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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:
 .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.
 .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.
 .3تقديم ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزية،
ّ
كل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث،

ويكون ّ
امللخص بحدود ( )350كلمة.
 .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.
ُ .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
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.
 .7تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة ،و ُيشار
يف أسفل الشكل إىل مصدره ،أو مصادره ،مع حتديد أماكن
ظهورها يف املتن.
 .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.
 .9أن ال يكون البحث مستل أو قد نرش سابق ًا ،وليس مقدما إىل أية
ّ
مستقل بذلك.
تعهد
وسيلة نرش أخرى ،وعىل ا لباحث تقديم ّ
 .10تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها ،وال
تعرب بالرضورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب
ّ
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.
 .11ختضع األبحاث املستلمة لربنامج اإلستالل العلمي .Turnitin
رسي لبيان صالح ّيتها للنرش ،وال تعاد
 .12ختضع 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.
 .13يراعى 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.
 .14ال 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.
 .15حيق للمجلة ترمجة البحوث املنشورة يف أعداد املجلة اىل اللغات
األخرى ،من غري الرجوع اىل الباحث.
 .16ترسل البحوث عىل املوقع االلكرتوين ملجلة العميد املحكمة
 alameed.alkafeel.netمن خالل ملئ إستامرة إرسال البحوث،
أو ُتسلم مبارش ًة اىل مقر املجلة عىل العنوان اآليت :العراق ،كربالء
املقدسة ،حي احلسني ،جممع الكفيل الثقايف.

 ...كلمة العدد ...
احلمد هلل رب العاملني ،وازكى الصالة واتم التسليم عىل سيدنا

وموالنا أيب القاسم حممد الصادق االمني ،وعىل اهل بيته الطيبني
الطاهرين امليامني.

أما بعد  ...فهذا هو العدد السادس عرش من جملة العميد،

يصدر واألمل يتجدد يف أن تكون هذه املجلة مأوى أفئدة الباحثني

والدارسني ،وملتقى أعامهلم املعرفية ،التي يرجى هلا أن تكون صورة
طيبة للحياة العلمية والبحثية المتنا اإلسالمية الكبرية ،ومنرب ًا

حر ًا لكل فكرة تنشد احلقيقة ،وكل قلم حيرتم مسؤوليته األخالقية

والبحثية ،رعاية حلرمة الدرس األكاديمي الرصني ،وحتليق ًا من

عليائه وشموخه وجودة عطائه.

يتوضأ هذا العدد بالسرية العطرة لسيدنا االمام جعفر الصادق

ابن اإلمام حممد الباقر بن اإلمام عيل بن احلسني بن عيل بن أيب
طالب صلوات اهلل عليهم أمجعني ،وهي سرية لطاملا كانت ذخر ًا

ألهل املعرفة ينهلون منها قراءات ال تنتهي يف شتى جوانب العلوم
واملعارف ،نظر ًا الن هذه السرية جتربة إنسانية فذة يعز نظريها ،كيف

ال؟ وصاحب هذه السرية امتداد أصيل للمدرسة النبوية املباركة،

مدرسة آل طه صنائع اهلل وتالمذة الوحي.

يف هذا العدد باقة منوعة من البحوث  ،تنتمي اىل حقول معرفية

شتى ،جامعها الرئيس أهنا يف ضيافة أيب الفضل العباس  من
خالل مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات ،وجملة العميد التي

تصدر عنه.

نسأل اهلل –سبحانه وتعاىل– أن يزكي كل جهد بذل يف هذه

املجلة ويف عددها هذا ،ونسأله أن يزيدنا حب ًا للعلم و ألهله ،وآخر

دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين.

املحتويات
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وبعنوان

م2015  أيلول18-17 للمدة من
#1436  ذي احلجة4-3
برعاية العتبة العباسية املقدسة
A research paper taken from
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CHOSEN PROPHET AND HIS CHASTE
POSTERITY HUMAN SCIENCES FOUNT
AND TRIBUTARIES

ملخص البحث
كان لإلمام  دور بارز يف النظام الرتبوي اإلسالمي ،إذ أسهم إسهام ًا فاع ً
ال

يف دفع عجلة الرتبية إىل األمام ،فهو ُم َر ٍّب قدير تتلمذ عىل يديه عدد من العلامء
البارزين ،وقد خ َّلف من بعده إرشادات وتعاليم وتراث ًا موسوعي ًا ينفتح عىل كل

قضايا اإلنسان يف حياته الفردية واالجتامعية ،ولذا أردنا يف بحثنا هذا أن نقف عىل
املبادئ الرتبوية االجتامعية التي رسمها اإلمام للمجتمع حتى ينعم باألمن واألمان

بني أفراده ،ويزرع فيام بينهم املحبة والسالم واملودة ،ومن أجل الوصول إىل هذا
اهلدف قسم البحث عىل أربعة مطالب ،هي :املطلب األول :وقد جاء بعنوان:

((مبدأ التآخي والتعارف)) ،وقد تضمن هذا املطلب بيان أهم األسس التي دعا إليها
اإلمام من التزاور والتناصف ،والتهادي ،والترصيح باحلب واملودة ،وترك مايكدر

املودة .املطلب الثاين :وقد جاء بعنوان(( :مبدأ التعاون والتكافل)) ،وقد تضمن
هذا املطلب بيان أهم القواعد التي دعا إليها اإلمام  من تأصيل خدمة الناس
وقضاء حوائجهم ،واحلث عىل اإلقراض واإلمهال ،والدعوة إىل املواساة .املطلب

الثالث :وقد جاء بعنوان(( :مبدأ الصدق واألمانة)) ،وقد تضمن بيان األسس التي
رسمها اإلمام  يف تطبيق هذا املبدأ من إلزام الناس بأداء األمانات ،والتشجيع
عليها ،والتحذير من االئتامن بغري الصالح .املطلب الرابع :وقد جاء بعنوان(( :مبدأ

اإلصالح االجتامعي)) ،وقد تناولنا يف هذا املطلب أهم املبادئ التي رسمها اإلمام

 يف معاجلة اخلالفات واخلصومات االجتامعية ،وإصالح ذات البني ،والعفو
ومقابلة اإلساءة باإلحسان.
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ABSTRACT
He was the imam of so prominent a niche in the Islamic educational
system, as sharing an active contribution to advancing education further.
He is a meritorious teacher from his hands a number of leading scientists
come into light and leaves after him guidance ,teachings and encyclopedic
heritage open to all human issues .So the current research paper focuses
on the social educational principles of the imam of the community,
security, safety in the land ,love ,peace and intimacy.The paper takes four
sections:
The first, principle of fraternity and introduction is to ensure the most
important foundations called for by the Imam : visiting ,equality, pacifism,
declaring love and intimacy and eschewing whatsoever defaces sociality.
The second, the principle of cooperation and solidarity, is to ensure the
most important rules called for by the Imam of people: planting the seeds
of people, serving and achieving their needs ,encouraging people to lend,
give time to repay and to console .The third, the principle of honesty and
integrity, is to keep the principle of integrity intact ,to stimulate people
into its acts and to warn the acts of creditation without good intention.
The fourth, the principle of social reform, is to deal with the most
important principles drawn by the Imam in addressing social differences
and discounts and mending the schisms ,amnesty and doing good to bad.
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 ...املقدمة ...
رب العاملني ،وأرشف الصالة وأتم التسليم عىل سيد األولني
احلمد هلل ِّ

واآلخرين ،سيدنا وموالنا حممد املصطفى األمني وعىل آله الطيبني الطاهرين،
وصحبه الغر امليامني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين رضوان اهلل تعاىل عليهم

أمجعني.

َّأما بعد :فمنذ ُع ِر َف التاريخ والفالسفة يبحثون عن أفضل السبل للحياة

اإلنسانية اجليدة عىل هذه األرض ،ومن ثم هيدفون إىل حتقيق بقائهم وبقاء نظمهم

وقيمهم ومبادئهم وقوانينهم ورشائعهم واستمرار أفكارهم ومنتجات عقوهلم،
وكان سبيلهم يف غرس كل هذه املبادئ واملعتقدات واألفكار وزرعها يف عقول

األجيال واستمراريتها ،هو العملية الرتبوية التي تنقل هذه املبادئ واألفكار إىل
أي يوم من األيام بل كان ومايزال وسيبقى
األجيال ،ومل يكن هذا النقل عشوائي ًا يف ِّ

منظ ًام مرسوم ًا مقنن ًا ينقل لألجيال الالحقة بنظام وبخطط تابعة يرىض عنها هؤالء
كام يرىض عنها املجتمع بام فيه من نظم وقيم وأنظمة حكم ،ومل تكن هذه العملية
جامدة بل كانت متطورة ،متغرية ،متدرجة ،وهي عملية عاملية ال تقترص عىل فئة
دون أخرى أو نوع من البرش دون آخر .وهي عملية تعد اإلنسان بام يناسبه يف حياته

فإهنا تعد اإلنسان املفكر الذي يبني اليوم ليسكن غد ًا
اليومية وممارساته احلياتيةَّ ،
مر السننيَّ ،إهنا تعد اإلنسان القابل
وينمو بعد غد وخيلف تراث ًا قيام لألجيال عىل ِّ

للتكيف املتفتح للتطور واالزدهارَّ ،إهنا عملية بناء البرش وهي عملية ليست
سهلة وال يمكن التحكم هبا كام يبني املهندس عامرة شاخمة أو مصانع صناعات

قوية َّإهناعملية إنسانية تعنى باإلنسان .فالعملية الرتبوية عملية مهمة لبني البرش،
وأمهيتها تكمن يف كوهنا الطريق املنظم لنقل الرتاث واستمرار بقائه لكل األممَّ .
وإن
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جذور الرتبية قديمة وفروعها مستحدثة وثامرها تقدمية مستمرة من ثم فهي شجرة

باسقة الطول جذورها يف أعامق األرض وفروعها يف أعايل السامء .وقد ُع ِر َف عن
اإلمام الصادق ّ 
اطالعه الواسع وعلمه الغزير ،إذ شهد له بذلك األكابر من
العلامء ،منهم تلميذه اإلمام أبو حنيفة حني ّنوه بعلم أستاذه اإلمام جعفر الصادق

ومقدار فضله حينام ُسئل :من أفقه من رأيت؟ فأجاب قائ ً
ال :جعفر بن حممد .وقد

كان اإلمام جعفر الصادق  أحد أبرز العلامء يف عرصه ،فإىل جانب علومه
الدينية ،كان عامل ًا ّ
الرياضيات ،والفلسفة،
فذ ًا يف ميادين علوم دنيو َّية كثرية ،مثل:
َّ
َّ

وعلم الفلك ،والكيمياء ،وغريها .وقد حرض جمالسه الكثري من أبرز علامء عرصه
وتتلمذوا عىل يده ،ومن هؤالء أشهر كيميائي عند املسلمني أبو موسى جابر بن
حيان ا ُمللقب بأيب الكيمياء .وقد كتبت أقالم كثرية يف علم اإلمام الصادق ،
َّ

وخصصت كتب ًا وفصو ً
ال يف ذلك ،منها كتاب ((اإلمام الصادق)) للشيخ حممد أيب
ّ

زهرة الذي يقول فيهَّ :
إن لإلمام الصادق فضل السبق ،وله عىل األكابر فضل خاص،
فقد كان أبو حنيفة يروي عنه ،ويراه أعلم الناس باختالف الناس ،وأوسع الفقهاء

إحاطة ،وكان اإلمام مالك خيتلف إليه دارس ًا راوي ًا ،وكان له فضل األستاذية عىل
أيب حنيفة فحسبه ذلك فض ً
ال .وهو فوق هذا حفيد عيل زين العابدين  الذي

سيد أهل املدينة يف عرصه فض ً
ال ورشف ًا ودين ًا وعل ًام ،وقد تتلمذ له ابن شهاب
كان ّ

الزهري ،وكثري من التابعني ،وهو ابن حممد الباقر  الذي بقر العلم ووصل إىل
لبابه ،فهو ِممَّن جعل اهلل له الرشف الذايت والرشف اإلضايف بكريم النسب ،والقرابة
اهلاشمية ،والعرتة املحمدية.

فقد مأل اإلمام جعفر الصادق الدنيا بعلمه ،وعمل عىل إعداد قيادات

واعية ،ومعلمني عاملني عىل نرش اإلسالم ،وتركزت جهوده العلمية يف خمتلف

االختصاصات من الفلسفة وعلم الكالم والطب والرياضيات والكيمياء ،فضال
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عن القواعد واألصول االجتامعية والفقهية كركيزة متينة للترشيع اإلسالمي تضمن
بقاءه واستمراره ،وواجه أخطار الزنادقة واملالحدة بأسلوب مرن وهدوء ورصانة

ناقد ًا وداحض ًا آراءهم وحججهم .وقد كان لإلمام دور بارز يف النظام الرتبوي
اإلسالمي ،إذ أسهم إسهام ًا فاع ً
ال يف دفع عجلة الرتبية إىل األمام ،فهو ُم َر ٍّب قدير

تتلمذ عىل يديه عدد من العلامء البارزين ،وقد خ َّلف من بعده من إرشادات وتعاليم
وتراث موسوعي ينفتح عىل كل قضايا اإلنسان يف حياته الفردية واالجتامعية ،ولذا
أردنا يف بحثنا هذا أن نقف عىل املبادئ الرتبوية االجتامعية التي رسمها اإلمام 
للمجتمع حتى ينعم باألمن واألمان بني أفراده ،ويرزع فيام بينهم املحبة والسالم

واملودة ،ومن أجل الوصول إىل هذا اهلدف قسم البحث عىل أربعة مطالب ،هي:

املطلب األول :وقد جاء بعنوان(( :مبدأ التآخي والتعارف)) ،وقد تضمن

هذا املطلب بيان أهم األسس التي دعا إليها اإلمام من التزاور و التناصف
والتهادي ،والترصيح باحلب واملودة ،وترك مايكدر املودة .املطلب الثاين :وقد جاء

بعنوان(( :مبدأ التعاون والتكافل)) ،وقد تضمن هذا املطلب بيان أهم القواعد

التي دعا إليها اإلمام  من تأصيل خدمة الناس وقضاء حوائجهم ،واحلث عىل
اإلقراض واإلمهال ،والدعوة إىل املواساة .املطلب الثالث :وقد جاء بعنوان(( :مبدأ

الصدق واألمانة)) ،وقد تضمن بيان األسس التي رسمها اإلمام  يف تطبيق

هذا املبدأ من إلزام الناس بأداء األمانات ،والتشجيع عليها ،والتحذير من االئتامن

بغري الصالح .املطلب الرابع :وقد جاء بعنوان(( :مبدأ اإلصالح االجتامعي)) ،وقد
تناولنا يف هذا املطلب أهم املبادئ التي رسمها اإلمام  يف معاجلة اخلالفات
واخلصومات االجتامعية ،وإصالح ذات البني ،والعفو ومقابلة اإلساءة باإلحسان.
وختام ًا :نرجو أن تكون هذه الدراسة قد أعطت املوضوع حقه ،وأن يفيد منها

الباحثون ،مثلام أفاد البحث من غريه.
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املطلب األول
مبدأ التآخي والتعاطف
تشكل قاعدة التآخي والتعاطف أساس ًا مه ًام يف القيم اإلسالمية االجتامعية،

((وهذه القاعدة تكون بأن حيب اإلنسان غريه لوجه اهلل ،دون ابتغاء نفع أو

اخلرية وسط اجلامعة ،وتشجع األفراد
مصلحة))( ،)1وهي تقود إىل سيادة األخالق ِّ

عىل التضحية وتقديم كل مساعدة ممكنة لآلخرين ،وفعل كل بر يمكنهم القيام به.

والتعبري عن العاطفة بني املؤمنني باألخوة يرسم عمق الصلة املتقابلة بني

الناس ،والتي تكون فريدة يف شبكات العالقات االجتامعية املتنوعة ،وقد اهتم

اإلمام الصادق برتسيخ هذه الصلة الوثيقة بني تالميذه من طريق منهجه
عز
التعليمي الرتبوي بقوله(( :تواصلوا وتباروا وكونوا إخوة بررة كام أمركم اهلل َّ

َّ
وجل))( .)2وربط املجتمع برباط احلب واملودة واإلخاء بقوله(( :فاتقوا اهلل يف
إخوانكم املسلمني فإنَّ هلم عليكم حق ًا أن حتبوهم.)3())....

وقد كان اإلمام  يسعى دوم ًا إىل إجياد املواقف التي توطن روح األخوة

واملحبة بني تالميذه ،فكان يرشدهم إىل مايعزز بقاء املودة بينهم ،وذلك عرب أمور
كثرية ،منها:

أو ًال :التزاور :يقول اإلمام جعفر الصادق  لتالميذه(( :تزاوروا وتالقوا

وتذاكروا أمرنا وأحيوه))()4؛ َّ
ألن اختالط املؤمنني ببعضهم يولد احلب فيام بينهم،

ويقوي عزائمهم عىل فعل اخلري ،وجتعل كال منهم يذكر من نيس ذكر اهلل.
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وجه اإلمام  تالميذه إىل مستلزمات األخوة ،فقال:
ثاني ًا :التناصفَّ :

((حيتاج االخوة فيام بينهم إىل ثالثة أشياء ،فإن استعملوها َّ
وإال تباينوا وتباغضوا،
وهي :التناصف ،والرتاحم ،ونفي احلسد))( ،)5فمفهوم اإلنصاف أن اليرىض املرء

لنفسه بيشء َّإال ريض ألخيه مثله.

ثالث ًا :التهادي :أوىص اإلمام  تالميذه أن يتبادلوا اهلدايا قائ ً
ال(( :هتادوا

حتابوا فإنَّ اهلدية تذهب الضغائن))()6؛ َّ
ألن من شأن هذه الظاهرة اجلميلة تعميق
جذور املحبة واملودة بني أفراد املسلمني.

رابع ًا :الترصيح باحلب واملودة :قال اإلمام الصادق  ألحد تالميذه(( :إذا

أحببت رج ً
َّ
الشك َّ
أن تدريب النفس
ال فأخربه بذلك ،فإ َّنه أثبت للمودة بينكام))(،)7

فعال يف حتقيق التكيف مع اآلخرين،
عىل ممارسة هذا السلوك اللفظي ليسهم بنحو َّ
فإذا أعرب املرء عن حمبته ألخيه فإ َّنه يوثق بينهام وشائج االخوة اإليامنية ويرعى كل
منهام حقوق هذه األخوة القائمة عىل احلب يف اهلل.

خامس ًا :ترك مايكدر املودة :قال اإلمام جعفر الصادق ألحد تالميذه:

((إن أردت أن يصفو لك ود أخيك فال متازحنه ،والمتارينه ،والتباهينه))(.)8

وبني اإلمام  كذلك َّ
أن مفهوم التآخي بني املسلمني ليس من قبيل

العواطف والتمنيات فقط ،وإ َّنام هو عبارة عن حقوق ومسؤوليات ثقيلة تلقى عىل

عواتقهم مجيع ًا ،ولذا حني سئل اإلمام  عن حق املسلم عىل املسلم أجاب:

منهن حق َّإال وهو عليه واجب ،إن ضيع منها
((له سبعة حقوق وواجبات ،وما
َّ

شيئ ًا خرج عن والية اهلل يف طاعته ومل يكن له هلل فيه نصيب)) ،ثم قال(( :أيرس
منهن أن حتب له ماحتب لنفسك ،وتكره له ما تكره لنفسك ،احلق الثاين :أن
حق
َّ

جتتنب سخطه ،وتتبع مرضاته ،وتطيع أمره ،احلق الثالث :أن تعينه بنفسك ،ومالك
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ولسانك ويدك ورجلك ،احلق الرابع :أن تكون عينه ودليله ومرآته ،احلق اخلامس:
أن التشبع وجيوع ،والتروي ويظمأ ،والتلبس ويعرى ،احلق السادس :أن يكون لك
خادم وليس ألخيك خادم ،فواجب أن تبعثه فيغسل ثيابه ،ويصنع طعامه ،ويمهد
رب قسمه ،وجتيب دعوته ،وتعود مريضه ،وتشهد جنازته،
فراشه ،احلق السابع :أن ت َّ

وإذا علمت أنَّ له حاجة تبادره إىل قضائها وال تلجئه أن يسألكها ،ولكن تبادره
مبادرة فإذا فعلت ذلك وصلت واليتك بواليته وواليته بواليتك))(.)9

وهكذا كان اإلمام الصادق  جيتهد يف غرس تلك املفاهيم والقيم النبيلة يف

نفوس تالميذه ليجعلهم مجاعة مثالية يف مودهتم وأخوهتم وتعاطفهم.
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املطلب الثاين
مبدأ التعاون والتكافل
تكتمل صورة االهتامم باملسؤولية االجتامعية يف مدرسة اإلمام الصادق 

بتأكيده مبدأ التعاون والتكافل .وهذا األساس يقوم عىل األخوة الصادقة بني
املؤمنني ،ومفهومه «التنارص بني أفراد املجتمع ليسد بعضهم حاجات بعض ،ويسند

األقوياء ،وكذلك التنارص بينهم يف القيام بأعباء العمل الصالح ،فيقوي
الضعفا َء
ُ

القادرون منهم عىل ذلك الضعفاء فيه بمختلف معاين القوة والضعف»(.)10

وهذا ما عرب عنه اإلمام الصادق بقوله مستشهد ًا بكالم جده رسول اهلل ،

فقال(( :وليعن بعضكم بعض ًا فإنَّ أبانا رسول اهلل  ،كان يقول :إنَّ معاونة املسلم
خري ،وأعظم أجر ًا من صيام شهر واعتكافه يف املسجد احلرام))( .)11فاإلمام 

يريد بناء مجاعة مؤمنة يكون التكافل بينهم مادي ًا ومعنوي ًا ،ولذلك قال(( :املؤمن
خدم بعضهم بعض ًا ،وعندما سئل كيف؟ قال :يفيد بعضهم بعض ًا))(.)12

فقد بينت مدرسة اإلمام الصادق  الصورة التي يريدها اإلسالم للعالقة

بني أفراد جمتمعه بكل جوانبها ،وقامت بتوطيد روح التكافل والتعاون اجلامعي يف
نفوس تالميذها ،عرب مشاريع اجتامعية متعددة ،يمكن تلخيصها يف ما يأيت:
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ً
أوال :تأصيل خدمة الناس وقضاء حوائجهم
وهي من أروع صور التكافل االجتامعي ،التي تقوم عىل أساس املساعدة

الطوعية النابعة من نفس اإلنسان وقناعته التامة بتلبية حاجات اآلخرين.

وقد أشار اإلمام  إىل َّ
أن فوائد مساعدة اآلخرين وخدمتهم التعود عىل

صاحب احلاجة فقط ،بل يعم نفعها قايض احلوائج نفسه كام يعم املجتمع أيض ًا،

فقال(( :أ َّيام مؤمن أتى أخاه يف حاجة ،فإ َّنام ذلك رمحة من اهلل ساقها إليه وسببها
له ،فإن قىض حاجته كان قد قبل الرمحة بقبوهلا ،وإن ر َّده عن حاجته وهو يقدر عىل
قضائها فإ َّنام ر َّد عن نفسه رمحة من اهلل َّ
وعز ساقها إليه وسببها له.)13())...
جل َّ

وهكذا َّ
حث اإلمام  تالميذه عىل التعاون والتكافل بلسان واضح

ورصيح ،فقال(( :إنَّ اهلل خلق خلق ًا من رمحته برمحته لرمحته ،وهم الذين يقضون
احلوائج للناس ،فمن استطاع منكم أن يكون منهم فليكن))(.)14

ومل يقترص اإلمام  يف دعوته عىل تليية احلاجات اخلاصة فقط ،بل لفت

أنظار تالميذه إىل حاجات إنسانية أخرى قد ال ينتبه عليها عادة ،فقال(( :إسامع

األصم من غري تضجر صدقة هنيئة))( .)15فإسامع األصم من األمور املستحليةَّ ،إال

أن يف هذه الدعوة إشارة إىل اتباع األسلوب املناسب الذي يستطيع الشخص به
إيصال ما أمكنه من أنواع املساعدة إىل الشخص املحتاج.

ونرى يف جهود اإلمام  يف الرتبية تأكيده بذل أقىص اجلهد والسعي يف

قضاء حوائج اآلخرين ،واعتبار عدم تأديتها خيانة ،فقال(( :أ َّيام رجل من أصحابنا

استعان به رجل من إخوانه يف حاجة فلم يبالغ فيها بكل جهده فقد خان اهلل ورسوله

واملؤمنني))(.)16
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ومل يكتف اإلمام  بذلك ،بل دعا اإلنسان الذي قد اليتمكن من قضاء

حوائج غريه بنفسه أو بامله أن يسعى يف قضائها عند من يستطيع ،وهذا ما ورد يف
وصيته بقوله(( :املايش يف حاجة أخيه كالساعي بني الصفا واملروة ،وقايض حاجته
كاملتشحط بدمه يف سبيل اهلل.)17())...

ثاني ًا :احلث عىل القرض واإلمهال

مارس اإلمام الصادق  هذا األمر قو ً
ال وفع ً
ال ليجسد للمسلمني األسس

املتينة لبناء املجتمع التعاوين الذي ينشط مع اجلهد اجلامعي ،فهو جيعل املؤمن يرى
نفسه يف اآلخرين ويرى اآلخرين يف نفسه ،فيدفع الحمالة إىل التكافل والتنارص،

فقال(( :أحبوا للناس ما حتبون ألنفسكم))( .)18وقد نالت الدعوة إىل التكافل

االقتصادي حيز ًا كبري ًا من تعاليم اإلمام  املوجهة إىل طالبه ،فعمل عىل

تشجيعهم لنرصة املحتاجني يف مرافق احلياة ،وتوفري حاجاهتم وذلك عرب إقراض
املؤمنني وسد حاجاهتم بطريقة حتفظ ماء وجوههم ،وهو من أرفع األمور التي
يتقرب هبا املسلم إىل اهلل ،وقد ورد عن اإلمام الصادق يف احلث عىل هذا املعروف

أحب إ َّيل من أن أتصدق بمثله))( .)19فالقرض من وجهة
بقوله(( :لئن أقرض قرض ًا ُّ

نظر اإلمام  بمنزلة الصدقة بل ربام هو أفضل إذ إ َّنه حيفظ املال لصاحبه ،ويصون
كرامة املقرتض ،فال حيوجه إىل ذل السؤال.

أن من أخالقيات املقرض وآدابه أن ُي ِ
ولفت اإلمام  إىل َّ
نظ َر املعرس إىل

وقت اإليسار ،والجيوز هلم مضايقته أو التشديد عليه ،فقال يف وصية طويلة كتبها
إىل أصحابه(( :إ َّياكم وإعسار أحد من إخوانكم املسلمني أن تعرسوه بيشء يكون

لكم ِق َبله وهو معرس ،فإنَّ أبانا رسول اهلل  كان يقول :ليس ملسلم أن يعرس مسل ًام
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ومن أنظر معرس ًا أظله اهلل يوم القيامة بظله يوم الظل َّإال ظله))( .)20وليس مثل هذا
يف تعاليم اإلمام  نظرية فحسب ،بل هو يراقب تالميذه بأن يطبقوها وجيسدوها

يف واقعهم العميل مثلام قال أحد تالميذه ،قلت أليب عبداهللَّ :
إن يل عىل رجل دين ًا

وقد أراد أن يبيع داره فيعطيني ،فقال الصادق(( :أعيذك باهلل أن خترجه من ظل

رأسه ،أعيذك باهلل أن خترجه من ظل رأسه))(.)21

ثالث ًا :الدعوة إىل املواساة واإلغاثة
يرى اإلمام الصادق َّ 
بأن املواساة من مقاييس القرب إىل اهلل ،فقال

لتالميذه(( :تقربوا إىل اهلل بمواساة إخوانكم))( ،)22وهو يعدها من أشد ما افرتض

اهلل عىل خلقه ،مثلام عدها من عالمات الصدق يف األخوة ،فقال(( :اإلخوان ثالثة:

ٍ
ٍ
مواس بامله ،ومها الصادقان يف اإلخاء ،وآخر يأخذك منك
مواس بنفسه ،وآخر
البلغة ويريدك لبعض اللذة ،فال تعده من أهل الثقة))(.)23

وتتحقق املواساة بتفريج الكرب عن املكروبني وإغاثة امللهوف ،وإدخال

الرسور يف قلب املؤمن سواء عرب املوقف أو الكلمة أو أي طريق مناسبة ،وقد

انطلق اإلمام من تعاليم جده رسول اهلل  يف التنارص املعنوي النفيس بني املؤمنني،

فقال(( :من أغاث أخاه املؤمن اللهفان عند جهده ،فن َّفس كربته وأعانه عىل نجاح

َّ
وجل له بذلك عند اهلل اثنتني وسبعني رمحة من اهلل ،ويعجل
عز
حاجته ،كتب اهلل َّ

له منها واحدة يصلح هبا معيشته ويدخر له إحدى وسبعني رمحة ألفزاع يوم القيامة

وأهواله))(.)24

وهكذا دعا اإلمام الصادق  املجتمع اإلسالمي بأفراده مجيع ًا إىل التكافل

املادي واملعنويَّ ،إال أ َّنه عدَّ دور األغنياء يف هذا املعروف دور ًا خاص ًا ومميز ًا ،فحني
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دخل إليه رجل ،سأله اإلمام :كيف خ َّلفت إخوانك؟ فأحسن الثناء عليهم ،فقال:
((كيف عيادة أغنيائهم عىل فقرائهم؟ قال الرجل :قليلة ،قال اإلمام :كيف مساعدة
أغنيائهم لفقرائهم؟ قال :قليلة ،قال اإلمام :فكيف يزعم هؤالء َّأنم أتباعنا))

()25

َّ
وكأن اإلمام  يرى يف مواساة األغنياء للفقراء ومساعدهتم رشط ًا إلغناء عنه

للتلميذ يف مدرسته.

ولكي يرفع اإلمام وترية السعي واجلد يف خدمة اآلخرين ،قام بتذكري املتعلمني

لديه هبذا اجلانب املهم وهي حاجتهم الدائمة إىل توفيق اهلل تعاىل وتسديده ،حتى

يلزمهم بالدعاء والطلب ،فقال(( :وليس كل من حيب أن يصنع املعروف إىل الناس
يصنعه وليس كل من يرغب فيه يقدر عليه ،وال كل من يقدر عليه يؤذن له فيه فإذا

اجتمعت الرغبة والقدرة واإلذن فهنالك متت السعادة للطالب واملطلوب إليه))(.)26
فهذه املواقف تعطينا صورة واضحة بمدى إيالء اإلمام هذا املبدأ أمهية كبرية،

وتركيزه يف ذهن األمة.
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املطلب الثالث
مبدأ الصدق واألمانة
أساس احلياة االجتامعية لإلنسان هو العمل عىل املستوى اجلامعي ،واليتس َّنى

ذلك َّإال بأن يتعامل أفراد املجتمع فيام بينهم من موقع الثقة املتبادلة واعتامد بعضهم
عىل اآلخر ،وهذا املعنى اليتحصل َّإال بتوافر عنرصي الصدق واألمانة بينهم.

ولذلك عدَّ اإلمام الصادق  مبدأ الصدق واألمانة من املبادئ املهمة التي

جيب االلتزام هبا يف دائرة العالقات االجتامعية ،فالصدق «هو تطابق الكالم مع

الواقع سواء كان الواقع اخلارجي أم الباطني»( ،)27فهو يرمز إىل الطهارة يف الذات
والبعد عن الرذيلة ،وله تأثري يف مجيع أعامل اإلنسان وسلوكياته ،مثلام قال اإلمام

الصادق (( :من صدق لسانه زكى عمله))(.)28

وكذلك «األمانة هي التزام الواجبات االجتامعية وأداؤها خري أداء»( ،)29وهي

الحترص يف أضيق معانيها و حدودها ،أي :يف إطار قيام اإلنسان بحفظ مايودع

لديه من مال ،بل تكون شاملة للقيام بجميع التكاليف و االلتزامات االجتامعية
واألخالقية ،مثلام أشار إىل ذلك اإلمام الصادق  ،فقال(( :اليكون األمني أمين ًا

حتى يؤمتن عىل ثالثة فيؤدهيا :عىل األموال واألرسار والفروج ،وإن حفظ اثنني

وضيع واحد ًا فليس بأمني))(.)30

إن «األمانة تدعو اإلنسان إىل صدق احلديث كام َّ
َّ
أن صدق احلديث يدعو

اإلنسان إىل األمانة يف اجلهة املقابلة؛ َّ
ألن صدق احلديث نوع من األمانة يف القول
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واألمانة نوع من الصدق يف العمل ،عىل هذا األساس َّ
فإن هاتني الصفتني ترتبطان
بجذر مشرتك وتعربان عن وجهني لعملة واحدة»(.)31

فاملؤمن احلقيقي هو الذي يتحرك يف سلوكه من موقع الصدق ومراعاة األمانة

بصورها املختلفة ،وهيتم باحلفاظ عليها من موقع املسؤولية وأداء الوظيفة ،هلذا

تكررت يف كثري من وصايا اإلمام  هذه العبارة(( :عليكم بصدق احلديث وأداء
األمانة))( ،)32مثلام كان يويص هبامكل من دخل عليه من أصحابه ومن فارقه.

ومن هنا نرى َّ
أن تربية األفراد عىل انتهاج هذا اخلط حظي بعناية خاصة من

اإلمام  وذلك يف توجيهاته لألمة ،نذكر أمهها يف ما يأيت:

أو ًال :إلزام الناس بأداء األمانة إىل صاحبها
يرى اإلمام الصادق َّ 
أن األمانة خلق كريم يدل عىل يقظة ضمري اإلنسان

وإحساسه باملسؤولية املنوطة به ،فيتوالها ويوجه تالميذه إىل أدائها للمسلم وغري
املسلم؛ َّ
ألن اختالف الدين اليمنع الشخصية املسلمة من أداء احلقوق إىل صاحبها،
((أدوا األمانات إىل أهلها وإن كانوا جموس ًا))( ،)33حتى وصل إىل أبعد من
فقالُّ :

ذلك فأكد هذه املسؤولية عرب شخصه هو بأن يؤدي األمانة ولو كان لقاتل جده عيل

بن أيب طالب ،فقال(( :اتقوا اهلل ،عليكم بأداء األمانة إىل من ائتمنكم ،فلو أنَّ

َّ
الشك أ َّنه لتعظيم ألمهية األمانة
قاتل عيل ائتمنني عىل أمانة ألديتها إليه))( ،)34وهذا

وأدائها ورفع شأهنا.
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ثاني ًا :التشجيع عىل هذا املبدأ من خالل عرض القدوة
جاء احلث من اإلمام  عىل الصدق واألمانة من خالل جتسيده هذه

الفضيلة عملي ًا يف واقع األمة ،فهو يذكر املكانة الرفيعة لإلمام عيل بن أيب طالب
عند رسول اهلل  ثم يشري إىل سبب نيله هذه املكانة ،ليمكن تالميذه من االقتداء
بأنموذج حي يف حياهتم ،فقال ألحد تالميذه(( :انظر مابلغ بسببه عيل بن أيب طالب

 عند رسول اهلل  فالزمه ،فإنَّ علي ًا  إ َّنام بلغ ما بلغ به عند رسول اهلل 
بصدق احلديث وأداء األمانة))(.)35

ثالث ًا :وضع هذا املبدأ معيار ًا ملعرفة األشخاص
يعد اإلمام الصادق  األمانة والصدق عالمتني بارزتني يف سلوك املؤمن،

فقال(( :التنظروا إىل طول ركوع الرجل وسجوده فإنَّ ذلك يشء اعتاده ،ولو تركه
استوحش لذلك ،ولكن انظروا إىل صدق حديثه وأمانته))( .)36فال قيمة لطول

يقيم عىل أساسه
الركوع والسجود وال اعتبار بكثرة الصيام والقيام ،بل امليزان الذي َّ
إيامن الرجل ،هو صدق حديثه ومدى التزامه باألمانة.

رابع ًا :الرتكيز عىل النتائج اإلجيابية هلذا املبدأ يف التعامل االجتامعي
مل يرتك اإلمام  تأكيد معطيات الصدق واألمانة يف احلياة االجتامعية ،وهي

تقوم عىل املحبة يف النفوس ،وكثرة التعامل وثقة الناس يف ما بينهم ،فقال يف وصيته
ألحد تالميذه(( :عليك بصدق احلديث وأداء األمانة ،تشارك الناس يف أمواهلم

هكذا و شبك بني أصابعه))(.)37
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فاجلمع بني األصابع إشارة إىل عملية االندماج العلمي والروحي بني أفراد

املجتمع من طريق تعاملهم مع بعضهم وتشاركهم يف معظم أمور حياهتم.

خامس ًا :التحذير من االئتامن بالفاسق

وجه اإلمام  املودع لألمانة وصاحب املال ألن يكون ذكي ًا يف اختيار

املؤمنَّ ،
وأال يكون ساذج ًا بحيث يودع أمانته لدى أي شخص كان ،فقد
الشخص َّ

جاء رجل إىل اإلمام  فقال لهِّ :إين ائتمنت رج ً
ال عىل مال وأودعتهعنده فخانني
وأنكر مايل ،فأجاب اإلمام ((:مل خينك األمني ولكن أئتمنت اخلائن))(.)38

فاإلمام ينطلق يف كالمه من نظرة واقعية هلا وجهان :األولَّ :
أن األمني الخيون،

أمس احلاجة إىل ما حتت يده ،أو إىل ما أودع لديه ،فإنه يعف وحيافظ
ولو كان يف ِّ

عىل حقوق اآلخرين ويؤدهيا إليهم .الثاينَّ :
أن اإلمام  الينفي وجود من خيون
األمانة ويرتك الوفاء ،فهذه حقيقة واقعية هلا مصاديق بني الناس.

إذن فهذه احلادثة ينبغي أن تضيف إىل املرء خربة جديدة جتعل عقله أكثر تفتح ًا

ويقظة ،حتى اليعود مرة أخرى الئتامن اخلائن ،والينساق إىل اهتام من جرب أمانته
ووفاه ،مثلام قال اإلمام  يف موطن آخر(( :ليس لك أن تأمن اخلائن وقد جربته،

وليس لك أن تتهم من ائتمنته))(.)39
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املطلب الرابع
مبدأ اإلصالح االجتامعي
الخيفى عىل أحد ما لإلصالح االجتامعي من أمهية قصوى ودور فعال يف

توفري السالم واستتباب األمن والشعور بالطمأنينة وسيادة العدل بني أفراد املجتمع
الواحد .وال جرم َّ
أن له موقع ًا خاص ًا يف الرتبية االجتامعية ،فهو من التغيريات
اإلجيابية يف املجتمع التي تساعد عىل حتوله نحو األفضل وتوجهه نحو األصوب،
وتثبت خطى أفراده عىل الطريق األقوم والنهج األسلم .ونظر ًا ألمهية هذا املبدأ

والسعي إىل ترمجته عملي ًاَّ ،
فإن اإلمام الصادق  كان ينمي لدى تالميذه الشعور
باملسؤولية جتاه سلوك اآلخرين ،وحماولة التغيري واإلصالح يف املجتمع ،فهو

يريد أن ير ِّقي الفرد من عضو عادي إىل فرد رسايل يتحمل مهمة توجيه اآلخرين

وتقويم انحرافاهتم .وقد أوجب اإلمام  عىل اإلنسان املؤمن الوقوف يف وجه
االنحراف والعصيان ،وحماولة تغيري ما جيري حوله من خالف ،فإن مل يستطع هذا

اإلنسان أن يقوم بأدنى تغيري أو تأثري ،فريى اإلمام يف هذا احلال رضورة الكف

عن جمالستهم والتواصل معهم ،حتى اليكون سبب ًا يف تشجيعهم عىل االستمرار
يف ارتكاب املعايص واملحرمات ،فيقول(( :الينبغي للمؤمن أن جيلس جملس ًا يعيص

اهلل فيه واليقدر عىل تغيريه))( .)40وعىل مستوى التخطيط للقيام بالتغيري ،يعتمد

اإلمام  فكرة التدرج يف العمل االجتامعي والتغيري اإلصالحي فيه ،تبع ًا لقوة

اإليامن عند الناس ،فيقول(( :إنَّ اإليامن عرش درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقاة
يقولن صاحب االثنتني لصاحب الواحدة لست عىل يشء حتى ينتهي
مرقاة ،فال
َّ
إىل العارشة ،فال تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك وإذا رأيت من هو

38

والحتملن عليه ما اليطيق فتكرسه ،فإنَّ من
أسفل منك بدرجة ،فأرفعه إليك برفق،
َّ
كرس مؤمن ًا فعليه جربه))( .)41يستفاد من هذا النص َّ
أن التدرج أمر أساس يدخل

يف صلب النظام الرتبوي لإلمام؛ أل َّنه اليمكن ألي شخص تقبل فكرة تغيري ما
اعتاد عليه من ترصفات وأعامل أو اعتقادات دفعة واحدة ،بل يتحقق ذلك تدرجيي ًا

بكثري من الرفق واللني يف التعامل .ومن أهم املشكالت التي قد هتدد اجلامعات
البرشية ،نشوء اخلالفات وأسباب الفرقة املؤدية إىل التنازع ،وهو الطريق احلتمي

َّ
﴿وال
عز
للفشل والوهن ،وقد هنى اهلل عن التنازع فيام بني املؤمنني ،فقال َّ
وجل َ
َت َ
ناز ُعوا َف َت ْف َش ُلوا َو َت ْذهَ َب ِر ُحي ُك ْم﴾(األنفال .)46 :فالتنازع واخلالف واخلصومة من

أهم أسباب الفساد واالنحراف بني أفراد املجتمع ،كام َّأهنا تؤدي إىل هدر الطاقات
البرشية ،واستنزاف القدرات َّ
اخلالقة يف غري أماكنها ،وهدم بنيان اجلامعات ،وقلع

أسس املودات والصداقات .وقد أدرك اإلمام  خطورة هذا األمر ،فشدد فيه
َّ
فإنا تبعدك من اهلل))( ،)42وحذر
وحذر من عواقبه ،فقال(( :إ َّياك وكثرة اخلصومات َّ

من خماطرها عىل األجواء النفسية واالجتامعية بقوله(( :إياكم واملراء واخلصومة
فإنام يمرضان القلوب عىل اإلخوان ،وينبت عليهام النفاق ...ومن زرع العداوة
َّ

حصد ما بذر))( .)43وعىل هذا َّ
فإن من أبرز مظاهر إصالح املجتمع املؤدية إىل
صحته وسالمته ،العمل عىل فض النزاعات وإزالة اخلصومات ومعاجلة اخلالفات،

التي تسمح للفرد أن يعيش يف كنف جمتمع ينعم بالسالم واألمن واالستقرار.

واملصلح االجتامعي الذي يرتبى يف مدرسة اإلمام الصادق  اليتوانى عن

استئصال بذور االختالف من تربية املجتمع فهو املسارع دوم ًا نحو تقريب أفراد
املجتمع ،فيتحىل ابناؤه باملحبة واإلخاء ،ويشبكون أيدهيم متحدين يف مواجهة

أعدائهم ومؤازرة أصدقائهم .ولطاملا كان سلوك اإلمام  مرآة تعكس هذه
املثل واإلرشادات الرتبوية اإلصالحية يف كل مناسبة ،فقد روي َّ
أن اإلمام الصادق
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مر بجامعة خيتصمون الجيوزهم حتى يقول ثالث ًا(( :اتقوا اهلل ،اتقوا اهلل،
 إذا َّ

ويرفع هبا صوته))( .)44واإلمام الصادق  مصلح تربوي قدَّ م لنا طرق ًا الناجعة
إىل حل هذه املشاكالت ،وواجهها باعتامد أسلوبني :الوقاية والعالج .وأسلوب

الوقاية يتمثل يف السعي إىل حل املشكالت قبل حدوثها ،أي :أن يتم الرتكيز عىل
ألهنا كفيلة بتمتني العالقات
زرع األصول واملبادئ األخالقية يف نفوس املؤمنني؛ َّ
السلمية وحتصينها واالبتعاد َّ
عام يثري احلساسيات والعصبيات بني األفرادَّ .أما

اسلوب العالج فيتمثل يف السعي إىل حل املشكالت بعد حدوثها ،أي :أن يتم
السعي إىل إزالة آثار احلقد والبغض من القلوب ،وتعويد النفوس وتربيتها عىل

ردات الفعل الصحيحة والسليمة ،ومن أبرز هذه األساليب:

أو ًال :جتنب جذور اخلالفات واخلصومات

إن معرفة األسباب املؤدية إىل النزاع وجتنبها تعد مدخ ً
َّ
ال مه ًام يوصلنا إىل

تقليل فرص حصول مثل هذه النزاعات ،وتدخل يف أساس اإلجراءات الوقائية
عند اإلمام الصادق  ،ال بل َّإهنا تدخل يف صميم منهجه الرتبوي الذي َّ
حذر
بشدة من تباعد املسلمني واختالف كلمتهم وتشتت شملهم ،وكذلك لتحصني

هذا املجتمع وصيانته من التفتت واالهنيارَّ .
وألن املجال اليسمح لإلحاطة بكل ما

يمكن اعتامده من األساليب اإلصالحية ،لذا سنختار منها نامذج من جذور اخلالف
التي عرفها اإلمام وحذر األمة منها ،وهي:

 .1تتبع العثرات والعيوب :قد اليسلم إنسان من نقاط ضعف وعيوب يف
شخصيته وسلوكه وأخالقهَّ ،إال َّ
أن اإلمام  حذر من الرتكيز واحلديث
الدائم عن هذه النقاط وإثارهتا ،كام عدها ابتعاد ًا عن اهلل ملا هلا من أثر يف
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تعميق حالة الكراهية ،فقال(( :أبعد مايكون العبد من اهلل أن يكون الرجل
يؤاخي الرجل ،وهو حيفظ عليه زالته ليعريه هبا يوم ًا ما))( .)45وشدد 

عىل عدم اعتبار نقاط الضعف والعيوب التي حتدثنا عنها هدف ًا دائ ًام ،نصوب

ألسنتنا نحوه ،فنصيبه بام يؤدي إىل أذيته ال إىل تصويبه وتقويمه ،فقال(( :إياكم
والتعرض لعيوب الناس ،فمنزلة املتعرض لعيوب الناس كمنزلة اهلدف))(.)46

 .2االستهزاء واالحتقارَّ :
إن السخرية من اآلخرين وحتقريهم ،تشكل هتديد ًا
لوجود املجتمع ،وأقل أرضاره تتمثل يف نفور الناس وكراهيتهم ملن يسخر

منهم؛ َّ
ألن مبعث ذلك الغرور بالنفس واعتقاد املستهزئ بكونه أفضل من
كل من هم حوله ،وهذا سيؤدي حت ًام إىل زوال التعاطف بني أفراد املجتمع،

يطمعن املستهزئ بالناس يف صدق
وقد أشار اإلمام  إىل هذا فقال(( :ال
َّ
املودة))(.)47

 .3النميمة والسعاية :شبه اإلمام الصادق  النامم بالساحر الذي يفرق
بني األحبة بسحره ،فتكلم يف حديث خمترصعميق املغزى عن دور النميمة

التخريبي اهلدام يف املجتمع قائ ً
ال(( :إنَّ من أكرب السحر النميمة يفرق هبا
بني املتحابني وجيلب العداوة عىل املتصافني ،ويسفك هبا الدماء وهيدم الدور

وتكشف هبا الستور ،والنامم أرش من وطأ عىل األرض بقدم))(.)48

 .4اجلدال واملراء :هنى اإلمام  عن اجلدال املذموم الذي اليراد به وجه اهلل
كام هنى عن املراء ،وبام َّأهنام يمثالن آفة من أشد اآلفات التي تسبب اخلصومة
وتفرق صفوف األمة ،فقال(( :إ َّياك واملراء فإ َّنه حيبط عملك ،وإياك واجلدال
فإ َّنه يوبقك))(.)49
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 .5الغيبة :الينظر اإلمام  إىل الغيبة رذيلة أخالقية فحسب ،بل هو يراها من
العوامل اهلدامة لشخصيات األفراد يف املجتمع ،والتي جتعلهم يسقطون يف
أوحال احلقد والبغضاء والعداوة ،فنجد اإلمام يتمثل شدة قبح عمل املغتاب

إىل درجة َّ
أن الشيطان نفسه يتربأ من رفقته وصحبته ويستقبح قبول واليته،
فقال(( :من روى عىل مؤمن رواية يريد هبا شينه وهدم مروءته ليسقط من أعني

الناس أخرجه اهلل من واليته إىل والية الشيطان فال يقبله الشيطان))(.)51

 .6التهمة :يقول اإلمام الصادق  هبذا الصدد(( :من اهتم أخاه يف دينه فال
حرمة بينهام))(َّ ،)52
إن يف كالم اإلمام  هنا إظهار ًا لألثر السلبي الهتام

املؤمن أخاه ،والتشكيك يف نزاهته وصدق نواياه وغريها؛ َّ
ألن يف ذلك إسقاط ًا

للحرمات وتعدي ًا عىل الكرامات وعدم الشعور باألمان والطمأنينة بني األفراد.

 .7السب واللعن :من املؤكد َّ
أن توجيه الشتائم لآلخرين وإهانتهم من طريق
السب أو اللعن أو غريه ،سيتسبب بمزيد من الشحناء والبغضاء ،وسيبقى أثره

يف النفوس ،وإن توصل املتنازعون إىل صلح بينهم فيام بعد ،وقد نقل اإلمام
 إلينا كالم ًا يف ذلك ورد عىل لسان جده رسول اهلل  ،فقال(( :سباب
املؤمن كاملرشف عىل اهللكة))( ،)53وكذلك حذر من التالعن بني أفراد األمة

اإلسالمية بقوله(( :إنَّ اللعنة إذا خرجت من صاحبها ترددت بينه وبني الذي

يلعن ...فاحذروا أن تلعنوا مؤمن ًا فيحل بكم))(.)54

ثاني ًا :التغافل وحسن الظن

ثمة تدابري وقائية أوالها اإلمام الصادق  اهتامما خاص ًا ،هبدف منع

حدوث اخلالفات واخلصومات يف املجتمع ،وهذه التدابري تتمثل يف اعتامد التغافل
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وحسن الظن(( ،والتغافل يعني أن يكون املرء عامل ًا باليشء ومطلع ًا عليه ثم يتعمد
بإرادته أن يظهر نفسه وكأ َّنه اليعرف شيئ ًا عنه))( .)55وإذا كان هذا التغافل هبدف

سرت العيوب اخلفية لآلخرين ،والتغايض عن زالهتم التي الينبغي إظهارها ،فهو
من صفات املؤمنني احلميدة ،ودليل عىل عظمة الفرد وكرامته ،كام يعد من العوامل
الرئيسة إلصالح املجتمع .وقد تناول اإلمام الصادق  يف هنجه الرتبوي هذا

املوضوع قائ ً
ال(( :صالح التعايش التعارش ملء مكيال ثلثاه فطنة وثلثه تغافل))(.)56

فاإلمام الصادق  حيرص كل احلرص عىل أن يعيش الناس مع بعضهم يف أمن
ووئام ،ويف جو من الثقة املتبادلة وعدم اإلرساع إىل تصديق ما يسمعه عن أصدقاء

أو إخوان هلم ،فروي َّ
أن أحد تالميذه قال له :يبلغني عن الرجل من إخواين ما
أكرهه ،فأسأله فينكر ذلك وقد أخربين عنه الثقات ،فأجاب اإلمام  يف ذلك:

((إذا بلغك عن أخيك يشء وشهد أربعون َّأنم سمعوه منه ،فقال :مل أقل ،فاقبل
منه))( .)57ويف كالم اإلمام الصادق  تشديد واضح عىل أمهية الثقة يف احلياة

ألهنا تشكل أساس ًا متين ًا للتعامل املشرتك بني أفراده ،فهو يشجع املسلم
االجتامعية؛ َّ

عىل أن يمر عىل زالت اآلخرين مرور الكرام من موقع سعة الصدر ،وحفظ ًا ملاء
وجههم ،واتقاء من انتشار احلقد والبغضاء فيام بينهم.

ثالث ًا :إصالح ذات البني
َّ
إن من أهم الوسائل التي اعتمدها اإلمام الصادق يف عالج النزاعات

واخلصومات بني أفراد املجتمع هي إصالح ذات البني .ولذا فقد بذل اإلمام

الصادق  أقىص جهده يف حث املؤمنني وترغيبهم بإصالح ذات البني حتى
اعتربه أفضل الصدقة ،فقال(( :صدقة حيبها اهلل :إصالح بني الناس إذا تفاسدوا
وتقارب بينهم إذا تباعدوا))( .)58ويف املقابل عدَّ اإلمام  أقبح األعامل عنده هو
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أن يبادر أحد الطرفني املتنازعني إىل الصلح مع اآلخر ،فيمد يده إليه فيقبض اآلخر

عنه يده واليستجيب ملباردته ،فقال يف ذلك(( :ملعون رجل يبدؤه أخوه بالصلح
فلم يصاحله))(.)59

رابع ًا :العفو ومقابلة اإلساءة باإلحسان
املشاكل االجتامعية بني األفراد إ َّنام تبدأ بخطأ من طرف أو شخص ،فإذا قوبل

اخلطأ بترصف من جنسه ر ّد فعل عليه ،ترسخت املشكلة وتعقدت ،لذلك نجد

َّ
أن اإلمام  يدعو يف تربيته االجتامعية إىل العفو والصفح عن املسيئني ،ويعد
مقابلة اإلساءة باإلحسان من أهم األساليب املتبعة لعالج اخلصومات وإطفاء ثورة
النزاعات .وعىل هذا األساس يستنكر اإلمام الصادق وجود احلقد يف قلب املؤمن،

بقوله(( :حقد املؤمن مقامه ،ثم يفارق أخاه فال جيد عليه شيئ ًا))( .)60وتبلورت هذه

املسألة كذلك يف وصية اإلمام  لعبداهلل بن جندب بن جنادة ،إذ قال له(( :يا
ابن جندب صل من قطعك وأعط من حرمك وأحسن إىل من أساء إليك وسلم

سبك وأعف عمن ظلمك كام أ َّنك حتب أن يعفى عنك أال ترى أنَّ شمسه
عىل من َّ

أرشقت عىل األبرار والفجار وأنَّ مطره ينزل عىل الصاحلني واخلاطئني))( .)61وهكذا

يظهر لنا َّ
أن اإلمام  عمل يف رسالته الرتبوية عىل مستويني يف وقت واحد ،فهو

حينام عمل عىل إزالة التناقضات االجتامعية من الساحة ،فقد عمل يف الوقت نفسه

عىل القضاء عىل منبع تلك التناقضات من النفس اإلنسانية التي يتقاسمها اهلوى
واإليامن .وهذه املشاريع التي تقدمت هي كلها نامذج من الوعي االجتامعي الذي

سعى اإلمام الصادق  إىل تروجيه يف املجتمع والتي تريب الفرد وتعده روحي ًا
وأخالقي ًا وثقافي ًا ليبني جمتمع ًا صاحل ًا يسوده اخلري واحلب والوئام(.)62
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 ...النتائج ...
أ ّما النتائج التي توصل إليها البحث فيمكن ذكرها عىل النحو اآليت:

 .1كان لإلمام  دور بارز يف النظام الرتبوي اإلسالمي ،إذ أسهم إسهام ًا فاع ً
ال

يف دفع عجلة الرتبية إىل األمام  ،فهو ُم َر ٍّب قدير تتلمذ عىل يديه عدد من

العلامء البارزين ،وقد خ َّلف من بعده إرشادات وتعاليم وتراث ًا موسوعي ًا ينفتح
عىل كل قضايا اإلنسان يف حياته الفردية واالجتامعية.

 .2تشكل قاعدة التأخي والتعاطف أساس ًا مه ًام يف القيم اإلسالمية االجتامعية،
وقد اهتم اإلمام الصادق  برتسيخ هذه الصلة الوثيقة بني تالميذه من

خالل منهجه التعليمي الرتبوي.

 .3بينت مدرسة اإلمام الصادق  الصورة التي يريدها اإلسالم للعالقة بني
أفراد جمتمعه بكل جوانبها ،وقامت بتوطيد روح التكافل والتعاون اجلامعي يف
نفوس تالميذها ،عرب مشاريع اجتامعية متعددة.

 .4أساس احلياة االجتامعية لإلنسان هو العمل عىل املستوى اجلامعي ،واليتس َّنى
ذلك َّإال بأن يتعامل أفراد املجتمع فيام بينهم من موقع الثقة املتبادلة واعتامد
بعضهم عىل اآلخر ،وهذا املعنى اليتحصل َّإال بتوافر عنرصي الصدق واألمانة
بينهم .ولذلك عدَّ اإلمام الصادق  مبدأ الصدق واألمانة من املبادئ املهمة
التي جيب االلتزام هبا يف دائرة العالقات االجتامعية.
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 .5كان اإلمام الصادق  ينمي لدى تالميذه الشعور باملسؤولية جتاه سلوك
اآلخرين ،وحماولة التغيري واإلصالح يف املجتمع ،فهو يريد أن ير ِّقي الفرد من

عضو عادي إىل فرد رسايل يتحمل مهمة توجيه اآلخرين وتقويم انحرافاهتم.

 .6ظهر لنا من البحث َّ
أن اإلمام  عمل يف رسالته الرتبوية عىل مستويني يف
وقت واحد ،فهو حينام يعمل عىل إزالة التناقضات االجتامعية من الساحة،

فقد عمل يف الوقت نفسه عىل القضاء عىل منبع تلك التناقضات من النفس

اإلنسانية التي يتقاسمها اهلوى واإليامن.

 .1األخالق يف اإلسالم والفلسفة القديمة.107 :
 .2أصول الكايف ،ج ،2باب الرتاحم والتعاطف ،ح.2
 .3حتف العقول.315 :
 .4تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر.179/2:
 .5حتف العقول.323 :
 .6اخلصال.27 :
 .7أصول الكايف ،ج ،2باب إخبار الرجل بحبه ،ح.2
 .8بحار األنوار.291/75 :
 .9أصول الكايف :ج ،2باب حق املؤمن ،ح.2
 .10اإليامن باهلل وأثره يف احلياة.207 :
 .11بحار األنوار217/75 :
 .12أصول الكايف ،ج ،2باب أخوة املؤمنني ،ح.9
 .13أصول الكايف ،ج ،2باب قضاء حوائج املؤمنني ،ح.5
 .14العقد الفريد.235/1 :
 .15وسائل الشيعة.134/12 :
 .16املحاسن.98/1 :
 .17حتف العقول.303 :
 .18مشكاة األنوار.333 :
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 .19وسائل الشيعة.87/13 :
 .20فروع الكليني.9/8:
 .21االستبصار.6/3:
 .22اخلصال.8 :
 .23حتف العقول.324:
 .24أصول الكايف :ج ،2باب تفريج كرب املؤمن ،ح.1
 .25بحار األنوار.168/65 :
 .26الفصول املهمة من معرفة األئمة.216 :
 .27األخالق يف القرآن.186/3 :
 .28األمايل.245 :
 .29أخالقنا االجتامعية.76 :
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ملخص البحث
كان اإلمام الصادق  يف زمنه قطب الرحى الذي التف حوله اآلالف من

الطلبة والعلامء بغض النظر عن أدياهنم ولغاهتم وتوجهاهتم وكانت مدرسته أرقی

مدرسة علی مستوی العلوم والفكر إذ هلا سامت خاصة متيزها من غريها طوال
العصور وبإمكاهنا أن تكون أنموذجا للجامعة اإلسالمية املثالية التي هيدف كثري من

العلامء إىل بنائها اليوم .وذلك أن هذه املدرسة سارت علی النهج القويم الذي جاء
به النبي الكريم  يف توعية الناس وإرشادهم نحو السبل الصحيحة والعلم الذي
كان يشع من أنوار اإلمام الصادق  يف مدرسته ُينتفع به يف املجاالت الدنيوية

واألخروية كافة ولعل الرضورة أملت علی اإلمام  أن يطرح مرشوعه العلمي

الرتبوي.

هيدف البحث احلايل اىل دراسة السامت واخلصائص املتميزة هلذه املدرسة

مستخدما املنهج الوصفي .

ومن أهم نتائج البحث أن هذه املدرسة امتازت باعتنائها بالتخصص العلمي،

وفتح أبواب املناظرة واجلدال علی مرصاعيها ،واالهتامم باجلانب الرتبوي فضال

عن اجلانب العلمي.
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ABSTRACT
In his time Imam Al Sadiq was the cynosure thousands of disciples
and scientists gravitate around regardless of their religion, languages and
propensities. Whose school surged as the most elegant in the orbit of
sciences and thought as it has distinguished features giving it prominence
over the other throughout ages. It could be a nonpareil for the perfect
Islamic university attracting many a scientist ,such as a school keeps pace
with the traditions the beneficent prophet advocates in guiding people
to the right paths and science emitting light from Imam Al-Sadiq school
people make use of in the here and hereafter fields .For the necessity
urges the imam to broach his educational and scientific project. The
actual paper tackles the distinguished traits for such a school in terms of
analytic-descriptive methodology.
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 ...املقدمة ...
نظرا ألمهية القدوة يف النظم التعليمة ورضورة استخدام القدوة فيها ،فيجب

علی اجلامعات اإلسالمية اليوم التأيس بأنموذج عال .مل يغفل النص الديني عن

موضوع القدوة وحتدثت آيات القرآن الكريم والروايات الواردة عن أهل البيت
عنه وعن أمهيته ودوره ومن مجلة ذلك أن اهلل تعاىل قالُ :
ذين هَ َدى َّ ُ
اهلل
﴿أولئِ َك ا َّل َ
داه ُم ا ْقت َِده﴾ [األنعام ]90 :6؛ إذ أمر اهلل سبحانه وتعاىل نبيه باالقتداء باألنبياء
َفبِ ُه ُ

السابقني وحث اهلل سبحانه األمة عىل االقتداء بالنبي  ،قالَ :
﴿ل َقدْ كانَ َل ُك ْم يف
اهلل َوا ْل َي ْو َم ْال ِخ َر َو َذ َك َر َّ َ
اهللِ ُأ ْس َو ٌة َح َسن ٌَة ِملَ ْن كانَ َير ُجوا َّ َ
ول َّ
َر ُس ِ
اهلل َكثري ًا﴾ [األحزاب
ْ
]21 :33؛ قد ورد يف تفسري امليزان« :واملعنى من حكم رسالة الرسول وإيامنكم به

أن تتأسوا به يف قوله وفعله وأنتم ترون ما يقاسيه يف جنب اهلل وحضوره يف القتال

وجهاده يف اهلل حق جهاده» (الطباطبايي ،د.ت.)288 :16 ،

هذا من جهة ومن جهة أخری فمن اخلطأ أن نتصور أن الرتاث يشء مضی

وانقضی وأصبح جزءا من التاريخ ،بل ال بد أن نعده مظهرا لعبقرية األمة اإلسالمية

وال سيام إذا كان هذا الرتاث يتعلق باألئمة األطهار ؛ وهذا هو الذي يبعث آمال
األمة ويلهم مشاعرهم .واالنقطاع عنه يؤدي إلی هدم األساس الذي تقوم عليه
احلضارة اإلسالمية ويف زماننا هذا إذا أردنا أن نستعيد أجمادنا وحضارتنا ما علينا

إال أن نتوجه إلی ما ترك هؤالء الطيبون لنا بام يناسب حاجات جمتمعنا اإلسالمي؛

عن أن عدم االهتامم هبذا الرتاث أو ضعف االهتامم به يؤدي إلی أزمة فكرية يف

تربيتنا املعارصة تتمثل يف جتاهلنا لقيمته وأمهيته يف بناء شخصية األمة وإعطائها
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اهلوية الثقافية املميزة .إذن العودة الصحيحة والسليمة إلی الينبوع ال تكون بالعودة
إلی مظاهر املجد والزهو يف حضارتنا فقط ،بل إلی أسباب عظمته فالتاريخ غني

باستخالص قوانني حركته (الراوي1984 ،م.)29 ،

درس فيها الفروع
وصحيح أن هناك اليوم كثريا من اجلامعات املختلفة ُت ّ

املختلفة املتنوعة ولكنه مما يبدو رضوريا يف هذه األيام هو أسلمة اجلامعة؛ ألن

اجلامعة إذا بنيت علی أساس إسالمي ولوحظت فيها األخالق اإلسالمية فستكون

كل العلوم املختلفة يف خدمة اإلنسان ولن خترج عن اإلطار األخالقي اإلسالمي.
وعندما نتصفح صفحات التاريخ اإلسالمي املرشقة نالحظ أن مدرسة اإلمام

الصادق  تستأهل أن تكون أنموذجا راقيا جلامعات اليوم؛ إذ كان يدرس أكثر

من أربعة آالف طالب يف هذه املدرسة الكبرية أو قل اجلامعة اإلسالمية.

ومن نامذج املدرسة اإلسالمية طوال التاريخ ،التي كان يرأسها إمام من أهل

البيت  هي مدرسة اإلمام الصادق  وال خيامرنا شك يف أن أهل البيت 

تربوا علی املبادئ التي وضعها الرسول  وكانوا مكلفني بوصيته  للحفاظ

علی هذه املبادئ إذ هم األجدر بتوفيق من اهلل تعالی (النوبختي1969 ،م،)22 ،
ومل تبتعد حياة األئمة  عن اإلسالم كونه منهجا متكامال للحياة لذلك ال نجد

فاصال بني الدين وتعاليمه من جهة وطريقة حياهتم من جهة أخری بل كانت وثيقة

الصلة هبا (األديب1988 ،م ،)38 ،وكانوا يف نشأهتم وأخالقهم حياكون سرية
الرسول ،وهم توارثوا أخالقه من بعده .من هذا املنطلق فدراسة اخلصائص التي

امتازت هبا مدرسة اإلمام الصادق  تساعدنا علی معرفة هذه املدرسة واقتداء

اجلامعات هبا يف أيامنا هذه .وانسياقا مع هذا هيدف هذا البحث دراسة هذه املدرسة
والسامت اخلاصة هبا .واملنهج الذي توخاه البحث هو الوصفي  -التحلييل.
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نبذة عن عرص اإلمام الصادق 
عاش اإلمام الصادق  زمن التحوالت الكبرية فشهد زوال احلكم األموي

وقيام احلكم العبايس وشهد عرصه تزلزل احلكم األموي واشتداد شوكة العباسيني،

وكان الطرفان يف رصاع مستمر حتی انترص العباسيون عام  132هجرية .والظروف

السياسية أدت اىل أن متتاز تلك املدّ ة التي عاش فيها اإلمام باهلدوء واحلرية النسبية

لإلمام الصادق  وشيعته ،فكانت فرصة مناسبة جد ًا لتفعيل نشاطهم العلمي
والثقايف .وذلك ألن األمويني كانوا منشغلني باملشاكل السياسية الكثرية وكان

العباسيون يدعون أهنم يدافعون عن أهل البيت وقاموا علی الدولة األموية بشعار

«الرضا من آل حممد» ومل يضايقوا اإلمام قبل أن يستلموا مقاليد احلكم .كان هذا
املجتمع يزخر بأنواع مظاهر الفساد واالنحراف عن البعد العقائدي والفكري

وأصبحت هذه األفكار خطرا علی اإلسالم وكيانه فقد بدأ الضالل يدب يف

النفوس ووجدت األفكار الضالة طريقها إلی العقول وكان كل ذلك لتشويه
اإلسالم والنيل من كرامته ،فهناك فرق خمتلفة وبعض البؤر كانت تدعي األصالة
يف الفكر اإلسالمي كاخلوارج واملرجئة واملعتزلة والزنادقة والغالة وغريها .واتسم

هذا العرص الذي عاشه اإلمام الصادق  بظهور احلركات الفكرية ووفود اآلراء
االعتقادية الغريبة إلی املجتمع اإلسالمي وأمهها عنده هي حركة الغالة اهلدامة

(السبحاين .)45 ،فمع القرن الثاين للهجرة نبتت الفرق الكالمية وسادت النظرات

الفلسفية وتزامحت األديان عىل بعث امليت منها :كاملانوية واملزدكية والزرادشتية
والصابئة والدهرية( ...الشهرستاين2008 ،م .)72 :2 ،كان عرص اإلمام الصادق

 العرص الذهبي الذي يستمد منه التاريخ أنوارهّ .
إن اإلمام  رشع بالرواية
عن جدّ ه وآبائه عندما اندفع املسلمون إىل تدوين أحاديث النبي  بعد الغفلة التي

وترسبت
استمرت إىل عام  #143حيث اختلط آنذاك احلديث الصحيح بالضعيف
ّ
ّ
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إىل الس ّنة العديد من الروايات اإلرسائيلية التي وضعها أعداء ِ
االسالم من الصليبيني

واملجوس ،فض ً
ال عن املختلقات واملجعوالت عىل يد علامء السلطة ومرتزقة البالط

األموي ومن هنا فقد وجد ِ
االمام ّ
أن أمر الس ّنة النبو ّية قد بدأ يأخذ ّاجتاهات خطرية
وانحرافات واضحة ،فعمد اىل التصدّ ي هلذه الظاهرة اخلطرية ،وتفنيد اآلراء

ترسب الكثري منها نتيجة االحتكاك الفكري والعقائدي
الدخيلة عىل اإلسالم التي ّ

بني املسلمني وغريهمّ .
كونت حتدّ ي ًا خطري ًا لوجود الس ّنة النبو ّية،
وإن تلك املدة ّ
وخلط ًا فاضح ًا يف كثري من املعتقدات ،لذا كان اإلمام  كان بحقّ سفينة النجاة

من هذا املعرتك العرس (السبحاين.)79 ،

ويمكن حرص األسباب التي أوجبت حدوث احلركة العلمية العظيمة يف عرص
اإلمام الصادق  والنشاط الفكري والثقايف فيه يف ُ
األمور التية:
 .1حرية الفكر والعقيدة يف اإلسالم ،ومل يكن العباسيون بال تأثري يف هذه احلرية
الفكرية قطع ًا ،غري ّ
أن هلذه احلرية جذورا يف تعاليم اإلسالم بحيث لو كان

العباسيون يريدون الوقوف أمامها ملا كان بمقدورهم ذلك.

 .2كانت البيئة اإلسالمية آنذاك بيئة دينية متام ًا ،وكانت الدوافع الدينية هي التي
حترك الناس ،كام ّ
ّ
وحث القرآن
أن لتشجيع نبي اإلسالم عىل طلب العلم،

عىل التعليم والتع ّلم وتأكيده ذلك وعىل التفكري والتع ّقل ،الدور األسايس يف

تنشيط وتفعيل هذه احلركة العلمية.
 .3كان للقوميات ُ
واألمم التي دخلت اإلسالم خلفية فكرية وعلمية ،وكان
لبعضها مثل العنرص الفاريس -الذي كان له خلفية حضارية أكثر ازدهار ًا-
واملرصي والسوري حضارات عريقة يف تلك املدة ،فراحت هذه ُ
األمم بدافع

معمق تبحث وتتفحص وتتبادل اآلراء فيام بينها.
فهم تعاليم اإلسالم بشكل ّ
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 .4التساهل الديني أو التعايش السلمي مع غري املسلمني خاصة التعايش مع
أهل الكتاب فقد قبل املسلمون أهل الكتاب ومل يروا يف ذلك خمالفة لعقيدهتم
الدينية ،وكان ألهل الكتاب يف تلك املدة علامء وخرباء وكان املسلمون

يواجهوهنم مواجهة علمية ،وكان هذا يؤدي إىل اجلدل والبحث واملناظرة
(السبحاين 135 ،نقال عن املطهري142 ،ـ .)160

ومل تتخذ اآلراء الدينية اجتاها فلسفيا إال عند الفاطميني ذلك أن انتشار العلم

يف ذلك احلني أطلق روح البحث واالستقصاء وأصبحت املناقشات الفلسفية عامة

يف كل جمتمع من املجتمعات واجلدير بالذكر أن زعامة تلك احلركة الفكرية إنام
وجدت يف تلك املدرسة التي ازدهرت يف املدينة والتي أسسها حفيد عيل بن أيب

طالب املسمی باإلمام جعفر امللقب بالصادق  ويعترب أول من أسس املدارس

الفلسفية الرئيسة يف اإلسالم ومل يكن حيرض حمارضاته أولئك الذين أسسوا فيام بعد
املذاهب الفقهية فحسب بل كان حيرضها الفالسفة وطالب الفلسفة من األنحاء

القصية وكان اإلمام احلسن البرصي مؤسس املدرسة الفلسفية يف مدينة البرصة
وواصل بن عطاء مؤسس مذهب املعتزلة من تالميذه الذين هنلوا من معني علمه

الفياض( .البعلبكي.)193 ،

مدرسة اإلمام الصادق ؛ سامهتا لدورها القيادي
يف هذا القسم من البحث سنشري إلی السامت التي متتاز هبا مدرسة اإلمام

الصادق  ،تلك السامت التي جتعلها ترتأس جامعات اليوم وتقتدي هبا هذه
اجلامعات ،وهذه السامت هي:

59

 )1فتح أبواب احلوار واملناظرة
احلوار أصله يدل علی معنی الرجوع إما إلی اليشء أو عن اليشء واملحاورة:

الرجوع واملراودة يف الكالم أو مراجعة املنطق يف املخاطبة (ابن منظور ،حور)،

قال الراغب :احلور الرتدد إما بالذات وإما بالفكر (الراغب األصفهاين2001 ،م،
 .)142هو يف اللغة «حاوره حماورة وحوار ًا :جاوبه وجادله .وحتاوروا :تراجعوا
الكالم بينهم وجتادلوا .احلوار :ولد الناقة ساعة تضعه» (إبراهيم و آخرون ،د.ت،

 ،)204 :1وقيل «املحور :اخلشبة التي تدور فيها املحالة و هي البكرة العظيمة التي

يستقی منها » (ابن فارس1979 ،م« )117 :2 ،واألحور :كوكب ،و هو املشرتي
» (اجلوهري1984 ،م .)640 :2 ،واحلوار اصطالحا هو املناقشة بني طرفني أو

أطراف ويقصد هبا تصحيح كالم وإظهار حجة وإثبات حق ،وبعض العلامء عرفه
علی أنه حمادثة بني شخصني أو فريقني حول موضوع حمدد لكل منهام وجهة نظر
خاصة به هدفها الوصول إلی احلقيقة أو أكرب قدر ممكن من تطابق وجهات النظر

بعيدا عن اخلصومة أو التعصب (السقار .)8 ،وقيل هو «نوع من احلديث بني
شخصني ،يتم فيه تداول الكالم بينهام بطريقة ما ،فال يستأثر به أحدمها دون اآلخر،
و يغلب عليه اهلدوء و البعد عن اخلصومة و التعصب» (ديامس1999 ،م.)11 ،

أسلوب احلوار من أبرز األساليب احلكيمة و البليغة التي استعملها القرآن

الكريم ،يف إقامة األدلة علی وحدانية اهلل تعالی وعلی صدق الرسل الكرام ،من

أجل الوصول إلی احلقّ عن اقتناع عقيل ،وارتياح نفيس ،جيعل صاحبه يعيش حياته

وهو ثابت علی ما آمن به ثبات ًا ال ينازعه ريب وال خيالطه ّ
ّ
ولعل من األدلة
شک.
أن مادة (القول) وما اشتق منها التي ّ
علی ذلکّ :
تدل علی التحاور واملراجعة بني

مرة.
الناس يف أمور معينة قد تكررت يف القرآن الكريم أكثر من ألف وسبعامئة ّ
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(عبد الباقي1981 ،م ،ص )554الغرض من احلوار هو البحث عن احلق ليتضح،
فاحلق مطلوب والتعاون علی النظر فيه مفيد ومؤثر هكذا عادة السلف الصالح

يف حتاورهم ،فقد تدعو احلاجة إلی البحث املشرتك للتوصل إلی احلق (الغزايل،

2000م.)54 :1 ،

وعندما ندقق يف حياة اإلمام الصادق  ومنهجه يف إدارة املدرسة الكبرية

التي كان يرأسها نالحظ أنه  عزز القيم واملبادیء اإلنسانية التي هي القاسم
املشرتک بني مجيع احلضارات والثقافات ،كان يستخدم احلوار الذي يسهم بدرجة
كبرية يف التقارب بني الشعوب واألمم ،ويف إزالة احلواجز املرتاكمة من سوء الفهم

املتبادل ومن األفكار املسبقة القائمة علی أساس غري صحيح؛ ألن ذاك العرص كان
عرص التقاء كثري من احلضارات.

ومن جهة أخری فال ّ
شك يف وجود تباين واضح بني الناس ،يف عقوهلم

ومدركاهتم و قابليتهم لالختالف ،إال أن اهلل وضع علی احلق معامل بارزة ،وجعل
علی الرصاط املستقيم منارات هادية .فالغاية من احلوار هي إقامة احلجة ،ودفع

الشبهات وكل فاسد من األقوال واآلراء ،وهو تعاون من املتناظرين علی معرفة

احلقيقة والتوصل إليها ،ليكشف ّ
كل طرف ما خفي علی صاحبه منها ،والسري
بطرق االستدالل الصحيح للوصول إلی احلق (ابن محيد1999،م.)213 ،

التعصب ،إذ يقود احلوار
يستلزم هذا املوضوع التزام املوضوعية والبعد عن
ّ

إلی طريق مستقيم ال عوج فيه ،وحيول دون انسياق إلی اهلوی .وقد أرشدنا القرآن

الكريم إلی األخذ هبذه القاعدة ،إذ ع ّلم الرسول  واملسلمني أن يقولوا يف
اك ْم َل َع َىل ُهدً ى َأ ْو ِيف َض ٍ
﴿وإِ َّنا َأ ْو إِ َّي ُ
الل ُّمبِ ٍ
ني﴾ [سبأ ]24 :34ويف هذا
حوارهمَ :
ّ
التخيل عن التعصب ألمر سابق ،وفيه كامل إعالن الرغبة بنشدان احلقيقة أنّی
غاية
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كانت .ناظر اإلمام  أصحاب اآلراء من اجلربية والقدرية و ...الذين حتدوا

الكثري من العلامء بمجالسهم وهذا ما دفعه للتصدي هلم فكانت حواراته ومناقشاته
التي عربت بشكل حقيقي عن احرتام األفكار التي حيملها اآلخر مهام كانت حيث

تبدأ باحلوار البناء واإلقناع البعيد عن التهكم والسخرية واالنتقاص ولعل هذا ما

يفرس لنا التغيري الذي حتدثه مناظراهتم تلك يف أهنا حتاور الفكر بالفكر (ابن الصباغ،
.)885 :2

إذا راجعنا إلی املصادر التي ثبتت حوارات اإلمام الصادق  ومناظراته

املختلفة لنكشف أن أطراف احلوار مع اإلمام  تتنوع إلی أنواع املعتقدات بدء ًا

من اإلنكار لوجود اهلل وانتهاءا ًبالسلوكيات املنحرفة وأصحاب الفهم اخلاطئ
ملسرية الرشيعة وهي مجيعها تكشف لنا عمق النشاط الفكري والعقائدي الذي

مارسه اإلمام الصادق  وإن اإلمام  مل يكن بمنأی عن احلياة الفكرية يف
عرصه بل كان مطلعا إطالعا تاما وشامال علی تلك احلركات ومتفاعال تفاعال

إجيابيا مع مهوم األمة والتحديات التي كانت تواجهها.

و احلوار الطيب هو الذي يوضح كالم اهلل تعالی والسنة النبوية الرشيفة ويعرف

املسلمني وغريهم الفرق بني الكالم الرباين املعجز و الكالم البرشي ويعرف الناس

وسطية الدين كذلك يسد باب املغالطات يف الدين اإلسالمي وخاصة ظاهرة
اإلفراط يف الدين والتفريط فيه كذلك يعرف اآلخر األسس اإلسالمية يف النهي

عن العنف وقتل النفس بغري نفس وهنيه عن الفساد يف األرض (محدي زقزوق،

2004م .)205 :5 ،فكان اإلمام  هيتم باحلوار الطيب يف مدرسته اإلسالمية.

مل يكن  هيتم بموضوع احلوار فقط ،بل كان يطلب منهم أن حيدثوه بام

جری هلم من حوار مع املخالفني فقد سأل هشام أن حيدثه بام جری له مع عمرو بن
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عبيد ،وإبداؤه رضاه عنهم فقد ورد يف آخر احلديث :فضحك أبو عبداهلل سالم اهلل

عليه وقال :يا هشام من علمك هذا؟ قال :قلت :يشء أخذته منك وألفته (الطويس،

د.ت.)500 :2 ،

ومل هيتم  باحلوار مع التيارات امللحدة فقط ،بل كان يناظر وحياور أصحاب

املذاهب املختلفة فواجه تيار القياس والرأي واجلربية الذي تزعمه أبو حنيفة بشدة
ونذكر منه علی سبيل املثال ال احلرص هذه املحاورة إذ دخل أبو حنيفة فجرى حوار

مطول بينهام ،منه :قال اإلمام :يا أبا حنيفة إذا ورد عليك يشء ليس يف كتاب اهلل ومل

تأت به الثار والسنة كيف تصنع؟ فقال :أصلحك اهلل أقيس وأعمل فيه برأيي .قال

 :يا أبا حنيفة إن أول من قاس إبليس امللعون قاس علی ربه تبارك وتعالی فقال:
أنا خري منه خلقتني من نار وخلقته من طني .فسكت أبو حنيفة .فقال  :يا أبا

حنيفة أ يام أرجس البول أو اجلنابة؟ فقال :البول .فقال  :الناس يغتسلون من
اجلنابة وال يغتسلون من البول .فسكت ...إلی آخر الرواية (املجليس1403 ،ه:2 ،
 293ـ  .)296ولرياجع َمن يريد مزيدا ِمن االطالع علی مناظرات اإلمام الصادق

 إلی كتاب الكايف للكليني وهتذيب األحكام للطويس ،واالحتجاج للطربيس.
 )2االهتامم بالرتبية بجانب االهتامم بالعلم
الرتبية هي عملية يتم هبا إكساب األفراد جمموعة من القيم فالرتبية بجوهرها

عملية قيمية إذ إن مهمتها ليس التعليم فحسب وإنام تعني اإلعداد والتنمية والتوجيه

وغرس القيم وتكوين االجتاهات (التميمي2005 ،م )13 ،والرتبية يف املنظور

اإلسالمي هي منظومة قيمية من حيث املضمون واجلوهر إذ إن هدفها الشامل

يصب يف تنمية الفرد واملجتمع نحو األفضل من طريق االكتامل والنضج والتهذيب
والتثقيف املستمر واملتواصل (اخلويل1988 ،م.)23 ،
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وإنسان اليوم يعيش يف عامل متعدد الوسائط هتيمن فيه وسائل اإلعالم علی

الفضاء الثقايف واالجتامعي العريب؛ عامل يتميز بتعدد يف القنوات التلفزيونية فضال

عن استعامل احلاسوب وانتشار استعامل شبكة اإلنرتنت و ...وال بد من هتيؤ
التلميذ أو الطالب ليتعامل مع هذه البيئة اجلديدة .وعلی املدرسة واجلامعة يف العامل

اإلسالمي أن جتهز الطالب وحترضه بكفاءة واستقاللية ووعي نقدي وبمسؤولية
يف املجتمع متثل فيه وسائل اإلعالم وتكنولوجيتها مكانة مرموقة وتتمتع بسلطة
قوية يف تشكيل العامل الثقايف هلم (بو خنوفة2005 ،م .)77 ،ومما امتازت به مدرسة
اإلمام الصادق  االهتامم باجلانب الرتبوي بجانب البعد العلمي ،إذ مل يكن
هدف هذه املدرسة اجلانب العلمي فقط ،بل كان ينشد بناء الفرد الصالح ومن ثم
املجتمع الصالح .وذلك واضح يف توصيات اإلمام الصادق  إلی الطلبة ويف

أقواله الكريمة.

قال سفيان الثوري« :لقيت الصادق بن الصادق جعفر بن حممد عليهام السالم

فقلت :يابن رسول اهلل أوصني ،فقال  :يا سفيان أدبني والدي بثالث وناين

عن ثالث فأما اللوايت أدبني هبن فإنه قال يل :يا بني من يصحب السوء ال يسلم
ومن ال يملك لسانه يندم ومن يدخل مداخل السوء يتهم .قلت :يابن رسول اهلل

فام الثالث اللوايت هناك عنهن .قال  :ناين أن أصاحب حاسد نعم وشامتا
بمصيبة أو حامل نميمة» (الكليني1388 ،ه .)546 :2 ،وأوصی اإلمام الصادق

 املفضل بن عمر وأمره أن يبلغها شيعته هذه الوصية(( :أوصيك بست خصال
تبلغهن شيعتي أداء األمانة إلی من ائتمنك وأن ترضی ألخيك ما ترضاه لنفسك

واعلم أن لألمور أواخر فاحذر العواقب وأن لألمور بغتات فكن علی حذر وإياك
ومرتقي جبل سهل إذا كان املنحدر وعر ًا وال تعدن أخاك وعد ًا ليس يف يدك وفاؤه))

(املصدر نفسه.)636 :2 ،
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يعد القرآن أعظم منهج تربوي عرفه البرش ،وقد طبقته أمةكانت تعاين الفرقة

والضعف واجلهل والتأخر فأصبحت أرقی األمم أعلمها وأقواها (عمر1995 ،م،
 .)7كيف ال يكون ذلك وقد نزل القرآن هلداية اإلنسان وتعليمه وتنظيم حياته فهو

كتاب جاء أساسا لإلنسان وهيدف إلی إصالحه حيث اشتمل علی وصف أحوال
النفس اإلنسانية وأسباب انحرافها ومرضها وطرق تربيتها وهتذيبها وعالجها
وكثري من احلقائق عن اإلنسان وحياته النفسية (نجايت1980 ،م.)393 ،

وذلك ألن منهج هذه املدرسة هو منهج القرآن الكريم الذي حيمل كل عنارص

النمو والتجدد والكفيلة بأن جتعله صاحلا للتطبيق يف كل جمتمع وإن اختلفت
مقوماته قليال أو كثريا وسيظل هذا املنهج علی اختالف األزمان واألجيال الدواء

لكل داء واحلل لكل مشكلة والعصمة من كل ضالل وذلك بنص حديث إمام
اهلدی املصطفی (( :إين قد تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها :كتاب اهلل

وسنتي)) (يوسف2002 ،م.)2 ،

كيف ال هيتم اإلمام  باجلانب الرتبوي وهو إمام دين متيز بتأسيس مفهوم
﴿ل َقدْ َم َّن َّ ُ
التزكية الذي يعترب وظيفة من وظائف األنبياء ،قال عز وجلَ :
اهلل َع َىل

ني إِ ْذ َب َع َث ِفي ِه ْم َر ُس ً
ْ ُاملؤْ ِمنِ َ
وال ِم ْن َأن ُْف ِس ِه ْم ي ْت ُلو َع َلي ِه ْم آياتِ ِه َويزَ ِّكي ِه ْم َو َيع ِّل ُم ُه ُم
َاب َو ْ ِ
احل ْك َم َة َوإِنْ َكا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني﴾ [آل عمران ]164 :3؛ فيعترب
ا ْل ِكت َ
هذا املصطلح منظومة تربوية متكاملة يف الفكر اإلسالمي تدور حول اإلنسان برتبية

نفسه واالرتقاء هبا يف مدارج السالكني .وذلك ألن الرتبية من أهم الوسائل التي
تساعد يف إصالح املجتمع وحتقيق أهدافه يف التقدم والتطور ولذلك آمن هبا الكثري

من املفكرين واملصلحني اليوم فجعلوها إحدی وسائلهم املهمة التي تساعدهم
علی حتقيق أهدافهم ونرش مبادئهم.
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 )3حرية احلضور لكل فرد حمب للعلم فيها
ال هيم يف مدرسة اإلمام الصادق  أن يكون الطلبة من جنسيات خمتلفة أو

بألوان متعددة أو يتحدثوا بلغات متباينة؛ ألن هذه املدرسة هتتم بالرتبية والتعليم
وكل من يشتاق إلی هتذيب النفس أو حتصيل العلوم فله مكان ومنزلة يف هذه
املدرسة؛ فلذا نالحظ أن يف هذه املدرسة طلبة من أنحاء البلدان اإلسالمية قريبها

وبعيدها شاركوا فيها ،وأخذوا العلوم املختلفة الدينية وغريها ،العقلية منها والنقلية.

يؤم مدرسته طالب العلم ورواة احلديث
وبام كتبه األستاذ أسد حيدر أنه قال :كان ّ
من األقطار النائية ،لرفع الرقابة وعدم احلذر فأرسلت الكوفة ،والبرصة ،وواسط،

واحلجاز إىل جعفر بن حممد أفالذ أكبادها ،ومن ّ
كل قبيلة من بني أسدّ  ،وخمارق،
وطيء ،وسليم ،وغطفان ،وغفارَ ،
واالزد ،وخزاعة ،وخثعم ،وخمزوم ،وبني ضبة،

سيام بني احلارث بن عبد املطلب ،وبني احلسن بن احلسن بن ع ّ
يل
ومن قريش ،وال ّ

(حيدر .)38 :1 ،ومرد هذا أن األئمة هم صورة اإلسالم املرشقة يف صفحات
تاريخ احلضارة اإلسالمية فكان هلم دور بارز يف إعطاء احلضارة اإلسالمية سمة
اإلنسانية والعاملية وكانوا هم متبعي املنهج القرآين الذي يدعو املسلمني إلی نرش

الدعوة اإلسالمية وإقامة املحبة والدعوة باحلكمة واالنفتاح والتفاعل مع اآلخر
بغض النظر عن العقيدة واجلنس واللون واللغة ويبني أنه ال بد أن يكون أساس

الدعوة احلكمة واملوعظة احلسنة واملجادلة بالتي هي أحسن؛ قال تعالی﴿ :ا ْد ُع إِ َىل
احل ْك َم ِة َو ْاملَ ْو ِع َظ ِة ْ َ
َسبِيلِ َر ِّب َك بِ ْ ِ
احل َسن َِة َو َج ِ
اد ْ ُهل ْم بِا َّلتِي ِهي َأ ْح َس ُن إِنَّ َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم

ين﴾ [النحل ]125 :16؛ َ
بِ َم ْن َض َّل َع ْن َسبِ ِيل ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِ ْ ُ
الد ِ
﴿ال إِ ْك َرا َه ِيف ِّ
ين
امل ْهت َِد َ
وت َويؤْ ِم ْن بِ َّ
اغ ِ
الر ْشدُ ِم َن ا ْل َغي َف َم ْن ْ
يك ُف ْر بِ َّ
الط ُ
َقدْ َت َب َ
است َْم َس َك بِا ْل ُع ْر َو ِة
اهللِ َف َق ِد ْ
ني ُّ

ا ْل ُو ْث َقى َال ان ِْف َصا َم َ َهلا َو َّ ُ
يم﴾ [البقرة .]256 :2
اهلل َس ِم ٌ
يع َع ِل ٌ
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وال شك أن الناس «يتباينون يف كل يشء يتباينون يف ذكائهم وعلمهم كام

يتباينون يف أمزجتهم ومشاعرهم ثم إهنم خيتلفون يف أفكارهم وتصوراهتم كام
خيتلفون يف ميوهلم واجتاهاهتم .وكل هذا مما يفرض تغري املدخل األكثر مناسبة إلی

نفوسهم واألسلوب األكثر مالءمة إلی عقوهلم» (كيف ندعو إلی اإلسالم)29 ،؛
يقول سيد قطب« :املجتمع اإلسالمي جمتمع عاملي بمعنی أنه جمتمع غري عنرصي
وال قومي وال قائم علی احلدود اجلغرافية فهو جمتمع مفتوح جلميع بني اإلنسان
دون النظر إلی جنس أو لون أو لغة بل دون نظر إلی دين أو عقيدة» (نحو جمتمع

إسالمي .)92 ،وكان األئمة  جيسدون ما أمر به املنهج القرآين من أجل إرساء
مبادئ التعايش السلمي فكانوا أنموذجا مجع بني النظرية والتطبيق ،وانسياقا من
هذا أرسوا التعايش السلمي بني املسلمني بعد أن كانوا يقرون أن االختالف بينهم

أمر طبيعي .وحتی تلحظ أن الكثري من طلبة اإلمام  الذين هلم دور كبري يف نرش

الصيت العلمي لإلمام  هم من املوايل منهم :هشام بن احلكم مولی بني شيبان،
عيل بن يقطني ،جابر بن حيان؛ إذ بدأ هؤالء املوايل نشاطهم العلمي بمساعدة اإلمام

 وإرشاداته القيمة.

 )4االعتناء بالتخصص العلمي
مع أن هذه املدرسة ضمت يف أحضاهنا كثريا من الطلبة املشتاقني إلی العلوم

املختلفة ،فتنوع العلوم هو من خصائص مدرسة اإلمام الصادق  املهمة امتازت
بالتخصص العلمي وكل طالب كان يدرس يف فرع خاص حيبه ويبذل جهده لتعلم

أصوله .وإليك بعض أسامء هؤالء الطلبة الذين برزوا يف العلوم املختلفة وأصبحوا
علامء كبارا:

 .1الفلسفة :هشام بن احلكم ،هشام بن سامل.
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 .2الفقه :زرارة بن أعني ،وحممد بن مسلم ،وأبان بن تغلب ،وأبو حنيفة ،ومالك،
وسفيان بن عيينة.

 .3احلكمة :املفضل بن عمر.

 .4التاريخ :أبان بن عثامن األمحر البجيل.
 .5الكيمياء :جابر بن حيان الكويف.

واالهتامم هبذا اجلانب مهم جدا وخاصة بعد أن كثرت العلوم وازدادت فروعا

خمتلفة ،ويف زمن اإلمام الصادق  نالحظ أن املسلمني أقبلوا علی التفاعل

احلضاري برسعة يمتصون من حضارات األمم السابقة كالفرس واليونان ،وما

كان لدی خمتلف األمم التي التقت مع املسلمني لقاء مودة أو خصام .وقاموا كذلک
بتحرير هذه العلوم و تنقيتها من الشوائب وتنميتها وصقلها وإصالح فاسدها،
مسرتشدين باملنهج العام الذي رسمه للمسلمني مصدرا الترشيع اإلسالمي

العظيامن؛ القرآن الكريم والسنة النبوية ،كل ذلک فيام مل يكن من خصائص الرشيعة
بيانه وحتديد أصوله و فروعه كأصول االعتقاد وأحكام العبادات واملعامالت ونظم
احلياة الفردية واالجتامعية (امليداين ،)125 ،فلم يكن املسلمون جمرد نقلة ،وإنّام

ح ّللوا وأضافوا وابتكروا ألهنم كانوا ينظرون بعني إلی الثقافة اليونانية أو الفارسية،

وبالعني األخری إلی التعاليم اإلسالمية.

مل تقترص مدرسة اإلمام الصادق  علی الطلبة املوالني فقط بل كانت

مفتوحة جلميع طالب العلم واملعرفة من اجلنسيات واللغات واأللوان املختلفة؛

ألن اإلمام  كان إمام األمة بأرسها .و مل تقترص هذه املدرسة علی علوم حمددة
بل شملت العلوم املختلفة أو قل مجيعها ومنها :علم الفقه واحلديث والتفسري
والكالم والعلوم الطبية والفلكية والطبيعية و...
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كانت دار اإلمام الصادق  كجامعة كبرية متوج باحلكامء وأهل العلم

جييب علی أسئلتهم وحيل مشاكلهم دون التفات إلی نحلهم ومذاهبم أو فرقهم
ومقاصدهم يلقي علی طالبه خمتلف العلوم واملعارف وكان ينهل من فيض علمه
طلبة العلم من كل األقاليم فانترش صيته يف مجيع البلدان وروی عنه الكثري منهم:

حييی بن سعيد ،وابن جريج ،ومالك ،وأبو حنيفة ،وأبان بن تغلب ،وسفيان الثوري

سفيان بن عيينة و( ...أبو نعيم األصبهاين .)195 :3 ،1933 ،وكان ّ
كل واحد
من هؤالء الطالب شخصية علمية كبرية متأ ّلقة ،وقد قدّ موا خدمات كبرية ،وكان

لبعض منهم مؤلفات علمية وتالمذة كثريون ،فمث ً
ال كان هلشام بن احلكم واحد
وثالثون كتاب ًا (الفتال النيسابوري ،)229 ،#1375 ،وأ ّلف جابر بن حيان أكثر من
مائتي كتاب (ابن النديم1978 ،م.)512 ،

وإذا دققنا حياة اإلمام الصادق  العلمية الحظنا أن لإلمام  دورا

كبريا يف العلوم العقلية كالطب والصيدلة وعلم الكيمياء وعلم الفيزياء وعلم

اهليئة والنجوم وغريها .فمثال مل يكتشف حقيقة علم اإلمام الصادق  الغزير
وأقواله الكريمة وكلامته احلكيمة الطيبة يف الطب أطباء عرصه كام اكتشفت بعد عدة

قرون؛ وكان خوض األئمة  يف املسائل الطبية كخوضهم يف سائر العلوم؛ وكأنه
يمثل نوعا من الكرامة واإلعجاز .فصل اإلمام الصادق  احلديث عن اهليكل
العظمي واألعصاب واجلوارح يف جسم اإلنسان ورشحها رشحا دقيقا مفصال.

روی سامل الرضير« :إن نرصانيا سأل اإلمام جعفر الصادق  تفصيل

اجلسم فذكر اإلمام  :إن اهلل تعالی خلق اإلنسان من اثني عرشا وصال وعلی

مائتي وستة وأربعني عظام وعلی ثالث مائة وستني عرقا فالعروق هي التي تسقي
اجلسد كله والعظام متسكها والشحم يمسك العظم والعصب يمسك اللحم وجعل
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يف يديه اثنني وثامنني عظام يف كل يد واحد وأربعون عظام منها يف ك ّف ِه مخسة وثالثون
عظام ويف ساعده اثنان ويف عضده واحد ويف كتفه ثالثة ويف األخری كذلك ويف رجله

ثالثة وأربعون عظام منها يف قدمه مخسة وثالثون عظام ويف ساقه اثنان ويف ركبته ثالثة

ويف فخذه واحد ويف وركه اثنان وكذلك يف األخری ويف صلبه ثامين عرشة فقرة ويف
كل واحدة من جنبيه تسعة أضالع ويف عنقه ثامنية ويف رأسه ستة وثالثون عظام ويف

فيه ثامنية وعرشون» (النوري1987 ،م.)445 :16 ،

إن هذا التفصيل للجسم البرشي واهليكل العظمي هبذه الدقة ال يأيت إال من

أتيحت له فرصة دراسة الطب والترشيح وفضال أن اإلمام أفاد غريه هبذا العلم

وخترج من مدرسته هذه عدد من أصحابه (ابن شهر آشوب1956 ،م.)379 :3 ،
أو أشار  إلی كثري من األمراض ووصف هلا الدواء منها :السعال والسل
والزكام ووجع املثانة واحلصاة وأوجاع املفاصل وسلس البول واإلسهال واجلدري

وعرق النسا واجلروح والقروح والرمد والربص واجلذام والسموم وأوجاع الظهر

والبهق وعلل الفم واألسنان واحلمی والصداع و( ..القراغويل1963 ،م.)148 ،
وهنا سنشري إلی دور اإلمام الصادق  الريادي يف أحد العلوم املهمة ،أال وهو

علم الكيمياء.

وإن نجد رأيا آخر قائال بأنه من املشكوك أن «جعفر الصادق جلأ شخصيا إلی

النظر يف املعارف الكيميائية (السحرية) واملعارف الفلكية والتنبؤية التي نسبت إليه

ولكن ال يشء يناقض أنه شجع هذه املعارف عند تالميذه مضيفا عليها دالالت
إسالمية وأنه رسم خط تطورها الذي قاد مبارشة إلی الباطنية الشيعية بمختلف

أشكاهلا وهبذا املعنی يمكن اعتبار اإلمام السادس للشيعة اإلثنی عرشية أب الرتاث
العلمي العريب» (فهد ،د.ت.)85 ،
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ور ّد أمحد عبد الرزاق أمحد علی َمن نفی أن يكون لإلمام الصادق  دور يف

علم الكيمياء ،فقال« :حاول بعض املحدثني نفي صلته بعلم الكيمياء علی أساس

أنه قصد من اشتغاله هبا فيه تطهري الروح فقط ،وفاهتم أيضا أن لفظة الكيمياء كانت
تطلق قديام علی فرعني خمتلفني بعض اليشء من فروع املعرفة خيتص األول بالتفسري
املجازي والصويف للتغريات الكيميائية يؤدي لتطور اإلنسان الروحي الذي يدخل
ضمن تعاليم علم الكالم يف حني استهدف الفرع الثاين من الكيمياء السعي إلی

معرفة تكوين املادة حيث كانوا يشتغلون به ويؤمنون بإمكان حتويل املعادن اخلسيسة
أو الناقصة إلی ذهب وفضة تلك النظرية التي باءت بالفشل ألهنا ال تستند اىل أي

أساس علمي ومع ذلك أخذ هبا أغلب علامء املسلمني» (1991م.)282 ،

ولكن نسبة الريادة إلی اإلمام  تعود إلی موضوعني :األول :ما أكدته

املصادر ،والثاين :أثر اإلمام يف عدد من العلامء .أما األول فذكر ابن النديم أن لإلمام

 كتاب اهلليلجة (وهو ما يتداوی به) (املجليس1403 ،ه ،)237 :59 ،وقال ابن
خلكان« :له كالم يف صنعة الكيمياء والزجر والفأل وكان تلميذه أبو موسی جابر

بن حيان الصويف الطرطويس قد ألف كتابا يشتمل علی ألف ورقة تتضمن رسائل

جعفر الصادق وهي مخسامئة رسالة» (ابن خلكان .)337 :1 ،و ذكر الصفدي هذا
أيضا (2000م.)27 :11 ،

وورد يف كتاب البيان جلابر بن حيان من منشورات هوليامرد :أنه ملا كان البيان

أجل ما حيتاج إلی تقديمه يف علوم موالنا - أي جعفر -وكان طريقه أحد
الطرق التي جيب أن يدرج املتعلم عليها ويتغذی هبا وجب أن نذكره يف هذا الكتاب

ليعرفه الراغب يف هذه العلوم الرشيفة بحقه وصدقه فيعظم انتفاعه به» (اهلاشمي،

1986م .)112 ،واإلمام  علی حد قول جابر كان يطلب من جابر أن يسهل
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املوضوعات؛ وقد ورد يف كتاب الرمحة جلابر بن حيان إذ قال ..« :قال يل سيدي :يا

جابر! فقلت :لبيك يا سيدي ،فقال :هذه الكتب التي صنفتها مجيعها وذكرت فيها
الصنعة وفصلتها فصوال وذكرت فيها من املذاهب وآراء الناس وذكرت األبواب
وخصصت كل كتاب ...وبعيد أن خيلص منها يشء إال الواصل والواصل غري
حمتاج إلی كتبك ثم وضعت كتبا كثرية يف املعادن والعقاقري فتحري الطالب وضيعوا
األموال وكل ذلك من قبلك ..والن يا جابر استغفر اهلل وأرشدهم إلی عمل قريب

سهل تكفر به ما تقدم لك وأوضح» (املصدر نفسه.)111 ،

ومما ال يفوتنا ذكره أن جابر يف كثري من كبته أقر بتعلمه من اإلمام الصادق

 فإليك بعض النامذج من هذه اإلقرارات :قال يف كتابه اإلكسري األعظم:
من اهلل تعالی عيل بجعفر بن حممد
«لقد حتملت من هذا أملا عظيام بذكري له إلی أن ّ
صلوات اهلل عليه ،فلم يزل يسهل عيل ذلك ويكشف يل األمر»( .ابن حيان ،د.ت،
 )40وقال أيضا« :وحق سيدي لو ال أن هذه الكتب باسم سيدي ملا وصلت إلی

حرف من ذلك آخر األبد ال أنت وال غريك إال يف كل برهه عظيمة من الزمن»
(اهلاشمي1986 ،م .)116 ،وكذلك ذكر جابر يف كتابه امليزان« :وهذا يف امليزان

عجيب أن ال يدخل أحد العلوم عليها ال التدبري وال غريه وهذا الذي نقول :إنه
أول عظيم النفع يف خواص القدم والتوحيد هلل تعالی علوا كبريا ونقض عظيم علی

الثنوية كذا أخربين سيدي وأمرين أن أقول وأصنف» (املصدر نفسه.)117 ،
 )5حرية الرأي والتعبري

متتاز مدرسة اإلمام الصادق  بحرية الرأي والتعبري التي دعا إليها الرسول

الكريم  وترد هذه احلرية ضمن سياق حرية التعبري عن األفكار واآلراء من
طريق الكتابة أو الكالم وفقا لقوانني حتافظ علی سالمة الدين اإلسالمي الذي متيز
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بأفقه الواسع يف قبول اآلخر وخطابه الراقي مع الفكر اإلنساين الذي ُعد املوجه
احلقيقي ملا يقوم به اإلنسان من أعامل وهذا ما يبني لنا إرصار القرآن الكريم علی

استخدام العقل والفكر والتدبر .كان اإلمام  يشجع املسلمني علی االستشارة
والتعبري عن آرائهم يف مجيع املسائل لتتآلف قلوهبم ويستفيدوا من خربات اآلخرين

يف شؤون احلياة .كان اإلمام الصادق  رائد مدرسة فكرية متميزة جتسدت

يف تكوينه الروحي والفكري كل جتليات اخلالق املتعايل .وأعمق أثر ملعنی احلرية
وحرية التعبري منها يف مدرسة اإلمام الصادق  يتبني بتأثري اإلمام  يف الناس
بأخالقه وأفكاره ومتكنه من جذب الكثري من األتباع املوالني له .ولعل أبرز صور

حرية التعبري والرأي قد جتسدت يف طريقة تعامل اإلمام  مع الناس وخاصة
الذين كانوا يسيئون اىل اإلمام  حيث كان يقابلهم باإلحسان ومن نامذج تعامل

اإلمام  مع من أساء إليه هاتان الروايتان :قال أبو جعفر اخلثعمي« :أعطاين
رصة فقال يل :ادفعها إىل رجل من بني هاشم وال تعلمه أين أعطيتك
الصادق ّ 

شيئ ًا ،قال :فأتيته ،قال :جزاه اهلل خري ًا ما يزال كل حني يبعث هبا فنعيش هبا إىل قابل،

ولكني ال يصلني جعفر بدرهم يف كثرة ماله» (املجليس1403 ،ه .)12 :47 ،وعن
أيب جعفر الفزاري قال :دعا أبو عبد اهلل الصادق  موىل له يقال له :مصادف،

فأعطاه ألف دينار وقال له« :جتهز حتى خترج إىل مرص ،فإن عيايل قد كثروا» ،قال:

فتجهز بمتاع وخرج مع التجار إىل مرص ،فلام دنوا من مرص استقبلتهم قافلة خارجة
من مرصِ ،فسألوهم عن املتاع الذي معهم ما حاله يف املدينة ،وكان متاع العامة،

فأخربوهم أنه ليس بمرص منه يشء ،فتحالفوا وتعاقدوا عىل أن ال ينقصوا متاعهم

من ربح دينار دينار ًا ،فلام قبضوا أمواهلم انرصفوا إىل املدينة ،فدخل مصادف عىل
أيب عبد اهلل  ومعه كيسان يف كل واحد ألف دينار ،فقال :جعلت فداك هذا

رأس املال وهذا اآلخر ربح ،فقال (( :إن هذا الربح كثري ،ولكن ما صنعتم يف
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املتاع؟)) فحدّ ثه كيف صنعوا وكيف حتالفوا ،فقال (( :سبحان اهلل حتلفون عىل

قوم مسلمني أ ّال تبيعوهم إ ّال بربح الدينار دينار ًا؟!)) ثم أخذ الكيسني ،فقال(( :هذا

رأس مايل وال حاجة لنا يف هذا الربح)) ،ثم قال(( :يا مصادف جمالدة السيوف أهون
من طلب احلالل)) (الكليني1388 ،ه.)166 :5 ،

وبجانب حرية الفكر والرأي يف مدرسة اإلمام الصادق  نالحظ أن هناك

حرية االجتامع والتداول؛ إذ اعرتف اإلسالم هبذا احلق للمسلمني مجيعا إذ كان من

عادة املسلمني أن جيتمعوا يف املسجد ألداء الصالة والتداول يف أمورهم العامة وهذه
كانت مكفولة يف االسالم برشط عدم استخدامها من أجل معارضة وحتدي السلطة
(املالح2002 ،م .)245 ،واإلمام  كان يعقد املجالس الفكرية والعلمية يف
املسجد أو يف بيته يعلمهم ما يمكنهم من مواجهة التحديات الفكرية والعقائدية

بأسلوب احلجة واإلقناع .و كان اإلمام  حيرض املجالس العامة التي حيرضها
الناس بمختلف مستوياهتم فكان يشجع أصحابه علی املناظرات أيضا.

النتيجة
خترج
حصل من التطواف الذي قمنا به يف مدرسة اإلمام الصادق  التي ّ

منها العديد من العلامء األفذاذ والفضالء الستخراج نامذج مثالية لتكون قدوة
للجامعات اإلسالمية يف يومنا هذا ،حصل لنا عدة نتائج منها:

 .1جيب االهتامم بالرتبية بجانب البعد التعليمي؛ ألن الرتبية هي أساس بناء
جمتمع رصني ،ومن طريقها تتكون شخصية األفراد وجتعلهم ينعمون بحياة

سعيدةخالية من كل االضطرابات النفسية واجلسمية.
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 .2ومن جراء الرتبية التي اهتم هبا اإلمام الصادق ُ فككت القيود ليتجه العقل
نحو اإلبداع واحلضارة احلديثة وهو بإزالة العوائق االجتامعية والتارخيية التي
تكبل هذا العقل ،وال بد من حتقق توازن بني خمتلف عنارص الثقافة.

 .3أعطی اإلمام الصادق  يف مدرسته املتميزة نامذج كثرية للفكر احلر الواعي
ليسري أصحابه علی خطاه ،ومن أهم النامذج هذا املوضوع هو كيفية تعامله مع

من أساء إليه.

 .4إن اإلمام الصادق  قد مد إلينا حبال علی مدی القرون املديدة وعلينا أن
نمت إليه بصلة لنفيد منه يف حارضنا ونحيا بعلمه حياة طيبة.

 .5كانت أخالق اإلمام الصادق  وكيفية تعامله مع الطلبة توجيها لسلوكهم
نحو هدف معني وهو احلؤول دون وقوعهم يف الضالل واالنحراف العقائدي.

التوصيات واملقرتحات
يف ضوء املباحث وما تم من حتديد النتائج فيمكن وضع التوصيات واملقرتحات

التية:

 .1االهتامم بوضع خطط خمتلفة لتنمية روح التعاون والتفاعل وتطورها يف
اجلامعات وبني اجلامعات املختلفة أو وضع أنظمة حوافز مادية ومعنوية لرفع

الروح املعنوية لدی الطلبة والكوادر يف اجلامعات؛ الستثامر الطاقات حسب
اخلطط املدروسة والعقالنية لسلوك أخالقي.

 .2دراسة اخلطط والربامج بدقة بحيث ال تؤدي إلی كون التعليم عشوائيا
وارجتاليا للحيلولة دون هدر الطاقات البرشية.
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 .3االفادة من املناهج الرتبوية التي ذكرها القرآن الكريم وطبقها األئمة الطاهرون
 واإلمام الصادق  يف مدرسته املتميزة بشكل مستدام والتأكيد علی
استمراريته باملالءمة بني القيم واألخالق وباستيعاب توجهات األجيال.

 .4التعريف بالشخصيات إالسالمية الشهرية وخاصة اإلمام الصادق 
بوصفه رئيسا للمدرسة الصادقية ،إذ إن للتعليم عن طريق التقليد أمهية كبرية
ويبدو أن السلوك يتدعم أو يتغري تبعا لنمط التعزيز املستخدم ،فضال عن أن

العلم احلديث اهتم بنظرية القدوة؛ إذ أعطاها اهتامما بالغا ودورا كبريا يف

عملية الرتبية والنمو عند اإلنسان فكانت نظريات العلامء املسترشقني وغريهم
يف هذا املجال وقد سموا هذه النظرية بنظرية التعليم االجتامعي.

 .5تشجيع البحوث والدراسات النظرية والعملية املتعلقة بمدرسة اإلمام
الصادق  وتسليط الضوء علی دورها يف حتقيق النشاط العلمي والفكري
والثقايف وكيفية حتقيق ذلك بغية اخلروج بنتائج وتوصيات علمية وعملية
يمكن تطبيقها وتنفيذها مستقبال.

 .6فكر اإلمام الصادق  الرتبوي غني وغزير بالعلم واملعرفة وال شك أن
املتمعن والدارس هلذا الفكر يستخلص العرب والدروس لتنري الطريق حلل
املشكالت احلارضة يف ضوء فهم املايض.

 .7دراسة كل خصيصة من خصائص هذه املدرسة فضال عن الشخصيات التي
درست فيها وظهرت عبقريتهم إلجياد عالقة إجيابية بناءة بني الرتاث واملستقبل؛
إذ إن الرؤية الواعية للرتاث تزيد املجتمع وضوحا بشأن املستقبل.
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 ...ملخص البحث ...
يرصد البحث احلايل ،أهم معوقات اللغة العربية يف املؤسسات التعليمية

واملشكلة اللسانية وحارض العربية يف املؤسسة التعليمية الفلسطينية والعربية يف

قلب الكيان أالحتاليل ،ولغة التعليم يف أرض السلطة الوطنية وخلص البحث إىل

جمموعة مقرتحات وتوصيات.
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اعون إىل ما أدعو ُكث ٌْر،
املاليني فال
أقول بديع ًا أو جديد ًا؛ فالدّ
ٌ
ُ

ِ
ِ
املؤمترات
اجتامعات ذوي املجال الواحد يف
سواء يف
من هذا القبيلِ قد سمعنا عنها؛
ٌ
ِ
الندوات ...إلخ ،أم يف املنظامت أو اهليئات العربية التي جتمعهم.
أو

ِ
رشائح جمتمعنا
العربية ودارسيها ومع ِّلميها -إال رشحي ًة من
ولسنا -نحن علام َء
ِ
ِ
ٍ
ٍ
توصيات أو
قرارات أو
املتعددة التي ال ختلو من
يب الكبري :نجتمع يف حمافلنا
العر ِّ

ِ
ِ
ٍ
ٍ
الفصيحة
العربية
انتقادات؛ ال نبتغي منها إال خدم َة لغتنا
مقرتحات أو أفكا ٍر أو
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ُ
األماجد الذين
وأهلها
أجماد لغتنا
ديار
عامة .وهي
بصفة
حمافل أيض ًا نبكي فيها َ

نتحرس عىل تقص ِ
قدرها ،ونرشوها يف غ ِ
رينا بل
ريهم ،وكذلك
صانوها ورفعوا َ
َّ ُ
ِ
ِ
َ
أن َ
َع ْج ِزنا عن ْ
لصالح
نبتغيه
لتنفيذ ما
العوامل املثبط َة
ثم نميض لِن َُعدِّ َد
ِ
نفعل ِف ْع َل ُهمَّ ،
ِ
الفصيحة وتنقيتِها ِممّا فيها من دخيل.
لغتنا
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ABSTRACT
The current paper observes the most salient hindrances in the Arab
states, the recent case of the educational Palestinian state comes in the
welter of the occupational organ and the language of education on the
land of the national authority, then the paper concludes with a set of
suggestions and recommendations.
In the paper, has it certified that it is important to work in tandem for
the cooperative Arab effort to meet the dreams of the millions; though
many call for such a hope in certain meetings or symposiums held at the
terrain of organizations or Arab directorates.
It is for the scientists of Arabic, a class of the great Arab community
comes altogether in different occasions never void of decisions,
recommendations, suggestions, thoughts or obloquy that do nothing but
serve the formal Arabic language.
Such places take the sense of someone reminiscing the glory of the
language whose brave people create, elevate and promulgate it. However
it is to regret being in the state of the dereliction to do what the ancestors
did. It is to usher the factors that fail what it should be done for the sake
of the formal Arabic language to keep it intact.
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 ...املقدمة ...
ٍ
ُ
قضية مؤداها أن األم َة العربي َة من رشقها إىل مغرهبا،
البحث من
ينطلق هذا

ومن شامهلا إىل جنوهبا ّ
تشك ُل وحد ًة جغرافي ًة وقومي ًة وفكري ًة وحضاري ًة وتطلعي ًة ال

ِ
النكسات التي ُمتنى هبا؛ فام ْ
إن
يمكن تفتيتها أيا كانت رضاو ُة املؤامرات ،أو مرار ُة
وجدت من ِ
ٌ
ٌ
أبناء العروبة َم ْن هبوا عىل ِ
قلب
قضية هنا أو هناك إال
مشكلة أو
ثار
َ
ُت ُ

ٍ
ِ
بلسان ٍ
حال يرجونه ،وهو الوحدة العربية التي ُت َش ُ
رجلٍ
كل عندهم
واحد ،ينطقون
ٍ
املأمون يف ِّ
َ
مشكالت يعانون منها.
حل
املخرج
َ

ِ
الو ِ
ٍ
ُ
العربية،
حدة
أهم
البحث
ويأيت هذا
َ
ركيزة من ركائ ِز َ
ليدرس قضي ًة مهم ًة بل َّ

ُ
ِ
ُ
ُ
عالجها،
سيقف عند مشكالهتا وأسباهبا وطرائق
العربية التي سنرا ُه
اللغة
وهي
ِ
النابض -مثا ً
ُ
ِ
ِ
ويتخذ من فلسطنيَ
يب الذي
العروبة
قلبال؛ بوصفها البلدَ العر َّ

ِ
ِ
ٍ
ٌ
التنبيه عىل َّ
عناية بأهلِ
باللغة هي
أن العناي َة
متغو ٍل؛ بغي َة
عانى من
احتالل اغتصا ٍّ
يب ِّ

ِ
ِ
اللغة ِ
ِ
بدون ٍ
ِ
َ
العربية
لغة ،وال ُعروب َة بدون
بقارئه إىل أنه ال هو ّي َة
وليصل
أنفسهم؛

ٍ
ٍ
ٍ
فع ٍ
ال
وتوصيات
تنبيهات
الفصيحة ،ويقدِّ َم له
تسهم بشكلٍ ّ
ومقرتحات يرى أهنا َس ُ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ِ
تستحقها.
لرتتقي املكان َة التي
ضعف أبنائها؛
العربية مما علقَ هبا من
اللغة
ختليص
يف
َ
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 ...مدخل ...
ِ
ظل ِ
ِ
يف ِّ
والفرقة التي ُنعاين منها -نحن العرب -جيب أال ييئس
الضعف
أزمة
املفكرون واملثقفون والباحثون من احلديث عن َو ِ
ِ
يب ومقوماهتا
حدة
الشعب العر ِّ
ِ
الدعوة إليها والتمسك هبا.
وفوائدها التي تدفع إىل

وإذا مل نكن يف ِ
ٍ
إجياد ٍ
يب يف ِ
حتقيق ُ
ِ
عربية
دولة
قادرين عىل
هذه األيا ِم
َ
احل ُل ِم العر ِّ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
تقوم ٌّ
ِ
حكومة
الذاتية يف ِظ ِّل
شؤوهنا
بإدارة
كل منها
عربية
واليات
متحدة ،أو
متحدة ُ

أن نسعى إىل ِ
موح ٍد فال َّ
أقل من ْ
جتمع
إجياد
َم ْر ِج ِع َّي ٍة ُعليا ،ونظا ٍم
ِ
الصيغ التي ُ
سيايس َّ
ٍّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يمكن ْ
فاملهم
املشرتكة؛
مصاحلنا
خلدمة
نجتمع عليها؛
أن
احلياة التي
جماالت
بيننا يف
ُ
َ
ُّ

ْ
ستدفع إىل ما يليها.
أن نبدأ اخلطو َة التي
ُ

ِ
ّ
قلتَّ :
ِ
التوحد ،أو ْ
الصواب ْ
إن
القادرين عىل
إن َبدْ َء
ولعيل ال أبتعدُ عن
إن ُ
َ
ِ
ِ
املشرتك من ِ
ِ
ِ
شئت فقل :عىل العملِ
احلياة -بعيد ًا عن
جماالت
العربية يف
أبناء أمتِنا
َ

ِ
ِ
ٍ
ُم َع ّو ِ
ِ
ٍ
سلطة – ألرا ُه ُي َش ِّك ُل
عرش أو
اعتالء
الذاتية يف
املصالح
أصحاب
أطامع
قات
ِ
ِ
أن َ
ِ
ِ
الو ِ
َ
ِ
صورهتا املثالية؛ فا ُمل ِه ُّم ْ
القادرون عىل
يبدأ
املنشودة يف
العربية
حدة
أهم ركائ ِز َ
َّ
ِ
ِ
ِ
املدروسة وصو ً
خطوات التنفيذ.
ال إىل
اخلطط
وضع
ال َّتام ِم بأحال ِم أمتهم يف
ِ
وهللِ َد ُّر املتنبي حنيَ قال( :الوافر)

بت ِملَن َل
ــــــــه َقدٌّ َو َحدٌّ
َع ِج ُ
ُ
بــــو َة ال َق ِض ِم َ
َو َمل َأ َر يف ُع ِ
ِ
الكها ِم
يوب
الناس َشيئ ًا َو َينبو َن َ
ِ
َفال َي َذ ُر املَ ِط َّي بِال َســــــــنا ِم َكن ِ
رين َعىل التَام ِم
َقص
القـاد َ
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جيدُ َ
َو َمن َ ِ
الطريقَ إِىل املَعـايل

وليس أبلغُ من ِ
رب
قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذ َ
ين َآ َمنُوا ِ َمل َت ُقو ُلونَ َما َال َت ْف َع ُلونَ * َك ُ َ
َم ْقتًا ِع ْن َد َّ
ِ
ِ
ِ
القول مع
توافق
كراهية عد ِم
اهللِ َأنْ َت ُقو ُلوا َما َال َت ْف َع ُلونَ ﴾( )1دالل ًة عىل

الفعل.

أهم املعوقات
ّ

ِ
نلج إىل ُص ْل ِ
قبل ْ
أهم
ص سطور ًا
ب موضوعنا َس ِّ
نخص ُ
أن َ
للتحدث عن ِّ
االتفاق ِ
ِ
ٍ
ُ
األسباب التي نراها ُ
ِ
عليه يف
يتم
أمام التنفيذ
تقف َح َج َر
عثرة َ
اجلريء ِملا ُّ
ِ
ِ
ُ
العلمية وغ ِ
املحافلِ
حتديد
سنقف عنده يف إطارينَ :يتمث َُّل األول يف
األمر الذي
ريها؛
ُ

َمن املسؤؤل ،ويأيت َ
عوقات تعريب التعليم العايل:
اآلخ ُر يف دراسة أهم عوامل ُم ّ

ِ
ِ
ِ
أ) املسؤول :وخت ّف َف ًا من ٍ
تعذيب َضم ٍ
الواحدة
الصنعة
أصحاب
ري َترى
ذنب ،أو
َ
ِ
َ
َ
يتفقون عليه إىل غ ِ
ريهم؛ َفإِ ْن كانوا
تنفيذ ما يقولونه أو
عدم قدرهتم عىل
ينسبون َ

أحرار ًا مستق ِّلنيَ نسبوا عجزَ هم إىل املسؤولنيَ ْ ،
وإن كانوا حم َت ّلنيَ َع َّلقوا أسبا َب ُه عىل

َش ّام ِ
ِ
االحتالل!
عات

أن ِ
ِ
هؤالء ا ُمل َّت َهمنيَ ِممّا َن َسبو ُه إليهم ،فإننا نرى َّ
تعود إىل
رب ُئ
الع َّل َة ال ُ
وإذا ك ّنا ال ُن َ ِّ

ٍ
ثقافة ٌ
احتالل بقدْ ِر ما هي ٌ
ٍ
ٍ
عامة
حتت سيطرة
وقوع
منصب مسؤول ،أو
اعتالء
شعب َ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
مهزومة َ
األمة َفأ ْب َعدَ ها َع ّام ُ َحي ِّق ُق مصلحتَها يف
عقول
الضار عىل
ريها
لنفسية
ران تأث ُ
ُّ
ِ
ٍ
التوحد عىل ٍ
تنتج
واحدة ،وهذا هو
لغة
رب الذي يدامهنا يف لغتنا؛ فالقو ُة ُ
اخلطر األك ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ُ
اللغوية عندنا؛ فقد
املشكلة
جوهر
القوي؛ هذا هو
سطوة
يئن من
لغتَها،
ِّ
والضعيف ُّ
ُ
ِ
ضعف لغتناَّ ،
َ
ُ
املستعمر يف ْ
ووطدَ
ضعفنا فينا إراد َته.
نفوسنا
أن ُي َو ِّطدَ يف
نجح
َ
ُ
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َ
ِ
َ
َّ
تس َّن ْم ٌ
هؤالء
بعض من
إن
يطر ُح َ
السؤال الذي َ
نفس ُه -يف هذا املقام -هو :أ َ ْمل َي َّ
ِ
أكاديمي ًا إدار ّي ًا كرئيس قسم
أصحاب القانونَ -م ْن ِص َب ًا
الشّ اكنيَ أو ا ُملدَّ عنيَ -بِ ُل َغ ِة
ّ

ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
عميد ٍ
ِ
بالسلطة
صلة
رئيس جامعة ،أو منصب ًا إدار ّي ًا ذا
كلية أو
العربية أو
اللغة
ِ
الثقافة أو التعليم ،أو مستشا ٍر ِملَ ِل ٍ
ٍ
رئيس أو وزي ٍر
ك أو
احلاكمة َكوزي ٍر لإلعال ِم أو

دير مدرسة()2؛
وما إىل ذلكَ ،أو َ
ليس ِمنهم َم ْن َع ِم َل ُم َع ّل ًام أو حمارض ًا أو ُم َفتِّش ًا أو ُم َ
ِ
إعالم ّي ًا؟
أو

أشك ِ
أكاد ُّ
وإذا كان األمر  -يف األغلب األعم -كذلك َّ
فيه هو ّأهنم
فإن الذي ال ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
ِ
حديث
الفصيحة لغ َة
العربية
اللغة
استعامل
يؤمنون به يف إعامم
تطبيق ما
َس َع ْوا إىل
وكتابة يف ِ
ٍ
ِ
ٍ
خمتل ِ
َ
التعليم واإلعالم ،ولكنهم ِ
ومشكالت
بعوامل
ووجهوا
جماالت
ف
ِ
ومنع ْت حتقيقَ ِ
ٍ
آماهلم.
ومربرات َع ْر َق َل ْت
َ
نجاحهمَ ،

ٍ
إن املسأل َة ليست يف ِ
ٍ
ُ
َّ
احلاجة إىل قرا ٍر ُم ْل ِز ٍم
بقضية ما ،ولكنها
مسؤول
إيامن
ِ
كان أم ِ
ِ
ُ
ُ
الدولة :رئيس ًا َ
تنفيذه ثواب ًا
ويتابع مسأل َة
ملك ًا،
األول يف
املسؤول
ُيصد ِر ُه
ُ

ِ
فالناس عىل ِ
وعقاب ًا بعدَ توف ِ
ري ِه لعواملِ
دين ملوكهم؛ ولنتذكر يف هذا
إنجاح ِه؛
ُ
وتعريب ِ
ِ
ِ
ِ
ملحمد ع ِّ
السياق َ
ِ
كيف َ
ُ
ِ
لغة
الرتمجة إىل العربية،
حركة
املبارش يف
األثر
كان
يل ُ
ِ
ِ
ِ
َ
واهلندسة وغ ِ
وكيف اق ُت ِف َي َأ ُثر ُه يف َج ْعلِ
العربية
اللغة
ريها من العلو ِم البحتة،
الطب
ِّ
ِ
ِ
ِ
العلمية وغ ِ
ريها.
واملصطلح العلمي واملَ َج َّل ِة
والتأليف
التعليم
الفصيحةلغ َة
ِ
ِ

ِ
ِ
ُ
ِ
التمسك بام َخيدُ ِ ُم
الشعب يف
االحتالل ولك ّنها إراد ُة
املسألة هيمن َة
وليست
ِ
َ
نتذك ْر أيض ًا َ
واستقالل هويتِ ِهَ ،و ْل َّ
مرص
قاوم قاد ُة الفك ِر
خصائص ُه
والثقافة يف َ
َ
كيف َ
ِ
قوة إىل ِ
ِ
أويت من ٍ
املحتل الربيطاين الذي سعى ِّ
ِّ
العربية
نبذ
العربية إراد َة
بكل ما ِ َ
التعليم والتأليف ِ
ِ
ِ
ُ
العامية أو لغ ُت ُه
لتح َّل َ َحم َّلها
جماالت
الفصيحة نطق ًا وكتاب ًة من
ِ
ُ
اإلنجليزية.
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ِ
ِ
نتذك ْر أيض ًا َ
َ
َو ْل َّ
السوريون عىل اللغت ِ
والفرنسية ،ونجحوا
الرتكية
ني
كيف َ َمت َّر َد
ِ
ِ
ِ
ِ
تعريب ِ
ِ
ِ
الطب وغ ِ
العلميةَ ،و َج ْعلِ
الفصيحة
املقررات
ريها من
ولغة
اإلدارة،
لغة
يف
ِّ

ِ
يب والسيام ُ
وكيف انطلقَ ُ
َ
ِ
أهل
أهل
والتعليم وما إىل ذلك.
التأليف
لغ َة
ِ
املغرب العر ِّ
ِ
معركة التعريب ،وشجعهم
رنيس إىل
اجلزائ ِر بعدَ حتررهم من ِر ْب َق ِة االستعام ِر ال َف ِّ
العرب يف ِ
ٍ
ِ
انتصارات كثري ًة َر َف َع ْت
القومي
املجال
فرتة املدِّ القومي ،وحققوا يف هذا
ُ
ِّ
ِ
ِ
الفصيحة يف هذا ِ
ِ
ِ
من ِ
سيطرة الغازي
وقوعه حتت
البلد الذي طالت فرت ُة
العربية
شأن

كان ُ
ِ
ِ
نرش لغت َُه بينهم ،وكذلك َ
الفرنيس الذي َ
حال أهلِ
والسودان واألردن
العراق
ِ
ِ
ِ
وحرصهم عىل
العربية الفصيحة،
املحافظة عىل متسكهم بلغتهم
ولبنان وفلسطني يف
ِ
سالمة أنظمتِها ،وتنقيتها من الدخيل.

ِ
ب) معوقات تعريب لغة العلوم يف التعليم العايل :ال ُي ْم ِك ُن َّ
أحوال
للمط ِل ِع عىل
العرب يف ِ
ِ
العربية يف ِ
ِ
خمتل ِ
ِ
هذه األيا ِم ْ
ف
قدرة
عدم
التعليم العايل يف بالدنا
ِ
أن ُي ْن ِك َر َ

ِ
ِ
حتقيق ِ
ِ
القومية التي ما َفتِئوا
الرغبة
هذه
دوهلم -فيام عدا سوري َة عىل ما هو ذائع -عىل
الرغم من َك ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
والدراسات
الدعوات
ثرة
حتقيقها ،وذلك عىل
برضورة
القول
يف َت ْكرا ِر
ِ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الفصيحة،
العربية
اللغة
باحلفاظ عىل
والتوصيات التي تنادي
واملقاالت
واملؤمترات
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجلامعية.
التخصصات
التدريس يف مجيع
بجعلها لغ َة
واملطالبة

ِ
ِ
التعليم العايل
مرحلة
تعريب لغة العلوم والتقنيات يف
حماوالت
أقول :ذهبت
ُ
ِ
ِ
املستعمرين َفزَ َو ِ
ُ
ِ
ت العربي َة الفصيح َة
مآرب
خلدمة
عوامل
أدراج الرياح ،وتظافرت
َ
َ

ِ
عن ِ
ِ
التدريس يف ِ
ِ
واهلندسة
الطب
ختصصات
جمال العلو ِم ال َب ْحت َِة والسيام يف
لغة
ِّ
ِ
ِ
ِ
والتجارة ،عىل َّ
أن
احلقوق
والتقنيات من قبل ،وأضيف إليها يف هذه األيا ِم كليات
أهم ِ
هذه العوامل فيام نرى:
من ِّ
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انزواء تيا ِر ِّ
القومي
املد
أو ًال:
َ
ِّ

ِ
ِ
املأمول َ
َ
تعريب مضام ِ
ِ
ضعف تيا ِر املدِّ
ني
نجاح مساعي
القومي
قبل
كان من
ُ
ِّ
التعليم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ية،
مجيع املراحل
العربية
باللغة
دروسها
وإلقاء
املقررات
مجيع
الفصيحة يف ِ
ِ

ِ
ِ
ٍ
كل ٍ
ِ
ِ
األجنبية ،وتقو ُق ِع ِّ
وقد َ
حدود ِ
اختالفها
ذاهتا ،أو
عربية يف
دولة
للتدخالت
كان
ِ
ِ
ٍ
ريها ،أو حتا ُل ِفها مع غ ِ
مع غ ِ
رشذمة
ري يف
ريها
للوقوف ضدَّ
األثر الكب ُ
حتالف َ
آخرُ ،

ِ
وخماصمة ِ
القومي
األمر الذي أ ّدى إىل تقهق ِر التيا ِر
بعضهم لبعض؛
العرب،
ُ
ِّ
ِ
ِ
كاء عىل فاعليتِها بل ِ
الو ْحدَ ِو َّي ِة التي َّ
حتقيقها.
آمال
قل اال ِّت ُ
ومشاريع ِه َ

ِ
ِ
انزواء اإلرادة املش َ
رت َك ِة
الر ْس ِم َّي ِة
القومي يف
انزواء هذا الفكر
يرتتب عىل
ُ
املؤسسة َّ
ِّ
ِ
ِ
تباعد ِ
ِ
والتخطيط ِ
ِ
ِ
ُ
وجيعل
الواحدة،
األمة
أبناء
األمر الذي يزيدُ من
والف ْعلِ ؛
القول
يف
ُ
ِ
ِِ
كل ٍ
فك ُر إال يف ُح ِ
دولة منها ال ُت ِّ
َّ
حتقيق ٍ
الذاتية التي قد ُّ
ُ
بعض منها
يرض
مصاحلها
دود
ِ
الدول الشقيقة.
بغريها من

ِ
ٍ
ِ
ِ
انشغال ِّ
َّ
دولة
كل
يب ا ُمل َو ّحد ،سيؤدي إىل
وجود
عدم
إن َ
الفعلِ العر ِّ
إرادة ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
التجديد أو اختاذ
والتفرد يف
والتنفيذ فيها،
التخطيط
القائمون عىل
باالستجابة ِملا يرا ُه

ِ
القرار ،بعيد ًا عن ِ
قومية ٍ
ٍ
تنفيذ ِ
العربية َ
ِ
وإعامم
بنودها،
الدول
تلتزم مجيع
أية ُخ َّط ٍة
َ
عامة ُ
كة ،وإبدا َء الرأيِ ِ
رت ِ
ِ
ِ
ما ُيت ََو َّص ُل ِ
ٍ
العربية املش َ
األمر
فيه؛
للدراسة
جديدة
نتائج
إليه من َ
ُ

الذي َس ُي ْنهي -فيام نرى -البقي َة الباقي َة من ِ
ُ
يب املش َ
وسيجعل
رتك،
آمال العملِ العر ِّ
كل ٍ
ِ
َّ
غيالن العوملة.
فم
دولة لقم ًة سائغ ًة يف ِ

ِ
لنرش لغتهمِ :
ِ
ِ
ِ
ِ
املستميتة ِ
العوملة
لغة
األمريكان
حماوالت
اللغات نرى
ويف مقا ِم
ٍ
ٍ
ِ
بنيَ
مهمة يف
جماالت
غوي يف
توح ٍد ُل ٍّ
الشعوب األخرى؛ حتقيق ًا -كام يزعمون -لِ ُّ
ِ
ِ
الناس يف ِ
خمتل ِ
قر ُب
أنحاء العامل من بعضهم.
ف
َ
األمر الذي -كام يزعمون -س ُي ِّ
احلياة؛ ُ
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الط ِ
َ
َ
الدول القوي َة َت ُ
ويف َّ
ُ
األموال يف
وتنفق
بذل اجلهو َد ا ُمل ْضنِي َة،
رف املضاد نجد
ِ
سبيلِ
ودعم حضو ٍر
احلفاظ عىل لغتِها يف َع ْق ِر دا ِرها ،ومحايتِها من أخطا ِر العوملة،
ِ
مواطن أخرى والسيام التي كان هلا تواجدٌ فيها من قبل ،كام يف الفرانكفونية
َح ٍّي َهلا يف
َ

ِ
تسعيان إىل تعزي ِز مكانتهام يف ِ
ِ
الوطن العريب ،والسيام
دول
واإلسبانوفونية اللتني
دول املغرب واجلزائر وتونس.

ِ
َ
واالستفادة من
التوح ِد،
الدول األوربي َة َتسعى إىل
وقد يبدو غري َب ًا أن نرى
ُّ
املختل ِ
ِ
ِ
ِ
ريها من ِ
السيطرة عىل غ ِ
فة ،ونجدَ
نحنأنفسنا
القارات
دول
توحدِّ ها يف
ُ
َ
ِ
الو ِ
ِ
ُ
نمتلك َّ
تتسع الفجو ُة
الطبيعية-
حدة
كل
الذين
العرب
ُ
َ
َ
نزداد ترشذم ًا؛ لِ َ
مقومات َ

بيننا لغ ًة وفكر ًا وثقاف ًة.

جمال اهتام ِم ِِ
ِ
ِ
ِ
هذه الدراسة -نشكو كثري ًا
الفصيحة
العربية
اللغة
ويف مقا ِم
مقامات ِ
احلال املرت ّدي الذي وصلت ِ
ِ
ِ
ِ
إليه يف كث ٍ
لغة
املقامات ،والسيام
ري من
من

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
جتارب
العودة إىل
احلضارية اجلديدة ،وما زلنا ندعو إىل
واألسامء
والتقنيات
العلو ِم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
التعريب ،سواء يف جعلِ
التدريس يف مجيع
الفصيحة لغ َة
العربية
األسالف يف

ِ
ِ
ِ
ِ
احلضاري،
اللفظ
املصطلح أو
تعريب
املرحلة اجلامعية ،أم يف
املقررات ،والسيام يف
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يب ُله
عج ُز عن
يب البديلِ هلام ،أو
بإجياد
وذلك
إلباس ما َن َ
اللفظ العر ِّ
إجياد بديلٍ عر ٍّ
ِ
ِ
وافق صيغَ
بصياغته الصياغ َة التي ُت ُ
العربية املَقيس َة.
الكوفي َة العربي َة ،وذلك

ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
موحدة ُت َط َّب ُق يف ِ
ِ
ٍ
َّ
العروبة
بالد
تنفيذية
وإجراءات
قومية،
خطط
وجود
إن عدَ َم
سيمة يف ِ
أرضار َج ٌ
يب وثقافتهَ ،و َمناحي التواصلِ بني
سينتج عنه
كاف ًة
بنية الفكر العر ِّ
ٌ
ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
طرق التنفيذ ،ويف ِ
ِ
ِ
جمال
واختالف
اخلطط
تعدد
العربية ذاهتا ،وسيؤدي إىل
الدول
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
وبلبلة
العامية والدخيل فيها،
وطغيان أث ِر
العربية،
اللغة
إضعاف
اللغة سيؤدي إىل
ِ
ِ
واأللفاظ اجلديدة.
املصطلحات
يف
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ِ
ِ
ِ
ِ
يب يف ِ
ِ
ّ
الفصيحة َأننا ما زلنا
العربية
اللغة
جمال
غياب
وإن من مظاه ِر
التنفيذ العر ِّ
ِ
ِ
ِ
عليه
جيتمع
الواحد الذي
يب
اللفظ
العلمي أو
املصطلح
نفتقر إىل
ِّ
ِ
احلضاري العر ِّ
ُ
ُ
ِّ

ِ
العرب يف أقطارهم ِ
ٍ
ٍ
ٍ
لنستطيع
حثيثة
موحدة
جهود
باحلاجة إىل
نشعر
مجيعها ،وما زلنا
ُ
َ
ُ
ٍ
ٍ
َ
ِ
مشكالت يف مسائلِ
بصفة عامة،
التعريب
القول بأننا َ َمت َّك ّنا من َ َخت ّطي ما يواجهنا من

ٍ
ٍ
َ
ُ
واملجالت؛
والصحف
واألفراد
اجلامعات
كثرية بذل ْتها
جهود
الرغم من
وذلك عىل
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
اللغوية»( ،)3أو
املجامع
«احتاد
والعلمية منفرد ًة أو جمتمع ًة يف إطار
اللغوية
واملجامع
ِ
ُ

ِ
يف ِّ
يستطيع
جهود «املكتب الدائم لتنسيق التعريب يف الوطن العريب»()4؛ فال
ظل
ُ
أن ُي ِ
َ
ِ
أحدٌ ْ
السياق.
عت يف هذا
نك َر
البدائل العربي َة أو ا ُمل َع َّرب َة التي ُو ِض ْ

أن ِ
أو ُّد التنبي َه ِ
عليه -مر ًة تِ ْل َو ٍ
مرة -هو َّ
ينتج عنها
إِ َّن ما َ
هذه اجلهو َد التعريبي َة وما ُ
ِ
ٍ
َ
الطرق العالجي َة التي ُ َمت ِّكنُنا
ؤيت أك َلها ما مل نجد
مفيدة لِ ُل َغتِنا
من ثام ٍر
الفصيحة لن ُت ِ َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
التعريب
حول مدى نجاعة
اجلدل
واالنتهاء من
العربية،
التغلب عىل ُف ْر َقتِنا
من

بقرا ٍر ُم ْل ِز ٍم ُ
تنفيذ ُه للجميع.

ِ
جتمع بني ِ
ٍ
ٍ
وإذا ك ّنا نطمح إىل ٍ
ِ
ِ
واملغرب
املرشق
العروبة يف
أبناء
عربية
لغة
فصيحة ُ
ِ
ِ
ِ
فإننا ِّ
واللفظ احلضاري ،ونرى َّ
أن جلو َء
املصطلح
التفرد يف تعريب
سياسة
نحذ ُر من
ِ

عروبة ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
إن َ
ِ
املنفرد ْ
لغة العرب فإنه
للحفاظ عىل
كان مفيد ًا
التعريب
عربية ما إىل
دولة
ِ
ِ
ُ
يكون ُم ِ ّ
يب ك ِّل ِه؛
التوحيد اللغوي
لسياسة
رض ًا
قد
ِ
الفصيح التي ننشدها لوطننا العر ِّ

ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
االجتهادات فيها؛
وتعدد
جديدة،
عربية
الوطن ال ختلو من أوضا ٍع
فأمصار هذا
ُ

التعدد ّ
والرتادف()5؛ فقد َذ َك َر رئيس املجمع الليبي األستاذ
ينتج عنها
ُ
األمر الذي ُ
ُ
ِ
أمرها يف ِ
الدكتور حممد فهيم اخلثيم َّ
القضية،
هذه
أن اجلامهريي َة الليبي َة قد َح َس َم ْت َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
واستعامله يف
الوافدة،
املسميات
ألسامء
يب
القرار ا ُمل ْل ِز َم
وأصدَ َرت
بإجياد البديلِ العر ِّ
َ
ِ
ِ
احلياة.
جماالت
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إكبارنا هلذا َ
ينبع من َك ْونِ ِه خطو ًة تنفيذي ًة جريئة يف ِ
َّ
جمال
احل ْس ِم
إن
ِّ
َ
اللغوي ُ
اجلدل حو َله ،وملّا ِ
التعريب الذي َ
ُ
ِ
احلسم
إعامم هذا
طال
ِ
وحبذا ُ
ينته يف حمافلنا العربيةّ ،
ِ
ٍ
ٍ
خطة عملٍ
بل اإلنجا ِز ال َّتعريبِ ِّي َو ْفقَ
مشرتكة.
عربية

ِ
ِ
أمرهم يف ِ
وإىل ْ
نقرتح -يف هذا املقا ِم-
القومية فإننا
القضية
هذه
أن َ ْحي ِز َم
ُ
ُ
العرب َ

تذلي ً
ال لعقبات التوحيد:

ِ
ِ
ْ .1
العلمي أو
اللفظ
مؤلفاهتم ودراساهتم بوضع
يقوم املؤ ِّلفون يف متون
أن
َ
ِّ
ُ
االتفاق يف يو ٍم ما
تم
ِّ
احلضاري يف مقابل البديلِ العر ِّ
يب؛ ضامن ًا للتوحيد فإذا ما َّ
ِ
ري ما ينعقدُ
اإلمجاع عليه.
عىل التوحد والتخفف من
ُ
الرتادف ُاخت َ

األجنبي عىل هذا النح ِو ا ُملشا ِر ِ
ِ
َّ
إليه له
املصطلح
احلضاري أو
اللفظ
إن َو ْض َع
ِّ
ِ
ِّ
ِ
الع الدارسنيَ
األجنبي األصلِ الذي ال
املصطلح
العرب عىل
فائدته :األوىل :ا ِ ْط ُ
ُ
ِ
ِّ

ِ
َلفون يف ِ
خيت َ
ُ
ِ
وضع
توحيد
وبيان مصد ِر ِه ،واألخرى :املساعد ُة يف
لفظ ِه،
التعريب؛ َف ُ
ِ
ِ
ِ
الوافد سيسهم يف تيس ِ
مج ِع البدائلِ
األجنبي
املصطلح
بجانب
يب
العربية
ِ
ري َ ْ
البديلِ العر ِّ
ِّ
يف ِ
ِ
ِ
املناسب منها.
تعددها ،واختيا ِر
حالة

ِ
معيجامت يف ِ
ِ
ٍ
كل مص َّن ٍ
آخ ِر ِّ
األجنبية
ف للمصطلحات
بإعداد
 .2أن يقوموا
ِ
ِ
أماكن ُو ِ
ِ
ِ
رودها يف ا ُملتون.
واإلشارة إىل
العربية،
ومقابالهتا

ِ
ِ
ِ
للجهة
اجلديدة
بإرسال مقرتحاهتم وأوضاعهم
واملؤسسات
األفراد
يقوم
ُ
ُ
 .3أن َ
ِ
ِ
املخو ِ
ِ
املهمة
إسناد هذه
واختاذ القرار والنرش ،وحبذا
بالدراسة واالختيا ِر
لة
ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
الفصيحة ليست
العربية
فاللغة
اللغوية العربية؛
احتاد املجامع
القومية إىل
للعرب مجيع ًا يف ِ
خمتل ِ
ف أقطا ِرهم؛ َّ
ِ
وإن اختا َذ
يب؛ وإنام هي ِم ْل ٌك
ِم ْل َك ًا لِ ُق ْط ٍر عر ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
ألي منها ال َّت َف ُّر ُد فيه.
قرارات
إجراءات أو
مصريية فيها ال جيوز ٍّ
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ِ
ُ
األخذ عن غ ِ
األمم يف
ريهم من
العرب يف هذه األيا ِم مرحل َة التأث ِر أو
يعيش
ِ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ينعكس َأ َث ُر ُه يف لغتِهم،
والتقنية احلديثة؛ األمر الذي
العلمية
البحوث
جماالت
ُ

ِ
والسيام يف ِ
ٌ
طبيعية ْ
القوي يف
أن يؤ ِّث َر
واالصطالح؛ وهي ظاهر ٌة
التسمية
جمال
ِ
ُّ
ُ
األمة قوي ًة أو متقدم ًة
الضعيف؛ فالقوة هي التفوق والقدر ُة عىل التأثري ،فإذا كانت

ِ
َّ
األمة أو
لغتها؛ألن قو َة
علمي ًا أو حضار ّي ًا أو عسكر ّي ًا أو اقتصاد ّي ًا فسيظهر ذلك يف
ّ
ِ
َ
مكن ْ
أن
األمةيعني أيض ًا
تقد َمها َيعني قو َة لغتها ،وضعف
ضعف لغتِها؛ لذا فإنه ال ُي ُ
اللغة ِ
ِ
يمكن ْ
مصدر ُه أهلِ
أن يثبت َُه
األمر الذي
أنفس ِهم؛
العيب
نس َب لِ ُل َغ ٍة عي َب ًا ،وإنام
ُ
ُ
ُ
ُي َ
ُ
بعضهمَ ،و َت َر ّد ِ
سالمة أدائِها عندَ ِ
ُ
ٍ
بعض َ
يه عندَ
آخ َر منهم.

ورحم اهلل ِ
أثر القوة والضعف يف اللغة فقال:
ابن خلدون الذي َأ
عاملَنا َ
َ
َ
وضح َ
ِ
ِ
ِ
األمة أو اجليلِ الغالبني عليها
بلسان
لغات أهلِ األمصا ِر إنام تكون
«اعلم أن
أو املخت َِّطني هلا؛ ولذا كانت لغات األمصار اإلسالمية كلها باملرشق واملغرب

عربية»( ،)6فهو يرى أن األمة الغالبة أو ما أسامه «اجليل الغالبني» ستغلب لغ ُت ُه
ِ
ِ
ِ
للغالب حلاجتِ ِه إليه؛ األمر الذي
املغلوب
بتبعية
لغ َة اجليل املغلوب ،ويعلل ذلك

ينعكس عىل لغته؛ ألن اللغة وسيلته لالتصال به واالستفادة منه.

ِ
ُ
اللغات
الدين
اجلليل إىل هذا املعنى فقال« :ملّا َه َج َر
وقد لفت هذا العا ُمل
ُ
ُ
لسان القائمني بالدولة اإلسالمية عربي ًا ُه ِج َر ْت ك ُّلها يف مجيع
األعجمي َة ،وكان

ِ
للسلطان ،وعىل دينه ،فصار استعامل اللسان العريب من
ممالكها؛ ألن الناس َت َب ٌع
ِ
األمم لغاهتم وألسنتَهم يف مجيع األمصار
وطاعة العرب ،وهجر
شعائ ِر اإلسالم،
ُ
بقوة ِ
لساهنم»()7؛ فاللغة العربية ِ
أهلها وإرصا ِرهم عىل
واملاملك وصار اللسان العريب َ
نرش الدينِ
اإلسالمي أزاحت لغات شعوب البالد املفتوحة لِت َِح َّل َ َحم َّلها.
ِّ
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اللغة ِ
ِ
ٍ
خلدون لكي يؤكدَ نظريته يف َّ
بقوة أهلها ،وضع َفها
أن قو َة
وترى ابن
سلطان ِ
ِ
ِ
ِ
أهلها فرياها
الثاقب يف حال العربية بعد اندثا ِر
بضعفهم جيول بنظ ِر ِه

العجم من الديلم والسلجوقية بعدهم باملرشق
تعود القهقرى ،يقول« :وملا مت َّلك
ُ
وزناتة والرببر باملغرب ،وصار هلم ُ
واالستيالء عىل مجيع املاملك اإلسالمية
امللك
ُ

َف َسدَ اللسان العريب لذلك ،وكاد يذهب لوال ما حفظه من عناية املسلمني بالكتاب
والسنة اللذين هبام ِح ْف ُظ الدّ ين»(.)8
ثالثا :اجلدل حول جدوى تدريس العلوم والتقنيات باللغة العربية

حول ِ
خيرج ا ُمل َت َت ِّب ُع ِ
ِ
ِ
ِ
تدور َ
ِ
الكليات
التدريس يف
لغة
واملناقشات التي
وارات
للح
ُ
ُ
ِ
ِ
الع ْل ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
مجهرة من أساتذهتا
قناعة
بعدم
نتيجة ُتفيد
يب إىل
والتقنية يف
مية
َ
الوطن العر ِّ
ِ
ِ
احلديثة باللغة العربية؛ فهم يقولونَّ :
احلديثة
تعليم العلو ِم
«إن
بجدوى تعليم العلو ِم
َ
ِ
ِ
سيحرم الدارسنيَ واملختصنيَ من التواصلِ مع َ
ومالحقة
اآلخرين،
العربية
باللغة
ُ
ِ
ِ
ٍ
مصوغة ٍ
ِ
ٌ
أجنبية» ،وهذا -بال ٍ
تربير
ريب-
بلغة
املتتابعة؛ ألهنا
العلمية
التطورات
ٌ
ِ
املنترصين ِ
ِ
َ
ملخالفته ِملا هو سائدٌ يف غ ِ
ري
وذلك
البالد الفصيحة؛
للغة
واهن يف نظ ِر
َ
ٌ

ِ
ِ
ِ
ِ
الرتبوية وا ُملس َّل ِ
ِ
َ
ُ
ِ
َّ
بنجاعة
تقول
اللغوية
امت
النظريات
أبسط
وألن
العربية؛
الدول
التعليم ِ
ٍ
ٍ
ِ
البالدَّ ،
عامةُ -ي َس ِّه ُل العملي َة
بصفةواالكتساب هبا
التعليم
وبأن
بلغة
ِ
َ
َ

منه يف ِ
ٍ
ُ
حالة ِ
أجنبية.
كوهنا مدروس ًة بلغة
وجيعل
التعليمي َة،
أيرس ُ
َ
استيعاب مضامينها َ

وكذلك يمكن االحتجاج بتجربة العرب يف العرصين العبايس والعرص احلديث ؛
فقد شهد العرص العبايس ترمجة العلوم املختلفة إىل العربية ،وألف العلامء املسلمون

ِ
ِ
ُ
ِ
احلديث الذي شهدَ يف مرص يف
العرص
بدايات
احلال يف
فيها بالعربية ،وكذلك كان
ِ
بالغرب ،ونشأ عنه ترمجة كثري من الكتب
العلمي
عهد حممد عيل بداي َة االتصال
ِّ
ِ
ِ
ٌ
واهلندسية وغ ِ
علمية كاليعسوب واملهندس
جمالت
وعنيت
والصيدلية
الطبية
ٌ
ريهاُ ،
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ِ
ِ
البحتة،
العلمية
واملقتطف واهلالل واملجلة الطبية املرصية والضياء وغريها باملباحث
ِ
ِ
ِ
ِ
وأفسحت ِ
ِ
الرتمجة
بقضية
وآراء املنشغلني
العلامء
ملباحث
ريهاأحياز ًا
هذه
ُ
املجالت وغ ُ
ٌ
ُ
ِ
ٍ
نشطة نتج عنها نجاح
تعريب
حركة
ظهرت
وتعريب العلوم ،ويف سوريا
واملصطلح
ْ
ِ
ِ
ِ
والصيدلية والعلمية ،وكذلك
الطبية
الكليات
جتربة التدريس بالعربية الفصيحة يف

ِ
دور ال ُي َ
ٌ
ِ
نشاط
نك ُر يف تعريب العلوم ،ويف األردن
لعراق
كان ملجمع
وجامعاته ٌ
ِ
ٌ
معارص
الرتمجة والتعريب.
ملحوظ يف
ِ ٌ

ِ
ِ
ِ
وإذا كانت ِ
ُ
الفصيحة
العربية
قدرة
ريها أدل ًة واضح ًة عىل
هذه
األنشطة وغ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
للتدريس فيها َّ
ِ
عىل التعب ِ
األمة
فإن َك ْو َن
استعامهلا لغ ًة
وإمكان
احلديثة،
ري عن العلو ِم

ِ
ِ
األم يف َع ْق ِر دا ِرها ينبغي ْ
التدريس بغ ِ
أن يكون حافز ًا رئيس ًا
العربية استثنا ًء يف
ري لغتها ِّ
اللسانية يف ِ
ِ
ِ
ِ
العرب للتعب ِ
وإثبات مقدرهتا
هذه العلو ِم،
ري عن هويِتهم
لدفع علامئنا
ِ

عىل التعبري عنها كغ ِ
األمم احلية.
ريها من لغات
ِ

ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
واملعاهد
اجلامعات
تدريس العلو ِم يف
الفرنسية يف
اإلنجليزية أو
إن اللجو َء إىل

َ
ِ
التخلص من آثا ِر املستعم ِر
عدم القدرة عىل
يرجع أيض ًا إىل
العربية
عوامل أمهها ُ
ُ
أزاحها لِ
ِ
َ
َ
الذي أرضَّ
ليجعل أه َلها َت َب َع ًا له
يستبدل هبا لغته؛
األم حنيَ َ
بالبالد ولغتها ِّ

ِ
َ
سوسهم َ
َ
حالة انزوائِ ِه عن
الفكاك من سيطرته حتى يف
يستطيعون
كيف يشاء ،فال
َي ُ

أراضي ِهم.

ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
تدريس
الفرنسية يف
اإلنجليزية أو
اللغة
استعامل
العرب إىل
إن اجتا َه مجهو ِر
ِ
ِ
آثارها معشش ًة فينا إىل اليوم،
يعود سببه إىل
العلو ِم
والتقنيات ُ
التبعية التي ما زالت ُ
ِ
االستعامر ،ولكننا مل ِ
ِ
اخلالص من تبعيتنا له.
كيفية
هنتد َس ِو ّي ًا إىل
كلنا يكره
َ

ِ
ِ
ِ
اللغوية ِّ
َّ
ِ
احلية،
الشعوب
طبائع
ترفضه
اجتاه ًا غري َب ًا
الغربة
إن اخللو َد إىل
ُ
تشك ُل َ
ُ
ِ
ِ
ألنه َي ْ ِ
يب َي ُ ُّ
رص ُف أبنا َءنا
باللغة
رض كثري ًا
العربية يف هذه املجاالت؛ ُ
وهو يف وطننا العر ِّ
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وحي ِر ُم ِ
ِ
ِ
ثقافة عربيتهم فيهاْ َ ،
التأليف فيها؛ مما ُيعنيُ
هذه اللغ َة من
املتخصصنيَ فيها عن
العربية ،و ُي ِ
ِ
ِ
ولغة ِ
ِ
ِ
فقدُ لغتَنا العربي َة
األلسنة
أهل ِه عىل
األجنبي
املصطلح
سيادة
عىل
ِ
ِّ

جماالت ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
العرب
أجيال
اغرتاب
األمر الذي يزيدُ من
هذه العلوم؛
ثرو ًة لغوي ًة يف
ُ
ِ
ِ
املجاالت احلديثة.
الصاعدة يف

ِ
ِ
الفرنسية ِّ
يشك ُل حاج ًة علمي ًة؛ َّ
ألن هذه
باإلنجليزية أو
التدريس
إن القول بأن
َ
ِ
َ
ِ
ُ
ني اللغت ِ
امتالك أحدَ هات ِ
التجدد واإلضافةَّ ،
متابعة
ني َس ُي َم ِّك ُن من
وإن
دائمة
العلوم
َ

جيدُّ يف ِ
جوانب ٍ
هذه العلو ِمُ ،ي ِّ
ما َ ِ
عدة ،أمهها:
شك ُل ُح َّج ًة مردود ًة من
َ

ِ
َ
َ
امللحوظ َّ
أن
ولكن
والفرنسية،
درسون باإلنجليزية
 .1هي ُح َّج ُة الفريقني الذين ُي
َّ
َ
ُ
ُ
سيالحق التجديدَ
ُ
فكيف
يعرف اإلنجليزي َة
يعرف الفرنسي َة قد ال
كثري ًا ممن
ِ
بغ ِ
اللغة التي ال يعرفها؟
ري

ِ
والتقنيات مل َيعد حكر ًا عىل هات ِ
 .2وكذلك َّ
َ
استحداث كث ٍ
ني
ري من العلو ِم
فإن
ِ
ٌ
ٌ
واليابانية
ورشقية كاألملانية
غربية
لغات
اللغتني فقد شاركها يف هذه األيا ِم
ٌ
ِ
ِ
والروسية وغريها؛ فهل يعني هذا ْ
س األساتذ ُة الذين تعلموا
والصينية
أن ُيدَ ِّر َ
ِ
باللغة التي يتقنوهنا؟
يف اخلارج يف جامعاتنا

ِ
َ
ُ
أنفسنا
املعقول
بالنفي طبع ًا ،ولكن
اإلجابة
ِ
واملنطق َّي أن نثقَ بلغتنا ،و ُن َف ِّع َل َ
ِ
َ
وعدم
وعدم احلواف ِز،
كاس ُل،
لنفعل ِف ْع َل أسالفنا يف
ُ
ُ
الرتمجة واإلضافة؛ ولك َّن ُه ال َّت ُ
ِ
ِ
ِ
األصيلة.
اللغة
وجود القرا ِر ا ُمل ْل ِز ِم الستعامل هذه

ِ
عقول ِ
ِ
وإذا كانت ُ
ابن ِج ّني وسايره
أهلها ،وكام َع َّر َفها عا ُمل
نتاج
اللغة ُ
اللغة هي َ
ِ
ِ
العرب وغ ِ
يعرب هبا كل قو ٍم عن أغراضهم»
ريهم
علامء اللغة
مجهور
فيه
ٌ
ُ
«أصوات ِّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
التجديد
حمطات
املتقدمة يف
الشعوب
اللحاق بغريهم من
العرب عن
تأخر
فإن
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ينعكس عىل إبداعهم اللغوي يف هذه
البحتة
والعلمية
التقنية
واإلضافة يف املجاالت
ُ
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اإلبداع يف ِ
ِ
ِ
ِ
املجاالت فام أ َق َّل من ْ
أن
هذه
العرب تأخر ًا عن
أمر
ِ
املجاالت؛ وإذا كان ُ

َ
ِ
اللحاق بغ ِ
ريهم فيها.
الوسائل التي مكنت أسالفهم من
يتحسسوا

ِ
الع ِ
الرتمجة ِ
ِ
إن َّ
َّ
اللغة
لمية إىل
كبري منه يف سدِّ حاجاتنا من
احلل
ُ
يكمن ٌ
جزء ٌ
ِ
ِ
الذين أكملوا دراساهتم العليا يف غ ِ
ري بالدهم
العلامء
هؤالء
يكن
َ
ُ
العربية الفصيحة ،لِ ْ

ِ
الرتمجة أو النقلِ إىل لغتهم ،وليكن -كام اقرتح ُ
بعض علامئنا -من حواف ِزنا
أساتذ َة
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
وجود عملٍ
واألعامل التي ُيقدِّ مها
البحوث
مرتج ٍم يف
اشرتاط
الرتمجة
تشجيع
إىل
ِ
َ

ِ
ِ
للرتقية إىل رتبتي األستاذ ا ُملشارك واألستاذية ،ومنح اجلوائ ِز
اجلامعات
أساتذ ُة
ِ
ِ
ِ
املتميزة والبارعنيَ يف ِ
ِ
العربية ،ومنها إىل غ ِ
ريها.
الرتمجة إىل
جمال
لألعامل
والتكريم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وإذا جاز لنا ْ
أطباء فلسطنيَ
مجع
الصحة
وزارة
بتجربة
أن ُنن َِّو َه
الفلسطينية يف ِ

ٍ
واحد فإننا نذكر أهنا عندما رأت تنوع مناهل املعرفة الطبية يف
طبي
عىل
ٍ
مصطلح ٍّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
الطبية السائدة،
باملصطلحات
اجلدد
األطباء
تعريف
دورات يف
فلسطني أعدت

ِ
ِ
ِ
ٍ
اإلنجليزية وليس
باللغة
مصطلحات
اجلهد أنه جيمع ألسنتَهم عىل
عيب هذا
َّ
ولكن َ
ِ
ِ
أن ِ
ِ
املهمفي ِ
ِ
املسألة َّ
باللغة العربية؛ عىل َّ
التوحيد،
أمهية
هذه الوزار َة تنبهت إىل
هذه
أن َّ
ِ
نحقق فيه آما َلنا يف َو ِ
ونأم ُل ْ
ُ
أصقاعنا
العلمي يف
املصطلح
حدة
اليوم الذي
أن
ِ
َ
يقرتب ُ
ُ
ِّ
ِ
األم ،وما ذلك عىل اهللِ بعزيز.
العربية بلغتنا ِّ
رابع ًا :عدم وجود القدوة

ِ
ٍ
ِ
طرحها،
مضطر إىل
تساؤالت هو
أمام
الدارس نفسه يف هذا
جيد
السياق َ
ُ
ٌّ
احلديث بصناعتهم يف ِ
خمتل ِ
ِ
ف حمافلِ
ومنها :هل أساتذة اللغة العربية قادرون عىل
ِ
احلياة املعارصة؟ هل نراهم مجيع ًا يتحدثون لطلبتهم هبذه اللغة التي َمحلوا فيها أعىل

ِ
ِ
قراءة ما َخ َّط ْت ُه أيدهيم َ
دون
االنطالق يف
قادرين عىل
الشهادات؟ هل نراهم مجيع ًا
َ
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ِ
ِ
ِ
َ
األطفال
نلوم
بلغته أو
هؤالء ال يو َث ُق
أمر نف ٍر من
علمه فهل ُ
خطأٍ أو َت َل ْع ُث ٍم؟ وإذا كان ُ
ينرصفون إىل ٍ
َ
لغة أخرى ُر ِّو َج هلم أهنا
األم ،أو
َ
والشباب الذين يتعثرون يف لغتهم ِّ

ِ
ِ
َ
ُ
ُ
ِ
العالية
املناصب
اعتالء
سبيل َثرائِ ِهم أو ارتقائِهم إىل
ستكون
أسهل من لغتهم ،وأهنا

املرموقة؟!

ِ
العربية فحسب؛ وليت َُه َ
عىل َّ
ِ
سبب
كان الوحيدَ يف
أن القضي َة ليس سب ُبها مع ِّل َم
ِ
َ
كذلك َ
َ
فهناك من يشاركه املسؤولي َة
ألمك َن َح ُّلها بسهولة؛
األمر
املشكلة ،ولو كان
ُ

من مع ِّلمي املوا ِّد األخرى والسيام معلمي مواد العلوم والتقنيات الذين ال يقتنع
فيعكس رأيه عىل طلبته.
كثري منهم بجدوى العربية يف تدريسها
ٌ
ُ

تعليمه ِ
ِ
ِ
أحسن ٍ
َه ْب َّ
ِ
للغة ،وحكايتِ ِه هبا
حال يف
العربية كان عىل
معلم
أمر
ِ
أن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وأفراد جمتمعه فهل ترا ُه وحدَ ُه كافي ًا ِّ
أنه
مشكلة
إذاعة
حلل
تالمذته
مع
الفصيحة؟ أم ُ

ينطبق ِ
عليه ُ
ُ
قول الشاعر(( :)9الطويل)

نت َت ِ
َمتى َيب ُلغ ال ُب ُ
ريك َهي ِد ُم
نيان َيوم ًا َمتـا َم ُه إذا ُك َ
بنيه َو َغ ُ

ُ
الفاضل أيض ًا(:الطويل)
ويف هذا املعنى قال القايض

لف ِ
قوم ِهب ِ
يف بِ ٍ
لف ٍ
اد ٍم َف َك َ
َر َأ ْوا َأ َ
بان َخ ْل َف ُه َأ ُ
هاد ِم
بــان ال َي ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
إن َ
املقررات األخرى يف ُّ
َّ
تعاملهم مع
الفصيحة يف
للعربية
التنك ِر
حال مدريس
ِ
ِ
ض ْعف ًا أو جه ًتالمذهتم َ
التعليمية-
العملية
عدم اقتنا ٍع بجدواها يف
ال بقدراهتا أو َ

ِ
ِ
بالعربية َو ُمدَ رسيها ،وهم يف تأديتِ ِهم هلذا الدو ِر َحي َي َ
ون قاعد َة
كحال َم ْن َيتندَّ ُر
ِ
ِ
ُ
ٌ
َ
بلدان العاملُِ ،
يتعامل
حيث
مألوف يف أكث ِر
خيالفون ما هو
االستثناء الشا ِّذ؛ أل ُهنم
ِ
ِ
ِ
ِ
املع ِّل َ
الرسمية،
باللغة
التوضيحية مع تالمذهتم
ورشوحهم
مون يف أحاديثهم العلمية
ِ
ِ
يتفقون عىل أ َّن ُه ينبغي ِّ
َ
معلم
لكل
أمهية
ودالل ًة عىل
اللغة ألهلها وجدنا اإلنجليزَ
ٍ
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ِ
أن يكون معل ًام ِ
إنجليزي ْ
اإلنجليزية يف مدرسته
للغة
ٍّ

Every teacher must be a

ِ
ِ
التمسك بلغتِهم،
الفرنجة يف
األعاجم أو
 ،teacher in Englishوإذا كان هذا أمر
ِ
فهو بأصحاب ِ
ِ
القرآن َأ ْوىل!
لغة

ِ
املعلم أو ِ
ني ِ
أن َ
ِ
نقف عند وسائلِ حتس ِ
السياق ْ
وكيفية
اخل ّريج،
لغة
ال نريد يف هذا
ِ
ِ
ٍ
ِ
التخر ِج أو التعي ِ
شفوي َ
يب قبل
بامتحان
اللغوية
قدراهتام
اختبا ِر
ني؛ للتيقن
ٍّ
وآخ َر كتا ٍّ
ُّ

كل منهام ِمل َل ِ
ِ
إجادة ٍّ
ُ
نعمل عىل تنميتِها ،وما
كة الفصيحة يف ختصصه ،وكيف
من
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
إلعداده أو حتس ِ
الحتياجات طلبته،
وجعلها مناسب ًة
اللغوية
ثروته
ني
املؤهلة
اجلهة

ِ
ِ
ِ
رس ُدها يف ِ
واملقرتحات
التوصيات
جمال
وكيفية مراقبته ،وما إىل ذلك من أمو ٍر
ُ
يتكرر َ ْ
ُ
اللغوية
اليوم إال ُمعاد ًا مكرور ًا؛ فقد ُقتِ َل ْت مشكال ُتنا
العالجية ،وال أرانا نقول فيها َ
ِ
َ
ُ
واحللول التي
واملقرتحات
التوصيات
وتوالت
ومناظ َر ًة،
ريها بحث ًا ونقاش ًا
ُ
ُ
وغ ُ
ٍ
ُ
ُ
اجلامعية َ
استجابة
دون
والكتب
والرسائل
والندوات
املؤمترات
َخ ُل َص ْت إليها
ُ
ُ
ُ
ِف ْع ٍ
ِ
األعم -لتحقيقها.
األغلب
لية -يف
ِّ

ٌ
ورأي)
(خالصة
املشكلة اللسانية
ُ

ال أرانا يف َ
عاملنا العريب ُ
منذ َو َع ْي ُت عىل الدنيا -إال ُتلو املشكلة،
نعيش املشكل َة َ
ٍ
وما ْ
إن َن ُ
املشكالت
ترتاكم
رب منها ،وهكذا
فيق من
ُ
مشكلة حتى َ
نقع يف أخرى أك َ
ُ

ِ
ٍ
اماهتاٍ َ
لنعيش يف َد ّو ِ
َ
اإلفاقة من آثا ِرها.
قدرة عىل الرتكيز ،أو
دون

مميزات ِ
ِ
ِ
ُ
أهلها فإهنا -بال ٍ
ريب-
وأهم
جماالت احلياة،
اللغة إحدى
وإذا كانت
ِّ

ِ
ِ
ٌ
القول يف:
تكرار البحث أو
املشكالت العربية ،وفيها سنجد
واقعة يف إحدى دوائ ِر
َ
ِ
ِ
ُ
التعليم -تيسري النحو
نمتلك فصاحتَها -كيف نجعلها لغة
العربية -كيف
إجادة
ِ
العريب -تيسري اإلمالء والكتابة العربية -مواءمة املقررات الدراسية لعقلية املتلقي-
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مناهج تأليفها -طرق تدريسها -تنمية العربية لتلبية احتياجات العرص -تعريب

املصطلح واللفظ احلضاري -حتديث املعجم اللغوي -إعداد املعجم اللغوي

التارخيي -حتديث تعليم العربية لغري الناطقني هبا ،األصالة واحلداثة ...إلخ.

ِ
ِ
ِ
ٌ
ُ
واألهداف ،وال
الغايات
املتفقة
املرتابطة
املوضوعات
سلسلة من
أقول :إهنا
ُ
ِ
ِ
التخصص فيها ،وال غراب َة من ِ
َغراب َة من تكرا ِر ِ
ِ
آراء أهلِ
املتعاقبة
أجياهلم
بقاء
ِ
حلقات ُم ْف َر ٍ
ٍ
َ
غة ما مل تبلغُ
التنفيذ
مراحل
املقرتحات
وتدور يف
األمواج،
صارع
ُت
ُ
ُ
َ
ُ
ِ
ِ
َ
لننتقل بعدها إىل مراحلِ
والتحديث.
اإلبداع
واملتابعة؛
ِ

ِ
فإن َّ
بعينه َّ
تراكمي ٌةَّ ،
َّ
حل
يب
وألن املسأل َة
وأن اللغ َة العربي َة ليست ِم ْل َك ُق ْط ٍر عر ٍّ
َّ

قومي ُيعنى بالتوعية بأمهية اللغة الفصيحة ،والتحذير
حيتاج إىل مرشو ٍع
مشكالهتا
ُ
ٍّ
ِ
ِ
بتنمية
املغرضة التي بثَّها ضدَّ ها أعداء العربية ،وما يزالون ،و ُيعنى
من الدعاوى

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلياة املتنوعة :يف البيت ،والسيام لغة األم(،)10
جماالت
الفصيحة يف
اللغة
استعامل
ِ
املسموعة
ويف احلضانة أو الروضة؛ ويف املسجد؛ ويف النادي الثقايف؛ويف اإلذاعتني
واملرئية والسيام يف املسلسالت واللقاءات احلوارية؛ ويف املخاطبات الرسمية يف
ِ
ِ
ِ
أسامء الشوارع واملحالت التجارية ولغة
تسمية
احلكومية وغريها؛ ويف
املؤسسات
ِ
الدعاية واإلعالن واملنشور السيايس وغريه ...إلخ.

ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
إمهال هذه العواملِ
بالعربية
احلديث
إضعاف
سهمإسهام ًا كبري ًا يف
إن
احليوية ُي ُ
ِ
الضار عىل ِ
الكتابة التي عىل ْ
الرغ َم
لغة
أثرها
الفصيحة( )11عىل األلسنة،
ُّ
ُ
وينعكس ُ

طئ يف قراءهتا.
كتابتها سليم ًة َنجدُ َم ْن ُخي ُ

ُ
فع ِله ،أو
مكتوب أو
وحاصل األمر أن املشكل َة ليست فيام هو
ٌ
ٌ
منصوص عىل ْ

تنتج عن عد ِم
ولكن املشكل َة ك َّلها،
مرغوب فيه ،وما إىل ذلك،
ٌ
َّ
َ
واألخطار ك َّلها ُ
التنفيذ أو ِ
ِ
سوء اإلخراج.
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ِ
ِ
ُ
ُ
العربية مجيعها عىل َّ
الرسمية
اللغة
أن اللغ َة العربي َة هي
البالد
ري
ُّ
تنص دسات ُ
ِ
ِ
للدولة ،وكذلك ُ
تنص أنظمتها األكاديمية عىل َّ
أن
حال معاهدها
العلمية التي ُّ

اللجوء إىل ٍ
ٍ
العربي َة الفصيح َة هي ُ
التعليم ،ولكنه ُ
جماالت
لغة أخرى يف
جيوز
لغة
ِ
ُ

تقتضيها الرضور ُة العلمية.

ِ
ِ
مقرر ِ
ِ
َ
املعروف هو َّ
َّ
املقررات يف املراحلِ
التعليمية
ري ُه من
اللغة
وإن
أن َ
العربية وغ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌ
العربية الفصيحة،
باللغة
مصوغة
العلمية والتقنية-
الكليات
ك ِّلها -فيام عدا بعض

ِ
ٍ
قناعته؟
كثرية أمهها :ما مستوى املع ِّلم؟ ،وما مدى
تكمن يف أمو ٍر
ولكن املشكل َة
ُ
َّ
ِ
ِ
وبأية ٍ
ُ
مضمون املنهاج ،وما
استجابة التالميذ ِ والطلبة؟؛ وما
لغة يرشح؟؛ وما مدى

ِ
ِ
البيئة يف
دور
مدى قربِ ِه من
عقلية املتلقي؟ ،وما مدى حاجته إىل التحديث؟؛ وما ُ
التنمية والتطبيق ،سواء أكانت البيئة املدرسية أم ُ
ِ
األ َ ِ
رسية أم املجتمعية أم الرسمية

أم الثقافية؟

تفاعل أدوا ِر ِ
الفصيحة يف ِ
ِ
ِ
َ
أقولَّ :
هذه
يتطلب
لغة التعليم
العربية
نجاح إذاعة
إن
ُ
َ
ِ
البيئات ِ
ِ
للمراقبة
اخلاضع منفذو ُه
التنفيذي ا ُملل ِز ُم،
القرار
وأهم من هذا ك ِّله
مجيعها،
ُّ
ُ
ُ
ُّ

ِ
ِ
املؤمترات ليست َ
فنحن نرى َّ
ِ
ِ
احل َّل الوحيدَ ؛ فكثري ٌة هي
أن
وعليه
والعقاب،
والثواب
ُ
ِ
ِ
والقرارات التي َصدَ رت عنها ،ولكننا
التوصيات
أكثر
ُ
املؤمترات التي ُع ِقدَ ت ،وما َ

ِ
التنفيذ.
قرار
نرى أن كثرة املؤمترات ال َ ُحت ُّل املشكل َة؛ ألهنا ال متتلك َ

جيتمع املؤمترونٌّ ،
ُ
يبارز َ
اآلخر؛ راني ًا إىل التغلب عليه ،وراغب ًا يف إظها ِر
كل
املؤمتر يعود ٌّ
أمام أقرانِه وغ ِ
ُ
حيث أتى ،حي ُل ُم
كل إىل
ريهم ،وعندما ينتهي
قدرتِ ِه َ
ُ

ِ
آخ َر دون َس ْع ٍي -من كث ٍ
باملشاركة يف مؤمت ٍر َ
ري -إىل التطبيق ،وإذا ما َسعى الساعي

املعو ِ
ري ُه َ
ُ
كان اجتهاد ًا
تعرتض طريقَ الفعلِ عنده؛ ألن
قات
املؤمتر أو غ َ
َو َجدَ ُسدو َد ّ
َ
إن جامع َة كذا قامت ِ
أن َ
أو َحم ِْف ً
يقالَّ :
ال؛ ألجلِ ْ
َب يف
بعقد مؤمت ٍر أو أكثر! ،أو ُي ْكت َ
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التقرير الفصيل أو السنوي أننا عقدنا وأوصينا َ
نتائج ِف ْعلِ القول،
دون أن ُنظ ِه َر
َ
ُ
ولكن:
ونقرتح َونويص،
ونقول
نكتب
وهكذا
ُ
ْ
ُ
يت َح ّي ًا
عت َل ْو نــــــا َد َ
سم َ
َل َقد َأ َ

َو َل ِك ْن ال َحيا َة ِملَن ُتنادي؟!

()12

ِ
َ
التوصيات ،وما َّ
أكثر
أقل
أكثر
أكثر املتباكنيَ عىل اللغة! ،وما َ
التنفيذ! ،وما َ
ما َ
يشء ٌ
الداعنيَ إىل َن ْجدَ ِهتا!ُّ ،
األهم من هذا
ولكن
وم َقدَّ ٌر أه ُل ُه،
َّ
ري ُه ٌ
مجيلُ ،
كل هذا وغ ُ
َّ
أين ِ
الف ْعل؟
ك ِّل ِه َ

ِ
ٍ
ِ
َّ
وإجياد دو ٍر هلا
تفعيلها،
بحاجة ِم ّنا إىل
إن لغتنا العربي َة -أهيا القارئ الكريم-
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
الذاتية يف التعب ِ
ري عن
بإثبات قدراهتا
وذلك
والتقنيات،
احلضارة والعلو ِم
جماالت
يف

ِ
ِ
املجاالت هبا يف مراحلِ
التعليم العايل،
املختلفة ،والسيام يف مؤسسات
التعليم
هذه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وورش العمل.
والندوات
واملؤمترات

قلت يف قصيديت (اللغة وطن)( :الكامل)
ويف هذا املعنى ُ

يل تـــــــا َق ِ
الشفا َه إىل ا ْل َع َم ْل ُح ُل ٌم َمج ٌ
اوزْ نــا ِّ
س َل ُه
َهال َجت َ
ت ال َّن ْف ُ
ب َق ْلبــــ ًا ِ
دار ا ْل ُع ْر ِ
واحد ًا
َن ْحيا َحيــــــــا َة ا ْل ِف ْعلِ َ
دام َمت ُام ُه َو َت ِع ُّز ُ
ـــــــرص ُان ِم ْن َع ْه ِد َ
نــــ ْق ُ
صان
َد ْر ٌب َأمنيٌ َر ْج ُع ُه ال ُّن
ْ
كان َو ِف ْع ُلها ُ
ت َ
اللسان َوسا َد ِ
األ ْو ُ
ُ
ُ
طان
ـــــــــان َس ِل َم
ُل َغ ُة ا ْل ُعرو َب ِة َص ْو ُهتا َأ ْحل

َ
وإذا َ
َ
كان املؤمتِ َ
قرار الفعلِ َّ
نفس ُه يف
السؤال الذي
فإن
رون ال
يمتلكون َ
ُ
يطرح َ
ِ
ِ
َ
ليكون
باللغة الفصيحة؛
املحادثة أو احلوا ِر
أكثرهم عىل
هذا املقا ِم هو :هل ُيدا ِو ُم ُ
بصفة ٍ
ٍ
ُ
عامة فيحاكوهنا؟
والناس
الناشئة
القدو َة التي يسمعها
ُ

َّ
ِ
وأنجع وسائلِ
اكتساب اللغة،
احلوار واملحاكا َة من أهم مصاد ِر
إن املحادث َة أو
ِ
َ

الفصيحة يف ِ
ِ
ِ
ِ
تعزي ِز مكانتها يف ألسنة املتحدثني هباَّ ،
السياقات
هذه
اللغة
وإن سياد َة
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ِ
وترسيخ ملكتها يف أهلهاَّ .
عدم انتشا ِر
لنمو اللغة،
ِ
إن َ
احليوية َل ُت َش ِّك ُل أساس ًا قوي ًا ِّ
إسامعها إىل املحيطنيَ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الق ِ
ِ
الفصيح ُ
دوة يف نقلِ
به
الصحيحة بل
الفصيحة
اللغة
ظاهرة
ِ
ِ
ِ
ِ
املجتمع ُي ِّ
عام فيفلسطنيَ
املعاناة
شك ُل سبب ًا رئيس ًا يف
أفراد
من
ِ
اللغوية ،وهذا السبب ٌّ

ِ
ِ
وغ ِ
واملحاكاة
اجليد
ريها من أصقاع العربية؛ لذا فنحن دائام نحث طلبتنا عىل السامع
ِ
الواعية؛ فهذان املبدآن فيهام ُّ
مشكلة أي لغة ،ومها مبدآن جيمعهام قانونعام ُأومن
حل

مع َو َأ ْس ِم ْع).
به وأردده َد ْو َم ًا ،ولن َأ َم َّل من ترديده( :ا ِ ْس ْ

القانون ُي ِّ
ِ
الكتساب اللغةَّ ،
َّ
ِ
مصدر اخلللِ
وإن
الرئيس
ملصدر
شك ُال
إن تطبيقَ هذا
َ
َ
َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الفصيحة،
اللغة
حرص ِه عىل
يعرب عن
فعل؛
واملعاناة يكمن يف
القول بام ال ُي َ
ُ
فاجلميع ِّ ُ
ِ
ٍ
ِ
الواقع املَ َ
عيش َي ْك ِش ُف عن تغلغلِ
أحاديث
ويشء من الدخيلِ يف
العامية
ولكن
َّ
َ
ِ
ِ
واخلطباء واملذيعنيَ وغ ِ
املع ِّلمنيَ
الساسة واملتنفذين.
ريهم من

ِ
ٍ
ٍ
ِ
َ
عامة َّ
ِ
املتخصص
الشارع
بالفصيحةتكاد ختتفي من
احلديث
معامل
فإن
وبصفة
ِ
ِ
أن مطال َب َة ِ
ِ
وغريه ،لذا فإنّنا نرى َّ
الفصيحة
الناسوالسيام املتخصصنيَ بالتزا ِم
واملتعلم
ِ
ِ
ِ
اللغوية التي َد َر َج َن َف ٌر
القواعد
يف كالمهم ،اعتامد ًا عىل ما يدرسو َن ُه أو حي َفظو َن ُه من
ِ
ِ
ِ
مزج ِ
ٍ
ِ
وتراكيب
بألفاظ
املمزوجة أحيان ًا
بالعامية
رشحها
لغة
من ُم َع ِّلمي
العرص عىل ِ
َ

ٍ
عززْ بتفعيلِ
ثامرها يف
ري
سليم ،ولن تؤ َ
اإلصالح ما مل ُت َّ
ِ
ٍ
يت َ
دخيلة ُ -ت َش ِّك ُل منطق ًا غ َ
(اس َمع َ
ٍ
ِ
قومية ُيلتزَ ُم بتنفيذها يف ُخم ِتل ِ
ِ
املجاالت،
ف
وأ ْس ِمع) يف إطا ِر ُخ َّط ٍة
قانون ْ
وقد سبق يل ْ
حتدثت يف هذه املسألة يف دراستنا( :السامع يف اللغة عند القدماء
أن
ُ

واملحدثني -رأي يف عالج املشكلة اللسانية)(.)13
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ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
الفلسطينية
التعليمية
املؤسسة
العربية يف
حارض

ِ
ُ
البلدان العربيةْ ،
وإن كان حاهلا يف
ختتلف فلسطنيُ كثري ًا عن غريها من
ال
ِ
ويأمتر بأوامره؛ األمر الذي
لسلطة االحتالل،
مناطق (عرب  )48خيضع مبارش ًة
ُ

التالميذ والطلبة؛ لذا فإننا سنقسم حديثنا عن ِ
ُ
يؤثر يف املضام ِ
لغة
ني التي يدرسها
ِ
ِ
ُ
خاص بأرايض (،)48
األول
التعليمية يف فلسطني إىل قسمني:
املؤسسة
التعليم يف
ِ
ٌّ
ِ
بالضفة وغزة.
خاص
واآلخر ٌّ
ُ

لغة التعليم عند (عرب )48

ِ
َ
يب َّ
ينبغي ْ
أن فلسطينيي الداخل (عرب )48
يكون معلوم ًا
أن
للقارئ العر ِّ
ِ
كل ٍ
ِ
االحتالل يف ِّ
َ
ومناهج ُه
التعليم
فأمور
يشء من أمو ِر حيواهتم؛
لسلطة
خيضعون
ِ
ُ
ُ

رش ُف عليها وزار ُة املعارف والثقافة اإلرسائيلية ،وليس من ٍّ
عندهم ُت ِعدُّ ها و ُت ِ
شك
ِ
ِ
ِ
ِ
يف َّ
خيضع للمعاي ِ
للوجود العريب
ونظرة أصحاهبا
اإلرسائيلية
ري
ملضامينه
اختيارها
أن
َ
ُ

ِّ
َ
ِ
فيهمَ ،و ُ َحي ُ
األمر الذي
العرب من ذاتيتهم العروبية؛
املحتل يف َس ْل ِخ
أهداف
قق
ُ
ِ
لوزراء معارف إرسائيليني ،من أمثال :ليمور ليفنات التي
ترصحيات عد ٌة
تؤكد ُه
ٌ

ص للمدارس العربية بمدى والء الطلبة العرب
ربطت فيها امليزانيات التي ُخت َّص ُ
وإخالصهم لدولة ِ
الكيان ،و شمعون شيطريت الذي قال« :إن الرتبية أهم من

َ
«وفق املعايري األمنية إىل
األمن»( ،)14ويف هذا اإلطار نجدهم
يصنفون (عرب َ )48

ُ
اخلانة املتشبثني باهلوية
أي موالني للدولة ،ومتطرفني( ،)15وتشمل هذه
معتدلني؛ ْ
ِ
ِ
ِ
احلاكمة
املؤسسة
سياسات
الترصحيات جمتمع ًة ومتفرق ًة
الفلسطينية .تعكس هذه
ُ

والناطقني باسمها ،جتاه الفلسطينيني وجتاه تعليمهم ،وتؤكد كون التعليم هبذه احلالة
ِ
للسيطرة والتمييز العنرصي»( ،)16وهم ُي َق ِّس َ
مون اجلهاز التعليمي العريب «إىل
جهاز ًا
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ثالث دوائر ،وهي :التعليم العريب ،املعارف البدوية ،املعارف الرشكسية»( .)17ويف
(عرب  )48من هويتهم الفلسطينية والقومية نجد دول َة ِ
الك ِ
ِ
يان
إطار سياسة َس ْل ِخ

تقوم بفصلِ املع ِّلمنيَ الوطنيني ،وختصيص ميزانية تعليمية ال تلبي متطلبات التعليم
ُ
ِ
التقنية والرتبوية اخلاصة
العريب ،والزيادة الطبيعية للدارسني ،وتقليص اخلدمات
ِ
وخفض عدد الطالب املقبولني يف معاهد إعداد املعلمني ...إلخ(.)18
واملساعدة،

ِ
املخصصة لـ (عرب َّ )48
تدخلت سلطات
ويف جمال املناهج الدراسية
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لتجريد مضام ِ
القومي
واالنتامء
باهلوية
صلة
«ذات
ني كتبِها من مواضيع
االحتالل
ِّ

ٍ
ٍ
كالتار ِ
عامة َّ
فإن هناك «سيطر ًة عربي ًة
وبصفة
خيواجلغرافيا( )19واللغة العربية»(،)20
ِ
ِ
ٍ
اللجان التي
رئاسة
هيودي عىل
شخص
عىل إقرا ِر مناهج اللغة العربية :إن سيطرة
ٍّ

ِ
بعض اإلصالحات اإلبداعية يف الطريق ما بني
املناهج أ ّدى إىل تاليش
ص
َت ْف َح ُ
َ

املناهج واملقتطفات األدبية التي تم إقرارها»(.)21

ِ
ِ
ِ
املدارس العربية نجد
العربية واستعامهلا يف
تدريس
وبتخصيص املقال يف

ِ
ِ
هجوم ًا عرباني ًا مدروس ًا ِّ
ِ
إضعاف غ ِ
ري اليهود؛
االحتالل يف
ألهداف
يشك ُل انعكاس ًا
ٍ
ٍ
ُ
عامةُّ -
تقل ّ
ِ
خمصص
عام هو
بصفةيب
املخصصة
التعليم
فساعات
ُ
ِ
ٌ
للدارس العر ِّ

ِ
ِ
ِ
اليهوديَّ ،
ِ
اللغة القوميةاللغة العربية
لتعليم
الساعات املخصص َة
وإن
للدارس
ِّ
ِ
()22
ِ
«تقليص ِ
ِ
للعربُّ -
للعربية
الساعات
عدد
تم
ُ
أقل أيض ًا مما هو خمصص للعربية ؛إذ َّ

لصالح العربية؛ ففي العام  1965حصل الطالب العرب عىل  824ساعة( )23تعليم
بالعربية ،بينام هبطت عام  1973إىل  ،732باملقابل زادت ساعات العربية ،...وما
زال جمموع عدد ساعات تعليم اللغة العربية ( )768يف املدارس العربية اليوم يفوق

عدد ساعات تعليم اللغة العربية ( ،)732وهي لغة األم»(.)24
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لغة ِ
العربيةِ :
ِ
ِ
ِ
الك ِ
ُ
ِ
يان
اللغة
تدريس
إعامم
اإلرسائيلية
املعارف
فرضت وزار ُة
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
مجيع املراحلِ
التعليمية ،وقامت بِح ْف ِز املتفوقنيَ
جانب
الغاصب ،إىل
اللغة العربية يف ِ

ِ
َ
االلتحاق
جماالت العملِ أمامهم ،ونجد «الطالب العريب الذي يبغي
بفتح
فيها ِ
ِ
باجلامعة -كام يقول د .موايس -يتجه إىل العربية بد ًءا ،حتى يكسب العالوة ،وحتى

ُي َق ِّو َي لغتَه»(.)25

ِ
املفروض عىل ِ
ُّ
ُ
اللغة
تدريس
أبناء (فلسطينيي )48
اإلرسائييل
املنهاج
ُيل ِز ُم
ُ
َ
ِ
ِ
كلغة ٍ
ٍ
ِ
ِّ
ثانية،
الثالث حتى الثاين عرش «ال
الصف
من
العربية َبدْ ء ًا من ِس ِّن
أي َ
الثامنة؛ ْ

ِ
كلغة ٍ
دولة»( ،)26ومن َث َّم اللغة اإلنجليزية.
بل

دولة ِ
لصالح العربية يف ِ
ِ
إضعاف ِ
الك ِ
ّ
ُ
ُ
يان الصهيو ِّ
ين
وهتميشها
العربية
اللغة
يشك ُل
ِ
ٍ
ٍ
َ
هدف ًا رسمي ًا؛ وبذلك َّ
يدرس يف مراحل
عامة(-)27
بصفةالفلسطيني
التلميذ
فإن
ُ
َّ

َ
األم ،أو ْ
إن شئت فقل :لغته
ما قبل اجلامعة
ثالث لغات :اللغة العربية ،وهي لغته ُّ
ُ
اللغة التي ُ َهتدِّ ُد ِك َ
القومي؛
يب
القومية ،واللغة العربية ،وهي
يان لغتِ ِه ،بل كيانِ ِه العر ِّ
ِّ
ٍ
ٍ
واحدة ،أو مها ِص ْن ِ
ِ
وان ال َي ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
نفكان،
لعملة
وجهان
العربية
والقومية
العربية
فاللغة

اإلنجليزية ُ
ُ
ُ
لغة العوملة.
واللغة

ِ
يب -والسيام األطفال والشباب -يف ِ
َ
وهكذا َّ
البقعة من
هذه
فإن
اإلنسان العر َّ
يعيش ِ
ُ
ِ
ِ
هذه االزدواجي َة بني اللغتني
اكتساب لغتِ ِه القومية؛ فهو
األرض يعاين يف

ٍ
ٍ
قليلة ،وقد ال يسمعها صحيح ًة،
جماالت
العامية والفصيحة التي ال يسمعها إال يف
األغلب َ
ِ
األ َع ِّمَ -م ْن ُي َك ِّر ُر ِح ْر َص ُه عىل تدريبِ ِه عليها.
وال جيد -يف
وكذلك يعيش الثنائي َة اللغوية؛ فالطفل العريب يدرس لغ ًة ثاني ًة منذ دخولِ ِه

املدرسة االبتدائية ،ومنهم من يدرسها يف رياض األطفال ،وقد نجد منهم َم ْن
ٍ
أكثر من ٍ
أجنبية.
لغة
َيدْ ُر ُ
س َ
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ِ
ِ
أقول :حاول ِ
الك ُ
العربية لـ (فلسطينيي )48
اهلوية
طمس
ين
يان الصهيو ُّ
َ
ِ
ِ
بمختل ِ
ِ
وقيمه عليهم ،وإشعارهم َّ
ِ
بأن مستقب َلهم
بفرض مضامينه
الطرق ،وذلك
ف

أن ِ
ٌ
وليس من ٍّ
شك يف َّ
ِ
هذه السياس َة التمييزي َة
واالندماج فيه؛
بالتعايش معه،
مرتبط
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
فالفصيحة ال يسمعها
والعامية؛
الفصيحة
العربية
إضعاف
وإجراءاهتا قد أ َّثرت يف

ِ
ٍ
ٍ
بالعربية التي ُت ِّ
ُ
يمكن
شك ُل لغ َة األكثرية ،كام ال
متتزج
قليلة،
مقامات
إال يف
ُ
والعامية ُ
ِ
ِ
العربية يف ِ
ِ
ِ
إنكار ّ
احلديثة
جماالت العلو ِم
هؤالء القو ِم ،والسيام يف
لغة
تفيش أث ِر
ُ
ِ
ُ
ٍ
«استعامل العربية
دارس-
ري
األمر الذي ُي ْظ ِه ُر ُه -كام
وأدوات احلضارة؛
َ
أوضح غ ُ
ُ

ٍ
ُ
مصطلحات بالعربية»(.)28
استعامل
أحيان ًا كوسيلة للتعبري ،...أو

ِ
ِ
العربية
بالسؤال للدكتور فاروق موايس نائب رئيس جممع اللغة
توجهت
وقد
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
التدريس يف
ولغة
العربية،
اللغة
منهاج
رب الرتاسلِ اإللكرتوين عن
ِ
يف إرسائيل َع ْ َ

سيادته مشكور ًا ،وذلك
مدارس (عرب  ،)48ومدى تأثري العربية فيها ،فأجابني
ُ

عىل النح ِو التايل:

ِ
يوجد منهج ِ
العربية خاص بالدارسني العرب؟ هل هو مقتبس
للغة
س :هل َ

من بلد عريب أم مهجن أي خمتلط من بلدان خمتلفة؟ هل هو من تأليف مؤلفني

فلسطينيني؟ ...إلخ؟

ج :املنهاج للغة العربية يعده معلمونا ،وهناك جلان ختتار النصوص ،وتستعني
بنصوص خمتارة من مناهج العامل العريب،ولدينا كتب تدريس ومرشد للمعلم،

عضوا يف أكثر من منهج ،وأقول ذلك
وكراسات عمل مصاحبة؛ أعمل
ً

بمسؤولية تامة.

ِ
دور عندكم يف املنهج؟ أو هل تستفيدون مما
س :هل للسلطات
اإلرسائيلية ٌ
ُيع ّلم يف أرايض السلطة أو الدول العربية؟
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ج :دور السلطة هو أننا بعد أن نفرغ من اختيار النصوص -التي ُنجري فيها

َ
مواد ال جييزوهنا ،وخاصة إذا كانت سياسي ًة
أيض ًا رقاب ًة ذاتية ،فنعرف أن هناك َّ

أن (يشوشوا) عىل املنهاج ،فمث ً
مبارشة -يمكن ْ
ال اخرتنا النصوص للثانوية
ونثر ًا ،يف القديم واحلديث ،وكنا نرمي إىل أن تكون دراسة الطالب
شعر ًا َ
َ

اإللزاميةَ :وحديت أدب عىل األقل ،فاعرتضوا ،وقالوا :ليست هناك ميزانية،

فالوزارة أفردت لألدب احلد األدنى وحد ًة واحد ًة فقط ،والطالب يتوجهون

للوحدة هبدف التيسري عليهم؛ فدراسة العربية ليست سهلة يف نظرهم.

وظل األمر معلق ًا ،وما زلنا يف املنهاج القديم الذي أعددناه أوائل الثامنينيات،
ٍ
ومل نستجب لطلب الوزارة باالكتفاء
بوحدة َحدَّ ًا أدنى؛ ألننا نرى أن يكون احلدُّ
األدنى وحدتني.

إفادتنا الوحيدة من مناهج الدول العربية هي يف اختيار النصوص املوفقة،

فأحيا َن ًا نختار ما اختاروه ،ولكننا ال نتقيد بذلك.

س :هل َمن ِّ
يعلم اللغة العربية متخصص فيها أو أي مدرس؟
درس يف اجلامعة موضوع
ج :يف االبتدائيات مدرس ،ويف الثانويات
ٌّ
خمتص َ
اللغة العربية.

س :كم حصص اللغة العربية فيمدارسكم؟ هل حصص العربي مثلها أو
أكثر؟.

ج :االبتدائيات مخس حصص لغة عربية ،ويف الثانويات من  5-3حسب اختيار
املدرسة للوحدات التي تبغي تدريسها ،فنظام شهادة الثانوية (البجروت) قائم

تبعا
عىل عدد من الوحدات نحو عرشين وحدة يف مواضيع خمتلفة ،ويقرر ً
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لتخصص املدرسة .اللغة العربية يف االبتدائيات ثالث ،ويف الثانويات يتعلق
ريا ما خيتارون مخس حصص = مخس
بعدد الوحدات ،ولكن الطالب كث ً
وحدات؛ ألهنم حيصلون عىل مكافأة (بونوس) عن كل موضوع يدرسونه يف
مخس وحدات.

س :هل هناك مراقبة حقيقية من املفتشينأواملوجهني لرضورة احلديث بالعربية

الفصيحة يف قاعات الدرس؟

ج :الرقابة تكاد تكون معدوم ًة يف الثانويات ،وهناك موجهون للمدارس

ٌ
قائمة؛ فهم ليسوا مل ِزمني هلم ،وإنام ُيرشدوهنم وفقَ
االبتدائية ،لكن احلرية

ٍ
جدول قد ال يتقيد به املعلمْ ،
مديرا حاز ًما ،التفتيش نادر ،وليس له
إن مل جيد ً

كبري.
تأثري ٌ
ٌ

س :هل الرشح بالعامية أمبالفصيحة؟
ج :معظم املعلمني يتحدثون الدارجة ،وهناك من َي ْع َمدُ إىل اللغة الوسطى،
ونادر ًا ما نجد احلريصني عىل الفصيحة دائ ًام ،بل يتبعون ذلك يف سياقات
ريا
خمتلفة ،بل يظل األمر محاسات تزيد وتنقص ،وال أظن أن الوضع خمتلف كث ً

يف العامل العريب.

س :هل ُي َ
التدريس بالعربية الفصيحة؟
طل ُب من املعلمني فياملواد املختلفة
ُ

جُ :يطلب ،ولكن أين التطبيق؟ التطبيق يتم تبع ًا للمعلم ،وليس ألن ذلك
ُط ِل َب منه.

ٍ
ٍ
عربية يستعملها الطلبة يف حصصهم
وتراكيب
ألفاظ
ذكر
َ
س :هل يمكن ُ
ٍ
الدراسية ،والسيام حصة اللغة العربية؟ أرجو ْ
أمثلة ما أمكنكم ذلك.
ذك َر
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ُ
املعلم كلم ًة
قالئل يستخدمون العربية يف الدرس ،وقد يرشح
ج :ثمة معلمون
ُ

ُ
العربية فاملعلم
املصطلحات
الطالب باللفظ العربي الشائع ،أما
ال يعرفها
ُ
ُ
يرشح ويشري إىل األلفاظ وكأهنا عربية ،نحو( :بونوس = عالوات إضافية)،

(يومان = دفرت اليوميات)( ،حشاد = امتحان مشكوك فيه)( ،جيمر = امتحان

وعرشات غريها ،وهكذا يستعملها املعلمون بدون تردد (أ.)#.
إهناء)...
ٌ

ُ
املصطلح
وأضيف يف هذا السياق كلم َة (ال َب ْجروت) (اجليم قاهرية) :هذا
ُ
ٍ
إشارة إىل التوجيهيَّ ،
وقل منهم من يقول
العربي الذي يستعمله (عرب  )48يف
ُّ

ِ
ألسنة غريهم من
التوجيهي أو الثانوية العامة ،ومها املصطلحان الذائعان عىل
ِ
السلطة الوطنية.
إخواهنم الفلسطينينيَ يف أرايض
س :هل ُيقبل الشباب العريب عىل اللغة العربية؟

ج :املشكلة عامة لدى شبابنا العريب أنى أقام ،إذ يقل املهتمون بدراسة اللغة

وآداهبا.

س :وهل يشعر َ
رية عليها؟
بالغ ْ َ
ج :أين ،ومن؟ وأين جتد هذه الغرية؟
س :هل يفضلها عىل العربية؟
ج :ال أظن ذلك ،وخاصة أن العربية لغة اجلامعات ،وهي لغة التدريس يف

الزهو
مجيع املواضيع العلمية واألكاديمية ،وينشأ –عاد ًة -لدى الطالب
ُ
ِ
بمعرفة
بامتالك األداة اللغوية العربية ،متا ًما كام يتباهى شبابنا يف العامل العريب
ِ
ِ
الفرنسية (أ.)#.
اإلنجليزية أو
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حرمان طلبة (عرب  )48من التعليم اجلامعي

ٍ
ٍ
َ
ِ
ويقوم
خاصة هبم،
عربية
مدارس
يدرسون يف
(عرب )48
وإذا كان تالمذ ُة
ُ
َ
ِ
َ
األعم -مع ِّل َ
متتزج بال
بالعربية التي
ويتعلمون
عرب،
بتدريسهم -يف األغلب
مون ٌ
ُ
ِّ

ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
جامعات
اجلامعية يدرسون يف
املرحلة
ومصطلحات عربية فإهنم يف
بألفاظ
ريب
ِ
عربانية ِرص ٍ
ٍ
بالطلبة اإلرسائيلينيَ  ،ويتعلمون بلغتهم العربية ،وملّا
فة ،وخيتلطون

دخوهلم ِ
ٍ
ٍ
ِ
ُ
صعبة َّ
يسافر
فإن منهم َمن
برشوط
اجلامعات ُمكلف ًا ،ومقيد ًا
هذه
كانت
ُ
ِ
ُ
ُ
بالتعلم يف جامعاهتا.
األردنية هلم
اململكة
للدراسة يف اخلارج ،وتسمح
ِ
ٌ
ِ
لعرب الداخلِ
يوجدُ
جامعة
جيدر
ومما
ُ
التنبيه إليه يف هذا السياق هو أنه ال َ
ُ

ٌ
ٌ
ُ
تكون ُ
ُ
يصب
اللغة العربية؛ األمر الذي
التعليم فيها هي
لغة
خمتصة هبم
فلسطينية
ِ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
املحارصين
(عرب )48
ناشئة
العروبية يف
والقيم
العربية
إضعاف
خانات
يف
ِ
َ

ِ
ِ
ِع ْربانِ ّي ًا ،وهذا ُي ِّ
شك ُل َخ ْرق ًا ِ
ِ
يزعم أه ُلها
يمقراطية التي
ألبسط
فاضح ًا
مبادئ الدّ
ُ
ِ
ِ
الدولة ِ
ِ
ِ
احلقوق والواجبات ،ولكنه
واملساواة يف
احلرية
مجيعهم يف
تساوي مواطني
َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ُ
ِ
العربية وحش ِوها
اهلوية
وإضعاف
املحتل،
ثقافة
تغليب
اهلادف إىل
العنرصي
التمييز
ُ
ُّ
ِ
جتدر اإلشار ُة ِ
ِ
ِ
ِ
بخصائص ِه .عىل َّ
وجود ِ
املعاهد أو
بعض
السياق هو
إليه يف هذا
أن مما ُ
العربية يف قلب ِ
ِ
الك ِ
،نذكر منها:
يان االحتال ِّيل
الكليات
ُ

الكلية األكاديمية العربية للرتبية يف إرسائيل – حيفا

ٌ
مؤسسة تربوية أكاديمية لتأهيل املعلمني ومعلامت
اسمها ،و «هي
هذا هو ُ

رياض األطفال بعديد من املساقات والتخصصات وهي املؤسسة العربية األوىل

ٌ
بحوث
يف البالد التي حظيت باعرتاف أكاديمي»( ،)29وللكلية جملة (دارنا) ،وفيها
ِ
ِ
والعربية ،وقد ّ
ٌ
ٌ
ٌ
وتربوية متنوعة ،وهي باللغت ِ
لعت عىل
العربية
ني
وأدبية
لغوية
اط ُ
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موقع الكلية اإللكرتوين فوجدت العربي َة فيه تطغى عىل العربية؛ األمر الذي قد
ُ
ِ
الكلية بتأهيل
التعايش والتثقيفَ .و ُتعنى
توجهات املرك ِز ،وأهدا ُف ُه يف
ُيستنت َُج منه
ُ

ِ
األطفال «الدمج بني اللغة املحكية واللغة املكتوبة
املعلمنيَ من خرجييها كيفي َة تعليم

خالل الفعالية» ،و «تنمية وحتسني اللغة املحكية واملكتوبة كأداة ووسيلة حتفز
وترفع مستوى بنجاعة التفاعل بني الطفل وحميطه ،و  /أو بينه وبني نفسه» ،وكيف

«يتعلمون :كيف،متى ،وملاذا تستخدم اللغة املكتوبة يف ثقافتهم» ،وتعزيز رغبة
األطفال «يف تعلم اللغة املكتوبة الستعامهلا حني الرضورة» وشعورهم «بأمهية تعلم

اللغة املكتوبة؛ ألن النص املكتوب يعظم فعالياهتم»(.)30

ِ
ٍ
الكلية يف حتقيق أهدافها نراها تذكر أهنا نفذت (برناجمها
إشارة إىل دور
ويف

التدخيل) يف مخس عرشة روضة من رياض األطفال يف حي األمل وعزراَّ ،
وأن من
ّ
ِ
اخلاصة خلطته:
أهدافها
 .1تعميق املعرفة يف النواحي املختلفة للغة :علم دالالت األلفاظ وتطورها ،علم
التشكل (املورفولوجيا) ،تركيب اجلمل وصياغتها،إعراهبا وقواعدها.

 .2تنمية وحتسني براعم احلوار املستقل (الال سياقي) ،مقابل احلوار القصيص.
 .3تنمية وحتسني قراءة وفهم النصوص الكلامتية والنصوص التخطيطية البيانية
الغري كلامتية( ،)31مثل :خرائط ،جداول ،رسوم توضيحية علمية ،رسوم

بيانية(.)32

أكاديمية القاسمي

ِ
ِ
ِ
موقع ِ
السابقة ،وهي «كلية أكاديمية
الكلية
موقع
الكلية اإللكرتوين
هذه
يشبه
َ
ُ

للرتبية ،باقة الغربية ،مسار الطفولة املبكرة ( 8-3سنوات) ،واملسار االبتدائي،
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واملسار اإلعدادي ،ومسار الرتبية اخلاصة ومسار املمتازين ،ضمن التخصصات
التالية :دين إسالمي ،ولغة عربية ،ورياضيات ،وحاسوب ،ولغة إنجليزية ،وتربية
ِ
خاصة»( .)33وأعلنت الكلية عن إنشائها لـ (جممع القاسمي ِ
العربية) ،وهلذا
للغة

َ
األول يف يو ِم السبت املوافق 21 :مارس
املجمع جملة علمية حمكمةَ ،و َعقدَ مؤ َمت َر ُه

2009م ،بعنوان( :مقاربات يف دراسة النحو العريب وتدريسه).

ِّ
درايس ُألقيت
أشبه بيو ٍم
يوض ُح
ُ
االطالع عىل ما ُكتِ َب عن هذا املؤمت ِر( )34أنه ُ
ٍّ

ِ
ٌ
ومداخالت جلمهو ِر احلضور ،وهذه
مناقشات
املحارضات تبعتها
جمموعة من
فيه
ٌ
ٌ

واملتحول يف النحو العريب للدكتور إلياس عطا اهلل ،ونظر ّية
املحارضات هي :الثابت
ّ

إبراهيم الكوين اللغو ّية والنظر ّية النوسرت ّية للدكتور أهرون كالينربجر من جامعة

حيفا ،والتقليد والتجديد لدى النحاة العرب القدماء واملحدثني للباحث الشاب عبد
عملية يف جتديد النحو العريب للدكتور فهد أبو خرضة،
النارص جبارين ،وخطوات
ّ
نحوها للدكتور فاروق موايس ،ورأي
والتجديد يف كتب اجلديد ،ودواعي القصور َ

العربية للدكتور خليل عثامنة.
األولني يف اللهجات
النحاة ّ
ّ

معهد إعداد املع ّلمني العرب  -كلية بيت بريل
أقيم هذا املعهدُ يف «شهر أيلول سنة  1971يف يافا كمعهد إلعداد املعلمني

ليستجيب ملتطلبات املجتمع العريب يف إرسائيل يف حقل الرتبية
العرب؛ وذلك
َ

وإعداد املعلمني املؤهلني ،يف سنة  1974نقل املعهد إىل قرية هدار عام قرب نتانيا،

يف سنة  1981انتقل املعهد إىل مكانه احلايل يف كلية بيت بريل ،وأصبح جزء ًا ال

العربية باستثناء
يتجزأ من هذه الكلية منذ انتقاله»( ،)35ولغة التعليم يف املعهد هي
ّ
األدب ِ
وله ٌ
ِ
ِ
الع ْ ِ
جملة
واألدب
رب ِّي
س يف
ِّ
اإلنجليزيُ ،
بعض املساقات التي تُدَ َّر ُ
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ِ
ِ
بمثابة ٍ
ِ
ٌ
كلية ُ
جيوز
الرتبية واألدب والعلوم .وهو اآلن
جماالت
حولية يصدرها يف

هلا منح درجة اإلجازة (البكالوريوس)؛ ففي «سنة  1998أصبح التعليم يف املعهد

 4سنوات للحصول عىل شهادة البكالوريوس يف الرتبية( )36يف مسارات املدرسة
(أول  -سادس) ،ومسار الرتبية
اإلعداد ّية(( )37سابع  -عارش) واملدرسة
االبتدائية ّ
ّ

االبتدائية (الطفولة املبكرة) يف كال الفرعني :فرع احلاضنة وفرع
التي تسبق املرحلة
ّ
أولٍ -
ِ
األساس
اخلاصة»« ،وعىل هذا
ثان) ،ويف مسار الرتبية
ّ
مع ّلمة حضانة (بستانّ ،
ِ
ينقلب املعهد إىل ِ
كلية ٍ
وكلية جمتمع معا»(.)37
تربية،

انعدام وجود جامعة عربية لـ (عرب )48
األثر واملشكلة وما احلل؟

ِ
ِ
ليس من ٍّ
َ
شك يف َّ
حقوقه يف نيلِ
اجلامعي
التعليم
أبسط
يب من
أن
ِ
حرمان العر ِّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
العربية يف جانبها
اللغة
حمتويات دماغه من
األم يؤ ِّث ُر سلب ًا يف
املستقل،
العايل
وبلغته ِّ
اجلانب مع ٍ
ُ
ِ
لغة غ ِ
العربية التي
ريها :هي اللغة
سيتواص ُل يف هذا
األكاديمي؛ ألنه
َ
ِّ

ِ
ِ
ِ
األكاديمية واصطالحاهتا
ثقافته
ثم سنرا ُه يف
هتيمن عىل حياته
ُ
اليومية أيض ًا ،ومن َّ
ِ
عروبته ُ
أي ًا َُ
نفس ُه
يألف أو
كان ِح ْر ُص ُه عىل
يتوافق مع ما يسمع منها ،وسيجدُ َ

ِ
ِ
ورشوحه األكاديمية ،فإذا ما أضفنا إليه ما
وأحاديثه
مضطر ًا إىل استعامهلا يف كتاباته
ّ
ِ
ِ
معط ِ
يسمع من َ
الرسمية وغ ِ
ريها أدركنا شد َة
العامة
الشارع واملرافق
يات العربية يف
ِ
ُ
ٍ
ٍ
ُ
ِ
(عرب .)48
عروبية يف
مقومات
يرتبط هبا من
يتهدد اللغ َة العربي َة وما
اخلط ِر الذي
ُ

الفلسطيني من
األكاديمي
سمعت
وعىل هذا فال تستغر َب َّن -عزيزي القارئ -إذا ما
َ
َّ
َّ
ِ
عرب الداخلِ ُي ِ
ٍ
ٍ
ِ
ومصلحات عرباني ًة وأخرى إنجليزي ًة قد ال
كلامت
كالمه
دخ ُل يف
يب ،وإذا كان ُ
ِ
يقوله
بشعاهبا فلنقرأ ما
أهل مك َة أدرى
ُ
يستطيع معرف َة مقابلها العر ِّ
ُ
ُِ
ُ
اللغوي العربا ِّ
ين الدّ اهم
اجلليل الدكتور فاروق موايس عن هذا اخلط ِر
العامل
هذا
ِّ
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ِ
يومي ًا يف
الوطن
العرب يف هذا
يف مقالته (رحلتي يف رحاب لغتي)« :ونحن
ُ
َ
نصارع ّ
ِ
ٍ
ِ
سبيلِ
متحرك
واقع
نصطدم
أسباب حياتنا وتطو ِرنا ،ونحن
احلفاظ عىل
بواقع مغاي ٍرٍ ،
ٍ
ُ

َ
دينامي يف املجتمع اإلرسائييل ،وعىل لسانِ ِه ٌ
تأخذ من حضاريت وتراثي
لغة حتاول أن
ِ
ٍ
احلضارية –اعرتفنا
وألفاظ وآثا ٍر ،حتى وصلنا بسبب هذه القوة
ري من فولكلور
الكث َ
أم مل نعرتف– إىل َّ
أن هذه اللغ َة أخذت تقحم اجلملة العربية ،بل تتداخل يف نسيج
التعبري ،وأضحى شبا ُبنا ومثقفونا (من حمامني وأطباء واختصاصيني وتكنولوجيني)
ِ
ٍ
بالعربية الفصحى» (.)38
كلامت هي
يكررون عىل مسامعنا

أن بحث ًا « َت َّم ِ
ٍ
دراسة هلام إىل َّ
فحص
فيه
وأشار الدكتور حممد أمارة وأمحد عقل يف
ُ
ِ
لعرشين مثقف ًا عربي ًا يف إرسائيل فوجد( )39أهنم يكتبون مالحظاهتم
اليوميات
دفات ِر
َ

ِ
ِ
ِ
ِ
خترجوا من
باللغة
العربية ،ال
باللغة
باألساس
العربية الفصحى ،حتى أولئك الذين َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
وآداهبا عندما ُسئلوا من ِق َبلِ الباحثنيَ عن ِ
تفضيلهم العربي َة
سبب
العربية
اللغة
قسم
ِ

ِ
ِ
ُ
ُ
العربية
واالتصالية يف
اللغوية
العربية كانت إجاباهتم أنه تنقصهم الكفاء ُة
عىل

الفصحى» (.)39

ِ
هلذه ِ
ال واضح ًا ِ
الدكتور أمار َة ُي ِّ
شك ُل مث ً
َّ
هويته
لساهنا من
ولعل
الفئة التي َتن ََّص َل ُ
َ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
وآداهبا
العربية
اللغة
قسم
ثانوية
الذاتية؛ فهو قد «أهنى دراست َُه يف
وختر َج من ِ
عربيةَّ ،

ِ
ِ
ِ
اإلنجليزية بد ً
أن ِ َ
ورغم ذلك فإنه ُي ِّ
فض ُل ْ
العربية
ال من
بالعربية أو
حيارض
يف اجلامعة،
َ
ِ
ِ
ُ
لديه ُ
توجدُ
استعامهلا» (.)40
الكاملة يف
الثقة
الفصحى؛ ألنه ال َ
ِ
ِ
وال أدري مدى ذيوع ِ
الو ِ
األكاديمي يف
يب
الظاهرة
هذه
سط العر ِّ
اخلطرية يف َ
ِّ
ِ
ِ
العرب عندما
هؤالء
وشبان ًا من
(أرايض )48؛ فقد
ُ
قابلت أساتذ ًة ومثقفنيَ شيب ًا ّ

شاركت يف مؤمترهم (أدب األطفال) يف حيفا( ،)41وكانوا مجيعهم أكفيا َء يف لغتهم
ُ
ِ
ِ
بالعربية الفصيحة ،وأشهد أهنم كانوا ح ّق ًا
العربية ،وقد أل َق ْوا بحو َثهم ومقاالهتم
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ُغ ُري ًا عىل لغتهم وعروبتهمُ .
ممي ٍ
ٍ
ِ
زة من مبدعيهم
السياق إىل برو ِز
ري يف هذا
وأش ُ
طائفة َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
األديب الفلسطيني ابن حيفا إميل
الرواية برع
الفنون املختلفة؛ ففي جمال
جماالت
يف
زعم يف
حبيبي (1996 -1921م) الذي حتدّ ى رئيس األركان اإلرسائييل عندما َ

ِ
َ
الربملان اإلرسائي ِّ
يب
يل أن العرب ال أدب هلم يف فلسطني فاستقال؛
ليتفرغ للعملِ األد ِّ
ِ
وليكتب يف املجالت والصحف ،كـ
الرواية العربية،
وليغدو أحدَ أهرا ِم
والصحفي،
َ
َ

(االحتاد) و (الغد) و (اجلديد) ،ولِ ُيعنى يف أواخ ِر أيامه بمجلة (مشارف األدبية)،
ويف جمال التمثيل املرسحي يربز الفنان حممد البكري.

رب ُز عميدُ الشعر العريب املعارص حممود درويش (ت
اإلبداع
ويف جمال
ِّ
ِ
الشعري ي ُ

وصنو ُه سميح القاسم (مواليد 1939م) ،وتوفيق َز ّياد (ت 1994م)،
2008م)
ُ
األسدي
والشاعر حممود دسوقي (مواليد 1934م) هذا الشاعر القومي،وسعود َ

(مواليد 1938م) ،وحممد عيل طه (مواليد 1941م) رئيس احتاد الكتاب العرب،
ويف دراسة اللغة واألدب يربع د.حنا أبو حنا (مواليد 1928م) ،ود .فهد أبو خرضة

(مواليد 1939م) ،و د .فاروق إبراهيم موايس (مواليد 1941م) نائب رئيس جممع

اللغة العربية يف فلسطني املحتلة ،ود .حممود غنايم رئيس جممع اللغة العربية ،ود.

وكثري غريهم.
نبيه القاسم
ٌ

ِ
ِ
ِ
ِ
الدراسة -إىل َّ
الدارس ُي ْم ِكن ُُه ْ
أن
أن
هذه
اللغة -اهتام ِم
جمال
نخلص يف
ُ
َ
يعانيه متعلمو ِ
ِ
بوضوح َ
ويلمس
أبناء (فلسطينيي ،)48
العبء الذي
ثقل
يلمس
ُ
ٍ
َ
ُ

ِ
العربية بام ُي ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ومتابعة
قرار إنشائها
مليه عليها املحتَل؛
واملعاهد
الكليات
التزام
َ
فبيده ُ

ِ
ِ
مناهجها التي ال ُجي ُيز منها إال ما
ووضع
واختيار مسؤوليها،
اإلرشاف عليها،
ُ
ُ
ِ
س ا ُهل ِو ِ
العربيةَّ .
يوافق سياست َُه يف َط ْم ِ
ُ
وإن نظر ًة رسيع ًة يف جمتمع عرب (مناطق
ية

املحيط أه ُلها -الذين ُي ِّ
َ
توض ُح َ
شك َ
كيف ِّ
ِّ )48
لون األكثري َة -هبم
أن اللغ َة العربي َة
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ِ
ِ
يف ِ
ِ
ِ
خمتل ِ
وفتح أبواب
احلاكمة،
السلطة
بمغريات
واألماكن تغزوهم
املجاالت
ف
ِ
َ

ِ
ٍ
ٍ
والتعايش َ َ
ِ
العملِ
ومتنزهات
مأكوالت ومرشوبات
ومتطلبات احلياة من
املشرتك،
ِ
اإلنجليزيةِ :
ِ
ِ
ُ
ألسنة
تتجه
العوملة التي
لغة
اللغة
ري
وما إىل ذلك .وكذلك
ُ
يلمس تأث َ
ُ

االتصال ِ
ِ
ِ
ّ
الع عىل
بأهلها،
احلاجة إىل
بدافع
األكاديمينيَ إليها خاص ًة؛ وذلك
واالط ِ
ِ

ِ
منجزات هم؛ فالعربية يف فلسطنيَ ُتعاين من غز ِو هات ِ
ني اللغتني ،قال إبراهيم طوقان

(ت1941 .م)( :جمزوء الرمل)

ــم ُع َأ ْش َع ُب وهنا َتبادى َأ ْش َع ِ
بان
يف ِم ْ َ
رص َي ْط َ

()42

ِ
ِ
ِ
ِ
الصامدين
هؤالء
ألسنة
الفصيحة عىل
العربية
فنحن ال نخشى عىل
ومع هذا
َ
ُ
قلب ِ
الك ِ
َ
َ
عوامل ذكرناها َ
يف ِ
ِ ِ
وذلك بفعلِ
(حارض
بعضها يف دراستنا:
يان الصهيوينِّ،
ِ
ِ
ُ
ونضيف إليها يف هذا املقام:
العربية يف فلسطني)،
اللغة

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
والتعاضد من أجلِ محايتها؛
الفلسطينية،
العربية
اهلوية
بأمهية
 .1ازدياد الوعي
ِ
املتطر ِ
ِ
ف ضدّ هم؛ فهو ُيدَ ِّب ُر إىل
محالت اليمني اإلرسائييل
ملواجهة تصاعد
ِّ
ِ
طردهم من ِ
ِ
بسياسة الـ (اتْرانسفري).
سمى
بلدهم ،وهو ما ُي ّ

ِ
ِ
ِ
ِ
السياسية التي ُ
ِ
ِ
اهلوية
جانب
تقف إىل
واحلركات
العربية
األحزاب
 .2وجود
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أمهية
وتوجيه األهايل وتوعيتهم إىل
اهلوية العربية،
تثبيت
العربية ،وتسعى إىل

العربية يف ِ
ِ
خمتل ِ
ِ
ِ
ألفت إىل هذا
ف جماالهتا .ويف هذا
التمسك هبويتهم
السياق ُ
ِ
التنافس بنيَ التيا ِر القومي والتيا ِر الديني اإلسالمي الذي أخذ يف االنتشا ِر،
ِ
ِ
اإلسالمية والسيام يف
املقدسات
الدفاع عن
وأنشطته يف
وذاعت جهود ُه
ُ
ِ

ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ِ
وعلامئه يف لغتهم
خطبائه
وفصاحة
بالدين،
العربية الفصحى
وارتباط
القدس،
ِ
ِ
ٍ
بحاجة إىل ٍ
العربية عندهم
الدفاع عن
األمر الذي جيعل
بيان؛
العربية ليست
َ
ُ
ديني ًا.
واجب ًا ّ
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ِ
ِ
ريادي،
«دور
املدارس
 .3وجود
ٌّ
األهلية املنترشة يف املدن الفلسطينية؛ فقد كان هلا ٌ
كوهنا حمرر ًة -نوع ًا ما -من قبضة السلطة ،ومن سيطرهتا التامة التي َف َر َض ْتها
عىل املدارس احلكومية الرسمية»(.)43

ِ
ِ
ٍ
الدفاع عنها
الكلمة ،واجلرأ َة يف
هؤالء يمتلكون فصاح َة
نخبة من
 .4وجود
ِ
ِ
هذه الديا ِر العربِ ِ
ال؛ فالعربية يف ِ
قو ً
ال وفع ً
املحتلة ُ
تقف وأه َلها َ
الغيارى عىل
ية
ِّ
ِ
صف
وضياع سلطاهنم -يف
ضيق حاهلم،
برغمعروبتهم وفلسطينيتهم
ِ
ِ
مقاومة ِ
ِ
لغة الغازي.

ِ
ِ
ُ
العربية التي
األقلية
واإلجراءات
املضايقات
أقول :وأي ًا تكن
التمييزية ضدَّ
ُ
ُ
ِ
ِّ
َ
نحو ُ ْ
س السكان َّ
مخ ِ
اهلوية الفلسطينية من مجهو ِر
حمو
فإن
إرسائيل مل تستطع َ
تشك ُل َ

ِ
ِ
َ
ِ
األم عنوان هويتهم،
خطط
العرب
هؤالء
(عرب )48؛ فقد قاوم
ُ
إضعاف لغتِهم ِّ
ِ
ري ُهم يف ِ
ِ
َ
االنحراف
الصاعدة من خماط ِر
إجياد السبلِ التي تنجو بأجياهلم
وتكاتف ُغ ُ ُ
ِ
عن ِ
ِ
اللغة ِ
ِ
قيم أمتهم وحضارهتا العربية؛
العريق،
التاريخ
ذات
هذه
ِ
واالبتعاد عن ِ
املحافظة عىل ثقافتهم العربية يف فلسطني املحتلة ،ووقفوا يف ِ
ِ
ِ
ُ
اخلطط
وجه
قيم
وتعزز َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إحالهلا بدي ً
الرامية إىل َف ْر ِ
املدرسة
لساني ًا هلم يف
ال
العربية َو
اللغة
ض
اإلرسائيلية
ّ
ِ
والشارع؛ وذلك لِ ِ
ُ
يتصل هبا.
اللغوية وما
سلخ ِه ْم عن هويتهم

وقد أوضح الدكتور فاروق موايس عند سؤايل له عن مقررات اللغة العربية

التي يدرسها طلبة الكليات واملعاهد يف مجيع التخصصات يف (أرايض َّ )48
أن
ِ
ِ
ُ
يدرس
العامة
الثانوية
النجاح يف
حيصل عىل نسبة  %80من معدل
الطالب الذي
ِ
َ
ُ

مقررين يف اللغة العربية ،مها(:ب) ،و(ج) ،أما ما َ
دون ذلك فيدرس ثالثة مقررات
(أ) و (ب) و (ج) بمعدَّ ل ساعتني يف األسبوع ،وتندرج هذه املقررات حتت اسم
ِ
املساق فيام ييل:
(أساسيات اللغة العربية) ،وقد حدد الدكتور موايس أهداف هذا
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 .1إجادة اللغة العربية السليمة (الفصيحة) شفويا وكتابيا بصفتهم أبناء للشعب
العريب.

 .2التمكن من مهارات التنور النظري –األكاديمي -بصفتهم طالبا يف معاهد
أكاديمية.

 .3إدراك طرق التطور اللغوي لدى الطفل؛ ألهنم ُي َعدّ َ
ون ليكونوا معلمني يف
رياض األطفال والصفوف االبتدائية وفوق االبتدائية.

ِ
ِ
ْ .4
السلوك
وتوجيه
فهم
يعي
ري اللغوي َة السائد َة؛ ليكون قادر ًا عىل ِ
ُ
الطالب املعاي َ
أن َ
اللغوي ِ
لديه ولدى تالميذه.
ِّ
ْ .5
أن يتقن الطالب (امليتا-لغة)؛ (ما وراء اللغة) ،ليكون قادر ًا عىل حتليل الظواهر
اللغوية باستخدام املفاهيمية املناسبة.

عرب ِ
ِ
نة لساهنم من إيامهنم العميق َ
ُ
بأن العربي َة
هؤالء
ينطلق
ُ
القوم يف مقاومتهم لِ ْ

ُ
والتمس ُك هبا،
املحافظة عليها،
يتوجب عليهم
ُمت ِّث ُل ُهويتهم التارخيية والقومية ،وأنه
ُ
ُّ

ُ
وحيرص املعلمون
االستعامرية حلفزهم عىل تركها،
يات
وتدريسها أي ًا كانت ا ُملغْ ِر ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اللغة لتاميزهم ،وإثبات
بأمهية هذه
الناشئة
توعية
الغري عىل هويتهم العربية عىل
ُُ
انتامئهم العرويب.

وجدنا الدكتور حممود غنايم رئيس جممع اللغة العربية يف إرسائيل َم َث ً
ال(َ - )44ي ُر ُّد
ِ
ِ
العربية اللغ َة
اللغة
اعتبار
«اقرتاح وزيرة الرتبية والتعليم السابقة ليمور ليفنات،
عىل
ِ
َ

ُ
يتناقض مع ما ورد يف وثيقة
عنرصي
«اقرتاح
الرسمي َة الوحيد َة يف البالد» ،فيذكر أنه
ٌّ
ٌ

ِ
االستقالل حول املساواة بني مجيع مواطني الدولةَّ ،
سيئ جد ًا ،وأنه
وأن
َ
اقرتاحها ٌ
ِ
ِ
ِ
ُ
التييتكلمها %20من مواطنيها» ،وأوضح
الدولة
العربية يف
اللغة
جتاهل
ال يمكن
ُ
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ِ
ِ
شطب اقرتاح ليفنات ،وإال َّ
العربية َس ُيجري
اللغة
جممع
فإن
«أنه من الرضوري
ُ
َ
ِ
ٍ
ِ
اتصاالت مكثف ًة إللغائه ،حتى ْ
العدل العليا».
حمكمة
األمر التوجه إىل
وإن َت َط َّل َب
ُ

ِ
ٍ
هؤالء املنغرسني يف
مدروس ينا ُل ُه
يب
وأ ّي ًا يكن
األمر فإننا ندعو إىل ٍ
دعم عر ٍّ
ُ
ين الذي َف َص َلها عن ِ
ِ
ِ
ٍ
االحتالل االستيطا ِّ
حميطها
بأنياب
الدهر
عربي ٍة عضها
ُ
أرض ّ

ِ
ِ
جذورهم
إبعادهم عن
تأمتر بأوامره التي هتدُ ُف إىل
ْ
األصلِ َ ،و َج َع َل أه َلها أقلي ًة ُ
وأصوهلِم شيئ ًا فشيئ ًا.

ِ
َّ
ِ
الفلسطينية -املثقلة هبموم
العرب أمجعني والسيام السلطة الوطنية
إن عىل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
العرب
هؤالء
ينسوا
االحتالل ،وآثار َت َف ُّر ِق ذوي القربى
مكائد
والدين أيض ًا -أال َ

يف َح ِ
ٍ
ٍ
ِ
ماسة إىل
بحاجة
وفلسطينيي الضفة وغزة؛ إهنم
العرب
ومة االنشغال بقضايا
ّ

اللغوي والثقا ِّ
ُ
ِ
حتافظ عىل
يف ،وذلك بالوسائلِ التي
يب ،والسيام العون
ِّ
العون العر ِّ
ِ
العرب ،وفك العزلة الظاملة املفروضة عليهم ،ونقرتح يف هذا السياق:
تواصلهم مع
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
دراسية
وتقديم من ٍَح
العربية،
واملعاهد
اجلامعات
الدراسة يف
قبول أبنائهم يف
.1
َ
هلم.

ِ
ٍ
يب ِ
بوضع
ويقوم
الدراسية عندهم،
املناهج
يرش ُف عىل
جملس
 .2إقام َة
ِ
ِ
ُ
علمي عر ٍّ
ٍّ
ِ
ُ
ِ
ُ
ُ
ُم ِ
وحبذا ْ
العربية
الدول
وجامعة
العربية
الدول
تقوم
أن
توهنا وحتديثِها،
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
املجلس من
إنشاء هذا
بالتعاون للقيا ِم بدو ِرها يف
يب
ومؤسسات
ُ
ِ
املجتمع العر ِّ
ِ
ِ
العالقات الدَّ ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
وعقد
إقامته،
إعالمية تدعو إىل
بحمالت
ولية ،والقيام
خالل

ِ
ِ
ِ
حتت َ
إلنجاح هذا املق َ
األممي يف
النظ ِر
رتح،
العامة
واملؤمترات
الندوات
ووضعه َ
ِ
ِّ
ِ
ِ
إقامته؛ إسناد ًا ودع ًام.
حالة

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
التعليمية بالوسائلِ
كاملال عصب احلياة،
املتنوعة
املادية
مؤسساهتم
دعم
.3
َ
ِ
مقومات
والكتب والدوريات والوسائل التعليمية وما إىل ذلك من أمو ٍر َ ْحت ِف ُز
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يب فيهم ،و ُتذكي جذو َة ِ
ِ
ِ
تياره يف مقابلِ
إضعاف تيا ِر املنجذبنيَ إىل
االنتامء العرو ِّ

التيا ِر املضا ّد ،أو ْ
باملصطلح الذي ُوجدَ بعدَ قدو ِم السلطة( :تيا ِر
شئت فقل
إن َ
ِ
ِ
ِ
الطرف َ
الطرف اإلرسائييل(.)45
اآلخر)؛ كناي ًة عن

ِ
املؤمترات والندوات والفعاليات الثقافية
 .4دعو َة باحثيهم ومفكرهيم إىل حضو ِر
ُ
ِ
ِ
ٌ
ٌ
اعتبارية
مسألة
العربية ،وهذه
األمة
يتجزأ من
جزء ال
العربية؛ إلشعارهم بأهنم ٌ
ُ
القوي يف روحهم املعنوية ،وتعزيز ربطهم بأمتهم وقيمها.
ريها
ُّ
سيكون هلا تأث ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نفوسهم،
العربية يف
اهلوية
تثبيت
اهلادفة إىل
والفنية
الثقافية
الفعاليات
 .5إقام َة
ِ
للتنفيذ
ودعم مراكزهم ومنتدياهتم العاملة يف هذه املجاالت ،واالستعانة
َ
عالقات مع ِ
ِ
ٍ
الك ِ
ِ
رشح مآيس
يان الصهيوينِّ ،وتكرير
تقيم
بالدول
ِ
العربية التي ُ
قضيتهم الثقافية يف املحافل الدولية ،والسيام األمم املتحدة.

يب وتطو ِر ِه يف التواصلِ معهم والتعبري عن مهومهم،
 .6االستفاد َة من اإلعال ِم العر ِّ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ومرئية هلا
مسموعة
العربية بإنجا ِز وسائلِ إعال ٍم
الدول
جامعة
قيام
وحبذا ُ
ِ
ِ
ِ
العربية عام ًة ،و ُت ّ
القومية
العروبة واهلوية
رك ُز عىل تثبيت دعائم
ُتعنى بالقضايا
ِ
ِ
َ
يعانون ظروف ًا احتاللي ًة
ريهم مما
وختتص
الناشئة،
يف
ُّ
هؤالء الفلسطينيني وغ َ

ٍ
ِ
خاصة.
بربامج
اجلوالن
مثلهم كأهايل هضبة
َ

لغة التعليم يف أرايض السلطة الوطنية

ِ
ِ
َ
السلطة الوطنية-
الضفة والقطاع -أرايض
التعليم يف
نتحدث عن
إذا أردنا أن
ِ
ِ
اإلرشاف ِ
ِ
ٍ
تسلم ِ
َ
اإلشارة إىل َّ
عقود من
أربعة
عليه بعد
ت
أن السلط َة
فال بدَّ لنا من
َ

ِ
االحتالل اإلرسائي ِّ
يل الذي َ
فرض سيطرته عليه؛ إ ْذ َع َّ َ
ني ضابط ًا عسكري ًا إرسائيلي ًا
ِ
ِ
ِ
جعله ُي ِ
َّ
ويتحك ُم يف مضام ِ
ِ
ني
املحتلة،
التعليمية يف األرايض
العملية
بتالبيب
مس ُك
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ٍ
ٍ
مقرراهتا؛ فهو املدير األول ا ُمل ّ
تحك ُم يف ِّ
وكبرية يف مديرية الرتبية والتعليم،
صغرية
كل

ِ
ُ
حذف ِّ
ِ
كل ما يتعلق بفلسطنيَ من املنهاج الدرايس،
بفرض
الضابط
وقد قام هذا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلكومية.
املدارس
العربية يف
اللغة
وتدريس

ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
إعداد
التعليمية يف أراضيها يف
العملية
إلدارة
السلطة قبل تسلمها
رشعت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الشخصية
لبناء
اخلالصة له؛
العربية
الروح
وإعادة
التعليم،
الدراسات إلنقاذ
ِ
ِ

ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
الطبعي ْ
أن
عاملية ،وكان من
إسالمية
عربية
فلسطينية
أسس
الفلسطينية عىل
ِّ
ٍ
ُ
جديد يلبي هذه
درايس
منهاج
بوضع
السلطة بعد إنشائها يف عام 1994م
تقوم
ٍ
ِ
َ
ٍّ
ِ
ِ
وإعاممه يف املراحلِ
وضعه
اخلصائص ،ويدفع نحو ِق َي ِمها احلميدة ،وقد نجحت يف
َ

ِ
ِ
ِ
واإلعدادية والثانوية.
الثالث :االبتدائية
الدراسية

ِ
الوقوف عندَ واقع ِ
ِ
ُ
التعليم يف املراحلِ
التعليمية
لغة
السياق
َويعنينا يف هذا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وسينقس ُم حدي ُثنا فيه
العربية فيها،
اللغة
منهاج
مالمح
أهم
ِ
ِ
املختل َف ِة ،واإلشار ُة إىل ِّ

اللغوي يف
إىل قسمني :الواقع اللغوي يف املراحل التعليمية قبل اجلامعة ،والواقع
ّ
املرحلة اجلامعية ،وذلك عىل النحو التايل:

اللغوي يف املراحل التعليمية قبل اجلامعة
أوال :الواقع
ّ

ِ
ني :األولِ :
ِ
السياق إىل قسم ِ
َ
واآلخر:
املدرسة،
لغة
سينقسم حدي ُثنا يف هذا
ُ
ِ
ِ
العربية يف املدرسة ،وذلك عىل النحو التايل:
اللغة
منهاج
ُ
ِ
ِ
املرحلية
التعليم قبل
اللغوي يف مدارس
الواقع
املدرسة :ال خيتلف
أ :لغة
ِ
ُّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
املدرسة
يذهب إىل
العريب عندما
فالطفل
للوطن العريب؛
العامة
احلالة
اجلامعية عن
ُ
ُّ

ِ
يعيش ِ
يسمعها من ُ
ُ
قبل إال يف
العامية والفصيحة التي مل
هذه االزدواجي َة بنيَ اللغتني
ْ
ٍ
ٍ
قليلة ،وقد ال يسمعها صحيحة ،وال جيد -يف األغلب األعم -من يكرر
جماالت
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ُ
س
فالطفل
ِح ْر َص ُه عىل تدريبِ ِه عليها .وكذلك يعيش الثنائية اللغوية؛
العريب َيدْ ُر ُ
ُّ
ِ
ِ
رياض األطفال ،وقد
املدرسة االبتدائية ،ومنهم من َيدْ ُر ُسها يف
لغ ًة ثاني ًة منذ دخولِ ِه

أكثر من ٍ
فليس َغريب ًا ْ
أن َي ْن ُت َج
لغة أجنبية ،وهؤالء ِق َّل ٌة؛ لذا
نجدُ منهم َمن
ُ
َ
يدرس َ
ِ
ُ
اختالط أنظمة اللغة يف ِ
ذهن الطفلِ الناشئ؛
واإلسامع
السامع
االختالط يف
عن هذا
ِ
ِ
ِ
ينعكس َس ْلب ًا عىل ِ
ِ
غريات
كثري من ُم
لغته
األمر الذي
القومية التي ال يتوفر له فيها ٌ
ُ
ُ

ِ
اللغات األخرى.

ٍ
بحاجة إىل ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
َ
َّ
لغوية ِص ّح َّي ٍة يتلقى
بيئة
عامة
بصفة
يب
الطفل بل
إن
َ
الدارس العر َّ
يعيش ِ
َ
فيها اللغ َة العربي َة الفصيح َة ،ومن املف َ
رت ِ
هذه البيئ َة يف املَدرسة ،وهي
ض أن

ِّ
ولكن املدرس َة -كام هو
مصدر استقائها األول،
وتشك ُل
البيئة التي ُت َع ِّل ُم الفصيحة،
َّ
َ

ِ
معلوم -قد جيدُ فيها ما ُي َل ِّو ُث الصح َة اللغوي َة؛ ُ
ري هذا املستوى
فلغة
احلديث فيها غ ُ

ُ
امللحون املمت ِز ُج
الفصيح
العامي الذي يسمعه يف بيته ،أو
اللغوي الفصيح؛ إنه
ِّ
ُ
ُّ
ِ
ُ
يمتلك من الوسائل ما
بالعامية والدخيل ،وقد ُيبتَىل بمع ِّل ٍم ال ُجييدُ صناعتَه ،أو ال
ِ
األداء املناسب ...إلخ.
يعينه عىل
ُ

ٍ
َ
أرسة ال عالق َة هلا باألم ِر َّ
أي
وعاش يف
وإذا افتقد هذه البيئ َة يف املدرسة،
فإن َّ
إصالح ِ
يمكن ْ
النجاح املأمول؛ األمر الذي ينطبق عليه
أن ُيرجى له
للغة الطفلِ ال
ٍ
ُ
ُ

قول الشاعر سبط ابن التعاويذي (( :)#583الطويل)

شيم ُة َأهلِ ال َب ِ
كان َر ُّب ال َب ِ
إِذا َ
ص
الر ْق ُ
يت بِالدُّ ِّف مو َلعــــــ ًا َف َ
يت ُك ِّل ِه ُم َّ
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ِ
ِ
ٍ
ٍ
َّ
ِ
األمر الذي
اللغة القومية؛
بتدريس مقر ِر
العناية
حقيقية إىل
بحاجة
مدارسنا
إن
َ
ُ
ِ
ِ
املدرسية عىل املستويني املنهجي وغ ِ
ري املنهجي ،وينبغي أال
احلياة
يتطلب تطوير ًا يف
ُ
ِ
ِ
العربية أم غ ِ
ريها ال يعني
اللغة
فتطوير مناهج التدريس سواء يف
نخشى من التطوير؛
ُ
ِ
ِ
َ
مكن ْ
املوروثة يف احلضارة
القيم
يتم مع
املحافظة عىل ِ
االنسالخ عن الرتاث؛ وهو ُي ُ
أن َّ
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ِ
ِ
وإضافة ما
نواقص أو ثغرات،
ومعاجلة ما فيه من
العربية اإلسالمية وفك ِر أبنائها،
َ
ِ
ُ
وتتناسب مع متطلباهتا يف
العقلية املعارص ُة
املعارصة التي تفقهها
القيم
يعرب عن
ِ
ُ
ِّ ُ
ِ
ِ
املعرفة اجلديدة.
اكتساب

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وينبغي ْ
بالفصيحة
احلديث
التعليمية عىل
املسرية
املسؤولية يف
أن ُي َشدِّ َد ُأولو
فاملعلم يف ِ
ِ
ِّ
لغته ينبغي ْ
الصف وخارجه،
أن يكون القدو َة يف
البيئة املدرسية؛
يف
ُ
الطالب هو املتل ّقي ،واملقلدُ لِ ُل ِ
ِ
ُ
ُ
يتحدث
معلم ِه،
غة
والتلميذ أو
واملصحح لتالمذته،
ُ
َ

ٍ
بيئات متنوع ًة
هييئ له
مث َل ُه مع أقرانِ ِه،
وحياور أخا ُه وصدي َق ُه يف الشارع؛ األمر الذي ُ
ُ

ِ
التحدث بالفصيحة.
ويعود ُه عىل
للسامع واإلسامع،
ُ
ِ

ِ
ِ
ُ
الفلسطينية
العربية يف املدرسة :متكنت وزارة الرتبية والتعليم
اللغة
ب :منهاج
ِ
ِ
ِ
من تأليف الكتب للمراحلِ
اللغة العربية
وبالنسبة لكتب مقرر
الدراسية ك ِّلها،

فقد بدأت بإصدا ِرها يف سنة 2000م ،إذ انتهت من تأليف كتب الصفني األول
ِ
الصفوف األخرى يف املراحلِ
والسادس ،وانتهت يف عام 2006م من تأليف كتب

مجيعها ون ِ
تنقسم إىل جمالني كبريين :جمال املطالعة والنصوص ،وجمال
رشها،وهي
ُ

العلوم اللغوية.

ِ
َي ْل َح ُظ َّ
ُ
حمتويات ِ
ِ
تشتمل عىل
والنصوص أهنا
كتب قسم املطالعة
املط ِل ُع عىل
ٍ
ٍ
متنوعة توزعت بني الشع ِر والنثر ،وأهنا َأ ْط َل َع ِ
الطالب يف جانبها
ت
موضوعات
َ

ٍ
ِ
ِ
الشعري عىل قصائدَ
العرص
األدب املختلفة ،بدء ًا من
ومقطوعات من عصور
ِّ
ِ
اجلاه ِّ
الطالب عىل الفنون
أطلعت
يل ،وانتها ًء بشعرنا املعارص ،ويف جانبها النثري
َ

ِ
والس َري والطرائف
املتنوعة كالوصايا واألمثال واخلطب واملناظرات
النثرية
ِّ
والقصص واخلواطر واملرسحيات والروايات وما إىل ذلك.
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تون ِ
ويلمس ّ
لع أن ُم َ
ِ
ِ
األدب العريب ،وإنام أطلعت
تقترص عىل
الكتب مل
هذه
املط ُ
ْ
ُ
ِ
بالشعراء املعارصين
نامذج من األدب العاملي ،وأهنا ُعنِ َي ْت
الفلسطيني عىل
الطالب
َ
َ
َّ

يف فلسطنيَ والوطن العريب يف ِ
خمتل ِ
أن َ ِ
ِ
ف أقطاره ،وليس غريب ًا ْ
باألدب
جيدَ عنايتَها
الفلسطيني ُ
رب ٌر ،وذلك ِملا ييل:
أمر -كام َنرىُ -م َ َّ
تفوق عنايتَها بغريه ،وهو ٌ
ِّ

أدب ِ
َ
يتعرف عىل ِ
الرضوري له ْ
أدب
أن
البلد الذي ينتمي إليه الطالب ،ومن
ِّ
 .1هو ُ
بلده وأعالمه.

القيم الفلسطينيةُ ،
وجت ِّسدُ مأسا َة فلسطنيَ ِّ
بكل ما فيها من
ري مضامينِ ِه عن
ِ
 .2تعب ُ
آال ٍم ومرارات.

ِ
ِ
السيادة عىل مناهجهم
لرغبة مؤلفي الكتب؛ فقد ُح ِر ُم الفلسطينيون من
إشباع ُه
.3
ُ
ِ
َ
تأليف كتبها.
الدراسية من قبل ،وهذه هي املر ُة األوىل التي يتو َّلون فيها
ِ
االهتامم ِ
ِّ
املرحلة
الصف الثامن يف
به منفرد ًا من
أما جمال العلوم اللغوية فجاء
ُ
ِ
ِ
اإلعدادية ،وكان من ُ
خالل الرتاكيب
للقواعد من
املبادئ األساسي َة
قبل ُيع ِّل ُم
َ

والتدريبات اللغوية.

ِ
ٍ
بجالء َ
بدراسة
كيف ُعنِيت
الدارس
وبتقليب النظ ِر يف متون هذه الكتب يلحظ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بمفهومه الشاملِ
والرصفية والرتكيبية ،وأهنا هتدُ ُف إىل
الصوتية
اللغة
ألنظمة
النح ِو

إط ِ
ْ
ِ
ِ
ِ
لتقيم لغتِ ِه يف جمايل التعبري
حيتاجها
النحوي التي
الدرس
أسس
الطالب عىل
ال ِع
ِّ
ِ
ُ

ِ
ٍ
َ
األصوات يف املنهاج
علم
احلديث عن
الشفوي والكتايب ،ولعل
موضوعات من ِ
مقررات ِ
ِ
ِ
ِ
الفلسطيني ِّ
البالد
الضاد يف
لغة
كثري من
يشك ُل شيئ ًا جديد ًا قد ال حتظى به ٌ
ِ
العربية.
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ثاني ًا :الواقع اللغوي يف املرحلة اجلامعية
ِ
السياق عن ثالثة جوانب :األول :لغة التدريس يف
يدور حدي ُثنا يف هذا
ُ
ِ
ِ
اجلامعات الفلسطينية ،والثاينِ :
اجلامعة ،والثالث :تدريس اللغة
الطلبة يف
لغة
العربية يف اجلامعة ،وذلك عىل النحو التايل:

َّ
لع عىل الواقع اللغ ِو ِّي يف اجلامعات
أ :لغة التدريس يف اجلامعة :يتبني
للمط ِ

أنه يتمث َُّل يف جانبني :نجد األول يف قوان ِ
ني األنظمة األكاديمية
الفلسطينية ُ
للجامعات ،واآلخر نجده يتحقق يف اجلانب التنفيذي ،وذلك عىل النحو التايل:

املنصوص ِ
ُ
عليه
الرسمي
اجلانب
وتشكل القواننيُ
 .1قوانني األنظمة األكاديمية:
َ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
يف ُم ِ
ُص عىل َّ
أن اللغ َة
للجامعات
األكاديمية
األنظمة
تون
الفلسطينيةَ ،وهي َتن ُّ

ِ
ُ
العربي َة هي ُ
التعليم
اللجوء إىل
تقول بجوا ِز
التعليم األوىل فيها ،ولكنها
لغة
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
َ
تقنية ترى ْ
التعليم
يكون
أن
أو
ختصصات
كليات أو
بلغة أخرى يف
علمية ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
مقررات منها بغ ِ
األمريكية يف
للجامعة
وبالنسبة
ري العربية،
مقرراهتا أو
يف
ٍ
مواد باللغة العربية ،وأخرى باللغة
«كأي
جنني فهي
ِّ
س َّ
جامعة أخرى تُدَ ِّر ُ

ِ
ِ
وإن ّ
اإلنجليزية ،ولكنها ِّ
االنجليزية بشكلٍ أوسع»(َّ ،)47
الع
اللغة
ترك ُز عىل
االط َ
ِ
ِ
ِ
أحوال ِ
ِ
ِ
اإلنجليزية
باللغة
تدريسها
الفلسطينية ُيبنيُ
اجلامعات
التعليم يف
لغة
عىل
ِ
َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
والرياضيات
والفيزياء
والكيمياء
واحلاسوب
والتمريض
الطب
كليات
يف
ِّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
افتتاح أقسا ٍم يف
بحتةَ .و َت َّم حديث ًا
وعلمية
تقنية
ختصصات
وما إىل ذلك من
ُ

ِ
بتدريس مقرراهتا
كليتي احلقوق والتجارة (االقتصاد والعلوم اإلدارية) تقوم
ِ
والالفت َّ
أن جامعاتنا -وهي يف أغلبها ليست حكومي ًة أو
باللغة اإلنجليزية،
ُ

ِ
ٌ
لسلطة وزارة الرتبية والتعليم العايل
ختضع
عامة
جامعات
خاص ًة ،ولكنها
ٌ
ُ
ِ
ِ
ُ
الكليات
التخصصات يف هذه
افتتاح هذه
تتسابق إىل
يف السلطة الوطنية-
ِ
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ِ
ِ
َ
واالرتقاء
قدرهتا عىل التطو ِر
وتتفاخ ُر بوجودها فيها؛ دالل ًة عىل
النظرية،
ِ
ِ
العوملة ،ورغب ًة يف ِ
ِ
ِ
واالنفتاح عىل َ
إجياد
اآلخر بل
العرص
ملتطلبات
واالستجابة
ِ

ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
أبواب متويلٍ
وأولياء أمورهم
الطلبة
هتافت
بسبب
جديدة للجامعات ،وذلك
ِ
ِ
ِ
ِ
بسبب إيامهنم َّ
ِ
اإلنجليزية سيو ِّف ُر
باللغة
التعلم
بأن
اجلديدة
التخصصات
عىل
َ

ِ
ربح ألبنائهم ،واالستفادة من ُمغْ ِر ِ
االرتقاء يف العملِ مع
يات
فرص العملِ ا ُمل ِ
َ
ننكر أمهي َة ِ
ِ
ِ
التخصصات
هذه
األجانب مادي ًا وإداري ًا وما إىل ذلك .وإذا كنا ال ُ

ِ
ٍ
ٍ
ِ
عامة ،والسيام اللغة اإلنجليزية
بصفة
اللغات
تعلم
ننكر أمهي َة ِ
اجلديدة ،وال ُ
ِ
األكثر انتشار ًا يف َ
العامل فإن السؤال الذي يطرح
العوملة اللغ َة
التي غدت يف إطا ِر
َ

ِ
بحاجة إىل ِ
ٍ
ِ
الكبرية من أبنائنا التي هرولت
األعداد
هذه
نفس ُه هنا ،هو :هل نحن
َ
اط ِ
ِ
ِ
ري ّ
لتلتحق هبا؟ َّ
ِ
األجنبية لتيس ِ
العنا عىل ما
اللغات
اكتساب
إن اجتاهنا إىل
ِ
تواصلنا وحتاو ِرنا معهم يف ِ
ِ
عند ِ
خمتل ِ
ِ
أهلها ،وتسهيلِ
املعارص ِة
احلياة
ف نواحي
الولوج هبا يف
ينبغي أال يرص َفنا عن االعتزا ِز هبويتنا اللغوية ،واإلرصا ِر عىل
ِ
ٍ
ٍ
جديدة.
جماالت

املتمثل يف ِ
ُ
َ
املحارض ِة ،وهي
لغة
التطبيقي
اجلانب
 .2اجلانب التنفيذي :وهو
ُ
ُّ
ِ
ِ
ِ
اجلامعة ب ِ
باملزج بني اللغت ِ
الفصيحة والعامية،
ني
اإلنجليزية والعربية
ني
تتم
ِ
ُّ

عميد ِ
ِ
الطب يف جامعة األزهر يف غزة الدكتور سهيل املدبك عن
كلية
وبسؤال
ِّ
ُ
لغة التدريس يف كليته أشار إىل أهنا ُ
فالكتب التي َي ّط ِل ُع عليها
اإلنجليزية؛
اللغة
ُ

والرشح هبا أيض ًا ،وقد ُ
ِ
ُ
رشح ِه إىل
املحارض يف
يلجأ
الطالب لغ ُتها اإلنجليزية،
ُ
ُ
ِ
وتقريب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أذهان الطلبة .عىل
العلمية من
املادة
ألغراض التوضيح،
العربية
اللغة
التنبيه ِ
إليه يف هذا السياق هو َّ
َّ
يب -سواء يف فلسطنيَ
أن
نود
ُ
أن مما ُّ
َ
الطالب العر َّ

ِ
الكليات متقن ًا ِ
ِ
ِ
ِ
أم غ ِ
األجنبية؛
للغة
يتخرج يف هذه
العربية -ال
بلدان
ريها من
ُ
اإلنجليزية من ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
أستاذ ُه ِم ْث ُل ُه،
يكون
أهلها األصلينيَ  ،وقد
اللغة
يستمع إىل
ألنه مل
ْ
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ُ
ؤخ ُذ إال َسامع ًا؛ إضاف ًة إىل َّ
واللغة -كام قال علامؤها -ال ُت َ
الرشح أو
أن لغ َة
ِ
احلديث يف ِ
ِ
ُ
ِ
الدرس البدَّ ْ
العامي،
العربية والسيام يف مستواها
محها
قاعة
أن تزا َ
ِّ

ومن َث َّم َّ
الطالب ال يتلقى اللغ َة اإلنجليزي َة نقي ًة كام يتلقاها قرين ُُه يف أمريكا
فإن
َ
هذه ِ
يمتلك َم َل َك َة ِ
ُ
اللغة ،وال يبلغُ درج َة إتقاهنا.
جيعله ال
األمر الذي
ُ
أو إنجلرتا؛ ُ
ِ
ومما يزيدُ الطنيَ بل ًة يف هذا املقا ِم َّ
س يف غ ِ
ري ديا ِر
أن من
أساتذة اجلامعات َم ْن َد َر َ

ِ
اجلامعات التي ُت ِّ
ُ
س يف تركيا أو
شك ُل
األم فيها ،فهناك َم ْن َد َر َ
اإلنجليزية اللغ َة َّ
أسبانيا أو إيطاليا أو رومانيا أو مجهوريات االحتاد السوفيتي كروسيا وأوكرانيا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلنجليزية َوفقَ
الكليات التي تع ِّل ُم
خطط
باستعامل
وهؤالء ُملزَ مون
وغريها،

ِ
ِ
ِ
حال ِ
طلبتَها هبا ،وال أدري ما هو ُ
هؤالء املحارضين،
ألسنة
اللغة عىل
هذه

سيكون ُ
ِ
ُ
حال طلبتهم أيضا؟ َّ
السياق هو أننا ال نكر ُه
إن ما نؤكد ُه يف هذا
وماذا
ِ
َ
احلديث هبا ،بل ندعو دوم ًا إىل تع ِّلمها َ
َ
دون ْ
يكون
أن
اللغات األخرى أو
تعلم
َ

ِ
ِ
العربيةِ :
ِ
ِ
القومية والدينية والتارخيية ،ولكننا
اهلوية
لغة
حساب لغتنا
ذلك عىل
القومية لغ ًة للتعليم يف ِ
ِ
نتعلم من غرينا استعام َل ُه ِ
خمتل ِ
ف
للغة
نتساءل :ملاذا ال
ُ

ِ
وخارج ِه؟ ملاذا ال ُ
ِ
نفعل ِف ْع َلهم يف بالدنا
وطنه
ونعتز مث َل ُه بتعامله هبا يف
مراحله،
ّ
ِ
بمفردات لغتنا وتراكيبها،
ريها
فنسمي َحمَالتِنا التجاري َة وأماكنَنا العام َة وغ َ
ّ

وننقشها برمو ِزنا اهلجائية؟ ،ملاذا نلجأ يف إعالناتنا أو تسمية شوارعنا إىل
ِ
ِ
ملبوسات أبنائِنا بغ ِ
غ ِ
ري
نمنع ظاهر َة َد ْم ِغ
ري لغتِنا
وحروفنا الكتابية؟ ،ملاذا ال ُ

ِ
ِ
ِ
ُ
يتحدث مسؤولونا يف
املألوفة لدينا؟ ملاذا ال
وحروفنا والصو ِر
مفردات لغتنا
ِ
ِ
ِ
ِ
رت ِ
العربية املع َ
األمكنة
ف باستعامهلا لغ ًة دولي ًة يف هذه
باللغة
املتحدة
األمم
دوائ ِر
ِ

الفرنيس جاك شرياك َفيع َّن َ
ِ
وغ ِ
فون
الرئيس
حذو
ريها؟ ملاذا ال حيذو رؤساؤنا
َ
ِّ
ُ
َ
خيطبون بغ ِ
جامعة
ري لغتِهم األم؟ ملاذا ال تسعى حكوما ُتنا بل
وزرا َءهم الذين
ِ
ِ
ِ
أصحاب الفرانكفونية واإلسبانوفونية -بالوسائلِ
العربية -عىل غرا ِر
الدول
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الشعوب األخرى والسيام
العربية يف
مساحات
توسيع
املدروسة إىل
العلمية
ِ
ِ
تعلم ِ
ِ
ُ
وباجلملة ملاذا
لغة القرآن الكريم؟
يتلهف أبناؤُ ها إىل
اإلسالمية التي
ِ

إن ما ِّ
ِ
ُ
السياق َي ْك ُم ُن يف َّ
ننحرف إىل غرينا؟ َّ
ٍ
شعب
أن تبعي َة
منه يف هذا
نحذ ُر ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
هويتهَّ ،
وجود
أخطر من
أبنائه
وإن َتغلغ َلها يف
غريه وثقافتِ ِه ُهتدِّ ُد بقا َء
لِ ُل َغ ِة
ُ
ِ
ِ
املستعمرين يف أرضه؛ َّ
ذهاب هيمنتِهم ،أما إراد ُة
ذهاهبم يعني
ألن
اجلنود
َ
َ

ُ
واألمثلة يف هذا السياق كثري ٌة ،ويكفي
الفناء عين ُُه؛
اخلطر بل
التأث ِر هبم فهي
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
آثار من لغاهتم دال ًة
الشعوب
لغات
ص
تفح ُ
املحررةَ ،
ذهب مغتصبوها وبقيت ٌ
ُّ

ِ
ظل ِ
ِ
ِ
األجنبية يف ِّ
عليهمَّ .
ورسعة
ثورة االتصال
باللغة
التعليم
االنجرار إىل
إن
ِ
َ
إضعاف ِ
ِ
ِ
ِّ
إن مل َ
لغة الوطن وإفنائها ْ
يواز
أهم السبلِ إىل
وسائلها
تقدُّ ِم
سيشك ُل َّ

بأمهية ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
لغة
وتثقيف وا ٍع
باللغة الوطنية،
األجنبية باهتام ٍم ُموا ٍز
باللغة
االهتامم
ُ
ِ
يقترص عىل ِ
احلاجة املق َّنن َِة؛ َّ
الوطنَّ ،
ريها ينبغي ْ
وأن االستعان َة بغ ِ
ألن
جمال
أن
َ
هبوية ِ
ِ
ِ
ٌ
أهلها؛ َّ
اإلنسان هي ذا ُت ُه ،وهي وطنهَّ ،
ألن
عناية
وإن العناي َة هبا َهلي
لغ َة
ِ
ِ
والوطن
الشعب
وقوهتا َتعني سالمتَهم ،ووجو َدها َيعني وجو َد
سالمتَها
َ
َ
وحول هذا املعنى قلت( :الطويل)
السليم،
ِ
ِ
وج ٍه ذليلٍ صفــا ُت ُه
األبناء لِ ْس َن
إذا َض َّي َع
ُ
جدود ِه ْم وهاموا عىل ْ
ٌ
َفإِ َّ ُهن ُم بنيَ األنـــــــــــــا ِم َت َف َّرعوا َه ٌ
وإخفـــاق وأجما َد َض َّيعوا
وان

ُ
ِ
تستعمل
السياق نويص املسؤولني يف الكليات والتخصصات التي
ويف هذا
ِ
ِ
ِ
ِ
مساقات اللغة
األكاديمية عدد ًا من
خططها
تضع يف
العربية يف
ري
ِ
تعليم طلبتها أن َ
غ َ

متكن ُُه ِ
ِ
ٍ
الطالب عىل ٍ
اللغوية ،وقد ِّ
ُ
العربية حتى َّ
الصلة من
هذه
وثيقة هبويتِ ِه
صلة
يظل
ُ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ُ
ِ
للوافد الغريب.
تكون بديل ًة
عربية
مقابالت
وضع
التعريب أو
عملية
اإلسها ِم يف
ِ
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ٍ
ٍ
ِ
ِ
بِ :
ُ
عامة-
بصفةطلبة فلسطنيَ يف لغتهم
يكاد
الطلبة يف
لغة
اجلامعة :ال ُ
ِ
واحلديث يف ِ
أقراهنم ِ
ِ
َ
خيتلفون عن ِ
ِ
ُ
اللغة
هذه
الوطن العريب،
جامعات
العلم يف
طلبة
ِ

ِ
ِ
ِ
وخيتص
اجلانب التخصيص،
املستعملة يف
باللغة
خيتص أحدمها
يتفرع إىل فرعني،
ُ
ُّ
ُّ
اآلخ ُر ِ
ِ
َ
احلديث العادي ،وذلك عىل النح ِو التايل:
بلغة

ُ
ِ
ِ
ِ
اجلامعة
املعهد أو
الطلبة يف أحاديثهم يف
أكثر
 .1لغة اجلانب التخصيص :يلجأ ُ
أساتذهتم ِ
أنفسهم ،ويف ِ
ري عن ِ
ِ
َ
ِ
ِ
العامية للتعب ِ
هبذه
يتعاملون مع
الدرس
قاعة
إىل

ِ
ِ
ٍ
مراعاة أهنم ُيدْ ِخ َ
ِ
مصطلحات أو
الدرس من
لون فيها لغ َة
اللغة أيض ًا ،مع
ٍ
ِ
الرسمي أو الراقي نجد ِمن بينهم
املجال
ختصصية وما إىل ذلك .ويف
تراكيب
َ
ِّ

ِ
ِ
ُ
الفصيحة عىل
ستقيم
الفصيحة ،و َق َّلام َت
بأنظمة
التقي ِد
َمن َحي ُ
ُ
رص يف حديثِ ِه عىل ُّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
مسألة تتعلق باملقر ِر ،أم يف
ألستاذ ِه شفاه ًة يف
إجابته
سواء يف
ألسنة أكث ِرهم
ٌ

ِ
ِ
ٍ
رة صيغت ٍ
مذك ٍ
ِ
فصيحة ،ويف ِ
كتاب أو ّ
ٍ
العلمية
الكليات
جمال
بلغة
قراءته من
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
األجنبية ،بل جتدُ
والتقنية خاص ًة جتدُ
باملصطلحات
املمتزجة
العامية
طغيان

ِ
ِ
ِ
ُ
اللغة
طلبة أقسا ِم
يكاد
باللغة
العناي َة
اإلنجليزية لغ ًة للتحاو ِر العلمي .وال ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
العامية يف أحاديثهم
استعامل
العامة يف
الظاهرة
العربية خيتلفون كثري ًا عن هذه

ِ
وإن َ
َ
العادية والدراسية ،أو املزج بينها وبنيَ الفصيحةَّ ،
النادر
القليل بل
هناك
َ
بالفصيحة يف ِ
ِ
يربز من بينِهم -من اجلنسنيَ -م ْن َيسعى إىل التحدُّ ِ
أن َ
ْ
قاعة
ث
ِ
ِ
ِ
الدَّ رس .وقد ُأ ُ
الطلبة يف ختصصهم بـ:
هؤالء
لضعف
علل

ِ
ٍ
ِ
َ
متدنية يف
نجاح
نسبة
حصل عىل
ضعف مستواهم العلمي؛ فأكثرهم قد
•
ٍ
ِ
الثانوية العامة.

فرص العملِ ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ولعل
التخرج،
فيه بعد
التخصص لتوف ِر
التحاق أكث ِرهم هبذا
•
ّ
السبب َ
ما ُي ِّ
أو
تلمس ألكث ِرهم ِح ْرص ًا عىل
أنك ال
ؤكدُ هذا
ِ
َ
تفصيح لسانهْ ،
ُ
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ِ
ُ
األعم -عن ِ
ِ
كوهنا
األغلب
خترج -يف
اللغة الفصيحة؛
ري ًة عىل
َغ ْ َ
فاملسألة ال ُ
ّ
ٍ
أرزاق.
مسأل َة

ِ
ِ
ِ
ِ
بالفصيحةْ ،
استجابة كث ٍ
األمر متع ِّلق ًا
وإن كان
للحديث
الطلبة
ري من
•عد ِم
ُ
ِ
الدراسيةِ ،
ِ
ِ
ِ
وم ْن َث َّم يفتقدُ
اللغة ،وهي
اكتساب
الطالب وسيل ًة مهم ًة يف
باملادة
ُ
الدُّ ُ
ربة واملعاود ُة والتقويم.

ِ
ِ
ِ
ِ
الضعف الظاه ِر يف كث ٍ
العربية املعارصين؛ فقد
اللغة
أساتذة
ري من
•هذا
ِ
ِ
َ
الفصيحة فيلجأ
بالعربية
التحدث
يستطيع
تتعجب حنيَ ترى منهم َمن ال
ُ
ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
العامية متعل ً
الطلبة ،وإذا ما
الفصيحة عىل
بصعوبة
ال
رشح ِه أو حديثِ ِه إىل
يف
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
صوتية وإعرابية،
نطقية
أغالط
بالفصيحة وجدته يقع يف
سعى إىل االلتزا ِم
وإن َ
املضاف ِ
َ
ْ
ثم يفتقدُ املتع ِّل ُم القدو َة الثق َة الذي
رفع
قرأ َ
إليه واملفعوال ،ومن َّ
يستقي منه فصاح َة اللغة؟

ِ
ِ
ِ
ِ
وقد جتد منهم مث ً
األدب ُ
ِ
قواعد
علمه من
متطلبات
أبسط
جيهل
ال متخصص ًا يف
ِ
ِ
ِ
ِ
متطلبات ختصصه؟!؛
البالغة أحيان ًا،وهي من
والعروض أو
والرصف
النح ِو
ِ
السياق.
وهذا ِمما يزيدُ الطنيَ بِ َّل ًة يف هذا

ِ
ِ
احلديث العادي :ويف ِس ِ
العادي َّ
العلم
الطالب يف دو ِر
فإن
احلديث
ياق
 .2لغة
ِّ
ِ
َ
ِ
ِ
خيالف سليقت َُه اللغوي َة التي اكتس َبها من ِ
ُ
جمتمعه
حياة
بيئة
يف فلسطني ال نرا ُه

األجنبية يف ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
لغة
والرتاكيب
لأللفاظ
وبالنسبة
سليقة العا ِّم َّي ِة،
اليومية ،وهي
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
اليومية فهو يف املراحلِ
يستعمل منها إال
يكاد
االبتدائية
احلياة
واإلعدادية ال ُ

ِ
ِ
ٍ
ٍ
اجلامعية
احلياة
عامة ،وكلام اقرتبنا من
بصفة
الفلسطيني
الشارع
يستعمله
ما
ُ
ُ
ُّ
ِ
ِ
ِ
َ
مرحلة املراهقة ،وامليلِ
دخلون يف
الشباب َي
الثانوية -وجدنا
املرحلة
أعني يفَ

يدفع ُك ً
ال من اجلنس ِ
ِ
اجلنس َ
املتعم ِد يف لغته،
التفرنج
ني إىل
إىل
ِ
اآلخر؛ األمر الذي ُ
َّ
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ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
وأكرر -يف هذا
أجنبية.
كلامت
حروف أو
املوشومة برسو ٍم أو
األلبسة
وارتداء
ُ
ِ
ِ
السياق أيض ًاَّ -
هؤالء املحت ّلنيَ
يكاد
املقهورين ،والسيام
تفرنج
أن
ين ال ُ
املحارص َ
َ
َ
َ

ذك ُر قياس ًا مع ِ
ِ
ُي َ
ِ ِ
املعارص
البلدان العربية ،ومن هذا الدخيل
أبناء جلدهتم يف أكثر
الذائع يف اجلامعة أذكر( :ا ِ ْبرستيج) :نمط أو أسلوب( ،ا ِ ْبرشور)َ :م ْط ِو َّية أو

نرشة تعريفية( ،ا ْب ِ
رفسور) :أستاذ جامعيَ ،و ُت َ
نطق أيض ًا( :ا ْب ُر ُف ُرس) ،وختتزل
فارسي ٌة من
أحيان ًا فيقال :ا ِ ْب ُرف ،و ُيستعمل معه أيض ًا كلمة (أستاذ) وهي
َّ

ا ُمل َع َّر ِ
بوست)( :القاف جيم قاهرية)
ب القديم( ،ا ِ ْبريك)ُ :ف ْس َحة أو راحة( ،بِق ْ

الرجل الكبري أو املع ِّلم الكبري باللهجة املرصية( ،أبلكيشن) :طلب( ،أدلج) من
ِ
للحزب فكر َّي ًا ،ومنه( :األ ْد َجلة)( ،استامرة):
أيدلوجياَ :أ َّط َر أو جعله تابع ًا له أو
شهادة( ،إميل)ِ :م ْرسال أو بريد إلكرتوين(ُ ،أ ّكي) :موافق( ،إندكس) ،وله
السالمة،
عر ٌب فاريس ٌ
قديم هو( :فهرس) ،واألصل :فهرست( ،باي) :مع َّ
ُم َّ
الكلمة الفارسية ( َب ْرنا َم ْه)ُ ،
ِ
وجت َمع عىل( :برامج) ،وهي
(برنامج) :وهو ُم َع َّرب
ِ
اخل ِ
ِ
اجلام َع ُة لِ ِ
الو َر َق ُة ِ
للداللة عىل ُ
ُ
لح ِ
لتنفيذ
طة املرتبة َز َمنِ ّي ًا
ستعمل اآلن
ساب ،و ُت
َ

َع َملٍ ما ،فيقال :برامج إذاعية ،وبرنامج املدرسة بمعنى جدول احلصص أو
الدروس ،وبرامج املؤسسةُ :خططها أو مشاريعهاُ ( ،ب ِش ْنج) -اجليم قاهرية:-

رفع الدرجات( ،تكتك)َ :خ َّطط أو َد َّبر أو كا َد ،ومنه املايض واملضارع واألمر،
واسم الفاعل واملفعول ،يقال :تكتِك يا متكتِك؛ أي َخ ِّطط أو ضع احلل الذي

ُ ْخي ِر ُج من مأزق ،ومنه أيض ًا( :ا ْمتَكتَك أو ا ْم َأ ْنتَك) و(ا ْم َر ْستَك)؛ أي أنيق،

(الدبلوم) :إجازة من إجازات املعاهد أو الكليات املتوسطة ،أو إجازة جامعية
فوق البكالوريوس و دون الدكتوراهِ ،
(دزاين) :تصميم هنديس -شكل معني،

(د ِ
(د ْس َك ِشن) :مناقشةِ ،
ِ
كشنري) :قاموس( ،دوسيه)َ -و ُت َ
نط ُق بتخفيف الياء
ِ
ِ
(دوس َّية):
بالكرسة أو الفتحة
وسيه) ،وأيض ًا مشددة وحتريكها
وتسكينها ُ
(د ْ
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حافظة-م َذ ّكرة حمارضات أو دروسَ ،و ُجت َم ُع عىل (دوسيهات) وِم َلف
ُ
بشل أو ا ِ ْب ِ
ِ
(اس َ
رايفت) :خاص( ،استايل):
(دوس ّيات)ِ ( ،ر ْست) :راحةْ ،
(رسي)ِ :
(الس َكند) :الثاين ،يقولون:
آسفَ ،
َن َم َط ُمم ََّيزُ ،
(س ْك ِشن)َ :ف ْرعَّ ،
(سمبتيك) :رشيق( ،سمنار) :مسامرة علمية-
الس َك ْند؛ أي الثاينَ ،
الفصل َّ
وتنطق الفاء  :-Vسرية ذاتيةُ ،َ
وجتمع
سامر علمي( ،يس يف)
َس َمر علميَ -ت ُ

ِ
ْشيك و
عىل(:سيفهات)( ،شيك) :وهلا معنيانّ :
الصك ،واألنيق ،ومنه( :اِت ّ
َ
شياكة) بمعنى أناقة( ،فا ْيل)ِ :م َلف ،ومنه ( َت ْفييل) بمعنى وضع املستندات

يف امللف( ،فاينَل) :تقال صفة لالمتحان النهائي ،يقولون :االمتحان الفا ْينَل،

ٌ
(فرجار) وينطق أيض ًا( :بِكار) ،وهو ٌ
رس ُم هبا
آلة
هندسية ذات ساقني ُت َ

معني،
(الرب َجل) يف لغة املرصيني،
األقواس
(فورمة) :شكل َّ
ُ
ْ
والدوائر ،وهو َ ْ
ُ
(فيديو ُك ْن ِفرنس) :الرابط املرئي( ،الفريست) :األول ،يقولون :االمتحان
األول( ،قو ِ
بارشهَ ،
أهدْ ) (القاف جيم قاهرية) :ابدأ العملِ ،
(ك ْرنيه) :بطاقة

ٍ
جامعية( ،كفرتيا) :مقصفَ ،
معان
(ك ْل ُكليرت) :آلة حاسبة( ،كنرتول) :وهلا

واستعامالت عد ٌة جيمعها معنى املراقبة أو الضبط؛ يقال يف االمتحانات :جلنة
ٌ

الكنرتول ،ويقال :هو يترصف بدون كنرتول؛ أي بدون ضوابط( ،كمبيوتر):
حاسوب أو حاسب آيلَ ،
(ك ْن َسل) :ألغى( ،كورس أو ِس ِم ْس ِرت) :فصل درايس،
(الب ُتب) :حاسوب حممول،
خمترب،
(ا ِ ْك ِوز) :اختبار،
ْ
ْ
(الب)َ :م ْع َمألو َ
َ(ملبة)ِ :مصباح( ،لود) :النصاب التدرييسِ ،
(مد تريم) :اختبار نصف الفصل،

(م ْريس)ُ :شكر ًاِ ،
ِ
.اس)َ ( ،م ِس ْن َجر):
(اس ْ
.ام ْ
س) :آنسةَ (،م ِسج) رسالة ،أو ْ
(م ْ
برنامج حاسويبَ ( ،م ْك ِسمم) :حدّ أقىصِ ،
(هاي) :حتية،
(منِ َمم)َ :حدّ أدنى،
ْ

حالة ِ
مرحبا...إلخ .وإذا كانت هذه هي ُ
ِ
اجلامعي يف فلسطني فإنني
الطالب
لغة
ِّ
ِ
ُ
ألسنة أهلِ فلسطنيَ ال تبتعدُ كثري ًا
فالعامية عىل
نحو التفصيح ؛
أزعم أهنا ُ
تتجه َ
ُ
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ِ
ِ
العريب
الشاب
احلضاري التي َي ْن ُع ُم هبا
الرتف
ومظاهر
العربية الفصيحة،
عن
ِّ
ُّ
ُّ
ُ
ِ
ِ
العربية والسيام الغنية جتدُ
الفلسطيني والسيام يف غز َة ال
الشاب
البلدان
يف أكث ِر
َّ
َّ
ُ
ِ
أكثرها.
األغلب -ال
كثري منها له عىل بال ،بل إنه -يف
خيطر ٌ
يعرف َ
ُ

ِ
ج :تدريس اللغة العربية يف اجلامعة :لن َ
ِ
اللغة
السياق عندَ أقسا ِم
نقف يف هذا
ِ
ِ
ِ
ٌ
جامعة يف فلسطني منها ،وهي موجود ٌة
الفلسطينية؛ فال ختلو
اجلامعات
العربية يف

ِ
ِ
اللغة
الرتبية واآلداب مع ًا ،ومتن َُح درج َة الليسانس أو البكالوريوس يف
يف كليتي
ِ
ِ
ِ
ُ
ختتلف كثري ًا َع ّام يامثِ ُلها يف
املقررات ال
األكاديمية من
خططها
ومكونات
العربية،
ُ

ِ
ِ
ِ
ُ
اجلامعات ،والسيام
الفلسطينية من هذه
اجلامعات
العربية؛ فقد استفادت
اجلامعات
ُ
اجلامعات املرصية والشامية.

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بتدريس
والدعوة
والرشيعة
الدين
كأصول
الدينية
الكليات
اهتامم
وكذلك نجد
َ
ِ
ِ
ٍ
الكليات
والبالغة واألدب ،أما
والرصف
مقررات يف علو ِم العربية ،كالنحو
طلبتها
ُ
ِ
ِ
التخصصية.
مقرراهتا
ص هلا َح ِّيز ًا يف
األخرى فال ِّ
ختص ُ

ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
والغ ُ
َ
رابة َّ
ِ
العربية إلقا ًء
مهارات
مقررات يف
بتدريس
احلقوق ال ُتعنى
كليات
أن
ِّ
العربية -بال أدنى ٍّ
ُ
ُ
ِ
لطالب احلقوق؛
تشك ُل ماد ًة أساسي ًةشك
فاللغة
وكتاب ًة لطلبتها،
ِ
ِ
َ
لناصية ِ
الشفوية واملكتوبةَّ ،
ألنه -بال ٍ
بياهنا،
امتالك ُه
وإن
تاجها يف مرافعاتِ ِه
ريبَ -حي ُ
ِ
إجادة دفاعه ،و ُي َم ِّكن ُُه من توصيلِ ما يريدُ بسهولة؛ لذا
َو ُح ْس ِن إلقائِها ُيساعدُ ُه يف
ِ
ِ
الطلبة يف ِ
ِ
ٍ
ِ
َّ
العربية ُيعدُّ أمر ًا رضوري ًا.
اللغة
ملقررات يف
احلقوق
كلية
تدريس
فإن
ً

ِ
ِ
جامعة بري زيت -كام أفاد الدكتور مهدي
احلقوق يف
وعليه فقد وجدنا كلي َة
ِ
ِ
ٍ
دورات أو
بإعدادها أحيان ًا
النقص
اللغويةُ -ت َغ ّطي هذا
عرار املحارض يف العلوم
َ

ٍ
ِ
ٌ
امتحانات
منهجية ليس هلا
ري
ورشات عملٍ يف اللغة العربية ،ولكنها
ٌ
أنشطة غ ُ
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ِ
َ
وجهة -تبقى خطو ًة منقوص ًة؛ َّ
ْرب
ألن
أو عالمات؛ لذا فإهنا -من
االمتحان ُجي ِ ُ
ِ
ِ
الدراسةَّ ،
التحديث؛ بغي َة
يدفع األساتذ َة إىل
وأن وجو َد
الطالب عىل
ٍ
َ
منهج مقر ٍر ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اللغة
من اللغة .وبالنسبة للدراسات العليا يف
طالب
واحتياجات
مواءمته
احلقوق َ

العربية َّ
من اجلامعات الفلسطينية ما متنح درجة املاجستري كجامعات األزهر
فإن َ

واإلسالمية والنجاح الوطنية ،أما برنامج الدكتوراة َّ
فإن وزارة التعليم العايل يف

فلسطني ممثل ًة يف وزيرها السابق الدكتور نعيم أبو احلمص ردت يف تاريخ 8 /10
2002 /م عىل طلب كلية اآلداب يف جامعة األزهر برتخيص منح درجة الدكتوراه

ٍ
خطاب رقمه:
وكنت آنئذ عميد الكلية -برفض املرشوع ،وذلك يفمن قسم اللغة
ُ

(و.ت.ع #/12/167/و ،)1364/متذرع ًة َّ
بأن «عد ِم اعتامد برنامج الدكتوراه

جييء -بسبب عدم جتانسه مع اسرتاتيجية التعليم العايل ،وعدم
يف اللغة العربية-
ُ
جتاوبه مع احتياجات السوق وإمكانية استيعاب اخلرجيني» أ.#.

الطلب -وكنت أيض ًا عميد ًا
ويف العام اجلامعي (2007 -2006م) جددنا
َ
ِ
ٍ
ولكن الوزار َة
دورة ثانية -باعتامد برنامج الدكتوراه لقسم اللغة العربية،
للكلية يف
َّ

نأم ُل اعتام َد ُه يف فلسطنيَ ،
مل ُ ِ
وأ ْع َل ُم َّ
أن جامع َة
جتز البد َء يف هذا املرشوع العلمي الذي ُ
ٍ
كثرية لشعبنا الفلسطيني
مكاسب
النجاح أيض ًا جاهز ٌة لتنفيذ املرشوع؛ ِملا يف ذلك من
ِ
َ
ِ
ِ
الفلسطيني يف ديا ِر ِه.
الشباب
وتثبيت
ومسرية التعليم العايل فيه،
ِّ

تدريس اللغة العربية جلميع طلبة اجلامعات الفلسطينية

ُ
ِ
اجلامعات واملعاهدُ
بتدريس طلبتِها
مجيعها
املجتمع
وكليات
تقوم
ُ
ُ
ِ
ُ
الفلسطينية ُ
ِ
ِ
ِ
اللغة العربية ،أما يف برا ِ
ِ
ِ
مرحلة
مجيعهم يف
جمها
مقررين يف
الليسانس مقرر ًا أو

ِ
ِ
ٍ
ِ
لطلبة قسم اللغة العربية.
العربية إال
بيشء من علو ِم
للدراسات العليا فال ُتعنى
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ِ
ِ
والتعليم العايل يف فلسطنيَ وغ ِ
ريها
الرتبية
السياق ندعو وزار َة
ونحن يف هذا
ِ
ُ
العالية ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ري إىل ِ
بلدان وطننا العريب الكب ِ
مجيعها
التخصصات
تدريس مقر ٍر يف
فرض
من

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
العربية يف عملهم؛ ألنه
بأمهية
ويرفع درج َة َو ْعيِ ِه ْم
العربية،
اللغة
درات
عرب عن ُق
ُ
ُي ِّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
املجاالت
األمر الذي سيساعدُ هم والسيام يف
اللغة فيهم؛
ملكة
تنمية
قائم عىل
ٌ
ُ
ِ
ِ
عملية الرتمجة والتعريب.
العلمية يف

ِ
ُ
ُ
فتطلق
الطلبة يف املرحلة اجلامعية األوىل
يدرسه
تسمية هذا املقر ِر الذي
أما عن
ُ
ِ
ٍ
الفلسطينية مصطلحات(متطلب جامعة) ،أو (مهارات اللغة
العلم
أكثر دو ِر
ِ
عليه ُ

ِ
ِ
ُ
ِ
املفتوحة (املتطلب
القدس
جامعة
سميه
العربية) ،أو(فن الكتابة والتعبري)(َ ،)48و ُت
التأسييس) ،وتسميه ُ
إجباري ال
مقرر
كلية الطب (قدرات اللغة العربية) ،وهو
ٌّ
ٌ
بالنجاح يف امتحاناته.
الطالب إال
يتخر ُج
ِ
ُ
َّ

املقرر ُت َقدَّ ُم يف أكث ِر اجلامعات
عىل أننا نجد اجلرع َة التعليمي َة التي حيتوهيا هذا
ُ

الفلسطينية يف مقررين؛ فجامعة بيت حلم مث ً
ال -كام أفاد د .قسطندي شوميل-

الطالب فيها «مساقني إجباريني يف اللغة العربية ،ومها :دراسات يف اللغة
يدرس
ُ

واألدب -مهارات لغوية» ،وجامعة اخلليل -كام أفاد د .يارس عليان -تقوم بتدريس
ِ
الفلسطينية التي تقوم بتدريس
(لغة عربية أ) و (لغة عربية ب) ،ومن اجلامعات
مقررين يف اللغة العربية لطلبتها مجيعهم جامعة بري زيت ،وجامعة القدس املفتوحة،

أما جامعة النجاح الوطنية يف نابلس وجامعة األزهر يف غزة فتقومان بتدريس
ِ
اللغة العربية.
طلبتهام مقرر ًا واحد ًا يف

جامعة األزهر فقامت بتدريس طلبتها ِ
ِ
مجيعهم
واستدركت كلية اآلداب يف
ِ
ِ
اللغة عندَ
ملشكلة
مقرري املكتبة العربية واألدب الفلسطيني وتارخيه ،وعالج ًا

ِ
كث ٍ
اللغة
قسم
اإلعالمي
ختريج
ري من اإلعالمينيَ  ،وبغي َة
ِ
املتضلع من اللغة َف َّر ْعنا من ِ
ِ
ِّ
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العربية -وقت ْ
ختصص اللغة العربية واإلعالم؛ فكانت اللغة
كنت رئيس ًا له-
أن ُ
َ
ُ
واإلعالم ختصص ًا فرعي ًا.
العربية ختصص ًا رئيس ًا،
ُ

مقرر متطلب اجلامعة مضمونه وأهداف تدريسه

ِ
الفلسطينية نجده -يف األغلب
باستقرائنا ِملضامني هذا املقرر يف اجلامعات
ٍ
ٍ
ٍ
واحد؛ فهو حيتوي عىل حتليلِ
آيات من القرآن
بمضمون
س
األعم -يكاد ُيدَ َّر ُ

ٍ
َ
يب :شعره ونثره؛ ِجل ْعلِ
نبوية رشيفة؛
وأحاديث
الكريم
ونامذج من األدب العر ِّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الكتابة العربية؛ تربي ًة
بأساليب
وتثقيف ِه
وحتليلها،
النصوص
الدارس قادر ًا عىل تد ُّب ِر
ِ
ِ
ِ
ِ
كالمه.
بالزاد الذي ينهل منه يف
تذوق ِه ،ومدِّ ِه
مللكة

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
وبالغية وإمالئية؛
معجمية
ونحوية و
رصفية
ملوضوعات
ويعرض أيض ًا
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
الشفوي
التعبريين
إجادة
وليكون قادر ًا عىل
اللغوية يف ذهنِ ِه،
املهارات
بغي َة تعزي ِز
ِّ
ِ
ِ
ِ
والكتايب ،وجت ُّن ِ
َ
اللغوية فيهام ،وقد نجدُ
اجلامعات ُت ْط ِل ُع طلبتها
بعض
األغالط
ب
ِ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عىل وسائلِ
واملصطلح والفصحى والعامية
والتعريب
والرتمجة
العربية
اللغة
تنمية
ِ

ولعل من أهم ِ
ِ
يمكن أن َ
َّ
نأخذها عىل هذا
املآخ ِذ التي
لغوية.
وما إىل ذلك من قضايا
ُ
ِ
ِ
العربية التي ُتعنى بتدريس مثلِ
اجلامعات الفلسطيني َة وكثري ًا من اجلامعات
املقرر أن
ِ
ٍ
ٍ
العربية التي
واحد ،و ُت ْعنى فيه بأساسيات اللغة
بمضمون
در ُس ُه لطلبتها
هذا املقر ِر ُت ِّ
ِ
ُيف َ
رت ُ
ض ْ
الطالب قد أ َّمل هبا يف املراحلِ
الدراسية السابقة؛ فهذا املقرر العام
أن يكون
ُ

ٍ
موضوعات سبقَ للطالب َد ْر ُسها يف مراحلِ
التعليم
كام الحظناُ -يعنى بتقديمِ
ِ
ِ
ونحن نرى رضور َة مراعاة اجلامعات ملتطلبات التخصص
ملرحلة اجلامعة.
السابقة
ُ
من اللغة؛ فاحتياجات طالب الطب أو اهلندسة أو احلاسوب -ال ريب -ختتلف

ِ
اختالف
عن احتياجات طالب التجارة أو احلقوق أو الرشيعة وهكذا؛ إضاف ًة إىل
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ِ
مستويات الطلبة يف الكلية العلمية عنه يف األخرى؛ فقد جتد من أساتذة هذا املقرر

َمن خيوض يف التأويل والتقدير والتعليل يف وحتليل االستعارة وخصائص الرواية
ِ
بغربته عن
عر ُه
وما إىل ذلك مما قد ال حيتاجه
ُ
الطالب غ ُ
ري املتخصص؛ األمر الذي ُيشْ ُ
َ
ٌ
التخلص منه.
يريدون
مفروض
واجب
ختصصه؛ فيؤديه عىل أنه
َ
ٌ

ِ
السلطة الوطنية
تعليم اللغات األجنبية يف أرايض

ِ
ِ
ِ
ِ
ُتعنى ُ
اللغة اإلنجليزيةْ ،
الرتكيز
وإن كان
األطفال
بتعليم
األطفال
رياض
بعض
ُ
ِ
ِ
ِ
ٌ
تتناسب وعقلي َة األطفال ،وهي ِر ٌ
تتوزع
خاصة
ياض
املبسطة التي
العربية
فيها عىل
ُ
ُ

ُ
واألصل ْ
الطابع املدَ ِّ
ختضع إلرشاف
أن
ين أو احلزيب والفصائيل،
اجتاهاهتا بني
ُ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
أكثر
الدور مرتبط ًا
جتعل هذا
املستقرة
ري
أحوال
ولكن
الوزارة،
َّ
َ
البالد غ َ
بالسياسة َ
من الدو ِر الرتبوي.

ِ
ِ
احلكومية
املدارس
تعليم أبنائهم عىل
األعظم من الفلسطينينيَ يف
السواد
يعتمد
ُ
ِ
ُ
ِ
ٍ
ِ
واحد ُ
ِ
ِ
التدريس
لغة
درايس
بمنهاج
تلتزم
(مدارس
والتابعة لألونروا
ٍ
الغوث) ،وهي ُ
ٍّ

ِ
ِ
ُ
ُ
ِ
دراسي ًا
اإلنجليزية بِ َو ْص ِفها مقرر ًا
اللغة
بتدريس
وتقوم
الفصيحة فقط،
العربية
فيه
ُ
ّ
ِ
ِ
ُ
ِ
ِّ
تدريس مقر ِر
الثانوية .وكان
املرحلة
ويستمر حتى
األول االبتدائي،
الصف
منذ
ُ
ُّ

ثم بدأ يف ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلنجليزية َ
االحتالل
عهد
املرحلة
االحتالل يبدأ من
قبل
اللغة
اإلعداديةَّ ،
ِ
بتدريس ِه من الصفني اخلامس والسادس يف املرحلة االبتدائية ،ويف ِ
ِ
السلطة
عهد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تدريس ِه يف ِّ
ِّ
الوطنية َ
األول
الصف
املرحلة االبتدائية بدء ًا من
صفوف
كل
إعامم
كان
ُ
االبتدائي.
ِّ

ِ
ِ
الفلسطينية ظاهر ُة ما ُي َس ّمى بِ
ِ
مدارس
السلطة الوطنية
توجدُ يف حمافظات
ال َ
ِ
ِ
ٌ
وتدريسها
الدراسية السائدة،
تلتزم باملناهج
خاصة
مدارس
ولكن هناك
اللغات،
ُ
ْ
ُ
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ِ
ِ
ِ
ِ
اإلنجليزية .وتتفرد
باللغة
ولكن منها ما قد تزيدُ عنايتَها
العربية الفصحى،
باللغة
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ِ
ِ
دخوهلِم
بداية
اإلنجليزية منذ
باللغة
تالمذهتا
بتدريس
األمريكية بغزة»
«املدرسة

ِ
ِ
ِ
ِ
املرحل َة االبتدائية ،وال تستثني من ِ
والرتبية الدينية
العربية
اللغة
اللغة إال مقرري
هذه
ِ
ِ
َ
العربية فقط.
باللغة
تقوم بتدريسهام
اللذ ْي ِن ُ

ِ
ِ
ُ
أ ّما ُ
ِ
إرسائيل
الوطنية ،وقد حاولت
السلطة
مدارس
العرب َّي ُة فال عناي َة هبا يف
اللغة ْ
ِ
العرب ِ
ِ
إ ّب َ
االحتالل َ
ِ
تدريس لغتها ِ
احلكومية التي ختضع إل ْمرهتا
ية يف املدارس
فرض
ان

ِ
ِ
العربية لنا -عىل ما أذكر -يف سنة 1973م يف
بتدريس
االهتامم
مبارش ًة؛ إ ْذ بدأ
ُ
ِ
ِ
أي يف الصف
قطاع غزة،
الثانوية يف
املدارس
ُ
ِ
وكنت آنّئذ يف الصف األول الثانوي؛ ْ

ِ
ِ
املدارس احلكومية( ،)49وأدخلوا
الدراسية األخرى يف
ثم عمموه يف املراحل
العارشَّ ،
ِ
ِ
ِ
التخصصات ،وأنشأوا مدرس ًة خاص ًة
كأحد
معهد املعلمني احلكومي
تدريسها يف
َ

ِ
والعالوات للمعلمنيَ الذين ُي ْقبِ َ
لون عىل تأهيلِ
لتعليم العربية ،ومنحوا احلوافزَ
ِ
ولكن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
العربية عىل
فرض
هذه التجرب َة يف
وتدريسها،
العربية
دراسة
أنفسهم يف
َّ
ِ
َ
عم ْر ،ومل ِ
ثامرها املرجو َة.
جين
الضفة
فلسطينيي
ِ
اإلرسائيليون َ
والقطاع مل ُت ِّ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
للتخلص
والتوجه
الوطني،
جذوة التيا ِر
إذكاء
أثر ُه يف
كان لقيا ِم
انتفاضة 87م ُ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرتبوية
العملية
وإرشافها عىل
الوطنية،
السلطة
إلقامة
االحتالل برمته ،وكان
من

ِ
ِ
ال يف ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الفع ُ
ِ
العربية
اهلوية
تنقية
املقررات
ملتون
ووضعها
والتعليمية،
األثر ّ
التدريسية ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
العربية التي أقاموها
املدرسة
وبكاء
أدران االحتالل،
الفلسطينية مما َع ِلقَ هبا من
األطالل.

ٍ
ٍ
ِ
ُ
ُ
ُ
اللغات يف
رب من دا ِريس
عامة
بصورة
اإلنجليزية
اللغة
تأخذ
َ
النصيب األك َ
ِ
اللغة ِ
ُ
فلسطني ،أما ُ
ُ
الع ْ ِ
ألسنة ِف َل ْسطينيي 1948مَ ،و ُجييدُ ها
استعامهلا عىل
فينترش
رب َّي ُة
أكثرهم ،والسيام الشباب الذين نشأوا عىل سامعها يف الشارع ،وتعلموها يف
ُ
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مراحلهم الدراسية املختلفة ،وكذلك جتد طلبة أقسام اللغة العربية يدرسون هذه

التعليمي ال ُت ِّ
ِ
شك ُل خطر ًا؛
املجال
الرصفة،وهي يف هذا
اللغ َة الدراس َة األكاديمي َة ِّ ْ
ِّ
ِ
ُ
الطلبة
السامية التي يتعلمها
س بوصفها إحدى اللغات الرشقية أو
َّ
ألهنا ُت َ
در ُ
ِ
ٍ
ٍ
والتعر ِ
ِ
ٍ
كاملقارنة بنيَ
ف عىل خصائِصها.
اللغات
بحتة،
علمية
ألغراض
ُّ

الع ِ
ِ
ِ
ربية لغتهم
وبالسؤال عن اللغات التي يدرسها املسيحيون إضاف ًة إىل
اللغة َ
ِ
ِ
َ
ِ
تعليم أبنائهم لغ ًة
حيرصون عىل
اخلاصة وجدنا أهنم
املسيحية
املدارس
األم يف
ِ
ِّ

أجنبي ًة أخرى إىل جانب تدريسهم اللغ َة اإلنجليزي َة؛ فقد أفادين األستاذ الدكتور

قسطندي شوميل املحارض يف جامعة بيت حلم ّ
س
أن «معظم املدارس اخلاصة تُدَ ِّر ُ
إضاف ًة إىل اللغة اإلنجليزية لغ ًة أجنبي ًة أخرى ثالثة منذ الصغر ،الفرنسية يف املدارس

الكاثوليكية ،واليونانية يف املدارس األرثوذكسية،واألملانية يف املدارس اللوثرية،

قطاع غز َة -كام أفادت روان حنا ترزي
واإليطالية يف مدارس الفرنسيسكان» .ويف
ِ
ِ
ُ
الطالبة يف قسم اللغة العربية واإلعالم يف جامعة األزهر« -توجدُ
بطريركية
مدرسة
ِّ
ِّ
الصف الثاين
السابع حتى
الصف
الرو ِم األرثوذكس وهي تع ِّل ُم اللغ َة اليوناني َة من
ِ
العارش ،وتع ِّل ُم اللغ َة الفرنسي َة من الصف األول حتى السادس» ،وأضافت َّ
أن
ِ
التابعة للبطريركية ُت َع ِّل ُم يف مدارسها اللغ َة اليونانية ،مثل :مدرسة
«مجيع املدارس
َ

سان جورج يف رام اهلل ،ومدرسة الرعوات يف بيت ساحور ،ومدرسة البطريركية
ِ
ري ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
القول َّ
برشحية الفلسطينينيَ
يرتبط
اللغات
هذه
وعليه يمكن
يف الطيبة».
إن تأث َ

رب ِ
اإلنجليزية ِ
ِ
ِ
بخالف اللغت ِ
والع ْ ِ
ريمها
ني
املسيحينيَ فقط ،وذلك
ية اللتني َي ُع ُّم تأث ُ
ِ
ِ
الفلسطينينيَ املسيحينيَ واملسلمنيَّ ،
ِ
الشباب املتع ِّل ِم
عقول
اإلنجليزية يف
ري
وإن تأث َ

ِ
الوطنية الفلسطينيةَّ ،
يدور عىل ألسنتِهم
أكثر ما
هو األقوى يف أرايض السلطة
ُ
وإن َ
ٌ
ِ ِ
من الدخيلِ
مأخوذ منها.
املعارص
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 ...اخلامتة ...
ٍ
ٍ
ٍ
َ
ومقرتحات نرى َّ
سيسهم
تنفيذها
أن
وتوصيات
تنبيهات
نخلص مما سبقَ إىل
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
يف ِّ
التعليمية وغريها ،و ُن ِّ
حل كث ٍ
ؤكدُ  -يف هذا
املؤسسة
اللغوية يف
ري من مشكالتنا
السياق َ
ِ
ِ
ِ
التعليمية وغ ِ
ريها
القومية يف مؤسساتِنا
-أ َّن الدعو َة إىل احلفاظ عىل لغتنا

ِ
ِ
ُي َش ِّك ُل َم ْط َلب ًا ُم ِل َّح ًا يف ِّ
ظل أخطا ِر العوملةَّ ،
العربية وجع َلها مواكب ًة
اللغة
إصالح
وإن
َ
ِ
ِ
ِ
إعامم التعاملِ هبا ال يمكن أن ينجح بدون:
العلمية والتقنية ،أو
العرص
ملتطلبات
َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
سم ُع فيها ُ
األداء نطق ًا
الفصيحة سليم َة
اللغة
البيئة العربية
إجياد
.1
الصاحلة التي ُت َ
فكتاب ًة فقراء ًة؛ األمر الذي جيعلنا نويص بـ:

ِ
ِ
ٍ
•جعلِ
العربية الفصيحة بوصفها لغ َة
باللغة
االبتدائية ال ُت َع ِّلم إال
املدارس
َ
ال ِ
ِ
ِ
كان معمو ً
به من ُ
والكتابة عىل النح ِو الذي َ
مرص وفلسطنيَ
احلديث
قبل يف َ

مث ً
ِ
وتعميق االهتامم بتدريس العربية الفصحى ،والعناية بإعداد املعجم
ال،

ِّ
اللغوي ا ُمل َي َّ ِ
الصف و املرحلة الدراسية.
رس املناسب ملتطلبات
ِ
• ِ
ٌ
ريها منذ الصغر ،وأال تشاركها ٌ
الفصيحة َ
دون غ ِ
أجنبية
لغة
البدء بتلقني
ِ
ِ
ِ
اخلامسة من املرحلة
السنة
واالبتدائية ،أو قبل
الروضة
أخرى يف املرحلتنيَّ :

ِ
االبتدائية كام كان معمو ً
ال به يف فلسطني قبل إقرار وزارة الرتبية والتعليم فيها
ِ
ِ
ِ
االبتدائية ك ِّلها.
املرحلة
صفوف
إعامم تدريس اللغة اإلنجليزية يف

ِ
ِ
ِ
ِ
•انت ْق ِ
االبتدائية،
املرحلة
واخلربة للتعليم يف
الكفاءة
متميزين من َذوي
اء معلمني
َ
ِ
ٍ
عالوات تشجيعي ًة.
ومنحهم
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ِ
االستفادة من إمكانيات احلاسوب والوسائل التقنية احلديثة يف تدريس
•
ِ
ِ
ِ
الطلبة يف اقتناء
الفقرية من
احلاالت
اللغات؛ األمر الذي يتطلب مساعدة

ِ
ِ
ِ
رباق.
املحمول،
احلاسوب
جهاز
واالشرتاك يف شابكة ال ّ
ِ
ِ
التعليمية ِ
ِ
ِ
املنهجية أو غ ِ
باألنشطة غ ِ
العناية يف املراحلِ
الص ِّف َّي ِة،
ري
مجيعها
•
ري َّ
ِ
ِ
ِ
كالتمثيلِ
ملكة احلفظ من القرآن واألدب ،وإقامة املسابقات
وتنمية
واخلطابة
والندوات ،ومنح املتفوقني اجلوائزَ املشجع َة هلم.

•اختيا ِر متميزي الطلبة وتقسيمهم بحسب ما ينامزون إىل مجاعات ،كجامعة

أهل الفصيحة ،ومجاعة املسابقات األدبية ،ومجاعة الشعر ،ومجاعة اخلطابة،
ِ
ِ
ِ
ِ
الناشئة
وتعميق ثقافتها يف
الفصيحة،
تنمية َم َل َك ِة
ومجاعة القصة....إلخ؛ بغي َة

ِ
ِ
وغ ِ
العربية تأليف ًا وإبداع ًا وإلقا ًء
اللغة
ريهم ،وتكريم املتميزين منهم يف
وترمج ًة.

ِ
ِ
العناية ِ
ِ
توضيح
اآلباء يف
األم ،واالستفادة من جمالس
بلغة
•
ِ
األرسة والسيام لغة ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
العريب.
لوحدة جمتمعنا
الفصيحة
اللغة
أمهية
ِ ِّ

ِ
العناية بلغة الرتمجة ومضامينها ،وتوجيه املؤلفني واملرتمجني إىل ختم مؤلفاهتم
•

ِ
بام يمكن تسميته بكشاف املصطلحات؛ يرشحون فيه مضامنيَ
املصطلحات

الدخيلة ،ويذكرون بديلها أو بدائ َلها العربي َة املقرتحة.
ِ
ِ
ِ
ٍ
ُ
ُ
املرئية
اإلذاعات
الفصيحة ُت َب ُّث يف
تكون لغ ُتها
ومسلسالت
برامج
إعداد
•
َ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
مرئية
قومية
عربية
إلذاعة
العربية
الدول
جامعة
إنشاء
وحبذا
ُ
واملسموعةّ ،
ِ
بإجياد ٍ
ٍ
ِ
ُ
لغة
الفصيحة والفصحى لغ ًة لرباجمهاَ ،و ُتعنى
تتخذ من
ومسموعة
ِ
ٍ
ٍ
َ
يتطلب
األمر الذي
العربية يف أقطا ِر العروبة؛
استعامل
مشرتكة ُتراعي
عربية
ُ
ُ
ٍ
ٍ
ِ
للتهذيب
متخصصة يف هذا املجال ،ورقاب ًة لغوي ًة صارم ًة
دراسات
تقديم
َ
ِ
ِ
فعاليات ٍ
ٍ
للتوعية والتثقيف.
العروبة
حية يف أقطا ِر
والتصحيح ،وإقام َة
ِ
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ٍ
وملتقيات ُت ْس ِه ُم أنشط ُتها يف
•
فتح مراكزَ
تشجيع مبادرات املجتمع املَدين يف ِ
ِ
الفصيحة يف ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أبناء املجتمع.
وغرس َم َلكتِها
العربية،
اللغة
دعم
ِ

ِ
ِ
ِ
العربية يف مدارسنا ومعاهدناَ ،و َج ْعلِ مضام ِ
ِ
ني
اللغة
تدريس
طرائق
إصالح
.2
ِ
ِ
ِ
َ
التالميذ عىل َقدْ ِر عقوهلم ،وتراعي حاجاهتم
ختاطب
الدراسية
املقررات
ُ
ِ
ِ
ِ
العربية الذي َيدْ ُر ُس ُه
اللغة
يتطلب عناي ًة خاص ًة بمقر ِر
التخصصية؛ األمر الذي
ُ
ِ
ُ
مجيعهم.
طلبة
اجلامعة ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اآلداب ،ولعد ِم
كلية
العربية يف
اللغة
قسم
لدخول
الطلبة املتفوقني
َ .3ح ْف ِز
ِ
ِ
املؤه َل تربو ّي ًا ينبغي ْ
سم ُح هلم
ِح ْرماهنم من
فرص العملِ التي ُت َف ِّض ُل َّ
أن ُي َ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
تربوية َو ْفقَ
والساعات
املقررات
حتدد عدد
علمية
خطة
مقررات
بدراسة
ُ
ِ
ِ
ِ
فصول الدراسة.
وتوزيعها عىل
املخصصة هلا،

 .4االهتام ِم بمعلمي اللغة العربية ،وتشديد مراقبتهم ،ودعمهم مادي ًا ومعنو ّي ًا؛
ِ
ِ
ِ
ِ
ورضورة استمرا ِر
بأمهية عملهم،
املتميزين منهم؛ إلشعا ِر ِهم
مكانة
وإعالء
َ

ٍ
ُ
وتقيس
ذاكرهتم العلمي َة والرتبوي َة،
تنعش
دورات
مراقبتِهم ،وإدخاهلم
َ
ُ
ِ
التعليمية التقنية،
مستوياهتمَ ،و ُ َمت ِّكن ُُه ْم من امتالك مهارات التعامل مع الوسائل

واالستفادة من جتارب متميزي املتقاعدين بوصفهم مستشارين وموجهني يف
ِ
ِ
بصفة ٍ
ٍ
عامة.
الرتبوية
العملية

ِ
رشوط التعي ِ
والكتايب أحدَ
ني
الشفوي
َ .5ج ْعلِ النجاح يف اختبار اللغة العربية
ِّ
ِ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
العربية أم غ ِ
الفروق بني
مراعاة
ريهم ،مع
اللغة
سواء ملتخصيص
للتدريس
ٌ
ِ
ِ
ِ
دخول هذا
املقررات األخرى ،ويستوي يف
ومعلم
العربية
معلم
مستوى
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
واملعاهد واجلامعات.
املدارس
واملحارضون يف
االختبا ِر املعلمون

ِ
ِ
َ
التشديد عىل ْ
املقررات األخرى وحدي ُثهم مع تالمذهتم
رشح مدريس
أن
.6
يكون ُ
ِ
العربية الفصيحة ،وحماسبة املتهاونني منهم يف هذه القضية القومية؛
باللغة
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األمر الذي يتطلب إعداد ًا لغ ِو ّي ًا جيد ًا ملعلمي املوا ِّد األخرى يف مراحل التعليم
املختلفة.

ِ
موحدة ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
املدروس دراس ًة متأنية،
التخطيط
مبنية عىل
عربية
لغوية
سياسة
وضع
.7
ِ
مجيع مراحلِ
التعليم يف
تعريب
أهم مكوناهتا
ِ
ِ
املصطلح وتوحيدُ ُه يف ِ
ُ
يكون من ِّ
ِ
ِ
الدول
جلامعة
يتطلب دور ًا رئيس ًا ،وإرشاف ًا َم ْع ّني ًا
األمر الذي
أقطا ِر العروبة؛
ُ
ُ

ِ
ِ
العربية ،أو ِ
ِ
ٍ
أية ٍ
ِ
اللغوية ،أو مكتب
املجامع
كاحتاد
املهمة
خمتصة ُ َخت ِّو ُهلا هبذه
جهة
ِ

ِ
ِ
التعريب.
تنسيق
ِ
ِ
لالستفادة مما ينتج عنها
متابعة الدراسات واملؤمترات والندوات واملحارضات
.8

ٍ
ٍ
ُ
املرجو َة،
ثامرها
وتوصيات؛ فهذه
مقرتحات
من
األنشطة املحمود ُة لن تؤ َ
يت َ
َّ

جتدي نفع ًا يف ِّ
ٌ
ٌ
تنفيذية ُ
تنرش
سلطة
حل مشكالتنا اللغوية ما مل تكن هناك
ولن
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
املؤسسة التعليمية،
الترشيعية يف
السلطة
قرارات احتاد املجامع اللغوية:
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ُ
ٌ
ٌ
ِ
مراقبة
وسلطة
تطبيقها،
فرض
ومتتلك القدر َة عىل
عامة،
بصفة
واحلكومية

ٌ
ُ
اللغة ملك ًة شفوي ًة وكتابي ًة يف املقامات الرسمية؛ ذلك أننا
ري
حاسمة حتى تص َ
راق ،وأن اللغ َة َ
ِ
شعب ٍ
اللغة ال يمكن ْ
أ ّي ًاسلم منها
نؤمن أن ازدواجي َة
ٌ
أن َي َ
ِ
ُ
احلفاظ عىل أنظمتها الصوتية والرصفية والرتكيبية والداللية-
وسائل
كانت
ٍ
َ
كثرية إىل ال َّت َغ ُّ ِ
ختضع بفعلِ
ري.
عوامل

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
العربية
باللغة
العناية
األجنبية؛ وإن الدعو َة إىل
اللغات
العناية يف تعليم
تنويع
.9
ِ
ِ
ِ
الفصيحة باعتبارها لغ ًة قومي ًة ال تعني ّ
تعلم اللغات األخرى،
ملنفعة
التنك َر
ِ
ِ
بمنفعة ِ
ِ
ِ
وكذلك َّ
ِ
للسيطرة
األبواب هلا
فتح
هذه
فإن اعرتا َفنا
اللغات فينا ال َيعني َ
ِ
حميطه إىل خليجه.
عىل عقولِنا يف َُع ْق ِر دارنا :الوطن العريب الكبري من

ِ
ٍ
ِ
مناسبة تراعي
مناهج
واعتامد
العناية بنرش اللغة العربية يف غري بيئتها العربية،
.10
َ
ِ
ِ
الندوات واملؤمترات،
وتوصيات
االستفادة من نتائج الدراسات املعارصة،
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ِ
وجتارب األمم األخرى ،وإمكانيات العرص احلديث ،والسيام احلاسوبية؛
ِ
ِ
للعرب ولِساهنم ،والسيام يف بالد العامل اإلسالمي الذي
إلجياد أنصا ٍر
وذلك

ِ
ُ
ِ
السياق عىل
وننص يف هذا
للتعرف عىل تعاليم دينهم،
يتوق أبناؤُ ُه إىل دراستها
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أغراض الدارسنيَ
دراسة اللغة العربية.
األجانب من
مراعاة
رضورة

ٍ
ٍ
ٍ
ِّ .11
تنفيذية تكون بيدها سلطة
لغوية
سلطة
حث الدول العربية عىل استحداث
ِ
فرض اللغة الفصيحة يف املرافق العامة ،وحماسبة املخالفني ،والسيام املتشبثني

ِ
ُ
ٌ
وننص هنا
اإلعالنات املسموعة واملكتوبة،
عربية يف
بدائل
بالدخيل الذي له
ُّ
اللغوي ِ
ِ
ِ
اللغوي ،أو ا ُمل ِ
بلغة العرص؛
راج ِع
صنعة املحر ِر
إحياء
عىل رضورة
ِّ
ِّ

ِ
ِ
ِ
َ
ِ
كرب يف هذا
الصياغة
أخطاء
النصوص من
حترير
لتكون مهم ُت ُه
والطباعة ،و ُن ِ ُ
َ
ِ
ِ
املحك ِ
ِ
ِ
ّ
ِ
ِ
اشرتاط
الفلسطينية يف
اجلامعات
مة يف
املجالت
بعض
السياق خطو َة

ِ
ِ
قيا ِم ِ
ِ
البحوث التي ُتقدَّ ُم هلا لغوي ًا،
العربية بمراجعة
اللغة
أحد متخصيص
ِ
إفادة منه بالقيا ِم ِ
ٍ
املهمة النبيلة.
هبذه
وتقديم
ِ

ِ
ِ
ِ
ِ
واهتامات
اللغة،
بمشكالت
توعية الدارسني واملعلمني واملثقفني واملبدعني
.12
ِ
ِ
وإن ْ
األعداء واملغ ِرضني هلاَّ ،
العربية عىل
يثبت قدر َة
الع ُه ْم وتوعيتَهم بام ُ
إط َ

ِ
ِ
رين هلا بليلٍ
وصدِّ
يسهم إسهام ًا كبري ًا يف
افرتاءات ا ُملدَ ِّب َ
معاجلة مشكالهتاَ ،
ُ
ِ
ِ
ُ
َ
العالج ،ونرى َّ
منع ِ
نقش
املجتمع
تثقيف
املجال
يدخل يف هذا
أن مما
ِ
برضورة ِ
ِ

ِ
ِ
ِ
ِ
املالبس
يب عىل
املخالفة
الغريبة
وطبع الرسو ِم
احلروف األجنبية،
ِ
للذوق العر ِّ
ِ
ِ
الدعاية واإلعالن.
ولوحات
 .1سورة الصف :اآلية (.)3
ِ
ِ
ُ .2يط َلق عىل (املف ّتش) يف ِ
البلدان العربية لقب (ا ُمل َو ّجه) ،وعىل ُمدير املدرسة (لقب) ناظر
بعض
املدرسة.
العربية الفصيحة ،وإعام ِم استفادةِ
ِ
والعلمية يف خدمة اللغةِ
ِ
املجامع اللغويةِ
ِ
ِ
 .3بغي َة توحيد جهود
ِ
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ِ
ِ
ِ
تساير
العربية من ثام ِرها كان اجتاهها إىل
الشعوب
توحيد مناهج عملها يف شؤون اللغة؛ لِ َ
ِ
الوحدوي جاءت توصية املؤمتر
السياق
وتلبي تالحق متطلباته يف تنميتها ،ويف هذا
العرص،
ِّ
َ
َ
األول للمجامع اللغوية العلمية العربية الذي ُع ِقدَ يف دمشق يف عام 1956م بتأسيس احتاد
ِ
القاهرةيف عام 1957م ،وما ُ
للمجامع اللغوية العلمية الذي َع َقدَ
يزال قائ ًام
اجتامع ُه األو َلفي
َ
ِ
ِ
ِ
ألجلها ،وأمهها :تنظيم وسائل االتصال بني املجامع
قيم
حتقيق
يسعى إىل
األغراض التي ُأ َ
ِ
املصطلحات التي ختتلف املجامع يف
اللغوية العلمية العربية وتنسيق جهودها ،وتوحيد
ِ
ُ
يشارك فيها أعضاء املجامع
اقرتاحها ،وعقد مؤمترات دورية للدراسات العربية واإلسالمية،

وعلامء متخصصون.
ُ
املكتب دور َت ُه األوىل يف عام 1962مَ ،و ُع ِّ َ
مديرا
ني السيد عبد العزيز بنعبد اهلل
 .4بدأ هذا
ُ
ً
ِ
لتوصية مؤمتر التعريب األول الذي
عاما له منذ عام 1962م ،وقد جاء إنشاؤُ ُه تنفيذ ًا
ًّ
املؤمتر ْ
مقر ُه اململكة
بأن ينشأ له
ُع ِقدَ يف الرباط يف عام 1961م؛ إ ْذ أوىص هذا
ٌ
مكتب ٌ
ُ
دائم ُّ
ِ
الدول العربية .وتتلخص مهمته يف
مجيع
املغربية حتت إرشاف اجلامعة العربيةَ ُ ،متث َُّل فيه ُ
ِ
ِ
ِ
التعريب
ميادين
جهود املجامع اللغوية واجلامعات العربية واملؤسسات اللغوية يف
تنسيق
وتوحيد املصطلح العريب البديل للمصطلح األجنبي فيها ،والعمل عىل كشف ذخائر
العربية واستيعاب كنوزها ،وإصدار املعجامت التي تضم جماميع من املصطلحات واأللفاظ
ِ
ِ
ِ
احلضارية اجلديدة يف املجاالت املتعددة؛ بغي َة َج ْعلِ
التعليم يف
الفصيحة لغ َة
العربية
اللغة
ِ
ِ
ِ
مجيع املراحلِ
املكتب جملة (اللسان العريب) التي
أصدر هذا
يب ،وقد
التعليمية يف
ِ
ُ
َ
الوطن العر ّ
ِ
ِ
ً
َ
جماميع من
متوهنا
نشأهتا نشأ َة املكتب،
واكبت ُ
ضمت ُ
َ
ونرش سلسلة من املعجامت العلمية َّ
ٍ
جماالت متعددة ،وما َ
زال املكتب قائام.
املصطلحات يف
ِ
ِ
ِ
العربية ُ
ِ
ُ
ُ
اللغوية
العلوم
خمتلف املجاالت ،ومنها
بالتأليف يف
انشغال علامئِها
بدايات
منذ
َ .5م َّرت
ُ
نعيش ِ
ِ
ِ
ُ
هذه الظاهرة ،وإذا
االختالف يف املصط َل ِح الذي يستعمله علامؤها ،وما زلنا
بظاهرة
ِ
ِ
ِ
واملذاهبَّ ،
ِ
يب يف
فإن احلاج َة إىل
باختالف الفك ِر
رب َر ًا
وجود هذه
كان
ُ
التوحد العر ِّ
الظاهرة م َّ
.6
.7
.8
.9

املتالحق -التي نعيشها يف ِ
ِ
مرحلة االنفجا ِر املع ِر ِّ
ٍ
ِّ
ِ
هذه األيام ،-و َت َي ُّ ِ
رس وسائلِ
اتصال
يف
ظل
ِ
ٍ
توحيد املصطلح.
مرحية تعزِّ ُز مسأل َة
مقدمة ابن خلدون ،عبد الرمحن ،دار القلم -بريوت ،ط1986 -#1406/6م ،ص .379
السابق :الصحيفة نفسها.
اهلامش السابق.
نس َبت املوسوعة الشعرية :اإلصدار الثالث هذا البيت هبذه الرواية منفرد ًا إىل بشار بن برد،
ٍ
قصيدة لصالح بن عبد القدوس مطلعها:
وأوردته أيض ًا يف
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ــــــــع ُظ ُم
كرب َح ّتى ال ُ َحيدَّ َو َي
َر َأ ُ
يت َصغ َ
رياألم ِر َتنمي ُشؤو َن ُه َف َي ُ ُ
ْ
كلمة(وآخ ُر) بدَ ً
ِ
َ
ال من(وغريك).
بإحالل
وجاء منفردا منسوب ًا إىل عمرو بن شأس ،ولكن
ِ
فرق بني مصط َل َحي ِ
 .10هناك ٌ
ُ
األم؛ ُ
اللغة التي يتلقاها يف البيت،
األم هي
األم
فلغة ِّ
واللغة ِّ
لغة ِّ
الرتباط الطفلِ ِ
ِ
ِ
أكثر من غ ِ
حاس ُة
بأمه يف
األم
و ُنسبت إىل ِّ
ريها يف األرسة ،وإذا كانت َّ
البيت َ
ِ
األم أمهي ًة كربى يف ِ
فإن لِ ُل ِ
وعليه َّ
السامع أوىل احلواس التي تتخلق يف اجلنني َّ
فإن
لغة األبناء،
ِ
غة ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
األم أيض ًاُ -ي ِّ
ُّ
شكل إضعافاً
األم تنتمي إىل غ ِ
ري اللغة القومية -التي ُيدَ ل عليها باللغة ِّ
َك ْو َن لغة ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الزوج واألبناء.
ألسنة
القومية عىل
اللغة
هلذه
ِ
ِ
ِ
ِ
 .11هناك ٌ
واللغة الفصحى؛ فالفصحى أعىل مرتب ًة من
الفصيحة
اللغة
فرق بني مصط َل َحي
ِ
الفصيحة.

ُ
املوسوعة الشعرية -اإلصدار الثالث لغري شاعر:
 .12هذا البيت من البحر الوافر ،وقد نسبته
لبشار بن برد ،وبشارة اخلاقاين ،ودريد بن الصمة ،وعبد الرمحن بن احلكم ،وعمرو الزبيدي،
وكثري عزة.
ّ
ِ
العربية يف القاهرة ،العدد( )97شعبان 2002 #1423م.
ُ .13نرشت الدراسة يف جملة جممع اللغة
بيد ِ
جهاز َ َحت ُّك ٍم ِ
ُ
دولة إرسائيل ،ملحو اهلوية الفلسطينية
 .14جنان عبده :مناهج التدريس الرسمية،
يف مناطق ال  ،48موقع :اجتاه -احتاد مجعيات أهلية عربيةwww.jai-pal.org/pie/pie_ ،

.arabic_resources.htm
 .15يف األصل( :وبني متطرفني).
بيد ِ
جهاز َ َحت ُّك ٍم ِ
ُ
دولة إرسائيل :مرجع سابق.
 .16مناهج التدريس الرسمية،
 .17املرجع السابق.
 .18املرجع السابق.
ِ
العطف الواو.
 .19يف األصل( :اجلغرافيا) دون حرف
بيد ِ
جهاز َ َحت ُّك ٍم ِ
ُ
دولة إرسائيل :مرجع سابق.
 .20مناهج التدريس الرسمية،
 .21املرجع السابق.
 .22املرجع السابق.
 .23يف األصل(ساعات).
بيد ِ
جهاز َ َحت ُّك ٍم ِ
ُ
دولة إرسائيل :مرجع سابق.
 .24مناهج التدريس الرسمية،
 .25جاء هذا النص يف إجابة د .موايس عىل سؤايل له عرب املرسال :س :هل هناك حوافز ملن
يدرسبالعربي بدال من العريب؟ ج :نعم؛ فاحلوافز لكل مادة تدرس يف مخس وحدات ،ولغة
األم (العربية) بالنسبة لليهود هلا عالوة أكثر يف جامعة القدس (العربية) ،بينام سائر اجلامعات
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حتسب العالوة للعريب يف لغته األم عىل قدم املساواة مع الطالب العربي بلغته؛ لذا فالطالب
العريب الذي يبغي االلتحاق باجلامعة يتجه إىل العربية بد ًءا ،حتى يكسب العالوة ،وحتى
يقوي لغته ،بينام العربية جيدها الطالب صعبة يف الوحدات اخلمس ،ويعود ذلك إىل أكثر من
سبب.
بيد ِ
جهاز َ َحت ُّك ٍم ِ
ُ
دولة إرسائيل :مرجع سابق.
 .26مناهج التدريس الرسمية،
الطوائف ٍ
بصفة ٍ
ٍ
ِ
ِ
عامة احرتاز ًا من تع ِّل ِم أبناء ِ
كالرسيان الذين يعلموهنم
للغة أخرى
بعض
 .27قلت
ري إليه الحق ًا.
اللغة الرسيانية ،وغريهم عىل النحو الذي سنش ُ
بيد ِ
جهاز َ َحت ُّك ٍم ِ
ُ
دولة إرسائيل :مرجع سابق.
 .28مناهج التدريس الرسمية،
 .29ينظر موقع الكلية./http://www.arabcol.ac.il/arabic/home :
 .30للرتبية اللغوية وجوه كثرية ،صدى الرتبية :عدد ،2 /عام 2003م.
 .31األصح عدم حتلية كلمة(غري) بأل التعريف.
 .32املصدر السابق.
 .33ينظر موقع الكلية.http://il.card4biz.com/index/d/qsm.ac.il :
ُ .34ي َ
نظر املوقع اإللكرتوين.http://www.qsm.ac.il/news/template.asp?id=2761 :
 .35ينظر موقع الكلية.http://www.beitberl.ac.il/arabic/Pages/default.aspx :
أي بكالوريوس الرتبية.
 .36يطلقون عىل هذه الشهادة مصطلح ()B.Ed؛ ْ
التخصص أو القسم.
 .37يعني مصطلح (مسار) هنا
َ
 .38السياسة التعليمية يف معهد إعداد املعلمني العرب يف بيت بريل حارض ًا ومستقب ً
ال يف مقابلة
ٍ
خاصة مع مدير املعهد األستاذ عبد الكريم الظاهر /أجرى املقابلة د .لطفي منصور،
الرسالة ،أيار 1996م ،ص .8
 .39ينظر ،د .حممود موايس :أقواس من سرييت الذاتية ،دار اهلدى ،كفر قرع2002 ،م ،ص
 ،)151-139وينظر أيضا ،املوقع اإللكرتوين ملجمع اللغة العربية يف حيفاhttp://www. :
.arabicac.com/shownews.php?ID=258

 .40يف األصل(وجدنا).
ِ
ِ
ِ
ِ
اللغوية يف َ
والسياسة
العربية
اللغة
 .41ينظر ،د .حممد أمارة وأمحد أبو عقل :االزدواجية يف
العاملِ
العربية الفصحى ،الرسالة :جملة حولية تربوية أدبية علمية ُي ِ
ِ
صدرها
يب ،رشوط تع ُّلم
العر ِّ
املعهد األكاديمي إلعداد املعلمني العرب كلية بيت بريل ،حزيران 1998م ،ص .290
 .42املصدر السابق.
 .43أقامت الكلية العربية للرتبية يف حيفا هذا املؤمتر يف  15 -13نيسان 2000م.
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الشاعر إىل االستعام ِر بشخصية أشعب ،وهو يف مرص
 .44هذا البيت من قصيدة حطني ،رمز فيه
ُ
االحتالل اإلنجليزي ،أما يف فلسطني فهو االحتالل اإلنجليزي واالستيطان الصهيوين،
ِ
العربية ،ولغة العوملة :لغة
ومازالت العروبة يف فلسطني تعاين من أشعب الصهيوين ،ومن لغته
أشعب اإلنجليزي الذي َ
ورث منه لغته وهنجه االحتاليل.
أشعب األمريكي السائر عىل هنج
َ
بيد ِ
جهاز َ َحت ُّك ٍم ِ
ُ
دولة إرسائيل :مرجع سابق.
 .45مناهج التدريس الرسمية،
 .46موقع (الشمس) اإللكرتوين.http://www.ashams.com/article.php?id=40737 :
ِ
ابتداعه
مح ُل
 .47جاء هذا
املصطلح إ ْث َر اتفاقيات إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية ،ويمكن ْ
ُ
ُ
ري عن عد ِم اعرتافهم بإرسائيل،
منه
أسلوب
عىل أنه
جمازي أرا َد ُ
ُّ
ٌ
الساسة املبتدعون ُله التعب َ
ٍ
املقصود
متصار ٍع عليها ،أو طرف ًا رشيك ًا يف اتفاقيات أوسلو ،وليس
قضية
واعتبا ِرها َط َرف ًا يف
ُ
َ
تعبري عن اعتبا ِر ِ
الك ِ
يان اإلرسائي ِّ
ِ
يل
أنه
يتبادر إىل
يمكن أن
منه هذا املعنى الذي
الذهن ،وهو ُ
ُ
ُ
َ
ٌ
ِ
ٍ
واحد ،كام ُي ْم ِك ُن تأوي ُل ُه عىل أنه ٌّ
ِ
الفلسطينية التي احتلها
األرض
دال عىل
جسم
جزء ًا من
ٍ
اإلرسائيليون منذ عام 48؛ بوصفها اجلز َء َ
اآلخ َر من فلسطني.
والذائع عىل األلسنة قوهلا:
 .48هذا ما جاء يف املوسوعة الشعرية ،اإلصدار الثالث،
ُ
كان َر ُّب ال َب ِ
 .49إِذا َ
يت بِالدُ ِّف ضارب ًا.
 .50هذا ما أفادين به أخي األستاذ الدكتور خليل عودة عميد كلية اآلداب يف جامعة النجاح
ِ
األمريكية،وشاركوا يف وضع مناهجها.
الوطنية ،وأحد الذين َعملوا يف اجلامعة
ِ
بتدريس مقررين يف اللغة العربية لطلبتها مجيعهم ،هذا
 .51تطلق بعض اجلامعات التي تقوم
ٍ
ِ
ِ
ُ
األدب
موضوعات يف
تدريس
األول
يغلب يف املقر ِر
حيث
املصطلح عىل املقرر الثاين؛
ُ
ُ
ِ
والبالغة والنحو.
ِ
ُ
ُ .52اس ُتثْنِ َي ْت ُص ُ
َ
ِ
ِ
تشكل
العربية فيها؛ ألهنا
تدريس
عرش من
والتاسع والثاين
السادس
فوف
ِ
ِ
ِ
َ
التعليمية التالية؛ فالصفان السادس والتاسع يشكل
املرحلة
الصفوف التي ُي ْن َت َق ُل منها إىل

النجاح فيهام االنتقال إىل املرحلتني اإلعدادية والثانوية ،وتالمذهتام يدرسون يف املدارس
ُ
ِ
ِ
ِ
مدارسها ،عىل َّ
وكالة الغوث التي مل تستطع االحتالل َ
أن
جتربته يف
فرض
احلكومية ،ومدارس
ِ
ِ
ِ
ِ
تالمذ َة ِ
ِ
السلطة
إلدارة
الثانوية التي خيضع مجيع طلبتها
املرحلة
املدارس مل يسلموا منها يف
هذه
ِ
ِ
عرش (التوجيهي) ُي ِّ
َّ
وألن الصف الثاين َ
الغوث هبم؛ َّ
الصف
شك ُل
لوكالة
احلاكمة ،وال عالق َة
ِ
ِ
ِ
امتحاناته ونتائجها
خلضوع
التدريسية
للعربية يف مقرراته
االنتقايل إىل اجلامعة ،وال مكان َة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الضفة الفلسطينية.
قطاع غزة ،واألردنية يف
املرصية يف
وزارة الرتبية والتعليم
إلرشاف
ِ
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ملخص البحث
مهم ًة؛ تنبعث من ظاهرة التأثري املتبادل بني
ُ
يطرح هذا البحث مشكل ًة معرفي ًة ّ

ّ
وتتلخص
هيمنا منها جهة (تأثري الفقه يف النحو)،
علمي( :الفقه) و (النحو) ،وما ّ

املجردة ،أو
يب حيتكم إىل اللغة
هذه املشكلة يف التساؤل اآليت ذكره :هل النحو العر ّ
ّ

املوجهة؟ بمعنى ّ
النحوي حينام ينظر إىل اللغة املراد استنباط
أن
حيتكم إىل اللغة
ّ
َّ
الفقهي؟
بتجرد ،أو ينظر إليها من منظاره
القاعدة النحوية منها ،ينظر إليها ّ
ّ

توصل الباحث إىل ما يأيت بيانه:
وبعد التدقيق يف متن النحو العريب وتارخيهّ ،

ّ
لتوجه التفكري آنذاك برضورة
إن التداخل بني علمي (النحو) و(الفقه) كان نتيجة ّ
الثقافة املوسوعية ،ولطبيعة النظر إىل النحو عىل أنه من العلوم اخلادمة لعلوم

أن التداخل املعر ّ
وتوصل إىل ّ
يف مهم يف إنضاج العلوم وفتح منافذ القراءة
الرشيعة.
ّ
فيها ،ولوال ذاك ملا دعت املناهج يف عصورنا احلديثة إىل رضورة انفتاح احلقول

املعرفية عىل بعضها ،فام جرى بني العقليتني النحوية والفقهية من تالقح متبادل،
ٍ
يمثّل حالة وعي مبكرة لرضورة االنفتاح ال حال َة ٍ
سلبية كام وصفها بعض
خلط ،أو

الباحثني .فض ً
ال عن ّ
ومتنو ًعا،
أن أثر الفقه يف النحو مل يكن حمدو ًدا ،بل كان امتداد ًيا،
ّ

بدأ بالتفكري التصنيفي منذ مرحلة التأسيس مم َّث ً
ومر
ال بـ (املدارس النحوية)ّ ،
النحوي ،وختم بتعدّ د األوجه اإلعرابية التي أضحت
باملصطلح ،وبعث باخلالف
ّ

النحوي ،وتأثريها يف املعاين الرتكيبية.
ظاهرة ال خيتلف اثنان عىل حضورها يف الفكر
ّ

وخلص البحث إىل ّ
املجردة؛ ذلك
يب للغة َّ
أن احلاكمية يف النحو العر ّ
املوجهة ،ال للغة َّ

ّ
أن الثقافة والسيام الفقهية ذات تأثري يف طريقة التفكري ،والتوجيه ،والتحليل ،فال
ويتجرد.
للنحوي أن ينسلخ عن ثقافته،
يمكن
ّ
ّ
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ABSTRACT
The present paper manipulates an important epistemic case
pertinent to a phenomenon of interaction between theology and syntax:
the impact of theology on syntax. The problem runs into an inquiry: Does
Arabic syntax consult sheer language or the target language? That is to
say; when syntax scrutinizes a language from which a grammatical rule
could be inferred; does it scrutinize such a rule in an abstract way or a
theological one?

152

 ...مدخل ...
اجلرمي (ت  )#225أنه قال «أنا مذ ثالثون ُأفتي الناس
يروى عن أيب عمرو
ّ

تصب  -عىل حسب
النص تساؤالت كثرية،
يف الفقه من كتاب سيبويه»( .)1يثري هذا ّ
ّ

مصب واحد؛ يتمثّل بـ :حقيقة التداخل بني املعارف ،ومن َث َّم امتزاج
اعتقادي  -يف
ٍّ
النتائج بأكثر من صنف معر ّ
نص
النحوي يف
نشم تداخل
ّ
الفقهي من ّ
يف ،بحيث ّ
ّ

النحوي
الفقهي يف
نشم منه تداخل
ّ
اجلرمي السابق ذكره ،ويمكن أن نقول :إ ّننا ّ
ّ
ّ
ّ
ً
ولعل سبب ذلك التداخل راجع إىل:
أيضا،
املوسوعية التي يتصف هبا علامؤنا األقدمون.
 .1طبيعة
ّ

املعرفية يف خدمة
بأهنا «علوم خادمة»؛ بمعنى وظيفتها
 .2اتصاف علوم العربية ّ
ّ
الرشيعة وفهم نصوصها املقدّ سة.

جليا يف كثري من نصوص
لذلك جتد التأثري املتبادل بني احلقلني مرصو ًدا رصدً ا ًّ

املؤلفني؛ إذ يقول د .سعيد جاسم الزبيدي« :وليس هناك ّ
شك يف تأ ّثر النحاة
الفقهي»( ،)2عىل حني يعود هذا التأ ّثر ليؤ ّثر
املتأخرين بتقسيامت الفقهاء للحكم
ّ

رجوعي ،إذ يرى د.عيل أبو ملحم أنه قد كان« :والكالم يف
يف مؤثره جمدّ ًدا؛ بنح ٍو
ّ

معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبن َيا عىل علم اإلعراب ،والتفاسري مشحونة

والكسائي والفراء وغريهم من النحويني
بالروايات عن سيبويه واألخفش
ّ
البرصيني والكوفيني ،واالستظهار يف مآخذ النصوص بأقاويلهم والتشبث بأهداب
فرسهم وتأويلهم»(.)3
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يعود سبب هذا التأثري املتبادل إىل «حقيقة التداخل بني املعارف» التي أرشنا

ّ
يتم الوقوف عندها وقو ًفا
إليها يف
مستهل حديثناّ ،
لكن معطيات هذا التأثري مل ّ

حتقيقيا ،يكشف عن آثاره يف العقلية العربية والسيام النحو ّية منها ،وما بعثته
تدقيقيا،
ًّ
ًّ

يب عىل مدى تارخيه ،وينظر بعض الباحثني إىل هذا
من تبعات يف مسرية النحو العر ّ

التداخل نظرة سلبية؛ إذ يعدّ ه الدكتور عيل أبو املكارم مثلبة؛ ألنّه «مظهر من مظاهر
النحوي»(.)4
املنهجي يف البحث
اخللط
ّ
ّ

وللوقوف عىل هذه اإلشكالية سننظر يف عمق املشكلة ،ومعطياهتا يف تاريخ

يب ،بعيدً ا عن سلبيتها أو إجيابيتها؛ ّ
ألن احلكم عىل قيمتها سل ًبا أو إجيا ًبا
النحو العر ّ

يرشح عن متابعة ما ينبعث عنها.
مشكلة البحث:

يطرح هذا البحث مشكلة معرفية مهمة تنبعث من ظاهرة التأثري املتبادل بني

ّ
وتتلخص
هيمنا منها جهة (تأثري الفقه يف النحو)،
علمي (الفقه) و (النحو) ،وما ّ

املجردة،
يب حيتكم إىل اللغة
هذه املشكلة يف التساؤل اآليت ذكره :هل النحو العر ّ
ّ

النحوي حينام ينظر إىل اللغة املراد استنباط
املوجهة؟ بمعنى أنّ
ّ
أو حيتكم إىل اللغة َّ

جيرنا هذا
بتجرد،أو ينظر إليها من منظاره
القاعدة النحوية منها ،ينظر إليها ّ
الفقهي؟ ّ
ّ
التساؤل إىل تساؤل آخر :يمثّله قولنا :هل احلاكمية يف النحو للغة؟ أو هناك حاكمية

النحوي االستنباطية للقاعدة؟
أخرى تؤثر يف توجيه عقلية
ّ
حماولة اإلجابة:

اختلف الباحثون يف اإلجابة عن هذين التساؤلني ،فمنهم من ذهب إىل ّ
أن

احلاكمية للغة فحسب ،مساندً ا بذلك الوجهة التي تعتقد باالحتكام إىل اللغة
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املوجهة ،يف بعض
املجردة( .)5عىل حني أ ّيد بعضهم فكرة االحتكام إىل اللغة
َّ
ّ

املواضع النحوية؛ لتكون احلاكمية بذلك لغري اللغة حينها ،كحاكمية العقيدة
ومقوالت علم الكالم؛ بحيث «كانت هذه احلقائق الكالمية سب ًبا يف تأويل كثري من

الظاهري ما يتعارض مع احلقائق التي
النصوص القرآنية ،تلك التي تفيد بمعناها
ّ

جتوزّ :
أن من أسباب التأويل
قال هبا علامء الكالم ،بحيث يمكن أن نقرر دون كبري ّ
مالحظة االعتبارات العقدية الدينية ّ
النص بالرشوط
بغض النظر عن مدى وفاء ّ
األساسية لرتكيب اجلملة العربية :إعرا ًبا ،وبنا ًء ،وتطاب ًقا ،وترتي ًبا»(.)6

النحوي شأنه يف التعامل مع النصوص؛ ليستنبط منها ما يقيم
أ ّما أنا فأقول :إنّ
ّ

به عود حقله املعر ّ
أي إنسان يف تعامله مع نتاجاته،
يف :أعني القواعد النحو ّية ،شأن ّ
ّ
تتحكم بسلوكه.
فمن غري املمكن أن ينسلخ عن ثقافته التي

فالثقافة هي «أسلوب احلياة يف جمتمع ما بام يشمله هذا األسلوب من تفصيالت

ّ
أي:إن الثقافة هي التي حتدّ د زاوية نظر اإلنسان
ال حتىص من السلوك اإلنساينّ»()7؛

ّ
التحكم يف ترتيبها إىل سلسلة أولوياته،
لألشياء ،وحتدّ د قيمتها يف اعتقاده ،بل يصل

مهم جدًّ ا من الثقافة العا ّمة لإلنسان.
والفقه جزء ّ

يتجرد من ثقافته الفقهية يف توجيهه للنصوص،
للنحوي أن
لذلك ال يمكن
ّ
ّ

ّ
ويتخىل عنها يف تأسيسه للقواعد ،أو إبداء رأيه فيها؛ وعليه أجد للثقافة الفقهية

النحوي تفوق حاكمية اللغة ،فاللغة لوحدها ال تكون
حاكمية ضاغطة عىل ذهنية
ّ
توجهها بالثقافة الفقهية.
موج ًها له ،عىل قدر ُ
ّ

يب ،فاألحكام
ونلحظ ذلك التوجيه من اخلطوط التأسيسية للنحو العر ّ

النحوية عىل سبيل املثال جاءت متأثرة بالثقافة الفقهية؛ ليؤسس عليها منهج
بحثهم ،ودرسهم املعر ّ
«قسم
جليا عند
يف بنحو عام ،ونجد ذلك ًّ
السيوطي الذي ّ
ّ
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ً
مستنبطا هذا التقسيم مما ورد يف كتب النحويني ابتدا ًء من كتاب
النحوي
احلكم
ّ

اهتم به
سيبويه ...وهذه التقسيامت واحلدود والفروع والتنظيم والتبويب الذي ّ

السيوطي سواء يف ذلك ما جاء يف كتابه االقرتاح يف علم أصول النحو أو يف املزهر
ّ
تنبه عليها لدراسته علم الفقه
يف علوم اللغة وأنواعها أو يف األشباه والنظائر إنام ّ

هيتم به الفقهاء واألصوليون وحاول تطبيقه عىل منهج التأليف
وتنبه عىل ما ّ
وأصوله ّ
النحوي»(.)8
والدرس
ّ

وبعد تدقيقنا يف هذا التداخل املعر ّ
يف بني علمي النحو والفقه ،وجدنا مالمح

ذكرا:
التأثر والتأثري موزّ عة عىل اآلثار اآلتية ً
األثر الك ّ
يل :املدارس النحو ّية:

ترفيا ،بل كانت نتيجة معطيات
مل تكن املدارس النحو ّية يف النحو العر ّ
يب معطى ًّ

ثقافية فرضتها حاجة التصنيف عىل أسس دقيقة ،ذلك املعطى الذي أضحى سمة
ّ

للعقلية البرش ّية يف العرص احلديث؛ إذ ّ
يؤكد علامء املناهج
العلمي
من سامت التفكري
ّ
ّ
وفالسفة العلمّ :
أن حتديد هوية احلقول املعرفية يستند إىل جمموعة من الضوابط؛

عمليا يف حتديد موقع ّ
أ ّ
كل علم من
مهها :ضابطة التصنيف التي تسهم إسها ًما
ًّ
املعرفية(.)9
منظومة العلوم الكربى؛ ليتحدَّ د يف هدهيا وظيفة احلقول
ّ
ّ
ويؤكد التوصيف السابق ّ
عقلية تقليد ّية ،بل
عقلية
ّ
النحوي العر ّ
يب مل تكن ّ
أن ّ

عمليةِّ ،
ذهنيا
توظف
عقلية
كانت
ِّ
املوجهات الثقافية يف ترتيب متوهنا الفكرية؛ ًّ
ّ
ّ
وتأليفيا.
ًّ

يب ،املدارس النحو ّية؛ إذ
التصنيفية
العقلية
أهم أمثلة
ّ
للنحوي العر ّ
وواحدة من ّ
ّ
ّ

ٍ
ً
أصولية؛
منضبطا بضوابط فكر ّية
سمت واحد ،بل كان
مل يكن النحو جامدً ا هبا عىل
ّ
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ٌ
التنوع املثري إىل ّ
يعرفها النحاة:-
النحو
أن
َ
ويعود ذلك ّ
صناعة ،والصناعة –كام ّ
«العلم احلاصل بالتمرن ،أي إنّه قواعد مقررة وأدلة ،وجد العامل هبا أم ال»(.)10

مؤس ًسا عىل مدرستني أساسيتني؛ مها :مدرسة الكوفة،
لذا جتد النحو العر ّ
يب َّ

تأسس عىل أصوله؛ أي :أصول
ومدرسة البرصة( ،)11اللتني انطلقتا من فكر
فقهي ّ
ٍّ

الفقه ،فللنحو أصول ً
أيضا هي أصول النحو ،ومن هذا التداخل املمتدّ كانت
املدارس النحوية كاملدارس الفقهية خمتلفة بأصوهلا ال بتفاصيلها.

نحوهيا؛ ّ
ألن املنطلق
فقهيها و
ّ
وهذا ال يمنع من وجود مشرتكات بني املدارسّ ،

واحد يف ّ
يب عند
كل واحد منهام؛ أعني :الشارع املقدّ س عند الفقهاء ،والناطق العر ّ

النحاة؛ لذا جتد بينهام مشرتكات كثرية ،واختالفات ليست بالقليلة ً
أيضا.

أوليا لثالثية التوافق بني البرصيني والكوفيني
حسان جر ًدا ًّ
وقد قدّ م الدكتور ّمتام ّ

ذكرا(:)12
واالختالف بينهام ،فكانت عىل األصناف اآلتية ً
أو ًال :أصول مشرتكة بني املدرستني:

 .1قد حيذف اليشء ً
تقديرا.
لفظا ويثبت
ً

 .2ما حذف لدليل فهو يف حكم الثابت.
 .3ال حذف إال بدليل.

 .4اخلفض من خصائص األسامء.

الترصف من خصائص األفعال.
.5
ّ

 .6استصحاب احلال من أضعف األدلة.

 .7جيوز أن يثبت لألصل ما ال يثبت للفرع.

 .8ال جيتمع عامالن عىل معمول واحد.
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 .9رتبة العامل قبل رتبة املعمول.

 .10جعل الكالم عىل ما فيه فائدة أشبه باحلكمة من محله عىل ما ليس فيه فائدة.
ثان ًيا :أصول برصية ال يرضاها الكوفيون:
 .1املصري إىل ما له نظري يف كالمهم أوىل من املصري إىل ما ليس له نظري.
 .2حذف ما ال معنى له أوىل.

 .3ال جيوز اجلمع بني عالمتي تأنيث.
 .4ال جيوز إضافة اليشء إىل نفسه.

 .5إذا ركب احلرفان بطل عمل كل منهام منفر ًدا.
 .6ال جيوز ر ّد اليشء إىل غري أصل.
 .7األصل يف األسامء أال تعمل.

 .8جيري اليشء جمرى اليشء إذا شاهبه من وجهني.

 .9املعمول ال يقع إال حيث يقع العامل.

ثال ًثا :أصول كوفية يرفضها البرصيون:
 .1كثرة االستعامل جتيز ترك القياس واخلروج عن األصل.
 .2اخلالف يعمل النصب.

 .3كل ما جاز أن يكون صفة للنكرة جاز أن يكون ً
حاال للمعرفة.

 .4حروف احلروف كلها أصلية.
 .5احلذف ال يكون يف احلرف.
 .6احلمل عىل اجلوار كثري.

 .7كثرة االستعامل جتيز احلذف.
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 .8األصيل أقوى من الزائد عند احلذف.
 .9املفرد من املبنيات إذا أضيف أعرب.
 .10احلرف الساكن حاجز غري حصني.

فاملدارس النحو ّية ،أثر ك ّ
يب «وواضح أن االستدالل
يل من آثار الفقه يف النحو العر ّ

عىل الطريقة اإلسالمية بنوعيه (الفقهي والنحوي) استدالل طبيعي مبارش غري
صوري ،وأنه حتى مع استعامل بعض املصطلحات املنطقية مثل (العكس) فإن
ّ
ولعل من املالحظ ّ
أن هذه األدلة
الفكر يف النهاية غري الفكر والتطبيق غري التطبيق،

األخرى راجعة يف النهاية إىل السامع أو إىل القياس .فأوهلا وهو االستقراء راجع

إىل السامع ألن املسموع عن العرب هو الذي جيري عليه االستقراء .وبقية األدلة

املذكورة راجعة إىل القياس .وهكذا يبدو لنا ّ
أن أهم األدلة النحوية عىل اإلطالق
النحوي وهنايته وعىل أساس منهام
ألهنام يمثالن بداية البحث
هي السامع والقياس؛ َّ
ّ
بنى النحاة فكريت االطراد و الشذوذ»(.)13
اجلزئي :املصطلح:
األثر
ّ

(جاء يف االقرتاح ّ
أن احلكم ينقسم إىل رخصة وغريها ،وهو يشبه ما يف أصول

وجها
الرشعي إىل رخصة وعزيمة)( .)14يأيت هذا التأ ّثر
الفقه من انقسام احلكم
ً
ّ

االمتدادي ،فكام كان األثر الك ّ
يل املتمثّل بتصنيف النحو عىل
آخر من وجوه التأثر
ّ

مدارس مستمدًّ ا من تقسيم الفقيه الفقه عىل مدارس؛ بتأثري العلمني املنبثقني من

فكري واحد؛ أعني :أصول الفقه ،وأصول النحو ،كان توزيع املصطلحات
أساس
ٍّ
فكري واحد ً
أيضا.
وصياغتها منبثق ًا من أساس
ٍّ
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مفهومي لثقافة ا ُمل ْص َط ِلح ،وال يمكن ُمل ْص َط ِلح وا ٍع ْ
أن
انعكاس
فا ُمل ْص َط َلح
ُ
ٌّ
َ
مصط َل ًحا من منظومة مفاهيمية مناوئة ،أو بعيدة من اختصاصه.
يستثمر
َ
وملّا كانت «أدلة صناعة اإلعراب ثالثة :وهي كالم العرب الفصيح املنقول

ً
صحيحا ،اخلارج إىل حدّ الكثرة ،وقياس ،وهو محل ما مل ينقل إذا كان يف معناه،
نقال
ً
وكذا كل مقيس واستصحاب احلال»( ،)15وهي كام ذكرنا متوافقة إىل حدّ بعيد مع

الفقهي
النحوي متواف ًقا مع املصطلح
الفقهي( ،)16جاء املصطلح
طريقة االستدالل
ّ
ّ
ّ
ِ
يتوصل إليه من قواعد بأدلته،
الفقيه
والفلسفية؛ إذ ُيلزم
أبعاده املفهومية
يف
ُ
الناس بام ّ
َ
ّ

عرفه علامء أصول الفقه بأنّه «هو ما طلب
ويصف أحكامه تلك بـ (الواجب)؛ لذا ُي ِّ

الذم العقاب ،ويمدح فاعله
يذم تاركه ومع ّ
الشارع فعله عىل وجه اللزوم بحيث ّ
أسس النحاة مصطلح (الواجب)
ومع املدح الثواب»( ،)17ومن هذا املنطلق ّ

()18

وعرفوه بـ «رضورة االنتحاء بام يرتتب عىل القاعدة انتحا ًء واج ًبا ال يسوغ
ّ
النحويَّ ،

معه وجه آخر»( ،)19فهو ما «حيكم به املجتهد يف النحو بحسب ما يأيت له من أدلة بني
يديه جتعل األمر عنده كالفرض ،وهو عند غريه قابل للبحث فإذا ثبت ما خيالفه بني

باحلجة ،والدليل خرج من حيز الوجوب إىل حيز املختلف فيه ليدخل بعد ذلك
يديه
ّ

يف باب الراجح واملرجوح وأما إذا كان ما خيالفه ً
قليال ،أو شاذ ًا فال خيرج احلكم من
حيز الوجوب لذا فالواجب الذي يكتسب درجة القطعية بعد شدّ ة البحث وكثرة

يل أو نق ّ
بأي دليل عق ّ
يل»(.)20
االستقراء ،والتنقيب ،ومل يثبت ما خيالفه ّ

وللفقه آثار كثرية ب ِّينة يف مصطلح النحاة ،من قبيل :مصطلح اجلائز ،الذي

فقهي
يقابل الواجب ،فهو من املصطلحات التي حلظ الباحثون امتدادها من فكر
ٍّ
النحوي ،واجلواز
العقلية النحو ّية ،فـ «جواز اليشء وعدم منعه ،ومنه اجلواز
إىل
ّ
ّ

الرشعي ،الذي يعني يف عرف الفقهاء :األمر املباح»(.)21
ّ
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ومن اآلثار األخرى التي حلظت يف اصطالح النحويني استعامل ثنائية (املكروه

اخلاصة بأفعال
واملستحب) ،ومها من مصطلحات الفقهاء يف توصيف الفتاوى
ّ

النحوي هبذه الثنائية لتقييم كالم املتك ّلم بالعربية وتراكيبه؛ ّ
ألن
العباد؛ إذ استعان
ّ
فيفرون منها إىل ما
املكروه «استكراه وقبح ألمر من األمور يف العبارة أو يف الكلمة ّ

ويستحب»(.)22
حيسن
ّ

الفراء (ت )#207
ومن أمثلة ورود هذه املصطلحات يف كالم النحاة ،قول ّ

الص ِ
اد ِق َ
ني﴾ [املائدة « ]119إن
حكم الظرف (يوم) يف قوله تعاىل ﴿هذا َي ْو ُم َي ْن َف ُع َّ
الص ِ
اد ِق َ
﴿وات َُّقوا َي ْوم ًا ال َ ْجت ِزي َن ْف ٌس﴾ تذهب
ني﴾ كام قال اهلل َ
قلت ﴿هذا َي ْو ُم َي ْن َف ُع َّ
إىل النكرة كان صوا ًبا ،والنصب يف مثل هذا مكروه يف الصفة؛ وهو عىل ذلك جائز،

()23
نص
الفراء مصطلحي :املكروه ،واجلائز ،يف ّ
وال يصلح يف القراءة»  .إذ استعمل ّ
ٍ
واحد ،وهو تناوب استعام ّيل قريب ملا يستعمله الفقهاء ً
جانب من جوازه
أيضا ،فإىل

ُيرتك؛ ألنّه مكروه ،فحكم املكروه «استعمله النحاة لبيان ضعف الكالم واجتنابه،

وهو متأثر بام استعمله الفقهاء ...ويقع عند النحاة مثله من عبارات كرهوا،
نصوا أحيا ًنا
مستكره ،واستكره ،وأكرهه ،ويراد به ك ّلها أن تستبعد من الكالم ،وإن ُّ

عىل جوازه»(.)24

األثر التفصي ّ
النحوي:
يل :اخلالف
ّ
ّ
الفقهي هو حصيلة تأمل الفقيه بأدلته ،وتدقيقها ،وفحصها ،ومن
إن احلكم
ّ

الطبيعي أن تتفاوت وجهات نظر الفقيه ،وختتلف مستويات ثقافته وعلمه ،لذا جتد
ّ

نتائج تأملهم ختتلف يف كثري من األحيان؛ الختالف ما ذكرنا ،وتنسحب هذه النتيجة

النحوي ،فهي كام ّبينا يف ما سبق من حديث؛ ّ
النحوي ال
أن االستدالل
عىل احلكم
ّ
ّ

أهم أسباب والدة
خيتلف عن االستدالل الفقهي ،بل هو امتداد له .لذا أجد أن من ّ
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النحوي
النحوي) ،هو تأثر
العربية بـ (اخلالف
النحوي املعروف يف تاريخ
احلقل
ّ
ّ
ّ
ّ

العقلية النحوية
بالفقيه ،فكام أنتجت العقلية الفقهية اخلالف بني الفقهاء ،أنتجت
ّ
اخلالف بني النحاة.

وقد الحظنا ّ
أن االختالف بني األصول الفقهية أنتج املدارس الفقهية ،وأنتج
ِ
ِ
الطبيعي أن ينسحب هذا
املدارس النحو ّي َة ،ومن
النحوية
األصول
االختالف يف
َ
ّ

التأ ّثر الك ّ
النحوي.
الفقهي ،واالختالف
يل عىل التفاصيل ،فكان االختالف
ّ
ّ

ّ
ريا عن
يتفرع عنه ،كان أكثر املصطلحات تعب ً
ولعل مصطلح (اجلائز) وما ّ

ٍ
تناقض يف الفكر
النحوي للخالف ،حتى عدّ ها بعض الباحثني مصدر
قابلية احلكم
ّ

النحوي ّ
ً
تناقضا
ألن «الدارس للنحو العريب يف مؤلفاته القديمة واحلديثة يلحظ
ّ

فاضحا لدى النحاة يف االعتداد هبذه الظاهرة ورفض بعض أساليبها ور ّدها فهم من
ً

توسعوا يف استخدام مصطلح اجلواز حتى دعاهم ذلك إىل حتكيم القياس
ناحية قد ّ

العق ّ
املنطقي ومن ناحية أخرى نراهم قد رفضوا بعض اجلوازات النحوية مع توفر
يل
ّ
السامع فيها والرواية عن العرب»(.)25

وتسببه باخلالف بني النحاة( ،)26ما ورد يف
ومن أمثلة ورود مصطلح اجلواز
ّ

اجلار
نص للريض (ت  )#686إذ جاء فيه «ومنع اجلزو ّيل نيابة املنصوب لسقوط
ٍّ
ّ
ري ،والوجه
مع وجود املفعول به املنصوب من غري حذف اجلار ،كام يف :أمر ُت َك اخل َ
اجلواز ،اللتحاقه باملفعول به الرصيح»(.)27

األثر التداو ّ
اإلعرابية:
يل :ظاهرة تعدّ د األوجه
ّ

متنوعة يف كثري من
مر ذكره ،كانت التوجيهات النحو ّية للنصوص ّ
بنا ًء عىل ما ّ

مواضعها؛ ّ
ألن النحو صناعة ،ويستتبع أدلة استدالل تتفاوت مستويات استيعاهبا

162

نحوي آلخرً ،
فضال عن ع ّلة اجلواز وما يقارهبا من األحكام التي
والوعي هبا من
ّ

للنص الواحد
والتنوع .فكون األوجه اإلعرابية متعدّ دة
تفتح الباب للخالف
ّ
ّ
ٍ
ظاهر ًة ،يسند مناشئ تأثري الفقه يف النحو؛ ّ
بيشء ال
الفقهي متعدّ د
ألن توجيه احلكم
ّ

ّ
يقل وصفه عن كونه ظاهر ًة ً
أيضا.

النص بأكثر من
النحوي يفيض إىل فتح الباب أمام توجيه
وملّا كان اجلواز
ّ
ّ

وجه «كان إيذا ًنا بتعدّ د األوجه اإلعرابية وإقرار قواعد فرعية تنحرف عن القاعدة

فقهيا ،من
األصلية»( ،)28وغال ًبا ما يكون منشأ ذلك التعدّ د يف توجيه ّ
النص منشأ ًّ
﴿وال َت ْأ ُك ُلوا َأ ْم َ
وال ُك ْم َب ْين َُك ْم بِا ْل ِ
باطلِ
قبيل تعدّ د توجيه (وتدلوا) يف اآلية الكريمة َ
َو ُتدْ ُلوا ِهبا إِ َىل ْ ُ
احل َّكا ِم لِت َْأ ُك ُلوا َف ِريق ًا ِم ْن َأ ْم ِ
اس بِا ِ
وال ال َّن ِ
إل ْث ِم َو َأ ْنت ُْم َت ْع َل ُمونَ ﴾ [البقرة
املنهي عنه يف صدر
]188؛ إذ جزم بعض النحويني الفعل؛ ألنه معطوف عىل
ّ
اآلية( ،)29ومنهم من عدّ ه منصو ًبا بواو املعية( )30التي سبقته( ،)31وقد قطع أبو حيان

الفقهي؛ إذ احلرام حرام سواء أأفردته يف احلديث أم مجعته
األندليس اخلالف بالوجه
ّ
ّ
ٍ
حمرم ٍ
ِ
حيرم املذكورات يف حالة اجلمع
يرتض بوجه النصب؛ ألنّه
ثان؛ لذا مل
حينئذ ّ
مع ّ
فقط ،أما إذا أفردت فربام ال حترم ،فقال األندليس «قال النحويون :إذا نصبت كان

يصح يف اآلية»()32؛ لوجهني ،أحدمها:
الكالم هن ًيا عن اجلمع بينهام ،وهذا املعنى ال
ّ
ّ
املحرمات» أما الوجه
«إن أكل املال بالباطل حرام سواء ُأفرد أم ُمجع مع غريه من
ّ
الثاين فهو «أقوىّ ،
إن قوله لتأكلوا ع ّلة ملا قبلها ،فلو كان النهي عن اجلمع مل تصلح

الع ّلة له؛ ألنّه مركب من شيئني ال تصلح الع ّلة أن يرتتب عىل وجودمها ،بل إنام
يرتتب عىل وجود أحدمها ،وهو :اإلدالء باألموال إىل احلكام»(.)33
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 ...اخلامتة ...
ٍ
قضية يف غاية
مهمني يرتبطان بفهم
حاول هذا البحث اإلجابة عن تساؤلني
ّ

النحوي منه ،فهل احلاكمية للغة يف التوجيه
يب ،والسيام
ّ
األمهية يف تاريخ الفكر العر ّ
النحوي أو لسواها؟ وهل للتداخل املعر ّ
يف بني احلقول تأثري يف ذلك التوجيه ،أو
ّ
توصل الباحث إىل ما
ليس له ّ
أي تأثري؟ ومن التدقيق يف متن النحو العريب وتارخيهّ ،
يأيت بيانه:

ّ .1
لتوجه التفكري آنذاك
إن التداخل بني علمي (النحو) و (الفقه) كان نتيجة
ّ
برضورة الثقافة املوسوعية ،ولطبيعة النظر إىل النحو عىل أنه من العلوم اخلادمة

لعلوم الرشيعة.

إن التداخل املعر ّ
ّ .2
مهم يف إنضاج العلوم وفتح منافذ القراءة فيها ،ولوال ذاك
يف ّ
ملا دعت املناهج يف عصورنا احلديثة إىل رضورة انفتاح احلقول املعرفية عىل

بعضها ،فام جرى بني العقليتني النحوية والفقهية من تالقح متبادل ،يمثّل
ٍ
حالة وعي مبكرة لرضورة االنفتاح ال حال َة ٍ
سلبية كام وصفها بعض
خلط ،أو
الباحثني.

ّ .3
ا،ومتنو ًعا ،بدأ بالتفكري
إن أثر الفقه يف النحو مل يكن حمدو ًدا ،بل كان امتداد ًي
ّ
التصنيفي منذ مرحلة التأسيس مم َّث ً
ومر باملصطلح،
ال بـ (املدارس النحوي)ّ ،
ّ

النحوي ،وختم بتعدّ د األوجه اإلعرابية التي أضحت ظاهرة
وبعث باخلالف
ّ

النحوي ،وتأثريها يف املعاين الرتكيبية.
ال خيتلف اثنان عىل حضورها يف الفكر
ّ
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 .4خلص البحث إىل ّ
املجردة؛
املوجهة ،ال للغة
يب للغة َّ
أن احلاكمية يف النحو العر ّ
َّ
ذلك ّ
أن الثقافة والسيام الفقهية ذات تأثري يف طريقة التفكري ،والتوجيه،
ويتجرد.
للنحوي أن ينسلخ عن ثقافته،
والتحليل ،فال يمكن
ّ
ّ

 .1الكتاب :املقدمة.6-5/1 :
 .2القياس :د .سعيد جاسم الزبيدي.34 :
 .3املفصل يف صنعة اإلعراب :الزخمرشي :حتقيق :د.عيل ابو ملحم.18 :
النحوي:د.عيل أبو املكارم.120-119 :
 .4أصول التفكري
ّ
 .5نقد اخلطاب الديني :نرص حامد أبو زيد80 :
 .6تقويم الفكر النحوي.242 :
 .7مفهوم الثقافة :إبراهيم خورشيد ،28:جملة (الفيصل) – العدد العرشون.1980 ،
 .8املدارس النحوية ،299 -298 :ينظر :أصول النحو تأثرها بأصول الفقه 173 :رسالة
ماجستري.
 .9بنية الثورات العلمية :توماس كون ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت ،ع .169
 .10فيض نرش االنرشاح من روض طي االقرتاح :ابن الطيب الفايس الرشيف.24 :
 .11اخلالف يف املدارس النحوية األخرى غري حمسوم ،لذا عرضنا عنهاً ،
فضال عن أهنا مدارس
الحقة عىل هاتني املدرستني ،وبحثنا يف األصول الفكرية ال يف فروعها.
 .12األصول :د.متام حسان.43-42 :
 .13األصول :د.متام حسان.67-66 :
السامرائي.144 :
 .14ابن جني النحوي :د.فاضل صالح
ّ
 .15اإلغراب يف جدل األعراب :األنباري.29 :
 .16األصول :متام.67-66 :
 .17اإلحكام يف أصول األحكام:اآلمدي ،321 /3وينظر :الوجيز يف أصول الفقه.30 :
 .18ينظر يف استعامل مصطلح الواجب يف كالم النحويني :معاين القرآن لألخفش ،56 :وكشف
املشكل يف النحو.81 :
 .19معجم املصطلحات النحوية والرصفية.238 :
النحوي يف كتاب سيبويه ومعاين القرآن للفراء :صباح عليوي خلف،11 :
 .20ظاهرة الوجوب
ّ
رسالة ماجستري ،كلية الرتبية ابن رشد ،جامعة بغداد2003 ،م.
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النحوي وداللة اإلعراب عىل املعنى :د.مراجع عبد القادر بلقاسم الطلحي.25 :
 .21اجلواز
ّ
 .22دراسات يف كتاب سيبويه :د .خدجية احلديثي،203 :
 .23معاين القرآن ،327-326/1 :وينظر :املقتضب ،23/3 :رشح الكافية.321/2 :
 .24القياس يف النحو العريب :د.سعيد جاسم الزبيدي.155 :
 .25اجلواز النحوي.27-26 :
 .26ينظر :الكتاب ،135/1 :األمايل النحوية.138 :
 .27رشح الكافية.195-194 /1 :
 .28أصول النحو العريب :د.حممود أمحد نحلة34 :
 .29ينظر :جامع البيان :الطربي ،552/3 :ورشح شذور الذهب :ابن هشام.402 :
 .30بعضهم نصبه عىل الرصف وهو مذهب الكوفيني ،وبعضهم نصبه عىل أن مضمرة بعد الواو
وهو رأي البرصيني ،ينظر :معاين القرآن للفراء ،115/1 :وينظر األصول :ابن الرساج:
،154/2
 .31ينظر :جامع البيان ،253/2 :والتبيان :الطويس.138/2 :
 .32البحر املحيط.63/2 :
 .33املصدر السابق نفسه.63/2 :
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املصادر واملراجع
.1
.2

.3
.4

.5

.6
.7

.8

.9

القرآن الكريم.
اإلحكام يف أصول األحكام:اآلمدي:
مطبعة حممد عيل صبيح،مرص .#1357
األصــول (دراســة إبستمولوجية للفكر
اللغوي عند العرب :النحو ،فقه اللغة،
البالغة) :د.متــام حسان ،عامل الكتب،
القاهرة2000 ،م.
ـوي :د.عــيل أبو
أصــول التفكري الــنــحـ ّ
املكارم ،بريوت1973 ،م.
األصول يف النحو :ابن الرساج ،حتقيق:
د.عبد احلسني الفتيل ،مؤسسة الرسالة،
بريوت1999 ،م.
أصــول النحو الــعــريب :د.حمــمــود أمحد
نحلة ،دار العلوم العربية ،بريوت ،ط،1
1987م.
أصــول النحو وتأثرها بأصول الفقه:
رسالة ماجستري.
ابــن جني النحوي :د.فــاضــل صالح
السامرائي :دار النذير للطباعة والنرش،
ّ
بغداد.1969 ،
اإلغـــــــراب يف جــــدل األعــــــراب:
األنباري:حتقيق :سعيد األفغاين ،مطبعة
اجلامعة السورية1957 ،م.
األمايل النحوية :ابن احلاجب ،حتقيق:د.
عدنان صالح مصطفى ،دار الثقافة،
قطر ،ط1986 ،1م.

 .10بنية الثورات العلمية :توماس كون،
سلسلة عامل املعرفة ،الكويت ،ع .169
 .11التبيان يف تفسري القرآن :الطويس ،دار
املرتىض ،بريوت.
 .12تقويم الفكر النحوي :د .عيل أبو املكارم،
دار غريب ،القاهرة ،ط2005 ،4م.
 .13جامع البيان عن تأويل آي القرآن:
الطربي ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد املحسن
الــرتكــي ،دار عــامل الكتب ،الــريــاض،
.#1434
النحوي وداللــة اإلعــراب عىل
 .14اجلــواز
ّ
املعنى :د.مــراجــع عبد القادر بلقاسم
الطلحي :جامعة قاريونس ،بنغازي -
ليبيا ،د.ت.
 .15دراســات يف كتاب سيبويه :د .خدجية
احلديثي :وكالة املطبوعات ،الكويت.
 .16رشح شــذور الذهب يف معرفة كالم
العرب :ابن هشام ،حتقيق :حممد حميي
الدين عبد احلميد ،مؤسسة دار اهلجرة،
قم ،ط#1414 ،3ـ.
 .17رشح الكافية :الــريض ،حتقيق :أمحد
السيد أمحد ،املكتبة التوفيقية.
النحوي يف كتاب
 .18ظــاهــرة الــوجــوب
ّ
سيبويه ومعاين القرآن للفراء :صباح
عليوي خلف :رسالة ماجستري ،كلية
الرتبية ابن رشد ،جامعة بغداد2003 ،م.
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 .19فيض نــرش االنـــرشاح مــن روض طي
االقــرتاح :ابن الطيب الفايس الرشيف:
املكتبة العامة ،الرباط1915 ،م.
 .20القياس يف النحو العريب :د.سعيد جاسم
الــزبــيــدي ،دار الـــرشوق ،عــامن ،ط،1
1997م.
 .21الكتاب :سيبويه ،حتقيق :عبد السالم
حممد هارون ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة،
ط2004 ،4م.
 .22كشف املشكل يف النحو :حيدرة اليمني،
حتقيق :د.حييى مراد ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط2004 ،2م.
 .23املدارس النحوية:د .خدجية احلديثي ،دار
األمل ،عامن ،ط2001 ،3م.
 .24معاين القرآن :األخفش ،حتقيق :إبراهيم
شمس الــديــن ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط2002 ،1م.
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 .25معاين القرآن :الفراء ،حتقيق :أمحد يوسف
نجايت وآخرين ،دار الرسور ،مرص.
 .26معجم املصطلحات النحوية والرصفية:
د .حممد سمري نجيب اللبدي ،مؤسسة
الرسالة ،دار الفرقان ،ط1985 ،1م.
 .27املفصل يف صنعة اإلعراب :الزخمرشي:
حتقيق :د.عيل ابو ملحم :مكتبة اهلالل،
بريوت ،ط1993 ،1م.
 .28مفهوم الثقافة :إبراهيم خورشيد :جملة
(الفيصل) – العدد العرشون.1980 ،
 .29املقتضب :املــربد ،حتقيق :عبد اخلالق
عضيمة ،عامل الكتب ،بريوت.
 .30نقد اخلطاب الديني :نرص حامد ابو زيد:
دار التنوير ،بريوت ،ط.1
 .31الوجيز يف أصول الفقه :د .عبد الكريم
زيـــدان ،الـــدار العربية ،بــغــداد ،ط،6
1977م.
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ملخص البحث
اهتم الباحثون باملعاجم املختصة اهتامما كبريا ،فقاموا بجمع املصطلحات كل

علم ،ورشحها يف معجامت خاصة ألهنا مفاتيح العلم وأدوات التعلم وتفننوا يف
وضع هذه املعاجم ،فقرصوها عىل علم بعينه ،أو استوعبوا فيها طائفة من العلوم

ورتبوها ترتيبا موضوعيا ،أو سلكوا فيها مسلك الرتتيب اهلجائي عىل غرار
املعجامت اللغوية وتفاوتت رشوحهم للمصطلحات؛ فتجيء تارة خمترصة ومركزة
تكتفي بذكر الداللة اللغوية للفظ ،وتضيف إليها داللته االصطالحية يف دقة
واختصار وتنحو منحى البسط والتفصيل تارة أخرى؛ فتبني آراء العلامء والباحثني

وتشري إىل خالف املذاهب واملدارس ومن هنا كان موضوع هذه الورقة نظرات
املوحد ملصطلحات اللسانيات ملكتب تنسيق التعريب بالرباط ،نرصد
يف املعجم
ّ
فيه مادة املعجم ومنهجيته يف وضع املصطلحات وتعريفها ،ومسجلني أهم املزايا
واملآخذ عىل هذا املعجم.
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ABSTRACT
Researchers pay much attention to the specified dictionaries , glean
the terms of each science in isolation and illustrate them in certain
dictionaries. As these terms are of essentiality and keys to sciences,
they exert themselves in arranging them objectively and alphabetically
and elaborate whatsoever needs explanation. Such dictionaries manifest
the opinion of the scientists and researchers due to their denominations
and schools. Thus the present paper, Glances at the Unified Dictionary of
Linguistic Terms for the Arabization Coordination Bureau in Rabat, comes
into light to usher the merit and demerit of such a dictionary.
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 ...املقدمة ...
املوحد ملصطلحات اللسانيات هو معجم صدر عن مكتب تنسيق
املعجم
ّ

التعريب بالربـاط ،التـابع للمنظمة العربية للرتبيـة والثقافة والعلوم ،صدرت طبعته

األوىل عن مطبعة املنظمة بتونس سنة 1989م ،وصدرت طبـعته الثـانية عن مطبعة

النجاح اجلديدة بالدار البيضاء عـام 2002م .ظهر هذا املعجم يف املرحلة الثانية من

ين موحد ،حيث كانت املرحلة األوىل
إزمـاع مكتب تنسيـق التعريب وضع معجم لسا ّ
العلمية
من عام 1984م حتى عام 1989م تتضمن إعداد معاجم ألغلب املجاالت
ّ

بام فيها املجال اللساين الذي ظهر له معجم ثالثي اللغة (انجليزي -فرنيس -عريب)
وقد ُطبع عىل اآللة الراقنة( ،)1واح ُتفظ هبا يف مكتب تنسيق التعريب واملرحلة الثانية

تضمنت نرش املعجم املشار إليه ،أما املرحلة الثالثة فقد كانت يف عام 2002م .وقد

عقدت ندوة لدراسة املرشوع يف أواخر 1983م بمعهد العلوم اللسانية والصوتية

وزود بفهرسني عريب وفرنيس بعد أن
أقر املعجم عام ِّ )2(.1985
باجلزائر .وقد تم َّ

تدارسه األساتذة املشاركون؛ فصدرت طبعته األوىل عام  .1989ويشتمل املعجم
يف طبعته األوىل عىل مقدمة كتبها (حميي الدين صابر) املدير العام السابق للمنظمة

مع مقدمة وضحت كيفية إنجاز املعجم.

وقد صدرت الطبعة الثانية من املعجم عام  ،2002الذي ألفه فريق عمل من

اخلرباء العرب ،بإرشاف (ليىل املسعودي) وبمساعدة (حممد شباظة) ،ولقد أستعني

باملالحظات املوضوعية التي وصلت إىل املكتب ،أو ما جتمع لديه من نقد وتعليقات
حول املعجم ،وقد بذلت جلنة املراجعة جهد ًا طيب ًا من شأنه أن يرفع من املستوى
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العلمي للمعجم )3(.يقع هذا املعجم يف طبعته األوىل يف اثنتني وسبعني ومئتي

ويتكون من
صفحة ( .)272و ُيعد معج ًام ثالثي اللغة (انجليزي -فرنيس -عريب)،
ّ

تسعة ومخسني وثالثة آالف مصطلح ( ،)3059وقد وضع ّ
لكل مصطلح إنجليزي
رقم حسب تسلسله يف بقية املصطلحات .وتقع الطبعة الثانية يف ستني ومئتي صفحة
ٌ

( ،)260ويتكون من أربع وأربعني وسبعمـئة وألـف مصطلح ( ،)1744ورقمت
كذلك املصطلحات اإلنجليزية حسب تسلسلها مع بقية املصطلحات.

املوحد ملصطلحات اللسانيات
 -1مادة املعجم ّ

لقد تنوعت مادة هذا املعجم يف مداخلها عن غريها ممّا عرفناه من الكشوف

واملسارد واملعاجم؛ فقد اشتمل عىل مصطلحات خمتلفة يف فروع اللسانيات املختلفة
مثل :اللغات وخصائصها ،والصوتيات السمعية ،واألجهزة املستعملة يف حقل

الصوتيات السمعية واملعاجم ،والصوتيات العامة ،والداللة ،والنحو ومدارسه،
واللسانيات النفسية ،واللسانيات االجتامعية .ومن الواجب التنويه بسهولة

االطالع عىل املعجم املوحد واستعامله وذلك بفضل الفهارس العربية والفرنسية

املرتبة واملرقمة بشكل يسهل بحث مستعمل املعجم أي ًا كانت اللغة التي ينطلق منها

يف عملية البحث عن املصطلح.
املوحد
أ :مجع مادة املعجم ّ

املوحد ملصطلحات اللسانيات من طريق «مراسلة الدول
مجعت مادة املعجم ّ

العربية ومؤسساهتا املتخصصة ملوافاة املكتب بام يتوفر لدهيا من مصطلحات
إنجليزية وفرنسية مع املتداول من املقابالت العربية ،واستخراج املستعمل من

املصطلحات يف مؤلفات التعليم العايل ،إىل التنسيق ما جتمع من املادة املصطلحية
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ضمن قوائم ثالثية اللغة» .وأحلقت باملرشوع جمموعة من مصطلحات من طرف
األساتذة :عبد الرمحان احلاج صالح ،عبد اللطيف عبيد ،سعد عبد العزيز مصلوح

وعبد القادر الفايس الفهري (.)4لكن املعجم ال يبني طبيعة هذا اجلرد للمصطلحات.

وما يالحظ عىل املعجم املوحد أنه ال جيسد واقع تنوع االستعامالت االصطالحية
املتداولة يف أهم الكتابات اللسانية العربية احلديثة وأشهرها ،بل إنه ال يمثل إال النزر

القليل منها .إن تنفيذ خطة العمل املشار إليها سابق ًا يستلزم أن نجد اآلثار الواضحة

للمصطلحات اللسانية الرائجة يف أهم الدول العربية والسيام تلك التي بلغ فيها
البحث اللساين درجة علمية ال يستهان هبا .إن املفروض يف معجم رسمي أن يدرس
املصطلحات كلها وأن خيتار الشائع منها ليتم تعميمها وتوحيد اللسانيني العرب

حول استعامهلا .فهدف ّ
كل عمل اصطالحي هو التوحيد أوال ،واجلدّ ة ثاني ًا (.)5
املوحد
ب :مصادر مادة املعجم ّ

املوحد ال يشري يف طبعته األوىل إىل املصادر التي اعتمدها ،ويمكن
إن املعجم ّ

تبينها من خطة العمل التي سار عليها املرشفون ،حيث قام املكتب بمراسلة الدول
العربية ومؤسساهتا املتخصصة ملوافاة املكتب بام يتوافر لدهيا من مصطلحات يف

مؤلفات التعليم العايل .وورد يف مقدمة املعجم أيضا أن املكتب استعان بمجموعة
من املصطلحات وردت عليه من بعض األساتذة أمثال :عبد القادر الفايس وعبد
الرمحان حاج صالح وعبد اللطيف عبيد وسعد عبد العزيز مصلوح .غري أن ّ
املطلع

عىل املعجم يف طبعته الثانية قد تدارك األمر وأشار إىل جمموعة من املؤلفات اللغوية
واملعجمية العربية ،والقواميس املتخصصة بالعربية ،التي استعان هبا يف هتذيب املعجم
وإغنائه بإضافات جديدة منها :أبحاث كل من متام حسان ،وإبراهيم السامرائي،
وأمحد شفيق اخلطيب ،وعبد السالم املسدي ،وحلمي خليل ،وبيرت عبود ،وميشال
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زكريا ،وصالح جواد الطعمه ،وداود عبده ،وعيل القاسمي ،الفايس الفهري...،

ملتخصصني مثلNoam :
إلخ .وأشار املعجم إىل أنه استعان بأعامل ومؤلفات أجنبية
ّ

Chomsky، David Hartman، John Goldsmith، J.C. Càtford، G.Clements، F. Dell،
J. Peter Ladefoged، Lowenstamm، Joshua Fishman، William Labov، John
.)Mccarthy)6

ج :املستويات اللغوية
املوحد ملصطلحات اللسانيات هو معجم ثالثي اللغة ،وبام أن
بام أن املعجم ّ

العلم الذي خيتص به املعجم هو علم أجنبي بحت ،ولد يف رحاب مدارس غربية،

وتطورت مصطلحاته يف ذلك الوسط قبل أن يقوم املعجم بمحاولة نقل هذه
املصطلحات ،فإن رصدنا للمستويات اللغوية سيأخذ منه املعرب والدخيل القسط
األوفر؛ ألن املعجم يف احلقيقة ما هو إال نقل للعديد من مصطلحات اللسانيات

األجنبية ،وحماولة إعطاء تعريفات ملفاهيم هذا العلم.

 .1مستوى الفصيح :هو املستوى األول من املستويات اللغوية ،وقد اشتمل املعجم
املوحد عىل العديد من املصطلحات التي ترمجت إىل اللغة العربية بألفاظ من
ّ
اللغة العربية .فقد حاول فريق العمل يف املعجم إعطاء مقابالت عربية أصيلة

للمصطلحات األجنبية ،وترمجة معاين املصطلحات الغربية ،وهذا املنهج هو
أفضل الطرائق فمن أمثلة هذه املقابالت:

املصطلح باإلنجليزية املصطلح بالفرنسية

املصطلح بالعربية

رقم املصطلح يف
املعجم (ط)1

Context

contexte

سياق  -قرينة

578

Verbal noun

Nom verbal

مصدر

2961
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Concept

concept

تصور  -مفهوم

526

Message

message

خطاب

1670

املوحد عىل مصطلحات مرتمجة إىل اللغة
 .2مستوى العامي :ال يشتمل املعجم
ّ
العامية ،وذلك راجع إىل أن أعضاء فريق العمل يف املعجم هم متخصصون

يف اللسانيات ومن ثم مل حيتاجوا إىل االستعانة بالعامية لرتمجة املصطلحات
األجنبية؛ فاللغة العربية الفصحى غنية وثرية بعدد هائل من الكلامت ،أغنى

املصطلحيني عن االلتجاء إىل األلفاظ العامية.

 .3مستوى املعرب ومستوى الدخيل :احتوى املعجم عدد ًا غري قليل من الكلامت
املعربة والكلامت الدخيلة ،وذلك يرجع إىل التطور اهلائل الذي يعرفه البحث
ّ

العاملي الذي يعكس الصعوبات التي ماتزال تواجه تعريب اللسانيات
اللساين
ّ

املهم ال يتأتى إ ّ
وتبني ّ
ال باالنخراط
أن الطريق إىل سدّ هذا الفراغ االصطالحي ّ
ين وجعله بحث ًا علمي ًا يف جامعاتنا ومراكزنا العلمية.
ُك ّلي ًا يف الدرس اللسا ّ

()7

«فالعلم الذي نخوض فيه منسوخ وليس مستوعب ًا ولذلك فإن التشويش
الطارئ عىل املصطلحات يبدو طبيعي ًا ألننا نستهلك منه بحسب ما يعرض

علينا وباعتبار طلبنا منه».

()8

املعربة والدخيلة يف املعجم
وعند حماولتنا إلحصاء املصطلحات اللسانيات ّ

املوحد ملصطلحات اللسانيات بطبعتيه ،أمكننا الوصول إىل ّ
أن عدد املصطلحات
ّ
املوحد يف الطبعة األوىل  89مصطلح ًا ،أما يف طبعته
ا ُملعربة والدخيلة يف املعجم
ّ

الثانية فقد نقص وأصبح  40مصطلحا .ويف التعامل مع هذه املصطلحات راعى
مصنفو املعجم العديد من املعايري اللغوية (الرصفية والصوتية)؛ حيث ّ
إن هناك
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عربت بصيغة عربية تتوافق مع أوزان أبنية اللغة العربية( .)9وهي
مصطلحات قد ّ

املعرب ،ومن أمثلتها )Amalgam/Amalgame( :الذي ُع ّرب بـ
تندرج يف إطار ّ
( َم ْل َغ َمة) عىل وزن ( َف ْعللة) ،كام ّ
عربت بالكتابة الصوتية
أن هناك مصطلحات قد ّ
دون إحلاقها بأحد األوزان العربية وهي تندرج يف إطار الدخيل( ،)10من أمثلتها:

( )Créole/Creolاملعربة بـ (كريول) )tagmèm/tagmeme( ،املعربة بـ (تاكميم) /

( )tagmaاملعربة بـ (تاكمة) .أما مصطلحات أخرى فقد وردت مركبة ،فعند تعريبها

اكتفى املعجم بتعريب جزء فقط منها وترمجة اجلزء اآلخر ،وقد ُس ِّمي هذا النوع من
املعربات باملقرتض :وهو ما كان بعض أجزائه عربيا وبعضها أجنبيا ،وأطلق عليه
(حممود فهمي حجازي) اسم املختلط ،عىل حني سامه (جواد سامعنة) اسم املؤشب.

من أمثلته:

()analyse tagmémique/tagmemic analysis

عربت باملصطلح
ِّ

املركب (حتليل تاكميمي) (transcription éthnophonémique/ethnophonemic

 )transcriptionعربت باملصطلح (كتابة صوتية إثنولوجية).

 -2منهج املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات
أ :ترتيب املادة املعجمية
تبع مقدمة املعجم -بطبعتيه -تنبيه بأن املعجم رتب ترتيبا ألفبائيا ،انطالقا من

اإلنجليزية مع مقابالت فرنسية وعربية ،وإشارة إىل داللة الرموز املستعملة ،وهي:

(;) للفصل بني مرتادفات باللغتني اإلنجليزية والفرنسية )،( .للفصل بني مرتادفات
باللغة العربية )*( )11(.مصطلحات مرقمة نظرا لتعدد مفاهيم املصطلح األساس.

(  )/للفصل بني صفتني مشرتكتني للموصوف نفسه )( .الحتواء بعض الرشوح
أو التعريفات .يفضل املقابل العريب األول إذا تعددت املقابالت العربية وسبقت
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هبذه اإلشارة ( )12(.)-وقد زود املعجم بفهرسني عريب وفرنيس رتبا ترتيبا ألفبائيا،

مزودين ّ -
كل مصطلح عىل حدة  -بأرقام املصطلحات كام وردت يف متن املعجم،

طبقا للرتتيب األلفبائي اإلنجليزي .ووضع ّ
لكل مصطلح إنجليزي رقم حسب

تسلسله مع بقية املصطلحات ،وجعل له مقابل بالفرنسية والعربية مع كل رشح
لكل مصطلح باللغة العربية.
ب :منهج املعجم

أما عن منهجية العمل يف املعجم فقد ورد يف مقدمة الطبعة الثانية ما مفاده أنه:

«هناك جدال واسع يف شأن هذه املسألة التي يمكن تلخيصها يف موقفني متباينني:
فهناك من يفضل استخدام املصطلحات الرتاثية بمفاهيم لسانية حديثة ،وهناك من

يؤمن بقطيعة معرفية واضحة بني الرتاث واللسانيات ويؤثر التوليد والتجديد يف

املصطلح .وبني هذين املنظورين حاولنا أن نسلك مسلكا وسطا و انتهجنا طريقة

تستند ،أوال و قبل كل يشء إىل االستعامل الشائع ،الذي أصبح مقبوال لدى عدد
كبري من اللسانيني .فمثال الصامت والصائت والرصفة والصوتية ،والسمة،
والصوتيات ،والصواتة ،والرصافة ...،الخ ،وردت يف كثري من الكتابات الرشقية
واملغاربية عىل السواء وصارت هذه املصطلحات متداولة ألهنا ال تبدو ال غريبة

وال مصطنعة )13(».ويتلخص منهج واضعي املعجم يف توحيد املصطلحات اللسانية
العربية يف ما يأيت:

 .1تفضيل اللفظ العريب عىل اللفظ األجنبي.
 .2تفضيل ما كثر استعامله ،وكان لفظه بسيطا (غري مركب) ،وسهل نطقه ،وصلح
لالشتقاق من اللفظ العريب.
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فهي إذن رشوط مبدئيا يتفق الكل حوهلا ،إال ّ
أن واضعي املعجم أخفقوا

أحيانا يف حتقيق خطتهم حيث أن املرء قد جيد مصطلحات أفضل يف معجامت
أخرى ومنها تلك التي سبقته يف الظهور ويبدو أن واضعي املعجم مل يستفيدوا منها

متام االستفادة( .)14و أن واضعي املعجم حاولوا جتنب جمرد تعريب املصطلحات،

ما أدى هبم إىل االستنجاد بالكلامت املركبة مقدمني يف كثري من األحيان أكثر من

مقابل عريب للكلمة األجنبية .فاملعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات قد تضمن
أكرب عدد من الكلامت املركبة وأعىل نسبة :فهناك  32مصطلحا مركبا وهذا يمثل

نسبة  46.37 %من العدد اإلمجايل للمقابالت العربية املقرتحة يف ذلك املعجم.

()15

ومن أمثلتها :فعل احلكاية (( )Narration/Narration (1038حالة التجاوزAblative/

...)16()Ablatif (3الخ.

ج :التعريف املعجمي يف املعجم املوحد
يعد التعريف املعجمي أحد الركائز التي تقوم عليها الصناعة املعجمية ،وهو

أصعب خطوة عىل اإلطالق؛ أل َّنه َيقتيض اإلحاطة بدقائق معاين الكلامت ،وتزداد
الصعوبة ،عندما ُيواجه املعجمي (املصطلح العلمي) :فتعريفه عىل الوجه املطلوب،

يتطلب الدراية بمجاله املخصوص وباملستجدات املعرفية املتعلقة به ،ممّا يستدعي
الدخول يف غامر املصادر العلمية ،لتقديم تعريف علمي للمصطلح املعني.

()17

واملعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات قد صادفته مثل هذه العقبة حيث نجد

أن الطبعة األوىل قد اكتفى واضعو املعجم فيها بالعديد من املصطلحات ،باالقتصار
عىل وضع املقابالت العربية عىل الرغم من أمهية هذا الصنيع .حيث نالحظ غياب
اجلانب الثاين يف معجم متخصص من هذا املستوى وهو جانب التحديد والتعريف.
وبعد االطالع عىل مصطلحات هذه الطبعة توصلنا إىل اإلحصائية اآلتية69 :
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مصطلحا عرفت بالضد – تعريف سلبي ،-من خالل استعامل ألفاظ (ضد) و(يف

مقابل) و (عكس) .مثل ( )2368( )relevant/pertinentمم ِّيز (يف مقابل العريض أو

العارض) .أما  16مصطلحا فقد عرفت باملثال .من مثلborder mark ;boundary(:

 )333( )marker/ marque de frontièreعالمة الطرف (التنوين مثال) ،عىل حني

 86مصطلحا حددت فيها اللغة التي يستخدم فيها ،أو املجال الذي يستعمل فيه ،أو

العامل أو النظرية أو املدرسة التي أطلقت وتبنت هذا املصطلح ،من خالل استعامل

حريف اجلر (يف) و (عند) .مثل املصطلح

interrogation de confirmation tag

 )2810( / questionاالستثبات (يف اللغة اإلنكليزية)morpheme alternant/ ،

 – )1742( morphonemeوحدة رصفية (عند مارتيني)–

بدل ترصيفيslot/( ،

 )2569( )cotexte d’occurrenceحيز وظيفي (يف اجلملة يف املدرسة التاكميمية).
أما املصطلحات التي قدم املعجم املوحد تعريف ًا هلا ولو كان تعريفا بسيطا وهو يف

احلقيقة غري ٍ
كاف فقد بلغ عددها  316مصطلحا .مثل)attraction/ attraction( :

( )255جذب )2758( )synapsy/ synapsie( ،التعدد (تعدد الدوال يف التسمية

الواحدة) .أما باقي املصطلحات حوايل  2572مصطلحا فقد تم فيها االقتصار عىل
وضع املقابل العريب فقط ال غري دون رشح أو متثيل أو توضيح معناها .من مثل:

(َ )2435( )saying/ proverbeم َثل )1396( )intimacy/ intimité( ،ألفة.

يعد املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات يف طبعته الثانية سنة  2002تطورا

نوعيا يف املصطلحات اللسانية العربية فقد شهد مقارنة مع طبعته األوىل تطورا،
إن عىل املستويني املتن أو العرض .فقد أضفت العديد من الرشوح للمصطلحات

واستعمل املعجم العديد من أنواع التعريف يف إيضاح مفاهيم هذه املصطلحات،

وسنعرض بعض نامذج أنواع التعريف املستعملة يف املعجم يف طبعته الثانية.
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استعمل املعجم املوحد التعريف باملرادف يف مثل

(Base component/

 )220( )Constituant de baseمكون أساس :مكون رئيس .واستعمل املعجم
املوحد التعريف باملثال يف أغلب املصطلحات .ومل يقترص املعجم كام يف طبعته
األوىل عىل التمثيل للمصطلح فقط ،بل ُيقدَّ م توضيح ًا وتعريف ًا للمصطلح ثم يدعم

هذا املفهوم باملثال .يف مثل:

(mark / Marque de frontière

)219( )Barrier

عالمة احلد :رمز يوضح بداية وهناية وحدة لغوية ما .مثال :عالمة احلدّ للرصفية

املوحد يف كثري
هي [ ]+أو الكلمة هي[ ]#أو اجلملة هي [ .]##واستعمل املعجم ّ
من املصطلحات التعريف اإلحايل ففي مصطلحات حيال إىل املصطلح العريب –

املقابل العريب ،-ويف مصطلحات أخرى حيال إىل املصطلح األجنبي .باستعامل
احلرف (ظ) أو الفعل (انظر) ومن مثل )1499( )Substance/ Substance( :ما ّدة:

ظَ .ش ْكل.و( )1183( )Phonemic/ Phonémiqueصوتوي :ظ.Phonematic .

وأهم ميزة يف املعجم املوحد استعامله للتعريف املوسوعي املشهور بإحاطته

بالكثري من جوانب املصطلح الواحد ،واستعامله يف جماالت عديدة .ومن أمثلته:
()Grammar/ Grammaire

(َ )694ن ْح ٌو :تعدد مفاهيم النحو بتعدد النظريات

اللسانية ،يمكن أن يستخدم منها أربعا أساسية -:هو الوصف الكامل للغة  -هو
وصف للرصفيات النحوية واملعجمية ودراسة صيغها وتكوين كلامت أو مجل فهو

يلغي الصواتة ويشبه إىل حد كبري ما يسمى بمجال الرصف والرتكيب - ...هو
وصف للرصفيات النحوية دون عناية باملعجم والصواتة وتكوين الكلمة واالقتصار

عىل الرتكيب دون سواه - .يف اللسانيات التوليدية ،يعد نحو لغة معينة نموذجا
للقدرة املثالية التي تقيم عالقة بني الصوت واملعنى  .-ويولد النحو جمموعة من

األوصاف البنيوية التي حيتوي كل منها عىل بنية عميقة مزودة بتأويل داليل وبنية
سطحية مزودة بتأويل صويت.
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يرتبط التعريف االصطالحي ارتباطا وثيقا باملعاجم املختصة ،اذ يعدّ تعريف

أهم سامت املعجم املختص .وخيتلف التعريف املصطلحي وهو أفضل
املصطلحات ّ

أنواع التعريف يف جمال املعاجم املتخصصة ،عن التعريف اللغوي العام ،فهو يتسم

بالدقة واإلجياز اعتامدا عىل مبدأ الرتتيب التدرجيي للسامت الداللية التي متكن

من حتديد املصطلح يف إطار جمموعة من العالقات ومبدأ حرص العنارص السياقية
املكونة ملرجعه أي ملسمى املصطلح .وقد أدرك واضعو املعجم املوحد ملصطلحات
اللسانيات خاصة يف طبعته الثانية هذه احلقيقة وهو ما جعلهم حياولون االلتزام

بالتعريف املصطلحي يف أكثر املصطلحات الواردة يف املعجم.

ومن أمثلة هذا النوع من التعريف املستعملة يف املعجم املوحد:
Constituant catégoriel

(Ctegorial

مكون قويل :يف النحو التوليدي
ّ )305( )costituent/

جزء من األساس ،حيدد نظام القواعد املتحكم يف املتواليات ،من جهة ،والعالقات
املكونة للبنية العميقة من جهة أخرى -.النسق القويل
النحوية بني الرموز املتوالية ّ

تسمية أعطيت للتدوين احلسايب لبار هليل الذي يتضمن مقولتي اجلملة واالسم
فقط.

د :االستشهاد املعجمي
استعمل املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات يف طبعتيه االستشهاد بنصوص

صحة تعريفاته ،أو إلبعاد اللبس والغموض عنها ،أو للفت االنتباه إىل
إلثبات ّ

خاص من جوانب استخدام املصطلح .ومل يعتمد املعجم املوحد عىل أي
جانب
ّ

شاهد من القرآن الكريم أو احلديث النبوي أو الشعر أو الشواهد النثرية (أقوال
العرب املأثورة)؛ والسبب يف ذلك يرجع إىل طبيعة املجال الذي يعاجله املعجم

وهو اللسانيات والذي ال حيتاج هلذا النوع من الشواهد .إنام اكتفى واضعو املعجم
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بصنع الشاهد للتدليل عىل استعامل معني أو زيادة توضيح تعريف ما .ومن األمثلة
املصطنعة يف املعجم املوحد)511( comoplétiviseur * Complementizer/ :

()18

– املحمول به (مثل أن ّ
وأن) تقريب تام )19()919( * Lexie/ lexie .لفظة :مصطلح

حسب املدرسة اخلليلية ،وهي ختتلف عن الرصفية (أصغر وحدة دالة) وعن الكلمة

(أصغر وحدة مؤلفة) .وقد تكون كلمة بسيطة مثل :مائدة أو تكون مكونة من عدة
كلامت.

املوحد ملصطلحات اللسانيات
 -3تقييم املعجم ّ
أ :حماسن املعجم
ينضاف املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات للعدد القليل من املعاجم

العربية احلديثة املتخصصة يف اللسانيات ،وقد محل يف طياته الكثري من اإلجيابيات

التي ميزته من غريه من املعاجم ونذكر منها:

 .1سهولة االهتداء فيه إىل املصطلح املراد البحث عنه ،وبأي لغة كانت؛ ألنه
اعتمد ترتيبا ألفبائيا انطالقا من اإلنجليزية مع مقابالت فرنسية وعربية ومزود
بفهرسني عريب -فرنيس ،مرتبني ترتيبا ألفبائيا ،ومزودين ّ
كل مصطلح عىل
حدة بأرقام املصطلحات كام وردت يف املتن.

 .2اعتمد يف استخالص مادته عىل جمموعة قيمة من املؤلفات اللغوية واملعجمية
ملتخصصني.
العربية ،و استعان بأعامل ومؤلفات أجنبية
ّ

 .3سلك مسلكا وسطا بني دعاة استخدام املصطلحات الرتاثية بمفاهيم لسانية
حديثة ،وبني الداعني إىل إحداث قطيعة معرفية بني الرتاث واللسانيات
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والتجديد يف املصطلح .وانتهج طريقة تستند إىل االستعامل الشائع الذي أصبح

مقبوال لدى عدد كبري من اللسانيني.

 .4اعتمد عىل أفكار جمموعة من املدارس اللسانية ،كاملدرسة الوظيفية ،والتوزيعية
واملدرسة التحويلية ،كام اعتمد عىل خمتلف الفروع ،واملكونات داخل املدرسة

الواحدة كالنحو التوليدي والنحو الوظيفي.

 .5مل يكتف بذكر املداخل واملقابالت األجنبية ،بل قدم مصطلحات مصحوبة
برشوحات وإن كانت موجزة.

 .6إعداده عىل وفق طريقة جيدة بدأت بمراسلة الدول العربية ،ومؤسساهتا
املختصة ملوافاة املكتب بام يتوافر لدهيا من مصطلحات إنجليزية وفرنسية،

مع املتداول من املقابالت العربية ،واستخراج املستعمل من مصطلحات يف

جتمع من املادة املصطلحية يف قائمة
مؤلفات التعليم العايل ،وإىل تنسيق ما ّ

ثالثية اللغة )20(.ودراسته من قبل جمموعة من األساتذة وفق أسلوب علمي

دقيق.

ب :سقطات املعجم
وجهت العديد من االنتقادات للمعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات منها:
املوحد املصطلح األجنبي ومقابله العريب ،وحني تأيت إىل القسم
 .1يضع املعجم ّ
العريب تضع املصطلح العريب ورقم املصطلح الغريب لتبحث عنه يف القسم
اآلخر من الكتاب وهي مسألة ال ختدم أصحاب التعجيم (النقل من العربية

إىل لغة أجنبية) .وإن كانت ختدم أصحاب التعريب (النقل من األعجمية إىل
العربية)؛ ألن فيها تبذير ًا للوقت وإهدار ًا للطاقة ،عىل حني ينبغي االقتصاد يف
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العمل واجلهد وهو ما توفره تلك املعاجم التي تضع املصطلح الغريب ومقابله
العريب ،ويف اجلهة األخرى ،املقابل العريب بإزاء املصطلح الغريب(.)21

 .2االقتصار عىل وضع املقابالت العربية عىل الرغم من أمهية هذا الصنيع .لقد
غاب اجلانب الثاين يف معجم متخصص من هذا املستوى وهو جانب التحديد
والتعريف .ومن املؤسف أن املعجم املوحد يف طبعته األوىل خاصة  -عىل

الرغم من اإلمكانات املادية والكفاءات املشاركة يف هذا املرشوع املهم  -مل

يتجاوز ما قامت به معاجم سابقة والسيام املجهود الفردي ملحمد اخلويل
ورشاد احلمزاوي.

 .3هذا املعجم وقع يف مشكلة جماالت املصطلح ،حيث اعتمد بشكل كبري عىل
مصطلحات تتعلق بعلوم وثيقة الصلة باللسانيات ،غري أهنا ال ترتبط هبا

ارتباط ًا مبارش ًا وهذه العلوم هي :اخلط  -الكتابة  -النقوش واإلمالء –
القراءة ،وتعليم اللغة وأمراض اللغة ،وترمجـة ،والشعر والعروض ،والبالغة،
ونشأة اللغة ،وأنظمة سيميولوجية غري لسانية.

()22

 .4يكتنف هذا املعجم بعض التعمية يف تعريفه لبعض املصطلحات .فعىل سبيل
املثال ُيورد أسامء مدارس وال ُيشري إىل مصدرها أو مؤسسها أو أسامء أعالمها

مثل :مدرسة النحو املحدثني ( ،)1457واملدرسة الوصفية (،)23()718

ومدرسة احلالة النحوية ( .)298مدرسة براغ ( )1249مدرسة كوبنهاجن

( ،)425املدرسة الوظيفية (.)651

()24

 .5عدم التناسق االصطالحي بوضع مقابل عريب واحد لعدة مصطلحات غربية
مث ً
ال :أن اللفظة العربية تركيب قوبل هبا Combinaison 479 :و

Sytagme

الفرنيس و  Phraseاإلنجليزي ( )2113ومنها اشتق تركيب فعيل أو اسمي و

 568 Constructوقريب منها  Construction 570و  .Nexus 1821وبعيد ًا
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عن هذا املعنى قابل تركيب  )2793( Synthèseضد حتليل .إن املصطلح

العلمي املتخصص ال يقبل إطالق ًا هذا النوع من الرتادف .إن رشط املصطلح

الصحيح أن يكون متميز ًا من غريه ،غري قابل للرتادف إال إذا كان ينتمي

ملجاالت معرفية متعددة.

()25

أ ّما فيام يتع ّلق بتفضيل واضعي هذا املعجم

املعرب ،فإن ذلك يتناىف ومصطلح
الكلمة العربية عىل ّ
()26
(براغامتية).
وعرب بـ
ُترجم بـ (دراسة
ّ
ّ
استعاملية) ّ

pragmatics

الذي

 .6انفراد (املعجم املوحد) بمصطلحات خاصة به وغري متداولة إال يف حدود
ضيقة .وبذلك يكون املعجم املوحد قد خرج عن الدور الذي أنيط به أصال أال
و هو توحيد املصطلح املوجود فعال إىل اإلدالء بدلوه يف اقرتاح مصطلحات
بدائل ألخرى موجود .وكان األوىل كلام توفرت مصطلحات أن خيتار املعجم

املوحد منها ما شاع استعامله و مل خيالف قواعد اللغة خمالفة رصحية )27(.ومن

أمثلة االنفراد االصطالحي يف املعجم املوحد نذكر عىل سبيل التمثيل ال احلرص

ما يأيت )801( )Distribution( :استغراق بينام الشائع يف الوسط اللساين هو

مصطلح التوزيع.

االصطالحي ،بمعنى أن (املعجم املوحد) مل يتبع طريقة
 .7اضطراب النسق
ّ
موحدة يف صوغ املصطلحات وعرضها ،فليس هناك  -فيام نعتقد  -خلفية
نظرية أو منهجية واضحة تضمن االتساق واألناقة واملرونة يف وضع املقابالت.

َ
مداخل ،وذلك عىل الرغم من
 .8يالحظ بصفة عامة غياب استعامل األفعال
أمهيتها وحاجتنا إليها .ونذكر عىل سبيل التمثيل ال احلرص:

catégoriser

و  clitiserو  coderو  ،décoderوهي أفعال مستعملة عىل نطاق واسع يف
اللسانيات احلديثة .وحيدث أن نجد بعض مشتقاهتا ،ولكننا ال نجدها مجيعها.
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مثال ليس عندنا  catégorisableو  catégoriserو  .catégorisabilitéويصدق
هذا القول عىل مشتقات  coderمثل codabilité :و .codé

 .9غياب االتساق االصطالحي لبعض املقابالت .إذ نقرأ مثال :يف املدخل رقم
(( )2253عالمات تطوحيية) مقابال لـ

markers

 ،Prosodicويف املدخل

( )2729مقابال لـ  .graphème supraségmentalفعالوة عىل االرتباك بني
املصطلح يف املفرد واجلمع ،نجد أن كلمة  supraségmentalتقابل (تطويح)،

حيث استعمل املصطلح يف عبـارات أخـرى مثــل (صفة تطوحيية) مدخل

()2728

()trait supraségmental

(.Phonème )supraségmental

ومدخل (( )2730وحدة تطوحيية)

 .10رغم احلرص عىل احرتام مبدأ تفضيل اللفظ العريب عىل اللفظ األجنبي نجد
واضعي املعجم قد اضطروا أحيانا إىل استخدام مصطلحات معربة عىل حني
أن غريهم قد أدى املفاهيم نفسها بمصطلحات عربية مولدة؛ فمصطلح

بالتاكميمية ،وكذلك كل
 )2809( tagmemicsقد عربت يف املعجم املوحد
َّ

ما اشتق منها مثل :تاكميمي ( )2808وتاكميم ( )2807وتاكمة (.)2806

 .11ما يميز (املعجم املوحد) هو غياب العديد من املصطلحات حتى أنه من املمكن
احلديث عن معجم غائب داخل معجم حارض .واملالحظ أن املصطلحات

الغائبة ليست موضوع جدل بني اللسانيني املعارصين أو مستعملة يف إطار
ضيق ،بل إهنا تعرف نوعا من الشيوع الذي ال يمكن معه عدم االنتباه له.

نذكر منها مصطلح

argument

املستعمل يف املنطق و التداوليات والنحو

التوليدي )28(.وقد كان بإمكان املعجم املوحد تعويض بعض املصطلحات

العامة بمصطلحات متخصصة متثل خمتلف مستويات التحليل اللساين تنتمي
ملختلف التيارات اللسانية املعارصة.

()29
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 ...اخلامتة ...
فعىل الرغم من كل ما قيل يف املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات يبقى هذا

املعجم واحدا من املعجامت الرائدة يف جمال اللسانيات ،وقد استفاد مكتب تنسيق

التعريب من ُج ّل هذه االنتقادات املوجهة للمعجم ،وقام بتحيني املعجم املوحد يف

طبعة ثانية صدرت عام  .2002فقد جاء يف مقدمة الطبعة الثانية ما ييل« :من دواعي
التفكري يف حتيني معجم اللسانيات املوحد ،الطفرة النوعية التي عرفها هذا املجال يف

العقدين األخريين والتطور احلاصل يف املدارس والنظريات واملصطلحات العديدة
التي متخضت عنها وعن نامذجها ومناهجها» )30(.ال جدال إذن يف أن تعريف القارئ

العريب بمستجدات املصطلحات اللسانية يف الساحة العلمية هلو الغاية األساسية من
هذا التجديد .كام كشفت لنا القراءة املتمعنة هلذا املعجم (املعجم املوحد ملصطلحات

اللسانيات ،الطبعة  ،)2002مراعاة مصنفيه للعديد من املعايري اللغوية (الرصفية

والصوتية) ،يف التعامل مع ا ُملعرب والدخيل .فقد أفاد واضعو املعجم املوحد

( )2002من طرائق وضع املصطلح يف اللغة العربية ،وبشكل أكرب من التعريب

ومن الرتمجة اجلزئية؛ أي أن أسلوهبم اجته نحو وضع ُمقابل عريب للمصطلح العلمي
األجنبي ،ومما يزكي هذا التوجه وجود مقابالت عربية عبارة عن (اشتقاق أو ترمجة
أو عبارة اصطالحية) لعدد من املصطلحات األجنبية التي عربت يف الطبعة السالفة

املوحد مصطلحات اللسانيات يف طبعته الثانية تطورا
( .)1989وقد عدّ املعجم
ّ
نوعيا يف املصطلحات اللسانية؛ فهناك مواد زيدت يف املعجم وهناك بعض املواد

حذفت .عىل العموم فقد أخذت االنتقادات التي وجهت للطبعة األوىل و ما أكثرها
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باحلسبان ،وحدت املعاين املختلفة للمصطلح الواحد يف اللغة املصدر فمثال جيد

القارئ اآلن مقابلني ملصطلح  accentومها لكنة و نرب (أما يف السابق فقد قوبل فقط

بـ (نرب)) ،وأضيفت التعريفات للمصطلحات وختلوا عن عدد من املصطلحات

الرتاثية التي قد ال تتناسب مع املعاين املستحدثة ،فمثال لقد استعيض عن اسم
معنى(يف مقابل اسم عني) مقاب ً
ال لـ  abstract nounبـ (اسم جمرد) ،واستعيض عن

االستحسان يف مقابل  acceptabilityبـ (مقبولية) .و األهم من هذا هو أن املعجم
يف طبعته اجلديدة حيقق االجياز أو مرتبة التجريد االصطالحي يف صياغة أو انتقاء

املصطلحات( ،)31وذلك بالتعبري عن الكثري من املصطلحات بمقابالت مفردة

املوحد بحكم وزنه وليد هيئة مكلفة بتنسيق التعريب قد
وليست مركبة .فاملعجم ّ
تعرض لتسليط الضوء أكثر من غريه .ويظل (املعجم املوحد)  -عىل الرغم من ّ
كل

ما قيل فيه  -عمال مفيدا ،نظرا ألمهيته وأثره يف تنمية البحث اللساين العريب احلديث

تأليفا وترمجة .فهو يقدم دعام ال غنى عنه لكل مهتم باللسانيات يف جمال الرتمجة من
العربية وإليها ،ويف التعامل املبارش مع اللسانيات قراءة عامة أو ممارسة متخصصة.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

سمري رشيف ستيتية :نحو معجم لساين شامل موحد ،مشكالت وحلول ،ص.174
املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات( ،إنجليزي -فرنيس -عريب) ،ص ( 11املقدمة).
املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات(ط :)2تقديم الطبعة الثانية ،ص .14
املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات(ط ،)1ص ( 11املقدمة).
مصطفى غلفان :املعجم املوحد للمصطلحات اللسانية ،أي مصطلحات ألي لسانيات،
ص.149
املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات(ط :)2ص (16املقدمة).
مصطفى غلفان :املعجم املوحد للمصطلحات اللسانية ،أي مصطلحات ألي لسانيات،
ص.164
سعد مصلوح :دراسات نقدية يف اللسانيات العربية املعارصة ،ص.21
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 .9فقد أقر جممع اللغة العربية بالقاهرة جمموعة من القرارات التي تضع األسس والقواعد التي
ترشد عملية صياغة املصطلحات وتعريبها ،ويمكن الرجوع إىل :جمموعة القرارات العلمية،
جممع اللغة العربية بالقاهرة.1963 ،
 .10والدخيل يف العربية هو :ألفاظ مقرتضة من اللغات األجنبية ومل ختضع للميزان الرصيف
العريب ،وال للقوانني الصوتية للعربية.
 .11املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات (ط ،)2ص .17
 .12املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات (ط ،)1ص .13
 .13املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات (ط ،)2ص .15
 .14حسن درير :املعجم املوحد ومسألة توحيد املصطلح اللساين العريب ،ص .160
 .15املرجع نفسه ،ص .167
 .16املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات (ط.)2
 .17ينظر :تويب حلسن :التعريف املصطلحايت يف بعض املعاجم العربية ،ص .245
 .18املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات (ط ،)1ص .29
 .19املرجع نفسه (ط ،)2ص .85
 .20ينظر :فريدة ديب :املصطلح اللساين يف املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات نقد وحتليل،
ص.136-135
 .21املرجع نفسه :ص.136
 .22مصطفى غلفان :املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات أي مصطلحات ألي لسانيات،
ص.160 -157
 .23املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات (ط.)1
 .24املرجع نفسه (ط.)2
 .25مصطفى غلفان :املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات أي مصطلحات ألي لسانيات،
ص.156
 .26سلطان بن نارص املنجيول :نقل املصطلحات اللسانية االجتامعية إىل العربية ،ص .44
 .27حسن درير :املعجم املوحد ومسألة توحيد املصطلح اللساين العريب ،ص .162
 .28مصطفى غلفان :استدراك عىل املعجم املوحد ،ص .78
 .29عبد القادر الفايس الفهري :اللسانيات واللغة العربية ،ج ،2ص .214
 .30املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات (ط ،)2ص ( .15املقدمة)
 .31حسن درير :املعجم املوحد ومسألة توحيد املصطلح اللساين العريب ص .164
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ســلــطــان بـــن نـــارص املــجــيــول :نقل
اللسانيات االجتامعية
مصطلحات
ّ
إىل العربية يف النصف الثاين من القرن
الــعــرشيــن ،مركز محــد اجلــارس الثقايف
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سمري رشيف ستيتية :نحو معجم لساين
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واللغة العربية نامذج تركيبية وداللية ،دار
توبقال ،الدار البيضاء ،دط.1985 ،
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املــوحــد ملصطلحات اللسانيات نقد
وحتليل ،مذكرة ماجستري ،إرشاف :لبوخ
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بومجلني ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة،
.2013/2012
 .8مصطفى غلفان :استدراك عىل املعجم
املــوحــد ملصطلحات اللسانيات جملة
الدراسات املعجمية ،تونس ،العدد ،2
يناير .2003
 .9مصطفى غــلــفــان :املــعــجــم املــوحــد
للمصطلحات اللسانية ،أي مصطلحات
ألي لسانيات ،جملة اللسان العريب،
العدد1998 ،46
 .10مصطفى غلفان :استدراك عىل املعجم
املــوحــد ملصطلحات اللسانيات جملة
الدراسات املعجمية ،تونس ،العدد ،2
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للرتبية والثقافة والعلوم ،تونس ،ط،1
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Approaches
of Theoretical Myth Study
in the Field of Cultural
Anthropology

اجلامعة املستنرصية
كلية اآلداب
قسم االنثروبولوجيا التطبيقية
Lecturer Dr. yas K. Abbas
Department of Applied anthropology
College of Art
AL-Mustansiriya University

خضع البحث لربنامج االستالل العلمي
Turnitin - passed research

ملخص البحث
يتجه البحث نحو التعريف بمفهوم األسطورة من وجهة نظر األنثروبولوجيا

الثقافية بوصفها القضية التي طاملا ناقشها علامء األنثروبولوجيا عىل مدى قرنني

من الزمن (القرن التاسع عرش والقرن العرشين) وماتزال موضوعا مهام للنقاش،
ومن ثم بيان إمهال توجهات االكاديمية يف هذا احلقل املعريف لألسطورة ومدى

تداخل األفكار االسطورية مع األفعال الطقوسية التي طاملا كانت موضعا للنقاش
عند علامء االنثروبولوجيا الكبار عىل مستوى املدرسة االنثروبولوجية االمريكية
أو الربيطانية أو الفرنسية مثل األستاذ روبرت سمث وفرانس بواس وبرنسالف

مالينوفسكي وادموند ليج وليفي سرتوس.
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ABSTRACT
The research study tends to introduce the concept of the myth
from the view of cultural anthropology as an issue long discussed by
anthropologists through two centuries (nineteenth and twentieth century)
.It is still an important topic for discussion, and then describes the most
important trends in this field of knowledge of the myth and the mythical
ideas with ritual acts that have long been a subject of discussion for the
scientists of anthropology on the level of American or British or French
anthropology; like Professor Robert Smith, France Boas, B. Malinowski,
Edmund Leach and Levi-Strauss.
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 ...املقدمة ...
تعد مظاهر السلوك والفعاليات اليومية أو الدورية وأنساق الفكر والتصور...

جانبا من اهتامم حقل األنثروبولوجيا بوجهتها الثقافية التي تبلورت مع مطلع

القرن املايض السيام عىل مستوى املدرسة األنثروبولوجية األمريكية ،وقد احتلت
موضوعات األساطري والطقوس والتصورات الغيبية موقعا مه ًام يف أعامل روادها
وحمدثيها وإن كانت مندرجة ضمن جمال بحثي أكرب عرف بـ (الثقافة) التي متثل
العصب االساس هلذا الفرع املعريف .إذ عملت الثقافة عىل أن تشطر األسطورة إىل

مستويني يكمل أحدمها اآلخر ،األول :فكري أو تفكريي الذي يؤكد بناءها املكون

من القصص واحلكايات التي تدور أحداثها حول اآلهلة واألبطال وقضايا الكون
وعوامله املتعددة والقوى اخلفية املتضمنة فيه ؛ لبيان أصل األشياء كاملاء والرتاب

والضوء ...والثاين :متثييل او تصويري الذي يؤكد ديمومة بنائها عرب الزمن برسائل
تواصلية معربة كاللفظة وااليقونة...

هيدف البحث إىل بيان مفهوم األسطورة أنثروبولوجي ًا وأبرز النظريات

التي تعاملت معه السيام التوجهات األكاديمية التي بزغت هناية القرن التاسع

عرش وبداية القرن العرشين ،أما أمهية البحث فتتجه نحو مناقشة أفكار الباحثني
األنثروبولوجيني وتوجهاهتم النظرية عند دراسة األسطورة والطقوس ومدى

ارتباط بعضهام ببعض.
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ما األسطورة؟
تعريفات األسطورة إىل حد ما غري موضوعية .إذ يعرف الباحثون األسطورة

وفقا للصفات األكثر فائدة ألبحاثهم .ويؤكد كل ختصص األكاديمي خصائص
خمتلفة لألسطورة ،وحتديدها وفقا ملحاور هذا التخصص .وإنه من الصعب أن

تستقر عىل تعريف معني حتى يف ضمن هذه التخصصات املعرفية .يرى معظم
املنظرين األسطورة أهنا قصة هتدف إىل تلبية حاجة .وعليه ناقشوا أي احلاجات التي

تنجزها األسطورة ،وما مادة املوضوع الذي ينبغي للمرء أن يعده أسطورة ،وهل
ينبغي ان تكون حمفوظة يف العقل .بلحاظ أن األفكار النظرية لألسطورة مهيمنة عىل

أي حلظة من التاريخ ،ويف كثري من األحيان مؤثرة روحيا وذات تفكري خفي للمدة
عدد من علامء األنثروبولوجيا يف موضوع األسطورة
الزمنية نفسها أيضا .لذا كتب ٌ

بام يف ذلك .)1(Malinowski، Boas، Strauss

يستكشف األستاذ  ،W. Dotyيف كتابه امليثوغرافيا  Mythographyالنظريات

املختلفة لألسطورة ،ويعمل عىل مجعها يف تعريف أو نظرية واحدة مفيدة يف موضوع

دراسة األسطورة وحتليلها .وهذا التعريف متعدد الطبقات ومتعدد الوظائف ،ومن

أجل فهم ميثولوجيا أي ثقافة واحدة فإنه جيب أن ننظر أيضا يف الطقوس وااليقونة
الواصفة هلا ،وبالصياغة اآلتية(:)2

يتكون اجلزء األساس للميثولوجيا من ( )1شبكة معقدة عادة من األساطري

التي هي ( )2ذات امهية من الناحية الثقافية ( )3وختيلية ( )4وقصصها منقولة ()5
بوسائل من اإللقاء املجازي والرمزي ( )6وخميال تصويري ( )7وإقناع ومشاركة
عاطفية ( )8وتعليالت اولية وتأسيسية ( )9جلوانب العامل احلقيقية واملجربة ()10
وادوار النوع البرشي ومكاناته النسبية داخلها .قد تنقل األساطري ( )11القيم
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السياسية واألخالقية للثقافة ( )12وتزود انساقا للتفسري ( )13واخلربة الفردية
ضمن املنظور العاملي ،والتي قد تشمل ( )14تدخل الكيانات فوق البرشية ()15
فضال عن جوانب من النظم الطبيعية والثقافية .وجيوز سن األساطري أو تظهر يف

( )16الطقوس واالحتفاالت واملرسحيات ( )17وأهنا قد توفر املواد الالزمة

لوضع ثانوي ،بعد أن تصبح جمرد صور ميثيمية تأسيسية أو نقاط مرجعية لقصة
الحقة مثل ،احلكاية واخلرافة التارخيية ،والرواية ،أو النبوءة (.)34-pp33 :1

يأخذ هذا التعريف بعني االعتبار ك ً
ال من املواقف الثقافية جتاه الرسديات

واخلصائص الشكلية هلذه الرسديات .إنه يشمل أيضا الطرق التي متكن األساطري

أن تعمل يف أي ثقافة معينة .وإنه جيمع بني جوانب نظريات كثرية سابقة.

املوقف األكاديمي لألسطورة
قد تكون نظريات األسطورة قديمة قدم األساطري نفسها .وقد تعود إىل زمن

الفالسفة األوائل او قبلهم .ويف العرص احلديث عىل وجه التحديد ،منذ النصف
الثاين من القرن التاسع عرش ،يمكن وصف النظريات التي تبلورت بالعلمية .قد

يكون لبعضها (النظريات العلمية) نظرياهتا يف وقت سابق ،ولكن ما يزال التنظري
العلمي خيتلف عن تنظريات الوقت السابق الذي كان تأملي ًا إىل حد كبري ومعقد ًا،

فضال عن ارتكاز التنظري العلمي عىل املعلومات املرتاكمة عىل نحو أكرب .وقد خلص

استاذ األنثروبولوجيا

J. Beattie

العلوم االجتامعية األخرى بااليت:

اختالفات املوقف النظري املمكن تطبيقه عىل

كانت (التنظريات) مقتبسة من تقارير املبرشين للقرن الثامن عرش والقرن

التاسع عرش ،واملسافرين نحو أفريقيا وأمريكا الشاملية ومنطقة املحيط اهلادئ
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وغريها من املناطق التي وفرت املواد اخلام واستندت إليها األعامل األنثروبولوجية
األوىل ،واملدونة يف النصف الثاين من القرن املايض .قبل ذلك ،بطبيعة احلال ،كان

هناك الكثري من التخمني حول النظم اإلنسانية وأصوهلا ...ولكن مل يكن هؤالء
املنظرون من املفكرين االمربيقني عىل الرغم من تكهناهتم التي كانت يف كثري من

األحيان رائعة ،ومل تكن استنتاجاهتم مستندة اىل أي نوع من األدلة التي يمكن
اختبارها ،بل جادلت استقرائيا أهنا من املبادئ التي كانت يف معظمها متضمنة

بثقافتهم .كانوا حقا الفالسفة واملؤرخني يف أوروبا ،وليس علامء يف األنثروبولوجيا

(.)6-pp5:2

ان نظريات األسطورة مكرسة لبعض املجاالت األكرب من مفهومها بكثري

وما األسطورة اال جمموعة فرعية ،عىل سبيل املثال ،إن النظريات األنثروبولوجية

لألسطورة هي نظريات الثقافة ويتم تطبيقها عىل حالة األسطورة .وان النظريات
السيكولوجية لألسطورة هي نظريات العقل .اما النظريات السيسيولوجية

لألسطورة فهي نظريات املجتمع .ال توجد نظريات لألسطورة نفسها ،ألنه ليس
هناك ختصص لألسطورة يف حد ذاته .اذ ليست األسطورة مثل األدب ،لذلك فقد

ادعى أنه جيب أن تدرس بوصفها أدبا اكثر من أهنا التاريخ او السيسيولوجيا ،أو أي

يشء آخر غري اديب ،اي ليس هناك دراسة لألسطورة بوصفها اسطورة.

ما يوحد دراسة األسطورة عرب التخصصات هي االسئلة املطلوبة ،مضمون

تلك األسئلة يف ثالثة مرتكزات رئيسة هي (األصل ،والوظيفة ،ومادة املوضوع).
املقصود باألصل ملاذا تنشأ األسطورة؟ وكيف؟ واملقصود بالوظيفة هي ملاذا

استمرت األسطورة وكيف؟ إن اإلجابة عىل سؤايل :ملاذا االصل؟ وملاذا الوظيفة؟
عادة ما يكون حاجة او رضورة ملحة ،اي تظهر األسطورة اىل االيفاء والدوام من
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طريق استمرار االلتزام هبا .وما الرضورة اال هي التفاوت من نظرية إىل نظرية .يف
حني املقصود بامدة املوضوع املرجع إىل األسطورة .بعض النظريات تقرأ األسطورة
حرفيا ،بحيث يكون املرجع بسيطا ،ومثال واحد واضح (اآلهلة) .ونظريات أخرى

تقرأ األسطورة رمزيا ،ويمكن أن يكون املرجع يرمز إىل أي يشء.

النظريات ال ختتلف يف إجاباهتا عىل هذه األسئلة فحسب ولكن يف األسئلة

التي تعرضها أيض ًا .بعض النظريات ،وربام بعض التخصصات ،يكون الرتكيز

عىل أصل األسطورة ،وبعضها اآلخر عىل والوظيفة ،وبعض آخر ما يزال عىل مادة
املوضوع فقط .بعض النظريات تعالج األسئلة الثالثة مجيعها ،وبعض النظريات
ترى أن عنوان األصل أو الوظيفة يتعامل مع اما (ملاذا أو كيف) ولكن ليس كليهام.
من السائد القول إن نظريات القرن التاسع عرش ركزت عىل مسألة األصل وان

النظريات التي انبثقت يف القرن العرشين قد ركزت عىل القضايا املتعلقة بمسألة
الوظيفة ومادة املوضوع .ولكن هذا الوصف خيلط بني األصل التارخيي مع األصل

املتكرر .ال تدعي النظريات التي تقر تقديم أصل األسطورة معرفة متى ظهرت
ألول مرة واين ،ولكن ملاذا تنشأ أسطورة؟ وكيف ؟ ويف أي مكان وزمان تعمل؟،

يف حني كانت القضية األصلية املتكررة والشعبية يف القرن العرشين بالنظريات كام
هو احلال مع نظريات القرن التاسع عرش ،االهتامم بمسألة الوظيفة واملوضوع التي

عدت القاسم املشرتك لنظريات القرن التاسع عرش اىل تلك التي يف القرن العرشين.
يناقش االستاذ ( )R. Segalالبناء االكاديمي لألسطورة بان هناك فرق ًا حقيقي ًا

واحد ًا بني نظريات القرن التاسع عرش والعرشين .متيل نظريات القرن التاسع عرش

لرؤية مادة موضوع األسطورة بوصفها العامل الطبيعي وأن ترى وظيفة األسطورة

بوصفها التفسري احلريف أو وصفا رمزيا لذلك العامل .اذ التقطت عادة لتكون نظري
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البدائية إىل العلوم ،وكان من املفرتض أن تكون حديثة بالكامل .وقد سلم العلم بان

االسطورة ليست بالكاد زائدة عن احلاجة ولكنها ال تتفق بشكل رصيح معه ،بحيث
ان املحدثني ،الذين هم بحكم تعريفهم العلمي ،كانوا رافضني هلا ،عىل النقيض من

ذلك ،مالت نظريات القرن العرشين ملعرفة أي يشء تقريبا عن األسطورة ولكن

عفا عليها الزمن لنظريها العلم ،سواء يف املوضوع أم يف الوظيفة .ومن ثم فليس
املحدثون ملزمني بالتخيل عن األسطورة ألجل العلم .وإىل جانب أسئلة األصل

والوظيفة واملوضوع ،هناك االسئلة التي تتضمن ما يأيت :هل األسطورة عاملية؟ هل
األسطورة حقيقية؟ اإلجابة عن هذه األسئلة تنبع من األجوبة عىل األسئلة الثالثة
األوىل (.)14-pp13:2

ويضيف ( )Segalأن النظرية التي تدعي أن سبب ظهور األسطورة والوظائف

التي تعمل عىل انجازها هو من أجل رشح عمليات الطبيعة وتقييد ما هو مرجح من

الرأي وهذه النظرية ترى أن ظهور األسطورة هو للمجتمعات املفرتض اهنا متجردة
من العلم .وعىل النقيض من ذلك ،النظرية التي تدعي أن ظهورها والوظائف التي
تقوم هبا هي لتوحيد املجتمع هو التصور الذي يراه املتخصصون جيدا ومقبوال وربام

ال غنى عنه حتى جلميع املجتمعات .فالنظرية التي تتمسك بان وظائف األسطورة

رشح عمليات الطبيعة قد سلمت بزيف األسطورة حني يثبت التفسري التعارض مع
الوجهة العلمية .وان النظرية التي تنص عىل ان وظائف األسطورة لتوحيد املجتمع
قد حتايل عىل مسألة احلقيقة ،مؤكدا أن املجتمع يتوحد عندما يعتقد أعضاؤه بان

القوانني التي يلتزمون هبا قد سنت منذ عهد بعيد من األسالف املبجلني ،فيام اذا
كانت هذه القوانني قد سنت حقا يف ذلك الوقت ام ال (.)15-pp14:2
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األساطري والطقوس

إن أمهية األساطري يف املقام األول نابع من كوهنا متتلك قدر ًا من االمكانية ألن

تقول شيئا عن التنظيم االجتامعي ،والقرابة ،واالعراف ...وتشكل جزءا أساسي ًا

جلميع الثقافات البرشية ،فضال عن أهنا متثل جماال لدراسة علامء األنثروبولوجيا

منذ بداياته االكاديمية الذين كانوا مرتددين (يف معظم احلاالت) بتكريس جهودهم
لدراسة األسطورة (من بني االستثناءات البارزة  )Boas and Straussوفضلوا أن
تدرج يف ضمن األعراف أو املعتقدات للشعوب التي حتت البحث.

كان االستاذ ( )R. Smithأول علامء األنثروبولوجيا الذين حاولوا حتديد العالقة

بني األسطورة والطقوس .وقد أعطى بوضوح األفضلية للطقوس .وقد تأثرت

أعامل علامء األنثروبولوجيا (فيام بعد) بتوجهاته التي كان مفادها باهنا املوجهة اوال

وقبل كل يشء نحو اجلوانب (االجتامعية) للثقافات واملجتمعات املعنيني بدراستها.
وكان من علامء األنثروبولوجيا السباقني يف توضيح العالقة بني األسطورة والطقوس

مبينا تصوراته ألسبقية الطقوس عىل األسطورة عند مناقشة مفهوم الدين بوصفه
حقيقة اجتامعية ،والتي عرفت فيام بعد بالسيسيولوجي ( )Durkheimويعد كتابه او

حمارضاته(دين الساميني)مرجعا مه ًام لكل من يروم البحث بموضوع االديان .اذ

كان مهتام بعنارصه املشرتكة يف التجربة احلديثة والبدائية .ومثلام أسس ()A. Tylor

االثنوغرافيا فانه قد أسس األنثروبولوجيا االجتامعية.

ومثل الغالبية العظمى من معارصيه (مع استثناء ملحوظ من

M. Muller

وأتباعه) اعتقد ( )R. Smithأن أفضل طريقة لدراسة الدين هي دراسة صورته األكثر

بدائية .كام هو احلال يف حالة الشعوب اجلزيرية (السامية) .اذ حافظت هذه الصورة

عىل أنموذج احلياة واألعراف للبدو الرحل ،بداع أنه أجرى دراسات بالفعل للقرابة
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والزواج يف اجلزيرة العربية عام ( .)3()1885وقاد تأكيده املكونات االجتامعية للدين

إىل الظن بأن ذلك هو العمل الذي هيمنا اكثر بكثري من املعتقد .لذلك ،جيب أن تأيت

الطقوس قبل األسطورة (.)p18:3

يف مجيع األديان العتيقة ،تأخذ امليثيولوجيا مكان التعليم ،بتلك املعارف املعنية

باآلهلة املقدسة للكهنة وعامة الناس (حتى االن) بوصفها ال تتألف من جمرد قواعد

ألداء األعامل الدينية ،وانام تفرتض صورا قصصية عن اآلهلة ،وهذه القصص حتمل

تفسريا وحيد ًا يتم تقديمه عن تعاليم الدين والقواعد املقررة من طقوس .وبناء عىل

ذلك ،فإن املرتتب عىل األساطري انه ال جيب أن تأخذ مكانا بارزا يف كثري من األحيان

ألن االستناد إليها يكون يف الدراسة العلمية للمعتقدات القديمة .اذ بقدر ما تكون
األساطري رشحا للطقوس ،فان قيمتها ثانوية متاما ،ويمكن التأكيد بثقة مع كل حالة
تقريبا .فاألسطورة استمدت من الطقوس وليس الطقوس من األسطورة ،والثابت

ان الطقوس كانت راسخة وان األسطورة كانت متغرية ،وكانت الطقوس إلزامية
واإليامن باألسطورة كان بناء عىل تقدير املتعبد .وكقاعدة :األسطورة ال تفرس أصل

الطقوس ألي أحد ال يؤمن هبا ألن تكون رسدا ألحداث حقيقية ،واملثيولوجي
الواضح لن يصدق ذلك .ولكنها إذا مل تكن صحيحة ،فإهنا يف حد ذاهتا تتطلب أن

تكون مرشوحة ،واالستنتاج هو أنه يف دراسة األديان القديمة جيب أن تبدأ ،ليس
باألسطورة ،ولكن مع الطقوس باالستعامل التقليدي (.)20-pp19:3

وضح ( )R. Smithأنه ينبغي النظر يف الطقوس قبل األساطري ليس فقط يف

الرتتيب من حيث األمهية (عىل عكس الغالبية العظمى من الدراسات يف وقته)،
ولكن هذه الطقوس حرفيا سبقت األساطري يف الوقت .األفعال تأيت أوال،
وحماوالت اإلنسان لرشحها وعقلنتها بعد ذلك (.)p20:3
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ويمكن أيضا أن يفهم هذا املقطع عىل أنه رد فعل ضد التعميامت عىل غرار

فكرة (علم البدائي) إلنسان (الربية) كام عرب عن ذلك (.)Andrew Lang

اعتقد ( )R. Smithبوضوح أن هناك عناية مبالغ ًا فيها باألعامل التي جرت يف

وقته للمعتقدات والقصص املتعلقة باآلهلة ،عىل حساب الطقوس .اذ جيب ان تشكل

الطقوس أساس أي منحة دراسية جادة عىل حساب دين البدائي ألهنا (الطقوس)
اجتامعية أساسا يف اخلصيصة ،ونظرا ألهنا تأكيد ملعدل أماكن وأدوار البرش يف ضمن

جمتمعاهتم (املجموعات االثنية أو القبائل) .ما اعتقد من هؤالء األفراد (أو ما مل
يعتقد) يف جمتمعاهتم كانت مسألة من اختيارهم الشخيص .ان ما أنجزوه أو ما مل

تكن املشاركة فيها.

يف تعليق قدمه

(Cook

 )S.عىل الطبعة الثالثة من حمارضات

(Smith

 )R.أن

األساطري عىل وجه التحديد اهتامم شخيص ،ولكنها بشكل عام خمتلفة النداء نحو

أنواع عديدة للعقل يف املجتمعات املختلطة اعتياديا .وعلق عىل متييز ( )R. Smithبني
االساطري االبتدائية والثانوية ،فاالبتدائية باملرة قد اتصلت بنسق املعتقدات والنظرة
املحددة ،وترتبط يف املقام األول بالعمل الطقويس ،و(الثانوية) التي تلك هي أقل

أمهية من حيث قيمتها ،فهي تقوم عىل سوء الفهم (مثل الصور والكلامت واألسامء)
بل هي تفسريات للتفسريات بعد أن فقدت اساس التقليد القديم (.)25-pp23:3

أقرت أمهية األساطري بشكل واضح من بدايات األنثروبولوجيا كتخصص

اكاديمي يف أواخر عقد  .1880وأصبح فصلها عن املعتقدات والطقوس معيارا يف

مجيع األعامل االثنوجرافية الرئيسة .ذكر مؤسس األنثروبولوجيا األمريكية ()F. Boas

أن عادات شعوب األصلية وطقوسهم ختتفي برسعة يف ضوء التقدم التكنولوجي

الضخم والتوسع االستعامري اهلائل .وهذا يؤدي إىل اختفاء دائم لليشء الذي عده
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( )Boasممث ً
ال لرتاث العامل كله .وكانت الطريقة الوحيدة للحفاظ عىل هذا الرتاث يف
الذهاب إىل امليدان وتسجيل رسديات األمريكيني  -بأكرب عدد ممكن.

كتب االستاذ ( )F. Boasجملدا ضخام حتت عنوان ضيق للغاية هو :ميثولوجيا

شعب تسيمشيان( )Tsimshian Mythology( )4الذي يعد واحدا من ابرز دراساته

اإلثنوغرافية لشعوب الساحل الغريب ،وهو إسهام يعد يف غاية االمهية لنظرية
االسطورة والتنظيم االجتامعي .دون وصفه االثنوغرايف يف جملد ضخم مكون من

( 1008صفحة) ويف غضون اثنى عرش عاما من بداية القرن العرشين اىل منتصف
العقد الثاين ،وقد صمم نواة جملداته لوصف وحتليل التقاليد الشفاهية هلذا الشعب.

حاول هذا الكتاب تقديم ملخص ألعراف جمتمع هنود ( )Tsimshianمن كولومبيا
الربيطانية .واستند هذا الكتاب إىل القصص التي مجعها من سكاهنا األصليني.

وحاول أيضا أن يميز بني األساطري واحلكايات ولكن دون نجاح يذكر ويف هناية
املطاف ،استقر للتوصل اىل تسوية ،واصفا موضوعة هذا الكتاب (سلسلة من

احلكايات) والتي تعد أساطريا عند الـ (.)Tsimshian

خص الصفحات ( )58-44للتعريف بالشعب من ناحية املوقع واالمتداد

وأصل التسمية وثقافتهم املادية ...ومن ( )113-58ألساطريهم وحكاياهتم
()legend

مناقشا أسطورة الغراب التي تصف أصوهلم وأصل الضوء وأصل

النار وأصل انحسارهم ووصف املعبود وسمك السلمون واحلرب والرياح...

ومن ( )339-113اىل االستمرارية بوصف األساطري املتعلقة بالشمس والقمر
واجلهات األربعة وحتول زوجة الصياد اىل قندس (كلب املاء) والصياد وزوجته
األرملة ومن ثم العنكبوت والبنت األرملة ...ويقسم الصفحات (-344

 )871اىل عدد من االجزاء والتي متثل خالصات او خواتم االساطري مثل زيارة

206

االخوة للسامء وحماوراهتم والكانبالية واصلها وقصة عشرية الذئب وخيص اجلزء
الثاين لتقديم وصف حلكاياهتم الرسدية والثالث ملجتمعهم والرابع بالدراسة

املقارنة لألسطورة عندهم واخلامس بخالصة الدراسة املقارنة واألخري بقصص
أسطورية قصرية وضح فيها موضوع الذئاب والدب والنجوم واحلرب واالقزام

والطيور وقصة الروح يف املنام ...واختتم جملده باإلشارات واملراجع وامللخصات
واملخططات والرسومات التي انحرصت بني (.)1007-872

توصف أساطريهم باهنا حكايات مرت شفاهيا من جيل آلخر ،إذ إن أداوكس

( )Adaawxمتثل القصة التي تتعلق باألرواح احليوانية ويف مظهر برشي وترتبط عادة
بأصل األرض والناس عليه ،عىل النقيض من ذلك ،حكاية التاريخ او مغامرة

ماليسك ( )Maleskالتي غرضها الرتفيه اكثر من الرشح او التفسري (.)p5 :4

ولعب الغراب األسود دور ًا بارزا يف أساطري الشعوب األصلية لساحل الشامل

الغريب للمحيط اهلادي ،فالغراب يف أساطريهم هو اخلالق للعامل ولكنه يف الوقت
نفس هو اخلالق املحتال .إذ تشري واحدة من رسديات هذه الشعوب إىل قصة اخللق

( )Creation storyإذ كان يدرس عىل يد أبيه ليكون خالقا وقد كان غري ٍ
راض عن

هذا اخللق ،إذ خلق الكون ولكنه كان غري قادر عىل منحه الضوء واملاء ،وقد سمع
بان الضوء قد يكون موجودا بشكل خفي يف أرض بعيدة ،لذا قرر السفر اليه

ورسقته ،وعندما اكتشفه يف أرسة بمنزل تعيش فيه امرأة شابة مع أبيها ،بدأ بالعديد
من اخلدع اوهلا حتويل نفسه إىل بقعة صغرية من الرتاب وتسلل اىل مياه الرشب

الذي ابتلعته البنت لتصبح حامال وأنجبت مولودا غري عادي او طفال صعب
املراس نتيجة بكائه املستمر والذي يطلب فيه تلك الرزم التي تتدىل عىل احلائط

مناشدا مسها وما ان تم جلب واحدة من احلقائب من أجل اللعب هبا وهتدئته
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حتى تدحرجت عنه إحداها بعيدة وطافت بعيدا وتالشت من خالل ثقب املدخنة،

وصلت اىل السامء حتى تبعثرت وتشتتت نجوما عرب السامء .ورصخ الطفل مرة

اخرى ملنحه الرزمة االخرى التي كانت تتدىل عىل احلائط وايضا ابتعدت عنه لتطفو

وتصل السقف ثم عرب ثقب املدخنة النفراجها قمرا ،هذا من شأنه أن حيدث مرة
أخرى مع احلزمة الثالثة واألخرية ،والتي حلقت بعيدا ،وأصبحت أشعة الشمس.
بعد اخلدع التي قام هبا الغراب نجح يف حتقيق الضوء لكل العامل ،ثم طار بعيدا من

طريق ثقب املدخنة ( .)93-pp85:4وكرس االستاذ ( )B.Malinowskiعمله امليداين

يف مونوغرافات سكان جزر الرتوبرياند يف دراسته (بحارة غرب املحيط اهلادي).
خص أجزاء منها للتعامل مع األساطري والطقوس املرتبطة بفعالية الـ (كوال .)kula
معتقدا بأن األساطري متثل ميثاق ًا عملي ًا ( )Pragmatic Charterالذي هو جمموعة من

القواعد أو شفرات للسلوك ،التي متكن الوظائف االجتامعية للثقافة من أن تزدهر.
تلعب األسطورة دورا مهام عندما تطلب الطقوس ،واالحتفال ،والقاعدة

االجتامعية أو األخالقية تسويغا للقديم ،وللواقع ،وللمحرم .اذ سعى ()Malinowski

للتمييز بني ثالثة أنواع من احلكايات التي واجهها يف جزر الرتوبرياند .احلكايات

اخليالية واخلرافات ،التي قيل عنها إهنا من أجل التسلية وبوصفها الترصيح

االجتامعي املقصود لتلبية الطموح املجتمعي ،بخالف ذلك األسطورة التي هي
الواقع املعاش ،واهنا ليست رمزية ،ولكن التعبري املبارش عن مادة موضوعها،

وليست التفسري يف ارضاء االهتامم العلمي ،ولكن االنبعاث الرسدي لواقع البدائية
( .)p180:4حتى لو جاءت الطقوس أوال ،فان األساطري رضورية من أجل فهم

معنى الطقوس ووظيفتها احلقيقية .إذا فالطقوس تشكل جتديدا لألحداث ويمكن
أن حتدث يف واقع آخر ،أي اهنا الرضورية من أجل تقييم األفراد (واملجتمع أو

الثقافة نفسها) ضمن هذا الواقع.
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ميز ( )Malinowskiبني عدة أصناف من األساطري :تصف االوىل األحداث

القديمة التي وقعت عندما كانت األرض مأهولة العوامل ،وكانت تتعلق بأصل

الكائنات البرشية األوىل ،والعشائر ،والقرى ،وكذلك العالقة بني هذا العامل والعامل

املستقبيل .والثانية أساطري الثقافة التي تتعلق بالغول وأكلة حلوم البرش ،وكذلك
نحو الكائنات البرشية التي تقيم أعراف ًا حمددة واحتفاالت شعائرية .وتتعلق

باألحداث عندما تسكن الكائنات البرشية األرض بالفعل ،وعندما وضعت بالفعل
االعراف االجتامعية .وأدرجت أيضا قصصا عن بطل ثقافة الرتوبرياند .وأخريا،

أساطري الكائنات البرشية التي تظهر بشكل عادي فقط .أي الذين لدهيم صالحيات

استثنائية (السحر ،الذي هو عند ( )Malinowskiيرتبط ارتباطا وثيقا بالدين) وتلك

القصص التي تصف أصول السحر أو مصادره ،والزوارق اخلاطفة او الطائرة،
وكذلك بعض أساطري الـ (كوال) .ويضيف ان العديد من األساطري تقع ضمن اثنني

أو حتى كل من هذه الفئات ( .)185-pp182:4والفروق بينهام ليست دائام واضحة.

فالقوة الرئيسة التي تقف وراء حياة الرتورياند هي القصور الذايت لألعراف .وقد

خلص ( )Malinowskiإىل القول إن املايض هو أكثر أمهية من احلارض .وان قصص
املايض متتلك أيضا عنرص العاملية(اجلميع يعرفهم واجلميع يتحدث عنهم) وهذا

يسهم بوظيفة معيارية لألساطري (.)p187:5

ويعد األستاذ  .)Kluckhohn( Kواحدا من علامء األنثروبولوجيا األوائل الذين

حاولوا توضيح العالقة بني األساطري والطقوس .اذ ناقشت مقالته الصادرة عام

(1939أساطري وطقوس :نظرية عامة) بالتفصيل العالقة بني الطقوس واألساطري،
معرتفا فيها بشكل واضح مدى استفادته من التحليل النفيس السيام عند (Reik and

 )Freudوقد اشار إىل ان توظيف تفسريات التحليل النفيس ليس من قبيل الصدفة،

بل كان مهتام جدا هبا وباختالف رشوحاهتا ،والتي كان يعتقد أهنا قد أمهلت يف
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األبحاث األنثروبولوجية السابقة .وموضحا أيضا الصعوبات التي تواجه عملية

إجراء متييز واضح بني األساطري واخلرافات وحكايات اجلان .عرف األسطورة بأهنا
حكاية مقدسة ( ،)P47 :6ولكن وجد أن تعريفه هذا غري ٍ
مرض بسبب نقص أو فقدان

املزامنة مع الطقوس .اي أن هناك ثقافات تتزامن فيها األساطري والطقوس مثل

القداس املسيحي ،وإىل ثقافات (وهنا التفت اىل جتربته امليدانية الواسعة النطاق بني

أفراد قبيلة النافاهو والبويبلوس) التي ال تفعل ذلك .وأن السؤال أسبقية االحتفالية
أو امليثيولوجيا بال معنى حاله حال األسئلة التي من نموذج أسبقية الدجاجة أو

البيضة ( .)P54:6اليشء املهم حقا هو متييز الرتابط املعقد لألسطورة (والذي هو

أحد أشكال األيديولوجيا) مع طقوس وأشكال عديدة أخرى للسلوك .وجنبا إىل
جنب مع أساتذته ( ،)Boas and Benedictعارض أيا من العموميات الكبرية أو
البيانات املبسطة .اذ ليس هناك طريقة عملية لتحديد أولوية واحدة أو أخرى ،ولكن

يمكن للمرء أن ينظر فقط يف االجتاه العام ضمن ثقافة معينة ،وسيعتمد هذا االجتاه

عىل عدد من السامت الثقافية اخلاصة ،وكذلك عىل الردود الفردية هلذه السامت (:6

 .)P70يف النهاية ،ظل ( )Kluckhohnبالقرب من نظريات علم النفس املتأثر هبا ،ألنه

خيلص إىل أن االساطري والطقوس هي تسهيل لتكيف الفرد مع جمتمعه .فلدهيام
أساس نفيس مشرتك ،وإىل حد ما إهنام فوق الفردية .كالمها منتجات ثقافية ،وجزء

من الوراثة االجتامعية للمجتمع (.)P79 :6

تم تطوير فكرة األسطورة والطقوس بوصفها نتاجات ثقافية من ()E. Leach

الذي حدد الطقوس من وجهة نظره عىل أهنا نسق للتواصل الرمزي .أي اإلمكانية

يف املالحظة .إذ حاول يف هذه املنهجية التوفيق بني وجهات النظر املتباينة التي
سبقته .واحلل ،يف رأيه ،انه ينبغي النظر للطقوس عىل اهنا يشء متصل بتقنية متاما

كاملقدس الذي هو متصل باملدنس .فوجهات النظر االنثروبولوجية السابقة (يقصد
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هبا كل من  )Durkheim، Mauss، and Malinowskiال تشري اىل أنواع الفعل ولكن
اىل جوانب تقريبية ألي صنف من الفعل .فالطقوس هي تعبري رمزي يقول شيئا عن

األفراد املشاركني يف الفعل .وان األسطورة يف مصطلحايت هي النظرية للطقوس

فاألسطورة تعني الطقوس ،والطقوس تعني األسطورة ،فهام واحد واحدامها مثيل
لآلخر ( .)p13:7ويف هذا املعنى ،ختطى بوعي بعيدا عام كان يعد أن يكون املذهب

الكالسيكي يف األنثروبولوجيا االجتامعية (الربيطانية)( )5التي ادعت بان األسطورة

والطقوس مها كيانات منفصلة من الناحية املفاهيمية ،تديم بعضها بعض ًا باالعتامد

الوظيفي املتبادل ،فالطقوس هي املمرسحة لألسطورة ،واألسطورة هي املرسوم
أو امليثاق للطقوس ،وكام أراها (والكالم لألستاذ  )Leachمن اهنا التعبري باأللفاظ
حاهلا حال الطقوس التي هي التعبري بالعمل كالمها يقول اليشء نفسه .وان طلب

أسئلة عن حمتوى املعتقد عىل انه غري متضمن يف حمتوى الطقوس هو كالم مبتذل

( .)14-pp13:7يمثل هذا املوقف قطيعة جذرية مع الوظيفية ،وخطوة مهمة نحو

التفسريات البنيوية لألسطورة .أي أن األساطري ليست سوى طريقة واحدة لوصف

أنواع معينة من السلوك البرشي .وعالوة عىل ذلك ،يمكن أن يفهم الفعل الطقويس
واملعتقد عىل حد سواء عىل أهنام صور رمزية تكشف عن النظام االجتامعي .وهذا

ممكن ألن الطقوس يف سياقاهتا الثقافية هي دائام أنامط رموز ،وهلا البناء نفسه

من نمط آخر من الرموز ،التي تتألف من عبارات ومصطلحات فنية يستنبطها
األنثروبولوجي من أجل تفسريها ،ويتم املصادقة عليه اجتامعيا ،اذ هي نسق لطقس
ديني خاص بالعالقات بني األفراد واجلامعات .ورغم أن هذا النسق غري معرتف به

عمليا دائام ،فانه جيب تذكري أفراد املجتمع بالبنية األساسية التي توفر اإلطار جلميع
األنشطة االجتامعية .ميز ( )Leachبني ثالثة أنواع من السلوك :التقني العقالين (اي

املوجهة نحو هنايات حمددة ،عندما حيكم وفقا ملقاييس ثابتة ،وعندما يفيض اىل نتائج
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بطريقة ميكانيكية) والتواصيل (أي جزء من النظام الذي ينقل املعلومات من خالل

الرموز الثقافية) والنوع السحري (أي كفايته من حيث االصطالح الثقايف) .وقد
عد النوعني األخريين طقوس ًا .وهكذا ،من جهته ،قد قدم انفراجة كبرية بعدم متييز
السلوكيات اللفظية من غري اللفظية منها .ونتيجة لذلك ،أغلق الفجوة بني الطقوس

واالسطورة أي تقليل التمييز بني األسطورة والطقوس .وأصبح ابتكار ًا رئيس ًا :فإذا
كانت الطقوس مركبة من كلامت وأفعال وان النطق للكلامت كان سابقا طقسا .لذا
أصبحت الطقوس اللغة املكثفة ،وأصبح البدائي رج ً
ال عبقري ًا وإبداعي ًا.

يف عام  ،1955أعلن األستاذ ( )L. Straussيف مقالة رائعة موسومة بـ (الدراسة

البنيوية لألسطورة) قدوم البنيوية إىل الدراسة األنثروبولوجية ،وتقريبا يف الوقت

نفسه الذي ناقش ( )Leachفيه االساطري ،ولكن بشكل أكثر وضوحا وأكثر رصاحة
من ذلك بكثري ،وقال :إنه ينبغي لنا االنتقال مبارشة من التناقضات الظاهرة التي

تشكل األساطري .لذا ميز ( )Straussاألساطري بوصفها تواصال .وأقر االرتباط اجليل

بني األساطري واللغة (بحكم قابليتها بالتعبري عن االساطري) .عىل غرار اللغوي

السويرسي ( )de Saussureفضال عن

()Trubetzkoy، Jakobson and Hjelmslev

وميز نظام ًا آخر هو العالمات االيامئية او غري اللفظية التي يمكن أن تفرس االساطري

بطريقة مماثلة كاللغة ،ويضيف بان األسطورة متاما مثل اللغة ،تتألف من وحدات

تأسيسية ،وهذه الوحدات تفرتض مسبقا (تقيض ضمنا) وجود الوحدات
املتشكلة يف اللغة عند حتليلها عىل مستويات أخرى وهي الصوتيات والوحدات

الرصفية والدالالت ( .)p211:8وقد دعا هذه الوحدات بامليثامت (النواة االساسية

لألسطورة  .)mythemesومن خالل التحليل لعالقات امليثامت املختلفة (التي

يبقى بناؤها يف الالوعي) نستطيع فهم معنى األسطورة .والفهم هبذه الطريقة هو انه

يمكن للمرء أن يقول إن األسطورة ،ينبغي أن تكون بمثابة سد الفجوة بني املنظور
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املتزامن واملتعاقب .قدم

()Strauss

ثالث طرق لتحليل األسطورة :من حيث

اخلاصية القابلة لالنعكاس أو غري القابلة لالنعكاس لوجود التعاقبات فيها ،ومن

حيث معايري املبادلة ،وأخريا عد األسطورة بوصفها طقوس الفكر خاضعة لالجتاه
الذي يف بعض نواحيه طبيعي ويظهر من التحليل ملا هو بعني االعتبار طقسا بوصفه

املعمول به .توفر هذه الطريقة (الثالثة) قابلية التحقق من قيمة النتائج التي حصل
عليها النوعان األوليان ()212-pp211:8

وأشار إىل حقيقة أنه يف كثري من احلاالت (عندما كان يعمل أول املقام مع مواد

اهلنود احلمر ومعظمهم من هنود البيبلو والباوين) ليس هناك دليل عىل الرتابط

بني األسطورة والطقوس .أي ليس هناك أسطورة كامنة وراء الطقوس ،وعندما

تكون قاعدة األساطري موجودة ،فإهنا حتمل عادة عىل تفاصيل الطقوس التي تظهر

ثانوية أو زائدة .ومع ذلك ،فاألسطورة والطقوس ال يعكس بعضها بعضا ،فإهنام
غالبا ما يكمل كل منهام الطرف اآلخر ،وأهنام بمقارنتهام يمكن للمرء أن يصوغ
فرضيات حول طبيعة االسرتاتيجيات الفكرية الثابتة أنموذجيا للثقافة قيد الدرس

( .)p204 :8وأفاد ( )Straussمن أن احلفاظ والدفاع عن انقسام األساطري مقابل

الطقوس واملطالبة بإجراء دراسة منفصلة عىل حد سواء ،جيعل من األساطري مدخال
مهام للعقل البرشي .واذا كانت الطقوس منحدرة إىل سن أو ترشيع اإليامءات

والتالعب يف الكائنات فإن التفسري الفعيل للطقوس قد أصبح جزءا من امليثولوجيا.

األساطري والطقوس عالمة عىل التناقض الكامن يف حالة اإلنسان بني خضوعني
اثنني ال مفر منها :اما للمعيشة واما للتفكري .فاذا كانت الطقوس جزءا من األول؛

فان االساطري جزء من الثاين .كان للطقوس ميثولوجيا ضمنية(أساطري وقصص
لثقافة معينة)جتلت يف التفاسري ،ولكن يف حالتها النقية ستفقد تقارهبا مع اللغة.

وستكون األسطورة الشاملة ،والتفكري الكيل ،واملتفوقة عىل الطقوس التي تتعلق
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باملامرسة فقط .وكانت النتيجة املتناقضة هلذا االنفصال حتت رداء جديد ،فاالنقسام
القديم بني العالقات االجتامعية والتصويرات او التمثيالت عاودت الظهور مرة

أخرى .اذ ارتبطت األساطري مع التصويرات والطقوس مع العالقات االجتامعية
االمربيقية .الغريب ،حتى املنافسون املعارصون للبنيوية قد أسهموا يف صك قياس

ينص عىل أن (األساطري=التصويرات)(.)6

آراء نقدية
بدأ علامء االنثروبولوجيا بمنهج خمتلف عند دراسة األسطورة يف القرن

العرشين .وقد خرس االتصال بني األسطورة والطقوس وسيادة واحد أو آخر أمهيته
(ويستحق البنيويون الفضل يف ذلك) .وال تزال العالقة بني األسطورة والطقوس

موضع خالف .بل ما يزال كثري من العلامء (افرتاضا) يعتقد أنه ينبغي دراسة واحدة

أو عىل األقل يف مدى التعلق باألخرى.
وفقا لـ

(Cohen

 )P.فأن حقيقة األساطري هي رسديات ذات أمهية قصوى.

يدركها الراوي بوصفها نظاما للعالقة بني احلارض واملايض .هذه العالقة هي
يف األساس واحدة ثابتة وأحادي اجلانب .كلام كان ذلك رضوريا (أو ببساطة

مرحية)جيري التذكري باملايض .احلجة هنا ختتلف بعض اليشء عن تلك التي قدمها
( ،)Eliadeالذي اعتقد أن املايض جيري باستمرار لتمثل دورا يف احلارض بالعديد من

التعديالت ،ولكن مع بقاء البنية األساسية نفسها .ومع ذلك ،تستند حجة ()Cohen

اىل حد ما عىل التجربة للتقليد الكالسيكي الغريب .والتحليل املعتمد عىل نوع

آخر من التقليد عىل سبيل املثال ،باحث من أمريكا الوسطى كـ()A. Boskovic( )7

سوف يسفر عن نتائج خمتلفة ،مع شواهد كل من كيان املايض الراسية يف املستقبل،
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واملستقبل يف الوقت احلارض .من أجل حتقيق أي فهم ألساطري ثقافة معينة أو جمتمع،
فمن الرضوري أن نأخذ مستهل الرسد باعتبار األساطري يف املقام األول رسديات

وثقافة حمددة بطبيعة احلال ،واىل توظيف مجيع عنارص حتليل الرسديات اىل حتليل

األساطري .هذا النوع من املنهجية خضع لنقاشات وانتقادات من األنثروبولوجي
السويدي ( )G. Aijmerالذي يعد األسطورة كالطقوس املنقولة او املحولة إىل جمال
اللفظة احلياتية ،حيث قد تتطور اىل مزيد من اخليال والدراما .لذلك ،إذا كنا نود أن

نفهم األسطورة وما حوهلا جيب أن نعامل األساطري بوصفها طقوسا(.)8

األساطري هي قصص (حكايات تقليدية) تشرتك ببعض ميزات الرسد مع

العديد من األنواع األخرى من القصص .دائام يتم تسجيل األسطورة باعتبارها قصة

بطريقة معينة ،كالرسد ،ومن ثم حتريرها بطريقة معينة .هذه العملية من (التحرير)من
األمهية بمكان ،ألهنا تعني أيضا حتويل األساطري بطريقة أخرى (الناقل أو اللغة) ال

يمكن جتنبها ،ولكن ينبغي أن نضع يف اعتبارنا دائام هذه الوظيفة الوسيطة التي تنجز

من األنثروبولوجي/اإلثنوغرايف .تم إجراء حماولة حديثة نسبيا عىل غرار صيغة

الرسد اللغوية أو التعبريية من ( )G. Urbanقائال :بإنه عىل علامء األنثروبولوجيا ،إذا

ما أرادوا فهم الثقافة فإنه جيب فهم خصائص اخلطاب الذي جيعله جذابا او ساحرا.
ويرى األسطورة بوصفها شكال من أشكال اخلطاب الشفاهي .وليس من الواضح

(عىل املستوى الداليل) دائام كيف وبأي طريقة ان أساطري حمددة ختتلف عن غريها
من صور او اشكال اخلطاب(.)9
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 ...اخلامتة ...
انقسم علامء األنثروبولوجيا فيام بينهم نظريا عند دراسة األسطورة ومدى

عالقتها الطقوس ،اذ اجته الفريق االول نحو تقديم الطقوس عىل األسطورة بداعي

أن األفعال تسبق االفكار ويعد االستاذ

()R. Smith

خري من مثل هذا االجتاه.

واجته الفريق الثاين نحو عد األساطري والطقوس شيئا واحدا اي ان الطقوس هي

األساطري وان األساطري هي الطقوس ويعد االستاذ ( )E. Leachاملنظر هلذا االجتاه،

واخذ الفريق الثالث عىل عاتقه فصل األساطري عن الطقوس ولكن ال يعني أن
هذا الفصل قطعي متاما اذ قد تتضمن األساطري شيئا من الطقوس او العكس ويعد

األستاذ ( )L. Straussافضل من ناب عن هذا االجتاه ،واجته الفريق الرابع اىل ان عملية

الفصل بني االساطري والطقوس او اسبقية احدمها عىل االخر هي مثل التساؤل
املتعلق بجدلية البيضة والدجاجة وقد تزعم هذا االجتاه االستاذ (.)K. Kluckhohn

لقد انصب جهد البحث نحو تسليط الضوء عىل أبرز التوجهات النظرية

املهتمة بدراسة االسطورة يف حقل األنثروبولوجيا الثقافية موضحا أهم االفكار
والتصورات واآلراء التي أسهمت يف إثراء املعرفة االكاديمية للعلم ،ومدى امكانية

االنثروبولوجيني عىل تقديم تفسريات ملظاهر السلوك التي تشهدها الثقافات

باختالفها وتعددها السيام باملوضوعات املتعلقة باألسطورة.

 .1يتجه البحث نحو كتابة أسامء االعالم غري العربية باللغة االنكليزية تالفيا إلشكاالت التقابل
اللفظي.
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.2
.3
.4
.5

.6

.7
.8

.9

االرقام الواردة يف التعريف منقولة نصا وفقا لورودها يف املصدر.
النسب والزواج يف بالد العرب قبل اإلسالم ،كمربدج .1885
(السكان األصليني يف ساحل شامل غرب املحيط اهلادي)
يعد االستاذ ( )E.Leachمن ابرز املهتمني بتنظريات املدرسة االنثروبولوجية الفرنسية عند
االستاذ ( )L.Straussوعمل جاهدا عىل توظيف التوجهات البنيوية (الفرنسية) يف املدرسة
الربيطانية ،من خالل رشوحاته املتميزة وعىل مدى اكثر من عقدين.
القياس بالصياغة اآلتية ( )myths=representationsحيث ان التصويرات او التمثيالت
هي خمزون من القيم واألفكار ،واملعتقدات واملامرسات التي يتم مشاركتها بني أعضاء
املجموعات واملجتمعات املحلية وهذا يعني أهنا اإلنابة أو الوصف حلال معني قد يظهر
بصيغة فعاليات او تطبيقات طقوسية ممثلة ألعضائها املشاركني.
الكسندر بوسكوفك صاحب كتاب معنى اساطري املايا عام .1989
نرش ( )G. Aijmerمقالة حتت عنوان (الطبيعة الثقافية للطقوس واالساطري) هناية عقد
الثامنينات من القرن املايض وحتديدا عام 1987حماوال فيها بيان املعاين الثقافية للرموز
املتضمنة يف النصوص االسطورية الرسدية.
قدم ( )G. Urbanكتابا عام 1991عن ارتكاز منهجية حتليل اخلطاب عىل الثقافة اذ يعرف
اخلطابات باهنا الوسيلة التي حتتفظ باملايض عىل قيد احلياة يف الوقت احلارض ،من طريق وسائل
الثقافة التي تعمل عىل صيانتها وعىل الرغم من أنه قد عرض أمثلة متعددة من التحليالت
الصورية السائدة يف التقليد الصوري/البنيوي وإرصاره عىل املعارضات الثنائية التي مل تكن
مقنعة جدا عند اغلب املختصني .فضال عن حقيقة كتابه املعني بأساطري وطقوس أمريكا
اجلنوبية املحلية فانه مل يوجه حماوالته لتعريف الطقوس ،أو مكاهنا املحدد داخل اخلطابات
التي قيد التحليل .موضحا أن هناك احتامال من أن فعل الكالم نفسه (عندما تكون النتيجة
النهائية هي االسطورة) هو يف حد ذاته يعترب شكال من أشكال الطقوس ،ولكنه مل يتوسع يف
هذا التحليل.
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ملخص البحث
صوتي ٍة ُت ِّ
ّ
شك ُل
ظواهر
اللغوي وماهيت َُه و َداللت َُه تعتمدُ عىل
إن طبيعة الرتكيب
ّ
َ
َّ

خاصا باملنطوقُ ،يط َل ُق عىل هذه الظواهر مصطلح (الفواصل
موسيقيا
تلوينًا
ًّ
ًّ
صحة األداء
السكت أحد هذه الفواصل
الصوتية ُيس ِه ُم يف َّ
والسكتة أو َّ
الصوتية)َّ ،
َّ
َّ

وألمهية السكت يف انتظام طريف التوصيل
الصويت ،وجتويده ُمطاب ًقا ملقتىض احلال.
َّ
َ
نكشف عن
كونان وحد ًة متكامل ًة ،ارتأينا َأ ْن
اللغوي :الرتكيب واملعنى ،بحيث ُي ِّ

هذا املصطلح يف ضوء االستعامل اللغوي ،فاشتملت الدراسة مباحث عدَّ ة ّأوهلا

واصطالحا ،يليه السكت و الوقف ،والسكت واملفصل،
التعريف باملصطلح لغ ًة
ً

مقام السكت من احلروف،
والسكت واالسرتاحة ،والسكت واإلعراب ،وما يقوم َ

الداللية يف السكت ،فهذه
ومواضع السكت ،والسكت واملعنى ،واألغراض
َّ
لت تداخ ً
ُ
الصوتي ُة َت َ
فالوقف
ريا يعيص ر َّبام عىل ذوي االختصاص،
الظواهر
داخ ْ
ال كب ً
ُ
ّ

ُ
ُ
واالسرتاحة ك ُّلها تدُ ُّل عىل قطع الكالم مع وجود تفاوت يف
واملفصل
والسكت
ُ
ِ
ُ
جهة التزم ِ
االبتداء بعده ،ومتتدُّ ُمدَّ ُت ُه ح َّتى ُعدَّ ما
حيس ُن
ني،
ذلك ِم ْن
ُ
فالوقف ما ُ

ُ
جيمع بني الوقف والسكت عىل السواء،
واملفصل
تاما وال حيتاج إىل ما بعده،
ُ
قبله ًّ

والسكت أو السكتة قطع الصوت من دون ُّ
تنفس دالل ًة عىل ا ِّتصال ما قبلها بام
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
ملجرد أخذ
واالسرتاحة هي
واصلة يف املعنى،
فاصلة يف النُطق،
بعدها ،فهي
فرصة ّ
النفس ،وال ضابط هلا.

ومهام يكن األمر َّ
الصوتية مصاحبة بالتنغيم أ َث ًرا ً
بارزا يف د ّقة
فإن للفواصل
َّ

التحليل اللغوي عىل ا ُملستويات كا َّفة ،ومن الالفت للنظر َّ
العربية قد منحتنا
أن اللغة
َّ

َ
الصوتية وتؤ ِّدي وظائفها،
مقام هذه الظواهر
خاصة هبا يف الكتابة
وسائل
تقوم َ
ُ
ّ
َّ
ِ
املصحف.
سم
وخاص ًة يف َر ِ
ّ
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ABSTRACT
The nature of the syntax, what it is and its significance depend on
the phonetic phenomena constituting musical tinges concerned with the
context. Such phenomena called acoustic pauses .Reticence is one of these
pauses contributing accuracy to phonetic performance and recitation in
accordance with the circumstances.
For the importance of reticence in the two poles of linguistic
communication: structure and content, as they are one complete unit,
it is to survey such a term in light of the linguistic use . The current study
runs into different sections, the first is to define the term linguistically and
etymologically, then the reticence and pause, the partial, pause and rest,
reticence and parsing, letters substitution for reticence, reticence place,
reticence and content, semantic intension in reticence. Such phonetic
phenomena are too entangled to differentiate between them; pause,
reticence, the disjoined and rest all refer to interrupt a speech though
different in synchronizing. Pause is what is best to resume and stretch
to what precedes it and it is no need to what comes next. What attracts
the heed is that Arabic language grants us specific devices in writing that
take place of such phonetic phenomena and perform their functions,
particularly, in the Glorious Quran script.
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ِّ ...
املقدمة ...
أصوات الكالم ُحت ُ
ونسمعها
يط بنا من جهاتنا ُك ِّلها؛ ذلك أل َّننا نستعملها،
ُ
ُ

نعرف قلي ً
ُ
وأمهي ُة أصوات الكالم تأيت
ال جدًّ ا عنها،
فنحن
ونستمتع هبا ،ومع ذلك
ُ
ُ
َّ
اجلانب العم َّ
ُ
نكون
يل للغة ،وتقدِّ ُم طري ًقا لال ِّتصال والتواصلِ  ،ولع َّلنا ال
من َأ َّهنا ُمت ِّث ُل
َ

روع
قر ُر َأ َّن
تطو َر لعلم اللغة احلديث مل يتمث َّْل يف ِّ
أي فر ٍع من ُف ِ
املظهر ا ُمل ِّ
َ
ُمبالغنيَ حنيَ ُن ِّ
ِ
ِ
بمناهجه ا ُملتعدِّ دة ووسائلِ
بحثه ا ُملختلفة،
علم األصوات
علم اللغة مثلام متث ََّل يف ِ
صوتي ٍة ُت ِّ
ُ
ِ
شك ُل تلوينًا
ظواهر
وداللته ،تعتمدُ عىل
وماهي ُت ُه
الرتكيب اللغوي
فطبيعة
ُ
َ
َّ
َّ

الصوتية)،
خاصا باملنطوقُ ،يط َل ُق عىل هذه الظواهر مصطلح (الفواصل
موسيقيا ًّ
َّ
ًّ

صحة األداء الصويت،
السكت أحد هذه الفواصل
الصوتية ُيس ِه ُم يف َّ
والسكتة أو َّ
َّ
َّ

وجتويده ُمطاب ًقا ملقتىض احلال.

وألمهية السكت يف انتظام طريف التوصيل اللغوي :الرتكيب واملعنى ،بحيث
َّ
َ
نكشف عن هذا املصطلح يف ضوء االستعامل
كونان وحد ًة متكامل ًة ،ارتأينا َأ ْن
ُي ِّ

واصطالحا،
اللغوي ،فاشتملت الدراسة مباحث عدَّ ة ّأوهلا التعريف باملصطلح لغ ًة
ً
يليه السكت والوقف والسكت واملفصل والسكت واالسرتاحة والسكت واإلعراب

الداللية
مقام السكت ،ومواضع السكت ،والسكت واملعنى ،واألغراض
وما يقوم َ
َّ
يف السكت ،وطوينا بحثنا باخلامتة التي أودعناها ثامر ما جنينا ُه من هذه الرحلة يف

الصوتية.
عامل الظواهر
َّ
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التعريف با ُملصطلح

الصائت ُ
صمت،
يسك ُت سكو ًتا إذا
السكت يف اللغة من َس َك َتُ ،يقال :سكت
َ
ُ
ُ

والسكت من أصول األحلان شبه ُّ
تنف ٍ
س بني نغمتن من
سكت السكتة،
واالسم من
َ
ُ
ُ

غري تن ّفسُ :يراد بذلك فصل بينهام(.)1

ِ
ُ
علامء التجويد ،يف
ذهب إليه
الصلة ك ِّلها بام
موصول
وهذا املعنى اللغوي
َ
ُ
ِ
قطع الصوت عىل احلرف الساكن ،دون زمن
تعريفهم للسكتة،
ُ
فالسكت عندهمُ :
ِ
الوقفة عاد ًة ،من غري ُّ
تنف ٍ
السكتة من
مقدار
بني ِة االستئناف يف احلال ،وحدَّ دوا
َ
س َّ

حيث الزمن بحركتني(.)2

فالسكت هو عبار ٌة عن قطع الصوت زمنًا هو دون زمن
َّأما يف االصطالح
ُ

تنفس( ،)3ومن هذا املعنى جعل علامء التجويد السكت َة تو ُّق َ
الوقف عاد ًة ،من غري ُّ
ف

ِ
تتابع إصداره السلسلة املنطوقة وذلك يف غري
القارئ عن إصدار الصوت اللغوي يف ِ
موطن الوقفُ ،
وحتدَّ ُد يف العادة بزمن ّ
ُ
يكون يف
أقل من زمن الوقف الطبيعي الذي
آخر ُ
قائم عىل الزمن(.)4
اجلملة ،أو عند رؤوس اآلي،
ُ
فالسكت عندهم ٌ

وممَّا ذكرو ُه يف هذا املوضع ُمستعملنيَ
مصطلح السكت ،قراء ُة عاصم برواية
َ

﴿و ِق َ
راق﴾( ،)5وقوله تعاىلَ :
﴿ك َّ
يل َم ْن ٍ
ال َب ْل رانَ َعىل ُق ُل ِ
وهبِ ْم
حفص قوله تعاىلَ :
واإلدغام لغة العرب ،قال
ما كا ُنوا َي ْك ِس ُبونَ ﴾( ،)6لتفويت اإلدغام يف املوضعني،
ُ

سيبويه« :النون ُت َ
دغ ُم مع الراء؛ لِ ُقرب املخرجني عىل طرف اللسان ...وذلك قو ُل َك

﴿و ِق َ
يل َم ْن ٍ
راق﴾ أمجع
َم ْن ّراشد ،و َم ْن ّرأيت»( ،)7قال ُ
ابن خالويه« :قو ُل ُه تعاىلَ :
ٍ
ُ
وسكتة
الق ّراء عىل قراءهتا بالوصل واإلدغام ،إال ما رواه حفص عن عاصم بقطعها،
()8
حيان من َّ
حفصا
أن ً
عليهاَّ ،
ثم يبتدئ :راق . »...وتوجيه هذه القراءة ،ما ذكره أبو ّ
فسكت سك ًتا لطي ًفا ،لِ ُي ِ
يتوهم َّأهنا ٌ
شع َر َّأهنام كلمتان(.)9
كلمة واحدة،
َّ
قصد أن ال َّ
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ُ
فالسكتة ُّ
أخف من الوقفة ،وأدنى منها زمنًا ،وهي يف حقيقة األمر ال تعني إال

ٌ
إشعارا َّ
بأن ما يسبقها من الكالم
جمرد تغيري مسرية النُطق بتغيري نغامته،
مرتبط أشدَّ
ً
َّ

ٍ
ُ
بنغمة
تكون مصحوب ًة
ارتباط بام يلحقها ومتع ّل ٌق به ،والقاعد ُة عند كامل برش َّأهنا
ٍ
صاعدة دلي ً
ال عىل عدم متام الكالم ،وعالمتها يف الكتابة (.)10()،
َّ
َفاد من كال ٍم ألمحد زكي باشا ،يف حديثه عىل عالمات
ولعل هذا الكالم ُمست ٌ

الرتقيم ،إذ بسط القول يف بعض هذه العالمات ،باالستناد إىل أنواع الوقف من
ٍ
ٍ
وكاف ،وتام ،والسكت عنده ُيقابل الوقف الناقص احلاصل بسكوت
ناقص،
املتك ّلم أو القارئ سكو ًتا قلي ً
ال جدًّ ا ال حيسن معه ُّ
التنفس ،وعالمته شولة (.)11()،

السكت والوقف

ٌ
ُو ِص َ
ُ
جليل ،وبه تعرف كيفية أداء القرآن؛ إذ يرتتّب عليه فوائد
فن
ف
الوقف بأ َّنه ٌّ

كثرية ،واستنباطات غزيرة ،وبه تنبني معاين اآليات( ،)12وهو عند السيوطي قطع

بنية اإلعراض،
بنية استئناف القراءة ،ال َّ
الصوت عن الكلمة زمنًا ُي َن ّفس فيه عادةَّ ،

ويكون يف رؤوس اآلي وأوساطها ،وال يأيت يف وسط الكلمة ،وال يف ما اتَّصل

فاملقياس إذن َّ
الكالم إذا كان متع ِّل ًقا بام بعده فال ُيو َق ُف عليهْ ،
وإن مل
أن
رسام(.)13
َ
ُ

ُ
الوقفة وال تتح ّق ُق إ ّ
ُ
ُ
ُ
ال عند متام
تكون
الوقوف عليه( ،)14فال
ختار
يك ْن كذلك فا ُمل ُ
تكون ُ
َ
بنية املنطوق مؤ َّلف ًة عىل وفق قواعد
الكالم يف مبناه ومعناه ،ونعني بذلك َأ ْن

نظم خاص ُيطابق املعنى املقصود والغرض املطلوب
وم ّتسق َة الوحدات يف ٍ
اللغة ُ
بحسب مقتىض احلال(.)15

كان ُ
وجيوز ُ
والسكتة بخالف الوقفة يمكن ُ
ُ
إمهاهلا ،وإِ ْن َ
ُ
إعامهلا َأوىل،
إعامهلا،
عي ٍ
ُ
نة من الرتاكيب ،تلك هي النامذج التي
وتقع
السكتة يف النُطق الصحيح يف َ
ُ
نامذج ُم َّ
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يكونان وحد ًة ُمتكامل ًة ،وال يستغني أحدُ مها عن اآلخر ،عىل وفق
تنتظم طرفني ِّ
ُ
أن ُن ِ
َ
يمكن ْ
افرتق به
جم َل ما
هيآت تركيبهام ،وداللة املنطوق ك ّله( .)16وعىل هذا
ُ
ِ
أن السكت ال ُّ
س فيه ،يف حني َّ
ثالثة أشياءَّ :أوهلاَّ :
أن
السكت عن الوقف يف
ُ
تنف َ
ِ
ركن يف الوقف .ثانيها :أ َّن ُه ُّ
ُّ
الوقف يف ا ُملدَّ ة .ثالثها :أ َّنه ي ِر ُد يف ُجزء
أقل من
س ٌ
التنف َ
ُ
الوقف إال يف آخر الكلمة(.)17
الكلمة كام ي ِر ُد يف آخ ِرها ،يف حني ال يأيت

ٍ
اخلاص بالعامُ ،
ُ
ُ
وحقيقة األمر َّ
سكت
فك ُّل
عالقة
أن عالق َة السكت بالوقف
ِّ

ٌ
االبتداء بعدَ ُه ُس ِّمي وق ًفا ،وما مل حيسن
حس َن
وقف،
ُ
والعكس غ ُ
ري صحيح ،فام ُ
ُ
االبتداء بام بعده ُس ِّمي سك ًتا.
ُ

السكت واملفصل

ُ
املواضع التي ُ
فينقسم
ُطقية،
مفاصل الكالم هي
جيوز عندها ُ
ُ
ُ
قطع السلسلة الن َّ
كل ٍ
السياق هبذا عىل ُد ٍ
كان معناها كام ً
ُ
كالمي ٍةُ ،ت َعدُّ ُّ
دفعة منها إذا َ
تكليمي ًة
ال واقع ًة
فعات
َّ
َّ

ال ،كالوقف عىل الرشط قبل ذكر اجلواب مث ً
منعزلة(َّ .)18أما إذا مل يكن معناها كام ً
ال،
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
َّ
وبعبارة
كالمي ٍة واحدة(.)19
دفعة
تشتمل عىل أكثر من
حينئذ
التكليمية
فإن الواقع َة
َّ
َّ

ٍ
ٍ
خفيفة بني كلامت أو مقاطع يف حدث كالمي،
سكتة
أخرى املفصل هو عبار ٌة عن
بقصد الداللة عىل مكان انتهاء ٍ
مقطع ما ،وبداية آخر(.)20
لفظ ما أو
ٍ

موضع
ثنائيات صغرى ،ال ُيم ِّي ُز الواحدَ منها ِمن اآلخر إال
ُ
وهناك يف اللغات َّ
ستخدم يف ُ
املفصل ،ولذلك َّ
الفصحى
سامه اللغو ُّيون (فونيم املفصل)( ،)21وهذا ُم
ٌ

فونيميا للتمييز بني املعاين ،ومن ذلك قراءة :احلمد
والعاميات العربية استخدا ًما
ًّ
ّ
رب العاملنيَّ ،
اجلر تقرأ:
رب) َّ
قر ُأ :احلمدُ هللِ ُّ
هلل ُّ
رب العاملني (برفع ُّ
فإهنا ُت َ
وإن قراءة ِّ
رب العاملني(.)22
احلمدُ هلل ِّ
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ضح من ذلك َّ
صح االبتداء بام بعد
ي َّت ُ
أن املفصل يشتمل الوقف والسكت ،فإن َّ

القطع لتامم الكالم قبله َّ
دل هذا عىل مكان الوقفْ ،
االبتداء بعد القطع
وإن مل ُجي ِز
ُ

لعدم متام الكالم ،أو لتع ُّل ِق ما قبله بام بعده َّ
دل هذا عىل مكان السكت.

السكت واالسرتاحة

ُ
خاصة االستمرار َّية ،عند مثل
جمرد وسيلة
صوتية ملنح الكالم ّ
َّ
االسرتاحة هي ّ

سميه
الوقفة أو السكتة يف فقراهتا
ملجرد أخذ النفس ،أو ما ُي ِّ
َّ
الزمنية ،فهي فرصة ّ
ُ
بعضهم (رسقة النفس) ،وال قواعد ضابط ًة هلا ،ويتو َّق ُف تفعي ُلها عىل قدرة املتك ّلم

وعىل مدى فهمه واستيعابه لقواعد اللغة ،وهي يف حاجة إىل خربة ودربة ،ح َّتى
ال يمتد يف ُمدَّ ِهتا الزمنية إىل ما يشبه السكتة ،فيفسد املعنى ،إذ ال يلحظها السامع
املجرب أو يتو َّقع حدوثها( .)23ور َّبام كان القصد من هذه االسرتاحة ،عند ُق َّراء
غري
ِّ

َ
ُ
اإلمعان يف التطريب والتلحني ،وتلوين الصوت ،جلذب املستمعني،
القرآن الكريم،

وكسب انتباههم(.)24

الكالمية
وصفو ُة القول :إنَّ االسرتاحة هي قطع الصوت يف أثناء أداء السلسلة
َّ
الصوتية انامزت أحدُ ها ِم َن
كام هي احلال يف الوقف والسكت ،إ ّال أنَّ هذه الظواهر
َّ

األخرى باملدّ ِة الزمنية التي استغرقها القطع.

السكت واإلعراب

َّ
والسيام السكت -أ َث ًرا ًبارزا يف د َّقة التحليل اللغوي
الصوتية
إن للفواصل
َّ
َّ

عىل ا ُملستويات كا ّفة ،فهي عامل فاعل يف تصنيف اجلمل والعبارات إىل أجناسها
فكيفي ُة النُطق أو األداء الصويت لبعض
النحو َّية املختلفة ،ويف توجيه اإلعراب(،)25
َّ
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رآنيةُ ،تلقي إلينا بأكثر من ٍ
األمثلة أو اآليات ُ
احلقيقي هلذه
سو ُغ
وجه إعرايب .وا ُمل ِّ
الق َّ
ُّ
ات األداء ُنط ًقا ،بام ُّ
الرتاكيب ألوا ًنا
متنح
يلف ذلك من ظواهر
كيفي ُ
َ
صوتي ٍة ُ
َّ
األوجه َّ

ِ
عين ًة ُت ِ
وللسكتة بالذات َأ َث ٌر بالغُ
األمهية
رشدُ إىل تسويغ هذا الوجه أو ذاك،
موسيقي ًة ُم َّ
َّ
ّ
ضح لنا ذلك ممَّا يأيت:
يف هذا الشأن ،وي َّت ُ

َ
ُ ََ َ
ُتقرأ ُ
امء َبناها﴾( ،)26برفع كلمة (السامء)،
اآلية
الس ُ
الكريمة﴿ :أ أ ْنت ُْم أ َشدُّ َخ ْلق ًا أ ِم َّ

ٌ
الرفع هنا عىل َّ
معطوف عىل الضمري (أنتم) ،ونصب (السامء) عىل
أن (السامء)
فرس ُ
و ُي َّ ُ

َ
االشتغال جائزٌ ً
جتاوز فيها عىل
أيضا بتقدير فعلٍ حمذوف ،والوجهان صحيحان ،وال
وفق ما ُجت ُيز ُه قواعد اللغة ،والسكتة هي الفيصل يف فهم هذين الوجهني ،وتسويغ

جوازمها عىل ٍ
وجه دقيق ،ففي حالة رفع (السامء) يقتيض النطق سكتة خفيفة بعدها
ٍ
بنغمة صاعدة ،دلي ً
بقي ُتها
مصحوبة
ال عىل االستفهام يف هذا اجلزء من اآلية ،وتأيت َّ

توضيحا ملضمون املقصود ،أما يف حالة النصب فال سكتة ،وال إمكانية لوقوعها
ً

َ
ٌ
ومثال َ
﴿قال َفإِ َّنا
آخ ُر َقو ُل ُه َتعاىل:
بعد كلمة (السامء) ال ِّتصاهلا الوثيق بام بعدها(.)27
ني َس َن ًة َيتِ ُيهونَ ِيف َ
س َع َىل ا ْل َق ْو ِم ا ْل ِ
األ ْر ِ
فاس ِق َ
ُ َحم َّر َم ٌة َع َل ْي ِه ْم َأ ْر َب ِع َ
ني﴾( ،)28فإذا
ض َفال َت ْأ َ
َ
َس َك ْتنا عىل كلمة (عليهم) َ
تيهون) ،واملعنى عىل هذا ّأهنا
كان َتع ُّلق (أربعنيَ َسنة) بـ ( َي
ٌ
حمرمة عليهم أبد ًا ،أ ّما إذا َس َك ْتنا عىل (أربعنيَ سنة) َ
كان َت َع ُّلق األربعنيَ ب ُ
(حم َّرمة)،

ُ
ِ
بحسب
فالسكت يكون
حمرمة عليهم أربعنيَ َسن ًة،
وعىل هذا
ُ
يكون املعنى َّأهنا َّ
﴿و َج َع ُلوا هللِ ُ َ
كاء ْ ِ
اجل َّن َو َخ َل َق ُه ْم َو َخ َر ُقوا َل ُه َبنِ َ
ني
التع ُّل ِق .ومثال آخر قوله تعاىلَ :
رش َ

َو َب ٍ
نات بِ َغ ْ ِ
ري ِع ْل ٍم ُس ْبحا َن ُه َو َتعاىل َع َّام َي ِص ُفونَ ﴾(ُ ،)29ق ِرئت كلمة (اجلن) بالنصب يف
ٍ
ٌ
فالنصب عىل َّ
أن
موافقة للمعنى،
رواية أخرى ،وكلتا القراءتني
رواية ،وبالرفع يف
ُ

ٌ
ٌ
الكلم َة ٌ
مفعول به ٍ
مفعول به َّ
ثان
مؤخ ٌر ،و(رشكاء)
بدل من سابقها املنصوب ،أو هي

َ
فصل بينهام يف النُطق ،والرفع عىل َّأهنا خرب ملبتدأ حمذوف ،وعىل
ثم ال
ُمقدَّ م ،ومن ّ
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طري اآلية ،أي بني كلمة (رشكاء)
هذا يقتيض النُطق الصحيح سكت ًة خفيف ًة بني َش َ

ٌ
ومثال آخر قول الشاعر:
وكلمة (اجلن)(.)30
يا ُ
الصب متى غدُ ُه؟
ليل
ُّ

ِ
الســـــاعة موعدُ ُه؟
أقيام
ُ

األولَ :
قيلَّ :
الضم يف
مبني عىل
فهناك رأيان يف إعراب الشطر اآليتَّ :
ِّ
إن (ليل) ٌّ
ٌ
ِّ
ً
مبتدأ وما
والصب
(جمازا) وهو نكر ٌة مقصودة يف هذا السياق،
حمل نصب عىل النداء
َّ

منصوب بالفتحة أل َّنه ُمضاف ،الصب ُم ٌ
خرب له .الخر :قيلَّ :
ضاف
إن (ليل)
ٌ
بعده ٌ
جمرور بالكرسة ،والوجهان ُحمتمالن ،وجائزان بحسب القواعد الثابتة للغة،
إليه
ٌ
ولكن يبقى تسويغهام وبيان الفرق بينهام ،وطبيعة هذا الفرق معتمدً ا عىل األداء

الصويت ،ويأيت دور السكتات هنا وما ُيصاحبها من تنغيم عام ً
هام يف بيان ِّ
ال ُم ًّ
كل
ذلك وتوضيحه ِ
الضم بوصفه وحده منادى ،يستلزم وجود
بد َّقة .فبناء (ليل) عىل
ِّ
سكتة ٍ
ٍ
تالية له ،للفصل بينه وبني ُ
(الصب) بالرفع
االستفهامية بعده ،وبدايتها
اجلملة
ّ
َّ

الواقع مبتدأَّ ،أما النصب (ليل) عىل اإلضافة فيعني َّ
منصب عىل العبارة
أن النِّداء
ٌّ
ٍ
الصب) كلها ،وهنا ً
سكتة بعدها فاصلة بينها وبني
أيضا يقتيض األمر وجو َد
(يا ليل
ّ
يتبني لنا
املرة بأداة االستفهام (متى)( .)31وهكذا َّ ُ
مجلة االستفهام اجلديدة البادئة هذه َّ

غمي للكالم املنطوق ا ُملتم ِّثل بالسكتة أ َث ًرا فاع ً
بوضوح َّ
ال يف تصنيف
أن للتلوين ال ّن ّ
اجلمل والعبارات ،وتوجيه إعراهبا.

يقوم مقام السكت
ما ُ

الح ُظ ممَّا تقدَّ م َّ
َ
يقوم عىل وصف السلسلة
أن
ا ُمل َ
احلديث عىل السكتة ينبغي َأ ْن َ

املنطوقة من غري تأ ُّث ٍر بصورة الرسمِ ،
الرسم ُيم ِّي ُز
فصل ُتها با ُملشافهة ال بالكتابة ،إذ
ُ

بني األلفاظ بام فيه من فواصل.
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ٍ
ٍ
َ
ولقد ذكرنا يف ما سبق َّ
صاعدة
بنغمة
تكون مصحوب ًة
أن القاعدة يف السكتة َأ ْن
أن َ
ٍ
دلي ً
ال عىل عدم متام الكالم وعالمتها الفاصلة ( .)32()،بيدَ َّ
رصفي ًة
وحدات
هناك
ّ

فق ِ
العربي ُة عىل َو ِ
واقعها
يف حال ذكرها تؤ ِّدي معنى الفاصلة ( )،أو السكتة َخ َّص ْتها
ّ
الكريم عىل ِق َّم ٍة ِمنها ،و لتعضيد ما َذهبنا ِ
ُ
نذكر منها:
القرآن
اللغوي ،و جاء
ّ
ُ
إليه ُ

 .1إال :من احلروف التي تؤ ّدي وظيفة السكتة أو الفاصلة ّ
(إال) ،من ذلك قو ُل ُه
اء َ
َ
﴿قال َسآ ِوي إِىل َج َبلٍ َي ْع ِص ُمنِي ِم َن ْامل ِ
قال ال ِ
عاص َم ا ْل َي ْو َم ِم ْن َأ ْم ِر
تعاىل:
اهللِ إِ َّال َم ْن َر ِح َم َو َ
حال َب ْين َُه َام ْاملَ ْو ُج َفكانَ ِم َن ْ ُاملغْ َر ِق َ
ين
ني﴾( ،)33و ُ
﴿وا َّل ِذ َ
قولهَ :
فاح َش ًة َأ ْو َظ َل ُموا َأن ُْف َس ُه ْم َذ َك ُروا َ
إِذا َف َع ُلوا ِ
اس َتغْ َف ُروا لِ ُذ ُن ِ
وهبِ ْم َو َم ْن َيغْ ِف ُر
اهلل َف ْ
وب إِ َّال ُ
ُّ
رصوا َعىل ما َف َع ُلوا َو ُه ْم َي ْع َل ُمونَ ﴾(.)34
الذ ُن َ
اهلل َو َ ْمل ُي ِ ُّ

يل َ ُهل ْم ِ
﴿وإِذا ِق َ
ورودها كثريِ ،م ْن َ
اس
 .2أال:
ُ
ذلك قو ُل ُه تعاىلَ :
آمنُوا َكام آ َم َن ال َّن ُ
قا ُلوا َأ ُنؤْ ِم ُن َكام آ َم َن الس َف ُ َ
هاء َو ِ
لك ْن ال َي ْع َل ُمونَ ﴾(.)35
الس َف ُ
هاء أال إِ َّن ُْم ُه ُم ُّ
ُّ

ً
(شكال ما) و
(نوعا ما) و
 .3ما اإلهبامية( )36الواردة يف بعض التعبريات ،مثل
ً
(مثال ما) الواردة يف قولِ ِه تعاىل﴿ :إِنَّ َ
(هو ًنا ما) و ً
اهلل ال َي ْست َْحيِي َأنْ َي ْ ِ
رض َب
ين آ َمنُوا َف َي ْع َل ُمونَ َأ َّن ُه ْ َ
َم َث ً
ال ما َب ُع َ
ين
احل ُّق ِم ْن َر ِّهبِ ْم َو َأ َّما ا َّل ِذ َ
وض ًة َفام َف ْو َقها َف َأ َّما ا َّل ِذ َ
َك َف ُروا َف َي ُقو ُلونَ ما ذا َأرا َد ُ
اهلل ِهبذا َم َث ً
ال ُي ِض ُّل بِ ِه َكثِري ًا َو َ ْهي ِدي بِ ِه َكثِري ًا َوما ُي ِض ُّل

بِ ِه إِ َّال ا ْل ِ
فاس ِق َ
ني﴾(.)37

دالالهتاِ ،م ْن َ
ِ
﴿و ِس َ
ين ا َّت َق ْوا َر َّ ُهب ْم إِ َىل
 .4الواو :يف بعض
ذلك ُ
يق ا َّل ِذ َ
قوله تعاىلَ :
َْ
واهبا َو َ
اجل َّن ِة ُز َمر ًا َح َّتى إِذا ُ
الم َع َل ْي ُك ْم
قال َ ُهل ْم َخزَ َنتُها َس ٌ
جاؤها َو ُفتِ َح ْت َأ ْب ُ

ومنه ً
جاءنا ِم َن
ين﴾(ُ ،)38
ِط ْبت ُْم َفا ْد ُخ ُلوها خالِ ِد َ
أيضا﴿ :قا ُلوا َل ْن ُنؤْ ثِ َر َك َعىل ما َ
هذ ِه ْ َ
قاض إِ َّنام َت ْق ِض ِ
ا ْل َب ِّي ِ
ض ما َأن َْت ٍ
نات َوا َّل ِذي َف َط َرنا َفا ْق ِ
احليا َة الدُّ نْيا﴾(.)39
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وصفوة القولَّ :
رصفية تؤ ِّدي وظائف عالمات
وحدات
العربية فيها
إن
ٌ
َّ
ّ
ومشافه ًة ،إ ّ
الرتقيم ،ومهام يكن َّ
نحتاج
ال أ َّننا
فإن
َ
واقع ُل ٌّ
غوي ُ
نح ُّس به ُنط ًقا ُ
السكت ٌ
ُ

ٍ
ًّ
َّ
ؤدى هبا هذه
بوحدات
تزخر
العربية
ولعل
وخطا،
ري إليه كتاب ًة
رصفية ُت َّ
إىل ما ُيش ُ
ُ
َّ
َّ
ُ
تكون بعالمات الرتقيم املعروفة لدينا،
أشبه ما
السكتات ،ضمنها ما ذكرنا ُه ،فهي ُ

ومن هذه األدوات ً
أيضا ،ضمري الفصلو إذ و بل ولكن ،وغريها ،حيتاج ذلك إىل
دراسة شاملة تستقيص هذه األدوات ،وتسليط الضوء عىل دالالهتا.

مواضع السكت

عي ٍ
ُ
نة من الرتاكيب رشيطة ْ
تنتظم
أن
السكتة يف النُطق الصحيح يف
تقع
َ
ُ
َ
نامذج ُم َّ
الستغناء ِ
ِ
كو ِ
النامذج طرف ِ
أحدمها عن اآلخر
نان وحد ًة ُمتكامل ًة ،وال جمال
هذه
ُ
ني ُي ِّ
عىل وفق هيآت تركيبهام وداللة املنطوق ك ِّله ،ومن هذه الرتاكيب وأوضحها ما يأيت:

ُ
إمكانية وقوع سكتة خفيفة يف اجلمل االستفهامية
رت
 .1اجلمل االستفهاميةَ :ظ َه ْ
قوله تعاىلَ :
تكون بنيَ طرفيها ،أي بني االستفها ِم و جوابِ ِه ،من َ
ُ
﴿أ ْو
ذلك ُ
رب ِيف ُصدُ و ِر ُك ْم َف َس َي ُقو ُلونَ َم ْن ُي ِعيدُ نا ُقلِ ا َّل ِذي َف َط َر ُك ْم َأ َّو َل َم َّر ٍة
َخ ْلق ًا ِممَّا َي ْك ُ ُ
َف َس ُي ْن ِغ ُضونَ إِ َل ْي َك ُر ُؤ َس ُه ْم َو َي ُقو ُلونَ َمتى ُه َو ُق ْل َعسى َأنْ َي ُكونَ َق ِريب ًا﴾(.)40

ِ
الرشط يف ُ
ُ
تكون ً
اجل َملِ
الرشطي ِة ،وهذا
أيضا بنيَ اجلواب و
 .2اجلمل الرشطية :و
ّ
دليل عىل ّأهنا ِ
واص ٌلة بنا ًء و تركي ًباِ ،م ْن َ
ذلك قو ُله تعاىلَ ﴿ :ف َت َق َّب َلها َر ُّهبا بِ َق ُب ٍ
ٌ
ول

راب َو َج َد
َح َس ٍن َو َأ ْن َبتَها َنبات ًا َح َسن ًا َو َك َّف َلها َز َك ِر َّيا ُك َّلام َد َخ َل َع َل ْيها َز َك ِر َّيا ْامل ِ ْح َ
قال ْت ُه َو ِم ْن ِع ْن ِد اهللِ إِنَّ َ
ِع ْن َدها ِرزْ ق ًا َ
ك هذا َ
قال يا َم ْر َي ُم َأ َّنى َل ِ
شاء
اهلل َي ْر ُز ُق َم ْن َي ُ
ري ِح ٍ
بِ َغ ْ ِ
ساب﴾(.)41
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َ .3حت ُ
ين
﴿وال َ ْحت َس َب َّن ا َّل ِذ َ
دث السكتة بعدَ حرف اإلرضاب (بل) ،مثل قولِ ِه تعاىلَ :
ياء ِع ْن َد َر ِّهبِ ْم ُي ْر َز ُقونَ ﴾(.)42
ُقتِ ُلوا ِيف َسبِيلِ اهللِ َأ ْموات ًا َب ْل َأ ْح ٌ

ِ
ٍ
ٍ
الرصفية ( ُقل) ،قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل
خفيفة َبعدَ الصيغة
سكتة
ِ .4م َن املمكن وقوع
ريوا ِيف َ
ض ُث َّم ان ُْظ ُروا َك ْي َف كانَ ِ
َّ
األ ْر ِ
عاق َب ُة ْ ُامل َك ِّذبِ َ
ري
ني﴾(،)43
ِس ُ
فكأن ضم َ
اورا هلذه السكتة.
الفصل جاء ُجم ً

﴿و َّ َ
بدل ِم ْنه و ا ُمل ِ
 .5قد َت َق َع السكتة بنيَ ا ُمل ِ
اخت َذ َق ْو ُم ُموسى ِم ْن َب ْع ِد ِه
بدل ،قال تعاىلَ :
وار َأ َ ْمل َي َر ْوا َأ َّن ُه ال ُي َك ِّل ُم ُه ْم َوال َ ْهي ِدهيِ ْم َسبِي ً
ِم ْن ُح ِل ِّي ِه ْم ِع ْج ً
ال
ال َج َسد ًا َل ُه ُخ ٌ
َّ َ
َ
اخت ُذو ُه َوكا ُنوا ظا ِمل ِ َ
أخوك ِع ْل ُم ُه.
أع َج َبنِي
ني﴾( ،)44وقو ُلناْ :

ِ
َ
ِ
﴿قال َن َع ْم َوإِ َّن ُك ْم َمل ِ َن ْ ُامل َق َّربِ َ
َ .6بعدَ
ني﴾(.)45
اجلواب ( َنعم) ،مثل قولِه تعاىل:
حرف

ِ
الزائدةَ ،
قال تعاىل﴿ :ال ُأ ْق ِس ُم ِهب َذا ا ْل َب َل ِد﴾( ،)46فـ (ال) – عىل ٍ
قول ِمن
 .7بعد (ال)
ِ
ِ
السكتة ِ
ُ
النافية
واج ٌبة َبعدَ ها لتمييزها ِم ْن (ال)
األقوال  -زائدة تفيدُ التوكيد ،و
لو ات ََّص َل ْت.

السكت واملعنى
ُ
صحة األداء
سبقت اإلشار ُة إىل أمهية الفواصل
سيام السكتات يف َّ
الصوتية ،وال َّ
َّ

الصويت ،وجتويده ،ويف التحليل النحوي الداليل للرتاكيب ،فاألداء الصحيح هلذه

تنتظمه من قواعد َّأو ً
ُ
ً
ال ،واملعنى الذي
ارتباطا وثي ًقا بالرتاكيب وما
يرتبط
الفواصل
ُ
ُت ِ
الرتكيب
صح
ُ
فص ُح عنه هذه الرتاكيب ثان ًيا ،فالرتكيب واملعنى متالزمان ،فإذا َّ
أوسع ٍ
نوعة،
ملعان
صح املعنى ،وقد تُقدِّ م بعض الرتاكيب الصحيحة ُف َر ًصا
َ
َّ
سياقي ٍة ُم َّ
َّ
الصوتي ُة عام ً
ُ
ال
الفواصل
تتآزر يف بيان املعنى العام للمنطوق ،وهنا تأيت
ولك َّنها ً
مجيعا ُ
َّ

ُم ًّ
السياقية(.)47
هام يف اإلفصاح عن هذه املعاين
َّ
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ُ
اختالف النحوينيَ يف الرتكيب النحوي إىل اختالف يف مفاصل
وقد ُيؤ ِّدي

تاب ال َر ْي َب ِف ِ
دى لِ ْل ُم َّت ِق َ
ني﴾(،)48
الكالم ،من ذلك قو ُل ُه تعاىل﴿ :ذلِ َك ا ْل ِك ُ
يه ُه ً
األول :عىل قوله تعاىل﴿ :ال َر ْي َب﴾ ،والخر :عىل
فاملشهور يف هذه اآلية وقفانَّ :
ُ

قوله تعاىل﴿ :ال َر ْي َب ِف ِ
من ُ
ابن كثري« :من ُ
يقف عىل قوله تعاىل:
يه﴾ ،قال ُ
الق َّراء ْ
﴿ف ِ
ويبتدئ بقوله تعاىلِ :
دى لِ ْل ُم َّت ِق َ
ني﴾ ،والوقف عىل قوله﴿ :ال
﴿ال َر ْي َب﴾
ُ
يه ُه ً
ِ
َر ْي َب ِف ِ
دى﴾ صفة ُ
للقرآن،
يه﴾ َأ ْوىل
ري قوله تعاىلُ :
﴿ه ً
لآلية التي ذكرناها؛ أل َّنه يص ُ

ُ
َ
مرفوعا
يكون
العربية أن
حيتمل من حيث
دى ،وهدى
وذلك أبلغُ من كونه فيه ُه ً
ً
َّ
عىل النعت ،ومنصو ًبا عىل احلال»(.)49

َ
الوقف عىل ﴿ال َر ْي َب﴾
ثم أشار إىل َأ َّن
وذكر السخاوي ذينيك الوجهنيَّ ،

وقف ٍ
الوقف عىل ﴿ال َر ْي َب ِف ِ
َ
يه﴾ ٌ
ٌ
ُ
وقف تامَّ ،
فالوقوف عىل ﴿ال َر ْي َب
كاف.
وأن
ِف ِ
ُ
يه﴾ يدُ ُّلنا عىل َأ َّن املعنى َّ
الوقوف عىل ﴿ال َر ْي َب﴾
وأما
نفس ُه ُه ً
دىَّ ،
أن الكتاب َ

َّ َ
ُ
ُ
تكرر يف القرآن
دى،
دى ،بل
فال
يكون فيه ُه ً
يكون الكتاب نفسه ُه ً
واألو ُل أ ْوىل ملا ّ
أن ُ
الكريم من َّ
دى(.)50
وه ً
نور ُ
القرآن الكريم ٌ

ومنه ً
كاد ُأ ْخ ِفيها لِت ُْجزى ُك ُّل َن ْف ٍ
س بِام
الس َ
اع َة آتِ َي ٌة َأ ُ
أيضا قو ُل ُه تعاىل﴿ :إِنَّ َّ
كانُ ...
َت ْسعى﴾( ،)51قال ابن جني« :فإذا َ
فالالم يف قوله
﴿أ ْخ ِفيها﴾ بمعنى أظهرها،
ُ
ُ
تعاىل ﴿لِت ُْجزى﴾ ُمع َّل ٌ
حيس ُن الوقف دوهناْ ،
وإن كانت من
قة بنفس ﴿أ ْخ ِفيها﴾ وال ُ
إن الساع َة ٌ
فالالم ُمتع ِّل ٌ
قة بنفس ﴿آتِ َي ٌة﴾؛ أيَّ :
آتية ل ُتجزى
والسرت،
ُ
معنى اإلخفاء ِّ

تقف بعد ُ
فالوجه َأ ْن َ
ُّ
كل ٍ
﴿أ ْخ ِفيها﴾ وقف ًة قصريةَّ ،أما
أكاد ُأخفيها،
ُ
نفس بام تسعىُ ،
قة بنفس ُ
الالم ُمع َّل ٌ
الوقفة؛ فلئ ّ
ال ُي َظ ّن َّ
ألهنا إذا مل
أن
﴿أ ْخ ِفيها﴾ وهذا ضدُّ املعنى؛ َّ
َ
الالم ُمتع ِّل ٌ
فأما قرص الوقفة؛ َّ
قة
فألن َ
تظهر مل يكن هناك جزاء ،إ َّنام اجلزاء مع ظهورهاَّ ،
إمتام الوقف دوهنا ال ِّتصال العامل باملعمول فيه»(.)52
حيس ُن ُ
بنفس ﴿آتِ َي ٌة﴾ فال ُ
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من ذلك ً
ابن جماهد« :كان محزة
أيضا السكت عىل الساكن قبل اهلمز ،قال ُ

()53
ثم هيمز ،وكذلك يسكت
يسكت عىل الياء من (يشء) قبل اهلمزة سكتة خفيفة َّ

عىل الالم من (األرض)( ...)54وما أشبه ذلك»(.)55

ُ
الو َقيفة التي وقفها حتقيقَ اهلمز ،وتبيينها،
واحل َّج ُة حلمزة يف ذلك أ َّنه أراد هبذه ُ
ٍ
صورة ال ُ
جيوز فيها معها إال التحقيق؛
فجعل اهلمزة هبذه الوقفة التي وقفها قبلها عىل

َّ
بالوقيفة ُمضارع ًة للمبتدأ هبا ،واملبتدأ هبا ال ُ
جيوز ختفيفها ،أال ترى
ألن اهلمز َة صارت ُ

أن َ
َّ
الوقيفة آذنت بتحقيقها ملرافقتها
أهل التخفيف ال ُخي ِّففوهنا مبتدأ ًة ،فكذلك هذه ُ
هبا صورة ما ال ُخي َّف ُف من اهلمزات(.)56

الداللية يف السكت
األغراض
َّ

ٍ
نذكر منها:
ألغراض
قد ُيؤ َتى بالسكت
داللية ،وهي كثري ٌة غ ُ
ري منحرصةُ ،
َّ

األول :صويت ،والثاين :تركيبي ،فمن الصويت
 .1أمن اللبس :وهو عىل قسمنيَّ :
تعاىل﴿:و ِق َ
يل َم ْن ٍ
راق﴾( ،)57وعىل الالم يف
سكتة حفص عىل النون يف قوله
َ

قوله تعاىلَ :
﴿ك َّ
ال َب ْل رانَ َعىل ُق ُل ِ
معيب يف
وهبِ ْم ما كا ُنوا َي ْك ِس ُبونَ ﴾( ،)58وهذا
ٌ
فخطأ من َق َ
رأ ِ
ابن ج ّنيَّ ،
َ
به؛ وذلك َّ
ومعيب يف اإلعراب عند ِ
النون
ألن
األسامع،
ٌ

الساكنة ال تو ُّق َ
ِ
وجوب إدغامها يف الراء ،ويكفي من هذا إمجاع اجلامعة
ف يف

ري َّ
حفصا مل يقف عىل
أن
ً
عىل إدغام (من راق) ،وغريه ممَّا تلك سبيله( ،)59غ َ

النون إال ل ُين ِّب َه عىل انفصال اللفظني ( َم ْن) و(راق) برصف النظر عن وظيفتهام
﴿و ِق َ
يل
(مراق) ،قال ُ
ابن اجلزَ ري« :ويف َ
النحو َّية ،فال يلتبس باللفظ الواحدَّ ،

َم ْن ٍ
صحة الرواية
راق﴾ و ﴿ َب ْل رانَ ﴾ قصد بيان اللفظ
ليظهر َّأهنام كلمتان ،مع َّ
َ

يف ذلك.)65(»...
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ومن الرتكيبي سكتة حفص عىل (مرقدنا) يف قوله تعاىل﴿ :قا ُلوا يا َو ْي َلنا َم ْن
أن كالم ُ
الر ْمح ُن َو َص َد َق ْ ُامل ْر َس ُلونَ ﴾()61؛ لبيان َّ
الك َّفار
َب َع َثنا ِم ْن َم ْر َق ِدنا هذا ما َو َع َد َّ

قد انقىضَّ ،
فالسكت هنا
الر ْمح ُن﴾ ليس من كالمهم(.)62
ُ
وأن قوله﴿ :هذا ما َو َع َد َّ

يكون له معنى سؤاهلم عن البعث من املرقد َّأو ً
ُ
ثم إجابة املالئكة إياهم ،أو
الَّ ،

السكت
الر ْمح ُن َو َص َد َق ْ ُامل ْر َس ُلونَ ﴾َّ ،أما
ُ
إجابتهم أنفسهم بالقول﴿ :هذا ما َو َع َد َّ
الر ْمح ُن َو َص َد َق
عىل (هذا) فيؤدي إىل اضطراب املعنى ،فيكون ما بعده ﴿ما َو َع َد َّ

َ
تكون (ما) نافية لوعد الرمحن بلفظها ،ولصدق املرسلني
فه ُم منه َأ ْن
ْ ُامل ْر َس ُلونَ ﴾ ،و ُي َ

بالتقدير ،أو نفي وعد الرمحن ،وإثبات صدق ا ُملرسلني ،وفيه ُبطالن االضطراب
ُ
تغري املعنى يف ما تقدّ م مل يكن بسبب صوت منطوق يف
ما ال خيفى( .)63و ُي
الحظ َأ َّن ُّ َ
ثم مواصلته.
السلسلة الكالمية ،بل بسبب التوقف عن النُطق آ ًنا َّ

 .2التشويق :من األغراض الداللية ُ
األخرى ،التشويق ،قال عبد القاهر ُ
اجلرجاين:
َّ
«ومن املركوز يف الطبع َّ
أن اليش َء إذا نِ ْي َل بعد الطلب له ،أو االشتياق إليه،

َ
ومعاناة احلنني نحوهَ ،
موقعه من النفس
فكان
كان ني ُل ُه أحىل ،وبامليزة أوىل،
ُ
أجل وألطف»( ،)64ومن ذلك قوله تعاىل﴿ :امل * ُغ ِل َب ِ
َّ
وم * ِيف َأ ْد َنى
الر ُ
ت ُّ
ني هللِ َ
َ
األ ْر ِ
ض َو ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد َغ َلبِ ِه ْم َس َيغْ ِل ُبونَ * ِيف بِ ْض ِع ِسنِ َ
األ ْم ُر ِم ْن َق ْب ُل َو ِم ْن

﴿غ ِل َب ِ
سمع قوله تعاىلُ :
َب ْعدُ َو َي ْو َمئِ ٍذ َي ْف َر ُح ْ ُاملؤْ ِم ُنونَ ﴾(َّ .)65
ت
فإن املر َء إذا
َ
﴿يف َأ ْد َنى َ
األ ْر ِ
ض﴾ ،وإذا سمع
أين وقع هذا؟ فيأتيه اجلوابِ :
وم﴾ تساءلَ :
الر ُ
ُّ
َ
﴿يف
﴿و ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد َغ َلبِ ِه ْم َس َيغْ ِل ُبونَ ﴾
تساءل :ومتى ذاك؟ فيأتيه اجلوابِ :
َ

ني﴾ ،فيزداد ألجل ذلك ُ
بِ ْض ِع ِسنِ َ
إقبال السامع عىل ما يسمع(.)66

نشئ ا ُملتك ِّل ُم وق ًفا جيعل املوقوف عليه من كالمه ُخمال ًفا
 .3قلب املعنى :وهو َأ ْن ُي َ

ملعناه إذا وصل ،فإذا أ َّمته نسخ التام الناقص ،فال حيبس املتك ّلم عن سامعه ما
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صح ُح به ا ُملتقدِّ م من كالمه ،إ ّ
ال بقدر ما يؤ ِّدي الوقف فيه غايته ،ومن أغراضه
ُي ِّ

ين ُه ْم َع ْن َص ِ
التنبيه ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َو ْي ٌل لِ ْل ُم َص ِّل َ
ساهونَ ﴾(.)67
الهتِ ْم ُ
ني * ا َّل ِذ َ

ني﴾ للتنبيه عىل َّ
بالوقف عىل ﴿لِ ْل ُم َص ِّل َ
إثم عظيم(.)68
أن تأخ َ
ري الصالة عن وقتها ٌ
واملقصود بالوقف هنا هو الوقف الناقص وهذا ُيقابل السكتة فهي فاصلة
ُ
واصلة ،زياد ًة عىل ذلك فقد ترد داللة السكت لغرض بالغي ،وهذا شائع يف

ّ
السكاكي« :وإذا وقع أحد املتجانسني يف
باب اجلناس املتشابه واملفروق ،قال

التام مركبا ومل يكن خمالفا يف اخلط كقوله:

إذا ملك مل يكن ذا هبة فدعه فـــــ،دولته ذاهبة
سمي متشاهبا ،وإن كان خمالفا يف اخلط كقوله:
كلكم قد أخذ اجلـــــــا م وال جـــــــــــــــام لنا
ما الذي رض مدير الـــ

جام لو جاملنـــــــــــــا

سمي مفروقا»(.)69
ُ
فالعناية بالرسم يف موضع الصوت غري مطلوبة ،لذا نرى َّ
أن السكت َة هي التي

األول السكتة عىل ألف (ذا) يف الصدر أي:
تقرر املعنى ،ففي البيت َّ
ّ
إذا ملك مل يكن ذاِ ،ه َبة فدعه فدولته ذاهبــــــــة

ويف املثال الثاين ،السكتة عىل الفتحة بعد ميم (جام) أي:
كلكم قد أخذ اجلـــــــــا م وال جام ،لنـــــــــــــــا
ما الذي رض مدير الـــــ

جام لو جاملنـــــــــا

()70

َ
أن السك َت َة يف ُص َويت َِة املفصل ال ُّ
يالحظ َّ
تنفك عن التنغيم والنرب،
وينبغي َأ ْن

ريا باللهجات املحلية(.)71
وهي يف
طقيتان تتأ َّثران كث ً
العربية اليوم عادتان ُن َّ
َّ
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 ...اخلامتة ...
َبني ِمن ما َس َبقَ :
َيت ّ ُ

ّ .1
أثرها يف إبراز املعنى ا ُملختار ،زيادة عىل
إن الفواصل
الصوتية أو الظواهر هلا ُ
َّ
ٌ
حافل باألمثلة ا ُملستقاة من ُ
ُ
القرآن الكريم يف أغلبِها.
والبحث
أثرها اإلعرايب،

الصوتية تداخ ً
الالفت للنظر َّ
ريا يعيص ر َّبام عىل
أن يف هذه الظواهر
ِ .2م َن
َ
ال كب ً
َّ

ُ
ُ
ُ
واالسرتاحة ك ُّلها تدُ ُّل عىل
واملفصل
والسكت
فالوقف
ذوي االختصاص،
ُ

ُ
حيس ُن
قطع الكالم مع وجود تفاوت يف ذلك،
االبتداء بعده ،ومتتدُّ
ُ
فالوقف ما ُ

ُ
جيمع بني الوقف
واملفصل
تاما وال حيتاج إىل ما بعده،
ُ
ُمدَّ ُت ُه ح َّتى ُعدَّ ما قبله ًّ
والسكت عىل السواء ،والسكت أو السكتة قطع الصوت من دون ُّ
تنفس

ٌ
ٌ
واصلة يف املعنى،
فاصلة يف النُطق،
دالل ًة عىل ا ِّتصال ما قبلها بام بعدها ،فهي
ٌ
ُ
ملجرد أخذ النفس ،وال ضابط هلا.
واالسرتاحة هي
فرصة ّ

 .3مهام يكن األمر َّ
أثرا ً
بارزا يف د ّقة
فإن للفواصل
الصوتية بمصاحبة التنغيم ً
َّ
التحليل اللغوي عىل ا ُملستويات كا َّفة.

َ
َّ .4
مقام هذه الظواهر
العربية منحتنا
إن اللغة
تقوم َ
خاصة هبا يف الكتابةُ ،
وسائل ّ
َّ
ِ
املصحف.
خاص ًة يف رسم
الصوتية وتؤ ِّدي وظائفها ،و ّ
َّ

 .1ينظر :لسان العرب ،البن منظور ،بوالق( ،س ك ت) ،والقاموس املحيط للفريوز آبادي:
.142 /1
 .2ينظر :حق التالوة ،حسن شيخ عثامن ،ط بريوت.48 ،

237

 .3ينظر :النرش يف القراءات العرش ،ابن اجلزري.240 -239 /1 :
 .4ينظر :أبحاث يف أصوات العربية ،د .حسام النعيمي.66 :
 .5القيامة.27 :
 .6املطففني.14 :
 .7كتاب سيبويه ،طبعة بوالق.414/2 :
مكرم ،بريوت1971 ،م:
 .8احلجة يف القراءات السبعة ،ابن خالويه ،حتقيق :عبد العامل سامل ّ
.330
حيان ،ط الرياض.389 /8 :
 .9ينظر :البحر املحيط ،أبو ّ
 .10ينظر :علم األصوات ،كامل برش ،دار غريب للطباعة والنرش ،القاهرة200 ،م.555 :
 .11ينظر :الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية ،أمحد زكي باشا ،بريوت ،ط1995 ،3م.8 ،7 :
 .12ينظر :الربهان يف علوم القرآن ،الزركيش ،342/1 :ودالالت الظاهرة الصوتية يف القرآن
الكريم.88 :
 .13ينظر :اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوطي.175 /1 :
 .14ينظر :الصوت اللغوي يف القرآن الكريم ،حممد حسني الصغري.106 :
 .15ينظر :علم األصوات.554 :،
 .16ينظر :املصدر نفسه.558 :
 .17ينظر :الوقف يف العربية عىل ضوء اللسانيات.40 :
 .18ينظر :املصدر نفسه.153 :
 .19ينظر :اللغة العربية معناها ومبناها ،متام حسان.270 :
 .20ينظر :أسس علم اللغة ،ماريوباي ،95 :ودراسة الصوت اللغوي ،د .أمحد خمتار عمر ،ط،4
عامل الكتب.231 :
 .21ينظر :أسس علم اللغة .147 -69 :هذه العالمة تدل عىل موضع الفصل.
 .22ينظر :دراسة الصوت اللغوي.364 :
 .23ينظر :علم األصوات.560 :
 .24ينظر :املصدر نفسه.561 -560 :
 .25ينظر :املصدر نفسه.561 :
 .26النازعات.27 :
 .27ينظر :علم األصوات.562 -561 :
 .28املائدة.26 :
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 .29األنعام.100 :
 .30ينظر :علم األصوات.554 :
 .31ينظر :علم األصوات 561 :وما بعدها.
 .32ينظر :املصدر نفسه 555 :وما بعدها.
 .33هود.43 :
 .34آل عمران.135 :
 .35البقرة.13 :
ٍ
يوعا و عمو ًما و إهبا ًماُ ،
ألهنا إذا ا ْق َ َ
ساعدت
نقول
باسم
رت َن ْت
ُ
نكرة زادت ُُه ُش ً
ُ .36س ّم ْ
يت إهبامية؛ ّ
ٍ
َر ً
جال ما.
 .37البقرة.26 :
 .38الزمر.73 :
 .39طه.72 :
 .40اإلرساء.46 :
 .41آل عمران.37 :
 .42آل عمران.169 :
 .43األنعام.11 :
 .44األعراف.148 :
 .45األعراف.114 :
 .46البلد.1 :
 .47ينظر :علم األصوات.554 :
 .48البقرة.2 :
 .49تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري .38 /1 :التام :هو الذي ال يتع ّلق ما بعده بام قبله الب َّتة ال من
جهة اللفظ وال من جهة املعنى ،ينظر :الوقف يف العربية .146 :الكايف :هو الذي ملا بعده
تع ّلق بام قبله من جهة املعنى فقط ،ينظر :الوقف يف العربية.146 :
 .50ينظر :مجال ُ
الق ّراء وكامل اإلقراء ،السخاوي.570 /2 :
 .51طه.15 :
 .52املحتسب ،ابن جني.48 /2 :
صار ُه ْم ُك َّلام َأضا َء َ ُهل ْم َم َش ْوا ِف ِ
يه
 .53البقرة ،20 :وهي من قوله تعاىلَ ﴿ :ي ُ
رب ُق َ ْخي َط ُف َأ ْب َ
كاد ا ْل َ ْ
َ
اهلل َل َذ َه َب بِ َس ْم ِع ِه ْم َوأ ْبصا ِر ِه ْم إِ َّن َ
قاموا َو َل ْو شا َء ُ
اهلل َعىل ُك ِّل َ ْ
يش ٍء َق ِد ٌير﴾.
َوإِذا َأ ْظ َل َم َع َل ْي ِه ْم ُ
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 .54البقرة ،22 :وهي من قوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َج َع َل َل ُكم َ
األ ْر َ
السام َء بِنا ًء َو َأ ْنزَ َل ِم َن
ُ
ض ِفراش ًا َو َّ
َ
َ
الس ِ
ِ
امء ما ًء َف َأ ْخ َر َج بِ ِه ِم َن الث ََّم ِ
َ
ً
رات ِرزْ ق ًا َل ُك ْم َفال َ ْجت َع ُلوا هلل أنْدادا َوأ ْنت ُْم َت ْعل ُم َ
ون﴾.
َّ
 .55كتاب السبعة يف القراءات ،148 :وينظر :النرش.419 /1 :
احلجة للقراء السبعة ،أبو عيل الفاريس.391 /1 :
 .56ينظرّ :
 .57القيامة 27:وينظر احلجة للقراء السبعة.391/1:
 .58املطففني 14:وينظر احلجة للقراء السبعة.391/1:
 .59ينظر :اخلصائص ،ابن جني.94 /1 :
 .60النرش يف القراءات العرش.426 /1 :
 .61يس.52 :
 .62ينظر :النرش يف القراءات العرش.426 /1 :
 .63ينظر :املصدر نفسه.426 /1 :
 .64أرسار البالغة ،عبد القاهر اجلرجاين.118 :
 .65الروم.3 -1 :
 .66ينظر :أبحاث يف أصوات العربية.69 -68 :
 .67املاعون.5 -4 :
 .68ينظر :الوقف يف العربية.187 -186 :
 .69مفتاح العلوم ،السكاكي ،طبعة مصورة من طبعة مرص.181 :
 .70ينظر :أبحاث يف أصوات العربية.78 :
حسان.197 :
 .71ينظر :مناهج البحث يف اللغة ،د .متام ّ
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ملخص البحث
بسم اهلل الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل املصطفى

االمني النبي حممد صىل اهلل عليه واله الطيبني الطاهرين ...وبعد

وصو ً
ال اىل توحيد املصطلح ومقارنة دالالته وتاكيد ًا عىل اثر الرتاث الديني

واالسالمي يف انتاج املصطلح ،رشعت يف كتابة هذا البحث من خالل االفادة من
حوار احلضارات العراقية القديمة االكدية والبابلية واالشورية عرب االنتقال من
الوضع اىل االصطالح وما حصل هلا من تطور لغوي تدرجيي صوت ًا ورصف ًا وداللة

ملجموعة من االلفاظ الدينية التي قمت بعرضها او ً
ال عىل معاجم اللغة االكدية
ومنها معجم شيكاغو االشوري الشامل الذي اصدرته جامعة شيكاغو املرموز

له ( )C.A.Dومعجم فون زودن االملاين املرموز له ( )A.H.Wثم عرضها عىل معاجم

اللغة العربية ومنها لسان العرب البن منظور ومقاييس اللغة البن فارس .وذلك
للتوصل اىل وعي مصطلحي ديني يسهم يف ترسيخ لغة علمية مشرتكة من خالل

مقارنتها مع لغة جزرية اخرى ،يف ضوء عىل اللغة املقارن والشك ان املقارنة بني
اللغات هلا فوائد منها االملام بتاريخ الشعوب وحضارهتا ودياناهتا واستنتاج احكام

لغوية مل نكن نصل اليها لو اقترصت دراستنا عىل العربية وحسب.

وبعد استقراء املوضوع ملا جاء منه يف املتون اللغوية املدروسة ،وتصنيف

االلفاظ ضمن جمموعاهتا الداللية الينية املشرتكة بني العربية واالكدية ،وترتيبها

ضم
بحسب االلفباء ،رشعت برسم خطة وجدت اهنا تنقسم عىل فصلنيَّ ،

الفصل األول ثالثة حماور عرض املحور األول :الوضع واالصطالح يف اللغات
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 الدراسة اللغوية: واملحور الثالث. ديانة العراقيني القدماء: واملحور الثاين.املشرتكة

 وكان الفصل الثاين خمصص ًا لدراسة. اللهجات االكدية: واملحور الرابع.املشرتكة
 والثاين،املجموعات الداللية وقد تضمن حمورين تناولت يف االول منها الفاظ االهله
 وقفيت عىل هذه الفصول واملحاور بخامتة اشتملت عىل نتائج عامة،الفاظ العبادات

. تلتها قائمة مصادر البحث مرتبة بحسب االلفباء،وخاصة
.
ABSTRACT

Unifying the discourse, comparing its connotations and certifying the
impact of the Islamic and religious heritage on the discourse production,
I do launch into tackling such a research paper as exploiting the dialogue
of the civilizations Iraqi old Acadian Babylonian and Assyrian and tracing
the discourse in terms of phonology and syntax. It is to set an act of
comparison between certain religious utterances and Acadian dictionaries;
for instance, the universal Assyrian Chicago Dictionary, issued by Chicago
university (A.H.W), the German Phonezudan Dictionary (C.A.D), Arabic
dictionaries, The Arabic Tongue for Ibn Mandhur and Language Measures
for Ibn Faras.
It is to reach discourse perception participating to erect a mutual
scientific language as to be compared with another island one. Comparing
languages with each other gives many a merit; knowing the history,
civilization, religion and linguistic regulations induction of nations we
never fathom if the study is delimited to the Arabic language. Having
reconnoitered the main locus in the studied sources and the utterance
categorization according to their mutual structural semantic groups
between the Arabic and the Assyrian alphabetically , the research paper
forays into two chapters ; the first holds four axes ; the position and
etymology in the mutual languages; the religion of old Iraqis ; mutual
linguistic study and the Assyrian dialects . The second chapter is allotted
to the semantic groups and appears with two axes; the divine utterances
and the worshipping utterances. The study terminates at a conclusion
with private and public results and bibliography.
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الفصل االول

حماور لغوية عامة
املحور االول :الوضع واالصطالح يف اللغات املشرتكة
ان لغة العرب ممتنعة عىل سائر اللغات وهذه كلها منقادة هلا،لذلك اقبلت االمم

عليها يتعلموهنا رغبة فيها وحرص ًا عليها وفض ً
ال فيها للناس وقد وضح هذا الرازي

بقوله(( :ان افضل اللغات االربع لغة العرب وهي افصح اللغات واكملها وامتها
واعذهبا وابينها ومل حيرص الناس عىل تعلم يشء من اللغات يف دهر من الدهور ويف

وقت من االوقات كحرصهم عىل تعلم لغة العرب( .)1بل ان لغة العرب افضل

اللغات واوسعها ودليل ذلك قوله تعاىل ﴿بِ ِل َس ٍ
يب ُمبِ ٍ
خص
ان َع َر ِ ٍّ
ني﴾( .)2إذ انه ملا ّ
اهلل سبحانه وتعاىل اللسان العريب بالبيان علم ان سائر ((اللغات قارصة عنه وواقعه

دونه))( .)3ويف كل اللغات هناك اصل وتطور وظواهر لغوية مشرتكة بني اللغات

العربية عامة وبني اللغتني االكدية والعربية خاصة .ولذلك ان لغة اشور وبابل التي

قد عثر عىل اثارها منقوشة باالحرف االسفينية او املسامرية يف اثار مملكة اشور اقرب
اللغات اجلزرية اىل اللغة االصلية اذا مل تكن هي بقيمتها(.)4

وقد وصف نولدكه امهية اللغة العربية يف اجلزيرة العربية بقوله «اهم لغة تكلم

هبا العرب مطلق ًا»( .)5وبصورة عامة متتاز اجلزرية عن سائر اللغات بوفرة كلامهتا

واطراد القياس يف ابنيتها وتنوع اساليبها وعذوبة منطقها ووضوح خمارج حروفها

وتفضلها اللغة العربية يف كل ذلك لتصوهنا زمن جاهليتها قرون ًا سحيقة يف شبه
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جزيرة العرب وتقدمها يف الطريقة النظرية التي نشأت عليها من حصول االزدواج

اللغوي بلغة الفاحتني او هلجة املغريين حتى ظن كثري من العلامء الباحثني اهنا لغة

وليدة مواضعة واصطالح معتمد من حكامء اهلها الهنا لغة فطرية تدرجيية وهي

من اقدم اللغات السامية بل هي اصلها عىل رأي كثري من علامء عرصنا الغربيني

وعدَّ من اهم خطوط حضارة وادي الرافدين هو اخلط املسامري اذ
والرشقينيُ .

كانت له سمه دينية فقد بقي اداة للتدوين يف هذه احلضارة وحضارات الشعوب
املجاورة ملدة اربعة االف عام واول ظهور له يف حدود ( 3500ق .م)( )6اىل بداية

العهد امليالدي (75 -50م) ،اذ اقترص تداوله بني كهنة املعابد ،ومن هنا نجد انه
اختذ صفته الدينية( )7وعىل الرغم من ان نظام الكتابة املسامرية هو من اصعب النظم

التي استعمل يف العصور القديمة فقد تعد تقدم ًا كبري ًا يف فن الكتابة (.)8

واما اللغة االكدية فقد عدت أقدم اللغات اجلزرية من حيث نصوصها املدونة

اذ دونت فيها اخبار الساللة االكدية التي حكمت يف العراق (حدود منتصف

االلف الثالث ق.م) ثم اللغة البابلية واللغة االشورية وتنقسم كل من هاتني اللغتني
من حيث تطورمها الزمني عىل البابلية القديمة والبابلية الوسيطة والبابلية احلديثة

وكذلك االشورية اىل اشورية قديمة ووسيطة وحديثة وصار مصطلح اللغة االكدية

يفهم منه بوجه عام اللغتان البابلية واالشورية(.)9

وعن الوضع واالصطالح نذكر قول التاج السبكي يف رشح منهاج البيضاوي

الوضع عبارة عن ختصيص اليشء باليشء ،بحيث اذا أطلق االول فهم منه الثاين،
قال وهذا تعريف سديد ،فأنك اذا اطلقت قولك قام زيد فهم منه القيام منه ،قال فان

قلت مدلول قولنا (قام زيد) صدور قيامه ،سواء اطلقنا هذا اللفظ ام مل نطلقه(.)10

248

وهناك رأى حمدث عن الوضع يقول (الوضع املعجمي قارص عن التعبري

معجمية معينة ،لذا ان عملية اذابة هذه االلفاظ املعجمية املعربة عن الفكرة وصبها
بلفظ موصل موضوع بغاية االختزال هو ما نسميه بـ (املصطلح)( .)11ويعتقد ان

الشطر االول من التعريف الذي يقول .الوضع املعجمي قارص عن التعبري عن
الفكرة .قد قصد به من التعريف القديم السابق العبارة التي تقول الختصيص اليشء

باليشء وحتديد ًا كلمة (ختصيص) فهو قارص من هذا اجلانب القتصارعىل كلمة
واحدة او كلمتني بينام املصطلح قد وضح جمموعة الفاظ معجمية كثرية يف عبارة
واحدة .وفيام بعد اصبحت احلاجة كبرية اىل املصطلحات ،وبعبارة اوضح حيدث يف
املصطلحات ان يكون الدال واحد ًا واملفهوم متباين ًا من فن الخر او يكون املفهوم
واحد ًا والدال متباين ًا من فن الخر والدال اشبه باملشرتك اللفظي يف اللغة ومن هنا
ظهر كثرة املصطلح وتعددها والتباين بعضها ببعض االخر احيان ًا (.)12

املحور الثاين :ديانة العراقيني القدماء
ان حضارة وادي الرافدين هي احدى احلضارات القديمة القليلة التي اطلق

عليها املؤرخ الشهري توينبي مصطلح احلضارة االصلية او االصيلة اي هي احلضارة
التي مل تشتق من حضارة سابقة هلا بل نشأت وتطورت منذ عصور ماقبل التاريخ

وهي قليلة العدد يف تاريخ االنسان ولن يتكرر ظهورها عند البرش عىل اغلب
االحتامالت يف مقدمتها حضارة وادي الرافدين( .)13وكانت الطقوس الدينية

ألرض الرافدين بالغة التعقيد تشتمل عىل تفصيالت حمددة يف رصامة ودقة ،وهذا
يدل عىل مدى التطور الديني كام مبني يف الوقت نفسه سيادة الدين املطلقة عىل كل

جانب اخر من جوانب احلياة االجتامعية( .)14وحتلل بداية الدين البابيل منذ عصور

ماقبل التاريخ اذ استوطن العراق عنارص برشية كثرية .واستمر كذلك يف العصور
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التارخيية وان حضارته ومن ضمنها الدين نتاج جهود قارهبا اكثر من عنرص واحد،
كالسومريني الذين كان هلم اثر يف أسس احلضارة العراقية القديمة واجلزريني الذين
طبعوا معظم الرشق االدنى بطابعهم( .)15ولو حللنا الدين حتليال دقيق ًا شام ً
ال

لوجدناه مؤلفا من ركنني اساسيني:

االعتقاد بوجود كائن او كوائن فوق البرش او قوى فوق الطبيعة
االعتقاد انه من املمكن للبرش ومن الواجب عليهم ان تكون هلم عالقات

ما بذلك الكائن او الكوائن العليا او بتلك القوى فوق الطبيعة واستنادا اىل هذا
التعريف يتم حتليل الدين اىل املقومات االتية :معتقدات ،عبادات ،نظم وقواعد

اخالقية ومنظامت ومؤسسات دينية(.)16

واول الواجبات الدينية عند البابليني اخلوف من اآلهلة ،فغالب ًا ما يصف امللوك

انفسهم باهنم خيشون اآلهلة ،وويل ملن ال خياف اآلهلة ،فامللك الذي ال يفعل ذلك

يعرض نفسه لغضب اآلهلة وانتقامها اذ تسلط عىل مملكة االعداء خيربوهنا( .)17ومثلام
يتم العقاب عىل الذنوب يف هذه احلياة كذلك يكون الثواب عىل االعامل الصاحلة

وانواع الثواب يف هذه احلياة مثل العقاب متنوعة كثرية وابرزها منح العبد العمر
الطويل جزاء عمل صالح وكانت هذه االمنية اعز ما يتمناه البابليون وحتقيقها من

اقوى البواعث واحلوافز عىل االعامل الصاحلة(.)18

املحور الثالث:الدراسة اللغوية املشرتكة
مما الشك فيه ان جمموعة الشعوب العربية القديمة امتازت عن غريها بصفات

معينة مشرتكة فيام بينها وهذه اخلصائص لغوية قبل كل يشء ملا بينها من التشابه
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الكبري يف االصوات والصيغ والرتاكيب واملفردات ما ال يمكن معه ان ننسب تقارهبا
اىل حدوث اقتباسات فيام بينها يف العصور التارخيية( .)19وهلذا ُعدَّ ت اللغة ّ
االكدية

بفرعيها البابيل واالشوري« :اقدم اللغات املعروفة وبالتايل اقرهبا اىل األصل ابتدأ
تدوين هذه اللغة باخلط املسامري قبل منتصف االلف الثالث قبل امليالد وتفرعت

اللغة االكدية يف بداية االلف الثاين قبل امليالد عىل هلجتني رئيسيتني مها البابلية يف
اجلنوب واألشورية يف الشامل استمرت اللغة االكدية حتى القرن االول امليالدي اي

اهنا استمرت حية ملدة ثالث االف سنة وهذا ما جيعلها اطول لغات االرض قديمها
وحديثها عمر ًا»( .)20واما اللغة العربية فهي «اللغة التا ّمة احلروف الكاملة األلفاظ
مل ينقص منها يشء من احلروف فيشينها النقصان ،،ومل يزد فيها يشء فيعيبها الزيادة
وسائر اللغات فيها زيادة حروف مولدة ،وينقص عنها حروف هي اصلية»(.)21

وختتلف نسبة التوزيع الصويت يف االلفاظ املشرتكة بني العربية واالكدية والنظام

املتبع يف هذا املجال هو نظام املقابالت الصوتية وذلك لتميز االلفاظ املشرتكة بني
العربية واالكدية ،فالكلمة التي ترد بالشني باالكدية نجدها بالسني يف العربية وهذا

دليل عىل اهنا من اصل سامي ّ
مطرد مشرتك .واخضاع احلروف غري العربية يكون
وفاق ًا للقوانني العربية .والصوت الواحد يف االكدية حيل حمل ثالثة اصوات عربية
بسبب فقدان اصوات احللق واالطباق يف االكدية فهي عملية تقريب صويت وعملية

التغري الصويت واالبدال بني االصوات يف اللغتني العربية واالكدية منها ماهو قريب

كاألبدال بني السني والصاد ألهنا من خمرج واحد« :ممابني طرف اللسان وفويق
الثنايا»( .)22ومنها ماهو بعيد كاألبدال بني الضاد والالم ،ذلك الن الضاد أسناين

لثوي شديد ،والالم لثوي متوسط بني الشدة والرخاوة( .)23فاختلف خمرج الضاد

عن الالم ،اذ ان االبدال له عنرصان مهامن ،العنرص االول :احتاد الصوتني املبدلني
يف املخارج وال يمكن ابدال صوتني من خمارج متباعدة ،والعنرص الثاين االحتاد يف
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النوع والصفة ،ومنها ماهو مطلق ومنها ماهو مقيد برشط« ،اما املطلقة فمثل ابداء

الباء يف اللغة السامية االصلية فاء يف العربية فليس هلذا القلب من رشط صويت يقيده
واما املقيده فمثاهلا ان امليم االصلية يف اواخر الكلامت يف اللغة السامية االصلية

صارت نون ًا يف العربية وذلك ان قلب امليم نون ًا مطرد من حيث انه حدث يف كثري من

الكلامت ولكنه مقيد من حيث انه اقترص عىل اواخر تلك الكلامت فقط ومل يتعداها
اىل اوائلها وال اواسطها»(.)24

واما الدراسة الداللية فأهنا تنهض بدراسة املجاالت الداللية اللغوية بعد ان

تتم تقسيمها عىل جمموعات داللية حمددة ،وأخر متفرقة ومن هذه املجموعات نرشع
بدراسة حتليل القضايا الداللية املختلفة وهناك عالقة وطيدة بني اللفظ ومعناه ،اذ
ان اللفظ دال ،واملعنى مدلول وتصور الدال يلزم تصور املدلول(« .)25ومن هذه

العالقة نرشع بذكر مظاهرها واسباهبا والسياق الذي يوضح معناه واخري ًا نقف

عىل ظاهرة بقاء االلفاظ واندثارها ،فعلم الداللة هو تغري االلفاظ ملعانيها ،ذلك

ان االلفاظ ترتبط بداللتها ضمن عالقة متبادلة فيحدث التطور الداليل كلام حدث

تغري يف هذه العالقة»(.)26

واما مظاهر التغيري الداليل ،ترجع اىل :ثالثة انواع :التضييق واالنتقال ،فهناك

تضييق عند اخلروج من معنى عام اىل معنى خاص .وهناك اتساع يف احلالة العكسية
اي عند اخلروج من معنى خاص اىل معنى عام وهناك انتقال عندما يتعادل املعنيان او
اذا كانا ال خيتلفان من جهة العموم واخلصوص كام يف حالة انتقال الكلمة من املحل
اىل احلال اومن السبب اىل املسبب او من العالمة الدالة اىل اليشء املدلول عليه الخ،

او العكس( .)27وتتفاوت هذه املظاهر فيام بينها من حيث كثرة االستعامل ،فالتعميم

حالة نادرة ،اما التضييق فيبدو اوسع منه( .)28وسبب شيوع ختصيص الدالالت
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هو « :تنظيم احلياة ،وسن القواعد ووضع الترشيعات الضابطة»( .)29ومن املظاهر
ُ
األخر :تغري املعنى من حيس اىل معنوي و بالعكس ،كذلك السمو واالنحطاط
الداليل ،واسباب صوتية ،وهذه واضحة من خالل العالقة بني الكتابة الصورية

ومدلوهلا او مسامها وفكرهتا ،ونجد هذه العالقة واضحة يف الكتابة املسامرية يف
اهنا:مرت بثالث مراحل قبل ان تتبلور وتتضح وتصبح
اللغة األكدية ،فاملعروف،
ّ
نظام ًا كام ً
ال هي مرحلة الكتابة الصورية ..ومرحلة الكتابة الرمزية ..واخري ًا مرحلة
الكتابة املقطعية او ما يعرف باملرحلة الصوتية(.)30

اما الكالم عىل بقاء االلفاظ واندثارها ،فهذا متعلق بكثرة استعامل اللفظ او

العكس من ذلك اي ندرة استعامله ،وذلك الستعامل هلجة ما لكلمة ما ثم تركها

الن الكلمة :من وجهة نظر هذه اللهجة كلمة ميته ...وموت الكلمة امر نسبي اذ ال

يمكن القول عىل وجه االطالق بان اللفظ قد توقف استعامله متام ًا والسبب االخر

اىل كثرة االستعامل او ندرته يرجع اىل الكلامت التي يوجد بينها حيث املعنى(:)31

«نوع من النظام التصاعدي حيتوي عىل معان قوية ومعان ضعيفة فاألوىل ،وهي
ليست اقدم املعاين بالرضورة ،تفرض نفسها عىل العقل بمجرد ذكر الكلمة ،وتدين

بقوهتا اىل امهية استعامهلا اما الثانية فتبقى يف الظل ألهنا نادرة االستعامل»( .)32واما
العوامل املؤثرة يف التطور الداليل فهي :اجتامعية وثقافية ،نفسية ،وعوامل لغوية(.)33

املحور الرابع :هلجات ا ُّللغة األكدية
تتألف اللغات الرشقية او الشاملية الرشقية من اللهجات االكدية يف العراق

القديم ،وقد بدأ تدوينها باخلط املسامري منذ ( 2500ق.م) وتفرعت منذ االلف
الثاين عىل اللهجات الرئيسة اآلتية:
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 .1اللهجات البابلية يف حدود  2000ق .م اىل القرن االول امليالدي :اللهجة
االكدية القديمة ( 2334ق.م)( .)34البابلية القديمة ( 1500 -2000ق.م).

البابلية الوسيطة ( 1000 -1500ق.م) .البابلية احلديثة (600 – 1000

ق.م) .البابلية املتاخرة ( 600ق.م اىل القرن االول امليالدي)( .)35اللهجة

البابلية النحوية ،وهي اللهجة التي دونت هبا اعامل اشور بانيبال (627-668

ق.م)(.)36

 .2اللهجات االشورية يف حدود  600 - 2000ق.م :االشورية القديمة (2000
  1500ق.م) .االشورية الوسيطة ( 1000- 1500ق.م) .االشوريةاحلديثة ( )600 -1000ق.م(.)37

وعدّ ت اللغة االكدية من اقدم اللغات اجلزريه املعروفة من حيث تاريخ
ُ

التدوين وذلك لكوهنا تقدم لنا اقدم النصوص االكدية وادقها وتبني لنا مراحل

تطورها وتوضح اصالة عدد من اخلصائص واملظاهر واملفردات اللغوية التي نجد
بعضها يف اللغة العربية( .)38واستعملت هلجات اللغة االكدية استعامال واسع ًا

فعىل سبيل املثال اللهجة البابلية القديمة فقد« :استعملت هذه اللهجة لتدوين

النصوص اللغوية املعجمية التي ترشح الكلامت السومرية وعالماهتا وقيمها
الصوتية ومرادفاهتا البابلية ،وكذلك دونت معاجم باسامء النباتات واحليوانات
اسامء االشياء واملواد املختلفة ..واملعامالت التجارية مثل البيع والرشاء والقروض
واالحوال الشخصية»(.)39
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الفصل الثاين
املجموعات الداللية
او ًال :االلفاظ املخصوصة بالهلة ومتعلقاهتا
اله :جاء ذكرها يف االكدي القديم فيام بعد بصيغة( :ال )ilu :ومعناها :االه

واالاله احلامي( )40ومقابلها العريب االله :اهلل عز وجل وكل ما اختذ من دونه معبود ًا

اله عند متخذه واجلمع ٌ
اهلة قال وليس هو من االسامء التي جيوز منها اشتقاق فعل

كام جيوز يف الرمحن الرحيم وروى املنذري عن ايب اهليثم انه سأل عن اشتقاق اسم
اهلل تعاىل يف اللغة فقال عىل حقه اال ٌه أدخلت االلف والالم تعريف ًا فقيل االال ُه ،ثم

حذفت العرب اهلمزة استثقا ً
ال هلا فلام تركوا اهلمزة حولوا كرسهتا يف الالم التي هي

الم التعريف وذهبت اهلمزة اص ً
ال فقالوا الال ُه ،فحركوا الم التعريف التي التكون

اال ساكنه ثم التقى المان متحركان فأدغموا االوىل يف الثانية ،فقالوا اهلل كام قال
تعاىلَّ ﴿ :ل ِك َّنا ُه َو َّ ُ
اهلل َر ِّيب َو َال ُأ ْ ِ
رش ُك بِ َر ِّيب َأ َحد ًا ﴾( .)41معناه لكن انا(.)42
اذن فان هذه التغريات الصوتية لكلمة (ال) هي التي جعلتها تتطور اىل

كلمة (اهلل) اذ ان الالم وااللف واهلاء ،اله اسم اهلل تعاىل ،ثم ادخل االلف والالم
للتعظيم( .)43وقد عدت عرب العصور السابقة لإلسالم حافظوا يف حياهتم الدينية

االجتامعية عىل االحوال العربية القديمة اكثر من اي شعب اخر وهناك اهلة كثرية
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تشرتك فيها عدة شعوب سامية ،وهو :ال( .)44اي ان هذه الكلمة عند االكديني و

(ال) لدى الكنعانيني و (الوهم) عند العربيني و (اهلل) عند العرب( .)45وقد حصل

لكلمة االه تطورات صوتية منها فقدان اصوات احللق اهلمز واهلاء يف اللفظ االكدي

( )iluوذلك الن اللغة ّ
األكدية فقدت أصوات احللق اجلزرية تامة( .)46اذ اليوجد بني

العالمات املسامرية مقاطع صوتية ذات النطق القريب منها فغريوا عن صوت العني

فاضطر الكتبة عند تدوينها اىل استخدام املقاطع الصوتية ذات الباء والياء املائلة او

بحركتي الكرسة او الكرسة املائلة اىل جانب االلف( .)47لذلك ادى تدوين اللغة

االكدية باخلط املسامري اىل اختفاء بعض اصواهتا من الكتابة والسيام اصوات احللق

هذه مثل العني واهلاء واحلاء واصوات التضخم مثل الضاد والظاء وذلك النعدام
العالمات املسامريه اخلاصة التي تؤدهيا يف اخلط السومري  .48فضال عن التغريات

الصوتية االخر لكلمة اهلل عز وجل التي ذكرها ابن منظور يف معجمه بالتسلسل

( ،)#711-360اشتقاق اسم اهلل تعاىل يف اللغة كان حقه (اال ُه) ،ثم ادخلت االلف

والالم تعريف ًا فقيل أإلال ُه ،ثم حذفت العرب اهلمزة استثقاال هلا ،فلام تركوا اهلمزة
ال فقالوا َ
َح َّولوا كرسهتا يف الالم التي هي الم التعريف وذهبت اهلمزة أص ً
(ألِال ُه)،

فحركوا الم التعريف التي التكون اال ساكنة ،ثم التقى المان متحركان فادغموا

االوىل يف الثانية فقالوا اهلل.

جبار :جاء ذكرها يف االكديه(:البابيل القديم فيام بعد بصيغة ُ
(ك ُّرب)gubburu ،

(اجلبار :اهلل) عن اسمه القاهر خلقه
ومعناها يتجرب( .)49ومقابلها يف اللغة العربية:
ُ

عىل ما اراد من امر وهني ،ابن االنباري :اجلبار يف صفة اهلل عز وجل الذي الينال،

ومنه جبار النخل .قال االزهري جعل جبار يف صفة اهلل تعاىل او يف صفة العباد

من األجباروهو القهر واالكراه من جرب واجلربياء والتجبار:وهو بمعنى الكرب

256

وانشد االمحر ملغلس بن لقيط االسدي يعاقب رج ً
ال كان والي ًا عىل اوضاح« :فأنك

إن عاديتني غضب احلىص عليك وذو اجلبورة املتغطرف» ،فاجلرب هو :جنس من

العظمه والعلو واالستقامه فاجلبار :الذي طال وفات اليد ،يقال فرس جبار ٌة،
ونخلة جبار ٌة( .)50يقول« :ان عاديتني غضب عليك اخلليفة وماهو يف العدد كاحلىص
واملتغطرف :املتكرب»(.)51

وقد حصل الكلمة ُ
رب )gubburu :حتول صويت من الوحدة الصوتية االكدية
(ك ُّ ُ
(َ / gك) وهي غري مستحسنه والكثرية يف لغة من ترتيض عربيته ،والتستحسن يف

قراءة القرآن ،وال يف الشعر( .)52وهي لغة اضطرارية (سائرة يف اليمن مثل مجل اذا
اضطروا قالوا كمل بني اجليم والكاف) اذ ان الذين تكلموا هبذه احلروف املسرتذلة

قوم من العرب خالطوا العجم واملعنى العام كلمة جبار من مادة جرب هو القوة

والتمكن( .)53ويف اجلانب الداليل لكلمة جبار نجدها قد استعملت يف العربية

استعام ً
ال جمازي ًا يف الداللة عىل النخلة اجلبارة وهي العظيمة التي تفوت يد املتناول
وعىل اجلبار من امللوك وهو العايت واجلبار الذي يقتل عىل الغضب ويقال رجل جبار
اذا كان طوي ً
ال عظي ًام قوي ًا وتشبيه ًا باجلبار من النخل.

َح ّنان :جاء ذكرها يف االكدية :االكدي واالشوري والبابيل القديم بصيغة:

(ا ِ ُّن )ennu :ومعناها :رمحة( .)54ومقابلها العريب( :احل ّن ُ
ان :قال ابن األثري :احل َّنان

الرحيم بعباده ،فعال من الرمحة للمبالغة ،االزهري :هو بتشديد النون صحيح قال

ابو اسحاق احلنان يف اهلل هو بالتشديد ذو الرمحة والتعطف .واحلنان بالتخفيف الرمحة

﴿و َحنَان ًا ّمن ّلدُ ّنا﴾(.)55
تقول َح ّن عليه َحي ُّن حنان ًا .وقال الفراء يف قوله سبحانه َ
الرمحة اي وجعلنا ذلك رمحة البويك و ّحتنن عليه وترحم(.)56
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وقد فقدت الكلمة األكدية ّ
(أن )ennu :صوت احللق (احلاء) وتم تعليل هذه

الظاهرة الصوتية يف كلمة (االه) واستعيض عن احلاء بالكرسه املائلة القصرية ()e

يف بداية الكلمة االكدية ( )ennuكذلك مثلام حصل يف الكلمة االكدية من تشديد
النون اذ تكررت النون مرتني كذلك تم تشديد النون يف العربية واستعيض عن

تكرار النون بعالمة الشدة ( ّ ) اذ التوجد مثل هذه العالمات االمالئية يف اللغة
االكدية ،واما اجلانب الداليل،فقد حصل تطابق يف املعنني االكدي والعريب وهو

(الرمحة).

ُ
(ديان)dajanu :
ديان :جاء ذكرها يف( :االكدي واالشوري القديم بصيغة

ومعناها حاكم)( .)57ومقابلها العريب( :الديان ُ من اسامء اهلل عز وجل ،ومعناه
احلكم :القايض ،وسئل بعض السلف عن عيل بن ايب طالب عليه السالم ،فقال
كان َّديان هذه األمة بعد نبيها اي قاضيها وحاكمها والدَّ يان ال َق َّهار ،ومنه قول ذي

االصبع العدواين« :اله ابن عمل ال أفضلت يف َح َسب فينا وال انت دياين فتخزوين»،
اي لست بقاهري فتسوس امري والديان :اهلل عز وجل والديان القهار وقيل احلاكم

والقايض ،وهو فعال من دان الناس اي قهرهم عىل الطاعة(.)58

وقد حصل لكلمة ديان dajanu :االكدية تطابق ًا تام ًا ،اما من حيث تأصيل هذه

الكلمة فاهنا مثلام ذكرنا ترجع اىل االكدي واالشوري القديم اي اهنا موغلة يف القدم
وهذا يدحض الرأي القائل (باراميتها)( .)59اذ إن االرامية لغة متاخرة عن االكدية

من حيث القدم ،اذ حلت اللغة االراميه الغربية يف عرص متأخر عىل اللغة االكدية
الرشقية بوصفها اللغة املحلية وقتها اصبحت اللغة االرامية لغة االتصال املشرتكة

حتى الفتح العريب وكانت اول لغة من لغات بالد مابني النهرين تكتب باحلروف
االبجدية املتصلة والتي منها اشتقت احلروف العربية احلديثة والعربية(.)60
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دين :جاء ذكرها يف :االكدية واالشورية القديمة والنصوص اللغوية االكدية

ف احليثية بصيغة (دين )DINU :ومعناها حكم و عقوبة ومادة من القانون(.)61
ومقابلهام العريب :والدين :اجلزاء واملكافأة ودنته بفعله دنيا :جزيته وقيل :الدين

املصدر والدين االسم :قال «دين هذا القلب من نعم بسقام ليس كالسقم».

ويوم الدين يوم اجلزاء ويف املثل كام تدين تدان اي كام جتازي جتازى اي جتازى

بفعلك وبحسب ما عملت وقيل كام تفعل بل قال خويلد بن نوفل الكاليب للحرث

بن ايب شمر العساين وكان اعتق ابنته:

يااهيا امللك املخوف اماترى ليال وصبحـا كيف خيتلفان
ياحار ايمن ان ملكك زائل واعلم بان كام تدين تـــدان

اي جتزى بامتفعل ،ودانه دين ًا اي جازاه وقوله تعاىل َ
﴿أئِ َّنا َملَ ِدي ُنونَ ﴾( .)62اي

جمزيون حماسبون( )63وقد حصل تطابق تام يف كلمة دين االكدية مع كلمة َدين العربية

يف اللفظ واملعنى ومن حيث تأصيلها إىل األكدي واألشوري القديم يدحض الرأي

القائل باهنا فارسية(.)64

الربوبية :جاء ذكرها يف االشوري القديم والبابيل ،بصيغة ربوتم ()Rubutum

ومعناها سلطة( .)65ورب )rubum( :جاءت يف االكدي القديم والوسيط(.)66

(الرب) هو اهلل عز وجل ،هو رب كل يشء أي مالكه ،وله
ومقابلها العريب
ُّ

الربوبية عىل مجيع اخللق الرشيك له وهو رب االرباب( .)67وغالب ًا ما توجد يف

هناية الكلامت يف اللغة العربية اما تنوين فتح ( ً ) او تنوين ضم ( ٌ ) اما يف اللغة
االكدية فقد استعيض عن التنوين بالتمييم وهو صوت امليم الذي يف هناية الكلمة

االكدية واملوضوعة بني قوسني يف هنايات الكلامت اذ مل تكن اللغة السامية متتلك يف
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األصل رمز ًا أو أداة معينة للتعريف وقد حافظت اآلشورية عىل ذلك األمر ومتتلك

العربية الشاملية واجلنوبية يف االستعامل احلي رمز ًا أو أداة للتنكري وهي يف األخرية
يرجح اهنا خمترصة من (ما) بمعنى (يشء ما) التي التزال
النهاية (التمييم )m:التي ّ

مستعملة هبذا املعنى يف العربية الشاملية وقد حتولت امليم اىل نون يف العربية الشاملية
حيا جد ًا يف ..البابلية االشورية ،ولكن دون معناه االصيل،
واليزال هذا االستعامل َّ
ويرجع ذلك عىل االرجح اىل ان الضمري ( )m aالذي بقيت هناية التميم مرتبطة به

يف الذوق اللغوي .مل يكن له معنى العموم بل كان له معنى التضخيم والتعظيم(.)68

وعد هذا التغري من التغريات املقيدة يف االكدية إذ إن هذه التغريات مطلق واخر
مقيد برشط فامليم االصلية يف اواخر الكلامت يف هذه اللغة اجلرزية االصلية صارت

نون ًا يف اللغة العربية وذلك ان قلب امليم نون ًا مطرد من حيث انه حدث يف كثري من
الكلامت ولكنه مقيد من حيث انه اقترص يف اواخرها ومل يتعداها اىل اوائلها وال
اواسطها ومثال ذلك التنوين يف العربية فان اصله ميم يف اجلزرية االصليه ،وهي

عىل هذه الصيغة يف االكدية(.)69

واذا كان االسم ينتهي بالتمييم أيض ًا كام يف نصوص العهد البابيل القديم بصورة

عامة كان املقطع واحد ًا من ثالثة مقاطع يمكن ان متثل حركة االعراب مع التميم
وهي أم ( )umكام يف كلمة ( )rubutumيف حالة الرفع و ام  amيف حالة النصب وام

يف حالة  imيف حالة اجلر( .)70ومن أمثلة االبدال بني امليم والنون يف العربية االكدية

ابداهلم امليم من النون الساكنة يف (من يك ،وشنبا ،وعنرب ،ويقال :نجر من املاء ينجر

نجر ًا ،وجمر يمجر جمر ًا :اذا اكثر من رشبه( )71وامليم والنون منهام مايقترص فيه عىل
الدوي احلادث يف غنة املنخر( .)72وامليم والنون وانام الغنة هي خروج الصوت

()73

من اخليشوم عند النطق بامليم والنون(.)74
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مالك ملكوت :اما كلمة مالك :فقد جاء ذكرها يف االشوري والبابيل

القديم ،فيام بعد ،بصيغة( :مالك )maliku ،ومعناها :ناصح( .)75ومقابلها العريب

وجاء يف قوله تعاىل ﴿ َمالِ ِ
الد ِ
ك َي ْو ِم ِّ
ين﴾( .)76واما كلمة ملكوت فقد جاء ذكرها

يف البابيل القديم والنحوي بصيغة( :ملكوت ،)malkutu :ومعناها حكم وحكومة
وحاكم( .)77ومقابلها العريب وجاءت يف القران الكريم يف قوله تعاىل َ
﴿أ َو َ ْمل َي ُ
نظ ُروا ِيف
ات َو َ
الس َم َو ِ
َم َل ُك ِ
األ ْر ِ
ض﴾( .)78وقد حصل تطابق تام لكلمتني (مالك)maliku :
وت َّ
و(ملكوت )malkutu :لفظ ًا ومعنى.

املحور الثاين :الفاظ العبادات ومتعلقاهتا
ابتهال :جاء ذكرها يف البابيل النحوي ،بصيغة (بئال )baalu :معناها :صىل،

ترضع( .)79ومقابلها العريب التبهل :العناء بالطلب .وابتهل يف الدعاء اذ اجتهد،

ومبته ً
ال اي جمتهد ًا يف الدعاء ،واالبتهال :الترضع واالبتهال االجتهاد يف الدعاء

واخالصه هلل عز وجل وقال ابو بكر :قال قوم املبتهل معناه يف كالم العرب املسبح

الذاكر هلل واحتجوا بقول نابغة شيبان

أقطع الليل اهة وانتحاب ًا

وابتها ً
اي ابتــــهال
ال هلل ّ

قال قوم املبتهل الداعي واالبتهال الن متد يديك مجيع ًا وأصله الترضع واملبالغة
يف السؤال( .)80وجاء يف قوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم َن ْب َت ِه ْل َفن َْج َع ْل َل ْع َن َة َّ
اهللِ َع َىل ا ْل َك ِ
اذبِ َ
ني﴾(.)81
وقد حصل حتول من الوحدة الصوتية اهلمزة يف الكلمة األكدية (بئال )baalu :اىل

الوحدة الصوتية (اهلاء يف الكلمة العربية (ابتهال) ،وذلك ملقاربة اهلمزة واهلاء يف

املخرج فاهلمزة صوت شديد مستثقل واهلاء حرف مهموس خفيف وخمرجامها
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متقاربان اال ان اهلمزة أدخل منها يف احللق فقالوا( :هرقت املاء) يف أرقت فأبدلوا

اهلاء من اهلمزة الزائدة( ،)82والعرب تبدل اهلمزة هاء للقرب كام قالوا :اياك وهياك
اهريقه) هذه اهلاء هي اهلاء
وأهيات وهيهات وأصل أروقت واريقت .وقوله (فأنا
ُ
التي كانت يف هرقت املبدلة من اهلمزة .وانفتحت يف املستقبل كام تنفتح اهلمزة(.)83

وأطلق بعض املحدثني صفة الصوت الناقص عىل صوت اهلاء إذ إ َّنه عبارة عن
اهلواء املار باالوتار الصوتية من دون ان يعرتض طريقة اي عارض(.)84

تسبيح :جاء ذكرها يف البابيل القديم واحلديث بصيغة( :تسبيتم )Taspitum

معناها :ترضع وابتهال( .)85ومقابلها يف اللغة العربية( :التسبيح :التنزيه وسبحان

اهلل معناه تنزهي ًا هلل من الصاحبة والولدوقيل تنزيه اهلل تعاىل عن كل ماالينبغي له ان

يوصف ،قال ونصبه انه يف موضع فعل معنى َ
يح ُه ْم﴾( )86تقول:
﴿ال َت ْف َق ُهونَ َت ْسبِ َ
سبحت اهلل تسبيح ًا ،قال وسبحان يف اللغة تنزيه اهلل عز وجل عن السوء( .)87وجاء

يف قوله تعاىل ُ
يح ُه﴾( .)88وكلمة تسبيح مصدر سبح
﴿ك ٌّل َقدْ َع ِل َم َص َال َت ُه َو َت ْسبِ َ
بمعنى قال سبحان اهلل( .)89وقد فقدت الكلمة صوت احللق (احلاء) واستعيض

عنه بالكرسة املائلة (آ) وذكرنا هذه الظاهرة يف كلمة حنان ،وكذلك امليم التي يف

آخر الكلمة ( )Taspitulmوهي ظاهرة التميم األكدية التي تقابل التنوين يف العربية

ذكرناها عند مرورنا بكلمة (الربوبية).

صالة :جاء ذكرها يف البابيل احلديث ،بصيغة (سلو )sullu ،معناها ترضع

ابتهال .ومقابلها العريب( :الصالة الركوع والسجود واجلمع صلوات والصالة

الدعاء واالستغفار ..والصالة من اهلل تعاىل :الرمحة ،قال عدي بن الرقاع« :صىل

االله عىل امري ًء ودعته وأتم نعمته عليه وزادها» .فالصالة من املالئكة دعاء
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واستغفار ومن اهلل رمحة وبه سمت الصالة ملا فيها من الدعاء واالستغفار قال

الزجاج« :االصل يف الصالة اللزوم يقال قد صىل واصطىل اذا لزم ومن اللغة

التعظيم ،سميت الصالة املخصوصة صالة ملا فيها تعظيم الرب تعاىل وتقدس».
وقد حصل للكلمة االكدية (سلو )sullu :حتول من الوحدة الصوتية (السني) اىل

الوحدة الصوتية (الصاد) يف الكلمة العربية (صالة) وذلك لتقارب خمرج الصوتني

االسلني السني والصاد مابني رأس اللسان وبني صفحتي الثنيتني العليني والصاد
ادخلها يف املخرج والسني اوسطها( ،)90وكتابة السني ونطقها يف اللغة االكدية

ضمن هذه الكلمة وغريها املتضمنه حرف (السني يدحض الرأي القائل« :ان اللغة

االكدية فقدت السني»( .)91كذلك جاء يف العربية ابدال السني صاد ًا ،اذ اهنم «ابدلوا

السني صاد ًا الهنا اقرب احلروف اليها»( .)92إذ قالوا ،يساقون يصاقون وصقر،

،وص ْخرَ ،س ْخر وهو مصدر سخرت منه اذا هزأت والصقع والسقع :الناحية
سقر َ
ْ
من االرض ،والصندوق :السندوق وغريها(.)93

والبد من القول انه ليس املراد من االبدال« :ان العرب تتعمد تعويض حرف

من حرف وانام هي لغات خمتلفة ملعان خمتلفة ،تتقارب اللفظتان يف لغتني ملعنى
واحد ،حتى الخيتلفان اال يف حرف واحد»( .)94كذلك هلجات اللغة االكدية فيها

لغات خمتلفة ملعان متفقه مثل اللهجات االكدي القديم والبابيل القديم والوسيط
واملتأخر واحلديث واالشوري القديم والوسيط واملتأخر ملختلف االزمان.

(شددت.)95()sadd’uatu :
صدقة :جاء ذكرها يف( :االكدي القديم ،بصيغة
ُ

(شدت ،)sadduttu :ومعنامها وتوجد هناك رسوم
ويف البابيل القديم ،بصيغة:
ُّ
نقدية تدفع يف املدن عىل البضائع وانواع التجارة ،وفض ً
ال عن املعنى االخر هو

جمموع الديون(.)96
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ُ
يصدق صدق ًا وصدق ًا
ومقابلها العريب :الصدق نقيض الكذب ،صدق

وتصداق ًا ،وصدقة :قبل قوله ،وصدقة احلديث :انبأه بالصدق .واملصدق :الصالبة،

عن ثعلب ومصداق االمر :حقيقته ،فالصدق من الصدق بعينه ،واملعنى ان يصدق

يف وصفه من صالبة وقوة وجودة .والصدقة ماتصدقت به عىل الفقراء ،والصدقة:
ما أعطيته يف ذات اهلل للفقراء ،واملصدق :الذي يأخذ احلقوق من االبل والغنم،

يقال« :التشرتي الصدقة حتى يعقلها املصدق اي يقبضها» ،واملعطي متصدق
والسائل متصدق مها سواء( .)97وقال تعاىل ُ
﴿خ ْذ ِم ْن َأ ْم َو ِاهلِ ْم َص َد َق ًة ُت َط ِّه ُر ُه ْم
َو ُتزَ ِّكي ِهم﴾(َ )98
﴿أ َ ْمل َي ْع َل ُموا َأنَّ َّ َ
اهلل ُه َو َي ْق َب ُل ال َّت ْو َب َة َع ْن ِع َب ِ
الص َد َق ِ
ات﴾(.)99
اد ِه َو َي ْأ ُخ ُذ َّ
ْ

نجد ان كلمة (شدت )sadduttu :االكدية تضمنت معان متعددة ،أوهلا دفع رسوم
نقدية عىل البضائع وهو لفظ عام فيه الصفة املادية التي تدل عىل األموال ،ولكن
بعد انتقال املعنى اىل كلمة (صدقة) يف العربية أصبح هلا داللة اسالمية ،فهي

(ماتصدقت به عىل الفقراء) و (املصدق :الذي يأخذ احلقوق من االبل والغنم) ،فقد
حتول صويت يف الكلمة األكدية من (الشني) اىل (الصاد)
تطابق املعنى وقد حصل ُّ
يف الكلمة العربية (صدقة) ،وذلك التفاق الشني والصاد يف الصفة وهي اصوات
رخوة مهموسه( .)100كذلك حصل ابدال بني اهلمزة يف الكلمة االكدية ()sadduatu
والقاف يف الكلمة العربية (صدقة) ،وذلك التفاق اهلمزة والقاف يف الصفة إذ اهنام

من األصوات املهموسة( ،)101واما الكلمة االكدية ( )sadduttuفقد تم التعويض

عن صوت القاف يف العربية بتضعيف التاء يف األكدية ،وغالب ًا مايتم التعويض عن

األصوات املفقودة بالتضعيف.

ولقد كانت يف جاهليتها عىل ارث من ارث ابائهم يف لغاهتم وآداهبم ونسائكهم

وقرابينهم ،فلام جاء اهلل تعاىل باإلسالم ،حالت احوال ونسخت ديانات وأبطلت

أمور ،ونقلت من اللغة الفاظ من مواضع اىل موضع اخر بزيادات زيدت ورشائع
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ورشائط رشطت فعفى اآلخر االول( .)102قال وصاحب الرشع إذا أتى هبذه

الغرائب التي اشتملت الرشيعة عليها من علوم حار االولون واالخرون يف معرفتها

ممامل خيطر ببال العرب فالبد من اسامي تدل عىل تلك املعاين(.)103

وهكذا نجد األقوال« :ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع اىل مواضع آخر

تدل عىل تلك املعاين» ُّ
بزيادات زيدت» والقول« :فالبد من اسامي ُّ
تدل عىل احلاجة

اىل املصطلح الذي جيمع هذه املعاين واالسامي التي زيدت لزيادة احلاجة اليها
ولذلك قال التاج السبكي :رأيت يف كتاب الصالة لالمام حممد بن نرص عن ايب

عبيد :انه استدل عىل ان الشارع نقل االيامن عن معناه اللغوي اىل الرشعي بانه نقل
الصالة واحلج وغريمها اىل معان ُأخر ،قال فام بال االيامن قال السبكي :وهذا يدل

عىل ختصيص حمل اخلالف باإليامن( )104كذلك داللة هذه العبارات( :نقل اإليامن

عن معناه اللغوي الرشعي) و (نقل الصالة واحلج وغريمها اىل معان اخر) والقول

وهذا يدل عىل ختصص حمل اخلالف عىل احلاجة الكبرية للمصطلح جلمع هذه
ِ
وأصله يف اللغة الدعاء،وقد
املعاين يف عبارة واحدة ونجد «مما جاء يف الرشع الصالة

كانوا يعرفون الركوع والسجود ،وان مل يكن عىل هذه اهليأة»( ،)105كذلك ال يفوتنا
القول ان سبب تعدد املعاين الكلمة الواحدة هو اختالف القبائل واالماكن وتغري

الثقافة والدين فالصالة يف اصل معناها هو الدعاء التسبيح ثم حصل انتقال داليل

من التعميم اىل التخصيص لكوهنا اصبحت كلمة ذات مدلول اسالمي( .)106أي

اهنا« :التي جاء هبا الرشع من الركوع والسجود وسائر حدود الصالة»(.)107

قربان :جاء ذكرها :االشوري القديم والبابيل الوسيط ،فيام بعد ،بصيغة

َ
ُ
«والقربان:
(كراب )karabu ،ومعناها :التامس وبركة ونعمة( .)108ومقابلها العريب:
ما ُقرب اىل اهلل تعاىل من نسيكه او غريها وقربان امللك وقرابيه ،وزراؤه»(.)109
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اي ان القربان من اصل قرب أو َّ
إن القرب هو ان «يرعى القوم بينهم وبني

املورد وهم يسريون بعض السري حتى اذا كان بينهم وبني املاء عشية او كيلة عجلوا

فقربوا وهم يقربون قرب ًا واقربوا إبلهم وقربت االبل وهذا قربان من قرابني امللك،
اي وزير هكذا جيمعون بالنون وهو القياس خلف وهم الذين يستشفع هبم اىل

امللوك والقرب ضد البعد واالقرتاب الدنو ،والتقرب التدين والتواصل بحق او

قرابة والقربان ما تقربت به اىل اهلل تبتغي به قرب ًا ووسيلة(.)110

وهكذا نجد ان كلمة َ
(كراب )karabu :االكدية معناها التامس بمعنى التقرب

اىل االله واما مقابلها العريب القربان ،فان أصلها يف اللغة هو القرب من املورد لقرب
َ
األبل وهذه الوسيلة ،ثم أصبح املعنى القربان هم قرابني امللك الشخص املقرب

للملك مثل الوزير وغريه وهم شفاعة اىل امللك ووسيلة ثم اصبح املعنى القرب

ضد البعد والتقرب التدين والتواصل بحق اوقرابة اىل انتهى املعنى بكلمة قربان

اىل اليشء الذي تتقرب به اىل اهلل ابتغاء القرب والوسيلة .وحصل لكلمة كراب
 karabuحتول صويت من الكاف اىل القاف يف الكلمة العربية القربان ومن امثلة هذا
االبدال يف العربية «القافور والكافور والقف والكف اذا تقارب احلرفان يف

وتعاقبا يف اللغات» .كالقول «اناء قربان وكربان اذا دنا ان يمتيل»( .)111وان النطق
بني القاف والكاف هي لغة متيم( .)112وهبذا نجد تقابل هلجي بني اللهجات االكدية
واالشوري القديم والبابيل الوسيط واللهجات العربية ومنها هلجة متيم.

عقيقة :جاء ذكرها يف االشوري احلديث بصيغة ُ
(اق )aqu :ومعناها قربان

نذر( .)113ومقابلها العريب عقه يعقه عق ًا ،فهو معقوق وعقيق :شقه) والعقيقة:

الشعر الذي يولد به الطفل النه يشق اجللد ويقال للشعر الذي خيرج عىل رأس
املولود يف بطن امه عقيقة الهنا حتلق ،وجعل الزخمرشي الشعر أص ً
ال والشاة املذبوحة

266

مشتقة منه( .)114وروى عن الرسول  :انه قال مع الغالم عقيقته واهريقوا عنه دم ًا
وأميطوا عنه األذى وهو من االحاديث الصحيحة(.)115

وقد حصل تطابق يف املعنى االكدي (قربان ونذر) واملعنى العريب (الشاه

املذبوحة) وحديث الرسول ( فاهريقوا عنه دم ًا) ،اذ حصل انتقال يف املعنى
العريب من االصل وهو العقيقة التي هي الشعر الذ يولد به الطفل) وهو االستعامل

احلقيقي اىل اطالق تسمية عقيقه عىل (الشاه املذبوحة) وهو االستعامل املجازي،
كذلك احلديث الرشيف اذ القصد من هذا هو اماطة االذى عن الطفل املولود

وحفظه من كل سوء وهذا كان مألوف ًا يف طقوس العراقيني القدامى اىل ان اختذ سمة
دينية رشعية يف االسالم .اذ يقال عق الرجل عن ابنه يعق عنه اذا حلق عقيقته ،وذبح

عنه شاه .116وقد فقدت الكلمة االكدية صوت العني النه من اصوات احللق التي
مل تظهر يف الكتابة املسامرية ،مثلام حصل يف الكلامت (ح ّنان وابتهال وتسبيح) التي
فقدت اصوات احللق (احلاء واهلاء).
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اخلامتة
بعد اكامل هذه الدراسة التي تناولت االلفاظ الدينية املشرتكة بني العربية

األكدية ،يمكن امجال ما توصل اليه البحث من نتائج عامة وخاصة بام يأيت:

او ًال :النتائج العامة
ظهر من احصاء هذه االلفاظ يف ضوء جمموعاهتا الداللية وبحسب مااحصيناها

منها ،ان جمموعها كان ( )15مخسة عرش لفظ ًا ،وقد توزعت عىل ( )8ثامنية من االلفاظ

املخصوصة باآلهلة ومتعلقاهتا و ( )7سبعة من الفاظ العبادات ومتعلقاهتا ،و()4

اربعة من الفاظ الثواب والعقاب و ( )4اربعة من االلفاظ املخصوصة باملرسلون
واملبلغون ،ويتضح من هذا ان املعتقدات والطقوس الدينية يف جمتمع العراق القديم

رئيس يف جوانب حياهتم املتعددة ،لذلك كان اجلانب الديني من أهم
اثر
ٌ
كان هلا ٌ
ان مل يكن اهم مقومات حضارة وادي الرافدين القديمة ،فقد وضعت أسسها منذ

عصور ما قبل التاريخ ونمت وتطورت حتى اكتمل نضوجها ،فكل حدث من خري
او رش كان يعزى اىل إرادة اآلهلة وغضبها وكان البد من ترضيتها بتقديم النذور

والضحايا والقرابني ،ومن جانب آخر يؤكد هذا احلضور هلذه االلفاظ عىل سيادة
اللغة العربية قدي ًام وحديث ًا وتقدمها عىل اللغات األخر ،واهنا استطاعت احلفاظ عىل

خصائصها اللغوية ،وليس كاللغات التي تأثرت بمحاورهتا للغات أخر.
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إن اللغة العربية هي لغة مواضعة واصطالح ،إذ َّ
َّ
إن لكل لفظ داللة معجمية

معينة ،لذا َّ
إن عملية اذابة هذه االلفاظ املعجمية املعربة عن الفكرة ووضعها بلفظ
موصل موضوع بغاية االختزال هو مانسميه باملصطلح.

ثاني ًا :النتائج اخلاصة
االصوات املتحولة :تم استنتاج قوانني التحول الصويت يف االلفاظ الدينية
ٍ
ألفاظ وكانت النسبة االكرب
املشرتكة بني العربية واالكدية ،وكان جمموعها ( )6ستة

ضمن الفاظ العبادات:

 .1حتول الوحدة الصوتية األكد َّية (د /ء) ( )baaluاىل (اهلاء) يف مقابلها العريب
(ابتهال).

 .2حتول الوحدة الصوتية األكد َّية (/ sش) ( )sulluاىل (الصاد) يف مقابلها العريب
(صالة).

 .3حتول الوحدة الصوتية األكد َّية (/ sس) ( )sadduaatuاىل (الصاد) يف مقابلها
العريب (صدقة).

 .4حتول الوحدة الصوتية األكد َّية (د /ء) يف الكلمة السالفة الذكر اىل (القاف) يف
مقابلها العريب (صدقة).

 .5حتول الوحدة الصوتية األكد َّية (/ kك) يف الكلمة ( )karabuاىل (القاف) يف
مقابلها العريب (قربان).

 .6حتول الوحدة الصوتية األكد َّية (/ gك) ( )gubburuاىل (ج) يف مقابلها العريب
(جبار).
َّ
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فقد فقدت هذه االلفاظ بعض اصوات احللق ،وهي صوت احلاء يف كل من:

(تسبيتم) )tespttum( :تسبيح و (ان ennu :حنان) وصوت العني يف و (اق):equ :

وصوت اهلاء يف ُ
(ال :ilu :االه) وصوت اهلمزة يف (خطيت )hititu :خطيئة ألسباب

تتعلق بفقدان اخلط املسامري لعالمات الرسم االمالئي ومنها (الشدة) التي تدل

عىل تشديد احلرف وتكراره مرتني ،واستعيض عنها يف االكدية بإرجاع احلرف
اىل ماكان عليه وهو تكرار احلرف مرتني ،يف كل من ( )gubburuاذ تكررت الباء
بعد ان كانت مشددة يف العربية (جبار) ،و ( )ennuاذ تكررت النون بعد ان كانت

مشددة يف العربية (حنان) و ( )sulluاذ تكررت الالم بعد ان كانت مشددة يف العربية

(صالة) و ( )sadduttuاذ تكرر الدال بعد ان كانت مشددة يف العربية (صدقة) و

(مسخ) و ()dakaku
( )mussuhuاذ تكررت السني بعد ان كانت مشددة يف العربية ّ

إذ تكررت الكاف وكانت يف العربية (دكادك ًا) مشددة.

السباب تتصل بعدم َّ
حل رموز الكتابة املسامرية اال يف الوقت احلارض ،واقتصار

تم تأصيل بعض الفاظ
دراسة علم االشوريات عىل خمتيص االثار والتاريخ ،فقد ّ
الرتاث اللغوي العراقي القديم خطأ عىل اهنا أعجمية مثل ( َد ُ
يانَ :daganu :ديان)

او فارسية مثل (دين َُ :dinu :دين) ،والصواب اهنام من االلفاظ االكدية واالشورية

القديمة .حصل تقابل يف اللهجات بني البابيل احلديث يف االكدية يف االبدال بني

السني وبني الصاد يف كلمة ( :sulluصالة) ،وبني (بنو العنرب) من قبائل متيم العربية

قلبهم السني صاد ًا ،كذلك تقابل هلجي بني االشوري القديم والبابيل الوسيط يف
كلمة ( karabuقربان) يف االبدال بني القاف والكاف عند قبائل قريش وقيس ومتيم

وأسد العربية كام يف قسط وكشط ،كذلك التقابل بني البابيل القديم يف كلمة (:hititu

خطيئة) وخطية وذلك ضمن قاعدة ابدال اهلمزة ياء مكسور ماقبلها وقاعدة اهلمز
والتسهيل اذ ان اهلمز ينسب اىل متيم والتسهيل ينسب اىل أهل احلجاز وهذيل واهل
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مكة واملدينة يف اللغة العربية .واما االلفاظ غري املتحولة ،اي التي حصل هلا تطابق ًا

تام ًا لفظ ًا ومعنى ،هي dajanu( :ديان) و ( dinuدين) و (َ malkutuملكوت) و
( rubutmالعربية) و (nabuنبي) ( amamuامام) و ( malkuملك) (َ malakuم َ
الك)
و ( naqmutuنقمه) و ( dakakuدكه).

ويف جمال االستعامل الداليل،تم استعامل جمموعة من الكلامت استعام ً
ال جمازي ًا،

فض ً
ال عن االستعامل احلقيقي هلا ،والكلامت هي:

( .1نبي ،)nabu :استعملت استعام ً
ال جمازي ًا يف الداللة عىل ارتفاع املنزلة واملكانة
عىل سائر اخللق) إذ َّ
إن االستعامل احلقيقي هلا هو( :النبوة والنباوة (ما ارتفع من

االرض) واجلامع بني االستعاملني هو االرتفاع والعلو.

( .2جبار )gubburu :استعملت استعام ً
ال حقيقي ًا يف الداللة عىل جبار النخل وهو

النخل اجلبار الذي يفوت يد املتناول ،ومنه انتقل اىل االستعامل املجازي اذ ان
اجلبار يف صفة اهلل عز وجل الذي الينال.

( .3صالة )sullu :استعملت استعام ً
ال جمازي ًا يف الداللة عىل الدعاء ،اذ ان

االستعامل احلقيقي هلا هو( :الصالء :نار اهلل املوقدة) و (صىل العصا بالنار:

لينها وقومها) ،واجلامع بني االستعاملني :هو ان الرجل بصالته ودعائه ازال
عن نفسه هبذه العبادة الصالء الذي هو نار اهلل ،وكام ان تصلية العصا بالنار

تؤدي اىل تليينها وتقويمها كذلك الصالة تؤدي اىل التقويم والتهذيب.

( .4عقيقة )equ :استعملت استعام ً
ال جمازي ًا يف الداللة عىل (الشاة التي تذبح عن

املولود يوم اسبوعه ،وهو نذر يتم تأديته يف اليوم السابع للمولود واالستعامل

احلقيقي هو للعقيقة هو (الشعر الذي يولد عليه كل مولود).
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حصل ترادف تام يف االكدية والعربية بني االلفاظ( :تسبيح وصالة وابتهال)

يف الداللة عىل الدعاء والترضع .حصل انتقال يف الداللة لكلمة (نقمة )naqmu

من التخصيص يف املعنى االكدي (احرتاق) اىل التعميم يف املعنى العريب (العقوبة)

عام لكل انواع العقوبات ،وكلمة ّ
(دك )dakaku :حصل هلا انتقال من تعميم املعنى
االكدي (حيطم) اىل ختصيص يف العربية الدك :هدم اجلبل واحلائط َّ
ودك االرض:

سواها.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

الزينة يف الكلامت االسالمية العربية (الشيخ ابو حاتم امحد بن محدان الرازي)،ج ،1ص.61
الشعراء.195 :
املزهر يف علوم اللغة وانواعها (العالمة عبدالرمحن جالل الدين السيوطي) ج ،1ص.322
الفلسفة اللغوية وااللفاظ العربية (جرجي زيدان) ،ص.50
ا ُّللغات السامية (املسترشق االملاين الكبري تيودور نوالكه) ،ص.74
االداب السامية ،مع بحث مستفيض عن اللغة وخصائصها وثروهتا وارسار مجاهلا (حممد
عطية االبرايش) ،ص.114
ينظرمقدمة يف تاريخ احلضارات القديمة ،طه باقر ،تاريح اللغات السامية ،ص122-121
أ .ولفنسون ،34 ،الكتابات واخلطوط القديمة ،تركي عطية اجلبوري.105-97 ،
احلضارات السامية القديمة ،65 ،اللغات السامية ،51،58 ،الفلسفة اللغوية.161 ،
دراسة النباتات املذكورة يف املصادر املسامرية (طه باقر) ،جملة سومر،ج ،2مج.193 ،9
املزهر.38/1 :
االطالق والتقييد يف النص القراين قراة يف املفهوم والداللة (سريوان عبدالزهرة اجلنايب)،
.132
ُي َ
نظر :االطالق التقييد يف النص القراين قراءة يف املفهوم والداللة .32
ُي َ
نظر :موجز يف تاريخ العلوم واملعارف يف احلضارات القديمة واحلضارة العربية االسالمية،
طه باقر.10-9 ،
احلضارات السامية القديمه (موسكايت).80 ،
ُي َ
نظر :ديانة البابليني واالشوريني (طه باقر) ،جملة سومر ،مج ،2ج.2 ،1
ُي َ
نظر :ديانة البابليني واالشوريني (طه باقر) ،جملة سومر ،جملد ،2ج.2 ،1
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.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39

.40

.41
.42

املصدر نفسه.6:
املصدر نفسه.7:
ُي َ
نظر :احلضارات السامية القديمة.44،
املعجم املسامري :معجم اللغات االكدية السومرية العربية( ،أ .نائل حنون) ،ج.1
الزينة يف الكلامت االسالمية العربية ،ج.1،64
الكتاب :سيبويه . 405/2
اللغة العربية :معناها ومبناها( ،متام حسان) ،مرص.79 ،1973 ،
الفلسفة اللغوية واأللفاظ العربية.62 ،
ُينظر :موسوعة اصطالحات العلوم االسالمية (الشيخ املولوي حممد اعىل بن عيل
التهانوي) .486 / 2
علم الداللة اصوله ومباحثه يف الرتاث العريب (منقور عبداجلليل).69 ،
اللغة (فندريس) .256
ينظر :املصدر السابق ،258 :ينظر داللة االلفاظ (د .ابراهيم انيس) 154ودراسة املعنى
عند االصوليني (د .طاهر سليامن محودة) .195
نظرات يف علم داللة االلفاظ عند امحد بن فارس اللغوي (د .غازي خمتار طليامت)77
املعاجم اللغوية من مظاهر اصالة حضارة وادي الرافدين (أ .د .عامر سليامن) :جملة جممع
اللغة العربية ،القاهرة.342/2 :
العربية وهلجاهتا :د .عبدالرمحن ايوب.43 ،
اللغة.256 :
ُينَظر:علم الداللة :اصوله ومباحثه يف الرتاث العريب.70 :
ُي َ
نظر املعجم املسامري :معجم اللغات االكديةالسومريةالعربية.128/1 :
مقدمة يف تاريخ احلضارة القديمة ،71 /1 :تاريخ حضارة وادي الرافدين.230/1 :
ُي َ
نظر :املصدر نفسه.525-524/1:
مقدمة يف تاريخ احلضارة القديمة ،71 /1 :تاريخ حضارة وادي الرافدين.230/1 :
اللغة االكدية :عامر سليامن.97 ،
املعجم املسامري:معجم اللغات االكدية والسومرية والعربية.129 /1 :
.373/5 :AHW،91/7:CAD
سورة الكهف ،اية .38
لسان العرب مادة (اله) .577/13
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.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53

.54

.55
.56
.57

.58
.59
.60

.61

.62
.63
.64
.65

.66

مقاييس اللغة (اليب احلسني امحد بن فارس بن زكريا)5 :م.227
ُي َ
نظر :احلضارات السامية القديمة.57:
املصدر نفسه.194:
ُي َ
نظر األدب اجلاهيل بني هلجات القبائل واللغة املوحدة (د.هاشم الطعان).47 ،
ُي َ
الصالت املشرتكة بني ابجديات الوطن العريب القديمة ،بحوث ندوةالندوة العربية
نظرَّ :
التي نظمها بيت احلكمة للمدة من .49 ،2001/10 /11-10
ينظر مقدمة يف تاريخ احلضارات القديمة ،358/1 :واللغات السامية (تيودور نولدكه)،
 67والفلسفة اللغوية وااللفاظ العربية.171،
لسان العرب :مادة جرب.165/2 ،
مقاييس اللغة.501/1 :
الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها( ،ابو احلسني امحد بن فارس)54،وتقويم
اللسان (ابن اجلوزي) ،52 ،املزهر.221/1:
رشح املفصل (البن يعيش)  ،128 ،125/10طريقة لكتابة نصوص اللهجات العربية
احلديثة بحروف عربية.87،
ُي َ
نظر القاموس املقارن أللفاظ القران الكريم( :أ.دخالد اسامعيل عيل).85،
.170/4 :C.A.D
مريم.13 :
لسان العرب (مادة حنن).368- 366 /3 :
.28/3:C.A.D
وينظر الفاظ الترشيع يف سفر التثنية،دراسة مقارنة (مازن حممد حسني سلامن) ،رسالة
ماجستري ،كلية االداب ،كلية اللغات.103:
لسان العرب (مادة دين).458/2،
ينظر غرائب اللغة العربية( ،االب رفائيل نخلة اليسوعي).182 ،
179/2 A.H.W،150/3 :C.A.D
الصافات اية .53
ينظر لسان العرب( ،مادة دين).460/2،
ينظر :غرائب اللغة العربية.82،
.992/11:C.A.D
.992/11 :A.H.W
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.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74

.75

.76
.77

.78
.79

.80
.81
.82

.83
.84
.85

.86
.87
.88
.89
.90

لسان العرب (مادة ربب).69/5 :
فقه اللغات الساميه (كارل ،بروكلامت).103 :
ينظر :الفلسفة اللغوية.62 ،
ُينَظر :اللغة االكدية (البابلية واالشورية) تارخيها وتدوينها وقواعدها (د .عامر سليامن)،
.132
اعراب القران( :املنسوب اىل الزجاج).93/3
االبدال البن السكيت.79 ،
اسباب حدوث احلروف.23 ،
املقتضب :ابوالعباس املربد.194/1 ،
.595/7:AHW ،162/10 :C.A.D
الفاحتة.4 :
.189/10 :C.A.D
االعراف.185 :
.6/2 :C.A.D
لسان العرب (مادة هبل) :مج.81-85 /11
ال عمران.61 :
ينظر :رس صناعة االعراب (ابن جني) 305- 304 ،279 /1 :ومجهرة اللغة (ابن دريد):
 9/1واسباب حدوث احلروف (ابن سينا) 13 :وجمموعة الشافيه من علمي الرصف
واخلط (اجلار بردي) 322/1 :واملمتع يف الترصيف (ابن عصفور) .319/1 :النرش يف
القراءات العرش (ابن اجلزري).1/199 :
رشح الفصيح.65-64 :
ينظر :اثر القراءات يف االصوات والنحو العريب( :ابو عمر بن العالء ،د .عبدالصبور
شاهني) .231- 230
.11/23/10:C.A.D
اإلرساء.44 :
لسان العرب (مادة سبح).144/6 ،
النور.4:
شفاء الغليل فيام يف كالم العرب من الدخيل (شهاب الدين امحد اخلفاجي).84 :
ينظر :دراسات يف فقه اللغة ،صبحي الصالح.297،281،
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 .91بناء اجلملة بني العربية واالكديه (سلوان شاطر حلحول) ،رسالة ماجستري ،القادسية كلية
االداب.39 ،
 .92املزهر ،196/1 ،وصوت العني وكتابته يف اللغة البابلية واالشورية (د ،.خالد االعظمي)،
جملة سومر ،جملد  ،19ج.2/174/1
 .93ينظر :املزهر ،469/1 ،االزمنه وتلبية اجلاهلية ،ابوعيل حممد ابن املستنري قطرب.49 ،
 .94املزهر.460/1 ،
.43/17:1-C.A.D .95
.47/17:C.A.D .96
 .97لسان العرب (مادة صدق).216-14/7 :
 .98التوبة.103:
 .99التوبة.104:
 .100ينظر اللغة العربية :معناها ومبناها (دكتور متام حسان) ،79 :وينظر :فقه اللغات السامية
(بروكلامن) ،39 :مدخل اىل نحو اللغات السامية املقارن (سباتينوموسكايت) ص .64
 .101ينظر :اللغة العربية :معناها ومبناها.79 :
 .102املزهر.294/1 :
 .103املصدر نفسه.299/1 :
 .104املصدر السابق.295/1 :
 .105املصدر السابق.295/1 :
 .106ينظر :عوملة اللغة والتاريخ وفق املنظور القراين(عالء الدين املدرس).207:
 .107مقاييس اللغة.3000 / 3 :
.192/ 8 :C.A.D .108
 .109مقاييس اللغة.81/5:
 .110ترتيب كتاب العني للخليل بن امحد الفراهيد ي.1454-1453/3،
 .111االبدال( :ابويعقوب ابن السكيت) ج 1ص.25
ُ .112ينظر :املزهر. 22/1،
.232/3:AHW ،252/4:C.A.D .113
 .114لسان العرب مادة عقق.324-322/9 ،
 .115ينظر :متن البخاري.304/3 :
 .116مقاييس اللغة.3/4 :
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املصادر واملراجع
.1

.2

.3

.4
.5

.6

.7

.8

القرآن الكريم
االبدال :ابو يوسف يعقوب ابن السكيت
(ت )#244حتقيق :د .حسني حممد حممد
رشف مراجعة االســتــاذ عيل النجدي
ناصف ،القاهرة.1978 ،
اثر القراءات يف االصوات والنحو العريب
(ابــو عمروبن العالء) د .عبدالصبور
شاهني ،القاهرة ،مطبعة املدين.1978،
اآلداب السامية مع بحث مستفيض عن
اللغة وخصائصها وثروهتا وارسار مجاهلا،
حممد عطية االيراهيمي ،ط.1946 ،1
االدب اجلاهيل بني هلجات القبائل واللغة
املوحدة د .هاشم الطعان ،بغداد .1978
االزمنه وتلبية اجلاهلية :ابو عيل حممد
املستنري قطرب (ت بعد  )#206حتقيق
د .حنا مجيل حداد ،االردن – الزرقاء،
ط1985 - #1405 ،1م.
اسباب حدوث احلروف :ابو عيل بم سينا
(ت  ،)#428عني بنرشه جيورجيتيسري
يتىل ،متسنياريا.1966 ،
اعــراب القرآن املنسوب اىل الزجاج،
ابو اسحاق ابراهيم بن الرسى بن سهل
النحوي (ت )#316ج ،3حتقيق ابراهيم
االبياري ،مرص.1965 ،
االطــالق والتقييد يف النص القراين يف
املفهوم والداللة :د .سريوان عبد الزهرة
اجلــنــايب ،دار صفاء للنرش والتوزيع،

عــامن ،مؤسسة دار الــصــادق الثقافية
الــعــراق ،بابل ،احللة ،الطبعة االوىل،
2012-1433م.
 .9بابل تاريخ مصور :دكتورة جون اوتس،
ترمجة :سمري عبد الرحيم اجللبي ،دائرة
اآلثار والرتاث ،بغداد.1990 ،
 .10ترتيب كتاب العني :اخلليل بن امحد
الفراهيدي (ت  )#175تح ،د .مهدي
املخزومي و د .ابراهيم السامرائي،
رتبه وصححه االستاذ اسعد الطيب،
انتشارات اسوه ،الطبعة االوىل ،طهران
– باقري ،قم ،#1414 ،ج.3 ،1
 .11تقويم اللسان البن اجلوزي (ت ،)#597
حتقيق :د .عبد العزيز مطر ،ساعد املجمع
العلمي العراقي عىل نرشهذا الكتاب،
دار املعرفة ،ط.1966 ،1
 .12مجهرة اللغة :اليب بكر بن حممد بن احلسن
بن دريد ،حتقيق :د .رمزي منري بعلبكي،
دار العلم للماليني ،ج ،1ط.1987 ،1
 .13احلــــضــــارات الــســامــيــة الــقــديــمــة:
سبتينوموسكايت ،ترمجة :الدكتور السيد
يعقوب بكر ،راجــعــه :الدكتور حممد
القصاص ،دار الكتاب العريب للطباعة
والنرش بالقاهرة ،د.ت.
 .14دراســــات يف فقه الــلــغــة :د .صبحي
الصالح ،دار العلم للماليني ،بريوت،
ط.1973 ،5
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 .15دراسة املعنى عند االصوليني :د .طاهر
سليامن محودة ،االسكندرية.1983 ،
 .16دراســة االلفاظ :ابراهيم انيس ،مرص،
.1972
 .17الزينة يف الكلامت االسالمية العربية:
الشيخ ابوحاتم امحد بن محدان الرازي
(ت )#322عارضه بأصوله وعلق عليه:
حسني بن فيض اهلل اهلمداين اليعربي
احلرازي ،القاهرة ،1957 ،ج.1
 .18رس صناعة االعــراب :ابو الفتح عثامن
بن جني(ت  )#392حتقيق :مصطفى
السقا ،وحممد الزقزاق ،ابراهيم مصطفى
ومصطفى البايب احللبي ،مرص .1954
 .19رشح املفصل البن يعيش :موفق الدين
النحوي (ت  ،)#643طبع الدمشقي،
القاهرة ،ج ،10د.ت.
 .20شفاء الغليل فيام يف كــالم العرب من
الدخيل :شهاب الدين امحد اخلفاجي
املــرصي ( ،)#1069 -977تصحيح
وتعليق ومــراجــعــة حممد عبداملنعم
خفاجي ،مطبعة املنريية باالزهر ،الطبعة
االوىل 1952 - #1371( ،م).
 .21الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العرب
يف كالمها :ابو احلسني امحد بن فارس،
حتقيق :مصطفى الرشيمي ،الطبع والنرش
مؤسسة بدران للطباعة والنرش ،بريوت
– لبنان.1963 -1382 ،
 .22الصالت املشرتكة بني ابجديات الوطن
العريب القديمة ،بحوث الندوة العربية
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التي نظمها بيت احلكمة للمدة من -10
 2001/11جمموعة باحثني ،بغداد،
 ،2002ط ،1بيت احلكمة.
 .23علم الداللة :اصوله ومباحثه يف الرتاث
العريب ،منقور عبد اجلليل ،منشورات
احتاد الكتاب العرب ،دمشق.2001 ،
 .24عوملة اللغة والتاريخ وفق املنظور القرآين
(عالء الدين املدرس) ،ط ،1عامل الكتب
احلديث للنرش والتوزيع ،اربد ،االردن،
1429ه  2008-م.
 .25غرائب اللغة العربية( :االب رفائيل
نخلة اليسوعي) ،بريوت.1960 ،
 .26فقه اللغات السامية :كارل بروكلامن،
ترمجة :رمضان عبد التواب ،مطبوعات،
جامعة الرياض1977 - #1397 ،م .
 .27الفلسفة اللغوية وااللــفــاظ العربية:
جرجي زيــدان ،طبعة جديدة راجعها
وعلق عليها د .مراد كامل ،دار اهلالل،
.1904
 .28فن الرشق االدنى القديم (ستني لويد):
ترمجة حممود درويش ،دار املأمون للرتمجة
والنرش ،بغداد.1988 ،
 .29الكتاب سيبويه :عمرو بن عثامن بن
قنرب (ت )#180القاهرة ،طبعة يوالق،
.#1317
 .30الكتابات واخلطوط القديمة :تركي عطية
اجلبوري ،مطبعة بغداد ،شارع املتنبي
 1984 - #1404م.

 .31لسان العرب :االمام العالمة ابن منظور
( )#711-630دار أحياء الرتاث العريب
للطباعة والــنــرش والــتــوزيــع ،مؤسسة
التاريخ العريب ،طبعة جديدة مصححة
وملونه ،اعتنى بتصحيحها :امني حممد
عبدالوهاب وحممد الصادق العبيدي،
بريوت – لبنان ،الطبعة الثالثة ،حزيران
.1986 /
 .32اللغة :ج فندريس تقريب عبد احلميد
الــدواخــيل ،حممد القصاص ،القاهرة،
.1950
 .33اللغة االكــديــة البابلية – االشــوريــة:
تارخيها وتدوينها وقواعدها :د .عامر
سليامن ،نرش وطبع وتوزيع دار الكتب
للطباعة والــنــرش ،املوصل شــارع ابن
االثري.1991 ،
 .34اللغات السامية :ختطيط عام للمسترشق
االملــاين الكبري ،تيودور نولدكه ،ترمجة
عن االملانية د .رمضان عبد التواب،
النارش مكتبة دار النهضة العربية ،مطبعة
الكاملية ،ط.1963/2/1 ،2
 .35متن البخاري مشكول بحاشيه السندي،
للعالمة املــدقــق ايب عــبــداهلل حممد بن
اسامعيل البخاري ،دار الفكر للطباعة
والنرش والتوزيع ،د .ت .
 .36جمموعة الشافية مــن علمي الــرصف
واخلـــط :حتــتــوي املجموعة عــىل متن
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ملخص البحث
تلعب الزراعة بصفتها إحدى األنشطة اإلقتصادية املهمة يف أغلب دول العامل

دور ًا أساسي ًا يف تأمني احلاجات املتزايدة من الغذاء وحتقيق األمن الغذائي ،فض ً
ال

عن دورها يف جذب اليد العاملة والتقليل نسب البطالة وصيانة األرض و إعامر
الريف ،مما يتطلب االهتامم هبا بوصفها مورد ًا اقتصادي ًا مه ًام ودراسة واقع زراعة

املحاصيل املختلفة ملعرفة املشاكل والتغريات التي يتعرض هلا وإجياد احللول املناسبة

لذلك .وجاء هذا البحث ليلقي الضوء عىل واقع زراعة النخيل وإنتاجه من التمور

من حيث الكم والنوع والتوزيع اجلغرايف والعوامل اجلغرافية املؤثرة فيها وحتديد
املشاكل والصعوبات التي تواجه زراعة النخيل يف حمافظة واسط.

وتبني من البحث أن العراق يمتلك ( )10327231نخلة طبق ًا لعام ،2007

وحمافظة واسط متتلك ( )565349نخلة حمتلة املرتبة السابعة من بني حمافظات
العراق األربع عرشة التي تزرع النخيل .وبلغ إنتاج التمور للعام نفسه وجلميع

األصناف ()430.9ألف طن احتلت حمافظة واسط املرتبة السابعة بإنتاج قدره

()30.7ألف طن وبنسبة ( %)7.1من جمموع انتاج العراق .بينام بلغ متوسط
انتاجية النخلة املنتجة يف العراق ( )57كغم عام  2005وأعىل متوسط لإلنتاجية
حتقق يف حمافظات العراق هو بمحافظة واسط بلغ ()80كغم.

وتبني أن جمموع عدد النخيل يف املحافظة عام  2010كان ()1150407نخلة

وتتباين هذه األعداد يف املحافظة إذ حيتل قضاء الصويرة املرتبة األوىل يف أعداد

النخيل بنسبة ( ،%)38.9وأتى قضاء الكوت باملرتبة األخرية ونسبة ( %)2.4من

283

جمموع نخيل املحافظة .أما مساحة بساتني النخيل وللعام نفسه فكانت()40421
دون ًام ،وكذلك كان قضاء الصويرة حمت ً
ال املرتبة األوىل يف أكرب مساحة لبساتني

النخيل وبنسبة( %)41.9يف حني اتى قضاء احلي باملرتبة األخرية وبنسبة (.%)2.9
ويتباين إنتاج النخيل يف املحافظة من قضاء آلخر وبلغ جمموع إنتاجه من التمور عام
 2001ما يعادل  16028طن واحتل قضاء الصويرة املرتبة األوىل من إنتاج التمور

بنسبة ( %)47.2وأتى قضاء بدرة باملرتبة األخرية بنسبة ( %)2.8من جمموع إنتاج

التمور باملحافظة .أما متوسط إنتاجية النخلة املنتجة يف العراق فهو ( )57كغم عام
 2005وأعىل متوسط لإلنتاجية يف حمافظات العراق حتقق بمحافظة واسط بلغ

()80كغم .وتنوعت أصناف التمور مابني زهدي ،وخستاوي وساير وخرضاوي
وحالوي وديري وأنواع أخرى وبنسب خمتلفة.

ولوحظ أن اختالف أثر العوامل الطبيعية والبرشية واحلياتية من قضاء آلخر

كان من أهم العوامل ايت ساعدت عىل تباين توزيع زراعة وإنتاج النخيل يف املحافظة،
وبرزت عوامل تؤثر بصورة سلبية يف تراجع إنتاج النخيل ،كرتاجع الدعم احلكومي
يف بعض األوقات ،وتفيش اآلفات واألمراض التي تصيبها وصعوبة العناية بالنخيل

ومتطلباته املكلفة.
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ABSTRACT
Agriculture takes so great a role in securing the food and its security,
attracting the labours, decreasing the rate of unemployment, maintaining
the soil and rehabilitating the countryside. Thus it is to pay much attention
to it as an important economical source. The present study is to throw
light on the reality of the palm trees planting and producing according to
quantity, quality, geographical distribution and factors that influence such
a source .
The research shows that Iraq had (10327231), according to 2007, yet
province of Wasit had (565 349) Palm to be ranked seventh among the
ten provinces of Iraq. The total production of dates for the same year in
all its varieties reaches (430.9) thousand tons to be ranked seventh out of
(30.7) thousand tons of the country. The productivity average of Palm in
Iraq is 57 kg in 2005 and the highest productivity average achieved in the
governorates of Iraq is 80 kg in the province of Wasit. In time, the total
number of palm trees in the province in 2010 was )1,150,407( Palm.
It was noted that the difference of the impact of the natural, human
and living factors from one place to another was the most important
factors helped vary the numbers, planting and production of the palmtrees
in the province. Certain factors emerge to wreak havoc on the palmtree
productivity; lack of government support in certain times, the spread of
pests and diseases affecting the palm trees, difficulties of taking care of
them and their costly requirements.
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 ...املقدمة ...
يعتقد أن املوطن األصيل للنخيل هو شبه جزيرة العرب ،ومنها انتقل إىل مرص

والعراق )1(.ويعد العراق موطن ًا للنخيل منذ القدم ،إذ عرف يف بابل منذ 4000

سنة ق.م ،وكانت منطقة اريدو هي املنطقة الرئيسة لزراعته ،وتعد النخلة مقدسة

عند املسلمني فقيل إهنا خلقت مع آدم  ولذلك سامها النبي حممد  بالعمة

(عمة بني آدم) )2(.وما يؤكد أمهيتها أن اهلل تعاىل خصها بالذكر يف كتابه املقدس يف
 19آية* ،فهي تارخيية الوجود يف العراق وارتبطت وتأصلت يف الرتاث اإلسالمي
بشكل أكرب ،وتغنى الشعراء بالنخلة كرمز الشموخ والعطاء ،فض ً
ال عن هذا فالتمور

سلعة غذائية اسرتاتيجية تؤمن األمن الغذائي الوطني وتسهم بالصادرات والدخل
الوطني وتشكل منتجات النخيل الثانوية فوائد مجة إذا ما استثمرت استثامر ًا علمي ًا

من كل اجلوانب فهي ظالل واقية ألشجار الفاكهة من أشعة الشمس املبارشة صيف ًا

وموجات الربد شتا ًء ،وتصنع احلبال والبسط من ليف النخيل ،ومن جريد السعف

يصنع الكثري من األثاث املنزيل واألقفاص ،ويف أسقف املنازل ووقود يف بعض

املناطق ،ويستخدم نوى التمر علف ًا للحيوانات .ومع التطور التقني دخل السعف

يف صناعة عجينة الورق منذ عام  1976يف معمل ورق حمافظة البرصة ،ودخل
يف صناعة اخلشب املضغوط وغري ذلك من الصناعات ،وللتمور امهية غذائية

كبرية الحتوائها عىل فيتامينات كثرية ( )C، A، B1، B2وعىل بعض املعادن كاحلديد

والفسفور والكالسيوم وعىل املواد السكرية والربوتينات واملواد السيلوزية .وهلذا

كان التمر عالج ًا للقروح وعرس البول وأمل املعدة وغريها من األمراض.

287

تعد حمافظة واسط من املحافظات الزراعية املتميزة عىل مستوى البلد لتميزها

بموقع جغرايف جيد ومرور هنر دجلة داخل أراضيها وامتالكها لقنوات ري واسعة،
كذلك تصدرت بزراعة املحاصيل السرتاتيجية املهمة كاحلنطة والشعري والذرة

الصفراء وزهرة الشمس والقطن والسمسم وحماصيل اخلرض وبساتني الفاكهة
والنخيل ومشاريع الثروة احليوانية .وبنا ًء عىل ذلك فدراسة النخيل ومنتجاهتا

من التمور يف حمافظة واسط جاءت للكشف عن العوامل املرتبطة بتوزيعه وبيان
الواقع الزراعي هلذا املحصول السرتاتيجي املهم بوصفه أحد أهم مكونات سلة
العراق الغذائية ،إذ يعتمد عليها غالبية سكانه الرتباطها بتقاليدهم الدينية وخمتلف

املناسبات االجتامعية.

مشكلة البحث وفرضياته
مشكلة الدراسة يمكن صياغة املشكلة صياغة علمية تقوم عىل ماهية صورة

التوزيع املكاين لزراعة وإنتاج نخيل التمر يف حمافظة واسط ،والعوامل اجلغرافية
الطبيعية والبرشية واحلياتية التي عملت عىل رسم هذه الصورة املكانية وأثرت فيها

من جهاهتا املختلفة؟

ومن أجل اختبار فرضيات علمية حتاول تفسري مشكلة البحث تفسري ًا علمي ًا،

اعتمدت الدراسة فرضيات أخذت من عوامل طبيعة كاملوارد املائية والسطح واملناخ
والرتبة وعوامل برشية وحياتية أخرى تتمثل يف اليد العاملة ورأس املال والسوق

وطرق النقل والسياسة احلكومية واآلفات واألمراض ،والتي تؤثر بمجملها يف
رسم صورة التوزيع املكاين للنخيل بمنطقة الدراسة وتباين أعدادها وإنتاجها.
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هدف البحث وأمهيته
هيدف البحث إىل تسليط الضوء عىل واقع زراعة النخيل يف حمافظة واسط

واعدادها ،وبيان العوامل اجلغرافية الطبيعية والبرشية التي تؤثر سلب ًا وإجياب ًا فيها،

ونحن هبذا نقييم انتاج حمصول سرتاتيجي له أمهية غذائية كبرية ،ويتطلب أيدي
عاملة كثرية وتسهم يف إنعاش السوق املحلية ،فض ً
ال عن عوائده املالية اجليدة عند

تصديره.

منهجية البحث
اعتمد البحث لتحقيق ما يصبو إليه عىل عدة مناهج علمية ،من أمهها املنهج

املحصويل لتخصص البحث بدراسة حمصول زراعي معني (نخيل التمر) وحتديد

مكانته من بني املحاصيل الزراعية يف املنطقة ،واملنهج االقليمي لتحديده صورة
النشاط الزراعي ضمن إقليم متثل باحلدود اإلدارية ملحافظة واسط ،واملنهج

التحلييل لتحليل البيانات واخلرائط واألشكال البيانية ومقارنة التغري الزماين
واملكاين ألعداد النخيل ومساحاته وإنتاجه ،يسنده يف هذا املنهج الكمي الذي قام

عىل تنظيم البيانات واستخراج املعدالت والفئات التكرارية .وقد وقع البحث يف
ثالثة مباحث تناول األول العوامل الطبيعية املؤثرة يف تباين زراعة النخيل ،بينام

تناول املبحث الثاين العوامل البرشية واحلياتية املؤثرة يف تباين زراعة النخيل ،أما
املبحث الثالث فتناول التوزيع اجلغرايف للنخيل يف حمافظة واسط.
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حدود البحث
احلدود املكانية للبحث انحرصت بحدود حمافظة واسط اإلدارية والتي تقع

فلكي ًا بني دائريت عرض( 31° ¯57و  )33° ¯31شام ً
ال ،وبني خطي طول (¯44° 32

و  )46° ¯36رشق ًا ،وهي هبذا تقع يف منطقة السهل الرسويب املمتد وسط العراق

وجنوبه ،وهي تقع حتديد ًا يف اجلزء اجلنويب من املنطقة الوسطى من العراق ،إذ حتدها
حمافظتا دياىل وبغداد من الشامل ،ومن الرشق هلا حدود دولية مع دولة إيران ،ومن

اجلنوب الرشقي حمافظة ميسان ،ومن اجلنوب حمافظة ذي قار ،ومن الغرب حمافظتا

القادسية وبابل ،وهذا املوقع يمتد عىل مساحة قدرها ( )17153كم 2وتشكل

 3.9من مساحة العراق ،وتضم  6أقضية و 11ناحية ،الحظ اخلريطة ( .)1أما
احلدود الزمنية فقد ركز البحث عىل املدة ( )2010-2001طبق ًا للبيانات املتوافرة،

فض ً
ال عن التوسع تارخيي ًا ملدد سابقة لغرض املقارنة الزمانية وبيان التغريات التي

طرأت عليها.
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املبحث األول
العوامل الطبيعية املؤثرة يف تباين زراعة النخيل
يف حمافظة واسط

للعوامل الطبيعية تأثري يف تباين الزراعة وأسلوب الري واخلصائص احلياتية

املحيطة هبا كاملناخ والرتبة واملوارد املائية ،وينعكس هذا عىل كثافة النخيل وتركزه
وإنتاجه ك ًام ونوع ًا وفيام يأيت عرض موجز للخصائص الطبيعة يف املحافظة وعالقتها
بزراعة النخيل:

أو ًال :املناخ
للمناخ عالقة مهمة باإلنتاج الزراعي ،فهو بعنارصه املتعددة يتحكم بتحديد

أنواع املحاصيل املمكن زراعتها وتوزيعها املكاين يف منطقة دون أخرى ،وتوزيعها
الزماين مابني حماصيل شتوية وأخرى صيفية ،ومن املمكن حرص أثر عنارص املناخ

عىل النخيل باآليت:

درجة احلرارة

من املعلوم أن النباتات تزداد انتشار ًا كلام زادت قابليتها عىل حتمل التفاوت

بدرجات احلرارة ،ترتاوح درجة احلرارة املثىل للنخيل التي حيقق فيها النمو

واإلزهار واإلثامر بني ()44-18م ºويطلق عليها املدى الطبيعي النتشار النخيل،
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اذ يبدأ باإلزهار عند درجة 18م ºيف الظل ،وتتكون الثامر عند درجة 25م.º

()4

ويصل جمموع الوحدات احلرارية التي حيتاجها أشجار النخيل وقت اإلزهار

حتى نضج الثامر املقدرة ب ( )151يوم ًا يف العراق إىل ( )3898وحدة حرارية.

( )5هلذا يتوزع النخيل وجيود إنتاجه من التمور يف العراق بني دائريت عرض30°

و 34°شام ً
ال ،عىل وجه التقريب (جنويب اخلط الومهي املمتد بني خانقني عىل هنر

دياىل وتكريت عىل دجلة وهيت عىل الفرات) )6(.ولعل هذا يوضح لنا اختفاء

زراعة النخيل يف حمافظات العراق الشاملية النخفاض درجات احلرارة فيها دون
هذه املعدالت*باستثناء األعداد القليلة يف حمافظتي كركوك ونينوى .أما فيام يتعلق
بمحافظة واسط فيالحظ من اجلدول ( )1أن درجة احلرارة فيها مناسبة جد ًا ملدة

النمو واإلزهار من شهر آذار 18.2م ºإىل شهر متوز وآب ()37 ،35.5م ºمدة

جني الثامر .أما يف الشتاء فتنخفض درجة احلرارة إىل 11.8م ºوهي ال تؤثر يف

النخيل ألهنا ليست وقت إزهار أو إثامر.

جدول ()1
املعدل الشهري والسنوي لدرجات احلرارة (م)º
يف حمطة احلي للمدة ()2012-1982
ك2

شباط

اذار

نيسان

11.8

14.1

18.2

24.9

مايس

31.3

حزيران

34.5

متوز

37

33.5

27.8

13.7

35.5

آب

ايلول

ت1

ت2

19.4

ك1

معدل سنوي
25.1

املصدر :اهليأة العامة لألنواء اجلوية العراقية ،قسم املناخ ،بيانات (غري منشورة)
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األمطار
تنحرص مدة سقوط األمطار الفعلية يف منطقة الدراسة يف ثامنية أشهر من السنة

كام هو مبني يف اجلدول ( ،)2إذ يبدأ سقوطها يف أواخر النصف األول من شهر
ترشين األول ،وينتهي يف هناية شهر مايس ،ويالحظ أن أعىل كمية لألمطار ترتكز يف

شهر كانون الثاين 28.8ملم.

جدول ()2
املعدالت الشهرية والسنوية ملجموع األمطار (ملم)
يف حمطة احلي للمدة ()2012-1982
شباط

ك2

اذار

نيسان

13.9

مايس

حزيران

28.8

15.9

18.7

4.1

0

0

0.6

3.8

19.9

0.04

متوز

آب

ايلول

ت1

ت2

18.4

ك1

املجموع
124.1

املصدر :اهليأة العامة لألنواء اجلوية العراقية ،قسم املناخ ،بيانات (غري منشورة)

والظروف املذكورة مناسبة جد ًا لنمو النخيل وإثامره ،فاملطر يرتك أثر ًا سلبي ًا إذا

سقط وقت التلقيح ووقت نضوج التمر (كام سيذكر الحق ًا) ،فهو ال يرض النخلة

نفسها بل يرض ثامرها قبل وقت نضجها ،ويالحظ من اجلدول أن وقت التلقيح

ونضوج التمر شبه ٍ
خال من األمطار ،وعند سقوطه يف الشتاء فهو يسقي النخلة
ويغسل ساقها وسعفها من األتربة والعواصف الغبارية التي تأثرت هبا ،وهبذا فهو

مفيد يف هذا الفصل.
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الرطوبة النسبية
للرطوبة أثر سلبي يف إنتاج التمور ،إذ إهنا ويف الكثري من األوقات تكون

عام ً
ال مشجع ًا لالصابة (بحرشة الدوباس) وبمرض (خياس طلع النخيل) يف

وقت اإلزهار .وتعمل الرطوبة عىل افساد طعم التمور يف موسم النضج وجتعلها

ذات طعم حاميض مع تغري لوهنا ،وفقداهنا نسبة من السكر(الدبس) إذا ما صاحب

الرطوبة ارتفاع يف درجات احلرارة.

()8

جدول ()3
املعدالت الشهرية والسنوية للرطوبة النسبية ()%
يف حمطة احلي للمدة ()2012-1982
ك2

شباط

اذار

61.5

59.4

33.1

24.8

70.7

نيسان

45.3

مايس

حزيران

25.2

متوز

24

آب

ايلول

39

55.7

67.4

28.5

ت1

ك1

ت2

املعدل السنوي
44.5

املصدر :اهليأة العامة لألنواء اجلوية العراقية ،قسم املناخ ،بيانات (غري منشورة)

ويبني اجلدول ( )3أن الرطوبة النسبية يف حمافظة واسط تنخفض يف وقت نمو

األزهار مما يقلل نسبي ًا من خطورة إصابة النخيل باألمراض آنفة الذكر.

الرياح
للرياح تأثريات سلبية وأخرى إجيابية ،فمن تأثرياهتا السلبية إثارهتا العواصف

الرتابية التي تلحق رضر ًا بالنخيل والتمور ،إذ إهنا توفر فرص ًا أكرب إلصابتها

باآلفات واألمراض وتلوث الثامر باألتربة .وقد بلغ معدل املجموع السنوي
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للعواصف الغبارية ( )6أيام ،وتبدأ معدالهتا الشهرية باالزدياد من بداية شهر
كانون الثاين وتصل ذروهتا بفصل الربيع وحتديد ًا بشهر مايس بينام تسجل أقل

قيمة يف شهر كانون األول )9(.ومن التأثريات السلبية األخرى للرياح تسبب الرياح
الشاملية الغربية اجلافة(السموم)صيف ًا اصابة التمور باالمراض الفسيولوجية ،من
أشهرها مرض(ابو خشيم) ،وعنكبوت الغبار .اما تأثرياهتا االجيابية فهي تسهم

بتلقيح النخيل طبيعي ًا خاص ًة يف البساتني الكثيفة ،بالرغم من عدم االعتامد عىل هذا

النوع من التلقيح.

()10

جدول ()4
النسب املئوية لتكرار اجتاه الرياح السنوية السائدة
يف حمطة احلي للمدة()2012-1982
املجموع

سكون

13.6

شاميل

شاميل غريب

30.4

غريب

جنويب غريب

%100

9.8

24

1.6

جنويب

3.3

جنويب رشقي

5.7

رشقي

9.9

شاميل رشقي

2

املصدر :اهليأة العامة لألنواء اجلوية العراقية ،قسم املناخ ،بيانات (غري منشورة)

إن أكثر الرياح اهلابة عىل منطقة الدراسة تكرار ًا هي الرياح الشاملية الغربية

بمقدار( %)30.4وهي الرياح السائدة يف عموم العراق تقريب ًا وهي تؤثر سلب ًا يف

النخيل إذا كانت جافة (السموم) كام أسلفنا ويالحظ انخفاض نسبة تكرار الرياح

اجلنوبية الرشقية(الرشجي)بمقدار ( )%5.7وانخفاضها من العوامل االجيابية

لزراعة النخيل باملنطقة نظر ًا ملا حتمله من الرطوبة العالية املرضة بالنخيل ،الحظ
جدول (.)4
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ثاني ًا :السطح

السطح أحد املقومات الطبيعة التي تسهم إسهام ًا فعا ً
ال يف االستثامر الزراعي،

اذ يؤثر يف نوع الرتبة وتركيبها ومتاسكها ،ويف عملية اإلرواء ،الن طبيعة انحدار

السطح تنعكس عىل سهولة ترصيف املياه .وعىل العموم يبلغ االنحدار العام للسهل

الرسويب 0.1م/كم( ،)11ويعود هذا االنبساط للبنية اجليولوجية للمنطقة املتكونة
من ترسبات فيضية ادت اىل استواء سطح املنطقة ،يف حني يالحظ امتداد رشيط من
االرايض املرتفعة نسبي ًا ()3-2م عن مستوى السهل الرسويب عىل جانبي جمرى هنر
دجلة والتي تعرف بالكتوف الطبيعية للنهر( ،)12ويرتاوح االرتفاع يف حمافظة واسط
عىل امتداد هنر دجلة بني()25-16م عن مستوى سطح البحر.

وهنالك أعىل من هذا االرتفاع عند التالل الرشقية ملحافظة واسط وأقل منه

عند هور الشوجية والتي متثل أهم أقسام السطح يف املحافظة ،فض ً
ال عن الكثبان
الرملية املتواجدة غرب املحافظة يف حدودها مع حمافظتي بابل والقادسية ،وكل هذا
انعكس عىل تواجد النخيل وبكثافة يف حمافظة واسط ،فارتفاع السطح ينعكس عىل

انخفاض درجات احلرارة ومن َث َّم تراجع أعداد النخيل ،فمث ً
ال يالحظ جلي ًا انه كلام

اجتهنا باجتاه شامل العراق تنخفض اعداد النخيل كام يف حمافظة نينوى وكركوك ،بل
ختتفي يف حمافظات كردستان العراق ،وتنعكس طبيعة السطح عىل نمط الري يف
املحافظة ما بني الري بالواسطة وآخر ري سيحي بأثر رفع املناسيب بواسطة سدة

الكوت .الحظ اخلريطة (.)2
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ثالث ًا :املوارد املائية
يعد توفر املياه من العوامل اجلغرافية املتحكمة بوجود املحاصيل الزراعية،

وتقسم املوارد املائية اىل مياه االمطار (سبق رشحها بموضوع املناخ) واملياه السطحية

واملياه اجلوفية .وفيام يتعلق باملياه السطحية يعد هنر دجلة الرشيان الرئيس ملحافظة
واسط والذي يعتمد عليه يف كافة النشاطات احليوية السيام الزراعة والذي يبلغ

طوله يف املحافظة  308كم ويبلغ معدل ايراده السنوي 20.8مليار م 3ويتوزع ما

بني الدجيلة 0.88مليار م 3عند مؤخر سدة الكوت هذا لسنة ()1996-1995
ويتباين من سنة الخرى ،اذ ان معدل الترصيف العام للمدة ( )2006-1930هو
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783م/3ثا وايراد مائي قدره  24.7مليار م 3وايراد الغراف  6.7مليار م.3

()13

زيادة عىل هذا توجد جمموعة من االهنار املوسمية رشق املحافظة كنهر كالل بدرة
واجلباب ...وغريها ،ولكن ارتباط النخيل يكون اكثر مع هنر دجلة ،إذ يمتد بشكل

كثافة خطية عىل طول ضفافه نظر ًا لطبيعة تربة كتوف االهنار جيدة الرصف وتوفر
مصادر اإلرواء.

اما املياه اجلوفية فترتكز يف قضاء بدرة رشق املحافظة وتستخدم للزراعة عىل

نطاق حمدود ،اذ تتباين كميات ترصيف آبار املياه اجلوفية من منطقة اىل اخرى عند
اقدام التالل الرشقية ،فض ً
ال عن كميات االمالح فيها( ،)14والتي ال تتناسب مع

بعض املحاصيل ولكن غالب ًا ما تكون مناسبة للنخيل.

يمكن للنخلة مقاومة اجلفاف والعطش مدة طويلة ،اال اهنا حتتاج()40-10

رية بالسنة( ،)15إذ إهنا حتتاج لرهيا بفرتات متقاربة خاصة يف اشهر الربيع قبل التزهري
وأشهر الصيف قبيل نضوج الثامر ،والشائع ري النخيل كل( )20-10يوم ًا يف

أشهر الصيف ،وكل( )30-20يوم ًا يف أشهر الشتاء ،وتكرار الري يعتمد عىل

عوامل قوام الرتبة والظروف البيئية السائدة وصنف النخلة وعمرها( .)16يستطيع
النخيل مد جذوره إىل أعامق بعيدة قد تصل إىل  9أمتار( ،)17وهبذا تستفيد من املياه

اجلوفية يف الطبقات اهلشة والرطبة ،لذلك كثري ًا ما يالحظ نمو النخيل يف مناطق

تبدو جافة .وهبذا فإن توفر املياه بكميات مناسبة لزراعة بساتني النخيل ساعد

عىل تركزها بشكل جيد يف حمافظة واسط ،وكانت حمافظة واسط أحسن حا ً
ال من

حمافظات اخرى عند تراجع كميات املياه والسباب عديدة يف عقدي التسعينات

واأللفني والذي أثر بشكل كبري يف كمية املياه ونوعيته وانعكاسه عىل زراعة بساتني
النخيل وظهر هذا واضح ًا يف حمافظات العراق اجلنوبية وخصوص ًا حمافظة البرصة.
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رابع ًا :الرتبة
من طريق املالحظة امليدانية يبدو أن النخيل ينمو يف معظم أنواع الرتب

باملحافظة .إذ تعد النخلة من أكثر اشجار الفاكهة مقاومة مللوحة الرتبة وهلا قابلية

عىل حتمل الرتب القاعدية أو احلامضية الشديدة .وتنمو بشكل جيد بالرتب ذات
تركيز االيون اهليدروجيني ( )PHمن  5.5اىل  )18(.8.5ولكن ترتكز زراعتها يف
الرتب املزجيية وخصوص ًا ترب كتوف األهنار ،فزراعة النخيل يف عموم العراق متتد
عىل طول امتداد هذه الكتوف بالتحديد من هيت عىل هنر الفرات وسامراء عىل هنر

دجلة حتى التقاء النهرين يف كرمة عيل مكونني شط العرب ،وامتداده حتى مصبه

يف اخلليج العريب.

()19

وتتنوع الرتبة يف حمافظة واسط ومن اهم انواعها هي تربة كتوف االهنار ،اذ تتميز

بمواصفات جيدة جد ًا وجتود فيها زراعة كافة املحاصيل السيام النخيل ،وتوجد يف
املحافظة ترب السهل الفييض التي بنيت بفضل الفيضانات املوسمية لالهنار ،فيام

وراء كتوف االهنار وهذه الرتبة ايض ًا مناسبة لزراعة النخيل وبشكل جيد خصوص ًا

واهنا متجددة اخلصوبة بفعل الفيضانات التي كانت متر عىل البلد بالسابق ،وتوجد

ايض ًا يف املحافظة ترب االهوار ويرتكز هذا النوع من الرتب يف جنوب غرب منطقة
الدراسة ورشقها ،اذ تتمثل يف هور الدملج عىل يمني هنر دجلة وهور الشوجية عىل

يساره وهور السعدية يف اجلزء االسفل منه جنوب (ناحية وسط) ،وهنالك أيض ًا

تربة الكثبان الرملية ذات األصل الرحيي ويكون استغالهلا الزراعي حمدود ًا وهي
تتواجد غرب املحافظة كام اسلفنا وأخري ًا هنالك ما يعرف برتبة السهول املروحية
وهي تغطي منطقة قدم اجلناح الغريب جلبل محرين واحلافة الرشقية ملنخفض هور

الشوجية.
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وقد تكونت ترب هذه اجلهات من الرواسب التي محلتها األهنار املوسمية مثل

كالل بدرة واجلباب التي تنحدر باجتاه الغرب نحو األرايض املنخفضة وذلك لعدم
استطاعتها مواصلة رحلتها اىل هنر دجلة )20(.وعىل االغلب تكون هذه الرتب غري

مستغلة يف زراعة النخيل نظر ًا لوعورهتا ولكوهنا منطقة حدودية مع دولة إيران،
ٍ
أراض ذات خصوبة عالية واقل
ولكن ترتكز بساتني نخيل بدرة بمسافة قريبة منها

ترضس ًا ،وقد تأثرت تربة حمافظة واسط بمظاهر التصحر كتملح الرتبة وجفافها
وتكون الكثبان الرملية ،وهذا أثر سلب ًا يف زراعة املحاصيل كافة السيام النخيل.
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املبحث الثاين
العوامل البرشية واحلياتية املؤثرة

يف تباين زراعة النخيل يف حمافظة واسط
سيفصل هذا املبحث العوامل البرشية واحلياتية وإمكانية تأثريها عىل تباين

زراعة النخيل وإنتاجه،كام يأيت:

أو ًال :العوامل البرشية
األيدي العاملة

يعد عنرص العمل أكثر العوامل البرشية تأثري ًا يف اإلنتاج الزراعي ،فهو عامل

اساس لقيام الزراعة وحتديد كثافة العمل بالنسبة لوحدة املساحة يف منطقة ما
وحتديد النمط الزراعي السائد ونوعية املحاصيل املنتجة فيها .وبالنسبة لزراعة

النخيل بالعراق فقد شهدت تناقص ًا يف األيدي العاملة التي تتمتع باخلربة الزراعية يف
إنتاج التمور ،وهي من أهم املشاكل التي تواجهها زراعة النخيل بالعراق )21(.وتعد

اجور العمل وحدة اساسية من كلفة زراعة النخيل ،اذ تصل كلفة مكافحة االدغال

وحراثة الرتبة وتطهري السواقي اىل ( %)63من كلفة االنتاج ،وهو عمل يدوي ليس

لآللة دور فيه نظر ًا لطبيعة النخلة وارتفاعها ،وكثري ًا ما يضطر أصحاب البساتني
اىل مشاركة آخرين للقيام بأعباء عمليات اإلنتاج مقابل حصة من املحصول وهذا
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ما يطلق عليه (باملحاصصة) الذين حيصلون عىل  %30من جمموع قيمة االنتاج(.)22

وهبذا نالحظ أن كلفة العمل الباهظة واملتعبة للنخيل قد تقلل من زراعته يف حمافظة
واسط خصوص ًا يف املناطق التي ال تتوفر فيها يد عاملة رخيصة بالرغم من توفر
الظروف االخرى املناسبة لزراعتها .وقد تعود كلفة العمل الباهظة يف زراعة نخيل

التمر وإنتاجه إىل عامل اخلربة ،فالعمل يف النخيل كام اسلفنا هو عمل يدوي نظر ًا

لطبيعة النخلة وارتفاعها وعليه فال يستطيع أي عامل تسلق النخيل والقيام باملهام

الزراعية الدورية التي حيتاجها النخيل :كزراعة الفسائل والسقي والتسميد وتنظيف
النخلة من الكرب والليف الزائد (التكريب) ،والتلقيح ،و رش املبيدات ومكافحة
األمراض ،وجني املحصول والذي يكون عىل مراحل متعددة ،أي إن العمل مستمر

عىل مدار السنة.

رأس املال
إن كل عملية إنتاج تتطلب رأس مال ففي الزراعة يستخدم لرشاء الفسائل

واملاكنة الزراعية ودفع أجور العامل ...والخ ،وان رأس املال الالزم لتحقيق تنمية

يف القطاع الزراعي الذي ظل عقود ًا طويلة بيد الدولة ،ونظر ًا ملحدودية حجم

رؤوس أموال القطاع اخلاص املؤثرة يف حتقيق تنمية زراعية حقيقية ،فقد انعكس

ذلك سلب ًا عىل واقع تنمية االستثامر يف املشاريع التنموية الزراعية ،وولد عدم توفر

رؤوس االموال الكافية انعدام الثقة بني القطاع اخلاص والقطاع احلكومي ،لذا

فأن الدولة مطالبة حالي ًا يف هتيئة بيئة قانونية تساعد يف املسامهة بإنشاء املشاريع التي

حتتاج إىل رؤوس األموال بالتعاون مع القطاع اخلاص ومن العاملني فع ً
ال يف القطاع

واالستمرار يف منح القروض الزراعية* السيام املسامهة يف زراعة بساتني النخيل
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خصوص ًا واهنا تتطلب تكلفة مالية عالية ملتطلباهتا اخلاصة من عناية طول مدة النمو

مقارنة باملحاصيل االخرى املوسمية الربحية والرسيعة النمو.

طرق النقل
ينبغي ان يواكب قيام الزراعة وجود شبكة متكاملة من طرق النقل اخلدمية

فهي تلعب دور ًا كبري ًا يف عملية تنمية الزراعة كوهنا حلقة الوصل ما بني مناطق

اإلنتاج واالستهالك ،وبدون النقل سوف يقترص استهالك املنتجات الزراعية عىل

مناطق انتاجها فقط ،وهذا اليساعد عىل اشباع احلاجات ملناطق متباينة اإلنتاج
واليساعد عىل التوسع يف انتاج املحاصيل الزراعية وتعددها .وإذا ما توفرت البنية

التحتية فسيكون من السهولة نقل املنتجات من مناطق اإلنتاج وتوفريها بشكل

سهل ورسيع للمستهلك ،وقد تطورت شبكة طرق النقل الرئيسة املعبدة بالعراق
يف العقدين األخريين من القرن العرشين ،إذ كانت أطوال تلك الطرق 15817كم

عام  ،1981وأصبح جمموع أطواهلا 40463كم عام  .2005ورافق ذلك زيادة
بأعداد السيارات.

()24

وفيام يتعلق بمحافظة واسط فاجلهود مستمرة اليصال طرق النقل املعبدة

للمناطق الريفية ،ولكن معظم االرياف مل تصلها الطرق املعبدة،فاستعيض عنها
بالطرق الرتابية والتي رصفت مؤخر ًا بحىص السبيس لرتفع من كفاءهتا والتي

ربطت بساتني النخيل والريف عموم ًا بسوق املدينة ومناطق االستهالك.
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السوق

يعد السوق مكان ًا لترصيف املنتوج الزراعي ،وهو عامل أسايس لالستمرار

باإلنتاج وزيادته ،والسوق يكون عىل نوعني :السوق الداخلية التي هتدف لسد
احلاجة املحلية ،والتي تعتمد قوهتا الرشائية عىل عدد السكان ومستواهم املعايش،

وبالنسبة ملحافظة واسط فيبلغ عدد سكاهنا  1064950نسمة عام  ،)25(2007وهو
هبذا يشكل سوق ًا جيدة الستهالك املنتجات الزراعية السيام التمور ،ولكن يسد
منتوج التمور حاجة املحافظة ويباع اىل حمافظات أخرى أو يصدر خارجها نظر ًا

الرتفاع انتاجية النخلة باملحافظة (كام سيتبني الحق ًا) ،وهو هبذا يذهب اىل النوع
الثاين من األسواق وهي اخلارجية أو الدولية التي هتدف اىل تصدير الفائض من
اإلنتاج اىل اخلارج كاألردن وغريها من الدول.

النشاطات البرشية

يتأثر النخيل بالنشاطات البرشية املختلفة سلب ًا وإجياب ًا ،ولكن ما يالحظ عىل

النخيل يف املدة األخرية انه قد عانى من القتل والدمار كام عانى اإلنسان العراقي،
إذ بيعت أنواع نادرة جد ًا من النخيل إىل خارج العراق ،ونافست الوظيفة السكنية
وحماصيل احلبوب واخلرضوات واملحاصيل احلقلية الربحية وأحواض تربية االسامك

مساحات البساتني وتعدت عليها ،وقد تعرض النخيل اىل هجوم رشس من أعداء
العراق بأسلحة بايلوجية ،فقد أشيع لدى العامة بأن األمريكان استخدموا سالح ًا

بايلوجي ًا للقضاء عىل أهم نبات يشتهر به العراق (النخيل) ،وال شك أن الذبابة التي

عرفتها وزارة الزراعة العراقية يف حينها هي التي أدخلت للعراق .فض ً
ال عن مرض
فايرويس جديد انترش بني النخيل العراقي مدة من الزمن وتم معاجلته.
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وال غرابة يف ذلك فليس خافي ًا ما ذكر عن العامل مع األمم املتحدة الذي ألقي

عليه القبض متلبس ًا يزرع بيوض اجلراد يف شامل العراق إبان احلصار االقتصادي

لزيادة جتويع أهل العراق بحصار مل يشهد له التاريخ مثي ً
ال من قبل.

()26

السياسة احلكومية
عاش املواطن العراقي عىل مر السنني املاضية يف كنف دولة اشرتاكية راعية

ملختلف القطاعات االقتصادية السيام قطاع الزراعة ،وتعد وزارة الزراعة ووزارة
املوارد املائية هي املنظم لعمل هذا القطاع بسن القوانني والترشيعات واخلطط

السرتاتيجية للنهوض بالزراعة ،غري أن دعم هذا القطاع كان متباين ًا من مدة ألخرى

ومن حكومة ألخرى ألسباب سياسية واقتصادية بحتة ،ويف املدة األخرية وبعد
سقوط نظام احلكم السابق والفوىض التي حلت يف البلد تعرض القطاع الزراعي

المهال كبري وقل الدعم احلكومي املوجه للزرعة السباب عديدة ،ومن اهم مشاكل
املزارعني ترضرهم من قانون إجيارات األرايض الزراعية وانقطاع التيار الكهربائي

وشحة يف الوقود وارتفاع أسعاره نظر ًا حلاجته ملضخات املياه وماكنات الزراعة،

إضافة إىل شحة يف املستلزمات الزراعية وتلكؤ يف توزيع األسمدة واملبيدات ،وفتح
باب استرياد املنتجات الزراعية الرخيصة وبدون قيود كمركية ومنافسة املنتجات
الزراعية املحلية .ولكن بعد استقرار األوضاع يف العراق توجهت احلكومة نحو
دعم الزراعة وبقوة المهية هذا القطاع ،فقد اوعزت وزارة الزراعة باعفاء الفالحني

من بدل إجيارات األرايض لعام  2003وتقسيط اجيارات األرايض الزراعية لعام
 2004عىل أربعة أقساط وهذه العملية بالتأكيد ستسهم بدعمهم .فض ً
ال عن إعطاء

القروض والسلف الزراعية وتنشيط التسويق للسايلوات احلكومية ...وغريها من
االجراءات احلكومية الداعمة للزراعة.
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وفيام يتعلق بالنخيل ونظر ًا النخفاض أعدادها يف العراق إىل النصف (كام

سيتضح الحق ًا) نتيجة للظروف التي مر هبا البلد ،لذا توجهت احلكومة بجدية

لدعم تنمية النخيل بالتعاون مع الربنامج الوطني إلكثار النخيل وحتسينه فعىل
صعيد حمافظة واسط فقد خصصت موقع 100دونم النشاء (مرشوع بساتني
أمهات النخيل ومشاتل فسائله) ونفذت اخلطة بالكامل بطرق ري حديثة ،فقد

زرع  30دون ًام يف السنة االوىل بزراعتها باألصناف النادرة والتجارية وكذلك زراعة
مشتل بستان بمساحة  10دونم لزراعة  10االف فسيلة.

وبحسب خطة عام  2005خصص  30دون ًام أخرى لزراعة  3000فسيلة

وبشائر اخلري قد بانت عىل هذا البستان .ومن املشاريع االخرى ملديرية زرعة

حمافظة واسط بالتعاون مع اهليأة العامة لإلرشاد والتعاون الزراعي ،إنشاء مزرعتني
أنموذجيتني أحدامها يف مركز الكوت وأخرى بناحية احلفرية وأنجز%40من

املرشوع حيث سيكون مركز إشعاع باملنطقة ألهنا ستكون مركز ًا لتطبيق البحوث
والتجارب العلمية وعمل دورات للمزارعني كي يتعلموا الطرق العلمية احلديثة

يف عملية زراعة النخيل.

أما اخلطط املستقبلية ملديرية زراعة واسط فس ُيستقطب خرجيو كليات الزراعة

والطب البيطري واملعاهد الزراعية بحسب اقرتاح وزارة الزراعة بإنشاء قرى

عرصية وبساتني نخيل هلؤالء اخلرجيني ويتم استثامرها من قبلهم ،وكانت حصة

حمافظة واسط موقعني النشاء هذه املشاريع ومساحة كل موقع  5000دونم يشيد
ور ِّشح موقع يف منطقة جصان وموقع يف
عليها  100بيت مع خدمات متكاملة ُ

قضاء العزيزية وموقع يف ناحية احلفرية وموقع آخر يف ناحية الدجييل لعمل هذا

املرشوع وتلقي طلبات الراغبني بالعمل.

()27
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ثاني ًا :العوامل احلياتية
يقصد بالعوامل احلياتية يف هذا البحث هو ما يتعرض له النخيل من أمراض

وآفات ،والتي تنعكس عىل اإلنتاج ك ًام ونوع ًا وكلف ًة .وكثري ًا ما يؤدي تعرض النخيل

لآلفات إىل تراجع مساحات النخيل وقلة إنتاجه ،فهنالك أمراض وآفات عديدة
يتعرض هلا النخيل منها ما يصيب سيقاهنا وطلعها وأخرى سعفها وجذورها ،وأكثر

هذه اآلفات شيوع ًا يف العراق هي حرشة الدوباس ،التي سميت بذلك ألهنا تفرز
مادة سكرية دبسية بغزارة ينجم عنها تلوث السعف وبقية أجزاء النخلة وتساقط

هذه املادة عىل النباتات املتواجدة اسفل النخيل يؤدي اىل تلفها فيحرم الفالح من

زراعة أرضه باملزروعات وخصوص ًا اخلرضوات ،وترتاوح مدة إصابة النخلة بني

( )11 -6شهر ًا أو سنة عىل األكثر وتسبب ضعف النخلة ورداءة نوعية التمر ،او

توقف إنتاجها لسنة كاملة( .)28وحلرشة الدوباس جيالن ربيعي وخريفي يكافح
اجليل الربيعي فقط بينام اليكافح اجليل اخلريفي للتخوف من تاثر التمر الناضج

باملبيدات ،إىل أن اس ُتحدثت مبيدات صديقة للبيئة تستخدم يف املدة اخلريفية ولكن

كان أثرها قلي ً
ال يف مكافحة احلرشة( ،)29ويعزو بعضهم ذلك إىل أن املبيدات املخزونة
يف خمازن وزارة الزراعة منتهية الصالحية.

وهنالك أيض ًا حرشة احلمرية التي تصيب النخيل يف مراحل نموه األوىل فتحرمه

من املاء والغذاء .أما مرض خياس طلع النخيل الشائع يف الكثري من املناطق السيام

حمافظة واسط وقد تكلمنا عنه مسبق ًا يف موضوع (الرطوبة النسبية) فهو يصيب طلع
النخيل يظهر عىل شكل بقع سمراء اللون ،وهنالك ايض ًا آفة حفار ساق النخيل

التي تعمل عىل نحر ساق النخيل وثقبه وصو ً
ال إىل موهتا )30(.وعنكبوت الغبار
الذي ينترش يف وسط العراق وجنوبه ويلحق أرضار َا فادحة بإنتاج التمور.
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واحلقيقة مل تتوفر بيانات عن مقدار إصابة النخيل بكل آفة من هذه اآلفات

يف املحافظة ،ولكن ما توفر من البيانات واملعروضة يف ادناه باجلدول ( )5يشري إىل

أن جمموع كلفة مكافحة آفات النخيل يف حمافظة واسط قد بلغت ()20737000
دينار عراقي لعام  2001وحصل قضاء الصويرة عىل املرتبة االوىل يف كلفة مكافحة

آفات النخيل بمقدار ( )11033000دينار عراقي ،ولعل هذا يعود اىل احتالل
القضاء املرتبة األوىل يف أعداد النخيل ومساحة البساتني وما يرافقها يف ذلك من
كثرة اآلفات ،بينام جاء قضاء احلي باملرتبة األخرية يف كلفة مكافحة آفات النخيل

بمقدار ( )173000دينار الحظ الشكل (.)1

جدول ()5
كلفة مكافحة آفات النخيل يف أقضية حمافظة واسط لعام 2001
الصويرة

5744

2162

1254

371

173

11033

العزيزية

النعامنية

الكوت

بدرة

احلي

املجموع

كلفة العمل
( )1000دينار

20737

القضاء

املصدر :زامل لييل متن كريم ،جغرافية النخيل يف العراق ،رسالة ماجستري(غ.م)
قسم اجلغرافية ،كلية الرتبية ،اجلامعة املستنرصية ،2010 ،ص110-107

وتشري البيانات إىل أن هناك 2478دون ًام من مساحة البساتني مترضرة ،منها

1145دون ًام من مساحة البساتني مترضرة بإصابات مرضية يف حمافظة واسط وما
تبقى فهي مترضرة بسبب احلروب أو اإلمهال أو شحة مياه أو احلرائق.

()31
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املبحث الثالث
التوزيع اجلغرايف للنخيل يف حمافظة واسط
أو ًال :النخيل يف العراق وحمافظة واسط
املعروف أن العراق بلد النخيل ،وهناك نطاق النخيل املرتكز عىل جانبي دجلة

والفرات وشط العرب والتي وصل عددها طبق ًا إلحصاء النخيل لعام 1952
مايقارب  32مليون نخلة ،يف الوقت الذي بلغ عدد نخيل العامل انذاك 92.2مليون

نخلة ،حمت ً
ال نسبة  %38من نخيل العامل )32(.أما اليوم فيبلغ عدد النخيل يف العراق

( )10327231نخلة طبق ًا لعام  2007تنترش عىل مساحة تزيد عىل نصف مليون
دونم ،وهذا يعني ضياع أكثر من ثلثي عددها السابق ،ويتباين عددها من سنة
ألخرى طبق ًا للعوامل الطبيعية والبرشية واحلياتية املؤثرة يف نمو النخيل وانتشاره،
وتتباين أعداد النخيل من حمافظة ألخرى إذ وصل عددها يف حمافظة بغداد اىل

( )1473553نخلة يف حني انخفض عددها يف حمافظة كركوك اىل ( )1789نخلة،
ولعل هذا يعود لعامل ارتفاع السطح وتغري مناخ املحافظة السيام احلرارة املناسبة

للنخيل ،أما حمافظة واسط فتبوأت املرتبة السابعة بعدد ( )565349نخلة ،الحظ
جدول ( )6واخلريطة (.)3
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جدول ()6
يبني أعداد النخيل ومتوسط اإلنتاجية عىل مستوى املحافظات
لسنة 2007
ت

املحافظة

عدد النخيل

1

كركوك

1789

عدد النخيل
()%

3

األنبار

571969

بابل

1409542

2

60

0.0

1270337

12.3

45065

10.5

1473553

14.2

58010

13.5

كربالء

1362562

13.1

41937

صالح الدين

237293

10

القادسية

439794

12

ذي قار

696259

البرصة

1122888

4

5

6
7

8
9

11

13

14

دياىل

0.0

اإلنتاج (طن) اإلنتاج ()%

بغداد

واسط

النجف
املثنى

ميسان

املجموع

565349

527668

490042

158186

10327231

5.5

13.6
5.4
2.2

5.1

4.2

4.7

6.7

1.5

10.8

%100

35673

71772

30727
11105

21651

20382

16043

26580
5386

46470

430861

8.3

16.7
9.7

7.1
2.6
5

4.7

3.7

6.2

1.2

10.8

%100

املصدر :وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لالحصاء وتكنلوجيا املعلومات
مديرية االحصاء الزراعي ،تقرير انتاج التمور لسنة  ،2007ص6

أما إنتاج التمور فهي تتامشى وأعداد النخيل اآلخذة باالنخفاض فبعد أن كان

العراق حيتل موقع الصدارة يف إنتاج التمور ومن بعده مجهورية إيران اإلسالمية
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عىل مستوى العامل حسب معدل اإلنتاج للمدة ( ،)1967-1946حمت ً
ال زهاء %40
من اإلنتاج العاملي ،وحيتل العراق الصدارة ومن بعده دولة اجلزائر عىل مستوى

الوطن العريب( )33اذ وصل انتاج العراق عام  1977إىل 578ألف طن( )34ولكن

تراجع العراق عن ذلك اإلنتاج بشكل واضح ومل يعد حيتل الصدارة ،إذ بلغ إنتاجها

بالوطن العريب عام  2007حوايل  5096.99ألف طن حتتل مرص 1313.7ألف

طن املرتبة األوىل يف إنتاجه ثم السعودية  983ألف طن ثم اإلمارات 757.6

ألف طن ثم اجلزائر  526.92ألف طن ثم العراق باملرتبة اخلامسة 430.86

ألف طن )35(.وتشري البيانات اىل تباين إنتاجها زماني ًا قبل أن تصل هلذا املستوى ،إذ

وصل إنتاج التمور بالعراق إىل (،868390 ،919470 ،906790 ،931540

 )430861 ،432360 ،404032 ،448384طن لالعوام (،2001 ،2000

 )2007 ،2006 ،2005 ،2004 ،2003 ،2002عىل التوايل )36(.ويالحظ من
هذه األرقام االنخفاض املتوايل إلنتاج التمور واستقراره نسبي ًا عند عام ،2006
ويعود هذا االنخفاض اىل ارتفاع ملوحة الرتبة ومياه الري ،فض ً
ال عن أمهال

مساحات شاسعة من بساتني النخيل.

وبالرغم من ذلك مازال انتاج التمور العراقية اذا ما قورنت مع املنتجات العاملية

تصل اىل درجة منافس قوي مع التمور العاملية .عىل عكس بقية املنتجات الزراعية يف

العراق السيام حماصيل احلبوب ،وتشري البيانات ان حاجة الفرد العراقي من التمور
هي  10كغم/سنة ،ووصلت حاجة سكان العراق البالغ عددهم 29.6مليون
نسمة من التمور بداية عام  2009اىل  297ألف طن/سنة ،يف الوقت الذي كان فيه

انتاج التمور قد وصل اىل 404ألف طن ،أي أن هناك فائض ًا يف نسبة تغطية التمور
للحاجة املحلية بنسبة  %136وهذا ما حيفز النهوض بإنتاج التمور لتصدير الفائض

منها.

()37
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ويتباين إنتاج التمور مكاني ًا إذ قدر انتاج التمور للموسم  2007وجلميع

األصناف ( )430.9ألف طن بانخفاض بلغ  %0.3عن إنتاج العام املايض والذي
كان ( )432.4ألف طن ،فقد احتلت حمافظة بابل املركز االول من حيث االنتاج

والذي قدر ب ( )71.8ألف طن بنسبة ( % )16.7من جمموع إنتاج العراق
بزيادة بلغت نسبتها ( %)9عن إنتاج العام املايض البالغ ( )65.9ألف طن ،تليها
حمافظة بغداد والتي قدر انتاجها ب ( )58ألف طن بنسبة ( %)13.5من جمموع

انتاج العراق بزيادة بلغت نسبتها ( %)9عن إنتاج العام املايض البالغ ( )53.2ألف
طن ،يف حني احتلت حمافظة البرصة املركز الثالث والتي قدر انتاجها ( )46.5ألف

طن بنسبة ( %)10.8من جمموع إنتاج العراق بانخفاض بلغ نسبته ( %)3.9عن
إنتاج العام املايض البالغ( )48.4ألف طن )38(.أما حمافظة واسط فقد تبوأت املرتبة
السابعة بإنتاج قدره ( )30.7ألف طن بنسبة ( %)7.1من جمموع إنتاج العراق.
فيام شكلت بقية املحافظات نسبة مقدارها( %)52من جمموع إنتاج العراق ،الحظ
اجلدول( )6واخلريطة (.)4

ثاني ًا :التباين املكاين ملساحات بساتني النخيل يف حمافظة واسط

لقد أوضحنا سابق ًا تباين أعداد النخيل وتباين مساحاهتا تبع ًا لذلك ،فاملساحات

املزروعة بالنخيل ايض ًا تتباين زماني ًا ،إذ بلغ جمموع املساحات املزروعة بالنخيل

( )40421 ،32147 ،43000دونم لالعوام ( )2010 ،2006 )39(،1989راجع

اجلدول ( )8واجلدول ( .)10اذ يالحظ تناقص مساحات بساتني النخيل للمدة

( )2006-1989ولكنها عادت لالرتفاع خالل السنوات العرش األخرية ،وتتباين
مساحات بساتني النخيل من قضاء إىل آخر إذ كانت أكرب مساحات لبساتني النخيل

عام  2006يف قضاء الصويرة والتي بلغت 19053دونم وبنسبة ( %)59.3واتى
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قضاء الكوت باملرتبة األخرية فقد بلغت مساحة البساتني فيه 1764دونم وبنسبة
( ،%)5.5الحظ اجلدول (.)10

جدول ()10
مساحات بساتني النخيل (بالدونم) يف أقضية حمافظة واسط عام 2006
القضاء

الصويرة

العزيزية

النعامنية

بدرة

احلي

الكوت

املجموع

مساحة البساتني

19053

5417

1831

2098

1984

1764

32147

()%

59.3

16.8

5.7

6.5

6.2

5.5

%100

املصدر :زامل لييل متن كريم ،جغرافية النخيل يف العراق ،رسالة ماجستري (غ،م)
قسم اجلغرافية ،كلية الرتبية ،اجلامعة املستنرصية ،2010جدول ( ،)6ص47-44

اما يف عام  2010فكذلك كان قضاء الصويرة إحتل املرتبة األوىل يف أكرب

مساحة لبساتني النخيل بمقدار 16971دونم وبنسبة( %)41.9يف حني جاء قضاء
احلي باملرتبة األخرية بمقدار 2394دونم وبنسبة ( ،%)2.9الحظ اجلدول ()8
أيض ًا واخلريطة (.)7

ثالث ًا :التباين املكاين ألعداد النخيل يف حمافظة واسط
أوضحنا يف املوضوع السابق تباين أعداد النخيل عىل مستوى حمافظات العراق،

اذ احتلت حمافظة بغداد املرتبة األوىل يف عدد النخيل بمقدار ( )1473553نخلة

بنسبة ( %)14.2من جمموع نخيل العراق ،واتت حمافظة كركوك باملرتبة األخرية
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بمقدار ( )1789نخلة وبنسبة دون الواحد باملائة من جمموع نخيل العراق ،وفيام
خيص حمافظة واسط التي احتلت املرتبة السابعة عىل مستوى العراق يف عدد النخيل

()565349نخلة بنسبة ( %)5.4من جمموع النخيل بالعراق لعام  ،2007الحظ
اجلدول (.)6

وتتباين أعداد النخيل زماني ًا يف حمافظة واسط من سنة إىل أخرى اذ كانت

(،565349 ،462000 ،543525 ،489800 ،641000 ،666200

 )1150407نخلة لعام ()2007 ،2006 ،2005 ،2001 ،1997 ،1989

عىل التوايل )40(.والتي يتوضح منها تباين أعداد النخيل من سنة ألخرى ما بني
ارتفاع وانخفاض ،وتتباين أعداد النخيل يف حمافظة واسط من قضاء آلخر ففي

ضوء البيانات املتوافرة عنها لعام  2001يتبني ان جمموع عدد النخيل يف املحافظة
كان ( )489800نخلة ويتبني من هذا أن عدد النخيل يف املحافظة كان منخفض ًا

عام وصل إليه بعام  ،2007وعموم ًا تتباين هذه األعداد يف املحافظة إذ حيتل
قضاء الصويرة املرتبة االوىل يف أعداد النخيل بمقدار ( )208300نخلة وبنسبة

( ،%)42.6واتى قضاء الكوت باملرتبة االخرية بمقدار ( )22800نخلة ونسبة
( %)4.6الحظ جدول (.)7

جدول ( )7أعداد النخيل يف أقضية حمافظة واسط عام 2001
القضاء

الصويرة العزيزية النعامنية

اعداد النخيل
()100
نخلة
42.6
()%
2083

بدرة

احلي

الكوت املجموع

1559

409

355

264

228

4898

31

8.3

7.2

5.3

4.6

%100

املصدر :زامل لييل متن كريم ،جغرافية النخيل يف العراق ،رسالة ماجستري(غ،م)
قسم اجلغرافية ،كلية الرتبية ،اجلامعة املستنرصية  ،2010جدول( ،)1ص18-16
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أما يف عام  2010فقد بلغ عدد النخيل يف حمافظة واسط ( )1150407نخلة،

إذ احتل قضاء الصويرة املرتبة االوىل يف اعداد النخيل بمقدار ()448197نخلة،
وبنسبة ( %)38.9واتى قضاء الكوت باملرتبة االخرية بمقدار ( )27918نخلة

ونسبة ( ،%)2.4الحظ اجلدول ( )8واخلريطة (.)5

جدول ()8
مساحات بساتني النخيل واعداد النخيل
يف اقضية حمافظة واسط عام 2010
القضاء

الصويرة

العزيزية

النعامنية

بدرة

احلي

الكوت

املجموع

مساحة
البساتني/دونم

16971

11779

3136

4204

2394

1937

40421

()%
اعداد
النخيل
()%

41.9
448197
38.9

29.1
265162
23

7.7
96972
8.4

10.4

6.8

232811

79347

27918
2.4

20.2

2.9

4.7

%100
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1150407

(بيانات غري منشورة)

%100

املصدر :مديرية الزراعة يف حمافظة واسط ،احصاءات النخيل

رابع ًا :التباين املكاين إلنتاج التمور يف حمافظة واسط
يتميز إنتاج النخيل بتباينه بسبب تقلبات الظروف املناخية وتباين خصوبة

الرتبة وصيانتها فض ً
ال عن أثر بقية العوامل الطبيعية والبرشية وارتباطها بإنتاج
النخيل وبأعداده بمنطقة الدراسة الذي تطرقنا إليه سابق ًا.

وتتفاوت متوسطات االنتاجية للنخلة الواحدة لدى بعض الدول العربية

املنتجة للتمور مثل اجلزائر ومرص وتونس واملغرب بني ()16 ،37 ،104 ،445

كغم عىل التواىل ،يف حني يبلغ متوسط إنتاجية النخلة املنتجة يف العراق ( )57كغم

عام  2005وأعىل متوسط لالنتاجية حتقق يف حمافظات العراق هو بمحافظة واسط

بلغ ()80كغم )41(.وهو مرتفع عن متوسط إنتاج النخلة باملحافظة عام 1997
بمقدار ( )59.7كغم )42(.وبالنسبة لكمية االنتاج بالطن فقد اوضحنا مسبق ًا اهنا

تتباين زماني ًا عىل مستوى العراق من عام اىل آخر ،وكذلك احلال بالنسبة ملحافظة
واسط وبلغ جمموع انتاجه من التمور باملحافظة (،32161 ،16028 ،32250

 )25666طن ًا لألعوام ( )2005 ،2004 ،2001 ،1997عىل التوايل.

()43

ويتباين إنتاج النخيل يف املحافظة من قضاء اىل آخر وبلغ جمموع إنتاجه من

التمور عام  2001ما يعادل  16046طن واحتل قضاء الصويرة املرتبة األوىل
من إنتاج التمور بمقدار  7558طن وبنسبة ( %)47.2وأتى قضاء بدرة باملرتبة
األخرية بمقدار  458طن ًا وبنسبة ( %)2.8من جمموع إنتاج التمور باملحافظة،
الحظ اجلدول ( )9واخلريطة (.)6
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جدول ()9
مقادير انتاج التمور (بالطن) يف اقضية حمافظة واسط عام 2001
القضاء

الصويرة

العزيزية

بدرة

النعامنية

احلي

الكوت

املجموع

انتاج التمور

7558

5637

458

1380

527

486

16046

()%

47.2

35.2

2.8

8.6

3.2

3

%100

املصدر :زامل لييل متن كريم ،جغرافية النخيل يف العراق ،رسالة ماجستري(غ،م)
قسم اجلغرافية ،كلية الرتبية ،اجلامعة املستنرصية ،2010 ،جدول()17
ص115-112

خامس ًا :أصناف التمور يف حمافظة واسط

إن بساتني النخيل وسط العراق وجنوبه تشكل نظام ًا بيئي ًا خاص ًا هبا من حيث

طرق استغالل البساتني والتعايش معها وعدد أصناف التمور املتواجدة ،فقد بلغ
ال وسعر ًا ،فض ً
عدد أصناف التمور العراقية  629صنف ًا موثق ًا ختتلف حج ًام وشك ً
ال

عن اختالف أوقات نضجها فقسم منها ينضج يف بداية فصل الصيف ،والقسم

االخر يتأخر لفصل اخلريف )44(.أما يف حمافظة واسط فلم تتوفر بيانات عن أصناف

التمور وأنواعها بشكل تفصييل عىل مستوى أقضية املحافظة ،بل توفرت بيانات عن

انواعها يف عموم املحافظة .يشري اجلدول ( )11إىل أن أكثر أصناف التمور انتشار ًا يف

املحافظة هو (الزهدي) بمقدار 17984طن وبنسبة ( % )58.5من جمموع أصناف

التمور باملحافظة ،يف حني كان صنف (الساير) هو أقل أصناف التمور بمقدار
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172طن ًا وبنسبة  %0.55من جمموع اصناف التمور باملحافظة ،وعىل العموم فأن
اصناف التمور املوجودة باملحافظة هي مجيعها جيدة ومتنوعة وكلام زاد تنوعها زاد
رواج هذا املحصول نظر ًا لتعدد األذواق.

جدول ()11
إنتاج النخيل (بالطن) يف حمافظة واسط حسب أصناف التمور لعام 2007
الصنف

58.52

14.76

0.55

5.23

1.12

0.94

االنتاج

17984

4536

172

1609

345

290

5791
18.48

%

زهدي

خستاوي

ساير

خرضاوي

حالوي

ديري

انواع اخرى

املجموع
30727
%100

املصدر:وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لالحصاء وتكنلوجيا املعلومات
مديرية االحصاء الزراعي ،تقرير انتاج التمور لسنة  ،2007ص17

االستنتاجات

 .1للعوامل الطبيعية تأثري يف زراعة نخيل التمور وإنتاجه وبساتينها خصوص ًا

عنارص املناخ (احلرارة ،واالمطار و الرطوبة و الرياح) عىل طول مراحل نموه

وإنتاجه ،فض ً
ال عن أثر السطح واملياه حيث امتدت بساتني النخيل بشكل

كثافة خطية عىل طول هنر جلة عىل ترب كتوف األهنار املرتفعة وقرب املياه

باملحافظة.
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 .2تؤثر العوامل البرشية يف زراعة نخيل التمور وإنتاجها وتباينها كاألمراض
الفايروسية الناجتة عن النشاط البرشي ،فضال عن أثر متطلبات زراعة النخيل

من كلفة العمل يف العناية واالنتاج والتسويق.

 .3ان للعوامل احلياتية تأثري ًا يف زراعة نخيل التمور وإنتاجه وتباينها وذلك
باألمراض التي تصيب النخيل كحرشة الدوباس وحرشة احلمرية ومرض

خياس الطلع ...وغريها.

 .4شغلت حمافظة واسط املرتبة السابعة بعدد النخيل وبنسبة ( %)5.4من جمموع
النخيل يف العراق عام  ،2007وقد احتل قضاء الصويرة املرتبة األوىل بعدد

النخيل يف املحافظة وأتى قضاء الكوت باملرتبة األخرية لعام .2010

 .5يبلغ متوسط إنتاج النخلة باملحافظة ( )59.7كغم عام  ،1997وقد احتل
قضاء الصويرة املرتبة االوىل يف انتاج التمور باملحافظة وبنسبة ( %)47وأتى
قضاء بدرة باملرتبة األخرية ( %)2.7عام .2001

 .6بلغت مساحات بساتني النخيل باملحافظة ( )40421دونم ،حيث أتى قضاء
الصويرة باملرتبة االوىل يف مساحات النخيل بنسبة ( %)42يف حني أتى قضاء
احلي باملرتبة األخرية بنسبة ( %)2.9لعام .2010

 .7هنالك تباين زماين يف أعداد النخيل ومساحاته وإنتاجه منذ عام  1997وحتى
عام  ،2010فض ً
ال عن ذلك هنالك عدة أصناف من التمور يف املحافظة
كالزهدي والساير واخلرضاوي ...وغريها.

التوصيات
 .1التوسع يف زراعة بساتني النخيل بمحافظة واسط بالتعاون مع مديرية الزراعة
وحمطة نخيل واسط.
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 .2زيادة الدعم احلكومي يف توفري املبيدات احلرشية واألسمدة الالزمة للمحافظة
عىل أعداد وأنواع النخيل املوجودة يف املحافظة.

 .3إلزام أصحاب بساتني النخيل بعدم تربية األسامك يف البساتني نظر ًا ملا ألحواض
األسامك من آثار خطرية عىل الرتبة والنخيل.

 .4زيادة التوعية بامهية بساتني النخيل وعدم التجاوز عليها لغرض السكن أو
أغراض أخرى.

 .5تنشيط الدعم احلكومي فيام يتعلق بإنتاج التمور وتصديرها اىل اخلارج لرفع
أسعارها بشكل تنافيس مع املحاصيل األخرى بام يدعم توسع زراعة بساتني

النخيل.

 .6تفعيل دور القطاع اخلاص برفد املزارعني بالفسائل ذات النوعيات اجليدة
وبأسعار مدعومة من الدولة.

.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

عيل امحد هارون ،جغرافية الزراعة ،ط ،3دار الفكر العريب ،2008 ،ص.252
حممد جرب احلمداين ،النخلة والبيئة(نفط العراق الدائم) ،جملةميزوبوتاميا ،مركز دراسات
األمة العراقية ،جنيف ،العدد  ،2007 ،11ص.121-120
راجع سورة مريم اآلية ( )25وسورة ق اآليتان ( )11 ،10وغريها.....
جواد صندل البدران ،زراعة النخيل وإنتاج التمور يف حمافظة البرصة للفرتة (-1950
 )1980دراسة يف جغرافية الزراعة ،رسالة ماجستري (غ.م) ،قسم اجلغرافية ،كلية الرتبية،
جامعة البرصة ،1988 ،ص.66
عيل عبد احلسني ،النخيل والتمور وآفاهتام ،مطبعة جامعة البرصة ،1985 ،ص.73
عبدالوهاب الدباغ ،النخيل والتمور يف العراق(حتليل جغرايف لزراعة النخيل وانتاج
التموروصناعتها وجتارهتا) ،مطبعة شفيق–بغداد ،1969،ص.50
من حيث نمو النخلة فيستمر عىل مدار السنة اذا كان معدل درجة احلرارة أكثر من()9مº
يف أشهر الشتاء ،بينام يصل مقدار احلد االدنى (صفر)م ،ºفيام يصل احلد احلراري االعىل
للنمو()40م ،ºأما درجة احلرارة املثىل للنمو فترتاوح بني()15-14م ،ºينظر يف ذلك :عيل
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عبد احلسني ،النخيل والتمور وآفاهتام ،مصدرسابق ،ص .72وعباس فاضل السعدي،
التوزيع اجلغرايف لزراعة اخلرضوات يف العراق ،جملة دراسات اخلليج العريب واجلزيرة
العربية ،العدد ،54الكويت ،مطبعة الوطن الكويتية ،1988 ،ص.158
 .8جواد صندل البدران ،مصدر سابق ،ص.77
 .9اهليئة العامة لألنواء اجلوية العراقية ،قسم املناخ( ،بيانات غري منشورة).
 .10جواد صندل البدران ،مصدر سابق ،ص.77
 .11حممد سلامن اجلبوري ،منعطفات هنر دجلة بني الصويرة والعزيزية ،أطروحة دكتوراة (غ،م)،
قسم اجلغرافية ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،1985،ص.24
P.Buringh. Soils and Soil Conditions in Iraq. Ministry of Agriculture. Directorate .12
.General of Agricultural Research and Projects. Baghdad. Iraq. 1960.p.148

 .13اياد عبدعيل سلامن الشمري ،جيومورفولوجية اجلزر النهرية يف هنر دجلة بني الدبوين وسدة
الكوت ،رسالة ماجستري (غ،م) ،قسم اجلغرافية ،كلية الرتبية (ابن رشد) ،جامعة بغداد،
 ،2008ص.43
 .14املصدر نفسه ،ص.41
 .15عيل عبد احلسني ،افات النخيل والتمور وطرق مكافحتها يف العراق ،مطبعة االدارة املحلية،
جامعة بغداد ،كلية الزراعة ،1963 ،ص.39
 .16حسام حسن عيل غالب ،النخيل العميل ،وزارة التعليم العايل ،جامعة البرصة ،كلية الزراعة،
،1980ص.225
 .17جبار حسن النعيمي ،عبد االمري عباس جعفر ،فسلجة وترشيح ومرفولوجية نخلة التمر،
كلية الزراعة ،جامعة البرصة ،1980 ،ص.73
 .18حسام حسن عيل غالب ،مصدر سابق.211 ،1980 ،
 .19عبد الرزاق حممد البطيحي ،انامط الزراعة يف العراق ،اطروحة دكتوراه (غ،م) ،قسم
اجلغرافية ،كلية االداب ،جامعة بغداد ،1975 ،ص.28
 .20حسني عذاب اهلربود ،حمافظة واسط دراسة يف اشكال سطح االرض ،رسالة ماجستري
(غ،م) ،قسم اجلغرافية ،كلية الرتبية ،اجلامعة املستنرصية ،2000 ،ص.57-50
 .21خملف شالل مرعي ،ابراهيم حممد حسون القصاب ،جغرافية الزراعة ،دار الكتب للطباعة
والنرش ،املوصل ،1996 ،ص.65
 .22زامل لييل متن كريم ،جغرافية النخيل يف العراق ،رسالة ماجستري (غ،م) ،قسم اجلغرافية،
كلية الرتبية ،اجلامعة املستنرصية ،2010 ،ص.49

322

 .23وصلت مبالغ قروض املرصف الزراعي التعاوين ملختلف االغراض الزراعية عام 1997
اىل 1414مليون دينار ،وازدادت اىل 70033مليون دينار عام  ،2004املصدر املجموعة
اإلحصائية السنوية  ،2007- 2006ص.95
 .24عبد اهلل سامل املالكي ،جغرافية العراق ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي -جامعة
البرصة ،ط ،2010 ،2ص.191
 .25وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنلوجيا املعلومات ،تقديرات سكان العراق
لعام ،2007جدول رقم  ،-2-ص.9
 .26حممد جرب احلمداين ،مصدر سابق ،ص.122
 .27نق ً
ال عن املوقع االلكرتوينhttp://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar :
&mlf=interpage&sid=4443

 .28الدراسة امليدانية لبعض بساتني املحافظة بتاريخ .2011 /5 /4
 .29مقابلة عىل قناة العراقية برنامج (من بغداد) مع الوكيل الفني لوزارة الزراعة د .مهدي ضمد
القييس بتاريخ .2012 /10 /3
 .30مقابلة شخصية مع فيصل غركان غالب ،رئيس املرشدين الزراعيني ومسؤول شعبة البستنة،
مديريةالزراعة يف واسط.2012/4/10 ،
 .31مديرية الزراعة يف حمافظة واسط ،احصاءات النخيل( ،بيانات غري منشورة).
 .32عبد الوهاب الدباغ ،مصدر سابق ،ص.78
 .33عبد الوهاب الدباغ ،مصدر نفسه ،ص.104
 .34صالح محيد اجلنايب ،سعدي عيل غالب ،جغرافية العراق اإلقليمية ،جامعة املوصل،1992 ،
ص.323
 .35املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،التقرير السنوي للتنمية الزراعية يف الوطن العريب،2007 ،
جدول .72
 .36وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنلوجيا املعلومات ،مديرية إحصاءات البيئة،
تقرير اإلحصاءات البيئية لسنة  ،2005ص.26
 .37وزارة التخطيط،دائرة التخطيط الزراعي،خطة تنمية القطاع الزراعي ،اللجنة الفنية خلطة
التنمية الوطنية2014 -2010القطاع الزراعي ،ص17
 .38وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنلوجيا املعلومات ،املجموعة اإلحصائية
لعام  ،2007ص ،20جدول (.)14/3
 .39وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لإلحصاء ،اإلحصائية السنوية لعام ،1997ص.127
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 .40وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنلوجيا املعلومات،مديرية اإلحصاء
الزراعي ،تقرير إنتاج التمور لسنة .2007 ،2006 ،2001واالحصائية السنوية لعام
 ،1997ص .132-129واملجموعة االحصائية لعام  ،2006-2005ص.89
 .41وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لالحصاء وتكنلوجيا املعلومات،مديرية االحصاء الزراعي،
تقرير انتاج التمور لسنة ،2006ص.3
 .42وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لالحصاء ،االحصائية السنوية لعام  ،1997ص.132
 .43وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لالحصاء وتكنلوجيا املعلومات ،مديرية احصاءات البيئة،
تقرير االحصاءات البيئية لسنة  ،2005ص ،28-27واملجموعة االحصائية السنوية لعام
 ،1997ص.132
 .44وزارة التخطيط ،دائرة التخطيط الزراعي ،خطة تنمية القطاع الزراعي ،مصدر سابق،
ص.22
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ملخص البحث
هتدف هذه الدراسة إىل النهوض باملؤسسات البحثية يف العراق وكذلك

تعرف واقع املراكز البحثية إذ ُتعد من أهم املرتكزات األساسية ،إلنتاج التنمية
ّ

البرشية،وتناولت الدراسة إلقاء الضوء عىل واقع املؤسسات البحثية يف العراق
وحتديد أهم املؤرشات املرتبطة هبا ،إذ تتجه أمهية الدراسة يف تطوير البحث العلمي

ودعمه و ُتسهم يف تنمية مهارات الباحثني ،مما يدفع بعجلة التنمية وتطوير اخلطط

املستقبلية للبلد ،ويتجه هدف الدراسة إىل رؤية مستقبلية تسعى للوصول إىل إجياد
مراكز بحثية علمية رصينة وتأكيد ثقافة التواصل املعريف مما ينعكس بصورة إجيابية
عىل ثقافة املجتمع ،وكذلك تقديم اخلربة الكافية واالستشارة ملؤسسات الدولة

ومؤسسات القطاع اخلاص.
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ABSTRACT
This study aims at the advancement of research institutions in Iraq as
well as recognizing the reality of the research centers as one of the most
fundamental pillars for the production of human development. The study
also sheds light on the reality of research institutions in Iraq and determines
the most important associated indicators, as it tends to be important in
studying the development and supporting the scientific research that
contributes development to the skills of researchers. As it is to augment
the wheel of development and the plans for the future of the country. It
is the goal of the study to envisage a future vision seeking access to find
research centers as scientific and authenticated and certify the rapport of
communication doing all good to the culture of the community, as well as
providing sufficient expertise and advice to institutions state and private
sector institutions.
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 ...املقدمة ...
تعد املؤسسات البحثية من أهم املرتكزات املهمة لتنمية املعارف والعلوم

التي تساعد يف بناء املجتمع وتقدمه ،كذلك تسعى إىل تطوير البنية التحتية لكوهنا

مؤسسات فاعلة ومؤثرة يف حتقيق هنضة وتطور البلد ملا متتلكه من طاقات وخربات
علمية ،وتسعى املؤسسات البحثية إىل اإلسهام يف خلق روح املواطنة ،نتيجة ما
حتققه من تنمية فكرية تضمن االنفتاح الثقايف والفكري ،وتعزز قابلية تقبل الرأي
اآلخر ،الذي يساعد يف تعزيز اللحمة الوطنية .وانتظمت الدراسة يف حمورين:

املحور األول الدراسة النظرية التي اشتملت عىل ثالثة مباحث تبدأ من اإلطار العام

للدراسة ،واملبحث الثاين هو أسباب تدين مستوى املؤسسات البحثية ،واملبحث

الثالث هو تقديم جتارب بعض الدول املتقدمة يف جمال البحث العلمي ،أما املحور
الثاين فهو الدراسة امليدانية وقد اشتملت عىل مبحثني األول:هو واقع املؤسسات

البحثية والثاين :هو سبل النهوض باملؤسسات البحثية.
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املحور األول
 ...الدراسة النظرية ...
املبحث األول
 ...اإلطار العام للبحث ...
أو ًال:موضوع الدراسة
ُتعدُّ املؤسسات البحثية من املعايري املهمة والرئيسة لقياس تطور الدول ،ومعرفة

درجة تقدمها ورفاهيتها ،يف وقت مل تعد املقاييس التقليدية* كافية لقياس التطور،

وتقدم خطط التنمية السليمة ،لتفادي األخطاء ،وتوفري األموال ،وتقليل اخلسائر،
وتقصري الزمن ،وحتسني النوعية من طريق األبحاث التي تقدمها تلك املؤسسات،
واإلسهام يف خلق روح املواطنة ،نتيجة ما حتققه من تنمية فكرية تضمن االنفتاح

الثقايف والفكري ،وتعزز قابلية تقبل الرأي اآلخر ،مما يساعد يف تعزيز اللحمة

الوطنية وتنميتها ،إن البحث العلمـي هـو الدراسـة العلميـة املوضوعية املستوعبة

إلحدى املجاالت الطبيعية أو اإلنسانية أو دراسة جتريبية تطبيقية أو دراسة نظرية

ميدانية وهو املهمة الرئيسية الثانية للجامعات وهبا يعد البـاحثون واملتخصصون

املاهرون ويدربون عىل عمليات البحث العلمي وأساليبه يف كافة جماالت احليـاة

اإلنسانية والطبيعية ،أو دراسة الظواهر املختلفة وحتليلها وتقويمها ومعاجلتها
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وتقديم املعرفة واخلبرة ،واقعيـة وتفصيلية ومستمرة عن املشكالت التي منشأئها
حتسني مستويات احلياة وحل مشكالهتا اليومية(.)1

ثاني ًا :أمهية البحث
تظهر أمهية املراكز البحثية يف تطوير ودعم البحث العلمي والذي يعد ركيزة

أساسية مهمة يف تطوير املؤسسات التعليمية املختلفة ،فض ً
ال عن ذلك فإن دعم
البحوث العلمية يسهم يف تنمية مهارات الباحثني ،وإثراء معارفهم ،ومن ثم فإن

وجود مراكز بحثية تعمل عىل دعم وتبني مشاريعهم البحثية خيلق باح ًثا جيدً ا ،مما
يدفع بعجلة التنمية ويطور اخلطط التنموية واإلسرتاتيجية للدولة ،وهو خيلق جيال
مثقفا واعيا بأمهية البحث العلمي لدفع عجلة التنمية املستدامة للدولة(.)2

ثالث ًا:هدف البحث
هيدف البحث إىل رؤية مستقبلية تسعى للوصول إىل إجياد مراكز بحث علمية

رصينة .والتأكيد عىل دور مراكز البحث العلمي يف تفعيل ثقافة التواصل مماينعكس

بصورته اإلجيابية عىل ثقافة املجتمع والتي متثلت يف أن الدراسة خطت خطوات
حثيثة للحاق بركب الدول املتقدمة من طريق دعم البحوث العلمية واملراكز
البحثية ،وتتبنى سياسة بحثية واضحة املعامل من خالل تفعيل دور املؤسسات
البحثية ،وبنرش الوعي الثقايف بني الباحثني ،وبث روح التعاون فيام بينهم من الربط

بني هؤالء الباحثني ومنظومات ثقافية حملية وعاملية ُتعنى بالبحث العلمي(.)3
 .1إثراء عمليات البحث العلمي يف املجاالت األكاديمية واملعرفية

 .2تطوير احلياة املعرفية ،من طريق أنشطتها املختلفة ،فتقدم احلياة الثقافية
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والعلمية ،غالبا ما يكون من ورائه مؤسسات ومعاهد ومراكز للبحوث
والدراسات يف خمتلف احلقول واالختصاصات ،حيث تقوم هذه املراكز بمد

الساحة باملعلومة املوثوقة ،والتحليل العلمي الرصني.

 .3تعزيز الدور املهم يف خدمة جهود التنمية الوطنية ومسرية التعليم العايل يف
العراق.

 .4تطوير البنية التحتية ملراكز ووحدات البحث العلمي وتأمني كل ما حيتاجه
الباحثون من متطلبات لتعزيز إمكاناهتم العلمية واملعرفية وإنجاز أبحاثهم

بغية االستفادة منها يف بناء البلد.

 .5تقديم اخلربة الكافية واالستشارة ملؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع
اخلاص.

 .6استقطاب أصحاب اخلربة و تطوير احلياة املعرفية والفكرية والعلمية يف الوسط
العام.

 .7نرش الوعى الثقاىف بني أفراد املجتمع بأهم القضايا الدولية التى تواجه املجتمع.

رابع ًا :مفاهيم البحث

 .1البحث لغ ًة :ال َب ْح ُثَ :ط َل ُب َك اليشء يف ٌّ
الرتاب...و ال َب ْح ُث أن َت ْسأل عن
يشء،و َت ْست َْخرب(.)4

 .2البحث اصطالح ًا :هو نشاط علمي ّ
منظم يسعى إىل الكشف عن احلقائق
ومعرفة االرتباط بينها ،واستخالص املبادىء العامة والقوانني التفسريية(.)5

 .3املؤسسات البحثية اصطالح ًا :هي اجلهة التي تأخذ عىل عاتقها إنتاج املعرفة

البحثية أو إدارهتا ،وتتخصص يف جماالت أو قضايا معينة ،علمية كانت أو
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فكرية،وبام خيدم صنع السياسات العامة أو تطويرها أو حتسينها أو ترشيد

القرارات ،أو بناء الرؤى املستقبلية للمجتمع والدولة( .)6ويمكن ان تعرف
ايض ًا بأهنا مؤسسات تقوم بالدراسات والبحوث املوجهة لصانعي القرار،
والتي تتضمن توجيهات أو توصيات معينة حول القضايا املحلية و الدولية،

هبدف متكني صانعي القرار واملواطنني من صياغة سياسات حول قضايا

السياسة العامة.

 .4املؤسسات البحثية :هي جتمع وتنظيم لنخبة متميزة ومتخصصة من الباحثني
تعكف عىل دراسة معمقة ومستفيضة لتقدم استشارات أو سيناريوهات
مستقبلية يمكن أن تساعد أصحاب القرارات يف تعديل أو رسم سياستهم بناء

عىل هذه املقرتحات يف جماالت خمتلفة ،وهذا الفهم ملراكز األبحاث غري موجود
يف القوانني والضوابط يف قانون املنظامت غري احلكومية رقم  12لسنة ،2010

وقانون اجلمعيات العلمية رقم  55لسنة  1981املعدل بالنسبة للمؤسسات
غري احلكومية ،والنظام رقم ( )1لسنة  ،1995والتعليامت امللحقة به رقم 148

لسنة  2002ورقم  158لسنة .2005

 .5عرف قانون املنظامت غري احلكومية املنظمة غري احلكومية بالقول« :هي جمموعة
من األشخاص الطبيعية أو املعنوية سجلت واكتسبت الشخصية املعنوية وفقا
إلحكام هذا القانون ،تسعى ألغراض غري ربحية» ،وتأسيس مركز بحثي وفقا
هلذا القانون ال يعطيه خصوصية متيزه من بقية املنظامت غري احلكومية املؤسسة
ألغراض خريية أو ثقافية أو اجتامعية أو مهنية.

 .6قانون اجلمعيات العلمية ،يف عرف اجلمعية العلمية بأهنا« :كل مجعية مؤسسة
وفق ًا ألحكامه متارس نشاط ًا علمي ًا يف جمال اختصاصها كإعداد البحوث
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والدراسات وتنظيم الندوات واللقاءات واملؤمترات العلمية أو املسامهة فيها،
ومجع املعلومات وتوثيقها ،وتبادل اخلربات والتجارب وإصدار املطبوعات،

ومجع املعلومات عن ذوي االختصاص داخل القطر وخارجه وتبويبها ،وكل

ما من شأنه رعاية وتطوير االختصاص».

وواضح من سياق هذا التعريف أن املؤسسات البحثية املؤسسة وفقا له ،تكون

مرتبطة باختصاصه االعلمي وفقا ألصول البحث األكاديمي املعروفة بعيدا عن

االرتباط بعملية صنع القرار ورسم السياسة العامة للمسؤولني و صناع القرار.
يف حني يعرف املركز البحثي يف إطار وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،وفقا

للتعليامت رقم  148لسنة  2002بالقول« :تشكيل يتوىل مهام البحث العلمي،
يرتبط برئيس اجلامعة ،يعمل فيه جمموعة من التدريسيني الباحثني و التدريسيني غري

املتفرغني(أما الوحدة البحثية فهي) تشكيل يتوىل مهام البحث العلمي يرتبط بعميد
الكلية يعمل فيه جمموعة من التدريسيني الباحثني والتدريسيني غري املتفرغني».

وهذا التعريف للمراكز والوحدات البحثية اليرتبط من قريب أو بعيد بالفهم

لدور وعمل مراكز األبحاث الوارد يف التعريفات أعاله ،ومايؤكد ذلك هو املهام

املسندة هليئةالبحث العلمي وفقا للامدة  2من نظام مراكز البحث العلمي يف وزارة

التعليم العايل والبحث العلمي رقم  1لسنة  ،1995أو املهام املسندة للمراكز
والوحدات البحثية الواردة يف املادة  4من النظام نفسه ،إذ التعدو هذه املهام أن

تكون جمرد تفرغ للعمل البحثي األكاديمي يف اختصاصات معينة ،دون أن يكون
هلذا العمل البحثي انعكاسات واضحة عىل رسم السياسة العامة للمسؤولني يف

الكليات واجلامعات والوزارة ،ناهيك عن رسم السياسة العامة للدولة ،وقد
انعكس هذا األمر عىل النظرة السلبية ملراكز األبحاث من القيادات األكاديمية من
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جهة ،ونظرة العاملني فيها إىل أنفسهم وعملهم من جانب آخر ،كذلك االرتباك

الواضح يف فهم عمل املركز والوحدة البحثية يف نظام رقم واحد عندما ساوى
بني مدير املركز ومدير الوحدة فجعل كل واحد منهام يتمتع بمخصصات رئيس

قسم علمي ،يف حني يكون تعيني مدير املركز البحثي باقرتاح من رئيس اجلامعة
ومصادقة الوزير ،ويكون تعيني مدير الوحدة باقرتاح من عميد الكلية ومصادقة

رئيس اجلامعة .إن وجود مثل هكذا تنظيم قانوين لعمل مراكز األبحاث يف العراق

اليساعد رصاحة عىل االرتقاء هبا وتطوير عملها بالشكل الذي حيفزها عىل النهوض
بدورها يف صنع القرار السيايس يف البلد.

()7

خامس ًا:املنهج االثنوغرايف

ُيعدّ املنهج األثنوغرايف من أهم املناهج استعام ً
ال يف الدراسات االجتامعية

واألنثروبولوجية ،اذ يقوم بإعطاء صورة تفصيلية دقيقة ملوضوع الدراسة وقد
أفادت الدراسة من هذا املنهج كثري ًا يف وصف ما هي عليه طبيعة البحث(.)8
أوال :أدوات البحث
اعتمد الباحث يف مجع املعلومات عن موضوع البحث عىل الوسائل

واإلجراءات اآلتية:

 .1املقابلة :استخدم الباحث هذه الوسيلة جلمع الكثري من املعلومات التي
ختص جمتمع الدراسة ،ال سيام املؤسسات البحثية التابعة لوزارة التعليم العايل
والبحث العلمي العراقي وذلك بإجراء املقابالت مع العاملني والباحثني يف

مؤسسات البحث.
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املبحث الثاين
أسباب تدين مستوى املؤسسات البحثية
مرحلة النظام البائد

شكل عام  2003حد ًا فاص ً
ال يف التطور األفقي والعمودي ملراكز األبحاث

والدراسات يف العراق ،فقبل هذا التاريخ كانت مراكز األبحاث حمدودة العدد،
وضعيفة الدور ،ومسلوبة اإلرادة لصالح النظام احلاكم ،وفلسفته السياسية
ومقترصة عىل املراكز احلكومية ،ومل تكن نظرة رجال احلكم إىل خمرجات هذه املراكز

نظرة إجيابية بسبب العقلية الفردية واالرجتالية لرجال الدولة(.)9

لقد أدت سياسة النظام البعثي ،بالتعليم العايل ،شأنه شأن كل املؤسسات

والنشاطات االجتامعية والثقافية ،إىل تدهور تدرجيي ،وفقدان الرغبة يف مواكبة
التطور التعليمي العاملي ،واإللتفاف عىل احلتمية التأرخيية لعرص تقنية املعلومات،
والثورة الثقافية العاملية يف العلوم والتكنلوجيا .وأدت هذه احلال إىل تدين املستوى
العلمي للتعليم العايل العراقي ،وإىل ترسب الكوادر التدريسية الكفوءة ذات
االختصاصات احليوية ،كالطب والعلوم واهلندسة واالقتصاد.

جزء من هذه الكوادر ،ليعمل بأجور أفضل خارج
لقد هجر اجلامعات ٌ

املؤسسة اجلامعية ،أو خارج املؤسسات احلكومية ،وهرب اجلزء األكرب منه إىل
خارج البالد ،ليحصل عىل فرص عمل أفضل ،لذا عانت املؤسسات البحثية من:
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 .1العقلية البعثية احلاكمة للعراق آنذاك ،والتي احتكرت كل قرارات الدولة
لشخص رأس النظام البائد ،ما أسهم يف تقويض حرية الفكر ،وطرح الرأي

الذي قد ال يتفق مع أهواء ذلك النظام.

 .2سيطرة حزب البعث املنحل عىل املؤسسات البحثية أسهم يف تقييد حرية
البحث العلمي ،وتغييب احليادية التي تعد من أهم متطلبات العمل البحثي.

 .3إنشاء املؤسسات البحثية عىل أسس غري علمية ،نتيجة لتغلب فلسفة حزب
البعث املنحل عىل كل مؤسسات الدولة ،مما جعلها مراكز غري مؤهلة للعمل

البحثي العلمي واملهني ،وتكريس نشاطاهتا لدعم سياسات النظام البائد.

 .4ابتعاد أغلب العقول والكفاءات الوطنية آنذاك عن العمل البحثي ،والتوجه
إىل أعامل أخرى ،هرب ًا من االصطدام بمصالح النظام البائد ،مما أسهم يف هجرة
الكثري منهم إىل اخلارج طلب ًا للحرية واألمان.

 .5انقطاع االتصال باملنظامت الدولية* ،واملؤسسات البحثية والعلامء يف اخلارج،

نتيجة للسياسات اخلارجية اخلاطئة للنظام البائد ،والتي تسببت يف توتر
عالقات العراق مع الدول االقليمية والدولية.

مرحلة ما بعد 2003
 .1عدم وجود جهة مركزية مسؤولة عن متويل البحث العلمي وتطويره ،إذ نجد
أن البحث العلمي مرتبط هبيأة البحث العلمي املنضوية حتت إرشاف دائرة
البحث والتطوير التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،وال توجد
ميزانية حمددة للتمويل(.)10

 .2ازدواجية اإلرشاف عىل املراكز والوحدات البحثية اذ ترشف عليها هيأة البحث
العلمي ودائرة البحث والتطوير يف اجلامعات امللحقة هبا(.)11
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 .3ضعف املهارات البحثية لدى أغلب الباحثني يف املؤسسات البحثية ،فض ً
ال عن
عدم توافر الفرص املالئمة لتدريبهم يف املؤسسات العلمية الرصينة(.)12

 .4نقص اإلمكانات املادية والتقنية يف األجهزة اإلدارية املسؤولة عن العمل
البحثي ،والتي تعد من العوامل املهمة واملساعدة لتشجيع الباحثني(.)13

 .5حمدودية قراءة األبحاث التي تنجزها املؤسسات البحثية ،مما قلل فرص اإلفادة
وتسبب يف ضعف اهتامم الباحثني بمستويات أبحاثهم(.)14
منهاّ ،

 .6انعدام النوافذ التي تستطيع املؤسسات البحثية بواسطتها جتسد نتائجها إىل
حقائق علمية* (.)15

 .7حمدودية فرص املالكات البحثية يف املشاركة باملؤمترات والندوات العلمية
وورش العمل خارج العراق(.)16

 .8التساهل يف تأسيس املراكز والوحدات البحثية ،وضعف متابعة اجلهات
املرشفة عليها الدائها(.)17

 .9ربط أغلب املراكز البحثية بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي.

 .10الذهنية املجتمعية غري املتعاونة مع الباحث ،والتي ال تثق بأسئلته ،وتنظر
اليها بتوجس ،وتعد ما تقدمه من معلومات وحقائق ،وتديل به من ترصحيات
يشكل نقطة خطر عليها يف املستقبل ،ويظهر ذلك جليا يف مسألة االستبانات
والدراسات املسحية ،إذ نجد أن الكثري يمتنعون عن التعاون مع مثل هذه

األمور ،ويف أحسن األحوال ينظرون هلا بالسخرية واالستهزاء وعدم
اجلدوى(.)18

 .11النظرة للمجتمع اخلاطئة لطالب العلم ،فالغالبية ينظر إىل التعليم عىل أنه
جو ًا عام ًا ال
وسيلة للكسب املادي وحتصيل الوظيفة املناسبة ليس إال ،مما خلق ّ
يشجع عىل البحث العلمي(.)19
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املبحث الثالث
جتارب الدول املتقدمة يف جمال البحث العلمي
التجربة األمريكية
إن التجربة األمريكية وجتارب الدول املتقدمة املتميزة يف جمال إنشاء عالقة

تفاعلية عميقة بني هياكل الدولة وصانع القرار من جهة وبني مراكز ومعاهد
ومؤسسات البحوث والدراسات وخمازن التفكري من جهة أخرى والنتائج اإلجيابية
املفيدة لكل األطراف من جراء هكذا عالقة تدفع الباحث واملتتبع هلذا املوضوع اىل
حماولة التعمق يف دراسته واملسامهة يف نرش و تعميق ثقافة ما ،هكذا نوع قد تسهم

يف حتريك مؤسساتنا للوصول هبا اىل التنمية احلقيقية ،لقد لعبت و تلعب وستلعب

مؤسسات الفكر و الرأي الـ  *Tanks Thinkدور ًا بارز ًا يف صياغة السياسة اخلارجية
للدول املتقدمة بشكل عام و للواليات املتحدة االمريكية بشكل خاص .وقد كان

هلذه املراكز دور أسايس يف كثري من قضايا السياسة اخلارجية األمريكية يف عموم
الشؤون الدولية بصفة عامة ،وجتاه منطقة الرشق األوسط عىل وجه اخلصوص.

لقد قامت هذه املؤسسات التي تعد بمثابة مراكز بحثية مستقلة  -بصياغة

التعاطي األمريكي مع العامل مدة تقارب مئة عام ،و لكن لكون مؤسسات الفكر
والرأي تقوم بمعظم وظائفها بمعزل عن أضواء وسائل االعالم ،فهذا جيعلها حتظى

باهتامم يقل عن ما حتظى به املؤسسات األخرى للسياسة اخلارجية األمريكية ،مثل
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التنافس بني مجاعات املصالح واملناورات بني األحزاب السياسية والتنافس بني

فروع احلكومة املختلفة .وعىل الرغم من هذا االبتعاد النسبي عن األضواء فإن

مؤسسات الفكر والرأي تبقى حقيقة تؤثر بشكل ديناميكي تفاعيل عىل صانعي
السياسة اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية(.)20

يزيد عدد املؤسسات البحثية التي تسهم يف صناعة القرار األمريكي

عن( )1800مؤسسة بحثية ،تشكل نحو ( )%30من املؤسسات البحثية يف العامل،
ويرتبط معظمها بالبيت األبيض ووزاريت اخلارجية والدفاع واجلامعات االمريكية،

والكثري منها حمرتف مهني ًا واكاديمي ًا( ،)21فض ً
ال عن ما يقرب من ( )4700مركز

بحثي مرتبط بالرشكات واملؤسسات املدنية.

 .1تعد املؤسسات البحثية إحدى مداخل صناعة القرار األمريكي ،وتسمى بـ
( )ThinkTanksوهي تسهم بشكل فاعل ومؤثر يف صناعة القرار األمريكي

عىل الصعد كافة ،السياسية واالقتصادية واألمنية والعسكرية والتكنولوجية
وغريها(.)22

 .2يعتمد الكثري من صناع القرار األمريكيني وكبار مستشارهيم ومساعدهيم عىل
االستشارات التي تقدمها املؤسسات البحثية عىل شكل دراسات وتقارير
وجمالت ،إذ يعدوهنا مصدر ًا موثوق ًا للمعلومات(.)23

 .3تنفق الواليات املتحدة األمريكية عىل البحث العلمي قرابة  160مليار دوالر
سنوي ًا ،وأثبت التوظيف األمريكي الستشارات املؤسسات البحثية أن كل
( )1دوالر تم استثامره يف البحث العلمي يف جماالت الصناعة واالقتصاد
والتكنولوجيا أعطى مردود ًا يقارب ( )140دوالر ًا(.)24
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ُ .4نرش يف الفرتة بني  2002ولغاية  )305( 2007مليون ورقة بحث علمي يف
مجيع أنحاء العامل ،كان نصيب الواليات املتحدة األمريكية ( )%34منها(.)25

التجربة اليابانية
تعد اليابان من أكرب الدول التي تستثمر يف البحث والتطوير إذ إن املخصصات

املالية للبحث والتطوير يف املؤسسات والرشكات تفوق رأس املال االستثامري،
ومن ثم فإن هذه املؤسسات والرشكات اليابانية قد حتولت من أماكن إنتاج إىل

أماكن لصناعة الفكر.

 .1ارتكز البحث العلمي يف اليابان بادئ األمر عىل تكييف التقانة األجنبية ،ليصري
باإلمكان توظيفها إلجياد سلسلة من االخرتاعات املتطورة ذات املزايا اجلديدة
التي تنسجم وأحوال االقتصاد الياباين ،معتمدة يف ذلك عىل آلية السوق يف

توجيه أنشطة البحث العلمي والتطوير(.)26

ُ .2بني البحث األكاديمي يف اليابان عىل منهج واقعي ،إذ إن ( )%99من
رسائل املاجستري و أطاريح الدكتوراه مبنية عىل مشكالت حقيقية تعاين منها
املؤسسات الصناعية(.)27

ُ .3تعد اليابان من أكرب الدول التي تستثمر يف البحث والتطوير ،إذ إن املخصصات
املالية للبحث والتطوير يف املؤسسات والرشكات تفوق رأس املال االستثامري،
لذا فإن هذه املؤسسات والرشكات اليابانية قد حتولت من أماكن إنتاج إىل
أماكن لصناعة الفكر والقرار(.)28
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 .4نرشت اليابان عام  1995ما يقرب من  47068بحث ًا يف الدوريات واملؤمترات
ّ
املحكمة ،فيام نرشت عام  2007ما يقرب من ( )52896وبنسبة تغيري
العاملية

سنوي بلغت(.)29()1.0

 .5بلغت ميزانية البحث العلمي يف العام  2007من الناتج املحيل اإلمجايل لليابان
( ،)%3،44وجاءت باملرتبة الثالثة عاملي ًا(.)30

 .6حتتل املرتبة الثانية عاملي ًا من حيث عدد العلامء ،أما من حيث عدد العاملني يف
جمال البحث والتطوير فنجد أن عدد الباحثني لكل مليون نسمة (.)31()5521
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املحور الثاين
 ...الدراسة امليدانية ...
املبحث األول
واقع املؤسسات البحثية يف العراق
أو ًال:حتديد واقع املؤسسات البحثية يف عدة مؤرشات هي
 .1يبلغ عدد املراكز والوحدات البحثية املرتبطة بوزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ( )85مركز ًا ووحدة بحثية يف خمتلف التخصصات ،وموزعة عىل
أغلب اجلامعات العراقية(.)32

 .2تتوىل هيأة البحث العلمي يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي التي
تشكلت بموجب القانون رقم ( )1لسنة  1995مسؤولية حتديد اإلطار العام
لسياسة البحث العلمي يف املؤسسات البحثية ومتابعة براجمها ،إال أن أغلب
قرارات هذه اهليأة توجيهية(.)33

 .3إرتفعت نسبة متويل البحث العلمي يف وزارة التعليم العايل من ()%0،3
قبل عام  2003إىل ما يزيد عن ( )%3،5عام  2011من موازنة الوزارة
االستثامرية(.)34
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 .4بلغ عدد التدريسيني يف اجلامعات العراقية ،وهيأة التعليم التقني ،والكليات
األهلية ( )34265للدراسة الصباحية للعام الدرايس  ،2011-2010أما يف
الدراسة املسائية فقد بلغ ( )35735يف العام نفسه(.)35

 .5وصل عدد طلبة الدراسات العليا من الدبلوم العايل واملاجستري والدكتوراه
( )17252يف العام الدرايس .)36(2010-2009

 .6خصصت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ( )18مليار دينار ألغراض
البحث العلمي ودعم املشاريع الريادية البحثية ،ومشاريع بحوث الدراسات
العليا وتأهيل املراكز والوحدات البحثية يف اجلامعات واملعاهد يف العام
.)37(2011

 .7بلغ جمموع التخصصات املستحدثة للعام الدرايس)69( 2011-2010
ختصص ًا(.)38

 .8تشكلت جمالس تنسيق بني دائرة البحث والتطوير ودوائر صنع القرار تؤمن
عملية التبادل املعريف بينهام ،والتي انبثق منها عددمن آليات التعاون بلغت
بحدود ( )14مذكرة،ونتج عنها انجاز أكثر من ()2440عم ً
ال وبحث ًا لصالح
اجلهات املستفيدة(.)39

تنص تعليامت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عىل ان ُيقدّ م الباحث يف
.9
ّ

املركز أو الوحدة ما اليقل عن ( )3بحوث ،وال يزيد عن ( )4بحوث سنوي ًا(.)40

ُ .10أنشئت املكتبة االفرتاضية العراقية بكلفة ( )3مليار دينار ،والتي ُتعد من أبرز
مظاهر التطور التقني ملؤسسات املكتبات ،إذ ُمت ّكن اجلامعات ومراكز األبحاث
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من الوصول اىل ماليني البحوث والنصوص الكاملة هلا واملنشورة يف أكثر من

( )10130جملة علمية وهندسية بارزة وأرشفتها(.)41

ُ .11أ ّقر مرشوع تأهيل املختربات يف املراكز والوحدات البحثية وجتهيزها بكلفة
( )15مليار دينار ،ومرشوع احلملة الوطنية للكشف املبكر عن رسطان الثدي
بكلفة إمجالية ( )280مليون دينار و عززت بمليار دينار عام .)42(2009

ثاني ًا :مشكالت املؤسسات البحثية العراقية
مما تقدم نستطيع تأشري اجتاه املؤسسة احلكومية إىل النهوض بالعمل البحثي ،إال

أنه يمكن حتديد بعض املشكالت التي تعيق تقدّ م املؤسسات البحثية ،وفق ًا لآليت:

 .1غياب عمق الرؤية االسرتاتيجية لدى املؤسسات البحثية ،فض ً
ال عن عدم

وجود دراسات تعنى بتوقع املشكالت املستقبلية ،وتوصيف املعاجلات

املوضوعية هلا.

 .2قلة األبحاث العلمية ذات املردود االقتصادي للمجتمع املحيل ومؤسساته،
واقتصار مهام الباحثنيّ ،سيام أساتذة اجلامعات عىل اإلرشاف عىل طلبة

الدراسات العليا واملحارضات الرسمية ،والبحث ألغراض الرتقية العلمية(.)43
 .3االبتعاد عن املنهج العلمي للعمل البحثي ،إذ نجد بعض الباحثني ال يلتزمون
باحليادية املطلوبة يف البحث العلمي ،فيتأثرون بمخزوهنم الذهني أو الثقايف

عىل حساب النتائج املوضوعية لألبحاث ،مما يؤرش ضعف الرقابة العلمية
لسري العمل البحثي.

()44
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 .4االفتقار إىل الروح اجلامعية يف البحث العلمي ،نتيجة ارتباط املؤسسات
البحثية بالشخص املمول أو اجلهة الراعية ،فيام يقتيض العمل البحثي الناجح

وجود فريق متقارب بالكفاءة ،ويتحمل االستعداد النفيس والعميل واحليادي
للتواصل يف مرشوع مجاعي بعيد ًا عن االنانية والبحث عن االلقاب(.)45

 .5املزج بقصد أو بدون قصد بني دور املؤسسات البحثية بوصفها بؤر ًا للتفكري
والتخطيط ،وبني دور املنظامت اجلامهريية ،وان كثري ًا من هذه املؤسسات
ُ
حتولت اىل منرب تعبوي لتوجهات اجلهة التي تنتمي إليها.
أنشئت أو ّ

توجه مؤسسات الدولة املختلفة إىل العمل القائم عىل أساس بحثي
 .6ضعف ّ

وختطيط مستقبيل مدروس ،ويظهر لنا ذلك بوضوح عندما نجد الكثري من

تلك املؤسسات ال تعنى بالعمل البحثي منهج ًا لعملها وتلجأ يف الغالب إىل
احللول الرسيعة واملؤقتة.

 .7ضعف رغبة أساتذة اجلامعات الذين يتمتعون باخلربة والكفاءة العلمية للعمل
يف املؤسسات البحثية ،نتيجة دورها املتواضع يف البناء االسرتاتيجي ،والذي
أثر سلب ًا يف االرتقاء بمستوى تلك املؤسسات*.

 .8عدم انسجام األبحاث التي تنتجها املؤسسات البحثية مع املشكالت احلقيقية
التي يعاين منها العراق يف جماالت التنمية الشاملة جلميع ميادين النهوض

بالدولة.
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املبحث الثاين
سبل النهوض باملؤسسات البحثية
نرى اليوم أن مراكز البحوث والدراسات هبا حاجة إلعادة النظر من حيث

ارتباطها اإلداري والتنظيمي ودورها يف التنمية وحتليل السياسات وبمستوى
مسامهتها يف معاجلة وخدمة قضايا املجتمع ومواكبة التغريات املتالحقة التي يعيشها
العامل يف جماالت اختصاصها ،وأن تعمل عىل استقطاب أفضل العقول البرشية
ملواجهة متطلبات التطوير وحتديات العرص الذي نعيشه ،بحاجة أيض ًا لتبني آليات

عمل أكثر مرونة وتفاعال مع مشاكلنا وقضايانا .ويف ضوء هذه املعطيات فإننا
بحاجة إىل وضع إسرتاتيجية يكون فيها ملراكز األبحاث الدور الفاعل يف حتديد

املشاكل واملواضيع التي حتتاج الختاذ القرارات .وأن يتم إعادة دورها الذي أنشئت
من أجله ،كأداة فعالة إلنتاج املشاريع اإلسرتاتيجية وخاليا تفكري عميقة تعمل
إلنضاج املشاريع العلمية وبلورة اإلشكاالت القائمة ودراساهتا وفق تكامل منهجي

علمي انسجامي ،هلذا السبب تعترب مراكز األبحاث رضورة من رضورات احلياة
املجتمعية وعليه؛ جيب اإلرساع بتوفري بيئة حاضنة (ال طاردة) ملراكز األبحاث،

وأن يقدم هلا الدعم الالزم لبناء خطط التنمية املستقبلية ،وال بد من إيالء مراكز
األبحاث السياسية واالسرتاتيجية وتلك التي تعنى بتحليل الشؤون الدولية ،أمهية،

ملا هلا من دور أسايس وريادي يف توفري املعلومات والدراسات واملخططات األولية
والبحوث العلمية ،لفهم تفاصيل بقية اجلوانب احلياتية االقتصادية والتنموية،
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وذلك من منطلق أن العامل السيايس هو املحرك األسايس لبقية األنشطة احلياتية
وخصوصا يف وقتنا الراهن .والعمل عىل توفري البيئة املناسبة والديمقراطية للقائمني

عىل العمل البحثي يف تلك املراكز ،وتفعيل دورها الريادي لصناعة القرار السيايس
الصائب والسليم ،وإعطائها االستقاللية املالية واإلدارية عن احلكومات وذلك
حتى ال تقع يف إشكالية «التمويل األجنبي» وحتى تكون وجهات نظرها حرة
مستقلة وحيادية( .)46ومن أهم التوصيات التي يمكن أن نسوقها يف هذا املجال:

 .1ربط عمل املؤسسات احلكومية بالنشاط البحثي ،جلعل عمل تلك املؤسسات
مبني ًا عىل أسس علمية رصينة ،باستحداث مؤسسة بحثية حكومية عليا

مرتبطة بمجلس الوزراء ،ألجل تنسيق العمل بني املؤسسات البحثية من جهة
ومؤسسات الدولة ووزاراهتا من جهة أخرى.

 .2تكثيف التعاون بني املؤسسات البحثية ووزارات الدولة كافة ،لتمكني
املؤسسات البحثية من االطالع عىل املشكالت احلقيقية التي تتعامل معها
وزارات الدولة ،باقامة لقاءات شهرية يف مقرات الوزارات ،لرفد الوزارات
باألبحاث العلمية الرصينة وامليدانية ملعاجلة ملشكالهتم.

 .3جعل املؤسسات البحثية جهات استشارية للدولة ،لتحفيزها عىل االرتقاء
بمستوى عملها البحثي ،وذلك بإرشاكها يف صنع القرارات اإلسرتاتيجية،
ألجل اإلفادة من دورها العلمي والتخصيص يف صناعة تلك القرارات.

 .4استحداث منظومة مالية متوازنة ومستقرة ،لضامن مهنية املؤسسات البحثية
وحياديتها ،بتخصيص ميزانية مستقلة هلا إىل جانب التمويل الذايت ،ألجل

الوصول إىل املعيار العاملي لتمويل العمل البحثي املنتج.
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 .5تأهيل قيادات علمية فاعلة ،لتسيري املؤسسات البحثية وإدارهتا ،بانتقاء
أشخاص أكفاء قادرين عىل إحداث حتوالت نوعية يف عمل هذه املؤسسات،
من أجل جعلها قادرة عىل تشخيص املشكالت وإجياد املعاجلات املبنية عىل

رؤية موضوعية.

 .6استثامر الطاقات العلمية والفكرية التي ابتعدت عن العمل الوظيفي ،لرفد
املؤسسات البحثية بالكفاءات العلمية املتمكنة من البحث العلمي ،بتقديم

املغريات املادية والوظيفية يف التعاقد مع أساتذة اجلامعات واالكاديمني
واخلرباء الذين ابتعدوا عن العمل الوظيفي ،هبدف اإلفادة من رؤاهم

وطروحاهتم املستقبلية مما يعزز عمل تلك املؤسسات.

 .7خلق أجواء علمية اجيابية ،لتنمية القابليات االبتكارية لألكاديميني ،وذلك
بتزويد املؤسسات البحثية بأحدث األجهزة واملعدات والكتب واألبحاث،

لتمكن الباحثني من إجراء أبحاثهم وفق املعايري املقبولة عاملي ًا.

 .8تشجيع البحث العلمي املشرتك ،لتفعيل دور القطاع اخلاص وإرشاكه يف
تشخيص املشكالت ،وذلك بإقامة املشاريع البحثية املشرتكة بني القطاعني
احلكومي واألهيل ،هبدف رفد املؤسسات البحثية احلكومية باخلربات التي

يمكن أن يقدمها القطاع اخلاص.

 .9وضع منظومة تقييم لعمل املؤسسات البحثية ،حلثها عىل تقديم األفضل
يف جمال البحث العلمي ،من خالل االستناد اىل املعايري الدولية يف عمليات
التقييم ،ألجل االرتقاء هبا اىل مستوى املؤسسات البحثية العاملية.

بنى حتتية وجتهيزات ومواد برشية
 .10توفري مصادر البحث العلمي وامكاناته من ً
عىل أساس املفاضلة بني املؤسسات البحثية ،من أجل خلق جو من التنافس
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العلمي بينها وذلك إجراء تقييم لنتاج تلك املؤسسات عىل أساس أصالة
األبحاث ورصانتها والفائدة التطبيقية منها ،هبدف حثها عىل إنتاج األفضل

واألكثر تشخيص ًا للمشكالت وإجياد املعاجلات الواقعية هلا.

 .11استحداث مؤسسات بحثية متميزة ،لتكون أنوذج ًا للعمل البحثي املتكامل،
من خالل اختيار الباحثني األكفاء وتوفري كافة التسهيالت الالزمة للبحث
العلمي فيها ،ألجل تعميم التجربة عىل بقية املؤسسات البحثية يف حال

نجاحها.

 .12تسويق األبحاث التي تتسم باألصالة والرصانة العلمية ،لتشجيع الباحثني عىل
بذل املزيد من العطاء ،من خالل وضع معايري حمددة لتسويق تلك األبحاث يف
جمالت ّ
حمكمة ،هبدف التمهيد العتامد تلك املعايري يف العمل البحثي الحق ًا.

 .13توسيع املكتبة االفرتاضية التي أنشأهتا وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،
جلعلها تشمل كافة التخصصات ،وذلك بالتعاقد مع أكرب عدد من اجلامعات

العاملية ومراكز األبحاث الدولية ،من أجل تزويد الباحثني بآخر االصدارات

العاملية ويف التخصصات كافة.

.1
.2

.3
.4

* .مثل مؤرشات الدخل.
حممد حممد حرب ،اإلدارة اجلامعيـة ،ط ،1دار اليـازوري العلميـة للنـشر والتوزيع،عامن،
 ،1998ص.54
خالصة عبد اهلل حممد ،مراكز البحث العلمي ودورها يف تفعيل التواصل العلمي :سلطنة
أنموذجا ،جامعة السلطان قابوس – سلطنة عامن ،دراسة مقدمة ملؤمتر فيالدلفيا الدويل
عامن
ً
الرابع عرش(ثقافة التواصل) 5 -3نوفمرب  2009م،ص.5
املصدر نفسه،ص2
ابن منظور ،لسان العرب ،مادة بحث.
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 .5حممد عبد احلميد ،البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية،عامل الكتب بريوت،2000،ص.8
 .6د.سامي اخلزندار ،و د .طارق األسعد ،دور مراكز الفكر والدراسات يف البحث العلمي
وصنع السياسات العامة ،جملة دفاتر السياسة والقانون(،عامن:اجلامعة اهلاشمية) ،العدد
،6،12،20ص.4
 .7د .خالد عليوي العرداوي ،تفعيل دور مراكز األبحاث يف صنع القرار السيايس العراقي،
بحث منشور ،ص.3
 .8د.بسمة خليل نامق،مؤسسات خمازن التفكري  Think Tanksودورها يف صياغة السياسة
اخلارجية للدولة احلديثة النموذج األمريكي ،جملة القادسية للقانون والعلوم السياسية،العدد
الثاين ،املجلد الثاين،2009،ص.127-126
 .9د .حممد الربيعي ،راهن ومستقبل البحث العلمي والدراسات العليا يف العراق،صحيفة
املدى ،العدد ،524يف.2005/10/30
* .مثل منظمة اليونسكو.
 .10د .حممد الربيعي ،راهن ومستقبل البحث العلمي والدراسات العليا يف العراق،صحيفة
املدى ،العدد ،524يف.2005/10/30
 .11أ.د.سامي مهدي العزاوي ،إشكاليات البحث العلمي يف اجلامعات العراقية يف ضوء تطبيق
معايري اجلودة ،ورقة مقدمة إىل مؤمتر جودة التعليم العايل/كلية الرتبية/جامعة البرصة،
املنعقد يف.2010/11/4-3
 .12املصدر نفسه.
 .13املصدر نفسه.
 .14أ.د.سعد عيل زاير ،رؤية تربوية مستقبلية يف التعليم العراقي ،مؤسسة مرص ،مرتىض للكتاب
العراقي،ص.211
 .15وليد خالد امحد ،واقع مؤسسات البحث العلمي واشكالياهتا الوظيفية،ص.13
 .16املصدر نفسه ،ص.13
 .17أ.د.سامي مهدي العزاوي ،إشكاليات البحث العلمي يف اجلامعات العراقية،مصدر سابق.
 .18نعمة العبادي ،مصدر سابق،ص.7
 .19وليد خالد امحد ،مصدر سابق،ص.4
 .20املصدر نفسه ،ص.4
 .21حمسن حممد صالح حول ،مدير مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،دور املعاهد
واملراكز اإلسرتاتيجية األمريكية وتأثريها ،يف مقابلة معه ُنرشت بتاريخ ،2012/3/3
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ومعهد اإلمام الشريازي ،للدراسات ،ومراكز األبحاث وضع السياسة األمريكية يف القرن
احلادي والعرشين.
 .22املصدر نفسه.
 .23املصدر نفسه.
 .24د .غازي اخلرضي ،دور البحث والتطوير يف جمال امللكية الفكرية :جتربة األردن ،بحث ُطرح
يف ندوة الويبو الوطنية حول املالكية الفكرية لفائدة أعضاء غرفة التجارة والصناعة ،األردن،
عامن.2007،
 .25أ.د.عامد امحد الربغوثي ود.حممود أمحد أبو سمرة ،مشكالت البحث العلمي يف العامل
العريب ،جملة اجلامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلنسانية) املجلد اخلامس عرش ،العدد
الثاين،2007،جامعة القدس ،فلسطني،ص.1333
 .26حسن حلمي خاروف ،مصدر سابق.
 .27أ.د.عامد امحد الربغوثي ود.حممود أمحد أبو سمرة،مصدر سابق ،ص.1333
 .28غازي اخلرضي ،مصدر سابق ،ص.428
 .29املصدر نفسه.
 .30أسامة املرصي وآخرون ،البحث والتطوير ودوره يف تنمية قطاع التعدين والصناعات
املرتبطة به يف الوطن العريب،بحث القي يف املؤمتر العريب احلادي عرش للثروة املعدنية،
طرابلس ،ليبيا،2010،ص.426
 .31املصدر نفسه ،ص.426
 .32وزارة التعليم العايل والبحث العلمي العراقية ،دائرة البحث والتطوير ،سياسات البحث
العلمي يف العراق.2011،
 .33املصدر نفسه.
 .34املصدر نفسه.
 .35اجلهاز املركزي لإلحصاء ،املجموعة اإلحصائية السنوية ،2011-2010الباب التاسع،
إحصاءات الرتبية والتعليم.
 .36املصدر نفسه.
 .37وفق ًا لترصحيات السيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي يف ورشة العمل التي نظمتها
دائرة البحث والتطويرُ ،نرش اخلرب بتاريخ ،2011/9/21موسوعة هذا اليوم.
 .38وزارة التعليم العايل والبحث العلمي العراقية ،دائرة البحث والتطوير ،مصدر سابق.
 .39املصدر نفسه.
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 .40املادة ( )5من تعليامت وزارة التعليم العايل رقم( )148لسنة .2002
 .41وزارة التعليم العايل والبحث العلمي العراقية ،دائرة البحث والتطوير،مصدر سابق.
 .42املصدر نفسه.
 .43نعمة العبادي ،مراكز األبحاث يف العراق نظرة مستقبلية،ص.5
 .44أ.د.سعد عيل زاير ،رؤية تربوية مستقبلية يف التعليم العراقي ،مؤسسة مرص مرتىض للكتاب
العراقي،ص .122-121
 .45نعمة العبادي ،مصدر سابق،ص.6-5
 .46خالد عليوي العرداوي،مصدر سابق،ص.3
 .47د .حممد الربيعي ،راهن ومستقبل البحث العلمي والدراسات العليا يف العراق،صحيفة
املدى ،العدد ،524يف.2005/10/30
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املصادر واملراجع
.1

.2

.3
.4

.5

.6

.7

حممد حممد حــرب ،اإلدارة اجلامعيـة،
ط ،1دار اليـازوري العلميـة للنـشر
والتوزيع،عامن.1998،
خالصة عبد اهلل حممد ،مراكز البحث
العلمي ودورهـــا يف تفعيل التواصل
أنموذجا ،جامعة
العلمي :سلطنة عامن
ً
السلطان قابوس – سلطنة عامن ،دراسة
مقدمة ملؤمتر فيالدلفيا الدويل الرابع عرش
(ثقافة التواصل) 5 -3نوفمرب .2009
ابن منظور ،لسان العرب ،مادة بحث.
حممد عبد احلــمــيــد ،البحث العلمي
يف الـــــدراســـــات اإلعـــالمـــيـــة،عـــامل
الكتببريوت.2000،
د.سامي اخلزندار ،و د.طارق األسعد،
دور مراكز الفكر والدراسات يف البحث
العلمي وصنع السياسات العامة ،جملة
دفاتر السياسة والقانون( ،عامن:اجلامعة
اهلاشمية) ،العدد .6،12،20
د.بسمة خليل نامق،مؤسسات خمازن
التفكري  Think Tanksودورهــــا يف
صياغة السياسة اخلارجية للدولة احلديثة
الــنــمــوذج األمــريــكــي ،جملة القادسية
للقانون والعلوم السياسية،العدد الثاين.
د.حمسن حممد صالح حول ،مدير مركز
الزيتونة للدراسات واالستشارات،دور
املعاهد واملراكز اإلسرتاتيجية األمريكية
وتأثريها ،يف مقابلة معه ُنرشت بتاريخ
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 ،2012/3/3ومعهد اإلمام الشريازي،
للدراسات ،ومراكز األبحاث وضع
السياسة األمريكية يف القرن احلــادي
والعرشين.
 .8د .غــــازي اخلــــرضي ،دور البحث
والتطوير يف جمال امللكية الفكرية :جتربة
األردن ،بحث ُطــرح يف نــدوة الويبو
الوطنية حول املالكية الفكرية لفائدة
أعضاء غرفة التجارة والصناعة ،األردن،
عامن.2007 ،
 .9أ.د.عامد امحد الربغوثي ود.حممود أمحد
أبو سمرة ،مشكالت البحث العلمي
يف العامل العريب ،جملة اجلامعة اإلسالمية
(سلسلة الدراسات اإلنسانية) املجلد
اخلامس عــرش ،العدد الثاين،2007 ،
جامعة القدس ،فلسطني.
 .10أســامــة املـــرصي وآخـــــرون ،البحث
والتطوير ودوره يف تنمية قطاع التعدين
والــصــنــاعــات املرتبطة بــه يف الوطن
العريب،بحث القي يف املــؤمتــر العريب
احلادي عرش للثروة املعدنية ،طرابلس،
ليبيا.2010،
 .11وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
الــعــراقــيــة ،دائـــرة البحث والتطوير،
سياسات البحث العلمي يف العراق،
.2011

 .12اجلهاز املركزي لإلحصاء ،املجموعة
اإلحصائية الــســنــويــة،2011-2010
الــبــاب الــتــاســع ،إحــصــاءات الرتبية
والتعليم.
 .13ترصحيات السيد وزيــر التعليم العايل
والبحث العلمي يف ورشة العمل التي
نظمتها دائــرة البحث والتطويرُ ،نرش
اخلرب بتاريخ ،2011/9/21موسوعة
هذا اليوم.
 .14نعمة العبادي ،مراكز األبحاث يف العراق
نظرة مستقبلية.
 .15أ.د.سعد عيل زاير ،رؤية تربوية مستقبلية
يف التعليم الــعــراقــي ،مؤسسة مرص،
مرتىض للكتاب العراقي.
 .16خــالــد عــلــيــوي الــــعــــرداوي ،تفعيل
دور مراكز األبــحــاث يف صنع القرار
السيايس العراقي ،مركز الفرات للتنمية

والـــدراســـات اإلســرتاتــيــجــيــة،بــحــث
منشور ،بدون سنة.
 .17د .حممد الــربــيــعــي ،راهـــن ومستقبل
البحث العلمي والــدراســات العليا يف
العراق،صحيفة املــدى ،الــعــدد،524
يف.2005/10/30
 .18أ.د.سامي مهدي العزاوي ،إشكاليات
البحث العلمي يف اجلامعات العراقية
يف ضــوء تطبيق معايري اجلـــودة ،ورقة
مقدمة إىل مؤمتر جودة التعليم العايل/
كلية الرتبية/جامعة البرصة ،املنعقد يف
.2010/11/4-3
 .19وليد خالد امحد ،واقع مؤسسات البحث
العلمي وإشكالياهتا الوظيفية.
 .20خــالــد ولــيــد حمــمــود ،ســبــل النهوض
باملؤسسات البحثية العربية ،مقال منشور
يف .2014/4/12
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4. Conclusions
Eliot’s ‘The Waste Land’ is acomplicated web of cultural references manifestedin the form of allusions, quotations,and partial
translations.
The analysis shows that intertextuality in Eliot’s ‘The Waste
Land’ is not just a quotation or inclusion of other texts, but it is an
absorption and transformation of other texts. By referring to the
past, Eliot forces his readers to look back to the original texts and,
hence, invites them to learn from the past and the experience of
the history. Eliot makes a connection between past and present in
order to make it clear that there is not any incompatibility between
these two; instead, they are highly supplementary to one another.
Eliot creates a world of his own; a mixing of historical cultures that
should echo in the modern societies. With the use of intertextuality,
Eliot succeeds to demonstrate his political and religious views in the
society in which he lives.

AMEED Quarterly Adjudicated Journal

Eliot’s ‘The Waste Land’ however, is an intertextual experience,
obviously a process of allusive appropriation. It demonstrates Eliot’s
theory of tradition and his insistence on intertextuality.
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not in the river. In other words, the Thames in the ‘Waste Land’ has
become a kind of stagnant river, devoid of debris but also of life.

AMEED Quarterly Adjudicated Journal

One of the most notable forms of intertextuality used in ‘The
Waste Land’ is untranslated quotations like the epigraph of the Sibyl
of Cumae mentioned earlier. ‘The Waste Land’is full of a large number of quotations left in the original and some others translated
by Eliot and mentioned in his notes to the poem. In ‘The Waste
Land’, Eliot rewrites fragments of world literatures in an attempt
that brings the attention of modern readers to writers or works that
have been forgotten or neglected by contemporary literary tastes.
As Lefevere (1992: 5) holds, “in the past, as in the present, rewriters
created images of a writer, a work, a period, a genre, sometimes
even a whole literature. These images existed side by side with
the realities they competed with, but the images always tended to
reach more people than the corresponding realities”.
Eliotintroduces the “Unreal City, / Under the brown fog of a winter dawn, / A crowd flowed over London Bridge, so many.” These
lines suggest a similar description of the modern city by Baudelaire.
Baudelaire’s city is occupied by a dirty yellow fog, whereas London
is surrounded by the “brown fog of a winter dawn”. The colours are
gloomy and dark; nevertheless, they create the perfect background
for the multitude of people walking aimlessly down London Bridge.
The image of Baudelaire’s Paris, “a cluster of intersecting trajectories, a fantastic arabesque of criss-crossing paths” (Evans 1993: 12),
may very well reflect the foggy city of London.
Eliot establishes the true wasteland of his poem, the modern
city. Eliot’s London references Baudelaire’s Paris which is forsaken
and depopulated, inhabited only by ghosts from the past.Great cities such as Paris or London are in broad lines the same, but what
sets them apart is the image seen from the point of view of each
poet.
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higher power. The ‘son of man’ is desperately looking for some sign
of life; roots that clutch, branches that grow, but all he can find are
arid stones, lifeless trees, and a heap of broken images. We have,
here, a deserted place that offers no relief from the beating sun,
and no trace of water.
The narrator remembers sitting by “the waters of Leman (a
large Lake in Switzerland)”, where the poet recovered while writing
‘The Waste Land’, and weeping. His tears are a reference to Psalm,
in which the people of Israel, exiled to Babylon, cry by the river as
they remember Jerusalem. )As cited in www.gradesaver.com(. Likewise, Eliot’s modern society and the other past societies referred
to in the poem are also mirror images of each other, which is why
he juxtaposes and parallels “Jerusalem” with “Leman,” for example.

Prothalamion is written in the conventional form of a marriage
song. The poem begins with a beautiful description of the day on
the River Thames where Spenser finds two beautiful maidens. The
poet proceeds to praise and wish them all the blessings for their
marriages. The poet is standing near the Thames River and finds a
group of nymphs with baskets collecting flowers for the new brides.
The poet feels that the Thames has done justice to his wedding song
by “flowing softly” according to his request: “Sweet Thames run
softly till I end my song.”
Eliot also addresses the same River Thames: “Sweet Thames
run softly till I end my song.” But the Thames of the ‘Waste Land’ is
different from the Thames of Prothalamion. The river is empty; ‘the
nymphs’ of Spenser’s poem have departed, as have ‘their friends,
the loitering heirs of city directors.’ Eliot envisages a vision that
evokes modern life; ‘empty bottles, sandwich papers, / Silk handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends’, by describing what is
4th Year . 4th Volume . 16 Edition
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As he continues to work his way through the list of English literary heavyweights like Milton, Shakespeare, Kyd, Marvell, and many
others, Eliot makes sure to include Edmund Spenser in his references. Eliot appropriates fragments from Spencer’s poem and includes them in his ‘The Waste Land’. More specifically, Eliot quotes
Spenser’s ‘Prothalamion’ in order to show how the Thames of 1600
was definitely a lot nicer than the Thames of 1922.

History and Modernity
[…](And I Tiresias have foresuffered all
Enacted on this same divan or bed;
I who have sat by Thebes below the wall
And walked among the lowest of the dead.)
Bestows one final patronising kiss,
And gropes his way, finding the stairs unlit . . .
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It is interesting to point out how Madame Sosostrisis related
to Tiresias, the unconventional narrator of ‘The Waste Land’: first
through the quality of the double gender. Secondly, the word clairvoyant, which comes from French and means roughly the one who
sees clearly is yet another allusion to Tiresias, who was blind. According to the legend, after the blinding of Tiresias by goddess Hera,
Zeus gives him prophetic powers in compensation, the ability to see
beyond what is visible. In note 218 to ‘The Waste Land’, Eliot admits
that what Tiresias sees is, in fact, the subject of the poem.
Hence, Eliot appropriates the name from Huxley, changes its
gender and parallels it with Tiresias. Tiresias is considered here as a
source which is the most familiar and frequently studied kind of intertextuality, that of sources and texts in which the author honors,
reshapes and parallels. By summoning this mythical character from
the ancient to his new world, Eliot seems to universalize his poem;
to evoke that the same events could be echoing and that Tiresias
vision could extend to the modern world.
For Eliot, one of the greatest causes ofcivilization to become a
‘Waste Land’ is the fact that religion does not really have the influence it once did. In the modern world though, Eliot diagnoses a
decline in the power of religion, and one of the symptoms of this
decline is that more and more people are feeling like they are suffering from a spiritual crisis.
What are the roots that clutch, what branches grow
Out of this stony rubbish?Son of man,
You cannot say, or guess, for you know only
A heap of broken images, where the sun beats,
And the deadtree gives no shelter, the cricket no relief,
And the dry stone no sound of water.

Eliot also borrows from Ezekiel, using religious language to build
a sort of dialogue between the narrator, the “son of man” and a
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)the First Punic War between Carthage and the Roman Republic(.
When the narrator mentions Stetson, we return to the prospect of
history. World War I is replaced by the Punic War. Eliot seems to be
arguing that all wars are the same. Brooks )2001( expresses that:
The Punic War was a trade war-might be considered a rather
close parallel to our late war. At any rate, it is plain that Eliot in
having the protagonist address the friend in a London street as
one who was with him in the Punic War rather than as one who
was with him in the World War is making the point that all the
wars are one war; all experience, one experience. (p.191)

Eliot drawsparallels between ‘The Waste Land’ and other texts
trying to solve contemporary problems through his reference to
historical persons and literary characters from other works and authors. He chooses to employ them directly in more than one instance. The idea of predicting the future is very well manipulated by
Eliot through his reference to Madame Sosostris and Tiresias. Eliot
introduces the reader to Madame Sosostris, the famous clairvoyant
)Eliot’sspelling(, who is acknowledged to have originated from Aldous Huxley’s ‘Chrome Yellow’. In Huxley’s novel, the fraud sorceress appearing as Sesostris, which is the name of Egyptian kings, is in
fact a man, Mr. Scogan.
Madame Sosostris, famous clairvoyante,
Had a bad cold, nevertheless
Is known to be the wisest woman in Europe[…]
I Tiresias, though blind, throbbing between two lives,
Old man with wrinkled female breasts, can see
[…]I Tiresias, old man with wrinkled dugs
Perceived the scene, and foretold the rest –
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This replacement is essentialand intentional at the same time.
When Eliot wrote ‘The Waste Land,’ the First World War was definitively ‘The First Great War’ for those who had witnessed it. There is
no other war to compare with it in history. The prevailing sensibility
was thatthe world had been turned upside down and now, with the
rapid progress of technology, the movements of societies, and the
radical upheavals in the arts, sciences, and philosophy, the history
of mankind had reached a turning point. )As cited in www.gradesaver.com(

History and Modernity

cian, a fortnight dead/ He who was living is now dead/ Dead mountain mouth of carious teeth.
In the first section of ‘The Waste Land’, “The Burial of the
Dead”, Eliot is alluding to Geoffrey Chaucer, the first major poet of
the English language, who is considered to be “the Father of English
Poetry.” Chaucer’s ‘Canterbury Tales’ begins with a description of
April’s “sweet showers,” which cause the flowers of spring to grow.
In Eliot’s poem, the case is very different. The natural cycle of death
and rebirth traditionally associated with the month of April appears
tragic to Eliot’s speaker:
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April is the cruellest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire, stirring
Dull roots with spring rain.
Winter kept us warm, covering
Earth in forgetful snow, feeding
A little life with dried tubers.

Eliot’s speaker is pessimistic. For him, April’s showers are cruel,
not sweet. These opening lines, then, pose the question of the poet’s originality in relation to a tradition that seems hardly capable
of nourishing the “dull roots” of the modern poet’s sensibility. ‘The
Waste Land’ does not deal with life during the war, but with the
aftermath of the war.The poet lives in a modern waste land, in the
consequences of a Great War, World War I, in an industrialized society that lacks traditional structures of authority and belief, in a
world that is not suitable for new growth. Eliot )1982:39( praises
the literary tradition and states that the best writers are those who
write with a sense of continuity with those writers who came before. Only the very best new work will subtly improve the literary
tradition. Eliot sees history as a repeating cycle. When he references Mylae, the Punic War stands for World War I.
There I saw one I knew, and stopped him, crying: ‘Stetson!
‘You who were with me in the ships at Mylae![…]

Here Eliot mixes history with modernity. He makes a replacement of the two wars. Stetson is a friend of the narrator in the
Waste Land but he says that he was with him in the ships at Mylae
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living thing, and just as each writer is judged in terms of those who
went before, so does the meaning of the tradition change as new
works are added to it.”
It should be noted first that ‘The Waste Land’ is written after
World War I. Therefore, most of the dwellers of the Waste Land,
the world that Eliot has created, have suffered the aftermath of
this destructive war. Eliot, through his brilliant portrayal of Great
War’s aftermaths, has succeeded to visualize the unfavorable world
which has lost its identity, and he does his best to recapture it by
any means.
Eliot begins his poem with a quotation from Petronius’s ‘Satyricon.’ In his notes to ‘The Waste Land’, Eliot translates this epigraph
which is in a mixture of old Greek and Latin as:

Sibyl was a woman with prophetic powers who asked the Greek
god Apollo to live for as many years as there were grains in a handful of dust. Unfortunately, she forgot to ask for eternal youth to accompany immortality. Apollo granted her request, and as she aged,
her body shrank until she was nothing but a bottle of dust. The Sibyl
of Cumae expresses her desire to die, which would put an end to
the pain inflicted upon her by the burden of feeling all the suffering of the world. The epigraph opens the door to what the reader
will meet further.The Sibyl’s death wish may come, therefore, as the
consequence of what her consciousness has gathered along centuries, culminating in the disaster of modernity.The fragment of this
epigraph is maintained in the original language and the reader is
thus, unless assisted by his linguistic proficiency, compelled to decipher the message, either continuing to read the text or by looking
it up elsewhere. In the same way, the Waste Land dwellers are just
like Sibyl. This death wish covers almost the whole body of Eliot’s
poem although the dwellers of the ‘Waste Land’ do not express this
wish directly. Lilacs out of the dead land, mixing/ And the dead tree
gives no shelter/ I was neither Living nor dead,/ Where the dead
men lost their bones/ the lowest of the dead/ Phlebas the Phoeni4th Year . 4th Volume . 16 Edition
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I saw with my own eyes the Sibyl at Cumae hanging in a cage,
and when the boys said to her: “Sibyl, what do you want?” she
answered: “I want to die.”

History and Modernity

invites a conversational dialogue between two “texts.” Sometimes
the two texts seem to be very different and therefore create competing dialogues about which is dominantor most important. Intertextuality can sometimes undermine the original text being referenced
or a scene or idea in the primary book. For instance, we may discover something new about the original story when being referenced
or reframed by the later text.On the contrary, the text may produce
a scene, character, or story that we feel we are about to understand
when it is disrupted and destabilized by access of this intertext.

3. Analysis and Discussion
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T. S. Eliot’s ‘The Waste Land’ is replete with examples of intertextuality. The power of quotations is fully explored in Eliot’s ‘The
Waste Land.’ The poem is choked with quotations and references
from different cultures and civilizations. Some quotations are left
untranslated and absorbed as they appear in their original texts.
Moreover, Eliot employs mythical characters directly along with
contexts from the original sources.
Eliot shows great respect for myth and the western literary
standard, and his poem ‘ The Waste Land’ is full of allusions, quotations, footnotes, and scholarly exegeses. In “The Tradition and the
Individual Talent,” Eliot )1982:37( argues that the literary past must
be integrated into contemporary poetry. But the poet must guard
himself against excessive academic knowledge and distill only the
most essential bits of the past into a poem, thereby enlightening
readers. The Waste Land juxtaposes fragments of various elements
of literary and mythic traditions with scenes and sounds from modern life. The effect of this poetic combination is both a reinterpretation of canonical texts and a historical context for his examination
of society and humanity.
Actually, this does not diminish the poet’s originality. True originality, as Eliot sees, lays in an original way of assembling the most
desperate material to form a new whole.Scruton )2004:45-6( demonstrates thatEliot sees true originality possible only within a tradition and that every tradition must be recreated by the genuine
artist in the very act of generating something new. “A tradition is a
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Yet the seventh type of intertextuality is Paralogues. “Paralogues are texts that illuminate the intellectual, social, theological,
or political meanings in other texts.” (Ibid).

2.2. Functions of Intertextuality

According to Fairclough (1992:270), intertextuality “points to
how texts can transform prior texts and restructure existing conventions (genres, discourses) to generate new ones”. Intertextuality
is concerned with how texts are produced in relation to prior texts
and how texts help to construct the existing conventions, or to use
Iampolskii’s)1998:28( words,intertextuality superimposes text on
text, meaning upon meaning, to produce new texts.Yule )2010:45(
states that intertextuality is the connection that exists between a
text and all the other texts that are echoed in its form and content.Zindziuvienë (2007:147) looks atintertextuality as playing an
important role; the essence of which lies in the fact that any text is
aproduction of new issue of ‘past citations.’ The historical and social
determining factors of intertexts make the writing of nowadays “the
iteration, and also re-iteration or re-writing which foregrounds the
trace of the various texts it both knowingly and unknowingly places
and displaces.”
Lemaster (2012:1) identifies three functions of intertextuality;
comparison, dialogue, and destabilization. Intertextuality involves
an embedded comparison between two texts. Here, the reader
must be acquainted with the original text to identifythe similarities
and differences between the text and its intertext. Intertextuality
4th Year . 4th Volume . 16 Edition
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Scholars identify several functions of intertextuality the majority of which revolve around Kristeva’s (1986:37)famous definition
“Any text is constructed as a mosaic of quotations; any text is the
absorption and transformation of another.” Wang (2006:129) reports that according to Bazerman )2004(, there are many reasons
for conducting an intertextual analysis. One of these reasons is to
identify which realm of sources writers rely on and how they do
this.Another relevant reason is to understand how writers attempt
to characterize, rely on, and advance prior work in their related
fields of study.

History and Modernity

2. Types and Functions of Intertextuality
2.1. Types of Intertextuality
Miola (2004:14- 24) distinguishes seven types of intertextuality.
Nevertheless, this number is open to reduction or addition. The first
type of intertextuality is Revision. Revision shows a close relationship between previous and later texts.The later text takes most of
its features from the previous text, even as it deviates from it. In
this type, the reviser produces another text with completely different problems and considerations from the original text but at least
keeps the author’s subsequent wishes.
The second type of intertextuality is Translation. Translationtransfers a text into a different language producing a new version.
In this case, translation is seen as a process of rewriting to transform
the original materials of the text to suit the requirements of a certain period.
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Quotationisthe third type of intertextuality. Here, the writer repeats expressions from well-known texts and uses them in his own
texts.
Another type of intertextuality is Source. Some writers take
their plot, character, idea, language, or style from previous texts.
The original text shapes and enhances the later text. For instance,
the plot, the theme, and even the names of Romeo and Juliet serve
many other writers to include them in their stories.
The fifth type of intertextuality is that of Conventions and Configurations. Some authorsare interested in the conventions and configurations of previous texts. They reflect, for instance, numerous
conventions from classical, medieval, and continental literatures,
formal and rhetorical.
Genres can be considered asa type of intertextuality. Intertextuality also includes the wide range of expressionsin generic forms.
For example, the technique of the ‘play-within-the-play’ of revenge
tragedy, and the expression ‘Once upon a time’ in fairy tales become widely adopted in some modern texts.
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possibility of later texts. Indeed, Barthes (1977)specifically warns
against confusing the study of the intertextual with source-hunting.
He describes the text as:
…woven entirely with citations, references, echoes, cultural
languages (what language is not) antecedent or contemporary,
which cut across it through and through in a vast stereophony.
The intertextual in which every text is held, it itself being the textbetween of another text, is not to be confused with some origin of
the text: to try to find the ‘sources’, the ‘influences’ of a work, is
to fall in with the myth of filiation; the citations which go to make
up a text are anonymous, untraceable, and yet already read: they
are quotations without inverted commas. ( P.160)

Some intertextual theorists showlittle interest in the text’s author.Riffaterre (1980) describes intertextuality as “a modality of
perception, the deciphering of the text by the reader in such a way
that he identifies the structures to which the text owes its quality of
work of art.” Further he (1984) adds that “The term indeed refers
to an operation of the reader’s mind.” So, the concern of the intertextualist has moved away from the creative function of the author
to the perceptive function of the reader. Other scholars have gone
beyond ignoring the activity of the author to denying it. Eco (1986)
insists that “it is not true that works are created by their authors.
Works are created by works, texts are created by texts, all together
they speak to each other independently of the intention of their
authors.” )As cited in Wood, 1991: 193(.
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Culler (1976:1382-3)also comments on this idea stating that
“the notion of intertextuality emphasizes that to read is to place a
work in adiscursive space, relating it to other texts and to the codes
of that space.” A description of intertextuality would involve the
most general and most significant considerations: the relationship
between a text and the languages or discursive practices of a culture and its relationship to those particular texts which, for the text
in question, articulate that culture and its possibilities.
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Schwartz (1988:613) argues that “Intertextuality refers to both
the relationship among literary texts and the dialogue between
them and other writing. Each text takes its meaning from other
texts, not merely prior texts, but other concomitant texts and expressions of culture and language.” In this respect, the text is intertextual because it responds not only to extant literary texts, but to
contemporary and previous ideas as well. Abrams )1999( provides
a similar definition of intertextuality used by Schwartz in which he
states that intertextuality is a term popularized especially by Kristeva to:
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signify the multiple ways in which any one literary text is made
up of other texts, by means of its open or covert citations and
allusions, its repetitions and transformations of the formal and
substantive features of earlier texts, or simply its unavoidable
participation in the common stock of linguistic and literary conventions and procedures that are “always already “ in place and
constitute the discourses into which we are born. (p.317)

WortonStill and(1990:1-2)give two reasons why a text cannot
exist as a hermetic or self-sufficient whole, and so does not function
as a closed system. Firstly, just before becoming a creator of texts,
the writerhimself is a reader of texts )in the broadest sense( and
therefore the work of art is inevitably shot through with references,
quotations and influences of every kind.Secondly, a text is available
only through some process of reading; what is produced at the moment of reading is due to the interaction of the packaged textual
material )say, a book( by all the texts which the reader brings to it. A
subtlereference to a work unknown to the reader, which therefore
goes unnoticed, will have a dormant existence in that reading. On
the other hand, the reader’s experience of some practice or theory
unknown to the author may lead to a fresh interpretation.Clayton
and Rothstein (1991: 29) hold this same view by stating that “the
intertextuality theorist believes that the only reader is the writer
reading another text, a figure that becomes no more than a text rereading itself as it re-writes itself.”
The study of intertextuality is not an investigation of sources
and influences; rather, it includes the anonymous expansive practices, codes whose origins are lost, which are the conditions of
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1. Introduction

In his discussion of intertextuality, Thibault )1994:1751( indicates that “all texts, spoken and written, are constructed and have
the meanings which text-users assign to them in and through their
relations with other texts in some social formation”. It is widely believed that Kristeva coined the term intertextuality on the basis of
Bakhtin’s work. Bakhtin (1986) argues that every text (or utterance)
is dialogical, in the sense that it gains its meaning in relation to other texts. Therefore, Kristeva’s )1981( use of the term aims to describe the complex and heterogeneous nature of discursive materials which intersect in particular textual production. Kristeva refers
to texts in terms of two axes: a horizontal axis which connects the
author and reader of a text, and a vertical axis, which connects the
text to other texts. Thus, Kristeva, as does Bakhtin, sees all texts as
being constituted out of, and understood in relation to, other texts
in the same social formation.
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Since Julia Kristeva, a French linguist who has written much on
this topic, first coined the term”intertextuality” in the 1960s, ithas
been a dominant idea within literary and cultural studies, taken up
by practically every theoretical movement. However, intertextuality remains the subject of such a diversity of interpretations and is
defined so variously that it is anything but a transparent, commonly
understood term )Allen, 2000: i(. This word has a broader meaning
in today’s context than the theories she expounds in her influential
work on intertextuality “Word, Dialogue, and Novel”. Her conception of intertextuality refers to the literal and effective presence in
a text of another text. According to her, a text is a permutation of
texts, an intertextuality in the space of a given text, in which several
utterances, taken from other texts, intersect, neutralize one another. In this sense, the text is not an individual, isolated object but a
compilation of cultural textuality. Individual text and cultural text
are made from the same textual material and cannot be detached
from each other. )Ibid: 35-6(.
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ملخص البحث
تستكشف هذه الدراسة كيف أهلمت املراجع الثقافية إليوت يف كتابة قصيدته

(األرض اليباب) .إن اهلدف الرئيس ،من إجراء حتليل تناص ،هو معرفة كيف
اعتمد إليوت عىل مصادر أخرى يف كتابة قصيدته .أي أن اهلدف من إجراء التحليل
هو كيف َض ًم َن الكاتب مصادر أخرى يف قصيدته ،وماهي أنواع املصادر التي

أستخدمها ،ومل َ أستخدم هذه املصادر ،وكيف انه وضع نفسه بالنسبة إىل مصادر
أخرى ليديل بترصحياته اخلاصة.
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Abstract
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The present study explores how cultural references inspire T. S.
Eliot in the writing of his poem ‘The Waste Land.’ In this study, the
major purpose for conducting the intertextual analysis is to examine how Eliot draws on other sources for the writing of his poem.
That is, the analysis aims to explore how the writer includes other
sources in his poem, what types of sources he uses, what he uses
these sources for, and how he positions himself in relation to other
sources to make his own statements.
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Discourse Ethics in the Tradition of Imam Jafar Al-Sadiq

“Abu Shakir, just like us the plants also do not see their Creator,
but they worship Him by obeying His laws instinctively.” “I know
that you will not accept, or perhaps you do not understand, what I
say. A man must have sufficient knowledge to understand complicated problems.”
“Abu Shakir, not only animals by their animal instinct and plants
by their plant instinct obey Allah and worship Him, the lifeless and
inanimate objects also, with whatever instinct they have, obey Allah
and worship Him. If they did not worship Him, they would not have
followed the laws made by Him. As a result, their atoms would have
broken apart and they would have been destroyed.”
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“The light which comes from the sun also worships Allah by
obeying his laws, which are very stringent and exact. It comes into
being by the combination of two opposite forces. These forces also
obey the laws of Allah and worship Him, otherwise they cannot produce light.”
“Abu Shakir, if there was no Allah there would have been no
universe and no you and me. The sentence, “There is no Allah’, is
meaningless. The existence of Allah is a must. If attention of Allah
is diverted, even for a moment from the affairs of the universe to
something else, it would break up. Everything in the universe obeys
His laws, which are permanent and eternal. Because of His absolute
wisdom and knowledge, He could make such wonderful laws, which
will last for ever. Each and every law, made by Him serves some special and useful purpose.”
When the Imam concluded his discourse, Abu Shakir fell into
a deep reverie as if he was greatly inspired. Imam Jafar as-Sadiq
asked: “Do you now believe that Allah, who cannot be seen, does
exist and what you worship is the unseen Allah?” Abu Shakir replied:
“I am not yet convinced. I am in a quandary. I am full of doubts
and misgivings about my faith and my convictions.” Jafar as-Sadiq
remarked: “The doubt about idol worship is the beginning of the
worship of Allah.”
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You have admitted just now that although you do not see it, but
your instinct or your soul tells you that there is something inside the
stone, and is not the stone, which can help you. That something is
Allah. Your instinct also tells you that you cannot live without Allah
and without worshipping Him.” Abu Shakir said: “It is true. I cannot
live without worshipping idols.”
Said Imam Jafar as-Sadiq: “Do not say idols. Say Allah. It is He,
Who is worthy of worship. just like you everyone is obliged to worship Him. One, who does not worship Allah has no guide and no
guardian. He is just like one, who cannot see, cannot hear, cannot
feel and cannot think. He does not know where to go and on whom
to depend when in trouble. Worshipping Allah is a part of living. Every living being worships Him instinctively. Even the animals cannot
live without worshipping Him. We cannot ask them and they cannot
tell us that they worship Allah, but their well regulated and orderly
life is sufficient proof that they worship Him.

“We see that just before the advent of spring the titmouse (a
kind of small bird) always comes at the same time and sings, as if to
give us the tiding of the new season. The itinerary of these migratory birds is so regulated and their schedule so fixed that even if the
last days of winter are still cold, their arrival is not delayed for more
than a few days. When Chilchila (a migratory bird) returns after covering a distance of thousands of miles, it builds its nest at the same
place, where it had built it last spring. Was it possible for these small
birds to have such a well organized life if they did not obey the laws
of Allah and worship Him?”
“Abu Shakir, even the plants obey the laws made by Allah faithfully and worship Him. Out of 150 species of plants, which are further divided into hundreds of sub-species you will not find even one
plant, which has a disorganised and disorderly life.”
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“I do not say that the animals believe in Allah and worship Him
just as we do. But there is no doubt that they obey the laws made
by their Creator faithfully, which means they worship Him. If they
were not obedient to their Creator, they could not have such an
orderly and regulated life.”

Discourse Ethics in the Tradition of Imam Jafar Al-Sadiq

plains and no fodder is left, the shepherds take their flocks of sheep
to the mountains and stay there till the end of summer. Mountains
are also habitats of birds and animals, some of which are a good
source of food for those, who live there. Even the mountains, which
are not green, are not without some use. If the people try, they may
discover in them mines of metals and minerals which are useful for
mankind.”
“Abu Shakir, I am too small and too weak to create Allah with
my brain. It is He, who has created my brain, so that I may think of
Him and know Him - my Creator. He was there before I came into
being and He would be there when I am no more. I do not mean
that I would be totally destroyed. Nothing in the universe is totally destroyed. Everything is subject to change. It is only Allah, Who
does not change.”
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“Abu Shakir, please tell me sincerely to whom will you turn for
help when you are in trouble? Do you hope that the idol you carve
out of stone can come to your succor? Can it cure you when you are
sick; save you from mishaps and calamities; save you from starvation and help you pay your debts?”
Abu Shakir replied: “I have no such expectations from the stone,
but, I think there is something inside the stone, which will help me.
Moreover, I cannot help worshipping it.” Imam Jafar as-Sadiq enquired: “What is inside the stone? Is it also stone?” “I do not know
what it is. But it cannot help me if it is also stone,” replied Abu Shakir. Said Imam Jafar as-Sadiq: “Abu Shakir, what is inside the stone
and is not stone and can help when you are in trouble is, Allah.” Abu
Shakir pondered over the subject for a while and then said: “Is Allah, who cannot be seen, inside the stone?” The Imam replied: “He
is everywhere.” Abu Shakir said: “I cannot believe that a thing may
be everywhere but remain unseen.” The Imam said: “Do you know
that the air is everywhere but cannot be seen?” Said Abu Shakir:
“Although I cannot see the air, I can, at least, feel it when it moves.
But I can neither see your Allah nor feel his presence.”
Imam Jafar as-Sadiq said: “You do not feel the presence of air
when it is not moving. The air is only a creation of Allah. He is everywhere, but you cannot see Him or feel His presence by your senses.
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Shakir said: “I am laughing because you say that the stones are
made of water.” Jafar as-Sadiq (A. S.) replied: “I did not say that the
stones are made of water. What I had said was that in the beginning
they were in a liquid state.” Abu Shakir said: “What difference does
it make. The liquid and water are the same things.”

Said Abu Shakir: “When I go home I will check the truth of your
statement. I will put the stone in the fireplace and see if it turns into
liquid or not.” Said the Imam: “You cannot liquefy stone in your fireplace. Can you liquefy a piece of iron at home? A very high temperature is required to turn solid stone into liquid.” “Do you realise how
you could make the idols out of stones? It was Allah, who made the
stones. It was He Who created you and gave you the hands with the
unique fingers, which enabled you to handle tools and chisel out
the idols from the stones. Again it was He who gave you power and
intelligence, which you used in making the idols.” “Abu Shakir, do
you think that the mountains are only heaps of stones? The Great
Allah has created them to serve some very useful purpose.
They were not created so that you may take stones and turn
them into idols. Wherever there is a mountain there is flowing water. Rain and snow which fall on the mountain tops produce streams
of fresh water. These streams combine together to form big rivers,
which irrigate farms and fields. The people who live in the valleys,
through which the rivers flow, are assured of constant supply of water. People who can afford it, go to the mountains during the summer season to escape the heat of the plains.”
“The mountains work as a great bulwark and protect towns and
villages, which are in their valleys from the devastation and destruction of hurricanes. Green mountains provide good grazing grounds
for sheep. When scorching heat burns the pastures down in the
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Imam Jafar as-Sadiq replied: “There are many liquids which are
not water. Milk and vinegar are liquids, but they are not water, although they have a water content in them. In the beginning the
stones were liquid like water and they flowed like water. Gradually
they cooled down and became hard so that you could cut them and
make them into idols. The same hard stones will turn into liquid, if
they are heated.”

Discourse Ethics in the Tradition of Imam Jafar Al-Sadiq

“You said just now that both of us create our own gods - you
by your hands and I by my imagination. But there is a big difference
between your god and my Allah. Your god did not exist before you
made him out of wood or stone, but my Allah was there before I
could think about Him. I do not create my Allah by my hands or by
my brain. What I do is to know Him better and think of His Greatness. When you see a mountain you try to know more about it. It is
not creating the mountain by imagination. That mountain was there
before you saw it and it would be there when you are gone.”
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‘You cannot know much about the mountain because of your
limited knowledge. The more your knowledge grows, the more you
will learn about it. It is impossible for you to find out when and how
that mountain came into being and when it would disappear. You
cannot find out what minerals are there inside or underneath the
mountain and what is their benefit to mankind.”
“Do you know that the stones, out of which you make your idols
came into being thousands of years ago and shall exist for thousands of years more. These stones have come here from a distant
place. They could travel that long journey because different parts
of the earth are always moving, but this movement is so slow that
you do not feel it. There is nothing in the universe, which is not in
motion. Rest or motionlessness is meaningless. We are not at rest
even when we are sleeping. We are in motion because the earth is
in motion. Besides, we have a motion inside our own bodies.”
“Abu Shakir, if you had any knowledge about the piece of stone,
out of which you carve an idol, you would not have denied the existence of Allah and said that I have created Him by my imagination.
You do not know what a stone is and how it came into being. Today
you can handle it as you like and cut it into any shape or form, but
there was a time when it was in liquid state. Gradually it cooled
down and Allah solidified it. In the beginning it was quite brittle and
would have broken into pieces in your hand like a piece of glass.”
Asked Abu Shakir: “Was it in a liquid condition before?” “Yes,
it was”, replied JafarasSadiq )A. S.( Abu Shakir burst into a peal of
laughter. One of the students of Jafar as- Sadiq got angry and was
about to say something when he was stopped by his teacher. Abu
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“Abu Shakir, do you see the air, on which your very existence
depends. You only feel it when it moves. Can you refuse to believe
in the existence of air? Can you deny that to grow and get green the
grass needs many things like seeds, soil, water, air, a suitable climate
and above all a strong managing power, which may co-ordinate the
action of these different elements. That Managing and Co-ordinating Power is Allah.”
“You say that everything comes by itself because you are not
a scientist. No scientist would ever say that. All scientists and all
scholars believe in the existence of a creator, albeit, they may call
Him by different names. Even those, who do not believe in Allah,
believe in a Creative Force.”
“Abu Shakir, it is not because of one’s knowledge, but it is due
to his ignorance that he does not believe in Allah. When a wise man
thinks of himself, he finds that his own body needs a controller so
that all its organs and systems may function properly. He then realizes that this vast universe also needs a controller or supervisor so
that it may run smoothly.”
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the stone. The time will come when the learned people would see
the motion which is in the stone.” Continued the Imam: “Abu Shakir, you have said that everything in the universe came by itself and
has no Creator. You think that the grass in the field grows and gets
green by itself. You must know that the grass cannot grow without
seeds and seeds would not germinate without moisture in the soil
and there would be no moisture if no rain falls. The rain does not fall
by itself. First the water vapours rise and gather above in the atmosphere in the form of clouds. The winds bring the clouds. Then the
water vapours condense and fall down as rain drops. The rain must
also fall at the right time, otherwise no grass will grow and become
green. Take the seeds of ten kinds of herbs and put them in a closed
jar, which has sufficient water, but no air. Would they germinate?
No, in addition to water, seeds need air also. It is possible to grow
grass, herbs and fruits in hot houses, when it is very cold, provided
there is sufficient air. Without the presence of air no grass will grow
in the fields and get green. If there is no air, all plants and animals,
including human beings, would die.”

Discourse Ethics in the Tradition of Imam Jafar Al-Sadiq

Abu Shakir asked: “What is the relationship between seeing
within one’s own body and the existence of your unseen Allah?”
Imam Jafar as-Sadiq (A. S.) replied: “You have said just now that a
thing, which cannot be seen, touched, tasted or heard, does not exist.” Abu Shakir said: “Yes, I have said that and I believe it is true.”Jafar
as-Sadiq asked: “Do you hear the sound of the movement of blood
in your body?” Said Abu Shakir: “No, I do not. But does blood move
in the body? Imam Jafar as-Sadiq (A. S.) said: “Yes, it does. It makes
a full circuit of your body. If the circulation of blood stops for a few
minutes you will die.” Abu Shakir said: “I cannot believe that blood
circulates in the body.”
Imam Jafar as-Sadiq said: “It is your ignorance, which does not
let you believe that your blood circulates in your body, and the
same ignorance does not let you believe in the existence of Allah,
Who cannot be seen.”
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Then the Imam asked Abu Shakir whether he has seen the tiny
living beings, which Allah has created in his body.
Jafar as-Sadiq continued: “It is because of these small creatures
and their wonderful work that you are kept alive. They are so small
that you cannot see them. Since you are a slave of your senses, you
do not know about their existence. If you increase your knowledge
and decrease your ignorance, you will come to know that these
small beings in your body are as large in number as the particles
of sand in the desert. These small creatures are born in your body,
multiply in your body, work in your body and die in your body. But
you never see them, touch them, taste them or hear them in your
life time.”
“It is true that one who knows himself knows his Allah. If you
had known yourself and had the knowledge of what is going on inside your body, you would not have said that you do not believe in
Allah, without seeing Him.”
Pointing his finger to a huge stone he said: “Abu Shakir, do you
see the stone, which is in the foot of that portico? To you it seems
lifeless and motionless, because you do not see the brisk motion,
which is inside the stone. Again it is lack of knowledge or your ignorance, which would not let you believe that there is motion inside
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“I have heard, O Abu Shakir, that your father was a pearl merchant. Perhaps you may have some knowledge about pearls. But I
know all about pearls and precious stones. I can also appraise their
market value. If I wanted to get rich I would have worked as a jeweller. Can you test and recognise a precious stone? Do you know how
many kinds of rubies and emeralds there are in the world?” “I know
nothing about them”, replied Abu Shakir. “Do you know how many
kinds of diamonds there are and what colours they have?” asked
Imam Jafar as-Sadiq.
“I do not know”, replied Abu Shakir. Imam Jafar as-Sadiq said:
“I am not a jeweller, but I know all about the pearls and precious
stones. I also know where they come from. All jewelers must know
about gems, what I know, but few of them know their sources.”
“Do you know what makes a diamond shine?”

Said the Imam: “Diamonds are obtained from the beds of rivers
and streams. Rough diamonds are cut by experts. This is the cut of
a diamond, which gives it its brilliance. Those who are experts in
cutting diamonds are trained from the childhood in the profession
of their fathers and forefathers. Cutting a diamond is a very delicate
and difficult art. A diamond is cut only by a diamond.”
“Abu Shakir, I have said all this simply to show to you that if I
wanted to accumulate wealth, I could have done so by making use
of my knowledge about jewels. I have replied to your accusations
and now I shall deal with your objections.”
“Abu Shakir, you have said that I have fabricated stories and ask
the people to worship Allah, who cannot be seen. You refuse to acknowledge existence of Allah, because He cannot be seen. Can you
see inside your own body?”
Replied Abu Shakir: “No, I cannot.”
Imam Jafar as-Sadiq said: “If you could have seen what is inside
you, you would not have said that you do not believe in Allah, who
cannot be seen.”
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“I never was a diamond merchant, nor was my father. How can
I know why diamonds shine?; replied Abu Shakir.

Discourse Ethics in the Tradition of Imam Jafar Al-Sadiq

not create anything. He is himself our creation. I created him by my
hand and you by your imagination.”
Imam Jafar as-Sadiq )A. S.( did not say a word during the long
tirade of Abu Shakir. Sometimes his students, who were present,
wanted to intervene but he asked them to remain quiet. When
Abu Shakir stopped his lengthy discourse, the Imam asked him, if
he had anything more to say. Retorted Abu Shakir:
“By introducing your invisible Allah to the people, you want to
acquire wealth and position and have a respectable, comfortable
and luxurious life. These are my last words. I do not want to say
anything more.”
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Imam Jafar as-Sadiq (A.S.) said: “l would like to start with the
last part of your speech. Your accusations that I want money, position and a comfortable life would have been justified if I was living
like a caliph. You have seen today that I have eaten a few morsels
of bread only and nothing else. I invite you to my house to see for
yourself what I will have for dinner and how I live.”
“Abu Shakir, if I wanted to acquire wealth and have a good life,
as you say, I was not obliged to teach and preach to get rich. I would
have earned money and got rich by my knowledge of chemistry.
Another way to get rich was to do business. I have more knowledge
about foreign markets than any merchant in Medina. I know what
goods are produced in different countries and where to sell them
for profit. I also know how to bring them here to reduce the cost of
transport. Our merchants import goods only from Syria, Iraq, Egypt
and some other Arab countries. They do not know what goods are
available in Isphahan, Rasht and Rome, otherwise they would have
imported them and sold them with profit.”
“Abu Shakir, you have said that I ask the people to worship Allah to deceive them and to get rich. I must tell you that I have never
taken anything from anyone, except some fruits as presents. One of
my friends sends to me every year fresh dates from his garden and
another some pomegranates from Taif. I accept these presents so
that they may not get offended.”
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their god does not appear before them, because whoever casts his
eyes on it, would instantly die.”

“I must tell you, who claims to be a scholar and the successor
of the Prophet, that among all the stories, which circulate among
the people, none is more absurd and baseless than the story of
Allah, who cannot be seen. There are many baseless stories, but
they, at least, depict real life and present before us the people and
personalities, who may themselves be fictitious, but their acts and
deeds are like those of real human beings. We can see them. They
eat, they drink, they talk, they sleep and they love. When we read
these fictitious stories, we enjoy them. We know that they are false,
but we see in them the faces of men and women, who are like us.
The people mentioned in the stories might not have existed, but
our common sense accepts existence of such people in the world.
However, when we cannot see, feel or touch your Allah, our logic
and reasoning, which depend upon our senses, do not accept his
existence.”
“l know that some people, who have been deceived by you, believe in your invisible Allah, but you cannot deceive me and make
me believe in Him. I worship God, who is made of wood and stone.
Although my God does not talk, but I can see him with my eyes and
touch him with my hands.”
“You say that the God whom I have made from my own hands is
not worthy of being worshipped, while you ask the people to worship Allah, you have created by your imagination. You deceive innocent people by saying that your imaginary Allah has created the
universe, but I do not deceive anyone. No one created the universe.
There was no need of any god to create it. It came by itself. God can4th Year . 4th Volume . 16 Edition
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“Your Allah is also like the veiled god of the Hindus. It is out of
His mercy that He does not appear before us. If he does, we shall
surely die. You say that the universe was created by Allah, who did
not talk to anyone, except to the Prophet of Islam. As a matter of
fact the universe came by itself. Does anyone create the grass, which
grows in the field? Does it not grow and get green by itself? Does
anyone create the ants and the mosquitoes? Do they not come out
by themselves?”

Discourse Ethics in the Tradition of Imam Jafar Al-Sadiq

Appendix
Imam Jafar AL-Sadiq (as) & Abu Shakir
Jafar as-Sadiq (A. S.) was one of the most patient and tolerant
teachers of his time. He used to take his classes every day. After his
lectures he would listen and reply to the objections of his critics. He
had asked his critics, who attended his classes, not to interrupt him
during his lectures. They were quite free to ask him any question or
raise any objection after the classes were over.
Once Abu Shakir, one of his opponents, said to him: “Would you
allow me to say something and ask some questions?”
“Yes, you can”, replied Imam Jafar as-Sadiq.
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Said Abu Shakir: “Is it not a myth that there is Allah? You want
people to believe in a thing which does not exist. If there was Allah,
we could have felt his existence through our senses. You may say
that we can feel His presence by the help of our inner senses, but
our inner senses also depend upon our five outer senses. We cannot conjure up an image of anything in which some of our senses
were not involved. We cannot conjure up the picture of a person
whom we have not met; recall to our memory his voice if we have
not heard him and feel the touch of his hand by our inner senses if
we have never taken his hand in our hand.”
“You may say that we can perceive the presence of Allah by our
intelligence and not through our inner or outer senses. But our intelligence also needs the assistance of our five outer senses, without
which it cannot function. We cannot make any reasoning or come to
any conclusion without the help of our senses. By your imagination
you have created a being, which is of your own image.Since you see,
talk, hear, work and rest, He also does exactly what you do.”
“You do not show Him to anyone. To maintain your hold on the
people you say that He cannot be seen. You also say that He was not
born from the womb of a woman. He does not procreate and that
He would not die. I have heard that there is an idol in India, which is
hidden behind a curtain and is not allowed to be seen by the Hindu
devotees. The custodians of the idol say that it is out of mercy that
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neutrality , and transparence.They discuss a matter that is general
which is the presence of a Being to be worshipped .The debate is
over Who is that God .The Imam gives many proofs to support his
argument that the only Being worthy to be worshipped is Allah.
AbuShakir admits that he cannot live without worshipping an idol.
The force of the argument of Imam As Sadiq )AS( make the man full
of doubts , though not yet convinced. Moreover,the Imam takes his
role to tell Abu Shakir that this doubt in worshipping idols with the
necessity of having a being to worship is the beginning for worshipping Allah. Thetransparency in communication between the Imam
and Abu Shakir is shown in their aims and intentions that are known
openly to each other from the beginning.The force of the Imam’s
argument causes doubt to Abu Shakir’s attitudes.

Testing the argument between Imam Saddiq (AS) and Abu Shakir in terms of Habermas’ theory of discourse ethics and communicative rationality shows the power of argumentation of the Imam
.The force of his argument defeats AbouShakir’s skeptics and make
him suspect his own attitude.The high style of the Imam and the
comprehensibility of his speech in addition to the ideal role taking
and neutrality based on rational reasoning give success to win the
argument .
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3.Conclusion

Discourse Ethics in the Tradition of Imam Jafar Al-Sadiq

schools of thought and with atheists represent a great heritage to
theology and human ethics.

AMEED Quarterly Adjudicated Journal

In discourse ethics argument establishes normative or ethical truths by examining the presuppositions of discourse .The rational argument of Imam Saddiq (AS)in the appendix shows that
the participants adhere to the requirements of rational argument.
AbouShakir is free to ask without coercionsince he has got the permission to ask whatever he likes.He also has freedom of access
)openness).At the end of his lectures the Imam gives chance to any
one to ask freely, and everyone hasequal rights to participate.During Abu Shakir’s speechthe Imam permits no interruption by his students to guaranteeneutrality of power.He waits until Abu Shakir
finishes and asks him at the end if he has something to add. Stating
that these are his last words ,the Imam replied to him.This shows
smoothness and free access which the participant needs in communicating his attitudes.It shows also the ideal role taking in the
act of communication.
The debate that proceeds is also characterized by truthfulness
.This is represented by the sincere invitation of the Imam to Abu
Shakir to visit him at home to make sure of the life the Imam lives.
Abu Shakir has the autonomy to doubt the truthfulness of the Imam
and,realizing this autonomy, the Imam invites him.This act of invitation on the part of the Imam validates his claim and represents an
element to enforce his argument to make assertions for what Abu
Shakir questions.
At the process level the requirements of argumentation are
also realized.Both the Imam and Abu Shakirare competent and allowed to question any assertion and express their attitudes freely.
Being ignorant of whatthe Imam tries to reveal and clarify, Abu Shakir argues boldly and freely and questions what the Imam tries to
prove.Rational reasoning and good argument of As Sadiq (AS)make
these suspects vanish away.
They realize the validity claims of truth, rightness ,andappropriateness )comprehensibility(.
In this ideal speech situation validity of the argument on both
parts comes from generality , autonomy, ideal role taking , power
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1. Validity and truth can be ensured ,as Flyvbjerg )2000:3( concludes through five requirements:
2. The requirement of generality :that no party affected bywhat is
being discussed should be excluded from the discourse.
3. The requirement of autonomy:that all participants should have
equal possibility to present and criticize validity claims in the
process of discourse
4. The requirement of ideal role taking: that participants must be
willing and able to empathize with each other’s validity claims.
5. The requirement of power neutrality: that existing power differences between participants must be neutralized such that
these differences have no effect on the creation of consensus

The intersubjective validity of these claims “is understood as the
expression of a potential accord among those affected by a given
norm,freely achieved by means of argument”)Wellmer,1991:145(.
In such a way human social interaction is approached through acceptability of speech act and not truth conditional semantics, and
this what makes validity claims prerequisite for cooperation principles .According to Habermas “we understand speech act when we
know the kinds of reasons that a speaker could provide in order to
convince a hearer that he is entitled in the given circumstances to
claimvalidity for his utterance _in short ,when we know what makes
it acceptable”)1998:232(

2. Discussion
This part discusses Mirza’s translation(2012 ) of the argument
between Imam As Sadiq )A.S( and an atheist called Abu Shakir.Imam
Jafar Ibn Muhammad-Al-Sadiq )A.S( is the sixth infallible Imam or
spiritual leader and successor to the prophetMuhammad )PBUH(.
He is known for histolerance , wisdom , liberal andenlightened
views on learning. His debates with scholars belonging to different
4th Year . 4th Volume . 16 Edition
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6. The requirement of transparence: that participants must openly explain their goals and intentions and in this connection desist from strategic action.

Discourse Ethics in the Tradition of Imam Jafar Al-Sadiq
3.3. No speaker may be prevented ,by internal or external
coercion,fromexercising his rights as laid down in (3.1) and(3.2)
(Pravica,1999:16)

Habermas formulates the U principle in stating that “for a norm
to be valid ,the consequences and side effects that its general observance can be expected to have for the satisfaction of the particular interests of each person affected must be such that all affected
can accept them freely”)1990:120(.
Throughout moral argumentation and philosophical justification participants reach understanding throughstages of cognitive
evolution and processes of reasoning. Being based on rationality
and since only responsible people behave rationally , communicative action is counted on responsible people who can orient their
work on validity claims
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1.2.2. Validity Claims
Human processes for reaching reciprocal understanding in social life are universal.To get this mutual understanding participants
raise validity claims that are defended by reason.They claim “truth
for statements or existential presuppositions,rightness for legitimately regulated actions and their normative context”,and “ truthfulness or sincerity for the manifestation of subjective experiences”
)Habermas,1984:99(.Habermas),1984:39( gives claims that are
implied in any utterance as: truth, rightness ,and appropriateness
)comprehensibility or wellformedness(.Leaving wellformedness
aside, Habermas(ibid:99) states the participant must give at least
the following three claims:
1.That the statement made is true ( or that the existential presuppositions of the propositional content mentioned are in fact
satisfied);
2.That the speech act is right with respect to the existing normative context (or that the normative context that it is supposed to
satisfy is itself legitimate);and
3. That the manifest intention of the speaker is meant as it is expressed.
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they suppose that the conditions of “ideal speech situation” are sufficiently realized (ibid:57)
Rationality and consensus ,on which validity claims are built ,
represent the core of Habermas’ theory. Communicative action
aims at “clarifying the presuppositions of the rationality of processes of reaching understanding,which may be presumed to be universal because they are unavoidable”)Habermas,1985:196(.

Validity ,rule of argument , or universalization principle “U”, as
Habermas calls it,is basic to discourse ethics”D” and leads to it.This
principle is indispensable to moral argumentation logic and built
on the fact that “every argumentation, regardless of the context
in which it occurs rests on pragmatic presuppositions from whose
propositional content the principle of universalism (U) can be derived”) Habermas,1990:85(.For him,anyone seriously engaged in argumentation must presuppose that the context of discussion guarantees freedom of access, equal rights to participate, truthfulness
of participants , absence of coercion in adopting positions and influenced by the force of the better argument (Habermas,1993:31).The
individual himself is the ultimate authority for judging what really is
in his own interests and remains amenable to the criticism of others.
Pravica refers to Alexy’s three levels of presuppositions for argumentation referred to by Habermas as :production ,procedural
and process levels. The third(process) level of argumentation, for
Habermas, requires that :
3.1. Every subject with the competence to speak and act allowed
to take part in a discourse
3.2.a. Everyone is allowed to question any assertion whatever.
3.2. b. Everyone is allowed to introduce any assertion whatever
intothe discourse.
3.2. c. Everyone is allowed to express his attitudes ,desires ,and
needs.
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1.2.1. Rational Argumentation

Discourse Ethics in the Tradition of Imam Jafar Al-Sadiq

Communicative rationality, asHabermas maintains
carries with it connotation based ultimately on the central experience of the unconstrained ,unifying,consensus-bringing force of
argumentative speech,in which different participants overcome
their merely subjective views and,owing to the mutuality of rationally motivated conviction,assure themselves of both the unity
of the objective world and the intersubjectivity of their lifeworld.
(1984:10)
The lifeworld or “context-forming horizon” represents unproblematic an prereflexive background that plays a constitutive role
in the achievements directed to achieve understanding )Habermas,1991:223(.

1.2. Communicative Rationality

AMEED Quarterly Adjudicated Journal

Communicative rationality refers to communicative reason or
being engaged in arational argument or a discourse with “a noncoercively unifying ,consensus-building force” in which “participants
overcome their at first subjectively based views in favor of a rationally motivated agreement” (Habermas,1987:315).
The strength of the position of communicative rationality
comes from the force of the “unconstrained , unifying ,consensusbringing”argumentative speech in which participants transcend
their subjectivity to arrive at “both the unity of the objective world
and the intersubjectivity of their lifeworld”,owing to the mutuality
of rationally motivated conviction (Habermas,1984:10).
Participants in a conversation , in this sense, can justify what
they utter and provide evidence.The ground on which Habermas
set his theory of communicative rationality is reason and the force
of better argument.Participants convince each others by “pragmatic assumptions” and not “institutionalized arrangements” in
an idealized context .This context guarantees: “freedom of access
(openness) , equal rights to participate, truthfulness on the part
of participants,absence of coercion in adopting positions ,and so
on”(Habermas,1993:31).The rule of argumentation in which they
are engaged is derived from these suppositions of rationality and
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values” ;and,the zone that colonizes it (i.,e)”system”or “the sphere
of material reproduction dominated by capitalism” (ibid).

Mitrovic (1999:220) clarifies this stating that the social systems
(by means of controlling media of money, power , influence and
value) affect human behavior despite direct interaction and individual personal interests ,and, with time and human society development systems get separated from the lifeworld so that new modern
institutions (based on principles of social integration , knowledge,
legitimacy and regulation) start to mediate among people.The rational range of these system institutions gets narrower and they become social blockage factors and lose legitimacy.The system starts
narrawing human free space and subdue worldlife ,and the way out
is searched in “communicative rationality” to strengthen the autonomy of civil society and expand the free action and communication
to “bring about rational decisions founded upon rational argumentation and consensus instead of upon strengthening of authoritarian government forms and system enforcement”)ibid:220(.
Habermas’ theory of communicative action comprises two
kinds of rationality : the communicative reasoning (action) and the
strategic one which oppose each other. The communicative action is
“oriented towards mutual conflict resolution through compromise”
while the “strategic action oriented towards other persons from a
utilitarian point of view “, i.,e. manipulating others(Schaefer et al,
2013:1) .The communicative reasoning which is morally desirable
is inherent in language and semantics whereas the strategic use of
language is parasitic and strategic rationality is unsociable and morally undesirable )ibid(.
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The lifeworld is the social environment )the everyday life established on relatonships with others( while the social system refers to
structured and institutionalized interaction patterns among people
as economic ,political and legal-normative. The lifeworld rationality
is dominated by the system because the “communicative practices
of the lifeworld tend to be progressively transmuted, through the
influence of the steering media of money and power into system
environments”)ibid:5(.

Discourse Ethics in the Tradition of Imam Jafar Al-Sadiq

discourse(Thompson,1998:32).In this ideal speech situation people
are equal in competence and free from intellectual disabilities ,psychological or social repressions and accept only conclusions that are
supported by the strength of the best reasons)ibid:33(.In his Justification and Application )1994:31-32( Habermas states that the
program of justification pursued by discourse ethics derives from
suppositions of rationality a rule of argumentation for discourses
in which moral norms can be justified.A norm is justified when the
participants of the actual discourse are unanimous and where the
power of argument is above the argument of power) Wojciechowski,2010:55(.
Discourse ethics is summarized by Pravica )1999:14( as:
a conflict resolution theory based within the process of argumentation. It deals with moral dilemmas or conflicts in which people
have not come to an understanding .It offers a process whereby
,through reasoning,participants can come to some form of moral
understanding.It does this ,not by generating principles,but by offering a process for discussing moral issues intended for moral
understanding
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( D) is a discourse ethical and theoretical principle that welds
communicative action and communicative rationality altogether.

1.1. Communicative Action
Communicative action refers to a process of deliberate interaction between individuals and argumentation.Habermas established this theory on different sources: Buhler’s reference semantics
,Frege’struth semantics (developed by Wittgenstein and others ,and
Searl’s speech actsand Chomsky’s structuralism.
The core of Habermas’ discourse ethics is the communicative
ideal set in his theory of communicative action.In this theory ,Pomeroy states)n.d:3(that Habermas sees the modern world as divided
into two distinguishable zonesof human activity: the “lifeworld”
zone that consists of friends ,families and peers that represent “the
sphere of symbolic reproduction where individuals recreate their
understandings of each other and themselves ,as well as norms and
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1. Disourse Ethics

Discourse ethics is based on Habermas’ vision of the communicative rationalization of society. It “seeks to ground the theory
of moral action in an ethos of communicative practice” in which
people “see themselves as free and responsible members of a
community that offers space for a plurality of forms of life…settle
conflicts with others on the basis of mutual tolerance,respect and
deliberation” (Ulrich,2013:6).In this sense,discourse ethics can be
seen as a means to achieve human co-existence because it leads to
“ such a way of justifying norms and obligations which _in case of a
conflict among the intra-particular moral,religious,or view- of -theworld notions _ can constitute an elementary , common ground
for an acceptable agreement”)Wojciechowski,2010:54(.Ethics justification is the ground of discourse ethics and it is reached when
the power of agreement wins over the argument of power,when
the principles , rules and arguments that order discourse are open
to public discussion and can be agreed upon on a deeper level of
justification(ibid:55).
Habermas adopts a consensus theory of truth in which
the right is determined by what is universally agreed upon in
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Discourse ethics )D( is a formal moral theory proposed by the
German philosopher JurgenHabermas (1929-) as a normative ethics for pluralistic societies that have no single overarching moral
authority.This theory has no single version .It was anticipated by
G.H.Mead )1962( and pursued by a number of philosophers as
Apel)1990( ,Wellmer )1991( ,Benhabib)1992( Wingert)1993(,Forst
(2012) ,and others ;and has been open to different perspectives and
modes of thinking. Basing his theory onKant’s morality and formal
ethics and the interaction between philosophy and different social
sciences,Habermas aims at producing a systematic ,comprehensive
framework for the critical social theory and communicative rathionality in which the moral principle is founded on universal structures
of argumentation
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النزاع ونصل المجاع عقالئي الن هناك أساس لألخالق يف االفرتاضات التداولية
للخطاب نفسه.ويستند هربماس عىل تداولية اللغة التي تتوسط االفعال البرشية من
خالل التواصل بنمط من العقالئية التواصلية لالفعال التي تتجه للوصول اىل الفهم
او املوافقة املشرتكة بسبب الوصول اىل تفسريات مشرتكة للعامل املتحقق.

تتخذ هذه الدراسة نظرية اخالقيات اخلطاب هلابرماس منهجا لتحليل نموذج

من االحتجاج من موروث االمام الصادق  الغني الوافر.وهذا االحتجاج
حدث مع الكافر ابو شاكر الديصاين وترمجها بامانة اىل اللغة االنجليزية كوكب
عيل مريزا ( .) 2012ويبني البحث قوة وحسن املجادلة اذ يتبع االمام منطقا مؤثرا
وعقالئية تواصلية ليفوز باملجادلة اعتامدا عىل عىل فعل التواصل وصحة االدعاء

التي يراعيها االمام ومن خياطب.
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ملخص البحث
ان أول من قدم اخالقيات اخلطاب هو عامل االجتامع والفيلسوف االملاين يورغن

هابرماس ( )1929خماطبا هبا منظروا اخلطاب وليس ممارسوه .وقد قادته نظرية الفعل
التواصيل اىل ان يطور اخالقيات املحاججة (1984و1987و1990و،)1996
وتستند هذه النظرية اىل حقيقة اننا بوصفنا برش نتمكن من تنسيق أفعالنا جمتمعة

من خالل اللغة والتواصل مما جيعلنا قادرين عىل فهم بعضنا البعض وبناء املوافقة,
فالنقاش واحلوار العقالئي عند التواصل بحثا عن احلجة االقوى يوصلنا اىل املوافقة

وليس عنارص اخلطاب األخرى مثل القوة او الدرجة او العقيدة والدين.فعند

تشكيل األلفاظ (او عند املجادلة) يقدم املتحدثون حجج نافذة متمثلة بقول احلقيقة
و الصحة واألمانة ( )1990كي يفوز اجلدل األحسن هناية املطاف يف هذا املوقف
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الكالمي املثايل الذي يتمتع فيه املشاركون بفرص متساوية للتعبري عن مواقفهم

وجيدوا إصغاء .ومن اجل ان يكون الشخص مقنعا عليه ان يقدم حجة مقنعة أيضا

وعىل الرغم من هذا فانه حر يف ان يقول نعم او ال للحجج النافذة املقدمة وحيرتم
حق األخر للقيام بعمل مماثل.فهذا اجلدال مستند اىل عاملية اخالقية وهذا املؤرش من

الكونية يربهن ماهو صالح أخالقيا اذ جيري تربير واختبار احلجج النافذة وفق مبدا

الكونية بغية الوصول اىل موافقة (او تسليم) مرض مشرتك طاملا ان املنطق مفهوم

عاملي.

خيط هامربز منهجا أخالقيا للمجادلة يف املجتمعات التعددية التي ختتلف

يف القيم وليس هلا مرجعية أخالقية موحدة او مطلقة .ومع هذا يمكن ان نحل
19

4th Year . 4th Volume . 16 Edition

Discourse Ethics in the Tradition of Imam Jafar Al-Sadiq

AMEED Quarterly Adjudicated Journal

Habermas theory of Discourse Ethics is taken in this study as a
model to analyze a debate from the tradition of Imam JafarAs-Sadiq
(A.S ), as his tradition is rich in this aspect. This debate is with an
atheist )Abu Shakir As….( which is translated faithfully into English
By K.A. Mirza )2012(. This shows the force of the Imam's argument
and the extent to which he presents influential reasoning and communicative rationality to win over by depending on validity claims
that are considered by him and his interlocutor.
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Abstract

This theory is based on the fact that as humans we are able to
coordinate our actions jointly through language and communication which make us able to understand each other and construct
agreement. The rational discussion and debate in communication
seeking the force of the better argument may convey to agreement
and not other factors that control discourse as power, rank or the
dogma of tradition or religion. In making utterances (or debates)
speakers implicitly make validity claims of Truth, Rightness and Sincerity (1990) that the better argument wins at the end of this ideal
speech situation; in which participants equally have the opportunity to express their position and be heard. To persuade ,one should
present a convincing argument, yet, one is free to say yes or no to
the validity claims presented and respect the rights of others to do
the same. It is an argumentation that is based on moral universalization .This marker (of universalization) indicates what is ethically
valid; (i.e,)validity claims are justified and tested against the principle of universalization to reach a mutually satisfying agreement
since reason is universal.
Habermas delineates a formal ethical approach for argumentation between pluralistic societies that differ in values and have
no single moral authority, yet, they can resolve conflict and reach
rational consensus because there is a foundation of morality in the
pragmatic presuppositions of the discourse itself.He relies on pragmatics of language that mediates human actions through the process of communication; a sort of communicative rationality to actions that are oriented towards reaching mutual understanding or
mutual agreement by means of shared interpretations of the world
achieved .
4th Year . 4th Volume . 16 Edition
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Discourse ethics was first introduced by the German philosopher and sociologist Jürgen Habermas' )1929( as addressing theorists rather than practitioners .His theory of communicative action
led him to develop a discourse ethics for argument )1984,1987,1990
and 1996(.
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