شنٍةچ 

معنى من الوقف على چ عليهمچ)0)).

ت�شعيف  من  الُعْكَبري،  اإليه  ذهب  ما  اأن  ونرى 
م في  ُتَقدِّ تقديم المعمول اأمر فيه نظر؛ لأن العرب 
، وما هي ببيانه اأعنى. ووا�شح اأن  كالمها ما هو مهمٌّ
مو�شى  لما دعا على بني اإ�شرائيل، ووقع عليهم 
عقاب التيه َنِدَم، وَحِزَن، وَرقَّ لحالهم؛ فقال اهلل له: 

چفال تاأ�َص على القوم الفا�شقينچ.

ة التيه  فلي�ص بعيًدا اأن يكون قد �شاأل اهلل عن ُمدَّ
هذه، فقال اهلل له: چاأربعيَن �شنٍةچ فقدم المعمول 

على العامل. 

وك����ذل����ك ك���ان���ت ال����ح����ال ب��ح�����ش��ب م����ا ذك���ر 
المف�شرون))))، وما اأخرجه ابن جرير عن مجاهد، 
وبذلك  ��ا))))؛  اأي�����شً منبه  بن  وهب  عن  ال�شيخ  واأب��و 
بقيت  فقد  الُحرمة  اأم��ا  معلومة،  التيه  م��دة  تكون 
عليهم، فلما ماتوا دخل اأولدهم  بيت المقد�ص)))).

ب - دللت الوقف على المو�سع الثاني 
منه: 

اأّما اإذا وقف القارئ على المو�شع الثاني؛ فتكون 
چ ڄ ڄ ڄ ڄڃ  القراءة على هذا النحو: 
ڃ ڃڃ چ، چ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ چ. . 

ظرًفا  چ  �شنٍة  اأرب��ع��ي��َن  چ  تعالى  قوله  وي��ك��ون 



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

26

له،  والنا�شبة  فيه،  العاملة  وه��ي  مٌةچ،  ل�چُمحرَّ
ًرا، وهو اأربعون �شنة. ويكون التحريم ُمقدَّ

چ ح���اًل من  ي��ت��ي��ه��ون  چ  ت��ع��ال��ى  ق��ول��ه  وي��ك��ون 
چعليهمچ)))).؛ فاإذا م�شت  ال�شمير المجرور في 
مو�شى  �شار   - عليهم  ُكِتَب  كما   - الأربعون  ال�شنون 
الأر�ص  اإلى  اإ�شرائيل  بني  من  معه  بقي  بمن   
على  ن��ون  ب��ن  يو�شع  وك���ان  ال��م��ق��د���ش��ة)ال��ق��د���ص)، 
ثم  اهلل  �شاء  ما  فيها  واأق���ام  وفتحها،  مقدمتهم، 

  .((((ُقِب�َص

يدُخال  لم    وه��ارون  مو�شى  اأنَّ  رواي��ٍة  وفي 
التيه،  لأنهما ماتا في  المقد�شة )القد�ص)؛  الأر�ص 
مات هارون  اأّوًل، ثم لحق به مو�شى  بعد 
مدينة  دخ��وُل  اإ�شرائيل  بني  على  َم  ُح��رِّ واأن��ه  �شنة، 
اأربعين �شنة، وتركوا في هذه المدة يتيهون  القد�ص 
بين م�شر وال�شام، حتى مات كلُّ من قال: چ اإّنا لن 

ندخلها چ.

بن  يو�شع  اإلَّ  الجيل  ذلك  من  اأح��ٌد  يدخلها  ولم 
نون، وهو ابن اأخت مو�شى ، وو�شيُّه بعد موته، 
ومعه كالب بن يوفنا، اأو فانيا، وهما اللذان قال اهلل 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  چ  فيهما: 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
مئچ))))،  حئ   جئ  ی  ی  ی  ىئی 
وكانا من النُّقباء الذين بعثهم مو�شى  لك�شف 

اأحوال الجبابرة. 

في  يكونا  ل��م    وه���ارون  مو�شى  اإن  وق��ي��ل: 
  ال��ت��ي��ه، ح��ي��ث ا���ش��ت��ج��اب اهلل دع���وة م��و���ش��ى

-ودعوُة الأنبياِء ُم�شَتَجابٌة- عندما قال: چ ٿ ٿ 
ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
اه اهلل، واأخاه هارون من هذا  ڦچ))))؛ فنجَّ

العقاب)))).

اأن  على  دلل��ة  ههنا  الوقف  في  ف��اإن  هذا  وعلى 
ْيَه كليهما كانا اأربعين �شنة، ثم دخلوا  التحريم، والتِّ
على  الوقف  بخالف  وه��ذا  ذل���ك))))،  بعد  المدينة 
المو�شع الأول، الذي ُيفيد اأن التيه كان اأربعين �شنة، 
ودخل  ماتوا،  اأن  اإلى  عليهم  بقي  فقد  التحريم  اأما 

اأولدهم مدينة القد�ص بعدهم)0)).

٭ المو�سع الثالث:
- �صورة المائدة: 41/5.

: چ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ  ہہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ 
ھ ھ ھ  ھ ے ےۓچ.

اأ - دللت الوقف على المو�سع الأول 
منه: 

تكون  الأول؛  المو�شع  على  ال��ق��ارئ  وق��ف  اإذا 
القراءة على هذا النحو: 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  چ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ہ  ہہ  ہ  ۀ  چ  چ،  ڻۀ 
ھ ھ ھ  ھ ے ےۓچ.

جاُج  والزَّ اُء،  الفرَّ ذكَر  ح�شبما   - الكالم  ويكون 
- قد تمَّ عند قوله چولْم توؤِمْن قلوُبهمچ، ثم ابتداأ 
للكذبچ،  اعون  �شمَّ هادوا  الذين  چومن  قوله  من 
على  لمحذوٍف،  �شفًة  اعونچ  چ�شمَّ قوُله  ويكون 
مبتداأ  اأو  اعون.  �شمَّ قوم  هادوا  الذين  ومن  تقدير: 
تقدم  وقد  هادواچ،  الذين  چومن  المقدم  للخبر 

لأنه نكرة)))).
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ب - دللت الوقف على المو�سع الثاني 
منه:

ا اإذا وقف القارئ على المو�شع الثاني؛ فتكون  واأمَّ
القراءة على هذا النحو:

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  چ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ہ  چ  چ،  ہہ  ہ  ۀ  ڻۀ 
ھ ھ ھ  ھ ے ےچ.

الذين  چومن  قوله  عند  تمَّ  قد  الكالم  ويكون 
اعون  اعون للكذب �شمَّ هادواچ، ثم ابتداأ بقوله چ�شمَّ
لقوم ءاخرينچ. وتقدير الكالم: ل يحزنك الذين 
ثم  واليهود.  المنافقين،  من  الكفر  في  ي�شارعون 
اعون  �شمَّ باأنهم  جميعهم،  اهلل  و�شفهم  ذلك  بعد 
لقوم اآخرين))))، وتكون جملة چ من الذين قالواچ 
في  ال�شمير  م��ن  ال��ح��ال،  على  ن�شب  مو�شع  ف��ي 
وقوله  ي�شارعونچ،  الذين  من  اأو  چي�شارعونچ، 
ولم  چ  وجملة  چقالواچ،  ب�  متعلق  باأفواههمچ  چ 
ا. واأما قوله چ ومن الذين  توؤمن قلوُبهمچ حاًل اأي�شً
هادواچ فمعطوف - كما ذكرنا - على قوله چمن 
ماعونچ  چ�شَّ قوله  ويكون  ءامناچ.  قالوا  الذين 

اعونچ.  خبًرا لمبتداأ محذوف، اأي: چهم �شمَّ

٭ المو�سع الرابع: 
- االأعراف: 172/7. 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  چ   :
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ 

چ چ چ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ چ.
 اأ - دللت الوقف على المو�سع الأول 

منه:

تكون  الأول؛  المو�شع  على  ال��ق��ارئ  وق��َف  اإذا 

القراءة على هذا النحو: 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 
چ،  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ  چ  چ  چ  چڃڃ 
ڍ چ.

والجالل:چاأََل�ْشُت  ال��ع��زة  رب  ���ش��وؤال  وي��ك��ون 
بقولها    اآدم  ذري��ة  عنه  اأجابت  قد  بربكمچ، 
چ�َشِهْدناچ.  والمالئكُة:  اهلُل  لهم  فقال  چبلىچ؛ 
مخافة  باعترافكم؛  اآدم  بني  يا  عليكم  �َشِهْدنا  اأي: 
فيقول  كراهية.  ذلك  فَعْلنا  القيامة:  يوم  تقولوا  اأن 
لهم اهلُل - وحَده -: چاأن تقولواچ، وهو في مو�شع 

ن�شب مفعول لأجله)))).

ب - دللت الوقف على المو�سع الثاني 
منه:

ا اإذا وقف القارئ على المو�شع الثاني؛ فتكون  واأمَّ
القراءة على هذا النحو:

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 
چ،  ڃڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

چ چ چ چ چ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ چ.

ذري��ة  ق��ول  م��ن  �َشِهْدناچ  بلى  چ  قوله  وي��ك��ون 
چاأََل�ْشُت  تعالى  قوله  على  جوابهم  وهو   ، اآدم 
تحقيق  فهو  بربوبيتك؛  �شهدنا  ومعناه:  بربكمچ، 

لربوبية اهلل واأداء ل�شهادتهم عنده)))).

وذلك من باب التمثيل و التخييل، فاهلل  لما 
اأَ�شهَدهم   ، �شَل من اأ�شالب بني اآدم  اأخرج النَّ
اأََل�ْشُت بربكم؟ قالوا: بلى  اأنف�شهم، فقال لهم:  على 
ُربوبيته،  على  ���َة  الأدلَّ لهم  َب  َن�شَ قد  فهو  �َشِهْدنا. 
التي  وب�شائُرهم  عقوُلهم  بها  و�َشِهَدت  وَوحدانيته، 
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الُهَدى.  من  ال�شالَل  يزًة  ُممِّ وجعلها  فيهم،  َبها  َركَّ
ه اأَ�شَهَدهم على اأنف�شهم، واأَقَرَرهم، وقال لهم:  فكاأنَّ
اأََل�ْشُت بربكم؟ وكاأنهم قالوا: بلى، اأنت ربُّنا، �َشِهدنا 

على اأنف�شنا، واأَقررنا بوحدانيتك.

وباُب التمثيل وا�شٌع في كالم اهلل تعالى، واأحاديث 
ا. ونظير هذه الآية  اأي�شً ر�شوله �، و كالم العرب 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  چ  تعالى  ق��ول��ه 
ۇئچ)))). وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

وت�شوير  تمثيل  هو  واإنما   ، َث��مَّ ق��وَل  ل  اأن��ه  ومعلوٌم 
للمعنى.

فعلنا  اأي:  له،  مفعوًل  تقولوا)  )اأن  قوله  ويكون 
�شحتها  على  ال�����ش��اه��دة  ����ة  الأدلَّ ن�شب  م��ن  ذل��ك 
ا  ُكنَّ ��ا  اإنَّ القيامة:  ي��وم  تقولوا  اأن  كراهة  العقوُل؛ 
كراهة  وكذلك  عليه.  ه  ُنَنبَّ فلم  غافلين،  هذا  عن 
في  ا  وُكنَّ قبل،  من  اآب��اوؤن��ا  اأ�شرك  اإنما  تقولوا:  اأن 

اأ�شالبهم، فاقتدينا بهم.

هوا  ُنبِّ وم��ا  التوحيد،  على  المن�شوبُة  ��ُة  ف��الأدلَّ
عليه قائٌم معهم، فال ُعْذَر لهم في الإعرا�ص عنه، 
والإقبال على التقليد والقتداء بالآباء، كما ل عذر 
لهم  من�شوبٌة  التوحيد  واأدل��ة  ال�شرك،  في  لآبائهم 

ا)))). اأي�شً

٭ المو�سع الخام�س: 
- اإبراهيم: 9/14.

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  :چ 
ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  کگ  ک  ک 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ 

ھ ھ ے ے چ.

اأ - دللت الوقف على المو�سع الأول 
منه: 

تكون  الأول،  المو�شع  على  ال��ق��ارئ  وق��ف  اإذا 
القراءة على هذا النحو:

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چڈ 
گ  گ  چ  ق��وُل��ُه  ويكون  کگچ،  ک 
قول  من  اأكان  �شواٌء   - چ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ 
لأهل  تعالى  اهلل  قول  من  اأَْم  لقومه،    مو�شى 
ُم  ُيَتمِّ ما  وبيَن  بيَنُه  َل  ُف�شِ قد   -  � محمد  ع�شر 

ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  چ  بقوِلِه  معناه 
ا في اأثناء ال�شوؤال  ڱڱ چ، وهو جملة وقعت اعترا�شً
الذي يكون اآخره مع راأ�ص الآية؛ ويكون �شياقه على 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  چ  النحو  ه��ذا 
ڳ  گڳ  گ  گ    - ک   ک  ک  ک 
ں  ں  ڱ  ڱ   - ڱڱ  ڳ  ڳ 
ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ويكون مدلول  چ،  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
التي  الأقوام  العترا�شية محموًل على  الجملة  هذه 

تَلْت قوَم ثمود امتداًدا اإلى اأيام النبي �.

بعِدهمچ  ِم��ْن  الذين  چ  قوُله  يكون  اأن  ويجوز 
معطوًفا على قوله  چ قوِم نوٍحچ، ويكون اِلعترا�ص 

بقوله تعالى چ ل يعلُمهم اإلَّ اهلل چ.

ا�شتفهام  ال��ك��الم  ففي  اِلع��ت��را���ص  ك��ان  وب���اأيٍّ 
كانت  ِلَما  والتوبيُخ  التاأنيُب  منه  الغر�ُص  تقريري، 
عليه حاُل بني اإ�شرائيل من تكذيبهم نبيَّ اهلِل مو�شى 
لم�شركي  وهو   . لمو�شى  القول  كان  اإن  ؛ 
كان  اإن  �؛  محمًدا  اهلِل  نبيَّ  كذبوا  الذين  العرب 
من قول اهلل عز وجل مخاطًبا به اأهل ع�شر الر�شول 

.�
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ل  بحيث  الكثرة  م��ن   - لذلك  وف��ًق��ا   - وه���وؤلء 
ُيح�شي عدَدهم، ول َيعرف ن�شَبهم اإلَّ اهلُل.والن�شابون 
عون اإح�شاء الأمم جميعها،  واإن ن�شبوا اإلى اآدم ل يدَّ
الن�شب  عن  وُيم�ِشكون  اأق���وام،  اإل��ى  ين�شبون  واإنما 
  م�شعود  بن  اهلل  عبد  وكان  اآخرين،  اأق��وام  اإلى 
يعني  ابون).  �شَّ النَّ )َك��َذَب  قال:  الآية،  هذه  قراأ  اإذا 
عون ِعلَم الأن�شاب، وقد نفى اهلُل ِعْلمها عن  اأنَّهم يدَّ

العباد)))).

وروي عن عروة بن الزبير  قوله: )ما َوَجْدنا 
اأحًدا َيعِرُف ما بين عدنان واإ�شماعيل))))).

بعدهمچ  ِم��ْن  چوالذين  قوُله  يكون  اأن  ويجوز 
اأنه  اأو  خبره،  اهلُلچ  اإلَّ  يعلمهم  چل  وقوله  مبتداأً، 
حال من ال�شتقرار، وقوله چجاءتهمچ الخبر)))).

قوله  م��ن  ال��ح��دي��ث  مجمل  ي��ك��ون  ه���ذا  وع��ل��ى 
الآية، منح�شًرا  راأ�ص  اإلى  بعِدهمچ  ِمن  چوالذين 
في القوم الذين جاوؤوا بعد قوم نوٍح، وعاٍد، وثمود. 

كما  وحاُلهم  اهلُل.  اإل  َتهم  ُعدَّ يعلم  ل  ف��ه��وؤلء 
ں  ں  ڱ  ڱ  چ    اهلُل  حكى 
ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے چ.

ب - دللت الوقف على المو�سع الثاني 
منه: 

تكون  الثاني،  المو�شع  على  القارئ  وقف  واإذا 
القراءة على هذا النحو: 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چڈ 
ڳ  چ  چ،  گڳ  گ  گ  کگ  ک  ک 

ڳ ڳ ڱڱ چ.

بعِدهمچ  ِم���ْن  وال��ذي��ن  چ  ق��ول��ه  ي��ك��ون  وب��ه��ذا 

نوٍحچ؛ وبهذا يكون قوله  قوِم  چ  معطوًفا على قوله 
تعالى: چ ل يعلمهم اإلَّ اهلُلچ حاًل من ال�شمير في 
م�شتاأنًفا،  يكون  اأن  ويجوز  بعِدهمچ،  ِمْن  چ  قوله 
وكذلك قوله چ جاءتهم ر�شُلهم بالبيناتچ يجوز اأن 
اأو م�شتاأنًفا)0)). فهذه الأقواُم المذكورُة  يكون حاًل، 
ر�شُلهم  ولقد جاءتهم  اهلُل،  اإلَّ  يعلُم عدَدها  ل  كلُّها 
حوا  �شرَّ و  اأفواههم،  في  اأيديهم  وا  ف��َردُّ بالبينات، 
فَلِحَق  اإليه؛  َدَعْوُهْم  ما  �شحة  في  و�شككوا  بالكفر، 

بهم العذاُب البئي�ُص، والهالُك، والَبوار.

الَخاِتَمة: 

االبتداء(  و  )الوقف,  علم  في  نظراٌت  هي  تلك 
ب�شكل عام، و ل �شيَّما في اأحد اأق�شامه، و هو )تعانق 
في  المتكلَِّم  ُيالزم  الِعْلم   هذا  ُمقت�شى  و  الوقف(. 
ا  وُيبيَن عمَّ َح،  ُيف�شِ كالمه مالزمًة �شبه دائمة؛ كي 
اللغِة  اإلى  حاجُته  اإليه،  فحاجُته  خاطره،  في  يجول 
نف�ِشها. فهما �شنوان ل يفترقان عند المتكلِّم ال�شويِّ 

البيان. 

بل  َفَح�ْشب،  بالمتكلِّم  مح�شوًرا  الأم��ر  ولي�ص 
من  الآخ��رون  ين�شئه  لما  القارُئ  ذلك  في  ُي�شارُعُه 
الذي  الوجه  على  يفهمها  المرقومة،كي  الن�شو�ص 

اأراده من�شوؤها، اأو قريٍب منه. 

قارئه معرفَة  فعلى  اأَْولها في ذلك؛  وكتاُب اهلل 
اأو  وقًفا جائًزا،  اأن يقف عليها  التي يجب  الموا�شع 

واجًبا، اأو قبيًحا. 

الوقف  اأنواع  لمعرفة  والعلماء في م�شعاهم هذا 
وموا�شعه قد اأعملوا الراأي، وبلغوا فيه �شاأًوا عظيًما، 
معتمدين النحَو باأحكامه، وقواعده، و وجوه الإعراب 
المحتملة، �شباًل يبتغون فيها َفْهَم الن�ص، والوقوَف 

على مقا�شده، ومراميه. 
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مو�شُع  ُد  ي��ت��ح��دَّ الفهم  ه��ذا  م��ن  اأ���ش��ا���ص  وعلى 
َح�َشًنا،  اأو  كافًيا،  اأو  تاًما،  كان  اإْن  ونوُعه،  الوقف، 

اأو قبيًحا.

بعالمات،  الأن���واع  ه��ذه  لتحديد  ا�شتعانوا  وق��د 
اأو  اإلى كل نوع من هذه الأنواع،  وم�شطلحات ترمز 
تكون  اأْن  تعدو  التي ل  الأخ��رى،  الأن��واع  لغيرها من 

فرًعا من اإحداها، ب�شكٍل، اأو باآخر. 

الوقف، وعالماُته  موا�شُع  كانت  اأن  بهذا  فاتفق 
ال�شنيُع  العلماء، وقد لقى هذا  مو�شَع اجتهاد من 
ا�شتح�شاًنا، وثناًء. اإل اأنهم ت�شامحوا في ذلك فيما 
الموا�شع،  تحديد  في  يجتهدون  فنراهم  بينهم، 
واكتمال  المعنى،  لفهم  وفًقا  اجتهاداُتهم  وتتباين 

الكالم، وُقِل الأمَر ذاَته مع العالمات، والرموز.

الأمِر  وفي   - اجتَهْدنا  كذلك  الأم��َر  اأنَّ  وطالما 
العالمات  با�شتعمال  فُقْلنا   - لالجتهاد  مندوحٌة 
اآي��ات  في  الــدولــيــة(  )الترقيم  الحالية  الإمالئية 
عن  ا  عو�شً التعليميَّة،  الأم��ور  في  الكريم  ال��ق��راآن 
الأق��دم��ون،  علماوؤنا  و�شعها  التي  الوقف  عالمات 
والكتابة  الر�شم  تطور  لمراحل  منا�شبة  وك��ان��ت 

اآنذاك. 

بها،  تاأخذ  الحالية  الطباعة  اآلت  اأنَّ  ل�شيَّما  و 
المنا�شب  من  فاإنه  فيها؛  المكتوُب  اللغُة  كانت  ��ا  اأيًّ
ا عن عالمات الوقف  اأن ناأخذ بها، ون�شتعملها عو�شً
هاتيك للدللة على الموا�شع نف�شها، من دون اأدنى 

ياتها.  تغيير في اأنواعها، وم�شمَّ

وحا�شانا في ذلك اأن نقول: اإنَّ هذه الطريقة هي 
الف�شلى، وال�شحيحة، وغيرها ل. ولكن ح�شُبنا في 
و�شع عالمات  في  �شلفنا  اجتهد  كما  الجتهاد  هذا 
اأمور  في  اأعرافهم  و  زمانهم،  تنا�شب  كانت  للوقف 
وهو  الأبجدية،  بالأحرف  للح�شاب  كرمزهم  عدة، 

الآن  عنه  ا�شتغني  قد  و  ل،  الُجمَّ بح�شاب  عرف  ما 
تماًما؛ ل�شعوبته، وا�شتحداث البديل المنا�شب، وهو 
الأم��ور  على  حكٌر  الق��ت��راح  ه��ذا  اإن  ث��مَّ  الأرق����ام، 

التعليميَّة منه لي�ص اإلَّ.

ا فيما  هذا قوُلنا في الوقف والبتداء عموًما، اأمَّ
كان عنواًنا لهذا البحث، من اأمر تعانق الوقف فاإنه 
الة عليه على  ل �شيَر، ول باأ�َص اأن تظلَّ العالمة الدَّ
حالها؛ لما نرى من انتفاء اللب�ص بينها، وبين بع�ص 
على  وهي  التجويد،  علماء  ي�شتعملها  التي  وال  ال��دَّ
النقي�ص مما راأيناه مع اأخواتها من اللب�ص والت�شابه 
دَوالًّ  ُا�شتخدمت  التي  الأبجدية  الأحرف  بع�ص  مع 

لبع�ص الأحكام التجويدية.

ورجاوؤنا اأن تكون هناك م�شاٍع اأخرى للتو�شع في 
من  راأيناه  لما  الأَُخر؛  الوقف  تعانق  موا�شع  درا�شة 
اأو  اأوًل،  تعدد المعنى، وتباينه وفًقا لمو�شع الوقف: 
ثانًيا، وفي ذلك اإثراء لمقا�شد اآيات الكتاب المبين، 

ومراميه. 

الحوا�صي

( - ،(0( �ص  والمكتفى   ،(0 �ص  الئتناف  و  ينظر:القطع   
فيه  جاء  فقد   -  ((( الحديث   رقم   - داود  اأبي  و�شنن 
ا جاء في كتب الوقف و البتداء،  ن�ص الحديث قريًبا ممَّ
وهو: حدثنا  م�شدد  حدثنا  يحيى  عن  �شفيان بن �شعيد  
عن   الطائي   تميم  عن   رفيع   بن  العزيز  عبد  حدثني  
فقال   النبي  �  اأن خطيبا خطب عند  بن حاتم   عدي 
فقال قم  يع�شهما  ر�شد ومن  ور�شوله فقد  من يطع اهلل 
الإمام  م�شند  في  ا  اأمَّ و  اأن��ت)،  الخطيب  بئ�ص  اذهب  اأو 
اأحمد، اأول م�شند الكوفيين، - رقم الحديث )))))� فقد 
ذكر فيه هذا الحديث بهذا الن�ص: )حدثنا  وكيع  حدثنا  
�شفيان  عن  عبد العزيز يعني ابن رفيع  عن  تميم بن 
النبي   اأن رجال خطب عند  طرفة  عن  عدي بن حاتم  
� فقال  من يطع اهلل ور�شوله فقد ر�شد ومن يع�شهما 
اأنت قل  الخطيب  بئ�ص  ر�شول اهلل  �  فقال  فقد  غوى 
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ال�شوؤون  وزارة   موقع  ينظر  ور�شوله.)،   يع�ص اهلل  ومن 
ال�شعودية -   - الإر�شاد  و  الدعوة  و  والأوقاف  الإ�شالمية 

على ال�شبكة العنكبوتية )كتب الحديث ال�شريف).
ممن حمل النهي على الت�شريك بين لفظ الجاللة والنبي - )  

� حين ذكر المع�شية، وكان المتكلم قد اأفردهما حين 
الن�شائي،  �شنن  على  �شرحه  في  ال�شندي   : الطاعة  ذكر 
الن�شائي  �شنن  ينظر:�شرح  ��ا.  اأي�����شً ال�شيوطي  ومثله 
في  ال��ن��ووي  كذلك  و   ،-  (((( حيث  رق��م     - لل�شندي 
�شرحه على �شحيح م�شلم - رقم الحديث )))) -، وقد 
اأجمل ال�شيوطي هذه الأقوال في �شرحه، اإذ يقول: )َقاَل 
َتَعاَلى  اهللَّ  ِا�ْشم  َجْمع  َعَلْيِه  ْنَكَر  اأَ ��ُه  اأَنَّ َظاِهره  اْلُقْرُطِبّي 
َرَواُه  َما  َوُيَعاِر�شُه  َواِحد  ِمير  َر�ُشول اهللَّ � ِفي �شَ َوا�ْشم 
ِبّي � َخَطَب َفَقاَل  اأَُبو َداُوَد ِمْن َحِديث ِاْبن َم�ْشُعود اأَنَّ النَّ
ِهَما  ِفي ُخْطَبته َمْن ُيِطْع اهللَّ َوَر�ُشوله َفَقْد َر�َشد َوَمْن َيْع�شِ
ِهَما  َيْع�شِ َوَمْن  اأََن�ص  َحِديث  َوِفي  َنْف�شه  اإِلَّ  ّر  َي�شُ َل  ُه  َفاإِنَّ
َتَعاَلى   َقْوله  ا  ْي�شً اأَ َوُيَعاِر�شُه  ِحيَحاِن  �شَ َوُهَما  َغَوى  َفَقْد 
َبْيَن  َفَجَمَع  ِبّيچ  النَّ َعَلى  لُّوَن  ُي�شَ َوَماَلِئَكته  اهللَّ  چاإِنَّ 
َرَف َبْع�ص  ة �شَ ِمير ِا�ْشم اهللَّ َوَماَلِئَكته َوِلَهِذِه اْلُمَعاَر�شَ �شَ
َوَمْن  َعَلى  َوَقَف  اْلَخِطيب  َهَذا  اأَنَّ  اإَِلى  ّم  الذَّ َهَذا  اء  اْلُقرَّ
َواَية  الرِّ نَّ  َفاإِ َواَية  الرِّ ُت�َشاِعدُه  َلْم  اأِْويل  التَّ َوَهَذا  ِهَما  َيْع�شِ
اآِخر  نَّ  َواإِ َواِحد  َم�َشاق  ِفي  ِباللَّْفَظْيِن  اأََتى  ُه  اأَنَّ ِحيَحة  ال�شَّ
ِبّي � َردَّ َعَلْيِه َوَعلََّمُه  َما ُهَو َفَقْد َغَوى ُثمَّ اإِنَّ النَّ َكاَلمه اإِنَّ
َواب َما اأََخلَّ ِبِه َفَقاَل ُقْل َوَمْن َيْع�صِ اهللَّ َوَر�ُشوله َفَقْد  �شَ
َما َكاَن َعَلى اْلَجْمع َبْين اِل�ْشَمْيِن  َغَوى َفَظَهَر اأَنَّ َذّمه َلُه اإِنَّ
ِمْن  َعْنُه  َوَيَتَخلَّ�ص  اْلإِ�ْشَكال  ه  َيَتَوجَّ َوِحيَنِئٍذ  ِمير  ال�شَّ ِفي 
اأَْوُجه اأََحدَها اأَنَّ اْلُمَتَكلِّم َل َيْدُخل َتْحت ِخَطاب َنْف�شه اإَِذا 
ِرف ِلَغْيِر  َهُه ِلَغْيِرِه َفَقْوله � ِبْئ�َص اْلَخِطيب اأَْنَت ُمْن�شَ َوجَّ
َذِلَك  َعَلى  اإِْنَكاره �  اأَنَّ  َوَثاِنيَها  َوَمْعًنى  َلْفًظا  ِبّي �  النَّ
م التَّ�ْشِوَيَة  َيَتَوهَّ َمْن  ُهَناَك  َكاَن  َيُكوَن  اأَْن  َيْحَتِمل  اْلَخِطيب 
ْجله  اأَ ِمْن  َذِل��َك  َفُمِنَع  اْلَواِحد  ِمير  ال�شَّ ِفي  َجْمعهَما  ِمْن 
اْلَجْمَع  َذِلَك  اأَنَّ  َوَثاِلثَها  اْلإِْط��اَلق  َجاَز  َذِلَك  ُعِدَم  َوَحْيُث 
ف َمْن �َشاَء ِبَما �َشاَء َوُيْمَنع ِمْن  ِ َتَعاَلى اأَْن ُي�َشرِّ َت�ْشِريف َوهلِلَّ
َوَمَنَعَنا  اْلَمْخُلوَقات  ِمْن  ِبَكِثيٍر  اأَْق�َشَم  َكَما  اْلَغْير  َذِلَك  ِمْثل 
لُّوَن  ُي�شَ َوَماَلِئَكَتُه   َ اهللَّ »اإِنَّ   : َفَقاَل  ِبَها  اْلَق�َشم  ِمْن 
َذِلَك  ِمْثل  اإِْطاَلق  ِفي  ِه �  ِلَنِبيِّ اأَِذَن  َوِلَذِلَك  ِبّي«،  النَّ َعَلى 
ِبَخَبِر  اْلَعَمل  اأَنَّ  َوَراِبعَها  َنِبّيه  ِل�َشان  َعَلى  اْلَغْير  ِمْنُه  َوَمَنَع 
ُه َتْقِييد َقاِعَدة َواْلَخَبر اْلآَخر َيْحَتِمل  نَّ ْوُجٍه ِلأَ اْلَمْنع اأَْوَلى ِلأَ
نَّ َهَذا اْلَخَبر َناِقل َواْلآَخر ُمْبٍق  ْرَناُه َوِلأَ و�ص َكَما َقرَّ اْلُخ�شُ
ُه َقْول َوالثَّاِني ِفْعل َفَكاَن  نَّ ل اأَْوَلى َوِلأَ وَّ ل َفَكاَن اْلأَ َعَلى اْلأَ�شْ
ِمْن  َوَجَماَعة  ِعَيا�ص  ي  اْلَقا�شِ َق��اَل  َوِوّي  النَّ َوَق��اَل  اأَْوَل��ى. 
ي  اْلُمْقَت�شِ ِمير  ال�شَّ ِفي  ِلَت�ْشِريِكِه  َعَلْيِه  اأَْنَكَر  َما  اإِنَّ اْلُعَلَماء 

ِا�ْشمه  ِبَتْقِديِم  َتَعاَلى   ِ هلِلَّ َتْعِظيًما  ِباْلَعْطِف  َواأَْمره  ِللتَّ�ْشِوَيِة 
َحدُكْم  اأَ َيُقْل  َل  اْلآَخ��ر  اْلَحِديث  ِفي   � ِبّي  النَّ َق��اَل  َكَما 
ُثمَّ �َشاَء  َما �َشاَء اهللَّ  ِلَيُقْل  َوَلِكْن  َو�َشاَء ُفاَلن  َما �َشاَء اهللَّ 
ْهي اأَنَّ اْلُخَطب �َشاأْنَها اْلَب�ْشط  َواب اأَنَّ �َشَبب النَّ ُفاَلن َوال�شَّ
ِفي  َثَبَت  َفِلَهَذا  ُموز  َوالرُّ �َشاَرات  اْلإِ َواْجِتَناب  اح  َواْلإِي�شَ
اأََعاَدَها  ِبَكِلَمٍة  َتَكلََّم  اإَِذا  اأَنَّ َر�ُشول اهللَّ � َكاَن  ِحيح  ال�شَّ
اأَنَّ  ِمْنَها  ِباأَ�ْشَياء  ف  عَّ َفُي�شَ َلْيِن  اْلأَوَّ َقْول  ا  َواأَمَّ ِلُتْفَهم  َثاَلًثا 
ِحيَحة ِمْن  َر ِفي اْلأََحاِديث ال�شَّ َتَكرَّ َقْد  ِمير  ِمْثل َهَذا ال�شَّ
اأََحّب  َوَر�ُشوله  اهللَّ  َيُكون  اأَْن  َكَقْوِلِه   � اهللَّ  َر�ُشول  َكاَلم 
ِميَر  ى ال�شَّ َما َثنَّ نَّ َحاِديث َواإِ ا �ِشَواُهَما َوَغْيره ِمْن اْلأَ اإَِلْيِه ِممَّ
َما  َفُكّل  َتْعِليم ُحْكم  ُهَو  َما  َواإِنَّ َلْي�َص ُخْطَبة َوْعظ  ُه  ِلأَنَّ َهَذا 
اْلَوْعظ  ُخْطَبة  ِبِخاَلِف  ِحْفظه  اإَِلى  اأَْق��َرب  َكاَن  َلْفظه  َقلَّ 
ا  َوِممَّ ِبَها  َعاظ  اِلتِّ ُيَراد  َما  اإِنَّ ِحْفظَها  اْلُمَراد  َلْي�َص  ُه  َفاإِنَّ
ِحيح َعْن  ِباإِ�ْشَناٍد �شَ اأَِبي َداُوَد  د َهَذا َما َثَبَت ِفي �ُشَنن  ُيوؤَيِّ
اْلَحاَجة  ُخْطَبة   � اهللَّ  َر�ُشول  َعلََّمَنا  َق��اَل  َم�ْشُعود  ِاْب��ن 
َ َوَر�ُشوَلُه َفَقْد  ِ َن�ْشَتِعينُه اإَِلى اأَْن َقاَل َمْن ُيِطْع اهللَّ اْلَحْمد هلِلَّ
ْيخ  ال�شَّ َوَقاَل  َنْف�شه.  لَّ  اإِ ّر  َي�شُ َل  ُه  َفاإِنَّ ِهَما  َيْع�شِ َوَمْن  َر�َشد 
اْلَجْمع  َلُه  َيُجوز  َكاَن  ��ُه  اأَنَّ  � اِئ�شه  َخ�شَ ِمْن  ين  الدِّ ِعّز 
ِمير َبْينه َوَبْين َرّبه َتَعاَلى َوَذِلَك ُمْمَتِنع َعَلى َغْيره  ِفي ال�شَّ
اأَْوَهَم  اإَِذا َجَمَع  ِلأَنَّ َغْيره  َيْمَتِنع ِمْن َغْيره ُدونه  َما  َواإِنَّ َقاَل 
اإَِلْيِه  ق  َيَتَطرَّ َل  به  َمْن�شِ َفاإِنَّ  ُهَو  ِبِخاَلِفِه  التَّ�ْشِوَيَة  اإِْطاَلقه 
اإِيَهام َذِلَك. )ينظر: موقع المو�شوعة الإ�شالمية ال�شاملة 

على ال�شبكة العنكبوتية )كتب الحديث ال�شريف). 
ينظر: المكتفى �ص )0).- )  
البيان و التبيين: )/ )))،  ينظر: القطع و الئتناف  �ص - )  

0)، و فيه : )وُيروى عن اأبي بكر ال�شديق  اأنه �شئل 
اأعرابيًّا عن ناقته ، اأيبيعها ؟ فاأجاب الأعرابي  قائاًل: ل 
عافاك اهلُل. فغ�شب اأبو بكر، وقال له: ل تقل هكذا، ولكن 

قل: ل، وعافاك اهلُل).
البالغة: فنونها و اأفنانها �ص ))).- )  
ينظر: المكتفى، مقدمة المحقق �ص ).- )  
الترقيم - ) ينظر:  وعالماتها،  ن�شاأتها  معرفة  في  للمزيد   

العربية،  في  الترقيم  وفن  العربية،  اللغة  في  وعالماته 
اأ�شوله وعالماته والفوائد التي ختم بها المحقق محمد 
كتاب  تحقيقه  الحموي،  النع�شان  م�شطفى  بن  �شعيد 
بعد،وهي  وم��ا  ����ص))،  جني  لب��ن  الملوكي  الت�شريف 
ملخ�شة من كتاب توجيه النظر لل�شيخ طاهر الجزائري.

الكريم: - ) القراآن  الوقف في  درا�صة بعنوان )تعانق  ة  ثمَّ  
الن�صواني,  �صعد  بن  محمد  للدكتور  نحوية(   درا�ــصــة 
مجلة  مــن  والع�صرين  الــثــالــث  الــعــدد  فــي  ن�صرت  وقــد 
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بــاالإطــالع عليها  و  دبـــي,  فــي  الــتــي ت�صدر  االأحــمــديــة, 
�صلكته,  الــذي  المنهج  بين  ال�صا�صع  الــبــون  لنا  يتبيَّن 
وبين المنهج الذي كان عليه هذا البحث, و ال�صيَّما في 

الف�صلين )االأول, والثاني(.
طالب - ) اأب��ي  بن  مكي  يقول  ����ص)))،  التب�شرة،  ينظر:   

راأي��ت  من  عند  مختارة  عا�شم  )ق���راءة  )))ه����):  )ت 
من ال�شيوخ، مقدمة على غيرها ؛ لف�شاحتها، و ل�شحة 

�شندها، و ثقة ناقلها).  
الن�شر: - 0) وينظر  ���ص)))،  الكريم  ال��ق��راآن  ق��راءة  اأحكام 

)/0))، ولطائف الإ�شارات: )/ )))، والإتقان: )/ )). 
الكريم - )) القراآن  ق��راءة  اأحكام  وينظر:   ،(((  /( الن�شر: 

�ص ))). 
(( - ،(((/( الإ���ش��ارات:  ولطائف   ،((0  /( الن�شر:  ينظر: 

ق��راءة  اأحكام   ،((( �ص  والب��ت��داء  الوقف  في  ومقدمة 
القراآن الكريم �ص ))). 

والئتناف - )) القطع  هما:  العلم  هذا  كتب  من  كتابان  ينظر 
للنحا�ص، والمكتفى في الوقف والبتدا للداني. 

ال�شنن الكبرى : )/ 0))، رقم الحديث )))0))، وينظر: - ))
الن�شر: )/ )))، و فيه:)و اإنَّ اأحدنا ليوؤتى.... و ما ينبغي 
َقل: )بفتح الدال المهملة بعدها قاف  اأن يوقف..). و الدَّ
ا�شم  له  لي�ص  ما  و  ياب�شه،  و  التمر،  :هو رديء  مفتوحة) 
خا�ص ؛ فتراه لَيَب�شه  و رداءته ل يجتمع، و يكون منثوًرا. 

ينظر: ل�شان العرب: )/ ))))مادة دقل). 
لطائف - )) و   ،((0  /  ( الإتقان:  و   ،(((  /( الن�شر:  ينظر: 

الإ�شارات: )/ ))).
ينظر: الإتقان:) / 0)).- ))
ينظر: نهاية القول المفيد �ص))). - ))

النا�ص ))-  بين  �شاع خطاأ  للنديم �ص0).  الفهر�شت  ينظر:    
ن�شبة هذا الكتاب لبن النديم، في حين اأنه للنديم نف�شه 
بح�شب ما اأ�شار اإليه محققه ر�شا تجدد، ودرو�ص في كتب 

النحو �ص). 
ا لمكتفى - مقدمة المحقق �ص)). - ))
لطائف الإ�شارات: )/ 0))،  و ينظر: مقدمة في الوقف - 0)

والبتداء �ص ))). هذا و قد رّد الق�شطالني هذا الراأي 
ال��راأي  ه��ذا  على  للوقوف  جهدي  �شعيت  قد  و  ف��ّن��ده،  و 
بالمكتبات  م�شتعيًنا  الحنفي  الفقه  كتب  في  يو�شف  لأبي 

الإلكترونية على ال�شبكة العنكبوتية، ولم اأوفق.
ال�شيخ عبد الفتاح القا�شي واأثره في الدرا�شات القراآنية - ))

�ص)0). 

ينظر: الم�شحف الكوفي �ص ))). - ))
الثالث - )) القرن  قبل  )ت،  الروؤا�شي  جعفر  اأبو  ه��وؤلء:  من 

الهجري، ح�شبما اأرى)، والفراء )ت )0) ه�)، والأخف�ص 
الأو�شط )ت ))) ه�)، ومحمد بن �شعدان )ت ))) ه�)، 
واأبو حاتم ال�شج�شتاني )ت )))ه�)، وثعلب )ت )))ه�)، 
وابن كي�شان )ت 0)) ه�)، والزجاج )ت ))) ه�)، واأبو 
النحا�ص  جعفر  واأب��و  ه���)،   ((( )ت  الأن��ب��اري  بن  بكر 

)ت)))ه�)، ينظر: المكتفى، مقدمة المحقق �ص )).
للفراء: - )) ال��ق��راآن  ومعاني   ،(0  ،((  /( الكتاب  ينظر: 

)/)))، والكامل: )/ )))، ودلئل الإعجاز �ص)).  
ينظر: الن�شر )/ )))، ومنار الهدى �ص)) / )). - ))
ينظر: اأحكام قراءة القراآن الكريم �ص )))، )))، ))). - ))
))))ه����، - )) ل�شنة  رج��ب  �شهر  ف��ي  الم�شحف  ه��ذا  طبع 

برقم  بالأزهر،  والثقافة  البحوث  اإدارة  من  وبت�شريح 
))0))، في ))/)/))))م، وباإذن تداول رقم )))))، 
في )/ )) / ))))م، ن�شر وتوزيع المكتبة العتيقة بتون�ص 

برقم )))))، في: ))/ ) / ))))م.
بن - )) ح�شن  بن  ف��رج  بن  �شعيد  بن  ح�شن  بن  د  اإْمَحمَّ هو 

ال�شافعية  مفتي  ح�شن،  بن  يو�شف  بن  ح�شن  بن  ف��رج 
�شنة  الفقيه  بيت  في  ولد  اليمن،  بتهامة  الفقيه  بيت  في 
اأكثرها في �شرح الفقه والأدب،  )0)))ه�)، �شنف كتبًا 
توفي ليلة الجمعة، في الخام�ص والع�شرين من ربيع الأول 

�شنة ))0)) ه�). ينظر: الأعالم: ) / )).
ينظر في بع�ص من هذه العالمات، ووجودها في عدد من - ))

الم�شاحف: كتاب حق التالوة �ص )).
ينظر: ال�شنن الكبرى: )/))و))، و�شعب الإيمان:)/)))، - 0)

المو�شوعة  رقم الحديث ))))))، ينظر ذلك في موقع 
الحديث  )ك��ت��ب  العنكبوتية  ال�شبكة  ع��ل��ى  ال�����ش��ام��ل��ة 

ال�شريف).
ينظر: الن�شر: )/))).- ))
ينظر: الم�شحف الكوفي �ص )))، ))).- ))
ينظر للوقوف على هذه الأنواع: الن�شر: )/ )))، واأحكام - ))

�شرح  في  التجويدية  والفوائد   ،((( �ص  القراآن  ق��راءة 
المقدمة الجزرية �ص ))).

قراءة - )) واأحكام   ،(((  /( الن�شر:  الأن��واع:  هذه  في  ينظر 
المقدمة  �شرح  في  التجويدية  والفوائد  �ص)))،  القراآن 

الجزرية �ص))).
(( - ،(((  /( والن�شر:   ،(00 �ص  المكتفى  ف��ي:  ذل��ك  ينظر 
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وال�شيخ عبد الفتاح القا�شي واأثره في الدرا�شات القراآنية 
)للوقوف على راأيه الموؤيد ذلك) �ص )0)، وحق التالوة 
�ص ))، والم�شحف المر�شد برواية قالون عن نافع حيث 
على  تدل  رم��وًزا  طباعته  على  الم�شرفة  اللجنة  التزمت 

هذه الأنواع الثالثة ح�شًرا، وا�شتغنت عما �شواها.
كتاب - )) مع  ))))من�شور  للداني،�ص  النَّقط  كتاب  ينظر: 

الأم�شار  اأه��ل  م�شاحف  مر�شوم  معرفة  ف��ي  المقنع 
للداني).

ينظر: الم�شدر نف�شه.- ))
ينظر: لطائف الإ�شارات : )/ ))).- ))
�ص0)، - )) العربية  في  وعالماته  اأ�شوله  الترقيم  فن  ينظر: 

))، وينظر اأي�شًا الم�شدران اللذان عاد اإليهما الدكتور 
وه��م��ا تحقيق  ال��ن�����ص،  ه��ذا  ف��ي  ال��ح��م��وز  ال��ف��ت��اح  عبد 
الن�شو�ص ون�شرها لعبد ال�شالم هارون �ص ))، والمعيد 

في اأدب المفيد والم�شتفيد للَعْلَمِوّي �ص )))
ينظر: الن�شر: )/ ))) )التنبيه الثامن)، والإتقان: )/)) - 0)

)التنبيه الرابع)، ونهاية القول المفيد �ص))) )الف�شل 
وحق  المراقبة)،  ووقف  التع�شف  وقف  بيان  في  ال�شابع: 

التالوة �ص0).
العلماء - )) اأن  القديمة  المخطوطات  من  ع��دد  في  لوحظ 

ال�شدر  بين  للف�شل  المثلثة  النقط  بهذه  ي�شتعينون 
الترقيم  ف��ن  ينظر:  ال��واح��د.  ال�شعر  بيت  ف��ي  والعجز 

�ص)).
ينظر: اإي�شاح الوقف والبتداء، �ص)، والمكتفى �ص00).- ))
ينظر: المكتفى �ص))).- ))
اأحمد - )) بن  الرحمن  عبد  المقرئ  العجلي،  الف�شل  اأبو  هو 

ابن الح�شن الرازي، ولد في مكة �شنة ))))ه�)، وتوفي 
اأث���اره:  وم��ن  ه���)،   (((( �شنة  الأول���ى  جماد  �شهر  ف��ي 
كتاب اللوامح في القراءات، وكتاب جامع الوقف. ينظر: 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والإع�شار: )/ )))، 
والهام�ص رقم ))) من كتاب لطائف  الإ�شارات: )/)).

القول - )) ونهاية   ،((/( والإتقان:   ،(((/( الن�شر:  ينظر: 
المفيد �ص))).  

(( - ،(( �ص  العرب:  �شعر  �شناعة  في  الذهب  ميزان  ينظر: 
ا: الُحور الِعين  �ص ))). ))، و ينظر اأي�شً

ينظر: ل�شان العرب: )/))) )مادة: رقب).  - ))
ونهاية - ))  ،((  /( والإتقان:   ،(((  ،(((  /( الن�شر:  ينظر: 

القول المفيد �ص))).

محمد - )) ال�شيخ  ن�شب  �ص))).  المفيد  القول  نهاية  ينظر: 
الهندي،  �شادق  محمد  لل�شيخ  الكتاب  هذا  ن�شر  مكي 
بن  لعبد اهلل  اإ�شحاق  �شواخ  الدكتور علي  ن�شبه  في حين 
محمد بن يو�شف الأما�شي، المعروف بيو�شف اأفندي زاده 
اأن  الخلط  هذا  يبرر  والذي  )))))ه��).  �شنة  الُمتوفى 
كال الكتابين ما زال مخطوًطا ولم يحقق. ينظر: معجم 

م�شنفات القراآن الكريم: )/)).
ولطائف - 0) والإت����ق����ان:)/))،   ،(((  /( الن�شر:  ينظر: 

الإ�شارات: )/))).  
ينظر: الم�شحف المر�شد برواية قالون عن نافع، طباعة - ))

تون�ص )))) ه��.
ينظر: الم�شاحف العثمانية - الم�شحف الكوفي �ص))).- ))
ينظر: الن�شر: )/))) ،))).- ))
ينظر: الإتقان: )/ )).- ))
ينظر: نهاية القول المفيد �ص))).- ))
يراقب - )) )اآم��ن��وا  ����ص))):  المفيد  ال��ق��ول  نهاية  ف��ي  ج��اء 

كذلك)، وال�شواب )ليوؤمنوا)، لأنه لي�ص في ال�شورة غير 
هذا المو�شع يوجد بعده )كذلك).

ال�شعراء: )) / 0).  - ))
البقرة: )/ ))).  - ))
(( - ،((/( الرازي:  وتف�شير   ،(0/( الثعالبي:  تف�شير  ينظر: 

وتف�شير القرطبي: )/)))، وتف�شير ال�شعدي: )/0).  
ينظر: تف�شير الرازي: )/)).  - 0)
ينظر: كيف نتعامل مع القراآن �ص ))).- ))
(( - ،((/( الرازي:  وتف�شير   ،(0/( الثعالبي:  تف�شير  ينظر: 

والتبيان: )/)).  
ينظر: التبيان: )/)). - ))
البقرة:)/))).- ))
الأنفال:)/ )). - ))
ينظر: تف�شير اأبي ال�شعود:)/)).- ))
ينظر: تف�شير الرازي:)/))، وتف�شير القرطبي:))).- ))
ينظر: تف�شير الرازي: )/)).  - ))
ينظر: التبيان: )/))، وتف�شير ال�شيوطي: )/)).  - ))
ينظر: التبيان: )/)). - 0)
ينظر: تف�شير الرازي: ))/))). - ))
ينظر: تف�شير ال�شيوطي: )/))، )).- ))
ينظر: تف�شير الرازي: ))/ ))).  - ))
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ينظر: تف�شير الرازي: ))/)))، والتبيان: )/))، وتف�شير - ))
الن�شفي: )/)))، والت�شهيل لعلوم التنزيل: )/))).

ينظر: تف�شير ال�شيوطي: )/)). - ))
المائدة: )/)).- ))
المائدة: )/)).- ))
ينظر: تف�شير الرازي: ))/)))، والتبيان: )/))، وتف�شير - ))

ال�شيوطي: )/)).
ينظر: التبيان: )/)).- ))
ينظر: تف�شير الرازي: ))/))). - 0)
ينظر: تف�شير الرازي:))/))) ، والتبيان:)/)))، )ذكر - ))

يعني هم   ، مبتداأ محذوف  اأنها خبر  الرازي  تف�شير  في 
ح�شبما  الأول  الوقف  مع  ي�شتقيم  ل  وذل��ك   ، �شماعون 

نرى).
ينظر: تف�شير الرازي:))/))). - ))
ينظر: تف�شير الرازي: ))/)))، والت�شهيل لعلوم التنزيل: - ))

 ،((/(
ينظر: تف�شير الرازي: ))/))).  - ))
ف�شلت: ))/)).  - ))
وتف�شير - ))  ،((/( ال��ت��ن��زي��ل:  ل��ع��ل��وم  ال��ت�����ش��ه��ي��ل  ي��ن��ظ��ر: 

الزمخ�شري: )/))).  
الك�شاف: )/ ))).- ))
ينظر: التبيان )/)0)، وتف�شير الن�شفي: )/))).  - ))
ينظر: تف�شير القرطبي: )/))).  - ))
ينظر: التبيان )/)0)، وتف�شير القرطبي: )/))). - 0)

َثْبُت الَم�َصاِدر, والَمَراِجع

الكريم:  •		القراآن 
عثمان  بخط  الحا�شوبي،  للن�شر  النبوية  المدينة  م�شحف   - اأ 
طه، ن�شره مجمع الملك فهد في المدينة المنورة لطباعة 

الم�شحف ال�شريف.
تف�شير الجاللين،  ب - برواية حف�ص عن عا�شم - وبهام�شه 

دار الفكر بيروت، ط اأولى، عام ))))ه�.
مفردات  تف�شير  وبهام�شه   - عا�شم  عن  حف�ص  برواية   - ج 
دم�شق،  الر�شيد،  دار  الحم�شي،  ح�شن  لمحمد  القراآن، 

وبيروت، عام )0))ه�.
د - برواية قالون عن نافع )الم�شحف المر�شد) تون�ص، عام 

))))ه�.
االأخرى: المراجع  و  •		الم�صادر, 

التقان في علوم القراآن،تاأليف ال�شيخ جالل الدين عبد - )  
الرحمن ال�شيوطي، )ت )))ه�)، مطبوع بهام�شه اإعجاز 
القراآن للباقالني، طبع بمعرفة لجنة من العلماء برئا�شة 
ال�شيخ اأحمد �شعد علي، ط دار الندوة الجديدة، بيروت، 
وهذه الطبعة م�شورة بالأوف�شت عن طبعة القاهرة، عام 

))))م.
اأحكام قراءة القراآن الكريم، تاأليف ال�شيخ محمود خليل - )  

الح�شري، )ت )0))ه�)، �شبط ن�شه، وعلق عليه محمد 
طلحة بالل منيار، من اإ�شدارات جماعة تحفيظ القراآن 
اأولى،))))م،  ط  الأول،  الكتاب  المكرمة،  بمكة  الكريم 

المكتبة المكية، مكة المكرمة. 
ِرْكلي، )ت ))))م)، ط الرابعة، - ) الأعالم، لخير الدين الزِّ  

))))م، دار العلم للماليين، بيروت.
تاأليف - ) وجل،  عز  اهلل  كتاب  في  والبتداء  الوقف  اإي�شاح   

تح�  )))ه����)،  )ت  الأن��ب��اري،  ب�شار  بن  محمد  بكر  اأب��ي 
اللغة  مجمع  ط  رم�شان،  الرحمن  عبد  ال��دي��ن  محيي 

العربية بدم�شق، 0)))م.
البالغة: فنونها واأفنانها،)علم المعاني)، تاأليف د.ف�شل - )  

الأردن،   - اإربد  الفرقان،  دار  الثالثة،  ط  عبا�ص،  ح�شن 
))))م.

بن - ) عمرو  عثمان  اأبي  الجاحظ،  تاأليف  والتبيين،  البيان   
الأول��ى،  ط  ال�شندوبي،  ح�شن  تح�  )))ه����)،  )ت  بحر 

))))ه� - ))))م، دار اإحياء العلوم، بيروت. 
التبيان في اإعراب القراآن، تاأليف اأبي البقاء، عبد اهلل بن - )  

ح�شين العكبري، )ت )))ه�)، تح� علي محمد البجاوي، 
ط الثانية، دار الجبل، بيروت، ))))م. 

زكي - ) اأحمد  تاأليف  العربية،  اللغة  في  وعالماته  الترقيم   
الرحمن  عبد  به  واعتنى  له  م  قدَّ ))))ه���)،  )ت  با�شا، 
الإ�شالمية،  التوعية  مكتبة  ن�شر  فوده،  بن  اإبراهيم  ابن 

الجيزة - م�شر، ))))م. 
ال�شيخ  بن�شرها  ِاعتنى  الكتاب  لهذا  اأخرى  وهناك طبعة   
عبد الفتاح اأبو غدة، )ت ))))ه�)، ط الثانية، ))))م، 

مكتب المطبوعات الإ�شالمية، حلب، �شورية.
ابن - ) اأحمد،  بن  محمد  تاأليف  التن�زيل،  لعلوم  الت�شهيل   

للكتاب،  العربية  ال��دار  ط  )))ه���)،  )ت  الكلبي،  جزي 
بيروت )ل - ت).
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الت�شريف الملوكي، تاأليف اأبي الفتح، عثمان بن عبداهلل - 0)
ابن جني، )ت )))ه�)، عني بت�شحيحه وطباعته محمد 
�شركة  اأول��ى،  ط  الحموي،  النع�شان  م�شطفى  بن  �شعيد 

التمدن ال�شناعية بالقربية، م�شر )ل - ت). 
مزايا - )) اإل��ى  ال�شليم  العقل  )اإر���ش��اد  ال�شعود  اأب��ي  تف�شير 

محمد  بن  محمد  ال�شعود،  اأبي  تاأليف  الكريم)،  القراآن 
التراث  اإحياء  دار  الرابعة،  ط  )))ه���)،  )ت  العمادي، 

العربي، بيروت ))))ه�، ))))م.
القراآن)، - )) تف�شير  في  الح�شان  )الجواهر  الثعالبي  تف�شير 

لأبي زيد، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، 
)ت )))ه�)، ط موؤ�ش�شة الأعلمي، بيروت، )ل - ت). 

الغيب)، - )) مفاتيح  اأو  الكبير،  )التف�شير  ال��رازي  تف�شير 
تاأليف المام فخر الدين، محمد بن عمر بن الح�شين بن 
الرازي، )ت )0)ه�)،  البكري  التميمي  الح�شن بن علي 
دار  000)م،  اأول��ى  ط  بي�شون،  علي  محمد  من�شورات 

الكتب العلمية، بيروت.
تف�شير الزمخ�شري )الك�شاف عن حقائق التن�زيل، وعيون - ))

قا�شم،  اأبي  الم��ام  تاأليف  التاأويل)،  وجوه  في  الأقاويل 
ال��خ��وارزم��ي،  الزمخ�شري  عمر  ب��ن  محمود  اهلل،  ج��ار 

)ت)))ه�)، ط اأولى، دار الفكر، بيروت.
تف�شير ال�شعدي )تي�شير الكريم الرحمن في تف�شير كالم - ))

المنان)، لعبد الرحمن بن نا�شر ال�شعدي، )ت))))ه�)، 
بن  محمد  وتقديم  اللويحق،  معالَّ  بن  الرحمن  عبد  تح� 
الر�شالة،  موؤ�ش�شة  )00)م،  اأول��ى،  ط  العثيمين،  �شالح 

بيروت.
بالماأثور)، - )) التف�شير  في  المنثور  )الدر  ال�شيوطي  تف�شير 

ال�شيوطي،  الرحمن  عبد  الدين،  ج��الل  ال�شيخ  تاأليف 
)ت)))ه�)، ط اأولى ))))م، دار الفكر، بيروت.

لالمام - )) ال��ق��راآن)،  لأح��ك��ام  )الجامع  القرطبي  تف�شير 
القرطبي،  الأن�شاري  اأحمد  بن  محمد  اهلل،  عبد  اأب��ي 
العلمية،  الكتب  ودار  ��ان،  َع��مَّ الفكر،  دار  )ت)))ه����)، 

بيروت، ))))م. 
تف�شير الن�شفي )َمدارك التن�زيل وحقائق التاأويل)، لأبي - ))

0))ه���)،  )ت  الن�شفي،  اأحمد  بن  اهلل  عبد  البركات، 
�شبطه ال�شيخ اإبراهيم محمد رم�شان، ط اأولى، ))))م، 

دار القلم، بيروت. 
الثانية، - )) ط  عثمان،  ال�شيخ  ح�شني  تاأليف  ال��ت��الوة،  حق 

))))م، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن.
الِحْمَيري)ت )))ه�)، - 0) ن�شوان  �شعيد،  لأبي  الِعْيُن،  الُحْوُر 

اآزال  دار  ))))م،  الثانية،  ط  م�شطفى،  ك��م��ال  تح� 
للطباعة و الن�شر، بيروت، و المكتبة اليمنية، �شنعاء.

درو�ص في كتب النحو، تاأليف د. عبده الراجحي، ط عام - ))
))))م، دار النه�شة العربية، بيروت.

الجرجاني، - )) القاهر  عبد  ال�شيخ  تاأليف  العجاز،  دلئ��ل 
)ت )))ه�)، تح� محمود محمد �شاكر، مكتبة الخانجي، 

القاهرة، )ل - ت). 
في - )) واأث���ره   - اهلل  رحمه   - القا�شي  الفتاح  عبد  ال�شيخ 

العزيز  عبد  الدكتور  اأع��ده  بحث  القراآنية،  الدرا�شات 
مجلة  من  الأول  العدد  في  ون�شر  ال��ق��ارئ،  الفتاح  عبد 
بالجامعة  الإ�شالمية  والدرا�شات  الكريم  القراآن  كلية 
الإ�شالمية بالمدينة المنورة، في عام )0))ه�، �ص ))). 

للدكتور - )) وعالماته،  اأ�شوله   - العربية  في  الترقيم  فن 
عبد الفتاح اأحمد الحموز، ط اأولى، ))))م، دار عمار، 

ان، الأردن.  َعمَّ
0))ه���)، - )) )ت  اإ�شحاق،  بن  محمد  للنديم،  الفهر�شت، 

ن�شبة  �شاعت  تح� ر�شا تجدد، ط عام ))))م، طهران. 
مطبعة  طبعة  ذلك  في  )ينظر  النديم  لبن  الكتاب  هذا 
نف�شه، وهو  للنديم  اأنه  تبيَّن  وقد  القاهرة)،  ال�شتقامة، 
علمًا  ابنه،  المذكور  ولي�ص  اإ�شحاق،  بن  محمد  الم�شمى 
اأن تاريخ الوفاة هو نف�شه، بح�شب ما ذكر المحقق ر�شا 

تجدد. 
تاأليف - )) الجزرية،  المقدمة  �شرح  في  التجويدية  الفوائد 

عبد الرزاق بن علي بن اإبراهم مو�شى، ط اأولى، مطابع 
الر�شيد، المدينة المنورة، )ل - ت). 

بن - )) اأحمد  النحا�ص،  جعفر  اأبي  تاأليف  والئتناف،  القطع 
)))ه�)،  )ت  المرادي،  يون�ص  بن  اإ�شماعيل  بن  محمد 
وزارة  من�شورات  اأول��ى،  ط  العمر،  خطاب  اأحمد  د.  تح� 
الأوقاف العراقية - الكتاب الخام�ص والثالثون - مطبعة 

العاني، عام ))))م، بغداد. 
قنبر، - )) بن  عثمان  بن  عمرو  ب�شر  �شيبويه،اأبو  الكتاب، 

)ت0))ه�)، تح� عبد ال�شالم محمد هارون، ط الثالثة، 
))))م، عالم الكتب، بيروت. 

بن - )) محمد  العبا�ص،  اأبي  تاأليف  والأدب،  اللغة  في  الكامل 
يزيد المبرد، )ت )))ه�)، تح� محمد اأحمد الدالي، ط 

اأولى ))))م، موؤ�ش�شة الر�شالة. 
عبيد - 0) اأ.عمر  اأجراها  مدار�شة  القراآن،  مع  نتعامل  كيف 

المعهد  من�شورات  الغزالي، من  ال�شيخ محمد  مع  ح�شنة 
العالمي للفكر الإ�شالمي، ط الرابعة ))))ه� ))))م.
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ل�شان العرب، تاأليف ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي - ))
بن اأحمد الأن�شاري الأفريقي، )ت )))ه�)، دار �شادر، 

))))م، بيروت.
�شهاب - )) المام  تاأليف  القراءات،  لفنون  الإ�شارات  لطائف 

بكر،  اأب��ي  ب��ن  محمد  ب��ن  اأح��م��د  العبا�ص،  اأب��ي  ال��دي��ن، 
والدكتور  عثمان،  ال�شيد  عامر  ال�شيخ  تح�  )))ه�)،  )ت 
الأعلى  المجل�ص  من�شورات  من  �شاهين،  ال�شبور  عبد 
لل�شوؤون الإ�شالمية، لجنة اإحياء التراث، الكتاب ال�شاد�ص 

والع�شرون، ))))م، القاهرة. 
�شيبويه - )) محمود  ال�شيخ  ح��رره  بحث  الكوفي،  الم�شحف 

البدوي، ون�شر في العدد الأول من مجلة القراآن الكريم 
بالمدينة  الإ�شالمية  بالجامعة  الإ�شالمية  والدرا�شات 

المنورة، في العام )0))/)0))ه�، �ص ))). 
�شواخ - )) علي  للدكتور  الكريم،  ال��ق��راآن  م�شنفات  معجم 

الريا�ص،  الرفاعي،  دار  ))))م،  اأول���ى،  ط  اإ�شحاق، 
ال�شعودية، الجزء الرابع. 

لالإمام - )) والأع�شار،  الطبقات  على  الكبار  القراء  معرفة 
محمد بن اأحمد الذهبي، )ت )))ه�)، تح� د.ب�شار عواد، 
وال�شيخ �شعيب اأرناوؤوط، و�شالح مهدي عبا�ص، ط اأولى، 

))))م، موؤ�ش�شة الر�شالة،بيروت.  
معاني القراآن، لأبي زكريا الفراء، يحيى بن زياد بن عبد - ))

النجار،  علي  محمد  تح�  ه���)،   (0( )ت  الديلمي،  اهلل 
عن  م�شورة  0)))م،  الثانية،  ط  �شلبي،  الفتاح  وعبد 
طبعة الهيئة الم�شرية العامة للكتاب، عام ))))م، عالم 

الكتب، بيروت.
اأحمد خطاب - )) مقدمة في الوقف والبتداء، بحث للدكتور 

الثامن،  العدد  الرافدين،  اآداب  مجلة  في  ن�شر  العمر، 

))))م، بغداد، �ص ))). 
المكتفى في الوقف والبتداء، لأبي عمرو الداني، عثمان - ))

زيدان  د.جايد  تح�  عثمان، )ت )))ه�)،  بن  �شعيد  ابن 
لجنة  العراقية،  الأوق��اف  وزارة  من�شورات  من  مخلف، 

اإحياء التراث، الكتاب الرابع والخم�شون، ))))م. 
منار الهدى في معرفة الوقف و البتدا، لالأ�شموني، اأحمد - ))

ابن محمد بن عبد الكريم، )ت بعد 000)ه�)، ط اأولى، 
))))م، مطبعة م�شطفى البابي الحلبي واأولده، م�شر. 

اأحمد - 0) لل�شيد  ال��ع��رب،  �شعر  �شناعة  في  الذهب  ميزان 
الها�شمي، ط عام ))))م، مكتبة النقاء، بغداد. 

محمد- )) الخير،  اأبي  للحافظ  الع�شر،  القراءات  في   الن�شر 
ابن محمد الدم�شقي، ال�شهير بابن الجزري، )ت)))ه�)، 
محمد  علي  ال�شيخ  ومراجعته  ت�شحيحه  على  اأ���ش��رف 

ال�شباع، دار الكتب العلمية، بيروت، )ل� ت).
دهمان، - )) اأحمد  محمد  تح�  ال��دان��ي،  عمرو  لأب��ي  النَّقط، 

لفكر  ��ا،دار  اأي�����شً للداني  )الُمقنع)  كتاب  م��ع  مطبوع 
ت�شوير  دم�����ش��ق،  ل��ف��ك��ر:  ودار  ب���ي���روت،  ال��م��ع��ا���ش��ر: 

)0))ه�))))م، عن ط الأولى،0)))م.
نهاية القول المفيد في علم التجويد، لل�شيخ محمد مكي - ))

مراجعة  )0))ه����)،  �شنة  حيًّا  )ك��ان  الجري�شي،  ن�شر 
مطبعة  ))))ه����،  ع��ام  ط  ال�شباع،  علي  محمد  ال�شيخ 

م�شطفى البابي الحلبي واأولده، م�شر.
ال�شبكة العنكبوتية )الإنترنت): - ))

موقع المو�شوعة الإ�شالمية ال�شاملة.  
والدعوة  والأوق���اف،  الإ�شالمية،  ال�شوؤون  وزارة  موقع   

والإر�شاد في المملكة العربية ال�شعودية.
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درج الدرر في تف�سير الآي وال�سور المن�سوب 
لعبد القاهر الجرجاني، 

هو �سماريخ الدرر في تف�سير الآي وال�سور 
لعلي بن عراق ال�سناري

اأبو الح�سن الخوارزمي )المتوفى 539ه(
الدكتورة / نوال عبد الرزَّاق �شلطان
دبي - الإمارات العربية المتحدة

تف�صير درج الدرر المن�صوب للجرجاني )ظًنا( حققه اأكثر من ع�صرة باحثين وباحثات ونالوا 
به درجات علمية من جامعات وكليات عديدة, منهم: 

درجة  به  ونال  الن�صاء.  �صورة  اآخر  اإلى  الفاتحة  االأردن, حقق من  الخطيب, من  اهلل  عبد  د.   -
الدكتوراه من جامعة مان�ص�صتر- بريطانيا- عام 1990م.

به  ونالت  اأجزاء،  منه  حققت  ذياب،  حنان  اأ.   -
كلية  الأردنية،  الجامعة  من  الماج�شتير  درجة 

الدرا�شات العليا - عام)..) م.

�شورة  منه  حقق  الح�شين  اأحمد  بن  وليد  د.   -
الماج�شتير  درجة  ونال  البقرة  و�شورة  الفاتحة 
 - لبنان   - الجنان   جامعة  من  ممتاز،  بتقدير 
التحري  بعد  المحقق  جزم  وقد  )..)م.  عام 

وال�شتق�شاء اأنه لعبد القاهر الجرجاني.

ون�شره  القي�شي،  اإياد  د.  مع  تحقيقه  اأتم  ثم   
في  ت�شدر  التي  الحكمة  اإ�شدارات مجلة  �شمن 

بريطانيا عام )..)م.

د. طلعت �شالح الفرحان، حققه بال�شتراك مع   -
د. محمد اأديب �شكور، فحقق د. طلعت من �شورة 
الفاتحة اإلى �شورة يون�ص، وحقق د. محمد اأديب 
من �شورة هود اإلى �شورة النا�ص. ونال به درجة 
)..)-)..)م.  �شنة  بغداد  جامعة  من  الدكتوراه 
ثم ن�شراه بدار الفكر- نا�شرون - عمان- الأردن 
�شالح  طلعت  د.  بتحقيقه  قام  ثم  )..)م.   -
الفرحان بمفرده، فاأكمل الجزء المتبقي له، وهو 
لأتعرف  عليه  اأطلع  ولم  اأعلم،  فيما  الن�شر  قيد 

على ماتو�شل اإليه من النتائج.
عام  الدكتوراة  درجة  لنيل  طالبات  على  وزع   -

))))ه�- )..)م.
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الدرا�شات  ق�شم   - للبنات  التربية  بكلية   
الإ�شالمية - مكة المكرمة - باإ�شراف اأ. د.فهد 
 . اهلل  حفظه   - الرومي  الرحمن  عبد  بن 

منهن:
الأخت د. لولوة الم�شعلي، ر�شالة دكتوراة م�شجلة   -

)..)م.
وتمت مناق�شتها.  

ر�شالة  بالطو،  الرحيم  عبد  بنان  اأ.  الأخت   -
بكلية  )..)م   - ))))ه�  عام  م�شجلة  ماج�شتير 
 - الإ�شالمية  الدرا�شات  ق�شم   - للبنات  التربية 

مكة المكرمة. وتمت مناق�شتها.
به  نالت  �شردار،  زاهر  محمد  هند  د.  الأخت   -

الدكتوراه العام الفائت.
�شتناق�ص  �شردار،  زاهر  محمد  نوال  اأ.  الأخت   -

. عما قريب، باإذن اهلل
اأميط  اإنَّ  العجالة  ه��ذه  ف��ي  دع��ان��ي  مما  ه��ذا 
حول  اأثيرت  التي  الكثيرة  ال�شكوك  واأزي��ح  اللثام، 
الجرجاني  القاهر  عبد  الإم��ام  اإل��ى  ن�شبته  �شحة 
واختالف الباحثين بين مثبت موؤكد �شحة الن�شبة، 
والنفي. مع ذهاب  الإثبات  بين  وبين �شاك ومتردد 
كل فريق اإلى تاأييد ماذهب اإليه بالأدلة والبراهين. 
التف�شير  هذا  �شاأن  من  لتقلل  الن�شبة  عدم  اإنَّ  مع 

القيم.
منذ  المو�شوع  هذا  حول  بحًثا  كتبت  قد  وكنت 
اأكثر، وبقي حبي�ص الأدراج ريثما ي�شلني  اأو  عامين 
المخطوط الأ�شلي الذي يثبت �شحة ن�شبته، واأر�شلت 
اإلى المكتبة ال�شليمانيه التي اآلت اإليها مكتبة )مراد 
ا  ولمَّ ال��م��خ��ط��وط)))،  ه��ذا  على  تحنو  ال��ت��ي  م��ال) 
ي�شلني الجواب...! فراأيت اإنَّ اأن�شر ما كتبته فربما 

 يكون فيه الخير والنفع، باإذن اهلل - تعالى -.

ا لوجهه  اإنَّ يجعل عملي خال�شً اأ�شاأله    واهلَل 
الذين  والباحثات  الباحثين  به  ينفع  واأن  الكريم، 
اأعلم  واهلل   - لأنهم  الجليل  التف�شير  ه��ذا  حققوا 
للموؤلف  الن�شبة  و�شحة  للمعرفة،  متعط�شون   -

الحقيقي.واهلل  من وراء الق�شد.
ول  بالكتاب،  التعريف  ب�شدد   - الآن   - ول�شت 
نقد الم�شامين، ول التعريف باأعالمه رغم الأخطاء 
ن�شر  فقد  لآخ��ر،  باحث  من  تتراوح  التي  والهفوات 
التف�شير اأكثر من مرة والحمد هلل،  وعمت الفائدة 
المرجوة، ولكن �شوف اأن�شر بحًثا اأ�شحح به الأخطاء 
الأمانة  تقت�شيه  فهذا  الكتاب  ه��ذا  في  المتنوعة 
الكتاب  عنوان  �شححت  البحث  هذا  وفي  العلمية. 
واأ�شتميح  لموؤلفه،  لي-  بدا  فيما   - ن�شبته  و�شحة 
العذر من الجميع، اإذ لبد من اإعادة الحق لن�شابه، 

ون�شب الف�شل لأ�شحابه.  
كلمات  ت�شتوقفه  التف�شير  لهذا  المت�شفح  اإنَّ 
القاهر  عبد  الإم���ام  عن  بعيًدا  به  تبحر  وع��ب��ارت 
ال�شادة  مذهب  على  المتفقه  البالغي  الجرجاني 
ال�شافعية، فالموؤلف كان يكثر من قوله: هذاعندنا..، 
عند  اأو  لي��ج��وز،  ال�شافعي  وعند  وم��ذه��ب��ن��ا..)))، 
وكذا،  كذا  ال�شافعي:  وعند  وك��ذا،  كذا  اأ�شحابنا: 
ال�شافعي:  وعند  ك��ذا...  عندنا:  الم�شاألة  يقول:  اأو 
وي�شتدل  الأح��ن��اف  ال�شادة  اأحكام  وي��ردد  ك���ذا...، 
باآرائهم في الأ�شول والفروع)))، ويقرر مذهبهم مع 
الأدلة، وكان يكثر من ال�شت�شهاد باأقوال الإمام اأبي 
ومحمد  يو�شف،  )اأبي  و�شاحبيه  النعمان)))  حنيفة 
بن الح�شن ال�شيباني)))) رحمهم اهلل - تعالى - مما 

يلفت النظر، فالموؤلف - اإذن - فقيه حنفي.
�شاطئ  ع��ن  بعيًدا  يبحر  ك��ان  اأن��ه  على  ف�شاًل 
نظرية النظم التي اعتمدها الجرجاني في كتابيه: 
واأ�شرار البالغة.واللفتات البالغية  دلئل الإعجاز، 
    في تف�شيره قليلة نوًعا ما، والمتمر�ص باأ�شلوب عبد 
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اأ�شلوب  اإنَّ  الأول��ى  ال�شفحات  منذ  ي��درك  القاهر 
الكتاب لي�ص باأ�شلوبه، ول بطريقة تعبيره.

وكذلك التف�شيرات اللغوية الكثيرة التي �شحبتنا 
دللة  ت��دل  والتي  نهايته،  اإل��ى  التف�شير  بداية  من 
وا�شحة على اأنه من اللغويين المتمكنين من نا�شية 

اللغة، المالكين لزمامها...
باأيدينا  فياأخذ  تف�شيره  في  الموؤلف  مع  ون�شير 
م�شتدًل  بال�شواهد النحوية واللغوية والأدبية،  واأقوال 
القرن  منت�شف  اإلى  والأدب  واللغة  النحو  اأ�شاطين 
با�شت�شهاداته  وليتجاوز  بقليل،  مابعده  اأو  الخام�ص 
ن�شتدل  مما  القرن،  هذا  مابعد  اإلى  العلماء  باأقوال 
به- على الأرجح - اأنه من رجال القرنين: الخام�ص 

اأوال�شاد�ص؟.
نزول  �شبب  وفيها  اأو�شورة،  اآية،  ليترك  اإنه  ثم 
الآي��ات  هذه  ف�شائل  من  ف�شيلة  اأو  لنا،  وذك��ره  اإل 
رنا باأجرها، فهو اإذن من  وال�شور اإل اأمتعنا بها، وذكَّ
العارفين باأ�شباب النزول، وبف�شائل القراآن الكريم. 
ويقودنا في تف�شير الآيات بروح المف�شر الماهر 
عادة  على  وا�شتطراد،  باإ�شهاب  متحدًثا  المتمكن 
فيق�ص  والوعظ،  التدري�ص  في  واأ�شاليبهم  الوعاظ 
من  اإذن  فهو  ب،  ويرهِّ ب،  ويرغِّ ر،  ويذكِّ الق�ش�ص، 

المف�شرين والوعاظ.
ولين�شى اأ�شماء وق�ش�ص النبيين عليهم ال�شالم، 
غزواته  ذكر  مع   � محمد  �شيدنا  خاتمهم  و�شيرة 
ذلك  ماي�شوب  مع  و�شمائله،  وخ�شائ�شه  و�شراياه، 
علم  على  اإذن  فهو  الإ�شرائيليات،  لبع�ص  ذكر  من 
النبوية  وال�شيرة  ورجاله،  بالتاريخ  كبيرين  واطالع 

المطهرة، واأحداثها العظيمة.
عند  الح�شر)  )�شورة  في  تف�شيره  في  ويحيلنا 
)مفتاح  كتابه  على  الح�شنى  اهلل  اأ�شماء  تف�شير 
فيه،  الأ�شماء  في  الكالم  ا�شتوفى  واأن��ه  ال��ه��دى)، 

)م�شباح  فقال:  الن�شاخ  اأحد  من  لب�ص  وقع  وربما 
على  اأعثر  فلم  ال�شحيح؟  ما  ندري  ول  الهدى))))، 
في  العنوان  هذا  يحمل  مطبوع  اأو  مخطوط،  كتاب 
م�شنفات �شرح اأ�شماء اهلل الح�شنى اأو ا�شتقاقاتها. 
عنه،  للتنقيب  الكرام  الباحثين  الأخوة  اأدعو  لذلك 

ون�شره اإنَّ وجد.
ومن هنا كان لبد لي من البحث عن اإمام، فقيه 
اأ�شماء  �شرح  نحوي،  لغوي،  واعظ،  مف�شر،  حنفي، 
اأو�شافه  تنطبق  ا�شتقاقاتها،  ذكر  اأو  الح�شنى  اهلل 

على م�شنف هذا التف�شير.
فت�شت في ك�شف الظنون عن كتب التف�شير فوجدت 
اإنَّ حاجي خليفة قد ذكر من جملة التفا�شير: تف�شير 
اأبو الح�شن علي بن عراق )بن محمد  الخوارزمي، 
بن علي العمراني الحنفي))))، له تف�شير الدرر. اإذ 
خلط بين �شخ�شيتين: علي بن عراق ال�شناري اأبو 
علي  الح�شن  واأبو  )ت)))ه�)،  الخوارزمي  الح�شن 
بن محمد العمراني الخوارزمي )ت0))ه�) فن�شب 
التف�شير لهما في المو�شعين ثم ذكر حاجي خليفة: 
تف�شير  في  ال��درر)))  )�شماريخ)  و�شمادغ  ال��درر)))، 
الخوارزمي  ع��راق  ب��ن  علي  الح�شن  لأب��ي  ال��ق��راآن 
بين  خلط  وقع  اأنه  فعرفت  بحدود)))ه�.  المتوفى 

ال�شخ�شيتين  ثم ذكر ماياأتي:
عبد  لل�شيخ  مخت�شر  التف�شير  في  ال��درر  درج 
ذك��ره  ذل��ك  وبعد  )ظ���ًن���ا))0))  الجرجاني  القاهر 
البغدادي: )درج الدرر في تف�شير الآي وال�شور))))) 
عن   نبحث  اإنَّ  علينا  وك���ان  للجرجاني،  من�شوًبا 

التف�شير الذي هو بعنوان:
وال�شور)))))  الآي  تف�شير  في  ال��درر  )�شماريخ 

لأحد المف�شريِن وهو:
»علي بن عراق ال�شناري الخوارزمي«

ففت�شت في طبقات الأدباء، و الفقهاء الأحناف،         
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واللغة  والفقه  بالتف�شير  ا�شتهر  عمن  والمف�شرين، 
والأدب، ووافقت هذه الأو�شاف �شاحب الكتاب الذي 
ذكره حاجي خليفة في ك�شف الظنون:علي بن عراق 
العمراني،  وبين  بينه  وخلط  وهم  ولكنه  ال�شناري، 
العارفين،  هدية  �شاحب  اإلى  الوهم  هذا  �شرى  ثم 
بن عراق  علي  اإلى  الدرر  �شماريخ  ين�شب  اأنه  فنرى 
ال�شناري تارة))))، واإلى العمراني تارة اأخرى، ونراه 
حجة  ع��راق،  فيقول:)ابن  الترجمتين،  بين  يخلط 
بن  علي  بن  محمد  بن  علي  الح�شن،  اأبو  الأفا�شل، 
اأحمد الخوارزمي، العمراني، المتوفى0))ه� �شتين 
يهم  الظنون  ك�شف  ك�شاحب  اأنه  كما  وخم�شمئة) 
هذا  ون��رى  منهما،  كل  اإل��ى  الم�شنفات  ن�شبة  في 
اإلى  والم�شنفات  التراجم  كتب  اإلى  ي�شري  الوهم 
بين  التمييز  من  لي  لبد  فكان  الحا�شر.  ع�شرنا 

ال�شخ�شيتين، ودرا�شة كل منهما على حدة. 
بن  محمد  بن  علي  فهو:  الأفا�شل))))  حجة  اأّما 
الخوارزمي.  الح�شن  اأبو  المعتزلي،  العمراني  علي 
قال ياقوت: »يلقب حجة الأفا�شل، وفخر الم�شايخ، 
الأديب اأبو الح�شن العمراني الخوارزمي، مات فيما 
بن  محمد  اأبو  ذكره  وخم�شمئة،  �شتين  �شنة  يقارب 
نقلت  خطه  ومن  خ��وارزم«  »تاريخ  في  اأر���ش��الن)))) 
الأدب��اء،  �شيد  الأفا�شل،  حجة  العمراني))))  فقال: 
الأدب،  باأ�شرار  المحيط  الف�شالء،  م�شايخ  ق��دوة 
الأدب  ق��راأ  ال��ع��رب،  ك��الم  غوام�ص  على  والمطلع 
الزمخ�شري،  عمر  بن  محمود  خ��وارزم  فخر  على 
ف�شار اأكبر اأ�شحابه، لي�شق غباره في ح�شن الخط 
واللفظ. �شمع الحديث من فخر خوارزم، والإمام علي 
الترجماني، والإمام الح�شن بن �شليمان الخجندي، 
وكان  وغيرهم.  الباقرحي،  الواحد  عبد  والقا�شي 
الغزير  العلم  بال�شماع، كتوًبا))))، وكان - مع  ولوًعا 
ال��واف��ر- فيه دي��ن و���ش��الح وزه���ادة، وك��ان يذهب 
منها:  ح�شان  ت�شانيف  وله  والعدل،  ال��راأي       مذهب 

كتاب الموا�شع والبلدان))))، وكتاب تف�شير القراآن، 
الم�شادر  بع�ص  )لكن  الأ�شماء«))))  ا�شتقاق  وكتاب 
تف�شير  في  ال��درر  �شماريخ  بعنوان:  التف�شير  تذكر 
ق�شيدة    ومنه  ح�شن،  �شعر  وله  وال�شور))0)).  الآي 
الــرا�ــصــديــن,  وخــلــفــائــه  ف��ي م��دح ر���ش��ول اهلل � 
يعار�ص فيها ق�صيدة كعب بن زهير , و له �صعر 

ا اأورده لنف�صه في كتاب البلدان)))). اأي�صَ

ونجد بع�ص الم�شادر تن�شب م�شنفات العمراني 
اأ�شباب،  لعدة  الوهم  هذا  وجاء  والعك�ص،  لل�شناري 
واللقبين،  والكنيتين،  ال���ش��م��ي��ن،  ت�شابه  م��ن��ه��ا: 
منهما  واحد  فلكل  الت�شنيف؛  وت�شابه  والمعا�شرة، 
كتاب في التف�شير، واآخر في ا�شتقاق الأ�شماء، وديوان 
اهلل  اأ�شماء  في  كتاب  له  عراق  بن  علي  ولكن  �شعر. 
يتكلم  كان  لأنه   - اأعلم  واهلل   - وا�شتقاقها  الح�شنى 
الأ�شماء،  ا�شتقاق  عن  يتحدث  وك��ان  ال�شدد،  بهذا 
ذكره في درج الدرر المن�شوب خطاأً عند قوله - تعالى 
- »البارئ« قال ابن عراق: »وقد ا�شتوفينا الكالم في 

الأ�شماء في كتاب »مفتاح الهدى«)))).
وقد ا�شت�شهد ياقوت في اأماكن كثيرة في »معجم 
»الموا�شع  كتابه  م��ن  العمراني  ب��اأق��وال  ال��ب��ل��دان« 
والبلدان« وذكر ذلك في مقدمة كتابه. قال ياقوت، 
الخوارزمي:  الح�شن  اأبو  »قال  ال�شلوان،:  مادة  عند 
قال علي بن عي�شى: ال�شلوان ماء ي�شرب، من �شرب 
البلدان  منه ذهب همه فيما يقال، هكذا في كتاب 
قال  كذلك   .((((/( البلدان  )معجم  جمعه«.  من 
في مو�شع اآخر: »ابن ماما«، ل اأعرفه في غير كتاب 
)معجم  ي��زد  ول��م  �شغيرة  مدينة  وق��ال  العمراني، 
كتابه  باأقواله في  ا�شت�شهد  ا  واأي�شً البلدان )/))). 
ذكره  مو�شع  ا�شم  يقول:«دار جين:  والداأل،  الخزل 

العمراني، وفيه نظر«.
باأقواله  ا�شت�شهد  كما   .((( وال���داأل  )ال��خ��زل 
قال  ماما،  »اب��ن  يقول:  الط��الع،  مرا�شد       �شاحب 
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الط��الع  )م��را���ش��د  ���ش��غ��ي��رة«.  مدينة  ال��ع��م��ران��ي: 
)/))). وكذلك نقل منه الزبيدي في تاج العرو�ص، 
الح�شن  اأب��و  نقله  كُحبلى،  »ُنقمى  ال��زب��ي��دي:  ق��ال 
الخوارزمي«. )تاج العرو�ص: مادة »نقم«). وقد ذكر 
الر�شول �،  له في مدح  اأبياًتا من ق�شيدة  ياقوت 
هو  الــذي  ديوانه  في  وردت   اأنها  به  الم�صلم  ومن 

بحكم المفقود)))).

فقد  الخوارزمي  ال�شناري  عراق  بن  علي  واأما 
اإذ  عظيمة  فرحتي  وكانت  الأدباء  معجم  اإلى  عدت 
له  ترجم  من  اأول  هو  فياقوت  بغيتي،  فيه  وج��دت 
فيما بين يدي من الم�شادر، ثم تتبعت ترجمته في 
معجم  ل�شاحب  القلم  و�شاأترك  ع��دة)))).  م�شادر 

الأدباء حيث يحدثنا عن �شاحب التف�شير، فيقول: 
الح�شن  اأب����و  ال�����ش��ن��اري،  ع����راق  ب���ن  )ع��ل��ي 
وخم�شمئة  وثالثين  ت�شع  �شنة  م��ات  ال��خ��وارزم��ي، 
ب��م��ذان��ة، قرية م��ن ق��رى خ����وارزم، ذك��ر ذل��ك اأب��و 
محمد محمود بن محمد بن )))) في تاريخ خوارزم 
لغوًيا، عرو�شًيا، فقيًها، مف�شًرا،  وقال: كان نحوًيا، 
ال�شرير  علي  اأب���ي  على  الأدب  ق���راأ  م���ذك���ًرا))))، 
اأبي  الإم��ام  على  بخوارزم  والفقه  الني�شابوري))))، 
عبد اهلل الوبري))))، ثم ارتحل في الفقه اإلى بخارى، 
فتفقه بها على م�شايخها، ثم عاد اإلى جرجانية)))) 
تحول  ثم  اأئمتها،  مع  م�شائل  في  فتكلم  خ���وارزم، 
الم�شجد  في  يعظ  وكان  وتوطنها،  مذانة  قرية  اإلى 
الجامع غداة الجمعة، وكان يحفظ اللغات الغريبة، 
الدرر  )�شماريخ  كتاب  و�شنف  العوي�شة،  والأ�شعار 

في تف�شير القراآن)، ولما فرغ منه كتب في اآخره: 
ــــا فــــــرغــــــنــــــا مـــــــــن كـــــــتـــــــابـــــــِتـــــــِه عــــ�ــــصــــَي

ولــــــًيــــــا عــــــــونــــــــي  فـــــــــي  اهلُل  وكـــــــــــــــان 

ــــا ــــاًن وقــــــــــد اأدرجـــــــــــــُتـــــــــــــُه نـــــكـــــًتـــــا حــــ�ــــص

ـــا ومـــــعـــــًنـــــى يـــ�ـــصـــبـــه الـــــــرطـــــــَب الـــجـــنـــَي        

الق�شيد  بيت  هما  اآنًفا  المذكورين  البيتين  اإن 
كما �شنرى بعد قليل باإذن اهلل.

من  كان  البقال:  اأب��ي عمرو  بخط  وق��راأت  ق��ال: 
الر�شتاق  اأهل  من  واحد  نام  اإذا  ال�شناري  لطائف 
في مجل�شه ناداه من على المنبر باأعلى �شوته: اأيها 
ثم  الكالم،  وا�شمع  المنام،  اترك  المذاني،  التي�ص 

ين�شده)0)):
ــــا ــــــُه لــــيــــنــــهــــ�ــــصَ و�ــــــــصــــــــاحــــــــٍب نــــــبــــــهــــــُت

ــا ــمــ�ــصَ تــمــ�ــصْ عــــيــــِنــــِه  فــــي  الــــكــــرى  اإذا 

ــــــــا فــــــــقــــــــام عــــــــجــــــــالن ومــــــــــــا تــــــــاأَر�ــــــــصَ
ــــا)31( يــمــ�ــصــح بــالــكــفــيــن وجــــًهــــا اأبــــيــــ�ــــصَ

في  دب  اإذا  النعا�ص:  من  تم�شم�ص  يقول:  ثم 
بذلك  �شميت  الو�شوء،  في  الم�شم�شة  ومنه  عينه، 
يديره،  اأي  فمه:  في  الماء  يم�شم�ص  الغا�شل  لأن 

ويجريه فيه) )))).انتهى كالم ياقوت الحموي.
المذكور فهو:  عثمان بن محمد  اأبو عمرو  واأّما 
ل  الياء  تزيد  والعجم  البقال،  البلخي،  اأحمد  ابن 
من  واأدي��ب،  �شاعر،  وهو  البقالي،  فتقول:  للن�شبة 
اأر�شالن  في  بن  بن محمد  خ��وارزم، ذكره محمود 
وفيه:  الألباء،  نزهة  في  والأنباري  خ��وارزم،  تاريخ 
طلحة  محمد  اأبي  ترجمة  في  م�شحًفا)  )النفالي 
معجم  في  ياقوت  وكذلك  النعماني))))  محمد  ابن 
اإنباه الرواة )/))،  الأدباء )/0)))، والقفطي في 
 ،(((  -  (((/(( بالوفيات  الوافي  في  وال�شفدي 
وال�شيوطي في بغية الوعاة )/))، وفي الزدهار فيما 
 ،((0  -  (0( والآث��ار  الأحاديث  من  ال�شعراء  عقده 
ال�شمعاني))))  بن  المظفر  اأبو  قال  ال�شيوطي:  يقول 
اأن�شدنا  قال:  وال��دي))))  الإمام  اأن�شدنا  اأماليه:  في 
لنف�شه  البقالي  محمد  بن  عثمان  عمرو  اأبو  الأديب 
بخوارزم، ثم �شاق الأبيات. وقد تو�شعت في ذكر هذا 
ه-  ال�شناري -ع�شريِّ و�شهادته على  الأديب،        العلم 
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عراق  بن  علي  هامة عن  وثيقة  وهذه  خ��وارزم.  في 
ال�شناري وذلك لح�شن ت�شوير البقالي لل�شناري، 

ول�شلوكه، وكيفية تدري�شه، وطريقة وعظه.
اأنه انتهى بف�شل اهلل وعونه  لقد ذكر ال�شناري 
ولأنه  ح�شاًنا،  نكًتا  اأدرجه  وقد  فقال:  تف�شيره،  من 
�شماه:   - اأعلم  واهلل   - الغريبة  اللغه  ي�شتعمل  كان 
�شماريخ الدرر في تف�شير الآي وال�شور، وال�شماريخ: 
العثكال  الأزه��ري)))):  قال  و�شمراخ،  �شمروخ  جمع 
والعثكول: هو العرجون الذي فيه اأغ�شان ال�شماريخ 
»خ��ذوا   � النبي  ق��ال  والثمر.  الب�شر  عليها  التي 
وقال  بها«.  فا�شربوه  �شمراخ  مئة  فيه  عثكاًل  له 
النخل  عنقود  والعثكول:  العثكال  ال��م��ط��رزي)))) 
تف�شيره  اإنَّ  يريد  كان  وربما  منه.  �شعبة  وال�شمراخ: 
هذا مثل عناقيد الدرر. فالمف�شر كان يحب الإغراب، 
و قد �شار هذا العنوان ردًحا من الزمن بدليل اإنَّ من 
كال�شفدي،  العنوان،  بهذا  ذكره   لل�شناري  ترجم 
وال�شيوطي في طبقات المف�شرين، وفي بغية الوعاة، 
بل وا�شتفاد ال�شيوطي من هذه الت�شمية فاألف كتاًبا 
في التاريخ و�شماه )ال�شماريخ في علم التاريخ) )))). 
وقد ذكر الإمام ال�شيوطي البيتين الآنفي الذكر في 
نهاية الترجمة. ثم اإني عثرت على عنوان المخطوط 
)�شماريخ  العنوان  بهذا  خليفة  حاجي  ذكره  الذي 
المخطوط  وه��و  وال�شور)  الآي  تف�شير  في  ال��درر 
علوم  لمخطوطات  ال�شامل  )الفهر�ص  في  الأ�شلي 
القراآن /موؤ�ش�شة اآل البيت)،  واأن هنالك ن�شخة في 
)مكتبة مراد مال) ولكن جاء اأحد الن�شاخ، فيما بعد 
- واهلل اأعلم - وربما لل�شهوله والإيجاز فقال: )درج 
الدرر في تف�شير الآي وال�شور)، معتمًدا على ماورد 
في نهاية المخطوط، ثم نقل منه من جاء بعده من 
الظنون،  ك�شف  �شاحب  زمن  اإل��ى  وو�شل  الن�شاخ، 
من  كان  ال�شناري  اإنَّ  وذلك  للجرجاني  اأنه  فتوهم 
لم  وعندما  الجرجاني،  فقالوا:  خوارزم،     جرجانية 

يتثبت بع�شهم من ذلك قال: ظًنا، وهكذا �شرى هذا 
الوهم اإلى ع�شرنا، حيث اأزاح الباحثون والباحثات 
الغبار عن هذا ال�شفر العظيم، واأخرجوه اإلى النور، 

فجزاهم اهلل  عنا خير الجزاء.
الأ�شلي  المخطوط  هو  الف�شل  الحكم  ويبقى 
به،  لحق  ال��ذي  الغمو�ص  ه��ذا  عن  ليف�شح  نف�شه 
عندما يجتهد اأحد الباحثين خالل بحثه في المكتبة 
فقد  ؛  لأحققه  ل  به  ياأتينا  اإنَّ   ع�شى  ال�شليمانية 
لكن  وتف�شياًل،  در�ًشا  والباحثات  الباحثون  اأ�شبعه 
اأ�شبت  ف��اإن  تلم�شتها،  التي  الحقيقة  ه��ذه  لإثبات 
اأخطاأت  واإن   ، منه  وعناية  اهلل  من  فبتوفيق 
اأنني  فح�شبي  �شعيفة،  عبدة  من  ج��ًدا  وارد  وه��ذا 
والحمد  المو�شوع ح�شب طاقتي.  في هذا  اجتهدت 

هلل اأوًل واآخًرا. 
)واآخر دعوانا اإنَّ الحمد هلل رب العالمين)

الحوا�صي

المخطوط،  الإ�شالمي  العربي  للتراث  ال�شامل  الفهر�ص   .(
مخطوطات التف�شير وعلومه. 

درج الدرر )/0))  .(
الم�شدر نف�شه)/0))، )))  .(

الم�شدر نف�شه ) /)))  .(
الم�شدر نف�شه )/0)) - 0))  .(

درج الدرر )/)))  .(
ك�شف الظنون )/)))  .(

الم�شدر نف�شه.   .(
الم�شدر نف�شه )/))0)  .(

الم�شدر نف�شه )/)))  .(0
هدية العارفين )/)0)  ((
ك�شف الظنون )/))0)  .((
هدية العارفين )/)))  .((

 ((((/( الأدب���اء  ومعجم   ،(((/( الأن�شاب  ترجمته:   .((
بالوفيات))/))  وال��واف��ي  وال��ل��ب��اب)/)))،   ،((((  -
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الم�شتبه  وتو�شيح   ،(((/( الم�شية  والجواهر   ،((  -
وطبقات   ،(((  -  (((/( ال��وع��اة  وبغية   ،((((/((
الحنفية  )))،وط��ب��ق��ات  ل���ل���داودي)/)))-  المف�شرين 
المف�شرين  وطبقات  الأخ��ي��ار،  اأع��الم  وكتائب   ،(((/(
 ،(0((/( ال��ظ��ن��ون)/)))،  وك�شف   ،((( وي  ل��الأدرن��ه 
وطرب الأماثل 0)) - )))، ورو�شات الجنات )/))) - 
)))، واإي�شاح المكنون )/))، وهدية العارفين)/)))، 
ومعجم   ،(((/( الموؤلفين  ومعجم   ،((0/( والأع��الم 
الكريم  القراآن  م�شنفات  ومعجم   ،(((/( المف�شرين 
)/)0)، واأعالم الدرا�شات القراآنية)))، ومجلة المجمع 
الجامعة  ومجلة  ����ص))،  �����ص))))م/  م))/  العلمي 
في  ))))ه�.م�شاألة   - ))))ه���  ع/)0)/���ص  الإ�شالمية 

ال�شتقاق �ص))).
�شترد ترجمته عند ترجمة ال�شناري.  .((

وفتح  الميم  و�شكون  المهملة  العين  )يك�شر  العمراني   .((
ب�شرخ�ص  كبير  بيت  اإلى  ن�شبة  النون،  اآخرها  وفي  الراء 
الح�شن  اأبا  الرئي�ص  منهم:  راأيت  الذي  قديم،  بيت  وهو 
)))ه����.  ت��وف��ي  ال�شرخ�شي  العمراني  محمد  ب��ن  علي 
اختلف  قد  الوفاة  تاريخ  اإنَّ  ونالحظ  الأن�شاب)/))))، 
هل  اأع���رف  ول  ال��م�����ش��ادر،  ب��اق��ي  ع��ن  ال�شمعاني  عند 
بذلك،  ال�شمعاني  انفرد  وقد  اآخر؟.  �شخ�ص  المذكورهو 
اأّماأ باقي الم�شادر فتذكر اأنه توفي بحدود 0))ه�. وعلينا 
اأن ناأخذ بعين العتبار قول ال�شمعاني وذلك للمعا�شرة، 

والم�شاهدة، فقد توفي ال�شمعاني )))ه�.
ورد: ك�شوًبا وكتوًما،  .((

والبلدان. الموا�شع  اأ�شماء  ا�شتقاق  الم�شادر  بع�ص  في   .((
)ك�شف الظنون )/)0)).

معجم الأدباء )/)))) - )))) مع بع�ص الخت�شار.   .((
حجة  تف�شير  ب��ع��ن��وان:  م���رة  ال��ظ��ن��ون  ك�����ش��ف  ذك�����ره    .(0
تف�شير  تليها:  التي  بال�شفحة  وم��رة  الأف��ا���ش��ل)/)))، 
وفاة  وذكر  الحنفي،  العمراني  عنه:   وقال  الخوارزمي، 

ال�شناري، ثم قال: تف�شير الدرر )/)))، وهو وهم.
معجم الأدباء )/))))   .((

درج الدرر )/))).  .((
المدائح النبوية في القرنين ال�شاد�ص وال�شابع الهجريين   .((

.((
وبغية   ،((((  -  (((0/( الأدب�����اء  معجم  ت��رج��م��ت��ه:   .((
و)/))0)،   ،(((/( الظنون  وك�شف   ،(((/( الوعاة 
 ،(((/( العارفين  وه��دي��ة   ،((/( المكنون  واإي�����ش��اح 

ومعجم   ،(((/( الموؤلفين  ومعجم   ،(((/( والأع��الم 
المف�شرين)/))).

العبا�شي  اأر���ش��الن  ب��ن  محمد  ب��ن  محمود  ب��ن  محمد   .((
اأربع  في  الفروع  في  الكافي  الحافظ، �شنف  الخوارزمي 
في  تاريخه  في  واأهلها  خ���وارزم  وو�شف  كبار،  اأج���زاء 
ثمانية اأجزاء كبار، واخت�شره الذهبي. توفي )))) ه�)، 
عمرو  لأبي  معا�شًرا   كان  كما  لل�شناري،   معا�شًر  كان 
ا واأ�شعاًرا لهذا الأديب تناقلتها  البقال، وقد اأورد ق�ش�شً
 ،(0(/( لل�شبكي  ال�شافعية  )طبقات  التراجم.  كتب 
ال�شافعية  وطبقات  لالإ�شنوي)/)))،  ال�شافعية  وطبقات 
لبن قا�شي �شهبة )/))-0)، وك�شف الظنون )/ ))) - 
العارفين  الإ�شالم )/))) - )))، وهدية  وديوان   ،(((

)/)0)، والأعالم ) /))) ).
ًرا اأي واعًظا،   مذكوًرا في معجم الأدباء. وال�شحيح: مذكِّ  .((

وقد ذكر ذلك ال�شيوطي عندما ترجم له.
الخوارزمي  ثم  الني�شابوري  اأبو علي  المظفر  بن  الح�شن   .((
ال�شرير، اأديب، نبيل، �شاعر، م�شنف، موؤدب اأهل خوارزم 
عنه  ومقدمهم،اأخذ  و�شاعرهم  ومخرجهم  ع�شره،  في 
تهذيب  منها:  وت�شانيف،  ونثر  نظم  وله  الزمخ�شري، 
ديوان الأدب، وتهذيب اإ�شالح المنطق،والذيل على تتمة 
اليتيمة، وقد اختلف في �شنة وفاته، فذكر ياقوت )معجم 
وفاته  اإنَّ   )البغية )/)0))  وال�شيوطي   ( الأدباء ))0) 
خلطا  اأنهما  اأعلم  واهلل  مئة،  واأربع  واأربعين  ثنتين  �شنة 
بين ترجمتين، اأو اأنه  ت�شحيف من الن�شاخ، بين اأربعين 
وت�شعين. وكذلك روى ياقوت اأنه كن يروي اأ�شعار المف�شر 
))))ه���).  المتوفى  الني�شابوري  الواحدي  الح�شن  اأبي 
 ،(((0/(  ،(0((  -  (0((  /( الأدب��اء  )معجم  ينظر: 

والوافي بالوفيات))/)))، وبغية الوعاة )/)0)).
عالًما،  ك��ان  الأئ��م��ة،  زي��ن  ال��وب��ري  اإبراهيم  بن  محمد   .((
متبحًرا، مناظًرا، متكلًما، )ت0))ه�) )الجواهر الم�شية 
)/)))، )/)))، وتاج التراجم ))، وفي الفوائد البهية 
المعروف بخمير  الأئمة،  اأبي بكر، زين  ))): محمد بن 

الوبري، له كتاب الأ�شاحي).
الباهلي،وكان  م�شلم  بن  قتيبة  افتتحها  مدينة  خوارزم:   .((
الغربي  الجانب  اإحداهما على  لإقليم خوارزم ق�شبتان؛ 
الجرجانية،  ت�شمى:  جيحون  نهر  من  الفار�شي)  )اأي 
وا�شمها الأ�شلي: كركانج، وقد عربها العرب الم�شلمون.
الخالفة  وب��ل��دان   ،(( اللباب   ول��ب   ،(((  /( )اللباب 

ال�شرقية ))) - )))).
معجم الأدباء)/))))، وفيه: »وثم« بدل يم�شح، واأثبتها   .(0
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من جمهرة اللغة وغيرها من الم�شادر
ن�شبة  بال  م�ش�ص)  )اأر���ص،  زيد  لأب��ي  النوادر  في  هما   .((
)))، وفي الكامل: قال المبرد: واأن�شدنيه  التوزي عن اأبي 
زيد )/)))، وفي جمهرة اللغة )م�شم�ص) غير من�شوب، 
واإنما اكتفى ابن دريد بقوله: قال الراجز)/))))، ولكن 
ن�شبه الم�شت�شرق كرنكو في الطبعة الأولى  اإلى الركا�ص 
قال:  )اأر�ص)  اللغة  تهذيب  وفي  الحا�شية،  في  الدبيري 
ال�شعربال  اإي�شاح  وفي   ،((  -  ((/(( الأ�شمعي  اأن�شده 
ن�شبة، وينظر حا�شية التحقيق فقد ن�شب المحقق الفا�شل 
الرجز اإلى الركا�ص الدبيري معتمًدا على الجمهرة، وفي 
بال  زيد  اأب��ي  عن  هما  هذيل:  اأ�شعار  تف�شير  في  التمام 
اإلى  ن�شبة )0)، وفي مقايي�ص اللغة )اأر�ص) عزا الرجز 
لم  وم�ش�ص)  ال�شحاح)اأر�ص  وفي  �شعد،  بني  من  رجل 
الراجز)/))0)،  قال  قال:  واإنما  المو�شعين  في  ين�شبه 
عينه  ف��ي  ال��ك��رى  )اإذا  ال��ب��الغ��ة:  اأ���ش��ا���ص  وف��ي   ،((0(
ن�شبة،  الل�شان)م�ش�ص) بال  وفي  ن�شبة،  تم�شم�شا) بال 
للركا�ص  ن�شبة))/)).،ون�شبه  بال  )اأر���ص)  التاج  وفي 
في  اختالف  وهناك   .((/(( في)م�ش�ص)  الدبيري 
الم�شادر  في  نق�شها  اأو  زيادتها  وف��ي  الأب��ي��ات  ترتيب 

الآنفة الذكر.
معجم الأدباء)/0))) - ))))  .((

بين  بلدة  ؛  النعمانية  من  النعماني:  محمد  اأب��و  ال�شيخ   .((
المحفوظ،  كثير  واأديًبا،  �شاعًرا،  كان   ووا�شط،  يغداد 
وتوفي  اإلى خرا�شان، ودخل خوارزم،  باللغة،خرج  عالًما 
فيها  �شنة 0)) ه�. كان �شديق البقالي، وله معه ق�ش�ص 
وكذلك  ترجمته،  في  البلدان  معجم  في  ياقوت  ذكرها 
 ،((( الأل��ب��اء  بالوفيات)نزهة  ال��واف��ي  ف��ي  ال�شفدي 
 ((/( ال��رواة  واإنباه   ،((((  -(((0 الأدب��اء)/  ومعجم 
- ))، والوافي بالوفيات))/))) - )))، وفوات الوفيات 
)/)))، وبغية الوعاة )/))، والأعالم )/))) - 0)). 

ال�شمعاني  الكريم  عبد  بن  الرحيم  عبد  المظفر  اأب��و   .((
�شعد  اأب��و  وال��ده  به  اعتنى  وقد  اأو)))ه����)،  ه�،  )ت))) 
في  معجًما  له  وخرج  والأدب،  والحديث،  الفقه،  فعلمه: 
ثمانية ع�شر جزًءا، وكان فقيًها، متقًنا، عارًفا بالمذهب، 
وانتهت اإليه رئا�شة ال�شافعية ببلده، وحج �شنة ))))ه�)، 
�شنة  اأخباره  انقطعت  قيل:  ال�شمعاني.  البيت  به  وختم 
)))ه�، وذلك عند دخول التتار مرو. وقيل: اأوائل )))ه�. 
وفيه:   ((  -  ((/( والعبر   ،(0(  -  (0(/(( )ال�شير 
توفي)))ه�، وميزان العتدال )/)0)، وطبقات ال�شافعية 
لبن قا�شي �شهبة )/)) - ))، و�شذرات الذهب)/)))، 

وهدية العارفين )/)). وفيه: توفي)))ه�.).
بن  محمد  بكر  اأب��ي  الحافظ  الإم���ام  ب��ن  الكريم  عبد   .((
العالمة اأبي المظفر من�شور بن محمد التميمي ال�شمعاني 
المروزي ال�شافعي، اأبو �شعد ال�شمعاني )ت ))) ه�)، اأي 
وف�شل  الأن�شاب،  كتاب  �شاحب  وه��و  البقالي،  عا�شر 
ال�شام، وتاريخ مرو، واأدب الإمالء وال�شتمالء، والأمالي، 
ومعجم �شيوخه، والتحبير في المعجم الكبير ) المنتظم 
 - وال�شير0)/)))   ،((  - واللباب)/))   ،((  -  ((/((
وطبقات   ،((/( الإ�شالم  ودول  والعبر)/))))،   ،(((
ال�شبكي)/0)) - )))، و�شذرات الذهب)/0)) - )))، 
وهدية العارفين )/)0) - )0)، وتاريخ بروكلمان )/)) 

.((( -
وينظر:  ال�شافعي 00)،  الإمام  األفاظ  الزاهر في غريب   .((

المحكم )عثكل)، والل�شان )�شمرخ).
المغرب في ترتيب المعرب )))، )0).  .((
ينظر فهر�ص م�شادر البحث ومراجعه.  .((

فهر�صة الم�صادر والمراجع: 

1- المخطوطة:
كتائب اأعالم الأخيار: محمود بن �شليمان الكفوي )ت))ه�)   
�شنة  م��وؤرخ��ة   .((0(/(0(/ رق��م  خ�����ش��رو.  غ���ازي  مكتبة 

))))ه�).
2- الكتب المطبوعة:

وال�شاد:  الظاء  بين  الفارق  المر�شاد  �شرح  في  الإر���ش��اد   -
برهان الدين الجعبري)ت)))ه�)، تحقيق: د. طه مح�شن، 

دار الغوثاني - دم�شق - ط) - ))))ه� - )00)م.
والآثار: جالل  الأحاديث  ال�شعراء من  الزدهار في ماعقده   -
تح:  ال�شيوطي)ت)))ه�)  بكر  اأبي  بن  الرحمن  عبد  الدين 
د.علي ح�شين البواب، المكتب الإ�شالمي - بيروت - ط) - 

))))ه� - ))))م.
دار  الزمخ�شري))))ه�)  عمر  بن  محمود  البالغة:  اأ�شا�ص   -

�شادر - بيروت - ط) - ))))ه� - ))))م. 
- الأعالم: قامو�ص تراجم لأ�شهر الرجال والن�شاء من العرب 
دار   - الزركلي  الدين  خير  والم�شت�شرقين:  والم�شتعربين 

العلم للماليين - بيروت - ط )) - ))))م. 
القراآنية في خم�شة ع�شر قرًنا: م�شطفى  الدرا�شات  اأعالم   -
ال�شاوي الجويني، من�شاأة المعارف - الإ�شكندرية - ط) - 

))))م.
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الأمين  ح�شن  ت�ح:  العاملي،  الأمين  محمد  ال�شيعة:  اأعيان   -
العاملي - دار التعارف - بيروت - )0))ه� - ))))م.

- الإكمال: علي بن هبة اهلل اأبو ن�شر ابن ماكول )ت)))ه�)، 
اآباد - ط)،  اليماني، حيدر  الرحمن  بت�شحيحه: عبد  عني 

ودار الكتاب الإ�شالمي - القاهرة - د.ت. 
الدين علي بن يو�شف  النحاة: جمال  اأنباه  الرواة على  اإنباه   -
القفطي )ت)))ه�) ت�ح: محمد اأبي الف�شل اإبراهيم - دار 
والمكتبة  ))))م.   -  ( ط   - ال��ق��اه��رة   - العربي  الفكر 

الع�شرية - بيروت - ط) - 0)))ه� - )00)م. 
ال�شمعاني  من�شور  بن  محمد  بن  الكريم  عبد  الأن�شاب:   -
موؤ�ش�شة   - البارودي  عبداهلل  وتعليق:  تقديم   - )ت)))ه�) 

الكتب الثقافية - بيروت - ط ) - ))))م. 
اإ�شماعيل  الظنون:  ك�شف  على  الذيل  في  المكنون  اإي�شاح   -
با�شا البغدادي )ت))))ه�)، دار الكتب العلمية - بيروت - 

))))ه� - ))))م. )ن�شخة م�شورة). 
ت�ح:  ال�شيوطي،  والنحاة:  اللغويين  طبقات  في  الوعاة  بغية   -
 - القاهرة   - الحلبي  البابي   - اإبراهيم  الف�شل  اأبي  محمد 
القاهرة   - الخانجي   - عمر  محمد  وعلي  ))))م.   - ط) 

- ط) - ))))ه� - )00)م.
تعريب  ل�شترنج،  كي  الم�شت�شرق  ال�شرقية:  الخالفة  بلدان   -
الر�شالة  موؤ�ش�شة  عواد،  د.كوركي�ص  و:  فران�شي�ص  ب�شير  د. 

-بيروت- ط) - ))))م.
الحنفي  قطلوبغا  ب��ن  القا�شم  ال��دي��ن  زي��ن  ال��ت��راج��م:  ت��اج   -
 - للتراث  الماأمون  دار  �شالح،  اأ.اإبراهيم  تح:  )ت)))ه���) 

-دم�شق - ط) - )))) ه� - ))))م.
- تاج العرو�ص: محمد بن محمد الح�شيني المرت�شى الزبيدي 

)ت)0))ه�)، 
اإ�شماعيل بن حماد  العربية) ال�شحاح):  اللغة و�شحاح  - تاج 
دار  عطار،  الغفور  عبد  اأحمد  ت��ح:   ( )ت)))ه  الجوهري 

الكتاب العربي - القاهرة - ط) - ))))م.
العربية:  اإلى  نقله   - بروكلمان  كارل  العربي:  الأدب  تاريخ   -
عبد الحليم نجار - دار المعارف - م�شر - ط ) - ))))م. 
اأحمد  بن  محمد  الدين  �شم�ص  الحافظ  الإ���ش��الم:  تاريخ   -
الذهبي )ت)))ه�) ت�ح: د. عمر عبد ال�شالم التدمري - دار 
الكتاب العربي - بيروت - ط ) - ))))م. وتح: اأ.د. ب�شار 
 - –))))ه�  ط)   - بيروت   - الإ�شالمي  الغرب  دار  ع��واد، 

)00)م.
الع�شقالني  حجر  اب��ن  الم�شتبه:  بتحرير  المنتبه  تب�شير   -
النجار،  علي  محمد  ود.  البجاوي،  علي  ت��ح:  )ت)))ه����) 

 -  ((((  - ط)   - القاهرة   - العامة  الم�شرية  الموؤ�ش�شة 
))))م.

- تذكرة الحفاظ: �شم�ص الدين محمد بن اأحمد الذهبي، طبعة 
م�شورة، دار اإحياء التراث العربي - بيروت - )))) ه�. 

تح:  )ت،  جني  بن  عثمان  هذيل:  اأ�شعار  تف�شير  في  التمام   -
اأحمد  ود.  الحديثي،  ود.خديجة  القي�شي،  ناجي  اأحمد  د. 
مطلوب - مكتبة العاني - بغداد - ط) - ))))ه� - ))))م.

- تهذيب اللغة: اأبو من�شور محمد بن اأحمد الأزهري)ت))ه�)، 
تح: اأ.عبد ال�شالم هارون واآخرين - الدار الم�شرية للتاأليف 

والترجمة - القاهرة - ط) - ))))ه� - ))))م.
تح: رمزي  الأزدي)ت))))،  اللغة: محمد بن دريد  - جمهرة 

البعلبكي، دار العلم للماليين - بيروت - ط) - ))))م.
- الجواهر الم�شية في طبقات الحنفية: عبد القادر القر�شي 
الخانجي -  الحلو - مكتبة  الفتاح  د. عبد  تح:  )ت)))ه���) 

القاهرة -)))) ه� -))))م.
الدين  جالل  والقاهرة:  م�شر  اأخبار  في  المحا�شرة  ح�شن   -
عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�شيوطي، تح: محمد اأبي الف�شل 

اإبراهيم - البابي الحلبي - القاهرة - ط ) - ))))م. 
ال�شالم  اأ.عبد  تح:  البغدادي،  القادر  عبد  الأدب:  خزانة   -
 - ه�   (((( - - ط)  القاهرة   - الخانجي  مكتبة   - ه��ارون 

)00)م.
- ال��خ��زل وال�����داأل ب��ي��ن ال����دور وال�����دارات وال���دي���رة: ي��اق��وت 
اأديب  الحموي)ت)))ه�)، تح: يحيى زكريا عبارة، ومحمد 

جمران - وزارة الثقافة - دم�شق - ط) -))))م.
القاهر  لعبد  المن�شوب  وال�شور:  الآي  تف�شير  في  الدرر  درج   -
الجرجاني))))ه) تح: د. وليد بن اأحمد الح�شين و د.اإياد 
اإ�شدارات مجلة الحكمة -  القي�شي - �شل�شلة  اللطيف   عبد 

مان�ش�شتر - بريطانيا - ط) - ))))ه� - )00)م.
�شالح  د.طلعت  تح:  الجرجاني،  القاهر  عبد  ال��درر:  درج   -
الفرحان و د.محمد اأديب �شكور، دار الفكر - عمان - ط) 

- )00)م.
عبد  بن  محمد  المعالي  اأبو  الدين  �شم�ص  الإ�شالم:  دي��وان   -
دار  ك�شروي ح�شن،  �شيد  تح:  الغزي )ت))))ه���)  الرحمن 

الكتب العلمية - بيروت - ط) - 0)))م.
- الذخيرة في محا�شن اأهل الجزيرة: علي بن ب�شام ال�شنتريني 
)ت)))ه�) تح: د. اإح�شان عبا�ص - دار الغرب الإ�شالمي - 
بيروت - ط)- ))))م. وليبيا- تون�ص - ))))ه� - ))))م.
- رو�شات الجنات في اأحوال العلماء وال�شادات: اأبو تراب عبد 
تح:  الخوان�شاري )ت))))ه�)،  ابن مهدي  بن جعفر  العلي 
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اأ�شد اهلل اإ�شماعيليان - دار المعرفة - بيروت - ط) - عن 
طبعة قم ))))ه�.

من�شور  اأب��و  ال�شافعي:  الإم���ام  األ��ف��اظ  غريب  في  ال��زاه��ر   -
الأزهري)ت)).ه�) تح: د. عبد المنعم طوعي ب�شناتي، دار 

الب�شائر الإ�شالمية - بيروت - ط) - ))))ه� - ))))م.
- �شير اأعالم النبالء: الذهبي - ت�ح: ال�شيخ �شعيب الأرناوؤوط 

واآخرون - موؤ�ش�شة الر�شالة - بيروت - ط )) - ))))م. 
- �شذرات الذهب: ابن العماد الحنبلي )ت))0)ه�): محمود 
 - ط)   - دم�شق  كثير-  ابن  دار   - الأرن��اوؤوط  القادر  وعبد 

))))م-))))م.
اأبو  اإي�شاح ال�شعر:  - �شرح الأبيات الم�شكلة الإعراب الم�شمى 
علي الفار�شي)ت)))ه�)، تح: اأ. د. ح�شن محمود هنداوي، 

دار القلم - دم�شق - ط) - )0)) ه� - ))))م.
الرحمن  د.عبد  تح:  ال�شيوطي،  التاريخ:  علم  في  ال�شماريخ   -
�شنجار و: د. عبد النا�شر اإ�شماعيل، ديوان الوقف ال�شني - 

العراق - ط) - ))))ه� - )00)م.
الحنائي  بابن  المعروف  ال��دي��ن  ع��الء  الحنفية:  طبقات   -
الوقف  ال�شرحان - ديوان  اأ.د. محيي هالل  ))))ه�)، تح: 

ال�شني - بغداد - ط) - ))))ه� - )00)م.
ت�ح:  )ت)))ه���)،  ال�شبكي  الوهاب  عبد  ال�شافعية:  طبقات   -
البابي الحلبي -  الفتاح الحلو -  د. محمود الطناحي وعبد 

م�شر - ط ) - ))))م. وهجر - ط) - ))))م.
ابن  بن محمد  اأحمد  الدين  تقي  بكر  اأبو  ال�شافعية:  - طبقات 
العليم  عبد  د.  اعتناء:  الدم�شقي)ت)))ه�)،  �شهبة  قا�شي 

خان، عالم الكتب - بيروت - ط) - )0))ه� - ))))م.
- طبقات الفقهاء ال�شافعية: اأبو محمد جمال الدين عبدالرحيم 
عبداهلل  د.  ت�ح:  الإ�شنوي )ت)))ه���)  علي  بن  الح�شن  ابن 

الجبوري - مطبعة الإر�شاد - بغداد - ط) - 0)))م.
- طبقات المف�شرين: اأحمد بن محمد الأدرنه وي )ت ق))ه�) 
المدينة   - والحكم  العلوم  مكتبة   - الخزي  �شليمان  د.  ت�ح: 

المنورة - ط ) - ))))م.
تح:  ال�شيوطي،  الدين  جالل  الحافظ  المف�شرين:  طبقات   -
القاهرة - ط) - ))))ه�  علي محمد عمر، مكتبة وهبة - 

- ))))م. ودار الكتب العلمية - بيروت - ط ) - ))))م. 
علي  بن  محمد  الدين  �شم�ص  الحافظ  المف�شرين:  طبقات   -
تح: علي محمد عمر - مكتبة وهبة  ال��داودي )ت)))ه���)، 
- القاهرة - ط) –)))) ه� -))))م. ودار الكتب العلمية 

- بيروت - ط ) - ))))م. 
ال��ح��ي  الأف����ا�����ش����ل: ع���ب���د  ب���ت���راج���م  الأم�����اث�����ل   - ط�����رب 

اللكنوي)ت)0))ه�) �شمن كتاب الفوائد البهية.
- العبر في ديوان من غبر: الحافظ محمد بن اأحمد الذهبي 
الكويت  المنجد - وزارة الإعالم -  الدين  ت�ح: د. �شالح   -

- ط) - ))))م.
- الفهر�ص ال�شامل للتراث العربي الإ�شالمي المخطوط )علوم 
 - البيت  اآل  موؤ�ش�شة  وعلومه)،  التف�شير  الكريم،  القراآن 

عمان - المملكة الها�شمية - )0))ه� - ))))م.
اأحمد  اأ.  به  اعتنى  اللكنوي،  الحي  عبد  البهية:  الفوائد   -

الزعبي - �شركة دار الأرقم - بيروت - ط) - ))))م.
الأثير  بن  محمد  بن  علي  الدين  عز  التاريخ:  في  الكامل   -
الجزري)ت0))ه�)، دار �شادر - بيروت - ط )- ))))ه� 
- ))))م. ودار الكتب العلمية - ط) - )0))ه� - ))))م.

بن  م�شطفى  والفنون:  الكتب  اأ�شامي  عن  الظنون  ك�شف   -
عبداهلل، حاجي خليفة )ت))0)ه�)، دار الفكر - بيروت - 

ط ) - 0)))م. طبعة م�شورة. 
- لب اللباب في تحرير الأن�شاب: ال�شيوطي، تح: مكتب البحوث 

بدار الفكر - بيروت - )00)م. ود)ر �شادر - د.ت.
الدين،  الأثير الجزري عز  ابن  الأن�شاب:  اللباب في تهذيب   -

مكتبة المثنى - بغداد - ))))م.
الأن�����ش��اري  منظور  اب��ن  م��ك��رم  ب��ن  محمد  ال��ع��رب:  ل�شان   -
الم�شري الإفريقي )ت)))ه�)، دار �شادر - بيروت - ط) 

- ))))ه� - ))))م.
- ل�شان الميزان: اأبو الف�شل اأحمد بن علي بن محمد بن حجر 
الع�شقالني )ت)))ه�)، تح: ال�شيخ عبد الفتاح اأبو غدة، دار 
)00)م.  ط)– ))))ه���-   - بيروت   - الإ�شالمية  الب�شائر 

وموؤ�ش�شة الأعلمي - بيروت - ط) - ))))م.
الزمان:  ح��وادث  معرفة  في  اليقظان  وعبرة  الجنان  م��راآة   -
اليافعي )ت))) ه�)، موؤ�ش�شة  اأ�شعد بن علي   بن  عبد اهلل 
وت��ح: 0)))م.   -  ( ط   - ب��ي��روت   - للمطبوعات   الأعلمي 
د. عبداهلل الجبوري - موؤ�ش�شة الر�شالة - بيروت - ط) - 

))))م.
الموؤمن  والبقاع: عبد  الأماكن  اأ�شماء  - مرا�شد الطالع على 
علي  اأ.  تح:  الحنبلي)ت)))ه�)،  البغدادي  الحق  عبد  ابن 
 - ط)   - القاهرة   - العربية  الكتب  اإحياء  دار  البجاوي، 

))))ه� - ))))
تح:  الحموي،  ياقوت  الأري���ب):  )اإر���ش��اد   = الأدب��اء  معجم   -
- 0)))م.   ( بيروت - ط   - الفكر  دار   - عبا�ص  د.اإح�شان 

ودار الغرب الإ�شالمي - بيروت - ط ) - ))))م. 
ت�ح: فريد الجندي - دار  البلدان: ياقوت الحموي -  - معجم 
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 - �شادر  ودار  0)))م،   -  ( ط   - بيروت   - العلمية  الكتب 
بيروت - ط) - )00)م.

اأ.عبد  ودرا�شة:  اإعداد  والمف�شرين:  الحفاظ  - معجم طبقات 
العزيز �شيروان - عالم الكتب - بيروت - ط) - ))))م.

مطبعة  )ت)0))ه����)  كحالة  ر�شا  عمر  الموؤلفين:  معجم   -
 - العربي  التراث  اإحياء  ودار  ))))م.   - دم�شق   - الترقي 
بيروت - ط)  الر�شالة -  بيروت - ط ) - د. ت. وموؤ�ش�شة 

- ))))م.
- معجم م�شنفات القراآن الكريم: د. علي �شواخ، دار الرفاعي 

- الريا�ص - ط) - )0))ه� - ))))م.
الحا�شر:  الع�شر  اإلى  الإ�شالم  �شدر  المف�شرين من  - معجم 
الثقافية  نويه�ص  موؤ�ش�شة  )ت))))ه����)  نويه�ص  ع��ادل  اأ. 

-بيروت- ط) - ))))م.
- المغرب في ترتيب المعرب: نا�شر بن عبد ال�شيد المطرزي 

)ت)))ه�) دار الكتاب العربي - بيروت - د.ت.
تح: ت)))ه���)،  ال��رازي)  فار�ص  بن  اأحمد  اللغة:  مقايي�ص   - 

 - ط)   - ب��ي��روت   - الجيل  دار  ه����ارون،  ال�����ش��الم  عبد  اأ. 
))))ه�- ))))م.

الدين  �شم�ص  الحافظ  ال��رج��ال:  نقد  في  الع��ت��دال  ميزان   -
 - البجاوي  محمد  علي  ت�ح:   - الذهبي  اأحمد   بن  محمد 

البابي الحلبي - القاهرة - ط ) - ))))م.
اأبو البركات عبد الرحمن  - نزهة الألباء في طبقات الأدباء: 
الف�شل  اأب��ي  محمد  تح:  )ت)))ه����)،  الأنباري  محمد  ابن 

 - ))))ه   - ط)   - �شيدا   - الع�شرية  المكتبة  اإبراهيم، 
)00)م.

اأب���و زي��د الأن�����ش��اري )ت)))ه������)، ت��ح: محمد  - ال���ن���وادر: 
 - ب��ي��روت   - القاهرة   - ال�شروق  دار  اأح��م��د،  عبدالقادر 

)0))ه� - ))))م.
- هدية العارفين، اأ�شماء الموؤلفين واآثار الم�شنفين: اإ�شماعيل 

البغدادي - دار الكتب العلمية - بيروت - ن�شخة م�شورة. 
ال�شفدي  اأيبك  بن  خليل  الدين  �شالح  بالوفيات:  الوافي   -
الن�شريات  �شل�شلة   - وجماعة  الحجيري  محمد  اعتناء   -

الإ�شالمية.
اأو  بالنقل  ثبت  مما  ال��زم��ان  اأب��ن��اء  واأن��ب��اء  الأع��ي��ان  وفيات   -
اأحمد بن  العبا�ص  اأبو  الدين  العيان: �شم�ص  اأثبته  اأو  ال�شماع 
اإح�شان عبا�ص - دار  محمد بن خلكان )ت)))ه�)، تح: د. 
�شادر - بيروت - ط) - )))) - ))))م، ودار اإحياء التراث 

العربي- بيروت - ط) - ))))م.
3 - فهر�شت المجالت و الدوريات:  

 - ))))ه�   /  (( ال�شنة  ع)0)/  الإ�شالمية:  الجامعة  مجلة   -
))))ه�.

م�شاألة في ال�شتقاق من كالم ابن مالك الطائي: د. محمد   
المهدي عبد الحي عمار.

ع) / �ص )))) م/. م))/  العربي:  العلمي  المجمع  – مجلة 
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الب�سارة في العهد القديم والقراآن
الدكتور عبد اهلل علي جّنوف
المعهد العالي لّلغات- تون�ص

ها  للب�صارة في م�صّنفات الم�صلمين تعريفات ي�صترك اأكثرها في اعتبارها اأّول خبر �صاّر, واأدقُّ
المف�ّصرون  اهتّم  �صاّر �صادق«)1(. وقد  اأّول خبر  »الب�صارة قول مخ�صو�ص, وهي  القّيم:  ابن  قول 
بـ»ب�صائر« التوراة واالإنجيل بمحّمد �صّلى اهلل عليه و�صّلم,  وكّتاب ال�صيرة النبوّية واإثبات النبّوة 
فاأّولوها, وا�صتخرجوا داللَتها عليه واإثباَتها لنبّوته من غير نظٍر اإلى اختالف اآيات العهد القديم 
واالإنجيل عن اآِي القراآن وال فح�ٍص الأركان الب�صارة في كّل كتاب. و�صنقارن في هذا المقال بين 
ح �صلتها باجتماع  الب�صارة في العهد القديم والب�صارة في القراآن, فنبّين اأركانها وجوهرها ونو�صّ

النا�ص وتاأثيرها فيهم.

1- الب�سارة في العهد القديم:

تقوم الب�شائر في العهد القديم على ثالثة اأركان: 
وذرّيِته  ِر  المب�شَّ ربُّ  هو  ر  المب�شِّ اأّن  تاأكيُد  اأّول��ه��ا 
والبركِة  الن�شل  بكثرة  التب�شيُر  والثاني  اآبائه)؛  )اأو 
الباقية في العقب؛ والثالث التب�شيُر باحتالل الأر�ص 
ب�شارة  ف��ي  الأرك���ان  ه��ذه  ُجمعت  وق��د  ال��م��وع��ودة. 
ا  »َوَلمَّ بالختان:  عهده  الرّب  معه  عقد  لّما  اإبراهيم 
بُّ لأَْبَراَم  َكاَن اأَْبَراُم اْبَن ِت�ْشٍع َوِت�ْشِعيَن �َشَنًة َظَهَر الرَّ
َكاِماًل  َوُك��ْن  َماِمي  اأَ �ِشْر  الَقِديُر،  اهلُل  اأََن��ا  َلُه:  َوَق��اَل 
ا...  ِجدًّ َكِثيًرا  َرَك  َكثِّ َواأُ َوَبْيَنَك،  َبْيِني  َعْهِدي  َفاأَْجَعَل 
ًبا  اأَ ْجَعُلَك  اأَ ��ي  نِّ لأَ الأَُم���ِم...  ِمَن  ِلُجْمهوٍر  اأًَب��ا  َوَتُكوُن 
َواأَْجَعُلَك  ا  ِج��دًّ َكِثيًرا  َواأُْث��ِم��ُرُك  الأَُم��ِم  ِمَن  ِلُجْمُهوٍر 
َن�ْشِلَك  َوَب��ْي��َن  َنَك  َوَبِيْ َبْيِني  َعْهِدي  َواأُِق��ي��ُم  اأَُم��ًم��ا... 

َلَك  ْعِطي  َواأُ اأََبِديًّا...  َعْهًدا  اأَْجَياِلِهْم  ِفي  َبْعِدَك  ِمْن 
َكْنَعاَن  ْر�ِص  اأَ ُكلَّ  ُغْربِتَك،  اأَْر�َص  َبْعِدَك  ِمْن  َوِلَن�ْشِلَك 

ا، َواأَُكوُن اإَُلَهُهم«))).  ُمْلًكا اأََبِديًّ

واأُلقيت هذه الب�شارة اإلى اإ�شحاق واإلى يعقوب))) 
من بعده، لتجديد العهد معهما ولتاأكيد رعاية الرّب 

لهما ولأتباعهما.

التوراة  في  ويو�شف  ويعقوب  واإ�شحاق  واإبراهيُم 
عليه  ت��دور  ال��ذي  والمحوُر  الموؤ�ّش�شون،  الآب��اء  هم 
قطع  التي  الأر����صُ  هو  التكوين  �شفر  في  �شيرتهم 
الربُّ على نف�شه عهدا باأن يجعلها ملكا اأبدّيا لن�شل 
اإبراهيم من ابنه اإ�شحاق. وال�شراُع والتعّلُق بالأر�ص 
فكلُّ  الموؤ�ّش�شين،  الآباء  حياة  في  متكامالن  ُبعدان 
ما خا�شوه من �شراع كان من اأجل اإجراء اأمر الرّب 
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جّردنا  واإذا  بالب�شارة.  المر�شومة  الأر�ص  بافتكاك 
لم  الأر�ص  على  ال�شتيالء  اإلى  �شعيهم  من  حياتهم 
برّبهم  ير�شم مالمح حياتهم في عالقتهم  نجد ما 

اإّل اإ�شاراٍت عابرة لم تخُل من الهّم الدنيوّي.

واإ�شحاق  اإبراهيم  اإل��ى  ال��رّب  ب�شارة  واأُن��ِج��زت 
ا�شتقّر  لّما  واقعّيا  اإن��ج��ازا  ال�شالم  عليه  ويعقوب 
يو�شف عليه ال�شالم في م�شر. فلذلك ُيعتَبر قدومه 
اإلى م�شر مرحلة �شرورّية من مراحل حياة الآباء، 
فكّل مظاهر وحدة بني اإ�شرائيل وقّوتهم و�شيادتهم، 
ا�شتقراره  على  معّلقة  القديم،  العهد  ر�شمها  كما 
خاطب  ال���رّب  اأّن  التكوين  �شفر  ينقل  ول��م  فيها. 
يو�شف بب�شارٍة في تكثير الن�شل واحتالل الأر�ص، بل 
اقت�شر على نقل ما خوطب به يعقوب فنقله يعقوب 
ر ما وقع ليو�شف  اإلى يو�شف)))، واكتفى باإ�شارات تبرِّ
تبريرا غيبّيا ي�شير فيه ال�شرُّ الواقع من اإخوته �شببا 
ل�شناعة »وطن« ينطلق منه »ال�شعب« لتحقيق ب�شارة 
الرّب. فقد جاء في التكوين اأّن يو�شف قال لهم: »َل 
انطرحوا  ]لأّنهم  اهلِل؟  َمَكاَن  اأََن��ا  َهْل  ��ُه  لأَنَّ َتخاُفوا، 
ِلي  ْدُتْم  َق�شَ اأَْنُتْم  له[  عبيدا  اأنف�شهم  وعّدوا  اأمامه 
َكَما الَيْوَم  َيْفَعَل  ِلَكْي  ِبِه َخْيًرا  َد  ا اهلُل َفَق�شَ اأَمَّ ا،  �َشرًّ
َي �َشْعًبا َكِثيًرا. َفالآَن  ]وما �شيتّم غدا بالخروج[ ِلُيْحِيِ
انقطاع  ويدّل  ْوَلَدُك��ْم«))).  َواأَ اأَُعوُلُكْم  اأََنا  َتَخاُفوا،  َل 
التوراة  موؤّلفي  رغبة  على  يو�شف  عهد  في  الب�شائر 
الأولى  اأخ��رى.  مرحلة  اإلى  مرحلة  من  النتقال  في 
يو�شف،  قبل  الآباء  اإلى  المن�شوبة  الب�شائر  �شنعتها 
وعلى  الأر�����ص  اح��ت��الل  تبرير  على  فيها  وع��م��ل��وا 
اأرادوا  القبائل الآرامّية. والثانية  ال�شعب من  تاأليف 
وتبريَر  م�شر،  في  »ال�شعب«  اجتماع  تبريَر  فيها 
باحتالل  وبب�شائرهم  بالآباء  الغازية  الجموِع  �شلة 
في  مو�شى  قادها  التي  هي  الجموع  فهذه  الأر���ص. 
الخروج، وي�شوع من بعده لفتكاك اأر�ص الكنعانّيين.

في  م��ّرات  اأرب��ع  »العبرانّي«  كلمة  ت��ك��ّررت  وق��د 
فلفظة  للنظر،  لفت  اإلحاٌح  »وه��ذا  يو�شف،  ة  ق�شّ
�شْبع  اإّل  كّله  القديم  العهد  في  ت��رد  لم  »عبرانّي« 
ع�شرة مّرة، ومن تلك المّرات ال�شبع ع�شرة ُح�شدت 
اإ�شحاح  م��دى  على  متتالية  م���ّرات  اأرب���ع  اللفظة 
مّتفق  التكوين))). وهذا  �شفر  اإ�شحاحات  واحد من 
وهو  فرعون،  مع  يو�شف  حكاية  اإبراز  من  والغر�ص 
الآرامّية  الحقيقة  بين  الأخير  الَمْعبر  يو�شف  جْعل 
لأبراهام واإ�شحاق ويعقوب ويو�شف وكّل اأبناء يو�شف 
حكايات  في  ��ت  ُدقَّ التي  اإ�شرائيل  وبين  و�شاللته، 
التوراة دّقا متوا�شال لتعني اليهود«))). وهذا التكرار 
ذكر  ع��دم  �شّببه  فراغا  �َشدَّ  لأّن��ه  اأي�شا  ���ش��رورّي 
اإلى  الآرام��ّي  الأ�شل  من  يو�شف  َنَقل  الذي  الختبار 
العرق  نقاء  وَحِفَظ  الم�شنوعة)))،  العبرانّية  الهيئة 
اليهودّي في �شنواِت الغربة الطويلة، على اأّن يو�شف 
زواج��ا  الكهنة-  اأح��د  بنت  -وه��ي  م�شرّية  ت���زّوج 

�شيا�شّيا في نظر بع�ص الدار�شين))).

ولقد ا�شُتعملت الروؤيا والب�شارة في �شفر التكوين 
اإن��ب��اًء  التاريخ  اأح���داث  م��ن  اأّن���ه  ُي��زع��م  م��ا  لتبرير 
قبل  من  واإج���راًء  الآب��اء  من  وتنّبوؤًا  ال��رّب  عند  من 
الجهة  هذه  ومن  واأنبيائه.  اآبائه  بقيادة  »ال�شعب« 
فيها  خاطب  لروؤيا  اإج��راء  م�شر  في  الجتماع  كان 
الرّب اإبراهيم، واأخبره بما �شيقع لذرّيته من اإذلل 
ة يو�شف اإ�شارات مبثوثة  وا�شتعباد)0)). ونجد في ق�شّ
توؤّيد هذه الروؤيا. فقد كان ذهابه اإلى م�شر ج�شرا 
من  نف�شا  �شبعين  ال�شعب:  �شاللة  اأ�شل  جْمع  اإل��ى 
البدو  لجمع  م��الذا  م�شر  وكانت  يعقوب))))،  بيت 
الذي  بيو�شف  ذلك  كّل  وتحّقق  وتوحيدهم،  الرّحل 
�شهد  »حّتى  حياته  وطالت  �شعبا،  فاأ�شبح  عبدا  بيع 
الثاني))))،  ابِنه  اأَْف��َراِي��َم«،  ذرّي��ة  من  الثالث  الجيل 
لت في التوراة لُتحِكم �شلة  ة يو�شف ُف�شّ اأي اإّن ق�شّ
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يعقوب  اأبناء  ولَتنقل  الموؤ�ّش�شين«  »بالآباء  »ال�شعب« 
من عهد الآباء والع�شيرة ال�شغيرة اإلى عهد ال�شعب 
تلّقًيا  الب�شارة  هو  التدبيِر  هذا  ُل  واأ�شْ الكبير)))). 

لوحي الرّب واإجراًء لهذا الوحي في التاريخ.

الب�شارة  تتعّلق  ف��ال  الجديد  العهد  ف��ي  واأّم���ا 
بالن�شل الكثير المبارك من عند الرّب ول تدعو اإلى 
اآخرين.  ركنين  على  تقوم  بل  الأعداء،  اأر�ص  وراثة 
اأّولهما التمهيد ويعني اإعداد اليهود ل�شتقبال ر�شالة 
فرد  اإل��ى  اأحيانا  الب�شارة  ه  وُتوجَّ الم�شيح.  عي�شى 
بطهارة  يو�شَف  المالِك  تب�شير  في  جاء  كما  واحد 
ه اأحيانا اأخرى اإلى  زوجته وقدا�شة حملها)))). وتوجَّ
الجماعة كما في كالم يوحّنا الَمْعَمَدان في تب�شيره 

اليهود باقتراب ملكوت ال�شموات)))).

الأنبياء  تب�شير  اإث��ب��اُت  التمهيد  م��ن  والق�شُد 
الخال�ص  بتحّقِق  واإق��راُره��م  ظهوره  قبل  بالم�شيح 
على يديه، وقد �شهد يوحّنا المعمدان بتقّدم الم�شيح 
عليه وجودا وف�شال واإن تاأّخر عنه زمانا)))). وهذه 
بظهور  د  ر/الممهِّ المب�شِّ عمل  انتهاَء  ُتعِلن  ال�شهادة 
به  ر  المب�شَّ ر�شالة  وهيمنَة  له،  د  به/الممهَّ ر  المب�شَّ

على ما تقّدمها)))).

جوهُر  وهو  الخال�ص،  فهو  الثاني  الركن  واأّم��ا 
ر�شالة الم�شيح وغايُة التمهيد له. وقيمُة هذا الركن 
القديم  العهد  في  الب�شارة  بين  الفرَق  اإب��رازه  في 
ا  والب�شارة في العهد الجديد، فالخال�ص لي�ص مخت�شّ
به  خوطب  واإْن  جميعا  للّنا�ص  معرو�ص  بل  باليهود 
ر�شالته  ين�شر  ل  والمخلِّ�ص  غيره)))).  قبل  اليهودّي 
اأ�شّد  في  به  َي�شتنجد  ول  بال�شيف  دعوته  يبّث  ول 
اإليه))))، بل هو مو�شوف في كالم  �شاعات الحاجة 
ما  يناق�ص  و�شفا  الطريق  له  مّهد  ال��ذي  ر  المب�شِّ
فهو  القديم،  العهد  ف��ي  اليهود  اأنبياء  ب��ه  ُو���ش��ف 

َواِرِع  ال�شَّ ِفي  اأََحٌد  َي�ْشَمُع  َوَل  يُح  َي�شِ َوَل  ُم  ُيَخا�شِ »َل 
َنًة  ُف، َوَفِتيَلًة ُمَدخِّ ًة َل َيْق�شِ و�شَ َبًة َمْر�شُ ْوَتُه، َق�شَ �شَ
َوَعَلى  رِة،  النُّ�شْ اإَِل��ى  الَحقَّ  ُيْخِرَج  َحتَّى  ُيْطِفُئ،  َل 

ا�ْشِمِه َيُكوُن َرَجاُء الأَُمِم«)0)).
2- الب�سارة في القراآن:

جاء معنى التب�شير في القراآن في اأربعة �شياقات: 
الر�شل  واأّن  بالجّنة؛  والتب�شير  بالنبّوة؛  التب�شير 
واأّن الرياح ب�شرى رحمة  رين ومنِذرين؛  جاوؤوا مب�شِّ
اهلل. ويبدو اختالف الب�شارة في القراآن عن الب�شارة 
الأّول  ال�شياق  الجديد في  والعهد  القديم  العهد  في 

ة، و�شنقت�شر على النظر فيه. خا�شّ
فقد  النبّوة.  هو  واحد  ركن  القراآن  في  للب�شارة 
اإ�شحاق عليه ال�شالم في الب�شارة باأّنه غالم  ف  ُو�شِ
اإلى  الآلو�شي  وذهب  ال�شالحين))))،  من  نبّي  عليم 
اأّن الب�شارة »كانت بَذَكر لأّنه اأ�شّر للنف�ص واأبهج«)))).

ال�شرور  ن�شوء  الآل��و���ش��ي  ُي��ع��ّل��ل  اأن  وُي�شتغرب 
فاإّن  به،  ر  المب�شَّ اإبراهيم بجن�ص  نف�ص  والبهجة في 
هذا التعليل يدّل على اعتقاد ف�شل الذَكر على الأنثى 
لمجّرد الجن�ص، وهو اعتقاد ل اأ�شل له في القراآن. 
وكاأّن الآلو�شي جرى في قوله هذا على تقليد عربّي 
على  الم�شلمون  م�شى  ثّم  الإ�شالم  قبل  �شائدا  كان 

العمل به.
هي  ال�����ش��رور  ع��ّل��ة  اأّن  على  الآِي  �شياق  وي���دّل 
اهلل  ب��وْع��د  اإ���ش��ح��اق  ف��ي  �شتجتمع  ال��ت��ي  الخ�شال 
ر  المب�شَّ اإلى جن�ص  ُينظر  الب�شارة. ول  المقطوع في 
اإّل من جهة كْونه محاّل لهذه الخ�شال،  به )ذكر) 

وهي اأّنه عليم نبّي من ال�شالحين.
قيل:  كثير.  علم  »ذي  اأي   َعِليٍم تعالى  وقوله 
على  فهو  نبيًّا،  يكون  اأّن��ه  اإل��ى  الإ�شارة  بذلك  اأري��د 
 .((((»نبيًّا ِباإِ�ْصَحاَق  ْرَناُه  َوَب�صَّ تعالى:  قوله  حّد 
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�شورة  في   َعِليٍم �شفة  تف�شير  في  الآلو�شي  وقال 
تب�شير  وفيه  وا�شتوائه،  بلوغه  »عند  »ال��ذاري��ات«: 
لأّن  العقل؛  عليه  ي��دّل  المعنى  وه��ذا  بحياته«))))، 
به  ر  المب�شَّ يكون  فال  الطفولة،  في  ُتْعطى  ل  النبّوة 

عليما اإّل عند بلوغه وا�شتوائه.

على  ال�شالم  عليه  باإ�شحاق  الب�شارة  ا�شتملت 
نبيًّا.  يكون  واأّنه  يموت �شغيًر،  ول  ر  ُيعمَّ اأّنه  اأمرين: 
فاأّما التعمير فلي�ص غاية في نف�شه، واإّنما اأْوماأت اإليه 
الأ�شّد،  بلوغ  عند  اإّل  يكون  ل  النبّوة  اإيتاء  لأّن  الآية 
ومن هذا الوجه اأَدخل التب�شيُر بطول العمر ال�شروَر 
على اإبراهيم عليه ال�شالم. واأّما النبّوة فهي جوهر 
اختالف  على  ال��وج��وه  اأظ��ه��ِر  م��ن  وه��ذا  الب�شارة، 
اأ�شفار  و�شائر  التوراة  ب�شارات  عن  القراآن  ب�شائر 
الكثير  بالن�شل  اإبراهيم  ر  ُب�شِّ ففيها  القديم.  العهد 
ول  الكنعانّيين.  اأر�ِص  الموعودة:  الأر�ص  وباحتالل 
بالولد  اإبراهيم  ب�شارة  اإّن  بل  القراآن،  في  لهذا  اأثر 
به  ي�شّرح  كما  ر�شالَته  قوِمه  اإنكار  بعد  اإّل  تاأت  لم 
 ُ تب�شيُره باإ�شماعيل: َقاَل اأََتْعُبُدوَن َما َتْنِحُتوَن َواهللَّ
َفاأَْلُقوُه  ُبْنَياًنا  َلُه  اْبُنوا  َقاُلوا  َتْعَمُلوَن,  َوَما  َخلََقُكْم 
ِفي الَجِحيِم, َفاأََراُدوا ِبِه َكْيًدا َفَجَعْلَناُهْم االأَ�ْصَفِليَن, 
َوَقاَل اإِنِّي َذاِهٌب اإَِلى َربِّي �َصَيْهِديِن, َربِّ َهْب ِلي ِمَن 
وتب�شيُره  َحِليٍم))))؛  ِبُغاَلٍم  ْرَناُه  َفَب�صَّ اِلِحيَن,  ال�صَّ
َيْعُبُدوَن  َوَمــا  اْعَتَزَلُهْم  ا  َفلَمَّ ويعقوب:  باإ�شحاق 
ِمْن ُدوِن اهلِل َوَهْبَنا َلُه اإِ�ْصَحاَق َوَيْعُقوَب َوُكالًّ َجَعْلَنا 
ِل�َصاَن  َلُهْم  َوَجَعْلَنا  َرْحَمِتَنا  ِمــْن  َلــُه  َوَوَهْبَنا  ا,  نبيًّ
اأّن  ِعلمه  �شببه  اإبراهيم  ف�شرور   .((((َعِليًّا ْدٍق  �صِ
ر به �شيكون موافقا له في العقيدة قادرا على  المب�شَّ
الب�شارة  بين  والفرق  النبّوة.  ووراثة  الر�شالة  حمل 
الأر���ص  اأّن  ه��و  ال��ق��راآن  ف��ي  والب�شارة  ال��ت��وراة  ف��ي 
منه  ُيقت�شر  الكثير  الن�شل  واأّن  النبّوُة،  بها  ُت�شتبَدل 

على نبّيين: اإ�شحاق ويعقوب.

باإ�شحاق  الب�شارة  بين  اأّن  اإن�شان  توّهم  ورّبما 
فقد  ت�شابها،  القراآن  في  به  والب�شارة  التوراة  في 
ِمَن  ا  نبيًّ �ْصَحاَق  ِباإِ ْرناُه  َوَب�صَّ »ال�شاّفات«:  في  جاء 
َوِمــْن  اإِ�ــْصــَحــاَق,  َوَعــلَــى  َعلَْيِه  َوَبــاَرْكــَنــا  اِلِحيَن,  ال�صَّ
ِلَنْف�ِصه ُمبيٌن)))). وف�ّشر  َوَظاِلٌم  َيِتِهَما ُمْح�ِصٌن  ُذرِّ
»اأي  فقال:  وبالنبّوة  الن�شل  بكثرة  البركة  الآلو�شي 
كّثرنا  ب��اأْن  والدنيا  الدين  بركات  عليهما  اأف�شنا 
وكاأّنه  ور���ش��ال«)))).  اأنبياء  منهم  وجعلنا  ن�شلهما 
الذي  القديم  العهد  على  التف�شير  ه��ذا  في  ع��ّول 
ب�شارة  في  واأّم��ا  بالبركة.  الن�شل  كثرة  فيه  اقترنت 
اقترانا  والنبّوة  بال�شالح  مقترنة  فالبركة  القراآن 
َيْك�شف اأّنها تعني الثبات على طاعة اهلل وحْمل اأمانة 
النبّوة))))، وتدّل خاتمة الآية على اأّن كثرة الن�شل ل 
ِلَنْف�ِصه  َوَظاِلٌم  ُمْح�ِصٌن  َيِتِهَما  ُذرِّ َوِمْن  لها:  قيمة 
ُمبيٌن، فالتمييز بين المح�شن والظالم في الذرّية 
البركة  نال  الذي  الأّول  الفريق  تف�شيل  اإلى  اإ�شارٌة 
ل  اأي الهدايَة اإلى الحّق وت�شديَق الر�شول في ما ُنزِّ
عليه ودعا اإليه، على الفريق الثاني الذي هو َعَمٌل 

.((0(اِلٍح َغْيُر �صَ

هذا الفرُق: ا�شتبداُل النبّوة بالن�شل والأر�ص في 
ة  والق�شّ ة  الق�شّ بين  الفا�شلُة  الآي��ُة  تبّينه  القراآن 
مهّمة  اآية  وهي  ال�شَور)))).  في  الأنبياء  ق�ش�ص  من 
لأّنها تخت�شر ر�شالة النبّي وتظهر اأهّم ما دعا اإليه، 
وهو ت�شديُق النبّوة وعبادُة اإله واحد. فالتوحيد هو 
الرابطة بين النا�ص، ول اأثَر في القراآن لتف�شيل عرق 
على عرق، ول ِذْكَر لأر�ص ُخ�ّص بها قوم دون اآخرين 
بب�شارة اإلهّية، ول اهتماَم بن�شب »اآباء اليهود«، فهم 
فيه اأنبياء م�شلمون جمعوا النا�ص على دعوة التوحيد 
ولم يجمعوهم على »الن�شب اليهودّي« الذي اكت�شبوه 

بعدما كانوا اآرامّيين يجوبون ال�شحراء.
ول���م ي��ذك��ر ال���ق���راآُن -م���ع اإ���ش��ق��اط��ه اله��ت��م��ام 
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اإ�شحاق  ع��ن  الخبر  ف��ي  التبليغ  َة  ق�شّ بالن�شب- 
اإ�شحاق  فاأّما خبر  ال�شالم.  ويو�شف عليهم  ويعقوب 
به  خاطبا  لما  فيه  اأث��ر  ل  مخت�شر  فعاّم  ويعقوب 
قومهما، ول يدرك منه قارئه اإّل اأّنهما ابن اإبراهيم 
وحفيده، واأّنهما نبيًّان، من غير تف�شيٍل لنبّوتهما ول 
اأر�ص  اإلى  اإ�شارٍة  اإبراهيم ول  تعظيٍم لقرابتهما من 
ملكا  لقومهما  لتكون  حدودها  ال��رّب  ر�شم  معلومة 
اإبراهيم  تب�شير  في  القراآن  ذكرهما  واإّنما  اأبدّيا، 
اإّل  بِذْكٍر  ي�ْشتقالَّ  ولم  الأنبياء،  بع�ص  مع  اأو  بهما، 
�شورة  من   ((( الآي��ة  هو  واح��د  مو�شع  في  يعقوب 
ْذ  َر َيْعُقوَب اْلَمْوُت اإِ ْذ َح�صَ البقرة: اأَْم ُكْنُتْم �ُصَهَداَء اإِ
َقاَل ِلَبِنيِه َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي, َقاُلوا َنْعُبُد اإَِلَهَك 
َلًها َواِحًدا  ْبَراِهيَم َواإِ�ْصَماِعيَل َواإِ�ْصَحاَق اإِ َواإَِلَه اآَباِئَك اإِ
وهو  الآية  ُذِكر في هذه  وقد   .ُم�ْصِلُموَن َلُه  َوَنْحُن 
التم�ّشك  اإّل  و�شّيته  في  َيِرد  ولم  الدنيا،  من  خارج 
لهما.  ذكر  فال  والأر�ص  البركة  واأّما  بالإ�شالم)))). 
واأّما الن�شب فال قيمة له، فاإ�شماعيل معدود في الآية 
ب�«الحمار  التوراة  في  ُو�شف  الذي  وهو  الآب��اء،  من 
الوح�شّي«)))) كنايًة عن تجريده من ال�شلطة والُملك. 
ة  فبم نف�ّشر تْرك القراآن �شيرَة اإ�شحاق ويعقوب وق�شّ

�شان عند اليهود؟ �شِّ تبليغهما، وهما اأبوان ُموؤَ

اأكبُر ما اهتّم به القراآن في ما نقل من ق�ش�ص 
عليه  ت���دور  ال���ذي  المحور  فهي  ال��ن��ب��ّوُة،  الأن��ب��ي��اء 
اأخبارهم في ولدتهم ون�شاأتهم واأ�شفارهم وتبليغهم، 
والن�شل  والبركة  لالأر�ص  ق�ش�شهم  في  قيمة  ول 
الكثير. وقد و�شف القراآن اإبراهيم باأّنه كان م�شلما 
دا، واأّن اأْوَلى النا�ص به بعد الذين اّتبعوه النبيُّ  موحِّ
ونفى  والموؤمنون))))،  و�شّلم  عليه  اهلل  �شّلى  محّمد 
الأنبياء  اإل��ى  النتماَء  فَزيَّف  يهودّيا))))،  يكون  اأن 
بالن�َشب، ورّد اّدعاَء اليهوِد يهودّيَة اإبراهيم، واأ�ّش�ص 
الم�شلمين  انت�شاب  واأْثبت  النبّوة،  هو  جديدا  ن�شبا 

اإلى نبّي التوحيد: اإبراهيم عليه ال�شالم. فلّما ترك 
ل الب�شائر  ة التبليغ في خبر اإ�شحاق ويعقوب عطَّ ق�شّ
المن�شوبة في التوراة اإليهما والب�شائَر المن�شوبة اإلى 
اإبراهيم، وقطع �شلة اليهود ب�«الآباء« الثالثة، وكَتَب 
تذكر  ل  كتابة  ال�شالم  عليهم  الأنبياء  هوؤلء  تاريخ 
التوراة  موؤّلفو  جعلها  تاريخّية«  »مرحلة  من  �شيئا 
مو�شى  ُة  ق�شّ َتْت  وثبَّ العبرانّيين«.  »تاريخ  من  جزءا 
التي  الآي���ات  فخلت  المق�شد،  ه��ذا  ال�شالم  عليه 
اأتباَعه  تذكيِره  اإلى  اإ�شارة  اأّية  لت خبره)))) من  ف�شّ

ب�«اآبائهم« اإبراهيم واإ�شحاق ويعقوب.

القراآن  ه  خ�شّ فقد  ال�شالم  عليه  يو�شف  واأّم��ا 
عن  المف�ّشرون  ت�شاءل  وقد  اآي��ة.   ((( فيها  ب�شورة 
ته مّرة واحدة. ومّما قيل في الجواب  �شبب ذكر ق�شّ
الر�شل،  تكذيب  بتكّرر  تكّررت  الق�ش�ص  �شائر  اأّن 
مّرة  ته  ق�شّ فُذكرت  اإّي��اه،  قومه  تكذيُب  يتكّرر  ولم 
ا بيو�شف، فقد  واحدة؛ وقيل اإّن هذا الأمر لي�ص خا�شّ
ة اأهل الكهف  ُذكرت ق�ش�ص اأَُخر مّرة واحدة، كق�شّ

وذي القرنين ومو�شى والخ�شر)))).

ال�شجن  في  معه  جلين  للرَّ يو�شف  خطاب  ج��اء 
كخطاب �شائر الأنبياء في القراآن: اإِنِّي َتَرْكُت ِملََّة 
َكــاِفــُروَن,  ِبــاالآِخــَرِة ُهــْم  ِبــاهلِل َوُهــْم  ِمُنوَن  َقــْوٍم اَل ُيوؤْ
َما  َوَيْعُقوَب  َواإِ�ْصَحاَق  اإِْبَراِهيَم  اآَباِئي  ِملََّة  َبْعُت  َواتَّ
ُل  َذِلـــَك َف�صْ ــْيٍء  �ــَص ِمـــْن  ِبـــاهلِل  ُنــ�ــْصــِرَك  اأَْن  َلــَنــا  َكـــاَن 
ــا�ــِص اَل  ــا�ــِص َوَلـــِكـــنَّ اأَْكـــَثـــَر الــنَّ ــى الــنَّ ــلَ اهلِل َعــلَــْيــَنــا َوَع
ُقوَن  مَتَفرِّ ْربــــاٌب  اأَ اأَ ْجِن  ال�صِّ اِحَبِي  �صَ َيــا  َي�ْصُكُروَن, 
ُدوِن  ِمن  َتْعُبُدوَن  َما  اُر,  الَقهَّ الَواِحُد  اهلُل  اأَِم  َخْيٌر 
اأَنَزَل  َما  َوَءاَباوؤُُكم  اأَنُتْم  ْيُتُموَها  �َصمَّ اأَ�ْصَماًء  اإِالَّ  اهلِل 
الَّ  اأَ اأَمـــَر   , ِ هلِلَّ الَّ  اإِ الُحْكُم  اإِِن  �ُصْلَطاٍن,  ِمــن  ِبَها  اهلُل 
اأَْكــَثــَر  َوِلــكــنَّ  يــُن القيُِّم  الــدِّ َذِلـــَك  ــــاُه,  اإِيَّ اإِالَّ  َتــْعــُبــُدوا 
غافر))))  اآية  من  وُيفهم   .((((َيْعلَُموَن اَل  النَّا�ِص 
القراآن  اأّن  اإّل  نبيًّا،  كان  ال�شالم  عليه  يو�شف  اأّن 
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وكيف  دع��وت��ه،  كانت  وكيف  ن��ّب��ئ،  كيف  يبّين  ل��م 
عن  �شكت  كما  تبليغه  ة  ق�شّ عن  �شكت  بل  انتهت، 
من  بثالثة  ال�شكوت  فتعّلق  ويعقوب.  اإ�شحاق  تبليغ 
من  مهّمة  مرحلة  في  اآخرهم  ظهر  اليهود«،  »اآب��اء 
اإ�شرائيل«  �شعب  �شخ�شّية  فيها  »تكّونت  »تاريخهم« 
عائلة  كونهم  من  يعقوب  اأح��ف��اد  بتحّول  واقترنت 
الأمل  اإنجاز  اإلى  اآخرها  وانفتح  »�شعبا«  كونهم  اإلى 
اإّن  القول  مّر  وقد  »الآب��اء«)0)).  ب�شائر  في  الموعود 
واإ�شحاق  اإبراهيم  ب�شارة  من  الأّول  الق�شم  اإنجاز 
يد  على  بداأ  الأر���ص  ووراث��ة  الن�شل  بتكثير  ويعقوب 
الذي  الكبير  تف�ّشر الهتمام  المنزلة  يو�شف، وهذه 
في  يو�شف  توّفي  ولّما  ته.  لق�شّ التكوين  �شفر  اأوله 
م�شر وانتهى عهد »الآباء« بداأ اإنجاز الق�شم الثاني 
من الب�شارة، وهو الخروج من م�شر لحتالل اأر�ص 
في  كثيرا  الأر���ص  ذكر  يتكّرر  فلذلك  الكنعانّيين، 
القراآن من هذا  يذكر  ولم  لمو�شى)))).  الرّب  كالم 
�شيغتي  بين  الحقيقّي  الفرق  نظرنا  في  وهو  �شيئا، 
به  ا�شتغل  ما  ل  والقراآن،  التوراة  في  يو�شف  ة  ق�شّ
على  الكالم  في  الروايتين  اختالِف  من  الدار�شون 
يعقوب وابِنه عليهما ال�شالم، وعلى جملة الأحداث 
اإلى  اأبيه  بيت  من  خروجه  منذ  بيو�شف  المتعّلقة 
وتعبيره  و�شجنه  م�شر  اإلى  واأخ��ِذه  به  اإخوته  �شنيع 
القراآن  اإّن  قولهم  في  َغناء  ول  ونجاته)))).  للروؤيا 
ة  ة يو�شف التوراتّية. نعم، ق�شّ اأ�شقط الكثير من ق�شّ
يو�شف في القراآن اأق�شر مّما اأُلِّف في التوراة، ولكّن 
القول باأّنه اأ�شقط منها يحتاج اإلى التدقيق من ثالثة 
القراآنّية  الق�ش�ص  في  الخت�شار  اأّن  اأّولها  وجوه: 
يو�شف،  ة  ق�شّ بها  مخ�شو�شة  غير  عاّمة  ظاهرة 
وهي اإحدى خ�شائ�ص القراآن المّميزة له عن العهد 
لإدراك  جملتها  في  اإليها  النظر  وينبغي  القديم، 
المف�ّشرون  عنها  غفل  وق��د  ومقا�شدها.  اأ�شبابها 

غير  من  القديم  العهد  اأ�شاطير  نقل  من  فاأكثروا 
تدقيٍق ول انتباٍه لكيفّية جمعها ومقا�شد موؤّلفيها.

من  اأج���زاًء  ال��ق��راآِن  بحْذف  القول  اأّن  والــثــانــي 
ة يو�شف كما جاءت في التوراة قائم على م�شّلمة  ق�شّ
تاّمة،  التوراة  في  اإلينا  و�شلت  ة  الق�شّ هذه  اأّن  هي 
متاأّخر  زم��ن  في  ُكتبت  اأّنها  وال�شحيح  وحيا.  اأي 
جّدا عن »حدوثها وتدوينها الأّول« في عهد مو�شى. 
ف�شيغتها التي و�شلت اإلينا لي�شت اإّل رواية لما ُيعتقد 
اأّنه من اأحداث التاريخ على نحٍو ُتنظر فيه حاجات 
م�شتقبلهم.  وفي  تدوينها  زمن  في  بها  المخاطبين 
واإذا خفي الأ�شل امتنع القول بتمام رواية ونق�شان 
و�شّح  ب��ال��ح��ذف))))،  ظاهرها  اأوه���م  واإْن  اأخ���رى 
الأر�ص  في  مكتوبا  اأك��ان  �شواء  الدينّي،  الن�ّص  اأّن 
معزوٍل  غيُر  �شماوّيا،  كان  اأم  الأنبياء  اإلى  ومن�شوبا 
الرواية  في  نجد  فلذلك  به.  المخاَطبين  واقع  عن 
مملكتي  لتاريخ  عر�شا  يو�شف  ة  لق�شّ ال��ت��ورات��ّي��ة 
مملكَة  ويمثل  وج��وده��م��ا.  قبل  وي��ه��وذا  اإ���ش��رائ��ي��ل 
الذين  اإخوته  فيمّثلها  يهوذا  واأّما  يو�شُف،  اإ�شرائيل 

ا�شتقّروا في الجنوب: يهوذا و�شمعون ولوي)))).

من  كثيرة  عنا�شر  ب�شقوط  القول  اأّن  والثالث 
ة في الرواية القراآنّية يقوم على م�شّلمة اأخرى  الق�شّ
ة في التوراة اأ�شلّية. والحال اأّنها موؤّلفة  هي اأّن الق�شّ
وم�شرّية))))،  و�شومرّية  اآرامّية  �شّتى:  م�شادر  من 
ال�شياق  في  مندرجة  اعتبرها  من  الدار�شين  ومن 
�شفر  ف��ي  ولكّنها  الأو���ش��ط،  ال�شرق  ف��ي  ال��خ��راف��ّي 

التكوين تّتخذ �شفة تاريخّية)))).

ة يو�شف اأي�شا اأّنها لم ترْد  ويلفت النظَر في ق�شّ
ة اأحد من الأنبياء. فالطريقة  في ن�شق واحد مع ق�شّ
الغالبة في القراآن الكريم هي ذْكر الأنبياء في ن�شق 
لقوه من ت�شديق  اإظهاُر دعوتهم، وما  منتظم، فيه 
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فكاأّن  اإّي��اه��م)))).  اهلل  ن�شر  في  جاء  وما  وتكذيب، 
م�شتقّلة  �شورة  في  واح��دة  م��ّرة  يو�شف  ة  ق�شّ ذْك��ر 
يقطع اّت�شال الن�شب بين اإبراهيم واإ�شحاق ويعقوب 
باأخبار  التوراة  موؤّلفو  �شّيده  ما  ويقّو�ص  ويو�شف، 
الب�شائر والمباركة واجتماع بيت يعقوب في م�شر. 
عدم  تف�شير  م��ن  نظرنا  ف��ي  اأدّق  التف�شير  وه��ذا 
هل  نعرف  ل  فاإّنا  التكذيب،  بعدم  ة  الق�شّ تكرار 
ُوجد هذا التكذيب اأم ل، والقراآُن اأغفله ف�شكت عن 
اإّن  يو�شف  قول  واأّم��ا  ال�شجن)))).  في  الرجلين  رّد 
اآباوؤه فال  ال�شالم  واإ�شحاق ويعقوب عليهم  اإبراهيم 
يبرز قيمة الن�شب واإّنما يثبت وحدة المّلة، فالتوحيد 
ن�شب الأنبياء)))). والقراآن ل يق�ّص ق�ش�ص الر�شل 
والأنبياء ليروي كيف جمعوا المال وتزّوجوا الن�شاء 
واحتّلوا الأر�ص كما في التوراة، بل تدور ق�ش�شهم 
ق�ش�ص  ك��ّرر  فلذلك  النبّوة،  هو  واح��د  محور  على 
نوح  ومنهم  نبّواتهم،  ل  ف�شّ ال��ذي��ن  الأن��ب��ي��اء)0)) 
�شيئا  ينقل  ولم  ال�شالم؛  عليهم  ومو�شى  واإبراهيم 
من �شير الأنبياء الذين اكتفى بالإ�شارة اإلى نبّواتهم، 
ويعقوب  واإ�شحاق  الكفل  وذو  واإدري�ص  الي�شع  ومنهم 
يو�شف  ة  ق�شّ يكّرر  ول��م  ال�شالم؛  عليهم  واإليا�ص 
تَر  المعنى  فانظْر في هذا  ُمْجملة.  فيها  النبّوة  لأّن 
بتف�شيل  مقترن  ال��ق��راآن  في  الق�ش�ص  تكرار  اأّن 
ال�شالم  عليه  يو�شف  ة  ق�شّ معنى  واأّن  النبّوة))))، 
في القراآن لي�ص في طولها ول في عدم تكرارها ول 
التوراتّية  ة  الق�شّ من  القراآن  ذكره  عّما  البحث  في 
من  ة  الق�شّ اإخ���راج  في  المعنى  ولكن  تركه،  وم��ا 
بتكاثر  اليهود« وب�شائِرهم  »اآباء  �شياق الحديث عن 
عن  الحديث  �شياق  اإلى  الأر���ص  واحتالل  »ال�شعب« 
الأنبياء  ف�«التوحيد هو محور حياة  التوحيد،  نبّوات 

وجوهر دعوتهم ووقود حركتهم«)))).

ر  ُب�شِّ فلّما  القراآن.  في  الب�شائر  كّل  نواُة  والنبّوة 

ًقا  ُم�َصدِّ �شيكون  ابنه  باأّن  رّبه  اأنباأه  بيحيى  زكريا 
ــا ِمـــَن  ـــوًرا َونــبــيًّ ـــًدا َوَحـــ�ـــصُ ـــيِّ ِمــــَن اهلِل َو�ـــَص ِبــَكــِلــَمــٍة 
الحكم  اأُوت��ي  اأّن��ه  القراآن  وذك��ر   .((((اِلِحيَن ال�صَّ
اًرا  َجبَّ َيُكْن  َوَلْم  ِبَواِلَدْيِه  ا  َوَبــرًّ ا  َتِقيًّ َوَكاَن  �شبّيا، 
عليه  يحيى  �شفات  تف�شيل  ويمكن   .((((يًّا َع�صِ

ال�شالم في ثالثة وجوه:

منذ  وا�شتقامته  نبّوته  اأّك��د  اأّن��ه  االأّول  الــوجــه 
�شغره. ومن المهّم في تاأكيد النبّوة قوُله: َوَءاَتْيَناُه 
اأعطاه  اهلل  اأّن  يقت�شي  »هذا  فاإّن   ،ِبيًّا �صَ الُحْكَم 
ال�شبا  حال  في  الحقائق  واإدراك  الفكر  ا�شتقامة 
على غير المعتاد. وُي�شتبعد اأن يكون اأعطي النبوءة 
تعطى  فاإّنما  عظيمة،  رتبة  النبوءة  لأّن  �شبّي  وهو 
عند بلوغ الأ�شّد«)))). ول معنى للنبّوة ول فائدة منها 
بها  يخاطب  ل  النبّي  نف�ص  في  محجوبة  ظّلت  اإذا 
ُتِجيزه حكمة اهلل  اإر�شال الأطفال فال  واأّما  النا�ص. 
تعالى، ول يقّره العقل، ول ُتدَرك به غاية. واإّنما اأراد 
ر به وهي اأّنه نبّي.  القراآن اإظهار اأهّم خ�شال المب�شَّ
اإّياه  لقبول الر�شالة باإعداد اهلل  اأً  اأّنه كان مهيَّ فبّين 
لُتْلَقى عليه عند بلوغه الأ�شّد وفي حال القدرة على 
والعمِل على  بها  النا�ص  واإظهاِرها ومخاطبِة  حْمِلها 

التمكين لها.

ًقا  ُم�َصدِّ تعالى:  بقوله  يتعّلق  الثاني  والوجه 
بالكلمة  »المراد  اإّن  قيل:  فقد   ،اهلِل ــَن  ِم ِبَكلََمٍة 
عي�شى عليه ال�شالم؛ وُحِكي عن اأبي عبيدة اأّن معنى 
بكلمة من اهلل: بكتاب منه، والمراد به الإنجيل«)))). 
واأيًّا كان المراد بالكلمة في الب�شارة: هل هي الر�شول 
ق ر�شالة  اأم كتاب الر�شول؟ فمعناها اأّن يحيى ي�شدِّ
ذلك الر�شول وي�شتجيب لدعوته. ولزُم هذا الو�شف 
واإظهار  عي�شى  خ��روج  بعد  يحيى  ت�شديق  يقع  اأن 
النف�ص  في  مكتومة  عقيدة  لي�ص  فالت�شديق  اأم��ره، 
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وتاأييُده  الر�شول  ُن�شرُة  به  ُي��راد  موقف  هو  واإّنما 
تعالى:  قوله  َيظهر على مخالفيه. وهذا نظير  حّتى 
َق ِبِه))))، فالت�شديق  دَّ ْدِق َو�صَ َوالِذي َجاَء ِبال�صِّ

دق. دق ل يكون اإّل بعد مجيء هذا ال�شّ بال�شّ
اإلى  ّمت  �شُ »وقد  تف�شيره:  في  عا�شور  ابن  وقال 
اأي  زكرّيا،  رجا  كما  بطيبه  ب�شارة  بالبن  ب�شارته 
اإِنََّك  َبًة  ًة َطيِّ يَّ في قوله: َربِّ َهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك ُذرِّ
ِمــَن  ِبَكِلَمٍة  ًقا  ُم�َصدِّ له:  فقيل   َعاء الدُّ �َصِميُع 
قا حاٌل من يحيى، اأي كامل التوفيق ل  اهلِل، فم�شدِّ
يترّدد في كلمة تاأتي من عند اهلل... والكلمة اإ�شارة 
اإلى مجيء عي�شى عليه ال�شالم؛ ول �شّك اأّن ت�شديق 
الر�شول ومعرفة كونه �شادقا بدون ترّدد ُهًدى عظيم 
لمعرفة  ال�شريع  ل  التاأمُّ �شدق  على  لدللته  اهلل  من 
الحّق«)))). وي�شتقيم كالمه اإذا اعتبرنا الآية و�شًفا 
ليحيى بعد ظهور عي�شى، واإ�شارًة اإلى اإعداده اإعدادًا 
يجعله موقنا ب�شدق الم�شيح م�شارعا اإلى تاأييده بعد 
 ًقا ِبَكِلَمٍة ِمَن اهلِل مبعثه. فالحاُل في قوله: ُم�َصدِّ

تفيد ال�شتقبال ل الحال.
و�صيًِّدا  تعالى:  بقوله  يتعّلق  الثالث  والــوجــه 
فقيل:  ال�شّيد.  معنى  في  اخُتلف  فقد   .وًرا وَح�صُ
والتِقّي،  الخُلق،  والَح�شن  والحليم،  الكريم،  هو 
تجب  الذي  والمالك  العالم...  والفقيه  وال�شريف، 
واإْن  الأخير  القول  الآلو�شي  ورّجح  والفائق.  طاعته، 
هو اأَقرَّ �شائر الأقوال لأنَّ »كّل ما فيها من الأو�شاف 
مّما ي�شلح ليحيى عليه ال�شالم؛ لأّنها �شفات كمال. 
وقال  النبّيون«)))).  الكمال  ب�شفات  النا�ص  واأح��قُّ 
على  يحيى  ق��درة  اإل��ى  ت�شير  ال�شيادة  اإِّن  ال���رازي: 
�شبط  واإلى  دينهم  اأمور  في  الخلق  م�شالح  �شبط 
م�شالحهم في �شوؤون دنياهم اأمرا بالمعروف ونهيا 
في  ال�شفات  ه��ذه  جمع  ويمكن  ال��م��ن��ك��ر)0)).  ع��ن 
الدللة على رفعة المنزلة بالنبّوة، فالُح�شن والِحلم 

وال�شرف والمكانة عند النا�ص و�شائر �شفات المدح 
هم اهلل بها. في الأنبياء ِمَنٌن يخ�شّ

ربَّه -وزكريا يومئذ �شيخ واهن  وقد �شاأل زكريا 
اأْن يرزقه وليًّا يرثه، ويرث  العظم ول عقب له-)))) 
من اآل يعقوب، ويجعَله ر�شّيا. وجاء في »اآل عمران« 
ر بالولّي عن الن�شل  بة)))). فلعلَّه عبَّ ة طيِّ اأّنه �شاأله ذريِّ
الكثير ل الفرد الواحد، وكثرُة الن�شل في حال الهرم 
ولكّن  ال�شرور،  اإدخال  في  واأبلُغ  المعجزة  على  اأدلُّ 
�شيكون  اأّنه  زكريا  َعِلم  واحد  بابٍن  جاءت  الب�شارة 
ا ِمَن  وًرا َونبيًّ ًقا ِبَكِلَمٍة ِمَن اهلِل َو�َصيًِّدا َوَح�صُ ُم�َصدِّ
والثاني  الأّول )الت�شديق)  والو�شف   .اِلِحيَن ال�صَّ
)ال�شيادة) والرابع )النبّوة) والخام�ص )ال�شالح) 
الو�شف  في  المف�ّشرون  واختلف  للمدح.  اأو���ش��اف 
اأثناء  في  ال�شفة  هذه  ف�«ذْكُر  )الح�شور)  الثالث 
المدح اإّما اأن يكون مدحا لما تلزمه هذه ال�شفة من 
الُبعد عن ال�شهوات المحّرمة باأ�شل الخلقة... واإّما 
اأن ل يكون المق�شود بذكر هذه ال�شفة مدحا، لأّن 
الأنبياء والر�شل كانوا  اأف�شل من يحيى من  من هو 

ُم�شتكِملين القدرة على قْربان الن�شاء«)))).

ينبغي  به  ر  المب�شَّ ف�شفات  بعيد،  تف�شيٌر  وهذا 
ر،  المب�شَّ ال�شرور على  لُتدخل  اأن تكون �شفات مدح 
بما  اأي  المدح  بنقي�ص  اإن�شان  ر  يب�شَّ اأْن  يمكن  ول 
عن  بالمنقطع  الح�شور  تف�شير  واأّم����ا  ي�����ش��ّر.  ل 
اإتياَن  وبالتارك  الخلقة  باأ�شل  المحّرمة  ال�شهوات 
ل  الن�شاء تنّزها اأو عجزًا)))) ففيه احتياٌط لئاّل يف�شَّ
وال�شالم،  ال�شالة  عليهما  محّمد  النبّي  على  يحيى 
اأي  القراآن،  الب�شارة في  اأي�شا غفلٌة عن هيئة  وفيه 

التب�شير بالنبّوة.

يحيى  و���ش��ف  اأّن  على  التب�شير  �شياق  وي���دّل 
فقد  النبّوة.  وهو  الب�شارة  لجوهر  تاأكيٌد  بالح�شور 
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�شُيرزق  واأّن��ه  ا�شُتِجيبت،  قد  دعوته  اأّن  زكريا  علم 
يدخل  فال  منه،  ن�شله  ينقطع  ولكْن  �شالحًا؛  ول��دًا 
عليه ال�شروَر كثرُة الن�شل الموافقُة لدعوته في حال 
هرمه و�شْعف قّوته وعْقر زوجته، الّدالُة -لو وقعت- 
ا�شتمرار  عليه  يدخله  بل  ال�شتجابة.  ح�شن  على 
كان  بها. فقد  وت�شديقا  لها  النبّوة في عقبه حْمال 
ف  قا بنبّوة. فو�شْ نبيًّا م�شدِّ الب�شارة،  يحيى، بن�ّص 
يحيى باأّنه �شيكون ح�شورا و�شٌف على ال�شلب، اأي ل 
را  عقب له؛ ولكّنه على الإيجاب من جهة كونه ح�شْ
للب�شارة في النبّوة التي يبقى اأثرها بعد فناء الن�شل.

في  بالح�شور  يحيى  ف  و�شْ عا�شور  اب��ن  وعّلل 
الب�شارة باأّنه كان اإعالما لزكريا با�شتجابة دعوته، 
علمها،  لحكمة  ن�شله  بقطع  اهلل  م��راد  اإت��م��ام  م��ع 
تعالى«)))).  اهلل  عند  زكريا  لكرامة  اإظهار  »وذلك 
واإذا فح�شَت اآيات التب�شير علمَت اأّن الأمر ل يتعّلق 
القراآن  في  بالنبّوة  الب�شارة  ولكّن  خفَيْت،  بحكمة 
والولد  بالن�شل  الب�شارة  فوق  وهي  ب�شارة،  اأعظُم 
يكون  اأن  بممتنع  ولي�ص  والمتاع.  المال  من  واأبقى 
ا َيِرُثِني وراثة  زكريا اأراد بالوراثة في قوله: َوِليًّ
بوراثة  الب�شارة  فجاءته  عقبه،  في  والمتاع  المال 
فاجتمع  يحيى.  من  ن�شله  بانقطاع  واأخبرته  النبّوة 
في تب�شيره بيحيى تعديُل دعوته واإظهاُر منزلته عند 

رّبه واإكراُمه بِمّنة ل تنقطع.
ق بَكِلَمٍة  واأجّل ما ُو�شف به يحيى هو اأّنه »م�شدِّ
الإنجيل:  في  به  ُو�شف  ما  يخالف  فاإّنه  اهلِل«،  ِم��َن 
مّتى«:  »اإنجيل  في  ج��اء  عي�شى.  للم�شيح  التمهيد 
الَمْعَمَدان  ا  ُيوَحنَّ َجاَء  َماِن  الزَّ ِمَن  اِم  الأَيَّ ِتْلَك  »َوِفي 
ُه َقِد اْقَتَرَب  ِة َقاِئاًل: ُتوُبوا لأَنَّ ِة الَيُهوِديَّ يَّ َيْكِرُز ِفي َبرِّ
»َل  قال:  اأّنه  »يوحّنا«  وفي  َماَواِت«)))).  ال�شَّ َمَلُكوُت 
ْن َلْم َيُكْن َقْد اأُْعِطَي ِمَن  ْن َياأُْخَذ �َشْيًئا اإِ َيْقِدُر اإِْن�َشاٌن اأَ
َل�ْشُت  ُقْلُت:  ي  اأَنِّ ِلي  َت�ْشَهُدوَن  اأَْنُف�ُشُكْم  اأَْنُتْم  َماِء،  ال�شَّ

ي ُمْر�َشٌل اأََماَمُه... اإًذا َفَرِحي َهَذا  نِّ اأََنا الَم�ِشيَح، َبْل اإِ
اأَْنُق�ُص«)))).  اأََنا  ي  َواأَنِّ َيِزيُد  اأَنَّ َذِلَك  َيْنَبِغي  َقْد َكُمَل، 
التمهيد  يحيى:  و���ش��ف  ف��ي  التقابل  ه��ذا  فلماذا 

للم�شيح في الإنجيل والت�شديق به في القراآن؟
من دقائق القراآن اأّنه ل يهتم باآيات التب�شير بل 
-والتعريف  النبّي  َيْذكر  فال  الت�شديق)))).  باآيات 
ق  ر بمن بعده، واإّنما يعلن اأّنه م�شدِّ للجن�ص- اأّنه مب�شِّ
لما قبله من كتاٍب. والت�شديُق يوؤّكد ا�شتمراَر النبّوة 
نبّوة  م��ن  الهتمام  وي�شرف  م�شدرها،  وَوح���دة 
ق، فُيثبت بهذا  ق -بالفتح- اإلى نبّوة الم�شدِّ الم�شدَّ
الإ�شالم،  واحد:  دين  اإلى  الأنبياء  انتماء  الترتيب 
اأّن  ال��راأَي  هذا  ويوؤيد  النبّوة.  بختم  للقول  ويمّهد 
لما  الإ�شالم  بت�شديق  متعّلقة  الت�شديق  اآي��ات  كّل 
ت�شديُق  فيه  ورد  اأحدها  موا�شع:  خم�شَة  خال  قبله 
يحيى لعي�شى، وهو تقوي�ص لمعنى التمهيد لأّن يحيى 
في  وجاء  تقّدم.  كما  عي�شى،  قبل  اليهود  بين  ظهر 
قبله)))).  لما  الإنجيل  ت�شديُق  الأخ��رى  الموا�شع 
اأنبياء  تب�شير  في  واحدة  اآية  كّله  القراآن  في  ولي�ص 
اليهود بمجيء عي�شى، اأو في تمهيد اأحدهم لظهوره.

يحيى  دور  -اإلغاِء  المعنى  لهذا  نجد  اأْن  ويمكن 
مريم  ب�شارة  في  اآخ��ر  �شندا  لعي�شى-  التمهيد  في 
عي�شى  ُو���ش��ف  ف��ق��د  ال�����ش��الم.  عليهما  بالم�شيح 
ومــَن  َواالآِخـــــَرِة  ْنــَيــا  الــدُّ ِفــي  َوِجيًها  �شيكون  باأّنه 
َوِمَن  َوَكْهاًل,  الَمْهِد  في  النا�َص  وُيَكّلُم  بيَن,  الُمَقرَّ
في  النا�ص  وتكليم  فالوجاهة   .((0(اِلِحيَن ال�صَّ
في  النا�ص  تكليم  واأّم��ا  بالنبّوة.  يقترنان  الكهولة 
المهد فذَكره القراآن من باب اإظهار المعجز المثِبِت 
لطهارة المولد، الُمِعدِّ النا�َص ل�شتقبال النبّوة. وفي 
ر�شالته.  طريق  لنف�شه  الم�شيح  يمّهد  الإع��داد  هذا 
ق  ُمتحقِّ ولكّنه  يحيى،  اإل��ى  م��وُك��وًل  التمهيد  فلي�ص 
بظهور المعجز وظهوِر ال�شفات ال�شاهدة بال�شدق، 
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كما في قوله تعالى: َقاَل اإِنََّما اأََنا َر�ُصوُل َربِِّك الأََهَب 
َلِك ُغاَلًما َزِكيًّا)))). اأي »طاهرًا من الذنوب، وقيل 
يا من �شّن اإلى  نبيًّا، وقيل ناميا على الخير اأي مترقِّ
للزيادة  �شامل  كاء  فالزَّ وال�شالح.  الخير  على  �شّن 

الح�شّية والمعنوّية«)))).

وتف�شير الزكّي بالنبّي ي�شتمُل على معنى الطهارة 
الإلهّي،  بالت�شديد  الخير  على  ي  والتَرقِّ الذنوب  من 
ر به  وي�شيُر اإلى معنى ال�شطفاء الذي يجعل المب�شَّ
محاّل للخ�شال الحميدة. ولكن ل يتحّقق التكليم ول 
تكتمُل الوجاهة والزكاء اإّل بالتعليم وهو اإلقاء الوحي 
الذي يتبعه اإعالن النبّوة. واأُْلِغَي بهذا الترتيب عمُل 
�ص  وُقوِّ له،  والتمهيِد  بالم�شيح  التب�شيِر  في  يحيى 
ُرْكَنا الب�شارة في العهد الجديد: التمهيد والخال�ص، 
اإ�شرائيل، فما  واأُْبِطَل القول بتخلي�ص الم�شيح لبني 
ُن�ِشب اإليه في الآيات جاء متعلِّقا به وحده: فهو فيها 
اإلى  ر�شالة  لأداء  اهلل  بعثه  م�شطفى،  طاهر  نبّي 

اليهود كما بعث �شائر الر�شل، كالًّ في قومه.

وجاء في مو�شع واحد من القراآن تب�شيُر ر�شول 
ال�شالم.  عليهما  بمحّمد  عي�شى  بعده:  من  بر�شول 
اإِنِّي  اإِ�ْصَرائيَل  َبِني  َيا  َمْريَم  اْبــُن  ِعي�َصى  قاَل  َواإِْذ 
ًقا ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة  َر�ُصوُل اهلِل اإَلْيكْم ُم�َصدِّ
 .((((ًرا ِبَر�ُصوٍل ياأِْتي ِمن َبْعِدي ا�ْصُمُه اأْحَمُد َوُمَب�صِّ
ولي�ص في القراآن ب�شارة عاّمة تخاطب جماعًة كبيرًة 
اإّل في هذه الآية من �شورة ال�شّف، واأّما الب�شارات 
بعينه:  �شخ�ص  اإل���ى  م��وّج��ه��ٌة  ��ٌة  ف��خ��ا���شّ الأخ����رى 
الم�شلمون  )اإبراهيم، زكريا، مريم...). وقد اهتّم 
ر�شول  هو  به  ر  المب�شَّ اأّن  على  واأْجمعوا  الآية،  بهذه 
الإ�شالم. ولم يكن اختالفهم في ا�شم اأحمد هل هو 
فُمْثبتو  �شكلّيا،  اختالفا  اإّل  َل  اأْم  الر�شول  على  َعَلم 
محّمد  ر�شالة  اإثبات  على  َيّتفقون  وُنفاُتها  الَعَلمّية 

الأمم،  لجميع  عاّمٌة  واأّنها  و�شّلم،  عليه  اهلل  �شّلى 
ال�شرائع  على  مهيمنٌة  والن�شارى،  لليهود  ُملزمٌة 
ل�شائر  م��واف��ق  ال�شالم  عليه  عي�شى  وك��الم  كّلها. 
الب�شارة  جوهَر  اأّن  على  القراآن  في  الأنبياء  ب�شائر 

النبّوُة ل البركة والن�شل والأر�ص.

3- الب�سارة والمجتمع:
3-1- في العهد القديم:

عقُم  ب��ارزان:  اأم��ران  القديم  العهد  ب�شائر  في 
الن�شاء؛ والأركاُن التي تقوم عليها الب�شارة.

فاأّما عقم الن�شاء فظاهرة جلّية في �شْفر التكوين. 
اإّن الكهنة لجوؤوا اإلى  واأ�شار اإليها �شفيق مقار فقال 
فوا على ميالد ن�شل اإ�شحاق  حكاية العقم »حّتى ُي�شْ
كانت  يعقوب  جّدَة  �شارَة  واإّن  رّبانّيا«؛  بطولّيا  ُبعدا 
اأْن بلغت الت�شعين، لكّن الإله منَّ عليها  اإلى  »عاقرا 
بالحمل لتلد اإ�شحاق الذي اأ�شبح اأبا ليعقوب. وكانت 
منَّ  الإله  لكّن  الأخرى،  هي  عاقرا  يعقوب  اأمُّ  رفقة 
فمجيء  عي�شو.  واأخ��اه  يعقوب  لتلد  بالحمل  عليها 
يعقوب اإلى الدنيا كان بتخطيط رّبانّي«)))). وراحيل 
زوجة يعقوب كانت عاقرا، ثّم ذكرها الرّب »َو�َشِمَع 
َلَها َوَفَتَح َرِحَمَها، َفَحِبَلْت َوَوَلَدْت اْبًنا َفَقاَلْت: َقْد َنَزَع 
ل�شيادة  ت�شريٌع  الإلهّي  والتخطيط  َع��اِري«)))).  اهلُل 
�شّيما  ول  ع�شره  اأهل  على  ولتفوُّقه  ب��ه))))  ر  المب�شَّ
عدّو »ال�شعب المختار«؛ والح�شوُر الرّباني البطولّي 
�شكٌل من اأ�شكال اإظهار البركة في الن�شل الذي يزيد 
على حّبات الرمل وعدد نجوم ال�شماء كما جاء في 

ب�شارة اإبراهيم)))).

ورّبما لجاأ اأحبار ال�شبي البابلّي اإلى حيلة العقم 
في  الأم��ل  ليجّددوا  الحادثة  والخ�شوبة  الفطرّي 
العقيم  يمنح  الذي  فالرّب  الأ�شرى.  اليهود  نفو�ص 
يرفع  اأن  على  ق��ادٌر  عارها«  عنها  و«ي��َدْح��ِرُج  ن�شال 



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

58

التي  الأر���ص  اإل��ى  ويرجعهم  »ع��اره��م«  ال�شْبي  عن 
هذا  ويوؤّيد  وتخطيطه.  واأم��ره  بب�شارته  اقتحموها 
اأّن ب�شارات الرّب »لالآباء الموؤ�ّش�شين« بالولد  الراأَي 
مناف�شا  عدّوا  يمثِّل  مْن  بوجود  التوراة  في  اقترنت 
اإ�شحاق  له  يولد  لم  فاإبراهيم  »ال�شعب«.  ل�شاللة 
اأبيه  بيت  من  ُنِفي  ال��ذي  اإ�شماعيل  مولد  بعد  اإّل 
رفقُة  له  َولدت  واإ�شحاق  الوح�شّي«؛  ب�«الحمار  وُنِعت 
ولدين: يعقوَب، وعي�شو الذي احتال عليه اأخوه واأّمه 
بركة  وافتكاك  منه  )البكورّية)  المولد  حّق  لنتزاع 
ولكّنه في  المغبون  له))))، فعي�شو هو  المّدخرة  اأبيه 
تلد  لم  وراحيل  المناف�شة؛  الجهة  يمّثل  »التكوين« 
ولّما  َلْيَئة))))،  الأولى  زوجته  ولدة  بعد  اإّل  ليعقوب 
بكَره  يو�شَف  ل  ف�شّ موته  قبيل  اأبناءه  يعقوب  بارك 
اآباء  ال��رّب  ن�شر  وكما  اإخ��وت��ه)0)).  على  راحيل  من 
»�شعبه«، ُينتَظر منه في كّل ع�شر اأن ين�شر »�شعبه« 
الأجيال  في  حيَّة  الب�شارة  فتظّل  اأع��دائ��ه��م.  على 
�شاعات  في  لها  معّللة  النفو�ص  في  لالأمل  دة  مجدِّ

المحنة.
ر هو  المب�شِّ اأّن  تاأكيُد  فهي  الب�شارة،  اأركان  واأّما 
�شواه؛  له  رّب  ول  اآبائه)،  )اأو  وذّرّيِته  ِر  المب�شَّ ربُّ 
والتب�شيُر بكثرة الن�شل وبالبركة الباقية في العقب؛ 
والتب�شيُر باحتالل الأر�ص الموعودة. ويمكن تف�شير 
اأحبار  بعمل  القديم  العهد  في  الأّول  الركن  تواتر 
واحد  واأب  واحد  رّب  على  الأتباع  جمع  على  اليهود 
بين  ن�شب  �شناعة  على  وبحر�شهم  واح��دة،  وديانة 
هذا  وكان  والآلهة)))).  الأجنا�ص  المتعّددة  القبائل 
المختلفة  القبائل  الم�شتحَدث طريقًة لجعل  الن�شب 
موؤ�ّش�ص:  واأب  يهوه؛  واح��د:  رّب  له  واح��دا،  »�شعبا« 
في  المر�شومة  الأر����ص  واح���دة:  واأر����ص  اإبراهيم؛ 

الب�شائر.
والركن الثاني: البركة الباقية في الن�شل الكثير، 

وهي نواة القول ب�«ال�شعب المختار«. وقد ُذكرت في 
قّدم  بعدما  اإبراهيَم  الرّب  كُمجازاة  معلَّلًة،  موا�شع 
ابنه للذبح)))). ووردت في موا�شَع غيَر معّللة، فهي 
»ال�شعب  بمباركة  المفتون  الرّب  نتائج تخطيط  من 
المقّد�ص« وتكثير ن�شله على كثرة انتهاكه لأحكامه. 
معروفة  لحيلة  ممار�شٌة  البركة  على  الإ�شرار  وهذا 
المنتظر  المغلوب  المظلوم  هيئة  في  الظهور  هي 
للرحمة والبركة من عند الرّب. فلذلك قَطع الكهنة 

هذا العهد الُمبَرم مع اإبراهيم على ل�شان الإله.

والركن الثالث الأر�ُص. وهي اأهّم اأركان الب�شارة، 
وفي  ال��ق��راآن.  في  والنبّوة  الإنجيل  في  كالخال�ص 
»ال�شعب«  بتوريث  متتالية  اإلهّية  وعود  التكوين  �شفر 
اأر�ص كنعان، فافتكاك ال�شعِب اأر�َص »اأعدائه« الذين 
وكثرة  البركة  من  لزمة  نتيجٌة  بالعداوة  يبدوؤوه  لم 
وقد  الأم���م)))).  تدمير  على  ال��رّب  واإل��ح��اح  الن�شل 
»الآباء  مع  المقطوِع  الوعِد  اإنجاَز  ي�شوع  �شفر  �شّور 
»ال�شتعباد«  بعد  مو�شى  مع  المتجّدِد  الموؤ�ّش�شين«، 
َنَهَبَها  َوالَبَهاِئم  الُمُدِن  ِتْلَك  َغِنيَمِة  »َوُكلُّ  في م�شر: 
َرُبوُهْم  َف�شَ َجاُل  الرِّ ��ا  َواأَمَّ لأَْنُف�ِشِهْم،  اإِ�ْشَراِئيَل  َبُنو 
ْيِف َحتَّى اأََباُدوُهْم، َلْم ُيْبُقوا َن�َشَمًة...  َجِميًعا ِبَحدِّ ال�شَّ
بُّ  الرَّ ِبِه  َكلََّم  َما  ُكلِّ  َح�َشَب  الأَْر�ِص  ُكلَّ  َي�ُشوُع  َفاأََخَذ 
ْعَطاَها َي�ُشوُع ُمْلًكا لإِ�ْشَراِئيَل َح�َشَب ِفَرِقِهْم  ُمو�َشى، َواأَ
الَحْرِب«)))).  ِمَن  الأَْر���صُ  َوا�ْشَتَراَحت  َواأَ�ْشَباِطِهْم، 
ِفي  ُمو�َشى  بُّ  ال��رَّ »َوَكلََّم  مو�شى:  به  ُوعد  كان  ومّما 
َبِني  َكلِّْم  َق��اِئ��اًل:  اأَِري��َح��ا  اأُْرُدنِّ  َعَلى  ُم��واآَب  َع��َرَب��اِت 
اأَْر�ِص  اإَِلى  الأُْرُدنَّ  َعاِبُروَن  ُكْم  اإِنَّ َلُهْم:  َوُقْل  اإِ�ْشَراِئيَل 
َماِمُكْم،  اأَ ِمْن  الأَْر���صِ  اِن  �ُشكَّ ُكلَّ  َفَتْطُرُدوَن  َكْنَعاَن، 
َناِمِهْم  اأَ�شْ ُكلَّ  َوُتِبيُدوَن  اِويِرِهْم،  َت�شَ َجِميَع  َوَتْمُحوَن 
َتْمِلُكوُن  ُمْرَتَفَعاِتِهْم،  َجِميَع  َوُتْخِرُبوَن  الَم�ْشُبوَكِة، 
الأَْر�َص  اأَْعَطْيُتُكم  َقْد  ي  لأَنِّ ِفيَها،  َوَت�ْشُكُنوَن  الأَْر���صَ 

ِلَكْي َتْمِلُكوَها«)))).



اآفاق الثقافة والتراث

الب�شارة
في العهد 
القديم 
والقراآن

59

عدُم  الب�شارة  اأركان  اأهّم  الأر�ص  اعتباَر  ويوؤّكد 
ُيخرج  ل  الواقع  في  الب�شارة  فاإنجاُز  بيعها.  ج��واز 
َر النزوَل  ل المب�شَّ الأر�ص من ُملك الرّب، واإّنما يخوِّ
ل�شتيعاب  بال�شتيطان  افتكاكها  له  ع  وي�شرِّ بها، 
ُتَباُع  َل  »والأَْر���صُ  الإلهية:  بالبركة  المتكاثر  الن�شل 
َبْل  ِعْنِدي.  َوُنَزَلُء  ُغَرَباُء  َواأَْنُتْم  الأَْر�َص،  ِلي  لأَنَّ  ًة  َبتَّ
َذا  اإِ  : ِل��الأَْر���صِ ِفَكاًكا  َتْجَعُلون  ُمْلِكُكْم  اأَْر���صِ  ُكلِّ  ِفي 
اإَِلْيِه  الأَْقَرُب  َوِليُُّه  ِتي  َياأْ ُمْلِكه  ِمْن  َفَباَع  اأَُخوَك  اْفَتَقَر 
تحيط  التي  القدا�شة  وهذه  اأَِخيِه«)))).  َمبيَع  َوَيُفكُّ 
الب�شائر في العهد  بالأر�ص والن�شل هي التي جعلت 

القديم عهودا 
اإّياها  ره  ومواثيق يقطعها الرّب على نف�شه ويذكِّ
نف�شه  ياأخذ  )ج-َق�َشم)  واأق�شاًما  �شعبه))))،  اأنيُن 
باأدائها))))، وتعاليَم تجّددها نبّواُت الأنبياء وت�شتمّر 

في الأجيال بالتعليم والو�شّية)))).
الرّب  ب�شارة  قبوِل  حالين:  بين  ر  المب�شَّ ويترّدد 
وبرِّ ق�شمه وامتثال اأمره باحتالل الأر�ص المر�شومة، 
واإغفاِل هذه الب�شارة بمعا�شرة الأمم وعبادِة اآلهتها 
ُر  واإهماِل ر�شوم الرّب. وكّلما حفظ »ال�شعُب« المب�شَّ
ره  ر�شوم الرّب واأبقى الب�شارة حّية في وجدانه، ن�شَ
اأْنَذره  الرّب واأّيده. وكّلما ن�شيها وخرج عن الر�شوم 
تقوي�شا.  الب�شارة  اأرك��ان  �ص  تقوِّ باآفات  اأ�شابه  اأو 
وت��ورث  الن�شل،  ويفنى  ِرْج�����ش��ا،  ال��ب��رك��ة  فت�شبح 
دا بعدما كان  الأر�ص، وي�شبح الخطاب تهديدا وتوعُّ
التخويف  اآيات  من  الكتفاء  ويمكن  ووْع��دا.  ب�شارة 
اأَنِّي  »َوَيْعَلُموَن  ِحْزِقَيال:  نبّوة  في  جاء  بما  الكثيرة 
 . رَّ ال�شَّ َهَذا  ِبِهْم  اأَْفَعُل  ي  اإِنِّ َباِطاًل  اأَُقْل  َلْم   ، بُّ الرَّ اأََنا 
َواْخ��ِب��ْط  ِب��َي��ِدَك  ��ِرْب  . ا���شْ بُّ ال���رَّ ُد  يِّ ال�شَّ َق��اَل  َه��َك��َذا 
اإِ�ْشَراِئيَل  َبْيِت  َرَجا�َشاِت  ُكلِّ  َعَلى  اآِه  َوُق��ْل:  ِبِرْجِلَك 
َوالَوَباأ،  َوِبالُجوِع  ْيِف  ِبال�شَّ َي�ْشُقُطوا  َحتَّى  يَرِة  رِّ ال�شِّ
ْيِف،  ِبال�شَّ َي�ْشُقطُ  َوالَقِريُب  ِبالَوَباأ،  َيُموُت  الَبِعيُد 

ِبي  َغ�شَ ُم  َتمِّ َفاأُ ِبالُجوِع،  َيُموُت  ُر  َوالُمْنَح�شِ َوالَباِقي 
َعَلْيِهْم«)0)). 

وت���و����ش���ف الأم������م ال��م�����ش��لَّ��ط��ة ع��ل��ى ال�����ش��ع��ب 
لقتالها  تجويٌز  الو�شف  ه��ذا  وف��ي  ب��الأ���ش��رار))))، 
لب�شارة  الرب  غ�شب  �َشْورة  في  وتمهيٌد  التوبة،  بعد 
الب�شارة  وج��اءت��ه  »ال�����ش��ع��ب«  ت��اب  وم��ت��ى  ج��دي��دة. 
والُتِزمت ر�شوم الرّب، ارتفعت المحنة »وا�شتراحت 
الحرب  من  وال�شتراحة  ال��ح��رِب«))))،  مَن  الأر���صُ 

تعني احتالل الأر�ص واإفناء اأهلها.

كالم  من  تحوُّلها  الب�شارة  خ�شائ�ص  اأهّم  ومن 
»َفَقاَل  بال�شتئ�شال:  اأمر  اإلى  ُيقطع  عهد  اأو  ُيلقى 
ي َغًدا ِفي ِمْثِل َهَذا الَوْقِت  بُّ ِلَي�ُشوَع: َل َتَخْفُهْم، لأَنِّ الرَّ
�ْشَراِئيَل. َفُتَعْرِقُب َخْيَلُهْم  اأَْدَفُعُهْم َجِميًعا َقْتَلى اأََماَم اإِ
اِر«))))، فت�شبح الب�شارة حَدًثا  َوُتْحِرُق َمْرَكَباِتِهْم ِبالنَّ
الأر���ص  واح��ت��الل  ال�شيف  بحْمل  »ال�شعب«  يعي�شه 
الموعودة. ثّم ت�شبح، با�شتمرارها في الأجيال وبما 
اْبُنَك  �َشاأََلَك  »َواإَِذا  و�شّيًة:  �شعائر،  من  به  تحاط 
َوالأَْحَكاُم  َوالَفَراِئ�ُص  َهاَداُت  ال�شَّ ِهَي  َما  َقاِئاًل:  َغًدا 
في ب�صاراته الآبائنا  اإَِلُهَنا  بُّ  ِبَها الرَّ اُكم  اأَْو�شَ الِتي 
ِفي  ِلِفْرَعْوَن  َعِبيًدا  ا  ُكنَّ لْبِنَك:  تُقوُل   واأنبيائنا
�َشِديَدٍة...  ِبَيٍد  َر  ِم�شْ ِمْن  بُّ  الرَّ ْخَرَجَنا  َفاأَ َر،  ِم�شْ
بُّ اإَِلُهَك اإَِلى الأَْر�ِص الِتي اأَْنَت َداِخٌل  َمَتى اأََتى ِبَك الرَّ
َماِمَك...  اأَ ِمْن  َكِثيَرًة  �ُشُعوًبا  َوَطَرَد  ِلَتْمَتِلَكَها،  اإَِلْيَها 
َعْهًدا،  َلُهْم  َتْقَطْع  َل  ُمُهم،  ُتَحرِّ نَّك  َفاإِ َرْبَتُهْم،  َو�شَ
َهِذِه  َت�ْشَمُعوَن  ُكْم  اأَنَّ اأَْجِل  َوِمْن  عَلْيِهم...  ُت�ْشِفْق  َوَل 
بُّ اإَِلُهَك  الأَْحَكاَم َوَتْحَفُظوَن َوَتْعَمُلوَنَها َيْحَفُظ َلَك الرَّ
ُمَباَرًكا  لآَباِئَك...  اأَْق�َشَم  اللَّذْيِن  َوالإِْح�َشاَن  الَعْهَد 
ُعوِب  ال�شُّ ُك��لَّ  َوَت��اأُْك��ُل  ُعوِب...  ال�شُّ َجِميِع  َف��ْوَق  َتُكوُن 

بُّ اإَِلُهَك َيْدَفُع اإَِلْيَك«)))). الِذيَن الرَّ

دة في اأ�شفار العهد القديم،  هذه الب�شائر المردَّ
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الأر����ص،  اأه���ل  وق��ت��ل  الأم���م  اإل���ى تدمير  ال��داع��ي��ُة 
مالئمة  كانت  ال�شتئ�شال  لإيديولوجيا  �شُة  الموؤ�شِّ
لحال القبائل المتنّقلة المحاربة ال�شاعيِة اإلى تكوين 
الن�شو�ص  كانت  اأَ و�شواٌء  وطن.  وا�شتحداث  جماعة 
�شنوات  ف��ي  مو�شوعة  اأم  ال���رّب  عند  م��ن  منّزلة 
اإلى  ُملًقى  كالم  من  تتحّول  فيها  فالب�شائر  ال�شبي، 
اأي  معي�ص،  واقع  اإلى  الكتاب  في  م�شطوٍر  اأو  النبّي 
تجربة تماَر�ص ثّم تنقل اإلى الخلف، وتْكَت�شي بمرور 
للتجربة  المداخلة  ال�شعائُر  توؤّكدها  بقدا�شٍة  الزمن 
بالرواية  النامية  البطولّية  الأ�شاطير  وت�شّخمها 
القبائل  ت��وّح��د  ن���واًة  الب�شارة  فت�شبح  ال�شفوّية. 
ال�شحراء،  في  والتيه  والترحال  ال�شفر  ح��ال  في 
والعمل  ال�شتقرار  ح��ال  في  الأف���راد  توّحد  ون���واًة 
وتربية  ر  التنمُّ اإلى  وداعًيا  المجتمع،  تاأ�شي�ص  على 
التاأثير  �شديد  تدّينا  بالعداوة  التدّين  على  الأجيال 
في ت�شكيل الهيئة الجتماعّية. وتّتخذ الب�شارة بمرور 
الزمن ُبعدين يتناق�شان ولكّنهما يتكامالن. اأّولهما 
ا،  حقًّ وقعت  اأّنها  اأهلها  فيعتقد  التاريخّي،  البعد 
اأر�شا  ووعدهم  والأنبياء،  لالآباء  تجّلى  ال��رّب  واأّن 
يرثونها واأمًما يبيدونها و�شعوبا يفتر�شونها، واأجرى 
ْدَق  �شِ تبعهم  لمن  فاأثبتوا  المعجزات  اأيديهم  على 
البعد  وثانيهما  روا.  وَب�شَّ به  روا  ُب�شِّ ما  في  اّدعائهم 
تاريخّية  نواة  ُيَعّد  ما  حول  يتراكم  بما  الأ�شطورّي، 
الم�شافهة  تزيدها  وخ��راف��ات  اأخ��ب��ار  من  حقيقّية 
ور�شوخا.  وتنّوعا  انت�شارا  طويلة  اآم���ادا  الممتّدة 
فتتحّول الب�شارة من كالٍم متلّو وحدٍث عابٍر وو�شّيٍة 
تك�شف  جمعّية  كتابة  اإل��ى  واإي��دي��ول��وج��ي��ا،  منقولة 
الآن  في  وتمّثل  الجمعّي  الوجدانّي  النف�شّي  البعد 
وماّدًة  تاريخّية  لأحداث  مخ�شو�شا  ت�شويرا  نف�شه 
ل�شناعة اأحداث اأخرى. ويثير هذا البعَد الوجدانيَّ 
فَيُعّد  الكبيرة،  الب�شارة وا�شتيعاُبها للجماعة  انفتاُح 

للن�شل  ا�شتمرار  لأّن��ه  را  مب�شَّ نف�َشه  فيها  ف��رد  ك��ّل 
»اأر���ص  عن  بالدفاع  ملَزما  نف�شه  وي��رى  المبارك، 
موؤّثرة  الب�شارة  وت�شبح  واإرثهم«،  الموؤ�ّش�شين  الآباء 
لهيئة اجتماعهم فاعلة في  النا�ص �شانعة  في حياة 

تحديد م�شيرهم)))).

3-2- في القراآن:

اأّن هلل  ال���ق���راآن  ج���اء ف��ي م��وا���ش��ع ك��ث��ي��رة م��ن 
ومن  الأر���ص  وارث  وه��و  والأر����ص،  ال�شموات  ملك 
عليها)))). ولكْن ل يمكن القول اإّن قيمة الأر�ص في 
الب�شارة  فِبنية  القديم،  العهد  في  كقيمتها  القراآن 
في الكتابين مختلفة، كما مّر بيانه. ثّم اإّن الإ�شالم 
كذلك  ولي�ص  عربّية،  اأر���ص  على  العرب  في  ظهر 
اليهودّية التي كانت ديانة م�شطربًة في ال�شحراء، 
مدينة)))).  اإل��ى  مدينة  من  مهاجرًة  اآف��اق،  جّوابَة 
نعم، كان الر�شول عليه ال�شالم يحّث الم�شلمين على 
في كالمه  الب�شارة  ولكّن  بالجّنة  ويب�ّشرهم  الجهاد 
اإلهّيا ول ق�شما ول و�شّية؛ والقراآن ل  لم تكن عهدا 
المتاع،  وُغْنِم  الأمم  وتدمير  الأر�ص  باحتالل  يب�ّشر 
الآخرة.  في  والنجاة  الجّنُة  للموؤمنين  وعوده  واأكثُر 
منها:  معدودة  اآيات  في  فجاء  بالغنيمة  الوعد  واأّما 
 ،((((اِئَفَتْيِن اأَنََّها َلُكْم َواإِْذ َيِعُدُكُم اهلُل اإِْحَدى الطَّ
وَوَعَدُكُم اهلُل َمَغاِنَم َكِثيَرًة َتاأُْخُذوَنَها)))). وهذه 
باأ�شا  فيزدادون  الم�شلمين  �شلوك  في  توؤّثر  الوعود 
في القتال عن الدين وتترّتب عليها فوائد ومغانم اإّل 
اأّنها لي�شت محور حركة الم�شلمين في ن�شر ديانتهم 
القديم  العهد  في  واأّم��ا  الم�شلمين،  غير  ومعاملة 
وُتقتل  الأم��م  وُتباد  الأر���ص  ُتحتّل  ال��رّب  فبب�شائر 

البهائم وُيقتَلع ال�شجر وُي�شنع »الوطن«.

4- الخاتمة:

القديم  العهد  في  الب�شارِة  بين  المقارنة  تبدي 
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والب�شارِة في القراآن ثالث نتائج:

جدله  وبع�ص  مجادل،  ن�ّص  القراآن  اأّن  اأوله��ا 
 ُ اهللَّ ــَخــَذ  اتَّ َقاُلوا  تعالى:  كقوله  مدرو�ص  ظاهر 
َوَما  َمَواِت  ال�صَّ ِفي  َما  َلُه  اْلَغِنيُّ  ُهَو  �ُصْبَحاَنُه  َوَلــًدا 
َتُقوُلوَن  اأَ ِبَهَذا  �ُصْلَطاٍن  ِمْن  ِعْنَدُكْم  اإِْن  االأَْر�ــِص  ِفي 
ِ َما اَل َتْعلَُموَن)00))، وقوله: َما اْلَم�ِصيُح  َعلَى اهللَّ
�ُصُل  الرُّ َقْبِلِه  ِمــْن  َخلَْت  َقــْد  َر�ــُصــوٌل  اإِالَّ  َمــْرَيــَم  ــُن  اْب
َعاَم اْنُظْر َكْيَف ُنَبيُِّن  يَقٌة َكاَنا َياأُْكاَلِن الطَّ دِّ ُه �صِ َواأُمُّ
وبع�شه   ،((0((ُيوؤَْفُكوَن ــى  اأَنَّ اْنُظْر  ُثمَّ  ــاِت  االآَي َلُهُم 
خفّي قد يمّر عليه القارئ والمف�ّشر ول ينتبهان له، 
ومن الجدل الخفّي اآيات الب�شائر وق�ش�ص الأنبياء. 
النبّوة،  هو  واح��د  اأ�شل  على  ت��دور  كّلها  فالب�شائر 
وعماد النبّوة في القراآن الدعوة اإلى التوحيد، وهذا 
انهمكت  التي  القديم  العهد  ب�شائر  ينق�ص  الترتيب 
في التب�شير بكثرة الن�شل ووراثة البركة والدعوة اإلى 
احتالل الأر�ص واإبادة الأمم. وعلى هذا الأ�شل تدور 
ق�ش�ص الأنبياء اأي�شا، ف�ِشَيُرهم تحقيٌق لقيم النبّوة 
وكْدٌح مّت�شل لإقامة التوحيد ل احتيال لجمع المال 
على  القراآن  في  �ص  الَق�شَ ا�شتقراء  ويدّل  والمتاع. 
النبّوة،  تف�شيل  قدر  على  يكون  ة  الق�شّ تف�شيل  اأّن 
اآخرين  �ص  ِق�شَ واأجمل  بع�ص؛  �ص  ِق�شَ ل  ف�شّ فقد 
ة تبليغهم، ومن هوؤلء  فاأثبت نبّوتهم و�شكت عن ق�شّ
اأ�شقط  اللذين  ال�شالم  عليهما  ويعقوب  اإ�شحاق 
وجْمِع  وال�شراع  الجن�ص  اأخباَر  تيهما  ق�شّ اإجماُل 
المال الموؤلَّفَة في التوراة))0))؛ واأبطَل القراآُن اّدعاء 
واإ�شحاق  اإبراهيم  �شيرة  ونَظم  اإبراهيم،  يهودّية 
ن�شِب  ل  والتوحيد  النبّوة  بن�شب  ويو�شف  ويعقوب 
اأُلِّفت في  القرابة والِعْرق ف�شقطت كّل الأخبار التي 

التوراة ل�شناعة تاريخ اآباء العبرانّيين.

اأّن الب�شائر ن�شو�ص موؤّثرة في  والنتيجة الثانية 
تاريخ الجماعات الموؤمنة بها. واأّول مظاهر تاأثيرها 

جماعة  لأنف�شهم  رين  المب�شَّ اإدراك  عن  تعّبر  اأّنها 
اأركان  وتدّل  الإلهّي«،  ب�«الخطاب  مق�شودة  دة  موحَّ
الب�شارة على هيئة هذا الإدراك. فاليهود، في ب�شائر 
العهد القديم، يدركون اأنف�شهم جماعًة عرقّيًة دينّية 
واحد  اأب  اإلى  ينت�شب  كيانا  اأي  �شيا�شّيًة،  جغرافّيًة 
ورّب واحد ودين واحد، مكلَّفا بال�شتيطان في اأر�ص 
فيها.  »دولة«  باإقامة  واأْو�شى  حدودها،  الرّب  ر�شم 
والم�شلمون يدركون اأنف�شهم جماعة دينّية �شيا�شّية، 
ينت�شبون بالديانة اإلى دين التوحيد، وَيعّدون اأنف�شهم 
كّل  ت�شّدق  الإ�شالم  فر�شالة  جميعا،  الأنبياء  ورثة 
لن�شر  كاّفة  النا�ص  اإلى  ُفون  وَيَتَعرَّ ال�شابقة؛  النبّوات 

ر�شالتهم فيهم.

اليهود  ت��اري��خ  �شناعة  اأّن  الثالثة  والنتيجة 
العهد  تاأليف  ف��ي  محورّيا  غر�شا  ك��ان  بالب�شائر 
ال��رّب  م��ن  مقّد�ص  �شكٌّ  فيه  فالب�شارة  ال��ق��دي��م. 
بحماية »ال�شعب«، وطريقٌة من طرائق تجديد الأمل 
اأ�شكال  من  و�شكٌل  والهزائم،  ال�شعف  �شاعات  في 
ر تاريخا حقيقّيا  الوعي بالتاريخ المعدود عند المب�شَّ
اإلى  ع�شر  من  الب�شارة  ا�شتعماُل  ويختلف  واقعّيا. 
ع�شر،  ففي حال الن�شاأة و�شاعات المحنة، يوّظف 
»الوعد  -وه��ي  الكامنَة  الب�شارَة  الجماعة  زعماُء 
الأتباع  ل�شتْئالف  يوما-  �شُينَجز  ال��ذي  الإل��ه��ّي« 
الأمنية  تكون  وق��د  ب��الأم��ان��ّي،  وتعليلهم  وتثبيتهم 
ن�شرا في معركة اأو غزوا واحتالل اأو تاأ�شي�شا ل�«دولة 
فيوّظف  والنت�شار  القّوة  زمن  في  واأّم��ا  م�شتقّلة«. 
الغالبَة  الباديَة  اأي  الظاهرَة،  الب�شارة  الزعماُء 
الّدع��اء  �شدق  لالأتباع  ليثبتوا  المتحّقق  وال��وع��َد 
بر�شلهم  �شلتهم  وي��ج��ّددوا  الكامنة،  الب�شارة  في 
و«اآبائهم الموؤ�ّش�شين«، ويبّرروا الُمنَجز على الأر�ص، 
وا�شتحالل  اأر�شه  واحتالل  المخالف  قتل  فيجيزون 

متاعه وتدمير ثقافته وك�ْشر ديانته.
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تاريخ  اأّن  النوعين  هذين  توظيف  ف��ي  وي��ب��دو 
ما  ي�شنعهما  والنف�شّية  الدينّية  وثقافتها  الجماعة 
يقت�شيه التاأليف بين الخبر المنقول والوحي الموروث 
التاأليف، وهو  يوؤّدي هذا  ما  وكثيرا  التاريخ.  ووقائع 
وتاريخّية  ووجدانّية  و�شيا�شّية  دينّية  عنا�شر  مزيُج 
اإعادة  اإلى  بالم�شافهة،  ومروّيٍة  مكتوبٍة  واأ�شطورّية، 
نبّي-  كالم  اأو  وحٌي  -واأ�شُله  الب�شارة  ن�ّص  �شياغة 
ا ناميا  ليالئم تقّلب الجتماع، فت�شبح الب�شارة ن�شّ
خَلَفه  جيل  كلُّ  وُيِمّد  الجامح،  بالتاأويل  اأو  بالزيادة 
في  الن�شر  وب�شائر  المحنة  في  الموا�شاة  بب�شائر 
اأّيام القّوة والظهور. وما اأكثر ما ُتعَتبر الب�شارة وحيا 
ُيكتب  الب�شر«  اإّل »وحي  واإْن هي  ال�شماء،  ل من  منزَّ
المتنائية،  والأ�شقاع  المتباعدة  الأزمنة  في  للب�شر 
م�شطنعة،  كانت  واإن  لها  ُهوّية  الأجيال  فيه  فتجد 
وتجديدا  اح��ت��الل،  ك��ان��ت  واإن  لأفعالها  وت��ب��ري��را 

لآمالها واإن كان اأكثرها ظنونًا واأوهامًا.

الحوا�صي

ابن القّيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، تح. طه عبد   .(
الروؤوف �شعد، بيروت، دار اإحياء التراث العربي، )د.ت)، 
م)، ج)/)). وانظر تعريفات الب�شارة في: الزمخ�شرّي، 
اأحمد، القاهرة، مطبعة  الك�ّصاف، تح. م�شطفى ح�شين 
الجرجانّي،  )/)0)؛   ،((((/(((( ط)،  ال�شتقامة، 
عالم  بيروت،  عميرة،  عبدالرحمان  ت��ح.  التعريفات، 
روح  الآل��و���ش��ي،  ����ص0)؛   ،((((/((0( ط)،  ال��ك��ت��ب، 
)د.ت)،  العربّي،  التراث  اإحياء  دار  بيروت،  المعاني، 
دار  والتنوير،  التحرير  عا�شور،  اب��ن  )/00)-)0)؛ 
اهتممنا  وقد   .(((/(  ،(((( والتوزيع،  للن�شر  �شحنون 
والخبر  الب�شارة  بين  والتمييِز  التعريفات  ه��ذه  بنقد 
والعالمة والدليل في كتاٍب في ال�شيرة النبوّية �شدر عن 
التاريخ  البعثة:  قبل  محّمد  حياة  وعنوانه:  الطليعة،  دار 

والب�شارة والأ�شطورة، بيروت، دار الطليعة، ))0).
التكوين ))/)- اأي�شا:  وانظر  التكوين ))/)-)، )-).   .(

))/)-))؛  ))-))؛   ،(-(/(( ))/))-))؛  )؛   ،(
.((-((/((

انظر في تب�شير اإ�شحاق ويعقوب: التكوين ))/)-)، ))؛   .(
))/))-))؛ ))/))-))؛ ))/)-).

ى  في طريق يعقوب اإلى م�شر: "َفَكلََّم اهلُل اإِ�ْشَراِئيَل ِفي ُروؤَ  .(
َتَخْف  َل  اأَِبيَك،  اإَِلُه  اأََنا اهلُل  َيْعُقوُب...  َيْعُقوُب  َوَقاَل:  اللَّْيِل 
ًة َعِظيَمًة ُهَناَك”:  اأُمَّ اأَْجعُلَك  ي  َر لأَنِّ اإَِلى ِم�شْ ِمَن النُُّزوِل 
"اهلُل  التكوين ))/)-). وانظر ما قاله يعقوب ليو�شف: 
َكْنَعاَن  اأَْر���صِ  ِفي  ُلوَز  ِفي  ِلي  َظَهَر  �َشْيٍء  ُكلِّ  َعَلى  الَقاِدُر 
ُرَك َواأَْجَعُلَك  َوَباَرَكِني َوَقاَل ِلي: َها اأََنا اأَْجَعُلَك ُمْثِمًرا َواأَُكثِّ
ُجْمُهوًرا ِمَن الأَُمِم، َواأُْعِطي َن�ْشَلَك َهِذِه الأَْر�َص ِمْن َبْعِدَك 

ُمْلًكا اأََبِديًّا”: التكوين ))/)-).
التكوين 0)/))-)).  .(

0)/))؛  ))؛   ،((/(( متتابعة:  اإ���ش��ح��اح��ات  ث��الث��ة   .(
.((/((

ريا�ص  ل��ن��دن،  لــلــتــوراة،  �صيا�صية  قــــراءة  م��ق��ار،  �شفيق   .(
الرّي�ص للكتب والن�شر، ط)، ))))، �ص �ص ))-)).

 ،(-(/(( التكوين  الختان:  بعد  اأب��راه��ام  ي  �ُشمِّ اأب��رام   .(
لأّن  اإ�شحاق  عن  �شيئا  التكوين  �شفر  يذكر  ولم   .((-((
اأب��وه  بها  ر  ُب�شِّ التي  ولدت��ه  قبل  ال��رّب  له  اختاره  ا�شمه 
اإبراهيم فاأغنت الب�شارة عن الختبار: التكوين ))/))–

ي يعقوُب اإ�شرائيَل بعدما �شارع الرّب ليلة كاملة  )). و�شمِّ
يو�شف  واأّما   .(0/((  ،((-((/(( التكوين  فيها:  وثبت 
فقد �شّمته اأّمه: التكوين 0)/))، ولم يذكر �شفر التكوين 
اأّنه اخُتِبر ليتمّيز عن اإخوته. فكان تكرار كلمة العبرانّي 
والتحّول  التمّيز  لتحقيق  والختبار  الب�شارة  من  تعوي�شا 

من الأ�شل الآرامّي اإلى الهيئة العبرانّية.
المرجع نف�صه، �ص �ص  التكوين ))/))، وانظر: مقار،   .(

))–))؛
 ZIVIE (Alain), "Le creuset de fer, les juifs 

d’Egypte dans l’antiquité”, (in) Juifs d’Egypte : 
images et textes, Paris, éditions du scribe, 
1984, p 10.

ْم�ُص اإَِلى الَمِغيِب َوَقَع َعَلى اأَْبَراَم �ُشَباٌت،  اَرت ال�شَّ ا �شَ »َوَلمَّ  .(0
»اْعَلْم  لأَْب��َراَم:  َفَقاَل  َواِقَعٌة،  َعِظيَمٌة  ُمْظِلَمٌة  ُرْعَبٌة  َواإَِذا 
َلُهْم،  �َشْت  َلِيْ اأَْر���صٍ  ِفي  َغِريًبا  �َشَيُكوُن  َن�ْشَلَك  اأَنَّ  َيِقيًنا 
ُة الِتي  َوُي�ْشَتْعَبُدوَن َلُهْم، َفُيِذّلوَنُهْم اأَْرَبَع ِماَئِة �َشَنٍة، ُثمَّ الأُمَّ
ِباأَْماَلٍك  َيْخُرُجوَن  َذِلَك  َوَبْعَد  اأَِديُنَها،  اأََنا  َلَها  ُي�ْشَتْعَبُدوَن 
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المرجع  مقار،  وانظر:   .((-((/(( التكوين  َجِزيَلٍة«: 
نف�صه، �ص �ص ))-)).

التكوين ))/)).  .((
التكوين 0)/)). واإحياوؤه اإلى الجيل الثالث من ذرّية ابنه   .((

مبالغة في اإظهار كثرة الن�شل.
��ا  َواأَمَّ الِجيِل،  َذِل��َك  َوَجِميُع  ْخ��َوِت��ِه  اإِ َوُك��لُّ  ُيو�ُشُف  "َوَماَت   .((
ا  ِجدًّ َكِثيًرا  َوَكُثُروا  َوَنَمْوا  َوَتَواَلُدوا  َفاأَْثَمُروا  اإِ�ْشَراِئيَل  َبُنو 

ْت الأَْر�ُص ِمْنُهْم”: الخروج، )/)-). َواْكَتظَّ
مّتى )/0)-)).  .((

مّتى )/)-).  .((
يوحّنا )/))، ))، 0). وانظر اأي�شا: اإِ�َشْعَياء 0)/).  .((

يوحّنا )/))-)).  .((
روما 0)/)-)).  .((

مّتى ))/))-)).  .((
مّتى ))/))-))؛ اإ�شعياء ))/)).  .(0

الِحْجر ))/))؛ ال�شاّفات ))/)))؛ الذاريات ))/)).  .((
الآلو�شي، المرجع نف�صه، ))/)).  .((
الآلو�شي، المرجع نف�صه، ))/)).  .((

اأي�شا: محّمد  المرجع نف�صه، ))/)). وانظر  الآلو�شي،   .((
بن  اإبراهيم  تح.  التف�شير،  تي�شير  اطفّي�ص،  يو�شف  بن 

محّمد طالي، ُعمان، ط)، ))))-)00)، )/))).
ال�شاّفات ))/))-)0).  .((

مريم ))/))-0).  .((
ال�شاّفات ))/)))-))).  .((

الآلو�شي، المرجع نف�صه، ))/))).  .((
النبّي  ينال  الطاعة  على  والثبات  النبّوة  اأمانة  وبحْمل   .((
ال�شالة  حديث  "وفي  والكرامة،  الت�شريف  اأي  البركة 
على النبّي �شّلى اهلل عليه و�شّلم: وباِرْك على محّمد وعلى 
الت�شريف  من  اأعطيته  ما  واأَِدْم  له  اأَْثِبْت  اأي  محّمد:  اآل 
اأحمد  تح. عامر  العرب،  ل�شان  ابن منظور،  والكرامة”: 
اإبراهيم، بيروت، دار  حيدر، مراجعة: عبدالمنعم خليل 

الكتب العلمّية، ط)، )00)-))))، )/0) )برك).
هود ))/))؛ والمق�شود في الآية ابن نوح.  .(0

َوَلَقْد  نوح:  ة  ق�شّ فاتحة  في  مثال: جاء  �شورة هود  في   .((
اأَن الَّ  َنــِذيــر ُمِبيٌن,  َلــُكــْم  ـــي  اإِنِّ َقــْوِمــِه  اإَِلـــى  ُنــوًحــا  اأَْر�ــَصــْلــَنــا 

 اأَِليٍم َيـــْوٍم  َعـــَذاَب  َعلَْيُكْم  اأََخـــاُف  ـــي  اإِنِّ اهلَل,  اإِالَّ  َتــْعــُبــُدوا 
ُهــوًدا,  اأََخــاُهــْم  َعــاٍد  َلى  َواإِ هود:  ق�شة  وفي   .(((-(((
َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهلَل َماَلُكْم ِمْن اإَِلٍه َغْيُره, اإِْن اأَنُتْم اإِالَّ 
ة �شالح: َواإَِلى َثُموَد اأََخاُهم  ُمْفَتُروَن)0)). وفي ق�شّ
َغْيُره,  اإَِلٍه  َلُكم مْن  َما  اهلَل  اْعُبُدوا  َقْوِم  َيا  َقاَل  اِلًحا,  �صَ
َفا�ْصَتْغِفُروُه  ِفيَها,  َوا�ْصَتْعَمَرُكْم  االأَْر�ِص  مَن  اأَْن�َصاأَُكم  ُهَو 
وفي   .(((( مِجيٌب َقــِريــٌب  ـــي  َربِّ اإِنَّ  ــِه,  ــْي اإَِل ُتــوُبــوا  ــمَّ  ُث
َقْوِم  َيا  َقاَل  �ُصَعْيًبا,  اأََخاُهم  َمْدَيَن  َواإَِلى  �شعيب:  ة  ق�شّ
وا الِمْكَياَل  اْعُبُدوا اهلَل, َما َلُكم مْن اإَِلٍه َغْيُره, َواَل َتنُق�صُ
نِّي اأََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب َيْوم  َوالِميَزاَن, اإِنِّي اأََراُكم ِبَخْيٍر َواإِ
ْر�َصْلَنا ُمو�َصى  ة مو�شى: َوَلَقْد اأَ مِحيٍط)))). وفي ق�شّ
اأَْمَر  َبُعوا  َلى ِفْرَعْوَن َوَملَِئِه, َفاتَّ اإِ ِباآَياِتَنا َو�ُصْلَطاٍن ُمِبيٍن 

.(((( ِفْرَعْوَن, َوَما اأَْمُر ِفْرَعْوَن ِبَر�ِصيٍد
اهلَل  اإِنَّ  َبــِنــيَّ  َيــا  َوَيــْعــُقــوُب  َبِنيِه  ــَراِهــيــُم  اإِْب ِبــَهــا  ى  َوَو�صَّ  .((
 ُم�ْصِلُموُن َواأَْنُتْم  اإِالَّ  َتُموُتنَّ  َفاَل  يَن  الدِّ َلُكُم  َطَفى  ا�صْ

البقرة )/))).
في  مختلفة  ب�شيغ  و���ش��ف��ه  ورد   .((/(( الــتــكــويــن   .((
الترجمات، ومنها: »َيُكوُن اإِْن�َشاًنا َوْح�ِشّيا«، و»َيُكوُن ِحَماًرا 
و»َيُكوُن  الَوْح�ِص«،  َكِحَماِر  َرُجاًل  و»َيُكوُن  َب�َشريًّا«،  ا  َوْح�ِشيًّ

ا َب�َشِريًّا«، انظر:  ِحَماًرا َوْح�ِشيًّ
 http://holy-bible-1.com/articles/display_

html/10504

النَِّبيُّ  َوَهــَذا  َبُعوُه  اتَّ َللَِّذيَن  ِباإِْبراِهيَم  النَّا�ِص  اأَْوَلــى  اإنَّ   .((
َوالذيَن َءاَمُنوا اآل عمران )/)).

ا َوَلِكْن َكاَن َحِنيًفا  َراِنيًّ ا َواَل َن�صْ َما َكاَن اإِْبَراِهيُم َيُهوِديًّ  .((
ُم�ْصِلًما اآل عمران )/)).

عبدالباقي،  فوؤاد  محّمد  انظر:  القراآن،  في  كثيرة  وهي   .((
دار  بيروت،  الكريم،  القراآن  لآي��ات  المفهر�ص  المعجم 
المعرفة، ط)، ))))/))))، �ص �ص )0)- الفكر/دار 

.(0(
اإّن  اأي�شا  ويقال   .(((/(( نف�صه،  المرجع  الآلو�شي،   .((
طول ال�شورة يراد به التحّدي لمن كان يروي اأخبارا عن 
الفر�ص ويدعو النا�ص اإليها لأّنها اأ�ْشَبُع لهم من الق�ش�ص 
هود  ق�ش�ص  اإّن  ويقال  القراآن؛  في  المنقولة  الق�شيرة 
ة يو�شف  و�شالح واإبراهيم كانت معروفة للعرب، واأّما ق�شّ
ابن  انظر:  ال��ق��راآن.  لها  ف�شّ فلذلك  معروفة،  تكن  فلم 
المرجع نف�صه، ))))، ))/)))–00)؛ علي�ص  عا�شور، 
متوّلي مدني البّني، مو�صوعة تف�صير �صورة يو�صف عليه 



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

64

ال�صالم, الكويت، )/)))-))).
وعّلل محّمد بن يو�شف اطفّي�ص عدم تكرار هذه ال�شورة   
القلوب  في  ر�شوخها  ت�شّهل  دواع  ففيها  نف�شّيا،  تعليال 
على  الفتنة  منه  ُتخ�شى  م��ا  وفيها  ت��ت��ك��ّرر،  ل��م  ول��ذل��ك 
لئاّل  يو�شف  �شورة  الن�شاء  تعليم  عن  »ُنهي  قال:  الن�شاء! 
غيره،  تكرير  وقع  كما  فيها  ما  يتّكرر  لم  ولذلك  ُيفتّن، 
ير�شخ  كذلك  هو  ما  ف��اإّن  فيها  ما  اإل��ى  الدواعي  ولتوّفر 
ة الذبيح  في القلوب بال تكرير، كما لم تتكّرر لذلك ق�شّ
القرنين«:  وذي  الكهف  واأ�شحاب  الح�شر  مع  ومو�شى 

اطفّي�ص، المرجع نف�صه، )/)).
يو�شف ))/))-0).  .((

ِفي  ِزْلُتْم  َفَما  ِبالَبيَِّناِت  َقْبُل  ِمن  ُيو�ُصُف  َجاَءُكْم  َوَلَقْد   .((
ا َجاَءُكم ِبِه َحتَّى اإَِذا َهلََك ُقْلُتْم َلن َيْبَعَث اهلُل ِمن  �َصكٍّ ِممَّ
 لُّ اهلُل َمْن ُهَو ُم�ْصِرف ُمْرَتاٌب َبْعِدِه َر�ُصواًل, َكَذِلَك ُي�صِ
»لم  الآي��ة:  تف�شير  في  عا�شور  ابن  وقال   .((/(0 غافر 
َيِرد في الأخبار عّده في الر�شل، ول اأّنه دعا اإلى دين في 
م�شر، وكيف واهلل يقول: َما َكاَن ِلَياأُْخَذ اأََخاُه ِفي ِديِن 
الَمِلِك اإِالَّ اأَْن َي�َصاَء اهلُل ]يو�شف ))/))[ ول �شّك في اأّنه 
نبيء اإذا وجد م�شاغًا لالإر�شاد اأظهره”: المرجع نف�صه، 

))/0)). وانظر اأي�شا الآية )) من �شورة يو�شف.
40. NEHER (André et Renée), Histoire biblique 

du peuple d’Israël, Paris, librairie d’Amérique 
et d’Orient, 1974,   pp 70-74 ; ZIVIE (Alain), 
"Le creuset de fer”, p 7.

الخروج )/)؛ )/)، )؛ ))/)، )).  .((
42. M.A.S. ABDELHALIM, "The story of Joseph 

in the Qur’an and the old Testament”, (in) 
Islam Christian Muslim Relations, vol. 1, n 2, 
1990, pp 171-191.؛ 

عّمان,  تحليلّية,  درا�صة  يو�صف:  �صورة  النوفل,  اأحمد   
دار الفرقان للن�شر والتوزيع، ط)، )0))-))))، �ص �ص 

.((-((
ة يو�شف: وراجع اأي�شا في درا�شة ق�شّ  

كتب  مــن  مقتب�ص  الكريم  الــقــراآن  هــل  ع��ام��ري،  �شامي   
اليهود والن�صارى, �ص �ص )))-))). والكتاب من اإ�شدار 

»مبادرة البحث العلمّي لمقارنة الأديان«، ال�شفحة: 
 http://www.arcri.org/index.php?option=com_

content&view=frontpage&Itemid=1

 http://www.arcri.org/shubha/  

وتحميله من ال�شفحة التالية:  
A.	 H.	 JOHNS,	 "Joseph	 in	 the	Qur’ān:	 dramat-

ic dialogue, human motion and prophetic 
wisdom”, (in) Islamochristiana, N 7, Rome, 
1981, pp 29-45; J. JOMIER, "Joseph vendu 
par ses frères dans la Genèse et le Coran”, 
(in) Mélanges de l’université Saint-Joseph, 
Beyrouth,	Dar	el-machreq,	T.	ʟ,	Vol.	1,	1984,	
pp	333-350;	M.	MĪR,	"The	Qur’anic	story	of	
Joseph : plot, themes and characters”, (in) 
Muslim	World,	Vol.	ʟxxvɪ,	N	1,	January,	1986,	
pp 1-15; A. L. de PREMARE, Joseph et 
Muhammad: le chapitre 12 du Coran (étude 
textuelle), Publications de l’université de 
Provence, 1989; M. S. Stern, "Muhammad 
and Joseph: a study of koranic narrative”, 
(in) Journal of Near Eastern Studies, 1985, 
pp 193-204.

)).  في موا�شع من ال�شورة، كالآية )).
44. F. CASTEL, Histoire d’Israël et de Juda 

des origines au II siècle après Jésus Christ, 
Paris, éditions du centurion, 1983, p 37.

45.  CASTEL, p 37. 

)).  CASTEL, p 37. وقارن هذا الراأي ب�: كمال ال�شليبّي، 
خفايا التوراة, لندن، دار ال�شاقي، ط)، ))))، �ص �ص 

)))-)))؛ البّني، المرجع نف�شه، )/)0)-))).
انظر: هود وال�شعراء والأنبياء.  .((

ب�شّحة  �شامت  اعتراف  �شكوتهما  اإّن  المف�ّشرون  ويقول   .((
تف�صير  موؤتمر  الغّزي،  العلمي  عبداهلل  يو�شف:  كالم 
 ،((((-(((( ال��ف��ك��ر،  دار  دم�����ش��ق،  يــو�ــصــف,  �ـــصـــورة 

.(((-(((/(
َما  َوَيــْعــُقــوَب  َواإِ�ــْصــَحــاَق  اإِْبــَراِهــيــَم  َءاَبــاِئــي  ِملََّة  َبْعُت  َواتَّ  .((
 .((/(( يو�شف   َصْيٍء� ِمــْن  ِبــاهلِل  ُنــ�ــْصــِرَك  اأَْن  َلَنا  َكــاَن 
وراجع التف�شير في: البّني، المرجع نف�شه، )/)))-)))؛ 
الغّزي، المرجع نف�شه، )/)))-)))؛ اطفّي�ص، المرجع 

نف�صه، )/)))-))).
كّل  ولأّن  تغليبا،  والر�شول  النبّي  على  النبّي  كلمة  نطلق   .(0

ر�شول نبّي.
نظرنا،  في  التكرار  وظائف  اأهّم  والتبليغ  النبّوة  تف�شيل   .((
وهو من الوجوه الدقيقة في رّد القراآن على اأهل الكتاب. 
ال��ق��راآن  ق�ش�ص  ف��ي  ال��ت��ك��رار  خ�شائ�ص  ف��ي  وراج���ع 

ومقا�شده: البّني، المرجع نف�شه، )/))-)).
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�شامي عامري، المرجع نف�شه، �ص ))).  .((
اآل عمران )/)).  .((

مريم ))/))-)).  .((
ابن عا�شور، المرجع نف�صه، ))/)).  .((

الآلو�شي، المرجع نف�صه، )/))).  .((
الزمر ))/)). وانظر: الآلو�شي، المرجع نف�صه، ))/)-  .((

)؛ ابن عا�شور، المرجع نف�صه، ))/)-).
ابن عا�شور، المرجع نف�صه، )/)))-0)).  .((

الآلو�شي، المرجع نف�صه، )/))).  .((
البهّية  المطبعة  م�����ش��ر،  الــغــيــب,  مــفــاتــيــح  ال�����رازي،   .(0

الم�شرّية، ط)، ))))/))))، )/)).
مريم ))/)؛ الأنبياء ))/)).  .((

اآل عمران )/)).  .((
ابن عا�شور، المرجع نف�صه، )/))).  .((

المرجع  الآل��و���ش��ي،  )/))؛  نف�صه،  الــمــرجــع  ال���رازي،   .((
نف�صه، )/))).

ابن عا�شور، المرجع نف�صه، )/))).  .((
مّتى )/)-).  .((

يوحنا )/))-0)؛ وانظر المعنى نف�شه في توّجه الب�شارة   .((
اإلى زكريا: لوقا )/)).

وُذك������ر ت�����ش��دي��ق ال����ق����راآن ل��م��ا ق��ب��ل��ه ف����ي: ال��ب��ق��رة   .((
الن�شاء  ))؛   ،(/( عمران  اآل  )/)0)،))،))،))،))؛ 
0)/))؛  يون�ص  )/))؛  الأنعام  )/))؛  المائدة  )/))؛ 
))/))؛  ال�شاّفات  ))/))؛  فاطر  ))/)))؛  يو�شف 

الأحقاف ))/))، 0).
ال�شّف  )مّرتين)؛   ((/( المائدة  )/0)؛  عمران  اآل   .((

.(/((
اآل عمران )/))-)).  .(0

مريم ))/)).  .((
الآلو�شي، المرجع نف�صه، ))/)).  .((

ال�شّف ))/).  .((
�شفيق مقار، المرجع نف�صه، �ص )).  .((

التكوين 0)/))-)).  .((
ولّما  بركته،  لنيل  اأبيه  على  يعقوب  احتيال  مثال  انظر   .((

باركه قال له: »ِلُي�ْشَتْعَبْد َلَك �ُشُعوٌب َوَت�ْشُجْد َلَك َقَباِئُل، ُكْن 
َك«: التكوين ))/)).  ًدا لإِْخَوِتَك َوْلَي�ْشُجْد َلَك َبُنو اأُمِّ �َشيِّ
التكوين  عي�شو:  المغبون  لبكره  اإ�شحاق  ج��واب  وانظر 

.((/((
التكوين ))/)-)؛ ))/))-)).  .((

التكوين ))/)-)).  .((
التكوين ))/))؛ 0)/))-)).  .((

التكوين ))/))-)).  .(0
من  الرابع:  الباب  نف�صه،  المرجع  �شفيق،  مقار،  انظر:   .((

تعّدد الآلهة اإلى الإفراد، �ص �ص )0)-))).
التكوين ))/))-)).  .((

َما ِفي  ُكلَّ  ]اأي قتلوا[  ُموا  اأريحا: »َوَحرَّ انظر مثال تدمير   .((
الَبَقَر  َحتَّى  َو�َشْيٍخ،  ِطْفٍل  ِمْن  َواْم��َراأٍَة،  َرُجٍل  ِمْن  الَمِديَنِة 
وانظر   .((/( ي�صوع  ْيِف«،  ال�شَّ ِبَحدِّ  َوالَحِميَر  َوالَغَنَم 

تدمير مدينة َعاي في الأ�شحاح ) من ي�صوع.
ي�صوع ))/))، )).  .((

كلمة  تكرار  الأوامر  هذه  في  وانظر   .((-(0/(( العدد   .((
الأر�ص.

الم�صيحّية  مقار،  �شفيق  وانظر:   .((-((/(( الوّيين   .((
ال�صرق  ل�صراع  الدينّية  الجذور  في  بحث  التوراة:  في 
والن�شر،  للكتب  الرّي�ص  ريا�ص  لندن/قبر�ص،  االأو�صط، 

ط)، ))))، �ص �ص )))-))).
َواإِ�ْشَحاَق  اإِْبَراِهيَم  َمَع  َر ِميَثاَقُه  َفَتَذكَّ اأَِنيَنُهْم،  »َف�َشِمَع اهلُل   .((
الخروج  اهلُل«:  َوَعِلَم  اإِ�ْشَراِئيَل  َبِني  اهلُل  َوَنَظَر  َوَيْعُقوَب، 
)/))-))، وفي ترجمة »كتاب الحياة«: » َوَنَظَر اهلُل اإَِلى 

َبِني اإِ�ْشَراِئيَل )َوَرقَّ ِلَحاِلِهْم):
 http://www.arabchurch.com/ArabicBible/alab/

Exodus/2 

وانظر اأي�شا: الخروج )/)-).  
التكوين ))/)؛ ))/).  .((

التثنية )/0)-))؛ )/)-)).  .((
حزقيال )/0)-)).  .(0
حزقيال )/))-)).  .((

ي�صوع ))/)).  .((
ي�شوع ))/).  .((

التثنية )/0)-))؛ )/)-)، ))، ))، )).  .((
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اأ�شتاذ  اأن نمّثل لهذا الراأي بقول �شالوم روزنبارڨ  يمكن   .((
الحتفال  في  القد�ص  في  العبرّية  الجامعة  في  الفل�شفة 
اأّن  ننكر  اأْن  يمكن  »ل  هيونية:  ال�شّ الحركة  بتاأ�شي�ص 
يعني  ال��ذي  لإ�شرائيل  الوطنّي  الن�شيد  -وه��و  َهِتْكَفاْه 
ال�شاد�ص  الإ�شحاح  في  الروؤيا  اإلى  جذوره  تعود  الأم��ل- 
وذلك  التوراة،  من  ِحْزِقَيال  النبّي  �شفر  من  والثالثين 
عمل  بالطبع  وهو  الجاّفة،  اليهود  عظام  ُبعثت  عندما 
نبّوات  ت��رى  واأن��ت  الخطيئة.  من  خال�ص  فيه  تب�شيرّي 
الجاّفة،  بعظامه  ال�شعب  وت��رى  تتحّقق،  وهي  حزقيال 
عندما خرج من اآو�شفيتز )Auschwitz) اأو من اأّي مكان 
م�شّتتون  ومر�شى  ُمنَهكون  وهم  ال�شتات،  اأر�ص  في  اآخر 
ترى  عندما  اإ�شرائيل،  في  اأخرى  مّرة  تجّمع  ثّم  تماما، 
تب�شيرّي«.  عمل  هذا  اإّن  تقول  اأْن  اإّل  اأمامك  لي�ص  ذلك 
الإذاعة  هيئة  في  العربّي  الق�شم  بّثه  كما  كالمه  )نقلنا 
البريطانّية )ماي ))))) في ذكرى مرور مائِة �شنة على 
قيام الحركة ال�شهيونّية في مدينة »َباْل« ال�شو�شرّية �شنة 
))))). وبهذا التاأويل تتجّدد قدا�شة الب�شارة، وت�شير في 
النا�ص، وتحيي في النفو�ص الأمل في الجتماع في »اأر�ص 
اإنجاز  باأّنه  الأر�ص  على  اليهودّي  الفعل  وتبّرر  الميعاد«، 

للوعد الإلهّي.
انظر مثال: الأعراف )/)))؛ مريم ))/0).  .((

التوراة جاءت  انظر في ن�شاأة اليهودية: كمال ال�شليبّي،   .((
موؤ�ّش�شة  بيروت،  الرّزاز،  عفيف  تع.  العرب,  من جزيرة 
جغرافّية  منى،  زي��اد  ))))؛  ط)،  العربّية،  الأب��ح��اث 
التوراة: م�صر وبنو اإ�صرائيل في ع�صير, لندن/قبر�ص، 
اأثارت  وقد   .(((( ط)،  والن�شر،  للكتب  الرّي�ص  ريا�ص 
اآراء ال�شليبّي ردودا كثيرة، وجمع محّمد عبداهلل الحمّيد 
ال�شليبّي  على  الباحثين  من  جماعة  فيها  رّد  مقالت 
اأبها  نادي  ال�شعودّية،  ال�شليبّي،  افتراءات  في:  ون�شرها 

الأدبّي، ط)، )))).
الأنفال )/).  .((

الفتح ))/0).  .((

يون�ص 0)/)).  .(00
المائدة )/)).  .(0(

انظر �شيرة اإ�شحاق ويعقوب في التوراة، واأكبر اأغرا�شها   .(0(
المال،  وج��م��ُع  وال��ب��رك��ة،  ال��ُب��ُك��ورّي��ة  لفتكاك  الح��ت��ي��اُل 

وتتخّلل  والغنم.  والأر�ص  الماء  في  والخ�شومُة  والزواُج، 
في  وهي  واأوام��ُره،  الرّب  ب�شائُر  الدنيوّيَة  الق�ش�َص  هذه 
اإلى  وال��دع��وة  الأر����ص  وافتكاك  الن�شل  بكثرة  التب�شير 
)ج.  المذابح  ب�شناعة  ال��رّب  �ُشْكر  واإل��ى  الأم��م  اعتزال 

َمْذَبح): التكوين، الإ�شحاح ))، ))-)).

الم�صــادر والمراجع

الكريم. •	القراآن 
بم�شر،  المقّد�ص  الكتاب  دار  القاهرة،  المقّد�ص،  الكتاب  	•

ط)، )00).
اإبراهيم  •	اطفّي�ص )محّمد بن يو�شف)، تي�شير التف�شير، تح. 

بن محّمد طالي، ُعمان، ط)، ))))-)00).
•	الآلو�شي )محمود)، روح المعاني، بيروت، دار اإحياء التراث 

العربّي، )د.ت).
•	البّني )علي�ص متوّلي مدني)، مو�شوعة تف�شير �شورة يو�شف 

عليه ال�شالم، الكويت.
عبد  ت��ح.  التعريفات،  م��ح��ّم��د)،  ب��ن  )علي  الجرجانّي  	•

الرحمان عميرة، بيروت، عالم الكتب، ط)، )0))/)))).
ال�شعودّية،  ال�شليبّي،  افتراءات  عبداهلل)،  )محّمد  •	الحمّيد 

نادي اأبها الأدبّي، ط)، )))).
الم�شرّية،  البهّية  المطبعة  م�شر،  الغيب،  مفاتيح  •	الرازّي، 

ط)، ))))/)))).
حقائق  عن  الك�ّشاف  عمر)،  بن  )محمود  الزمخ�شرّي  	•
تح.  التاأويل،  وج��وه  في  الأق��اوي��ل  وعيون  التاأويل  غوام�ص 
ال�شتقامة، ط)،  القاهرة، مطبعة  اأحمد،  م�شطفى ح�شين 

.((((/((((
)كمال)، •	ال�شليبّي 

- التوراة جاءت من جزيرة العرب، تع. عفيف الرّزاز، بيروت، 
موؤ�ّش�شة الأبحاث العربّية، ط)، )))).

 - خفايا التوراة، لندن، دار ال�شاقي، ط)، )))).
تون�ص،  والتنوير،  التحرير  الطاهر)،  )محّمد  عا�شور  ابن  	•

دار �شحنون للن�شر والتوزيع، )))).
كتب  من  مقتب�ص  الكريم  القراآن  هل  )�شامي)،  عامري  	•
»مبادرة  اإ�شدار:  من  اإلكترونّية  )ن�شخة  والن�شارى،  اليهود 

البحث العلمّي لمقارنة الأديان«: 
 http://www.arcri.org/shubha/).
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لآي��ات  المفهر�ص  المعجم  ف����وؤاد)،  )محّمد  عبدالباقي  	•  
ط)،  المعرفة،  ال��ف��ك��ر/دار  دار  ب��ي��روت،  الكريم،  ال��ق��راآن 

.((((/((((
يو�شف،  �شورة  تف�شير  موؤتمر  العلمّي)،  )عبداهلل  الغّزي  	•

دم�شق، دار الفكر، ))))-)))).
تح. طه عبد  العباد،  في هدي خير  المعاد  زاد  القّيم،  ابن  	•

الروؤوف �شعد، بيروت، دار اإحياء التراث العربي.
)�شفيق)، •	مقار 

- قراءة �شيا�شّية للتوراة، لندن، ريا�ص الرّي�ص للكتب والن�شر، 
ط)، )))).

ل�شراع  الدينّية  الجذور  في  بحث  ال��ت��وراة:  في  الم�شيحّية   -
للكتب  ال��رّي�����ص  ري��ا���ص  لندن/قبر�ص،  الأو���ش��ط،  ال�شرق 

والن�شر، ط)، )))).
اأحمد حيدر، مراجعة:  •	ابن منظور، ل�شان العرب، تح. عامر 
عبد المنعم خليل اإبراهيم، بيروت، دار الكتب العلمّية، ط)، 

.((((-(00(
في  اإ�شرائيل  وبنو  م�شر  التوراة:  جغرافية  )زياد)،  منى  	•
ط)،  والن�شر،  للكتب  الرّي�ص  ريا�ص  لندن/قبر�ص،  ع�شير، 

.((((
عّمان، دار  تحليلّية،  درا�شة  يو�شف:  �شورة  )اأحمد)،  •	النوفل 

الفرقان للن�شر والتوزيع، ط)، )0))-)))).
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منهج ا�ست�سراف ال�سنة النبوية
لتح�سين الم�سلم وتعاملها مع غـير الم�سلمين

اأ . د . بوجمعة جـمـي بن علي
كلية الدرا�شات الإ�شالمية والعربية - دب���ي 

دولة الإمارات العربية المتحدة

با�صتقاء  المهتمة  الم�صتقبلية  الدرا�صات  في  نق�ص  وجود  م�صلم  باحث  كل  على  يخفي  ال 
ر�صوله  �صنة  واتباع  تعالى,  اهلل  بطاعة  المرتبطة  و�صلوكاتهم  الم�صلمين  حياة  اأ�ص�ص  ِبناء  منهج 
و�صع  وال�صالم في  ال�صالة  عليه  راكمه جهاده  وما  وال�صنة,  القراآن  �, من  الم�صطفى محمد 
االأبرار  الكرام والتابعون  ال�صحابة  بها  التي قام  الجليلة  االأعمال  االإ�صالمية, وكذا  الدولة  نواة 
الذين ُوفقوا في بناء دولة اإ�صالمية ي�صهد التاريخ بقوتها وعظمتها وريادتها, و�صنعها لح�صارة 

اإ�صالمية عتيدة.
ف��م��ا ال��م��ق�����ش��ود ب��م�����ش��ط��ل��ح )ا�ـــصـــــــتـــ�ـــصـــــــراف 
ــتــقــبــل(؟ ي��ق��ول ال��ب��اح�����ث ف���ي ال��درا���ش��ات  الــمــ�ــص
دور  يكمن  )ل  المنجرة:  المهدي  د.  الم�شتقبلية 
في  يتجلى  اإذ  التنبوؤات؛  اإ�شدار  في  ال�شت�شراف 
مرغوب  م�شتقبل  وت��خ��يُّ��ل  الت��ج��اه��ات،  ت��ح��دي��ات 
م�شتق�بل  على  تحويله  ا�شتراتيجيات  واقتراح  فيه، 
الأ�شواء  بت�شليط  يتعلق  الأم��ر  ف��اإن  وهكذا  ممكن، 
القرارات  �شانعي  م�شاعدة  ق�شد  الخت�يارات  على 
اطالعهم  مع  المدى،  بعيدة  الأه��داف  نحو  للتوجه 
َد  ق�شْ الحين،  في  اتخاُذها  الواجب  التدابير  على 
بيرجي ك��ا���ش��ت��ون  ف��ه  وي��ع��رِّ اإل���ي���ه���ا)))).   ال��و���ش��ول 
gaston berger بقوله: )هدف ال�شت�شراف لي�ص 

وا�شعة  ب�شورة  النظر  بل  بعيد،  اإل��ى  النظر  فقط 
بالخبراء  بال�شتعانة  الظواهر  لجوهر  والتحليل 

فيمكن  ال��ن��ظ��ام)))).  وتحليل  تقنيات  وا�شتعمال 
اآليات من  هو  الم�شتقبل  ا�شت�شراف  علم  باأن  القول 
اأخذ  اأجل  الم�شتقبل من  ت�شاعد على فهم  الحا�شر 
الأنبياء  فجميع  قادم.  هو  لما  وال�شتعداد  الحيطة 
والر�شل عليهم ال�شالة وال�شالم قامت نبوتهم على 
كانوا  اإنهم  حيث  الإلهي،  الوحي  من  النابع  التنبوؤ 
اهلل  علمهم  كما  الم�شتقبلية  بالحوادث  يخبرون 
التي  الخطط  بر�شمهم  الزمن  وي�شتبقون  تعالى، 
تحدث  اأن  يمكن  التي  الفتن  من  النا�ص  ن  تح�شِّ
والر�شول  اأوان�ها.  قبل  وذل��ك  الم�شتقبل،  في  لهم 
والروايات  ال�شريفة  اأحاديثه  في  لنا  �شجل  »قد   �
المنقولة الكثير من الأحداث التي �شوف تحدث في 
علماء  در�ص  فاإذا  الحين«))).  ذلك  منذ  الم�شتقبل 
تت�شمن  نبوية  واأح��ادي��ث  قراآنية  اآي��ات  ال�تف�ش�ي�ر 
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تلك  من  �شي�شتخل�شون  فاإنهم  م�شتقبلية  م�شاهد 
الم�شتقبل  فهم  في  �ر  ُت�شخَّ واأدوات  اآليات  الدرا�شة 
مع  واقعية،  معطيات  على  موؤ�ش�شة  ت�شورات  وو�شع 

ربط الأ�شباب بالم�شببات.
ال�شريفة  النبوية  ال�شنة  ا�شت�شراف  اهلل  َل  َح��وَّ
العلماء  عليه  ا�شطلح  م��ا  اإط����ار  ف��ي  للم�شتقبل 
الم�شلمون القدامى بفقه الترقب، والمحدثون بفقه 
التوقع، الذي لي�ص بدعة، واإنما هو بحث في الأمور 
وحا�شرة،  ما�شية  معطيات  على  بناء  المتوقعة، 
وا�شتخراج الأحكام والآراء وربطها بالأدلة ال�شرعية 
اأحدًا  اأن  اأظن  فما  ودقة،  بحذر  تاأ�شيلها  يتم  التي 
ي��ع��ار���ش��ه م��ن ال��م��ذاه��ب الإ���ش��الم��ي��ة وال��م��ج��ام��ع 
الفقهية والموؤ�ش�شات الأكاديمية، ال�شرعية كما يرى 
هذا  لأ�شل  وكمثال  الم�شلمين،  الدار�شين  معظم 
ال�شت�شراف الم�شتقبلي ن�شير اإلى اأن النبي � طبق 
ر�شوان  اأ�شحابه  يعلِّم  غزواته  معظم  ففي  التوقع، 
التاأمل  كيفية  جمعاء  الإ�شالمية  والأمة  عليهم  اهلل 
بنظر  الأح��داث  وق��راءة  الم�شتقبل  في  ثاقب  بفكر 
فاح�ص كما وقع في غزوة الخندق التي يرى العلماء 
فتح  َع  َتَوقَّ لما  التوقع  اآلية  طبق   � اأنه  الم�شلمون 
واأ�شوار  ال�شام،  وق�شور  ك�شرى،  لق�شر  الم�شلمين 
وال�شالم.  ال�شالة  عليه  توقعه  ما  فتحقق  �شنعاء، 
الإلهي،  الوحي  يوجهها   � النبي  توقعات  اأن  اأكيد 
والفطرة ال�شوية، والعناية الربانية الخا�شة باأنبيائه 
ور�شله عليهم ال�شالة وال�شالم، اأما توقعات العلماء 
ومعرفتهم  الرا�شخ،  اإيمانهم  فيوجهها  الم�شلمين 
العميقة بما اأ�شار اإليه القراآن الكريم وال�شنة النبوية 
في هذا الإطار، و�شعة علمهم واأفق تفكيرهم بتوفيق 
اأن  م�شلم،  �شحيح  في  ورد  ما  وك��ذا   . اهلل  من 
ي�شاألون  النا�ص  »ك��ان  ق��ال:    اليمان  بن  حذيفة 
ال�شر،  اأ�شاأله عن  الخير، وكنت  ر�شول اهلل � عن 
عليه  ي�شاأله  حذيفة  كان  كما  يدركني«  اأن  َمخافة 

ذلك؟«  اأدركني  اإن  اأفعل  »فما  وال�شالم:  ال�شالة 
الفقه  م��ن  ه��ذا  ول��ع��ل  يفعل،  م��ا  على  ي��دل��ه  ف��ك��ان 

الفترا�شي الذي كان يقول به اأبو حنيفة. 
لال�شتر�شاد  �شرورية  الم�شتقبلية  الدرا�شات  اإن 
المبنية  الخطط  ور�شم  الأول��وي��ات  تحديد  في  بها 
لجلب  القرارات  واتخاذ  وفكرية،  علمية  اأ�ش�ص  على 
تحديات  حجم  في  لتكون  الم�شار،  ودف��ع  المنافع 
اآمال الم�شلمين المنطلفة من  الحا�شر، وفي حجم 
الربانية،  تعاليمه  وقد�شية  الإ�شالمي  الدين  عظمة 
وقدرته باأمر اهلل  على اإنقاذ الب�شرية من الهوة 
ال�شحيقة التي ت�شقط فيها عب�ر الع�شور، والم�شاكل 
العوي�شة التي تعان�ي من وي�التها. فالحا�شر ي�تحرك 
التكنولوجية  ال�ثورة  بفعل  الم�شتقبل  نحو  ب�شرعة 
الإ�شالمية  الأم��ة  على  يتعين  لذلك  والمعلومات�ية، 
اأن ل تبقي خارج حركية التاريخ؛ لأنها اأمة ال�شهادة 

على النا�ص. م�شداقا لقوله تعالى:
ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   چ  
چ)))  ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  
به  اأمرها  لما  وفية  تكون  اأن  الإ�شالمية  الأمة  فعلى 
دينها الإ�شالم الذي ارت�شاه لها اهلل تعالى، فاآمنت 
والبيان  والدعوة  التبليغ  عليها  فوجب  واعتنقته،  به 
ب�شلوكها  تتحقق  و�شهادتها  ال�شليم،  والتطبيق 
الأر����ص؛  ف��ي  تعالى  اهلل  ا�شتخالف  ف��ي  وري��ادت��ه��ا 
بتر�شيخ توحيده وعبادته في قلوب النا�ص، وفي مجال 
جل  اهلل  رزقها  فقد  والح�شاري.  العمراني  الرقي 
بال�شتفادة  ملَزمة  ب�شرية،  وقوة  ثروة طبيعية  وعال 
منها، ويكون ذلك بالحد من هجرة الأدمغة، وتوفير 
العلمي  والبحث  والتعليم  لل�تربية  الجيد  الم�شتوى 
اأ�شاليب  المراعية للتوقعات الم�شتقبلية، مع تطوي�ر 
من  ال�شافي  بالإ�شالم  المعرفة  الإ�شالمية  الدعوة 
العلمي،  والعمل  الإب��داع  اآليات  وكذا  ال�شوائ�ب،  كل 
عنها  وال��دف��اع  م�شتقبلية،  لم�شاريع  يخطط  ال��ذي 
على  قادرا  يكون  دفاعا  الإ�شالمية،  الربوع  كل  في 
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على  الحاقد  ال�شتعمار  اأط��م��اع  لتحدي  ال��ت��داف��ع 
وعلى  عليها  للق�شاء  ال�شاعي  ومعتنقيه،  الإ�شالم 

المخططين لم�شتقبلها. 
فكرية  فو�شى  في  تع�ي�ص  الإ�شالمية  الأم��ة  اإن 
الغربية  القوى  تكالب  لها  َب  �ش�بَّ ووْه�ن،  و�شيا�شية 
وال�شهيونية الكارهة لالإ�شالم، الحاقدة على مبّلغه 
والتحكم  وث��روات��ه��ا،  اأدمغتها  ل�شتغالل  للب�شرية 
بل  القت�شادية،  واأنظمتها  ال�شيا�شية  قراراتها  في 
بات  لما  وت�ش�ي�ي�رها  التعليمية،  برامجها  في  حتى 
بذلها  ذلك  من  والأده�ى  الدي�ن�ي.  بال�شاأن  ُي�عرف 
على  يتحتم  لذلك  �شباب�ها.  ل�تن�شير  جهودها  كل 
في  الكب�رى  الأول�����وي��ات  تحديد  الإ�شالمية  ال��دول 
غمرة هذه الث�ورة التكنولوجية والمعلوماتية، لإنجاز 
م�شروع م�شتقبلي مطلوب �شرعًا وتاريخًا، ويتم ذلك 
ببناء ثقافة الإبداع والم�شاركة في البناء الح�شاري 
بالممانعة  ي�شمى  م��ا  اإل��ى  ال��رك��ون  وع��دم  الكبير، 
الثقافية ال�م�تقوقع�ة تق�وقع�ا َي�حرمها من ال�شتفادة 
من علوم الغْرب، التي ل تتعار�ص مع الدين الإ�شالمي 
الح�ني�ف، اإذ ينبغي معالجة الق�شايا الكبرى؛ وهي 
ن�شر العدل واإقامته في المجتمع الإ�شالمي، والبناء 
القت�شادي والعلمي والجتماعي والتربوي في اإطار 
التعاليم الإ�شالمية، ويكون المنطَلق هو اأ�شول الدولة 
هويتها  ومراعاة  وازدهارها،  قوتها  اأيام  الإ�شالمية 
القراآنية والحديثية. والعمل على  التعاليم  اإطار  في 
اأخطر  من  ُت�عد  التي  النق�شامات  م�شل�شل  وق�ف 
فاإذا  الإ�شالمية.  الدول  كي�ان  ن�خرت  التي  العوامل 
تعالى:  قوله  عليها  �شينطبق  كله  له�ذا  التنكر   وقع 

ڃ    ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   چ  
ٱ  ٻ   چ   : وقول���������ه  چ)))  چ  چ  
وق�ول���������ه  چ)))  پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   :
پڀ  چ)))

ومن هذا ال�منطلق، ب�دا لنا اأن المنهج المالئم 
انتقاء  وال�شائك، هو  ال�شا�شع  لمو�شوع  ل�ت�ناول هذا 
 � محمد  الم�شطفى  �صـنة  من  ن�ب�وية  اأح��ادي��ث 
الـمـ�صلم  لتحـ�صـيـن  ا�صت�صرافها  لدللت  مت�شمن�ة 
من  ن�شتطيع  لعلنا  الـم�صـلمين,  غيـر  مع  وتـعاملها 
خالل درا�شتها مقاربـة تكوين روؤيا م�شتقبلية لبع�ص 
االإ�صالمية  االأمــة  و�صع  عليه  يكون  اأن  ينب�غي  ما 
المزري  واقعها  تغيير  اإل��ى  ب�ت�نبيهها  وم�����اآل؛  ح��ال 
الذي يدمي قلب كل م�شلم، على �شوء بع�ص ما دعته 
اإليها �ش�نة نبيها محمد �، ل�ت�شور م�شتقبلها ج�يال 
بعد جي�ل، ت�شورا يكون اإطارا لتخاذ تدابير عملية 
وقدرتها  وكرامتها  قوتها  لها  تعيد  مجدية،  جدية 
على الدفاع عن دينها، بل وت�حبيبه ل�غي�ر الم�شلمين 

من خالل �شلوكات اأفراد الأمة الإ�شالمية قاطبة. 
الحديث  علماء  �شماه  ما   � الر�شول  عن  ورَد 
»ال�شنن  مثل  المالحم«  »باأخبار  اأو  الفتن«  »باأخبار 
الواردة في الفتن« لالإمام اأبي عمرو الداني، و»الفتن« 
 - الم�شتقبلية  الدرا�شات  اأن  اإل  حماد.  بن  ل�نعيم 
ال�شعبة  الق�شايا  من  ومعتنقيه  الإ�شالم  اإطار  في 
العلماء  جهود  ت�شافر  اإلى  حاجة  في   - ا�شة  والح�شَّ
والمفكرين الم�شلمين مع اأخذ الحيطة والحذر عند 
الأم��ة  تواجه  لتحديات  التخطيط  اأو  راأي  اإ���ش��دار 
الإ�شالمية. اإن الم�شلمين غافلون عن اإدراك الواقع 
للواقع  الفاح�ص  العالم  وب�شيرة  الموؤمن،  بفرا�شة 
المعي�ص، بعقل وقلب ي�شدران من معطيات ب�شطها 
غفلة جعلتهم  وهي  النبوية.  وال�شنة  الكريم  القراآن 
ال��واق��ع  ه��ذا  اأب��ع��اد  معرفة  اإل���ى  الطريق  يتنكبون 
واأحداثه، وبالأحرى ا�شتقراء الم�شتقبل، ثم التاأثير 
وتركوا  حقيقية،  ب�شورة  الأح��داث  من  جوانب  في 
الم�شتقبلية  بالدرا�شات  اهتم  ال��ذي  للغرب،  ذلك 
اهتماما بالغا، يجني الآن ثمارها، مع اأن الم�شلمين 
ال�شنن  منها  الم�شتقبل؛  لدرا�شة  اإمكانات  يمتلكون 
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وال�شنة  الكريم  القراآن  عنها  تحدث  التي  الكونية 
النبوية. من توجيهات ربانية ومحمدية.

التف�شير العلمي للقراآن الكريم وال�شنة  اأن  ذلك 
النبوية ال�شريفة وربطه بالإعجاز العلمي البعيد عن 
التكلف والتع�شف، الذي ك�شف عنه العلم التجريبي 
فيهما،  المعجزة  نات  الب�يِّ باإظهار  َلكفيل  المعا�شر، 
فتنتهم  الذين  الم�شلمين  قلوب  في  الثقة  وتجديد 
الحاقدين  الكفار  من  الم�شلين  ال�ُمرجفين  مزاعم 
على الإ�شالم ومعتنقيه با�شم العلم والحداثة، وكذا 
ت�شحيح م�شيرة العلم التجريبي،لأن اهلل تعالى جعل 
ج�شمه  وتكوين  الإن�شان،  خلق  طريقة  في  التفكر 
المخلوقات،  وبقية  والروحي  والعقلي  البييولوجي 
التجريبي،  العلم  عليها  يرتكز  التي  القاعدة  وهي 
الذي  الكون  هذا  بخالق  الإيمان  اإلى  يقود  تفكيرا 
خلق كل �شيء بدقة وحكمة وتقدير رائع معجز، تخر 
المومنة  القلوب  وجبروته  وعظمته  اإبداعه  لح�شن 
على  الم�شلمين  يحث  اأم��ر  وهو  ال�شليمة،  والعقول 
الإل��ه��ي.ذل��ك  ال��ك��ون  ه��ذا  اأ���ش��رار  بع�ص  اكت�شاف 
الإلحادية  للدعوات  يت�شدى  العلمي  الإع��ج��از  اأن 
والح�شارة  للعلم  اإط��ار  الإ���ش��الم  اإذ  الت�شكيكية، 

ومنهج بنائهما، فقد كّرم العلماء ؛ يقول تعالى: چ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦڦ  چ )�شورة اآل عمرا، الآية ))) ونادى بحرية 
العقل الب�شري وفق �شوابط حددها اهلل تعالى للعقل 
المفكر الباحث، طبقا لمحدودية طاقته، وخ�شوعه 
الفناء  في  المتج�شم  الب�شري  ال�شع�ف  لمقت�شيات 
العحز  اأو  الذاكرة،  وال�َخ�َرف؛ من فقدان  والمر�ص 

بجميع �شوره.
القراآني  الخطاُب  اإليه  ��ه  ُوجِّ ال��ذي  المركز  اإن 
ة النبوية ال�شريفة هو الإن�شان، الذي  �نَّ وخطاُب ال�شُّ
له،  تكريما  الكون  في  ما  كل  تعالى  اهلل  له  �شخر 
  ورحمة به، وابتالء له؛ على م�شتوى اإيمانه باهلل

اأو كفره به، اإذ هو الظلوم الجهول والهلوع الكفور، اإل 
لل�ت�شريع  الأول  من رحم ربنا ج�ل وعال، فالم�شدر 
الإ�شالمي هو القراآن الكريم، كما هو موؤكد، لذلك 
بانتقاء  تدوي�نه،  على  بالإ�شراف   � النبي  اهتم 
ف�ت�رة  اأقواله طيلة  كتابة  والنهي عن  الأمناء،  كتبته 
نزول الوحي قائال: »ل تكتب�وا عني �شيئا اإل القراآن 
ف�ْل�يْمح�ُه«))) وعن  فمن كتب عني �شيئا غير القراآن 
قال:   � اهلل  ر�شول  عن    الخدري  �شعيد  اأب��ي 
ال��ق��راآن  غ�ي�ر  عن�ي  كتب  وم��ن  عن�ي،  تكتب�وا  »ل 
في  التفريط  بذلك  يق�شد  اأن  دون  ف�ْل�يْمُحه«))) 
كانوا  الكرام  ال�شحابة  لأن  النبوية،  ال�شنة  تدوين 
اأفعاله  من  والتحقق  اأقواله  حفظ  على  حري�شين 
وتقريرات�ه، وتداول روايتها بينهم، بل كانوا يعي�شون 
و�شلوكا،  تطبيقا  اليومية  في حياتهم  النبوية  ال�شنة 
مقتدين بالر�شول �. لأن القراآن الكريم �شريح في 
بالنبي �.  القتداء  اإلى  للدعوة  المت�شمن  خطابه 

يقول تعالى: چ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ٴۇ   ۈ   چ   وع��ال:  ج�ل  ويقول  چ)0))  ہہ   ہ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې  
وئ  چ)))) اأي فيما اختلف بينهم واختلط، ومنه 

ال�شجر لتداخل اأغ�شانه))))
الكريم  ال��ق��راآن  ف�شرت  التي  النبوية  فال�شنة   
منهج  �نت  وب�يَّ مجمله،  وف�شلت  مطلقه،  وق��ي��دت 
تو�شحها  التي  الربانية،  لتعاليمه   � النبي  تطبيق 
�شي�رته العِطرة، تعتب�ر داع�ية ومرب�ية ومر�شدة اإلى 
�شبيل  في  وجهادا  وتربية  عمال  الإيماني  التوحيد 
تقود  التي  والنواهي  الأوام���ر  لكافة  ومب�ينة  اهلل، 
روحي  هو  ما  بي�ن  جامعة  كريمة  حياة  اإلى  الم�شلم 
ح�شاري  رقي  لبل�وغ  ط�يب،  مادي  هو  وما  مقد�ص، 
التي  ال�شامية،  القيم  الب�شرية نحو  قادر على قيادة 
تخلو منها بقية الديانات والأيديولوجيات والقوانين 
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الو�شعية، مهما بلغت مما ي�شمي بالتح�شر والتقدم؛ 
والرقي.  للح�شارة  الغربي  المفهوم  م�شتوى  على 
وق�د وف�ق اهلل تعالى علماء التجريح والتعديل وعلم 
مما  وتنقيحها  غربلتها،  اإلى  عامة  ب�شفة  الحديث 
ع�لق بها من كل دخ�يل. وما زال يوفقهم اإلى ذلك، 
دا�شهم  الذين  الم�شلمين  تخلف  من  الرغم  على 
الإ�شالم  على  الحاقدين  وكل  وال�شهيونية،  الغرب 
العلماء  باإج�ماع  تعالى،  اهلل  ب�وحي  فهي  ومعتنقيه، 

الم�شدُر الثاني للت�شريع الإ�شالمي.

وع��ل��ي��ه ف��اإن��ن��ي ���ش��اأت��ن��اول ب��ال��در���ص ب��ح��ول اهلل 
الم�شلم  تح�شين  ل�شبل  النبوية  �ة  نَّ ال�شُّ ا�شت�شراف 
المادي  الجانب  ب  يخرِّ ما  �شد  حياته  مراحل  في 
ال��وْه��ن  ل��ه  ي�شبب  تخريبا  ح��ي��ات��ه  م��ن  وال���روح���ي 
الإ�شالمية  غير  الأق��وام  بين  والَم�هانة  وال�تع�ا�ش�ة 
ع�ز  اهلل  غ��شب  عن  الناجم  وال�شقاء  الدنيا  في 
اإل��ى طريقة  الإ���ش��ارة  وك��ذا  الآخ��رة،  وجل عليه في 
الـتـح�صيـن  وه��ذا  الم�شلمين.  غي�ر  م��ع  ت�عاملها 
بالتعليم  المقترنة  الإ���ش��الم��ي��ة  التربية  َمنه  ت�شْ
 - وفروعها  اأ�ش�َشها  النبوية  ال�شنُة  و�شعت  التي   -
وع�شمته،  ُمَعلِّمها  وا�شتقامة  منبعها  �شفاء  بحكم 
ل�ت�شت�شرف  لها  اأهَّ مما  وخلودها.  وعمقها  واأ�شالتها 
َمن  اأم��ام  الباب  فاتحًة  الم�شلم،  م�شتقبل  دائما 
ن�شوحا،  توبة  يتوب  اأو  الإ���ش��الم،  يعتنق  اأن  اأراد 
اأ�شباب الطمئنان  �ئة  الوقاية والعالج, مه�يِّ مقدمة 
يقول  النعيم.  بج�نة  بالظفر  وال��وع��د  الدنيا  ف��ي 

ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   چ   تعالى: 
ھ  چ)))) فيغ�رَف من معينها ما يقاوم به كي�د 
الحاقدين  الكائدين  وكيد  النف�ص.  وَه�وى  ال�شيطان 
ال�شريفة  النبوية  فال�شنة  ومعتنقيه.  الإ�شالم  على 
�شالحة  العالمين  رب  وحي  من  مقتَب�شة  باعتبارها 
لكل زمان ومكان مثل منبعها القراآن الكريم، وهذه 

الم�شتقبل  ت�شت�شرف  تجعلها  باأن  كفيل�ة  ال�شالحية 
با�شتمرار.

نـة النبوية:  بع�س �سـمـات ال�سُّ
ُخ�ُل�ق�ُه  كريم  ر�شوُلُ   اأعمدت�ها  و�شع  ربَّـانـيـة:   -

ڱ   ڱ   ڱ   چ   وع�ال:  جل  ربه  فيه  قال  القراآن، 
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   : وق��ال  چ)))).  ں  
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ  
  اهلل  ع�شمه  چ)))).  ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  
ن�ه�ج  عن  ح��اد  وم��ا  الهداية،  طريق  عن  �شل  فما 
نهم  َمكَّ له  كفار قري�ص  ال�شتقامة. وطول م�شاحبة 
ح�شن  ليلحظوا  اأحواله  تفا�شيل  على  الوقوف  من 
فيها  اأث��ر  ل  ال�شريفة  ت�ُه  ف�ُش�نَّ العظيمة،  اأخ��الق��ه 
اإل عن  يتكلم  ل  لأنه  بال�شوء،  ��ارة  الأمَّ النف�ص  لهوى 
اء  الغرَّ و�ش�نته  العطرة  ف�ِشي�رُته   . وحي من اهلل 
تعالى  اهلل  له  ف�شَّ ربانية.  ونفحات  زك�ية  فيو�شات 
وعال.  جل  هلل  طاعًة   � له  العاَلمين  طاعة  بجعل 
فاهلل  الحكيم.  العزيز  اهلل  من  بالغة  تزكية  اإنها 
اأعلم َمن هو اأه�ٌل لر�شالته، في�شعها فيه؛ لأنه ي�شُلح 
بتف�شيرها.وتطبيق  الجدير  فهو  وتبليغ�ها.  ل�تلق�ِّيها 
نهجه  واختار  بعده  اأتي  لمن  قدوة  ليكون  تعاليمها 
ال�شريفة  النبوية  نة  ال�شُّ هذه  فاإن  وعليه،  الرباني. 
واأمته  الم�شلم  ا�ش�ت�ش�راف مراحل حياة  قادرة على 
ذ اهلل تعالى حكمه القا�شي  عب�ر التاريخ اإلى اأن ينفِّ
تـعاليم  رت  �شطَّ اإنها  حيث  فيها،  ومن  الدنيا  بفناء 
َتهديه  يتَّبع�ها؛  لمن  دقيقة  برامج  وو�شعت  ربـانـيـة, 
النحراف  من  نه  ُتح�شِّ هداية  حياته،  م�شالك  في 
الر�شول  تطبيقات  يمثلها  ال�شوي.  ال�شراط  عن 
ُن��شر  تطبيقا  التعاليم،  لتلك  الكرام  و�شحابته   �
اإ�شالمية  دول��ة  اأعظم  واأ�ش�شت  الإ���ش��الم،  بف�شله 
جذريا.واأ�ش�ش�ت  ق�لبا  الب�شري  التاريخ  م�شار  قلبت 
ح�شارة اإ�شالمية اأعمدتها القيم الإن�شانية الرفيع�ة، 
التي  بالحق،  الأر���ص  وعمران  الفا�شلة،  والأخ��الق 
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بلورت تكريم اهلل تعالى لالإن�شان. 
- وقـائـيـة: مراعية لفطرة الإن�شان على الإيمان 
 ،� محمد  نبيه  �ُش�ن�َّة  واتب�اع  تعالى  اهلل  وطاعة 
يقول ابن كثير في تف�شيره: »فاإنه تعالى فطر خلقه 
على معرفة توحيده واأنه ل اإله غيره«)))) مع الإ�شارة 
لو�شائل  الطبيعيين  والعلماء  الفال�شفة  مراكمة  اإلى 
بين  �شراع  مربط  كانت  كثي�رة،  وعلمية  فل�شفية 
القا�شرة عن  الع�قلية  ت�شوراتهم  نتيجة  الفريقين، 
بعد  وم�شيره  والإن�شان  والحياة  الكون  ك�نه  فهم 
اآراوؤهم الموجهة لتربية الإن�شان  اأن يموت، فجاءت 
عاجزة عن اأن تكون بديال لتوجيهات القراآن الكريم 
وال�شنة النبوية، ف�شاللهم العقدي ولَّد ثمرات �شالة 
من  )وك��ان  الكيالني:  اتبعها.يقول  من  و�شل  ت��اه 
اآثار هذا التخطيط العقائدي الذي اأفرزته الفل�شفة 
ت�شور  بال  ي�شير  يزال  وما  العلم  �شار  اأن  الو�شعية 
وا�شح عن غايات الحياة ومقا�شدها التي يخدمها 
ذلك  وان�عك�ص  اأه�����داف،  بال  الو�شائ�ل  فت�كد�شت 
التي  المفاهيم  فتلونت  التربية  على  ال�شطراب 
والواقعية  كالمثالية  التربوية  الفل�شفات  طرحتها 
وال�ب�راَكماتية وفروعها عن الحقيقة وطبيعة الإن�شان 
اأفرزتها  التي  بالظنون  بالوجود من حوله  وعالقاته 
والحياة  والإن�شان  الخالق  عن  الو�شعية  الفل�شفة 
الذي  الن�حراف  هذا  اآث��ار  تق�ف  والم�شير...ولم 
الغرب،  داخل  الحديثة  التربوية  الفل�شفات  اأ�شاب 
واإنما انت�شرت بانت�شار الح�شارة الغربية اإلى اأقطار 
العربية  الأقطار  ومنها  والرابع،  الثالث  العالمين 
الفل�شفات  ه��ذه  ت�شتورد  اأخ��ذت  التي  والإ�شالمية 
وتطبيقاتها، فتطرح في معاهدها وكلياتها التربوية 
والقيم  الحقيقة  ع��ن  الفل�شفات  ه��ذه  محتويات 
ومناهج المعرفة وعالقات الإن�شان بالخالق والكون 
تطرحها  كما  تماما  والم�شير  والحياة  والإن�شان 
المادية،  والواقع�ية  الم�شيحية،  المث�الية  من  كل 

الملحدة،  والمارك�شية  ال�نفع�ية،  والبراَكماتية 
والوجودية الع�ب�ثية))))) لقد قفزت الأنظمة التربوية 
العج�يب  )لكن  هائلة  قفزة  التكنولوجيا  عالم  في 
وثيقا  ارتباطا  ارتبطت  المادية  القفزة  ه��ذه  اأن 
التطور  واأ�شبح  القيم،  وانحطاط  الأخالق  بانهيار 
في  ارتفعوا  فكلما  الُخُلقي  بالف�شاد  مرهونا  المادي 
دَرك��ات  في  ان�حطوا  كلما  درج��ة  المادية  الجوانب 
الكيالني:  ويقول  درج���ات)))))  الأخالقي  ال�ف�شاد 
جذري  حل  اإلى  بعد  ي�شل  لم  التربوي  البحث  )اإن 
هذه  م�شاعفات  واأن  التربوية،  الأه����داف  لأزم���ة 
الأزمة ما زالت تتفاعل على اأماكن التطبيق التربوي 
القائمة  الأزمة  وال�شبب هو  الف�شيحة،  والمجتمعات 
المولِّدة  المبا�شرة  الأم  التربية  فل�شفة  ميدان  في 
الفراغ  من  نابعة  اأزم��ة  وه��ي  التربوية،  ل��الأه��داف 
الع�قائدي))))). اإن ال�شنة النبوية اأخذت من القراآن 
ال�شر،  فعل  من  الم�شلم  تقي  التي  الو�شائل  الكريم 
زات تجعل نف�شه مطواعة لفعل الخير،  وتمده بمحفِّ
مما يطهر المجتمع من اأنواع الف�شاد والجرائم التي 
الإ�شالمي  المنهج  تفرد  فبذلك  الأمم،  كيان  تنخر 
اهلل  من  الخوف  ملوؤها  لحياة  الإن�شان  ُيِعدُّ  ال��ذي 
فر�ص  ما  ب��اأداء  والعلن،  ال�شر  في  ومراقبته  تعالى 
فيمد  ال�شتقامة  لتتحقق  عنه  نهاه  ما  وتجنُّب  عليه 
بروح  �شموها   - ومعنوية  مادية  بمنافع  المجتمع 
 - الإن�شان  وحقوق  العامة،  والم�شلحة  المواطنة، 
الف�شاد  ي�شبب  م��ا  ك��ل  م��ن  ومجتمعه  نف�شه  ويقي 
اإلى  ي�شعى  وهو  القلبية،  بالطماأنينة  في�شعر  والفتن 
ي�شاعده  تطويرا  وتكنولوجيا  علميا  حياته  تطوير 
كيفما  الطيبة،  نعمه  من  اهلل  رزقه  بما  التمتع  على 
للم�شتقبل  ُتِعد  اإنها  وعددها.  ونوعها  حجمها  كان 
الحياة  �شعوبات  مواجهة  على  ق��ادرا  قويا  اإن�شانا 
اإتيان  على  وق���ادرا  والمعنوية،  المادية  ومتاعبها 
الأعمال الروحية التي جعلها اهلل تعالى عبادة يعبد 
القوي  »الموؤمن   :� الر�شول  يقول  ربه،  العبد  بها 
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ال�شعيف«))0))  الموؤمن  من  اهلل  اإل��ى  واأح��ب  خير 
وبذلك يكون قد غلَّب الو�شائل الوقائية على الو�شائل 

العالجية.
بحوث عن مالءمة  ُكتبت عدة  لقد  فـطـريـة:   -
تعاليم الإ�شالم لفطرة الإن�شان ال�شوية، لكن معاني 
تت�شم  القراآنية  التركيبية  البنيات  ف��ي  الأل��ف��اظ 
بالتو�شع البالغي الإعجازي، وما يوحي به ال�شياق. 
ه  لذلك توحي دللة »فطرة اهلل« بمعاٍن متعددة توجِّ
اإلى اإدراكها دللُتها البالغية والجمالية. فقد اختار 
اهلل تعالى لأمة محمد � الفطرة النقية وال�شوية، 
فهدى اإليها من اعت�شم بحبله جل وعال، واتبع �شنة 

چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   نبيه �. يقول تعالى: 
ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  
ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې  
ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ  
ىئ   مئ   حئ   جئ    یی   ی   ی   ىئ  
چ)))) فالبنية التركيبية لالآية الكريمة  يئ  جب  
مكونة من لفظ النفي، ودللتها البالغية هي النهي، 
النا�ص عن فطرتهم  فتغيروا  تبدلوا خلق اهلل  اأي ل 
م  الزمخ�شري: »فقوِّ يقول  التي فطرهم اهلل عليها. 
وجهك له وُعْد له، غير ملتفت عنه يمينا ول �شمال، 
عليه  وا�شتقامته  ال��دي��ن،  على  لإقباله  تمثيل  وه��و 
الفل�شفات  اأن  ذلك  باأ�شبابه«))))  واهتمامه  وثباته 
والمغريات  الديماغوجية  والأفكار  والإيديولوجيات 
عليه  وتحقد  الإ�شالمي،  الدين  تعاليم  تعادي  التي 
الغذاء  اإلى  الج�شم  وتنكر حاجة  فت�شوهه وتحاربه، 
تغييرا  الإن�شان  فطرة  غيرت  �شويا،  ليكون  الروحي 
نجم عنه اأنواع من النحرافات الخطيرة على حياة 
الإن�شان المادية والعقلية والمعنوية وعلى بيئته التي 
التي  الخطيرة  اأ�شرارها  من  اليوم  الب�شرية  تعاني 
اأ�شابتها، فكانت ال�شريبة اأعظم واأب�شع مما ا�شتفاده 

بحيث  بالبيئة،  فظيعا  �شررا  األحق  لأن��ه  الإن�شان؛ 
يحاول البع�ص الآن اإ�شالح تلك الأ�شرار ولكن ات�شع 
الخرق على الراقع. وال�شحية هي الأجيال المقبلة، 

اإذا لم يلطف اهلل الرحيم بها بمعجزاته.
»ِفط�َرَت اهلل«: اأي الزموا فطرة اهلل، وهو اأ�شلوب 
والتنبيه.  التحبيب  بالغة  في  المتناهي  الإغ���راء 
تعالى  اهلل  اأمر  الذي  الحق  الدين  هي  اهلل  وفطرة 
اهلل  خلق  التي  الخ�ِلقة  وه��ذه  عليه،  بال�شتقامة 
اأ�شار  التي  التوحيد  فطرة  هي  عليها  النا�ص   
اإليها قوله �: »كل مولود يولد على الفطرة فاأبواه 
رانه«)))) اإن تربية الآباء  �شانه اأو ين�شِّ يهودانه اأو يمجِّ
فطر  التي  اهلل  فطرة  نفو�شهم  في  �خ  ُتر�شِّ لالأبناء 
تعاليم  تحكمها  �شوية  تربية  كانت  اإن  عليها  النا�ص 
اإلى  وتغيرها  عنها  تنحرف  خالفتها  واإن  الإ�شالم، 
ل  الحديث  في  الثالث  الِملل  وورود  اأخ���رى،  ِملل 
اأو  ملة  كل  عليها  تقا�ص  واإنما  الح�شر،  على  ي��دل 
عن  ينح�رف  المولود  تجعل  اأيديولوجية  اأو  عقيدة 
فطرة اهلل ال�شوية. لذلك اأكد اهلل  على الحفاظ 
التي  الفطرة وتح�شينها من النحرافات  على هذه 
التربية. وهو ما ين�ص عليه قوله  اأثناء  تطراأ عليها 

ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   چ   تعالى: 
الزمخ�شري:  يقول  چ))))  ې   ۉ   ۉ  
باأن  )واأه�ليكم)  الطاعات  وفعل  المعا�شي  »بترك 
ة  ال�شنَّ اأن�ف�شكم«)))).  به  ت��اأخ��ذون  بما  تاأخ�ذوهم 
خطورة  اإدراك  اإلى  متَّبعيها  تدعو  ال�شريفة  النبوية 
الخارقة  وقدرِته  �شغره،  منذ  الطفل  عند  التقليد 
اأح�شان  في  يراها  التي  ال�َم�شاهد،  ت�خزين  على 
اأو قبل ذلك، فيقلدها  اأو مربيته وهو يح�بو  والدي�ه 
في �شلوكها، عب�ر مراحل حياته، لذلك �شغل تفكيري 
ا�شت�غالها  ب�شبب  للمرب�ية  طفَلها  الأم  ت�شليم  ق�شية 
خارج البيت، لأن هذا الحل ال�تربوي يتجاذبه اأمران 
لالأ�شرة،  اأو  ل��الأم  المادية  الم�شلحة  م�تناق�شان: 
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اإل��ى  ح��اج��ة  اأ���ش��د  ف��ي  ه��و  ال���ذي  الطفل  وم�شلحة 
وتربيتها  با�شتمرار،  طفولته  مراحل  في  اأمه  رعاية 
اأ�شا�ص  على  المختارة  العطوف،  الأم  باعتبارها  له 
لأن  الفا�شلة.  واأخ��الق��ه  الحنيف  ال��دي��ن  معايير 
ح�شانة المربية له تحرمه من عطف اأمه وحنانها، 
ول يمكن اأن تكون تربيتها له كتربية التي تعتبره فلذة 
كبدها، حيث منحها اهلل تعالى الحنان وال�شبر على 
اأن  اأي  اأ�شباب الراحة والرعاية له،  رعايته، وتوفير 
�شليمة  تربية  تحقق  اأن  يمكن  ل  له  المربية  رعاية 
اأن  وخا�شة  له،  معاملتها  كانت  كيفما  للطفل  �شوية 
الكثير من المربيات يهملن الأطفال، ومعظمهن في 
غير  م�شلمات  اأو  م�شلمات،  غير  الإ�شالمية  ال��دول 
بطريقة  الأذى  لهم  ي�شببن  بل  لالإ�شالم،  قات  مطبِّ
اأو باأخرى، وقد ينتقمن منهم ب�شبب ما يتلقين من 
الوالدين والأ�شرة من ال�شتغالل والإهانات والظلم، 
المجتمع،  فيها  ي�شعهن  التي  المنزلة  و�شاعة  وكذا 
مما  البيوت،  في  خادمات  مجرد  يعتبرهن  ال��ذي 
م�شكلة  وه��ذه  بكرامتهن،  بالم�ص  ي�شعرن  يجعلهن 
المعا�شرة  الح�شارة  �شببتها  الأ�شرة  داخل  تربوية 
خت في ذهن المراأة حقها في العمل خارج  التي ر�شَّ
الظروف  اأن  واإن كانت مر�شع�ا، ف�شال عن  البيت، 
تعمل  اأن  عليها  تفر�ص  والج�تماعية  الق�ت�شادية 
لت�شاعد باأجرها زوجها واأ�شرتها. ولن تقتنع اأية اأم 
عاملة باإيثار م�شلحة طفلها المذكور على ال�شتغال 
ال��ذي  ال��م��ادي  الفكر  طغيان  ب�شب  البيت،  خ��ارج 
بكل  ي  ت�شحِّ التي  التكنولوجية  الح�شارة  فر�شته 
القت�شادية،  الظروف  مقت�شيات  �شبيل  في  �شيء 
باأنها  يوميا  طويلة  فترة  طفلها  عن  تغ�يبها  رًة  م�َب�رِّ
ترعاه عندما تعود من عملها، وهذا كاف قي تربيته 
عند  عملها  اإن  ث��م  راأي��ه��ا،  ف��ي  ب��اأح��وال��ه  والعناية 
بع�شهن من ال�شرورات، مع اأن اهلل تعالى له حكمة 
اإن  كاملين،  حولين  مولودها  باإر�شاع  الأم  اأمره  في 
اأهمها  نف�شية  اآث��ارا  لها  لأن  �شرعي،  مانع  يجدَّ  لم 

لج�شم  النافع  الغذاء  عنا�شر  لكل  حليبها جامع  اأن 
�شعور  المكروبات،  من  وقايته  على  والقادر  الطفل 
اأمه، وهذه  الطفل بالحنان والطماأنينة بالقرب من 
يو�شيها  اأن  قبل  الإلهي  الوحي  اإليها  �شبق  الحكمة 
الذين  اأما  لطفلها،  ومالزمتها  بالر�شاعة  الأطباء 
ي�شتغلون التبجح بالدفاع عن حقوق المراأة لأغرا�ص 
تمكين  في  �شادقة  رغبة  ولي�ص  ونفعية،  �شيا�شية 
المراأة من التمتع بحقوقها، فال ينبغي اأن يفهم من 
الطفل  حرمان  في  المتمثلة  المع�شلة  لهذه  اإثارتنا 
توقف  اإلى  الدعوَة  انقطاع،  دون  له  اأمه  رعاية  من 
اإلى  ت�شع،  عندما  البيت  خ��ارج  العمل  عن  المراأة 
المراأة  واقع  لأن  الرعاية،  يتجاوز طفلها مرحلة  اأن 
المجتمع ل يقبل ال�شتجابة لم�شلحة الطفل  داخل 
هو  المع�شلة  ه��ذه  اإث���ارة  من  الهدف  ولكن  هاته. 
الذي  الطفل  تربية  ال�شلبي على  اأثرها  اإلى  الإ�شارة 
مما  نا  مح�شَّ ليكون  النبوية  ال�شنة  توجيهات  ه  ُتِعدُّ
عن  والبحث  ذك��ر.  ما  ب�شبب  انحرافه  اإل��ى  ي��وؤدي 
اإل  يرتفع  اأن  ي�شعب  الذي  الواقع  هذا  من  َم�خَرج 
بابتكار حل ُمْج�ٍد، يوفق بين ممار�شة المراأة لحقها 
وبي�ن  ال�شرع،  يبيحه  الذي  البيت  خارج  العمل  في 

م�شلحة طفلها. 
اإي�نربرج: »يعتبر  يقول الم�شت�شرق النرويجي د. 
اأم��ا  ال��ف��ط��رة،  على  م��ول��ودا  الإ���ش��الم  ف��ي  الطفل 
متحمال  يولد  اأنه  الطفل  عن  فيحكون  الم�شيحيون 
اأطفالهم  يغط�شون  كانوا  عام  مائة  وقبل  للخطيئة، 
روا من الخطيئة، فاإذا ماتوا قبل  في الماء حتى يطهَّ
الُقمامة،  في  ُيلقونهم  واإنما  يدفنوهم،  لم  الغ�شل 
لتلك  تغيير  فال  بالخطيئة.«))))  مت�شخون  لأنهم 
الفطرة ال�شوية النقية. اإن فطرة اهلل تعالى مرتبطة 
كل  اإليه  يلجاأ  ال��ذي  ال�شمد،  الأح��د  اهلل  بتوحيد 
كي  رب��ه  دع��اء  اإل��ى  في�شطر  َك��ْرب،  به  ن��زل  اإن�شان 

ۆ   ۆ   ۇ   چ   تعالى:  يقول  عنه،  جه  يفرِّ
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ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  
فاللجوء  ىچ))))  ى   ې   ېې   ې   ۉ  
اإل���ى اهلل ال��ق��وي ال��ع��زي��ز ع��ن��د ال��م��ح��ن وال��ن��وازل 
من  لأن  وفطرية،  وِخْلقية  نف�شية  ظاهرة  والكوارث 
ابتالوؤه  يزيده  به،ل  دائمة  �شلة  على  يكن  ربه  يطع 
فالإيمان  رحمته.  في  وطمعا  وخ�شوعا  اإيمانا  اإل  له 
يزول،  عار�ص  هو  والإلحاد  الأ�شل،  هو  اهلل  بوجود 
لأنه ي�شطدم مع فطرة اهلل التي فطر النا�ص عليها. 

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعالى:  يقول 
اأو  مر�ص  اأو  ه��زال  من  ال�شدة  ال��شر:  چ))))  پ  

قحط، اأو غير ذلك.
وتلبيتها  و�صماحته,  الدين  لُي�ْصر  تو�صيحها   -
لــحــاجــيــات الــجــ�ــصــم والـــــــروح, ومــخــاطــبــة الــعــقــل 
اإليها  تميل  التي  الطيبات  اإلــى  والميل  والعاطفة, 
الفطرة ال�شليمة، التي يمكن اأن توؤثر عليها موؤثرات 
يطغى عليها هوى النف�ص واإغواء ال�شيطان لها. يقول 

ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   چ   تعالى: 
ىئ  ىئ  ی  ی  ی  چ)))) لقد اأوحى 
ما  اإدراك  على  تدلهم  بر�شالت  لر�شله  تعالى  اهلل 
ج��اءت  حقيقة  م��ن  فيه  وم��ا  اهلل،  ف��ط��رة  م��ن  فيه 
يتعامل  وكيف  اهلل،  لنفحات  يتعر�ص  كيف  لتعلمه 
اأن  الكون، فعليه  مع ما ا�شتخلفه اهلل عليه في هذا 
يمنح فر�شة لما فيه من فطرة اهلل و�شبغة اهلل. اإن 
 تت�شم بالثبات والطراد عبر الزمان  �ُشنن اهلل 
اهلل.  لفطرة  نة  المكوِّ اإنها  تتبدل،  ل  فهي  والمكان، 
ت�شاعده  الم�شلم  عقل  نات  مكوِّ من  ج��زءا  وكانت 
اأن  يعني  فالتكامل  وفهمه،  الكون  مع  التعامل  في 
والحتياج  وال�شعف  النق�ص  يعتريها  المخلوقات 
لعون اهلل في كل �شيء، كما اأن كل مخلوق يحتاج اإلى 
اأ�شا�ص العالقة بين  مخلوقات اأخرى، فكان التعاون 
التفاعل  الكون  وبين  الإن�شان.وبينه  واأخيه  الإن�شان 
وال�شالح والتكامل. واإدراك الإن�شان ل�شعفه يفر�ص 

عليه التوا�شع هلل جل وعال.
اهلل  �شرعه  ما  الإن�شان  فطرة  متطلبات  وم��ن 
الإن�شان  ج�شم  مكونات  ينا�شب  وح��رام،  حالل  من 
العقل  التي يراقبها  ال�شوية  وِجِبلَّته وعقله، ورغباته 
ال�شليم. فالقراآن الكريم وال�شنة النبوية حرما �شرب 
لقوله  طبقا  القمار؛  واأن��واع  م�شكر  كل  بل  الخمر، 

ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   چ   تعالى: 
�شئل  وقد  چ)0))  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
الر�شول � عن ال�ِب�ْتع؛ وهو ن�بيذ الع�شل وكان اأهل 
�شراب  )ك�ل   :� اهلل  ر�شول  فقال  ي�شربونه  اليمن 
اأَ�شكر فهو حرام))))) فقد حذرت ال�شنة النبوية من 
خطورة ال�شكر، الدال على فقدان ال�شحو والوعي، 
الزمخ�شري))))  يقول  كما  العقل)  تلحق  )علة  لأنه 
الذي  العاَلم  في  للع�يان  وا�شحة  الخطورة  وه��ذه 
ي��ع��ان��ي م���ن اآف�������ة ال���م���خ���درات ال��ت��ي ت��ق��ا���ص على 
والرجال  ال�شباب  �شحة  بت  خ�رَّ والتي  ال�م�شِك�رات، 
وعقوَل�هم ت�خري�با طالما ت�شبب في جرائم فظيعة، 
الأق��را���ص  ال�شخ�ص  يتناول  المثال  �شبيل  فع�لى 
واإن  اأمامه  وجد  من  فيق�تل  ال�ُمهلِو�ش�ة  المخ�درة 
اأق�رَّ  الإ�شالم  اأن  ذلك  اأوالفروع.  الأ�شول  من  كان 
الب�شرية من فرح ومرح، ومزاح  الفطرة  تتطلبه  ما 
ومتعة  وهزل  الفا�شلة،  اأخالقه  اإطار  في  ومداعبة 
دها بالآداب الإ�شالمية الرفيعة  فنية وجمالية، فر�شَّ
التي تجعل المتعة �شافية من كل ال�شوائب الم�شو�شة 
يتوهم  وق��د  الإن�����ش��ان.  ف��ط��رة  ل�شفاء  ��رة  وال��م��ع��كِّ
ال�شخ�ص اأن القمار �شيمكنه من ربح مال وافر يحل 
بنعمة  فينعم  والجتماعية  الفت�شادية  م�شاكله  به 
امتالك المال، فيخ�شر ما يملك من المال الحقيقي 
دون اأن يتحقق له مبتغاه غير ال�شراب، فيزيد فقره 
اإلى  يدفعه  مما  ماأ�شاته،  وت�شتد  اآلم��ه  وتت�شاعف 

ارتكاب جرائم.
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   چ   تعالى:  ويقول 
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ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ  
چ))))  ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې  
اهلل  م��نَّ  التي  للمنافع  ت��رت��اح  الإن�����ش��ان  فطرة  اإن 
يقول  بحالوتها،  وتتلذذ  بها،  تنتفع  لأنها  عليه،  بها 
ال�شابوني: )اأي لكم فيها ما ت�شتدفئون به من البرد 
والأوب��ار... الأ�ش�واف  من  وتفتر�شون  تلب�شون  مما 
وركوب  ر  وال��دَّ الن�شل  من  عديدة  منافع  فيها  ولكم 
الظهر، ومن لحومها تاأكلون وهو من اأعظم المنافع 
لذلك  جميلة  الإن�شان  فطرة  اأ�شل  اإن  ل��ك��م.))))). 
النتفاع  اإلى  اإ�شافة  بالأنعام،  بالتجمل  اهلل  مها  كرَّ
ة. وقد و�شف اهلل تعالى م�شهد عودة  بفوائدها الجمَّ
هذه الأنعام من المراعي بالجمال الرائع الذي يبدو 
من خالل تزيينها باإراحتها وت�شريحها في الأفنية، 
فتوؤن�ص  غاء،  والّرُ  الثغاء  في  يكون  الذي  والتجاُوب 
الناظرين  عيون  في  وتجلُّهم  وتفرحهم،  اأربابها 

اإليها، وتك�شبهم الجاه والحرمة عند النا�ص.)))).
فهي تتتبع مراحل تربية الن�صء، فُتهيئ للجنين 
�شالحين،  موؤمنين  يكونا  اأن  فيهما  تفر�ص  اأبوين 
بحيث يتم البدء من اختيار الرجل ال�شالح الراغب 
»اإذا   :� النبي  يقول  �شالحة،  لزوجة  ال��زواج  في 
ج���وه«))))  اأت��اك��م م��ن ت��ر���ش��ون ُخ��ُل��ق��ه ودي��َن��ه، ف���زوِّ
ولح�َشبها،  لماِلها،  لأربع:  المراأة  »ُتنَكح  ويقول �: 
تِربْت  ال��دي��ن  ب��ذات  فاظفْر  ولدينها،  ولجمالها، 
يداك«)))) اأي ا�شتغنت يداك. فعلى الرغم من كونها 
ُتنكح لالأغرا�ص الثالث، اإل اأن الدين الإ�شالمي هو 
ين«  المق�شود بالذات، بدليل ورود » فاظفْر بذات الذِّ
النبي � قال: »تخيروا  اأن  الر�شي  ال�شريف  وذكر 
الأجنة في  فعْلم  ا�ص.«  د�شَّ رواية  وفي  اع،  نزَّ فالعرق 
علم الوراثة يثبت اأثر الوراثة على الم�شتوى الج�شمي 
على  دللته  له  الختيار  وه��ذا  وغيرهما،  والعقلي 
وروحيا. حيث  الن�صء؛ �شحيا وعقليا  تربية  م�شتوى 

الو�شط  في  و�شلوكهما  الوالدين  اأخ��الق  على  ل  يعوَّ
بكل ما يجري  يتاأثر  الذي  الطفل،  فيه  يتربى  الذي 

داخل البيت منذ ولدته، كما ثبت علميا.
اأ�شوة ح�شنة يقلِّد �شيرَت�ه من قال  فالر�شول � 
تماَر�ص  الو�شط  ك��ان  ف���اإذا  ا�شتقام،  ث��م  اهلل  رب��ي 
الأخالق  فيه  وتطغى  الإ�شالمي،  الدين  �شعائر  فيه 
الفا�شلة على المعامالت، فاإن التن�شئة �شتكون �شليمة 
وطيبة. اإن ال�شنة النبوية في تعاليمها التربوية تهتم 
اأن يخلقه اهلل تعالى  بالأ�شول الوراثية للجنين قبل 
الج�شم  �شليمة  تكون  اأن  ينبغي  التي  اأمه؛  رحم  في 
مختارة  الإ�شالمي،  الدين  بتعاليم  ملتزمة  والعقل، 
للزواج من ِقَبل اأب موؤمن على ُخُلق ح�شن. كما تهتم 
للم�شتقبل،  واإع��داده  الطفل  بفطرة  النبوية  ال�شنة 
على م�شتوى عالقته بربه وعالقته بالآخرين. يقول 

چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   تعالى: 
»من   :� النبي  قال  لهذا  چ))))  ۋۋ   ٴۇ   ۈ  
له  ُك��نَّ  اإليهن  فاأح�َشن  �شيئا،  البنات  هذه  من  يلي 
�شترا من النار«)))) �شحيح ال�بخاري. وال�ه�دف من 
اأن  هو  خ�ي�را  بالن�شاء  وال�شت�ي�شاء  الهتمام  ه�ذا 
�لة ل�تربية الن�صء،  ت�شبح البنت اأمَّ الم�شتقبل الموؤهَّ
لتربي  الحا�شنة  المراأة  �شروط  فيها  تتوافر  بحيث 
التعامل  من  الطفل  ن  تمكِّ �شوية  تربية  المح�شون 
من  الإ�شالمية  الأخ���الق  توجهه  تعامال  الغير  مع 
احترام الغير وال�شتحياء من اهلل ومن النا�ص، لأن 
الأ�شروي،  الو�شط  داخ��ل  المرتكزات  ه�ذه  فقدان 
بها  والعمل  تمثلها  على  التعود  من  الطفل  وحرمان 
ومن  الآخ��ري��ن،  مع  التعامل  في  الف�شل  له  ي�شبب 
بال�شر  يعود  ما  نحو  والن��زلق  النحراف،  يبداأ  ثم 
على  الطفل  تعويد  اإن  مجتمعه.  وعلى  الن�صء  على 
يحقق  وتالوته،  البيت  في  الكريم  للقراآن  ال�شتماع 
اأهدافا تربوية وتعليمية، يقول عنها اأحد الباحثين: 
»واأبناوؤنا في مختِلف اأعمارهم هم اأحوج ما يكونون 
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اإلى تربية دينية وثقافية لغوية تعين على فهم القراآن 
وتدبُّر معانيه، والوقوف على مبانيه اللغوية، والعمل 
ي اهلل ور�شوَله. ولعل الفتيان  بما جاء فيها، بما ُير�شِ
القراآن  قراءة  على  ُيقبلون  عندما  الإيمان  وبراعم 
من  بجملة  يخرجون  الم�شايخ،  اأف��واه  من  و�شماعه 
الفوائد والمنافع التي تعود عليهم بالخير العميم.« 
تحققها  التي  الت�ربوية  الأه���داف  اإل��ى  فبالإ�شافة 
ت�شاعد  فاإنها  معانيه،  وفهم  الكريم  القراآن  قراءة 
اأع�شاء  تطويع  على   - ال��ب��اح��ث  ه��ذا  راأي  ف��ي   -
 - التي  ال�شوتية،  ال��م��خ��ارج  تحديد  على  النطق 
من  تزيد  كما  ذاك،  اأو  ال�شوت  ه��ذا  مع  تنا�شب 
البحوث  اأدوات  اإح��دى  اأثبتت  وقد  اللغوي  الر�شيد 
ممن  الفتيان  التربويين  من  كثير  »لدى  الميدانية 
الأ�شح  هم  �شيوخهم،  على  ال��ق��راآن  ي��ق��راأون  كانوا 
والأقدر على قراءة مختِلف  والأ�شوب نطقا،  األ�شنة 
ممن  وي�شر  بطالقة  عليهم  ُتعر�ص  التي  الن�شو�ص 
ولم  غرهم،  �شِ في  القراآن  لغة  من  �شيئا  ينهلوا  لم 
النبي  ويقول  ال�شحيحة.«)0))  التربية  عليها  يتربوا 
بوا اأولدكم على ثالث خ�شال: حب نبيكم،  �: »اأدِّ
اأه���ل ال��ب��ي��ت، وق����راءة ال��ق��راآن، ف���اإن حم�َلة  وح��ب 
اأنبيائه  اإل ظله، مع  يوم ل ظل  القراآن في ظل اهلل 
المحمدية  التربية  هذه  فقدان  اإن  واأ�شفيائه.«)))). 
في بيوت الم�شلمين �شبب لذريتهم النحراف الذي 
ا�شت�شرى داوؤه في المجتمعات الغربية، التي ما زالت 
عاجزة عن رفع هذا الداء الع�شال عن اأبنائها على 
الرغم من تقدمها المذهل في المجال التكنولوجي 
والمعلوماتي والطبي. لأن الوازع الكفيل باإنقاذ ذرية 
التي  النحرافات  من   - خا�شة   - الإ�شالمية  الأمة 
لإهانات  وتعر�شها  و�شعفها  تخلفها  في  �شاهمت 
التي  االإ�ــصــالمــيــة  الــتــربــيــة  هو  واله.  وم��ن  الغرب 
ر�شوله محمد �.  و�شنة  الكريم  القراآن  م�شدرها 
واإل فاإن عزوفها عن الغذاء الروحي الذي هو تطبيق 

الإ�شالم الهادي لكل خير والمنفر من كل �شر.

الإ�شالم طاعة  فر�ص  التربوي  الإطار  هذا  وفي 
�شوء  ق  يعمِّ عقوقهما  لأن  بهما،  والب�رور  الوالدين، 
اإلى  يجنحون  الذين  اأبنائهما  وبين  بينهما  التفاهم 
ينتقمون   - مثال   - الوالد  توفي  ف��اإذا  الن��ح��راف، 
تركها. اإن  ثروته  تبديد  اإلى  فيعمدون  الأ�شرة،  من 

فينزلقون اإلى ما هو اأ�شواأ. ويقول النبي �: »مروا 
اأولدكم بال�شالة، وهم اأبناء �شبع �شنين، وا�شربوهم 
في  بينهم  وف��رق��وا  �شنين  ع�شر  اأب��ن��اء  وه��م  عليها 
»ال�شرب«  من  ُيفَهم  اأن  ينبغي  فال  الَم�شاجع.«)))) 
هنا اأنه �شرب عنيف واإنما هو اأ�شلوب تربوي تقويمي 
ليِّن، ل ي�شبب األما �شديدا للطفل، ول يثير في نف�شه 
الغ�شب والكراهية، كما اأن التربية الإ�شالمية راعت 
من  ال��رغ��م  على  الطفل،  عند  الجن�شية  الغريزة 
عدم بلوغه �شن الر�شد، لذالك اأمرت بالتفريق بين 
الأطفال في الم�شاجع، وهو عالج مهم يوقف جماح 
الغريزة الجن�شية التي َتهيج فت�شبب وقائع خطيرة، 
ف��اإن  فوا  تعنِّ ول  »علِّموا  ي��ق��ول:   � النبي  اأن  كما 
الإ�شالمية  فالتربية  المعنِّف«))))  من  خير  المعلم 
النف�شية،  اأفعاله  وردود  الطفل  م�شاعر  تراعي  اإذن 
بين  يوفق  الذي  التوجيهي  الأ�شلوب  اختارت  لذلك 
في  تغر�ص  اأنها  كما  والليونة،  المعتدلة  ال�شرامة 
نف�شه ال�شعور بالعزة والكرامة الم�شتمدتين من قوله 
تعالى: چ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ)))).

والعلم،  ال�شليمة  التربية  بين  الإ�شالم  قرن  وقد 
وبين العلم والعمل، لأن التربية المجردة من العلم 
النافع، الخالية من الأخالق الفا�شلة، تلقي بالن�صء 
في م�شتنقع النحراف والمهالك، يقول عبد اهلل بن 
فقال):  يوما  اهلل  ر�شول  رديف  :)كنت  م�شعود 
»يا غالم، اإني اأعلِّمك كلمات؛ احفظ اهلل يحفْظك، 
اهلل،  فا�شاأل  �شاألت  اإذا  تجاهك،  تجْده  اهلل  احفظ 
لو  الأم��ة  اأن  واعلم  ب��اهلل،  فا�شتعن  ا�شتعنت  واإذا 
ب�شيء  اإل  ينفعوك  لم  ينفعوك،  اأن  على  اجتمعت 
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ي�شروك،  اأن  على  اجتمعوا  ولو  لك،  اهلل  كتبه  قد 
ُرفعت  عليك،  اهلل  كتبه  قد  ب�شيء،  اإل  ي�شروك  لم 
اإن اأول ما ُيغَر�ص في  الأقالم، وجفت ال�شحف«)))) 
وبر�شوله    باهلل  الإيمان  هو  وعقله  الن�صء  قلب 
وهو  ب��ه،  ن��وؤم��ن  اأن  اأم��ر  وبما   ،� محمد  الكريم 
القاعدة ال�شحيحة ال�شلبة التي ُتبَنى عليها التربية 
اهلل  بمراقبة  ال�شعور  على  الن�صء  فتعويد  والتعليم، 
 له في كل وقت وحين، والتوكل عليه، ويقينه باأن 
النفع وال�شرر من اهلل تعالى وحده، يبعث في نف�شه 
ل  الموؤمنة العزيمة القوية، والهمة العالية، اللتين يعوَّ
ولأمته  لنف�شه  نافع  اإن�شان �شالح  تكوين  عليهما في 

ولالإن�شانية. 
تهتم  التربوية  تعاليمها  في  النبوية  ال�شنة  اإن 
عبر  وبالب�شرية  ح��ي��ات��ه،  م��راح��ل  عبر  ب��الإن�����ش��ان 
درا�شة  تكون  اأن  يجب  لذلك  الزمنية،  الأح��ق��اب 
محمد  الر�شول  ل�شنة  المترجمة  النبوية،  ال�شيرة 
للعلم  ولي�ص  والتطبيق،  والق���ت���داء  للتاأ�شي   �
والعمل   � النبي  طاعة  اإن  دين،  المجرَّ والمعرفة 
ب�شنته ال�شريفة تكليف رباني، واأمر اإلهي كما تقدم. 
 - المقرون  القتداء  ح�شن  جعلت  النبوية  فال�شنة 
طبعا - بحب النبي عليه اأف�شل ال�شلوات وال�شالم، 
من  �شببا  وحبه،  القهار  الواحد  اهلل  من  والخوف 
النبوية  ال�شنة  عمدت  وقد  الهتداء.  ح�شن  اأ�شباب 
في  الرغبة  بعالج  البالغ  ال�شاب  مد  اإلى  ال�شريفة 
من  وبالتخفيف  عليه،  القدرة  عند  بالزواج  الزواج 
  م�شعود  اب��ن  عن  بال�شوم.  الرغبة  ه��ذه  ح��دة 
اأن النبي � قال: »يا مع�شر ال�شباب؛ من ا�شتطاع 
الباءة ف�ليتزوج، فاإنه اأغ�ص للب�شر واأح�شن للفرج، 
ِوج��اء«)))).  له  فاإنه  بال�شوم  فع�ليه  ي�شتطع  لم  ومن 
ومعنى الباءة في هذا المقام م�شتق من التبوُّء، من 
اأ مكانة اأي �شغل منزلة، يعني من ا�شتطاع توفير  تبوَّ
وبقية  وم��وؤون��ة،  وم�شكن  مهر  من  ال���زواج  تكاليف 

فعليه  الجن�شية،  القدرة  مع  ال�شرورية،  الحاجيات 
بالزواج، ذلك اأن ال�شنة النبوية تنظر بعين فاح�شة 
ب�شيرة لم�شتقبل الإن�شان عبر مراحل حياته، لذلك 
�شرعي  غ  م�شوِّ ب��دون  ال��زواج  عن  العزوف  اعتبرت 
واأَرق  بالنهار    ُ َه��مُّ هي  التي  الُعنو�شة  اإل��ى  م��وؤدي��ا 
وحرمان  للبال،  و�شغل  النف�ص  في  وُحرقة  بالليل، 
الرغبة  وهو  الإن�شان  في  فطرة  هو  ما  تطبيق  من 
الأب��وة  غريزة  واإ�شباع  ال�شهوة،  غرائز  اإطفاء  في 
اهلل  به  يثيبه  ال��ذي  الثواب  اإل��ى  اإ�شافة  والأم��وم��ة، 
تر�شي  ح�شنة  تربية  اأولده  تربية  على  جزاء  تعالى 
يقول  اإعالتهم،  اإل��ى  الموؤدية  والت�شحية   ، اهلل 
خيركم  واأن��ا  لعياله،  خيركم  »خيركم   :� النبي 
الإباحية  وتجنب  الخُلق  ح�شن  هذا  وفي  لأهلي«)))) 
في  يت�شبب  �شرعي  غير  جن�شي  لت�شال  الموؤدية 
اأمرا�ص خطيرة اكت�شف منها العلم - مثال - مر�ص 
والتهاب  والهرب�ص،  والأي���دْز  وال�شَيالن  ال��زه��ري، 
وغيرها.  والل�شان  الفم  و�شرطان  الفيرو�شي  الكبد 
وهو ما توقعته ال�شنة النبوية منذ قرون. اإن تطبيق 
تطبيق  هي  التي  ال�شريفة  النبوية  ال�شنة  تعاليم 
ل�شريعة اهلل  تنبني على �شرطين اأ�شا�شين: هما 
هذا  اأن  ذلك  اهلل،  من  والخوف  ال�شادق،  الإيمان 
ال�شاب - مثال - الذي �شام ليك�شر جموح �شهوته، 
ل يمكن اأن يتغلب عليها اإل بالخوف من اهلل تعالى، 
والخوف  بالرهبة  الإح�شا�َص  قلبه  في  يوقظ  بحيث 
يزني  »ل   :� ق��ول��ه  ق�����راءة    اهلل  ع���ذاب  م��ن 
الزاني حين يزني وهو موؤمن« وقد اأورد البخاري في 
�شحيحه قوله �: »يا اأمة محمد! ما اأحد اأغيَر اأن 
يرى عبده اأو اأمته تزني، يا اأمة محمد! لو تعلمون ما 

اأع�لم، َل�شحكتم قليال وَل�بَكيتم ك�ثيرا« 
في  ال��ح��ذر  اأْخ�����ذ  اأن  للب�شرية   � النبي  �ن  بيَّ
الحياة واجب، �شاربا المثل بالمر�ص المعدي، يقول 
البخاري:  رواه  حديث  في  وال�شالم  ال�شالة  عليه 
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واإذا  تدخلوها،  فال  باأر�ص  بالطاعون  �شمعتم  »اإذا 
وقع باأر�ص واأنتم بها فال تخرجوا منها« 

بع�س �سمات ال�سنة النبوية: 
من  ا�شتمدت  النبوية  ال�شنة  اإن  عـالمـيـة:   ���
والمادية  الروحية  الو�شائل  و�شع  الكريم  القراآن 
المحركة للحياة في مجتمع اإ�شالمي متجدد ومتغير 
ومتطور نحو الأف�شل با�شتمرار، اعتمادا على اإرادة 

ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   چ   تعالى:  يقول  الم�ش���لم. 
ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
ول  ق��وم  على  نعمته  اهلل  يزيل  ل  )اأي  چ)))):  ۋۅ  
ي�شلبهم اإياها اإل اإذا بدلوا اأحوالهم الجميلة باأحوال 
اأنه  الجتماعية  تعالى  اهلل  �شنن  من  وهذه  قبيحة، 
تعالى ل يبدل ما بقوم من عافية ونعمة، واأمن وعزة 
اإل اإذا كفروا تلك النعم وارتكبوا المعا�شي))))). اإن 
ت�شتمد  جعلها  للم�شتقبل  النبوية  ال�شنة  ا�شت�شراف 
الو�شائل الوقائية الناجعة من القراآن الكريم؛ الذي 
اهتم بالو�شائل الوقائية اأكثر من اهتمامه بالو�شائل 
باإ�شالح  ُتعنى  ال�شريعة  اأن  العالجية.)والحقيقة 
الفرد اإ�شالحا جذريا عن طريق تربيته على معاني 
العقيدة الإ�شالمية ومنها: مراقبة اهلل، وخوفه منه، 
واأداء ما افتر�شه عليه من �شروب العبادات، وهذا 
كله �شيجعل نف�شه مطواعة لفعل الخير كارهة لفعل 
ال�شر، بعيدة عن ارتكاب الجرائم، وفي هذا كله اأكبر 
ال�شريعة  فاإن  ذلك  اإلى  وبالإ�شافة  للنفو�ص،  زاجر 
ولهذا  مفا�شده.  واإزال����ة  المجتمع  بطهارة  تهتم 
المجتمع  اأن  المنكر، ول �شك  باإزالة  اأفراده  األزمت 
الإجرام  منع  على  كثيرا  �شي�شاعد  العفيف  الطاهر 
في  الخير  جانب  و�شيقوى  المجرمين،  ومحاربة 
النفو�ص، وي�شد منافذ ال�شر التي تطل منها النفو�ص 
النفو�ص  لتقوية  اأي�شا  �شمان  هذا  وفي  ال�شعيفة، 
كله  هذا  مع  ولكن  الإج��رام.  �شد  مناعة  واإعطائها 
فقد ت�شول للبع�ص نفو�شهم ارتكاب الجرائم، فكان 

العودة  من  تمنعهم  زاجرة  عاجلة  عقوبة  من  بد  ل 
اأنف�شهم  لهم  ل  ت�شوِّ الذين  الآخرين  وت��ردع  اإليها، 
للمجتمع  ا�شتقرار  ه��ذا  وف��ي  الجريمة،  ارت��ك��اب 
تدعو  النبوية  ال�شنة  اإن  ثم  للطماأنينة))0))  واإ�شاعة 
باأمل  الم�شتقبل  ا�شت�شراف  اإلى  الإ�شالمي  الداعية 
قوي في تحبيب الإ�شالم اإلى المخاَطبين بالترغيب 
ب النا�ص  اأكثر من الترهيب، فالر�شول � كان يرغِّ
في الإ�شالم في ق�وله: »يا اأيها النا�ص قولوا ل اإله اإل 
فعند  والتي�شير،  بالرفق  مقرون  فالترغيب  اهلل«)))) 
اأبا مو�شى الأ�شعري ومعاذ بن  ما بعث الر�شول � 
را ول  جبل اإلى اليمن كان اأول ما اأو�شاهما به اأن »ي�شِّ
المربي يجب  را«)))) فالداعية  تنفِّ را وب�شرا ول  تع�شِّ
تحبب  ح�شنة  ق��دوة  ليكون  قويما  �شلوكه  يكون  اأن 
يكون  واأن  ل�شلوكه،  والمراقبين  لمخاَطبيه  الإ�شالم 
ر�شمتها  التي  البعيدة  والأه��داف  للغايات  طا  مخطِّ
ال�شنة النبوية. التي تعتبر داعية اإلى ا�شتمرار العمل 
بال�شورى والعدالة واإلى التعاون والعلم والجهاد في 
واحترام  الجار،  واإك���رام  ل��ه،  والإع���داد  اهلل  �شبيل 
الأطفال  رعاية  واعتبار  الأرح���ام،  و�شلة  الن�شاء، 
ال�شنة  وحثت  واجتماعيا.  فرديا  واجبا  واليتامى 
اإلى  ال��رك��ون  وع��دم  النا�ص  مخالطة  على  النبوية 
يخالط  ال��ذي  »الموؤمن   :� النبي  يقول  العزلة، 
النا�ص وي�شبر على اأذاهم خير من الذي ل يخالط 
اأذاهم«)))) واهتمت بالتربية  النا�ص ول ي�شبر على 
الج�شمية، فالر�شول � ي�شتعر�ص المجاهدين من 
اأو  �شعيفا  اأو  مري�شا  وجد  ف��اإذا  الكرام  ال�شحابة 
الأمة  جعل  على  يحث  الإ�شالم  لأن  اأع��اده.  �شغيرا 
ت�شتطيع  كي  المجالت  جميع  في  قوية  الإ�شالمية 
حماية دينها ونف�شها وممتلكاتها وهويتها وكرامتها.
ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   چ   تعالى:  يقول 
چ))))  ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  
ُع��دده��ا...  من  الحرب  في  به  ى  ُيتقوَّ ما  )ك��ل  اأي 
ويجوز  اهلل،  �شبيل  في  تربط  التي  الخيل  والرباط: 
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اأن ي�شمى بالرباط الذي هو بمعنى المرابطة.يقول 
ال�شاعر:

الح�شون  اأن  ال��ردى  تجنبي  على  علمُت  ولقد 
الخيل ل َمَدُر الُقَرى)))) 

دعوة الآية الكريمة الم�شلمين اإلى امتالك جميع 
اأنواع القوة المادية والمعنوية لقتال اأعداء الإ�شالم 
من  الن�شر  اأن  اإل��ى  تنبيه  وفيها  يحاربونه،  الذين 
غير ا�شتعداد ل يتاأتى في كل زمان، فاأين الم�شلمون 

اليوم من هذا التنبيه الإلهي؟! 
النا�ص؛  لحياة  �شاملة  النبوية  نة  ال�شُّ �صـامـلـة:   -
باأحكامها وتب�شيرها واإنذارها وتوجيهاتها وتوقعاتها، 
الم�شتمدة من القراآن الكريم ومن الأحاديث النبوية، 
فكل مجال من مجالت حياة الإن�شان وبي�ئته تناولته 
الإ�شارة،  اأو  التف�شيل  اأو  بالإج�مال  النبوية  ال�شنة 
�ش�موليتها  ومن  وتطور.  ج�دَّ  ما  عليها  يقا�ص  التي 
حديث النبي � عن اأمور علمية ات�شح الآن �شدقها، 
بالإعجاز  ي�شمي  المرئية، وهو ما  العلمية  بالتجربة 
اللذين  النبوية،  وال�شنة  الكريم  القراآن  في  العلمي 
يخبران بحق�يقة اأثبتها العلم التجريبي، وثبت عدم 
زمن  المتوافرة  الب�شرية  بالو�شائل  اإدراكها  اإمكانية 
الر�شول �. واكت�شاف ما اأوماأ اإليه القراآن الكريم 
الوحي  في  الإعجاز  قوة  ُي�شقط  ل  النبوية  وال�شنة 
الإلهي الذي ل ينتهي. فالت�ف�شي�ر العلمي هو الك�شف 
اأو اأحاديث نبوية، في �شوء  اآيات قراآنية  عن معاني 
ح�ْت �شحته من نظريات العلوم الكونية، اأما  ما ترجَّ
الإعجاز العلمي فهو اإخبار القراآن الكريم اأو ال�شنة 
النبوية بحقيقة اأثبتها العلم التجريبي اأخيرا، وتبين 
زمن  في  الب�شرية  بالو�شائل  اإدراكها  اإمكانية  عدم 
الإط��ار  ه��ذا  وف��ي  و�شل�م.  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول 
�شنورد بع�ص الظواهر الطبيعية التي بيَّن النبي � 
وهو  وبيئتها،  الب�شرية  لم�شتقبل  با�شت�شرافه  كنهها 
الذي  النبوي  العلمي  بالإعجاز  ي�شمى  اأن  يمكن  ما 

الإعجاز  غ��رار  على  منبعه،  الإل��ه��ي  الوحي  يعتبر 
بخ�شو�شياته  المتفرد  الكريم  القراآن  في  العلمي 
الربانية، فالتطور العلمي ك�شف للمفكرين الغربيين 
فة  المحرَّ التوراة  تراجم  في  جاء  ما  بين  تعار�شا 
وبين حقائق العلم المكت�شفة بالتجريب، مما جعلهم 
كتاب  الكريم  القراآن  اأن  فكرة  للم�شلمين  يد�شون 
اأن  ينبغي  فال  النبوية  ال�شنة  اإل��ى  اإ�شافة  مقد�ص، 
والإنجيل،  كالتوراة  الب�شر،  علوم  عليهما  تتطاول 
وهي دعوة تت�شمن حقا اأريد به باطل. لأن الإعجاز 
وهما  النبوية؛  وال�شنة  الكريم  القراآن  في  العلمي 
علماء  على  يجب  ���ش��الح  وج��ل  غ��ز  اهلل  م��ن  وح��ي 
الم�شلمين اأن يدافعوا به عن القراآن الكريم وال�شنة 
الم�شرفة، لتحدي اف�تراءات الكفار المرجفين، وهو 
كتابه  في  الغمراوي  محمد  الباحث  اإليه  اأ�شار  ما 
»الإ�شالم في ع�شر العلم« بقوله: )اإن بيان الإعجاز 
مو�شعا  يجد  اأن  الإلحاَد  ُي�عجز  القراآن  في  العلمي 
العقل.)))))  من  اأ  َيتب�رَّ اأن  اإل  القراآن  في  لل�ت�شكيك 
يرى بع�ص العلماء اأنه اإذا وقع اختالف في وجهات 
اأو  ال��ك��ري��م،  ل��ل��ق��راآن  العلمي  التف�شير  ف��ي  النظر 
ل  فاإنه  نبوي،  حديث  في  اأو  فيه،  العلمي  الإعجاز 
خطاأ في ذلك، لأن وحي اهلل تعالى يت�شم بالإحاطة 
متعددة،  اأوج���ه  لها  ك��ال��ج��واه��ر،  فهي  وال�����ش��م��ول، 
البالغيين  ي�شمي عند  ما  وكذا  ون�شيف:  �شحيحة، 
ثم  القراآنية.  البالغية  التراكيب  دللة  في  بالتو�شع 
اإن ما ي�شلون اإليه ل يدل على اأي �شيء في م�شتوى 
نبيه  و�شنة  العظيمة  كتابه  واأ�شرار  تعالى  اهلل  علم 
محمد �، مما جعل بع�ص العلماء يقول اإن معان�ي 
هذه  في  المف�شرون  ا�شتنبطها  التي  الكريم  القراآن 
الدنيا لن تكون �شيئا ُيذكر يوم القيامة. نعم، هناك 
علماء مفكرون م�شلمون ل يحبذون التف�شير العلمي 
اأن  مع  والذهبي،  ال�شاطبي،  مثل  الكريم،  للقراآن 
ق�شايا  تخالف  ل  ال�شرعية  )الأدل��ة  قال:  ال�شاطبي 
اأن  من  الخوف  هو  ال�شبب  ربما  لكن  العقول)))))، 
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يكون الذين يت�شدون لهذا التف�شير ل يمتلكون من 
ما  الفكرية  والموؤهالت  والعلمية  الدينية  الآليات 
يكفي لإدراك تلك الحقائق ال�شعبة الإدراك، بحيث 
يقعون في التع�شف والتكلف في البحث عن التف�شير 
بما  وربطها  تحتمل،  ل  ما  معانيه  وتحميل  العلمي 
يطابق ما و�شل اإليه العلم، من اأجل الِحجاج لإثبات 
القراآن  كان  واإن  الكريم،  القراآن  في  ما جاء  �شحة 
الكريم في غنى عن هذا الإثبات، لأنه حجة دامغ�ة 
تعالى:  يقول  معان�د.  مكاب�ر  جاه�ل  اإل  ين�كرها  ل 
چ))))  ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   چ  
ال�شين للم�شتقبل الذي ل ينتهي، فاهلل تعالى اأخبرنا 
يقول  جيل،  لكل  عنها  �شيك�شف  اآي���ات  هناك  اأن 
اهلل  لر�شول    اهلل  ي�شر  ما  )يعني  الزمخ�شري: 
ار دينه في اآفاق الدنيا،  � وللخلفاء من بعده وُن�شَّ
العرب؛  باحة  وفي  عموما  والمغرب  الم�شرق  وبالد 
خ�شو�شا من الفتوح التي يتي�شر اأمثالها، لأحد من 
الجبابرة  الإظهار على  الأر�ص، قبلهم، ومن  خلفاء 
وت�شليط  كثيرهم،  على  قليلهم  وتغليب  والأكا�شرة، 
�شعافهم على اأقويائهم، واإجرائه على اأيديهم اأمورا 
دعوة  ون�شر  للعادات،  خارقة  المعهود  من  خارجة 
في  دولته  وب�شط  المعمورة،  اأق��ط��ار  في  الإ���ش��الم 
والكتب  التواريخ  في  يطلعك  وال�شتقراء  اأقا�شيها، 
عجائب  على  واأيامهم:  اأهله  م�شاهد  في  نة  المدوَّ
اهلل  اأع��الم  من  علما  اإل  وقائعهم  من  وقعة  ترى  ل 
بها  وي���زداد  اليقين،  معها  يقوى  اآي��ات��ه،  م��ن  واآي���ة 
الإيمان، ويتبين اأن دين الإ�شالم هو دين الحق الذي 
نف�شه.)))))  مغالط  ح�شه  مكابر  اإل  عنه  يحيد  ل 
العلمي  التف�شير  في  ونتكلف  نتع�شف  اأن  ينبغي  فال 
لأن  ال�شريف،  النبوي  الحديث  اأو  القراآن،  لمعاني 
اأو  الطب  علم  اأ���ش��رار  يت�شمن  لم  الكريم  ال��ق��راآن 
الَفلك اأو الهند�شة، اأو علم الف�شاء اأو غيرها، ولكنه 
لأع��داء  ت�حديا  يكون  اأن  يمكن  ما  فيه  ُه��دى  كتاب 
قد  الإيمان  ع�شر  باأن  القائلين  واإف�حام  الإ�شالم، 

يفر�ص في نظرهم  الذي  العلم  انتهى، فحلَّ ع�شر 
ت�همي�ص الدين واعتباره معتقدا �شخ�شيا بعيدا عن 
مراقبة  على  عملوا  بل  الب�شرية،  المجتمعات  واقع 
�شلوكات الم�تدينين وخا�شة من المعتنقين لالإ�شالم 
م�شتهدفين  الو�شائل  ب�شتى  عليهم  الخناق  وت�شييق 
بذلك محاربة دين اهلل الحنيف. ولكن الحقيقة التي 
يتناق�ص مع  الذي  العلم  اأن  الإ�شالم  اأعداء  ينكرها 
، لأن عقل  ما ورد في القراآن الكريم بو�شوح كذُبُ 
بكل  الإحاطة  ي�شتطيع  ل  الإدراك،  الإن�شان محدود 
�شيء. فكم من مفكر اأ�شاع فكرة، ثم بينت البحوث 
في الم�شتقبل خطاأها. كذالك الحديث النبوي الذي 

. هو وحي من اهلل
ة،  الأجنَّ اإيطالي متخ�ش�ص في علم  يقول عاِلم 
في  اإ�شالَمه  اإعالنه  اأثناء  نوتو  ف�ْن��ِشْن��ش�و  ا�شمه 
يوم  بليبيا  بطرابل�ص  النا�شر  عبد  ج�مال  م�شجد 
))/)0/)00): »لقد �شرت اأفكر منذ ما يزيد عن 
من  الغْرب  اإليه  و�شل  فيما  م�شت  �شنوات  خم�ص 
وعدم  والأخالق،  القيم  وفقدان  والتفكك،  النهيار 
احترام الآخرين، والإلحاد في بع�ص الأديان، وقتل 
تاأكدُت  لقد  حق،  بغير  والن�شاء  وال�شيوخ  الأطفال 
وتيق�نُت باأن القراآن الكريم الذي اأنزله اهلل �شبحانه 
قرنا  ع�شر  اأربعة  منذ   � محمد  نبيه  على  وتعالى 
تتغير  لن  التي  المعجزات  ومن  قاطع،  دليل  م�شت 
اأبدا، وتجعلك في ات�شال مبا�شر مع اهلل، واأنا اأنظر 
الآن اإلى الإ�شالم نظرة تختلف عن النظرة ال�شائدة 
في و�شائل الإعالم الغْربية، التي لم تفهم ال�ش�ورة 
في  ثقته  اأكد  العاِلم  هذا  اإن  لالإ�شالم«.  الحق�يقية 
اهلل تعالى ودينه الحنيف، لكن الكثير من الم�شلمين 
الغربي  لال�شتعمار  فا�شت�شلموا  الثقة  تنق�شهم هذه 
�شخرها  ال��ت��ي  ال��ه��دام��ة  واأف��ك��اره��م��ا  وال�شهيوني 
عباقرتهم لمحاولة الق�شاء على الإ�شالم واإ�شعاف 
الجل�يل  الداعية  لحظه  ما  وهو  واإذللهم،  معتنقيه 
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ذا  »ما  كتابه  في  انتقد  ال��ذي  الندوي  الح�شن  اأب��و 
خ�شر العاَلم من انحطاط الم�شلمين؟!« قبل خم�شين 
دينهم  في  ثقَتهم  الم�شلمين  من  َكثير  فقداَن  �شنة، 
الغربيين، مما  �شيرهم خلف  واأنف�ِشهم في  وقيِمهم 
الإ���ش��الم،  اإل��ى  العالم  نظرة  في  �شلبيا  اأث��را  ت��رك 
ونه�شة الم�شلمين ال�شاملة، واإيجاد الترابط الَمتين 

بين العلم والدين. 
من  الع�لمي  اإع��ج��ازه��ا  ت�شتمد  النبوية  ة  ال�شنَّ
المعج�زات،  معجزة  يعتبر  ال��ذي  الكريم  ال��ق��راآن 
  طالب  اأب��ي  اب��ن  علي  عن  ال�ت�رمذي  روى  فقد 
ِف�تنا  ب��الأع��م��ال  »ب���ادروا  ق��ال:   � اهلل  ر���ش��ول  اأن 
ويم�شي  موؤمنا،  الرجل  ي�شبح  المظلم  الليل  كِقَطع 
كافرا، ويم�شي موؤمن�ا وي�شبح كافرا، ويب�يع اأحُدهم 
اهلل،  ر�شول  يا  علي:  وقال  الدنيا«  من  بَعَر�ص  دينه 
ما  نباأ  فيه  اهلل،  »كتاب  ق��ال:  منها؟  ال�َمخَرج  ما 
وهو  بينكم،  ما  وحكمة  بعدكم،  ما  وخبر  قبلكم، 
تنق�شي  ول  ق��ال:  اأن  اإل��ى  بالهزل...  لي�ص  الف�شل 
قبل  ال�شالحة  بالأعمال  تعجلوا  )اأي  عجائبه«)0)) 
مجيء الفتن المظلمة من القتل والنهب والختالف 
تطيقون  ل  فاإنكم  الدنيا،  اأم��ر  في  الم�شلمين  بين 
�شببها  يعرف  فال  فيها،  الكمال  وجه  على  الأعمال 
اأي  كافرا  ي�شمى  ومعنى  منها،  الخال�ص  طريق  ول 
كافرا حقيقة، اأو كافرا للنعمة اأو عامال بع�ص اأعمال 
تعالى،  اهلل  مه  حرَّ ما  ما  محرِّ ي�شبح  وقيل  الكافر، 
مه اهلل ، وقد يكون ذالك  ويم�شي م�شتحال ما حرَّ
لعمرى ت�شور  اإنه  مقابل متاع دنيوي دنيء وبخ�ص. 
التاريخ  مراحل  عبر  �شواء  للم�شتقبل،  ا�شت�شرافي 
الم�شتقبلي، فما هو  اأو  الإ�شالم  بعد �شدر  الما�شي 
ته فتن  وا�شح للعيان في ع�شرنا الحا�شر اأنه فعال عمَّ
الو�شف  فلو عر�شنا هذا  ال�مظلم،  الليل  كقطع من 
النبوي على واقع العالم المعا�شر، َلبدا لنا وا�شحا 
ته الفتن المتنوعة: الحربية وال�شيا�شية  اأن العالم عمَّ

وال�شراع  والتيكنولوجية...  والدينية  والإيديولوجية 
القت�شادية،  الموارد  منابع  على  ال�شتحواذ  على 
للدول  القوية  ال��دول  ا�شتعمار  عن  ينجم  �شراعا 
ال�شعيفة، اأكثرها دول اإ�شالمية في مقدمتها الدول 
العربية، اإنها فعال فتن كقطع الليل المظلم، ي�شعب 
نظرنا  ول��و  �شانعيها.  وا�شتراتيجية  كنه�ها  ف�هم 
»ي�شبج   :� النبي  لق�ول  الظ�اهري  المعنى  في 
الرجل موؤمنا ويم�شي كافرا، ويم�شي موؤمنا وي�شبح 
 » الدنيا  م��ن  بَعَر�ص  دينه  اأح��ده��م  ويبيع  ك��اف��را، 
بع��ص  واأن  اأ�شلموا،  الكفار  من  كثيرا  اأن  نالحظ 
زال  وما  فتم�شحوا،  الإ�شالم  عن  ارتدوا  الم�شلمين 
خداعة  اأفكار  ب�شبب  حون  يتم�شَّ عليهم  المغ�شوب 
م�شمومة، واإغراءات مادية يقولون اإنهم لم يجدوها 
الم�شي�حية  ولأن  الم�شلمين.  اإخوانهم  ظهراني  بين 
تبيح لهم كثيرا من ال�شهوات التي حرمها الإ�شالم، 
فر�شها  التي  والمعامالت  العبادات  من  وتعفيهم 
والإيمان  الإ�شالم  اأن  جاهلين  اأو  نا�شين  الإ�شالم، 
بالمادة،  لها  وفكرية ل عالقة  وقلبية  روحية  قناعة 
ل  الذي  القليل،  الدنيا  بحطام  دينهم  باعوا  حيث 
�شاحبه  فيخ�شر  الريح.  مهب  في  يكون  اأن  يل�بث 
تعالى  اهلل  بكتاب  يتم�شك  لم  .لأن��ه  واأخ���راه  دنياه 
تلك  يخترق  بنور  تهديه  التي   ،� ر�شوله  و�شنة 

الظلمات الموؤدية اإلى الهالك.

اإنـجازات علمية حققتها القدرة العـقلية :
اإن�جازات  دللتها  ب�ينت  نبوية  اأح��ادي��ث  هناك 
ب�ها اهلل  التي خ��ص  الع�قلية  القدرة  علمية حققتها 
ال�شماوات  خلق  في  بالتفكر  الماأمور  الإن�شان   
لم�شتقبل   � النبي  ا�شت�ش�راف  منها  والأر�����ص؛ 
حيث  ظهوره  بداية  في  مازال  وهو  الإ�شالم  انت�شار 
يقول: »�ش�يبلغ هذا الأم�ُر ما بلغ الل�يل والنهار«))))، 
تخبر اإح�شائيات في الدرا�شات الم�شتقبلية باأقالم 
موجود  الإ�شالم  اأن  م�شلمين  غي�ر  غربيين  علماء 
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يكون  اأن  وتتوقع  ال�يوم،  العاَلم  من  مكان  كل  في 
�شنة  في  معتِنقيه  ع��دُد  حيث  من  الأول  الدي�ن  هو 
الديانات  غمرة  في  انت�شارا  اأ�شرع  هو  اإذ  ))0)م. 
للب�ش�رية   � النبي  �ن  بيَّ الب�شرية.  والمعتقدات 
الم�ثل  �شاربا  واج�ب،  الحياة  في  ال�ح�ذر  اأْخ�ذ  اأن 
وال�شالم  ال�شالة  عليه  يقول  ال�ُم�عدي،  بالمر�ص 
بالطاعون  �ش�معتم  »اإذا  ال�بخاري:  رواه  حديث  في 
بها  واأن�تم  باأر�ص  وق�ع  واإذا  تدخل�وها،  ف�ال  باأر�ص 
لأر�ص  الدخول  عن  ال�نهي  منها«))))  ت�خرجوا  ف�ال 
المبينة  ال��دلل��ة  وا�شح  بالطاعون  اأهلها  اأ�ش�يب 
ل�تفادي الإ�شابة بالداء بعد الخ�تالط بالم�شابي�ن 
وجد  لمن  بها  البقاء  وجوب  في  ال�شر  ما  ولكن  به، 
بها اأثناء اإ�شابة اأهلها؟ لقد بين الطب الحديث اأن 
الإن�شان قد ي�شاب بميكروب اأو فيرو�ص ولكن تمتعه 
ذلك  وخ�شية  الظاهري،  اأثرهما  يخفي  بالمقاومة 
حذر النبي � من الخروج منها لمنع المر�ص من 
تلفي  يوؤكد  وهذا  اأخ��ري،  اأماكن  اإلى  منها  النتقال 
وقال   . ربه  من  الوحي  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول 
النبي �: »كلوا الزيت وادِهنوا به فاإنه مباَرك«)))) 
فقد تبين اأن الطب اأقر بقدرة زيت الزيتون الطبيعية 
وطرد  القولون  مثل  الأم��را���ص  بع�ص  معالجة  على 

الديدان، وتفتيت الح�شى... 
وا الإناء، واأوِك�ئ�وا ال�ش�قاء،  وقال النبي �: »َغ�طُّ
باإناء  يمر  ل  وباء  فيها  ينزل  ليل�ًة  ن�ة  ال��شَّ في  ف�اإن 
اإل  ِوك�اء،  عليه  لي�ص  �شقاء،  اأو  غطاء،  عليه  لي�ص 
الحديث  الطب  اأثبت  الوب�اء«))))  ذلك  من  فيه  نزل 
حفظ  ل��ق��واع��د  الأول  ال��وا���ش��ع  ه��و   � النبي  اأن 
ال�شحة، با�شتعمال و�شائل الوقاية من عدوى الأوبئة 
والأمرا�ص المعدية، حيث تبين للعلماء اأن اأمرا�شا 
اإن  بل  ال�شنة،  من  معينة  موا�شم  في  تنت�شر  معدية 
ح�شب  ال�شنين،  من  معين  عدد  كل  يظهر  بع�شها 
حتى  تعليله  العلم  يكت�شف  ل��م  لكن  دق��ي��ق،  نظام 

الآن. ومثلوا لذلك بميكروب الح�شبة و�شلل الأطفل 
الذي  والتيفود  واأكتوبر.  �شت�نب�ر  في  يكثران  اللذين 
دورتها  فاإن  الكوليرا  اأما  ال�شيف،  ف�شل  في  يكثر 
األ  �شنوات،  بثالث  والجذري  �شنوات،  ب�شبع  تقدر 
الحديث  ه��ذا  في  العلمي  الإع��ج��از  ه��ذا  لنا  يف�شر 

ال�شريف؟! 
بالإيجاز  تت�شم  كلمة  في  اهلل  �شلى  النبي  ورمز 
البالغي اإلى ظاهرة طبيعية تتعلق بطهارة الأر�ص، 
فقال: »ُجعلت لي الأر�ص م�شجدا وطهورا«)))) وقال 
�: »اإذا ولغ الكلب في الإناء فاغ�شلوه �شبع مرات 
روه الثامنة في التراب.«)))) فقد ك�شف العلماء  وع�فِّ
عن وجود م�شادات حيوية في تراب الأر�ص تمكنها 
من الق�شاء على اأنواع من الجراثيم وتطهير المكان 
المقابر  بع�ص  تربة  فح�شوا  العلماء  اأن  كما  منها، 
وفيرو�شات  فيها جثث تحمل ميكروبات  التي دفنت 
لكنهم لم يعثروا عليها في ذلك التراب، فاأقروا اأن 
اهلل تعالى و�شع خا�شية التطهير في التراب لي�شمن 

ا�شتمرار حياة خْلقه. 
تعوَد  حتى  ال�شاعة  تقوم  »ل   :� النبي  وق��ال 
�شور  ك�شفت  واأن���ه���ارا«))))  م��روج��ا  ال��ع��رب  اأر����ص 
ت�شرف  التي  ال�شطناعية  الأقمار  نقلتها  وا�شحة 
في  مليئة  العربية  الجزيرة  كون  عن  »ن��ازا«  عليها 
علماء  كبار  ح  �شرَّ فقد  وال��م��روج،  بالأنهار  القدم 
نازا اأن ال�شورالملتقطة بالرادار ل�شحراء الجزيرة 
العربية اأظهرت اأنها كانت يوما ما مغطاة بالبحيرات 
والأنهار وكانت البيئة فيها م�شابهة لتلك التي تراها 
في اأوروبا اليوم واأنها �شتعود يوما كما كانت اأي كما 

قال الر�شول � الذي ل ينطق عن الهوى.
النبي � قال:»نا�شيتي بيدك«)))) اكت�شف العلم 
ومقدمته  الدماغ  وهي  النا�شية  منطقة  اأن  حديثا 
فيهي  ال�شحيحة،  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  ف��ي  تتحكم 
الم�شوؤولة عن الكذب وال�شدق وعن الكفر والإيمان 
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عندما  الإيمان،  اأثناء  تنمو  المنطق  هذه  اأن  وتبين 
يندمج الإن�شان مع معتقدات اإيمانية، لكن في حالة 
الممار�شات ال�شيئة وال�شطراب في العقيدة وعدم 
مع  تت�اآكل  النا�شية  ه��ذه  ف��اإن  )الإل��ح��اد)  الإي��م��ان 
الزمن، فيقل عدد خاليا الدماغ فيها بحيث ت�شبح 
ال�شطرابات  ازدي��اد  عنه  ينتج  مما  حجما،  اأ�شغر 
ي�شهل  وربما  والإح��ب��اط،  القلق  فيزداد  النف�شية، 

ٻ   ٱ   چ  ت��ع��ال��ى:  ي��ق��ول  الن��ت��ح��ار  عملية 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ)))) فاهلل تعالى بين 
اأن ال�مجرمين �شُي�َجرون بنوا�شيهم  في وعيده هذا 
بارزة  بعالمات  و�شُيميَّزون  جهنم،  اإلى  واأقدامهم 
على نوا�شيهم كانت مختفية في الدنيا. فَمن الذي 
ف�يه:  اإنه اهلل ع�ز وجل الذي قال  اأخبره � بهذا؟ 

چ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
ىئ  ىئ  یی  چ)0)) )اأْي علَّمك ما لم تكن تعلم من 

ال�شرائع والأمور الغيبية ).)))) 
وقال الر�شول � »لول اأن اأ�شق على اأمتي لأمرتهم 
ال�شريف  الحديث  بال�شواك مع كل �شالة«)))). دعا 
الم�شلم اإلى العناية باأ�شنانه ول�ثته والمحافظة على 
على  �شلبا  توؤثر  بمر�ص  اأ�شيبت  اإذا  لأنها  �شحتها 
األماني  عالم  اأثبت  فقد  للج�شد،  العامة  ال�شحة 
بجامعة رو�شتوك اأن اآثار عود الأراك الذي ي�شتعمل 
في ال�شواك، الذي اأو�شي به الر�شول � �شبيه باآثار 

البن�شيلي�ن الم�شاد للعفونة. 
النبي  اأن  عنهما  اهلل  ر�شي  وق��ت��ادة  اأن�����ص  ع��ن 
الأكل  وعن  قائما،  الرجل  ي�شرب  اأن  )نهى عن   �
اأ�شرُّ  فقال: ذاك  فالأكل؟  فقلنا:  قتادة:  قال  قائما، 
واأخبث))))) ثبت للعلماء اأن ال�شرب وتناول الطعام 
ما  يجري  واأم��راأ، حيث  واأهناأ  واأ�شلم،  اأ�شح  جال�شا 
بتوؤدة  المعدة  ج��ذران  على  وال�شارب  الآك��ل  يتناول 
ولطف، اأما ال�شرب واقفا فيوؤدي اإلى ت�شاقط ال�شائل 
بعنف اإلى قعر المعدة، وي�شدمها �شدما، واإن َتكرار 

ا�شترخاء  اإل��ى  الزمن  طول  مع  ي��وؤدي  العملية  هذه 
ه�شم.  ع�شر  من  ذلك  يلي  وما  وهبوطها،  المعدة 
الزحام  بفعل  م�شطرا  واقفا   � النبي  �شرب  وقد 

في ال�شعائر المقد�شة مثال. 
قال النبي �:»لم تظهر الفاح�شة في قوم قط 
والأوجاع،  الطاعون  فيهم  ف�شا  اإل  بها،  يعلنوا  حتى 
اأ�شالفهم الذين م�شوا«))))  التي لم تكن م�شت في 
هذا  �شدق  الَمعي�ص  الواقع  و  الحديث  العلم  �ن  بيَّ
كان  اإن   � محمد  لنبوة  الموؤكد  النبوي؛  الحديث 
فقد  تاأكيد.  اإل��ى  حاجة  في  ال�شالون  المعاندون 
طهور  في  الفاح�شة  لأثر  مو�شحة  عالمات  ظهرت 
وذلك  الب�شرية،  المجتمعات  في  خطيرة  اأمرا�ص 
خالل العقدين الأخيرين من الفرن الع�شرين، الذي 
اإليها  ي�شر  لم  متنوعة،  جن�شية  اأمرا�ص  فيه  تف�شت 
التاريخ، فقد ظهر مر�ص الزهري اأول ما ظهر اأثناء 
الزنا  انت�شار  ب�شبب  الفرن�شية،  الإيطالية  الحرب 
الوليات  في  ظهر   (((( �شنة  وف��ي  الجنود،  بين 
المتحدة الأمريكية لأول مرة مر�ص فقدان المناعة 
البي�شاء،  الكريات  �ر  يدمِّ الذي  بالإي�دز،  المعروف 
يهاجم  ما  بها  تقاوم  ق��وة    اهلل  اأعطاها  التي 
بخطورته  الم�شهور  الداء  هذا  انت�شر  كما  الج�شم. 
الممار�شين  اأو���ش��اط  في  رهيبة،  ب�شرعة  وخ�بثه، 
ال�شليمة  الفطرة  تمرد على  الجن�شي، فمن  لل�شذوذ 
في  نبت  مر�ص  وهو  وغيره،  المر�ص  بهذا  ي�شاب 
بع�ص  انتهكت  التي  المادية  الغربية  الح�شارة  تربة 

مقوماتها الف�شيلَة .
تظهر  حتى  ال�شاعة  تقوم  »ل   :� النبي  وق��ال 
ويتقارب  الأ�شواق،  وتتقارب  الكذب،  ويكثر  الفتن، 
العالم  في  اأطنابها  �شاربة  فالفتن  ال��زم��ان«)))). 
والإعالم  اإ�شالمية،  غير  اأخرى  ومناطق  الإ�شالمي 
ي��ح��م��ل راي����ة ال��ك��ذب ف��ي اإط����ار ال��دي��م��اغ��وج��ي��ات 
ال�شياي�شة، والأ�شواق العالمية تقاربت، فالت�شالت 
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الرقمية تنقل المعلومات وال�شور من اأ�شقاع بعيدة 
لت�ن�شرها في جميع اأرجاء العالم.

ال�شنة النبوية التي ت�شت�شرف الم�شتقبل الب�شري 
لأنها  بالبيئة،  الإ���ش��رار  ع��دم  اإل���ى  دع��ت  وبيئته 
اإنه  حتى  والنبات،  والحيوان  الإن�شان  حياة  م�شدر 
والكفار  الم�شلمين  بين  تنذلع  التي   - الحرب  قيَّد 
َتفر�ص  والتي  الحنيف  اهلل  دين  لن�شر  المعار�شين 
الع�شكري  التخطيط  ا�شتراتيجية  م�شتوى  على 
ا�شتخدام جميع و�شائل النت�شار على العدو - بقيود 
مه  كرَّ الذي  الإن�شان  كرامة  وتحترم  البيئة  تحترم 
فقد  الطبيعية،  البيئة  مكونات  كل  له  و�شخر  اهلل، 
با�شم  »اغزوا  بقول�ه:  ج�ي�شه  يو�شي   � النبي  كان 
اهلل، وفي �شبيل اهلل، وقاتلوا من كفر باهلل، واغزوا 
لوا ول تقتلوا وليدا«))))  ول تغدروا، ول تُغ�لُّ�وا ول تمثِّ
وقال الر�شول �: »األ من ظلم معاَهدا اأو اتنتق�شه 
اأو كلَّفه فوق طاقته، اأو اأخذ �شيئا بغير ِط�يب نْف�ص، 

فاأنا حجيجه يوم القيامة«)))).
االإ�صالم كوني ودولي: ي�شع قواعد على اأ�شا�ص 
فيما  تتعامل  وقبائل  �شعوبا  عامة  ب�شرية  عالقات 
اإطار  في  والمنافع  الم�شالح  تبادل  بمقت�شى  بينها 
اأن  ينبغي  ل��ه  والمخالفون  ال��م��ت��ب��ادل،  الح��ت��رام 
المعاَهد جار  فالذمي  ب�شر،  اأنهم  اإليهم على  ُينظر 
لأن  �شيئا،  قيمته  من  ينق�ص  فال  يوؤاخيه،  للم�شلم، 
ظلمه واإهانته حرام، له دينه وللم�شلم دينه، �شالح 
الديني الأيوبي في حروبه مع ال�شليبيين رد الجزية 
الن�شحاب  اإل��ى  ا�شطر  حين  ال�شام،  ن�شارى  اإل��ى 

منها، فالجزية منفعة جزاء منفعة.
اإلى الم�شتقبل بعين ثاقبة  فال�شنة النبوية تنظر 
تجعل  ل��م  اإذ  ال��ح��رب،  بعد  م��ا  ت�شخ�ص  وب�شيرة 
غمرة  في  نف�شه  يجد  ال��ذي  الم�شلم  عيني  ن�شب 
الإ�شالمي  الدين  اأعداُء  ها  خو�شَ عليه  فر�ص  حرب 
الو�شيلة،  تبرر  الغاية  باتباع �شيا�شة  النت�شار فقط 

والبيوت  وال�شرع  الزرع  ويمثِّل ويحرق  ل  وينكِّ فيقتل 
الغرب  في حروب  م�شاَهد  هو  كما  الب�شر،  بل حتى 
التاريخ،  اليوم،وعبر  الم�شلمين  على  وال�شهاينة 
واإن  لالإن�شان كرامته وحفظ ممتلكاته  ولكنه �شِمن 
ومن  بها.  ظفر  من  اأو  ورثته  ي�شتغلها  بحيث  ُقتل 
بع�ص  عند  ُيقتل  ل  اأن  الحرب  في  الأ�شير  حقوق 
العلماء )حكى الح�شن بن محمد التميمي اأنه اإجماع 
ال�شحابة))))) وما روي عن اأن�ص بن مالك عن النبي 
�شغيرا  طفال  ول  فانيا  �شيخا  تقتلوا  »ل  ق��ال:   �
اأي ل تخونوا. وهكذا راعت  َتُغلُّوا«))))  امراأة ول  ول 
النبوية  ال�شنة  تف�شرها  التي  الإ�شالمية  ال�شريعة 
التي يعي�ص فيها فحتى  البيئة  كرامَة الإن�شان وحاَل 
 � النبي  فاإن  قتله  ال�شرعية  ال�شرورة  اقت�شت  اإن 
تحرقوه  ول  فاقتلوه  عليه  قدرتم  »اإن  رجل:  في  قال 
اإن  ال��ن��ار«)0))  رب  اإل  بالنار  ب  يعذِّ ل  فاإنه  بالنار، 
بل حتى  بالعدو،  التنكيل  اإلى  تْدع  لم  النبوية  ال�شنة 
ُتعد  وا اهلل ور�شوله وحاربوهما محاربة  بالذين حادُّ
العقاب  الق�شد من  يكون  التي  الجرائم  اأعظم  من 
 الذي اعُتدي على حدوده،  عليها اأخذ حق اهلل 
تعذيب  تحريم  ف��اإن  .وعليه   � نبيه  حرمة  وعلى 
ال�شجين،  وبالأحرى  به،  والتنكيل  للقتل  الم�شتحق 
ثبتت  الذي  ال�شارق  يد  قطع  فعقوبة  بالن�ص.  ثابت 
في حقه الجريمة بدون وجود ذريعة �شرعية لتخفيف 
عقوبته، عندما يكون في مجتمع تطبق فيه ال�شريعة 
عليه  وتفر�ص  حقوقه،  له  تكفل  التي  الإ�شالمية، 
الواجبات بالعدل، ت�شبب للمذنب المعاَقب بها األما، 
لكن يكون وقُت �شعوره بهذا الألم محدودا ل يلبث اأن 
يزول، اأما التعذيب المتداول في ما جرت به العادة 
في اإطار القانون الو�شعي وخارجه، وكما هو مطبق 
ا�شتطاع  الذين  الم�شلمين  على  �شيما  ول  ال��ي��وم، 
الغرب وال�شهاينة اإل�شاق تهمة الإرهاب بهم، فاإن 
اآلمه ت�شتمر طيلة مدة تعذيب المذنب، التي كثيرا 
المخزي، في�شتد  يتعر�ص لالإذلل  ما تطول، بحيث 
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اإلى  ُيف�شي  ما  غالبا  ُيطاق  ل  ا�شتدادا  الأل��م  عليه 
تنوع  ب�شبب  م�شتديمة،  بعاهات  اإ�شابته  اأو  الموت 
في  خبراء  ابتكرها  التي  وفظاعتها،  التعذيب  طرق 

هذا المج�ال.
نة النبوية راعت في عقوبة الحدود العتدال،  ال�شُّ
 - بال�شوط  الحد  عليه  اأقيم  ال��ذي  ب  يعذَّ ل  فحتى 
�شه  يعرِّ تعذيبا  اأو  ُيطاق،  تعذيبا م�شتمرا ل  مثال - 
لالإذلل فاإن )الر�شول � اأتي بزاٍن فدعا بال�شوط 
»دون  فقال:  ثمرته،  ُتك�َشر  لم  جديد  ب�شوط  فاأُتي 
هذا« فاأُتي ب�شوط قد لن وانك�شر، فقال: »فوق هذا« 
ه  فاأُتي ب�شوط بين ال�شوطين، ل جديد ول َخِلق، فحدَّ
تنتهوا عن  اأن  اآن لكم  النا�ص قد  »اأيها  به، ثم قال: 
�شيئا  ال��ق��اذورات  ه��ذه  من  اأت��ى  فمن  اهلل،  َمحارم 
�شفحته  لنا  يبدي  من  فاإنه  اهلل،  ب�شتر  فلي�شتتر 
اأن يتقي  د عليه  اإن الجالَّ ُنقم حد اهلل عليه«)))) ثم 
ق  ُيفرَّ اأن  ينبغي  الحدود  جلد  وفي  والفرج،  الوجه 
ال�شرب في جميع البدن لياأخذ كل ع�شو حطه من 
الألم، وتتقى الموا�شع القاتلة، كالراأ�ص والخا�شرة، 
والفوؤاد والنحر، والذكر والأنثيين، يقول النبي �: 
اإن  اأي  الوجه«))))  فليتجنَّب  اأخاه  اأحدكم  قاتل  »اإذا 

جاز له �شربه.
العدل  تتحرى  دائما  النبوية  ال�شنة  نظرة  اإن 
الأحكام  جميع  في  الإن�شان  وم�شلحة  والإن�شاف 
اإلى  فتلجاأ  الحد،  اإقامة  اأثناء  حتى  والتوجيهات، 
المتهم،  على  الحكم  اإ�شدار  في  والتاأني  الحتياط 
لم  اإن  الحد  اإقامة  بعد  اآثار  لما يحدث من  مراعاة 
ل  التي  القاطعة  بالحجة  �شرعيا  ثبوتا  الذنب  يثبت 
اأو التاأويالت، لذلك قال النبي  تترك هام�شا لل�شك 
ا�شتطعتم،  ما  الم�شلمين  عن  الحدود  »ادراأوا   :�
ف��اإن الإم��ام  ف��َخ��لُّ��وا �شبيله،  َم��خ��َرج،  ل��ه  ف��اإن ك��ان 
العظيمة  العدالة  فاأين هذه  العقوبة«))))  في  يخطئ 
اأن  اإلى  براءَته  مُة  المقدِّ الإن�شان  لكرامة  المراعيُة 

تثبت اإدانُت�ه، الموؤ�ش�شة لح�شارة اإن�شانية رائعة، من 
الأحكام  التحقيق، وفي  اأ�شاليب  المتبعة في  الطرق 
الق�شائية التي و�شع قوانينها القانون الو�شعي، الذي 
والَمقا�شد.  الدوافع  المختلفة  الأه��واء  عليه  تطغى 
ال�شنة  ا�شت�شراف  للمقارنة بين  فاإنه ل وجه  وعليه، 
المجتمعات  اأف���راد  بين  العدالة  لتحقيق  النبوية 
الب�شرية، والمحافظة على كرامة الإن�شان، وتمتيعه 
بحقوقه التي �شطرتها له ال�شريعة الإ�شالمية المليئة 
من  و�شنة  الكريم  ال��ق��راآن  من  النابعة  بالرحمة، 
ُبعث رح�مة للعالمين التي ف�شرته، واأو�شحت طريقة 
والحر�ص على  والمقد�شة.  العظيمة  تعاليمه  تطبيق 
ره  ت�شطِّ ما  وبين  الم�شلمين،  غير  حقوق  اح��ت��رام 
وطريقة  العقاب،  اأ�شاليب  من  الو�شعية  القوانين 

التحقيق في الجريمة. 
على  الوْهن  ت�صلط  الر�صول � من  تحذير   -
ب�شياغة  تكتف  لم  ال�شريفة  النبوية  ال�شنة  اأمــتــه: 
النا�ص  عقول  هت  فقَّ �ُشنن  وو�شع  نبوية  اأح��ادي��ث 
ولكنها طبقت  وهديا،  وعلما  بيانا  اأفئدتهم؛  رت  ونوَّ
لكل  ال�شالحة  وال�شاملة  الوا�شعة  الربانية  التعاليم 
زمان ومكان، وحولتها اإلى ما يمكن ت�شميته بالثقافة 
وال�شلوكية  وال��روح��ي��ة  والأخ��الق��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
تلقى  التي  الوجيزة  الفترة  في  وذلك  والح�شارية. 
فيها الوحي من ربه ، وهي ثالثة وع�شرون عاما، 
اإلى اهلل و�شراجا منيرا، ورحمة  كان خاللها داعيا 
را وجه التاريخ الب�شري، رابطا بين  للعالمين، ومغيِّ
في  والطمع  وخ�شيته،  وعبادته  بتوحيده  وربه  العبد 
عهد  في  النبوي  المنهج  ه��ذا  ا�شتمر  ثم  رحمته، 
راكموا  الذين  الأبرار،  والتابعين  الكرام  ال�شحابة 
ال�شنة،  علوم  فن�شاأت  وحدي�ثيا  �ُش�نيا  معرفيا  تراثا 
الم�شلم على م�شتوى  العقل  اأبانت عن عبقرية  التي 
التي  العلوم  جميع  فتظافرت  والمنهج،  الجتهاد 
المطهرة  النبوية  وال�شنة  الكريم  القراآن  م�شدرها 
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وتطبيق الر�شول � لتعاليم رب العالمين، بمنهجية 
وجهاد  تعالى  اهلل  بنور  ��اءة  و���شَّ وب�شيرة  محكمة 
كل  الحنيف،  الإ�شالمي  الدين  ن�شرة  �شبيل  في 
الأقوياء  اأذلَّت  اإ�شالمية  دولة  بناء  في  �شاهم  ذلك 
بعدالة  ال��ت��اري��خ  و�شهد  ور���ش��ول��ه،  هلل  المحاربين 
اأحكامها و�شالمة �شيا�شتها من العيوب التي تعتري 
 . شيا�شات الب�شر التي لها قطيعة مع تعاليم اهلل�
اأن حادت الأمة الإ�شالمية عن  اإلى  فتوالت العهود، 
المنهج القراآني وال�شني، فابتليت بال�شع�ف والوهن 
اإليه  دعا  ال��ذي  الم�شتوى  اإل��ى  بالقيا�ص  والتخلف، 
اأن  ذل��ك   ،� محمد  نبيه  و�شنة  تعالى  اهلل  كتاب 
هناك تالزما بين البناء الح�شاري وال�شنة النبوية، 
النف�شي  النا�ص  واقع  في  اجتماعي  تغ�يير  لإح��داث 

والجتماعي، تنتظمه الثقافة التوحيدية.
مــنــهــج الــ�ــصــنــة الــنــبــويــة يــتــ�ــصــم بــا�ــصــتــ�ــصــراف 
الوحي  يوجهها  التي  الثاقبة  بالنظرة  الم�صتقبل, 
الفاعلة  بات  والم�شبَّ لالأ�شباب  الفاح�شة  الإلهي، 
الجتماعية  للظواهر  والمحدثة  الأم���ة  حياة  ف��ي 
قول  من  يت�شح  كما  التاريخ،  لحركية  والمحددة 
في  األقي  اإل  ق��وم  في  الغلول  ظهر  »م��ا   :� النبي 
قلوبهم الرعب، ول ف�شا الزنا في قوم قط اإل وكثر 
اإل  والميزان  المكيال  قوم  نق�ص  ول  الموت،  فيهم 
قطع عنهم الرزق، ول َح�كم قوم بغير الحق اإل ف�شا 
�شلط اهلل عليهم  اإل  بالعهد  ول خ�تروا  الدم،  فيهم 
وال�شرقة  المغنم،  في  الخيانة  هو  الُغلول  العدو«)))) 
 . من الغنيمة، وكل من خان في �شيء ُخفية فقد َغلَّ
الخيانة  من  الم�شلمين  ح��ذرت  النبوية  ال�شنة  اإن 
الم�شلم  �شلوكات  لأن  الحياة،  مجالت  جميع  في 
وت�شيَّع  ال�شدُق  ُيفَقد  وعندما  ال�شدق،  على  مبنية 
والخوف  ال��رع��ب  فيها  ينت�شر  الأم���ة  ف��اإن  الأم��ان��ة 
بالرعب  ي�شعر  الفرد  يجعل  ما  وهو  الثقة،  لنعدام 
وانعدام الأمان في مجتمعه الم�شاب بهذا المر�ص 

الجتماعي، اأما تحذير ال�شنة النبوية وقبلها القراآن 
الكريم من الزنا فاإنه مبني على خطورته باعتباره 
مر�شا اأخالقيا يت�شبب في اأمرا�ص خطيرة اأ�شبحت 
البحوث  بع�شها  عن  ك�شفت  بعدما  للعيان  وا�شحة 
ينخر  فهو  اأعظم،  منها  وما خفي  والطبية،  العلمية 
اأخالق المجتمع، ويهلك الممار�شين له هالكا ي�شل 
مثَّل  الذي  المعامالت  في  الغ�ص  اأما  الموت.  اإلى 
فاإنه  والميزان  المكيال  في  بالنق�ص   � النبي  له 
مر�ص اق�ت�شادي له تداعيات خطيرة على اقت�شاد 
الأمة، وهذا الغ��ص في المعامالت متف�ص في ال�شلع 
والميزان مثال  المكيال  النق�ص في  اإذ  الم�شتهلكة، 
فقط لأن الغ�ص في الجودة كذلك يوؤدي اإلى الإثراء 
بالنبي  فكاأني  القانون،  اأهل  يقول  كما  �شبب  بدون 
� كان ي�شاهد ال�يوم هذا الغ�ص المتف�شي في ال�شلع 
ي�شاهم  الذي  المعامالت،  �شائر  وفي  الم�شتهَلكة، 
في خلق اأزمة اقت�شادية ما زال العالم يعي�ص تحت 
اع القرار في الدول  نَّ وطاأتها، اإلى درجة اأن بع�ص �شُ
القواعد  درا���ش��ة  ق�شية  يطرحون  ب���داأوا  الغربية 
الإ�شالم، لعلهم يجدون فيها الحل  القت�شادية في 
�شببت  التي  الأزم��ة،  هذه  غول  من  لهم  المخلِّ�ص 
ال�شميم  تم�شهم في  اأزمة مادية  لأنها  الذعر،  لهم 
لأنهم يحيون حياة مادية �شرفة خالية من الجانب 
الروحي الذي ينفرد به الإ�شالم الموفق بين ما هو 
ما دي وما هو روحي. توفيقا يمثل اإحدى معجزاته.

ال��زور  ق��ول  ي��َدع  ل��م  »م��ن  الر�شول �:  وي��ق��ول 
طعامه  يدع  اأن  حاجة  هلل  لي�ص  والجهل،  به  والعمل 
و�شرابه«)))) اإن �شهادة الزور تمثل الغ�ص في عمقه، 
لأن �شاهد الزور يخالف نواهي اهلل تعالى ونبيه �، 
لأن  مجتمعه  ويغ�ص  المظلوم  ويغ�ص  القا�شي  ويغ�ص 
لذلك  ال�شيئة،  اآثارها  تت�شع  الزور  �شهادة  تداعيات 
الم�شطفى  الر�شوُل  الفظيعة  اأخطارها  من  حذر 
� لكونها تن�زع الحقوق من اأ�شحابها وت�شلمها اإلى 
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الظالمين، وهو ما يوؤج�ج نار غ�شب المظلوم الذي 
يح�ص بمرارة الزور الذي ت�شبب في ظلم ب�شع احتقره 
قد  انتقاما  وينتقم  يثور  فربما  حقوقه،  منه  وانتزع 
الذي  والبهتان  المجتمع.  في  اأ�شراره  دائرة  تت�شع 
ل  �شيئة  باأو�شاف  النا�ص  �شلوكات  و�شف  اإلى  يوؤدي 

يت�شفون بها يدخل في اإطار �شهادة الزور.
ِبُعنَّ �َشنن َم�ن كان قبلكم  ويقول الر�شول �: »َل�تتَّ
ُحجر  دخلوا  لو  حتى  ب��ذراع  وذراع��ا  ب�شب�ر  �شب�را 
لو�شعية   � الر�شول  ت�شوير  َل�َدخلتموه.«))))  �بٍّ  �شَ
الم�شلمين اليوم ت�شوير دقيق، كاأنه حا�شر بينهم، 
ا�شتولى  منها  القليل  اإل  الإ�شالمية  ال��دول  اإن  اإذ 
والقت�شادية  وال�شيا�شية  الفكرية  مناهجها  على 
الغرب  عليها  يمليها  ما  الدينية  حتى  بل  والتعليمية 
وال�شهيونية، بعدة و�شائل وذرائع، فاجتياح العولمة 
مما  عليها.  تمليه  لما  ال�شتجابة  عليها  فر�ص  لها 
ال�شناآن  زرع  النتيجة  فكانت  بينهم،  الفرقة  زرع 
ف��ازداد  بينهم.  والمذهبية  ال�شيا�شية  والخالفات 
الكفر  اأمم  تكالب  اإلى  اأدى  مما  و�شعفهم  ت�شتتهم 
ال�شائع  الحق  بغير  الحكم  اأم��ا  واإذلل��ه��م.  عليهم 
النبوية من عواقبه،  ال�شنة  فقد حذرت  العالم،  في 
م�شت�شرفة خطورته في كل زمان ومكان، لأنه مر�ص 
�شيا�شي يوؤدي اإلى اأزمة اأخالفية، حيث ينت�شر الظلم 
فتكثر  الحق  فيه  �ص  ويهمَّ المجتمع  ف��ي  والباطل 
النزاعات الموؤدية للتقاتل والتناحر، اللذين ي�شببان 
ونظرت  ال��ي��وم،  ن�شاهد  كما  كثيرة  لفئات  الموت 
ال�شنة النبوية اإلى الغدر على اأنه من ال�شيم المقيتة، 

يلفه المكر والخداع.
واإن   ، فتنةً  اأم��ة  لكل  »اإن   :� الر�شول  وق��ال 
اأمة  قبل  الأم��م  اأن  ومعناه  ال��م��ال«)))).  اأمتي  فتنة 
اأما  الإ�شالم فتنت بالكفر وال�شرك والكبر والبَطر. 
الفا�شدة،  المعتقدات  هذه  من  نجت  الإ�شالم  اأمة 
ابتليت  الذي  المال  عن  الناجم  الكبر  فتنها  ولكن 

و�شرفه  المحرمة،  الو�شائل  بجميع  عنه  بالبحث 
اهلل،  م��ال  لأن��ه  �شرعا،  به  الماأمور  محله  غير  في 
مات  فاأن�شى الم�شلمين ذكر اهلل، وجرهم اإلى المحرَّ
مجاهرين بع�شيان اهلل تعالى، فقد تعاطى البع�ص 
و�شبوا  وال��م��ل��ذات،  المال  عن  بحثا  ال�شحر  منهم 
ال�شفور،  اإل��ى  ودع���وا  الإع���الم،  و�شائل  ف��ي  ال��دي��ن 
لتن�شير  التب�شيرية  للمنظمات  المجال  فتحوا  بل 

الم�شلمين، اإر�شاء لمن يمدونهم بالمال)))). 
ه الإن�شان توجيها يالئم �شكره  - مـتـفـائـلـة: توجِّ
لكل  وتحمله  و�شبره  ل��ه.  تكريمه  على  تعالى  هلل 
اإي��اه  محفزة  حياته،  طيلة  مكروه  من  ي�شيبه  ما 
على البذل والعطاء لإ�شعاد نف�شه والآخرين، وذلك 
تكر�ص  النبوية  فال�شنة  الجزيل.  بالأجر  بمكافاأته 
الفهم  تحقيق  اإل��ى  داعيًة  الإ���ش��الم،  في  الو�شطية 
ال�شجيج الكلي للحياة، وتحقيق التطبيق العملي لما 

اأ�شفر عنه ذلك الفهم ال�شحيح.
عن  رة:  ومـحـذِّ م�صـتقبلية  الآفــاق  ـ�صـة  مـ�صـخِّ  -
ثوبان مولى الر�شول � اأنه قال: »يو�شك اأن تداعى 
اإلى ق�شعتها. قلنا:  الأََكَلة  الأمم كما تداعى  عليكم 
يا ر�شول اهلل، اأَو من قلة يومئذ؟ قال: ل، اأنتم كثير، 
الَمهابة  ينتزع  ال�شيل،  كغثاء  غثاء  تكونون  ولكن 
اأو  ال��وْه��ن،  قلوبكم  في  ويجعل  عدوكم،  قلوب  من 
تنتزع الَمهابة من قلوب عدوكم، ويجعل من قلوبكم 
الوهن. »قلنا: وما الوْه�ن؟ قال: حب الدنيا وكراهية 
ال�شريف  الحديث  ه��ذا  من  ن�شتوحي  ال��م��وت«)))) 
اهلل  اأطلعه  بغيبيات  الإخ��ب��ار  في  النبوي  الإع��ج��از 
الإ�شالمية  الأمة  فاإذا نظرنا في حال  تعالى عليها، 
درج��ة  اإل��ى  كثي�را،  اأف��راده��ا  ع��دد  لنا  يبدو  ال��ي��وم 
التخطيط  اإلى  اأدخلوا  ومعتنقيه  الإ�شالم  اأعداء  اأن 
اإن   - الم�شلمين  عند  والق��ت�����ش��ادي  الجتماعي 
تحت  الن�شل  تحديد  ق�شية   - تخطيط  لههم  ك��ان 
من  بتخويفهم  ال�شكانية،  التربية  م�شطلح  غطاء 
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المجاعة،  اإلى  الموؤدي  الديموغرافي  النمو  خطورة 
واإنما  لها،  قيمة  ل  مالية  ب��اإع��ان��ات  اإغ��رائ��ه��م  م��ع 
اأك��ث��ر  اإ���ش��ع��اف��ه��م  اإل���ي  ه���ادف  م�شموم  ط��ع��م  ه��ي 
الذي  هو  الم�شلم  اأن  حين  في  اأعدادهم.  باإ�شعاف 
قدراته  ح�شب  الإنجاب،  مع  تعامله  طريقة  ي��درك 
ال�ه�ائل  الم�شلمين  عدد  ولكن  والمعنوية،  المادية 
وبين  ببينه  وحيل  الإ�شالمية  التربية  من  محروم 
الأم��ة  على  فانطبق  حقيقتها،  على  الأ�شياء  روؤي��ة 
والحديث  ال�شيل.  كُغ�ثاء  بُغ�ثاء  ت�شبيهها  الإ�شالمية 
اللذين  والتغيير  ال��ت��ح��ول  ب�شرعة  يخبر  ال��ن��ب��وي 
اأ�شابا حياة الم�شلمين الذين لم يتم�شكوا بالمحجة 
فاأن�شاهم  اهلل  فن�شوا  لأهوائهم  فخ�شعوا  البي�شاء 
فت�داعت  والوْه�ن  بال�شع�ف  اأ�شيبوا  حيث  اأنف�شهم، 
يق�شد   � محمدا  الر�شول  ولعل  الأم���م،  عليهم 
كانت  كيفما  الإ�شالم،  اأعداء  جميع  »الأمم«  بلف�ظة 
ملتهم واأيديولوجيتهم الراف�شة لالإ�شالم المحاربة 
والكفر  ال�شالل  طوائف  �شائر  اأن  ذلك  لمعتنقيه، 
تحمل العداء والكره لدين الإ�شالم ومعتنقيه. يقول 

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعالى: 
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ  
مع  تعاملهم  ح�شن  اأب���دوا  اإن  فحت�ى  چ)0))  ٺ  
فيما  عليهم  يتاآمروا  اأن  يلبثون  ل  فاإنهم  لم�شلمين، 
بينهم، ويو�شي بع�شهم البع�ص با�شتغالل ثرواتهم، 
واإذللهم واحتاللهم احتالل مبا�شرا اأو غير مبا�شر. 
الحنيف،  الإ�شالمي  الدين  تحريف  على  والعمل 
الو�شائل.  بجميع  الكريم  القراآن  لغة  على  والق�شاء 
ت�شويرا  الم�شلمين  ح��ال   � الر�شول  �شور  لقد 
دقيقا كاأنه يعي�ص معهم اليوم، مبينا اأن جميع الأمم 
الكافرة وال�شالة َن�ِهمة و�َش�ِره�ة وجائع�ة مما ج�علها 
ال�م��شلمون  هي  التي  ال�شهية  الق�شعة  لبلوغ  تتدافع 
ن�شب �  والفكرية، وقد  المادية  وثرواتهم  بدينهم 
لهم،  ِمْلك  فكاأنها  الكافرة،  الأم��م  لتلك  الق�شعة 
اأكل منها يدعو غيره، ليطفر ب�ن�شيبه  اإن من  حتى 

اأن  الكرام  ال�شحابة  ذه��ن  اإل��ى  تبادر  وق��د  منها. 
�شبب �شعفهم حتى تداعت عليهم الأمم هو ِق�لَّ�ُتهم، 
غثاء  لكنهم  كثر،  اأن��ه��م  لهم  بين   � النبي  لكن 
كغثاء ال�شيل. اإن هذا الحديث النبوي �شخ�ص الداء 
والدواء؛ فالداء هو �شع�ف الأمة الإ�شالمية ووْهنها 
تعالى  اهلل  كتاب  اإلى  العودة  هو  وال��دواء  وت�شتتها، 
ذلك  بالنواجذ،  عليهما  والع�ص   ،� ر�شوله  و�شنة 
اأن وزنهم الحقيقي متمثل في دينهم الإ�شالم، الذي 
ولي�ص  والمَنعة،  وال��ع��زة  القوة  تطبيقه  لهم  يكفل 
وقومية  واأيديولوجية  �شيا�شية  اأخ��رى؛  عنا�شر  في 
به  �شبه  الذي  الغ�ثاء  �شمات  فمن  للتفرقة.  موؤدية 
النظام،  وعدم  الت�شتت  الإ�شالمية  الأمة   � النبي 
فيحمله  ال�شيل  يتقاذفه  حيث  ال�شديد،  وال�شع�ف 
قوة،  ول  له  حول  ل  لأنه  يريدها،  التي  الوجهة  اإلى 
له،  قيمة  ل  مهَمال  حقي�را  ي�شبح  اأنه  اإلى  اإ�شافة 
ممزقة  اأ�شبحت  التي  الإ�شالمية  الأمة  �شاأن  فذلك 
الذي    خالقها  عند  لها  قيمة  ول  وزن  ل  م�شتتة 
 ،� ر�شوله  و�شنة  الكريم  بكتابه  العمل  عن  تخلت 
فن�شي�ها بقدرته وعظمته، وتركها فري�شة لأعدائها، 
اأو  ماديا  احتلتها  التي  الكافرة  الأم��م  عند  وك��ذا 
معنويا فنهبت خيراتها، وا�شتغلت اأدمغتها باإغرائها 
ت�شاء  تقتل من  وا�شتباحت دماءها  فاأذلتها  بالمال، 
من اأفرادها با�شتخدامها جميع الو�شائل الإجرامية.
عن عبد اهلل بن م�شعود  اأن النبي � قال: 
والنام�شات  والم�شتو�ش�مات  الوا�شمات  اهلل  »لعن 
المغيرات  للح�شن  والمتفلجات  والمتنم�شات 
ول  ت�شمن  »ل  اآخ����ر:  ح��دي��ث  وف���ي  اهلل«))))  خ��ل��ق 
في  المتخ�ش�شين  بع�ص  ي��ري  ت�شتو�شمن«)))). 
منها  مخاطر،  على  ينطوي  الو�شم  اأن  الجلد  طب 
وال�شدفية  ال��ج��ل��د،  ب�شرطان  الإ���ش��اب��ة  اإمكانية 
بع��ص  في  الجلد،  في  تح�شل  ال�ت�ى  والح�شا�شية، 
الحالت والل�تهاب، الح�اد ب�شب ال�ت��شمم، وخا�شة 
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ع�ند ا�شتعمال اأ�شباغ كيميائية، و�شوء التع�قيم الذي 
ي��وؤدي ال��ذي ي��وؤدي اإل��ى انتقال ال��ع��دوى، اأم��ا اإزال��ة 
بعملية  الخاليا  اإزال��ة  تتطل�ب  اأنها  فمعلوم  ال�و�شم 
جراحية، اأو باأ�شع�ة الليزر، وهما و�شي�لتان قد تكون 

لهما عواق�ب وخيمة. 
اإذ هناك من يتخذ الإ�شالم �شعارا، فيطعن في 
حرية  �شعار  تحت  الخلف  من  ومعتنقيه  الإ���ش��الم 
للدين  النتماء  في  مزايدة  ل  �شعار  وتحت  ال��راأي، 
الإ�شالمي، وحوار الأديان والح�شارات، اإلى غير ذلك 
ع�اءات ال�شالة ال�م��شلِّ�لة، والتي �شاهمت في  من الدِّ
تحويل و�شع�ية الم�شلمين التي كانوا فيها اأق�وياء في 
ي�شهد  اإ�شالمية  ح�شارة  �شنعت  قوًة  المجالت  كل 
كالُغ�ثاء.  فيها  هم  و�شعية  اإلى  بعظمتها،  ال�تاريخ 
العلمي  بالتاأ�شيل  العتقاد  ت�شحيح  م��ن  ب��د  ف��ال 
والتركيز على  والإيمان  العقيدة  لمفهوم  وال�شرعي، 
هو  ال��ذي  والإي��م��ان  باللتزام  يتحقق  الإ���ش��الم  اأن 
اعتقاد وقول وعمل، واأن يكون الولء هلل ، لتعميق 
وجعل  بالأ�شباب،  والأخ��ذ  تعالى،  اهلل  في  الأخ��وة 

ال�شمير ي�شعر بخطورة الم�شوؤولية.
من  غي�ص  هي  التي  الحديثية  ال�شواهد  هذه  اإن 
 - الم�شطفى �  النبي  با�شت��ش�راف  توحي  في�ص، 
�شواء  الب�شري؛  الم�شتقبَل   - �شياغتها  اأحكم  الذي 
الفترات  في  �شتقع  واأح��داث  لوقائع  علمي  بتف�شير 
منها  يوحي  ما  اأو  النبوة،  ع�شر  بعد  �شتاأتي  التي 
باإعجاز علمي على غرار ما جاء في منبعها القراآن 
�شيتحقق  اأو  وتحقق  عليه  دل��ت  م��ا  وك��ل  ال��ك��ري��م، 
يرث  اأن  اإلى  القوي  الإعجازي  م�ش�تواه  قي  �شيبقي 
اإل�ه�ية  اأ���ش��رار  لأن��ه  عليها،  وم��ن  الأر����ص    اهلل 
الب�شري،  العقل  تقدم  فكلما  عجائبها،  تنق�شي  ل 
الأ�شرار  بع�ص  اكت�ش�اف  على  القدرة  اهلل  وم�نحه 
التي ت�شمنها وحي�ه تعالى اإل وتتجلى بع�ص الحقائق 
المحدود  الإن�شان  عقل  ب�ها  ينبهر  التي  الكونية 

وعليه،  الربانية.  والأ���ش��رار  الغيبيات  اأم��ام  الأف��ق، 
ل�ي�رجع   - من�ه  الكثير  بل م�شى   - الوقت  يحن  األم 
الم�شلمون اإلى كتاب اهلل  و�شنة نبيه محمد � 
ال�شحيحة، الكفيلين بتنبيههم اإلى اأنهم غرقوا في 
وم�شببات  وال�شالل  بالرذيلة  طافحة  م��شتنقعات 
الوْه�ن والتخل�ف، والخ�نوع لمن جعلوهم اأولياء من 
الكفار الناقمي�ن على الإ�شالم ومعتنقيه، المتمرنين 
بين   - والتناحر  بل   - والبغ�شاء  ال�ُف�رقة  خلق  على 

الم�شلمين.؟!

الحوا�صي

) - الحرب الح�شارية الأولى . المهدي المنجرة.
Opcite p. 10 - (

موقع  الأ�شدي،  زهير  اإ�شالمية  م�شتقبلية  درا�شات  نحو   -  (
مجلة المكتبات الإليكترونبة بت�شرف. 

) - �شورة البقرة، الآية: ))) 
) - �شورة الح�شر الآية: )) 

) - �شورة الممتحنة، الآية:) 
) - �شورة البقرة، الآية: 0)) 
) - �شنن الدارمي ) / ))). 

) - �شحيح م�شلم. 
0)� �شورة الح�شر، الآية : ) .

)) - �شورة الن�شاء، الآية: )) .
)) - الك�شاف عن حقائق غوام�ص التنزيل وعيون الأقاويل في 

وجوه التاأويل للزمخ�شري ) / ))) 
)) - �شورة �شباأ الآية: )). 

)) - �شورة النجم، الآيات: ) �). 
)) - �شورة الأنعام، الآية : ))). 
)) - تف�شير ابن كثير ) / ))). 

)) - فل�شفة التربية الإ�شالمية �ص. )، ). 
)) - التربية الوقائية في الإ�شالم خليل بن عبد اهلل الحدري 

�ص.)) 
)) - اأهداف التربية الإ�شالمية �ص. )). 

0) - رواه م�شلم .
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)) - �شورة الروم، الآيات: ))،0)، )). 
)) - الك�شاف ) / ))). 
)) - الك�شاف ) / )) . 

)) - �شورة التحريم، الآية:) 
)) - الك�شاف .) / ))). 

)) - حوارات مع اأوروبيين غربيين د. عبد اهلل الأهدل �ص.)).
)) - �شورة النمل، الآية: )) . 

)) - �شورة الروم، الآية: )) 
)) - �شورة ط�ه، الآية: ))). 
0) - �شورة المائدة الآية:0) 

)) - البخاري ...
)) - الك�شاف ) / )0) 

)) - �شورة النحل، الآيات : )، )، ) . 
)) - �شفوة التفا�شير ) / 0)). 
)) - ُينَظر الك�شاف ) / ))) .  

)) - التي�شير ب�شرح الجامع ال�شغير) / )) - ))
)) - التي�شير ب�شرح الجامع ال�شغير ) / ))) 

)) - �شورة الروم، الآية: 0) 
)) - �شحيح البخاري .

�شبتمبر )00) �ص. )).  العدد: )0)  الإ�شالمي،  الوعي   -  (0
د.رفيق ح�شن الحليمي. 

)) - التي�شير ب�شرح الجامع ال�شغير )/ ))
)) - نف�شه )/ ))) 
)) - نف�شه )/ ))) 

)) - �شورة » المنافقون « الآية: ). 
)) - م�شند اأحمد )/))) و�شحيح �شنن الترمذي : ))0)

)) - �شحيح البخاري.   
)) - رواه الترمذي

)) - �شورة الرعد، الآية: ))
)) - �شفوة التفا�شير ) / 0)). 

0) - نف�شه ) / )) 
)) - رواه اأحمد في م�شنده، وابن حبان في �شحيحه، و�شححه 

الألباني.
)) - �شحيح البخاري و�شحيح م�شلم .

)) - رواه الترمذي وابن ماجه .

)) - �شورة الأنفال، الآية:) 
)) - ينظر الك�شاف للزمخ�شري ) / ))) 

)) - الإ�شالم في ع�شر العلم 
)) - الموافقات لل�شاطبي ) / )

)) - �شورة ف�شلت، الآية: )) 
)) - الك�شاف ) / )0) 

معجزة  وينظر  الترمذي  جامع  ب�شرح  الأح��وذي  تحفة   -  (0
القراآن الكريم، محمد متولي �شعراوي. 

)) - رواه اأحمد والترمذي وابن ماجه و�شححه الحاكم .
)) - رواه م�شلم .

)) - نف�شه
)) - رواه اأحمد والترمذي وابن ماجه و�شححه الحاكم .

)) - مخت�شر �شحيح م�شلم للنووي .
)) - �شحيح م�شلم .

)) - �شحيح الجامع وابن حبان.
)) - رواه اأحمد وابن حبان  

)) - �شورة الرحمن، الآية: ))
0) - �شورة الن�شاء، الآية: )))
)) - �شفوة التفا�شير ) / )0)

)) - رواه ال�شيخان 
)) - رواه م�شلم والترمذي  
)) - رواه م�شلم والترمذي  

)) - رواه الإمام اأحمد 
)) - رواه اأبو داود والترمذي.

)) - �شنن اأبي داود والبيهقي. 
)) - ينظر بداية المجتهد ونهاية المقت�شد ) / )))

)) - رواه اأبو داود.
0) - ينظر بداية المجتهد ونهاية المقت�شد ) / ))). 

الماوردي ) / ))) -  )) - ينظر كتاب الحدود لأبي الح�شن 
 .(((

)) - م�شند اأحمد.
))� �شنن الترمذي.

)) - رواه الطبراني في معجمه.
وابن حبان،  داود،  واأبو  واأحمد  والترمذي  البخاري  رواه   -  ((

والن�شائي والبيهقي.
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)) - رواه البخاري
)) - الموؤمن ال�شعيف �ص. )) - )) اأبو ن�شر محمد بن ع�بد 
الألباني   الإم��ام  مكتبة  معبر  الحديث  دار  الإم��ام،  اهلل 

�شنعاء، الطبعة .الأولى  )00). 
رواية  اأما  وغيره..  والطبراني  م�شنده،  في  اأحمد  رواه   -  ((
وهو:  الحديث،  تتمة  فيها  ورد  فقد  �شننه  في  داود  اأبي 
�شدور  من  اهلل  ولين�زعن  ال�شيل،  كُغ�ثاء  ُغثاء  »ولكنكم 
عدوكم الَمهابة منكم، وليقذفن اهلل في قلوبكم، والوْهن 
الدنيا  حب  ق��ال:  الوْهن؟  وما  اهلل  ر�شول  يا  قائل:  قال 

وكراهية الموت«.
)) - رواه الترمذي واأحمد والحاكم وابن حبان 

0) - �شورة الممتحنة، الآية:)
)) - �شحيح البخاري.

)) - رواه البخاري والن�شائي.

الم�صــادر والمراجع

الإ�شالم في ع�شر العلم، محمد الغمراوي. 	•
اأهداف التربية الإ�شالمية، نجيب الكيالني. 	•

بداية المجتهد ونهاية المقت�شد، ابن ر�شد الحفيد. 	•
تحفة الأحوذي ب�شرح جامع الترمذي. 	•

تف�شير ابن كثير. 	•
اهلل  عبد  بن  خليل  الإ���ش��الم،  في  الوقائية  التربية  	•

الحدري.

التي�شير ب�شرح الجامع ال�شغير. 	•
الحرب الح�شارية الأولى، المهدي المنجرة. 	•

حوارات مع اأوربيين غربيين، د.عبد اهلل الأهدل. 	•
مخت�شر �شحيح م�شلم للنووي. 	•

م�شند اأحمد. 	•
معجزة القراآن الكريم، محمد متولي ال�شعراوي. 	•

الموافقات لل�شاطبي. 	•
فل�شفة التربية الإ�شالمية، ماجد عر�شان الكيالني. 	•

�شنن الدارمي. 	•
�شحيح م�شلم. 	•

�شحيح البخاري. 	•
�شفوة التفا�شير لل�شابوني. 	•

الك�شاف عن حقائق غوام�ص التنزيل وعيون الأقاويل  	•
في وجوه التاأويل للزمخ�شري.

اهلل  عبد  ب��ن  محمد  ن�شر  اأب��و  ال�شعيف،  الموؤمن  	•
الألباني،  الإم��ام  مكتبة  معبر  الحديث  دار  الإم��ام، 

�شنعاء، ط)، )00).
الأ�شدي،  زهير  اإ�شالمية،  م�شتقبلية  درا�شات  نحو  	•

موقع مجلة المكتبات الإلكترونية بت�شرف.
 ،  (00( �شبتمبر   ،(0( ال��ع��دد  الإ���ش��الم��ي،  ال��وع��ي  	•
�ص))، د. رفيق ح�شن الحليمي.) كتاب الحدود لأبي 

الح�شن الماوردي)
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اأثر الثقافة الأندل�سية 
في ع�سر النه�سة الأوربية

الدكتور عماد هادي عّلو
المركز الجمهوري للدرا�شات الأمنية والإ�شتراتيجية

العراق- بغداد

المقدمة

ترجع  ما  منها  ح�صارية,  لموؤثرات  وخ�صعت  باأدوار,  االأندل�ص  في  العربية  الح�صارة  ت  مرَّ
اأ�صولها اإلى االأم )الح�صارة العربية في الم�صرق(, كما خ�صعت اأي�صاً لموؤثرات ح�صارية محلية 
بحكم البيئة التي ن�صاأت فيها وبدرجة محدودة. وقد امتازت ح�صارة العرب في االأندل�ص بميلها 
ناحية  كل  في  والمكتبات  المدار�ص  فاأن�صاأوا  والفنون,  والعلوم  باالآداب  العناية  اإلى  ال�صديد 
وترجموا الكتب المختلفة, ودر�صوا العلوم الريا�صية والفلكية والطبيعية والكيمياوية والطبية 
ال�صيا�صية  النظم  كانت  وقد  ذلك,  من  اأقل  والتجارة  ال�صناعة  في  ن�صاطهم  يكن  ولم  بنجاح, 
فاأقاموا  وال�صام,  العراق  في  القائمة  للنظم  االأندل�ص �صدى  في  والمالية  والع�صكرية  واالإدارية 
الوزارة  نظام  ا�صتحدثوا  كما  الم�صرق,  في  العربية  النظم  غرار  على  الخالفة  ثم  االإمارة  نظام 

والدواوين كتلك التي كانت �صائدة اأيام الخالفة العبا�صية في بغداد.

الأندل�ص،  في  ن�شاأت  التي  العربية  الح�شارة  اإن 
فا�شتمرت  الأندل�ص  حدود  عند  تقف  لم  وازده��رت 

العالقات القت�شادية والثقافية والح�شارية بين 

وبيزنطة  ال�شرق  وبين  وبينها  واأورب��ا  الأندل�ص 
طويلة،  وبرية  بحرية  حروب  وقوع  رغم  تنقطع  ولم 
فالتبادل التجاري بين اإ�شبانيا العربية وبين ال�شرق 
انتقل  ال��ط��رق  ه��ذه  وع��ن  م�شتمرًا،  ظ��ل  وبيزنطة 
التراث الح�شاري العربي في الع�شور الو�شطى اإلى 

اأوربا ول يمكن اإدراك اأهمية �شاأن العرب في الغرب 
الأندل�شيون  اأدخ��ل  حينما  اأورب���ا  حالة  بت�شور  اإل 

الح�شارة اإليها.

 لذلك فاإن اأهمية هذا البحث تنطلق من اأهمية 
في  الإ�شالمية  الح�شارة  فيه  �شاهمت  الذي  الدور 
التي  الح�شارية  التنمية  في  وا�شع  ب�شكل  الأندل�ص 
�شهدتها اإ�شبانيا بوجه خا�ص واأوربا بوجه عام، في 
والمعرفة،  والعلوم،  الثقافة  منها:  عديدة  مجالت 
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ال��ع��رب  ف��ت��ح  فعندما  والأخ������الق.  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الم�شلمون �شبه جزيرة اإيبيرية تمكنوا ب�شرعة فائقة 
الفل�شفة  ا�شتيعاب الح�شارة الالتينية، ف�شادت  من 
اأع����داٌد  وه��ج��رت  الإ���ش��الم��ي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  والآداب 
متزايدٌة من الكاثوليك الم�شيحية اإلى الإ�شالم، في 
اإلى تقليد العادات العربية  اإيبيرية  وقت اندفع اأهل 
محل  تدريجيًا  العربية  اللغة  حلت  اأن  بعد  ل�شيما 
اأعمال  ت�شاهم  اأن  الطبيعي  من  وك��ان  الالتينية. 
الأندل�شيين  والأدب��اء  والمفكرين  والأطباء  العلماء 
الأندل�ص،  التي ظهرت في  التميز  تثبيت عوامل  في 
وبداأت تظهر من خاللها ا�شتقاللية معينة عن منبع 
العراق  وفي  عمومًا  الم�شرق  في  الأندل�شية  الثقافة 
الأندل�ص  مدن  عرفت  ولقد  الخ�شو�ص.  وجه  على 
والمفكرين  والأدب���اء  والعلماء  الأط��ب��اء  المختلفة 
الأندل�شية  الممالك  م��ن  للعالم  اأخ��رج��وا  اللذين 
وابن  الرومية  واب��ن  البيطار  اب��ن  مثل  �شخ�شيات 

الجياب وابن خاتمة وابن الخطيب. 

لعبته  الذي  ال��دور  بيان  البحث  ا�شتهدف  ولقد 
الح�شارة العربية الإ�شالمية في الأندل�ص في تطور 
التنمية الح�شارية التي �شهدتها اإ�شبانيا بوجه خا�ص 
واأوربا بوجه عام، في مجالت عديدة منها: الثقافة 
وانعكا�ص  والأخ��الق،  والآداب،  والمعرفة،  والعلوم، 
هذا التطور على ع�شر النه�شة الذي �شهدته اأوربا 

في الع�شور المتاأخرة.

التطور  اأن  مفادها  فر�شية  من  البحث  وانطلق 
الذي �شهدته الح�شارة الإ�شالمية في الأندل�ص �شكل 
�شهدتها  التي  الح�شارية  للتنمية  الوا�شع  الأ�شا�ص 
اإلى  و�شوًل  عام،  بوجه  واأوربا  خا�ص  بوجه  اإ�شبانيا 

ع�شر النه�شة الذي �شهدته المجتمعات الأوربية.

ولغر�ص اإثبات فر�شية البحث وتحقيق اأهدافه، 

وثالثة  وخ��ات��م��ة  مقدمة  اإل���ى  بحثنا  ق�شمنا  فقد 
مباحث، تناول المبحث الأول تطور الثقافة والآداب 
التاأثير  الثاني  المبحث  تناول  حين  في  الأندل�شية، 
اأما  الإ�شبانية،  والآداب  الثقافة  ن�شاأة  في  الأندل�شي 
في  الأندل�شي  التاأثير  تناول  فقد  الثالث،  المبحث 

ن�شاأة الثقافة الأوربية. 
المبحث الأول

تطور الثقافة والآداب الأندل�سية
مدخل

باإ�شبانيا  اليوم  يعرف  ما  هو  بالأندل�ص  المراد 
الواقعة في �شبه جزيرة »اإيبيريًا، و التي فتحت في 
»مو�شى  يد  وعلى  الملك«  عبد  بن  »الوليد  خالفة 
))م).  ه�/ا   (( �شنة)  زياد  بن  وطارق  ن�شير«  بن 
�شقوط  ح��ت��ى  فيها  الإ���ش��الم��ي  ال��ح��ك��م  وا���ش��ت��م��ر 
اإ�شبانيا  في  اإ�شالمية  مملكة  اآخر  »غرناطة«  مملكة 
الفتح الإ�شالمي  �شنة))))ه�/)))م)))). ولم يكن 
لإ���ش��ب��ان��ي��ا م��ج��رد اح��ت��الل ع�����ش��ك��ري و���ش��ل��ت فيه 
ثم هبطت  ال�شمال  اأق�شى  اإلى  الإ�شالمية  الجيو�ص 
ا امتزجت  اإلى الجنوب، بل كان حدثًا ح�شاريًا مهمًّ
مع  »القوطية«  و  كالرومانية«  �شابقة!  ح�شارة  فيه 
الإ�شالمية،  الح�شارة  وهي  لحقة  جديدة  ح�شارة 
مزدهرة  اأندل�شية  ح�شارة  المزيج  هذا  عن  ونتج 
فيه،  اأثرت  و  المجاور،  الأوروب��ي  الفكر  اإلى  و�شلت 
اآثارا  الإ�شبانية وتركت فيها  كما تغلغلت في الحياة 

عميقة ما زالت معالمها وا�شحة اإلى اليوم))).

اإ�شبانيا  دخلوا  حينما  الم�شلمين  اأن  �شك  ول 
وجدوا فيها �شكانًا مثل »القوط » و »بقايا الرومان«، 
فاختلطوا بهم، ولم تلبث اأن ن�شاأت طبقة اجتماعية 
جديدة، وهي طبقة المولدين التي هي خليط من دم 
اأهل البالد الأ�شليين ودم العرب والبربر الفاتحين. 
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 (Mozarabes هذا اإلى جانب طبقة )الم�شتعربين
وهم الإ�شبان الم�شيحيون الذين ظلوا على ديانتهم 
العربية  اللغة  بدرا�شة  تعربوا  ولكنهم  الم�شيحية 
واآدابها وثقافتها، واتخاذ الأ�شماء والأزياء العربية. 

الإ�شالمي  الفتح  بعد  اإ�شبانيا  ك��ان��ت  وه��ك��ذا 
الطبيعي  من  وكان  المختلفة،  بالأجنا�ص  مزدحمة 
�شواء  ببع�ص،  بع�شها  العنا�شر  ه��ذه  تت�شل  اأن 
ياأخذ كل  واأن  الحرب)))،  اأو  الجوار  اأو  بالم�شاهرة 
اأثره في مزج  له  الآخر ويعطيه، مما كان  منها عن 
وما  المتباينة.  والعنا�شر  المختلفة  العقليات  هذه 
�شكنت  التي  الب�شرية  العنا�شر  هذه  تنوع  عن  يقال 
الأندل�ص، يقال اأي�شًا عن التيارات الثقافية والأدبية 

المتنوعة التي تكونت منها ح�شارتها))). 

مثل  الأندل�شية-  الح�شارة  اأن  المعروف  فمن 
اأدوار  كل الح�شارات- لم تن�شاأ فجاأة، بل مرت في 
م�شرقية  ح�شارية  ل��م��وؤث��رات  وخ�شعت  مختلفة 
تربطها  وع��راق��ي��ة-  وم�شرية  وحجازية  -�شامية 
كما  منه.  جزءًا  باعتبارها  الأم  الإ�شالمي  بالوطن 
ببالد  ارتباطها  بحكم  اأفريقية  لموؤثرات  خ�شعت 
المغرب وال�شودان المال�شقة لها من الجنوب. هذا 
اإلى جانب الموؤثرات المحلية الأوروبية بحكم البيئة 

التي ن�شاأت فيها))). 

في  ال��ج��غ��راف��ي  الأن��دل�����ص  و���ش��ع  اأن  ���ش��ك  ول 
الأطراف الغربية البعيدة للعالم الإ�شالمي، وبجوار 
الغرب الم�شيحي في قلب اأوروبا، جعلها في مواجهة 
وهذا  هناك،  الالتينية  ال��دول  مع  دائمة  م�شتمرة 
معرفة  الإ�شالمية  ال��دول  اأكثر  من  بالتالي  جعلها 
وتاأثيرًا بها؛ ذلك لأن الحياة الإ�شالمية في الأندل�ص 
اأو  العن�شري  اأو  الجغرافي  النف�شال  تعرف  لم 
كانت  بل  والم�شيحيين،  الم�شلمين  بين  الح�شاري 

اأهالي  مع  الفاتحون  فيها  اختلط  م�شتركة  حياة 
البالد الأ�شليين))).

الأن��دل�����ص من  اأخ��ذت��ه  م��ا  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
اإّل  ثقافتها،  من  لها  اأعطته  مما  اأق��ل  ك��ان  اأوروب���ا 
تميزت  ال��ذي  الأوروب���ي  الجغرافي  الو�شع  هذا  اأنَّ 
الإ�شالم  بين  الم�شتمر  التداخل  وهذا  الأندل�ص،  به 
اأعطى  قد  »اإيبيريًا،  جزيرة  �شبه  في  والم�شيحية 
الأندل�ص- رغم تعلقها بالوطن الأم- طابعًا فريدًا، 
الأندل�شية  فالح�شارة  مميزة.  م�شتقلة  و�شخ�شية 
على هذا الأ�شا�ص ح�شارة اإ�شالمية عربية اإ�شبانية، 
الثالث.  الت�شميات  بهذه  اإل  ن�شميها  اأن  يمكن  ول 
الفتح  حركة  ب��اأن  ال��ق��ول  يمكن  النحو  ه��ذا  وعلى 
�شابق،  لدور  ا�شتمرارًا  كانت  لإ�شبانيا،  الإ�شالمية 
بمعنى اأنه لم تعقبها حركة ركود اأو توقف ح�شاري، 
مع  توا�شلها  ب�شبب  ت�شير  القافلة  ا�شتمرت  ب��ل 
الثقافة  انت�شرت  لقد  الأوروبية  الإ�شبانية  الح�شارة 
علماء  ونهل  الغربي،  العالم  في  الإ�شالمية  العربية 
اأنها  اأوروبا من الم�شادر العربية الأ�شلية، ووجدوا 
وتحليله))).  بدرا�شته  فا�شتغلوا  عظيٌم،  علميٌّ  تراٌث 
الحديث  العلم  يمّثلون  والم�شلمون  العرب  ولقد كان 
العلمية  المناهج  روادًا في  كانوا  الكلمة،  بكل معنى 
اأوروبا  الحديثة، وقد اكت�شب المثقفون والعلماء في 
مجرد  من  اأكثر  الإ�شالمية،  العربية  الثقافة  من 
ذاَتها  العلمية  العقلية  اكت�شبوا  اإنهم  المعلومات، 
وجد  بحيث  وال�شتقرائي،  التجريبي  طابعها  بكل 
الأوروبيون في التراث العربي الإ�شالمي وفي الثقافة 
العربية الإ�شالمية �شالتهم المن�شودة، فعكفوا على 

ن�شره. 
العربية  ال��ث��ق��اف��ة  ت��اأث��ي��ر  بحجم  الن��ب��ه��ار  اإن 
الثقافة  وف��ي  الأوروب��ي��ة،  النه�شة  ف��ي  الإ�شالمية 
والعلوم الأوربيْين، جعل مفكرًة عالمًة األمانيًة ت�شدع 



اآفاق الثقافة والتراث

اأثر الثقافة 
الأندل�سية 
في ع�سر 
النه�سة 
الأوربية

97

: »اإن تلك الح�شارة الزاهرة  بهذه الحقيقة بقولها 
تجعلنا  ق��رون،  ع��ّدة  اأوروب���ا  باأ�شعتها  غمرت  التي 
نعجب اأ�شّد العجب؛ اإذ هي لم تكن امتدادًا ح�شاريًا 
لهياكل ح�شارية محلية  اأو  لبقايا ح�شارات غابرة، 
ح�شاري  لنمط  اأخ���ذًا  اأو  الأه��م��ي��ة،  م��ن  ق��در  على 
كما  المعهود،  منواله  على  ُين�شج  تقليدًا  اأو  موجود، 
في  الح�شارات  مهد  الأخ���رى  الأق��ط��ار  في  نعرف 
ال�شرق. اإن العرب بثقافتهم هم الذين اأبدعوا هذه 
ما  ا�شتغرقت  التي  اإب��داع��ًا)))،  الح�شارية  الروعة 
يقارب القرنين من الزمان حتى تميزت �شخ�شيتها 
هي  وان  الم�شرقية  جذورها  عن  مالمحها  وبانت 
كانت  لذلك  الزمان،  مر  على  بها  �شلتها  تقطع  لم 
النا�شر  الرحمن  عبد  عهد  بين  الأندل�شية  الثقافة 
واأواخر الدولة العامرية قد تمكنت من تحقيق ذاتها 
من  بم�شحة  بحا�شرها  واهتمت  لما�شيها  والتفتت 
تزخر  الأندل�شية  المكتبة  ف��اإذا  القومي،  ال�شعور 
وعلمها  بتاريخها  وتفخر  اأهلها  باأقالم  بالموؤلفات 

واأدبها.

�شادت  التي  ال�شطرابات  اأن  فيه  �شّك  ل  ومما 
))-)))ه������/)))- �شنة  م��ن  ال��ولي��ة)))  فترة  ف��ي 

)))م كان عائقًا اأمام تبلور ثقافة اأندل�شية متمّيزة 
اأنَّ تطّور وتبلور الآداب  اإّل  عن جذورها الم�شرقية. 
والثقافة الأندل�شية ظهر ب�شكل جلي بعد ا�شمحالل 
اإلى  اأدى  العبا�شية و�شعفها في بغداد مما  الخالفة 
اإلى  وال�شعراء  والأدب��اء  العلماء  من  الكثير  انتقال 
و�شخاء  �شدر  برحابة  ا�شتقبلتهم  التي  الأندل�ص 
ارتحل  الذي  الثاني  الرحمن  عبد  عهد  في  ل�شيما 
اأبو  الح�شر  ل  المثال  �شبيل  على  العديد  عهده  في 
الح�شن علي بن نافع المعروف با�شم )زرياب) الذي 
والم�شرب  الماأكل  في  البغدادية  العادات  معه  نقل 
والملب�ص ففر�ص ذوقه، ون�شر فنه واأدبه من بالطات 

ب��الط��ات وق�شور  اإل���ى  الأن��دل�����ص  وب��ي��وت  وق�����ش��ور 
الرفيع  ال��ذوق  مقيا�ص  فكانت  اأورب��ا  واأم��راء  ملوك 
اأوربية  �شهرة  زري��اب  اك�شب  ال��ذي  الأم��ر  عندهم، 
كبيرة في زمنه ثم في ما بعد زمنه«)0))، فازدهرت 
المدار�ص  بظهور  الأندل�ص  في  الجتماعية  الحياة 
والمو�شيقى  الحجازي  الغناء  �شاع  فقد  المو�شيقية، 
الحجازية، وانتقل هذا الفن اإلى الأندل�ص عن طريق 
المو�شيقى  ولعبت  والمغنين،  والمغنيات  الجواري 
المو�شيقية  فالمدر�شة  الأندل�ص،  في  دورها  العربية 
الحياة  في  كبير  تاأثير  لها  كان  زرياب  اأ�ش�شها  التي 
اأ�شماء  لغتهم  في  الأورب��ي��ون  وع��رف  الجتماعية، 
وا�شتعملوها  العربية  المو�شيقية  الآلت  من  كثير 
الطبل   ،Kanoan القانون  العربية، مثل:  باألفاظها 
 ،Cuitar القيثارة   ،Naker ال��ن��ق��ارة   ،Timbal

.(((( Luth والعود ،Rebee الرباب
الثقافة والآداب الأندل�شية خالل عهدي  انتقلت 
الإمارة والخالفة اللذين امتدا ما يقرب من قرنين 
ون�شف، من مرحلة ال�شتجابة للمتطلبات الآنية اإلى 
الأندل�شيون  فيها  ا�شتوعب  التعقيد،  �شديدة  مرحلة 
العلوم والثقافة والآداب الم�شرقية وانتقلوا لإغنائها 
اتجاهًا  مظهرين  الخا�شة،  بجهودهم  وتطويرها 
الثقافية والأدبية  التيارات  يكاد يكون منف�شاًل عن 
الأم���راء  م��ن  وك���ان  ك��ث��ي��رة.  اأوج���ه  ف��ي  الم�شرقية 
لرعاية  دفعتهم  عالية  ثقافة  حمل  من  والخلفاء 
المكتبات  واأن�����ش��اأوا  والأدب����اء  والعلماء  المثقفين 
الكبيرة التي ناهز عددها )0)) مكتبة اأهمها مكتبة 
مجلد  األ��ف   (00.000 �شمت  التي  الثاني  الحكم 
والقرى  المدن  في  �شغيرة  مكتبات  اإلى  بالإ�شافة 
ال�شغيرة الأخرى. وكان معظم تلك المكتبات ت�شم 

ركنًا للتعريب والترجمة اأو الن�شخ)))). 
وان���ت���ق���ل���ت م����ن ب����غ����داد ال���ت���ي اأن�������ش���ئ���ت ع���ام 
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الورق  �شناعة  فنون  الأندل�ص  اإلى  ))))ه�/)))م) 
وتفنن  والف�شة  الذهب  بماء  الكتب  وجوه  وزخرفة 
والكتب،  المجلدات  وتن�شيق  ترتيب  في  الأندل�شيون 
�شائدة في  الأ�شاليب  وتلك  الطرق  بقيت هذه  حيث 
اأواخر  حتى  خا�ص  ب�شكل  وفرن�شا  عام  ب�شكل  اأوربا 
على  �شاعد  مما  ال��م��ي��الدي.  ع�شر  الثالث  ال��ق��رن 
تولى  حيث  العلمية،  الحياة  وازدهار  الكتب  انت�شار 
ا�شتهرت  ن�شخ ما يظهر من موؤلفات، كما  الوراقون 
الأندل�ص بم�شانع الورق، وتميزت بهذا الإنتاج بع�ص 
و�شاطبة،  وطليطلة،  وبلن�شية  غرناطة  مثل  المدن 
�شناعة  في  وا�شعة  �شهرة  �شاطبة  م�شنع  حاز  وقد 

الورق الجيد)))). 
الح�شاري  لالإ�شعاع  مركزًا  الأندل�ص  كانت  لقد 
والثقافي والأدبي ق�شدها طالب العلم من مختلف 
وحكمائها  علمائها  ي��د  على  للتتلمذ  اأورب����ا  اأم���م 
عهد  وخالل  الع�شر.  ذلك  في  واأدباءها  واأطبائها 
المختلفة  الموؤلفات  ظهرت  الأندل�ص  في  الإم���ارة 
والعربي،  المحلي  والتاريخ  والفلك))))  الطب  في 
الأندل�شيين  والموؤرخين  والأدباء  الأطباء  اأبرز  ومن 
)ت)))- حبيب  بن  الملك  عبد  الإم��ارة،  عهد  في 
كتابًا   (0(0 و�شع  الذي  ه����/)))-)))م)))))   (((
اك�شفورد  في  المحفوظ  )التاريخ)  كتاب  اأ�شهرها 
علم  في  العرب  و�شعه  ما  اأق��دم  من  واح��دًا  ويعتبر 
التاريخ. كما ا�شتهر من علماء الأندل�ص م�شلم الليثي 
الطباء  ومن  الهيئة)))))،  )علم  الفلك  در�ص  الذي 
و�شع  الذي  اأبا)  بن  )حمد  اإيا�ص  بن  اأحمد  ا�شتهر 
من العقاقير ما ي�شل اإلى )00)) اإلى جانب العديد 
اجراء  اأ�شاليب  ب�شرح  جلها  اخت�ص  الموؤلفات  من 

العمليات الجراحية)))). 
الأندل�ص  في  الإم��ارة  عهد  عباقرة  اأ�شهر  ومن 
�شنة  المتوفي  فرنا�ص  بن  عبا�ص  المو�شوعي  العالم 

للخليل  العرو�ص  كتاب  �شرح  ال��ذي  )))ه����/)))م 
بن اأحمد الفراهيدي واإليه يرجع الف�شل في تطوير 
�شناعة الزجاج من ال�شليكا، وهو الذي يقترن ا�شمه 

اإلى الآن بتفكير الإن�شان بالطيران.
النه�شة  ع��ن  عبا�ص  اإح�����ش��ان  ال��دك��ت��ور  وي��ق��ول 
الإمارة  عهد  فترة  في  الأندل�شية  والعلمية  الثقافية 
التي  العلمية  النه�شة  ه��ذه  بعد  الطبيعي  )وم��ن 
على  ال��زم��ان  م��ن  قرنين  تطورها  ف��ي  ا�شتغرقت 
الكتاب  على  عالة  الأندل�ص  تبقى  اأّل  التقريب  وجه 
تقطع  لم  هي  واإن  الم�شرقية،  والثقافة  الم�شرقي 
�شلتها بهما على مر الزمن فاإنها في الفترة الواقعة 
العامرية  الدولة  واآخ��ر  النا�شر  الرحمن  عبد  بين 
وجدت ذاتها، والتفتت لما�شيها واهتمت بحا�شرها، 
واأدركها �شيء ي�شبه ال�شعور القومي، ودفعها الحكم 
الم�شتن�شر في هذا ال�شبيل دفعة قوية، فاذا المكتبة 
باأقالم  الأندل�ص  عن  بالموؤلفات  تزخر  الأندل�شية 
وتاريخها  رجلها  الأندل�ص  وج��دت  وهكذا  اأهلها، 

وعلمها واأدبها، فتحدثت عنه وخلدته))))).
وحتى بعد اأن انهارت الخالفة الأموية في الأندل�ص 
وقامت في الأندل�ص ممالك اأو دويالت الطوائف، اإّل 
تتاأثر  لم  والأدب��ي��ة  والعلمية  الثقافية  النه�شة  اأنَّ 
بال�شكل الذي تاأثرت فيه وحدة وقوة الأندل�ص، وذلك 
اجتذاب  على  الطوائف  ملوك  بين  التناف�ص  بدافع 
الأدباء وال�شعراء والعلماء)))) فظهر في هذه الفترة 
واب�ن  ))))-)))ه����/)))-))0)م)  حي������ان  اب��ن 
والعذري،  ))))-)))ه�����/)00)-))0)م)  زيدون 
�شاحب  الطليطلي  الأندل�شي  و�شاعد  ح��زم،  واب��ن 
كتاب طبقات الأمم، وعرف الكرماني في �شرق�شطة 
والهند�شة  العدد  في  عالمًا  العلى،  الثغر  عا�شمة 
اإخوان ال�شفا  اإدخال ر�شائل  واإليه يعود الف�شل في 
اأي�شًا عرف عبد اهلل  الأندل�ص. وفي �شرق�شطة  اإلى 
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اأحمد ال�شرق�شطي المتبحر في علوم الهند�شة،  بن 
ب�شعادة  باجة  اب��ن  الفيل�شوف  اهتم  اإ�شبيلية  وف��ي 
النف�ص الب�شرية و�شرح كتاب ار�شطوطالي�ص قبل اأن 
ي�شرحه ابن ر�شد. واهتم محمد بن يحيى الغافقي 

)ابن المو�شل) بجمع الكتب والمجلدات.

برز  والموحدين فقد  المرابطين  اأما في عهدي 
باجة)  )ابن  ال�شائغ  بن  يحيى  بن  محمد  بكر  اأبو 
عالم الريا�شيات والفلك والفل�شفة، وكذلك ا�شتهر 
في هذه الفترة اأبو الح�شين محمد بن اأحمد بن جبير 
�شاحب )رحلة ابن جبير) واأبو عبد اهلل محمد بن 
واأبو  المغرب)،  )البيان  �شاحب  عذرى  وابن  الآبار 
بابن  المعروف  محمد  بن  اأحمد  بن  محمد  الوليد 
ر�شد وغيرهم من الأدباء والفال�شفة والعلماء. ومن 
الأندل�ص خرج من العلماء والأدباء مثل ابن الخطيب 

وابن البيطار وابن الرومية وغيرهم.

ل��ق��د اأرت��ق��ت ال��ح�����ش��ارة الإ���ش��الم��ي��ة ف��ي تلك 
وناف�شت  رائعًا  ارتقاًء  الإ�شالم  دنيا  من  المنطقة 
في  الإ���ش��الم  ح�شارة  فيها  الإ�شالمية  الح�شارة 
الم�شرق، وبلغ من عظمة قرطبة وازدهارها وخا�شة 
اأعظم  كانت  اإنها  الأندل�ص  في  الأم��وي  العهد  اإب��ان 
مع  الم�شاواة  قدم  على  وتاأتي  كلها  اأوربا  في  مدينة 
ببلدة  وناهيك  عزهما.  اإبان  وبغداد  الق�شطنطينية 
بلغ عدد م�شاجدها 00)) م�شجدًا وحماماتها 00) 
وفيها مائتا األف دار وثمانون األف ق�شر منها ق�شر 
دم�شق �شيده الأمويون حاكوا به ق�شورهم في بالد 

ال�شام.

في  الإ���ش��الم��ي��ة  العربية  ال��ح�����ش��ارة  ت��ط��ور  اإنَّ 
عن  ال��خ��ا���ص  بتميزها  تت�شف  جعلها  الأن��دل�����ص 
جذورها الم�شرقية بالإ�شافة اإلى قوة وات�شاع وعمق 
تاأثيرها في الحياة الثقافية والعلمية الأوربية لأحقًا 

مما جعلها الأ�شا�ص في قيام ع�شر النه�شة الأوربية 
الحكمة  وب��ي��وت  الأن��دل�����ص  م��دار���ص  تكن  ل��م  حيث 
الجميع  فنهل  العرب  دون  مو�شدة  فيها  والمكتبات 
منها، فكانت الأ�شا�ص الذي بنى عليه ملوك واأمراء 

اأوربا ثقافتهم واآدابهم.
المبحث الثاني

التاأثير الأندل�سي في ن�ساأة الثقافة
والآداب الإ�سبانية

العرب  خ��روج  على  ق��رون  �شبعة  من  اأكثر  بعد 
الروح  اإيبيرية ل تزال  الأندل�شيين من �شبه جزيرة 
والعمارة  وال��ل��غ��ة)0))  التاريخ  في  ماثلة  الأندل�شية 
انتقلت  الإ�شبان حتى  قلوب  في  بل وحتى  الإ�شبانية 
تلك الثقافة اإلى العالم الجديد مع الإ�شبان اللذين 
حملوا تلك الثقافة معهم ليثبتوا اأن تاأثيرات الثقافة 
التاأثيرات  تلك  ديمومتها  ف��ي  ف��اق��ت  الأندل�شية 
الم�شابهة في اإ�شبانيا ذاتها. وبعد اأن مجد وا�شنطن 
ارف��ن��ج وغ��ي��ره الآث����ار الإ���ش��الم��ي��ة الأن��دل�����ش��ي��ة في 
اإ�شبانيا ا�شطرت اإ�شبانيا والمتع�شبين من مثقفيها 
وت�شوراتهم  اآرائ��ه��م  وتغيير  ذاتهم  مراجعة  اإل��ى 
والع��ت��راف  الأندل�شية  الح�شارة  عن  المتع�شبة 
بف�شلها على الح�شارة الأوربية وذلك بالنظر اإليها 
عن  ف�شلها  يمكن  ل  اأ�شبانية  اإيبيرية  كح�شارة 
المعالم الح�شارية التي عرفتها اإ�شبانيا منذ القدم.

الح�شارة  اإلى  الإ�شبان  الكثير من  يتطلع  واليوم 
والع��ت��زاز  الفخر  م��ن  بكثير  الأندل�شية  العربية 
بما�شيهم الإ�شالمي والح�شاري، والحتفال بذكرى 
الفكر  مجالي  ف��ي  اإ���ش��الم��ي��ة  عربية  �شخ�شيات 
من  كبيرة  ا�شتجابة  الأ�شوات  هذه  وتلقى  والأدب. 
طرف �شكان المناطق الأندل�شية، فتاأ�ش�شت جمعيات 
عديدة لذلك وعقدت ندوات وموؤتمرات ا�شتدعي لها 
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والعرب.  الإ�شبان  والمفكرين  الباحثين  من  العديد 
هناك  )اأن  مكي  علي  محمود  الدكتور  لحظ  وقد 
وعيًا حقيقيًا بالح�شارة العربية الإ�شالمية واعتزازًا 
واإ�شبيليا  قرطبة  في  الأخ�ص  وعلى  بها،  حقيقيًا 
الإ�شبان  م��ن  وه��ن��اك  وال��م��ري��ة،  مالقة  و  وق��اد���ص 
العالم  اإلى  انتماء  اأكثر  اإنه  يقول  من  المعا�شرين 
اأو اإلى اإ�شبانيا  اإ�شبانيا الكاثوليكية  العربي منه اإلى 
وال�شعراء  والأدب��اء  الكتاب  من  والكثير  الحالية... 
الإ�شبان يكتبون انطالقًا من هذه الروح))))). و يرى 
باق،  تاأثير  اأن)اأهم  الكتاني  المنت�شر  الدكتور علي 
�شماته،  تتغير  لم  الذي  الأندل�شي  الإن�شان  في  هو 
بالمحبة  الإ���ش��الم  من  وموقفه  ودم��ه،  واأو���ش��اف��ه، 
بالكراهية.  عليها  اأج��ب��ر  التي  الكاثوليكية  وم��ن 
فمنذ �شنة )0)) م ظلت الأديرة والكنائ�ص الهدف 
التراث  حتى  بل  الفتن،  عند  ال�شعب  لثورة  الأول 
بعد  بالن�شرانية،  المتظاهر  الأندل�شي  ال�شوفي 
كما  اإ�شالمي،  منزع  ذو  تراث  هو  غرناطة،  �شقوط 
الأهالي  ع��ادات  اأب�شط  في  حا�شرًا  الإ���ش��الم  بقي 
وت�����ش��رف��ات��ه��م. وي��الح��ظ ذل���ك ال��ي��وم ف��ي ال��ق��رى 
التي  والكتيبات  �شعاراتها  في  الأندل�شية،  والمدن 

تن�شرها))))).

ال�شهير  والأن��دل�����ش��ي  الإ���ش��ب��ان��ي  ال��ك��ات��ب  اأم���ا 
والمعروف بتعاطفه مع الثقافة العربية اأنطونيو غال 
)Antonio Gala)، فيوؤكد )اأنه خالل قراءاته العديدة 
الح�شارة  ح��ول  جديد  موؤلف  لأي  كتابته  عند  اأو 
العربية، فاإنه يكت�شف كل يوم حقائق مثيرة. فاأجمل 
بل  العربية،  الح�شارة  من  هي  والأ�شياء  المعاني 
تنظيم  ميادين  وكذلك  واأغربها،  المهن  اأجمل  اإن 
والقت�شاد،  والطب  والفالحة  والجيو�ص  الإدارة 
والمهن  ال��ك��ري��م��ة  والأح���ج���ار  الأل�����وان  وت�شنيف 
المتوا�شعة، كل هذه الأ�شياء التي نفخر بها نحن في 

اإ�شبانيا اليوم تاأتي وتنحدر من اللغة العربية. وهذا 
فالعرب  العتباط،  اأو  ال�شدفة  باب  من  يحدث  لم 
وظللنا  قرون،  ثمانية  زهاء  الديار  هذه  في  اأقاموا 
وطردهم  لإخراجهم  ق��رون  ثمانية  نحاربهم  نحن 
للمرء  يمكن  فكيف  الإيبيرية...  الجزيرة  �شبه  من 
تغلغل  قد  كان  الإ�شالم  اأن  ذلك  نف�شه؟  يحارب  اأن 
ت�شدم  الحقيقة  ه��ذه  اإن  اإ�شباني...  كل  روح  في 
جيدًا  وتاأملوا  النظر  اأعملوا  اإذا  اأنهم  اإل  البع�ص؛ 
في هذا ال�شاأن، فالبد اأنهم �شيقبلون هذه الحقيقة؛ 
فالبراهين قائمة والحجج دامغة))))). وقد ح�شلت 
القرمزي)) على  اأنطونيو غال ))المخطوط  رواية 
جوائز  اأه��م  من  هي  و   (((0 لعام  بالتينا  جائزة 
اأن  غال  اأنطونيو  يحاول  وفيها  اإ�شبانيا،  في  الرواية 
اأبو عبد اهلل ال�شغير«- اآخر  ي�شعنا اأمام �شخ�شية 
عرفناه  ال��ذي  غير  اآخ��ر  �شخ�ص  الأندل�ص-  اأم��راء 
وغير الذي وقعت عليه لعنة التاريخ)))) اإنه �شخ�ص 
الحياة حلوها ومّرها، �شخ�ص  يعي�ص  من لحم ودم 
يبكي لأنه يعرف اأن التاريخ �شي�شع على كاهله ما ل 

يد له فيه.

اأن�شطة عديدة ي�شعب ح�شرها في  ومن خالل 
هذه الدرا�شة فاإن اإ�شبانيا اأخذت با�شترجاع ما�شيها 
الثقافة  تاأثير  ل�شتمرار  وذلك  والإ�شالمي  العربي 
بالمجتمع  الإ���ش��الم��ي��ة  العربية  وال��ع��ل��وم  والآداب 
من  ال��ع��دي��د  وه��ن��اك  ه��ذا  يومنا  حتى  الإ���ش��ب��ان��ي 
والمنظمات  والجمعيات  والبحثية  الثقافية  المراكز 
اأبرزها  ومن  التجاه  بهذا  تن�شط  التي  الإ�شبانية 
التعاون  ومعهد  بمدريد  الإ�شالمي  الثقافي  المركز 
 Instituto de( ب��م��دري��د))))  العربي  العالم  م��ع 
Cooperaciَn con el Mundo Arabe)، الذي 

ال�شنة،  في  مرتين  ي�شدرها  ن�شرة  بوا�شطة  ير�شد 
وت�شمى Arabismo، مختلف الأن�شطة ال�شتعرابية 
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ين�شر  لما  المتتبع  واإن  الإيبيرية  الجزيرة  �شبه  في 
في ال�شنوات الأخيرة في اإ�شبانيا عن العالم العربي 
لينده�ص اإعجابًا بن�شاط الم�شتعربين الإ�شبان. ومن 
الإ�شباني  ال�شتعراب  باأن  القول  يمكن  ذلك  خالل 
التاريخ  طبيعة  عليه  تفر�شها  التي  مكانته  احتل 
المثقفين  اإن  الجغرافي.  اإ�شبانيا  وموقع  الإ�شباني 
العربي  الميراث  اإل��ى  اليوم  ينظرون  الأندل�شيين 
�شخ�شيتهم،  م��ك��ون��ات  م��ن  اأن���ه  ع��ل��ى  الإ���ش��الم��ي 
اإليه لإعالن تميزهم الإيجابي عن باقي  وي�شتندون 

اإ�شبانيا...
اأثر اللغة العربية في اللغة الإ�سبانية

في  الأدب��ي��ة  الحياة  ازده��ار  من  النتيجة  كانت 
الأندل�ص اأن انت�شرت اللغة العربية والثقافة العربية 
والعادات والتقاليد العربية الإ�شالمية في اأوربا وقد 
زخرت الألفاظ العربية في اللغة الإ�شبانية والقونية 
والفرن�شية)))) حيث اأقبل اأهل الذمة من الأندل�شيين 
قد  كان  ال�شتعراب  اأن  ويبدو  العربية،  تعلم  على 
اأهل الذمة بالم�شلمين،  �شبق الإ�شالم، فقد اختلط 
واأخذوا لغتهم واأ�شلوبهم في الحياة، واأقبلوا ب�شورة 
تدريجية على الإ�شالم واأظهروا تفوقًا في العربية بل 
تفوقًا منهم في الفقه، فذكر ابن الفر�شي: )اأنه كان 
من م�شالمة اأهل الذمة من مالأ اأ�شبيليه علمًا وبالغة 
ول�شانًا حتى �شرفت به العرب)))))، وقد اآثار اإقبال 
الق�شاو�شة  ح�شد  العربية  الثقافة  على  الم�شيحيين 
في  وكنائ�ص  اأديرة  لهم  كانت  الذين  الدين  ورجال 
ال�شباب  على  يعيبون  فاأخذوا  الأندل�ص،  اأنحاء  �شتى 
وتركه  العربية  اللغة  ق��راءة  على  اإقباله  الم�شيحي 
تاأثيرها  العربية  للغة  لي��زال  الالتينية)))).  اللغة 
الوا�شح على الأدب والثقافة الإ�شبانية ويرى العديد 
والثقافة  بالأندل�شيات  المهتمين  الباحثين  م��ن 
اإلى  دخلت  التي  العربية  المفردات  اأن  26الإ�شبانية 

 (%  (0( المائة  في  بثالثين  تقدر  الإ�شبانية  اللغة 
العالم  وح�شب  الإ�شباني.  القامو�ص  محتويات  من 
في   (Rafael Lapesa( لبي�شا  رفائيل  اللغوي 
كتابه »تاريخ اللغة الإ�شبانية«، فاإن )العامل العربي 
بعد  مبا�شرة  وي��اأت��ي  الأه��م��ي��ة  كبير  تكوينها  ف��ي 
العامل الالتيني، ولذا كان لبد لالإ�شبان من �شكب 
المفردات العربية واأ�شماء الأعالم واأ�شماء المواقع 
اأ�شماء  العرب  عليها  اأطلق  التي  والمدن  الجغرافية 
من  ذوقهم  مع  يتنا�شب  �شماعي  قالب  في  عربية 
جهة، ومع اإمكانات لغتهم الأ�شلية واأحرف هجائهم 

من جهة ثانية) )))).

 ،(Teresa Garulo( اأما الم�شتعربة تري�شا غارولو
اأ�شت���اذة اللغة العربية بجامعة مدري���د والتي اأعدت 
اأطروح���ة الدكت���وراه ع���ن الكلم���ات ذات الأ�ش���ول 

العربية في منطقة اأندلوثيا )الأندل�ص)، فترى:

الأوربية  اللغات  اأكثر  تعتبر  الإ�شبانية  اللغة  »اأن 
اأكثر  تاأثير  محو  يمكن  ل  لأنه  العربية؛  باللغة  تاأثرًا 
من ثمانية قرون عا�شها الإ�شالم واللغة العربية في 
الأندل�ص، واأنه بعد �شقوط غرناطة بقي المور�شكيون 
بعاداتهم وتقاليدهم ولغتهم، ثم ال�شناعات والفنون 
ل  واأي�شًا  طويلة.  ل�شنوات  ه��وؤلء  اأي��دي  في  ظلت 
يجب اأن نن�شى اأن العديد من ال�شناعات والتقنيات 
على  الإيبيرية  الجزيرة  �شبه  اإلى  دخلت  الزراعية 
ال�شفات  ظلت  ول��ذل��ك  الفتح؛  بعد  ال��ع��رب  اأي���دي 
ومن  قطن،  و  �شكر  كلمة  مثل  هي  كما  والأ���ش��م��اء 
تعرف  ل  الأورب��ي��ة  اللغات  كل  اأن  بالذكر  الجدير 
هم  العرب  لأن  ذل��ك  العربية،  الكلمات  ه��ذه  غير 
اإلى  والقطن  ال�شكر  ق�شب  زراع��ة  اأدخلوا  من  اأول 

اإ�شبانيًا)0)).

اأن  الإ�شباني  القتبا�ص  في  النتباه  ي�شترعي  ما 
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تت�شل  كانت  المنقولة  الكلمات  من  الأوف��ى  الق�شم 
والفلك  والجبر  والحيوان  والكيمياء  النبات  بعلوم 
وفنون التخطيط وبقية ال�شوؤون التقنية التي ا�شتهر 
غنى  ل  اآخ��ر  واأم��ر  اأ�شاتذتها.  وك��ان��وا  العرب  بها 
در�شًا  الموا�شيع  اأ�شبعوا هذه  الذين  لأن  عن ذكره، 
اأح�شينا  اإذا  بالهتمام:  جدارته  مع  له  يفطنوا  لم 
التي  الكلمات  عدد  اأن  وجدنا  المقتب�شة،  الألفاظ 
الكلمات  اأ�شناف  اأ�شعاف  يفوق  الف�شائل  تدل على 
ومرجعه   - ال�شتمداد  وه��ذا  ال��رذائ��ل.  تعني  التي 
الح�شنات  من  هو   - ول�شك  الأخ��الق  اأ�شالة  اإل��ى 
اأخذوها  الذين  هم  لأنهم  لالإن�شان،  ت�شجل  التي 
اأكثر  كانت  فيهم  الف�شائل  لأن  للعرب،  ت�شجل  كما 

انت�شارًا واأبعد اأثرًا)))).

اإن توزيع المفردات العربية في الميدان الدللي 
الميدان  هذا  في  اأنجزت  التي  والبحوث  المعرفي 
ت�شمح لنا باأن نملك فكرة وا�شحة واأكثر �شبطًا عن 
التاأثير الممار�ص من الطرف العربي الإ�شالمي في 
والطالع  الحقبة  لتلك  بالن�شبة  الإ�شباني  المجتمع 
ع��ل��ى اأ���ش��ي��اء ك��ث��ي��رة ح���ول ال��ع��الق��ات الإ���ش��الم��ي��ة 
الأن�شطة  من  هامة  بميادين  والت�شال  الم�شيحية، 
المجتمعية في تلك الفترة... اإن المفردات العربية 
التراث  على  ملمو�ص  ودليل  ك�شاهد  اليوم  ت�شتمر 

الم�شترك للعرب والإ�شبان.
اأثر العادات العربية في الحياة الإ�سبانية

في  العربية  لالآثار  والعناوين  ال�شارة  ت��زال  ل 
الحمامات  مثل  الأندل�شية  المدن  من  وعدد  قرطبة 
الق�شور  م��ن  وع��دد  الخليفة،  حمام  و  العمومية 
تاأثير  مدى  اإلى  وت�شير  بالعربية،  مكتوبة  والقالع، 
اإنَّ  الإ���ش��ب��ان��ي.  المجتمع  ف��ي  العربية  الح�شارة 
المو�شوعات والعنا�شر العربية ل يزال لها ح�شورها 

في  الكيف...  اأو  الكم  م�شتوى  على  �شواء  الوا�شح، 
الواقع، فاإن اأعمال كبار الكتاب الإ�شبان في الع�شر 
العربي،  المو�شوع  ما  بطريقة  تلم�ص  كانت  الذهبي 
الأكثر  المثال  ن�شيان  يمكن  ول  وتعك�شه.  ت�شتدعيه 
ثربانتي�ص  دي  ميغيل  المجال:  هذا  في  خ�شو�شية 
كل  في  الإ�شبان  الكتاب  اأكبر  يعتبر  الذي  �شابدرا 
العن�شر  ذلك  مثالي  ب�شكل  يعك�ص  والذي  الع�شور 
الذي  الأمر  وحياته.  اأعماله  في  الإ�شالمي  العربي 
العربية  والآداب  الثقافة  تاأثير  اإل��ى  بو�شوح  ي�شير 
اأن  يكفيه  الذي  الإ�شباني  �شخ�شية  في  الإ�شالمية 
بروحه  عربي  اإ�شباني  اأّنه  ليجد  داخله،  اإلى  ينظر 
م�شتمر،  وميراث  العرب ما�ص  مع  يتقا�شم  ومعناه، 
كواقع  انتهت  الأندل�ص  كانت  واإذا  جمعية،  كذاكرة 
يبارى  ل  �شببًا  رمزي  كواقع  بقيت  لكنها  تاريخي، 
مجموعة  تمثل  لأن��ه��ا  ال��م��ت��ب��ادل،  وال��ت��اأث��ي��ر  للقاء 
اإنها اأ�شا�ص  عالقات يمكنها اأن تربط بين جانبين، 

جدلي وتكاملي ل يقارن)))).

فيديريكو  الكبير  الإ�شباني  الم�شتعرب  يقول 
في  العربي  الأدب  تاأثير  )اأنَّ  ك��وردوب��ا  كورينتي 
القرون  الأكبر منه نجده في  فاإن الجزء  الإ�شباني، 
والتعليمي  ال��ع��ل��م��ي  الأدب  خ���الل  م��ن  ال��و���ش��ط��ى 
�شواء  التربوية،  والمواعظ  والحكايات  والأ�شاطير 
تقليد  خالل  من  اأو  المبا�شرة  الترجمة  خالل  من 
الحين.  ذل��ك  في  وا�شع  ب�شكل  المنت�شر  الموديل 
ال�شعبي  الأدب  تاأثير  نذكر  اأن  من  لبد  هذا،  وعدا 
اأن  حيث  ج��ي��د.  ب�شكل  در����ص  وال���ذي  ال��م��روي  اأو 
�شرفانتي�ص قد عا�ص في الجزائر ب�شع �شنوات واألف 
كتابه)دون كي�شوت) باأ�شلوب ل ي�شك من يقراأه في 
التي  والأمثال  العربية  العبارات  على  كاتبه  اطالع 
لتزال �شائعة بين العرب حتى هذه الأيام. وقد جزم 
على  الوا�شع  الطالع  �شاحب   Prescott بر�شكوت 
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اأندل�شية  كلها  كي�شوت)  )دون  باأن  الإ�شبان  تاريخ 
في اللباب ف�شاًل عن مو�شوعات �شرقية في ال�شعر 

الرومانطيقي))))).

براأبو  رويث  كارمن  الدكتورة  الم�شتعربة  وتقول 
باللغة  مكتوبًا  كان  ما  �شواء  الإ�شباني  الأدب  )اإن 
الإ�شبانية اأو باللغة الكتالونية اأو غيرهما اإنما ولد في 
مجرى نهر الأدب العربي. ف�«دون كي�شوت« ولدت من 
اأ�شول عربية، لأن هذا النوع الأدبي )ال�شبه روائي) 
العربي  وال�شعر  العربي،  ب��الأدب  مبا�شرة  �شلة  له 
في  الإ�شباني  الأدب  على  ب�شمات  ترك  الآخ��ر  هو 

القرون ال�شابقة))))).
المبحث الثالث

التاأثير الأندل�سي في ن�ساأة الثقافة الأوربية

�شكلت اإ�شبانيا و�شقلية واإيطاليا ج�شرًا ح�شاريا 
والثقافة  والآداب  وال��م��ع��ارف  العلوم  منه  عبرت 
الحروب  تكن  لم  و  اأورب��ا،  اإل��ى  الإ�شالمية  العربية 
ال�شليبية �شببًا في اإدخال العلوم والثقافة اإلى اأوربا 
العلماء  من  انتقا�شًا  يردد  اأن  البع�ص  يحاول  كما 
الح�شارة  ر�شالة  حملوا  ممن  الم�شلمين  والأدب���اء 
الأندل�شيين  اأوربا خ�شو�شًا  اإلى  الإ�شالمية  العربية 
وكانت  هائلة،  ح�شارة  الأندل�ص  ملكت  فقد  منهم. 
ونقلوا  الأوربيين  من  الكثير  منه  نهل  علميًا  مركزًا 
طليطلة  وفي  بلدانهم،  اإلى  الأندل�ص  في  تعلموه  ما 
على  عملت  التي  والنقل  الترجمة  مدار�ص  تطورت 
اإلى  والعبرية  واليونانية  العربية  المجلدات  ترجمة 
الالتينية وكانت واحدة من مراكز الإ�شعاع الثقافي 
الأندل�شي التي وفرت لأوربا مراجع فل�شفية وعلمية 
قيمة �شكلت الأ�شا�ص الذي ارتكز عليه ع�شر النه�شة 
التي  العلمية  الموؤ�ش�شات  اأول��ى  من  وكان  الأورب��ي. 
ا�شتفادت من الح�شارة العربية في الأندل�ص جامعة 

�شاليرنو في جنوب اإيطاليا، اذ تقول اأ�شطورة خا�شة 
بتلك الجامعة اإنَّ اأربعة اأ�شاتذة وهم عربي ويوناني 
الجامعة  في  للطب  مدر�شة  �شكلوا  وعبري  ولتيني 
الطب  م��ادة  وظلت  الميالدي،  العا�شر  القرن  قبل 
في  ذكرها  �شاع  التي  الجامعة  في  رئي�شية  م��ادة 
م�شهورون  اأطباء  فيها  �ص  ودرَّ ع�شر  الحادي  القرن 
ت�شم  وكانت  المغرب،  اأو  تون�ص  من  بع�شهم  قدم 
وظلْت  اأوربا،  اأنحاء  جميع  من  اإليها  توافدوا  طالبًا 
جامعة �شاليرنو تتمتع ب�شيت ذائع اإلى اأن انحدرت 

في القرن الرابع ع�شر الميالدي)))).

المخطوطات  على  اأُجريت  التي  الدرا�شات  اإنَّ 
والتي  الأ�شكوريال))))  الموجودة في مكتبة  العربية 
ورق  على  كتبت  )00)م،  �شنة  اإل��ى  بع�شها  يعود 
في  العربية  الح�شارة  تاأثير  على  ت��دل  الكتان، 
الأندل�ص على النه�شة الح�شارية الأوربية)))) ومن 
ت�شم  الأ�شكوريال  ق�شر  مكتبة  اأن  بالذكر  الجدير 
اأكثر من 000) مخطوطة عربية، وهي جزء  اليوم 
ب�شيط مما حوته خزائن الكتب والمكتبات الأوربية 
من  الكثير  بوا�شطة  اإليها  نقلت  وال��ت��ي  الأخ���رى 
ن�شارى الأندل�ص الذين در�شوا في الأندل�ص ونقلوا 
ومخطوطات  كتب  من  عليه  ح�شلوا  وما  تعلموه  ما 
اأ�شباب  نتيجة  اإليها  رحيلهم  بعد  اأوربا  اإلى  معهم 

مختلفة! 
الترجمة من العربية

لوبون  جو�شتاف  الفرن�شي  ال��م��وؤرخ  اأجمل  وق��د 
))))) - ))))) في كتابه )ح�شارة العرب) تاأثير 
ح�شارة  ف�شل  واأرج��ع  الغرب  في  الإ�شالم  ح�شارة 
الح�شارة  هذه  تاأثير  اإن  وقال:  اإليها  الغربية  اأوربا 
)ول  عظيم  والأخالقية  والأدبية  العلمية  بتعاليمها 
يتاأتى للمرء معرفة التاأثير العظيم الذي اأثره العرب 
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في الغرب اإّل اإذا ت�شور حالة اأوربا في الزمن الذي 
عهد  باأن  لوبون:  واأ�شاف  الح�شارة)))).  فيه  دخلت 
واأن  الو�شطى،  الع�شور  اأوربا  في  طال  قد  الجهالة 
بالحاجة  �شعرت  لما  فيها  الم�شتنيرة  العقول  بع�ص 
العرب  اأب���واب  طرقت  عنها،  الجهالة  نف�ص  اإل��ى 
وحدهم  كانوا  لأنهم  اإليه  يحتاجون  ما  ي�شتهدونهم 

�شادة العلم في ذلك العهد.

ويقرر لوبون اأن العلم دخل اأوربا بوا�شطة الأندل�ص 
اأن�شئت  0)))م  �شنة  في  واأن��ه  واإيطاليا،  و�شقلية 
باإ�شراف  بالأندل�ص  طليطلة  في  للترجمة  مدر�شة 
هذه  واأن  الأ�شاقفة،  رئي�ص  ريموند)  اأو  )ريمولة 
المدر�شة اأخذت تترجم اإلى الالتينية اأ�شهر موؤلفات 
الم�شلمين)))). ولم يقت�شر هذا النقل على الالتينية 
فح�شب، بل نقلت اإليها كتب اليونان التي كان العرب 
اأ�شقف  اأ�شرف ريموند  اإلى ل�شانهم، وقد  قد نقلوها 
�شينا  واب��ن  الفارابي  اأعمال  ترجمة  على  طليطلة 
من  وغيرهم  ر�شد  واب��ن  ال���رازي  وكتب  والغزالي 
اليونان  فال�شفة  كبار  فل�شفة  حفظوا  الذين  العرب 
واأو�شلوا هذا التراث اإلى الغرب، لذلك فاإّن ات�شال 
الذي  هو  العربي  بالفكر  الغربية  الأوربية  العقلية 
اأن  لوبون  ويوؤكد  اليونانية.  الفل�شفية  لدرا�شة  دفعها 
يزيد  الالتينية  اإلى  العرب  كتب  ترجم من  ما  عدد 
على ثالثمائة كتاب ويوؤكد لوبون ف�شل العرب على 
بقوله)0)):  القديم  اليونان  تراث  حفظ  في  الغرب 
رهبان  اإلى  ل  وحدهم،  العرب  واإلى  العرب،  »فاإلى 
القرون الو�شطى ممن كانوا يجهلون حتى وجود اللغة 
اليونانية، يرجع الف�شل في معرفة علوم الأقدمين، 
لإنقاذهم هذا  الدهر  لهم على وجه  والعالم مدين 
لها،  تعرف  لم  الغرب  جامعات  واأن  الثمين.  الكنز 
موؤلفاتهم،  �شوى  علمًيا  م��ورًدا  ق��رون،  خم�شة  مدة 
واأنهم هم الذين مدنوا اأوربا مادة وعقاًل، واأخالًقا، 

واأن التاريخ لم يعرف اأمة اأنتجت ما اأنتجوه في وقت 
ق�شير، واأنه لم َيُفقُهْم قوم في الإبداع الفني«)))).

العلوم  ن�شر  ف��ي  ال��ع��رب  بف�شل  ل��وب��ون  واأ���ش��اد 
برايتهم  ا�شتظلت  التي  البالد  في  الجامعات  وفتح 
بما  العلوم  ترقية  على  العرب  يقت�شر  »ولم  فيقول: 
اأقاموا  بما  كذلك  ن�شروها،  قد  فالعرب  اكت�شفوه، 
من الجامعات وما األفوا من الكتب، فكان لهم الأثر 
اأوربا من هذه الناحية، ولقد كان العرب  البالغ في 
اأ�شاتذة لالأمم الم�شيحية عدة قرون، واأننا لم نطلع 
على علوم القدماء والرومان اإّل بف�شل العرب، واأن 
التعليم في جامعاتنا لم ي�شتغِنِ عما نقل اإلى لغاتنا 

من موؤلفات العرب«)))).
اأثر الأدب العربي في الثقافة الأوربية 

بالعالم  الملقب  ال��ع��ا���ش��ر))))  الفون�شو  وك���ان 
بالعلوم  اهتموا  الذين  الملوك  بين  من  والحكيم 
الترجمة من  على  �شجع  الذي  الأندل�ص  في  العربية 
المجلدات  خ�شو�شًا  وا���ش��ع،  نطاق  على  العربية 
اإّل  المو�شحات  وكتب  والتاريخية  والفل�شفية  العلمية 
ق�شتالة  �شهدتها  التي  ال�شيا�شية  ال�شطرابات  اأنَّ 
حالت دون ا�شتفادتها من العلوم والثقافة العربية. 

كما ا�شتفادت اأمم اأوربية اأُخرى مثل اإيطاليا التي 
األف فيل�شوفها دانتي اليجري )))))-))))م))))) 
تعك�ص  والتي  الإلهية)  ال�شعرية )الكوميديا  ملحمته 
التي  للمعري))))  الغفران)  )ر�شالة  ب�  الكبير  تاأثره 
بين  م��ن  وك��ان��ت  ال�شرق  م��ن  الأن��دل�����ص  اإل��ى  دخلت 
لها  ثبتًا  الغفور  عبد  اب��ن  دون  التي  ور�شائل  كتب 
�شلة  وكانت  الكالم).  �شنعة  )اأحكام  م�شنفه  في 
في  اأق��ام  لأن��ه  وثيقة،  الإ�شالمية  بالثقافة  دانتي 
�شقلية في عهد الملك فردريك الثاني، الذي در�ص 
الأ�شيلة.  العربية  الإ�شالمية في م�شادرها  الثقافة 
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قريب  ال�شبه  اأن  الم�شت�شرقين  اأح��د  لح��ظ  ولقد 
الكبير  ال�شوفي  كالم  في  الجنة  و�شف  بين  ج��ًدا 
محي الدين بن عربي )))))-0)))م) في موؤلفه 
الكبير )الفتوحات المكية) واأو�شاف دانتي لها في 
الكوميديا الإلهية. وقد كان دانتي يعرف �شيئًا غير 
و�شلم)،  عليه  اهلل  )�شلى  الر�شول  �شيرة  من  قليل 
ق�شة  على  ال��ب��اب  ه��ذا  م��ن  الأرج����ح  على  فاطلع 
اطلع  ولعله  ال�شماء،  وم��رات��ب  والمعراج  الإ���ش��راء 
واقتب�ص  المعري،  العالء  لأبي  الغفران  ر�شالة  على 
الآخر  العالم  عن  معلوماته  الم�شادر  هذه  كل  من 
القائلين  واأكبر  الإلهية،  الكوميديا  في  اأوردها  التي 
الإ�شباني  العالم  هو  النحو  ه��ذا  على  بالقتبا�ص 
بال�شيو�ص اآ�شين  العربية،  بالدرا�شات  المتخ�ش�ص 

.(((( Asin Paacion

الأوربي  ال�شعر  ن�شاأة  في  العربي  التاأثير  وامتد 
اإلى بع�ص المو�شوعات كالمغامرات، وطريقة عالج 
الحب  فكرة  في  هذا  يتمثل  كما  المو�شوعات،  هذه 
البروفن�شالي،  ال�شعر  في  الغزل  ت�شود  التي  العذري 
ابن  واأزج����ال  الأن��دل�����ش��ي،  ال�شعر  اإل���ى  ي��رت��د  ف��اإن��ه 
قزمان))))،الذي و�شلنا ديوانه باأكمله تقريبًا، وهذا 
ما يجعل درا�شته مي�شورة، ويجعلنا نتمكن من اإلقاء 
�شوء على هذا اللون الأدبي في تلك الفترة)))). وقد 
عر�ص فكرة الحب العذري، ابن حزم الأندل�شي)))) 
اليجري:  دانتي  ويقول  الحمامة).  كتابه )طوق  في 
ال�شعر  بف�شل  �شقلية  في  ولد  الإيطالي  ال�شعر  اإِّن 
العربي وبتاأثير منه، ولقد �شاع نظم ال�شعر بالعامية 
في اإقليم بروفان�ص في جنوب فرن�شا، وانت�شر ال�شعر 
الذين  الجوالين  ال�شعراء  يد  على  الإقليم  ذلك  في 
الأوربيين  اأن  وواأ�شح  )التروبادور)  با�شم  عرفوا 
وقد  العربية.  طروب  كلمة  من  ال�شم  هذا  ا�شتقوا 
وجدت في اأ�شعار الأوربيين ب�شمال الأندل�ص كلمات 

عربية واإ�شارات لعادات اإ�شالمية.
هذه  اأن  فنجد  الأورب��ي��ة  الق�شة  مجال  في  اأم��ا 
العرب  عند  ك��ان  بما  ن�شاأتها  ف��ي  ت��اأث��رت  الق�شة 
وهي:  الو�شطى  الع�شور  في  الق�ش�ص  فنون  من 
الفر�شان  واأمجاد  الفرو�شية،  واأخبار  المقامات، 
الحب.  �شبيل  ف��ي  اأو  المجد  لإح���راز  مغامراتهم 
كتاب  بوكا�شيو  الإيطالي  كتب  ))))م  ع��ام  ففي 
)الليالي  تعني  وال��دي��ك��ام��ي��رون  )ال��دي��ك��ام��ي��رون) 
ليالي  ح��ذو  فيها  ح��ذا  حكايات  و�شمنه  الع�شرة) 
في  حكاياتها  منت�شرة  كانت  التي  وليلة  ليلة  األ��ف 
حكاية  مائة  حكاياته  �شمن  وق��د  وال�شام،  م�شر 
من  �شبع  اإل��ى  واأ�شندها  وليلة  ليلة  األ��ف  غ��رار  على 
في  اعتزلوا  الذين  ال��رج��ال  من  وثالثة  ال�شيدات 
الطاعون.  المدينة فرارًا من مر�ص  بع�ص �شواحي 
وفر�شوا على كل منهم حكاية يق�شها على اأ�شحابه 
الملل،  وقتل  ال��ف��راغ  وق��ت  لق�شاء  �شباح  ك��ل  ف��ي 
واقتب�ص  اأورب���ا  اأق��ط��ار  الحكايات  ه��ذه  م��الأت  وق��د 
مو�شوع  �شك�شبير)  )وليم  الإنجليزي  الكاتب  منها 
منها  اقتب�ص  كذلك  بالخواتيم)  )العبرة  م�شرحية 
الحكيم  ناتان  م�شرحية،   ((0(Lessing لي�شينج 
الت�شامح  الخاتم ،عام ))))م ليظهر فيها  وحكاية 
اإليهودية،  الثالث،  الرئي�شة  الديانات  بين  الديني 
الإ�شالم  »لي�شينج«  ويقدم  والإ���ش��الم.  والم�شيحية 
في ق�شته ناتان، ويجعله يتكلم عن نف�شه، حيث اأنه 
يجد في كلمة »الإخال�ص هلل« معنًا لالإ�شالم، ويكتب 
ت�شليم  وتعني  عربية  كلمة  »الإ���ش��الم  المالحظة: 

الإرادة هلل.....«.
اللغة  في  الحديث  ال�شعر  اإِمام  �شو�شر))))  وكان 
في  بوكا�شيو  من  المقتب�شين  اأكبر  من  الإنجليزية 
زمانه، لأنه التقى به حين زار اإيطاليا ونظم بعد ذلك 

ق�ش�شه الم�شهورة با�شم )ق�ش�ص كانتربري).
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ولم تنقطع ال�شلة بين الأدب الإ�شالمي والآداب 
الأثر  لبيان  ويكفي  اليوم.  حتى  الحديثة  الأورب��ي��ة 
الذي اأبقاه الأدب الإ�شالمي في اآداب الأوربيين اأننا 
قد  عندهم  الأدب��اء  نوابغ  من  واح��دًا  اأديبًا  نجد  ل 
اإ�شالمي،  بطل  اإلى  الإ�شارة  من  نثره  اأو  �شعره  خال 
اأو نادرة اإ�شالمية. ومن هوؤلء : �شك�شبير، اأدي�شون، 
بايرون، �شودى، كولردج، �شيلي من اأدباء الإنجليز، 
ومن  ولي�شنج،  ه��رور،  جيته،  الأل��م��ان،  اأدب��اء  وم��ن 
اأدباء فرن�شا : فولتير، لفونتين. وقد �شرح لفونتين 
باقتدائه في اأ�شاطيره التي األفها بكتاب كليلة ودمنة 

الذي عرفه الأوربيون عن طريق الم�شلمين.
تاأثير فال�سفة الأندل�س

الفكر  على  الإ�شالمية  الفل�شفة  تاأثير  كان  لقد 
الأوربي الغربي عظيمًا لأن اأوربا لم تعرف فال�شفة 
ال�شرق اإل عن طريق الأندل�ص حيث اأ�شرف ريموند 
وابن  الفارابي  اأعمال  ترجمة  على  طليطلة  اأ�شقف 
الذين حفظوا  والعرب هم  والغزالي وغيرهم  �شينا 
في  �شطروه  ما  وعلى  اليونان  فال�شفة  كبار  فل�شفة 
اإلى  التراث  هذا  واأو�شلوا  اأر�شطو  وبخا�شة  كتبهم 

الغرب. 

اأعمق  لهم  ك��ان  الذين  الأندل�ص  فال�شفة  وم��ن 
يحيى  بن  بكر محمد  اأبو  الأورب��ي،  الفكر  في  الأث��ر 
ابن ال�شائغ التجيبي الأندل�شي ال�شهير بابن باجة، 
العلوم  اأ���ش��اع  م��ن  اأول  وه��و  )ت)))ه�������/))))م) 
بن  ومحمد  ن���زاع،  بغير  الأن��دل�����ص  ف��ي  الفل�شفية 
عبدالملك بن طفيل القي�شي الأندل�شي)ت )))ه�) 
وكان فيل�شوفًا ومفكرًا وقا�شيًا وطبيبًا وفلكيًا، حاول 
بين  الفل�شفي  التوفيق  يقظان«،  بن  »حي  كتابه  في 
من  وكذلك  الدينية.  والمعرفة  العقلية  المعرفة 
في  البالغ  الأث��ر  لهم  كان  الذين  الأندل�ص  فال�شفة 

والطبيب،  الفيل�شوف،  اليوم،  الأوربية حتى  الثقافة 
الم�شلم،  والفيزيائي  والفلكي،  والقا�شي،  والفقيه، 
بن  بن محمد  اأحمد  بن  وليد محمد  اأبو  ر�شد،  ابن 
ر�شد )0)) - ))) ه�/)))) - ))))م) الذي يعد 
ال�شارح الأعظم لفل�شفة اأر�شطو، وكان اأول من اأدخل 
اأوربا )ميخائيل �شكوت) �شنة  اإلى  فل�شفة ابن ر�شد 
0)))م. ولم ياأت منت�شف القرن الثالث ع�شر حتى 
اإلى  ترجمت  قد  الفيل�شوف  هذا  كتب  جميع  كانت 
الخام�ص ع�شر حتى  القرن  ينت�شف  ولم  الالتينية. 
كلية  في  المطلق  ال�شلطان  �شاحب  ر�شد  ابن  �شار 
باإيطاليا والمعلم الأكبر دون منازع)))). ويبدو  بارو 
الغربيين  اأثر ابن ر�شد وا�شًحا في خروج كثير من 
الحر  الفكر  بمبداأ  وتم�شكهم  الكني�شة  تعاليم  على 
والتجربة.  الم�شاهدة  اأ�شا�ص  على  العقل  وتحكيم 
فل�شفة  في  وا�شًحا  ر�شد  اب��ن  اآراء  اأث��ر  ظهر  وق��د 
اأن  حتى  )))))-))))م)  الأكويني  توما  القدي�ص 
الف�شول التي كتبها توما في العقل والعقيدة وعجز 
اإل مقاباًل  لي�شت  الإلهية  الأ�شرار  اإدراك  العقل عن 
فيما  المقال  )ف�شل  ب��اب  في  ر�شد  اب��ن  كتبه  لما 
تاأثر  وبلغ  الت�شال)  ومن  وال�شريعة  الحكمة  بين 
اأن كتاب )الخال�شة) لتوما  توما بفل�شفة ابن ر�شد 
يحوي بع�ص مذاهب اإ�شالمية الأ�شل، مما يثبت اأن 
الأثر الذي تركه ابن ر�شد في عقلية الغرب لم يكن 
مجرد �شروح كتابات اأر�شطو واإنما كان اأبعد واأعمق 

من ذلك بكثير)))).

ويعد الفيل�شوف الألماني المعا�شر اإمانويل كانت 
ابن  تالميذ  اأكبر  - )0))م) من  م   ((((( Kant

عن   (((((  -  ((((( لوبون  جو�شتاف  يقول  ر�شد 
في  للفل�شفة  البالغة  الحجة  ك��ان   : اإِن��ه  ر�شد  اب��ن 
جامعاتنا منذ اأوائل القرن الثالث ع�شر من الميالد، 
التعليم  اأمور  تنظيم  ع�شر  الحادي  لوي�ص  لما حاول 
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في �شنة ))))م اأمر بتدري�ص مذهب هذا الفيل�شوف 
العربي ومذهب اأر�شطو)))).

وكان للفيل�شوف ال�شوفي محيي الدين بن عربي 
اأثر كبير في  – )))ه�/0)))م)  )0))ه�/))))م 
الم�شيحية  فقهاء  من  والمت�شوفة  الن�شاك  عقول 
اآ�شين  الإ�شباني  العالم  ويرى  بعده.  ظهروا  الذين 
واأو�شافه  ال�شوفية  دانتي  نزعات  اأن  بال�شيو�ص 
عربي  بن  الدين  محيي  من  م�شتمدة  الغيب  لعالم 

بغير ت�شرف كثير.

اأما الفيل�شوف الألماني جوهان اأكهارت قد ن�شاأ 
في القرن التالي لع�شر ابن عربي ودر�ص في جامعة 
باري�ص، وهي الجامعة التي كانت تعتمد على الثقافة 
كما  يقول  واأكهارت  والعلوم،  الحكمة  في  الأندل�شية 
يقول ابن عربي، اإِن اهلل هو الوجود الحق ول موجود 
�شواه، واأن الحقيقة الإلهية تتجلى في جميع الأ�شياء 
اإلى الت�شال  ول �شيما روح الإن�شان التي م�شيرها 
واأن  والت�شبيح،  والمعرفة  الريا�شة  طريق  من  باهلل 
بال�شورة،  المادة  �شلة  من  األزم  باهلل  الروح  �شلة 

والأجزاء بالكل، والأع�شاء بالأج�شام)))).

الإ�شباني  المت�شوف  الفيل�شوف  اقتب�ص  وق��د 
كتابه  ف��ي  خا�شة  عربي  اب��ن  م��ن  )راي��م��ون��دل��ول) 
العربية،  يح�شن  كان  لأنه  الح�شنى)  اهلل  )اأ�شماء 
اأ�شماء  وجعل  واح��د،  بقرن  عربي  ابن  بعد  وعا�ص 
الديانة  في  العدد  بهذا  تعرف  لم  وه��ي  مئة،  اهلل 

الم�شيحية قبل ذاك.
اأثر علوم الأندل�س 

الإ�شالمية  والثقافة  الح�شارة  تاأثير  يقت�شر  لم 
فح�شب  والفل�شفة  الأدب  م��ج��ال  ف��ي  اأورب����ا  على 
الحياة  ن��واح��ي  �شتى  ف��ي  عميًقا  تاأثيرها  ك��ان  ب��ل 
الخرى!  والعلوم  بالمعارف  يت�شل  فيما  خ�شو�شًا 

الحاوي  ترجم  فقد  الح�شر  ل  المثال  �شبيل  فعلى 
القانون  من  اأكبر  وهو  )ت0))ه����/)))م)  للرازي 
الرازي  تالميذ  اأكمله  وقد  ومو�شوًعا،  مادة  واأو�شع 
))))م.  عام  في  الالتينية  اإلى  وترجم  موته،  بعد 
والحميات  والحجامة  الفتق  عن  جديدة  اآراء  وفيه 
كتاب  وله  وع�شالتها،  الحنجرة  منطقة  واأع�شاب 
عن  ور�شالة  ))))م  عام  ترجم  الذي  المن�شوري 
في  اآي��ة  وت�شخي�ص  بو�شف  والح�شبة  ال��ج��دري، 
الطب  في  الملكي  الكتاب  وك��ان  م��رة.  لأول  الدقة 
عند  �شائًعا  )))ه�����/)))م)  )ت  عبا�ص  بن  لعلي 
ال��زم��ان)))).واأن��ج��ب��ت  م��ن  ق��رون  ل�شتة  الأورب��ي��ي��ن 
القا�شم  اأب���و  ه��و  ع��رب��ي  ج���راح  اأ���ش��ه��ر  الأن��دل�����ص 
فكان طبيبًا خبيرًا  �شنة )))ه�/))0)م  الزهراوي 
بالأدوية المفردة والمركبة وله ت�شانيف في الطب 
)ال��زه��راوي)  ب�  المعروف  الكبير  كتابه  واأف�شلها 
وم��ن م��وؤل��ف��ات��ه الأخ����رى ك��ت��اب )ال��ت�����ش��ري��ف))))) 
ويذكر الدوميلي اأنه )اأ�شهر اأطباء الأندل�ص واأعظم 
الجراحين.  اأعظم  وكان  اأي�شًا..  الم�شلمين  اأطباء 
وكتابه )الت�شريف) عبارة عن دائرة معارف طبية 
ق�شم  الكتاب  ه��ذا  وف��ي  يميز  اأن  ويمكن  كبيرة، 
الجراحة  في  وق�شم  ال�شيدلة  في  وق�شم  الطب  في 
درجات  اأعلى  على  ح�شلت  اأج��زاء  ثالثة  في  طبع 
التقدير في اأوربا)))) وترجم اإلى العبرية والالتينية 
الهند  في  العربي  الن�ص  طبع  واأعيد  والنكليزية، 
اأحمد  بن  محمد  جعفر  اأب��و  اأم��ا   .((((  ((0( �شنة 
الغافقي )ت)))ه�/0)))م) فقد كان اأعلم ع�شره 
له كتاب في  المفردة ومنافعها وخوا�شها،  بالأدوية 
الأدوية المفردة وقد و�شف النباتات في غاية الدقة 
العربية  باللغة  اأ�شماءها  ذك��ر  اأن��ه  اإل��ى  بالإ�شافة 
ال�شيدليين  اأعظم  من  فعد  والبربرية،  والالتينية 
اأ�شالة واأرفع النباتيين مكانة في الع�شور الو�شطى، 
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وقد اأخذ منه ابن البيطار ن�شو�شًا كثيرة)0)).
وراأى الملك النورماندي)))) روجر الأول �شاحب 
في  الم�شلمين  من  ي�شتفيد  اأن  �شقلية)ت)0))م)، 
كل �شيء وجده، فكان في جي�شه عدد من الم�شلمين 
فال�شفة  الم�شلمين  من  حوله  وكان  غالبيته،  يكون 
واأطباء، وكان بالطه بالط ملك �شرقي، وكان كثير 
من كبار موظفيه م�شلمين. وكان روجر الثاني يلب�ص 
عربية،  بحروف  رداءه  ويطرز  الم�شلمين،  مالب�ص 
وكانت هذه ظاهرة �شائعة بين ملوك اأوربا في ذلك 
وثني،  ن�شف  باأنه  و�شفوه  خ�شومه  ولكن  الع�شر، 
يعنون ن�شف م�شلم! وجرى حفيده وليم الثاني على 
نهج اأ�شالفه، ولكن اأ�شمى ازدهار للح�شارة العربية 
الإدري�شي))))،  وكان  الثاني،  روجر  حكم  اأثناء  كان 
الآفاق)  الم�شتاق في اختراق  �شاحب كتاب )نزهة 
وقد  وت�شجيعه،  برعايته  ويحظى  بالطه  في  يعي�ص 
�شنع  وق��د  )ال���روج���ري)  با�شم  ه��ذا  كتابه  �شمى 
لروجر كرة �شماوية وخريطة للدنيا على �شكل كرة، 
الم�شتاق  نزهة  يعتبر  و  الف�شة)))).  من  وكالهما 
اأوروب���ا  اأنتجته  جغرافي  م�شروع  واأف�شل  اأ�شخم 
خا�شة  اأهمية  اكت�شب  وقد  الو�شيطة.  الع�شور  في 
المتو�شط  البحر  منطقة  عن  قدمها  التي  لأو�شافه 
و�شبه جزيرة البلقان. كما اآثار الإدري�شي في كتابه 
هذا الق�شية الجدلية الكبيرة في ع�شره حيث اأكد 
اأن الأر�ص كروية. ورد على العترا�شات التي وجهت 
اأن  بالقول  يحتج  البع�ص  بالقول:  هذه  نظريته  اإلى 
تتما�شك مع محيط  اأن  ال�شوائل )البحار) ل يمكن 
اأن تتما�شك  اأنها يمكن  اأن الحقيقة هي  مدور، غير 

حيث تحتويها حالة من التوازن المتوا�شل. 
زخرَف  باليرمو  في  كني�شة  الثاني  روج��ر  وبنى 
الن�شرانيات  الن�شاء  وكانت  كوفيه.  بنقو�ص  �شقفها 
العرب  ال�شناع  وكان  الإ�شالمية،  المالب�ص  يلب�شن 

بكل  يقومون  ال��ع��رب  وال��م��الح��ون  ال��ع��رب  وال���زراع 
الأعمال التي تتطلبها حال الدولة، ولم يكن عجيبًا 
من  ال�شت�شراقية  الدرا�شة  رواد  يفد  اأن  هذا  بعد 
زعامة  الجزيرة  هذه  تتبواأ  واأن  �شقلية،  اإلى  اأوروبا 
فال�شفة  العرب  بف�شل  ذلك  وكل  الأبي�ص،  البحر 

وعلماء وعماًل)))). 

اإلى  ومن الختراعات المهمة التي نقلها العرب 
اإلى  الر�شيد  هارون  اأهداها  التي  ال�شاعة))))  اأوربا 
علمت  والتي  فرن�شا  ملك  ))))-)))م)  �شارلمان 
بيتر  ا�شتطاع  ا�شا�شه  على  الذي  المبداأ  الأوربيين 
هنالين �شنة 00)) �شناعة �شاعة جيب عرفت با�شم 
البارود  اأوربا  اإلى  العرب  نقل  نورمبيرغ. كما  بي�شة 
ا�شتخدم  حيث  النارية  الأ�شلحة  ف��ي  الم�شتخدم 
لأول مرة في معركة طريفة ))))ه�/0)))م) بين 
الرينيين بقيادة �شلطانهم اأبي الح�شن علي بن اأبي 
يو�شف  الحجاج  اأبي  غرناطة  �شلطان  ومعه  يعقوب 

)الول) وبين الق�شتاليين وحلفائهم. 

ومن الختراعات المطورة التي نقلها العرب اإلى 
اأوربا وكان لها الف�شل في تطوير حرفة الطباعة هي 
المعارف  لتبادل  الو�شيلة  التي وفرت  الورق  �شناعة 
الأوربية،  الأمم  بين  المعرفي  الإن�شاني  والت�شال 
الحياة  وازده���ار  الكتب  انت�شار  على  �شاعد  مما 
والف�شة  الذهب  بماء  الكتب  وجوه  وزخرفة  العلمية 
المجلدات  وتن�شيق  ترتيب  في  الأندل�شيون  وتفنن 
ال�شاليب  وتلك  الطرق  هذه  بقيت  حيث  والكتب، 
خا�ص  ب�شكل  وفرن�شا  عام  ب�شكل  اأورب��ا  في  �شائدة 
حتى اأواخر القرن الثالث ع�شر الميالدي. ولقد تولى 
ا�شتهرت  ن�شخ ما يظهر من موؤلفات، كما  الوراقون 
الأندل�ص بم�شانع الورق، وتميزت في �شناعة الورق 

الجيد)))).
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الخاتمة

التي  العربية  الح�شارة  اأن  لنا  تبين  �شبق  مما 
تقف عند حدود  لم  الأندل�ص،  في  وازدهرت  ن�شاأت 
اأورب��ا،  اإل��ى  �شماًل  وعبر  منها  انت�شر  بل  الأندل�ص 
من  عبرت  ح�شاريًا  ج�شرًا  الأندل�ص  كانت  حيث 
خالله ح�شارة ال�شرق الإ�شالمية اإلى اأوربا بو�شائل 
والثقافية  القت�شادية  فالعالقات  مختلفة  وط��رق 
والح�شارية بين الأندل�ص و اأوربا وبينها وبين ال�شرق 
وبيزنطة، لم تنقطع رغم وقوع حروب بحرية وبرية 
طويلة، كما اأن التبادل التجاري بين اإ�شبانيا العربية 
هذه  وع��ن  م�شتمرًا،  ظ��ل  وبيزنطة  ال�شرق  وب��ي��ن 
الطرق انتقل التراث الح�شاري العربي في الع�شور 

الو�شطى اإلى اأوربا..

اإنَّ الدور الذي �شاهمت فيه الح�شارة الإ�شالمية 
�شهدتها  التي  الح�شارية  التنمية  في  الأندل�ص  في 
اإ���ش��ب��ان��ي��ا ب��وج��ه خ��ا���ص و اأورب����ا ب��وج��ه ع���ام، في 
والمعرفة،  والعلوم،  الثقافة  منها:  عديدة  مجالت 
بهرت  التي  المعارف  تلك  والأخ��الق  والتكنولوجيا 
لم�شاحة  وذلك  الأوربيين  بعظمتها  تبهر  تزال  ول 
والآث��ار  والثقافية  العلمية  الح�شارية  الإن��ج��ازات 
المجتمعات  في  تاأثيرها  تركت  التي  الجتماعية 
اإلى  ال�شك  يقبل  ب�شكل ل  ت�شير  اليوم  الأوربية حتى 
جزيرة  �شبه  فتحوا  عندما  الم�شلمين  العرب  اأن 
اإيبيرية تمكنوا ب�شرعة فائقة من ا�شتيعاب الح�شارة 
العربية  والآداب  الفل�شفة  ف�����ش��ادت  ال��الت��ي��ن��ي��ة 
الكاثوليك  اأعداد متزايدة من  الإ�شالمية، وهجرت 
الم�شيحية اإلى الإ�شالم، في وقت اندفع اأهل اإيبيرية 
اإلى تقليد العادات العربية ل�شيما بعد اأن حلت اللغة 
العربية تدريجيًا محل الالتينية. وكان من الطبيعي 
والمفكرين  والأط��ب��اء  العلماء  اأع��م��ال  ت�شاهم  اأن 

التي  التميز  عوامل  تثبيت  في  الأندل�شيين  والأدب��اء 
خاللها  م��ن  تظهر  وب����داأت  الأن��دل�����ص  ف��ي  ظ��ه��رت 
في  الأندل�شية  الثقافة  منبع  عن  معينة  ا�شتقاللية 
الخ�شو�ص.  وجه  على  العراق  وفي  عمومًا  الم�شرق 
الأط��ب��اء  المختلفة  الأن��دل�����ص  م��دن  ع��رف��ت  ول��ق��د 
والعلماء والأدباء والمفكرين اللذين اأخرجوا للعالم 
من الممالك الأندل�شية �شخ�شيات مثل ابن البيطار 

وابن الرومية وابن الخطيب. 

ولم تنقطع ال�شلة بين الأدب العربي الإ�شالمي 
لبيان  اليوم. ويكفي  الحديثة حتى  الأوربية  والآداب 
الأثر الذي اأبقاه الأدب الإ�شالمي في اآداب الأوربيين 
اأننا ل نجد اأديبًا واحدًا من نوابغ الأدباء عندهم قد 
اإ�شالمي،  بطل  اإلى  الإ�شارة  من  نثره  اأو  �شعره  خال 
بايرون،  �شك�شبير  ه��وؤلء:  ومن  اإ�شالمية.  نادرة  اأو 

وجيته، فولتير، لفونتين.

الحوا�صي

اب���ن الأث�����ي�����ر)ت0))ه������/))))م) اأب���ي ال��ح�����ش��ن علي   .(
بيروت  الفكر،  دار  ج�)،  التاريخ،  في  الكامل  الجزري، 
ترجمة  وال��روم،  العرب  ف��ازل��ي��ف.اأ.اأ،  ���ص)))؛   ،((((
مطبعة  العربي،  الفكر  دار  �شعيرة،  الهادي  عبد  محمد 

العتماد، القاهرة )ل، ت)، �ص)).
في  العربّية  الح�شارة  �شلطان،  توفيق  د.  اليوزبكي،   .(
اآداب الرافدين، العدد  اأوربا، مجلة  الأندل�ص واأثرها في 

))، �ص)- )).
الإ�شالمية  البحرية  تاريخ  اأحمد،  د. محمد  الف�شل،  اأبو   .(
ا�شتيالء  وح��ت��ى  ن�شاأتها  منذ  الإ���ش��الم��ي  الع�شر  ف��ي 
 – للكتاب  العامة  الم�شرية  الهيئة  عليها،  المرابطين 
اأحمد  األعبادي،  وكذلك  ؛  �ص))   ،((( الإ�شكندرية  فرع 
مختار وال�شيد عبد العزيز �شالم، تاريخ البحرية العربية 
الإ�شالمية في حو�ص البحر الأبي�ص المتو�شط. موؤ�ش�شة 
وما  ���ص))  ج)،  ت)،  الإ�شكندرية)ل،  الجامعة  �شباب 

بعدها.
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اليوزبكي، د. توفيق �شلطان، م�شدر �شابق، �ص)- )).  .(
البحرية  ال�شتراتيجية  علو،  ه��ادي  عماد  د.  الربيعي،   .(
الثالث  القرنين  ف��ي  المتو�شط  البحر  ف��ي  الإ�شالمية 
والن�شر،  للطباعة  حوران  دار  ط)،  الهجريين،  والرابع 

دم�شق )00)، �ص))).
اليوزبكي، د. توفيق �شلطان، م�شدر �شابق، �ص)- )).  .(

البحرية  ال�شتراتيجية  علو،  ه��ادي  عماد  د.  الربيعي،   .(
الإ�شالمية في البحر المتو�شط، م�شدر �شابق، �ص))).

المدير  عثمان،  ب��ن  العزيز  عبد  الدكتور  التويجري،   .(
والثقافة،  والعلوم  للتربية  الإ�شالمية  للمنظمة  العام 
بحث بعنوان »الثقافة العربية والثقافات الأخرى«، انظر 

الرابط:
 http://www.eqraa.com/html/modules.php?name

=News&file=article&sid=38

ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد)ت)0)ه�/)0))م)،   .(
لجنة  مطبعة  وافي،  الواحد  عبد  علي  تحقيق  المقدمة، 

البيان العربي، القاهرة ))))، ج�)، �ص))).
عبا�ص د. اإح�شان، تاريخ الأدب الأندل�شي )ع�شر �شيادة   .(0

قرطبة) دار الثقافة بيروت 0)))، �ص)).
ط)،  الإ�شالمية،  الح�شارة  تاريخ  المنعم،  عبد  ماجد   .((

كلية النجلو، القاهرة ))))، �ص)))- ))).
العبادي، اأحمد مختار، في التاريخ العبا�شي والأندل�شي،   .((

مطبعة دار النه�شة، بيروت ))))، �ص0)).
الأندل�ص،  في  والمكتبات  الكتب  الرحمن،  عبد  الحجي،   .((
بغداد  الرابع،  العدد  الإ�شالمية،  الدرا�شات  كلية  مجلة 

))))، �ص))).
عجيل كريم، الحياة العلمية في مدينة بلن�شية، موؤ�ش�شة   .((

الر�شالة، بغداد ))))، �ص))).
الأندل�ص وح�شارتها،  تاريخ  اأحمد، درا�شات في  بدر، د.   .((

�ص))).
الليثي  عبيدة  اأب��ي  بن  اأحمد  بن  م�شلم  عبيدة  اأب��و  هو   .((

)ت))) ه�/))0)م) الم�شدر ال�شابق نف�شه، �ص0)).
العهد  في  والعقاقير  ال�شيدلة  تاريخ  �شحاته،  قنواتي،   .((
 (((( م�شر  المعارف،  دار  مطبعة  والو�شيط،  القديم 
األفاظ عن  �شليم،  النعيمي،  بعدها؛ وكذلك  وما  �ص))) 
العلمي  المجمع  مجلة  البيطار،  لبن  المفردات  جامع 

العراقي، العدد )) ل�شنة )))، �ص)).

عبا�ص، د. اإح�شان، م�شدر �شبق ذكره، �ص)).  .((
لجنة  مطبعة  الطوائف،  دول  اهلل،  عبد  محمد  عنان،   .((

التاأليف والترجمة والن�شر، القاهرة 0)))، �ص))).
زهير  محمد  ترجمة  الإ�شالم،  تراث  وب��وزورث،  �شاخت   .(0
 ،(((( الكويت  م�شطفى،  �شاكر  تحقيق  ال�شمهوري، 

�ص))).
)).  انظر، ح�وارًا مع�ه في مجل�ة الحر�ص الوط�ني، ال�شعودي�ة، 

اأجراه جه�اد فا�ش�ل، عدد فبراير ))))، �ص )0).
اليوم جذورها  الأندل�ص  في  الإ�شالمية  ال�شحوة  انظر،    .((

وم�شارها، �شل�شلة كتاب الأمة، عدد ))، �ص )).
اأنطونيو غال فيال�شكو )Antonio Gala) ولد في الثاني   .((
من اكتوبر من عام )))) في كا�شتيل ل مان�شا ب� اإ�شبانيا 
و �شريعًا ما انتقل منها لقرطبة، اأبدع في ال�شعر والم�شرح 
اإلى  والرواية وفي ال�شحافة،  انظر، حوار معه، ترجمه 
ن�شرته  الخطابي،  محمد  محمد  الأ�شتاذ  العربية  اللغة 
في))/)/))))،   (((( العدد  الأو�شط،  ال�شرق  جريدة 

�ص)).
اأنطونيو غال فيال�شكو )Antonio Gala) رواية  )).  انظر، 
ط)،  للطباعة،  ورد  دار  النا�شر،  القرمزي،  المخطوط 

�شنة  )))).
وهو وريث المعهد الإ�شباني العربي للثقافة الذي تاأ�ش�ص   .((
للعالقات  العامة  ل���الإدارة  تابعًا  وك��ان  م،   (((( �شنة 
اأول مدير  الثقافية في وزارة الخارجية الإ�شبانية، وكان 
وين�ص  غوميث.  غارثيا  اإميليو  المعروف  الم�شتعرب  له 
تعزيز  بينها  م��ن  ع��دة  وظ��ائ��ف  على  اإن�شائه  مر�شوم 
العالقات الثقافية بين اإ�شبانيا والعالم العربي من خالل 
تنظيم ندوات وموؤتمرات ومعار�ص حول ق�شايا تاريخية 
ومعا�شرة م�شتركة، وتنفيذ برامج تعاون علمي وتقني مع 
الوطن العربي، وم�شاريع اقت�شادية... ويعمل على خدمة 
العاملين في الدرا�شات العربية والإ�شبانية من الطرفين؛ 
ليوم   (((( العدد  الأو���ش��ط«،  »ال�شرق  �شحيفة  ينظر، 

)/)/)))) م، �ص )) .
العبادي، اأحمد مختار، م�شدر �شبق ذكره، �ص))).  .((

ابن الفر�شي اأبو الوليد عبد اهلل بن محمد، تاأريخ علماء   .((
الأندل�ص، طبعة كوديرا، مدريد ))))م �ص))).

ن�شاأت طبقة اجتماعية جديدة هي طبقة المولدين التي   .((
العرب  ودم  الأ�شليين  البالد  اأه��ل  دم  من  خليط  هي 
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الإ�شبان  فهم  الم�شتعربين  اأما  م�شلمون،  وهم  والبربر 
الم�شيحيون الذين ظلوا على ديانتهم الم�شيحية، ولكنهم 
تعربوا بعد درا�شة اللغة العربية واآدابها وثقافتها؛  انظر 
العبادي، في التاريخ العبا�شي والأندل�شي، م�شدر �شابق، 
لوبون، جو�شتاف، ح�شارة  وكذلك،  و �ص )))؛  �ص))) 
العرب، ترجمة عادل زعيتر، ن�شر مطبعة البابي الحلبي، 

�شنة ))))، �ص))).
اللغة  في  العربي  الل�شان  اأثر  الحفار،  �شامي  الكزبري،   .((
ال�شابع،  المجلد  العربي،  الل�شان  مجلة  الإ�شبانية، 
الجزء الأول، يناير 0)))، �ص. )))؛ و كذلك قن�شل، 
مجلة  الإ�شباني،  الل�شان  في  عربية  كلمة  د.اإل��ي��ا���ص، 
الأول،  الجزء  ع�شر،  الحادي  المجلد  العربي،  الل�شان 

�ص. ))).
ال�شنة   ،((( العدد  الأو���ش��ط،  ال�شرق  �شحيفة  انظر،   .(0
اللغة  )اأطل�ص  ))؛  و   (( �ص  م،   (((( فبراير  ال�شابعة، 
اأعدته هيفاء  الإ�شبانية ي�شم بحرًا عربيًا)، �شمن ملف 
على  �شنة  خم�شمائة  م��رور  بمنا�شبة  لل�شحيفة  زنكنة 
اأثر  القا�شي،  محمد  ال�شتاذ  كذلك،  الأندل�ص؛  �شقوط 

الإ�شالم في الحياة الإ�شباني، على الرابط:
www.attarikh alarabi.ma/Html/adad22partie5.htm.

قن�شل، د. اإليا�ص، م�شدر �شابق، �ص ))).  .((
العرب في الرواية الإ�شبانية المعا�شرة، جريدة »الحياة«،   .((

عدد ))/)/)))) م، �ص. 0).
العربي  الأدب  �شورة  الأو�شط«،  »ال�شرق  �شحيفة  انظر   .((
عدد  ول��ي،  ال��وه��اب  عبد  اإع���داد  اإ�شبانيا،   - اأورب���ا  ف��ي 
في  معه  ح��وارًا  كذلك  انظر  و  ))؛  �ص  م،   (((0/(/(
�شحيفة »الأحداث المغربية«، اأجرته فطومة نعيمي، عدد 

)/)/)))) م، �ص )).
انظر �شحيفة »ال�شرق الأو�شط«، عدد )/)/0))) م، �ص   .((
مجلة  في  معها  ح��وارًا  كذلك  انظر  و  �شابق؛  ))، مرجع 
عدد  مدريد،  في  المجلة  مندوب  اأجراه  الأدب«،  »اأخبار 

)) يناير )))) م، �ص )).
ب�شتاوي، عادل �شعيد، الأندل�شيون المواركة، ط)، النا�شر   .((

دار انترن�شيونال بر�ص،)القاهرة )))))،  �ص))).
عامي  بين  الثاني  فيليب  بناه  ق�شر  يال،  ال�شكور  ق�شر   .((
)))) و )))) م، ويقع على بعد حوالي )) كم ))) ميل) 
على  ويحتوي  مدريد،  الإ�شبانية،  العا�شمة  غرب  �شمال 

والمخطوطات  الكتب  من  الآلف  تحتوي  عظيمة  مكتبة 
النادرة.

عنان، محمد عبد اهلل، مواقف حا�شمة في تاريخ الإ�شالم،   .((
ط)، موؤ�ش�شة الخانجي، القاهرة )))) �ص)))-))).

لوبون، جو�شتاف، م�شدر �شبق ذكره، �ص )) و ))).  .((
الم�شدر ال�شابق نف�شه، �ص ))) و ))).  .((

الم�شدر ال�شابق نف�شه، �ص ))و ))).  .(0
الم�شدر ال�شابق نف�شه، �ص ))، ))، ))).  .((
الم�شدر ال�شابق نف�شه، �ص ))، ))، ))).  .((

األفون�شو العا�شر، الم�شهور بلقب الحكيم ولد في طليطلة   .((
اأبريل  اإ�شبيلية في )  في )) نوفمبر )))) م وتوفي، في 
))))، ملك ق�شتالة وليون )))))-)))))، اأ�شغر اأبناء 
ال�شوابي،  فيليب  المبراطور  وحفيد  الثالث  فرديناند 
وعرف في المدونات العربية بالأذفون�ص. مار�ص �شيا�شة 
مخا�شمته  ورغم  ال�شرقيين.  والفكر  الأدب  على  انفتاح 
في  العربية  بالثقافة  الهتمام  بلغ  فقد  �شيا�شيًا،  العرب 
األفون�شو العا�شر  عهده ذروته، انظر ناديا ظافر �شعبان، 
والإ�شالم، المجلة العربية ال�شعودية، عدد مزدوج، ) - ) 

ماي ))))، �ص 0))، ))).
مفاخر  من  وه��و  )))))-))))م)  اليجري  دانتي  هو   .((
ع�شر النه�شة، وهو �شاحب الكوميديا اللهية، وقد قام 

بترجمتها اإلى اللغة العربية الدكتور ح�شن عثمان.
�شليمان  بن  اهلل  عبد  بن  اأحمد  هو  المعري  العالء  اأب��و   .((
الق�شاعي التنوخي المعري )))) ه� - ))) ه�)، )))) 
الع�شر  من  عربي  واأدي��ب  وفيل�شوف  �شاعر  -))0)م)، 
ال�شمال  ف��ي  النعمان  معرة  ف��ي  وت��وف��ي  ول��د  العبا�شي، 
النا�ص  اعتزل  اأن  بعد  المحب�شين  ب�رهين  لقب  ال�شوري. 
للجدل  المثيرة  وفل�شفته  باآرائه  ا�شتهر  و  الوقت،  لبع�ص 
في وقته، وهاجم عقائد الدين، ورف�ص مبداأ اأن الإ�شالم 
ال�شرق  جريدة  انظر،  للحقيقة،   احتكارا  اأي  يمتلك 

الأو�شط - تاريخ الن�شر )) يوليو-)00).
الفكر  تكوين  ف��ي  ال��ع��رب  دور  ال��رح��م��ن،  عبد  ب���دوي،   .((

الأوربي، بيروت ))))، �ص ))-)).
بن  عي�شى  ب��ن  ال��م��ل��ك  ع��ب��د  ب��ن  محمد  ب��ك��ر  اأب���و  ه��و   .((
المولد  قرطبي  ))0)م)،  0))ه���-  �شنة)  ولد  قزمان 
وال��ن�����ش��اأة، واأ���ش��رت��ه م��ن اأك��اب��ر الأ���ش��ر ال��ع��ري��ق��ة في 
�شاعرًا،  اأديبًا  قزمان  ابن  كان  قرطبة،  وفي  الأندل�ص 
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بن  علي  المغربي،  ان��ظ��ر،  ع�شره؛   اأدب���اء  وج��وه  م��ن 
العماري  �شعيد  بن  الملك  عبد  بن  محمد  بن  مو�شى 
الموؤرخ  الح�شن  اأبو  الدين  نور  التون�شي،  ثم  الغرناطي 
المغرب  )0))-)))ه����������/))))-))))م)،  المالكي 
دار  �شيف،  د.�شوقي  تحقيق،  ج)،  المغرب،  حلي  في 

المعارف،))))، �ص 00).
ترجمة  الأندل�شي،  الفكر  تاريخ  بالنثيا،  جنثالث  اآنخل   .((
الم�شرية،  النه�شة  مكتبة  موؤن�ص،  ح�شين  وتحقيق: 

القاهرة ))))، �ص ))).
 / )))ه���   - ه����/)))م   (((( الأندل�شي  ح��زم  بن  علي   .((
بعد  وتاأليًفا  ت�شنيًفا  الإ���ش��الم  علماء  اأكبر  ))0)م)، 
من  ويعد  ظاهري،  فقيه   ، حافظ  اإم��ام  وه��و  الطبري، 
اأكبر علماء الأندل�ص؛  انظر، ياقوت )ت)))ه�/))))م) 
الحموي  ياقوت بن عبد اهلل  اأبي عبد اهلل  الدين  �شهاب 
فريد  اأحمد  تحقيق  الأدب��اء،  معجم  البغدادي،  الرومي 
الأدبية،  والثقافة  القراء  ومكتبة  الماأمون  دار  الرفاعى، 
عوي�ص،  الحليم  عبد  كذلك،  وانظر  ؛   ((0/(( )د.ت)، 

ابن حزم، �ص))..
كاتب  ))))م).   - )))))م  اأفرايم  جوتُهولد  لي�شينج،   .(0
م�شرحي األماني وناقد وفيل�شوف كثيًرا ما يعد اأبا الأدب 
الألماني الحديث، �شاعد في تحرير الكتابة الألمانية من 
اإهتم  وقد  المحدثة.  الكال�شيكية  الفرن�شية  الموؤثرات 
الثامن  القرن  في  الماني  كاتب  اأي  من  اأكثر  »لي�شينج« 
ع�شر بالح�شارة التاريخية والدينية لالإ�شالم، حيث قَيم 
راقية،  وح�شارة  علوم  من  الم�شلمون  اأنجزه  ما  عاليا 
واإعتمد في روايته »ن�ات���ان الحكي��م« على حقائق تاريخية 
وح�شارة  كدين  الإ�شالم  فيها  اأظهر  اإ�شالمية،  ودينية 

حقة.
جفري �شو�شر )Geoffrey Chaucer؛ )))) م- 00))م)   .((
اأعماله  اأ�شهر  من   ،(( القرن  في  عا�ص  اإنجليزي  �شاعر 
 The Canterbury )بالإنجليزية:  كانتربري«  »حكايات 
»كتاب  المعروفة  الأخ���رى  اأعماله  بين  وم��ن   ،(Tales

)ع��ام  وكري�شيد«  و»ترويل�ص   ،((((( )ع��ام  ال��دوق��ة« 
اأقدم  من  ويعد  الإنجليزي،  ال�شعر  ب��اأب  لقب   ،(((((

ال�شعراء الإنجليز المعروفين.
جوده هالل ومحمد �شبح، قرطبة في التاريخ الإ�شالمي،   .((

الهيئة الم�شرية العامة للكتاب، ))))، �ص)0)-)0).

عا�شور، د. �شعيد: ف�شل العرب على الح�شارة الأوربية،   .((
القاهرة ))))، �ص )).

لوبون، ح�شارة العرب، م�شدر �شابق، �ص ))).  .((
العقاد، عبا�ص محمود، اأثر العرب في الح�شارة الأوربية.   .((

القاهرة ))))، �ص ))-)).
ل.اأ.�شيديو، تاريخ العرب العام، ج)، دار ومكتبة بيبليون،   .((

)00)، �ص)).
ابن اأبي اأ�شيبعة ) ت ))) ه�)، موفق الدين اأبو العبا�ص   .((
اأحمد بن القا�شم بن خليفه بن يون�ص ال�شعدي الخزرجي، 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء، مطبعة الحياة، بيروت 

))))، �ص)0).
الدوميلي، العلم عند العرب واأثره في تطور العلم العالي،   .((

ترجمة عبد الحليم النجار، القاهرة ))))، �ص))).
العلوم  تاريخ  في  درا�شات  الرحمن،  عبد  نجيب  حكمت   .((

عند العرب، جامعة المو�شل، ))))، �ص)).
وكذلك  ���ص00)؛  ال�شابق،  اأ�شيبعة،الم�شدر  اأب��ي  اب��ن   .(0

الدوميلي، الم�شدر ال�شابق، �ص)0).
منحدرين  هوتفيل  �شاللة  اإلى  ال�شقليون  النورمان  يعود   .((
الغنية  بالثقافة  واأعجبوا  النورمان  ذهل  الفايكنج.  من 
�شقلية  ف��ي  ال��ن��ورم��ان  م��ن  ال��ع��دي��د  اعتمد  ل��ل��ج��زي��رة. 
واللغة  اللبا�ص  في  الم�شلمين  الحكام  �شفات  من  بع�شًا 
المخ�شيين  الق�شر  حرا�ص  وج��ود  في  وحتى  والأدب، 
بالخالفة  اأي�شًا  تاأثروا  كما  والحريم.  الق�شر  لحرا�شة 
المتعددة الأعراق في قرطبة. اأ�شبح بالط روجر الثاني 
المركز الأكثر اإ�شاءة للثقافة في منطقة البحر الأبي�ص 
اجتذب  الأو�شط.  ال�شرق  اأو  اأوروبا  في  �شواء  المتو�شط، 
هذا الدار�شين والعلماء وال�شعراء والفنانين والحرفيين 
عهد  ف��ي  بنفوذ  الم�شلمون  تمتع  الأن�����واع.  جميع  م��ن 
النورمان في �شقلية، حيث عززت �شيادة القانون وعا�ص 
معًا  والنورمان  البيزنطيون  واليونان  واإليهود  الم�شلمون 
اأن بع�ص  لت�شكيل مجتمع واحد. يجادل بع�ص الموؤرخين 
المباني في تلك الفترة وحتى الآن هي الأكثر ا�شتثنائية 

في العالم على الإطالق.
http://www.interamericaninstitute.org/norman_sicily.htm.

ال�شريف  اأبو عبد اهلل عبد اهلل محمد بن محمد بن  هو   .((
�شبتة  مدينة  ف��ي   ((00 ال��ع��ام  ق��راب��ة  ول��د  الإدري�����ش��ي 

المغربية، وتوفي الإدري�شي في �شقلية عام )))).
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برئا�شة  الإ�شالمية  ال�شوؤون  اإدارة  ت�شدرها  الأمة،  مجلة   .((
المحاكم ال�شرعية وال�شوؤون الدينية في دولة قطر العدد 

))، ربيع الأول )0))ه�.
مجلة الأمة، العدد ))، ربيع الأول )0))ه�.  .((

جميل ح�شين الأحمد، �شناعة ال�شاعات عند الم�شلمين،   .((
وال�����ش��وؤون  الوق����اف  وزارة  الإ���ش��الم��ي،  ال��وع��ي  مجلة 

الإ�شالمية، دولة الكويت، العدد)))، �شبتمبر ))0).
عبد الرحمن الحجي، م�شدر �شبق ذكره، �ص))).  .((

م�صادر ومراجع الدرا�صة

الم�شادر
بن  اأحمد  العبا�ص  اأب��و  الدين  موفق  اأ�شيبعة  اأب��ي  اب��ن   .(
عيون  0)))م)،   - ه����/00))   (((  -  (((( القا�شم 
 : )بيروت  الحياة،  مطبعة  الأطباء،  طبقات  في  الأنباء 

 .(((((
محمد  ب��ن  علي  الح�شن  اأب���ي  ال��دي��ن  ع��ز  الأث��ي��ر،  اب��ن   .(
األ����ج����زري)ت0))ه�����/))))م)، ال��ك��ام��ل ف��ي ال��ت��اري��خ، 
الكتب  دار  القا�شي،  اهلل  عبد  ال��ف��داء  اأب���ي   : تحقيق 

العلمية،) بيروت: )))) ).
اب�����ن ال���ف���ر����ش���ي اأب������و ال���ول���ي���د ع����ب����داهلل ب����ن م��ح��م��د   .(
الأندل�ص،  علماء  تاأريخ  ))))-)0)ه����/)))-))0)م)، 

طبعة كوديرا ،) مدريد: ))))).
ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد )ت)0)ه�/)0))م)،   .(
المقدمة، تحقيق علي عبدالواحد، )القاهرة : ))))). 

اهلل  عبد  بن  محمد  بن  محمد  اهلل  عبد  اأبو  الإدري�شي،   .(
في  الم�شتاق  نزهة  )ت0))ه�����/))))م)،  اإدري�ص  بن 
)روما:  و�شكياباريللي،  اأماري  تحقيق  الآفاق،  اختراق 

.( ((((
اهلل  عبد  بن  ياقوت  اهلل  عبد  اأبي  الدين  �شهاب  ياقوت،   .(
البغدادي )ت)))ه���/))))م)، معجم  الرومي  الحموي 
الماأمون  دار  ال��رف��اع��ى،  فريد  اأح��م��د  تحقيق  الأدب����اء، 

ومكتبة القراء والثقافة الأدبية، ) بغداد : ل. ت).
الملك  عبد  ب��ن  محمد  ب��ن  مو�شى  ب��ن  علي  المغربي،   .(
الدين  نور  التون�شي،  ثم  الغرناطي  العماري  �شعيد  بن 
)0))-)))ه������/))))- المالكي  ال��م��وؤرخ  الح�شن  اأب��و 

د.  تحقيق،  ج)،  المغرب،  حلي  في  المغرب  ))))م)، 
�شوقي �شيف، دار المعارف ،)القاهرة :))))).

المراجع
اأبو الف�شل، د. محمد اأحمد، تاريخ البحرية الإ�شالمية في   .(
الع�شر الإ�شالمي منذ ن�شاأتها وحتى ا�شتيالء المرابطين 
)الإ�شكندرية  للكتاب،  العامة  الم�شرية  الهيئة  عليها، 

 .(((((:
�شيادة  ع�شر  الأندل�شي،  الأدب  تاريخ  عبا�ص،  اإح�شان   .(

قرطبة، ط)، دار الثقافة، )بيروت: 0)))).
الأحمد، جميل ح�شين، �شناعة ال�شاعات عند الم�شلمين،   .(0
وال�����ش��وؤون  الوق����اف  وزارة  الإ���ش��الم��ي،  ال��وع��ي  مجلة 

الإ�شالمية، دولة الكويت، العدد)))، �شبتمبر ))0).
القرمزي،  المخطوط  رواي��ة  فيال�شكو،  غ��ال  اأنطونيو   .((

النا�شر، دار ورد للطباعة، ط)، )بيروت: ))))).
ترجمة  الأندل�شي،  الفكر  تاريخ  جنثالث،  اآنخل  بالنثيا،   .((
الم�شرية،  النه�شة  مكتبة  موؤن�ص،  ح�شين  وتحقيق: 

)القاهرة: ))))).
بدوي، عبد الرحمن، دور العرب في تكوين الفكر الأوربي   .((

،دار الآداب، )بيروت: ))))).
ب�شتاوي، عادل �شعيد، الأندل�شيون المواركة، ط)، النا�شر   .((

دار انترنا�شيونال بر�ص ،)القاهرة: ))))).
التويجري، الدكتور عبد العزيز بن عثمان، المدير العام   .((
بحث  والثقافة،  والعلوم  للتربية  الإ�شالمية  للمنظمة 
اإطار  في  الخرى"،  والثقافات  العربية  "الثقافة  بعنوان 
العربية  المملكة  في  والثقافة  للتراث  الوطني  المهرجان 
 ( بين  ما  الفترة  في  الريا�ص  في  عقد  الذي  ال�شعودية، 

و)) مار�ص ))))م..
جوده هالل ومحمد �شبح، قرطبة في التاريخ الإ�شالمي،   .((

الهيئة الم�شرية العامة للكتاب،) القاهرة: )))) ).
الأندل�ص،  في  والمكتبات  الكتب  عبدالرحمن،  الحجي،   .((
)بغداد:  الرابع،  العدد  الإ�شالمية  الدرا�شات  كلية  مجلة 

.(((((
الدوميلي، العلم عند العرب واأثره في تطور العلم العالي،   .((

ترجمة عبد الحليم النجار، )القاهرة :))))).
البحرية  ال�شتراتيجية  ع��ل��و،  ه���ادي  ع��م��اد  الربيعي،   .((
الثالث  القرنين  ف��ي  المتو�شط  البحر  ف��ي  الإ�شالمية 
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والن�شر،  للطباعة  حوران  دار  ط)،  الهجريين،  والرابع 
)دم�شق: )00)).

ومكتبة  دار  ج)،  ال��ع��ام،  ال��ع��رب  ت��اري��خ  ل.اأ.،  �شيديو،   .(0
بيبليون، )القاهرة : )00)).

)).  �شاخت وبوزورث، تراث الإ�شالم، ترجمة، محمد زهير 
ال�شمهوري، تحقيق �شاكر م�شطفى )الكويت: ))))).

زهير  محمد  ترجمة  الإ�شالم،  تراث  وب��وزورث،  �شاخت   .((
ال�شمهوري، تحقيق �شاكر م�شطفى، )الكويت : ))))).

األفون�شو العا�شر والإ�شالم، المجلة  �شعبان، ناديا ظافر،   .((
العربية ال�شعودية، عدد مزدوج، ) � ) )الريا�ص: ))))).

عا�شور، �شعيد، ف�شل العرب على الح�شارة الأوربية، طبع   .((
نه�شة م�شر، )القاهرة: ))))).

العلوم  تاريخ  في  درا�شات  نجيب،  الرحمن، حكمت  عبد   .((
عند العرب، جامعة المو�شل ،)المو�شل: ))))).

ط)،  الإ�شالمية،  الح�شارة  تاريخ  ماجد،  عبدالمنعم،   .((
كلية النجلو ،)القاهرة، ))))).

عجيل كريم، الحياة العلمية في مدينة بلن�شية، موؤ�ش�شة   .((
الر�شالة، )بغداد :)))) ).

العقاد، عبا�ص محمود، اأثر العرب في الح�شارة الأوربية.  .((
دار المعارف، )القاهرة: ))))).

الأندل�ص،  في  الإ���ش��الم  دول��ة  اهلل،  عبد  محمد  عنان،   .((
دولة الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي، مكتبة 

الخانجي، ط) )القاهرة : 0)))). 

تاريخ  ف��ي  حا�شمة  م��واق��ف  اهلل،  عبد  محمد  ع��ن��ان،   .(0
الإ�شالم، ط)، موؤ�ش�شة الخانجي، )القاهرة: ))))).

فازليف.اأ.اأ.، العرب والروم، ترجمة محمد عبد الهادي   .((
)م�شر:  العتماد،  مطبعة  العربي،  الفكر  دار  �شعيرة. 

ل،ت).
الإ�شباني،  الل�شان  في  عربية  كلمة  اإليا�ص،  د.  قن�شل،    .((
الجزء  ع�شر،  الحادي  المجلد  العربي،  الل�شان  مجلة 

الأول.
ق��ن��وات��ي، ���ش��ح��ات��ه، ت��اري��خ ال�����ش��ي��دل��ة وال��ع��ق��اق��ي��ر في   .((
م�شر   ال���م���ع���ارف،  دار  وال��و���ش��ي��ط،  ال��ق��دي��م  ال��ع��ه��د 

)القاهرة:))))).
اللغة  في  العربي  الل�شان  اأثر  الحفار،  �شامي  الكزبري،   .((
الإ�شبانية، مجلة الل�شان العربي، المجلد ال�شابع، الجزء 

الأول، يناير 0))).
لوبون، جو�شتاف، ح�شارة العرب، ترجمة عادل زعيتر،   .((

ن�شر مطبعة البابي الحلبي، )القاهرة : )))) ).
العبا�شي  التاريخ  في  درا�شات  اأحمد،  العبادي  مختار،   .((

والأندل�شي، مطبعة دار النه�شة، )بيروت :))))).
لبن  ال��م��ف��ردات  ج��ام��ع  ع��ن  األ��ف��اظ  �شليم،  النعيمي،   .((
 (( ال��ع��دد  ال��ع��راق��ي،  العلمي  المجمع  مجلة  البيطار، 

)بغداد: ))))).
اليوزبكي، توفيق �شلطان، الح�شارة العربّية في الأندل�ص   .((
 (( ال��ع��دد  ال��راف��دي��ن،  اآداب  اأورب���ا، مجلة  ف��ي  واأث��ره��ا 

)المو�شل :ل، ت).
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قراءة في تاريخ تعليم المراأة الجزائرية 
عبر الع�ضور

مها محمود عي�شاوي
كلية الآداب واللغات والعلوم الجتماعية والإن�شانية

جامعة  تب�شة - الجزائر

الن�صاء �صقائق الرجال, والمراأة من الرجل كما تقول بذلك االأمثال والحكم ال�صائرة, والمراأة 
اأي بلد عبر التاريخ, والمراأة قامت وتقوم بدورها دائما  اأمة وفي  تمثل ن�صف المجتمع في كل 
اإلى جانب الرجل �صواء ب�صواء, في ال�صراء وال�صراء, وفي مختلف مجاالت الحياة ح�صب الظروف 

واالأو�صاع والزمان والمكان)1(.

لقد كانت المراأة الجزائرية في الموعد عبر التاريخ, ف�صاركت اأخاها الرجل في تحمل اأعباء 
االأجيال  وربت  الحرف  مختلف  وامتهنت  الدهر  هموم  مع  وت�صارعت  و�صيدت  وبنت  الحياة, 
و�صاركت حتى في الحقل ال�صيا�صي فوقفت اإلى جانب الرجال المجاهدين, و�صدت ع�صدهم في 

اأعمالهم وطموحاتهم وم�صاريعهم)2(.

الجزائر  كانت  التاريخ،  فترات  عبر  مرة  كل  وفي 
المراأة  اأح��وال  كانت  �شيا�شية،  تغيرات  خاللها  ت�شهد 
اإل  اأخ��رى،  تارة  وتت�شرر  تارة  تتح�شن  اأي�شا  وحقوقها 
والمتمثل  لأجله  تنا�شل  كانت  ال��ذي  حقوقها  اأه��م  اأن 
المنا�شلة  �شروب  من  �شربا  يعتبر  ك��ان  التعليم  في 

والمكابدة.

للمراأة  التعليمية  الأو����ش���اع  ك��ان��ت  كيف  ت��رى 
م�شاألة  من  ك��ان  وم��اذا  ؟  التاريخ  عبر  الجزائرية 
اإحرازها للعلوم والمعارف واأدواتها وو�شائلها في كل 

ع�شر من الع�شور التاريخية؟

اأول -  المراأة الجزائرية خالل الع�سور 
القديمة:

للمراأة  ن��م��اذج  ع��ن  ال��ت��اري��خ  �شجل  م��ا  ك��ث��ي��رًا 
عرفت  وق��د   ، ال��ق��دي��م  ال��ت��اري��خ  عبر  ال��ج��زائ��ري��ة 
ال���م���راأة ال��ج��زائ��ري��ة ف��ي ال��ع�����ش��ور ال��ق��دي��م��ة في 
الم�شادر التاريخية بالمراأة النوميدية ن�شبة للدولة 
المنطقة  ف��ي  ربوعها  تمتد  وال��ت��ي  ال��ن��وم��ي��دي��ة))). 

المعروفة حاليا بالجزائر.
القديمة  ال��ج��زائ��ري��ة  ال��م��راأة  ح��ي��اة  واق���ع  يعد 
المدينة  في  ثم  البوني  المن�شاأ  ذات  المدينة  في 
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النوميدية من الإ�شكالت المعقدة في تاريخ الجزائر 
القديمة قبل الحتالل الروماني وبعده، وخا�شة اإذا 
�شيَّرت  التي  القانونية  النظم  بم�شاألة  ارتبط  ما 
القرن  خ��الل  ونوميديا  البروقن�شلية  في  المدن 

الثالث للميالد، فما بالكم بم�شاألة التعلم والتعليم.
المجتمع  ف��ي  ال��م��راأة  مالمح  بع�ص  ُت�ْشَت�َشفُّ 
كتابات  مثل  الكتابية  الم�شادر  ثنايا  من  النوميدي 
اهتموا  الذين  القدامى  الرومان  الموؤرخين  بع�ص 
اآميانو�ص مركلينيو�ص  ونذكر منهم:  اأفريقيا  بتاريخ 
وبلينو�ص القديم ثم �شالو�شتيو�ص وكذلك الجغرافي 

ا�شترابون))).
بالإ�شافة اإلى بع�ص ما ذكرته الم�شادر المادية 
الم�شادر  تعد  والتي  النوميدية  النقو�ص  في  وتتمثل 

الوحيدة المحلية للنوميديين.
وتجدر الإ�شارة هنا اإلى اأن مفهوم التعلم والتعليم 
في الع�شور القديمة كان ب�شيطا  ومتما�شيا مع نمط 

حياة الن�شان في تلك الفترة.
لقد كان التعليم هلِّينيًّا))) مح�شورا على الرجال 
من كبار العائالت الحاكمة، ولم تذكر الم�شادر اأن 
امراأة نوميدية كانت قد تلقت تعليما اأو تربية هلينية.

ال�شفات  ال��م�����ش��ادر  ت��ل��ك  اإل��ي��ه  اأ����ش���ارت  م��ا 
النوميدية  ال��م��راأة  فكانت  للمراأة،  المورفولوجية 
مبكرة،  �شنٍّ  في  تتزوج  وكانت  ذات مالمح جميلة، 
اأ�شا�شي عند الفتاة والحفاظ عليها  والبكارة �شرط 

ة قبل الزواج. اأمر واجب اإذ ت�شترط العفَّ
1-  و�سع المراأة النوميدية في المجتمع 

-ح�سب الم�سادر الكال�سيكية-:

بناء  ف��ي  فعال  ب��دور  النوميدية  ال��م��راأة  قامت 
المراأة  تهرم  اأن  ويحدث  الأطفال،  وتربية  الأ�شرة 
�شريعا قبل الرجل ب�شبب المهام المنوطة بها، فاإلى 

في  تعمل  فاإنها  المتكررة  وال���ولدة  الحمل  جانب 
مما  الم�شنية)))،  اليدوية  المهن  في  اأو  ال��زراع��ة 
جعل  ما  وهذا  �شنها،  من  اأكبر  غالبا  تبدو  يجعلها 
الرجل يلتفت اإلى ن�شاء اأكثر �شبابا ون�شارة، وكانت 
مكانة المراأة وحظوتها عند زوجها بقدر ما لها من 
اإذا  الزوجة  معاقبة  حق  للزوج  كان  كما  اأب��ن��اء))). 

ثبتت اإدانتها))).

ل  ت�شكِّ القديمة،  المجتمعات  بقية  غ��رار  وعلى 
الأ�شرة الوحدة الأولى في موؤ�ش�شة التن�شئة الجتماعية 
النوميدية  والمراأة الجزائرية القديمة كانت جزءا من 
موؤ�ش�شة بنوعين من الأ�شر، الأ�شرة النووية والأ�شرة 
المختلطة))). وفي هذا ال�شدد يذكر �شالو�شتيو�ص اأن 
تعدد الزوجات لدى النوميديين  كان اأمرا �شائعا في 

)الفقرة 0)) كما يلي:

ج يوغرطة من اإحدى بنات بوخو�ص، لكن في  »تزوَّ
النوميديين  �شيئًا عند  تعني  ل  الرابطة  الواقع هذه 
ال�شواء، فكل واحد يتزوج عددا  والموريتانيين على 
من الن�شاء، البع�ص ع�شرة، والبع�ص الآخر اأكثر من 
مثل  وفي  بكثير،  ذلك  فاأكثر من  الملوك  اأما  ذلك، 
هذه التعددية ت�شيع المودة بحيث ل ترق اأي منهن 
اإلى مقام ال�شريكة الحقيقية فكلهن ل يوحين بغير 

الحتقار«)0)).
ما هي دوافع �شالو�شتيو�ص كي يدون ما دونه من 

مالحظات حول و�شع المراأة  النوميدية ؟ 
كتابات  طبع  ال��ذي  الت�شّور   ه��ذا   اإن  الحقيقة 
المجتمع  في  كانت  لعادٍة  واإ�شقاطه  �شالو�شتيو�ص 
على  الأح���ادي  ال���زواج  تف�شيل  وه��ي  األ  الروماني 
على  يحافظون  كانوا  النوميديين  ولأن  التعددي، 
تقاليد الأ�شالف فقد كانوا يبغ�شون المخادنة والتي 

كانت اأمرا طبيعيا عند الرومان.



اآفاق الثقافة والتراث

قراءة في 
تاريخ تعليم 

المراأة 
الجزائرية 
عبر الع�صور

117

تعلُّم وتعليم)11( المراأة النوميدية:  -2
معارفها  القديمة  الجزائرية  ال��م��راأة  اكت�شبت 
التي  الجتماعية  والتقاليد  الأع����راف  جملة  م��ن 
تعارف عليها النوميديون، لقد كانت تتعلم اأن تربي 
اأبناءها على ف�شائل م�شتمدة من مجموعة الأعراف 
الحميدة ال�شائدة ن�شاأ اأبناوؤها رجال فر�شانا، اأ�شداء 

ومحاربين اأقوياء.
عام  ب�شكل  النوميدية  ل��ل��م��راأة  يكن  ل��م  كما 
التاريخ  في  اأم��ا  ال�شيا�شي،  التاريخ  في  قوي  دور 
�شورة  وه��ي  نمطية  �شورتها  فكانت  الجتماعي  
ف�شائل  على  �شغارها  تربي  التي  والأم  ال��زوج��ة 
القبيلة، بمعنى اأنها كانت تدور في فلك الرجل ول 

العام. بال�شاأن  تهتم 
لكن هذا لم يمنع الم�شادر من اأن تذكر نموذج  
والدة م�شن�شن التي كان لها دورا بارزا في توجيهه 
وكذا  ال��روم��ان،  مع  بمعاملته  يلزم  فيما  ون�شحه 
العرافة،  تتقن  كانت  التي  والدته  باآراء  ا�شتر�شاده 
في  يرد  ولم  ا�شمها  اأب��دا  يذكر  فلم  مكانتها  ورغم 

الم�شادر الكتابية)))).
اخت�شا�ص  من  كان  والكتابة  القراءة  تعلم  اإن 
الإلهة  لعبادة  المكر�شة  النوميدية  المعابد  كهنة 
ون، فاإعداد الن�شب النقو�شية  تانيت والإله بعل حمُّ
قبل  الأول  القرن  خالل  الحفرة  معبد  في  يتم  كان 
ولذلك  الكهانة  المراأة  وكانت من وظائف  الميالد، 
لم تكن تتلقى حذق الكتابة النوميدية �شوى المراأة 
الكاهنة، اأما ال�شواد الأعظم من الن�شاء النوميديات 

فكن ينقلن تراثهن م�شافهة. 
ون�شتنتج اأن المراأة النوميدية من العائلة الملكية 
رفيعة  مكانة  وذات  الجانب  مهابة  كانت  الحاكمة 
الكتابية  ال��رم��وز  وق��واع��د  لأ���ش��ول  متعلمة  وك��ان��ت 

النوميدية)))). 

اإن الأ�شرة النوميدية اإذن هي اأ�شرة اأبوية �شاللية 
ومكانة المراأة فيها محفوظة في اأ�شرتها، وكان ذلك 
هو العرف ال�شائع في الأ�شرة النوميدية منذ القرن 

الثالث ق.م. )))). 
اعتناق  بعد  النوميدية  ــراأة  ــم ال  -3

الم�سيحية:

المراأة  عمل  اإل��ى  النقو�شية  الم�شادر  اأ���ش��ارت 
وتعلمها فنونا عديدة، فمثال نجد نق�ص عثر عليه في 
عين م�شيرة قرب ق�شنطينة ي�شير اإلى �شيعة ل�شيدة 
تدعى »اأنطونيا �شاتورنينا« اأقامت في �شيعتها �شوقًا 
�شيدة  امتالك  على  اآخ��ر  نق�ص  ويدلنا  اأ�شبوعية، 
قرب  التين  بعين  ل�شيعة  ماك�شيميا«  »كيليا  تدعى 

ميلة)))).

وثيقة لما�شبا)))) )مروانة حاليا)  تناولت  وقد 
كانت  »التي  »بيتيليا  كال�شيدة  للن�شاء  المهن  بع�ص 
بتب�شة)،  )مر�شط  فا�شمبو�ص  من  متجولة  بائعة 
كيلتيانوم  كا�شتيليوم  من  الخبز  بائعة  و�شافيديا 
�شطيف،  من  الطبل  �شانعة  ودوناتة  ولمان)،  )بني 
واإيميليا بائعة الفول من �شيرتا، وكورنيليا فورموزة 

من تيبيلي�ص )عنونة حاليا) )))).

الحتالل  خ��الل  ال��م��راأة  وتعليم  تعلم  ع��ن  اأم��ا 
المجتمع  اعتناق  بعد  اإل  �شائعا  يكن  فلم  الروماني 
من  ب���دءًا  وذل���ك  للم�شيحية   القديم  ال��ج��زائ��ري 

اأوا�شط القرن الثاني للميالد. 

�شنف  ظهور  الم�شيحية  انت�شار  �شاحب  وهكذا 
كان  واإن  حتى  الدينية  الحياة  ف�شلن  الن�شاء  من 
عن  يختلفن  وه���وؤلء  اأول��ي��ائ��ه��ن،  رغ��ب��ة  دون  ذل��ك 
اأث��ن��اء  ا�شت�شهدن  ال��ل��وات��ي  ال��ق��دي�����ش��ات  ال��ن�����ش��اء 
الراهبة  بوظيفة  خدمن  وق��د  الديني،  ال�شطهاد 
ومن  الأ�شقف،  عند  مكانة  ذات  وكانت  وال�شما�شة، 
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الرومانية  الكني�شة  في  عليها  اأ�شندت  التي  المهام 
ومعالجة  ال��ف��ق��راء  م�����ش��اع��دة  ال��ق��دي��م  ب��ال��م��غ��رب 
الو�شيط  بدور  والقيام  الأرام��ل  ومراقبة  المر�شى 
بين الم�شيحيات ورجال الكني�شة))))، تجدر الإ�شارة 
الراهبات  ت�شتقبل  كانت  البازليكات  اأن  اإل��ى  هنا 
وكان  الم�شيحية،  لخدمة  دائمات  قاطنات  ب�شفة 
ببازليكا تيف�شت ملحق اجتماعي وتعليمي هو عبارة 
عن غرف �شغيرة لإقامة الراهبات والإ�شراف على 

اإعدادهن للحياة الدينية.

ولأول مرة ي�شجل التاريخ اأن الراهبات كن يتلقين 
ب�شقيه  المقد�ص  الكتاب  يحفظن  فكن  دينًيا  تعليما 

العهد القديم والعهد الجديد، ويطبقن تعاليمه.

ال��م��ادوري  اأبوليو�ص  اأ���ش��اد  ال�شدد  ه��ذا  وف��ي 
)الذي عا�ص خالل القرن الثاني للميالد) بما كان 
الدوناتي  المذهب  على  دينها  اأ�شول  المراأة  لتعلم 
يعر�ص  هو  فها  الجتماعية،  �شلوكاتها  في  اأثر  من 
ومكانتها،  النوميدية  ال��م��راأة  ل��دى  العفة  لف�شيلة 
عليه  تنطوي  بما  موحيًا  الآتية  الفقرة  في  وذل��ك 
عاداته واأعرافه النوميدية التي ن�شاأت في كنفها من 

جهة وتم�شكها بمبادئ دينها من جهة اأخرى: 

»العذراء الح�شناء حتى لو كانت في منتهى الفقر 
اإلى زوجها  وتحمل ل محالة  وافر،  اإلى مهر  تحتاج 
مٌة  براءة �شجيتها وزهرة �شبابها، والبكارة ميزٌة قيِّ
للعرف  وموافق  كما هو م�شروع  الأزواج،  كل  نها  يثمِّ
وكيال  �شئَت  متى  ت�شتطيع  مهرا  �شيء  من  تتلق  فما 
ت�شدد  ا�شتلمته:  مثلما  كامال  ترده  اأن  مرتهنا  تظل 
من  وتن�شحب  البيت  وتخلي  العبيد  وترجع  المال 
ت�شلَّمتها  اإذا  اإعادتها  يتعذر  البكارة وحدها  العقار، 
اإلى  ال��زوج  عند  تبقى  المهر  مقومات  كل  بين  من 

الأبد«)))).

القيــم  النوميديــة  المــراأة  تعلــم   -4
ال�سلوكية الجتماعية:

الحميدة  بالأخالق  تلتزم  اأن  المراأة  على  كان 
فمثال  الرجال،  اأخ��الق  عن  وتميزها  تبعدها  التي 

كان من المحرم على الزوجة اأن ت�شرب الخمر.
احت�شاء  عاقبة  ترتيليانو�ص)0))على  ذك��ره  مما 
روحها  زوجها  اأزه��ق  بيٍت  ربة  اأن  ال�شراب  المراأة 
فكيف  النبيذ  مخزن   - فقط  فتحت-  لأنها  جوعًا، 

باحت�شائه ؟ 
كانت تلك العادة – في حقيقة الأمر- قرطاجية، 
الخمر  ي�شربون  ل  العليا  المنا�شب  ذوي  كان  حيث 
عادة  اأنها  الوا�شح  ومن  قراراتهم،  على  توؤثر  لئال 
المراأة  تحت�شي  اأن  الم�شتحب  من  لي�ص  اإذ  قديمة 
ال�شراب، وكان يعهد اإلى عادة ا�شتن�شاق فم المراأة 

لمعرفة ما اإذا تذوقت الخمور)))).
الطبقة  ام��راأة  بين  كبيرًا  فرقًا  هناك  اأن  كما 
نخبة  من  فالأولى  العامة،  وام��راأة  الأر�شتقراطية 
�شناتورية حاكمة، اأما الثانية فهي �شانعة ون�شاجة، 
قيم  فاإن  وبالتالي،  الريفية.  توجد  منها  اأدنى  ومن 
ام��راأة  قيم  نف�شها  لي�شت  عموما  المدينة  ام���راأة 

الريف)))).
وخال�صة لما �صبق فاإن المراأة الجزائرية خالل 
الع�شور القديمة كانت تح�شل على حقها التعليمي 
الب�شيط رغم قوانين ال�شتعمار الروماني المتع�شفة.

ثانيا: المراأة الجزائرية والتعليم خالل 
الع�سور الإ�سالمية 

قليلة  �شطور  في  نلخ�ص  اأن  الي�شير  من  لي�ص 
التاريخ  فترات  عبر  الجزائرية  المراأة  تعليم  تاريخ 
اأن  يكفي  لكن  الأو���ش��ط،  المغرب  ف��ي  الإ���ش��الم��ي  
في  والثقافية  الأدبية  النه�شة  ع�شر  اأن  اإلى  ن�شير 
الجزائر الإ�شالمية جاء بعيد �شل�شلة من الفتوحات 
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قادت  مقاومات  تخللتها  التي  المجيدة  الإ�شالمية 
اإحداها امراأة �شهيرة في م�شادر التاريخ الإ�شالمي 

األ وهي الكاهنة)))).
دول  الم�شلمة  ال��ج��زائ��ر  ع��ل��ى  ت��ع��اق��ب��ت  ل��ق��د 
الحدود  وفي  الدينية  المذاهب  في  متباينة  كثيرة 
الجغرافية، وهي فترة ثرية جدا بالأحداث والأخبار 
التي  ومكانتهن  الن�شاء  بع�ص  �شير  تتناول  التي 
العلم والمعرفة، وقد  اأخذهن �شبل  اأحرزنها بف�شل 
للميالد  الثامن  القرن  بين  الفترة ما  تلك  ا�شتمرت 

والقرن الخام�ص ع�شر للميالد.
جزائريات  ن�شاء  عن  ي�شجل  التاريخ  بداأ  وهكذا 
�شاعرات  ن�شاء  وع���اب���دات،  وزاه����دات  متعلمات 
ومت�شوفات وفقيهات، بعد اأن كان ل يعج اإل باأخبار 

ن�شاء الم�شرق)))).
في  ــة  ــري ــزائ ــج ال الـــمـــراأة  تعليم   -1

المجتمع الر�ستمي:
اأن المراأة قد كانت  نجد في المجتمع الر�شتمي 
عالمة و�شاعرة وم�شتف�شرة عن اأمور دينها وم�شائل 
ل تريد اأن تجهلها، كما اأنها برعت في علوم علمية 
ل  اأن��ه  الم�شادر  تذكر  ال�شدد  هذا  وفي  كالفلك، 
توجد » اأمة من بني ر�شتم ل تعلم منزلة يبيت فيها 
القمر«)))) وهذا دللة على اأنها كانت تتلقى من هذا 

العلم ما يجعلها موؤهلة للتنقل ليال في ال�شحراء.
الر�شتمي  العهد  خالل  الجزائرية  المراأة  كانت 
طلب  نحو  ت�شعى  الجتماعية  الطبقات  مختلف  من 
كان  ال��ل��وات��ي  ال�����ش��اع��رات  وم��ن  وال��م��ع��رف��ة،  العلم 
الأل�شن  تتناقلها  ومواعظ  واأم��ث��ال  حكما  �شعرهن 
والتي  الملو�شائية«  اهلل  عبد  بنت  »زيديت  ال�شيدة 
مو�شوع  ح��ول  ن�شوي  مجل�ص  في  ق�شيدتها  األقت 
الميعاد والح�شاب والقبر والموت، وال�شيدة »لمنزو 
�شهيرًا  �شعرًا  و�شعت  التي  المزاتي«  عثمان  بنت 

وعن  الدين  اأم��ور  عن  الحديث  يتناول  بالبربرية 
اأ�شاء  فاجعتها في القتران برجل فظ غليظ القلب 

معاملتها.
اللغة الأكثر تداول فقد  البربرية هي  اللغة  ولأن 
كان هناك نوع من المالئمة بين العربية والبربرية 

عند الن�شاء.
اإبا�شي  عالم  وهو  الو�شياني  الربيع  اأبو  ويذكر 
عا�ص خالل القرن ال�شاد�ص للهجرة في كتابه ال�شير 
الن�شاء  اأن  حتى  و�شاع  الجبل  في  ف�شا  »العلم  اأن 
من  ذكرن  وقد  اإل  يرجعن  ل  لال�شتقاء  اإذا خرجن 
كتاب ماطو�ص وفيه ثالثمائة م�شاألة ومواعظ كتاب 

الإخوان«)))).
والإم��اء  الخدم  اأو���ش��اط  بين  العلم  انت�شر  كما 
اأب��و  ال��م��وؤرخ  يذكر  اإذ  فقط،  الحرائر  بين  ولي�ص 
العبا�ص ال�شماخي )ت ))) ه�) في كتابه ال�شير اأن 
في  �شببا  كان  وك�شبه  تاهرت  في  بالعلم  الهتمام 

عتق امراأة من العبودية.
الم�شائخ  مجال�ص  يح�شرن  الن�شاء  عموم  وكان 
الكثيرة ليال ومعهن اأولدهن ومما يروى عن غزارة 
العلم وف�شاحة الل�شان اأن اأحد الم�شائخ قال لبنته: 
اأردها  فقالت  حقا،  �شبعون  عليك  له  لمن  »اأزوجك 
نهى  واإن  امتثلت  اأمر  واإن  اأجبت  دعا  اإن  ثالث  اإلى 

تركت«. 
وهذا يدل على تفهم دقيق للفقه الإ�شالمي ودور 

المراأة وحق الزوج)))). 
الأئ��م��ة  ت��اري��خ  كتابه  ف��ي  ال�شغير  اب��ن  وي��ذك��ر 
الر�شتميين اأن تيهرت عندما بنيت ق�شدتها مختلف 
الكتاتيب  وكانت  م�شاجدهم،  فيها  فبنوا  المذاهب 

تلحق بالم�شاجد وتلقن البنت علوم دينها.
المتعبدة  الفتاة  مثال  فنجد  الت�شوف  في  اأم��ا 
في  عا�شت  التي  غليون«  بن  الح�شن  بنت  »مهرية 
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وتلقت  رق��ادة،  في  للهجرة  الثالث  القرن  اأوا���ش��ط 
ي�شبه  رقيق  �شعر  ولها  ع�شرها،  �شيوخ  على  العلوم 

�شعر رابعة العدوية.
العربية  اللغة  بن�شر  اهتموا  فقد  الحماديون  اأما 
وبخا�شة  الحمادي  المجتمع  طبقات  بين  وتعليمها 
الن�شاء فيما بين القرن الرابع وال�شاد�ص الهجريين، 
مدى  عن  بالحديث  التاريخ  �شفحات  زخ��رت  وقد 
العمراني  وال��رق��ي  التمدن  بمعالم  ال��م��راأة  تمتع 

وال�شناعي الدقيق)))).
وفي واقع الأمر فقد كان هناك توازن بين الرجل 
الإ�شالمي  التاريخ  عبر  ال��ب��الد  ه��ذه  ف��ي  وال��م��راأة 
القرن ))م و))م حين  نهاية  اإلى  المزدهر، وذلك 
بداأت مالمح الجزائر الحديثة تت�شكل �شيا�شيًا ولكن 
اأو�شاع  �شاءت  حيث  مختلفا  الأم��ر  كان  اجتماعيًا 
اأكثر  الجزائرية  ال��م��راأة  كانت  وبخا�شة  ال�شعب 
ت�شررا واأ�شد تخلفا وذلك ب�شبب حرمانها من اأهم 
ركنت  حيث  التعليم،  حق  وهو  األ  حقوقها  من  حق 
فهم  ان��ح��راف  ب�شبب  العامة  الحياة  هام�ص  على 
الرجل الجزائري لقواعد الإ�شالم وقيمه الحقيقية 
والمراأة  الرجل  كل من  بو�شوح وظيفة  التي حددت 

في معترك الحياة الدنيا)))).
نماذج عن المراأة الجزائرية خالل   -2

العهد العثماني 
خالل القرن )) م  ظهرت نماذج �شهيرة لن�شاء 
ونذكر  و�شابرات،  مرابطات  مجاهدات  جزائريات 

على �شبيل المثال ل الح�شر: 
�شيخ  نا�شر  بن  بوعزيز  بنت  علجية  اأو  العلجة   -
باأعمالها  برزت  التي  الأورا�ص  ب�شرق  الحنان�شة 
الع�شكرية �شد الحكم العثماني ببايلك ق�شنطينة 

�شنة )))).
عزيزة باي التي كانت زوجة لرجب باي والد اأم   -

هاني، �شاحبة ق�شر عزيزة بمدينة الجزائر.
-((((( رجب  ق�شنطينة  باي  ابنة  هاني  اأم   -

ال�شرقية  ال�شحراء  في  العرب  �شيخة   (((((
الجزائرية التي ورثتها كونها كانت زوجة اأحمد 
بن ال�شخري بوعكاز )�شاحب ثورة ))))) والتي 
عرفت بكونها فار�شة وامراأة متعلمة وحرة نبيلة. 
الدايخة بنت محمد بن قانة زوجة الباي عبداهلل   -
وذات  قوية  �شيدة  كانت  التي   (((0(  -((0((

راأي �شائب)0)). 
فاإننا  الجزائر  في  العثماني  العهد  نهاية  وفي 
الجزائريات  الن�شاء  م��ن  للعديد  ت��راج��م  نلم�ص 
الحرائر المجاهدات وهوؤلء الأخيرات قدمن الكثير 
في ن�شر العلم  والمعرفة الدينية، ونذكر منهن عل 

�شبيل المثال: 
ال�شيدة عائ�شة بنت ال�شيخ في القناد�شة.  -

البهجة من تقرت.  -
الزياني  يو�شف  بن  محمد  ال�شيخ  بنت  عودة   -

الفار�شة العالمة)))). 
تعبر  ل  النماذج  ه��ذه  اأن  نن�شى  ل  ذل��ك  رغ��م 
�شكلت  اإذ  الجزائر،  في  الن�شوية  ال�شريحة  جّل  عن 
من  الأع��ظ��م  ال�شواد  الريفية  الجزائرية  ال��م��راأة 
المجتمع الن�شوي الجزائري خالل العهد العثماني.

المراأة الجزائرية خالل الحتالل   -3
الفرن�سي 

التعليمية  ال��ج��زائ��ري��ة  ال��م��راأة  اأو���ش��اع  ك��ان��ت 
بين  ظهر  ذلك  رغم  الحدود،  اأبعد  اإل��ى  متدهورة 
بف�شل  �شهرة  لهن  كانت  وزعيمات  بطالت  الن�شاء 
الجتماعي  وال�����ش��اأن  ال��ع��ام  ال�����ش��اأن  ف��ي  جهودهن 

والهتمام بالجانب العلمي.
عن  الغنية  ال�����ش��ه��ي��رة  ال��م��ج��اه��دة  م��ث��ال  ن��ج��د 
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الطريقة  مقدمة  ن�شومر  فاطمة  لل��ة  التعريف 
الرحمانية بجبال جرجرة التي قهرت كبار ال�شباط 
وران���دون  وبو�شكي  ماكماهون  مثل  الع�شكريين، 

وبيلي�شيي في عقد الخم�شينات من القرن )) م.
بنت  زينب  للة  عملت   (( القرن  نهاية  في  اأما 
الرحمانية  الهامل   زاوية  �شيخة  بلقا�شم  بن  محمد 
ببو�شعادة التي اأدارت الزاوية )))))-)0))) على 
وفتح  للن�شاء  ال��ق��راآن  لتعليم  مركزًا  زاويتها  جعل 
قامت  وبذلك  للطالب،  بالم�شجد  ملحقة  كتاتيب 
بدور فريد من نوعه في الجزائر من حيث الن�شاط 

الديني والثقافي)))).
ــاء الــمــ�ــســلــمــيــن  ــم ــل ــع جــمــعــيــة ال  -4

الجزائريين وتعليم المراأة

ب�شكل  لكن  كثير))))،  فيه حبر  �شال  اإنه مو�شوع 
في  ال��ج��زائ��ري��ة  ل��ل��م��راأة  التعليمي  فالو�شع  ع���ام  
وكانت  للغاية،  متخلفًا  كان  الع�شرين  القرن  بداية 
م�شاركتها  وكانت  وجهها،  في  مو�شدة  العلم  اأبواب 
حركية  في  ملمو�شة  غير  الجزائري  المجتمع  في 
النتاجية  الأع���م���ال  بع�ص  ع���دا  فيما  المجتمع، 
والبران�ص،  الزرابي  ون�شج  ال�شوف  كغزل  الب�شيطة 

يف)))). وبع�ص الأعمال الفالحية ال�شاقة في الرِّ

ولكن في مطلع القرن الع�شرين طراأت متغيرات 
�شيا�شية اأثرت في تعليم المراأة.

اأدب��ي��ة  ك��ت��اب��ات  ب���وادر  ب���داأت   (((( �شنة  ففي 
الجزائريين  الكتاب  لبع�ص  اجتماعية  ودرا���ش��ات 
ت�شليط  حاولت  الفرن�شية))))  باللغة  والأوروب��ي��ي��ن 
ال�شوء على بع�ص معالم حياة المراأة الجزائرية))))، 
في  الم�شاهمة  اإل��ى  تهدف  الدرا�شات  تلك  وكانت 
م�شاألة تحرر المراأة الجزائرية، ذلك اأن الثالثينات 
من القرن الع�شرين كانت بداية لظهور تيار تحرير 

في  الن�شائية  والنه�شة  اأتاتورك  من  بتاأثير  المراأة 
م�شر. 

الجزائرية  الوطنية  الحركة  ظهرت  عندما  اأما 
واكبتها المراأة كما واكبت قبلها المقاومة الم�شلحة، 
والتعليم  التعلم  على  الوطنية  الحركة  �شجعت  وقد 
قيود  ومحاربة  للمراأة  المختلفة  الحرف  وامتهان 
التقاليد الزائفة، فمثال كانت هناك جمعية الن�شاء 
ال�شعب  حزب  اأ�ش�شها  التي  الجزائريات  الم�شلمات 
الجزائري �شنة )))) ومن بين ع�شواتها الن�شيطات 

الطبيبة نفي�شة حمود وغيرها كثيرات.
جمعية  قادتها  التي  الإ�شالحية  للحركة  وك��ان 
مو�شوع  حول  راأيها  الجزائريين  الم�شلمين  العلماء 
التحرر  دع��اة  تخالف  كانت  حيث  ال��م��راأة،  تحرير 
تحرر  مظهر  هو  ال�شفور  اأن  حيث  من  المتفرن�شين 
المراأة، فالحجاب والإ�شالم لي�ص عائقًا في وجهها 
على  تفر�ص  لم  ذلك  رغم  والمعارف،  العلوم  لنيل 
طالباتها الحجاب، بل كانت طالبة العلم الجزائرية 

محت�شمة في ملب�شها احت�شامًا وا�شحًا.
تعلم  حول  الكثير  بادي�ص  ابن  ال�شيخ  كتب  لقد 
وتعليم المراأة في جريدة ال�شهاب فيما بين )))))-

الخطوة  ه��و  ال��دي��ن��ي  التعليم  اأن  ذاك����رًا   (((((
تعليم   « بقوله:  الجزائرية  المراأة  لتطور  الأ�شا�شية 
وقوميتهن،  ودينهن  خلقهن  ينا�شب  تعليما  البنات 
من  خير  يعرفونها  لالأمة  اأبناء  تلد  التي  فالجاهلة 
يعرفونها«)))).  ل  اأبناء  للجزائر  تلد  التي  العالمة 
وقام التعليم على اأربعة مبادئ: الف�شيلة، الح�شمة، 

العفة، �شيانة النف�ص.
محمد  ابن  مبارك  الكبير  الم�شلح  اأي�شا  وذكر 

الميلي �شنة )))) اأن: 
فيها  يتلقى  التي  الأول��ى  المدر�شة  هي  »المراأة 
الرجل في  �شريكة  واأنها  الأولية،  الأبناء معلوماتهم 
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منزله وقرينته في حياته فال بد من ت�شاركهما في 
التهذيب وتقاربهما في التثقيف«.

وعلى كل فقد ا�شتفادت المراأة الجزائرية كثيرًا 
الجزائرية  الوطنية  للحركة  ال�شيا�شي  العمل  من 
فارتفع م�شتواها الفكري ووعيها ال�شيا�شي بق�شاياها 
�شمن مجتمعها وارتفعن ن�شب التعلم والتعليم عند 

المراأة الجزائرية.
واقع المراأة الجزائرية المعا�سرة:  -5

في  من�شوية  اليوم  المتعلمة  الجزائرية  المراأة 
اإطار المجموعات الآتية:

الم���راأة المتعلمة المتطرفة النابذة لكل التقاليد   -(
الح�ش���ارة  ف���ي  المنغم�ش���ة  الأ�شيل���ة،  والقي���م 

الغربية.
الم���راأة المتعلم���ة المعتدل���ة المتم�شك���ة بالأطر   -(

الوطنية والمقد�شات الدينية واللغوية.
المراأة المتعلمة الريفية وقاعدة هذه المجموعة   -(

كبيرة في الأرياف وتتطور ببطء.
من  جديد  جيل  وهي  ال�شابة  المتعلمة  المراأة   -(
الجامعيات المتخرجات من المعاهد والجامعات 
والثانويات يحملن �شعار العودة اإلى الأ�شالة مع 
دون  النبيلة  الإ�شالمية  بالقيم  والتم�شك  التفتح 
اأن هذا الجيل هو الذي �شيطغى  تع�شب، ويبدو 
على بقية المجموعات الن�شوية في الجزائر كون 

الجزائر ذات مجتمع فتي)))).
خاتمة

في ختام هذه القراءة، حري بنا اأن نت�شاءل:
على  ف��ع��ال  ال��ج��زائ��ري��ة  ال���م���راأة  ح�شلت  ه��ل 
بالعلوم  والأخ��ذ  والتعلم  التعليم  في  الكامل  حقها 

والمعارف؟
هل انتهى عهد الأمية والجهل بن�شبة كبيرة بين 

الحتالل  عن  ال�شتقالل  بعد  الجزائريات  الن�شاء 
الفرن�شي ؟

وتعلم  العلم  من  قدر  على  الريفية  المراأة  هل 
اللغة  العربية  للغة  ال�شليمة  والكتابة  القراءة  فنون 

الر�شمية للدولة الجزائرية ؟ 
الأمازيغية  الجزائرية  الريفية  المراأة  تتقن  هل 
كتابة الأمازيغية على لهجتها كما اأقرتها الدرا�شات 

اللغوية المعا�شرة ؟ 
هل يتقن ال�شواد الأعظم من الأمهات والفتيات 
ل�شتخدام  الكبرى  ال��م��ب��ادئ  الثالثة  الأل��ف��ي��ة  ف��ي 

الحا�شوب بهدف متابعة الأبناء والحر�ص عليهم؟
اأي  في  نف�شك  �شنفي  الجزائرية:  للمراأة  اأقول 
لغتنا  العربية  اأن  دوم��ا  تذكري  لكن  �شئت،  خانة 

والإ�شالم ديننا والجزائر وطننا. 

الحوا�صي

الإ���ش��الح  وح��رك��ة  الجزائرية  ال��م��راأة  بوعزيز،  يحيى   .(
الن�شوية العربية، دار الهدى، الجزائر، )00)، �ص. ).

المرجع نف�شه، �ص. )).   .(
اأ�ش�شها    :( ق.م   (0(  – )))ق.م   ( النوميدية  الدولة   .(
اأواخر القرن  العاهل ما�شيني�شا بن جايا بن زلل�شن في 
الثالث قبل الميالد وامتدت ربوعها من وادي باجرادا�ص 
�شرقا )مجردة ) اإلى وادي الأمب�شاقا ) الرمال ) و�شطا 
اإلى وادي ملوكا )الملوية) غربا. للمزيد من المعلومات 
النوميدية  المملكة  غ��ان��م،  ال�شغير  محمد  ان��ظ��ر: 
 ،(00( الجزائر،  الأم��ة،  دار  ط.)،  البونية،  والح�شارة 

�ص. )).
4. Ammien Marcelin , Histoires , T: IV , Par. 39; 

Pline l’Ancien , Histoire Naturelle , T: V, P. P. 
(52-54) ; Salluste , Op. – Cit., P. 80;  Strabon, 
Op. – Cit. , T.:  XVII , P. 1.

والح�شارة  بالثقافة  المتاأثر  التعليم  الهلِّيني: هو  التعليم   .(
الإغريقية الال�شيكية المنت�شرة في المتو�شط منذ اأوا�شط 
النوميديين  بها  تاأثر  الميالد، وقد  الخام�ص  قبل  القرن 

في فترة حكم ما�شيني�شان عاهل نوميديا.
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مهن المراأة النوميدية: كانت المراأة تقوم باأعمال �شاقة   .(
اأو  ���ش��ورًا  لنا  المادية  الم�شادر  تترك  لم  ولأن��ه  ا،  ج��دًّ
التاريخي  الباحث  ف��اإن  النوميدية،  المراأة  عن  تماثيل 
المجال،  هذا  في  الأنثروبولوجية  المقاربة  اإلى  يلجاأ  قد 
ن�شاء  من  الأعظم  ال�شواد  اأن  لحظُت  ال�شدد  هذا  وفي 
الحقول  في  م�شنية  ن�شاطات  يمار�شن  يزلن  ل  الأرياف 

والجبال خا�شة في منطقة النمام�شة والأورا�ص.  
7.	 S.	Gsell	,	H.	A.A.N.	,T.	V	,	P.	46.

8.	 Ibid	,	P.	56.

الأ�شرة النووية :ن�شاأت من رابطة الزواج الأحادي، وكانت   .(
الرجل  يكتفي  فعادة  واح���دة،  وام���راأة  الأب  من  تتكون 
و�شاع  لأبنائه،  واأما  ال�شرعية  الأولى  بامراأة تكون زوجته 
هذا النوع من الأ�شر في الطبقة الدنيا. الأ�شرة المختلطة: 
ال��زوج��ات،  فيها  تعددت  المختلط،  ال���زواج  من  ن�شاأت 
وكانت تتكون من زوجة رئي�شية اأو عدة زوجات رئي�شيات 
في  الأ�شر  من  النوع  هذا  و�شاع  الإم��اء،  من  كبير  وعدد 
الطبقة الثرية والحاكمة، اإذ يذكر �شالو�شتيو�ص اأن تعدد 
تر:  يوغرطة،  حرب  �شالو�شتيو�ص،  لدى  عادة  الزوجات 
محمد الهادي حار�ص، ط. )، من�شورات دحلب، الجزائر، 

.((((
�ص ))).  .(0

الدائمة  المعرفة  اكت�شاب  هو  الأول  والتعليم:  التعلُّم   .((
وينتج عن التفاعل والخبرة مع البيئة، والثاني هو البيئة 

الم�شتركة بين الأفراد والعلوم �شمن معايير منهجية. 
12. J. Mazard , Op. – Cit  , P. 

كان  ج��زال  �شتيفان  الموؤرخ  اأن  اإل��ى  هنا  الإ�شارة  تجدر   .((
تناول  القديمة  المغاربية  ال�شرية  ال��رواب��ط  تناول  قد 
الأنثروبولوجيا وذلك بدمج  اأكثر على  اعتمد  لكنه  جيدا 
منطقة  في  البربر  حول  لزمانه  المعا�شرة  الدرا�شات 
به  ق��ام  ما  وخا�شة  المغربي  وال��ري��ف  الكبرى  القبائل 
المهتمون بعلم الجتماع من اأمثال بيرك وبا�شي ولوترنو 
ي�شد  فكان  القديمة،  الم�شادر  في  ذكر  ما  مع  وديما�ص 
محاولته  ورغم   ، بالأنثروبولوجيا  التاريخية  الفجوات 
فيف�شر  المغاربي  المجتمع  عادات  جميع  ليفهم  يكن  لم 
اأ�شالفه هيرودوت�ص وبلينو�ص -  تف�شيرات  – على غرار 
اأولد  في  المقد�ص  البغاء  ظاهرة  مثال:  منطقية  غير 
انظر:  المعلومات  من  عاديا.)للمزيد  اأم��را  كانت  نايل 
 ،(St.Gsell, H.A.A.N.,T: I, P.43, Marge Num.:2

مما  التاريخية  المعلومة  ا�شتقاء  على  حر�شنا  ولذلك 
ا�شتقراء  اأم��ا  وال��م��ادي��ة،  الكتابية  الم�شادر  عن  كتبه 

الدرا�شات  غالبا  تتعد  ول  موا�شعه  فله  الأنثروبولوجيا 
في  تتبعها  يمكن  ا  ج��دًّ محددة  لظواهر  المونوغرافية 
الوقت الحا�شر ول نجدها مذكورة في الم�شادر القديمة 

كالو�شم.
14. J.B.Chabot, Recueil des inscriptions Libyques, 

Imprimerie Nationale, Paris , 1940. P. 3.

خديجة من�شوري، المرجع ال�شابق، �ص.�ص. )0))-)))).  .((
وثيقة لما�شبا: هي ن�ص ت�شريعي اأثرّي منقو�ص على لوح   .((
حجري اكت�شفه الأثري الفرن�شي ما�شكيري �شنة ))))، 
الأورا���ص  في  لأرا���ص  المالكين  المزارعين  اأ�شماء  حمل 
وم�شاحاتها وطرائق �شقيها. انظر: محمد العربي عقون، 
دار  القديم،  الأفريقي  ال�شمال  في  والمجتمع  القت�شاد 

الهدى، الجزائر، )00)، �ص. )0).
المرجع نف�شه، �ص. ))).  .((

 -  (((( �ص.  �ص.  ال�شابق،  المرجع  من�شوري،  خديجة   .((
.((((

لوكيو�ص اأبوليو�ص، الم�شدر ال�شابق، �ص. )0).   .((
موؤ�ش�ص  يعتبر  0))م،  �شنة  ولد  ترتيليانو�ص:  �شبتيمو�ص    .(0
اأ�شا�شًا نظريًا  واأول من قدم  الأفريقي  الن�شراني  الأدب 
توفي  المقد�ص،  ال��ك��ت��اب  ت��اأوي��ل  ف��ي  الكني�شة  ل�شلطة 
عمار  تر:  المنافحة،  ترتيليانو�ص،  انظر:  م.   ((( �شنة 

الجال�شي، من�شورات تاوالت، )00)، �ص. ).
لوكيو�ص اأبوليو�ص، الم�شدر ال�شابق، �ص. )).  .((

22.  - Yann Le Bohec , Op. – Cit. , P. 192.

قبيلة  ملكة  كانت  بربرية،  ملكة  اأ�شهر  تعد  الكاهنة:   .((
بن  ح�شان  بقيادة  الإ�شالمية  الفتوحات  قاومت  جراوة، 
بن  الرحمان  عبد  انظر:  لال�شتزادة  الغ�شاني.  النعمان 
في  والخبر  المبتداأ  )دي��وان  خلدون  ابن  تاريخ  خلدون، 
ال�شاأن  ذوي  من  عا�شرهم  ومن  والبربر  العرب  تاريخ 
للطباعة  الفكر  دار  ج.)،  زك��ار،  �شهيل  ت��ح:  الأك��ب��ر)، 

والن�شر والتوزيع، بيروت، 000)، �ص. ))).
حول ن�شاء الم�شرق انظر: اأبو الح�شن المعافري المالقي،   .((
�شهيرات  )ت��راج��م  الن�شاء  اأخ��ب��ار  في  الغناء  الحدائق 
الدار  الطيبي،  عائدة  تح:  الإ�شالم)،  �شدر  في  الن�شاء 

العربية للكتاب، طرابل�ص-تون�ص، ))))، 0))�ص. 
اإبراهيم بحاز بكير، الدولة الر�شتمية )0))ه� - )))ه�)،   .((
،(((( ال��ج��زائ��ر،  ال��ت��راث،  جمعية  من�شورات   ،(  ط. 

�ص. ))).
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ماطو�ص: عالم اإبا�شي توفي في موقعة مانو �شنة ))) ه�.   .((
عن: اإبراهيم بحاز بكير، المرجع ال�شابق، �ص. )))، ه�: ).
الدرجيني اأبو العبا�ص اأحمد بن �شعيد )0)) ه�)، كتاب   .((
اإبراهيم طالي، مطبعة  تح:  بالمغرب،  الم�شايخ  طبقات 

البعث، ق�شنطينة، ))))، �ص. 0)).
ط.)،  وثقافته)،  )تاريخه  الكبير  المغرب  بونار،  رابح   .((
 ،(((( الجزائر،  والتوزيع،  للن�شر  الوطنية  الموؤ�ش�شة 

�ص.))).
المرجع نف�شه، �ص. )).   .((

ال�شريف  اأحمد  الحاج  مذكرات  المدني،  توفيق  اأحمد   .(0
للن�شر  الوطنية  ال�شركة  الجزائر،  اأ�شراف  نقيب  الزهار 

والتوزيع، الجزائر، ))))، �ص. )). 
جميلة معا�ص، المرجع ال�شابق، �ص. ))- )).  .((

جميلة معا�ص، نماذج عن مكانة المراأة الجزائرية خالل   .((
نوفمبر  باتنة،   ،( ع:  ال��ت��راث،  مجلة  العثماني،  العهد 

))))، �ص. )).
الثورة  اأثناء  الجزائرية  المراأة  »ن�شال  بركات،  اأني�شة   .((
واأدب��ي��ة  تاريخية  ودرا���ش��ات  محا�شرات  التحريرية«، 
للمجاهد،  الوطني  المتحف  من�شورات  الجزائر،  حول 

الجزائر، ))))، �ص.– �ص. )))-))) ).
ف��اط��م��ة ب��وم��ع��راف، »ج��وان��ب م��ن ن�����ش��ال ال���م���راأة في   .((
باتنة،  ال�شهاب،  دار   ،( ع:  ال��ت��راث،  مجلة  الأورا�����ص«، 

))))، �ص.- �ص. ) ))-))).
الجزائريين  الم�شلمين  العلماء  جمعية  الخطيب،  اأحمد   .((
الوطنية  الموؤ�ش�شة  الجزائر،  في  ال�شالحي  واأث��ره��ا 

للكتاب، الجزائر، )))
 Gandray.M. , La femme  - ال��درا���ش��ات:  تلك  م��ن   .((

.chaouia de l›Aurès , Paris , 1929

الجزائريين  الم�شلمين  العلماء  جمعية  الخطيب،  اأحمد   .((
الوطنية  الموؤ�ش�شة  الجزائر،  في  الإ�شالحي  واأث��ره��ا 

للكتاب، الجزائر، ))))، �ص- �ص ) )))- )))).
يحي بوعزيز، المرجع ال�شابق، �ص. 0)).   .((

بيبليوغرافيا الم�صادر

عبد الرحمن بن خلدون، تاريخ ابن خلدون )ديوان المبتداأ   -
ذوي  من  عا�شرهم  ومن  والبربر  العرب  تاريخ  في  والخبر 

للطباعة  الفكر  دار  ج.)،  زكار،  �شهيل  تح:  الأكبر)،  ال�شاأن 
والن�شر والتوزيع، بيروت، 000).

اأخبار  في  الغناء  الحدائق  المالقي،  المعافري  الح�شن  اأبو   -
 ،( الإ���ش��الم  �شدر  في  الن�شاء  �شهيرات  تراجم   ( الن�شاء 
تح: عائدة الطيبي، الدار العربية للكتاب، طرابل�ص-تون�ص، 

.((((
كتاب   ،( ه�   ((0  ( �شعيد  بن  اأحمد  العبا�ص  اأبو  الدرجيني   -
مطبعة  ط��الي،  ابراهيط  تح:  بالمغرب،  الم�شائخ  طبقات 

البعث، ق�شنطينة، )))).
ترتيليانو�ص، المنافحة، ترجمة: عمار الجال�شي، من�شورات    -

تاوالت، )00) .
�شالو�شتيو�ص، حرب يوغرطة، تر: محمد الهادي حار�ص، ط.   -

)، من�شورات دحلب، الجزائر، )))).

المراجع والدوريات

الجزائريين  الم�شلمين  العلماء  جمعية  الخطيب،  اأحمد   -
واأثرها ال�شالحي في الجزائر، الموؤ�ش�شة الوطنية للكتاب، 

الجزائر، )))).
ال�شمال  ف��ي  والمجتمع  القت�شاد  ع��ق��ون،  العربي  محمد   -

الأفريقي القديم، دار الهدى، الجزائر، )00)، �ص. )0).
ط.)،   ،( وثقافته  )تاريخه  الكبير  المغرب  ب��ون��ار،  راب��ح   -

الموؤ�ش�شة الوطنية للن�شر والتوزيع، الجزائر، )))).
اإبراهيم بحاز بكير، الدولة الر�شتمية ) 0))ه� - )))ه� )،   -

ط. )، من�شورات جمعية التراث، الجزائر، )))).
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العذول في ال�شعر العربي
الدكتور/ �شالح م�شيلحي علي عبد اهلل

كلية الآداب - جامعة البحرين

اإليه, وهو العذول  اأو م�صبوق  يلقى هذا البحث ال�صوء على مو�صوع طريف غير مكتوب في 
في ال�صعر العربي القديم خا�صة, اأو �صعر اللوم والعتاب في االأدب العربي القديم, وهو مو�صوع 
ي�صلح لدرا�صة متاأنية وا�صعة لكثرة االأ�صعار واالإ�صارات التي تناولته, فمن خالل ا�صتقراء دواوين 
وال�صيا�صة  بالدين  تتعلق  والعذول,  العذل  عن  متنوعة  ثرية  مادة  تقدم  نجدها  العربي  ال�صعر 
والحب والطرفة واالأ�صطورة, في �صيل متدفق ال يفرق اإال بين تجربة معا�صة واأخرى نظيرة لها, 
العاطفي واالإتقان  باالإ�صراف  وهو �صيل يحوي معاني رقيقة طريفة م�صوغة في عبرات تتميز 
في  العاطفة,  و�صمو  النف�ص  و�صفاء  االإح�صا�ص  ودقة  ال�صعور  برقة  م�صحوبة  اأو  ال�صنعة,  في 
االأمر  من  البالغية  االأ�صاليب  وبين  الق�ص�صي,  وال�صرد  الحوارية  ال�صيغ  بين  ما  فنية  اأ�صاليب 
والنهي والنداء والتعري�ص والتهكم وال�صخرية واالإ�صارة الموحية بالخوف, ويندر اأن تجد �صاعراً 
�صعره  في  �صلك  وقد  اإال  الو�صيط,  اأو  والر�صول  والرقيب  والنمام  الوا�صي  العذول  عن  يتحدث 
م�صلك العاطفة ال�صريفة, واأقام على الهوى والوجد والحنين وال�صوق, و�صنو�صح ذلك كله من 

خالل:

اأوًل: العذول لغة))) وا�سطالحًا
فكلمة العذول تدل في اأ�شل معناها اللغوي على 
�شخ�ص  فالعذول  القبيح،  والفعل  الكريه  ال�شيء 
ولئم  وظالم  ونمام  وا���ص  لأن��ه  قبيح،  وفعله  كريه 
ورقيب وندل ور�شول يتميز بالعداوة والجبن والف�شل 
اإلى  ي�شعى  معتد  غ��ادر  معاند  ك��اذب  وهو  والعجز، 
اإحراق قلوب العا�شقين عن طريق التفريق بينهما، 

ابن  وق���ال  ي��ع��ذل،  ع��ذل  وفعله  ال��ل��وم  ه��و  وال��ع��ذل 
يحرق  العذول  فكاأن  الإحراق،  هو  العذل  الإعرابي: 
بعذله قلب المعدول، واأن�شد الأ�شمعي )لوامة لمت 
بلوم ال�شهب) اأي ال�شهاب بمعنى اأن لومها يحرقه، 
لي�ص  واأخي خذلة وكالنا  المثل )اأنا عذلة  وقيل في 
وهو  ال��ع��ذل)  ال�شيف  )�شبق  قيل  كما  اأم��ه)  بابن 
فالن  رمى  وقيل:  الأم��ر،  من  فات  لما  ي�شرب  مثل 
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فاأخطاأ فاعتذل، اأي رمى ثانية، فكاأن العذول يكرر 
لومه وعذله حتى  يبلغ هدفه، وقيل: المراأة العذلة 
والرجل  الخفيفة،  الر�شيقة  الن�شيطة  اأي  الوذلة، 
فيه،  اأخذ  فيما  الخفيف  ال�شريع  اأي  الوذول  العذل 
لومه  في  ن�شيط  ام��راأة  اأو  كان  رجاًل  العذول  وك��اأن 
ملل،  اأو  �شاأم  بال  وخفة  �شرعة  في  ي��وؤدي��ه  وعذله 
النبيل الحاذق  النمام بخالف  الوا�شي  والعذول هو 
اإ�شالح الأمور، وكاأن عمل  الراأي رفيق  العاقل جيد 
اإف�شاد الأمور، والعذول هو الندل  العذول يتمثل في 
الطعام  ينتقلون  الدعوة،  خدم  وهم  العذل  وجمعه 
من مكان اإلى مكان، كما ينتقل العذول بالو�شاية بين 
اإلى مكان، والعذول الندل يزدريه  النا�ص من مكان 
وهو  وعقله،  لخلقته  ومكان  زم��ان  كل  في  النا�ص 
الرقيب  والعذول  اأحواله،  خ�شي�ص محتقر في جميع 
بالعا�شقين  والتنغي�ص  بالمحبين  التنكيل  فعله 
الر�شول  والعذول  والتوا�شل،  اللقاء  عن  ل�شرفهما 
اأو  بعثه  من  اأخبار  الأخ��ب��ار،  متابع  هو  الو�شيط  اأو 
باللوع  العذول  فعل  ويت�شم  لينقلها،  المحبين  اأخبار 
من  القلب  وج��ع  اأو  ب��ال��ك��ذب،  ال�شدق  خلط  وه��و 
المر�ص والحزن والحب، واللوعة هي الحرقة و�شدة 
بكذبه  يوجع  ك��اذب  �شخ�ص  العذول  فكاأن  الحب، 
وحرقة  الحب  �شدة  م��ن  وتلتاع  فتمر�ص  القلوب 
تحقيق  �شخ�ص �شعيف عاجز عن  والعذول  الهوى، 
العذل  اأن  �شيده  ابن  مخ�ش�ص  في  وورد  الحب)))، 
هو ال�شب وال�شتم والمالحاة والتعنيف، والعذول في 
ال�شيء في غير  والظلم و�شع  الأ�شمعي ظالم،  راأي 
يقال:  واعتداء،  وتعد  وعداء  عدوان  وفيه  مو�شعه، 
عدا عليه ب�شيفه اأي ظلمه، والعذول معاند والمعاندة 
اأن يعرف الحق فياأباه ول يقبله)))، ويوؤيد ذلك تعليق 
الزوزني على �شيغة عذل وا�شتقاقاتها في قول امرئ 

القي�ص:

رددتــــــه  األـــــــــوى  فـــيـــك  خـــ�ـــصـــم  ربَّ  اأال 
نــ�ــصــيــح عـــلـــى تـــعـــذالـــه غـــيـــر مــــوؤتــــل)4(

عواذل ال�سعراء وكيفية الورود والمعاني 
ال�سعرية:

ث��رًا  منبعًا  اللغوية  المعاني  ه��ذه  ك��ان��ت  ول��ق��د 
مجموعة  اإط��الق  في  منها  اأف���ادوا  ال�شعراء  اأم��ام 
من الأو�شاف تك�شف عن معنى العذول ا�شطالحًا، 
فهو في ال�شعر �شخ�شية كريهة اإن�شانيًا عاجزة عن 
ت�شخط  ولذلك  والع�شق  الحب  في  ال��ذات  تحقيق 
على المحبين والعا�شقين، وال�شخ�شية العاجزة عن 
�شبابية  �شرابية  �شخ�شية  الحب  في  الذات  تحقيق 
وهي  ال��خ��داع،  م�شلك  وت�شلك  عقل  ب��دون  ت�شعى 
واإنما  واح��دة،  حال  على  تثبت  ل  متقلبة  �شخ�شية 
اإل���ى حب،  اإل���ى م��ك��ان وم��ن ح��ب  تنتقل م��ن م��ك��ان 
لتجد  الآخرين  حياة  على  تنزلق  فاإنها  اآخر  بمعنى 
ثم  ومن  والملجاأ،  المالذ  وحيواتهم  حاجياتهم  في 
نراها تارة في زي الملوك وتارة في زي ال�شعاليك 
رجل،  اأو  امراأة  �شكل  وفي  الطرق،  وقطاع  والفتاك 
ولي�ص العذول بطاًل ول يمكن اأن يكون، ولكن البطل 
هو العالم الحقيقي من حوله الذي يواجه كل اأحمق 
في  العواذل  اأخالق  كانت  لذلك  عقل،  بدون  ي�شعى 
ال�شعر اأخالق اللئام من الغدر، وعدم الوفاء، لذلك 
ربط ال�شعراء بينهم وبين الذئب المو�شوف بالغدر، 
كاذب  كاره  حا�شد  وا�ص  ذلك  اإلى  اإ�شافة  والعذول 
نفاث في العقد ور�شول اأو و�شيط اأو طرف ثالث يقف 

بين المحبين.
عواذل ال�سعراء

عواذل ال�شعراء متنوعون ومتعددون، فقد يكون 
اأحد  اأو  الحبيبة  اأخ  هو  الحب  في  ال�شاعر  ع��ذول 
اأحد  اأو  الحبيب  اأخ  كان  وربما  جيرانها،  اأو  اأهلها 
الخليل،  اأو  الرفيق  اأو  ال�شاحب  يكون  وقد  اأهله، 
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وربما كان ال�شاعر نف�شه عذوًل، وربما كان المجتمع 
الذي يعي�ص فيه ال�شاعر اأو الدهر عذوًل، وربما كان 
العذول رجاًل حرًا اأو عبدًا، فقد ورد في اأخبار ذي 
نحلته  قد  كثيرة  ا�شمها  قي�ص  اآل  من  اأمه  اأن  الرمة 
اأبيات بق�شد التفريق بينه وبين حبه، وقيل اإن اأمه 
ظبية هي التي نحلته هذه الأبيات، فكثيرة العبدة و 
ظبية الحرة عاذلتاه في حب مية، كما  كانت خرقاء 
عاذلة مية حين �شبب بها ذو الرمة على غير هوى 
بها ليكيد مية، كما كان اأخوه ه�شام عذوًل حين قام 
الو�شاية  طريق  عن  بمية  عالقته  اإف�شاد  في  ب��دور 

والوقيعة، فقال ذو الرمة:
بـــحـــبـــلـــنـــا اأ�ـــــــصـــــــر  حـــــبـــــالنـــــا  مـــــــد  اإذا 

هــــ�ــــصــــام فــــاأمــــ�ــــصــــى فــــــي قـــــــــواه قـــطـــوع

فهجرته مية ب�شبب ذلك فقال:
الهوى  من  ي�صفي  الهجران  اأرى  ال  اأال 

ولـــــو وا�ــــصــــيــــاًَ عـــنـــدي بـــمـــي يــعــيــبــهــا)5(

بن  العبا�ص  ق��ول  في  الحبيبة  اأخ  هو  وال��ع��ذول 
الأحنف:

ــــدنــــي اأخــــــــــــوك بــ�ــصــيــفــه اأيــــــــــــام يــــر�ــــص
يــــــدي)6( وتــمــنــعــه  يــمــنــعــنــي  �ــصــيــف  وال 

وهو الخليل اأو ال�شاحب اأو الرفيق في قول م�شلم 
ابن الوليد:

عـــــــاراً الـــــحـــــب   اأرى  لـــ�ـــصـــت  خـــلـــيـــلـــي 
فـــال تـــعـــذالنـــي قـــد خــلــقــت الـــــعـــــذارا)7(

والأه����ل والأ����ش���ر وال��ع��ف��ة ع����واذل اأب���ي ف��را���ص 
الأم  الحبيبة  وب��ي��ن  بينه  ال��م��ف��رق��ون  ال��ح��م��دان��ي 
والع�شيقة، وقد جعل اأبو فرا�ص للعذل والعذول دنيًا 
اأبدع في الحديث من حيث  ف�شيحة في �شعره، وقد 
فعفة  الطويل،  ال�شعري  والنف�ص  والتالوين  ال�شور 

الفار�ص كانت تقواه في قوله:
ويـــــــا عـــفـــتـــي مـــــا لـــــي ومـــــــا لـــــك كــلــمــا

هـــمـــمـــت بـــــاأمـــــر هـــــم لـــــي مـــنـــك زاجـــــر

وحـــــــده اهلل  ــــم  ــــعــــل ي خـــــلـــــونـــــا  ــــمــــا  فــــل

لـــقـــد كــــرمــــت نــــجــــوى وعــــفــــت �ـــصـــرائـــر

وفي قوله:
غـــزل �ـــصـــفـــه  اأو  �ـــصـــبـــا  اإن  الـــــــذي  اأنـــــــا 

ــــاف ولـــــلـــــتـــــقـــــوى مـــــــــــــاآزره ـــــ فــــلــــلــــعــــفـــــ

وقال:
وحـــــاربـــــت اأهـــــلـــــي فـــــي هــــــــواك واإنــــهــــم

واإيــــــــــاي لــــــوال حـــبـــك الــــمــــاء والـــخـــمـــر

لأنه  )حاربت)  كلمة  فرا�ص  اأب��و  ا�شتخدم  وقد 
بعالقة  باأهله  عالقته  تما�شك  عن  عبر  كما  فار�ص 
الخمر والماء، ومن يقراأ رومياته التي كتبها ب�شجن 
والخوف  للياأ�ص  فري�شة  اأ�شبح  كيف  يدرك  خر�شنة 
الذي  العذول  هذا  ال�شجن،  ب�شبب  الأم��ل؛  وانعدام 
يحول بينه وبين من يحب بخا�شة الأم، ويبدو �شيف 
الدولة نف�شه عذوًل في هذه الروميات لأنه تلكاأ في 
افتدائه، ولم يتخل اأبو فرا�ص اأبدًا عن اأنفة الفار�ص 
و�شهامته وعفته في هذه الروميات)))، وكذلك كانت 
عفة ال�شريف الر�شي وتقواه عذوله، فقد تغزل على 
عن  وتحدث  البارعة،  الم�شهورة  كافيته  في  عفة 
اأ�شلوب جميل رقيق عذب يفوح  الرقيب في  العذول 

بعطر ال�شرف والعفة، قال:
واإنـــــــــــي لـــــمـــــاأمـــــون عــــلــــى كــــــل خـــلـــــــــــــــوة

اأمــيــن الــهــوي والــقــلــب والــعــيــن والــفــم

له عــر�ــصــت  اإن  الفح�صاء  اإلـــى  وغــيــري 
اأ�ــصــد مــن الـــذوؤبـــان عــــدواً عــلــى الــــدم)9(
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ل  اأمر  كل  يلوم  عذول  نف�شه  الر�شي  وال�شريف 
يجده �شببًا وجيهًا للوم، مثل الندى والجود والكرم، 

حينئذ يكون اللوم نوعًا من الحياء، قال:
فـــلـــمـــا راأيــــــــت الـــحـــلـــم قــــد طـــــار طــيــرة

واأعــــــــــذال األــــــــــــوم  اأن  بــــــــــااًل  اأر  ولــــــــم 

واأعــفــيــت مـــن لــومــي اأمـــــرا مـــا وجــدتــه

الــــجــــود مــقــفــل عــــن  بــــابــــاً  وال  مـــلـــيـــمـــاً 

الــحــيــا مـــن  اأولــــــى  بـــالـــلـــوم  اإذا  لـــجـــدي 
الــمــتــهــلــال)10( الـــعـــار�ـــص  يــلــوم  ومــــن ذا 

وقامت الخاطبة بدور العذول الو�شيط في ال�شعر 
العبا�شي، وحين اجتمع ال�شعراء بالإماء وطربوا اإلى 
في  يخ�شوا  لم  فاإنهم  برق�شهن،  و�شكروا  اأ�شواتهن 
وع�شق  بج�شومهن  ال�شعر  فتعلق  اإثمًا،  بهن  التغزل 
�شحبتهن، و�شخر ال�شعراء من الغزل القديم وراأوه 
اإلى  �شلك  من  اأول  ب�شار  وكان  التفكهة،  من  �شربًا 
الغزل �شبياًل �شريحًا في األفاظها ملتوية في غاياتها 
اأ�شرًا  مغازًل  فكان  و�شورها،  اأهدافها  في  جريئة 
والمجتمع  الياأ�ص  عذوله  وك��ان  وماجنًا،  وفا�شقًا 
والخليفة نف�شه، وكان ال�شاعر غيورًا على من يحب 
في  ت�شقط  اأو  لغيره  تقع  اأن  من  خوفًا  الن�شاء  من 

حبائل الع�شاق، قال ب�شار:
يــظــفــر بحاجته لـــم  الــنــا�ــص  مـــن راقــــب 

وفـــــــــاز بــــالــــطــــيــــبــــات الــــفــــاتــــك الـــلـــهـــج

وقال:
لــــــــهــــــــوت حـــــــتـــــــى راعــــــــــنــــــــــي راعــــــــبــــــــاً

ـــيـــن الـــمـــجـــاب �ــــصــــوت اأمـــــيـــــر الـــمـــوؤمـــن

لـــــبـــــيـــــك لـــــبـــــيـــــك هـــــــجـــــــرت الــــ�ــــصــــبــــا

ونــــــــــــــام عـــــــــذالـــــــــي ومــــــــــــــات الـــــعـــــتـــــاب

وق�شيدته التي مطلعها:
قــــــــد المـــــــنـــــــي فــــــــي خــــلــــيــــلــــتــــي عـــمـــر

والــــــــلــــــــوم فـــــــي غـــــيـــــر كــــنــــهــــه �ـــصـــجـــر

المجتمع  من  وانتقامه  ب�شار  تحدي  عن  عبارة 
الدكتور  ذكر  كما  اإليه  واأ�شاء  وجهه  في  وقف  الذي 
باأن ظهور العذول  طه ح�شين))))، مما يدعم القول 
م�شلم  مجتمع  في  طبيعي  �شيء  ال�شعر  في  الرقيب 
ومن  وينظمها،  والمراأة  الرجل  بين  العالقة  يحدد 
الممكن اإذا القول باأن الرقيب هو اإح�شا�ص ال�شاعر 
وقد  منه،  المجتمع  بموقف  اأو  مجتمعه  باإح�شا�ص 
�شيء  هو  واإنما  الحقيقة  على  رقيب  هناك  يكون  ل 
را�شخ في اإح�شا�ص ال�شاعر وم�شاعره وعواطفه، وفي 
�شعر اأبي نوا�ص ما يوؤيد ذلك، وكان اأبو نوا�ص اإمام 
الغزل في ال�شعر العبا�شي كعمر بن اأبي ربيعة اإمام 
الغزل في ال�شعر الأموي، وغزله ق�شير الوزن قريب 
من النثر اإلى جانب الرقة، وقد لمه عواذله لكثرة 
النا�ص  هم  وع��واذل��ه  غزله،  في  جنان  ا�شم  ت��ردد 
بهم  اإح�شا�ص  اأي  لديهما  ولي�ص  حولهما  وتدافعهم 

على الإطالق، قال:
ــــــقــــــيــــــن الـــــــــتـــــــــف خــــــداهــــــمــــــا ــــــص وعــــــا�

عـــــنـــــد الــــــتــــــئــــــام الـــــحـــــجـــــر االأ�ــــــــصــــــــود

يــــاأثــــمــــا اأن  غـــــيـــــر  مـــــــن  فــــا�ــــصــــتــــفــــيــــا 

ــــــــى مــــــوعــــــد كـــــــــاأنـــــــــمـــــــــا كــــــــــانــــــــــا عــــــــل

ــــــــــــوال دفـــــــــــــــاع الـــــــنـــــــا�ـــــــص اإيــــــاهــــــمــــــا ل

لـــمـــا ا�ـــصـــتـــفـــاقـــا اإلــــــــى اآخــــــــر الــمــ�ــصــنــد

التفا  فالعا�شقان  ال�شامع،  يذهل  و�شف  وه��ذا 
لم  طويلة  غيبوبة  ف��ي  ال��ن��ا���ص  دن��ي��ا  ع��ن  واب��ت��ع��دا 
اإل تدافع النا�ص حولهما في هذا الموقف  يوقظهما 
في  نجد  مثلما  ع��ذوًل  ال�شبح  يكون  وقد  العظيم، 
رائية عمر بن اأبي ربيعة ونونية ابن زيدون الرائعتين 
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ال�شعر  اإلى  والحياء كعذول  العفة  امتدت فكرة  وقد 
الحديث مثلما نجد في قول �شوقي:

كـــنـــا كــــــيــــــف  تـــــ�ـــــصـــــل  وال  كــــــنــــــا  يـــــــــــوم 

ـــاء ـــص ـــ� نـــــتـــــهـــــادى مـــــــن الـــــــهـــــــوى مـــــــا ن

وعــــــلــــــيــــــنــــــا مـــــــــن الـــــــعـــــــفـــــــاف رقـــــيـــــب

تـــــعـــــبـــــت فـــــــــي مـــــــرا�ـــــــصـــــــه االأهـــــــــــــــــواء

وفي قول مطران:
قـــطـــا مـــــــن  زوج  ذاك  اإذ  فـــــكـــــاأنـــــنـــــا 

ــــــــة غـــــنـــــاء يــــــتــــــطــــــاعــــــمــــــان بــــــــرو�ــــــــص

ــــي ــــوغ مــــاآرب ــــل قـــــد كـــــــان فـــــي طــــوقــــي ب
ــــــــــاء)12( ــــــــــوال زواجـــــــــــــــر عـــــفـــــة وحــــــــــي ل

كيفية الورود
يخاف  الإ�شالمي  ال�شاعر  كان  فقد  ))))وعمومًا 

وبعد  الرقيب  العذول  غياب  في  الفر�ص  ويختل�ص 
الوحدة والإنفراد،  اإلى  ال�شمار، وي�شعى  الأهل ونوم 
وقد  فتحًا.  بها  ولقاءه  انت�شارًا  بالمراأة  ويعد غزله 
كما  �شيغ حوارية،   في  والعذول  العذل  جاء حديث 
جاء في الإ�شارة الموحية بالخوف من الرقيب، وقد 
ورد  والعذول  العذل  حديث  اأن  الذهن  اإل��ى  يتبادر 
مق�شورًا على مواقف الحب والغزل عامة والعذرى 
الع�شق  م��واق��ف  خ�شائ�ص  م��ن  لأن��ه  خا�شة،  منه 
العذول هو  اأن  الذهن  اإلى  يتبادر  فاأول ما  والغرام، 
فكرة  وكاأن  المحب على حبه،  يلوم  الذي  ال�شخ�ص 
العذل والعذول لم توجد اإل في �شعر الحب والغزل، 
المديح  �شعر  ف��ي  ورد  وال��ع��ذول  ال��ع��ذل  اأن  وال��ح��ق 
وال�شيب  وال��ح��رب  والحما�شة  وال��ف��خ��ر  وال��ه��ج��اء 
الطرق  وقطاع  ال�شعاليك  و�شعر  والخمر  وال�شباب 
الق�شيدة  ب��داي��ة  ف��ي  وج��اء  ن�شو�شه،  اأق���دم  منذ 
الأغ��را���ص  م��ن  غر�ص  ك��ل  ف��ي  وختامها  وو�شطها 
فكرة  ب��اأن  ال��ق��ول  يدعم  مما  ال�شابقة،  ال�شعرية 

نف�شه،  العربي  ال�شعر  قدم  قديمة  والعذول  العذل 
الن�شو�ص،  اأقدم  منذ  الق�شيدة  ن�شيج  في  وداخلة 
وداخلة في ن�شيج الق�شائد المن�شفات والملحمات 
والم�شوبات وغيرها، ففي �شعر ال�شعاليك ي�شطنع 
ال�شعراء الو�شائل الفنية للحديث عن العذل والعذول 
زوجها  المراأة  لوم  مثل  من  والالئمين،  الالئم  اأو 
وكثيرًا  للمهالك،  وتعري�شها  والنف�ص  المال  لتالفه 
من  ال�شعاليك  وال�شعراء  الكرم  �شعراء  اتخذ  ما 
الق�شيدة  لف��ت��ت��اح  فنية  و�شيلة  وال��ع��ذول  ال��ع��ذل 
والدخول اإلى مو�شوعها، والمراأة هي العاذلة دائمًا 
في هذين ال�شنفين من ال�شعر، وكلنا يتذكر حديث 
حاتم الطائي اأ�شطورة الكرم العربي اإلى زوجه مية 
العاذلة الالئمة، حين راأته م�شرفًا في اإهالك ماله، 
زعيم  العب�شي  ال��ورد  بن  ع��روة  حديث  يتذكر  كما 
راأته  حين  الالئمة  العاذلة  زوج��ه  اإل��ى  ال�شعاليك 
م�شرفًا في تقديم نف�شه اإلى التهلكة، وكثيرًا ما عبر 
في  يبدو  الذي  المجهول  من  خوفهم  عن  ال�شعراء 

�شورة الرقيب، قال عنترة:
فـــبـــعـــثـــت جـــــارتـــــي فـــقـــلـــت لـــهـــا اذهـــبـــي

ــ�ــصــي اأخـــــبـــــارهـــــا لـــــي واعـــلـــمـــي فــتــجــ�ــص

قـــــالـــــت راأيــــــــــــت مــــــن االأعـــــــــــــــادي غــــرة
ـــاة مــمــكــنــة لـــمـــن هــــو مــــرقــــم)14( ـــص ـــ� وال

التي  ال��ق��وادة  �شورة  في  جارته  يبعث  فعنترة 
ال��ع��ذول،  فعل  ه��و  وه��ذا  الحبيبة  اأخ��ب��ار  تتج�ش�ص 
اأعداء  باأنهم  فالعذول هو القوادة، وي�شف العواذل 
حلزة  بن  الحارث  ويذكر  عنها،  غفلة  عن  ويك�شف 
و�شاية العواذل وي�شفهم بالأعداء اأي�شًا في معلقته 

في قوله:
اإنـــــــــا عـــــــــزائـــــــــك  عــــــلــــــى  تـــــخـــــلـــــنـــــا  ال 

قـــبـــل مــــا قــــد و�ــــصــــى بـــنـــا االأعـــــــــــــداء)15(
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ويفتتح الحارث ق�شيدة له بقوله:
فــــ�ــــصــــيــــري عــــــــاذلــــــــتــــــــي  كـــــــنـــــــت  اإن 

تــــــــــحــــــــــوري)16( وال  الـــــــــعـــــــــراق  نـــــحـــــو 

ولم تخل عينية �شويد بن اأبي كاهل الي�شكري من 
نويرة  بن  متمم  ين�ص  ولم  الوا�شي،  العذول  حديث 
ذكر الو�شاة ال�شانئين في رثاء اأخيه))))، وقال كعب 

ابن �شعد الفنوي في رثاء اأخيه:
كــــــاأن اأبــــــا الــــمــــغــــوار لــــم يـــــوف مــرقــبــاً

رقــــيــــب)18( الــــغــــزاة  الــــقــــوم  حــــــارب  اإذا 

العاذلة  على  �شخطه  خارجة  بن  اأ�شماء  ويعلن 
ذوي  ي�شائل  وه��و  �شططا،  عذله  ف��ي  األ��ح��ت  التي 

المعرفة عن دواء ال�شبابة، قال:
تــــبــــاكــــــــــــــــــــــــرنــــي عــــــــــاذلــــــــــة  ودواء 

جـــعـــلـــت عــــتــــابــــي اأوجــــــــــب الـــــنـــــحـــــب)19(

ويتذكر المخبل ال�شعدي الطيف وديار المحبوبة 
وي�شفها وي�شبهها بالدرة وي�شف الدرة وت�شتخرجها، 
ثم ي�شف الطريق ثم ينحى على عاذلته التي لمته 
في كرمه وفي اإنفاقه ماله محتجًا باأن الخلود لي�ص 

في الثراء وباأن المنية غاية الأحياء، قال:
وتـــــــــقـــــــــول عـــــــاذلـــــــتـــــــي ولــــــيــــــ�ــــــص لـــهـــا

عــــــــــلــــــــــم)20( بــــــــعــــــــده  مــــــــــا  وال  بـــــــغـــــــد 

ال�شيف  اإك��رام  عن  الأهتم  بن  عمرو  ويتحدث 
مخاطبًا اأم الهيثم عاذلته بقوله:

هــيــثــم اأم  يـــــا  الــــبــــخــــل  فـــــــــاإن  ذريـــــنـــــي 
ــالــح اأخـــــــالق الــــرجــــال �ـــــصـــــروق)21( لــ�ــص

كان  م��ا  حاكيًا  ال��ع��دوان��ي  ال�شبع  ذو  ويتغزل 
مكارهه  اإل��ى  يتد�ش�ص  ال��ذي  عمه  اب��ن  وبين  بينه 
عمه  بني  وبين  بينه  وي�شعى  اأعدائه،  اإلى  به  وي�شي 

عل�ص  بن  الم�شيب  ويتاأ�شى  �شرًا،  ويبغيه))))عندهم 
ف��راق   على  ال��م��دي��ح  �شعر  اأق���دم  م��ن  ق�شيدة  ف��ي 
حبيبته ذاكرًا العواذل الالئمين والكا�شحين، ويبين 
المرق�ص الأ�شغر اأثر فراق حبيبته في قلبه وي�شف 
ح�شنها والذكرى التي تعاوده منوهًا بالوفاء، دون اأن 
ين�شى ذكر العذل والعاذلين اأو اللوم والالئمين))))، 
ويذكر اأحد الجاهليين هزء عاذلته بم�شيبه ويتعجب 
عاله  وقد  اإياه  �شاحبته  اإنكار  من  منقذ  بن  المرار 
ال�شيب متخذًا من العواذل و�شيلة اإلى ذلك، وي�شتعيد 
المرزد اأخو ال�شماخ ذكريات ال�شباب وي�شف الدرع 
يلومه  ال��ذي  العذول  على  وينحي  والرمح  والتر�ص 
في  خازم  اأبي  بن  ب�شر  ويتحدث  الغيب))))،  بظهر 
اإ�شغاء حبيبته  وعن  الثاأر،  يوم  الفرو�شية عن  �شعر 
حاجب  وي�شف  الحبل،  و�شرمها  الو�شاة  قول  اإلى 
ق�شة  تمثل  جميلة  ق�شيدة  ف��ي  الفر�ص  الأ���ش��دي 
ال�شراع  بفر�شه، كما ت�شور  اعتزازه  واقعية ت�شور 
فهي  المال،  �شيا�شة  في  وزوجه  الرجل  بين  الدائر 
تلح عليه اأن يبيع فر�شه محتجة بارتفاع اأثمان الخيل 
ويرد عليها مبينًا مناقب الفر�ص وجماله وغنائه في 
الق�شة  هذه  اإذن  تخل  فلم  الحرب،  وغير  الحرب 
الواقعية من حديث العذل والعذول))))، وذكر طرفة 
الخمر،  عن  يتحدث  وهو  جمياًل  معنى  العبد  ابن 
فحواه اأنه يباكر ال�شرب قبل انتباه العاذلت ليقطع 

عليهن الكالم اأو العذل، قال:
ولــــــوال ثـــــالث هــــن مــــن عــيــ�ــصــة الــفــتــى

وجـــــــدك لــــم اأحــــفــــل مـــتـــى قـــــام عــــودي

فـــمـــنـــهـــن �ـــصـــبـــق الــــــــعــــــــاذالت بـــ�ـــصـــربـــة 
كــمــيــت مــتــى مـــا تــعــل بــالــمــاء تـــزبـــد)26(

الأدي���رة  اإل���ى  ال��ع��ب��ادي  ب��ن زي��د  واختلف ع��دي 
والن�شك  الزهد  في  وكان مجيدًا  الرهبان  وم�شاكن 
كان  التي  الخمر  وو�شف  والحكمة  الأمثال  و�شرب 
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بذكر  و�شفها  لقتران  و�شفها  في  مجيدًا  بها  كلفا 
العذل والعاذلين، قال:

يـــكـــر الـــــعـــــاذلـــــون فـــــي و�ــــصــــح الــ�ــصــبــح

يـــــقـــــولـــــــــــــــــــــــون لــــــــي اأمـــــــــــــا تـــ�ـــصـــتـــفـــيـــق

ويـــــــنـــــــدبـــــــون فـــــيـــــك يــــــــا ابـــــــنـــــــة عـــبـــد 

مــــــوثــــــوق عــــــنــــــدكــــــم  والــــــقــــــلــــــب  اهلل 

فيها الـــعـــذل  اأكــــثــــروا  اإذا  اأدري  لــ�ــصــت 
�ــــــصــــــديــــــق)27( اأم  يــــلــــومــــنــــي  اأعـــــــــــــــدٌو 

ويت�شح مما �شبق اأن العذل والعذول ظاهرة فنية 
في  عليها  ويعتمد  القديم،  العربي  ال�شعر  في  بارزة 
اأو  فخرًا  اأو  رثاًء  اأو  هجاًء  اأو  مدحًا  الق�شيدة  بناء 
و�شفًا للطبيعة اأو حتى في �شعر النقائ�ص، وياأتي في 
مقدمة الق�شيدة، وو�شطها وختامها، ويكفينا النظر 
العذل  حديث  اأن  على  فيه  لنقف  جرير  �شعر  في 
الأم��وي  ال�شعر  في  للنظر  ملفتة  ظاهرة  وال��ع��ذول 
العذول  عن  تحدث  فقد  خا�شة،  �شعره  وفي  عامة 
النمام المف�شد بين النا�ص بالكذب عليه وهو يمدح 
الدامغة  نقي�شته  ويبداأ  الثقفي،  يو�شف  الحجاج بن 
في هجاء الفرزدق والراعي النميري بحديث العذل 
والعذول  العذل  ذكر  �شعره  في  ويتالزم  والعذول، 
العذول  ويذكر  وال��ف��راق،  وال�شباب  ال�شيب  بذكر 
وكذلك  وال��الئ��م))))،  والرقيب  والوا�شي  النا�شح 
يمدح  ق�شيدة  مطلع  ف��ي  ال�شيب  ال��ف��رزدق  ي�شكو 
في  وكذلك  وال��ع��ذول،  العذل  ذاك���رًا  الحجاج  بها 
العذل  وحديث  ال��م��ل��ك))))،  عبد  بن  ليزيد  مدحه 
ب�شار  مديح  في  الغزلية  لل�شورة  مكمل  وال��ع��ذول 
بن  ليزيد  الوليد  بن  م�شلم  ومديح  �شلم  بن  لعقبة 
العبا�شي  للطائع  الر�شي  وال�شريف  ال�شيباني  مزيد 
وبهاء الدولة)0))، ويكثر العذل والعذول في �شيفيات 
ال�شعراء  اأح�شن  المتنبي  ولعل  وكافورياته،  المتنبي 

ت�شويرًا لمعنى العذول الر�شول الو�شيط في قوله:

ـــــول ـــــص ـــــا كــــلــــنــــا جــــــــــوى يــــــــا ر� ـــــن مــــــــا ل

اأنـــــــــــــا اأهـــــــــــــــوى وقـــــلـــــبـــــك الــــمــــتــــبــــول

ـــــمـــــا عــــــــــــاد مـــــــــن بـــــعـــــثـــــت اإلـــــيـــــهـــــا كـــــل
ــــــقــــــول)31( غـــــــار مــــنــــي وخـــــــــان فـــيـــمـــا ي

بها  م��دح  ق�شيدة  اآخ��ر  مطلع  في  بيتان  وهما 
كافور  اإلى  يتوجه  اأن  قبل  الحمداني  الدولة  �شيف 
ال�شورة  وع�شب  الق�شيدة  �شلب  وهما  الخ�شيدي 
العذل  بين  الجمع  في  المعتز  اب��ن  واأف���رط  فيها، 
والعذول وال�شيب وال�شباب ذاكرًا اأن اللهو مع ال�شيب 
موجبات  من  الراأ�ص  �شيب  لأن  اللوم  موجبات  من 
ال�شريف  ق��ول  اأج��م��ل  وم��ا  وال��ع��ب��رة))))،  الت��ع��اظ 

الر�شي:
ـــاً ـــامـــت قــــــل لـــــعـــــذولـــــي الــــــيــــــوم نــــــم �ـــص

اأعــــــــــذال)33( اأن  الـــ�ـــصـــيـــب  كـــفـــانـــي  فـــقـــد 

المعاني  من  طيبة  مجموعة  نوا�ص  اأب��و  وت��رك 
وال�شور المتعلقة بالعذل والعذول في �شعره الخمري، 
الخمر وحين  �شرب  الأمين عن  وخا�شة حين منعه 
المعتزلة في �شربها، فقد حاوره  اإمام  النظام  لمه 
في م�شاألة العفو، وافتتح اإحدى ق�شائده بطلب ترك 
الك�شف  اإلى  و�شيلة  الالئمين  لوم  واتخذ من  اللوم، 
التجديد  اإل���ى  تميل  ال��ت��ي  الح�شارية  نزعته  ع��ن 
وتتخبط في المعاني القديمة، التي ولد منها معاني 
جديدة في رقة اأ�شلوبية و�شفافية تعبير، ويتكرر في 
لحاجة  اإل  زادوه  ما  الالئمين  العاذلين  اأن  �شعره 
تنوعت  المعاني  تنوعت  وكما  الخمر))))،  طلب  في 
وال�شرط  والتوكيد  ال�شتفهام  بين  ما  الأ�شاليب 
ال�شورة  اإلى جانب براعة  والإخبار،  والنهي  والأمر 
الطريفة  المعاني  ومن  خا�شة،  معان  على  الدالة 
عن  ال�شعراء  امتناع  في  ال�شيب  تاأثير  اإلى  الإ�شارة 
ب�شربها،  وتم�شكهم  العذال  اأقوال  ورف�شهم  الخمر 
و�شور  جميلة  �شياغة  في  جاء  ال��ذي  المعنى  ذلك 
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بن  وم�شلم  المعتز  ابن  �شعر  في  نجد  مثلما  بديعة، 
ال�شعراء  تعبير  الطريفة  المعاني  ومن  الوليد)))). 
عن خوفهم من العذل والعذول، ومن ذلك قول ذي 

الرمة:
تــ�ــصــعــديــنــي اأن  اأيـــقـــنـــت  وقـــــد  فـــجـــئـــت 

وقـــد طـــار قــلــبــي مـــن عـــدو اأحــــــــاذره)36(

وقول ب�شار:
ــــــعــــــالء ال اأم  �ــــــصــــــاحــــــبــــــي  حـــــبـــــيـــــبـــــا 

واحـــــــــذرا طـــــرف عــيــنــهــا الــــــحــــــوراء)37(

وقول ابن المعتز:
ـــا تــحــت الـــدجـــى �ـــصـــيء �ــصــوى مـــا راعـــن

�ـــصـــبـــه الـــنـــجـــوم بـــاأعـــيـــن الـــــرقـــــبـــــاء)38(

ال�شعراء عن معنين طريفين  فقد عبر  ثم  ومن 
الحب،  �شر  وكتمان  النظرة  اختال�ص  هما  اآخرين 
فابن الرومي يختل�ص النظرة في لفظ رقيق واأ�شلوب 
العذال  من  خوفًا  توديع  لحظة  في  عجاًل  ب�شيط 

والالئمين والرقباء، قال:
خـــلـــ�ـــصـــت مــــنــــهــــا نـــــظـــــرة عــــلــــى وجــــل

اآخــــــــرهــــــــا اأولــــــــهــــــــا مـــــــن الــــــعــــــجــــــل)39(

ويحب ال�شريف الر�شي اأن ير�شل كتاب �شوق اإلى 
من يحب لول خوف الرقيب الذي يقف بين ال�شفاه 

ويحول بين الأفواه، ويقول جميل بثينة:
كـــــتـــــمـــــان �ــــــصــــــرك يـــــــا بــــثــــيــــن فــــاإنــــمــــا

ــــغــــيــــب االأ�ـــــــــصـــــــــرار عـــــنـــــد االأمـــــــــيـــــــــن ت

وقال:
مجمجماً  الــــفــــوؤاد  فـــي  �ـــصـــرك  وكــتــمــت 

لــــــجــــــديــــــر)40( لـــــ�ـــــصـــــره  الـــــكـــــتـــــوم  اإن 

وقال ابن المعتز:
كــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــت حـــــــــــــــــبـــــــــــــــــك حـــــــــتـــــــــى

كــــــــــــــــــتــــــــــــــــــمــــــــــــــــــت كـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــانـــــــــــــي

ــــــــــــمــــــــــــكــــــــــــن لــــــــــــــــــــــي بــــــــه فـــــــــــــــلـــــــــــــــم ي
ـــــــــانـــــــــي)41( ـــــــــ�ـــــــــص مــــــــــــــن ذكــــــــــــــــــــــره بـــــــــل

الحب  �شغط  يطيقون  ل  ال�شعراء  ك��ان  ول��م��ا 
عن   اآخ��ر  ط��رف  م��ن  ع��ب��روا  فقد  ال�شوق،  ول��واع��ج 
وتارة  بالدمع  ت��ارة  عنهم  رغمًا  الحب  هذا  اإذاع��ة 
بالعيون معبرين بذلك عن المعنى ال�شائع )ال�شب 

تف�شحه عيون) مثلما نجد في قول ابن زيدون:
كـــــــــــــــــــــــــــان �ـــــــــــــــــصـــــــــــــــــري مـــــــــكـــــــــتـــــــــمـــــــــاً 

عـــــــلـــــــن قـــــــــــــــــــد  االآن  وهــــــــــــــــــــــــــو 

الحب،  لأ�شرار  اإذاع��ة  ال��وداع  زيدون  ابن  ويرى 
قال:

ودعـــــــــــك مـــــــحـــــــب  الــــــ�ــــــصــــــبــــــر  ودع 
ــــتــــودعــــك)42( ذائـــــــع مـــــن �ــــصــــره مـــــا ا�ــــص

ومن اإبداع المتنبي في هذا المعنى قوله:
كــــتــــمــــت حــــبــــي حــــتــــى عــــنــــك تـــكـــرمـــة

ثـــم ا�ـــصـــتـــوى فــيــه اإ�ـــــصـــــراري واإعـــالنـــي

جــ�ــصــدي عــــن  فــــا�ــــص  حـــتـــى  زاد  كــــاأنــــه 

فــ�ــصــار �ــصــقــمــي بـــه فـــي جــ�ــصــم كــتــمــانــي

وفي قوله:
وكـــــاتـــــم الــــحــــب يــــــوم الـــبـــيـــن مــنــتــهــك

�ــصــرائــره)43( الــدمــع ال تخفى  و�ــصــاحــب 

ال�سورة والأبعاد:
طرافتها  على  ال�شعرية  المعاني  ك��ان��ت  لقد 
وقدرتها تقريرًا لحقائق بقدر ما كانت ذات دللت 
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واإيحاءات نف�شية رائعة، بعبارة اأخرى كانت ت�شويرًا 
مكبوتة،  ورغبات  لم�شاعر  واإب��رازا  نف�شية  للحظات 
ومن خالل و�شف العذول الوا�شي والرقيب والر�شول 
و�شفًا دقيقًا داخليًا وخارجيًا، ولقد تنوعت الأو�شاف 
ال�شعراء  وم�شاعرهم وطرائق  اأحا�شي�ص  لتنوع  تبعًا 
على  الوا�شع  بخيالهم  ال�شعراء  وا�شتعان  تعبيرهم، 
اختيار  ح�شن  خالل  من  النف�شية،  المعاني  اإخ��راج 
بال�شور  والت��ي��ان  وعناية،  بدقة  ال��دال��ة  الأل��ف��اظ 
البيانية )ا�شتعارة وت�شبيهًا وكناية) والتيان بالق�شة 
الم�شورة اأو الأ�شلوب الق�ش�شي الت�شويري، مثلما 
نجد في ق�ش�ص امرئ القي�ص ومغامراته العاطفية 
 التي حكى لنا بع�شًا منها في معلقته، وفي رائية عمر
ابن اأبي ربيعة حيث نجد الو�شف والت�شوير والتحليل 
والتف�شيل والعناية بر�شم البيئة الفنية، اإلى جانب 
ذكر  طريق  عن  ومع�شوقه  ال�شاعر  م�شاعر  تحليل 
منهم  التخل�ص  وكيفية  والر�شول  والوا�شي  الرقيب 
اأو التغلب عليهم، وقد ا�شتعان ال�شعراء في �شورهم 
والأق��وال  وبالأمثال  والمعنوية  اللفظية  بال�شنعة 
في  نجد  مثلما  المثل  مجرى  تجري  التي  ال�شائرة 

قول ابن زيدون:
مـــكـــثـــر ـــــــده  حـــــــا�ـــــــص مـــــــــن  يـــــــــــــــزال  ال 

الــــــعــــــذل)44( الـــ�ـــصـــيـــف  �ـــصـــبـــق  فـــعـــل  اأو 

وفي قول ال�شريف الر�شي:
قـــــــد �ــــصــــبــــق الــــ�ــــصــــيــــف عـــــــــذل عـــــاذلـــــه

لـــمـــا تـــــبـــــارى الـــحـــ�ـــصـــام والـــــــعـــــــذل)45(

ف�شبق ال�شيف العذل، مثل قاله �شبة بن اأود حين 
لمه النا�ص على قتله قاتل ابنه في الحرم، وهو مثل 
ي�شرب لالأمر الذي فات فال يمكن تداركه، وبراعة 
مالب�شاته  م��ن  المثل  نقال  اأنهما  ف��ي  ال�شاعرين 
ولعل  والعذول،  العذل  عن  الحديث  اإلى  التاريخية 
جعل  قد  المعاني  ت�شوير  في  بالأمثال  ال�شتعانة 

كثيرًا من الأبيات تاأتي كالأمثال ال�شائرة، فغلب على 
ال�شور طابع الطرافة والحكمة والتمثيل في اأعقاب 
المعاني، وفي �شعر جرير نغمة عذربة وعفة طاغية 
األفاظًا  لها  تخير  التي  ال�شعرية  ال�شور  من  وكثير 
لتعبر عن حالت نف�شية خا�شة به  الرقة،  غاية في 
الق�شة والحوار، ومنعًا  كعا�شق محب ولم تخل من 
لنا  تركوا  ال�شعراء  باأن  القول  يمكننا  لال�شتطراد 
�شورًا كثيرة في �شعر العذل والعذول، هي ال�شورة 
الو�شفية للعذول، و�شورة الرقيب والوا�شي والر�شول 

وبع�ص ال�شور الطريفة الأخرى.
وفي ال�شورة الو�شفية:

الخلقية  العذول  اأو�شاف  عن  ال�شعراء  تحدث 
كونه  مثل  م��ن  والمعنوية،  وال��م��ادي��ة  والأخ��الق��ي��ة 
اأخ��الق  اأخ��الق��ه  العقد،  في  نفاثًا  عنيفًا  �شخ�شًا 
ال�شريف  ويفل�شف  جاهل،  لئيم  فالعذول  اللئام، 
ودليله  الأ�شول  في  يكون  اأنه  موؤكدًا  اللوؤم  الر�شي 

غدر الخليل، قال:
اأ�ــــصــــولــــه لـــــــــوؤم  الــــــمــــــرء  لـــــــــوؤم  واأول 

خـــلـــيـــل غـــــــــدر  الـــــــمـــــــرء  غـــــــــدر  واأول 

ولذلك حق لل�شريف اأن يقول:
عــذولــي مــن اأوطــــا قـــرا الــعــجــز مــركــبــاً

ولــــكــــن ظـــهـــر الـــــعـــــزم  غـــيـــر ذلـــــــــول)46(

واللوؤم،  العقد  في  والنفث  العنف  جانب  واإل��ى 
ف��ال��ع��ذول ع���دو ك����اذب، وق���د اب��ت��ل��ى اب���ن زي���دون 
و�شفهم  في  ف��اأب��دع  الكاذبين  الأع���داء  بالعواذل 
الحبيبة،  تبدل  راأى  حين  الكذب  اأثر  عن  وك�شف 
نونيته  في  للمحبين  العواذل  عداء  �شر  ك�شف  كما 

قال: الم�شهورة حيث 
فدعوا  الهوى  ت�صاقينا  من  العدا  غيظ 

ـــــــــاأن نـــغـــ�ـــص فـــــقـــــال الــــــدهــــــر اأمـــيـــنـــا ب
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يـــا لــيــت �ــصــعــري ولــــم نــعــتــب اأعـــاديـــكـــم
اأعـــاديـــنـــا)47( العتبى  مــن  نـــال حــظــاً  هــل 

كاأخالق  اأخالقه  لي�شت  ظالم  حا�شد  والعذول 
غيظ  ي�شور  ال��ذي  المعتز  اب��ن  �شعر  ف��ي  المحب 

الح�شود الظالم في قوله:
لـــــم يــــــدر مـــــا تـــحـــت الـــتـــجـــمـــل حــا�ــصــد 

ــــــقــــــوم ـــــقـــــعـــــد مــــــــــــرة وي بــــــالــــــغــــــيــــــظ ي

�ـــصـــعـــدة تـــنـــفـــ�ـــص  اإذا  لـــلـــحـــ�ـــصـــود  قـــــل 
ــــــــه مــــــظــــــلــــــوم)48( يـــــــا ظــــــالــــــمــــــاً وكــــــــاأن

والعذول ل وفاء عنده في �شعر ابن زيدون، لذلك 
يقول المتنبي ل تطمع في مودة حا�شد اأي العذول، 
الذي هو نا�شح �شرير غير �شادق في نعمه في �شعر 
جرير بل اإن ابن المعتز يرد ن�شيحة العذول ويدعو 

اإلي عدم طاعته اأو �شماع ن�شحه في قوله:
نــ�ــصــيــحــتــه ـــاعـــت  �ـــص قـــــد  مـــثـــلـــك  ورب 

اأدب)49( وال  راأى  ذي  ود  يـــطـــق  ولـــــم 

لم  ال���ذي  النا�شح  م��ن  المعتز  اب��ن  ويتعجب 
الفار�ص  ابن  اأن  ورغم  ن�شحه،  في  وي�شتمر  يطع 
تدور  �شعرية  �شورة  ترك  اأنه  اإل  �شوفية  نظرة  له 
بالهوى  �شغله  فيها عن  يك�شف  العذول   حول ن�شح 
عن  يك�شف  كما  والعذل،  اللوم  عن  اأذنيه  و�شمه 
عن  ان��ح��رف  �شخ�ص  لأن���ه  ول��وؤم��ه  ال��ع��ذول  عنف 
طريق الهداية فوجب علي ابن الفار�ص اأن يهديه، 
في  عمرته  واأجر  حجته  ثواب  تعادل  اإياه  وهدايته 
المحبة  يجهلون  والالئمون  فالعذال  اهلل،  �شبيل 
يهدون  اأنهم  نف�شه  الوقت  في  ويزعمون  الحقيقية 
اإلى  يهدون  اأنهم  حين  في  بلومهم،  ال�شواب  اإلى 
العذول  اأو���ش��اف  ف��ي  نجد  وه��ك��ذا  ال�����ش��الل)0))، 
الخلقية  اأو�شافها  ف��ي  اإن�شانيًا  كريهة  ال�شورة 
ال�شعراء  راح  ثم  والمعنوية،  والمادية  والأخالقية 

عن  ح��دي��ث��ه��م  ف��ي  الأو����ش���اف  ه���ذه  يخ�ش�شون 
اإلخ. والوا�شي والر�شول..  الرقيب 

�سورة العذول الرقيب
فرط  حيث  من  غيرها  عن  متميزة  �شورة  هي 
اإح�شا�ص ال�شعراء بالخوف من الرقيب، وهو اإح�شا�ص 
طرحه ال�شعراء على ما حولهم من الأ�شياء، فقدموا 
اأكثر  �شور  في  وطريفة  رقيقة  �شعرية  معاني  بذلك 
رقة وطرافة، فالعذول الرقيب ينغ�ص على العا�شق 
نف�شه،  ع�شق  العا�شق  على  لينغ�ص  اإنه  حتى  ع�شقه 

في قول اأبي تمام:
غـــيـــر اأنــــــــي لـــــو كـــنـــت اأعــــ�ــــصــــق نــفــ�ــصــي

لـــتـــنـــغـــ�ـــصـــت عـــ�ـــصـــقـــهـــا بـــــالـــــرقـــــيـــــب)51(

ويخ�شى العبا�ص بن الأحنف القتل ب�شبب الرقيب 
الذي ينقل خبر حبه ل�شاحبته، قال:

والــهــوى الــ�ــصــوق  ي�صتكي  لــ�ــصــانــي  يــظــل 
وقــلــبــي كـــذى حــبــ�ــص لــقــتــل مـــراقـــب)52(

ويروع الرقيب ابن المعتز في قوله:
ـــا تــحــت الـــدجـــى �ـــصـــيء �ــصــوى مـــا راعـــن

�ــــصــــبــــه الـــــنـــــجـــــوم بـــــاأعـــــيـــــن الــــرقــــبــــاء

عيون  م��ن  المحبوب  على  المعتز  اب��ن  وي��غ��ار 
اأن يبتلى بالرقيب  اأوقاته ولحظاته  الرقباء، واأتع�ص 
ويتفنن في ت�شوير هذا البالء، واأ�شعد لحظات ابن 
اأعين  يبيت محبوبه عنده بال خوف من  اأن  المعتز 
الرقباء، وقد تفنن في ت�شوير الخوف من الرقيب 

في هذه ال�شورة الجميلة:
عــــا�ــــصــــقــــاً راأى  مـــــعـــــ�ـــــصـــــوق  وجـــــــنـــــــة 

فــا�ــصــفــر ثــــم احـــمـــر خـــــوف رقــــيــــب)53(

من  وتخل�شهم  تحايلهم  ف��ي  ال�شعراء  وتفنن 
الليل   رداء  يلب�ص  الحمداني  فرا�ص  فاأبو  الرقباء، 
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حتى ل يراه العذول الرقيب في قوله:
وا�ـــصـــح والـــلـــيـــل  الـــلـــيـــل  رداء  ــنــا  لــبــ�ــص

بــمــ�ــصــيــب ـــــــه  ـــــــص راأ� ــــــــــردى  ت اأن  ــــــــــى  اإل

ــــا كـــغـــ�ـــصـــنـــي بـــــانـــــة عـــابـــثـــتـــهـــمـــا ــــن ــــت وب
مـــع الــ�ــصــبــح ريــــح �ـــصـــمـــاأل وجــــنــــوب)54(

وتتخطى �شورة الرقيب الروؤية الب�شرية المادية 
وتتجاوز الروؤية العقلية الذهنية اإلى الروؤية المعتمدة 
عربي  واب��ن  الفار�ص  ابن  �شعر  في  الب�شيرة  علي 
بالمدركات  يبداأ  فريد،  نف�شي  اأ�شا�ص  من  لها  بما 
الح�شية ثم يمتزج بالم�شاعر الوجدانية في ترا�شل 
يذوب تلك الإح�شا�شات في ذوب واحد، لذلك عبرت 
العالم  عن  �شعريهما  في  الرقيب  ال��ع��ذول  �شورة 
الداخلي الرحيب لل�شاعر، باعتمادها على مدركات 
البيئة الح�شية وا�شتلهامها الجو والتراث الإ�شالمي 
الخا�ص  الطابع  جانب  اإل��ى  وال�شنة،  ال��ق��راآن  من 
لل�شاعر المحور والمولد للتجربة، وقد جاءت �شورة 
ق�ش�شي  اأ�شلوب  في  �شعريهما  في  الرقيب  العذول 
ذا  الوجداني  الرومان�ص  ال�شعر  كان  ومتى  حواري، 
طابع ق�ش�شي كانت الوحدة الع�شوية فيه اأظهر، اإذ 
يبدو متما�شكًا تظهر فيه الأفكار والأحا�شي�ص �شورًا 
العذول  �شخ�شية  تبدو  ثم  ومن  للمواقف  تحليلية 
�شيكلوجي  واتجاه  غيبي  فل�شفي  اتجاه  ذات  رمزية 
والرتفاع  والإيهام  الإيحاء  من  لغوي  واتجاه  نف�شي 
المعرفة، ولها  والنف�ص م�شدر  المعرفة،  اإلى وحدة 
ا�شتعدادها لالن�شالخ عن الب�شرية وقتًا من الأوقات 
�شورة  تبدو  ثم  وم��ن  اللمحات،  من  لمحة  في  اأو 
المالم) من  الفار�ص )طيف  ابن  �شعر  في  الطيف 
وتعتمد  الحقائق،  بها  ت��درك  التي  الباطنة  القوى 
الرمز،  على  العذريين  �شعر  ف��ي  كذلك  ال�شورة 
من   اأكثر  وللرقيب  المعرفة،  وح��دة  اإل��ى  رمز  فهي 
والمقاوم  العقل  فهو  الفار�ص،  ابن  �شعر  في  معنى 

النوع  بهذا  والمعرفة  العلم  اأهل  من  وهو  والناظر، 
تغنيه  بحيث  لفكره  قلب  فالرقيب  ال�شرائر،  من 
من  الرقيب  ويظهر  العين،  روؤي��ة  عن  الرقيب  اأذن 
الرقيب  كان  وما  النف�ص  في  الباطن  المعنى  جهة 
يخفيه من  كان  بما  ك�شف حجاب ج�شمه  قبل  يعلم 
البوح با�شمه  ال�شر، والرقيب ذو نف�ص نمامة وعدم 
اأثر من اآثاراإخفاء المحب لحب الحبيبة له، و�شورة 
الرقيب كما تبدو في التائية الكبرى اأو نظم ال�شلوك 
ذاتية متفردة  وتجربة  الفار�ص، نحول و�شنى  لبن 
وال�شاعر  اأمره،  لخفية  وف�شح  �شره  لحقيقة  وك�شف 
اأن  اأمال في  الحبيبة  ل ي�شمع المالم ول يرى �شوى 
في  �شكواه  فيبث  ترحمه،  ل  وهي  يومًا  اإليه  ترجع 
نغمة حزينة باكية، ومن اأجمل ما قاله ابن الفار�ص 
ل�شيانة  اأقامت  المحبوبة  اإن  قوله  ال�شدد  هذا  في 
هو  مراقبًا،  نف�ص  على  نف�ص  من  ال�شر  في  حبها 
وقد عبر عن ذلك في هذه  لمحبتها،  قلبي  خواطر 

ال�شورة الجميلة:
اأقـــــــامـــــــت لــــهــــا مــــنــــي عـــــلـــــيَّ مــــراقــــبــــاً

األــــمــــت)55( اإن  بــالــهــوى  قــلــبــي  خـــواطـــر 

�سورة العذول الر�سول
المالمح  محددة  وهي  ال�شعر  في  كثيرًا  تتردد 
حلقة  اأو  الوا�شطة  هو  فالر�شول  الق�شمات،  وا�شحة 
قواد،  والليل  ليل  والر�شول  المحبين،  بين  الو�شل 
يب�شر  الذي  هو  والر�شول  الهوى،  ر�شل  والعذال هم 
اأو الذي يفرج كربة العا�شق، والر�شول هو  بالزيارة 
المحبوبة،  اإلى  �شرًا  ويم�شي  المواعيد  يحمل  الذي 
والر�شول هو الذي يفرج كربة ال�شاعر لأنه المبعوث 
المبعوث  وهو  ال�شاعر،  قبل  المحبوبة من  لقاء  اإلى 
اأي�شًا من قبل الحبيبة، فقد كانت ترا�شل المحبوب، 
ال�شورة  ه��ذه  وانظر  تقال،  ل  الهوى  ر�شل  وزلت 

الطريفة لبن المعتز:
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كـــــــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــذول 

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوال

ـــــــــــــــى فــــــــــــــــــــــــــــــرق لــــــــــــــــــــــي واأمـــــــــــــــ�ـــــــــــــــص

عــــــــــــــلــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــوى دلـــــــــــيـــــــــــال

ــــــــــــــــــــــار لــــــــــــــــــــــي ر�ـــــــــــــــصـــــــــــــــوال و�ــــــــــــــــــــــص

وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك الــــــــــــــفــــــــــــــ�ــــــــــــــصــــــــــــــوال

وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد لـــــــــــــــــــــــــي حـــــــــبـــــــــيـــــــــبـــــــــي 
ـــــــــــــــــــــــم يــــــــــــكــــــــــــن ثــــــــــــــقــــــــــــــيــــــــــــــال)56( ول

واإر���ش��ال  الو�شاة  ك��ذب  بين  ع��زة  كثير  ويجمع 
وبين  بينه  ر�شوًل  اللحظ  جميل  ويجعل  الر�شل))))، 

المحبوبة في قوله:
ولـــكـــن جــعــلــت الـــلـــحـــظ بــيــنــي وبــيــنــهــا

ر�ـــصـــواًل فـــــاأدى مـــا تــجــن الــ�ــصــمــائــر)58(

ويرد جرير الر�شول ومن اأجمل ال�شور ال�شعرية 
في هذا ال�شدد قول ال�شريف الر�شي:

عـــنـــدي ر�ـــصـــائـــل �ـــصـــوق لــ�ــصــت اأذكــــرهــــا
لــــــــوال الـــــرقـــــيـــــب لـــبـــلـــغـــتـــهـــا فـــــــــــاك)59(

علمنا  الر�شول  العذول  اإن  زي��دون  ابن  ويقول 
���ش��ر ح��ب��ن��ا، وال��ر���ش��ول غ��ي��ور يهدي  ن��ك��ت��م  ك��ي��ف 
فرا�ص  اأب���و  يتمناه  طيف  وال��ر���ش��ول  وع���ي���ده)0))، 

الحمداني في قوله:
كـــيـــف الـــ�ـــصـــبـــيـــل اإلــــــــى طـــيـــف يــــــــزاوره

والــنــوم فــي جملة االأحــبــاب هــاجــره)61(

الذي  المتنبي  �شعر  في  خائن  غيور  والر�شول 
يتعجب من غيرته وخيانته في قوله:

 مـــــــا لـــــنـــــا كــــلــــنــــا جـــــــــوى يـــــــا ر�ـــــصـــــول

اأنـــــــــــــا اأهـــــــــــــــوى وقـــــلـــــبـــــك الــــمــــتــــبــــول

ـــــمـــــا عــــــــــــاد مـــــــــن بـــــعـــــثـــــت اإلـــــيـــــهـــــا كـــــل
ــــــقــــــول)62( غـــــــار مــــنــــي وخـــــــــان فـــيـــمـــا ي

والر�شول في �شعر ابن عربي ل�شان القلب للب�شر 
وجود  �شر  وه��و  درر،  من  فيه  الرحمن  اأودع��ه  بما 
الباب وعين حجابه، وفي �شعر ابن الفار�ص العذال 

ر�شل الهوى، قال:
وا�ـــصـــبـــر اإلــــــى الــــعــــذال حـــبـــاً لــذكــرهــا

كـــاأنـــهـــم مــــا بــيــنــنــا والــــهــــوى ر�ــــصــــل)63(

�سورة العذول الوا�سي:
للعذول  طريفة  �شعرية  �شورًا  ال�شعراء  ))))ترك 

عن  وتك�شف  الو�شاة  اأقوال  تبرر  �شور  وهي  الوا�شي 
ح�شدة  فالو�شاة  والمحبوب،  المحب  في  تاأثيرها 
ي�شوءهم قرب الحبيب من الحبيب عند ابن زيدون، 
ويتميز  يتذوقوا طعمه،  ولم  الحب  يعرفون  ل  لأنهم 
الو�شاة عنده بالإفك والكذب وتتبع اأخبار المحبين 
يفزعون  وبذلك  وف�شحًا،  كيدًا  ن�شرها  على  والعمل 
الحبيب ببع�ص القول المكروه المنطوي على البغ�ص 
حين  الوا�شين  فرح  بثينة  جميل  وي�شور  والعداوة، 
ا�شتطاعوا بكذبهم اأن يجعلوا بثينة ت�شرم حبله في 

قوله:
اأن �ــصــرمــت حبلي الــوا�ــصــون  فـــرح  لــقــد 

الــبــخــل)65( اأبـــــدت لــنــا جــانــب  اإذ  بــثــيــنــة 

ويتعجب جرير من ت�شديق الو�شاة الغاوين كما 
يتعجب من بغ�شهم وعداوتهم، قال:

ــــاة كـــاأنـــهـــم  ولــــقــــد عـــجـــبـــت مـــــن الــــو�ــــص
بــالــبــغــ�ــص نـــحـــوك والـــــعـــــداوة غــــــور)66(

ويف�شح اأبو فرا�ص دنيًا ف�شيحة للو�شاة والوا�شين 
لمحبوبته  �شوقه  يظهر  اأن  اأراد  فحينما  �شعره،  في 
تتالعب  حبيبة  لأنها  المرام،  �شعب  و�شالها  �شور 
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بها اأقوال الو�شاة، قال:
لــي واإن  فــــــّي  الــــوا�ــــصــــيــــن  اإلـــــــى  تـــــــروغ 

الأذنـــــــابـــــــهـــــــا عـــــــن كـــــــل وا�ـــــصـــــيـــــة وقـــــر

فـــــاإن كــــان مـــا قــــال الـــو�ـــصـــاة ولــــم يكن
الــكــفــر)67( �صّيد  مــا  االإيــمــان  يــهــدم  فقد 

في  وي��ب��دع  ب��ال��و���ش��اة  نف�شه  المتنبي  وي�����ش��ب��ه 
اأقوالهم ومرادهم وهم ح�شدة كذبة،  ت�شوير تاأثير 
هذه  وانظر  ق��ال،  كما  الكذب  طريق  فالو�شايات 

ال�شورة الجميلة:
طــــــار الــــو�ــــصــــاة عـــلـــى �ـــصـــفـــاء ودادهـــــــم 

وكــــذا الـــذبـــاب عــلــى الــطــعــام يــطــيــر)68(

ال�شعراء مجموعة �شخمة من ال�شور  وقد ترك 
وا�شيًا،  اأو  رقيبًا  اأو  ر�شوًل  للعذول  النادرة  الطريفة 
اأو  جديدة  �شياغة  اأو  حكمة  من  عليه  ت�شتمل  بما 

معنى نادر، ومن ذلك قول ابن الفار�ص:
يــ�ــصــي لـــي بـــي الـــوا�ـــصـــي اإلــيــهــا والئــمــي

ن�صيحتي)69( لــديــهــا  يــبــدي  بــهــا  عليها 

وهذا من تواد المحبة لأن العادة جرت باأن ي�شي 
و�شى  ف��اإذا  المحبوب،  اإلى  المحب  معايب  الوا�شي 
نادرًا، كما  كان  به  للمحب معايبه م�شتعينًا  الوا�شي 
جرت العادة باأن يلوم المحب على محبة المحبوب 
في خفية منه ول يبدي ن�شيحته عند محبوبه، فاإذا 
بوجود  م�شتعينًا  محبوبه  عند  ون�شحه  المحب  لم 
المحبوب كان نادرا، وي�شتمل هذا البيت علي اإجمال 
واأوماأ  ووا�ص)  قال )فالح  ما ف�شل قبل ذلك حيث 
وبلفظ  بذاته،  الوا�شي  تحقق  على  )بي)  بلفظ  هنا 
فالوا�شي  المحب،  بذات  لالئم  ا  تحقق  على  )بها) 
هو  والمحبوب  المحبوب  هو  والمحب  المحب  هو 

الالئم فالكل واحد.

اأبعاد ال�سورة
واجتماعي  ومعرفي  فني  بعد  ال��ع��ذول  ل�شورة 
اأخالقية  ال�����ش��ع��راء  لغة  ك��ان��ت  ث��م  وم��ن  ونف�شي، 
البعد  ويتمثل  وت�شوفية،  وبيولوجية  واجتماعية 
في  والمحب  العذول  اجتماع  ب��اأن  القول  في  الفني 
باأن  القول  يدعم  مما  التناق�ص،  اإلى  يدعو  ال�شعر 
�شخ�شية العذول ل وجود لها، واإنما برزت في الأدب 
ال�شخو�ص  اأدب قادر على تحويل بع�ص  العربي لأنه 
�شور  الأدب��ي��ة  وال�شخو�ص  حية،  فنية  هياكل  اإل��ى 
متخيلة وحين تقدم على اأنها هياكل فنية، فاإن ذلك 
يعني اأنها من لحم ودم وعظام وتتجول في ال�شوارع، 
وال�شلوك  الفني  ال�شلوك  بين  النقد  ي��ف��رق  ول��م 
ال�شخ�شي لالأديب، ولم ير فرقًا بين ال�شخو�ص في 
العذريين  فمحبوبات  الواقع،  في  وال�شخو�ص  الأدب 
حيواتهن  الأدب  تاريخ  كتب  تذكر  حقيقيات  فتيات 
التاريخ،  في  موجودات  ل�شن  هن  بينما  واأن�شابهن، 
وبالمثل ي�شدق المتلقي ال�شعبي كل ما ي�شمعه على 
العربي  الأدب  في  العذول  ف�شخ�شية  حقيقة،  اأن��ه 
اأن منجزات  �ش�شخية  فنية تك�شف حقيقة موؤداها 
فح�شب)0))،  فنيًا  خلقًا  ولي�شت  حية  وقائع  الخيال 
ومما يوؤكد اأن العذول �شخ�شية فنية ولي�شت حقيقية 
اأنه في ال�شعر �شخ�ص �شبابي �شرابي متقلب ل يثبت 
على اأمر واحد، فتارة تراه في زي الملوك واآخرى في 
والل�شو�ص،  والفتاك  الطرق  ال�شعاليك وقطاع  زي 
وتارة في زي الأخ وال�شديق، وتارة في زي المناف�ص، 
وتارة في زي النا�شح والر�شول، وتارة في زي الالئم 
والوا�شي والنمام، وتارة في زي النا�شح والر�شول اأو 
الو�شيط، وفي حديث ال�شعراء عن العذول الو�شيط 
ب��ال��ذات  )ال��م��ت��خ��ي��ل��ة)  ال�����ش��اع��رة  ال����ذات  تختلط 
العذول مخترعة  �شخ�شية  اأن  يعني  مما  الحقيقية، 
�شخ�شية  نف�شه  الوقت  في  وهي  ال�شاعر  ذات  من 
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عن  تختلف  ال�شعر  في  ولكنها  حقيقي،  وج��ود  لها 
النوع))))،  في  اأو  الدرجة  في  الحقيقي  الوجود  هذا 
هذا  عرفنا  لما  الو�شيط  اأو  الر�شول  العذول  ول��ول 
اأو  الو�شيط  فالعذول  العذب،  الرائع  العذري  ال�شعر 
تلقانا  متنقلة  متحركة  مجازية  �شخ�شية  الر�شول 
وتكرار  والهجاء،  والكرم  والمدح  الغزل  �شعر  في 
الحديث عنها يجعلها �شخ�شية حية محددة مع اأنها 
متخيلة غام�شة، بدليل تاأرجح تعامل ال�شعراء معها 
ومعالجتهم الفنية لها، فتارة يكون العذول الو�شيط 
المحبين،  بين  العالقة  اإف�شاد  في  �شببًا  الر�شول  اأو 
وتارة  وعناد،  �شتم  و  و�شب  لعن  كل  لذلك  في�شتحق 
ثناء  كل  في�شتحق  العالقة  اإكمال  في  �شببًا  يكون 
�شخ�شية  وف��ي  خيال،  طيف  يكون  حين  وبخا�شة 
ادعاء  عن  بعيدًا  المتعدد  الوجود  يتحرك  العذول 
الثبات، ومن ثم يبرز البعد الفني للحياة  الإن�شانية، 
باأزمة الرغبة  فال�شاعر كاأي فنان يتنباأ عندما يمر 

في التنبوؤ.

كريهة  العذول  �شخ�شية  اأن  من  الرغم  وعلى 
اإن�شانيًا كما لم�شناها في اأو�شاف ال�شعراء، اإل اأنها 
محبوبة فنيًا في �شعرنا القديم، فقد تفنن ال�شعراء 
العالقة  اإف�شاد  اإلى«  ي�شعى  الذي  العذول  و�شف  في 
بين المحبين، را�شمين بذلك �شورة اإن�شانية كريهة 
ا�شتغالل هذه  اأنهم تفننوا في  اإل  ال�شخ�شية،  لهذه 
اأدق  عن  التعبير  في  اإن�شانيًا  الكريهة  ال�شخ�شية 
والهجران،  وال�شد  والغرام  والع�شق  الحب  معاني 
وفي ر�شم المواقف التي تك�شف عن اأحوال المحبين 
اللوم  اأثر  عن  تك�شف  كما  والحا�شدين  والحاقدين 
والتقريع في المحبين، والك�شف عن اأدق الخ�شائ�ص 
حديث  اأن  القول  ويمكن  والعذول،  للمحب  النف�شية 
العذل والعذول تقليد فني �شار عليه ال�شعراء لحق 
العذل  فحديث  واقعي،  �شدق  له  ولي�ص  �شابق  عن 

بها  افتتح  ال��ك��رم  �شعر  ف��ي  فنية  و�شيلة  وال��ع��ذول 
غير  غ��زل  �شاعر  م��ن  وك��م  ق�شائدهم،  ال�شعراء 
اأو مغامراته العاطفية نراه يتحدث  معروف بالحب 
حديثه  باأن  القول  يدعم  مما  والعذول،  العذل  عن 
من قبيل التقليد الفني ل �شلة له بال�شدق الواقعي، 
الطاهر  حبهم  بق�ش�ص  ال��م��ع��روف��ون  وال�����ش��ع��راء 
موافق  عندهم  وال��ع��ذول  العذل  فحديث  العفيف، 
العذري  فال�شاعر  الواقعي،  وال�شدق  الفني  للتقليد 
حرم  حبًا  يعي�ص  لأن��ه  حقيقية  تجربة  عن  ي�شدر 
والعذريون  الرقيب،  اأو  الوا�شي  العذول  ب�شبب  منه 
)قي�ص)  والوحيد  محبوباتهم،  من  حرموا  جميعًا 
طالقها  على  ذل��ك  بعد  اأج��ب��ر  بلبنى  ت��زوج  ال��ذي 
الأدب���ي))))،  التاريخ  ورواي��ات  ح�شين  طه  قال  كما 
ي�شير  ما  اأخبارهم  في  يكن  لم  الذين  ال�شعراء  اأما 
الو�شاة  باأفعال  م�شوبة  حب  بتجربة  مروا  اأنهم  اإلى 
التقليد  وراء  الجري  قبيل  من  ف�شعرهم  والرقباء، 
الفني، ولقد كان ال�شاعر العذري يوؤلف بين الأ�شتات 
عن طريق التمثيل المعتمد على الخيال، لأنه �شديد 
الم�شكالت،  تجاه  المفرطة  لعاطفته  الح�شا�شية 
طريق  عن  الخارجية  المو�شوعات  مع  توحد  لذلك 
ال�شخ�شي  التمثيل  وا�شتخدام  الوجداني  التقم�ص 
والرمزي، واإبداعه يدخل في مجال ن�شاطه اليومي، 
يومي  ن�شاط  لأنها  العذول  �شخ�شية  ابتكر  لذلك 
المحيط  على حبه من  ويخ�شى  يحب  فهو  يمار�شه، 
الذي يمار�ص فيه هذا الحب، لذلك تغدو �شخ�شية 
وما  الخارجي  وواق��ع��ه  نف�شيته  اإل��ى  رم��زًا  ال��ع��ذول 
ما  كل  ويحمله  يتمناه  خياليًا  ورم��زًا  عليه،  ينطوي 
تلك،  حبه  عملية  في  ن�شاط  من  به  يقوم  اأن  ي��ود 
ال�شاعر  اأبدعه  خيالي  فني  رمز  العذول  ف�شخ�شية 
اأنماط  اإلى  الماألوفة  التقليدية  الأنماط  من  ليتحرر 
التعبير،  في  ح��دود  ول  قيود  بال  مفتوحة  جديدة 
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ال��ع��ذول  �شخ�شية  ال��ع��ذري  ال�شاعر  تقم�ص  لقد 
الواقع،  اأر���ص  اأو  المنطق  بقوانين  يتقيد  ل  حتى 
وبذلك يمكنه توليد عدد من الأفكار الخيالية التي 
التقييد،  م��ن  خ��ال  ج��و  ف��ي  مثالية  ح��ل��وًل  تت�شمن 
بين  يجمع  اأن  لل�شاعر  العذول  �شخ�شية  تتيح  اإذ 
ال�شيء ونقي�شه )الحب والعذل والحبيب والعذول)، 
في  المتناق�شة  العالقات  وتت�شاوق  تتزاوج  ثم  ومن 
النف�شية  ال�شاعر  حالة  عن  للتعبير  منا�شب  اأ�شلوب 
م�شنيًا  تفكيرًا  يفكر  العذري  فال�شاعر  والعاطفية، 
وحين  وهجرانها،  �شاحبته  و�شد  حبه  مو�شوع  في 
يعجز عن اإيجاد حل لها فاإنه ين�شرف اإلى مواقف 
بعد  ثم  بم�شكلته،  لها  عالقة  ل  تبدو  ومو�شوعات 
فترة يهبط عليه الوحي اأو الإلهام الفني متمثاًل في 
�شخ�شية العذول في�شعر براحة نف�شية، ويحمل هذه 

ال�شخ�شية كل ما يتمناه في �شعوره.

علي  ال�شاعر  اإلحاح  في  المعرفي  البعد  ويتمثل 
الحب  �شر  اإدراك  في  الرغبة  في  العذول  �شخ�شية 
من   العالم  يعرف  اأن  ي�شتطيع  بالحب  لأنه  وكنهه، 
حوله، لأن الحب حل لكل الم�شاكل الإن�شانية و�شانع 
ومحاولت  فعاًل،  اأو  اإبداعًا  اأو  ن�شاطًا  المعجزات 
الو�شول  �شبيل  في  هي  اإنما  ال��ع��ذول  مع  ال�شاعر 
�شيء،  كل  من  �شيء  فيه  الذي  الحقيقي  الحب  اإلى 
القلب  و�شيء من  العقل  و�شيء من  الروح  �شيء من 
يبدو  العذري  ال�شعر  وف��ي  الج�شد))))،  من  و�شيء 
الحب و�شيلة ال�شاعر اإلى فهم العالم واإقامة عالقة 
الحب  لإدراك  الو�شيلة  ه��و  وال��ع��ذول  معه،  �شوية 
ال�شوية معه، فال�شاعر  واإقامة العالقة  العالم  وفهم 
العذري يحب ذاته حبًا يكاد يف�شله عن العالم من 
العالم  هذا  يفهم  لكي  يحتاج  فاإنه  ثم  ومن  حوله، 
يبث  ثالث،  �شخ�ص  اأو  و�شيط  اإل��ى  معه  ويتعاي�ص 

ذلك،  له  يحقق  اأنه  يت�شور  اأو  يريد  ما  ل�شانه  علي 
فالحب الحقيقي م�شير واتجاه نحو الآخر وبدايته 
خبرة ذاتبة يتعرف فيها الفرد على الآخر ثم عالقة 
الحب  يعرف  فالإن�شان  التبادل،  قوامها  �شخ�شية 
واإخوانه،  اأقرانه  العميقة من خالل  ويدرك عالقته 
ومن ثم تزدهر الحياة الإن�شانية وتنمو في جو دافئ 
اإن�شاني،  عالم  اإلى  ال�شخ�شية  العالقة  فيه  تنتقل 
بالآخرين  اإل  اإن�شانًا  لي�ص  باأنه  الإن�شان  فيه  ي�شعر 
التي  ال�شعادة،  الحب  ه��ذا  وغاية  الآخ��ري��ن،  وم��ع 
وحين  ه��ي،  اأي��ن  يعرف  اأن  العذري  ال�شاعر  يريد 
ي�شور المحبوبة اأبًا حنونًا يعطف على اأبنائه اأو ذاتًا 
اأنها �شخ�شية معذبة  اأو  تبادله حبًا بحب،  مع�شوقة 
والنف�شي  العقلي  ت�شوره  يقدم  فاإنه  لآلم��ه،  تتاألم 
لطبيعة حبه))))، والعربي ال�شرقي يحتاج دائمًا اإلى 
العالم  ل�شتك�شاف  )عذول)  ثالث  طرف  اأو  و�شيط 
الأر���ص  عالقة  يعرف  لم  فهو  حوله،  من  ومعرفته 
بال�شماء اإل من خالل الر�شول، ودائمًا كانت القوى 
وحتى  المجهول،  وبين  بينه  و�شيطًا  ت�شكل  الغيبية 
فهم ال�شعر فقد تم عن طريق الو�شيط وهو الجني 
الو�شيط  خالل  من  اإل  الحب  يدرك  ولم  الرئي،  اأو 
المتمثل في العذول، وقد اآمن ال�شعراء بخلود الحب 
لأن الحب الخالد هو الحقيقي الذي يعني ال�شعادة 
الذي  الحب  باأن  اأر�شطو  لقول  م�شداقًا  والمعرفة، 
اأن  ال�شعراء  اأدرك  وقد  حقيقيًا،  حبًا  لي�ص  ينتهي 
فيه  يتنف�شوا  اأن  يمكن  الذي  الوحيد  الروحي  الجو 
هو جو المحبة، الذي تكت�شب النف�ص الإن�شانية فيه 
قيمة انطولوجية ل �شبيل اإلى تعوي�شها اأو ا�شتبدالها 
بغيرها، لذلك قدم ال�شعراء ت�شورات مثالية للعالم 
من حولنا، فالحب اأعظم تجربة ميتافيزيقية عرفها 
مركب  ال��ع��ذول  مع  ال�شعراء  وم��ح��اولت  الإن�شان، 
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والقد�شي  وال�شوفي  العقلي  فيه  يختلط  اإب��داع��ي 
والدنيوي، ويغدو الحب فيه ظاهرة اإن�شانية متكاملة، 
اأنه كل حي  اأو قوة كونية كبرى ي�شعر الإن�شان معها 

متكامل ينب�ص بالحياة)))).

القول  في  العذول  ل�شورة  النف�شي  البعد  ويتمثل 
الذي  الواقع  من  النف�شي  الهروب  قبيل  من  باأنها 
يعي�شه ال�شعراء، وهو الف�شل في لقاء المحبوبة، فقد 
كان ال�شاعر العذري يحلم بهذا اللقاء ويم�شي الوقت 
عاطاًل في انتظاره، فاإن لم يتحقق ذلك الحلم فذلك 
حكم القدر المتمثل في العذول الوا�شي والنمام  الذي 
ي�شعى دائمًا اإلى التفرقة بين المحبين، ومن ثم يعي�ص 
ال�شاعر العذري في ما�شيه ويتعلق بالروحانيات ول 
ينغم�ص في الماديات، وكان ي�شعر اأن الأر�ص موافقة 
لأهوائه واأن ال�شماء منعمة عليه، واإح�شا�شه بالعذول 
الرقيب نتيجة قلقة الم�شتمر الم�شوب بيقظة ال�شك 
ذاته  داخ��ل  فتحو�شل  الوجود،  بم�شكلة  يتعلق  فيما 
يتاأملها ويعبر عنها دون اأن ي�شعر بال�شكينة والهدوء 
والموادعة اأو ما يرجى به ال�شالح بين النا�ص ب�شبب 
بالحب  نف�شه  األ��زم  لذلك  ب��ال��ع��ذول))))،  اإح�شا�شه 
توؤدي  التي  الأحاديث  وعقد  به،  واألزم غيره  والخير 
اإلى الف�شيلة المتعلقة بالجمال المعنوي الذي يجمع 
بين �شتى النفو�ص، بل وتعلق بالجمال الأزلي المطلق 
والعذول  قيمتها،  الحياة  على  يخلع  ال��ذي  الأب���دي 
الأج�شاد  النتقال من حب  اإلى  النف�ص  يدفع  و�شيط 
اإلى حب النفو�ص الجميلة، لقد اأراد ال�شاعر العذري 
اأن ي�شادق نف�شه لي�شتطيع اأن ي�شادق الآخرين من 
خالل حديثه عن العذول، ومن ل يعرف اأن ي�شادق 
فال�شاعر  الآخ��ري��ن،  ي�شادق  اأن  عن  عاجز  نف�شه 
اإن�شان ماأزوم نف�شيًا يحتاج اإلى من يمد له يد العون 

ويقا�شمه اأفراحه وي�شاركه نجاحه، اأي في حاجة اإلى 
�شديق وهو العذول اأو الو�شيط اأو الطرف الثالث، وهو 
ال�شدة،  وقت  ويوا�شيه  ال�شاعر  بمزاج  النا�ص  اأدرى 
ل  ا�شتيعابية  قيمة  الحب  من  تجعل  الو�شيط  وفكرة 
تقبل الق�شمة، والو�شيط مغامر والحب ل يحيا اإل في 
ومن  والمفاجاآت،  والغزوات  بالمغامرات  حافل  جو 
ثم كان ال�شاعر الرومان�شي يجاهد ع�شرات ال�شنين 
اأن  ال�شاعر  ي�شتطيع  وبالحب  واح��دة،  بقبلة  ليظفر 
وقد  والوعيد،  التهديد  ملوؤه  عا�شف  جو  في  يحيا 
يقال اأن الحب في �شميمه تالقي الأنا والأنت بدون 
وا�شطة، اإذ تن�شاأ العالقة بين المحبين مبا�شرة بال 
فكرة  يقبل  ل  فالحب  ات�شال،  حلقات  اأو  و�شائط 
الو�شيط اأو الحكم، لأن الحكم لن يكون قا�شيًا عادًل 
اأو و�شيطًا محايدًا يف�شل بين الطرفين، بل �شيكون 
بين  له  اأو عذوًل دخياًل ل مو�شوع  ف�شوليًا  �شخ�شًا 
اآمال  العا�شقين، ولكن واقع ال�شعر يك�شف عن تعلق 
ال�شاعر في الحياة علي ذات اأخرى، لأنه يفتقر اإلى 
غير  متنافرة  متعار�شة  ميوله  لأن  النف�شية  الوحدة 
متما�شكة، ومن ثم فهو في حاجة اإلى مو�شع يكمله 
ويحقق ترقيه وي�شد ما فيه من نق�ص وعجز، ولو ل  
هذا ال�شعور لما ن�شاأ لديه ذلك الحنين الغام�ص اإلى 
التالقي الذي يحرر ما في نف�شه من اإح�شا�ص بالقلق، 
ويتعلق ال�شاعر بذكريات الطفولة ومواقفها المبكرة 
النطباعات  لتقبل  م�شتعدًا  فيها  ال�شعور  يكون  التي 
التي  وهي  الواقع،  عالم  من  اإليه  ال��واردة  الجديدة 
كما  الحب  تثبيت  على  وتعمل  الال�شعور  في  تكمن 
اأطلق  ما  طريق  عن  النف�شي،  التحليل  دع��اة  يقول 
عن  اأ�شلي،  موقف  تركيب  اإع��ادة  في  الرغبة  عليه 
العالم  على  المواقف  لتلك  ال�شاعر  اإ�شقاط  طريق 
الخارجي اإ�شباعًا لميوله وتحقيقًا لكتمالها، والمراأة 
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الغام�شة  وذكرياتها  الطفولة  اأح��داث  مع  تتجاوب 
اإليه  تتجه  لما  وف��ق��ًا  ال�شقاء  اأو  ال�شعادة  وتحقق 
حياة  في  حدث  اأخطر  الحب  كان  ثم  ومن  ميولنا، 
الإن�شان لأنه يم�ص �شميم �شخ�شيته وجوهر وجوده 
وال�شوق  وا�شتياق  �شوق  في حالة  وال�شاعر  الباطني، 
اإليه تنزع وبه  �شني وعذاب ما لم تعرف النف�ص ما 
تتعلق، فتذهب في البحث عنه كل مذهب، ما اإن تطاأ 
دربًا حتى تغلق دونها الم�شالك والآفاق، فتظل قلقة 
م�شطربة حتى تنك�شف لها الحقيقة، فال�شاعر م�شوق 
و�شوقه متعلق ب�شميم الحياة من حيث الن�شاأة الأولى 
والحنين اإلى الأ�شل، واإح�شا�ص ال�شاعر بالغربة ناتج 
ثم  ومن  غيره،  يدرك  ل  ما  اإدراك  على  قدرته  عن 
ف�شر اآلمه وعذابه من قدرته على بناء مثال فذ من 

مح�ص خياله)))).

الحوا�صي

ل�شان العرب، ج ))، ط دار الفكر العربي، القاهرة/)))،   - (
.(((

ال�شابق/)))، ))).  - (
الجديدة،  الآف��اق  دار  ط   ،( ج  المخ�ش�ص،  �شيده:  ابن   - (

بيروت/))).
التجارية،  المكتبة  ال�شبع،  المعلقات  �شرح  ال��زوزن��ي:   - (

م�شر/)).
قي�ص،  بن  غيالن  الرمة  ذو  خاطر:  المنعم  عبد  محمد   - (

مكتبة �شماح، طنطا، م�شر/)).
المعارف،  دار  العربي)،  الأدب  فنون  )�شل�شلة  الغزل   - (

القاهرة/)).
ال�شابق/)).  - (

الأدب  في  درا�شة  الحمداني،  فرا�ص  اأبو  غريب:  جورج   - (
والتاريخ، ط )، دار الثقافة، بيروت ))))/))، ))).

ديوان ال�شريف )، ط دار �شادر، بيروت/)).  - (
ال�شابق/)0).  - (0

المعارف،  دار  ط   ،( ج  الأرب��ع��اء،  حديث  ح�شين:  طه   - ((
القاهرة/)0).

الغزل: مرجع �شابق/)).  - ((
ال�شابق/0)، 0).  - ((

الزوزني: �شرح المعلقات ال�شبع/))).  - ((
ال�شابق/))).  - ((

لوي�ص �شيخو: �شعراء النطرانية في الجاهلية والإ�شالم،   - ((
لبنان/))).

�شاكر  تحقيق   ،( ط  المف�شليات،  ال�شبي:  المف�شل   - ((
وهارون، دار المعارف، م�شر/0))، )0).

لوي�ص �شيخو: �شعراء الن�شرانية )/))).  - ((
وه���ارون،  �شاكر  تحقيق   ،( ط  الأ���ش��م��ع��ي��ات،  وان��ظ��ر   

م�شر/)).
المف�شليات، ط )/تحقيق �شاكر وهارون، م�شر/))).  - ((

الأ�شمعيات، ط )/)).  - (0
المف�شليات، ط )/ ))).  - ((

ال�شابق/))).  - ((
ال�شابق/0)، )))،  - ((
ال�شابق/))، ))).  - ((

ال�شابق/)))، ))).  - ((
الحياة،  الكاتب: �شرح ديوان طرفة، مكتبة  الدين  �شيف   - ((

بيروت/))،)).
طه ح�شين: حديث الأربعاء، ج )/)).  - ((

جرير،  ديوان  وتحقيق  �شرح  ال�شاوي:  اإ�شماعيل  محمد   - ((
مط ال�شاوي ))))ه/ متفرقة.

محمد كريم اأحمد: �شعر الفرزدق بين اأ�شداء الجاهلية   - ((
و�شوت الإ�شالم، ط )، مط الأمانة، م�شر ))))/))).

�شرح ديوان �شريع الغواني، تحقيق �شامي الدهان، ط )،   - (0
دم�شق/).

المعارف،  دار   ،( ج  العكبري،  �شرح  المتنبي،  دي��وان   - ((
م�شر/)0).

ديوان ابن المعتز، ط دار �شادر، بيروت/ متفرقة.  - ((
ديوان ال�شريف الر�شي، ط دار �شادر، بيروت/))).  - ((

لبنان،  الخمري،  �شعره  ف��ي  ن��وا���ص  اأب��و  معتوق:  ج��ورج   - ((
بيروت/0).

ديوان ابن المعتز، �شفحات متفرقة.  - ((
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محمد عبد المنعم خاطر: ذو الرمة، مرجع �شابق/)).  - ((
عبد اهلل النطاوي: الق�شيدة العبا�شية ق�شايا واتجاهات،   - ((

مط غريب، الفجالة، القاهرة/))، )).
الديوان/))، )).  - ((

المعارف،  دار  �شعره،  من  حياته  الرومي  اب��ن  العقاد:   - ((
القاهرة/))).

الفجالة،  م�شر،  مط  ن�شار،  ح�شين  تحقيق  ال��دي��وان،   - (0
القاهرة/))، 0).

ديوان ابن المعتز/)).  - ((
بيروت/)  ط  الب�شتاني،  كرم  تحقيق  زيدون،  ابن  ديوان   - ((

وغيرها.
ديوان المتنبي، ن�شر الموؤ�ش�شة العلمية، بيروت/))، )).  - ((

ديوان ابن زيدون/))).  - ((
ديوان ال�شريف الر�شي )/))).  - ((

الديوان )/))).  - ((
ديوان ابن زيدون/))، )).  - ((

ديوان ابن المعتز/))).  - ((
ال�شابق/))).  - ((

ديوان ابن الفار�ص، �شرح وتحقيق عبد الخالق محمود،.   - (0
ط )، دار المعارف، م�شر/)) وغيرها.

الغزل )فنون الأدب العربي)/)).  - ((
ال�شابق/)).  - ((

ديوان ابن المعتز/)) وغيرها.  - ((
جورج غريب: اأبو فرا�ص، مرجع �شابق/))).  - ((

ديوان ابن الفار�ص/00).  - ((
ديوان ابن المعتز/)) وغيرها.  - ((

ل�شان العرب، ج ))، ط دار الفكر العربي، القاهرة/))).  - ((
الديوان، تحقيق ح�شين ن�شار، مرجع �شابق/)).  - ((

ديوان ال�شريف الر�شي )/)).  - ((
ديوان ابن زيدون/)) وغيرها.  - (0

جورج غريب: اأبو فرا�ص، مرجع �شابق/))).  - ((
عبد  وتحقيق  �شرح  اأحمد،  معجز  المعري:  العالء  اأب��و   - ((

الحي دياب، ج )، دار المعارف، م�شر/)0).
ديوان ابن الفار�ص، مرجع �شابق/))).  - ((

ال�شابق/))).  - ((

ديوان جميل، تحقيق ح�شين ن�شار، مرجع �شابق/)))،   - ((
.(((

ديوان جرير، مرجع �شابق/))).  - ((
جورج غريب: اأبو فرا�ص، مرجع �شابق/)).  - ((

ديوان المتنبي، ن�شر الموؤ�ش�شة العلمية/)0)، )0).  - ((
ديوان ابن الفار�ص، مرجع �شابق/))).  - ((

ترجمة  اأ�شبانيا،  في  العرب  ح�شارة  كا�شترو:  اأمريكو   - (0
ال��ف��ج��ال��ة،  ال��ث��ق��اف��ة،  دار  ال��ع��ط��ار،  ���ش��ل��ي��م��ان  وت��ع��ل��ي��ق 

م�شر/))).
ال�شابق/0)).  - ((

طه ح�شين: حديث الأربعاء، ج )/0)).  - ((
زكريا اإبراهيم: م�شكلة الحب، الفجالة، م�شر/)، ).  - ((

ال�شابق/))).  - ((
ال�شابق/)).  - ((

ابن �شيده: المخ�ش�ص/0).  - ((
ال�شابي  ال�شعرية  في  درا�شات  الأ�شاتذة:  من  مجموعة   - ((

نموذجًا، بيت الحكمة، قرطاج ))))/))، )).

الم�صــادر والمراجع

ال�شالم  وعبد  �شاكر  محمود  تحقيق   ،( ط  الأ�شمعيات،   - (
هارون، م�شر.

ترجمة  اأ�شبانيا،  في  العرب  ح�شارة  كا�شترو:  اأمريكو   - (
وتعليق �شليمان العطار، دار الثقافة، الفجالة، م�شر.

الأدب  في  درا�شة  الحمداني  فرا�ص  اأب��و  غريب:  ج��ورج   - (
والتاريخ، ط )، دار الثقافة، بيروت )))).

لبنان،  الخمري،  �شعره  ف��ي  ن��وا���ص  اأب��و  معتوق:  ج��ورج   - (
بيروت.

ال�شاوي،  اإ�شماعيل  محمد  وتحقيق  �شرح  جرير،  ديوان   - (
مط ال�شاوي، القاهرة ))))ه.

م�شر،  مط  ن�شار،  ح�شين  تحقيق  بثينة،  جميل  دي��وان   - (
الفجالة، القاهرة.

ديوان طرفة بن العبد، �شرح �شيف الدين الكاتب، مكتبة   - (
الحياة، بيروت.

ديوان ابن زيدون، تحقيق كرم الب�شتاني، ط بيروت.  - (
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ديوان �شريع الغواني، تحقيق �شامي الدهان، ط )، دم�شق.  - (
ديوان ال�شريف الر�شي، ط دار �شادر، بيروت.  - (0

ديوان المتنبي، �شرح العكبري، دار المعارف، م�شر.  - ((
ديوان المتنني، ن�شر الموؤ�ش�شة العلمية، بيروت.  - ((

ديوان ابن الفار�ص، �شرح وتحقيق عبد الخالق محمود،   - ((
دار المعارف، م�شر.

الزوزني: �شرح المعلقات ال�شبع، المكتبة التجارية، م�شر.  - ((
زكريا اإبراهيم: م�شكلة الحب، الفجالة، م�شر.  - ((

زكريا اإبراهيم: الم�شكلة الأخالقية، م�شر )))).  - ((
الجديدة،  الآف���اق  دار   ،( ج  المخ�ش�ص،  �شيده:  اب��ن   - ((

بيروت.
عبد اهلل التطاوي: الق�شيدة العبا�شية ق�شايا واتجاهات،   - ((

مكتبة غريب، الفجالة، م�شر.
المعارف،  دار  �شعره،  من  حياته  الرومي  اب��ن  العقاد:   - ((

القاهرة.
اأبو العالء المعري: معجز اأحمد �شرح وتحقيق عبد الحي   - (0

دياب، دار المعارف، م�شر.

طه ح�شين: حديث الأربعاء، دار المعارف، م�شر.  - ((
الأدب  ن��واب��غ  )�شل�شلة  ب��رد  ب��ن  ب�شار  ال��ح��اج��ري:  ط��ه   - ((

العربي)، دار المعارف، م�شر.
ال��م��ع��ارف:  دار  ال��ع��رب��ي،  الأدب  ف��ن��ون  �شل�شلة  ال��غ��زل   - ((

القاهرة.
القاهرة،  العربي،  الفكر  دار  ط   ،(( ج  العرب،  ل�شان   - ((

م�شر )))).
لوي�ص �شيخو: �شعراء الن�شرانية في الجاهلية والإ�شالم،   - ((

لبنان، بيروت.
ال�شابي  ال�شعرية  في  درا�شات  الأ�شاتذة:  من  مجموعة   - ((

نموذجًا، قرطاج )))).
قي�ص،  بن  غيالن  الرمة  ذو  خاطر:  المنعم  عبد  محمد   - ((

مكتبة �شماح، طنطا، م�شر.
محمد كريم اأحمد: �شعر الفرزدق بين اأ�شداء الجاهلية   - ((

و�شوت الإ�شالم، مط الأمانة، القاهرة.
دار  وال�شحراء،  الحب  �شاعر  الرمة  ذو  خليف:  يو�شف   - ((

المعارف، م�شر.
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البعد الدرامي في الأدب ال�شعبي
اأغاني ترقي�ص الأطفال

 في الأدب العربي القديم اأنموذجًا
د. �شمر الديوب

كلية الآداب والعلوم الإن�شانية - ق�شم اللغة العربية
جامعة البعث - حم�ص - �شورية 

1- الأدب ال�سعبي 

ي�صتخدم م�صطلح الثقافة ال�صعبية بو�صفه م�صطلحاً م�صاداً لم�صطلح الثقافة النخبوية, اأو 
العليا. وهي مجموع العنا�صر التي ت�صكل ثقافة المجتمع. ومن هنا يمكن اأن نجد اأن كل ثقافة 
اأدب �صعبي)1( ي�صدر عن �صواد النا�ص  هي ثقافة �صعبية بمعنى ما. ويتفرع عن الثقافة ال�صعبية 
من رجال ون�صاء, ورعاة و�صقاة... فينتج هذا االأدَب الرجل والمراأة على حد �صواء, وُيبرز وظيفة 
المراأة في دفع ثقافة مجتمعها وتطويرها. ويمكن اأن نقول: اإن االأدب ال�صعبي خالف اأدب النخبة 

يثير م�صكلة يمكن ت�صميتها »االأمن النف�صي«. 
وي�شور الأدب ال�شعبي تفا�شيل الحياة الب�شيطة، 
ول تحكمه التقاليد خالف اأدب النخبة. وهو مجهول 

القائل غالبًا مما يدل على �شعبية هذا الأدب. 
الذي  المعقد  الكل  ذلك  الثقافة هي  كانت  واإذا 
ي�شمل المعرفة والعادات الجتماعية والأدب... فاإن 
ثقافة  وج��ود  اإل��ى  �شتوؤدي  المكت�شبة  الثقافة  ه��ذه 
الواقع  اإنتاج  وتعيد  الثوابت،  تزحزح  بديلة  �شعبية 
ال�شائدة.  الثقافية  الأن��م��اط  عن  مغايرة  ب�شورة 
ال�شعبي ل ي�شور فقط  الأدب  اأن  ويتعين على ذلك 
ب�شدق  م�شاعرهم  عن  ويعبر  النا�ص،  �شواد  حياة 

ال�شعبي  الأدب  التقاليد فقط.   ول تحكمه  وعفوية، 
وانتقائي،  اإبداعي،  لأنه  ذلك  والفعل؛  الفكر  اأدب 
جهة،  من  القبول  ال�شدين:  اجتماع  وهو  وتلقائي. 
له  فيكون  اأخ���رى.  جهة  من  والإن��ك��ار  والع��ت��را���ص 
تعبيرًا  بحرية  ال��ذات  عن  يعبر  حين  نقدية  وظيفة 
فيه،  ال�شعب  نف�شية  خ�شائ�ص  فتظهر  ���ش��ادق��ًا، 

وي�شدر عن الوجدان الجمعي. 
القبول/  بها  يت�شف  التي  الثنائية  �شفة  واإن 
الإنكار تجعل منه مادة خ�شبة لدرا�شة ال�شراع بين 
ع�شب  يمثل  الذي  ال�شراع  ذلك  الطرفين،  هذين 
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الدراما، واأ�شا�شها. 
جماعي،  اأن��ه  الأدب  ه��ذا  مقومات  اأه��م  وم��ن 
ُتباين فردية الإنتاج الأدبي الذي ينظمه  وجماعيته 
مو�شوعات  تناولوا  واإن  ذواتهم  عن  يعبرون  اأف��راد 

لها طابع جماعي. 
ويميل الأدباء ال�شعبيون اإلى ال�شفهية، وال�شتقالل 
الن�شبي لوحدة الهيكل البنائي لمقطوعاتهم الأدبية، 
بالر�شيد  ويحفل  المختزلة،  الإ�شارات  على  ويعتمد 

الثقافي لل�شعب.  
وينظم هذا الأدُب في وقت الحركة، والعمل. فهو 
وجه من وجوه العمل في حياة ال�شعب. وتعد اأ�شعار 
ترقي�ص الأطفال في الأدب العربي القديم اأنموذجًا 

وا�شح المعالم لالأدب ال�شعبي القديم. 
2- اأ�سعار ترقي�س الأطفال والرجز 

ال�شعر  اأداء  الأطفال  ترقي�ص  اأ�شعار  في  يمتزج 
التعبير  مع  والغناء  الراق�ص  المو�شيقي  بالإيقاع 
الت�شكيلي بالقتران بالتعبير الحركي. وهذه الأ�شعار 
اأغاٍن ترتبط بما يتم ترديده حين ترقي�ص الأطفال. 
اأغاني  تدعى  الطفل  تنويم  تقت�شر على  اأغان  وثمة 

المهد))). 
والعمل  بالحركة  الترقي�ص  اأغ��ان��ي  وت��ق��ت��رن 
نجد  اللغوية  المعاجم  اإل��ى  وب��ع��ودة  والترقي�ص. 
كان  التي  الحركات  على  الدالة  الألفاظ  في  ث��راء 
منها:  الطفل.  لترقي�ص  بها  يقومان  الأم  اأو  الأب 
الباأباأة)))، والتنزيه)))، والهدهدة)))، والترقي�ص)))، 

والتزفين))). 
اإيقاع  على  تنظم  اأغ��ان  الحركات  هذه  ويرافق 

الرجز.
اجتماعية  لغة  بو�شفه  ال�شعبي  الن�ص  ويح�شر 
م�شتركة في الن�ص ال�شعري، ويقترن اإنتاجه بال�شياق 

ترقي�ص  اأغاني  اإن  نقول:  اأن  يمكن  ل��ذا  الثقافي؛ 
الأطفال تنفتح على الأن�شاق الثقافية ال�شائدة لدى 
لدرا�شة  رحبًا  ميدانًا  يجعلها  مما  قديمًا  العرب 
بينها  الخفي  وال�شراع  الأن�شاق،  هذه  بين  العالقة 
الرق�ص  على  اأ�شا�شًا  تقوم  التي  الأغاني  هذه  في 
وقد  القديم.  منذ  الغناء  قرين  والرق�ص  والغناء. 
الرجز،  بحر  على  الأطفال  ترقي�ص  اأغاني  نظمت 
والأدب  يتفق  وا���ش��ط��راب،  خفة  البحر  ه��ذا  وف��ي 
ال�شعبي من جهة الحركة، واقتران الأغنية بالعمل، 
الدراما؛  وروح  اأي�شًا  ويتفق  ال�شعبية.  �شمة  و�شيوع 
لوجود الحركة التي توؤدي اإلى الت�شادم وال�شراع. 

ولالإيقاع وظيفة مهمة في حفظ الأغاني، ويعتمد 
الأغاني  كلمات  فُتر�شم  الإي��ق��اع،  على  الترقي�ص 
بطريقة موزونة، وتفر�ص اإطارها التعبيري الخا�ص 

بها. 
والرجز وزن �شعبي))) فالراجز هو ال�شاقي الذي 
التي يرتجز  الأراجيز هي  اأن  الماء، والأ�شل  ي�شقي 
ال�شعراء  اأخذ  ثم  مدها،  اإذا  دلوه  على  ال�شاقي  بها 
الق�شيد  لحق  اأو  بالق�شيد،  فلحق  عليه،  ينظمون 
به؛ لأنه الأ�شبق، واقترن بال�شعر ال�شعبي؛ اإذ يتردد 
النف�ص عن  وت�شلية  العمل،  م�شقة  للنف�ص عن  �شغاًل 
همومها، و�شحنها بالطاقة. وقد رف�ص بع�ص العرب 
القدامى عدَّ الرجز �شعرًا؛ لقترانه بالعمل، فال بد 

من عّده �شعبيًا. 
الرجز اإذن هو الإيقاع الذي ان�شبت فيه اأغاني 
والن�شاط،  بالحركة،  يحفل  لأن��ه  نظرًا  الترقي�ص 
وال�شرعة. فتم الغناء بترنيم كلمات موزونة. ويمكن 
المت�شل  ال�شعري  للتعبير  الأق��دم  ال��وزن  نعده  اأن 
يحفل  �شعبي  وزن  اإنه  ووليدها.  الأم  بين  بالعالقة 
اأغ��ان��ي  خ��ط��اب  خ�شو�شية  وي��ح��م��ل  ب��ال��ح��رك��ة، 
جهة،  من  العاطفية  بال�شحنة  المتعلقة  الترقي�ص 
القيم  وتر�شيخ  اأخرى،  جهة  من  الجتماعي  والنقد 
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والمعارف من جهة ثالثة �شمن اإطار حركي، وهو ما 
يت�شل ات�شاًل وثيقًا بالدراما. 

3- الدراما و�سياغتها في الأدب ال�سعبي 
يرتبط م�شطلح الدرامية))) بالجن�ص الم�شرحي. 
العربي  ال�شعر  ف��ي  تتوافر  ال��درام��ي��ة  مالمح  لكن 
القديم الذي اتهم بالغنائية. ومع اإدراكنا اأن البناء 
اأن  نجد  القديم  ال�شعر  في  متوافر  غير  ال��درام��ي 
اأن نجدها وا�شحة، تترك  اأبعادًا درامية يمكن  ثمة 
اأثرها في هذا ال�شعر، وتحوله عن م�شاريه: الذاتي، 

والغنائي. 
ونجد اإ�شارات خجولة في معاجم الم�شطلحات 
ي�شير  اإذ  ب��ال��درام��ا؛  ال�شعر  عالقة  ح��ول  الأدب��ي��ة 
انتقل  ال��درام��ا  مفهوم  اأن  اإل��ى  بالديك)0))  كري�ص 
الق�شائد  من  �شرب  قرين  جعله  فقد  ال�شعر،  اإلى 
ي�شير  اأنه  ويبدو  بنائها.  في  الت�شخي�ص  تعتمد  التي 
اإلى تعدد الأ�شوات في الن�ص ال�شعري بالحوار بين 

ال�شخ�شيات، اأو بالحوار الداخلي. 
فهي  ح��رك��ة.  باليونانية  »درام����ا«  كلمة  وتعني 
الجتماعية  الم�شكالت  اأو  الفكرية،  الق�شية  تحيل 
فوق  متج�شدة  ح��رك��ة  اإل���ى  ال��م��ج��ردة  والإن�����ش��ان��ي��ة 
خ�شبة الم�شرح من خالل مجموعة الممثلين الذين 
ال�شخ�شيات  ويتقم�شون  المختلفة،  الأدوار  يوؤدون 

المتعددة، ويديرون دفة الحوار)))). 
قبل  من  ما  �شياق  في  تو�شيلية  اأداة  اللغة  وتعد 
من�شئ للتعبير عن معان، وتحقيق مقا�شد الخطاب. 
عّدها  من  الأط��ف��ال  ترقي�ص  اأغاني  اأهمية  وتاأتي 
ومواقف  مختلفة،  توتر  فجوات  على  ي�شتمل  خطابًا 
درامية مختلفة يمكن اكت�شافها من جدلية العالقة 

بين الن�شق الظاهر والن�شق الم�شمر. 
ويعتمد الخطاب على اأ�شا�ص التفاعل بين اأفراد 
اجتماعية،  مرجعية  على  يعتمد  كما  المجتمع، 

معرفية متفق عليها. لكن الطفل ل يعي؛ لذا نجد اأن 
وظيفتها  تتجاوز  الأغاني  هذه  في  الخطاب  وظيفة 

الظاهرية اإلى ت�شكيل عوالم درامية خا�شة. 
اأ�ش�ص  اإل��ى  ال��درام��ي��ة  العوالم  مفهوم  وي�شتند 
اأكثر  ف��ي  ومتقابلة  متنوعة  واح��ت��م��الت  ت�شارب، 
الأحيان –كما يرى كير اإيالم))))- اأي حالت تاأزم 
جرى  اإذا  اإل  تفهم  اأن  يمكن  ول  محتملة،  لم�شائل 
التي  الفر�شية  بالعوالم  خا�ص  مفهوم  ا�شتخدام 

تحققت اأو التي جرى اإهمالها في م�شار الدراما. 
والت�شاد.  ال�شراع،  من  –اإذن-  الدراما  توجد 
بين  تقابل  فالدراما  اأحادية؛  ولي�شت  »ثنائية  فهي 
روؤي��ة  ال��درام��ا  ج��دي��د،  موقف  عنه  يتولد  موقفين 
متجددة ومتنوعة ل�شلوك الإن�شان ومواقفه، الدراما 
ل  التنوع،  وهي  ال�شكون،  مع  تتفق  ول  الحركة،  هي 

الرتابة)))).
ال�شابق-  الكالم  على  -بناء  ن�شتنتج  اأن  يمكن 
ما  اأو  ال�شعبي،  الأدب  في  الدراما  �شياغة  اإمكان 
الدراما  فتتوجه  ال�شعبية))))  الدراما  ت�شميته  يمكن 
قاعدة جماهيرية  اإلى  ال�شعب،  عامة  اإلى  بطبيعتها 
عري�شة، ويتوقف نجاحها على مدى تقبل ال�شريحة 
وهي  حركة،  فالدراما  لها.  ال�شعب  من  الوا�شعة 

حركة فكرية اأوًل. 
واإذا ما اتفقنا على اأن الدراما ت�شاغ في الأدب 
َتظهر  الأطفال  ترقي�ص  اأرجوزة  اأن  وجدنا  ال�شعبي 
حول  وت��دور  والمثالية،  وال�شراع،  ال�شمولية،  من 
ال�شعبي  ال��وع��ي  تلوينات  وتحمل  م��ح��ددة،  ف��ك��رة 
عن  ال�شعبي-  الأدب  -�شاأن  تعبر  اإنها  المختلفة. 
ال��ذات  قلق  ع��ن  وال��ف��ردي��ة،  ال�شعبية،  ال��ذات��ي��ن: 
الفردية، واغترابها �شمن عالقات الذات الجمعية. 
ال��ف��ردي��ة،  ال��ذات��ي��ن  ع��ن  دف��اع��ًا  الأرج�����وزة  فتغدو 
والجمعية لدى المجتمع الذي اأنتجها. وبذلك تقدم 
اإنتاج  باإعادة  الأرجوزة البديل الأرقى مما هو قائم 
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الواقع غناء راجزًا راق�شًا. 
واإذا كانت اأغاني ترقي�ص الأطفال تمثل اأنموذجًا 
على  الدرامي  البعد  تجلى  فكيف  ال�شعبية  للدراما 

ال�شعيدين: الفكري، والمحتوى الدرامي؟ 
4-  الدرامــا ال�ســعبية والمحتــوى فــي اأغاني 

ترقي�س الأطفال
4-1- �سوؤال الجن�س الأدبي وعالقته 

بالدراما
الأطفال«  ترقي�ص  »اأغ��ان��ي  البحث  عنوان  يعد 
مركبًا تركيبًا اإ�شافيًا، يحيل طرفه الأول اإلى جن�ص 
مخ�شو�شة،  بنية  ذات  تلفظية  قواعد  اإلى  يخ�شع 
الطرف  ويحيل  عامة.  المتلقي  مو�شوعة  من  هي 
والأغنية  المتلقي  فبين  يعي.  ل  طفل  اإل��ى  الثاني 
لكن  الأكبر.  بنده  الجن�ص  �شوؤال  يكون  قراءة،  عقد 
وانتماء  الخطاب،  محور  ه��و  ال��ذي  الطفل  وج��ود 
الن�ص الأدبي اإلى جن�ص الأغنية المندرج في خطاب 
التخييل والمو�شيقى يك�شفان اأن الخطاب هنا مموه، 
عماًل  الحقيقية  التلفظ  ذات  تنجز  اإذ  وم�شطنع؛ 
اأغاني  فتر�شم  بالغناء،  يقترن  مبا�شر  غير  لغويًا 
ترقي�ص الأطفال مقام تنا�ص بين الأغنية وال�شعر، 
هذين  مع  اختالفها  ح��دود  ذات��ه  الآن  في  وتر�شم 
خارج  فهو  يعي،  ل  طفل  اإل��ى  تتوجه  اإذ  الجن�شين؛ 
الهدف؛ لذا تندرج في خطاب التخييل. فالطرفان 
الظاهران هما الطفل والراجز، والطرفان الخفيان 

الراجز والمجتمع.
بحر  على  الأط��ف��ال  ترقي�ص  اأغ��ان��ي  بنيت  وق��د 
الرجز، فغدت الأرجوزة بناء مقطعيًا خا�شًا يفارق 
ال�شعري،  ال�شكل  يفارق  بناء  وهو  التقليدي،  البناء 

ويت�شاكل مع ال�شكل النثري ال�شردي. 
قالت امراأة ت�شكو هجر زوجها؛ لأنها ولدت بنتًا، 

وهي ترق�ص ابنتها: 

ما الأبي حمزَة ال ياأتينا/ يظّل في البيت الذي 
يلينا/ غ�صباُن اأال نلَد البنينا/ تا اهلل ما ذلك في 

اأيدينا/ واإنما ناأخُذ ما اأُعطينا/ ونحن كالزرع 
لزارعينا/ ُننبُت ما قد زرعوه فينا)15(.

بنيت هذه الأرجوزة بناء دراميًا اأ�شا�شه ال�شراع 
الداخلي، وال�شوت المنفرد الذي ُيظهر ا�شتعطاف 
اأكثر  على  المفتوح  والت�شاوؤل  معاتبته،  ل  الرجل، 
في  الراجزة  رغبة  في  الحوارية  فتبرز  اإجابة،  من 
تحويل المتلقي اإلى �شريك في الراأي. والحقيقة اأن 
الذي  للزوج  الأرجوزة تخفي �شراعًا داخليًا، ونقدًا 
م�شكلة  على  تتكلم  اإذ  وهي  المجتمع.  �شلطة  يمثل 
خا�شة تعبر عن م�شكلة مجتمع باأكمله؛ اأي عن هموم 
لإنجابهن  اأزواجهن؛  قبل  من  المنبوذات  الزوجات 
قدرًا  الأرج��وزة  فتحوي  ال��ذات.  فردية  من  الإن��اث 
مع  والت�شاكل  ال�شعرية،  بتخفيف  الواقع  وهم  من 
الن�ص النثري، وما يبدو اأنه رجز يت�شاكل مع النثر، 
فتغدو  الغنائية،  في  الإفراط  من  الأرج��وزة  ويحمي 
�شيرة ذاتية ا�شتملت على عنا�شر درامية، فيتفاعل 
المتلقي مع الحدث، ويدرك الم�شافة بين ما يح�شر 
في الأرجوزة، وما يغيب؛ اإذ يتج�شد البعد الدرامي 
وتتبعها  الحدث،  ت�شاعد  ي�شبقها  التي  ال��ذروة  في 
اأن  تالية. ونجد  اإلى ذروة  تاأمل و�شكون تعود  لحظة 
وهو  عنها-  الزوج  -اإحجام  بالذروة  تبداأ  الراجزة 
غنائية  من  فيها  ما  مع  الأغنية  درام��ي��ة  يقوي  ما 
وا�شحة. اإنها غنائية تمتزج بدرامية خفيفة ت�شفي 
ويدخل  الداخلي،  ال�شراع  عن  ناجمة  حركة  عليها 
�شوت الراجزة في عالقة ت�شاد مع �شوت المجتمع، 

ويمثله الزوج. 
الدراما في هذه الأرجوزة  اأن  ويتعين على ذلك 
ال��ظ��اه��رة  ه���ذه  ع��ن  الأع����م  التعبير  اإل���ى  ت��رت��ق��ي 
الإن���اث-  لإن��ج��اب  الهجر  –ظاهرة  الجتماعية 
الدرامي في  الم�شتوى  ارتقى  اأن نقول: كلما  ويمكن 
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الف�شاء  مكونات  من  الن�ص  اقترب  الأدب��ي  الن�ص 
الأرجوزة  ا�شتمال هذه  الدرامية  تعني  اإذ  ال�شردي؛ 
الرمزية  القيم  وا�شتخراج  الإن�شاني،  المعنى  على 
فيه، وتمعن في تماهي الأرجوزة مع عنا�شر ال�شرد، 
الأمر الذي يحول الن�ص ال�شعري اإلى بنية مفتوحة 
وهواج�شها  همومها،  عن  الحديث  للراجزة  تف�شح 

بطريقة اأقرب اإلى ال�شردية. 
في  كثيرًا  تنفع  الدرامية  اأن  بارت  رولن  ويرى 
في  الجملة  وراء  ما  ب��اإدغ��ام  المحكي  لغة  تحديث 
المعنى  م�شتويات  لبلوغ  الخطاب  وبناء  الملفوظية، 
ال�شغيرة  الأف��ع��ال  معنى  في  النظر  عند  الخفية 
م�شتوى  اأو  ال��و���ش��ف  م�شتوى  ن�شيج  ت�شكل  ال��ت��ي 

ال�شخ�شيات)))). 
في  الأطفال  ترقي�ص  اأغاني  اقتراب  يعزز  ومما 
الراجز  ال�شردي لجوء  الف�شاء  الدرامي من  بعدها 
الن�ص  يمنح  اأمر  وهو  المتكلم،  ب�شمير  ال�شرد  اإلى 
لكن  مبا�شر.  ذات���ي  خ��ط��اب  فهي  درام��ي��ًا.  زخ��م��ًا 
يختلط فيه التداعي وا�شت�شراف الم�شتقبل، ويظهر 
رغ��ب��ات ل وع��ي ال��راج��ز. وق��د اق��ت��رن ه��ذا ال�شرد 
الحوار،  من  بدياًل  فجاء  الداخلي،  الراجز  ب�شوت 
ونما، وت�شخم؛ ليظهر التوتر الداخلي الذي ينعك�ص 

توترًا دراميًا في اأرجوزته. 
جن�ص  في  موجود  الدرامي  الأرج��وزة  خيط  اإن 
الأحداث،  وت�شعب  الإ�شهاب،  يرف�ص  ق�شير،  اأدبي 
الحدث  الراجز  ق��دم  فكيف  ال�شخ�شيات.  وتعدد 
ترقي�ص  اأغنية  في  ال�شراع  قدم  وكيف  الدرامي؟ 

طفل؟ 
4-2- الحدث الدرامي وال�سراع 

قائلها،  ب��ه��ا  يجهر  اأق����وال  م��ن  ن�شيج  ال��ن�����ص 
واأقوال م�شمرة. ويفتر�ص الراجز كفاءة لغوية لدى 
توجه  اأن  الأغاني  هذه  في  الم�شمر  ومن  المتلقي. 

اإلى الطفل. ولهذا الأمر مقت�شيات دللية؛  ظاهريًا 
اإذ تحمل الأرجوزة ما يثير اهتمام المتلقي، وتحيل 
ذلك  ويعني  معروفة.  واأحداث  معروفة،  اأ�شماء  اإلى 
يتكون  ل  المتخيَّل  المغنى  ال�شعري  الن�ص  هذا  اأن 
حدثًا  اأغنية  في  م  فيقدِّ فقط،  التخييل  خطاب  من 
الداخلية  »الحركة  هو  الدرامي  والحدث  دراميًا. 
المتفرج  يتابعه  لما  الداخلية  الحركة  اأو  لالأحداث، 
لهذه  النهائية  المح�شلة  ثم  فقط،  وعينه  ب��اأذن��ه 

الحركة في اآخر العر�ص)))).
تدركه  ما  خلف  تقبع  حركة  الداخلية  الحركة 
في  مختزنة  �شعورية  ل  ح�شيلة  اإن��ه��ا  ال��ح��وا���ص، 
الذاكرة، تنه�ص حين ت�شتدعي الحاجة. ويعني هذا 
وجود  بدهيًا  يقت�شي  الدرامي  الحدث  اأن  الكالم 
اأن  من  اأ�شا�شًا  التفكير  هذا  وينطلق  درامي.  تفكير 
يخفي  ظاهر  ن�شق  كل  واأن  فكرة،  تقابلها  فكرة  كل 
حركة  المت�شادات  التقاء  ويولد  م�شمرًا،  ن�شقًا 
ال�شراع بين  الحياة على  لذا يقوم جوهر  اإيجابية؛ 
المت�شادات، والتقابل بين ال�شلب والإيجاب. وتوجد 

الدراما من ال�شراع والفعل. 
يعني  ال��درام��ي  البعد  اأن  فكرة  م��ن  وان��ط��الق��ًا 
تقابلها  وعاطفة  فكرة،  تقابلها  فكرة  اأي  حركة، 
عاطفة نجد اأن اأغاني ترقي�ص الأطفال قد ا�شتملت 
بنيت  جوهرها  في  واأنها  وا�شح،  درام��ي  بعد  على 
ي�شكو  وال��د  فهذا  غنائي.  ل  درام���ي،  اأ�شا�ص  على 
من تعبه في تربية ولده، ثم لما بلغ هذا الولد �شن 

الر�شد لم ينل منه الأب �شوى ال�شرب والَجلد: 
ربيته حتى اإذا تَمعددا /و�صار نهداً كالح�صان 
اأجردا/ كان جزائي منه بالع�صا اأن اأُجلدا)18(.

اأن يكون جادًا. فثمة  ل بد للحدث الدرامي من 
تمام  اإلى  و�شل  رباه حتى  فقد  ترتيبه.  في  خطوات 
ال�شدة، و�شار كالح�شان في قوته. اأما هو فقد ناله 
وهو  اإرادتين،  بين  �شراع  اإنه  بالع�شا.  الجلد  منه 
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قوتي  بين  لأنه  درامي؛  �شراع  متكافئ،  غير  �شراع 
ما  اإل��ى  يرمز  لأن��ه  مق�شود؛  �شراع  وال�شر.  الخير 
فال�شراع  للم�شكلة.  الظاهر  التقديم  هذا  ي�شمره 
وهو  الأرج����وزة،  بناء  عنا�شر  من  اأ�شا�ص  عن�شر 
واأدائي  قولي  الأرجوزة فن  اأن هذه  يوؤكد حقيقتين: 
اأ�شا�شها، فمن غيره  ال�شراع  واأن  »غنائي« راق�ص، 
ل قيمة للحدث. ويرى د. حمودة اأن ال�شراع اأ�شا�ص 
حكمه،  ليناق�ص  يعود  لكنه  ال��درام��ي)))).  لل�شكل 
الحقيقة  وفي  فقط.  البناء  في  اأ�شا�ص  اأن��ه  فيقرر 
تلك  اإلى  يعود  لأنه  الأرج��وزة؛  بنية  اأ�شا�ص  ال�شراع 
العالقة بين الن�شقين الظاهر والم�شمر، وما تحيل 
الذي  ال�شراع  هذا  اإرادت��ي��ن.  بين  �شراع  من  اإليه 
الأ�شا�ص  ال�شراع  اأن طرف  الأرجوزة  عنى في هذه 
في  الطرفين  بين  التباين  اأوج��ه  اكت�شف  »الأب« 

مرحلة متاأخرة حين ل ينفع معها اإ�شالح. 
على  يقوم  الدرامي  الحدث  اأن  قررنا  ما  واإذا 
الدرامي  التفكير  اأن  وجدنا  درام��ي  تفكير  اأ�شا�ص 
تفكير بال�شيء من خالل �شيء مج�شم، ولي�ص تفكيرًا 
الأراج��ي��ز  ه��ذه  اأن  ق��ررن��ا  اأن  �شبق  ل��ذا  تجريديًا؛ 
هي اأراجيز غنا-درامية. فالغنائية ال�شرف لي�شت 
وامتلكت  فكرية،  غنائية  اإلى  تحولت  لقد  موجودة، 
بعدًا دراميًا، وقامت على اأ�شا�ص الحركة والتج�شيد، 
مع  مو�شوعي  م�شتوى  اإلى  الخا�ص  بالهم  والنتقال 
ال��ذات  فلي�شت  �شرف.  ذات��ي  �شعور  عن  يعبر  اأن��ه 
قدم  فقد  الدرامي،  التفكير  في  الآخر  عن  منعزلة 
لكنه  المن�شئة،  ال��ذات  خلجات  عبر  �شعورًا  الوالد 
�شعور يغتني بالفكر. ف�« فبين الذات والمو�شوع تقع 
الدراما)0)) والتعبير عن الم�شاعر الذاتية لدى الأب 
البعد  لكن  القديم.  �شعرنا  غنائية  في  معروف  اأمر 
ت�شبيهية  �شورة  بين  مقابلته  في  وا�شح  ال��درام��ي 
لولده بالح�شان التام في القوة، وقوله »كان جزائي 
بالع�شا اأن اأجلدا« فثمة تقابل بين �شورتين: �شورة 

طبيعية، و�شورة ذاتية، فيج�شم م�شاعره لتغدو اأقوى 
فثمة  لبنه.  قدمها  التي  القوية  ال�شورة  من  تاأثيرًا 
اكتفى ب�شورتين  ولو  تقابلها �شورة م�شادة،  �شورة 
متماثلتين، ف�شبه ابنه بالح�شان وا�شتمتع باأثر هذا 
ظهر  ولما  الدرامي،  الأث��ر  هذا  حدث  لما  الت�شبيه 
�شواد ال�شورة القوية الم�شرقة »�شورة البن« مقابل 

بيا�ص �شورة الأب المقهور. 
روي عن عقيل بن عّلفة اأنه كان غيورًا، مو�شوفًا 
ب�شدة الغيرة، واأنه خطبت اإليه ابنته، فاأن�شد يقول: 
اإني واإن �صيَق اإلّي الَمهُر/ األٌف وعبداٌن وذوٌد ُع�صر /

اأحبُّ اأ�صهاري اإلّي القبر)21(

محتواها  م��ع  الأغنية  ه��ذه  منا�شبة  تتماثل  ل 
الدرامي. فلي�شت الغيرة من اأن ياأخذ اأحدهم ابنته 
حين تكبر �شبب نظمها. اإنه منطق المجتمع العربي 
لذا  بعبئهن؛  البنات  والد  ُي�شعر  كان  الذي  القديم 
ل اأن يكون �شهره القبر؛ لأنه ي�شمن - على وفق  ف�شّ
من  جوهري  هو  ما  اختار  لقد  ابنته.  عبء  روؤيته- 
التفا�شيل؛  في  الدخول  عن  وا�شتغنى  نظره،  وجهة 
الجوهري  هذا  ويقوم  التكثيف.  الدراما  تعني  اإذ 
وتعني  المجتمع.  الأنثى في  لديه على م�شكلة وجود 
وحياته  نف�شه  ال�شاعر  روؤية  كيفية  الدرامية  ال�شمة 
برز  اأم  المو�شوع مبا�شرة  اأتحركت ذاته نحو  �شواء 
اإنه �شراع مع ذاته  الأرجوزة.  المو�شوع على �شطح 
موتها  في  ورغبته  ابنته،  تجاه  -م�شاعره  جهة  من 
منه  محاولة  في  ال��ذوات  مع  و�شراع  للعار-  درءًا 
الطبيعي  المنطق  بطريقة مختلفة عن  لبناء حياته 
على  ت�شتمل  الدرامي  الطابع  ذات  فالأرجوزة  لها. 
م�شتويين: م�شتوى الفن، ونعني بذلك قدرة الراجز 
ونعني  الحياة،  وم�شتوى  فنيًا،  اأرجوزته  بناء  على 
وت�شكيلها.  الحياة  بناء  في  الم�شاركة  على  قدرته 
الرغبة  بين  ال�شراع  اأ�شا�ص  على  تقوم  قدرة  وهي 
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اإنها  ب��ل  ل��دي��ه،  حقيقية  رغبة  تظهر  ول  وال��واق��ع، 
يعي�ص فيه.  الذي  للن�شيج الجتماعي  رغبة خا�شعة 
هذه  لنظم  الأول  الدافع  اإن  هنا  القول  ون�شتطيع 
الأراجيز المغناة يحمل بذورًا درامية؛ لأن الت�شكيل 
اأو  دراميًا،  تركيبًا  ُرّكب  قد  مبدعيها  لدى  النف�شي 
اأن »ت�شور ال�شاعر للغة كما هي م�شتقرة في ذهنه 

ت�شور درامي«)))).
يخ�شع الراجز اإلى القبول ب�شنن المجتمع الذي 
يف�شل الذكور على الإناث، فيتمنى لو ي�شاهر القبر. 
يو�شل  داخليًا  �شراعًا  يعني  ال�شنن  هذه  قبول  لكن 
الحديث  اإلى  يقودنا  الذي  الأمر  وهو  الر�شوخ.  اإلى 

عن المفارقة من خالل دراما الحركة والثبات.
4-3- دراما الحركة والثبات 

الفعل حركة، ويغدو الراجز فاعاًل في ت�شحيح 
ليعيد  للثبات؛  مفارقًا  موقفًا  ياأخذ  المجتمع،  نظرة 
ت�شكيله على وفق روؤيته، فيحدث ال�شراع بين ثقافة 
الفعل/ الال فعل، الراجز/ المجتمع. قال الزبير بن 

باعة:  عبد المطلب يرّق�ص ابنته �شُ
باعة/ ُمْكَرمٌة ُمطاعة/ ال ت�صرق  يا حبذا �صُ

الب�صاعة/ ال تعرف الخالعة)23(
مكرمة  المفعول:  ا�شمي  ا�شتخدامه  وال��الف��ت 
ومطاعة بدًل من ا�شَمي الفاعل، فهي اأهل لالإكرام 
ال�شيدة الآمرة، وذات نف�ص عفيفة.  والطاعة، وهي 
والمالحظ اأن هذه ال�شفات تن�شب لالأولد الذكور. 
و�شط  المتحركة  الأرج���وزة،  هذه  في  الفاعلة  اإنها 
ال�شغيرة،  الفتاة  بها  تو�شف  التي  ال�شفات  ثبات 
يتوافق  بما  ال��واق��ع  اإن��ت��اج  اإع���ادة  ال��راج��ز  فيحاول 
تنظر  التي  الثوابت  فيحرك  يريدها،  التي  والغاية 
اإلى الفتاة على اأنها يجب اأن تكون مكِرمة، ومطيعة، 
المفارقة  تلك  في  الرئي�ص  ال�شراع  خط  ويتمثل 
خط  ت�شابههما:  اأو  الخطين،  بتالقي  ت��ب��داأ  التي 
الراجز، وخط المجتمع، وتنتهي بتاأكيد تباعدهما، 

واختالفهما. فلي�ص الخطابان متماثلين، واإن بدا اأن 
الراجز يقبل بن�شق المجتمع. اإنه يفارق هذا الن�شق 
اإرادي، ل  اإنه �شراع  حين يجعلها مكَرمة ومطاعة. 
عفوي. وحين اأ�شند وجهة النظر هذه اإليه اأمكن له 
وحده اأن ي�شتبق يقينيًا. اأما �شباعة فال وظيفة لها، 
ويعني ذلك اأنه يريد اأن ت�شيطر روؤياه بعد �شراعها 
بال�شت�شراف  الإدراك  فيمتزج  المجتمع،  ذوات  مع 
كليَّ  ال��راج��ز  وي��ب��دو  اليقين.  م��ن  تقترب  ب�شورة 
المعرفة، يخاطب مخاطبًا م�شمرًا ناق�ص المعرفة؛ 
خاطئًا  يكون  قد  ثابتًا  محددًا  منظورًا  يتبّنى  لأن��ه 
محدد،  غير  منظورًا  يتبنى  ال��راج��ز  اأن  حين  في 
قادرًا على تاأكيد الحقيقة، فيحاول اأن تكون �شلطته 
ذاته،  اإل��ى  الكالم  ويحيل  الآخ��ر،  �شلطة  من  اأعلى 
ويكّون وجهة نظر تف�شح المقام لتلقي وجهات نظر 
لي�شت خطابًا  فالأرجوزة  معها.  وتت�شارع  اأخريات، 
ل ال�شراُع الفرد اإلى مرحلة  يرتد اإلى الذات، ويو�شِ
فت�شعى  الجمعي،  الن�شق  اإط��ار  في  بوجوده  �شعوره 
الأنا  بحركة  وفاعليتها  وقوفها،  تعيد  اأن  اإلى  الذات 
�شمن الن�شق الجمعي. وهي حركة م�شادة لحركته. 

ويمكن اأن نمثل لذلك بال�شكل الأتي: 
 

 

 

   

اأحالمًا  ي�شرد  الخا�ص  ن�شقه  تفوق  يثبت  فلكي 
متعلقة بم�شتقبل ابنته، فتت�شخم الذات، وتوجه ر�شالة 
فيتحول  مركز،  اإل��ى  نف�شها  بتحويل  المجتمع،  اإل��ى 
الآخر من خالل ما يظِهر  اإلى مقابل ل�شوت  �شوته 
مفارقة  عن  الحديث  ويقودنا  الآخ���ر.  بن�شق  قبوله 
الحركة والثبات اإلى الحديث عن المفارقة المتعلقة 

بال�شخرية، ووظائفها في اأغاني ترقي�ص الأطفال. 
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ــي  ــان 4-4- الــبــعــد الــكــومــيــدي فــي اأغ
ترقي�س الأطفال 

لمحاكى  �شاخرة  محاكاة  الأغ��ان��ي  ه��ذه  تعّد    
جاد. فقد تبين اأن الراجز ل ي�شور واقعًا، بل ينتج 
الذات  بين  ويوجد حوارًا  الموؤتلف،  المختلف داخل 
الراجزة والذات المتلقية، فيحول المتلقي الحقيقي 
اإلى ا�شتراتيجية ن�شية. قال اأعرابي يق�شد الكعبة، 
وقد ولدت له امراأته �شبع بنات، وقد خ�شي الزيادة: 
راأ�شي  ح�شبي/�شّيبَن  بنات  من  ح�شبي  رب  يا 
واأكلَن ك�شبي/ اإن زدتني اأخرى خلعَت قلبي وزدتني 

همًا يدّق �شلبي))))
لم يق�شد الراجز الإ�شحاك، لكن طبيعة الغاية 
المتعلقة بالأرجوزة توؤدي اإلى الإ�شحاك. فهو يقبل 
بين  ف��رق  وثمة  ال��واف��دات.  بالبنات  م�ش�ص  على 
نتظاهر  ال�شخرية  في  ف�«نحن  وال�شخرية.  الفكاهة 
بالإيمان بما ل نوؤمن به. اأما في الفكاهة فنتظاهر 
فلل�شحك  حقيقة«))))  به  نوؤمن  بما  الإيمان  بعدم 
فل�شفته ومغزاه، ولي�ص �شورة من �شور الترويح عن 
النف�ص بقدر ما هو و�شيلة تنفي�ص اأو تغيير. واإذا ما 
عن  البحث  هو  الفل�شفة  تعريفات  اأحد  اأن  تذكرنا 
الحقيقة وجدنا اأن الراجز قد عبر بالبعد الكوميدي 
المولودات  ت��واف��د  م��ن  المغزى  وع��ن  حيرته،  ع��ن 
الإناث الأمر الذي اأو�شله اإلى مرحلة ال�شيق النف�شي 
لما للفتاة من عبء على والدها قديمًا -كما يرى- 

على  التهكم  اإل���ى  الكوميدي  ال��راج��ز  وي��رم��ي 
الإ�شحاك،  بفن  التهكم  يرتبط  اإذ  واقعه؛  نقائ�ص 
به  بالمتهّكم  الإزراء  فهو  ���ش��وره.  من  �شورة  فهو 
على  ال�شوء  في�شلط  �شاأنه،  من  والحط  »البنات« 
هذه  ف��ي  الكوميدي  البعد  �شمات  واأه���م  العيوب. 
عيوب  على  ال�شوء  وت�شليط  المو�شوعية،  الأرجوزة 
لأ�شباب  ال��ذك��ورة  لتف�شيل  يجنح  ال��ذي  المجتمع 

�شوى  يبقى  ول  الظاهر،  الن�شق  ويتحلل  معروفة، 
الن�شق الم�شمر الذي يظهر على ال�شطح. 

الحدث،  على  ال��درام��ي  الح�شور  يقت�شر  ول 
يتعدى  بل  والثبات  والحركة،  والت�شاد،  وال�شراع، 

ذلك اإلى ن�شيج الخطاب في هذه الأراجيز. 
5-  خ�ســائ�س الخطــاب الدرامــي فــي اأغاني 

ترقي�س الأطفال 
5-1- الحوار ووظائفه 

يوقع  لكنه  الحقائق  تقرير  عن  ال��ح��وار  يبتعد 
يبتعد  ال��ذي  الق�ص  خ��الف  الخطابية  في  الن�ص 
التقرير.  يوقعها في  الخطابية لكن قد  بالن�ص عن 
واللغة ظاهرة اجتماعية. فثمة عالقة بين الخطاب، 
بين  التفاعل  اأ�شا�ص  على  يتاأ�ش�ص  لأنه  والمجتمع؛ 
الذات،  اأزمة  الحوار  ويظهر  الجماعات.  و  الأف��راد 
حوار  وثمة  الجدلي.  والمنهج  الحجاجي،  والنف�ص 

ممانعة، وحوار معتقدات.
ويق�شم الحوار اإلى حوار بين �شخ�شيات، وحوار 

داخلي:
5-1-اأ- الحوار الداخلي:

يكاد الحوار الداخلي يالزم تكافوؤ الحال النف�شية 
هذه  لمحاكاة  فنية  محاولة  بو�شفه  المحكي  مع 
بين  فرق  والحوار  المناجاة  بين  والفرق  المناجاة. 

الأ�شلوب المبا�شر والأ�شلوب غير المبا�شر.
كانت  الخزاعية  نعجة  بنت  فاطمة  اأن  ي��روى 

ن ابنها �شعيد بن زيد بن عمرو، فقالت: تزًفّ
اإن يزيد خير �صبان العرب/ اأحلُمهم عند الر�صا 

وفي الغ�صب/ يبدر بالبذل واإن �صيَل وهب/ 
تفديه نف�صي ثم اأمي واأب/ واأ�صرتي كلهم من 

العطب)26(

تر�شم الراجزة روؤيا ا�شت�شرافية لولدها، فت�شفي 
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اأح��ادي��ُة  تنفي  ف��ال  الُخلقية.  ال�شفات  خير  عليه 
اإذ  داخ��ل��ي��ًا؛  ح���وارًا  ك��ان  ل��و  حتى  ال��ح��وار  ال�شوت 
تغدو الذاُت المركز الحقيقي للحوار، والراجزة هي 
حاملة الحوار، اأما الآخرون فهم اأدوات فيه. فالآخر 
بين  متوا�شاًل  ت��ب��ادًل  ال��ح��وار  ويغدو  فقط،  ي�شمع 
فالمقولة  �شلبيًا.  لي�ص  ال�شامع  لكن  والآخ��ر  ال��ذات 
من  يمكن  �شلبي  وال�شامع  اإيجابي  المتكلم  ال�شائدة 
مبداأ الحوار اأن نجد اأن ال�شامع اإيجابي اأي�شًا حتى 

لو كان الحوار داخليًا. 
لأن  الخا�ص؛  الحوار  من  �شرب  اإذن  المناجاة 
الذات ت�شبح هي المر�شل والمر�شل اإليه، اأو الآخر 
ا�شتجابة،  طلب  »ال�شعر  ف�  ال��ذات.  عن  المنف�شل 
ال�شاعر  مقدرة  تتمثل  ال�شتجابة  هذه  تتم  وحين 
على اإي�شال اأفكاره على نحو ناجح وفعال«)))) وتبدو 
الحوار؛  تغّيب  اأنها  الأرج���وزة  ه��ذه  في  المناجاة 
الخطاب  داخ��ل  تنمو  لكنها  ذاتها،  على  لنكفائها 
التمرد  اإل��ى  ونزعة  للرقابة،  م�شادة  قوة  بو�شفها 
وتحدد  الذات،  تت�شخم  ففيها  الإك��راه.  طاعة  على 
الراجزة العالقات ال�شابقة والالحقة؛ اإذ ينبغي اأن 
يوؤّطر التفكير »�شمن نظرية توا�شلية تلتزم ب�شرورة 
النت�شار  وال�شتفهام،  الجواب  ثنائية  ا�شتح�شار 
نظرية  �شمن  ل  وال��خ�����ش��ارة،  الك�شب  والن��ه��زام، 
المفكر  فيه  ي�شتقل  الذي  المتوحد  المتفرد  البحث 
بمطالبه  الظفر  توخي  ف��ي  عليه  محموًل  بذهنه 
�شفيفة،  داخلية  حوارية  المونولوج  النظرية«)))) 
فنتتبع  عقلها،  داخل  الراجزة  ت�شعنا  حين  ودراما 
خطا اأفكارها وهواج�شها، وتطور هذه الهواج�ص. ف�« 
المناجاة الداخلية هي دراما بالأ�شا�ص«)))) وال�شعر 
تحدث  كاأنها  الأح���داث  يقدم  ال��ذي  ه��و  ال��درام��ي 
اإطار  في  الذاتية  التجربة  تج�شيد  بغية  والآن  هنا 
الأرجوزة  في  الداخلي  الحوار  فيتحرك  مو�شوعي، 
الداخلية،  الحركة  مت�شادين:  ن�شقين  تحتوي  التي 

منهج  اإلى  التقابل  هذا  وي�شير  المقابلة.  والحركة 
الراجزة  فينمو �شوت  ال�شعري،  التفكير  في  درامي 
�شد  الم�شاد  التجاه  في  حركة  وهو  الداخل،  من 
مع  يتعار�ص  الداخلي  ال�شوت  لأن  ذلك  ال�شكون؛ 
ال�شت�شرافية  روؤي��اه��ا  فتوؤكد  الخارجي،  ال�شوت 
فالمجتمع  الإخباري.  وال�شرد  يزيد«  »اإن  بالتاأكيد 
حا�شر في ال�شوت الفردي. وهذا ال�شوت مو�شوع 
توا�شل مهما كان نوعه. الحوار الداخلي اإذن انتقال 
الداخلي،  بال�شوت  عمقه  اإل��ى  الكالم  �شطح  من 
المو�شوعية.  اإل���ى  الغنائية  م��ن  للن�ص  واإخ����راج 
ويت�شافر مع الحوار؛ ل�شياغة الن�شيج الخطابي في 

هذه الأغاني. 
5-1-ب-الحواريات 

الحقيقة،  ع��ن  البحث  على  ال��ح��وار  يتاأ�ش�ص 
وتوليدها من الحوار. ويغدو المتلقي متلفظًا م�شاركًا 
نقول  اأن  يمكن  ل��ذا  ال��راج��ز؛  خطاب  ف��ي  وم��اث��اًل 
ويعد  ن�شيتان.  ا�شتراتيجيتان  والمتلقي  المبدع  اإن 
الحجاج غاية من غايات الحوار في اأغاني ترقي�ص 

الأطفال. 
 يروى اأن �شحبان بن العجالن قال في بنته وهو 

يرّق�شها: 
ُوِهبُتها من َقِلٍق نطاقها/ م�صّمر عرقوبها عن 

�صاقها/ يكثر في جيرانها احتراقها

فاأخذت الأم ابنتها وجعلت ترق�شها وتقول: 
ُوِهبُتها من �صيِخ �صوٍء اأنكِد/ ال ح�صَن الوجه, وال 
د/ ياأتي االأمرَّ بالدواهي االأّبِد/ وال يبالي  م�صوَّ

جاره اإن يبعد

فرد الزوج: ُوِهبُتها من ذات ُخلٍق �صلفِع/ تواجه 
القوم بوجه اأخدِع/ من بعد بي�صاَء ل�صواأى اأربع/ 

يا لهفي من بدل لي موجع)0))
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�شكله.  كان  مهما  لفظي  توا�شل  كل  هو  الحوار 
بين  ت��ب��ادل  �شكل  ف��ي  »ي��ح��دث  لفظي  تفاعل  فكل 
التجاذب  فمن  ح���وار«))))  �شكل  في  اأي  التلفظات، 
اأبعاد  تت�شح  المتحاورين  ال�شوتين  بين  والتنافر 
الموقف. وكل طرف يحمل قيمًا مت�شادة مع الآخر. 
ُي�شتقَبح  كان  بما  وينعتها  بزوجه،  يعّر�ص  فالزوج 
اآنذاك، في�شقط الحزام من و�شطها لنحفها، وي�شكو 
عليه  فترد  هي  اأم��ا  اإي��اه��م.  �شّبها  كثرة  الجيراُن 
بطريقة ت�شبه النقائ�ص، فهو �شيخ ظهر عليه ال�شيب، 
ولم يرتدع عن ف�شقه، يرمي الآخر بالدواهي، فيرد 
عليها بما ي�شّعد الموقف دراميًا حين يتح�شر على 
قليلة  ال��زوج  بهذه  ا�شتبدلها  التي  ال�شابقة  زوج��ه 

الحياء.
الموقف  اإدراك  على  الطرفين  كال  يقت�شر  لم 
الحزين من الم�شكلة، بل اأدرك كل منهما الم�شكلة، 
باأزمة  الم�شكلة  هذه  وترتبط  دراميًا.  موقفًا  فبنى 
من  الفكرة  توجد  اإذ  الجتماعي؛  بن�شيجه  مجتمع 
قطبين  يمثالن  ال��ل��ذي��ن  ال��زوج��ي��ن  بين  ال�����ش��راع 
متقابلين، فيخو�ص كل منهما �شراعًا مع نف�شه من 

جهة، ومع الآخر من جهة اأخرى. 
تبداأ الحكاية في كل اأرجوزة من العقدة »المعاناة« 
اتجاهين  ف��ي  ي�����ش��ي��ران  م��ت��وازي��ان  خ��ط��ان  فثمة 
مت�شادين، اأحدهما ي�شير في خط مت�شل�شل اأمامي، 
والآخر ينكفئ اإلى الوراء حين يذكر زوجه ال�شابقة. 
يحاكي  اأن  اإم��ا  اأر�شطو-  ي��رى  -كما  بعامة  والفن 
الطبيعة  ف�شلت  ما  يكمل  اأن  واإم��ا  الطبيعة،  اأعمال 
اإلى  و�شل  قد  الحوار  هذا  اأن  ونجد  اإكماله)))).  في 
ال�شجال.  وهي  الحجاج،  مرحلة  من  اأعلى  مرحلة 
وال�شجال فرع من فروع الخطاب الحجاجي، »يقوم 
كل  يعتقد  متخاطَبين  بين  العنيفة  المواجهة  على 
ل  حا�شمة،  حججًا  اأو  معلومات  يمتلك  اأن��ه  منهما 
المقابل«))))  الطرف  وينكر ذلك على  الحقيقة،  بل 

فكل من الزوجين ي�شفي على الآخر اأ�شواأ ال�شفات، 
اإلى  ن�شل  اأن  اإل��ى  م�شادة،  ب�شورة  نف�شه  ويقدم 
في  العميقة  الهوة  تك�شف  التي  الثالثة  الأرج���وزة 
الروؤى، وتحدث اأق�شى حالت التوتر بين الطرفين 
با�شتدعاء �شورة ال�شرة، فيثير انفعال زوجه، واإثارة 
كل  ي�شعى  اإذ  الحجاج؛  اأنماط  من  نمط  النفعال 
اإلى �شجن الآخر في اإطار حجاجي، فير�شم  منهما 
منهما  كل  وي�شخم  قلقة،  ذات  نتاج  هو  قلقًا  عالمًا 
ولي�شوغ كل  اأبلغ،  اأثر  لها  يكون  لكي  الآخر؛  �شلبيات 
البديل  نف�شه  وتقديم  الآخر،  على  انتفا�شته  منهما 
ظاهري  متلقٍّ  عبر  كله  وذل��ك  الآخ��ر.  من  الأف�شل 

»الطفل« 

وعلى  البدء،  منذ  الختالف  على  الحوار  يقوم 
ح�شر  فقد  ات��ف��اق.  اإل��ى  طرفيه  و���ش��ول  ا�شتحالة 
اإلى  منهما  كل  و�شعى  مواقفه،  وح�شرت  الآخ���ر، 
حجاج  يقوم  ولكي  الأف�شل.  اأنه  على  نف�شه  تقديم 
معتقدات  ح��ول  ات��ف��اق  وج��ود  ينبغي  طرفين  بين 
الحجاج  ويوؤ�ش�ص  ال��راأي.  في  واختالف  م�شتركة، 
على اإعالم المخاطب بمو�شوعه، ثم اإثارة الم�شكلة، 
وتبني موقف، واإقامة الدليل. واإذا كان هذا الجانب 
لن  ذلك  ف��اإن  الأرج��وزة  مو�شوعية  يقوي  الدرامي 

يخفي الذاتية.
وي����روى اأن���ه ك���ان لأع���راب���ي ام���راأت���ان، ف��ول��دت 
اأم  فرّق�شت  غ��الم��ًا،  والأخ���رى  ج��اري��ة،  اإحداهما 

الغالم ابنها معايرة �شرتها: 
الحمُد هلل الحميد العالي/ اأنقذني العام من 
الجواري/ من كّل �صوهاَء ك�صنٍّ بال/ ال تدفع 

ال�صيم عن العيال

ف�شمعت �شرتها، واأقبلت ترّق�ص ابنتها، وتقول: 
وما علّي اأن تكون جاريه/ تكن�ص بيتي وترّد 
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العاريه/ تم�صط راأ�صي وتكون الفاليه/ وترفع 
ال�صاقَط من خماريه)34(

يحمل حوار كل من ال�شرتين اأفكارها وهي ت�شعى 
باختين  وي��رى  المجتمع.  في  لنف�شها  مكانًا  لتجد 
وح��دة  ف��ي  تدمج  اإثباتها  يجري  التي  الأف��ك��ار  اأن 
وعي الموؤلف، اأما الأفكار التي يرف�شها فتتوزع بين 
الآخرين)))). ويبدو اأثر الحجاج وا�شحًا في الحوار 
بالأفكار؛  القتناع  ال�شامع على  لأنه يحمل  الغنائي؛ 
التعجب  معنى  اإل��ى  يخرج  ال��ذي  ال�شوؤال  يحمل  اإذ 
اأن تكون جارية جانبًا حجاجيًا  في قولها: وما علي 
داخليًا، فيحول ال�شتفهام الأرجوزة اإلى م�شهد حي 
يوؤكد القطيعة بين الطرفين المتحاورين. ونجد اأن 
معطيات  من  لي�شت  الإقناع  عن  الناجمة  المعرفة 
يعمد  ال��ذي  الخطاب  في  م�شمنة  هي  بل  الراجز 
في  ت�شجنه  لأنها  المتلقي؛  تحرج  لغوية  حيلة  اإل��ى 
اإطار حجاجي ل يمكن اإل اأن يتقبله. وهذا التفاعل 
طرف  كل  تقديم  اإل��ى  �شعى  مواجهة  مقام  الَقولي 
من  كل  فاأنجزت  الحوار،  بف�شل  الإيجابي  الوجه 
يو�شلها  اأن  يمكن  ما  والحركة  بالكالم  الراجزتين 
اإلى هدفها، ف�شورتا الواقع، والماأمول، ولم تتحدث 
طابعًا  تاأخذ  بينهما  م�شافة  فثمة  يوؤرقها.  بما  اإل 
خالف  المخاطب  منهما  كل  تحّمل  اإذ  �شراعيًا؛ 
�شفاته الحقيقية بالتهكم »من كل �شوهاء ك�شن بال« 
وتناق�ص الو�شف الأمين للواقع، وهي �شورة تداولية 
لها مكانة مهمة في بالغة الدراما. فال يقدم الحوار 
الواقع، اإنه اإيهام به، و»كل اأنا ترغب في اأن تكون اأنا 
اأن  الحواريات  هذه  في  والالفت  لالآخر«))))  اأخرى 
�شمة  وهي  مكتماًل.  بو�شفه  الحدث  يقدم  الراجز 
خطاب  الدرامي  فالخطاب  الدرامي.  الن�ص  تميز 
م�شتوى  على  القلق  هذا  تمثل  فكيف  قلق.  على  ينم 

ا�شتخدام ال�شمائر؟ 

5-2-لعبة ال�سمائر 
بالدرجة  حواريًا  خطابًا  الدرامي  الخطاب  يعد 
متكلمًا،  ال��ح��واري  التخاطب  ويقت�شي  الأول����ى، 
التفاعل  و�شيلة  يعد  ك��الم��ي��ًا  وح��دث��ًا  وم�شتمعًا، 
اإن الفعل في الأرجوزة  اأن نقول  الأ�شا�ص. ون�شتطيع 
والخطاب  ق��وي��ًا.  الخطاب  ك��ان  حركيًا  ك��ان  كلما 
هذه  في  الدرامي  الفعل  يوؤ�ش�ص  الذي  هو  الحواري 

الأراجيز، ول يعود اإليه. 
نقول  اأن  يمكن  اإلى �شخ�شيات  ال�شمائر  وتحيل 
اأداء بع�ص  اإنها �شخ�شيات درامية، ويحدد الراجز 
لل�شمير،  مقام  فيظَهر  تنا�شبه،  بطريقة  الألفاظ 
بنيتي  ابنته:  يرّق�ص  اأحدهم  قال  مقام.  ويختفي 

�شيدُة البنات/ عي�شي ول ناأمل اأن ُتماتي))))
لذا  تعي؛  ل  طفلة  وهي  ابنته،  الراجز  يخاطب 
يحيل ال�شمير اأنِت ظاهريًا اإلى البنت، ويحيل على 
يظهر  اإن��ه  اآخ��ر.  مخاطب  اإل��ى  الم�شمر  الم�شتوى 
وي�شفها  المتكلم،  ياء  اإلى  وين�شبها  لطفلته،  الحب 
المجتمع  يخاطب  اإنه  جميعًا.  البنات  �شيدة  باأنها 
هو  المف�شل  ال�شهر  اأن  ي��رى  م��ن  ويتحدى  كله، 
التحدي  هذا  لكن  العار،  تجلب  البنت  وان  القبر، 

يبدو مخاتاًل عبر قناة الطفلة))))
لكثافة  تبديدًا  ثمة  اأن  نجد  ال�شمائر  وبلعبة 
لمحو  ال��ذات؛  خطاب  على  بالتركيز  الآخر  خطاب 
ويظل  الراجز،  �شوت  في�شود  الآخر،  خطاب  حدود 
المقابل،  ال�����ش��وت  وظيفة  ح��ول  ق��ائ��م��ًا  ال��ت�����ش��اوؤل 

وال�شراع الذي ين�شاأ بين ال�شوتين. 
وتكمن الدراما عادة في اأنا واأنت وهنا والآن، لكن 
الدراما،  في  اأولي  تبادل  فيتم  هو،  اإلى  تتحول  اأنت 
الأمر الذي ينجم عنه دينامية وتطور. ويحيل الفعل 
الما�شي اإلى خطاب �شردي، اأو و�شفي، ويعد �شمير 
اأما  الدرامي،  البناء  من  اقترابًا  الأكثر  المخاطب 
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�شمير الغائب فهو اأكثر اقترابًا من ال�شرد، ويقترب 
�شيطرة  لكن  الذاتية.  ال�شيرة  من  المتكلم  �شمير 
اأحدهم  قال  ظاهرية.  �شيطرة  ال�شمائر  هذه  اأحد 

يرق�ص ابنه: 
يا قوم ما لي ال اأحب َعنَجده/ وكلُّ اإن�صاٍن يحبُّ 

ولده/
حبَّ الحبارى, ويذبُّ َعَنَده)39(

يوظف الراجز ال�شوؤال لخدمة ال�شرد، ل لإدارة 
ال��ح��وار؛ لأن��ه ح��وار م��ن ط��رف واح���د. وم��ن اأكثر 
ويخفي  المخاطب.  �شمير  تواترًا  التخاطب  قرائن 
الذات  اإلى  ن�شبت  التي  القيم  »اأنتم«  ال�شمير  هذا 
وهو  حجاجية  تقنية  ال��م��ح��اِور  في�شكل  المبدعة، 
والتاأثير  موقفه،  زعزعة  اإلى  وي�شعى  الآخر،  يحاور 
الجملتين  اإل��ى  ال�شوؤال  بعد  التحول  والدليل  فيه. 
بين  م�شاع  اأم��ر  بالولد  الولع  فاإظهار  الِحَكميتين. 
اأن  باأ�شلوب حجاجي  يثبت  اأن  لكنه يحاول  الأمهات 
اإظهار الولع بالذكور اأمر توا�شع عليه المجتمع كله. 
فال يحيل ال�شمير اأنا اإليه فقط بل اإلى الآباء كلهم. 
وراءه  »يخفي  اأن��ا  ال�شمير  اأن  بوتور  مي�شال  وي��رى 
ال�شمير هو، وال�شمير اأنت يخفي وراءه ال�شميرين 

الآخرين، ويجعلهما في ات�شال دائم«)0)).
ترق�ص  مناف  عبد  بن  اأ�شد  بنت  فاطمة  قالت 

ابنها عقياًل لما كان طفاًل 
لو ظمئ القوم فقالوا َمن فتى/ يخلف, ال يردعه 

خوف الردى؟/ فبعثوا �صعداً اإلى الماء �صدى/ 
في ليلة بيانها مثل العمى/ بغير دلو ور�صاء 

ال�صتقى/

اأمرُد يهدي راأُيه راأَي اللحى)41(.

ب�شيغة  طفلها  م�شتقبل  على  ال��راج��زة  تتكلم 
الما�شي؛ لتوؤكد حدوث هذه ال�شفات في م�شتقبله. 
فتحيل  راأيها،  عن  الإخبار  مهمة  الآخر  تحّمل  وهي 

ال��ذي  الفتى  يطلبون  ال��ذي��ن  ال��ق��وم  اإل���ى  ال��ك��الم 
ب�شمير  ال�شرد  اأن  وال�شائع  الملمات.  ينجدهم عند 
يمحو  لأن��ه  مو�شوعي؛  خطاب  اإل��ى  يحيل  الغائب 
ب�شمير  الآخر  عن  الحديث  ويعد  الذاتية.  عالمات 
لذاتية  وجود  ول  مق�شود.  تخفٍّ  من  �شربًا  الغائب 
لعبة  اإل��ى  وبعودة  الآخ��ر.  ذاتية  غير  من  ال��راج��زة 
اأن الذات الراجزة قد حولت نف�شها  ال�شمائر نجد 
قدرة  فتبرز  بالقوم،  الروؤية  عّلقت  حين  متلق  اإلى 
خالل  م��ن  المتلقي  بوظيفة  القيام  على  المتكلم 
الغائب  �شمير  �شيطرة  تكون  وبذلك  الأن��ا،  تخفي 
في  م�شادة  �شيطرة  اإلى  تتحول  ظاهرية،  �شيطرة 
العمق. ولو ا�شتبدلنا بهذا ال�شمير �شمير الأنا لظهر 

الن�شق الم�شمر. 
عبر  ب��ال��واق��ع  ال��غ��ائ��ب  ب�شمير  ال�����ش��رد  وي��وه��م 
للحدث،  ناقاًل مو�شوعيًا  الراجزة  محاكاته، فتغدو 
التاأثير  بهدف  الحقيقي  للمخاطب  الخطاب  وتوجه 
بل  الأغنية  في  نف�شها  الراجزة  ت�شتهدف  فال  فيه. 
رغبتها  ذلك  يدعم  وما  المتلقية،  الذات  ت�شتهدف 
ف�شورة  النفعال.  خطابها  متلقي  ي�شاركها  اأن  في 

الطفل الم�شتقبلية وجه من وجوه �شورة الأنا. 
ال�شمائر  لعبة  درا���ش��ة  م��ن  ال��ه��دف  ك��ان  واإذا 
الك�شف عن تخفيها، والعالقة بين الن�شقين الظاهر 
والم�شمر في الأغنية فاإن الهدف من درا�شة الإيقاع 
الدرامي تقديم �شورة عن الحال ال�شعورية للراجز، 

وعالقتها بال�شراع- جوهر الدراما. 
5-3- الإيقاع الدرامي 

تميل الأرجوزة اإلى الحركة، وتتغلب على الثبات. 
الدرامي.  الإيقاع  م�شتوى  الحركة على  وتظهر هذه 
فثمة ميل وا�شح اإلى الحركات، والأ�شوات التي تميل 
اإلى الجهر. فالت�شكيل المو�شيقي ت�شكيل نف�شي اأوَلً.

وقد  متماثلة.  تفعيالت  �شّت  من  الرجز  يتكون 
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الت�شكيل  ول��ه��ذا  �شوتيًا.  ت�شكياًل  كلماته  لت  �ُشكِّ
الأرج��وزة.  في  الدرامي  البناء  تنا�شب  خ�شو�شية 
فالحركة  حيوي.  لكنه  مو�شيقي  ت�شكيلي  قيد  اإن��ه 
موجودة �شمن الإيقاع؛ لذا يمكن اأن نقول اإنه لي�ص 
تنفذ  نف�شية  توقيعات  ه��و  م��ا  بقدر  �شعريًا  ب��ح��رًا 
قافية  توجد  ول  فيه.  وتوؤثر  فتحركه،  المتلقي،  اإلى 
نهاية  قافية متحررة، فكل  اإنها  المعروف،  بالمعنى 
للوقوف  ال�شاعرة  النف�ص  ترتاح  قافية  هي  �شطر 
عندها. وهي نهاية راق�شة تنا�شب الأغاني، والأدب 

ال�شعبي. 
قال الح�شن الب�شري في ترقي�ص ابنه: 

يا حبذا اأرواحه وَنَف�ُصه/ وحبذا ن�صيمه وملم�صه/ 
واهلل يبقيه لنا ويحر�صه/ حتى يجر ثوبه 

ويلب�صه)42(

وال���ش��ط��راب،  وال��ح��رك��ة  ال��رج��ز  تقطيع  يتفق 
الحركة  تتعاقب  اإذ  ال�شعبي؛  والغناء  يتفق  ثم  ومن 
بما  �شطر  كل  نهاية  مع  القافية  وتاأتي  وال�شكون، 
يزيد من غنى  اأمر  الت�شريع. وهو  ي�شمى  اأن  يمكن 
الإيقاع، وحّدة النغم في كل �شطر �شعري. وبح�شاب 
ال�شابقة  الأرجوزة  في  وال�شكنات  الحركات  لمجمل 
�شكونًا.  مقابل ))  تحتوي على )) حركة  اأنها  نجد 
التي  القافية  اأما  ال�شكون.  الحركة على  تغلبت  فقد 
مو�شيقية  فا�شلة  بمنزلة  فهي  �شطر  كل  بها  ينتهي 
ال�شامع  يتوقع  اإذ  غيرها؛  من  الأغنية  اأثر  يكتمل  ل 
نقول  اأن  ويمكن  التردد.  بهذا  وي�شتمتع  �شماعها، 
�شفاهيًا  نمطًا  مثلت  ه��ذه  الإن�شاد  موا�شفات  اإن 
لهذه  الناظم  الإيقاع  فمن  الدرامي.  للنزوع  ممثاًل 
وهو  فيها.  الدرامي  النزوع  معرفة  يمكن  الأراجيز 
الإيقاُع  يحت�شن  حين  الآخر  لمخاطبة  حنينًا  يمثل 
بناء  بين  تالحمًا  وي��وِج��د  ال��راج��ز،  ل��دى  النفعال 

الأرجوزة والهند�شة اللغوية. 
وتتيح القافية للراجز الوقوف والحركة معًا. فثمة 

م�شاكلة بين وظيفة القافية، ووظيفة حرف الروي؛ 
متنقاًل  �شوتًا  الروي  الأرجوزة من حرف  اإذ جعلت 
من �شطر اإلى اآخر في الأغنية، فتغدو القافية نقطة 
الحركة  فتوجه  اأث��رًا،  تترك  التي  النغمية  الرتكاز 
النف�شية التالية. وتبداأ الحركة النف�شية متوترة من 
ولتوتر  جهة،  م��ن  لق�شرها  الأغ��ان��ي؛  ه��ذه  ب��داي��ة 
الراجز من جهة اأخرى، فيو�شل المتلقي اإلى مرحلة 

الم�شاركة الوجدانية، والتعاطف. 
على  ي�شتمل  ب��ن��اء  الأرج�����وزة  تمتلك  اأخ���ي���رًا: 
مترابطة.  اأحداث  من  �شل�شلة  ولي�ص  خا�ص،  منطق 
تتحرك،  التي  الوقائع  الدرامي من  الإيقاع  ويتحقق 
وتت�شارع في الأرجوزة. فالإيقاع الدرامي مجموعة 
وهو  الأرج��وزة،  منها  تكون  التي  النف�شية  المواقف 
اإلى  الغنائي  �شوته  من  ال�شاعر  خ��روج  اإل��ى  ي��وؤدي 
اإلى  ي�شعى  مفرد  �شوت  اإن��ه  المو�شوعي.  الف�شاء 
اإثبات وجوده من خالل الأغنية. ويمكن اأن نقول اإن 
الإيقاع الدرامي في بنية الأرجوزة جن�ص من ال�شعر 
من  اأي�شًا جن�ص  وهو  ال�شرد،  على  المنفتح  الغنائي 

ال�شعر الغنائي المنفتح على الحوار. 
6- خاتمة

الأدب  في  الأطفال  ترقي�ص  اأغاني  تاأخذ  لم   -
يبدو  اإذ  الطفل؛  ح�شابها  في  القديم  العربي 
الأغاني  هذه  من  له  لي�ص  وهميًا  �شلبيًا  متلقيًا 
الأغاني  فاأ�شمرت  الراق�ص،  الإيقاع  �شوى 
المتلقي  الطفل/  واأظهرت  الحقيقي،  المتلقي 

الوهمي. 
نظمت هذه الأغاني على اإيقاع الرجز، وهو بحر   -
�شماته  اأن  البحث  اأو�شح  حركي،  �شعبي  �شعري 
هذه  في  والم�شمر  الظاهر  والخطابين  تتوافق 

الأغاني. 
ترتبط الدراما بالأدب ال�شعبي، ويمكن اأن نطلق   -
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عليها ا�شم الدراما ال�شعبية، اأو �شعر الغنا-درامية؛ 
لوفرة العنا�شر الدرامية فيها؛ لذا يمكن القول اإن 
الدرامية في الأرجوزة تقربها من مكونات الف�شاء 
ال�شردي اأكثر من الف�شاء ال�شعري. وال�شرد فيها 
�شرد ا�شتباقي، ل ا�شترجاعي؛ ذلك لأن الأرجوزة 
في  المندرج  وال�شعر  الأغنية  جن�ص  اإلى  تنتمي 

خطاب التخييل في الآن نف�شه.
العقدة؛  اأو  النهاية،  من  الأغاني  هذه  تبداأ   -
لل�شرد  فاتحة  فالمعاناة  ال�شراع.  تت�شمن  لأنها 
اأن ال�شراع الذي ل يو�شل  اإدراكنا  الدرامي مع 

اإلى عقدة لي�ص �شراعًا. 
الراجز  لأن  اإل  الأغاني  الآخر في هذه  ل يظهر   -

في مو�شع ي�شمح له بالإدراك. 
تهدف  الإن�شان،  مركزها  جميعها  الأغاني  هذه   -
اإلى الو�شول اإلى حقيقة الحياة. ومفهوم الحقيقة 

يختلف عن مفهوم الواقع. 
الذاتية  بين  توازن  مقام  الدراما  تعد   -

والمو�شوعية؛ لأن الغنائية قرينة الذاتية. 
من  الأغاني  هذه  في  الدرامي  الخطاب  يقترب   -
هذا  ويوؤكد  اليومية،  الحياة  في  التخاطب  لغة 
مع  ال�شعبي  الأدب  من  النوع  هذا  تالزم  الأمر 

الدراما. 
يرى النقاد اأن الفعل الدرامي يقع في الحا�شر.   -
يتجه  الأغاني  الدرامي في هذه  الفعل  اأن  ونجد 

اإلى الم�شتقبل.

الحوا�صي

للتو�شع في م�شطلح الأدب ال�شعبي ينظر:   .(
د. ح�شين ن�شار: ))))، ال�شعر ال�شعبي العربي، المكتبة   

الثقافية، الأردن
الأدب  في  ال�شعبي  الأدب  اأث��ر   ،(((( بدير:  حلمي  د.   

الحديث، دار الوفاء، الإ�شكندرية 
عند  الأطفال  ترقي�ص  اأغاني   ،(((( �شعد:  اأب��و  اأحمد   

العرب، ط)، دار العلم للماليين، بيروت 
عند  لالأطفال  الغناء  كتاب   ،(00( ب��ك:  عي�شى  اأحمد   

العرب، ط)، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة 
داود �شلوم: )00)، ديوان اأ�شعار تدليل الأطفال في الأدب   

العربي القديم، ط)، دار ال�شياء، عمان .
�شيقت�شر هذا البحث على اأغاني ترقي�ص الأطفال دون   .(
الرجال  بين  م�شتركة  الترقي�ص  فاأغاني  المهد.  اأغاني 
وقد  فقط.  بالن�شاء  فخا�شة  المهد  اأغاني  اأما  والن�شاء، 
خلط بع�ص النقاد المحدثين بين اأغاني الترقي�ص واأغاني 
المهد؛ اإذ يرى عبد الفتاح اأبو معال اأن هذه الأنا�شيد هي 
اأغاني الترقي�ص والمهد من غير تفريق، وو�شل اإلى حكم 
اإلى  بو�شوح  ي�شير  الأغاني  هذه  كلمات  واق��ع  اأن  مفاده 
وجود ت�شابه عند معظم الأمم في المو�شوعات الرئي�شة 
بع�ص  في  الم�شميات  اأو  مختلفًا،  اللحن  كان  مهما  لها 
اأبو معال، درا�شات  الفتاح  انظر: عبد  الكلمات مختلفة. 
في اأنا�شيد الأطفال واأغانيهم، �ص)). وهو حكم خاطئ؛ 
ذلك لأن اأغاني الترقي�ص العربية ناجمة عن خ�شائ�ص 
ينطبق  اأن  ويمكن  وعالقاته،  القديم  العربي  المجتمع 

حكمه على الأغاني العامية في الع�شر الحديث. 
�شادر،  دار  ط)،  ال��ع��رب،  ل�شان   ،(((0 منظور:  اب��ن   .(
بين  وهزه  ومناغاته،  الولد،  اإرقا�ص  باأباأ:  مادة  بيروت، 

الذراعين، وقول من يرّق�شه: باأبي اأنت 
ل�شان العرب، مادة نزه: رفع الولد اإلى فوق.  .(

الم�شدر ال�شابق، مادة هدهد: تحريك الأم ولدها لينام    .(
الم�شدر ال�شابق، مادة رق�ص: رفع الولد، وخف�شه.  .(

مع  الحركة  من  �شرب  زف��ن:  م��ادة  ال�شابق،  الم�شدر   .(
�شوت .

البعير  رجل  ت�شرب  اأن  رج��ز:  م��ادة  ال�شابق،  الم�شدر   .(
تنب�شط.  ثم  �شاعة،  ثار  اأو  القيام،  اأراد  اإذا  فخذاه  اأو 
والرجزاء اأرادت النهو�ص فلم تكد تنه�ص اإل بعد ارتعاد 
اأجزائه،  لتقارب  ال�شعر  من  الرجز  �شمي  ومنه  �شديد. 
الواحد  ال�شطر  من  اأ�شا�ص  على  يقوم  وهو  حروفه.  وقلة 
�شعرًا.  لي�ص  بع�شهم  لدى  وهو  ال�شطرين.  ذي  البيت  ل 

انظر: د. ح�شين ن�شار، ال�شعر ال�شعبي العربي، �ص))
انظر تعريف الدراما في:   .(

الأدب،  م�شطلحات  معجم   ،(((( وهبة:  مجدي   -
مكتبة بيروت.
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الم�شطلح  مو�شوعة   ،(((0 م��وؤل��ف��ي��ن:  مجموعة   -
لوؤلوؤة،  الواحد  الثالث، ترجمة عبد  النقدي، المجلد 

الموؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�شر، بيروت.
المونولوج  التجربة،  �شعر   ،(((( لنغيوم:  روب��رت   -
ترجمة علي  المعا�شر،   الأدبي  التراث  في  الدرامي 
كنعان وعبد الكريم نا�شيف، وزارة الثقافة، دم�شق.

ال��درام��ي،  البناء   ،(((( ح��م��ودة:  العزيز  عبد  د.   -
الهيئة الم�شرية العامة للكتاب.

الم�شطلحات  معجم   ، ت  د.  حمادة:  اإبراهيم  د.   -
الدرامية والم�شرحية، دار المعارف، القاهرة.

10. Baldick Chris, concise Dictionary of Literary 
Terms,	Oxford	university	press,	1996,p:62

د. نبيل راغب، فنون الأدب العالمي، �ص))   .((
كير اإيالم، �شيمياء الم�شرح والدراما، �ص)))  .((

الإغريقية،  الدراما  نظرية  اإبراهيم،  حمدي  محمد  د.   .((
اللغوي  ا�شتقاقها  في  الدراما  اأن  اإبراهيم  د.  يرى  �ص) 
dram الذي يعني لدى الإغراق الفعل،  اإلى الفعل  ترجع 

اأو الت�شرف، اأو ال�شلوك الإن�شاني بوجه خا�ص. �ص) 
انظر: د. اإبراهيم حمادة، معجم الم�شطلحات الدرامية   .((
هي  ال�شعبية  الدراما  اإن  يقول  اإذ  �ص))).  والم�شرحية، 
وهي  الدينية،  النا�ص  محاكيات  في  جذورها  تمتد  التي 
م�شتوى  النظر عن  بغ�ص  ال�شعبية  الطبقات  تجذب  التي 

قيمتها الأدبية.
القديم،  العربي  الأدب  ف��ي  الأط��ف��ال  ترقي�ص  اأغ��ان��ي   .((

�ص)0) 
رولن بارت، �شعرية المحكي، �ص))  .((

انظر  ����ص)).  ال��درام��ي،  البناء  ح��م��ودة،  العزيز  عبد   .((
اأي�شًا معجم الم�شطلحات الدرامية والم�شرحية، �ص)) 
في  ال�شخ�شيات  تحدثها  واقعة  اأي��ة  الدرامي  »الحدث 
الحركة  ت�شكيل  ف��ي  وت�شهم  وال��م��ك��ان،  ال��زم��ان  حيزي 

الدرامية والفعل الم�شرحي.«
اأغاني ترقي�ص الأطفال، �ص)). الفر�ص النهد: الج�شيم   .((

الم�شرف، التمعدد: تمام ال�شدة والقوة.
البناء الدرامي، �ص)0) .  .((

ق�شاياه  المعا�شر،  العربي  ال�شعر  اإ�شماعيل،  الدين  عز   .(0
وظواهره الفنية والمعنوية، �ص))). 

الجمال  قطيع  الذود:  �ص))،  الأطفال،  ترقي�ص  اأغاني   .((
من الثالثة اإلى الع�شرة.

ال�شعر العربي المعا�شر، �ص0))   .((
تبتذل  ل  الب�شاعة:  ���ص00)،  الأطفال،  ترقي�ص  اأغاني   .((

نف�شها في اختال�ص ب�شع الغير، فهي عفة. 
اأغاني ترقي�ص الأطفال، �ص))   .((

الأرد�ص نيكول، علم الم�شرحية، �ص)))   .((
اأغاني ترقي�ص الأطفال، �ص))   .((

27. Metaphysics, edited by Williams Reaper, 
(London, 1938) p.18-30 

ترجمة  المن�شي،  الم�شترك   ،(00( ال��ن��ق��اري:  حمو   .((
واأ�شكال  المفاهيم  حول  جماعي  كتاب  �شمن  المفهوم 

التوا�شل، �ص))-))
مارتن اإي�شلين، البنية الت�شريحية للدراما، �ص))   .((

احتراقها:  ������ص)0)-)0)  الأط��ف��ال،  ترقي�ص  اأغ��ان��ي   .(0
احتكاكها، والحارقة التي تكثر �شب جاراتها. 

فكر  في  درا���ش��ة  ال��ح��واري،  المبداأ  ت���ودوروف،  زفيتان   .((
ميخائيل باختين، �ص))) 

32. Aristotle, Physic, Trans and I rod (The 
Clarendon pres. Oxford, 1970) p.40

ال�شردي  الخطاب  في  الذاتية  العمامي،  نجيب  محمد   .((
)الإدراك وال�شجال والحجاج)، �ص))

اأغاني ترقي�ص الأطفال، �ص)0)   .((
ميخائيل باختين، �شعرية دو�شتويف�شكي، �ص)))   .((

تزفيتان تودوروف، المبداأ الحواري، �ص)))   .((
وهي  تموتي،  تماتي:  ���ص))،  الأطفال،  ترقي�ص  اأغاني   .((

لهجة طيء
في  اأنت  المفرد  �شمير  �شيادة  اأن  �شعد  اأبو  اأحمد  يرى   .((
الخطاب يدل على البيئة البدوية التي ل ت�شعر بالفوارق 
انظر  بينهم.  الم�شاواة  اإلى  الأفراد، وتميل  الطبقية بين 
�شحيحًا؛  الحكم  هذا  ولي�ص  �ص)))  الترقي�ص،  اأغاني 
وراءه  يخفي  اأنت  فال�شمير  �شمائر.  لعبة  ثمة  لأن  ذلك 
وهل  الطفل،  اإلى  يحيل  ل  ال�شمير  وهذا  اآخ��ر،  �شميرًا 

يوجد في عالم الطفل فوارق طبقية؟ 
يدفع  ع��ن��ده:  ي��ذب  ����ص))  الأط���ف���ال،  ترقي�ص  اأغ��ان��ي   .((
المثل  به  ي�شرب  الحبارى: طائر  �شفقة عليه،  معار�شته 

في الحمق، وهو على حمقه يحب ولده، ويعلمه الطيران
مي�شال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، �ص)0)   .(0

الر�شاء:  ي�شتقي،  يخلف:  ���ص))-))  الترقي�ص،  اأغاني   .((
حبل الدلو 

اأغاني الترقي�ص، �ص0)  .((



اآفاق الثقافة والتراث

البعد 
الدرامي 

في الأدب 
ال�شعبي
اأغاني 

ترقي�ص 
الأطفال

 في الأدب 
العربي 
القديم 
اأنموذجًا

159

الم�صــادر والمراجع

ال��درام��ا  نظرية   ،(((( ح��م��دي:  محمد  د.  اإب��راه��ي��م،   -(
الإغريقية، ال�شركة الم�شرية العالمية للن�شر، لونجمان، 

مكتبة لبنان نا�شرون 
العربي  ال�شعر   ،((((-(((( الدين:  عز  د.  اإ�شماعيل،   -(
المعا�شر، ق�شاياه وظواهره الفنية والمعنوية، من�شورات 

جامعة البعث 
ط)،  وال��درام��ا،  الم�شرح  �شيمياء   ،(((( كير:  اإي��الم،   -(
ال��دار  العربي،  الثقافي  المركز  ك��رم،  رئيف  ترجمة: 

البي�شاء 
اإي�شلين، مارتن: ))))، البنية الت�شريحية للدراما، ط)،   -(

تر: د.منذر محمد، مطبعة عكرمة، دم�شق 
ط)،  دو�شتويف�شكي،  �شعرية  د.ت،  ميخائيل:  باختين،   -(
الدار  للن�شر،  توبقال  دار  التكريتي،  نا�شيف  جميل  تر: 

البي�شاء 
بارت، رولن: )00)، �شعرية المحكي، تر: غ�شان ال�شيد،   -(

الجمعية التعاونية للطباعة، دم�شق 
الأدب  في  ال�شعبي  الأدب  اأث��ر   ،(((( حلمي:  د.  دي��ر،    -(

الحديث، دار الوفاء، الإ�شكندرية 
)-  بوتور، مي�شال: ))))، بحوث في الرواية الجديدة، ط)، 
زدني  �شل�شلة  عويدات،  من�شورات  اأنطونيو�ص،  فريد  تر: 

علمًا 
تودوروف، تزفيتان: ))))، المبداأ الحواري، درا�شة في   -(
دار  �شالح،  فخري  ت��ر:  ط)،  باختين،  ميخائيل  فكر 

ال�شوؤون الثقافية العامة، بغداد 
الم�شطلحات  معجم   ، ت  د.  اإب��راه��ي��م:  د.  ح��م��ادة،   -(0

الدرامية والم�شرحية، دار المعارف، القاهرة 
الهيئة  الدرامي،  البناء  العزيز: ))))،  عبد  د.  حمودة،   -((

الم�شرية العامة للكتاب 
ط)،  العالمي،  الأدب  فنون   ،(((( نبيل:  د.  راغ���ب،   -((

ال�شركة الم�شرية للن�شر، مكتبة لبنان
عند  الأطفال  ترقي�ص  اأغاني   ،(((( اأحمد:  �شعد،  اأبو   -((

العرب، ط)، دار العلم للماليين، بيروت 
في  الأطفال  تدليل  اأ�شعار  دي��وان   ،(00( داود:  �شلوم،   -((

الأدب العربي القديم، ط)، دار ال�شياء، عمان

في  الذاتية  ط)،   ،  (0(0 نجيب:  محمد  د.  العمامي،   -((
دار  والحجاج)،  وال�شجال  )الإدراك  ال�شردي  الخطاب 

محمد علي الحامي، �شو�شة 
عند  لالأطفال  الغناء  كتاب   ،(00( اأحمد:  بك،  عي�شى   -((

العرب، ط)، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة 
كوهن، جان: ))))، بنية اللغة ال�شعرية، ط)، تر: محمد   -((

الولي، ومحمد العمري، دار توبقال والدار البي�شاء 
المونولوج  التجربة،  �شعر   ،(((( روب���رت:  لن��غ��ي��وم،   -((
علي  ترجمة  المعا�شر،   الأدب���ي  ال��ت��راث  ف��ي  ال��درام��ي 

كنعان وعبد الكريم نا�شيف، وزارة الثقافة، دم�شق 
النقدي،  الم�شطلح  مو�شوعة   ،(((0 موؤلفين:  مجموعة   -((
الموؤ�ش�شة  لوؤلوؤة،  الواحد  عبد  ترجمة  الثالث،  المجلد 

العربية للدرا�شات والن�شر، بيروت.
اأنا�شيد  ف��ي  درا���ش��ات   ،(((( الفتاح:  عبد  م��ع��ال،  اأب��و   -(0

الأطفال واأغانيهم، ط)، دار الب�شير، عمان 
ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم: 0)))، ل�شان   -((

العرب، ط)، دار �شادر، بيروت
ن�شار، د. ح�شين: ))))، ال�شعر ال�شعبي العربي، المكتبة   -((

الثقافية، الأردن 
ترجمة  المن�شي،  الم�شترك   ،(00( ح��م��و:  ال��ن��ق��اري،   -((
واأ�شكال  المفاهيم  حول  جماعي  كتاب  �شمن  المفهوم 
التوا�شل، ط)، من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�شانية، 

الرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البي�شاء 
نيكول، الأرد�ص: د.ت، علم الم�شرحية، تر: دريني خ�شبة،   -((
دائرة  الفكري،  لالإبداع  ال�شارقة  مركز  الم�شرح،  مكتبة 

الثقافة والإعالم 
وهبة، مجدي: ))))، معجم م�شطلحات الأدب، مكتبة   -((

بيروت 

المراجع االأجنبية
1- Aristotle, Physic, Trans and I rod (The 

Clarendon pres. Oxford, 1970) 

2- Baldacci Chris, concise Dictionary of Literary 
Terms,	Oxford	university	press,	1996	

3- Metaphysics, edited by Williams Reaper, 
(London, 1938) 
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باب الأ�سمــاء والألقــاب والكنـــى في
م�سنفات اللغويين العرب القدامى

)درا�ســـة وا�سفـة(
اإبراهيم بن عبد الرحمن براهمي

ق�شم اللغة العربية واآدابها - جامعة ) ماي )))) 
قالمة - الجزائر

مقدمة : 

تتكرُر على م�صامعَنا في تفاعِلنا اللغوي اليومي اأ�صماء واألقاب وكنى؛ نجد فيها ما هو ماألوٌف 
معروٌف َكُثَر توارُدُه على الذاكرِة, ومنها دون ذلك, ولكن َمْن منا ا�صتوقفته معاني هذه االأ�صماء 
واأبعادها واأ�صولها وداللتها ؟ وكم مرة خطر ببالنا اأن ن�صاأل عن هذا اال�صم اأو ذاك ؟ ولماذا ُعِرَف 
هذا بذاك اللقِب واالآخُر بغيِرِه ؟؟ ثم ما ال�صُر في هذه الكنيِة الطريفِة اأو تلك الم�صتقبحِة ؟؟ .

ال �صك في اأن كثيراً من النا�ص قد تواردت اإلى اأذهانهم مثل هذه الت�صاوؤالت التي يبدو طرحها 
اأكثر  والثقافية  تبدو م�صروعيتها االجتماعية  التي قد  له م�صوغاته,  اللغوي  البحث  في مجال 

اإلحاحا في �صياق بناء تفاعل لغوي اجتماعي ايجابي. 

جماعته  �شمن  ومكانته  بمنزلته  المرء  تح�ش�ص 
اللغوية؛ اإذ ال�شم الح�شن اأو النبز المادح اأو الكنية 
المهيبة تدفعه اإلى التوا�شل اللغوي الفعال،  وهذا ما 
مبحثًا  والكنى  والألقاب  الأ�شماء  في  البحث  ي�شير 
طريفًا وبابًا لطيفًا ظريفًا في درا�شة اللغة في بعدها 
التخاطبي التفاعلي الجتماعي، ولعل اأبرز ما يوؤكد 
هذه الّطرافة والجدة الحيز الكبير الذي �شغلته في 
امتداد  على  القدامى  العرب  اللغويين  م�شنفات 

مما  والأع�����ش��ر،  الأزم���ان  وتجدد  الأمكنة  خارطة 
الإرث  هذا  في  التق�شي  اإلى  باحث  كل  اليوم  يدعو 
الباب  هذا  مكانة  من  التيقن  مع  الجليل،  الإن�شاني 
المعا�شرة  الل�شانية  والآراء  النظريات  ظهور  مع 
المتعددة في �شياق الهتمام بها، والتي تجمع على 
نتوا�شل  التي  اللغوية  الأبنية  من  النمط  هذا  قيمة 

ونتفاعل بها ومكانتها في حياتنا اليومية .
الجوانب  هذه  بع�ص  بيان  عند  اأتوقف  اأن  وقبل 
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المهمة لهذه الظاهرة اللغوية؛ ل باأ�ص من ا�شتح�شار 
التي  الثالثة  للم�شطلحات  اللغوية  التحديدات  هذه 

تن�شغل بها هذه الدرا�شة: 
العرب  ل�شان  في  ج��اء  كما  ال�شم  اال�ــصـــــم:   - اأ 
��م��اُه  ��ُم��ه و���شَ ��ُم��ه و���شُ ��ُم��ه و���شِ ))ا���ش��م ال�����ش��يِء و���شَ
))ال�ش�م  النحاة  عند  العلم  وا�شم  ع��الَم��ُت��ه))))) 
الذي يعين م�شماه مطلق�ا)))))؛ ويو�شح ابن عقيل 
ذلك باأمثلة نحو: جعفر وخرنق وقرن وعدن ولحق 
و�شذقم وهيلة ووا�شق؛ ثم يف�شر مراده في التعريف: 
اأو  خ��ط��اب،  اأو  تكلم،  بقرينة  تقيد  غير  م��ن  اأي 
غيبي، اأو اإ�شارة ح�شية، اأو  معنوية، اأو زيادة لفظية 
الأخ��رى،  اللفظية  الزيادات  من  وغيرها  كال�شلة 
ي�شمل  فال�شم جن�ص  وتعين؛  تبين  التي  المعنوية  اأو 
النكرة والمعرفة ويعين م�شماه؛ كالم�شمر والمبهم 
فاإنه يعين م�شماه بقيد التكلم كاأنا اأو الخطاب كاأنت 
م�شميات  اأن  على  تنبيها  وغيرها   ،،، كهو  الغيبة  اأو 
فجعفر  الماألوفات؛  من  وغيرهم  العقالء  الأع��الم 
العرب؛  �شعراء  من  ام��راأة  ا�شم  وخرنق  رجل  ا�شم 

والمراد بال�شم هنا ما لي�ص بكنية ول لقب))).
اأ�شعر  ما  وهو  النبز،  اللغة  ))في  اللقـب:   - ب 
الناقة)))))،  كاأنف  ذم  اأو  العابدين  كزين  بمدح 
ال�شم  �شحب  اإذا  اللقب  اأن  اإلى  عقيل   ابن  واأ�شار 
تقديمه  يجوز  ول  الناقة  اأن��ف  كزيد  تاأخيره  وجب 
على ال�شم فال تقول اأنف الناقة زيد. فظاهر كالم 
اإذا �شحب ال�شم  اللقب  تاأخير  اأنه يجب  الم�شنف 

والكنية))).
تتكلم  ))اأَن  العرب  ل�شان  في  الكنيـة: جاء   - ج 
ب�شيء وتريد غيره وَكَنى عن الأَمر بغيره َيكني ِكناية 
والُكْنَيُة  عليه،  ي�شتدل  مما  بغيره  تكلم  اإِذا  يعني 
اأَن ُيْكَنى عن ال�شيء الذي  على ثالثة اأوجه: اأَحدها 
با�شم  الرجل  ُيْكنى  اأَن  والثاني  ذك��ره،  ُي�شتفح�ص 
َمقام  الُكْنية  تقوم  اأَن  والثالث  وتعظيمًا،  توقيرًا 

ال�شم فيعرف �شاحبها بها كما يعرف با�شمه كاأَبي 
اهلل  ف�شماه  بُكنيته  ع��رف  ى  ال��ُع��زَّ عبد  ا�شمه  لهب 
اأب  اأوله  النحاة ))ما كان في  بها))))) وفي عرف 

اأو اأم كاأبي عبد اهلل واأم الخير))))).
ا�شم  الثالثة من  الأنواع  اجتماع هذه  وفي حالة 
�شحب  اإذا  اللقب  تاأخير  يجب  فاإنه  للمرء  العلم 
ال�شم  مع  تاأخيره  يجب  اإنما  وه��و  والكنية  ال�شم 
الكنية  تقدم  اأن  بين  بالخيار  فاأنت  الكنية  مع  فاأما 
العابدين وبين  اأبو عبد اهلل زين  اللقب فتقول  على 
اأن تقدم اللقب على الكنية فتقول زين العابدين اأبو 

عبد اهلل))).
1 - الأ�ســماء والألقــاب والكنى فــي المعرفة 

الل�سانية المعا�سرة : 
ال�صخ�صية  "االإ�صاريـات  م�شمى  من  انطالقا 
 personal and social  deictics" واالجتماعية 
" نلج في الل�شانيات التداولية اإلى حقل درا�شي وا�شع 
التخاطب  في  التاأدب  في  الم�شتعملة  للملفوظات 
اأر�شاها كل  قوانين الخطاب التي  والتوا�شل �شمن 
في  �شايعهم  وم��ن  واأو�صتين  وغــرايــ�ــص  �صيرل  من 
ل  نجاحات  الحقل   هذا  في  حقق�وا  وقد  مذهبهم، 
تخفى؛ على �شعيد النظر في جوهر البناء الإ�شاري 
والمعرفي،  اللغوي  وتركيبه  والجماعي  ال��ف��ردي 
والتوا�شل،  التفاعل  في  واأث��اره  واأبعاده،  وطبيعته، 
ال�شخ�شية  مالمح  ر�شم  في  وكذا  التغييري  ودوره 
هذه  غ��دت  وهكذا  والمجتمعية؛  الفردية  الذاتية 
الل�شانية  للدرا�شات  خ�شبا  مجال  الإ���ش��اري��ات))) 

المعا�شرة ذات المنحى التداولي الوظيفي. 
الل�صاني  لنجد  نبتعد كثيرًا عن هذا التجاه  ول 
هذه  في  البحث  من  بطرف  اأخ��ذ  قد  االجتماعي 
الظاهرة بو�شفها ظاهرة لغوية ذات تلوين و�صبغة 
اجتماعية تعك�ص منزلة الأفراد وتوجهاتهم واآراءهم 
األفاظ  اإن��ه��ا  المجتمع؛  ف��ي  ومكانتهم  الحياة  ف��ي 



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

162

وتراكيب ت�شير اإلى طبيعة العالقة بين المتخاطبين 
متعددة  اأو  واح��دة  خطابية  جماعة  في  ودرجتها؛ 
والمعنى  وا����ش���ع)0))،  ن��ط��اق  اأو  �شيق  حيز  �شمن 
الأحيان  اأغلب  في  يحمل  به  تتحقق  الذي  الجمعي 
اأو  والتعظيم  والتبجيل  الرفعة  مثل  معينة  �شمات 
الو�شاعة والتحقير والت�شغير؛ اأي اأنها اأداة م�شيئة 
والجتماعي  الثقافي  ال�شياق  عن  ومعبرة  كا�شفة 
هذا  يبدو  لذلك  بها،  والمكنى  والملقب  للم�شمى 
اإدراكيا  معرفيا  اإطارا  الل�شانية  الأبنية  من  النمط 
فبالن�شبة  وهكذا  وتطوره.  الإن�شان  �شيرورة  يواكب 
و.البــــوف من"  ال��م��ع��ا���ش��ر؛  الج��ت��م��اع��ي   لل�شاني 
 "Erving Goffman و"ارفنج غوفمان " W. Labov

 "  John J. Gumperz قمبرز  جــون  اإلى"  و�شول 
ثمة توحد في الت�شور لأهمية هذا الباب في التفاعل 
اللغوي بين المتخاطبين و�شمن ال�شتراتيجي�ات)))) 
التي يلجاأون اإليها في توا�شلهم،  فال�شم هو عنوان 
هي  بب�شاطة  ُهويتك  ))اإن  وال��ُه��وي��ة؛  ال�شخ�شية 
اأَْنــَت؟))  ))َمْن  م�ا:  �شخ�ص  �شاألك  واإذا  ماهيتك، 
�شوؤاله،  على  ردا  ا�صمك  تذكر  اأن  منك  ف�شينتظر 
وتقوم بهذا على نحو مبا�شر ل لب�ص فيه ول مراء.... 
ا�شم  بين  التبا�ص  يعتريها  ال�شخ�شية  الُهوية  اإن  بل 
 deictic ( >>المرء الذي يوؤدي وظيفة >>اإ�صارية
function ) في تعريف فرد ما، وا�شم �شيء  اآخر قد 

نح�شب اأنه معنى ل�شم المرء. الذي يوؤدي الوظيفة  
>> الداللية << التي تخبرنا بماهية هذا الفرد 

حق�ا)))))).
المعرفة  ف��ي  ال��م��ث��م��رة  ال��ل��غ��وي��ة  ال��ج��ه��ود  ه���ذه 
جميعها  اأ�شهمت  وغ��ي��ره��ا  المعا�شرة  الل�شانية 
هذه  ب��درا���ش��ة  يخت�ص  علم  بظهور  التعجيل  ف��ي 
"االنثروبونيميا"  م�شمى  تحت  اللغوية  الظاهرة 
l’anthroponymie" العلم الذي �شاع عند الغربيين 

االأ�ــصــخــا�ــص اأو  الــبــ�ــصــر  اأ�ــصــمــاء  درا�ـــصـــة  اأن���ه:   على 

بنيتهـا  حــيــث  مـــن   (noms de personnes(
ـــا)13(؛ وه��و  وتــركــيــبــهــا وداللـــتـــهـــــــا ومـــرجـــعـــيـــاتـــهــــ
االأعــالم" "اأ�صمـاء  ي�شمى  اأ�شمل  علم  م��ن   ف�رع 
واأفق  حيزه  هذا  وم��ادام   ،(((("l' onomastique  
انفتاح كبير  له  ا�شتغاله؛ فاإنه بو�شفه ن�شقا معرفيا 
ومن  منها  ويمتح  يمدها  كثيرة  وعلوم  مناهج  على 
ذلك: علم الجتماع، وعلم النف�ص، والنثروبولوجيا، 

والثنوغرافيا ،،،.
اليوم  العربي  للدار�ص  اللغوي  الواقع  هذا  اأمام 
بهذا  القدامى  ال��ع��رب  تب�شر  ع��ن  الت�شاوؤل:  ح��ق 
هل  اأو�شح  وب�شكل  الوظيفية؟  المعرفة  من  النمط 
الحاجة  ا�شتدعته  انثروبونيمي  تفكير  للعرب  كان 
الجتماعية وال�شرورة الح�شارية؟ واإذا كان هناك 
وهل  واأنماطه؟  اأ�شكاله  فماهي  انثروبونيمي  تفكير 
الدر�ص  طبيعة  في  تاأثيره  الح�شاري  لالرتقاء  كان 
النثربونيمي؟ هي بع�ص الأ�شئلة التي يمكن اأن تطرح 
في �شياق الجهود الل�شانية المعا�شرة التي ترمي اإلى 
وك�شف  الإ�شالمي  العربي  التراث  ا�شتك�شاف  اإعادة 
انثروبونيمية   روؤى  من  يكتنزه  مما  كثير  عن  اللثام 
مق�ارنة  درا���ش��ات  خ��الل  من  له  النير  الوجه  تبرز 

ومق�اربة له بزماننا الحا�شر.
واالألقاب  االأ�صماء  باب  في  البحث  اأ�صالة   -  2
بهذا  الهتمام  يعود  العربي:  الــتــراث  في  والكنى 
الباب من اللغة في الثقافة العربية اإلى العهود الأولى 
من ن�شاأة الدرا�شات اللغوية العربية، ويبرز بو�شوح 
والتكنية  الت�شمية  بم�شاألة  الإدراك���ي  الوعي  عمق 
الم�شنفات  كثرة  مع  واأبعادها؛  واأثرها  والتلقيب 
وتكرار الف�شول والمباحث التي األمت بجوانب مهمة 
و�شادقا  اأمينا  منطلقا  اليوم  منها  نجعل  اأن  يمكن 
متينة  وق��اع��دة  العربية  النثروبونيمية  للمقاربة 
و�شلبة لال�شتغال بهذا النمط من المعرفة الل�شانية 

تاأ�شياًل وتنظيرًا؛ تتحدث الم�شت�شرقة الفرن�شية 
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 "  Jacqueline SUBLET �شوبليه"  "جاكلين 
التراجم المو�شوعية  وا�شفة جانبا من ازدهاره وهو 
الع�شر  في  العرب�ي  العلم  الأع��الم ))وا�شم  لأ�شماء 
الو�شيط ي�شتمل على هذا النحو من تطلب ال�شمولية: 
معرفة كل �شيء، وح�شر كل �شيء، وت�شجيل كل �شيء 
اأعـالم االأ�صخـا�ص؛ ومن هنا  في الذاكرة من خالل 
برزت الحاجة اإلى جمع عامة اأ�شماء الأع�الم في اأدب 
تراجمي ازدهر ازدهارا خا�شا في ديار الإ�ش�الم وكان 
الحد الأدنى فيه كتابة ا�ش�م في حا�شية مخطوط ما، 
التراجمية  المو�شوعات  هذه  تاأليف  الأق�شى  وحده 
التي حددت فيها هوية ما يزيد على مئة األف �شخ�ص 

بلغتنا اأ�شماوؤهم ونبذ من حياتهم ..)))))). 
للتفكير  م��ن��ه��ج��ي��ة  ق������راءة  ال��ب��اح��ث��ة  ت���ق���دم 
الن��ث��روب��ون��ي��م��ي ال��ع��رب��ي ك��ا���ش��ف��ة، ع��ن ال��دواع��ي 
الأ�شخا�ص،  اأع���الم  ت��راج��م  لظاهرة  الح�شارية 
اأن يت�شمن  واآليات البحث النثربونيمي الذي يجب 
جوانب محددة في درا�شة اأعالم الأ�شخا�ص؛ والحد 
حا�شية  ف��ي  ذك���ره  العلم  ا���ش��م  ت��ن��اول  ف��ي  الأدن����ى 
مخطوط لالإحالة والتوثيق، والحد الأق�شى هي هذه 
باأ�شماء  المكتبات  اأثرت  التي  الكبيرة  المو�شوعات 
في  اأ�شيلة  جوانب  وه��ي  الأزم���ان  كل  في  الأع���الم 

البحث المعا�شر في هذا الإطار.

3 - اتجاهات التاأليف اللغوي في باب االأ�صماء 
لما  متاأنية  ومراجعة  قراءة  مع  والكنى:  واالألــقــاب 
تم ت�شنيفه يمكن ر�شد اتجاهات التاأليف والبحث 
اللغوي فيه �شمن اأربعة دوائر معرفية لغوية تتفاعل 
فيما بينها اأخذًا وعطاًء - في �صكل الخطاطة - اأ-؛ 

وال�شابط المنهجي لهذه الدوائر ذو بعدين:
مع  يت�شح   : التنظيري  التقعيدي  البعد   - اأ 
و�شع  ال��ب��ارزة  �شماتها  والثانية،  الأول���ى  ال��دائ��رة 
وال�شحة  ال�شالمة  تحقق  التي  والقواعد  الأ�ش�ص 
التي  اللغوية  المادة  توفير  اآخر  اللغوية، ومن جانب 

ينبني عليها التفكير الأنثروبونيمي.
يت�شح   : الــتــطــبــيــقــي  الــتــحــلــيــلــي  الــبــعــد   - ب 
التعليل،  وهدفها  وال��راب��ع��ة،  الثالثة  ال��دائ��رة  م��ع 
التفكير  اأب��ع��اد  عن  الت�شاوؤل  عن  الإج��اب��ة  وتقديم 
واقع  في  وا�شتعماله  دللته  حيث  من  الأنثروبونيمي 

منتجيه وم�شتعمليه .
المنهجيين  ال�شابطين  بين  الف�شل  اأن  والحق 
من ال�شعوبة بمكان بل يكاد يكون محال في بع�ص 
الأحيان، وبخا�شة مع تلك الموؤلفات التي �شعت اإلى 
البنية  من  نابع  اأن��ه  واأح�شب  الأمرين؛  بين  الجمع 

المو�شوعية للعقل اللغوي العربي.

1 

 

  والتكنیة والتلقیب التسمیة نظام

 

01

 النحـویة الدائـرة

02

 المعجمیة رةـالدائ

04

 ـةلیواتدال رةـالدائ

03

 الداللیـة رةـالدائ
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�سكل الخطاطة - اأ -
التقعيد لهذه  النحـوية : وتبرز في  الدائـرة  اأ - 
من  تنبع  التي  ورتبتها؛  وتكوينها  وترتيبها  العنا�شر 
بالنظر  "العلم"؛  هو  ال�شم  في  وا�شع  نحوي  باب 
حيث  من  وتق�شيمه  والمعنوية  اللفظية  اأحكامه  في 
ومرتجل،  منقول  اإل���ى  ال�شتعمال؛  ف��ي  الأ���ش��ال��ة 
وم��رك��ب،  م��ف��رد  اإل���ى  لفظه  ح��ي��ث  م��ن  وتق�شيمه 
وتق�شيمه من حيث و�شعه وطبيعته اإلى ثالثة اأق�شام، 
حيث  ومن  والتاأخير،  والتقديم  الرتبة  حيث  ومن 
�شيوعه وتخ�ش�شه، اإلى غير ذلك من الأبواب التي 
ف�شلت القول في و�شف البنية والعالقة؛ اأو الكلمة 
الدائرة  لهذه  وللتمثيل  النحوية"،  ب�"الوظيفة 
"الزمخ�صري"  عند  نتوقف  اأن  يمكن  المعرفية 
�صنعة  فـــي  "المف�صـل  ك��ت��اب��ه  ف��ي  ه����)  )ت))) 
النحوي  للجهد  الوا�شفة  الوقفة  هذه  االإعراب")))) 
في تناول اأ�شماء الأعالم تتطلب ا�شتعرا�ص المحاور 
قواعد  اإر�شاء  في  المنهجية  واأبعادها  تناولها  التي 
ال�شالمة اللغوية وقوانينها ال�شابطة لعملية الت�شمية 

والتلقيب.
تعريف ا�سم العلم: )ما علق �سيء بعينه غير 

متناول ما اأ�سبهه(.
ولقب  وكنية  ا�صم  اإلــى  العلم  ا�صم  تق�صيم   -  2
)ال�شم كزيد وجعفر، والكنية كاأبي عمرو واأم كلثوم 
نوجزها  اأن  ويمكن  والتكنية  وفقة).  كبطة  واللقب 

مرتبة ح�شب التناول في ما ياأتي:
ومــركــب  مــفــرد  اإلــــى  الــعــلــم  ا�ــصــم  تق�صيم   -  3
فرعين؛  على  والمركب  وعمرو،  زيد  مثل:  )المفرد 
ا�شمان  جملة  وغيُر  ويزيد،  �شرًا  تاأبط  مثل  جملة 
وبعلبك،  ي��ك��رب،  معد  م��ث��ل:  واح����دًا  ا���ش��ًم��ا  جعال 
مناف،  كعبد  اإليه  وم�شاف  م�شاف  اأو  وعمرويه، 

وامرئ القي�ص).

ومرتجل  منقول  اإلــى  العلم  ا�صم  تق�صيم   -  4
)المنقول �شتة اأنواع: عن ا�شم عين، عن ا�شم معنى، 
عن  اأم��ر-،  م�شارع،  -ما�ص،  فعل  عن  �شفة،  عن 
�شوت، عن مركب) و)المرتجل على نوعين قيا�صي 
َمْحَبٍب  نحو  و�صاذ  وَحمَدان،  وعمران  َغطفان  نحو 

وَمْوَهٍب).
مهم  اآخر  في جانب  البحث  اإلى  يتدرج  ثم   -  (
اأو المكونات اللغوية بع�شها  هو ع�القة هذه الأبني�ة 
ببع�ص ليقرر في مبحث "اإ�صافة اال�صم اإلى اللقب" 
))اإذا اجتمع للرجل ا�شم غير م�شاف ولقب اأ�شيف 
قفة،  وقي�ص  كرز،  �شعيد  هذا  فقيل  لقبه  اإلى  ا�شمه 
اللقب  اأجري  كنية  اأو  م�شافًا  كان  واإذا  بطة.  وزيد 
زيد  اأبو  وهذا  بطُة  اهلل  عبد  هذا  فقيل  ال�شم  على 

قفُة)).
ومن  االأعـــالم:  بع�ص  اأوزان  اإلى  تطرق  ثم   -  (
الأعالم الأمثلة التي يوزن بها في قولك فعالن الذي 
طلحة  ووزن  ين�شرف،  ل  �شفة  واأفعل  فعلى،  موؤنثة 

واإ�شبٍع فعلة واأفعل. 
7 - وتناول العلم اال�صم ال�صائع: وقد يغلب بع�ص 
الأ�شماء ال�شائعة على اأحد الم�شمين به في�شير علمًا 
وابن  عبا�ص  وابن  عمر  ابن  نحو  وذلك  بالغلبة.  له 
من  عداهم  من  دون  العبادلة  على  غلبت  م�شعود، 
اأبناء اآبائهم، وكذلك ابن الزبير غلب على عبد اهلل 
دون غيره من اأبناء الزبير، وابن ال�شعق وابن كراع 
وابن راألن غالبة على يزيد و�شويد وجابر بحيث ل 

يذهب الوهم اإلى اأحد من اإخوتهم.
التعريف:  "األ"  اأعــالم يدخلها  اإلى  واأ�شار   -  (
على  وذل��ك  "ال" التعريف  يدخله  الأع��الم  وبع�ص 
نوعين لزٍم وغير لزم فالالزم في نحو النجم للثريا 
وال�شعق وغير ذلك مما غلب من ال�شائعة. األ ترى 
لكل نجم عهده  ا�شمان  بالالم  اإنهما كهذا معرفين 
اأ�شيب  ممن  معهود  ولكل  والمخاطب  المخاطب 
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بال�شاعقة ثم غلب النجم على الثريا وال�شعق على 
فيهما  فالالم  كالب.  بن  عمرو  بن  نفيل  بن  خويلد 
الإ�شافة في ابن راألن وابن كراع مثالن في اأنهما ل 
تنزعان. وكذلك الدبران والعيوق وال�شماك والثريا 
ما  بين  من  المخ�شو�شة  الكواكب  على  غلبت  لأنها 
لم  وما  والثروة.  وال�شموك  العوق  بالدبور  يو�شف 
عرف،  بما  فملحق  الن�وع  هذا  من  با�شتقاق  يعرف 
والمظفر  العبا�ص  الحرث  نحو  في  الـــالزم  وغــيــر 
والف�شل والعالء وما كان �شفة في اأ�شله اأو م�شدرًا.

يتاأول العلم بواحد  : قد  اأن  اإلى  ) - ثم تطرق 
يجري  ال��ت��اأول  من  فلذلك  به  الم�شماة  االأمـــة  مــن 
واإدخ��ال  اإ�شافته  على  فيجتراأ  وفر�ص  رجل  مجرى 
الفر�ص  وربيعة  الحمراء  م�شر  قالوا  عليه.  ال��الم 
الرجل  ذكر  اإذا  العبا�ص  اأب��ي  وعن  ال�شاة.  واأنمار 
بين  فما  له  قيل  زيد  منهم  واح��د  كل  ا�شم  جماعة 
اأ�شرف من  الزيد  وهذا  الآخر،  والزيد  الأول  الزيد 

ذاك الزيد، وهو قليل.
من  مجموع  اأو  مثنى  كــل  اأن  اأو�شح  ثم   -  (0
وعمايتين  اأبانين  نحو  بــالــالم  فتعريفه  االأعــــالم 
وعرفات واأذرعات. وفي حديث زيد بن ثابت ر�شي 
طلحة  وقالوا  بالباب.  المحمدون  ه��وؤلء  عنه،  اهلل 
الأ�شامتان  وكذلك  الرقيات.  قي�ص  وابن  الطلحات، 

والأ�شامات، ونحو ذلك.))))
اإلى  الإ�شارة  تجدر  النحوية  مباحثه  اإنهاء  وقبل 
بالأ�شماء  ترتبط  لم�شائل  اأخ��رى  مباحث  عقد  اأنه 
الدائرة  �شميم  من  اأنها  اأح�شب  والكنى  والألقاب 

المعرفية اللغوية الرابعة؛ اأي الدائرة التداولية.
النحوي  للتناول  نماذج  المباحث  ه��ذه  ت�شكل 
القديم،  العربي  تراثنا  ف��ي  والأل��ق��اب  لالأ�شماء 
وخ���ط���رات ل��غ��وي��ة م��ب��ك��رة ف���ي و���ش��ف ال��ظ��اه��رة 
هذه  لطبيعة  تطرق  فيها  نحويًا؛  النثروبونيمية 
في  و�شهرها  وتفريعها  وتكوينها  اللغوية  الأبنية 

عالقات وتراكيب، ولئن كان و�شف الظاهرة يحمل 
المنهج  ر�شم  اأجّلها  فاإنه  تعليمية  علمية  اأغرا�ص 
وتو�شيح �شبل ال�شالمة اللغوية - الكفاءة اللغوية - 

في التوا�شل والتفاعل بها.
ب - الدائـرة المعجميـة : وتظهر في الترجمات 
غدت  حتى  التاأليف  فيها  وكثر  �شيتها  ذاع  التي 
مق�شدا �شريفا لأبناء الأمم الأخرى من الدار�شين 
ال��دائ��رة  ه��ذه  ف��ي  العربية،  اللغة  اأع���الم  لمعرفة 
تعددت الجهود بين جمع لالأ�شماء والألقاب والكنى، 
بها  عرف  التي  الميادين  بح�شب  لها  الت�شنيف  اأو 
اأب��رز  وم��ن  ا�شتقاقها.  في  بالبحث  اأو  اأ�شحابها، 
عندها  نتوقف  اأن  يمكن  التي  اللغوية  الموؤلفات 
اللغة  علوم  في  "المزهر  كتاب   : ال�شياق  هذا  في 
العربية")))) ال�شيوطي )ت )))ه�)، فقد خ�ص بابًا 
واالألقاب"  والُكنى  االأ�صماء  "معرفة  م�شمى  تحت 
هذا  ق�شم  وق��د  اللغوية؛  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  ل��درا���ش��ة 

الباب اإلى اأربعة ف�صول:
بكنيته  ا�صتهر  من  ا�صم  معرفة  في  االأّول   -  (
فيما  اأحدهما   -  : نوعان  وه��و  ن�صبـه  اأو  لقبه  اأو 
النوع  : وقد ذكر في هذا  والنحو  اللغة  باأئمة  يتعلق 
ثالثة و�شتون علما من اأعالم النحو؛ ومن اأمثلته اأبو 
اإبراهيم  وولده  المبارك  اليزيدي: يحيى بن  محمد 
وولده  معناه  واختلف  لفظه  اتفق  ما  كتاب  �شاحب 
الآخر محمد وولدا محمد هذا: اأبو جعفر اأحمد واأبو 
العبا�ص الف�شل. - الق�شم الثاني فيما يتعلق ب�شعراء 
في  ذكر  وقد  العربية؛  في  بهم  يحتج  الذين  العرب 
الراعي،  اأمثلته:  ومن  ا  علَمَ ع�شر  ثالثة  النوع  هذا 

ا�شمه عبيد بن ح�شين.
) - الف�صل الثاني في معرفة كنية من ا�صتهر 
با�صمه اأو لقبه اأو ن�صبه وهو ق�شمان: - الق�شم الأول 
اأربعة  النوع  هذا  في  ذكر  وقد  والنحو:  اللغة  اأئمة 
اأمثلته:  ومن  واللغة؛  النحو  اأع��الم  من  علما  ع�شر 
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ميمون الأقرن، قال الخليل: كان ُيْكنى اأبا عبد اهلّل 
نقله اأبو الطيب .

- الق�شم الثاني �شعراء العرب: وقد ذكر في هذا 
العرب؛  �شعراء  اأع��الم  من  علمًا  ع�شر  اأربعة  النوع 
في  يكنى  وك��ان  ِفرا�ص  اأب��و  الفرزدق،  اأمثلته:  ومن 

�شبابه اأبا مليكه. 
) - الف�صل الثالث في معرفـة االألقـاب واأ�صبابهـا 
اللُّغة والنحو: وقد  اأئمة  الأول  الق�شم  وهي ق�شم�ان: 
ذكر في هذا النوع اثنتا ع�شر علما من اأعالم النحو 
واللغة؛ ومن اأمثلته: �شيبيوي�ه: َلقب اإمام النحو وهو 
لفظ فار�شي معناه رائحة التفاح)))). الق�شم الثاني 
األقاب �شعراء العرب: وقد ذكر في هذا النوع واحد 
ال�شعراء والى جانب ذلك  األقاب  وثالثون علما من 
وخم�شين  ب�شتة  له  ومثل  �شعر  ببيت  ب  ُلقِّ من  ذكر 
َدْت اأ�شماوؤُه اأو كناه اأو األقابه وقد  علما، وذكر من َتَعدَّ

مثل له باأربعة اأعالم. 
وهو  االأنــ�ــصــاب  فــي معرفة  الــرابــع  الف�صل   -  (
اإلى القبيلة �شريحًا  اأق�شام: الق�شم الأول المن�شوب 
مثل المازني من بني مازن بن �َشيَبان، الق�شم الثاني 
المن�شوب اإلى القبيلة ولء مثل الُمجا�شعي مولى بني 
الق�شم  اأي�شًا،  يرافي  ال�شِّ ذك��ره  دارم  بن  ُمجا�شع 
ِج�ْشتاني  الثالث المن�شوب اإلى البلد والوطن مثل ال�شِّ
�ِشِج�ْشَتان،  اإلى  من�شوب  محمد  بن  �شهل  حاتم  اأبي 
الق�شم الرابع المن�شوب اإلى جّد له كالأ�شمعي ن�شب 
َمع وهو باِهلي الن�شب، الق�شم الخام�ص  اإلى جده اأَ�شْ
ال�شاد�ص  الق�شم  كالِك�شائي،  لبا�شه  اإلى  المن�شوب 
ال�شاعر  كالنَُّمْيرّي  اأبيه  وا�شم  ا�شمه  اإلى  ُن�ِشب  من 
َثَقِفي واإنما قيل له النُّميري لأنه ا�شمه ُنمير بن  هو 
ِحبه  َمن �شَ اإلى  ُن�ِشب  ال�شابع من  الق�شم  نمير،  اأبي 
الق�شم  اليزيدي،  المبارك  بن  يحيى  محمد  كاأبي 
يا�شي  كالرِّ ُمْعِتق  غير  مالك  اإلى  ُن�ِشب  َمن  الثامن 
من  التا�شع  الق�شم  الفرج،  بن  عبا�ص  الف�شل  اأب��ي 

ن�شب اإلى بع�ص اأع�شائه لكبره كاأبي الح�شن علي بن   
حاح: لقب بذلك لعظم  حازم اللِّْحياني  قال في ال�شِّ
اأمه من ذلك محمد  اإلى  ُن�ِشب  العا�شر َمن  لحيته.، 

بن حبيبة هي اأمه ول يعرف اأبوه)0)). 
في  المعجمي  للعمل  اأن��م��وذج  المباحث  ه��ذه 
العربي  تراثنا  في  والكنى  والألقاب  الأ�شماء  باب 
القديم، ولعل اأهم ما يالحظ اأنه قد خ�ص الأن�شاب 
اأحد  بو�شفه  به  الخا�شة  فروعه  له  م�شتقل  بمبحث 
في  المميز  ح�شوره  له  مما  الأ�شا�شة؛   المكونات 
امتداده  وله  قديما  العربي  اللغوي  ال�شتعمال  واقع 
اإلى ع�شرنا الحا�شر، بحكم تكوين المجتمع العربي 
اأو  الإثني  والنتماء  الن�شِب  بفكرة  كثيًرا  يعتد  الذي 
ات�شف  قد  ال�شيوطي  من  الجهد  هذا  اإن  المكاني، 
- اإلى جانب عملية جمع اأ�شماء الأعالم - بالتبويب 
اأ�شناف الأعالم؛ وهو ل يكتفي  المو�شوعي بح�شب 
و�شاع  ع��رف  بما  ب��ل  العلم  ا���ش��م  ب��ذك��ر  ذل��ك  ف��ي 
وتف�شير؛  ونظر  ت�شنيف  فهناك  النا�ص؛  بين  به 
وكلها خطوات مهمة في البحث النثروبونمي اإر�شاَءًَ 
عمله  ال�شيوطي  اأ�ش�ص  وقد  �شليمة،  وظيفية  لقواعد 
اأح�شيت  وقد  الباب،  هذا  في  �شبقه  من  نظر  من 
ذلك:  ومن  اعتمدها  قيما  موؤلفا  ثالثين  من  اأكثر 
فار�ص،  لبن  المجمل  للمطرزي،  المقامات  �شرح 
بن  لمحمد  ال�شعراِء  طبقات  ر�شيق،  لبن  العمدة 
الأل��ف  كتاب  للَبَطْلَيْو�ِشي،  الف�شيح  �شرح  �شاّلم، 
بكر  اأب��و  للحافظ  الأل��ق��اب  كتاب  للمازني،  وال��الم 
اأبو عبد اهلّل محمد  يرازي، التهذيب للتِّبريزي،  ال�شِّ
ي�شمى  من  اإح�شاء  كتابه  في  الجراح  بن  داوود  بن 
والإ�شالم،  الجاهلية  في  العرب  �شعراء  من  عمرًا 
يدل  مما  وغيرها؛  الترقي�ص،،،  كتاب  في  الأزدي 
في  اللغوية  المعرفة  من  النمط  ه��ذا  ازده��ر  على 

الثقافة العربية.
الموؤلفات  في  وتظهر   : الـدالليـة  الدائـرة   - ج 
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الأ�شماء  لمو�شوع  الدللية  الجوانب  تناولت  التي 
والألقاب والكنى من مثل؛ معاني هذه الأبنية اللغوية 
والتركيب،  والبناء  ال�شتقاق  حيث  من  وطبيعتها 
والعالقة بين ال�شم والم�شمى،،، اإلى غير ذلك من 
المباحث، ويمكن اأن نتوقف �شمن هذه الدائرة عند 
"ال�صاحبي  كتابه  في  ه�)  )م)))  فـار�ص"  "ابن 
العرب  و�صنن  وم�صائلها  العربية  اللغة  فقه  فــي 
لهذا  بابًا  ع�شر  اأح��د  عقد   وق��د  كالمها"))))  فــي 

المو�شوع اأجملها بايجاز فيما ياأتي :

�شنفها  وقد  االأ�صماء:  اأجنا�ص  االأول:  الباب  ٭ 
 ، وُم�ْشَتقٌّ وُمفاِرٌق،  فارٌق،  ا�شم   : اأق�شام  خم�شة  اإلى 

وم�شاف، وُمْقَت�ٍص" .

"زيد  كقولنا  ال��و���ش��ف  ه��و  الــنــعــت  الــثــانــي:  ٭ 
ار" و "زيد التَِّميمّي" خل�شناه بنعته من الَِّذي  العطَّ
والذم  المدح  معنى  َعَلى  والآخر  ا�شمه.  ِفي  �شاركه 

نحو "العاقل" و "الجاهل".

�شيء  اأيِّ  م��ن  اال�ــصــم  عــلــى  الــقــول   : الثالث  ٭ 
يكون  اأن  اأحدهما  وجهين:  محتِمل  الكالم  اأُِخ���َذ؟ 
يقال:  اأن  والآخر  يماء.  وال�شِّ كالعالمة  �ِشَمة  ال�شم 
َمة، وال�شمّو الرفعة وقد مال اإلى  اإنه م�شتق من "ال�شِّ

الراأي الثاني.
لما  خ�شه  وقد  االأ�صماء  ِفــي  اآخــر  بــاب   : الرابع 
الت�شمية؛  تاأثير في باب  الإ�شالم من  اأحدثه مجيء 
لأ�شماء جاهلية  اإ�شالمية جديدة وهجر  اأ�شماء  من 
قديمة، مثل : المخ�شرم والموؤمن، وهجر الِمرباع، 

�ِشيطة ،،،. والنَّ

َما جرى مجرى االأ�صماء واإنما  ٭ - الخام�ص: 
اأ�شرب:  ثالثة  َعَلى  العرب  ِفي  وذلك   : األقاب  هي 
الإن�شان  ب  تلقُّ و�شرُب  ذم،  و�شرٌب  م��دح،  �شرٌب 
لفعل يفعله؛ فالمدح: تلقيبهم الَبْحر والَحْبَر والباقر 
فكتلقيبهم  وال��ذم:  وغيرهم،  والّديباج  وال�شادق 

اللقب  واأما  َذِل��َك،  اأ�شبه  َوَما  الَحَجر  وَر�ْشح  بالَوَزغ 
الماأخوذ من فعل ُيفعل - فكطابخة وُمدركة.  

ــا  ــَه ِب تــ�ــصــمــى  الـــتـــي  االأ�ـــصـــمـــاء  ال�����ش��اد���ص:  ٭ - 
بب : العرب ت�شّمي  االأ�صخا�ص َعلَى الُمجاَوَرة وال�صَّ
ْو َكاَن منه  ال�شيَء با�شم ال�شيِء اإَِذا َكاَن مجاورًا َلُه اأَ
من  الوجه  َلَم�ْشح  م"  "التيمُّ قولهم  وذل��ك  ب�شبب. 

ال�شعيد، واإنما التيّمم الطلب والق�شد .

ِقي�َص  اأ�صماء  اأ�ــصــول  ِفــي  الــقــول   : ال�شابع   - ٭ 
اإتيان  "الوِرد"  اأ�شل   : غيُرها  ِبــَهــا  واأُلــِحــَق  َعلَْيَها 
"القَرَب"  و  وْردًا.  �شيء  كلِّ  اإتياُن  �شار  ُثمَّ  الماء، 

طلُب الماء. ُثمَّ �شار يقال َذِلَك لكل طلب .

َعـــلَـــى  تـــقـــع  َكـــــْيـــــَف  االأ�ــــصــــمــــاء   : ال��ث��ام��ن   - ٭ 
بال�شمين  المختلفان  ال�شيئان  ى  ُي�شمَّ الم�صميات: 
وَف��َر���ص،  ك��َرُج��ل  ال��ك��الم  اأك��ث��ر  وذل��ك  المختلفين، 
وُن�شمى الأ�شياء الكثيرة بال�شم الواحد، نحو: "عين 
وي�شمى  ال�شحاب"،  و"عين  المال"  الماء"و"عين 
"ال�شيف  نحو:  المختلفة.  بالأَ�شماء  الواحد  ال�شيء 
والمهّند والح�شام"، والذي نقوله ِفي َهَذا: اإن ال�شم 
"ال�شيف" َوَما بعده من الألقاب �شفات،  واحد وهو 
معنى  غير  فمعناها  منها  �شفة  ك��ل  اأن  ومذهبنا 

الأخرى.

٭ - التا�شع : االأ�صماء التي ال تكون اإال باجتماع 
"المائدة" ل يقال  �صفات : واأقلها اثنتان من َذِلَك 
المائدة  لأن  الطعام  َعَلْيَها  يكون  َحتَّى  مائدة  َلَها 
فا�شمها  واإلَّ  اأع��ط��اك.  اإَِذا  يميُدني"  "َمادني  من 
"ِخَوان"، وكذلك "الكاأ�ص" ل تكون كاأ�شًا َحتَّى يكون 

ِفيَها �شراب. واإل فهو "قدح" اأَْو "كوب".

٭ - العا�شر : اال�صمين الم�صطحبان: اإَِذا َكاَن 
الآخر  من  اأ�شهر  اأحدهما  َوَكاَن  �شاحبان  اأَْو  اأََخوان 
�ُشّميا جميعًا با�شم الأ�شهر؛ ويكون َذِلَك ِفي الألقاب 
َحْنَظلة  ب��ن  مالك  اب��َن��ْي  وُم��ع��اوي��ة  ِلَقْي�ٍص  كقولهم 
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"الُكْردو�شان" وِلَعْب�ص وُذْبيان "الأَجربان".
من  االأ�ــصــمــاء  زيـــادات  ِفــي   : ع�شر  الحادي   - ٭ 
ويكون  ال���ش��م،  ِف��ي ح��روف  ال��ّزي��ادة  ال��ع��رب  �ُشنن 
يقولون  والتقبيح،  للت�شويه  واإما  للمبالغة  اإما  َذِل��َك 
"ِطِرّماح"  الطول  المفرط  الطرفين  َبْيَن  َما  للبعيد 
لما  لكنه  البعيد،  وه��و  َرح"  "الطَّ من  اأ�شله  واإنما 
اأفرط طوله �ُشمي طرّماحًا، ف�ُشّوه ال�شم لما �شوهت 
"َرَع�ْشٌن" للذي  قولهم  قيا�شه  ِفي  ويجيء  ال�شورة، 
رق)))). هذه  يرتع�ص و"َخْلَبٌن" و"ُزْرَقٌم" لل�شديد الزَّ
باقت�شاب المباحث التي طرقها ابن فار�ص في باب 
والتي حاول من خاللها  والكنى؛  والألقاب  الأ�شماء 
ومعناها  دللتها  في  الظاهرة  جوهر  ي�شتقري  اأن 
اإلى  ي�شارع  ل  الذي  الناقد  اللغوي  بفكره  المتداول، 
بالراأي  ياأتي  اأن  بعد  اإل  اللغوية  الأح��ك��ام  اإ���ش��دار 
اأو  بروية  ال��راأي  ه��ذا  فيرجح  المخالف؛  وب��ال��راأي 

ذاك.
في  بها  التنويه  يجدر  التي  اللغوية  الجهود  من 
يد  ال�صِّ "ابن  ما قدمه  دلليا؛  الظاهرة  �شياق بحث 
المو�شومة  ر�شالته  في  )ت)))ه���)  الَبَطْليو�صي" 
ابن  ع��ر���ص  ى"))))  والم�صمَّ اال�ــصــم  فــي  "مقالة 
علماء  عند  ال�شم  لمفهوم  هذه  ر�شالته  في  ال�شيد 
الم�شمى  من  كل  مفهوم  مع  وتداخله  والنحو،  اللغة 
هي:  اأب��واب،  اأربعة  اإلى  الر�شالة  وق�ّشم  والت�شمية. 
غير  ال���ش��م  ي��ك��ون  كيف  تبيين  ف��ي  الأول:  ال��ب��اب 

ى. الم�شمَّ
الباب الثاني: في تبيين كيف ي�شّح اأن يقال: اإن 

ى. ال�شم هو الم�شمَّ
الم�شمى  يكون  كيف  تبيين  في  الثالث:  الباب 

بمعنى ال�شم الذي هو الت�شمية. 
الباب الرابع: في تبيين كيف يكون ال�شيء الواحد 

ى من جهة وت�شمية من جهة اأخرى. م�شمَّ

اإل���ى اأن ال���ش��م،  وان��ت��ه��ى ف��ي ب��ح��ث ال��م�����ش��األ��ة 
قد  مترادفة،  غير  مفاهيم  والت�شمية،  والم�شّمى، 

تتداخل دلليًا ب�شرب من التاأويل .
الموؤلفات  في  وتظهر   : التداوليـة  الدائـرة   - د 
التي تبحث في الهتمام بهذه الظاهـرة اللغوية في 
�صورة اال�صتعمـال؛ اأي في عالقـة االأ�صماء واالألقاب 
اللغوية  ب�شياقاتها  وربطها  بم�صتعمليها؛  والكنى 
على  وبالتركيز  والنف�شية،  والثقافية  والجتماعية  
المكون ال�شياقي باإظهار الدور الذي ت�شطلع به في 
ثناياها  وبذلك حاولت في  العادي؛  التوا�شل  عملية 
اأن تحمل الإجابة عن �شر توجهات الإن�شان العربي 
الذين  من  والتكنية.  والتلقيب  الت�شمية  نظام  في 
الثَّعالبي"  من�صور  "اأبي  الجانب  هذا  على  ركزوا 
"فقه اللغة و�صّر العربية"  )ت ))) ه�) في كتابه 
في  "ف�صل  م�شمى  تحت  ف�شل  لها  خ�ص  فقد 
نيع من االأ�صماء" جاء  ت�صمية العرب اأبناءها بال�صَّ
اأبناءها  ى  ُت�َشمَّ اإذ  العرب،  �شنن  من  ))ه��ي  فيه: 
اأ�شبهها،  وما  واأ�شد،  وذئب،  وَنِمر،  وكلب،  ِبَحَجر، 
يراه  بما  اه  �شمَّ ولد  لأحدهم  ُولَد  اإذا  بع�شهم  وكان 
اأو �شمعه،  وي�شمعه، مما يتفاءل به، فاإن راأى حجرا 
واإن  والبقاء،  بر  وال�شَّ البة،  وال�شَّ ة  ال�شدَّ فيه  ل  تاأوَّ
ال�شوت،  وُبْعَد  والألفة  الحرا�شة  فيه  ل  تاأوَّ كلبا  راأى 
وال�شكا�شة،  َيه  والقِّ الَمَنعة  فيه  ل  تاأوَّ َنِمرا  راأى  واإن 

ل فيه المهابة والُقْدَرَة والِح�ْشمَة. واإن راأى ذئبًا تاأوَّ
ت  �َشمَّ ِل��َم  الكلبي:  لب��ن  عوبيَّة  ال�شُّ بع�ُص  وق��ال 
�شاكلها:  وم��ا  واأ���ش��د  واأو����ص  بكلب  اأبناءها  العرب 
واأح�شن:  فقال  وُيمن؟  و�َشعد  بُي�شر  عبيدها  ت  و�شمَّ
عبيدها  و�شمت  لأع��دائ��ه��ا،  اأب��ن��اءه��ا  ت  �َشمَّ لأن��ه��ا 

لأنف�شها.))))))
لنا  يقدم  �شغره  على  الف�شل  ه��ذا  ق���راءة  اإن 
بعدها  في  بالأ�شماء  المتعلقة  الجوانب  من  ق��درا 
عن  ال�شافية  الإجابة  تحمل  اأنها  اأي  ال�شتعمالي؛ 
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ومن  ؟  ذاك  اأو  ال�شم  بهذا  ت�شمى  لماذا  الت�شاوؤل: 
اأين ا�شتمد هذا ال�شم؟ ولماذا اأطلق الم�شمي هذا 
ال�شم على ابنه؟ وما المعاني التي يتوخاها من هذه 
من  الثانية  الفقرة  لحظنا  واإذا  تلك؟.  اأو  الت�شمية 
هذا الف�شل؛ نجد اأنها تك�شف عن جوانب اأخرى من 
الأغرا�ص النف�شية والجتماعية في التفاعل اللغوي 
ويتعلق  والجتماعية؛  ال�شخ�شية  الإ�شاريات  بهذه 
بالت�شمي بالأ�شماء اللينة اأو ال�شديدة؛ والأبعاد التي 
تحملها من اإثارة الرهبة في نفو�ص اأعدائهم بالن�شبة 

لأبنائهم اأو ال�شعور بال�شتئنا�ص بالن�شبة لخدمهم.
يالحظ اأن الإن�شان العربي �شديد التعلق ببيئته؛ 
جمادا  وترحاله؛  حله  في  بها  مرتبط  هو  ولذلك 
ذلك  جانب  اإل��ى  وه��و  حيوانا،  اأم  نباتا  اأم  كانت 
ي�شتمد منها معانيه وقيمه الحياتية؛ وهذا ما يمكن 
النف�شية  اللغوية  المعاني  هذه  مثل  من  ا�شتك�شافه 

الجتماعية :
-  مما يتفاءل به 

البة  ة وال�شَّ ل فيه ال�شدَّ -  تاأوَّ
ل فيه الحرا�شة والألفة  -  تاأوَّ

َيه وال�شكا�شة  ل فيه الَمَنعة والقِّ -  تاأوَّ
ل فيه المهابة والُقْدَرَة والِح�ْشمَة -  تاأوَّ

اأكد عليها ابن  اإن هذه المعاني هي نف�شها التي 
فار�ص بقوله)))) ))واأما ت�شمية العرب اأولدها بكلب 
العرب  اأن  اإَِلى  علماوؤنا  فذهب   - واأ�شد  ونمر  وقرد 
اأَْو  يراه  بما  �شّماه  ذكر  ابن  لأحدهم  ولد  اإَِذا  َكاَنْت 
ُل به، فاإن راأى َحَجرًا اأَْو �شمعه تاأّول  ي�شمعه مما ُيَتَفاأَّ
راأى  واإن  وال�شبر.  والبقاء  وال�شالبة  ال�شدة  ِفيِه 
راأى  واإن  والك�شب.  والنُّكر  الفطنة  ِفيِه  ت��اأّول  ذئبًا 
حمارًا تاأّول ِفيِه طول الُعمر والوقاحة. واإن راأى كلبًا 
تاأّول ِفيِه الحرا�شة وُبعَد ال�شوت والإِْلَف. َوَعَلى َهَذا 

يكون جميع َما َلْم نذكره من َهِذِه الأ�شماء.)).

في  المف�صل  فــي  الــزمــخــ�ــصــري  اإل��ى  وب��ال��ع��ودة 
الظاهرة  ه��ذه  خ�����ص   اأن���ه  نجد  االإعـــــراب  �صنعة 
اإليها  اأ�شير  بمباحث  ال�شتعمالي  بعدها  في  اللغوية 

باإيجاز)))):
ما  �شموا  وق��د  االألــيــفــة:  الــحــيــوانــات  اأعــــالم   -
يتخذونه وياألفونه من خيلهم واإبلهم ،،، وغير ذلك 
بعينه  ب�شخ�ص  مخت�ص  منها  واح��د  ك��ل  ب��اأع��الم 
يعرفونه به كالأعالم في الأنا�شي، وذلك نحو اأعوج 

ولحق و�شدقم وعلينان.
وما  للجن�ص:  االأليفة  الحيوانات غير  اأعالم   -
اأفراده  بين  التمييز  اإلى  فيحتاج  يوؤلف  ول  يتخذ  ل 
ذلك؛  وغير  الأر���ص  واأحنا�ص  والوحو�ص  كالطير 
وابن  وثعالة،  واأ�شامة،  داأيه،  وابن  براق�ص،  اأبو  مثل 
وا�شم  جن�ص  ا�شم  ماله  الأجنا�ص  هذه  ومن  قترة، 
يعرف  ل  وما  وثعالة،  والثعلب  واأ�شامة  كالأ�شد  علم 

له ا�شم غير العلم نحو ابن مقر�ص، وحمار قبان.
- اأ�صماء وكنى الحيوانات: وقد �شنعوا في ذلك 
للجن�ص  الأنا�شي، فو�شعوا  ت�شمية  نحو �شنيعهم في 
الحرث،  واأب��و  اأ�شامة  لالأ�شد  فقالوا  وكنية،  ا�شمًا 
وللثعلب ثعالة واأبو الح�شين، ولل�شبع ح�شاجر واأم 
عامر، وللعقرب �شبوة واأم عريط ومنها ما له ا�شم 
ول  كنية  له  وما  لل�شبعان،  قثم  كقولهم  له  كينة  ول 
واأم  رب��اح  واأم  �شبيرة  واأب��ي  براق�ص  كاأبي  له  ا�شم 

عجالن.
- اأ�صماء وكنى المعاني : وقد اأجروا المعاني في 
ذلك مجرى الأعيان ف�شموا الت�شبيح ب�شبحان، والمنية 
ب�شعوب واأم ق�شعم، والغدر بكي�شان، وقالوا في الأوقات 
واأبو  لقيته غدوة وبكرة و�شحر وفينة، وفالن وفالنة 

فالن كنايات عن اأ�شامي الأنا�شي وكناهم.
في  ال��م��ت��داول  الكنية  اأو  اللقب  اأو  ال���ش��م  اإن 
الب�شيطة  العفوية  بهذه  تكن  لم  العربي  المجتمع 
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التي قد تتخيل، اإنما تحمل خلفها قدرا من المعرفة 
ل  معرفي  قالب  اأنها  اأح�شب  التي  النثروبونيمية 
يتجزاأ من قوالب الكفاءة التداولية التي ينالها المرء 
من محيطه؛ وبالطبع هي ل تزوده بالملفوظ معزول 
عن �شياق ا�شتعماله ومقا�شد اإنتاجه.  ن�شتح�شر في 
هذا المقام قراءة العالمة محمد ب�شير الإبراهيمي 
-رحمه اهلل- للمو�شوع؛  تلك القراءة المقارنة بين 
ما كان عليه حال العرب في الزمن الما�شي وحالهم 
في  وكناهم؛  واألقابهم  اأ�شمائهم  اإلى  بالنظر  اليوم 
ونحوها  ال�شعادات"،  ب�"اأبي  تكنى  من  نقده  �شياق 
اأنهم   ال��ع��رب  �شنن  ))م��ن  الأعجمية:  الُكنى  م��ن 
على  عنوانا  والكنية  للطفولة،  �شمة  ال�شم  يجعلون 
الرجولة، ولذلك كانوا ل يكتنون اإل بنتاج الأ�شالب 
المتداد  لأنها  وبنات،  بنين  من  الأرح��ام  وثمرات 
الطبيعي لتاريخ الحياة بهم، ول ير�شون بهذه الكنى 
والألقاب الرخوة اإل لعبيدهم؛ وما راجت هذه الكنى 
تراخت  يوم  اإل  الم�شلمين  بين  المهلهلة  والألقاب 
في  التخنث  فيهم  فراج  لمجتمعهم،  ال�شاذة  الُعرى 
ال�شمائل والتاأنث في الطباع والرتخاء في العزائم، 
اأنف�شهم  الم�شلمون  ن�شي  ويوم  الدين؛  في  والنفاق 
فاأ�شاعوا الأعمال التي يتمجد بها الرجال، واأخذوا 
بال�شفا�شف التي يتلهى بها الأطفال؛ وفاتتهم العظمة 
الحقيقية فالتم�شوها في الأ�شماء والكنى والألقاب؛ 
من  ك��ان  ي��وم  وج��ن��ادل  �شخورا  ال��ع��رب  ك��ان  ولقد 
و�شموما  غ�ش�شا  وكانوا  وجندلة،  �شخر  اأ�شمائهم 
ٌة وحنظلة؛ وكانوا اأ�شواكا واأح�شاكا  يوم كان فيهم ُمَرّ
م��ا هم  فانظر   ، ��َج��ة  وَع��ْو���شَ ق��ت��ادُة  فيهم  ك��ان  ي��وم 
 اليوم؟ وانظر اأي اأثر تتركه الأ�شماء في الم�شميات؟

واعتبر ذلك في كلمة "�شيدي" واأنها ما راجت بيننا 
من  واأفلتت  ال�شيادة،  اأ�شعنا  يوم  اإل  فينا  �شاعت  و 
يوم  الم�شلمين  في  ت�شع  لم  ولماذا  القيادة.  اأيدينا 
قائل  قالها  ولو  الحقيقة؛  على  الدنيا  �شادة  كانوا 
ُته)))))). ُته، ولبادرت بالجواب ِدَرّ لُعَمَر لهاجت �ِشَرّ

) - مكانة االأ�صماء واالألقاب والكنى في �صياق 
التفاعل االجتماعي : تعد الأ�شماء والألقاب والكنى 
المتكلم/ على  ال��دال��ة  الإ�شارية  العنا�شر  اأو���ش��ح 
المخاطب في �شياقه التفاعلي، �شاأنها �شاأن �شمائر 
المق�شود  تحديد  في  والغائب  والمخاطب  المتكلم 
الخطاب؛  وجهة  ون�شبة  والكالم  بالإ�شارة  والمعني 
))فال�شمائر التي يفتر�ص فيها اأنها تعبر عن الذات 
الرغم  فعلى  عديدة،  اجتماعية  اأب��ع��ادًا  فيها  نجد 
اللغة  في  ال�شميرية  كينونته  الواحد  للفرد  اأن  من 
وجودا  للجماعة  ف��اإن  هي)  هو،  اأن��ِت،  اأن��َت،  )اأن��ا، 
�شبه  اختفاء  وتختفي  ال��ذات،  فيه  تنطوي  عجيبا 
كامل تقريبا، في كثير من اللغات؛ ف�شمير الجماعة 
اللغة؛  في  الذاتي  الوجود  قيم  معه  تختفي  )نحن) 
وتبقى قيمة الفرد م�شتكنة في المجموع، وهي قيمة 
اجتماعية اعتبارية، وكونها اعتبارية يعنى اأنها ذات 
عن  النظر  وبغ�ص  الجميع  نظر  في  معتبرة  قيمة 
وجود �شلة لفظية بين )اأنا) و)نحن) كما ذهب اإلى 
اأدنى درجات وجودها.  ذلك بع�ص العلماء فهي في 
هذا اإذا �شلمنا طبعًا ب�شحة قول من قال اإن النون 
هي البوؤرة اللفظية التي اأخذت منها ال�شمائر )اأنا، 
الهتمام  يكون  وهكذا   ،((((((...(،،، نحن  اأن��ت، 
بباب الأ�شماء والألقاب والكنى في بعدها المعرفي 
التداولي عاك�شا اإدراك ووعي اأفراد الجماعة اللغوية 
ووظائفها  اللغة  جوهر  ف��ي  النظر  ال�شعيد  على 
نلج من خاللها  اأن  يمكن  وتلك خلفية  الجتماعية، 
للبحث في هذه الظاهرة اللغوية في تراثنا العربي؛ 
الدرا�شات  م�شغة  جعلها  يمكن  الت�شور  هذا  ومن 
الوظيفية العربية التي تهتم باأدائية اللغة وحيويتها؛ 
 - ال�شامرائي  د.اإبراهيم  نظر  المنطلق؛  هذا  ومن 
الدرا�شة من  النوع من  قيمة هذا  اإلى   - رحمه اهلل 
العلم  اقتبا�ص  فكرة  اأن  ))ذل��ك  اللغوية  الناحية 
اللفظ  اختيار  حيث  من  اللغوية  بالذهنية  تتعلق 
وربما  المحيطة.  بالظروف  والمرتبط  الدللة  ذي 



اآفاق الثقافة والتراث

باب 
الأ�سمــاء 
والألقــاب 

والكنـــى
في

م�سنفات 
اللغويين 

العرب 
القدامى

)درا�ســـة 
وا�سفـة( 

171

بالزمان  مقيدة  تاريخية  فائدة  اللفظ  لذلك  كان 
غير  اجتماعية  قيمة  ل��الأع��الم  اأن  كما  وال��م��ك��ان، 
خافية فهي تعك�ص لونا من األوان التفكير الإن�شاني، 
الأمة، ومن  �شيئا من معالم ح�شارة  اأنها تظهر  ثم 
والباحثون  بها علماء الجتماع  اأجل هذا فقد اهتم 
في الح�شارات الإن�شانية..))))))، ويبين في مو�شع 
اللغوية بالن�شبة  النوع من الدرا�شة  اآخر مكانة هذا 
اإلى  الف�شحى  العربية  اآل��ت  ))ولما  اليوم  للعرب 
عن  مختلفة  بن�شب  تبتعد  دارج��ة،  عامية  لهجات 
الأع��الم  ف��ي  ذل��ك  اأث��ر  ظهر  ال��م��ع��روف،  الف�شيح 
الحديثة في كل جهة من دنيا العرب ومن هنا كان 
اأقطار  من  قطر  كل  في  الحديثة  الأع��الم  لدرا�شة 
تكّون جانبا  لأنها  لغوية قيمة، وذلك  فائدة  العربية 
ليكون  فيه  والتب�شر  به  ال�شطالع  من  لبد  لغويا 
وليكون  الف�شيحة،  العربية  فهم  على  معينا  ذلك 

حلقة من حلقات التاريخ اللغوي.)))0)).

الأ�شماء  ب��اب  اأن  اأخ��ي��را  اإل��ي��ه  نخل�ص  وال���ذي 
في  جليل  مبحث  تقدم  ما  على  والكنى  والأل��ق��اب 
الدرا�شات  ميدان  في  البالغة  اأهميته  يكت�شي  اللغة 
اللغوية التي تهتم باللغة في بعدها الوظيفي الأدائي 
العرب  اللغويون  الدار�شون  تنبه  وقد  الجتماعي، 
ف�شولأً  ل��ه  فخ�شوا  المكانة  ه��ذه  اإل���ى  ال��ق��دام��ى 
م�شامينها  ت�شنيف  على  الوقوف  اأمكنني  مطولة 
فيها  ان�شهرت  لغوية  معرفية  دوائ��ر  اأرب��ع  �شمن 
والمعجمية،  النحوي�ة،  ال��دائ��رة  وه��ي  ج��ه��وده��م 
والدللية، والتداولية؛ فكان نظام الت�شمية والتلقيب 
والتكنية تنظيرا وتقعيدا محكوم التجاذب بين هذه 
في  متراكمة  لغوية  اأر�شدة  لت�شكل  الأرب��ع  الدوائر 
م�شار الح�شارة العربية الإ�شالمية، ن�شتك�شف معها 
النثربونيمية  بالمعرفة  العربي  الإن�شان  وعي  عمق 

واإدراكه بها من منظور تفكيرنا المعا�شر.   

الحوا�صي

الأفريقي . ) منظور  ب��ن  مكرم  ب��ن  محمد  ال��ع��رب.  ل�شان 
الم�شري . دار �شادر . ط) . د.ت.ط . بيروت . لبنان . 

مج )) . �ص )))
�شرح ابن عقيل على األفية ابن مالك ، تح : محمد محي . )

الدين عبد الحميد ، دار اإحياء التراث العربي ، د.ط .ت، 
بيروت ، لبنان. �ص ))) .

( . . �شابق  مرجع   . مالك  ابن  األفية  على  عقيل  ابن  �شرح 
�ص )))

المرجع نف�شه .�ص 0)). )
المرجع نف�شه . �ص))). )
الأفريقي. . ) منظور  بن  مكرم  بن  محمد   . العرب  ل�شان 

مرجع �شابق . مج )) . �ص )))
( . . �شابق  مرجع   . مالك  ابن  األفية  على  عقيل  ابن  �شرح 

�ص)))
المرجع نف�شه . �ص ))). )
قواعد . ) بو�شفها  ال�شاريات  ه��ذه  اأ�ش�ص  مراجعة  يمكن 

الف�شل   : في  الخطابي  التفاعل  في  تداولية  اجتماعية 
 ،The Tact Maxim  : ع��ن��وان  يحمل  ال��ذي  الخام�ص 
 The"  : عنوان  يحمل  ال��ذي  ال�شاد�ص  الف�شل  وكذلك: 
 Leench ,G .N	:	كتاب	من	"		Maxims  of Politenes

 .(1983) Principles of Pragmatics, , Longman

London,1997,  p104,131

تر: . 0) بالن�شيه.  فيليب  غوفمان.  اإلى  اأو�شتن  من  التداولية 
الالذقية.   .(00(  . ط)0  الحوار.  دار  الحبا�شة.  �شابر 
�شوريا. �ص �ص ))، )). "))))) – ))))، للتو�شع ينظر: 
النظرية الجتماعية - من بار�شونز اإلى هابرما�ص، اإيان 
اأبريل  المعرفة،  عالم  غلوم،  ح�شين  محمد  تر:  كريب، 

))))، الكويت.
اإلى كتابين مهمين هما: . )) ال�شياق  الإ�شارة في هذا  يمكن 

 John J. قمبرز  ل�"جون  الخطاب  ا�شتراتيجيات  كتاب 
في  النف�ص  "تقديم  وكتاب   (-  (((0(  "Gumperz

 Erving Goffman( "الحياة اليومي�ة" ل�"اأرفنج غوفمان
اللغة والهوية . قومية اأثنية دينية. جون جوزيف. تر : عبد . ))

النور خراقي. عالم المعرفة. )00). الكويت. �ص )).
13. Anthroponymie: Anthroponymie est la partie 

de l' onomastique que étudie l'étymologie 
et l'histoire des noms  de personne : elle 
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fait nécessairement appel à des recherch-
es extralinguistique (histoire, par exemple) 
.Ainsi, on constatera , grâce à la linguis-
tique, que des noms comme Febvre, fèvre, 
faiver, Fabre, Faure, (et les mêmes noms 
précédés de le) remontent au latin Fabre 
et représentent des formes que ce mot a 
prise dans diverses régions. En revanche, la 
stabilité de l'état civil a fait que ce mot ayant 
cessé de désigner le forgeron est devenu le 
patronyme de personnes exerçant d'autres 
métiers, et ce sont les mouvements de popu-
lation qui font que telle forme méridionale 
issue de Fabre sert de nom à un parisien 
ou à picard. Dictionnaire de linguistique, 
jean DUOIS et autres, Larousse ,2002,paris, 
France. p39 

المرجع نف�شه . �ص))). ))
العلم - قراءات في الأ�شماء العربية -. جاكلين . )) ح�شن 

الفرن�شي  المعهد  ب��رك��ات.  محمد  �شليم  ت��ر:  �شوبليه. 
للدرا�شات العربية . ط)0 . )))). دم�شق .�شوريا. �ص))

المف�شل في �شنعة الإعراب. جار اهلل الزمخ�شري. دار . ))
الجيل. ط )0 . د.ت.ط. بيروت . لبنان. �ص )0

الزمخ�شري. . )) اهلل  جار   . الإع��راب  �شنعة  في  المف�شل 
مرجع �شابق . �ص )0

ال��م��زه��ر ف��ي ع��ل��وم ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة. ال�����ش��ي��وط��ي. ت��ح: . ))
البجاوي،  محمد  علي  ب��ك،  المولى  ج��اد  احمد  محمد 
ط)0  التراث.  دار  مكتبة  اإبراهيم.  الف�شل  اأب��و  محمد 

.د.ت.ط.القاهرة. م�شر .ج)0. �ص ))) اإلى �ص )))
كان . )) وقيل:  �شغره  في  بذلك  ترق�شه  اأمه  كانت  ))قيل: 

بذلك  ف�شمي  يب  الطِّ رائحة  منه  َي�َشمُّ  يزال  ل  يلقاه  من 
ب بذلك ِلَلَطاَفِته لأن  وقيل: كان يعتاد �شم التفاح وقيل: ُلقِّ
التفاح من لطيف الفواكه الَبَطْلَيْو�ِشي في �شرح الف�شيح: 
الإ�شافة في لغة العجم مقلوبة كما قالوا: �شيبويه وال�شيب 
المزهر  التفاح)).  رائحة  والتقدير  رائحته  ووْيه  التفاح 
في علوم اللغة العربية. ال�شيوطي. مرجع �شابق. �ص0)).

المزهر في علوم اللغة العربية . ال�شيوطي. مرجع �شابق. . 0)
�ص )))

ال�شاحبي في فقه اللغة العربية وم�شائلها و�شنن العرب . ))
في كالمها. ابن فار�ص. تح: احمد ح�شن ب�شج. دار الكتب 

العلمية. ط)، )))). بيروت. لبنان. �ص �ص ))، ))
ال�شاحبي في فقه اللغة العربية وم�شائلها و�شنن العرب . ))

في كالمها .مرجع �شابق .�ص )) . ))

تح: . )) الَبَطْليو�شي.  يد  ال�شِّ ى لبن  والم�شمَّ ال�شم  مقالة في 
 .(( العدد  العربي.  التراث  مجلة  ال�شراقبي.  وليد  د. 
دم�شق.   .(((( �شوال   -  (00( الأول  كانون   .(( ال�شنة 

�شوريا.
تح: . )) الثعالبي.  من�شور  اأب��و  العربية.  و���ش��ّر  اللغة  فقه 

م�شطفى ال�شقا. مطبعة م�شطفى بابي الحلبي واأولده. 
ط). د.ت.ط. دم�شق. �شوريا. �ص )))

ال�شاحبي في فقه اللغة العربية وم�شائلها و�شنن العرب . ))
في كالمها .ابن فار�ص . مرجع �شابق . �ص )) 

المف�شل في �شنعة الإعراب. الزمخ�شري. مرجع �شابق. . ))
�ص )0

العلماء . )) جمعية  عن  ت�شدر   - الب�شائر  جريدة  مجموع 
الم�شلمين الجزائريين -. ال�شنة الثانية. دي�شمبر )))) 
- )))).. دار البعث . د. ت. ط . ق�شنطينة. الجزائر. 

�ص )0)
�شريف . )) د.�شمير  والمنهج.  والوظيفة  المجال  الل�شانيات 

اأرب��د.   .(00(. ط)0  الحديث.  الكتب  عالم  ا�شتيتية. 
الأردن. �ص، �ص )))، )))

العلم . )) دار  ال�شامرائي.  اإبراهيم  المقارن.  اللغة  فقه 
للماليين. ط)0 . )))). بيروت. لبنان. �ص)))

المرجع نف�شه . �ص ))) . 0)

الم�صــادر والمراجع

الأفريقي  منظور  ب��ن  مكرم  ب��ن  محمد  ال��ع��رب.  ل�شان   – (
الم�شري. دار �شادر. ط). د.ت.ط. بيروت. لبنان. مج 

 .((
األفية ابن مالك، تح : محمد محي  �شرح ابن عقيل على   - (
الدين عبد الحميد، دار اإحياء التراث العربي، د.ط .ت، 

بيروت، لبنان.
�شريف  د.�شمير  والمنهج.  والوظيفة  المجال  الل�شانيات   - (
اأرب��د.   .(00(. ط)0  الحديث.  الكتب  عالم  ا�شتيتية. 

الأردن
العلماء  جمعية  عن  ت�شدر   - الب�شائر  جريدة  مجموع   - (
الم�شلمين الجزائريين - . ال�شنة الثانية. دي�شمبر )))) 

- )))). . دار البعث. د. ت. ط. ق�شنطينة. الجزائر .
فق���ه اللغ���ة المق���ارن. اإبراهي���م ال�شامرائ���ي. دار العلم   - (

للماليين. ط)0. )))). بيروت. لبنان .
تح:  الثعالبي.  من�شور  اأب��و  العربية.  و���ش��ّر  اللغة  فقه   - (
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م�شطفى ال�شقا. مطبعة م�شطفى بابي الحلبي واأولده. 
ط). د.ت.ط. دم�شق. �شوريا

يد الَبَطْليو�شي. تح:  ى  لبن ال�شِّ مقالة في ال�شم والم�شمَّ  - (
 .(( العدد  العربي.  التراث  مجلة  ال�شراقبي.  وليد  د. 
دم�شق.   .(((( �شوال   -  (00( الأول  كانون   .(( ال�شنة 

�شوريا
ال�شاحبي في فقه اللغة العربية وم�شائلها و�شنن العرب   - (
دار  ب�شج.  ح�شن  احمد   : تح  فار�ص.  اب��ن  كالمها.  في 

الكتب العلمية. ط)0. )))). بيروت. لبنان
ال��م��زه��ر ف��ي ع��ل��وم ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة. ال�����ش��ي��وط��ي. ت��ح:   - (
البجاوي،  محمد  علي  ب��ك،  المولى  ج��اد  احمد  محمد 
ط)0  التراث.  دار  مكتبة  اإبراهيم.  الف�شل  اأب��و  محمد 

.د.ت.ط.القاهرة. م�شر
العلم - قراءات في الأ�شماء العربية -. جاكلين  ح�شن   -(0
الفرن�شي  المعهد  ب��رك��ات.  محمد  �شليم  ت��ر:  �شوبليه. 

للدرا�شات العربية. ط)0. )))). دم�شق .�شوريا
المف�شل في �شنعة الإعراب. جار اهلل الزمخ�شري. دار   

الجيل. ط )0. )))). بيروت. لبنان
اللغة والهوية - قومية اأثنية دينية -. جون جوزيف. تر: عبد   -((

النور خراقي. عالم المعرفة. اأغ�شط�ص )00).  الكويت.
النظرية الجتماعية - من بار�شونز  اإلى هابرما�ص، اإيان   -((
اأبريل  المعرفة،  عالم  غلوم،  ح�شين  محمد  تر:  كريب، 

))))، الكويت
تر:  بالن�شيه.  فيليب  غوفمان.  اإلى  اأو�شتن  من  التداولية   -((
الالذقية.   .(00( ط)0.  الحوار.  دار  الحبا�شة.  �شابر 

�شوريا
14 - Dictionnaire de linguistique, jean DUOIS et 

autres, Larousse ,2002 ,paris, France

15 - Leench ,G .N .(1983) Principles of 
Pragmatics, , Longman London,1997
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�بتكار�ت عربية و�إ�سالمية
في �لجر�حة ��ستاأثر بها �لغربيون

الدكتور محمود الحاج قا�شم محمد
باحث في تاريخ الطب العربي الإ�شالمي

طبيب اأطفال - المو�شل - العراق

اأ�صبح في حكم الموؤكد باأن العلوم على اختالفها لي�صت من �صنع اأمة واحدة وال �صعب معين 
وكذلك لي�صت وليدة ع�صر واحد, واإن االزدهار الذي نجده في مختلف الميادين اإنما هو مح�صلة 
االأمور ودرا�صة  البحث عن حقائق  اأمم تعاقبت في  واأعمال  الع�صور  ح�صارات متعاقبة على مر 
علومها جياًل بعد جيل. وكل اأمة تدعي اأنها �صاحبته وتجرد غيرها منه تكون قد جانبت الحقيقة 
والواقع. »والحق اأن �صعوبا عدة في منطقة �صرق البحر المتو�صط كان لها اليد الطولى في اإر�صاء 
اأ�صبحت الح�صارتان  التاريخ. فعندما  العمل واالبتكار على م�صرح  االإن�صان, قد تناوبت  ح�صارة 
البابلية والم�صرية, اللتان بداأتا الخطوات االأولى, في حاجة اإلى قوة اإبتكارية جديدة وجدتاها 
في عبقرية اليونان. وعندما انحدر اليونان وتخلفوا وكادت تطم�ص ح�صارتهم وت�صيع, وجدت 
وتخبو  ينطفئ  كاد  الذي  الم�صعل  تناولت  التي  الدافعة  الخالقة  القوة  تلك  العربية  الح�صارة 
ناره, فاأ�صعلوه من جديد وخطوا به نحو غايات جديدة واأ�صلموه بدورهم اإلى اأوربا وهو في اأوج 

ا�صتعاله وفي قمة نوره«)1(.

الالتين  اأخ��ذ  »عملية  اأن  له  يوؤ�شف  مما  ولكن 
ولقد  النتحال،  �شفة  اتخذت  الم�شلمين  علوم  من 
بين هذا عدد من العلماء المتخ�ش�شين في بحوث 
كثيرة، اإذ اأظهروا كيف انتحل علماء لتين لأنف�شهم 
بحوثًا اأخذوها من كتب العلماء العرب والم�شلمين، 
اأنها  زاعمين  لغتهم،  اإل��ى  كاملة  كتبًا  انتحلوا  اأو 
كتبًا عربية  نقلوا  اأنهم  وتاأليفهم، كما  اإبداعهم  من 

مثل  الإغريق  من  لم�شاهير  اأنها  زعموا  ثم  اأخ��رى، 
ار�شطو طالي�ص وجالينو�ص وروف�ص و�شواهم«))).

اأن  وتنا�شوا  ن�شوا  التراجمة  من  كثيرًا  واأن  كما 
في  ا�شمه  حرفوا  اأو  الأ�شلي  الموؤلف  ا�شم  يذكروا 

الالتينية حتى �شار ي�شعب معرفة ال�شم الأ�شلي.

ومن الأمثلة على انتحال الكتب والأفكار الطبية 
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انتحله  الذي  الم�شهور  نفي�ص  ابن  العربية )) كتاب 
هو  ال��م��ع��اداة  تيار  لكن   Servet �شرفيت  مايكل 
ال�شاد�ص  القرن  اإلى  م�شتمرًا  و�شاد  انت�شر،  الذي 
ومن  واإيطاليا.  وفرن�شة  األمانيا  في  للميالد  ع�شر 
فوك�ص  لينهارت  التيار  هذا  في  البارزين  الزعماء 
Leonhart Fuchs من جامعة توبنكن. ومن الذين 

بارا�شيل�شو�ص  كتبهم  وينتحلون  العرب،  يكافحون 
Paracelsus ال�شهير))))).

ومن الأمثلة الأخرى على انتحال الكتب العربية 
ال�شهرة  ب��ذل��ك  التما�شًا  اأنف�شهم  اإل���ى  ون�شبتها 
عندما  الأفريقي  ق�شطنطين  به  قام  ما  لأنف�شهم: 
كتاب  بترجمة  فالنيو�ص)  يوحنا  مع  )بالتعاون  قام 
كامل ال�شناعة الطبية لعلي بن العبا�ص المجو�شي، 
وكتاب الع�شر مقالت في اأمرا�ص العين لحنين بن 
ا�شحق العبادي ون�شرهما با�شمه ل با�شم موؤلفيهما 

الحقيقيين.
غمط  ك��ان  الن��ت��ح��ال  لهذا  الأخ���رى  وال�شيغة 
والم�شلمين  العرب  الأط��ب��اء  من  الكثيرين  حقوق 
الطب،  علم  ف��ي  مهمة  اب��ت��ك��ارات  اب��ت��ك��روا  ال��ذي��ن 
ون�شبوها لأنف�شهم. وقد تناولنا ذلك ب�شكل مف�شل 
تاريخ  والم�شلمين  العرب  عند  ))الطب  كتابنا  في 
وم�شاهمات)). ولما كان المو�شوع وا�شعًا، �شنكتفي 
في بحثنا هنا اإبراز ابتكاراتهم في حقل الجراحة. 

اأوًل: تاأليفهم اأول كتاب في الجراحة:
ال��زه��راوي  خلف  القا�شم  اأب��و  اأن  القول  يمكن 
كتاب  بتاأليفه   ((0((  -  (((  / ه�   (((  -  ((((
الجراحة  بين  اأول من فرق  الت�شريف، اعتبر بحق 
وغيرها من الموا�شيع الطبية واأول من جعل اأ�شا�ص 
هذا العلم قائمًا على الت�شريح. كما ويعتبر الموؤرخون 
كتابه اأول ما كتب في علم الجراحة مقرونًا بر�شوم 

اإي�شاحية كثيرة لالأدوات والآلت الجراحية.

ثانيًا - جراحة الفم:
العالج  عن  الكالم  في  الزهراوي  برز  لقد   -(
الجراحي والجراحات المختلفة التي تجري في 
اإخراج العقد التي تعر�ص في  الفم فتحدث عن 

ال�شفتين.
وفي مكان اآخر تحدث عن الأورام تحت الل�شان   
وكيفية التفريق بين اأنواعها ومعالجة كل نوع))). 
يقرر �شبينك ولوي�ص))) اإن هذه الحالة لم ي�شبق 

لأحد اأن و�شفها قبل الزهراوي. 
الل�شان  تحرير  عملية  تكلم عن  اآخر  ف�شل  وفي   
حتى  له  الرابط  الغ�شاء  يقطع  وكيف  المعقود 
الالزمة  الجراحية  الآلت  وو�شف  طبيعيًا  يعود 
نذكر  و�شوف  مف�شل  وا�شح  ب�شكل  و�شورها  له 

قوله فيما بعد.
من  الم�شلمين  الأطباء  ا�شتطاعة  في  كان  لقد    -(
والزهراوي  �شينا  وابن  والطبري  الرازي  اأمثال 
الحلق  اأم��را���ص  من  كثير  ت�شخي�ص  زه��ر  واب��ن 
وبالتح�ش�ص  المبا�شر  بالفح�ص  وال��ح��ن��ج��رة 
باأ�شابع اليد، فلقد كانوا يدخلون الإ�شبع داخل 
اأجزاء الحنجرة ومعرفة ملم�شها  الفم لتح�ش�ص 
وبلغوا في ذلك غاية  اأجزائها  و�شطحها وحركة 

الدقة.
 (Tracheotomy( عملية فتح الق�شبة الهوائية  -(
لإن���ق���اذ ح��ي��اة م��ر���ش��ى الخ��ت��ن��اق وي��ق��ال ب��اأن 
�شقليبيادو�ص))) ) ولد ))) ق.م ) اليوناني اأول 
الأطباء  من  و�شفها  من  اأول  واإن  مار�شها  من 
العرب ابن ما�شويه ونقل الرازي و�شفه في كتاب 

الحاوي))).
منهما  اأي  ممار�شة  على  دليل  هناك  لي�ص  ولكن   
لهذه العملية. وقال الزهراوي اإنها لي�شت خطيرة 
هذه  فطور  زهر  ابن  وتالهم  اإجراوؤها.  ويمكن 
العملية نحو مزيد من الإجادة والكفاءة و�شاعده 
اأجرى  التجريبي، حيث  للطب  اتجاهه  في ذلك 
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هذه العملية على الماعز وتابع تطورها والتئامها 
الهوائية  الق�شبة  اأن غ�شاريف  واأثبت لأول مرة 
العملية،  جرح  �شفاء  بعد  تمامًا  تلتئم  اأن  يمكن 
في  الكبير  المرجع  كتابه ))التي�شير))  واأ�شبح 

اإجراء هذه العملية))).
ان�شداد  ع��ال��ج��وا  ال��ت��ي  الأخ����رى  ال��ط��رق  وم��ن    -(
المجاري التنف�شية ) الختناق الحنجري ) بها 
الف�شة  اأو  الذهب  اإدخال ق�شبة معمولة من  هو 
ول زالت هذه الطريقة م�شتخدمة لإنقاذ مر�شى 
الغازات  لتو�شيل  التحديد  في  وكذلك  الختناق 
ولو  المري�ص  �شدر  اإلى  والأوك�شجين  المخدرة 

اأنها ت�شنع الآن من المطاط اأو البال�شتك))).
)-  عملية ا�شتئ�شال اللوزتين وفتح خراجات اللهاة 
منذ  العرب  الأطباء  مار�شها  التي  العمليات  من 
كتبهم،  اأكثر  في  ذكرها  فجاء  وبنجاح  القديم 
))اأما  القانون  في  �شينا  ابن  ذلك  في  يقول 
اللوزتان فيعلقان ب�شنارة ويجذبان اإلى الخارج 
ال�شفاقان  معها  تجذب  اأن  غير  من  اأمكن  ما 
فبالآلة  الأ�شل  فوق  من  ا�شتدارة  في  وتقطع 
القاطعة ومن بعد اأن تقلب الآلة القاطعة. وتقطع 
ال�شرائط  مراعاة  وبعد  الأخرى  بعد  الواحدة 
منها  �شقط  فاإذا  وحجمها  لونها  من  المذكورة 
على  منكب  و�شاحبها  ي�شيل  الدم  ترك  قطع  ما 
ولقطع  مبردين  وخل  بماء  يتم�شم�ص  ثم  وجهه 

النزيف ي�شتعمل الزاج وال�شب والثلج)))0)).
اأجروها  التي  الجراحية  العمليات  اأهم  ومن    -(
على الأذن كانت عملية قطع اللحم النابت وفتح 
الثقب الم�شدود في الأذن حيث و�شفها ابن القف 
في كتابه العمدة في الجراحة ب�شكل وا�شح)))).

)-  لقد كان الأطباء العرب على علم ودراية بالأورام 
وكيفي���ة  الج�ش���م  اأع�ش���اء  لأغل���ب  ال�شرطاني���ة 
تفريقها ع���ن الأورام ال�شليمة. فقد فرق الرازي 
واب���ن �شين���ا والزه���راوي وغيرهم بي���ن الزوائد 
اللحمي���ة في الأنف والت���ي �شموها بوا�شير الأنف 

وبي���ن الأورام ال�شرطاني���ة واأم���ا ع���ن ا�شتئ�شال 
الزوائ���د فا�شتعملوا الطرق الطبي���ة والجراحية 
لذلك، وجاء ذكر و�ش���ف اإجراء تلك الطرق في 

كتبهم في غاية التف�شيل)))).
ثالثًا – جراحة الأوعية الدموية:

ت��زال من  ول  كانت  ال��دم��وي��ة  الأوع��ي��ة  ج��راح��ة 
ت�شتوجب  وممار�شتها  الجراحة  في  المهمة  الحقول 
الأط��ب��اء  نجد  ذل��ك  ك��ل  وم��ع  فائقة  وم��ه��ارة  خبرة 
العرب قاموا باإجراء العمليات على الأوعية الدموية 
اإلى طول باعهم في  بجدارة وو�شفوها و�شفًا ي�شير 

هذا الحقل على �شبيل المثال.
)-  نجد في كتاب كامل ال�شناعة الطبية لعلي بن 
الم�شماة  الحالة  لمعالجة  جمياًل  و�شفًا  العبا�ص 
)الأنورزم) وهو انتفاخ يح�شل في جدار الوعاء 
و�شفه  اإن  ورم))))،  �شكل  على  ويظهر  الدموي 
الم�شتوى  فاإنما يدل على  اإن دل على �شيء  هذا 
لجراحة  وممار�شته  لديه  ال�شحيح  العلمي 
فوق  الربط  طريقة  باأن  علمًا  الدموية  الأوعية 
وقت  حتى  �شارية  ظلت  الأنورزم  مكان  وتحت 

قريب.
و�شف الزهراوي عملية �شل العروق وهي �شبيهة   -(
الحا�شر  وقتنا  في  نمار�شها  التي  بالعملية  جدًا 

 .(((((Stripping  of  the  veins( ون�شميها
ا�شتخدم  جراح  اأول  الزهراوي  يكون  وبهذا   
وذلك  ال�شاق،  دوالي  لعالج  العروق  �شل  طريقة 
منذ حوالي األف عام تقريبًا. ولم ت�شتخدم هذه 
الطريقة في وقتنا الحا�شر اّل منذ حوالي ثالثين 
عامًا فقط بعد اإدخال بع�ص التعديل عليها. كما 
اأن طريقته في �شل العرق المدني وهو يعني دودة 
المدينة )Medina Worm) مازالت هي التي 

ن�شتعملها حتى وقتنا الحا�شر)))).
زال  ل   :( الدم  اإرقاء   ( النزيف  في  التحكم    -(
اليوم.  الجراحة  م�شاكل  اأهم  والنزيف  النزف 
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ت�شيف  ل  الحديثة  الطرق  اأن  المده�ص  ومن 
العرب  الجراحون  يتبعه  كان  لما  جوهريًا  �شيئًا 
التي  النزيف  قطع  و�شائط  واأهم  والم�شلمون. 

ذكروها كانت:
الــــربــــط: ���ش��ب��ق الأط���ب���اء ال��ع��رب ال��ج��راح  اأ - 
اكت�شاف  ف��ي  ب��اري��ه)  )اأم��ب��رواز  الفرن�شي 
فقد  النزيف  لقطع  ال�شرايين  ربط  طريقة 
و�شف ذلك علي بن العبا�ص في عالج جرح 
ي�شاب  ما  كثيرًا  ال��ذي  الع�شدي  ال�شريان 
اأثناء عملية الف�شد، فاأو�شى باأنه اإذا لم تفد 
القاب�شات والكي ي�شرح ال�شريان ويربط من 
الناحيتين ويقطع بين الرباطين)))). وهناك 
الهنود  مار�شها  الطريقة  هذه  باأن  يقول  من 

قبل العرب.
ب - الكّي: كان ا�شتعمالهم للكي على �شاكلتين، 
الكي بالأدوية الكاوية، )مثل النورة والزنجار 
والزاجات والخل والزرنيخ والكمون)، والكي 
وقد  الأول��ى  الطريقة  تنفع  ل  عندما  بالنار 
ا�شتعملوها  التي  الآلت  و�شف  في  اأ�شهبوا 
النظر.  يلفت  ب�شكل  �شلكوها  التي  والطرق 
وال���ك���ي م���ن الأ����ش���ال���ي���ب ال��ع��الج��ي��ة ال��ت��ي 
التخ�ش�شات    كافة  في  اليوم  عنها  لغنى 
الآت  ن�شتخدم  بالطبع  كنا  واإن  الجراحية، 

كهربائية معقدة لتحقيق ذلك. 
ج - االألقام وال�صغط المبا�صر: ي�شرح ابن �شينا 
هذه الطريقة فيقول: )) تتخذ فتيلة من وبر 
القطن،  رقيق  اأو  العنكبوت  ن�شيج  اأو  الأرنب 
اأو خرق الكتان البالية، ثم تذر عليه الأدوية 
نف�ص  ف��ي  وت��د���ص  ل��ل��دم  وال��م��ان��ع��ة  المغرية 
الرباط)).  عليه  ت�شد  ثم  كاللقمة  ال�شريان 
اأطباء  بع�ص  يفعله  ما  حد  اإل��ى  ي�شبه  وه��ذا 
من  قطعة  ي�شعون  حيث  حاليًا   الحنجرة 

ا�شتئ�شالها  بعد  اللوزة  مو�شع  في  ال�شا�ص 
بخياطة  عليها  ي�شد  ثم  نزف،  حدوث  وحين 

ال�شويقتين فوقها.   
اأي�شًا:  ذل��ك  في  �شينا  اب��ن  يقول  التغرية:  د - 
مثل  بالتغرية  الحاب�شة  ب��الأدوي��ة  ))ت��ك��ون 
وغبار  المطبوخ،  والبلك  المغ�شول  الجب�شين 
الرحا وال�شموغ والكندر والراتنج)). ونظرًا 
للزوجة وقابلية هذه المواد فاإنها تمنع �شيالن 

الدم عند و�شعها.
حتى  المتبعة  الطرق  من  وهــي  التبريد:  هـــ- 
اأكيا�ص  بو�صع  االأطــبــاء  ين�صح  حيث  اليوم 
الثلج  بقطع  مملوءة  المطاط  من  �صغيرة 
وي�صتعمل  الإيــقــافــه,  الــنــازف  الــمــكــان  فـــوق 
اآخرون التبريد الكهربائي لقطع الرعاف.

ابن  يقول  النازفة:  النقطة  فوق  الخياطة  و- 
ال�صق  تخيط  اأن  تحتاج  ما  ))وكثيراً  �صينا 
كثيراً  وتع�صبه  �صفتيه  وتــ�ــصــم  الــفــم  مــن 
وهـــي طريقة  الــ�ــصــفــتــيــن((,  �ــصــم  يكفي  مــا 

معروفة وم�صتعملة كثيراً .

الــبــتــر: يــقــول الــــرازي: ))اأمــــا بــتــره اإن لم  ز- 
طرفاه  تقل�صت  بتر  اإذا  فاإنه  اأبتر  قد  يكن 
وانقطع الدم((. ويحذر من البتر, فيقول: 
الــدم  منه  نــزف  اإذا  ال�صريان  اأن  ))واعــلــم 
�صرياناً  كان  اإذا  �صيما  ال  قطعه  ي�صتطاع  ال 
اإلى قطع  احتاج  ال�صريان  بتر  واإذا  عظيماً. 

ذلك الطرف باأجمعه(()17(.

رابعًا – جراحة المجاري البولية والتنا�سلية:
)-  اإن للرازي مالحظات دقيقة ول زالت �شحيحة 

في هذا الباب على �شبيل المثال:
الف�شول  اأو  المر�شد  كتابه  الرازي في  اأ -  فرق 
وح�شاة  ال��زائ��دة)  )التهاب  القولنج  بين 
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تفريقًا  الأمعاء)  ان�شداد   ( واإيالو�ص  الكلى 
يدل على خبرة طويلة وتجربة رائدة في حقل 

الجراحة)))).
الحاوي))))  كتابه  في  ال��رازي  اأ�شاب  لقد  ب - 
ال�شبيان)0))  تدبير  كتابه  في  الجزار  وابن 
ن��واة  م��ن  تتكون  الح�شاة  اأن  اأك���دا  عندما 

بتراكم ما في البول من اأمالح وغيره . 
اأح�ص  ما  اإذا  المري�ص  باأن  الرازي  وتاأكيد  ج - 
ويكون  تتمدد  المثانة  فاإن  التبول  الرغبة في 
الح�شر مالحظة جيدة ومقبولة. وباأن الدم 
وبال  بغتة  ي��ح��دث  ال���ذي  ال��ب��ول  ف��ي  الغزير 
الأحيان  اأغلب  في  هو  ظاهر  �شبب  اأو  وجع 
نتيجة �شرطانات الكلية اأو المجاري مالحظة 

�شحيحة)))).
وجعل  بخرقة  وت�شريبه  الأفيون  ا�شتعماله   د - 
المثانة في  الآم  الدبر في عالج  الخرقة في 
لالأقماع  ا�شتعمالنا  ي�شبه  الحاوي))))  كتابه 

المحتوية على الأفيون لنف�ص الغر�ص. 
العالج  ع��ن  دقيقة  تفا�شيل  ال���رازي  ذك��ر  ه���- 
الجراحي للح�شاة وم�شاعفات هذه العملية 
واإن  المو�شوع  بهذا  جيد  علم  على  يدل  بما 
على  ال�شق  بنف�شه  يمار�ص  لم  اأنه  نعتقد  كنا 
ال�شق  و�شف  من  اأول  ويعتبر  الح�شاة)))). 
بن  علي  ذل��ك  في  وتبعه  للح�شاة  العجاني 

العبا�ص والزهراوي. 
تفتيت  ي�شف  ع��رب��ي  طبيب  اأول  ك��ان  و - لقد 
با�شم  نعرفها  وال��ت��ي  بتك�شيرها  الح�شاة 
كانت  اإذا  م��ا  ح��ال��ة  ف��ي   (Lithilopoxy(
الح�شوة كبيرة، يقول الرازي نقاًل عن بول�ص: 
واللحم  الجلد  في  ال�شق  يكون  اأن  ))وانظر 
ب�شهولة…))  الح�شى  بقدر ما تخرج عنه 

))فاإذا بلغ اأمرها اأن تكون عظيمة جدًا فاإنه 
ادفعها  ولكن  عظيمًا...  �شقًا  ت�شق  اأن  جهل 
حتى تخرج اأحد جوانبها واقب�ص عليها بهذه 
ادفعها،  ثم  عنها  تحل  ول  تتك�شر  حتى  الآلة 
قطعًا  هذا  على  تتك�شر  حتى  عليها  واقب�ص 
الزهراوي  تبعه  وقد  تخرجها)))))).  حتى 

بتف�شيل ذلك اأي�شًا.
الم�شمى  الكي�ص  م��وات  ال��رازي  و�شف  لقد   - ز 
)Fourters  Scrotal  Gangrene) قبل 

فورتر باألف عام)))).
)-  ذكر ابن �شينا باأن عملية ا�شتخراج ح�شاة الكلى 
من الخا�شرة والظهر خطر جدًا كما اأنه و�شف 
مع  بالتف�شيل  المثانة  ح�شاة  ا�شتخراج  عملية 
البول)))).  وان�شكاب  والنزيف  الم�شاعفات  ذكر 
كما واأن له مالحظة مهمة حول تكون الح�شى في 
اأن ح�شاة  يقول: ))واعلم  الباردة حيث  البالد 
المثانة تكثر في البالد ال�شمالية وخ�شو�شًا في 

ال�شبيان)))))).
هنا  ومالحظات  ابتكارات  فله  الزهراوي  اأما    -(

جديرة بالذكر: 
البول لم  تفتيت ح�شاة مجرى  اأ -  طريقته في 
الح�شاة  كانت  ))اإن  يقول:  اأحد  اإليه  ي�شبق 
�شغيرة و�شارت في مجرى الق�شيب ون�شبت 
م�شعبًا  فخذ  الخروج  البول  على  وامتنع  فيه 
الطرف  مثلث  الفولذ  حديد  من  )مثقبًا) 
حادًا في عود، ثم تاأخذ خيط وتربط الق�شيب 
ثم  المثانة،  اإل��ى  ترجع  لئال  الح�شاة  تحت 
تدخل حديد الم�شعب في الإحليل برفق حتى 
وتدير  الح�شاة  نف�ص  اإل��ى  الم�شعب  ي�شل 
الم�شعب بيدك في نف�ص الح�شاة قلياًل قلياًل 
واأنت تروم ثقبها حتى تنفذ من الجهة الأخرى 
يدك  تزم  ثم  �شاعته،  من  ينطلق  البول  فاإن 
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على ما بقي من الح�شاة من خارج الق�شيب 
العليل)).  ويبراأ  البول  مع  وتخرج  فتتفتت 
وهذا و�شف اآخر لتفتيت ح�شاة مجرى البول 
يتهياأ  لم  ))فاإن  اأي�شًا:  اأحد  اإليه  ي�شبقه  لم 
لك هذا العالج فاربط خيطًا تحت الح�شاة 
وخيطًا اآخر فوقها ثم ي�شق على الح�شاة في 
نف�ص الق�شيب بين الرباطين ثم تخرجها ثم 
تحل الرباط ويجب ربط الح�شاة لئال ترجع 
لكنما  الآخر من فوقها  والرباط  المثانة  اإلى 
اإذا انحل الخيط بعد خروج الح�شاة فيرجع 

الجلد اإلى مكانه)))))).
يتكلم  وال�����ش��ت��ي��ن  ال��ث��ان��ي  ال��ف�����ش��ل  وف���ي  ب - 
المائية  الأدرة  على  ال�شق  ع��ن  ال��زه��راوي 
 (Hydrocele المائية  )الأدرة  ف��ي��ق��ول: 
الأبي�ص  ال�شفاق  في  الرطوبة  اجتماع  هي 
المحيط  الخ�شى  جلدة  تحت  يكون  ال��ذي 
في  تكون  وقد  ال�شفاق.  وي�شمى  بالبي�شتين 
من  جهة  في  الطبيعة  به  تمد  خا�ص  غ�شاء 
البي�شة حتى يظن اأنها بي�شة وتكون بين جلدة 
الخ�شى وبين ال�شفاق الأبي�ص الذي قلنا)) 
 (Spermatocele( وهذه ما ن�شميها با�شم
واأما اإذا اأردت معرفة لون الرطوبة ))فا�شفد 
اأثر  في  خ��رج  فما  المربع،  بالمد�ص  ال��ورم 

المد�ص حكمت عليه)))))).
المائية  القيلة  بين  الكلينيكي  التفريق  هذا   
اأن  يمكن  ول  رائعًا،  يعتبر  المنوي  والكي�ص 
ا�شتعمال  اإن  ثم  ه��ذا،  وقتنا  في  عليه  نزيد 

المد�ص ي�شابه ما نعرفه بالبزل )) )0)).
ثم يتكلم عن العالج، وي�شف لنا الزهراوي   
ال�شفاق  ا�شتئ�شال  عملية  دقيقًا  و�شفًا 
المحيط بالخ�شية وهي العملية التي نعرفها 
 Subtotal Excision of Tunica( با�شم 

Vaginales) ويقول اإن هذا اأ�شا�شي حتى ل 

يرجع الماء.
كانت  اإذا  الخ�شية  با�شتئ�شال  ين�شح  ثم   

مري�شة بعد ربط الحبل المنوي)))).
ويتكلم عن )) عالج الأوردة التي مع الأدرة  ج - 
وت�شمى الدالية )) وهذه نعرفها با�شم دوالي 
يذكر و�شفها  اأن  وبعد   Vericocele الكي�ص 
المبتكرة  طريقته  اإلى  ي�شتطرد  الكلينيكي، 
ل�شتئ�شالها،  الجراحية  العملية  اإج��راء  في 
ي�شفها  التي  المبتكرة  العملية  ه��ذه  وف��ي 
المت�شخمة  الأوردة  ي�شرح  نجده  الزهراوي 
ومن  اأول��ه��ا  من  يربطها  ثم  واح���دًا،  واح���دًا 
الرباطين،  بين  طوليًا  يقطعها  ثم  اآخ��ره��ا 

وهذا قريب مما نفعله نحن حتى الآن)))).
ع��ن��د ال���ت���ح���دث ع���ن خ���ت���ان ال�����ش��ب��ي��ان  د - 
)Circumcision) و�شف الزهراوي الطرق 
�شماها  له  خا�شة  طريقة  وابتدع  الم�شتعملة 
)التطهر بالمق�ص والرباط بالخيط) وعدد 

مزاياها وو�شفها في كتابه الت�شريف)))).
المجاري  ج��راح��ة  مو�شوع  اأُن��ه��ي  اأن  وقبل   
العرب  الأطباء  باأن  اأن ل يظن  اأرجو  البولية 
اكتفوا بو�شف العمليات دون ممار�شتها واإنما 
وعلى  ونجاح.  مهارة  بكل  بها  يقومون  كانوا 
�شبيل المثال ل الح�شر يروي ابن اأبي اأ�شيبعة 
اأن الخليفة النا�شر، عر�ص له ح�شاة كبيرة 
طويلة،  مدة  المر�ص  وامتد  الألم  به  وا�شتد 
فاأ�شير له باأن ت�شق المثانة لإخراج الح�شاة 
فاأخبر  الجرائحيين،  حذاق  عن  … ف�شاأل 
برجل منهم يقال له ابن عكا�شة من �شاكني 
الكرخ … فاأح�شر … اإل اأنه ا�شتطاع من 
واإن  ا�شتخراج الح�شاة.  العملية  اإجراء  دون 
هذه الق�شة اإن دلت على �شْي فاإنما تدل على 
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المثانة  ح�شاة  ا�شتخراج  عملية  اإج��راء  اأن 
وتجرى  الجميع  لدى  ماألوفة  كانت  جراحيًا 
ا�شتخراج  فيها  ي�شتحيل  التي  الحالت  في 

الح�شاة بالأدوية والطرق الطبيعية)))).
خام�سًا – جراحة الرقبة وال�سدر والبطن:

م�ساهمات الرازي في ذلك:  -1
المعدة  ق��رح��ة  ع��الم��ات  ال���رازي  ذك��ر  لقد  اأ- 
الم�شماة )Peptic Ulcer  ) في الحاوي))))  
قروح  بين  القانون))))  في  �شينا  ابن  وف��رق 
الأل��م  بتحليل  والأم��ع��اء  وال��م��ع��دة  ال��م��ريء 
الناجم عن كل منها  مو�شعه، �شدته، عالقته 

بالطعام ثم ا�شتجابته للعالج.
لقد ذك��ر ال���رازي ف��ي ال��ح��اوي اأي�����ش��ًا))))  ب- 
دقيق  تف�شيلي  ب�شكل  ال�شري  الفتق  جراحة 
ما  وخا�شة  وم�شاعفاتها  خطورتها  مدركًا 
 (Omentum( جاء فيها من عدم رد الثرب
كله بل هو ين�شح بقطع الزائد منه بعد ربط 
وجدت  اإذا  وال��ع��روق  ال�شرايين  من  فيه  ما 

ومراعاة ال�شكل الجمالي.
بين  ال����رازي))))  ذكرها  التي  ال��ف��روق  اإن  ت- 
في  ال��خ��راج  اأو  الكبد  وخ��راج  الجنب  ذات 
فروق  الحاجز  الحجاب  تحت  الكبد  حدبة 
بما  �شحيح  علم  على  وت��دل  جيدة  وا�شحة 

يحدث في هذه الحالت  
حالة  في  البزل  لعملية  ال��رازي  و�شف  اإن  ث- 
ال�شت�شقاء والحتياطات الواجبة لها وبع�ص 
بع�ص  اأن  اّل  ج��ي��د))))  و�شف  م�شاعفاتها 
موا�شع ال�شق هنا تختلف عما هو متبع عندنا 

في الوقت الحا�شر.
وللرازي و�شف ممتاز لعملية خياطة البطن في  ج- 

الجراحة الواقعة بالبطن والمراق والأمعاء

الجراحة  علم  في  زهر  ابن  م�شاهمات  من   
  Mediastinal( ال��ح��ي��زوم  خ���راج  و���ش��ف 
ك��ت��اب��ه  ف���ي  دق���ي���ق���ًا  و����ش���ف���ًا   (Absces

التي�شير)0)).
وللزهراوي في هذا الباب م�ساهمات   -2

كثيرة اأهمها: 
الفتق  )ع��الج  عن  تكلم  عندما  ال��زه��راوي  اأ- 
ما  ه��ن��ا  ويق�شد  الأرب���ي���ة  ف��ي  ي��ك��ون  ال���ذي 
 Direct( المبا�شر  الأرب���ي  بالفتق  ن�شميه 
في  محاولة  اأول  ذكر   (InguinalHernia

للفتق  الجراحي  الرتق  لعمل  الجراحة  تاريخ 
باأن  وذل��ك   (Hernial  Repair( الأرب���ي 
يكتفي بدفع كي�ص الفتق اإلى الداخل بوا�شطة 
المرود وعدم ا�شتئ�شاله، ثم يخيط المنطقة 
من  الفتق  كي�ص  منها  ب��رز  التي  ال�شعيفة 

خالل جدار البطن)))).
لعملية  تف�شيليًا  و�شفًا  للزهراوي  ونجد  ب- 
النا�شور ال�شرجي كما نمار�شها نحن في هذه  
الأيام، اّل اأنه يخاف من القطع على النا�شور 
النافذ اإلى الم�شتقيم اأو ال�شرج حتى ل يقطع 
هذا  ولعالج  بالمقعدة،  المحيطة  الع�شلة 
النوع ولأول مرة ين�شح اإما با�شتخدام الكي 
النا�شور  �شميك من خالل  باإدخال خيط  اأو 
واإخراجه من المقعدة ثم ربط طرفي الخيط 
ب�شدة تزداد تدريجيًا كل يوم حتى يتم القطع 

بوا�شطته على النا�شور)))).   
ي��ت��ن��اول ال����زه����راوي ف���ي ال��ف�����ش��ل ال��راب��ع  ج- 
الذي  ال��ورم  على  ال�شق  ))ف��ي  والأرب��ع��ي��ن: 
يعر�ص في الحلقوم وي�شمى قيلة الحلقوم)) 
الغدة  ت�شخم  وه��ي  ه��ام��ة  ج��راح��ي��ة  ح��ال��ة 

الدرقية. 
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اأج���رى  اأن  م��ن��ذ  ق����رون  ت�����ش��ع��ة  م���رت  ل��ق��د   
الدرقية  الغدة  على  جراحة  اأول  الزهراوي 
الفرع  هذا  في  حقيقي  تقدم  يحدث  اأن  قبل 
الهام من الجراحة على يد كل من هال�شتيد 
والذي اعترف بف�شل الزهراوي و�شبقه ))))، 

وتيودور توخر.
هناك  البطن  جراحة  ق�شم  ننهي  اأن  وقبل   
اأبو  الطبيب  قبل  من  مفاغرة  لحالة  اإ�شارة 

الخير م�شيحي )توفي )0) ه� / ))))م): 
المعروف  ال��زي��ن��ي  طلحة  ب��ن  قثم  ))ق���ال   
الخير  اأبو  اأخبرني  تاريخه،  في  الأنفي  بابن 
م�شيحي المتطبب باأن امراأة عر�ص لها فتق 
في نواحي �شرتها خرق جلد بطنها والغ�شاء 
دام  البراز  ب��اأن  اأخبره  زوجها  واأن  والمعاء 
واأن  �شهرين،  الفتق حدود  خروجه من ذلك 
منه  يخرج  كان  ما  وانقطع  التحم  المو�شع 
المراأة  وان�شلحت  الأول،  المخرج  اإلى  وعاد 
بطنها  بظاهر  ي�شير  األ��م  اإل  بها  يبق  ول��م 

ف�شبحان المدبر الحكيم)))))).
�ساد�سًا - جراحة العظام والك�سور: 

جراحة  في  ال�صحة  غاية  في  اآراء  للرازي   -1
بفخر  التاريخ  له  ي�شجلها  والجبائر  الك�صور 

منها:
اأول  في  المفا�شل  التهاب  اأن  الرازي  تقدير  اأ- 
اأمره يحدث تقل�شًا في الع�شالت المحيطة 

الحركة  ع�شر  لأن  �شحيح  تقدير  بالمف�شل   
التقل�ص ل  اإلى هذا  الحالت يرجع  في هذه 

اإلى ما يعيب المف�شل من داخله)))). 
محكمًا  ربطًا  الك�شر  رب��ط  بعدم  وين�شح  ب- 
لحتمال  وذلك  الأولى  الوهلة  منذ  بالجبائر 
تجمع  نتيجة  الك�شر  منطقة  في  ورم  حدوث 

الدم والم�شل ومن مالحظاته اأنه يقول باأن 
طول مدة ال�شد يوهن الع�شو وي�شعفه.

الحركة  بوا�شطة  الع�شو  بفح�ص  ويو�شي  ج- 
للتاأكد من �شالمته في حالة ال�شتباه بوجود 

ك�شر)))). 
اأو�شى الرازي باإزالة عظم الر�شفة في حالة  د- 
باألف   (   Brooke( بالك�شر وقبل اإ�شابتها 

�شنة)))). 
علي بن العبا�ص المجو�صي: لقد اأتى في كتابه   -2
الك�شور  اأنواع  ذكر  على  الطبية  ال�شناعة  كامل 

وله في بع�شها اآراء قيمة من ذلك:
كان من اأوائل من و�شفوا ك�شر الفك الأ�شفل  اأ- 

في غاية الدقة وكذلك كيفية عالجه)))).
تعريفه لك�شور الجمجمة كانت دقيقة حيث  ب- 
ال�شق  عن  وقال  والقوي  الب�شيط  ال�شق  ذكر 
المك�شور  العظم  خ��روج  مع  �شق  هو  القوي 
بين  ثم  ال�شعري.  الك�شر  وعرف  خارج  اإلى 
باأ�شكالها  يرتبط  ل  الك�شور  هذه  اأخطر  اأن 
وبالأعرا�ص  حدوثها  باآلية  يرتبط  بل  فقط 
بطريقة  ن��وه  كما  عنها.  الناتجة  الع�شبية 
مبينًا  ج��راح��ت��ه��ا  ب��ع��د  الجمجمة  ت�شميد 
�شرورة عدم �شدها �شدًا قويًا لما لذلك من 

الأثر ال�شار على المري�ص)))).  
3-  اأما ما ذكره ابن �صينا في هذا الحقل:

لقد اأو�شح ابن �شينا حقيقة علمية كبيرة في  اأ- 
ك�شور الجمجمة وهي اأن عظام الجمجمة اإذا 
فيها  تلتئم  التي  بالطريقة  تلتئم  ل  انك�شرت 
باقي عظام الج�شم بل تبقى منف�شلة وب�شكل 
الك�شر ن�شيج  دائم وما يجمعها ببع�شها بعد 
طريقة  في  جالينو�ص  وخالف  مجمع.  ليفي 
وكذلك  والمتفتتة  الغائرة  الك�شور  معالجة 
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ا�شتعمال الأدوات الجراحية.
اأي�شًا  الجمجمة  اإ�شابة  وفي  اآخر  مكان  وفي   
اأر�شى قواعد ثابتة وم�شتعملة اإلى اليوم حيث 
اإحداث  هو  المخ  لرتجاج  الجيد  العالج  اإن 
يخفف  وه��ذا  بالج�شم  المياه  نق�ص  حالة 
من ال�شغط داخل الجمجمة ولكننا ن�شتعمل 

مدررات البول بدًل من الم�شهالت)0)).
وق���د خ��ال��ف الآخ���ري���ن ع��ن��دم��ا اأك���د ب��اأن  ب- 
الأع�شاء ال�شلبة في الج�شم كالعظام قابلة 

لاللتهاب والت�شخم والأورام)))).
اإل��ى  في�شير  الخلع  ع��ن  �شينا  اب��ن  ويتكلم   
وي�شف  ال�شليمة  بالناحية  المقارنة  �شرورة 
الكتف  مف�شل  عن  ويتكلم  الخلع  عالمات 
و�شهولة خلعه عن الخلع المرتجع. وفي خلع 

الفقرات وما ينتج عنه من علل. 
وفي الك�شر ب�شورة عامة يتكلم ابن �شينا عن  ج- 
اأ�شول كلية في الك�شور وي�شف علاًل عالماتها 
وم�شاعفاتها وفي اأحكام النجبار يتكلم عن 
التحامها بالد�شبذ، ويتكلم عن اأهمية تثبيت 
الخاطئ  اللتئام  وي�شف  بالجبائر.  الك�شر 
لتدخل  الأمر  احتاج  لو  )Malunion) حتى 
غير  الإنجبار  فيحال  ك�شره  واإعادة  جراحي 

ال�شحيح)))).
4-  اأما اإبداعات الزهراوي في هذا المجال فهي:

العظم  التهاب  ع��الج  عن  ال��زه��راوي  يتكلم  اأ- 
المزمن )Cronicosteomeyelitis) ب�شكل 
منطقي وي�شتطرد بعد ذلك فيبين الآلت التي 
مثل  المري�شة  العظام  اإزال���ة  في  ي�شتعملها 

المن�شار والمبرد والمجرد. 
عن  يتكلم  والثمانين  ال�شابع  الف�شل  وفي  ب- 
قطع الأطراف Amputation ون�شر العظام 

جيدًا  و�شفًا  الغنغرينا  ال��زه��راوي  وي�شف 
وين�شح باإجراء عملية البتر)))). وهو يجري 
ال���ذراع  ف��ي  المرفق  مف�شل  حتى  العملية 
طريقة  ي�شف  و  ال�شاق  في  الركبة  ومف�شل 

قطع الع�شو ون�شره)))).
ج-  ونجد له و�شفًا رائعًا لمختلف اأنواع الأربطة 
في  ا�شتعملها  ال��ت��ي  والعمليات  وال��ج��ب��ائ��ر 
ك�شور  مثل  والكبيرة  منها  الخفيفة  الك�شور 
 … والأ�شابع  وال���ذراع  والكتف  الجمجمة 
الرحا  غ��ب��ار  م��ن  عجينة  وا�شتعماله  ال���خ، 
اأول  يجعله  ال��ب��ي�����ص))))  ببيا�ص  المعجون 
م�شتعمل للجب�ص في جبر العظام في التاريخ.
ومن مالحظاته المهمة في كيفية المحافظة   
لحافة  المالم�شة  ال��رخ��وة  الأن�����ش��ج��ة  على 
ال�شوف  من  �شيء  بو�شع  ن�شيحته  الجبائر 

اأو اللفات في حافة الجبائر. 
اإمكانية  اأي�شًا ذكره  المهمة  ومن مالحظاته  د- 
وقبل  الفقرات.  ك�شر  نتيجة  ال�شلل  ح��دوث 
الجراح  اهتم  �شنة   (00 )ب   (Pott ب��وت 
العربي الزهراوي بالتهاب المفا�شل وبال�شل 

في فقرات الظهر)))).
م���ا ت��م��ي��ز ب���ه ال�����زه�����راوي ه���و ط��ري��ق��ة  ه�- 
الت�شخي�ص الجراحية معتمدًا على العالمات 
الجمجمة  ك�شور  وفي  ال�شريرية  والأعرا�ص 
بالذات ي�شيف لالأعرا�ص والعالمات طريقة 
للت�شخي�ص  للو�شول  الجراحي  ال�شتك�شاف 

النهائي لالإ�شابة. 
ال��خ��ط��وات  ب��و���ش��ف  ال���زه���راوي  تميز  ك��م��ا   
على  يجب  وم��ا  الجمجمة  لجراحة  العملية 
نوع  لكل  اأدوات خا�شة  الجراح تح�شيره من 

من الإ�شابات)))).
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العملية  كبيرًا  �شبهًا  ي�شبه  الو�شف  هذا  اإن   
اإحداث  اأو  التربنة  بعملية  اليوم  ت�شمى  التي 
ث��ق��ب ف���ي ع��ظ��ام ال����راأ�����ص ل��رف��ع ال��ع��ظ��م 

المك�شور. 
حي  ب�شاهد  البغدادي  اللطيف  عبد  اأتى  لقد   -5
في  وممار�شتها  الجمجمة  جراحة  ازدهار  على 
نقلوا  العرب  اإن  الكثيرون  قاله  ما  عك�ص  اأيامه 
الجراحة ولم يمار�شوها فقد ذكر حال عدد من 
المر�شى عولجوا من ك�شور الجمجمة وتح�شنوا 
فقال: ))ولقد راأيت من اأخذ من راأ�شه قطع من 
قحفه  من  اأخذ  قد  اإن�شانًا  راأيت  و�شلم  العظام 
قطعة و�شار في راأ�شه حومة اإذا �شاح اأو ا�شترق 
كالرمانة  كان  القحف  من  المو�شع  على  النف�ص 

العظيمة)).
ــات الــخــلــقــيــة  ــوه ــس ــ� ــت ـــة ال ـــراح �سابعًا -  ج

والجراحة التجميلية:
الخلقية  للت�شوهات  النادرة  للحالت  بالن�شبة   
لأية  اإ�شارة  اأية  على  نعثر  لم  النادرة  الولدية 
محاولة جراحية. بينما وجدنا لدى الكثيرين من 
جراحية  محاولت  والم�شلمين  العرب  الأطباء 
الب�شيطة  الخلقية  الت�شوهات  بع�ص  لمعالجة 

واأهم هذه الت�شوهات)))) كانت: 
)-  �شقاق ال�شفة وجراحة الوجه. 

وهو   (   Tonguetie  ( الل�شان  تحت  الرباط   -(
الرباط الذي يعيق الكالم بالن�شبة للطفل. 

�شدة الأذن.  -(
ت�شوهات القدم والتحام الأ�شابع   -(

 (Imporforate  Anus( المقعدة غير المثقوبة  -(
ان�شداد مجرى البول الولدي   -(

 (Hermaphroditisim( الخنثى  -(
تجمع الماء في روؤو�ص ال�شبيان   -(

 (Ectropion( ال�شترة  -(

0)- الأذن غير المثقوبة ولديًا.
.(Atrasia( الرتقة -((

القول  يمكن  الإن�شان:  اأع�شاء  و�شناعة  زراعة   -((
باأن اأول زرع لالأع�شاء في التاريخ الإ�شالمي هو 

ما حدث لقتادة:
))فقد ورد في كتب ال�شنة اأن قتادة بن النعمان   
في  رواية  )وفي  بدر  يوم  عينه  اأ�شيبت  )ر�ص) 
راحته  في  فاأخذها  حدقته،  فندرت  اأحد)  يوم 
اإلى النبي �شلى اهلل عليه و�شلم، فاأخذها النبي 
مو�شعها،  اإلى  واأعادها  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
اأخرجه  ب�شرًا.  واأحدهما  عينيه  اأح�شن  فكانت 
واأبو  نعيم  واأبو  والطبراني  عدي  وابن  البيهقي 
يعلى. وهذا من معجزاته �شلى اهلل عليه و�شلم، 
وهو اأول زرع للعين )Replentation) اأو اإعادة 

زرع)))))).
ما  �شمن  يقع  الأع�شاء  زرع  من  النوع  وهذا   
ول   (Autograft( الذاتي  الزرع  با�شم  يعرف 

يحدث في هذا الزرع اأي رف�ص لالأع�شاء)0)).
اإن تركيب الأع�شاء الم�شطنعة لالإن�شان حينما   
واليد  كالرجل  اأع�شائه،  من  الفرد ع�شوًا  يفقد 
واللحية  وال�شعر  والأ�شنان  والأنف  والأ�شابع 
كتب  في  اإ�شارات  له  نجد  واإنما  جديدًا  لي�ص 
الرجل  عن  المثال  �شبيل  على  العربي.  التراث 
الم�شطنعة ذكر عن الزمخ�شري الفقيه اللغوي 
اأنه  ))))م   / )))ه�  �شنة  المتوفى  ال�شهير 
اأ�شيب في رجله فقطعت واتخذ رجاًل من خ�شب 
قتيبة  ابن  ذكر  الم�شطنعة  والأ�شابع  اليد  وعن 
الدينوري )ت )))ه� / )))م) في ترجمة خلف 
اأ�شابع  وله  اليد،  اأقطع  ))كان  اأنه  خليفة،  ابن 

من جلود وكان �شاعرًا ظريفًا)))))).
واأما اأول من �شنع له اأنفًا من معدن فهو عرفجة   
ابن �شعد، فقد اأ�شيب اأنفه في وقعة يوم الكالب 
ف�شة)  من  )اأي  ورق  من  اأنف  له  �شنع  وقد 
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اهلل  �شلى  الر�شول  فاأمره  اأنفه،  وتعفن  ف�شدوء 
عليه و�شلم اأن يتخذ اأنفًا من ذهب لأن الذهب ل 

ي�شداأ)))).
الذي  الرجال  لثدي  التجميلية  الجراحة   -((
عند  ذلك  ذكر  جاء  لقد  الن�شاء:  ثدي  ي�شبه 
المجو�شي في كامل ال�شناعة)))) وفي الت�شريف 

للزهراوي)))).
اإن ما يجرى اليوم من اأنواع الجراحة التجميلية   
لأثداء الن�شاء والرجال ل يختلف كثيرًا عما قاله 
يدل  بالطبع  وهذا  والم�شلمون،  العرب  الأطباء 
اأنهم كانوا روادًا في جراحة  دللة وا�شحة على 

التجميل. 
ثامنًا – جراحة ال�سرطان:

جراحيًا:  ال�شرطان  عالج  عن  المجّو�شي  يقول 
في  كان  اإذا  بالحديد  القطع  فيه  ي�شتعمل  ))وق��د 
�شيئًا  يبقى  ل  حتى  وقطعه  ا�شتئ�شاله  يمكن  ع�شو 

من اأ�شله)))))).
ويقول الزهراوي في ذلك: ))متى كان ال�شرطان 
الذي  كال�شرطان  كله  ا�شتئ�شاله  يمكن  مو�شع  في 
الأع�شاء  من  ونحوهما  الفخذ  اأو  الثدي  في  يكون 
الممكنة اإخراجه منها بجملة، ل �شيما اإن كان مبتداأً 
اأن  ينبغي  فال  عظيمًا  وكان  ورم  متى  واأم��ا  �شغيرًا 
تقربه فاإني ما ا�شتطعت اأن اأبرئ منه ول راأيت قبلي 

من و�شل اإلى ذلك الحد والعمل فيه …)))))). 
لزال  والتي   - القيمة  الآراء  هذه  نجد  وهكذا 
الطب الحديث يوؤيدها - ت�شير اإلى عبقرية قائليها 

وطول باعهم في هذا الميدان. 
تا�سعًا – مالحظات عامة في الجراحة:

ا�شتخدام الرازي للماء البارد في عالج الحروق   -(
يم�ص  لم  حيث  جدًا  حديثًا  ا�شتعملت  طريقة 
الوقت  في  وت�شتعمل  قالئل،  �شنوات  غير  عليها 
الحا�شر كاإجراء اإ�شعاف اأولي لحروق الأطراف 

البارد  الماء  في  ال�شاق  اأو  الذراع  يو�شع  حيث 
لمدة دقيقتين وقد ثبت اأن هذا يوؤدي اإلى تقليل 
ن�شبة  وتقليل  البالزما  فقدان  وتقليل  الألم 

الوفيات. 
كانوا  العرب  الأطباء  باأن  الثابتة  الحقائق  من   -(
الجلد  تنظيف  على  �شديدًا  حر�شًا  يحر�شون 
وقبل  �شينا  ابن  نجد  فمثاًل  العملية  اإجراء  قبل 
قرون عديدة و�شف الخمر لهذا الغر�ص. وكانوا 
عند عدم وجود الخمر ي�شتعملون الع�شل والزيت 

والماء لهذه الغاية.
قد  اأنه  اإذ  اآخر  �شبقًا  للزهراوي  التاريخ  ي�شجل   -(
الن�شف  في  الجراحية  العمليات  كل  في  اأو�شى 
الجوف  يرفع  اأن  الإن�شان  ج�شم  من  ال�شفلي 
الإجراء  هذا  اأن  حيث  �شيء،  كل  قبل  والأرجل 
في  ويقلله  القلب  اإلى  الدم  اإرجاع  على  يعجل 
الأق�شام المرفوعة فيجعل مو�شع العملية وا�شح 
الروؤية وهذه الطريقة اقتب�شها الغرب مبا�شرة عن 
الجراح العربي وعرفت با�شم الألماني فردريك 

.(((((F. Terendelenburg( تريندلنبرغ
بن  مو�شى  ين�شح  الأفعى  ع�شة  عالج  في   -(
مفتوحًا  الجرح  بترك  ال�شموم  كتابه  في  ميمون 
اأو  بالفم،  م�شه  بوا�شطة  ال�شم  امت�شا�ص  مع 
با�شتعمال الف�شد اأو الكي مع عمل رباط �شاغط 

على ال�شاق اأو الذراع فوق مكان الجرح)))). 
عا�سراً – الأدوات الجراحية:

العمليات  في  الفتائل  ا�شتعمل  من  اأول  الرازي   -(
طريقة  دقيقًا  و�شفًا  و�شف  كما  الجراحية 
منها  يمر  التي  )الق�شاطير/الأنابيب  ا�شتعمال 
ال�شديد والقيح والإفرازات ال�شامة)، وهو الذي 
ت�شد  ل  حتى  الجانبية  الفتحات  عليها  اأدخل 
�شينا  لبن  الف�شل  وكان  ال�شديد)))).  اأو  بالدم 

في ذكر الغيار الجاف.
من  اأول  كان  الرازي  اأن  على  الموؤرخون  ويجمع   -(
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 (Catgu( الم�شماة  الخيوط  ا�شتعمال  اأدخل 
خياطة  في  الحيوانات  اأمعاء  من  الم�شنوعة 
ذلك  وذكر  الجلد  تحت)0))  والأن�شجة  الجروح 
اأي�شًا الزهراوي، يقول الزهراوي: ))وقد يمكن 
الذي  الرقيق  بالخيط  اأي�شًا  المعاء  يخاط  اأن 
ي�شل من م�شران الحيوان الال�شق بعد اأن يدخل 
في اإبرة)))))). كما واأن الزهراوي كان اأول من 
للربط في  بهيئة خيوط  الحرير  ا�شتعمال  اأدخل 
في  وا�شع  علم  على  وكان  الجراحية.  العمليات 
))كما  هونكة:  �شيغريد  تقول  الجروح  خياطة 
ب�شكل  الجروح  واأنه علم تالمذته كيفية تخييط 
والتدري�ص  منها  مرئيًا  �شيئًا  يترك  ل  داخلي 
البطن  جراحات  في  ثمانية  اإلى  ن�شبة  المثمن 
مثبت  واحد  وخيط  باإبرتين  التخييط  وكيفية 

بهما)))))). 
كتاب  من  والأربعين  ال�شاد�ص  الف�شل  يحتوي   -(
التي  لالآلت  و�شف  على  للزهراوي  الت�شريف 
ا�شتعملها مع ت�شويرها لأول مرة حيث لم ي�شبق 
من  تعتبر  التي  الآلت  بين  ومن  قبله  من  لأحد 

اختراعه: 
من  المثقاب  تمنع  و�شيلة  القا�شم  اأبو  و�شف  اأ- 
الو�شيلة  اأن يخترق تجويف الجمجمة، وهذه 
اأو�شع من قطر  تتكون من قطعة من المعدن 
فتقوم  الجمجمة  الذي يحدثه مثقاب  الثقب 
بمفعول ال�شدادة لمنع )انثقاب الأم الجافية 

والمخ ) )))).
ل�شتئ�شال   ( )ال�شنانير  الخا�شة  الآل��ة  ب- 
الزوائد اللحمية )  Polip  ) من الأنف)))).

ال�شرجية  المحقنة  اكت�شاف  ف�شل  ي��ع��ود  ج- 
و�شف  من  اأول  فهو  له   (Bulb syringe(
م��ح��ق��ن��ة ���ش��رج��ي��ة م��رب��وط��ة ع��ل��ي��ه��ا ج��ل��دة 

وا�شتعملها لحقن الأطفال)))).

لكب�ص  ا�شتعملها  التي  الل�شان  خاف�شة  اآل��ة  د- 
ون�شح  اللوزتين  عملية  اإجراء  اأثناء  الل�شان 
�شكل  على  الف�شة  اأو  النحا�ص  من  ب�شنعها 
التي  الآل��ة  ت�شبه  وه��ي  ال�شكين  كرقة  رقيق 

ن�شتعملها الآن لنف�ص الغر�ص)))).
التي  الح�شاة  في  ثقب  لإح��داث  المثقاب  ه�- 
خروجه،  وت�شد  البول  مجرى  قناة  في  تقف 
لأول  الح�شاة  تفتيت  عملية  في  وا�شتعمله 

مرة في التاريخ الطبي)))).
من  يقرب  ح��د  اإل��ى  ال��زه��راوي  و�شل  لقد  و- 
كثيرًا  له  وابتدع  الكي  ا�شتعمال  في  الكمال 
عدة  و�شمم  ال�شناعة  وطرق  الأدوات  من 
ا�شتعملها  التي  للمكاوي  مختلفة  اأ�شكال 
والكي  واحدة)))).  كل  ا�شتعمال  مكان  مبينًا 
عنها  غنى  ل  التي  العالجية  الأ�شاليب  من 
اليوم في كافة التخ�ش�شات الجراحية واإن 
لتحقيق  معقدة  اآلت  ن�شتخدم  بالطبع  كنا 

ذلك. 
الزراقة ) اأو المحقن ): من اأهم اإختراعات  ز- 
المثانه  لغ�شيل  ا�شتخدمها  وق��د  ال��زه��راوي 
واإدخ�����ال الأدوي�����ة ال��ي��ه��ا. وم���ن ال��ج��ل��ي اأن 
التي  العادية  الحقنة  هي  ال��زه��راوي  زراق��ة 
الإبرة  اليها  اأ�شيف  فاذا  اليوم،  ن�شتخدمها 
داخل  اإل��ى  بوا�شطتها  الأدوي��ة  اإدخ��ال  يمكن 

الج�شم من اأي مكان يراد )))). 
اأدخل ابن زهر طرقًا جديدة في تغذية المر�شى   -(
عن طريق اأنبوبة من الف�شة تدخل في البلعوم، 
كان  كما  المعدة  لأنبوبة  و�شف  اأول  هذا  ويعتبر 
طريق  عن  المر�شى  بتغذية  اأو�شى  من  اأول 

ال�شرج في حالة �شيق المريء)0)).
المبولة  الم�شماة  بالآلة  علم  على  كانوا   -(
)Cathetor) التي كانت ت�شتعمل لغر�ص التبول 
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وكانت ت�شنع على �شكل اأنبوبة مجوفة من معدن 
فاأ�شلح  الرازي  جاء  حتى  كذلك  وبقيت  �شلب، 
الجانبية  الفتحات  عليها  واأدخل  وح�شنها  منها 
اأكثر  تكون  ولكي  وال�شديد  بالدم  ت�شد  ل  حتى 
مطاطية فقد �شنعها من الر�شا�ص)))). اأما ابن 
�شينا فقال فيها: ))واأجود الق�شاطير ما كان من 
األين الأج�شاد واأقبلها للتثنية وقد تتخذ من جلود 
بع�ص الحيوانات البحرية وبع�ص جلود حيوانات 
األ�شقت  اآلة  منه  اتخذ  ثم  دباغة،  دبغ  اإذا  البر 
بغراء الجبن، وقد يتخذ من الأ�شرب والر�شا�ص 
راأ�شها  يكون  اأن  يجب  وحينئذ  والقلعي…… 
�شلبًا م�شتديرًا ويثقب فيها عدة ثقوب حتى اإذا 
اأو خلط  رمل  اأو  دم  �شيء من  بع�شها  في  حب�ص 
ي�شتدر من  ما  اأو  دواء  يزرق من  لما  كان  غليظ 

بول منفذ اآخر)) )))).
حادي ع�سر – التخدير والإنعا�س:

الأطباء  خلفها  التي  الجراحة  لكتب  الدار�ص   
حول  حتمية  بنتيجة  يخرج  والم�شلمون  العرب 
معرفتهم ا�شتعمال التخدير في اإجراء العمليات 
علمًا  م�شنفاتهم  في  ذكرها  مر  التي  الكثيرة 
التخدير  حقل  العرب  ولوج  على  �شاعد  ما  باأن 
من  كنوع  الألم  ق�شة  اأن  تطويره،  على  والعمل 
اأنواع الجزاء الإلهي ل اأ�شل لها في تقاليدهم اأو 

معتقداتهم.واأنواع التخدير عندهم هي: 
اأواًل:  التخديــر بالبــرودة با�شتعمــال الثلــج 

والماء البارد 
ثانيًا:  التخديــر بوا�شطة االأدوية المخدرة 

اأو المزيلة لالألم مثل:
 Paparer  Somni  Ferum الأفيون  .(

Mandragara  offifi- ( اليب���روح اأو ) اللف���اح  .(
 narium

 Cannabis  indica (ح�شي�ص )قنب هندي  .(
 Datura  Stramonium (داتورة )جوز مائل  .(

ال�����ش��ك��ران =  ال�����ش��ك��ران =  ب��ن��ج )م���رق���د =   .(
  Hyasyamus  albus ( ال�شويكران

باأن لها  النباتات ذكروا  اآخر كثير من  وهناك عدد 
بذكر  نكتفي  ومخدرة  وم�شكنة  منومة  تاأثيرات 

اأ�شمائها خ�شية الإطالة)))):
 Lactuca  Salina  خ�ص بري = لبين  .(

 Anethum  Gravedens شبت = �شذاب البر�  .(
 Lolium  temulentum زوان = �شيلم  .(

   Salanum  Nigrum عنب الثعلب  .(
 Iris  germanico 0). ايري�شا = ار�شا

  Carthamus  tictorins الزعفران .((
 Amomumvacemsum حماما = اأحوما .((

  Aloe  vera  شبر� .((
 Nymphaeceae نيلوفر .((

 Carcuma Caesia جدوار .((
 Catton قطن .((

 Liquidomber  Orientale ميعة .((
 Andropaqon  Schoenenthus اأذفر .((

 Anthemis  Cotula اأقحوان .((
  Anthemsie  Dracunculus 0). طرخون

مخدرة  قوة  ))فيه  المغربي  العالئي  عنه  يقول   
لتخدير  الكريهة  الأدوية  �شرب  قبل  يم�شغ 
التخدير  اإلى  اإ�شارة  هنا  نجد  الفم)))))). 

المو�شعي.
   Commiphara  Myrrha مّر .((

  Tectona   gradis شاج = دلب هندي� .((
  Vitex  Anus -  Castus  فنجك�شت .((

عندهم  المخدرة  الأدوي���ة  ا�شتعمال  ط��رق  اأم��ا 
فكانت:

عن طريق الفم ) اأكله، �شرب ع�شارته ).  .(

�شمه اأو �شم البخار المت�شاعد من طبخه.  .(
م�شغه للتخدير المو�شعي للفم والأ�شنان.  .(

على �شكل �شياف عن طريق ال�شرج لت�شكين الآم   .(
ح�شاة المجاري البولية.

الإ�شفنجة المخدرة: يذكر اأحد تالميذ الأنطاكي   .(
في ذيل تذكرة اأولي الألباب طريقة عمله)))).
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طه  محمد  للدكتور  ق��وًل  بتحفظ  ننقل  واأخ��ي��رًا 
طب  كلية   – التخدير  علم  )اأ���ش��ت��اذ  ال��ج��ا���ش��ر)))) 
من  باأنه  ت�شير  قرائن  وهناك  يقول:  حيث  حلب) 
مادة  اكت�شفوا  الذين  هم  العرب  يكون  اأن  الممكن 

الأيثر وذلك لأن:
العرب هم الذين اكت�شفوا مادة الكحول )الغول). اأ- 
ال��زاج  م��ادة  اكت�شفوا  ال��ذي��ن  ه��م  ال��ع��رب  ب- 

الأخ�شر )حام�ص الكبريتيك).
تفاعاًل  اأجروا  العرب  اأن  تدل  ج-  هناك قرائن 

وعملية تقطير بين هاتين المادتين. 
الكحول  تعامل  من  ينتج  الأيثر  اأن  علمنا  واإذا 
بحام�ص الكبريتيك بالتقطير وا�شتخال�ص قدر من 
الماء منه، اإذًا لأدركنا اأنه من المحتمل جدًا اإن لم 
يكن العرب هم اأول من اكت�شف هذه المادة الرئي�شة 
تو�شلوا  قد  هم  يكونون  الأق��ل  فعلى  التخدير.  في 

للقواعد الأولى في طريق اكت�شافه. 
الإنعا�س)8)(: 

وه��ن��اك ح���الت م��ن الإغ��م��اء ج��اء ذك��ره��ا في 
العرب  الأطباء  فيها  ا�شتخدم  العربية  الطب  كتب 
والم�شلمون و�شائل مختلفة لإ�شحاء مر�شاهم منها:
مبداأ  عرفوا  قد  العرب  اأن  تثبت  قرائن  هناك   -(
من  كميات  دفع  طريق  عن  التنف�شي  الإنعا�ص 
واأنهم  المتناوب  بال�شغط  الرئتين  عبر  الهواء 
في طليعة من ا�شتعمل المنفاخ لهذا الغر�ص كما 
ت�شير ق�شة �شالح بن بهلة في ا�شتعمال المنفاخ 

لإنعا�ص اإبراهيم ابن عم الر�شيد)))). 
من ذلك ا�شتعمال الماء الحار والحمام لإحماء   -(
بدن المري�ص بغية تن�شيط الدورة الدموية، ومن 
تنبه  التي  المخر�شة  الأدوية  ببع�ص  م�شحه  ثم 

العطا�ص والتنف�ص.
وم���ن ال��و���ش��ائ��ل الأخ�����رى ���ش��ق��ي ال��م��اء ال��ح��ار   -(
المعدة  غ�شيل  ي�شبه  ما  لإجراء  المقيئة  والمواد 

وكذلك  الفا�شدة  محتوياتها  م��ن  لتخلي�شها 
ا�شتعمال المحقنة لنف�ص الغر�ص.

ا�شتعمال الف�شد وا�شتفراغ الدم من الم�شابين   -(
المر�شى  من  لعدد  ق�ش�ص  وهناك  بال�شكتة، 
اأولئك  باأن  نف�شرها  التي  الطريقة  بهذه  عولجوا 
ربما كانوا م�شابين اإما بارتفاع في �شغط الدم 
اأو ازدياد في عدد كريات الدم الحمراء )الكاذبة 

اأو الحقيقية).

الحوا�صي
مظهر، جالل – ح�شارة الإ�شالم واأثرها في الترقي في   .(

العالم �ص ))).
�شيزكين، الم�شدر نف�شه �ص )).  .(
�شيزكين، الم�شدر نف�شه �ص )).  .(

الزهراوي: الم�شدر نف�شه �ص )0).   .(
 SPINK,M.S.and LEWIS G.I.,Albucasis on  .5

 Surgery and Instruments University of California

 .Press. P.104 , 1973

الطب ج) �ص ))).بالأ�شل  تاريخ  ال�شامرائي: مخت�شر   .(
Carrison,P.	106 نقاًل عن

الرازي: الحاوي، ج)، �ص ))).  .(
ابن زهر: اأبي مروان عبد الملك - التي�شير في المداواة   .(

والتدبير - تحقيق مي�شيل الخوري �ص ))) - 0)). 
د. م�شطفى  الإ�شالمي:  الطب  في  واأمرا�شها  الحنجرة   .(
اأحمد �شحاتة - من اأبحاث موؤتمر الطب الإ�شالمي الأول 

- الكويت )0)) ه� - )))) م.
القانون: ج) �ص )0).  .(0

ابن القف: اأبي الفرج - العمدة في الجراحة ج) �ص))).  .((
للمزيد من التف�شيل يراجع كتابنا الأورام وال�شرطان في   .((

الطب العربي الإ�شالمي حيث تناولنا ذلك. 
المجو�شي: كامل ال�شناعة - ج) �ص ))).   .((

الزهراوي: الت�شريف �ص ))) - ))).  .((
الدكتور محمد: كامل ح�شين - الموجز في تاريخ الطب   .((

وال�شيدلة عند العرب، �ص 0)) - ))).
الم�شدر نف�شه: �ص 00).  .((

الرازي: الحاوي ج) �ص )0).  .((
ال��رازي: د. محمد  الف�شول - طب  اأو  المر�شد  ال��رازي:   .((

كامل ح�شين �ص 0)). 
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الحاوي: ج 0) �ص )).  .((
وتدبيرهم  ال�شبيان  �شيا�شة  الجزار:  ابن  القيرواني،   .(0

�ص0)).
الحليم  عبد  وال��دك��ت��ور  ح�شين  ك��ام��ل  محمد  ال��دك��ت��ور   .((

العقبي: طب الرازي - درا�شة تحليلية �ص )). 
الحاوي: ج0) �ص )).   .((

الم�شدر نف�شه، �ص )).  .((

الحاوي: ج 0) �ص ))).  .((
  Pioners of Arabian Medicine Dr. Farid Sami  .25

 Hadad	–	Leb	.	Med	.	jor.	1968,	21	p.	68

القانون: ج ) �ص0)).  .((
الم�شدر نف�شه، �ص )0).  .((

الزهراوي: الت�شريف �ص 0))..  .((
الم�شدر نف�شه �ص ))).  .((

الدكتور محمد كامل ح�شين: الموجز �ص ))).  .(0
الم�شدر نف�شه، �ص ))).  .((

الم�شدر نف�شه، ))).  .((
الزهراوي: الت�شريف �ص )0).   .((

ابن اأبي اأ�شيبعة: عيون الأنباء ج) �ص ))).  .((
الحاوي: ج) �ص 0).  .((

القانون: ج ) �ص ))) – ))).  .((
الحاوي: ج 0) �ص ))) – ))).  .((
الحاوي: ج ) �ص ))) – ))).   .((
الحاوي: ج ) �ص )0) – )0).   .((

الم�شدر نف�شه �ص )0).  .(0
الم�شدر نف�شه: �ص ))).   .((

الم�شدر نف�شه: �ص )).  .((
 Halstead W. S. the operativ story of  gaitere ,  .((

Jon H OPKINS Hops Rep 19: 71, 1929

القفطي، جمال الدين اأبي الح�شن علي اإبن يو�شف: تاريخ   .((
الحكماء، �ص ))).

الحليم  عبد  ال��دك��ت��ور  ح�شين،  ك��ام��ل  محمد  ال��دك��ت��ور   .((
العقبي: طب الرازي، �ص )).

الحاوي: ج )) �ص 0)).  .((
الحاوي: ج )) �ص 0)).   .((

المجّو�شي: كامل ال�شناعة الطبية ج) �ص )0).  .((
ال��ع��رب،  الأط���ب���اء  ع��ن��د  وال���دم���اغ  الجمجمة  ج��راح��ة   .((
الطب  موؤتمر  اأب��ح��اث  من  الجبار:  عبد  عبدالقادر  د. 

الإ�شالمي - الكويت )0)) = )))).
الم�شدر نف�شه.   .(0

القانون: ج )، �ص )).  .((
ال��دك��ت��ور م��ح��م��د ك��ام��ل ح�����ش��ي��ن: ال��م��وج��ز ف��ي الطب   .((

وال�شيدلة، �ص )0). 
الزهراوي: الت�شريف �ص ))).  .((
الزهراوي: الت�شريف �ص ))).  .((

الدكتور محمد كامل ح�شين: الموجز في الطب وال�شيدلة   .((
�ص ))).

هونكة، �شيغريد: �شم�ص العرب ت�شطع على الغرب، �ص))).  .((
والدماغ  الجمجمة  جراحة  الجبار:  عبد  القادر  عبد  د.   .((

عند الأطباء العرب، البحث. 
لقد و�شف الجراحون الهنود القدماء عمليات بارعة في   .((
اإ�شالح الأنف والأذن المقطوعة اأو المتاآكلة نتيجة مر�ص. 
وقد و�شفوا ترقيع الجلد ونقله من الخد اإلى مو�شع الأنف، 
�شنة 00) ق. م )كتاب �شير�شوتا �شانهيتا) البار: د. محمد 

علي - زرع الجلد ومعالجة الحروق �ص)).
حوى: �شعيد - كتاب الر�شول  ) / )).  .((

البار: د. محمد علي - زرع الجلد ومعالجة الحروق �ص)).  .(0
الدينوري: ابن قتيبة - )) ال�شعر وال�شعراء )) �ص )))   .((

تحقيق م�شطفى ال�شقا. 
م�شند اأحمد بن حنبل: �شنن الترمذي.  .((

المجّو�شي: كامل ال�شناعة الطبية ج) �ص 0)).  .((
الزهراوي: الت�شريف �ص ))).   .((

المجّو�شي: الم�شدر ال�شابق ج) �ص 0)).  .((
الزهراوي: الت�شريف �ص ))).   .((

هونكة، �شيغريد: �شم�ص العرب ت�شطع على الغرب �ص))).  .((
الدكتور محمد كامل: الموجز في الطب وال�شيدلة عند   .((

العرب، �ص )0).
عبد العزيز بن عبد اهلل: الطب والأطباء بالمغرب، �ص).  .((

اإ�شبانيا  في  الطبية  العلوم  نه�شة  مقال  زكي:  د.  علي،   .(0
العدد )))  الر�شالة  - مجلة  اأوربا  في  وتاأثيرها  العربية 

�شنة )))). 
الزهراوي: الت�شريف �ص ))).  .((

�شيغريد هونكة: �شم�ص العرب ت�شطع على الغرب، �ص))).  .((
الزهراوي  القا�شم  اأبو  الم�شلم  الإ�شباني  الجراح  ف�شل   .((
اأبحاث  من  اأزك��ري��دو،  فو�شيه  الأع�شاب:  جراحة  على 

موؤتمر الطب الإ�شالمي – الكويت )0)) = )))). 
اأمين اأ�شعد خير اهلل: الطب العربي، �ص ))).  .((

 Drwings and :مقال الدكتور �شامي حمارنة بالإنكليزية  .((
  .pharmacy in Al – Zahrawis 10 Th century

 surgical treatise - by SAMI HAMARNEH united

 .states natinal museum bulletin 223.p.87



اآفاق الثقافة والتراث

ابتكارات 
عربية 

واإ�سالمية
 في 

الجراحة 
ا�ستاأثر بها 

الغربيون

189

الم�شدر نف�شه.   .((
د. اأحمد مختار: المقال �ص )0).  .((

الدكتور محمد كامل ح�شين: الموجز في الطب وال�شيدلة   .((
عند العرب، �ص )0).

د. احمد مختار: المقال �ص 00).  .((
د. محمد كامل ح�شين )الم�شدر ال�شابق)، �ص )0).  .(0

الحاوي: ج 0) �ص ))).  .((
القانون: ج) �ص ))).  .((

))الأدوي��ة  المو�شوم  بحثنا  يراجع  التف�شيل  يريد  لمن   .((
النباتية الم�شتعملة في معالجة الألم عند الأطباء العرب 
والم�شلمين)) - الندوة العلمية الأولى لالأع�شاب الطبية، 

بغداد 0))). 
العالئي  �شعيد  اأب��ي  بن  اإبراهيم  �شعيد  اأب��و  المغربي:   .((

-تقويم الأدوية- المخطوطة �ص ))). 
خليل: د. يا�شين - الطب وال�شيدلة عند العرب بالأ�شل   .((
نقاًل عن اأحد تالمذة الأنطاكي: ذيل تذكرة اأولي الألباب 

�ص )). 
الدكتور محمد طه الجا�شر: التخدير والإنعا�ص في تاريخ   .((

الطب عند العرب، الندوة العالمية الأولى - )))).
محمد، د. محمود الحاج قا�شم: و�شائل الإنعا�ص وق�ش�ص   .((
)بحث  العربي  الطبي  التراث  في  للحياة  ع��ادوا  لأم��وات 
قدم في ندوة الأدوية والعقاقير بين التراث والمعا�شرة)) 
التراث  اإحياء  بالتعاون مع مركز  ال�شيدلة  كلية  بغداد   -

العلمي العربي، جامعة بغداد، )/ ) / )00). 
ابن اأبي اأ�شيبعة: عيون الأنباء ج) �ص ))- )).  .((

ثبت الم�صادر والمراجع
ابن اأبي اأ�شيبعة: عيون الأنباء.  -

ابن القف: اأبي الفرج - العمدة في الجراحة   -
ابن زهر: اأبي مروان عبد الملك - التي�شير في المداواة   -

والتدبير - تحقيق مي�شيل الخوري.
اأمين اأ�شعد خير اهلل: الطب العربي.  -

البار، د. محمد علي - زرع الجلد ومعالجة الحروق.  -
حوى: �شعيد - كتاب الر�شول.  -

خليل: د. يا�شين - الطب وال�شيدلة عند العرب بالأ�شل   -
نقاًل عن اأحد تالمذة الأنطاكي: ذيل تذكرة اأولي الألباب.
تحقيق  وال�شعراء)).  ))ال�شعر   - قتيبة  ابن  الدينوري:   -

م�شطفى ال�شقا. 
الرازي: الحاوي.  -

الزهراوي: الت�شريف.  -

ال�شامرائي: مخت�شر تاريخ الطب.  -
عبد العزيز بن عبد اهلل: الطب والأطباء بالمغرب.  -

عبد القادر عبد الجبار - جراحة الجمجمة والدماغ عند   -
 - الإ�شالمي  الطب  موؤتمر  اأبحاث  - من  العرب  الأطباء 

الكويت )0)) = )))).
اإ�شبانيا  في  الطبية  العلوم  نه�شة  مقال  زكي:  د.  علي،   -
العدد )))  الر�شالة  - مجلة  اأوربا  في  وتاأثيرها  العربية 

�شنة )))). 
اأبو  الم�شلم  الإ�شباني  الجراح  ف�شل  اأزك��ري��دو،  فو�شيه   -
القا�شم الزهراوي على جراحة الأع�شاب - من اأبحاث 

موؤتمر الطب الإ�شالمي - الكويت )0)) = )))). 
القفطي، جمال الدين اأبي الح�شن علي اإبن يو�شف: تاريخ   -

الحكماء.
القيرواني، ابن الجزار: �شيا�شة ال�شبيان وتدبيرهم.  -

المجو�شي: كامل ال�شناعة.  -
محمد: كامل ح�شين - الموجز في تاريخ الطب وال�شيدلة   -

عند العرب.
محمد، د. محمود الحاج قا�شم: و�شائل الإنعا�ص وق�ش�ص   -
)بحث  العربي  الطبي  التراث  في  للحياة  عادوا  لأموات 
قدم في ندوة الأدوية والعقاقير بين التراث والمعا�شرة) 
التراث  اإحياء  مركز  مع  بالتعاون  ال�شيدلة  كلية  بغداد 

العلمي العربي، جامعة بغداد، )/ ) / )00). 
الطب  تاريخ  والإنعا�ص في  التخدير  الجا�شر:  محمد طه   -

عند العرب، الندوة العالمية الأولى - )))).
طب  العقبي:  الحليم  عبد  والدكتور  ح�شين  كامل  محمد   -

الرازي - درا�شة تحليلية.
الطب  في  واأمرا�شها  الحنجرة  �شحاتة  اأحمد  م�شطفى   -
الإ�شالمي - من اأبحاث موؤتمر الطب الإ�شالمي الأول - 

الكويت )0)) ه� - )))) م.
مظهر، جالل - ح�شارة الإ�شالم واأثرها في الترقي في   -

العالم.
العالئي  �شعيد  اأب��ي  بن  اإبراهيم  �شعيد  اأب��و  المغربي:   -

-تقويم الأدوية- المخطوطة.
هونكة، �شيغريد: �شم�ص العرب ت�شطع على الغرب.  -

- Halstead W. S. the operativ story of  gaitere  
, Jon   H OPKINS Hops  Rep 19: 71 , 1929 

- Pioners  of  Arabian  Medicine  Dr. Farid  Sami  
Hadad	–	Leb	.	Med	.	jor.	1968	,		21	p.68	

- SPINK,M.S.and LEWIS  G.I.,Albucasis 
on Surgery and Instruments University of 
California Press. P.104 , 1973. 

- Drwings  and  pharmacy in  Al – Zahrawis 
10 Th century. surgical  treatise  - by  SAMI  
HAMARNEH  united states natinal museum 
bulletin 223.p.87. 
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Works of ancient Arab linguists (A Descriptive study)

Ibrahim bin Abdul Rahman Brahmi
This study aims at revealing the importance of names, surnames, titles and nicknames as part 

of the linguistic studies concerned with language in its functional and social contexts.
Ancient Arab linguists devoted long chapters to such studies in their different books. In my 

humble work I managed to divide these studies into four interrelated classes: syntactic, lexical, 
semantic and pragmatic, around which the whole naming scheme revolved to form accumulated 
linguistic assets. 

This valuable knowledge brought a great contribution to the prosperous Arab-Islamic 
civilization revealing the extent to which Arabs are aware of the importance of anthroponomy.           

10 – Arab and Islamic Innovations in surgery which had influence on 
Westerners

Dr. Mahmud Al Haj Qasim Mohammed
It is almost certain that the various sciences are not the output of one nation or the particular 

people, nor have they been developed at once. The prosperity that we find in various fields is not 
but the result of successive civilizations throughout the ages. Undoubtedly several communities 
from the eastern Mediterranean region have had the upper hand in the establishment of human 
civilization, emerging alternatively on the stage of history and giving their contributions in the 
innovations. 

When Babylonian and Egyptian civilization, which had begun the first steps, became in need 
of new and innovative power they found it in genius of Greece. Similarly when Greek underwent 
decline and backwardness the Arab civilization found that creative and driving force that enabled 
them to take the beacon which was about to extinguish, they reignited it and pushed it towards the 
new goals, then handed it over to the Europe which was, at that time, at its peak. 

Therefore, the researcher has dealt with the medical cases in which Arab Muslims had honor 
of innovation. Such as: authoring first book in surgery, Vascular Surgery, Oral Surgery, urinary 
tract and genital surgery, neck abdomen and chest surgery, Orthopedic and fractures Surgery, 
Congenital abnormalities and cosmetic surgery and Cancer Surgery, with the invention of many 
surgical instruments and many other things.
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fought for their rights like Alja bint Bu Aziz bin Nasir Sheikh Al Hanansha in Eastern Auras, 
and many others. But during the French occupation, educational status of Algerian women was 
degraded beyond the border. Despite that, many leaders and heroines emerged among Algerian 
women who put enormous efforts in social and educational fields. In the current scenario the 
Algerian women are divided into four categories:

1. The extreme educated women who want to break all the barriers and reject all kind of 
traditions and values. 

2. The Moderate educated women who cling to national frameworks and religious and 
linguistic sanctities. 

3. Rural educated women. 
4. And the young educated women, a new generation of university students carrying the 

slogan of returning back to originality with openness and adherence to the noble Islamic 
values without intolerance.

Censure in Arabic poetry

Dr. Salah Musailihi Ali Abdullah
The research elucidates very innovative and unprecedented topic that is ‘Censure in Arabic 

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

The Dramatic Dimension in Folk Literature: Lullabies in Old Arabic 
Literature as an Example

 

Dr.Samar Al Dayyoub
This paper views folk literature as one of acceptability and of rejection at the same time. It 

is also concerned with the dramatic dimension of the art of lullaby in classical Arabic literature 
because choreography was associated with the art of singing all along, and lullabies are considered 
an example of their combination, because they were arranged in accordance with a choreographic 
effect. And since movement is the basis of drama, there follows the relation between lullabies 
and drama.

This paper examines this subject in terms of the following mechanism:
-  Identifying the terms which will form the pivot of this paper. 
-  The dramatic content of these lullabies.
-  The characteristics of dramatic discourse.
This study stems from the idea that every discourse has a counter- discourse, and that every 

thought has its counter–thought. Thus, what is the relation between voice and thought on the one 
hand, and what are the dramatic discursive interactions in these lullabies on the other? 
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As the Sunnah is derived from the Qur’an it is valid for all times and places like its original. 
And this validity enables it to foresee the future constantly.

Then the researcher has explained some features of Sunnah, in terms of being; 
A. Divine: that means its foundation is laid down by the Prophet whose character is defined 

to be the same as the character of the Quran.
B. Preventive: which is to say it takes in account the human nature in faith and obedience 

to Allah and in following the Sunnah of the Prophet Muhammad, peace be upon him. 
C. Natural: Being suitable for normal human nature. 
D. Clear: That is for the easiness and tolerance that this religion has in it and its 

responsiveness to the needs of the body and spirit, as well as addressing the mind and 
emotions, and the tendency to the good things that common sense tends to.

Impact of Andalusian culture in the European Renaissance

Dr. Imad Hadi Alu
Research started from the premise that the evolution of Islamic civilization in Andalusia 

constituted the broad basis for the development of civilization witnessed by Spain in particular 
and Europe in general, down to the Renaissance witnessed by the European Communities. For 
the purpose of proving the hypothesis and to achieve its objectives, the researcher has divided his 
research to the preface, three sections and a conclusion.

First section discussed the evolution of the culture and literature of Andalusia. The second 
section dealt with the influence of Andalusia in the emergence of Spanish Culture and Arts. And 
the third section is about the influence of Andalusia in the emergence of European culture. 

The researcher concluded that the Arab civilization that arose and flourished in Andalusia did 
not stop at the borders of Andalusia but later spread northward to Europe. And if we talk about the 
influence of the culture of Andalusia we could say that the link between Arab-Islamic literature 
and modern European literature did not end until today. To outline the impact of Islamic literature 
on European literature it is enough to say that there is no great figure in European literature who 
passes by without referring to an Islamic hero, or Islamic incident in his poetry or prose. We can 
name among them: Shakespeare, Byron, Goethe, Voltaire, and La Fontaine.

A reading in the history of the Algerian women’s education 
throughout the ages.

Maha Mahmoud Esawi
In this article, the researcher has dealt with the education of Algerian women throughout the 

history, starting from ancient ages i.e. Nomadic Age, passing by the Ottoman Empire and then the 
French occupation, down to the modern era. In Nomadic Age the concept of teaching and learning 
was simple and consistent with the pattern of human life in that period. The reading and writing 
were confined to the priests of the Nomadic temples. The vast majority of Nomadic women 
would only transmit their heritage verbally, excluding Nomadic woman from royal families, as 
she was prestigious and would be taught the rules and principles of writing of Nomadic symbols. 

During the 18th century many examples of Algerian women came for who struggled and 
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writing style of Al – Jurjani realizes from the first few pages that the style of writing of the author 
and way of expression is completely differs from that of Al – Jurjani. The author has cited the 
statements of the masters of grammar, language and literature to the middle of the fifth century or 
later and this is something that supports that the book is not from Abdul Qahir. 

The researcher has revealed that there are flaws in the indexes of books that attributed this 
book to Abdul Qahir, for example he mentioned the book “Kashf Al Zunoon” after comparing it 
with the books compiled for the biography of Arab writers, Hanafi jurists and commentators of 
Al Qur’an, and proved that the book is: “Shamrikhul Durar Fi Tafseeril Aayi Wassuwar” by. 
Ali bin Arraq Al Sanari Abul Hasan Al Khawarizmi (D 539 AH).

Annunciation in the Old Testament and the Qur’an

Dr. Abdullah Ali Jannouf
The commentators of Holy Qur’an and biographer of the Prophet Mohammed (PBUH) have 

put great significance on the prophecies of Old Testament and Bible about the Prophet, interpreting 
them and inferring from them the evidences on the prophethood of Muhammad (PBUH), without 
looking at the difference of the verses of Old Testament and Bible from that of the Quran. 

Thus, the researcher made comparison in this article between the Annunciation in the Old 
Testament and that in the Qur’an. He described its elements and cornerstone and explained its 
relation with community and the influence it has on them. The researcher has concluded that the 
text of Qur’an can be interpreted in many ways, and sometimes the meaning is apparent, but in 
other cases it can be invisible that cannot be observed except by close viewers, like the verses of 
Annunciation and history of prophets.

 All prophecies revolve around one thing that is prophethood, and goal of the prophethood 
in the Qur’an is to call to monotheism. This sequence contradict with the sequence in which 
prophecies of Old Testament have come, which are heavily engaged in giving prophecies on 
increasing the number of offsprings, inheriting the blessings, the call to the occupation of the land 
and the extermination of the people.

 The researcher has also felt that the prophecies are influential texts in the history of 
communities, who believe in them, as they reflect the self understanding of the believers as 
a unified group intended by “divine discourse”, and consider themselves the heirs of all the 
prophets. At the other hand The Jews by the prophecies of the Old Testament, realize themselves 
religious ethnic and geopolitical group tasked to settle in the land drawn by Lord.

The approach of Sunnah to fortify the Muslims, and its dealing with 
Non-Muslims.

Dr. Bu Juma Jami bin Ali
The researcher has dealt with the Sunnah and its foreseeing to fortify the Muslim in different 

stages of his life against all the destructive elements which destroy his physical and spiritual 
sides that causes him weakness, misery and humiliation among non-Muslims in the world, and 
the misery caused by the wrath of Almighty Allah in the Hereafter. The researcher has pointed 
as well to the approach of Sunnah in dealing with non-Muslims. This fortifying is guaranteed by 
Islamic upbringing associated with education. This makes Sunnah always foresee the future of 
the Muslim, opening the door for the one who wants to embrace Islam, introducing prevention 
and treatment, and providing the means of happiness and contentment.
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Al-Mu‘anaqah (i.e. The Interchangeable Pause)

Dr.Mohammad Adel Shawk
Is a term that refers to one of the type of Pauses in the Holy Qur’an. Its mark is tripartite dots 

.It should be doubled in its place (؞)
To determine its specific places is an arguable matter. However, such a kind of pause appears 

in five places according to Hafs-‘Asim and the Mushaf of Madinah.
Abo Alfadl Al-Razy is the first one who paid the attention to such a kind of pause. He died in 

454 AH. He called it “observation pause”. However, the first one who called it the “interchangeable 
pause” is the author of “Knouz Altaf Alborhan Fi Rmouz Al-Qur’an”  

There were debates among scholars in relation to the kinds of pauses and its number in Holy 
Qur’an. Some see that it is better to keep them out from the Mushaf. 

The researcher has exerted efforts in relation to such types of pauses, and the marks assigned 
to them. Then, he finds out that there should be just three pauses:

a.  Al-Tam Pause, its mark is a dot (.)
b.  Al-kafy Pause, its mark is ( ؛ )
c.  Al-Hassan Pause, its sign is ( ، )
These marks should be placed within Qur’an Rasm (writing) instead of the marks and signs 

of the Mushaf that are there above the endings of words. This will make the matters of pause and 
starting easier.

What has been just mention is in relation to the study of pause objectively. Yet in relation to its 
study semantically, I have explored and examined pauses in five places referred to before. Then, 
I found that there are some outstanding findings that support the viewpoints of our scholars when 
they referred to this kind of pause and its places.

 “Tafseer Darjul Durar Fi Tafseeril Aayi Wassuwar” Attributed to Abdul 
Qahir Al Jurjani, its actual title is “Shamrikhul Durar Fi Tafseeril Aayi 

Wassuwar” by. Ali bin Arraq Al Sanari Abul Hasan Al Khawarizmi 
(D 539 AH).

Dr. Nawal Abdul Razzaq Sultan
More than 10 researchers have edited this book and acquired degrees on this basis from 

several universities and colleges. Nonetheless the researcher has revealed that it was mistakenly 
attributed to Abul Qahir Al Jurjani, and proved that it is actually the work of Ali bin Arraq Al 
Sanari Abul Hasan Al Khawarizmi, as the explorer of this interpretation will be struck by the 
words and phrases sailing away from the school of Imam Abdul Qhair Al Jurjani who was Shafi’i 
jurist, rather the author seems to be reclined towards Hanafi school of thoughts, defending their 
views and citing the evidences and quotes of their scholars. 

Similarly he also seems to be sailing away from the theory of ‘Nazm’ i.e. (theory of construction 
or structural relation) which Al - Jurjani has adopted in his two books Asrar al Balaghah (Secrets 
of Rheotric), and Dala’il al-Ijaz (Intimations of Inimitability). Moreover the acquainted of the 
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ال�سروط الخا�سة بن�سر كتب محكمة �سمن �سل�سلة اآفاق الثقافة والتراث
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية  و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت   -
�لثقافية.

ق�شية تر�ثية علمية، ت�شهم في تنمية �لز�د �لفكري و�لمعرفي لدى �لإن�شان �لعربي �لم�شلم، وتثري �لثقافة   -
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لكتاب جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحوٍّ كان، وي�شمل ذلك �لكتب �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لآيات  وعزو  �لكتابة،  في  �لدّقة  مع  بال�شكل  �شبطها  �شرعية  لن�شو�ٍص  �لمت�شمنة  �لكتب  في  ُير�عى  �أن  يجب   -  3

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.
4 - يجب �أن يكون �لكتاب �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 

في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.
و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن، مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل كتاب مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لكتاب مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا بالآلة �لكاتبة، �أو بخط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه و�حد 

من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية، مبّيًنا ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه، و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لعلمية �لمعروفة في تحقيق  �أن يكون �لكتاب تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة تتبع �لقو�عد  9 - يمكن 

�لتر�ث، وترفق بالكتاب �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطّية �لمعتمدة في �لتحقيق.
10 - �أن ل يقل �لكتاب عن مئة �شفحة ول يزيد عن مئتين.

11 - تخ�شع �لكتب �لمقدمة للتقويم و�لتحكيم ح�شب �لقو�عد و�ل�شو�بط �لتي يلتزم بها، ويقوم بها كبار �لعلماء 
و�لمخت�شين، ق�شد �لرتقاء بالبحث �لعلمي خدمًة لالأّمة ورفًعا ل�شاأنها، ومن تلك �لقو�عد عدم معرفة �لمحكمين 
�أ�شماء �لمحكمين، �شو�ء و�فق �لمحكمون على ن�شر �لبحوث من غير  �لباحثين  �لباحثين، وعدم معرفة  �أ�شماء 

تعديٍل �أو �أبدو� بع�ص �لمالحظات عليها، �أو ر�أو� عدم �شالحيتها للن�شر.
مالحظـات

1 - ما ين�شر في هذه �ل�شل�شلة من �آر�ء يعّبر عن فكر �أ�شحابها، ول يمّثل ر�أي �لنا�شر �أو �تجاهه.
2 - ل ُترّد �لكتب �لمر�شلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.

3 - ل يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�شه على �لتحكيم �إّل لأ�شباب تقتنع بها �للجنة �لم�شرفة على 
�إ�شد�ر �ل�شل�شلة، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.

4 - ُي�شتبعد �أّي كتاٍب مخالف لل�شروط �لمذكورة.
5 - يدفع �لمركز مكافاآت مقابل �لكتب �لمن�شورة وثالثين ن�شخة من �لكتاب �لمطبوع.

�سروط الن�سر في المجلة
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

- ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت 
�لثقافية.

�لثقافة  وتثري  �لم�شلم،  �لعربي  �لإن�شان  لدى  و�لمعرفي  �لفكري  �لز�د  تنمية  ت�شهم في  تر�ثية علمية،  - ق�شية 
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لبحث جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحٍو كان، وي�شمل ذلك �لبحوث �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لكتابة، وعزو �لآيات  �لمت�شمنة لن�شو�ٍص �شرعية �شبطها بال�شكل مع �لدّقة في  ُير�عى في �لبحوث  �أن  3 - يجب 

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.

4 - يجب �أن يكون �لبحث �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 
في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.

و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل بحث مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لبحث مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا على �لآلة �لكاتبة، �أو بخٍط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه 

و�حد من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية مبّيًنا، ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لمعروفة في تحقيق  �لعلمية  �لقو�عد  تتبع  �لبحث تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة  �أن يكون  9 - يمكن 

ية �لمعتمدة في �لتحقيق. �لتر�ث، وترفق بالبحث �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطِّ
10 - �أن ل يقّل �لبحث عن خم�ص ع�شرة �شفحة، ول يزيد عن ثالثين.

مالحظـات
1 - ترتيب �لبحوث في �لمجلة يخ�شع لعتبار�ت فنية.

2 - ل ُترد �لبحوث �لمر�شلة �إلى �لمجلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ء ن�شرت �أو لم تن�شر.
هيئة  بها  تقتنع  لأ�شباب  �إّل  �لمجلة  تحرير  هيئة  على  عر�شه  بعد  بحثه  ن�شر  عدم  يطلب  �أن  للباحث  يجوز  ل   -  3

�لتحرير، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
4 - ت�شتبعد �لمجلة �أّي بحٍث مخالف لل�شروط �لمذكورة.

5 - تدفع �لمجلة مكافاآت مقابل �لبحوث �لمن�شورة، �أو مر�جعات �لكتب، �أو �أّي �أعمال فكرية.
6 - يعطى �لباحث ن�شختين من �لمجلة.
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