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قواعد النرش يف املجلة
يرحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف
مثلام ّ
ب جملة (العميد) بنرش األبحاث العلمية األصيلة،
ُرح ُ
اإلنسانية ،ت ّ
وفقا للرشوط اآلتية:
1.1تنرش املجلة األبحاث العلمية األصيلة يف جماالت العلوم
املتنوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته
اإلنسانية ّ
املتعارف عليها عامليا ،ومكتوبة بإحدى اللغتني العربية أو
اإلنكليزية ،التي مل يسبق نرشها.
2.2يقدَّ م األصل مطبوعا عىل ورق ( )A4بنسخة واحدة مع قرص

مدمج ( )CDبحدود ( )10.000–5.000كلمة ،بخط
 Simpelied Arabicعىل أن تر ّقم الصفحات ترقيام متسلسال.
3.3تقديم ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزية،
ّ
كل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث،

ويكون ّ
امللخص بحدود ( )350كلمة.
4.4أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل اسم الباحث وعنوانه،
جهة العمل (باللغتني العربية واإلنكليزية) ورقم اهلاتف والربيد
األلكرتوين ،مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث يف صلب البحث،
أو أية إشارة إىل ذلك.
ُ 5.5يشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر
البحث ،وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة
تتضمن :اسم الكتاب ورقم الصفحة.
بأن
ّ

يزود البحث بقائمة املصادر منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة
َّ 6.6
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر
العربية ،ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو
األبحاث يف املجالت ،أو أسامء املؤلفني.
7.7تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة ،و ُيشار
يف أسفل الشكل إىل مصدره ،أو مصادره ،مع حتديد أماكن
ظهورها يف املتن.
8.8إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع
املجلة للمرة األوىل ،وعليه أن ُيشري فيام إذا كان البحث قد
قدّ م إىل مؤمتر أو ندوة ،وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام ،كام ُيشار إىل
اسم أية جهة علمية ،أو غري علمية قامت بتمويل البحث ،أو
املساعدة يف إعداده.
9.9أن ال يكون البحث مستل أو قد نرش سابق ًا ،وليس مقدما إىل أية
ّ
مستقل بذلك.
تعهد
وسيلة نرش أخرى ،وعىل ا لباحث تقديم ّ
1010تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها ،وال
تعبرّ بالرضورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.
1111ختضع األبحاث املستلمة لربنامج اإلستالل العلمي .Turnitin
رسي لبيان صالح ّيتها للنرش ،وال تعاد
1212ختضع األبحاث لتقويم ّ
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق
اآللية اآلتية:
املرسلة للنرش خالل مدّ ة أقصاها
أ) يب ّلغ الباحث بتس ّلم املادة َ
أسبوعان من تاريخ التس ّلم.

ب) خيطر أصحاب األبحاث املقبولة للنرش موافقة هيأة التحرير
عىل نرشها وموعد نرشها املتو ّقع.
املقومون وجوب إجراء تعديالت أو
ج) األبحاث التي يرى ّ
إضافات عليها قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا ،مع املالحظات
املحددة ،كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
د) األبحاث املرفوضة يب ّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء
أسباب الرفض.
 )#يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه.
1313يراعى يف أسبقية النرش:
أ) األبحاث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب) تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج) تاريخ تقديم األبحاث التي يتم تعديلها.
د) تنويع جماالت األبحاث كلام أمكن ذلك.
1414ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة
التحرير ،إال ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير ،عىل أن يكون
خالل مدة أسبوعني من تاريخ تس ّلم بحثه.
1515حيق للمجلة ترمجة البحوث املنشورة يف أعداد املجلة اىل اللغات
األخرى ،من غري الرجوع اىل الباحث.
1616ترسل البحوث عىل املوقع االلكرتوين ملجلة العميد املحكمة
 alameed.alkafeel.netمن خالل ملئ إستامرة إرسال البحوث،
أو ُتسلم مبارش ًة اىل مقر املجلة عىل العنوان التايل :العراق،
كربالء املقدسة ،حي احلسني ،جممع الكفيل الثقايف.

احلمدهلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل حممد وآل بيته

الطيبني الطاهرين ،وبعد ...

فهذه اطاللة جديدة يطل فيها جمموعة من الباحثني عىل قراء

هذه املجلة الغراء ،حاملني افكارهم ورؤاهم لتكون يف عناق علمي
مع عقول الراغبني يف االستزادة من الدرس املعريف ،والنهل من
االملاعات البحثية ،التي جتود هبا أقالم الباحثني والدارسني املشاركني
يف هذا العدد.

يكتنز هذا العدد جمموعة من البحوث والدراسات التي تقع يف

حمورين :أحدمها حمور خاص وآخرمها حمور عام ،وأن يكون يف املجلة
حموران خاص وعام ُس ّن ٌة دأبت املجلة عىل السري عليها ،واالخذ بام
يستوجبه من نظرين :أوهلام يتخصص يف قضية ما بحيث جيد الباحث
فرصة الن يتوىل مع اقرانه من الباحثني التنقيب يف تلك القضية

ورصدها من اكثر من زاوية نظر .وآخرمها ،نظر عام تشرتك فيه

املجلة مع شقيقاهتا املجالت العلمية املحكمة وهو أن يأخذ الباحث

حريته يف اختيار املوضوع بام ينسجم مع اشرتاطات املجلة علمي ًا
ومنهجي ًا واجرائي ًا.

عني حمور هذا العدد باملنجز الثقايف لألمام عيل السجاد بن
َّ
احلسني بن عيل بن أيب طالب صلوات اهلل عليهم امجعني ،اشتمل هذا

املحور عىل ثالثة أبحاث تعنى بنص االمام السجاد  من زوايا

نصوص اإلما ِم ِ
زين
اإلبالغ...
متعددة ،وجاء بعنوان (البالغ ُة يف
ُ
ِ
العابدين  مثا ًال) .أما القسم العام فقد اشتمل عىل تسعة أبحاث
َ
منها ثالثةكانت من أعامل مؤمتر العميد العلمي العاملي الثاين ،أراد
كاتبوها ميادين معرفية متنوعة يف خمتلف التخصصات االنسانية.

يصدر وخدمة احلقيقة
إن هذا العدد –كام عليه االعداد السابقة–
ُ

العلمية هدفه ،وتطلب الرضوان االهلي مبتغاه ،وأن يكون مكل ً
ال
بربكات ِ
هذه البقعة املرشفة واملنازل املقدسة طلبة القائمني عليه.

وآخر دعوانا أن احلمدهلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل حممد وآله

األكرمني.
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خضع البحث لربنامج االستالل العلمي
Turnitin passed research

ملخص البحث
لر ُس ِ
ول إِ َذا
ينطلق البحث من قوله تعاىل َ ﴿ :يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُو ْا ْ
است َِجي ُبو ْا لِ هّلِ َولِ َّ

اكم لمِ َا حُ ْييِ ُ
َد َع ُ
يك ْم﴾ فدعوة النبي األكرم  كانت هتدف إىل إحياء البرش ،ومن

َّ
املؤكد أن داللة لفظ (اإلحياء) هنا مل تكن باملستوى األويل للمفردة الذي يقابل

(املوت) بمعنى العدم ،بل املراد به معنى ثانوي جمازي ،هو أن يتمكن اإلنسان من
التحرر من العبودية املطلقة ،وينطلق يف فضاء احلرية واالنعتاق ،ليسمو يف مراتب

الوجود حمققا معنى اخلالفة اإلهلية احل َّقة.

إن مقام اخلالفة اإلهلية يقتيض أن يتعامل اإلنسان مع املخلوقات بمسؤولية

طوع ترصفه  ،لينظر
واعية ،فقد ولاَّ ه اهلل تعاىل عىل خملوقاته ،وسلطه عليها ،وسيرَّ َ ها َ
نع َخلي َفتِه ،وعىل اإلنسان أن يترصف يف ما أواله اهلل من النعم بحكمة وتقدير،
يف ُص ِ

فال إفراط وال تفريط ،فاحلياة ال تستقيم إال إذا متكن اإلنسان من حتقيق التوازن
احلكيم بني رغبات النفس البرشية ومتطلبات احلياة احلرة الكريمة.

كانت دعوة النبي األكرم حممد تسعى لتحقيق هذا اهلدف ،وقد اعتمدت

عىل مقومات وأسس معينة للنهوض بالبرش وإحيائهم بعد أن كانوا أمواتا .ولقد

فرسخوا تلك
سار أئمة اهلدى من أهل بيته املعصومني  عىل هنج خاتم األنبياء َّ
األسس ،وساروا يف ذلك النهج الساموي ،سعيا منهم إلحياء اإلنسان ،وعامرة
األرض ،وخالفة السامء  ،وقدموا يف سبيل ذلك التضحيات اجلسام .

19

مرت عىل األمة اإلسالمية بعد استشهاد أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
لقد َّ

 حقبة زمنية شديدة الوطأة تراجعت فيها القيم االجتامعية إىل العرف اجلاهيل
القائم عىل استعباد األقوياء للضعفاء واالستحواذ عىل الثروات والعبث بدين اهلل بام

ترتضيه أهواء املتسلطني عىل مقاليد احلكم ،فامتت السنن وانتعشت البدع ،وتعرض
الدين خلطر داهم ،أوجب عىل اإلمام احلسني النهوض بثورة كربى ليعيد
احلق اىل نصابه ويفضح الكاذبني ،ولقد كان ثمن تلك الثورة استشهاده ومن معه،

وكانت السنون التي أعقبت واقعة كربالء متثل رصاعا داخليا يف جسد األمة التي

كانت تتنازعها األهواء والفتن  .يف تلك املرحلة احلرجة من عمر األمة اإلسالمية

قام بأمر اإلمامة واخلالفة اإلهلية اإلمام عيل بن احلسني وكانت األمة يف مرحلة
احتضار مدين واجتامعي وتقهقر معريف فام كان منه  إ َّ
ال أن ينهض إلحيائها من
جديد متبعا تلك األسس واملقومات التي خطها هلم جدهم املصطفى.

يسعى هذا البحث لتلمس فلسفة اإلحياء عند اإلمام زين العابدين حماوال

حتديد مقومات إحياء الفرد واملجتمع موضحا معنى اإلحياء يف الدعوة اإلهلية،

ومكانة الفرد يف املجتمع ،ومسؤوليته يف التعامل مع َخ ْل ِق اهلل ،وعالقته بالبرشية

وتطويرها ،وحياول البحث حتديد األولويات وترتيب تلك املقومات يف سلم (املهم
واألهم) معتمدا يف ذلك عىل ما توافر من سرية اإلمام عيل بن احلسني ورسائله

وأدعيته وأحاديثه يف املصادر املعتمدة من كتب الرتاجم والسري والتاريخ واحلديث.
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ABSTRACT
The actual paper stems from the His speech:
O ye who believe !
Give your response to Allah
And His Apostle, when He
Calleth you to that which
Will give you life
So the promulgation of the prophet (Peace be upon him and his
posterity) was to revive mankind; definitely the utterance of revival
designates the acts of shackles liberating and flying into freedom and
liberty and being in sublimity to gain the essence of the true divine
kingdom. The niche of the divine kingdom stipulates that man is to deal
with other creatures in light of responsibility; Allah grants him control
over them and make them appeal to him to contemplate the creation of
Him; man is to be in line with what kind of blessings Allah grant and to be
economical; no extravagance nor lavishing,no straight life without having
wise equilibrium between the human desires and good life necessities.
The Islamic nation experiences, after the death of Imam Ali (Peace
upon Him) an epoch of hard circumstances through which the social
principles degrades into the primitive conditions; the weak appeal to the
strong, monopolizing the sources, devastating the Religion of Allah to the
desire of the rulers so the traditions vanish, calumniation thrives, that is
why Imam Al-Hussein revolts to rectify the vicious and bring right into
order. However such a revolution comes as a tocsin into the mind of the
whole nation. The present study endeavours to delimit the priorities and
stratify the buttresses in the “important and most important ladder” in
accordance with what the chronicle of the Imam, messages, supplication
and speeches in the authenticated sources of the translated reference,
chronicles, history and Hadeeth purport.
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الفصل االول
مشكلة البحث
ملا كان اإلنسان مركبا من قوى اخلري وقوى الرش ،فالرصاع الزمة من لوازم

وجوده عىل هذه األرض ،وملا طال العهد به بعد نزوله من اجلنة انحرف بعض

أفراده عن الفطرة السليمة ،وأخذ حييد عن املنهج الساموي ،ويبتعد عن طريق
اخلالفة اإلهلية التي يمثلها اإلنسان عىل سطح األرض ،فام كان من اخلالق البارئ إال

أن يلطف هبذا املخلوق ،فريسل إليه الرسل من أنبيائه واحدا تلو اآلخر ،لريجعوا
البرشية إىل مارشعه اهلل تعاىل من الرشائع والقوانني القائمة عىل أساس التوحيد
والربوبية والعبودية هلل تعاىل وحده ،ثم تعليم الناس وتعريفهم بحقيقة أمرهم من
مبدئهم إىل معادهم ،وتذكريهم بأن وجودهم عىل األرض ليس عبثا ،وأهنم جيب أن
يسلكوا يف هذه الدنيا حياة تنفعهم يف غد ،وأمرنا تعاىل أن نستجيب لدعوة الرسل

ألهنم يدعون دوما إىل ما فيه حياة البرشية.

اكم لمِ َا حُ ْييِ ُ
لر ُس ِ
ول إِ َذا َد َع ُ
يك ْم﴾(،)1
قال تعاىل ﴿ َيا َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُو ْا ْ
است َِجي ُبو ْا لِ هّلِ َولِ َّ
فدعوة الرسل قائمة عىل أساس (اإلحياء) أي إعادة احلياة ألشياء قد ُأميتت،
وفلسفة (اإلحياء) هذه تشمل حياة اإلنسان بكل تفاصيلها ،بل تتعداه إىل بيئته

وحميطه ،فهو مسؤول عنهام بحكم واليته وخالفته هلل تعاىل ،وقد وهبه اهلل تعاىل
األدوات الالزمة لعامرة بيئته وحميطه ،قال تعاىل َ
﴿أ َو َم ْن كانَ َم ْيت ًا َف َأ ْح َي ْينا ُه َو َج َع ْلنا َل ُه
س بِخا ِر ٍج ِم ْنها َكذلِ َك ُز ِّي َن لِ ْل ِ
الظ ُل ِ
اس َك َم ْن َم َث ُل ُه فيِ ُّ
ُنور ًا َي ْميشبِ ِه فيِ ال َّن ِ
رين
كاف َ
امت َل ْي َ
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ذين ال َي ْع َل ُمونَ
ذين َي ْع َل ُمونَ َوا َّل َ
ماكا ُنوا َي ْع َم ُلون﴾( ،)2وقال تعاىل ﴿ ُق ْل هَ ْل َي ْس َت ِوي ا َّل َ
إِ َّنام َيت ََذ َّكر ُأو ُلوا أْ َ
ال ْل ِ
باب﴾(.)3
ُ
إذن (اإلحياء) أساس من أسس الدعوة الساموية التي جاء هبا الرسل وخامتهم

نبينا حممد و(اإلحياء) متعدد املستويات ومتنوع الطرق ولكن جمموعه يضمن
لإلنسان حياة دائمية منعمةيف الدارين.

ثم إن لكل رسول خلفاء عىل رشعه توكل هلم مهمة رعاية رشيعته وإمتام ما بدأه

وكذلك حال نبينا األكرم  فقد َو َك َ
أمر رعاية أمته إىل خلفائه األئمة املعصومني،
ـل َ

وقام كل منهم بام جيب عليه يف وقته وعرصه بام حفظ لنا الدعوة املحمدية ومحاها
من االندثار أو االنقالب ،وحياول هذا البحث تلمس (فلسفة اإلحياء) يف تراث
إمامنا زين العابدين عيل بن احلسني يف مستوياهتا املتعددة ،وقد اختار البحث
عرص اإلمام زين العابدين ألنه من أكثر األوقات التي مرت عىل املسلمني
حرجا وانتكاسة ،فقد متكن احلزب األموي من االستيالء عىل السلطة يف املجتمع

اإلسالمي ،وأخذ يرجع باملجتمع إىل اجلاهلية يف أعرافه وتقاليده ،فضال عن حتريفه
لدين اهلل الذي جاء به خاتم أنبيائه  وهنا يتضح معنى (اإلماتة) فقد ُأميت الدين
وأحييت البدع ،فكان لزاما عىل حراس العقيدة ومحاهتا أن يامرسوا (اإلحياء) بكل

اجتاهاته ملقاومة اإلماتة وهذا ما حياول البحث بيانه.
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التمهيد
أوال :مفهوم (احلياة)
وحيي يحَ ْ َيا فهو َح ٌّي ،أي صار ذا حياة،
جاء يف املعجم احلياة :نقيض املوتَ ،
نقيض امليت ،واجلمع َأ ْحياءَ .
َ
ُ
واحل ُّي :كل متكلم ناطق.
واحل ُّي من كل يشء:
واحلي من النبات :ماكان َط ِر ّي ًا هَ ْيت َّز( .)4وقد تستعمل استعامال جمازيا؛ فكلمة
ُّ
ال ْحي ُاء َولاَ أْ َ
َ
ات﴾( ،)5فرسها ثعلب
ال ْم َو ُ
(األحياء) يف قوله تعاىل َ
﴿و َما َي ْس َت ِوي أْ َ
«احلي هو املسلم وامليت هو الكافر» يف حني قال الزجاجَ :
ياء املؤمنون
«األ ْح ُ
فقالُّ َ :
واألموات الكافرون؛ ودليل ذلك قوله تعاىل َ
َ
ات َغيرْ ُ َأ ْح َي ٍ
اء َو َماي َ ْش ُع ُرونَ
﴿أ ْم َو ٌ
َأ َّيا َن ُي ْب َع ُثونَ ﴾( ،)6وكذلك قوله تعاىل ﴿لِ ُي ْن ِذ َر َم ْن َكانَ َح ًّيا﴾()7؛ َأي من كان مؤمن ًا
وكان َي ْع ِق ُل ما يخُ اطب به ،فإن الكافر كامليت»( .)8وجاء يف (موسوعة املورد) ما
نصه «احلياة  :Lifeخاصية متيز احليوانات والنباتات عن األشياء غري العضوية وعن
املتعضيات امليتة»( .)9وقد يبدو هذا التعريف غري شامال؛ إذ ال ُي نِّبي حقيقة احلياة؛

َّ
مرد ذلك إىل أن ظاهرة (احلياة) ال تزال تنتظر من يعرفها تعريفا كامال بعيدا
ولعل َّ
عن السذاجة .وقد نستطيع أن ندرك معنى (احلياة) إذا حددنا أهم صفات الكائن

احلي ،إذ يتميز الكائن احلي عىل وجه العموم بأنه غري ساكن  Staticوبأنه يتكيف

معالبيئة ،وبانه خيضع لتغري داخيل مستمر .ومن أبرز مظاهر هذا التغري :النمو،
واحلركة ،والتوالد أو التناسل ،واأليض أو االستقالب  ،Metabolismوالتأثريية

أو قبول اإلثارة  ،irritabilityولكن هذه الصفات تتميز هبا احليوانات العليا يف املقام
األول فتجعلها تستجيب ملختلف املنبهات أو املؤثرات(.)10
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ومل يكن تعريف معجم (الصحاح يف اللغة والعلوم) ملفهوم احلياة ببعيد

عن هذا التعريف إذ يعرف« :احلياة  :Life -بأهنا جمموع ما يشاهد يف احليوانات

والنباتات من مميزات تفرق بينها وبني اجلامدات مثل التغذية والنمو والتناسل وغري
ذلك»( .)11ويبدو َّ
أن هذين التعريفني مها تعريفان بالالزم ،كام يقول املناطقة ،ومها

خاصان باألحياء من املمكنات ،وال ينطبق هذان التعريفان عىل واجب الوجود
(احلي)؛ إذ أنهَّ ا يف حقه تعاىل ختتلف عنها يف حقنا ،وذلك أن
حينام يوصف بأنه
ٌّ

حياتنا يدركها املوت فيبطلها .أما يف حقه تعاىل فحياته ال يدركها موت وال يلحقها

فناء( ،)12يقول الطباطبائي« :إن احلياة احلقيقية جيب ْ
أن تكون بحيث يستحيل طرو
املوت عليها لذاهتا ،واليتصور ذلك إالبكون احلياة عني ذات احلي غري عارضة
﴿و َت َو َّك ْل َع ىَل الحْ َ ِّي ا َّل ِذي
هلا والطارئة عليها بتمليك الغري وإفاضته ،قال تعاىل َ

وت﴾( ،)13وعىل هذا فاحلياة احلقيقية هي احلياة الواجبة ،وهي كون وجوده
لاَ َي ُم ُ
بحيث يعلم ويقدر بالذات»(.)14

عرف ،وهذا هو
إن مفهوم احلياة يامثل مفهوم الوجود يف أنه أعرف من أن ُي َّ

شأن أكثر املفاهيم التي تدرك بالوجدان إدراكا فطريا ،فإهنا مما تستحرضها األذهان
ويعجز عن تعريفها البيان ،وننتهي من هذا إىل أن مفهوم احلياة هو ما حيرض يف
أذهاننا من معنى ومدلول عند سامعنا لكلمة (حياة) .أما معنى (اإلحياء) يف هذا

البحث فهو ضد مفهوم اإلماتة وهو أن تعيد احلياة ملن فقدها وحتام سيكون املعنى
هنا جمازي قد يشمل األشخاص أو املجتمعات ،وحتام ليس املقصود إعادة احلياة

لشخص فقدها عىل نحو ما كان يفعل نبي اهلل عيسى وهذا ما سيتبني يف
صفحات البحث القادمة بإذنه تعاىل.
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ثانيا :عرص اإلمام عيل بن احلسني
لقد كانت سنوات حياة اإلمام عيل بن احلسني السبع واخلمسني املمتدة بني

سنة والدته عام ثامنية وثالثني من اهلجرة النبوية وسنة وفاته عام مخس وتسعني من

أصعب السنوات التي مرت باملسلمني بعد وفاة النبي األعظم ؛ إذ اتسم عرص
اإلمام زين العابدين باضطراب سيايس ،واجتامعي ،واقتصادي ،مل يشهده
عرص من قبله؛ فقد شحن بالفتن الفظيعة واألحداث اجلسام مما جعله يفقد روح
االستقرار والطمأنينة ،ويعيش يف دوامة من القلق والقتل والترشيد والتجويع .لقد

أمعن احلكم األموي يف نرش الظلم واالضطهاد ،فأرغم الناس عىل ما يكرهون حتى
بات كل فرد منهم مضطربا ،ملا يساوره من اهلموم واآلالم.

َّ
إن اإلحاطة بمعامل احلياة السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي كانت حتيط

باإلمام زين العابدين تعطينا صورة واضحة للمواقف التي كان يتعامل معها
اإلمام وسياسته يف التعامل مع تلك األحداث وتساعدنا كثريا عىل فهم شخصية
اإلمام ع ودوره اإلحيائي للمجتمع.

عارص اإلمام عيل زين العابدين جمموعة من احلكام األمويني :يزيد بن

معاوية ،ثم معاوية بن يزيد ،ثم مروان بن احلكم ،وعبد امللك بن مروان ،ثم الوليد

بن عبد امللك بن مروان ،ومن الوالة :احلجاج بن يوسف الثقفي ،وعبيد اهلل بن
زياد ،وهشام بن اسامعيل وايل املدينة .وكل هؤالء اشتهر عتهم الظلم واالستهتار

بمحارم اهلل وقتل النفس التي حرم اهلل إال باحلق.

لقد تأطرت حياة اإلمام  بسلسلة من املآيس؛ فقد استقبل سنته الثانية

باستشهاد جده أمري املؤمنني بعد رصاع مرير مع الباطل الذي مثله معاوية

بن أيب سفيان رأس احلزب األموي الظامل ،وشاهد اإلمام زين العابدين بعينه
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كيف تقاعس أهل العراق عن منارصة عمه اإلمام احلسن حتى عقد الصلح مع
معاوية مكرها ورسعان ما اكتوى بوفاته  مسموما ،وله من العمر يومئذ عرش

سنني ،وملَّا بلغ اإلمام السنة الثانية والعرشين توجت املآيس حياته بفاجعة كربالء
التي فقد فيها اإلمام  أبيه ،وأخوته وخرية أهل بيته واخللص من شيعتهم ،ورأى

وحتمل ثقل القيود وجماهبة يزيد وعبيد اهلل
مقتلهم واحدا واحدا ،ورأى سبي النساءَّ ،
بن زياد ،واألمة التي خذلتهم وتفرجت عىل قتلهم ثم عادت فبكت عليهم نادمة

تائبة ،وهكذا نرىأن اإلمام  ترعرع يف مناخ من الرصاعات واملحن واحلروب
ومكابدة الظلم والعدوان.

اصطبغت احلياة السياسية يف عرص اإلمام السجاد  بألوان من القلق

واالضطراب ،فقد خيم الذعر واخلوف عىل الناس وفقدوا األمن واالستقرار

بكل أشكاله ،مما سبب تفكك املجتمع وشيوع األزمات السياسية احلادة ،واندالع
الثورات املتالحقة .والسبب األول واألخري يف كل هذه األحداث املؤملة يعود إىل
طبيعة احلكم األموي والفساد الذي استرشى يف البالد.
ومن أبرز مظاهر هذا احلكم الظامل(:)15

اجلور واالستبداد
إذ استبد األمويون يف حكمهم الشعوب اإلسالمية وجاروا كثريا ،فلم يكن

هناك قانون تسري عليه الدولة ،وإنام كان حكام مزاجيا خيضع ملشيئة ملوكهم

ورغباهتم ،وأهواء وزرائهم وعواطف والهتم .حتى قيل يف وصفه« :إن نظام احلكم
يف عهد ملوك األمويني مل يكن إال ما نسميه يف لغة العرص بـ (نظام األحكام العرفية)،

هذا النظام الذي هيدر الدماء ،ويرفع التعارف عىل املنطق القانوين ،وهيدد كل امرىء

28

يف وجوده»( )16لقد أصبح االستبداد السيايس الظاهرة البارزة يف احلكم األموي اختذ

فيه امللوك األمويون ،منهجا خاصا ،اهنارت بسببه قواعد العدل السيايس ومبادىء
احلرية االجتامعية.

اإلرهاب والتجويع
استعمل احلزب األموي سياسة التجويع واإلرهاب االقتصادي ،فقد كتب

معاوية إىل عامله كتابا واحدا إىل مجيع البلدان« :انظروا من قامت عليه البينة أنه حيب
عليا وأهل بيته فاحموه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه )17(»...فحارب الناس

يف أقواهتا ومنعها من عطائها ليجوع كل من يعارضه سياسيا وفكريا ،ثم أتبع ذلك
بكتاب آخر قال فيه« :من اهتمتموه ومل تقم عليه بينة فاقتلوه فقتلوه مع لىال هتموا

لظنو الشبه حتت كل كوكب حتى لقد كان الرجل يسقط بالكلمة فيرضب عنقه ومل
يكن ذلك البالء يف بلد أكرب وال أشد منه بالعراق والسيام بالكوفة»( )18فاستعمل

عليهم زياد بن سمية وضم إليه البرصة ،فكان يتتبع الشيعة وهو هبم عارف ألنه كان
منهم أيام عيل فقتلهم حتت كل حجر ومدر وأخافهم وقطع األيدي واألرجل،

وسمل العيون ،وفعل هبم ما فعل.

القضاء عىل احلريات العامة
لقد قيض عىل احلريات العامة يف العهود األموية ومل يعد هلا أيظل عىل واقع

احلياة ،وبصورة خاصة حرية الرأي والقول ،فبات أي فرد من املواطنني ال يستطيع

أن يديل برأيه ،وبام يفكر به وباألخص يف ما يتعلق بالوالء ألهل البيت  ،فكل من
يتظاهر بحبهم والوالء هلم يتهم بالكفر واإلحلاد والزندقة .وقد علقت يف الساحات
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العامة يف الكوفة جمموعة من جثث رجال الفكر والعلم يف اإلسالم قد صلبوا أياما

عىل األعمدة بسبب حبهم لإلمام أمري املؤمنني كميثم التماّ ر ورشيد اهلجري(.)19

القبلية واألعراف اجلاهلية
إحياء النزعة
َّ

عاد احلزب األموي باملجتمع إىل األعراف القبلية اجلاهلية وحاول معاوية هبذه

السياسة إهلاء القبائل عن حكمه باملشاكل الداخلية واخلالفات القبلية ،فكان يثري
ألس ِن الشعراء يف عهد بني
النزاعات بني مرض وربيعة واألزد ،وازدهر اهلجاء عىل ُ

أمية فهجا شاعر البالط األموي األخطل ،وهو نرصاينٌ  ،األنصار بحرضة معاوية
َّ
وبطلب منه للتنكيل هبم(.)20

وأخذ معاوية بإثارة الضغائن بني األوس واخلزرج وبث روح البغضاء والنفرة

بني القبائل العربية فشغلت هذه القبائل بأحقادها الصغرية عن مقارعة الظلم

األموي ،وشغل زعامء هذه القبائل بالسعي عند امللوك األمويني للوقيعة بأعدائهم
القبليني ،فكان معاوية وخلفاؤه حكاما بني رؤساء القبائل املتصارعني فيام بينهم

عىل النفوذ واملكاسب املادية.هذا من جهة.

ومن جهة أخرى :لقد أكرم اإلسالم اإلنسان وحارب العنرصية َّ
ورشع مبدأ
التقوى بقوله تعاىل ﴿إِنَّ َأ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد اللهَّ ِ َأ ْت َق ُ
اك ْم﴾( ،)21وقال رسول اهلل  يف حجة
الوداع(( :كلكم آلدم وآدم من تراب ،إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم ،وليس لعريب عىل

أعجمي فضل إال بالتقوى))( ،)22ولكن هذا املبدأ الذي يضع بالال احلبيش وسلامن
أمية؛
الفاريس وصهيبا الرومي عىل قدم املساواة مع زعامء اجلاهلية مل يرق لبني َّ

ألنه يسلبهم زعاممتهم اجلاهلية القائمة عىل البطش والظلم واجلور ،فلم يكن من
معاوية إ َّ
ال إثارة النعرات اجلاهلية من جديد بعد أن خبت ،وأحياها بعدما ماتت
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يف نفوس املؤمنني .فعمل عىل تعميقها وركز عىل التفرقة بني العرب والعجم .فقد

«استدعى معاوية بن أيب سفيان األحنف بن قيس وسمرة بن جندب وقال هلام :إين
رأيت هذه احلمراء قد كثرت وأراها قد قطعت عىل السلف ،وكأهنم أنظر إىل وثبة

منهم عىل العرب والسلطان فقد رأيت أن أقتل شطرا وأدع شطرا إلقامة السوق،

وعامرة الطريق»( ،)23لقد سن معاوية اضطهاد املوايل ،واخذت احلكومات التي تلت

من بعده تشيع فيهم اجلور واحلرمان عىل الرغم من اشرتاكهم يف امليادين العسكرية
وغريها من اعامل الدولة ،وكان هذا املوقف العدائي من املوايل سببا يف امتهاهنم

وإرهاقهم وفصلهم عن املجتمع ،ومثلت هذه السياسة قتال ملبادئ اإلسالم القائم

عىل املساواة والعدل والتآخي وعدم التفرقة ،وعودة باملجتمع إىل األعراف اجلاهلية
القائمة عىل التمييز العنرصي غري العادل.

إقصاء دين اهلل ورشيعته
مل يكن أبو سفيان وذريته ممن آمن بدين اهلل ،ولكنه دخل اإلسالم مرغام بعد

فتح مكة ،ومل تكن نفسه تطيب بذلك ،فام كان منه ومن حزبه إال التملص من دين

اهلل ورشيعة خاتم الرسل كلام وجدوا فرصة لذلك ،ولقد جاهر أكثر ملوكهم بالكفر
واإلحلاد ،ودفنوا مبادىء اإلسالم ورشائعه ،فرشبوا اخلمر ،وانتهكوا األعراض

واغتصبوا األموال وقتلوا النفس املحرتمة وعاثوا يف األرض فسادا ،وحاوال

االنتقاص من شخص النبي األعظم  وذريته حتى بلغ األمر أن يتشفى يزيد بن
معاوية املعروف بفسقه وإحلاده وتنكره للمبادىء اإلسالمية بأبيات ابن الزبعرى

حينام وضع أمامه رأس احلسني قائال:
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ل��ع��ب��ت ه���اش���م ب��امل��ل��ك فال
لست م��ن خندف إن مل أنتقم

خ�ب�ر ج����اء وال وح����ي ن��زل
من بني أمح��د ما ك��ان فعل

()24

أي وجود يف أجهزهتم وإداراهتم ،يقول نيكلسون:
ومل يعد للقرآن وأحكامه ّ

«كان األمويون طغاة ،مستبدين ،النتهاكهم قوانني اإلسالم ورشائعه ،وامتهاهنم

ملثله العليا ،ووطئها بأقدامهم.)25(»..

سياسة التجهيل
سعى احلزب األموي إىل جتهيل الناس؛ ألن جهل الناس باألمور يفقدهم

املقاييس التي يقيسون هبا األشياء واألحداث ،وهذا مما يفيد السلطة الغاشمة ،إذ
يتيح هلا الفرصة بعدم مراقبة الناس هلم وحماسبتهم عىل أخطائهم .وهذه السياسة

الغاشمة شجعت األمويني عىل نرش اجلهل ومل هيتموا بنرش العلم بني أفراد األمة،
ومل يوضحوا أحكام اهلل كام هي عىل حقيقتها بل حرفوها واختلقوا األحاديث

املوضوعة ،فربز األدعياء اجلاهلون واملرتزقة املحرتفون ،وتوارى العلامء واملؤمنون

عن الساحة ،حتى أنا نجد أن سوق الكذابني والوضاعني وبعض من أسلم من أهل
الكتاب قد راج وصاروا هم أهل العلم واملعرفة والثقافة لألمة حينام انضووا حتت

لواء احلكام ،كل هذه السياسات اخلبيثة واملدبرة فعلت فعلها يف املجتمع اإلسالمي

وضللت قطاعات واسعة من األمة .حتى التبست أمور كثرية يف أذهان الناس،
واختلط احلق بالباطل وأثمرت سياسة معاوية حسب خمططها وآتت أكلها .حتى

()26
صوره الفرزدق لإلمام
و َّلدت عند املجتمع (ازدواج الشخصية)  ،وذلك ما َّ

احلسني حني لقيه يف بعض الطريق فسأله عن أهل الكوفة فقال له« :قلوهبم

معك وسيوفهم عليك»(.)27
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قسوة ملوك بني أمية وطغياهنم وانحرافهم عن اإلسالم
مما يميز عرص اإلمام زين العابدين قسوة ملوك بني أمية ووالهتم ،ولقد

كانوا يف هذا الوقت يف أوج شدهتم وطغياهنم وجربوهتم،ويشهد التاريخ بأهنم أشد
الناس قسوة وأكثرهم انحرافا عن اإلسالم ،ولقد ذكرنا آنفا أسامء امللوك والوالة

الذين عارصهم اإلمام  ،ويف عهدهم حصلت كل تلك املوبقات مما هيتز
لعظيم خطرها العرش ،وتبكي لشدة هوهلا سكان الساموات واألرضني ،فقد قتلوا

أرشف الناس أما وأباسبط النبي ورحيانته احلسني بن عيل ،وسبيت املدينة يف

عهدهم وانتهكت أعراضها ،وهدمت الكعبة ورميت باملجانيق ،ومل تبق حرمة من

حرم اهلل مل تنتهك .ويزيد اخلامر السكري كان صاحب جوار وكالب وقرود ومنادمة
عىل الرشاب .واحلجاج بن يوسف الثقفي كان ظاملا غشوما أهلك احلرث والنسل
وتطاول عىل الصحابة الرشفاء واألفاضل من العلامء ،هذان نموذجانمن أعتى

الناس الذين عارصهم اإلمام زين العابدين.)28(

انتشار التاميز الطبقي واإلفراط فيه

شهد العرص األموي تدهورا كبريا يف احلياة االقتصادية العامة؛ إذ كانت ُّ
جل

مرافقها مشلولة ومضطربة؛ فالزراعة التي متثل العمود الفقري يف البالد قد ضعفت

كثريا ،بسبب الفتن واالضطرابات الداخلية ،وإمهال الدولة ملشاريع الري ،وإصالح

األرض والنظر يف حاجات املزارعني .فنجم عن ذلك جماعة عامة يف البالد أصابت

معظم الطبقة العامة من السكان .وارتفعت أسعار السلع وخلت معظم البيوت من

حاجات احلياة ،وأصبحت بطون الناس خاوية وأجسادهم عارية .وكانت الناس
عامة یعيشون حياة بائسة ال تعرف السعة وال الرخاء(.)29
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وعىل اجلانب اآلخر انغمس ملوك األمويني ووالهتم بالنعم والرتف ،فقد كانوا

يترصفون بخزينة الدولة بوصفها ملكا هلم وهم يتصدقون عىل من يشاؤون من

الناس ،وقد ذكر املؤرخون أشياء كثرية عن ترفهم ومالبسهم ومصاريفهم فكان
بعضهم يلبس الثوب الذي قيمته مئات الدنانري الذهبية ويلبس القمصان التي يزيد

سعرها عىل ألفي درهم فيض وكل ذلك ُّ
يدل عىل ترفهم الكبري وتالعبهم باقتصاد

األمة وثرواهتا وبعدهم عن تعاليم اإلسالم السمحة العادلة(.)30

وأرسف األمويون يف هباهتم للشعراء ،وحمريف الكلم عن مواضعه ،فأجزلوا

هلاملعطاء ليقطعوا ألسنتهم وينطقوا بفضلهم .فاألحوص ،شاعرهم ،نال مرة
مائة ألف درهم ،ونال مرة أخرى عرشة آالف دينار( ،)31واألخطل شاعر البالط

األموي ،وخاصة عبد امللك بن مروان ،أثرى بمدحه هلم إىل حد التخمة وتنقل لنا
كتب األدب كثريا من أخبارهم معهم وهباهتم هلم األموال حتى أهنم يكيلون له

األموال بالقصاع وال تعدُّ عدا(.)32

وليس بعيدا عن ذلك هباهتم للمغنني واملغنيات ،فقد أغدقوا عليهم باجلوائز

أمية من شتى البلدان.فقد أعطى الوليد بن
واهلبات مما دعاهم للتوافد عىل حكام بني َّ

يزيد معبدا املغني اثني عرش ألف دينارا ،واستقدم مغني احلجاز ومغنياهتا مجيعهم،

وأرسف عليهم ببذل األموال ،وممن وفد عىل يزيد بن عبد امللك معبد ومالك ابن

أيب السمح وابن عائشة فأمر لكل واحد منهم بألف دينار ،وطلب الوليد املفتي
يونس الكاتب ،فذهب إليه وغناه ،فأعجب بغنائه ،فأجازه بثالثة آالف دينار(،)33

وهكذا كانت أموال املسلمني والفقراء تذهب لغري مستحقيها وبدون عناء وال وازع

أمية الرخيصة ورغباهتم
من ضمري أو رقيب كل ذلك من أجل نزوات ملوك بني َّ
احلقرية.
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عامة الناس فقراء ال يملكون
هذا اإلنفاق غري املتوازن أرضَّ باملجتمع فرتك َّ

طعام يومهم ويكدحون من أجل الرغيف يف حني يرفل امللوك والوالة وعامهلم
وحاشيتهم واملخنثون واملداحون واملغنون والراقصون بأموال الشعب ،مما و َّلد

طبقية مفرطة بني األفراد ،ومل يعد لالقتصاد اإلسالمي أي وجود يف واقع احلياة
َّ

العامة.

انتشار العبيد واإلماء يف املجتمع

خلق اهلل الناس أحراراَّ ،أما ُّ
الرق والعبودية ،فحالة طارئة عىل أصل وجود

وكرس لكربيائه ،وفيها حتطيم لقدراته
اإلنسان ،فيها امتهان لكرامته ،وتدنيس لعزته،
ٌ
العقلية واإلبداعية ،وحتويله إىل حيوان للعمل واخلدمة حاله حال ثور احلراثة وكلب
الصيد ،وقد شاعت ظاهرة العبودية يف العرص األموي ،وكثر العبيد واإلماء وزاد
عددهم لدرجة كبرية ومؤثرة عىل بنية املجتمع؛ وذلك نتيجة الفتوحات اإلسالمية،

ووفرة األموال عند طبقة خاصة من الناس ،ما دفعهم لرشاء عدد كبري من العبيد

واإلماء ،ومع زيادة أعداد العبيد وانحالل الطبقة احلاكمة وجموهنا ،وق َّلة مباالهتا
بحدود اهلل وتعاليم السامء زاد اخلطر والتهديد الذي تشكله هذه الطبقة (العبيد

واإلماء) عىل املجتمع اإلسالمي ،فليس ثمة ما يمنع هؤالء من االنغامس يف اللذات
والشهوات والتجاوز عىل األموال واألعراض وترسيخ االنحالل األخالقي يف
املجتمع ،وقد يكون ذلك أقرب لنفوسهم؛ للتشفي هبذا املجتمع الذي حوهلم من
بالقوة والسطوة ،ويساعدهم عىل ذلك اجلهاز احلاكم بدءا باخلليفة
أحرار إىل عبيد َّ

ومرورا باألمراء والوزراء وانتهاء بموظفي الدولة ومن يتمثل هبم ،فقد كانوا

مجيعا بعيدين عن اإلسالم ،وال يأهبون بأحكامه ،يتجاهرون باملنكر والفحشاء،
وال يراعون آداب اإلسالم وأعرافه ،بل كانت سياسة بعضهم واضحة يف طمس
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معامل اإلسالم واالستخفاف هبا حتى صىل خليفة املسلمني سكران وتقيأ بعضهم يف
املحراب من اخلمر(.)34

شيوع الغناء والرقص واملجون واالنحالل اخللقي
لقد كانت نزعة اللؤم واخلبث تسيطر عىل أفعال بني َّأمة وحزهبم؛ ولقد أدرك

هؤالء مدى أمهية يثرب وقدسيتها يف نفوس املسلمني فام كان منهم إال أن يدنسوا هذه
املدينة ويشغلوا أهلها وشباهبا بالغناء ليأمنوا جانبهم من جهة ،وتنهتك حرمة املدينة

املقدسة من جهة ثانية ،وهكذا استقطب األمويون املغنيني واملغنيات حتى أضحت
يثرب تعج هبم ،وأصبحت هناك دور لتعليم الغناء والرقص للفتيان والفتيات،

فانترش الغناء وانترش معه املجون والفساد .حتى قال أبو الفرج األصفهاين« :إن
الغناء يف املدينة ال ينكره عاملهم ،وال يدفعه عابدهم»( ،)35وقال أبو يوسف لبعض

أهايل املدينة« :ما أعجب أمركم يا أهل املدينة ،يف هذه األغاين ،ما منكم رشيف وال

دينء يتحاشى عنها»( ،)36ال ريب يف أن املدينة املنورة يف العرص األموي كانت مركزا

مهام من مراكز الغناء يف العامل اإلسالمي ،ومعهدا خاصا لتعليم اجلواري الغناء

والرقص ،بل أكثر من ذلك فكانت تقام يف يثرب واملدينة حفالت الغناء والرقص
ألشهر املغنني واملغنيات ،وربام كانت خمتلطة بني الرجال والنساء ،ومل توضع بينهام

ستارة(.)37

ومن املؤسف حقا أن مدينة النبي صارت يف العرص األموي مركزا للحياة

العابثة ،وكان من املؤمل أن تكون مصدر إشعاع للثقافة الدينية ومركزا مهام للتطور
الفكري واحلضاري يف العامل العريب واإلسالمي ،إال أن ملوك بني أمية أماتوا هذه
املدينة وانتزعوا منها قدسيتها وأفقدوها زعامتها السياسية واالجتامعية والدينية.
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ٌّ
وجيل للعيان أن تركيز األمويني عىل تدفق اجلواري وإشاعة الغناء يف هذه املدينة

كان يراد منه إهلاء الشباب وإبعادهم عن املطالبة باخلالفة واحلكم.

أما جمون األمويني فأشهر من أن يتحدث عنه باحث فقد عاش ملوك بني أمية

كالقيارصة واألكارسة ،حياة كلها هلو وعبث ،فأمضوا لياليهم برشب اخلمور وإقامة
حفالت الغناء والرقص ،وكان أول من آوى املغنني وشجع الغناء من بني أمية يزيد

بن معاوية ،فقد كان يطلب املغنني واملغنيات من املدينة إىل الشام( ،)38ويتجاهر
بالفسق والفجور ويرشب اخلمر علنا ال خيشى خالقا أو خملوقا.

ومن جماهنم املعروفني الوليد بن يزيد الذي باع عقله للشيطان وعاش متهتكا

فاسقا فارغا من كل القيم األخالقية .وحكى املؤرخون قصصا عن جمونه وهتتكه
يندى هلا اجلبني( ،)39ومن جماهنم أيضا يزيد بن عبد امللك ،الذي بلغ بمجونه اإلحلاد
والكفر( .)40ولقد تابع الناس ملوكهم يف املجون وإظهار الفحشاء ،فشاع الفسق

والفجور وتفشى يف أنحاء العامل اإلسالمي.

خالصة األمر :لقد كانت هذه األمور أبرز سامت العرص األموي وسياسات

ملوكه ووالته األمويني وإذا دققنا النظر فيها نجد أهنا أكثر بشاعة من قيم العرص
اجلاهيل التي حارهبا اإلسالم وسعى الرسول األكرم  جاهدا إىل تغيريها يف

العرب وأنشأ
النبي
َ
ثالث وعرشين سنة من الدعوة واجلهاد والعمل فأحيى ُّ
منهم َّأمة أخذت تكبرُ وتنمو ،ولكن تسلط األمويني عىل مقاليد احلكم وسياستهم

التي ال متت لدين اإلسالم بصلة بل عىل العكس هي تقف عىل النقيض من تعاليمه

أماتت الدين وأحيت البدع وأعادت املجتمع إىل عرص اجلاهلية بل كان عرصهم
أكثر سوءا ودموية من عرص اجلاهلية.
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تام َّ
بأن املجتمع قد عاد وانقلب
ولقد كان اإلمام عيل بن احلسني عىل وعي ٍّ

عىل عقبيه كام كان يوم ُب َ
عث جدُّ ُه املصطفى ،وملَّا كان هو خليفة اهلل يف أرضه

وويص خاتم رسله ،فعليه تقع مسؤولية النهوض باملجتمع ،وسياسة الناس،
وصالح األمة ،ومحاية الدين ،وحفظ الرشيعة .فام كان منه إال أن يقوم هبذه املهام
املبنية عىل علم دقيق
عىل أكمل وجه ِّ
وأتم صفة ،فقد وضع لذلك اخلطط السديدةَّ ،

بحجم املشكلة وأبعادها ،وحدد الطريق األصلح لعالج تلك األمراض االجتامعية
والشخصية ،وكان أساس ذلك العمل يرتكز عىل (فلسفة اإلحياء) وال َّ
شك أهنا

نفس الفلسفة التي ارتكزت عليها دعوة السامء التي جاء هبا نبينا األكرم  فدعانا
ين آ َمنُو ْا
إىل ما حييينا وأمرنا اهلل تعاىل باالستجابة لدعوته قائال َّ
عز ِمن قائلٍ ﴿ َي َاأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ

اكم لمِ َا حُ ْييِ ُ
لر ُس ِ
ول إِ َذا َد َع ُ
يك ْم﴾( ،)41لقد اهتم اإلمام عيل بن احلسني
ْ
است َِجي ُبو ْا لِ هّلِ َولِ َّ

بالفرد فهو اللبنة األوىل لبناء املجتمع ،وما مل تكن هذه اللبنة صاحلة فال يمكن للبناء
أن يكون صلبا صحيحا وشاخما ،لذا كانت فلسفة اإلمام إلصالح املجتمع تقوم

يف جزء كبري منها عىل إحياء الفرد وتنشئته تنشئة سليمة تضمن له احلرية والكرامة
والعفة والغنى ،ويمكن للباحث أن ينظر إىل فلسفة اإلمام اإلحيائية لألفراد من
جهتني األوىل :تتعلق باحلياة املادية لألفراد.
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الفصل الثاين
املبحث األول
احلياة املادية للفرد ومقومات إحيائها
يمكن أن نعرض احلديث حول اإلحياء املادي لألفراد يف نقطتني:

اإلجياد والتكوين األويل للفرد
يمثل الزواج العالقة الفطرية والطبيعية التي تربط بني الذكر واألنثى ،وهو

أنجح الطرق إلنتاج الفرد الصالح يف املجتمع ،ولقد حثت الرشيعة اإلسالمية

عىل إجياد األفراد يف هذه الدنيا من الطرق الرشعية الصحيحة القائمة عىل الزواج
الرشعي بني الذكر واألنثى ،وأن ال يكون إجياد الفرد يف املجتمع من سفاح أو طرق

غري رشعية أوعالقات حمرمة أو مشبوهة ،وقد َّ
حث اإلسالم عىل الزواج وإنتاج
اجا َو َج َع َل
﴿واللهَّ ُ َج َع َل َل ُك ْم ِم ْن َأن ُْف ِس ُك ْم َأزْ َو ً
األفراد الصاحلني للمجتمع ،قال تعاىل َ

ات َأ َفبِا ْل َب ِ
الط ِّي َب ِ
ني َو َح َف َد ًة َو َر َز َق ُك ْم ِم َن َّ
َل ُك ْم ِم ْن َأزْ َو ِ
اج ُك ْم َبنِ َ
اطلِ ُيؤْ ِم ُنونَ َوبِنِ ْع َم ِة
اللهَّ ِ ُه ْم َي ْك ُف ُرونَ ﴾( ،)42فمن ضمن نِ َع ِم اهلل التي تفضل هبا عىل العباد أن جعل هلم

بنني وحفدة من زوجاهتم؛إذن األوالد الذين ينشؤون من عالقة الزواج الصحيحة
هم من نِ َع ِم اهلل التي أفاضها عىل عباده ،أما غريهم فقد يكونوا بالء ووباال عىل
املجتمع ألهنم سيشعرون بمجموعة من العقد النفسية التي تسيطر عىل شخصيتهم
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وترصفاهتم ،وتقودهم لالنتقام من املجتمع أو تؤثر سلبا عىل ترصفاهتم لسد عقد

النقص التي ترافقهم مدة حياهتم؛إذ يشعرون أن وجودهم يف هذه الدنيا خطيئة
وليس وجودا طبيعيا.

وقد ندب رسول اهلل  الزواج وحبب إنتاج األوالد فقال (( :تزوجوا

فإين مكاثر بكم األمم غدا يف القيامة))( ،)43وكان اإلمام زين العابدين يسري

عىل هنج جده املصطفى يف الدعوة إىل إشاعة الزواج وتكثري األوالد؛ إذ يقول:

الرجلِ أن َيكون له ِو ْلدٌ َيستعنيُ هبم))()44؛ وقال(( :من سعادة
((من سعادة َّ
املرء أن يكون متجره يف بلده ويكون ُخلطاؤه صاحلني ،ويكون له ولد يستعني هبم،
ومن شقاء املرء أن تكون عنده امرأة معجب هبا ،وهي ختونه))( ،)45فإنتاج الذرية

الصاحلة سبب من أسباب سعادة املرء الفردية يف هذه الدنيا؛ إذ تضمن له العون عىل

مصاعب احلياة ،فاملجتمع يعني بعضه بعضا ،ويف كالمه  إشارة واضحة إىل
رضورة اختيار الزوجة الصاحلة لتكون ُأما لألوالد ،وسببا من أسباب االستقرار،
ويف هذه الدعوة إىل حسن االختيار تذكري بوصية النبي األكرم (( تزوجوا يف

احلجر الصالح؛ فإن العرق دساس))( .)46وكان اإلمام  نفسه يستعني بالدعاء

والتوسل إىل اهلل تعاىل لريزقه الذرية الصاحلة ،وحيث أصحابه عىل ذلك؛ إذ يقول
رب ال تذرين فردا وأنت خري الوارثني،
 لبعض أصحابه(( :قل يف طلب الولدِّ :
واجعل يل من لدنك وليا يرثني يف حيايت ويستغفر يل بعد مويت ،واجعله ريب خلفا
سويا ،وال جتعل للشيطان فيه نصيبا ،اللهم إين أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت
الغفور الرحيم ،سبعني مرة فإنه من أكثر من هذا القول رزقه اهلل ما متنى من مال

ارا *
﴿اس َتغْ ِف ُروا َر َّب ُك ْم إِ َّن ُه َكانَ َغ َّف ً
وولد ،ومن خري الدنيا واآلخرة ،فإنه يقول ْ
ني َويجَ ْ َع ْل َل ُك ْم َج َّن ٍ
السماَ َء َع َل ْي ُك ْم ِمدْ َر ًارا * َو ُي ْم ِد ْد ُك ْم بِ َأ ْم َو ٍ
ال َو َبنِ َ
ات َويجَ ْ َع ْل
ُي ْر ِسلِ َّ
َارا﴾( ،)48()))47فيأمر اإلمام  أصحابه يف طلب الولد الصالح ،وأن
َل ُك ْم َأنهْ ً
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يستعينوا عىل ذلك بالدعاء فضال عن ختريهم الزوجة الصاحلة لتكوين األرسة ،بل

أكثر من ذلك يذكر اإلمام  شيعته ،بأن النبي األكرم  أمر أصحابه بالزواج

من أمهات األوالد ،فيقول (( :قال :قال رسول اهلل  :اطلبوا األوالد من

أمهات األوالد ،فان يف أرحامهن الربكة))( ،)49ولنا عودة للحديث عن هذه الدعوة

الرصحية من اإلمام بإنتاج األوالد من اإلماء بعد قليل ،ولكن هنا يتبينَّ لنا أيضا أن
اإلمام حيفز أصحابه عىل تكثري الذرية بالطرق الرشعية الصحيحة.

إذن الطريق الصحيحة إلنتاج األفراد يف املجتمع الصالح تكمن يف الزواج

الرشعي وهو العالقة الطبيعية املثىل لتكوين الفرد ،ومن خالله يشعر اإلنسان
بكرامته واعتزازه بوجوده ،ويكون خاليا ابتداء من عقدة الوجود ،أو أ َّية عقد نفسية

األمهية اليشء الكثري يف
أخرى تتعلق بأصله وتكوينه وإجياده ،وهذه النقطة هلا من
َّ
توجيه ترصفات الفرد والسيطرة عىل أفعاله وأفكاره ،ولقد أثبتت التجارب َّ
أن كثريا

من العنارص الدموية اإلرهابية التي خطت سريهتا يف تاريخ البرش َّية بدماء األبرياء مل
يكن وجودهم يف هذه الدنيا بالطرق الصحيحة ،فقد ُأنتجوا من غري طريق الزواج
الطبيعي.

اإلجياد الثانوي للفرد
ذكرنا آنفا أن من سامت العرص األموي الذي عاش فيه إمامنا عيل بن احلسني

كثرة العبيد واإلماء ،وهذه الكثرة كانت يف ظروف جمتمعية ليست سليمة وتعاين

من كثري من األمراض؛ لذا كانت هذه الظاهرة تشكل خطرا مضافا للمجتمع من
جهتني:
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ُ
األوىل منهام يكمن يف َّ
أن انتشار العبيد واإلماء كان يتم دون حتصينهم أخالقيا

أو تربيتهمرتبية إسالمية ،فقد ُيؤتى هبم من بيئات خمتلفة بعيدة كل البعد عن تعاليم

اإلسالم ،و ُيزج هبم يف املجتمع ،وهو يعيش هذا االنحالل لطبقة القوم العليا ،فيظن

هؤالء أن اإلسالم ُيبيح كل تلك املوبقات التي يقوم هبا اخللفاء وحاشيتهم ،ما

يدفعهم إىل التامدي يف إظهار كل ما يروق ملواليهم ،وهنا يكمن خطر ظاهرة انتشار
العبيد واإلماء( .)50هذا اخلطر األول.

أما اجلهة الثانية :فإن سياسة بني أمية كانت تقوم عىل عدم االعرتاف بإنسانية

العبيد واإلماء وال يرون أهنم برش مثلهم ،هلم حقوقهم يف العيش الكريم ،وال

جيوز امتهان كرامتهم ،بل عىل العكس ،فبنو أمية يرون العبيد أنصاف برش؛ فقد
مر بنا آنفا بأنه يريد قتل نصف العبيد املوجودين يف املجتمع ال
َّ
رصح معاوية مثل ما َّ

ليشء سوى أن أعدادهم صارت كثرية ،وكثرهتم قد تشكل خطرا عىل حكمه ،ومل
يكن هذا الشعور مسترتا يف نفوس الطبقة احلاكمة ،بل كانوا يرصحون به ،ويظهر

عىل صفحات وجوههم ،و َيبِنيُ يف فلتات أفعاهلم ،وكان العبيد يعلمون هذا األمر

ويتلمسونه يف تعامل أسيادهم من الطبقة احلاكمة وأتباعهم ،مما و َّلد شعورا باالستياء

منهم ،وقد نام هذا الشعور عندهم ،وجعلهم ينقمون عىل املجتمع بأرسه ،وهنا

أمية ،فقد يسعى بعضهم إىل
تكمن اخلطورة الثانية لظاهرة انتشار العبيد يف زمن بني َّ

االنتقام من كل يشء يف هذه املنظومة املجتمعية املتناقضة ،فيحطم أعرافها ويكرس
روابطها ،بل تعدت نقمتهم ذلك ،حتى وصلت بعد شعورهم بالظلم الفاحش،

وفساد الطبقة احلاكمة إىل أن خرج بعضهم يف ثورات عىل السلطة( ،)51وكانوا سببا

من أسباب تقويض احلكم األموي.
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حيي
فعـال هلذه الظاهرة ف ُي ِ
كان عىل اإلمام زين العابدين أن يرشع يف عالج َّ

هؤالء الناس بعدما فقدوا حريتهم ،ومل يعودوا يملكون رقاهبم ،عليه أن يعالج

املوضوع بحكمة ومسؤولية؛ إذ هو إمام األمة ،وخليفة اهلل يف أرضه ،وعىل عاتقه

تقع مسؤولية إحياء العباد والبالد؛ فكانت ظاهرة رشائه  للعبيد وعتقهم متثل
أنجح السبل حلل هذه املشكلة ،فكان اإلمام  يشرتي العبيد واإلماء ،ولكن ال

يبقي أحدهم عنده أكثر من سنة واحدة ،وكان يلتمس هلم احلجج واألعذار لتكون
سببا لعتقهم وحتريرهم من الرق والعبود َّية( ،)52وبذلك إحياء هلؤالء األفراد بعدما

كانوا أمواتا.

ولسائل أن يسأل :ملاذا ال يعتق اإلمام  العبيد فور رشائهم؟ أليس يف ذلك

تعجيل بعمل اخلري؟ أليس يف عتقهم فورا ترسيع بحل املشكلة االجتامعية؟ هل

كانت باإلمام  حاجة إىل خدمة هؤالء العبيد؟

هذه األسئلة وأمثاهلا قد ترد عىل ذهن كثريين ،ولكن التأمل يف سرية اإلمام

 ،وإنعام النظر يف تعامله مع عياله ومواليه يعطي إجابة شافية عن تلك األسئلة

كلها.

ويمكننا أن نقول :كان اإلمام عيل بن احلسني عىل وعي تام بأحوال

املجتمع ،وما يعانيه من أزمات ،وظاهرة تفيش العبيد وانتشارهم كانت أزمة

اجتامعية حتتاج إىل ٍّ
حل صحيح ،ويعلم اإلمام  جيدا أن هؤالء العبيد بأمس
احلاجة إىل الرعاية والرتبية فهم ينتمون إىل بيئات خمتلفة عن بيئة اإلسالم احلقيقي،

تم عتقهم فور رشائهم فسيرتكهم اإلمام  يواجهون املجتمع بواقعه
وإذا ما َّ

املتناقض املريض ،وهذا قد يؤدي إىل ضياعهم؛ بسبب عدم فهمهم لتعاليم الدين
الصحيحة ،ومن املنطقي جدا أن كثريا من هؤالء األفراد سيكون عالة عىل املجتمع؛
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إذا العمل لدهيم وال عشرية تؤوهيم ،وسياسة الدولة تعمل عىل تقسيم الناس
بحسب أصوهلم وأعراقهم ،ومتيز بينهم إىل أرشاف ،وأقل رشفا ،وحتى إذا أعتق

العبد سيسمى (موىل فالن) يشعرونه بأنه عبد حتى وإن ملك رقبته.

مع هذه األوضاع االجتامعية احلرجة كان عىل اإلمام  أن ُيعيد إحياء هؤالء

األفراد ويعيد إليهم كرامتهم التي جرحت ،ويداوي نفوسهم التي تصدعت،

ويعالج روحهم التي خدشت ،ليضمن أنه حينام يرسحهم يف املجتمع من جديد

سيكون كل فرد منهم عنرصا بنا ًء ومبدع ًا ،ويتجاوز هؤالء األفراد مدَّ ة عبوديتهم،
وما جرى عليهم فيها من املهانة والذل واالنتقاص.

يروي لنا اإلمام جعفر الصادق حال جده زين العابدين ،قائال:

((كان عيل بن احلسني إذا دخل شهر رمضان ال يرضب عبدا له وال أمة ،وإنه
كان يكتب جناياهتم يف كل وقت ،ويعفو عنهم يف آخر ليلة من الشهر ،ثم يقول:
اذهبوا فقد عفوت عنكم وأعتقت رقابكم ،قال :وما من سنة إال وكان يعتق فيها يف
آخر ليلة من شهر رمضان ما بني العرشين رأسا إىل أقل أو أكثر ،وكان يقول :إن هلل

عز وجل يف كل ليلة من شهر رمضان عند اإلفطار سبعني ألف ألف عتيق من النار،
كل قد استوجب النار ،فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق فيها مثل ما أعتق

يف مجيعه ،واين ألحب أن يراين اهلل وقد أعتقت رقابا يف ملكي يف دار الدنيا رجاء أن
يعتق رقبتي من النار ،وما استخدم خادما فوق حول ،كان إذا ملك عبدا يف أول

السنة ،ويف وسط السنة إذا كان ليلة الفطر أعتق ،واستبدل سواهم يف احلول الثاين ثم
أعتق ،كذلك كان يفعل حتى حلق باهلل ،ولقد كان يشرتي السودانوما به إليهم من

حاجة ،يأيت هبم عرفات فيسد هبم تلك الفرج واخلالل فإذا أفاض أمر بعتق رقاهبم،

وجوائز هلم من املال))( ،)53هكذا يذكر لنا اإلمام الصادق كيف أن جدَّ ه زين

44

العابدين كان يعتق العبيد وحيررهم عىل شكل وجبات ،ويف مناسبات خمتلفة يف
هناية شهر رمضان ،ويف عرفات أي قبل كل عيد من أعياد املسلمني له وجبة يعتقهم

بعد أن يطمئن أهنم قد نالوا من عطفه ورعايته ورمحته ما يمكنهم من العيش أفرادا

صاحلني نافعني يف املجتمع.

كان اإلمام عيل بن احلسني يعامل العبيد معاملة إنسانية مثالية ،فال

يشعرون يف كنفه إ َّ
ال بأهنم بعض عياله ،ما يغرز يف نفوسهم األخالق الكريمة،

وحيبب إليهم اإلسالم ،ويعرفون من خالل تلك املعاملة حقيقة األئمة املعصومني،
ّ

وأهنم خلفاء اهلل يف أرضهَّ ،
وأن هدفهم إصالح املجتمع ورعاية الناس ،ومل يكن
اإلمام زين العابدين ينتظر شهر رمضان أو يوم عرفات ليعتق العبيد ،بل كان
يتحني الفرص لتحريرهم وعتق بعضهم ،وخاصة إذا اطمأن أن هذا العبد مهيأ

إلعادة االندماج يف املجتمع ،وأ َّنه سيكون عنرصا فاعال فيه ،ومهام زاد أذى العبد

زاد عفو اإلمام  اجتاهه ليجسد لنا اإلمام رمحة السامء وعطفها وسامحتها ،ف ُيذكر

«أن جارية له كانت قائمة عليه توضئه ،فسقط اإلبريق من يده اعىل وجهه ،فشجه،
﴿وا ْل َك ِ
اظ ِم َ
ني ا ْل َغ ْي َظ﴾ ،قال:
فنظر إليها ،فقالت :ياموالي إن اهلل عز وجل يقول َ
ني َع ِن ال َّن ِ
﴿وا ْل َع ِاف َ
اس﴾ ،قال :قد عفوت عنك،
كظمت غيظي ،قالت :ويقول َ

﴿واهلل ُ حُ ِ
ي ُّب المْ ُ ْح ِسنِ َ
ني﴾ قال :فأنت حرة لوجه اهلل»(.)54
قالت :ويقول َ

يتضح من اخلرب أن اجلارية كانت حافظة آليات القرآن الكريم رسيعة التذكر

هلا ،وهذا دليل عىل قرهبا من القرآن وآياته ،وكيف ال؟ واإلمام كان حليف

القرآن يرتله ليال هنارا ،فكل من حييط به من عياله وأهل بيته وغلامنه كانوا حيفظون
عنه القرآن ويتعلمون قراءته وحفظه ،ولقد نفعهم هذا احلفظ يف الدنيا بعتق
رقاب بعضهم ،فتذكر لنا كتب احلديث خربا آخر مفاده« :أذنب غالم لعيل بن
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ين آ َمنُوا َيغْ ِف ُروا
احلسني ذنبا استحق به العقوبة فأخذ له السوط وقال ﴿ ُقل ِّل َّل ِذ َ
ين ال َي ْر ُجون َأ َّيا َم اللهَّ ِ﴾( )55فقال الغالم :وما أنا كذا كإين ألرجو رمحة اهلل وأخاف
لِ َّل ِذ َ
عذابه ،فألقى السوط ،وقال :أنت عتيق»( ،)56ونالحظ هنا كيف متكن العبد من أن

يستعطف اإلمام  ويكسب رضاه بكلمة مجيلة لطيفة بربكة فهمه آليات القرآن

التي يسمعها من سيده زين العابدين ،بل أكثر من ذلك تذكر األخبار «أن قوما
كانوا عند عيل بن احلسني فاستعجل خادما بشواء يف التنور ،فأقبل به مرسعا،
فسقط السفود من يده عىل َو َل ِد عيل بن احلسني ،فأصاب رأسه فقتله ،فوثب

عيل بن احلسني ،فلام رأى ابنه ميتا ،قال للغالم :أنت حر لوجه اهلل تعاىل ،أما

إنك مل تتعمده ،ثم أخذ يف جهاز ابنه»( ،)57ويروي لنا اإلمام حممد الباقر قائال:

((إن أيب رضب غالما له واحدة بسوط ،وكان بعثه يف حاجة فأبطأ عليه ،فبكى الغالم

وقال :اهلل تبعثني يف حاجتك ثم ترضبني قال :فبكى أيب وقال :يا بني ،اذهب إىل قرب
رسول اهلل  فصل ركعتني وقل :اللهم اغفر لعيل بن احلسني خطيئته ،ثم قال

للغالم :اذهب فأنت حر))(.)58

ومل تقترص مصادر الشيعة عىل ذكر أخبار عتق اإلمام عيل احلسني للعبيد،

بل تواتر يف كتب العامة مثل هذه األخبار ،فعن سعيد بن مرجانة ،قال وهو بحرضة

اإلمام عيل بن احلسني« :سمعت أبا هريرة يقول :كان رسول اهلل  يقول:
((من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اهلل بكل إرب منها إربا منه من النار ،حتى أنه يعتق باليد

اليد ،وبالرجل الرجل ،وبالفرج الفرج)) فقال عيل بن احلسني :أنت سمعت

هذا من أيب هريرة! قال سعيد :نعم .فقال اإلمام  :ادع يل مطرفا  -غالم له أفره
غلامنه -فلام قام بني يديه ،قال :اذهب ،فأنت حر لوجه اهلل»( ،)59وكان (مطرفا) من

أفضل غلامن اإلمام  ،فهو ذو أدب وذكاء وحنكة وقوة ،وقيل :إن عبد اهلل بن
الطيار كان قد عرض عىل اإلمام زين العابدين أن يشرتي منه هذا الغالم
جعفر َّ
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بألف دينار وقيل بعرشة آالف درهم( )60فلم يبعه اإلمام  وإن كان املبلغ الذي

َّ
ولعل اإلمام عيل بن احلسني كان يتحني الفرصة املناسبة
عرض عليه عاليا،

لعتقه فرقبة هذا الغالم عنده  أغىل من كل ثمن يقدم بدال منها ،فقد كان اإلمام
 يريب هذا الغالم وأمثاله بيده ويعيد دجمه باملجتمع ،ليكونوا بؤرة صاحلة تنرش
اخلري والفضيلة والصالح فيمن حوهلم.

وهكذا تستمر الروايات التي تتحدث عن عتق اإلمام زين العابدين

للعبيد واإلماء حتى ذكرت املصادر أنه أعتق آالفا منهم مدة حياته الرشيفة(،)61

وكان هؤالء العبيد يتعلمون عىل يد اإلمام  مبادئ الدين وحفظ القرآن الكريم،
وتفسري بعض آياته ويتعلمون من سلوك اإلمام  العبادة واإلخالص واإليامن

والتقوى والصدق واجلود والسخاء والفضيلة كلها ،ثم إن قسام ليس بالقليل من
عتقاء اإلمام  أخذوا يدرسون عىل يديه  العلوم الدينية القرآن الكريم
واحلديث الرشيف ،فنبغ نفر منهم وأصبحوا فيام بعد علامء مربزين هلم شأهنم يف

املجتمع وسموا عتقاء اإلمام زين العابدين.)62(

وتذكر الروايات أن اإلمام  مل يكن يعتق أحدا حتى هيبه من األموال

واجلوائز والعطايا ما يضمن معه أنه سينطلق يف املجتمع انطالقة صحيحة ،وال

يرتكه يطلب ما يف أيدي الناس أو يصبح عالة عىل املجتمع بل يضمن اإلمام  له

حياة كريمة من خالل بعض األموال التي هيبها له عند عتقه أو بعد عتقه(.)63

لقد شكلت ظاهرة عتق العبيد عند اإلمام زين العابدين سمة بارزة يف

حياته الكريمة حتى كتب عنها ُّ
جل من تصدى لذكر سرية اإلمام  العطرة وأرخ
حلياته املجيدة ،وما كانت هذه الظاهرة عند اإلمام  إ َّ
ال عالجا واضحا وناجعا
ألزمة كانت هتدد املجتمع اإلسالمي ،وهي ظاهر انتشار العبيد واإلماء ضمن بيئة
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تعاين من كثري من األمراض االجتامعية ،فكانت سياسة اإلمام  تقوم عىل إحياء
نفوس هؤالء العبيد من خالل تربيتهم تربية صحيحة وإعادهتم إىل احلياة الطبيعية
َّ
والشك أن هذا العمل من اإلمام 
بعد أن حيررهم ويعتق رقاهبم من العبود َّية،

كان إحياء ثانيا هلؤالء األفراد ،وهو أهم من اإلحياء األويل إي إجياد الفرد بعد أن

مل يكن موجودا ،وذاك اإلحياء األويل يكون سببه املبارش الوالدان ،ولكن ما نفع أن
يكون الفرد موجودا وهو ال يملك رقبته فهو عبدٌ إلنسان آخرَّ .
إن ظاهرة العبودية

هي إماتة لألفراد ،فكانت فلسفة اإلمام  تقوم عىل التصدي هلذه الظاهرة من
خالل إحياء هؤالء األفراد ثانية ،وإعادة دجمهم باملجتمع ،وأحسب أن اإلمام عيل

َّ
وشكل الرقيق الذين
بن احلسني قد حقق نجاحات كبرية يف هذا املجال،

أعتقهم اإلمام  جيال من التالمذة الذين تر ّبوا يف بيته الطاهر وتلقوا الفضائل

عىل يديه الكريمتني بأفضل شكل ،وعاشوا معه حياة مفعمة باحلقّ واملعرفة،

والصدق واإلخالص ،وقد استقطب اإلمام  والء هؤالء املوايل وأصبحوا فيام

بعد مدافعني أشداء عن اإلمام  وأهل بيته يف املدينة وما حوهلا(.)64

لقد كان اإلمام قدوة لألمة اإلسالمية ومثاال للمسلمني مجيعا وكان عمله

هذا يف التصدي لظاهرة العبودية وإحياء الناس ثانية ،حمط نظر وعناية من كثري من

شيعته ،وممن يقتدون به ،ويقينا أن كثريا من امليسورين كان يعتق بعض الغلامن تأسيا
باإلمام زين العابدين.
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املبحث الثاين
احلياة املعنوية للفرد ومقومات إحيائها
يتقاسم حياة الفرد جانبان جانب مادي وجانب روحي معنوي وإذا كانت

حياة الفرد املاد َّية تتقوم بالوجود املادي العيني فإن حياة الروح تقوم بأمور أخرى

سنذكر منها:

اإليامن باهلل تعاىل
كانت دعوة األنبياء والرسل واحدة ،وإن تعددت أوقاهتا واختلفت بيئاهتا،

فاملبدأ الذي دعا إليه هؤالء املكرمون دعوة اإلنسان لعبادة اهلل الواحد األحد ،ونبذ
الرشك والعبودية ،وهذه هي الكلمة التي اشرتكت هبا كل األديان ﴿ ُق ْل يا َأ ْه َل ا ْل ِك ِ
تاب

واء َب ْينَنا َو َب ْين َُك ْم َأ َّال َن ْع ُب َد إِ َّال َ
عال ْوا إِىل َك ِل َم ٍة َس ٍ
َت َ
اهلل َوال ُنشرْ ِ َك بِ ِه َش ْيئ ًا َوال َي َّت ِخ َذ َب ْع ُضنا
َب ْعض ًا َأ ْرباب ًا ِم ْن ُد ِ
ون اهللِ َفإِنْ َت َو َّل ْوا َف ُقو ُلوا ْ
وأتباع أولئك
اش َهدُ وا بِ َأ َّنا ُم ْس ِل ُمونَ ﴾(،)65
ُ
الرسل إن آمنوا باهلل واليوم اآلخر وعملوا برشعتهم ومنهاجهم الصحيح ،فلهم

الصابِئِ َ
ني َم ْن
ين ُ
ين آ َمنُوا َوا َّل ِذ َ
الفوز عند رهبم ،قال تعاىل ﴿إِنَّ ا َّل ِذ َ
هادوا َوال َّنصارى َو َّ
آ َم َن بِاهللِ َوا ْل َي ْو ِم ِ
اآلخ ِر َو َع ِم َل صالحِ ًا َف َل ُه ْم َأ ْج ُر ُه ْم ِع ْن َد َربهِّ ِ ْم َوال َخ ْو ٌف َع َل ْي ِه ْم َوال
ُه ْم حَ ْيزَ ُنونَ ﴾( ،)66فمبادئ األديان الرئيسة واحدة (اإليامن باهلل عزوجل ،وتوحيده،

ونبذ الرشك) وهذه األسس هي قوام دعوة الدين عند اهلل تعاىل ،وقد ُو ِص َ
ف
الكافرون واملرشكون يف القرآن غري مرة بأهنم (أموات) ،قال تعاىل َ
﴿أ َو َم ْن كانَ َم ْيت ًا
َّ
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الظ ُل ِ
اس َك َم ْن َم َث ُل ُه فيِ ُّ
َف َأ ْح َي ْينا ُه َو َج َع ْلنا َل ُه ُنور ًا َي ْمشيِ بِ ِه فيِ ال َّن ِ
س بِخا ِر ٍج ِم ْنها
امت َل ْي َ
َكذلِ َك ُز ِّي َن لِ ْل ِ
ين ما كا ُنوا َي ْع َم ُلونَ ﴾( ،)67قال الطويس يف تفسريها« :واملعنى َم ْن
كاف ِر َ

رص عىل ُكف ِر ِه؟!»( .)68ومثلها
حي ًا باإلسالم بعد الكفر ،كا ُمل ِّ
كان ميتا بالكفر فصار َّ
ين َيدْ ُعونَ ِم ْن ُد ِ
وات
ون اهللِ ال خَ ْي ُل ُقونَ َش ْيئ ًا َو ُه ْم خُ ْي َل ُقونَ * َأ ْم ٌ
﴿وا َّل ِذ َ
قوله تعاىل َ
َغيرْ ُ َأ ْح ٍ
ياء َوما َيشْ ُع ُرونَ َأ َّيانَ ُي ْب َع ُثونَ ﴾( ،)69فقد وصف اهلل الكفار واملرشكني بأهنم

(أموات غري أحياء) ،ويقينا أن املوت هنا هو املوت املجازي ،فليس املقصود بكلمة

(املوت) معناها األويل الذي داللته فقدان الروح ،بل معناه هنا فقدان مقومات
احلياة احلقيقية لإلنسان ،ومعنى (فأحييناه) يف اآلية املباركة املتقدمة ليس بمعنى

وهبناه الروح التي حتل يف اجلسد ،بل معناها هو نفسه املقصود يف قوله تعاىل ﴿يا
يك ْم َو ْاع َل ُموا َأنَّ َ
عاك ْم لمِ ا حُ ْييِ ُ
اهلل حَ ُي ُ
لر ُس ِ
ول إِذا َد ُ
ول
َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُوا ْ
است َِجي ُبوا هللِ َولِ َّ
َبينْ َ المْ َ ْر ِء َو َق ْلبِ ِه َو َأ َّن ُه إِ َل ْي ِه حُ ْتشرَ ُ ونَ ﴾( ،)70فاحلياة التي تدعو هلا اآليات الكريامت هي

احلياة املبنية عىل العلم والدين احلق الذي خيرج الفرد من ظلم العبودية والتسلط

واالنغالق إىل أجواء التحرر واالنقياد للحقيقة املطلقة ،تلك هي عبادة اهلل الواحد
األحد القائمة عىل اليقني والتفكر والعلم والعمل،املوصلة إىل إدراك معنى اخلالفة

اإلهلية( )71وأن اإلنسان يف هذه املرحلة من وجوده مكلف بتحقيق أهداف معينة
لريتقي ويقرتب من مصداق خليفة اهلل يف األرض.

أرضت سياسة األمويني بالناس فقد كان املجتمع اإلسالمي أيامهم يعاين من

تدهور خطري وانتكاسة كبرية هتدد وجوده اإليامين فقد متكن خلفاء بني أمية من
السيطرة عىل مقاليد احلكم بدهاء ومكر وتسلط ،وعاثوا يف األرض فسادا ،وعملوا

عىل حتريف دين اهلل بام يالئم أهواءهم وحتقيق مصاحلهم الشخصية ،وجعلوا من

اإلسالم واجهة حلكمهم يتسلطون من خالله عىل رقاب الناس وأمواهلم ،أما حقيقة
املعتقد فال عالقة هلم به ،بل أكثر من ذلك ،وجد املفسدون واملبطلون واملرشكون
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وامللحدون ساحة رحبة ،وفسحة واسعة أيام بني أمية ليعشعشوا بني ضعاف

املسلمني ،وينرشوا سمومهم وأفكارهم اإلحلادية يف املجتمع.

يف ظل هذه الظروف كان لزاما عىل اإلمام عيل بن احلسني أن يعمل عىل

زرع اإليامن باهلل بني الناس وإنعاشه وتقويته يف قلوهبم كان عىل اإلمام  أن
يغرس اإليامن يف نفوس األفراد الذين تراودهم الشكوك بوجود اخلالق املطلق

رب األرباب الواحد القهار ،كام فعل جده املصطفى بداية بعثته ،ولعل املهمة أيام
اإلمام  كانت أكثر تعقيدا؛ إذ يف زمن النبي األكرم كان جمتمع اجلزيرة العربية
وما حوهلا جمتمعا بدويا تتحكم فيه األعراف اجلاهلية القبلية ،ولكنه جمتمع يعتمد

عىل الفطرة إىل حدما ،مل تلوثه املعتقدات اإلحلادية الفاسدة كثريا ،أما يف زمن بني
أمية فقد انفتح العامل اإلسالمي عىل بعض الثقافات والبيئات التي كانت تنترش فيها

أفكار اإلحلاد والرشك ،وتعرتضها الشبه واألوهام ،وغريها من األمور التي تعيق
اإليامن يف نفوس بعض األفراد ،أو تزحزح اإليامن وتزيله من ضعاف النفوس ،من
هنا كان مسؤولية اإلمام عيل بن احلسني كبرية يف التصدي لالنحراف العقدي الذي
يتعرض له املجتمع ،ومع انتشار اللهو واملجون والتاميز الطبقي ،وكثري من األمراض
االجتامعية تزداد خطورة األفكار اإلحلادية يف قتل اإليامن وقلعه من نفوس بعض

األفراد.

لقد وقف اإلمام  باملرصاد هلذا اخلطرومنع موت كثري من أبناء املجتمع،

من خالإلحياء اإليامن يف قلوهبم ،وقد سلك لتحقيق ذلك طريقا قريبة عىل النفوس،

ففي الوقت الذي كانت يف النفوس القلقة والضعيفة هتفو إىل الغناء والطرب،
سلك اإلمام زين العابدين طريق مناجاة اخلالق بتلك املجموعة الكبرية من
األدعية واملناجاة الشفافة التي متثل رسائل بني العبد وخالقه ،يستعطف هبا الباري
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ويدعو هبا ،ليال وهنارا ،قائام وقاعدا ،رسا وجهارا ،فكان اإلمام يناجي ربه بألطف

الروح جتاه السامء ،وكانت تلك
العبارات ،وأرق األحلان ،وكانت مناجاته تلك غناء
ِ

العبارات بلسام يغرس اإليامن ،وينرشه ويعززه يف نفوس كل من يسمع تلك األدعية

أو يتعلمها من اإلمام ،تطفح من جنباهتا عبارات االنقياد واخلضوع والتسليم

والشكر والثناء واحلمد والتسبيح هلل تعاىل ،كل فقرة منها حتمل دفعات ضخمة من
مشاعر اإليامن باهلل عزوجل،كانت تلك العبارات تنترش بني أفراد املجتمع انتشارا
رسيعا نافعا وتنفذ إىل رسائرهم؛ وذلك ألهنم يشاهدون إمامهم يلهج يف األوقات

كلها ،يرتلها وهو يذوب يف العبادة واخلضوع للباري تعاىل شانه.

مل يكن اإلمام السجاد  متصنعا ألجواء العبادة والتعبد ،مل يكن اإلمام

السجاد  متصوفا ،أو مريدا يف تكية للتصوف ،كان اإلمام السجاد  عابدا
حقيقيا هلل تعاىل عرف معنى العبادة وانغمس فيها فكل عضو من جسده يذوب يف

العبادة ،وكل مهسة من مهساته عباد ٌة ،كل حركة منه عباد ٌة وكل سكنة منه عباد ٌة،

كل نفس يصعد وينزل يف صدر اإلمام  كان عبادة هلل تعاىل ،مل متر عليه حلظة
دون عبادة ،ولنستذكر بعض عباراته من بعض أدعيته ومناجاته:

كان اإلمام  يفتتح أدعيته بحمد اهلل عزوجل والثناء عليه وتذكر نعمه،
فيقول(( :الحْ َ مد لِهَّل َ
واآلخ ِر بِلاَ ِ
ِ
آخ ٍر َي ُكونُ َب ْع َده ،ا َّل ِذي
األ َّو ِل بِلاَ َأ َّو ٍل َكانَ َق ْب َله،
ْ ُ
َقصرُ َ ْت َع ْن ُر ْؤ َيتِه َأ ْب َص ُار ال َّن ِ
وع َجزَ ْت َع ْن َن ْعتِه َأ ْوهَ ُام ا ْل َو ِ
اص ِف َ
ني .ا ْبت ََدعَ
ينَ ،
اظ ِر َ
اخترِ َ اع ًاُ .ثم َّ َس َل َك بهِ ِ ْم َط ِر َ
واخترَ َ َع ُه ْم َع ىَل َم ِش َّيتِه ْ
بِ ُقدْ َرتِه الخْ َ ْل َق ا ْبتِ َداع ًاْ ،
يق إِ َرا َدتِه،
و َب َع َث ُهم ْفيِ َسبِيلِ حَ َم َّبتِه ،لاَ َي ْم ِل ُكونَ َت ْأ ِخري ًا َعماَّ َقدَّ َم ُه ْم إِ َل ْيه ،ولاَ َي ْست َِط ُيعونَ َت َقدُّ م ًا إىل
ص
وح ِم ْن ُه ْم ُقوت ًا َم ْع ُلوم ًا َم ْق ُسوم ًا ِم ْن ِرزْ ِقه ،لاَ َي ْن ُق ُ
َما َأ َّخ َر ُه ْم َع ْنهَ .
وج َع َل لِ ُك ِّل ُر ٍ
َم ْن َزا َده َن ِ
ص ِم ْن ُه ْم َزائِدٌ ُ .ث َّم ضرَ َ َب َله فيِ الحْ َ َي ِاة َأ َجلاً َم ْو ُقوت ًا،
ص ،ولاَ َيزِيدُ َم ْن َن َق َ
اق ٌ
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و َن َص َب َله َأ َمد ًا حَمْدُ ود ًاَ ،يت ََخ َّطى إِ َل ْيه بِ َأ َّيا ِم ُع ُم ِره و َي ْرهَ ُقه بِ َأ ْع َوا ِم َد ْه ِره َح َّتى إِ َذا َب َل َغ
اب ُع ُم ِرهَ ،ق َب َضه إىل َما َن َد َبه إِ َل ْيه ِم ْن َم ْو ُفو ِر َث َوابِهَ ،أ ْو حَم ُْذو ِر
واست َْو َع َب ِح َس َ
َأ ْق ىَص َأ َث ِره ْ
ين َأ ْح َسنُوا بِالحْ ُ ْسنَى﴾ َعدْ لاً
ين َأ ُ
ساؤا بِام َع ِم ُلوا ويجَ ْ ِز َي ا َّل ِذ َ
ِع َقابِه ﴿لِ َي ْج ِز َي ا َّل ِذ َ
وه ْم ُي ْس َئ ُلونَ ﴾))(،)72
ِم ْنهَ ،ت َقدَّ َس ْت َأ ْسماَ ُؤه ،و َتظاهَ َر ْت آلاَ ُؤه ﴿ال ُي ْسئ َُل َعماَّ َي ْف َع ُل ُ
يالحظ أن اإلمام  يفتتح خطابه مع الباري بحمده تعاىل ذكره ،ثم تذكري النفس
األو ُل
واآلخرين بأن اهلل تعاىل هو أصل الوجود ،وهو املنعم علينا باإلجياد ،وهو َّ

قبل كل َّأو ٍل ،وسيبقى اهلل تعاىل بعد فناء كل يشء ،فهو األول واآلخر ،ويف هذا
﴿ه َو أْ َ
اهر ُ َوا ْل ِ
الظ ِ
ال َّو ُل َوالآْ ِخ ُر َو َّ
باطن﴾( ،)73ثم يذكر ببعض
تذكري باآلية الكريمة ُ
ٍ
حمدود يحُ ُّس باحلواس ،فذاته املقدسة
صفات اهلل تعاىل ،فليس اهلل بجسم ُيرى وال

فوق أوهام العقول ،وما يتصوره املبطلون ،ثم يذكر بعظيم خلق اهلل الذي خلق ما

شاءت إرادته وحكمته من اخللق ،وكيف قدَّ َر هلم آجاال ينتهون إليها ،فهو املسيطر

عىل خلقه ،وهذا اخللق كله بعظمته مستجيب إلرادة خالقه ،اليملك دون إرادته

شيئا .متثل هذه املقدمة مفتتح الدعاء عند اإلمام زين العابدين وهي دا َّلة عىل

اعرتاف الداعي وخضوعه ملواله ،وتعظيمه لقدرته غري املتناهية ،وعجز هذا الداعي

الضعيف عن فعل أي يشء دون توفيق اهلل وإرادته؛ لذا يلجأ العبد الفقري إىل مواله

القادر معرتفا له بالقوة والغلبة والقهر واجلربوت ،ليطلب منه العون والتوفيق

لعبادته والترضع بني يديه وال َّ
شك َّ
أن هذا املقطع يطفح باإليامن واالنقياد والتذلل
عز ذكره.
واخلضوع واملسكنة للخالق القادر واملسيطر اجلبار َّ

ثم يتابع  خطابه لر ِّبه قائال(( :والحْ َ ْمدُ لِهَّل َع ىَل َما َعر َفنَا ِم ْن َن ْف ِسهَ ،
وألهْ َ َمنَا ِم ْن
َّ
ص َله فيِ َت ْو ِح ِ
اب ا ْل ِع ْلم ِبِ ُر ُبوبِ َّيتِه ،و َد َّلنَا َع َل ْيه ِم َن ا ِ
إل ْخلاَ ِ
ُش ْك ِره ،و َفت ََح َلنَا ِم ْن َأ ْب َو ِ
يده،

حد ًا ُن َع َّم ُر بِه فيِ َم ْن مَ ِ
إللحْ َ ِ
وج َّن َبنَا ِم َن ا ِ
اد َّ
ح َده ِم ْن َخ ْل ِقه ،و َن ْسبِ ُق بِه
والش ِّك فيِ َأ ْم ِره .مَ ْ
َ
حد ًا ُي يِض ُء َلنَا بِه ُظلُماَ ِ
ت ا ْلبرَ ْ َز ِخ ،و ُي َس ِّه ُل َع َل ْينَا بِه َسبِ َ
يل
َم ْن َس َب َق إىل ِر َضاه َ
وع ْف ِوه .مَ ْ
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ف َ
األ ْش َه ِ
ث ،و ُيشرَ ِّ ُف بِه َمنَا ِز َلنَا ِع ْن َد َم َو ِاق ِ
المْ َ ْب َع ِ
ادَ ،ي ْو َم ﴿تجُ ْ زى ُك ُّل َن ْف ٍ
س بِام َك َس َب ْت﴾
حد ًا
﴿وه ْم ال ُي ْظ َل ُمونَ ﴾ ﴿ َي ْو َم ال ُيغْ نِي َم ْولىً َع ْن َم ْولىً َش ْيئ ًا
ُ
ُ
واله ْم ُينْصرَ ُ ونَ ﴾ ،مَ ْ
َي ْر َت ِف ُع ِم َّنا إىل َأ ْع ىَل ِع ِّل ِّي َ
ني فيِ ِكت ٍ
حد ًا َت َق ُّر بِه ُع ُيو ُننَا إِ َذا
َاب َم ْر ُقو ٍم ﴿ َيشْ َهدُ ه المْ ُ َق َّر ُبونَ ﴾ مَ ْ
ت َ
ت َ
اس َو َّد ِ
َب ِر َق ِ
األ ْب َص ُار ،و َت ْب َي ُّ
يم َنا ِر
ض بِه ُو ُج ُ
األ ْب َش ُار .مَ ْ
حد ًا ُن ْعت َُق بِه ِم ْن َألِ ِ
وهنَا إِ َذا ْ
حد ًا ُنزَ ِ
ني ،و ُن َض ُّام بِه َأ ْنبِ َي َاءه المْ ُ ْر َس ِل َ
اح ُم بِه َملاَ ئِ َكتَه المْ ُ َق َّربِ َ
ني فيِ
يم ِج َوا ِر اللهَّ  .مَ ْ
اللهَّ إىل َك ِر ِ
وم ِّل َك َرا َمتِه ا َّلتِي لاَ حَ ُت ُ
َدا ِر المْ ُ َقا َم ِة ا َّلتِي لاَ َتزُ ُ
ول ،حَ َ
ول.)74())....

يتابع اإلمام  محد اهلل تعاىل حماوال الوصول إىل محد اهلل حق محده ،معرتفا

بالوقت نفسه َّ
عز شأنه ،مذكرا
أن حق اهلل تعاىل يف احلمد اليقدر عىل إحصائه غريه َّ
عرفهم بعض خصائص ذاته املقدسة
العبا َد أن اهلل تعاىل من لطفه ورأفته بالعباد َّ
وصفاهتا ،ليعرفوا عظمتها ،ويعلموا عظيم حقها عليهمَّ ،
وأن اهلل تعاىل هو الذي

أ َهل َـم عباده شكره؛ ليكون هذا الشكر سببا لدوام نعمه عليهم ،وزيادة عطائه هلم ،ثم

َّ
إن هذا اخلالق الرحيم هو الذي هدى العباد للعلم ،وطلب إليهم الولوج يف طرقه،
والتفكر يف أسباب خلقه ،واستكشاف خصائص هذا اخللق ومميزاته ،وكل ذلك

وقوته وتدبريه؛ فيعبدوه عبادة العبد املنقطع
ليتعرف اخللق عظيم قدرة اهلل تعاىلَّ ،

إىل ربه ،العارف بفضله وعظمته .وهكذا يستمر اإلمام  يف محد اهلل تعاىل يف

فقرات متتابعة يقلب فيها أوجه استحقاق احلمد هلل عىل عباده وتطول هذه الفقرات
وتتنوع ،لينتهي فيها إىل محد اهلل عىل ٍ
نعمة عظيمة قائال(( :والحْ َ ْمدُ لِهَّل ا َّل ِذي َم َّن َع ْلينَا

بِ ُم َح َّم ٍد َنبِيه ُ دونَ ُ
األ َمم ِالمْ َ ِ
اض َي ِة وا ْل ُق ُر ِ
السالِ َف ِة ،بِ ُقدْ َرتِه ا َّلتِي لاَ َت ْع ِجزُ َع ْن
ِّ
ون َّ
ش ٍءوإِنْ َع ُظ َم ،ولاَ َي ُفوتهُ َا يَ ْ
يَ ْ
وج َع َلنَا
يع َم ْن َذ َر َأَ ،
ش ٌء وإِنْ َل ُط َفَ .ف َخت ََم بِنَا َع ىَل جمَ ِ ِ

ُش َه َد َاء َع ىَل َم ْن َج َح َدَ ،
وك َّث َر َنا بِ َمنِّه َع ىَل َم ْن َق َّل .ال َّل ُه َّم َف َص ِّل َع ىَل حُ َم َّم ٍد َأ ِمينِ َك َع ىَل
الر مْح َِة ،و َقائِ ِد الخْ َ يرْ ِِ ،
وص ِف ِّي َك ِم ْن ِع َب ِ
َاح
َو ْحيِ َك ،و َن ِجيبِ َك ِم ْن َخ ْل ِق َكَ ،
وم ْفت ِ
اد َك ،إِ َما ِم َّ
ض فيِ َك ِل ْل َم ْك ُروه َب َد َنهَ ،
وك َ
وع َّر َ
اش َف فيِ الدُّ َعاء
ا ْلبرَ َ َك ِةَ .كماَ َن َص َب َأل ْم ِر َك َن ْف َسهَ ،
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ار َب فيِ ِر َض َ
س َته و َق َط َع فيِ إِ ْح َي ِ
اء ِدينِ َك َر مِحَه ،)75())...هنا يذكر
ِإِ َل ْي َك َحا َّمتَهَ ،
اك ُأ رْ َ
وح َ

ِّ
ويذكر العباد َّ
أن نبينا األكرم  من مصادر الرمحة اإلهلية وقد حبانا
اإلمام 

اهلل تعاىل به دون اآلخرين ،فكوننا من أتباع خاتم األنبياء واحلبيب املصطفى

نعمة من نعم اهلل علينا يستوجب هبا اهلل تعاىل الشكر والثناء ،وهذه النعمة من

أعظم النعم ،ثم يأخذ اإلمام  بتعداد بعض خصائص النبي اخلاتم وصفاته
َّ
والشك أن تعداد
الكريمة التي استوجب هبا تلك املكانة الرفيعة عند اهلل تعاىل،
تلك الصفات تذكري للناس بعظيم مكانة نبيهم واستحقاقه تلك املنزلة الرفيعة عند

اخلالق سبب إلجياب تعظيمهم ملكانته وتقديسهم لذكره فقد أنقذهم اهلل تعاىل به.

وإذا كان التوكل عىل اهلل من صفات العبد املؤمن فإنا نجد اإلمام عيل بن

احلسني7من أشدِّ املتوكلني عىل اهلل ،مفوضا إليه أمره ،وموكال إليه كل ما أ َّ
مهه،

ويعلم أتباعه وأصحابه أن يتوكلوا عىل اهلل فهو كافيهم ،يقول7يف بعض أدعيته(( :يا
َم ْن حُ َت ُّل بِ ِه ُع َقدُ المْ َكا ِر ِهَ ،ويا َم ْن ُي ْف َث ُأ بِ ِه َحدُّ َّ
س ِم ْن ُه المَ ْخ َر ُج اِىل
الشدائِ ِدَ ،ويا َم ْن ُي ْلت ََم ُ

بابَ ،و َجرى بِ ُقدْ َرتِ َك
َر ْو ِح ا ْل َف َر ِجَ ،ذ َّل ْت لِ ُقدْ َرتِ َك ِّ
األس ُ
الص ُ
عابَ ،و َت َس َّب َب ْت بِ ُل ْط ِف َك ْ

ضاءَ ،و َم َض ْت َعىل اِرا َدتِ َك ْ
ياءَ ،ف ِه َي بِ َم ِش َّيتِ َك ُدونَ َق ْولِ َك ُمؤْ تمَ ِ َر ٌةَ ،وبِإِرا َدتِ َك
األش ُ
ا ْل َق ُ

ت ،و َان َْت المْ َ ْفزَ ُع يف ا ُمل ِلماّ ِ
ُدونَ نهَ ْ يِ َك ُمنْزَ ِج َر ٌةَ ،ان َْت المْ َدْ ُع ُّو لِ ْل ُم ِهماّ ِ
ت ،ال َي ْن َد ِف ُع ِم ْنها ا ِ ّال
ما َد َف ْع َتَ ،وال َي ْن َك ِش ُف ِم ْنها ا ِ ّال ما َك َش ْف َت ،)76())...يالحظ يف هذه الفقرة من دعائه

 تقرير العبد أن األشياء يف هذا الوجود كلها ذليلة لقدرة اهلل تعاىل وهي مسارعة

لالستجابة ملشيئته ،وأن هذا الوجود ينزجر إذا هناه اهلل تعاىل عن أمر ،ثم إن من
يمتلك هذه القدرة العظيمة ال ريب سيكون ملجأ للطلبة والسؤال وكهفا للخائفني
ومالذا للسائلني فالبد أن هيرب العبد إليه؛ إذ بيده تسيري األمور وال يعجزه يشء

منها .ويستمر دعاؤه يف أجواء غاية يف التوكل واالستسالم إلرادة اهلل تعاىل.
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يتدفق اإليامن يف كل مجلة من أدعية اإلمام زين العابدين ومناجاته ،ويؤكد 

َّ
أن معرفة اهلل تعاىل ال حتتاج من الفرد إىل كثري من التفكر والتدبر؛ فهو أوضح من أن
،وما َأ ْو َض َح َ
((س ْبحا َن َك ما َأ ْض َي َق ُّ
احلقَّ
الط ُر َق َعىل َم ْن لمَ ْ َت ُك ْن َدلِ َيل ُه َ
يسترت عن عبادهُ :

ب ُّ
الو ُص ِ
ول إِ َل ْي َك َو َسيرِّ ْ نا فيِ أ ْق َر ِ
الط ُر ِق
اس ُل ْك بِنا ُس ُب َل ُ
ِع ْن َد َم ْن هَ َد ْي َت ُه َسبِ َيل ُه ،إِهلِي َف ْ
لِ ْل ُو ُف ِ
ري َّ
الش ِد َ
ود َع َل ْي َك َو َق ِّر ْب َع َل ْينا ال َب ِع َ
يد))( ،)77وكان 
يد َو َس ِّه ْل َع َل ْينا َ
الع ِس َ

َ
َ
لر ِ
اجي بِ َم ْو ِض ِع
يناجي ر َّبه يف السحر من ليايل شهر رمضان قائال(( :وأ ْع َل ُم أ َّن َك لِ َّ
إِجا َب ٍة َولِ ْل َم ْل ُه ِ
ف إىل ُج ِ
ني بِ َم ْر َص ِد إِغا َث ٍةَ ،و َأنَّ فيِ ال َّل ْه ِ
وف َ
الرضا بِ َقضائِ َك
ود َكَ ،و ِّ

الر ِ
ِع َوضا ِم ْن َم ْن ِع ِ
الباخ ِل َ
يب
نيَ ،و َم ْندُ َو َح ًة َعماّ فيِ َأ ْي ِدي ا ُمل ْست َْأثِ ِر َ
اح َل إِ َل ْي َك َق ِر ُ
ينَ ،وأنَّ َّ
املَسا َف ِةَ ،
وأ َّن َك حَ ْ
األع ُ
امل ُد َو َن َك))(.)78
التت َِج ُب َع ْن َخ ْل ِق َك إِ ّال َأنْ حَ ْت ُج َب ُه ُم ْ

﴿و َن ْح ُن َأ ْق َر ُب إِ َل ْي ِه ِم ْن َح ْبلِ
نعم إن اهلل تعاىل قريب من العباد فقد قال تعاىل َ
ا ْل َو ِ
اع
ريد﴾( ،)79وقال عزوجل َ
جيب َد ْع َو َة الدَّ ِ
﴿وإِذا َس َأ َل َك ِعبادي َعنِّي َفإِنيِّ َق ٌ
ريب ُأ ُ

إِذا َد ِ
يل َو ْل ُيؤْ ِمنُوا يب َل َع َّل ُه ْم َي ْر ُشدُ ونَ ﴾( ،)80لذا نرى اإلمام 
عان َف ْل َي ْستَجي ُبوا 

يؤكد َّ
أن اهلل تعاىل لطيف بعباده وكافل من توكل عليه وال يتطلب األمر من العبد

غري العبادة احل َّقة ،لذا نراه يقرر يف رسالة احلقوق أن َّأو َل احلقوق الواجبة عىل العبد

حق العبادة املخلصة هلل تعاىل ،إذ يقول (( :فأما حق اهلل األكرب فإنك تعبده ال
ترشك به شيئا ،فإذا فعلت ذلك بإخالص جعل لك عىل نفسه أن يكفيك أمر الدنيا

واآلخرة وحيفظ لك ما حتب منها))( ،)81وهكذا يضع اإلمام زين العابدين

معادلة متساوية الطرفني ،طرفها األول :عبادة خملصة هلل تعاىل دون رشك تعادل
يف طرفها الثاين (ان يكفيك اهلل أمر الدنيا وحيفظ لك منها ما حتب) واي يشء حيب

اإلنسان يف هذه الدنيا غري زينتها األموال والبنني واجلاه العريض بني الناس ،كل
هذه يتكفل هبا اهلل تعاىل للعبد يف دنياه إذا كان العبد خملصا يف عبوديته هلل تعاىل وال

يرشك بربه أحدا.
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يقول اإلمام زين العابدين يف دعائه الشهري الذي كان يدعو به يف السحر،
ِ
اجلاه ُل ا َّل ِذي
ري ا َّل ِذي َر َب ْي َت ُه َو َأنا
((س ِّي ِدي َأنا َّ
الص ِغ ُ
ولقنه لتلميذه أيب محزة الثاميلَ :
الض ُّ
َع َّل ْم َت ُه َو َأنا َّ
يع ا َّل ِذي َر َف ْع َت ُه َو َأنا اخلائِ ُف ا َّل ِذي آ َم ْن ُت ُه
الو ِض ُ
ال ا َّل ِذي هَ َد ْي َت ُه َو َأنا َ
ري ا َّل ِذي
َواجلائِ ُع ا َّل ِذي َأ ْش َب ْع َت ُه َو َ
الع ْطشانُ ا َّل ِذي َأ ْر َو ْي َت ُه َوالعا ِري ا َّل ِذي َك َس ْو َت ُه َوال َف ِق ُ

َ
الذلِ ُ
يف ا َّل ِذي َق َّو ْي َت ُه َو َّ
الض ِع ُ
َأغن َْي َت ُه َو َّ
السائِ ُل
الس ِق ُ
يم ا َّل ِذي َش َف ْي َت ُه َو َّ
يل ا َّل ِذي أ ْعزَ زْ َت ُه َو َّ
ا َّل ِذي َأ ْع ّط ْي َت ُه َوا ُمل ْذنِ ُب ا َّل ِذي َسترَ ْ َت ُه َو ِ
اخلاط ُي ا َّل ِذي َأق ْل َت ُهَ ،و َأنا ال َق ِل ُ
يل ا َّل ِذي َك َّث ْر َت ُه
َوا ُمل ْست َْض َع ُف ا َّل ِذي َنصرَ ْ َت ُه َو َأنا َّ
آو ْي َت ُه))( ،)82يتذكر العبد آالء اهلل عليه
الطرِيدُ ا َّل ِذي َ

ونعمه املتوالية لديه فمنذ الصغر ترعاه عناية اهلل فرتبيه وتنتقل العناية به حاال بعد
حال فتعلمه بعد جهله وهتديه من ضالله ،وترفع شأنه بعد ضعته وترزقه بعد فقره
وتشبعه بعد جوع وهكذا تتواىل النِعم عىل العبد ،ولكن العبد يقابل ذلك اإلحسان
باجلحود واملعصية ،واقرتاف الذنوب ،ورسعان ما يعود املؤمن إىل ساحة ر ِّبه
فريجو الرمحة اإلهلية معرتفا بذنبه وتقصريه طالبا العفو والصفح من الغني املطلق.

الوثنية
إن هذا اإلحصاء من اإلمام  ألنعم اهلل عىل العباد كفيل بأن يقتلع جذور
َّ

جادة
وبذور الرشك من نفوس املرتابني والكافرين ويرجع بالنفوس املضطربة إىل َّ

الصواب ،لتنبذ اهلواجس من القلوب وتطرح الشبهات من العقول وختلصها إىل
عبادة اهلل الواحد األحد خملصة له يف العبودية(.)83

َّ
إن تقيص حاالت اإليامن املطلق والعبود َّية احل َّقة يف أدعية اإلمام عيل بن

احلسني ال تسعه آالف الصفحات التي يمكن كتابتها يف حتليل أدعية اإلمام

 املتواترة عنه يف الصحيفة السجاد َّية أو غريها وكانت واحدة من فوائد تلك
األدعية العودة بأفراد املجتمع إىل أسس اإلسالم األوىل القائمة عىل التوحيد

واإلخالص يف العبادة والعبودية ،يتلمس تلك األصول بحرارة وشوق وينميها يف
نفوس األفراد ،بعد أن تعرضت تلك األسس يف نفوس بعض األفراد إىل االهتزاز
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أمية .فيحيي من خالهلا أولئك األفراد حياة يريدها اهلل
والرتاخي يف ظل حكم بني َّ
ورسوله حياة قائمة عىل العلم والعمل وبناء الذات والرتقي باملجتمع إىل درجات

الكامل.

الرمحة
متثل الرمحة يف نفوس األفراد سمة من سامت اإلنسانية وهي صفة حتيي الفرد،

وتنقله من مراتب احليوانية إىل مراتب اآلدمية واإلنسانية ،وقد حثت تعاليم السامء
عىل الرمحة ،وندبت إليها وكانت صفتا (الرمحن والرحيم) من أكثر الصفات تكرارا

157مرة وتكررت
يف القرآن الكريم؛ فقد تكررت لفظة (الرمحن) يف القرآن املجيد
َّ

146مرة ،وتكررت هاتان الصفتان يف بداية كل سورة من سور
لفظة (الرحيم)
َّ
القرآن الكريم إشعار ًا للعباد برمحته اهلل ولطفه هبم ،ثم إن اهلل تعاىل وصف نفسه

عز من قائل
الر مْح َِة﴾( ،)84وقال َّ
(بذي الرمحة) مرتني قال تعاىل َ
﴿و َر ُّب َك ا ْل َغنِ ُّي ُذو َّ
الر مْح َِة﴾( ،)85وإشاعة من الباري عزوجل لألمل فقد أعلن
َ
﴿و َر ُّب َك ا ْل َغ ُف ُ
ور ُذو َّ
َ
شاء َو َر مْحَتي َو ِس َع ْت ُك َّل
لعباده عن رمحته الواسعة قائال
صيب بِ ِه َم ْن َأ ُ
﴿قال َعذايب ُأ ُ

اموات َو أْ َ
()86
ِ
يَ ْ
ال ْر ِ
َب َعىل
الس
ض ُق ْل لِهَّلِ َكت َ
ش ٍء﴾ وقال تبارك وتعاىل ﴿ ُق ْل لمِ َ ْن ما فيِ َّ
ح َة﴾( ،)87كل هذه اآليات الكريامت تنبه العباد عىل أمهية الرتاحم فيام بينهم
الر مْ َ
َن ْف ِس ِه َّ
وأن العبد املؤمن جيب أن حييي يف قلبه الرمحة للناس كلهم ألهنا من صفات اخلالق

والعبد واجب عليه أن يتأسى بصفات ر ِّبه.

كان اإلمام عيل بن احلسني أرحم الناس بمن حوله ومل يفرق يف رمحته بني

إشعار منه لنا
أهل بيته وعبيده وسائر الناس بل شملت رمحته أعداءه ،وكل ذلك
ٌ
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بأمهية الرتاحم بني الناس ألنه سبيل إلحياء الفرد وضامن كرامته وعزته ومن ثم
َّ

تكون الرمحة سببا لإليامن والرتقي يف مراتب الكامل.

مر علينا آنفا كيف أن اإلمام  كان يرحم عبيده فكلام أخطأ العبد منهم رمحه
َّ

وغفر له بل قد يعتقهم إذا رأى أن يف ذلك صالحا هلم ،فقد أعتق مملوكة له رمحة هبا

حينام سقط من يدها إبريق املاء عىل وجهه الرشيف ،وأعتق غالما تسبب يف مقتل

ابن له خطأ وأعتق غالما ملَّا مل جيب نداءه ،وهكذا كان إمامنا يرحم هؤالء األفراد

ويلطف هبم إحياء منه هلم وتكريام إلنسانيتهم .وبذا كان إمامنا مثال أعىل بني اخللق

يف الرمحة.

من مظاهر الرمحة التي كان يتحىل هبا اإلمام زين العابدين أنه يعامل مربيته

مثلام يعامل الفرد الرحيم َّأمه فعىل شدَّ ة حمبته هلا وبره هبا كان يأبى أن يشاركها الطعام

يف إناء واحد ،فلام ُسئل عن ذلك قال(( :إين أكره أن تسبق يدي إىل ما سبقت عينها

إليه ،)88())...ومن مظاهر الرمحة التي كان يامرسها اإلمام زين العابدين إعالته
للفقراء واملساكني من أهل املدينة فقد ((كان يعول مائة أهل بيت من فقراء املدينة،

وكان يعجبه أن حيرض طعامه اليتامى واالرضاء والزمنى واملساكني الذين ال حيلة
هلم ،وكان يناوهلم بيده ،ومن كان له منهم عيال محله من طعامه إىل عياله ،وكان ال

يأكل طعاما حتى يبدأ ويتصدق بمثله))(.)89

لقد جتاوزت حدود الرمحة عند اإلمام زين العابدين7ما يتعارف عليه البرش

وسمت به نفسه الكريمة إىل أن يرحم أعداءه ومن يلحقون األذى به فقد كان وايل
املدينة هشام بن إسامعيل املخزومي ،قد أساء جوار اإلمام ،وحلقه منه أذى كثري ،فلام

مات عبد امللك ،عزله الوليد بن عبد امللك ،وأوقفه للناس؛ كي يقتصوا منه ،فقال:

«واهلل إين ال أخاف إال عيل بن احلسني ،فمر عليه اإلمام  ،وسلم عليه ،وأمر
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خاصته أن اليتعرض له أحد بسوء ،وأرسل له(( :إن كان أعجزك مال تؤخذ به،
فعندنا ما يسعك ،ويسد حاجتك ،فطب نفسا منا ،ومن كل من يطيعنا)) ،فقال له
هشام بن إسامعيل :اهلل أعلم حيث جيعل رسالته»( ،)90إن رمحة اإلمام  ألعدائه

كانت أنموذجا مثاليا ال يقوم به إال من حتىل بخلق السامء وآمن هبا عن يقني ،فاإلمام
 ملَّا كان خليفة اهلل يف أرضه كان أكثر عباده اتصافا بصفات الباري وقربا منها،
فنراه يعفو ويرحم وال يرضه يشء وال يسعى إىل التشفي بمن كان يؤذيه بل يغفر

ويصفح ويلتمس األجر من عند الغني املطلق ولقد كانت فائدة تلك الرمحة أن هذا

الفرد أصبح حمبا لإلمام  ومعرتفا بفضله عليه.

إن عفو اإلمام  عن املذنبني كانت غايته إحياء هؤالء األفراد وإعادهتم إىل

ساحة اإلنسانية ،بعد أن ابتعدوا عنها .مل يكتف زين العابدين بمامرسة الرمحة

عمليا وإن كانت هي األعمق تأثريا يف النفوس ،بل كان ينتهز الفرص فيويص
أصحابه بالرمحة يف طائفة من األفراد فقد جاء يف رسالة احلقوق قوله(( :وحق

الصغري رمحته يف تعليمه ،والعفو عنه ،والسرت عليه ،والرفق به ،واملعونة له ،)91())...

فالصغري سواء أكان ابنك أم ال فله حق عليك أن تعلمه ألنك بتعليمك له تكون قد
رمحته مما هيلكه ،وهذا التعليم مهام كان قليال فهو رمحة منك له وبناء للبرشية ومظهر

من مظاهر اإلنسانية وبه إحياء للفرد.

ويستمر اإلمام عيل بن احلسني يف تعداد من له حق الرمحة عليك فهنالك

أكثر من شخص عليك أن ترمحه فيقول(( :وأما حق الزوجة فأن تعلم أن اهلل عز

وجل جعلها لك سكنا وأنسا ،فتعلم أن ذلك نعمة من اهلل عز وجل عليك فتكرمها
وترفق هبا ،وإن كان حقك عليها أوجب ،فان هلا عليك أن ترمحها ،ألهنا أسريك،

وتطعمها وتكسوها ،وإذا جهلت عفوت عنها ،...،وأما حق الصاحب فأن تصحبه
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بالتفضل واإلنصاف ،وتكرمه كام يكرمك ( ...اىل أن يقول)  ...وكن عليه رمحة ،وال
تكن عليه عذابا ،وحق املستنصح أن تؤدي إليه النصيحة ،وليكن مذهبك الرمحة له

والرفق ،وحق الناصح أن تلني له جناحك وتصغي إليه بسمعك .فإن أتى بالصواب
محدت اهلل عز وجل ،وإن مل يوافق رمحته ومل تتهمه .)92())...

لقد احتلت الرمحة مساحة واسعة يف رسالة احلقوق ،إذ أوىص هبا إمامنا وعدَّ ها

حقا من احلقوق الواجبة عىل الفرد جتاه الصغري ،والزوجة ،والصاحب ،واملستنصح،
والناصح ،فهؤالء مخسة أصناف ،ممن حييطون بك هلم عليك حق الرمحة ،إحيا ًء هلم

ولطفا هبم ،ثم ال يكتف اإلمام  بالرمحة هلؤالء فحسب ،بل يقرر َّ
أن الرمحة

حق واجب عليك ألهل ملتك مجيعا؛ إذ يقول(( :وحق أهل ملتك إضامر السالمة

والرمحة هلم ،والرفق بمسيئهم وتألفهم ،واستصالحهم  ،)93())...فهذه قاعدة عامة
أن ترحم أهل ملتك وامللة هنا تشمل كل مجاعة جتمعهم بك صلة فاملسلمون إذا

ما وازنتهم بغري املسلمني فهم أهل ملتك واملوحدون إذا ما قستهم بغري املوحدين

يكونون أهل ملتك ،ثم أهل مذهبك أهل ملتك وخاصتك ،ثم أهل صنفك يف
العمل أهل ملتك ،وهكذا قد يتوسع هذا املفهوم ليشمل مصاديق عديدة ،وبذا

تكون الرمحة واجبة هلؤالء كلهم ،وعندها سنجد أن الرمحة سمة إنسانية تعمل عىل
إحياء األفراد ،ورفع مكانتهم وإيصاهلم إىل مراتب اإلنسانية العليا.

جتاوزت رمحة اإلمام  بني آدم فقد كان يرحم احليوان مشعرا أن اإلنسان

بحكم واليته عىل األرض وخالفته هلل تعاىل عليه أن حيسن الترصف فيام أواله
اهلل تعاىل من النعم وأن يرمحها ،تذكر الروايات أن اإلمام  كانت له ناقة حيج

عليها سنني طوال ((فام قرعها بسوط ولقد بركت به سنة من سنواته فام قرعها

بسوط))( ،)94ويروي لنا اإلمام الصادق ذلك قائال(( :قال عيل بن احلسني البنه
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حممد  حني حرضته الوفاة ،إين قد حججت عىل ناقتي هذه عرشين حجة فلم
أقرعها بسوط قرعة ،فإذا نفقت فادفنها ال يأكل حلمها السباع ،فان رسول اهلل 

قال :كل بعرييوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إال جعله اهلل من نعم اجلنة ،وبارك
يف نسله ،فلام نفقت حفر هلا أبو جعفر ودفنها))( ،)95يالحظ أن رمحة اإلمام

َّ
والشك أن شيوع الرمحة هبذا الشكل
 قد وسعت احليوان فضال عن اإلنسان

يف نفس اإلنسان مدعاة للفخر واالعتزاز وهي اقرتاب من قيم السامء ومتثل هلا،
وهي من درجات اإليامن العليا التي تدفع املؤمن إىل حماكاة صفات الباري عزوجل،

ويقينا أن شيوع الرمحة يف املجتمع كانت غاية من غايات اإلمام زين العابدين

ألهنا سبب إلحياء األفراد.

ِ
احل ْلم
لقد وصف اهلل ذاته املقدسة بأ َّنه حليم يف اثني عرش موضعا يف القرآن الكريم،
ور
يف ستة مواضع منها كان يرافق هذه الصفة صفة الغفور ،فيقول تعاىل ﴿إنَّ اللهَّ َ َغ ُف ٌ
حليم﴾( ،)96ومعنى احللم «اإلمهال بتأخري العقاب عىل الذنب ،وأصل الباب احللم:
ٌ

األناة»( ،)97نِّ
ويبي لنا اإلمام عيل بن احلسني سبب حلم اهلل تعاىل بعباده يف واحد

من أدعيته التي كان يناجي هبا ربه إذ يقول(( :إِلهَ ِي إِنْ َر َف ْعتَنِي َف َم ْن َذا ا َّل ِذي َي َض ُعنِي،
وإِنْ َو َض ْعتَنِي َف َم ْن َذا ا َّل ِذي َي ْر َف ُعنِي ،وإِنْ َأ ْك َر ْمتَنِي َف َم ْن َذا ا َّل ِذي هُيِينُنِي ،وإِنْ َأهَ ْنتَنِي
َف َم ْن َذا ا َّل ِذي ُي ْك ِر ُمنِي ،وإِنْ َع َّذ ْبتَنِي َف َم ْن َذا ا َّل ِذي َي ْر مَحُنِي ،وإِنْ َأ ْه َل ْكتَنِي َف َم ْن َذا ا َّل ِذي
َ
س فيِ ُح ْك ِم َك ُظ ْل ٌم ،ولاَ
َي ْع ِر ُ
ض َل َك فيِ َع ْب ِد َكَ ،أ ْو َي ْسأ ُل َك َع ْن َأ ْم ِره ،و َقدْ َع ِل ْم ُت َأ َّنه َل ْي َ
َاج إىل ُّ
فيِ َن ِق َمتِ َك َع َج َل ٌة ،وإِ َّنماَ َي ْع َج ُل َم ْن خَ َي ُ
الض ِع ُ
الظ ْل ِم َّ
يف ،و َقدْ
اف ا ْل َف ْو َت ،وإِ َّنماَ حَ ْيت ُ

َت َع َال ْي َت َيا إِلهَ ِي َع ْن َذلِ َك ُع ُل ّو ًا َكبِري ًا))( ،)98فمع استحقاق العبد للعقوبة بام اقرتفت

أي وقت يشاء إ َّ
ال َّ
أن اهلل تعاىل يمهل العبد وقتا
يداه وقدرة الباري عىل إنزاله به يف َّ
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طويال رجاء للتوبة وأمال يف العودة إىل ساحة الرمحة اإلهلية ،وملاذا يعجل اهلل تعاىل
عىل العبد يف العقوبة ومصريه إليه ومآله إىل حمكمته وأمره بيده عز شأنه ال خيرج

عن حكمه يشء ،فكانت احلكمة من احللم عىل العباد رجاء توبتهم ومنحهم فرصة
جديدة إلحيائهم ورجوعهم إىل العبودية بعد أن خرجوا باملعصية من ساحة الطاعة

اإلهلية ،وملَّا كانت فلسفة احللم تقوم عىل منح اآلخر فرصة ثانية مع قدرة احلليم
عليه ومتكنه منه كانت هذه الصفة حياة أخرى حياة جديدة للفرد ،فهي وسيلة من

وسائل إحياء الفرد كلام أماتت قلبه الذنوب واملعايص.

كانت سياسة اإلمام  يف اإلحياء تقوم عىل ترسيخ املفاهيم اإلحيائية

احلس ِن أن يكون العبدُ متصفا هبذه
الساموية ،فلام كان اهلل تعاىل حليام بعباده ،فمن ْ
الصفة ،لذا نرى اإلمام زين العابدين حليام ،ويدعو إىل ِ
احل ْل ِم ،فعن أيب جعفر

قال(( :كان عيل بن احلسني يقول :انه ليعجبني الرجل أن يدركه حلمه عند

غضبه))( ،)99ويقينا أن ما يعجب اإلمام  صفة حمبذة رشعا ،ويالحظ أن اإلمام
 خيص احللم أن يكون وقت الغضب ،ألن الغضب من األوقات التي خترج
الفرد عن مساره العقيل الصحيح فقد جيور يف حكمه وقد يطيش يف ترصفه ،وهذان

املوردان أدعى للمؤمن أن يمسك فيهام نفسه فيحلم عىل أخيه وإن كان قد جتاوز

عليه فيمنحه فرصة جديدة ليعود إىل رشده ولعله يعتذر عن خطأه وينقلب معتذرا،
وبذلك يكون احللم من الوسائل التي تكمل شخصية الفرد املثالية والتي ترتقي به
يف مدارج الكامل والتكامل.

وقد عدَّ اإلمام زين العابدين احللم من مكمالت شخصية العبد املسلم إذ

يقول(( :إن املعرفة بكامل دين املسلم تركه الكالم فيام ال يعنيه ،وقلة مرائه ،وحلمه،

وصربه ،وحسن خلقه))( ،)100إذن هذه الصفات اخلمس يكمل بعضها بعضا،
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وتعمل عىل إكامل مواصفات العبد املسلم .وهكذا يؤكد اإلمام زين العابدين

َّ
أن احللم صفة من صفات املؤمن فيقول(( :عالمات املؤمن مخس :الورع يف اخللوة،

ِ
والصدقة يف ِ
ُ
والصدق عند
واحل ْل ُم عند الغضب،
رب عند املصيبة،
القـ َّلة ،والص ُ
ِ
اخلوف))( ،)101خالصة األمر أن احللم يمثل فرصة جديدة يمنحها احلليم لآلخر
فهي من وسائل اإلحياء التي رعتها السامء ،وكانت للبرش نقطة انطالق جديدة نحو
ساحة العفو اإلهلي للعودة إىل عبادة اهلل واخلضوع إلرادته كلام زلت قدم اإلنسان به
يف متاهات هذه احلياة الدنيا .وقد اعتمد اإلمام عيل بن احلسني عىل هذه الصفة
يف سياسته اإلحيائية وقت إمامته ،فمنح هبا فرصا إلحياء بعض األفراد العصاة.

كانت هذه ثالثة أسس اعتمدها اإلمام عيل بن احلسني يف اإلحياء املعنوي

لألفراد ،ويقينا َّ
أن هناك أسسا مقومة للحياة املعنوية غريها ولكن لضيق املقام
اقترصنا عىل هذه الثالثة.
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املبحث الثالث
حياة املجتمع ومقومات إحيائه
مقومات إحياء املجتمع تكمن يف جانبني مهمني
اجلانب األول :تعزيز الظواهر اإلجيابية يف املجتمع ،وتقوية األوارص االجتامعية

بني أفراد املجتمع ومتتينها ،ويمكن حتقيق ذلك بمجموعة من النشاطات االجتامعية

منها:

تكوين األرسة الصاحلة
حرص اإلمام  عىل أن تعيش األرسة يف أجواء هادئة مطمئنة وذلك بتنظيم

العالقات والروابط التي حتكم نسيج هذه البنية االجتامعية فقد بينّ يف (رسالة
احلقوق) واجبات كل فرد من أفراد األرسة ووضح حقوقه عىل اآلخرين ،وبدأ

مع اإلمام  ببيان حقوق األبوين إذ مها الدعامتان الرئيستان فيهذا اهليكل،
ويقدم حق األم عىل األب عناية هبا ورعاية لعظيم منزلتها يف األرسة فهي األساس

املتني وهي نظام األرسة فيقول  يف حقها(( :وأما حق أمك أن تعلم أهنا محلتك
حيث ال حيتمل أحد أحدا ،وأعطتك من ثمرة قلبها ما ال يعطي أحد أحدا ،ووقتك
بجميع جوارحها ،ومل تبال أن جتوع وتطعمك وتعطش وتسقيك ،وتعرى وتكسوك

وتضحي وتظلك ،وهتجر النوم ألجلك ووقتك احلر والربد لتكون هلا وأنك ال تطيق
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يبي اإلمام  بالتفصيل أن أكرب فضل لألم
شكرها إال بعون اهلل وتوفيقه))( ،)102نِّ ُ

عىل الفرد أهنا محلته يف أحشائها ،وحتملت ألجله ما ال حيتمل أحد من أجل آخر،

وأعطته من قواها ومن عنارص جسمها ،فهي تبني ولدها هبرم جسمها وقد اثبت
العلم احلديث أن األم قد تفقد كثريا من الكالسيوم يف أثناء احلمل ألنه تغذي ولدها
به ما جيعلها بعد الوالدة تعاين من نقص كبري يف هذا العنرص قد يؤدي هبا إىل سقوط
بعض أسناهنا أو استهالك بعض مفاصلها ،من هنا كان اإلمام  نِّ
يبي أهنا تعطي

ولدها من ثمرة قلبها ما ال يعطيه معط لفرد آخر مهام كان عزيزا ،ثم بعد الوالدة تبدأ
مرحلة جديدة من املعاناة واألمل والتعب ،تكابدها بفرح وشغف وحب وحنان ،ال
تظهر جزعا ،وال تعبا حتى ترى ولدها أصبح رجال فإذا هبا تستشعر أمل تلك األيام

وجتد نفسها قد تعبت يف تربيته وهرمت ألجله وأفنت زهرة شباهبا من أجل هذه

األرسة ،ولعمري أن حق األم عظيم ال يفي به إال من وفقه اهلل لذلك.

ثم ينتقل  إىل بيان حق األب(( :وأما حق أبيك فأن تعلم أنه أصلك؛ فإنه

لواله مل تكن ،فمهام رأيت من نفسك ما يعجبك ،فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك

فيه ،فامحد اهلل ،واشكره عىل قدر ذلك ،وال قوة إال باهلل))( ،)103يذكر اإلمام  كل
فرد يف هذه األرسة بعظيم منزلة األب وحقه الكبري بينهم فهو األصل يف تكوين هذه
األرسة فقد أجهد نفسه وبذل ماله ووقته يف تكوينها وحرص عىل تأمني مستلزمات

العيش الكريم ألفرادها وهيأ هلا األجواء اآلمنة املستقرة لتنعم بالطمأنينة والراحة
ويف ظل هذه األجواء متكن األبناء من حتقيق أهدافهم،ووصلوا إىل مراحل متقدمة

يف املجتمع بفضل آبائهم ،لذا جيب عىل الفرد أن حيمد اهلل عىل نعمة األب الصالح

وأن يشكر األب عىل ما بذل طول سنوات عمره إلنجاح األرسة وصالحها.
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ينتقل اإلمام  بعد ذلك لبيان حق األبناء عىل اآلباء فيقرر قائال(( :وأما

حق ولدك فأن تعلم أنه منك ومضاف إليك يف عاجل الدنيا بخريه ورشه ،وإنك

مسؤول عام وليته من حسن األدب ،والداللة عىل ربه عز وجل ،واملعونة عىل طاعته،
فاعمل يف أمره عمل من يعلم أنه مثاب عىل اإلحسان إليه ،معاقب عىل اإلساءة
إليه))( ،)104يضعك اإلمام  أمام حقيقة قد هيرب منها بعض اآلباء املقرصين

يف تربية أوالدهم إذ يقولون :إن االبن هو املسؤول عن ترصفاته ،فيصدمك اإلمام

فلح ِ
سن خلقك وتربيتك وإن ساء أدبه
بحقيقة أن االبن منك فإن َح ُس َن خلقه ُ

فلسوء تربيتك وقلة عنايتك به ،وأن األب سيلقى أثر ذلك يف الدنيا قبل اآلخرة فقد

جيلب االبن غري الصالح كثريا من املشاكل ألرسته حتى وإن هجرها أو طرده األب

من فناء هذه األرسة إ َّ
ال أن مشاكله ستبقى تلحق األذى هبا وال تنفك تنغص حياة
األرسة ،أما يف اآلخرة فليعلم األب أنه حماسب بشدة عن تربية االبن ،ألن األبناء
يولدون عىل الفطرة السليمة ويؤمنون باهلل تعاىل عىل الفطرة لكن األب والبيئة قد
حترف تلك الفطرة إىل ما ال حتمد عقباه ،لذا فمن واجب األب أن يوفر األجواء

الصاحلة لتعليم األبناء وتربيتهم تربية صحيحة سليمة غري منحرفة ،وجزاء ذلك

مالقيه يف الدنيا ومالقيه يف اآلخرة.

يواصل اإلمام  بعد ذلك بيان حق األخ عىل أخيه فيقول(( :وأ َّما حق

أخيك فان تعلم أنه يدك وعزك وقوتك فال تتخذه سالحا عىل معصية اهلل ،وال ِعــدَّ ة
للظلم خللق اهلل ،وال تدع نرصته عىل عدوه ،والنصيحة له ،فان أطاع اهلل ،وإال فليكن
اهلل أكرم عليك منه ،وال قوة إال باهلل))( ،)105هكذا يرسم اإلمام اخلطوط الفاصلة

بني احلق والباطل ،فألخيك حق عليك وهو نارصك وعضدك ولكن لتكن قوتكام

يف فعل اخلري للمجتمع وال تتآزرا عىل معصية اهلل داخل األرسة أو خارجها ،وال

قوتك بكثرة إخوتك ومنعتهم دونك سببا لظلم عباد اهلل بل اجعل نرصه لك
جتعل َّ
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ونرصك له لدفع الظلم وإحقاق احلق وإشاعة الفضيلة يف املجتمع ،وجيب عليك
نرصته عندما يكون عىل احلق ونصحه عندما يرشف عىل اخلطأ ،وال تتبعه إن مل

يسمع النصح وزلت به قدمه إىل معصية اخلالق أو التجاوز عىل حقوق اآلخرين
ألنه ال يملك لك من دون اهلل شيئا ،إذا ظلمت نفسك أو ظلمت فردا آخر.

أما حق الزوجة فيقول فيه إمامنا زين العابدين(( :وأما حق الزوجة فأن
تعلم أن اهلل عز وجل جعلها لك َس َكنا ُ
نسا ،فتعلم أن ذلك نعمة من اهلل عز وجل
وأ َ

عليك ،فتكرمها ،وترفق هبا ،وإن كان حقك عليها أوجب ،فإن هلا عليك أن ترمحها،
ريك ،وتطعمها وتكسوها ،وإذا جهلت عفوت عنها))( ،)106نالحظ أن كالم
ألهنا أس ُ

اإلمام  يف تقرير حق الزوجة كله لطف ورقة ورأفة ،فهو يذكر الزوج بأن هذه
املرأة التي تعيش معه جيب أن تبنى العالقة فيام بينهام عىل الرمحة ،والو ِّد ،والرفق،

وأن عىل الزوج أن يتلطف هبا ويكرمها ويرمحها ألهنا ال متلك دون عطفه وحبه شيئا
فإهنا قد تركت األهل والعز يف كنف أرسهتا وأبيها ورضيت أن تعيش معك وأنت

غريب عنها وتعاقدمتا بعقد اهلل أن متكنك من نفسها ومتتعك وصار لزاما عليك
إطعامها ومحايتها وكسوهتا وأن تعارشها بمعروف ،فأصبحت أسرية عندك فتجب
هلا حقوق األرسى من التكريم والعناية الفائقة والرعاية الكريمة.

ثم يستمر اإلمام  يف بيان حق العبد الذي متلكه مبارشة بعد حقوق الزوجة

مبارشة ليشعرك أنه جزء من عائلتك وأنك مسؤول منه فيقول(( :وأما حق مملوكك

وابن َ
فأن تعلم أنه َخ ُ
أبيك وأ ِّم َك ،وحلمك ودمك ،مل متلكه ألنك صنعته
لق ر ِّب َكُ ،

دون اهلل ،وال خلقت شيئا من جوارحه ،وال أخرجت له رزقا ،ولكن اهلل عز وجل

كفاك ذلك ،ثم سخره لك ،وائتمنك عليه ،واستودعك إياه ،ليحفظ لك ما تأتيه من
خري إليه ،فأحسن إليه ،كام أحسن اهلل إليك ،وإن كرهته استبدلت به ،ومل تعذب خلق
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اهلل عز وجل ،وال قوة إال باهلل))( ،)107واحلق إنه لكالم تقشعر من عظمته األبدان إذ

يبينَّ اإلمام  أن هذا العبد الذي متلك رقبته مساو لك من كل اجلهات فخالقكام
واحد وأبوكام واحد وأمكام واحدة وجنسكام واحد فأنت من حلم ودم ،وهو كذلك،

ثم َّ
إن اهلل قد سخره لك ،وينبه اإلمام  العبد أمانة عندك ووديعة استودعك اهلل
إياها ،فمن يراعي هذه املعاين العظيمة كيف له أن يرضب عبده ونالحظ بوضوح

َّ
أن اإلمام  مل يسمه عبدا ،فالعبودية هلل تعاىل وهو يريد حترير اإلنسان وإحياءه

ن فسامه (مملوكك) وجعل ذكر حقوقه بعد حقوق الزوجة مبارشة وكأنك تسلطت
عىل رقبة الزوجة ورقبة العبد بام آتاك اهلل من رزقه وفضله فعليك أن تشكر اهلل عىل
هذه النعم ون حتسن إليها ،وحتييها حياة كريمة ال إهانة فيها وال تسلط وال عبود ّية

ن فكل فرد يف املجتمع له وظيفة يؤدهيا وال حيق له التجاوز عىل اآلخرين.

لقد رتب اإلمام  احلقوق يف تسلسل هرمي بديع سلسلة احلقوق التي تبنى

عليها األرسة الناجحة مبتدأ من األسس الرافعة هليكل األرسة منتهيا بمكمالهتا
ففصل حدود كل فرد ،فواهلل َّ
إن أرسة تراعى فيها هذه احلقوق
وهم اململوكون ّ
حلري هبا أن تكون مثاال ناجحا يف جمتمع فاضل ،كان اإلمام  واعيا متاما ملكانة
ٌّ

كل فرد من أفراد األرسة وما جيب له وما جيب عليه فبينَّ ذلك آمرا أتباعه ومن تصله

وصيته عرب السنني أن ينهجوا هذا الطريق يف تنظيم العالقة بينهم لينعم كل منهم

بحقوقه كاملة وينعم معه املجتمع بحياة طيبة .ويقينا أن تسطري هذه احلقوق هبذه

الدقة والشمولية هدفه عند اإلمام إحياء األفراد وإحياء املجتمع بعد أن اضطربت
حياته وأضحت مهددة يف جوانب كثرية منها.
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إشاعة املو َّدة واإلخاء

املودة واإلخاء بني
حرص اإلمام  يف تعاليمه وسلوكه العميل عىل إشاعة َّ

أفراد املجتمع لينمي فيهم األلفة واملودة واملحبة وحييي فيهم النفوس املحبة للخري،

وبداية األلفة تكمن يف إفشاء السالم بني الناس فهو مدعاة للمودة بينهم ،وقد عدَّ

اإلمام  البدء بالسالم من صفات املؤمن ،إذ يقول(( :من أخالق املؤمن
اإلنفاق عىل قدر اإلقتار ،والتوسع عىل قدر التوسع ،وإنصاف الناس ،وابتداؤه إياهم

بالسالم عليهم))( ،)108ومن بعد السالم يأيت الذكر الطيب لآلخرين ،فكان عيل بن

احلسني حيث عليه ،فيقول(( :إن املالئكة إذا سمعوا املؤمن يدعو ألخيه املؤمن

عم ُ
األخ أنت ألخيك ،تدعو له باخلري وهو غائب
بظهر الغيب أو يذكره بخري قالوا :نِ َ

عنك ،وتذكره بخري ،قد أعطاك اهلل عز وجل مثل ما سألت له ،وأثنى عليك مثل ما
أثنيت عليه ،ولك الفضل عليه))( ،)109الدعاء للمؤمنني واألصدقاء وذكرهم بكلمة
طيبة مدعاة إلشاعة أجواء املحبة يف املجتمع ،وفيه إحياء لقيمة اإلنسانية ،ثم يرتقى

اإلمام  يف تربيته ألصحابه إىل مرتبة أسمى وهي أن يسعى األخ لقضاء حاجة
أخيه املؤمن ،يقول(( :واهلل لقضاء حاجته -يعني :األخ املؤمن -أحب إىل اهلل
عز وجل من صيام شهرين متتابعني واعتكافهام يف املسجد احلرام))( ،)110هذا القسم

من اإلمام  بالثواب اجلزيل من اهلل الذي يفضل ثواب الصالة والصيام معتكفا،
دافع كبري حيفز املؤمنني عىل التعاون فيام بينهم لقضاء حوائجهم متعاونني يرحم

بعضهم بعضا ويساعد القوي الضعيف ،ويف القيم حياة للمجتمع وإعامر لألرض
باخلري والصالح.

وال يكتف اإلمام  هبذا القدر ،بل يامرس بنفسه بعض األنشطة التي

تشيع املحبة بني أفراد املجتمع ومتتن أوارص اإلخاء بينهم ،فكان اإلمام عيل بن
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احلسني(( يعجبه أن حيرض طعامه اليتامى واالرضاء والزمني واملساكني

الذين ال حيلة هلم ،وكان يناوهلم بيده ،ومن كان له منهم عيال محله من طعامه إىل
عياله ،وكان ال يأكل طعاما حتى يبدأ ويتصدق بمثله))( ،)111هذه املامرسة العملية

من اإلمام  وإرشافه بنفسه عىل إطعام الفقراء واليتامى واملرىض وأصحاب

قوي للمجتمع يرصخ فيهم أن ارمحوا هؤالء فهم أخوتكم يف
العاهات خطاب ٌّ
الدين واجلنس وليس لكم أن تستنكفوا منهم وملا كان اإلمام خليفة اهلل تعاىل فإنا

نراه أرحم الناس هبذه الفئة الضعيفة التي تستحق العطف والرعاية وكان عمله هذا

حثَّا منه للمجتمع بتبني هؤالء وعدم إمهاهلم ،ومنفذا وصية جده أمري املؤمنني
حينام قال ((اللهَّ اللهَّ فيِ َ
األ ْيتَا ِم فَلاَ ُت ِغ ُّبوا َأ ْف َواهَ ُه ْم ،ولاَ َي ِض ُيعوا بِ َحضرْ َ تِ ُك ْم))(،)112

وكان زين العابدين يدعو الناس إىل املحبة ويذكر هلم عظيم أجر املتحابني يف
اهلل ،قائال(( :إذا مجع اهلل األولني واآلخرين قام مناد فنادى يسمع الناس فيقول:

أين املتحابون يف اهلل؟ قال :فيقوم عنق من الناس فيقال هلم :اذهبوا إىل اجلنة بغري
حساب ،قال :فتلقاهم املالئكة فيقولون إىل أين؟ فيقولون :إىل اجلنة بغري حساب،

قال :ويقولون :وأي رضب أنتم من الناس؟ فيقولون :نحن املتحابون يف اهلل ،قال:
فيقولون :أي يشء كانت أعاملكم؟ قالوا :كنا نحب يف اهلل ونبغض يف اهلل ،قال:
فيقولون :نعم أجر العاملني))( ،)113وهكذا كان اإلمام  حيرص كل احلرص

عىل إشاعة مفاهيم املودة واملحبة واإلخاء بني أفراد املجتمع ألنه عىل يقني من

َّ
أمية إىل طمسها وحتريفها
أن هذه املفاهيم فيها إحياء لقيم اإلسالم التي سعى بنو َّ
للسيطرة عىل الناس وحكمهم والتأمر عليهم وحتويلهم إىل عبيد بعد أن حررهم اهلل

وأحياهم بدعوة نبينا األكرم .
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السامحة والتسامح والرأفة

ُ
السامحة يف اخللق ،وتسامح أفراده فيام بينهم من
من القيم التي حتيي املجتمع

حقوق ،وإشاعة الرأفة بينهم ،وكان اإلمام زين العابدين  يعمل عىل تنمية
هذه املفاهيم بني أفراد املجتمع ،ويبدأ بأهل بيته فنراه يويص ولده بقوله(( :إن
شتمك رجل عن يمينك ثم حتول إليك عنيسارك ،فاعتذر إليك فاقبل عذره))(،)114
وليست هذه إ َّ
ال أخالق األنبياء التي تسع الناس وتعطف عليهم وتعفو عن امليسء،

اص َف ِح
هبذه البساطة والرفعة ،وقال عيل بن احلسني يف تفسري قوله تعاىل ﴿ َف ْ
الص ْف َح الجْ َ ِم َ
يل﴾( ،)115قال (( :العفو من غري عتاب))( ،)116فاإلمام  يدعو
َّ

أتباعه وحمبيه ومن يسمع وصيته أن يرتفعوا حتى عن املعاتبة ويصفحوا عن إخواهنم

حينام يكون الصفح أجدى والعفو أرجى ،فيذكر إمامنا العسكريَّ 
أن ((رجال

جاء إىل عيل بن احلسني برجل ،يزعم أنه قاتل أبيه ،فاعرتف ،فأوجب عليه
القصاص ،فسأله أن يعفو عنه؛ ليعظم اهلل ثوابه))( ،)117نالحظ َّ
أن اإلمام  بعدما
قرر احلكم الواجب عىل اجلاين طلب  من صاحب احلق أن يعفو عنه طلبا ملا
عند اهلل من الفضل واجلزاء ،أي أن يمنح اجلاين فرصة جديدة للحياة؛ ليحيه بعدما

استحق املوت بجنايته ،هكذا يسعى اإلمام إىل إشاعة الرأفة والتسامح يف احلقوق
عندما يكون صاحب احلق ظاهرا ومتمكنا من أخذ حقه.

ويرسخ اإلمام  مبدأ التسامح بني أصحابه فيقول هلم(( :إذا أخذت أسريا

فعجز عن امليش ومل يكن معك حممل فأرسله وال تقتله))( ،)118وهبذا تكون الرأفة

مبدأ واجب التطبيق حتى مع العدو ،فام أن يقع بيدك حتى تصبح له حقوق جيب

مراعاهتا ،وال حيق لك أن تتجاوز عليه ،ويأمرنا اإلمام  أن نعفو عنه نرسله إذا
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سنحت الفرصة لذلك ،فليست غاية اإلسالم قتل الناس أو أخذهم أرسى ،بل

غايته تربيتهم وإحياؤهم بعد أن كانوا أمواتا مرشكني أو كافرين.

ال يقف اإلمام  عند هذا احلد ،بل يعلم أتباعه إشاعة الرأفة يف املجتمع

بامفيه من موجودات وإن كانت غري اإلنسان ،فطلب إليهم أن ال يذبحوا البهائم يف
الليل فكان يقول(( :ال تذبحوا حتى يطلع الفجر؛ فان اهلل عز وجل جعل الليل سكنا

لكل يشء))( ،)119فلام كان الليل سكنا وهدوءا ال يرىض اإلمام  أن تفزع فيه
احليوانات ،وتتعرض للذبح ،بل ينتظر فيها إىل الصباح ،يريب اإلمام  أصحابه

عىل احرتام نواميس الطبيعة الكونية كام خلقها اهلل وشاء هلا أن تكون فال يتعدوا
عليها ،وهنى اإلمام السجاد  عن أن تروع فراخ الطري يف أعشاشها ،فقد سأله

أحد أصحابه عن العصفور يفرخ يف الدار ،هل تؤخذ فراخه؟ فقال (( :ال ،إنَّ

الفرخ يف وكرها يف ذمة اهلل ما مل يطر ،ولو أن رجال رمى صيدا يف وكره فأصاب الطري

والفراخ مجيعا فإنه يأكل الطري ،وال يأكل الفراخ؛ وذلك أنَّ الفراخ ليس بصيد ما مل
يطر ،وإنام تؤخذ باليد وإنام يكون صيد إذا طار))( ،)120فالرأفة يف مفهوم اإلسالم ال

ختتص بالبرش فحسب بل تشمل املوجودات معه ،فبحكم كونه خليفة هلل يف أرضه

له والية عىل هذه املوجودات وعليه أن حيسن الترصف فيها والتعامل معها.

التكافل والضامن االجتامعي
التكافل بني أفراد املجتمع رضورة الزمة فبها يضمن املجتمع سالمة أفراده

ويضمن أن كل فرد من أفراده سيكون نقطة تنري سامءه ،وتعالج آالمه ،فاجلياع يف
املجتمع جيب إشباعهم ،وقد تقع هذه املسؤولية عىل أفراد املجتمع يف بعض األحيان
وذلك عندما يعلم الفرد أن فردا من األفراد بعينه جائع فعليه أن يطعمه ،وكان عيل
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بن احلسني يقول(( :من بات شبعانا ،وبحرضته مؤمن جائع طاو ،قال اهلل
عز وجل :مالئكتي أشهدكم عىل هذا العبد أنى قد أمرته فعصاين ،وأطاع غريي،
ووكلته إىل عمله ،وعزيت وجاليل ال غفرت له أبدا))( ،)121فال جيوز يف بالد املسلمني

أن جيوع فرد وأنت تعلم به ،ليست هذه من قيم هذا املجتمع املؤمن ،وكان 

يقول ملوىل له(( :ال يعرب عىل بايب سائل إال أطعمتموه فإن اليوم يوم اجلمعة ،قلت:
ليس كل من يسأل مستحقا ،فقال :يا ثابت أخاف أن يكون بعض من يسألنا حمقا فال
نطعمه ونرده فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب وآله ،أطعموهم))( ،)122خالصة

األمر أن الفرد ال جيوز أن يبقى جائعا يف ديار املسلمني وجيب عليهم إطعامه.

ويعلم اإلمام  أتباعه أن خيلفوا احلاج يف أهله فيقول(( :من خلف حاجا يف

أهله وماله كان كأجره حتى كأنه يستلم األحجار))( )123هذا املبدأ يعلمنا أن رعاية
األرس املسلمة مضمونة يف ديار املسلمني وبذا يكون الفرد مطمأنا عىل عياله إذا سافر

ألنه يشعر أن املجتمع يرعاهم بغيابه ،وهذا من مبادئ التكافل االجتامعي التي حث
عليها ديننا احلنيف وأوىص هبا أئمتنا األطهار.

العمل وتنمية الثروة العامة
األموال يف اإلسالم ليست للخزن بل هي للعمل ،وباستثامر األموال ستدور

عجلة احلياة ويشتغل كثري من األفراد وحيصلون عىل رزقهم بطريق صحيح ،فالبطالة

الناجتة عن ختزين األموال ومجعها سبب رئيس لكثري من آفات املجتمع وهي التي
تدفع ببعض األفراد إىل التجاوز عىل حقوق اآلخرين أو مد أيدهيم إىل املال احلرام،

لذا كان إمامنا زين العابدين يدعو أصحابه إىل تشغيل األموال ويعدُّ ذلك من

متام املروءة إذ يقول(( :استنامء املال متام املروءة))( ،)124ويقول أيضا(( :استثامر
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املال متام املروة))( ،)125فاستنامء املال أي تشغيله طلبا لنامئه ،واستثامره تشغيله طلبا
لثمرته ،وثمرة املال إدارة عجلة احلياة والتوسعة عىل العيال والنفس ،وهذا املبدأ

َّ
الشك أنه حييي املجتمع ،وكان اإلمام  حيث عىل العمل ويقول(( :إن من
سعادة املرء أن يكون متجره يف بالده))(.)126

كل هذه العوامل التي َّ
حث عليها اإلمام  كانت عنارص إلحياء املجتمع

وهو عوامل اجيابية تعزيزها يعود عىل املجتمع باحلياة الصاحلة؛ لذا كانت دعوة
إمامنا بالقول والعمل لرتسيخ هذه املقومات االجتامعية.

اجلانب الثاين :حماربة العوامل السلبية املقوضة للمجتمع واحلد منها ،ويتحقق

هذا من خالل حماربة جمموعة من الظواهر السلبية يف املجتمع منها:

الفقر والعوز

الفقر والعوز من أخطر األشياء التي تقوض استقرار أي جمتمع فإذا َّ
الفقر
حل
ُ

بديار قوم مل تبق هلم حرمة إال وتنتهك ،فاجلائع قد يفعل كل يشء ليسد وجوعه،

ويف األخص إذا كان معيال ألطفال ،لذا سعى اإلمام  بكل طاقته ملحاربة

اجلوع والفقر يف جمتمعه ،وكان اإلمام السجاد  يشعر بفداحة هذا اخلطبَّ ،
وأن
مسوؤلية اإلمام  تتعلق بمحاربته بام يمكنه ،وإذا أردنا أن نتتبع أخبار اإلمام

زين العابدين يف هذا اجلانب ،فإن املقام يضيق بنا؛لذا سنذكر بعض الروايات
وأخباره  يف تصدقه وإطعامه اجلياع أشهر من أن ختفى ،فعن أيب محزة
للتمثيل،
ُ

الثاميل قال« :وكان عيل بن احلسني ليخرج يف الليلة الظلامء ،فيحمل اجلراب
فيه الرصر من الدنانري والدراهم ،حتى يأيت بابا بابا فيقرعه ،ثم يناول من خيرج
إليه ،فلام مات عيل بن احلسني ،فقدوا ذلك فعلموا أن عيل بن احلسني،
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الذي كان يفعل ذلك»( ،)127كان اإلمام  حريصا عىل إعالة العوائل الفقرية يف
املدينة ،ويسعى بنفسه ألداء تلك املهمة ،وحيدثنا اإلمام الصادق عن جده زين

العابدين ،إذ يقول(( :كان عيل بن احلسني إذا كان اليوم الذي يصوم فيه
أمر بشاة ،فتذبح وتقطع أعضاؤه وتطبخ ،فإذا كان عند املساء أكب عىل القدور حتى
جيد ريح املرق وهو صائم ،ثم يقول :هاتوا القصاع ،اغرفوا آلل فالن ،اغرفوا آلل

فالن ،ثم يؤتى بخبز ومتر ،فيكون ذلك عشاءه))(.)128

يعطينا اإلمام  درسا علميا يف اإليثار والصدقة فحال كونه صائام يطبخ

الطعام ،ويشم رائحته ،فتشتهيه النفس ،ولكن خلق اإلمام  يأبى ْ
أن يأكل منه

شيئا ويف املدينة جياع وفقراء فيوزع الطعام عن آخره بينهم ،ويفطر من صيامه
باخلبز والتمر ليوايس الفقراء يف فقرهم ،ويستشعر جوعهم ومعاناهتم ،مل يطبخ

اإلمام  الشاة لنفسه وعياله بل كان يطبخها للفقراء من حوله ،وكان يقول:
((من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه اهلل من ثامر اجلنة ،ومن سقى مؤمنا من ظمأ

سقاه اهلل من الرحيق املختوم ،ومن كسا مؤمنا كساه اهلل من الثياب اخلرض))(،)129

فغاية اإلمام  كانت إطعام اجلياع وحتفيز املتمكنني من حوله ليتابعوه يف العمل
الصالح ،فينفقوا مما رزقهم اهلل عىل الفقراء واجلياع ،هذه آداب اإلمام  وتربيته

ألصحابه ،وكان زين العابدين« يشرتي كساء اخلز بخمسني دينارا ،فإذا صاف

تصدق به»( ،)130وال يبايل أن يتصدق اإلمام  بالثوب وإن غال ثمنه وال يرتكه يف
خزانة للسنة القادمة؛ ألن اإلمام  ليس بطويل األمل يف هذه الدنيا ،ال خيزن من
حطامها شيئا ،وقد توكل عىل اهلل وهو عىل يقني بأن اهلل تعاىل كافيه حاجته فلم خيزن

ثيابا أو أمواال؟ جيود بام يقع حتت يده لينقذ الفقراء واجلياع ،ومرت علينا آنفا بعض

الطعام للفقراء ،و ُي ِ
رش ُف عىل إطعامهم بنفسه ،لقد
أخبار اإلمام  ،وأنه كان ُيعدُّ
َ
تصدى اإلمام  لظاهرة الفقر واجلوع يف أيامه بام يشكل حال سليام هلذه اآلفة
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االجتامعية ،ودعا أصحابه إىل التصدق يف الرس والعلن ،بام يتمكن كل منهم وكان
يقول  هلم(( :ما من رجل تصدق عىل مسكني مستضعف فدعا له املسكني بشئ

تلك الساعة إال استجيب له))( ،)131ليحبب الصدقة إىل نفوس الناس ،وكان 

يقول هلم أيضا(( :صدقة الرس تطفئ غضب الرب))(.)132

إن اهتامم اإلمام  بالتصدق واإلطعام كان واضحا وشكل سمة من سامت

شخصيته املباركة ،وذلك إحياء للمجتمع وحفاظا عىل قيمه التي تدهورت بسبب

تفيش الفقر والتاميز الطبقي فاألموال استحوذ عليها نفر من الناس ظلام وعدوانا
عامة الشعب يعاين من النقص واجلوع ،ما استوجب حال
وبغري استحقاق ،وبقي َّ

مناسبا من إمام األمة ،وقد فعل ما أمكنه ،وأنقذ كثريا من األرس التي كان اإلمام

 يعيلها بنفسه ،وأحيى بذلك العمل الدؤوب املجتمع.

التمييز العنرصي والطبقية
ذكرنا يف التمهيد أن من سامت املجتمع األموي الذي عارصه اإلمام زين

أمية النعرات اجلاهلية
العابدين وجود التاميز العنرصي والطبقي ،فقد أعاد بنو َّ

وأحيوا العصبية القبلية بشكلها املرض باملجتمع بعد أن أماهتا اإلسالم ،فكان

عىل اإلمام  أن حييي قيم اإلسالم ويميت العصبية املرضَّ ة باملجتمع واملهددة

لقوامه ،فنراه  يقول(( :ال حسب لقريش وال عريب إال بتواضع ،وال كرم إال
بتقوى)) ( ،)133وليس كل عصبية حمرمة أو مذمومة ،وقد ُسئِ َل عيل بن احلسني

عن العصبية ،فقال(( :العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل رشار قومه
خريا من خيار قوم آخرين ،وليس من العصبية أن حيب الرجل قومه ،ولكن من
العصبية أن يعني الرجل قومه عىل الظلم))( ،)134وخشية أن يفهم كالم اإلمام 
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عىل غري وجهه الصحيح بينَّ لنا اإلمام  معنى العصبية املذمومة التي يأثم عليها
صاحبها وهي تلك النوع من الرابطة التي تدفع صاحبها إىل نرصة األرشار عىل
األخيار؛ بسبب رابطة الدم والرحم ،أما أن حيب الرجل قومه وعشريته وينرصهم

عىل احلق ويساعدهم عىل فعل اخلري فتلك صلة للرحم حمبذة وحممودة ،أما التجاوز
عىل اآلخرين وظلمهم حقوقهم من أجل صلة القرابة للعشرية أو القبيلة أو العرق،
فهذه هي العصبية التي حارهبا اإلسالم وذمها اإلمام  وقال إن صاحبها يأثم
عليها ،ألهنا تقوض أساسا من أسس املجتمع املتينة ،فاملجتمع جيب أن يبنى عىل
املواطنة الصاحلة وليس عىل العصبية الظاملة ،فحياة املجتمع تقوم عىل العدل ال

الظلم.

الغيبة والنميمة والبهتان
من اآلفات اخلطرية التي تصيب بعض املجتمعات الغيبة والنميمة والنفاق

االجتامعي ،وهتدد هذه األمراض وحدة املجتمع وتعمل عىل نخر وحدات املجتمع
املكونة له (األرس) فقد تفت هذه األمراض االجتامعية كثريا من األرس ومتيتها؛ ما

جيعل كيان املجتمع كله مهددا باالهنيار؛ لذا كان اإلمام  يسعي إىل بيان خطر

هذه األمراض وحماربتها بام يستطيع ويويص أصحابه بعدم اقرتافها ،وحيذرهم من
خطرها ،فكان  يقول هلم(( :إن املالئكة إذا سمعوا املؤمن يذكر أخاه بسوء

ويدعو عليه قالوا له :بئس األخ أنت ألخيك ،كف أهيا املسرت عىل ذنوبه وعورته،
وأربع عىل نفسك ،وامحد اهلل الذي سرت عليك ،اعلم أن اهلل عز وجل أعلم بعبده

منك))( ،)135فيذكر أصحابه أن اهلل يعلم عيوب العباد وأن للمتكلم عيوبا قد سرتها

حري به أن ينشغل بعيوبه عن ذكر عيوب اآلخرين ،وكان يقول:
اهلل تعاىل عليه وأن ّ
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((من رمى الناس بام فيهم رموه بام ليس فيه))( ،)136ويقول (( :من كف عن

أعراض املسلمني أقاله اهلل عز وجل عثرته يوم القيامة))(.)137

ال ينفك اإلمام  يذكر أن الغيبة والنميمة والبهتان وذكر عيوب الناس

انشغال بأمور ال تليق بمروءة الرجل وال تناسب كرامته وإن من ال ينتهي عن ذكر

عيوب الناس فإنه يفتح عىل نفسه بابا واسعا فيذكره الناس بام ال حيب من العيوب
وإن كانت ليست فيه ،وكأن هذه املعادلة التي يذكرها اإلمام  لنا متثل عقوبة

عاجلة ملن ال يتورع عن ذكر عيوب الناس فرسعان ما يرموه بتهم باطلة ال حيب
ْ
أن تنسب له ،وبعد ذلك فإن اهلل له باملرصاد ،فعقوبته يوم القيامة شديدة ،يقول
اإلمام السجاد (( :إياكم والغيبة ،فإهنا إدام كالب النار))( ،)138هذا التحذير

الشديد من اإلمام  يشعر به أصحابه بأن عقوبة الغيبة يف اآلخرة بشعة جدا

والعاقل ال يليق به أن يقرتف مثل هذا الفعل ،وإحلاح اإلمام  عىل التحذير من
هذه الصفات لعلمه اليقني أهنا من األخطار الشديدة التي تؤدي إىل موت املجتمع

وأهنا قيمة سلبية جيب التصدي هلا بقوة ،ومل يكن اإلمام  يسمح ألحد أن يذكر
اآلخرين بسوء يف جملسه أو أن ينقل له كالما عنهم ،فتذكر األخبار َّ
أن رجال قال

لإلمام  :إن فالنا ينسبك إىل أنك ضال مبتدع ،فقال له عيل بن احلسني:

((ما رعيت حق جمالسة الرجل ،حيث نقلت إلينا حديثه ،وال أديت حقي حيث
أبلغتني عن أخي ما لست أعلمه! ...إياك والغيبة ،فإهنا إدام كالب النار ،واعلم أن

من أكثر من ذكر عيوب الناس شهد عليه اإلكثار أنه إنام يطلبها بقدر ما فيه)) (،)139
فلم يسمح اإلمام  ألحد جلسائه أن ينقل له كالما عن شخص آخر وإن كان
صادقا يف نقله عنه ،وهناه هنيا شديدا عن هذا الفعل ،ليؤدبه ويمنعه من تكرار مثل
هذا الفعل ألنه ليس من املروءة ويميت القلب ويفتت املجتمع.

79

وكان اإلمام  قد ذكر يف رسالة احلقوق أن(( :حق اللسان إكرامه عن

اخلنا ،وتعويده اخلري وترك الفضول التي ال فائدة هلا ،والرب بالناس ،وحسن القول
فيهم ،وحق السمع تنزهيه عن سامع الغيبة ،وسامع ما ال حيل سامعه))( ،)140فحاسة

النطق التي وهبها اهلل تعاىل لنا جيب أن نصوهنا عن ذكر عيوب الناس وأن نقول

فيهم القول احلسن مثلام جيب أن نصون حاسة السمع ونمنعها عن سامع األباطيل

والبهتان وقول الزور.

الفحش والفحشاء واملنكر يف القول والعمل
أمية وذكرنا آنفا تفيش الغناء والرقص
ولقد شاعت الفحشاء يف جمتمع بني َّ

ورشب اخلمر وشاع املنكر يف ظل فسق احلكام واألمراء وجموهنم ،دون أدنى ريب إن

مثل هذه األعامل هتدد املجتمع يف الصميم ،ومتيت مقومات وجوده ،فنهض اإلمام
 للتصدي لتلك األعامل ،بالقول والعمل عمليا تصدى هلا بتعليم أصحابه كثرة
العبادة والدعاء واملناجاة وكانت هذه األعامل هتذب النفس وتؤثر يف مستوى الفرد

فتحصنه من االنزالق يف مهاوي الرذيلة ،أما عىل املستوى االجتامعي العام فكان

كثري النصح واإلرشاد لعامة الناس فنراه  حيذرهم قائال(( :والذنوب التي هتتك

العصم :رشب اخلمر واللعب بالقامر وتعاطي ما يضحك الناس من اللغو واملزاح

وذكر عيوب الناس وجمالسة أهل الريب))(.)141

فرشب اخلمر خيرج العبد من عصمة مواله فيرتكه اهلل تعاىل لعمله وقد خرس من

خيرج من ساحة رمحة اهلل ويعتصم بعمله ،وكان إمامنا عيل بن احلسني يقول:

((إن لسان ابن آدم يرشف كل يوم عىل جوارحه كل صباح فيقول :كيف أصبحتم؟
فيقولون بخري إنْ تركتنا ،ويقولون :اهلل اهلل فينا ،ويناشدونه ويقولون :إنام نثاب
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ونعاقب بك))( ،)142هذه احلوارية اجلميلة بني اللسان واجلوارح تبني هيمنة اللسان

بقية اجلوارح فقد يعثر اللسان ،وتتحمل بقية اجلوارح التبعات والعقوبات؛
عىل َّ

لذا كان إمامنا عيل بن احلسني يويص ولده وأصحابه ومن بلغهم قوله قائال:
((اتقوا الكذب الصغري منه والكبري يف كل جد وهزل ،فإن الرجل إذا كذب يف

الصغري اجرتأ عىل الكبري أما علمتم أن رسول اهلل  قال :ما يزال العبد يصدق

حتى يكتبه اهلل صديقا ،وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه اهلل كذابا))( ،)143فالكذب
من الفحشاء التي هنى اإلسالم عن اقرتافه؛ ألنه مرض يضيع احلق يف املجتمع وتتيه
معه احلدود فيتجاوز ضعاف النفوس عليها ،نتيجة الكذب وقول الزور.

وكان اإلمام  قد حذر من الذنوب التي تديل األعداء وهي :املجاهرة

بالظلم ،وإعالن الفجور وإباحة املحظور وعصيان األخيار واالنصياع لألرشار،
وحذر أيضا من الذنوب التي تعجل الفناء وهي :قطيعة الرحم واليمني الفاجرة،
واألقوال الكاذبة ،والزنا وسد طريق املسلمني ،وادعاء اإلمامة بغري حق( ،)144هذه

األعامل كلها من الفحشاء والباطل التي هنى اإلسالم عن اقرتافها ألهنا ترض بصحة
املجتمع ،ومتيت القيم اإلجيابية فيه ن لذا حيذر منها اإلمام بشدة.

وكان اإلمام  قد قرر يف رسالة احلقوق حق بعض األعضاء قائال(( :وحق

اللسان إكرامه عن اخلنا وتعويده اخلري وترك الفضول التي ال فائدة هلا ،والرب بالناس،

وحسن القول فيهم ،وحق فرجك عليك ان حتصنه من الزنا ،وحتفظه من أن ينظر
إليه))( ،)145فاللسان والفرج من األعضاء التي قد يكون هلام اثر يف احلفاظ عىل حشمة

املجتمع وصيانته من الرذيلة من خالل حفظ اللسان من الفحش يف القول وحفظ

الفرج من الزنا وصيانته عام ال جيوز من األفعال ،وبذا حياول اإلمام  صيانة
املجتمع من االنحالل اخللقي ويعالج هبذه الوصايا بعض األمراض التي انترشت
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أمية .وكان  يقول(( :أربع من كن فيه كمل إسالمه ،وحمصت
يف عرص بني ّ
عنه ذنوبه ،ولقي ربه عز وجل وهو عنه راض :من وىف هلل عز وجل بام جيعل عىل

نفسه للناس ،وصدق لسانه مع الناس ،واستحيا من كل قبيح عند اهلل وعند الناس،
وحسن خلقه مع أهله))( ،)146هذه قاعدة عامة من متام إسالم املرء أ َّنه يستحيي من

كل قبيح رشعا وعرفا ،ثم ال يكون كاذبا ،وال فاحش القول ،وال خوانا ،وإن هذه

الصفات إن توافرت يف العبد ستعينه عىل تكوين أرسة صاحلة ويكون عضوا إجيابيا
يف املجتمع يساعد يف إحياء الفضيلة ونرشها بني الناس.

حتريم الربا واملنافع الباطلة
أحل اهلل البيع وحرم الربا ولقد كان الربا من املامرسات التي قوضت أسس

املجتمع اجلاهيل يف مكة وأرهقت كاهل كثري من أفراده وسلبتهم كل ما يملكون

وحولته إىل ثروات باطلة تنمو بصورة غري رشعية عند فئة من املنتفعني واملتسلطني،

ولقد حارب اإلسالم الربا ،وأسقط كل ربا من أيام اجلاهلية ،ولكن لشيوع الفقر
وازدهار طبقة من األغنياء املقربني من السلطة وق َّلة الوازع الديني أيام نبي ُأمية
يبدو َّ
أن هذه اآلفة قد عادت إىل املجتمع وكان عىل اإلمام زين العابدين التصدي

هلا ولكل املنافع الباطلة التي ترض بكيان املجتمع االقتصادي وترض بعملية حركة
املوال والثروات يف املجتمع وحتوهلا من حركة نافعة إىل حركة احتكارية ضارة بل

حمطمة لكيان املجتمع ،فنراه  يقول(( :احلالل هو قوت املصطفني ،ثم قال:
قل :اللهم إين أسألك من رزقك الواسع))( ،)147فيعلم أصحابه ومن يبلغه كالمه

الرشيف أن أألصل يف اإلنسان أن جيمع قوته وقوت عياله من احلالل وأن الذين

اصطفاهم اهلل تعاىل كانوا يأكلون من احلالل ومل يداخل قوهتم احلرام ثم يعلمهم

أن يطلبوا من اهلل الرزق احلالل ،وكان اإلمام زين العابدين قد قال يف رسالة
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احلقوق(( :وحق يديك أن ال تبسطهام إىل ما ال حيل لك وحق بطنك أن ال جتعله

وعاء للحرام وأما حق مالك فأن ال تأخذه إ َّال من حله وال تنفقه إال يف وجهه وال

تؤثر عىل نفسك من ال حيمدك فاعمل به بطاعة ربك وال تبخل به فتبوء باحلرسة
والندامة مع التبعة))( ،)148فيقرر لنا أمامنا  أن نعمة سالمة اليد التي أنعم اهلل هبا

عليك جيب أن يكون شكرها ْ
أن ال متدها إىل حرام ،وحق بطنك أن ال تدخل فيه ماال

حراماَّ ،
وأن مالك جيب أن يكون من املكاسب املحللة رشعا وان ال يكون حراما

من ربا او رسقة أو غريمها من الطرق غري الرشعية جلمع الثروة وأن هذه الثروة التي
تتحصل عندك مصريها إىل غريك فانفق منها يف ما يريض اهلل قبل أن جتوزك إىل غريك
فتخرج من يدك وتبقى تبعتها عليك.

هكذا يريب اإلمام  أفراد جمتمعه ،وكان ينهاهم عن صغائر األمور إذا كانت

تعرتهيا شبهة فساد ،فيذكر لنااإلمام الباقر(( :أنَّ اإلمام زين العابدين كان
ينهى عن اجلوز الذي جيئ به الصبيان من القامر أن يؤكل ،وقال :هو السحت))(،)149

فهذا املقدار القليل الذي قد ال هيتم لشأنه بعض الناس كان اإلمام  ال يرتضيه

وينهى عن أكله معتربا إياه ماال مل يؤخذ من عمل أو كسب صحيح ،فاألموال
هلا طرقها الصحيحة التي جيب أن تتحرك فيها يف املجتمع لتدوم وتنمو بطرقها
الصحيحة حمققة فوائدها ،أما احلصول عىل األموال من طرق غري جمازة يف الرشع
فهذا ما كان ينهى عنه اإلمام ؛ ألنه من أسباب موت املجتمعات والقضاء

عليها؛ لذا وجب حماربة املكاسب املحرمة من أجل إحياء املجتمع واحلفاظ عىل
سالمته.
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اخلامتة والنتائج
كانت هذه اجلولة يف سرية اإلمام عيل بن احلسني والتفحص ألخباره

ووصاياه وآثاره حماولة الستكشاف فلسفته اإلحيائية عىل مستوى الفرد واملجتمع

ولقد تبني لنا اآليت:

 1.1أن اإلمام عيل بن احلسني كان يصدر عن فلسفة إحيائية واضحة هي نفسها
التي دعا إليها نبينا األكرم وأمرنا اهلل تعاىل باالستجابة هلا؛ ألن فيها حياتنا.

2.2كانت هذه السياسة تعتمد عىل حماور خاصة إلحياء الفرد حياته املادية ،وقد
وجدنا اإلمام  حيث عىل انتاج األوالد من الطرق الصحيحة من خالل
الزواج الرشعي واالبتعاد عن العالقات غري الرشعية بني الذكر واألنثى ألهنا

قد تكون سببا يف انتاج أفراد غري رشعيني يف املجتمع ومن ثم يكون هذا وباال

عليه .هذا من حهة ومن جهة ثانية فقد عمل اإلمام  عىل انتهاج سياسة
خاصة لتحرير العبيد وإعادة إحيائهم بعد أن فقدوا حريتهم وقد كانت ظاهرة

عتقه للعبيد عالجا ناجحا لتفيش ظاهرة العبودية يف العرص األموي ،فكان

اإلمام  حيتضن العبيد ويعلمهم ويغمرهم بعطفه ورعايته قبل أن يزجهم
من جديد يف املجتمع وبعد أن يوفر هلم مستلزمات نجاحهم يف احلياة ،فكانت

هذه سياسته اإلحيائية للعبيد.
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3.3أما حياة الفرد املعنوية فقد اهتم هبا اإلمام وعمل  عىل إحيائها وذلك تقوية
اإليامن باهلل تعاىل وإشاعة مفهوم الرمحة يف النفوس ثم مفهوم احللم لتحيا هبا
نفوس األفراد وتزدهر قيم اخلري عندهم.

4.4بعد ذلك كانت فلسفة اإلمام  يف إحياء املجتمع تعتمد عىل جانبني
مهمني األول تعزيز الظواهر اإلجيابية يف املجتمع مثل تكوين األرسة الصاحلة،
وإشاعة املودة واإلخاء يف املجتمع ،وإشاعة السامحة والتسامح والرافة
بني أفراد املجتمع ،ثم تعزيز مفهوم التكافل االجتامعي ،ودعم استثامر املال

بالشكل الصحيح وتنمية الوضع االقتصادي يف املجتمع ،أما اجلانب الثاين
فيتمثل يف حماربة الظواهر السلبية املقوضة لسالمة املجتمع واملهدد لكيانه مثل:

حماربة الفقر والعوز واجلوع يف املجتمع ،والتصدي لظاهرة التمييز العنرصي
والعصبية القبلية ،حماربة ظاهرة الغيبة والنميمة والبهتان ،عدم السامح النتشار
الفحش والفحشاء يف القول والعمل ،وحتريم املنافع الباطلة وأوهلا الربا

واملكاسب غري الرشعية .وهبذا متكن اإلمام زين العابدين من إعادة إحياء
املجتمع والتصدي لالهنيار اخلطري الذي كان يرتبص به.

1.1األنفال.24:
2.2األنعام.122 :
3.3الزمر.9 :
4.4ينظر :لسان العرب :ابن منظور ،نرش أدب احلوزة قم ،إيران  ،#1405مادة (حيا) 14
.212 -211/
5.5فاطر.22 :
6.6النحل.21:
7.7يس.70 :
8.8ينظر لسان العرب .212-211/14
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رشيف القريش ،مطبعة اآلداب النجف ط.135/2 :1975 ،1
2424اإلمام السجاد جهاد وأجماد.13:
2525املصدر السابق.15:
2626األغاين.257\21 :
2727ينظر :بحار األنوار ،325/44 :وحياة اإلمام احلسني.120/1 :
2828ينظر :اإلمام السجاد جهاد وأجماد.23 :
2929ينظر :األغاين.89\17 ،262\9 ،310\1 :
3030ينظر :األغاين.172\9 :
3131ينظر :األغاين ،422/8 :ديوان األخطل ،163 :معاهد التنصيص :عبد الرحيم العبايس
.276-272/1
3232ينظر :األغاين.111/5 ،400 ،20/4 ،55/1 :
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ملخص البحث
مع َلماً ثر ًيا الشتامله عىل منظومة قيمية هتذيبية وفنية تعدُّ
الس ّج ّ
يشكل ّ
ادي ْ
النص ّ

عالمة فارقة يف ميدان النشاط اإلنساين الواعي ،فقد جاءت نصوص اإلمام زين
العابدين شاهدا عىل عبقرية منتجها يف التف ّنن يف توظيف األساليب اللغوية
وإضفاء الفضيلة عىل الصيغ املعجمية بام خيلق منها قيام مجالية وفكرية تفرض

حضورها عىل العقل والوجدان.

يسعى الباحث باعتامده (املناجيات وأدعية األيام) ميدانا تطبيقيا النفاذ إىل

أعامق النص السجادي للكشف عن دالالته اخلبيئة وصوال إىل الكيفية التي اعتمدها

مبدعه يف توظيف تلك األساليب لتبئري ثيمة النص وتوزيع خيوطها الرتابطية

موج َهة النتاج قيم مجالية ابداعية هلا هويتها املائزة وحضورها
بوساطة مسارات ّ
املشهود .وقد أفاد الباحث من معطيات الدرس األسـلويب بمستوياته الصوتية
والرتكيبية والداللية للكشف عن مواضع اإلثارة وشواهد االنزياح التي شكلت

بمجملها أمارات اإلبالغ املثمر والشعرية الساحرة التي حتمل املتلقي عىل التأمل

واملساءلة .فقد جاء النص السجادي مستوعبا للواقع املعيش ،ومعرب ًا عن رؤية
وطيعة بام خيدم
شمولية ناضجة فن ُِس َجت مضامينه الفكرية والروحية بأساليب مرنة ّ

تلك الرؤية ويعضدها دالليا ومجاليا ،فضال عن قدرهتا عىل توجيه احلراك الذهني

للمتلقي ومحله عىل الدخول إىل دائرة احلدث التي سعى اإلمام عىل جعلها أكثر
انفتاحا واعام ًما ،فكان منجزه ُ م ْس َت ْل َه ًام من مدينة العلم جدّ ه النبي املصطفى
ً

بأساليب ّ
شكلت بمجملها فراد ًة يف
 وأبواهبا كرام املنهل .فجاء نص ًا ابداعيا
َ
الثراء املعريف والروحي ،وشاهدا نابضا بروح القرآن ومصداقا لسحر البيان.
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ABSTRACT
Sajad text is considered as fertile soil for having artistic and valuable
cultivating system that draws a line of essentiality in the orbit of the
heedful human activity; it strikes the eye as evidence to the genius
and individuality of its creator in employing linguistic techniques and
transpiring virtue at the expense of the dictionary expressions that give
them intellectual and aesthetic values dominating mind and heart.
Depending upon invocation and supplication, the researcher
endeavours to render them into a field to delve into the depth of the Sajaf
text to expose the implicit connotations; then it is to fathom the ways
the creator adopts to adumbrate the content of the text and to spray its
clues into specific directed paths to produce creative aesthetic values
distinguished with a seal and paramountcy.
The researcher exploits the shades of stylistics phonetic, structural
and pragmatic to expose the excitement points and ecstasy remarks that
form the sense of peak eloquence and magic poetics that stimulate the
interlocutor into contemplating and inquiring. However the Sajad text
emerges as expressive and cognizant of the meant circumstances and
universal mature viewpoints, whose spiritual and intellectual themes are
woven with lenient and flexible to serve such viewpoints and cultivate
them pragmatically and aesthetically. Besides, they could stern the
mentality of the addressee and urge him to have a role in the action orbit
that Imam endeavours to extend and generalize ; the products of Imam
imbues from the city of science , the city of his grandfather, the Selected
prophet (Peace be upon him and his posterity) and its gates of the
benevolent fount. That is why such a text plunges into aurora as creative
and having styles that cast particularity in the spiritual and knowledge
heritage, evidence palpitating with the soul of the Quran and a proof to
the charm of elocution.
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املقدمة
حياول الباحث يف الدراسة احلالية التي اتخّ ذت من (املناجيات وأدعية األيام)

ميدانا تطبيقيا النفاذ إىل أعامق النص السجادي للكشف عن دالالته اخلبيئة ،وصوال

قر يف األذهان من القواعد اللغوية
إىل الكيفية التي اعتمدها مبدعه يف حتويل ما ّ

واستعامالهتا إىل عالقات عىل قدر كبري من الوعي إلنتاج قيم مجاليةوأمارات

أسلوبية يمكن أن توسم بميسم الفرادة واالنعتاق.

إن إنعام النظر بآداب الدعاء يكشف لنا عن قيمه التهذيبية التي تتحقق بعض

صورها من طريق (إعامم الدعاء) ذلك اإلعامم الذي يدفع بالنفس اإلنسانية إىل
االنفالت من دائرة الذات الضيقة والذوبان يف عامل امللكوت اإلهلي الذي باستشعاره

هنجر (أنانيتنا) وبمعايشته نلوذ باحلب للجميع.

معلوم أن من األنبياء َ من مل يسألوا أجرا عىل رسالتهم التي بعثوا هبا وهم

يبلغوهنا أقوامهم ،غري أن النبي حممد  طلب بـ (أمر إهلي) أجر ذلك مودة أهل
البيت ﴿ ذلِ َك ا َّل ِذي ُي َبشرِّ ُ ُ
الصالحِ ِ
ات ُق ْل ال َأ ْس َئ ُل ُك ْم
اهلل ِعبا َد ُه ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ

َع َل ْي ِه َأ ْجر ًا إِ َّال المْ َ َو َّد َة فيِ ا ْل ُقربى َو َم ْن َي ْقترَ ِ ْف َح َس َن ًة َن ِز ْد َل ُه ِفيها ُح ْسن ًا إِنَّ َ
ور
اهلل َغ ُف ٌ
ْ
ور﴾( )1ولعل يف إحياء ذكرهم  صورة من صور املودة التي سأهلا بحقهم
َش ُك ٌ
النبي .ويتخذ إحياء الذكر أشكاال عدة ،أحسب منها تالوة آثارهم األدبية
ودراستها ونرشها واعتامد كلمة احلق فيها.
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ويكشف لنا النص السجادي عن عبقرية منتجه وسلطته عىل الكلمة ،ويقف
ٍ
مصداقا وشاهدَ
تأييدآخر لقول سيد البلغاء واملتكلمني عيل بن أيب طالب:

ألمراء الكالم ،وفينا َتن ََّش َبت عرو ُقه ،وعلينا َّهت َ
دلت غصونه))(.)2
((وإ ّنا
ُ

إن الفرق الرئيس بني النص األديب والنص غري األديب يكمن يف الوظائف التي

تؤدهيا بناه ،فالنص األديب وإن اختلفت بناه فإنام هي تلتقي يف الوظيفةاجلاملية الفنية
املتحصلعليهابمقتضىاإلحياءاتاجلديدة( .)3تلك اإلحياءات املقرونة بتعدد القراءات،
َّ

وتعدد القراءات عالمة إحيائية النص وفاعليته ،ومها ما يمنحان النص صفة اخللود
والتحدي لعاميل الزمان واملكان ،لتمثّله رؤية شمولية روافدها منابع اخلري واجلامل.

ومما جيدر التنبيه عليه هو أن والدة النصوص السجادية مل تكن حمض صدفة،
ٍ
ملهمة استوعب اإلمام  أبعادها فتجسدت
وإنام كانت عنوعي وإدراك عميقني

مقومات النهوض بشخصه الكريم ،ودليل االستيعاب واستحضار املقومات نجده

يف جلوء اإلمام  إىل ِّ
البث اللغوي املعبرّ عن املقاومة الفكرية التي تطلبتها املرحلة
بعد واقعة كربالء.

وكان امللحظ السيايس عصيبا عىل اإلمام ،فقد ُحددت مسؤوليته الريادية يف

جماهبة األحداث وكان يف رقابة منعته توجيه احلياة اإلسالمية كام أراد اهلل تعاىل،

فاإلمام حمارص يف ظل إرهاب دموي طائش يشرتي الذمم ويستأجر الضامئر
ويبيح املحرمات( .)4عالوة عىل األخطار املحدقة بالدولة اإلسالمية التي أخذت

بالتعاظم ،فهناك خطر نجم عن انفتاح املسلمني عىل ثقافات متنوعة وأعراف
ترشيعية وأوضاع اجتامعية خمتلفة بحكم تفاعلهم مع الشعوب التي دخلت يف

دين اهللُ ،يزاد عليه ما نجم عن موجة الرخاء التي سادت يف املجتمع اإلسالمي يف

أعقاب ذلك االنفتاح آخذين باحلسبان خطر انسياق ذلك املجتمع بموجب الرخاء
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مع ملذات الدنيا واإلرساف فيه ،وانطفاء الشعور امللتهب بالقيم اخللقية والصلة

والس ّنة .وعليه كان البد من حركة فكرية اجتهادية تفتح آفاقهم
الروحية باهلل ُّ

أحس اإلمام زين العابدين هبذا اخلطر وبدأ بعالجه( )5فلجأ إىل
الذهنية ،وقد
ّ

أساليب جديدة يف الدعوة والدعاء والتزم حياة الصمت السيايس ظاهرا ودأب إىل
اإلصالح االجتامعي بمستجدات من التعبئة واإلعداد ال عهد حلياة املسلمني هبا من
ذي قبل فابتكر من الظواهر الفكرية أبعادا مرشقة جديدة أدى بإزائها واجباته سليمة

راسخة(« .)6فتطلعات اإلمام القيادية تقتيض توحيد الكلمة ورأب الصدع من أجل

اإلبقاء عىل ظاهر اإلسالم ووحدته»( .)7وقد ملس اإلمام  تناقضات العرص
االجتامعية وأبرص تقلبات املناخ السيايس فرأى أن نتيجة العمل الثوري -يف تلك
املرحلة -الفشل وذلك لقلة النارص وفقدان الوسائل الكفيلة باإلنجاح فعمد إىل

إصالح الواقع بالدعوة إىل اهلل عمليا( .)8فكان الدعاء مفتاح ذلك العمل(اإلصالح)

وقد اختذ اإلمام  هذا املنهج بحكمة وتدبري عن علم باألمر ،وعمد له وأن
وراءه سياسة مدبرة مدروسة.

وهكذا استطاع اإلمام  أن يوظف مرشوعه اإلصالحي لنرش أهداف

الثورة احلسينية بأبعادها الرؤيوية الشمولية وبأسلوب ارتقت فيه القياملفكرية
التهذيبية القادرة عىل تفعيل احلراك الذهني فضال عن القيم اجلاملية املربزة لسحر

البيان.

وإذا ما اعتمدنا عىل ما انتهى إليه اخلطاب النقدي املعارص يف بعض مفاصله التي

تقول« :لكل فرتة نسق أجناس خاصة تربطه عالقات مع اإليديولوجية السائدة»(،)9

وملا كان «الكاتب ال خيتار من األلفاظ إال ما ينسجم وذبذباته الشعورية والوجدانية

وطبيعة تركيبه النفيس»( .)10وإن الدعاء ال يصدر إ ّ
ال لباعث اإليامن باهلل والتسليم
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ألمره( ،)11نكون قد اقرتبنا من معرفة دافع آخر من الدوافع التي محلت اإلمام عيل

بن احلسني عىل اعتامده السبيل الفكري منهجا للحراك الذهني ،والتصحيح
الرؤيوي.

وتأسيسا عىل ما تقدم ،جاءت نصوصه  منطلقة من قناعته باملهمة العبادية

ْس إِ َّال لِ َي ْع ُبدُ ِ
﴿وما َخ َل ْق ُت الجْ ِ َّن َوا ِ
ون﴾( )12منتهجا
التي أوكلها اهلل تعاىل للبرش َ
إلن َ
فيها لغة الرشيعة اإلسالمية التي اعتمدت القناة األدبية واحدة من أبرز القنوات يف

توصيل املبادئ .فجاء خطابه كشفا

للحقيقة واإلنسان( ،)13آخذا فيه أسلوبا َي ِص ُح شاهدا للرأي النقدي الذي يرى

أن عىل األسلوب أن يكون معبرّ ًا باعتدال وتوازن بني ذاتية التجربة ومقتضيات
التواصل ،أي أنه يستوعب الذات واجلامعة(.)14

ومع هذا االستيعاب كانت فلسفة العقيدة وصفات اجلالل والكامل للذات

القدسية حارضة يف كل من املناجاة والدعاء( .)15فجاءت نصوصه  قبسات من
روح الدين ،فضال عن أهنا أمارات أسلوبية مائزة يف ميدان العلم والبيان .ولنا أن

نقف عند جمموعة من الشواهد واألمارات التي سأبينها بحسب مقتضيات الدرس
األسلويب ،وقد اعتمدت اإلجياز والتكثيف يف بياهنا ،مكتفيا بعرض مبحثني فقط
لكل مستوى من مستويات الدرس األسلويب وبام يتوافق والغرض منالبحث الذي
محلني علىإبانة كل من (التكرار االستهاليل) و (تكرار العبارة) يف ضمن املستوى

الصويت،والوقوف عند أسلويب (األمر) و (الذكر واحلذف) يف ضمن املستوى
الرتكيبي ،والوقوف عند كل من (املنجز االستعاري) و (املنجز الكنائي) يف ضمن
املستوى الداليل ،وقد عرضتها مجيعا باختزال وعىل النحو اآليت:
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املستوى الصويت
ملا كانت اللغة نظاما من اإلشارات جوهره الوحيد الربط بني املعاين والصور

الصوتية( ،)16فإن الغائية من األصوات ال تتحقق ما مل تكن قد تفاعلت وأنتجت
عالئق بنائية وداللية مثمرة .وهنا تتضح قدرة املنشئ عىل إنتاج تلك العالئق التي
من طريقها يتمكن املبدع من بسط سلطته يف إيقاظ قدرة التأمل لدى املتلقي ،ومن

ثم محله عىل املشاركة أو إغرائه عىل حماولة ذلك .آخذين باحلسـبان أن «أثر الكلمة
امللفوظة ال يتحدد يف إثارة حاسة السمع [فحسب] ،وإنام يف إثارة اجلوانب الروحية

الكامنة يف ذات اإلنسان أيضا»( .)17وهذا ركن من أركان حتقيق أدبية األدب التي

نجد بعض جتلياهتا يف:

أو ًال :التكرار االستهاليل
حيقق (التكرار االستهاليل) وظيفة عضوية بوصفه عامل ربط بني الوحدات،

يتعدى املستوى الصويت إىل املستوى الرتكيبي الذي يسهم يف التشكيل الداليل،
وهو هبذا تقنية بنائية تكشف عن براعة املنتج يف استثامر املساحة املشغولة بام حيقق

فضاءات مجالية مثمرة.

وقد جاء التكرار (ومنه االستهاليل) حامال لوظائف فكرية ونفسية فضال عن

اجلاملية ،وذلك ما تقدمه لنا كل من أدعية األيام واملناجيات بطريقتي عرض يمكن
من ورائهام استشفاف اخلصيصة األسلوبية لكل منهام عىل حدة.

ولنا يف (دعاء يوم االثنني) شاهد عىل ما ذهبت إليه ،إذ نجد تكرارا للفظة

(اللهم) ثالث مرات ،يتوزع عىل ثالث فقرات ،كل فقرة تشكل وحدة فكرية تتمتع

بإيقاع نغمي مستقل (خاص) ختتلف بإيقاعها عن الفقرة التي تليها.
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وهذا التنوع اإليقاعي بالوقت الذي يكرس فيه رتابة التكرار فإنه يأخذ دور

املحفز الذهني عند املتلقي لاللتفات إىل املضمون الفكري (املعنوي) للفقرة املقروءة
والتهيؤ للقادم من األفكار ،ونجد جتليا له يف قول اإلمام زين العابدينَ :
((أل َّل ُه َّم
اج َع ْل َأ َّو َل َي ْو ِمي َ
الح ًاَ ،و ِ
،و َأ ُع ُ
وذ بِ َك ِم ْن َي ْوم
آخ َر ُه َن َ
الح ًاَ ،و َأ ْو َس َط ُه َف َ
هذا َص َ
جاح ًا َ
ْ

َأ َّو ُل ُه َفزَ ُعَ ،و َأ ْو َس ُط ُه َجزَ ٌعَ ،و ِ
آخ ُر ُه َو َج ٌعَ .أل َّل ُه َّم إنيِّ َأ ْس َتغْ ِف ُر َك لِ ُك ِّل َن ْذر َن َذ ْر ُت ُهَ ،ولِ ُك ِّل
َو ْعد َو َعدْ ُت ُهَ ،ولِ ُك ِّل َع ْهد عاهَ دْ ُت ُهُ ،ث َّم لمَ ْ َأ ِ
ف َل َك بِ ِه [َ ]...أل َّل ُه َّم َأ ْولِنِي فيِ ُك ِّل َي ْو ِم
طاعتِ َكَ ،ونِ ْع َم ًة فيِ ِ
آخ ِر ِه بِ َمغْ ِف َرتِ َك يا َم ْن ُه َو
ا ْثنَينْ ِ نِ ْع َمتَينْ ِ ِم ْن َك ثِ ْنتَينْ ِ َ :سعا َد ًة فيِ َأ َّولهِ ِبِ َ

إلل ُهَ ،وال َيغْ ِف ُر ُّ
ا ِ
وب ِسوا ُه))( .)18إذ نلحظ أن التكرار الذي جاء به النص املتقدم
الذ ُن َ

مهد لفضاء حواري ي ّتسع تدرجييا بتكرير النداء (اللهم)
(هبندسته البنائية املعتمدة) قد ّ
ويمهد حلمل
وإن هذا االتساع يغري املتلقي بالتواصل الروحي مع البارئ سبحانه
ّ

(املتلقي/الداعي) ال شعوريا عىل السؤال ،بتكرير لفظة (اللهم) مقرونة بطلب ذايت

يرصح به .وأجد يف هذا تأييدا للرأي القائل باحلقيقة
خمتمر يف نفس الداعي وإن مل ّ
النفسية املتمثلة يف «أن السلوك يعتمد يف أحد عنارصه عىل التكرار»(.)19

وقد جاء التكرار االستهاليل (املنغّ م) مساندا لعمل منظومتني :األوىل فكرية-

داللية ،وذلك بجعل (اللهم) (الكلمة املفتاح)( )20لثيمة املقطع لكل مرة ترد فيها

كلمة(اللهم) .واملنظومة الثانية نفسية ،بوصف التكرار انعكاسا خلصيصة ما يعتمل
يف نفس الباث وفاعلية حضوره.

ويرى الباحث أن (النقطة احلساسة) هذه يمكن حتديد جتلياهتا (ذهنيا) عن

طريق فحص األفعال املعتمدة يف البنية الرتكيبية ألسيقة املقطع (اللهم اجعلني من
جندك ،واجعلني من حزبك ،واجعلني من أوليائك) .فالفعل (اجعل) مقرونا بـ

(اللهم) اعتمده  موظفا الداللة اإليقاعية لتكرارمها ليؤكد حقيقتني :األوىل
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بيان قدرة اهلل تبارك وتعاىل التي و ّفق يف إظهارها باعتامد قوة الفعل(األدائية)

()21

وقوته (املعنوية) .واحلقيقة الثانية هي اإلقرار بالعجز ،فليس للعبد حتقيق كينونته
بمشيئته وحده عىل وفق ما يشتهي دون اللجوء والرجوع إىل اإلعانة اخلارجية.

وإذا ما انتقلنا إىل (املناجيات) نجد أن لفظة (إهلي) هي املعتمدة وبتكرار يف

(اللهم) .وهذا التحول يف اللفظة
استهالل املقاطع املكونة للنص ،وليس لفظة
ّ
املعتمدة يف التكرار االستهاليل بني كل من (أدعية األيام :اللهم) و(املناجيات :إهلي)

مل يكن اعتباطيا ،وإنام جرى بقصدية تامة جعلت منهام داال أسلوبيا ،فقد جاءتا
مرتبطتني فكريا وروحيا مع طبيعة النصوص .أي إن اعتامدها كان مراعاة للظروف
عي ًا
البيئية لوالدة النص .فلفظة (اللهم) املعتمدة يف (أدعية األيام) حتمل َن َفس ًا جمَ ْ ّ

أراه يتوافق واملنظومة القصدية التي خرجت إليها األدعية (املتلقي العام/الداعي).

أما لفظة (إهلي) التي اعتمدها اإلمام زين العابدين يف(املناجيات) فإهنا توحي
بفعل اقرتاهنا بالياء بالفردية فضال عن ما حتمله من معاين اللني واالنكسار والتقرب
التي تتالءم مع اجلو الروحي للنجوى ،آخذين باحلسبان ما حيمله فعل (النجوى)

من معنى الرسية واخلصوصية .ويف اعتامد لفظة (إهلي) ما جيعل املتلقي يستشعر تلك
اندماجا روح ًيا.
اخلصوصية مما يدفعه ذلك الشعور إىل االندماج كليا مع النص
ً

ولنا يف (مناجاة الشاكرين)( )22شاهد ملا ذكرت ،يقول(( :إهلِي َأ ْذهَ َلنِي َع ْن
إح ِ
صآء َثنآئِ َك َف ْي ُ
ض َف ْض ِل َكَ ،و َش َغ َلنِي َع ْن
إقا َم ِة ُش ْك ِر َك َتتا ُب ُع َط ْولِ َكَ ،و َأ ْع َجزَ نيِ َع ْن ْ

ِذ ْك ِر حَم ِ
صاغ َر ِع ْن َد َت ُ
راد ُف َعوآئِ ِد َك [ ]...إهلِي َت َ
عاظ ِم آالئِ َك ُش ْك ِريَ ،و َت َض َاء َل
ام ِد َك َت ُ
ب ْ
فيِ َج ْن ِ
اي َثنآئِي َو َنشرْ ِ ي [ ]...إهلِي َف َكام َغ َّذ ْيتَنا بِ ُل ْط ِف َكَ ،و َر َّب ْيتَنا
إك َر ِام َك إ َّي َ

بِ ُص ْن ِع َكَ ،فت َِّم ْم َع َل ْينَا َسوابِ َـغ الن َِّع ِمَ ،وا ْد َف ْع َع َّنا َمكا ِر َه ال ِّن َق ِم)) .فنجد أن لفظة (إهلي)
التي تكررت ثالث مرات قد شكلت تكرارا استهالليا عىل طريقة النسق ،اعتمده
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 ملد جسور التواصل الفكري والنفيس بني أسيقة النص ،موظفا ثيمة النص
الرئيسة التي أسهم العنوان (مناجاة الشاكرين) يف تشكلها ،والتي نجح يف توزيع
امتداداته الرتابطية عىل األسيقة التالية للفظة (إهلي) .وأخذ ذلك التواصل (الفكري

والنفيس) يتمظهر بوساطة تكرار (الشكر) مخس مرات .وهبذا يكون التكرار قد
خدم السياق يف الكشف عن حقيقة خبيئة يف (أنا) الباث ،ويف جذب انتباه املتلقي

إليها أو التشديد عليها( ،)23زيادة عىل إحداث جو نغمي يف النص من شأنه أن يعمل

هنا -كام عمل يف نصوص أدبية -عىل «تأكيد حضور وحدة أسلوبية وداللية من
أجل إعطائها طابع االستمرارية يف النص»( .)24وحفلت (مناجاة التائبني) بالتكرار
االستهاليل عرب لفظة (إهلي) املتكررة ثامين مرات ،مما عمل عىل خلق فضاء حواري
واسع تعددت مشاهده بعدد مرات التكرار ،وسمحت سعته بأن يأخذ املتلقي

عفويا دورا فيه ،أو أن جيد نفسه داخال يف فضاء النص ملا حتققه لفظة (إهلي) بوساطة
وظيفتها الندائية من رسم أو تصور مشهد حواري قائم بني طرفني :الداعي (الباث)
ومن ورائه (املتلقي/الداعي) ،واملدعو (اهلل تبارك وتعاىل) .فضال عن ما قدمه النداء

يف دعم التامسك النيص(.)25

وبيان ما تقدم ذكره نجده يف قوله (( :إهلِي َأ ْل َب َس ْتنِي الخْ َ طايا َث ْو َب َم َذ َّلتِي
يم ِجنا َيتِي َف َأ ْحيِه بِت َْو َبة ِم ْن َك
باس َم ْس َكنَتِي َو َأ َ
َو َج َّل َلنِي ال َّت ُ
باعدُ ِم ْن َك لِ َ
مات َق ْلبِي َع ِظ ُ
حاب
يا َأمَليِ َو ُبغْ َيتِي [ ]...إهلِي َظ ِّل ْل َع ىَل ُذ ُنوبيِ َغام َم َر مْحَتِ َك َو َأ ْر ِس ْل َعىل ُع ُيوبيِ َس َ
ري ُه ِم ْن َس َخ ِط ِه َأ َحدٌ ِسوا ُه
َر ْأ َفتِ َك إهلِي هَ ْل َي ْر ِج ُع ا ْل َع ْبدُ اآلبِ ُق إ َّال إلىَ َم ْوال ُه َأ ْم هَ ْل يجُ ِ ُ
الذنْب َت ْو َب ًة َفإنيِّ َو ِع َّزتِ َك ِم َن ال َّن ِ
إهلِي إنْ كانَ ال َّن َد ُم َع ىَل َّ
ني [ ]...إهلِي بِ ُقدْ َرتِ َك َعليَ َّ
اد ِم َ
ُت ْب َعليَ َّ َوبِ ِح ْل ِم َك َعنِّي ْاع ُف َعنِّي َوبِ ِع ْل ِمك بيِ ْار َفقْ بيِ إهلِ َيأن َْت ا َّلذي َفت َْح َت لِ ِع ِ
باد َك
َبا َب ًا إلىَ َع ْف ِو َك َس َّم ْي َت ُه ال َّت ْو َب َة فقلت توبوا إىل اهلل توب ًة نصوحا [ ]...إهلي إنْ كانَ َق ُب َح
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الذن ُْب ِم ْن َع ْب ِد َك َف ْل َي ْح ُس ِن ا ْل َع ْف ُو ِم ْن ِع ْن ِد َك .إهلي ما َأ َنا بِ َأ َّو ِل َم ْن َع َ
َّ
صاكَ ،فت ُْب َت َع َل ْي ِه

يب المْ ُ ْض َط ِّر ،يا َك ِ
ض بِ َم ْع ُر ِ
َو َت َع َّر َ
اش َف الضرُّ ِّ ))(.)26
وف َك َف ُجدْ َت َع َل ْي ِه يا مجُ ِ َ

فإن قراءة أولية للنص توحي بالرتابة الناجتة عن تكرار (إهلي) ثامين مرات ،لكن

لو تأملنا عنوان النص (مناجاة التائبني) بثيمته املتصورة لرأينا فيه ما ييش بإزاحة يشء

يسوغ ذلك التكرار ويزيح تلك
من تلك الرتابة ،حتى إذا ما تلونا حمتواه نجد ما ّ

الرتابة كليا .بتعبري أوضح ،ملا كان الداعي يف موضع التوبة ،فلنا أن نعرف:التوبة
ِم َّم؟ من اخلطايا (وليست خطيئة واحدة) التي ألبسته ثوب ّ
املذلة ،ومن الذنوب

والعيوب َ
حاب َر ْأ َفتِ َك))
((ظ ِّل ْل َع ىَل ُذ ُنوبيِ َغام َم َر مْحَتِ َكَ ،و َأ ْر ِس ْل َعىل ُع ُيوبيِ َس َ
فنلحظ أن ك ّ
ال من الداللة الرصفية والداللة املعجمية بالوقت الذي أسهمتا يف إثراء
النص دالليا ،فقد كشفتا عن عدد من مسوغات التكرار ،فضال عن ما حيققه التكرار

بوساطة تقوية النغم ،وإسهامه يف ربط األلفاظ بعضها مع بعض(.)27

(م َش ّفر ًا) أن الداعي يف موقف
اس َتشْ ِع ُره وهو بعض ما وشى به التكرار ُ
والذي ْ

استذكار الذنوب والعيوب واخلطايا ،ومن ثم فإن هذا املوقف يتطلب التوسل
والتخضع ومداومة السؤال بالتوبة َ
والغ ْفر وبام يوازي تلك اخلطايا والذنوب ،مع

اإلشارة إىل أن للمناجيات جوها النفيس والوجداين اخلاص هبا ،أي أن املناجي
يرتلها وقد عاش اهليام الروحي اخلالص مع الذات املقدسة ،وهذا الوجد الروحي

املوقعة واملشحونة بحب اإلله الذي
يرتك ظالله بوساطة ألفاظ التقديس والتوسل ّ
((و ِم ْن َأ ْع َظ ِم الن َِّع ِم َع َل ْينا
بدعائه ومناجاته نعمة عظمى ،وفيها الروح والراحة َ
َج َريانُ ِذ ْك ِر َك َعىل َأ ْل ِسنَتِنَاَ ،وإ ْذ ُن َك َلنا بِدُ عآئِ َكَ ،و َت ْن ِزهيِ َك َو َت ْسبِ ِ
((وفيِ
يح َك))(َ )28
راحتِي))(.)29
َاجاتِ َك َر ْو ِحي َو َ
ُمن َ
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ويمكن للمتلقي استشعار ذلك اجلو الطقويس بوساطة فضاء املشاهد

التي جاءت هبا أسيقة النص .فكأن هناك رشيطا ُيعرض عىل خميلة الداعي ومع

كل موقف من مواقفه (صورة من صوره) دعاء (طلب توبة) ،وكأن اإلمام زين

العابدين اعتمد التكرار (إهلي +املضمون السياقي) ملوازنة اخلطايا ومن ثم
يقر بأن ال
املوازنة النفسية ،فخوفه وهو يف موضع التوبة كبري ،وقلقه عميق ،وهو ّ

مالذ له إال اهلل تعاىل .وذلك القلق نستشعره عن طريق تكرار االستفهام (هل) الذي
ري ُه ِم ْن َس َخ ِط ِه
اعتمده يف قوله(( :إهلِي هَ ْل َي ْر ِج ُع ا ْل َع ْبدُ االبِ ُق إ َّال إلىَ َم ْوال ُه َأ ْم هَ ْل يجُ ِ ُ
َأ َحدٌ ِسوا ُه؟)) .وكأين باإلمام  يريد من وراء ذلك محل الداعي إىل التفكر يف
أمره ،والتد ّبر يف عاقبته داعي ًا إ ّياه إىل التوبة النصوح .ولعل يف هذا شيئا من الوظيفة

الرتبوية للرسالة السجادية.

ثانيا :تكرار العبارة
مل يشغل هذا الرضب من التكرار مساحة واسعة من النص السجادي املدروس

مثلام شغلها التكرار االستهاليل مثال ،ولكن ارتأيت الوقوف عنده ملا حققه من

وظيفة فكرية وداللية ذات قيمة عالية متأتية من قصدية يف التفكري والبناء معا
شكلت معلام أسلوبيا من معامل النص السجادي الذي انامز بالتعاضد الوظيفي بني
مستويات النص املنتجة ألدبيته.

وال بأس من التنبيه عىل أنه ليس يل كشف ذلك التعاضد الوظيفي وقيمه ،فضال

عن خصيصته األسلوبية باعتامد نص بعينه ،وإنام ذلك يقتيض معاملة (أدعية األيام)
و (املناجيات) كل منهام عىل حدة عىل أهنا وحدة نصية واحدة ملا يف ذلك التعامل من

فسحة للمقارنة متكنني من أن أبرز قيمة ذلك التكرار (تكرار العبارة) أدائيا.
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ومن دراسة النص السجادي وجدت أن ك ً
ال من أدعية األيام واملناجيات قد

احتفت بتكرار عبارة معينة ستكون هي حمور احلديث وموضع االستشهاد .والعبارة

املعتمدة (املكررة) يف أدعية األيام هي (الصالة عىل حممد وآل حممد) مع التنبيه عىل
أن الصالة عىل آل النبي مقرونة بالصالة عىل النبي ،عليه وعىل آله أفضل الصالة

وأتم التسليم.
ّ

صحيح أن هذه العبارة هي الزمة من لوازم الدعاء ،بل هي رشط موجب من

رشوطه .فقد ورد يف صحيح اخلرب أنه «ال يزال الدعاء حمجوبا حتى يصىل عىل حممد
وآل حممد»( ،)28وصحيح أهنا تقال يف معظم األحوال بعفوية وأهنا كثرية الرتديد،

وقد ألفتها األسامع واعتادت عليها ،غري أن اإلمام زين العابدين أخرجها من

منطقة املواضعة املألوفة ،وجعل منها منبها أسلوبيا ذا خصيصة مائزة ،وحمفزا ذهنيا

للقارئ (اإلجيايب) .وجعل منها باعتامد فنية الرتكيب موزعا دالليا وإيقاعيا عمل
عىل خلق وضع ذهني من شأنه أن ّ
يعطل االستجابات اآلنية ويتهيأ الستقبال الوافد
اجلديد.

وبيان ذلك أجده يف قصدية البناء ومهارة التوزيع للوحدات التكوينية للعبارة

املقصودة يف أثناء أيام األسبوع .إذ إنه  ذكر عبارة الصالة عىل حممد وآل حممد

يف يومي اخلميس واجلمعة عىل وجه اخلصوص بطريقة ختتلف عن بقية األيام.
ولإليضاح سأعرض العبارة املعنية فقط دون سياقها الذي وردت فيه ولكل األيام

ليتسنى لنا بعرضها الوقوف عند الفارق الذي أرشت إليه سلفا.

يقول اإلمام زين العابدين :دعاء يوم السبتَ :
((أ ْس َأ ُل َك َأنْ ُت َص ىِّ َ
ل َع ىَل
حُ َم َّمد َوآلِ ِه))( .)29دعاء يوم األحدَ (( :ف َص ِّل َع ىَل حُ َم َّمد َو ِ
آل حُ َم َّمد َخيرْ ِ َخ ْل ِق َك))(. )30
ِ
دعاء يوم االثننيَ (( :ف َأ ْس َأ ُل َك يا َم ْن َي ْم ِل ُك الحْ
اجاتَ ،و ِه َي [َ ]...أنْ ُت َصليِّ َ َع ىَل حُ َم َّمد
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آل حُ َم َّمد))( .)31دعاء يوم الثالثاءَ :
َو ِ
((أل َّل ُه َّم َص ِّل َع ىَل حُ َم َّمد خا َت ِم ال َّنبِ ِّي َ
ني َوتمَ َا ِم ِعدَّ ِة

الط ِ
ني َّ
ني َو َع ىَل آلِ ِه َّ
الط ِّيبِ َ
المْ ُ ْر َس ِل َ
ين))( .)32دعاء يوم األربعاءَ (( :ف َص ِّل َعىل حُ َم َّمد
اه ِر َ
الط ِ
ني َّ
نيَ ،و َعىل َأ ْهلِ َب ْيتِ ِه َّ
الط ِّيبِ َ
خا َت ِم ال َّنبِ ِّي َ
((و َص ِّل
اه ِر َ
ين))( .)33دعاء يوم اخلميسَ :
((ص ِّل َع ىَل
َع ىَل ال َّنبِ ِّي حُ َم َّمد َوآلِ ِه[َ ]...ص ِّل َعىل حُ َم َّمد َوآلِ ِه))( .)34دعاء يوم اجلمعةَ :
حُ َم َّمد َو ِ
آل حُ َم َّمد))(.)35

بلحاظ ما تقدم عرضه يتضح أن طريقة البناء والعرض للعبارة املذكورة قد

اختلفت يف دعاء يومي اخلميس واجلمعة عن بقية األيام .فقد جاءت يف دعاء يوم
اجلمعة وقد انفصلت عن أي رابط (الفاء أو الواو) ودون أن تقرتن العبارة بلفظة

(اللهم) مثال أو (أسألك أن) فقد جاءت يف اليوم املذكور هكذا جمردة (صل عىل
حممد وآل حممد) ويبدو أن العبارة هبذه الرتكيبة اتكأت عىل هلجة آمرة -جمازا -فيها
إحلاح(ُ )36يراد منها التنبيه عىل يشء ما.

أما يف دعاء يوم اخلميس ،فصحيح أن العبارة ُنسجت عىل منوال أخواهتا

إال أهنا انامزت منهن بالتكرار ،فقد وردت مرتني ،فرقا عن بقية األيام ومر ّد ذلك

عندي -واهلل أعلم -أنه  أراد أن يلفت العناية إىل فضل صالة يوم اخلميس ألنه
يوم مبارك وليلة مباركة عند املسلمني .وأرى يف طريقة اإلتيان بالعبارة املذكورة

يف دعاء يوم اجلمعة إشارة جلية إىل أمهية صالة اجلمعة وأفضليتها ،وكأين باإلمام
ين آ َمنُوا إِذا ُن ِ
ود َي
زين العابدين قد استحرض اآلية القرآنية الكريمة ﴿يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ
لص ِ
اس َع ْوا إِىل ِذ ْك ِر اهللِ َو َذ ُروا ا ْل َب ْي َع ذلِ ُك ْم َخيرْ ٌ َل ُك ْم إِنْ ُك ْنت ُْم
لِ َّ
الة ِم ْن َي ْو ِم الجْ ُ ُم َع ِة َف ْ
َت ْع َل ُمونَ ﴾(.)37

وإذا ما انتقلنا إىل املناجيات اخلمس عرشة نجدهن قد احتفني بتكرار عبارة (يا

أرحم الرامحني) يف أربع عرشة مناجاة ،أي باستثناء مناجاة واحدة فقط هي (مناجاة
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اخلائفني) .وجاءت العبارة املكررة يف هناية النص حتديدا .أي أنه  جعل منها

قفال أو الزمة ختامية أخذت دورا إيقاعيا مائز ًا متثل باستثامر ما يف النداء (املقرتن

بالعبارة موضع الشاهد) من سمة خطابية عالية( .)38وقد كان عىل الرغم من بساطته
مؤرشا أسلوبيا خيرب بنهاية النص .وجاء تعمد اإلتيان بعبارة (أرحم الرامحني)
مقرونة بـ (يا) النداء ،لتوكيد حقيقتني :األوىل :هي التعبري عن شعور مستوطن

يف ذات الداعي؛ وهو التي ّقن بحقيقة رمحة اهلل ،وتعدد صورها ومظاهرها .تلك

الصور التي وزع  مكوناهتا بوساطة تنوع عنوانات املناجيات ،واختالف ثيامهتا
عن طريق أسيقة النص .وما إثباهتا يف هناية النص إال تشديد عىل أن مآل الرمحة
ومرجعيتها النهائية إىل اهلل تعاىل شأنه ،مع األخذ باحلسبان أن تكرار تركيب معني
يأخذ مهمة التأكيد أو يوفر داللة عىل تأكيد موقف ما( .)39و«يوفر فرصة لتقليب

فكرة ما عىل وجوهها املختلفة»( .)40واحلقيقة الثانية :ترتبط مع سابقتها ،ومفادها
أن رمحة اهلل مبذولة ملن يطلبها ويسعى لشموله هبا دون حتديد معامل السعي فاألمر

مرتوك للمتلقي ورؤاه ،وال خيفى ما يف النداء من التعبري عن «الرغبة إىل اهلل تعاىل
وطلب الرمحة منه عىل وجه االستكانة واخلضوع»( .)41وأرى يف اقرتان (ياء) النداء

بعبارة (أرحم الرامحني) كشفا عن تلك الرغبة ،كام أن النداء يتضمن دعوة إىل حث

(الداعي) عىل الدعاء وديمومته مع إعطائه بارقة األمل بقرب اإلجابة بوساطة

تركيب (يا أرحم الرامحني).

وعودا عىل ما سبق ذكره من أن مناجاة واحدة فقط خلت من عبارة (يا أرحم

يسوغه .فلو التفتنا إىل عنوان
الرامحني) وهي (مناجاة اخلائفني) ،أرى أن هلذا اخللو ما ّ
املناجاة لوجدنا فيه ما ييش بالقلق واالضطراب النفيس ،وهو عادة ما يصاحب

اخلائف الذي تدور حوله ثيمة النص الرئيسة .وإذا ما انعمنا النظر يف أسيقة النص
الداخلية نجد فيها ما يؤكد حقيقة ذلك الشعور ومصداقيته من طريق ما يأيت:
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يم
يم َغ َضبِ َك َو َع ِظ ِ
1.1املعاين التي محلتها تراكيبه ،ومنها(( :إهلِي َأ ِج ْرنيِ ِم ْن َألِ ِ
يم يا َر مْح ُن ،يا َج َّب ُار يا َق َّه ُار ،يا َغ َّف ُار يا َس َّت ُار،
َس َخ ِط َك ،يا َح َّنانُ يا َم َّنانُ  ،يا َر ِح ُ
َن ِّجنِي بِ َر مْحَتِ َك ِم ْن َع ِ
يح ِة ا ْلعا ِر))(.)42
ذاب ال َّنا ِرَ ،و َف ِض َ

2.2تنوع أدوات االستفهام وكثرهتا يف النص ،وتنوع أداة االستفهام ُيظهر ما يف

نفس الباث من حرية غالبة وقلق عام( ،)43ومن ثم فإن غياب عبارة (يا أرحم

الرامحني) أمر مقصود قدّ م وظيفة داللية كربى ألنه بذكر رمحة اهلل تطمئن
ين آ َمنُوا َو َت ْط َمئِ ُّن ُق ُلوبهُ ُ ْم بِ ِذ ْك ِر اهللِ َأال بِ ِذ ْك ِر اهللِ
القلوب وهتدأ النفوس ﴿ا َّل ِذ َ
وب﴾( )44واطمئنان القلب يتعارض شعوريا مع حال القلق واحلرية
َت ْط َمئِ ُّن ا ْل ُق ُل ُ
مهد لتشكيل إيقاعي
التي هي عليها حال اخلائف ،ومن ثم فإن الغياب الصويت ّ
(متخيل) وهذه املفارقة التنغيمية من شأهنا أن ّ
تعطل آلية التواصل اآلين وحتفز
ّ
املتلقي ذهني ًا وشعوري ًا للكشف عماّ وراء ذلك الغياب ،وصو ً
ال للقيمة الداللية

نم
املنتجة لذلك الغياب .وهذه املفارقة األدائية حققت عدوال أسلوبيا مثريا ّ

عن وعي يف التفكري واالختيار والتوزيع .وإن الوعي والقصد مها أول ظواهر
الشعرية(.)45

ولعل فيام تقدم عرضه مظهرا من مظاهر الشعرية وشاهدا لسحر البيان الذي

كان وراء إنتاجهام الوعي والقصدية ،التي بعض ما يؤكد توافرها يف النص السجادي

موضوع الدراسة اإلتيان بعبارة (يا أكرم األكرمني) التي زيدت بعد عبارة (يا أرحم
الرامحني) حمور احلديث املتقدم.

واإلتيان بعبارة يا أكرم األكرمني يف املناجاة األخرية حرصا (مناجاة الزاهدين)

مل يكن اعتباطا ،وإنام ُق ِصد إليه بعناية .فعىل الرغم من أن هذه العبارة مل ترد إال مرة

واحدة ،جعل منها اإلمام زين العابدين كلمة رئيسة يف موقع متميز اختذت
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بروزا داال يسرتعي الوقوف عنده ،وكانت ميدانا تطبيقيا يصدق عليه الرأي القائل
إنه مهام كانت فاعلية التشديد عىل التكرار فإن النسيج الصويت بعيد عن أن يحُ رص

يف تأليفات متعددة ال غري ،فإن (كيلو) من اللون األخرض ليس أكثر اخرضار ًا من

نصف (كيلو) كام يقول الرسامون(.)46

وتأسيسا عىل ذلك يمكن يل وصف هذه العبارة أكرم األكرمني بـ (الكلمة

املؤَ ِّس َسة) وذلك لفاعليتها يف إنتاج سياق ذي كثافة داللية .و «السياق جمهود إبداعي

يصدر عن املبدع»( .)47كام أن بعض فاعليتها يتشكل من املعنى املعجمي فضال عن

الفضاء الرصيف لصيغة (أفعل التفضيل) وما يرافقهام من شعور سار يوحي بأن كل

املسائل واحلوائج التي ُط ِرحت يف النصوص السابقة مأمولة اإلجابة ُميسرَّ ة القضاء،
فمرجعيتها اخلتامية هي عند أكرم األكرمني وأرحم الرامحني ،فجاء توظيفها موقعيا

مع ما حتمله من تنغيم إيقاعي الزمة ختامية خلامتة املناجيات ومفتاحا لداللة عميقة
يمكن حتديد صورها بمشاركة املتلقي الواعي من السياق الغائب احلارض.

املستوى الرتكيبي
كل إبداع جتاوز وتغيري ،وكل أثر أديب يكشف غالبا عن أمرين :يشء جديد

يقال ،وطريقة قول جديدة( .)48ذلك عن طريق التفنن يف صياغة تراكيب ذات

عالقات واعية ،يسعى من ورائها صاحبها بتعمد إىل حتقيق اإلبالغ الفني بطريقة
خارقة للمألوف من القواعد القارة يف أذهان اجلميع .أي اإلتيان بام من شانه أن
حيقق عدوال بالنسبة إىل معيار ،أو كام يسميه(برونو) ً
خطأ مقصو ًدا(.)49
وعىل هذا يصدق الرأي القائل «ليست القيمة يف املفردات ذاهتا ومن حيث هي

كذلك ،وال يف النظام النحوي يف ذاته ومن حيث هو كذلك لكنها يف االختيار الدقيق
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بني املفردات والنظام النحوي ،والكلمة يف الرتكيب غريها جمردة مفردة ،ألهنا جمردة
مفردة ال هوية هلا ولكن شخصيتها الداللية تتميز عندما توضع يف تركيب»( .)50أي

أن طبيعة الرتكيب هي التي حتدد قيمة اللفظة سلب ًا أو إجياب ًا« ،فالرسالة وحمتواها
سيفقدان خصوصيتهام ا ُملم ِّيزة واإلجبارية إذا ما تغري عدد العنارص اللفظية ونظامها
وبنيتها»(.)51

وتأسيسا عىل ما تقدم فإن فاعلية تلك التأثريات تقوى وتتزايد بفعل املشاكسة

التي يامرسها املبدع مع قواعد التداول املركزية (املعروفة) وصو ً
ال إىل احلدث األديب

الذي يكمن يف جتاوز اإلبالغ إىل اإلثارة(.)52

وبغية الكشف عن أمارات التجاوز عىل وفق الفهم املشار إليه فيام تقدم ،أقف

عند كل من أسلوب (األمر) وأسلوب (الذكر واحلذف) بتوظيفهام الغائي املقصود
لبيان براعة منتج النص يف استثامرمها مشغال داال عىل قدرة التحكم يف األساليب

اللغوية وتوظيفها بيانيا.

أوال :األمر
ملا كانت النصوص السجادية متعددة املوضوعات ،وذات مواقف خمتلفة

فمن الطبيعي أن تتعدد أساليب التعبري عن مضامينها املرتبطة بحاجات روحية
وفكرية .ويعد أسلوب األمر أحد أهم األساليب املعتمدة يف اهلندسة البنائية ألسيقة

النصوص السجادية.

واملتفحص للنصوص املدروسة يرى أن اإلمام زين العابدين أعطى

ألسلوب األمر قيمة وظيفية معنوية ودالليةُ .يزاد عليها القيمة اللغوية التي
أسهمت يف حتديد مالمح الصورة املطلوبة إلصابة الغرض املقصود .وتتضح هذه
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القيم بوساطة وجهتني شكلتا خصيصة أسلوبية متميزة تتجىل بالرتكيز عىل استعامل
األفعال املتعدية ملفعولني .والالفت للنظر منها الفعل (جعل) وبصيغ أمرية متلونة

(اجعل ،اجعلني ،اجعلهام ،اجعلنا )...فنرى الفعل (جعل) قد ورد يف املناجيات
أكثر من عرش مرات ،وورد متواليا يف أدعية األيام -السبعة -ابتداء من (دعاء يوم

األحد) وانتهاء بـ (دعاء يوم اجلمعة) يعني باستثناء (دعاء يوم السبت) .وثانية أقول

باستثناء (يوم السبت) ملاذا؟ سؤال يستحق التأمل واإلجابة.

بعيدا عن تقويل النص وابتعادا عن أن ينحى البحث منحى آخر أقول :ربام إن

الذي وراء غياب الفعل (جعل) من دعاء يوم السبت حتديدا مرتبط بعلة كونية (علة
خلق الكون) ،فالرأي الثابت واملؤكد بالنصوص القرآنية أن اهلل سبحانه وتعاىل

ِ
اموات
الس
خلق اخللق يف ستة أيام ،ومصداق ذلك قوله تعاىل َ
﴿و ُه َو ا َّل ِذي َخ َل َق َّ
َو َ
ض فيِ ِس َّت ِة َأ َّيا ٍم َوكانَ َع ْر ُش ُه َع ىَل المْ ِ
اء لِ َي ْب ُل َو ُك ْم َأ ُّي ُك ْم َأ ْح َس ُن َع َم ً
األ ْر َ
ال َو َلئِ ْن ُق ْل َت
ت َل َي ُق َ
إِ َّن ُك ْم َم ْب ُعو ُثونَ ِم ْن َب ْع ِد المْ َ ْو ِ
ين َك َف ُروا إِنْ هذا إِ َّال ِس ْح ٌر ُمبِنيٌ ﴾( )53وقوله
ول َّن ا َّل ِذ َ
اموات َو َ
ِ
األ ْر َ
استَوى َع ىَل
الس
ض َوما َب ْين َُهام فيِ ِس َّت ِة َأ َّيا ٍم ُث َّم ْ
تبارك وتعاىل ﴿ا َّل ِذي َخ َل َق َّ
ا ْل َع ْر ِ
الر مْح ُن َف ْسئ َْل بِ ِه َخبِري ًا﴾(.)54
ش َّ
وقد ذهبت أشهر اآلراء وأكثرها إىل أن اهلل سبحانه وتعاىل بدأ باخللق يوم األحد

وانتهى منه يوم اجلمعة(*) .ولعل يف خلو (دعاء يوم السبت) من فعل (اجلعل) ما
يشري إىل تلك احلقيقة الكونية .آخذين باحلسبان إن معنى جعل :صنع( )55وتسليام

باحلقيقة القائلة إن اهلل تعاىل مل يصنع شيئا يوم السبت النتهاء اخللق كام تقدم ،فكان

غياب هذا (جعل) لغياب ذاك .واهلل أعلم .وبيانا ملا تقدم نقف عند (دعاء يوم
اجلمعة) الذي يقول اإلمام  فيهَ :
((أل َّل ُه َّم َث ِّب ْتنِي َعىل ِدينِ َك ما َأ ْح َي ْيتَنِيَ ،وال ُت ِز ْغ
ابَ ،ص ِّل َع ىَل حُ َم َّمد َو ِ
آل
َق ْلبِي َب ْع َد إ ْذ هَ َد ْيتَنِي َوهَ ْب ليِ ِم ْن َلدُ ن َْك َر مْ َ
ح ًة ،إ َّن َك َأن َْت ا ْل َو َّه ُ
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اج َع ْلنِي ِم ْن َأت ِ
احشرُ ْ نيِ فيِ ُز ْم َرتِ ِه َو َو ِّف ْقنِي َأل ِ
ض الجْ ُ ُم ِ
داء َف ْر ِ
عات،
ْباع ِه َو ِش َيعتِ ِه َو ْ
حُ َم َّمد َو ْ
طآء ِفي َي ْو ِم الجْ َ ِ
اعاتَ ،و َق َس ْم َت َأل ْه ِلها ِم َن ا ْل َع ِ
الط ِ
َوما َأ ْو َج ْب َت َعليَ َّ ِفيها ِم َن َّ
زآء ،إ َّن َك

يم))( .)56ومثل ذلك ما نجده يف (مناجاة املحبني) التي يقول فيها:
َأن َْت ا ْل َع ِزيزُ الحْ َ ِك ُ
الز ْفر ُة َو َ
َ
باه ُه ْم
األنِنيُ ِ ،ج ُ
االرتِ ُ
((أل َّل ُه َّم ْ
اج َع ْلنَا ممِ َّْن َد ْأبهُ ُ ُم ْ
ياح َإل ْي َك َوالحْ َ نِنيُ َ ،و َد ْه ُر ُه ُم َّ َ

واك َو َأنْ تجَ ْ َع َل ُح ِّبي إ َّي َ
اج َد ٌة لِ َع َظ َمتِ َك [َ ]...و َأنْ تجَ ْ َع َل َك َأ َح َّب إليَ َّ ممِ َّا ِس َ
َس ِ
اك قآئِد ًا إىل

ِر ْضوانِ َكَ ،و َش ْو ِقي َإل ْي َك ذآئِد ًا َع ْن ِع ْصيانِ َكَ ،وا ْمن ُْن بِال َّن َظ ِر َإل ْي َك َعليَ َّ َ ،وان ُْظ ْر بِ َعينْ ِ
إل ْس ِ
ا ْل ُو ِّد َوا ْل َع ْط ِ
اج َع ْلنِي ِم ْن َأ ْهلِ ا ِ
عاد َوالحْ ُ ْظ َو ِة
ف إليَ َّ َ ،وال َتصرْ ِ ْف َعنِّي َو ْج َه َكَ ،و ْ

ِع ْن َد َك ،يا مجُ ِ ُ َ
الر مِ ِ
اح َ
ني))(.)57
يب ،ياأ ْر َح َم َّ

بلحاظ طريقة عرض النصوص املتقدمة يرى الباحث أن اختيار اإلمام 

للفعل كان مقصودا (غائيا) يريد به توسل قوة الفعل عىل العمل (التعدية إىل
مفعولني) دليال لبيان قدرة اخلالق تبارك وتعاىل ومتكنه عىل تلبية احلاجات ،ويف هذا

بيان (ضمني) لرمحته التي تبعث الرجاء عند صاحب الدعاء واألمل يف االستزادة

طمعا يف نيل سؤلته.

ومحلت لنا (مناجاة املطيعني هلل) شاهدا عىل ما تقدم ذكره .وللباحث رغبة

شديدة يف التنبيه إىل عنوان النص ،مناجاة (املطيعني هلل) فهي املناجاة الوحيدة التي
أضيف فيها اسم اهلل إىل اسمها فرقا عن مجيع عنوانات املناجيات األخر .ومرد ذلك

عندي أن اإلمام زين العابدين أراد التنبيه والتوجيه إىل حتمية جعل الطاعة هلل
تبارك وتعاىل من دون سواه ،أي أن تكون مجيع العبادات واملعامالت تصب يف طاعة

اهلل .وما إضافة لفظ اجلاللة إىل العنوان إال تأكيد لذلك .وصحيح أن بقية املناجيات

يصح أن يقرتن اسم اهلل هبا كأن تكون (مناجاة التائبني هلل أو الذاكرين هلل أو الشاكني
هلل أو املفتقرين هلل أو ...الخ) ،وهي كلها مقبولة وحتمل دالالت سياقية ّبينة ،غري
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أن التأمل يف عنوانات املناجيات يقودنا إىل نتيجة واحدة مفادها أهنا كلها تصدر عن
طاعة اهلل أو تدور يف فلكها ،آخذين باحلسبان أن طاعة اهلل تعني العمل بام أمر به

واالمتناع عام هنى عنه .وما صورة التائبني أو املحبني أو الذاكرين أو اخلائفني أو...

الخ ،إال وجه من أوجه طاعة اهلل تبارك وتعاىل .ثم إن دراسة النصوص السجادية

كشفت عن أن كل عنوانات املناجيات كانت مفاتيح لداللة مركزية واحدة هي
(طاعة اهلل) .يقول اإلمام زين العابدين يف مناجاة (املطيعني هلل)َ :
((أل َّل ُه َّم َألهْ ِ ْمنا
وغ ما َنت ََم ّنى ِم ِن ا ْبتِ ِ
طاعت ََكَ ،و َجن ِّْبنا َم ْع ِص َيت ََكَ ،و َيسرِّ ْ َلنا ُب ُل َ
غآء ِر ْضوانِ َكَ ،و َأ ْح ِل ْلنا
َ
االرتِ ِ
يابَ ،و ْاك ِش ْف َع ْن ُق ُلوبِنا َأ ْغ ِش َي َة
وح َة ِجنانِ َكَ ،وا ْق َش ْع َع ْن َبصائِرنا َس َ
ُب ْح ُب َ
حاب ْ
الش ُك َ
جابَ ،و َأزْ ِه ِق ا ْل ِ
باط َل َع ْن َضمآئِ ِرناَ ،و َأ ِ
ثبت الحْ َ قَّ فيِ رَسائِ ِرناَ ،فإنَّ ُّ
المْ ِ ْر َي ِة َوالحْ ِ ِ
وك

واق ُح ا ْل ِفت َِنَ ،و ُم َك ِّد َر ٌة لِ َص ْف ِوالمْ َنآئِ ِح َوالمْ ِنَنَ .أل َّل ُه َّم مْ ِ
الظ ُنونَ َل ِ
َو ُّ
اح ْلنا فيِ ُس ُف ِن َنجاتِ َك،
َو َمت ِّْعنا بِ َل ِذ ْي ِذ ُمناجاتِ َكَ ،و َأ ْو ِر ْدنا ِح َ
اج َع ْل
ياض ُح ِّب َكَ ،و َأ ِذ ْقنا َح َ
الو َة ُو ِّد َك َو ُق ْربِ َكَ ،و ْ

ِجها َدنا ِف َ
يكَ ،و مَ َّ
ص نِ َّياتِنا فيِ ُمعا َم َلتِ َكَ ،فإ َّنا بِ َك َو َل َكَ ،وال
هنا فيِ
َ
طاعتِ َكَ ،و َأ ْخ ِل ْ
َو ِس َيل َة َلنا َإل ْي َك إ َّال َأن َْت))(.)58

فقراءة النصوص املتقدمة ُتفصح عن كيفية االشتغال املعتمدة لدى اإلمام 

التي تعد أحد املعامل املستخدمة يف هذا األسلوب وقد شكلت خصيصة مائزة ،نصل
من طريقها إىل معرفة القيمة الوظيفية الثانية ألسلوب األمر وقد سبقت اإلشارة

إليها ،وهي عالوة عىل تداخلها مع سابقتها يف (القيمة األدائية) إن صح القول
فإهنا تنامز بتوظيف أفعال األمر توظيفا اتشح بالوجدانية (الروحية) ،يتجسد ذلك

التوظيف بشكل ج ّ
يل يف أدعية األيام التي نجد فيها اإلمام زين العابدين يتفنن
َ
هم َأ ْولِنِي فيِ
يف عرض األفعال وتوظيفها ،فهو يقول يف :دعاء يوم االثبني(( :أل َّل َّ
((وهَ ْب ليِ فيِ ال ُثلاُ ِ
ثآء
ُك ِّل َي ْو ِم ا ْثنَينْ ِ نِ ْع َمتَينْ ِ ِم ْن َك ثِ ْنتَينْ ِ ))( .)59دعاء يوم الثالثاءَ :

ض ليِ فيِ َ
َثالث ًا))( .)60دعاء يوم األربعاءَ :
األ ْربِ ِ
((أل َّل ُه َّم ا ْق ِ
عآء َأ ْر َب َع ًا))( .)61دعاء يوم
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اخلميسَ :
ض ليِ فيِ َ
اخل ِم ِ
((أل َّل ُه َّم ا ْق ِ
يس خمَ ْ س ًا ال َي َّت ِس ُع لهَ ا إ َّال َك َر ُم َك َوال ُي ِط ُيقها إ َّال
نِ َع ُم َك))(.)62
وقد قرأنا النصوص موضع الشاهد فالباحث يوجه عناية املتلقي عند قراءته

ألدعية األيام لاللتفات إىل فنية الرتكيب يف توظيف األفعال األمرية وصياغتها التي

تشوق السائل وحت ّفزه إىل إعادهتا
عرضها اإلمام  بطريقة (بنائية  -تنغيمية) ّ
يوميا ،مو ّلدة يف نفسه شعور االستئناس باالطمئنان واإلجابة باعثة الرغبة يف
التواصل الروحي ،وهي خطوة من خطوات التهذيب النفيس ،وهذا من دون شك

من أهداف الرسالة السجادية.

أزيد عىل ذلك أن طريقة العرض نفسها ُق ِصد ان تكون مجالية  /تشويقية،

فبالوقت الذي يسأل فيه مسألتني (يوم االثنني) نجده  يسأل يف الثالثاء ثالث ًا،
ويف األربعاء أربعا ،ويف (يوم اخلميس) مع انه يسأل مخسا لكنه  يعرضها بطريقة

سعى بوساطتها كرس رتابة الرتديد مع هتيئة نفس املتلقي بتوقع اجلديد ،ذلك حتقق
بإضافة تركيب جديد ،اعني عبارة ((ال َي َّت ِس ُع لهَ ا إ َّال َك َر ُم َك َوال ُي ِط ُيقها إ َّال نِ َع ُم َك)).

هذا الرتكيب فتح الباب للعدول عام ألفناه يف أدعية األيام السابقة ،وذلك بمفاجأة
املتلقي بصياغة جديدة خرقت املتوقع وكرست رتابة التكرار ،هذه املفاجأة حتققت
يف (دعاء يوم اجلمعة) بطريقة (قصدية) جاءت متوافقة واألعامل املتعددة ليوم

اجلمعة .التي إن عدّ دها و ّلدت جوا رتيبا ،وربام ممال ،فلذلك جاءت املطالب إمجاال
((و َو ِّف ْقنِي َأل ِ
ض الجْ ُ ُم ِ
داء َف ْر ِ
عاتَ ،وما َأ ْو َج ْب َت َعليَ َّ ِفيها ِم َن
مصوغة بقوله َ 
الط ِ
َّ
اعات))(.)63
مما تقدم نلحظ أن اإلمام  بنى النص بناء منظام بوحدات تركيبية موزعة

مسوغة ،وعىل وفق رؤية ناضجة يف استثامر املساحات البنائية واشغاهلا بام
بقصدية ّ
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يثري الداللة املنتجة ،وقد حققت هندسته البنائية عدوال أسلوبيا ُم ْنتِج ًا عالمات

مجالية تستدعي االلتفات إليها.

ثانيا :الذكر واحلذف
ُيعدّ الذكر القالب املعياري يف اجلملة العربية التي تقوم عىل املسند واملسند إليه.

هذا يف األصل ،ولكن أحيانا جييء اخلطاب خارجا عن هذا األصل ،وهذا اخلروج

مرتبط بـ (مقتىض احلال) .أعني أن اخلروج يكون مقرونا بالغرض من اخلطاب

وموضوعه ومناسبته ،زيادة عىل متكن صاحبه من التفنن يف استخدام األساليب

اللغوية بام خيدم غاية اخلطاب ،و ذلك اخلروج جيعل النصوص تتمتع بالصفة
األدبية ،أو يمكن وسمها بأهنا (بالغية).

وواحد من أوجه اخلروج هذه هو أسلوب (الذكر واحلذف) ،ألهنام «يمثالن

ظاهرتني أسلوبيتني تقومان عىل تفجري شحنات فكرية لدى املتل ّقي هبدف إحداث
(صدمة) لغوية عند الطرف املستقبل وجعل ذهنه يف حالة استنفار دائم»( .)64عىل

أن نستحرض يف األذهان «أن متطلبات السياق هي املحددة ألمهية كل من الذكر

واحلذف»( .)65بمعنى آخر إن املنشئ يعمد إىل الذكر واحلذف ل ُيحدث عدوال

مسوغا ُيسهم يف بناء أدبية النص ،فلجوء املنشئ إىل احلذف (حرفا كان أم مجلة)
ّ

إنام يقع يف النص ضمن معادلة مفرتضة (إبعاد تركيبي مع استدعاء ذهني -خيايل
إلنتاج داليل) وهو عىل ما يرى اجلرجاين (عجيب األمر ،شبيه بالسحر ،فأنك ترى

به ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة ،وجتدك أنطق ما

تكون إذا مل تنطق ،وأتم ما تكون بيانا إذ مل تبن)( .)66وعىل هذا فاحلذف ما مل يكن

قصديا فهو لون من العجز ورضب من العبث يف الرتكيب.
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وألسلوب (الذكر واحلذف) حضور واضح يف النصوص املدروسة ،جاء

بوظائف تعددت بتعدد أنامط احلذف وغايات الذكر ،ويمكن بيان ذلك بوساطة
التفصيل اآليت :يأخذ احلذف أنامطا متعددة .فمنه ما متثل يف حرف أو كلمة أو مجلة.
فمن أنامط حذف احلروف يف النصوص السجادية املدروسة ما نجده يف (دعاء
يوم اخلميس) الذي يقول اإلمام زين العابدين فيهَ :
((ألحْ َ ْمدُ لِ هّلِ ا َّل ِذي َأ ْذهَ َب

يآء ُه َوآتانيِ نِ ْع َم َت ُه))(. )67
جآء بِال َّنها ِر ُم ْبصرِ ابِ َر مْحَتِ ِه َو َكسانيِ ِض َ
ال َّل ْي َل ُم ْظ ِلماَ ً بِ ُقدْ َرتِ ِه َو َ
وتقدير الكالم :احلمد هلل الذي أذهب [عنا] الليل مظلام بقدرته ،وجاء [لنا] بالنهار

مبرصا برمحته .ودليل الباحث إىل ذلك ،يستمده من القرينة التي جاءت يف الفقرة

يآء ُه َوآتانيِ نِ ْع َم َت ُه)) بلحاظ التخصيص املتحصل
التالية للنص املذكور َ
((و َكسانيِ ِض َ
من اقرتان الضمري (ياء املتكلم) بكل من الفعلني (كسا ،وآتى) وبام حيمل هذا

التخصيص من إشارة إىل شمول املتحدث(الداعي) بانتفاعه بنعمة الضياء.

ومما جتدر اإلشارة إليه ،هو أنني اعتمدت تقدير (عنا) وليس (عني) وقدرت

(لنا) دون (يل) والتقدير الثاين لكال املوضعني يتوافق دالليا وتركيبيا مع (كساين)
و (آتاين) عالوة عىل انسجامهام مع الفضاء الرصيف هلام .وعندي لذلك التقدير ما

يسوغه .لو كان التقدير (عني) و (يل) لكان يف ذلك ما يوحي أو يوهم بتحجيم

لقدرة اهلل تعاىل شأنه وحتديدا لرمحته ،وملا كان الواقع خالف ذلك جعلت التقدير

(عنا) و (لنا) ملا فيه من شمولية واتساع تتناسب وحقيقة املقام.

واملستشف من النص املتقدم أن احلذف حقق عدوال أسلوبيا ّ
ُّ
شكل دعامة

من دعائم متييز األسلوب بخلقه فضاء ذهنيا وتصوريا أوسع مما حيققه النص لو

وسع فضاء النص وأضفى عليه
صرُِّ ح هبذا املقدر بمعنى أن اإلمام  هبذا احلذف ّ

شيئا من االمتداد أو (الشمولية) وبام ّ
يمكن املتلقي من استشعار الالحمدودية وبام
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يتناسب مع القدرة والرمحة اإلهلية ،فجاء احلذف أبلغ بيانا وأعمق داللة .وحقق

اإلمام زين العابدين مفاجأة أو عدوال أسلوبيا كان بمنزلة (صدمة ذهنية)،

ِّ
(صل) دون اقرتانه
ذلك من احلذف الذي تعمده عند طريق اإلتيان بفعل األمر
بمتعلق (رابط لفظي) كام اعتدنا مالحظته و (مالزمته) يف مجيع أدعية األيام.

واملجيء هبذه الكيفية حقق غايتني ،سأبينهام بعد اإلتيان بالشاهد الذي محله
لنا (دعاء يوم اجلمعة) الذي يقول اإلمام  فيهَ :
((أل َّل ُه َّم َث ِّب ْتنِي َعىل ِدينِ َك ما
اب،
َأ ْح َي ْيتَنِيَ ،وال ُت ِز ْغ َق ْلبِي َب ْع َد إ ْذ هَ َد ْيتَنِيَ ،وهَ ْب ليِ ِم ْن َلدُ ن َْك َر مْ َ
ح ًة ،إ َّن َك َأن َْت ا ْل َو َّه ُ
اج َع ْلنِي ِم ْن َأت ِ
َص ِّل َع ىَل حُ َم َّمد َو ِ
احشرُ ْ نيِ فيِ ُز ْم َرتِ ِه َو َو ِّف ْقنِي
ْباع ِه َو ِش َيعتِ ِه َو ْ
آل حُ َم َّمد َو ْ
َأل ِ
ض الجْ ُ ُم ِ
داء َف ْر ِ
عات))( .)68إذ يتضح من النص املتقدم وباعتامد اهليكلية البنائية
لعبارة الصالة عىل حممد وآل حممد مع استحضار هيكلية العبارة يف األيام األخر بأن
هناك حذفا مقصودا (غائيا) تعمده اإلمام  لغاية فكرية  -داللية أراد إيصاهلا إىل
املتلقي .وبمقارنة العبارة -موضع الشاهد -مع قريناهتا يف أدعية األيام األخر نصل

إىل أن هناك أكثر من احتامل يصح أو ُيقبل لسد الفراغ (احلذف) الذي استعمله

اإلمام  كـ (شفرة أسلوبية) تستوقف املتلقي إلثارته ذهنيا .فيمكن أن يكون
احلرف املحذوف هو حرف (الواو) .أو لفظة (اللهم) .وتكون عبارة (أسألك أن

تصيل) احتامال مقبوال .كام يمكن أن يكون احلرف املحذوف هو حرف (الفاء) وهو
االحتامل األرجح كام أرى باعتامد السياق الذي ورد فيه الشاهد.

وأرى يف هذا احلذف الذي حتقق يف دعاء يوم اجلمعة حرصا فارقا أسلوبيا قائام

عىل عمق داليل ينوه بفضل الصالة وعظيم ثواهبا يف هذا اليوم املبارك -وقد جرى

ٍ
حذف هو
«ر ّب
بيانه يف مبحث تكرار العبارة -وأرى فيه مصداقا لقول اجلرجاينُ :
قالدة ا ِ
جل ْيد وقاعدة التجويد»(.)69
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أما املواضع التي ورد فيها أسلوب (الذكر) بطريقة موظفة بالغيا ودالليا فهي

األخرى متعددة ،وقد أضفت فضاء إحيائيا عمل عىل إدامة اإلحساس بالتواصل
الشعوري بني النص ومتلقيه ،ولنا أن نعتمد ما جاءت به (مناجاة املعتصمني)
((و َل َك َأ ْس َأ ُل َ
ـك
شاهدا عىل ما تقدم ذكره ،يقول فيها اإلمام زين العابدينَ :
ني ِم ْن َب ِر َّيتِ َك َ،أنْ تجَ ْ َع َل َع َل ْينا ِ
الصالحِ ِ َ
واق َي ًة ُت ْن ِجينا ِم َن
خاصتِ َك ِم ْن َمالئِ َكتِ َكَ ،و َّ
بِ َأ ْهـل َّ
،و ُت ِك ُّننا ِم ْن َد ِ
واهي المْ ُ ِص ِ
ِ
الهْ َ َل ِ
يبات))(.)70
كاتَ ،وتجُ َ ِّن ُبنا ِم َن
اآلفات َ

إذ نرى أنه  ذكر ما لو أنه ُح ِذف ملا فسد املعنى ،وذلك يف قوله (ولك

أسألك) فلو ُحذفت (لك) لبقي الرتكيب تاما مع استيفاء املعنى وحتقق الداللة.

ولكن ع ّلة الذكر تكمن يف أن اإلمام  يريد بتوظيف أسلوب الذكر تعظيم شأن
املذكور عز شأنه ُمعبرّ ا عنه بكاف اخلطاب الذي عمل عىل «دخول املرجع إىل دائرة
الفخامة نتيجة لتحول عملية املواضعة من االسم الرصيح إىل ما يدل عليه»(.)71

وأرى يف هذا اللون من (الذكر) أنه يعمل عىل تعميق الشعور الذي ييش بالعجز

والضعف من جهة ،وبالطمع والرغبة يف نيل املسألة من جهة أخرى من طريق تأكيد

القصدية يف السؤال التي حققت تكثيفا دالليا بفضل فنية الصياغة (لك أسألك)،

وهذا التكثيف يوحي ب َقصرْ املرجعية إىل طرف حمدد بعينه ،يدعم ذلك ويؤكد تلك
القصدية ما جاء يف (مناجاة املريدين) التي جاءت متضمنةلقوله َ (( ف َأن َْت

راديَ ،و َل َك ال لِ ِس َ
واك َس َه ِري َو ُس ِ
َال َغيرْ ُ َك ُم ِ
هادي))( .)72مما كشف عن براعته يف
توظيف الضمري توظيفا فكريا ودالليا مع األخذ يف احلسبان الدور اجلوهري الذي

تقوم به الضامئر يف النسيج النحوي ،فهي خالفا لكل األسامء املستقلة األخرى
كيانات نحوية وعالئقية خاصة(.)73
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وحققت (مناجاة املحبني) عدوال أسلوبيا مائزا بوساطة اعتامد أسلوب(الذكر)

الذي وظفه املنشئ  توظيفا فكريا ينم عن وعي وحسبان ،ذلك بإدخال اسم

اإلشارة (ذا) عىل االسم املوصول (الذي) مع إمكانية حذف األول واإلبقاء عىل
سالمة املعنى واملبنى .علام بأنه حتقق مثل هذا فعال ،أعني حذف اسم اإلشارة يف

موضع مشابه ملوضع الشاهد ،ذلك هو ما جاءت به (مناجاة الراجني) التي يقول
اإلمام  يف أحد مقاطعها(( :إهلي َم ِن ا َّل ِذي َنزَ َل بِ َك ُم ْل َت ِمس ًا ِق َ
راك َفام َق َر ْي َت ُه؟ َو َم ِن

ا َّل ِذي َأناخبِبابِ َك ُم ْرتجَ ِي ًا َن َ
داك َفام َأ ْو َل ْي َت ُه؟))(.)74

وليس من شك بأن املقطع املذكور تام املعنى سليم املبنى .عىل حني نجد أنه

 تعمد ذكر اسم اإلشارة (ذا) يف املقطع -موضع شاهد (الذكر) -الذي جاءت

به (مناجاة املحبني) التي يقول  فيها(( :إهلي َم ْن َذا ا َّل ِذي َذ َ
الو َة حَ َم َّبتِ َك،
اق َح َ
س بِ ُق ْربِ َكَ ،فا ْبت ََغى َع ْن َك ِح َو ًال؟))(.)75
َفرا َم ِم ْن َك َب َد ًال؟ َو َم ْن َذا ا َّل ِذي َأنِ َ
وقراءة ثانية للمقطع (مناجاة املحبني) ّ
متكن القارئ املشارك من رصد القيمة

الداللية التي أضافها أسلوبالذكر (ذا) عىل ثيمة النص.تلك القيمة التي يمكن

كشف جتلياهتا باعتامد عنوان النص (مناجاة املحبني) الذي أنتج منه اإلمام 
وحدة داللية فاعلة تركت آثار فاعليتها عىل اهلندسة البنائية ألسيقة النص.

بيان ذلك نجده عرب املقارنة بني العنوانني (عنوان النص املعتمد يف (الذكر)

(مناجاة املحبني) وبني النص املقابل املعتمد يف (احلذف) (مناجاة الراجني) .ففي

قول (املحبني) ما يفصح عن حتقق احلب يف صدور املحبني ،أي أنه واقع فعال
(موجود) عزز ذلك التصور هيمنة األفعال املاضية يف أبنية النص .أما يف لفظة
(الراجني) ففيها ما ييش بوجود يشء ما متوقع احلصول .أي فيها (الراجني) ما
ينبىء أو ُيشْ عر بالتأمل والتوقع ،يعني أشياء يرجى حتقيقها ،فهي ليست هلا وجود
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عىل أرض الواقع(غري متحققة) .ومن ثم فإن ذكر اسم اإلشارة (ذا) يف مناجاة
املحبني ما يشري إىل ذلك املتحقق فعال(احلب) .واإلتيان به مع أداة االستفهام ( َم ْن)

أراه قد خرج للتعجب .أي كأين باإلمام  يتعجب من هذا الذي ذاق حمبة اهلل
ويروم منه بدال ،ويعجب من الذي يأنس بقربه تعاىل ويبتغي عنه ِح َوال.أما غياب

اسم اإلشارة يف (مناجاة الراجني) فكأين باإلمام ّ 
وظف هذا الغياب إشارة

منه إىل غياب األفعال (املطالب) املرجوة ،حتى وإن كان الغياب آنيا .وصحيح أن
الرتكيب املعتمد يف مناجاة الراجني وهو مقرتن مع ( َم ْن) االستفهامية خرج لإلنكار
أي (االستفهام اإلنكاري) إال أنه مع ذكر (ذا) يف (مناجاة املحبني) محل داللة

االستغراق يف اإلنكار .وهذا الذكر يتوافق دالليا مع عنوان النص وثيمته معا.

املستوى الداليل
معروف أن اللغة هي ملكية مشاعة للجميع ،وهي هبذا الوصف «أداة غري
فاعلة من أدوات األمة»( .)76لكن ،إذا ما ُأريد تفعيل هذه األداة مع الرغبة يف

حتقيق خصوصية يف آلية التفعيل ،فعند ذاك يمكن (للكالم) أن يكون صورة لذلك
التفعيل أو وجها له ،بوصفه نشاطا فرديا يتمتع به هذا الشخص أو ذاك ويترصف
به عىل وفق مشيئته ،وهذه املشيئة مرتبطة ارتباطا دينامي ًا بالرصيد اللغوي ،وبالقدرة
والكيفية عىل الترصف هبذا الرصيد.

وبغية معرفة املستوى الداليل ،والوقوف عند قيمه الوظيفية ،نتناوله متجليا

يف أهم الصور البالغية املتحقق فيها ذلك التوظيف القائم عىل التشارك العالئقي،
واملنتج لفضاءات مشتملة عىل قيم فكرية ومجالية .وبعض ذلك نرصده ونتابعه يف:
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أوال :املنجز االستعاري
لقد جاءت النصوص السجادية بمجازات استعارية متعددة منحت املتلقي

فرصة املشاركة والتمتع بدافع اإلحيائية التي خلفتها الرتاكيب املعتمدة يف إنتاج

االستعارة .آخذين يف احلسبان أن قيمة االستعارة مرهونة بشدة الصدمة ودرجة
التوتر املتحققة لدى املتلقي واملتولدة من حجم املفارقة بني ما هو قار يف األذهان،

وبني اجلديد وغري املتوقع .وهذه املفارقة هي حتصيل اخلرق لقانون اللغة( .)77وهنا

تتجىل قدرة األديب املبدع عىل اإلنتاج االستعاري بإنزال الدهشة يف نفس املتلقي
بوساطة تشغيل القواعد اللغوية ،واستثامر نتائج هذا التشغيل بام حيققه من عالئقية

يف إنتاج قيم مجالية تصنع لنفسها حمطة للوقوف عندها بوصفها خصيصة أسلوبية؛

ألن األسلوب االستعاري هو الذي ال يمكن أن يستعريه املرء من غريه وهو آية
املوهبة( .)78وقد محلت (مناجاة العارفني) واحدة من تلك املجازات التي جاءت

ين َت َر َّس َخ ْت
اج َع ْلنا ِم َن ا َّل ِذ َ
عىل سبيل اإلستعارة املكنية ،فقد جاء يف ضمنها(( :إهلي َف ْ
وق َإل ْي َك فيِ َحدآئِ ِق ُصدُ و ِر ِه ْمَ ،و َأ َخ َذ ْت َل ْو َع ُة حَ َم َّبتِ َك بِ َم ِ
الش ِ
جار َّ
جام ِع ُق ُلوبهِ ِ ْم،
َأ ْش ُ
َف ُهم َإل َىأ ْوكا ِر َ
ب َوالمْ ُ َ
كاش َف ِة َي ْر َت ُعونَ َ ،و ِم ْن ِح ِ
األ ْفكا ِر َي ْأ ُوونَ َ ،وفيِ ِر ِ
ياض ا ْل ُق ْر ِ
ياض
ْ

س المْ ُ َ
المْ َ َح َّب ِة بِ َك ْأ ِ
الط َف ِة َي ْك َر ُعونَ ))(.)79

إذ ُيقدم لنا اإلمام زين العابدين يف النص املتقدم أكثر من صورة فياضة

باملعاين املوحية من خالل الرتاكم االستعاري (املكني) الذي اعتمده يف إيصال
املفهوم الداليل ،موظفا كال من األثر الصويت (السجع) املتحقق من التنغيم املوسيقي

املشرتك بني كل فقرتني أو ثالث عىل حدة ،عالوة عىل الرتكيب اللغوي (اختيارا
وتوزيعا) الذي بوساطته عرض املعنى بطريقة جتاوزت املرجعيات القارة يف األذهان
ستحدَ َثة يف ذهن املتلقي عند
مما أعطى فرصة للتأمل والتخييل عن طريق األسئلة ا ُمل ْ
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القراءة .فسؤاله  أن يكون من املشتاقني هلل ّ
جل شأنه قدّ مه لنا بطريقة عطلت
املدارك اآلنية للمتلقي بخرقها للمألوف واملتداول من الصيغ التعبريية ،واعتامد

األسلوب املجازي الذي جاء عىل سبيل (االستعارة املكنية) حيث مثّل الشوق

هلل باحلدائق أو الرياض ،وقد حذفها وجاء بالزمة من لوازمها وهي (األشجار).

ثم نجد لذلك الشوق ولذلك احلب اإلهلي تعضيدا دالليا جاءت به الفقرة الثانية:
((و َأ َخ َذ ْت َل ْو َع ُة حَ َم َّبتِ َك بِ َم ِ
جام ِع ُق ُلوبهِ ِ ْم)) وهي فقرة استوفت بنفسها غرضا دالليا،
َ
إذ مكننا  من استشعار لوعة احلب ليس من خالل األخذ بالقلوب فحسب ،بل

بمجامع القلوب أيضا ،ويف ذلك بيان وتأكيد لكرب اللوعة وعمقها.

ثم ينقلنا  إىل صورة جديدة حيققها بوساطة التوظيف البنائي والتعالق

الداليل احلاصل بني (األوكار) و (اإليواء) فجعل من األوكار بام حتمله من معاين
السكينة واالطمئنان واملالذ املقصود ،مأوى للتفكر حلاجة األخري إىل اهلدوء والتأمل

فكأن تلك هلذا.

وتلك الصورة جاءت عن طريق اعتامد (املجاز االستعاري  -املكني) وذلك

بتشبيه األفكار باملحطات أو املنازل اآلمنة التي هي مواضع السكن املرغوب فيها

لطالبه وأليفه ،وقد حذفها وجاء بالزمة من لوازمها وهي (األوكار).

وأود اإلشارة هنا إىل التقارب الداليل بني (الرياض واحلياض) وبني (القرب

واملحبة) وبني (يرتعون ويكرعون) ،فهذا الرتابط والتداخل البنائي والداليل ّ
شكل

لوحة حيلو الوقوف عندها للتأمل حتى لريجو املتأمل أن يعيشها عىل وجه احلقيقة

ملا أنتجه التشكيل املعتمد يف بناء الصورة االستعارية من حركية كأهنا ماثلة للعيان،

فجعل القرب والبوح الصادق باملكنون مرتعا تطيب عنده اإلقامة ،ويزيدها طي ًبا
االرتواء من حياض املحبة.
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((ك ْأس المْ ُ َ
ويرى الباحث أنه ال بد من الوقوف قليال لتأمل قولهَ :
الط َف ِة))

ففيه صورة جمازية مثرية ،فعىل الرغم من االختزال الرتكيبي ينم السياق عن القدرة

وعن حسن االختيار لأللفاظ من جهة وربطها بعالئق واعية من جهة أخرى،

والسيام أن براعة الرتكيب قد تضفي(الفضيلة) عىل الصيغة املعجمية(.)80

وأحسب أن املجاز االستعاري املتحقق يف (حياض املحبة) و(كأس املالطفة)

قد أسهم يف إظهار تلك الفضيلة التي تتجىل برباعة التشكيل وانسجامه ،إذ شبه

 املالطفة بالرشب الذي حذفه ،وذكر الزمة من لوازمه وهي (الكأس) .وال
خيفى عىل املتلقي الواعي اشرتاك اللفظتني (الكأس واملالطفة) باالنسجام الداليل
وتوافقه الذي يدور حول مفهوم واحد هو (الرقة) .ولعل يف إبراز املعاين العقلية

بصورة حسية ما يدفع املخاطب إىل االنتباه عىل التجميل .وفيه أيضا وجه من أوجه

كامل البيان(.)81

وقد توافرت كل من (االستعارة املكنية) و (االستعارة الترصحيية) يف نص

واحد جتسدت فيه براعة التصوير اإلحيائي ،وذلك ما تقدمه (مناجاة التائبني) التي
يقول اإلمام زين العابدين فيها(( :إهلي َأ ْل َب َس ْتنِي الخْ َ طايا َث ْو َب َم َذ َّلتِيَ ،و َج َّل َلنِي

باس َم ْس َكنَتِي [ ]...إهلي َظ ِّل ْل َع ىَل ُذ ُنوبيِ َغام َم َر مْحَتِ َكَ ،و َأ ْر ِس ْل َعىل
ال َّت ُ
باعدُ ِم ْن َك لِ َ
حاب َر ْأ َفتِ َك))(.)82
ُع ُيوبيِ َس َ

فاملجاز االستعاري يف النص املتقدم حيمل خصيصة أسلوبية بانزياحية عالية،

وذلك بوساطة التداخل والتشارك بني نوعي االستعارة (املكنية والترصحيية) فقد
ُوظفت كلتامها بطريقة جاءت مزدانة بحركية أضفت عىل النص سع ًة يف الفضاء

الداليل من طريق التداخل االستعاري يف الصورة الواحدة يف ضمن الفقرة الواحدة
من جهة ،وعن طريق التشخيص والتجسيد اللذين اعتمدمها اإلمام  مما أعطيا
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ملسة مرسحية (حركية) تشد املتلقي للتفاعل والتواصل من جهة ثانية .وكان ذلك
بجعل اخلطايا وكأهنا ماثلة للعيان (شاخصة) وهلا القدرة عىل القيام بام يمكن أن
يقوم به شخص ما (القدرة عىل اإللباس) ثم دلل عىل تلك القدرة من خالل التجسيد

الذي اعتمده يف تكملة الصورة املفرتضة بجعل (املذلة) ثوبا من نسج اخلطايا ،ثم
عمل اإلمام زين العابدين عىل تعزيز املفهوم الداليل تصاعديا بتوظيف القوى
الرتكيبية (البنائية) لفعل (التباعد) ملا يتضمنه من معنى القصدية ،وجعل االبتعاد

املتعمد من اهلل تبارك وتعاىل سببا لكسوته بلباس املسكنة.

وإذا ما انتقلنا إىل الفقرة األخرى ،نجد أن اإلمام زين العابدين ينقلنا

باجتاه عمودي إىل معرض صوري آخر يعطي ملا تقدم ذكره من صور استعارية،
امتدادا يف الفضاء الداليل املتشكل من التواصل الفكري مع استثامر البناء الرتكيبي

عالوة عىل الصويت  -نسبيا -مما أسهم يف إغناء الفكرة وعرض املعنى بطريقة فنية

مشوقة .وتوضيحا ملا تقدم اعرض الشاهد بالشكل اآليت:
ظلل

عىل ذنويب

غامم رمحتك

إهلي
أرسل

عىل عيويب

سحاب رأفتك

يكشف لنا الرتكيب عن وعي االختيار لأللفاظ وحسن التوزيع حتى لتشعر

كأن (فونيامت) الرتكيب األول أثقل وأفخم (صوتيا) من (فونيامت) الرتكيب
الثاين ،ومرد هذا عندي علة معنوية  -داللية .فكأن املعنى الذي جاء به الرتكيب
األول لسعته يتطلب توظيف قوة التنغيم (التفخيم) الصويت للمشاركة يف توسيع
املدى الداليل املتوافق مع سعة الرمحة هلل تبارك وتعاىل الواجب استحضارها يف

موضع التوبة ،ويف هذا تعاضد داليل آخر بني ثيمة النص وعنوانه(مناجاة التائبني).

126

ثانيا :املنجز الكنائي
اشتمل النص السجادي عىل صور كنائية أسهمت يف بلورة الرؤية الفكرية
ااملراد تبليغها مع استحضار دور املتلقي املنتِج وفاعليته يف التشكيل الداليل بعد

القيام بام يدعى بـ (الفرضاالستكشايف)( )83وصوال إىل ما مل يقله النص عىل حد

سواد الصفحة .وشاهد ما تقدم نجده يف (مناجاة اخلائفني) التي يقول فيها اإلمام
زين العابدين(( :إهلي هَ ْل ُت َس ِّو ُد ُو ُجوه ًا َخ َّر ْت ِ
س
ساج َد ًة لِ َع َظ َمتِ َك؟ َأ ْو تخُ ْ ِر ُ

نآء َع ىَل مجَ ِْد َك َو َج َ
َأ ْل ِس َن ًة َن َط َق ْت بِال َّث ِ
اللتِ َك؟ َأ ْو َت ْط َب ُع َع ىَل ُق ُلوبان َْط َو ْت َعىل حَ َم َّبتِ َك؟
ُ
اآلمال َإل ْي َك
امع ِذ ْك ِر َك فيِ إرا َدتِ َك؟ َأ ْو َت ُغ ُّل َأ ُك َّف ًا َر َف َع ْت َها
َأ ْو ُت ِص ُّم َأ ْس َ
امع ًا َت َل َّذ َذ ْت بِ َس ِ
جآء َر ْأ َفتِ َك؟ َأ ْو ُت ِ
يمجاهَ َدتِ َكَ ،أ ْو ُت َع ِّذ ُب
عاق ُب َأ ْبدان ًا َع ِم َل ْت بِ َ
َر َ
طاعتِ َك َح َّتى َن ِح َل ْت ِف ُ
َأ ْر ُج ً
ال َس َع ْت فيِ ِعبا َدتِ َك))(.)84

النص املتقدم ينبىء بزخم داليل يمكن وصفه باملمتع الفاعل ،ذلك اإلمتاع

نستشعره من تراكم املعنى الكنائي املسترت وراء ألفاظه ،ومما يلوح به ذلك االستتار

من حمفز ذهني مغر ،جيعلنا –بفعل التطلع -نبحث ملعرفة املعنى املراد .أما الفاعلية
فهي متأتية من قيمة االشتغال اإلضافية املتولدة من توسل أسلوب االستفهام يف
البناء الرتكيبي للنص املتضمن املعنى الكنائي وما يرافقه من رغبة يف اإلخبار .فاإلمام
زين العابدين كنى عن اخلزي واخلذالن واخلرسان يوم القيامة باسوداد الوجه،

وكنى عن السكوت والعجز عن النطق باخلرس .وكنى عن احلرمان من سامع لذيذ
الذكر بالصمم .أما قوله َ 
((أ ْو ُت َع ِّذ ُب َأ ْر ُج ً
ال َس َع ْت فيِ ِعبا َدتِ َك)) فالسعي هنا

ليس بمعنى امليش (املسري) وإنام السعي والطلب لفعل اخلري قوال وعمال.

يرى الباحث أن تقديم املعنى الكنائي هبذه الطريقة جرى بقصدية باعثها

توظيف الداللة توظيفا فكريا ونفسيا .فالتوظيف الفكري يتحقق بحمل املتلقي
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عىل التفكر بعاقبة األمور وما تؤول إليه حال العبد -إن خريا وإن رشا -والتوظيف
النفيس ينكشف بشيوع األمل والرجاء يف نفس املتلقي ومن ثم االطمئنان بعدم

خر ساجدا هلل تعاىل ،أو االطمئنان ملن عمل بام حوته مضامني
اسوداد وجه من ّ

املعاين الكنائية املتقدمة ،ذلك االطمئنان مبعثه االستفهام الذي خرج عن حقيقته
لغرض جمازي.

هناك إذا تشارك وظيفي (تركيبي  -داليل) مدعوم برغبة يف التواصل عن

طريق التنغيم اإليقاعي (عظمتك ،جاللتك ،حمبتك ،إرادتك) هذا التشارك حقق

خصوصية يف أسلبة الصورة الكنائية.

وجاء (دعاء يوم االثنني) حامال لصورة كنائية أخرى .تلك املتحققة يف قول
ت َ
ت ا ْل ُع ُق ُ
األ ْل ُس ُن َع ْن غا َي ِة ِص َفتِ ِه َوان َْحسرَ َ ِ
((ك َّل ِ
اإلمام زين العابدينَ :
ول
ت الجْ َ بابِ َر ُة لهِ َ ْي َبتِ ِه َو َعن ِ
اض َع ِ
َع ْن ُك ْن ِه َم ْع ِر َفتِ ِه َو َت َو َ
َت ا ْل ُو ُجو ُه لخِ َ شْ َيتِ ِه َوا ْن َقا َد ُك ُّل َع ِظيم
لِ َع َظ َمتِ ِه))( .)85فاإلمام زين العابدين كنى عن اإلعياء والثقل والتعب من

الوصول إىل منتهى لوصف اهلل تبارك وتعاىل أو الوقوف عند مدى حمدد لذلك،
ت َ
((ك َّل ِ
فكنى عن ذلك بقوله َ
األ ْل ُس ُن)) وهي وال شك إشارة إىل عجز أصحاهبا،
((وان َْحسرَ َ تِا ْل ُع ُق ُ
ول)) فكنى عن إعياء العقول وانرصافها
ومثل ذلك قوله َ 

عجزا عن معرفة غاية معرفة اهلل أو وقتها ووجهتها .وكنى عن اخلضوع والتذلل
((و َعن ِ
َت ا ْل ُو ُجو ُه لخِ َ شْ َيتِ ِه)).
بقوله َ
وقد محلت ألفاظ النص املتقدم عىل الرغم من تركيبها املختزل زمخا دالليا

واضحا بعدما شكل املعنى الكنائي بؤرة االرتكاز له .ذلك الزخم الداليل مبعثه
مصدران ،أوهلام :التكرار الداليل الذي محلته فقرات املقطع املقصود والقائم يف

األصل عىل تكرار هيكيل (بنائي) مما أنتج (التفاعل الداليل النحوي)( .)86وثانيهام:
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قصدية اإلتيان باألفعال بالزمن املايض (كلت ،انحرست ،تواضعت ،عنت) مما
وفرت فرصة للشرِ ْ َكة بني الفضاء املعجمي والفضاء السياقي وما يرتشح عن هذه

الرشكة يف إبراز (العالقات املدارية)( )87ودورها يف اإلنتاج الداليل.

واعتامد آلية الزمن املايض نسجت خيطا ترابطيا أسهم يف إنتاج مفهوم (مشفر)

فحواه يدور حول فكرة مفادها أن األمر-احلدث يف موضع الشاهد -مقطوع به أو

مفروغ منه وهو مما ال يمكن حتقيقه أو املحاولة يف ذلك .وإن اختيار الفاعل بصيغة

اجلمع يف (األلسن ،العقول ،الوجوه )...،يربز الفضاء الرصيف فضال عن ما ييش به
ضمنا بشمولية العجز والقصور واملحدودية الذي يوازيه باملقابل َطول اهلل وعظمته
وعلو شأنه تبارك وتعاىل الذي (كلت األلسن عن غاية صفته ،وانحرست العقول

عن ....الشاهد).

وثمة يشء آخر أود التنويه برضورة الوقوف عنده .ذلك ما سأسميه بـ (املفارقة

األدائية) القائمة عىل اإلسناد الفني ،أو املنتجة من فنية اإلسناد الرتكيبي والتي

تتمظهر ذهنيا بعد رصد العالقة السياقية ومقارنتها بالعالقة الوضعية (املرجعية).
وللمتلقي أن يتعرف معامل (املفارقة األدائية) من طريق االستحضار الذهني

لصوريت املعنى الكنائي املتوافر يف النص املقصود ،فمعروف أن الوظيفة الرئيسة
ل ّلسان هي النطق ،وأهنا تتم بسهولة ومرونة ودون أي جهد يذكر ،ولكنها -وهي
عىل الوصف الذي تقدم -تتعثر ،فاللسان يثقل ويكل عن أداء مهمته السهلة عندما

يريد حماوال القول لبلوغ املنتهى لصفات اهلل عز شأنه ،وهذا التعارض بني الوظيفة
الرئيسة وبني ما آل إليه عمل اللسان شكل بحكم العالقات املعنوية  -الداللية

شكل (مفارقة أدائية) ،وكذلك احلال للعقل الذي ُخص بالتفكر والتأمل والتدبر،
ووظيفة العقل َن ِصفها -جتوزا -باالمتدادية أو التواصلية ،وهو عىل الرغم من ذلك
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تراجع وانسحب عن أداء وظيفته ،انحرس عن معرفة اهلل ومنتهاها ،وهذا التقابل بني

العمل األصيل للعقل وبني ما آل إليه أنتج ما سميته (املفارقة األدائية) وقيمة املفارقة
األدائية تتحدد بمقدار الزخم الداليل للمعنى الكنائي ،فهي تتناسب طرديا والزخم

الداليل املتحقق.

نخلص مما تقدم عرضه أن أسلوبية النص السجادي ّ
شكلت عالمة فارقة

يف نسيجه اللغوي وعالماته اجلاملية ،فجاء موسوما باإلحيائية املتنامية ،فضال عن

إثارته للمتلقي معرفيا بحمله عىل التأمل واملساءلة ،ومن ثم اندماجه ال شعوريا
مع النص اندماجا فكريا ووجدانيا ،فقد جاء النص السجادي مستوعبا للواقع
املعيش بمقتضياته ،ومعربا عن حاجات روحية وفكرية الزمة .وذلك ك ّله قام بفعل

وعي املنتج وثرائه املعريف والروحي الذي أضفى الفضيلة عىل الصيغ املعجمية

واألساليب اللغوية ،فأنتج نصا إبداعيا فارضا حلضوره ،ومتحديا بخلوده عاميل
الزمان واملكان .نصا ّ
تغذى صاحبه من مدينة العلم ومع ّلمها النبي األكرم حممد

األمني ورفد من أبواهبا كرام املنهل أبيه احلسني وجدّ ه سيد البلغاء واملتكلمني

عيل بن أيب طالب أمري املؤمنني ،فكان نصه  نابضا بروح القرآن ومصداقا

لسحر البيان.
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ُم َّ
لخص البحث
اخلاص الذي ينامز ِ
إن ّ
ّ
به عن سائر ال ّنصوص اإلبداعية ا ُملنتجة
نص بنا َءه
لكل ٍّ
ّ

وضعي ًا أو هٓإلي ًا ،من حيث بناء موضوعه وعتباته وتقسيامته وفقره ،ومن حيث
ّ
مرجعياته الثقافية التي حيملها ،ومن حيث لغته ومستوياهتا وتركيبه وأساليبه املتلونة
مع اندماج مناسبة حال موضوعة حدثه.

املخ َ
وعيه يف معرفة مستوى َ
اطب ،وكيف
نص ا ُملعبرِّ ا ُملنشئ ك ّلام ازداد ُ
ويقوى ّ
رب األرباب ،اهلل جل جالله؟ خالق ّ
كل يشء ،وبديع السموات
به وهو خياطب ّ

واألرضَ ،ل ْي َس َك ِمث ِْل ِه شيَ ْ ٌء! وإذا كان ا ُمل َ
خاطب هو اهلل فكيف يبدأ ا ُملتك ّلم  -ا ُملنشئ
ِ
(استِ ْهلاَ ِل َم َطالِ ِع َأ ْد ِع َي ِة
طاب ُ
اخل َ
معه ؟! .من هنا تتجلىّ أمهية موضوعة عتبة ْ
الس َّج ِ
اد َّي ِة) التي تعاجلها الدراسة املعتمدة منهج التحليل يف كشف أرسار
َّ
الص ِح ْي َف ِة َّ

تؤسس عالقات
بِنية االستهالل يف األدعية
ّ
نصية ّ
السجادية ،وما حتويه من عنارص ّ
أوارص اخلطاب ،واندماجه وانسجامه مع الذات اإلهلية املقدّ سة.
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ABSTRACT
For each text there is a particularity different from other man-made
or divine creative texts due to their theme, fronts, parts, items, cultural
background, language structure and levels, various techniques and
rapport with time.
The text grows momentum as the creator perceives the niche of the
addressee; how would it be, the addressee is the Lords of lords, Allah
(Most Glorified)? The creator of everything; the creator of Skies and
earth, unparalleled; if the addressee were Allah, how would the speaker /
interlocutor start talking?
Thereupon the importance of the current paper, Manipulation of AlSajadeia Script Supplication Fronts for Imam Zein Al-`Abadeen (Peace be
upon him), comes into light and depends upon explication to expose the
secrets of fronts structure in Al-Sajad Supplications as for having textual
ingredients erecting the rubrics of the speech bonds and its homogeneity
and submission to the sacred divine Entity.
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 ...املقدّ مة ...
املعجمي ،دالالت عدة منها « ..ا َهل َل ُلّ :أول املطر.
يكتنز االستهالل يف جذره
ّ

ّ
الصبي
واستهل
يقال :استه َّلت السامء وذلك ّأول مطرها .ويقال :هو صوت وقعه.
ُّ
َّ
بال ُبكاء :رفع صوته وصاح عند الوالدةّ .
استهل..
وكل يشء ارتفع صوته فقد
باحلج هُي ُّل إهال ً
َّ
ال إذا َّلبى ورفع صوته .وا ُمل َه ُّل ،بضم امليم :موضع
وأهل ا ُملح ِرم
ّ

اإلهالل ،وهو امليقات الذي يحُ رمون منه ،ويقع الزمان واملصدر ..قال النابغة يذكر
ْ

غواصها من البحر:
ُد ّرة أخرجها ّ

اصها
غو ُ
أو ُد ّرة َصدَ ّفية ّ

بهِ َ ٌج متى َيرها هُيِ ُّل و َي ْس ُجد

ِ
بإهالله رفعه صو َته بالدعاء واحلمد هللِ إذا رآها؛ ..وهت َّلل وجهه فرح ًا:
يعني

َّ
وجهه أي
واستهل .ويف حديث
أرشق
[السيدة] فاطمة  :فلام رآها استبرش وهت َّلل ُ
ّ
استنار وظهرت عليه َأمارات الرسور ..واهلِ َّلة :من الفرح واالستهالل.)1(»...
املهمة يف ُب ْعده
وعىل االستناد إىل هذه الدالالت ُع ّينت وظيفة االستهالل ّ
يب ،بأنّه :األساس يف استقطاب ذهن املتل ّقي –القارئ أو السامع
الف ّني لل ّنص األد ّ

موجز عماّ
يضمه
أو املشاهد– وشدّ انتباهه إىل املوضوع َعبرْ االشارة إليه بتكثيف ّ
ّ
ال ّنص ،فمن دون حتقق انتباهه به تضيع الغاية وينتهي املطلب( .)2إ ْذ يأخذ التصدير به

منزلة «اإلشارة واإليذان بالغرض املقصود ..والفائدة منه إعداد [املتلقني] وهتيئتهم
إىل التوجه نحو الغرض»( ،)3ومرتكز وظيفة االستهالل يف ال ّنص األديب كونه قطب

فيحمله
نصه وصياغته،
انفالق األفكار من حيث اللحظة التي يبدأ هبا املنشئ بنسج ّ
ّ
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ضمن ًا تأرخيي ًا وتقليد ًا ما ،فال خيرج به عن أعراف بناء وال عن طريقة قول ،ويقرتب
يف حاالت ما ،إىل املبدأ الشفاهي يف القول والعمل( ،)4ولقد ّأكد القدماء العرب من

البالغيني والنقاد باهتاممهم باالبتداءات واالفتتاحات ،إ ْذ كان أكثر اشتغاهلم عىل

ّ
تستهل هبا مبادئ الطوالع اجليدة ،ألن حتسينها من دالئل
النفيس التي
قوة التأثري
ّ
البيان واإلعجاز عندهم ،إذ ّ
النص نسيج يرتبط بالبداية االستهاللية بخيوط
إن
ّ

ممتدة مشدود إليها( ،)5وكذلك ّ
فإن حسن االفتتاح يأيت من «ثالثة جوانب :مجال
َ
املخاطب]»(.)6
املعنى؛ مجال األلفاظ؛ مع مراعاة مقتىض حال [املتلقي =

السجاد  من نصوص عرص االستشهاد ال َّنحوي،
نص اإلمام
ويعدّ ّ
ّ

نصها
واملتبحر يف حميطات الصحيفة
السجادية بني اخلفاء والتجيل يرصد مجال بناء ّ
ّ
ّ

وسبكه ،وقوة معناه ،ونغم إيقاع فاصالته ،وتناسب فقرات موضوعاتهّ ،
وإن ّأول ما

األول وما ُيفتتح بمفردته
يقع عليه نظر املتل ّقي يف أدعيتها ،هو مطلع الدعاء -املقطع ّ
الندائية ُ
األوىل -الذي يستهل اإلمام  به خطابه مع اهلل  ،ومن َث َّم يلمح أثر

موضوعة دعائه فيه ،وبعده تطربه موسيقى فاصالته وجرس إيقاعها ،فهو يمثّل
ِ
وحوائجه منه .
مفتاح خطابِه وسؤلِه وطلبِه وندائِه ومناجاتِه معه،
وعىل أساس ما تقدّ م نلحظ اإلمام ع ّ
السجاد  يف أدعية صحيفته املباركة،
يل ّ

يعتمد يف استهالل مطالع بعضها أسلوب (احلمد هللِ) ،ويف بعضها اآلخر التعبري

هم
هم يا َمن) ،و(ال َّل َّ
هم) ،وتارة جيمع بينها وبني أداة نداء البعيد (ال َّل َّ
عائي (ال َّل َّ
الدُّ ّ
يا كايف) ،ويف ُأ َخر تأيت عىل أصلها (يا ُ
اهلل) ،ومنفردة (يا َمن) ،و(يا فارج) ،ويف
ٍ
والربوبية (سبحا َن ُه) ،هٓ
و(ر ِّب) وهكذا
واأللوهية
أدعية ُأ َخر أدوات التنزيه
و(إلي)َ ،
ّ
ّ
يف سائر االستهالل( ،)7وما يصاحبه من أسلوب مطلع ّ
كل دعاء ،إ ْذ مل يكن اعتامد
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اإلمام  هذا التعدد يف االستهالل جزاف ًا وال اعتباط ًا من دون ختطيط علم،
ومعرفة ،ووعي ،وقصد ،وهذا ما تراه الدارسة يف معاجلتها!.

التحليلية ومعاجلتها
الدراسة
ّ
مفردة استهالل املَ ْطلع وموضوعة الدُّ عاء
ّ
نصه بوعي وعلم ومعرفة بجوانبه ك ّلها،
إن املنشئ األديب املبدع ينشئ ّ
َ
ُ
ُ
باملخاطب املتل ّقي املعني
وارتباطهام
واملوضوع
املناسبة
ومقارباته ج ّلها ،من حيث
ُ
املوجه إليه ،هذه العملية وجدليتها بني املبدع واملتلقي (اإلنسان) بأصنافه
بال ّنص ّ

وطبقاته ومستوياته ك ّلها ،أما إذا كان املبدع (اإلمام املعصوم) ،الذي عرف يف عرصه

بـ(زين العابدين) ،و(سيد الساجدين) ،و(إمام الزاهدين) ،و(عامل أهل زمانه)(،)8
وجه إليه نداء الدعاء وطلبه هو (اهلل) تعاىل فمعادلة بناء ال ّنص وحساباهتا
وا ُمل َ
رسل ا ُمل َّ

نيص آخر.
الفكرية والروحية والنفسية ،تكون يف ميزان تكويني ّ

من هنا فاملالحظ ّ
أن استهالل مقطع املطلع ومفردته االفتتاحية (الكلمة املفتاح)

السجاد  حال دعائه اهلل تعاىل ،متزامنة مع املوضوعة
هلام عالقة بنفسية اإلمام
ّ
التي محلت تكثيف املناسبة ك ّلها.

هلذا نجد اإلمام  يف موضوعات األدعية املتعلقة بـ (ال َّتحميد هللِ ،)
و(الصالة عىل محُ َّم ٍد ِ
و(الرضا بالقضاء) ،و(يوم عرفة)،
و(الصباح واملساء)،
وآله)،
َّ
َّ
ِّ
يسته َّلها بأسلوب َ
أسلوب ال خيرج عن مرجعيته القرآنية يف
(احل ْمد هلل)( ،)9وهو
ٌ

الع َلو ّية ُ
احل َس ْي ّنية،
السور وفواحتها بـ (الحْ َ ْمد للِهَّ ِ)( ،)10واألدعية
املحمد ّية َ
ّ
استهالل ُّ

وإنّام كان اإلمام السجاد «يبدأ بالتحميد هلل  والثناء عليه اقتداء بكتاب اهلل
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((كل أمر ذي ٍ
تعاىل ،وعم ً
ّ
بال مل يبدأ فيه باحلمد
ال بام اشتهر عن رسول اهلل :
ّ
((كل دعاء
فهو أقطع))( ،)11أي مقطوع الربكة ..وروي عن أيب اهلل  أنّه قال:

ثم الدعاء))( .)13(»)12وهو ما يلتفت إليه
ال يكون قبله حتميد فهو أبرت ،إ ّنام التحميد ّ
املتلقي ّ
املتفحص.
املطلع
ّ

َ
((احل ْمدُ هللِ
ومن نامذج ال َّتحليل ،استهالل مطلع دعائه (ال َّت ْح ِميد هللِ :)
َ
اآلخ ِر بِلاَ ْ ِ
األ َّو ِل بِلاَ ْ َأ َّو ٍل َك ْانَ َق ْب َل ُهَ ،و ِ
آخ ٍر َي ُك ْونُ َب ْع َد ُه ،ا َّل ِذي َقصرُ َ ْت َع ْن ُر ْؤ َيتِ ِه َأ ْب َص ُار
ال َّن ِ
الو ِ
اص ِفينْ َ ))(.)14
اظ ِر ْي َنَ ،و َع َجزَ ْت َع ْن َن ْعتِ ِه َأ ْوهَ ُام َ

لقد استهل اإلمام السجاد  صحيفته ك ّلها بمفردة َ
(احل ْمدُ هللِ) فض ً
ال عن

خاص ًة بـ (ال َّتحميد هللِ  )يف الوقت
األول الذي جاءت موضوعته ّ
استهالل دعائه ّ
نفسه ،إ ْذ تطابقت موضوعة دعائه مع مفردة االستهالل تطابق ًا كام ً
وتناص ًا
ال،
ّ

وتداخ ً
جلي ًا بديع ًا يف فاحتة صحيفته املباركة زيادة عىل األدعية التي
نص َّي ًا
ال ّ
قرآني ًا ّ
ّ

ذكرت آنف ًا ،وهنا أراد اإلمام  بـ َ
(احل ْمد هللِ  )أن يبينّ احلمد املطلق هلل وحده
وال يشرتك فيه معه يشء أبد ًا! وهذا ما جعل َ
خمتص ًا به  ،فأورد
(احل ْمد هللِ) ّ

ألن جنس َ
اإلمام «احلمد معرفة يف مجلة اسمية ّ
ليدل عىل ثبات احلمد ُله»(ّ ،)15
«احل ْمد
ّ
وكل حمَ ْ ٍد ومجيع املحامد هلل سبحانه باحلقيقة ،إ ْذ ما من خري بالذات أو خري بالعرض

يف نظام الوجود طو ً
ال أو عرض ًا إلاّ وهو مستند إليه سبحانه بوسط أو ال بوسط.
فقد جعل اختصاص اجلنس دلي ً
ال عىل اختصاص مجيع األفراد ،سلوك ًا لطريقة

متقرر ووجود ّ
فن البالغة ،إذ معناه :ذات ّ
كل موجود
الربهان ،وذلك ٌ
باب من ّ
كل ّ
السماَ َو ِ
هللِ ،كام قال ّ
ات َو َما فيِ الأْ َ ْر ِ
ض]( ،)16إ ْذ حقيقة احلمد هو
جل سلطانه [ َل ُه َما فيِ َّ
الوصف باجلميلّ ،
تقرر ووجود ينطق بلسان طباع اإلمكان أن مفيضه ومبدعه
وكل ّ

املتقرر بنفسه املوجود بذاته .فتكون هو ّية ّ
كل ذي هو ّية محد ًا
القيوم احلقّ
احلي ّ
ّ
هو ّ
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يعضد هذه الرؤية هو ّ
له سبحانه»( .)17وما ّ
أن «الالم يف (هللِ) إ ّما للجنس ،وإ ّما

لالستغراق ،ومها عند التحقيق متالزمان يف إفادة االنحصار ،وجيوز كوهنا للعهد،

واملراد به احلمد الذي محد به نفسهّ ،
ألن احلمد هو إظهار صفات الكامل ألحد ،وقد
بسط بساط الوجود عىل ممكنات ال تعد وال حتىص ،ووضع عليه موائد كرمه التي

ال تتناهى ،فقد كشف عن صفات كامله بدالالت قطعية تفصيلية غري متناهيةّ ،
فإن

ّ
كل ذرة من ذرات الوجود تدل عليه ،وال يتصور مثل هذه الدالالت يف األلفاظ
والعبارات»(.)18

َ
((األ َّو ِل بِلاَ ْ َأ َّو ٍل َك ْانَ َق ْب َل ُه)) ،و
لذلك دعم اإلمام  مفردة استهالله بقوله:
اآلخ ِر بِلاَ ْ ِ
((و ِ
آخ ٍر َي ُك ْونُ َب ْع َد ُه)) ،ونتيجة املطلب الدعائي من مستوى أدب اإلمام
َ

السجاد  هلل  من حيث مفردة االستهالل مع املوضوعة تكون يف تعبريه؛
ّ
(( َقصرُ َ ْت َع ْن ُر ْؤ َيتِ ِه َأ ْب َص ُار ال َّن ِ
الو ِ
اص ِفينْ َ ))،
اظ ِر ْي َن))،
َ
و((ع َجزَ ْت َع ْن َن ْعتِ ِه َأ ْوهَ ُام َ

وهذا ما يثبت عمق اندماجه وعرفانه باهلل  يف دعائه وسائر أدعية صحيفته.
َ
ار
الصباح واملَساء:
ومنها ُأنموذج آخر دعاؤه عند َّ
((احل ْمدُ لل ِها َّل ِذي َخ َل َق ال َّل ْي َل َوال َّن َه َ
بِ ُق َّوتِ ِهَ ،و َم َّيزَ َب ْين َُهماَ بِ ُقدْ َرتِ ِهَ ،و َج َع َل لِ ُك ِّل َو ِ
اح ٍد ِم ْن ُهماَ َحدَّ ًا حَمْدُ و َد ًا َو َأ َم َد ًا ممَ ْدُ و َد ًاُ ،ي ْولِ ُج

احبِ ِهَ ،و ُي ْولِ ُج َص ِ
اح ٍد ِم ْن ُهماَ فيِ َص ِ
ُك َّل َو ِ
اح َب ُه ِف ْي ِه بِ َت ْق ِد ْي ٍر ِم ْن ُه لِ ْل ِع َب ِ
ادِ ،ف ْيماَ َيغْ ُذ ْو ُه ْم بِ ِه،
َو ُي ْن ِشئ ُُه ْم َع َل ْي ِه))(.)19

ّ
يستهل مطلعه ويفتتحه بمفردة
الصباح واملساء،
وهنا يف موضوعة دعائه عند ّ

َ
(احل ْمدُ هللِ) أيض ًاّ ،
ألن مقتضيات دوام احلياة عىل اإلنسانية مجعاء ،تكمن يف استمرار
الصباح واملساء فبديمومتهام استمرار الوجود ك ّله بتقدي ٍر منه  ،وهي من
ظاهرة َّ

ختصة باهلل  فهو وحده ذو السلطان البارئ
دالئل وجوده العظيم ،ومن الن َِّع ِم ا ُمل ّ

بكل يشء ،القادر عىل ّ
املصور املحيط ّ
كل يشء ،فال يناسب هذا املقام إلاّ االستهالل
ّ
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بمفردة َ
(احل ْمدُ َل ُه) وحده ال رشيك له فيه ،الذي ال يستح ّقه إلاّ هو  .فجاءت
أفعال مجل مقطع استهالله وسببها؛ َ
و(ج َع َل..
(خ َلقَ  ..بِ ُق َّوتِ ِه) ،و( َم َّيز ..بِ ُقدْ َرتِ ِه)َ ،

و(و ُي ْن ِشئ ُُه ْمَ ..ع َل ْي ِه)،
محَ ْدُ و َد ًا َو َأ َمدَ ًا ممَ ْدُ و َد ًا)ُ ( ،ي ْولِ ُج ..بِ َت ْق ِد ْي ٍر ِم ْن ُه) ،و( َيغْ ُذ ْو ُه ْم ..بِ ِه)َ ،

السجاد  من مفردته االفتتاحية بـ َ
ّ
(احل ْمدُ هللِ  ،)لذلك
مؤكد ًة ما أراده اإلمام ّ

نلحظ اإلمام  ساوى حتى بتوظيف عدد األفعال الزمنية فانتقى ست ًة وزّ عها عىل
الصباح واملساء ،إ ْذ جاءت
ك ّفتني ،فقصد هبا التعاقب الزمني العادل املتساوي بني ّ
ك ّفة (الثالثة) ُ
األ ْوىل بصيغة املاضويةَ :
(خ َلقَ – َم َّيز َ -ج َع َل) ،وك ّفة (الثالثة) الثانية
الزمني الذي محلته
بصيغة املضارعيةُ ( :ي ْولِ ُج – َيغْ ُذ ْو ُه ْم ُ -ي ْن ِشئ ُُه ْم) ،وهذا التقابل ّ

الك ّفتان بني املاضوية واملضارعية يعطي داللة احلرص الزمني املطلق غري املتناهي

بكل يشء وعىل ّ
وقوته وقدرته وجعله وربوبيته وإنشائه ّ
كل يشء،
إلحاطة اهلل تعاىل ّ
الذي ّ
جذر سياق املوقف فيه.

أ ّما موضوعات األدعية املرتبطة بـ (الصالة عىل محلة العرش) و(الصالة عىل

الرسل) و(االستعاذة) و(االشتياق) و(اللجؤ إىل اهلل تعاىل) و(االعترِ اف)
ُمصدِّ ِق ُّ

و(طلب احلوائج) و(املرض) و(االستقالة) و(دعائه عىل الشيطان) و(املحذورات)

أمر) و(عند الشدة) و(العافية)
و(االستسقاء) و(مكارم األخالق) و(إذا أحزنه ٌ
ِ
وأوليائه) و(دعائه ألهل الثغور)
و(دعائه ألبويه  )و(دعائه لِو ْل ِده  )و(جريانه

الرزق) و(املعونة عىل قضاء الدَّ ين) و(التوبة) ،و(صالة
و(ال َّت ُّ
فزغ) و(إذا ُقترّ عليه ّ
ٍ
الليل) و(االستخارة) و(إذا ابتىل أو رأى مبت ً
ٍ
الرعد)
بفضيحة أو
ىل
بذنب) و(سامع َّ
ُّ
و(الشكر) و(االعتذار) و(طلب العفو) و(ذكر املوت) و(طلب السرت والوقاية)
ِ
ختمه القرآن) و(وداع شهر رمضان) و(عيد األضحى واجلمعة)
و(دعائه عند

بالر ْه َبة) ّ
فإن استهالل مطالعها جاء بـمفردة نداء (ال َّل ُه َّم)( .)20وهذا
و(دعائه َّ
ين عند قوله تعاىل ﴿ ُقلِ ال َّل ُه َّم َمالِ َك المْ ُ ْل ِ
ك
االستهالل مولود يف رحم االستهالل القرآ ّ

146

ُتؤْ تيِ المْ ُ ْل َك َم ْن َت َش ُاء َو َت ْن ِز ُع المْ ُ ْل َك ممِ َّْن َت َش ُاء َو ُت ِع ُّز َم ْن َت َش ُاء َو ُت ِذ ُّل َم ْن َت َش ُاء بِ َي ِد َك الخْ َ يرْ ُ
ات َو أْ َ
ض َعالمِ َ
ش ٍء َق ِد ٌير﴾( ،)21وقوله تعاىل ﴿ ُقلِ ال َّل ُه َّم َف ِ
السماَ َو ِ
إِ َّن َك َع ىَل ُك ِّل يَ ْ
ال ْر ِ
اط َر َّ
اد َك فيِ َما َكا ُنوا ِف ِ
الش َها َد ِة َأن َْت حَ ْت ُك ُم َبينْ َ ِع َب ِ
يه خَ ْيت َِل ُفونَ ﴾( .)22إ ْذ ّ
ا ْل َغ ْي ِ
ب َو َّ
إن استهالل
هاتني اآليتني الكريمتني بمفردة (ال َّل ُه َّم)ّ ،
املركز املكثّف بإحاطة اهلل وقدرته وملكوته
بكل يشء وعىل ّ
وسلطانه ّ
فصلها
ضم َ
وح َوى جممل املوضوعات التي ّ
كل يشءّ ،

السجاد  يف عنوانات أدعيته لكوهنا نابع ًة مشت َّق ًة يف هذه الدائرة القرآنية
اإلمام
ّ
ين التي قصدها باستهالله املبارك ،من
دائرة االعرتاف ا ُملطلق يف رحاب الدعاء القرآ ّ

نامذجها استهالل مطلع دعائه (يف االشتياق لطلب التوبة واملغفرة)(( :ال َّل ُه َّم َص ِّل
َع ىَل حُ َم َّم ٍد َوآلِ ِهَ ،و َصيرِّ ْ َنا إِلىَ حَ ْم ُب ْوبِ َك ِم َن ال َّت ْو َب ِةَ ،و َأ ِز ْلنَا َع ْن َم ْك ُر ْو ِه َك ِم َن ا ِ
صا ِر،
إل رْ َ
اج َعلِ
ال َّل ُه َّم َو َمتَى َو َق ْفنَا َبينْ َ َن ْق َصينْ ِ فيِ ِد ْي ٍن َأ ْو ُد ْن َيا َف َأ ْو ِق ِع ال َّن ْق َ
س ِع ِهماَ َفن ً
ص بِ َأ رْ َ
َاءَ ،و ْ
ال َّت ْو َب َة فيِ َأ ْط َولهِ ِماَ َب َق ًاء))(.)23

ٌ
ّ
حاجة من حوائج اإلنسان الغريزية الكثرية املتشعبة واملتفرعة
إن االشتياق
واملتعددة يف احلياة التي َأ َهل َم ُه إ ّياها اهلل تعاىل ،سواء الروحية والقلبية منها ،ام ما تعلق

بوشائج نفسية يف اللحظة نفسها ،وعليه ّ
السجاد ج ّند مفردة (ال َّل ُه َّم)
فإن اإلمام
ّ

احلب هٓ
استهالل موضوعته مفتاح ًا لدخول رحاب االشتياق يف روض
ّ
اإلل ّي َعبرْ
للمحبني ،وأرسلها رمح ًة للعاملني ،هم
أبوابه الواسعة الشاسعة التي جعلها نور ًا ُ
أحباؤه وحمبوبوه (محُ ََّمدٌ َوآ ُل ُه) ،لذلك نجده أتبع مفردة استهالله بالصالة عليهم
أحب َخ ْل ِ
قه إليه ،وهذا ما كان له األثر البالغ يف غلبة
َ
(ص ِّل َعلىَ محُ ََّم ٍد َوآلِ ِه) ،ألنهّ م ُّ
هذا األسلوب يف الصحيفة ك ّلها ،ألنّه عالمِ ٌ ّ
أن الدعاء ال يستجاب إال هبم ،واحلوائج

ال تقىض إلاّ َعبرْ أبواهبم ،والعبد ال تقبل أعامله إال بطاعتهم وذكرهم أمام حمبوهبم
فإن أصل (ال َّل ُه َّم)؛ «يا ُ
الذي ال تأخذه ٌ
نوم وحاشا له ذلك ،من هنا َّ
اهلل
سنة وال ٌ

ِ
السمه الرشيف
حذف أداة النِّداء وأتى بامليم املشددة يف اآلخر عوض ًا عنها تعظي ًام
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فإن شدّ ة ُ
املحبةّ ،
احل ّب
أن يؤتى بصورة النِّداء ،وتفخي ًام للفظه وإشعار ًا باشتداد
ّ
كشدّ ة الغضب تقتيض التشديد يف اللفظ»(.)24

ونقل عن بعض النحويني قوله« :أصل ال َّل ُه َّم :يا ُ
للمهم ،فحذف
اهلل املطلوب
ّ

حرف النِّداء لداللة الطلب واإلهتامم عليه مع قيامه مقامهُ ،ث َّم اقترص من لفظي
األول وآخر الثاين وأدغم أحدمها يف اآلخر»(.)25
ِّ
بأول ّ
الصفتني ّ

ال لطيف ًا وضدّ ًا مجي ً
وظف تقاب ً
واإلمام  بمفتاح استهالل اشتياقه هذا ّ
ال ،إ ْذ

قابل بني (الصريورة إىل حمبوبه) تعاىل ،وبني (اإلزالة عن مكروهه) سبحانه .وكذا
قابل بني (وقوع النقص باألرسع فنا ًء  -الدِّ ين أو الدُّ نيا) ،وبني (جعل التوبة يف

بك َ -م ْك ُر ْو َ
فجسد هذا التقابل (محَ ْ ُب ْو َ
هك)،
األطول بقا ًء  -الدِّ ين أو الدُّ نيا) أيض ًاّ ،

و( َفنَاء َ -ب َقاء) ،تشكي ً
ال روحي ًا ونفسي ًا يف رحاب روض االشتياق إىل طلب التوبة

العاطفيّ ،
معضد ًا ومستند ًا إىل األفعال األمرية التي
عمق أساس السياق
واملغفرة ّ
ّ
اج َعلِ ).
استعملها اإلمام
السجاد  يف مقام الدعاء؛ َ
(صيرِّ ْ َنا َ -أ ِز ْلنَا َ -أ ْو ِق ِع ْ -
ّ
األوالن بصيغة اجلمع تعظي ًام هلل يف خطابه وطلب ًا للمغفرة يف ساحة
إذ جاء الفعالن ّ

رمحته الواسعة باسم اجلمع ك ّله ،لذلك أتى بالفعلني اآلخرين بصيغة خطاب اإلفراد

ألن االشتياق إىل طلب التوبة واملغفرة منه تعاىل وحده هو ٌ
ّ
أهل هلام.

ومن نامذجها ُ
ِ
الر ُ
األ َخر أيض ًا؛ مطلع دعائه (إذا ُقترِّ َ
زق)(( :ال َّل ُه َّم إِ َّن َك
عليه ِّ
آجالِنَا بِ ُطو ِل َ
ا ْبت ََل ْي َتنَا فيِ َأ ْر َز ِاقنَا بِ ُس ْو ِء َّ
األ َملِ َ ،ح َّتى ا ِ ْلت ََم ْسنَا َأ ْر َزا َق َك ِم ْن
الظ ِّنَ ،وفيِ َ
ْ
ِع ْن ِد املَ ْر ُز ْو ِقينْ َ َ ،و َط َم ْعنَا بِآ َمالِنَا فيِ َأ ْعماَ ِر ا ُمل َع َّم ِر ْي َن))( .)26وكذلك هنا استهالل اإلمام
(الر ُ
املختصة بتجاوهبا
زق) بمفردة (ال َّل ُه َّم)،
ّ
ّ
السجاد  مطلع موضوعة دعائه ِّ
وتناسبها مع طلب حوائج الن َِّعم مجيعها ،وطلبات اجلود والكرم ك ّلها من اهلل الكريم

أكرم األكرمني ذي اجلود العظيم ،الذي ال تنقص خزانه يف ساحة جوده وكرمه،
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وال تفنى يف أبواب كثرة سائليه! إ ْذ كشف اإلمام َ عبرْ مفردة استهالله تداعيي
(س ْو ِء َّ
البالء ال َّل َذ ِ
الظ ِّن بأرزاق اهلل)،
األول؛ ُ
ين يكونان سبب ًا لوقوع االقتار ،ومهاّ :

(طو ِل َ
األ َملِ باآلجال) .ممّا يؤدي بنا إىل التامس أرزاق اهلل اجلواد الكريم من
والثاين؛ ُ ْ
(م ْن ِع ْن ِد املَر ُز ْو ِقينْ َ ) الذي رزقهم هو  ،وإىل الطمع يف َ
غريه ِ
(أ ْعماَ ِر ا ُمل َع َّم ِر ْي َن)،
ْ

ومعمرها ،وواجد الوجود وخالقه ،وأزيل اخللود وجاعله .فال
وهو واهبها وممدّ ها
ّ

ينسجم مع هذا املقام االستهال ّيل إلاّ مفردة اإلستهالل (ال َّل ُه َّم) التي تتناغم بمعناها
وداللتها مع موضوعة الدعاء ،ولقد تقدّ م التحليل يف بيان خصائصها االفتتاحية

فيام سبق آنف ًا.

وخاص ِ
ته) و(دعائه يف
اخلاصة بـ (دعائه لنفسه
وأ ّما موضوعات األدعية
َّ
ّ
ا ُملهماَّ ت) و(دعائه بخواتيم اخلري) و(دعائه يف ُّ
الظلاَ َمات) و(دعائه للعيدين واجلمعة)

و(دعائه يف اإلحلاح) و(دعائه يف استكشاف اهلموم)( )27فقد ارتكز استهالل مطالعها

عىل أسلوب الدعاء بمفردة ياء (يا) الندائية الدالة عىل أنواع املسافات ك ّلها قريبها،
ووسطها ،وبعيدها ،فتارة تأيت عىل أصل بناء (يا ُ
اهلل) ،وأخرى جتيء منفردة بندائها
مع املنادى املندوب بـ (يا َم ْن) و(يا فارج) ونحو هذا ،ومنها ُأنموذج استهالل

مطلع دعائه (يف استكشاف ا ُهل ُموم)َ (( :ي ْا َفا ِر َج الهْ َ ِّمَ ،و َك ِ
اش َف َ
ح َن الدُّ ْن َيا
الغ ِّمَ ،ي ْا َر مْ َٰ
َو ِ
اآلخ َر ِة َو َر ِح ْي َم ُهماَ َ ،ص ِّل َع ىَل حُ َم َّم ٍد َو ِ
آل َحم َّم ٍدَ ،وا ْف ُر ْج مَ ِّ
هي َو ْاك ِش ْف َغ ِّمي))(.)28

ّ
إن موضوعة الدعاء تنبيء بطلب دفع ا ُهلموم وإبعادها من خالل استكشافها،

السجاد  فاحتة مطلع دعائه بمفردة أداة ياء ( َي ْا)
رس استهالل اإلمام
ّ
وهو ما جييل ّ
النِّداء الدّ الة عىل خطاب البعيد يف هذه احلال ،وهذا املقام للداعي وهو اإلمام 

لنكتتني مهمتني مها:
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ُ
األوىل :تعظي ًام هلل يف موضع أدب خطابه  من حيث إبعاد وصول اهلموم

والغموم -ألهنا من مالزمات املخلوقني -إىل رحاب الذات املقدّ سة وتنزهيها.

والثانية :تكمن يف تالؤم توظيف ياء النداء ( َي ْا) مع موضوعة دعائه يف دفع تلك

اهلموم والغموم وإبعادها عنه.

زيادة عىل هاتني النكتتني ّ
فإن «الصورة الصوتية هلذه األداة تتالءم مع امتداد

الصوت والسيام ّ
أن (الياء) وهو حرف [صوت] مدّ ثقيل ،و(األلف) وهو حرف

[صوت] مدّ خفيف ،وبذا ينتقل ثقل املدّ إىل سعة مع استطالة املدّ اخلفيف ليكون
الصدى مضاعف ًا لقيمة الصوت املنتج»(.)29

ويف ضوء هذا االرتباط والتالؤم بني مفردة االستهالل وموضوعة دعاء اإلمام
و(ك ِ
اش َ
مؤكد ًا يف بداية استهالل مطلع دعائه ( َي ْا َفا ِر َج الهْ َ ِّم) َ
 نلمحه ذاكر ًا ّ
ف
َ
اهلم ،و(كاشف)
الغ ِّم) ،إ ْذ أضاف املنادى الذي هو يف صيغة اسم الفاعل (فارج) إىل ّ

الغم منه تعاىل ،
اهلم وكشف ّ
الغم ليعطي داللة الثبات واليقني يف فرج ّ
إىل ّ

ولذلك نلمح يف خامتة هناية مقطعه االستهاليل ،جاء بفعيل األمر املامثلني ملادة املنادى
ف َغ ِّمي) ِ
و(اك ِش ْ
(الفارج) و(الكاشف) (ا ْف ُر ْج همَِّ ي) ْ
والغم إىل
اهلم
ّ
وم ْن َث َّم نسب ّ

نفسه من خالل ياء (املتك ّلم) التي تعطي داللة يقني حت ّقق الفرج والكشف ،وهي
يف الوقت نفسه تنسجم وتتداخل مع مفردة االستهالل ياء (ال ّنداء) من حيث البدء

هبا ،واالنتهاء إليها.

يف حني نرصد موضوعة دعائه (إذا َن َظ َر إىل اهلِالل) الذي ينامز عن سائر أدعية

(س ْبحا َن ُه) استلهمه اإلمام  من
الصحيفة( ،)30بمفردة استهالله التنزيه املطلق هللِ ُ

ين لتسبيح اهلل الذي افتتحت سبع سور به ،يف تنزيه اهلل من الصاحبة
التوظيف القرآ ّ

والولد وبراءة هلل  من كل سوء()31؛ بعد إلتفاته من خطاب القمرُ ..(( :س ْبحا َن ُه
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َما َأ ْع َج َب َما َد َّبر فيِ َأ ْم ِر َك!َ ،
َاح َش ْه ٍر َح ِ
اد ٍ
ث
وأ ْل َط َف َما َصن ََع فيِ َش ْأنِ َك!َ ،ج َع َل َك ِم ْفت َ
أِ َل ْم ٍر َح ِ
اد ٍ
ث))(.)32
(سبحان)؛ «التنزيه عن النقائص ،فسبحان اهلل معناه تنزيه اهلل ،كأنّه
ومعنى ُ
قيلُ :أسبحه سبحان ًاُ ،
ِ
جالله براء ًة»( .)33وعىل أساس هذا
بعز
وأبرؤه عماّ ال يليق ّ
ّ
صار التسبيح بـ (سبحان اهلل) «عل ًام يف الدِّ ين عىل أعىل مراتب التعظيم التي ال

يستحقها سواه»( .)34وعليه فال جيوز «أن يستعمل [سبحان] يف غريه تعاىل ،وإن

منزه ًا عن النقائصّ .
أن التنزيه املستفاد من سبحان اهلل ثالثة أنواع[ :أ] تنزيه
كان ّ
الذات عن نقص اإلمكان الذي هو منبع السوء[ .ب] وتنزيه الصفات عن وصمة
احلدوث ،بل عن كوهنا مغايرة للذات املقدّ سة ،وزائدة عليها[ .جـ] وتنزيه األفعال

عن القبح والعبث ،وعن كوهنا جالبة إليه تعاىل نفع ًا أو دافعة عنه سبحانه رضر ًا

كأفعال العباد»(.)35

ومل تكن مفردة استهالل اإلمام  بالتسبيح حمض مصادفة ،وال اعتباط ًا

وجزاف ًا ،وإنّام كان عارف ًا بخصوصيته ،عامل ًا أرساره التي منها؛ «جذب األسامعّ ،
ألن

أن ّ
فيه شاعرية تثري اخليال ل ُيدرك من خالله ّ
كل ما يف السموات وما يف األرض

[سبحان] يثبت له أصل التسبيح[ ..و] هذا املطلع
ينزه اهلل  ،فالتسبيح باملصدر ُ

املوحي املختار .يتناول القلوب ،فيهزها هز ًا ،ويأخذها أخذ ًا ،وهو جيول هبا يف

حتس بغري اهلل ،وال تعلم هلا مهرب ًا
الوجود كله فال جتد إلاّ اهلل ،وال ترى إلاّ اهلل ،وال ّ
ِ
من قدرته وال خمبأ من علمه ،وال مرجع ًا إلاّ إليه ،وال متوجه ًا إلاّ
لوجهه الكريم،
فأي مقدّ مة يمكنها أن جتذب السامع [أو املطلوب] أكثر من هذا اجلذب»(.)36
ّ

(سبحان) خلصوصيتها املتجاوبة مع
فتوظيف اإلمام ملفردة استهالل دعائه ُ

موضوعته ،إذا نظر إىل اهلالل ألن ُّه من دالئل تسبيح اهلل و تنزهيه وقدرته وعظمته
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ِ
ومنَنِ ِه عىل العباد ك ّلهم ،واخلالئق مجيعهم .من هنا جاءت مجل مطلع االستهالل
حتمل هذه الرؤية يف التنزيه؛ ( َما َد َّبر فيِ َأ ْم ِر َك!)َ ،
(أ ْل َط َ
ف َما َصن ََع فيِ َش ْأنِ َك)،

ث لأِ َ ْم ٍر َح ِ
َاح َش ْه ٍر َح ِ
اد ٍ
اد ٍ
ث) ويا جلامل هذا التشبيه البديع الذي أطلقه
َ
(ج َع َل َك ِم ْفت َ

اإلمام  عىل القمر عند والدته هال ً
ال.

وكذا احلال يف موضوعة دعائه (يف ال ّترضع واالستكانة) ،وموضوعة دعائه (يف
دفع كيد األعداء) ،فلقد استه َّلهام بمفردة األلوهية والوحدانية (إِ هٓلِي)؛ إ ْذ يدعو اهلل
قائ ً
ال(( :إِ هٓلِي َأ مْحَدُ َك َو َأن َْت لِ ْل َح ْم ِد َأ ْه ٌلَ ،ع ىَل ُح ْس ِن َصنِ ْي ِع َك إِليَ َّ َ ،و ُس ُب ْو ِغ َن ْعماَ ئِ َك

َعليَ َّ َ ،و َج ِز ْيلِ َع َط ْائِ َك ِع ْن ِديَ ،و َع ىَل َم ْا َف َّض ْلتَنِي بِ ِه ِم ْن َر مْحَتِ َكَ ،و َا ْس َبغْ َت َعليَ َّ ِم ْن
اص َطن َْع َت ِع ْن ِدي َم ْا َي ْع ِجزُ َع ْن ُه ُش ْك ِري))( .)37فاستهالل فاحتة مطلع
نِ ْع َمتِ َكَ ،ف َقدْ ْ

دعائه بمفردة هٓ
(إلِي) هلا قرارها وشأهنا ووقعها يف مقام الترضّ ع واالستكانة هلل
وحده ،وهذا ما أثبتته صيغة خطاب اهلل باإلفراد هٓ
(إلِي) بضمري ياء (املتك ّلم) ،وليس
بصيغة اجلمع هٓ َ
ألن اإلفراد ّ
(إلنَا)ّ ،
التوجه واالبتهال
يؤكد يف الوقت نفسه ،إخالص
ّ
السجاد  يف ندبة ما يريده يف رحاب الذات
املطلق منقطع النظري من اإلمام
ّ
يرصح بأداة النِّداء ( َيا) فينادي داعي ًا ( َيا هٓإلِي) ،ألن ُّه قصد بحذفها
املقدّ سة ،لذلك مل ّ

«استشعار ًا لكامل قربه تعاىل ،وإيثار صيغة اإلستقبال َ
[أحمْ َ دُ َك] للداللة عىل التَّجدّ د
واالستمرار ،ومل يقل (محدتك) لئال يتوهم الفراغ منه ،ومل ّ
يؤكد اجلملة اشعار ًا
بتقصري محده»(.)38

من هنا انفلق سياق مجل مطلع استهالله مثبت ًا هذه احلقيقة يف ترضّ ع اإلمام 
واستكانته وابتهالهَ ،
(و ُس ُب ْو ِغ
(أحمْ َ دُ َك َو َأن َْت لِ ْل َح ْم ِد َأ ْه ٌل)ُ ،
(ح ْس ِن َصنِ ْي ِع َك إِليَ َّ )َ ،

(ج ِز ْيلِ َع َط ْائِ َك ِع ْن ِدي)َ ( ،م ْا َف َّض ْلتَنِي بِ ِه ِم ْن َرحمْ َ تِ َك)َ ( ،ا ْس َبغْ َت َعليَ َّ
َن ْعماَ ئِ َك َعليَ َّ )َ ،
(اص َطن َْع َت ِع ْن ِدي َم ْا َي ْع ِج ُز َع ْن ُه ُش ْك ِري) .وذلك لو أنعمنا النظر فنلحظ
ِم ْن نِ ْع َمتِ َك)ْ ،
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الكلمة األخرية التي ّ
تشكل نسق ما تطابقت به مفردة االستهالل مع موضوعة دعاء
اإلمام؛ َ
ي–رحمْ َ تِ َك  -نِ ْع َمتِ َك ُ -ش ْك ِري).
(أن َْتَ ..أ ْه ٌل  -إِليَ َّ َ -عليَ َّ ِ -ع ْن ِد َ

وكذا مطلع دعائه املبارك (يف دفع كيد األعداء)(( :إِ هٓلِي هَ َد ْيتَنِي َف َل َه ْو ُت،
َو َو َع ْظ َت َف َق َس ْو ُتَ ،و َأ ْب َل ْي َت َ
اجل ِم ْي َل َف َع َص ْي ُتُ ،ث َّم َع َر ْف ُت َم ْا َأ ْص َد ْر َت إِ ْذ َع َّر ْفتَنِ ْي ِه،
اس َتغْ َف ْر ُت َف َأ َق ْل َتَ ،ف ُعدْ ُت َف َسترَ ْ َتَ ،ف َل َك إِ هٓلِي الحْ َ ْمدُ ))( .)39واحلال نفسها يف هذا
َف ْ
ُ
األنموذج ،إ ْذ ّ
إن مفردة استهالل هذا املطلع بـ (إِ هٓلِي) الدالة عىل أصل األلوهية،
جيسد مبدأ
يف موضوعة دعائه هلل يف دفع كيد األعداء ،وهنا يريد اإلمام  أن ّ

التسليم هلل وحده ال رشيك له ،يف دفع كيد أعدائه من ا ِ
جل َّنة وال ّناس ،فيدعو منادي ًا:
ٌ
ونارص سواك ،وال يدفع كيد أعدائي
ملجأ إلاّ أنت ،وليس يل معني
(إِ هٓلِي) ليس يل
ٌ

غريك( ،إِ هٓلِي) فأنت من تستحقّ األلوهية واحلمد فرد ًا صمد ًا سبحانك ،فجاءت
(هدَ ْيتَنِي–لهَ َ ْو ُت
حمملة هبذا التسليم املطلق هلل َ ،
مفردات مجل مطلع استهالله ّ

اس َتغْ َفر ُت َ
َ
–أ َق ْل َت
َ /و َع ْظ َت– َق َس ْو ُت َ /أ ْب َل ْي َت َ
–ع َص ْي ُت َ /ع َر ْف ُت َ -م ْا أ ْصدَ ْر َت ْ ْ /
تطبق
ُ /عدْ ُت َ -سترَ َ
ْت) ،وعىل أساس هذه الرؤية العرفانية من اإلمام  التي ّ

دي يف أدب خطاب اهلل ودعائه بني يديه[ ،من عرف نفسه ،فقد
ين
املنهج القرآ ّ
املحم ّ
ّ

عرف ر ّب ُه] ،ونسيج بِنية املطلع االستهاليل ك ّله ،بدء ًا من مفردته االفتتاحية املنصهرة

يف موضوعة دعائهّ ،
فإن هذه الرؤية كانت حارضة بنسق اإلفراد املتتابع املرتادف

وسياقه يف مفرداته ك ّلها.

أ ّما موضوعة دعائه املتع ّلقة بـ (ال َّتذ ُّلل هللِ  ،)فقد انامز بمفردة استهالل

مطلعه ،املنغمسة عمق ًا ،املنعقدة قلب ًا ،الذائبة عرفان ًا بمعناها وداللتها يف الربوبية
(ر ِّب) ،وهلذا يدعو  قائ ً
((ر ِّب َأ ْف َح َم ْتنِي
هلل  عند اإلمام
الَ :
السجاد َ 
ّ
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ُذ ُنوبيِ َ ،وا ْن َق َط َع ْت َم َق ْا َلتِي ،فَلاَ ْ ُح َّج َة ليِ َ ،ف َأ َن ْا َ
األ ِسيرْ ُ بِ َب ِل ِّيتِي ،المْ ُ ْرتهَ َُن بِ َع َمليِ  ،المْ ُترَ َ ِّد ُد فيِ
ْ
َخ ِط ْيئَتِي ،ا ُملت ََحيرِّ ُ َع ْن َق ْص ِدي ،ا ُمل ْن َق ِط ُع بيِ ))(.)40

خمصص ًا إ َّياها
لقد ارتشف اإلمام
(ر ِّب) ّ
السجاد يف توظيف مفردة استهالله َ
ّ

ين( ،)41إذ ُحذفت أداة النداء
بموضوعة ال َّتذ ُّلل هلل  ،من رحيق مجلة الدُّ عاء القرآ ّ

(ر ِّب) كام فقدت ياء املتك ّلم (ي) ،وعوضت عنها بكرسة يف الزمن
( َيا) من مجلة َ

نفسه أيض ًا ،حتى ّ
أن باء (ب َ -ر ِّب) تك ّفلت بأداء دور ياء املتك ّلم (ي) ،وهذا
فيه داللة قرب اهلل من عبده ،وكذا متايز القرب اإللٓهِ ّي من ال ّنبي أو من وصيه

املعصوم  أو من عباده ا ُمل ْخ َلصني ،وليكون َر َّب ًا لل ّناس مجيع ًاّ ،
ألن القرب من اهلل

مر هبا املتلقي
جتلىّ واسع ًا أقرب من حبل الوريد ،بعد االبتالءات واالمتحانات التي ّ
من اهلل ،والعطاء الذي جاد ُ
اهلل عليه وأكرمه بهّ ،
(ر ِّب) عن
ألن التعويض بالكرسة يف َ

الر ّب احلقّ هنا ،هو ليس األرباب املتفرقني عىل مستوى فكر
الياء (ي) حم ّقق معنى َّ
اإلنسان اجلاهل ،بل هو َر ٌّب واحدٌ َأحدٌ ال غريه(« ،)42كونه منبع الكامالت الفعلية،

(ر ِّب) هو
ومنطلق ّ
تنزهلا»( ،)43لذلك فإن مفردة استهالل مطلع دعاء اإلمام  بـ َ

تعرضه؛ «لوصف الربوبية املنبئة عن إفاضة ما فيه صالح املربوب مع اإلضافة إىل
ّ
ضمريه لتحريك سلسلة اإلجابة واملبالغة يف ال َّترضّ ع واالبتهال»( .)44وهذا يكشف

د ّقة اختيار اإلمام ملفردة استهالله ووضعها يف مكاهنا الذي حي ّقق التعانق بأبعاده

تعبري عن
الداللية ك ّلها مع موضوعة الدعاء (ال َّتذ ُّلل هللِ  ،)والتذلل هلل تعاىل هو ٌ

الذل واالفتقار إليه ،وهو يكون يف َ
«كامل اخلضوع والتواضع له تعاىل ،وإظهار ُّ
اجلنان
ِ
كاالعتقاد بأنّه ّ
عباده وأفقرهم إليه ،وباألركان كإلصاق اخلدّ باألرض وتعفري
أقل
الوجه يف الرتاب والرمي بالنظر نحو األرض وسكون حركات األطراف ،وباللسان
كاإلقرار واالعرتاف بالنطق بام اعتقده من ُّذ ِّل نفسه وافتقاره وعظيم ما اكتسبه من
اخلطايا والذنوب ،والترضّ ع إليه تعاىل ومناجاته بالسؤال والدعاء واالبتهال إليه يف
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ّ
حط ذنوبه وغفران خطاياهّ ..
إن التذ ّلل هلل تعاىل هو قوام العبادة والعبودية وقطبها
السجاد  كيف رصف ألفاظ
الذي عليه مدارمها»( .)45حتى أنّنا نرى اإلمام
ّ

ٍ
وترتيب َن َّصها؟ إ ْذ ج ّندها بصيغة
نظم
مطلع االستهالل بعضها باآلخر؟
وبأي ٍ
ّ
اإلفراد املوحي بأشكال التذ ّلل هلل تعاىل وبصو ِره مجيعها .فكان مفتاح مطلع دعائه

(ر ِّب) ،حتى ارتبط بتكوين مقطع املطلع الف ّني
الر ّب العظيم َ
االستهال ّيل إىل اهلل َّ

(ر ِّب) ،فتحول صوت النداء هذا من صوت اعتيادي يف وجوده
والدال ّيل ك ّله بـ َ

ال ّلغوي إىل صوت موضوعة (ال ّتذ ّلل هلل  )برمتها يف مطلع استهالله ،إن مل يكن
صوت الدعاء بمقاطعه ك ّلها(.)46

ِ
ِ
االستهالل
ناسبتِه يف َم ْطلع
أثر َم
وضوعة الدُّ عاء ُ
وم َ
ُ

َتبينّ يف موضوعة التحليل السابقة الرتابط احلاصل املتح ّقق ،والعالقة املتواشجة
املتبادلة بني موضوعة الدعاء ومفردة استهالل مطلعه ،وما َيبثَّانِه من ِّ
تشظيات

داللية عىل نسيج بِ ْنية مطلع االستهالل ك ّله ،وينكشف هنا -من هذه املعاجلة َعبرْ
إجرائها التحلييل -أثر موضوعة الدعاء ومناسبته يف مطلعه ا ُملست ّ
َهل من حيث معاين
نصه االفتتاحي بقصديته
يضمنها اإلمام  يف ّ
السياقات ومالزماهتا الداللية التي ّ

وإرادته ،ومن حيث اختيار املفردات وانتقاؤها –لقد تقدّ م اإلملاح إليها آنف ًا ،-فيأيت

جتسد كامل
هبا خمصوص ًة ّ
خمتص ًة يف صميم موضوعة الدعاء ،ويف الزمن نفسه هي ّ
التأ ّدب يف اخلطاب مع اهلل  والنداء والدعاء إليه ،ملا يتطلبه مقتىض احلال واملقام،

بفعل تأثريات املناسبة فيهام.

وعليه ّ
السجاد  جي ّند ملطلع استهالل دعائه السياق الدقيق بام
فإن اإلمام
ّ

خاصة بموضوعته ال خترج عن علمه بالذات
تكونه من مفردات متناسبة ومتجاوبة ّ
ّ
اإللية املقدّ سة ،تعطي للمتلقي درس ًا تربوي ًا أخالقي ًا مجي ً
هٓ
ال ،وأسلوب ًا أدبي ًا بديع ًا،
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وبأي مقدّ مات دعائية يبدأ معه سبحانه؟ إ ْذ َّ
إن
عن كيفية استهالل دعائه إليه تعاىل؟ ّ

أدعية الصحيفة السجادية ك ّلها يف هذا الباب ،نأيت بنامذج منها ،استهالل دعائه (يف
ات َو َ
العالمَ ِينْ َ  ،ال َّل ُه َّم َل َك َ
َ
الس َم َو ِ
األ ْر ِ
ضَ ،ذا
يوم عرفة):
((احل ْمدُ هللِ َر ِّب َ
احل ْمدُ َب ِد ْي َع َّ

إل ْكرا ِمَ ،ر َّب َ
ابَ ،وإِ ٓل َه ُك ِّل َم ْأ ُل ْو ٍه َو َخالِ َق ُك ِّل خَ ْم ُل ٍ
األ ْر َب ِ
وق َو َوا ِر َث ُك ِّل يَش ٍء،
اجلَلاَ ْ ِل َوا ِ َ

س َك ِمث ِْل ِه يَش ٌءَ ،ولاَ ْ َي ْعزُ ُب َع ْن ُه ِع ْل ُم يَش ٍء َو ُه َو بِ ُك ِّل يَش ٍء حُ ِ
م ْي ٌطَ ،و ُه َو َع ىَل ُك ِّل يَش ٍء
َل ْي َ
َر ِق ْي ٌب))(.)47

(احلج) وأعامله ،وموضوعته مرشقة بـ (يوم
مناسبة الدعاء واضحة متعلقة بـ
ّ

عرفة) والوقوف فيه بني يدي اهلل  والتسليم املطلق له  ،وإخالص اإلعرتاف

بألوهيته وربوبيته عىل ّ
كل يشء.

وإذا بدأنا بسياقات مجل املطلع الداخلية ودالالهتا ،فنالحظ ّ
أن اجلملة

االستهاللية التي افتتح املطلع هبا؛ هي َ
العالمَ ِينْ َ ) التي جاء فيها
(احل ْمدُ هللِ َر ِّب َ
لفظ اجلاللة (اهللِ) خمصوص ًا باختصاص احلمد له تعاىل وربيوبيته عىل العاملني بني

َ
العالمَ ِينْ َ ) ،فاحلمد املطلق هلل تعاىل ،ألنه بربوبيته املنعم بآالئه ونعامئه
و(ر ِّب َ
(احل ْمد)َ ،
عىل العالمَ ني ،وهذا ما أثبته سياق اجلملةّ ،
وتؤكده اجلملة التالية بعدها؛ ((ال َّل ُه َّم َل َك

ات َو َ
َ
َ
الس َم َو ِ
األ ْر ِ
املخاطب املطلوب العائد إىل
توسط ضمري
ض)) ،إ ْذ ّ
احل ْمدُ َب ِد ْي َع َّ
ات َو َ
الس َم َو ِ
َ
األ ْر ِ
ض) ،فيسوق هذا التوسط
اهلل  بني (ال َّل ُه َّم)،
و(احل ْمدُ َب ِد ْي َع َّ

ثم ّ
أن داللة نداء اهلل باسم
داللة السياق عىل اختصاص احلمد له تبارك وتعاىلّ ،
وجه معنى السياق إىل اجلملة الالحقةَ ( ،ذا َ
اجللاَ ْ ِل
(ال َب ِد ْيع) وهو من أسامئه الفعلية ّ

(ر َّب َ
إل ْك َرا ِم) ،فإذا كان ُ
َوا ِ
األ ْر َب ِ
اب)؟
اهلل بديع ًا ذا اجلالل واإلكرام؟ فكيف ال يكون َ
و(خالِقَ ُك ِّل مخَ ْ ُل ٍ
و(إِ ٓل َه ُك ِّل َم ْأ ُل ْو ٍه)؟ َ
و(و َوا ِر َث ُك ِّل شيَ ٍء)؟.
وق)؟ َ
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ومقصد معاين سياقات هذه اجلمل ودالالهتا تأخذ داللة السياق نحو خطاب
نصي ًا يف وحي
اهلل بكال ٍم ال يك ّلم به سواه ،وهو ( َل ْي َ
س َك ِمث ِْل ِه شيَ ٌء) ،املتداخلة ّ
ين هلل تعاىلُ .ث ّم تأيت سياقات اجلمل األخرية من املطلع مثبت ًة بدالالهتا
التقديس القرآ ّ

ومكملة ملالزماته
سياق التقديس املطلق واإلعرتاف املنقطع النظري باهلل سبحانه،
ّ
اإلشارية يف تعزيز وحدة مطلع استهالل الدعاء مع موضوعته ومناسبته ،وهي( :لاَ ْ

و(ه َو َعلىَ ُك ِّل شيَ ٍء َر ِق ْي ٌب) فاهلل 
و(ه َو بِ ُك ِّل شيَ ٍء محُ ِ ْي ٌط) ُ
َي ْع ُز ُب َع ْن ُه ِع ْل ُم شيَ ٍء) ُ
س َك ِمث ِْل ِه شيَ ٌء).
بتلك املعاين وهبذه الدالالت املقصود هبا وحده هو بالفعل ( َل ْي َ
أما داللة السياق العام ملطلع االستهالل ،فتج ّليها املفردات التي ّ
وظفها اإلمام

 وشحن هبا لبنات املطلع لتنري داللة غرضه املقصود فيه ،فجاء باملفردات
احلج هلل  ،وهي :ما تع ّلقت به وحده
الدقيقة
ّ
املختصة بسياق املوقف يف يوم عرفة ّ

توجهها إليه؛ َ
(احل ْمدُ -
تبارك وتعاىل ،متعددة داللي ًا،
متوحدة مجع ًا له ال لسواه يف ّ
ّ
َر ّب  -ال َّل ُه َّم– َب ِد ْيع َ -ذو َ
اجللاَ ْ ِل َوا ِ
س َك ِمث ِْل ِه شيَ ٌء
إل ْك َرا ِم–إِ ٓله َ -خالِق َ -وا ِرث َ -ل ْي َ

العالمَ ِينْ َ َ -ب ِد ْي َع
(ر ِّب َ
 محُ ِ ْي ٌط َ -ر ِق ْي ٌب) ،وارتبطت بأسامئه وصفات أفعاله ؛ َض َ -ر َّب َ
ات َو َ
الس َم َو ِ
اب  -إِ ٓله ُك ِّل َم ْأ ُل ْو ٍه َ -خالِق ُك ِّل مخَ ْ ُل ٍ
األ ْر َب ِ
األ ْر ِ
وق َ -و َوا ِرث
َّ

ُك ِّل شيَ ٍء َ -ولاَ ْ َي ْع ُز ُب َع ْن ُه ِع ْل ُم شيَ ٍء  -بِ ُك ِّل شيَ ٍء محُ ِ ْي ٌط َ -علىَ ُك ِّل شيَ ٍء َر ِق ْي ٌب) ،وهي
تفرده بالربوبية
بمعنى سياق املوقف العام هذا تتجه نحو حقل دال ّيل مشرتك ،عىل ّ
وتوحده باأللوهية ،وهو ما يساير قصد ًا وغرض ًا موضوعة الدعاء ومناسبته.
ّ

األنموذج يف مطلع دعائه َ
ومنها كذلك هذا ُ
(ألهل الثُّغور)(( :ال َّل ُه َّم َص ِّل َع ىَل
اه ْم ِم ْن
حُ َم َّم ٍد َوآلِ ِهَ :و َح ِّص ْن ُث ُغ ْو َر ا ُمل ْس ِل ِمينْ َ بِ ِع َّزتِ َكَ ،و َأ ِّيدْ مُ َ
حاتهَ َا بِ ُق َّوتِ َكَ ،و َأ ْسبِغْ َع َطا َي ُ
السجاد َ
(ألهل الثُّغور) ،ومناسبته:
خاصة بدعاء اإلمام
ِج َدتِ َك))( .)48املوضوعة ّ
ّ

املسلمون املرابطون بثُّغور احلرب من البالد املالزمون هلا حلفظها التي خياف منها
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()49
أحباء
هجوم العدو  .فبعد مفردة استهالل مطلعه (ال َّل ُه َّم) املردوفة بالصالة عىل ّ
اهلل وأمنائه وأبواب طلب احلوائج منه تعاىل (محُ ََّم ٍد َوآلِ ِه) ،نلحظه  منتقي ًا

ختصص داللة املورد
ألفاظ مطلع استهالله بمعانيها الدقيقة ،وخمتار ًا ملفرداته التي ّ

ّ
العزة)
بمقصود الغرض موضوع ًة ومناسب ًة.
ووظف مفردة (التحصني -معّ -
و(السبوغ –مع -ا ِ
جلدَ ة) ،فارتبطت معنوي ًا وداللي ًا بغرض
القوة)
و(التأييد -معّ -
ّ

مطلع استهالل دعائه وموضوعته ومناسبته ،إ ْذ عبرّ ت داللة تركيب مجل مطلعه قبل
مفرداته من طريق التكوين البنائي هلا ،ففي اجلملة األوىل؛ وضع ( ُثغور ا ُمل ْس ِل ِمينْ َ )

(ح ِّص ْن  -بِ ِع َّزتِ َك) ،التي تعطي هبذا احلرص املكاين يف تركيب اجلملة
متوسطة بني َ

داللة التحصني تركيب ًا مع املعنى وداللته املندوبة .ويف مجلته الثانية؛ جعل (حمُ َ اتهَ َا)
متوسطني كذلك بني َ
البنائي داللة التأييد قبل
(أ ِّيدْ  -بِ ُق َّوتِ َك) ،التي متنح بحرصها
ّ
اهم) متوسطة أيض ًا ،بني َ
ّ
(أ ْسبِغْ ِ -جدَ تِ َك) ،التي
كل يشء ،ويف الثالثة؛ أبقى َ
(ع َطا َي ُ ْ
جتود بداللة السبوغ عرب هذا احلرص يف الرتاتب ال ّنيص.

ونلمح ّ
(ح ِّص ْن َ -أ ِّيدْ َ -أ ْسبِغْ ) ،التي
أن األفعال جاءت بصيغة األمر كلها؛ َ

تقرر داللة يقني اختصاص اهلل هبا وقدرته عليها واستجابته هلا ،التي تتوافق مع
ّ
ِ
(ع َّزتِ َك ُ -ق َّوتِ َك ِ -جدَ تِ َك) يف حقلٍ دال ٍّيل واحد .وتناغمت هذه الفاصالت
ِ
(ع َّزتِ َك ُ -ق َّوتِ َك ِ -جدَ تِ َك) مع بعضها مشكلة إيقاع ًا موسيقي ًا مجي ً
عزز من
الّ ،

رسعة إيصال الغرض املقصود .وهبذا يتجىل واضح ًا سعة التأثر والتأثري املتبادل بني

موضوعة الدعاء ومناسبته ومطلع استهالله.

ومن نامذجها أيض ًا ،استهالل مطلع دعائه (يف اإلحلاح)َ (( :يا ُ
اهلل ا َّل ِذي لاَ ْ خَ ْي َفى
َع َلي ِه يَش ٌء فيِ َ
األ ْر ِ
السماَ ِءَ ،و َك ْي َف خَ ْي َفى َع َل ْي َك َيا إِ هٓلِي َما َأن َْت َخ َل ْق َت ُه؟
ض َولاَ ْ فيِ َّ
ْ
َو َك ْي َف لاَ ْ حُ ْت يِص َما َأن َْت َصن َْع َت ُه؟ َأ ْو َك ْي َف َي ِغ ْي ُب َع ْن َك َما َأن َْت ُت َد ِّب ُر ُه؟ َأ ْو َك ْي َف َي ْست َِط ْي ُع
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َأن هَّ ْي ُر َب ِم ْن َك َم ْن لاَ ْ َح َيا َة َل ُه إِلاَّ بِ ِرزْ ِق َك؟ َأ ْو َك ْي َف َي ْن ُجو ِم ْن َك َم ْن لاَ ْ َم ْذهَ َب َل ُه فيِ
َغيرْ ِ ُم ْل ِك َك؟))(ّ .)50
السجاد
إن سياق املوقف هو مقام اإلحلاح الذي جعل اإلمام
ّ

 أن يأيت بـ ( َيا ُ
اهلل) عىل أصلها ،ألنهّ ا تعطي داللة االستغاثة( )51وإحلاح السؤال،

فتح ّقق غرض الدعاء ،من هنا نلحظ ّ
أن مطلع دعائه حمشّ د باالستفهامات املتكررة
(ك ْي َ
بأداة واحدة هي َ
ف؟) ،إ ْذ تكرر ذكرها مخس مرات عند إبتداء ّ
كل مجلة من مجل
املطلع:

ْت َخ َل ْق َت ُه؟
َك ْي َف خَ ْي َفى َع َل ْي َك َيا إِ هٓلِي َما َأن َ
َك ْي َف لاَ ْ حُ ْت يِص َما َأن َْت َصن َْع َت ُه؟

َك ْي َف َي ِغ ْي ُب َع ْن َك َما َأن َْت ُت َد ِّب ُر ُه؟
َك ْي َف َي ْست َِط ْي ُع َأن هَّ ْي ُر َب ِم ْن َك َم ْن لاَ ْ َح َيا َة َل ُه إِلاَّ بِ ِرزْ ِق َك؟
َك ْي َف َي ْن ُجو ِم ْن َك َم ْن لاَ ْ َم ْذهَ َب َل ُه فيِ َغيرْ ِ ُم ْل ِك َك؟

وهذا ال َّتكرار يعبرّ عن تلذذ إحلاح اإلمام السجاد  وشغفه بسؤال الدعاء إىل
سبحانه ،وطلب احلوائج منه ،وقصده يف األمور واألحوال ك ّلها ،واإلمام 
اهلل
ُ

ين
هو عامل جوابات هذه االستفهامات إلاّ أنّه أنزهلا منزلة مقصد االستفهام القرآ ّ
وسى﴾(،)52
الشتغاله
البالغي البديع ،كام يف استفهامه تعاىلَ :
﴿و َما تِ ْل َك بِ َي ِمينِ َك َيا ُم َ
ّ

واهلل تعاىل يعلم ما يف يمينه هي العصا ،ولكنه طول احلوار مع عبده املحبوب موسى

 ولقد ّ
التوجه يف
عضد ياء النداء ( َيا) بمقطعها الصويت املفتوح الطويل هذا
ّ
((وك ْم َسائلٍ َع ْن َأ ْم ِ
َ
هو َعالمِ ُ)) ،كام نلمح اإلمام قد أتى
االستفهام ،فأجراه جمرى
ره َو َ
باألفعال يف اجلمل االستفهامية بصيغة املضارعية؛ (يخَ ْ َفى–تحُ ْ ص– َي ِغ ْي ُب  -تُدَ ِّبره -

َي ْست َِط ْي ُع َ -ي ْن ُجو) ،التي جتتمع يف داللتها عىل االستمرارية والتجدّ د .فتدعم غرض

بحب البقاء يف مواصلة السؤال منه تعاىلّ .
ووظف فعلني ماضوي ِ
ني
اإلحلاح املوحي ّ
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أن اهلل أز ّيل الوجودّ ،
(خ َل ْقت َُه َ -صن َْعت َُه) ليثبت هبام ّ
مها َ
وأكد قدرته سبحانه عىل

اخللق والصنع من خالل اسناد الفعلني إىل الضمريين العائدين إليه تبارك وتعاىل.

وكذا يف سائر الضامئر العائدة إليه  يف املفردات التي استعملها اإلمام  يف
(ع َل ْي ِه َ -ع َل ْي َك َ -ع ْن َك ِ -م ْن َك  -بِ ِرزْ ِق َك ُ -م ْل ِك َك) ،وهي
بِنية مطلع استهالله؛ َ

الرتكيبية داخل مجل مطلع
تعمق موضوعة اإلحلاح ومناسبته ،عرب دالالت سياقاهتا
ّ
ّ
التعبريي العام.
االستهالل وخارجه يف سياقه
ّ
الفاصلة يف مطلع االستهالل

اختص مصطلح (الفاصلة) بالنصوص النثرية ،وكذا (القافية) باألبيات
ّ
الشعرية ،وأما املصطلح اجلامع بينهام فهو (القرار) ،لكونه قرار ًا للكلمة التي ختتم

الشعري(.)53
هبا الفقرة النثرية -التي قد تكون مجلة واحدة أو أكثر -أو السطر
ّ

للسجع إ ْذ قالوا:
وموضوعة (الفاصلة) هي ما أ َّقرها علامء البالغة يف تعريفاهتم ّ

توافق أو «تواطؤ الفواصل يف الكالم املنثور ،)54(»..ومفرد الفواصل (الفاصلة)،
يب عىل وفق ما «يقتضيه املعنى ،وتسرتيح إليه النفوس»(.)55
ويؤتى هبا يف النص األد ّ

ّ
تشكل بإيقاع جرس أصواهتا ووقعها نغ ًام استهاللي ًا
وعليه فالفاصلة -أو القرار-
ٍ
خلاّ ب ًا ،وعنرص ًا موسيقي ًا مجي ً
بصورة
ال ،يف مجل مطالع أدعية اإلمام السجاد 
ين
خاصة ،ويف ِف َقر أدعيته مجيعها بصورة عا ّمة ،وال عجب فهي وليدة التعبري القرآ ّ
ّ

يت املوحي املؤ ّثر،
الذي كانت الفاصلة إحدى أدواته الرئيسة يف إيقاعها الصو ّ
فض ً
ال عماّ تتم ّتع به الفاصالت من مقومات وقيم مجالية متنحها لل ّنص عندما يقوم

وحيس هبا املتل ّقي حال قراءهتا أو استامعها ،إذ تتساوى
املنشئ املعبرّ بتوظيفها فيه،
ّ

«الفواصل -آخر كلمة يف اجلملة -وتتامثل يف موسيقاها .وهو -مع تقطيع مجل
الدعاء يف مواقف الطلب ،وطوهلا النسبي يف غريها– يؤدي الغاية من تعميق الدعاء
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يف النفس .ويكاد هذا أن يكون ِسمة ِ
السالم] يف الدعاء ،خلصوبة
آل البيت [عليهم َّ

أنفسهم ،وغزارة معانيهم ،وقدرهتم عىل صياغتها صياغ ًة هلا خصوصيتها من حرارة

الفكر وطواعية اللغة»( .)57إ ْذ تأيت الفاصلة يف آخر كلمة مجل مطلع االستهالل
متجاوبة مع موضوعة الدعاء ومناسبته أيض ًا وحال طلب اإلمام  من اهلل ،

فبهذا يكون اإليقاع الصويت الذي تشكله الفواصل يف املقطع االستهال ّيل متناسب ًا

متناسق ًا مع معنى موضوعة الدعاء ومناسبته -كام أرشنا سابق ًا -وحام ً
ال بوعائه

جتسده مفرداته من تعانق وترابط وانسجام مع املوضوعة نفسها ،ويف
دالالت ما ّ

النتيجة يكونان ك ّفتني متساويتني إحدامها حتمل األخرى .ومن نامذجها استهالل
مطلع دعائه (يف اإلعتذار)(( :ال َّل ُه َّم إِنيِّ َأ ْعت َِذ ُر إِ َل ْي َك ِم ْن َم ْظ ُلو ٍم ُظ ِل َم بِ َحضرْ َ تيِ َف َل ْم
َأ ْنصرُ ْ ُهَ ،و ِم ْن َم ْع ُر ٍ
وف ُأ ْس ِد َي إِليَ َّ َف َل ْم َأ ْش ُك ْر ُهَ ،و ِم ْن ُم يِس ٍء ْاعت ََذ َر إِليَ َّ َف َل ْم َأ ْع ِذ ْر ُهَ ،و ِم ْن

ِذي َفا َق ٍة َس َأ َلنِي َف َل ْم ُأ ْوثِ ْر ُهَ ،و ِم ْن َح ِّق ِذي َح ٍّق َل ِز َمنِي لمِ ُؤْ ِم ٍن َف َل ْم ُأ ْو ِف ْر ُهَ ،و ِم ْن َع ْي ِ
ب
ُمؤْ ِم ٍن َظ َه َر ليِ َف َل ْم َأ ْسترُ ْ ُهَ ،و ِم ْن ُك ِّل إِ ْث ٍم َع َر َ
ض ليِ َف َل ْم َأ ْه ُج ْر ُه))(.)58
تساوت الفواصل بإيقاع وزهنا التفعي ّ
يل املتناغم مع حال دعاء اإلمام السجاد

الظن ،ويف الوقت نفسه
وروحه التي كانت يف مقام االعرتاف بنبذ الظلم وسوء
ّ

استحسان العدل وطلب استحباب اإلنصاف يف املواقف املتعددة التي محلتها فاصلة
كل مجلة من مجل مطلعه االستهال ّيل ،فجاءت فاصلة اجلملة األوىلَ :
ّ
(أ ْنصرُ ْ ُه) ،حاملة

االعتذار إىل اهلل تعاىل ممّن ُظ ِلم يف حرضته ومل يدفعه عنه بنرصه إياه .وأتت فاصلة
اجلملة الثانيةَ :
(أ ْش ُك ْر ُه) ،متك ّفلة بتقديم االعتذار من املعروف الذي أسدي إليه ومل
يقابله بالشكر .وأخذت فاصلة اجلملة الثالثةَ :
(أ ْع ِذ ْر ُه) ،عىل عاتقها االعتذار ممّن
ُ
فجسد صدق
أساء واعتذر إليه ومل يقبل منه .وأما فاصلة اجلملة الرابعة( :أ ْوثِ ْر ُه)ّ ،
االعتذار ممّن سألني العون عىل إهناء فاقته وأنا قادر ومل أعطه ما عندي إيثار ًا عىل
نفيس .وأما فاصلة اجلملة اخلامسة(ُ :أ ْو ِف ْر ُه) ،فتعهدت بتقديم االعتذار ممّن كان
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له حقّ وأنا متمكن من توفريه له ومل أفعل .وحتى تأيت فاصلة اجلملة السادسة:
َ
(أ ْسترُ ْ ُه) ،حاضنة االعتذار من ظهور عيب أخي املؤمن أمامي ومل أبادر بسرته.

وهكذا هي األخرى فاصلة اجلملة السابعة األخرية من املطلع َ
(أ ْه ُج ْر ُه) ،التي
بالتعرض لالعتذار من إثم عرض أمامي ومل أقم هبجره يف رحاب
ألزمت نفسها
ّ

علم اهلل سبحانه.

وهذا ك ّله هو ما جتاوبت معه موسيقى هذه الفاصالت وعبرّ ت عن جوهره
وجسدته برتنم مقاطعها الصوتية املتساوية ،فض ً
التوحد الصويت
ال عن إيقاع
ّ
الداليل ّ

(ر ُه) يف
املتجانس الذي صاغه صوت اهلاءاملضمومة املسبوقة بصوت الراء الساكنة ْ

الفاصالت ك ّلها؛ إ ْذ ّ
إن صوت اهلاء مهموس باعث للحفيف حال النطق به( )59مع

ضمها
حركة الرفع
سببه سكون صوت الراء من وضوح هلمس اهلاء مع ّ
ّ
الضمة وما ّ
املرفوع تتجاوب بتصويرها الصويت مع حال رفع طلب االعتذار من اهلل َ
(أ ْنصرُ ْ ُه -

َأ ْش ُكر ُه َ -أ ْع ِذ ْر ُه ُ -أ ْوثِر ُه ُ -أ َو ِّفر ُه َ
–أ ْسترُ ْ ُه َ -أ ْه ُج ْر ُه) .ومجال القرار ووقعه ُم ٍّ
تجل
ْ
ْ
ْ
فيها بفعل إيقاع تساوهيا املتوازن املتوازي وزن ًا وتقفي ًة( ،)60إ ْذ إهنا جتاوبت بام نبعت

موسيقاها من إيقاع متناغم مع فكرة مطلع دعاء اإلمام  وموضوعته ،زيادة

عىل ما أ ّدته صوتي ًا ( َف َل ْم) املتصلة بفاء اجلواب يف تعزيز الوقع اإليقاعي من خالل
مرات) بجوار الفاصلة يف ِف َقر مطلع الدعاء ك ّلها .وهو ما ابتغاه
َتكرارها (سبع ّ
اإلمام السجاد  من تقديم االعتذار بأمجل إيقا ٍع موسيقي ،وأبدع تصوير ،وأرقى
السجادية.
أخالقي يف ثقافة االعتذار نفسه عرب هذه الفاصلة
يب
ّ
عرض لدرس أد ّ
ّ

ومن أمثلة نامذجها أيض ًا ،مطلع دعائه (لدخول شهر رمضان)َ :
((احل ْمدُ هللِ ا َّل ِذي
هَ َدا َنا [لحِ َ ْم ِد ِه]َ ،و َج َع َلنَا ِم ْن َ
[الش ِ
[أ ْه ِل ِه] ،لِن َُك ْونَ لإِ ِ ْح َسانِ ِه ِم َن َّ
اك ِر ْي َن]َ ،ولِ َي ْج ِز ْينَا َع ىَل
]،والحْ َ ْمدُ هللِ ا َّل ِذي َح َبا َنا [بِ ِد ْينِ ِه]َ ،و ْ
اخت ََّصنَا [بِ ِم َّلتِ ِه]َ ،و َس َّب َلنَا
َذلِ َك َجزَ َاء [المْ ُ ْح ِسنِينْ َ َ
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ح َد ًا َي َت َق َّب ُل ُه ِ
[م َّنا]َ ،و َي ْر ىَض بِ ِه
فيِ ُس ُبلِ [إِ ْح َسانِ ِه] ،لِن َْس ُل َك َها بِ َمن ِِّه إِلىَ [ ِر ْض َوانِ ِه] ،مَ ْ
[ع َّنا]))( .)61نلحظ ّ
(متطرفة =
أن الفاصلة يف الفقرتني األوىل والثانية جميؤها؛
َ
ّ
بـ(الروي أو التقفية) ويطلق عليها
لحِ َ ْم ِد ِه َ /أ ْه ِل ِه) ،أي :اختلفت بالوزن وتوافقت
َّ
(متطرفة = بِ ِد ْينِ ِه  /بِ ِم َّلتِ ِه) .أما
الناقصة( ،)62وكذا هي احلال يف اخلامسة والسادسة؛
ّ
الش ِ
يف الثالثة والرابعة فقد كانت؛ (متوازنة متوازية = َّ
اك ِر ْي َن  /المْ ُ ْح ِسنِينْ َ ) ،أي توافقه

ورو َّي ًا وكذلك فقد توازنت وتوازت يف السابعة والثامنة؛ (متوازنة متوازية =
وزن ًا َ
إِ ْح َسانِ ِه ِ /ر ْض َوانِ ِه)؛ والتاسعة والعارشة ِ
(م َّنا َ /ع َّنا).

إن هذا التعاقب املوسيقي الذي ّ
ّ
الفاصلةاملتطرفة والفاصلة املتوازنة
شكلته
ّ
السجاد  واستبشاره وبرشاه
يصور رسور اإلمام
ّ
املتوازية يف ِف َقر مطلع الدعاءّ ،

اختصه
تشوق االنتظار وحفاوة اإلقبال لشهر اهلل العظيم الذي
ّ
مع ما يصاحبهام من ّ

لنفسه  ،فكان له األثر البالغ يف روح اإلمام  ونبضات قلبهوعىل نفسيته ،إ ْذ

موحد مشحون بطاقة اهلدوء النفيس
جتلىّ واضح ًا وظهر جلي ًا يف تكرار صوت روي ّ
واالطمئنان القلبي والتوجه الروحي إلاّ وهوصوت (اهلاء= ِ
ــه) الضمري العائد عىل

لفظ اجلاللة (اهلل) يف ست فاصالت( :لحِ َ ْم ِد ِه َ -أ ْه ِل ِه  -بِ ِد ْينِ ِه  -بِ ِم َّلتِ ِه – إِ ْح َسانِ ِه –
جتسد تسليم اإلمام املطلق يف شهر
ِر ْض َوانِ ِه) ،وتكرار هذه الضامئر العائدة إليه تعاىلّ ،

اهلل بالعودة الصادقة إليه سبحانه ،يف حني عند دعائه لطلب الشكر إلحسانه وجزيل
وتقبل احلمد منه والرضا به ،أتت الفاصلة بروي صوت النون يف الفاصالت
جزائه ّ
(الش ِ
األربع املتبقية؛ َّ
اك ِر ْي َن  -المْ ُ ْح ِسنِينْ َ ِ -م َّنا َ -ع َّنا) ،وهو صوت جمهور متوسط بني

(الش ِ
الشدة والرخاوة رسيع التأثر بام جياوره من أصوات( ،)63ففي الفاصلتني؛ َّ
اك ِر ْي َن
 /المْ ُ ْح ِسنِينْ َ) جتاور صوت النون من صوت الياء الساكنة قبلها فجعلها متوسطة

الظهور نطق ًا واختفاء غ ّنتها ،وهذا يتجاوب مع داللة انتظار استجابة طلب دعاء
(الش ِ
اإلمام  إىل أن يكونوا من َّ
اك ِر ْي َن) ،والشغف بجزاء (المْ ُ ْح ِسنِينْ َ ).
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أما يف الفاصلتني األخريتني من مطلع االستهالل؛ ِ
(م َّنا َ -ع َّنا) فقد اجتمعت

نونان متجاورتان األوىل ساكنة والثانية متحركة بالفتح ْ
(ن َنـا = َّنا) ،تصدر عنهام ُغ َّن ٌة

تؤدي إىل إطالة الصوت املشدّ د الواضح ،وهذه ُ
الغ َّنة مع النون املشدّ دة هتب نغمة
موسيقية حمببة إىل ُ
األذن( .)64زيادة عىل ما يضيفه املقطع الصويت املفتوح الطويل من
ّ
نغمي َي ْن ِ
دغم مع داللة
النون املفتوحة واأللف ( َن ْا = َن ْ +ا) إىل الفاصلتني من إيقاع
ًّ
االستجابة منه سبحانه لقبول احلمد له والرضا ملا يقومون به من أعامل التحميد
اخلاص به شهر رمضان املبارك الذي هو ليلة قدْ ِ
خري من ألف شهر،
يف شهره
ّ
ره ٌ

وفيوضات جوده وكرمه  فيه يضاعفها أضعاف ًا كثرية .هذا ما أ ّدته الفاصلة يف
مطلع دعاء اإلمام السجاد  من وظيفة محل دالالت املعنى ِ
لف َقره ك ّلها ،وما يعبرّ

اإلمام به يف رحاب العرفان ُ
واحل ّب هٓ
اإلل ّي وموقفه يف ساحة التقديس والربوبية من

سؤاله ودعاء إليه ال من غريه.

وهكذا هي نامذج الفاصالت ُ
األ َخر يف سائر أدعية الصحيفة السجادية ،التي

يضمه من ثراء داليل حيمله جرس نغمها اإليقاعي ،النابع
تنامز بنظامها املوسيقي وما ّ
املتأثر بفاصلة التعبري القرآينّ ،التي ترعى أقطاب دائرة التل ّقي مجيعهم ،واإلنسان

حيب «االفتتاح اجلميل،
يب بخصوص سليقته األدبيةّ ،
بعموم طبيعته البرشية ،والعر ّ
من الصباح الصحو ،والتحية العذبة ،والوجه البشوش ،والبسمة الرائقة ،واللقاء
الودود؛ ف َيفيض عليه شعور مريح ،وتفاؤل غامر .ال يقترص ذلك عىل زمان معني،

أو مكان حمدد ،أو وقائع حسية ،بل يتجاوزها ك ّلها إىل ما يثري يف جوانحه طرب ًا
ملامرسته ،وهييج فيه شوق ًا ملتابعته»(.)65
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 ...اخلامتة ...
احلسني لإلنسانية كافة ُ
يل بن ُ
أسس اإلمام ع ّ
ولألمة اإلسالمية ك ّلها،
لقد ّ

السجادية املباركة ،رشع ًة ومنهاج ًا يف رعاية أدب
من خالل نصوص أدعية الصحيفة ّ

ّ
ّ،املتجذر يف
اخلطاب مع اهلل والدعاء إليه  ،النابع من عمق تعبري ال ّنص القرآين
كينونة ِ
لغته هٓ
البالغيَ ،عبرْ ما ع ّلمنا إياه فيها عن كيفية البدء بالدعاء
اإللية وأسلوبه
ّ
ومقدماهتوأساليب استهالله املتعددة ،ومفردات فواحته االستهاللية املتنوعة ،ونظام

فاصالته املوسيقية املشحونة بالطاقة اإليقاعية املتلونة ،حري باألدباء أن ينهلوا من

أدهبا ،وبالبلغاء أن يرتشفوا رحيق رضب بالغتها ،بالعلامء أن يغرتفوا من نور

علومها.

1.1لسان العرب :ابن منظور (ت :)#711مادة هلل.
فن البدايات يف ال ّنص األديب :ياسني النصري.23-22 :
2.2ينظر :االستهالل ّ
حممد رضا املظفر :لدى موضوعة؛ (نظم األقوال اخلطابية وترتيبها).321/3 :
3.3املنطق :الشيخ ّ
4.4ينظر :نفسه :ياسني النصري ،11 :و .21وينظر :بِنية ال ّنص القرآينّ :د.إبتسام السيد عبد
ين  288وما بعدها .وينظر :بنية الرسد يف القصص الصويف .86 :وينظر :مجاليات
الكريم املد ّ
املقالة عند د.عيل جواد الطاهر.87 :
يب .31 :وينظر :فواتح سور القرآن :د.حسني
5.5ينظر :االستهالل فن البدايات يف النص األد ّ
نصار 5 :وما بعدها.
ّ
6.6بِنية ال ّنص القرآينّ :د.إبتسام السيد عبد الكريم املدينّ.289 :
جلي ًا ما ذكرته الدراسة وذهبت إليه!.
7.7املتص ّفح للصحيفة السجادية ،يلمح ّ
العشيّ  51 :وما بعدها .وينظر:
8.8ينظر :اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين :اسحاق َ
صوف
األدب
ّ
عباس وزميله .159 :وينظر :ال ّت ّ
السيايس امللتزم يف اإلسالم :د.حسن ّ
اإلسالمي يف األدب واألخالق :د.زكي مبارك 53 :وما بعدها.
ّ
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السجادية :األدعية ذوات العدد ،والصفحة؛ (-1ص-2( ،)19ص،)25
9.9تنظر :الصحيفة
ّ
(-6ص-35( ،)39ص-47( ،)139ص.)185
1010تنظر( :سورة احلمد/الفاحتة) ،و(األنعام) ،ودعاء (األعراف ،)43 :ودعاء (يونس،)10 :
ودعاء (إبراهيم ،)40 :ودعاء (النحل ،)76 :ودعاء (اإلرساء ،)111 :و(سورة الكهف)،
ودعاء (املؤمنون ،)28 :ودعاء (النمل ،)93-59-15 :ودعاء (العنكبوت ،)63 :ودعاء
(لقامن ،)25 :و(سورة النبأ) ،واستهالل (فاطر )34-1 :ودعاؤها ،ودعاء (الزمر-29 :
 ،)75-74ودعاء (غافر.)65 :
1111نق ً
ال عن سنن أيب داود-261/4 :ح .4840وسنن ابن ماجة-610/1 :ح.1894
1212نق ً
ال عن الكايف-504/2 :ح.6
الشريازي
ين
سيد الساجدين :السيد عيل خان املد ّ
ّ
1313رياض السالكني يف رشح صحيفة ّ
(ت.224/1 :)#1120
1414الصحيفة السجادية-1( :ص.)19
اخلالدي وزميلته.127 :
1515قراءة لغوية ونقدية يف الصحيفة السجادية :أ.د.كريم حسني
ّ
1616البقرة.255 :
حممد باقر الداماد (ت.76 :)#1041
1717رشح الصحيفة السجادية الكاملة :السيد ّ
اجلزائري (ت.24 :)#1112
السيد نعمة اهلل
ّ
سيد األخيارّ :
1818نور األنوار يف رشح صحيفة ّ
الشريازي
ين
سيد الساجدين :السيد عيل خان املد ّ
ّ
وينظر :رياض السالكني يف رشح صحيفة ّ
(ت 230/1 :)#1120وما بعدها.
السجادية-6( :ص.)39
1919الصحيفة
ّ
السجادية :األدعية ذوات العدد ،والصفحة؛ (-3ص-4( ،)27ص،)31
2020تنظر :الصحيفة
ّ
(-8ص-10( ،)47-9( ،)45ص-12( ،)49ص-13( ،)53ص-15( ،)57ص،)65
(-16ص-17( ،)67ص-18( ،)73ص-19( ،)77ص-20( ،)79ص-21( ،)81
ص-22( ،)89ص-23( ،)93ص-24( ،)97ص-25( ،)101ص-26( ،)105
ص-27( ،)109ص-28( ،)111ص-29( ،)117ص-30( ،)119ص،)121
(-31ص-32( ،)123ص-33( ،)129ص-34( ،)135ص-36( ،)137ص،)141
(-37ص-38( ،)143ص-39( ،)148ص-40( ،)149ص-41( ،)153ص،)155
(-42ص-45( ،)157ص-48( ،)171ص-50( ،)203ص.)215
2121آل عمران.26 :
2222الزمر.46 :

166

السجادية-9( :ص.)47
2323الصحيفة
ّ
سيد
2424قراءة لغوية ونقدية يف الصحيفة السجادية24 :وما بعدها .وينظر :نور األنوار يف رشح ّ
األخيار.64 :
سيد الساجدين.454/1 :
2525رياض السالكني يف رشح صحيفة ّ
2626الصحيفة نفسها-29( :ص.)119
السجادية :األدعية ذوات العدد ،والصفحة؛ (-5ص-7( ،)35ص،)43
2727تنظر :الصحيفة
ّ
(-11ص-14( ،)51ص-46( ،)61ص-52( ،)181ص-54( ،)221ص.)227
السجادية-54( :ص.)227
2828الصحيفة
ّ
2929تقنيات املنهج األسلويب يف سورة ُيوسف :د.حسن عبد اهلادي الدجي ّ
يل.107 :
3030لقد أشارت الدراسة إىل ّ
أن املناجاة وأدعية األيام ليست من متن الصحيفة السجادية املح ّقق.
ينظر :اهلامش ذي العدد (.)1
الصف ،اجلمعة ،التغابن ،األعىل .ينظر :بِنية
3131والسور السبع هي :اإلرساء ،احلديد ،احلرشّ ،
ال ّنص القرآينّ.294 :
السجادية :الدعاء ذو العدد والصفحة-43( :ص.)163
3232الصحيفة
ّ
البهائي
السجادية :العالمة الشيخ
3333احلديقة اهلاللية رشح دعاء اهلالل من الصحيفة
ّ
ّ
(ت.125 :)#1110
الطربيس (ت.73/1 :)#548
3434جممع البيان يف تفسري القرآن:
ّ
3535احلديقة اهلاللية  125وما بعدها .ونور األنوار  .299ولوامع األنوار العرشية يف رشح
الشريازي (ت 649/4 )#1233وما
املوسوي
حممد باقر
ّ
ّ
الصحيفة السجادية :السيد ّ
بعدها .وينظر :رياض السالكني.521/5 :
3636بِنية ال ّنص القرآينّ 294 :وما بعدها.
السجادية :دعاء (-51ص.)217
3737الصحيفة
ّ
3838رياض السالكني.338/7 :
3939الصحيفة نفسها :دعاء (-49ص.)211
السجادية :دعاء (-53ص .)225يف بعض نسخ الرشوح؛ (ا ُملن َق َط ُع بيِ ) عىل البناء
4040الصحيفة
ّ
نقط ُع به ،إذا انقطع سفره فصار ُم َ
بضم ميمه وبفتح ما قبل آخره ،فهو ُم َ
نقطع ًا به.
للمفعول ّ
ينظر :رشح السيد الداماد.432 :
مرة ،بسياقات متعددة ودالالت
(ر ِّب) يف الرتكيب القرآ ّ
4141ورد الدعاء بجملة َ
ين أكثر من مخسني ّ
منوعة ،يف مقام ربوبية اهلل  املطلقة.
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4242ينظر :تقنيات املنهج األسلويب 110 :وما بعدها.
الديني – اآلليات واملعنى  :-د.أمحد رسن.156 :
4343قراءتان يف ال َّنص
ّ
4444رياض السالكني.398/7 :
4545رياض السالكني.397/7 :
يب.112 :
4646ينظر :تقنيات املنهج األسلو ّ
السجادية :الدعاء ذو العدد والصفحة-47( :ص.)185
4747الصحيفة
ّ
4848الصحيفة نفسها-27( :ص.)111
4949ينظر :رياض السالكني.183/4 :
5050الصحيفة نفسها-52( :ص.)221
اهلاشمي.65 :
5151ينظر :جواهر البالغة :السيد أمحد
ّ
5252طه.17 :
اإلسالمي :د.حممود البستاينّ.139 :
5353ينظر :البالغة احلديثة يف ضوء املنهج
ّ
5454املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر :ضياء الدين نرص اهلل بن األثري (ت.275/1 :)#637
نصار 12 :وما بعدها.
وينظر :الفواصل :د.حسني ّ
نصار.193 :
5555الفواصل :د.حسني ّ
ين يف هنج البالغة :ع ّ
الفحام.219 :
5656ينظر :األثر القرآ ّ
يل عباس ّ
اإلسالمي :د.عبد الكريم األشرت 56 :وما بعدها.
5757دراسات يف الرتاث
ّ
5858الصحيفة السجادية-38( :ص .)147ولقد وردت قراءة أخرى بالتضعيف؛ ُ(أ َو ِّف ْر ُه).
5959األصوات اللغوية :إبراهيم أنيس.89 :
6060ينظر :جواهر البالغة 249 :وما بعدها.
6161الصحيفة نفسها-44( :ص.)165
6262ينظر :الفواصل.141 :
6363ينظر :األصوات اللغوية 67 :وما بعدها.
6464نفسه.73 :
6565فواتح سور القرآن.5 :
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم.
عباس ع ّ
يل
1.1األثر القرآ ّ
ين يف هنج البالغةّ :
الفحام ،العتبة العلوية املقدّ سة ،العراق،
ّ
النجف األرشف 2011م.
السيايس امللتزم يف اإلسالم:
2.2األدب
ّ
عباس وزميله :دار التعارف
د.حسن ّ
للمطبوعات (د-م-ط-ت).
3.3اإلمام عيل بن احلسني واخلالفة
العشيّ  ،دار الفكر
اإلسالمية :إسحاق َ
اللبناين ،بريوت ،لبنان 1987م.
يب
4.4االستهالل ّ
فن البدايات يف النص األد ّ
ياسني النصري ،دار الشؤون الثقافية
العامة ،بغداد 1993م.
5.5األصوات اللغوية :إبراهيم أنيس ،مكتبة
األنجلو املرصية ،القاهرة ط1971 ،4م.
اإلسالمي
6.6البالغة احلديثة يف ضوء املنهج
ّ
د.حممود البستاينّ ،دار الفقه للطباعة
والنرش ،مطبعة سليامن زاده ،إيران ،ط،1
.#1424
7.7بنية الرسد يف القصص الصويف :د.ناهضة
س ّتار ،منشورات احتاد الكتاب العرب،
دمشق 2003م.
8.8بِنية ال ّنص القرآينّ :د.إبتسام السيد عبد
الكريم املدينّ ،دار النهضة العربية،
بريوت ،لبنان ،ط2010 ،1م.

اإلسالمي يف األدب واألخالق
صوف
9.9ال ّت ّ
ّ
د.زكي مبارك منشورات املكتبة العرصية
للطباعة والنرش ،صيدا ،بريوت (د-ط).
1010تقنيات املنهج األسلويب يف سورة
ُيوسف :د.حسن عبد اهلادي الدجي ّ
يل،
دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد،
العراق ،ط2005 ،1م.
1111مجاليات املقالة عند د.عيل جواد الطاهر:
د.فاضل عبود التميمي ،دار الشؤون
الثقافية العامة ،بغداد ،العراق ،ط،1
2007م.
اهلاشمي،
1212جواهر البالغة :السيد أمحد
ّ
حممد عيل
مكتبة طريق املعرفة ،منشورات ّ
بيضون ،بريوت ،ط املن ّقحة2001 ،م.
1313احلديقة اهلاللية رشح دعاء اهلالل من
السجادية :العالمة الشيخ
الصحيفة
ّ
السيد عيل
البهائي (ت )#1110حتـ:
ّ
ّ
املوسوي اخلرساينّ ،مؤسسة آل البيت
ّ
 إلحياء الرتاث ،قم املرشّ فة ،ط،1
1410م.
اإلسالمي :د.عبد
1414دراسات يف الرتاث
ّ
الكريم األشرت ،املستشارية الثقافية
للجمهورية اإلسالمية بدمشق ،كتاب
الثقافة اإلسالمية  ،6دمشق ،سوريا،
ط2001 ،1م.
1515رياض السالكني يف رشح صحيفة
ين
سيد الساجدين :السيد عيل خان املد ّ
ّ
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السيد
الشريازي (ت )#1120حتـ:
ّ
ّ
األميني ،مؤسسة النرش
احلسيني
حمسن
ّ
ّ
اإلسالمي ،إيران ،ط.#1427 ،5
ّ
1616رشح الصحيفة السجادية الكاملة:
حممد باقر الداماد (ت)#1041
السيد ّ
الرجائي ،النارش هبار
السيد مهدي
حتـّ :
ّ
قلوب ،إيران ،ط.#1422 ،2
السجادية الكاملة مع الدليل
1717الصحيفة
ّ
اللغوي والفهارس
املوضوعي واملعجم
ّ
ّ
حتـ :عيل أنصاريان ،النارش سفارة
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية بدمشق
1999م.
نصار،
1818فواتح سور القرآن :د.حسني ّ
مكتبة اخلانجي بالقاهرة ،ط2002 ،1م.
نصار،
1919الفواصل –إعجاز :-د.حسني ّ
مكتبة مرص 3شارع كامل صدقي،
الفجالة ،ط1999 ،1م.
الديني –اآلليات
2020قراءتان يف ال َّنص
ّ
واملعنى :-د.أمحد رسن ،دار الفيحاء
للطباعة والنرش ،مطابع بريوت ،ط،1
2013م.
2121قراءة لغوية ونقدية يف الصحيفة السجادية
اخلالدي وزميلته ،دار
أ.د.كريم حسني
ّ
صفاء للنرش والتوزيع ،عامن  /األردن،
ط2010 ،1م.
2222لسان العرب العالمة ابن منظور
العبيدي
حممد الصادق
ّ
(ت )#711حتـّ :
يب ،مؤسسة
وزميله دار إحياء الرتاث العر ّ
يب ،بريوت ،ط( ،3د-ت).
التأريخ العر ّ
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2323لوامع األنوار العرشية يف رشح الصحيفة
املوسوي
حممد باقر
ّ
السجادية :السيد ّ
الشريازي (ت )#1233حتـ :مركز
ّ
البحوث الكومبيوترية ،حوزة أصفهان
العلمية ،مؤسسة الزهراء  الثقافية
الدراسية مطبعة عرتت ،أصفهان ،إيران،
ط.#1385 ،2
2424املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر:
ضياء الدين نرص اهلل بن األثري
حممد عويصة ،دار
(ت )#637حتـ :كامل ّ
الكتب العلمية بريوت ،ط1998 ،1م.
الطربيس
2525جممع البيان يف تفسري القرآن:
ّ
السيد هاشم الرسو ّيل
(ت )#548حتـ:
ّ
املح ّلاليتّ ،دار إحياء الرتاث ،مؤسسة
يب ،بريوت ،لبنان ،ط،1
التأريخ العر ّ
2008م.
حممد رضا املظ ّفر ،مؤسسة
2626املنطق :الشيخ ّ
الرافد للطباعة والنرش والتوزيع ،طبعة
من ّق ٌ
حة وجديدة ،العراق ،ط2009 ،1م.
سيد األخيار
2727نور األنوار يف رشح صحيفة ّ
اجلزائري (ت)#1112
السيد نعمة اهلل
ّ
ّ
النارش آسيانا ،مطبعة امريان ،قم ،إيران،
ط.#1427 ،1
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ملخص البحث
يكتسب احلوار أمهية بالغة يف منظومة الدعوة اإلسالمية ،فهو أسلوب أصيل

من أساليب الدعوة ،و َمع َلم بارز يف منهجها الرشيد ،وللحوار أثر كبري يف تأصيل

املوضوعية ورد الفكرة املغرضة ،كالفكرة القائلة إن اإلسالم دين القهر ،وإنه انترش
بالسيف كام روجه أعداء اإلسالم عىل الرغم من وجود عرشات اآليات القرآنية التي
تأمر باحلوار وحتض عليه وتنوه بقيمته وتقدم نامذج من حوارات األنبياء واملرسلني.
وهيدف البحث إىل تأصيل فكرة احلوار ومصاديقه يف جمموعة مطالب عن

مفهوم احلوار ،وأركانه ،والتفريق بينه وبني اجلدل ثم خلص البحث إىل الكشف
عن احلوار بوصفه رضورة ،واختتم البحث بمجموعة نتائج تبلورت عن البحث.
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ABSTRACT
The dialogue takes precedence in the Islamic promulgation system; as
it is one of the promulgation means and a salient trench mark in its sapient
strategy; for the dialogue has a great impact on delving into objectivity
and refuting the malicious thought, as it is said that Islam is the religion of
coercion and prevails by sword as the Islam opponents spray though there
is many a Quranic Ayat embracing, encouraging and lending sense to the
dialogue, and a sample from the dialogues of prophets and messengers .
So the present paper tackles the idea of the dialogue and its evidence
, its concepts , its angles and the differentiation between the dialogue
and argumentation .Ultimately, the paper concludes that the dialogue be
considered as essential and reaches certain findings.
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 ...املقدمة ...
ان للحوار دورا كبري يف تأصيل املوضوعية ورد الفكرة املغرضة ،كالفكرة

القائلة إن اإلسالم دين القهر ،وإنه انترش بالسيف كام روجه أعداء اإلسالم .وكيف

الد ِ
يصح ذلك واإلسالم دين احلوار ،قال تعاىل ﴿لاَ إِ ْك َرا َه فيِ ِّ
الر ْشدُ ِم َن
ين َقدْ َت َبينَّ َ ُّ
اغ ِ
ا ْل َغ ِّي َف َم ْن َي ْك ُف ْر بِ َّ
الط ُ
است َْم َس َك بِا ْل ُع ْر َو ِة ا ْل ُو ْث َقى لاَ ان ِْف َصا َم لهَ َا
وت َو ُيؤْ ِم ْن بِاللهَّ ِ َف َق ِد ْ
يم﴾(.)1
َواللهَّ ُ َس ِم ٌ
يع َع ِل ٌ

فلو كان صحيحا أن اإلسالم دين السيف ملا كان للحوار معنى ،وقد حفل

القرآن الكريم بعرشات النصوص حول احلوار تأمر به وحتض عليه وتنوه بقيمته
وتقدم نامذج من حوارات األنبياء واملرسلني ،وتقدم نامذج من احلوارات التي ينبغي

أن يسلكها الدعاة إىل اهلل مع خمتلف أصناف املدعوين من أهل الكتاب واملرشكني

وغريهم.

وكثر ورود السياق القرآين اجلليل مصدر ًا بصيغة األمر ( ُق ْل) املشعرة بأن

الداعية ينبغي أن يصدع باحلق ،وأن يتخذ من القول املبني ،واحلجة البالغة منهاج ًا
ات َو أْ َ
السماَ َو ِ
ال ْر ِ
ض ُقلِ
وغاية ،كام يف قوله تعاىل يف تقرير التوحيد ﴿ ُق ْل َم ْن َر ُّب َّ
اللهَّ ُ ُق ْل َأ َفاتخَّ َ ْذ ُت ْم ِم ْن ُدونِ ِه َأ ْولِ َي َاء لاَ َي ْم ِل ُكونَ أِ َلن ُْف ِس ِه ْم َن ْف ًعا َولاَ ضرَ ًّ ا ُق ْل هَ ْل َي ْس َت ِوي
أْ َ
ري َأ ْم هَ ْل َت ْس َت ِوي ُّ
ور َأ ْم َج َع ُلوا لِهَّلِ شرُ َ َك َاء َخ َل ُقوا َك َخ ْل ِق ِه
ال ْع َمى َوا ْل َب ِص ُ
الظلُماَ ُت َوال ُّن ُ
ش ٍء َو ُه َو ا ْل َو ِ
َفت ََشا َب َه الخْ َ ْل ُق َع َل ْي ِه ْم ُقلِ اللهَّ ُ َخالِ ُق ُك ِّل يَ ْ
احدُ ا ْل َق َّه ُار﴾( .)2وأيضا يف الرد
ات َو أْ َ
السماَ َو ِ
ض ُقلِ اللهَّ ُ َوإِ َّنا َأ ْو إِ َّي ُ
ال ْر ِ
اك ْم َل َع ىَل
عىل املرشكني ﴿ ُق ْل َم ْن َي ْر ُز ُق ُك ْم ِم َن َّ
ُهدً ى َأ ْو فيِ َضلاَ ٍل ُمبِ ٍ
ني * ُق ْل لاَ ُت ْس َأ ُلونَ َعماَّ َأ ْج َر ْمنَا َولاَ ُن ْس َأ ُل َعماَّ َت ْع َم ُلونَ * ُق ْل
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ين َألحْ َ ْقت ُْم بِ ِه
يم * ُق ْل َأ ُرونيِ َ ا َّل ِذ َ
يجَ ْ َم ُع َب ْي َننَا َر ُّبنَا ُث َّم َي ْفت َُح َب ْي َننَا بِالحْ َ ِّق َو ُه َو ا ْل َف َّت ُ
اح ا ْل َع ِل ُ
يم﴾( .)3وأيضا يف الرد عىل منكري النبوة ﴿ ُق ْل إِنَّ
شرُ َ َك َاء َكلاَّ َب ْل ُه َو اللهَّ ُ ا ْل َع ِزيزُ الحْ َ ِك ُ

وب * ُق ْل َج َاء الحْ َ ُّق َو َما ُي ْب ِد ُئ ا ْل َب ِ
َربيِّ َي ْق ِذ ُف بِالحْ َ ِّق َعلاَّ ُم ا ْل ُغ ُي ِ
اط ُل َو َما ُي ِعيدُ * ُق ْل إِنْ
َض َل ْل ُت َفإِ َّنماَ َأ ِض ُّل َع ىَل َن ْف يِس َوإِ ِن ْاهت ََد ْي ُت َفبِماَ ُي ِ
يب﴾(. )4
وحي إِليَ َّ َربيِّ إِ َّن ُه َس ِم ٌ
يع َق ِر ٌ
نجد ان هذه االيات القرآنية دالة عىل أصالة احلوار يف القرآن الكريم.

احلوار
بداية حيسن بنا أن نعرض ملفهوم احلوار؛ ليتسنى لنا معرفة مفهوم احلوار،

وننطلق لرؤية واضحة ،تكشف عن رضورة احلوار لإلنسان واملجتمع.
مفهوم احلوار

احلوار لغ ًة :من املحاورة ،واملحاورة معناها :مراجعة املنطق والكالم واملخاطبة

وذلك مشتق من احلور ،وهو الرجوع ،وحتاوروا :تراجعوا الكالم بينهم ،والتحاور:

التجاوب ،يقول العالمة ابن منظورَ :
وحار
«احل ْو ُر :الرجوع عن اليشء وإِىل اليشء،
َ
حاو َرة:
ار ًة ُ
وحؤُ ورو ًا رجع عنه وإِليه  ...وا ُمل َ
إِىل اليشء وعنه َح ْور ًا ومحَ ار ًا ومحَ َ

حاو ُر :التجاوب ،وتقول :ك َّلمته فام َأحار إِ َّيل جواب ًا وما رجع إِ َّيل
املجاوبة ،وال َّت ُ
َحاو ُرون َأي
ُور ًة وال ِح َوار ًاَ ،أي ما َّ
رد جواب ًا  ...وهم َيت َ
َخ ِوير ًا وال َح ِو َير ًة وال محَ َ

حاو َر ُة :مراجعة املنطق ،والكالم يف املخاطبة ،وقد حاوره
يرتاجعون الكالم ،وا ُمل َ
حاو ِ
شاو َرة كاملَ ْح َو َر ِة»( .)5وقد استعمل
ور ِة من ا ُمل َ
ور ُة من ا ُمل َ
رة مصدر كاملَ ُش َ
واملَ ُح َ

القرآن الكريم كلمة احلوار يف ثالثة مواضع ،اثنان منها يف سورة الكهف يف معرض

احلديث عن قصة صاحب اجلنتني وحواره مع صاحبه ،الذي اليملك الكثري من
املال ،فقال تعاىل ﴿ َف َق َ
ال لِ َص ِ
احبِ ِه َو ُه َو حُ َيا ِو ُر ُه َأ َنا َأ ْك َث ُر ِم ْن َك َمالاً َو َأ َع ُّز َن َف ًرا﴾(،)6
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وقال تعاىل ﴿ َق َ
ال َل ُه َص ِ
اح ُب ُه َو ُه َو حُ َيا ِو ُر ُه َأ َك َف ْر َت بِا َّل ِذي َخ َل َق َك ِم ْن ُت َر ٍ
اب ُث َّم ِم ْن ُن ْط َف ٍة
ُث َّم َس َّو َ
اك َر ُجلاً ﴾( .)7أما اآلية الثالثة التي استعملت فيها كلمة احلوار ،فقد جاءت

يف سورة املجادلة ،يف قصة املرأة التي أتت إىل النبي شاكية زوجها إىل اهلل ،قال
تعاىل ﴿ َقدْ َس ِم َع اللهَّ ُ َق ْو َل ا َّلتِي تجُ َ ِ
اد ُل َك فيِ َز ْو ِج َها َوتَشْ ت َِكي إِلىَ اللهَّ ِ َواللهَّ ُ َي ْس َم ُع حَ َت ُاو َر ُكماَ
يع َب ِص ٌريا﴾(.)8
إِنَّ اللهَّ َ َس ِم ٌ

واحلوار ،اصطالح ًا :هو :الكالم املتبادل بني طرفني يف أسلوب ال يقصد

به اخلصومة بالرضورة(.)9ومن خالل التعريف يتبني أن للحوار أركان البد من
توفراها ،وهي:

الركن األول :وجود طرفني متحاورين
من الطبيعي ألي حوار يدور بني طرفني ،أن يكون إجراؤه يف مناخ طبيعي

يتحقق من خالله الوصول إىل نتائج مقبولة ،ولكي يكون كذلك فإنه يتطلب مجلة

من الرشوط ،وهي(:)10

أ) احلرية الفكرية :فإذا أردنا للحوار أن ينتهي إىل نتيجة منطقية يسلم هبا

الطرفان ،فالبد أن يملك كل منهام حرية احلركة الفكرية التي حتقق له الثقة بشخصيته
املستقلة .فينبغي أن يكون احلوار بعيد ًا عن تأثري اإلرهاب الفكري والنفيس ،الذي
يشعر معها الطرف اآلخر للحوار باالنصهار أمام شخصية املحاور ،مما يضعف ثقته

بنفسه ،ومن ثم يفقد قدرته عىل احلركة الفكرية فيتقبل كل ما يلقى عليه من أفكار.

و جيب أن ال يكون واقع ًا حتت تأثري ضغوط أخرى من قبل جهات أعىل متيل عليه
القرارات التي تقيد من حريته يف عملية األخذ والرد يف الفكرة املطروحة.
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وعند التتبع للحوارات التي أجرها النبي نجد أنه حاول توفري املناخ

الطبيعي لألطراف الذين أدار احلوار معهم ،فإن استجابوا له واقتنعوا بدعوته فذلك
هدف الرسالة ،وإال فإنه قد بلغ األمانة وقام بواجبه جتاه اآلخرين ،قال تعاىل ﴿ ُق ْل َيا
اس َقدْ َج َاء ُك ُم الحْ َ ُّق ِم ْن َر ِّب ُك ْم َف َم ِن ْاهت ََدى َفإِ َّنماَ هَ ْيت َِدي لِ َن ْف ِس ِه َو َم ْن َض َّل َفإِ َّنماَ
َأ هُّ َيا ال َّن ُ
َي ِض ُّل َع َل ْي َها َو َما َأ َنا َع َل ْي ُك ْم بِ َو ِكيلٍ ﴾(.)11
ب) االستعداد النفيس لالقتناع بالنتائج :إذ البد ملن يدخل يف عملية احلوار

أن يعد نفسه إعداد تام ًا لتقبل النتائج التي يؤول إليها احلوار؛ ألن رفض النتائج
يقلب احلوار إىل جدل عقيم .ولقد ذكر القرآن الكريم أن هناك رشحية من املجتمع

﴿و ِم ْن ُه ْم َم ْن َي ْس َت ِم ُع إِ َل ْي َك َو َج َع ْلنَا
ليس هلم استعداد هلم لتقبل نتيجة املحاورة ،فقال َ
َع ىَل ُق ُلوبهِ ِ ْم َأ ِك َّن ًة َأنْ َي ْف َق ُهو ُه َوفيِ آ َذانهِ ِ ْم َو ْق ًرا َوإِنْ َي َر ْوا ُك َّل آ َي ٍة لاَ ُيؤْ ِمنُوا بهِ َ ا َح َّتى إِ َذا
ري أْ َ
َج ُاء َ
ين َك َف ُروا إِنْ هَ َذا إِلاَّ َأ َس ِ
وك يجُ َ ِ
اد ُلو َن َك َي ُق ُ
ال َّولِ َ
ني﴾( .)12أي أنهَ م ملا
ول ا َّل ِذ َ
اط ُ
أرصوا عىل الكفر وعاندوا وصمموا عليه ،فصار عدو ًا هلم عن األيامن ،واحلالة هذه

كالكنان املانع .وبتعبري آخر :إن عناد هؤالء الكفرة ارصارهم يف معاداة احلق ،جيعل
ستار ًا عىل قلوهبم حتول دون ايامهنا(.)13

جـ) عدم التعصب :فيجب أن يتخىل كال الطرفني املشاركني باملحاورة عن

التعصب لوجهة نظر مسبقة؛ إذ ان طبيعة احلوار تقتيض اإلعالن عن االستعداد
التام للكشف عن احلقيقة ،واألخذ هبا .فالبد ملن يريد الدخول يف جو حواري يصل

من خالله باحلوار إىل هدفه املرجو منه ،أن هييىء األجواء اهلادئة التي تسمح للتفكري
الذايت باالنطالق حيث يمثل اإلنسان نفسه وفكره ،واالبتعاد عن أي أجواء انفعالية
تعيق اإلنسان يف أن يقف مع نفسه وقفة تأمل وتفكري يف كل ما يطرح فيستسلم إىل

178

اجلو االجتامعي املتشنج أو احلاميس إىل فكرة معينة ورفض الفكرة املقابلة ليجد نفسه

أنه استسلم ال شعوري ًا لذلك اجلو وهو نتيجة طبيعة ،والنتيجة األكرب يف هذا املجال

أنه سيفقد استقالليته يف التفكري ليفقد بعد ذلك شخصيته ويكون ظ ً
ال لغريه(. )14
ولقد عاب القرآن الكريم عىل أولئك الذين يصرَ ون عىل رفض رسالة اهلل تعاىل،
بحجة خمالفتها ملا عليه أباؤهم فقال تعاىل ﴿ َب ْل َقا ُلوا إِ َّنا َو َجدْ َنا آ َب َاء َنا َع ىَل ُأ َّم ٍة َوإِ َّنا

َع ىَل آ َثا ِر ِه ْم ُم ْه َتدُ ونَ * َو َك َذلِ َك َما َأ ْر َس ْلنَا ِم ْن َق ْب ِل َك فيِ َق ْر َي ٍة ِم ْن َن ِذي ٍر إِلاَّ َق َ
ال ُمترْ َ ُفوهَ ا
إِ َّنا َو َجدْ َنا آ َب َاء َنا َع ىَل ُأ َّم ٍة َوإِ َّنا َع ىَل آ َثا ِر ِه ْم ُم ْق َتدُ ونَ * َق َ
ال َأ َو َل ْو ِج ْئت ُُك ْم بِ َأ ْه َدى ممِ َّا
َو َجدْ ُت ْم َع َل ْي ِه آ َب َاء ُك ْم َقا ُلوا إِ َّنا بِماَ ُأ ْر ِس ْلت ُْم بِ ِه َك ِاف ُرونَ ﴾( .)15فانظر كيف كان منهج
القرآن الكريم يف ردهم «فقد أثار أمامهم التساؤل حول اإلمكانيات الفكرية التي

كان يملكها اآلباء ،وتوجيهم بعملية موازنة بني ما لدهيم من تراث وبني ما تأتيهم

الرساالت من قبل اهلل»( .)16ولقد ورد عن النبي األعظم  يف ذم التعصب ،إذ

قال (( :ليس منا من دعا إىل عصبية ،وليس منا من قاتل عىل العصبية ،وليس
منا من مات عىل عصبية))( .)17وقوله (( :من تعصب أو تعصب له فقد خلع

ربق اإليامن من عنقه( ،ويف رواية( :فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه))( .)18وقوله
(( :من كان يف قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه اهلل يوم القيامة مع أعراب

اجلاهلية))( .)19مما يدل عىل رضورة ابتعاد اإلنسان عن التعصب األعمى الذي
يصده عن الوصول إىل احلقيقة.

الركن الثاين :وجود قضية جيري احلوار بشأهنا
البدَ لطريف احلوار من تعرف فكرة التي ينطلقان يف طريق إثباهتا أو نفيها؛ ّ
ألن

اجلهل هبا وبتفاصيلها حيول احلوار إىل سفسطة كالمية توصل أطرافها إىل اللجاج
الذي يقترص األمر فيه عىل النقاش لنفسه ،ويكون هم املتنافسني إحراز غلبة اخلصم
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دون هدف علمي منشود ،وال شك ان هذا رد فعل طبيعي لكل شخص جيهل

موضوع احلوار الذي جاء من اجله ليغطي ضعفه وعجزه يف االستمرار ومعاجلة ما
يطرح امامه( .)20وقد أعطانا القرآن الكريم بعض النامذج البرشية التي وقفت ضد

الرسالة والرسول من دون أن يكون هلا إحاطة يف ما تأخذ ويف ما تدع ،كام يف قوله
ي ُ
تعاىل ﴿ َب ْل َك َّذ ُبوا بِماَ لمَ ْ حُ ِ
ين ِم ْن َق ْب ِل ِه ْم
يطوا بِ ِع ْل ِم ِه َولمَ َّا َي ْأتهِ ِ ْم َت ْأ ِوي ُل ُه َك َذلِ َك َك َّذ َب ا َّل ِذ َ

َفان ُْظ ْر َك ْي َف َكانَ َع ِ
اق َب ُة َّ
الظالمِ ِ َ
ني﴾( .)21يقول ابن كثري« :بل كذب هؤالء بالقرآن ،ومل
﴿ولمَ َّا َي ْأتهِ ِ ْم َت ْأ ِوي ُل ُه﴾ أي :ومل يحُ ّصلوا ما فيه من اهلدى ودين احلق
يفهموه وال عرفوه َ
وسفها َ
ين ِم ْن َق ْب ِل ِه ْم﴾ أي :من األمم
إىل حني تكذيبهم به جهال
﴿ك َذلِ َك َك َّذ َب ا َّل ِذ َ
ً
السالفة ﴿ َفان ُْظ ْر َك ْي َف َكانَ َع ِ
اق َب ُة َّ
الظالمِ ِ َ
ني﴾ أي :فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم

رسلنا ظلماً وعلوا ،وكفرا ،وعنا ًدا ،وجهال فاحذروا أهيا املكذبون أن يصيبكم ما

أصاهبم»( .)22وقد نجد يف واقعنا الكثري من الذين يدخلون يف جمال الرصاع من
دون أن يعرفوا طبيعة الفكرة التي يدافعون عنها ،وال يعرفون عن أفكارهم وأفكار
اآلخرين إال بعض العموميات ،وقد يفهمون بعض األفكار املحدودة يف مفهومها،

ولكنهم جيهلون ارتباطها ببقية األفكار التي جتعلها وحدة فكرية متكاملة ،وهم

بذلك يسيئون إىل الفكرة بالدرجة األوىل ثم تكون النتيجة عكسية ،فبدل أن يكون
احلوار مقرب ًا يكون مبعد ًا.

الركن الثالث :أسلوب احلوار
تنطلق أمهية النظر يف أسلوب احلوار للوصول إىل نتائج اجيابية يف عدم

إجياد احلواجز يف طريق مواصلة احلوار ،فان من ابرز معوقات استمرار احلوار
هو األسلوب .فهناك طريقتان ألسلوب املحاورة ،طريقة الالعنف ،أو الطريقة
السلمية التي تعتمد املحبة أساس ًا فيه ،وطريقة العنف التي تعتمد مواجهة اخلصم
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بأشد الكلامت .وقد عبرَ القرآن الكريم عىل الطريقة األوىل –السلمية– باحلسنة،
﴿و َم ْن َأ ْح َس ُن َق ْولاً ممِ َّْن َد َعا إِلىَ
وعىل الطريقة الثانية –العنف– بالسيئة ،فقال تعاىل َ

اللهَّ ِ َو َع ِم َل َصالحِ ً ا َو َق َ
ال إِ َّننِي ِم َن المْ ُ ْس ِل ِم َ
الس ِّي َئ ُة ا ْد َف ْع بِا َّلتِي
ني * َولاَ َت ْس َت ِوي الحْ َ َس َن ُة َولاَ َّ
ِه َي َأ ْح َس ُن َفإِ َذا ا َّل ِذي َب ْين ََك َو َب ْي َن ُه َع َد َاو ٌة َك َأ َّن ُه َوليِ ٌّ مَ ِ
ين َصبرَ ُ وا
يم * َو َما ُي َل َّقاهَ ا إِلاَّ ا َّل ِذ َ
ح ٌ

الش ْي َط ِ
يم * َوإِ َّما َينْزَ َغ َّن َك ِم َن َّ
است َِع ْذ بِاللهَّ ِ إِ َّن ُه ُه َو
َو َما ُي َل َّقاهَ ا إِلاَّ ُذو َح ٍّظ َع ِظ ٍ
ان َن ْز ٌغ َف ْ
يم﴾(.)23
الس ِم ُ
يع ا ْل َع ِل ُ
َّ

فقد ذكر بعض املفرسين أن معنى احلسنة -ههنا– املداراة ،والسيئة الغلظة،

والشك أن الداعي إذا استعمل أسلوب املداراة فانه حيصل عىل نتائج جيدة،
ويتحول أعداؤك إىل أولياء ،ينطلقون معك يف ما تفكر فيه ويف ما تعمل له(.)24

لذلك فقد بينت النصوص الرشعية أهم املفردات األخالقية األساسية التي ينبغي

التحيل هبا عند مواجهة اآلخر عىل أساس منطقي( ،)25فقال تعاىل ﴿ا ْد ُع إِلىَ َسبِيلِ
َر ِّب َك بِالحْ ِ ْك َم ِة َوالمْ َ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َسن َِة َو َج ِ
ادلهْ ُ ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِنَّ َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ْن
أول خطوة عىل طريق
َض َّل َع ْن َسبِ ِيل ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِالمْ ُ ْهت َِد َ
ين﴾( .)26فـ (احلكمة) ّ
الدعوة إِىل احلقّ  ،وهي التمكن من االستدالل وفق املنطق السليم ،أو النفوذ إِىل
داخل فكر الناس وحماولة إِيقاظ عقوهلم ،كخطوة ُأوىل يف هذا الطريق .و (املوعظة

احلسنة) هي اخلطوة الثّانية يف طريق الدعوة إِىل اللهّ تعاىل ،باالفادة من عملية حتريك
الوجدان ا ِ
إلنساين ،وذلك ملا للموعظة احلسنة من أثر دقيق ،وفاعل عىل عاطفة
ا ِ
إلنسان وأحاسيسه ،وتوجيه خمتلف طبقات الناس نحو احلقّ .

ولقد ذكر بعض املفرسين ا ِ ّن تقييد (املوعظة) بقيد (احلسنة) لع ّله إِشارة إِىل ّ
أن
النصيحة إِنّام تؤدي فعلها عىل الطرف املقابل إذا خليت من أ ّي ِة خشونة أو استعالء،

حس العناد واللجاجة وما شابه ذلك( .)27ويف
وغريها من الترصفات التي تثري فيه ّ
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احلقيقة ان (احلكمة) تستثمر ال ُبعد العقيل ل ِ
إلنسان ،و(املوعظة احلسنة) تتعامل مع

ال ُبعد العاطفي له .و (جادهلم بالتي هي أحسن) هي اخلطوة الثّالثة ختتص بتخلية

أذهان الطرف املخالف من الشبهات العالقة فيه ،واألفكار املغلوطة ليكون مستعد ًا
لتلقي احلق عند املناظرة.

ولقد كان أسلوب النبي يف حواره مع اآلخرين مث ً
ال رائع ًا ،فهو تارة يعتمد

عىل تفريغ املوقف من األفكار املسبقة ،ويعترب الشك موقف ًا مشرتك ًا بني الطرفني،

يوحي لكل منهام برضورة إعادة النظر يف موضوع احلوار ،وهذا ما جيسده قوله تعاىل
﴿وإِ َّنا َأ ْو إِ َّي ُ
اك ْم َل َع ىَل ُهدً ى َأ ْو فيِ َضلاَ ٍل ُمبِ ٍ
ني﴾( .)28إذ أن كل قول إما هدى واما
َ
ضالل ،ال ثالث هلام نفي ًا وإثبات ًا ،ونحن وأنتم عىل قولني خمتلفني ال جيتمعان ،فإما

أن نكون نحن عىل هدى وأنتم يف ضالل ،وإما أن تكونوا أنتم عىل هدى ونحن يف
ضالل ،فانظروا بعني اإلنصاف إىل ما ألقى إليكم من احلجة ،وميزوا املهدي من

الضال ،واملحق من املبطل( .)29وتارة أخرى يواجه الطرف الثاين بقناعاته املرتكزة
لديه فيرتك الباب مفتوح ًا لألفكار املضادة؛ لتطرح نفسها من جديد ،لتثبت أهنا
أهدى سبي ً
ال ،وهذا ما يوضحه قوله تعاىل ﴿ ُق ْل َف ْأ ُتوا بِ ِكت ٍ
َاب ِم ْن ِع ْن ِد اللهَّ ِ ُه َو َأ ْه َدى
ِم ْن ُهماَ َأ َّتبِ ْع ُه إِنْ ُك ْنت ُْم َص ِ
اد ِق َ
ني﴾(.)30

احلوار واجلدل
قد جيري حوار بني طرفني وليس بينهام رصاع يف تبادل األفكار ،وقد جيري حوار

بني طرفني ،ولكن بينهام رصاع يف تبادل األفكار ،هييمن عليه أجواء التوتر الفكري

والنفيس والكالمي ،فاحلوار يف هذه الصورة يسمى (اجلدل) .ولذلك عرف اجلدل

بأنه« :إظهار املتنازعني مقتىض نظرهتام عىل التدافع والتنايف بالعبارة ،أو ما يقوم مقامهام
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من اإلشارة والداللة»( .)31واجلدل قد يكون حممود ًا يف مواضع مثل قوله تعاىل ﴿ا ْد ُع
إِلىَ َسبِيلِ َر ِّب َك بِالحْ ِ ْك َم ِة َوالمْ َ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َسن َِة َو َج ِ
ادلهْ ُ ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِنَّ َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم

﴿ولاَ تجُ َ ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب
بِ َم ْن َض َّل َع ْن َسبِ ِيل ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِالمْ ُ ْهت َِد َ
ين﴾( .)32وقوله تعاىل َ
ين َظ َل ُموا ِم ْن ُه ْم َو ُقو ُلوا آ َم َّنا بِا َّل ِذي ُأ ْن ِز َل إِ َل ْينَا َو ُأ ْن ِز َل إِ َل ْي ُك ْم
إِلاَّ بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِلاَّ ا َّل ِذ َ
َوإِلهَ ُ نَا َوإِلهَ ُ ُك ْم َو ِ
احدٌ َو َن ْح ُن َل ُه ُم ْس ِل ُمونَ ﴾( .)33وقد يكون مذموم ًا مثل قوله تعاىل

﴿و َجا َد ُلوا بِا ْل َب ِ
اطلِ لِ ُيدْ ِح ُضوا بِ ِه الحْ َ قَّ ﴾( ،)34وهذا اجلدل حوار ال طائل من
َ
ورائه()35؛ وعليه حتمل الروايات التي هنت عن اجلدل ،إذ قال النبي(( :ما ضل

قوم بعد هدي إال أوتوا اجلدل)) ثم قرأ رسول اهلل َ ﴿ ما ضرَ َ ُبو ُه َل َك إِلاَّ َج َدلاً َب ْل

ُه ْم َق ْو ٌم َخ ِص ُمونَ ﴾(*)(.)37

ويدل عىل هذا ما ذكره اإلمام أبو حممد العسكري يف تفسريه ،إذ قال :ذكر

عند االمام الصادق اجلدال يف الدين وأن رسول اهلل  واألئمة املعصومني 

قد هنوا عنه ،فقال االمام الصادق(( :مل ينه عنه مطلقا ،لكنه هنى عن اجلدال بغري
﴿ولاَ تجُ َ ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب إِلاَّ بِا َّلتِي ِه َي
التي هي أحسن ،أما تسمعون اهلل تعاىل يقول َ

ين َظ َل ُموا ِم ْن ُه ْم َو ُقو ُلوا آ َم َّنا بِا َّل ِذي ُأ ْن ِز َل إِ َل ْينَا َو ُأ ْن ِز َل إِ َل ْي ُك ْم َوإِلهَ ُ نَا َوإِلهَ ُ ُك ْم
َأ ْح َس ُن إِلاَّ ا َّل ِذ َ
َو ِ
احدٌ َو َن ْح ُن َل ُه ُم ْس ِل ُمونَ ﴾( ،)38وقوله تعاىل ﴿ا ْد ُع إِلىَ َسبِيلِ َر ِّب َك بِالحْ ِ ْك َم ِة َوالمْ َ ْو ِع َظ ِة

الحْ َ َسن َِة َو َج ِ
ادلهْ ُ ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِنَّ َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ْن َض َّل َع ْن َسبِ ِيل ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم
ين﴾( .)39فاجلدال بالتي هي أحسن قد قرنه العلامء بالدين ،واجلدال بغري التي
بِالمْ ُ ْهت َِد َ

﴿و َقا ُلوا
هي أحسن حمرم حرمه اهلل تعاىل ،وكيف حيرم اهلل اجلدال مجلة ،وهو يقولَ :
ارى﴾( ،)40قال اهلل تعاىل ﴿تِ ْل َك َأ َمانِ ُّي ُه ْم ُق ْل
َل ْن َيدْ ُخ َل الجْ َ َّن َة إِلاَّ َم ْن َكانَ ُهو ًدا َأ ْو َن َص َ

هَ ا ُتوا ُب ْرهَ ا َن ُك ْم إِنْ ُك ْنت ُْم َص ِ
اد ِق َ
ني﴾( ،)41فجعل علم الصدق واإليامن بالربهان ،وهل

يؤتى بالربهان إال يف اجلدال بالتي هي أحسن.
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قيل :يا ابن رسول اهلل فام اجلدال بالتي هي أحسن ،والتي ليست بأحسن؟ قال:

ال فيورد عليك باط ً
أما اجلدال بغري التي هي أحسن أن جتادل مبط ً
ال فال ترده بحجة قد

نصبها اهلل تعاىل ولكن جتحد قوله ،أو جتحد حق ًا يريد ذلك املبطل أن يعني به باطله

فتجحد ذلك احلق خمافة أن يكون له عليك فيه حجة ،ألنك ال تدري كيف املخلص

منه ،فذلك حرام أن يصريوا فتنة عىل ضعفاء إخواهنم ،وعىل املبطلني ،أما املبطلون
فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى جمادلته وضعف ما يف يده حجة له عىل

باطله ،وأما الضعفاء منكم فتعمى قلوهبم ملا يرون من ضعف املحق يف يد املبطل،
وأما اجلدال بالتي هي أحسن فهو ما أمر اهلل تعاىل به نبيه أن جيادل به من جحد البعث

س َخ ْل َق ُه َق َ
ال َم ْن
بعد املوت وإحياءه له ،فقال اهلل حاكيا عنه َ
﴿وضرَ َ َب َلنَا َم َثلاً َو َن يِ َ
يم﴾( ،)42فقال اهلل يف الرد عليهم ﴿ ُق ْل حُ ْييِ َيها ا َّل ِذي َأن َْش َأهَ ا َأ َّو َل
حُ ْييِي ا ْل ِع َظا َم َو ِه َي َر ِم ٌ

الش َج ِر أْ َ
يم * ا َّل ِذي َج َع َل َل ُك ْم ِم َن َّ
ارا َفإِ َذا َأ ْنت ُْم ِم ْن ُه
ال ْخضرَ ِ َن ً
َم َّر ٍة َو ُه َو بِ ُك ِّل َخ ْل ٍق َع ِل ٌ
ُت ِ
وقدُ ونَ ﴾( .)43فأراد اهلل من نبيه أن جيادل املبطل الذي قال :كيف جيوز أن يبعث

هذه العظام وهي رميم ،فقال اهلل تعاىل ﴿ ُق ْل حُ ْييِ َيها ا َّل ِذي َأن َْش َأهَ ا َأ َّو َل َم َّر ٍة﴾ ،أفيعجز

من ابتدئ به ال من شئ أن يعيده بعد أن يبىل بل ابتداؤه أصعب عندكم من إعادته،
الش َج ِر أْ َ
ارا َفإِ َذا َأ ْنت ُْم ِم ْن ُه ُت ِ
ثم قال ﴿ا َّل ِذي َج َع َل َل ُك ْم ِم َن َّ
وقدُ ونَ ﴾ ،إي إذا
ال ْخضرَ ِ َن ً

كمن النار احلارة يف الشجر األخرض الرطب ويستخرجها فعرفكم أنه عىل إعادة ما
ات َو أْ َ
بىل أقدر ،ثم قال َ
ض بِ َق ِ
السماَ َو ِ
ال ْر َ
اد ٍر َع ىَل َأنْ خَ ْي ُل َق ِمث َْل ُه ْم
﴿أ َو َل ْي َ
س ا َّل ِذي َخ َل َق َّ
يم﴾( ،)44أي إذا كان خلق الساموات واألرض أعظم وأبعد
َب ىَل َو ُه َو الخْ َ لاَّ ُق ا ْل َع ِل ُ

يف أوهامكم وقدركم أن تقدروا عليه من إعادة البايل ،فكيف جوزتم من اهلل خلق
هذا األعجب عندكم ،واألصعب لديكم ،ومل جتوزوا منه ما هو أسهل عندكم من

إعادة البايل؟ قال الصادق :فهذا اجلدال بالتي هي أحسن ،الن فيها قطع عذر

الكافرين ،وإزالة شبههم ،وأما اجلدال بغري التي هي أحسن بأن جتحد حقا ال يمكنك
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أن تفرق بينه وبني باطل من جتادله ،وإنام تدفعه عن باطله بأن جتحد احلق فهذا هو

املحرم ألنك مثله :جحد هو حقا وجحدت أنت حقا آخر ،فقام إليه رجل فقال :يا

ابن رسول اهلل أفجادل رسول اهلل ؟ فقال الصادق :مهام ظننت برسول اهلل

 مهام ظننت برسول اهلل  من شئ فال تظن به خمالفة اهلل أو ليس اهلل تعاىل قال
﴿و َج ِ
ادلهْ ُ ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن﴾ ،وقال ﴿ ُق ْل حُ ْييِ َيها ا َّل ِذي َأن َْش َأهَ ا َأ َّو َل َم َّر ٍة﴾ ،ملن
َ
رضب اهلل مثال ،أفتظن أن رسول اهلل  خالف ما أمره اهلل به ،فلم جيادل بام أمره
اهلل ،ومل خيرب عن اهلل بام أمره أن خيرب به(.)45

رضورة احلوار
ال يمكن ألي حضارة أن تعيش بمعزل عن غريها من احلضارات األخرى ،أو

أهنا مل تتفاعل معها .ونظرتنا األساسية تقوم عىل أن احلضارات تأخذ وتعطي ،تأخذ
ما يتفق مع طبيعة البنيان العقيل والفكري لألمة ،وتعطي ما جتود به نوعيتها ونشاطها
الفعال ،وبطبيعة احلال ،فإن هذا التفسري أقرب إىل فهم روح الفكر ،والنشاط

اإلنساين املتصل ،الذي بدأ تارخيه ومسريته مع بداية اإلنسان عىل هذه األرض.
ثم أن العامل هو أقرب ما يكون إىل (منتدى) عاملي حلضارات متميزة ،تشرتك أممها
يف عضوية هذا املنتدى ،ومن ثم فإن بينها ما هو (مشرتك حضاري عام) .وأيض ًا

فإن هذه األمم تتاميز حضاري ًا .األمر الذي يستدعي احلفاظ عىل اهلويات احلضارية

املتميزة ،ال ملجرد احلفاظ عليها ،رغم أمهيته ،إنام ألسباب وطنية ،وعقدية ،تلعب

دورها ،يف إهناض أمم كثرية من كبوهتا وتراجعها ،ملا هلذه اخلصوصيات من قدرات
عىل شحن شعوب هذه األمم بالكربياء املرشوع ،والطاقات املحركة ،يف معركة
اإلبداع ،وملا للتعددية احلضارية من دور يف إثراء مصادر العطاء العاملي.
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إن العنارص اخلارجية رضورة حتمية ،ال تستغني عنها أي حضارة ،مهام سمت

وارتفعت ،إهنا متتزج ،لتكون وإياها صيغة جوهرية ختتلف من تراث إىل آخر ،وهذه

العنارص اخلارجية ،تأيت بطريق االقتباس اإلرادي املبارش املقصود .واالقتباس
والنقل ،عملة متداولة بني الشعوب قاطبة ،فكل حضارة أبدعت ونقلت وأخذت
وأعطت ،ومل توجد قط حضارة أبدعت ومل تنقل ،فالنقل ،ليس وباء وإنام هو غذاء،

واالستعارة ليست عار ًا ،وإنام هي فخار .فالتأثريات احلضارية واالستعارات
الثقافية واألفكار واآلراء والنظريات املتبادلة بني األمم والشعوب ،إنام هي ظاهرة

صحية طبيعية سليمة ،ال خطر فيها وال خوف منها.

فالتقاء احلضارات -وهو َم ْعلم من معامل التاريخ احلضاري لإلنسانية ،وتفاعل

هذه احلضارات عندما تلتقي -ال سبيل إىل مغالبته أو جتنبه ،لكنه تم دائام وأبد ًا،

وفق هذا القانون احلاكم :التمييز بني ما هو مشرتك إنساين عام ،تفتح له األبواب
والنوافذ ،بل ويطلبه العقالء ،وجيدون السعي يف حتصيله ،وبني ما هو خصوصية

حضارية ،يدققون -يف حذر -قبل استلهامه ومتثله .ويعرضونه عىل معايري

حضارهتم ،لفرز ما يقبل منه ويتمثل ،من ذلك الذي يرفضونه ،ملا فيه من تناقض مع
هويتهم احلضارية وقيمهم اإلعتقادية .وال خيفى أن األمة اإلسالمية متلك رصيد ًا

ضخام من القيم اهلادفة وتوجيهات اإلسالم وهذه القيم كفيلة عند استثامرها ،بأن

جتعل األمة اإلسالمية يف وضع ،يسمح هلا بأن تنمي فلسفتها احلضارية اإلنسانية،

وتتسابق مع أمم األرض يف بناء حضارة إنسانية ،ومما هو معروف أنه ليس كل

عمل يصدر من اإلنسان يسهم يف احلضارة اإلنسانية ،وإنام ذلك العمل الذي ينمي
احلضارة ،وينطلق من اإلنسان لإلنسان.
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 ...اخلامتة ...
وبعد هذه اجلولة املتواضعة يف البحث عن أصالة احلوار يف الفكر اإلسالمي،

نخلص إىل أهم النتائج ،وهي:

1.1يكتسب احلوار أمهيته البالغة يف منظومة الدعوة اإلسالمية ،فهو أسلوب أصيل
من أساليب الدعوة ،ومعلم بارز يف منهجها الرشيد؛ إذ للحوار الدور الكبري

يف تأصيل املوضوعية ورد الفكرة املغرضة.

2.2أن للحوار أركانا البد من توفراها ،وهي :وجود طرفني متحاورين ،ووجود
قضية جيري احلوار بشأهنا.

3.3إن احلوار اعم من اجلدل؛ الن مراجعة الكالم بني طرفني سواء أكان بينهام
يسمى حوار ًا ،ولكن إذا كانت مراجعة
رصاع يف تبادل األفكار أم مل يكنّ ،

الكالم قائمة عىل أساس بني طرفني فاحلوار يف هذه الصورة يسمى (اجلدل).

4.4إن تبادل الثقافات االجيابية بني احلضارات الكربى قائم عىل أساس احلوار
اهلادف ،ومواجهة الثقافات اهلدامة لإلنسان واملجتمع قائمة عىل أساس احلوار

يف الوقت نفسه.

1.1سورة البقرة :اآلية (.)256
2.2سورة الرعد :اآلية (.)16
3.3سورة سبأ :اآلية (.)27-24
4.4سورة سبأ :اآلية (.)50-46
5.5لسان العرب ،البن منظور أبو الفضل مجال الدين حممد ابن مكرم األفريقي(ت ،)#711ط،
دار صادر ،بريوت1955 ،#1375 ،م.218/4 :
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6.6سورة الكهف :اآلية (.)34
7.7سورة الكهف :اآلية (.)37
8.8سورة املجادلة :اآلية (.)1
9.9ينظر :احلوار أصوله وآدابه السلوكية ،أمحد عبد اهلل الضويان ،ط ،1الرياض -دار الوطن.17:
1010ينظر :احلوار يف القرآن ،قواعده ،أساليبه ،معطياته ،السيد حممد حسني فضل اهلل ،ط،5
بريوت ،دار املالك.80-68 :
1111سورة يونس :اآلية (.)108
1212سورة اإلنعام :اآلية (.)26-25
1313ينظر :التفسري الكبري -مفاتيح الغيب ،-لفخر الدين حممد بن عمر الرازي ،ط ،2دار الكتب
العلمية ،بريوت( ،د ت).187/12 :
1414أنظر :احلوار ،أسسه ،مقوماته :سلسلة مفاهيم فكرية ،العدد االول ،تصدر عن مؤسسة
النرباس ،ط2004 #1425 ،1م.10 :
1515سورة الزخرف :اآلية (.)24-22
1616ينظر :احلوار يف القرآن.80 :
1717سنن أيب داود ،أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين (ت )#275دار الفكر للطباعة
والنرش ،بريوت (د ت).232/2 :
1818الكايف ،حممد بن يعقوب الكليني (ت  ،)#329ط ،1مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
بريوت2005 ،#1426 ،م.308/2:
1919م ،ن.308/2 :
2020ينظر :احلوار ،أسسه ،مقوماته :سلسلة مفاهيم فكرية ،العدد االول ،تصدر عن مؤسسة
النرباس ،ط2004 #1425 ،1م.11 :
2121سورة يونس :اآلية (.)39
2222تفسري القرآن العظيم ،إلسامعيل بن كثري الدمشقي (ت  )#774ط ،2االستقامة ،مرص
1954م.268/4:
2323سورة فصلت :اآلية (.)35-33
2424ينظر :التبيان يف تفسري القرآن ،أليب جعفر حممد بن احلسن الطويس (ت )#460حتقيق:
امحد حبيب قصري ،ط ،1مطبعة ونرش مكتبة لإلعالم اإلسالمي ،دار إحياء الرتاث العريب
بريوت.126/9 :
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2525األمثل يف تفسري القران املنزل ،نارص مكارم الشريازي ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب،
ط2002 ،1م.266/8 :
2626سورة النحل :اآلية (.)125
2727األمثل يف تفسري القرآن املنزل.266/8:
2828سورة يونس :اآلية (.)108
2929ينظر :امليزان يف تفسري القرآن ،للسيد حممد حسني الطباطبائي (ت ،)#1402ط ،قم،
منشورات مجاعة املدرسني.375/16 :
3030سورة يونس :اآلية (.)108
3131الكافية يف اجلدل.21:
3232سورة النحل :اآلية (.)125
3333سورة العنكبوت :اآلية (.)46
3434سورة غافر :اآلية (.)5
3535أنظر :احلوار يف القرآن * .60-57:سورة الزخرف :اآلية(.)58
3636مسند امحد ،امحد بن حنبل (ت ،)#241مرص ،املطبعة امليمنية252/5 :#1313 ،؛ سنن ابن
ماجه ،القزويني حممد بن يزيد (ت )#275حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،ط ،1دار الفكر،
للطباعة ،بريوت( .ال ،ت)19/1:؛ سنن الرتمذي :الرتمذي أبو عيسى بن سورة (ت)#279
حتقيق :عبد الوهاب عبد اللطيف ،ط ،1مطبعة ونرش دار الفكر ،بريوت378/5 :#1403؛
املستدرك عىل الصحيحني ،احلاكم النيسابوري أبو عبد اهلل حممد بن حممد (ت ،)#405
حتقيق :د .يوسف املرعشيل ،دار املعرفة ،بريوت .486/2 #1406
3737سورة غافر :اآلية (.)5
3838سورة النحل :اآلية (.)125
3939سورة البقرة :اآلية (.)111
4040سورة البقرة :اآلية (.)111
4141سورة يس :اآلية (.)78
4242سورة يس :اآلية (.)80-79
4343سورة يس :اآلية (.)81
4444تفسري القرآن املنسوب إىل اإلمام احلسن العسكري( ت )#260حتقيق ونرش مدرسة
اإلمام املهدي ،ط ،1مطبعة مهر ،قم .243-242 :#1409
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ملخص بحث
تعد اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة من االسرتاتيجيات األكثر دراسة يف البحوث

الرتبوية املعارصة ،وتشري اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة إىل تفكري معريف ٍ
راق يستلزم
التحكم الفاعل يف العمليات املعرفية يف عملية التعلم ،مما يشكل أمهية يف دراسة

خمتلف املواد الدراسية بام فيها مادة النقد األديب القديم ،إذ تسهم اسرتاتيجيات ما
وراء املعرفة يف إمكانية استثامر موارد األفراد املعرفية بشكل فاعل يف دراسة مادة
النقد األديب القديم .هناك عدة اسرتاتيجيات تساعد الطالب يف مواجهة املشاكل
التي تعرتضه عند قراءة مادة النقد األديب القديم  ،يتناسب كل منها مع املعرفة ما
وراء اإلدراكية التي يمتلكها الفرد .وإن كل إسرتاتيجية تضم قدرات عقلية معينة،

ويتطلب تطبيقها وقت ًا ودرجة جهد متباينني .وبذلك تتحدد مشكلة البحث احلايل
يف اإلجابة عن األسئلة التي طرحها الباحث :هل يمتلك طلبة جامعة بابل قسم

اللغة العربية املرحلة الثالثة ،معرفة ما وراء إدراكية باالسرتاتيجيات؟ بمعنى هل
يمتلكون وعي ًا باالسرتاتيجيات التي يستعملوهنا يف حل مشكالهتم؟ وهل يؤثر
استعامهلم هلذه االسرتاتيجيات بتحصيلهم يف مادة النقد األديب القديم؟ إذ يتطلب

التطبيق الفاعل إلسرتاتيجيات ما وراء املعرفة معرفة املهمة املرتبطة هبا ،والقدرات

العقلية املتضمنة فيها ،والتي تيرس استعامل االسرتاتيجية بنجاح ،وتتطلب القدر

الالزم من اجلهد املطلوب لتطبيق هذه االسرتاتيجية .وبذلك تساءل الباحث :هل
َ
يميزوا يف أحكامهم استعامل االسرتاتيجيات وفاعليتها وسهولة
يستطيع الطلبة أن ّ
تطبيقها عىل مادة النقد األديب القديم؟ وهل يستطيعون حتديد القدرات العقلية
املتضمنة يف كل إسرتاتيجية؟وهل يؤثر ذلك يف حتصيلهم الدرايس؟
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ABSTRACT
The metaknowledge is considered as one of the highly studied
contemporary educational research; the strategies of metaknowledge
refer to sublime knowledge thinking that stipulates effective dominance
in the knowledge strategy for the learning process. That gives importance
to studying various materials including the old literary criticism, as the
strategies of the metaknowledge contribute to invest efficaciously the
knowledge sources of people in studying the old literary criticism.
Certain strategies give aid to the student in confronting the obstacles
he finds in reading the old literary criticism in line with metarecognition
a person endows. Each strategy consists of certain mental abilities whose
application takes different levels of time and efforts.
Consequently the research problem covers certain inquires: Do the
third stage students of Arabic department, college of Education, University
of Babylon, have metacognition? That is to say; do they have recognition
to the strategies they use in solving their problems? Does their use of
metacognition strategies affect the old literary criticism mentality? It is of
great importance to perceive such strategies to have metacognition.As a
result, the researcher inquires: Could the students differentiate between
usage strategies and their effects and convenient application into old
literary criticism? Could they delimit the mental abilities concomitant to
each strategy? Does that affect their study level?
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الفصل االول
أوال :مشكلة البحث

ينبغي لطالب القرن احلادي والعرشين أن يكون معتمد ًا عىل نفسه يف اكتسابه

املعرفة ناشط ًا يف البحث ،مكتشف ًا للمعرفة ،منظ ًام هلا ،متحك ًام بنتائجها ،منتقي ًا ما

يناسبه من أجزائها ،قادر ًا عىل اختاذ القرار املناسب وإصدار احلكم بشأن عملية
تعلمه و واعي ًا لطريقة تفكريه ،مؤمن ًا بقدراته ،واثق ًا بنفسه ،متحم ً
ال مسؤولية

قراراته( .دروزة)128 :1994 ،

إن ما يعرف حتى اآلن بخصوص استعامل األفراد اإلسرتاتيجيات التي يمكن

أن تستعمل يف الدراسة والتحصيل يعد قلي ً
ال ،وأن هناك عدة إسرتاتيجيات تساعد
الطالب يف مواجهة املشاكل التي تعرتضه عند قراءة مادة النقد األديب القديم ،يتناسب
كل منها مع املعرفة ما وراء اإلدراكية التي يمتلكها الفرد .وإن كل إسرتاتيجية تضم
قدرات عقلية معينة ،ويتطلب تطبيقها وقت ًا ودرجة جهد متباينني.

وبذلك تتحدد مشكلة البحث احلايل يف اإلجابة عن التساؤالت التي طرحها

الباحث :هل يمتلك طلبة جامعة بابل قسم اللغة العربية املرحلة الثالثة ،معرفة

ما وراء إدراكية باإلسرتاتيجيات؟ بمعنى هل يمتلكون وعي ًا باالسرتاتيجيات
التي يستعملوهنا يف حل مشكالهتم؟ وهل يؤثر استعامهلم هلذه االسرتاتيجيات

بتحصيلهم يف مادة النقد األديب القديم؟ إذ يتطلب التطبيق الفاعل إلسرتاتيجيات

ما وراء املعرفة معرفة املهمة املرتبطة هبا ،والقدرات العقلية املتضمنة فيها ،والتي
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تيرس استعامل اإلسرتاتيجية بنجاح ،وتتطلب القدر الالزم من اجلهد املطلوب
َ
يميزوا
لتطبيق هذه اإلسرتاتيجية .وبذلك تساءل الباحث :هل يستطيع الطلبة أن ّ
يف أحكامهم حول استعامل اإلسرتاتيجيات وفاعليتها وسهولة تطبيقها عىل مادة
النقد األديب القديم؟ وهل يستطيعون حتديد القدرات العقلية املتضمنة يف كل

إسرتاتيجية؟وهل يؤثر ذلك يف حتصيلهم الدرايس؟

ثاني ًا :أمهية البحث
أ) أمهية ما وراء املعرفة
تعد اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة من اإلسرتاتيجيات األكثر دراسة يف البحوث

الرتبوية املعارصة ،وتشري اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة إىل تفكري معريف ٍ
راق يستلزم

التحكم الفاعل يف العمليات املعرفية يف عملية التعلم ،مما يشكل أمهية يف دراسة
خمتلف املواد الدراسية بام فيها مادة النقد األديب القديم،إذ تسهم اسرتاتيجيات ما
وراء املعرفة يف إمكانية استثامر موارد األفراد املعرفية بشكل فاعل يف دراسة مادة
النقد األديب القديم.

وتعد تنمية التفكري ما وراء املعريف والعمليات ما وراء املعرفية التي يمكن

تطبيقها يف عملية التعلم هدفا رئيس ًا من أهداف الرتبية.

ويذكر الباحثون أن املعرفة ما وراء اإلدراكية هلا دور مهم يف حل املشكالت.

وقد وجدت بعض الدراسات أن طلبة الكلية ذوي املعرفة ما وراء اإلدراكية العالية
يستعملون اسرتاتيجيات معرفية بشكل أكثر مرونة وبطريقة ترتبط مبارشة يف
حتصيلهم األكاديمي)Schmitt & Hopkins،1993:24( .
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فاملعرفة ما وراء اإلدراكية تعني من ضمن ما تعنيه أن يكون الفرد عىل دراية

بنمط تفكريه ،ومن ثم استعامل تلك الدراية يف التحكم بام يؤديه(.عصفور)1999:25،

وبذلك فأن حل املشكالت يستند إىل ركيزتني أساسيتني ومها نوعان من املعرفة:

املعرفة الفكرية التي يمتلكها املتعلم،ومعرفته باألساليب واإلجراءات التي
يستعملها حلل مشكلته)Stewart،1982:734( .

إن امتالك األفراد للمعرفة ما وراء اإلدراكية تساعدهم عىل اإلمساك بزمام

تفكريهم بروية وتأمل ورفع مستوى الوعي لدهيم إىل احلد الذي يستطيعون

التحكم فيه،وتوجيهه بمبادراهتم الذاتية ،وتعديل مساره يف اإلنجاز الذي يؤدي
إىل بلوغ اهلدف(.جروان )1999:381،وأن الفرد الذي ينظم أفكاره يف أثناء حل

املشكلة يستوعب املشكلة ويفهمها بشكل أفضل من الذي ال يؤدي هذا العمل.

(دروزة)112 :1995،

ومن هنا تأيت أمهية امتالك الطلبة للمعرفة ما وراء اإلدراكية التي تسيطر عىل

العمليات املعرفية وتديرها.وتكمن أمهيتها أيض ًا يف أهنا تشجع الطلبة عىل التفكري يف

تفكريهم ،والتعلم من اآلخرين ،وزيادة الوعي بعمليات التفكري الذاتية( .جروان،
)1999:21

وكلام أحاط الطالب بالعمليات العقلية التي يوظفها ساعده ذلك عىل التحكم

بعملية تعلمه وضبطها و توجيهها الوجهة الصحيحة( .دروزة)1995:111،

وقد نادى الرتبويون بأمهية يقظة الفرد ووعيه وملا يوظفه من إسرتاتيجيات يف

حل مشكلة ما ،وما يستعمله من منشطات تستثري هذه اإلسرتاتيجيات .وأكدوا من

ناحية أخرى أمهية ضبط الفرد املتعلم لعملية تعلمه و حتكمه هبا ،وتوجيهه الوجهة
الصحيحة املنوطه هبا .فهم يعتقدون بأمهية أن يكون املتعلم مستق ً
ال يف تفكريه وأن
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يكون قادر ًا عىل توجيه عملياته العقلية وعملية تعلمه الوجهة التي تؤدي إىل حتقيق
اهلدف املنشود ،وكلام كان الفرد واعي ًا باالسرتاتيجيات العقلية التي يوظفها يف أثناء

حله للمشكلة متحك ًام هبا ضابط ًا هلا أدى ذلك إىل نتائج مثمرة و فاعلة ،واىل فهمه

واستيعابه( .دروزة)1995:94،

فأمهية ،ما وراء املعرفة ما وراء اإلدراكية تكمن يف جعل الفرد عىل دراية وعلم

بنمط تفكريه عند أداء مهامت التفكري ،ومن ثم استعامل تلك الدراية يف التحكم بام

يؤديه( .عصفور)1999:25 ،

ويؤكد (بريسكت

1993

 )Presichitteمهارات ما وراء املعرفة بقوله« :ال

بد من تدريس املتعلم فن ما وراء املعرفة وإسرتاتيجيتها التي تسمح له باملحافظة

عىل انضباطه ووعيه يف موقف التعلم ،لتحديد أهيا أكثر فاعلية لتعلمه وملراقبته يف

استعامهلا»)Presichitte،794،1993( .

إن اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة ترمي إىل جعل املتعلم أكثر فاعلية واستقالال

و حيوية و نشاط ًا و ذلك من طريق القرارات التي يتخذها فيام يتعلمه ،وما يريد

تعلمه ،ويف الطريقة التي يريد التعلم هبا ،ويف احلكم املستمر عىل مستوى تعلمه
ومستوى حتقيقه للهدف( .قطامي)209:1990،

فهذه اإلسرتاتيجيات ما وراء املعرفية تساعد الطلبة يف تركيز انتباههم و فهم

املحتوى وإدماج املعلومات اجلديدة مع املعرفة املوجودة (السابقة) و ترميز هذه

املعلومات وخزهنا بطريقة من شأهنا أن تسهل التذكر واالسرتجاع ،فأمهية ما وراء
املعرفة تكمن يف سببني:

األول :أهنا جتعل األفراد قادرين عىل استعامل معرفتهم و إسرتاتيجياهتم بصورة

أكثر فاعلية وذلك بأن يكونوا انتقائيني ،فالطلبة ذوو املستويات العالية من ما وراء
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املعرفة يشرتكون يف معاجلة أكثر عمق ًا و يتعلمون أكثر من غريهم حتى إذا مل خيصص

هلم وقت ٍ
كاف أو جهد للتعلم ،إذ وجدت دراسات (رشو و موشامن & Schraw
 .)Moshmanأن هناك عالقة بني ما وراء املعرفة و السيطرة عىل القدرة.

ثاني ًا :إن ما وراء املعرفة تعوض ذوي القدرة املتوسطة و املنخفضة ،إذ أوضحت

الدراسات انه عندما يكون الوعي ما وراء املعريف عالي ًا عند الطلبة يكون أداؤهم
أرسع مما هو عليه و أكثر فاعلية حتى إذا مل تكن قدراهتم عالية مقارنة بقدرة الطلبة

اآلخرين)Swansow،307:1990( .

فعندما حياول املتعلم حل مشكلة ما يكتسب خربة ويتطور لديه الوعي بفائدة

اإلسرتاتيجية و استعامهلا .وبعد عدد من اخلربات تصبح مهارات ما وراء املعرفة
متطورة و ذات كفاية عالية يف االستعامل و تأخذ صفة العملية اآللية لدى الطالب و

هذا ال يضعف من تأثريها بالواقع وإنام يزيد من جعل عملية ما وراء املعرفة عملية

ثم عملية تعديل،فتسهم يف فهم التنظيم الذايت للتعلم( .قطامي)205:1990،
آلية و من ّ

ب) أمهية النقد
حيتل األدب والنقد باستمرار مكانة متزايدة األمهية مع مرور الزمن وتعدد

وجوه التقدم والرقي الذي حيققه اإلنسان يف خمتلف جماالت احلياة وذلك الرتباطه
بحركة التاريخ وعملية التغيري املقرتنة هبا.

فالفنون األدبية كالقصيدة الشعرية و غريها من الفنون؛ مث ً
ال فنون أدبية مرتابطة

ومتميزة بخصائصها وسامهتا األسلوبية التي تؤلف مادة النقد األديب وحمتواه الفكري

يف البحث عن القيمة الفنية واألصالة واإلبداع ،وهلذا فقد عدَّ النقد يف األدب العريب
والعاملي مظهر ًا من مظاهر حضارة اإلنسان املعارص ،ومظهر ًا إبداعيا من مظاهر
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اإلبداع األديب عىل اختالف فنونه و أجناسه .فلقد تساءل قوم عن الفرق بني النقد
وبني علوم اللغة املختلفة من نحو و بالغة و عروض  ...الخ .وذلك ألنه عندما

نشأت تلك العلوم رأينا الناظرين يف األدب العريب السيام يف الشعر يستخدموهنا يف
فهم النصوص و تعليل أحكامهم فيها( .مندور)10:2007،

ولقد تساءل آخرون عن منحى النقد ابتداء من القرن الثالث أهو عريب النزعة

أم إغريقي؟ ورأوا فيه تيارين خمتلفني مها :تيار قدامة بن جعفر الذي حاول وضع
(علم الشعر) و (علم النثر) اللذين يقومان عىل الفروق الشكلية التي مكن هلا

أرسطو بمنطقه يف كل ميادين املعرفة .وتيار أدباء العرب الذين صمدوا لذلك
املذهب ،فنحوه عن األدب ونقد األدب بحيث مل يكن له كبري األثر لدهيم ،وإنام أثر

قدامه وأثر أرسطو بـ (خطابته وشعره ومنطقه) بأكمله يف نشأة علوم اللغة وبخاصة
البالغة ،وهذه من أدوات النقد ولكنها ليست إياه.

فالنقد نشأ عربي ًا وظل عربي ًا رصف ًا،وذلك ألن أساس كل نقد هو الذوق

الشخيص تدعمه ملكة حتصل يف النفس بطول ممارسة وإطالع عىل اآلثار األدبية.
والنقد ليس عل ًام وال يمكن أن يكون عل ًام ،وإن وجب أن نأخذ فيه بروح العلم،

بل لو فرضنا جد ً
ال إمكان وضع علم له لوجب أن يقوم ذلك العلم بنفسه ،ومن
املعروف أن العلوم املختلفة ال تنمو وتثمر إال بفضل استقالل مناهجها التي تستقى

من موضوع دراستها.

والذي حدث عند العرب تارخيي ًا هو أن النقد قد تأثر يف منهجه بالعقلية

اجلديدة التي كونتها فلسفة اليونان ،والتي أختذها املعتزلة و علامء الكالم أساس ًا

ملجادالهتم يف التوحيد والفقه ،وهذا يفرس تغريه من نقد ذوقي غري مسبب يقف

عند اجلزئيات ويقفز إىل تعميامت خاطئة جتعل من شاعر أشعر الناس لبيت قاله،
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إىل نقد ذوقي مسبب حياول أن يقرص أحكامه عىل اجلزئية التي ينظر فيها ،فإن سعى

إىل التعميم جلأ إىل االستقصاء و احتاط يف احلكم عىل نحو ما نرى عند اآلمدي يف

موازنته( .مندور)11:2007 ،

إن النقد يف أدق معانيه هو (فن دراسة النصوص والتمييز بني األساليب

املختلفة) وهو روح كل دراسة أدبية إذا صح أن األدب هو كل املؤلفات التي تكتب

لكافة املثقفني «لتثري لدهيم بفضل خصائص صياغتها صور ًا خيالية أو انفعاالت

شعورية أو إحساسات فنية»( .ج.النسون)21:1946 ،

والنقد هو الذي يظهر تلك اخلصائص وحيللها ،ويأيت التاريخ األديب «فيجمع

تلك املؤلفات تبع ًا ملا بينها من وشائج يف املوضوع و الصياغة وبفضل تسلسل تلك
الصياغات يضع تاريخ الفنون األدبية ،وبتسلسل األفكار واإلحساسات يضع

تاريخ التيارات العقلية واألخالقية ،وباملشاركة يف بعض األلوان وبعض املناحي
الفنية املتشاهبة يف الكتب التي من نوع أديب واحد ومن تأليف نفوس خمتلفة يضع

تاريخ عصور الذوق»( .ج.النسون )40-1946،39

إن العملية النقدية عملية معقدة شأهنا يف ذلك شأن أي جتربة شعورية مهام

حاولت وضع األسس ،والقواعد هلا ،فإن إشكاالت النقد تبقى تشغل مكان ًا واسع ًا

يف الفكر اإلنساين ،ومن الصعوبة معرفة أرساره والسيام عندما يأخذ الناقد عىل

عاتقه حماولة الكشف عن الشعور اجلاميل ألجل الوصول إىل الفكرة التي تألفت يف
تكوين الصورة الفنية ،ومدى تأثريها يف نفس الشاعر .ولقد حاول النقاد القدامى
صب النقد يف قوالب حمددة ألهنم عدوا الشعر رضب ًا من الصناعة ومن هنا يبدو لنا

تدين النقد العريب الشعري من جانب ،وصعوبة العملية النقدية من جانب آخر.

(إسامعيل)78-79:1968 ،
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إن العملية النقدية ليست كباقي الصناعات عىل الرغم من أن لكل صناعة

أصو ً
ال وقواعد وأسس ًا تضبطها وحتكمها ،واستنادا ملا ذكرنا سابقا وعىل كل حال

من األحوال إخضاع العملية النقدية ألسس ثابتة ألن العملية النقدية تتفاعل مع

القيم الفكرية والشعورية عند اإلنسان .فلقد كانت العملية النقدية تستند إىل أحكام

جزئية سطحية مل تتغلغل إىل أعامق النص األديب ملعرفة الصور الفنية داخل املضمون

الشعري،ذلك ألن مجال الصورة الفنية يكمن يف اللفظ والعبارة وهذا وحده يعد

مجا ً
ال يف الشكل( .احلاجري)20:1953،

ثالث ًا:هدف البحث
هيدف البحث احلايل إىل تعرف مستوى اسرتاتيجيات اإلدراك فوق املعرفية

لالستيعاب القرائي و عالقتها بتحصيل طالب جامعة بابل  -كلية الرتبية للعلوم
اإلنسانية  -قسم اللغة العربية  -املرحلة الثالثة يف مادة النقد األديب القديم.

رابع ًا :حدود البحث
يتحدد البحث احلايل بعينة من طلبة الصف الثالث يف قسم اللغة العربية يف كلية

الرتبية للعلوم اإلنسانية يف جامعة بابل للعام الدرايس 2013-2012م.

خامس ًا :حتديد املصطلحات
 )1اإلسرتاتيجية :إن كلمة إسرتاتيجية ( )strategyاإلنكليزية مشتقة من كلمة

إغريقية (يونانية) قديمة هي ( )strategusوهي مأخوذة من كلمتني مها؛ سرتاتوس

 stratosومعناها اجليش ،وأيكو  agoومعناها القيادة( .الرحيم)1996:1-1995،
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ويفهم من كلمة (اإلسرتاتيجية) االنطالق من الواقع احلايل نحو املستقبل

إلحداث تغريات بغية حتقيق أهداف حمددة ويف نشاط معني يف جماالت النشاط

اإلنساين وبام ينسجم مع آمال املجتمع وطموحاته .وينبغي أن تستند هذه االنطالقة
إىل حاجات احلارض وإمكاناته وجتاربه يف تكوين تصور للمستقبل واإلعداد له ،وأن

تتحول إىل منهجية علمية واضحة تتحدد فيها مسارات العمل واجتاهاته نحو حتقيق
اهلدف املتوخى .وأن تتسم بقدر كاف من املرونة والشمولية والواقعية ملواجهة

احتامالت تغريات الظروف( .جملس البحث العلمي )1984:12،ويمكن استعراض
بعض التعريفات ملصطلح االسرتاتيجيات:

1.1تعريف وبسرت ( :)Webster ،1971عرف وبسرت االسرتاتيجيات عىل أهنا «فن
تصميم اخلطط واألساليب أو استعامهلا لتحقيق هدف حمدد».

(،867:1971

)Webster

2.2تعريف بلقيس ومرعي  :1983طريقة تفكري الختاذ عدد من القرارات املرتابطة
أو أهنا طرائق حلل املشكالت التي تطبق املبادئ العامة يف سياق معني للتوصل
إىل احللول( .بلقيس ومرعي)1983:437،

التعريف اإلجرائي :ويرى الباحث من خالل ما تقدم ان االسرتاتيجية تعني

أن يستعمل الفرد طرائق واساليب معينة لدراسة النقد األديب القديم لكي يتحكم
بعملية دراسته ملادة النقد األديب القديم.
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 )2ما وراء املعرفة :املعرفة ماوراء اإلدراكية :Metacognitive Knowledge
1.1تعريف فالفل ووملان (« :)Flavell & Wellman،1977أعىل مستويات النشاط

العقيل الذي يبقي عىل وعي الفرد لذاته ولغريه يف أثناء التفكري يف حل املشكلة».
()Flavell & Wellman ،1977:3

2.2تعريف براون

(،1978

« :)Brownإهنا معرفة اإلدراك اخلاص بأحد (بالفرد

نفسه) أكثر من املعرفة نفسها»)Brown ،1978:79( .

3.3تعريف قطامي « :1989إهنا وعي الفرد وتفكريه ومعرفته املرتبطة بنشاطاته
املعرفية،إهنا معرفة املعرفة»( .قطامي)1989:65،

4.4تعريف عدس « :2000أهنا قدرة الفرد عىل حتديد ما يعرف ،وما ال يعرف،
وتتمثل يف قدرة الفرد عىل بناء إسرتاتيجية الستحضار املعلومات التي حيتاج

إليها ،وأن يكون عىل وعي تام ،ومعرفة شاملة باإلسرتاتيجية التي يتخذها،
واخلطوات التي يسري عىل وفقها يف أثناء حل املشكلة ،ومما ينعكس عىل عمله
يف ذلك ،وكذلك تقويم أثر ما توصل إليه تفكرينا اخلاص من نتائج ومدى

فاعليته يف حل مشكالتنا احلياتية و غريها»( .عدس)2000:139،

التعريف اإلجرائي« :وعي الفرد باالسرتاتيجيات التي يستعملها يف حل

املشكالت املتمثلة بعالقته مع االخرين ،واملشكالت العملية ،واملشكالت الدراسية.

وهذا تعريف اجرائي اعتمده الباحث ،وقد حدد وعي الطلبة باالسرتاتيجيات من

خالل ربطهم بني استعامهلم لالسرتاتيجيات وفاعليتها من جهة ،وبني استعامهلم
لالسرتاتيجيات وسهولتها من جهة اخرى .وحدد ذلك الوعي من طريق معرفة
الطلبة للقدرات العقلية التي تتضمنها كل اسرتاتيجية من االسرتاتيجيات».
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 :)3النقد األديب:
النقد لغة :هو «متييز الدراهم وإخراج الزيف منها ،...واعطاؤها إنسان ًا،

و َن َقد َت ُه الدراهم ،أي اعطيتهَ ،فان َت َقدَ َها أي قبضها»( .ابن منظور ،لسان العرب

)425:1994

النقد اصطالح ًا:
1.1عرفه الفاخوري بانه فن دراسة اآلثار األدبية وبيان قيمتها والتمييز بني
األساليب املختلفة( .الفاخوري)1960:745 ،

2.2عرفه مندور بأنه فلسفة األدب ألنه جيلو جوهره و يفرس احلقائق التي ينطوي

عليها .وهو فن دراسة األساليب ومتييزها بمعناها الواسع( .مندور ،يف األدب

والنقد)148 1974:53،

التعريف اإلجرائي :هو دراسة األدب بقسميه النثر والشعر دراسة فنية لبيان

قيمة اآلثار األدبية والتمييز بني أساليبها املختلفة واستخراج اجليد من الرديء.
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الفصل الثاين
دراســـــــــــــــــــــات سابقة
يتضمن هذا الفصل عرضا موجزا لدراسات عربية واجنبية ذات العالقة

بموضوع البحث احلايل وموازنتها ،مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني بدء ًا بالدراسات

العربية ثم األجنبية.

أو ًال :دراسات ماوراء املعرفية يف االستيعاب القرائي
(دراسات عربية)
1.1دراسات خاصة باإلسرتاتيجيات( :أ) دراسة دروزة (( .)1995ب) دراسة
األعظمي(( .)2002ج) دراسة رغد (.)2011

2.2دراسات خاصة بالنقد العريب( :أ) دراسة وفاء شاوي حسن السعدي(.)1996
(ب) دراسة عبد القادر حاتم الدوري(.)1996

ثاني ًا :دراسات أجنبية:
1.1دراسة جيلربت (.)Gillbert،1986

2.2دراسة فان (.)Fan،1994

3.3دراسة الشاي (.)Al-Shaye، 2002
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ً
أوال :دراسات ماوراء املعرفية يف االستيعاب القرائي
(دراسات عربية)
 )1دراسات خاصة باإلسرتاتيجيات
أ :دراسة دروزة (( :)1995اثر تنشيط االسرتاتيجيات فوق املعرفية عىل

مستوى التذكر واالستيعاب القرائي) ،أجريت هذه الدراسة يف فلسطني املحتلة يف
جامعة النجاح الوطنية ،هدفت إىل معرفة اثر تنشيط اسرتاتيجيات ماوراء املعرفة يف
مستويني للتعلم (التذكر واالستيعاب القرائي) جاءت عىل شكل ثالث دراسات،

تكونت األوىل من  24طالب ًا وطالبة اختريوا عشوائي ًا من بني طلبة الصف األول

يف كلية الرتبية جامعة النجاح الوطنية ،وزعوا عشوائي ًا بني جمموعتني (جتريبية
وضابطة) ،تعرضت املجموعة التجريبية إىل معاجلة جتريبية وهي عبارة عن قراءة

نص معني ترافقه ثالث جمموعات من األسئلة يكون من شأهنا استثارة إسرتاتيجيات

ما وراء املعرفة.

فاإلجابة عىل املجموعة األوىل من األسئلة من شأهنا استثارة وعي املجيب ملا

يقرؤه قبل قراءة النص املدروس ،أما املجموعة الثانية من األسئلة فيبحث عنها

الطالب يف أثناء قراءة النص ،وهدفها تعريف الطالب بمدى حتكمه وضبطه ملا
يقرؤه .أما املجموعة الثالثة من األسئلة فيجيب عليها الطالب بعد انتهائه من عملية

القراءة لتقويم اخلطأ وتصحيحه وسد النقص احلاصل ،أما املجموعة الضابطة
فكان نصيبها قراءة النص املدروس فقط من دون التعرض ملثل هذه األسئلة ،أما

أداة الدراسة فكانت اختبار ًا بعدي ًا لقياس مستويي التذكر واالستيعاب القرائي
أعدهتا الباحثة وطبقتها عىل جمموعتي الدراسة.
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توصلت الدراسة إىل انه ليس هناك فروق ذوات داللة إحصائية بني أداء

املجموعتني عىل الرغم من تفوق أداء املجموعة التجريبية ،وأرجعت السبب إىل
عدم ضبط اثر القدرة املدرسية التعليمية يف املعدل العام المتحان الدراسة الثانوية

العامة (اإلعدادية) ،وهذا ما سوغ إجراء دراستها الثانية يف الفصل الدرايس الثاين ،إذ
أجرت جتربة ثانية يف السنة الدراسية نفسها التي طبقت فيها التجربة األوىل للتحقق

من الغرض نفسه مستعملة النص التعليمي نفسه واألسئلة السابقة واالختبار نفسه،

بعد أن اختربت عينة عشوائية بلغت  28طالب ًا وطالبة من الكلية نفسها واتبعت
اإلجراءات نفسها التي اتبعتها يف الدراسة األوىل.

مل جتد الباحث فرق ًا ذا داللة إحصائية بني أداء املجموعتني يف اختبار التذكر يف

حني ظهر فرق ذو داللة إحصائية يف اختبارات االستيعاب وعزت ذلك إىل ضعف
ضبط التجربة إذ لوحظ َأن املجموعة الضابطة مل تلتزم بتعليامت قراءة النص مرة
واحدة بل كانت تعيده أكثر من مرة.

من هنا أجرت الباحثة جتربة ثالثة استعملت فيها عينة عشوائية من طلبة كلية

السنة األوىل يف كليتي الرتبية واآلداب بلغت  21طالب ًا وطالبة إلعادة التجربة نفسها

بام فيها النص التعليمي واختبار التذكر ،فتوصلت إىل وجود فرق ذي داللة إحصائية
بني أداء املجموعتني يف اختبار االستيعاب فقط ملصلحة املجموعة التجريبية يف حني

مل يظهر فرق بينهام يف التذكر( .دروزة)104-50 ،1995 ،

ب :دراسة األعظمي ( :2002اسرتاتيجيات اإلدراك فوق املعرفية لالستيعاب

القرائي لدى طلبة اجلامعة وعالقتها بالتخصص واجلنس) ،أجريت هذه الدراسة يف

العراق يف جامعة بغداد كلية الرتبية (ابن رشد) ،وهدفت إىل معرفة أثر اسرتاتيجيات
اإلدراك فوق املعرفية التي يستعملها طلبة اجلامعة يف كليتي الرتبية (ابن رشد)
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والرتبية (ابن اهليثم) من الذكور واإلناث يف أثناء قراءاهتم ألي نص وحماولة

تعرف وجود فروق يف هذه االسرتاتيجيات بحسب متغريي التخصص واجلنس،
ولتحقيق هدف الدراسة اختارت الباحث عينة عشوائية من طلبة الصفني الثاين

والثالث يف كليتي الرتبية (ابن اهليثم) التي تضم األقسام العلمية والرتبية (ابن رشد)
التي تضم األقسام اإلنسانية ومن قسمني دراسيني اختريوا عشوائي ًا من كل كلية بلغ
عددها  240طالب ًا وطالبة مناصفة بني الذكور واإلناث ،أما أداة الدراسة فكانت

استبانه ضمت  35إسرتاتيجية واحتوت االستبانة عىل مخسة بدائل لإلجابة أمام
كل فقرة( :ابد ًا ،نادر ًا ،احيان ًا ،غالب ًا ،دائ ًام) أعطيت درجات (صفر،)1،2،3،4 ،

تم التحقق من صدقها وثباهتا ،استعملت الباحث الوسائل اإلحصائية (االختبار
التائي ،وحتليل التباين الثنائي) لتحليل بيانات بحثها.
توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
1.1وجود فروق دالة إحصائيا يف استعامل الطلبة اسرتاتيجيات اإلدراك فوق
املعرفية عند مستوى داللة (.)0.05

2.2ليست هناك فروق دالة إحصائي ًا يف استعامل اسرتاتيجيات اإلدراك فوق
املعرفية بحسب التخصص (علمي  -إنساين) عند مستوى داللة (.)0.05

ليس هناك اثر ملتغري اجلنس يف استعامل الطلبة اسرتاتيجيات اإلدراك ما فوق

املعرفية عند مستوى داللة (( .)0.05األعظمي.)105-3 ،2002 ،

جـ :دراسة رغد ( :2011اثر إسرتاتيجيتي نمذجة التفكري و

SQ3R

يف

االستيعاب القرائي والتفكري الناقد لدى طالبات الصف الرابع األديب يف مادة

املطالعة) ،أجرت الباحث دراستها يف العراق عام  2011وفيها استهدفت معرفة اثر
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إسرتاتيجيتي نمذجة التفكري و  SQ3Rيف االستيعاب القرائي والتفكري الناقد لدى

طالبات الصف الرابع األديب يف مادة املطالعة .ولتحقيق ذلك اعتمدت الباحث
تصميام جتريبيا يقع يف حقل التصاميم التجريبية ذوات الضبط اجلزئي واختبارا
بعدي ًا ،لثالث جمموعات ،اثنتان جتريبيتان والثالثة ضابطة.

اختارت الباحث قصدي ًا إعدادية طليطلة للبنات الواقعة يف حي نادر الثانية /

مركز حمافظة بابل .بلغت عينة البحث 104طالبات ،بواقع  35طالبة يف املجموعة
التجريبية األوىل التي تدرس املطالعة بإسرتاتيجية نمذجة التفكري ،و  34طالبة يف

املجموعة التجريبية الثانية التي تدرس املطالعة بإسرتاتيجية  ،SQ3Rو 35طالبة
يف املجموعة الضابطة التي تدرس املطالعة بالطريقة التقليدية ،واختارت الباحث

الشعب بطريقة عشوائية.

أجرت الباحث تكافؤ ًا إحصائي ًا بني جمموعات البحث الثالث باملتغريات

اآلتية( :درجات االختبار القبيل يف االستيعاب القرائي ،ودرجات االختبار

القبيل يف التفكري الناقد ،ودرجات مادة اللغة العربية ملجموعات البحث الثالث

يف اختبار نصف السنة للعام الدرايس  ،2010 -2009والعمر الزمني حمسوبا
بالشهور ،والتحصيل الدرايس للوالدين) .صاغت الباحث  105هدف سلوكي
للموضوعات التي درست يف أثناء مدة التجربة واعدت خطط ًا تدريسية يومية
لتدريس جمموعات البحث.

أما أداتا البحث فكانت ،األوىل :اختبار ًا يف االستيعاب القرائي أعدته الباحث

بلغ عدد فقراته  30فقرة موزعة بني جمموعتني من األسئلة تضمنت املجموعة
األوىل  16فقرة من نوع االختيار من متعدد وتضمنت املجموعة الثانية  14فقرة من

نوع األسئلة املقالية .واألخرى :اختبار ًا يف التفكري الناقد تبنته الباحث معدا ومصمام
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يف ضوء اختبار واطس -جالرس للتفكري الناقد .طبقا عىل جمموعات البحث بعد
انتهاء مدة التجربة التي استمرت عرشة أسابيع ،إذ بدأت يف يوم األربعاء املوافق

 2010-2-7وانتهت يوم األربعاء املوافق  ،2010- 4 -27درست الباحث

خالهلا جمموعات البحث الثالث.

استعملت الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية( :حتليل التباين األحادي،

ومربع كاي ،ومعامل ارتباط بريسون ،ومعادلة سبريمان -براون ،ومعادلة

معامل الصعوبة ،ومعادلة معامل متيز الصعوبة ،وطريقة شيفيه ،واالختبار التائي،
واستعملت النسبة املئوية وسيلة حسابية).

توصلت الباحث إىل النتيجة اآلتية :تفوق طالبات املجموعتني اللتني درستا

مادة املطالعة بإسرتاتيجيتي نمذجة التفكري و  SQ3Rعىل املجموعة الضابطة التي

درست مادة املطالعة بالطريقة التقليدية يف االستيعاب القرائي والتفكري الناقد .يف
ضوء النتيجة أوصت الباحث بمجموعة من التوصيات منها:

1.1توجيه مدريس اللغة العربية ومدرساهتا إىل استعامل إسرتاتيجيتي نمذجة
التفكري و  SQ3Rيف تدريس مادة املطالعة.

2.2الرتكيز عىل املواقف التدريسية التي حتض القابلية الفكرية واالستيعابية،
وتنشط القابلية النقدية.

3.3العمل عىل تنمية مستويات االستيعاب القرائي يف مادة املطالعة لدى طالبات
املرحلة اإلعدادية واالرتقاء بتفكريهم الناقد إىل مستوى متطور باستعامل
اسرتاتيجيات تدريسية حديثة يف التدريس( .رغد)45-25 ،2011 ،
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 )2دراسات خاصة بالنقد
أ :دراسة وفاء شاوي و السعدي  :1996أجريت هذه الدراسة يف العراق ،يف

جامعة بغداد  /كلية الرتبية  /ابن رشد ،استهدفت تقويم تدريس النقد األديب يف
أقسام اللغة العربية من جامعة بغداد من وجهة نظر التدريسيني و الطلبة.

شملت العينة األساسية تدرييس مادة النقد األديب من املختصني هبذه املادة

درسوها فعلي ًا البالغ عددها ( )18مدرس ًا .وبلغ عدد عينة الطلبة ()430
التي ّ

طالب ًا وطالبة بواقع ( )197طالب ًا و طالبة من كلية الرتبية ابن رشد ،و ( )158طالب ًا
وطالبة من كلية اآلداب و ( )75طالبة من كلية الرتبية للبنات.

وارتأت الباحث استعامل االستبانة ألهنا األنسب جلمع املعلومات الالزمة

لتحقيق أهداف البحث لكوهنا تتيح فرصة للمستجيب لإلجابة عن األسئلة بحرية
و رصاحة و هي من الوسائل املهمة يف البحث العلمي جلمع املعلومات عن الظاهرة

موضع الدراسة ،فض ً
ال عن أن االستبانة من أكثر األدوات شيوع ًا لسهولة تطبيقها
عىل جمموعات كبرية يف زمن قصري ولسهولة حتليل النتائج.

واستعملت الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية :معامل ارتباط بريسون،

ومربع كاي ،والوسط املرجح ،والوزن املئوي .وتوصلت إىل نتائج متعددة وخمتلفة.

(وفاء شاوي)130-20 :1996 ،

ب :دراسة الدوري  :1996أجريت هذه الدراسة يف العراق يف جامعة بغداد

 -كلية الرتبية  -ابن رشد ،استهدفت تقويم أداء مدريس اللغة العربية يف تدريس

البالغة واألدب و النقد و ذلك من خالل حتديد الكفايات التدريسية الالزمة ألداء
مدريس اللغة العربية يف تدريس هذه املواد الثالث ثم حتديد مستوى األداء يف ضوء
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تلك الكفايات .اعتمد الباحث املالحظة أداة للبحث،إذ أعد ثالث استبانات

تضمنت األوىل ( )22كفاية ملالحظة تدريس البالغة ،أما الثانية فقد تضمنت 30
كفاية ملالحظة تدريس األدب،أما الثالثة فكانت ملالحظة أداء املدرسني يف تدريس
النقد،وقد شكلت الكفايات التي تم حتديدها لتدريس النقد ( )19كفاية .أما عينة

البحث فقد تكونت من ( )90مدرس ًا ومدرسة اختريوا عشوائي ًا من بني مدريس

اللغة العربية البالغ عددهم ( )322مدرس ًا ومدرسة.

الحظ الباحث أفراد العينة ك ً
ال عىل إنفراد ،ولغرض التوصل إىل ثبات األداة

استعان الباحث بمالحظ ٍ
ثان ،واستعمل معامل ارتباط بريسون الستخراج ثبات

األداة ،ومعادلة الوسط املرجح لتقدير أمهية الكفايات التدريسية ،والوسط احلسايب

ملعرفة متوسط األداء العام ومتوسط األداء يف كل جمال ،والوزن املئوي لرتتيب
الكفايات بشكل عام ،توصل الباحث إىل النتائج اآلتية:

1.1يف أداء املدرسني لتدريس البالغة( :أ) كان أداؤهم بشكل عام دون املستوى
املطلوب،إذ ظهر تباين واضح يف هذا األداء( .ب) ظهر ضعف يف أداء
املدرسني بشكل عام يف جمال التخطيط لتدريس البالغة وجمال العرض( .ج)

ظهر أن أداء املدرسني يف جمايل التقديم والتطبيق كان حسن ًا .ظهر أن أعىل نسبة
يف أداء املدرسني يف تدريس البالغة بشكل عام وقعت حتت مستوى (متوسط)
من مستويات األداء التي تضمنتها استبانة املالحظة.

2.2يف أداء املدرسني لتدريس األدب( :أ) تباين أداء املدرسني يف تدريس األدب،إذ
كان بشكل عام دون املستوى املطلوب( .ب) ظهر ضعف يف أدائهم بشكل
عام يف جمال التخطيط لتدريس األدب والرشح التفصييل والتحليل وجمال

االستنباط( .ج) ظهر أن أداء املدرسني يف جمال التمهيد والعرض كان حسن ًا.
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(د) وقعت أعىل نسبة يف أداء املدرسني حتت املستوى (متوسط)من املستويات

التي تضمنتها استبانة املالحظة.

3.3يف أداء املدرسني لتدريس النقد( :أ) تباين أداء املدرسني يف تدريس النقد وكان
بشكل عام دون املستوى املطلوب( .ب) ظهر ضعف يف أداء املدرسني بشكل
عام يف جمايل التخطيط واإلعداد للدرس والتطبيق( .ج) ظهر أن أداء املدرسني

يف جمال العرض والتقديم كان حسن ًا( .د) وقعت أعىل نسبة يف أداء املدرسني

يف تدريس النقد حتت املستوى(متوسط)من املستويات التي تضمنتها استامرة
املالحظة( .عبد القادر)140 -15 :1996 ،

ثاني ًا :دراسات أجنبية
 )1دراسة جيلربت

(1986

( :)Gillbertاثر استعامل التدريب يف تنشيط

اسرتاتيجيات ماوراء املعرفة يف حتسني الفهم واالستيعاب القرائي) ،أجريت
هذه الدراسة يف أمريكا ،وهدفت إىل معرفة أمهية استعامل التدريب يف تنشيط

اسرتاتيجيات ماوراء املعرفة يف حتسني الفهم واالستيعاب القرائي .تكونت عينة

الدراسة من  56طالب ًا وطالبة اختريوا من املرحلة اجلامعية ،وزعوا عشوائي ًا بني أربع
جمموعات جمموعة ضابطة طلب منها قراءة نص واستعامل اإلسرتاتيجية املعرفية
التي تراها مناسبة لفهمه واستيعابه وثالث جمموعات جتريبية ،املجموعة التجريبية
األوىل عرض عليها أنموذج ألسئلة اختبار الحق ثم شجعت عىل التفكري يف صياغة

أسئلة مشاهبة لتساعدهم عىل اإلجابة عىل فقرات االختبار الالحق بشكل صحيح،

أما املجموعة التجريبية الثانية فقد أعطيت معلومات حول كيفية استعامل عدد من
االسرتاتيجيات املعرفية يعتقد أهنا فاعلة لتحسني الفهم واالستيعاب وطلب منهم
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استعامل اإلسرتاتيجية املعرفية التي يروهنا مناسبة يف أثناء القراءة يف حني تلقت

املجموعة الثالثة معلومات واضحة حول عدد من اسرتاتيجيات ماوراء املعرفة ثم
دربت عىل كيفية استعامهلا من طريق إعطائها أنموذجا يوضح ذلك ،أما أداة الدراسة

فكانت اختبار ًا بعدي ًا يف االستيعاب القرائي أعده الباحث وطبقه عىل جمموعات
الدراسة ،ثم حلل الباحث بيانات بحثه إحصائيا.

وأسفرت نتائج الدراسة عن َأن أداء املجموعة التجريبية الثالثة فاق أداء

املجموعات الثالث األخر بشكل مضاعف يف اختبار االستيعاب القرائي ،وتوصلت

إىل أن اسرتاتيجيات التخطيط والضبط والتقويم كانت أكثر االسرتاتيجيات

استعام ً
ال من الطلبة الناجحني الذين حصلوا عىل درجات عالية يف اختباري الفهم
واالستيعاب القرائي وظهر َأن للتدريب أمهية يف استعامل اسرتاتيجيات ما وراء

املعرفة لضامن الفهم واالستيعاب)104-Gillbert، 1986، 50( .

 )2دراسة فان (( :)Fan،1994ما وراء املعرفة واالستيعاب :دراسة حتليلية شاملة

لتعلم اسرتاتيجيات ماوراء املعرفة) ،أجريت هذه الدراسة يف جامعة سنسانتي يف
الواليات املتحدة ،وهدفت إىل بحث نتائج جمموعة من الدراسات حول العالقات

مابني تدريس اسرتاتيجيات قراءة ماوراء معرفة وحتسني القراءة واستيعاب
املفردات اللغوية باستعامل أساليب ما وراء التحليل والتحليل الشامل ،من خالل

جمموعة من املعايري حددها الباحث ،فوقع االختيار عىل ( )41دراسة مابني األعوام

( ،)1991-1979تكونت من ( )18أطروحة دكتوراه ورسائل ماجستري و ()18
مقالة منشورة يف املجالت املتخصصة و ( )5وثائق منشورة لدى جملة (أرك .)Eric

بلغ عدد طالب عينة الدراسات الـ ( 3219 )41طالب ًا كانوا بني طلبة مدارس
ابتدائية إىل تعليم جامعي.
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أظهرت نتائج الدراسة أن الوسط املرجح حلجم األثر االستيعايب يف أثناء

القراءة قد بلغ ( ،)0.56وهو حجم متوسط لألثر يف حني بلغ الوسط املرجح

حلجم األثر الستيعاب املفردات ( )0.23وهو حجم صغري األثر ،فكانت
النتائج أن الطلبة االعتياديني الذي يتلقون تدريب ًا عىل اسرتاتيجيات قراءة معرفية

أظهروا حتسن ًا يف استيعاهبم للقراءة بنسبة كانت بني ( 0.50و  )0.70يف حني

كان استيعاهبم للمفردات بني ( 0.50و  .)0.59وزيادة عىل ذلك حلل الباحث

( )21متغري ًا مثل سنة النرش ونمطه والقدرة عىل القراءة ومستوى املرحلة الدراسية

وطريقة التدريس وحجم الدراسة .ملعرفة العالقة بني كل متغري وحجم أثره ،ومل

تكن أي من هذه املتغريات دالة إحصائيا .وأخريا أكدت نتائج الدراسة أفضلية

تدريس القراءة باسرتاتيجيات ما وراء املعرفة)122-Fan1994، 20( .

 )3دراسة الشاي (( :)Al-Shaye 2002أثر فاعلية بعض اسرتاتيجيات ماوراء

املعرفة يف االستيعاب القرائي) ،أجريت هذه الدراسة يف الكويت ،وهدفت إىل

دراسة فاعلية بعض اسرتاتيجيات ماوراء املعرفة يف االستيعاب القرائي لطلبة

الصف احلادي عرش يف املدارس الثانوية يف الكويت يف موضوع اللغة االنكليزية،
تناولت الدراسة اسرتاتيجيتني ملا وراء املعرفة مها( )KWL & SQ3R( :ماذا أعرف،
ماذا أريد ،ماذا تعلمت) ،و (تصفح ،واسأل ،واقرأ ،واستذكر ،وراجع).
وزع الباحث أفراد العينة عىل أربع جممعات هي:

1.1جمموعة درست بالطريقة التقليدية.

2.2جمموعة درست باسرتاتيجية .SQ3R

3.3جمموعة درست باسرتاتيجية .KWL

4.4جمموعة درست باالسرتاتيجيتني (.)KWL + SQ3R
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أما أداة الدراسة فكانت اختبار ًا بعدي ًا يف االستيعاب القرائي أعده الباحث

وطبقه عىل جمموعات الدراسة .ثم حلل الباحث بيانات بحثه إحصائيا.

أظهرت نتائج الدراسة أن اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة هلا األثر االجيايب

الكبري يف االستيعاب القرائي ،أكثر من الطريقة التقليدية ،وال توجد فروق بني
اسرتاتيجيات تعلم القراءة املختلفة ،وأظهرت الدراسة أن اسرتاتيجية

()SQ3R

تسهم يف حتسني التعلم والتفكري ،باإلضافة إىل استعامل اسرتاتيجية ( .KWLالشاي،
)115 -2009،25

موازنة الدراسات السابقة والدراسة احلالية
 .1مكان الدراسة :تباينت الدراسات السابقة فيام بينها وبني الدراسة احلالية

بمكان إقامة الدراسة ،فقد أقيمت دراسة كل من جيلربت (،)1986ودراسة فان
( )1994يف أمريكا،وأقيمت دراسة دروزة ( )1995يف فلسطني،ودراسة كل من
السعدي (،)1996والدوري ( )1996يف العراق،ودراسة الشاي ( )2002يف

الكويت،ودراسة كل من األعظمي (،)2002ودراسة رغد ( )2011يف العراق،أما

بالنسبة للدراسة احلالية فقد أقيمت يف العراق.

 .2األهداف :تباينت الدراسات السابقة والدراسة احلالية من حيث

األهداف،فقد هدفت دراسة جيلربت  1986إىل معرفة أمهية استعامل التدريب يف

تنشيط اسرتاتيجيات ماوراء املعرفة يف حتسني الفهم واالستيعاب القرائي ،ودراسة

فان ( )1994هدفت إىل بحث نتائج جمموعة من الدراسات حول العالقات مابني

تدريس اسرتاتيجيات قراءة ماوراء معرفة وحتسني القراءة واستيعاب املفردات
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اللغوية باستعامل أساليب ما وراء التحليل والتحليل الشامل ،من خالل جمموعة

من املعايري حددها الباحث،وهدفت دروزة ( )1995إىل معرفة اثر تنشيط
اسرتاتيجيات ماوراء املعرفة يف مستويني للتعلم (التذكر واالستيعاب القرائي)،

وهدفت السعدي ( )1996تقويم تدريس النقد األديب يف أقسام اللغة العربية

من جامعة بغداد من وجهة نظر التدريسيني و الطلبة،وهدف الدوري ()1996

تقويم أداء مدريس اللغة العربية يف تدريس البالغة واألدب و النقد،ودراسة الشاي
( )2002هدفت إىل دراسة فاعلية بعض اسرتاتيجيات ماوراء املعرفة يف االستيعاب
القرائي لطلبة الصف احلادي عرش يف املدارس الثانوية يف الكويت يف موضوع اللغة
االنكليزية،ودراسة األعظمي ( )2002هدفت إىل معرفة اسرتاتيجيات اإلدراك

فوق املعرفية التي يستعملها طلبة اجلامعة يف كليتي الرتبية (ابن رشد) والرتبية
(ابن اهليثم) من الذكور واإلناث يف أثناء قراءاهتم ألي نص وحماولة تعرف وجود

فروق يف هذه االسرتاتيجيات بحسب متغريي التخصص واجلنس،ودراسة رغد

( )2011هدفت معرفة اثر اسرتاتيجيتي نمذجة التفكري و  SQ3Rيف االستيعاب
القرائي والتفكري الناقد لدى طالبات الصف الرابع األديب يف مادة املطالعة،أما

الدراسة احلالية فهدفت معرفة العالقة بني اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة وحتصيل

طالب قسم اللغة العربية يف مادة النقد األديب القديم.

 .3منهج البحث :تباينت الدراسات السابقة والدراسة احلالية يف منهج البحث،

فاعتمدت دراسة جيلربت ( )1986املنهج التجريبي ،ودراسة فان ( )1994املنهج

الوصفي ،ودراسة دروزة ( )1995املنهج التجريبي ،ودراسة كل من السعدي
( ،)1996والدوري ( )1996اعتمدت املنهج الوصفي،ودراسة الشاي ()2002
اعتمدت املنهج التجريبي ،واعتمدت دراسة االعظمي ( )2002املنهج الوصفي،
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ودراسة رغد ( )2011اعتمدت املنهج التجريبي ،أما الدراسة احلالية فقد اعتمدت

الباحث املنهج الوصفي.

 .4النتائج :تباينت الدراسات السابقة واحلالية من حيث النتائج ،فقد توصلت
دراسة جيلربت ( )1986إىل َأن أداء املجموعة التجريبية الثالثة فاق أداء املجموعات

الثالث األخر بشكل مضاعف يف اختبار االستيعاب القرائي ،وتوصلت إىل أن
اسرتاتيجيات التخطيط والضبط والتقويم كانت أكثر االسرتاتيجيات استعام ً
ال من

الطلبة الناجحني الذين حصلوا عىل درجات عالية يف اختباري الفهم واالستيعاب
القرائي وظهر َأن للتدريب أمهية يف استعامل االسرتاتيجيات ما وراء املعرفة لضامن

الفهم واالستيعاب ،وأظهرت دراسة فان ( )1994نتائج الدراسة أن الوسط
املرجح حلجم األثر االستيعايب يف أثناء القراءة قد بلغ ( ،)0.56وهو حجم متوسط

لألثر يف حني بلغ الوسط املرجح حلجم األثر الستيعاب املفردات ( )0.23وهو
حجم صغري األثر ،فأوصت هذه النتائج َأن الطلبة االعتياديني الذي يتلقون تدريب ًا

عىل اسرتاتيجيات قراءة معرفية اظهروا حتسن ًا يف استيعاهبم للقراءة بنسبة كانت

بني ( 0.50و  )0.70يف حني كان استيعاهبم للمفردات بني ( 0.50و ،)0.59
ودراسة دروزة ( )1995فقد توصلت إىل وجود فرق ذي داللة إحصائية بني أداء

املجموعتني يف اختبار االستيعاب فقط ملصلحة املجموعة التجريبية يف حني مل يظهر
فرق بينهام يف التذكر،ودراسة السعدي ( )1996التي توصلت الباحث لنتائج

متعددة وخمتلفة،ودراسة الدوري ( )1996فقد توصلت إىل تباين أداء املدرسني
بشكل عام دون املستوى املطلوب ،إذ ظهر تباين واضح يف هذا األداء ،وظهر

ضعف يف أداء املدرسني بشكل عام يف جمال التخطيط للتدريس وجمال العرض،
وظهر أن أداء املدرسني يف جمايل التقديم والتطبيق كان حسن ًا ،وظهر أن أعىل نسبة يف
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أداء املدرسني يف التدريس بشكل عام وقعت حتت مستوى (متوسط) من مستويات

األداء التي تضمنت استامرة املالحظة ،ودراسة الشاي ( )2002أظهرت نتائج
الدراسة أن اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة هلا األثر االجيايب الكبري يف االستيعاب
القرائي ،أكثر من الطريقة التقليدية ،وال توجد فروق بني اسرتاتيجيات تعلم

القراءة املختلفة ،وأظهرت الدراسة أن إسرتاتيجية ( )SQ3Rتسهم يف حتسني التعلم

والتفكري ،باإلضافة إىل استعامل إسرتاتيجية ( ،)KWLودراسة األعظمي ()2002

توصلت إىل وجود فروق دالة إحصائيا يف استعامل الطلبة اسرتاتيجيات اإلدراك

فوق املعرفية عند مستوى داللة ( ،)0.05ليست هناك فروق دالة إحصائي ًا يف

استعامل اسرتاتيجيات اإلدراك فوق املعرفية بحسب التخصص (علمي  -إنساين)
عند مستوى داللة ( ،)0.05ليس هناك اثر ملتغري اجلنس يف استعامل الطلبة

اسرتاتيجيات اإلدراك ما فوق املعرفية عند مستوى داللة ( ،)0.05ودراسة رغد
( )2011فقد توصلت إىل تفوق طالبات املجموعتني اللتني درستا مادة املطالعة
باسرتاتيجيتي نمذجة التفكري و( )SQ3Rعىل املجموعة الضابطة التي درست مادة

املطالعة بالطريقة التقليدية يف االستيعاب القرائي والتفكري الناقد،أما الدراسة
احلالية فقد توصلت إىل تشكل اسرتاتيجيات ما وراء املعرفه ظاهرة عند طلبة قسم

اللغة العربية و هناك عالقة طردية قوية بني اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة و وحتصيل

الطلبة يف مادة النقد االديب القديم لدى طلبة قسم اللغة العربية.
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الفصل الثالث
منهجية البحث وإجراءاته
يتضمن هذا الفصل اهم إجراءات البحث احلايل من حيث حتديد جمتمعه

وتوصيفه ،وحجم عينته وطريقة اختيارها ،واجراءات مقياس اسرتاتيجيات ما
وراء املعرفه ،ومن ثم حتديد الوسائل االحصائية املستخدمة يف هذا البحث سواء

يف اجراءاته أو يف حتليل نتائجه.

أو ًال :منهج البحث
اتبع الباحثان املنهج الوصفي يف الدراسة احلالية ،ألنه يتالءم وطبيعة املشكلة

التي يتناوهلا هذا البحث ،فاملنهج الوصفي ال يتوقف عند حتديد مالمح املشكلة

ووصفها علمي ًا بل يتعدى ذلك إىل حماولة البحث عن أسباهبا احلقيقية فيحلل ويفرس
ويوازن أم ً
ال يف التوصل اىل تعميامت ذات معنى ومن ثم فأن البحث الوصفي يمثل
تشخيص ًا علمي ًا للمشكالت أو الظواهر بقدر ما يوفر من أدوات موضوعية ،ثم
يعرب عن هذا التشخيص برموز لغوية ورياضية عىل وفق تنظيم حمكم

ثاني ًا :جمتمع البحث
يتمثل جمتمع البحث احلايل بطلبة املرحلة الثالثة يف قسم اللغة العربية  /كلية

الرتبية للعلوم االنسانية /جامعة بابل للعام الدرايس  20013-2012إذ بلغ

221

جمموع الطلبة يف الصف الثالث يف قسم اللغة العربية ( )120طالب ًا وطالبة .اجلدول

رقم ( )1يبني ذلك
الكلية

القسم

الصف

الطالب

الطالبات

املجموع

الرتبية للعلوم
اإلنسانية

اللغة العربية

الثالث

48

72

120
120

املجموع
جدول رقم ()1

ثالث ًا :عينة البحث
اخذت عينة عشوائية من طلبة الصف الثالث يف جامعة بابل – كلية الرتبية

للعلوم االنسانية  -قسم اللغة العربية ،وبلغ عددهم ( )30طالب ًا وطالبة .اجلدول
رقم ( )2يبني ذلك.
الكلية

القسم

الصف

الطالب

الطالبات

املجموع

الرتبية للعلوم
اإلنسانية

اللغة العربية

الثالث

33

17

30
30

املجموع
جدول رقم ()2
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رابع ًا :أداة البحث
اعتمد الباحثان االستبانة التي استخدمها تارابان ورينرسون وكيري

( )Tara ban & Rynerson & Kerr،2000ضمت ( )35إسرتاتيجية كام يف (امللجق)1
ويرى الباحثون إن واحدة من طرق تنظيم االسرتاتيجيات التي متيز بني الطلبة هي

يف العمليات أو املعاجلات التي تظهر قبل القراءة ،ويف أثناء القراءة ،وبعد القراءة.

وان القراء الناجحني نشطون وفعالون يف هذه املراحل الثالثة من القراءة،

وهناك نقطة أخرى يمكن أن متيز بني القراء الناجحني من الطلبة وغري الناجحني

وهي أنامط اسرتاتيجيات اإلدراك فوق املعرفية التي تتعامل مع حتديد أهداف القراءة
لدى القارئ الناجح .وهي مهمة تسبق عملية القراءة والتي تتمثل يف« :أحدد أهداف ًا
للقراءة» ،ويف أثناء القراءة« :أبحث عن معلومات تتعلق بأهدايف من القراءة» و

«أقوم فيام إذا كان ما أقرأه يرتبط بأهدايف من القراءة».

وهناك طريقة اخرى فعالة يف التمييز بني القراء املاهرين من الطلبة هي كيفية

معاجلة الفرد «أغري من أسلوب قراءيت بحسب أهدايف من القراءة» .وضمت هذه
االستبانة عدة اسرتاتيجيات تتعلق بالفهم األسايس للنص عىل مستوى الكلامت

«وأنا أقرأ ،أحاول أن أحدد معنى الكلامت التي ال اعرف معناها والتي تبدو

أساسية يف فهم النص» وعىل املستوى املنطقي «عندما تكون املعلومات أساسية
لفهمي للنص وغري موجودة بشكل رصيح فيه ،أحاول استنتاج هذه املعلومات من

النص» وعىل املستوى املفاهيمي (التصوري) «أحاول أن أبني عىل معرفتي السابقة

باملوضوع لتساعدين يف فهم ما أقرأ».

وضمت هذه االستبانة اسرتاتيجيات إدراك فوق معرفية موجهة لتكوين

متثيالت دائمة للنقاط اجلوهرية للنص «أحاول أن أضع خطوط يف أثناء قراءيت
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لغرض تذكر النص» و «أميز يف أثناء قراءيت بني املعلومات التي أعرفها واملعلومات
اجلديدة» و «أحاول أن أربط النقاط املهمة يف النص بعضها مع بعض يف حماولة لفهم

النص كله» و «بعد أن أقرأ النص اراجعه».

وخالصة القول يكون القارئ الناجح خمطط ًا وواضع ًا لألهداف ،يتعامل مع

صعوبات الفهم بمستويات متعددة من التحليل ،ويعمل بشكل واضح باجتاه خلق

متثيالت عامة للنقاط املهمة يف النص .واحتوت هذه االستبانة بدائل مخسة لإلجابة
أمام كل فقرة (أبد ًا ،نادر ًا ،أحيان ًا ،غالب ًا ،دائ ًام) أعطيت درجات (صفر.)4،3،2،1،
أ :صدق األداة :عرض الباحث االستبانة عىل جمموعة من اخلرباء (ملحق  )3يف

العلوم الرتبوية والنفسية للتأكد من مالءمتها لطالب اجلامعة يف قسم اللغة العربية
واحلكم عىل مدى مالءمة فقرات األداة لعينة البحث وتعديل ما يرونه رضوريا

أو حذفه أو إضافته وقد حصلت فقرات االختبار عىل موافقة اكثر من  %90من
اخلرباء .وبذلك حتقق الصدق الظاهري هلذه األداة.

ب :ثبات األداة :وقد حسب معامل ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية

عىل ( )30استبانة فبلغ معامل االرتباط ( )0،90مما يؤرش مستوى عاليا من الثبات.

خامس ًا :التطبيق النهائي لألداة
طبق الباحث األداة بصيغتها النهائية يف يوم االثنني املوافق  2013/1/8وقد

استعان الباحث بأحد تدريسيي القسم (د .محزة هاشم حميميد) ليساعده عىل تطبيق
األداة ،وقد طبقت األداة من دون حصول أي معوقات.
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سادس ًا :الوسائل اإلحصائية
1.1معامل ارتباط بريسون :إلجياد ثبات أداة التطبيق عىل العينة االستطالعية
وإلجياد ثبات التصحيح وإلجياد العالقة بني اسرتاتيجيات اإلدراك فوق
املعرفية لالستيعاب القرائي و مادة النقد األديب:

ر=

ن× مج س.ص – مج س × مج ص
(مج س (-مج س) (ن مج ص ( -مج ص) )
2

2

2

2

2.2االختبار التائي لعينة واحدة الختبار الداللة اإلحصائية ملعامل االرتباط.
(البيايت)1977،183 ،
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الفصل الرابع
نتائج البحث حتليلها ومناقشتها

االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات
يتضمن هذا الفصل نتائج البحث احلايل وحتليلها ومناقشتها وستعرض عىل

وفق اهدافه ،اذ ستعرض النتائج املتعلقة باهلدف االول املتضمنة نتائج قياس

اسرتاتيجيات اإلدراك فوق املعرفية لالستيعاب القرائي لدى طلبة قسم اللغة

العربية ،ومن ثم النتائج املتعلقة باهلدف الرئيس من اهداف هذا البحث املتضمنة
نتائج قياس عالقة اسرتاتيجيات اإلدراك فوق املعرفية لالستيعاب القرائي بتحصيل

طلبة قسم اللغة العربية يف مادة النقد االديب.

اوال :اسرتاتيجيات اإلدراك فوق املعرفية
لالستيعاب القرائي لدى الطلبة
بعد تطبيق مقياس اسرتاتيجيات اإلدراك فوق املعرفية لالستيعاب القرائي

عىل عينة البحث البالغ حجمها ( )30طالب ًا وطالبة بواقع ( )13طالبا و ()17
طالبة وحتليل االجابات ،و حساب املتوسطات احلسابية لدرجات اسرتاتيجيات
اإلدراك فوق املعرفية لالستيعاب القرائي وانحرافاهتا املعيارية لدى عينة البحث،

كانت النتائج عىل ما يأيت :بلغ متوسط اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة ()69.31
درجة وبانحراف مقداره ( ،)12.258وهو اكرب من املتوسط النظري (املحك)
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السرتاتيجيات ما وراء املعرفة الذي يبلغ ( )65درجة ،وبفرق دال إحصائي ًا عند
مستوى ( )0.05اذ كانت القيمة التائية املحسوبة لداللة الفرق باستعامل االختبار

التائي لعينة واحدة تساوي ( )7.482أكرب من القيمة التائية اجلدولية (،)3.291
وهذه النتيجة توضح ان مستوى الطلبة يف اسرتاتيجيات اإلدراك فوق املعرفية

لالستيعاب القرائي أعىل من الوسط النظري للمقياس.

ثانيا :عالقة اسرتاتيجيات اإلدراك فوق املعرفية
لالستيعاب القرائي بتحصيل طالب قسم اللغة العربية
بامدة النقد
بلغ معامل ارتباط درجات اسرتاتيجيات اإلدراك فوق املعرفية لالستيعاب

القرائي بدرجات مادة النقد للطلبة الذين شملهم البحث احلايل البالغ عددهم ()30

( ،)0.78وباستعامل االختبار التائي لعينة واحدة الختبار داللة معامل االرتباط
إذ بلغت القيمة التائية اجلدولية ( )1.69و بلغت القيمة التائية املحسوبة ()6.6
وهي أكرب من اجلدولية وبذلك فإن معامل االرتباط به داللة إحصائية وعليه فان

هذه العالقة طردية ،أي انه كلام زادت درجة اسرتاتيجيات اإلدراك فوق املعرفية

لالستيعاب القرائي زادت درجة مادة النقد لدى افراد عينة البحث والعكس
صحيح،اال ان هذه العالقة تفرس عىل أهنا عالقة ضعيفة الن معامل االغرتاب بني
املتغريات يساوي ( )0.39النه اذا تراوح مربع معامل االغرتاب بني (– 0.25

 )0.50فاننا نقول إن معامل االرتباط ضعيفا.
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ثالثا :االستنتاجات
من ضوء نتائج البحث احلايل يمكن للباحث أن يستنتج ما يأيت:
1.1تشكل اسرتاتيجيات اإلدراك فوق املعرفية لالستيعاب القرائي ظاهرة عند
طلبة قسم اللغة العربية

2.2هناك عالقة طردية قوية بني اسرتاتيجيات اإلدراك فوق املعرفية لالستيعاب
القرائي وحتصيل الطلبة يف مادة النقد لدى طلبة قسم اللغة العربية

رابعا :التوصيات
يف ضوء نتائج البحث احلايل واستنتاجاته يويص الباحث بام يأيت:
1.1تدريب طالب قسم اللغة العربية عىل استعامل اسرتاتيجيات اإلدراك فوق
املعرفية لالستيعاب القرائي يف التعامل مع املواد االخرى لتفعيل املذاكرة

بشكل جيد.

2.2حث التدريسيني يف القسم عىل تشجيع الطلبة الستعامل هذه االسرتاتيجيات.

خامسا :املقرتحات

استكام ً
ال للبحث يقرتح الباحث اجراء دراسات الحقة له مثل:

1.1اجراء دراسة هتدف اىل بناء برنامج ارشادي لتدريب الطلبة عىل اسرتاتيجيات
ما وراء املعرفة.

2.2إجراء دراسة حول العالقة بني اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة لدى طلبة قسم
اللغة العربية ومواد أخرى مثل البالغة واألدب.
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امللحق ()1

فقرات االستبانة
ت

الفقرات

1

أستطلع النص قبل قراءته

2

أبحث عن املعلومات املهمة يف النص

3

أركز بدرجة كبرية عىل املعلومات املهمة
أكثر من املعلومات األخرى

4

أحاول أن أربط النقاط املهمة بعضها مع
بعض لفهم النص كله

5

أحاول أن أبني عىل معلومايت السابقة
باملوضوع لتساعدين عىل فهم ما أقرأ

6

أستخدم معرفتي عن املوضوع لتوليد
أسئلة عن النص

7

يف أثناء قراءيت أراجع األسئلة التي
وضعتها باالعتامد عىل حمتوى النص

8

يف أثناء قراءيت أعيد النظر بمعرفتي
السابقة عن املوضوع يف ضوء حمتوى
النص

9

أحاول أن أستنتج بعض املعلومات
األساسية لفهم النص من خالل قراءيت له

10

يف أثناء قراءيت أحاول حتديد معنى
الكلامت التي ال أعرف معناها والتي تبدو
أساسية يف فهم النص
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ال
أستخدمها
أبد ًا

نادر ًا

أحيان ًا

غالب ًا

11

أحاول أن أضع خطوط حتت العبارات
التي أراها مهمة لكي تساعدين يف تذكر
النص

12

أعيد قراءة املادة عدة مرات ألتذكرها

13

أحاول عمل مالحظات يف أثناء القراءة
لتساعدين يف تذكر النص

14

احاول ان اتصور يف ذهني االوصاف
التي ترد يف النص الذي اقراه عندما يكون
ذلك ممكنا

15

بعد ان انتهي من النص اقوم بتلخيصه

16

يف اثناء قراءيت اسأل نفيس أسئلة عن
حمتوى النص ألحسن تذكره

17

عندما الأفهم النص أحاول أن أغري
اسرتاتيجيتي «اسلويب أو طريقتي» يف
القراءة عىل سبيل املثال :أقرأ ببطء وأعيد
القراءة مرة أخرى..الخ

18

يف أثناء قراءيت أحاول تقديم النص فيام
إذا كان يضيف إىل معرفتي أو فهمي
للموضوع

19

بعد أن أقرأ أي نص أراجعه

20

بعد ان اقرا النص احاول تلخيصه

21

بعد ان اقرا النص احاول ان افرسه

22

بعد ان اقرا النص اقوم ما قرات

23

بعد ان اقرا النص احاول تفسريه لتحديد
فيام اذا كنت قد فهمته

233

24

بعد ان اقرا النص احاول ان اجد كيف
يمكن ان أستخدم املعرفة التي أكتسبها
من قراءيت له

25

يف أثناء قراءيت أقفز اىل األمام وأرجع إىل
اخللف يف النص ألبحث عن املعلومات
املهمة

26

أحدد مدى سهولة النص الذي قراتة او
صعوبته

27

يف اثناء قراءيت أميز بني املعلومات التي
كنت اعرفها واملعلومات اجلديدة التي
حصلت عليها من قراءة النص

28

يف اثناء قراءيت االحظ متى أكون متمتع ًا
أو ضجر ًا من النص الذي أقرأه

29

يف أثناء قراءيت أحاول أن أضع توقعات
مسبقة لبعض املعلومات

30

أحاول أن أحدد صحة فقرايت أ هي
صحيحة أم ال؟

31

عندما أقرأ أحدد أهداف ًا للقراءة «عىل
سبيل املثال :أدرس لالمتحان ،اقرأ
إلعداد تقرير”

32

أبحث عن معلومات تتعلق بأهدايف من
القراءة

33

أقوم فيام إذا كان ما اقرؤه يرتبط باهدايف
من القراءة

34

اغري من نمط قراءيت بحسب اهدايف من
القراء

35

يف خامتة القراءة احاول ان ابني خالصة
امجالية
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امللحق ()2

درجات الطلبة يف اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة ومادة النقد
درجات اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة
ت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

الدرجة
76
91
70
53
59
56
58
72
69
52
56
70
80
56
52
92
60
80
78
72
82

ت

22
23
24
25
26
27
28
29

الدرجة
66
28
66
89
75
60
59
73

الوسط احلسايب=
69.31
االنحراف املعياري=
،10 ،12،258
،14 ،13 ،11،12
،17 ،16 ،15
20،21 ،18،19

درجات مادة النقد
ت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
75
60
72
50
55
80
62
50
91
54
63
60

الدرجة
90
70
54
90
50
80
65
71
55

الدرجة

ت

53
80
80
52
61
60
70
75
70

22
23
24
25
26
27
28
29
30

الوسط احلسايب =
66.6
االنحراف املعياري
= 12.653
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امللحق ()2
ت

اللقب العلمي

االسم

مكان العمل

1

استاذ

د.عمران جاسم محد

جامعة بابل

2

استاذ

د.حسني ربيع محادي

جامعة بابل

3

استاذ مساعد

د.محزة هاشم حميميد

جامعة بابل

4

استاذ مساعد

د .رغد سلامن

جامعة بابل

5

مدرس

د .اهياب زيدان

جامعة بابل

6

مدرس

ابراهيم حميي

جامعة البرصة
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Internet Impact on the Youth
Principles
in the EgyptianVillage

جامعة املنصورة

 قسم علم اإلجتامع. كلية اآلداب
Prof .Dr. Mahdi AL-Qassas
Department of Sociology
College of Art
University of AL-Mansours

خضع البحث لربنامج االستالل العلمي
Turnitin passed research

ملخص البحث
تأيت مسألة تأويل القيم من بني أهم اإلشكاالت املطروحة يف جمال العلوم

االجتامعية وتشمل حتديد املعايري واملقاييس املستعملة إلصدار احلكم ،باإلضافة إىل
املواقف واحلاجات واملشاعر والترصفات واملصالح والتفضيل والدوافع ...إلخ.

ومعظم الدراسات التي عرضت للعوملة بمختلف جماالهتا وتاثرياهتا قد

تناولت املجتمع بوصفه وحدة متجانسة دون أن تلتفت إىل الفروق الثقافية بني
املجتمع الريفي واحلرضي .ونظر ًا للوضع الذي آلت إليه منظومة القيم يف املجتمع

بشكل عام والقروي بشكلٍ خاص ،فقد كنا نفاخر بأخالق القروي وقيمه وشهامته

أما اآلن يف ظل الوسائط اإلعالمية متعددة التأثريات والنتائج وبخاصة ما يبثه
اإلعالم اإللكرتوين ،وما حيدثه من تأثري سلبي يف معظمه عىل قيم الشباب القروي

وما صاحبها من أزمة أخالقية أثرت يف املجتمع وبخاصة بعد الثورة لذا نحاول

تعرفطرق جتاوز هذه األزمة وحتديد مظاهرها ومؤرشاهتا من أجل تشخيصها
وتفسريها.
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ABSTRACT
The doctrine justification takes priority over the salient controversies
in sociology and covers the standard delimitation, the used measures
to pass judgement and also stances, needs, passion, conducts, benefits,
preference, motives and so forth.
Most of the studies that tackle the globality from different vantage
points of its orbits and effects deal with the society as one homogeneous
unit regardless of the cultural differences between the rural and urban
society.
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الفصل االول
أو ًال :فكرة البحث وهدفه
يشكل الشباب فئة متميزة ىف أي جمتمع ،بل هم أكثر فئات املجتمع حركة

ونشاط ًا ،ومصدر من مصادر التغيري ،وتتصف هذه الفئة باإلنتاج والعطاء واإلبداع
ىف املجاالت كافة ،فهم املؤهلون للنهوض بمسؤوليات بناء املجتمع ،وتعد القيم

هي الضابط واملعيار األسايس للسلوك الفردى واالجتامعى ،مما يؤكد احلاجة إىل
املسؤولية املشرتكة ىف تعميق القيم وتنميتها لدى الشباب ،عن طريق التخطيط
والتنسيق بني مؤسسات املجتمع كافة.

وترتب قيم الفرد أو املجتمع تبع ًا ألفضليتها ومستوى أمهيتها وتقديرها ،إذ

تسبق القيمة األعظم أمهية ،ثم التى تليها ،أي ترتيب هذه القيم لدى الشباب طبقا

ألولويتها لدهيم ،ومن ثم تأتى الثقافة اخلاصة بالشباب ىف الوقت احلاىل استجابة

ملتغريات حملية وعاملية ،إذ يشهد الواقع االجتامعى ىف مرص حالي ًا السيام فئة الشباب
عديد ًا من املشكالت الشبابية احلادة التي تتخذ صور ًا خمتلفة من حيث مضموهنا
وحدهتا ،والذي أثر سلب ًا يف القيم واملعايري االجتامعية واألخالقية.

•يتمثل اهلدف الرئيس للبحث يف الكشف عن أثر اإلعالم اإللكرتوين يف منظومة
القيم يف القرية املرصية يف حماولة لرصد أهم التغريات إجيابية كانت أم سلبية لقيم

الشباب بوصفهم أمل احلارض وصانعي املستقبل.
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•ينطلق البحث من فرض رئيس مؤداه :أن لإلعالم االلكرتوين تأثري ًا يف منظومة
القيم لدي الشباب القروي يف معظمه سلبي وهذا ما نشاهده من خالل التعامل

اليومي واملشاهدات التي تؤكد اختالل نسق القيم االجتامعية بالسلب أكثر من
اإلجياب.

ثاني ًا :منهجية البحث
1.1اعتمد البحث عىل املنهج التجريبي يف حماولة لفهم العالقة بني اإلعالم
االلكرتوين بوصفه متغري ًا مستق ً
ال وقيم الشباب القروي بوصفه متغري ًا تابع ًا

وهي تعنى أن هناك جمموعة من العوامل واملتغريات املسئولة عن انتشار

الظاهرة ،لكننا يف حاجة إىل تعرف أيٍ من هذه العوامل ،هو املؤثر األسايس
والفعال يف الظاهرة من أجل رصد التغري يف منظومة القيم داخل املجتمع
القروي يف حماولة لفهم السلوكيات التي يأيت هبا الشباب يف تلك األيام

ونالحظها يف واقعنا املعاش ويف حياتنا اليومية يف الشارع والعمل واجلامعة

والتي زادت بعد الثورة ،لذا تأيت أمهية استخدام مفهوم املجال العام والذي
يشمل عامل احلياة االجتامعية املفتوح عىل نظم املجتمع.

 2.2تم االعتامد عىل دليل دراسة احلالة (وتم الرتكيز عىل عدة قضايا من بينها:
طبيعة اإلعالم االلكرتوين وقيم الشباب ،بعض القيم االجيابية التي يكتسبها

الشباب ،بعض القيم السلبية ،رؤيتهم للمستقبل ...الخ) ألهنا تعد من أفضل

الطرق لتعرف رؤية الشباب ملنظومة القيم يف ظل اإلعالم الرقمي ،وتم تطبيقها
عىل جمموعة جتريبية وهي املجموعة األساسية التي ستجري عليها الدراسة،

واملجموعة الضابطة بواسطتها نتعرف مدى تأثري املتغري املستقل عىل الظاهرة

سواء كان التأثري اجيابي ًا أو سلبي ًا.
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3.3خصائص جمتمع البحث :تم اختيار قرية «ميت بدر مخيس» التابعة ملركز
مدينة املنصورة ،لتكون بمثابة املجال املكاين للدراسة ،وذلك لقرهبا من مدينة
املنصورة ،حيث يفصلها عن اجلامعة الطريق الرسيع بمقدار  1.5كم وهذا

ما جعلها سكن ًا قريب ًا لعدد كبري من طالب اجلامعة ونظر ًا الستخدام هؤالء

الشباب وغريهم لغة العرص وهي اإلنرتنت فنجد تغري ًا يف لغة احلوار وألفاظه

والقيم ومدلوالهتا ،وتم تطبيق عدد عرشين حالة ترتاوح أعامرهم ما بني

 30 – 18عام ًا من اجلنسني (جمموعة جتريبية وأخرى ضابطة) مثلت بعرش

حاالت لكل منهام والفرق بينهام جاء يف طبيعة من يتعاملون معهم ونوعية
املواقع التي يدخلون عليها ،بمعني أن املجموعة التجريبية (تتناول كل ما

يقابلها دون استثناء ملوقع ما يف ظل انشغال األرسة بتوفري االحتياجات املادية

وجاء معدل استخدامهم لالنرتنت من  5 – 3ساعات يومي ًا) أما املجموعة
الضابطة (فهي تتعامل مع دائرة من األقارب واألصدقاء املعروفني هلم
بصورة مبارشة يف ظل متابعة من األرسة وجاء معدل استخدامهم لالنرتنت

بمعدل ساعتني ثالث مرات أسبوعي ًا) وأجريت الدراسة امليدانية يف املدة من
 30 – 15نوفمرب عام  2013وجاءت خصائصهم متجانسة من حيث العمر

والتعليم العايل أما اجلنس فلم ُيظ ِهر اختالفا لدي الشباب (ذكور وإناث) وأما

املستوي االقتصادي فعىل الرغم من تباينه (طالب جامعي -يعمل – ال يعمل)

فال نجد له تأثري ًا كبري ًا ألن اجلميع يستخدم األجهزة اإللكرتونية نفسها من

الب توب أو موبايل أو فضائيات عىل الرغم من اختالف تلك األجهزة يف
احلداثة واإلمكانيات إال أن قدراهتم متفاوتة يف عملية االستخدام ونوعية

املواقع التي يزوروهنا حسب درجة التعليم ونوعية العمل ،وعند مقابلتي
حلاالت الدراسة امليدانية الحظت أن املاديات والغرائز هي القيم السائدة،
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وهنا نالحظ غياب دور األرسة (انشغال اآلباء بتوفري االحتياجات املادية

املتزايدة...الخ) ومؤسسات املجتمع املختلفة وبخاصة املدرسة والتي فرغت

من وظائفها وحمتواها وأصبحت الدروس اخلصوصية هي البديل الرائج
والقائم عىل حفظ االمتحانات للحصول عىل الدرجات مما أفقدهم القدرة

عىل التفاعل االجتامعي الذي يساعد عىل تنمية الشخصية وهذا ال يكتسب إال

داخل فصول املدرسة.

ثالث ًا :التوجه النظري
تعتمد هذه الدراسة عىل نظرية املجال العام يف إطارها النظري التفسريي،

إذ ُيعرف املجال العام بأنه مساحة عامة للنقاش بني الدولة واملجتمع تتيح فرص
النقاش ألفراد خمتلفني ،ولكن جتمعهم اهتاممات مشرتكة ،وهو شبكة اتصالية من
الشبكات القائمة يف املجتمعات املدنية ترتبط ارتباط ًا عميق ًا باحلياة العامة أو اخلربات
احلياتية لألفراد .ومن خالل هذا املجال يتم تبادل اآلراء والوصول إىل املعلومات.
ويف هذا املجال يتم غربلة هذه املعلومات واآلراء وتنقيتها حتى تصبح رأي ًا عام ًا.

واالتصال الذي يتم يف املجال العام ترتاجع فيه مظاهر اإلكراه السيايس ،كام أن

احلوار يف هذا املجال يمكن أن يؤسس خلطاب ديمقراطي ،ويؤكد «هابرماس»
ويفرق يف هذا اإلطار بني الصحافة
الدور الكبري لوسائل اإلعالم يف املجال العامّ ،

والتطورات احلالية لتكنولوجيا االتصال التي تتمثل باإلنرتنت .إذ يعمل اإلعالم
اجلديد املتمثل يف التطبيقات اإلعالمية للتكنولوجيا اجلديدة عىل إعادة إنتاج مفهوم

املجال العام املفتوح ،الذي يتأسس بتوسيع الفرص أمام اجلمهور للوصول إىل
املعلومات واحلصول عليها ،وعىل الفرص املتاحة يف إيداع املعلومات وإطالع
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اآلخرين عليها ،واملشاركة يف إنتاجها ،وإيداع اآلراء واملواقف وتشكيل االجتاهات

نحوها .ومن ثم إدارة نقاشات عامة موسعة ونوعية حوهلا.

()1

ويري «هابرماس» أن املجال العام ال يمكن النظر إليه عىل أنه مؤسسة أو

منظمة ،وهو ليس إطار ًا من املعايري حتوطه كفاءات أو أدوار أو قواعد منظمة

للعضوية فيه ،وهو أيض ًا ليس نظام ًا ،وإن كان من املمكن رسم حدود داخلية فيه ،إال

أنه من اخلارج ينفتح عىل آفاق دائمة التحول .و ُيعرفه بأنه شبكة إليصال املعلومات

والتواصل بني وجهات النظر (آراء تعرب عن اجتاهات ومواقف إجيابية أو سلبية جتاه

أمر ما) ،ومن خالل هذا التواصل يتم ترشيح ،أي هتذيب ،ومزج وتركيب تيارات
االتصال والتواصل لتندمج يف الرأي العام بخصوص املوضوعات حمل االهتامم.

()2

وسوف نأخذ يف االعتبار ثالثة مفاهيم للمجال العام:

1.1يتعلق بالتفسري الذي يصور اجلمهور كيانا متجانسا .ويربز مثل هذا التامسك
عىل حساب عدم متثيل العنارص االجتامعية املشتتة ،مثل األجانب واملنشقني
واملنحرفني الذين ال يتوافقون مع السامت املعيارية للمواطنني الصاحلني.

2.2يتعلق بظهور اإلذاعة يف بداية القرن العرشين ،ويعتمد عىل اسرتاتيجية تثقيفية،
تصور اجلمهور ،شيئ ًا يمكن وضعه يف قالب وترويضه .وينظر إىل وظيفة

اإلعالم عىل أهنا تزويد اجلمهور بام حيتاج إليه ،وأهنا هي إعادة حتديد احتياجاته

لكي يرغب فيام هو األفضل له حتمي ًا .ولكي تتم خماطبته بوصفه مجهور ًا يف
مثل هذا السياق جيب وضعه يف حالة من الوصاية ،يف حني تقدم له اخلدمات

بصورة واضحة.

3.3وهو أن مفاهيم املجال العام قد وضعت تأكيد ًا ديمقراطي ًا عىل سامع األصوات

العامة ،والسامح للجمهور بالدخول إىل الفضائيات اإلعالمية ،وتشجيع
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األشكال املختلفة للمواطنة الفعالة .إن نوع املجال العام املتخيل هنا يعزز
مبادئ املشاركة املدنية ،مع كل التوترات التي يصعب حلها ،بني اإلدارة
واحلكم الذايت بني تقرير املصري ،والتآمر الذي يستتبع هذا املصطلح.

()3

ويشري «أمحد زايد» إىل أن مفهوم املجال العام أكثر اتساع ًا ،حينام يذهب إىل

أنه يشمل عامل احلياة االجتامعية املفتوح عىل نظم املجتمع االقتصادية والسياسية
والثقافية .وتتمثل العنارص األساسية للمجال العام يف اآليت:

1.1القدرة عىل املخالطة والتواصل االجتامعي ما بني األفراد ،دون اعتبار للمكانات
االجتامعية التي يشغلها هؤالء األفراد.

2.2تعد املناقشات العقالنية احلكم الوحيد يف أية قضية تطرح للنقاش واحلوار.
3.3متثل املوضوعات والقضايا املطروحة للنقاش يف املجال العام قضايا مل تكن
مطروحة ملثل هذا النقاش والنقد ،مثال القضايا واملوضوعات املرتبطة
باحلكومة واملؤسسات الدينية وسلطة الدولة.

4.4من أهم سامت املجال العام عملية احتوائه لعدد كبري من األفراد يف إطار عملية
نقاش وحوار واحد .يدور حول موضوع أو قضية واحدة هتم مجيع األفراد،
سواء املشاركني يف احلوار .أو األفراد غري املشاركني يف هذا احلوار.

()4

رابع ًا :مفاهيم البحث
يوجد العديد من املفاهيم املرتبطة بموضوع البحث إال أننا نركز عىل مفهومي

اإلعالم االلكرتوين ،وقيم الشباب القروي.
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 )1اإلعالم اإللكرتوين
أدت العوملة إىل االنفجار املذهل ملا يعرف بالثورة املعرفية والتكنولوجية

اجلديدة ،وهو ما حدث عىل املستوى العاملي وما صاحبه من تقدم مذهل يف إنتاج

وإعادة إنتاج وتطوير كثري من تقنيات وأساليب ووسائل اإلعالم واالتصال،

مما أسهم بشكل غري مسبوق يف اإلرساع بتجديد طرائق إنتاج وتداول املعارف
واملعلومات واألخبار واملشاهد ،بل األفكار والقيم وأنامط العيش ونامذج السلوك

واملواقف والرؤى واملشاعر وتصورات العامل وغريها.

()5

إن خلطا ونمط إدخال تكنولوجيا االتصال اجلديدة تأثري ًا جوهري ًا عىل

االستجابات القومية ،فعىل املجتمعات أن تغري اسرتاتيجياهتا يف السيطرة ،وأن تأخذ
يف اعتبارها التحوالت يف طريقة دخول ونرش األفكار داخل حدودها )6(.ونقصد به

تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات التكنولوجية املتطورة التي تساعد عىل التواصل
بني األفراد واملؤسسات والشعوب مع عدم التواجد يف املكان والوقت نفسهام،

كاحلواسب اآللية والتليفونات واألقامر الصناعية التي أصبحت مظاهرها جزء ًا ال
يتجزأ من احلياة اليومية للسكان يف مجيع أرجاء العامل.

مع العلم بأن اإلعالم العريب خاضع لتقويم دائم ملستوياته التقنية واإلنتاجية

واملهنية والكفاءات اإلعالمية املؤهلة ،باإلضافة إىل حجم احلرية املتاح هلذا اإلعالم
ومدى تعامله مع قضايا األمة لذا فقد جاء تقرير التنمية اإلنسانية العربية الذي حدد

سامت اإلعالم العريب الرسمي عىل الشكل اآليت:

1.1إعالم سلطوي :تقتحم السلطة اخلطاب اإلعالمي وتفرض عليه موضوعاته
وتوجهاته وقيمه وحتى تفاصيله واختياراته وتوقيته بل إن ّجل هذا اإلعالم
مكرس لنشاط املسؤول ولقاءاته وترصحياته التقليدية اخلالية من أي حمتوى.
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2.2إعالم أحادي :إذ يقوم اخلطاب اإلعالمي العريب الرسمي يف الغالب بتغييب
اآلخر واستبعاده من املثول يف املشهد العام «الرأي العام».

3.3إعالم رسمي :إذ تقف النسبة األكرب من املؤسسات اإلعالمية العربية يف حرية
من أمرها أمام بعض األحداث واملواقف السياسية الطارئة أو معظمها بانتظار
التعليامت ويمكن أن يتجاهل أحداث ًا ذات أمهية كبرية إعالمي ًا مما يؤدي إىل
فقدان الثقة واللجوء إىل وسائل اإلعالم األخرى.

()7

التعريف اإلجرائي :يقصد باإلعالم اإللكرتوين يف هذا البحث -شبكة

اإلنرتنت -ويعرف بأنه الوسيلة التي يستخدمها الشباب يف االتصال بسهولة

ببعضهم واحلصول عىل املعلومات والرتفيه والتسلية يف عامل افرتايض أثر عىل
منظومة القيم لدى الشباب املرصي بصفة عامة والقروي بصفة خاصة.
 )2قيم الشباب القروي
يشري مفهوم القيمة إىل كل صفة ذات أمهية العتبارات اجتامعية أو أخالقية أو

نفسية أو مجالية .فالقيم عبارة عن تصور عام جمرد للسلوك ،يشعر أعضاء اجلامعة

االجتامعية نحوه بارتباط انفعايل شديد ،ويتيح هلم مستوى احلكم عىل األفعال
واألهداف اخلاصة .وتتصف القيم بصفة اجلامعية يف التبني ،ومتثل املوجهات العامة

للسلوك ،ومعني ذلك أن جمموعة القيم التي يدين هبا شخص أو مجاعة هي التي
حتركه نحو السلوك أو الفعل ،وتدفعه نحو العمل بطريقة معينة ،ويتخذها مرجع ًا له

يف احلكم بأن سلوكه مرغوب أو غري مرغوب فيه عند اجلامعة أو املجتمع .وإن القيم
تشكل منظومة ثقافية – أخالقية ترشد األفراد وتحُ دد سلوكياهتم وتوجه أحكامهم

واجتاهاهتم فيام يتصل بام هو مرغوب فيه من أشكال السلوك ،يف إطار ما يضعه
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املجتمع من قواعد وأسس ومعايري ورشوط يستمدها من مصادر خمتلفة ،دينية

وثقافية وبيئية واجتامعية )8(.ويتفق املهتمون بدراسة القيم عىل صعوبة تصنيفها
وعىل عدم وجود تصنيف شامل للقيم ،وذلك الختالف األطر الفلسفية والفكرية
لكل تصنيف فعىل سبيل املثال :تصنيف «سربينجر» العامل األملاين يف كتابه «أنامط

الناس»  ،Types of menحيث تصور إمكان تصنيف األشخاص إىل ستة أنامط
استناد ًا إىل غلبة واحدة من القيم عليهم حسب حمتواها أو حسب ما تعكس من

أنشطة إنسانية فهناك :القيمة النظرية ،والقيمة االقتصادية ،والقيمة اجلاملية ،والقيمة
االجتامعية ،والقيمة السياسية ،والقيمة الدينية.

إن هذا التقسيم للقيم ال يعني أن األفراد يتوزعون عليها ،ولكنه يعني أن هذه

القيم توجد مجيعها يف كل فرد ،غري أهنا ختتلف يف ترتيبها قو ًة وضعف ًا ،وأن هذا

التصنيف يصف القيم وفق ًا ملحور واحد فقط وهو «مضمون القيم» ويغفل حماور
أخرى يمكن أن تصنف حوهلا القيم كام أنه يتنايس أن القيم مهام كان مصدرها فهي

قيم اجتامعية بالرضورة عىل األقل من حيث التطبيق.

تصنيف «موريس» للقيم وفق مستوياهتا ،فهناك القيم الشخصية والقيم

االجتامعية والقيم الثقافية .تصنيف «ريرش» الذي يرى تصنيف القيم وفق

حمكات متعددة عىل شكل متصل (طريف النقيض) عىل النحو اآليت :معيار الذاتية

–املوضوعية ،معيار العمومية– التخصيص ،معيار النهائية – الوسيطية ،معيار
العالقة بني حمتضن القيمة واملستفيد منها.

()9

يف ضوء ذلك يمكن القول بحدوث تغريات كبرية يف املجتمع الريفي نتيجة

ألسباب عديدة منها االتصال املستمر بني القرية واملدينة ،وانتقال عديد من القيم
إىل القرية ،فالشباب املرصي القروي أصبح حياكي الغزو الثقايف الذي يتعارض مع
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بعض الثوابت لدينا ،لذا لزم األمر أن حياكي اإلعالم املرصي اإلعالم العاملي ،وأن

ينمي القيم اإلجيابية التي تتفق وثوابت القيم يف املجتمع املرصي ،ورفض القيم
السلبية الدخيلة عىل املجتمع هبدف احلفاظ عىل اهلوية املرصية وبخاصة يف ظل

العوملة واالنفتاح عيل اآلخر.

التعريف اإلجرائي :يقصد بقيم الشباب القروي :جمموعة التصورات التي

يبني الشباب عليها سلوكه والتي أصبحت تكتسب يف جلها باالعتامد عىل شبكة

اإلنرتنت وعقد املقارنات بني من هم يف أعامرهم عىل املستوي العاملي .مما انعكس
سلب ًا عىل القيم والتقاليد التي متيز املجتمع القروي.

خامس ًا :الدراسات السابقة
نعرض فيها لعدد من نتائج البحوث والدراسات التي تناولت موضوع

ٍ
تصنيف منهجي للدراسات
الدراسة :فالدراسة األويل حاولت إلقاء الضوء عىل
السابقة فقد تناولت بعض الدراسات العلمية القيم لدى طالب اجلامعة ،ومتثلت

نتائجها يف تقديم مقياس للقيم يتفق والتصور اإلسالمي ،وإلقاء الضوء عىل بعض
القيم السلبية ،مثل التواكل وعدم االنتامء واالنتهازية ،وعدم حتمل املسؤولية،

واستباحة املال العام.

()10

وهدفت دراسة أخرى إىل تعرف التطورات القيمية

لطالب التعليم اجلامعى والعايل ىف املدة من  ،1985 – 1975وتوصلت إىل أن قيم
األفراد واملجتمع تتغري ،ولكن تغريها ال يسري وفق ختطيط هادف ومقصود ،وإنام

حيدث عىل أسس تلقائية.

()11

وأشارت دراسة ثالثة تناولت القيم املعارصة لدى شباب جامعة حلوان إيل عدة

نتائج ،من أمهها ارتفاع بعض القيم لدى الشباب ،مثل قيمة حب الوطن والشعور
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باالنتامء وتقدير العمل العام ،وضعف بعض القيم األخرى ،كاملثابرة واالندماج
يف اجلامعة ،والوعي االجتامعي ،والقيادة واخلدمة العامة ،والعمل باملدن اجلديدة،

واألعامل احلرفية ،والوعي السيايس )12(.وتشري دراسة أخرى إىل أن هناك عوامل
داخلية وخارجية تعوق اجلامعة عن أداء دورها املنشود ىف تنمية القيم العلمية ،منها

اإلجراءات اإلدارية التى تتخذ بمنأى عن الطالب )13(.وأشارت دراسة أخرى إىل

أن قيمة التدين والعمل ليوم اآلخرة قد احتلت املرتبة األوىل ىف هرم القيم الغائية،
يف حني احتلت قيمة التضحية املرتبة األوىل ىف هرم القيم الوسيلية.

()14

وعن رصاع القيم جاءت نتائج إحدى الدراسات معربة عن ذلك من خالل

وجود جمتمعني داخل املجتمع املرصى «حمافظ»« ،حديث» ،والرصاع بينهام ،انتهى

بسيطرة النمط الثقايف للمجتمع احلديث ،الستناده ملستجدات العوملة وتكريس

قيم الفردية ،والتسليم بأن كل ما حييط بالبرش ما هو إال مواد خام لالستهالك

اإلنساين )15(.وركزت دراسة أخرى عىل اختالف القيم بني طالب اجلامعة باختالف

ختصصاهتم )16(.وأشارت نتائج دراسة أخرى إىل التحول عن القيم املادية املرتكزة

عىل حتقيق األمن اجلسدى واالقتصادى ،إىل الرتكيز عىل قيم احلرية ،والتعبري عن
الذات ،وعىل نوعية احلياة املعيشية ،فيام يعرف بـ «القيم ما بعد املادية».

()17

واملالحظ أن هذه الدراسات ركزت عىل عملية القيم وكأهنا يشء دون أن

تضعها يف سياقها املجتمعي وتوضح املستجدات واملواقف التي جتعلها تتغري أحيانا

وفق املصالح ،وأن هذا التغري حيدث عىل أسس تلقائية وليس خمطط ًا له وأن قيم
التدين وحب الوطن واحلرية والتعبري عن الذات من أهم القيم التي أفرزهتا ثورة

يناير والتي كان هلا عظيم األثر يف نفوس املرصيني.
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وفيام ييل نعرض ملحاور البحث التي تتمثل يف :عملية التحول يف منظومة القيم

لدى الشباب القروي ،وكذلك واقع اإلعالم اإللكرتوين يف حياتنا ،وعالقته بقيم

الشباب القروي وأخري ًا نتائج دراسات احلالة امليدانية.

أو ًال :الشباب القروي والتحول يف منظومة القيم
لقد شهدت مرص جمموعة من التحوالت يف كث ٍ
ري من النظم الثقافية واالجتامعية

واالقتصادية والسياسية ،وما يتعلق هبا من دعم للبناء اإلنساين للمجتمع ،وتلك
الثورة العارمة لتدفق املعلومات وما صاحبها من تقدم ملحوظ يف كث ٍ
ري من وسائل

اإلعالم واالتصال ،انعكست مجيعها عىل إجياد مناخ من التغريات الرسيعة التي
جعلت الشباب يلهثون يف مضامر هذا التطور الرسيع )18(.وتكاد تجُ مع التيارات

الفكرية املتعددة عىل دور التحوالت االقتصادية يف حقبة ما ويف جمتمع ما ،يف تنشيط

وتوليد جمموعة كبرية من التحوالت عىل األصعدة األخرى ،اجتامعية وسياسية
وثقافية ،وذلك العتبارات تتعلق بأمهية احلياة االقتصادية باملعنى الواسع ،إنتاج ًا
وتوزيع ًا وتداو ً
ال ،ودورها املحوري يف تشكيل بنية املجتمع السياسية والثقافية،
ومن ثم نمط ًا معين ًا من التحول االقتصادي ،سوف ينعكس بالرضورة عىل نامذج
التحوالت االجتامعية والسياسية والثقافية.

()19

ونتيجة للتغريات املتالحقة التي يعيشها العامل ،وقع شبابنا ىف تشتت واضح ىف

األهداف والغايات ،فقد أدت التغريات العاملية املتسارعة إىل عدم مقدرة الشباب
عىل التمييز الواضح بني ما هو صواب وما هو خطأ ،ومن ثم أضعفت قدرهتم عىل

االنتقاء واالختيار من بني القيم املتصارعة املوجودة ،ومن هنا عجزهم عن تطبيق
ما يؤمنون به من قيم ،وقد أدى كل ذلك إىل حدوث «أزمة قيمية» ،كان هلا أثر كبري
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يف دفع الشباب للتمرد ،والثورة عىل قيم املجتمع ،واغرتاهبم شبه التام عن القيم

التي جاءت هبا الثورة العلمية التكنولوجية )20(.وهذا التغري مل يقترص عىل املجتمع
الريفي فقط ،ولكنه طال املدينة أيض ًا ،فإن ما تشهده املدن يف الدول النامية من نمو
حرضي ناجم عن موجات اهلجرة املتدفقة من األقاليم الريفية والزيادة الطبيعية،

أدى انتقال خصائص ريفية كثرية إىل املدن الكربى واملراكز احلرضية ،عىل اجلانب
اآلخر انتقال كثري من اخلصائص احلرضية إىل القرى ،أي إن االتصال املتزايد بني
القرية واملدينة قد ترتب عليه حدوث عملية مزدوجة يف وقت واحد -تريف املدينة

وحترض القرية -والواضح أن عملية حترض القرية واكتساهبا مزيد ًا من السامت

احلرضية تسري بخطى أرسع من تريف املدينة.

()21

هيتم العامل بقضايا الشباب ،ملا يمثله من قوة للمجتمع كله ،والشباب املرصي

جزء من شباب العامل يتأثر بام يتأثرون به السيام الشباب القروي ،بل يزيد من تأثره
-فضال عام حيدث يف اخلارج -خصوصيته بوصفه شبابا مرصيا يعيش أوضاع

جمتمعه ،فكثري من شبابنا جيدون أنفسهم يف دوامة عنيفة لرصا ٍع حاد بني األفكار
واأليدولوجيات ،ومن صيغ للديموقراطية يتمتع فيها الناس بحريات واسعة إىل

نظم تقوم عىل درجة من القمع واإلرهاب مل يشهد التاريخ مثلها كام يعانون من
الصدمة احلضارية التي ترتبت عىل فتح العامل العريب للتأثريات األوروبية الغربية
باإلضافة إىل عدة تطورات أخرى منها:

1.1اإلحباطات القومية التي يشعر هبا الشباب –وبخاصة الشباب القروي–
نتيجة للتأخر احلضاري االقتصادي واالجتامعي عىل األقل بالقياس إىل الدول

املتقدمة يف العامل واتساع اهلوة التي تفصل بينها وبني العامل العريب.
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2.2الوعي باألزمة والبحث عن اهلوية نتيجة للتغريات العميقة والتأثريات الواسعة
التي ال يستطيع الشباب جتاهلها ألهنا تتصل بحارضمهومستقبلهم.

()22

وثورة العلم والتكنولوجيا ،وبخاصة يف جمال اإلعالم اإللكرتوين ،هتز كثري ًا

من القيم واألفكار وأساليب السلوك التي ينشأ عليها الشباب ،وبخاصة يف احلاالت
التي تبدو فيها اهلوة واسعة وعميقة بني القيم واألفكار التي ترد من اخلارج ،والتي

تتعارض مع الصورة أو املثال الذي تقدمه هلم الثقافة ووسائط التنشئة االجتامعية
املختلفة ،هذه اهلزة يف القيم واألفكار تسبب ظاهرة الرفض عند الشباب ،والتي

تتبدي يف رفضهم للمعايري والقيم والسلطة والتوجيه الذي يامرسه الكبار ،بل إن
هذا الرفض أصبح يمثل موقف ًا عام ًا موحد ًا ،يظهر بصورة واضحة يف مواقف

عديدة وجمتمعات خمتلفة ،ولكن مما ال شك فيه أن ذلك الرفض الذي يظهر بني

الشباب يرتبط بالظروف التارخيية والسياسية واالقتصادية التي يمر هبا املجتمع

والنسق القيمي السائد فيه.

()23

ويالحظ أن هناك جانبني للقيم :قيم املحور املتمثلة ىف القيم الدينية بام تشتمل

عليه من قيم ومرياث ثقاىف وحضارى ،وتعد من الثوابت املميزة هلوية املجتمع

العريب واإلسالمي فال يعرتهيا أى تغيري ،أما اجلانب الثانى فيتمثل ىف قيم التفاعل
احلضارى والعمل واإلنجاز ،وهى قيم وسيليه يعرتهيا التغيري طبق ًا ملستجدات
العرص ،ومن هنا تتمثل خطورة العوملة ىف حماولة التأثري يف قيم املحور ،وذلك من
خالل نرش الفكر الغربى الذى يعمل عىل تغيري تلك القيم الثابتة وحماولة إقناع

الشباب بأن الذي يتمسك بقيمه إنام يتعارض مع التقدم العلمى والفكرى وهنضة

العقل –يعد متأخر ًا وغري مساير للعرص )24(.-مما أدى إىل تفاقم الشعور باالغرتاب

لدى الشباب ،ووقوعهم ىف أزمة حضارية وىف رصاع ،ألهنم حييون ويعيشون بني
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«ثقافتني متعارضتني ىف وقت واحد ،إحدامها خارج النفس واألخرى مدسوسة ىف

أثنائها ،فرتى حضارة العرص ىف البيوت والشوارع ،بينام جتد حضارة املاىض رابطة

خلف الضلوع» )25(.لدرجة أن هؤالء الشباب من شدة تعلقهم باحلضارات الغربية
واحللم بالعيش ىف حميطها صاروا «يعانون حالة من االغرتاب الثقاىف ،فهم وإن كانوا

يعيشون عىل أرضنا إال أن وجداناهتم وعقوهلم مهاجرة مغرتبة قيمي ًا وفكري ًا.

()26

و يف ظل تأثريات العوملة صار األمر يتطلب من الشباب املرصى وخصوص ًا

الشباب اجلامعي رضورة تطوير إمكاناته وقدراته ومهاراته ،بحيث تتكون لديه قيم
املنافسة الرشيفة والقيم العلمية املختلفة ،كالرغبة امللحة يف املعرفة والفهم ،واإليامن

بالتفكري العلمي ،واحرتام املنطق ،واستخدام العلم عاد ًة وطريق ًة ،والقيم املرتبطة
بالبيئة من حيث محايتها ،واحلفاظ عليها ،بحيث يؤدى ذلك إىل إعداد مواطنني
قادرين عىل إجياد حلول لتحسني مستوى حياهتم من خالل النمو االقتصادي ودون
تعريض البيئة للخطر ،مع احلفاظ عىل حق األجيال املقبلة.

ثاني ًا :واقع اإلعالم اإللكرتوين يف حياتنا

يشهد املجتمع حتو ً
ال رسيع ًا من املجتمع الصناعي إىل جمتمع املعرفة واملعلومات

العاملي ،الذي يكتسب سامته من سامت تكنولوجيا املعلومات ،حيث الرتكيز

عىل العمل الذهني والذكاء اإلنساين .وتصبح املعلومات واملعرفة من الناحية
االقتصادية ،أهم من عوامل اإلنتاج األخرى الطبيعية أو رأس املال .ومن ثم يتزايد

االهتامم خاص ًة يف جمتمعاتنا العربية بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يوم ًا بعد يوم.
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ومع سيطرة اإلعالم اإللكرتوين وسهولة آليات الوصول للمعلومة عرب اجليل

األخري ،تتوفر عديد من املعلومات لكثري من البرش –أكثر من أي وقت مىض يف

تارخينا– وذلك من أكثر من مصدر .وعىل الرغم من القدرات املحدودة املتوفرة

سواء عىل املستوى اجلغرايف أو املادي ،فإن البرش اآلن يتمتعون بقدرة الوصول إىل
خمزونات ضخمة من املعلومات ال يمكن تصورها .هذه املخزونات تتمتع عىل نحو
متزايد بإمكانية نقلها وسهولة الوصول إليها والتفاعل معها سواء عىل مستوى
النقل أو التكوين )27(.وتشري الدالئل إىل أن مرص تدخل عرص املعلومات برصيد

حضاري هائل ،ونظرة مستقبلية ترتكز عىل قدرات االخرتاع واإلبداع واالبتكار،

والتي ترفع مستوى اإلنتاجية بكل صورها ،ومن ثم ُتعد أهم ركائز التنمية ،حيث
إن إنتاج املعرفة وتداوهلا واستهالكها بشكل فعال حيقق أهداف التنمية والتقدم،

ومن ثم يصبح هو الفيصل بني تقدم املجتمعات وختلفها ،فضال عن أن سياسات

تنمية املوارد البرشية وبراجمها ركن أسايس من أركان جمتمع املعرفة.

()28

و ُيعد اإلنرتنت اليوم من أهم وسائل النرش اإللكرتونى ،نظر ًا لتسهيل عملية

االتصال وتداول املعلومات ،فقد بدأت العديد من مراكز املعلومات العلمية
بتقديم خدماهتا عرب اإلنرتنت ،وبدأت العديد من املكتبات العريقة العاملية بتحويل

معلوماهتا الورقية إىل معلومات إلكرتونية قابلة للتداول عرب اإلنرتنت ،ولقد أتاح
اإلنرتنت البحث يف بنوك املعلومات العاملية وهيأ العامل للدخول يف حقبة من تاريخ

النرش هي حقبة النرش اإللكرتونى التى تتعامل مع أحدث املعلومات واملعارف.

()29

وإدراك ًا من شباب ثورة  25يناير ألمهية التقنيات التكنولوجية احلديثة يف

تسهيل عمليات التواصل والتفاعل االجتامعي بني أطياف الشباب ،داخل البالد

وخارجها ،وما توفره تلك التقنيات من رسعة ودقة وأمن يف تبادل اآلراء ،متخطني
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يف ذلك املعوقات األمنية واجلغرافية واالقتصادية التي حتول دون حتقيق أهدافهم
يف التواصل عىل أكمل وجه فقد أيقنوا أن استخدام احلاسبات اآللية وشبكات

املعلومات واالتصاالت والتليفونات املحمولة بأنواعها ،سيسهم بقد ٍر كبري يف حتقيق

أكرب قدر من التواصل والتفاعل بني مستخدمي تلك التقنيات ،وبالرسعة املطلوبة
وال حتتاج إىل تكاليف عالية؛ حيث يمكن أن يتم ذلك من خالل األجهزة الشخصية

أو من خالل مقاهي اإلنرتنت املنترشة بوفرة يف مجيع حمافظات اجلمهورية (ريفها
وحرضها) ،وإن التواصل عرب هذه التقنيات يضمن مشاركة أكرب عدد ممكن من

الشباب ،وكافة فئات الشعب داخل البالد وخارجها )30(.وقد أسهمت املدونات يف

تشكيل الرأي العام خالل حلظات سياسية واجتامعية فارقة ومهمة ،وتعد املدونات
من أهم أدوات اإلعالم اجلديد التي تستخدم يف جماالت عديدة كالسياسة والتعليم
والثقافة وغريها؛ وعىل الرغم من أن حركة التدوين العربية ختتلف يف التكوين
الديموجرايف والفكري والعقائدي فيام بينها فإهنا تتفق يف سامت عامة ،أمهها الرغبة
يف اإلصالح والتغيري لألفضل وطرح األفكار واملبادرات اجلديدة.

()31

لقد خلق التقاء الكمبيوتر واالتصاالت السلكية والالسلكية نظاما مالي ًا دولي ًا

جديد ًا ،فنحن نجلس ىف بيوتنا ونشاهد نق ً
ال حي ًا مبارش ًا لالضطرابات يف بلد ما

من العامل فتسقط قيمة ُعملته خالل دقائق ،ونسمع عن طريق األقامر الصناعية أن

أزمة قد حلت فرتتفع قيمة ُعملته ،لقد حولتنا التقنية إىل جمتمع عاملي باملعنى احلريف

للكلمة وسواء كنا مستعدين لذلك أم ال ،فإن لدى اجلنس البرشى اآلن سوق ًا مالي ًا

ومعلوماتية دولية متكاملة متام ًا قادرة عىل حتويل األموال واألفكار إىل أي مكان عىل
هذا الكوكب خالل دقائق ،فرأس املال سيذهب إىل حيث توجد حاجة إليه ،ويبقى

حيث ُيعامل جيد ًا ،وال تستطيع أية سلطة حكومية أن تكبحه مدة طويلة.

()32
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واستطاعت ثورة اإلعالم اجلديد بتقنياته املتطورة ،كرس احلواجز وتغلبت عىل

عامل التأخر الزمني يف نقل اخلرب واحلدث ،من خالل رسعة الوصول والنقل املذهل

للخرب املتكامل ،وكرست قيود تدفق املعلومة واحتكارها ،وكانت السالح األسايس

الذي ساعد عىل انتصار ثورة الشعب التونيس ،و إن الربامج احلوارية (التوك شو)
املرصية قد نجحت يف إمداد املشاهدين بأخبار تشد انتباههم وقد وضعت أيدهيا عىل
مواطن اخللل يف النرشات والربامج اإلخبارية وتالفتها.

()33

و ُيعد التلفاز أكثر وسائل االتصال قوة يف العامل وعىل الرغم من إدراك اجلمهور

ألمهية التلفاز املؤثرة إال أن بعض الفئات يف املجتمع وخاصة العاملني تتجاهله،
وقد يكون هذا لعدم مشاهدهتم له بسبب انشغاهلم وقلة الوقت لدهيم ومثال

لذلك عديد من املدراء التنفيذيني يعدون التلفاز شيئ ًا تافه ًا )34(.ويف ظل انخفاض

املستوى املعييش واالقتصادي لعديد من فئات املجتمع و القدرات واإلمكانات
املحدودة إلجياد وسائل لتمضية أوقات الفراغ بصورة غري مكلفة مادي ًا ،أصبح

التلفاز األداة الوحيدة التي تستقطب أفراد األرسة مجيع ًا وتشغل فراغهم وحيث

أن الغالبية العظمى من النساء حتى النساء العامالت يقضني مدة أطول داخل
املنزل باملقارنة بالرجال.

()35

ويسمح التلفاز التفاعيل للمشاهد بالتفاعل معه

باألخذ والرد وال جيلس للمشاهدة فقط ،فهو سيتقبل ويستطيع أيض ًا أن يرسل

سواء إىل حمطة اإلرسال أو جهة أخرى ،وهو يتيح خدمات الفيديو حتت الطلب،
وخدمة اإلعالنات ودليل الربامج اإللكرتوين للتنقل بني القنوات والدردشة عرب
الربيد اإللكرتوين وخدمة املباريات الرياضية وخدمة األلعاب والدردشة عىل

اهلواء )36(.ويعرض التلفاز بوصفه وسيلة للثقافة مواد ثقافية متنوعة يف اآلداب
والعلوم والفنون ويسمح بأساليب متعددة للتقديم سواء كان ذلك مبارشة عن
طريق تعريف املشاهد بأحدث األعامل األدبية والكتب وإعداد عرض رسيع هلا
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وبإقامة الندوات األدبية والفنية ،أو بطريق غري مبارش يتضمن هذه األعامل يف قالب
درامي أو نصف درامي ،واحلقيقة أنه ليس هناك حد فاصل بني الربامج الثقافية

وغريها من الربامج )37(.لقد فرض العرص احلايل عىل اإلنسان نسق ًا رسيع ًا يف حياته

اليومية أدى إىل كثرة انشغاله وتضييق وقته إىل حد كبري ومل يعد لديه وقت كاف
ملتابعة األخبار ،فقامت الفضائيات بتطوير خدماهتا اإلخبارية يف شكل الرشيط
اإلخباري املتحرك الذي يعرض أسفل الشاشة التلفازية ليبدو يف هذا الشكل أو

اخلدمة مثل الكبسولة الدوائية رسيعة املفعول واملستمرة دون التقيد بوقت حمدد،
فيشمل عىل إجياز أو اختصار دقيق لألخبار واألحداث اجلارية يف العامل ،وهكذا فإن
املشاهد ال حيتاج سوى حلظات قليلة ليستوعب جمموعات ضخمة من األخبار أو
عنواناهتا ويف أبرز املجاالت السياسية واالقتصادية والرياضية.

()38

ثالث ًا :اإلعالم اإللكرتوين وقيم الشباب يف املجتمع القروي
ُيشكل اإلعالم اليوم أحد أهم دعامات الثورة التكنولوجية احلديثة يف جمال

االتصاالت ،وانعكس ذلك عىل كل إنسان معارص ،نظر ًا للتغريات املستحدثة يف

آلياته واملستجدات يف نمط حياة اإلنسان مقارنة مع ما كانت عليه يف العهود السابقة،
فقد أحدث اإلعالم انقالب ًا شبه جذري يف كل جماالت احلياة املعارصة وسلوكيات
أفراد املجتمع ،وطالت التغريات األعراف والقواعد والقيم االجتامعية ،هذا

باإلضافة إىل ما تعرضه وسائله املتعددة يف األجواء العاملية بعدما حتول العامل إىل

قرية صغرية )39(.ويتعرض املجتمع املرصي يف اآلونة األخرية لعديد من التغريات

التي صاحبت ظاهرة العوملة ،تلك الظاهرة التي أصبحت هتيمن عىل مجيع املجاالت
احلياتية يف معظم املجتمعات احلديثة ،وخاصة املجتمعات النامية ،ومن ثم يتجىل

عن هذه الظاهرة آثار إجيابية وأخرى سلبية يف املستويات املختلفة :االقتصادية،
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واالجتامعية ،والثقافية .وقد واكب تلك التغريات طفرة إعالمية هائلة ،وخاصة

يف جمال اإلعالم املرئي بجميع أشكاله ،نتج عنها األبنية االجتامعية يف املجتمع،
متمثلة يف الطبقات والرشائح والفئات االجتامعية املختلفة ،مما أدي إىل ظهور

أنامط وأساليب حياة مستحدثة ،تعكس مظاهر سلوكية متعددة لدى غالبية الفئات
والرشائح االجتامعية وخاصة الشباب يف املجتمع.

()40

وقد أفرزت الثورة املعلوماتية أو الثورة الرقمية أو ثورة تكنولوجيا االتصال

واملعرفة حالة اجتامعية واقتصادية وسياسية وثقافية جديدة .إهنا حالة مل يعد فيها

العامل كام كان منذ حقب زمنية بعيدة أو قريبة ،إهنا حالة ،كام يعتقد بعض ،قادت

وتقود إىل عامل بدون قيود يقع خارج إطار سلطة الدولة ،بل إنه عامل يقع خارج
إطار مفهوم اإلقليم بمعناه التقليدي بحدوده اجلغرافية املعروفة .وهو عامل يقع
خارج إطار الضوابط والكوابح املعروفة سواء أكانت هذه الضوابط من صنع

الدولة أم املجتمع .أي أنه عامل مل يعد خيضع للضوابط واملعايري التي حتددها الدولة
أو املجتمع .فالبناء االجتامعي يف جمتمعاتنا البرشية قد تشكل يف ضوء عالقات

اإلنتاج واالستهالك ورصاع القوة وتراكم اخلربات ،وهي القاعدة التي تشكلت يف

ضوئها ثقافاتنا البرشية املختلفة ،وهي ثقافة يعاد إنتاجها من خالل شبكة العالقات
االجتامعية التي ينسجها األفراد داخل املجتمع والتي من خالهلا تتم عملية انتقال
منظومة القيم الثقافية احلاكمة للسلوك )41(.وألن وسائل اإلعالم حتقق كثري ًا من

رغبات األفراد باإلضافة إىل إشباع احتياجاهتم اخلاصة ،فإن املجتمع الذي تؤدي

فيه وسائل اإلعالم دورها بفاعلية عالية يكون أكثر تقدم ًا من غريه )42(.وقد أفرد
(كاستل) يف نظريته اهتامم ًا خاص ًا بالعالقة بني التكنولوجليا والثقافة إذ يرى أنه يف

عرص املعلومات تتشكل أنامط من الشبكة من خالل املرونة يف االتصاالت الرمزية

وتنظم الثقافة بحيث حيدث تكامل يف النسق اإللكرتوين اإلعالمي ويمكن أن
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يتضح ذلك يف اإلنرتنت ،وهبذا تضم الثقافة كل أنامط األشكال اإللكرتونية ومع
هذا فهو يرى أن نسق اإلعالم اجلديد ال يكون ذا اجتاه أحادي غري حمدد أو أنه جمرد

رسائل ترسل عرب عدد حمدود من القنوات االتصالية إذ إن الرسائل اإلعالمية عندما

ترسل مبارشة من منتج الرسالة إىل مستقبلها ويستجاب هلا بطرق خمتلفة فإن وسائل
اإلعالم تصبح بمثابة قنوات اتصالية متنوعة مثل (التلفزيون والراديو والفيديو
والكمبيوتر واإلنرتنت) وكل له قواعد لكي يتحدد من خالل نسق الوسائط
املتعددة  Multimedia Systemsوتوصل عديد من القنوات االتصالية املتفاعلة بني

العاملية واملحلية وهنا يظهر دور اجلامعة املحتكرة للوسائط املتعددة والقائمني عىل
أعامل الشبكة  Networksواملتفاعلني وصانعي القرار اإلعالمي والذين ُيطلق عليهم

غالب ًا صانعو املعرفة أو املراسلون املتميزون والشك يف أن تأثري املعلوماتية يقل إذا

كانت املجتمعات مغلقة )43(.والشك يف أن هذا قد أدى إىل اختالل يف نسق القيم

االجتامعية حيث حلت القيم االقتصادية واملادية القمة يف هرم القيم .ويف هذا املعنى
يقول (د .سمري نعيم) ويكتسب الشاب يف تعامله اليومي يف املجتمع ومن طريق

جتاربه ومشاهداته قي ًام هدامة جتعل من املال القيمة العظمى يف احلياة بحيث تتوارى

وراءه كل القيم اإلنسانية ،كالشجاعة والرشف واألمانة والتقدير واالحرتام ،بل

حتى العلم أو املعرفة كلها أشياء يمكن أن ُتشرتى.

()44

وتتأثر القيم أيض ًا بالوفرة االقتصادية أو األزمات االقتصادية ،وبالتغريات

االقتصادية مثل االنتقال والتحول من الزراعة إىل الصناعة .إال أن هذا التأثري خيتلف

باختالف مستوى األساليب الفنية واحلضارية للشعوب ،ولكن إذا كانت العوامل
االقتصادية متارس تأثرياهتا عىل النسق القيمي ،فإن القيم والظواهر األخالقية

متارس بدورها تأثري ًا يف البناء االقتصادي والعمليات االقتصادية ،ال يقل شأن ًا عن
التأثريات األخرى.

()45
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إن القيم السلبية التى انترشت ىف املجتمع العربى بصفة عامة واملرصى بصفة

خاصة أعاقت اإلبداع وأفرغت املعرفة من مضموهنا التنموى واإلنسانى ،فقد

ضاعت القيمة االجتامعية للعلم واملتعلم واملثقف ،كام أن التعليم فقد قدرته عىل
توفري اإلمكانات التى تتيح للفقراء االرتقاء االجتامعى ،وباتت القيمة االجتامعية
العليا للثراء واملال ،بغض النظر عن الوسائل املؤدية إليه ،وساهم القمع والتهميش
ىف قتل الرغبة ىف اإلنجاز والسعادة واالنتامء ،مما أدى اٍىل سيادة الشعور بالالمباالة

واالكتئاب السياسى ،وابتعاد املواطنني عن اإلسهام ىف إحداث التغيري املنشود ىف
الوطن ،ومل يعد اإلنسان احلديث املنتج الفعال هو مثال املواطن املنشود ،ومن ثم كان

من الطبيعى أن تعانى الثقافة وإبداع املعرفة معاناة حقيقية ،وهذا معناه أن الشباب
العربى به حاجة ماسة إىل اعتناق قيم جديدة وممارستها كاملثابرة والصرب عىل العمل

واإلرصار واالبتكار )46(.وتتطلب هذه الثورة العلمية والتكنولوجية رضورة العمل

عىل تنمية بعض القيم التى تؤمن بأمهية العلم كقيمة ،واالهتامم بالتفكري العلمى،
وأمهية استخدام العلم االستخدام األمثل ،وبخاصة ىف إطار التعامل مع البيئة

والعمل عىل محايتها ،واإليامن بقدرة العلم عىل االنتقال بالشباب وبمجتمعهم من
التخلف إىل التقدم ،وهذا أمر مهم ىف الوقت احلارض ىف ضوء اإلحباطات التى

يواجهها الشباب ،نتيجة عدم اهتامم املجتمع بالتعليم االهتامم الكاىف وعدم إيامن
بعض أفراد املجتمع بقدرة التعليم عىل إحداث احلراك االجتامعى ،ولعل أهم

السلوكيات التى يتطلبها هذا التقدم التكنولوجى اهلائل هو تقدير قيمة الوقت
وقيمة النظام والتنظيم والتخطيط السليم وحتمل املسؤولية ىف إدارة شؤون احلياة
وجماالهتا بدء ًا من حميط األرسة إىل موقع العمل إىل املشاركة ىف احلياة العامة.

واملتابع للربامج التي تبثها اإلذاعات املختلفة حتى العربية منها يلحظ بوضوح

إظهار تفوق احلضارة الغربية ،وتغلغل قيم الرأساملية يف املؤسسات الوطنية ذات
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الصلة بالثقافة كاملناهج يف املدارس ،واجلامعات ،ومراكز البحوث ،باإلضافة ملا

تقدمه املؤسسات من منح وموارد إعالمية وبحوث جترى عن طريق املؤسسات
الرأساملية ،كلها تصب يف إطار ترسيخ تفوق الغرب ،وها هو التلفاز يلعب دور ًا

كبري ًا يف بث قيم تسخر من الزواج واالرتباط الرسمى ،وهذا يعد دعوة للتمرد
واالنقياد وراء الشهوات والنزوات حيث ظهرت إحدى الفنانات يف برنامج

تلفازي لتتحدث عن الزواج -بوصفه جتربة كان البد أن متر هبا– أمام شباب مقبل
عىل الزواج.

()47

ويشاهد الشباب املسلسالت األجنبية عىل شاشات التليفزيون

العريب ،تلك املسلسالت املليئة بالقيم السلبية ،ومن أبرز هذه القيم :الفردية
والقسوة والعنف والتعصب والعدوانية واخليانة والرسقة واخلداع ،وأن هذه
املسلسالت وبخاصة األمريكية منها تروج باستمرار اجلوانب االنحاللية كإقامة

عالقات جنسية غري مرشوعة بني شباب اجلنسني ،كام أن معظم املوضوعات املقدمة

يف تلك املسلسالت ال تناسب القيم واملبادىء العربية وخطط التنمية ومستوى
التطور االقتصادي واالجتامعي والثقايف يف الدول العربية.

()48

ولذلك يوجه كثري من علامء النفس والرتبية واالجتامع االهتامات ملا يعرضه

التلفازي حيث يساعد عىل «نمو السلبية والالمباالة ،ويضعف من قوة إبصار

املشاهد وتلهيه عن القراءة واالطالع واملناشط األخرى ،ويدفع بعض الشباب
ملحاكاة بعض املشاهد مثل ارتكاب جرائم العنف والقتل والرسقة» ،وهكذا يتضح
أن انحراف الشباب جاء نتيجة لغياب املثل العليا التى يمكن االحتذاء هبا ،وليس
وعىل املستوى

االكتفاء بذلك ،بل تم إحالل ُمثل أخرى غري سليمة حملها.
السيايس شهد املجتمع املرصي خل ً
ال سياسي ًا خالل الثالثني سنة املاضية انعكست
()49

آثاره عىل الشباب ،الذى وجد نفسه ىف ظروف سياسية أصابته بإحباط نفيس شديد،
فقد لوحظ وجود فراغ أيديولوجي وفكري أدى إىل حرية الشباب ومتزقهم بني
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التنظيامت السياسية ،فلم يكن هناك حل إال السري خلف تلك التنظيامت السياسية

أو يقف منها موقف ًا حمايد ًا ،وكل سلوك من هذين السلوكيني له آثاره اخلطرية عىل
املجتمع ،وكذلك وجود فراغ سيايس وثقايف يعاين منه الشباب املرصي ،األمر الذى
أدى إىل غياب املنهج الذى يقيس به سالمة الدعاوي املطروحة للنقاش ىف تلك

املجاالت ،وقد أشارت إحدى الدراسات إىل ضعف نسبة اشرتاك الشباب املرصي
ىف أى حزب من األحزاب ،إذ مل تتعد هذه النسبة  %8.59من جمموع الشباب.

()50

توجد عالقة متبادلة بني اإلعالم والعوملة الثقافية ،حيث أن لوسائل اإلعالم تأثري

مهم عىل العوملة الثقافية من خالل ما تقدمه من نقل مكثف عابر القوميات للمنتجات
الثقافية ،هذا باإلضافة إيل إسهامها يف تشكيل عالقات تفاعلية وبناءات اجتامعية.

( )51ومن خالل وسائل اإلعالم التي هتمني عليها الدول الغربية والرشكات املتعددة

اجلنسية الغربية املنشأ حتت هيمنة للثقافة الغربية ،وذلك نتيجة لعجز وسائل اإلعالم

العربية واستريادها الربامج واملضامني الغربية ،واملحاكاة املستمرة لكل ما فيها سواء

كان إجيابي ًا أو سلبي ًا بغرض حتقيق الربح بغض النظر عن األهداف واملبادىء والقيم

التي جيب أن تعمل عىل حتقيقها لتقدم املجتمع وهنضته.

رابع ًا :نتائج الدراسـة
بتحليل نتائج حاالت الدراسة امليدانية بني املجموعتني التجريبية والضابطة

يف ضوء اإلطار النظري نجد أن املجال العام يؤكد قدرة الفرد عىل التواصل عرب

االنرتنت دون اعتبار للمكانات االجتامعية التي يشغلها هؤالء األفراد وهذا ما

أكدته حاالت الدراسة امليدانية من جتانس آراء أفراد العينة رغم بعض التباينات

االقتصادية واالجتامعية إال أن اجلميع يدخل يف عملية نقاش وحوار واحد وهذا
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ما حدث خالل الثورة وكذلك يف عملية الشات والفيس بوك وغريها وقد جاءت
النتائج عىل النحو اآليت:

1.1أثبتت نتائج الدراسة أن استخدام الشباب لوسائل اإلعالم اإللكرتوين (النت –
املوبايل – الفضائيات) منحهم مزيد ًا من حرية التعبري عن آرائهم وما يشعرون

به جتاه األحداث التي يمر هبا املجتمع املرصي ،وقد أكدت عينة الدراسة،

االستفادة من تلك الوسائل يف التعبري عن الرأي بحرية ،ومجع املعلومات عن
املوضوعات التي يبحثون فيها مما يؤكد وجود أثر إجيايب لإلعالم التكنولوجي

يف هذا االجتاه من املجموعتني التجريبية والضابطة.

2.2حدثت جمموعة كبرية من التغريات البنائية يف القرية حمل الدراسة عىل املستويات
كافة ،وأدت هذه التغريات يف جمملها إىل التقارب الكبري بني الريف واملدينة،
واكتساب القرية كثري ًا من اخلصائص احلرضية ،حيث تغري نمط العمل من

االقتصار عىل األنشطة الزراعية إىل االجتاه نحو أعامل غري زراعية مثل النشاط

التجاري واحلريف ،وتنامي الطابع اإلستهالكي ،فقد أقبلت كثري من األرس عىل
رشاء السلع الكاملية ،وحدث ضعف يف قوة االرتباط باملكان متثل يف هجرة

عدد كبري من الشباب إما للعمل أو اإلقامة يف أماكن أخرى،وضعفت العالقة

بني اجلرية كإحدى السامت املميزة للقرية يف املدة السابقة .وتغري نمط البناء
يف القرية حيث اختفت املباين الريفية الفسيحة التي كانت موجودة يف السابق

ليحل حملها نمط البناء الذي يقرتب كثري ًا من الوحدات السكنية يف احلرض.
وتغري نمط األرسة من العائلة (األرسة املمتدة) إىل األرسة الزواجية (األرسة

النواة) ،وانخفض حجم األرسة ،خاصة بني اجليل الثاين من الشباب .هذا
فضال عن حدوث جمموعة من التغريات يف املامرسات الثقافية يف القرية بشكل
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يقرتب إىل حد كبري من املامرسات الثقافية يف املدينة .وبذلك يمكن القول
بحدوث عملية حترض للقرية حمل الدراسة (ميت بدر مخيس) عىل خمتلف

املستويات وبخاصة يف منظومة القيم نتيجة لعوامل عديدة ومتداخلة ،قد
يكون أحدها متمث ً
ال يف ثورة االتصاالت واملعلومات بصفة عامة ،واالشرتاك

يف القنوات الفضائية بصفة خاصة وأن التغري االجتامعي يف املجتمع القروي
حادث بشكل واضح ،لكن ال يمكن إرجاعه لدخول الفضائيات فحسب

ولكن هناك عوامل أخرى متداخلة ومتفاعلة .ومع ذلك فإنه ال يمكن إنكار
وجود دور للفضائيات يف حدوث هذا التغيري .كام أنه لو ُأحسن توجيه هذا
التغيري فإنه سيتحول إىل تغيري مفيد باإلضافة إيل االجتاه املتزايد لالستهالك

عىل حساب اإلنتاج ،وإذا كانت القرية املرصية قد تغريت والفروق بينها وبني
املدينة قد تالشت أو أوشكت عىل ذلك ،فإننا ال ننكر عليها املشاركة يف ثامر

العوملة واألثر الفعال لإلعالم التكنولوجي عىل شباهبا ،ولكن األهم هنا هو
كيف ننمي ما هو نافع من جوانب إجيابية ،ونقلص ما هو ضار من جوانب
سلبية إن مل يكن نتحاشاه كلية.

3.3أثرت وسائل اإلعالم اإللكرتوين سلب ًا عىل قيم الشباب وبخاصة قيم األرسة
واألمانة ،فأصبح االنعزال يف عامل افرتايض هو السمة الغالبة عىل الشباب،
وانعدمت قيمة األمانة يف نقل املعلومات ،فأصبحت تتداول بدون رقابة

خصوص ًا بعد غياب دور التعليم يف عملية تشكيل وتغيري قيم الشباب وأصبح
العامل ذو األثر األكرب هو ما يستخدمه الشباب من وسائل إلكرتونية متطورة

وقدي ًام كان من عادات األرسة وطقوسها أن جيتمع أفرادها حول مسلسل

اجتامعي أو فيلم هادف يتم بثه يف القنوات املحلية ،وبعد ذلك يدور نقاش

اجيايب حول ما سمعوه أو شاهدوه ولكن بعد ظهور الفضائيات وزيادة عدد
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املسلسالت والقنوات اختفت هذه املظاهر وأصبح الشباب يسمع ويشاهد
وحده يف أكثر من قناة الواقعة نفسها بأكثر من وجهة نظر لدرجة التناقض
واالختالف مما أدي إىل ضيق الشباب بام يراه فينرصف إىل عامل آخر من خالل

اليوتيوب والفيس بوك واملدونات وغريها.

وجاءت بعض القيم التي تبناها الشباب متمثلة يف قيم االنعزالية ،والفردية،

واألنانية ،وحب الذات ،واجللوس ساعات عديدة أمام االنرتنت يف تواصل غري

هادف ومبني عىل اخلداع يف معظمه وعىل أسامء وأشخاص وصور غري حقيقية وقد

أشارت حالة بقوهلا (كله بيضحك ويكذب عىل كله) وكذلك تبني قيم استهالك

التكنولوجيا احلديثة فالشباب مهووس بكل ما هو جديد فيها ،أما املجموعة

الضابطة فهي ال تتعامل بأسامء أو أشخاص غري حقيقية ألهنا تتعامل مع األقارب
واألصدقاء املعروفني بصورة شخصية.

أما عن قيم االنتامء والوالء للوطن فأكدت الدراسة ضعف هذه القيم نظر ًا

لإلطالع عىل قيم الغرب املتقدم مادي ًا فأصبحت الرغبة يف السفر إىل اخلارج يف أوىل
اهتاممات الشباب وقناعته بأن أى جمتمع آخر أفضل من املجتمع املرصي.

أما قيم التعاون والتزاور واملشاركة يف االحتفاالت واملناسبات أصبحت اقل

بني القرويني حيث االعتامد طول الوقت عىل التسلية باجللوس أمام الكمبيوتر

والفضائيات واالنرتنت ،أما املجموعة الضابطة فيؤكد فيها أمهية التزاور واملشاركة
يف املناسبات االجتامعات مع األهل واألصدقاء وبخاصة زيارة املريض.

لعب االنرتنت دور ًا يف التفكري العلمي وصقل الفضول الفكري ونرش الوعي

السيايس من خالل توعية الشباب بحقوقه وواجباته وتدعيم قيم املشاركة وتوعية
الشباب بام يدور حوله من أحداث داخلية وخارجية فض ً
ال عن رسعة نقل األخبار
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واألحداث ،وقد جعل االنرتنت احلياة أسهل بحيث نجد إجابة عىل أي تساؤل بد ًء

من طرق إعداد الطعام ،التسوق ،دفع الفواتري ،واألخبار السياسية املحلية والعاملية

ال عن استخدامه بدي ً
وكذلك أخبار املشاهري ...الخ ،فض ً
ال ألهل اخلربة من األجيال

األكرب التي كنا نسأهلا عام ال نعرفه فاالنرتنت ال يمل وال يتعب من تكرار اإلجابة
عىل هذه التساؤالت ،ويف هذا تساوت املجموعة التجريبية والضابطة.

أهم النتائج

1.1أصبح االنرتنت أمر ًا واقع ًا ال يمكن االستغناء عنه فقد جعل احلياة أسهل
وأرسع يف اختزاله للمكان والزمان يف احلصول عىل املعلومات والتواصل مع
اآلخرين.

2.2إن اإلعالم عىل تنوعه يشكل مصدر ًا أساسيا يف احلصول عىل القيم لدي
الشباب والتي جاءت سلبية يف معظمها نظر ًا لعدم وجود مرجعية لدهيم.

3.3إن الشباب يقارن نفسه بغريه عىل املستوى العاملي؛ لذا تتاليش األعراف
والتقاليد والثقافات املحلية لصالح املجتمع الغريب مما يعمق شعوره باالغرتاب

وعدم االنتامء.

4.4إن انشغال رب األرسة وختيل مؤسسات التنشئة االجتامعية كاملدرسة وغريها
عن دورها جعل الشباب املرصي فريسة سهلة ملا يبثه الغرب من إعالء للقيم
املادية والفردية وإشباع الغرائز.

1.1باسم الطوييس ،الفكرة القومية يف اخلطاب الصحفي واملجال العام اجلديد :دراسة حتليلية يف
الصحافة األردنية ،املجلة العربية للعلوم السياسية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت،
العدد  ،35صيف  ،2012ص .93 – 92
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خضع البحث لربنامج االستالل العلمي
Turnitin passed research

ملخص البحث
حاولت أن أتناول موضوع األجنبي يف النحو العريب بالبحث والدراسة

والوصف والتحليل ،فتتبعت هذا املصطلح بدء ًا من كتب العربية األوىل من أجل
رصد األصول األوىل لنشوئه ثم تدرجت معه تارخيي ًا حتى املتأخرين ،ورجعت إىل

كتب املحدثني إلظهار صورة واضحة هلذا املوضوع يف النحو العريب؛ إذ مل يكن

لألجنبي حدٌّ أو تعريف يف كتب النحويني األوائل وأخذ املتأخرون يضعون له حدّ ًا،
ّ
األجنبي هو اجلزء املستقل بنفسه عن الكالم الذي ورد فيه ،وهو
فبينّ البحث أن
ّ
دال عىل معنى غري أنه فقد عالقة لفظية أو معنوية تربطه بذلك الكالم ،وهو يقابل

السببي الذي ارتبط بالكالم الذي ورد فيه برابط لفظي كالضمري.

األجنبي املفرد املعطوف
واألجنبي يكون مفرد ًا ،ويكون مجلة ،فمن وجوه
ّ
ّ

أجنبي عن املعطوف عليه؛ ّ
ألن ال صلة بينهام ،فهام متغايران ال جيمعهام
باحلرف ،فهو
ّ

إال العطف باحلرف بخالف سائر التوابع التي تكون موضحة ملتبوعها بالكلية أو
بالبعضية .وكذلك بدل الغلط فهو يعدّ أجنبي ًا؛ ألنه ال صلة بينه وبني املبدل منه،
فهو نقيضه سواء كان جميء هذا البدل قصد ًا لغرض بالغي أو كان ً
خطأ أو نسيان ًا

ّ
ليحل حم ّله .والفصل باألجنبي أظهر موارد
رصحي ًا .فهو ال يوضح متبوعه بل يلغيه

باألجنبي بني املضاف
فمنع الفصل
األجنبي ،واملنع أظهر أحكام الفصل
باألجنبيُ ،
ّ
ّ
ّ

واملضاف إليه ،وبني النواسخ وما عملت فيه ،وبني املصدر ومعموله ،ويف أغلب
األحوال ُمنع كل فصل بني العامل واملعمول.
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ABSTRACT
Here I endeavour to tackle the locus of the alien in the Arabic syntax
through searching , studying , describing and explicating, so I trace such
a term from the first Arabic books to observe the original decadence of
its derivation to the late ones; I have recourse to the modernists to gain a
transparent view for such an issue, if not well defined in the books of the
first grammarians; the late ones were delimiting it; the study manifests
that the alien is an independent part in the context and refers to a meaning
but it loses an utterance or spirit nexus relevant to the speech, it comes
closer to the causative relevant to the context through an utterance nexus
as a pronoun.
The alien could be singular and a sentence; one of the shades of the
singular alien assimilated with the letter; it is an alien from the assimilated
one since there is no nexus between them; they are changing; nothing
could combine them but the letter assimilation is different from the
assimilated ones that manifest the followed one by whole or by part.
Besides, Al-Ghalt [the mistaken] substitute is considered as alien since
there is no nexus with the substituted one; it is its difference whether or
not this substitution appears for rhetoric or by mistake or by oblivion; it
does manifest its followed one but it obliterates it to have its place.
Separating the alien reveals the shades of the alien, the prevention
exposes the rules of the alien separation; the alien separation prevents
the added and the added to, the duplicated ones and what it does with,
the gerund and its model; all in all, it prevents all separation between the
maker and the made one.

276

الفصل االول
مقدمة
األجنبي وأنا أقرأ يف كتب النحو وأطالع أبوابه
طاملا استوقفني مصطلح
ّ
وموضوعاته ،فكان هذا املصطلح موجود ًا يف كثري من أبواب النحو لكن تفرقه
يف موضوعات النحو جعله ال ينتظم بخيط رابط جيعله واضح املعامل ،ومل أجد من

الباحثني من تصدى هلذا املوضوع بالدراسة والتحليل ،فحاولت أن أتناول هذا

املوضوع بالبحث والدراسة والوصف والتحليل،فتتبعت هذا املصطلح بدء ًا من

كتب العربية األوىل من أجل رصد األصول األوىل لنشوئه ثم تدرجت معه تارخيي ًا
حتى املتأخرين ،ورجعت إىل كتب املحدثني إلظهار صورة واضحة هلذا املوضوع

يف النحو العريب.وأسال اهلل السداد والتوفيق.

متهيد
أجنبي ،وهو
األجنبي لغة ،قال األزهري« :رجل
واصطالحا:
األجنبي لغ ًة
ً
ّ
ّ
ّ

فاألجنبي هو البعيد منك يف القرابة،
وأجنبي مثله»(،)1
البعيد منك يف القرابة،
ّ
ّ
«األجنبي واألجنب هو الذي ال ينقاد وهو
وهو الغريب ،عنك ،قال الزبيدي:
ّ
ً
فاألجنبي هو
أيضا الغريب»( ،)2ومل أجد املعجامت االخرى خترج عن هذا املعنى،
ّ

َّ
ولعل األقرب إىل معنى
البعيد القرابة من جنسه ،وهو الغريب عماّ ُينسب إليه(،)3

أجنبي من هذا األمر أي ال تع ّلق له به»(،)4
الزخمرشي« :هو
األجنبي عامة هو قول َّ
ّ
ّ
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األجنبي يف االصطالح فلم أجد
باألجنبي .أ ّما
فنفي التعلق مدار فهم ما يوصف
ّ
ّ

«األجنبي
األجنبي يف النحو العريب إال ما ذكره ابن احلاجب بقوله:
ما يبينّ مفهوم
ّ
ّ
هو اجلزء املستقل بنفسه غري اجلمل املعرتضة كاملبتدأ واخلرب والفاعل والفعل ،وغري
حسن،
األجنبي هو ما كان له تعلق بذلك اجلزء ،فإذا قلت :رضيب يف الدار زيدً ا
ٌ
ّ

بأجنبي وإنام فصلت بينه وبينه بمتعلق به داخل يف
مل تفصل بني املصدر ومعموله
ّ
حسن زيدً ا ،فإ َّنك فصلت بينهام باخلرب املستقل الذي
حيزه ،بخالف قولك رضيب
ٌ
فاألجنبي جزء مستقل عن تركيب
تتمة ملا قبله يف اجلزئية»(،)5
ال يصلح أن يكون ّ
ّ

تتمة ملا قبله فصار غري ًبا عن ذلك الرتكيب وفاص ً
ال
أدخل فيه وال يمكن أن يكون ّ

أجنبيا؛ أل َّنه ال
(حسن)
بني أجزائه ،كام مثل ابن احلاجب (رضيب
حسن زيدً ا) ،فعدَّ
ٌ
ٌ
ًّ

(حسن)
تتمة للمصدر (رضيب)؛ أل َّنه فصل بينه وبني معموله (زيدً ا) ،فصار
ٌ
يعدُّ ّ

األجنبي غري متعلق بالسابق بل مستقل عنه
أجنبيا فصل بني العامل واملعمول ،وهذا
ًّ
ّ

أجنبيا مع أ َّنه فصل
حسن) ،فلم يعدَّ (يف الدار)
بخالف مثاله (رضيب يف الدار زيدً ا
ٌ
ّ

بني املصدر ومعموله؛ وذلك أل َّنه متعلق بالعامل (رضيب) ،فيكون تتمة له وجزءا
منه وليس مستق ً
ال عنه.

األجنبي تعري ًفا تطبيق ًيا حمدو ًدا أي بحسب حمل
ووجدت علامء آخرين يعرفون
ّ

ٍ
جامعا يرسي عىل سائر مصاديق
مانعا
وروده يف
ً
استعامل معينّ ٍ  ،وال يعرفونه تعري ًفا ً

األجنبي
عرف
وقوعه يف الكالم .فابن مالك -وهو يتحدث عن املوصول وصلتهَّ -
ّ
من الصلة فقال« :فاملوصول كصدر الكلمة ،والصلة كعجزها فحقهام أن يتصال،

بأجنبي ،وأعني
وال تتقدم الصلة وال يشء يتعلق هبا ،وال تفصل هي وال يشء منها
ّ
به ما ال يتعلق هبا ،وال يغني تعلقه باملوصول»( ،)6فبينّ هنا َّ
األجنبي من الصلة
أن
ّ

هو ما ال يتعلق هبا بضم ٍ
ري أو غريه ،وال يغني تع ّلقه باملوصول يف حال فصله بني
األجنبي يف
املوصول وصلته ،وتعريف مثل هذا رهني مسألته ،وال يغني يف معرفة
ّ
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األجنبي من املصدر ،بقوله« :وال جيوز أن يفصل
وعرف اجلرجاين
النحو عمو ًماَّ .
ّ

واألجنبي :ما مل يعمل فيه،
أجنبي من املصدر،
بني بعض الصلة وبعض بام هو
ّ
ّ
عمرا ،ألجل أن اعجا ًبا منصوب
فال تقول :أعجبني ،رضب زيد اعجا ًبا شديدً ا ً

()7
بأعجبني ،وال َّ
األجنبي من املصدر فقط فلم
عرف
حظ للمصدر فيه»  ،فاجلرجاين َّ
ّ
ال عىل غريه من أبواب النحو ،ومل ِ
جيعل التعريف مشتم ً
عاما
يعط
لألجنبي تعري ًفا ًّ
ّ

يوضح مفهومه يف عموم مباحث النحو.

األجنبي حدً ا عا ًما
ومل أجد عند املتأخرين –يف حدود ما اطلعت عليه– من حيدُّ
ّ

عباس حسن –مث ً
ال– يف حديثه عن
خيرج به عن حدود موضوع معينّ  ،فاألستاذ ّ

رشوط مجلة صلة املوصول قال« :أن تقع بعد صلة املوصول مبارشة ،فال يفصل

أجنبي ،أي ليس من مجلة الصلة نفسها»(.)8
بينهام فاصل
ّ

األجنبي من مثل كتاب
وخلت كتب املصطلحات قديماً وحدي ًثا من مصطلح
ّ

التعريفات ،والكليات ،ورشح احلدود النحوية ،واملصطلح النحوي نشأته وتطوره،

وتطور املصطلح النحوي البرصي من سيبويه حتى الزخمرشي( .)9وسأحاول أن

ِّ
مضان خمتلفة ،رصدً ا ملا يرد فيه من موضوعات ،وكش ًفا
األجنبي يف
أتتبع مصطلح
ّ

عن عناية علامء العربية ببيان أحكامه.

األجنبي يف كتب العربية األوىل
ّ

األجنبي غائ ًبا عن كتب النحويني األوائل ،وإ َّنام ذكرت يف التمهيد
مل يكن
ّ

مصطلحا
مفهوم األجنبي عند متأخري النحويني واملحدثني؛ ألنيَّ أردت أن أرصده
ً

(األجنبي) مرة واحدة يف حديثه عن (ما)
وضحت معامله .ذكر سيبويه مصطلح
ّ

العاملة عمل (ليس) ،فقال« :لو قلت :ما زيدٌ منطل ًقا زيدٌ مل يكن حدّ الكالم ،وكان
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ههنا ضعي ًفا ،ومل يكن كقولك :ما زيدٌ منطل ًقا هو؛ أل َّنك استغنيت عن إظهاره ،وإ َّنام
ينبغي لك أن تضمره ،أال ترى أ َّنك لو قلت ما زيدٌ منطل ًقا أبو ٍ
زيد مل يكن كقولك ما
زيدٌ منطل ًقا أبوه ،أل َّنك قد استغنيت عن اإلظهار ،فلماّ كان هذا كذلك أجري جمرى
األجنبي واستؤنف عىل حاله حيث كان هذا ضعي ًفا فيه»(.)10
ّ

وازن سيبويه يف هذا النص بني مجلتني ،األوىل( :ما زيدٌ منطل ًقا زيدٌ ) واألخرى:

قياسا عىل الثانية بلحاظ أن األوىل خالفت
(ما زيدٌ منطل ًقا هو)
فضعف األوىل ً
ّ

سنن العرب يف االختصار فهم يرتكون إظهار االسم عند إعادته ويستغنون عنه
بضمري يعود عليه ،علل ذلك السريايف بقوله« :اعلم َّ
أن االسم الظاهر متى احتيج
إىل تكرار ذكره يف مجلة واحدة ،كان االختيار أن يذكر ضمريه؛ َّ
ألن ذلك أخف،

اختصارا بد ً
ال من إعادة االسم
وأنفى لشبهه واللبس»( .)11فالعرب تأيت بالضمري
ً

الظاهر ،وإ َّنام ُوجدت الضامئر يف العربية هلذا الغرض ،قال ابن كامل باشا« :الغرض

من وضع الضامئر االختصار ،واملتصل أخرص من املنفصل»( ،)12فلذلك حينام

خيالف هذا األصل ويعاد االسم الظاهر يف موضع كان ينبغي أن ّ
حيل فيه ضمري
َّ
ولعل هذا اللبس الذي حيدث يف الكالم هو ما جعل
يعود عليه حيدث لبس وشبهة،

األجنبي ،كام تبينَّ يف احلديث عن اجلملتني
سيبويه ينزل االسم املكرر بلفظه منزلة
ّ
األوليتني ،وكذلك يف مجلتي (ما زيدٌ منطل ًقا أبو زيد) و(ما زيدٌ منطل ًقا أبوه)،

األجنبي؛ أل َّنه أعيد بلفظه ومل يستبدل به الضمري ،بخالف
فعدَّ (أبو زيد) بمنزلة
ّ

أجنبيا؛ أل َّنه ارتبط بسابقه بضمريه.
االستعامل الصحيح (أبوه) ،فلم يعدّ ه
ّ

ويبدو َّ
األجنبي بلحاظ ثنائية االتصال بالسابق
أن سيبويه أطلق مصطلح
ّ
أجنبيا.
وعدمه ،فيام اتصل بضمري يربطه بسابقه كان سبب ًيا ،وما مل يتصل بسابقه كان
ّ
األجنبي والسببي أ َّنه ذكر قبل هذه املسألة كال ًما
والذي يؤكد انتباه سيبويه لثنائية
ّ
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يوضح هذه الثنائية فقال« :لو قلت :ما زيدٌ عاق ً
ال أبوه نصبت وكان كال ًما .وتقول:

عمرو ،أل َّنك لو قلت ما زيدٌ عاق ً
ما زيدٌ ذاه ًبا وال عاق ً
ال عمرو مل يكن كال ًما ،أل َّنه
ال ٌ
ليس من سببه .ولو جعلته من سببه لكان فيه له إضامر كاهلاء يف األب ونحوها»(،)13

نص سيبويه هذا َّ
أن السببي هو ما اتصل بضمري يربطه بام سبقه كام
وي َّتضح من ّ

يف (ما زيدٌ عاق ً
األجنبي الذي خال من ذلك الرابط الذي حتدثنا
ال أبوه) ،بخالف
ّ

عنه يف صدر هذه املسألة عند سيبويه ،ولذلك نجد من وحي هذا الفهم َّ
أن بعض
عرف َّ
واألجنبي ما ليس
أجنبيا،
أن السببي هو ما ليس
ّ
النحويني املتأخرين قد ّ
ّ
ذكراألجنبي مع السببي ،قال ابن عقيل« :ملاكانت الصفة
سبب ًيا( ،)14لذلك يغلب
ّ
فرعا يف العمل عن اسم الفاعل قرصت عنه فلم جيز تقديم معموهلا عليها
املشبهة ً

ضارب)
عمرا
كام جاز يف اسم الفاعل فال تقول( :زيدٌ الوج َه
ٌ
ٌ
حسن) كام تقول( :زيدٌ ً

ومل تعمل إال يف سببي نحو( :زيدٌ
أجنبي؛ فال تقول:
وجه ُه) وال تعمل يف
ٌ
حسن َ
ّ

واألجنبي نحو(:زيدٌ
(زيدٌ
ضارب
عمرا) واسم الفاعل يعمل يف السببي،
ٌ
ٌ
حسن ً
ّ
عمرا)»(.)15
غال َمه
ٌ
وضارب ً

واألجنبي ،فالسببي هو املرتبط بام قبله بضمري،
وتتجىل ممّا تقدَّ م ثنائية السببي
ّ

واألجنبي هو ما فقد ذلك االرتباط فهو مستقل عنه متا ًما ،ي َّتضح كذلك َّ
أن القول
ّ

األجنبي ويميزه
باألجنبي من نتائج نظرية العامل ،فالعمل النحوي هو الذي حيدد
ّ
ّ

أجنبي.
من سواه ،فام كان من معموالت العامل فهو سببي ،وما مل يكن كذلك فهو
ّ
لألجنبي ،فعند حديثه عن مسألة اإلخبار بـ
ريا عن مفهوم سيبويه
ومل خيرج املربد كث ً
ّ

ٌ
منطلق،
(بالذي) ،قال« :ولو قال :أخرب عن (منطلق) لقلت :الذي كان زيدٌ أبوه هو

فكانت اهلاء يف أبيه لزيد ،وهو الذي به يصح الكالم ،واعترب هذا بواحدة :وهو أن

أجنبيا ،فإن صلح جاز اإلخبار عنه ،وإن امتنع مل جيز؛ أال
تضع يف موضع الضمري
ّ
ٌ
منطلق ،مل جيز»(،)16
عمرو
عمرو ،وكذلك كان زيدٌ ٌ
ترى أ َّنك لو قلت :كان زيدٌ حسنًا ٌ
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ميز يف هذا النص بني اجلزء املتصل بالكالم الذي قبله وبني ما فقد هذه الصلة،
فاملربد َّ
فكلمة (أبوه) يف مثاله األول ارتبطت بالكالم الذي قبلها بالضمري (اهلاء) التي تعود

ً
عىل زيد ،فعدَّ هذا ً
مرتبطا برابط هو الضمري ،أما كلمة
رشطا لصحة الكالم؛ لكونه

أجنبيا؛ َّ
ألن ال صله له بام قبله ،كام يف (كان زيدٌ
(عمرو) يف املثالني اآلخرين فعدَّ ه
ّ

ٌ
أجنبية منه ،وذكر املربد
منطلق) فكلمة (عمرو) فقدت الصلة بام قبلها فهي
عمرو
ّ

األجنبي بمفهومه السابق فقال:
أمثلة نظرية ملا تقدم من املسألة ثم ختم الكالم عن
ّ
باألجنبي ،كام وصفت لك»( .)17وأعاد املربد يف مسألة
«فكل ما كان من هذا فاعتربه
ّ
باألجنبي ،كام وصفت لك»( ،)18وقصد يف
مشاهبة هلذه املسألة فقال« :واعترب هذا
ّ

كل ذلك َّ
األجنبي هو اللفظ املستقل الذي فقد العالقة بام قبله.
أن
ّ

األجنبي فيها عند املربد لنصل إىل مفهومه عند أوائل
وسأذكر كل مواضع ذكر
ّ

األجنبي يف موضع آخر عند حديثه عن (ما) احلجازية
النحويني ،وقد ذكر املربد
ّ

خارج أبوه،
العاملة عمل (ليس) ،فقال« :وتقول – إن شئت – ما زيدٌ قائماً  ،وال
ٌ

ربا مقد ًما ،كأنك قلت :ما زيدٌ منطل ًقا
جعلت أباه بمنزلة
األجنبي ،فصار (خارج) خ ً
ّ
لألجنبي عن األمثلة السابقة فقصد بجعل
خارج»( ،)19وال يبعد فهم املربد
وال أبوه
ٌ
ّ

(أبوه) أجنب ًيا ،أ َّنه بمنزلة اخلايل من الضمري الرابط وإن كان فيه هذا الضمري ،وللمربد
األجنبي أوضح وأبني ،يقول فيه:
نص آخر يوضح النص السابق ،وتبدو فيه صورة
ّ

ربا لألب ثم
«وتقول ما زيدٌ منطل ًقا وال قائماً أبوه ...وأما الرفع فعىل أ َّنك جعلته خ ً

األجنبي يف االنقطاع
قدمته عىل ذلك فكأنك قلت :ما زيدٌ أبوه قائم ،فكان بمنزلة
ّ
لألجنبي يف وقوعه خرب األول»( ،)20فأوضح املربد بقوله( :بمنزلة
من األول ومباينًا
ّ

األجنبي من االنقطاع) َّ
األجنبي هو اجلزء املستقل املنقطع عماّ قبله من كالم،
أن
ّ
ّ
لألجنبي يف وقوعه خرب األول) ،فاتَّضح
األجنبي بام باينه يف قوله( :مباينًا
وأوضح
ّ
ّ

َّ
بأجنبي ،ثم أخذ املربد يفرس كيف
ربا فهو ليس
أن ما اتصل بام قبله كأن يكون خ ً
ّ
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األجنبي فإنك إذا قلت:
األجنبي فقال« :أما قولنا :بمنزلة
يكون (قائم أبوه) ،بمنزلة
ّ
ّ
قائم عمرو أل َّنك عطفت مجلة عىل
ما زيدٌ منطل ًقا ،وال قائم أبوه ،فهو كقولك :وال ٌ

مجلة فاستوى ما له سبب وما ال سبب له»(.)21

ويدور احلديث يف النصوص املتقدمة عن (قائم) يف مجلة (وال قائم أبوه) ،فعند

األجنبي النقطاعه عام قبله؛ أل َّنه يف حال عدم نصبه
رفع (قائم) جعل (أبوه) بمنزلة
ّ

يفقد الصلة بالعطف عىل (منطل ًقا) وهو يف حالة النصب ي ّتصل بام قبله بعطفه مفر ًدا
عىل مفرد ،أما يف حال رفع (قائم) فإ َّنه يفقد عالقته بام قبله؛ أل َّنه صار ركنًا يف إسناد
ربا أل َّنه نكرة و (أبوه)
جديد هو اجلملة االسمية (قائم أبوه) ،وقدَّ ر املربد (قائم) خ ً

(قائم أبوه) مجلة صار العطف عطف مجلة عىل مجلة،
املبتدأ؛ أل َّنه معرفة ،ولكون
ٌ

وهبذا صار هناك مجلتان منفصلتان ،وإن ُوجد ضمري رابط يف (أبوه) بني اجلملتني،

وقد عبرّ عنه املربد بقوله( :فاستوى ما له سبب وما ال سبب له) وقصد أن اجلملتني

املعطوف إحدامها عىل األخرى منفصلتان عن بعضهام سواء أربط بينهام ضمري أم

مل يربط؛ َّ
أجنبيا من اجلملة األخرى وإن كان فيه
ألن اجلزء من اجلملة الثانية يكون
ّ
ضمري يعود عىل اجلملة األوىل.

األجنبي مرتني يف نص آخر أعاد فيه توضيح ما يف النص
وذكر املربد مصطلح
ّ

ربا لألول يف مجلة (ما زيدٌ
السابق الذي حتدث فيه عماّ باين
األجنبي؛ أل َّنه وقع خ ً
ّ

األجنبي بمعناه الذي وضحه يف النصوص املذكورة
قائم أبوه) ،وذكر
منطل ًقا وال ٌ
ّ
آن ًفا( ،)22وي َّتضح ممّا تقدّ م َّ
األجنبي عند املربد هو اجلزء املستقل عماّ قبله املنقطع
أن
ّ

األجنبي يف جمموعة
عنه .وإذا ما نظرنا يف كتاب األصول البن الرساج وجدناه يذكر
ّ
األجنبي فيها ،قال
من املسائل املتقاربة يف الغرض واملعنى سأستعرضها ملعرفة داللة
ّ
ِ
الواطئها هو ،جعلت (هو) منفص ً
كاألجنبي،
ال
ابن الرساج« :وتقول :ياذا اجلارية
ّ
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كاألجنبي ،أي كاالسم الظاهر غري املرتبط
ال جيوز حذفه»( ،)23فقصد بجعل (هو)
ّ

بضمري بام قبله أي مثل :يا ذا اجلارية الواطئها زيدٌ  ،فهنا ال يمكن حذف (زيد)؛ أل َّنه

أجنبي ممّا قبله؛ أل َّنه إذا حذف َّ
اختل املعنى ونقص ،وقد كان سيبويه منع من حذف
ّ

األجنبي – فقال« :وإن قلت:
الضمري يف مثل هذا االستعامل – وإن مل يذكر مصطلح
ّ
ِ
ِ
ِ
الواطئها هو ،مل يجُ ز»( ،)24فحذف الضمري ّ
خيل
الواطئها ،وأنت تريد
اجلارية
يا ذا

األجنبي يف نقصان املعنى لذلك ال جيوز احلذف ،وي َّتضح
باملعنى؛ أل َّنه مثل حذف
ّ

َّ
األجنبي عند ابن الرساج هو اجلزء املستقل عماّ قبله الذي ال يمكن حذفه ،وإذا
أن
ّ
ُحذف ال يبقى يف الكالم ما ّ
ّ
فيختل املعنى.
يدل عليه

وذكر ابن الرساج مجلة من املسائل دار احلديث فيها عىل ضمري حل ّ
حمل

األجنبي أي حمل االسم الظاهر املستقل عماّ قبله فقال« :وحق الفاعل أن يكون غري
ّ
نفس ُه) و
املفعول إال يف الظن وأخواته ،فإذا أردت هذا املعنى قلت( :رضب زيدً ا ُ

نفس ُه) وقالوا فإن مل جتئ بالنفس فال ُبدَّ من إظهار املكني ليقوم مقام ما
(رضب زيدٌ َ

هو منفصل من الفعل؛ َّ
األجنبي ،فتقول( :رضب زيدً ا
ألن الضمري املنفصل بمنزلة
ّ
َّ
حاب ال َّنا ِر إِ َّال
عز
هو) و(رضب زيدٌ إياه)
واحتجوا بقوله َّ
﴿وما َج َع ْلنا َأ ْص َ
وجل َ
ُّ

تاب َو َي ْزدا َد
ين ُأو ُتوا ا ْل ِك َ
ين َك َف ُروا لِ َي ْست َْي ِق َن ا َّل ِذ َ
َمالئِ َك ًة َوما َج َع ْلنا ِعدَّ تهَ ُْم إِ َّال ِف ْت َن ًة لِ َّل ِذ َ
تاب َوالمْ ُؤْ ِم ُنونَ َولِ َي ُق َ
ين فيِ ُق ُلوبهِ ِ ْم
ول ا َّل ِذ َ
ين ُأو ُتوا ا ْل ِك َ
تاب ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُوا إِيامن ًا َوال َي ْر َ
ا َّل ِذ َ

ال َكذلِ َك ُي ِض ُّل ُ
كاف ُرونَ ما ذا َأرا َد ُ
ض َوا ْل ِ
اهلل بهِ ذا َم َث ً
َم َر ٌ
شاء
شاء َو هَ ْي ِدي َم ْن َي ُ
اهلل َم ْن َي ُ
َوما َي ْع َل ُم ُجنُو َد َر ِّب َك إِ َّال ُه َو َوما ِه َي إِ َّال ِذ ْكرى لِ ْل َبشرَ ِ ﴾ [املدثر ،]٣١كأ َّنه يف التقدير:
(وما يعلم جنود ر ّبك إال ر ّبك)»( ،)25فوقع الضمري موقع االسم الظاهر املنفصل

واألجنبي منه ،وقال يف مسألة أخرى« :وتقول( :غالم هند رضهبا)،
عن الفعل
ّ
األجنبي»(،)26
فرتد الضمري إليها ...فلام كانت يف ذكرك ردت إليها ،وحلت حمل
ّ

األجنبي املنفصل عن الفعل وكأ َّنه قال( :غالم
فالضمري (اهلاء) يف (رضهبا) بمنزلة
ّ
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هند رضب هندً ا) .ويف جوابه لسؤال مفرتض عن علة جواز القول( :غالم ٍ
ٍ
هند

ضاربته هي) قال« :إ َّنام جاز هنا َّ
ألن الغالم مبتدأ و (ضاربته) عىل هذا التقدير مبتدأ

األجنبي ،أال ترى أ َّنك لو وضعت
والفاعل يسد مسدُّ اخلرب ،فهو منفصل بمنزلة
ّ
مكان (هي) جاريتك أو غريها استقام ،والفاعل املتصل ال حيل حمله غريه»( ،)27فابن

األجنبي؛ أل َّنه َّ
وعوض عنه،
حل حمل
الرساج جعل الضمري (هي) بمنزلة
األجنبي َّ
ّ
ّ

لذلك لو َّ
لصح الكالم كام مثل لذلك ،وقال
األجنبي حمل هذا الضمري
حل اللفظ
َّ
ّ
األجنبي»( ،)28ففي مجيع ما تقدَّ م من أمثلة حتدث ابن
كذلك «(هي) منفصل بمنزلة
ّ

األجنبي.
الرساج عن ضمري ُنزِّ ل منزلة االسم الظاهر
ّ

وكام حتدَّ ث ابن الرساج يف املواضع السابقة عن الضمري الذي نزل منزلة

َّ
فحل حمله ،حتدث ً
األجنبي فقال« :ومن قال (الذي
أيضا عن ضمري
األجنبي
ّ
ّ
رضبت عبد اهلل) مل يقل (الذي كان رضبت عبد اهلل) ويف (كان) ذكر الذي؛ َّ
ألن

الضمري الراجع إىل الذي يف (كان) ،فليس لك ان حتذفه من (رضبت)؛ َّ
ألن اهلاء إذا
األجنبي»(،)29
جاءت بعد ضمري يرجع إىل (الذي) مل حتذف وكانت بمنزلة ضمري
ّ

فابن الرساج هنا يوازن بني مجلتني ،يصح حذف الضمري يف األوىل وال يصح حذفه
رضبت عبد اهلل) واضحة الداللة عىل َّ
أن فيها
يف الثانية ،ففي اجلملة األوىل (الذي
ُ

واضحا
ريا حمذو ًفا يعود عىل (الذي) ،فاقتضاء الضمري يف صلة املوصول جيعله
ً
ضم ً
وإن كان حمذو ًفا؛ أل َّنه «ال بدّ يف الصلة من ضمري يعود عىل املوصول»( .)30أ ّما اجلملة

الثانية (الذي كان رضبت عبد اهلل) ،فلم جييزها ابن الرساج؛ َّ
ألن هناك حذ ًفا للضمري
لبسا يف املعنى يوجب وجود هذا الضمري
يف (كان) وحذ ًفا يف (رضبت) وهذا حيدث ً

فيقال( :رضبته) ،حتى يرتبط الفعل (رضبت) بام قبله ،وجيعل الضمري املحذوف

واضحا أي أ َّنه الضمري نفسه املوجود يف (رضبته) فتتصل عنارص الكالم،
من (كان)
ً

األجنبي
األجنبي الذي إن حذف بقي
وتكون اهلاء يف (رضبته) بمنزلة ضمري
ّ
ّ
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منفص ً
ال عماّ قبله فال يصح الكالم وال ت َّتضح داللته ،وختم ابن الرساج نصه بام

يوضح أن السبب يف منع حذف الضمري يف اجلملة الثانية التي مثَّل هلا أنه حذف
من (كان) لو قدر الضمري يف (كان) جاز احلذف من (رضبته) فقال« :فإن جعلت

يف (كان) جمهو ً
ال جاز أن تضمر (اهلاء)؛ أل َّنه ال راجع إىل الذي غريها»( ،)31وقصد

باملجهول ضمري الشأن ،و(املجهول) مصطلح كويف يقابله مصطلح ضمري الشأن
والقصة واحلديث ،وإن ذكره ابن الرساج فقد نسبه هو إىل الكوفيني يف مكان آخر

األجنبي ،إذ قال« :فإن قلت:
من كتابه( .)32واذكر هنا آخر نص ذكر فيه ابن الرساج
ّ
(الذي فيك عبدُ اهللِ
راغب) مل جيز؛ َّ
ألن (راغ ًبا) مع (فيك) متام الذي ،فال جيوز أن
ٌ
يفرق بينهام ،وتقول( :الذي هو هو مثلك) األول كناية عن الذي ،والثاين كناية

األجنبي»(،)33
عن اسم قد ذكر وكان تقديم ضمري (الذي) أوىل من تقديم ضمري
ّ
فابن الرساج يتحدث عن ترتيب أجزاء اجلملة ولزوم مراعاته من حيث التقديم

والتأخري ،ففي اجلملة األوىل مل يجُ ز تقديم (عبد اهلل)؛ أل َّنه فصل بني جزأي مجلة صلة

املوصول (فيك راغب) ،ثم صار هذا الذي ذهب إليه ابن الرساج من امتناع الفصل

بني أجزاء الصلة مسلماً به ،قال السيوطي« :املوصول والصلة حرف ًيا كان أو اسم ًيا

ثم وجب هلام أحكام،
كجزء اسم فأشبه ليشء هبام االسم املركب تركيب مزج ومن َّ
أحدها :تقديم املوصول وتأخري الصلة فال جيوز عكسه ...الثاين :امتناع الفصل بينه
بأجنبي»(.)34
وبني الصلة أو بني متعلقات الصلة
ّ

أ ّما مثال ابن الرساج يف نصه السابق (الذي هو هو مثلك) ،فبلحاظ الرتتيب

الذي جيب ان يراعى رتّب الضمريين يف هذه اجلملة فجعل الضمري (هو) األول
يعود عىل املذكور القريب يف اجلملة نفسها وهو (الذي) ،وأعاد الضمري الثاين (هو)

األجنبي املذكور قبلها وهو ما جاء (الذي) صفة له
ملا هو خارج عن اجلملة وهو
ّ
كأن يكون (صديقك الذي هو هو مثلك).
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األجنبي يف فكر أيب عيل الفاريس وابن جني
ّ

نصوص اتَّضح َّ
األجنبي ً
ٍ
عرضا
أن علامء العربية األوائل ذكروا
فيام تقدَّ م من
ّ

األجنبي
تضمن
عند وضعهم لقواعد العربية وأصوهلا ،فذكروا ما جيوز من كالم َّ
ّ
مصنوعا ،لك َّننا إذا
وما ال جيوز وف ًقا لتلك القواعد ،وكان أغلب أمثلتهم تعليم ًيا
ً

األجنبي عنوا ًنا لباب من كتاب سامه «باب
وصلنا إىل أيب عيل الفاريس وجدناه جيعل
ّ
باألجنبي»( ،)35فبدا
ما جاء من الشعر من الفصل بني املبتدأ وخربه وبني غريمها
ّ

واضحا ال حيتاج إىل حدٍّ أو تعريف ،فبحثه عن حمل
األجنبي لدى أيب عيل الفاريس
ً
ّ

وجوده يف الشعر جاء بلحاظ َّ
أن للشعر لغة خاصة تكثر فيها الرضورات ،ويشيع

فيه ترصف الشاعر باللغة خارج املألوف املتعارف عليه ،ومن ذلك إدخال ألفاظ

باألجنبي بني املتالزمني
بني متالزمات هي ليست منها ،ومن مصاديق ذلك الفصل
ّ
كاملبتدأ واخلرب ،والفعل والفاعل ،وسائر ذلك مما درجت العربية عىل تالزمه ،وأقره

علامء العربية يف قواعدها.

وتناول أبو عيل الفاريس يف هذا الباب أبيا ًتا من الشعر ورد فيها الفصل

باألجنبي وبني املبتدأ واخلرب ،والفصل بني الصفة واملوصوف ،والفصل بني احلال
ّ

وصاحبه ،والفصل بني الفعل ومفعوله .ومن تلك املسائل قوله« :قال الفرزدق:
ِ
الناس إال ممُ َّل ًكا
ومن مث ُل ُه يف

حي أبوه يقار ُب ُه
أبو أ ِّم ِه ٌّ

()36

حي يقاربه إال ٌ
مملك أبو أ ِّمه أبوه ،ففصل بني املبتدأ
تقديره :وما مثله يف الناس ٌّ

أجنبي منهام ،وفصل بني الصفة
(حي) ،وهو
واخلرب اللذين مها (أبو أمه أبوه) بـ
ٍّ
ّ

أجنبي منهام»( ،)37فالشاعر
(حي يقاربه) بقوله (أبوه) وهو
ّ
واملوصوف اللذين مها ّ
ليصل إىل مبتغاه يف املعنى وليستقم له الوزن والقافية استعمل امكانات اللغة يف

باألجنبي وإن كان استعامله غري ًبا.
الفصل
ّ
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ويبدو َّ
(األجنبي) بوصفه اجلزء املستقل من غريه تظهر جلية يف
أن أمهية
ّ
مسألة الفصل بني املتالزمني ،إذ إن العربية تعتمد التالزم يف الرتكيب بني عنارص
اجلملة ،سواء كان هذا الرتكيب اسناد ًيا فيكون التالزم بني املسند واملسند إليه ،أم

كان الرتكيب إضاف ًيا فيكون التالزم بني املضاف واملضاف إليه ،وكذلك إذا كان

الرتكيب وصف ًيا فيكون التالزم بني الصفة واملوصوف ،وبني احلال وصاحبها،

ويكون التالزم كذلك بني كل عامل ومعمول ،فإذا دخل هذا التالزم فاصل تظهر
احلاجة إىل حتديد هذا الفاصل أهو من متعلقات أحد املتالزمني –فعند ذلك يسوغ

أجنبيا من ذلك الرتكيب.
الفصل به -أم هو ليس من هذه املتعلقات فيكون
ّ

ويالحظ َّ
أن أبا عيل الفاريس –ويف بابه املذكور آن ًفا– مل يدرس من أنواع

ً
اختص
مسوغا إذا عرفنا أ َّنه كتابه
باألجنبي ،ويبدو لنا ذلك
الفصل إال الفصل
َّ
ّ

باألجنبي ،لذلك ُعدَّ مجيع أنواع
بمشكل الشعر ،وكان من هذا املشكل الفصل
ّ

بأجنبي ممّا يلجأ إليه الشاعر بسبب الرضورة الشعرية ،بل ُعدَّ مجيع أنواع
الفصل
ّ
أجنبي من الرضورات الشعرية( .)38ولكن تسامح علامء
بأجنبي أو غري
الفصل
ّ
ّ

جار وجمرور فعدّ وه رضورة حسنة،
العربية بالفصل بام ليس
أجنبيا من ظرف أو ٍّ
ّ

قال ابن عصفور« :والفصل بني املضاف واملضاف إليه بالظرف واجلار واملجرور
من الرضائر احلسنة»(.)39

وما درسه الفاريس يف مشكل الشعر درسه ابن جني يف موضوع الفروق

والفصول ،وذكر قبح بعض وجوه هذه الفروق والفصول فقال« :فمن قبيحها

باألجنبي ،وهو
الفرق بني املضاف واملضاف إليه ،والفصل بني الفعل والفاعل
ّ

باألجنبي ،وجيعل ذلك
دون األول»( ،)40فيلحظ أن ابن جني يستقبح الفصل
ّ

باألجنبي بني املضاف واملضاف إليه أقبح من الفصل
القبح مراتب إذ عدَّ الفصل
ّ
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أن السبب يف ذلك هو َّ
بني الفعل والفاعل ،ويبدو يل َّ
أن املتضايفني كاجلزء الواحد
فالفصل بينهام قد يؤدي إىل خلل يف املعنى ،بينام العالقة بني الفعل والفاعل اسنادية

فهام منفصالن ،والعالقة االسنادية بينهام واضحة املعنى وال يرض فيها الفصل بينهام

باألجنبي بالفعل والفاعل
بفاصل .و ُيلحق ابن جني املبتدأ واخلرب يف مسألة الفصل
ّ

يف مرتبة القبح ،فيقول« :يلحق بالفعل والفاعل يف ذلك املبتدأ واخلرب يف قبح الفصل
بينهام»( ،)41والعلة اجلامعة بينهام واحدة وهي اإلسناد كام تقدم ،ثم يقرر ابن جني

باألجنبي ،فيقول« :وعىل اجلملة فكلام ازداد
قاعدة عامة تنتظم مراتب قبح الفصل
ّ
اجلزءان اتصا ً
ال قوي قبح الفصل بينهام»( ،)42فالقوة يف اتصال اجلزأين توجب قوة

باألجنبي.
يف قبح الفصل بينهام
ّ

وممّا تقدَّ م ي َّتضح َّ
أن كل ما يفصل بني متالزمني ليس من معموالت أوهلام يعدُّ

أجنبيا ،فمن ذلك الظرف عند
أجنبيا .بقي أن نوضح ما فصل بني متالزمني ومل يكن
ّ
ّ

سوغ ذلك ابن الوراق ،بقوله« :الظروف فيها اشتامل عىل اجلملة
الفصل به ،وقد ّ

التي تتعلق هبا ،فقدمت الظروف وأخرت ،فقد صارت هبذا االشتامل عىل اجلملة
بأجنبي»( ،)43فهذه
والتعلق هبا واالحتواء عليها بمنزلة بعض اجلملة ،وما ليس
ّ

األجنبي الذي هو اجلزء املستقل بنفسه عن
حيز
اخلصوصية للظرف أخرجته من ّ
ّ
اجلملة .وذهب الريض إىل مثل رأي ابن الوراق ،وأحلق اجلار واملجرور بالظرف،
فعند حديثه عن الفصل باجلار واملجرور بني َّ
(إن) وما عملت فيه يف قوله تعاىل ﴿إِنَّ
إِ َل ْينا إِيابهَ ُ ْم * ُث َّم إِنَّ َع َل ْينا ِحسابهَ ُ ْم﴾ [الغاشية ]26-25 :قال« :إ َّنام جاز تقديم اخلرب
ظر ًفا لتوسعهم يف الظروف ما ال يتوسع يف غريها؛ َّ
ألن كل يشء من املحدثات ال بدَّ

أجنبية منه ،فدخلت
أن يكون يف زمان أو مكان فصار مع كل يشء كقريبه ،ومل تكن
ّ

األجنبي ،فأجري اجلار
حيث ال يدخل غريها ،كاملحارم يدخلون حيث ال يدخل
ّ
واملجرور جمراه ملناسبة بينهام ،إذ كل ظرف يف التقدير جار وجمرور»( ،)44فالريض
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محل املعنى االصطالحي عىل املعنى اللغوي ،وقاس النظام اللغوي عىل النظام

واألجنبي من مفهومه االجتامعي االسالمي
االجتامعي ،إذ أخذ ثنائية القريب
ّ
ومحل عليه االستعامل اللغوي ،إذ جعل الظرف واجلار واملجرور مثل القريب يف
األجنبي ،فجعل الظرف واجلار واملجرور قرب ًيا له
النسب يدخل يف حمل ال يدخله
ّ

أجنبيا
أجنبيا ال حيق له ذلك .وممّا ال يعد
حقّ الدخول حيث يريد وجعل ما سواه
ّ
ّ

عند الفصل به النداء ،لكن برشط أن ييل املنادى املفصول به املنادى يف املعنى ،فابن

باألجنبي قال:
مالك يف حديثه عن عدم جواز الفصل بني االسم املوصول وصلته
ّ
«وقد فصل بينهام بالنداء فص ً
ال مستحسنًا إن كان الذي ييل املنادى هو املنادى يف

املعنى كقول الشاعر:

ٍ
بمشهد
ؤت
وأنت الذي –يا سعدُ – ُب َ

ِ
واحلمد
كريم وأثواب املكارم
ٍ

()45

فإن مل يكن كذلك ُعدَّ شاذا كقول الفرزدق:
ذئب– يصطحبان
تعش فإن عاهدتني ال ختونني نكن مثل من -يا ُ

()46

»

()47

إن استحسان الفصل بالنداء يف البيت كان بسبب َّ
أن املنادى (سعد) جاء بعده

مجلة صلة دالة عليه هي (بؤت بمشهد) فهي املنادى يف املعنى ،بخالف بيت الفرزدق

َّ
فإن املنادى (ذئب) ال تدل عليه مجلة الصلة (يصطحبان) .وأخرج ابن مالك القسم

ً
بأجنبي؛ أل َّنه مؤكد للصلة ،كقول النبي:
األجنبية ،فقال« :والقسم ليس
أيضا من
ّ
ّ
((وابنوهم بمن –واهللِ– ما علمت عليه من سوء قط))( ،)48فالفصل هبذا ال خيتص

برضورة ،بخالف الفصل بغريه فإنه ال يستباح إال يف الرضورة»( ،)49فأمهية القسم

األجنبية –وإن كان قد فصل بني املوصول
يف تأكيد صلة املوصول أخرجته عن
ّ
وصلته– أل َّنه صار من لوازم اجلملة يف متام الداللة عليها.
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األجنبي
أقسام
ّ
األجنبي املفرد
أو ًال:
ّ

وهو ما ليس بجملة وتكون له استقاللية عن الكالم أو عن بعض عنارصه،

األجنبي املفرد؛ إذ اقتىض البحث أن يتقدم ذكر بعض
ولن أذكر هنا كل ما ورد من
ّ
أمثلته فأغنى عن اإلعادة ،اقتىض البحث ً
أيضا تأخري بعضها فسيأيت احلديث عنه،
األجنبي ما يأيت:
ومن موارد هذا
ّ

األجنبي
 .1التابع
ّ
املعطوف باحلرف :حتدث الريض عن التوابع وترتيبها إذا اجتمعت ،فقال:

«اعلم َّ
أن التوابع إذا اجتمعتُ ،بدئ بالنعت ثم بالتأكيد ثم بالبدل ثم املنسوق ،أما
مر يف تعليل قوهلم إن النكرة ال تؤكد ،وابن كيسان
االبتداء بالنعت قبل التأكيد فلام َّ

يقدم التأكيد عىل النعت ،إذ النعت يفيد ما ال يفيده األول بخالف التأكيد ،وإنام

يقدم التأكيد عىل البدل؛ َّ
ألن مدلول البدل غري مدلول متبوعه يف احلقيقة ،ومدلول

التوكيد مدلول متبوعه ،وأما تقديم البدل عىل املنسوقَّ ،
فألن البدل نسبة معنوية إىل

املبدل منه ،أما بالكلية أو البعضية ،أو باالشتامل ،وأما بدل الغلط فنادر ،واملنسوق

أجنبي عن متبوعه»( ،)50فرتب الريض التوابع عند اجتامعها بحسب أمهيتها يف
ّ
توضيح متبوعها ،فجعل آخرها املنسوق وقصد به املعطوف باحلرف ،فمصطلح
النسق مصطلح ينسب إىل الكوفيني لكثرة استعامهلم له ،واستعمله البرصيون
أجنبيا؛ أل َّنه تابع ال صلة له ،بمتبوعه وال جيمعهام
كذلك( ،)51وعدَّ الريض املعطوف
ّ

إال االشرتاك يف احلكم بوساطة حرف العطف ،بل َّ
أجنبية املعطوف وتغايره عن
إن
ّ
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املعطوف أوجب حرف العطف إذ ال رابط بينهام غريه ،أوضح ذلك العكربي بقوله:

«وال بدَّ يف عطف النسق من حرف يربط الثاين باألول إذ كانا َغيرْ َ ْي ِن»( ،)52وبينّ

الريض اختالف املعطوف عن سائر التوابع إذ إ َّنه ال يوضح متبوعه كسائر التوابع

أجنبيا عن املعطوف ،فقال« :أما عطف النسق فمنفصل عن متبوعه
لذلك ُعدَّ
ّ
ً
لفظا بحرف العطف ،ومعنى من حيث إن املعطوف –يف األغلب– غري املعطوف

وكاألجنبي من متبوعه ،عىل ما هو كاجلزء ممّا قبله
عليه ،فأنكر جري ما هو مستقل
ّ

لتخالف التابع واملتبوع»( ،)53وي َّتضح َّ
أن مسألة التغاير هي التي جعلت املعطوف

أجنبيا وهي قوام العطف باحلرف وسببه ولوال هذا التغاير لكان مثل سائر التوابع
ّ
ال حيتاج إىل حرف عطف ،فإن توضيح التوابع للمتبوع ال حيتاج إىل حرف فهي تدل

عىل متبوعها بالكلية وبالبعضية بخالف العطف الذي جيمع بني متغايرين ال صلة

بينهام ،فإن «أريد اجلمع بني الصفتني أو التنبيه عىل تغايرمها ُعطف باحلرف ،وكذلك
إذا أريد التنويع لعدم اجتامعهام»(.)54

واضحا أن استقاللية املعطوف عن املعطوف عليه باحلرف
وممّا تقدَّ م يبدو
ً

أجنبيا منه ،وال صلة بينهام سوى االشرتاك يف احلكم
وعدم توضيحه له ،جعلته
ّ
أجنبيا عن املعطوف عليه.
واإلعراب وذلك االشرتاك ال يلغي كون املعطوف
ًّ

أجنبيا ،لكنه
بدل الغلط :ويف حديث الريض عن التوابع أخرج البدل من كونه
ّ

نص عىل ندرة بدل الغلط ،إيذا ًنا بإعطائه حكماً
خاصا خمتل ًفا عن سائر أنواع البدل
ً

بأجنبيني منفصلني عن متبوعهام ،ال ً
لفظا وال معنى،
فقال« :التأكيد والبدل ليسا
ّ

أما معنى َّ
فألن البدل يف األغلب إما كل املتبوع وبعضه أو متعلقه ،والغلط قليل

نادر ،والتأكيد عني املؤكد ،وأما اللفظ فأل َّنه ال يفصل بينهام وبني متبوعهام بحرف

أجنبيا ،وذلك أنه ليس
كام يف عطف النسق»( ،)55فالريض أخرج البدل من كونه
ّ
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ال ال ً
منفص ً
لفظا وال معنى غري َّ
أن هذا احلكم ال يستقيم يف بدل الغلط أل َّنه –وإن مل
يسمى
ينفصل يف اللفظ– انفصل يف املعنى؛ لذلك عدّ ُه
أجنبيا ،فقال« :وهذا الذي ّ
ّ

بدل الغلط ،عىل ثالثة أقسام ،أما بداء ،وهو أن تذكر املبدل منه عن قصد وتعمد،

ريا للمبالغة
ثم توهم أنك غالط ،لكون الثاين
أجنبيا ،وهذا يعتمده الشعراء كث ً
ّ
بدر،
نجمٌ ،
والتفنن يف الفصاحة ،ورشطه أن يرتقي من األدنى لألعىل ،كقولك هند ٌ

شمس ...وإما غلط رصيح حمقق ،كام إذا أردت مث ً
محار فسبق
ال أن تقول جاءين ٌ

لسانك إىل رجل ثم تداركت فقلت محار ،وإما نسيان ،وهو أن تعمد إىل ذكر ما هو
غلط ،وال يسبقك لسانك إىل ذكره لكن تنسى املقصود ،ثم بعد ذلك تتداركه بذكر

املقصود»( ،)56وي َّتضح من هذا النص أن بدل الغلط بأقسامه الثالثة :بدا ًء ،أو ً
غلطا

أجنبيا من املبدل منه؛ أل َّنه خيالف أصل وجود التوابع وهو
رص ًحيا ،أو نسيا ًنا ،يكون
ّ

توضيح املتبوع بل بخالف ذلك فبدل الغلط ال صلة له بمتبوعه فهو يلغي داللته
أجنبيا وإن جاء لغرض بالغي كام هو
ليحل حملها ،وال خيرج بدل الغلط عن كونه
ّ

احلال عند الشعراء؛ َّ
ألن للبدل قسمة حارصة فـ «البدل إ ّما أن يكون عني املبدل منه

أجنبيا عنه
أو ال يكون فإن كان فهو بدل الكل من الكل ،وإن مل يكن فإما أن يكون
ّ
أو ال فإن كان فهو بدل الغلط»(.)57

وأجنبية بدل الغلط عن متبوعه هي التي جعلت أبا عيل الفاريس حيمله عىل
ّ

االرضاب يف داللته ،وليس عىل حكم التابع املوضح ملتبوعه ،فقدر له حرف إرضاب

فقال« :وبدل الغلط نحو :مررت برجلٍ محا ٍر ،أراد مررت بحامر فغلط بقوله رجل،

محارا موضع رجل ،وحق هذا أن يستعمل فيه (بل) ،فيقال :مررت برجلٍ بل
فوضع ً
فأجنبية بدل الغلط جاءت من مفارقته معنى متبوعه ،وأوضح اجلرجاين
محا ٍر»(،)58
ّ

ذلك عند رشحه لقول أيب عيل الفاريس ،فقال« :أما محار فال مالبسة له برجل ،وإنام
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أجنبيته؛
يأيت ذلك عند الغلط ،وال يكون يف كالم فصيح»( ،)59فبدل الغلط متحضت
ّ

أجنبيا منه.
أل َّنه فقد الصلة والعالقة واملالبسة بمتبوعه فصار
ّ

األجنبي
 .2الفعل
ّ

أورد الريض اخلالف النحوي يف تنازع عاملني يف العمل النحوي وأهيام أوىل

بالعمل ،فقال« :البرصيون يقولون املختار إعامل الثاين مع جتويز إعامل األول ،وكذا
الكوفيون خيتارون إعامل األول مع جتويز إعامل الثاين ،إنام اختار البرصيون إعامل
الثاين؛ أل َّنه أقرب الطالبني إىل املطلوب ،فاألوىل أن يستبد به دون األبعدً ،
وأيضا لو

بأجنبي
أعملت األول يف العطف نحو :قام وقعد زيدٌ  ،لفصلت بني العامل ومعموله
ّ
بال رضورة ولعطفت عىل اليشء وقد بقيت منه بقية ،وكالمها خالف األصل...
وقال الكوفيون :إعامل األول أوىل؛ أل َّنه أول الطالبني ،واحتياجه إىل ذلك املطلوب
أقدم من احتياج الثاين»(.)60

فنص
وال هتمنا تفصيالت املسألة اخلالفية بقدر ما هيمنا ما كان منها
أجنبياّ ،
ّ

أجنبيا ،وذلك يف مسألة التنازع يف
الريض يكشف لنا عن إمكان أن يكون الفعل
ّ
العمل ،فوقع الفعل بني فعل وفاعله يف حالة كون العمل للفعل األول فيكون الثاين

أجنبيا منهام عىل وفق الرأي الكويف القائل بإعامل
مقحماً بني فعل وفاعله ،فيكون
ّ
الفعل األول يف الفاعل الذي جاء بعد الفعل الثاين كام يف املثال (قام وقعد زيدٌ ) ،فإذا

أجنبيا منهام؛ َّ
ألن النحويني
أعمل الفعل (قام) ،ورفع به (زيد) يكون الفعل (قعد)
ّ

باألجنبي ،قال أبو عيل الفاريس« :ال ُيفصل
ال جييزون الفصل بني الفعل والفاعل
ّ
أجنبيا.
باألجنبي»( ،)61فالفعل الواقع بينهام صار
بني الفاعل وفعله
ّ
ّ
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األجنبي من الفعل الناقص (كان)
.3
ّ

األجنبي من (كان) بالدراسة فقال« :وال جيوز كانت زيدً ا
ذكر أبو عيل الفاريس
ّ

ُ
بأجنبي منها
تأخذ ،إن رفعت احلمى بـ (كانت) لفصلك بني كان واسمها
احلمى
ّ
()62
جيوز الفصل بـ (زيد) بني
وهو (زيد) الذي هو مفعول مفعوهلا»  ،فالفاريس مل ّ

كان واسمها بمعمول الفعل (تأخذ) الذي وقع ضمن مجلة هي خرب (كان) ،لذلك

الفاريس مفعوهلا.
فهو معمول ملعموهلا الذي سماّ ه
ّ

َّ
أجنبيا بنا ًء عىل استقباح سيبويه هلذا
سمى هذا الفاصل
ولعل أبا عيل الفاريس ّ
ّ

قلت :كان زيدً ا احلمى تأخذ أو تأخذ احلمى
الفصل يف االستعامل ومنعه ،إذ قال« :لو َ

قبيحا»( ،)63وقد فهم السريايف من نص سيبويه َّ
أن اإلشكال هو أن يكون
مل جيز وكان ً

املنصوب بعد (كان) ليس منصوهبا ،وإنام منصوب معموهلا ،لذلك كان هذا سبب

املنع ،فقال(« :كان) ،و(ليس) وأخواهتام ال يليهن منصوب بغريهن ،وال جيوز أن
تقول :كانت زيدً ا احلمى تأخذ ،أو كانت زيدً ا تأخذ احلمى ،وذلك أن (كان) وباهبا

أن تعمل الرفع والنصب ،فال جيوز أن يليه إال يشء يعمل فيه أو يف موضعه»(.)64
ملبسا؛ َّ
ألن
أجنبيا–
فالسريايف يرى الفصل –الذي منعه سيبويه وعدّ ه الفاريس
ً
ّ
(كان) وأخواهتا ترفع وتنصب ،فإذا وليها منصوب ليس منصوهبا التبس بمنصوهبا،
وإذا وليها مرفوع غري مرفوعها التبس بمرفوعها ،لذلك يرى َّ
أن الصحيح أن ييل

(كان) وأخواهتا ما تعمل فيه أو ما تعمل يف حمله ،وهذا اللبس يف املعنى واإلهيام
أجنبيا؛
يف حتديد العنارص النحوية هو الذي جعل أبا عيل الفاريس يعد هذا الفاصل
ّ
أل َّنه ليس من معموالت (كان) بل من معموالت معموالهتا فتقديمه جيعله فاص ً
ال

بني متالزمني ،ويلتبس بمعموالت (كان).
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األجنبية
ثان ًيا :اجلملة
ّ

اجلملة هي الكالم املركب تركي ًبا إسناد ًيا ،عرفها ابن هشام بقوله« :واجلملة

قام) ،وما كان
عبارة عن الفعل وفاعله ،كـ (قام زيدٌ ) واملبتدأ وخربه ،كـ (زيدٌ َ
َ
و(كان زيدٌ قائماً ) و(وظننته
و(أقائم الزيدان)
اللص)،
بمنزلة أحدمها نحو
ُ
(رضب ُ
ٌ
رد ابن هشام عىل من جيعل اجلملة مرادفة للكالم ،بقوله« :والصواب
قائماً )»( .)65وقد َّ

أعم منه ،إذ رشطه اإلفادة؛ بخالفها ،وهلذا تسمعهم يقولون :مجلة الرشط ،مجلة
أنهَّ ا َّ
اجلواب ،مجلة الصلة ،وكل ذلك ليس مفيدً ا ،ليس بكالم»( ،)66فهذا الرتكيب الذي

هو قوام اجلملة جيعل هلا استقاللية تفقدها الرتابط مع غريها إال برابط ُيزاد عىل

األجنبي بلحاظ االستقالل أو الرتابط بينها وبني
تركيبها ،فدخلت اجلملة يف ظاهرة
ّ

ما جاءت ضمنه من كالم.

وقد أورد ابن هشام بعض أنواع اجلمل ضمن األشياء التي حتتاج إىل رابط

من ضمري أو غريه ،وتلك اجلمل هي :اجلملة املخرب هبا ،واجلملة املوصوف هبا،
واجلملة املوصول هبا األسامء ،واجلملة الواقعة حا ً
ال ،واجلملة املفرسة لعامل

االسم املشتغل عنه ،نحو (زيدٌ رضبته)( ،)67فإن افتقدت هذه اجلمل الرابط الذي

األجنبية
أجنبية ،لكن خفاء الرابط يف بعض اجلمل جعلها ترتدد بني
يربطها صارت
ّ
ّ

وعدمها أي أن تكون سببية ملا وقعت فيه من كالم مرتبطة به ،ضمن ذلك ما حتدث

عنه اجلرجاين يف مجلة املدح والذم ،وتناول بحديثه كون املخصوص باملدح أو الذم

يف أحد أوجه اإلعراب يكون مقد ًما يف التقدير فيعرب مبتدأ ،وتكون مجلة املدح
(نعم
من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب هلذا املبتدأ ،فقال« :إعلم أ َّنك إذا قلت َ
ُ
الرجل عبدُ اهلل) كان عىل هذين الوجهني ،فإن جعلت (عبد اهلل) مقد ًما يف النية حتى

ُ
ُ
الرجل ،مجلة من الفعل
الرجل ،كان مبتدأ وكان قولك :نعم
نعم
كأ َّنه قيل :عبدُ اهلل َ
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أخبارا كان فيها
والفاعل يف موضع خربه ،والذي يشكل منه أن اجلمل إذا وقعت
ً
ٌ
منطلق ،وليس يف قولك:
ما يعود عىل املبتدأ كقولك :زيدٌ خرج غالمه ،وزيدٌ أبوه
ُ
الرجل ذكر يعود إىل عبد اهلل من جهة الظاهر»( ،)68فاإلشكال الذي طرحه
نعم

ربا يف حال تقدير
اجلرجاين هو خلو اجلملة من الضمري الرابط هلا بام كانت له خ ً

ُ
األجنبية،
الرجل)؛ ألنهَّ ا فقدت الرابط يف ظاهرها فأشبهت باجلملة
نعم
(عبد اهللِ َ
ّ

أجنبية،
لكن خلصوصية هذا االستعامل وإفادته الداللة جعلت اجلملة فيه ليست
ّ
أوضح ذلك اجلرجاين وعلله بقوله« :ألجل أن الرجل قد انتظم عبد اهلل وغريه،
بأجنبية منه ،كام يكون ذلك إذا
وإذا انتظمه مل تكن اجلملة التي هي (نعم الرجل)،
ّ

َ
عمرو»( ،)69فأخرج اجلرجاين
الرجل الذي تعلم ،وعبد اهلل خرج
قام
قلت عبد اهلل َ
ٌ
ُ
أجنبية بلحاظ داللة (ال) اجلنسية التي دخلت عىل
الرجل) من كوهنا
(نعم
مجلة َ
ّ

(رجل) فصارت ً
رابطا بني (عبد اهلل) و(الرجل)؛ َّ
ألن (الرجل) مشتمل –بداللته

عىل جنس الرجال– عىل (عبد اهلل) وكأنه هو بخالف اجلمل التي مثل هلا مثل( :عبدُ

اهللِ
أجنبية ألنهَّ ا فقدت الرابط باملبتدأ
(خرج عمرو) عدّ ت
خرج عمرو) فجملة
َ
َ
ّ

أجنبية العتبارات معينة ،مثل
(عبد اهلل) .ووردت مجل افتقدت الرابط لكنها مل تعد
ّ
ربا هي املبتدأ يف
مجلة اخلرب التي هي املبتدأ يف املعنى ،فـ «إذا كانت اجلملة الواقعة خ ً

املعنى مل حتتج إىل رابط ...كقولك( :نطقي اهلل حسبي) ...استغني عن الرابط؛ َّ
ألن

قولك (اهلل حسبي) هو معنى (نطقي)»( ،)70فإذا كانت مجلة اخلرب هي املبتدأ نفسه يف

أجنبية عنه»( ،)71فجملة اخلرب تكون سببية
املعنى «فال حتتاج إىل رابط ،ألنهَّ ا ليست
ّ
ربا ال بد أن تكون
بالرابط ،وتكون
أجنبية بفقد ذلك الرابط فـ «اجلملة الواقعة خ ً
ّ
أجنبية»(.)72
مشتملة عىل رابط يربطها باملبتدأ وإال صارت مجلة
ّ

أجنبية أو ال ،مجلة الصلة والغالب يف
ومن اجلمل التي يتحكم الربط بجعلها
ّ

الرابط هلا باملوصول «هو الضمري العائد إليه ،ولو مل يذكر املوصول يف الصلة ،لبقي
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أجنبيا عنه؛ َّ
ألن اجلمل مستقلة بأنفسها لوال الرابط الذي فيها»( ،)73فجملة
احلكم
ّ

أجنبية لوال الضمري الرابط هلا بالصلة .كذلك األمر نفسه يقال يف
الصلة مستقلة
ّ
ري يعود عىل املوصوف؛ َّ
مجلة الصفة ،قال العكربي« :وال بد يف الصفة من ضم ٍ
ألن

ريا املوصوف ليصري
ذلك من رضورة كونه مشت ًقا واملظهر ال بد أن يصحبه ضم ً

أجنبيا
من سببه به كقولك مررت برجلٍ قائم زيدٌ عنده فلوال اهلاء لكان الكالم
ّ

من األول ومل يكن صفة له»( ،)74فاجلملة الواقعة صفة ترتبط بموصوفها بضمري إن

أجنبية ال
وجد كانت سببية ملوصوفها مرتبطة به ،وإن فقدت هذا الضمري صارت
ّ
يصح الوصف هبا ،ومثل ما تقدَّ م من قول يف هذه اجلمل يقال يف سائر اجلمل التي
أجنبية
حتتاج إىل رابط ،فهي بوجوده سببية ملا جاءت له ،وإن فقدت هذا الرابط فهي
ّ

منه ال ينفع استعامهلا يف الكالم.

األجنبية عىل اجلملة لعارض
طروء
ّ

أجنبية،
قد يطرأ عىل اجلملة السببية املتصلة بام وردت فيه من كالم ما جيعلها
ّ

يف توضيح ذلك قال اجلرجاين« :قد ترى اجلملة وحاهلا مع التي قبلها حال ما

يعطف ،ويقرن إىل ما قبله ،ثم تراها قد وجب فيها ترك العطف ،ألمر عرض فيها
ُ
﴿اهلل َي ْست َْه ِز ُئ بهِ ِ ْم َو َي ُمدُّ ُه ْم فيِ ُطغْ يانهِ ِ ْم
أجنبية ممّا قبلها مثال ذلك قوله تعاىل
صارت
ّ
َي ْع َم ُهونَ ﴾ [البقرة ،]١٥ :الظاهر كام ال خيفى يقتيض أن يعطف عىل ما قبله من قوله
ين آ َمنُوا قا ُلوا آ َم َّنا َوإِذا َخ َل ْوا إِىل َش ِ
ياطينِ ِه ْم قا ُلوا إِ َّنا َم َع ُك ْم إِ َّنام َن ْح ُن
﴿وإِذا َل ُقوا ا َّل ِذ َ
َ

بأجنبي منه ،بل هو نظري ما جاء معطو ًفا من
ُم ْست َْه ِز ُؤنَ ﴾ [البقرة ،]١٤ :وذلك ليس
ّ
اد ُعونَ َ
الص ِ
قوله تعاىل ﴿إِنَّ المْ ُ ِ
اهلل َو ُه َو ِ
ني خُي ِ
ناف ِق َ
قاموا
الة ُ
خاد ُع ُه ْم َوإِذا ُ
قاموا إِلىَ َّ
اس َوال َي ْذ ُك ُرونَ َ
اهلل إِ َّال َق ِلي ً
ُكساىل ُي ُ
﴿و َم َك ُروا
ال ﴾ [النساء ،]١٤٢ :وقوله َ
راؤنَ ال َّن َ
اهلل َو ُ
َو َم َك َر ُ
اهلل َخيرْ ُ المْ ِ
رد فيه العجز عىل
اك ِر َ
ين﴾ [آل عمران ،]٥٤ :وما أشبه ذلك مما ُي ُّ
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الصدر ،ثم إ َّنك جتده قد جاء غري معطوف ،وذلك ألمر وجب أن ال يعطف»(،)75

النص َّ
أن احلديث عن مجلة (اهلل يستهزئ هبم) يف النص القرآين حمل
ي َّتضح من هذا ِّ

احلديث ،فاألصل الذي يدل عليه السياق هو وجود (واو) العطف قبلها فاملقام
مقام عطف بني اجلمل ي َّتضح به املعنى ،ثم ُحذف حرف العطف فصارت اجلملة
أجنبية؛ ألنهَّ ا فقدت الرابط بام قبلها.
ّ

ورأي اجلرجاين َّ
أن هذه اجلملة كانت معطوفة فحذف العطف فصارت

أجنبية مبني عىل َّ
أن هذه اجلملة جاءت يف سياق مجل جاءت قبلها وال يمكن عدّ ها
ّ
استئنافية ،فهو قد آخذ –قبل ذكره النص السابق– من يعدّ كل مجلة قطعت عن

العطف استئنافية فقال« :وقد قنع الناس فيه بأن يقولوا إذا رأوا مجلة قد ترك فيها

العطفَّ :
إن الكالم قد استتؤنف وقطع عماّ قبله ال تطلب أنفسهم منه زيادة عىل
ذلك ،ولقد غفلوا غفلة شديدة»( ،)76والناظر يف السياق التي وردت فيه مجلة (اهلل

يستهزئ) يلمس صحة ما ذهب إليه اجلرجاين بأنهَّ ا ليست استئنافية؛ َّ
ألن «اجلمل

قائم) ،ومنها
املستأنفة نوعان أحدمها :اجلملة املفتتح هبا النطق ،كقولك ابتدا ًء (زيدٌ ٌ

اجلمل املفتتح هبا السور ،والثاين :اجلملة املنقطعة عماّ قبلها نحو( :مات ٌ
رمحه
فالنُ ،
﴿و َي ْس َئ ُلو َن َك َع ْن ِذي ا ْل َق ْر َنينْ ِ ُق ْل َس َأ ْت ُلوا َع َل ْي ُك ْم ِم ْن ُه ِذ ْكر ًا ( )83إِ َّنا
اهلل) وقوله تعاىل َ
َم َّك َّنا َل ُه فيِ َ
ض َوآ َت ْينا ُه ِم ْن ُك ِّل يَ ْ
األ ْر ِ
ش ٍء َس َبب ًا﴾ [الكهف )77(»]84-83 :في َّتضح من هذا

النص َّ
أن مجلة (اهلل يستهزئ هبم) ليست من نوعي اجلملة االستئنافية فهي مل يبتدأ

هبا الكالم ،وليست منقطعة عماّ قبلها بل هي موصولة يف املعنى بصلتها بام قبلها،
لكن حينام عرض عىل هذه اجلملة حذف العطف صارت أجنبية ،ولكي يوضح
اجلرجاين كون هذه اجلملة كانت معطوفة أورد جمموعة من اآليات يف سياق يشبه

أجنبية وكانت اجلمل يف تلك اآليات متصلة بالعطف فقاس
سياق اجلملة التي عدَّ ها
ّ
أجنبية.
عليها أن السياق سياق عطف وعرض له احلذف فصارت اجلملة بذلك
ّ
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باألجنبي بني املنع واجلواز
الفصل
ّ

األجنبي تكون يف مسائل الفصل ،لذلك سأورد هنا آراء
تقدم أن أظهر موارد
ّ

األجنبي الفاصل بني املتالزمني ،من حيث املنع واجلواز وأحوال
علامء العربية يف
ّ
هذا اجلواز سواء أكان يف مواضع االختيار أم يف مواضع االضطرار ،وأظهر احلالتني

حاجزا بني متالزمني ال ينبغي الدخول بينهام؛ َّ
هي حالة املنع؛ َّ
ألن
ألن الفصل يكون
ً
ذلك يربك الداللة فهو جاء عىل غري األصل.

باألجنبي
منع الفصل
ّ
 .1الفصل بني الفعل والفاعل :قال أبو عيل الفاريس« :ال ُيفصل بني الفاعل

باألجنبي»( ،)78فطبيعة التالزم بني الفعل والفاعل منعت الفصل بينهام؛ َّ
ألن
وفعله
ّ
الفعل يطلب الفعل مبارشة ،إذ «كان الفعل والفاعل كاليشء الواحد»( ،)79فهذا

االندماج بني الفعل والفاعل يمنع الفصل بينهام؛ أل َّنه يكون جمزِّ ئًا لليشء الواحد.

 .2الفصل بني (إنّ ) واسمها :حتدَّ ث ابن الوراق عن منع الفصل بني َّ
(إن)

واسمها بسوى الظرف ،فقال« :الظروف فيها اشتامل عىل اجلملة التي تتعلق هبا،
فقدمت الظروفُ ،
ُ
وأخرت ،فقد صارت هبذا االشتامل عىل اجلملة والتعلق هبا
بأجنبي من االسم واخلرب ،فجاز
واالحتواء عليها بمنزلة بعض اجلملة ،وما ليس
ّ

الفصل هبا ،ومل جيز بغريها تقدير هذا املعنى والفصل به؛ أل َّنه ليس له هذا املعنى
الذي يف الظرف»(.)80
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ي َّتضح َّ
أجنبية أي فاصل عدا الظرف هي التي منعت من الفصل به بخالف
أن
ّ

الظرف الذي جيوز الفصل به؛ أل َّنه من متعلقات اجلملة ،وأوضح ذلك اجلرجاين

بقوله« :واعلم َّ
أن الفصل بني هذه احلروف وبني ما يعمل فيه بالظرف جائز كقولك:
َّ
إن يف الدار زيدً ا قائم ...وال جيوز ذلك بغري الظرف»( ،)81ي َّتضح أن ما سوى الظرف

جيوز النحويون الفصل به.
أجنبي بني (إن) وأخواهتا وما عملت فيه فلم ّ
ّ

 .3الفصل بني املوصول وصلة :درس ابن جني األسامء املوصولة وبينَّ أنهَّ ا

جيوز الفصل بني الصلة واملوصول ،فقال« :واعلم َّ
أن
ال تتوضح إال بالصلة ،ومل ّ
هذه األسامء ال تتم معانيها إال بصالت توضحها وختصصها ...وال جيوز الفصل
باألجنبي»( ،)82وإ َّنام مل يجُ ز الفصل بني الصلة واملوصول؛
بني الصلة واملوصول
ّ

ألنهَّ ام كاليشء الواحد ،قال املربد« :الصلة واملوصول بمنزلة الدال من (زيد) ،أو
الياء»( ،)83وعىل وفق هذا املفهوم ال يكون الفصل بني الصلة واملوصول فصال بني

متالزمني بل بني متامزجني فهام كاليشء الواحد فال غرابة يف أن يمنع الفصل بينهام
بأجنبي.
ّ

 .4الفصل بني املصدر ومعموله :ذكر ابن يعيش إعامل املصدر ومنع الفصل

بأجنبي»(،)84
بينه وبني معموله ،فقال« :وكذلك ال ُيفصل بني املصدر وما عمل فيه
ّ

بأجنبي
وذهب الريض إىل مثل هذا الرأي يف عدم جواز الفصل بني املصدر ومعموله
ّ
بأجنبي ،نحو أعجبني رضبك اليوم أمس
بقوله« :ال جيوز الفصل بينه وبني معموله
ّ
زيدً ا ،عىل أن أمس ظرف ألعجبني»( ،)85ويبدو أن عدم جواز الفصل بني املصدر

باألجنبي حممولة عىل عدم جواز الفصل بني الفعل ومعموله؛ َّ
ألن املصدر
ومعموله
ّ

-وإن كان اسم– عامل عمل الفعل ،فحمل عليه يف احلكم لوجه الشبه هذا إذ «ليس
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من رشوط القياس من أن يكون املقيس مساو ًيا للمقيس عليه يف مجيع أحكامه»(،)86

فوجه الشبه هذا بني املصدر وفعله جعله مثله فكام «ال يفصل بني الفاعل وفعله

باألجنبي.
باألجنبي»( )87كذلك ال يفصل بني املصدر وما عمل فيه
ّ
ّ

 .5الفصل بني اسم التفضيل ِ
و(م ْن) :ذكر ابن مالك عدم جواز الفصل بني اسم
التفضيل و(من) اجلارة للمفضول ،فقال« :وال يفصل بني (أفعل) التفضيل ِ
و(م ْن)

بأجنبي؛ ألنهَّ ا بمنزلة املضاف واملضاف إليه بوجه ما»( ،)88فابن مالك يف تشبيهه
ّ
الفصل بني أفعل التفضيل ِ
و(م ْن) بالفصل بني املضاف واملضاف إليه جيعله من أبعد

أنواع الفصل قبو ً
باألجنبي بني املضاف واملضاف
ال فقد وصف ابن جني الفصل
ّ
إليه بأ َّنه أقبح أنواع الفصل ،فقال« :فمن قبيحها الفرق بني املضاف واملضاف إليه،

فمنع الفصل بني أفعل
والفصل بني الفعل والفاعل
باألجنبي وهو دون األول»(ُ ،)89
ّ
التفضيل ِ
و(م ْن) عىل قياسهم له عىل الفصل بني املضاف واملضاف إليه.

وي َّتضح من املسائل التي عرضتها آن ًفا َّ
أن األغلب األعم هو منع الفصل

باألجنبي ،وقدتقدمفيأغلبمسائاللبحث –زيادة عىل هذه املسائل يف هذا املبحث–
ّ

أن املنع وعدم اجلواز هو الشائع ،وهناك نصوص تعدّ أصو ً
ال لفروع كثرية ،فهي
تتحدث عن العامل واملعمول ولسعة تطبيق نظرية العامل يف النحو العريب تعدُّ

هذه املسائل قواعد عا ّمة تشمل تطبيقاهتا مجيع مباحث النحو العريب الستناده إىل

نظرية العامل ،فمن هذه النصوص عىل سبيل التمثيل قول اجلرجاين« :اعلم أ َّنه ال

باألجنبي»( ،)90وقال ً
أيضا« :الفصل بني العامل
جيوز الفصل بني العامل واملعمول
ّ
باألجنبي غري سائغ»( ،)91ويف السياق نفسه قال العكربي« :الفصل بني
واملعمول
ّ

باألجنبي ال جيوز»( ،)92وقال ً
أيضا« :وإنام مل جيز الفصل بني
العامل واملعمول
ّ
أجنبي غري مسند للكالم والعامل
(كان) وغريها من العوامل بام مل تعمل فيه؛ أل َّنه
ّ
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يطلب معموله فالفصل بينهام يقطعه عنه»( ،)93في َّتضح َّ
أن هناك ع ّلة جامعة يف نظر

باألجنبي وال جتيزه بني العامل واملعمول هي اقتضاء العامل
النحويني متنع الفصل
ّ

األجنبي يقطع هذه الصلة اللفظية التي حتققها مبارشة
للمعمول مبارشة ،ووجود
ّ
العامل للمعمول ،ويشوش املعنى يف فهم السامع بفصل ما كان ينتظره متواص ً
ال

من دون قطع.

باألجنبي ممنوع
وأ َّيد األستاذ عباس حسن الرأي القائل باملنع بقوله« :الفصل
ّ

مطل ًقا»( ،)94وذهب الدكتور متام حسان إىل منع الفصل يف مواضع كثرية منها ما
نوعا من أنواع التضام(.)95
تقدَّ م ذكره يف هذا املبحث وعدّ الفصل ً

باألجنبي
ثان ًيا :جواز الفصل
ّ

باألجنبي عىل نوعني األول :اجلواز يف حال االختيار ،والثاين:
وجواز الفصل
ّ

اجلواز ندرة أو رضورة ،وفيام يأيت توضيح كل نوع:

باألجنبي حال االختيار الفصل بني الوصف
النوع األول :جواز الفصل
ّ

واملوصوف.

باألجنبي بني الوصف واملوصوف بقوله« :لو قيل :بجواز
1.1أجاز الريض الفصل
ّ
أكرم هندً ا رجل رضهبا جلاز؛ َّ
باألجنبي
ألن الفصل بني الوصف واملوصوف
ّ
غري ممتنع بخالف الصلة واملوصول ،إذ االتصال الذي بني األولني أقل ممّا بني
باألجنبي أو يمنعه بلحاظ قوة االتصال
األخريين»( ،)96فالريض جييز الفصل
ّ

باألجنبي كام يف
بني املتالزمني أو ضعفه ،فام قوي اتصاله امتنع فيه الفصل
ّ
الصلة واملوصول فهام كاليشء الواحد ،وإذا ضعف االتصال بني املتالزمني
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باألجنبي كام يف الوصف واملوصوف ،إذ يضعف االتصال
جاز الفصل بينهام
ّ

بينهام؛ َّ
ألن الوصف هو املوصوف يف احلقيقة لكن كل واحد منهام يعطي معنى
وحده بخالف الصلة واملوصول اللذين يعدان جزأين من يشء واحد ،ال

يعطي أحدمها معنى من دون اآلخر فـ «الصلة من املوصول بمنزلة الدال من
(زيد) ،أو الياء»( ،)97لذلك منع الريض الفصل بني الصلة واملوصول وأجازها

بني الوصف واملوصوف بمعيار شدة االتصال وضعفه وكان ابن جني رتب

باألجنبي بقوله« :وعىل اجلملة كلام ازداد اجلزءان اتصا ً
ال
مراتب قبح الفصل
ّ

قوي قبح الفصل بينهام»( ،)98فقوة اتصال الصلة باملوصول منع الفصل بينهام،

وضعف اتصال الوصف باملوصوف أجاز الفصل بينهام.

باألجنبي بني مهزة االستفهام والفعل :درس السيوطي مسألة إجراء
2.2الفصل
ّ

فعل القول جمرى (ظن) وأخواهتا ،يف أ َّنه ينصب مفعولني برشط أن تسبق
هبمزة استفهام ،وحتدَّ ث عن فصل مهزة االستفهام عن الفعل بفاصل ونقل

بأجنبي نحو :أأنت تقول
رأ ًيا يف ذلك فقال« :وقيل ال يرض الفصل مطل ًقا ولو
ّ
زيدً ا منطل ًقا وعليه الكوفيون وأكثر البرصيني ما عدا سيبويه واألخفش»(،)99

باألجنبي بني مهزة
ي َّتضح أن الكوفيني وبعض البرصيني جييزون الفصل
ّ
االستفهام والفعل الذي دخلت عليه يف االختيار من دون رضورة .وتتعلق

هذه املسألة بجانب هلجي ،ذكر ذلك ابن عصفور يف حديثه عن فعل القول
وإجرائه جمرى الظن لينصب مفعولني ،ووضح رشوط ذلك بقوله« :أما بنو
سليم فيجرونه جمرى الظن ،وأما غريهم من العرب فال جيرونه جمرى الظن

مضارعا ملخاطب فقدمته أداة استفهام
إال بأربعة رشوط :أن يكون الفعل
ً

ُ
أتقول زيدً ا منطل ًقا،
غري مفصول بينها وبينه إال بظرف أو جمرور نحو قولك:
جائزا بني اهلمزة
عمرا ذاه ًبا»( ،)100ويف هذه املسألة يكون الفصل ً
وأتقول اليوم ً
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أجنبي إال َّ
أن لكل فصل حكماً  ،فالفصل بالظرف واجلار
بأجنبي وبغري
والفعل
ّ
ّ

واملجرور يبقي الفعل (يقول) ينصب مفعولني كام هو حال (ظن) ،أما إذا كان
أجنبيا فإ َّنه يبطل عمل (يقول) فال يعمل عمل (ظن) ،وإنام يرجع
الفاصل
ّ

الفعل إىل أصل عمله أي إن ما يأيت بعده يكون عىل احلكاية وقد بينّ ذلك ابن

مالك بقوله« :فإن فصل بينه وبني االستفهام أحد املفعولني ،أو ظرف أو جار
وجمرور ،مل يرض الفصل ،فإن فصل بغري ذلك بطلت موافقة الظن ،وتعينت

ٌ
احلكاية ،نحو قولك :أأنت تقول :زيدٌ
راحل ...وتقول إذا فصلت بظرف أو
جار وجمرور :أغدً ا تقول زيدً ا راح ً
ال»( .)101وقد كان سيبويه أجاز الفصل بني

األجنبي– وعلل ذلك
مهزة االستفهام والفعل الذي دخلت عليه -وإن مل يذكر
ّ
بخصوصية اهلمزة؛ ألنهَّ ا أصل يف باب االستفهام ،فقال« :وأما األلف فتقديم

االسم فيها قبل الفعل جائز؛ ألنهَّ ا حرف االستفهام الذي ال يزول عنه إىل غريه
وليس لالستفهام فيها األصل غريه»( ،)102وممّا تقدَّ م ي َّتضح يف هذه املسألة أن

باألجنبي جائز فيها وإن كان يغيرّ بعض أحكامها من إعامل فعل القول
الفصل
ّ

عمل (ظن) أو إرجاعه إىل أصله فتكون اجلملة بعده حمكية عىل ما هي عليه من
عنارص إسناد ووجوه إعراب وال عمل له يف أجزائها.

باألجنبي بني املعطوف واملعطوف عليه :ذكر أمحد الغرناطي اآليتني
3.3الفصل
ّ
األوىل والثانية من سورة البلد ﴿ال ُأ ْق ِس ُم بهِ َذا ا ْل َب َل ِد * َو َأن َْت ِح ٌّل بهِ َذا ا ْل َب َل ِد﴾
[البلد ]2-1 :وافرتض سؤا ً
ال فقال« :للسائل أن يسأل عن تكرير لفظ (بلد)

وجعله معطو ًفا وفاصلة يف اآليتني ،وكيف موقع ذلك يف البالغة وعند
األجنبي،
الفصحاء»( ،)103وأخذ يسهب يف توضيح ذلك ومسوغاته ،وذكر
ّ

أن البلد ّ
فقال« :أال ترى َّ
مسوغ كاف ،والكالم مجلتان وهذا مسوغ
معظم فهذا ّ

ً
أيضا ،واجلملة الواقعة فيها التكرار مجلة اعرتاض ،ومجل االعرتاض كالكالم
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األجنبي بوجه عام ،وإنام يؤتى باجلملة تشديدً ا وإنبا ًء بام يقصد من اعتناء وحترير
ّ

أجنبية يف األصل عن الكالم حسن فيها ما ال
كالم ،فلكون مجل االعرتاض
ّ
حيسن يف غريها ،فساغ التكرير وحسن يف اآلية من هذه الوجوه الثالثة إال َّ
أن

القسم إنام وقع بقوله( :أقسم هبذا البلد ووالد ما ولد) ،وليس قوله( :أنت حل

هبذا البلد) مما وقع به القسم بوجه ،وإنام هي مجلة اعرتاض سبقت بيا ًنا لعظم

قدره  ،)104(»وي َّتضح من قوله هذا َّ
أجنبية
أن اجلمل االعرتاضية عنده مجل
ّ

باألجنبي بني
وهي موجودة وشائعة يف القرآن الكريم ،ويف ذلك جتويز للفصل
ّ

املعطوف واملعطوف عليه ،غري َّ
أن من علامء العربية من ال يعدّ اجلملة املعرتضة
أجنبية ،وتقدَّ م يف صدر البحث اإلشارة إىل هذا الرأي ،وقد ذهب إليه ابن
مجلة
ّ

بأجنبي ،أعني بام ليس من
عصفور قال» :ال جيوز الفصل بني الصلة واملوصول
ّ

الصلة إال أن يكون الفاصل مجلة اعرتاض ،وهو ما كان فيه من اجلمل تأكيدً ا
وتبيينًا للصلة»( ،)105في َّتضح هنا َّ
أن اجلملة املعرتضة يف رأي ابن عصفور ليست

أجنبية؛ َّ
وجوز ابن مالك الفصل
ألن وجودها من متمامت املعنى ومؤكداتهّ .
ّ

أجنبي إال َّ
األجنبي غري حمض،
أن هذا
بني املعطوف واملعطوف عليه بفاصل
ّ
ّ
الص ِ
الة َف ْ
اغ ِس ُلوا ُو ُجوهَ ُك ْم
ففي قوله تعاىل﴿:يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُوا إِذا ُق ْمت ُْم إِلىَ َّ
َو َأ ْي ِد َي ُك ْم إِلىَ المْ َ ِ
راف ِق َوا ْم َس ُحوا بِ ُر ُؤ ِس ُك ْم َو َأ ْر ُج َل ُك ْم إِلىَ ا ْل َك ْع َبينْ ِ َوإِنْ ُك ْنت ُْم ُجنُب ًا
َف َّ
جاء َأ َحدٌ ِم ْن ُك ْم ِم َن ا ْلغائِ ِط َأ ْو ال َم ْست ُُم
اط َّه ُروا َوإِنْ ُك ْنت ُْم َم ْرىض َأ ْو َعىل َس َف ٍر َأ ْو َ
وه ُك ْم َو َأ ْي ِد ُ
ماء َف َت َي َّم ُموا َص ِعيد ًا َط ِّيب ًا َفا ْم َس ُحوا بِ ُو ُج ِ
يك ْم ِم ْن ُه
الن َ
ِّساء َف َل ْم تجَ ِدُ وا ً
ما ُيرِيدُ ُ
اهلل لِ َي ْج َع َل َع َل ْي ُك ْم ِم ْن َح َر ٍج َو ِ
لك ْن ُيرِيدُ لِ ُي َط ِّه َر ُك ْم َولِ ُيتِ َّم نِ ْع َم َت ُه َع َل ْي ُك ْم
وجه الرأي القائل بعطف (أرجلكم) عىل
َل َع َّل ُك ْم تَشْ ُك ُرونَ ﴾ [املائدة ،]٦ :فقد َّ
(أيديكم) بأ َّنه قد فصل بجملة (امسحوا برؤوسكم) بني املتعاطفني فقال:

أجنبيا ً
حمضا الفصل بـ (وامسحوا برؤوسكم) بني
«ومن الفصل بام ليس
ّ
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األيدي واألرجل؛ َّ
ألن املجموع عمل واحد ُقصد اإلعالم برتتيبه فحسن،

وكان ذلك أسهل من اجلملة املعرتض هبا بني شيئني امتزاجهام أشد من امتزاج

املعطوف واملعطوف عليه ،كاملوصول والصلة ،واملوصوف والصفة»(،)106
فسوغ ابن مالك هذا الفصل بأن اجلملة املعرتضة تؤدي إىل متام املعنى فهي
ّ

أجنبية حمضة ،وأن املعطوف واملعطوف عليه ّ
امتزاجا من غريمها
أقل
ليست
ً
ّ

باألجنبي غري املحض ،وقصد بغري املحض َّ
أن له
لذلك من فيهام الفصل
ّ
عالقة داللية بالكالم الذي ورد فيه فهو مل يكن مقحماً  ،أو فاقدً ا ألي صلة

بذلك الكالم الذي كان فاص ً
باألجنبي
ال فيه .وذكر اآللويس وجود الفصل
ّ
باألجنبي يف آيات كريمة منها قوله تعاىل ﴿ ُق ْل
بني املعطوف واملعطوف عليه
ّ
َ َ
َ
الر ُس َ
ول َفإِنْ َت َو َّل ْوا َفإِ َّنام َع َل ْي ِه ما مُح َِّل َو َع َل ْي ُك ْم ما مُ ِّ
ح ْلت ُْم َوإِنْ
أ ِط ُيعوا اهلل َوأ ِط ُيعوا َّ
الغ المْ ُبِنيُ (َ )54و َع َد ُ
ول إِ َّال ا ْل َب ُ
الر ُس ِ
ين آ َمنُوا ِم ْن ُك ْم
اهلل ا َّل ِذ َ
ُت ِط ُيعو ُه تهَ ْ َتدُ وا َوما َع ىَل َّ
ات َليست َْخ ِل َف َّن ُهم فيِ َ
األ ْر ِ
ين ِم ْن َق ْب ِل ِه ْم
است َْخ َل َف ا َّل ِذ َ
َو َع ِم ُلوا َّ
ض َكماَ ْ
ْ
الصالحِ ِ َ ْ
َو َل ُي َم ِّكن ََّن لهَ ُ ْم ِدين َُه ُم ا َّل ِذي ْار َتىض لهَ ُ ْم َو َل ُي َب ِّد َل َّن ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد َخ ْو ِف ِه ْم َأ ْمن ًا َي ْع ُبدُ و َننِي

ال ُيشرْ ِ ُكونَ بيِ َش ْيئ ًا َو َم ْن َك َف َر َب ْع َد ذلِ َك َف ُأولئِ َك ُه ُم ا ْل ِ
يموا
فاس ُقونَ (َ )55و َأ ِق ُ
َ
الر ُس َ
حونَ ﴾ [النور.]56 ،55 ،54 :
ول َل َع َّل ُك ْم ُت ْر مَ ُ
الصال َة َوآ ُتوا َّ
َّ
الزكا َة َوأ ِط ُيعوا َّ
فتحدث عن بني (أقيموا الصالة) و(أطيعوا) يف اآليات السابقة مع الفصل
الكبري بينهام بمجموعة كبرية من املفردات واجلمل ،فقال« :ثم قال سبحانه
بعد متام اآلية وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة ،فعطف (أقيموا) عىل (أطيعوا) مع

وقوع الفصل الكثري بينهام ...سلمتا أن ال فساد يف ذلك إال أن مثل هذا الفصل
باألجنبي من حيث
ليس حمل النزاع فإنه فصل بني املعطوف واملعطوف عليه
ّ

بأجنبي
اإلعراب ،وهو ال ينايف البالغة ،وما نحن فيه عىل ما ذهبوا إليه فصل
ّ
باعتبار موارد اآليات الالحقة والسابقة»( )107في َّتضح َّ
أن اآللويس جييز الفصل
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باألجنبي بني املعطوف واملعطوف عليه .وذكر الدكتور فاضل السامرائي جواز
ّ

باألجنبي يف العربية يف مواضع معينة فقال« :والذي يظهر يل واهلل أعلم
الفصل
ّ

باألجنبي فيام وردت له نصوص فصيحة
أنه جيوز الفصل بني العامل ومعموله
ّ

ليست من باب الرضورة وكان املعنى مفهو ًما فإن ألبس أو أدى إىل تعقيد يف
املعنى أو غموض فيه مل جيز ،وقد أجاز الكوفيون معظم حاالت املنع املذكورة،

باألجنبي وقد
وقد وردت نصوص فصيحة بالفصل بني العامل واملعمول
ّ
خرجها النحاة عىل القلة أو الرضورة أو التأويل»( ،)108ومدار الفهم وعدم

باألجنبي كام ي َّتضح من قول الدكتور
اللبس يف املعنى هو مناط اجلواز للفصل
ّ

السامرائي.

باألجنبي للرضورة:
النوع الثاين :جواز الفصل
ّ

باألجنبي
سأورد هنا بعض النصوص التي تشري إىل موارد جواز الفصل
ّ
رضورة ،وهي واضحة الداللة ال حتتاج إىل إطالة الوقوف عليها بالتفسري ،ومن
هذه النصوص ما يأيت:

اختيارا
1.1درس ابن مالك مسألة الفصل بالقسم بني املوصول والصلة وأجازه
ً
من دون رضورة ،وجعل كل فصل سواه رضورة فقال« :والقسم ليس
بأجنبي؛ أل َّنه مؤكد للصلة فالفصل هبذا ال خيتص برضورة بخالف الفصل
ّ
بغريه فإنّه ال يستباح إال يف الرضورة»( ،)109في َّتضح َّ
أن ابن مالك يرى جواز

باألجنبي عمو ًما يكون يف الرضورة ال يف االختيار.
الفصل
ّ
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2.2ذهب ابن مالك إىل جواز الفصل بني املضاف واملضاف إليه يف االضطرار
األجنبي بقوله« :
بأشياء منها
ّ

ٍ
ُ
مضاف شبه فعل ما نصب
فصل
فصل يمني ،واض��ط��رار وجدا

أجز ومل ُيعب
مفعوالً أو ظر ًفا ْ
بأجنبي ،أو بنعت أو ت��دا»
ّ

()110

باألجنبي رضورة رشح األلفية بعده(.)111
وتابعه يف جواز الفصل
ّ

3.3أورد الشيخ خالد األزهري بي ًتا من الشعر جلميل وهو:

َّ
ٍ
أمجع
فإن فؤادي عندك
بأرض سواكم
فإن يكن جثامين
الدهر ُ
َ

()112

باألجنبي بقوله« :وال ُيشكل
وتناول مسائل كثرية يف هذا البيت وذكر الفصل
ّ

باألجنبي وهو (الدهر) فإ َّنه جائز يف الرضورة»( ،)113فأطلق القول أن
الفصل
ّ
باألجنبي جيوز يف الرضورة.
الفصل
ّ
وأشارت الكتب التي اختصت بدراسة الرضورات إىل َّ
باألجنبي
أن الفصل
ّ
من موارد الرضورات ،فذكر السريايف موارد الفصل وعدّ ها من الرضورات(،)114

وعدَّ ابن عصفور مسائل الفصل عمو ًما من الرضورات غري أ َّنه استحسن الفصل

بالظرف واجلار واملجرور ،ومل يستحسن سوى ذلك من أنواع الفصل ومنها الفصل

باألجنبي( ،)115ويعدُّ الفصل بني املتالزمني من موارد الرضورة الشعرية(.)116
ّ

309

 ...النتائج ...
تناولت(األجنبي) بالدراسة،
بعد أن خضت يف غامر كتب العربية التي
ّ
واستنطقتها بام اتفقت عليه يف هذا املوضوع أو اختلفت يف رؤيتها له ،توصلت إىل
مجلة من النتائج أوجزها بام يأيت:

لألجنبي حدٌّ أو تعريف يف كتب النحويني األوائل وأخذ املتأخرون
1.1مل يكن
ّ
يضعون له حدّ ًا ،وهذا ليس بدع ًا من كثري من الظواهر النحوية التي ذكرها
القدماء من غري حد أو تعريف ثم وضع هلا من بعدهم ما يبني مفهومها.

األجنبي هو اجلزء املستقل بنفسه عن الكالم الذي ورد فيه ،وهو دال عىل معنى
2.2
ّ
غري أنه فقد عالقة لفظية أو معنوية تربطه بذلك الكالم.

األجنبي عند علامء العربية األوائل هو اجلزء املستقل الذي فقد االرتباط
3.3مفهوم
ّ
اللفظي بسياقه من ضمري رابط أو غريه ،وهو يقابل السببي الذي ارتبط بالكالم

الذي ورد فيه برابط لفظي كالضمري.

األجنبي والفصل به من مشكل الشعر عند أيب عيل الفاريس ،فهو حيتاج إىل
4.4كان
ّ
فخصه بباب يف كتاب اختص باملشكل يف الشعر.
دراسة وتوضيحّ ،

5.5استقبح ابن جني الفروق والفصول بني املتالزمات ،وجعل لذلك القبح
بأجنبي
مراتب ،فيزداد كلام زاد االتصال بني جزأين متالزمني و ُفصل بينهام
ّ
منهام.

األجنبي املفرد املعطوف
األجنبي يكون مفرد ًا ،ويكون مجلة ،فمن وجوه
6.6
ّ
ّ
ّ
عليه،ألن ال صلة بينهام ،فهام متغايران ال
أجنبي عن املعطوف
باحلرف،فهو
ّ
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جيمعهام إال العطف باحلرف بخالف سائر التوابع التي تكون موضحة ملتبوعها

بالكلية أو بالبعضية .وكذلك بدل الغلط فهو يعدّ أجنبي ًا ،ألنه ال صلة بينه وبني
املبدل منه،فهو نقيضه سواء كان جميء هذا البدل قصد ًا لغرض بالغي أو كان
ً
ّ
ليحل حم ّله.
خطأ أو نسيان ًا رصحي ًا.فهو ال يوضح متبوعه بل يلغيه

7.7إذا تنازع فعالن العمل يف فاعل يف باب التنازع يكون الفعل الثاين أجنبي ًا؛ ألنه
فصل بني فعل وفاعله.

8.8اجلملة التي هلا حمل من األعراب تكون أجنبية إذا فقدت الرابط الذي يربطها
بعنارص الكالم الذي وردت فيه ،وتكون سببية إذا اتصلت برابط ،ويطرأ عىل
اجلملة حذف رابط موجود فتصري أجنبية.

باألجنبي،
األجنبي ،واملنع أظهر أحكام الفصل
9.9الفصل باألجنبي أظهر موارد
ّ
ّ
باألجنبي بني املضاف واملضاف إليه ،وبني النواسخ وما عملت
فمنع الفصل
ُ
ّ

فيه،وبني املصدر ومعموله ،ويف أغلب األحوال ُمنع كل فصل بني العامل
واملعمول.

باألجنبي بني الوصف واملوصوف،وبني
1010أجاز بعض علامء العربية الفصل
ّ
املعطوف واملعطوف عليه،وبني اهلمزة والفعل الذي دخلت عليه،وكانت
إجازهتم لذلك حال االختيار وليس يف حال االضطرار.

باألجنبي عامة يف حال الرضورة الشعرية،
1111أجاز بعض علامء العربية الفصل
ّ
ومن ضمن ما أجازوه ما منعه غريهم من فصل بني مضاف ومضاف إليه ،وما

بني عامل ومعموله ،وما سوى ذلك.
1.1هتذيب اللغة( :جنب).122/11 :
2.2تاج العروس( :جنب).186/2 :
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3.3ينظر :تاج اللغة وصحاح العربية (جنب) ،102/1 :ولسان العرب (جنب).277/1 :
4.4أساس البالغة (جنب).65 :
5.5أمايل ابن احلاجب .752/2
6.6رشح الكافية الشافية .308/1
7.7املقتصد يف رشح اإليضاح .557/1
8.8النحو الوايف .378/1
9.9ينظر :فهرست املصطلحات يف هذه الكتب ،التعريفات  57والكليات،1096 ،305
ورشح احلدود النحوية167وكشاف اصطالحات الفنون 1868/2واملصطلح النحوي
نشأته وتطوره 217-215وتطور املصطلح النحوي البرصي من سيبويه حتى الزخمرشي
.315
1010كتاب سيبويه .62/1
1111رشح كتاب سيبويه .334/1
1212أرسار النحو .173
1313كتاب سيبويه .61/1
1414ينظر :حاشية الصبان .9/3
1515رشح ابن عقيل .143/3
1616املقتضب .101/3
1717املصدر نفسه .101/3
1818املقتضب .110/3
1919املصدر نفسه .189/4
2020املصدر نفسه .193/4
2121املقتضب .193/4
2222املصدر نفسه .193/4
2323األصول يف النحو .38/2
2424كتاب سيبويه .54/2
2525األصول يف النحو  ،241/2والنص القرآين من سورة املدثر :من اآلية.31 :
2626األصول يف النحو .242/2
2727املصدر نفسه .243/2
2828املصدر نفسه .243/2
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2929املصدر نفسه .339/2
3030اللمع يف العربية .295
3131األصول يف النحو .339/2
3232ينظر :املصدر نفسه  ،182/1واملصطلح النحوي نشأته وتطوره  ،180وتطور املصطلح
النحوي البرصي من سيبويه حتى الزخمرشي .30
3333األصول يف النحو .348/2
3434مهع اهلوامع .324/1
3535رشح األبيات املشكلة اإلعراب .298
سب إليه يف الكامل  ،27/1دالئل اإلعجاز .83
3636البيت غري موجود يف ديوانه ،و ُن َ
3737رشح األبيات املشكلة اإلعراب .298
3838ينظر :رشح الريض عىل الكافية  ،205/1وحاشية الصبان .202/3
3939رضائر الشعر .194/2
4040اخلصائص .390/2
4141اخلصائص .390/2
4242اخلصائص .390/2
4343علل النحو .191
4444رشح الريض عىل الكافية .290-289/1
4545البيت حلسان بن ثابت ،وهو غري موجود يف ديوانه ،ونسبه إليه ابن هشام يف السرية النبوية
.270/2
4646ينظر :ديوانه .628
4747رشح الكافية الشافية .309 ،308/1
4848صحيح مسلم .2138/4
4949رشح الكافية الشافية .309/1
5050رشح الريض عىل الكافية .394/2
5151تطور املصطلح النحوي البرصي .162
5252اللباب يف علل البناء واإلعراب .416/1
5353رشح الريض عىل الكافية .337/2
5454الكليات .605
5555رشح الريض عىل الكافية .337/2
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5656املصدر نفسه .386/2
5757مفتاح العلوم .84/1
5858اإليضاح .221
5959املقتصد يف رشح االيضاح .935/2
6060رشح الريض عىل الكافية  ،205 ،204/1واملسألة اخلالفية كام بدت واضحة من رسد
الريض هلا ،ينظر :االنصاف يف مسائل اخلالف ( 83/1م ،)13-وذكرت نص الريض ألن
ذكر األجنبي ومل يذكره صاحب االنصاف.
6161اإليضاح .122
6262املصدر نفسه .120
6363كتاب سيبويه .70/1
6464رشح السريايف .351/1
6565مغني اللبيب .357
6666املصدر نفسه .357
6767ينظر :املصدر نفسه .472-469
6868املقتصد يف رشح اإليضاح .367/1
6969املصدر نفسه .367/1
7070رشح ابن عقيل .204/1
7171جامع الدروس العربية .343/2
7272التطبيق النحوي .101
7373رشح الريض عىل الكافية .12/3
7474اللباب يف علل البناء واإلعراب .405/1
7575دالئل اإلعجاز .231
7676املصدر نفسه.
7777مغني اللبيب .363
7878اإليضاح .121
7979علل النحو .161
8080املصدر نفسه .191
8181املقتصد يف رشح اإليضاح .453/1
8282اللمع يف العربية .295
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8383الكامل يف اللغة .35/1
8484رشح املفصل .83/4
8585رشح الريض عىل الكافية .406/3
8686االنصاف يف مسائل اخلالف .164/2
8787اإليضاح .121
8888رشح الكافية الشافية .1131/2
8989اخلصائص .390/2
9090املقتصد يف رشح اإليضاح .426/1
9191املقتصد يف رشح اإليضاح .426/1
9292اللباب يف علل البناء واإلعراب .155/1
9393املصدر نفسه .169/1
9494النحو الوايف .216/3
9595ينظر :اللغة العربية معناها ومبناها .223
9696رشح الريض عىل الكافية .196/1
9797الكامل يف اللغة .35/1
9898اخلصائص .390/2
9999املطالع السعيدة يف رشح الفريدة .341/1
10100املقرب .323
10101رشح الكافية الشافية .568/2
10102كتاب سيبويه .99/1
10103مالك التأويل .1143/2
10104مالك التأويل .1145/2
10105رشح مجل الزجاجي  ،186/1وينظر :املقرب .65
10106رشح الكافية الشافية .1149-1148/1
10107روح املعاين .189/1
10108اجلملة العربية تأليفها وأقسامها .68
10109رشح الكافية الشافية .309/1
11110متن ألفية ابن مالك .27
11111ينظر :رشح ابن عقيل  ،83/3وأوضح املسالك .31/2
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11112ديوان مجيل .29
11113رشح الترصيح عىل التوضيح .207/1
11114رضورة الشعر أليب سعيد السريايف .178
11115ينظر :رضائر الشعر .214-194/2
11116لغة الشعر ،دراسة يف الرضورة الشعرية  ،241-234والرضورة الشعرية دراسة لغوية
نقدية .237-219
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم
1.1أساس البالغة ،جار اهلل حممود بن عمر
الزخمرشي (ت )#538تح :عبد الرحيم
حممود ،دار املعرفة ،بريوت1982م.
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ملخص البحث
هدفت دراستنا إىل تبيان االيديولوجة السياسية لتنظيم الدولة املارقة املرتكزة

عىل ثالثية :التكفري ،القتال ،وتسخري الفكر الديني من اجل الوصول اىل السلطة

(اخلالفة) ،بدالئل املطالب الرمزية التأسيسية البرشية املختلفة زمني ًا ،الذين ادجلوا
املقدس الديني من اجل مأرب دنيوية ختص االستيالء عىل السلطة بطرق وحشية او

ما اسميناه بادارة التوحش ،ولد هذا الواقع املرفوض منذ ظهور احلركات الفوضوية
والقتالية املاضوية كاخلوارج وامتداداهتا السلفية القتالية بأفكار ورؤى ترجع اىل
رموز وتنظيامت دوغامئية ،تتبنى التكفري للمجتمع املسلم ،واالخر املسامل بآليات

دينية .وهو ما مثل عندنا إشكالية كربى كون فهمهم ال يمثل الدين واالنسانية ،وانام
عدّ مروق ًا عن املقدس الديني باحلجج الربهانية والرشعية ،لذا فان من تعاطى معهم
عىل خمتلف املستويات :املادية والعقائدية واراد بذلك استخدامهم كايديولوجيا

سياسية اجيابية خارجي ًا من أجل مترير مشاريع هلا عالقة برصاعات إقليمية ودولية،

وهو ما ترفضه (التكفري  -القتل) املعارف احلضارية (العقل االنساين) ،واملبادئ
القيمية(املقدس الديني) ،لذا كان علينا ان نويص يف بحثنا يف ضوء تشخيصنا

للمعوقات الثالثية التي تواجه الدولة الوطنية العراقية :التكفري ،القتال ،اخلالفة ،بان
استكامل بناء دولتنا الوطنية يف العراق ،ودرء اخلطر اإلرهايب عنه ،يتوجب الرتكيز

عىل املقومات الثالث اآلتية :املقوم العسكري ،املقوم السيايس ،املقوم الثقايف.
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ABSTRACT
The present study focuses upon Rogue [Bloodthirsty] State
Organization in Iraq and Al-Sham to show the ideology of the tripolitical
policy that holds Takfirizing –discrediting- ,fighting and exploiting the
thought of religion to gain authority ,Khalafa,such ideologizes the sacred
religion to gain mundane intension dominating the authority at all savage
means ,as it is so called cruelty managing . Such a rejected circumstance
appears since the chaotic and fighting movements rose into surface,
such as Khawarj and its fighting Salafi tails, with viewpoints pertinent
to dogmatism takfirizing both the Muslim Society and the pacific under
certain religious means.
That is why such an ideology casts us into controversy as they never
represent Islam nor humanity; it is considered as renegading the sacred
religion by legal and proving evidences, so those who deal with them
materialistically or doctrinally desires to use them as foreign positive
political ideology to implement certain projects fraught with international
and regional conflicts; the human mind and the sacred religion the
discrediting and fighting policy rejects. Thereupon it is to recommend in
the current study in light of the trihindrance the national state of Iraq
confronts; takfirizing , fighting and Khalafa that it is to resume erecting our
national state in Iraq and cope with the terrorist danger, that is why it is
necessary to take hold of the three buttresses: military buttress, political
buttress and cultural buttress.
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 ...املقدمة ...
شكلت التنظيامت الراديكالية القتالية أخطر واقع عميل هيدد حياة الناس

ويصادر تطلعاهتم واعتباراهتم يف احلياة ،منذ ظهور تلك التنظيامت عىل امتدادهتا
الداخلية واخلارجية ،فقد أثرت التنظيامت الراديكالية والقتالية التي تشظت من

مجاعة االخوان املسلمني املرصية ،ثأثريا مهجي ًا سلبي ًا يف التعايش املجتمعايت كافة،
كوهنا نظرت اليه من زاوية دوغامئية ،عدت بموجبها املجتمعات دار حرب كافرة

جيب قتاهلا بحسب تصنيفات التنظيامت االرهابية والراديكالية ،أسهم يف هذه

االيديولوجيا السياسية والفكر املشوش ،كتابات السعودي بن عبد الوهاب،
والباكستاين املودودي ،واملرصي سيد قطب ،واألردين املقديس ،حيث عدّ هؤالء

-بفهم مغلوط عن الرشيعة -املجتمعات التي ال تعد السلطة املطلقة عىل البرش هي

هلل تعاىل فقط يف زمننا هذا ،الذي انقطع عنه الوحي ،وختمت به النبوة ،وغاب عنه
الصحايب والويل ،هي جمتمعات تعيش حياة جاهلية ،باملعنى الفقهي املدلل عىل حقبة

ما قبل ظهور االسالم ،حتى لو كان ذلك املجتمع افراده مسلمني ،بل لو انتسبوا اىل
ذات الفرقة التي ينتسب اليها التنظيم الساعي اىل فرض ما يبتغي.

فقد قامت التنظيامت القتالية منذ تنظيم االخوان ،وتنظيم اجلهاد يف مرص،

وأفغانستان ،وباكستان ،واألردن ،وما تفرع عنها من تنظيامت كتنظيم اجلهاد

والقاعدة ،وربام ليس أخرها ظهور ما يسمى بتنظيم الدولة االسالمية يف العراق
والشام اختصار ًا (داعش) ،بأعامل إرهابية عرب ايديولوجيا سياسية ،تنتهج التكفري

والقتل للعديد من أصحاب الضمري واملثقفني وأبناء املجتمع وهتجريهم وسبي
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نسائهم يف إطار الدول املنتسبة للحضارة االسالمية واحلوارض الباقية ،حتى طال أمر
التكفري والقتل الواليات املتحدة االمريكية والعديد من الدول الغربية ،بل رضبت

تلك التنظيامت القتالية كل االعراف والقواعد اإلنسانية والدولية يف تعاملهم
مع املختلف املسامل ،مسج ً
ال بذلك أسوء حالة انسانية تارخيي ًا مثلت خروج ًا عىل

القيم املذكورة مجيع ًا .يضاف اىل هذا املشكل االول تعد ادارة التوحش التي تتبناها

التنظيامت القتالية االرهابية ومنها تنظم الدولة يف العراق والشام الذي احتل بتاريخ
(/10شباط )2014/حمافظات غريب العراق وشامله ،ويسعى إلطالق فايروس
خالفته املزعومة عىل دول عديدة ،وهذا ال ينسجم متام ًا مع القيم الرشعية والقوانني

الوضعية املحلية والدولية ،ربام نستثني ما فعلته عنارص التوحش القديمة(اخلوارج)

والتنظيامت الفوضوية االخرى من هنا وهناك ،الذين أوغلوا أيدهيم بدماء الناس،
ومنهم عامة املسلمني ورموزهم .ليس هذا فحسب بل ان بعض الدول الفاشلة ايض ًا

يف احلسابات التنموية والسياسية العاملية والتي ترعى التنظيامت القتالية عرب التلقني
والدعم تدرك خطورهتم ومروقهم عن الرشيعة والقانون ،لكنها تستخدمهم ورقة

لصاحلها عىل مستوى جيوسياسية ،ومناطق النفوذ يف الرشق األوسط.

يف ضوء ما تقدم من إشكالية فقدان تنظم الدولة االسالمية يف العراق والشام

املقبولية الرشعية والقانونية منذ أصوهلا التعبوية والفكرية ،ننطلق يف بحثنا هذا من
فرضية تذهب اىل ان ما يسمى بالدولة االسالمية يف العراق والشام يمثل مروق ًا،

وأمر ًا مريب ًا عىل املرشوعية (الفقهية  -القانونية) ،ليمتهن ايديولوجية سياسية قائمة

عىل التفكري والقتل ،عرب استهالك مقوالت برشية شواذ ،ناجتة بتفسري موهوم
للرشيعة االسالمية ،لدواعي طائفية ،تؤدجلها دول وتنظيامت مارقة حلسابات

سياسية.
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وعليه ،سندرس أدبيات القتاليني ،وبياهنا بوصفها ايديولوجيا سياسية قد ال

تعرب عن اإلمجاع الفقهي والقانوين بواسطة منهجي الوصف والتحليل ،وسنعرض
عدد من األسئلة ،لبقاء سمة املوضوعية العلمية هي الفيصل :هل هناك جذور

لتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام؟ ثم اذا كانت هناك جذور للتنظيم
املذكور هل ينسجم مع القيود احلضارية :الرشعية  -القانونية؟ او مثلت حالة فقدان
واستالب للقيم؟ كيف حيل ملجموعات تدعي النظام اإلسالمي ،اجتياح بلد له نظام

دستوري ،ديمقراطي ،وترويع شعبه؟ هل هناك موقف واضح :شعبي ًا  -اقليمي ًا -

دولي ًا ،من ادارة التوحش ملدن عراقية ،السيام الدول العضوية بمؤمتر باريس املنعقد

بتاريخ (/14ايلول ،)2014/وأعضاء اجلمعية العامة لألمم املتحدة؟ سيتم بيان

هذه املقدمة بالنقاط اآلتية:

1.1مدخل توصيفي لنزعة التكفري يف األدبيات التأسيسية الرمزية

2.2نقد االيديولوجيا السياسية عند (تنظيم الدولة املارقة يف العراق والشام)

او ًال :مدخل توصيفي لنزعة التكفري يف األدبيات
التأسيسية الرمزية
تكتسب مفردة التكفري (إخراج الناس من الدين واحلكم بارتدادهم) خاصية

ال حضارية عىل اقل تقدير ،كام تذكر حقول األلسنيات ،أما التنظيامت األصولية
فتأيت مسألة التكفري عىل خطورهتا تأيت بالرقم الوحيد يف أدبياهتم التأسيسية

التوظيفية للنص ،يرافق القطعية األصولية خواص :التشدد ،واهلجرة ،واإلرهاب،

التي تولدت من رموز التنظيامت القتالية املاضوية ،عرضت أدبياهتام فكر ًا تكفريي ًا
عرب فهم مغلوط عن النص الديني ملواجه االخر املختلف.
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يمثل تنظيم الدولة االسالمية يف العراق والشام (الدولة املارقة)

(*)

أكثر

التنظيامت املعارصة ضبابية ،كونه استفاد من معطيات التكنولوجيا املعارصة يف

مرشوعه التوحيش ،حماو ً
ال الرجوع ايديولوجيا إىل األدبيات التأسيسية الرمزية

التقليدية ،متص ً
ال بذلك اىل تنظيم القاعدة اإلرهايب ،وهذا التنظيم يمتد اىل ما

يعرف بالسلفية التكفريية القتالية ،االيديولوجيا األساس حلركات تكفريية بدائية:
اخلوارج ،والوهابية .سنتعرف ماهية الفكر التكفريي ،بأبعاده الرمزية وأهدافه

السياسية ،وكيف تعامل اجليل القتايل اجلديد بايديولوجيا التكفري والقتل التي تركها

القتاليون التقليديون يف عرص التمدن الصناعي ــ العلمي.

متثل احلركة الوهابية بصيغتها البدائية ،ركنا تأسيسيا للجيل اجلديد من

القتاليني ،اىل جانب أمهية إجيادها ايديولوجيا سياسية لصالح ديمومة مؤسيس
اململكة العربية السعودية عىل رأس السلطة ،إذ أراد مؤسس اململكة حممد بن

سعود يف بدايات القرن الثامن عرش ان تكون اململكة مؤدجلة بفكر إسالمي تلفيقي
حيفظ له االستمرار عىل عرش اململكة ،فاستدعى شخصا مالئم له ،يدعى حممد

بن عبد الوهاب من منطقة نجد ،وجد فيه امللك انموذج ًا تعصبي ًا خيالف املذاهب

االسالمية ،متأثر ًا إىل حد كبري بالشيخ ابن تيمية (1327 - 1292م) ليكون بذلك

حممد بن عبد الوهاب (1792 - 1703م) صانع االيديولوجيا السياسية بوسائلها

التكفريية( .)2التي مل تكن قائمة يف تاريخ الرشق :احلضاري القديم ــ اجلاهيل البالغي

ــ االسالمي الذهبي (باستثناء حالة اخلوارج يف أواخر حكم عثامن بن عفان واالمام

عيل بن ايب طالب وامتداداهتا يف الدولة االموية) .ومع بواكري ظهور الفلسفة
(احلكمة باملفهوم االسالمي) :الفارابية  -السينوية  -املسكوية ،التواصلية مع

الفلسفة الغربية التأسيسية :اخليالية  -الربهانية .ظهر هذا اجلدل والتعاشق الفلسفي
احلضاري بمراحل خمتلفة من احلقبة العباسية الشمولية ،وأفل فيها خطر فرقة
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اخلوارج عىل الناس ،ونتيج ًة للرصاع االنفعايل :العبايس  -العثامين ،أنحاز بعض
الفقهاء لصالح أدعياء اخلالفة آنذاك  -العثامنيني  -فتم تقيم الفلسفة عىل اهنا كفر
ومروق عن الدين ،فظهرت الكتابات الفقهية املكفرة بكتابات ابن تيميه.

فمث ً
ال ،الرأي الفقهي القائل :ان كل انسان ال يقول اعتقاد ًا بالتشبيه ،فهو

(مرشك وكافر) ومن ثم فهو غري موحد ،طبق ًا البن تيميه« :ان اهلل يف واقعه ال يمتاز

عن خلقه ،ال يف ذاته ،وال يف صفاته ،وال يف افعاله ،ولكن املتكلمني جيعلونه متباين ًا
وممتاز ًا عن اخللق ،وهذا االمتياز والتباين يستلزم تعطيل اهلل ،ومن ثم نفيه وتعطيله

من األساس ،والنفي والتعطيل جحود ورشك ،فاملتكلمون ،مرشكون»( .)3اذن قطع
ابن تيمية يف خطابه بتكفري املدارس الفلسفية الكالمية :إسالمية  -غربية.

وجد ابن عبد الوهاب يف أفكار ابن تيمية رشعية رمزية ،يف حالة ملتهبة

يشهدها العامل االسالمي آنذاك من الرصاع :األول ،ما بني الداخل االسالمي

نفسه (مؤيدي االستبداد  -أنصار الدولة الوطنية) ،الثاين ،مابني الداخل الوطني
واخلارج (االجنبي) ،إىل جانب تأثره بسلفية اخرين ،عند زيارته اىل مدينة املوصل

العراقية( .)4فقد اعتقد بن عبد الوهاب ،أن بلدان املسلمني بلدان رشك ،طاملا مل

تدخل حتت طاعته ودعوته ،ومل يستثن منها حتى احلرمني الرشيفني ،فهو كفر كل

املذاهب االسالمية من أحناف ،وشوافع ،وحنابلة ،واملتصوفة واإلمامية ،اذ كان
يذكر ان من يشك يف كفر األمامية فهو كافر ،وشمل تكفريه الفالسفة واملتكلمني،
وكفر البدو والعديد من القبائل كقبيلة عنزة ،وقبيلة الظفري ،وأهل العيني ،والدرعية
بل امتد به األمر إىل أن كفر مجيع الناس اال من تبعه(.)5

وينقل الشيخ حسن املالكي عن القايض سليامن بن عبد الوهاب (شقيق منظر

التكفري) تساو ً
ال ينتقد به هنج التكفري عند بن عبد الوهاب ،قائ ً
ال« :كم أركان
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االسالم يا حممد بن عبد الوهاب؟ فقال :مخسة ،قال :أنت جعلتها ستة ،السادس:
من مل يتبعك ،فليس بمسلم ،هذا عندك ركن سادس من اركان االسالم»( .)6يذكر

ان القايض سليامن كان كأبيه ينكر عىل أخيه حممد اراءه املتطرفة ،وألف كتاب ًا خاص ًا

يف الرد عليه ،وعىل أتباعه ،اسامه (الصواعق اإلهلية يف الرد عىل الوهابية)(.)7

ويعتقد ان بن عبد الوهاب يف كتابه (الدرر السنية) حرص وجوب ما يسميه

اجلهاد باجلهاد ضد املسلمني فقط ،وليس فيها حرف واحد يف جهاد القوات
األجنبية التي كانت موجودة يف بلدان العامل االسالمي(.)8

ويلخص لنا عاملان عربيان احدمها الشيخ حممد جواد مغنية من بريوت ،والثاين

الشيخ حسن فرحان املالكي من الرياض رأهيام يف االيديولوجيا التي يسلكها ابن
عبد الوهاب ،فيذهب األول بعد ان مجع مؤلفات بن عبد الوهاب خالل زيارته

للسعودية ،قائ ً
ال« :أهم ما يلفت النظر يف هذه الكتب هو احلرص الشديد عىل تكفري
امة حممد - غريهم  -حرص ًا بلغ حد الشهوة أو االنتقام ،فمبدؤهم الديني
واالجتامعي والسيايس هو :اما ان تكون وهابي ًا ،واما القتل لك ،والنهب المولك

والسبي لذراريك»( .)9واشار العامل الثاين :الشهادة هلل ،ان أتباع بن عبد الوهاب

من حيث اجلملة ،يظلمون من خالفهم الرأي ،ويعملون عىل إقصائه والتشكيك
فيه واالستعداء عليه ،ومن الصعب توثيق املظامل والتعصبات ،فدون املظلمة حجر

حمجور وعبد مأمور(.)10

وهذين الرأيان يدالن عىل أن احلركة الوهابية كايديولوجيا سياسية من

مبانيها التكفري واإللغاء ،اعتنقها حكام اململكة وروجوا هلا بقوة السالح ،ونرشوا

أيديولوجيتهم املذكورة عرب سلسلة من احلمالت عىل مناطق وسط اجلزيرة

ورشقها بل أغاروا عىل أرايض اهلالل اخلصيب التي كانت خاضعة لالدارة العثامنية
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املبارشة( .)11وسيستمر فيام بعد تأثري أيديولوجيتهم يف الظواهر املتوحشة اجلديدة:

القاعدية (الالدنية  -الظواهرية) والزرقاوية والداعشية والنرصتية ...عرب تسويغات
رشعية  -دموية ،لتحقيق أهداف سلطوية.

عىل كل حال فرض الوهابيون وسائلهم بالقتل واإللغاء من خالل العنف

اجلسدي املوجه ضد البرش وإرثه احلضاري واملعريف عرب حرق الكتب وإعدام

مؤلفيها( .)12مذكرين الناس هبمجية رجال الكنيسة يف العصور الوسطى ،ضد

الفكر والبرش بتوظيفات دينية .ولكن ،ماهي الدواعي التي جعلت احلركة الوهابية

قوة كبرية وتيارا جارفا للعديد من الشباب املسلم عىل املستوى السني ،يرى برنارد
لويس :ان هناك تطورين برزا يف بواكري القرن العرشين أسهام يف تنامي الوهابية:
أوهلام توسع اململكة العربية السعودية ،وثانيهام توحدها ،اذ لعب عبد العزيز ال

سعود يف السنوات األخرية للدولة العثامنية بمهارة بالرصاع بني العثامنيني من جهة،

والقوة الربيطانية يف رشقي اجلزيرة العربية ،اآلخذة بالتوسع من جهة اخرى(.)13
ليحل بدل االسالم العثامين الذي ينتمي يف األعم األغلب اىل املذاهب االسالمية

السنية األربعة تطرف الوهابية كايديولوجيا سياسية ،ويف هذا املجال يذكر الداعية

السعودي الشيخ حسن املالكي :ان من أخطاء حممد عبد الوهاب هو اجلانب
التكفريي إذ تربى يف املجتمع السعودي رجال دين وطلبة الرشيعة عىل آراء بن
عبد الوهاب فكانوا يميلون لتكفري املسلمني ،بل امتد التأثري اىل كثري من السنة يف
اخلارج( .)14ففي العراق مث ً
ال استجاب للدعوة السلفية الوهابية ابتداء نارص آل

االلويس ( )1899 - 1836وحممود شكري االلويس ( )1924 1856ومعهم

مجهرة أسامء من امثال :محد بن حممد العسايف ،ومصطفى امني الواعظ ،وعبد السالم
الشواف ...وغريهم

(**)

رافق بعد ذلك بمدة ظهور مجاعات أصولية إسالمية،

تنادي بحاكمية اهلل يف بلدان عديدة من العامل االسالمي كاجلامعة االسالمية يف
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باكستان بزعامة ابو االعىل املودودي ،ومجاعة االخوان املسلمني عام  1928بزعامة

الشيخ املعتدل حسن البنا ،ومن ثم سيد قطب األكثر تشدد ًا ما قبل ظهور رجاالت
تنظيم القاعدة ليس يف تاريخ االخوان املسلمني فحسب ،بل للحركات األصولية
ايض ًا ،إذ ستمتد أبعاد فكره السيايس إىل التنظيامت التكفريية املعارصة ومن ضمنها

تنظيم القاعدة ،وتنظيم (الدولة املارقة) سنأيت عىل دراسته الحق ًا.

وأسهمت عوامل عديدة يف مرص وخارجها بالتكوين البنيوي لسيد قطب الذي

أصبح االب الروحي للعديد من رجاالت التنظيامت التكفريية ومنها رجاالت
تنظيم القاعدة وفروعها ،اذ مثلت قسوة االستبداد يف مرص منذ بدايات اخلمسينات
عام ً
ال اساسي ًا لربوز الفكر التكفريي لسيد قطب ،فلم يكن قبل هذه املدة متشدد ًا

وهذا واضح يف كتاباته األدبية ومطالعاته ،فض ً
ال عن قربه من التنظيم القومي (هيئة

التحرير) ،وجتواله يف مدن الواليات املتحدة االمريكية ،لكن ما ان بدأ سيد قطب

يتناغم شيئ ًا ما مع تطلعات حركة االخوان املسلمني يف مرص لفرض سلطة اخلالفة

باإلكراه ،وفهم شباب اإلخوان وقياداهتم ،بان قطب هو من مريدي احلركة ،مما
جعل هناك ختوفا من نظام مجال عبد النارص من نفوذ سيد قطب باجتاه يصب يف

تقوية حركة اإلخوان وامتدادهم داخل مرص وخارجها ،حتى أوعز باعتقاله لتبدأ
بذلك صفحة مظلمة عىل العامل االسالمي شارك هبا من حيث ال يشعر مجال عبد
النارص عرب إعدامه لسيد قطب ،ليكون ملهام عند الشباب املتطلع للحكم الديني،

ويف هذا املعنى يذكر عبد اهلل النفييس ،قائ ً
ال« :فللسجن أثاره اخلطرية عىل االنسان
وانتاجه وفكره وموقفه النفيس من املجتمع املحيط ،أفال رأيت ماذا حدث لفكر

سيد قطب جراء السجن»( .)16وأنتج سيد قطب الصفحة املظلمة (التكفري  -القتال)

كايديولوجيا سياسية ،من خالل تأثري كتاباته (يف ظالل القران) و(معامل يف الطريق)
اللذين كتبهام داخل السجن عىل التنظيامت االسالمية الراديكالية كحزب التحرير
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بزعامة تقي الدين النبهاين ،ومجاعات التكفري واهلجرة ،وتنظيم اجلهاد ،وصو ً
ال
اىل تنظيامت القاعدة ،ومنها ما يسمى بالدولة االسالمية يف العراق والشام (تنظيم
الدولة املارقة) ذات االيديولوجيا السياسية الثالثية:
 .1التكفري
 .2القتال

 .3اخلالفة

ثاني ًا :نقد االيديولوجيا السياسية
عند تنظيم الدولة املارقة يف العراق والشام
امجعت أدبيات التنظيامت القتالية املشار اليها ،عىل ان فكرة حاكمية اهلل ،التي

نادى هبا سيد قطب يف كتابه (معامل يف الطريق) واخرون ،كانت بمثابة دستورا غري

قابل للتعديل ،وايديولوجيا سياسية يف الوقت نفسه ،عند التنظيامت القتالية ،ومنها
(تنظيم الدولة املارقة) ،اذ نادت التنظيامت املذكورة واشباههم منذ القدم بان:
«ال حكم اال اهلل» ،وكانوا يقصدون هبا« :ال امرة اال هلل»( .)17ورد االمام عيل

عليهم ،قائ ً
ال« :ولكن البد للناس من امري»( .)18من هنا وصف االمام عيل

كالم اخلوارج من قبل ما يقارب اكثر من الف واربعة مائة سنة بأهنا« :كلمة حق يراد
هبا باطل»( .)19وأهنا شعار ،وايديولوجيا سياسية ،رفعوها لتقليل من رشعية خالفة
االمام  للناس ،بالرغم من طمأنة اإلمام هلم ،بجعلهم أحرارا يف أمر عدم بيعته
خليفة ،رشط أن ال يسفكوا دماء الناس ،لكنهم قاموا بالعكس من ذلك ،بل مل ينج

من تكفريهم ومكرهم االمام عيل ومن سبقه يف اخلالفة.
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عموم ًا فقد طالب سيد قطب بايديولوجية اخلوارج السياسية ،وهي حاكمية

اهلل أو االمارة يف كتابه (معامل يف الطريق)( ،)20األكثر تأثري ًا يف التفكري والسلوكيات

املتداولة عند التنظيامت االسالمية الراديكالية ،إذ ان سيد قطب اقتبس فكرة

احلاكمية بصورهتا اجلديدة من الداعية األصويل ،ايب األعىل املودودي زعيم (اجلامعة

االسالمية) يف باكستان( .)21وهو سبق أن اهتم ايض ًا بالتحريض عىل القالقل خاصة
عندما انفصلت باكستان الرشقية (بنغالدش)عن باكستان الغربية ،حيث قام أعضاء

مجاعة املودودي بذبح عرشات اإللف من الناس يف بنغالدش ،بحجة خمالفتهم

للرشيعة(.)22

وذهب سيد قطب يف تكفريه لكل من ال يقبل بحاكمية اهلل من املجتمع ،فقد

قسم سيد قطب املجتمعات اىل قسمني مها :املجتمع االسالمي ،واملجتمع اجلاهيل،
اذ املجتمع االسالمي هو املجتمع الذي يطبق فيه االسالم عقيدة وعبادة ،ورشيعة

ونظام ًا ،وخلق ًا وسلوك ًا ،وال يعد املجتمع إسالميا بحسب فهم سيد قطب ،اال
بتطبيق ما تقدم من مفردات ،وان(صىل  -صام  -حج) افراد املجتمع(.)23

وتتضح نزعة التكفري عند سيد قطب بقوله ان املجتمع الذي ال يطبق الرشيعة

االهلية هو جمتمع جاهيل منحرف ،قائ ً
ال« :اجلاهلية هي االنحراف عن العبودية هلل

وحدة وعن املنهج االهلي يف احلياة ،واستنباط النظم والرشائع والقوانني والعادات
والتقاليد والقيم واملوازين من مصدر أخر غري املصدر االهلي»( .)24وتتضح معامل

التكفري القطبي عرب قوله« :اما حكم اهلل ،واما حكم اجلاهلية ،واما رشيعة اهلل،
واما اهلوى» .ذاكر ًا بان ما اسامه وظيفة االسالم ،هي اقصاء اجلاهلية من قيادة

البرشية( .)25مشري ًا اىل ان الناس الذين ال يطبقون احلكم االسالمي هم حييون حياة
اجلاهلية ،وهم ليسوا مسلمني(.)26
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لعل سيد قطب أوقع نفسه يف إشكالية ،عندما أراد مترير ايديولوجيته املوجهة

ضد التنوع الديني واملجتمعي ،اذ ان الدين بأصله القرآين :قال بالتعدد ،وقبول
الد ِ
االخر ،واحرتام عقيدته ،قال تعاىل ﴿ال إِ ْكرا َه فيِ ِّ
ين﴾(.)27

وتتضح فلسفة اختالف الرشائع واملجتمعات وفلسفتها عند اهلل يف النص
شاء ُ
اهلل لجَ َ َع َل ُك ْم ُأ َّم ًة ِ
واح َد ًة
القرآين اآليت ﴿لِ ُك ٍّل َج َع ْلنا ِم ْن ُك ْم شرِ ْ َع ًة َو ِم ْنهاج ًا َو َل ْو َ
َو ِ
اس َتبِ ُقوا الخْ َ يرْ ِ
لك ْن لِ َي ْب ُل َو ُك ْم فيِ ما ُ
ات إِلىَ اهللِ َم ْر ِج ُع ُك ْم جمَ ِيع ًا َف ُي َن ِّبئ ُُك ْم بِام ُك ْنت ُْم
آتاك ْم َف ْ
ِف ِ
يه تخَ ْ ت َِل ُفونَ ﴾(.)28

وهناك ما يدل عىل أن القرآن ،يشري ان هذا العامل متعدد وخمتلط من اناس شتى،
َ
ماء َف َ
الس ِ
سال ْت َأ ْو ِد َي ٌة بِ َق َد ِرها ﴾( .)29وتعامل النبي األكرم
امء ً
قال تعاىل ﴿أ ْنزَ َل ِم َن َّ

 بروح العدالة مع غري املسلمني يف قيامه باملدينة واعرتاف لكل مله موحدة بحق

التعبد بعقيدهتم من خالل وضعه لصحيفة املدينة( .)30فلامذا هذا اإلقصاء لإلنسان
مادام األصل القرآين والنبوي عند املسلمني يقبل اآلخرين من أتباع األديان
واملذاهب االخرى يف قضايا العقيدة والدين ،واذا كان هذا اجلانب العقائدي عند

اهلل مقبو ً
ال ،فكيف باجلانب الدنيوي السيايس وهي مهمة تقترص عىل تسيري أمور

الناس اليومية وتلبية حاجياهتم األساسية.

عموم ًا فقد ترك سيد قطب تأثريه عىل التنظيامت اإلسالمية الراديكالية

بد ًا بنموذج االخوان املسلمني ،ثم بأعضاء التنظيم الرسي بعد حل اجلامعة عام
1952إثر مصادمات مع احلكومة ،وحماولة اغتيال الرئيس املرصي األسبق مجال

عبد النارص عىل يد مجاعات نشطة يف االخوان( .)31التي كانت ايضا تتم استعدادهتا
العسكرية ملواجهة النظام النارصي كله باعتباره نظاما كافرا يف ضوء تصنيف سيد

قطب يف كتابه معامل يف الطريق(.)32
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وحيمل دستور (حزب التحرير) املؤسس عام  1953واملحضور يف اغلب

البلدان االسالمية ،رؤى قريبة جد ًا من التصورات القطبية ،السيام تلك املتعلقة

بالعمل بدولة اخلالفة واحلكم بام انزل اهلل ،ولو بقوة السالح( .)33وكل ارض ال
تطبق ايديولوجيتهم السياسية  -احلاكمية  ،-فهي بمثابة دار حرب« :دار الكفر هي
الدار التي تطبق فيها أحكام الكفر عىل مجيع شؤون احلياة ويكون أماهنا بأمان الكفر،

ولو كان مجيع أهلها من املسلمني»( .)34اذن ،اتفقت الظاهرة النبهانية مع الظاهرة
القطبية عىل االيديولوجيا الثالثية :التكفري  -القتال  -احلاكمية.

ومع وصول انور السادات اىل سدة السلطة يف مرص توسع فكر التكفري اكثر

السيام مع تشظي حركة االخوان املسلمني اىل عدد من اجلامعات التي حتمل أفكار
سيد قطب ومنها التنظيم اجلهادي الذي أنشئ يف العام  1974برئاسة الفلسطيني
األصل صالح عبد اهلل رسية ،ثم تبني تأثري سيد قطب بصورة جلية يف كتاب سلفه

عبد السالم فرج املسمى بـ (الفريضة الغائبة) وكان يقصد به رضورة محل السالح

كايديولوجيا للحصول عىل السلطة ،موضح ًا يف الكتاب املذكور :أن املجتمع
املعارص جمتمع ال يطبق الرشيعة وخيضع ألنظمة برشية وتعلوه أحكام كفر(.)35

هذه اجلامعة قامت بعملية نوعية يف تاريخ مرص احلديث عرب قيام احد أعضائها

املدعو خالد اإلسالمبويل ،باغتيال الرئيس املرصي آنذاك أنور السادات ،يذكر

أن االسالمبويل استند يف توجهاته الفكرية إىل مؤلف (الفريضة الغائبة) ،كان
اإلسالمبويل اىل جانب تأثري الكتاب املذكور يساير سيد قطب بفكرة احلاكمية(.)36

وعليه ،رأي العديد من املراقبني ان االخوان املسلمني(احلزب االسالمي) هي

األكثر أمهية من بني التنظيامت املتشددة يف العامل االسالمي ،وان باقي التنظيامت

الراديكالية تعد تفرعات من االخوان(.)37
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ويعد النموذج اآلخر لتنظيم اإلخوان ،هو العراق برزت املجموعات او ً
ال

بتنظيامت االخوان املسلمني يف بدايات الستينات بتأثري من األصويل حممد حممود

الصواف ،ثم ظهور السلفية التكفريية يف أوائل التسعينيات ،وبالتحديد يف شامله
الكردي ،اذ يف فرتة احلصار الدويل عىل العراق ،تأثرت ما يعرف بالسلفية القتالية
بالسلفية الوهابية السعودية يف شكلها التقليدي وتأثرت ايض ًا  -السلفية القتالية يف
العراق  -بسيد قطب منهج ًا فكري ًا أي منهج العنف املرصي حركي ًا(.)38

هذا الظهور للسلفية القتالية يف اقليم كردستان العراق بشقيه السعودي

الوهايب ،واملرصي القطبي ،سيساعد كثريا عىل ادجلة شجرة تنظيم القاعدة الفاسدة
يف العراق عرب فرعها االول ،املسمى بتنظيم التوحيد واجلهاد بزعامة الزرقاوي،
حيث سهل تنظيم (أنصار االسالم) بزعامة نجم الدين فرج امحد كريكار املعروف

بـ (فاتح كريكار) ،الذي ال حييد يف ايديولوجيته السياسية عن حاكمية سيد قطب،
وأفكار عبد اهلل عزام ،فهو يؤمن بان اإلسالم منهج عام للحياة ،وصالح لكل زمان

ومكان ،بمعنى انه هو احلل ،كام انه كان متأسيا بأفكار ابن تيميه ،حيث انه كفر كل

من ال يعمل يف سبيل قيام دولة اخلالفة ،بل كفر من يعارض أو ال يؤيد قيامها ،ومن

ثم فهو كفر احلكم الديمقراطي ،باعتباره ال يأيت باإلسالم دستور ًا(.)39

هذا الفكر املتطرف واملؤدلج عند تنظيامت بدأت هتيئ نفسها وتنشط يف

ظل سامح النظام العراقي السابق يف سنواته األخرية للتنظيامت القتالية بالدخول

للعراق ،عىل أمل ان يستفيد منهم ،يف أي خطر خارجي ،قد يتعرض له العراق كام
سيأيت الحق ًا.

وتصاعدات الدعوات األصولية املنادية بإقامة احلاكمية يف أواخر السبعينات

لسببني :أوهلام يرجع إىل قيام حكومة والية الفقيه املؤسساتية يف ايران يف العام
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 ،1979إما السبب الثاين يف نشوة اجلامعات االصولية ،احتدام املواجهة بني
االيديولوجيات العاملية :املعسكر الرأساميل بزعامة الواليات املتحدة االمريكية،

واملعسكر االشرتاكي بقيادة االحتاد السوفيتي السابق السيام عىل ارض افغانستان،
التي حتولت اىل ارض رخوة للتنظيامت الراديكالية ،بحجة مساعدة املسلمني

االفغان للتخلص من السيطرة السوفيتي ،واسقاط احلكومة املوالية له ،حيث عدّ
أعضاء تلك التنظيامت ذلك جهادا ضد دولة كافرة(.)40

ومن ضمن تلك التنظيامت ،تنظيم اجلهاد الذي تبلور عىل شكل تنظيم

(بيت األنصار ومكتب اخلدمات)( .)41الذي يعد النواة األوىل لتنظيم القاعدة

الذي أسسه أسامة بن الدن ( ،)2012-1957أواخر التسعينات ،وبالتحديد يف

العام 1988وسيصبح الطبيب املرصي ،والقائد يف تنظيم اجلهاد أيمن الظواهري

( )-1951نائب بن الدن بعد أن أجرب األفغان العرب(***) وبمساعدة السعودية،
والواليات املتحدة االمريكية ،وبدعم املخابرات الباكستانية ،من ان تتخذ روسيا
يف نيسان من العام 1988قرار ًا يقيض باالنسحاب من افغانستان ،خالل الستة

أشهر التالية من العام املذكور ،اذ جاء فيه تقرير مفصل للجنة من الكونغرس
االمريكي عن طبيعة أهداف تنظيم القاعدة ووسائله ،والدعم الذي كان يتلقاه بن

الدن ،بامييل« :كانت البيئة الدولية مثالية ملساعي بن الدن ،حيث قدمت السعودية،
والواليات املتحدة االمريكية (مليارات الدوالرات) كمساعدات رسية للجامعات
الثائرة يف افغانستان ملحاربة االحتالل السوفيتي ،قدمت هذه املساعدات عرب

باكستان»( .)43يقول الكاتب االمريكي جاسون بريك« :إن هناك عددا من االسباب

التي دفعت السعودية لتنفق بسخاء عىل املقاتلني االفغان منها :الرغبة يف نرش

األنموذج السعودي الوهايب يف العامل ،خصوص ًا بعد نجاج الثورة االسالمية يف
ايران ومباركتها من املسلمني سنة وشيعة»(.)44
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عىل أي حال سينقلب السحر ليس عىل الساحر فحسب بل عىل البرشية مجيع ًا،

وستولد ابرز حالة مروق عن االنسانية ،اذ سيمثل تنظيم القاعدة الذي هو امتداد
للتيار التكفريي املشار اليه ،وسيصبح اكثر راديكالية وظالمية يف العامل كام هي احلال

يف استخدام تنظيم القاعدة من أسلوب (االرهاب) كايديولوجيا سياسية تفرضها
بوسائل دموية بشعة ضد سكان الواليات املتحدة ومؤسساهتا ،كام حدث يف العام

 2001او ما عرف بأحداث احلادي عرش من ايلول ،والقيام باالعامل االرهابية ضد
العراقيني بعد االحتالل االمريكي يف العام  ،2003وسيسعى من اغرت به باالستيالء

عىل السلطة حتت شعار (أقامة اخلالفة) يف بلدان ذات اطر دستورية ،كام هو حال
امتداداته الظالمية بقيام (دولة خالفة) املزعومة يف العراق واإلفادة من احداث

ماسمي بحركات الربيع العريب وتداعياهتا منذ العام  2011واىل يومنا احلارض
من خالل اجتامع عوامل بعضها ذات دوافع دوغامئية ،وبعضها راجعة اىل التناحر
السيايس ،واخرى تعود اىل ضعف يف اجلانب االمني واالستخبارايت ،وأسهمت
توافر األرضية الرخوة يف العراق ،السيام يف املناطق الغربية منه ،بعد هشاشة الوضع

السيايس واالجتامعي يف سوريا ،وانعكاسه سلبي ًا عىل االرايض العراقية املحاذية

لسوريا ،وسنفصل ذلك الحقا.

عموم ًا ،مل ينته بن الدن من بث الرعب بني الناس حتى بعد انسحاب روسيا

من افغانستان ،بل حاول تثبيت اركان قاعدته لتحقيق أهداف أكثر دموية يف تاريخ
الشعوب معد ًا قيام حكومة طالبان يف افغانستان بعد احلكومة املوالية للروس النواة

األوىل لـ (الدولة االسالمية) ،لكن بن الدن اخذ يبحث عن مكان آخر لتحقيق
أهدافه ،فوجد يف خريف عام  1989من السودان مكان ًا قد يساعده لتحقيق مآربه

املستقبلية فقد وجد أن هناك حضورا له عند املتطرفني االسالميني ،حتى ان زعيم
اجلبهة االسالمية حسن الرتايب ،الذي كنا نظن به خري ًا ومرشوع ًا حضاري ًا لالمة
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االسالمية ،قد حث بن الدن عىل نقل منظمته كلها اىل السودان األمر الذي وافق

عليه بن الدن ،وقد يرجع السبب يف تعاطف الرتايب مع بن الدن آنذاك إىل أن الرتايب
رأى ابن الدن قادرا عىل إهناء احلرب املستمرة ضد االنفصاليني املسيحيني األفارقة

يف جنوب السودان (دارفور)(.)45

ويشري الباحث مايكل يوهيل اىل ان حسن الرتايب له دور حمرض ضد الواليات

املتحدة االمريكية ،ففي زيارة له قبل أشهر من تفجريات احلادي عرش من سبتمرب

ملسجد التقوى الذي كان يرتاده األمريكان االفارقة وصفهم باهنم« :حمظوظون

الهنم يعيشون مثل موسى يف منزل فرعون نفسه»(.)46

عموم ًا بعد ان مكن الرتايب من جعل السودان قاعدة البن الدن لعملياته يف كل

ارجاء العامل واالعداد لعمليات ارهابية مستقبلية ،انتقل بن الدن اىل افغانستان من
جديد ،ويف ضوء ما تقدم ،يذكر الكاتب اريك لوران قائ ً
ال« :مل تعد مغادرة بن الدن

السودان هزيمة بل فقط مرحلة من مراحل رصاعه من اجل جهاد عاملي»( .)47إذ ما
لبث أن انتقل ابن الدن اىل وطنه األم اململكة العربية السعودية ،التي كان فيها عىل

ما يبدو عالقة وطيدة بني األرسة احلاكمة ،وبني بن الدن ،بدليل حريته بالتنقل يف
داخل اململكة السعودية وخارجها.

وعىل ما أظن ان العالقة احلميمة ضعفت شيئا ما عىل املستوى الرسمي

ألسباب بعضها تكتيكية (حتى تتمكن من استخدامهم كورقة خارجية) وأخرى
واقعية (ختص األمن الوطني) مع اجتياح النظام السابق يف العراق يف اب 1990

للكويت ،اذ ان ابن الدن عرض جهوده عىل ملك السعودية فهد بن عبد العزيز
السرتداد الكويت ،فرفض امللك املذكور عرضه ،مفض ً
ال ان يدخل يف حتالف

ترتأسه الواليات املتحدة االمريكية(.)48
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وبعد ان فقد الدعم الرسمي السعودي جزئي ًا واالحتضان السوداين كلي ًا

بعد وصول اجلنرال عمر حسن البشري اىل السلطة يف اخلرطوم ،غادر بن الدن
السودان ليستقر منذ العام 1996يف افغانستان ،ولكن هذه املرة يف حكم رفاقه

يف تنظيم طالبان(****) بعد ان استولوا عىل السلطة يف افغانستان بمنطق القوة(.)50

ويف اواسط عام 1998بدا بن الدن يعد لتهديداته ضد املرافق احليوية للواليات
املتحدة االمريكية ،فوجد النظام العراقي السابق الفرصة سانحة لتبني االرهابني

(املجاهدين) ايديولوجيا سياسية جديدة ،ملواجهة لضغوطات االمريكية آنذاك،
بسبب ما قيل عن امتالكه أسلحة دمار شامل ،فأخذ النظام العراقي البائد يطلق

مبادرات اسرتاضائية ذات صبغة دينية لصالح الراديكاليني االسالميني ،فخارجي ًا

حسن النظام البائد عالقته املتوترة مع السلفيني القتاليني ،فأخذ يرسل الوفود إىل
حكومة طالبان ،وكذلك اىل قيادات تنظيم القاعدة يف افغانستان ،ومنهم اسامة بن
الدن الذي فضل البقاء يف افغانستان عىل الرحيل اىل العراق آنذاك ،اما عىل املستوى
الداخيل فأطلق النظام البائد ما اسامها بـ (احلملة االيامنية) ،فنام الفكر السلفي يف
أوساط الشباب يف مناطق أطراف بغداد وشامهلا ،املسامة عنده قبل احلرب بـ (أسوار

بغداد) عىل أمل أن حيفظ السلفيون القتاليون أركان نظامه اذا ما تعرض لغزو
خارجي.

يف املدة نفسها ،أخذ بن الدن يصعد من خطواته اإلرهابية ،حيث جاء يف

امللخص اليومي الذي يلقيه الرئيس االمريكي آنذاك (كلنتون) يف 4كانون األول

عام  :1998ان أسامة بن الدن حيرض الختطاف طائرات أمريكية ،وهجامت

أخرى ،ليحقق إطالق رساح :عمر عبد الرمحن ،ورمزي يوسف ،وحممد عودة(.)51
وبعد ثالث سنوات من امللخص املخابرايت الذي تلقاه كلنتون فعل بن الدن عمله

االرهايب يف  11ايلول 2001ضد برجي التجارة يف الواليات املتحدة ،وكان
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تداعيات هذا العمل قرارات هي األكرب من نوعها بعد احلرب العاملية الثانية

ملكافحة االرهاب يف البلدان االسالمية ،فكانت احلرب عىل نظام طالبان او ً
ال،
واحتالل العراق ثاني ًا.

يف ضوء ما حدث من وحشية ،يعرض السؤال من اين اكتسب ابن الدن

فكره التكفريي واالقصائي ،خاصة يف العالقة بني املسلمني وغري املسلمني ،وبني

املسلمني أنفسهم ،بل املجتمع الواحد نفسه ،وغري ذلك من تكفري نظريات ادارة

الدولة ومؤسساهتا ،اذ ان القاعدة كفرت كل من مل يطبق حكم اهلل باعتبارهم دار

حرب ،جيب قتاهلم ،وفق املنهج القطبي ،حيث وصفت احلكم الديمقراطي بأنه

رشك وكفر رصيح ،وأن الربملانات تصدر حق اهلل ،الهنا خترج ترشيعات مصدرة

باسم الشعب وليس باسم اهلل كام يتصور الراديكاليون االسالميون(.)52

ويذهب عبد الكريم زيدان ،أحد منظري السلفية القتالية بأفكاره إىل خارج

حدود الدولة االسالمية املفرتضة بالقول بان :األصل يف عالقة الدولة االسالمية

بغريها من الدول عالقة حرب ال سلم( .)53اذن ان تأثري العنارص السلفية املرصية

يف كل من خالطوهم وامتزجوا هبم ،مسالة ال يمكن نكراهنا ،اذ ال تكاد ختلو اغلب
اجلامعات السلفية من منظرين مرصيني سواء يف :أفغانستان ،أو باكستان ،أو العراق،

أو اليمن ،أو السعودية.)54(...

وتأثر ابن الدن بالداعية السلفية القتالية يف األردن ،عبد اهلل عزام ،حيث كان

مغرم ًا بابن تيمية ،يقول الصحفي عبد الباري عطوان :إن بن الدن استمد تفكريه

من شخصني :احدمها سيد قطب ،والثاين عبد اهلل عزام ،حيث كان كال الشخصني

عىل تواد مع االيديولوجيا السياسية للسلفية القتالية ،وأهنام كانا حيارضان يف جامعة
جدة باململكة العربية السعودية(.)55
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عىل أي حال فر االفغان العرب وأعضاء تنظيم القاعدة يف بدايات عام 2002

من افغانستان عرب ايران اىل العراق ،يف ظل نظامه املحترض بعد سقوط افغانستان
مقر ًا لعملياهتم (العراق) بدا املدان يف األردن أمحد فضيل نزال اخلاليلة (الزرقاوي

( ))2006 - 1966بتشكيل حتالف مع متشددين من مجاعة نصار االسالم الكردية
وأسس قاعدة يف خورمال يف كردستان العراق ،وأطلق عىل تنظيمه (مجاعة التوحيد

واجلهاد)(.)56

يذكر فاتح كريكار يف مذكراته بان زعيم االحتاد الوطني الكردستاين ،ورئيس

العراق السابق (جالل الطالباين) أبلغ الواليات املتحدة االمريكية ،قائال« :ان تنظيم

القاعدة ،يدير معسكرات تدريب يف مناطق خاضعة حلكم أنصار االسالم ،وان هذه
اجلامعة ،قادرة عىل تصنيع أسلحة كيميائية»(.)57

عموم ًا سوف ينال تنظيم الزرقاوي املجتمع العراقي ،بااليديولوجيات

القاعدية الثالثة مع ًا :اقام بعمليات رعب وارهاب ضد الرشائح املدنية يف األسواق،
املدارس واجلامعات ،ودور العبادة ،ومؤسسات الدولة العراقية ،وسفارات الدول،

فض ً
ال عن عملياته االرهابية ضد املنتسبني للقوات االمنية العراقية(.)58

يصف لنا اخلبري يف شؤون التنظيامت االرهابية ،زهري املخ ،بدايات الظواهر

اإلرهابية ،قائ ً
ال« :اذا كان مقاتلو الدروع البرشية االوائل دخلوا العراق بتسهيالت
وفرها النظام السابق هلم ،فان تسلل اجلامعات املقاتلة االخرى التي التحقت متأخرة

ربام ،بركب اجلهاد ،جاء التحاقها مدوي ًا اكثر ،يف ضبط احلدود العراقية مع دول

اجلوار خصوص ًا سوريا وايران ،انتقلت جمموعات كبرية من اإلرهابيني اىل الساحة

العراقية»(.)59
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ووفق ًا لعبد الباري عطوان الصحفي املقرب من صدام حسني وبن الدن ايض ًا،

ال عن أعضاء يف تنظيم القاعدة ومنهم حممد املرصي ،قائ ً
وناق ً
ال« :كان صدام حسني،

قد أرسى شبكة من العالقات مع العرب االفغان ،منذ العام  2001اعتقاد ًا منه بأنه

سيشكل هدف ًا للواليات املتحدة االمريكية حاملا يتم القضاء عىل حركة طالبان»(.)60
ووفق ًا لسعد الفقيه ،أحد أعضاء تنظيم القاعدة« :أن  300رجل أرسلهم ابن الدن

بغية ان يستقروا يف ما سمي باملثلث السني أي املنطقة اجلغرافية املمتدة بني بغداد
واملوصل وبمساعدة من افراد مقربني يف قوات عسكرية ذات ميول سلفية»(.)61

بالفعل فقد كان ابرز الدخالء عىل العراق تنظيم الزرقاوي املذكور الذي هو امتداد
لتنظيم القاعدة اإلرهايب خاصة بعد ان كرر الزرقاوي يمني والئه البن الدن يف17

ترشين األول عام .)62(2004

تأثر الزرقاوي بمرشد التيار السلفية القتالية يف األردن عصام حممد طاهر

الربقاوي (املقديس)

(*****)

حيث عدّ بمثابة االب الروحي للزرقاوي ،وكانت

لالفكار املقديس دور كبري يف بلورة ظهور (التكفري-هنج االنتحار) عند السلفيني

القتاليني ،ومنهم الزرقاوي( .)64حيث كان املقديس ،امري ًا ايض ًا لتنظيم باسم

(التوحيد) كان الزرقاوي أحد ناشطيه(.)65

وتاثر الزرقاوي باألفكار التي وردت يف كتاب (ملة ابراهيم) وهو شبيه إىل حد

كبري بكتاب سيد قطب (معامل يف الطريق) يف مستوى تاثريه ،وصياغته اليديولوجيا
السلفية القتالية ويقوم الكتاب عىل فكرة مؤداها :االخذ والتأيس بروية سيد قطب

يف تكفري :الدولة واملجتمع اللذين ال يطبقان حاكمية اهلل ،وعده جمتمعا يمثل الكفر

والطاغوت باملنظور القطبي  -املقديس(.)66
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وعثر يف مدينة (هامبورغ) عىل اثنى عرش مقا ً
ال للمقديس ،تدعو للتكفري

والقتل يف متعلقات أحد االنتحاريني ،املدعو حممد عطا املنسق العتداءات احلادي

عرش من ايلول(.)67

ويف بيان حجم التأثري الذي يمثله املقديس عىل االنتحاريني والتكفيريين يف

الرشق األوسط ،ومنهم الزرقاوي ،يقول حممد دويك املحامي عن املقديس،
والزرقاوي ،يف حمكمة األمن العسكري ،اثر اهتامهم بحيازة متفجرات وأسلحة،

أدخلها املقديس من الكويت اىل األردن بعد دخول اجليش العراقي اىل الكويت

عام ،1991قائال« :يف ذلك الوقت كان أمحد (الزرقاوي) نسخة عن املقديس ،لكن
املقديس هو اكثر خطر ًا بألف مرة من الزرقاوي ،انه يتمتع بسحر وجاذبية ،وكان

بوسعه إقناع أي شخص»(.)68

ومع تزايد استهداف الزرقاوي للمدنيني من طوائف املجتمع العراقي السيام

تفجري عرشات السيارات املفخخة عىل املسلمني من الطائفة الشيعية ،وأتباع الديانة
املسيحية وغريهم من الديانات واململ كاليزيدية والصابئة ،يف حماولة من تنظيم

الزرقاوي الشعال احلرب االهلية بني الطوائف العراقية خاصة بني السنة والشيعة،

فاحلرب االهلية عىل حد وصف فالح عبد اجلبار عند تنظيامت القاعدة ،حرب
مقدسة« :ان تنظيامت القاعدة تعترب احلرب الطائفية مقدسة»(.)69

إكام ً
ال ملا تقدم من تأثري املقديس يف الزرقاوي ،يقال إن املقديس اصدر بيانا دعا

فيه الزرقاوي اىل جتنب استهداف املدنيني العزل ،االمر الذي رفضه الزرقاوي ،وال
ندري ما مدى جدية املقديس يف هذا التوجه ،وهل هو حماولة لتخفيف الضغوط

عليه يف األردن .عموم ًا فقد استطاع الزرقاوي من بث الرعب ،واملنهج التكفريي

القاعدي ،وقد وصفه ملك األردن عبداهلل بن امللك حسني يف  27ايلول عام 2004
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يقول« :كان جمرد زقاقي يف مدينة الزرقاء مل يكن يتمتع بشهرة رجل ذكي أو متألق،
وبينام مل يكن اكثر من جمرم وسكري وجد نفسه يف شبكات القاعدة»(.)70

هكذا ،أريد ألرض دولة العراق بعد احتالله ،ان تتحول اىل افغانستان جديدة،

عرب فرض تصور وايديولوجيا التكفرييني ،جيب فيه القتال ،وجتب اليه اهلجرة ،فقد
ارتكب التكفرييون مئات املجازر بحق املدنيني ،ولعل األسباب ساعدت الزرقاوي

وتنظيمه عىل متكني أقدامه يف العراق هي :فقدان نظام صدام حسني البائد السيطرة

عىل أجزاء كبرية من العراق السيام يف شامله بعد حرب اخلليج الثانية ،فض ً
ال عن ميله
اىل خطاب ديني مهادن للجامعات الدينية ،ومنها اجلامعات التكفريية قبل احتالل

العراق ،مما هيأ الشارع العراقي يف بعض املناطق الغربية مليل ديني وايديولوجي

غذت منه حالة السقوط للمدن فيام بعد ،الفوىض وغياب األمن ،يف ظل األخطاء
التي ارتكبتها االدارة االمريكية ،بحل األجهزة االمنية ،ويعد شعور العرب السنة
بالتهميش والتمييز ضدهم ولد مناخا وتعاطفا مع التكفيريين والطائفيني(.)71

ففي ترشين األول من العام  2004اعطي الزرقاوي اس ًام جديد ًا للتنظيم،

وليصبح (القاعدة يف بالد الرافدين) ،معلن ًا يف كانون الثاين  2006عن اندماج تنظيمه

مع التنظيامت السلفية التكفريية الصغرية ،ليتشكل بذلك جملس شورى للتكفرييني،
وبقي الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة يف العراق ،ونصب املدعو ابو عمر البغدادي

زعي ًام ملجلس الشورى يف تنظيمه ،وبعد مقتل الزرقاوي يف غارة امريكية عىل خمبئه
يف (مدينة هبهب) بمحافظة دياىل يف 7حزيران  2006بأشهر ،أعلن التنظيم عن

تشكيل يتبنى ذات النهج التكفريي والدموي ،الذي انتهجه تنظيم الزرقاوي ،وهو
ما سمي بالدولة االسالمية يف العراق يقودها حامد داود خليل الزاوي امللقب بابو

عمر البغدادي ،الذي استطاعت القوات االمنية العراقية القضاء عليه يف  19نيسان
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من العام  ،2010ويف حماولة للسيطرة عىل اركان تنظيم الدولة االسالمية ،أعلن
عن اختيار املرصي رشيف هزاع امللقب بايب محزة املهاجر ،ما لبث حتى قضت عليه
القوات االمنية العراقية بأقل من شهر من مقتل البغدادي ،وبمساندة قوية وفعالة

من جمالس الصحوات العشائرية(.)72

ومابني سيطرة للقوات االمنية وبمساندة قوات الصحوات ذات الصبغة

العشائرية عىل املناطق الغربية من العراق بني عامي ( )2007 - 2006لترتاجع عام
 2008بفعل رضبات القوات العسكرية العراقية ،وجمالس الصحوات العشائرية.

لكن حدثت مجلة من التغيريات يف داخل العراق وخارجه ،منها اختفاء الصحوات
العشائرية يف العام  ،2009وتنامي من جديد تنظيامت القاعدة يف بداية العام 2010
واىل حالنا احلارض ،بعد تراجع قوة الصحوات العشائرية ميداني ًا ،وتنامي أيضا قوة

رفض وجهاء املناطق الغربيةوسكاهنا (املثلث السني) من العراق ،بدعاوى هتميش
احلكومة االحتادية يف بغداد هلم ،مما سيرتتب عىل هذه الوقائع مجلة من التداعيات
منها :قيام اعتصامات يف مناطق غريب العراق ذات صبغة عشائرية مؤطرة بخطابات
قاعدية تكفريية ،ورافعة مطالب بعضها حترض عىل الكراهية والطائفية وهذا يدل

عىل حجم التدخالت يف القضية العراقية.

هذه الوقائع وما افرزته من تداعيات ،جتعلنا امام عدة تساوالت منها :ملاذا

تراجعت مهامت القوات العسكرية ،ودور الصحوات العشائرية يف تلك املناطق؟

هل هي أسباب سياسية طائفية داخلية ام لتدخالت اقليمية؟ هل رفع صوت
املظلومية والتهميش من الزعامات الدينية والسياسية والعشائرية حقيقة؟ ام هي
لتحقيق طموحات سياسية اكرب مما هو موجود يف تقسيم املناصب عىل مستوى

السلطات الثالثة ،ومؤسسات الدولة العسكرية واملدنية؟ سواء تلك الدعوات
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املنادية باقامة حكم ذايت يف مناطق غريب العراق ،وهل ترتبط هذه الدعوة مع
زعم تنظيم القاعدة وجمموعته يف تلك املناطق بقيام (الدولة االسالمية يف العراق
والشام)؟ ومن ثم اعالن قيامه بام اسامه بـ (دولة اخلالفة) كايديولوجيا سياسية ،ثم

هل تريد الدول املتنافسة اقليمي ًا االستفادة من ارهاب الدولة االسالمية (الدولة
املارقة)؟ واستخدامها ورقة ضغط ،وايديولوجيا سياسية ،عىل أمل إعادة توازن

القوى اقليمي ًا ،وبمباركة الواليات املتحدة االمريكية برسم خارطة اسرتاتيجية
جديدة ختص الرشق األوسط تنطلق من العراق وسوريا.

تبدأ اإلجابة عن األسئلة املتقدمة باإلشارة إىل أحالم تنظيم القاعدة وجمموعاته

األخرى باالستيالء عىل السلطة بعنوان قيام (احلكومة الدينية) يف الدول التي

تشهد هشاشة سياسية وامنية كسوريا والعراق ،...بعد ان عقد تنظيم القاعدة يف

بالد الرافدين يف  15ترشين األول 2006حلف ًا مع تنظيامت :قتالية وبعثية من
املناطق الغربية(******) من العراق ،وبعد القضاء عىل ايب عمر البغدادي واملهاجر،

توىل املدعو ابو بكر البغدادي أمارة التنظيم ،فعىل أي أسس أقام هؤالء املتحالفون
دولتهم هل هي رشعية أو قانونية؟ بل هي (دولة مارقة) ،فعند املناقشة عىل

الوضعني الرشعي والقانوين نجدمها منتفيني ،اذ من الناحية الرشعية يف فقه مدارس
أهل السنة ال يوجد شخص مبسوط اليد وعادل ،امر بقيام الدولة ،حيث ان اغلب

أمراء احلرب فاقدو االهلية الرشعية ،بل هم اص ً
ال متهمون بالقتل واالرهاب،

واالغتصاب ،وهو ما يسميه الفقيه الدستوري االسالمي (ابو احلسن املاوري) بـ

(اجلرح يف العدالة)( .)74بل ان أهم رشوط خالفة الدولة الواجبة باملنظور االسالمي
حسب املاوردي توفر« :العدالة عىل رشوطها اجلامعة» ،اضافة اىل وجود رشط:

«العلم املؤدي اىل االجتهاد يف النوازل واإلحكام»( .)75ثم هل توافرت طرق انعقاد
اخلالفة لتوىل احلكم يف الدولة ،وفق ما تذهب اليه مدارس أهل السنة من ان اختيار
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اخلليفة تنعقد باختيار أهل احلل والعقد ،الذين تتوفر فيهم رشوط ثالثة هي :العدالة
اجلامعة ،والعلم املوصل اىل معرفة مستحق اإلمامة برشوطها ،وكذلك الرأي

واحلكمة يف أشخاص أهل احلل والعقد( .)76وهي رشوط ال تتوافر يف مدعي الدولة
االسالمية يف العراق والشام ،بل ماهو موجود خالف ما تقدم ،اذ مورس القتل بحق

كل الرافضني للدولة املزعومة ،ويف مقدمتهم أهل احلل والعقد أو وجهاء املناطق
الغربية كام هو احلال بقتل العديد من زعامء القبائل الرافضني للدولة االسالمية كام

هو حال شيخ عشرية العبيد يف كركوك .أما الطريقة الثاين لتويل احلكم يف الدولة،
فهي منتفيه من األساس عن أدعياء الدولة االسالمية (تنظيم الدولة املارقة) حيث
ال يوجد عند أدعياء التنظيم إمام عادل وفق املفهوم الفقهي عند مدارس أهل السنة
كام هو مبني يف رأي املاوردي السابق ،حيث ان امراء تنظيم القاعدة ومنهم ابو بكر

البغدادي جمروح يف عدالتهم.

اذن فمن الناحية الرشعية وفق مذاهب أهل السنة األربعة نجد ادعاء توىل

تنظيامت القاعدة احلكم بعنوان الدولة االسالمية هي خارجة عن سياق فقههم

الدستوري االسالمي ،لذا فان تسمية الدولة االسالمية يف العراق والشام (الدولة
املارقة) تنسجم مع فرضيتنا ويثبتها ايضا منطق العقل االنساين ايض ًا ،أشار املسترشق
االمريكي برنارد لويس يف أطار مناقشته لدواعي ظهور االرهاب ،قائ ً
ال :ان أتباع

تنظيم القاعدة ال يمثلون االسالم ،والكثري من ترصحياهتم وأفعاهلم تناقض مبادئ
االسالم وتعاليمه مبارشة ،واظهروا يف أطار احلضارة االسالمية كظهور هتلر
والنازيني يف املسيحية(.)77

ودولي ًا ،أصدر جملس األمن قراره ذي الرقم ( ،)2170يف  15اب 2014

باإلمجاع عىل أعتبار تنظيم الدولة االسالمية يمثل تنظيام ارهابيا ويشكل خطرا
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عىل األمن والسلم الدوليني( .)78وأدان جملس حقوق االنسان الدويل يف 2ايلول

 2014ممارسات االرهابية التي يرتكبها تنظيم الدولة واعتبارها خارجة عىل األطر
االنسانية ،بل امجع رؤساء الدول األعضاء يف اجتامعهم باجلمعية العامة لالمم

املتحدة يوم 24ايلول 2014عىل اعتبار تنظيم الدولة يف العراق والشام خارج

القواعد واالعراف القانونية والرشعية ،وان ممارسته ال متت لالنسانية بأي صلة(.)79

اما من الناحية الدستورية ،فالدولة االسالمية (الدولة املارقة) التي ينادي هبا تنظيم

القاعدة واملجموعات املتحالفة معه ،وان كانت ال تؤمن بالنظام الدستوري اساس ًا،

لكن من أجل بيان انتفاء احلجة القانونية للرأي العام يف قيام هكذا دولة .فقد قامت
عىل أراض دولة (مجهورية العراق) معرتف هبا منذ العام 1920من دول العامل امجع،
ويمتلك حضارة قديمة متتد اىل االلف السنني .ويوجد فيه دستور دائم ومكتوب،

صوت عليه عام  2005باستفتاء شعبي ،شارك فيه مجيع سكان العراق ،وحكومة
تنفيذية منتخبة ،وبرملان يراقب ويرشع ويتابع عمل احلكومة (يكون انتخاب أعضاء

السلطتني لكل أربع سنوات)( .)80وسلطة قضائية متكونة من :جملس للقضاء،
وحمكمة احتادية ،وحمكمة التمييز االحتادية ،وجهاز االدعاء العام ،وهيئة االرشاف

القضائي( .)81كام ان املحافظات العراقية التي أعلن فيها التنظيم دولته ،يتوىل
إدارهتا حمافظون منتخبون من سكان تلك املحافظات ،ووجود جملس للمحافظة

(لكل أربع سنوات ايض ًا) يراقب عمل املحافظ( .)82فض ً
ال عن وجود مؤسسات

حقوقية ذات مهام تنظيمية كاملفوضية املستقلة لالنتخابات ،وجملس للحقوق
االنسان ،وهيئة حلل النزاعات امللكية ،فعىل أي أساس خترق التنظيامت االرهابية،

طموح الشعب وحقوقه ،من خالل إيامنه باحلكم الوطني الدستوري كحل أفضل
جلمهورية العراق ،بالرغم من طموحاته بإصالحات دستورية مرتقبة تطال بعض

بنود الدستور ،وإصدار ترشيعات تنظم عمل املؤسسات السياسية واحلزبية.
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ومما تقدم فان الدولة االسالمية املزعومة التي تنادي هبا املجموعات االرهابية

يف العراق ،خارجه عىل االطار القانوين والدستوري العراقي ،لذا فهي من الناحيتني

الرشعية والدستورية تعد دولة مارقة ،وهي هبذا املعنى تنظيم ارهايب يستجدي

عطف الناس بصيغ دينية كـ (ايديولوجيا سياسية) ،وليس كام يريد التنظيم ان يمرره
عىل الناس من أهنم يعيشون عىل ارض دولة اسالمية ،النه -كام سبق -وان مر

علينا ان أسس قيام ادارة الدولة االسالمية خارجة عىل مباين الفقه الدستورية عند
مدارس أهل السنة ،فض ً
ال عن املدارس االسالمية ،والديانات الساموية ،واألعراف

والقوانني الدولية ،وربام نستثني من ذلك بعض الدول الشوفينية االقليمية التي
هي خارج النطاق االنساين والقانوين ،التي تقدر خطورة تنظيم الدولة املارقة

عىل اراضيها فقط ،وال متانع من استخدامه ورقة خارج حدودها من أجل حتقيق

مكاسب يف جمال توازن القوى االقليمي.

فبقدر ما نددت دول العامل املتقدم كافة بأسلوب وأفعال تنظيامت القاعدة منذ

تنفيذ العمل االرهايب يف نيويورك يف احلادي عرش من ايلول وعدهتا تنظيامت خارج

السياق االنساين والقانوين ،مرور ًا بالتفجريات اليومية الدموية التي تطال املدنيني

العراقيني يف أثناء احتالل العراق وبعده ،وصو ً
ال اىل التهديد الذي طال وحدته،
وحماولة السيطرة عليه باحتالل أجزاء كبرية من اراضيه يف املحافظات الغربية من

العراق عرب قيام حلم تنظيم القاعدة وحلفائه بإعالن دولتهم التي أبدت رسمي ًا

بإعالن والية املوصل والسعي والتهديد باغتصاب العاصمة بغداد وحمافظات ذات

قدسية دينية ككربالء والنجف.

رفضت الترصفات التوحشية القاعدية وتفرعاهتا باالستياء الشعبي والرسمي،

فأصدرت الرموز واملرجعيات الدينية»فتوى اجلهاد»ضد تنظيم الدولة يف ظل
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انسحاب بعض القطاعات العسكرية السيام يف مناطق شامل العراق وغربه .ومل

يقترص النفري داخلي ًا ،بل ادركت دول العامل كافة خطر هذا االجتياح االرهايب،
الذي عدته ال يطال العراق حسب ترصحيات زعامء تلك الدول ،انام الدول الغربية

ايض ًا ،بسبب ان هذه التنظيامت متتلك مروجني وداعمني يف أغلب تلك الدول

مستغلني مبادئ حرية التعبري والنرش يف تلك الدول ،حيث أتاحت هذه اخلدمة

للتنظيامت القتالية وبدعم مجعيات خريية ترعاها دول عربية ،ويف هذا املضامر يقول
برنارد لويس« :بات حتت ترصف معلمي الوهابية ووعاظها مصادر متويل ضخمة،

استعملوها يف الرتويج الجتاههم االسالمية ،ونرشه .قد تكون مراكز الدعوة
الوهابية -حتى يف اوربا وأمريكا -املراكز الوحيدة املتيرسة حلديثي االسالم ،أو
لآلباء املسلمني الراغبني بتقديم يشء ألبنائهم من األساسيات يف أصوهلم الدينية،
وتقليدهم الثقايف .يقدم هذا التلقني يف مدارس خاصة ،بصورة متزايدة .دينية ،ويف
مدارس املساجد وخميامت العطلة ،ويف السجون ،وبصورة متزايدة»(.)83

اذ أدرك العامل بخطورة تنظيم الدولة املارقة يف العراق ،لكن األخطر من ذلك

هو ان بعض الدول خاصة االقليمية منها ،بدأت تستخدم التنظيم كورقة ضغط من
اجل اعادة ما تعده توازن للقوى يف املنطقة العربية ،إذ ان بعض الدول ومنها الدولتان
-السعودية وااليرانية -املتنافستان عىل املكانة االقليمية ،واملنتميتان اىل حمورين عاملني

خمتلفني ،ايران تنتمي اىل ما يسمى بمحور املامنعة (املحور الرويس  -الصيني) الذي
يضم سوريا وتيارات سياسية وتنظيامت مسلحة يف :لبنان وفلسطني والعراق واليمن

والبحرين .يف حني تصنف السعودية عىل (املحور االمريكي) ،تسعى -السعودية-

جاهدة اىل دعم التنظيامت الراديكالية ذات االيديولوجيا القتالية ،وهذا واضح يف

العقود املاضية ،أي منذ تبني ال سعود للوهابية كايديولوجيا سياسية ،يراد منه تثبيت
الوجود السعودي يف وجه أي حمور أو دولة حتى لو كان اغلب سكاهنا يتبع املدارس
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الفقهية السنية األربعة ،فض ً
ال عن اخلالف التقليدي املؤدلج باحلجج العقائدية مع
ايران .ومما يرجح ان اململكة العربية السعودية تستخدم السلفية القتالية ورقة اجيابية

وايديولوجيا سياسية خارجية اىل يومنا احلارض يف ظل صحوة الشيعة سياسي ًا(.)84

اذ تشري اراء قريبة من الواقع االجتامعي  -السيايس السعودي إىل مضمون ما تقدم،
ال يشري الشيخ حسن فرحان املالكي ،قائ ً
فمث ً
ال« :يظهر ان الدولة السعودية رأت
االستفادة من السلبية السلفية داخلي ًا اىل سلفية اجيابية خارجي ًا»(.)85

باملقابل تسعى ايران يف ضوء ما تتعرض له من ضغوطات إقليمية ودولية

ألسباب عدة منها ما يعد تصدير أيديولوجيات سياسية كوالية الفقيه منذ انتصار

الثورة االسالمية للدول االقليمية االخرى السيام تلك التي يوجد فيها عدد من
املجموعات الشيعية كالبحرين ولبنان والعراق واليمن .وأسباب أخرى ترجع

إىل طموحات ايران النووية ،وكال السببني يشكالن ذعر ًا للمملكة السعودية ،لذا

بات التصارع واضح ًا والدعم اخلفي والعلني من الدولتني املذكورتني عىل ادجلة
املجموعات العقيدية.

عموما ً ،مع تداعيات سقوط مدن وحمافظات من شامل العراق ،حدثت

عمليات رسقة النفط وتصديره اىل تركيا ،بمقابل مادي ومعنوي لتنظيم (الدولة

املارقة) منها بتقديم العالج ملصابيه يف العراق ،كام جرى مع معاجلة املساعد االيمن

اليب بكر البغدادي( .)86وأقام التنظيم بعمليات قتل مجاعي بحق االف األبرياء يف

حادثتي طلبة املدرسة اجلوية (سبايكر) يف صالح الدين ،ونزالء سجن بادوش
يف املوصل ،وعمليات التهجري القرسي للسكان األصليني وعدّ هم أقليات كتابية
وعرقية ،وسعى اىل االعتداء عليهم بسبي النساء ومصادرة أمواهلم وممتلكاهتم يف
مناطق شامل غرب العراق كتهجري الرتكامن من قضاء تلعفر يف املوصل ،وحمارصة

353

آخرين يف قضاء امريل يف صالح الدين ،وقتل املسيحني وهتجريهم من سهل نينوي،
وااليزيدين من قضاء سنجار يف شاميل املوصل ،وعدد الضحايا قابلة للتزايد يف

ضوء عنجهية التنظيم واملتعاونني معه.

فضال عام تقدم ،قام التنظيم املذكور بتدمري املعامل االثرية واحلضارية والدينية

يف تلك املناطق كتفجري مراقد األنبياء  ،)*******(واملساجد واحلسينيات ،وعدّ ها
من ضمن البدع بل أطلق عليها« :الطواغيت األموات»( .)88ان اعتداء تنظيم الدولة

عىل البعثات الدبلوماسية ،والصحفيني األجانب ،يف تلك املناطق ،جعلت الدول

الغربية تفكر بسبل للخروج من هذا الواقع الظالمي ،املؤطر بالنزعات االقليمية،
فأرسلت الواليات املتحدة االمريكية عنارص خمابراتية ومساندة من سالح اجلو،

ثم ادركت ان القضية حتتاج اىل رؤية اسرتاتيجية وسياسية تعيد فيها توازن للقوى،
فبدأت باملساعدة عىل اختيار أحد أعضاء دولة القانون حيدر العبادي رئيس

للحكومة بد ً
ال من الطامح لوالية ثالثة نوري املالكي الذي تراه اململكة السعودية

يعمل عىل تقوية النفوذ االيراين يف العراق.

ثم ضغطت الواليات املتحدة االمريكية عىل الدول االقليمية الداعمة لالرهاب

مادي ًا وايديولوجي ًا مقابل حتقق مكاسب سياسية هلا يف سوريا والعراق ،حيث كانت

هناك استجابة اولية بعقد مؤمتر يف مدينة جدة السعودية ،اكتفى احلضور فيه للدول
الصديقة للواليات املتحدة االمريكية ،ليتوصل بالدعوة إىل عقد مؤمتر بباريس يف

يوم 2014/9/14حرضت فيه اكثر من  40دولة ،اما ايران فتواجدت فيه بصورة
غري مبارشة.

من هنا فان ما يستنتج من ـ مؤمتر باريس أن هناك إمجاعا عامليا عىل مروق تنظم

الدولة وخطورة إرهابه ،ثاني ًا العمل بخطوات عسكرية سياسية تدرجيية يف الوقت
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نفسه ،من اجل التخلص من ارهاب (تنظيم الدولة املارقة يف العراق والشام) ،عرب

تأسيس قوة سميت بـ (احلرس الوطني) تكون من سكان تلك املناطق أو منشقة من
تنظيم الدولة املارقة ،لتعزل عنارص تنظيم القاعدة والوافدين اليه .ثم تتبعه خطوات

أخرى لعل من أبرزها هو قيام فيدرالية لتلك املناطق السيام انه ينسجم من دعوات

املحتجني هناك .بالنتيجة سوف حتصل دول أعضاء مؤمتر جدة البارزين عىل تعهد
اسرتاتيجي برتاجع املحور املامنع مع تراجع قوة النظام السوري وحزب اهلل ،مما
يؤدي اىل دور موا ٍز للسعودية يف العراق وسوريا مقابل الدور االيراين .وأظن ان

العراقيني يف األعم األغلب يدفعون الثمن بدمائهم وهم ال يرغبون باالنتامء اىل

املحور االمريكي السعودي ،وال اىل املحور الرويس  -االيراين ،ويرجون من لطف

اهلل او ً
ال ان خيلصهم من ظلم (تنظيم الدولة املارقة) وايديولوجياته املزيفة ،واملهم
عند اغلب العراقيني هو وحدة اراضيهم ،واحرتام سيادة دولتهم القائمة عىل أساس
العدالة االجتامعية ،والتعددية ،والتعاون مع مجيع الدول.
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 ...اخلامتة ...
يف ضوء ما تقدم من نقد أصول تنظيم راديكايل ذي يديولوجيا سياسية تنتهج:

التكفري -والقتل وااللغاء -وينادي باحلكومة الدينية ،يمكننا ان نختم البحث

بالقول ان ما يسمى بتنظيم الدولة االسالمية يف العراق والشام ،اتصف بإيديولوجيا

سياسية مشوشة رفضت من مفكرين وعلامء امللل مجيع ًا ،فض ً
ال عن فقدانه أي حجة

قانونية وسلوكية ،جتعله يمتلك من خالهلا أي رشعية الجتياح أي جزء من أي بلد،
وهبذا الوصف الذي اتسم به التنظيم ،ينسجم مع عنوان بحثنا(تنظيم الدولة املارقة
يف العراق والشام)النه كام ذكرنا تنظيام ذا ايديولوجيا سياسية تسويغية أكثر منه جتمع

أو رغبة شعبية وطنية تريد قيام دولة إسالمية عىل أسس من الرشعية القانونية.

ويستند (تنظيم الدولة املارقة) اىل ايديولوجيا سياسية ذات صبغة دينية

(حاكمية اهلل) أعلن عنها اخلوارج قدي ًام ،ثم أخذ هبا أصوليون متشددون كابن تيمية،

وبن عبد الوهاب ،وسيد قطب وغريهم ،عادين اي جمتمع ال يأخذ باإليديولوجية
املذكورة جمتمعا كافرا جيب قتاله ،كام جاء يف كتاباهتم ،االمر الذي ينايف فقه أهل
السنة الدستوري قبل غريه ،فض ً
ال عن االعالنات الدستورية واحلقوقية ،التي ترى

أن حاكمية الدول شأن سيايس ،يرتبط بعقد قانوين (الدستور) ،قادر عىل ان ينظم

عمل مؤسسات الدولة ويقيد سلطاهنا.

ومما تقدم ،ان ادارة املارقني ومنظري التوحش ترفضه اراء العقالء من (علامء

الدين) يف األزهر ،النجف ،املدينة ،وبريوت وغريهم من احلوارض العلمية ،وأنكر
رجال الدول ،والقانون يف أغلب دول العامل عىل املارقني اعالن قيام دولتهم
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املزعومة بقوة السالح عىل ارض مجهورية العراق وسوريا وغريهم ،لكن هذا االمر

وان تداخلت فيه حسابات حمورية واسرتاتيجية ارشنا اليها ،ينبغي عىل أبناء الوطن
بجميع مواقعهم الرسمية والعلمية والشعبية األخذ بزمام املبادرة واحلل للهجمة
االرهابية ذات االيديولوجية الثالثية( :التكفري-القتال-اخلالفة) معوقات استكامل

بناء (الدولة الوطنية الدستورية يف العراق) ،التي ينبغي محايتها باملقومات الثالثة
اآلتية:

او ًال :املقوم العسكري الوطني
1.1رضورة إعادة تنظيم القوات العسكرية (حراس الدولة الوطنية) ،بام يف ذلك
كفاية التدريب والتسليح ،وبناء افراد القوات املسلحة ،وفق العقيدة العسكرية
الوطنية ،الداعية باجتاه حفظ كيان االمة العراقية ،وحفظ أبنائها مجيع ًا.

2.2تأكيد العمل امليداين عىل أبعاد تشكيالت القوات املسلحة ،ووفق ًا ملا اقره
الدستور لعام  2005يف املادة (/9أو ً
ال) عن التوجهات السياسية واحلسابات

الفئوية.

3.3تشكيل قوات عسكرية من ابناء املناطق التي يسيطر عليها اإلرهابيون ،يؤدون
يمني اهلل وامام الشعب ،ويتعهدون له ،عىل أن يكون والؤهم لألمة العراقية،
ومحاية أمنهم وسالمة دولتهم من أي خطر داخيل وخارجي.

4.4االستفادة من اخلربات العسكرية الدولية ،السيام يف ضبط احلدود ،واذا تطلب
االمر نرش قوات حفظ السالم الدولية حتمي كيان االمة العراقية خاصة احلدود

مابني العراق وسوريا التي يمر عربها االرهابيون منذ العام  2003وحتى

سيطرة التنظيم املارق عليها ،اذ قوات حفظ السالم أثبتت جدارهتا يف ضبط
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احلدود بني الدول السيام يف الدول التي بينها نزاعات كام هو احلال يف تواجد
قوات حفظ السالم بني حدود الدولة اللبنانية والكيان االرسائييل.

ثاني ًا :املقوم السيايس الوطني
1.1تفعيل اجلهد الدبلومايس اخلارجي ،والتواصل مع مجيع الدول ومنها الدول
اإلقليمية ،يف أطار مبدأ التعاون والصداقة ،والطلب من له القدرة من تلك

الدول بالتأثري يف املجموعات العراقية يف املدن املغتصبة ،يقابلها عمل مكثف

داخلي ًا من لدن صناع القرار عرب دعوة وجهاء املجتمع بجميع مواقعهم
ومؤسساهتم اىل احلوار اجلاد السيام اؤلئك الذين هلم تاثري ما يف املدن

التي اجتحها االرهابيون ،من اجل تفكيك املشاكل السياسية واالجتامعية
واالقتصادية.

2.2رضورة ان يميز أهل القدرة والتدبري يف الدولة بني االرهابني عن غريهم،
ومنح فرصة العفو للمغرر هبم ،من خالل العمل عىل حتييد املؤمنني بالدولة

العراقية بتقديم كل ما من شانه ان يرجع هلم اعتبارهم وحقوقهم ،وفق مبدأ

حتقيق العدالة اذا كانت مفقودة فع ً
ال.

3.3فصل وحتييد علامء الدين ،وأصحاب التأثري ،وعموم السكان يف املدن املغتصبة
عن االرهابني املغتصبني ،وأصحاب االيديولوجيات السياسية املستوردة.

4.4اذا كانت هناك رغبة شعبية من ابناء املدن التي يسيطر عليها التنظيم يف إقامة
كيان فيدرايل ،فالضري من إقامته ،لكن وفق أسس قانونية منها :عرض

مرشوع االقليم عىل استفتاء شعبي ،وان ال يكون أقامته عىل اعتبارات مذهبية
او قومية ،واذا ما توافرت الرغبة باقامة االقليم ،فالبد ان يكون منسجام مع
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الدولة العراقية كلها ،وعرب جمموعة من القوانني الدستورية التي تضمن
ذلك مما ال جيعل هناك أي تداعيات او رصاعات ما بني االقاليم أنفسها،

بمعنى ان يكون حل االختالفات بالطرق الدستورية ،وأبعاد مجيع الوسائل
األخرى ومنها (العنف) هنائي ًا ،وكذلك رضورة ضامن حرص الوالء للدولة
العراقية الوطنية وليس لالنتامءات املحورية االقليمية-الدولية ،فرشط احرتام

الدولة العراقية امر واجب شاهنا شان الدول املستقلة األخرى التي تتكون
من فيدراليات متعددة كالواليات املتحدة ،واسرتاليا ،مرور ًا بامليزيا ،واهلند،
واالمارات العربية املتحدة.

ثالث ًا :املقوم الثقايف الفكري الوطني
1.1رضورة توفري البيئة الفكرية املدنية الواسعة ،من خالل اجلوامع ،املدارس،
اجلامعات ،عرب نرش املؤلفات ذات االبعاد االنسانية والفلسفية ،التي تعطي

جما ً
ال لقبول املختلف ،وااليامن بالتعدد الديني والفكري ،وختلق -العلوم
الفلسفية -مناخ ًا انساني ًا عاد ً
ال.

2.2إعادة النظر يف العديد من املناهج الدراسية بجميع مراحلها خاصة يف
مدارس العلوم الدينية وكليات الرشيعة ،والطلب من (منظمة اليونسكو

للثقافة والعلوم) الضغط عىل الدول التي تضم براجمها التعليمية عىل مفردات
ومؤلفات حتمل يف طياهتا فكر التكفري واالقصاء كواقع مناهج التعليم يف
اململكة العربية السعودية ،التي مازالت تدرس مث ً
ال لطلبتها (كتاب التوحيد)

البن عبد الوهاب بجميع مراحلها الدراسية ،جزءا من ايديولوجيتها السياسية
التي حتث عىل التكفري والكراهية.
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3.3االهتامم اجلاد بدراسة العلوم االنسانية والفلسفية ،وترغيب الطلبة بدراستها
عرب وضع خطط بتعيني خرجييها ،بصورة شبه مركزية يف مجيع دوائر الدولة

ومؤسساهتا ،بام فيها املؤسسات ذات العلوم الرصفة ،كاملشايف الصحية،
واملراكز التكنولوجية ...وغريهم ،الن العامل يف تلك الدوائر قد حيمل شهادة

علمية يف ختصص دقيق ،لكنه ربام يكون منغلق ًا فكري ًا ومؤدجل ًا بمشاريع
تدمريية وتكفريية هتدد حياة ابناء املجتمع.

4.4تفعيل املراكز الشبابية اخلاصة بالثقافة اهلادفة باجتاه املواطنة ،عرب وسائل خمتلفة
لعل من أمهها املؤسسات املدنية والرياضية ،ألهنا قادرة عىل سحب الكراهية
والتناحر يف بلد مثل العراق ما يزال يشهد أزمات سياسية وعدم استقرار بني

احلني واالخر ينعكس عىل الوضع االمني.

(*) أطلق لفظ املارقني يف الرشيعة االسالمية عىل (اخلوارج) وهم اخلارجون عىل إمجاع املسلمني
وأصوهلم الدينية ،الذين اختذوا من التكفري والقتال ايديولوجيا سياسية لكل من خالفهم الرأي،
جاء يف حديث للنبي حممد واصف ًا اخلوارج بأهنم(( :يمرقون من الدين كام يمرق السهم من
الرمية)) .كام رواه البخاري ،صحيح البخاري ،ج ،5دار الفكر للطباعة والنرش ،1981ص،111
ومسلم ،صحيح مسلم ،ص 1064وغريها من مصادر احلديث .اما يف اطار القانون الوضعي،
فيطلق مصطلح الدولة املارقة عىل الدولة التي ال تتقيد باالعراف الدولية والقانونية ،وقد اجتمع
فيام يسمى بتنظيم الدولة االسالمية يف العراق والشام (اختصار ًا داعش) األمران مع ًا ،من هنا
فضلنا تسيمته بـ (تنظيم الدولة املارقة) كونه مثل خروج ًا عىل القيم الساموية والقانونية فض ً
ال
عن االنسانية من جراء النهج التكفريي واالقصائي لكل انسان ال يأمتر بامره ومن ثم فان (تنظيم
الدولة املارقة) هو« :تنظيم خارج أطار الدين وخارج الرشعية» كام عرب عنه (بان كيمون) االمني
العام لالمم املتحدة يف كلمته أمام رؤساء الدول األعضاء يف اجتامع اجلمعية العامة لالمم املتحدة
بتاريخ  .2014/9/24للمزيد حول مصطلح الدولة املارقة ،انظر :نعوم تشومسكي ،الدول
املارقة (استخدام القوة يف الشؤون العاملية) ،تعريب اسامة اسرب ،ط ،1الرياض ،مكتبة العبيكان،
 ،2004ص.9
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2.2حممد جواد مغنية ،هذي هي الوهابية ،حتقيق سامي الغريري ،بريوت ،مؤسسة دار الكتاب
االسالمي ،2006 ،ص.116-115
3.3املصدر السابق نفسه ،ص.117
4.4امحد املوصليل ،احلركات االسالمية يف الوطن العريب وتركيا وايران ،ط ،1بريوت ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،2004 ،ص.315
5.5حسن بن فرحان املالكي ،داعية وليس نبي ًا(قراءة نقدية ملذهب الشيخ حممد عبد الوهاب يف
التكفري) ،ط ،1عامن ،دار الرازي للطباعة والنرش والتوزيع ،2004 ،ص.90-86
6.6املصدر السابق نفسه ،ص.135
7.7حممد جواد مغنية ،مصدر سابق ،ص.239
8.8حسن بن فرحان املالكي ،مصدر سابق ،ص.63
9.9حممد جواد مغنية ،مصدر سابق ،ص.11
1010حسن بن فرحان املالكي ،مصدر سابق ،ص.25
1111امحد املوصليل ،مصدر سابق ،ص.315
1212برنارد لويس ،ازمة االسالم(احلرب األقدس واالرهاب املدنس) ،ط ،1ترمجة حازم مالك
حمسن ،بغداد ،دار ومكتبة عدنان ،2013 ،ص.133
1313برنارد لويس ،املصدر السابق نفسه ،ص.133
1414حسن بن فرحان املالكي ،مصدر سابق ،ص.62
(**) خالل حقبة البعث ظهرت شخصيات سلفية بارزة سيكون قسم منهم بعد سقوط نظام
صدام حسني تنظيامت تتمييز بالتهور والتكفري :كاحلال مع سعدون القايض (زعيم تنظيم انصار
السنة) ،ابراهيم خليل املشهداين ،ورعد عبد العزيز امللقب بـ (ابو بكر البغدادي امري ما يسمى
بتنظيم الدولة االسالمية يف العراق والشام(داعش)) ،وغريمها كام سيتضح يف ما بعد من البحث،
فيام فضل اخرون العمل السيايس كمحمود املشهداين (رئيس جملس النواب االسبق) ،ومهدي
الصميدعي (مسؤول يف الوقف السني احد املؤسسات الرسمية بالعراق) ،للمزيد انظر :حممد ابو
رمان ،السلفية يف املرشق العريب ،يف جمموعة باحثني ،احلركات االسالمية يف الوطن العريب ،مج،2
ط ،1بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،2013 ،ص.1185-1180
1515عبد اهلل النفييس ،االخوان املسلمون يف مرص (التجربة واخلطأ) ،يف جمموعة باحثني ،احلركة
االسالمية رؤية مستقبلية ،حترير وتقديم عبد اهلل النفييس ،الكويت (د.ن)  ،1989ص.402
1616االمام عيل بن ايب طالب ،هنج البالغة ،ج ،4-1رشح الشيخ حممد عبده ،خرج مصادرة
فاتن حممد خليل اللبون ،بريوت ،مؤسسة التاريخ العريب( ،د.ت) ،ص.84
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1717املصدر السابق نفسه ،ص.84
1818املصدر السابق نفسه ،ص.84
1919سيد قطب ،معامل يف الطريق( ،د.ن)( ،د.ت) ،ص.52
2020ابو االعىل املودودي ،نظرية االسالم وهديه يف السياسة والقانون والدستور دمشق ،دار
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 ...ملخص البحث ...
متثل املصطلحية

terminologie

أو علم املصطلح فرعا من فروع املعجمية

 lexicologieهتتم باأللفاظ اخلاصة لكل ميدان من ميادين املعارف والعلوم واحلرف

واملهن والصنائع ...والبحث يتصل باملصطلحات القانونية ودورها يف اخلطاب .إذ

سنحاول مقاربة املصطلح القانوين يف اخلطاب الترشيعي مقاربة لسانية مصطلحية

نسعى فيها لبيان أثر املصطلح يف اخلطاب القانوين متوسلني يف ذلك بمبادئ الدرس
التداويل ومناهج حتليل اخلطاب وهي مناهج متطورة جدا عند الغرب .وننطلق يف

بحثنا من نظرية أو افرتاض علمي مفاده أن املصطلح يف كل خطاب مهام كان نوعه
أو جنسه ،ال سيام اخلطاب القانوين ينهض بطاقة حجاجية خطابية تضمن للملفوظ

القانوين انسجامه ونجاعته.

فاملرشع يلجأ للمصطلحات اخلاصة بالفصول القانونية ليضمن هبا سيطرته عىل

املحادثة احلجاجية القانونية واملحامي كذلك والقايض عىل الوترية نفسها فاملصطلح

يف علم القانون تتجاذبه أطراف عديدة تستثمره لكن لكل جهة استعامهلا اخلاص
الذي خيدم أغراضها لذلك سنحاول يف هذا البحث الوقوف عىل كيفية استثامر كل
مشتغل بالقانون للمصطلحات من خالل مبحث تعريف تلك املصطلحات يف حد
ذاهتا و هذا ما يفتح علينا بابا معرفيا آخر وهو كيف ُنعرف املصطلحات القانونية

لسانيا؟ وما اسرتاجتية التعريف؟ واملسائل كلها تصب يف باب املصطلحية باعتبارها

فرعا من علم املعجم.
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ABSTRACT
Etymology is considered as a branch of lexicology and covers specific
terms appertaining to each field of knowledge .The present research paper
endeavours to fathom linguistically and etymologically the legal term in
the legislative discourse and employs certain pragmatic and discourse
analysis devices that are highly developed in the West. As a matter of
fact, the study depends mainly upon a scientific assumption saying that
for a term in any discourse, regardless of its kind and gender, specifically
the legal discourse, purports an argumentative discourse force casting
harmony and success into the legal utterance; the project reverts to the
specific terms to dominate the legal argumentative debate.
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 ...املقدمة ...
ال ّتعريف ،يف العلوم عامة ،اجراء رضوري وممارسة يحُ ت ُِّمها العلم شأنه شأن

الرتتيب والتقسيم واملالحظة واالستنتاج وغري ذلك من العمليات العقلية التي

يفرضها العمل العلمي واشتغال الظاهرة العلمية إنتاجا وتلقيا .والتعريف من هذا
املنظور أول نشاط يامرسه اإلنسان فور تعامله مع علم ما .بل إنه املدخل لكل علم

ألنه بمثابة العقد  lecontratبني املتحاورين يف علم ما .أو حتى بني العلوم يف حد

ذاهتا عند تداخلها .مثال تعريف العامل  connecteurيف الرياضيات ليس هو نفسه

يف النحو أو يف املنطق ،أو يف الكيمياء .وإن كان يوجد بينها عالقات مشاهبة أساسها

مقولة العاملية  catégorie del’opérationnalitéمن أجل هذا كان التعريف متعدد

رية حسب
الوظائف بل يزعم بعض الدارسني أن وظائفه غري منحرصة ألهنا متغ ّ
طبيعة العلوم ومن أصحاب هذا الرأي سمري خري الدين حيث يرى أن «مهمة
التعريف غري منحرصة يف جانب واحد،بل التعاريف تطلب بحسب العلوم .فقد
يراد تبيني اليشء .وهذا ما يتحقق باحلد التام .وقد يراد إزالة االلتباس والغموض،
وهذا ال حيتاج إىل احلد التام»( .خري الدين سمري)2006،176،

وعىل عمومية كالم خري الدين يف وظائف التعريف ،إال أننا سنستفيد من

إشارته ّ
للتعريف .وذلك عند قوله «إزالته الغموض
الضمنية إىل الوظيفة احلجاجية
ّ

واللبس» .ومعلوم أن املتكلم يف املحادثة احلجاجية ،عندما يركن إىل التعريف فإنام

يريد بذلك رفع االلتباس والغموض لدى سامعه عرب توجيهه بالتعريف الذي

الصواب إذا قلنا؛ قياساعىل كالم (ديكر
يصوغه هو يف املحادثة.لذلك قد ال نجانب ّ
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و وأنسكومربّ ،)1983
إن الوظيفة األساسية يف اللغـة هي الوظيفة احلجاجية ،وبقية

وظائفها مشتقة منها وثانوية ،وعليه ّ
فإن الوظيفة األساسية للتعريف يف املحادثة،

عىل الرغم من تعددها هي الوظيفة احلجاجية .ألن غايتها رفع ال ّلبس والغموض.
من هنا نالحظ كيف حظي التعريف باالهتامم يف شتى العلوم واملعارف ،ولعل
الطرح اللغوي واملنطقي خري مثال عىل ذلك

 :1:1التعريف يف املنطق
يمثل ال ّتعريف يف الدرس املنطقي مبحثا من مسائله األصول .وقد بلغ من

النضج يف الدرس حتى أضحى نظرية مكتملة العنارص (قواعد ومناويل وفروع) بل
يعدها بعضهم من أساسيات علم املنطق .ومن هذا السياق يقول سمري خري الدين،

الرأي عادل فاخوري « ،1981نظرية ال ّتعريف  définitionمن
ويشاطره يف ذلك ّ

أساسيات علم املنطق ...وقد كان سقراط يف مناقشته مع اخلصوم هيدف دائام إىل

ال ّتوصل لل ّتعريف باحلد ال ّتام أي ال ّتعريف اجلامع املانع الذي يمكن أن يقاس به
األشياء»(.خري الدين سمري)2006،169،

واملفيد من كالم الباحث ّ
أن ال ّتعريف كان مبحثا أساسيا من مباحث علم

ولكن األهم من هذا ّ
أن ال ّتعريف قد دعت إليه احلاجة ال ّتواصلية حتى
املنطق.
َّ

يكون ال ّتواصل ناجعا نافعا ،لذلك كان سقراط يف حماوراته حياول أن يسيطر عىل
املحادثة وأطرافها عرب ال ّتعريف اجلامع املانع

()1

بأن جيعله إحداثية  repèreيعود

إليها بال ّنظر ك ّلام وقع خلل يف ال ّتواصل .أو لنقل إن ال ّتعريف هو بمثابة العقد

كام أسلفنا ليس للمتحاورين حق يف اإلخالل به ...وغري بعيد عن هذا الطرح
يف التعريف عند املناطقة .يرى عادل فاخوري أن «كلمة التعريف مصطلح عام
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عملية تفيد معاين األلفاظ أمثال التعريف باملثال وبالتقسيم ومجيع
جدا يتناول كل
ّ

أصناف احلد والرسم ...وينتمي التعريف من حيث هو وضع لغوي إىل اجلانب

كيفية استعامل الكلامت».
املعياري فهو يقوم عىل جمموعة من القواعد التي تفرض ّ

(فاخوري عادل)1981،50،

إن ّ
َّ
لسانية يف مفهوم ال ّتعريف
الطريف يف كالم (فاخوري) أنه أشار إىل مسألة
ّ

يف املنطق .وذلك عند قوله «كيفية استعامل الكلامت ،ولعله وإن مل يقصد اإلشارة إىل

البعد التداويل للتعريف إال أنه يلح عىل جانب االستعامل» .ومعلوم أن االستعامل

الصلبة للمقاربة ال ّتداولية التي استفادت أيام استفادة من الدرس املنطقي.
هو النواة ّ

ولكن مهام يكن من أمر فإن التعريف يف عرف (عادل فاخوري) هو إجراء رضوري

يف الدرس املنطقي نظرا لبعدهاملعياري .غايته وضع خطة صحيحة لالستعامل
الصحيح وغري ال ّ
الحن منطقيا للكلامت.
ّ

ولقد ُق ِّسم التعريف يف املنطق عىل نوعني كبريين :التعريف غري املنطقي

والتعريف املنطقي .فأماالتعريف غري املنطقي فهو كام يدل عليه اسمه وهو تعريف

يتعارض وقوانني اشتغال املنطق وكلياته العامة من قبيل التعريف باملجاز أو

بالرتادف أو باإلشارة ...وأما ال ّتعريف املنطقي فهو «حتديد معنى اللفظ حتديدا
ال حيتمل أدنى التباس مع تعريفات غريه من األلفاظ وهو عىل نوعني ال ّتعريفات

باحلد (ال ّتعريف ال ّتحلييل وال ّتعريف بالرسم وال ّتعريف الوصفي)» (فضل اهلل

مهدي )1990،76،ويمكن للشكل اآليت اختزال مجيع أنواع التعريف يف املنطق وبيان

عالقتها بعضها ببعض.
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ال ّتعريف باإلشارة
ال ّتعريف باملثال
تعريف اليشء باليشء نفسه
ال ّ
المنطقي

ال ّتعريف باملرادف
ال ّتعريف باملجاز
ال ّتعريف الغاميض

التعريف

ال ّتعريف بالتضايف

()2

بالرسم التام
تعريف ّ
بالرسم
ال ّتعريف ّ

(اجلنس القريب  +سمة خاصة)
بالرسم الناقص
تعريف
ّ

(اجلنس البعيد+سمة خاصة
أو السمة اخلاصة فقط )

املنطقي

ال ّتعريف باحلدّ

ال ّتعريف باحلد الناقص
أي باجلنس البعيد مع الفصل
ال ّتعريف باحلد التام
أي باجلنس البعيد القريب
مـع الفصـل

ال ّتعريف باحلد التام
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املطول.املخترص
ّ

ّ
إن نجاعة تضمني هذه الرضوب من ال ّتعريف املنطقي يف بحثنا ،الغرض منها

استثامرها إجرائيا عىل مدونة الفصول الترشيعية ذات الطابع التعريفي .وهي فصول

غلب عليها الطابع املنطقي أي التعريف املنطقي .وإ ن كنا ال نعدم يف بعض الفصول
التي ركن فيها املرشع إىل التعريف غري املنطقي من قبيل :ال ّتعريف باملثال باعتباره

تعريفا غري منطقي يف الفصل  50الذي اعتربناه فصال يف تعريف النفقة [تشمل
النفقة الطعام والكسوة واملسكن وال ّتعليم وما يعترب من الرضوريات يف العرف
والعادة] (جملة األحوال الشخصية )21 ،2001،أو ال ّتعريف الغامض يف الفصل 91

حيث يعرف فيه املرشع مفهوم (الفرض)( . )3ودليلنا عىل ذلك أن املرشّ ع جيد نفسه

مضطرا إلهناء عملية التعريف ،لتكون ذات مدى حجاجي ،بواسطة فصول أخرى

جماورة من قبيل تكامل الفصلني ( )91و ()92من جهة و [ ،96 ،95 ،92،93،94
 ].98 ،97من جهة أخرى.

ّ
إذن،إن ال ّتعريف يف الدّ رس املنطقي مبحث قد دعت إليه احلاجة
حمصل القول

العلمية .أي إلشتغال علم املنطق يف ذاته ودعت إليه احلاجة التواصلية ،وهذه هي
ّ
التي هتمنا .ونحن نشاطر مهدي فضل اهلل الرأي عند قوله «كثريا ما يكون االختالف

يف اآلراء بني الناس مرده إىل االختالف حول معاين األلفاظ التي يستعملوهنا.
السياسة إىل استعامل ألفاظ عامة غامضة يف
وقد يعمد البعض كاجلدليني ورجال ّ

والرجعية واالشرتاكية للتأثري عىل
احلرية والعدالة وال ّتقدمية ّ
معناها مثل كلمة ّ
السامعني[ ،وليته قال ملحاجة السامعني ] ومن هنا تنشأ احلاجة إىل مبحث التعريف
 ،فالتعريف هو (القول الشارح) كام يقول املناطقة العرب ومعناه توضيح مفهوم
اللفظ أو توضيح معنى يشء حتى يصبح واضحا يف ذهن من جيهل معناه» (فضل

اهلل مهدي )84-1990،83،فاحلاجة إىل ال ّتعريف حينئذ يغلب عليها بعدان :األول
تواصيل لساين والثاين استعاميل تداويل .وهذان البعدان مها ما ستحاول اللسانيات
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االشتغال عليهام حماولة سد اخلانات التي عجز املنطق عن سدها أو لنقلّ :
إن هذين
البعدين قد مثال مبحثا مشرتكا وبرهانا عىل تفاعل العلوم وتكاملها .فكيف عولج

مبحث التعريف حينئذ يف اللسانيات.

 :1:2التعريف يف اللسانيات

ننبه عىل أننا نقصد بمفهوم ال ّتعريف يف الدرس ال ّلساين ما يقابله مصطلح
définition

يف الفرنسية واالنجليزية كذلك .ونقول هذا خشية ال ّلبسبمفهوم

ال ّتعريف يف الدرس الرتكيبي ال ّنحويالذيعالج مبحث ال ّتعريف معاجلة تركيبية
إعرابية يف ثنائية مقولة التعريف وال ّتنكري( .)4فال ّتعريف الذي نقصدهحينئذ هو

التعريف يف مقاربتي علم املعجم بفرعيه وعلم الداللة بمناويلها .ونود التنبيه ،قبل

أن نعرض إىل مسألة ال ّتعريف يف ال ّلسانيات ،عىل أننا يف أثناء العمل سنعول عىل
نطعمها بمناويل علم الداللة ،يف التعريف.
املقاربة املعجمية الصرّ فة ،وقد ّ

جيمع جل الدّ ارسني -إذا مل نقل كلهم -عىل ّ
أن مبحث ال ّتعريف يف ال ّلسانيات،

شأنه يف املنطق ،من كربيات املباحث األصول .وهو آية وبرهان عىل تعالق العلوم
وتفاعلها ونحن نشاطر منية احلماّ مي الرأي متاما عند قوهلا «وإذا كانت الدارسات
التي أنجزت إلثبات الصلة بني النحو واملنطق أو بني علم األصول وعلم املنطق
أو بني سائر املجاالت املعرفية واملبحث املنطقي كثرية لالستدالل عىل العالئق

املتجذرة الرابطة بني التعريف يف املعجم والتعريف املنطقي ،وإن كل من حاول
دراسة التعريف يف املعجم أو القاموس ال مناص له من التعرض ملا يدعوه املناطقة
بال ّتحديدات وال ّتعريفات يف أصوهلا اليونانية»(.احلاممي منية)168 -167، 2008،
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نثبت هذا الكالم للباحثة لتأكيد العالقة التي جتمع بني الدرسني؛ اللساين

استقاللية كل علم
واملنطقي يف مسألة ال ّتعريف وال ّتكامل بينهام تكامال ال حيول دون
ّ
بجهازه املفاهيمي االصطالحي ونظم اشتغاله الداخلية( )5وإن كنا نرى أن مبحث

التعريف يف اللغة أعقد منه يف املنطق وهلذا مربراته الكثرية والت وقت تفصيل

القول فيها.

ّ
إن مبحث ال ّتعريف يف ال ّلسانيات ،اليوم عىل األقل ،يتجاذبه درسان مهامن

أساسيان من الدّ روس اللسانية .أو لنقل يتجاذبه علامن مهامن مستقالن يف اآلن

نفسه متفاعالن ومها علم الدّ اللة من جهة وعلم املعجم من جهة ثانية .فأما علم

املعجم فإنه قد عالج التعريف ضمنفرعني من فروعه :ومها املعجمية املطبقة أو
التطبيقية

lexicographie

التي تعنى بوضع املعاجم واملكانز املعجمية واملعجمية

النظرية  lexicologieوهي التي تعنى بالبحث يف تكون املفردة ومسائل االشتقاق

مثال( .إبن مراد)8-1997،7،

وأما العلم الثاين فهو علم الداللة

sémantique

الذي استثمرت علوم

املعجمية بفرعيها التطبيقي والنظري وخاصة النظري منه نتائجه البحثية .وقد عالج

علم الداللة التعريف معاجلة تنظريية أكثر منها إجرائية .لذلك نالحظ اشتغاله
عىل توفري املناويل الداللية يف تعريف املفردة من قبيل منوال ال ّتحليل املكوين يف
املدرسة األمريكية الذي يمثله (كاتز  )katzو (فودور  )Fodorبكتاهبام (بنية النظرية

الداللية )1963أو من قبيل منوال (راستني  )Rastierالذي يمثله مصنفه (علم

الداللة التأوييل )1987الذي يمكن اعتباره ردة فعل عىل كاتز وفودور،1963
معتربا أن منواهلام خرج من عباءة املنوال املنطقي والشجرة الفرفورية يف التعريف

إىل املناويل العرفانية من خالل نظرية الطراز مثال ...الخ.
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ومهام يكن من أمر فإن اللسانيات بمبحثيها املعجمي والداليل قد عكفت

عىل درس مسألة التعريف العتبارها إياه «من املظاهر األساسية والواجبة األولية»
لتأصيل املعاين وحتقيقها( .نيسكس فانسن)328 ،1998،

وال ّتعريف

()6

باعتباره نشاطا علميا لسانيا عرفانيا هو عملية ختصيص

 .distinctionوعليه فإنه ما حتدّ ث لساين سواء أكان معجميا أم دالليا sémanticien

عن ال ّتعريف إال واعترب التعريف عملية متييزية ختصيصية .أي إن ال ّتعريف هو ما

نميز كلمة من أخرى أو هو ما به نخصص كلمة بسيامت  sèmesأو بمعينامت
به ّ

 sémèmesدون سواها .لذلك يعرفه عىل سبيل التآليف إبراهيم بن مراد قائال

«التعريف عملية متييزيةّ ،
فإن وظيفته األساسية هي ذكرالسامت املميزة ملرجع أو

ملفهوم ما ،عام عدامها من املراجع واملفاهيم ووظيفة التعريف اللسانية إذن هي
حتقيق ما بني الداللة من فروق متييزية يف الداللة»(.ابن مراد إبراهيم)1997،146،

واملفيد من تعريف التعريف يف كالم ابن مراد شيئان؛ األول يمس املفردة يف

املعجم وذلك عند إحلاحه عىل مفهوم اخلاصية ال ّتمييزية والثّاين يمس االستعامل
والفروق فيه ،وذلك عند قوله «حتقيق ما بني الداللة من فروق متييزية» ولعل الباحث
يكون قد قصد الداللة ال ّتداولية أيضا ،وبذلك يضفي عىل ال ّتعريف لل ّتعريف بعدا

تم ضغط compression
حجاجيا قوامه أن التعريف له وظيفة حجاجيةّ ،
حمصلها كلام ّ

أكثر عىل اخلصائص ال ّتمييزية للمفردة أثناء تعريفها ،كانت أنجع حجاجيا عند

دخوهلا حيز االستعامل .وبذلك يكون ال ّتعريف ال ّناجع ال ّناجححائال دون الوقوع
يف الغموض واملشرتك  polysémieوهذان داءان عضيالن ضد احلجاج والداللة

عامة بأنواعهاومضعفان من الطاقة احلجاجية للمفردة احلجاجية التي تسلطها عىل
امللفوظ عرب مقتضياهتا واستلزاماهتا.
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ولقد اقتضت وظيفته وطبيعته التمييزية هذه أن ينقسم عىل رضبني؛ رضب أول

متمحض لتعريف الوحدات ال ّلغوية العامة .وهو ال ّتعريف ال ّلغوي ال ّلفظي والثّاين

هو ال ّتعريف اخلاص املوسوعي املتمحض للمعاجم املختصة واملوسوعات املختصة

العلمية االصطالحية .وفرق ما بينهام ّ
أن «ال ّتعريف املنطقي [أي االصطالحي
اخلاص باصطالحنا] هو ّ
أن األول نجده يف املعاجم العامة من قبيل (لسان العرب)

البن منظور واملعجم الوسيط وغريمها كثري يف حني أن الثاين نجده مطبقا مثال يف
معجم املصطلحات الفقهية والقانونية جلرجس جرجس أو قاموس املصطلحات

القانونية لشمس الدين الوكيل» .ويلخص ابن مراد الفرق بني نوعي التعريف قائال
«وهلذا فإن التعريف املنطقي غالبا ما يتجاوز وصف خصائص املعرف التمييزية

إىل ذكر خصائص نمطية أساسية يصبح التعريف هبا موسوعيا ...فمجال التعريف
اللغوي إذن املعجم اللغوي العام وجمال التعريف املنطقي أو املوسوعي املعجم
العلمي أو الفني املختص»(.بن مراد إبراهيم)1997،147،

وحمصل القول يف مسألة التعريف يف ال ّلسانيات( ،)7إهنا مسألة قد عوجلت كام

رأينا يف مقاربتني متكاملتني :مها مقاربة املعجميني من جهة والدّ الليني من جهة

ثانية .ولقد استثمر كالمها نتائج اآلخر .لذلك كان ال ّتعريف يف ال ّلسانيات أعقد

دراسة منه يف الدرس املنطقي .وهذا عائد إىل أن ال ّلغة جهاز ذو وجوه ونظائر وعائد
يعول
كذلك إىل مسألة االستعامل وهي ما تضفي عىل مسألة التعريف أبعادا حجاجية ّ

عليها يف بحثنا للظفر بخصائص احلجاج يف تعريف الوحدات املعجمية القانونية،

ألن التعريف يف عرفنا هو بمثابة العقد بني املرشع واملتقبل يف الفصل القانوين .وكلام
تم االلتزام بالتعريف ،باعتباره مسلمة االنطالق كام يقول بريملان

proposition

« du départكان احلجاج ناجعا وناجحا» .ولذلك نالحظ يف األدبيات الفلسفية

واملنطقية خاصة أنه ما حتدث املناطقة والدارسون عامة عن التعريف إال وأشاروا
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إىل إحلاح سقراط يف حماوراته عىل التعريف كمبدأ أول( .انظر مهدي فضل اهلل 1991

وعادل فاخوري  ،1981وسمري خري الدين  )2006يقع منه االنطالق يف املحاورة ويظل
حيكم املحادثات إىل هناية املحاورة.

 :2التعريف ووظائفه احلجاجية يف امللفوظ الترشيعي
 :1:2أنواع التعريف
مثلام كان التعريف أنواعا يف الدرس املنطقي (انظر الفقرة I1.يف التعريف يف

الدرس املنطقي) ،فإنه كذلك يف الدرس اللساين أنواع عديدة متعددة .حسب كل

فرع من فروع املعرفةاللسانية التي تعاجله .لذلك ننبه إىل أننا لن نتعرض للتعريف
فصل فيها القول ابن
باملفهوم املعجمي فهذه املسألة قد خيض فيها من قبل ،وقد ّ

مراد يف كتابه (مسائل يف املعجم .)1997

وقدتعرض ألصناف التعريف يف املعجم عند حديثه عن التعريف اللفظي

والتعريف اللغوي التقابيل( .ابن مراد إبراهيم )96 ،1997،والتعريف املاهوي

والتعريف املنطقي البسيط واملعقد واملركب( .ابن مراد إبراهيم)15 -152 ،1997،
والتعريف العالئقي والتعريف املوسوعي( .ابن مراد إبراهيم)149 -147 ،1997،

وقد عالج ،بن مراد هذه الرضوب من التعريف من خالل قراءته ألنامط التعريف
يف املعجم املختص .وكان عمله إجرائيا عىل معجم (الشذور الذهبية يف األلفاظ

الطبية) للشيخ حممد بن عمر التونيس (ت1858 #1274م).

وإن كنا سنفيد من بحث ابن مراد املذكور آنفا ألن املفردات التي سنعاجلها تعد

من املعجم املختص ،وهو معجم الكلامت القانونية التي وظفها املرشع يف املدونة

التي ندرس من قبيل جملة األحوال الشخصية واملجلة اجلنائية .ولكن ما نود التنبيه
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عليه واإلحلاح عليه هو أن ال ّتعريف يمكن قراءته قراءة تداولية وحجاجية خاصة
مثلام أشار إىل هذا (ديكرو) يف مقال له( .ديكرو )35–24 ،2001،وملخص رأيه يف

املسألة أنه عىل املعجميني ،عند انجاز عملية ال ّتعريف ،أن يكونوا عىل دراية بطاقة

الكلمة احلجاجية  La charge argumentative de motوانطالقا من هذه الدّ راسة

البالغية يمكن تقسيم ال ّتعريف عىل مقاربتني :األوىل هي
وغريها من البحوث
ّ

املقاربة البالغية الكالسيكية من خالل مصنف (جون جاك روباريو.)1993
والثانية هي املقاربة البالغية اجلديدة أو لنقل املقاربة احلجاجية من خالل مصنف

(بريملان وتيتيكاه .)1992

 :1:1:2أنواع التعريف يف البالغة الكالسيكية
يدخل ال ّتعريف يف الدرس البالغي القديم ضمن جهاز أكرب وهو جهاز احلجج
البالغية
وأنواعها التي يركن إليها اخلطيب إللقاء خطبته ،وتجُ مع مجيع الدّ راسات
ّ

القديمة وحتى بعض احلديثة منها من قبيل كتاب بريملان وتيتيكاه 1992عىل أن
ال ّتعريف ينتمي إىل قسم احلجج شبه املنطقية

les arguments-pseudo-logiques

وهو يمثل يف الغالب مقدمة للحجاج مادام احلجاج يبحثب حتديد مفاهيمه عن
اتفاق املتحاجني حول أسس مشرتكة( .طروس حممد )2005،26،وينقسم التعريف
إىل مخسة أرضب هي:

1 .1ال ّتعريف بال ّتحديد واإلحاطة :وهو يف احلقيقة رضبان مستقالن يف ال ّتعريف
لكنام جعلنا نجعلهام يف خانة واحدة هو أن كليهام يتجه يف اجتاه معاكس لآلخر.
فالتعريف باإلحاطة ينطلق فيه اخلطيب من تقديم اخلصائص املميزة لليشء
يف سبيل إعطائه متثيال ذهنيا جمردا( .طروس حممد )2005،26،أو لنقل يف سبيل

381

رسم خطاطة ذهنية وعكسه متاما التعريف بالتحديد الذي الغاية منه تقديم
صورة ملموسة حمسوسة

concrète

لليشء املعرف .والرضب الثاين أقوى

حجاجية ألنه يشتغل عىل املحسوسات .وكثريا ما كانت املحسوسات أكثر
وقعا حجاجيا من الذهنيات والكليات.

2 .2التعريف الوصفي :وهذا الضرّ ب من ال ّتعريف يلجأ فيه اخلطيب إىل ذكر
اخلصائص العرضية لليشء املعرف ،غاضا الطرف عن اخلصائص اجلوهرية
أو لنقل باصطالح علامء الداللة

traits pertinents

( lesالسيامت املميزة).

والطريف ّ
أن (بريملان وتيتيكاه) يف تصنيفهام للتعريف أوجدا خانة خاصة
يوجد فيها التعريف الوصفي لكن ،كام سنرى الحقا ،مل يعرفاه مثلام هو يف
البالغة القديمة( .بريملان وتيتيكاه)1992،283،

3 .3التعريف اإلجرائي :ويوصف بكونه إجرائيا ألن اخلطيب فيه يعتمد عىل فاعلية
اليشء املعرف ونجاعته ،وال يعتمد فيه ماهية اليشء نفسه بل عىل ما يمكن أن

يكون ناجعا يف ذلك اليشء املعرف من قبيل ،واملثال من عندنا« ،السكني هو
ما نقطع به الفاكهة ،وحتى يكون ناجعا يف اخلطبة جيب أن نستعمله يف مفاهيم
غري عامة وغري مثرية للخالف» (طروس حممد)27 ،2005 ،

4 .4التعريف التفسريي :وهذا الرضب من التعريف رغم وظيفته التفسريية
واملحاج مآزق عديدة ،أصلها
 fonction explicativeفإنه قد يفتح عىل اخلطيب
ّ
ُ
وأ ّسها يعودان إىل املخزن احلجاجي الذي يعود إليه اخلطيب لتعريف ّ
الظاهرة
أو اليشء املعرف .ويف هذا الرضب من التعريف «يتم الرتكيز عىل جوهر اليشء
املعرف ،بتوسيع املفهوم يف كل تضمناته املفهومية ،والبحث عن اخلصائص
املميزة .واإلحالة عىل املفاهيم املرادفات املعروفة .وكل الصعوبات تكمن يف
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ضبط املفاهيم األساسية التي تدخل يف ال ّتعريف واختيارها مما يفسح املجال

لالختالف واملواجهة بني املتحاورين»( .طروس حممد)2005،27،

5 .5ال ّتعريف ال ّتعاقدي :وهذا الضرّ ب اخلامس من التعريف يلجأ فيه اخلطيب إىل
خلق عالقة تعاقدية بينه وبني اجلمهور عرب إعطائهم مفهوما مشرتكا لليشء
املعرف ،وقد يكون ذلك بتوليد معجمي ملفردة لغوية تكون حكرا يف استعامهلا،

عىل اخلطيب ومجهوره .أو قد يكون ذلك «عرب إعطاء عبارة موجودة معنى
جديدا»( .طروس حممد)2005،27،

إن هذه الرضوب اخلمسة من التعريف يف البالغة الكالسيكية هي التي تسمح

لنا باالشتغال عىل بعدها احلجاجي ،السيام وأهنا تلح عىل شيئني مهمني مها يف

اعتبارنا من مقومات اخلطاب احلجاجي ونواته الصلبة .ومها جانب االستعامل

من جهة واجلمهور املتقبل من جهة ثانية .وقد تفطن بريملان وتيتيكاه إىل ذلك.
(بريملان وتيتيكاه )288 -1992،283،وإن كانا مها أنفسهام قد ركنا إىل مسلامت البالغة
القديمة يف سبيل صوغ منواهلام احلجاجي ويظهر ذلك من خالل معاجلة ال ّتعريف

احلجاجي الذي قسامه عىل أربعة أرضب كام سنرى يف الفقرة ال ّ
الحقة .ولكن نود
قبل ذلك اإلشارة إىل أن الرضوب اخلمسة املذكورة آنفا للتعريف ،وإن اختلفت

خطابية فإهنا تشرتك يف الغاية واهلدف أال وهو نجاعتها
أنواعا وآليات إنتاج ومظاهر
ّ

احلجاجية ومسامهتها يف توجيه املتقبل نحو ال ّنتيجة احلجاجية ذلك ّ
أن «دور التعريف
ال ينحرص فيكونه مقدمة رضورية لتفسري املفاهيم املوظفة وحصول االتّفاق حوهلا

بل يستعمل أيضا استعامال جدليا هيدف إىل اإلقناع وتفسري األذهان يف كثري من
احلاالت فيتمظهر يف بنيات تركيبية وداللية مشهورة»( .طروس حممد)2005،27،
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 :2:2أنواع ال ّتعريف فـي احلجاج
(أو البالغة اجلديدة بريملان وتيتيكاه نموذجا)

احلجاجية مها بريملان
ونبه عىل أنواعه ووظائفه
ّ
إن َّأو َل من أشار إىل ال ّتعريف ّ

وتيتيكاه يف كتاهبام .وقد عقدا فصال مهام عنوانه (اهلو ّية وال ّتعريف يف احلجاج)(.)8

(بريملان وتيتيكاه،1992،ج )1.282يف قسم التقنيات احلجاجية فالتعريف من هذه

ليحاج هبا سامعه .بل
الزاوية األوىل هو بمثابة التقنية احلجاجية التي يركبها املتك ّلم
ّ

إهنام يقوالهنا رصاحة ،ويلحان يف ذلك.وخاصة يف استعامل التعريف l’usage des

( .définitionsبريملان وتيتيكاه نفسه ،1992،ج )282 ،1باعتباره الطريقة املثىل لتحقيق

ال ّتامثل واحلدّ  ،كآليتني حجاجيتني ألن «ال ّتامثل التام مدارهعىل التعريف Définition

من حيث هو تعبري عن التامثل بني املعرف  le definiensواملعرف

le definiens

( .»dumصولة عبد اهلل )1998،327،وعليه فإن بريملان وصاحبه صاغا أربعة أنامط

للتعريفمعتمد ْين عىل كالم (آرن نايس  )Arene Naessوإن حوراها بعض اليشء
بحسب مقتضيات نظريتهام احلجاجية .وهذه األنواع هي:

1 .1ال ّتعريف املعياري

Normative

 :Définitionهذا الضرّ ب من ال ّتعريف فيه

يلح املحاج عىل استعامل شخيص للمفردة ،ولل ّتعريف الذي يصوغه وفق
معايريه اخلاصة فهو «يعرب عن الطريقة التي يتوخاها املحاج يف استعامل

كلمة ما بعينها دون سواها»(.بريملان وتيتيكاه ،1992،ج )283 ،2وعليه فإن

هذا الرضب من التعريف «يفرض عىل مستعمله نوعا من االلتزام»( .بريملان

تيتيكاه،1992،ج )2،283منذ البداية إىل هناية املحادثة .فال جيب أن خيل به وإال

وقع يف التناقض مع نفسه.
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2 .2ال ّتعريف الوصفي  :Définition Descriptiveلئن كان التعريف الوصفي كام

املعرف من
رأينا سابقا يف اخلطابة القديمة يلجأ فيه اخلطيب إىل تعريف الشيّ ء ّ

طريق اخلصائص العرضية لذلك اليشء( .انظر الفقرةI.1.1.:ب) فإن ال ّتعريف

احلجاجية هو عبارة عن ذكر املعاين املتع ّلقة بالكلمة أو اليشء
الوصفي يف املقاربة
ّ
املعرف «يف وضعية ما ويف زمن ما»( .بريملان وتيتيكاه ،1992ج )2،283والالفت
لالنتباه عىل الرغم من التوحد يف التسمية فإنه ثمة فرق شاسع بني التعريف

الوصفي عند اخلطابيني

rhétoricien

ومثله عند علامء احلجاج .فالتعريف

الوصفي يف احلجاج يمتاز بالدقة واملحارصة للكلمة املعرفة من خالل تتبع

االستعامل ووضعياتهّ .
إن بريملان وتيتيكاه ،بإحلاحهام عىل مقولةاالستعامل يف

اللسانية ال ّتداولية ،يف حني
ال ّتعريف الوصفي يكونان عىل وعي بأصول املقاربة
ّ
أن التعريف الوصفي ،يف اخلطابة أو البالغة القديمة يمتاز بالتالعب باألذهان
وعدم الدقة.

3 .3تعريف الكثافة بال ّتكثيف  :Définition par condensationوهذا ال ّتعريف له

صلة بالتعريف الوصفي .وملخص الصلة بينهام أنه يقع فيه ذكر «اخلصائص

املهمة واملميزة التي وقع ذكرهـا يف ال ّتعريف الوصفي»( .بريملان وتيتيكاه

،1992ج )2،283ولعله من هذه الزاوية جاءت تسميته ونعته بكونه مكثّفا

أو بالكثافة  .condensationويلجأ إليه املحاج عند رغبته يف إهناء املحاورة
احلجاجية برسعة ،كي ال يقع يف فخ التناقض لذلك يعتمد عىل اخلصائص

املهمة واملميزة ويقدمها ملحاوره حججا هنائية.

4 .4ال ّتعريف ّ
املركب  :Définition Complexeويعرفه بريملان وتيتيكاه قائلني «وهذا
الرابع جيمع بطرق خمتلفة عنارص من التعريفات املذكورة سابقـا».
التعريف ّ
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(بريملان وتيتيكـاه  .)1992،284فالتعريف املركب هو مجاع ال ّتعريفات السابقة
الوصفي واملكثف واملعياري وأصل التسمية باملركب بكونه جيمع خصائص

التعريفات السابقة.

إن هذه الضرّ وب األربعة من ال ّتعريف عىل تعددها واختالف آليات إنتاجها،

وتشكلها ال ّلغوي االنجازي ،تشرتك يف كوهنا متثل قسام من احلجج شبه املنطقية يف
خطاطة بريملان وتيتيكاه احلجاجيةوهي داخلة عنده يف قسم التقنيات احلجاجية.

ولكن ّ
الطريف وال ّلطيف من كل هذا هو تعليق
(صولة عبد اهلل)327-1998،324،
ّ
بريملان وتيتيكاه عىل هذه األصناف قائلني «إن كل هذه ال ّتعريفات واالحتامالت

احلجاجية التي تنتجها مازالت غري معروفة عند اغلب املناطقة»( .بريملان وتيتيكاه،

 )1998،284ولسنا ندري ما نجاعة احلديث عن املناطقة هنا.

والباحثان يزعامن يف مقدمة الكتاب أن مقاربتهام للحجاج ستخرجه من

حمبسني مها أرس اخلطابة ومغالطاهتا وأرس املنطق وأشكاله املجردة؟ ومهام يكن من
أمر ّ
احلجاجية يف التوجيه الذي يعلق
فإن ال ّتعريفات عىل اختالفها إنام تظهر وظيفتها
ّ
عليه طروس قائال «ملا كان السياق احلجاجي جدليا أو مواجهة كالمية فقد وظف
اجلانب ال ّتفسريي لل ّتعريف يف توجيه املتلقى نحو موقف معني انطالقا من مفاهيم
أعيدت صياغتها حسب حاجات املتك ّلم»( .طروس حممد)2005،28،

وقد يأخذ ال ّتعريف مظهرا حجاجيا آخر عندما يكون هو نفسه القادح للعمل

احلجاجي أي أن ال ّتعريف عوض أن يكون حجة حيتج هبا لتعضد املحادثة وتكون

بمثابة اإلحداثية ( repéreانظر الفقرة ):I .1 :يصبح ال ّتعريف نفسه مدعاة للحجاج

وحمركا له عىل قانون التسلسل اخلطايب وهذا املظهر احلجاجي يعتربه بريملان وتيتيكاه

من أهم اخلاصيات احلجاجية لل ّتعريف إذ يقوالن «إن اخلاصية احلجاجية لل ّتعريفات
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وجلية أكثر عندما تكون إزاء تعريفات خمتلفة لكلمة واحدة يف اللغة
تكون واضحة
ّ
الطبيعية»(( .)9بريملان وتيتيكاه)1998،285،

 :3طرائق ال ّتعريف يف امللفوظ ال ّترشيعي
ال نقصد بمصطلح طرائق التعريف أنواعه أو كام يسميها بريملان وتيتيكاه

( .espècesبريملان وتيتيكاه )283 ،1998،ومن ثم فإنّنا ال نقصد باملصطلح نفسه

رضوبالتعريف احلجاجيالتي كنا منها بسبيل .وإنام نقصد بطرائق ال ّتعريف مسألة
االنجاز ال ّلغوي والقوالب الترّ كيبية التي تشحن هباالداللة ال ّتعريفية ألن يف تعرضنا
ملسألة ّ
الطريقة سيقودنا إىل انجاز خطاطة

schéma

ّ
تشخص وختتزل البنى التي

ركن إليها املرشع لصوغ تعاريفه .واملحصل من مدونة الفصول التي عاجلناها أنه

يمكن قراءهتا يف حمورين  .paradigmesحمور أول تقع فيه التعاريف التي اصطلحنا

عىل وسمها بـ (ال ّتعاريف القرصية)  .par accentuation/accentuéesوأما املحور
اجلهية  modaleاملعيار ّية  .normativeواآللية
الثّاين فتمحض ملا وسمناه بال ّتعاريف
ّ

املدونة من جهة ،حيث نالحظ طغيان
التي اعتمدناها يف هذه ال ّتسمية فرضتها علينا ّ
هذين الرضبني من التعريف كام فرضتها علينا املعاول البحثية التي يوفرها الدرس

الرتكيبـي  syntaxeوالدرس البالغي من جهة ثانية ونحن يف كل هذا نحاول استثامر

نتائج بحثية متعلقة باملعجم واحلجاج من خالل أعامل (عمر حلمي إبراهيم)2001
و (ديكرو )2001و (الند كيست )1999و (انسكومرب )2001خاصة .وكل

املقاالت اجلادة الواردة يف جملة اللغة عدد  142والصادرة سنة  .2001وخاصة ما
كتبه (عمرحلمي إبراهيم) ،وهو املنسق جلمع هذه البحوث ،حيث يلح عىل رضورة

إدماج املستويني الداليل

sémantique

والرتكيبـي

املعجمي( .إبراهيم عمر حلمي)4-3 ،2001 ،

syntaxe

يف مستوى التعريف
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 :1:3ال ّتعاريف القرص ّية
ومداها احلجاجي عرب حجاجية اجلملة االسمية
 :1:1:3يف مفهوم ال ّتعريف القرصي

 :1:1:1:3يف تعريف القرص عمومـا ودوره احلجاجي يف التعريف
يمثل القرص

l’accentuation

مبحثا لغويا مشرتكا بني النحاة والبالغيني

ولألسف مل يقع حتت أيدينا من البحوث والدراسات ،ما اعتنت بالقرص تداوليا.
تداولية عند اختاذ
وعليه فإننا هبذه الفقرة سنحاول معاجلة القرص من زاويةنظر
ّ

املرشّ ع لظاهرة القرص مطية لغوية يف ال ّتعريف عرب ضمري الفصل (هو) .ويعرف

(ال ّتهانوي) القرص يف معجمه قائال« :القرص هوإثبات احلكم املذكور ونفيه عام
عداه»( .ال ّتهانوي حممد عيل ،1966،ج )1،294فهو حينئذ واسطة هبا نوجه امللفوظ نحو

النتيجة (إثبات احلكم) بحيث ال يشاركه يف هذا احلكم مفاهيم أخرى (الغموض

وتعدد املعاين) واخلفي يف تعريف (التهانوي) رغم عموميته أن القرص يساعد عىل
احلد من تعدد ما سامه (األحكام) و(املعاين) ،أو ما نسميه باصطالحنا( .املفاهيم

 )les sous entenduesوهذا ما يؤكده ال ّتعريف األدق الذي صاغه السكاكي
إذ يعرف القرص قائال« :وحاصل معنى القرص راجع إىل ختصيص املوصوف عند
السامع بوصف دون ثان كقولك زيد شاعر ال منجم ملن يعتقده شاعرا ومنجام

أو قولك زيد قائم ال قاعد ملن يتوهم زيدا عىل أحد الوصفني من غري ترجيـع».
(السكاكي )1983،288،واملفيد من تعريف السكاكي هو قوله «ختصيص املوصوف
السامع دون ثان» .وهذا هو عصب مفهوم التوجيه احلجاجي ونواته الصلبة
عند ّ

عند ديكرو  .1983إذ بالقرص يتم التخصيص بالتضييق من املدى اإلبالغي

حجاجية ،وذلك عرب حتديد املفهومالذي ال يقبل
للملفوظ ليصبح أكثر دقة وكثافة
ّ
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التعدد والغموض ،إذ بالقرص متحى كل الزوائد واإلمكانات  .les possiblesلذلك

قال بوصف دون ثان «أي أن القرص مطية للتوجيه يف النتيجة وحتديد restriction

هلا وتضييق  limitationللخناق عليها ولعل معنى القرص اللغوي( )10ليس بعيدا عنه

يف االصطالح إذ القرص لغة فيه معنى احلبس واحلجز» .وهذا ما أشار إليه السكاكي
تقريبا عند حديثه عىل وجه من وجوه القرص إذ يقول «وأما احلالة املقتضية لقرص
املسند إليه عىل املسند فهي أن تكون عند السامع حكم مشوب بصواب وخطأ وأنت
تريد تقرير صوابه ونفي خطئه [صلب عملية التوجيه احلجاجي هو هذا التقرير

ّ
عز
وجل يف حقّ يوسف عن ال ّنسوة ﴿ما هذا َبشرَ ًا إِنْ
وهذا النفي] وعليه ما حيكى ّ
امللكية ال يتخطاها إىل البشرّ ية»( .السكاكي،
يم﴾ أي إنّه مقصور عىل
هذا إِ َّال َم َل ٌك َك ِر ٌ
ّ

قسم اللغويون القرص أصنافا بمعايري خمتلفة فمنه احلقيقي ومنه
نفسه )196،وقد ّ

اإلضايف ومنه قرص املوصوف عىل الصفة وقرص الصفة عىل املوصوف ،وهذا هو
الرضب الغالب كام سنرى عىل ال ّتعاريف يف الفصول الترشيعية ،وإن كانت هذه

ال ّتفريعات إنام الذي يعنينا منها هو تعبري ال ّلغة بذاهتا ويف ذاهتا عن عملية ال ّتوجيه
حيز ال ّتطبيق .ولقد حرص السيوطي( )11يف
القائد إىل ضامن تسليم املتقبل ودخوله ّ

اإلتقان أربع عرشة طريقا للتعبري عن القرص واختزهلا البالغيون ومنهاملسكاكي يف

أربعة طرق.

والذي يعنينا كذلك من هذه األنواع يف القرص هو ال ّنوع السادس الذي

اعتمده املرشع يف صوغ تعريفه عرب ضمري الفصل الذي حيده السيوطي يف اإلتقان
﴿و ُأولئِ َك ُه ُم
بقوله« :السادس ضمري الفصل (نحو) ﴿ َفاللهَّ ُ ُه َو ا ْل َوليُِّ ﴾ ال غريه َ

ص الحْ َ ُّق﴾﴿ ،إِنَّ شانِئ ََك ُه َو َ
األ ْبترَ ُ ﴾ ،ومما ذكر أنه
المْ ُ ْف ِل ُحونَ ﴾﴿ ،إِنَّ هذا لهَ ُ َو ا ْل َق َص ُ

للحرص؛ البيانيون يف بحث املسند إليه واستدل له السهييل بأنه أتى به يف كل موضع
﴿و َأ َّن ُه
ادعى فيه نسبة ذلك املعنى إىل غري اهلل ومل يؤت به حيث مل يدع وذلك يف قوله َ
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﴿و َأنَّ
﴿و َأ َّن ُه َخ َل َق َّ
الز ْو َجينْ ِ ﴾َ ،
ُه َو َأ ْض َح َك َو َأ ْبكى﴾ إىل آخر اآليات فلم يؤت به يف َ
﴿و َأ َّن ُه َأ ْه َل َك عاد ًا ُ
َع َلي ِه ال َّنشْ َأ َة ُ
األوىل﴾ ألن ذلك مل يدع لغري اهلل وأتى به
األ ْخرى﴾َ ،
ْ
يف الباقي إلدعائه لغريه .قال يف عروس األفراح وقد استنبطت داللته عىل احلرص
َ
يب َع َل ْي ِه ْم﴾ ألنه لو مل يكن للحرص ملا حسن
الر ِق َ
من قوله ﴿ َف َلماَّ َت َو َّف ْيتَنِي ُك ْن َت أن َْت َّ
ألن اهلل مل يزل رقيبا عليهم وإنام الذي حصل بتوفيته أنه مل يبق رقيب غري اهلل تعاىل
حاب الجْ َ َّن ِة ُه ُم ا ْلفائِزُ ونَ ﴾
حاب الجْ َ َّن ِة َأ ْص ُ
حاب ال َّنا ِر َو َأ ْص ُ
ومن قوله ﴿ال َي ْس َت ِوي َأ ْص ُ

فإنه ذكر ليتبني عدم االستواء وذلك ال حيسن إال بأن يكون الضمري لالختصاص».
(السيوطي جالل الدين ،1973،ج )50 ،2فكيف حينئذ كان القرص بضمري الفصل منتجا

حلجاجية التعريف يف الفصول الترشيعية؟

حجاجية ال ّتعاريف القرص ّية
 :2:3يف
ّ

حجاجية ال ّتعاريف القرص ّية أو عىل حجاجية القرص عموما
يقتيض احلديث عىل
ّ

حديثا ما قبليا عىل مفهوم ما اصطلحنا عىل تسميته بالتعاريف القرصية définition

املعرف وال ّتعريف معا يف
 .paraccentuationوهذا ال ّتعريف هو عبارة عىل إيراد ّ

شكل مجلة اسمية .ويكون الفصل بني عنرصي التعريف ،ومها املسند واملسند إليه
باعتبار أن التعريفك ّله كام قلنا جاء يف شكل مجلة اسمية ،بضمري الفصل وعادة ما

املعرف اسام لظاهرة قانونية أو اسام لوضعية قانونية أو اسام لعني .وقبل أن
يكون ّ

نعالج األمثلة التي سنبني كيف أهنا تقوم عىل خطاطة واحدة ،ولكن هلا وجهان ،نود
أن نرضب أمثلة عىل ما اسميناه التعريف القرصي:

ّ 1.1
الطالق هو ّ
الزواج( .م .أش)13 .2001 .
حل عقدة ّ

الزواج الفاسد هو الذي اقرتن برشط يتناىف مع جوهر العقد أو انعقد بدون
ّ 2.2
مراعاة أحكام الفقرة األوىل من الفصل الثالث والفقرة األوىل من اخلامس
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والفصول  20 .19 .17.18 .16 .15من هذه املجلة( .م .أ.ش)11 ،2001 ،

3.3الويل هو العاصب بال ّنسب وجيب أن يكون عاقال رشيدا(.م .أ.ش)8 ،

الزوجية مستمرة( .م.أ.ش)23،
4.4احلضانة من حقوق الوالدين ما دامت ّ
5.5احلضانة حفظ الولد من مبيته والقيام برتبيته( .م.أ.ش)23،

6.6الفرض سهم مقدّ ر للوارث يف الرتكة .و ُيبدأ يف ال ّتوريث بأصحاب الفروض.
(م.أ.ش)34 ،

مايسرتعى انتباهنا يف بنية التعاريف القرص ّية أهنا تنقسم يف امللفوظ التشرّ يعي إىل

صنفني :صنف يقوم عىل القرص بضمري الفصل وقسم نالحظ غياب ضمري الفصل
فيه .فاألول تـمثله األمثلة [أ.ب.ج ].والثاين تـمثله األمثلة [د.هـ.و ].وعليه يمكن

أن نرسم خطاطتي التعريف القرصي يف امللفوظ الترشيعي عىل النحو اآليت:
		
 -Iاخلطاطة:

 -IIاخلطاطة:

املعرف  +ضمري الفصل  +التعريف
َّ

املعرف  ø+ضمري الفصل  +التعريف
َّ

إن هاتني اخلطاطتني ختتزالن اختزاال تاما ومطلقا الفصول ال ّترشيعية القائمة

عىل ال ّتعريف بالقرص .وقد ال نجانب الصواب إذا قلنا :إنه ما من فصل ترشيعي

ذي وظيفة تعريفية جاء يف مجلة اسمية إال ويمكن وضعه يف احدى هاتني اخلانتني
ملا توفراه من دقة ورصامة يف احلد مع االختزال كذلك .لكن ما هو وجه احلجاج يف

هذه اخلطاطة.

 :1:2:3حجاجية اخلطاطة  Iنموذجا
أساسية قد تكون هي العامد يف ركون املرشع
البدّ من ال ّتنبيه أوال عىل مسألة
ّ

إىل هذا الرضب من التعاريف .وملخصها هو مدو َنة املعرفات  Definiensيف حد
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معرفات أخرى يف حقول معرفية أخرى أو
املعرفات مع ّ
ذاهتا مع خشية اللبس هلذه ّ
حتى يف االستعامل العادي  .L’usage ordinaireويمكن أن نرضب مثال عىل ذلك

للسفيه :فاملشرّ ع له تعريفه اخلاص كام سنرى ورجل الدّ ين أو
عند تعريف املشرّ ع ّ

الفقيه له تعريفه اخلاص وفالسفة األخالق هلم تعريفهم اخلاص ...الخ وكذلك

مثال الطفل :حيث أن للمشرّ ع تعريفه اخلاص ،ولعلامء النفس تعريفهم األخص
وللفقهاء تعريفهم وهكذا دواليك واألمثلة كثرية عىل ذلك ،تشهد هبا مدونة
الكلامت املعرفة نذكر منها [الطالق ،الزواج الفاسد ،نظام االشرتاك يف األمالك،

املعجمية
السفيه ،املجنون ،ضعيف العقل ]،فهذه اغلب الوحدات
الكفالة ،اهلبةّ ،
ّ

التي عرفها املرشع قرصيا .وأ ّما مأتى احلجاجية منها فمن جهة إنتاج بنية القرص

ملفهوم املخالفة يف امللفوظ :كام يبينه الرسم اآليت:

اخللع ليس حال لعقدة الزواج
الظهار ليس حال لعقدة الزواج
الطالق هو حل عقدة الزواج

النشوز ليس حال لعقدة الزواج
التعليق ليس حال لعقدة الزواج
موت أحد الزوجني ليس حال لعقدة الزواج

إن بنية القرص عرب ضمري الفصل بإنتاجها ملفهوم املخالفة باعتباره ما يفهم

منه بطريق االلتزام .وقيل «هو أن يثبت احلكم يف السكوت عىل خالف ما ثبت

يف املنطوق»( .اجلرجاين عيل ،تح :حممد عبد احلكيم القايض )1990،235 ،فاملرشع يريد

من خالل تعريفه توجيه املتقبل مهام كان وضعه يف الوضعية الترشيعية [حماميا،
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أن ّ
الطالق هو ّ
قاضيا ،مؤسسة ،فردا] إىل ّ
الزواج وحل لعقدة الزواج
حل لعقدة ّ
فقط كام يقول املناطقة للتأكيد ،فضمري الفصل هو املطية اللغوية التي اختذها املرشّ ع

املعرفات عىل تعريفاهتم .ولذلك يمكن اعتبار ضمري الفصل عامال حجاجيا
لقرص ّ
argumentatif

يسهل الظفر باملفهوم ويعصم املتقبل من
 opérateurوذلك ألنه ّ

الوقوع يف الغموض واللبس واملشرتك .إذا عاجلنا التعريف خاليا من ضمري الفصل

ألصبحنا إزاء مفاهيم متعددة( .الناجح عز الدين)2004،31،
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 ...اخلامتة ...
إن التعريف يف اخلطاب القانوين مبحث مازال يثري إشكاالت علمية لسانية

مهمة حرية بان تدرس وفق مقاربات جدية جديدة حتى يتسنى لنا وللمشتغل بلغة

القانون ان حيقق باللغة أهم وظائفها اال وهي الوظيفة التواصلية ولذا فإننا نلح عيل
سبيل التوصية أن نعالج مبحث التعريف بمقاربات أخرى جتيل لنا عبقرية اللغة من

جهة وختصب امكانية استعامهلا يف سياقات أخرى غري السياق القانوين.

1.1التعريف اجلامع املانع هو تعريف منطقي «ومعنى اجلمع أن يكون التعريف جامعا لكل أفراد
املعرف أما املنع بأن يكون مانعا من دخـول غري أفراده فيه» (خري الدين سمري،2006 ،
 .)176ويعرفه مهدي فضل اهلل يف كتابه قائال «املثلث هو الشكل املستوي املحاط بثالثة
خطوط مستقيمة متقاطعة مثنى .فهذا التعريف جامع ،أي شامل ،ألنه جيمع حتته مجيع أنواع
املثلثات ومانع ،أي مستبعد ألنه يمنع دخول أي شكل هنديس آخر حتته( »...فضل اهلل
مهدي .)77 ،1990 ،واملهم من كل هذا أن التعريف اجلامع املانع هو تعريف منطقي .ألن
التعريف كام سنرى ينقسم عىل نوعني تعريف منطقي وتعريف غري منطقي .والرضب األول
أقوى حجاجيا ألنه يضغط عىل املفاهيم وال جيعلها فضفاضة تربك املتقبل يف عملية التأويل.
2.2إلنجاز هذه اخلطاطة اجلامعة املانعة يف أصناف التعريف يف املنطق اعتمدنا عىل( عادل
فاخوري )64-496 ،1981 ،و (مهدي فضل اهلل )88-1991،73 ،و (سمري خري الدين،
.).171-169 ،2006
3.3يعرف املرشع الفرض يف الفصل 91بـ« :الفرض :سهم مقدر للوارث يف الرتكة ويبدأ
بأصحاب الفروض وهم( »...م .أ .ش).34 ،2001،
4.4يف احلقيقة أن التعريف والتنكري له أبعاد ومظاهر حجاجية عديدة .ولكن متحض البحث
للتعريف باملفهوم املعجمي والداللة هو الذي جيعلنا نمخضه هلذه املسألة و نعد ،إذا بقي يف
العمر بقية ،أن نشتغل عىل مسألة التعريف والتنكري وأبعادها احلجاجية وإ ن كنا ارشنا إليها
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إشارة عابرة يف بحث سابق لنا أعددناه يف إطار شهادة الدراسات املعمقة  .2004معتربين
التعريف والتنكري عاملني حجاجيني .وقد عولنا عىل الدراسات اللغوية واألصولية يف
ذلك...
5.5يف جلسات التأطري كان أستاذنا يلح دوما عىل هذه املسألة .ويدعو إىل رضورة الوعي باشتغال
كل جهاز عىل حده .وكان يرضب يل املثل بالنفي بني املنطق واللسانيات ويقول يل إن النفي
يف اللغة أثرى وأعقد منه يف الدرس املنطقي .وشأن التعريف كذلك .وأحالني إىل أطروحة
"املبخوت" فوجدته يقول اليشء نفسه إذ يعترب أن االستعامل هو ما جيعل النفي يف اللغة أعقد
دراسة وأثرى مفاهيم منه يف املنطق (املبخوت.)2006 ،
6.6حتى ال نقع يف اجلمع اململ للتعريفات ُنحيل عىل ابن مراد  .1997وعىل مقال Définition
يف موسوعة آشار .ASHER1994
7.7مل نشأ التوغل أكثر خاصة يف مسألة التعريف يف علم الداللة ومبحثي التعريف باملفهوم
 compréhension/intensionواملاصدق  extensionخشية االنحراف عن الوجهة
األساسية للبحث .لكن نود التنبيه يف هذا اهلامش أن مسألة التعريف يف علم الداللة
 sémantiqueهي نفسها قد مرت بمراحل عديدة من خالل إنتاج املناويل وقد مثل املاصدق
واملفهوم آليتني من آليات التعريف :وقد أشار عادل فاخوري إىل أن حلقة بور رويال كانوا
أول من أدخل التمييز بني املفهوم واملاصدق (أ نظر عادل فاخوري).50–46 ،1981 ،
وانظر كذلك (مهدي فضل اهلل .)65 -61 ،1990 ،وانظر كذلك (مصنف كريم زكي
حسام الدين املوسوم بالتحليل الداليل :إجراءاته ومناهجه .)144–104 ،2000 ،وحديثا
مع العرفانيني من أمثال روش وجاكندوف الذين اقرتحوا مناويل عرفانية كرست املنوال
األرسطي الكالسيكي عرب نظرية الطراز .ومهام يكن من أمر فإن مسألة التعريف مازالت
يف حاجة إىل دراسة عميقة خاصة إذا أردناها مطبقة عىل مدونة من املدونات من قبيل
املصطلحات القانونية أو غريها.
8.8عنوان الفصل هو بلفظهام  identité et définition dans l’argumentationوقد ارتأينا
ترمجة  identitéبكلمة هوية دون غريها .ألن يف الدرس اللساين وحتى املنطقي ما يؤكد
صحة هذه الرتمجة.
9.9انظر كذلك بريملان وتيتيكاه يف املرجع نفسه بالصفحتني 288 -287
تسمية «القرص» يف ال ّلغة هلا صلة باملعنى ال ّلغوي العام للجذر [ق.ص.ر] انظر ما قاله
1010لعل
ّ
الرمحان واآلية  52من سورة «ص» حيث ينعت اهلل
املفرسون لآليتني  56و 72من سورة ّ
احلور بكوهنن مقصورات وقارصات...
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1111السيوطي يستعمل مصطلح القرص رديفا للحرص وقد أخذ عنه أمحد مطلوب التعريف
كامال (انظر أمحد مطلوب )448 ،1986 ،يقول السيوطي ،بعد أن عرف القرص «طرق
احلرص كثرية أحدها النفي واالستثناء [ ...إىل قوله] الرابع عرش قلب حروف الكلمة» (انظر
اإلتقان ،1973 ،ج ،)51 – 49 ،2انظر كذلك اجلرجاين يف دالئل اإلعجاز وما قاله يف
فصل «إنام» ص  .258 -256انظر كذلك مقال ألستاذنا الشاذيل اهليرشي ،صدر له يف
حوليات اجلامعة التونسية عدد  26سنة  ،1987حتت عنوان «القرص» يف سورة البقرة.
تتبع
1212مل نشأ تفصيل القول يف املفهوم يف هذا املقام من البحث مرة أخرى ألنه قد يغرقنا يف ّ
مسائل قد درست :ولكن يمكن اإلحالة عىل بعض الدّ راسات من قبيل صولة ،2001ميالد
احلجاجية  .2004ومقال أسهمنا
املعمقة حول العوامل
 ،2001وبحثنا يف شهادة الدّ راسات ّ
ّ
به عن املفهوم يف جم ّلة حتليل اخلطاب باجلامعة اجلزائر ّية  .2007وعامة ما كتبه األصوليون.
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املفصل ،إدارة الطباعة
4.4ابن يعيش :رشح ّ
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العامة ،العراق.
7.7االعجييل (صالح)  2005أشكال التعبري
عن الدالالت الزمانية يف النصوص
القانونية ،بحث قدم لنيل شهادة
الدراسات املعمقة يف اللسانيات حتت
إرشاف األستاذ صالح الدين الرشيف،
مرقون بقاعة األطروحات بكلية اآلداب
منوبة.

8.8األعسم (عبد األمري) ،1991 :املصطلح
الفلسفي عند العرب ،الدار التونسية
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للبالغة القديمة ،ترمجة عمر أوكان.
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التعريفات ،ضبط وفهرسة ،عبد احلكيم
القايض ،دار الكتاب املرصي ودار
الكتاب اللبناين.
1414جرجيس (جرجيس)  1996معجم
املصطلحات الفقهية والقانونية مراجعة
أنطوان الناشف الرشكة العاملية للكتاب،
بريوت.
1515احلاممي (منية) ،2007 :تطور التعريف
املعجمي :من التحديد السمي إىل
اإلفرتاض التصوري (من) جملة املعجمية
العدد 2007 ،23طبعة أوربيس ،تونس.
1616اخلرضي (حممد) ،1988 :أصول الفقه،
دار الفكر ،بريوت.
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1717خري الدين (سمري) ،2006 :القواعد
املنطقية ،معهد املعارف احلكمية،
بريوت ،لبنان.
1818الزركيش (بدر الدين) ،1988 :الربهان
يف علوم القرآن ،دار املعرفة ،بريوت،
لبنان.
1919السكاكي (أبو يعقوب) ،1987 :مفتاح
العلوم ،تح ،نعيم زرزور ،ط 1983 ،1
وط  ،1987 ،2دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان.
السيد أمحد (عبد الغفار)،1981 :
ّ 2020
التصور ال ّلغوي عند األصوليني ،دار
ّ
املعارف اجلامعية ،اإلسكندرية ،مرص.
2121السيوطي (جالل الدين) :اإلتقان يف
علوم القرآن ،عامل الكتب ،بريوت،
د.ت.
2222الشريازي (أبو اِسحاق) ،1985 :ال ّلمع
يف أصول الفقه ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان.
2323صولة (عبد اهلل) ،1998 :احلجاج ،أطره
ومنطلقاته وتقنياته من خالل مص ّنف
يف احلجاج ،اخلطابة اجلديدة ،لبريملان
أهم
وتيتكاه ،ضمن مؤ ّلف مجاعي،
ّ
نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من
أرسطو إىل اليوم ،إرشاف محادي صمود،
منشورات كلية اآلداب منوبة ،تونس.
2424صولة (عبد اهلل) ،2001 :احلجاج
أهم خصائصه
يف القرآن من خالل ّ
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األسلوبية ،منشورات كلية اآلداب
منوبة ،تونس.
2525فاخوري (عادل) ،1981 :منطق العرب
من وجهة نظر املنطق احلديث ،دار
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Dynamique du sens et scalarité,
Colloque de Cerisy.
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 ...ملخص البحث ...
إن الظاهرة املوصوفة يف وجودها املادي أو العقيل خارج اللسان تتمثل

باملفهوم ،أما اجلانب اللساين املتمثل باللفظ املعني الذي يطلق عليها فهو املصطلح،
ومن املؤكد أن عالقة املصطلح الواحد باملفهوم الواحد من أرفع صور حتقق

املصطلح بأبعاده كافة .وهي حالة عىل درجة عالية الندرة من حاالت جتسد حتقق

عالقة املصطلح الواحد باملفهوم الواحد.

لذا يسعى هذا البحث إىل مراجعة مشكلة املصطلح يف النقد األديب عىل وفق
جمموعة مطالب ذات ٍ
بعد معريف وثقايف ،وينتهي البحث إىل جمموعة نقاط تصلح

ملعاجلة آفة االختالل اللساين للخطاب العلمي فض ً
ال جمموعة اإلجراءات املنهجية
التي حتقق من اآلثار السلبية للمشكلة املزمنة يف التعامل الدقيق مع املصطلحات
واملفاهيم األدبية يف الشعر ويف سواه من رضوب اإلبداع.
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ABSTRACT
The discourse count is running into question as one of the main
stones the literary criticism confronts and wreaking havoc on all the
literary criticism walks, studies and literary research papers, academic
or critical, published in the specialized periodicals. Such a count never
consumes all the project chances to fathom its reasons and remedy them
.Perhaps attending a thesis or dissertation discussion, we may come to
close quarters with this fact, to the extent the bitter grievance against the
discourse muddle tends to be common.
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مشكلة املصطلح
تقف مشكلة املصطلح يف مقدمة املشكالت التي يواجهها النقد األديب التي ما

زالت تؤثر سلبي ًا يف شتى رضوب املامرسة النقدية األدبية وعىل الدراسات والبحوث
األدبية سواء أكان ذلك يف احلقل األكاديمي أم يف حقل الدراسات النقدية املنشورة

يف الدوريات املتخصصة .وهذه املشكلة مل تستنفد بعد كل فرص البحث فيها
وحتديد أسباهبا ناهيك عن معاجلة هذه األسباب.

ولعل دراسة جهد أي ناقد أو باحث ،أو حضور مناقشة أية رسالة أو أطروحة

سيضعنا يف مواجهة هذه احلقيقة الواضحة حتى باتت الشكوى املريرة من فوىض
املصطلحات أمر ًا شائع ًا.

وبداية ،ال بد لنا من التوكيد أن مشكلة املصطلح جزء من مشكلة أكرب هي

مشكلة املنهج يف الدراسات اإلنسانية عامة ،ويف النقد األديب خاصة ،حتى أن بعض
الباحثني يذهب إىل أن مشكلة املصطلح النقدي قد باتت « ...حالة أساسية من

حاالت الثقافة األدبية العربية املعارصة وهي حالة استطاعت أن تفرض ذاهتا بقوة

وإحلاح عيل اخلريطة الثقافة والفكرية[ ،...و] ثمة إمجاع عىل التوقف عند مشكلة
املصطلح النقدي األديب العريب املعارص )1(»...،و هذا مما قد يضطر باحث ًا عربي ًا إىل

القبول بمصطلح ما عىل الرغم من عدم قناعته بصالحيته للتعبري عن املفهوم املراد
فيكتب متحدث ًا عن مصطلح (التفكيكية)« :ليست كلمة «تفكيكية» –كام يتضح من

معناها عند ديريدا– أنسب كلمة يرتجم هبا مصطلح  .Déconstructionولكن نظرا

لتوايل استخدام الكلمة يف النقد العريب أحافظ هنا عىل استخدامها و ذلك حتى ال
أضيف مزيدا من البلبلة».

()2
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ومن هنا فإن احلاجة ما زالت قائمة ملزيد من الدراسات التي تتناول مظاهر

مشكلة املصطلح يف النقد األديب .ويف هذا الصدد ،يذهب الدكتور نجم عبد اهلل
كاظم إىل أننا «ما عدنا نسمع عن مصطلح واحد ال يكتنفه غموض ،أو يالقي

صعوبة يف التقبل ،أو تالزمه تداخالت و اضطرابات ،أو يثري جد ً
ال و خالفات».

()3

ينبغي لنا أن نشري إىل أمهية التفريق بني أهم مصطلحني يردان كثري ًا عند مناقشة

مشكلة املصطلح ،ومها مصطلح (املصطلح) ومصطلح (املفهوم) .فاملصطلحات،

وهي ما يطلق عليه يف اإلنجليزية  ،termsواملفاهيم التي تسمى باإلنجليزية
 conceptsمها الركنان األساسيان هلذه املشكلة.

إذن ،فإن املصطلح يتكون ،يف العادة من كلمة واحدة أو كلمتني لإلشارة إىل

املفهوم الذي يتحقق يف الذهن نتيجة ما يفهم من املصطلح .و هذا يعني أن املفهوم

رشح أو هو توضيح ملا يتضمنه املصطلح أو حدٌّ أو تعريف له عىل وفق ما يراه واضع

التعريف .فإن مل يضع له الناقد أو الباحث تعريف ًا ،وقع عبء الوصول إىل املفهوم
الذي قصد إليه من استخدام املصطلح عىل القارئ الذي ينبغي عليه أن يقوم بعملية

استنباطية توصله إىل املقصود من استخدام املصطلح؛ وهي عملية قد ال حيالفها
التوفيق دائ ًام .و يف كل األحوال فإن ترك املصطلحات من دون تعريف سيفتح الباب

واسع ًا لتعدد صور فهم القراء املختلفني للمصطلح نفسه ويف السياق النيص نفسه،

وذلك ألن قدرات القراء عىل الفهم و التحليل تتفاوت كثري ًا نظر ًا لتفاوت اخلزين

الثقايف واملعريف من قارئ إىل آخر.

وقد افرتضوا أن يقع إمجاع أو شبه إمجاع عىل املصطلح وعىل املفهوم اخلاص به

بني النقاد والباحثني وحتى النخبة من القراء حتى يمكن القول إن لفظ ًا ما له تعريف

أو معنى أو مفهوم بعينه مما ينزله منزلة املصطلح املقبول ،فيؤدي دور املصطلح يف
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السياقات املعرفية املختلفة .ولكننا نقع هنا عىل قضيتني مهمتني ،األوىل :أن املصطلح
يتسم بالتكثيف والقرص لكونه تسمية لسانية لظاهرة أو يشء أو معنى ما يف حني أن

املفهوم املرتبط بذلك املصطلح ليس من اللسان يف يشء حتى وإن تعلق بالظواهر
اللسانية ،ويشمل ذلك الظواهر الطبيعية واالجتامعية والعقلية .فاملفهوم قد يتضمن

كالم ًا كثري ًا يغطي بضع صفحات لتوضيح طبيعة هذه الظاهرة أو اليشء أو املعنى
املقصود باملصطلح؛ والثانية :أن املصطلح قد يكون موضع أمجاع أو شبه إمجاع ،يف
حني أننا نعلم أن املفهوم يكون دائ ًام موضع تصورات قد ال تكون موحدة لذلك فهو

يثري اختالفات بني النقاد والباحثني املختلفني ،أعني أنه قد يكون للمصطلح الواحد
أكثر من مفهوم عند كل واحد من هؤالء النقاد و الباحثني ،أو حتى عند الباحث

نفسه كام سنرى الحق ًا.

وما انفكت ظاهرة تعدد صور املفهوم للمصطلح الواحد واحدة من أخطر

مشكالت املصطلح التي مل جيد الباحثون يف علم املصطلح ،أو  terminologyالذي

استعمل أول مرة يف العام  ،1801ح ً
ال ناجع ًا هلا حتى اآلن .فعىل سبيل املثال ،لو

أخذنا مصطلح ًا حيظى بإمجاع بني الباحثني هو (اإلحصاء) ،باإلنجليزية ،statistics
فإن وحدة هذا املصطلح الراسخة لن تعفينا من مواجهة احتامل تعدد صور املفهوم
التي يشري إليها ،و عىل النحو اآليت:

1.1مفهوم علم اإلحصاء النظري نفسه.
2.2مفهوم يتعلق بمجموعة مدونات إحصائية مثل اإلحصاء السكاين أو إحصاء
املوارد االقتصادية أو إحصاء اجلرائم أو حوادث املرور يف بلد ما أو مدينة ما.

3.3مفهوم عملية اإلحصاء نفسها من حيث هي جمموعة من اإلجراءات الفنية
واإلدارية واللوجتسية الالزمة لتكوين مدونة إحصائية معينة .والسياق هو
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وحده الفيصل يف حتديد املقصود من هذه املفاهيم الثالثة ونسبته للمصطلح.
وقد يرد املصطلح يف خمتلف املواضع من السياق نفسه ليتخذ محوالت مفهومية

متغرية فيشري إىل بعض أو كل املفاهيم الثالثة بني موضع و آخر.

وكان ظهور النظرية العامة للمصطلح ،كام يقول كابريه كاستيفالني (،)2000

وهو أحد املتخصصني بدراسة نظرية املصطلح« ،استجابة حلاجة التقنيني و العلامء
لتوحيد املفاهيم واملصطلحات يف موضوعاهتم التخصصية لتسهيل التواصل
االحرتايف ونقل املعرفة».

()4

وإذا كان الوضع التارخيي يف العلوم الرصفة واملعارف التقنية قد أظهر احلاجة

املاسة إىل حقل علمي متخصص يف دراسة املصطلح يف تلك احلقول التي تتعامل
مع ظواهر وقضايا موضوعية وملموسة وواضحة املعامل ،فإن احلاجة إىل دراسة

املصطلح ومشكالته يف العلوم اإلنسانية ويف حقل النقد األديب تغدو أشد إحلاح ًا

وأعظم أمهية ألن هذه املعارف األخرية ويف النقد األديب حتديد ًا ختتص بدراسة
ظواهر وقضايا ذات طبيعة ذاتية وخالفية إىل حد بعيد ،وهي ظواهر هلا عالقات
متشابكة :نفسية واجتامعية وثقافية وأيديولوجية وثيقة الصلة بالشخص الذي
يدرسها مما يظهر مدى التعقيد الذي يكتنف مشكلة املصطلح يف النقد األديب.

ولكن ،ما حدود النظرية املصطلحية؟ حيدد الدكتور عيل القاسمي ،وهو أحد

املتخصصني العرب يف علم املصطلح ،فريى أهنا «تبحث يف املفاهيم و املصطلحات
التي تعرب عنها ،وتستخدم نتائج البحوث يف هذه النظرية كأساس لتطوير املبادئ

املعجمية املصطلحية وتوحيدها عىل النطاق العاملي.

ومن أهم موضوعات البحث يف النظرية العامة لعلم املصطلح هو :طبيعة

املفاهيم ،وتكوينها وخصائصها ،والعالقات فيام بينها ،وطبيعة العالقة بني املفهوم

408

واليشء املخصوص ،وتعريفات املفهوم ،وكيفية ختصيص املصطلح للمفهوم

وبالعكس وطبيعة املصطلحات ووضعها» )5(.ومرة أخرى ،نجد أن حمور كالم
الدكتور عيل القاسمي يدور حول املصطلح يف العلوم الرصفة مثل الفيزياء

والكيمياء ،وما جياورها من علوم تطبيقية مثل اهلندسة والطب وعلوم احلياة .ويف

تصوري ،أن مشكلة املصطلح تكون ذات طبيعة خمتلفة وأكثر خطر ًا عىل نحو كبري

يف العلوم اإلنسانية مثل التاريخ واالجتامع ،واألكثر من هذا أهنا تزداد حدة وتعقيد ًا
يف الفلسفة واألدب ملا هلذه احلقول املعرفية من طبيعة خاصة.

رشوط ابتكار املصطلح
من املهم اإلشارة إىل أن رشوط ابتكار املصطلح وشيوع استعامله بني الباحثني

وعالقته باملفهوم أو املفاهيم املرتبطة به واملفرسة ملعناه هي من املشكالت األساسية
التي يبحثها علم املصطلح عموم ًا .ويف التحليل واالستقراء الوظيفي لتاريخ

استخدام مصطلح ما ،نجد أن املصطلح واملفهوم املرتبط به ،مع ًا ،يمثالن أداتني
أساسيتني لتحقيق األهداف اآلتية:

1.1توحيد اللغة االصطالحية املتخصصة ،أو ما يسمى باإلنجليزية

jargon

أو  ،registerيف كل حقل من حقول العلم وذلك من خالل بناء جهاز من

املقوالت االصطالحية املتخصصة لكل حقل عىل حدة .وقد ختتلف كل مقولة
من هذه املقوالت االصطالحية عن االستعامل الداليل اليومي واملألوف هلا يف
احلياة العادية من جهة ،وخيتلف املصطلح الواحد نفسه من حقل علمي او

معريف إىل آخر من جهة أخرى ألن املصطلحات ،كام ترى باحثة متخصصة

يف علم املصطلح« ،وحدات معجمية ينظر إىل معناها ضمن أطار جمال
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متخصص»( )6واملثال عىل ذلك أن كلمة  reliefالتي تعني (راحة) أو (نجدة)

يف الكالم اليومي ،فإهنا حتوز ،من الناحية االصطالحية ،دالالت خمتلفة من

حقل معريف آلخر ،فهي تعني يف حقل العلوم الطبية العالجية (ختفيف األمل)،
وتعني يف فن النحت (النحت البارز أو الغائر) ،و يف علم األرض geology

(تضاريس األرض).

2.2القضاء ،أو حماولة القضاء ،عىل كل صور الغموض و اإلهبام يف الكالم العلمي
من خالل اعتامد مصطلحات تتسم بدرجة عالية من الوضوح ومن ثبات
املضامني أو املفاهيم التي تعرب عنها هذه املصطلحات من البدء حتى املنتهى

ويف خمتلف األبحاث .ونالحظ هنا أن هذا اهلدف املهم ال يتحقق بمجرد
استعامل الباحث للمصطلحات استعام ً
ال سلي ًام ،وإنام جيب أن يكون اخلطاب

العلمي نفسه مصوغ ًا صوغ ًا نحوي ًا و داللي ًا سلي ًام.

()7

3.3العمل عىل تقليل درجة الذاتية وتعظيم درجة املوضوعية يف الكالم يف اخلطاب
العلمي ،فال جمال للكالم اإلنشائي أو املجازي إال يف أضيق احلدود حتى ال

يؤدي مثل هذا الكالم إىل فتح باب التأويل عىل مرصاعيه ألن الكالم املجازي
يؤدي بالرضورة إىل تقليص اجلانب املوضوعي وحفز اجلانب الذايت والتأوييل

عىل الربوز بقوة يف اخلطاب العلمي أو يف سواه من اخلطابات.

4.4ترسيخ الدقة يف الكالم يف القضايا و املوضوعات و احلقول املعرفية املتداخلة،
أو ما يطلق عليه  ،interdisciplinaryالتي جيري البحث فيها حيث تكون

دقة استخدام املصطلحات وعدم تعدد املفاهيم املرتبطة بكل منها مفتاحني

أساسيني لتحقيق أكرب درجة درجات التفاهم بني الباحثني أنفسهم من جهة
وبينهم وقراء العلم من املتخصصني وغري املتخصصني من جهة أخرى.
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ولذلك نقول إن مشكلة املصطلح ال تقترص عىل اجلوانب االشتقاقية أو

الداللية أو املعجمية فحسب ،كام قد يبدو لبعض الباحثني ،و إنام هي مشكلة معقدة
ومتعددة اجلوانب ،فهي مشكلة منهجية وتعليمية (بيداغوجية) وأيديولوجية
وإدراكية وثقافية ومعرفية وإعالمية ومؤسسية يف آن واحد.

ويرتتب عىل مثل هذا الفهم ألبعاد مشكلة املصطلح التوكيد عىل أن من ينجز

صوغ مصطلح جديد عليه أن يكون ذا بصرية معرفية شاملة هبذه األبعاد من جهة،
ومعرفة وخربة ممتازين يف احلقل الذي يروم استخدام املصطلح فيه من جهة ثانية،

هذا فض ً
ال عن رشط مهم آخر ال بد منه أال وهو وجود احلاجة املوضوعية للمصطلح
اجلديد التي تستلزم ابتكاره أو تبنيه.

وتتمثل هذه احلاجة املوضوعية بوجود ظاهرة بارزة َّ
ومطردة يف النص األديب

مما مل يصطلح عليه باسم بعد ،فيجتهد الباحث ويقرتح املصطلح اجلديد ليكون
تعبري ًا عن هذه الظاهرة .ومن خالل مراجعة تاريخ املصطلحات ،نجد املصطلح

اجلديد خيضع عادة لنوع من النقد والتقويم والغربلة من اهليئات العلمية املتخصصة
والباحثني املتمرسني حتى يكتسب وجاهته املعرفية واملنهجية ،فيستقر يف االستعامل

وتتبناه املؤسسات العلمية واألكاديمية.

من هذا نخلص إىل القول إن الظاهرة املوصوفة يف وجودها املادي أو العقيل

خارج اللسان تتمثل باملفهوم ،أما اجلانب اللساين املتمثل باللفظ املعني الذي يطلق

عليها فهو املصطلح .ومن املؤكد أن عالقة املصطلح الواحد باملفهوم الواحد من
أرفع صور حتقق املصطلح بكافة أبعاده .وهي حالة عىل درجة عالية الندرة من
حاالت جتسد حتقق عالقة املصطلح الواحد باملفهوم الواحد .ونشري هنا إىل أهنا أكثر

حتقق ًا يف العلوم الطبيعية الرصفة ،وأقل حتقق ًا إىل حد بعيد يف العلوم اإلنسانية ،بل
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قد نقول إهنا أبعد ما تكون عن التحقق .فقد حتظى ظاهرة ما بمصطلحني أو أكثر.
ثم يتألق أحدمها يف االستعامل و يسود بينام خيفت بريق املصطلح األخر فيموت.

وقد يكون املفهوم اخلاص باملصطلح متعدد الوجوه ألنه عرضة لرشوح خمتلفة هبذه

الدرجة أو تلك ،بمعنى أن للمصطلح نفسه أكثر من مفهوم.

وقد الحظ الباحثون هذه الظاهرة وتوصلوا إىل إمجاع عىل أهنا من مشكالت

املصطلح األديب والبالغي قدي ًام وحديث ًا .واألكثر من ذلك أن املصطلح نفسه قد

يكون عرضة لتفاوت صور املفهوم املرتبط به عند الباحث نفسه ويف بحث بعينه.

فعىل سبيل املثال ،يورد الدكتور سيد البحراوي مفهومني خمتلفني ملصطلح واحد

هو املنهج يف صفحتني متواليتني من مقدمة كتابه املهم «البحث عن املنهج يف النقد
العريب احلديث» .فهو يتحدث عن كون رؤيته يف كتابه هذا «تنطلق من مفهوم خاص

للمنهج »،ثم يعرف املنهج بأنه ما «يتطلب أعىل درجة من درجات االتساق يف داخل
هذا املنهج ،ألنه ال يرى فيها [أي رشوط االتساق] رشوط العلمية فحسب ،وإنام

رشوط الفاعلية أيض ًا».

()8

وهذه الصورة األوىل ملفهوم املنهج تركز عىل اجلانب املعريف األبستمولوجي

للمنهج حني تؤكد مسألة االتساق الداخيل للمنهج باالرتباط مع كوهنا حتقق غايتني
أساسيتني مها السمة العلمية وسمة الفاعلية .ويشري تقديم العلمية عىل الفاعلية عىل
أن األوىل أعظم أمهية فض ً
ال عن كوهنا رشط لتحقق الثانية.

ويف موضع آخر يقول ...« :سبق أن اقرتحنا تعريف ًا للمنهج حيدده كطريقة يف

التعامل مع الظاهرة موضوع الدراسة ،تعتمد عىل أسس نظرية ذات أبعاد فلسفية،
وأيديولوجية بالرضورة.»...،

()9

وهنا انتقل التوكيد إىل األسس النظرية ذات

األبعاد الفلسفية و األيديولوجية لطريقة أو آليات البحث املنهجي .واحلقيقة أن
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حضور األبعاد األيديولوجية ،يف الصورة الثانية ملفهوم املنهج عند الباحث يمثل

نقض ًا ملفهوم العلمية املشار إليه يف التعريف األول؛ فاأليديولوجيا ،كام نعلم ،من
املفاهيم ذات األبعاد اخلالفية .وهي ذات جوهر مضاد للسمة العلمية إذ إن من

تعريفات األيديولوجيا أهنا ما مل يتوافق مع رشوط العلم ألهنا ختضع الظاهرة ملا هو
عقدي و/أو ذايت.

واحلقيقة أن قضية وجود البعد األيديولوجي يف صوغ املصطلح بحاجة إىل

بحث وإضاءة كافيني من لدن الباحث نفسه لتحديد أبعادها وجتلياهتا والرشوط

التي جتعل من حضور البعد األيديولوجي يف املصطلح ال يتناقض مع علمية املنهج،
وهو األمر الذي كان مقدر ًا له أن يبعد شبهة التناقض عنه.

وقد يقع يف اخلطأ لالصطالحي بعض من كبار الباحثني ،فعىل سبيل املثال،

يشري إىل الدكتور متام حسان إىل ما يسميه (أوضح) ما جاء به علم اللغة احلديث من
أفكار وأصول منهجية ،فيحرصها يف مخس نقاط .وال نعثر بني هذه النقاط اخلمس

عىل ذلك التفريق الشهري الذي أقامه دي سوسري بني الدراسة التارخيية diachronic

 studyو الدراسة التزامنية  synchronic studyللغة .ولعل من حق الباحث أن ال

يعد ذلك التفريق مه ًام لو مل يقع الباحث نفسه يف اخللط بني هذه الثنائية وثنائية

سوسريية أخرى هي ثنائية املحورين الرأيس و األفقي كام سنوضح ذلك الحق ًا وإن
كان هذا احلق ال يعفيه من مهمة بيان األسباب التي دعته إىل ذلك.

ولنعد إىل نص البحث الذي هو حجتنا فيام نزعم ،فنالحظ أنه يرشح ،يف

النقطة الثالثة ،املكرسة ملا يندرج من مفهوم حتت ثنائية املحورين الرأيس واألفقي

رشح ًا سلي ًام ومتوافق ًا مع الدرس اللساين السوسريي ،فيقول« :يمكن دراسة اللغة

عىل أحد حمورين )1( :املحور الرأيس الذي ترتب البدائل فيه بحسبه بعضها حتت
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بعض؛ ويمكن أن نسميه حمور املعاقبة أو حمور االختيار ،أو أي تسمية تدل عىل

عرض البدائل واختيار أحدها )2( .املحور األفقي الذي تتواىل فيه العنارص اللغوية
أفقي ًا عىل السطر أو تعاقبي ًا يف النطق يف صورة مجلة أو نص كامل ترتابط أجزاؤه

وصو ً
ال إىل اإلفادة ويمكن أن نسميه حمور الرتكيب أو أي تسمية أخرى تصفه».

()10

ونالحظ هنا أن الباحث الكريم قد وقع يف بعض املشكالت االصطالحية،

فهو بعد أن يتحدث عن التفريق بني اللغة و الكالم يف النقطة األوىل ،يعود ليتحدث

عن دراسة اللغة يف حمورين ،فيحرص القول عىل دراسة الكالم وليس اللغة ألن ما
يفيد معنى إنام هو الكالم وليس اللغة ،فاللغة نظام والكالم معان .والدليل عىل

ذلك أن الباحث نفسه يشري إىل ما هو متحقق « ...يف النطق يف صورة مجلة أو نص

كامل »...وهذه صور للكالم وليس للغة ،فكيف أجاز لنفسه ،يف املقالة نفسها،
أن يتبنى التفريق بني مصطلحي اللغة والكالم نظري ًا وأن يستخدم مصطلح اللغة
بمعنى الكالم فعلي ًا؟ واحلقيقة أن املشكلة االصطالحية ال تقترص عىل اخللط بني

مصطلحي أو مفهومي اللغة والكالم ،كام أوضحنا ،وإنام تتعدى ذلك إىل اللبس
الذي اكتنف كالمه حني حتدث عن املحور الرأيس و املحور األفقي ظان ًا أهنام

يطابقان مفهومي الدراسة التارخيية للغة أو  ،diachronic studyوالدراسة التزامنية
أو .synchronic study

جتن عىل الباحث ،فهو سيكتب بعد ذلك ،ويف املقالة
وليس يف قولنا هذا أي ٍّ

نفسها ،ما نصه« :واعرتف علم األسلوب باملحورين الرأيس  diachronicواألفقي

 synchronicفانتفع هبام يف تقرير حقائقه .فلقد كان التفريق بينهام يف علم اللغة ينسب

إىل عالئق املقابلة الصوتية االستبدالية وظيفة التفريق بني الوحدات الصوتية»...
وهبذا يغدو واضح ًا أن مفهوم الباحث للمحور الرأيس ،وهو ما يصطلح عليه يف
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اللسانيات بـ  ،paradigmatic axisقد اختلط لدى الباحث بمفهوم الدراسة التارخيية

للغة  ،diachronic studyأما مصطلح املحور األفقي ،وهو ما يقابل syntagmatic

 ،Axisفقد حتول لدى الباحث إىل  synchronic studyوهو ما يقابل الدراسة التزامنية

للغة .وشتان ما بني مفهومي هاتني الثنائيتني .وفض ً
ال عن ذلك فإنه ،وهنا ال ينبغي أن
ننسى أنه يكتب مقالة عنواهنا «املصطلح البالغي القديم يف ضوء البالغة احلديثة»،

ال حيسم مسألة اختيار وصف اصطالحي أو مصطلح بعينه تارك ًا املسألة معلقة تدور
بني عدد من املصطلحات؛ فهو يقرر أن (املحور الرأيس) «يمكن أن نسميه حمور

املعاقبة أو حمور االختيار ،أو أي تسمية تدل عىل عرض البدائل واختيار أحدها».
فهل هو املحور الرأيس ،أو أنه حمور املعاقبة( ،وهنا خيتلط األمر أكثر بخصوص
مصطلح املعاقبة الذي جاء به بدي ً
ال ملصطلح التعاقب) أو أنه حمور االختيار؟ أو أنه
«أية تسمية [أخرى] تدل عىل عرض البدائل واختيار أحدها».

ولن ننسى هنا أن نشري إىل أن لفظة (التسمية) ،يف هذا السياق ،تعني أي

مصطلح آخر مما يفتح الباب واسع ًا لكل الباحثني والنقاد أن يقرتحوا ما يشاءون

من مصطلحات .ونؤكد هنا أن من مهامت كبار الباحثني التصدي للقضايا اخلالفية
يف جمال علم املصطلح وحماولة حسمها من طريق الرتجيح العلمي ألحدها ،وبيان

أسباب مثل هذا الرتجيح ،فإن مل يفعلوا ذلك فهم قد ختلوا عن إحدى مهامهتم

األساسية؛ ولست أدري من غريهم يمكن أن يفعل ذلك!

ويف نطاق مصطلحات البالغة العربية ،وهي مما يكثر استخدامه يف نقد الشعر،

نجد االختالف واقع ًا بخصوص وحدة مصطلح (جتاهل العارف) ،فيتضح من

دراسة الدكتور وليد حممود خالص هلذا املصطلح الشائع يف معجمني بالغيني مها:

«معجم البالغة العربية»( )11للدكتور بدوي طبانة ،و«معجم املصطلحات البالغية
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وتطورها»( )12للدكتور أمحد مطلوب ،أنه يفتقر إىل وجود مفهوم واحد ،وإنام قد
يعرب عنه بمصطلحني أو أكثر وقد يتعدد مفهوم املصطلح بني باحث وآخر ،عىل

سبيل املثال ،قوله «وسماّ ه العسكري« :جتاهل العارف ومزج الشك باليقني» وقال:

«وهو إخراج ما يعرف صحته خمرج ما يشك فيه ليزيد بذلك تأكيد ًا» .ومنه قول
العرجي:

ِ
ظبيات القاع قلن لنا
باهلل يا

منكن ْأم ليىل من البرش
ليالي
َ
َّ

وقول اآلخر:
أي��ا ش ْبه ليىل م��ا لليىل مريض ٌة
ُ
ٍ
م��ر يب وه��و رات��ع
أق���ول
لظبي َّ

ُ
صحيح ّ
ملحال
إن ذا
وأن���ت
ٌ

أأن���ت أخ��و ل��ي�لى؟ ف��ق��ال ُي��ق ُ
��ال

يعرفه
ورجع ابن منقذ إىل ما ذكره العسكري وأضاف إليه أمثلة كثرية ،ومل ّ

اكم َل َعىل ُهدً ى أو يف َض ٍ
الرازي ،ومثّل له بقوله تعاىل ﴿وإ َّنا وإ َّي ُ
الل ُمبِ ٍ
ني﴾ ،وقول
املتنبي:

ُ
رود وهو يف كبدي جمَ ْ ُر
مخر بِ ِف َّي َب ٌ
أريقك أم ُ
ماء الغاممة أم ُ

وحتدّ ث السكاكي عنه يف تنكري املسند إليه وذكر التجاهل يف البالغة ،ومثّــل

له بقول اخلارجية:

شجر اخلابور ما َلك ُمو ِرق ًا كأنّك مل تجَ ْ زَ ْع عىل ا ْب ِن َط ِ
ريف
أيا
َ

ثم أدخله بعد ذلك يف التحسني املعنوي وسماّ ه «سوق املعلوم مساق غريه»
ّ

شجر اخلابور»...
وقال« :وال أحب تسميته بالتجاهل» ومثّل له بقول اخلارجية« :أيا
َ

ّ
ولعل الدافع إىل ذلك هو تعظيم كتاب اهلل واحرتامه ،وقد أشار ابن
وباآلية السابقة.

الفن ،وقال« :وهذا الباب له اسامن:
األثري احللبي إىل ذلك حينام تك ّلم عىل هذا ّ
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أحدمها :جتاهل العارف ،واآلخر :يقال له اإلعنات ،فأ ّما األول فيطلق عىل ما يأيت

من نوعه يف النظم والنثر ،وأ ّما الثاين فيطلق عىل ما يأيت من هذا ال ّنوع يف الكتاب
العزيز أدب ًا مع اآليات الكريمة إذ ال يصح إطالق تسمية (جتاهل العارف) عىل يشء

من آيات الكتاب العزيز» ،وتسمية السكاكي أدق وأكثر أدب ًا من اإلعنات الذي هو

لزوم ما ال يلزم عند كثري من البالغيني كام تقدّ م» )13(.و هكذا ،نجد أن مصطلح

(جتاهل العارف) قد يعرب عنه بمصطلح (سوق املعلوم مساق غريه) أو بمصطلح
(اإلعنات) تأدب ًا يف حرضة النص املقدس ،وليس داللة عىل مفهوم آخر؛ ولكن
اإلعنات مصطلح ثنائي املفهوم يف حقل علمي واحد هو البالغة العربية فهو يكافئ
مصطلح (لزوم ما ال يلزم) يف داللته عىل بذل اجلهد يف ما ال حاجة تقتضيه .ومن

الواضح أن ال وجود ملا يوحد بني املفهومني املرتبطني بمصطلح اإلعنات نفسه.

ويذكر سعيد الغانمي أن ابن املعتز قد استعمل مصطلح (االلتفات) لإلشارة

إىل ظاهرة بالغية هي «انرصاف املتكلم عن املخاطبة إىل اإلخبار و عن اإلخبار إىل

املخاطبة وما يشبه ذلك .ومن االلتفات االنرصاف عن معنى يكون فيه إىل معنى
آخر» .أما ابن وهب فقد اطلق عىل هذه الظاهرة مصطلح (الرصف) ورشحها

بالقول «إهنم يرصفون القول من املخاطب إىل الغائب ،و من الواحد إىل اجلامعة».

أما الرشيف اجلرجاين فيقرص مفهوم االلتفات عىل «العدول عن الغيبة إىل اخلطاب
أو التكلم و بالعكس».

وهكذا نرى يف هذا املقتبس أن املصطلح قد ال يكون موحد ًا فيكون لدينا

لفظان للداللة عىل الظاهرة الواحدة ،وإن كان أحدمها ،وهو مصطلح (االلتفات)
قد كتبت له السيادة؛ أما مصطلح (الرصف) الذي اقرتحه ابن وهب ،فإنه اندثر

ألنه خيتلط مع مصطلح لغوي آخر هو (الرصف) أو (الترصيف) .كام يكشف هذا
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املقتبس أن مفهوم املصطلح الواحد أو تعريفه قد ال يكون موحد ًا أيض ًا فتتعدد

تصورات الباحثني للمفهوم كل حسب ما يراه كام هو واضح من اختالف ابن
املعتز و ابن وهب و الرشيف اجلرجاين يف تعريف الظاهرة املشار إليها .وقد ذهب

ابن قتيبة الدينوري (من علامء القرن اهلجري الثالث ،ت )276يف تعريفه ملصطلح

املجاز إىل اآليت« :وللعرب املجازات يف الكالم ومعناها طرق القول ومآخذه ففيها:
االستعارة والتمثيل ،والقلب ،والتقديم والتأخري ،واحلذف ،والتكرار ،واإلخفاء،
واإلظهار ،والتعريض ،واإلفصاح ،والكناية ،واإليضاح .وخماطبة الواحد خماطبة
اجلميع ،وخماطبة خطاب الواحد ،والواحد واجلميع خطاب األثنني ،والقصد بلفظ

اخلصوص ملعنى العموم ،وبلفظ العموم ملعنى اخلصوص ،مع أشياء كثرية سنراها

يف أبواب املجاز.»...

()14

وحني نحلل هذا الكالم نجده يضع مفهوم ًا ملصطلح املجاز قد يكافئ يف

شموله مصطلح البالغة الذي يكون مصطلح املجاز جزء ًا منه ،ونالحظ أن التقديم
والتأخري اللذين وردا يف التعريف ليسا من املجاز يف يشء ،ونالحظ أيض ًا أن قول

ابن قتيبة أن املجاز يشمل «خماطبة الواحد خماطبة اجلميع ،و خماطبة خطاب الواحد،
والواحد واجلميع خطاب األثنني  »...إنام حييل إىل يشء مما يقع حتت مصطلح

(االلتفات) الذي مل يكن قد ظهر يف االستخدام البالغي بعد .وعىل أية حال ،فإن

مما ينبغي االنتباه له حني نتحدث عن مصطلح ما عند كاتب ما ،تنزيل املصطلح
باملفهوم الذي أراده الكاتب يف سياق تعريفه له .ويف حال مل يورد الكاتب تعريف ًا أو

مفهوم ًا للمصطلح فإننا ملزمون بالنظر يف السياق الستنباط املفهوم الذي قصد إليه

الكاتب مع مقارنته مع صور املفهوم لدى الباحثني اآلخرين وحتديد املفهوم األكثر

شيوع ًا و تواتر ًا.
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ولو طبقنا جمموعة املعايري اآلنفة الذكر عىل كثري من املصطلحات لرأينا أن بعض ًا

منها يولد ثم رسعان ما يموت ،ربام يف البحث أو يف الكتاب نفسه ،ألهنا مصطلحات

ال تتوفر عىل كل رشوط نشوء املصطلح وشيوع استخدامه بني الباحثني .فعىل سبيل
املثال :استعملت نازك املالئكة مصطلح (الشعر احلر) ،أو  ،free verseيف كتاهبا

«قضايا الشعر املعارص» وقد كتب هلذا املصطلح الذيوع مدة تقارب العقدين من
الزمن إال أنه كان عرضة للنقد والتقويم و املراجعة مما أدى إىل أن هيجره النقاد

والباحثون وأن يستعملوا مصطلح ًا آخر بدي ً
ال عنه هو مصطلح «شعر التفعيلة»

وذلك ضمن عملية فحص وتدقيق ملجموعة من املصطلحات تشكل ضفرية
واحدة يف دراسة البنية اإليقاعية يف الشعر ونقدها .وكان لذلك سببان :األول أن
مصطلح (الشعر احلر) مل يكن دقيق ًا يف وصف الظاهرة التي انتدب للتعبري عنها؛

فهو مصطلح منقول عن ثقافة أخرى ولغة أخرى هي اإلنجليزية حيث استخدم

لإلشارة إىل نمط من الشعر خيلو من األوزان الشعرية الغربية متام ًا ،15وأبرز مثال

له جمموعة (أوراق العشب) للشاعر األمريكي والت ويتامن ( ،)1992-1819يف
حني يمتاز الشعر املشار إليه هبذا املصطلح يف الثقافة العربية يف العقدين اخلمسيني

والستيني بأنه شعر موزون بحسب األوزان اخلليلية ،لكنه خيضع لصياغات متمردة

عىل الصيغة التقليدية لشعر الشطرين .فليس هناك من أبيات وأشطر وعدد حمدد
من التفعيالت يف كل بيت مقسوم بالتساوي عىل شطري البيت الشعري ،وإنام هناك

سطور شعرية يتفاوت عدد تفعيالهتا من سطر إىل آخر ،وقد يكون يف السطر الواحد
عدد معني من التفعيالت مع جزء من تفعيلة يف هناية السطر الشعري جيري إمتامها
يف بداية السطر الشعري التايل ،وهو مما يعرف اصطالح ًا بالتدوير.

ولعل هذا الوصف للمسار التارخيي يظهر مقدار دقة مصطلح شعر التفعيلة

يف التعبري عن الظاهرة املدروسة؛ ولذلك فقد كتبت له السيادة بينام حتركت داللة
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مصطلح الشعر احلر لتكون دالة عىل نمط من الكتابة الشعرية مماثل لقصيدة النثر
دون أن حيظى بالقبول املناسب يف داللته املفهومية اجلديدة يف ثقافتنا ويف الثقافة التي

استعري منها .و يف كتاهبا (الصومعة و الرشفة احلمراء) ،استعملت نازك مصطلحات
معينة مثل (اهليكل) و (التفاصيل) يف حتليل شعر عيل حممود طه ونقده ،لكن مل
يكتب هلذين املصطلحني أي نجاح يذكر ،فلم يتبنامها باحثون ونقاد آخرون .فهذان

املصطلحان ال يذكران إىل عند احلديث عن كتاب نازك املالئكة عن عيل حممود طه،
وكأن هذين املصطلحني قد ولدا وماتا يف الكتاب نفسه.

()16

ولعل ذلك يعود إىل حقيقة أن جتليات مشكلة املصطلح يف العلوم اإلنسانية،

مثل التاريخ واالجتامع والنفس واألدب والفن ،أكثر وضوح ًا وحدة وجتذر ًا منها يف

العلوم الرصفة مثل الفيزياء والكيمياء أو يف العلوم التطبيقية مثل الطب واهلندسة.

ويرى الدكتور فؤاد زكريا أن العلوم اإلنسانية مل تنضج بام يكفي الستعامل اللغة

الكمية املستخدمة يف العلوم الرصفة بد ً
ال من اعتامدها عىل اللغة الكيفية التي ما

زالت سائدة يف العلوم اإلنسانية .إذن ،فإن من أهم أسباب هذا االختالف يف اللغة
االصطالحية يكمن يف أن لغة العلوم اإلنسانية ،واملصطلحات جزء مهم منها ،ما

زالت بعيدة عن حتقيق درجة متقدمة من املوضوعية متاثل ،أو حتى تقارب ،تلك
املوضوعية التي حققتها املصطلحات و املفاهيم يف لغة العلوم الرصفة والتطبيقية.

واآلن ،ترى ما أهم األسباب األخرى يف مشكلة املصطلح يف نقد الشعر يف

الثقافة العربية املعارصة؟ قد نتحرى بعض األسباب يف تعدد العلوم اإلنسانية التي

تستثمر يف دراسة الشعر ،أو يف تعدد مصادر املثاقفة مع اآلخرين الذين متثل كتاباهتم
املادة األساسية يف املهاد النظري يف النقد األديب ،مما يعني تعدد النظم االصطالحية

التي يعتمدها الناقد يف عمله.
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وعىل أية حال ،ينبغي أن نكف عن النظر إىل استخدام النقاد والباحثني الغربيني

عىل أهنم يصدرون عن رأي واحد بشأن املصطلحات ناهيك من النظر إليهم عىل

أهنم يستخدمون مصطلحات موحدة .فاآلخرون يمثلون ثقافات متعددة ذات
اجتهادات متعددة ،وهلم ،مثلام لنا ،مشكالهتم اخلاصة بثقافاهتم ومنها فيام خيص
مسألة وحدة املصطلح واستقراره عىل مفهوم واحد.

وينبغي إعادة توكيد حقيقة أن املصطلح النقدي نفسه غري مستقر أو موضع

إمجاع من الباحثني والنقاد؛ وما ذلك إال ألن من طبيعة الشعر أنه ال خيضع لعملية

القياس املنطقي أو التجريب الذي يمكنه أن حيرص الظواهر الشعرية عىل نحو
جيعل كل ما يكتب من شعر مندرج ًا حتتها .وقد نضيف إىل ما سبق تداخل األبعاد

املفهومية لبعض املصطلحات تداخ ً
ال ال يكشف عنه سوى البحث يف الفروق

الدقيقة بني هذا املصطلح أو ذاك ،فض ً
ال كون املصطلح اجلديد قد ال يعرب عن حاجة

علمية يفرضها تطور الشعر نفسه ،كل هذه األمور متثل حتدي ًا خطري ًا لقضية رضورة
استقرار املصطلح ووحدته يف االستعامل.

ويف كل األحوال فإن أكثر مصطلحات النقد األديب ،ونقد الشعر عىل وجه

اخلصوص ،هي مما يتفق الباحثون عىل تسميتها باملصطلحات اخلالفية ألن وحدة
املصطلح ال متنع من تعدد صور فهمه بني ناقد وآخر كام سبق القول .فال صحة

لقول بعضهم إن املصطلح العلمي «لفظ اتفق عليه العلامء الختاذه للتعبري عن معنى
من املعاين العلمية )17(».وخصوص ًا يف حقل النقد األديب .فالتجربة الفعلية تثبت أن

االتفاق عىل مصطلح ما ،وهو اتفاق قد ال حيدث دائ ًام ،ال يستلزم بالرضورة اتفاق

الباحثني والنقاد عىل ما يعرب عنه ذلك املصطلح من مفهوم ،وهو أمر حيدث دائ ًام.
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نعود إىل مشكلة املصطلح يف دراسة الشعر ونقده فنقول إن هناك مشكلة أخرى
كربى تتمثل يف عدم إدراك بعضهم حلقيقة وجود ٍ
عدد من األجهزة االصطالحية
املختلفة واملتداخلة التي تستعمل يف نقد الشعر ودراسته يف آن واحد .وهذه

االجهزة االصطالحية مستمدة من علوم لسانية خمتلفة ،وهو ما يسمى باإلنجليزية
 systematic terminologiesالتي يكون كل منها مكرسا لعلم بعينه .وهكذا نجد

أن املصطلح قد يكون لساني ًا نحوي ًا أو رصفي ًا ،بوصف أن الشعر من اللغة ،مثل

مصطلحات املبتدأ واخلرب والفاعل واملفعول والصفات املشبهة بالفاعل وسواها،

أو أن يكون بالغي ًا بوصف أن الشعر يمثل أحد أهم جتليات البالغة التقليدية التي

تنقسم إىل ثالثة علوم هي البيان والبديع واملعاين ،وما تتفرع إليه هذه األقسام من

تشبيه واستعارة و كناية وجماز و جناس وطباق و إجياز وإطناب ومفارقة والتفات
وسواها .أو قد يكون عروضي ًا باعتبار أن الشعر العريب قد متيز ببنية إيقاعية خاصة،

فنجد مصطلحات مثل بحور الشعر املختلفة و التفعيلة بأنواعها والرضب واحلشو

والسبب اخلفيف والسبب الثقيل والوتد املفروق والوتد املجموع وغريها ،وهناك
مصطلحات أخرى ترتبط بكيفية ترصف الشاعر بالتفعيلة مثل الزحاف والعلة
والقبض واخلبن والقطع وغريها كثري.

وهناك عدد أخر من املصطلحات الثقافية والفنية القديمة فض ً
ال عن

املصطلحات اجلديدة التي ظهرت يف القرن العرشين مثل :الشعر احلر وشعر
التفعيلة والصورة الشعرية واألسلوب والبناء الفني والنمو العضوي وسواها.

وبعض هذه املصطلحات من النوع اخلاليف؛ فإذا ما استثنينا املصطلحات اللسانية
والعروضية ،وهي من املصطلحات التي يقل اخلالف بشأن مدلوالهتا أو ما يرتبط

هبا من مفاهيم ،فإن كل املصطلحات األخرى ذات جوهر خاليف هبذا القدر أو ذاك،

إذ أن لكل منها أكثر من مفهوم بحسب الباحث أو الناقد.
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ويمكن القول إن السبب األساس يف أن املصطلحات اللسانية والعروضية

أكثر ثبات ًا وتعبري ًا عن مبدأ وحدة املصطلح واملفهوم يكمن يف أن نحو اللغة وعلم
العروض يشتغالن يف حقل ظواهر لغوية موضوعية إىل حد بعيد؛ فالبنيتان النحوية
والرصفية للغة العربية من جهة ،وظواهر العروض من جهة ثانية ،مها من قبيل

احلقائق التي ال تثري اختالف ًا كبري ًا يف التعريف ،ومع ذلك فإن مصطلح ًا لساني ًا مثل

الفاعل قد يكون له تعريفات أو مفاهيم خمتلفة ،ولكن هذه االختالفات ال تقع يف
الصلب من عملية النقد األديب ألهنا تدور عىل االختالفات يف الفكر النحوي من

حيث هو ،أما املصطلحات العروضية فإهنا حتظى بام يشبه اإلمجاع عىل ما تعرب عنه
من مفاهيم ،فعىل سبيل املثال ،ليس ثمة اختالف يف فهم مصطلحات التفعيلة أو
بحور الشعر الستة عرش أو القافية أو الصدر والعجز .أما املصطلحات البالغية
التقليدية واملصطلحات الفنية اجلديدة فإهنا عرضة لالختالف يف الفهم والتفسري إىل

حد بعيد ألهنا مرتبطة عىل نحو وثيق باالجتهادات الفكرية والفلسفية والتصورات
اخلاصة بالفن واألدب التي حيملها كل باحث أو ناقد .ولذا فإهنا ال تكاد تتوفر عىل

رشط وحدة املصطلح واملفهوم املرتبط به.

إذن ،فإن مصطلحات نقد الشعر ليست عىل حال واحدة من حيث مديات

اخلالف بشأهنا ألهنا تتدرج يف ما تثريه من اختالف تبع ًا للجانب الذي خيتص
به كل نوع من املصطلحات .فاملصطلحات العروضية واللغوية أكثر ثبات ًا من
املصطلحات البالغية والفنية األخرى .فأنت قد ال جتد من خيتلف معك كثري ًا يف

فهم مصطلحات العروض أو اللغة ،ولكن جتليات االختالف يف املصطلح و صوره

تظهر عىل نحو أكثر وضوح ًا وحدة حني نتحدث عن الصورة الشعرية( )18فهل هي

مصطلح واحد أو عدة مصطلحات .وقد نسأل ،أهي نفسها االستعارة واملجاز
أم مها شيئان خمتلفان؟ وترى ريتا عوض أن مقارنة النقاد العرب املحدثني ملفهوم
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الصورة الشعرية عند النقاد العرب القدامى مع مفهومها يف النقد الغريب احلديث قد

وصلت إىل نتائج متناقضة ألن املقارنة نفسها منتحلة من األساس وال ترتكز عىل
قواعد منهجية سليمة» )19(.واحلقيقة أننا إذا فحصنا مصطلح الصورة لرأينا أنه بعيد
جد ًا عن حتقق وحدة املصطلح ناهيك عن وحدة املفهوم.

قد نتحدث عن مصطلحات أخرى مثل :الشعرية أو التفكيك( )20أو التأويل أو

التداولية عىل الرغم من كون بعض هذه املصطلحات مقرتضة من حقل اللسانيات

التي ختتص بدراسة اجلوانب اللغوية املختلفة من اخلطاب لكنها صارت موضع

خالف حني انتقلت من حقل اللسانيات إىل حقل النقد األديب .ويف تقديري أن
األمر منوط بالباحثني أنفسهم لتاليف صور اإلهبام أو االختالف يف فهم خطاب
اآلخر بسبب من اختالف املصطلحات واملفاهيم املرتبطة هبا وذلك بإجراءات

منهجية دقيقة حيددها جون لوك ( )1704-1632بخمس نقاط يرى أهنا تصلح
ملعاجلة آفة االختالل اللساين للخطاب العلمي ،وهي:

1.1ال تستعمل كلمة دون أن تعرف أية فكرة ستجعل من تلك الكلمة رمز ًا هلا.
2.2تثبت من أن أفكارك واضحة ،ومتميزة عن بعضها بعض ًا و حاسمة؛ و إذا كانت

أفكار ًا حول اجلواهر ،فينبغي أن تكون قابلة للمطابقة مع األشياء الواقعية.

حيثام أمكن ،اتبع االستعامل الشائع ،وبخاصة استعامل هؤالء الكتاب الذين
رصح بمعاين كلامتك
يبدو خطاهبم متضمنا ً أوضح األفكار .حيثام أمكنِّ ،

(وبخاصة ُقم بتعريفها).

3.3ال تقدم عىل تغيري املعاين التي تعطيها للكلامت.

()21

ونجد من الرضوري أن نؤكد أن النقطة ( )3تتعلق برضورة اعتامد ما استقر

من مصطلحات و مفاهيم ،السيام عند الكتاب الذين يتسم خطاهبم بالوضوح حتى
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وإن مل جتر اإلشارة إليهام رصاحة يف نص لوك .ونالحظ أيض ًا أنه عىل الرغم من

مرور ما يقارب أربعة قرون عىل دعوة لوك لتطبيق نقاطه اخلمس املهمة هذه إال أن

قضية املصطلح مل تزل واحدة من املشكالت اجلوهرية يف النقد األديب ويف سواه من

الدراسات اإلنسانية .وهي مشكلة تنعكس سلب ًا عىل نتائج الدرس النقدي وعىل
درجة موضوعية النتائج التي يتم التوصل إليها .ومن هنا فإن احلاجة ما تزال قائمة

ملزيد من البحث يف أسباب عدم التوصل إىل حل جذري هلذه املشكلة.

و اعتامد ًا عىل ما عرضنا له ،يمكننا توكيد الرضورة القصوى لإلجراءات

املنهجية اآلتية:

1.1االلتزام بالنقاط اخلمس التي دعا إليها لوك بدقة متناهية وجعلها من
الرضورات املهمة يف أيام مقالة أو بحث أو دراسة حتى يمكن تقليل درجة
التشوش واالضطراب يف االستخدام الشائع للمصطلحات.

2.2حتري الدقة يف استعامل املصطلح مع احلرص عىل تعريفه أو تقديم مفهومنا
اخلاص ،وذلك جتنب ًا لتكليف القارئ مهمة حتديد املفهوم من خالل القراءة

املحكمة للمقالة أو البحث الذي نكتبه وما قد يؤدي إليه ذلك من احتامل

الفهم املغاير ملقاصد كاتب البحث أو النقد.

3.3رضورة االلتزام بالداللة املفهومية للمصطلح يف كل ما نكتب .ويف حال تغري
مفهوم املصطلح من موضع إىل آخر من البحث أو يف بحوث خمتلفة للناقد
نفسه ،فينبغي بيان ذلك عىل نحو ال لبس فيه.

4.4اتباع إجراء منهجي ملزم يتمثل يف رصد املصطلحات و املعاين أو املفاهيم كام
انعكست يف نصوص اآلخرين النقدية إلظهار مقدار اتفاقنا أو اختالفنا معها،

مع بيان أسباب االتفاق أو االختالف ،فال يكفي أن يقول الناقد أو الباحث إنه
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يتفق مع الناقد (س) و خيتلف مع الناقد (ص) يف مفهومه ملصطلح ما من دون
بيان األسباب التي ستكون من ضمن األسانيد املعرفية التي متكننا من فهم

املصطلحات واملفاهيم املرتبطة هبا لدى الباحث نفسه ،فقد يكون املصطلح

لدى الناقد (س) أو الناقد (ص) غري ثابت الداللة فال نتمكن من حتديد داللة
مصطلح أو مفهومه بدقة لدى الباحث الذي تبناه .وهذا اجراء مهم أيض ًا ألنه

سيكون واحد ًا من أكثر األدلة أمهية عىل مقدار ما بذله الباحث أو الناقد من

جهد علمي أو معريف.

()22

ونظر ًا ألمهية الدقة يف استخدام املصطلحات واملفاهيم يف إرساء املعارف

اإلنسانية عىل أسس علمية موضوعية ،وخلصوصيتها املميزة يف البحوث والدراسات
األدبية األكاديمية من حيث البعد الفكري والثقايف واملعريف ،نجد من الرضوري

فصل دراستها عن مادة منهج البحث حتى تكون موضع فهم وتدبر خمصوص من
الباحثني ومن أساتذهتم .وخري طريقة لتنفيذ هذا املطلب املهم يكون بتخصيص
مادة علمية مكرسة لدراسة النظرية املصطلحية ،وتكليف من هو كفؤ لتدريسها.

و ختام ًا ،يمكننا الزعم أنه باتباع مثل هذه االجراءات املنهجية يمكن التخفيف،

وال أقول التخلص هنائي ًا ،من اآلثار السلبية للمشكلة املزمنة يف التعامل الدقيق مع
املصطلحات واملفاهيم األدبية والفنية يف الشعر ويف سواه من رضوب اإلبداع،
وجعل البحوث والدراسات أكثر انسجام ًا مع املعايري العلمية العامة وتعظيم

اجلانب املوضوعي فيها.

1.1أنظر :د .وجيه فانوس« ،إشكاليات يف اإلنتاج املعريف والداليل للمصطلح النقدي األديب
العريب املعارص» موقع (شذرات) عىل الشبكة الدولية http://www.shatharat.net/vb/
 ،showthread.php?t=9361تاريخ زيارة املوقع .2014/2/1
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2.2انظر :د .يوسف وغلييس« ،إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد» ط ،1الدار
العربية للعلوم نارشون بريوت ،منشورات االختالف ،2008 ،ص .344
3.3د .نجم عبد اهلل كاظم« ،مقدمات يف املصطلح النقدي» دار املأمون ،بغداد .2013 .ص .11
4.4أنظرCabré Castellví، M.T. (2000a) “Elements for a theory of terminology: :
.57-Towards an alternative paradigm”. Terminology 6 (1). pp. 35

5.5عىل القاسمي« ،مقدمة يف علم املصطلح» دار احلرية للطباعة .بغداد  .1985ص.21-20
6.6ماري – كلود لوم «علم املصطلح :مبادئ و تقنيات» تر .ريام بركة .املنظمة العربية للرتمجة.
بريوت  .2012ص.42
7.7لعل من املناسب أن نشري هنا إىل أن لفظ (القضاء) الذي ابتدأنا به الكالم يف هذه الفقرة
قد يكون مصطلح ًا قانوني ًا متعدد املفاهيم إذا ورد يف سياق اخلطاب القانوين ،وقد يعني
إهناء فرض ديني هو الصالة يف غري وقته املحدد رشع ًا إذا ورد يف سياق اخلطاب الديني
اإلسالمي؛ أما املعنى الذي استخدمنا فيه املصطلح فإنه يعني حمو وجود الظاهرة موضع
الكالم يف البحث.
8.8د .سيد البحراوي« ،البحث عن املنهج يف النقد العريب احلديث» .ط .1دار رشقيات ،القاهرة
 .1993ص.8
9.9م .ن .ص.9 .
1010د .متام حسان« ،املصطلح البالغي القديم يف ضوء البالغة احلديثة» جملة (فصول) ،العددان
(3و )4املكرسان لقضايا املصطلح األديب ،املجلد السابع ،أبريل – سبتمرب  ،1987ص.22
1111د .بدوي طبانة« ،معجم البالغة العربية» ط .1منشورات جامعة طرابلس .كلية الرتبية.
طرابلس1975م ،جزءان.
1212د .أمحد مطلوب «معجم املصطلحات البالغية وتطورها» مطبوعات املجمع العلمي
العراقي ،بغداد1983م ،ثالثة أجزاء.
1313د .وليد حممود خالص «مصطلحات البالغة العربية بني معجمني» موقع جممع اللغة العربية
األردين عىل الشبكة الدولية -http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009
 html.2-52-532/00-36-09-10-02تاريخ الزيارة .2013/4/22
1414ابن قتيبة الدينوري« ،تأويل مشكل القرآن» ط .2حتقيق أمحد صقر .دار الرتاث ،القاهرة
 ،1973ص.20
1515ال بد من اإلشارة إىل أن الوزن يف الشعر الغريب يعتمد عىل حساب توايل املقاطع املنبورة
واملقاطع غري املنبورة .وبصورة عامة فإن األوزان الشعرية األساسية يف الشعر الغريب ،ومنه
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الشعر اإلنجليزي ،مخسة ،ثالثة منها ثنائية التفعيلة تعتمد يف تعريفها عىل النرب أساس ًا ،وهي:
األيامب  Iambicويتكون من مقطع منبور يليه مقطع غري منبور( ،وسنمثل للمنبور بالبنط
الغامق بينام يكون غري املنبور بالبنط الفاتح) كام يف السطر اآليت من السوناتا  73لشكسبري:
 ،That time of year thou mayst in me beholdو الرتوكي  Trochaicالذي يتألف من
مقطع منبور يليه مقطع غري منبور كام يف السطر اآليت من قصيدة (مزمور احلياة) للشاعر هنري
لونجفلو ،Tell me not in mournful numbers :والسبوندي  Spondaicالذي يتألف من
توايل مقطعني منبورين كام يف السطر اآليت من قصيدة (حتطم ،حتطم ،حتطم) للشاعر تنيسون:
 ،!Break، break، break/ On thy cold gray stones، O Seaوأثنان منها ثالثية التفعيلة،
وهي :األنابست  Anapesticالذي يتألف من مقطعني غري منبورين يليهام مقطع منبور ،كام
يف السطر اآليت من املقطع الثالث من قصيدة تنسيون نفسهاAnd the sound of a voice :
 ،that is stillالداكتيل  Dactylicالذي يتألف من مقطعني منبورين يليهام مقطع منبور ،كام
يف السطر اآليت للشاعر لونجفلوThis is the forest primeval، the murmuring pines :
 and the hemlockمع مالحظة أن التفعيلة األخرية من الرتوكي .وموضع الشاهد أننا لو
ترمجنا بحث ًا عن األوزان يف الشعر اإلنجليزي فإن ذلك يستلزم توضيح اختالف مفهومي
املصطلحني (البحر) و (التفعيلة) بني الثقافتني العربية و اإلنجليزية.
1616من املناسب أن نشري هنا إىل أننا نقصد بـ (موت املصطلح) هجر الباحثني و النقاد له
وانرصافهم عنه إىل مصطلح سواه لإلشارة إىل املفهوم نفسه .وهنا تتبدد فاعلية املصطلح
املهجور ،ولكنه يف الوقت نفسه ينتقل إىل تاريخ األدب والنقد.
1717حممد أديب السالوي« ،قضية املصطلح العلمي يف العربية» موقع وزارة الثقافة يف اململكة
املغربية .تاريخ الزيارة .2013/8/22
1818هناك عدد من املصطلحات املتداولة يف اإلشارة إىل الصورة يف الشعر واألدب منها( :الصورة
الشعرية) و (الصورة األدبية) و (الصورة الفنية) الذي قد يتحول باالختزال إىل (الصوفنية)
عند الدكتور عبد اإلله الصائغ يف كتابه «الصورة الفنية معيار ًا نقدي ًا» الصادر عن دار الشؤون
الثقافية يف بغداد يف العام  .1987و يف نص قصري مقتبس من دراسة مهمة للدكتور مجيل
محداوي ،نقرأ « حتتل الصورة البالغية مكانة هامة يف الدراسات األدبية والنقدية واللغوية؛
ألن الصورة هي جوهر األدب ،وبؤرته الفنية واجلاملية .كام أن األدب فن تصويري يسخر
الصورة للتبليغ والتوصيل من جهة ،والتأثري عىل املتلقي سلبا أو إجيابا من جهة أخرى.
لكن األدب ليس هو الفن الوحيد الذي يستثمر الصورة يف التعبري والتشكيل والبناء ،بل
تشاركه يف ذلك جمموعة من األجناس األدبية والفنية ،كالرواية ،والقصة القصرية ،والقصة
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القصرية جدا ،والقصة الشذرية ،واملرسح ،والسينام ،والتشكيل… ويعني هذا أن الصورة
مل تعد حكرا عىل األدب فحسب ،بل هلا نطاق رحب وواسع .ومل تعد حتتكم فقط إىل
مقاييس البالغة التقليدية ،سواء أكانت عربية أم غربية ،بل تطورت هذه الصورة البالغية،
وتوسعت مفاهيمها ،وتنوعت آلياهتا الفنية واجلاملية ،وتعددت معايريها اإلنتاجية واجلاملية
والوصفية .ومل يتحقق ذلك إال مع تطور العلوم واملعارف ،بام فيها الفلسفة ،وعلم اجلامل،
والبالغة ،واللسانيات ،والسيميوطيقا ،والشعرية ،واملنطق ،والتداوليات…واآليت ،أن
الصورة أصبحت قاسام مشرتكا بني هذه احلقول املعرفية والعلمية؛ إذ كل ختصص يدرس
الصورة يف ضوء رؤية معينة ،يفرضها منطق التخصص املعريف ،وتستوجبه آلياته املنهجية
والتحليلية يف الفهم والتوصيف والتفسري ».و هنا نواجه مشكلة وحدة مصطلح الصورة يف
أجىل صورها ،فهو مرة يطلق عليها الصورة البالغية ،ومرة يطلق عليها الصورة ،وقد يبتكر
مصطلح ًا جديد ًا هو (الصورة الرسدية) ثم ال يلبث حتى يعدل عنه إىل مصطلح (الصورة
الروائية) .وبالنسبة للمصطلح األخري ،ال نعرف كيف سيترصف الناقد إذا شاء استخدامه
يف نقد القصة القصرية! للمزيد بخصوص مصطلح الصور ،أنظر :د .مجيل محداوي« ،بالغة
الرسد أو الصورة البالغية املوسعة» يف موقع دروب األلكرتوين http://www.doroob.
 ،com/?p=24881تاريخ الزيارة .2013/12/10
1919ريتا عوض« ،بنية القصيدة اجلاهلية :الصورة الشعرية لدى أمرئ القيس» دار اآلداب .ط.2
 .2008ص.65 .
2020لقد كان جهد الدكتور عبد اهلل الغذامي يف التعريف بمصطلح (التفكيك) الذي ترمجه إىل
(الترشيح) يف كتابه «اخلطيئة والتكفري» مثا ً
ال للرتمجة التي حترف داللة املصطلح عن صورة
مفهومه عند جاك دريدا و يف حاضنته الثقافية والفكرية األصلية .فالكتاب يظهر أن الغذامي
يفهم (الترشيح) عىل أنه يعني التحليل .والفرق شاسع بني هذا وذاك .ويف هذا الصدد،
يقول أحد الباحثني« :أن التفكيكية يف روحها وفلسفتها جاءت لزعزعة وخلخلة املفاهيم
التي ّ
متكنت من الثقافة الغربية وأصبحت يف حكم املس ّلامت ،هبدف بيان زيفها وتقويضها
املبجلة» و «مركزية العقل» و «مركزية
يف النهاية ،كام فعلت مع «مفهوم احلضور» و «املراكز ّ
اللغة» ،وحلت الرباط الوثيق املقدس والساذج يف الوقت نفسه بني «الدال» و «املدلول»،
ويف ما يتعلق بالنصوص حاولت التفكيكية أن ختلخلها بالكشف عن التامسك الزائف الذي
حتاول أن تظهر به ،وعن وهم استقرار املعنى الذي حتاول أن توحي به« .وهذا يظهر االختالف
اجلسيم بني مفهوم «التفكيك» يف أصوله عند ديريدا وما فهمه الغذامي من املصطلح .أنظر:
«خطيئة الغذامي من يكفر عنها؟ أو املسافة البعيدة بني «ترشحيية» الغذامي و«تفكيكية»
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ديريدا» ،عبد الكريم رشيف .موقع رابطة أدباء الشام http://www.odabasham.
 ،net/show.php?sid=45609تاريخ الزيارة .2014/3/20
2121جون أي .جوزيف و تالبوت َجي .تايلر« ،األيديولوجيا واللغة» ترمجة باقر جاسم حممد .دار
الشؤون الثقافية العامة ،بغداد  .2008ص.29 .
2222من املهم أن نشري إىل أن إنجاز الباحث أو الناقد ملرحلة نقد املصطلحات واملفاهيم التي
يتناوهلا يف أثناء البحث بنجاعة سيكون من بني أمور أخرى ،أمر ًا دا ً
ال عىل بلوغه مرحلة
متقدمة يف مسريته العلمية التي تفيض إىل حتقيقه إضافات معرفية مهمة وراسخة علمي ًا يف
حقل النقد األديب.
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ملخص البحث
تعد قضية املصطلح من القضايا التي شكلت معضلة يف املدونة النقدية

املعارصة بام تتكئ عليه هذه القضية من إشكاالت منهجية وفكرية باتت تعرب عن

هم حضاري ،السيام نحن نشهد رسعة التحوالت التي أحدثها االنفجار املعريف
ِّ
الذي أعاد صياغة كثري من املفهومات ،مثلام أسس ملفهومات جديدة ما كانت لتولد
لوال هذا املد املعلومايت الذي اجتاح احلياة يف مستوياهتا املختلفة .

ومصطلح (اخلطاب) احد هذه املفهومات التي طرقت احلياة الفكرية من

أبواهبا كافة فشكلت ظاهرة بارزة ،فأصبحنا أمام حتديدات هائلة ،وتوصيفات

متشعبة ،وإضافات متعددة ،فمثلام نكون أمام إضافات ال حرص هلا (اخلطاب
الديني واخلطاب السيايس واخلطاب الفكري واخلطاب النقدي واخلطاب الشعري

والقصيص واإلعالمي و )...فنحن ايضا ازاء مفاهيم ال حرص هلا ،ليس يف دوائر

اخلطابات املختلفة ،بل حتى حني نكون يف دائرة اخلطاب الواحد كاخلطاب النقدي
مثال حني يسحب كل اجتاه نقدي هذا املصطلح اىل جهازه املفاهيمي اخلاص به

فيؤسس مفهوم ًا للخطاب يعرب عن طروحاته ومنهجه يف النقد .

ان مصطلح اخلطاب يف حقيقته له من اإلشكاليات املفاهيمية التي تدعونا

لتحديده وضبطه ،ذلك َّ
أن أي بحث رصني البد ان يتأسس عىل قاعدة قوية ودقيقة
من استخدام للمصطلح ،او كام يقول (فولتري) يف كلمته الشهرية « :قبل ان تتحدث

معي  ،حدد مصطلحاتك» ،فقد اضحى من الرضوري الوقوف عىل هذا املصطلح
عربي ًا وغربي ًا بام جيعلنا عىل رؤية واضحة من التعامل مع مفهوم اخلطاب واخلطاب
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النقدي ،واستخدام دقيق له ،بام يتفق ودراساتنا للخطابات النقدية احلديثة منها
والقديمة ،العربية وغري العربية.

وقد حاولنا يف بحثنا هذا ان نتتبع مسار مصطلح اخلطاب معجميا واصطالحيا

يف حماولة لتأسيس فهم سليم للمصطلح ،وإجراء مسح شامل عىل مصطلح
اخلطاب ،سواء يف القرآن الكريم وتفاسريه ام يف املعاجم ،والقواميس العربية،

وكتب املصطلحات ،فضال عن الدراسات االصولية التي تناولت املصطلح ،ومل

نتحدد يف تتبعنا ملصطلح اخلطاب من خالل الثقافة العربية فحسب ،بل حاولنا

معاجلته ايضا من خالل الثقافة الغربية ،وبخاصة القواميس وكتب املصطلحات
الغربية ،فضال عن االجتاهات الفلسفية والنقدية وااللسنية.

وللوصل اىل صورة واضحة فقد بحثنا يف كل املفاهيم التي متحورت حول

اخلطاب ،وبخاصة تلك املفاهيم املرتبطة باملنظومة النقدية املعارصة ،كاملفهوم
االلسني ،واملفهوم الثقايف ،واملفهوم الفلسفي ،فضال عن مفهوم اخلطاب يف ضوء

الدراسات التي تناولت موضوع السلطة ،يضاف اىل ذلك الدراسات التي عاجلت
مفهوم اخلطاب يف ضوء البنيوية واملفاهيم التداولية ،حماولني تسليط اكثر من ضوء

عىل مصطلحي (اخلطاب واخلطاب النقدي) لنخرج من ثم بمفهوم دقيق -او هكذا

نراه -يعرب عن رؤية نقدية معارصة للمصطلح ولكل ما يتعلق به من مفاهيم .وختاما
فاننا حاولنا جاهدين ان نخرج بمفهوم خاص ملصطلحي (اخلطاب واخلطاب

النقدي) يف حماولة اجتهادية والعطاء رأينا يف قضية هذا املصطلح لعلنا نكون قد
قدمنا ما يعكس تطلعاتنا املعرفية الجل تأسيس ثقافة مصطلحية .
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ABSTRACT
The issue of the discourse looms larger in the contemporary concerns
as it ramifies into certain intellectual and textual controversies and grows
as cultural enigma, in time we are in rapid transformations due to the
knowledge explosion that reshapes many a concept and erects new ones.
Thereupon the discourse heaves into horizon to be a salient phenomenon,
that it is why we are in the welter of certain tremendous challenges,
labyrinth description and multitudinous assertions; religious discourse,
political discourse, intellectual discourse, critical discourse, poetic
discourse, fictional discourse, media discourse and so forth .However, it
is to have other legion concepts in a meant discourse itself; for instance,
in the orbit of the critical discourse each literary movement drags such a
concept into the interest of certain conceptual systems to erect a concept
expressing the meant viewpoint.
As a matter of fact, the concept of discourse designates certain
conceptual controversies urging us to delimit and adjust it, so for an
authenticated research study should depend upon an accurate and
established base to employ the discourse as said by Voltaire, in his
reputed word: “before starting to talk with me, delimit your discourse“.
It is quite convenient to fathom the discourse in the Arab and Western
orbits to tackle it in a transparent way in concordance with our studies on
the modern or old critical discourse, Arab or nonArab.
In the current paper we endeavor to trace the concept of the
discourse in line with dictionaries to found a convenient perception
and reconnoiter the concept of the discourse either in the Glorious
Quran and its Explication or in the dictionaries, Arab dictionaries, the
Western Discourse books and the linguistic, critical and philosophical
propensities; that is why we do survey all the references to gain accuracy,
in particular, those are pertinent to the contemporary critical system,
such as the linguistic concept, cultural concept ,philosophical concept and
the discourse concept in light of the studies that focus upon the issue
of authority and tackle the concept of the discourse in the orbit of both
structuralism and pragmatic concepts ,which is to have the Discourse and
the Critical Discourse into the limelight.
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 ...توطئة ...
تعد قضية املصطلح من القضايا التي شكلت معضلة يف املدونة النقدية

املعارصة بام تتكئ عليه هذه القضية من إشكاالت منهجية وفكرية باتت تعرب عن

هم حضاري ،السيام نحن نشهد رسعة التحوالت التي احدثها االنفجار املعريف
ِّ
الذي اعاد صياغة كثري من املفهومات ،مثلام اسس ملفهومات جديدة ما كانت

لتولد لوال هذا املد املعلومايت الذي اجتاح احلياة يف مستوياهتا املختلفة .ومصطلح

(اخلطاب) أحد هذه املفهومات التي طرقت احلياة الفكرية من ابواهبا كافة فشكلت
ظاهرة بارزة ،فأصبحنا امام حتديدات هائلة ،وتوصيفات متشعبة ،واضافات
متعددة فمثلام نكون أمام إضافات ال حرص هلا «اخلطاب الديني واخلطاب السيايس

واخلطاب الفكري واخلطاب النقدي واخلطاب الشعري والقصيص واإلعالمي

و ،»...فنحن ايضا ازاء مفاهيم ال حرص هلا ،ليس يف دوائر اخلطابات املختلفة بل
حتى حني نكون يف دائرة اخلطاب الواحد كاخلطاب النقدي مثال حني يسحب كل

اجتاه نقدي هذا املصطلح اىل جهازه املفاهيمي اخلاص به فيؤسس مفهوما للخطاب

يعرب عن طروحاته ومنهجه يف النقد.

ان مصطلح اخلطاب يف حقيقته له من اإلشكاليات املفاهيمية التي تدعونا

لتحديده وضبطه ،ذلك َّ
أن أي بحث رصني البد ان يتأسس عىل قاعدة قوية ودقيقة
من استخدام للمصطلح ،أو كام يقول (فولتري) يف كلمته الشهرية «قبل ان تتحدث

معي ،حدد مصطلحاتك»( ،)1فقد اضحى من الرضوري الوقوف عىل هذا املصطلح
عربي ًا وغربي ًا بام جيعلنا عىل رؤية واضحة من التعامل مع مفهوم اخلطاب واستخدام
دقيق له بام يتفق ودراساتنا للخطابات النقدية احلديثة والقديمة العربية وغري العربية.
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ً
اوال :مفهوم اخلطاب يف الثقافة العربية
من املعروف أن مصطلح ( اخلطاب  )Discoursيف داللته املعارصة مصطلح

ترجم عن لغات أجنبية ،اال أن اختيار الفكر النقدي العريب هلذه اللفظة العربية
من دون غريها من األلفاظ املحايثة التي استخدمت أحيانا عند بعض الدارسني
للداللة عىل مفهوم اخلطاب كألفاظ (النص والكالم واحلديث واألطروحة)؛ أقول

إن اختيار لفظة اخلطاب من دون غريها من هذه األلفاظ كان له ما يسوغه يف الفكر

العريب ،أي أن هذا االختيار مل يكن اعتباطي ًا ،فضال عن ذلك فان الثقافة العربية

كان هلا نظرة خاصة للخطاب تعرب من خالهلا عن سياقها اخلاص الذي اعتمد
هذا املصطلح وبمفهومات تعكس النسق املعريف هلذه الثقافة ،وإلدراك مدلوالت

اخلطاب يف الثقافة العربية البد ان نتقىص مفردة (خ.ط.ب) يف جماالت عديدة من
هذه الثقافة وعىل مستويات املامرسة الفاعلة هلذه اللفظة.

1.1تواترت لفظة (خ.ط.ب) يف القرآن الكريم كثريا ،اذ بلغ ترددها اثنتي عرشة مرة
موزعة عىل اثنتي عرشة سورة؛ وقد تعددت بعض معاين هذه اللفظة بحسب

السياق القرآين الذي وردت فيه وبحسب الرتكيب الرصيف للمفردة ،فقد تأيت

ْ
(خطب)
للداللة عىل الشأن والغرض حني خيتص هبا املصدر املشتق منها

َ
﴿قال ما َخ ْط ُب ُك َّن إِ ْذ
بسكون الطاء( ،)2ففي سورة يوسف  يقول تعاىل

وس َف َع ْن َن ْف ِس ِه﴾( ،)3ويف سورة القصص سأل موسى ملا ورد
َ
راو ْد ُت َّن ُي ُ

َ
﴿قال ما َخ ْط ُب ُكام﴾(،)4
ماء مدين املرأتني اللتني وجدمها تذودان عن السقي

وقد تأيت مفردة (خ.ط.ب) للداللة عىل كالم حامل لشأن او غرض؛ كام يف

الفعل خاطب او املصادر املشتقة منها( ،)5اذ ورد يف القرآن الكريم الفعل

خاطب مرتني يف كل من سوريت الفرقان وهود ،وهو يقصد جمرد الكالم
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اصن َِع ا ْل ُف ْل َك بِ َأ ْع ُينِنا َو َو ْحيِنا َوال تخُ ِ
ين َظ َل ُموا
اط ْبنِي فيِ ا َّل ِذ َ
كقوله تعاىل َ
﴿و ْ
إِنهَّ ُْم ُمغْ َر ُقونَ ﴾( ،)6اما املصدر (خطاب) فقد ورد يف سورة (ص) للداللة عىل

الكالم احلامل لشأن او غرض أيض ًا مع اضافة ما يتضمنه السياق من معنى
او ما يشري اليه من داللة بام جيعل مفردة اخلطاب تتمتع بشبكة من الدالالت

القارة التي تظهر يف سياقات خمتلفة وبحسب الداللة الرئيسة يف النص ،كام يف
﴿و َش َد ْدنا ُم ْل َك ُه َوآ َت ْينا ُه الحْ ِ ْك َم َة َو َف ْص َل الخْ ِ ِ
طاب﴾( ،)7فقد اختلف
قوله تعاىل َ
املفرسون ازاء معنى (اخلطاب) الوارد يف هذا النص ،فالزخمرشي يرى انه

جيوز ان يراد باخلطاب هنا يف اآلية «القصد الذي ليس فيه اختصار خمل ،وال
()8
يتبينُه من خياطب به ال
اشباع ممل» او هو «البينّ من الكالم امللخص الذي ّ

يلتبس عليه»( ،)9فاخلطاب عند الزخمرشي يأيت بمعنى الكالم البينّ الواضح
َ
املخاطب ،أي ان الزخمرشي يؤكد وجود ثالثية مشرتكة
البليغ الذي يفهمه

ِ
املخاطب الذي يعي ويقصد ما يقول بخطابه البينّ الواضح
النتاج اخلطاب
ِ
َ
املخاطب ،اما االمام الرازي يف تفسريه
املخاطب املوجود يف ذهن
املوجه اىل

فانه يتوسع يف املعنى وذلك بان يعطي لداللة اخلطاب صفة القوة العليا التي
والتميز ،فصفة
حتمل معنى التأثري يف اآلخرين تأثري ًا يوحي بالسلطة والقدرة
ّ

فصل اخلطاب من الصفات التي اعطاها اهلل تعاىل لداود مع ما اعطاه من امللك

وجعله من اخللفاء يف االرض ،معترب ًا –الرازي– ان هذه الصفة من عالمات

حصول قدرة االدراك والشعور ،التي يمتاز هبا االنسان عىل اجسام العامل
االخرى من اجلامدات والنباتات ومجلة احليوانات ،بيد «ان الناس خمتلفون يف

مراتب القدرة عىل التعبري عماّ يف الضمري ،فمنهم من يتعذر عليه إيراد الكالم
املرتب املنتظم بل يكون خمتلط الكالم مضطرب القول ،ومنهم من يتعذر عليه

الرتتيب من بعض الوجوه ،ومنهم من يكون قادر ًا عىل ضبط املعنى والتعبري
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عنه اىل اقىص الغايات ،وكل من كانت هذه القدرة يف حقه اكمل كانت اآلثار
الصادرة عن النفس النطقية يف حقه اكمل ،وكل من كانت تلك القدرة يف حقه

اقل ،كانت تلك اآلثار اضعف ...الن فصل اخلطاب عبارة عن كونه قادر ًا عىل
التعبري عن كل ما خيطر بالبال ،وحيرض يف اخليال ،بحيث ال خيتلط يشء بيشء،

وبحيث ينفصل كل مقام عن مقام».

()10

هلذا فان ما قصده القرآن الكريم يف سورة (ص) كان اىل معنى السلطة اقرب

من أي معنى آخر ،إذ أعطى اهلل سبحانه وتعاىل سلطات خارقة لداود  فسخر له
﴿و َش َد ْدنا ُم ْل َك ُه َوآ َت ْينا ُه الحْ ِ ْك َم َة
اجلبال تسبح معه والطري بالعيش واالرشاق ،وقوله َ

َو َف ْص َل الخْ ِ ِ
طاب﴾ أي مكناه من السلطة الكافية التي ضم ّناها خطابه الستمرار
حكمه يف االرض.

()11

ولذلك فان بعض املفرسين –باحياء من هذا التفسري او هذه اآلية– يسعون اىل

ان يقرنوا صفة اخلطاب –او فصل اخلطاب– بكل ما له داللة بالسلطة او ما يؤدي
اىل العدل واالنصاف يف احلكم يف مسائل القضاء ،اذ ذهب بعض املفرسين يف قوله

تعاىل ﴿ َف ْص َل الخْ ِ ِ
بالبينة او اليمني ،وقيل :معناه
طاب﴾ اىل ان املقصود هو ان حيكم ّ
ان يفصل بني احلق والباطل ،ويميز بني ُ
احلكم وضده ،وقيل :فصل اخلطاب ،الفقه

يف القضاء.

()12

2.2اما اخلطاب يف املعجم العريب فنستطيع أن نقول إن هذه املفردة قد ّ
تشكلت
مر يف الفقرة السابقة ،حيث لفظة خطاب
داللتها من السياق القرآين فيام ّ
بتصاريفها ،السيام داللة الكالم ،فاخلطاب يف املعاجم العربية ال خيرج عن كونه
داللة عىل الكالم ،فهو يأيت للداللة عىل الكالم بني اثنني( ،)13وقد يعبرَّ به عام

يقع به التخاطب بمعنى انه يراد به الكالم الذي خياطب به الرجل صاحبه(،)14
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جاء يف لسان العرب البن منظور يف مادة (خ.ط.ب) «اخلطاب واملخاطبة:
مراجعة الكالم ،وقد َ
خاط َبه بالكالم خماطبة وخطاب ًا .ومها يتخاطبان ...قال

ابو منصور :والذي قال الليث :ان اخلطبة مصدر اخلطيب ،ال جيوز اال عىل

وجه واحد وهو ان اخلطبة اسم الكالم الذي يتكلم به اخلطيب فيوضع موضع

املصدر».

()15

اذ يظهر اخلطاب يف هذا النص بمعنى الكالم الشفوي وبخاصة حني يقرتن

باشتقاق اخلطاب نفسه واعني اخلطبة التي هي «اسم للكالم الذي يتكلم به
اخلطيب»( ،)16واقرتان لفظ اخلطاب باخلطبة ال يأيت فقط كونه من االشتقاق نفسه

فقد يقرتن هذان اللفظان من خالل الوظيفة ،جاء يف حديث احلجاج بن يوسف

«إمن اهل املحاشد واملخاطب» أي ان احلجاج اراد ان يقول :أأنت من الذين
الثقفي ْ

خيطبون الناس وحيثوهنم عىل اخلروج واالجتامع للفتن( ،)17وهذا الكالم يدل عىل

ان اخلطاب له قدرة تعبوية ،فهو سلطة مؤثرة يف السامعني ،فرجل خطيب حسن
اخلطبة يؤثر يف سامعيه ،واحلجاج بوصفه سلطة رسمية يقمع السلطة املعارضة من

خالل رضب سالحها التعبوي وهو اخلطاب ،وهذا املعنى السلطوي للخطاب

ليس جديدا عىل الثقافة العربية وال هو طارئ عليها ،فاخلطاب مصطلح اقرتن
بالسلطة مبارشة يف الثقافة العربية حتى غدا يف الذهنية العامة كل كالم يصدر عن

اعىل اهليئات يف الدولة وخاصة القائد االول ،وهذا ما جسده الرسول قديام،

وجيسده الرؤساء حديثا.

()18

واذا كان اخلطاب قد ّ
دل فيام سبق عىل ما هو شفوي فإنه يأيت ايضا ليدل عىل

ما هو مكتوب أي يايت اخلطاب بمعنى الرسالة( ،)19وهلذا يظهر من املعنى املعجمي

لـ (خلطاب) اقتصار مفهومه عىل اللغة املنطوقة يف حالة املحاورة ،ويضاف اىل ذلك
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اللغة املكتوبة يف حالة املراسلة ،وكأن (التواصل) يف مفهوم هذه الكلمة امر اسايس

يف حتقق معناها.

()20

3.3بعد هذه املسرية ملفردة اخلطاب من السياق القرآين اىل املعاجم اللغوية ،اخذت
مفردة اخلطاب تتشكل يف ضوء سياق ثقايف خاص بمرحلة معينة متثلت يف

طغيان العلوم العربية التي اختصت بدراسة الدين االسالمي وبخاصة علم

اصول الفقه ،اذ ُعدّ علم اصول الفقه املحضن الرئيس ملصطلح اخلطاب ،واذا

كان املصطلح –أي مصطلح– حينام ينتقل من داللته املعجمية اىل حقل من

احلقول املعرفية فانه يأخذ بالتشكل وفق ًا هلذا احلقل او ذاك وهذا ال يعني ان

املصطلح سوف يبتعد عن داللته االصلية واملتمثلة يف املعنى املعجمي ،وانام

حياول ان يأخذ دالالت جديدة تقرتب او تبتعد عن داللته االصلية ،وبحسب

َ
املشتغل فيه ،وهذا ما نالحظه يف مصطلح
ما يوظف لصالح احلقل املعريف
اخلطاب ،فاهتامم االصوليني هبذا املصطلح يأيت من كونه يشكل االرضية
التي تدور حوهلا مباحثهم يف علم اصول الفقه من معرفة لالحكام الرشعية
واستنباط الدلتها وحتليلها ودراستها ،وغريها مما خيتص به هذا العلم من دون

معرف ًا هذا املصطلح هو «اللفظ املتواضع عليه املقصود
غريه ،يقول اآلمدي ّ
به افهام من هو متهيء لفهمه»( ،)21وهذا التعريف  -مثلام نرى  -ال خيرج

عن املعنى املعجمي للخطاب واملتمثل يف (الكالم البينّ الواضح الذي يفهمه
َ
املخاطب به) ،اال ان اآلمدي حياول ان ُيلبس اخلطاب بلباس اصويل وذلك يف

عبارته «اللفظ املتواضع عليه» ،وليس اللفظ سوى الكالم يف مفهوم االمدي،
اما االمام اجلويني فانه يسعى العطاء اخلطاب صفة شفوية تلتصق باالحياء من

البرش اال انه يضع الفاظ ًا حافة باخلطاب ومساوية له ،يقول« :الكالم واخلطاب
والتكلم والتخاطب والنطق واحد يف حقيقة اللغة وهو ما به يصري احلي
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متكلام»( ،)22وانعدام التمييز والفروق بني هذه االلفاظ هو ما يميز طروحات
تلك املرحلة وبخاصة يف هذه احلقول املعرفية.

ومثلام هو معلوم ان علم االصول كان حاضن ًا ملصطلح اخلطاب فان هذا

املصطلح اخذ يشكل بعض املصطلحات املرتبطة به ،بفعل تشابك علم اصول الفقه
مع كثري من العلوم ،اذ انتج هذا املصطلح منظومة اصطالحية صغرى خاصة به،

يتصل هبا يف عالقة مفهومية خاصة ضمن حقل االصول ،مثل (دليل اخلطاب)و

(فحوى اخلطاب) و (حلن اخلطاب) وغريها من االلفاظ التي تعكس الفضاء املعريف
الذي ارتبط به املصطلح.

()23

وعىل الرغم مما طرح من تعريفات ومفاهيم ملصطلح اخلطاب اال ان هذا

املصطلح اخذ يتحدد وتتضح معامله عىل يد التهانوي عىل رأي كثري من الباحثني(،)24

اذ حاول ان يرسم مساره وفق ًا لالنساق واملفاهيم التي اتصلت به منذ سياقه القرآين

وداللته املعجمية ومرور ًا بارتباطه املعريف باحلقول التي اتصلت به ،يقول التهانوي
معرف ًا اخلطاب« :اللفظ املتواضع عليه ،املقصود به افهام من هو متهيء لفهمه،

فاحرتز باللفظ عن احلركات واالشارات املفهمة باملواضعة وبالتواضع عليه من
االقوال املهملة ،وباملقصود به االفهام عن كالم مل يقصد به افهام املستمع ،فانه ال

يسمى خطاب ًا»( )25اخلطاب عنده يعني ايض ًا «اما الكالم اللفظي او الكالم النفيس

املوجه نحو الغري لالفهام».

()26

اذ نالحظ يف هذا التعريف الشامل للخطاب ان التهانوي مل يبتعد كثري ًا عن

الداللة القرآنية واملعجمية للمصطلح يف تأكيده ان اخلطاب هو اللفظ بمعنى
الكالم ،ثم تأكيده ايض ًا عىل قضية القصدية يف داللة اخلطاب واحلرص عىل افهام
ِ
َ
املخاطب بمعنى انه اخرج كل كالم مهمل
املخاطب ملضمون اخلطاب الصادر عن
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َ
املخاطب ،ثم اننا نرى تشذيب التهانوي للمصطلح وذلك
ال تكون غايته افهام

باخراجه العالمات غري اللغوية ،اذ اليعتدُّ باستعامهلا يف اخلطاب مثل احلركة وااليامء

واالشارة؛ ثم اننا نالحظ ان مصطلح اخلطاب لكونه قائ ًام يف اصله عىل الكالم وانه

مر بحقول معرفية عدة ابرزها علم الكالم فان هذا استدعى من التهانوي –لشمولية
ّ

تعريفه للخطاب– ان ينبه عىل قضية (كالم اهلل) وما يكتنف هذه املسألة من امور
تداخلت مع مصطلح اخلطاب فاحدثت اشكالية عقائدية يف حينها ،فـ (الكالم
اللفظي) ليس اال الكالم البرشي ،اما الكالم النفيس فهو الكالم االهلي ،بمعنى

َ
املخاطب
ان التهانوي قسم اخلطاب اىل كالم برشي (لفظي) قائم عىل التواصل بني
ِ
واملخاطب عرب رسالة تواصلية متساوية ،وبني الكالم االهلي (النفيس) القائم عىل

رسالة تواصلية متعالية (القرآن) موجهة اىل َ
خماطبني عرب لغة اتصالية مفهومة.

()27

ثاني ًا :مفهوم اخلطاب يف الثقافة الغربية
ُعدّ مصطلح اخلطاب يف الثقافة الغربية من املصطلحات التي ناهلا كثري من

اللبس والغموض ،واحيانا اخرى صعوبة يف التحديد والتصنيف ،وذلك السباب
عدة ،يرجع ابرزها اىل ترمجة املصطلح من لغة اىل اخرى ،واىل كثرة االجتاهات

والنظريات –ايض ًا– التي حاولت سحب املصطلح اىل دائرة اشتغاهلا مما اعطاه
مفهوما يعكس بالدرجة االوىل آليات هذه النظرية او تلك وما ترتكز عليه هذه

االجتاهات من ارضية جتسد واقعا خاصا هبا.

وهلذا نرى انه البد من تقيص هذا املصطلح معجميا كام ورد يف ادبيات الثقافة

الغربية ،ثم تتبع استخداماته بعد ذلك ،لننتهي اىل املفاهيم التي شكلت ارضية

مصطلح اخلطاب.
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1.1مصطلح خطاب  ،Discoursهو مصطلح مأخوذ عن الالتينية

iscoursSus

ويأيت فعلها  Discurureومعناه (الركض هنا وهناك) ،كام ان كلمة اخلطاب

تعرب عن اجلدل  ،Dialectlaueوالعقل او النظام  ،Logosوهو ما نجده عند

افالطون واالفالطونية عموما( ،)28فاملصطلح يف الالتينية ليس اص ً
ال مبارش ًا
ملا اصطلح عليه باخلطاب ،اال ان اجلذر اللغوي الالتيني أصبح حيمل معنى
اخلطاب او ما اشتق منه من معان منذ القرن السابع عرش ،فقد ّ
دل املصطلح

عىل معنى طريق صديف ،ثم املحادثة والتواصل ،ودل عىل تشكيل صيغة

معنوية سواء أكانت شفهية ام مكتوبة عن فكرة ما( ،)29وتأيت كلمة اخلطاب

يف اللغة االنكليزية بمعنى اللغة املستخدمة او استخدام اللغة ليس بوصفها

نظام ًا جمردا بل بوصفها رضوبا منوعة من الدالالت ،ويذهب بعض اللغويني
اىل أن الكالم الذي يقال يف حلقة دراسية يمثل كله خطاب ًا ،بمعنى عملية تبادل

لألفكار تكتيس ثوب ًا لفظي ًا ،يف حني يرى آخرون أن بيان ًا واحد ًا يف احللقة يعد
خطاب ًا ،طال او قرص ...وقد تستخدم كلمة اخلطاب ترمجة للكلمة الروسية

Slovo

التي قد تعني كلمة واحدة ،او طريقة يف استخدام الكلامت توحي

بدرجة ما من السلطة( ،)30وهذا التطور يف مدلول الكلمة معجمي ًا يعكس
التطور الطردي الذي حلق املصطلح ،وجعله مصطلح ًا يتامشى مع تطور الفكر
اإلنساين وانجازاته عىل األصعدة كافة.

2.2للخطاب جانب فلسفي ،اذ ُعدَّ افالطون من اوائل الذين حاولوا ضبط املفهوم
الفلسفي للخطاب ،وشحنه بداللته اخلاصة ،استنادا اىل قواعد عقلية حمددة،
االمر الذي يمكن معه تأكيد انه مع تلك املحاولة األوىل بدأت تتبلور مالمح
اخلطاب الفلسفي احلقيقي يف الثقافة اليونانية( ،)31فمنذ افالطون ظهرت

حماوالت للمامثلة بني اخلطاب والعقل وقد عدت من اوىل املحاوالت لضبط
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اخلطاب وعقلنته عىل قواعد تستمد من داخل اخلطاب نفسه ،اكثر مما تستمد

من اصل خرايف او وضعي يفرض بداهة عىل املقال( ،)32فمن املعروف ان

اخلطاب هو ما يظهره الكالم ومنذ السفسطائيني وسقراط انحرص اخلطاب

يف حدود املعنى واصبحت مهمته تكمن يف ختليص املعنى مما هو ظني ونسبي

ومتغري الن طبيعته عقلية (لوغوس) ،فنكون ازاء حقل او فضاء ال يقدم نفسه
عىل انه ثابت وكيل فحسب بقدر ما يقدم نفسه عىل انه (نقي) و (ذو معنى)،
وهذا املعنى نجده يف التفسري الفلسفي للخطاب والقائم عىل النظام واملنطق،

فاخلطاب نظام من العمليات الذهنية القائمة عىل جمموعة من القواعد املرتبة

ترتيب ًا منطقيا فهو عملية ذهنية تنجز بوساطة عمليات اساسية ظرفية ودائمة،
وعىل هذا االساس يعارض الفالسفة املعرفة اخلطابية باملعرفة احلدسية
ويدجمون اخلطايب يف العقالين ،واخلطاب يف العقل وذلك ملا يتضمنه اخلطاب

دت
من نظام وترتيب ومنطق يف الفلسفة القديمة( ،)33أما فيام بعد فقد ُع ّ

حماوالت ديكارت ( )1650-1569وبخاصة كتابه (خطاب يف املنهج) من
املحاوالت اجلادة يف تأصيل املصطلح فلسفي ًا ،اذ برز مصطلح اخلطاب عنده

للداللة عىل اخلطاب الفلسفي يف العصور الوسطى وهي املرحلة التي سبقت
عرص النهضة ما جعل اخلطاب فيام بعد –ويف العرص احلديث حتديد ًا– يشكل

موضوع ًا يف الفكر الفلسفي الغريب.

()34

3.3عىل الرغم من ِقدم املصطلح ورسوخه –فيام بعد -يف الثقافة الغربية مصطلح ًا

له امهيته ووظيفته ،اال انه قد ناله التعدد والتنوع واحيان ًا الضبابية التي اكتنفت
مفهومه ،وذلك بفعل عوامل عدة لعل ابرزها التباين واالختالف يف حتديد

مفهومه حتديدا دقيقا وواضحا ،مما جعل املصطلح غري مستقر ومضطرب ًا
احيانا ،بل متداخ ً
ال احيان ًا اخرى مع الفاظ هلا عالقة قريبة او بعيدة مع مصطلح
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اخلطابمثل (كالم ،حمارضة ،حوار ،حمادثة ،نص ،اطروحة ...الخ) ،هذا من

جهة ومن جهة اخرى نرى ان مصطلح اخلطاب قد خضع الجراءات نقدية
وفكرية عدة وهذا االمر جعل كل اجتاه يسحب املصطلح اىل دائرته ويسقط

عليه مفهومه او نظرته ،مما جعل كل اجتاه يستأثر بمفهوم خاص باخلطاب ال

يعكس املفهوم املعريف للمصطلح بقدر ما يعكس ذلك احلقل املعريف او ذلك
املنهج.

4.4هلذا كله فان مفهوم اخلطاب مفهوم اشكايل ،وان حتديده بمفهوم واحد امر
ال يمكن القبول به نظر ًا للمفاهيم التي انعكست عليه واالجراءات التي

تناولته عىل وفق التطور الذي حلقه بفعل السياقات التي اعطته هذه املفاهيم
والدالالت ،وهلذا ارى ان ندرس مصطلح اخلطاب عىل ما يتكئ عليه من

معان ،تبلورت من خالل التطور الذي اكسب املصطلح افق ًا اوسع واعطاه
مرونة اكرب يف التمظهر يف اكثر من حقل معريف نتيجة للمراحل التارخيية التي

مر هبا والتي كان هلا االثر الكبري يف جتيل هذه املعاين يف الثقافة الغربية عرب
ّ

مفاهيم عدة جتىل من خالهلا مصطلح اخلطاب ،مما جعل التيارات النقدية التي

تناولت اخلطاب تتأثر هبذه املفاهيم ،بمعنى ان كل الذين تناولوا املصطلح من
التيارات وجدوه مل خيرج عن هذه املفاهيم او املعاين التي متظهرت من خالل:

املفهوم االلسني ،املفهوم التداويل ،املفهوم السلطوي ،املفهوم الثقايف.
ً
اوال :املفهوم االلسني

ال خيفى عىل الدراسني مدى التطور الكبري الذي شهده الفكر االنساين بعد

الكشوفات التي توصل اليها دوسوسري واثرها عىل العلوم االنسانية يف مطلع القرن

العرشين ،والسيام املبادئ العامة املتمثلة يف ثنائياته يف :اللغة/الكالم ،والدال/
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املدلول ،فض ً
ال عن حتديده -نتيجة لذلك -لبعض املصطلحات التي شكلت ارضية
الجتاهات ومناهج ادت دور ًا بارز ًا يف الفكر النقدي ،والسيام عىل جمريات الدراسة

االلسنية واللغوية ،فضال عن ذلك تأثريه يف الدراسات االنسانية االخرى؛ فقد «غذى

درس اللسانيات احلديث حقول املعارف االنسانية عامة بكثري من الفروض املفيدة،

سواء كان عىل مستوى االجراءات املنهجية املجردة او طرائق التحليل والوصول
اىل نتائج منظمة ،ولقد استأثرت العلوم االنسانية كاالدب واالنثربولوجيا والتاريخ
وعلم االجتامع بحصة البأس هبا من تلك الفروض اللسانية ،وكان ان حصل

تفاعل خصب بني تلك العلوم من ناحية وبينها وبني اللسانيات من ناحية اخرى،
ولقد اصبح النموذج اللساين معيار ًا قياسي ًا لدى كثري من العاملني يف حقل العلوم
االنسانية ،واستفاد النقد األديب أيضا ،شأن غريه من الكشوفات اللسانية».

()35

وتأيت عالقة اخلطاب بااللسنية فيام تناوله دوسوسري من التمييز بني اللغة

والكالم إذ انه سعى إىل ان يعطي مفهوما جديدا هلذين املصطلحني واضع ًا حد ًا

فاصال بينهام ،اذ انه عدَّ اللغة جزء ًا جوهريا من اللسان ،ويف الوقت نفسه نتاجا

اجتامعيا مللكة اللسان ،فضال عن ذلك فهي نظام ومؤسسة اجتامعية حركتها التكرار
والثبات ومن ثم فهي ماضوية سلطوية؛ اما الكالم فهو نتاج فردي كامل يصدر

عن وعي وإرادة ،ويتصف باالختيار احلر ،وحرية الفرد الناطق تتجىل يف استخدامه
انساق ًا للتعبري عن فكره الشخيص ،يستعني يف إبراز ذلك بآليات نفسية وفيزيائية،

وهلذا فالكالم يولد خارج النظام ،وضد املؤسسة ،النه السلوك اللفظي اليومي الذي
له طابع الفوىض والتحرر ،ومنه ينشأ املولود اجلديد اللغوي املسمى لغة جديدة.

()36

وعىل الرغم من معاجلة دي سوسري مكونات العملية الكالمية ومتييزه بني

الكالم واللغة اال انه اهتم باللغة من دون الكالم ،النه -يف رأيه– فعل فردي
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ال يمثل سوى بداية اللسان ،او اجلزء الفيزيائي ،وهو مستوى خارج الواقعة
االجتامعية ،والنه فعل من ابتكار الفرد وللفرد طغيان دائم عىل الكالم ،فقد طرح

الفعل الفردي ومل هيتم به ،اال ان الذي امهله دوسوسري التقطه آخرون واظهروا يف
دراسته نشاط ًا واجتهاد ًا ،بمعنى ان ما كان عند دي سوسري مسألة هامشية صار
عند املتأخرين موضوع ًا مه ًام واستبدلوا بالكالم  paroleنص ًا او انجاز ًا او رسالة او

خطاب ًا او اسلوب ًا ،لينتج عن ذلك تقليص المهية اللغة بسبب ماضويتها وسلطتها

لتحل حملها عبقرية الكالم الذي هو سلوك حي متمرد يعمل ضد السلطة واجلمود
وهو حر النه كتلة نطقية تنتقل من خماطب اىل خماطب فتصري خطاب ًا  discoursوهي

سمة اكتسبت من العملية التخاطبية؛ الن الكالم اي اخلطاب ال يولد اال بني الناس

يف توجه بعضهم إىل بعض ويف ختاطبهم.

()37

هلذا فان االلسنيني االوائل امثال (دي سوسري وهلمسلف وجاكبسون) مل

يتحدثوا عن اخلطاب رصاحة ،وانام نجد اول من طرح مسألة اخلطاب يف الدراسات

االلسنية هو(بيسونس  )Buyssensسنة  ،1943الذي رأى ان اخلطاب يمكن ان

يكون موضوع نظرية السنية.

()38

والن مصطلح اخلطاب كام سبق ان تعددت وجهات النظر اليه بحسب

اآلليات التي اشتغل عليها اللسانيون يف التحليل وبحسب فهمهم ملصطلح الكالم

تبع ًا ملنهجهم ذاك يف عدهم اياه مرادفا للخطاب ،فقد اختلفت تعريفاهتم للخطاب

باختالف فهمهم له ،فضال عن ذلك نرى التداخل الذي حصل نتيجة للمرادفات
التي وضعت للكالم ايضا وباالخص تداخل اخلطاب مع النص او الرسالة ...مما

و ّلد غموضا ضبابي ًا يف حتديد اطار دقيق ملصطلح اخلطاب.
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وقد نقل احد الباحثني عن (ديبورا شيفرن) ثالثة تعريفات ،متثل يف جمملها هذا

التعدد ،بل التباين الناجم عن تعدد مناهج الدراسات اللغوية ،مع نسبة كل تعريف

اىل منهجه ،الن هذه التعريفات ال تعدو كوهنا متثل مناهج معينة ،فقد ورد مفهوم

اخلطاب عند الباحثني بوصفه واحد ًا من ثالثة :بوصفه اكرب من اجلملة ،او بوصفه

استعامل اي وحدة لغوية ،او بوصفه امللفوظ( ،)39وهذا هو ما يمثل املعنى االلسني
للخطاب.

اما املفهوم االول فيتجسد فيه املنهج الشكيل ،وذلك بوصفه تلك الوحدة االكرب

من اجلملة ،فتتجه عناية الباحث بعنارص انسجامه ،وترابطه ،وتركيبه ،ومعرفة

عالقة وحداته بعضها ببعض ،بل مناسبة بعضها لآلخر ،اال ان وقوف اللسانيات
عند حد اجلملة يف مفهومها للخطاب ،ادى اىل اختالفات كبرية وعدم استقرار يف
ذلك ،اذ «انه ال يكفي ان يقال ان اخلطاب يتشكل من اكثر من مجلة ،فايراد عدد من

اجلمل بصورة اعتباطية مث ً
ال ،هو –من منظور حتليل اخلطاب– ابعد ما يكون عن ان
يشكل خطاب ًا ،ذلك بان اي نسق من اجلمل البد ان يرتابط لكي يصنع خطاب ًا».

()40

واما املفهوم الثاين فيمثل االجتاه الوظيفي ،اذ ينظر للخطاب بوصفه استعامل

اللغة ،وذلك بتجاوز وصف اخلطاب وصفا شكلي ًا ،وعدم االكتفاء بالوقوف عند

بيان عالقة وحدات اخلطاب ببعضها وحتليلها ،والدعوة اىل رضورة االعتناء بدور
عنارص السياق ،ومدى توظيفها يف انتاج اخلطاب ويف تأويله مثل دور العالقة بني

طريف اخلطاب ،ودرجاهتم االجتامعية وطرائقهم املعتادة يف انتاج خطاباهتم ،وهلذا
نرى يف تعريفاهتم الرتكيز عىل عنارص التأثري والتواصل وقضايا السياق والتلقي.

اما املفهوم الثالث الذي ينظر اىل اخلطاب بوصفه ملفوظ ًا فانه يمثل نقطة

التقاطع بني املنهجني السابقني ،اي بني البنية والوظيفة ،وقد يتخذ من اجلملة اساس ًا

452

له ،ولكن ليس بمفهومها العريف التجريدي ،بوصفها تلك السلسلة من الكلامت،
غف ً
ال عن اعتبار السياق ،بل بمفهومها التلفظي يف السياق ،وهذا املفهوم يغفل

الرؤية للخطاب عىل وفق املنهج الشكيل ،اي بوصفه ما يزيد عن اجلملة ،ويعدل

به عن كونه تراك ًام من الوحدات اللغوية الصغرى التي ال سياق هلا ،اىل كونه
جمموعة من وحدات ذات سياقات تلفظية خاصة هبا ،اي ان اخلطاب مكون من

مجل سياقية( ،)41ولذا نرى تعريف هاريس يركز عىل ان اخلطاب «ملفوظ طويل او

متتالية من اجلمل».

()42

إن هذا االختالف والتعدد يف مفهوم اخلطاب عند اللسانيني قد شكل ارضية

خصبة لكثري من الدراسات والبحوث التي مهدت الطريق لتجاوز االطار الشكيل

لاللسنية وذلك يف طروحات (بنفست) ملسائل الوظيفة ودور الفاعل/املتكلم يف
العملية املنطوقة ،وخلص اىل القول ان الكلمة تشكل نقطة فصل يف ميداين اللغة
ومها النظام الشكيل القائم عىل العالقة والوحدة والنظام التواصيل او اخلطايب القائم

بني الوحدة واخلطاب ومها مع ًا يشكالن نظام الداللة يف اللغة( ،)43وقد ادى هذا
التطور اىل ظهور اجتاهات ومناهج يف دراسة اخلطاب سواء كانت هذه املناهج
موجهة اىل دائرة االجتاه اللساين ،أم خارجها ،اذ نتج عن ذلك ظهور ما سمي بـ

(حتليل اخلطاب) التي كان رائدها هاريس فهو الذي ابتكر املصطلح ووضع حدوده
وعرفه اذ قال «ان حتليل اخلطاب منهج يف البحث يف ايام مادة ّ
مشكلة من عنارص
متميزة ومرتابطة يف امتداد طويل ،سواء اكانت لغة ام شيئ ًا شبيها باللغة ،ومشتملة
عىل اكثر من مجلة اولية ،او لنقل بنية شاملة تشخص اخلطاب يف مجلته ...او اجزاء

منه»( ،)44وهلذا اصبح ملنهج (حتليل اخلطاب) مدرسة خاصة وهلا مسارها اخلاص

الذي انطلق من الدائرة اللسانية؛ «وهناك توجه كامل يف فرنسا يسمى بتحليل
اخلطاب  Analyse du Dis – coursويظهر باشكال خمتلفة خلصها رشودو يف اربع
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منظومات هي املنظومة املنطوقة

Enociatif

واملنظومة احلجاجية

Argumentatif

واملنظومة الرسدية  Naratifواملنظومة اخلطابية  Rhetoriqueوكل هذه املنظومات

تابعة لكفاءة العالمة االلسنية)).

()45

ثاني ًا :املفهوم التداويل
من االجتاهات التي ظهرت بفعل املفاهيم املختلفة والدراسات املتعددة التي

انصبت عىل اخلطاب انطالقا من الدرس اللساين ،دراسة اخلطاب تداوليا عىل وفق
املعنى التواصيل ،فكام قلنا سابقا إن االلسنية كانت األرضية التي اتكأ عليها مفهوم

اخلطاب ،بل ان اخلطاب يعد نتاج ًا طبيعي ًا النجازات اللسانيني وما توصلوا إليه من

نتائج ،وملا كانت نظرية االتصال يف أساسها السنية ،اذ بحثها االلسنيون يف جماالت
عدة لعل ابرزها (وظائف اللغة) ،فاللغة يف طبيعتها تؤدي وظائف متعددة لعل

أمهها الوظيفة االتصالية ،ويعد جاكبسون ابرز من بحث موضوع وظائف اللغة
من اللسانيني املحدثني ،اذ كانت غايته يف حتديد هذه الوظائف هي إجياد األرضية
ّ
املشكلة للعملية التواصلية ،اذ حاول ان حيرص عنارص العملية التواصلية ،يف ستة

عنارص؛ متثل املرتكزات االساسية يف كل عملية تواصلية :املرسل (،)Destinateur
واملرسل اليه ( ،)Destinataireوالرسالة ( ،)Messageوالسياق (،)Contexte

ووسيلة االتصال او الصلة ( ،)Contactوالشفرة ()Code؛ فكل كالم هو رسالة
ينتجها ِ
ِ
َ
(خماطب) ،عرب عملية ترميزية (شفرة) مشرتكة
مرسل
مرس
ل(خماطب) ،اىل َ
يفهمها طرفا الرسالة ،من خالل قناة تواصلية ،وعرب سياق ترتبط به الرسالة؛ وقد
جعل جاكبسون لكل طرف من هذه االطراف الستة وظيفة لغوية ،ولذا كانت

هناك ست وظائف :الوظيفة االنفعالية ،والوظيفة الشعرية ،والوظيفة االفهامية،
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والوظيفة املرجعية ،والوظيفة االنتباهية ،والوظيفة املعجمية ،ويظهر هذا يف خمطط
جاكوبسن:

()46

السياق
(الوظيفة املرجعية)
املرسل
(الوظيفة االنفعالية)

الرسالة
(الوظيفة الشعرية)

املرسل إليه

(الوظيفة االفهامية)

الصلة
(الوظيفة االنتباهية)
الشفرة
(الوظيفة املعجمية)

نتيجة لذلك فان الباحثني يف موضوع اخلطاب استفادوا كثريا من دراسات

االلسنيني ملوضوع االتصالية ،السيام وان اخلطاب يف اساسه يتكئ عىل املعنى

التواصيل ،من اوجه عدة ،لعل ابرزها ان املفهوم ال يتجه اىل املعنى الكتايب فحسب
بل يتعدى اىل املعنى الشفاهي ،ثم ان اخلطاب يف بنيته الرتكيبية يتألف من ِ
خماطب
َ
وخماطب وما هلذا من معنى االتصالية التي تتطلب ذاتني متحاورتني عرب اتصال كتايب
او شفوي ،فض ً
ال عن ذلك وظيفة اخلطاب التي تتحدد اساس ًا يف التأثر والتأثري« ،ان
املتلفظ بخطاب يسعى اىل ايصالنا لنتيجة او عدة نتائج عامة هي مقصده االمجايل،

وان كل يشء يقوله انام يقوله لنا ليقربنا او يبعدنا يف بعض احلاالت النادرة من هذه
النتيجة»( ،)47بمعنى ان لكل صاحب خطاب مقصدا وظيفة تواصلية حياول ايصالنا
اليه من خالل خطابه عرب آليات ووسائل يشكل هبا هذا اخلطاب او ذاك.
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وقد رأى بعض الباحثني ان هناك عدد ًا من العنارص التي تشرتك يف بلورة عملية

التواصل يف اخلطاب ،ويمكن معرفتها وفحصها من طريق النظر اىل اخلطاب نفسه،

بوصفه امليدان الذي تتبلور فيه كل هذه العنارص ،مما حييلها عىل عنارص سياقية،
وعنارص اخلطاب السياقية امجا ً
ال ،هي )1( :املرسل )2( .املرسل اليه )3( .العنارص

املشرتكة ،مثل العالقة بني طريف اخلطاب ،واملعرفة املشرتكة والظروف االجتامعية

العامة ،بام تثريه من االفرتاضات املسبقة والقيود التي تؤطر عملية التواصل؛ وقد
يكون العنرص االخري هو اكثر العنارص املهيمنة يف اخلطاب ،ملا آلثاره من انعكاس

عىل العنارص االخرى ،ومن ثم عىل تكوين اخلطاب نفسه؛ وعليه فان اخلطاب ،اي

خطاب ،يقوم عىل هذه العنارص االساسية.

()48

لذا ونتيجة ملا سبق فان اخلطاب مل يعد لصيقا بالدراسات االلسنية التي

انطلق منها اخلطاب والتي اختزلت اخلطاب يف بنيته الشكلية الرتكيبية (اجلملة

وامللفوظ ،)...وانام حاول الباحثون اخلروج باخلطاب اىل آفاق اوسع ودراسة اعمق
ورؤية ابعد« ،فمكونات اخلطاب ...التي تدرسها العلوم االنسانية هي مكونات

التقبل االختزال اىل مظهرها االشاري الرصف ،كام هو معمول به يف التوجهات
االختزالية ذات النزوع املوضوعي (السيكولوجيا السلوكية ،اللسانيات البنيوية،

البويطيقا الشكالنية) بل تتطلب انتاج معرفة بطابعها السيميائي الذي جيعل منها
مكونات حية ومتفاعلة».

()49

هلذا رأى اصحاب االجتاه التواصيل ان اخلطاب اساس ًا ال نستطيع اختزاله يف

كونه وحدة مثل الصوتيم او اجلملة اذ ال وجود لقواعد لغوية ُتطبق عىل اخلطاب،
فاخلطاب ليس ظاهرة لغوية بقدر ماهو ظاهرة تداولية( ،)50وهذا ما دعا الباحثني

لتطوير دراساهتم للخطاب بدراسة عنارصه التواصلية ،مما استدعى دراسة السياق
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الذي جيري فيه التلفظ باخلطاب اللغوي بدء ًا من حتديده بمعرفة عنارصه ،ودور
كل عنرص منها يف تشكيل اخلطاب وتأويله ،وكذلك افرتاضات ِ
املرسل عند انتاج
خطابه ووسائله واهدافه ومقاصده ،او التنبؤ هبا ،ومعرفة انواع السياق مثل السياق
النفيس واالجتامعي ،وادراك تأثري كل منها يف توليد اخلطاب والضوابط لكل
ذلك ،بمعنى آخر فان الباحثني حاولوا حتديد فعل التواصل يف اخلطاب ،ومعرفة
كيفية حدوثه ،ومعرفة االسرتاتيجيات التي يوظفها املرسل لتحقيق التواصل
مع اآلخرين ،والعوامل التي تتدخل يف اختيارها ،وتأثري نظام اللغة املستعملة يف

تشكيل اخلطاب التواصيل ،انطالق ًا من ان التواصل هو نشاط اجتامعي يتم بني
طرفني او اكثر ،ويكون منظ ًام حسب مقتضيات اللغة املستعملة فيه ،وذلك لتنسيق

عالقات الناس.

()51

نتيجة لذلك ونظر ًا لقصور الدراسات األلسنية الشكلية يف حتقيق هذه الغايات

فان الباحثني عمدوا اىل منهج حيقق هلم معاينة فاعلة للخطاب يمدهم برؤى
متعددة ،كام يسمح هلم بمعاجلة اعمق للخطاب ،وهذا ما وجدوه يف املنهج التداويل

الذي كان اكثر قرب ًا واعمق اثر ًا يف دراسة اخلطاب القائم اساسا عىل معنى التواصل،
فالتداولية – يف احدى تعريفات الدراسني هلا تعنى بـ «دراسة املعنى التواصيل ،او
معنى املرسل ،يف كيفية قدرته عىل افهام ِ
املرسل اليه بدرجة تتجاوز معنى ما قاله»(،)52

وهذا املنهج من خالل مفهومه هذا اقرب ما يكون اىل مفهوم اخلطاب القائم عىل
االتصالية وافهام اآلخر ،ولذا نجد ان التداولية يف دراساهتا قد شكلت ردة فعل عىل
الدراسات االلسنية «اذ يرى ليفنسون ان االساس االول يف نشوء املنهج التداويل

كان مثابة ردة فعل عىل معاجلة (جومسكي) للغة بوصفها شيئ ًا جتريدي ًا ،او قرصها

عىل كوهنا قدرة ذهنية بحتة ،غف ً
ال عن اعتبار استعامهلا ومستعملها ووظائفها».

()53
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وال يعني هذا ان التداولية شكلت قطيعة مع اللسانيات بقدر ما اتسعت يف

دراسة اخلطاب ،مستندة إىل ارضية متينة من انجازات اللسانيني ودراساهتم التي
كانت موجهة اىل اخلطاب يف اطار ضيق ،وهلذا فان التداولية قد شكلت تطور ًا
ملسرية االلسنية ،اذ اغنت الدرس اللغوي وأعطته دفعة قوية أضاءت جوانب كبرية

يف جماالت عدة وباألخص موضوع اخلطاب.
ثالث ًا :املفهوم السلطوي

تعدّ السلطة احدى مرتكزات مفهوم اخلطاب ،إذ أن اخلطاب ينطوي عىل معنى

سلطوي يتمثل يف اهليمنة والتأثري يف اآلخر وحماولة إفهام املتلقي فه ًام يعكس ما
املرسل ،فكل خطاب جيب ان يتوافر عىل طرفني ِ
يريده ِ
مرسل ومرسل اليه ،ولكل
من هذين الطرفني دورمها يف اخلطاب سلب ًا واجياب ًا يكون احدمها آمرا واآلخر
مأمور ًا ،وهبذا يتحقق معنى السلطة التي هي «عدم توازن يف القوى ،حيث يقع

احد الطرفني فوق حد التوازن يف اجتاه ما ،يف حني يقع اآلخر حتت هذا احلد يف نفس
االجتاه .وينشأ عدم التوازن من مصادر عدة ،من ذلك :قدرة االنسان اللغوية ذاهتا،

ووضعه االجتامعي قياس ًا عىل اآلخرين ،والقيود التي يفرضها املوضوع ،والفروق

يف العمر ،وأشياء أخرى كثرية».

()54

ويتجىل دور السلطة بوصفها حمدد ًا رئيس ًا يف انتاج اخلطاب وتأويله وتشكيله

وفق ًا للسياقات التي تتحرك فيها هذه اخلطابات عرب جتليات عدة؛ ومن خالل
عنارص سياقية خمتلفة ،تتمظهر يف اخلطاب لتشكل ادوات سلطوية تسهم يف توجيه
اخلطاب اىل الوجهة التي يريدها الفرد او التي تريدها املؤسسة.
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والسلطة فيام خيص ِ
املرسل –صاحب اخلطاب« -اما مالك هلا مسبق ًا قبل التلفظ

باخلطاب ،او انه ال يمتلكها ولكنه يسعى اىل اجيادها باخلطاب ،وقد ينجح يف ذلك
بمجرد التلفظ به ،وامتالكها بالتلفظ هو ما خيرج السلطة من اطار املفهوم التقليدي

الضيق ،بالرغم من كوهنا تظل يف جوهرها متثل عالقة بني طرفني ،وتتضح بشكل
جيل يف اخلطاب»( ،)55وهذا ال يعني ان ِ
املرسل فقط هو الذي يتشكل اخلطاب به

ومن خالله ،الن ِ
املرسل مل يعد املؤثر الوحيد يف بناء اخلطاب واختيار اسرتاتيجيته،
بل ان هناك اكثر من عنرص من عنارص السياق تسهم يف انتاج اخلطاب ،وكل عنرص
يتمتع بسلطته ،ومن ثم فهناك اكثر من بعد من ابعاد السلطة ،فبعض هذه االبعاد

سابق عىل انتاج اخلطاب مثل سلطة اللغة وسلطة املجتمع ،بام يف ذلك مكان املرسل
وزمان التلفظ باخلطاب ،وكذلك سلطة املرسل اليه ،وعىل هذا ،فاملرسل ال ينتج

خطابه مكتوب ًا او شفهي ًا جزاف ًا ،بل ينتجه بعد ان يضع هذه العنارص السياقية يف

احلسبان.

()56

ِ
املرسل تظل هي املتحكمة واملوجهة
وعىل الرغم من كل هذا فان سلطة

للخطاب؛ ذلك الن اخلطاب اي خطاب البد ان يتوافر عىل انا املرسل وبدوهنا ال

ينهض اي خطاب بوظيفته وال يستطيع ان يقوم بدوره الفاعل يف دائرة سياقه الذي
يتحرك فيه.

ولسلطة املرسل دور بارز ومهم يف اختيار االسرتاتيجية املناسبة للخطاب،اذ

«ينتمي انتاج اخلطاب اىل كفاءة املرسل التداولية ،وبالتايل فاختيار اسرتاتيجية
اخلطاب ما هو اال جتسيد لفعلها ...وهلذا فان الربط بني السلطة من حيث اثر

وجودها وعدمها ،وبني اختيار اسرتاتيجية اخلطاب ،يعد مسألة ذات امهية يف انتاج
اخلطاب».

()57
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وتتجىل سلطة املرسل –ايض ًا -يف ان له اهداف ًا وغايات يسعى من خالهلا اىل

التأثري يف املرسل اليه عرب انتاج اخلطاب ،متخذا آليات اسرتاتيجية عدة مشك ً
ال هبا

خطابه وموجها اياه نحو هذه االهداف ،وقد رصد احد الباحثني املعارصين ابرز
هذه االهداف ،اذ حرصها يف االقناع ،واالمتاع ،واالفحام ،وبناء عىل ذلك حيدد
ثالثة اصناف من اخلطابات النقدية:

1 .1خطاب االقناع :وفيه يرتكز خطاب النقد عىل سلطة احلجة العلمية ،حتقيق ًا
ملقصدية معينة :اقناع املتلقي ...واالقناع -من ثمة– عملية تفاعلية ،حيصل
بموجبها تغيري املعتقد النقدي ،بالذي جيب ان يكون لدى املتلقي.

2 .2خطاب االمتاع :وفيه تطغى ذات املتلفظ ،من خالل آليات وعالقات حمددة،
ومن ثمة ،تظل الذات حمور اخلطاب ،يف حني يتم هتميش املتلقي واملرجع عىل

حد سواء ،بفضل آليات خطابية متنوعة.

 3.3خطاب االفحام :وهو اخلطاب السجايل الذي يقوم عىل مهيمنات تلفظية تتوافق
واالسرتاتيجية االفحامية ،وان اهم ما يميز قاعدة االسرتاتيجية االفحامية،

امتالك سلطة التلفظ وآلياته ،قصد اسكات املتلقي ،القناعه ،او امتاعه ،ومن
ثم ،تربز االفحامية اسرتايتجية ختون الوظيفة احلجاجية والعلمية .ان االنواع
ّ

الثالثة من اخلطابات ،تشكل خانات ثالث ًا ،تقوم بدورها عىل ثالثة اصناف من
املنطق التلفظي بحيث تغلب اصناف حمددة من العالقات واآلليات التلفظية:
منطق االقناع؛ سلطة امللفوظ ،اخلطاب االكاديمي اجلامعي .منطق االمتاع؛
سلطة املتلفظ ،اخلطاب االنطباعي .منطق االفحام؛ سلطة التلفظ ،اخلطاب

السجايل (االيديولوجي).

()58
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بناء عىل ما تقدم فان السلطة تشكل مرتكز ًا أساسيا يف مفهوم اخلطاب ،وهلذا

فان هناك من يرى «ان اخلطاب نفسه سلطة»( ،)59وهذا ما يؤكده روالن بارت،

فالسلطة عنده قائمة كامنة يف كل خطاب نقوم به ،حتى وان كان يصدر من موقع
خارج السلطة.

()60

رابع ًا :املفهوم الثقايف
سعى بعض املفكرين املعارصين إىل تكوين مفهوم للخطاب ينطوي عىل

احلفر يف مفهوم املصطلح ودراسته عىل وفق مفهوم اعم واشمل ،مستفيدين من

الطروحات املعارصة للفكر الغريب السني ًا وفلسفي ًا وفكريا واتصالي ًا ،اذ حاول

بعضهم ان يشكل اسرتاتيجيات وأسسا يسعى من خالهلا إىل إجياد طرق جديدة
للنظر إىل كثري من القضايا الفكرية والثقافية ،التارخيية واالجتامعية ،موظف ًا مفهوم
اخلطاب عىل وفق هذا املعنى ،وحمم ً
ال إياه معاين جديدة عاكسة للنظرة املعارصة

لرؤية القضايا ،وهذا ما نجده يف طروحات املفكر الفرنيس ميشيل فوكو وباألخص

توظيفه ملفهوم اخلطاب يف كتاباته.

وملا كانت اللسانيات احلديثة ومنذ مطلع القرن العرشين قد قررت ان الكلمة ال

حتيل عىل اليشء ،انام عىل معناه ،فقد ترتب عىل ذلك ان اخلطاب ال حييل عىل املرجع،

انام عىل االنظمة التي تؤطره وحتدد مساره( ،)61ولذا انطلق فوكو من هذا املنظور ،اذ

رأى ان للخطاب دور ًا واعي ًا يتمثل يف اهليمنة والقوة التي يامرسها يف حقل معريف او

مهني اصحاب ذلك احلقل عىل اهلية املتحدث وصحة خطابه ومرشوعيته ،مما يشري

بوضوح اىل ان انتاج اخلطاب وتوزيعه ليس حر ًا او بريئ ًا كام قد يبدو من ظاهره.

()62

يقول فوكو« :افرتض ان انتاج اخلطاب يف جمتمع ما هو يف الوقت نفسه انتاج مراقب
اومنتقى ومنظم ومعاد توزيعه من خالل عدد من االجراءات التي يكون دورها
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هو احلد من سلطاته وخماطره والتحكم يف حدوثه املحتمل واخفاء ماديته الثقيلة
والرهيبة» )63(.وهلذا فان اخلطاب اضحى سلطة مادية متلك القوة والقدرة وتتضمن
خماطر وخماوف وحتمل رصاعات وما تسفر عنه من انتصارات وهزائم ،من حترير

واستعبادات ،سلطة تعرب الذات واملؤسسة عىل السواء ،وتؤسس وجودها املستقل،

هذا الوجود الذي خييف الذوات ،واملؤسسات واملجتمعات ،لذا يسعى املجتمع
وخاصة املجتمع الغريب –كام يشري فوكو اىل ذلك– اىل فرض اشكال خمتلفة ملراقبة
اخلطاب وسلطته.

()64

وعىل هذا االساس فقد عمل فوكو عىل تأسيس مفهوم جديد للخطاب ال

يقوم عىل اصول السنية او منطقية بل يتشكل اساس ًا من وحدات سامها باملنطوقات،
هذه املنطوقات تشكل منظومات منطوقية ،تسمى (بالتشكيالت اخلطابية)* هذه

التشكيالت تكون دائ ًام يف حقل خطايب معني ،وحتكمها قوانني التكوين والتحويل؛

وهلذا خيتلف اخلطاب عن اجلملة والقضية ،كام خيتلف التحليل اخلطايب عن حتليل
اللغة والتحليل املنطقي ،ذلك ان حتليل اخلطاب يعتمد عىل الوصف االركيولوجي
والتحليل اجلنيالوجي ،من اجل الكشف عن ندرة اخلطابات وخارجيتها وتراكمها

وقبليتها ،او بتعبري دقيق يقوم عىل التحليل التارخيي للخطابات ،فض ً
ال عن ذلك فانه

قرر ان مرجعية اخلطاب ال تعود اىل الذات او اىل املؤســـسة او اىل الصدق املنطقي

او اىل قواعد البناء النحوي ،وانام اىل (املامرسة اخلطابية)** وغري اخلطابية عىل ان ال

نفهم العالقة بني املامرسات عىل اساس السبب والنتيجة ،وانام عىل اساس العالقة

()65
متيز جمموعة
التبادلية  ،فاخلطاب اذن يتحدد بوصفه منظومة من القواعد التي ّ

من املنطوقات التي تنتظم داخل املامرسة اخلطابية ،وهو منظومة تسمح بتكوين
مواضيع البحث ،وتوزيعها ،وحتدد انامط القول ،ولعبة املفاهيم واالحتامالت

النظرية( ،)66وهلذا عرف اخلطاب بانه «ممارسات من خالهلا تتكون وبكيفية منسقة
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املوضوعات التي نتكلم عنها»( )67وانتهى فوكو –بعد ذلك -اىل وضع تعريف
للخطاب يعكس رؤيته الشاملة له ونظرته املعارصة ،اذ حدده بانه «شبكة معقدة
من العالقات االجتامعية والسياسية والثقافية التي تربز فيها الكيفية التي ينتج فيها

الكالم كخطاب ينطوي عىل اهليمنة واملخاطر يف الوقت نفسه».

()68

اذن فاخلطاب معرفة وقوة منتجة ومهيمنة يف وقت واحد ،وان القوة احلقيقية

تتم ممارستها خالل اخلطاب ،وان هذه القوة حتدث آثار ًا حقيقية ،ولذا فان اخلطاب

–فيام يقرر بوفيه– هو ما يسمح بقيام النظم واملؤسسات التي تدعم تلك اخلطابات
وتنرشها ،يقول (بوفيه)« :ترتبط هذه اخلطابات باملؤسسات االجتامعية التي

متتلك القوة باملعنى املألوف نفسه الذي نقصده عندما نستخدم هذه العبارة؛ فهذه
املؤسسات يف وسعها ان تتحكم يف االجسام واالفعال ،ولكن لدهيا ما هو اكثر من
امتالك القوة حني تعنى العبارة قدرهتا عىل اهليمنة عىل اآلخرين ،ان اخلطابات وما

يتعلق هبا من نظم ومؤسسات هي وظائف للقوة؛ فهي تنرش اآلثار الناجتة عن القوة،
اهنا بدائل القوة عرب النظام االجتامعي احلديث يف مجلته».

()69

ان هذه الرؤية للخطاب قد طورت مفهوم ًا يف املصطلح ممث ً
ال يف مفهوم السلطة

واهليمنة والقدرة عىل التأثري ذاتي ًا ومؤسساتي ًا ،إذ أسست هذه الرؤية آلية جديدة

يف التعامل مع اخلطاب ،عرب اجياد سياق داليل اصطالحي ثنائي اجلانب (تنظري ًا
وتطبيق ًا) ينزع اىل كشف االنظمة الثقافية املؤسساتية وفضحها من خالل اسلوب
جديد يف القراءة ،يسعى إىل «نقل النظر من (النص) اىل (اخلطاب) ،وتأسيس وعي
نظري يف نقد اخلطابات الثقافية واالنساق الذهنية ،والوقوف عىل(فعل) اخلطاب

وعىل حتوالته النسقية ،بد ً
ال من الوقوف عىل جمرد حقيقته اجلوهرية ،والتارخيية او

اجلاملية».

()70
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ان معنى اخلطاب هبذا املفهوم ادى اىل شيوع استخدامه يف جماالت اكثر سعة

وارحب مما كان عليه ،اذ دخل يف مناطق كثرية من قضايا االنسان املعارصة فكريا
وفلسفيا ..سياسيا واعالميا ..نقديا وادبي ًا ،...يقول عيل حرب« :ان اخلطاب مل

يعد طريقة للتعبري او حديث ًا متساوقا ،او جمموعة عمليات فكرية مرتابطة او جتلي ًا
لذات واعية ،تتأمل وتعرف وتعرب ،وانام اصبح امكانا ورشط وجود ونظاما .اصبح

حق ً
ال تتمفصل فيه الذوات وجمموعة عالقات جتد فيها مرتكز ًا له ،وهذا التحول

االبستيمولوجي يف تناول اقاويل البرش يعترب رائده املفكر الفرنيس ميشال فوكو
الذي هو اول من انشأ نظرية يف وصف املقال كميدان مستقل».

()71

منتم اىل مرحلة ما
ان معنى (اخلطاب) يف داللته املعارصة ،استحال اىل مفهوم ٍ

بعد البنيوية ،مفهوم ال هيتم باالشياء يف ذاهتا او بتحليلها ،ولكنه هيتم بالكيفيات

التي تعمل هبا االشياء ،ال هيتم باملعرفة قدر اهتاممه بطرق انتاج املعرفة ووسائل
هذا االنتاج ،ومن هنا تطرح جمموعة من االسئلة تكشف عن ماهية اخلطاب وحتدد

دائرته من مثل :كيف يؤدي اخلطاب وظيفته؟ واين يمكننا الوقوف عليه؟ وكيف يتم

انتاجه وتنظيمه؟ وما اآلثار االجتامعية النامجة عنه؟ وكيف يوجد :هل يوجد مث ً
ال

بوصفه جمموعة من الوقائع املنفصلة التي ترتابط تصاعدي ًا يف مستويات متدرجة؟

او بوصفه سي ً
ال مستمر ًا من التحوالت اللغوية واملؤسساتية؟

()72

مفهوم اخلطاب واخلطاب النقدي يف رأي البحث
نستنتج مما سبق ان اخلطاب مفهوم يرتكز عىل قاعدة متينة من املفاهيم

والدالالت ،وان كل معنى من معاين اخلطاب التي اوردناها –سواء يف الثقافة

العربية او الثقافة الغربية -انام تشكل يف جمموعها مصطلح اخلطاب ،اما االختالفات
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يف حتديد هذا املصطلح فهي انام تعكس يف طبيعتها الرؤى اخلاصة باملرجعيات

الفكرية والثقافية واملعرفية التي انطلقت منها كل ثقافة او مدرسة او مؤسسة يف

نظرهتا اىل اخلطاب وما متخض عن تلك النظرة او هذه الرؤية من مفاهيم عربت
بشكل واسع عن سعة االفق التي يتميز به هذا املفهوم وامتداده ،بقدر ما عربت عن

تعدد االجتاهات التي تناولت مفهوم اخلطاب وعاجلته من زوايا عدة كل اجتاه سعى
اىل سحب املصطلح اىل دائرته والنظر اليه وفق ًا للمرجعيات اخلاصة بذلك االجتاه
او تلك املدرسة ،مما جعل هذا املصطلح يلتبس عند بعض الدراسني نتيجة ذلك،
ووصل االمر اىل تعدد املفاهيم والتعريفات التي حاولت ان تؤصل او تنتج مفهوم ًا

خاص ًا للمصطلح.

ولذلك فاننا اذا ما اردنا ان نتبنى مفهوم ًا خاص ًا بنا يتالءم ومتطلبات دراستنا

وموضوعنا ،فانه البد ان تكون منطلقاتنا يف ذلك معاين اخلطاب التي اوردناها

سالف ًا ،واملتمثلة يف (املعني اللغوي/االلسني) و (املعنى التداويل) و (املعنى

السلطوي) و (املعنى الثقايف)* ،فضال عن عدم جتاهلنا ملفهوم املصطلح يف الفكر
الفلسفي الغريب ،بمعنى ان تكون نظرتنا يف حتديد مفهوم اخلطاب نظرة تكاملية

شاملة ومستوعبة لكل املعاين التي يتكئ عليها املصطلح ،وهبذا نستطيع ان نصوغ
تعريفا يعكس نظرتنا للخطاب عىل وفق مرجعياتنا ومفهومنا اخلاص للمصطلح،

ومن ثم تكون رؤيتنا للخطاب متوافقة ومنهجية تناولنا ملوضوع الدراسة املتمثل يف

(اخلطاب النقدي).

ولذا فاننا نرى ان اخلطاب هو عبارة عن منظومة من االفكار والتصورات
والرؤى واملفاهيم مصاغة يف اطار لغوي و (نظام استداليل) ،صادرة من ِ
خماطب

ِ
(مرسل) ،وموجهة اىل َ
خماطب (مرسل اليه) ،هدفها االبالغ والتأثري يف املتلقي ،عرب
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آليات تواصلية متفق عليها بني الباث واملستقبل ،ومن خالل منطلقات (مقوالت)

تشكل يف جمموعها ما يسمى بـ(اخلطاب).

فاالفكار والتصورات ...اذا تشكلت يف اطار لغوي ،واعتمدت آلية يف

التوصيل بني الباث واملتلقي ،واستندت يف طرحها إىل قاعدة منطقية استداللية،
فاهنا ترمي اىل اجياد حالة (االقناع) عند املتلقي هبدف التأثري فيه ،مما يشكل فيام بعد

مضمونا مؤثر ًا يفرض وجوده بسبب من قوته وقاعدته من املتأثرين (املستقبلني)،
وهبذا نستطيع ان نسمي ذلك خطاب ًا.

وهذا املفهوم والتوصيف للخطاب ال ينطبق عىل جانب من جوانب املعرفة

بل يشمل جوانب املعرفة التي ختضع هلذا التصور للخطاب ،وعليه فان للخطاب
جماالت متعددة بتعدد املعرفة التي تنتج خطابات متنوعة تعتمد األسس واآلليات

التي تصدر عن املؤسسات واالفراد الذين يسعون اىل طرح افكارهم ورؤاهم التي

تعكس تصوراهتم للقضايا ،بقدر ما تعكس غاياهتم للتأثري يف اآلخر ،وعليه فهنالك
اخلطاب النقدي ،واخلطاب االديب ،واخلطاب الديني ،والسيايس ،والفلسفي...
الخ.

لذا فان اخلطاب النقدي ووفقا ملا سبق انام يتحدد بكونه عبارة عن منظومة

تتشكل من جمموعة من االفكار واآلراء والطروحات النقدية التي هي انجازات
معرفية تطرح اسئلة حضارية ،تعي واقعها ،وتدرك رضورة طرحها ،يضبط هذه

الطروحات واالفكار نظام داليل يعكس متاسك اخلطاب وانسيابية طرحه ،ووحدة

رؤاه ،بقدر ما يعكس تأثر هذه الطروحات وتأثريها يف الواقع الثقايف ،خاضعا
لالنساق الثقافية التي احاطت باخلطاب وشكلت حمتواه.
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وفقا لذلك فاننا نرى ان مصطلح اخلطاب جيب ان ال يطلق عىل (النقد)

فحسب ،وال عىل (نقد النقد) ،او الـ(امليتا نقد)* ،فاذا كان (النقد) موضوعه النص
االديب ،و(نقد النقد او امليتا نقد) يبحثان يف النصوص النقدية التي توجهت للنص

االبداعي ،فان اخلطاب النقدي هو جمموع كل تلك النصوص النقدية التي التأمت
يف منظومة فانتجت خطاب ًا قائ ًام عىل جمموعة من الطروحات التي تشكل نسق ًا تراتبي ًا

منظام مرتكز ًا عىل ِ
اسس ومنطلقات متثل االرضية التي يقوم عليها اخلطاب** بمعنى

ان النقد ونقد النقد(او امليتا نقد) مها اللذان يشكالن اخلطاب النقدي ،أي ان النقد
ونقد النقد مها جزء من منظومة متكاملة اسمها اخلطاب النقدي.

ولذا –ونتيجة ملا سبق– فان دراسة اخلطاب تغدو خمتلفة عن دراسة النصوص

النقدية عند ناقد معني او عند مدرسة ما ،واالمر نفسه بالنسبة لنقد النقد (او امليتا

نقد) ،فاخلطاب له آليات خاصة يف دراسته ،ومعاجلة طروحاته ،وتشكله ،فهو
ليس نقدا لنص او نقدا عىل نقد ،او هو تعليقات هنا وهناك ،بقدر ما هو كشف

آلليات التشكل ،والبحث يف املرجعيات املعرفية والثقافية والفكرية التي سامهت يف

انشائه ووجوده ،بمعنى انه يبحث يف املؤثرات الثقافية واالجتامعية والسياسية التي
اوجدته ،انه بحث يف املنطلقات واملقوالت التي تشكل منها اخلطاب وانطلق منها يف

تأسيس خطابه وانتظامه يف نسق ثقايف مستقل ،وحتى تناوله للنصوص النقدية التي
تشكل اخلطاب منها ،فان دراسة اخلطاب ال يقف عندها معلق ًا او شارحا او مضيف ًا
او منشئ ًا لنص نقدي عىل نص نقدي آخر بقدر ما تكون نظرته اىل تلك النصوص

من حيث آليات التناول والبحث ،بمعنى حماولة فهم االسرتاتيجيات واالسس التي
قامت عليها تلك النصوص النقدية وحماولة فهمها يف سياقها الثقايف الذي شكلها؛

يقول الدكتور عبد السالم املسدي« :فالنقد خطاب ،وكل خطاب يتحدد باطراف
َ
واملخاطب املفعول له
التخاطب فيه واكثرها ايقاع ًا املخاطب الفاعل للخطاب
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اخلطاب ثم مضمون اخلطاب ،وجوهر التمحيص يف ما يسمى اليوم بعلم اخلطاب

هو دراسة اسرتاتيجيات الكالم من خالل اطراف اجلهاز التواصيل ،فاالنسجام
الداخيل بني مكونات نظام التخاطب هو الذي حيول العملية اىل تواصل باملعنى

االول غري الفني ،ذاك الذي يؤكد املحاورة ويثبت ان الطرفني قد فهم كالمها اآلخر

فه ًام بالداللة ،فيكونان قد " تفامها " من حيث قد اشرتكا يف رسم حدود املعنى وهو
ما ال يفرض اتفاق ًا يف املوقف ،وال يستوجب منحى يف التأويل»( ،)73وهذا الذي نراه

هو ما يصب يف خدمة املسرية النقدية وحماولة توجيه خطاباهتا نحو سياق حضاري

ينشد السمو والرقي ازاء الرتاكم املعريف النقدي والتحديات التي تواجه الذات
العربية وكياهنا ،فنحن «ازاء هذا التطور والرتاكم املعريف يف مسار النقد العريب الذي
يعرب بدوره عن تغري يف بنيات املجتمع واشكال وسياقات املثاقفة ،تنهض مهمة
حيوية من مهامت النقد هي رضورة وعي النقد لذاته وتفكيك خطابه ،من خالل
اعادة النظر يف ادواته ومراجعة مسلامته ومتحيص ممارساته ،من اجل استكشاف

االكراهات التي حتول دون النهوض بمهامته املعرفية والثقافية»( ،)74وال نرى حتقق
ذلك اال باعادة تقييمنا للخطاب النقدي بالشكل الذي ارتأيناه يف دراسته والذي

حيقق تقيي ًام واعيا حلركتنا النقدية ومسارها الثقايف الذي ننشد منه ارتقا ًء نوعيا يفي
بمتطلبات املرحلة وحتدياهتا.

1.1حول حدود استحضار املقدس يف االمور الدنيوية :مالحظات منهاجية ،ابراهيم أبراش،
جملة املستقبل العريب ،بريوت ع.180،1994:5:
الفجاري ،جملة الفكر العريب املعارص
2.2ينظر :تأصيل اخلطاب يف الثقافة العربية ،املختار ّ
،1993ع30 :101-100:
3.3سورة يوسف51:
4.4سورة القصص23 :
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5.5ينظر :تأصيل اخلطاب يف الثقافة العربية31:
6.6سورة هود37 :
7.7سورة ص20 :
8.8تفسري الكشاف ،الزخمرشي77/4 :
9.9املصدر نفسه77/4 :
1010التفسري الكبري او مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازي164/ 26 :
1111ينظر :تأصيل اخلطاب يف الثقافة العربية31 :
1212ينظر :لسان العرب ،ابن منظور :مادة خطب  ،135/4وينظر :تاج العروس :مادة خطب
 ،376/2تفسري الكشاف77/4 :
1313ينظر :مقاييس اللغة،ابن فارس بن زكريا :مادة خطب304 :
1414ينظر :حميط املحيط ،بطرس البستاين :مادة خطب
1515لسان العرب :مادة " خطب 135/4
1616املصدر نفسه135/4 :
1717ينظر :تاج العروس :مادة خطب 376-375/2
1818ينظر :تأصيل اخلطاب يف الثقافة العربية31 :
1919ينظر :املعجم الوسيط ،ابراهيم مصطفى وآخرون.243/1 :
2020ينظر :مفهوم اخلطاب يف الدراسات اللغوية والنقدية ،د .مجعان عبد الكريم ،منتدى
اللسانيات " انرتنت ".
2121اإلحكام يف أصول األحكام ،عيل بن حممد اآلمدي136 :
2222الكافية يف اجلدل ،اجلويني32 :
 2323ينظر :الثقافة العربية واملرجعيات املستعارة تداخل االنساق واملفاهيم ورهانات العوملة ،د.
عبداهلل ابراهيم99 :
2424ينظر :املصدر نفسه99 :
2525كشاف اصطالحات الفنون ،التهانوي175/2 :
2626املصدر نفسه175/2 :
2727ينظر :الثقافة العربية واملرجعيات املستعارة99 :
2828ينظر :حتليل اخلطاب االديب وقضايا النص ،عبد القادر رششار ،12 :وينظر ايض ًا :مفهوم
اخلطاب يف فلسفة ميشيل فوكو ،د .الزواوي بغورة ،90-89 :آفاق العرص ،د .جابر
عصفور48 :
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2929ينظر :حتليل اخلطاب االديب وقضايا النص.12 :ونالحظ هنا ان املعنى الداليل لكلمة "
خطاب " كام نتداوله اليوم جاء متأخر ًا بالنسبة اىل اللغة الالتينية اذا ما قارناه باللغة العربية
التي استطاعت ان تضبط مفهومه قريب ًا مما هو متداول اليوم وفق ًا للسياق الثقايف العريب الذي
نام وترعرع فيه املصطلح آنذاك كام سبق يف الفقرة السابقة.
3030ينظر :املصطلحات االدبية احلديثة دراسة ومعجم انجليزي – عريب ،د .حممد عناين-19 :
21-20
3131ينظر :الثقافة العربية واملرجعيات املستعارة103 :
3232ينظر :مادة " مقال " ،عيل حرب ،منشور ضمن املوسوعة الفلسفية العربية ،771 :نقال عن:
مفهوم اخلطاب يف فلسفة ميشيل فوكو.92 :
3333ينظر :مفهوم اخلطاب يف فلسفة ميشيل فوكو92-91 :
3434ينظر :هل النص هو اخلطاب ،د .ابو شامة املغريب ،منتدى اسواق املربد " انرتنت " .وينظر:
آفاق العرص.48 :
3535الثقافة العربية واملرجعيات املستعارة107 :
3636ينظر :اللسانيات وحتليل اخلطاب ،د.رابح بوحوش ،84 :وينظر ايضا :فرديناند دي
سوسري(اصول اللسانيات احلديثة وعلم العالمات) ،جوناثان كلر ،ت :د .عزالدين
اسامعيل.147-146 ،86-85 :
3737ينظر :املصدر نفسه ،87 :وينظر :فرديناند دي سوسري (اصول اللسانيات احلديثة وعلم
العالمات).158-157 :
3838ينظر :مفهوم اخلطاب يف فلسفة ميشيل فوكو90 :
3939ينظر :اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية ،عبد اهلادي بن ظافر الشهري37 :
4040مقدمة الدكتور عز الدين إسامعيل  -يف ترمجته لكتاب " مقدمة يف نظريات اخلطاب" ملؤلفتها
ديان مكدونيل30 :
4141ينظر :اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية .38 :ويرى الدكتور عز الدين إسامعيل
القيمة لرتمجة كتاب " مقدمة يف نظريات اخلطاب" :ان هناك اجتاهني اساسيني
 يف مقدمته ّبرزا يف الدراسة اللغوية للخطاب وليس ثالثة ،اذ يتعلق احدمها بالصيغ اللغوية ،ويتحرك
الثاين عىل مستوى التفسري ،فاخلطاب شكل من اشكال االتصال ،يتحقق باللغة ومن خالل
اللغة ،ويف قلب االتصال يستقر املتكلم  /الكاتب ،ولكن االتصال يفرتض كذلك طرف ًا آخر
الزما الكتامله اال وهو املستمع  /القارئ ،الذي يستقبل ويفرس ويستنبط ،ودراسة اخلطاب
عىل هذا االساس تتوسط بني منحيني يف التناول خمتلفني اوهلام يقوم عىل دراسة اجلمل يف ذاهتا
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منفصلة عن سياقات االتصال التي وردت فيها ،وثانيهام يقوم عىل منارصة املنحى الفردي يف
تفسري كل جزء من اجزاء اخلطاب .ص32 :
4242حتليل اخلطاب الروائي ،سعيد يقطني17 :
4343ينظر :مفهوم اخلطاب يف فلسفة ميشيل فوكو91-90 :
4444مقدمة الدكتور عز الدين إسامعيل  -يف ترمجته لكتاب " مقدمة يف نظريات اخلطاب"30 :
4545مفهوم اخلطاب يف فلسفة ميشيل فوكو91-90 :
4646ينظر :قضايا الشعرية ،رومان ياكبسون33 ،27 :
4747التداولية اليوم علم جديد يف التواصل ،آن روبول ،جاك موشالر ،ت :د.سيف الدين
دعفوس ود .حممد الشيباين ،املنظمة العربية للرتمجة – بريوت217-216 :
4848ينظر :اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية 40-39
4949تداوليات التخاطب عند ميخائيل باختني ،حممد احلريش ،جملة كلية اآلداب – تطوان ،ع:
159 :،1999 ،9
5050ينظر :التداولية اليوم علم جديد يف التواصل215 :
5151ينظر :اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية ،9:وينظر ايضا :نحو توسيع مفهوم
اخلطاب :مقاربة سيميائية تواصلية ،عبد اهلادي بن ظافر الشهري ،جملة فصول ،ع،77 :
شتاء/ربيع 80 :2010
5252تنظر :مراجع كتاب :اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية ،22 :وهناك تعريفات
كثرية للتداولية وهذه التعريفات تنطلق وفق ًا لنظرة الباحث نفسه وجمال اهتاممه فقد يعرفها،
انطالق ًا من اهتاممه بتحديد مراجع األلفاظ ،وأثرها يف اخلطاب ،ومنها االشاريات ،بام يف
تعرف
ذلك طرفا اخلطاب ،وبيان دورمها يف تكوين اخلطاب ،ومعناه ،وقوته االنجازية؛ وقد ّ
التداولية من وجهة نظر املرسل باهنا كيفية إدراك املعايري واملبادئ التي توجهه عند إنتاج
اخلطاب ،بام يف ذلك استعامل خمتلف اجلوانب اللغوية ،يف ضوء السياق ،بام يكفل له ضامن
التوفيق من لدن املرسل إليه عند تأويل قصده ،وحتقيق هدفه؛ ومن هذه الرؤى املتعددة،
تغدو التداولية يف مفهومها العام هي " دراسة االتصال اللغوي يف السياق " ،وهذا هو ما
يسمح بدراسة اثر السياق يف بنية اخلطاب ،ومرجع رموزه اللغوية ومعناه كام يقصد املرسل.
ينظر:اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية22 :
5353تنظر مراجع :اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية21 :
5454تنظر مراجع املصدر السابق224 :
5555اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية223 :
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5656ينظر :املصدر نفسه224-223 :
5757املصدر نفسه235 :
5858ينظر :الدليل والنسقية؛ التواصل :املعرفة والسلطة ،عبد الرحيم العامري100-99 :
5959تأصيل اخلطاب يف الثقافة العربية ،31:وينظر ايضا :اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية
تداولية220 :
6060ينظر :درس ،روالن بارت ،ت :د .عبد السالم بن عبد العايل ،جملة الكرمل ،مؤسسة الكرمل
الثقافية ،رام اهلل ،فلسطني ،ع24 :1985 ،18 :
6161ينظر :الثقافة العربية واملرجعيات املستعارة106 :
6262ينظر :دليل الناقد األديب ،د .ميجان الروييل ،ود .سعد البازعي156 :
 6363نظام اخلطاب9 :
6464ينظر :مفهوم اخلطاب يف فلسفة ميشيل فوكو136 :
* يستخدم فوكو هذا املصطلح للداللة عىل جمموعات من امللفوظات املردودة اىل نظام واحد
من القواعد املحددة تارخيي ًا ،وفوكو بتوظيفه هذا املصطلح يسعى اىل حتايش الوحدات التقليدية
من قبيل (نظرية) و(ايديولوجيا) و(علم) ،ومصطلح (التشكيلة اخلطابية) يطرح فرضية مؤداها
يكون
(بالنسبة ملجتمع ما ومكان ما وزمان ما ،إن جزءا ما فقط يتم االفصاح عنه وان هذا اجلزء ّ
نظام ًا وحيدد هوية) .ينظر :املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب ،دومينيك مانغونو ،ت :حممد
حيياتن62-61:
** جاء استخدام فوكو هلذا املصطلح للداللة عىل ((جمموعة من القواعد اخلفية والتارخيية حمددة
دائ ًام يف الزمان واملكان ،والتي حتدد يف فرتة معينة ،ولرقعة اجتامعية واقتصادية وجغرافية او لسانية
معينة ،رشوط ممارسة الوظيفة التلفظية)) ينظر :املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب103 :
6565ينظر :مفهوم اخلطاب يف فلسفة ميشيل فوكو ،الزواوي بغورة143 :
6666ينظر :مادة " مقال " ،عيل حرب ،منشور ضمن املوسوعة الفلسفية العربية ،771 :نقال عن:
مفهوم اخلطاب يف فلسفة ميشيل فوكو.92 :
6767حفريات املعرفة ،ميشيل فوكو ،ت :سامل يفوت ،بريوت ،املركز الثقايف العريب47 :1986 ،
6868دليل الناقد االديب ،155 :مفهوم اخلطاب يف فلسفة ميشيل فوكو94 :
6969ينظر :مقدمة الدكتور عز الدين إسامعيل ،يف ترمجته لكتاب مقدمة يف نظريات اخلطاب. 60 :
7070النقد الثقايف قراءة يف االنساق الثقافية العربية ،د .عبد اهلل ّ
الغذامي13 :
7171ينظر :مادة " مقال " ،عيل حرب ،منشور ضمن املوسوعة الفلسفية العربية ،771 :نقال عن:
مفهوم اخلطاب يف فلسفة ميشيل فوكو.92 :
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7272ينظر :مقدمة الدكتور عز الدين إسامعيل  -يف ترمجته لكتاب " مقدمة يف نظريات اخلطاب":
61
* وال يعني هذا اننا نقرص هذه املفاهيم عىل الثقافة الغربية فحسب بل حتى الثقافة العربية التي
نظرت اىل اخلطاب برؤية ال تبتعد كثريا عام ورد عند الغربيني.
*هناك من الدارسني من يرى ان (نقد النقد) خيتلف عن (امليتا نقد) اال اننا نرى ان املصطلحني
ال خيتلفان ،ينظر :نقد النقد ام امليتا نقد ،د.باقر جاسم حممد ،جملة عامل الفكر ،مج ،37 :ينانري –
مارس107 :2009 ،
** لذا فاننا ال نتفق مع كل الطروحات التي رأت ان (النقد) او (امليتا نقد) مها خطاب بحد
ذاهتام ،كمثل حتديد بارت ملوضوع النقد عىل انه خطاب فهو خطاب عىل اخلطاب هو لغة ثانية او
ميتا لغة او ما فوق اللغة ،ينظر :سيميولوجيا بارت ،جورج مونان ،ت د .مي عبدالكريم حممود،
 ،77جملة املوقف الثقايف ،العدد  9لسنة  ،1997و ينظر ايض ًا :اخلطاب النقدي عند مصطفى
ناصف كتاب بعد احلداثة انموذج ًا ،ورقاء حييى قاسم حياوي املعاضيدي ،اطروحة دكتوراه،
كلية اآلداب  /جامعة املوصل.29 :
 7373االدب وخطاب النقد ،د .عبد السالم املسدي36 :
7474نقد النقد ام امليتا نقد ،د.باقر جاسم حممد ،جملة عامل الفكر ،مج ،37 :يناير – مارس:2009 ،
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SERMONS AND RITUAL AMONG IRAQI SHI'I IN EXILE
18. Vernon J. Schuble, Religious Performance in Contemporary Islam: Shi’i Devotional Ritual in South Asia, University of South Carolina Press, Columbia,
1993, pp.47, 95.
19. Kamran S. Aghaie, The Martyrs of Karbala, Shi’i Symbols and Rituals in Modern Iran, University of Washington Press, Seattle, 2004, p.9.
20. Martyr Murtada Mutahhari, “Ashura, History and Popular Legend”, Al-Tawhid, Vol.13, No.3, Fall 1996, Foundation of Islamic Throught, Tehran.
21. Ibid., these quotes are taken from the conclusion to the chapter entitled
“From Communal to Ecumenical”, pp.200-1.
22. This example is taken from research into Shi’i communities in the United
States. This reflects the realilty also of communities in Ireland and the United Kingdom. Liyakat Nathani Takim, Shi’ism in America, New York University
Press, New York, 2009, p.55. In America Shi’a in exile experience the same
sense of exile and isolation that those in Europe encounter.
23. Ibid., p.25. Takim contends that Iraqis in the US, especially recently arrived
refugees, struggle with integration more that other migrant groups. There is
a tendency towards cultural, linguistic and religious isolation, identification
with the home country and the desire to return. This may be attributed to in
many cases the experience of trauma that could have been associated with
the migration, or events preceding exile. Many Iraqi Shi’a experienced great
violence, intimidation and terror before arriving in the West as refugees.
24. Flagellation is an important ritual in the month of Muharram. Flagellation
included the use of swords to cut the head (tatbir) and the use of chains
(zanjir) to strike the chest and back. The shedding of blood is seen as demonstrating grief for Hussein’s suffering and identifying with his mortal wounds.
Heated discussion emerges in the West with regard to groups who want
to engage in this activity. In the main it is discouraged by scholars and the
‘Ulama. Many regard it as barbaric and anti-modern, jarring with western
sensibilities. Those Iraqi Shi’i groups in the West who identify with western
values and promote integration as against nostalgia for the home country
oppose it strongly. The practise of blood donation is growing during Ahsura
and is supported by the Red Cross and the NHS in the UK, where donation
among ethnic minorities is often critical to maintain supplies.
25. Youth who want to hear nawahi, matamor and majlis visit sites like www.
yahusain.org. The internet site www.shiatv.net contains over two thousand
videos that address specifically Shi’i issues. The internet chatline called
www.shia.com addresses and discusses issues pertinent to Shi’a in the West.
26. Liyakat Nathani Takim, Shi’ism in America, New York University Press, New
York, 2009, p.56.

38

AL-AMEED Quarterly Adjudicated Journal

Prof. Dr. kieran Flynn . Mustafa ramadhan

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

pp.131-141. See also Kathy Kelly, Other Lands have Dreams, From Baghdad
to Pekin Prison, Counter Punch, California, 2005, pp.1-8 and William W.
Haddad “Iraqi Civilians under the 1990-2003 Sanctions”, in P. R. Kumaraswamy (ed.), Caught in Crossfire, Civilians in Conflicts in the Middle East, Ithaca
Press, Reading, 2008, p.189.
Reflections on Shi’i communities in Exile include, Takim, Liyakat, Shi’ism in
America, New York Press, New York, 2009 and Hegland, Mary Elaine, “Women in Karbala, Moving to America” in Aghaie Kamran Scott (ed.) The Women
of Karbala, University of Texan Press, Austin, 2005.
Ali Allawi, The Occupation of Iraq: Winning the War, Loosing the Peace, Yale
University Press, Filey, 2007. Allawi outlines the movement toward democracy in Iraq following the American Occupation leading to the election of a
National Iraqi Government by popular vote.
Filiu makes the point that Arabs are the exception in their demands for
democratic rule as seen in the recent Arab Spring in Tunisia, Libya, Egypt
and Syria. See, Jean-Pierre Filiu, The Arab Revolution, Ten Lessons from the
Democratic Uprising, C. Hurst and Co, London, 2011.
Andrew Davison and Himadeep Muppidi (eds.), The World is my Home, A
Hamid Dabashi Reader, Transaction Publishers, New Jersey, 2011, pp.57-66.
Hamid Dabashi, Shi’ism, A Religion of Protest, Harvard University Press, Harvard, 2011.
Hamid Dabashi, Authority in Islam, Transaction Publishers, New Jersey, 2006.
Tariq Ramadan, Western Muslims and the Future of Islam, Oxford University
Press, New York, 2004, p.72, 239. Ramadan suggest the formation of Dar
al Dawa as that space which Muslims occupy int the West, between Dar as
Islam and Dar al Harb. He sees Muslims in the West as occuping a fruitful
place of witness and encounter that goes beyond the binaries of the past.
This space is open to dialogue and interpenetration.
Alastair Crooke, Resistance, The Essence of the Islamist Revolution, Pluto
Press, London, 2009, p.277.
Oliver Scharbrodt, “Shaping the Public Image of Islam: The Shiis of Ireland as
‘Moderate’ Muslims”, Journal of Muslim Minorty Affairs, Vol.31 No.4, 2011,
Routledge, London, p.528.
Hamid Enayat, Modern Islamic Political Thought, I.B. Tauris, New York, 2004,
p.35. Enayat presents the main elements of Ibn Taymiyya teaching in relation to Shi’a in this section.
A detailed review of this subject can be found in S.H.M. Jafri, Origins and
Early Development of Shi’a Islam, Oxford University Press, Oxford, 2000; Muhammad Tabatabai, Shi’ite Islam, State University of New York Press, New
York, 1979, and Moojan Momen, An Introduction to Shi’i Islam, Edinburgh
University Press, Edinburgh, 1985
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Terror”, which impacts upon the lives of many Muslims but in a particular way upon Iraqis as they face occupation, war, violence and
exile in great numbers.
The paradigm shift that marks the transition from Shi‘a in the
West to western Shi‘a is deeply rooted in both interpreting the
Ashura narrative along lines compatible to western values and seeing in Imam Hussein and Ahul Bayt the paragons both of opposition to violence and dictatorship, and of promotion of democracy,
human rights and the emancipation of the oppressed, especially
women. This has intensified fault lines among Muslins, particularly
along radical Salafi and Wahhabi lines, as is well recognized. However, the fault lines among Shi‘a becomes apparent in their dialogue
with other Muslims and other westerners, in much the same way as
I have identified in this study.
1. Toby M. Howarth, The Twelver Shi’a as a Muslim Minority in India, Pulpit of
tears, Routledge, New York, 2005.
2. Fanar Haddad in Sectarianism in Iraq, Antagonistic Visions of Unity, C.Hurst
& Co., London, 2011, gives an account of the sectarian divisions that existed
in Iraq that became expressed in the violent insurgency. See also, Ahmed S.
Hashim, Insurgency and Counter-Insurgency in Iraq, Cornell University Press,
New York, 2006
3. Barnaby Rogerson, The Heirs of the Prophet Muhammad, 2006. Rogerson
gives a vivid account of the early history of the Islamic community and the
various strands emerging in leadership. See also Hazelton, Lezley, After the
Prophet, The Epic Story of the Shi’a-Sunni Split, First Anchor Books, New
York, 2009.
4. James V. Schall, The Regensberg Lecture, St. Agustine’s Press, Chicago, 2007.
Schall gives an account of the Lecture by Pope Benedict XVI and the ensuing
conflict.
5. Anthony Shadid, Night Draws Near: Iraq’s People in the Shadow of America’s
War, Henry Holt, New York, 2005, p.255
6. There are many account of the Dictatorship of Saddam Hussein, the most
acclaimed was written under an assumed name by Kanan Makiya during the
height of political oppression in Iraq. See, Makiya, Kanan, Republic of Fear,
University Press, Berkley 1998.
7. The impact on women and children of the sanction and conflict in Iraq has
been a constant source of reflection. There are many insightful account of
this unnecessary suffering. See, Yasmin Husein al-Jawaheri, Women in Iraq,
The Gender Impact of International Sanctions, I.B.Tauris, London, 2008,
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context and by an Islam that is defined primarily by Sunnism. For,
the Iraqi Shi‘i community in exile has to deal with a secular, if putatively Christian, and western majority, and with a majority Sunni
Islam. However, it also has to deal with other national and regional
Shi‘i groups with whom it may have to share a ritual and religious
space. In this context the challenge to move towards integration or
towards isolation is doubly manifested.
In the first generation “the immigrant psyche is shaped by the
memory of the homeland”.(22) There is the “myth of return”, “nostalgia for the homeland and the sense of loss that accompanies it”.(23)
Iraqis also bring with them a deep sense of religious commitment
and a desire to replicate religious services in the West.
Ashura practises are changing and adapting especially in regard
to the next generation and with Iraqi youth. During Ashura they run
a campaign of blood donation in the name of Imam Hussein. This is
an example of adapting the practise of bloodletting, flagellation(24)
and self-mutilation and turning an ancient tradition towards something beneficial for society. Many Shi‘i groups and individuals make
use of internet and visual resources during the majlis. There is a
wealth of sermons, rituals, and songs online that can be used during Ashura.(25) Shi‘i youth will visit www.al-Islam.org, a Shi‘i internet
site that speaks on many Shi‘i issues. This indication of integration
into western society particularly appeals to youth and those who
are computer literate.
Ashura in exile, therefore is clearly allied to identity formation.
Through participation in memorial and ritual Iraqi Shi‘a engage in
a process of religious and ethnic self-identification which begins
with what Takim calls a “cognitive process of self-categorization”(26).
According to Takim this involves making a claim to membership
in a group and also contrasting oneself and one’s group with other groups and categories. In this way many Iraqi Shi‘a are in the
process of affirming a western Shi‘i identity, especially among the
younger generation and those who were educated in the West. This
indicates a paradigm shift or a process of post-ethnicity or de-ethnicization. This process is taking place over the span of a generation
and in the socio-political context of the so-called “Global War on
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We see, then, that the Ashura narrative is a potent symbol and
charged metaphor of “socio-religious reform” and “progressive discourse”. The memory of Karbala becomes a “subversive force” that
keeps up an “unyielding resistance” to the status quo. The Ashura
narrative becomes a model that demonstrates how a minority can
redress the asymmetry of power and can provide a “paradigm for
all the oppressed peoples of the world”.(21) We see that the Ashura
narrative has been recognized by many outside Shi‘i Islam and Islam
as a symbol of liberation, empowerment, revolution and emancipation. Karbala and the Ashura narrative as polyphonic symbol acquire meaning depending upon the social and political context of its
use. It is available for overlapping interpretation and is constituted
by the ideals of its “interpreting communities”. There are multiple
struggles constructed within this symbol that are evident from the
narrative. Multiple binaries narrate the struggles expressed in the
symbol: Hussein versus Yazid; ‘Ali versus Alu Bakr, Uman, Uthama
and Muawiya; Fatima versus Aisha; Shi‘a versus Sunni; sobriety versus intoxication; affection versus duty, Marxism versus Capitalism;
East versus West; and many more. There are themes of commemoration, devotion, sacrifice, celebration, reform, and liberation,
themes which are essential to the symbol’s textual landscape.

Conclusion
The Ashura narrative has been ritualized in many different contexts and has provided a metaphor for, among others, hegemonic
control, revolutionary state transformation and maintenance of the
status quo. It is the focus of this study to examine one particular
context, namely, that of Iraqi Shi‘i communities in the UK and Ireland during the years 2004 until 2010. It is my contention that in this
time the Ashura Narrative has taken on one particular interpretation that, though it has universal elements, is in the main peculiar
to the Iraqi Shi‘i community in exile.
In their native countries Shi‘a experienced a monolithic Shi‘ism
that was not informed by ethnic or cultural diversity. In a migrant
space, such as the UK or Ireland, this monolithic and homeland experience is challenged both by the new pluralistic and multiethnic
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of the arms of Abbas, the spear killing Hussein and young Sakina
confronting the severed head of Hussein. The graphic quality of the
violence heightens the tragic component of the narrative. The familiarity with the narrative and the emotion bind the congregation
in an intimate union of shared grief and a common history.
This is the creation of a “liminal reality”(18) a threshold experience, a liturgical and ritual world in which the events of Karbala are
fused with the present painful reality, in this process community
identity is reformed, strengthened and healed.

The Ashura Ritual, Memory and Empowerment
The central ritual narrative among the Shi‘a is the Ashura Narrative, during which the Shi‘a recall the martyrdom of Imam Hussein.
During the ten days of Muharram, Shi‘i communities gather to recall the final days of Imam Hussein, leading to his death in Karbala.
During these ritual majlis, Shi‘i comities strengthen their bonds of
relationship and identity in the recalling of a historical narrative of
emancipation and empowerment despite the defeat of the Prophet’s grandson at Karbala.
For Shi‘a the event of Karbala has become a “root metaphor”(19)
or paradigm upon which many religious beliefs, rituals and practises are based. For Shi‘a it constitutes the central narrative in their
understanding of human history, empowerment, salvation, sociopolitical emancipation and religious identity. The rituals and narratives associated with Ashura have historically served as a vehicle for
expressing a variety of political, religious and social relationships.
According to Martyr Murtada Mutahhari, Shi‘a believe that in recalling the martyrdom of Imam Hussein, Muslims believe that “Imam
Hussein was killed in order to revive Islamic tradition, Islamic laws
and regulations, not in order to create an excuse for the violation
of Islamic norms”(20). The practise of Ashura has kept alive the dangerous and revolutionary memory of Imam Hussein in a variety of
contexts. It has provided the religious foundation for the transformation of history, society, personal grief and faith for many muslims
throughout history and the world.
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There is a clear distinction between the general discourse and
that of the faza’il. The general discourse is reasoned to convince
the outsider. The faza’il is directed at the Shi‘i insider who would be
aware of the link between giving Alms and the Tradition in which
‘Ali gives his ring to a beggar during ritual prayers, after which Surae Ma’ida (5:55) is believed to have been revealed. The faza’il is the
language of a common, familiar and shared narrative.
The faza’il has a moral function also, inculcating values such
as generosity, loyalty and piety. There are countless stories of ‘Ali’s
bravery in battle, his simplicity of lifestyle and his integrity in judgement. In this way the faza’il both functions to extol the virtues of
the Ahul Bayt by glorifying them and inspires Shi‘i followers.

Uniting the community in a Narrative of Suffering
The essential core of the majlis sermon is the masa’ib or the
narration of the Sufferings of the Karbala martyrs and other Shi‘i
personalities. The masa’ib forms a distinct part of the majlis sermon
following the general discourse and is always recognizable on the
part of the congregation. The preacher may announce the transition to the masa’ib through the mention of Karbala and the martyrs involved. During the transition to the masa’ib the preacher may
take off his turban, take out a handkerchief or unbutton his coat,
all signals that he is beginning to grieve. These trigger-words and
actions evoke a response of grieving and tears. The congregation
cover their eyes with their hands and mourn aloud, grieving the suffering of their beloved Imams and Shi‘i personalities.
The central feature of the masa’ib is the narration of suffering.
This is generally the lead up to the death of the venerable personality. Important Shi‘i personalities have their own masa’ib, Hussein,
‘Ali, Abbas and Fatima. These personalities include the members
of Hussein’s family killed at Karbala. Members of the congregation
have heard the recitation of masa’ib narratives since their childhood. This gives the preacher a certain flexibility in the use of the
narratives. There are always essential elements of the Kabala Narrative that weave together the story in its particular pathos. These
elements include the arrows killing the infant ‘Ali Asghar, the cutting
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The situation in Iraq has changed radically for Iraqi Shi‘a their
perception of American foreign policy. There is a clear identification with promoting democracy and supporting human rights despite the horrors of war and occupation. There is an alignment with
the marja in Iraq which see the Americans there as guests, unfortunate but necessary, in order that dictatorship can be replaced with
democracy. Shi‘i preachers in the West have been instrumental in
changing attitudes within their community through their condemnation of violence, radical Islam and terrorism in the name of Islam.

Uniting the Community in praise of Shi‘i personalities
The faza’il follows the general discourse in the sermon. This is
a section often phrased in poetry or poetic prose, recited in Arabic,
and that corresponds to an exposition of the great Shi‘i personalities, particularly ‘Ali. The word faza’il means excellencies. The faza’il
is often composed of a series of short units strung together and
made up of mini-narratives, mini-expositions of Qur’anic passages
or Traditions. The discourse is decidedly ‘insider’ and Arabic. There
are poetic references not only to ‘Ali but to members of the Ahul
Bayt, e.g., Amir al-Mu’min, (Commander of the Faithful), Saqi-e
Kawsar (The Cupbearer of the pool who distributes its water to his
followers at Judgement Day), and Qasim al-Nar (Distributer of the
Fire, sending sinners to Hell). The Masters of the Youths of Paradise
are, according to tradition, Hasan and Hussein.
The faza’il is participatory and the congregation responds with
exclamations such as Subhan Allah, (Glory to God), Ya ‘Ali, Ya Hayder, (Bravo ‘Ali, Well done ‘Ali). The faza’il appeals to the heart and
to the emotions. The highlighting of the Virtues of the great Shi‘i heroes of faith creates in the hearts of the faithful feelings of pride and
faithfulness. It deepens the relationship between the congregation
and the Holy Ones. The faza’il helps the congregation to identify
values and virtues of heroic self-sacrifice while creating a space of
devotion, love and loyalty. In this way this element of the sermon
deepens the commitment of the community to its Shi‘i faith and to
the service of each other.
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Apologetic in relation to Christianity
Although the Sunni Muslim community is the most common
“other” spoken to in the general discourse, preachers also speak of
the Christian other in the general discourse. The role of religion in
society is promoted. Religion is seen as a civilizing and a humanizing
influence, giving meaning, purpose and value to life. It is about the
values that are cherished and promote peace, reconciliation and
love of one’s neighbour. Islam and Christianity are seen as within
the great narratives of history, influencing peoples’ lives and creating a world ethic of global responsibility. Islam is presented as
superior and the “fastest growing religion in the world” with the
greatest numbers turning to Shi‘i Islam. This is evidence of its diving
origin and favour.
There is little of the antagonism expressed towards radical Islam and there is a real appreciation of the values promoted in Christianity, among religious groups, Church communities and religious
orders. There is an appreciation of the role of the clergy and the
episcopacy within the Catholic Church, its centralized authority and
it centralized teaching. The experience of interfaith relations and
interreligious dialogue have created a discourse of appreciation and
mutual support, working with government groups as faith communities and seeking representation as faith communities on education and political platforms.

Apologetic in relation to the West
Given that these preachers are living in the West, western
civil society figures greatly in the discourse. Preachers living here
are aware of the perceived superiority of the West in areas of science, technology, human rights and political management. They are
aware of how civil society and political society provide for its members within the social services in the fields of education, health and
the law. There is a well-established welfare system and many Muslim immigrants have benefited from this system. There is among
preachers an awareness of Christian values at the heart of civil society that promote the welfare of the human person and their flourishing within society.
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There are a number of stock Traditions and Qur’anic texts that
are cited in order to prove the original centrality of the Family of the
Prophet and the right to succession of ‘Ali.(17) The most popular are
the so called Hadis-e Kisa (Tradition of the Cloak), when the Prophet
gathered his immediate family under the cloak, the Confrontation
with the Christians of Najran known as the Mubahala, referred to in
Sura-e Al Imran 3:16 and the Tradition of Ghadir Khumm.
There are a number of cited passages from the Qur’an that refer
to the centrality of the Imamate and the Ahul Bayt. These include
Sura-e Nisa 4:59. “O ye who believe! Obey God and obey the Apostle and those vested with authority from among you.” This ayat is
interpreted in relation to the Imams, in whom it is necessary that
believers have faith and obedience. Sura-e Shura 42:23 quotes the
Prophet as saying “I demand not of you any recompense for it (the
toils of apostleship) save the love of my relatives”, which is interpreted as referring to love of the Ahul Bayt. Another popular text is
Sura-e Baqara 2:124: “And remember when his Lord tried Abraham
with certain words then he fulfilled them. He said ‘Verily I make
thee Imam for mankind.’ (Abraham) said ‘And of my offspring’ He
said ‘My covenant reacheth not the unjust.’” This makes of ‘Ali and
the Imams divinely sanctioned leaders within the community.
Within a rereading of early Islamic history the leadership of
the community by political personalities is under dispute by minority groups within the Umma. These political rulers, Umayyad and
‘Abbasid Caliphs oppressed the religious and political authority of
the Shi‘i Imams, confining them and having them killed. There is
a parallel made between those political leaders, who opposed the
Prophet in early Meccan times, those who opposed the Imam during Umayyad and ‘Abbasid times and those today who are committed to terrorism and violence against the Shi‘a. In the context
of a violent and unstable Iraq, radical and violent elements within
the Sunni camp who are committing violent acts against innocent
Shi‘a are associated with the tyrants who defeated Imam Hussein
at Karbala and successively martyred Imams. Particular hostility is
reserved for those Wahhabi and Salafi Muslims whose intolerance
of the Shi‘a has become institutionalized and nationalized in Saudi
Arabia and the Middle East.
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possessors of the original, pure and true Islam that was by the majority of Muslims after the death of the Prophet. It is the personality
of ‘Ali as the first Imam and successor to the Prophet that is the key
to the Shi‘i belief. There is much criticism of the Wahhabi who are
seen to represent the Beni Umayyad of early Islamic history in their
opposition and intolerance towards the Shi‘a. The reality is most
clearly seen in relation to the Shi‘a of Saudi Arabia Wahhabi teaching has been influenced by Ibn Taymiyya a central character in Shi‘i
apologetical preaching in relation the Sunni.
Ibn Taymiyya has many criticism of the Shi‘a. He was at pains
to point out that the Twelver Shi‘a were misguided. His main criticisms of Shi‘ism in general can be summarised as follow by Hamid
Enayat:(16)
1. There is nothing in the Qur’an or the Sunna to support the Shi‘i
claim that the Imamate is one of the pillars of religion.
2. The claim and belief that ‘Ali was the rightful successor to the
Prophet on the basis of divine designation are contradictory to
that of divine justice.
3. The doctrine of ‘ilm is the belief in a special knowledge inherited by ‘Ali’s descendants from Muhammad, thereby endowing
them with the unique capacity to perceive the correct rules of
religion.
These criticisms are often laid against the Shi‘a by Sunni and
particularly the Wahhabi, who criticize the Shi‘a of idolotary and
the worship of the Imams. The worship of one other that Allah is
regarded as the greatest sin (shirk) in Islam.
These criticisms reach the core of much of Shi‘i narratives and
preaching. They strike at the core Islamic identity of Shi‘i Muslims.
The Shi‘a are aware of their minority status and the history of oppression and intimidation over many centuries and contexts by Sunni rulers. Shi‘a relate to the suffering of victims of religious violence
and terrorism, have no difficulty in condemning radical Islamist activity and in identifying elements in Islam that has in the past supported dictatorship and oppression.
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shadows. Sunni Islam was shocked and disorientated, dealt a psychological blow to a narrative that was already defensive. Muslims
in the Middle East have seen their social and political continuities
severed, their societies individualized and anaesthetised. The colonial project and the impact of neo-liberalism have left citizens in the
throes of great secularization and modernisation, weakened society, broken capacity, eroded self-regulation, destroyed community
and increased ethnic tension. Significant and growing proportions
of Muslim populations now live in absolute poverty, while their elitist overlords become richer and more powerful. Many societies in
the Middle East are police states with little civil society and little civil
freedom. Yet, this experience has not been one of entire isolation.
New thinking is emerging, resistance is taking place that places the
suffering Muslim population at the centre of its theodicy. There are
green shoots of Islamic liberation theodicy, resistant to oppression
and attentive to grief, best expressed in the political movement referred to as the Arab Spring.

Double minority status in a pluralist world(15)
Within the process of globalisation it is often difficult for minority views and non dominant narratives to be expressed and heard.
Yet a critique of dominant narratives is imperative to gaining insight
into powers-relations within globalization. In the light of dominant
narratives of expansionism, radicalism and fundamentalism in the
Islamic world, it is important to defend minority voices within Islam
and in a pluralist world. One of the efforts of this study is to give the
Iraqi Shi‘i minority voice intelligibility and coherence in the world
of Islam and in the larger pluralist world. Shi’i Communities in the
West occupy a double minority status, this minority status can contribute to a greater desire for integration and an active public profile.

Apologetic in relation to Sunni Islam
The most common “other” addressed in the general discourse
is the Sunni community locally, in Iraq and worldwide. The general
discourse argues that, though the Shi‘a are a minority, they are the
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Islamic caliphate. The charismatic figures of the Imam in Shi‘i Islam
personified the speaking to power, the Meccan spontaneity, the
alterity that contrasts with the Medinian propensity to institutionbuilding and consolidation. Thus, Shi‘ism encapsulates the insurrectionary moment of the nascent Islam as a religion of protest. For
Dabashi, this is the dream of Islam as well as the historical other of
Islam: Shi‘ism must remain always the Other and yet dream of the
Same.(11) The Ashura narrative speaks of the universality of protest,
the universality or resistance to oppression and the manipulation
of political power. It thereby provided and provides revolutionaries
and theologians alike with a paradigm of liberation.
This is the rise of an entirely different set of circumstances to
colonial invasion and American imperialism. The perpetrators are
Muslim and essentially though not exclusively Sunni. This theodicy
has deep historical roots in early Islam. The defining moment of Islam and particularly Shi‘ism is the doctrinal sanctity of mazlumiyyat,
of having been wronged, as is clearly outlined by Dabashi in In Authority in Islam.(12) Dabashi distinguishes between the charismatic
and the institutional, in the context of the emerging Imamate under
the establishment of the Umayyads. The instant Islam succeeds to
power it negates itself. Thus Islam is determined to be in perpetual
insurrection or negation. The present crisis in Islam is not due exclusively to its colonial history. The binaries of the past are breaking
down under the influence of globalization. The sites of conflict and
the sites of support are no longer situated along the fault-lines of
history. The pre-modern and pre-colonial binaries of Dar al Islam
and Dar al-Harb, are no longer the geographical binaries of the West
and the East. More modern designations are needed to describe
the reality of Muslims living in the West today. Tariq Ramadan suggests the use of Dar al Dawa to describe these realities.(13) There are
currently Muslims dispersed and displaced throughout the entire
world and those in Europe and America have been more vocal and
influential than most. Civil society is no longer the territorial possession of any particular state or category, uniting the unlikely and the
unthinkable in common values and praxis.
According to Alastair Crooke(14) we stand at another key moment
in history. Islamic ideology has in the last century passed through the
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In part 6 the preacher makes the crucial connection between
Ashura, human rights and democracy.(9) Imam Hussein is associated with the revolutionary freedom fighter, who is fighting for freedom from oppression and freedom of religion. Here the preacher is
adopting the language of the liberal West and applying it to Ashura.
We are made aware of how the language of human rights and democracy has been accepted into this particular discourse on Islamic
politics and history. The Beni Umayyad are perceived as supporting
dictatorship and suppressing freedom of expression, freedom of religion and freedom of human rights. The Shi‘i Imams are righteous
and infallible saints who are promoting transparent leadership and
integrity. When westerners consider in the Middle East, the antipathy towards western discourse about human rights and democracy
among radical Islamic groups it is refreshing to hear a community
accepting this language and discourse as their own. The preacher
makes the point that democracy has not taken root in many Islamic
countries that continue to be dominated by monarchy or dictatorship and have only partial freedom.(10) He sees the problem in Sunni Islam that from the time of the Umayyad dynasty it has failed
to accept accountability and transparency into its political model,
whereby the real religious leaders were suppressed, murdered and
martyred.

Examination of the Sermons and their Analysis
In the analysis above I have identified most of the points of concern that emerged within the interviews of Iraqi Shi‘i with regard to
their understanding of these sermons and the sentiments expressed
by the preachers. It is necessary however to examine in more detail
what is being said in these narratives and to identify more common
themes for reflection. I suggest the following themes and headings

Retaining links with and Interpreted History
Shi‘ism and particularly its Ashura narrative maintain, narrate
and display the central tension in Islamic doctrine and history between the Meccan and the Medinan paradigm. Following the death
of the prophet, his charismatic authority became routinized into the
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Analysis
This is the only sermon which occurred during the mourning
period of Muharram. It takes place on the 9th of Muharram the day
before commemorating the Battle of Karbala. Usually on this night
the preacher will focus on the martyrdom of the infant ‘Ali Asgahar,
the youngest son of Hussein, who is killed by an arrow while in his
father’s arms.(7) On this night the preacher focuses on the fact that
Imam Hussein is aware that tomorrow there is going to be a great
battle and that he is outnumbered. He dims the lights and gives his
followers the opportunity to flee without shame. Only seventy two
faithful and family members remain. Next, Hussein challenges the
forces of Yazid to recognize his heritage, his parents and grandparents as that of the Prophet and his family. These were the greatest
and the most faithful of Muslims. Imam Hussein challenges his opponents to understand the nature of this conflict and why it is at
odds with the message of Islam. This is the crucial claim of the Shi‘a.
The preacher is presenting the Shi‘a as standing in the way of integrity and justice. They are opposed to violence and rather seek the
way of prayer and reconciliation. However, they are not prepared to
see their religion distorted to comply with the political and ethnic
desires of the political class, who seek power and privilege.
In part 4, the preacher addresses the Shi‘i community in exile
directly.(8) He encourages them to participate in the celebration of
Ashura. Many in the community are isolated, struggling with integration, language, psychological conditions associated with their
asylum and social difficulties. Coming to the Ashura ceremonies allows these people a safe environment to express their grief, their
loss and their vulnerability. They can grieve for their families who
are living in Iraq, many suffering because of violence and intimidation. They can grieve for their own particular exile, linguistically,
culturally, socially and religiously. The grief expressed from Hussein
and his followers becomes a therapeutic catharsis, expressing the
pain and depression of a whole community. Through these rituals
the children become socialized into a religious way of life that has
survived for centuries and is now finding expression in a new context in the West.
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coming to Ashura. It is important for those to know and attend
Ashura, as it is important to attend Ramadan. Depression can
be cured by attending these religious celebrations. Living in exile here in Ireland can lead to depression. We need to socialize
with each other by attending Jummah prayers, Ashura, etc. We
need to encourage ourselves to pray each day, to attend the
Hussania. Many don’t know their religion; when the time for
majlis comes the man will not bring the children to the Mosque
and they grow up not knowing about Islam. Yes, children need
to come and learn in order to be rooted in their Shi‘i belief.
5. Islam allows freedom in religion. The Qur’an says you cannot
use force to change the heart. Why I change is I have questions
that make me seek peace of mind, in Saudi and Egypt you can
see people turning to Shi‘a. In Riyadh you can see 3 majlis in the
heart of Wahhabi Saudi Arabia.
6. In Karbala you can find the answers to all of the questions that
emerge. You can see the head of the grandson of Prophet Muhammad was killed. We not know what is going on in the world.
At the time of Beni Umayyad the movement start to take another direction, following dictators, Imam Hussein redirects Islam back to human rights, democracy, you can see until today
no single country run by democracy in the Muslim world. How
we can see India beside Pakistan, Turkey and Greece, these
countries do not have democracy, Lebanon has democracy only
because of the Christians. Ahu al Sunna promotes dictatorship.
Iran and Iraq are run by the Shi‘a. In Iran you can see democracy, there Rafsanjani lost election, this cannot happen in the
Arab Middle East. However only in Iraq do Islamic scholars promote democracy. Beni Umayyad point to the sword when they
are proposing leadership; only the son may succeed. Muharram
is good to enlightened people about the Shi‘a and what happened to Imam Hussein, he was a prisoner of war. Zainab his
sister is mourning the loss of Hussein. She too is a role model
for women fighting for women’s rights, freedom of choice and
democracy.
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1. Imam Hussein asked for one night of prayer before beginning
the Battle of Karbala. Imam Hussein would address the group
each night after prayer that the consequences of this journey
would be different from what the people expected. Many people began deserting because of the need of a great sacrifice.
Sura 37:107-8. There was going to be a martyrdom on the way.
There was a need to purify the hearts of those present, so that
they could offer a pure Islam, those who would offer only the
pleasure of Allah. Imam Hussein said: “Brothers, you are mistaken, if you think that tomorrow’s battles will fulfil any of your
worldly desires, I will be butchered, Abbas will lose his arms,
my son ‘Ali will be killed. All will be rolling a pool of blood even
my son ‘Ali Askar will be killed; only my son Al ‘Ali will survive.
They are only after my life. You are free to go if you wish. Please
put out the lamps so that people may walk away in darkness.”
Many deserted him, only a few people were left, the pure of the
pure. Only 72 who stood fast in the battle for the truth. They
said: “We are ready to sacrifice our lives for the sake of truth,
sincerely we desire to follow Allah and be martyred.”
2. Many things happened on this night, Abbas guards the camp
of Imam Hussein, a ditch was dug around the camp and a fire
was lit within it. Hussein offered his last prayer on the morning
of Ashura, 61/680 he said: “Oh, ‘Ali Akbar, let me hear again the
Azhan as you resemble the Prophet in your voice”. The arrows
started coming just as the prayer finished.
3. Imam offered the sermon on the day of Ashura. He said to the
forces of Yazid, “Do you know me, am I not the grandson of
Rasul Allah, do you know that my father was ‘Ali and my mother is Fatima? My grandmother is Khadijah, was Hamza not my
Uncle? These were the first to join Islam and the most learned
in Islam. The Prophet said of ‘Ali, ‘he is from me and I am from
him’. Why are you killing me so?” It is from Yazid that has come
the order. Tomorrow there will be a great battle. This night is
the night that was requested for prayer.
4. It is important to celebrate Ashura. We need this Ashura to develop our faith, our humanity, we need to refresh ourselves by
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Analysis
This sermon took place during the height of the sectarian trouble in Iraq in 2006(2). At that time there was a delegation who travelled from Iraq to Ireland to dialogue with Nationalist and Unionist
politicians about developing a peace process in Iraq. The preacher is
lamenting the sorry state of religious sectarianism that is the reality
in Iraq and fully aware of the suffering that the Shi‘i community has
endured under Saddam over the past decades. This has been the
intimidation of the Religious Hausa and Shi‘i religious leaders.
In reality the speaker sees no division between the Shi‘a and
the Sunna in early Islam(3). Imam Ja’far as-Sadiq was the father of
all the schools of Islamic law and the teacher of the other schools
of Islamic law. The division in Islam came following the political divisions that emerged under the Beni Umayyad and the Beni Abbassid.
These turned away from the noble Islam of the Prophet Muhammad and sought to return to a tribal and sectarian Islam that did not
respect either Imam ‘Ali or the descendants of the Prophet Muhammad.
Muslims can be quick to criticize others, for example, Pope
Benedict following the Regensburg Lecture, where he was perceived
to criticize Islam and the Prophet(4). However Muslims are slow to
criticize the violence and intolerance that has been and is going on
in Iraq by terrorists and dictators. Sayyid Al Hakim was murdered in
Iraq on the 29th August 2003(5), yet many Sunni did not respond or
criticize this act of violence against a religious and saintly Muslim,
because he was a Shi‘a.
Saddam is perceived as a violent dictator who is following in the
tradition of the Umayyad rulers of old in their opposition to Shi‘i
Islam and the family of the Prophet. Yet he was defeated and humiliated. The Shi‘i community interprets the violent displacement
of Saddam as an act of liberation made on their behalf by the Occupation forces, contrary to the dictum that says that dictatorship
is better than political chaos. The preacher is delighted to have witnessed the displacement of Saddam and prays that all dictators will
suffer a similar fate(6). Sermon Two, Ashura, Democracy and Human
Rights
13 Edition Jumadaaloola 1436 March 2015
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3. I told those leaders who came from Iraq to Belfast, you must
deal with this problem of violence that is going on in Iraq. These
Muslims, Sunni and Shi‘i, who came to learn from the Christian
how to resolve their difference. You are Muslim, above Christians, are you not aware of your history, that you have to come
here to learn to promote peace. The regime has been targeting
the Shi‘a. Don’t say that the Shi‘a are taking ground from the
Sunna.
4. Last week you heard that before the time of Imam Ja’far asSadiq. It was this person who was the founder of the subsequent
schools in Sunni Islam. Up until then there was only the Shi‘a.
But many Umayyad became corrupt, this was not the time to
teach Muslims Islam, he did not teach them Shi‘a, no, he taught
them Islam. The imam of Maliki school had learned from Imam
as-Sadiq, before this time, there was only one school: the Shi‘a.
These sects and legal schools grew out of the Shi‘a. The divisions in Islam did not emerge out of different understanding.
Before the time of ‘Ali Imam as Sadaq people did not ask what
is Shi‘a, no, they all prayed the same, went to Hajj the same.
5. I am a noble person, I am not accusing the Ahal Sunna, only
those who defend terrorism, I only condemn those who commit the crime. For that reason we can see that dictators are undermining Islam and the Arab world. After attacking the regime
Sayyid al Hakim was attacked by those “guns” who were supporting Saddam. This shows that those criminals know where
the power of the Shi‘a is, i.e., among their religious leaders.
6. We should take seriously the role of our Marja this does not
mean like in Iran and Islamic state, rather once you respect the
‘Ulama, the hausa and marja this is enough. If we are practising
our Shi‘a in London and Dublin, and nobody feels that they are
oppressed then it is enough.
7. Pray to Allah, in the face of such violence, we pray that we will
see such criminals humiliated as we have seen Saddam humiliated. We recalled Sayyid al Hud (who died in Qom recently) and
those who were killed in the recent violence in Iraq.
8. Please recite Al Fatiha for those who fell in Iraq last week.
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Introduction
Between September 2004 and November 2010, I attended
gatherings and majlis among the Iraqi Shi’i community in London
and Dublin, in particular I attended, Dar as Islam Community, Wilsden Green, London; the Al Khoei Foundation, London; Abrar House,
Edgeware Road, London; the Imam ‘Ali Foundation, Brondersbury
Park, London and the Ahul Bayt Centre, Dublin. I collected sermons
and conducted interviews within the communities to assess the narratives of self-identity that were emerging among Iraqi Shi’i in exile
during the time of Occupation and War in Iraq. What emerged was
a study on the essential themes and narratives among Iraqi Shi’a in
England and Ireland during this time. In my study on Shi’i sermons, I
focus on the role of the preacher to interpret religious narratives as
meaningful and meaning giving to the social and political reality of
the local congregation.
I have adopted the methodology of sermon analysis as employed by Toby M. Howarth in his reflections on preaching among
the minority Shi‘a in India.(1) There are some parallels between the
religious content of the sermons collected by Howarth and those I
wish to present from among Iraqi Shi‘a in Dublin and London.
Sermon One, Condemning Violence and Intolerance in Islam
1. When we face violence and crimes like we witnessed over the
past few days in Iraq one must be ready to condemn those who
perpetrated this. This is not a time to say one must sit and discuss, when we should allow for dialogue.
2. Sometimes you can find yourself defending Islam when in fact
we are defending criminals. We use to spend years defending
Islam, but then it was not the true Islam of Rasul Allah. We need
to be careful when we are being critical of Islam, also when we
are critical of the Pope. We were very quick to come forward
to criticize the Pope. However we quickly defend Islam when in
fact sometimes we are defending something that is not just, but
rather violent an intolerant.
13 Edition Jumadaaloola 1436 March 2015
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ملخص البحث
حتتوي الدراسة احلالية عىل خطب ومقابالت أجريت عىل جمتمعات من أجل

تقيبم املرويات التي شاعت بني العراقيني الشيعة يف املنفى خالل فرتة اإلحتالل
واحلرب يف العراق.

والذي ظهر للعيان عبارة عن دراسة جتول املواضيع األساسية للمرويات بني

الشيعة العراقيني يف بريطانيا وأيرلندا خالل هذه الفرتة .لذلك ركزت الدراسة
عىل دور اخلطيب يف ترمجة املرويات الدينية عىل أهنا ذات معنى وتظم بني طياهتا

وسائل يف صميم الواقع السيايس واإلجتامعي للمجتمع املحيل ،وهذا تم حتت ظل
إجراءات التحليل اخلطايب.
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Abstract
The present papre collects sermons and conducted interviews
within the communities to assess the narratives of self-identity that
were emerging among Iraqi Shi’i in exile during the time of Occupation and War in Iraq. What emerged was a study on the essential
themes and narratives among Iraqi Shi’a in England and Ireland during this time. In my study on Shi’i sermons, In my study there is a
main line focusing on the role of the preacher to interpret religious
narratives as meaningful and meaning giving to the social and political reality of the local congregation in light of the methodology of
sermon analysis.
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خضع البحث لربنامج االستالل العلمي
Turnitin passed research

Ibin Al-Hussein Ibin Abi Talib (Peace be upon them); it
surveys four research studies tackling Imam Al-Sajad
text from various vantage points as entitled: Eloquence
in Promulgating: Imam Zein Al-`Abadeen Texts .Yet the
universal axis manipulates nine studies whose quills
roam multitudinous knowledge fields in different
humanist majors.
As done in the previous editions, the current one
surges into dawnbreak , whose mission is to serve the
scientific fact, whose intension is to gain the divine
acceptance and whose people in charge deem that it is
to be wreathed with the bless of this glorified spot and
sacred niches of Mohammed posterity (Peace be upon
them). The last we do supplicate is to praise Him, the
Lord of the worlds and peace be upon Mohammed and
his dignified posterity.

In the Name Of Allah
Most Compassionate, Most Merciful

... Edition word ...
Praise be to the Creator
peace be upon Mohammed and his chaste benevolent
posterity.
After that
By the same token, for the prescient readership of
the preponderant journal a new-sprung constellation
of researchers meets the eye having thoughts and
viewpoints in scientific pollination with the minds of
those who determine to acquire the knowledge lesson
and imbibe the research precocities the quill of the
participated researchers and scholars ensconces in the
actual edition.
That a conglomeration of research and studies the
current edition culls ramifies into two axes : the first as
occasional and the second as universal ; having such
a convention the journal exerts itself to run in parallel
with and pays heed to what should be taken due to
two angles : in the first place ; it is to trace an issue a
researcher finds fertile ground with his colleagues to dig
deep into and reconnoiter from different vantage points
; in the second it is of a universal angle the journal
shares with the other scientific adjudicated journals
with the same bloodstream ; a researcher takes liberty
in choosing a perspective under the journal conditions
scientifically , conveniently and procedurally.
The main axis of the present edition gives much
shrifts to the cultural repertoire of Imam Ali Al-Sajad

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations
or depth,before publishing, the research are to be
retrieved to the researchers to accomplish them for
publication.
d: Notifying the researchers whose research papers
are not approved; it is not necessary to state the
whys and wherefores of the disapproval.
e: A researcher destowed a version in which the
meant research published, and a financial reward.
13. Taking into consideration some points for the publication priorities, as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
14. With the researcher is not consented to abort the
process of publication for his research after being
submitted to the edition board, there should be
reasons the edition board convinced of with proviso
it is to be of two-week period from the submission
date.
15. It is the right of the journal to translate a research
papre into other languges without giving notice to
the researcher.
16. You can deliver your research paper to us either via
Al.Ameed Journal website
http://alameed.alkafeel.net, or Al-Ameed Journal
building (Al-Kafeel cultural association), behind Al-

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached
papers, and making an allusion to their sources at
the bottom of the caption, in time there should be a
reference to them in the context.
8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher cooperates with the journal for the first time, so it is to
manifest whether the actual research submitted to
a conference or a symposium for publication or not.
There should be an indication to the sponsor of the
project, scientific or nonscientific, if any.
9. For the research should never have been taken
from a thesis or dessertation or published previously, or submitted to any means of publication; in
part, the researcher is to make a covenant certifying
the abovementioned cases.
10. In the journal do all the published ideas manifest
the viewpoints of the researcher himself; it is not
necessary to come in line with the issuing vicinity, in
time, the research stratification is subject to technical priorities.
11. All the research studies are to be subject to Turnitin.
12. All research exposed to confidential revision to
state their reliability for publication. No research retrieved to researchers; whether they are approved
or not; it takes the procedures below:
a: A researcher should be notified to deliver the
meant research for publication in a two-week period maximally from the time of submission.
b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition chief approval and the eminent
date of publication.
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