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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
 Simplified Arabicعىل أن تر ّقم الصفحات ترقيام متسلسال.
ُ .3يقدّ م 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،
وجهة 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 املتعارف عليها يف التوثيق
تتضمن :اسم الكتاب ورقم الصفحة.
واإلشارة بأن
ّ

يزود البحث بقائمة املصادر منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة
َّ .6
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة خاصة 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 اىل كون البحث قد قدّ م
إىل مؤمتر أو ندوة ،وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام ،كام ُيشار إىل اسم
اجلهة علمية ،أو غري العلمية التي قامت بتمويل البحث ،أو
املساعدة يف إعداده.
 .9أن ال يكون البحث مست ً
ال أو قد نرش سابق ًا ،وليس مقدما إىل أية
ّ
مستقل بذلك.
تعهد
وسيلة نرش أخرى ،وعىل ا لباحث تقديم ّ
تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها ،وال
ّ .10
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) ُي َبلغ أصحاب األبحاث املقبولة للنرش بموافقة 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 بالرفض من دون رضورة
إلبداء 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 تس ّلم رئيس التحرير للبحث.
ج) تاريخ تقديم األبحاث التي يتم تعديلها.
د) تنويع جماالت األبحاث كلام أمكن ذلك.
 .14ال جيوز للباحث أن يطلب أسباب 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 إىل املوقع االلكرتوين ملجلة العميد املحكمة
 alameed.alkafeel.netمن خالل ملء إستامرة إرسال البحوث،
أو ُتس ّلم مبارش ًة اىل مقر املجلة عىل العنوان اآليت :العراق ،كربالء
املقدسة ،حي احلسني ،جممع الكفيل الثقايف.

كلم ُة العدد
احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد النبي

الصادق االمني ،وعىل اهل بيته اهلداة امليامني ،وصحبه املنتجبني،
واملهتدين بنور اهلدي املحمدي االصيل اىل قيام يوم الدين وبعد:

فمع كل عدد يصدر من جملة العميد ترتسم معامل جديدة من

آفاق البحث العلمي الرحيب ،وتغدو رحلة انجاز عدد جديد اكثر

يمن ًا وتوفيقا كلام ازداد استشعار القائمني عىل هذه املجلة حلقيقة ان

ماهو كائن ماكان ليكون لوال ان كل جهد يبذل هنا – مضمخ بعبق
هذه املنازل امليمونة الهل بيت النبوة ،ومعدن الرسالة ،وخمتلف
املالئكة وحمال العلم واملعرفة واحلقيقة .

ولعل مما حيقق مزية هلذا العدد انه فض ً
ال عن ترشفه كأخوته من

االعداد السابقة – يف ان يكون صادر ًا عن النفحات الربانية للحرضة

العباسية املطهرة ،فإنه يصدر يف شهر رمضان ،شهر اهلل االعظم،
حيث العلم والعبادة والتوهج الروحي والتوقد الذهني والنفحات

والربكات التي ال حييط هبا احصاء وال يؤدهيا بيان.

يصدر هذا العدد من جملة العميد واالمة االسالمية والعامل بأرسه

يقاسيان حمنة االرهاب بوجهه املأساوي الكالح وبمقوالته االقصائية

املتطرفة ،لذا تغدو للكلمة املحاورة والفكرة التي تدار بمسؤولية
وحمبة تغدو هلا رسالة انسانية واعية واعدة.

وإذا كان المرئ ان يأسف اسف ًا بالغ ًا عىل شئ ما ،فانام يأسف

الن االرهاب ذو لبوس ديني ،يغض طرفه عن سبيل التسامح واالخاء
واالنسانية التي تبرش هبا االديان الساموية .ولعل هذا ماحدا بالقائمني

عىل جملة العميد عىل ان ينجزوا ملف ًا خاص ًا يف هذا العدد عن حوار
حياة ٍ
ٍ
ُ
طيبة) متضمن ًا ثالثة
مرشوع
(االديان..
االديان وقد جاء بعنوان
ُ
ابحاث تعنى كلها بفكرة احلوار بني االديان ،وهي :حوار االديان:

حبل النص وغارب القراءة والتعددية الدينية ..املفهوم واالجتاهات،
والتسامح الفكري من منظور اسالمي.

َّ
إن أبحاث هذا امللف بقدر ما تضع اليد عىل مواطن الوجع

التي تنجم عن الفرقة والرتكيز عىل قراءة اآلخر قراءة سالبة ،فإهنا
تسترشف غد ًا إنساني ًا كري ًام يرتفع فيه صوت املحبة صادح ًا متألق ًا يف

سامء االنسانية ،االنسانية التي تعيش أمل ًا وتسترشف أم ً
ال .أما سائر

أبحاث العدد فتنحو منحاها املعتاد يف تنوعها واشتامهلا عىل حقول
معرفية متنوعة.

ختام ًا نأمل ملتلقي املجلة سياحة معرفية موفقة يف رحاب العدد

الرابع عرش من العميد.
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 ...ملخص البحث ...
احلوار ملمح اسلويب وسلوكي رافق االنسان يف فعله وقوله ،وقد ولد احلوار

مع االنسان ليكون معادال موضوعيا للجدل بلحاظ تباين الغايات اذا وقفنا عىل

معاين كل منهام -اعني احلوار واجلدل– وقد جرت العادة أن يتعامل االنسان مع
ص ْفنا
مشاكله وال سيام الفكرية عىل أساس من اجلدل ،يقول سبحانه وتعاىل رَ
﴿و رَل رَقدْ رَ َّ
ِيف رَ
هذا ا ْل ُق ْر ِ
إلنْسانُ رَأ ْك رَث رَر رَ ْ
اس ِم ْن ُك ِّل رَم رَثلٍ رَوكانرَ ا ِ
آن لِل َّن ِ
ش ٍء رَج رَد ًال﴾ الكهف (.)54
ولذلك يؤثر احلوار عىل غريه بوصفه اجرا ًء تواصليا مع االخر للوقوف عىل متبنياته
الفكرية واستيعاهبا عىل نحو يكفل للكل حرية االختيار.

ومل ينفق االنسان من وقته وجهده  -يف كثري من القضايا الفكرية ،كأنفاقه

للوقت واجلهد عىل مثل القضية الدينية ،تلك القضية التي تنظم العالقة بني اخلالق

واملخلوق ،وقد خص اهلل سبحانه وتعاىل البرشية بسلسلة من الديانات الساموية،
وبقائمة طويلة من االنبياء والرسل يوضحون املقاصد االهلية التي تضمنتها
النصوص الساموية املرافقة لتلك الديانات حتى كان القرآن الكريم اخر النصوص

الساموية املحفوظة لفظا ومعن ًا ،وكان النبي حممد  خاتم االنبياء والرسل.

وتركت تلك الديانات اثرها يف البرشية فتبعها من تبعها وانقلب عنها من

انقلب حتى صار لكل دين امة حتفظ النص وتدافع عن معانيه املرشعنه ملا متسكت

به ،وانرصف املتخصصون بالبحث الديني يف كل امة يتبارون يف تبيان احقية ما
جاءت به االديان فض ً
ال عن االفضلية عىل سائر االديان ليحتفظوا بالعقد الذي
تنتظم به افراد االمم املؤمنة بتلك الديانات .غري ان االمر مل يقف عند ذلك احلد
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اذ تشضت تلك اجلامعات اىل فرق وطوائف انربى كل منها ليتجاوز مرحلة تفسري

النصوص اىل اعادة قراءهتا عىل نحو خيدم التوجه الذي ارادوه.

ومن هنا ولدت املحنة بني النص بوصفه حبال سامويا ممدودا من السامء اىل

الناس ليعتصموا به وصوال اىل حيث يريد اهلل سبحانه وتعاىل ،والقراءة بوصفها
غاربا يلقي عليه املتلقي النص لينفلت اىل املعاين التي يريد ال املعاين التي ارادها اهلل

سبحانه وتعاىل وارسل هبا االنبياء والكتب الساموية وال سيام القرآن الكريم.

ولذللك يسعى هذا البحث اىل تأسيس وعي لثالثة مفاهيم (= احلوار والتعددية

وقبول االخر) جيب ان يعيها من يريد ان يلج مضامر حوار االديان ،وقد تضمن

القرآن الكريم تلك املفاهيم ،فال غرابة اذا توكأ البحث عىل القرآن بوصفه احلبل
النيص املتني الذي جيب ان نتذرع به يف فهم اولويات احلوار اوال وبعض احلقائق
احلتمية ثانيا .وعليه انقسم البحث -سعيا لذلك -عىل املطالب االتية:

 .1مفاهيم اولية.

 .2احلوار من املفهوم اىل الغاية.

 .3التعددية :االنواع والضوابط والتفسري يف ضوء النص القرآين.
 .4قبول االخر بني االحتواء والقبول يف ضوء النص القرآين.
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ABSTRACT
The dialogue as a behaviorist and stylistic trait keeps pace with man
in his acts and speech; it heaves into light with him coming objectively
equal to argumentation in light of intension diversity , thus it is to ponder
over them one by one , that is to say , the dialogue and argumentation .
It is tacit knowledge that man grapples with his troubles, the intellectual
ones, in accordance with argumentation; the Almighty say:
We have explained
In detail in this Quran
For the benefit of mankind,
Every kind of similitude:
But man is, in most things,
Contentious. (Cave 54)
So the dialogue dominates others as it is a rapport with the other to
fathom his intellectual trends and perceive them in a way each maintains
his freedom of choice.
Man never gives much shrifts to intellectual matters in particular the
religious ones than he does to the religious case that constitutes the nexus
between the Creator and the created; Allah , the Highest, specify mankind
with a concatenation of religions , prophets and messengers interpreting
the divine intensions in the celestial texts of these religions to the extent
the Glorious Quran comes as the last celestial memorized, in a way of
utterance and content, texts and the prophet Mohammed is the last seal
of prophets and messengers.
Such religions leave an aura in the heart of humanity; some adhere
them, some convert, for each religion there is a nation memorizing a text
and protecting its legitimatized shades .The religious researchers in all
nations compete in showing the rights of these religions over other ones
to keep the bond that organizes the members of the believing nations.
Yet these groups ramify into sections and denominations each endeavors
to surpass the phase of texts explicating and to texts rereading in light of
their interest.
Thus the ordeal between the text as a divine rapport emanating
from heaven to mankind to find guidance Allah , the Almighty ,decree
and reading as a code an interlocutor deciphers as he himself desires ,not
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as what Allah ,the Highest, decree and send messengers , prophets and
divine texts in particular ,the Glorious Quran.
Consequently, the current paper takes grasp of three essential loci
the specialized in the religious debate is to pay heed to, the Quran cuddles
such concepts, it is tacit knowledge for the paper to rely on the Glorious
Quran as a formidable contextual rapport to which we should have
recourse first to perceive the debate priorities and second the inevitable
facts; the research paper ramifies into:
-Preliminary Concepts.
-Dialogue from Concept to Intension
-Pluralism: Types, Reconstructions and Explication in the light of the
Quranic Text
-Accepting the other between Containment and Acceptance in light
of the Quranic Text
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مفاهيم أولية
تقتيض طبيعة البحث التجوال يف جمموعة من املصطلحات التي تضمنها

العنوان لكي نحقق نقطة رشو ٍع واضحة املعامل ملن يريد قراءة البحث ،وهبذا فاننا
ُنعمل اقالمنا بتلك املصطلحات بوصفها مفاهيم اولية ينطلق منها البحث وهي عىل
النحو االيت:

 )1االديان
مجع دين ويف لسان العرب( )2الدين هو الطاعة واالنقياد .ومن الدين تأيت لفظة

د َّيان وهي من اسامء اهلل احلسنى و تتضمن معاين احلكم والقايض والقهار .ويوم

الدين هو يوم اجلزاء اي يوم احلساب .وقد يأيت الدين بمعنى احلساب يشهد عىل

يم * مالِ ِ
الد ِ
ك رَي ْو ِم ِّ
﴿وقا ُلوا يا
ذلك القران اذا يقول تعاىل
ين﴾( ،)3رَ
الر ِح ِ
﴿الر ْمح ِن َّ
َّ
﴿وما رَأ ْد رَ
الد ِ
الد ِ
﴿وإِنَّ رَع رَل ْي رَك رَل ْعنرَتِي إِىل رَي ْو ِم ِّ
رَو ْي رَلنا هذا رَي ْو ُم ِّ
راك ما
ين﴾( ،)5رَ
ين﴾( ،)4رَ
الد ِ
رَي ْو ُم ِّ
ين﴾(.)6

واذا كان الدين يف اللغة يعني الطاعة واالنقياد فهو يف عموم االصطالح ما
يعتنقه االنسان ويعتقد ِ
به من امور الغيب والشهادة ،وقد يطلق عىل ((جمموعة من
يعرف
األفكار والعقائد التي توضح بحسب معتنقيها الغاية من احلياة والكون ،كام ّ
عادة بأنه االعتقاد املرتبط بام وراء الطبيعة واإلهليات ،كام يرتبط باألخالق))( .)7ويف

االصطالح االسالمي يطلق الدين عىل وضع اهلي يسوق ذوي العقول اىل قبول ما

هو عند رسول اهلل  وعند الفالسفة يسوق ذوي العقول اىل اخلري(.)8
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وحيف بمصطلح الدين مصطلحان مها (امل ّلة) و(املذهب) جرى متييزمها عن

(الدين) اذ ان الرشيعة من حيث اهنا مطاعة تسمى دينًا ومن حيث اهنا جامعة

تسمى م ّلة ومن حيث اهنا يرجع اليها تسمى مذهبا ،وقيل( :)9الفرق بني الدين وامل ّلة

ُ
وامللة
واملذهب ،ان الدين منسوب اىل اهلل تعاىل ،وان املذهب منسوب اىل الرسول،

منسوب للمجتهد وكثريا ما تستعمل هذه االلفاظ يف سياقات بعضها البعض ،وهلذا
قيل اهنا متحدة بالذات ومتغايرة باالعتبار ويطلق لفظ الدين عىل الرشيعة وهي
السنة اي ما رشعه اهلل تعاىل اىل عباده من السنن واالحكام وللفظ الدين يف الفلسفة

ٍ
معان عدة(:)10
احلديثة

 .1الدين مجلة من االعتقادات واالفعال احلاصلة للنفس من جراء حبها هلل سبحانه
وتعاىل وعبادته اياه وطاعتها ألوامره.

 .2الدين هو االيامن بالقيم املطلقة والعمل هبا كاإليامن بالعلم او االيامن بالتقدم
او االيامن باإلنسانية.

 .3الدين مؤسسة اجتامعية تضم افراد ًا يتحلون بالصفات االتية:
أ .قبوهلم لبعض االحكام املشرتكة وقيامهم ببعض الشعائر.

ب .ايامهنم بقيم مطلقة وحرصهم عىل توكيد هذا االيامن وحفظه.

ج .اعتقادهم ان االنسان متصل بقوة روحية اعىل منه مفارقة هلذا العامل او
سارية فيه.

ويمكن امجال مميزات االديان كافة بعدة نقاط (:)11
 .1االيامن بوجود اهلل تعاىل بوصفه خالق للكون والعامل املتحكم هبا وبالبرش
واملخلوقات كافة.
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 .2متييز بني عامل االرواح وعامل املادة.

 .3وجود طقوس عبادية يقصد هبا التوجه اىل اهلل تعاىل.

 .4الصالة بوصفها الوسيلة االساسية لالتصال باخلالق واظهار اخلضوع.

 .5رؤية كونية تتضمن رشح كيفية اخللق وتركيب الساموات واالرض والية
الثواب والعقاب.

 .6مبادئ رشعية لتنظيم حياة املؤمن وفقا للرؤية الكونية التي يقدمها الدين.

 )2النص
النص
ورد يف لسان العرب( )12البن منظور يف مادة «نصص» ما يأيت( :نصصّ :

رفعك اليشء .نص احلديث ينصه نص :.رفعه .وكل ما ظهر فقد نص.وقال عمرو
بن دينار :ما رأيت رجال أنص للحديث من الزهري اي ارفع له وأسند .ويقال:

نص احلديث اىل فالن اي رفعه ،وكذلك نصصته اليه .وأصل النص أقىص اليشء
وغايته) .وقد جاء يف بعض املعاجم( :)13النص صيغة الكالم االصلية التي وردت

من املؤلف .والنص ما ال حيتمل اال معنى واحد ًا ،او ال حيتمل التأويل ،ومنه قوهلم:
والس ّنة.
(ال اجتهاد مع النص) والنص عند االصوليني:
ُ
الكتاب ُّ

فالنص صيغة الكالم االصلية التي وردت من املؤلف ،وعندما نقول نص

احلديث كذا نقصد متنه دون سلسلة السند ،وحني نقول نص شعري نقصد القصيدة

كلها وقولنا نص نثري فقد يكون النص من كتب التاريخ القديمة وعليه يكون
مفهوم النص كالم املؤلف من دون حتديده بجنس الشعر او النثر ويرى (لومتان)

ان حتديد النص يعتمد عىل(:)14

 .1التعبري يتمثل يف عالقات حمدده ختتلف عن االبنية خارج النص.
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 .2التحديد الزم للنص يقوم يف مجيع العالمات املتجسدة ماديا التي ال تدخل يف
تكوينه.

 .3اخلاصية البنيوية النص ال يمثل جمرد جمموعة عالمات تقع بني حدين فاصلني،
فالتنظيم الداخيل الذي حييله اىل مستوى مرتاكم افقي ًا يف كل ٍ
حمدد الزم للنص،
وبروز البنية رشط اساس لتكوين النص.

فان النص الذي يتوكأ عليه هذا البحث نريد به القران الكريم وسنة النبي حممد

 وسرية اهل بيته املعصومني .

لقد عرض املعنيون* بـ (النص) مفهومه من زاويتني:
االوىل حدّ ته بوصفه جمموعة خطية من العالمات اللغوية ،والثانية حدته بوصفه

جمموعة مركبة من العالمات .واالجتاة االول يرى النص سلسلة من العالمات
اللغوية املنتظمة يف شكل خطي هتدف اىل احداث اثر معني او انتاج داللة خمصوصة.

وذهبوا اىل ان النص يبدي جتليني خمتلفني يف الوقت ذاته ،فهو بناء وتفكيك ،وعملية
البناء تتمثل يف صياغته لبنيته اخلاصة يف ضوء اللغة التي تستلهم بنيتها ومنظومتها

من النموذج الثقايف يف حقبة زمنية معينة .وعملية التفكيك يقوم النص يف ضوئها

بتفكيك البنية النصية املوجودة ليطرح خصوصيته بوصفها تنويعا للبنية السابقة او
جتديدا هلا.

 )3القراءة
القراءة يف مفهومها التقني( )15هي كل نشاط لغوي يقوم به االنسان بقلبه او

بجوارحه فتشمل القراءة بالقلب والعني واللسان واالذن واللمس .غري ان ما نحن
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بصدده من مفهوم يرتبط بنظرية التلقي التي رافقت الفكر النقدي املعارص ولذلك

كان هلا تعريف يقرتب ويبتعد من مفهوم التفسري الذي رافق النص القرآين .فالقراءة
ببعدها االديب تتم عرب اعادة بناء عالقات النص بقرائه املتعاقبني انطالقا من احلارض
اي وضعه يف سياق زمني يتيح التغلب عىل املسافة الزمنية التي توجد بني احلارض

واملايض ومن هنا تأيت الفرصة ملد جسور احلوار والتواصل واالستئناس بقراءات
االوائل واستثامراهتا يف فهم حدود املعنى يف النص(.)16

ويرى (كدامري) ان فعل القراءة يرتكز عىل ثالث مراحل وهي :الفهم والتأويل

املؤول وهو يواجه النص
والتطبيق ويعني بالفهم كل االحكام املسبقة يف وعي ِّ

لقراءته .اما التأويل فهو الوجه اجليل او املحك الفعيل املسؤول عن عرض صالحية

تلك االحكام (التي يتضمنها الفهم) مع معطيات النص او عدم صالحيتها (وبطبيعة
احلال فإن هاتني املرحلتني تنتميان اىل االفق احلارض الذي يعيش فيه املؤول ،ومعنى
املؤول اىل مرحلة التطبيق
ذلك ان فهم النص فهام شامال لن يكتمل اال اذا انتقل ِّ

ليستعيد من خالهلا املعاين التي أسندت اىل النص نفسه يف افاق تارخيية تتضمن
تأويالت االخرين وقراءهتم ،يستخلص منها ما يالئم افقه الراهن .وهبذا املعنى
يصبح النص االديب وغري االديب قابال للتحيني والتطبيق يف احوال وازمان خمتلفة،
وقابال الن معاين جديدة بحسب الوضعية التارخيية للمؤول وأحكامه املسبقة ،وقد

استثمر ياوس هذه االفكار واآلراء النقدية سواء يف كتابه «نحو مجالية للتلقي» أو يف
كتابه «نحو هريمينوطيقا أدبية» حيث ركز يف كتابه االخري عىل ثالث مراحل لتأويل

النص االديب ،عىل غرار املراحل الثالث التي ارتكز عليها فن الفهم عند كدامري(،)17
وهي:
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 .1القراءة اجلاملية أو افق االدراك اجلاميل وفيها يقوم القارئ بإنجاز فهم متدرج
لشكل العمل املدروس او بنيته.

 .2القراءة التأويلية او افق التأويل االسرتجاعي وفيها يربز القارئ االفق السابق
عن طريق بناء احد املعاين املمكنة.

 .3القراءة التارخيية او افق التطبيق ويعيد القارئ النص فيها ،بأعتباره مؤرخا ،بناء
افق انتظار القراء االوائل ومراجعة افاق القراء املتعاقبني.

اما مفهوم القراءة يف الدراسات القرآنية احلديثة فقد اختذ اجراء حتليليا للوقوف

عىل مساحة واسعة من املفاهيم القرآنية التي اذا ضبطت ضبط الدين اذ ان بناء
املفاهيم رضورة حضارية وفرض من فروض الكفاية الذي اذا مل يقم به احد اثم
اجلميع .فاملفاهيم القرآنية ليست الفاظا كباقي األلفاظ البرشية اهنا مستودعات

كربى للمعاين والدالالت وقد تتكثف يف مفهوم واحد ثقافة كاملة او حضارة كاملة
او تاريخ بأمجعه(.)18

ويف احلقيقة يصحب مصطلح القراءة مصطلحان يصبان يف الغاية ذاهتا

ويفرتقان يف االجراء ،فالتفسري يف االصطالح االسالمي يعرفه ابن جزي (ت

 )741بانه رشح القران ،وبيان معناه ،واالفصاح بام يقتضيه بنصه او اشارته ،او
بنحومها( .)19ويعرفه اجلرجاين (ت  )816بانه توضيح معنى اآلية وشأهنا وقصتها
والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه داللة ظاهرة(.)20

ليس من السهل الوقوف عىل مفهوم حمدد ملصطلح القراءة يف الفكر االسالمي

املعارص فهو كام يقول عيل حرب «بات يشمل اي معطى كان ،ويتصدر مفردات
اخلطاب املتعلقة بالفهم والتشخيص او التقييم والتقدير»( )21وقد اخذ كثري من

املفكرين بمصطلح القراءة ألنه حرر فكرهم من مجيع القيود املنهجية وسوغ هلم
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التخمينات وامكانية ربطها بالقران الكريم فتجاوزوا بإجراءات القراءة خمرجات

التفسري والتأويل الن التعامل مع القران الكريم بآليه القراءة جيعلنا ازاء عدد غري
ِ
متناه من املعاين غري ان القراءة عند نرص حامد ايب زيد عملية حمكومة باإلخفاء

والكشف اذا يقول «يف مقابل النصوص تقف القراءة ايضا حمكومة بجدلية االخفاء
والكشف»

()22

فهي عملية كشف عن دالالت واخفاء ألخرى بحسب الظرف

التارخيي .اما عند حممد الطالبي فالقراءة تعني االجتهاد غري ان اشاعة مصطلح

القراءة يف الدرس القرآين هو حماولة إلزاحة مصطلح الفقهاء املتمثل باالجتهاد
والتأسيس للغة احلداثة التي يمثلها مصطلح القراءة(.)23

ويف احلق ان فعل التفسري ال خيلو من اجراءات القراءة ألنه يتضمن فسحة

االختالف التي ينشدها الفكر املعارص يف اثناء اجراءات القراءة وان كان االصل يف

فهم نصوص الرشيعة هو االتفاق واالختالف جائز عارض والبد من اسباب تقف
وراءه وقد حرص القدماء اسباب اخلالف يف التفسري بااليت(:)24

 .1اختالف القراءات.

 .2اختالف وجوه االعراب وان اتفقت القراءات.

 .3اختالف اللغويني يف معنى الكلمة واشرتاك اللفظ بني معنيني فاكثر.

 .4اشرتاك اللفظ بني معنيني فاكثر.

 .5احتامل العموم واخلصوص.

 .6احتامل االطالق والتقييد.
 .7احتامل احلقيقية واملجاز.

 .8احتامل االضامر او االستقالل.
 .9احتامل الكلمة الزائدة.
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 .10احتامل محل الكالم عىل الرتتيب وعىل التقديم والتأخري.
 .11احتامل ان يكون احلكم منسوخا او حمكام.

 .12اختالف الرواية يف التفسري عن النبي .
وقد يتبادر للذهن سؤال عن سبب اغفالنا ملصطلح احلوار بوصفه احد مفاهيم

العنوان التي استعرضناها انفا ،وتكمن االجابة يف انتقالنا اىل املبحث االول من

البحث:
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املبحث االول
احلوار من الفهم اىل الغاية
إذ سعى اىل تبني مقولة احلوار يف بعدها االنساين عىل مستوى الثقافات او

االديان او املذاهب عليه ان يتوسل بفهم واضح للحوار يقف عليه لينطلق منه عارفا

بحدوده ومدرك ًا ألرساره ،وعليه فان مفهوم احلوار يبدأ :لغة َ
ور :الرجوع...
«احل ُ

حورة واملَ ُحورة :اجلواب كالتحوير َ
واحلوار ويكرس واحلرية واحلويرة
َ
وحتاو ُروا:املَ َ
وحتاو ُروا :تراجعوا الكالم بينهم» .والذي يراقب مفردة احلوار يف
ومراجعة النطق.
َ

املدونة املعجمية العربية تتكشف له مجلة من املعاين يمكن حيرصها بااليت(:)25

 .1الرجوع اىل اليشء وعن اليشء ،واملتحاورون قد يرجع احدهم اىل رأي االخر
أو قوله أو رغبة يف الوصول اىل الصواب واحلقيقة ،ومنه قوله تعاىل ﴿إِ َّن ُه رَظ َّن
ور﴾ االنشقاق ( ،)14اي لن يرجع مبعوث ًا يوم القيامة.
رَأنْ رَل ْن رَ ُي رَ

 .2التحول من حال اىل حال ،فاملحاور ينتقل يف حواره من حالة اىل أخرى ،فمرة
يكون مستفرس ًا ،وأخرى يكون مربهن ًا ،وثالثة يكون مفندا وهكذا.

 .3االجابة والرد وهو قريب من املعنى االصطالحي للحوار ،الن كال من طريف
التحاور هيتم باإلجابة عن أسئلة صاحبه ،ويقدم جمموعة من الردود عىل أدلته

وبراهينه.
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 .4االستنطاق ومراجعة احلديث فكل واحد من املتحاورين يستنطق صاحبه
ويراجع احلديث معه لغرض الوصول إىل هدفه وقصده.

 .5النقاء والتخلص من العيوب ،والواقع ان طبيعة احلوار واملناقشة تؤدي
بالنتيجة اىل التخلص من العيوب الفكرية عرب عرض األفكار املتعددة
واختيار الراجح منها .ويف القران الكريم مل يرد لفظ احلوار ،وإنام ورد

الفعل (حاور) واملصدر التحاور ثالث مرات وذلك يف املواضع اآلتية:
﴿وكانرَ رَل ُه رَث رَم ٌر رَف رَ
قال لِ ِ
صاحبِ ِه رَو ُه رَو ُيا ِو ُر ُه رَأ رَنا رَأ ْك رَث ُر ِم ْن رَك ً
ماال رَو رَأ رَع ُّز رَن رَفر ًا﴾(.)26
رَ
رَ
ِ
صاح ُب ُه رَو ُه رَو ُيا ِو ُر ُه رَأ رَك رَف ْر رَت بِا َّل ِذي رَخ رَل رَق رَك ِم ْن ُت ٍ
راب ُث َّم ِم ْن ُن ْط رَف ٍة ُث َّم
﴿قال رَل ُه

ال﴾( ﴿ .)27رَقدْ رَس ِم رَع ُ
رَس َّو رَ
اهلل رَق ْو رَل ا َّلتِي ُجت ِ
اد ُل رَك ِيف رَز ْو ِجها رَوترَشْ ت ِرَكي إِ رَىل اهللِ
اك رَر ُج ً
اهلل رَي ْس رَم ُع رَت ُاو رَر ُكام إِنَّ رَ
رَو ُ
يع رَب ِص ٌري﴾(.)28
اهلل رَس ِم ٌ
واحلوار اصطالح ًا «نوع من احلديث بني شخصني ،يتم فيه تداول الكالم بينهام

بطريقة ما فال يستأثر به احدمها دون االخر ،ويغلب عليه اهلدوء والبعد عن اخلصومة
والتعصب»( .)29ويقال عنه انه «مناقشة بني شخصني أو جمموعتني ،او أشخاص أو

جمموعات بقصد تصحيح الكالم ،إظهار حجة ،واثبات حق ودفع شبهة ،أو رد
الفاسد من القول والرأي»( ،)30واحلوار «أسلوب جيري بني جهتني يسوق كل منهام

من احلديث ما يراه ويقتنع به .ويراجع االخر يف منطقه وفكره قاصدا بيان احلقائق
وتقريرها من وجهة نظره ...وكل واحد من املتحاورين يف احلوار ال يقترص عىل

عرض األفكار القديمة التي يؤمن هبا .وإنام يقوم بتوليد األفكار يف ذهنه ،ويعتمد

إىل توضيح املعاين املتولدة من خالل عرض الفكرة وتأطريها وتقديمها بأسلوب
علمي مقنع لآلخر ،بحيث يظل العقل واعيا طوال (مدة) املحاورة ليستطيع إصدار

احلكم عليها سلب ًا وإجياب ًا»(.)31
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وحيف بمصطلح احلوار مصطلحات اخر مثل املناظرة واجلدل غري ان تلك

املصطلحات ال تتضمن ما ينطوي عليه مصطلح احلوار من ابعاد ثقافية واجتامعية
وسياسية اسهمت يف اشاعته ولذلك اجته الفكر املعارص اىل اعتامد هذا املصطلح وقد

جتسد ذلك يف الوثيقة الصادرة عن الفاتيكان سنه  .)32(1965وعرض هذا املصطلح

جيعلنا نتمسك باحلوار اسلوبا حضاريا يف التعاطي مع االزمات الفكرية والسياسية
فضال عن العقدية التي يمر هبا املسلمون يف خمتلف اصقاع االرض ،وهو ما يفيض

بالبحث اىل احلديث عن غاية احلوار يف ضوء انواعه التي تتجىل يف احلوار الوطني،

واحلوار االقتصادي ،واحلوار الرتبوي ،واحلوار االمني ،واحلوار السيايس ،واحلوار
االجتامعي ،واحلوار الريايض ،واحلوار التلقائي وهو اكثر احلوارات التي جتري يف

حياتنا اليومية فضال عن مظنة البحث ،اال وهو احلوار الديني وهو حوار جيري بني
شخصيات او مؤسسات او جمموعات للتعرف عىل طبيعة الديانات التي يعتنقوهنا
او املذاهب التي خيتاروهنا ضمن دياناهتم.

منهج احلوار وغايته
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 .1جيب ان ينهج املحاور وال سيام يف الدين اىل جمموعة ضوابط يتحرك يف ضوئها
للوصول اىل الغاية فتحديد جمال احلوار وتاطريه رضوري النه جيعل املتحاورين
ضمن حدود واضحة املعامل وذلك ادعى اىل استغالل الوقت واجلهد لكل

املتحاورين واالرساع هبم اىل املطلوب من احلوار.

 .2عىل املحاور ان يتحىل بمجموعة من االجراءات التنظيمية من مثل صحة
املعلومات يف التعامل ،افراغ الذهن من االحكام املسبقة والثابتة واملواقف

الصارمة ،واالستعانة باملختصني من ذوي اخلربة يف جمال احلوار واالفادة من

37

املناهج العلمية واملنطقية اثناء احلوار من خالل التفكري والتحليل واالستنباط
والبدء باجلزئيات وصوال اىل الكليات.

 .3رضورة التمسك باملعايري واالسس التي تنطلق من العقل واحلقائق العلمية
املتفق عىل التسليم هبا والسيام اذا كان احلوار بني مؤمنني بوجود اخلالق سبحانه

وتعاىل وهم يتحاورون يف قضية تتعلق بالديانات الساموية.

 .4جيب ان ينزع اخلطاب يف اي عملية حتاورية اىل اهلدوء وااللتزام بالقول احلسن
وجتنب التهكم واحرتام االخر يسهم يف تفاعل اكثر واطمئنان ملا يصدر عن

املحاور فيجري احلوار من دون توتر وتعصب.

غائية احلوار
وبعد فللحوار غايات وهي يف اطارها العام ال خترج عام يأيت(:)34
 .1االتفاق عىل تفسري واضح يقتنع به املتحاورون يف موضوع ما.

 .2احلوار بأبعاده جينبنا املواقف املتسلطة من اي جهة كانت فيتخطى املحاور حالة
العقم الفكري.

 .3الشعور بالتكافؤ واملساواة بني االطراف املتحاورة.
 .4الوصول اىل مبادئ متفق عليها.

 .5جتنب االنغالق الفكري.

حاجة االمة االسالمية اىل احلوار
االمة االسالمية اليوم احوج ما تكون للحوار ولكن اي حوار؟ احلوار الذي

بنا حاجة اليه ينبغي ان يتقنن هبدي القرآن الكريم وسنة الرسول  وسرية اهل
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البيت  ،اذ ان احلوار اليوم علم قائم بذاته له قواعد وأساليب ومعطيات وله

فنياته واسرتاتيجياته وال سيام احلوار القائم عىل الدليل العلمي ،االسالم هو دين
احلوار املتكافئ القائم عىل ارادة القيم و ارادة العلم وارادة التعايش بعيدا عن خمتلف
االكراهات السياسية واالجتامعية والنفسية والفكرية( .)35اننا نعيش اليوم عرص

ازمات اوضحها حضورا ذلك االحتقان الطائفي الذي نمر به اليوم وهو يف اوجه
اىل احلد الذي استطاع ان يغري مالمح املشهد الديموغرايف لكثري من بلداننا ومدننا
التي تعيش فيها خمتلف املذاهب واالديان واالعراق منذ ازمنة طويلة.

اليوم االمة االسالمية جيب ان توجه اىل استثامر تلك الطاقات العلمية

والدينية الباحثة يف نقاط االختالف اىل البحث يف نقاط االتفاق اننا نشهد موجة

من الفضائيات التي تصنع الفرقة بأسم االسالم الذي كان شعاره وما يزال
﴿و ْاعت ِ
رَص ُموا بِ رَح ْبلِ اهللِ رَ ِ
مجيع ًا رَوال رَت رَف َّر ُقوا﴾ الفضائيات التي نقرأ يف ارشطتها املتحركة
رَ

ألوانا من الشتائم والرتاشق الذي ال يولد سوى البغضاء والشحناء .ولن يتوقف هذا
التفريق الطائفي ما مل تؤمم االنظمة االسالمية احلاكمة تلك الفضائيات وتستأصل

بؤر التمويل الطائفي بكل اشكاله واساليبه.

تعيش االمة اليوم عرص الطائفية االلكرتونية التي ترسي يف املجتمع االسالمي

رسيان النار يف اهلشيم فكثري من مواقع التواصل االجتامعي اليوم عنواناهتا طائفية
هذه املواقع حتتاج االمة يف إزائها اىل مواقع موازية تشيع فيها االلفة والتعايش واحلوار
املبني عىل اساس قرآين ونبوي .يف ضوء هذه اخلواطر العجىل احسب ان االمة جيب

ان تؤمن باحلوار مع النفس أو ً
ال قبل ان تتصدى لتستضيف حوار ًا للحضارات أممي ًا
أو حوار ًا لالديان أو حوار ًا للحضارات ،علينا ان نحاور اآلخر املذهبي عىل اساس

من املبادئ العلمية للحوار.
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هذه املبادئ جيب ان تتقنن يف ضوء مشاهد احلوار التي يستحرضها القرآن

الكريم واالمم و املجتمعات التي خلت ففي القرآن الكريم مشاهد( :حوار اهلل مع
املالئكة ،حوار اهلل مع إبليس ،حوار اهلل مع انبيائة ،حوار االنبياء مع ابنائهم ،حوار
االنبياء مع نسائهم ،حوار االنبياء مع الطري واحليوان).

مشاهد كثرية يستوعب فيها القرآن آراء اآلخر عىل خمتلف اشكاله من دون

ان يبني وجهات نظره مهام كانت مغالية وغري مقبولة بل ويكفل صياغتها عىل

﴿وقا ُلوا ما ِه رَي إِ َّال رَحيا ُتنرَا الدُّ نْيا
نحو مجايل رائع .يقول الدهريون يف القرآن الكريم رَ

وت رَو رَن ْحيا رَوما ُ ْي ِل ُكنا إِ َّال الدَّ ْه ُر رَوما رَ ُهل ْم بِذلِ رَك ِم ْن ِع ْل ٍم إِنْ ُه ْم إِ َّال رَي ُظ ُّنونرَ ﴾(.)36
رَن ُم ُ
ول ٌة﴾( .)37وقوله تعاىل عىل لسان النصارى ﴿إِنَّ رَ
ود رَيدُ اهللِ رَمغْ ُل رَ
﴿و رَ
قال ِ
اهلل ثالِ ُث
ت ا ْل رَي ُه ُ
رَ
رَثال رَث ٍة﴾( ،)38وكالم املنافقني رَ
شاء ُ
اهلل رَأ ْط رَع رَم ُه إِنْ رَأ ْنت ُْم إِ َّال ِيف رَض ٍ
الل
﴿أ ُن ْط ِع ُم رَم ْن رَل ْو رَي ُ

ُمبِ ٍ
ني﴾( ،)39فالقرآن الكريم يستحرض رأي اآلخر عىل الرغم من فساده من دون ان

يبني كالمه ويشوهه ويقطعه ،فهو يستحرضاآلخر استحضار ًا كام ً
ال يعطيه الفرصة

الكاملة لكي يتم نص ًا كام ً
ال او ليتم فكرة واضحة بكل قوهتا .ايامن ًا من اهلل سبحانه

وتعاىل بأن القوة ذاتية يف احلق حيث دار والضعف ذايت يف الباطل حيث صار وهلذا

ال خوف من احلوار وال إظهار لكالم اخلصم .بل يف ذاته أكثر دفع ًا الظهار احلق
فاحلق قوي بام يأيت به من أدلة وما يعرضه من افكار ،وقوي بتهافت الرأي اآلخر.

وتطول مشاهد احلوار بلحاظ السنة النبوية الرشيفة ،وتطول مشاهد احلوار

أكثر بلحاظ سرية اهل البيت  ،وتطول أكثر وأكثر إذا وقفنا عىل سرية الصحابة
الصاحلني ،وكل ذلك االرث جيب ان نتعاطى معه بوعي وعلمية وختصصية ومن
ثم نقف عىل املفاصل التي تستوعب اآلخر فتستنطقه او حتثه عىل الرجوع والتحول

واالجابة بل تقوده يف النهاية اىل النقاء والتخلص من العيوب الفكرية.
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هذا االمر يزين لنا ان ندعو الجياد جيل من املبلغني والدعاة يؤمنون باحلوار

منهاج ًا قرآني َا ونبوي ًا يف التعاطي مع االزمات واستيعاب اآلخر لتحقيق التعايش
املنشود عىل مستوى املذاهب واالديان واالعراق فض ً
ال عن احلضارات عىل خمتلف

مرجعياهتا.

واذا ادركنا مفهوم احلوار وغاياته وعرفنا الية تقنينه يف ضوء القرآن الكريم

والسنة النبوية بوصفه اسلوبا حضاريا وقرآنيا عىل اعتامده يف التعاطي مع ما يوجهنا
من عقبات فكرية وال سيام الدينية منها فضال عن العقبات السياسية واالجتامعية،

صار لزاما علينا ان نلتفت اىل حتمية كونية اخرى نعي ابعادها يف ضوء النص القرآين
وذلك يف اظهر داللته واقرهبا اىل فهم اجلميع تلك هي حتمية التعدد يف الكون
والفكر واالختيار التي سنميط اللثام عنها يف املبحث الثاين.
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املبحث الثاين
التعددية

*

االنواع والضوابط والتفسري يف ضوء النص القرآين
التصور االسالمي للوجود ينطوي عىل حكمة تقف وراء التعددية يف خمتلف

النواحي الكونية ،فالوجود يقوم عىل مبدأين اساسيني مها(:)40

املبدأ االول :وحدانية اخلالق وحدانية مطلقة

اهلل رَأ رَحدٌ * ُ
يقول تعاىل ﴿ ُق ْل ُه رَو ُ
الص رَمدُ * رَ ْل رَي ِلدْ رَو رَ ْل ُي رَ
ولدْ * رَو رَ ْل رَي ُك ْن رَل ُه ُك ُفو ًا
اهلل َّ

رَأ رَحدٌ ﴾ فاهلل يف التصور االسالمي يف ضوء ما تقدم من نص قرآين – هو الواحد
االحد الفرد الصمد الذي مل يولد ومل يلد ومل يكن له كفؤا احد ،وصفات اهلل مجيعا

تصب يف كونه االوحد فهو الذي ال تدركه االبصار وليس كمثله يشء وهنى سبحانه

وتعاىل عن ان يكون له اندادا؛ النه ال مثيل له.

وعندما ينعت اهلل نفسه بالوحدانية ،فهذا يعني نفيه الي احديه يف الكون او

املجتمع؛ بل ان ما يوجد متعدد قد يصل يف بعض االنواع اىل مئات االجناس واالف

الصور ،وتشهد عىل ذلك عرشات او مئات من االيات يف كونه اخلالق ،وهبذا فان
اهلل سبحانه وتعاىل ينفي –بام يرتتب عىل ايات الوحدانية– اي خلق لغري اهلل ليصبح
من ينسب قدرة اخللق :اىل غري اهلل مرشكا ،وهو ذنب ال يغفر معه للعبد اال بعد

توبته.
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املبدأ الثاين :تعددية اخللق واختالف املخلوق
هذا املبدأ هو نتيجة املبدأ االول (وحدانية اخلالق) إذ ال يصلح اال بوجود املبدأ

الثاين :وهو تعددية اخللق واختالف املخلوق ،فاإليامن بالتوحيد تتبعه التعددية

فيام سواه وتصبح التعددية امر ًا الزما تقننها الوحدانية االهلية ،وهي –التعددية–
رضورة منطقية امام وحدانية اهلل سبحانه وتعاىل.

وهبذا تكون تعددية املخلوق واختالفه حكمة اهلية وضع الياهتا بحيث ال

يتطرق هلا اخللل ،وعليه يكون التوحيد اخلالص هلل تعاىل ،والتعددية املنضبطة انام

تكون للمجتمع وعىل اساس من هذين املبدأين يتجىل التصور االسالمي هلذا

الوجود ،فاهلل فيام خيص املسلمني – وحده هو الواحد وكل ما دونه متعدد ،فهو
واحد يف ذاته وصفاته وافعاله ،وهو اخلالق واملحيي واملميت ال يستحق العبادة غريه
وال جتدر االستعانة بمن سواه او بأحد من دونه ،فتوحيد اهلل هو جوهر االسالم
عال ْوا إِىل رَك ِل رَم ٍة رَس ٍ
تاب رَت رَ
واساسه املتني وروح الوجود االسالمي ﴿ ُق ْل يا رَأ ْه رَل ا ْل ِك ِ
واء

رَب ْينرَنا رَو رَب ْين ُرَك ْم رَأ َّال رَن ْع ُب رَد إِ َّال رَ
رش رَك بِ ِه رَش ْيئ ًا رَوال رَي َّت ِخ رَذ رَب ْع ُضنا رَب ْعض ًا رَأ ْرباب ًا ِم ْن ُد ِ
اهلل رَوال ُن ْ ِ
ون
اهللِ رَفإِنْ رَت رَو َّل ْوا رَف ُقو ُلوا ْ
اش رَهدُ وا بِ رَأ َّنا ُم ْس ِل ُمونرَ ﴾( ،)41والتوحيد هو مهمة كل االنبياء ويف
وال رَأ ِن ْاع ُبدُ وا رَ
﴿و رَل رَقدْ رَب رَعثْنا ِيف ُك ِّل ُأ َّم ٍة رَر ُس ً
اجترَنِ ُبوا َّ
الط ُ
وت﴾(.)42
اغ رَ
كل االمم رَ
اهلل رَو ْ

أنواع التعددية
كثرية هي اشكال التعددية يف املجتمع ويمكن امجاهلا عىل النحو االيت(:)43
 )1التعددية العرقية :تتعد االعراق واالجناس التي تنحدر منها السالالت
اس إِ َّنا
البرشية ،ويشهد ذلك القران; إذ يقول اهلل سبحانه وتعاىل فيه ﴿يا رَأ ُّ رَيا ال َّن ُ
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رَعار ُفوا إِنَّ رَأ ْك رَر رَم ُك ْم ِع ْن رَد اهللِ
ناك ْم ِم ْن رَذ رَك ٍر رَو ُأنْثى رَو رَج رَع ْل ُ
رَخ رَل ْق ُ
ناك ْم ُش ُعوب ًا رَو رَقبائِ رَل لِت رَ
ْقاك ْم إِنَّ رَ
رَأت ُ
يم رَخبِ ٌري﴾( ،)44فالعامل شعوب خمتلفة تنتمي ألعراق واجناس
اهلل رَع ِل ٌ
كلها الب واحد وام واحدة ،وهنا نكتة خلقية هو اننا نحمل جينة االختالف يف
اصالبنا – وننتمي لرب واحد هو الذي خلقها ،ويصدق ذلك قول النبي  يف

حجة الوداع ،إذ يقول(( :يا ايا الناس إن ربكم واحد ،وان اباكم واحد ...كلكم

آلدم وآدم من تراب))(.)45

فاآلية الكريمة وما تشفع به من حديث نبوي تكشف ان الناس مجيع ًا عىل

اختالف اجناسهم واعراقهم متساوون يف احلقوق اخللقية والواجبات الطبيعية وما

خلقهم اهلل اال ليكونوا متعاونني متحابني متواصلني يكفل القوي منهم الضعيف،

ويكفل الغني منهم الفقري ،فال يطغى جنس عىل جنس ،وال تطغى منهم طائفة عىل
اخرى ،او طبقة عىل طبقة.

والتعددية العرقية تعني التنوع البرشي عىل مستوى االعراق واالجناس

ٌ
كل من عند اهلل ،وال فضل الحد عىل احد طاملا كان املصدر الواحد هو اخلالق

سبحانه وتعاىل .واالعرتاف بتعدد االعراق واالجناس يكفل احرتام خصوصيات
املجتمعات عىل اي صورة ارتضتها تلك املجتمعات.

 )2التعددية الدينية :وهي التعددية التي تتضمن التعدد يف االديان والعقائد

والرشائع واملناهج املتصلة به ،ومفهومها االعرتاف بوجود تنوع يف االنتامء الديني

يف اجلتمع واحد او دولة تضم جمتمع ًا او اكثر مع احرتام هذا التنوع وقبول ما يرتتب

عليه من اختالف ،او خالف يف العقائد ،واجياد صيغ مالئمة للتعبري عن ذلك
يف إطار مناسب وباحلسنى عىل نحو حيول دون نشوب رصاع ديني هيدد سالمة

املجتمع.
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ومفهوم التعددية الدينية عىل هذا النحو يقتيض عدم نفي االخر ويضع العالقة

مع االخر يف ظل مبدأ املساواة التي يكفلها القانون وااللتزام بمبدأ حرية التفكري
والتنظيم واعتامد احلوار واجتناب االكراه ،ففي ظل االسالم ال تلغى الديانات

االخرى ،وال حيظر وجود سائر امللل فللكافر حرية االختيار مثلام للمسلم وال
ادل عىل ذلك من خطاب القران يف سورة (الكافرون) :اذ يقول تعاىل ﴿ ُق ْل يا رَأ ُّ رَيا
ا ْل ِ
كاف ُرونرَ * ال رَأ ْع ُبدُ ما رَت ْع ُبدُ ونرَ * رَوال رَأ ْنت ُْم عابِدُ ونرَ ما رَأ ْع ُبدُ * رَوال رَأنا عابِدٌ ما رَع رَبدْ ت ُّْم
* رَوال رَأ ْنت ُْم عابِدُ ونرَ ما رَأ ْع ُبدُ * رَل ُك ْم ِدين ُُك ْم رَو ِ رَيل ِد ِ
ين﴾ فلم ينته القران لنفي باقي
الديانات وانام ترك الباب مفتوح ًا للدين االخر وحرية االختيار مباحة.
وعىل اساس من قبول االسالم بوجود سائر االديان واالجتاهات ضمن

جمتمعه ،ويف ظل دولته; فإنه يمنحهم احلرية الكاملة يف ممارسة شعائر ادياهنم
والقيام بطقوس عبادهتم ،وتنفيذ تعاليمها واحكامها من دون ان يفرض عليهم

شعائره واحكامه او يتدخل يف ديانتهم عىل أن ال يطغوا أو يفسدوا يف األرض فلام
رأى النصارى اال يباهلوا رسول اهلل ،فقالوا :يا ابا القاسم رأينا ان ال نباهلك وان
نقرك عىل دينك ونثبت عىل ديننا ،فقال  :إذا ابيتم املباهلة فأسلموا يكن لكم ما

للمسلمني وعليكم ما عليهم ،فأبوا ،قال :فإين انا حربكم ،فقالوا :مالنا بحرب

العرب من طاقة ولكن لنصاحلك عىل ان ال تغزونا وال ختيفنا وال تردنا عن ديننا(.)46
وهنا يكفل االسالم وهو يف وضع املنترص لآلخر عدم رده عن دينه وعدم إخافته

او غزوه.

وال غرابة فقد خلق اهلل الناس خمتلفني لكل منهم عقل يفكر به ومنحهم ارادة

يرجح هبا ،ومنحه ملكات وقوى ومواهب خمتلفة عىل اساسها خيتار الناس ال

نفسهم ما يريدونه ،ولو شاء اهلل ان جيعل الناس كلهم عىل التوحيد وااليامن كام فطر
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املالئكة ،ولكن اهلل خلق من خلقه خلق ًا مفطورين عىل عبادته ﴿ال رَي ْع ُصونرَ رَ
اهلل ما
رَأ رَم رَر ُه ْم رَو رَي ْف رَع ُلونرَ ما ُيؤْ رَم ُرونرَ ﴾( )47وخلق االنسان فميزه باإلرادة واالختيار ،ليقرر
بنفسه ولنفسه ﴿ رَف رَم ِن ْاهترَدى رَفإِ َّنام رَ ْيت ِرَدي لِ رَن ْف ِس ِه رَو رَم ْن رَض َّل رَفإِ َّنام رَي ِض ُّل رَع رَل ْيها﴾(،)48
شاء رَف ْل رَي ْك ُف ْر﴾( .)49فلم يشأ اهلل ان جيرب االنسان عىل دين
شاء رَف ْل ُيؤْ ِم ْن رَو رَم ْن رَ
﴿ رَف رَم ْن رَ

واحد ،وال عىل االيامن به بل ترك له احلرية يف هذه القضية ،وبعد ان يرس له ادوات

التفكري وبعث له الرسل وانزل له الكتب لتعاونه وتساعده عىل اختيار الطريق الذي
شاء رَر ُّب رَك رَ رَ
اس ُأ َّم ًة ِ
واح رَد ًة رَوال
يريد ان يسلكه ،غري انه ترك له اخليار رَ
﴿و رَل ْو رَ
ل رَع رَل ال َّن رَ

رَيزا ُلونرَ ُ ْمت ِرَل ِف رَ
ني * إِ َّال رَم ْن رَر ِح رَم رَر ُّب رَك﴾(.)50

 )3التعددية املذهبية :وتعني التعدد املذهبي يف اطار الدين الواحد ،ومفهومها

يعني االعرتاف بوجود تنوع يف االنتامء املذهبي يف جمتمع واحد،او دولة تضم جمتمعا
او اكثر لذلك ينبغي احرتام هذا التنوع وقبول ما يرتتب عليه من اختالف او خالف

عىل املستوى الفرد واالصول فض ً
ال عىل رضورة اجياد الصيغ املالئمة للتعبري عن
ذلك يف إطار مناسب وعىل نحو حيول دون نشوب رصاعات مذهبية هتدد سالمة

املجتمع مع االقرار بأن (احد ًا ال حيق له نفي االخر) وضامن حرية التفكري والتعبري
املذهبي للجميع واملساواة يف ظل سيادة القانون(.)51

وجتدر االشارة اىل ان تعدد الفرق واملذاهب داخل الدين االسالمي َش ّك َ
ـل

ظاهرة طبيعة بل هي سمة ثابتة يف االديان الساموية والوضعية .وقد تكونت كثري

من املذاهب منذ بدء القرن االول للهجرة ،ومل يكتب لبعضها االنتشار ،او يتحقق

هلا اتباع مما ادى اىل انقراضها ،اما الذين تأصلت مذاهبهم وبقيت اىل يومنا هذا هم

السنة بمذاهبهم االربعة :احلنفي والشافعي واملالكي واحلنبيل ،والشيعة ،فض ً
ال عن
اخلوارج واملعروف منهم حالي ًا االباضية.
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وعليه فالتعددية املذهبية ظاهرة طبيعية الزمة يف مجيع االديان والعقائد ،ومن

الطبيعي ان يكون هناك تعدد يف املذاهب طاملا كان هناك تعدد يف الفكر والتصورات

والرؤى.

 )4التعددية اللسانية :التعددية اللسانية هي من احلقائق اخللقية التي خص
اموات رَو رَ
ِ
األ ْر ِ
ض
الس
اهلل هبا االنسان ،وميز هبا االعراق ،فكان من رَ
﴿و ِم ْن آياتِ ِه رَخ ْل ُق َّ
ٍ
اختِ ُ
آليات لِ ْلعا ِمل ِ رَ
رَو ْ
ني﴾(.)52
الف رَأ ْل ِسنرَتِ ُك ْم رَو رَأ ْلوانِ ُك ْم إِنَّ ِيف ذلِ رَك

ولذلك خص اهلل االقوام بأنبياء منهم جييدون لغتهم واساليب خماطبتهم
﴿وما رَأ ْر رَس ْلنا ِم ْن رَر ُس ٍ
ول إِ َّال بِ ِل ِ
سان رَق ْو ِم ِه لِ ُي رَب ِّ رَ
ني
وكيفية التواصل مع ابناء جلدهتم رَ
رَ ُهل ْم﴾( ،)53وتكلفت الرتمجة بتبليغ رسالة القران فيام بعد – العامل ،اي ان ترتجم اىل

لغات تستعملها االقوام االخر كي يعرفوا فحوى القران ومبادئ االسالم ،فحوار
احلضارات والثقافات عامل يتفاعل يف ضوئه االنسان ساعي ًا اىل تعلم لغة غريه،

وتعليم غريه لغته ،ثم البد ان نعرتف بأن هنالك لغات شتى والسنة خمتلفة يتحدث

الناس هبا ويتخاطبون ويتفاعلون يف ضوئها.

ومن مصاديق التعددية اللسانية تعددية اللهجات ضمن اللسان الواحد ،فلم

يكن من القران وقد انزل بلغة العرب اال ان حيرتم تلك اللهجات يف منحاها العام
الذي يتساوق وذوق اللسان العريب بام يكفل اعىل درجات الفصاحة فورثنا القران
والقرآنية يف ضوء اللهجات العربية وورثنا عن الرسول اهلل (( انزل القران عىل

سبعة احرف كلها شاف كاف))( )54وال نعدم يف القران ان نجد ما يتوافق مع هلجة
متيم ،او اسد ،او طيء ،وغريها من اللهجات العربية.
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 )5التعددية الثقافية :ملا كان التنوع ظاهرة كونية يتجىل يف عامل الطبيعة ،فهو مل

حيدث صدفة خارج االرادة االهلية ،فالقران والسنة يشهدان عىل ان هذا التنوع من

مظاهر اخللق الكربى ،فاهلل تبارك وتعاىل هو احسن اخلالقني وابدعهم ال بمجرد

اجياد االشياء من العدم بل بإجيادها عىل هذه الصورة البديعة يف تنوعها واختالفها.
وكان من شأن هذا االختالف الطبيعي واجلغرايف واحليواين واالنساين ان يثرى
احلياة االنسانية عىل كل الصعد االجتامعية واالقتصادية والسياسية ثم الثقافية وعليه

يمكن ان نلتمس يف املنظور االسالمي االعرتاف بالتعددية الثقافية ،وال سيام وهم
يتعددون يف اعراقهم ولغاهتم والسنتهم ،ويتعاملون ويتفاعلون بأساليب خمتلفة

مع كائنات متعددة االلوان ،فال بد ان يتعددوا يف ثقافاهتم يف كل احلياة ومفاهيمها

ونظمها وتقاليدها وعادات الناس فيها ،هذا ما يقف وراء اختالف الناس يف ملبسهم

ومأكلهم ومرشهبم ومسكنهم ،فلكل طريقة ولكل رشيعة يتحرك يف ضوئها فعله
الثقايف ﴿لِ ُك ٍّل رَج رَع ْلنا ِم ْن ُك ْم ِ ْ
ش رَع ًة رَو ِم ْنهاج ًا﴾(.)55

واحلضارة التي تقوم عىل لون واحد او شكل واحد تعد حضارة فقرية،

احلضارة الغنية هي التي تأخذ وتفيد من اجلميع ،وتقتبس من الكل ،وهذا ما جيعل

التعدد الثقايف رضورة يف هنضة الشعوب.

 )6التعددية السياسية :وتعنى تعدد القوى واآلراء السياسية وحقها يف التعايش

والتعبري واملشاركة والتأثري يف القرار السيايس يف اطارها االجتامعي املنضوية حتته

وبذلك فإهنا تعني االعرتاف بوجود تنوع يف جمتمع ما بفعل وجهود االنتامء فيه ضمن

هويته الواحدة ،واحرتام هذا التنوع وقبول ما يرتتب عليه من خالف واختالف يف

العقائد واالنظمة واملصالح وانامط احلياة واالهتاممات ،ثم االولويات ،فض ً
ال عىل

إجياد الصيغ املالئمة للتعبري عن ذلك كله بحرية عىل نحو حيول دون نشوب رصاع
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هيدد سالمة املجتمع ،واشرتاك مجيع فئات املجتمع يف هذا االطار يصطلح عليه

تسمية املشاركة السياسية.

وهبذا فالتعددية مفهوم ليربايل ينظر اىل املجتمع عىل انه متكون من روابط

سياسية وغري سياسية متعددة ذات مصالح مرشوعة متفرقة ،ثم يرتكز احلكم يف فئة
من دون اخرى ،وهذا ما يساعد عىل حتقيق املشاركة وتوزيع املنافع(.)56

تعددية تعددية الدينية
الكتابات الدينية جلون هيك –الرائد يف قراءة التعددية الدينية– تركز عىل

نوعني من التعددية الدينية ومها املعيارية واخلالصية ومال يف كل ذلك اىل جعل
املعيارية تعتمد عىل اخلالصة املعهودة لدى اتباع الديانات يف العامل كافة .غري ان

الدارسني واملتابعني ملوضوعة التعددية الدينية الحظوا ما طوره (جون هيك).
من انواع للتعددية الدينية وكانت عىل النحو االيت(:)57

 )1التعددية املعيارية :وتعني ان عىل املسيحي ان يلتزم اخالقي ًا باحرتام اتباع

الديانات االخرى من غري دينهم

 )2التعددية اخلالصية او اإلنقاذية :وتعني املنهجية او الطريقة لغري املسيحني

وال سيام التي تقودهم اىل سبل ما لنيل اخلالص املسيحي

 )3التعددية املعرفية (األبستمولوجيا) :وهي معنية بإشكالية الرباءة للمعتقدات

الدينية فاملسيحيون ليسوا اوفر حظ ًا من غريهم –املتدينني بغري دينهم– يف جتسيد

االيامن واستيعاب مفهوم الرباءة ،وعليه يمكن تعريف التعددية األبستمولوجيا:
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وهي تلك التعددية القائلة بأن اتباع الديانات الرئيسة يف العامل يقفون عىل قدم

املساواة بمقدار ما يتعلق االمر بفهمهم لفكرة الرباءة يف معتقداهتم الدينية التي
اوضح (هيك) اهنا نابعة من التجربة الدينية وتقف عىل ارضيتها.

 )4التعددية الدينية القائمة عىل احلقيقة :مذهب يقول بأن احلقيقة الدينية يمكن

ان توجد يف االديان غري املسيحية وبدرجة امتداد او سعة ال تقل عن وجودها يف

املسيحية نفسها.

التفسري البلورايل للتعددية الدينية
تستند التعددية الدينية يف إطارها العام عىل ظاهرة يمكن االنطالق منها لتفسري

هذه الظاهرة ،وتلك هي حمركات التعدد الديني واملذهبي(.)58

 )1الواقعية :فالتعددية الدينية ظاهرة واقعية وحقيقية قائمة ال يمكن جتاهلها

أو التغايض عنها وعن تداعياهتا النظرية والعلمية ،وما قوله تعاىل رَ
﴿ل ُك ْم ِدين ُُك ْم رَو ِ رَيل
ِد ِ
ين﴾ اال لعلمه سبحانه وتعاىل باقية االمور بعد فطر الناس عىل االختالف وهيأ هلم

فرص االختيار لتكون كل نفس بام كسبت رهينة.

 )2االصالة :ال يمكن ان يكون نظام ديني واحد هو املسؤول عن هذه التعددية

فهي ليست اعتبارية فتقبل االندماج يف بوتقة واحدة ،وال سيام ان املحرك االول

للتعددية هو الواقع ولو كان التعدد اعتباري ًا فان ماله اىل نفي ذاته ،فال يمكن وهذه
احلال القبول بإمكانية انصهار االديان يف دين واحد.
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 )3االحقية :وعليه فالتعددية الدينية يف ضوء ما تقدم جمازة ومقبولة عق ً
ال،

وليس االعرتاف بأحقيتها وحقيقتها اال من باب االعرتاف بأصالة التنوع الديني،
ثم يكون التباع الديانات املتعددة او املذاهب االحقية يف االرتباط الديني بام هم
عليه وعدهم ما يدينون به امر ًا صحيح ًا .ويقرتح املنهج البلورايل اسباب ًا –تبدو

تارخيية– تقف وراء رس التعددية الدينية وهي(:)59

 )4العناد :وكان عناد البرش من مكامن ارسار التعددية ،وال سيام تعنتهم

امام احلق وعدم تقبلهم له ،مما يستدعي منهم سلسلة من االلتزامات العلمية التي

تتعارض مع املصالح الشخصية ،وهلذا فهم يرصون عىل ما هم عليه يمثله ذلك من
حمافظات عىل هذه املصالح.

 )5التفاوت :فتاميز بني البرش وتفاوهتم النسبي للفهم واالدراك البرشي نتيجة

تأثريات الالوعي عىل إدراكهم ،جعلهم خيتلفون يف ادراك احلقائق ،بل ان بعضهم

اليدرك احلقائق ويدرك االوهام التي تصنعها عقوهلم وافهامهم الفاسدة ،وحينئذ
فهم يرصون عىل هذه األوهام ويتعلقون هبا.

 )6العاطفة :تأثري العواطف واالنفعاالت ال يمكن جتاهلها ،فهي عند أكثر

الناس حاكمة وليست حمكومة لعقوهلم ،وهلذا فهم يتشبثون بأفكارهم ومعتقداهتم

ال من موقع تأميل وإنام من منطلق نفيس انفعايل وعاطفي.

آليات التعددية وضوابطها
يف املجتمع االسالمي جوهر التعددية الدينية واملذهبية يقوم عىل احلرية التي ال

تعرف حد ًا او قيد ًا غري ان لكل جمتمع خصوصية ثقافية ينبغي هلا احلرية أال تنتهي إىل
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امتهاهنا أو السخرية منها أو استفزازها وال سيام أن تللك اخلصوصيات مما تعارفت

املجتمعات عىل احرتامها وتقديسها.

لذا ،وانطالق ًا من رؤية إسالمية ينبغي أن نعرض لبعض من املبادئ واألسس

التي يمكن أن تسهم يف بلورة منظومة فكرية وعقائدية إسالمية يف ضوئها جيري

احتواء اآلخر من دون ضغط او تقريح ،أو اشعاره بالغربة ،أو االغرتاب ،وتلك
اآلليات والضوابط لن تكون قيد ًا وإنام خيار يكفل للمجتمع أن يأتلف عىل الرغم

من اختالف انتامءاته الثقافية وال سيام الدينية والعقائدية واملذهبية ،من ثم التفكري

من زاوية احلتمية الوجودية لآلخر بوصفه ند ًا خالق ًا فادر ًا عىل العطاء فتضمن
بذلك جي ً
ال يكون عىل مسافة واحدة من كل الرشائع وامللل وله أن خيتار فيكون

أمام (اهلل) وحده مسؤوال عن خياره وكل نفس بام كسبت رهينة ،ولنرتك الرصاع
لألفكار و احلجج والرباهني ،ومصاديق كل ذلك من سلوكيات تنعكس عىل األفراد

واجلامعات عىل نحو يرسم مالمح ما تنتمي اليه.

ويمكن إمجال تلك الضوابط و اآلليات يف املحاور االتية:
 .1إشاعة ثقافة االختالف يف ضوء النصوص القرآنية والسرية النبوية ،وسرية
أهل البيت  والصحابة الكرام عىل نحو يزرع يف نفس املجتمع االطمئنان

إىل أن االختالف سمة فطرية وإرادة إهلية ال مناص عنها وال حميص .وهبذا
ال يقود االختالفات الفطرية لزرع بذور التفرقة والشقاق .فاالختالف حيتمل

الرأي واآلخر ولكن اخلالف يضيق بالرأي اآلخر ،ومن ثم يسد الطريق أمام
التعددية الدينية واملذهبية؛ فض ً
ال عن الفكرية ،وهذا من املخاطر التي تتعرض

هلا التعددية يف املجتمعات االسالمية؛ ألهنا حديثة العهد باحلرية وكثري منها

يؤمن باإلسالم (قو ً
ال واحد ًا) وأن احلق ما يراه هو ،واآلخر نوع من الضالل.
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 .2فإذا مل يلتزم اجلميع بآداب االختالف ويؤمنوا أن االختالف يف الفكر ال
يثري حفيظة وال يقتيض عداوة بل انه أمر مطلوب؛ ألن احلقيقة أعظم من

ان يستوعبها رأي واحد وأن كل واحد يمسك بشعبة منها ،وأن هذا ال يثري

عداوة ،وال يبعث عىل التنديد باآلخرين وأن الفكر واملجتمع هو غري احلساب
والرياضة فال يعني االختالف فيه اخلطأ والصواب باملعنى والريايض ،وإنام

هو النظر إىل ُبعد من أبعاد احلقيقة مل ينظر اليه الطرف اآلخر ،أو الرتكيز عىل

جانب مل يعطه اآلخر حقه ولكن ليكمله( .)60وقد يبدو هذا التوجه مثالي ًا غري

أن القرآن مصدره ،فقد أمر اهلل نبيه موسى أخاه هارون بأن يذهبا اىل فرعون
جل وعال ﴿ا ْذهرَ ْب رَأن رَْت رَو رَأ ُخ رَ
وأوصامها؛ إذ يقول ّ
آيايت رَوال رَتنِيا ِيف ِذ ْك ِري *
وك بِ ِ

ا ْذهرَ با إِىل ِف ْر رَع ْونرَ إِ َّن ُه رَطغى * رَف ُقوال رَل ُه رَق ْو ًال رَل ِّين ًا رَل رَع َّل ُه رَيت رَرَذ َّك ُر رَأ ْو رَ ْيشى﴾( )61وحتت
مطلب االختالف ما يضيق به املقام.

 .3ملا كان (املرء خمبوء حتت لسانه)( )62كام يقول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

فإن اخلطاب الديني عىل ألسنة كثري من الدعاة والعلامء ال يزال مته ًام باملاضوية

ليس عىل مستوى الوقائع املشار اليها بل و عىل مستوى اللغة التي تعجز كثري
من الرشائح االجتامعية الوصول اىل معانيها وهي حمل اختالف بني املختصني،

لذلك كان الشهيد الصدر االول ،اول من التفت اىل تلك االشكالية يف اخلطاب
الديني ودعا اىل رضورة كتابته بلغة معارصة قريبة من اذهان الناس ومداركهم

املعرفية يف عرصنا فجاءت فتاوا ُه الواضحة ،إذ يقول «إن الرسائل العلمية مل

تعد ببعدها التارخيي املألوف كافية األداء مهمتها بسبب تطور اللغة واحلياة،
وذلك ان الرسالة العملية تعرب عن احكام رشعية لوقائع من احلياة ،واالحكام

الرشعية بصيغها العامة وان اكانت ثابتة ،ولكن اساليب التعبري ختتلف وتتطور
من عرص اىل عرص ...،فاللغة املستعملة تارخيي ًا يف الرسائل العملية كانت تتفق
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مع ظروف االمة السابقة ،اذ كان اقراء الرسالة العملية مقصورين غالب ًا عىل

علامء البلدان وطلبة العلوم الدينية املتفقهني .)63(»...ان ما يمكن قوله يف ضوء

ذلك ان املباين النظرية التي حتكم كثري ًا من املفاهيم اإلسالمية جيب ان تقرا بلغة

العرص كي يستطيع االنسان يف ضوئها ان يرسم مالمح نظرية قبول اآلخر،

وعدم التقوقع عىل االمثلة القديمة ،التي قد تعزز االنغالق وعدم االنفتاح،
فض ً
ال عن االنكفاء الفكري ،ثم ارساء اسس علمية اسالمية قد تقود اىل آلية
جديدة للمفاهيم الدينية عىل نحو يتالءم وروح العرص.

 .4قراءة مبد ًا االمر باملعروف والنهي عن املنكر قراءة اسالمية جديدة يرسم يف
ضوئها املوقف االمثل لألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فيعرف ان دورة

ينتهي بمجرد االداء باللسان او القلب .اما تطبيق ذلك التغيري باليد اال يف
الرضورة التي حتددها القراءة اجلديدة وان يكون تطبيق هذا املبدأ نابع ًا عن
محاسة املسلم واندفاعة العاطفي ،فتتسلل عربة االهواء والعقد والنفسية الفردية
واالجتامعية ،ومن ثم متنحه الذريعة الن يبتعد يف تطبيقه عن روح االسالم

وحقيقة فكره؛ اذ ان املسلم مهام بلغ شأنه وايامنه لن يكون اكثر حرصا عىل

االسالم من الرسول  ولن تكون عاطفته أشد حرصا عىل اهلداية منه ،مع

كل هذا فقد وجه القرآن رسوله الكريم وضبط زمام االمور ،اذ يقول سبحانه
﴿وإِنْ رَك َّذ ُب رَ
وك رَف ُق ْل ِيل رَع رَم ِيل رَو رَل ُك ْم رَع رَم ُل ُك ْم رَأ ْنت ُْم رَب ِريئُونرَ ِممَّا رَأ ْع رَم ُل رَو رَأ رَنا
وتعاىل :رَ
رَب ِري ٌء ِممَّا رَت ْع رَم ُلونرَ ﴾( ﴿ .)64رَفإِنْ رَت رَو َّل ْوا رَفإِ َّنام رَع رَل ْي رَك ا ْل رَب ُ
الغ ْ ُاملبِنيُ ﴾( ﴿ .)65رَن ْح ُن
اف رَو ِع ِ
آن رَم ْن رَي ُ
رَأ ْع رَل ُم بِام رَي ُقو ُلونرَ رَوما رَأن رَْت رَع رَل ْي ِه ْم بِ رَج َّبا ٍر رَف رَذ ِّك ْر بِا ْل ُق ْر ِ
يد﴾(.)66
ول إِ َّال قا ُلوا ِ
رَ
ين ِم ْن رَق ْب ِل ِه ْم ِم ْن رَر ُس ٍ
واص ْوا
﴿كذلِ رَك ما رَأ رَتى ا َّل ِذ رَ
ساح ٌر رَأ ْو رَ ْمنُونٌ * رَأ رَت رَ

طاغونرَ * رَفت رَرَو َّل رَع ْن ُهم رَفام رَأن رَْت بِ رَم ُلو ٍم﴾( .)67رَ
بِ ِه رَب ْل ُه ْم رَق ْو ٌم ُ
اس رَتغْ نى *
﴿أ َّما رَم ِن ْ
ْ
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رَف رَأن رَْت رَل ُه رَت رَصدَّ ى * رَوما رَع رَل ْي رَك رَأ َّال رَي َّز َّكى﴾( ﴿ .)68رَف رَذ ِّك ْر إِ َّنام رَأن رَْت ُم رَذ ِّك ٌر * رَل ْس رَت
رَع رَل ْي ِه ْم بِ ُم رَص ْي ِط ٍر﴾(.)69
هذه النصوص وغريها كفيلة بأن تعطي صورة واضحة يف التعاطي مع بدأ

االمر باملعروف والنهي عن املنكر عىل نحو ال يتجوز اللسان مع اكثر االمور رفضا
يف االسالم اال وهو الرشك يف االسالم او ما يتعلق بقذف الرسول بالسحر واجلنون،
فام بالك بأشياء هي دون تلك االمور بدرجات غري ان التعاطي معها يكون عىل نحو

يولد الفرقة والبغضاء والتنافر.

ان ضبط مثل هذه املفاهيم االسالمية يف ضوء املنظومة القرآنية والسنة النبوية

واخبار اهل البيت  ،والصحابة الكرام يسد الباب امام االدعياء يف تطبيق ما خيدم
مصاحلهم او أدجلة كثري من املفاهيم االسالمية وذلك ملآرب سياسة او فئوية او

طائفية فتتعاطى مع اآلخر بأساليب تثري نفوره وهي كذلك ال ترسخ اعتذار املسلم
يف عقيدته .ان اساليب االمر باملعروف والنهي عن املنكر القولية منها والقلبية؛

فض ً
ال عن التنفيذية لو ضبطت يف ضوء القرآن ومن ثم تسويقها ضمن سياقات
علمية تتصل هبا العلوم االجتامعية النفسية فأهنا ستأيت ُأكلها ،من ثم ال يستطيع
املنكرون رد ما نحن عليه؛ الن العلم والقرآن سوف يتظافران يف اداء املفاهيم

االسالمية ،ومن ثم تظافر تلك اجلهود العلمية يف تسويق املفاهيم القرآنية سوف
جينبنا االجتهادات الفردية؛ اذ مل يعد العمل الفردي فع ً
ال يف عامل التنظيم والتنهيج،
وهبذا نتمكن من اشاعة الثقافة واملعرفة واالملام باملهارات املطلوبة للمجتمع.

من ضوابط التعددية وآلياهتا جتنب (الغرور الديني) او املذهبي فقد قيل من

قبل ان اجلنة ال يدخلها اال من كان هود ًا او نصارى ويرد سبحانه وتعاىل؛ اذ يقول:
﴿تِ ْل رَك رَأمانِ ُّي ُه ْم ُق ْل ها ُتوا ُب ْرها رَن ُك ْم إِنْ ُك ْنت ُْم ِ
صاد ِق رَ
ني * رَبىل رَم ْن رَأ ْس رَل رَم رَو ْج رَه ُه هللِ رَو ُه رَو
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ُم ِْس ٌن رَف رَل ُه رَأ ْج ُر ُه ِع ْن رَد رَر ِّب ِه رَوال رَخ ْو ٌف رَع رَل ْي ِه ْم رَوال ُه ْم رَ ْيزرَ ُنونرَ ﴾( ،)70ومن مصاديق

﴿و رَ
قال ِ
ود
ت ا ْل رَي ُه ُ
الغرور الديني بني اهل الكتاب انفسهم ،وينقل القرآن قولة تعاىل :رَ
ش ٍء رَو رَ
ت ال َّنصارى رَل ْي رَس ِ
قال ِ
رَل ْي رَس ِ
ود رَعىل رَ ْ
ت ال َّنصارى رَعىل رَ ْ
ش ٍء رَو ُه ْم رَي ْت ُلونرَ
ت ا ْل رَي ُه ُ
ين ال رَي ْع رَل ُمونرَ ِمث رَْل رَق ْو ِهلِ ْم رَف ُ
تاب رَكذلِ رَك رَ
اهلل رَ ْي ُك ُم رَب ْين ُرَه ْم رَي ْو رَم ا ْل ِقيا رَم ِة ِفيام
قال ا َّل ِذ رَ
ا ْل ِك رَ

كا ُنوا ِف ِ
يه رَ ْيت ِرَل ُفونرَ ﴾( ،)71ولن يكون االمر بني اصحاب ديانتني وانام قد يكون بني

عز وجل رفع هذ التاميز يف قوله تعاىل ﴿ :رَم ْن رَي ْع رَم ْل ُسوء ًا ُ ْيزرَ
املسلمني انفسهم ،فاهلل ّ
يدْ رَل ُه ِم ْن ُد ِ
بِ ِه رَوال رَ ِ
ون اهللِ رَولِ ًّيا رَوال رَن ِصري ًا﴾(.)72

اإلشارات القرآنية اىل التعددية
من مصاديق التعددية يف القران الكريم
 .1النص عىل ان اهلل تعاىل خلق كل يشء من زوجني وهبذا نفى الواحدية من
﴿س ْبحانرَ
املجتمع واثبت التعددية ابتداء من الزوجني ومن تلك النصوصُ :
واج ُك َّلها ِممَّا ُت ْنبِ ُت رَ
ا َّل ِذي رَخ رَل رَق رَ
﴿و ُ
األ ْر ُ
اهلل رَخ رَل رَق ُك ْم ِم ْن ُت ٍ
راب ُث َّم
ض﴾( .)73رَ
األزْ رَ
﴿أ رَو رَ ْل رَير ْوا إِ رَىل رَ
ِم ْن ُن ْط رَف ٍة ُثم رَج رَع رَل ُكم رَأزْ واج ًا﴾( .)74رَ
األ ْر ِ
ض رَك ْم رَأ ْن رَب ْتنا ِفيها ِم ْن
رَ
َّ
ْ
﴿و ِم ْن ُك ِّل رَ ْ
ش ٍء رَخ رَل ْقنا رَز ْو رَج ْ ِ
ني رَل رَع َّل ُك ْم رَت رَذ َّك ُرونرَ ﴾(.)76
يم﴾( .)75رَ
ُك ِّل رَز ْو ٍج رَك ِر ٍ

 .2النص عىل تفاوت الناس يف درجات إيامهنم ،وقد استعمل القران كلمة درجة

ليميز هبا بني فئات من املؤمنني و االنبياء فقال سبحانه وتعاىل﴿ :ال رَي ْس رَت ِوي
جاهدُ ونرَ ِيف رَسبِيلِ اهللِ بِ رَأ ْم ِ
الض ِر رَو ْ ُامل ِ
ا ْل ِ
ويل َّ رَ
قاعدُ ونرَ ِم رَن ْ ُاملؤْ ِمنِ رَ
واهلِ ْم
ري ُأ ِ
ني رَغ ْ ُ
رَو رَأن ُْف ِس ِه ْم رَف َّض رَل ُ
واهلِ ْم رَو رَأن ُْف ِس ِه ْم رَع رَىل ا ْل ِ
ين بِ رَأ ْم ِ
اهلل ْ ُامل ِ
ين رَد رَر رَج ًة رَو ُك ًّ
ال
قاع ِد رَ
جاه ِد رَ

احل ْسنى رَو رَف َّض رَل ُ
رَو رَع رَد ُ
اهلل ْ ُ
ين رَع رَىل ا ْل ِ
اهلل ْ ُامل ِ
ين رَأ ْجر ًا رَع ِظي ًام﴾(.)77
قاع ِد رَ
جاه ِد رَ
جات ِممَّا رَع ِم ُلوا رَوما رَر ُّب رَك بِ ِ
﴿و ُه رَو ا َّل ِذي
﴿ولِ ُك ٍّل رَد رَر ٌ
رَ
غافلٍ رَع َّام رَي ْع رَم ُلونرَ ﴾( .)78رَ
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رَج رَع رَل ُكم رَخالئِ رَف رَ
ض رَد رَر ٍ
ض رَو رَر رَف رَع رَب ْع رَض ُك ْم رَف ْو رَق رَب ْع ٍ
األ ْر ِ
جات لِ رَي ْب ُل رَو ُك ْم ِيف ما
ْ
هاج ُروا رَوجاهرَ دُ وا ِيف رَسبِيلِ اهللِ بِ رَأ ْم ِ
ُ
واهلِ ْم رَو رَأن ُْف ِس ِه ْم
آتاك ْم﴾(﴿ .)79ا َّل ِذ رَ
ين آ رَمنُوا رَو رَ
﴿و رَر رَف ْعنا رَب ْع رَض ُه ْم رَف ْو رَق رَب ْع ٍ
ض
رَأ ْع رَظ ُم رَد رَر رَج ًة ِع ْن رَد اهللِ رَو ُأولئِ رَك ُه ُم ا ْلفائِزُ ونرَ ﴾( .)80رَ
ٍ ()81
ض ِم ْن ُه ْم رَم ْن رَك َّل رَم ُ
الر ُس ُل رَف َّض ْلنا رَب ْع رَض ُه ْم رَعىل رَب ْع ٍ
اهلل رَو رَر رَف رَع
رَد رَر
جات﴾ ﴿ .تِ ْل رَك ُّ
رَب ْع رَض ُه ْم رَد رَر ٍ
جات﴾(.)82

 .3النص عىل تعدد منطلقات الفرد واجلامعة نحو اخلري ضمن مبدأ االستباق
اس رَتبِ ُقوا ْ رَ
اخل ْري ِ
ات رَأ ْي رَن ما
فقال سبحانه وتعاىل :رَ
﴿ولِ ُك ٍّل ِو ْج رَه ٌة ُه رَو ُم رَو ِّليها رَف ْ

مجيع ًا إِنَّ رَ
ت بِ ُك ُم ُ
رَت ُكو ُنوا رَي ْأ ِ
اهلل رَ ِ
اهلل رَعىل ُك ِّل رَ ْ
ش ٍء رَق ِد ٌير﴾(﴿ .)83لِ ُك ٍّل رَج رَع ْلنا ِم ْن ُك ْم
شاء ُ
اهلل رَ رَ
واح رَد ًة رَو ِ
ل رَع رَل ُك ْم ُأ َّم ًة ِ
لك ْن لِ رَي ْب ُل رَو ُك ْم ِيف ما ُ
ِ ْ
آتاك ْم
ش رَع ًة رَو ِم ْنهاج ًا رَو رَل ْو رَ

اس رَتبِ ُقوا ْ رَ
مجيع ًا رَف ُي رَن ِّبئ ُُك ْم بِام ُك ْنت ُْم ِف ِ
اخل ْري ِ
ات إِ رَىل اهللِ رَم ْر ِج ُع ُك ْم رَ ِ
يه رَ ْتت ِرَل ُفونرَ ﴾(.)84
رَف ْ
ين رَو رَ
﴿والسابِ ُقونرَ رَ
وه ْم بِإِ ْح ٍ
سان رَر ِ رَ
األ َّو ُلونرَ ِم رَن ْ ُامل ِ
ض
ين ا َّت رَب ُع ُ
األنْصا ِر رَوا َّل ِذ رَ
هاج ِر رَ
رَ َّ
ات رَ ْجت ِري رَ ْتت رَرَها رَ
ُ
اهلل رَع ْن ُه ْم رَو رَر ُضوا رَع ْن ُه رَو رَأ رَعدَّ رَ ُهل ْم رَج َّن ٍ
ين ِفيها رَأ رَبد ًا ذلِ رَك
األ ْن ُار خالِ ِد رَ

يم﴾(.)85
ا ْل رَف ْو ُز ا ْل رَع ِظ ُ

هذه النصوص وغريها تشري فيام تشري اىل االسالم احلنيف يعرف من ارسار

الفرد واملجتمع اآلنية واملستقبلية ما جيعله يكشف عن اجلوانب االشكاالت
العقائدية والفكرية التي حتيط باملجتمع ايام كانت ديانته ومن ثم فهو يعطي ح ً
ال

لكل ذلك فيفتح باب قبول االخر أيا كانت رشعته وأيا كانت وجهته وأيا كان هنجه
فالعمل الصالح هو مقياس التفاوت بني العباد; ففضل اهلل املجاهدين عىل القاعدين

ولكل درجات مما عملوا وطال ذلك التفاوت امناء الوحي رسل السامء ففضل اهلل

بعضهم عىل بعض وكان منهم من كلم اهلل.
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ومل يكن دين معني هو خط رشوع ألي احد بل تعددت السبل اىل اهلل فكان

لكل وجهة هو موليها وكان لكل امة رشعة ومنهاجا ،وكانت تلك السبل هي ساحة
ابتالء وساحة اختالف ال خالف ،ومن ثم مرجع املتبارين فيها مجيع ًا اىل اهلل فيحكم

اهلل فيام كان فيه الناس خيتلفون.
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املبحث الثالث
اآلخر يف النص القرآين بني القبول واالحتواء
قبول االخر
يعرف االخر عىل انه كل انسان خمتلف ،سواء أكان هذا االختالف شكيل أم

ضمني اختالف من ناحية الشكل (صفات فسيولوجية أو بنى جسامنية) او ضمني
باملعنى الفكري او السيايس او الديني او العرقي .ويف املجتمعات العربية هناك من

يتصور االخر عىل انه الضد او النقيض او املختلف او العدو وجيري تصنيف االخر
اىل االخر السلطوي او االخر الديني او االخر الفكري او االخر النوعي(.)86

من النصوص القرآنية التي تويص املسلم بان يقبل االخر املختلف يف دينه

وعقيدته ما يلفت االنتباه عىل نحو يكشف عن مساحة واسعة يف التسامح ،وال

فضل يف ذلك اال هلل العامل بعاقبة االمور ،العامل بحتمية االختالف وتفاوت االقتدار

الفكري عند أبناء البرش ،ولذلك تضمن القران إشارات ترتقي اىل الترصيح يف
احتواء االخر وقبول انتامئه وما جاء يف كتبه الساموية بوصفها ك ً
ال من عند اهلل وبلغ

من القران يف قبول االخران وضعه يف بعض النصوص عىل خط رشو ٍع واحد مع
دى رَأ ْو ِيف رَض ٍ
﴿وإِ َّنا رَأ ْو إِ َّي ُ
الل ُمبِ ٍ
ني﴾( .)87ومن تلك
اك ْم رَل رَعىل ُه ً
املسلم إذ يقول تعاىل رَ

النصوص ما يكشف االحتكام اىل الكتب الساموية االخرى عىل الرغم من وجود

الصابِئِ رَ
ني
ين ُ
ين آ رَمنُوا رَوا َّل ِذ رَ
القران .ومن هذه النصوص﴿ :إِنَّ ا َّل ِذ رَ
هادوا رَوال َّنصارى رَو َّ

59

اآلخ ِر رَو رَع ِم رَل ِ
رَم ْن آ رَم رَن بِاهللِ رَوا ْل رَي ْو ِم ِ
صاحل ًا رَف رَل ُه ْم رَأ ْج ُر ُه ْم ِع ْن رَد رَر ِّبِ ْم رَوال رَخ ْو ٌف رَع رَل ْي ِه ْم
ش ٍء رَو رَ
﴿و رَ
قال ِ
ود رَل ْي رَس ِ
قال ِ
ت ال َّنصارى رَعىل رَ ْ
ت ال َّنصارى
ت ا ْل رَي ُه ُ
رَوال ُه ْم رَ ْيزرَ ُنونرَ ﴾ ( .)88رَ

تاب رَكذلِ رَك رَ
رَل ْي رَس ِ
ود رَعىل رَ ْ
ين ال رَي ْع رَل ُمونرَ ِمث رَْل
ت ا ْل رَي ُه ُ
قال ا َّل ِذ رَ
ش ٍء رَو ُه ْم رَي ْت ُلونرَ ا ْل ِك رَ
رَق ْو ِهلِ ْم رَف ُ
اهلل رَ ْي ُك ُم رَب ْين ُرَه ْم رَي ْو رَم ا ْل ِقيا رَم ِة ِفيام كا ُنوا ِف ِ
يه رَ ْيت ِرَل ُفونرَ ﴾(ُ ﴿ .)89ق ْل رَم ْن رَي ْر ُز ُق ُك ْم

اموات رَو رَ
ض ُقلِ ُ
ِ
دى رَأ ْو ِيف رَض ٍ
اهلل رَوإِ َّنا رَأ ْو إِ َّي ُ
الل ُمبِ ٍ
األ ْر ِ
ني ()24
الس
اك ْم رَل رَعىل ُه ً
ِم رَن َّ
﴿و ِم ْن رَأ ْهلِ ا ْل ِك ِ
تاب رَم ْن إِنْ
ُق ْل ال ُت ْس رَئ ُلونرَ رَع َّام رَأ ْج رَر ْمنا رَوال ُن ْسئ ُرَل رَع َّام رَت ْع رَم ُلونرَ ﴾( .)90رَ
رَت ْأ رَم ْن ُه بِ ِق ْنطا ٍر ُيؤرَ ِّد ِه إِ رَل ْي رَك رَو ِم ْن ُه ْم رَم ْن إِنْ رَت ْأ رَم ْن ُه بِ ِدينا ٍر ال ُيؤرَ ِّد ِه إِ رَل ْي رَك إِ َّال ما ُد ْم رَت رَع رَل ْي ِه
قائِ ًام ذلِ رَك بِ رَأ َّنُم قا ُلوا رَليس رَع رَلينا ِيف ُ
ني رَسبِ ٌ
األ ِّم ِّي رَ
يل رَو رَي ُقو ُلونرَ رَع رَىل اهللِ ا ْل رَك ِذ رَب رَو ُه ْم
ْ رَ
ْ
ْ
رَي ْع رَل ُمونرَ ﴾( .)91رَ
ِ
واء ِم ْن رَأ ْهلِ ا ْل ِك ِ
تاب ُأ َّم ٌة قائِ رَم ٌة رَي ْت ُلونرَ
آناء ال َّل ْيلِ
آيات اهللِ رَ
﴿ل ْي ُسوا رَس ً
رَو ُه ْم رَي ْس ُجدُ ونرَ * ُيؤْ ِم ُنونرَ بِاهللِ رَوا ْل رَي ْو ِم ِ
اآلخ ِر رَو رَي ْأ ُم ُرونرَ بِ ْاملرَ ْع ُر ِ
وف رَو رَي ْن رَه ْونرَ رَع ِن ْ ُامل ْن رَك ِر
رَو ُيسا ِر ُعونرَ ِيف ْ رَ
الص ِ ِ
اخل ْري ِ
احل رَ
ني * رَوما رَي ْف رَع ُلوا ِم ْن رَخ ْ ٍ
ري رَف رَل ْن ُي ْك رَف ُرو ُه
ات رَو ُأولئِ رَك ِم رَن َّ
رَو ُ
يم بِ ْ ُ
امل َّت ِق رَ
﴿وإِنَّ ِم ْن رَأ ْهلِ ا ْل ِك ِ
تاب رَملرَ ْن ُيؤْ ِم ُن بِاهللِ رَوما ُأ ْن ِز رَل إِ رَل ْي ُك ْم رَوما
ني﴾( .)92رَ
اهلل رَع ِل ٌ
ُأ ْن ِز رَل إِ رَل ْي ِه ْم ِ
رتونرَ بِ ِ
آيات اهللِ رَث رَمن ًا رَق ِلي ً
ني هللِ ال رَيشْ رَ ُ
خاش ِع رَ
ال ُأولئِ رَك رَ ُهل ْم رَأ ْج ُر ُه ْم ِع ْن رَد رَر ِّبِ ْم
إِنَّ رَ
ساب﴾( .)93رَ
يع ْ ِ
﴿لت ِرَج رَدنَّ رَأ رَشدَّ ال َّن ِ
اهلل رَ ِ
احل ِ
ين
ين آ رَمنُوا ا ْل رَي ُهو رَد رَوا َّل ِذ رَ
داو ًة لِ َّل ِذ رَ
اس رَع رَ
س ُ
رَأ ْ رَ
ين قا ُلوا إِ َّنا رَنصارى ذلِ رَك بِ رَأنَّ ِم ْن ُه ْم
ين آ رَمنُوا ا َّل ِذ رَ
ش ُكوا رَو رَلت ِرَج رَدنَّ رَأ ْق رَر رَ ُب ْم رَم رَو َّد ًة لِ َّل ِذ رَ
ُ
ِق ِّس ِ
الر ُس ِ
يس رَ
ول رَترى رَأ ْع ُين ُرَه ْم
ني رَو ُر ْهبان ًا رَو رَأ َّن ُْم ال رَي ْست ْرَك ِ ُ
بونرَ * رَوإِذا رَس ِم ُعوا ما أ ْن ِز رَل إِ رَىل َّ
يض ِم رَن الدَّ ْم ِع ِممَّا رَع رَر ُفوا ِم رَن ْ رَ
الش ِ
احل ِّق رَي ُقو ُلونرَ رَر َّبنا آ رَم َّنا رَف ْ
رَت ِف ُ
اكت ُْبنا رَم رَع َّ
ين﴾(.)94
اه ِد رَ

﴿و رَك ْي رَف ُ رَي ِّك ُمو رَن رَك
واشار القران اىل اليهود ان حيتكموا اىل التوراة ،فقال النبي رَ
رَو ِع ْن رَد ُه ُم ال َّت ْورا ُة ِفيها ُح ْك ُم اهللِ ُث َّم رَيت رَرَو َّل ْونرَ ِم ْن رَب ْع ِد ذلِ رَك رَوما ُأولئِ رَك بِ ْ ُ
املؤْ ِمنِ رَ
ني﴾(.)95
﴿ف ِ
ووصف القران االنجيل باهلدى والنور ،إذا يقولِ :
ور رَو ُم رَص ِّدق ًا ِملا رَب ْ رَ
ني
يه ُه ً
دى رَو ُن ٌ
إلن ِْجيلِ بِام رَأ ْنزرَ رَل ُ
رَي رَد ْي ِه ِم رَن ال َّت ْو ِ
﴿و ْل رَي ْح ُك ْم رَأ ْه ُل ا ِ
دى رَو رَم ْو ِع رَظ ًة لِ ْل ُم َّت ِق رَ
اهلل
راة رَو ُه ً
ني﴾( .)96رَ
يه رَو رَم ْن رَ ْل رَ ْي ُك ْم بِام رَأ ْنزرَ رَل ُ
اهلل رَف ُأولئِ رَك ُه ُم ا ْل ِ
ِف ِ
فاس ُقونرَ ﴾(.)97
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ورصح القران بان يرتك احلكم عىل االخر اهلل سبحانه وتعاىل اذ يقول ﴿يا رَأ ُّ رَيا
ض ُك ْم رَم ْن رَض َّل إِ رَذا ْاهت رَرَد ْيت ُْم إِ رَىل اهللِ رَم ْر ِج ُع ُك ْم رَ ِ
ين آ رَمنُوا رَع رَل ْي ُك ْم رَأن ُْف رَس ُك ْم ال رَي ُ ُّ
مجيع ًا
ا َّل ِذ رَ
رَف ُي رَن ِّبئ ُُك ْم بِام ُك ْنت ُْم رَت ْع رَم ُلونرَ ﴾(﴿ .)98تِ ْل رَك ُأ َّم ٌة رَقدْ رَخ رَل ْت رَهلا ما رَك رَس رَب ْت رَو رَل ُك ْم ما رَك رَس ْبت ُْم

رَوال ُت ْس رَئ ُلونرَ رَع َّام كا ُنوا رَي ْع رَم ُلونرَ ﴾(.)99

واذا كان التفاوت يف تفسري هذه النصوص قد يبتعد هبا عن ظاهرها فإن لنا

يف سرية الرسول  وال بيته  أسوة حسنة يف التعاطي مع االخر وقبوله ،اذ
روي «انه كان لرسول اهلل جار هيودي البأس بخلقه فمرض فعاده رسول اهلل مع

اصحابه» ومل جيد أمري املؤمنني عىل بن ايب طالب غضاضة من اقرتاض ثالثة اصوع

من جار هيودي شمعون عندما احتاج اىل الطعام.

وبعد فهل ادل مما تقدم يشء حيكي رضورة قبول االخر واحرتامه شخصا

وعقيدة ،اللهم ال ،فقد يكون أخي يف الرضاعة وقد يكون حمل عبادته هو عباديت

ايضا وحتت سقفه اقيم صاليت واهلل وحده هو املسؤول عن عالقة العبد به ومل يفوض
البرش السيام االنبياء عىل اكراه االخرين التزام ملتهم فاحلكم هلل فيام ختتلف فيه من

ديانات وعقائد.

االشارات القرآنية اىل االختالف
ملا كان االختالف سنة كونية عىل املستوى الطبيعي واالنساين فإن االختالف

يف املجتمع امر حتمي ال مناص عنه ،ومن ثم مل يكن القران الكريم اال ان يعزز هذه
احلقيقة عىل امل ان يتدبرها البرش فيوكلون ما اختلفوا فيه اىل اهلل سبحانه وتعاىل

يفصل فيه يوم القيامة (.)100
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ويمكن تلمس فسحة االختالف يف ضوء النصوص القرآنية املتضمنة ملادة
(اختلفوا) وهي ﴿ ُث َّم إِ رَ َّيل رَم ْر ِج ُع ُك ْم رَف رَأ ْح ُك ُم رَب ْين ُرَك ْم ِفيام ُك ْنت ُْم ِف ِ
يه رَ ْتت ِرَل ُفونرَ ﴾(﴿ .)101إِ رَىل

مجيع ًا رَف ُي رَن ِّبئ ُُك ْم بِام ُك ْنت ُْم رَت ْع رَم ُلونرَ ﴾(ُ .)102
اهللِ رَم ْر ِج ُع ُك ْم رَ ِ
﴿اهلل رَ ْي ُك ُم رَب ْين ُرَك ْم رَي ْو رَم ا ْل ِقيا رَم ِة ِفيام
رَ
ُك ْنت ُْم ِف ِ
﴿قال رَقدْ ِج ْئت ُُك ْم بِ ْ ِ
ني رَل ُك ْم رَب ْع رَ
احل ْك رَم ِة رَو ُأل رَب ِّ رَ
ض ا َّل ِذي رَ ْتت ِرَل ُفونرَ
يه رَ ْتت ِرَل ُفونرَ ﴾(.)103
يه رَفات َُّقوا رَ
ض رَب ْين ُرَه ْم ِفيام ِف ِ
ِف ِ
اهلل رَو رَأ ِط ُيع ِ
﴿و رَل ْو ال رَك ِل رَم ٌة رَس رَب رَق ْت ِم ْن رَر ِّب رَك رَل ُق ِ رَ
يه
ون﴾( .)104رَ

اخت رَرَل ْفت ُْم ِف ِ
ني رَ ُهل ُم ا َّل ِذي رَ ْيت ِرَل ُفونرَ ِف ِ
يه ِم ْن رَ ْ
رَ ْيت ِرَل ُفونرَ ﴾(﴿ .)105لِ ُي رَب ِّ رَ
﴿و رَما ْ
ش ٍء
يه﴾( .)106رَ
رَف ُح ْك ُم ُه إِ رَىل اهللِ ذلِ ُك ُم ُ
يب﴾(﴿ .)107إِنَّ رَر َّب رَك ُه رَو رَي ْف ِص ُل
اهلل رَر ِّيب رَع رَل ْي ِه رَت رَو َّك ْل ُت رَوإِ رَل ْي ِه ُأنِ ُ
رَب ْين ُرَه ْم رَي ْو رَم ا ْل ِقيا رَم ِة ِفيام كا ُنوا ِف ِ
يه رَ ْيت ِرَل ُفونرَ ﴾(.)108

االشارات القرآنية اىل حرية الدين واملعتقد

()109

يمكن توزيع النصوص القرآنية التي تشري اىل حرية الفكر والعقيدة وااليامن

والكفر عىل موضوعات متنوعة لعل امهها:

 .1قضية االيامن والكفر وهي قضية شخصية ،والنهي عن اجبار احد عىل االيامن،
وذلك ان االيامن والكفر االجباريني ال قيمة هلام ،واهم ما جاء يف ذلك عن

اغ ِ
الر ْشدُ ِم رَن ا ْل رَغ ِّي رَف رَم ْن رَي ْك ُف ْر بِ َّ
الط ُ
الد ِ
ين رَقدْ رَت رَب َّ رَ
القران﴿ :ال إِ ْكرا رَه ِيف ِّ
وت
ني ُّ
است ْرَم رَس رَك بِا ْل ُع ْر رَو ِة ا ْل ُو ْثقى رَال ان ِْفصا رَم رَهلا رَو ُ
يم﴾(.)110
اهلل رَس ِم ٌ
يع رَع ِل ٌ
رَو ُيؤْ ِم ْن بِاهللِ رَف رَق ِد ْ
شاء رَر ُّب رَك آل رَم رَن رَم ْن ِيف رَ
ض ُك ُّل ُه ْم رَ ِ
األ ْر ِ
اس رَح َّتى
رَ
﴿و رَل ْو رَ
مجيع ًا رَأ رَف رَأن رَْت ُت ْك ِر ُه ال َّن رَ

رَي ُكو ُنوا ُمؤْ ِمنِ رَ
ني﴾(.)111

﴿و ُقلِ ْ رَ
شاء
 .2حرية االختيار يف الدنيا :رَ
شاء رَف ْل ُيؤْ ِم ْن رَو رَم ْن رَ
احل ُّق ِم ْن رَر ِّب ُك ْم رَف رَم ْن رَ
ني نار ًا رَأ رَ
رَف ْل رَي ْك ُف ْر إِ َّنا رَأ ْعترَدْ نا لِ َّ
لظا ِمل ِ رَ
اس
حاط ِبِ ْم ُس ِاد ُقها﴾(ُ ﴿ .)112ق ْل يا رَأ ُّ رَيا ال َّن ُ
جاء ُك ُم ْ رَ
احل ُّق ِم ْن رَر ِّب ُك ْم رَف رَم ِن ْاهترَدى رَفإِ َّنام رَ ْيت ِرَدي لِ رَن ْف ِس ِه رَو رَم ْن رَض َّل رَفإِ َّنام رَي ِض ُّل
رَقدْ رَ
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اس بِ ْ رَ
تاب لِل َّن ِ
احل ِّق
رَع رَل ْيها رَوما رَأ رَنا رَع رَل ْي ُك ْم بِ رَو ِكيلٍ ﴾(﴿ .)113إِ َّنا رَأ ْنزرَ ْلنا رَع رَل ْي رَك ا ْل ِك رَ
رَف رَم ِن ْاهترَدى رَف ِل رَن ْف ِس ِه رَو رَم ْن رَض َّل رَفإِ َّنام رَي ِض ُّل رَع رَل ْيها رَوما رَأن رَْت رَع رَل ْي ِه ْم بِ رَو ِكيلٍ ﴾(.)114
﴿إِ َّنام ُأ ِم ْر ُت رَأنْ رَأ ْع ُب رَد رَر َّب ِ
هذ ِه ا ْل رَب ْل رَد ِة ا َّل ِذي رَح َّر رَمها رَو رَل ُه ُك ُّل رَ ْ
ش ٍء رَو ُأ ِم ْر ُت رَأنْ
رَأ ُكونرَ ِم رَن ْ ُامل ْس ِل ِم رَ
ني * رَو رَأنْ رَأ ْت ُل رَوا ا ْل ُق ْرآنرَ رَف رَم ِن ْاهترَدى رَفإِ َّنام رَ ْيت ِرَدي لِ رَن ْف ِس ِه رَو رَم ْن
ين ﴾( ﴿ .)115رَم ْن رَك رَف رَر رَف رَع رَل ْي ِه ُك ْف ُر ُه رَو رَم ْن رَع ِم رَل ِ
صاحل ًا
رَض َّل رَف ُق ْل إِ َّنام رَأ رَنا ِم رَن ْ ُامل ْن ِذ ِر رَ
﴿ه رَو ا َّل ِذي رَج رَع رَل ُكم رَخالئِ رَف ِيف رَ
رَف رَ
األ ْر ِ
ض رَف رَم ْن رَك رَف رَر
ألن ُْف ِس ِه ْم رَي ْم رَهدُ ونرَ ﴾(ُ .)116
ْ
ين ُك ْف ُر ُه ْم ِع ْن رَد رَر ِّبِ ْم إِ َّال رَم ْقت ًا رَوال رَيزِيدُ ا ْل ِ
رَف رَع رَل ْي ِه ُك ْف ُر ُه رَوال رَيزِيدُ ا ْل ِ
ين
كاف ِر رَ
كاف ِر رَ
ُك ْف ُر ُه ْم إِ َّال رَخسار ًا ﴾(.)117

الر ُس ِ
ول إِ َّال
 .3الرسل ليسوا اال مبرشين ومنذرين ومبلغني ومذكرين﴿ :ما رَع رَىل َّ
الغ رَو ُ
ا ْل رَب ُ
اهلل رَي ْع رَل ُم ما ُت ْبدُ ونرَ رَوما رَت ْكت ُُمونرَ ﴾(ُ ﴿ .)118ق ْل ال رَأ ْم ِل ُك لِ رَن ْف ِيس رَن ْفع ًا رَوال
شاء ُ
اهلل رَو رَل ْو ُك ْن ُت رَأ ْع رَل ُم ا ْل رَغ ْي رَب رَال ْست ْرَك رَث ْر ُت ِم رَن ْ رَ
رَ ًّ
اخل ْ ِ
ري رَوما رَم َّسنِ رَي
ضا إِ َّال ما رَ
﴿وإِنْ رَك َّذ ُب رَ
وك رَف ُق ْل ِيل رَع رَم ِيل
وء إِنْ رَأ رَنا إِ َّال رَن ِذ ٌير رَو رَب ِش ٌري لِ رَق ْو ٍم ُيؤْ ِم ُنونرَ ﴾( .)119رَ
الس ُ
ُّ
رَو رَل ُك ْم رَع رَم ُل ُك ْم رَأ ْنت ُْم رَب ِريئُونرَ ِممَّا رَأ ْع رَم ُل رَو رَأ رَنا رَب ِري ٌء ِممَّا رَت ْع رَم ُلونرَ ﴾(﴿ .)120إِ َّنام رَأن رَْت
رَن ِذ ٌير رَو ُ
ش ٍء رَو ِك ٌ
اهلل رَعىل ُك ِّل رَ ْ
﴿وإِنْ ما ُن ِر رَي َّن رَك رَب ْع رَ
ض ا َّل ِذي رَن ِعدُ ُه ْم رَأ ْو
يل﴾( .)121رَ

الغ رَو رَع رَل ْينرَا ْ ِ
رَنت رَرَو َّف رَي َّن رَك رَفإِ َّنام رَع رَل ْي رَك ا ْل رَب ُ
ساب﴾( ﴿ .)122رَفإِنْ رَت رَو َّل ْوا رَفإِ َّنام رَع رَل ْي رَك
احل ُ
ا ْل رَب ُ
شاء رَأنْ رَي َّت ِخ رَذ إِىل رَر ِّب ِه
الغ ْ ُاملبِنيُ ﴾(ُ ﴿ .)123ق ْل ما رَأ ْس رَئ ُل ُك ْم رَع رَل ْي ِه ِم ْن رَأ ْج ٍر إِ َّال رَم ْن رَ
رَسبِي ً
ال﴾( ﴿ .)124رَن ْح ُن رَأ ْع رَل ُم بِام رَي ُقو ُلونرَ رَوما رَأن رَْت رَع رَل ْي ِه ْم بِ رَج َّبا ٍر رَف رَذ ِّك ْر بِا ْل ُق ْر ِ
آن رَم ْن
ني﴾( .)126رَ
﴿و رَذ ِّك ْر رَفإِنَّ ِّ
اف رَو ِع ِ
رَي ُ
الذ ْكرى رَت ْن رَف ُع ْ ُاملؤْ ِمنِ رَ
اس رَتغْ نى
يد﴾( .)125رَ
﴿أ َّما رَم ِن ْ
* رَف رَأن رَْت رَل ُه رَت رَصدَّ ى * رَوما رَع رَل ْي رَك رَأ َّال رَي َّز َّكى﴾( ﴿ .)127رَف رَذ ِّك ْر إِ َّنام رَأن رَْت ُم رَذ ِّك ٌر﴾(.)128

﴿و رَم ْن رَي ْر رَت ِد ْد ِم ْن ُك ْم رَع ْن ِدينِ ِه رَف رَي ُم ْت
 .4إن تغيري الدين ال يرتتب عليه عقوبة دنيوية :رَ
امهل ْم ِيف الدُّ نْيا رَو ِ
رَو ُه رَو ِ
كاف ٌر رَف ُأولئِ رَك رَحبِ رَط ْت رَأ ْع ُ ُ
حاب ال َّنا ِر
اآلخ رَر ِة رَو ُأولئِ رَك رَأ ْص ُ
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ري ا ِ
إل ْسال ِم ِدين ًا رَف رَل ْن ُي ْق رَب رَل ِم ْن ُه رَو ُه رَو ِيف
ُه ْم ِفيها خالِدُ ونرَ ﴾( .)129رَ
﴿و رَم ْن رَي ْبت ِرَغ رَغ ْ رَ
ين * رَك ْي رَف رَ ْي ِدي ُ
ِ
اهلل رَق ْوم ًا رَك رَف ُروا رَب ْع رَد إِ ِ
اآلخ رَر ِة ِم رَن ْاخل ِ ِ
يامنِ ْم رَو رَش ِهدُ وا رَأنَّ
اس رَ
نات رَو ُ
الر ُس رَ
اهلل ال رَ ْي ِدي ا ْل رَق ْو رَم َّ
ني * ُأولئِ رَك رَج ُ
الظا ِمل ِ رَ
زاؤ ُه ْم
جاء ُه ُم ا ْل رَب ِّي ُ
ول رَح ٌّق رَو رَ
َّ

رَأنَّ رَع رَل ْي ِه ْم رَل ْع رَن رَة اهللِ رَو ْاملرَالئِ رَك ِة رَوال َّن ِ
اس رَأ ْمج ِرَع رَ
ين ِفيها ال ُ رَي َّف ُف رَع ْن ُه ُم
ني * خالِ ِد رَ
ين تا ُبوا ِم ْن رَب ْع ِد ذلِ رَك رَو رَأ ْص رَل ُحوا رَفإِنَّ رَ
ور
ذاب رَوال ُه ْم ُي ْن رَظ ُرونرَ * إِ َّال ا َّل ِذ رَ
ا ْل رَع ُ
اهلل رَغ ُف ٌ

ين رَك رَف ُروا رَب ْع رَد إِ ِ
دادوا ُك ْفر ًا رَل ْن ُت ْق رَب رَل رَت ْو رَبت ُُه ْم رَو ُأولئِ رَك
يامنِ ْم ُث َّم ازْ ُ
يم * إِنَّ ا َّل ِذ رَ
رَر ِح ٌ
ُه ُم َّ
دادوا
ين آ رَمنُوا ُث َّم رَك رَف ُروا ُث َّم آ رَمنُوا ُث َّم رَك رَف ُروا ُث َّم ازْ ُ
الضا ُّلونرَ ﴾(﴿ .)130إِنَّ ا َّل ِذ رَ

ُك ْفر ًا رَ ْل رَي ُك ِن ُ
اهلل لِ رَيغْ ِف رَر رَ ُهل ْم رَوال لِ رَي ْه ِد رَ ُي ْم رَسبِي ً
ال﴾( .)131رَ ْ
﴿ي ِل ُفونرَ بِاهللِ ما قا ُلوا

رَو رَل رَقدْ قا ُلوا رَك ِل رَم رَة ا ْل ُك ْف ِر رَو رَك رَف ُروا رَب ْع رَد إِ ْس ِ
الم ِه ْم رَو رَ ُّ
هوا بِام رَ ْل رَينا ُلوا رَوما رَن رَق ُموا إِ َّال
ناه ُم ُ
اهلل رَو رَر ُسو ُل ُه ِم ْن رَف ْض ِل ِه رَفإِنْ رَيتُو ُبوا رَي ُك رَخ ْري ًا رَ ُهل ْم رَوإِنْ رَيت رَرَو َّل ْوا ُي رَع ِّذ ْ ُب ُم
رَأنْ رَأ ْغ ُ

اآلخر ِة رَوما رَ ُهلم ِيف رَ
رَ
ُ
األ ْر ِ
ض ِم ْن رَو ِ ٍّيل رَوال رَن ِص ٍ
ري﴾(.)132
اهلل رَعذاب ًا ألِي ًام ِيف الدُّ نْيا رَو ِ رَ
ْ
﴿قال ْاملرَ ُ
رَ
ين آ رَمنُوا رَم رَع رَك
أل ا َّل ِذ رَ
بوا ِم ْن رَق ْو ِم ِه رَلن ُْخ ِر رَج َّن رَك يا ُش رَع ْي ُب رَوا َّل ِذ رَ
است ْرَك رَ ُ
ين ْ

ودنَّ ِيف ِم َّلتِنا رَ
قال رَأ رَو رَل ْو ُك َّنا كا ِر ِه رَ
ني﴾(﴿ .)133قا ُلوا آ رَم َّنا بِ رَر ِّب
ِم ْن رَق ْر رَيتِنا رَأ ْو رَلت ُرَع ُ
هارونرَ * رَ
ا ْل رَ
عامل ِ رَ
قال ِف ْر رَع ْونُ آ رَم ْنت ُْم بِ ِه رَق ْب رَل رَأنْ آ رَذنرَ رَل ُك ْم إِنَّ هذا
ني * رَر ِّب ُموسى رَو ُ
رَملرَ ْك ٌر رَم رَك ْر ُ ُتو ُه ِيف ْاملرَ ِدين ِرَة لِت ُْخ ِر ُجوا ِم ْنها رَأ ْه رَلها رَف رَس ْو رَف رَت ْع رَل ُمونرَ * ُأل رَق ِّط رَع َّن رَأ ْي ِد رَي ُك ْم
رَو رَأ ْر ُج رَل ُك ْم ِم ْن ِخ ٍ
الف ُث َّم ُأل رَص ِّل رَب َّن ُك ْم رَأ ْمج ِرَع رَ
ني﴾( ﴿ .)134رَم ْن رَك رَف رَر بِاهللِ ِم ْن رَب ْع ِد إِيامنِ ِه
يامن رَو ِ
لك ْن رَم ْن رَ رَ
إل ِ
إِ َّال رَم ْن ُأ ْك ِر رَه رَو رَق ْل ُب ُه ُم ْط رَمئِ ٌّن بِا ِ
ش رَح بِا ْل ُك ْف ِر رَصدْ ر ًا رَف رَع رَل ْي ِه ْم رَغ رَض ٌب
ين ْار رَتدُّ وا رَعىل رَأ ْدبا ِر ِه ْم ِم ْن رَب ْع ِد ما
يم ﴾(﴿ .)135إِنَّ ا َّل ِذ رَ
ِم رَن اهللِ رَو رَ ُهل ْم رَع ٌ
ذاب رَع ِظ ٌ
ني رَ ُهل ُم ْ ُ
اهل رَدى َّ
رَت رَب َّ رَ
الش ْيطانُ رَس َّو رَل رَ ُهل ْم رَو رَأ ْمىل رَ ُهل ْم﴾(.)136

هادوا
ين ُ
ين آ رَمنُوا رَوا َّل ِذ رَ
 .5اختالف العقائد واالديان سنة االهلية﴿ :إِنَّ ا َّل ِذ رَ
اآلخ ِر رَو رَع ِم رَل ِ
ني رَم ْن آ رَم رَن بِاهللِ رَوا ْل رَي ْو ِم ِ
الصابِئِ رَ
صاحل ًا رَف رَل ُه ْم رَأ ْج ُر ُه ْم
رَوال َّنصارى رَو َّ
﴿و رَ
ود رَل ْي رَس ِ
قال ِ
ت
ت ا ْل رَي ُه ُ
ِع ْن رَد رَر ِّبِ ْم رَوال رَخ ْو ٌف رَع رَل ْي ِه ْم رَوال ُه ْم رَ ْيزرَ ُنونرَ ﴾( .)137رَ

64

ش ٍء رَو رَ
ت ال َّنصارى رَل ْي رَس ِ
قال ِ
ود رَعىل رَ ْ
ال َّنصارى رَعىل رَ ْ
ش ٍء رَو ُه ْم رَي ْت ُلونرَ
ت ا ْل رَي ُه ُ
ين ال رَي ْع رَل ُمونرَ ِمث رَْل رَق ْو ِهلِ ْم رَف ُ
تاب رَكذلِ رَك رَ
اهلل رَ ْي ُك ُم رَب ْين ُرَه ْم رَي ْو رَم ا ْل ِقيا رَم ِة ِفيام
قال ا َّل ِذ رَ
ا ْل ِك رَ
يه رَ ْيت ِرَل ُفونرَ ﴾(ُ ﴿ .)138قو ُلوا آ رَم َّنا بِاهللِ رَوما ُأ ْن ِز رَل إِ رَل ْينا رَوما ُأ ْن ِز رَل إِىل إِ ْب ِ
كا ُنوا ِف ِ
يم
راه رَ
وب رَو رَ
األ ْس ِ
رَوإِ ْس ِ
يل رَوإِ ْس رَ
امع رَ
ويت ُموسى رَو ِعيسى رَوما ُأ ِ رَ
باط رَوما ُأ ِ رَ
ويت
حاق رَو رَي ْع ُق رَ
ال َّنبِ ُّيونرَ ِم ْن رَر ِّبِ ْم ال ُن رَف ِّر ُق رَب ْ رَ
ني رَأ رَح ٍد ِم ْن ُه ْم رَو رَن ْح ُن رَل ُه ُم ْس ِل ُمونرَ * رَفإِنْ آ رَمنُوا بِ ِمثْلِ ما
يك ُه ُم ُ
قاق رَف رَس رَي ْك ِف رَ
آ رَم ْنت ُْم بِ ِه رَف رَق ِد ْاهت رَرَد ْوا رَوإِنْ رَت رَو َّل ْوا رَفإِ َّنام ُه ْم ِيف ِش ٍ
يع
الس ِم ُ
اهلل رَو ُه رَو َّ
يم رَوإِ ْس ِ
يم﴾(ُ ﴿ .)139ق ْل آ رَم َّنا بِاهللِ رَوما ُأ ْن ِز رَل رَع رَل ْينا رَوما ُأ ْن ِز رَل رَعىل إِ ْب ِ
امع رَ
يل
راه رَ
ا ْل رَع ِل ُ
وب رَو رَ
األ ْس ِ
رَوإِ ْس رَ
باط رَوما ُأ ِ رَ
ويت ُموسى رَو ِعيسى رَوال َّنبِ ُّيونرَ ِم ْن رَر ِّبِ ْم ال
حاق رَو رَي ْع ُق رَ
شاء رَر ُّب رَك رَ رَ
ُن رَف ِّر ُق رَب ْ رَ
اس
ني رَأ رَح ٍد ِم ْن ُه ْم رَو رَن ْح ُن رَل ُه ُم ْس ِل ُمونرَ ﴾( .)140رَ
﴿و رَل ْو رَ
ل رَع رَل ال َّن رَ
ُأ َّم ًة ِ
واح رَد ًة رَوال رَيزا ُلونرَ ُ ْمت ِرَل ِف رَ
ني * إِ َّال رَم ْن رَر ِح رَم رَر ُّب رَك رَولِذلِ رَك رَخ رَل رَق ُه ْم رَو رَ َّت ْت رَك ِل رَم ُة
رَر ِّب رَك رَأل ْم رَ
ني﴾(ُ ﴿ .)141ق ْل يا رَأ ُّ رَيا ا ْل ِ
ألنَّ رَج رَه َّن رَم ِم رَن ْ ِ
ال َّن ِة رَوال َّن ِ
اس رَأ ْمج ِرَع رَ
كاف ُرونرَ * ال

رَأ ْع ُبدُ ما رَت ْع ُبدُ ونرَ * رَوال رَأ ْنت ُْم عابِدُ ونرَ ما رَأ ْع ُبدُ * رَوال رَأنا عابِدٌ ما رَع رَبدْ ت ُّْم * رَوال رَأ ْنت ُْم
عابِدُ ونرَ ما رَأ ْع ُبدُ * رَل ُك ْم ِدين ُُك ْم رَو ِ رَيل ِد ِ
ين﴾(.)142

لك َّن رَ
 .6اهلداية من اهلل ،وطبق ًا ملشيئته :رَ
داه ْم رَو ِ
اهلل رَ ْي ِدي رَم ْن
س رَع رَل ْي رَك ُه ُ
﴿ل ْي رَ
رَني رَو ُ
شاء﴾( ﴿ .)143رَفام رَل ُك ْم ِيف ْ ُامل ِ
ني ِف رَئت ْ ِ
ناف ِق رَ
اهلل رَأ ْر رَك رَس ُه ْم بِام رَك رَس ُبوا رَأ ُترِيدُ ونرَ رَأنْ
رَي ُ
اهلل رَو رَم ْن ُي ْض ِللِ ُ
رَ ْهتدُ وا رَم ْن رَأ رَض َّل ُ
جت رَد رَل ُه رَسبِي ً
اهلل رَف رَل ْن رَ ِ
شاء رَر ُّب رَك
ال﴾( .)144رَ
﴿و رَل ْو رَ
آل رَم رَن رَم ْن ِيف رَ
ض ُك ُّل ُه ْم رَ ِ
األ ْر ِ
اس رَح َّتى رَي ُكو ُنوا ُمؤْ ِمنِ رَ
ني * رَوما
مجيع ًا رَأ رَف رَأن رَْت ُت ْك ِر ُه ال َّن رَ
كانرَ لِ رَن ْف ٍ رَ
ين ال رَي ْع ِق ُلونرَ ﴾(﴿ .)145
س رَع رَىل ا َّل ِذ رَ
الر ْج رَ
س أنْ ُتؤْ ِم رَن إِ َّال بِإِ ْذ ِن اهللِ رَو رَ ْي رَع ُل ِّ
لك َّن رَ
إِ َّن رَك ال رَ ْهت ِدي رَم ْن رَأ ْح رَب ْب رَت رَو ِ
شاء رَو ُه رَو رَأ ْع رَل ُم بِ ْ ُ
ين﴾(. )146
امل ْهت ِرَد رَ
اهلل رَ ْي ِدي رَم ْن رَي ُ
رَ
وء رَع رَم ِل ِه رَف رَرآ ُه رَح رَسن ًا رَفإِنَّ رَ
شاء
شاء رَو رَ ْي ِدي رَم ْن رَي ُ
اهلل ُي ِض ُّل رَم ْن رَي ُ
﴿أ رَف رَم ْن ُز ِّي رَن رَل ُه ُس ُ
ات إِنَّ رَ
رَفال رَت ْذهرَ ْب رَن ْف ُس رَك رَع رَل ْي ِه ْم رَح رَرس ٍ
يم بِام رَي ْصن ُرَعونرَ ﴾(.)147
اهلل رَع ِل ٌ
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 .7احلكمة واملوعظة احلسنة اسلوب ًا للدعوة اىل اهلل﴿ :ا ْد ُع إِىل رَسبِيلِ رَر ِّب رَك بِ ْ ِ
احل ْك رَم ِة
رَو ْاملرَ ْو ِع رَظ ِة ْ رَ
احل رَسن ِرَة رَو ِ
جاد ْ ُهل ْم بِا َّلتِي ِه رَي رَأ ْح رَس ُن إِنَّ رَر َّب رَك ُه رَو رَأ ْع رَل ُم بِ رَم ْن رَض َّل رَع ْن

﴿وال ُجت ِ
رَسبِ ِيل ِه رَو ُه رَو رَأ ْع رَل ُم بِ ْ ُ
اد ُلوا رَأ ْه رَل ا ْل ِك ِ
تاب إِ َّال بِا َّلتِي ِه رَي
امل ْهت ِرَد رَ
ين﴾( .)148رَ
ين رَظ رَل ُموا ِم ْن ُه ْم رَو ُقو ُلوا آ رَم َّنا بِا َّل ِذي ُأ ْن ِز رَل إِ رَل ْينا رَو ُأ ْن ِز رَل إِ رَل ْي ُك ْم رَوإِ ُهلنا
رَأ ْح رَس ُن إِ َّال ا َّل ِذ رَ

رَوإِ ُهل ُك ْم ِ
واحدٌ رَو رَن ْح ُن رَل ُه ُم ْس ِل ُمونرَ ﴾(.)149

ان رصاحة النصوص يف املوضوعات املتقدمة جتعل املرء يكتفي بام يكشفه

ظاهرها فالقران يلتفت اىل كثري من خصوصيات موضوع حرية املعتقدة; حمدد ًا
صالحيات الرسل وحدد اساليب الدعوة اىل استقطاب االخر .وليس بني املسلمني
وحسب بل بني املسلمني واصحاب الديانات االخرى.
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 ...اخلاتة ...
 .1تعمدُ يف كثري من مفاصل البحث – وال سيام النصوص القرآنية الرشيفة – ترك
التعليق او نقل يشء مما قيل يف تفسريها او تأويلها او قراءاهتا ،ألسباب منها ما
يتعلق بنتائج ما تأملته وانا اجالس البحث عنوانا ومنهج َا ونصوصا ،فالنص

صدر يف تفسريه
القرآين باعتقادي نص ًا مطلق ًا إلجياريه تفسري او تأويل اال ما
َ

عن مطلق .وقد اظهرت القراءات املرافقة للنص القرآين وال سيام القراءات
احلديثة الوانا من الذاتية مل تسلم منها اشهر اقالم املفرسين واملفكرين من العلامء

واملتخصصني عىل نحو جيعلنا اليوم ننظر بعني الريبة اىل كثري من التأويالت

جتنح بمعاين النص ودالالته ال حيث يريد الفكر املؤدلج وال سيام
التي صارت ُ
الفكر املشحون بغرور العلمية و اوهام القبض عىل احلقيقة ،وان حوار ًا ينطلق
من رؤية للقران مشحون ًة بأفكا ٍر مسبقة ال احسب انه يؤيت ُأكله.
ال من اشكال القراءة متمث ً
ويف احلقيقة ان شك ً
ال بالتفسري رافق النص القرآين

عىل نحو بريء يف لغته ويف نوايا املشتغلني فيه وقد كانت خمرجات تلك القراءات
الربيئة تلبي حاجة العرص الذي رافقته وال خيفى عىل املتأمل ان تلك القراءات كانت

يف مرجعيتها االوىل تركن اىل منطقة حمايدة للوصول اىل معرفة حدودها هي الغاية
من القراءات التفسريية؛ الن من مهام القارئ الوصول باملتلقي -وال سيام االجنبي

او املتعلم للعربية بفعل اعتناقه لإلسالم– اىل احلد االدنى من الكشف عن املقاصد
االهلية التي جاء النص القرآين الرشيف لتوضيحها ،تلك املرجعية هي اللغة ،وتلك
اللغة هي الغاية ،فمرجعية القراءة املرافقة للنص القرآين هي اللغة ،ومعرفة ارسار
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اللغة القرآنية يف حدود املقاصد االهلية هي الغاية .واللغة فقط هي التي جتعلنا نربأ

بالقران الكريم عن كث ٍ
ري من السياقات التارخيية املشوهة التي اراد بعضهم تسويقها
بدليلٍ قراين .ومع تلك الرباءة يف القراءة ،ومع تلك املرجعية املعرفية االكثر نقا ًء،

ابتكر ذلك القارئ الربيء ذي ً
ال -لكل فقرة من فقرات
ومع تلك الغاية اللغوية
َ
به عىل عجزه ويكشف ِ
قراءته -كان يتأسى ِ
به عن نسبية ما وصل اليه من القراءة
وحيفظ للنص القرآين املطلق قابليته التي ال ختفت مهام اقتبس منها فيحفظ للقران
مطلقيته .تلك العبارة بسيطة ولكنها لو قرأت يف نسقها وسياقها الثقايف عززت
ُ

رب العربية واقرتب يف سليقته من اصوهلا او رافق القران
فكرة النسبية للقارئ مهام َخ ِ َ
يف جزئياته وكلياته ،وعززه النص القرآين بوصفه نص ًا مطلق ًا ال يقوى عىل االتيان

بمعانيه اال املطلق ذلك هو اهلل سبحانه وتعاىل ومن أذن له ،ذلك الذيل الذي رافق

كثريا من القراءات الربيئة للنص القرآين هو قوهلم (واهلل اعلم) .لذلك اذا اردنا

حرك ًة حوارية بني خمتلف االديان واملذاهب علينا ان نأخذ بالقراءة بالرباءة لنأيت عىل

ري يف ركاهبا ومراجعة مضامينها عىل وفق معطيات املطلق ال
كل املقوالت التي نس ُ

عىل وفق معطيات النسبي الن املطلق ومنه النص القرآين حييط بحيثيات املقولة من
دون تشتت او هوى اما النسبي وهو االكثر خضوع ًا للذاتية التي جتتهدُ يف االنحياز

اىل ما متيل اليه.

هذا البحث دعوة للحوار الذي يتكئ عىل القراءة الربيئة ويتجنب القراءة
الضالة الن القارئ املوضوعي يف حني ما يقرأ النص بام ُأويت من معارف سوف

يرتاءى له عمق النص القرآين وما يتضمنه من مستويات منظورة وأخر مضمرة.

وهلذا علينا ان نعي ان القراءة ليست صدى للنص القرآين وليست منتهى الفهم

له وانام هي احتامل من االحتامالت وتصورا من التصورات وحتت هذا املعنى تقع
يت من
عملية التفسري ألهنا معاجلة من معاجلات القراءة وال يربع املفرس مهام ُأو َ
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ٍ
ٍ
الحد االدعاء
واحد من مستويات النص القرآين وال يمكن
ادوات اال يف معاجلة

تفسري اي ًة من اآليات القرآنية يف مجيع مستوياهتا واحاطته بكل دالالهتا هلذا كان
من التفسري ما يتعلق باجلانب املأثور ومنه ما يتعلق بالبيان والبالغة ومنه ما يتعلق

باألحكام الفقهية العملية ومنه ما يتعلق باجلوانب العلمية والقائمة مفتوحه عىل
املعارف االنسانية.

 .2حلظة االنبهار املعريف التي عاشتها النخب العربية –سياسيا واقتصاديا
واجتامعيا– مع املنجز الغريب بكل معطياته الفكرية والعلمية ،جعلتنا نقبل عىل
ٍ
عرض هلا عىل منظومة
كثري من املقوالت املعرفية من دون مراجعة او حوار او

الثقافة العربية االسالمية ،ورسعان مااسترشت كثري من املقوالت واملفاهيم
اجراء ًا وتنظري ًا يف وعينا حتى اذا ماخفتت اضواء تلك املقوالت وجلس املفكر

العريب ليلتقط انفاسه أدرك ان كثري ًا مما استورده واحتفى به مل يعدم بذوره يف

تراثه ،ولو انه التفت اليه سقي ًا بالنظر والتأمل لكان امام كثري من املفاهيم التي
يمكن ان تنسب اىل تراثنا اصال ًة.

االمر من ذلك اننا رصنا نعرض تراثنا والسيام االسالمي بل والقرآين بكل
ُّ

مفاصله عىل كث ٍ
ري من املقوالت التي قد تتساوق اجراء ًا وختتلف يف صريورهتا
ُ
ختتلف ّ
عام نحن
ملجتمع وللحظة تارخيية
وفلسفتها وجود ًا ،وال غرو الهنا ولدت
ٍ
ٍ
بحاجة اليه ،وعليه فالفكر العريب والسيام االسالمي بحاجة ملراجعة الكثري من
املقوالت وحماورة كثري من املفكرين والسيام العرب أو املعنيني بالفكر العريب ومنهم
أصحاب املشاريع الفكرية الرائدة وذلك إلعادة االمور اىل نصاهبا الطبيعي ووضع

املقوالت يف سياقها الثقايف واملعريف من دون االنحناء لسطوة املنجز الغريب بكل

ٍ
إجراءات مازالت ُتغري بمحاكاهتا كثري ًا من الكتاب واملفكرين الذين
ما أويت من
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يفرون اليها طلب ًا للجدة والطرافة وان كان ثمن ذلك التنكر للثوابت التي جيب ان

ُ
نحفظ االصالة التي ننشد يف فكرنا ويف اسالمنا ويف
حتتفظ هبا االمة الننا بحفظها
قرآننا الذي جاء لتختم به الكتب الساموية.واحلق ان كثري ًا من املقوالت يف الفكر

العريب املعارص تتحرك عىل مسارب شتى ُ
أقل ما يمكن ان تنعت به تلك احلركة
اهنا حركة فوضوية ،فاملقوالت الرائجة اليوم يف فكرنا ج ُلها مستورد وتنطوي عىل

مفاهيم تتجىل مصاديقها تنظري ًا وتطبيق ًا يف كثري من االطاريح والرسائل واملصنفات
واملقاالت فرضبت بذلك كل مفاصل الوعي العريب فاحتطبناها من دون االلتفات

اىل جدواها أو تساوقها مع أفكارنا وطبيعة منظومتنا الثقافية التي انبنت يف كثري من

ٍ
مقوالت إسالمية ومفاهيم قرآنية.
مراحلها عىل

والننا يف هذا البحث بازاء ثالثة شعارات انسانية ساقها الفكر املعارص الينا

ضمن مساحة الفكر الديني ،فعلينا ان نقبلها ونقننها ،عىل وفق منظومة الفكر
ٍ
مقاسات أرادها اهلل سبحانه وتعاىل
الديني الذي نتبناه ،والذي ُأنيشء عىل وفق
للبرشية مجعاء ،تلك الشعارات التي انجزنا مراجعتها يف هذا البحث هي احلوار
كل منها مقولة ٌ
والتعددية واالخرٌ ،
وكل منها يستحق املراجعة قبل ان ننخرط يف

إجراءاهتا التي قد ختتلف مع ما ُيريدنا اهلل سبحانه وتعاىل ان نكون عليه وبيننا وبني
هذه املقوالت ،وبيننا وبني اهلل ثمة ما ُيمكن ان نعرض عليه تلك املقوالت لنقرتب
من املقاصد الساموية ذلك هو القرآن النص املطلق الذي ُيمكن ان نراجع عليه كل
ٍ
درجة عالية من الدقة– النسبية؛ الن تلك
املقوالت -التي يمكن ان نتصورها عىل

املقوالت ح ّفت هبا ظروف ومعطيات اخرجتها اىل الفكر االنساين بوصفها ابعاد ًا
جمتمع
انسانية تالمس حاجة املجتمعات املتقدمة واملجتمعات الالحقة هبا والننا
ُ

مسلم علينا ان نطالب انفسنا بعرض تلك املقوالت عىل النصوص االسالمية

مفهوم يتناسب واملقاصد
متمثلة بالقرآن والسنة وسرية أهل البيت  ،ليتخلق لدينا
ُ
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االهلية أو ً
ال وملبي ًا لطموح االنسانية ثاني ًا وبذلك ُنبقي عىل حبل النص ا ُملطلق متين ًا
وال ُنذعن لغارب القراءة فيبعدنا عن املسار الذي فيه نجاتنا.
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ملخص البحث
التسامح الفكري هو تقدير التنوع الثقايف ،وهو االنفتاح عىل األفكار

والفلسفات األخرى بدافع االطالع ،وعدم رفض ما هو غري معروف .وهو من

رشوط نجاح احلوار الذي يتطلب االنطالق من اعرتاف كل طرف باآلخر ،ويبدأ

باالستعداد النفيس لالنفتاح عليه بتسامح ،أي :بقبوله كام هو.

ثم البحث يف أثناء احلوار عن مواطن االتفاق ،والبعد عن مواطن االختالف.

وهو يعني احرتام املرء آلراء اآلخرين العتقاده أهنا حتمل جانب ًا من جوانب احلقيقة،

واالعرتاف لكل إنسان بحقه يف إبداء رأيه لكنه ال يعني التساهل والتنازل ،بل هو

اختاذ موقف اجيايب ُيقر بحق اآلخر يف التمتع بحقوقه ،وهو ممارسة جيب عىل الدول
واجلامعات واألفراد األخذ به.

وال خيفى عىل من يدقق النظر أن اإلسالم خري من مثل هذه الثقافة عىل

الصعيدين :التنظريي الذي نتلمسه يف نصوص القرآن الكريم ،وأحاديث النبي
األعظم وأهل بيته الطاهرين .والتطبيقي الذي نقرأه يف صفحات التاريخ

اإلسالمي الذي جسد أهبى صور التسامح الفكري.
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ABSTRACT
The religious tolerance purports the merit of the cultural diversity and
embraces the thoughts and philosophies from the angle of accepting each
other. It inaugurates psychological readiness; tolerating and accepting
the other as he is. It is to delve into the points of consensus and eschew
the points of dissension. That is to say, one is to pay respect the opinion
of the other as such it is of truth; it is to admit the right of the other,
and it never means clemency or resignation. Yet it is to broach a positive
stance admitting the right of other in maintaining his rights, it is a custom
countries, groups and people have recourse to. For the observer, Islam is
the best in embracing such a culture through two isles; theoretically in the
Glorious Quran and the speeches of the prophet and his posterity (peace
be upon them), and practically in Islamic history that incarnates the most
marvelous portraits of intellectual tolerance.
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 ...املقدمة ...
رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،حبيب
احلمد هلل ّ

إله العاملني ،أيب القاسم حممد املصطفى ،وعىل آله الطيبني الطاهرين.
أ ّما بعد:

فالتسامح هو تقدير التنوع الثقايف ،وهو االنفتاح عىل األفكار والفلسفات

األخرى بدافع االطالع ،وعدم رفض ما هو غري معروف .وهو من رشوط نجاح
احلوار الذي يتطلب االنطالق من اعرتاف كل طرف باآلخر ،ويبدأ باالستعداد
النفيس لالنفتاح عليه بتسامح ،أي :بقبوله كام هو .ثم البحث يف أثناء احلوار عن

مواطن االتفاق ،والبعد عن مواطن االختالف .وهو يعني «احرتام املرء آلراء
اآلخرين العتقاده أهنا حتمل جانب ًا من جوانب احلقيقة ،واالعرتاف لكل إنسان

بحقه يف إبداء رأيه».

()1

والتسامح بحسب املوسوعة الربيطانية يعني« :السامح بحرية العقل أو عدم

احلكم عىل اآلخرين .ويكشف هذا التعريف عن إحدى السامت العامة للتسامح

وهي احلرية ولكن ليس املطلقة التي تو ّلد التعصب».

()2

ويعرف بيرت ب .نيكولسون التسامح بأنه :فضيلة اإلمساك عن ممارسة املرء

سلطته يف التدخل بآراء اآلخرين وأعامهلم ،عل ًام أن هذه اآلراء واألعامل ختتلف عن

آراء الشخص املذكور وأعامله فيام يظنه مه ًام إىل حد أنه ال يوافق عليها أخالقي ًا.

()3
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واعتمد املؤمتر العام ملنظمة الرتبية والثقافة والعلوم (اليونسكو) يف دورته

الثامنة والعرشين يف باريس يف ترشين الثاين  1995تعريف ًا شام ً
ال للتسامح تضمنه
اإلعالن الذي أصدرته املنظمة ،وعرفت املادة األوىل منه التسامح بأنه.

()4

 .1احرتام التنوع واالختالف وقبوله عرب االنفتاح واملعرفة وحرية الفكر والضمري
واملعتقدات ،والتسامح ليس أخالقيا فقط بل سياسي ًا وقانوني ًا ،وهو فضيلة

تسهم يف إحالل ثقافة السلم حمل ثقافة احلرب.

 .2إن التسامح ال يعني التساهل والتنازل ،بل هو اختاذ موقف اجيايب ُيقر بحق

اآلخر يف التمتع بحقوقه ،وهو ممارسة جيب عىل الدول واجلامعات واألفراد

األخذ هبا.

 .3إن التسامح مسؤولية تشكل عامد حقوق اإلنسان والتعددية بام فيها التعددية
الثقافية والديمقراطية وحكم القانون ،وينطوي التسامح عىل نبذ االستبداد

والدوغامتية ،ويثبت املعايري التي تنصب عليها الصكوك الدولية اخلاصة

بحقوق اإلنسان.

 .4إن التسامح ال يعني قبول الظلم االجتامعي أو ختيل الفرد عن معتقداته والتهاون
هبا ،بل يعني متسكه بمعتقداته وقبول متسك اآلخرين بمعتقداهتم وهو إقرار

بحق الفرد يف العيش بسالم.

وحيدد حممد عابد اجلابري املعنى االصطالحي احلديث للتسامح بأنه يعني« :ال

أن يتخىل املرء عن قناعته ،وال أن يكف عن إظهارها والدفاع عنها والدعوة هلا ،بل
يعني االمتناع عن استعامل أية وسيلة من وسائل العنف والتجريح وبكلمة واحدة:
احرتام اآلراء وليس فرضها».

()5
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ويعني التسامح أيضا« :أن نحيى نحن واآلخرون عىل الرغم من اختالفاتنا

يف عامل واحد يضمنا ،ويتجىل ذلك يف االستعداد لتقبل وجهات النظر املختلفة فيام
يتعلق باختالفات السلوك والرأي من دون املوافقة عليها».

()6

ويعرف حممد جابر األنصاري التسامح بأنه« :تعايش املختلفني بسالم وتوافر
بينهم حد أدنى من التكافؤ واملساواة وقبول اآلخر فال يوجد تسامح بني ُأناس
خمتلفني يف إعطاء الفرص هلم»( .)7ويعرف حممد أركون التسامح بأنه« :االعرتاف

للفرد املواطن بحقه يف أن يعرب داخل الفضاء املدين عن كل األفكار السياسية
والدينية والفلسفية التي يريدها وال أحد يستطيع أن يعاقبه عىل آرائه إال إذا حاول

فرضها بالقوة والعنف عىل اآلخرين».

()8

و التسامح الفكري واحد من أنواع التسامح ويقصد به احرتام اآلراء واألفكار

املخالفة عىل وفق آداب احلوار وعدم التعصب ،فاالجتهاد واإلبداع حق لكل إنسان

بغض النظر عن لونه و جنسه و دينه( ،)9ونقيض التسامح الفكري هو التعصب

الفكري الذي يعني حجب وحتريم حق التفكري واالعتقاد والتعبري بفرض قيود

وضوابط متنع ممارسة هذا احلق ،بل وتنزل عقوبات بالذين يتجرؤون عىل التفكري.

مقيدة أم عرب ممارسات قمعية(.)10
خارج ما هو سائد سواء أكان ذلك بقوانني ّ

ويعد التسامح رضورة وجودية وقيمة إنسانية تفرضها سنة الوجود املنطلقة من

تنوع البرش الذين اليتفقون عىل دين واحد ،وال معتقد واحد ،وال شكل واحد ،وال
اس إِ َّنا رَخ رَل ْق ُ
ناك ْم
لغة واحدة ،فالتنوع اإلنساين سنة كونية كام يف قوله تعاىل ﴿يا رَأ ُّ رَيا ال َّن ُ
ِم ْن رَذ رَك ٍر رَو ُأنْثى رَو رَج رَع ْل ُ
رَعار ُفوا﴾( ،)11وال يتحقق التعارف إال
ناك ْم ُش ُعوب ًا رَو رَقبائِ رَل لِت رَ

باحلوار وااللتقاء والتفاهم التي هي من رشوط التسامح ومتطلباته.
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إن واقع احلياة يفرض تنوعا ثقافيا ودينيا ،وهذا التباين املرتبط بالتنوع اإلنساين،

ينعكس عىل األمزجة وامليول واملذاهب والطموحات مما يؤدي إىل متايز يف املنطلقات
الفكرية للبرش وتغاير يف األنامط السلوكية ويتطلب هذا التنوع واالختالف اللذان
تقتضيهام سنة احلياة والفروق الفردية والذهنية التسامح الذي يعد رشطا مه ًام إلغناء

العقل بخصوبة الرأي واإلطالع عىل عدد من وجهات النظر ورؤية األمور من أبعاد
وزوايا خمتلفة(.)12

والتسامح الفكري رشط مهم ملواجهة التشدد والتعصب والتزمت واالنغالق

واالنحياز والعداء واإلفراط يف االعتقاد بالتفوق عىل اآلخرين ،والسيام يف األفكار
واملعتقدات الدينية والسياسة والثقافية(.)13

وترجع رضورة التسامح مع اآلخر أيضا إىل أنه رشط الستمرار احلياة اإلنسانية

وتعايش مكوناهتا التي ال يمكن توحيدها عىل صورة نوع أو رأي واحد ،فاالختالف

والتنازع البرشيان طبيعة اجتامعية أكدهتا وتؤكدها ذاكرة التجارب البرشية(.)14

والتسامح «حاجة ماسة ورضورة ملحة بعد أن شهدت حياتنا أنامط ًا من

التفرد والتسلط واالستئثار وإلغاء اآلخر وإقصائه خصوصا يف ظل سيادة اآلراء
املسبقة وادعاء األفضليات والتشبث بالنص القطعي ،احلريف ،اليقيني ،االطالقي

االيدلوجي بعيدا عن التعددية والنسبية والتنوعية التارخيية واالجتهادية ووجوه

احلقيقة فاحلوار مع اآلخر والتعايش معه واالعرتاف به خطوات أولية لإلقرار
بمظلة التسامح وتشجيع التنوع يف جمال الفكر واملامرسة»(.)15

عز وجل عرب أنبيائه تأمر
ومن املؤكد أن الديانات الساموية التي أنزهلا اهلل ّ

باحرتام احلريات واالنتامءات الفكرية فـ «من البدهيي أن األديان بحكم انتامئها إىل

السامء فإهنا ال تأمر إال باخلري واحلق والصالح وال تدعو إال بالرب واحلب والرمحة

86

واالحسان ،وال تويص إال باألمن والسلم والسالم وما كانت يوم ًا يف حد ذاهتا عائقا

أمام التبادل الفكري والثقايف وال أمام التعايش والتعارف واحلوار ،وإنّام العائق
يكمن يف الذين يتومهون أهنم يمتلكون احلقيقة املطلقة ويستغلون األديان يف أقدار

الناس ومصائرهم ،تلك املهمة التي أبى اهلل إال أن يمنحها ألنبيائه األخيار»(.)16

فحري بنا أن نغوص يف مصادر ترشيع الديانات الساموية لنستكشف احلقيقة التي
زيفها أصحاب القراءات املغلوطة قاصدين يف ذلك أو غري قاصدين.

فمن النافع جدا تكامل األفكار وتالقحها عرب احلوار اهلادىء وتبادل

املعلومات فـ «إن فكرة التفاهم والعقالنية مسألة ملحة ورضورية بام متثله من نقاش
وحوار لتصحيح األخطاء بغية الوصول إىل ماهو صحيح وماهو خطأ أو ماهو

عمن هو املخطئ ومن هو املصيب
حقيقي وماهو مزيف دون اإلغراق يف البحث ّ

وإنام ينصب البحث حول إمكانية التعايش والتسامح من دون أن يعني ذلك عدم
حتديد احلقوق بل االعرتاف هبا من خالل التمسك هبا والدفاع عنها».

()17

وهذا يؤدي بنا إىل إدراك مسألة غاية يف األمهية مفادها :أننا البد لنا أن نعي

فكر اآلخر وعقيدته ومذهبه والنكبت حريته يف التعبري عام يعتنق« ،فالتسامح يعني
القبول بالتعددية واالحرتام للتنوع الثقايف وألشكال التعبري عن الصفات االنسانية،

وهلذا فإن التسامح يفرتض املعرفة باآلخر واالنفتاح عليه واالتصال به واحلرية يف

التعامل والتعايش معه».

()18

ومن األمور التي البد ملن يبغي نرش ثقافة التسامح أن يعيها هي رضورة

التمهيد لنرش هذه الثقافة عرب خلق األجواء املناسبة واألرضية املالئمة إذ ّ
«إن نرش
ثقافة التسامح وتعزيزها بحاجة إىل االنفتاح وإىل بيئة مناسبة تتسم بفضاء احلرية
وحق التعبري وحق االختالف دون خوف من العقاب».

()19
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ويف أدنى تأمل لفكر ديننا اإلسالمي احلنيف يتضح لنا جلي ًا «أن اإلسالم من

جهته يعرتف بوجود الغري املخالف فرد ًا كان أو مجاعة.)20(»...

ولعل الولوج يف نصوص املصدر األسايس للفكر اإلسالمي وهو القرآن

الكريم تفيض إىل أنه يؤمن بحرية التدين وحرية املعتقد فـ «قد حتدث القرآن الكريم

عن حرية التدين يف كذا آية ،وهو مايؤكد أن التسامح ّ
شكل األساس يف اإلسالم
الذي يؤكد حرية العقيدة لغري املسلمني وحرية التعبد وعدم اإلكراه أو االجبار

والتزام احرتام اآلخر»( .)21ومن تلك النصوص الرشيفة قوله تعاىل ﴿ :رَف رَذ ِّك ْر إِ َّنام
()22
رَأن رَْت ُم رَذ ِّك ٌر * رَل ْس رَت رَع رَل ْي ِه ْم بِ ُم رَص ْي ِط ٍر﴾.
يقول السيد الطباطبائي« :إن تولوا فإنام عليك البالغ كناية عن االمر بتخلية ما

بينهم وبني رهبم وإرجاع أمرهم إليه وهو بصري بعباده حيكم فيهم بام تقتضيه حاهلم
ويسأله لسان استعدادهم»( ،)23ويف هذه إشارة إىل أن النبي األعظم  يتوجب

عز وجل البصري بعباده وبيده احلكم
عليه البالغ من غري إكراه ويبقى األمر بيد اهلل ّ

بام يستحقونّ .
«فإن يف النص القرآين ما يدعو إىل عدم حمارصة العقل وفرض الفكرة

عز وجل
عىل اآلخرين حتت موقف الرتهيب دون الرتغيب وهذا يتضح يف قوله ّ
﴿ رَف رَذ ِّك ْر إِ َّنام رَأن رَْت ُم رَذ ِّك ٌر * رَل ْس رَت رَع رَل ْي ِه ْم بِ ُم رَص ْي ِط ٍر﴾( ،)24يف ر ّد مبارش عىل التوجهات
التفوقية االستعالئية املنطلقة من خميال العنف لبعض التيارات الفكرية املتزمتة يف
الد ِ
اإلسالم املعارص»( .)25وقوله تعاىل﴿ :ال إِ ْكرا رَه ِيف ِّ
ين﴾( )26الذي يشري إىل أن

اإلسالم اليكره أحدا عىل اعتناقه وقد أشارت كتب التفسري إىل «أن املستفاد من

شأن نزول هذه اآلية وأن بعض اجلهالء طلبوا من رسول اهلل  أن يقوم بتغيري
عقائد الناس باإلكراه واجلرب فجاءت اآلية جوابا هلؤالء وأن الدين ليس من األمور
التي تفرض باإلكراه واإلجبار وخاصة مع كل تلك الدالئل الواضحة واملعجزات
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البينة التي أوضحت طريق احلق من طريق الباطل ،فال حاجة ألمثال هذه األمور.
وهذه اآلية رد حاسم عىل الذين يتهمون اإلسالم بأنه توسل أحيانا بالقوة وبحد

السيف والقدرة العسكرية يف تقدمه وانتشاره».

()27

فاإلسالم يؤمن برضورة أن يمتلك معتنق األفكار قناعة مطلقة هبا ألنه

«إن املكره عىل عمل ما اليتحمل نتائجه؛ ّ
سيتحمل مسؤوليتها إذ ّ
ألن إِرادته
استعبدهتا قوة قاهرة ،فكذلك املكرهون بالعنف عىل الدخول يف دين ما ال يعتربون
متدينني به موضوع ًا وإن خضعوا له شك ً
ال».

()28

لذلك نجد ّ
أن لفظة اإلسالم الواردة يف القرآن الكريم التعني الدين الذي

أنزل تعاليمه عىل صدر النبي حممد « وإنام هو اسم للدين املشرتك الذي هتف
به كل األنبياء وانتسب إليه كل أتباع األنبياء .هكذا نرى نوح ًا يقول لقومه ُ
﴿أ ِم ْر ُت
رَأنْ رَأ ُكونرَ ِم رَن ْ ُامل ْس ِل ِم رَ
ني﴾( ،)29ويعقوب يويص بنيه قائال ﴿ :رَفال رَ ُتو ُت َّن إِ َّال رَو رَأ ْنت ُْم

ُم ْس ِل ُمونرَ ﴾( ...)30وموسى يقول لقومه { :ياقوم إن كنتم آمنتم باهلل فعليه توكلوا إن
كنتم مسلمني } ( )31واحلواريون يقولون لعيسى﴿ :يا رَق ْو ِم إِنْ ُك ْنت ُْم آ رَم ْنت ُْم بِاهللِ رَف رَع رَل ْي ِه
()33( )32
رَت رَو َّك ُلوا إِنْ ُك ْنت ُْم ُم ْس ِل ِم رَ
ني﴾ ».

ّ
وألن النبي األعظم  وسنته الرشيفة ترمجان القرآن واجلانب التطبيقي ملا

ورد فيه من أحكام ترشيعية فقد جسد فكرة التسامح الفكري يف سلوكه عىل أرض

الواقع ،فحني نتأمل يف صحيفة املدينة التي س ّنها نبي الرمحة واالنسانية  تطالعنا
مالمح الفضاء األمثل من التسامح الفكري والعمل بمبدأ أن ال إكراه .إذ إهنا تنص

عىل ّ
أن «لليهود دينهم وللمسلمني دينهم ...وأن بينهم النصح والنصيحة والرب دون
نصت الوثيقة -بوضوح -عىل أن حرية الدين مكفولة فليس هناك
اإلثم»( )34وقد ّ
أدنى تفكري يف حماربة طائفية أو إكراه مستضعف.

()35
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فالوثيقة تشري إىل مبدأ االعرتاف باآلخر بصفته وحدة واحدة يف أمة واحدة

باملعنى السيايس واالجتامعي عىل الرغم من كونه من أمة أخرى باملعنى الديني

والعقدي.

()36

وقد وفرت الوثيقة لغري املسلم يف املجتمع اإلسالمي وجودا

اندماجيا حيافظ فيه عىل مكونات شخصيته ويف طليعتها اهلوية الدينية وما يرتبط هبا

من ممارسات وعادات.

()37

ومن مالمح التسامح الفكري يف سرية النبي األعظم حممد  املعاهدات التي

عقدها مع غري املسلمني فقد «عاهد الرسول مع قبيلة تغلب سنة ( )9من اهلجرة
وكان دينه قد قوي وخضعت له العرب ولكنه أباح لتغلب أن تبقى يف العرب

عىل نرصانيتها ،وعاهد نصارى نجران وتركهم أحرارا يف دينهم ومل يتعرض هلم،
وإن تأهب للهجوم املفاجئ عليهم فقد عندما ظهر الفساد من عندهم ،وتتضمن

االتفاقيات مع بنس ضمرة وخزاعة احلامية ألنفسهم وأمواهلم وتعطيهم السالم يف

ديارهم«.

()38

هذه القرائن إن دلت عىل يشء فهي تدل عىل «أن اإلسالم ليس -كام يزعم

األكثرون -عنيفا والمتعطشا للدماء ،وليس من أهدافه أن يفرض نفسه عىل الناس
فرضا حتى يكون هو الديانة العاملية الوحيدة فنبي اإلسالم هو أول من يعرف أن

كل حماولة لفرض ديانة عاملية وحيدة هي حماولة فاشلة بل هي مقاومة لسنة الوجود،
شاء رَر ُّب رَك رَ رَ
ل رَع رَل
ومعاندة إلرادة رب الوجود» )39(.جتسيدا لقول اهلل تعاىل :رَ
﴿و رَل ْو رَ

اس ُأ َّم ًة ِ
واح رَد ًة رَوال رَيزا ُلونرَ ُ ْمت ِرَل ِف رَ
ني﴾(.)40
ال َّن رَ

والتاريخ اإلسالمي يشهد للمسلمني سامحتهم مع اقتدارهم وهذا مما شهد

به القريب والبعيد ،يقول روبرتسون« :إن املسلمني وحدهم هم الذين مجعوا بني
اجلهاد والتسامح نحو أتباع األديان األخرى ،الذين غلبوهم وتركوهم أحرارا
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يف إقامة شعائرهم الدينية»ّ )41(.
مر يتضح «أن احلكم اإلسالمي اليصادر
فمام ّ
عقيدة أخرى واليعطل عبادة أخرى؛ ألنّه يقبل بيرس أن جتاوره أديان أخرى وأن
يعيش مع أتباعها يف سالم» ( .)42ولو وازنا بني سلوك املسلمني يف جتسيد مالمح

التسامح الفكري مع غريهم لبدا للناظر بعني املنصف أن املسلمني أقرب إىل
التطبيق الواقعي ملبادئ التسامح الفكري «فبينام يقبل املسلمون وجود أديان مغايرة

لدينهم ،ويرفضون إكراه أحد عىل ترك ملته ،ويرضون أن يتألف املجتمع من
مسلمني وغري مسلمني ،ويرشعون نظام عادلة لتطبق عليهم وعىل من يف ذمتهم من

مسيحيني أوهيود .بينام نفعل ذلك ،نرى املسيحية تتربم بالديانات األخرى ،وترسم

سياستها الظاهرة والباطنة إلبادة خصومها وحتقريهم وحرماهنم حتى ترغمهم عىل
ترك دينهم ،وجتربهم عىل النرصانية جربا»« )43(.وبينام يقول القرآن ﴿ال إِ ْكرا رَه ِيف

الد ِ
ِّ
ين﴾( )44تنسب الكتب املقدسة إىل املسيح أنه قال حلوارييه :اجربوهم عىل اعتناق

دينكم».

()45

فالتاريخ املسيحي وسلوكيات املسيحيني تكشف لنا ان ثقافة االضطهاد

التي مارسها بعضهم ضد البعض اآلخر من ذات الديانة والسيام من املختلفني يف
مذاهبهم ،فاالضطهاد يف تاريخ املسيحية مل يتوجه اىل أصحاب الديانات االخرى

فحسب وانام طال املسيحيني أنفسهم من اتباع املذاهب املختلفة وكان من مظاهر

ذلك االضطهاد حتريم الوظائف اجلليلة عىل الربوتستانت «وقد حدث يف القرن
الثامن عرش أن ُقتل حما ٍم بروتستانتي ألن القانون الفرنيس يومئذ حيظر مهنة املحاماة

عىل الربوتستانت».

()46

وهنالك قصص كثرية تشري إىل هذه الثقافة يطول بنا املقام لو رسدنا تفاصيلها،

ويبعدنا عن غايتنا التي نروم الوصول إليها وهي أمهية التسامح الفكري يف ديمومة
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احلياة ورقيها وتطورها ،وهي رضورة ملحة للتعايش بني أبناء املجتمع الواحد

الذين ال يتفقون يف معتقداهتم وأفكارهم وانتامءاهتم .وقد بينا أن اإلسالم خري من
مثل هذه الثقافة عىل الصعيدين :التنظريي الذي نتلمسه يف نصوص القرآن الكريم،

وأحاديث النبي األعظم وأهل بيته (صىل اهلل عليهم أمجعني) .والتطبيقي الذي نقرأه
يف صفحات التاريخ اإلسالمي الذي جسد أهبى صور التسامح الفكري.

وهذا يشري بجالء إىل ّ
أن الذين حيملون ثقافة مغايرة لثقافة اإلسالم ،وينتهجون

ألهنم أبعد ما
منهجا اليمت لإلسالم بصلة ،ليس هلم من هذا الدين إال االسم ّ
يكونون عن جوهر حقيقة اإلسالم الذي يكفي أن يقال أنه دين سالم لنقف عىل

حقيقته ومبتغاه.

 .1املعجم الفلسفي ،مجيل صليبا ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت.271 / 1 ،1982 ،
 .2التسامح االجتامعي بني الرتاث والتغيري :أرشف عبد الوهاب ،مركز البحوث والدراسات
االجتامعية يف كلية اآلداب ،جامعة القاهرة ،مرص.10 ،2005 ،
 .3ثقافة التسامح وجدلية العالقة بني األنا واآلخر ،محيد نفل النداوي ،املجلة السياسية والدولية
العدد  ،8كلية العلوم السياسية ،اجلامعة املستنرصية.144 ،2008 ،
 .4إعالن مبدأ التسامح (جامعة منيسوتا)http://www1.umn.edu/humanrts.
.5

.6
.7
.8
.9

قضايا يف الفكر املعارص ،حممد عابد اجلابري ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت،
.28 ،1997
ثقافة التسامح وجدلية العالقة بني األنا واآلخر.144 ،
الرتبية عىل قيم التسامح :عيل أسعد وطفة ،جملة التسامح ،العدد  ،11سلطنة عامن،2005 ،
.219
قضايا يف نقد العقل الديني( ،كيف نفهم اإلسالم اليوم) ،حممد أركون ،ط ،2ترمجة وتعليق:
هاشم صالح ،دار الطليعة للطباعة والنرش ،بريوت.243 ،2000 ،
مفهوم التسامح يف األديان الساموية :هناء حممد حسن ،ضمن كتاب (التسامح يف الديانات
الساموية ،أعامل مؤمتر األديان السنوي األول ،بيت احلكمة ،بغداد.96 ،2010 ،
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 .10فقه التسامح يف الفكر العريب اإلسالمي ،عبد احلسني شعبان ،الثقافة والدولة ،ط ،1دار
النهار ،بريوت.58 ،2005 ،
 .11سورة احلجرات .13
 .12ينظر :حوار احلضارات يف القرن الواحد والعرشين رؤية إسالمية للحوار :عبد اهلل عيل
العليان ،ط ،1املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت.187 ،2004 ،
 .13ينظر :التسامح مقولة أخالقية ومقاربة فكرية عقائدية :نظلة أمحد اجلبوري ،ضمن كتاب
(التسامح يف الديانات الساموية) .17
 .14ينظر :التسامح الديني يف القرآن والسنة النبوية الرشيفة ،نامذج وأمثلة ،عن (جمموعة باحثني)
التسامح يف الديانات الساموية.52 ،
 .15فقه التسامح يف الفكر العريب اإلسالمي ،وليد خالد أمحد( ،بحث) يف موقع كتابات.1 ،
Kitabat.com

 .16بحث يف التسامح ،نظرية إسامعيل كريم ،موقع مركز كلكامش للدراسات والبحوث
الكوردية.5 ،
 .17املصدر نفسه.2 ،
 .18بحث يف التسامح .2
 .19فقه التسامح يف الفكر العريب اإلسالمي ،د عبد احلسني شعبان .37
 .20املسيح يف اإلسالم :ميشال احلايك ،ط ،4دار النهار ،بريوت.159 ،1961 ،
 .21املصدر نفسه .4
 .22سورة الغاشية .22 ،21
 .23امليزان يف تفسري القرآن :حممد حسني الطباطبائي ،منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة
العلمية ،قم املقدسة ،إيران .123 / 3
 .24آل عمران .159
 .25التسامح مقوله أخالقية ومقاربة فكرية عقائدية.25 :
 .26سورة البقرة .256
 .27األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،الشيخ نارص مكارم الشريازي ،ط ،1األمري للطباعة
والنرش ،بريوت ،لبنان.259 / 2 ،2005 ،
 .28التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم :حممد الغزايل ،الطبعة السادسة ،هنضة مرص
للطباعة والنرش والتوزيع ،مرص.79 ،2005 ،
 .29يونس .72
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 .30البقرة .172
 .31يونس .84
 .32آل عمران .152
 .33التعصب والتسامح بني املسيحية واإلساليم.67 :
 .34البداية والنهاية ،لالمام احلافظ أيب الفداء اسامعيل بن كثري الدمشقي (ت ،)#774حتقيق:
عيل شريي ،ط ،1دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان.224/3 ،1988 ،
 .35التسامح بني اإلسالم واليهودية واملسيحية ،األستاذ الدكتور عمر عبد العزيز قرييش ،شبكة
األلوكة األلكرتونية.1 ،
 .36ينظر :معاهدات الرسول حممد صىل اهلل عليه وسلم دراسة األبعاد االنسانية ،د جنيد أمحد
اهلاشمي ،ود شاه معني الدين اهلاشمي جملة القلم ...جون .6 .2013
 .37ينظر :معاهدات الرسول حممد صىل اهلل عليه وسلم دراسة األبعاد االنسانية .9
 .38نشأة الدولة اإلسالمية ،عون رشيف ،ط ،2دار الكتاب املرصي ،القاهرة.43 ،1981 ،
 .39املصدر نفسه.4 ،
 .40سورة هود .118
 .41االسالم يف قفص االهتام ،شوقي أبو خليل.125 ،
 .42التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم.19 ،
 .43التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم.50 :
 .44سورة البقرة .256
 .45التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم .51
 .46املصدر نفسه .51
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أرشف عبد الوهاب ،مركز البحوث
والدراسات االجتامعية يف كلية اآلداب،
جامعة القاهرة ،مرص.2005 ،
التسامح بني اإلسالم واليهودية
واملسيحية ،األستاذ الدكتور عمر
عبد العزيز قرييش ،شبكة األلوكة
األلكرتونية.
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واإلسالم :حممد الغزايل ،ط ،6هنضة
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 .10ثقافة التسامح وجدلية العالقة بني األنا
واآلخر ،محيد نفل النداوي ،املجلة
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وليد خالد أمحد( ،بحث) يف موقع
كتاباتKitabat.com ،
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ملخص البحث
التعددية الدينية مصطلح شاع استعامله يف هذا العرص ،وله ٍ
معان وصور خمتلفة،

ولكن يمكن القول أن املفهوم من التعددية الدينية قد استقر عىل معنى وصورة
ينرصف الذهن إليها اليوم ،بعد أن قام فيلسوف الدين والالهويت «جون هيك»

روج هلا يف األوساط
بالتنظري للتعددية والذهاب هبا إىل ذروة معانيها ،وبعد أن ّ
اإلسالمية عبد الكريم رسوش.

إن التعددية الدينية مسألة من مسائل فلسفة الدين ،والتي تعنى بتفسري لظاهرة

تعدد األديان واستيعاهبا ،وهي تتجاوز املنظور العميل ملبدأ التسامح والتساهل
معني بذاته.
الديني ،إىل تنظري بموجبه ال يكون احلق واحلقيقة حكر ًا عىل دين ّ

ومهام قيل يف أن هذه املقولة تو ّفر غطا ًء نظري ًا إلمكانية التعايش السلمي
بني األفراد واجلامعات املختلفة ديني ًا ،إال أنه يبقى قبوهلا رهن بعدم تعارضها مع
النصوص الدينية ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،يمكن حتقيق حالة التعايش

السلمي من دون اللجوء إىل هذه املقولة ،خصوص ًا مع مالحظة أثرها السلبي يف

جانب آخر ،حيث ستكون مربر ًا لشيوع حالة التقاعس عن البحث والتحقيق
العقائدي.
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ABSTRACT
Pluralism as a term is highly reputed nowadays and ramifies into
shades and various shapes. Yet it settles to have one shade and shape;
as the theological philosopher John Hake elucidates the pluralism in its
entirety, meanwhile `Abid Al-Kareem Sarush transpires it in the Islamic
orbit.
Pluralism is of theology and gives importance to the phenomenon of
pluralism explicating and it surpasses the practical limits of forgiveness
and religious tolerance and illustrates the state of religious independence.
Whatsoever tackled in such a statement purports a theoretical shield
to live pacifically for the religiously different communities. Its acceptance
keeps pace with the fact that it never runs counter to the religious texts
in one hand, it is impossible to live pacifically without holding such a
statement on the other hand, in particular, noting its negative impact; as
it slackens the research and doctrine proving.
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 ...مقدمة ...
احلمد هلل الذي وهب لالنسان عقال ،وجعل التفكري فطرة برشية ،فكان العقل

مدارا للترشيف وللتكليف ،وبه يعاقب وبه يثيب ،والصالة والسالم عىل من بعثه

للبرش متمام ملكارم االخالق ،ونموذجا كامال لالنسانية ،يفيض لطفا ،فكان رمحة

للعاملني ،وعىل آله امليامني ،أركان احلجة البالغة ،حيث كان بياهنم امتدادا موصوال
بالنبوة ،األئمة اهلداة املهديني.
وبعد ...
ّ
وبكل أشكال العنف الديني
يف عامل يزخر بالرصاعات والتناحرات الدينية

الذي مل يكن وليد اليوم ،بل متتد جذوره لترضب بعيد ًا يف أعامق تاريخ البرشية
وحضاراهتاُ ،يالحظ يف العقود األخرية تنامي الوعي البرشي برضورة وأمهية

إجياد حلول ناجعة ملأزق البرشية ،وبني الفينة واألخرى نجد مفردات تطفو عىل
سطح األدبيات الدينية ،أو يف خمتلف جماالت الفكر والثقافة ،منها عىل سبيل املثال؛
قبول اآلخر ،التسامح الديني ،التعايش اإلجتامعي والسلمي ،حرية اإلعتقاد
والتعبري ،حوار األديان واحلضارات ،وغريها من هذا القبيل ،ومن هذه املفردات
واملصطلحات «التعددية الدينية».

للوهلة األوىل قد ُيستشعر التقارب يف دالالت هذه األلفاظ ،وتقارب املجاالت

املستعملة فيها ،بوصفها ذات مضامني يمكن ُّ
صفها مجيعها مقابل مضمون التعصب
والتطرف الديني ،ولكن ما سيتكفل به هذا البحث املخترص ،هو بيان مفهوم
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التعددية الدينية ،بعد أن أصبحت اليوم واحدة من مسائل فلسفة الدين ،التي تعالج

ظاهرة تعدد األديان وتنوعها ،وبعد أن اختلفت اآلراء والتوجهات حياهلا ،بني

مؤيد ومعارض.

وقد ارتبطت التعددية الدينية ارتباط ًا وثيق ًا بإثنني من املفكرين ،أحدمها غريب

مسيحي الهويت ،وهو الذي أهتم بالتأسيس والتنظري للتعددية ،واألخر مسلم

مروج ًا هلا ،وكيفام كان األمر ،دار اجلدل
رشقي ،تل ّقف مقولة التعددية بالقبول ّ

والنقاش حوهلا سواء أ كان يف الفكر الغريب أم يف الفكر اإلسالمي.

أو ًال :داللة التعددية يف البحث الديني
مصطلح التعددية  pluralismله دالالت خمتلفة باختالف املجاالت التي يبحث

فيها ،ففي االخالق تدل التعددية عىل لون من النسبية ورفض للثبات واالطالق يف

املعايري والقيم االخالقية ،ويف السياسة تقرتن التعددية بمفهوم الليربالية ،بل ُتعد

التعددية السياسية من افرازات الفكر الليربايل ،اما التعددية الدينية

Religious

- pluralismالتي شاعت يف العامل املسيحي مؤخر ًا -فهي لون من الفهم يف الالهوت

املسيحي(.)1

و ُتبحث التعددية الدينية يف جمال البحث الالهويت أو الكالمي بوصفها مسألة

باتت اليوم من املسائل املهمة يف فلسفة الدين والبحث الديني ،وليس بحثا يف

امكانية التعايش السلمي مع اآلخر الديني ورشوط قبوله من الناحية العملية ،فان
هذا بحث سيايس واجتامعي( ،)2وان كان التعايش سيصبح يسريا وبشكل أكرب يف

ظل األخذ بنظرية التعددية الدينية ،وبكلمة أخرى؛ ان نظرية التعددية الدينية تشكل
غطا ًء نظري ًا فلسفي ًا والهوتي ًا -وبامتياز -ألمكانية التعايش مع اآلخر ،وربام جاءت
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مر هبا العامل املسيحي ،فالبحث السيايس
من أجل ترسيخ هذا ونتيجة لظروف معينة ّ
واالجتامعي يف التعددية الدينية وان كان ذا صلة بالبحث الالهويت فيها ،اال اهنام
بحثان خمتلفان جما ً
ال وموضوع ًا.

الريب يف أن املجتمعات البرشية شهدت ظاهرة التعدد يف االديان ،إذ ظهرت

أديان كثرية يف خمتلف احلضارات املمتدة جذورها يف العمق التارخيي لإلنسان ،وقد
احتدم اجلدل والنقاش يف امكانية قبول فكرة خالص أتباع كل االديان ونجاهتم

وحتقيق السعادة االبدية هلم ،بل القول أيضا بحقانية( )3االديان مجيعها.

إذ ًا ثمة جهتان للبحث واجلدل الدائر حول ظاهرة تعدد األديان :االوىل تتعلق

باخلالص ،وهو مصطلح شائع يف األدبيات املسيحية ُيقصد به اخلالص من عذاب

اآلخرة و يناظره يف األدبيات االسالمية مصطلح النجاة ،فاجلدل الدائر حول هذه

اجلهة يتمثل بإختالف اإلجابة عن سؤال مفاده :هل النجاة والسعادة األبدية يف
معني ،أو ال ينحرص ذلك باتباع دين واحد؟
احلياة اآلخرة من نصيب اتباع دين ّ

والثانية جهة معرفية تتعلق بتعيني وحتديد احلق واحلقيقة ،ومن اجلدير بالذكر

أن مسألة احلق مسألة فلسفية شغلت بال الفالسفة منذ القدم ،ومعيار التمييز بني
احلق والباطل أمر يعتمد عىل املوقف الفلسفي من طبيعة احلق ،إذ االختالف واجلدل

قائم يف الفلسفة حول فهم طبيعة احلق ،فهناك من يرى أن احلقّ مطلق يقوم مستقال

عن جتارب االنسان ،وال حيدَّ ه زمان وال مكان ،وهو صفة موضوعية من الصفات
العينية التي تقوم يف املوجودات مستقلة ،وبغض النظر عن وجود عقل يدركها أو
عدم وجوده .ولكن هذا املذهب يف فهم احلق يعارضه آخرون ينكرون وجود حق

مطلق ال يتقيد بزمان وال مكان ،ويرون أن احلقائق متغرية وليست ثابتة( .)4وتبع ًا
الختالف فهم طبيعة احلق ختتلف معايري احلق أو مقاييس احلقيقة اختالفا كبري ًا،
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معينا من جماالت
وختتلف أيضا تبعا الختالف األنشطة املعرفية ،وما يناسب جماال ّ

ّ
ولعل من أظهر
املعرفة البرشية قد ال يصلح معيارا للخطأ والصواب يف جمال آخر،
معايري التمييز بني اخلطأ والصواب هو معيار التطابق ،الذي قال به أرسطو ومن

تابعه ،ويقصد به مطابقة األحكام للواقع اخلارجي( ،)5والفكرة احلقيقية هي التي
تصور الواقع بأمان(.)6

واجلدل الدائر حول هذه اجلهة املعرفية وحتديد احلق يتمثل باختالف اإلجابة

أي من االديان يمتلك احلقانية؟ هل ينحرص احلق بدين واحد؟
عن سؤال مفادهّ :

ثاني ًا :االجتاهات يف تديد احلقّ والنجاة
تتمحور وجهات النظر يف هاتني اجلهتني عىل ثالثة اجتاهات رئيسة:
 .1االجتاه احلرصي (االختزايل)
ويرى أصحابه أن دينا واحدا هو الذي يتمتع باحلقانية التامة ،فاحلقيقة املطلقة

تنحرص يف دين واحد ال غري ،وأن كانت االديان األخرى هلا نصيب من احلقيقة اال

اهنا المتتلك احلقّ املطلق ،وهكذا من جهة اخلالص والسعادة اخلالدة فال يناهلا اال
اتباع هذا الدين املحدد ،مع امكان النجاة لبعض أتباع االديان األخرى وبرشوط

معينة ،عىل وفق وجهة نظر بعض أصحاب االجتاه احلرصي.

من الطبيعي أن يكون غالبية الناس يمثلون هذا االجتاه ،فأتباع ّ
كل دين من

األديان يفهمون من تعاليم دينهم أن احلق معهم وأهنم يمتلكون احلقيقة التي تضمن

هلم النجاة والسعادة.
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أما تعاليم الدين اإلسالمي ونصوصه ،فإن الفهم السائد هلا والذي يؤكده

املتكلمون واملفرسون ،هو إن الدين واحد ،وهو دين اإلسالم ال غري ﴿إِنَّ ِّ
ين
الد رَ
ِع ْن رَد َّ
اهللِ ْ ِ
اإل ْس رَال ُم﴾( ،)7واإلسالم يف عرف القرآن هو دين التوحيد الذي ُبعث به

ُ
واليقصد به اإلسالم باملصطلح الذي شاع بني املسلمني بعد عرص
مجيع األنبياء،

النزول ،والبدّ من التمييز بني الدين والرشيعة ،فالدين بمعنى العقائد التوحيدية

واملعارف اإلهلية يكون واحد ًا ،والرشائع بمعنى التعاليم العملية واألخالقية ،هي
املتعددة واملختلفة تبع ًا الختالف استعدادات وقدرات وظروف الزمان واملكان

للمجتمعات ،وعىل هذا األساس تنسخ الرشائع ،ولكن النسخ ال يكون ّ
لكل

األحكام والتعاليم الرشعية ،وإنام تنسخ األحكام التي تكون مالزمة لتطور الزمان

واإلمكانيات ،وبعبارة أخرى؛ إن الدين يتعلق بعقيدة اإلنسان حول اهلل وصفاته

وأفعاله فهو واحد ال يقبل االختالف وبعثة األنبياء مجيعهم كانت لتبليغه للناس
ومحلهم عىل االعتقاد به ،بينام الرشيعة التي هي تعاليم وأحكام غالب ًا ما تتعلق بتنظيم

عالقات اإلنسان الفردية واالجتامعية ،فهي متعددة وخمتلفة ،وعىل الرغم من وجود
املشرتكات بينها يطال النسخ قس ًام منها يكون مالزم ًا ملقتضيات الزمان وتفاوت

األمم واحلضارات بقدراهتا املختلفة(.)8

قرون بإمكانية امتالك احلق
إن عقيدة املسلمني بنسخ الرشائع تعني أهنم ُي ّ
الرسالية السابقة عىل اإلسالم ،رشيطة أن تكون هذه اإلمكانية ّ
لكل دين
لألديان
َّ

سابق مقيدة بقيد زماين ينتهي أمده بظهور الدين الالحق ،وهكذا يرتتب احلق
عرب عن هذا الرتتب بالتعددية الطولية.
لألديان تراتب ًا زمني ًا طولي ًا ،ويمكن أن ُي ّ

هذا وقد ُيقال إن أصحاب االجتاه احلرصي -بشكل عام -يواجهون إشكا ً
ال،

حيث الرؤية بنجاة أتباع دين خاص تتعارض مع االيامن بالرمحة االهلية ،فكيف
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ّ
ويعذب الباقني
يعقل أن ينجي االله الرحيم جمموعة من البرش -وهم االقلية-

وهم االكثرية .-يتحتم عىل االجتاه احلرصي معاجلة هذا االشكال وتوجيه ما يبدوتعارض ًا للوهلة االوىل( .)9وحيث إن العقيدة اإلسالمية تقتيض القول بالتعددية

الطولية لألديان الساموية الرسالية نتيجة لالعتقاد بنسخ الرشائع ،هذا من جهة،
ومن جهة أخرى فإن االعتقاد اإلسالمي ال يبتني عىل اختزال النجاة يف اآلخرة ملن

متحض يف معرفة العقيدة الصائبة واملحقة واعتنقها ،بل النجاة شاملة أيض ًا ألولئك
الذين مل تتم عليهم احلجة ،وبمالحظة هاتني اجلهتني يتضح أن اإليامن اإلسالمي
بالرمحة اإلهلية ال يتعارض مع اإليامن بأن احلق والصواب ال يكون إال من نصيب

دين اإلسالم.

 .2االجتاه الشمويل
ويتمثل يف رؤية فكرية انطلقت من العامل املسيحي ،وعىل وفق هذه الرؤية

الشمولية فان الديانة املسيحية حتظى باحلقانية واخلالص ،ولكن السعادة االبدية
يمكن أن تنال غري املسيحيني وحتى أولئك الذين مل يسمعوا باسم عيسى بن مريم
 وتضحيته ،وعىل هذا االساس فان االجتاه الشمويل يشابه االجتاه احلرصي

يف مسألة حرص احلقانية بدين خاص (املسيحية عند أصحاب الرؤية الشمولية)،
ويفارقه من جهة القول بخالص اتباع الديانات األخرى ،وهبذا يتجنب االجتاه

الشمويل تلك النتيجة غري املقبولة وال يواجه ذلك االشكال والتعارض الذي
واجهه االجتاه احلرصي ،ومن هنا وألجل هذه امليزة لالجتاه الشمويل كان أكثر

وأشهر االجتاهات قبو ً
ال بني الالهوتيني املسيحيني وزعامء الكنيسة(.)10

كان االعتقاد الكاثوليكي السائد يف القرون الوسطى بأن التعميد من قبل

الكنيسة رشط حتمي لتمتع الفرد باحلياة اخلالدة يف اجلنة وأكدت الكنيسة ذلك يف
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اعالن فلورانس (1435ـ 1438م)( ،)11وجاء كارل رانر(1904( Karl Rahner )12

 1984م) -عىل الرغم من اعتقاده أن املسيحية هي دين احلق املطلق وال يمكناخلالص اال عن طريقها -ليعدّ العديد من غري املسيحيني ،مسيحيني يف الواقع،
فلو عاش غري املسيحيني حياة تقوى مل يرتكبوا فيها ما يتقاطع واملسيحية ،فهم

مسيحيون عند اهلل ،ويسميهم (مسيحيون جمهولون) ،وعىل هذا سيختلف معنى

التبشري املسيحي وختتلف مهمته عام كانت عليه يف السابق ،ستكون مهمة التبشري
اجلديدة لكارل رانر ،هي تعريف اخلالص وأسسه وقواعده للمسيحيني املجهولني،
اهنا مهمة بيان طرق اهلداية ومساعدهتم لالهتداء اىل املسيح ،وليس حتويلهم اىل

املسيحية(.)13

يبدو أن كارل رانر ذو اجتاه شمويل يتخذ موقف ًا وسط ًا بني احلرصيني والتعدديني،

وموقفه هذا ّ
يشكل حمطة مهمة تسبق الثورة الالهوتية التي ادعاها جون هيك.
 .3اجتاه التعددية الدينية

حتاول نظرية التعددية الدينية اجياد أسس معرفية للقول بحقانية كل االديان

فض ً
ال عن القول بعدم انحصار اخلالص باتباع دين خاص ،فاجلميع ناجون ،ويف

ضوء هذه النظرية تكون مدعيات االديان املختلفة تتمتع بشكل متسا ٍو من احلقانية،

ولكل دين طريقه اخلاص به وله االصالة يف بلوغ السعادة ،يف مقابل االجتاهني
السابقني ،اذ ذهب االول اىل خالص غريه برشوط ،وذهب الثاين اىل خالص
اجلميع باعتبار أن دياناهتم متثل أبعادا خمتلفة للحقيقة النهائية وفروعا للدين احلق،

بينام تكون فرص اخلالص متحققة بتكافؤ يف كل االديان لنظرية التعددية الدينية(.)14
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شاعت التعددية الدينية يف الفكر الغريب والعامل املسيحي يف العقود األخرية،

وحظيت برواج كبري يف االوساط الثقافية بجهود رائدها وداعيتها املنادي هبا
فيلسوف الدين املعارص جون هيك(1922( John Hick )15م 2012 -م) ،اذ ادعى

توصله اىل خمرج وتصوير مقبول ملسألة احلقّ والنجاة واالعتبار لألديان مجيعها ،وأنه
()16
اكتشف جما ً
ال ديني ًا جديد ًا حيدث ثورة الهوتية تشبه ثورة نيكوالس كوبرنيكوس

 1543 - 1473( Nicolaus Copernicusم) يف الفلك التي أخرجت االرض من

مركزيتها وثباهتا وقالت بدوراهنا هي والكواكب األخرى حول الشمس ،نظري ذلك

ستفعل الثورة الالهوتية فاهنا ستخرج املسيحية من متركزها واعتبار نفسها مدار
القيمة واخلالص اىل التمحور هي وسائر االديان األخرى حول اهلل(.)17

وعدّ ت اطروحة هيك أكثر االعامل الفلسفية اِقناع ًا وتروجي ًا للتعددية
ُ

الدينية( ،)18ومل تكن نظريته هذه وليدة صدفة تارخيية او حلظة فكرية ،اهنا متثل

تسوغ
حصاد حماوالت جادة تشكل منطلقا فكريا وقاعدة أساس للفكر املسيحي ّ

له مسألة التسامح الديني مع االديان غري املسيحية ،وجاءت تلك املحاوالت عىل
خلفية االضطهاد الديني الذي شهده املجتمع االوريب وفضحته احلروب املذهبية
والطائفية اِبان عهد االصالح .فكان تطور الليربالية السياسية يف القرن الثامن عرش
للميالد حافز ًا مه ًام ملواجهة ورفض كل أشكال االضطهاد الديني(.)19

وقد وجدت مسألة التسامح بني االفكار املتباينة يف الدين ُاوىل مرتكزاهتا يف

الليربالية السياسية ،بيد أن التعددية الدينية تطورت تدرجيي ًا بعد مجلة ارهاصات

مهدت هلا ،ووجدت جذورها االوىل يف كتابات شاليرماخر(Schleiermacher )20

(1834-1768م) مؤسس الربوتستانتية الليربالية ،التي أكدت بوضوح دعم

الدين ملبادئ القيم املعارصة ،واختذت موقفا اجيابيا حيال التفسريات غري التقليدية

108

لكتاب املسيحية املقدس والسيام تلك املعنية بمسائل العلوم الطبيعية والتاريخ،
وتبنت املذهب القائل بأن جوهر الدين هو التجربة الشخصية وليس ً
مبدأ ثابت ًا أو

قانون ًا كهنوتي ًا كنسي ًا حمدد ًا أو طقس ًا شعائري ًا اجتامعي ًا بعينه ،إذ أكد شالير ماخر أن

جوهر الدين مسألة هلا صلة بذات االنسان وروحه وباطنه .وقد أ ّثرت مقوالت

ماخر هذه يف أفكار جون هيك وهيمنت عليها(.)21

ومن جهة أخرى كان موقف كارل رانر ذو اإلجتاه الشمويل ،يمثل تقدما نحو

التعددية ،لكنها خطوة التكفي لتحقيق مايصبو اليه هيك.

ثالث ًا :التعددية الدينية عند جون هيك
يبدو أن جون هيك نفسه قد سلك مسلكا تدرجييا يف نظريته التعددية ،حيث

يظهر من كتاباته االوىل أهنا ترتكز عىل معنيني أو صورتني من صور التعددية
الدينية( ،)22مها:

 .1ما يصطلح عليها ((التعددية الدينية املعيارية)) وتعني أن يتعامل املسيحيون
بتسامح مع غري املسيحيني ،فهي منهج أخالقي ُيلزم املسيحيني باحرتام أتباع

الديانات األخرى والتعامل معهم بطريقة التسامح الديني ،وهذا النمط من
التعددية الدينية يتوقع أن يكون مرحب ًا به من ِقبل أتباع الديانات غري املسيحية

مادام يتفادى روح التغطرس النامجة عن توجهات أتباع املسيحية ونظرهتم اىل

اآلخرين(.)23

 .2ما يصطلح عليها ((التعددية الدينية اخلالصية)) وتتعلق بإشكالية اخلالص،
وهلذا املعنى من التعددية يرى هيك أن أ ّي ًا كان الشخص يمكن أن ينال اخلالص

ويدخل اجلنة وبغض النظر عن عرقه ولونه ومعتقده ،رشيطة أن ينتقل من
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مركزية الذات اىل مركزية احلقيقة وان يؤدي شيئا من التعاليم الدينية ،وبعبارة

أخرى؛ مادام املرء ينشد احلق املطلق ومؤديا لبعض التعاليم الدينية فأنه ينال
اخلالص .و ُتعدّ هذه الصورة من التعددية أكثر حتررا من رؤية االجتاه الشمويل،

اذ كانت الرؤية الشمولية تعدّ املقياس املسيحي هو املعيار االساس واالصل

يف نيل اخلالص لآلخرين ،فتتوافق الرؤيتان بامكان اخلالص لغري املسيحيني،

وتفرتقان بأن الشمولية مقياسها يف ذلك هو املسيحية ،بينام املدار يف التعددية
اخلالصية هو التمركز حول احلقيقة .وتبقى مقبولية هذه الصورة لدى االديان
األخرى رهن بمدى حمدودية أو شمولية فكرة اخلالص لدهيم ،فمثال عىل وفق

تعاليم االسالم ينبغي التعامل مع ابناء البرشية كافة بمبدأ امكانية اخلالص هلم
عند عدم متامية احلجة عليهم(.)24

ّ
وظل هيك ولسنوات عديدة يسلط االضواء عىل صورة ثالثة من التعددية

الدينية لريسو يف هناية املطاف بتعدديته اىل ذروة معانيها ،اهنا ((التعددية الدينية

املعرفية)) التي تفرتض عدم انحصار احلقيقة بدين معني ،فكل االديان تتمتع بجانب

أي منها يمكن أن يكون وسيلة للخالص.
من احلقيقة املطلقة( ،)25وأن متابعة ّ

واحلق األعىل واحد اال أن تعدد معناه عند البرش نابع من تعدد جتليه وظهوره يف

عربت عنه أديان العامل الكربى بأرثها املعريف
خمتلف الثقافات واحلضارات ،والذي ّ
والروحي ،وليس املقصود منح املرشوعية أل ّية معرفة أو جتربة مع اهلل(.)26

ويعطي هيك أمهية كبرية للتجربة الدينية الروحية يف تكوين معرفة اهلل ،بل ليس

الدين سوى تفسري أو تأويل للتجارب الدينية املرتاكمة داخل بيئة حضارية وثقافية
خاصة .واالديان مجيعها تتساوى وتتامثل يف ثامرها االخالقية والروحية(.)27

110

ويستلهم هيك يف بنائه املعريف للتعددية من النموذج الكانتي يف املعرفة ،إذ إن

()28
ميز بني (اليشء يف ذاته) وبني (اليشء
«كانت» 1724( Kantم 1804 -م) قد ّ

كام يبدو ويظهر لنا) ،والذي يتسنى لنا معرفته هو ظاهر اليشء دون حقيقته الواقعية
(اليشء يف ذاته) ،لذلك البد للمعرفة أن تلتزم بالتجربة وليس هلا سبيل اىل احلقيقة

عصية عن التجربة احلسية ،و ينتهي «كانت» اىل القول
اخلفية ما دامت هذه احلقيقة
ّ

بأن فكرة وجود اهلل هي فكرة خارج حياض املعرفة ألهنا خارجة عن ميدان الدليل
التأميل أو التجريبي ،لكنها رضورة أخالقية يفرضها القانون االخالقي نفسه(.)29

هذا والبد من مالحظة اختالف هيك عن «كانت» وتبع ًا الختالف مرادمها

وأهدافهام ،اذ عمل هيك عىل اثبات أن اهلل ليس جمرد رضورة أخالقية ،بل هو أيضا

وسع من موضوع
حقيقة وجودية واقعية قابلة لالختبار واالدراك وهبذا يكون قد ّ
التجربة املعرفية التي حرصها «كانت» بالتجربة احلسية ،وقد ص ّنف هيك التجربة
االنسانية عىل ثالثة أصناف :التجربة الطبيعية ،التجربة االجتامعية ،والتجربة

تعرب عن التجربة االنسانية مع احلقيقة االهلية(.)30
الروحية التي ّ

تلكم هي التعددية الدينية التي ّ
برش هبا جون هيك ،وراج احلديث والسجال عنها
مؤخرا يف االوساط الثقافية االسالمية ،بعد أن دعا اليها ونادى هبا عبد الكريم
رسوش حيث تبنى نظرية هيك وأعاد قراءهتا ملبانيه ونظرياته األخرى يف فلسفة

الدين(.)31

رابع ًا :التعددية الدينية عند سوش
كتب عبد الكريم رسوش

()32

مقاله عن التعددية حتت عنوان (الرصاطات

ّ
تتشكل رؤيته لظاهرة
املستقيمة ،قراءة جديدة لنظرية التعددية الدينية)( .)33حيث
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تعدد األديان يف العامل ،من خالل وصفه هلذه الظاهرة بأهنا أمر طبيعي يعكس يف

طياته حقانية كثري من األديان ،وأن كثريا من املتدينني حم ّقون يف اعتناقهم ألدياهنم،
أي ٌ
كل منهم حمقّ يف اعتناق دينه ،وال يعزو هذا التعدد إىل سوء الفهم أو مؤامرة قوى

الباطل أو سوء اختيار اإلنسان ،بل أن التعدد واالختالف ناجم عن مقتىض إدراك

البرش وتعدد أبعاد الواقع(.)34

ويرى رسوش أنه يمكن احلديث عن التعددية من جانبني :األول يتعلق

بذكر األسباب و العلل للتعددية واختيارها منهجا يف بعض املجتمعات البرشية،
و الثاين يتعلق باألدلة والرباهني التي يستعان هبا يف توضيح صواب اختيار املنهج

التعددي(.)35

وقد قدّ م أدلة عرشة حاول من خالهلا الربهنة عىل حقانية مقولة التعددية عىل

املستوى الثقايف والديني ،ويص ّنفها عىل صنفني :األول يشمل أربعة من األدلة
يسميها «اجيابية» ألهنا تؤدي اىل تعددية أصيلة مبتنية عىل أساس االقتدار الفكري
ّ

لدى االنسان ،وامتالكه إلمكانيات معرفية واسعة ،وألن املتون والتجارب الدينية

بطبيعتها حتتمل تفاسري متعددة( ،)36لذا فالتعددية االجيابية أصيلة ألهنا تبتني عىل

الكثرة الواقعية والتنوع يف البدائل غري القابل لالختزال ،إذ التباين فيام بينها تباين

يسميها «سلبية» ألهنا ال تد ّلنا عىل تعدد أصيل،
ذايت .والثاين يشمل ستة من األدلة ّ

بل ّ
تدل عىل حالة من التنوع ال يمكن اجتناهبا( ،)37فهي سلبية بلحاظ أهنا تنفي قابلية
االجتناب عن التعدد ،يف حني كانت االجيابية مثبتة للكثرة يف ذاهتا ويف واقعها.

كان «جون هيك» يفرتض أن ّ
كل دين يتمتع بجانب من احلقيقة مؤكد ًا أن

هذا اليعني منح املرشوعية واحلقانية ألية معرفة أو جتربة دينية ،إنام األديان الكربى

ذات اإلرث املعريف والروحي هي التي متتلك جوانب احلقيقة املطلقة ،أما رسوش
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يرصح بقوله« :إننا يف التعددية ال نتحدث عن صحة مجيع الدعاوى املوجودة
فإنه ّ
وتساوي املقوالت والتعاليم الدينية يف مجيع األطراف وأن ّ
كل قول هو احلق ،فهذا
الكالم باطل بالبداهة وال يمثل رأينا وال يوجد عاقل يذهب اىل هذا القول».

()38

ويؤكد أن الكالم عن األديان التي خرجت من بوتقة االختبار ووصلت اىل

مرتبة تكافؤ األدلة ،بحيث ال يمكن للعقل املنطقي والفلسفي أن حيكم جازما

ببطالهنا ،فهي التي تصمد يف ساحة التمحيص واالختبار ويعجز العقل عن
الرتجيح من بينها بعد تكافؤ األدلة وعندئذ يمكن القول بحقانية أتباعها وأهنم

مهتدون وناجون (.)39

ويبدو أن من أهم مرتكزات مقولة التعددية الدينية عند رسوش ،هي مسألة

املالزمة بني اهلداية واحلقانية يف األديان ،اذ يرى ّ
أن مفاهيم «اهلداية» و «النجاة» و
«السعادة» مفاهيم متساوقة املراد منها ما يتحقق لإلنسان يف احلياة اآلخرة ،ومع

فرض أن احلق واحد كام يقول به أصحاب االجتاه احلرصي ،فإنه ال يرى داعي ًا ألن

نشرتط للنجاة والسعادة ،رشط الوصول اىل احلق يف هذه الدنيا ،مادام االنسان
الذي مل يصل اىل ذلك احلق الواحد قد عمل باخالص وبقدر وسعه وطاقاته البدنية
والعقلية ،إن النجاة منوطة بالتحرك عىل الرصاط للوصول اىل احلق ،وهذا الرصاط
يمكنه أن يوصل االنسان اىل املقصود ،إما عاجال يف هذا العامل ،أو آجال يف العامل

اآلخر ،إذ ال مانع من رؤية احلق يف العامل اآلخر بالنسبة لألشخاص الذين يتحركون
بإخالص وبذلوا وسعهم للوصول اىل احلق ،فإن مل يدركوه يف هذه الدنيا ،سيدركوه

ثم حيصلون عىل السعادة والنجاة يف هناية األمر،
ويرون احلقيقة يف اآلخرة ومن َّ
ولذلك يمكن اعتبارهم من املهتدين(.)40
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واملالحظة أو املناقشة واردة عليه هاهنا ،بأن النجاة األخروية أمر حيصل ربام

لعدم متامية احلجة عىل بعض الناس ،فكيف سيكون الناجي ملعذوريته مهتديا اىل
أي إن
احلق ،واحلال أن مفهوم اهلداية يتطلب أن يكون هناك يشء هيتدى اليهّ ،

مفهوم اهلداية يعني الوصول اىل احلق يف هذه الدنيا ،وهذا الوصول هو من صميم
معنى اهلداية وليس رشطا هلا ،وإال فالناس مجيعهم سيدركون احلق واحلقيقة يف العامل

حترك يف طريق طلب احلق ،وبعبارة
اآلخر ومنهم أولئك املعاندون الذين مل يكن هلم ّ
أخرى؛ إن اهلداية يف الدنيا رشط لتحقق النجاة يف اآلخرة ،ولكن ليس النجاة يف

اآلخرة رشطا لتحقق اهلداية يف الدنيا ،واما اهلداية يف اآلخرة أمر المعنى له بعد

فرض أن اآلخرة هي عامل انكشاف احلقائق.

114

 ...اخلاتة ...
تلك هي نظرية التعددية الدينية بأبعادها وصورها التي ّ
تشكلت نتيجة ملرورها

ممهدة يرافقها جدل تارة يكون من داخل الدين،
بمخاضات فكرية وإرهاصات ّ
وتارة أخرى يكون من خارجه ،وأخري ًا يمكن إدراج أهم النتائج ضمن اآليت:

 .1يبدو أن مفهوم التعددية الدينية مفهوم معارص ال يعني إمكانية التعايش
االجتامعي السلمي بني أتباع الديانات املختلفة وحسب ،بل هو يتجاوز
اجلانب العميل للتعايش وقبول اآلخر الديني إىل أبعد من ذلك ،حيث يتضمن
جنبة معرفية وتقييمية تعطي احلق والصواب ألتباع الديانات ذات اإلرث

الروحي واحلضاري ،أو الديانات ذات األدلة املتكافئة بحسب زعم بعض
منظري التعددية الدينية.

 .2إن قبول مقولة التعددية الدينية وإن كان يرتتب عليه آثار اجتامعية واضحة يف
ختفيف حدّ ة الرصاعات والتنازع الديني واملذهبي ،وحتقيق التعايش السلمي
بني األفراد واجلامعات املختلفة دينيا ،وتكوين ثقافة قبول اآلخر الديني ،إال

أنه يبدو من الواضح جلي ًا عدم احلاجة إىل هذا التنظري ،وإىل التخيل عن مسائل
تقتضيها العقيدة الدينية ،وبشكل خاص العقيدة اإلسالمية ،بعد أن كانت
التعاليم اإلسالمية تسمح بتحقيق التعايش مع اآلخر الديني.

 .3يمكن أن يكون قبول مقولة التعددية الدينية مربرا لشيوع حالة التقاعس
عن البحث والتحقيق العقائدي ،والتخيل عن املسؤولية الكاملة التي ينبغي
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خيصه ،أال وهو الدين واالعتقاد الديني وما
أن يتحملها االنسان يف أهم أمر ّ

يرتتب عليه من سلوك وعمل.

ّ
واملنظرين هلا أهنم ّ
يركزون جهدهم
 .4املالحظ عىل املبرشين بالتعددية الدينية
يف النظر من خارج الدين والنص الديني ،ولكن تبقى مدى مقبولية مقولتهم
(ألي دين كان) ،واألمر حيتاج اىل دراسات
رهن بالتعاليم والنصوص الدينية ّ

وبحوث للتحقق من مدى قبول أتباع األديان هلذه املقولة مع التزامهم بأحكام
يفرضها عليهم تد ّينهم ،وهل الواقع الديني لألديان مجيعها يسمح بمثل هذه
التعددية الدينية !

.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

ينظر :لغنهاوزن ،د.حممد ،مقاربات يف مفاهيم التعددية والنبوة واهلداية ،حوار منشور يف
جملة قضايا اسالمية معارصة ،سنة ،11عدد ،2007 ،34-33ص.255
ينظر :قانصو ،د.وجيه ،التعددية الدينية يف فلسفة جون هيك ،الدار العربية للعلوم ـ نارشون،
ط ،1بريوت ،2007 ،ص.11
احلقانية مشتق من (احلقّ ) ،وهو اشتقاق عىل خالف القياس ،يوحي ويشعر بصالحية
وصف األشياء باحلقّ (بمعنى الصواب) ،وقد شاع استعامله يف الكتابات التي تتحدّ ث عن
التعددية الدينية.
ينظر :الطويل ،د.توفيق ،أسس الفلسفة ،ص 389وص .391
ينظر :املصدر نفسه ،ص.391
ينظر :سعادة ،د .رضا ،الفلسفة ومشكالت االنسان ،ط ،1دار الفكر اللبناين ،بريوت،
 ،1990ص.42
آل عمران 19 /
ينظر :الطباطبائي ،حممد حسني ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،3منشورات مجاعة املدرسني
يف احلوزة العلمية ـ قم املقدسة ،ص120و121و .279وأيض ًا :السبحاين ،جعفر ،التعددية
الدينية نقد وحتليل ،مقال ترمجته ونرشته جملة «التوحيد» يف العدد ،105السنة ،19
خريف2000م ،واعيد نرشه ضمن كتابه رسائل ومقاالت ،ج ،2ط ،1مؤسسة االمام
الصادق  ،قم ،#1421 ،ص .298 - 296
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 .9ينظر :رضائي ،د .حممد ،التعددية الدينية نقد وحل ،ترمجة عيل آل دهر اجلزائري ،بحث
منشور يف جملة نصوص معارصة عدد ،19سنة ،2010 ،5ص ،125وأيضا :هبرامي ،حممد،
التعددية الدينية يف القرآن الكريم ،ترمجة عيل املدن ،دار اهلادي ،ط 1بريوت  ،2005ص.17
 .10ينظر :رضائي ،د .حممد ،التعددية الدينية نقد وحل ،جملة نصوص معارصة عدد ،19
ص .126وقارن :هبرامي ،حممد ،التعددية الدينية يف القرآن الكريم ،ص.18
 .11ينظر :رضائي ،د .حممد ،التعددية الدينية نقد وحل ،جملة نصوص معارصة عدد ،19
ص ،125وأيضا :لغنهاوزن ،د.حممد ،مقاربات يف مفاهيم التعددية والنبوة واهلداية ،حوار
منشور يف جملة قضايا اسالمية معارصة ،عدد ،34-33ص.257
 .12الهويت كاثوليكي أملاين كان آلرائه أثر كبري يف جتديد الفكر املسيحي خالل القرن العرشين.
(ينظر :ويكيبيديا ،املوسوعة احلرة.).http://www.en.Wikipedia.org ،
 .13ينظر :لغنهاوزن ،مقاربات يف مفاهيم التعددية والنبوة واهلداية ،جملة قضايا اسالمية معارصة،
عدد33ـ ،34ص ،257وايضا :كتابه االسالم والتعددية الدينية ،دار الفكر اجلديد ،العراق
ـ النجف االرشف ،ص ،48وكذلك :الكلبايكاين ،عيل رباين ،تعدد االديان ..وطريق احلل،
موقع الضياء االلكرتوين  ،www.aldhiaa.comوكذلك :قانصو ،د.وجيه ،األنا واآلخر يف
الوعي الديني ،مقالة منشورة يف  2009/11/17يف ملتقى ابن خلدون االلكرتوين www.
.ebn-khaldoun.com
 .14ينظر :رضائي ،د .حممد ،التعددية الدينية نقد وحل ،جملة نصوص معارصة عدد ،19
ص ،128 -127وقارن :هبرامي ،حممد ،التعددية الدينية يف القرآن الكريم ،ص.18
 .15ولد جون هيك يف بريطانيا عام 1922م ،درس املحاماة يف جامعة هول ،ويف عام1941
اِنخرط يف جامعة ايدنبورغ لدراسة الفلسفة واثناء دراسته للفلسفة ادرك أمهية فلسفة
وتعرف عىل نظريته يف الدين ،وبعد اكامل الدكتوراه درس الالهوت يف كامربيدج 3
«كانت» ّ
سنوات ،ويف عام  1957صار استاذا مساعدا يف فلسفة الدين بجامعة كورنيل ،عام 1959
انتقل اىل معهد برينستن للتعليم الالهويت يف والية نيوجريس يف الواليات املتحدة االمريكية
كاستاذ يف الفلسفة املسيحية يف 1962واِثر جدل دار حول قبول عضويته يف الكنيسة املشيخية
هناك ،ملناقشته قصة الوالدة العذرية للسيد املسيح ،بدأ باالنزياح تدرجييا عن قناعاته الدينية
املحافظة واالستجابة لتساؤالت دينية معارصة أمهها معضلة التعددية الدينية يف العامل.
(راجع :قانصو ،د.وجيه ،التعددية الدينية يف فلسفة جون هيك ،ص.)29 -19
 .16هو الراهب وعامل الرياضيات والفيلسوف الفلكي البولندي الذي ترجع شهرته اىل تبنيه
فكرة مركزية الشمس وأن األرض جرم يدور يف فلكها ،وهبذا يكون مناهضا ً لتعاليم
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بطليموس عن مركزية األرض ،والتي ظلت وقتا ً طوي ً
ال غري قابلة للطعن ،وقد ختطت نظرية
كوبرنيكوس حدود الفلك لتؤثر يف الدين والسياسة والفلسفة ،إذ الكنيسة تبنت ودعمت
نظرية بطليموس وجعلت جمرد التشكيك فيها كفر ًا ،وكوبرنيكوس نفسه كان رجل دين.
(راجع :ويكيبيديا ،املوسوعة احلرة.).http://www.ar.Wikipedia.org ،
 .17ينظر :قانصو ،د.وجيه ،التعددية الدينية يف فلسفة جون هيك ،ص.60
 .18ينظر :املصدر نفسه ،ص ،16وأيضا :رضائي ،د .حممد ،التعددية الدينية نقد وحل ،جملة
نصوص معارصة عدد  ،19ص.128 -127
 .19ينظر :لغنهاوزن ،حممد ،االسالم والتعددية الدينية ،ص 13و 15و.20
درس الالهوت يف عدة جامعات آخرها جامعة
 .20الهويت أملاين كان واعظا أكثر منه فيلسوفا ّ
برلني(.راجع :برهييه ،أميل ،تاريخ الفلسفة ،ترمجة جورج طرابييش ،الكتاب السادس ،دار
الطليعة ،بريوت ،1985 ،ص.)274
 .21ينظر :لغنهاوزن ،حممد ،االسالم والتعددية الدينية ،ص.26 -25
 .22ينظر :رضائي ،د .حممد ،التعددية الدينية نقد وحل ،جملة نصوص معارصة عدد ،19
ص ،128وايضا :لغنهاوزن ،حممد ،االسالم والتعددية الدينية ،ص.44
 .23ينظر :ليكنهاوزن ،حممد ،االسالم والتعددية الدينية ،ص ،43وايضا :رضائي ،د .حممد،
التعددية الدينية نقد وحل ،جملة نصوص معارصة عدد  ،19ص.128
 .24ينظر :ليكنهاوزن ،حممد ،االسالم والتعددية الدينية ،ص44و ،48وايضا :رضائي ،د.حممد،
التعددية الدينية نقد وحل ،جملة نصوص معارصة عدد  ،19ص.128
 .25ينظر :الكلبايكاين ،عيل رباين ،تعدد االديان..وطريق احلل ،موقع الضياء االلكرتوين.
 .26ينظر :قانصو ،د.وجيه ،التعددية الدينية يف فلسفة جون هيك ،ص39و.99
 .27ينظر :املصدر نفسه ،ص.39
 .28فيلسوف أملاين من أبرز فالسفة العرص احلديث يف أوربا ،كان آلرائه تأثري بفلسفات جاءت
بعده يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش للميالد( .راجع :املوسوعة الفلسفية املخترصة،
نقلها عن االنكليزية فؤاد كامل وآخرون ،مكتبة النهضة ،بغداد ،ص  329وما بعدها).
 .29ينظر :املصدر نفسه ،ص 81ـ .90
 .30ينظر :املصدر نفسه ،ص.91
 .31يذكر أن املفكر االسالمي الباكستاين فضل الرمحن ( 1919ـ 1988م) ،قد حتدث أيضا عن
تعدد الرصاط املستقيم وعن أفكار من شأهنا الرتويج للتعددية الدينية ،وكان أستاذا للفكر
االسالمي املعارص يف جامعة شيكاغو يف الواليات املتحدة االمريكية( .راجع :ليغنهاوزن،
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د.حممد ،مقاربات يف مفاهيم التعددية والنبوة واهلداية ،جملة قضايا اسالمية معارصة ،عدد33
ـ ،34ص  ،278وأيضا :ويكيبيديا ،املوسوعة احلرة.).http://www.ar.Wikipedia.org ،
 .32عبد الكريم رسوش اسم استعاره الدكتور حسني حاج فرج الدباغ لنفسه ،وهو من مواليد
طهران عام 1945م ،أهنى دراسته يف كلية الصيدلة جامعة طهران عام 1968م ،ثم سافر اىل
بريطانيا عام 1972م والتحق بجامعة لندن يف فرع الكيمياء راغبا يف اكامل دراسته العليا يف
الكيمياء التحليلية ،درس أو ً
ال يف هذا الفرع ثم انتقل اىل فرع الفلسفة لدراسة فلسفة العلم.
وبعد اكامل دراسته يف الفلسفة عاد اىل ايران عام 1980م ،وبعد عودته التحق بجامعة طهران
فنال شهادة الدكتوراه يف الفلسفة االسالمية ،ظهر رسوش منذ أوائل الثامنينات بنتاجه الغزير
عىل الساحة الفكرية يف ايران وعاجلت نتاجاته االوىل النظريات املاركسية وموضوعات
فلسفة العلم ،ومن أبرز أعامله يف تلك الفرتة كتابه (ماهو العلم ،ماهي الفلسفة) ،فكان
التغيري املفاجئ يف أفكاره قد حصل عام 1989م ومنذ أن بدأ بكتابة مقاالته التي أسامها
(القبض والبسط يف الرشيعة)( .راجع :حممدي ،جميد ،اجتاهات الفكرالديني املعارصيف
ايران ،ترمجة ص.حسني ،ط ،1الشبكة العربية لألبحاث والنرش ،بريوت ،2010،ص،309
وأيضا :خليفة ،عبد اهلل ،دالالت أفكار عبد الكريم رسوش ،صحيفة آرام االلكرتونية،
.)http://www.aaram.net ،2009/10/10
ُ .33نرشت هذه املقالة املوسعة يف صحيفة (كيهان) الشهرية ،ثم ُطبعت يف كتاب ـ وهو اآلن
مرتجم اىل العربية ـ يتضمن أيضا ردود االفعال والسجاالت التي ُاثريت حول املقالة مع
اجاباهتاُ .اعيد نرش املقال يف جملة (نصوص معارصة) الصادرة من بريوت وحتت عنوان
(الطرق املستقيمة ،قراءة يف التعددية الدينية) ،رغم اهنا نرشت من قبل ،وذلك بسبب بعض
التحفظات عىل النص الذي نرشت فيه ،إذ حذفت بعض املقاطع من ذلك النص ،أو مل تكن
الرتمجة دقيقة ،ف ُاعيد النظر يف الرتمجة مع مزيد تدقيق(.ينظر :حب اهلل ،حيدر ،هامشه عىل
ترمجته (الطرق املستقيمة) ،جملة نصوص معارصة ،سنة ،2عدد ،2006 ،5ص.)144
 .34رسوش ،د .عبد الكريم ،ترمجة أمحد القبانجي ،الرصاطات املستقيمة ،بغداد ،ص.3
 .35ينظر :املصدر نفسه ،ص.11
 .36ينظر :املصدر نفسه ،ص.39
 .37ينظر :املصدر نفسه ،ص.40
 .38املصدر نفسه ،ص.133
 .39ينظر :املصدر نفسه ،ص.121 - 120
 .40ينظر :املصدر نفسه ،ص 122وص140 - 139
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املصادر واملراجع
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

القرآن الكريم
برهييه ،أميل :تاريخ الفلسفة ترمجة
جورج طرابييش ،دار الطليعة ،بريوت،
.1985
هبرامي ،حممد :التعددية الدينية يف القرآن
الكريم ،ترمجة عيل املدن ،دار اهلادي،
ط ،1بريوت.2005 ،
حب اهلل ،حيدر :هامشه عىل ترمجته
(الطرق املستقيمة) ،جملة نصوص
معارصة ،السنة الثانية ،عدد.2006 ،5
رضائي ،د .حممد :التعددية الدينية نقد
وحل ،ترمجة عيل آل دهر اجلزائري،
بحث منشور يف جملة نصوص معارصة،
عدد ،19السنة اخلامسة.2010 ،
السبحاين ،جعفر :التعددية الدينية
نقد وحتليل ،مقال ترمجته ونرشته جملة
«التوحيد» يف العدد ،105السنة ،19
خريف2000م ،واعيد نرشه ضمن كتابه
رسائل ومقاالت ،ج ،2ط ،1مؤسسة
االمام الصادق ،قم.#1421 ،
رسوش ،د .عبد الكريم :الرصاطات
املستقيمة ،ترمجة أمحد القبانجي ،دار
املنصور ،بغداد ،بال تاريخ.
سعادة ،د .رضا :الفلسفة ومشكالت
االنسان ،ط ،1دار الفكر اللبناين،
بريوت.1990 ،
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 .8الطباطبائي ،حممد حسني :امليزان يف
تفسري القرآن ،منشورات مجاعة املدرسني
يف احلوزة العلمية ،قم املقدسة.
 .9الطويل ،د .توفيق :أسس الفلسفة ،ط،6
دار النهضة العربية ،القاهرة.1976 ،
 .10فؤاد كامل وآخرون نقلوا عن االنكليزية:
املوسوعة الفلسفية املخترصة ،منشورات
مكتبة النهضة ،بغداد ،بال تاريخ.
 .11قانصو ،د .وجيه :التعددية الدينية يف
فلسفة جون هيك ،الدار العربية للعلوم،
نارشون ،ط ،1بريوت.2007 ،
 .12لغنهاوزن ،حممد :اإلسالم والتعددية
الدينية ،دار الفكر اجلديد ،العراق،
النجف االرشف ،بال تاريخ.
 .13مقاربات يف مفاهيم التعددية والنبوة
واهلداية ،حوار منشور يف جملة قضايا
إسالمية معارصة ،سنة ،11عدد -33
.2007 ،34
 .14حممدي ،جميد :اجتاهات الفكر الديني
املعارص يف ايران ،ترمجة ص.حسني،
الشبكة العربية لالبحاث والنرش ،ط،1
بريوت.2010 ،
 .15البحوث واملقاالت املنشورة يف شبكة
املعلومات العاملية (اإلنرتنت).
 .16خليفة ،عبد اهلل :دالالت أفكار
عبد الكريم رسوش ،صحيفة آرام
االلكرتونية.2009/10/10 ،

.http://www.aaram.net

 .17قانصو ،د .وجيه :األنا واآلخر يف
الوعي الديني ،مقالة منشورة يف
 2009/11/17يف ملتقى ابن خلدون
االلكرتوين
.http://www.ebn-khaldoun.com

 .18الكلبايكاين ،عيل رباين :تعدد االديان.
وطريق احلل ،موقع الضياء االلكرتوين.
.http://www.aldhiaa.com

 .19ويكيبيديا ،املوسوعة احلرة.

.http://www.ar.Wikipedia.org

.20

.http://www.en.Wikipedia.org

121

Term and the Narrative Term
Their Hindrances
in the Literary Arabic Criticism

اجلامعة اللبنانية
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية
Prof. Dr. Abdelmajeed H. Zaraqit
Arabic Department
College of Arts & Human Sciences
Lebanon University

خضع البحث لربنامج االستالل العلمي
Turnitin - passed research

من البحوث املشاركة يف

املنعقد تث شعار

وبعنوان

م2014  ترشين األول11-9 للمدة من
برعاية العتبة العباسية املقدسة

A research paper taken from
Al-Ameed Journal Second Global Academic
Conference under
the Auspices of General Secretariat
of Holy Al-Abbas Shrine
held as of 09 to 11 -10- 2014
Under the slogan
Under the Shade of Al-Ameed
We Do Meet to Augment
Discource Juncture Management from
Dissention to Alterity

ملخص البحث
وخصوصيته ،يف ما يتع ّلق باالستنباط املرتبط
يبدأ البحث بتعريف املصطلح،
ّ

باالبتكار العلمي ،وبحركة علمية ناشطة .وهذا مل يتحقق يف املجال الرسدي العريب
يف العرص احلديث ،إذ كانت املصطلحات مرتمجة عن غري لغة ،ما و ّلد مشكالت

عديدة .يقتيض البحث ،يف هذه املشكالت ،احلديث عن املصطلح الرسدي يف النقد
األديب العريب القديم ويف عرص النهضة ،ثم يرتكز البحث عىل النقد األديب احلديث

واملعارص بعدما أصبح الرسد narratologie

وتفرعت مناهجه عن علم اللغة
عل ًامّ ،

والعلوم اإلنسانية ووضعت مصطلحاته ،وترمجت للعربية وعرفت مشكالت
عديدة.

يمكن التحدّ ث ،يف هذه املرحلة من البحث عن أهم هذه املشكالت .مل ينشأ

املصطلح الرسدي يف النقد األديب احلديث واملعارص نشأة طبيعية ،أي مل ينشأ ليلبي

حاجة االستنباط املتولدة عن حركة علمية تنتج وتبتكر ،وإنام كان مرتمج ًا ومرتبط ًا
باملصطلح األجنبي املنتج يف مسار تارخيي طويل .وقد أدى هذا الواقع إىل أن يتصف

هذه املصطلح بخصائص مشكالت منها ذاتية املفاهيم وعدم دقتها واستخدام
املجاز والوصف وللمفهوم الواحد مصطلحات كثرية وللمصطلح الواحد مفاهيم

كثرية وتداخل املفاهيم ...إلخ.

نتبني هذه املشكالت
نصية موضوعية يمكن أن ّ
بغية أن تكون الدراسة ّ

املختصة ،ومنها :معجم
نصية لبعض املعاجم
ّ
ومشكالت أخرى يف دراسة ّ

مصطلحات النقد الروائي للطيف زيتوين ومعجم املصطلحات العربية يف اللغة
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واألدب ملجدي وهبه وكامل املهندس ودليل الناقد األديب لنبيل راغب ودليل الناقد

 وبغية الولوج إىل مشكالت الرتمجة املبارشة.األديب مليجان الروييل وسعد البازعي
.نضيف إىل هذه املعاجم املختصة قاموس الرسديات جلريالد برنيس – دار مرييت

ABSTRACT
The current paper tackles such hindrances; the narrative term in the
traditional Arabic criticism and the renaissance, then it takes a shift to
the new and contemporary criticism since narratology grows as a science
whose aspects ramified into linguistics, humanist sciences and whose
terms settled, translated into Arabic and well defined.
For the sake of objective contextual study , it is possible to trace such
hindrances and other ones under a contextual study for certain specialized
dictionaries ; Dictionary of Narrative critical Terms by Lateef Zeitooni ,
Dictionary of Arabic Terms in Linguistics and Literature by Majdi Wahba
and Kamil Al-Mohandis, Literary Critic Guide by Nabeel Raghb, Literary
Critic Guide by Leejan Al-Raweeli and Sa`ad Al-Ba`azi and for much
universality and to survey direct translating hindrances it is to take hold
of the specialized dictionary for Narratology ; Dictionary of Narratology by
Gerald Prince, Dar Merit.
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ِّ ...
مقدمة ...
الرسدي يف النقد األديب
موضوع هذه الدراسة هو «املصطلح» واملصطلح ّ
العريب ومشكالهتام .وهتدف إىل تقديم معرفة باملصطلح وخصائصه ورشوط

التطور العلمي،
العربية عىل تلبية حاجات
ظهوره ،وباملصطلح الرتاثي ومقدرة اللغة
ّ
َّ
وبخاصة من حيث وضع املصطلحات العلمية ،وبنشأة حركة وضع املصطلح يف

النقد األديب العريب احلديث و تطورها ومشكالهتا ،ومن أمهها مشكالت َّ
الرتمجة .كام
وتتبني مظاهر
جتري قراءة نقدية يف عدد من معاجم املصطلحات النقدية الرسد َّية،
َّ

نص نقدي رسدي .وختلص إىل بيان سبيل ملعاجلة
االختالف الكثرية يف ما بينها ،ويف ٍّ
ما سبق بيانه من مشكالت ،يوضع قيد التداول ،والنِّقاش.
تعريف املصطلح tèrme

املصطلح ،لغوي ًا ،مصدر ميمي من الفعل «اصطلح» ،ومعناه اتفق ،و«اصطالح»

أسبق يف االستعامل من مصطلح ،يقال« :يف اصطالح القوم عىل أمر» ،أي يف اتفاقهم

عليه ،وزوال ما بينهم من خالف .واصطلح ،صيغتها «افتعل» من «صلح» ،يقول
ابن فارس« :الصاد والالم واحلاء أصل واحد يدل عىل خالف الفساد»(.)1

يقول الرجاين يف «التعريفات»« :املصطلح اتفاق قوم عىل تسمية اليشء باسم

ما ،بعد نقله عن موضوعه األول ملناسبة بينهام ،أو مشاهبتهام يف وصف وغريمها»(.)2
واملصطلحات ،يف االصطالح« ،الكلامت املتفق عىل استخدامها بني أصحاب

التخصص»(.)3
العلمية لذلك
التخصص الواحد ،للتعبري عن املفاهيم
ُّ
ّ
َّ
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يالحظ أن املصطلح ال يقترص عىل كونه كلمة واحدة ،وإنام هو اسم كام يقول

اجلرجاين ،واالسم قد يكون كلمة واحدة ،أو تركيب ًا من كلمتني أو ثالث ،وال يكون

عبارة ،وهلذا فالتعبري األفضل ،يف هذا الشأن ،القول :إنه وحدة لغوية وليس عبارة.
واملصطلح ،اصطالح ًا ،وحدة لغوية ،ذات مرجع لغوي  /معنى تفارقه ،إىل معنى

اصطالحي ،يتفق أهل اختصاص ما عىل إطالقها عىل اخرتاع  /استنباط ما يف هذا
االختصاص ،لعالقة ما تربط بني املعنى املعجمي واملعنى االصطالحي ،مستق َّلة
والسياق.
بمعناها املتفق  /املصطلح عليه عن املرسل واملرسل إليه ِّ

والداللة املصطلحية هبذا ختتلف عن الداللة املعجمية ،ألن هذه ،يف املقام

األول ،داللة تركيب أسلويب ،وليست داللة وحدات لغوية مستق َّلة ،ما يعني أن

حتو ً
ال حيدث يف الداللة من الداللة اللغوية الناجتة عن املعنى املعجمي ،أو عن املعنى
ُّ
السياقي :انتظام الوحدة اللغوية يف الرتكيب اللغوي ،إىل املفهوم الناتج عن انتظام

الوحدة اللغوية يف نظام مصطلحي الختصاص ما.

خصائص املصطلح :يفيد ما سبق أن خصائص ينبغي أن تتوافر للوحدة

اللغوية كي تكون مصطلح ًا ،وهي:

 .1املصطلح اسم ،وحدة لغوية وليس كلمة فحسب.

 .2صياغة االسم سهلة التداول وبسيطة الرتكيب.

 .3اتفاق/اصطالح أهل اختصاص ما عىل إطالق هذا االسم عىل اخرتاع/
استنباط ما ،يف هذا االختصاص.

 .4الشيوع واالنتشار واالستخدام املستقر.

 .5االسم مفارق ملعناه اللغوي ومستقل بمعناه املصطلحي الدقيق ،وليس من
خلط بني املعنى اللغوي واملصطلحي.
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 .6يطلق االسم عىل اخرتاع ما ،ما يعني االرتباط بني االخرتاع وتسميته ،فمن
ُّ
«وكل من استخرج عل ًام ،أو استنبط
يسمي ،وقدي ًام قال قدامة بن جعفر:
خيرتع ِّ

شيئ ًا ،وأراد أن يضع له اس ًام من عنده ،ويواطىء عليه من خيرجه إليه فله أن
يفعل ذلك»(.)4

للمسمى الواحد ،املفهوم ،اسم واحد /مصطلح عليه.
 .7يكون
َّ
 .8ليس من علم من دون مصطلحات ،فاملصطلح أداة تفكري وحتليل يركز
ٍ
معلومات ،يف لفظ أو تركيب لغوي ،كام أنه يستحرض املفهوم يف عملية االنتاج

التطور العلمي.
والتحول يف حركة
املعريف وتل ِّقيه ،ويمثل جدلية الثبات
ُّ
ُّ

 .9داللته حمدَّ دة بد َّقة ،ال حتتمل املجازُ ،
وحتدَّ د قبل االستعامل.
 .10االستقرار ،وإن فقد هذا الرشط أصبح ذاتي ًا ال قيمة له.

 .11للمصطلح شكل دال هو الوحدة اللغوية ،ومدلول واحد ثابت هو املفهوم،
الذهنية التي يدل عليها ،وجمال علم يستخدم فيه ،لكل مفهوم
وهو الصورة
َّ

وحدة لغوية تدل عليه ،ولكل وحدة لغوية مفهوم.

يتصف املصطلح ،كام قلنا ،باالبتكار املرتبط باالبتكار العلمي ،وبحركة علمية

ناشطة يتم خالهلا تواطؤ بني املنتج واملتلقي ،أو بني املستخرج  /املستنبط ومن

حتول مرتبط بحركة االستنباط ،وهذا مل حيدث يف النقد األديب
خيرج إليه ،ثم حيدث ُّ
الرسدي.
احلديث ،وبخاصة يف النقد َّ
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تكونا
النظرية
األدبية وشوط ُّ
َّ

يسمي .ويف
من األمور
البدهيية أن من خيرتع  /يبتكر ،يف أي علم من العلومِّ ،
َّ

األدبية هو الذي يضع نظام مصطلحاهتا،
مناهج النقد األديب ،من يضع النظرية
َّ
لتكوهنا ،فض ً
ال عن الرشوط
والنظرية األدبية معطى تارخيي ،والرشط الالزم
ُّ

األدبية مواكبة وتالية هلا .إهنا
إبداعية ،فتنشأ النظرية
العامة ،بروز ظاهرة
التارخيية
َّ
َّ
َّ
َّ
ويتكون ليلبي حاجات الواقع الذي أنتجه ،وليجيب عن أسئلته.
معطى تارخيي ينشأ
َّ

يف الرتاث النقدي العريب
ويقر
يف زمن ازدهار الثقافة
َّ
العربية ،كان العرب مبدعني ،هذا أمر معروفُّ ،
أمريكية من
به الباحثون الغربيون املنصفون ،تقول مارياروزا مينوكل ،وهي باحثة
َّ

غريت أوروبا .كانت ثورة يف املالبس
أصل كويب ...« :والثقافة العربية أحدثت ثورة َّ
َّ
والطعام واآلالت املوسيقية واألدب ...القص األورويب تأ َّثر إىل حد كبري .وتقاليد

الفن القصيص تغريت كثري ًا ،وخصوص ًا يف أعامل تشبه بناء ألف ليلة وليلة وكذلك
كليلة ودمنة .وهذا التأثري واضح بشدة يف أعامل مثل دون كيشوت لسريفانتس،

اإلهلية لدانتي ،وغريها من األعامل .كام
أو الديكامريون لبوكاتشيو ،أو الكوميديا
َّ

األندلسية ،والتأثري مل يكن مقترص ًا عىل
تغري بفعل املوشحات
أن الشعر األورويب َّ
َّ
أسبانيا فقط ،وإنام شمل كل أوروبا؛ إذ مل يكن هناك حدود بني بلدان أوروبا»(.)5

وبغية تلبية حاجات الواقع األديب ،واإلجابة عن أسئلته ،وضع العلامء العرب

املصطلحات ،ودار جدل يف هذا الشأن .يدل عىل ذلك ما يقوله قدامة بن جعفر:
« ...فإين ،ملا كنت آخذ ًا يف استنباط معنى مل يسبق إليه من يضع ملعانيه وفنونه
املستنبطة أسامء تدل عليها ،احتجت أن أضع ملا يظهر من ذلك أسامء أخرتعها .وقد
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فعلت ذلك ،واألسامء ال منازعة فيها إذ كانت عالمات ،فإن ُقنع بام وضعته ،وإال

فليخرتع هلا كل من أبى ما وضعته منها ما أحب ،فليس ُينازع يف ذلك»( .)6وكانت

مصطلحاهتم مأخوذة من حياهتم ،فمن اخليمة :البيت ،عمود ِّ
الشعر ،ومن سباق

ِّ
ِّ
املصيل ،الفحل ،الفحولة ،ومن الثياب :الديباجة ،ومن الرصاع:
املجيل،
اخليل:

والرسقات ،ومن الشفوية :التعقيد واملعاضلة واإلغراق...
النقائض َّ

ويف عرص النهضة ،استخدم بعض الن َّقاد مصطلحات تراثية ،يف إنتاجهم

النقدي ،فاستخدم ميخائيل نعيمة ،عىل سبيل املثال ،يف كتابه «الغربال» مصطلحات،

مثل «طبقات» و«مقاييس» و«موازين» و«موازنة» و«عمود الشعر»(.)7

ووضع العلامء العرب مؤ ِّلفات يف هذا املوضوع ،فهذا أبو يوسف يعقوب بن

املتضمن
إسحاق الكندي (ت )#258يضع مؤ ّلفه« :يف حدود األشياء ورسومها»
ِّ

ثامنية وتسعني مصطلح ًا فلسفي ًا ،وهذا أبو نرص الفارايب (ت )339يضع مؤ َّلفه:

«األلفاظ املستعملة يف املنطق» .وهذا ّ
يؤكد ما جيمع عليه اللغويون من أن يف كل
ويعوض ما بلغتهم من نقص(.)8
لغة من الطرق ما يفي بحاجات أهلها التعبرييةِّ ،

يف نشأة حركة املصطلح النقدي العريب احلديث
تطورها ومشكالهتا
و ُّ

نشأت حركة املصطلح النقدي األديب العريب بدء ًا من عرص النهضة ،نشأ ًة

طبيعة ،ذلك أهنا مل تنشأ يف حركة تسمية تل ِّبي حاجات االستنباط ،يف النقد األديب

عربية ،وإ َّنام نشأت يف حركة
عربية مواكبة وتالية لظاهرة
إبداعية َّ
َّ
العريب :نظرية نقدية َّ

الرتاثية ،وثانيهام نقل مصطلحات
ذات اجتاهني :أوهلام اإلفادة من املصطلحات
َّ
جاهزة استنبطها ِّ
املنظر الغريب يف حركة تطور نقدي تواكب وتيل الظواهر اإلبداعية
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اإلبداعية والنظريات النقدية الغربية متعدِّ دة
الغربية .ومن املعروف أن الظواهر
َّ
ومتنوعة ومتباينة ،وكان يتم ال َّنقل منها انتقائي ًا ،ومن دون متييز.
ِّ
واجهت هذه احلركة ،منذ البداية ،مشكلتني مركزيتني:
الرتاثية ،وتو ُّقف هذه احلركة عن االنتاج،
أوالها قطع االتصال بحركة النقد
َّ

تراثية ،فتستخدم ،يف كثري من األحيان بمفهوم مغاير
وإن استخدمت مصطلحات َّ

ملفهومها الرتاثي ،كام يف مصطلح «عمود الشعر» ،عىل سبيل املثال ،فهو يعني لدى
الكثريين ات ِّباع نظام الشطرين ،فيقولون عن القصيدة امل َّتبعة هذا النظام قصيدة
عمودية ،واحلقيقة أ َّنه سوى ذلك متام ًا ،إذ يعني كام بلوره املرزوقي :رشف املعنى
واستقامته ،وجزالة اللفظ ،وإصابة التشبيه ،وقرب املستعار له من املستعار منه،...

كام أن خلط ًا كثري ًا ما حيدث بني املصطلحني القديم واحلديث ،فيسقط كثري من
الباحثني مصطلحات حديثة عىل ظواهر أدبية ونقدية قديمة ،وقد حيدث العكس،
كأن يبحث أحدهم ،عىل سبيل املثال ،يف احلداثة يف شعر جرير.

تارخيية متم ِّيزة
واحلداثة ،كام هو معروف ،مصطلح حديث دال عىل مرحلة
َّ

بعامة ،وكأن يبحث آخر ،يف مثال آخر ،يف
يف التاريخ الغريب
َّ
بخاصة واإلنساين َّ

الرومي ،وكأن يبحث آخر عام يشبه شعر بودلري وماالرميه
رومانسية شعر ابن ُّ
ليقول :إن هذا شعر جيد...

الغربية انتقائي ًا ،ومن دون متييز
وثانيتهام النقل من أنظمة املصطلحات النقدية
َّ

العربية ،أو نق ً
ال للمصطلح
بني الفروقات بني هذه األنظمة ،والنقل يتم إما ترمجة إىل
َّ
العربية ،أو بصياغته عىل وزن من أوزان االشتقاق...
الغريب بلفظه إىل
َّ
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مشكالت منذ البدايات
وقد واجهت حركة الرتمجة وال َّنقل مشكالت منذ بداياهتا ،يف عرص النهضة،

«ه َوس» بعض
ومن النامذج الدَّ ا َّلة عىل ذلك أن «الياس أبو شبكة» سخر من َ

الن َّقاد يف نقل املصطلح الغريب بلفظه إىل العربية ،مثل «رياليسم» الذي شاع مدَّ ة،

واستقر بد ً
الواقعية ،وشبيه به مصطلحات
ال منه املصطلح املرتجم ،وهو
ثم شاع
َّ
َّ
االنطباعية» ،و«الفيوتشرييزم =
منها« :الكوبيسم = التكعيبية» ،و«األمربسينسم =
َّ
املستقبلية».
َّ

رطانة وبلبلة

وقد أفىض نقل مئات املصطلحات النقدية انتقائي ًا ،ومن دون متييز ،ومن دون

بالرطانة ،وإىل
ضبط وتوحيد و ،...إىل أن يغدو النقد ،كام يقول «عيل شلش» أشبه َّ
أن يصري الواقع النقدي أقرب إىل بابل القديمة ال يفهم النقاد فيه بضعهم بعض ًا(.)9

ملختصني عانوا من هذه املشكالت؛
ويمكن أن نقدِّ م شهادات ،يف هذا الصدد،
ِّ

وذلك لنوضح ما صار إليه هذا الواقع.

قال مرتجم كتاب «االسترشاق» الدوار سعيد عن مشكالت ترمجته« :لقد

الصيغ واأللفاظ والرتاكيب ،بعضها حيمل داللة واضحة
استعملت عدد ًا من ِّ

للقارىء العريب ،وبعضها ذو داللة ختتلف عن داللته يف االستخدام اللغوي
السياق اللغوي العريب»(.)10
املألوف ،وبعضها ال داللة حمدَّ دة له يف ِّ

ويصف عيل جواد َّ
الطاهر ما حيدث ،فيقول :هذه املصطلحات «نتل َّقفها ركض ًا،

ونحرشها جه ً
ال ،...فرياها القارىء عىل لسان عمر غريها عىل لسان زيد»( .)11وقد
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يستعمل معظمها يف غري ما أراده أصحاهبا األجانبَّ ،إما لقصور يف الفهم ،أو لعجز

تارخيي ًا ،ومذاهب ونظريات...
عن متابعة حركة النقد الغريب
َّ

ويمكن أن ِّ
نقدم نامذج تدل عىل هذا الواقع :أورد عبدالسالم املسدِّ ي طائفة

من املصطلحات ذات املفهوم الواحد ،منها :االنزياح L›écart :لفالريي .التجاوز:
L›abus

لفالريي .االنحراف:

La deviation

لبيتزر .االختالل:

La distorsion

لويلك ووارين .اإلطاحة La Subversion :لباتيار .املخالفة L›infraction :ليرتي.

الشناعة Scaudale :لبارت .االنتهاك Le viol :لكوهني .خرق السننLa violation :
des normes

لتودوروف .اللحن:

L›incorrection

لتودوروف .العصيان:

La

 transgressionآلراغون .التحريق L›altération :جلامعة مو(.)12

وهلذا املفهوم مصطلح تراثي هو املجاز ،ما جعل حممد مفتاح يلخص كالم ًا

لكوهني مفاده أن الشعرية تتحدَّ د باملجاز ،وتتمثَّل يف «طرق التعبري التي جتري عىل

نسق غري ال َّنسق العام»(.)13

فونيم ،صوتيم ،صوتم ،صوتيه ،صوتون ،ترمجه للمصطلح  ‚Phonèmeتقنني،

سنن ،شيفره للمصطلح  ،Codeالبنيوية ،البنائية ،البنيانية ،اهليكلية ،الرتكيبية ،بناء

النص للمصطلح  ‚Structuralismeأما البنيوية التي تنأى عن شكالنيتها ،وتقيم

النصية والبنية الذهنية للفئة االجتامعية التي يصدر عنها النص،
تناظر ًا بني البنية ِّ
فيرتمجها حسني الواد باملنهج اهليكالين التوليدي ،وحممد رشيد ثابت باهليكلية
احلركية ،ومجال شحيد بالبنيوية الرتكيبية ،وجورج طرابييش بالبنيوية اجلدلية،
ويمنى العيد بالواقعية البنيوية ،واملصطلح الذي شاع ،وكاد يصبح مستقر ًا ومتفق ًا

عليه هو البنيوية التكوينية ،واالستبدالية ،االختيارية ،اجلدولية ،اإلحيائية ،الرأسية
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النيص ،موازي النص ،النص
للمصطلح  ،Paradigmaticالنص املوازي ،التوازي
ِّ
املحاذي ،النص املؤطر ،املناص للمصطلح .)14(Paratexte
ومن مظاهر االختالف الدَّ ا َّلة نذكر املثال اآليت:
أثارت «السيميائية» اضطراب ًا وعدم استقرار يف مصطلحاهتا :هلا مصطلحان

وبالعربية هلا املصطلحات
مها Semiologie :لسوسري  ،Semiotiqueلليزبرييس،
َّ
اآلتية :السيميولوجيا ،والسيميوطيقا ،والسيميوتيك ،وهذه املصطلحات نقل
للمصطلح األجنبي بلفظه ،وعلم اإلشارات ،واإلشاراتية ،وعلم العالمات،
والعالماتية ،وعلم األد َّلة ،والسيميائية ،والسيميائيات ،وهذه املصطلحات ترمجة
العربية.
للمصطلح األجنبي إىل
َّ

ومن نامذج اخلطأ ،يف فهم داللة املصطلح ،نذكر ،عىل سبيل املثال ،ما يأيت:

يرتجم بعضهم مصطلح

Abruptive dialogue

بـ «حوار معرتض (مفاجىء)»،

ومفهومه« :حوار تكون فيه أقوال الشخصيات غري مصحوبة بتقديم الراوي ،أو
بعالمات تنصيص ،مثل :كيف حالك؟ عىل ما يرام ،وأنت؟» .واملصطلح األكثر

صحة ودقة هو «حوار مبارش حر»؛ ذلك أن «معرتض» يعني حوار شخص آخر
ٍ
شخص آخر مل يكن دخوله
يعرتض احلوار الثنائي ،وأن «مفاجىء» يعني دخول

متو ِّقع ًا ،وهذا ليس وارد ًا يف املفهوم ،إذ ليس فيه عنرص املفاجأة.
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يف موضوع املصطلح الرسدي
يف النقد األديب القديم

ِ
الرسم َّية ،العر َّبية القديمة ،السائدة وليس يف متنها،
الرسد يف هامش الثقافة
كان َّ

وحركة االستنباط فيه مل تكن ناشطة وغنية ،لكن مل يكن من فقد للمصطلح الرسدي،

القص ،يف معجم مقاييس اللغة،
ومن نامذج هذا املصطلح« :اخلرب» يف زهر اآلدابّ ،
و«القصة» و«القصص» و«أساطري األولني يف
القصة يف خمتار الصحاح ،و«القص»
َّ

السمر» يف
القرآن الكريم» ،وحديث خرافة «لدى الرشييش» ،و«احلديث» و«حديث َّ
واملخرفني ...األسامء واخلرافات»
غري كتاب من كتب الرتاث ،و«أخبار املساورين
ِّ

يف الفهرس ،واملقامة ،والسرية إلخ...
يف النقد األديب يف عرص النهضة

ازدهرت ،يف هذا العرص ،كتابات قصصية تتداخل أشكاهلا ومفاهيمها ومن

القصة من أسامء ،منها :حديثٍ ،
ليال،
نامذج ذلك ،عىل سبيل املثال ،ما كان يطلق عىل َّ
قصة ،رواية ،مساورات رومانيات ...،وما كانت توصف به القصة من أوصاف،
َّ

احلبية ،التياترية ،التمثيلية ،األدبية األخالقية .والالفت،
منها :التارخيية ،االجتامعية َّ
يف هذا املجال ،أن طه حسني ترجم مرسحية «أوديب» لسوفيكليس ،ووصفها

بـ«قصة متثيلية» مغف ً
ال نوعها األديب ،بوصفها مرسحية ختتلف عن القصة ،وقد
غضب نعامن عاشور بسبب ذلك ،وقال :إن عميد األدب العريب استخدم مصطلح

قصة تعريف ًا ملرسحية من مرسحيات الرتاث العاملي اخلالدة( .)15ومن الالفت أيض ًا

سمى روايته« :زينب» بـ «مناظر وأخالق ريفية».
أن حممد حسني هيكل َّ
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صاحب صحيفة «حديقة األخبار» ،يعرف أن ما يكتبه هو رواية فقال ،عىل سبيل
«وي إذن لست با فرنجي»« :ففتح أذنيك ،لنحدِّ ثك بتتمة هذه
املثال ،يف روايتهَ :

الرواية التي حدثت مدَّ ة إقامتنا ،يف هذه املدينة ،حسبام رواها لنا ،أمس ،شاب من

أقارب السينيور ميخايل»(.)16

وإن يكن خوري قد حدَّ د نوع ًا قصصي ًا حديث ًا هو الرواية لعمله ،فإنه بقي

م َّتص ً
ال بالرتاث القصيص العريب ،ومن مظاهر ذلك إقامته عالقة مبارشة باملتلقي،

املتوجه إىل مستمع ،ما يدل عىل اإلحساس بأن التلقي ما
يقصه باحلديث
ِّ
ووصفه ما ُّ
زال شفوي ًا.

العربية ،يفيد بعدم التمييز بني األنواع
لكن ما جاء ،يف كتاب تاريخ الصحافة
َّ
َّ

القصصية ،فنقرأ يف هذا الكتاب
القصصية ،وبعدم استقرار املصطلحات النقدية
َّ
َّ

«وي ،إذن لست
أن مرسحية «النعامن وحنظلة» هي «رواية متثيلية ،وأن رواية َ
وضمنه انتقاد ًا دقيق ًا عىل
القصة،
بإفرنجي» «كتاب أخالقي وضعه عىل أسلوب َّ
َّ
األخالق والعادات ،مع مالحظة لطيفة عىل املتنبي وألفنس دي المارتني»(.)17

كام أن ما يقوله نقوال نقاش ،يف تقديم إحدى مرسحياته ،يفيد باألمر نفسه فهو

يقول« :إن هبذا املكان عينه قد تقدمت أول رواية عربية»(.)18

وال نعدم أن نجد ،يف النقد احلديث ،نامذج ال مت ِّيز متييز ًا دقيق ًا بني األنواع

«القصة
القصصية ،فنقرأ عىل سبيل املثال ،يف صحيفة السفري اللبنانية ما يأيت:
َّ
القصة والرواية وإ َّ
ال ملاذا
والرواية اللبنانية»( .)19ففي هذا القول ،عدم متييز بني َّ

وصفهام بـ«اللبنانية» ،ومها اثنتان لكل منهام مفهوم ،وإن كانتا تنتميان إىل نوع أديب

واحد هو األدب القصص.
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يف ال َّنقد األديب احلديث

وتفرعت مناهجه
أصبح نقد الرسد ،يف العرص احلديث ،عل ًامَّ ‚Narratologie ،

العربية ،وحدثت يف هذا الشأن
عن علم اللغة ،وصيغت مصطلحاته ونقلت إىل
َّ
البلبلة نفسها التي حتدثنا عنها آنف ًا.

فلو حتدثنا عن مصطلح «الرسدية» نفسها ،وهو مصطلح ّ
دال عىل علم الرسد.

الرسد ،بام هو خمتلف عن سواه ،وبام
ِّ
يعرفه لطيف زيتوين بقوله« :الرسدية تعني علم َّ

هو مؤتلف فيه َّ
ومطرد يف بناء نصوصه»(.)20

َّ
مكونات البنية الرسدية
ويعرفه
عبداهلل إبراهيم بقوله« :الرسدية تبحث يف ِّ

للخطاب ،من را ٍو ومروي ومروي له .ولئن كانت بنية اخلطاب الرسدي نسيج ًا

قوامه تفاعل تلك املكونات ،أمكن التأكيد أن الرسدية هي العلم الذي يعنى بمظاهر
اخلطاب الرسدي ،أسلوب ًا وبنا ًء وداللة»(.)21

لكن إبراهيم ،وهو ِّ
يؤكد ،يف كتابه «الرسدية العربية ،أن الرسدية هي علم

اخلطاب الرسدي ،يبحث ،يف هذا الكتاب ،ويف كتاب ٍ
تال حيمل االسم نفسه ،يف

العرص احلديث ،يف االنتاج الرسدي وليس يف علم الرسد ،هذا إضافة إىل أن الرسدية
قصة وخطاب ًا ،كام
الرسدي بوصفه َّ
تبحث ليس يف اخلطاب الرسدي وإنام يف ال َّنص َّ

تفيد مصطلحات الرسدية نفسها.

وإن عدنا إىل الكتب املؤ َّلفة يف هذا العلم نجد أن بعضها يستخدم مصطلح

«الرسدية» ،وبعضها اآلخر يستخدم مصطلح «نظرية الرسد» ،و«علم الرسد»،

القصة
و«الرسديات» ،كام يف «قاموس الرسديات» وبعضها علم الرسد ونظرية َّ

والقصصية ،والرسدية ،والرسدلوجية والناراتولوجيا ،ويقول لطيف زيتوين:
َّ
«الرسدية أفضل من الرسديات»( ،)22وإذ يتفق زيتوين وبرييس يف أن البنيوية اجتاهان
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رئيسيان ،ومن أن جينيت هو صاحب االجتاه األول خيتلفان يف صاحب االجتاه
الثاين ،فريى زيتوين أنه غريامس ،ويرى برييس أنه تودوروف(.)23

قراءة نقد َّية يف معاجم سد َّية

إن عدنا إىل بعض معاجم املصطلحات( ،)24إضافة إىل املعجمني اللذين ذكرنامها

قبل قليل ،نالحظ ،بداية ،أن هذه املعاجم تقدِّ م ،يف الغالب ،قائمة مصطلحات،
وليس نظام مصطلحات ،فمعدّ القائمة يقوم بعملية جتميع مصطلحات من هذا

وتتنوع ،وقد تتباين،
جيمع مصطلحات تتعدَّ د أنظمتها
َّ
النظام وذاك وذلك ،أي ّ
إبداعية ،وينتج نظام ًا متامسك ًا من املصطلحات
ومعدُّ النِّظام يبحث يف ظاهرة
َّ
وقيمها الداللية.
وهذا يعود إىل سبب رئيس يتمثل يف أن مؤلفي هذه الكتب ينقلون املصطلحات

ومتنوعة ،وقد تكون متباينة ،ويرتمجوهنا ،واملشكلة األكرب،
من أنظمة متعدِّ دة
ِّ

بعامة ،تتمثل يف اعتامد املصطلحات املتباينة بوصفها
عىل مستوى النقد األديب َّ
الصدد ،ما ذهب إليه
مصطلحات نظام داليل واحد ،ومن النامذج املعروفة؛ يف هذا َّ

يوسف اخلال من أنه يريد ِّ
للشعر أن يكون كام يرى ييتس وفالريي ،وفرق كبري بني
رؤية األول الذي يريد للشعر أن يكون رصخة من القلب ،ورؤية الثاين الذي يريد

للشعر أن يكون صناعة.

يفيد تعريف زيتوين بكتابه« :معجم مصطلحات نقد الرواية» ما ذهبنا إليه ،فهو

وتقنيات
يقول :إن كتابه «يتناول ...مفاهيم علم الرسد ومصطلحات نقد الرواية
َّ

التأليف القصيص» .ويقول« :غاية هذا املعجم رشح مصطلحات نقد الرواية ،أو
باألحرى ،مصطلحات الرسدية أو علم الرسد ،وضبطها ،وربط بعضها ببعض،
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ليكون أداة مفيدة للباحث والنقاد َّ
والطالب وقارىء الرواية واملثقف» .ويقول
زيتوين« :وربام كان العنوان املالئم هلذا الكتاب ،كام تدل مادته ،هو معجم الرسد َّية،

ولكني آثرت عنوان ًا ال ين ِّفر القارىء غري املتابع.)25(»...

نالحظ ،يف ما يقوله زيتوين ،عدة أمور :أوهلا أنه ال يميز بني الرسدية ونقد

الرواية ،فالرسدية علم الرسد بمختلف أنواعه ،وليس علم نقد الرواية فحسب.
وثانيها الغاية هي الرشح .يقول :إن كتابه يتناول ،وال يكمل ،والسؤال الذي يثار
هنا هو :يتناول بامذا؟ ثم نقرأ أن الغاية هي الرشح ،فنفهم أنه يتناول بالرشح ،ثم

نقرأ أ َّنه يريد الضبط والربط ...وثالثها تعدد املصطلح ،فمرة هو نقد الرواية ،ومرة
«أو باألحرى» :هو علم الرسد ،أو الرسدية ،فلم التعدُّ د؟ ومل باألحرى؟ ورابعها

وتقنيات ،وعنوان الكتاب هو معجم مصطلحات،
اخللط بني مفاهيم ومصطلحات
َّ

وخامسها اجلمع بني املتل ِّقني عىل خمتلف مستوياهتم :الباحث ،ال َّناقد ،الطالب،
متيرس ًا هلؤالء
القارىء ،املث َّقف ،ما يعني اتصاف املعجم بصفات جتعل التلقي ِّ
مجيعهم ،وفرق كبري بينهم.

ثم نالحظ أن ما يقوم به هو مجع املصطلحات من مصادر املعلومات املختلفة،

األساسية واملراجع
ومن العلوم ،فريصد هذه املصطلحات يف املصادر النظرية
َّ
والعملية ،ويعرضِّ ،
مركز ًا عىل اجلانب
األساسية
التطبيقية ،ليقف عىل معانيها
َّ
َّ
َّ

والفرنسية
بالعربية
التقني النظري ،متجاوز ًا التفسري التارخيي ،املصطلحات
َّ
َّ
واإلنكليزية ،ليساعد القارىء عىل الربط بني مصادر املعلومات املختلفة املتع ّلقة

بكل مصدر .ولدى متييزه مصطلحات الرسدية يرى أهنا مل تستقل متام ًا عن العلوم
األخرى التي أسهمت يف والدهتا ،فتتعدد األصوات :ال ِّلسا ِّنية وسيمياء اخلطاب

وعلوم االتصال.
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وهبذا ،يكون كتابه ،كام يقول ،كتاب ًا مجاعي ًا يعرض خالصة أعامل الباحثني

ونظرياهتم املختلفة ،وي ِّقدم هذه اخلالصة إىل الدارسني واملثقفني ليستخدموها أداة
من أدوات العمل ،وخيتربوها ويطوروها ،بمالحظاهتم ومسامهاهتم(.)26

يفيد هذا التعريف ما ذهبنا إليه من أن هذا املعجم يقدم قائمة مصادر منتقاة

من مصادر خمتلفة ،ونظريات خمتلفة وال يقدِّ م نظام ًا مصطلحي ًا ،والسؤال الذي

يطرح هو :هل يمكن التوفيق بني هذه النظريات املختلفة ،وبني أصواهتا املتعددة
واملتنوعة ،والتي قد تكون متباينة؟ وهل يمكن للباحث ،أو املثقف ،أن يوائم بني
ِّ
هذا الصوت وذاك وذلك؟ وكيف؟

يصدق هذا القول عىل معجم وهبه واملهندس ،فقد جاء يف مقدِّ مته :مجعنا

العربية
العربية وآداهبا ،واستندنا ،يف ذلك ،إىل املراجع
«املصطلحات املتعلقة باللغة
َّ
َّ
اخلاصة باألدب العريب يف مجيع عصوره»( .)27وهذا يفيد أن ما
القديمة واحلديثة
َّ

يقدَّ م هو قائمة مصطلحات جتمع القديم إىل احلديث ،ويف خمتلف العصور ،ويف هذا

واملتنوع واملتباين واملختلف.
ما فيه من جتميع للمتعدِّ د
ِّ

ويبدو أن «قاموس الرسديات» جلريالد برنس ،وهو قاموس مرتجم كان

أكثر د َّقة يف تصنيف االجتاهات النقدية ،إذ إنه حدَّ د مهمته املتمثلة يف تعريف أهم
اخلاصة بالرسديات وأنفعها ،ورشحها وتوضيحها ،من دون تفصيل،
املصطلحات
َّ

وهي املصطلحات املتداولة لدى خمتلف االجتاهات النظرية واملنهجية ،ويعدد هذه
االجتاهات ،وهي:

 .1التقليد األنجلوسكسوين الذي نشأ مع هنري جيمس وبريس لوبوك.

 .2التقليد األملاين الذي يمثله ليمرت وشتانزل.

 .3الشكالنيون الروس.
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 .4السيميوطيقيون الروس.
 .5البنيويون الفرنسيون.
 .6اللسانيون.

 .7األنرتبيولوجيون.
 .8علامء الشعر َّية.

املؤرخون.
.9
ِّ

 .10أرسطو ،والقدماء.
األوروبية ،يف إنجازات
العربية ،أو غري
والالفت أنه ال يرد ذكر لإلنجازات
َّ
َّ

القدماء ،فالباحثون األوروبيون يرون أهنم املركز ،واآلخرون إنام هم تابعون هلم،

وقد كان مفيد ًا أن يضيف املرتجم اجتاهات النقد األديب العريب القديم.

وم رَرت ِجم وآخر
االختالف بني علم وآخر ُ

وهكذا ،فإن هذا الكتاب «يشكل فضا ًء لتبيان بعض التوافقات والتنافرات

والتشعبات يف جمال عرف تطور ًا كبري ًا منذ الستينات» .فمفهوم املصطلح خيتلف
من علم إىل آخر ،فلو أخذنا مصطلح الوظيفة ،عىل سبيل املثال ،لالحظنا أن هناك
وظائف االتصال ،والوظائف النحوية والوظائف اللغوية ووظائف احلكاية،
ووظائف املنطق .ويف ٍ
مثال آخر ،نلحظ االختالف لدى الباحثني ،فالباعث هو

أحد األدوار السبعة عند بروب ،وهو املرسل عند غريامس ،وامليزان عند سوريو،
والواهب عند بروب هو املساعد عند غريامس ،والقمر عند سوريو ،والبطل الزائف

عند بروب هو املعارض عند غريامس واملريخ عند سوريو والبطل عند بروب هو
الذات عند عزيامس واألسد عند سوريو إلخ.)28(...
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مظاهر االختالف يف املصطلح واملفهوم
تبني مظاهر االختالف ،يف املصطلح واملفهوم ،نعود إىل املعجمني :معجم
بغية َّ

الرسديات ،مرتجم ،فنالحظ من هذه
مصطلحات نقد الرواية ،بالعربية ،وقاموس َّ
املظاهر ،مقدِّ مني نامذج عىل سبيل املثال فحسب.

نقل املصطلح بلفظه األجنبي إىل العربية كام يف «ألوموتيف»  ‚Allomotifوترمجة

املصطلح األجنبي ترمجة حرفية بعبارة ،فيرتجم كلمتني بخمس كلامت كام يف «بنية
وكلمة بأربع كلامت كام يف

مني
متجردة عن التعاقب َّ
الز ٍ
ّ
«التجرد عن التعاقب الزمني» =  ‚Achronicوكان ممكن ًا ترمجة املصطلح األول بـ«بنية
‚Achronic Structure

مزمن»(.)29
مزمنة» واملصلح الثاين بـ«ال َّ
ال َّ

مر بنا ،أن من صفات «املصطلح» أن يكون كلمة أو تركيب ًا مؤ َّلف ًا
املعروف ،كام َّ

من كلمتني ،أو من ثالث عىل األكثر ،والرتمجتان اللتان ذكرنامها ال تتصفان هبذه
الصفة .والالفت أن املرتجم ال يك ِّلف نفسه صوغ مصطلح مناسب ،وإنام يكتفي

بالرتمجة احلرفية ،كام يف املصطلح اآليت« :نمط رسد الراوي املحايد كيل املعرفة»(،)30
واملصطلح املالئم هنا هو :رسد الراوي العليم.

خيتلف املصطلح بني مرتجم وآخر ،فزيتوين يرتجم

Anachrony

بـ«خمالفة

الزمن» ،ويرتمجه يف قاموس الرسديات بـ«املفارقة الزمنية» ،ويمكن أن نقدم نامذج

أخرى (وسوف نرمز ،بدء ًا من هنا ،ملعجم مصطلحات نقد الرواية بـ م .ولقاموس

الرسديات بـ ق):

يف م« .ارتباط» ويف ق« .تع ُّلق معنوي» للمصطلح

‚Syllepsis‚ Syllese

ويالحظ االختالف لدى تعريف املصطلح ،ففي م« .هو ربط احلكايات انطالق ًا
من قرابة بينها ،مكانية أو تيمية أو غريمها ،ويف ق« .جمموعة املواقف واألحداث
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ال حيكمها مبدأ كرونولوجي بقدر ما حيكمها مبدأ غري كرونولوجي (فضائي،

موضوعايت.)31(»...

املالحظ ،يف التعريف األول ،استخدام مصطلح ُنقل بلفظه هو تيمية ،ويف

التعريف الثاين استخدام املصطلح املرتجم ،وهو «موضوعايت» ،لكنه يستخدم
املصطلح املنقول بلفظه ،وهو «كرونولوجي» ،عالوة عىل أن االختالف يف حدِّ

املفهوم واضح ،وال يفوتنا أن نشري إىل استخدام كلمة ذات داللة اجتامعية ،وهي
«قرابة» ،وإىل استخدام كلمة غري حمدَّ دة املعنى ،وهي «غريها».

يف م« .اتفاق الرسد» ترمجة للمصطلح ‚Narrative Contract = Pacte narratif

ويف ق« .العقد الرسدي» .ويالحظ يف تعريف هذا العقد استخدام الراوي مرة

املسمى نفسه ،فقد جاء يف هذا التعريف« :االتفاق
والسارد مرة أخرى ،للداللة عىل َّ
َّ

بني الراوي واملروي له ،السارد ومجهوره.)32(»...

يف م« .اتصال» ترمجة للمصطلح  ‚Communicationويف ق .التواصل،

والالفت أنه يكتب يف ق ،هايمس مرة ،وهايمز مرة أخرى(.)33

يتضمن نص املفهوم جمموع
العلمية أن
ويف ما يتع َّلق باملفهوم ،تقيض األصول
َّ
َّ

املعرف به .ومت ِّيزه مما عداه ،ويكون موجز ًاَّ ،
مركز ًا،
ِّ
الصفات التي َّ
تكون مفهوم َّ
جامع ًا ،حميط ًا.

يالحظ ،يف املعجمني املذكورين ،وجود اختالف يف املفهوم للمصطلح

الواحد ،وعدم د َّقة وإحاطة ،ومن نامذج ذلك نذكر :جاء يف م .عن «بطل» = héros

« :heroإن اعتبار البطل مرادف ًا للشخصية الرئيسية هو اعتبار خاطىء ،فالشخصية

الرئيسية تكتسب صفتها من دورها داخل الرواية ،أما البطل فيكتسب صفته ال من

دوره فقط ،بل من خصاله أيض ًا ،فهو عند القارىء إنسان جيسد نظرة هذا القارىء
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الرئيسية يف الرسد .إن البطل
اخليالية إىل ذاته» .وجاء يف ق« .البطل )1( :الشخصية َّ

إجيابية )2( .أحد األدوار الرئيسية التي يمكن
(أو البطلة) يقدمان يف الغالب قي ًام
َّ
أن تقوم هبا الشخصية يف «احلكاية العجيبة» :طبق ًا لربوب :إن البطل (الذي يامثل

الذات  Subjetعند غريامس .أو األسد  lionعند سوريو) يعاين من العدوان الذي

يقوم به ِّ
الرشير .»Vilain

()34

يالحظ ،يف هذين املفهومني ،أو ً
ال اختالفهام وثاني ًا ،إيقال أمر حتديد «البطل»

جيسد نظرته اخليالية إىل ذاته ،ما
يف القصة إىل القارىء الذي يرى يف
َّ
شخصية ما ،ما ّ
يثري سؤا ً
ال مفاده ،وماذا إذا مل ير شخصية جتسد نظرته هذه؟ وثالث ًا أن املفهوم الثاين
يراعي النظريات الرسدية ،ويقدم منظور كل منها.

ويالحظ وجود اختالف يف املفهوم من حيث دقة معاين األلفاظ والصياغة،

الرسد تقوم عىل حادث
يف م .اسرتجاع anelepsis = analepse :هو «خمالفة لسري َّ
سابق ...تولد نوع ًا من احلكاية الثانوية» .يف ق .هو «مفارقة زمنية باجتاه املايض،
انطالق ًا من حلظة احلارض ،استدعاء حدث ،أو أكثر ،وقع قبل حلظة احلارض»(.)35

زمنية ،وهو ال يشكل حكاية
فاملفهوم يف ق .أكثر دقة ،إذ إن االسرتجاع مفارقة َّ

ثانوية ،وإنام وحدة ،أو وحدات رسدية تؤدي وظيفة ،أو وظائف يف البناء الرسدي

ويصدق عىل مصطلح «استباق» ما ذكرناه عن مصطلح«اسرتجاع » .ويف ق .ترمجة

ملصطلح « flachbacالعودة إىل الوراء ،ووضع مصطلح اسرتجاع بني قوسني ،ما

يفيد َّ
أن للمصطلحني مفهوم واحد»(.)36

ويالحظ وجود اختالف املفهوم واملصطلح ،ففي م .يرتجم

= brographg

 biographyبـ«سرية» ،يف حني يرتمجه وهبه واملهندس بـ«السرية» و«تاريخ احلياة»
و«ترمجة احلياة» ،واملصطلح األكثر دقة هو «ترمجة احلياة» ،أما السرية فرتمجة ملصطلح
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 .recit de vieوالالفت أن م .خيلط بني املصطلحات ،فيرتجم هذا املصطلح بـ«أدب
مدونه بقلمه»،
السرية» ،ويعرفه بقوله« :أدب السرية هو حياة إنسان ،أو بعض منهاَّ ،

وهذا التعريف يصدق عىل السرية الذاتية وليس عىل أدب السرية ،عل ًام أن املصطلح

الفرنيس ال يتضمن عنرص أدب ،ما يثري سؤا ً
ال مفاده :مل إضافة أدب إىل الرتمجة(.)37
ويالحظ وجود اختالف املصطلح وعدم د َّقته .يف م« .إرهاص» ترمجة ملصطلح

 ‚advence mention = amorceويف ق« .متهيد»( ،)38وقد يكون «بذرة رسدية» هو
األصح.

اختالف املصطلح واملصطلحات املستخدمة يف صياغة املفهوم .يف م« .خمالفة

الزمن» ترمجة لـ  ‚anachrony = anachronieويعرفه بـ«غياب املطابقة بني ترتيب
الزمنية» ،ويعرفه بـ«التنافر
األحداث يف الرسد وترتيبها يف احلكاية» .ويف ق« .املفارقة
َّ

احلاصل بني النظام املفرتض لألحداث ،ونظام ورودها يف اخلطاب» ،يالحظ ،يف
التعريف األولَّ ،
مكونات «احلكاية» ،فلم التمييز بينهام ،ويف
مكون من ِّ
أن «الرسد» ِّ

التعريف الثاين أن كلمة «التنافر» غري دقيقة ،كام أن اخلطاب ليس املصطلح الدقيق،
القصة هي املصطلح األكثر د َّقة .وهذا ما يقوله رشيد بن مالك الذي يرى أن
وإ َّنام َّ

الزمني يف احلكاية»(.)39
القصة والرتتيب َّ
املفارقة تكون بني «الرتتيب يف َّ
اختالف املفهوم .يف م .تبئري ترمجة لـ

= focalisation

 ‚focalizationويعرفه

بـ«تقليص حقل الرؤية عند الراوي وحرص معلوماته» .ويف ق« .التبئري» ترمجة
للمصطلح نفسه ،ويعرفه بـ«املنظور  Perspectiveالذي تقدم من خالله املواقف

واألحداث ،الوضع اإلدراكي أو املفهومي الذي تقدم من خالله املواقف

واألحداث» ،وهذا هو مفهوم كل من «منظور» و«وجهة النظر»(.)40
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اختالف املصطلح واملفهوم ،يف م« .دليل» ترمجة

‚index = indice

ويعرفه

بـ«الدليل هو العالقة القائمة بني الظاهرة وسببها ،»...ويف ق« .القرينة» ،ويعرفها
بـ«وحدة رسدية ترتبط بغريها من الوحدات يف املتتالية نفسها ،أو جمموعة األحداث

عىل أساس غري تتابعي أو سببي (فلنقل موضوعايت)»(.)41

اختالف املصطلح واملفهوم ونقل املصطلح بلفظه ،يف م« .ميثة» ترمجة لـ myth

 ‚= mytheويعرفه بـ «امليثة حكاية تعود إىل زمان جمهول ،تروي أحداث ًا حقيقية بنظر

أهل زماهنا ومغامرات بطولية» ،يف ق« .األسطورة» ويعرفها بقوله« :رسد تقليدي
يعرب عن مظهر نموذجي للكيفية
يرتبط عادة باملعتقد الديني ،والطقوس
الدينيةِّ ،
َّ
التي تكون عليها األشياء ويربرها»( .)42ومظاهر أخرى كثرية من االختالف وعدم

الد َّقة يمكن للقارىء مالحظتها ،نحيل إىل بعض منها يف أماكنها من الكتابني(.)43

مشكالت العملية املصطلحية
يمكن أن نركز مشكالت العملية املصطلحية يف ما يأيت:
 .1تقدُّ م علمي َّ
مطرد ورسيع.

 .2تعدُّ د النظريات األدبية الغربية ،ولكل نظرية مسارها التارخيي ومصطلحاهتا.

 .3تعدُّ د واضعي املصطلح يف الوطن العريب ،واختالف ثقافاهتم.
 .4االنقطاع القائم يف ما بينهم ،عىل مستويي ،التزامن والتطور.
 .5الشخصنة ،كل ناقد يعتقد بأنه أحق بأن ي َّتبع.

 .6فقد نظام املصطلحات ،ووجود قوائم مصطلحات ال جتعل من مصطلحات
الداللية.
النقد األديب نظام ًا متامسك ًا من القيم
َّ

 .7اختالف طرائق العملية املصطلحية وآلياهتا.
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 .8تأثري النزعات القطرية واأليديولوجية.

 .9املصطلحات من صنع املنظر الغريب ،تنطلق من مسار تارخيي خمتلف ،ومن
نص غريب خمتلف ،فالرواية القوطية ،عىل سبيل املثال ،ال وجود هلا يف األدب
العريب ،واملقامات ،يف مثال آخر ،ال وجود هلا يف األدب الغريب ،هلذا فدراستها

حتتاج إىل وضع مصطلحات خاصة هبا عىل مستويي البنية ومكوناهتا.

الغربية متأخرة إىل النقد العريب...
 .10وصول النظريات
َّ

 .11الغموض ،عدم حتديد املفهوم بدقة ،اللبس.

 .12للمصطلح الواحد غري مفهوم ،وللمفهوم الواحد غري مصطلح.

 .13خمالفة بعض املصطلحات لطبيعة اللغة العربية يف البنية والرتكيب.

 .14أسباب لغو َّية :الرتادف «االشرتاك اللفظي يف لغة املصدر ،ويف اللغة العربية
نفسها».

 .15غياب هيئة عربية جامعة تنفذ قراراهتا.

 .16شيوع استخدام بعض املصطلحات بحسب معانيها اللغوية ،وليس بحسب
العلمية.
مفاهيمها
َّ

 .17اختالف النقاد يف فهم املراد من املصطلح النقدي الواحد ،ما يؤدي إىل تفاقم
االختالف.

الرتمجة ،ومشكالهتا

يرتجم يف الغالب عن الفرنسية واإلنكليزية ،للرتمجة مشكالهتا ،قدي ًام ،ترجم

برش بن متى «الرتاجيديا» و«الكوميديا» من كتاب فن الشعر ألرسطو بـ «املديح»
و«اهلجاء»( .)44وعدم اتفاق اللغة املرتجم عنها واللغة املرتجم إليها ،عدم ختصص

الباحث يف مصطلحات العلم املرتجم عنه ،الرتمجة احلرفية ،وعدم معرفة السياق
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الثقايف للمصطلح ،اختالف املدارس وتباين النظريات التي يستند إليها الباحث
العريب ،كثرة املؤلفات واملصنفات يف املصطلح النقدي ،عدم قراءة املصطلح
وتفكيكه وإعادة بنائه بام يتناسب وروح اللغة العربية ،عدم معرفة املخزون املعريف

واللغوي الذي يصدر عنه املصطلح ،كثري من املصطلحات يف الفكر الغريب حممله
بمفاهيم فلسفية ،ال تتم الرتمجة أحيان ًا بشكل مبارش.

نص نقد أديب سدي
قراءة نقدية يف ّ
قص ًا أدبي ًا يقوم
ال َّنص« :تراوح مصطلح «الرسد بني كونه خطاب ًا غري منجز ،أو ّ

به «سارد» ليس هو الكاتب بالرضورة ،بل وسيط بني األحداث ومتل ِّقيها ،وارتبط
القصة أو اخلرافة فعلي ًا،
به مصطلح «الرسدية» الذي يعني به الطريقة التي تروى هبا َّ
وهي من فروع «األدبية» التي تبحث يف أدبية األدب ،أو ما املقومات التي جتعل

القصة أو الرواية أدب ًا رسدي ًا،
العمل األديب أدبي ًا ،فكانت الرسدية بحث يف ما جيعل َّ

من خالل سلسلة من الوقائع واألحداث بعد إقامة العالئق بينها ،ورغم كون علم

الرسد قدي ًام يف نشأته منذ عام  ،1918عىل يد «إخينباوم» يف مقاله له بعنوان «كيف

صيغ معطف غوغول» ،إال أنه مل يظهر هذا املصطلح إال يف سنة  1969عىل يد
القصة
تدوروف .واستجامع ًا ألركان العملية الرسدية ،فالرسد هو «وسيلة توصيل َّ
إىل املستمع أو القارىء بقيام وسيط بني الشخصيات واملتلقي هو الراوي»(.)45

قراءة نقدية :إن أجرينا قراءة نقدية ،يف هذا ال َّنص النقدي ،نالحظ ما يأيت:
الرسد وليس
 .1عدم التمييز بني املصطلح واملفهوم ،فام يرتاوح هو مفهوم َّ
مصطلحه.
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مستقر ومتداول وفاق ًا ملفهومه املتفق عليه،
الرسد مصطلح قديم  -حديث،
َّ .2
ّ
وقص أديب ،وقد تكون الباحثة تقصد أن
وال يرتاوح بني خطاب غري منجز
ِّ

يسمي املبنى القصيص /النص القصيص رسد ًا ،وهذا خطأ ،إذ
بعض الباحثني ِّ
إن الرسد عنرص من عنارص املتن واملبنى القصصني.

« .3خطاب غري منجز» مصطلح عام يفتقر إىل الد َّقة يف الداللة.

القص األديب وغري األديب.
مكونات
ِّ
مكون من ِّ
الرسد ِّ
َّ .4

القص األديب يتضمن الرسد وعنارص أخرى ،منها :الوصف ،احلوار الذايت،
.5
ّ
والثنائي ،والتداعي إلخ...

«الراوي» ،هو هذا املصطلح.
« .6السارد» ليس املصطلح الشائع ،وإنام َّ

« .7السارد» ،أو «الراوي» ،عنرص من عنارص البنية القصصية ،يوكل إليه الكاتب
القص ،وهو ليس الكاتب بالتأكيد.
أداء
ِّ

القصة واخلرافة فعلي ًا» وليست فرع ًا
الرسد َّية ليست «الطريقة التي تروى هبا َّ
َّ .8

الرسد ،ثم مل إضافة «فعلي ًا» ،فهل يمكن أن
من فروع
«األدبية» ،وإنام هي علم َّ
َّ
تروى القصة واخلرافة «ال فعلي ًا»؟

نوعية جتعل من
« .9األدبية» ليست بحث ًا ،أو عل ًام يبحث ،وإنام هي خصائص
َّ
لتبينها.
نص ًا أدبي ًا ،وتستخدم مناهج
ال َّنص ّ
َّ
علمية نقدية ُّ

الرسد َّية» ،فالرسدية هي علم يبحث يف النصوص
 .10مل كانت الرسدية يف «فكانت َّ
القصة أو الرواية أدب ًا رسدي ًا ،إذ إن
الرسدية ،...وليست بحث ًا يف ما جيعل َّ

بعامة.
موضوعها بوصفها عل ًام هو النصوص
َّ
الرسدية َّ

مكونات
 .11الرسدية تبحث يف بنية ال َّنص الكلية ،بوصفها نظام ًا من العالقات بني ِّ
املكونات ،من قصة تتكون من األفعال /األحداث،
ال َّنص الرسدي ،ويف هذه ِّ

النيص ،املكاين ،الزماين ،واملنظور
والفواعل /الشخصيات والفضاء القصيصِّ :
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القصيص :الراوي ومستويات املنظور ،وال تبحث يف «سلسلة من الوقائع
تتبني نظام العالقات
واألحداث» فحسب ،وال تقيم «العالئق بينها» ،وإنام َّ

املنتظمة فيه.

مؤدى يف مجلة طويلة ،وهو موجز وغري دقيق وفيه خطأ،
 .12تأريخ علم الرسد َّ
صوابه« :إال أن هذا املصطلح مل يظهر» ...

 .13ما ختلص إليه تسميه «استجامع ًا ألركان عملية الرسد» ،وهو تقديم تعريف
الرسد .إذ إن هذه األركان
للرسد ،وهذا التعريف ليس استجامع ًا ألركان عملية َّ

الرسد.
ال تقترص عىل تعريف َّ

الرسد ،كام ورد يف هناية ال َّنص ،ليس دقيق ًا ،فهو ليس «وسيلة توصل
 .14تعريف ّ
القصة ،كام ذكرنا ،قبل قليل ،تتكون
القصة إىل املستمع أو القارىء» ،ذلك أن َّ
َّ

نموه ،ونسجه...
من عنارص كثرية منها الرسد ،كام هو تتبع احلدث يف ِّ

يف سبيل مواجهة مشكالت وضع املصطلح النقدي
الواقع أن العرب ما زالوا مستهلكني للمعرفة النقدية احلديثة وملنجزاهتا التي ال

تنفك تتطور باستمرار ،والتي ينتجها الغرب ،ما يعني أن الرتمجة رضورة .انطالق ًا

من هذا املوقف ،ينبغي وضع آليات العمل املصطلحي.

عربية لكل علم
وينبغي أن تلبي هذه اآلليات احلاجة إىل منظومة مصطلحية َّ

من العلوم ،...عالوة عىل احلاجة إىل متابعة ما يستجدُّ يف زمن صدوره ،وليس يف
ٍ
اإلبداعية
ثم عىل إنتاج املعرفة من طريق مواكبة الظواهر
آونة الحقة ،والعمل من َّ
َّ
التحول من مفهوم قائمة املصطلحات املنتقاة من املصادر الغربية
العربية ،ما يتيح
ُّ
َّ
املتعددة واملتنوعة واملتباينة أحيان ًا إىل مفهوم نظام املصطلحات الذي جيعل من

151

مصطلحات علم ما ،أو فرع منه ،نظام ًا متامسك ًا من القيم الداللية ،يكون لنا الدور

األساس يف وضعه.

ال بدَّ  ،إذ ًا ،من ال َّنقل ،ومن اإلنتاج يف حركة متواصلة ،يف هذا الشأن يقول عبد

الواحد لؤلؤة ...« :إما أن نبدأ بام يوجد أمامنا يف الغرب ،وما ليس لدينا ،ونحاول

نقله ،وتبنِّي ما ينطبق عىل تراثنا اإلبداعي ،فنوجد له اس ًام تعيننا عليه املعجامت،
واستخدام اللغة يف سياقها املوروث ،وإما أن نعرب ذلك املصطلح ،وال أجد ح ًّ
ال

ثالث ًا يف هذه املرحلة عىل األقل»(.)46

ويدَّ د عبداهلل العالييل شوط نقل املصطلح ،فيقول« :ينبغي أن ينقل املصطلح

العربية البحتة ،وأن يراعى يف املنقول وزن عريب حمفوظ ال
عىل مقتىض نطق احلروف
َّ
يزيد عىل سبعة أحرف ،فإذا زاد ُأنقص بشكل ال خيل بالعلم»(.)47

هذا ،يف ما يتع َّلق باالشتقاق املنطلق من جذر /أصل يف صيغ ،لكل صيغة

العربية النحت من كلمتني أو أكثر ،اس ًام
معنى خاص ،وقد أجازت املجامع اللغوية
َّ
أو فع ً
ال عند احلاجة ،عىل أن يراعى ما أمكن استخدام األصل من دون الزوائد،
وإذا كان املنحوت اس ًام ،اشرتط أن يكون عىل وزن عريب ،والوصف منه بزيادة ياء

النِّسب وإن كان فع ً
ال يأيت عىل وزن فعلل ،إال إذا اقتضت الرضورة غري ذلك.

وهكذا ،فإن عملية تنطلق ،يف كل اختصاص ،من هذه األسس :ال َّنقل

للمصطلحات املستجدة يف آونة صدورها ،امللتزم برشوطه ،واالستخدام املرن
املطور يف مسار هذه املواكبة ،املنتج تالي ًا،
للمناهج ،املواكب للظواهر اإلبداعية،
ِّ

تؤيت نظام ًا مصطلحي ًا عربي ًا يف هذا االختصاص أو ذاك.

إن تم االتفاق عىل املبادىء ،تبقى مسألة أساس ،وهي االصطالح = االتفاق،

وهذا يقتيض توحيد اجلهود ،ما يعني أن تصدر املصطلحات عن مؤسسات علمية
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العربية للرتبية
لغوية توجد منها ،اآلن ،يف حدود علمي :املجامع اللغو َّية ،املنظمة
َّ
والثقافة والعلوم ،مكتب تنسيق التعريب يف الرباط ،رابطة السيميائيني اجلزائريني،.

تنضوي جهود األفراد يف مسار مرشوعات هذه املؤسسات ،فيوضع مصطلح واحد
ملفهوم واحد.

باملوحد ويعاد النظر يف املصطلحات املستخدمة ،وتعقد هذه
وينبغي أن ،يلتزم
َّ

موحد ًا،
املؤسسات مؤمتر ًا سنوي ًا ،تبحث فيه ما تم وضعه ،ثم تصدر ما يتفق عليه َّ

وتضعه يف مرصف ملصطلحات النقد األديب ،لكل اختصاص يف النقد فرع فيه،
فيعود كل باحث أو معني إىل هذا املرصف ،بسهولة ويرس .وهذا متاح اآلن ،إذ

يمكن إنشاء موقع هلذا املرصف ال يكتفى فيه بنرش القرارات ،وإنام يتم فيه ال َّتداول
املرجوة.
والنقاش ،بغية الوصول إىل الغاية
َّ
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

راجع :ابن فارس ،مقاييس اللغة ،...حتقيق وضبط عبدالسالم هارون ،بريوت :دار الفكر،
د.ت ،303/3 .وابن منظور ،لسان العرب ،إعداد :يوسف اخلياط ،بريوت :دار لسان
العرب .8/3/2 ،واملعجم الوسيط ،بريوت :دار األمواج 1 ،1990 ،و.520/2
اجلرجاين ،عيل بن حممد ،التعريفات ،طبعة ليسينغ ،املادة صلح.
حممود فهمي حجازي ،األسس اللغوية لعلم املصطلح ،القاهرة :دار غريب ،د.ت .ص.8
قدامة بن جعفر ،نقد النثر ،القاهرة :جلنة التأليف ،#1356 ،ص.39
أخبار األدب ،العدد  ،2005/5/15 ،618ص.8
قدامة بن جعفر ،نقد ِّ
الشعر ،نرش بيورنباكر ،1956 ،ص 6و.7
للتوسع ،يف هذا الشأن ،راجع :رجاء عيد ،املصطلح يف الرتاث النقدي ،اإلسكندرية :منشأة
املعارف ،د.ت .ص.21
راجع :حممد حسن عبدالعزيز ،املصطلح العلمي عند العرب ،بريوت :دار الفكر العريب
وص 194و.195
راجع :جملة األزمنة ،العدد التاسع ،ص 38و.39
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 .10إدوار سعيد ،االسترشاق ،ص ،15نق ً
ال عن الفكر العريب والفكر االسترشاقي ،بني إدوار
سعيد وحممد أركون ،لنعامن السامرائي ،ص.14
 .11أساتذيت ومقاالت أخرى ،بغداد ،1987 ،ص.299
 .12عبد السالم املسدي ،األسلو َّبية واألسلوب ،القاهرة :دار سعاد الصباح  ،1993ص100
و.101
 .13راجع :عامل الفكر ،جملد  ،25عدد  ،1991 ،3ص.61
 .14راجع :عبداحلق بلعايد ،عتبات ،بريوت واجلزائر :الدار العربية للعلوم ،نارشون ومنشورات
االختالف ص ،43وعالمات ،جملد  ،58عدد  ،15ديسمرب .2005
 .15نعامن عاشور ،خالق النص وصاحب العرض ،فصول ،جملد  ،2عدد  ،3أبريل ـ يونيو،
 ،1982ص.45
 .16خليل خوري ،وي لست بافرنجي ،حتقيق وتقديم رشبل داغر ،بريوت :دار الفارايب ،طـ،1
 ،2009الطبعة األوىل صدرت عام .1859
العربية ،بريوت :دار صادر ،عن املطبعة األدبية يف
 .17فيليب دي طرازي ،تاريخ الصحافة
َّ
بريوت 103/1 ،1913 ،و.104
 .18وي ...م.س ،ص.247
 .19السفري ،1988/1/29 ،ص.7
 .20لطيف زيتوين ،معجم مصطلحات نقد الرواية ،بريوت :مكتبة لبنان ،طـ،2002 ،1
ص.107
العربية ،بريوت :املركز الثقايف العريب ،ص.9
 .21عبداهلل إبراهيم ،الرسدية
َّ
 .22زيتوين .م .س ص 7و.8
 .23راجع :املصدر نفسه وجريالد برنس ،قاموس الرسديات ،ترمجة السيد إمام القاهرة :برييت
للنرش واملعلومات ،طـ ،2003 ،1ص.123
 .24رشيد بن مالك ،قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص اجلزائر :دار احلكمة،
طـ ،2000 ،1وجمدي وهبه وكامل املهندس ،معجم املصطلحات يف اللغة واألدب ،بريوت:
مكتبة لبنان ،طـ ،2منقحة ومزيدة ،1984 ،وجمموعة من األساتذة اجلامعيني ،تأسيس
القضية االصطالحية ،تونس :بيت احلكمة.1989 ،
 .25زيتوين م.س .ص 7و.8
 .26راجع :املصدر نفسه.
 .27وهبي واملهندس ،م.س .ص.7
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 .28راجع :قاموس الرسديات ،م.س .ص.49
 .29راجع :املصدر نفسه ،ص 14و 7و.8
 .30املصدر نفسه ،ص.137
 .31راجع م .ص 14وق .ص.19
 .32م .ص 12وق .ص.127
 .33م.ن ،ص ،11وم.ن ،ص 34و.38
 .34م.ن ،ص ،34وم.ن ،ص.86
 .35م.ن ،ص ،18وم.ن ،ص.16
 .36ق .ص ،69وم .ص.15
 .37راجع :م .ص 13و ،110ووهبه واملهندس ،م.س ،ص.205
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ملخص البحث
الثقافة العربية تعاين اضطرابا يف االصطالح ،تتلخص مشكالته يف الغموض

وإغفال احلد  ،والتعدد،خاصة يف النحو .ومل يسلم التفسري من هذا اإلشكال بل أكاد

أجزم بأنه يف جماله أعمق خلصوصيات النص وما تقتضيه من احلذر ومن مظاهره

«أشكال التعبري عن احلروف الزوائد» .لقد أثري جدال حول الزوائد يف القرآن

الكريم ،بحجة أن سياقه مرتفع عن الزيادة والنقصان؛ وجلأ املفرسون والنحاة
إىل تزيينه بتنويع أشكال التعبري ،وقد وسمه البرصيون بالزيادة واللغو ،وعرب عنه

الكوفيون بالصلة .وقد تفنن األلويس يف وصف الزوائد يف القرآن ،سريا عىل سنة
غريه من اللغويني ،وانفرد بسيف خطيب بحسب ما ثبت لدينا من املصادر .فلامذا

سيف خطيب؟ أين استعمله؟ ومن أين أخذه؟ وملاذا اعتمده؟
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ABSTRACT
Arabic heritage endures confusion in the orbit of etymology whose
hindrances emanate from ambiguity, misconception, diversity in particular.
Thus interpretation shackled with such confusion, definitely it is in the
heart of text particularity and what attention there should be; expression
types of affixation. There surges a controversy over the affixation in the
Glorious Quran under the pretext that the Quranic context surpasses
hyperbole and litotes; the interpreters and grammarians resort into
decorating it with various expression forms. The Basraians regard it as
hyperbole and litotes, the Kufians as a relation, Alaloosi does his best in
calling it concurrent with other traditional grammarians and Saif Al-Kate
takes a path, due to certain sources, in calling it. Why is Saif Al-Khateeb?
Where does he employ it? From whom does he borrow? Why does he
take seizure of it?
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 ...توطئة ...
من املعلوم أن الثقافة العربية يف خمتلف عصورها تعاين اضطرابا يف

االصطالح ،تتلخص مشكالته يف الغموض وإغفال احلد ،والتعدد؛ سواء تعدد

االصطالحات الدالة عىل معنى واحد أو العكس (احليادرة ،2003 ،ص ص،

 .)89 ،83خاصة يف النحو ،ومل يسلم التفسري من هذا اإلشكال بل أكاد أجزم بأنه
يف جماله أعمق خلصوصيات النص وما تقتضيه من احلذر؛ ومن مظاهره «أشكال
التعبري عن احلروف الزوائد».

لقد أثري جدال حول الزوائد يف القرآن الكريم ،بحجة أن سياقه مرتفع عن

الزيادة والنقصان؛ وعىل الرغم من أن االصطالح أداة العلوم يف فتح مغالقها

يكون بمسميات متواضع عليها ،ثابتة يف دالالهتا مثل الزائد الذي ال يفيد إال

اجلانب االعرايب ،فإنه ملا أثري من إشكال عقدي جلأ املفرسون والنحاة إىل تزيينه
بتنويع أشكال التعبري عنه فاختلف االصطالح وتعدد ،وقد وسمه البرصيون ،مثال،

بالزيادة واللغو ،ونعته الكوفيون بالصلة واحلشو (فدا.)11 :2000 ،

وقد تفنن األلويس( )1يف وصف الزوائد يف القرآن ،سريا عىل سنة غريه من

اللغويني ،وانفرد بسيف خطيب بحسب ما ثبت لدينا من املصادر ،من دون أن حيدد
املقصود به عىل عادة العرب يف االصطالح .فلامذا سيف خطيب؟ أين استعمله؟

ومن أين أخذه؟ وملاذا اعتمده؟ وكانت مراحل البحث هي نفسها عنارص هذه

الدراسة كام ييل:
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 .1سيف خطيب حماولة يف التأصيل والتحديد.

 .2سيف خطيب يف روح املعاين :حماولة يف اإلحصاء.

 .3سيف خطيب بحث يف الداللة وأشكال احلضور.

استنتاجات سيف خطيب تقية أم إثبات للذات املبدعة؟

 )1سيف خطيب ماولة يف التأصيل والتحديد
يتضح من مواضع اعتامد سيف خطيب يف روح املعاين أن املقصود به حروف
املعاين الزوائد ،ويؤكده تعقيب االلويس ِ
نفسه يف مواطن استعامله؛ كام سنرى .لكن

يبدو استعامله هنا غريبا ،لذلك نتساءل من أين أخذه يا ترى؟

إن عدم تواتر اللفظ يف كتب اللغة والتفسري ،يسمح بالتسليم بانفراد اآللويس

باستعامله يف هذا املجال من دون اإلقرار بالسبق إىل وضعه ،وبأنه ال يرقى إىل
مستوى عىل وفق اصطالح وفق رشوط االصطالح خاصة االتفاق ،يقول اجلرجاين

يف تعريفه« :هو عبارة عن اتفاق قوم عىل تسمية يشء باسم بعد نقله عن موضوعه

األول ملناسبة بينهام أو مشاهبتهام يف وصف أو غريها» (الرجاين)9-7 :1969 ،

( ،)2فام دام سيف خطيب مل يعتمد لدى غريه ،ومل يشتهر فهو لفظ وليس اصطالحا،
ويقتيض منا تأصيل البحث يف مظان أخر لعلنا نجد تفسريا العتامده هنا ،مع الرتكيز
عىل السيف ألن اخلطيب واضح ،ومع افرتاض جواز القراءتني بالفتح والكرس يف

البداية عىل األقل:

 .1سيف بالكرس يف املعاجم اللغوية :مل نجد (سيف) مضافا إىل خطيب يف أي
معجم لغوي ،وإنام وجدنا سيف البحر بمعنى الساحل ،ورد يف معجم
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الصحاح« :السيف بالكرس ساحل البحر..والسيف أيضا ما كان ملتزقا
بأصول السعف كالليف وليس به ،وهذا احلرف نقلته من كتاب من غري سامع»

(الوهري :1351 ،سيف) ،إن هذا التعريف يسمح بافرتاض عالقة املعنى

اللغوي بسيف خطيب االلويس فاحلرف الزائد هو ما أدخل يف العبارة لكنه
يلتزق هبا ملا يضيفه من الداللة خاصة التوكيد ،ومن اإلشارات املهمة يف هذا

التعريف قول اجلوهري :إنه أخذه من كتاب من غري سامع ،ويفيد أنه كان

مستعمال ثم أمهل بعد ذلك ،كام أن «كتاب» هنا بالتنكري يدل عىل أنه ليس
من الكتب املتخصصة؛ وهنا يطرح السؤال ملاذا مل يرصح هبذا املصدر مع أن
يف العبارة ما يفيد أنه اطلع عليه؟ وهل اطلع اآللويس عىل نفسه الكتاب وإن مل
يرصح به؟ يفرتض أن اآللويس بحث عن النادر حرصا عىل التميز والتقية كون

العامة ال تفهم القصد وإنام موكول فقط للمتخصصني يف اللغة.

 .2سيف بالفتح يف املعاجم ،ومن معانيه قول ابن دريد« :وذكر أبو عبيدة واحسبه
عن يونس أيضا أن اشتقاق السيف من قوهلم ساف ماله أي هلك فلام كان

السيف سببا للهالك سمي سيفا ومل يقل هذا غريمها» (ابن دريد:1351 ،
سيف) إن هذا املعنى يعطينا حتليال اخر هو اهلالك وهو أيضا معنى نادر ،مل

يقل به غري علمني ،فيكون سيف خطيب إشارة إىل عدم جواز القول بالزائد
وال بحثه بوصفه سبيل اهلالك الذي يقابله يف الدين التيه والضالل ،وربام
املقصود باهلالك هو كثرة اخلالف يف احلكم وصعوبة احلسم .وترجيح أحد
املعنيني يتوقف عىل إهناء التحليل ،واملعنيان حمتمالن لكن األول أرجح وفق

املالحظات سالفة الذكر.
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 .3وأضاف ابن منظور :يف لسان العرب« :ابن َ
األعرايب املوضع ال َّن ِق ُّي من املاء
جوانب َن ِق َّية من ال َّن ْق ِ
ش» (ابن منظور،
ومنه قيل درهم ُم َس َّي ٌف إذا كانت له
ُ
 :1955سيف) .فيكون هبذا املعنى سيف خطيب إشارة اىل اقتصار االلويس
يف دراسة هذه احلروف عىل املفيد باظهار خصائصها وأنواعها.

وقد يكون هذا التعدد يف املعنى هو الداعي الختيار هذا التعبري عند اآللويس.

ألن اآلراء حول هذا احلرف تبدو متناقضة أيضا بني العلامء كام أن يف نعته بالزائد
للتوكيد أيضا تناقض فكيف الزائد بمعنى ما يستقيم السياق من دونه يوظف لوظيفة

قوية وهي التوكيد ،كام سنتبني من أقوال األلويس نفسه.

عالقة السيف باخلطيب ،قد يكون كناية عن عدته املمثلة يف جمموعة أدوات تزين

اخلطبة وهتب اخلطيب الوقار واجلامل ذكرها اجلاحظ يف كتاب العصا (الاحظ3:

 ،)92/فاحلروف الزائدة أيضا حتقق للعبارة متيزا عن غريها بتأكيد املعنى وتقويته.

وقد يكون كنى بالسيف ملا فيه من خالف ،أو لبيان انه ال جيوز الكالم فيها كام ال

جيوز محل السيف الن املقام مل يعد يقتضيه.

حكمه وأد ُبه أيضا،
يعد محل السيف يف اخلطبة من مواضع اخلالف من حيث
ُ

فهناك من أجازه مثل النووي( ،)3وهناك من أنكره خاصة ابن القيم( )4ومحله الرافعي

عىل التهكم ،واختلف املجوزون حول آداب محله وكيفيته هل باليمني أم باليسار

(ابن العطار.)215-213 :1996،

يف األثر :نجد يف كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون أن املعري 499

هو من سمى كتابه بسيف خطيب ،ويشتمل عىل خطب السنة يف أربعني كراسة»

(حاجي خليفة ،دت )154 :ويف ترمجته ذكر بكتاب سيف اخلطبة ،وقالت عنه بنت
الشاطئ باسم سيف اخلطبة« :وفيه نامذج خلطب اجلمعة والعيدين واالستسقاء
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والكسوف واخلسوف وعقد النكاح ،عىل حروف املعجم ،سأله فيه أحد املشتغلني
بالدين» (بنت الشاطئ ،د.ت)154 :؛ ويطرح السؤال هل أخذه عنه اآللويس ومل

حيل عىل مرجعه ،مع أنه قد يكون سبب النزول واحد سؤال طالب عن احلكم مع

اختالف يف املجال ،وهو افرتاض تدعمه قلة الشواهد املضمنة له مقارنة باصطالح
الزيادة ،وتنوع أحكام الزوائد فيها ،فكأنه يلخص للسائل حكم الزوائد يف القرآن

كام أن املعري أعطى السائل نامذج من خطب املناسبات كلها ،وال نجد غريه اعتمده
غري الشيخ عبد الرمحن القامش يف كتاب :احلاوي يف تفسري القرآن الكريم ،وفيه

معنى غري الذي نجده عند اآللويس ،وهو ما أقحمه املفرس يف القرآن إليضاح املعنى

(القامش :1990 ،ص.)23713

يف آداب التسمية يف الثقافة اإلسالمية ،نالحظ أنه من املحبذ التسمي باألسامء

املركبة تركيبا إضافيا من مثل سيف اإلسالم ،وسيف اهلل املسلول وسيف الدين.

ولعل هذا االستحسان جعل االلويس يبدع يف األلفاظ النحوية والبالغية فوصف
هذه احلروف املركب الغريب والبديع يف االن نفسه لتزيينها والتخفيف من أثر القول
بالزائد الذي خلق بلبلة كبرية يف الفكر اإلسالمي .ويؤكد هذا االحتامل عندنا أن

اآللويس نوع يف اللفظ فقال الصلة واملقحم والزائد وسيف خطيب .كام أنه نبه يف
املقدمة عىل أمهية البالغة يف التفسري.

هذه كلها إذن ،فرضيات قد تكون منبعا استقى منه اآللويس مادة هذا البحث،

وال تعارض بينها إن اجتمعت فكانت أساسا له ،مع القول برتجيح سيف بفتح
السني عىل الكرس من جهة ،وامليل اىل أخذ اللفظ عن املعري من جهة ثانية ،فهل

اطرد اعتامده لدى اآللويس؟
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 )2سيف خطيب يف روح املعاين :ماولة يف اإلحصاء
إن أول سؤال يطرحه سيف خطيب ما داللته؟ هل اعتامده كان اعتباطا أم

مقصودا لذاته؟ ومقاربة هذا السؤال اقتىض منا أوال االعتكاف عىل قراءة تفسري
اآللويس يف حماولة إحصاء عدد مرات اعتامد سيف خطيب يف تفسريه ،وربطها بعدد

الزائد يف القرآن لتحديد نسبته املئوية ،وكان املصدر املوازي هو تفسري البحر املحيط
أليب حيان الغرناطي ،واختياره كان لداعيني :األول كثرة اعتامد اآللويس عليه والثاين
اهتاممه باجلانب النحوي وبالتايل تيسريه بحث مواطن الزائد يف القرآن ،فاستنتجت

أن اللفظ اعتمد يف ثامن وعرشين موضعا ،مكررا يف أحدها ،أوله يف توجيه ال النافية
يف قوله تعاىل وال الضالني من سورة الفاحتة ،واخره يف توجيه من يف قوله تعاىل ﴿ :رَما
رَج رَع رَل َّ ُ
اهلل لِ رَر ُجلٍ ِّمن رَق ْل رَب ْ ِ
ني ِيف رَج ْو ِف ِه﴾ (سورة األحزاب ،)4:وهي كام ييل:

﴿ص رَ
مت رَع رَلي ِه ْم رَغ ِ
ري
ين رَأ رَنع رَ
اط ا َّل ِذ رَ
•املوضع األول يف تفسريه لقوله تعاىل ِ :رَ
ني﴾ (سورة الفاحتة .)7 :الشاهدَ :
املرَ ُ
الض ِّال رَ
وب رَع رَلي ِه ْم رَو رَال َّ
غض ِ
(ال) .قال اآللويس
ُ
ٍ
خطيب» أتى هبا لتأكيد ما يف (غري)
«سيف
يف روح املعاين :وهو [يعني :ال]

من معنى النفي (األلويس :مج.)90-89/1،1

•املوضع الثاين يف تفسريه لقوله تعاىل﴿ :إِنَّ َّ رَ
ض رَب رَم رَث ً
اهلل رَال رَي ْست ْرَحيِي رَأن رَي ْ ِ
ال َّما
رَب ُع رَ
وض ًة رَف رَام رَف ْو رَق رَها﴾ (سورة البقرة .)26 :الشاهدَ ( :ما) .قال اآللويس يف روح

املعاين :و(ما) اسم بمعنى يشء يوصف به النكرة ملزيد اإلهبام ويسد طرق
التقييد ،وقد يفيد التحقري أيضا كأعطه شيئ ًا (ما) ،والتعظيم كـ (ألم ٍر «ما» جدَ َع

َ
ٍ
خطيب» .والقرآن
«سيف
قصري أنفه) ،والتنويع كارضبه رضب ًا (ما) ،وقد جتعل

ّ
أجل من أن يلغى فيه يشء .وبعوضة إما صفة ملا أو بدل منها أو عطف بيان إن
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قيل بجوازه يف النكرات أو بدل من ( َمث ً
ال) أو عطف بيان له إن قيل (ما) زائدة
أو مفعول.

•املوضع الثالث يف تفسريه لقوله تعاىل :رَ
آر
﴿ال ُت رَك َّل ُف رَن ْف ٌس إِ َّال ُو ْس رَع رَها رَال ُت رَض َّ
ود َّل ُه بِ رَو رَل ِد ِه رَو رَع رَىل ا ْل رَوا ِر ِ
ث ِمث ُْل رَذلِ رَك﴾ (سورة البقرة.)233:
رَوالِ رَد ٌة بِ رَو رَل ِدهرَ ا رَو رَال رَم ْو ُل ٌ
الشاهد :الباء يف (بِ َو َل ِد َها) .قال اآللويس يف روح املعاين :ولك أن جتعل فاعل

َ
ٍ
خطيب» ،ويكون املعنى :ال ترض والد ٌة ولدَ ها بأن
«سيف
بمعنى فعل والبا َء
َ
وتفرط فيام ينبغي له وتدفعه إىل األب بعدما ألفها ،وال
وتعهدَ ه
تيسء غذاءه
ُّ
يرض الوالد ولده بأن ينزعه من يدها أو يقرص يف حقها فتقرص هي يف حقه(.)5

﴿و رَطآئِ رَف ٌة رَقدْ رَأ رَ َّ
ه ْت ُه ْم رَأ ُنف ُس ُه ْم رَي ُظ ُّنونرَ
•املوضع الرابع يف تفسريه لقوله تعاىل :رَ
ش ٍء ُق ْل إِنَّ رَ
اه ِلي ِة رَي ُقو ُلونرَ هرَ ل َّلنرَا ِم رَن رَ
بِ ّ
احل ِّق رَظ َّن ْ رَ
ري ْ رَ
األ ْم ِر ِمن رَ ْ
األ ْم رَر ُك َّل ُه
اهللِ رَغ ْ رَ
ال ِ َّ
(من) يف قولهِ :
ِ َّهللِ﴾ (سورة آل عمران .)154:الشاهدِ :
(من َ ْ
يش ٍء) .قال اآللويس
يف روح املعاينِ :
ٍ
خطيب» ،و(يشء) يف موضع رفع عىل
و(من) الثانية «سيف

االبتداء ،ويف خربه -كام قال أبو البقاء -وجهان ،أحدمها (لنا) فمن األمر
حال ،والثاين (من األمر) فلنا تبيني ،وبه تتم الفائدة.

•املوضع اخلامس يف تفسريه لقوله تعاىل ﴿ :رَما رَج رَع رَل ّ ُ
ري ٍة رَو رَال رَسآئِ رَب ٍة
اهلل ِمن رَب ِح رَ
رتونرَ رَع رَىل ّ
ين رَك رَف ُرو ْا رَي ْف رَ ُ
اهللِ ا ْل رَك ِذ رَب رَو رَأ ْك رَث ُر ُه ْم
رَو رَال رَو ِص رَيل ٍة رَو رَال رَحا ٍم رَو رَل ِك َّن ا َّل ِذ رَ

(من) يف قولهِ :
رَال رَي ْع ِق ُلونرَ ﴾ (سورة املائدة .)103 :الشاهدِ :
ري ٍة) .قال
(من َب ِح َ

اآللويس يف روح املعاين :ومعنى (ما َ
جعل) :ما رشع ،ولذلك عدى إىل مفعول
ُ
«سيف خطيب» أيت هبا لتأكيد النفي( .األلويس:
واحد وهو(بحرية) ...و(من)

مج.)43/7 ،3
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﴿و رَك رَذلِ رَك رَف رَت َّنا رَب ْع رَض ُهم بِ رَب ْع ٍ
ض ِّل رَي ُقولو ْا
•املوضع السادس يف تفسريه لقوله تعاىل :رَ
س ُّ
رَأهرَ ؤُ الء رَم َّن ّ ُ
الش ِ
اهلل بِ رَأ ْع رَل رَم بِ َّ
ين﴾ (سورة األنعام:
اك ِر رَ
اهلل رَع رَل ْي ِهم ِّمن رَب ْينِنرَا رَأ رَل ْي رَ
 .)53الشاهد :الباء يف قوله تعاىل( :بِ َأ ْع َل َم) .قال اآللويس يف روح املعاين :والباء
ُ
ٍ
خطيب» والثانية متعلقة بأعلم (األلويس:مج.)163/7 ،3
«سيف
األوىل

﴿و رَكم ِّمن رَق ْر رَي ٍة رَأ ْه رَل ْكنرَاهرَ ا رَف رَجاءهرَ ا رَب ْأ ُسنرَا
•املوضع السابع يف تفسريه لقوله تعاىل :رَ
رَب رَيات ًا رَأو ُه ْم رَقائِ ُلونرَ ﴾ (سورة األعراف .)4:الشاهدِ :
(من َق ْر َي ٍة) .قال اآللويس يف
روح املعاين :وكم :خربية للتكثري يف حمل رفع عىل االبتداء ،واجلملة بعدها
خربهاِ ،
ٍ
وقرية :متييز وجيوز أن يكون حمل كم نصب ًا عىل
ومن «سيف خطيب»،
االشتغال»(األلويس :مج.)78/8 ،3

﴿و رَما رَأ ْر رَس ْلنرَا ِيف رَق ْر رَي ٍة ِّمن َّنبِ ٍّي إِ َّال رَأ رَخ ْذ رَنا
•املوضع الثامن يف تفسريه لقوله تعاىل :رَ
ض ُعونرَ ﴾ (سورة األعراف .)94:الشاهدِ :
الضاء رَل رَع َّل ُه ْم رَي َّ َّ
رَأ ْه رَل رَها بِا ْل رَب ْأ رَساء رَو َّ َّ
(من

(و َما َأ ْر َس ْلنَا ِيف َق ْر َي ٍة ِّمن َّنبِ ٍّي) إشارة إمجالية
َّنبِ ٍّي) .قال اآللويس يف روح املعاينَ :
إىل بيان أحوال سائر األمم املذكورة تفصي ً
ال ،وفيه ختويف (االلويس :مج،3
.)9/8

﴿و رَك رَذلِ رَك ُن رَف ِّص ُل اآل رَي ِ
ات رَو رَل رَع َّل ُه ْم رَي ْر
•املوضع التاسع يف تفسريه لقوله تعاىل :رَ
(و َل َع َّل ُه ْم) .قال اآللويس يف روح
ِج ُعونرَ ﴾ (األعراف .)174:الشاهد :الواو يف َ
وجوز أن تكون عاطفة عىل
املعاين :وأ ًّيا ما كان؛ فالواو ابتدائية كالتي قبلهاِّ ،

مقدر ،أي ليقفوا عىل ما فيها من املرغبات والزواجر أو ليظهر احلق ،ولعلهم

يرجعون ،وقيل إهنا «سيف خطيب( ،األلويس ،مج.)109/9 ،3

•املوضع العاش يف تفسريه لقوله تعاىلُ :
س رَ ُهل ْم ِيف ِ
اآلخ رَر ِة
﴿أ ْو رَلئِ رَك ا َّل ِذ رَ
ين رَل ْي رَ
إِ َّال ال َّن ُار رَو رَحبِ رَط رَما رَصن ُرَعو ْا ِف رَيها رَو رَب ِ
اط ٌل َّما رَكا ُنو ْا رَي ْع رَم ُلونرَ ﴾ (سورة هود.)16:
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وخرجه صاحب اللوامح عىل
الشاهد( :ما) .قال اآللويس يف روح املعاين:
ّ

ُ
«سيف خطيب» (األلويس ،مج.)109/9 ،3
أن (ما)

رَاب
وسى ا ْل ِكت رَ
•املوضع احلادي عرش يف تفسريه لقوله تعاىل :رَ
﴿وآ رَت ْينرَا ُم رَ
وين رَو ِكي ً
سائِ رَ
ال﴾ (سورة اإلرساء.)2:
يل رَأ َّال رَت َّت ِخ ُذو ْا ِمن ُد ِ
رَو رَج رَع ْلنرَا ُه ُهدً ى ِّل رَبنِي إِ ْ رَ
الشاهدِ :
ٍ
خطيب» ،ودون
(من) .قال اآللويس يف روح املعاين :و(من) «سيف
بمعنى غري ،وقد رصح بمجيئها كذلك يف غري موضع ،وهي مفعول ٍ
ثان
ُ
لتتخذوا ،و(وكي ً
األول ،وجوز أن تكون ِمن تبعيضية واستظهر األول،
ال)

واملراد النهي عن اإلرشاك به تعاىل (األلويس ،مج.)15/15 ،5

•املوضع الثاين عرش يف تفسريه لقوله تعاىل﴿ :ا ْق رَر ْأ رَكترَا رَب رَك رَك رَفى بِ رَن ْف ِس رَك ا ْل رَي ْو رَم
رَع رَل ْي رَك رَح ِسيب ًا﴾ (سورة اإلرساء .)14:الشاهد :الباء يف (بِ َن ْف ِس َك) .قال اآللويس

يف روح املعاين :قوله تعاىلَ :
(ك َفى بِ َن ْف ِس َك ا ْل َي ْو َم َع َل ْي َك َح ِسيب ًا) من مجلة مقول

القول املقدر ،وكفى ٌ
فعل ٍ
ماض ،وبنفسك فاعله ،والباء «سيف خطيب» ،وجاء
للمرء َن ِ
ِ
إسقاطها ورفع االسم كام يف قولهَ :
«ك َفى َّ
اه َيا»،
الم
الش ْي ُب
واإلس ُ
ْ
وقوله:

ُْ
ربين عن َغائِ ِ
ب املَ ْر ِء َهدْ ُيه
«وخي ِ ُ

(األلويس ،مج.)19/15 ،5

َك َفى ا َهلدْ ُي َّ
عام َغ َّي َب املَ ْر ُء ُخمربا»

﴿و رَما رَمن رَرَعنرَا رَأن ُّن ْر ِس رَل بِاآل رَي ِ
ات إِ َّال
•املوضع الثالث عرش يف تفسريه لقوله تعاىل :رَ
رَأن رَك َّذ رَب ِ رَبا رَ
رص ًة رَف رَظ رَل ُمو ْا ِ رَبا رَو رَما ُن ْر ِس ُل بِاآل رَي ِ
ات
األ َّو ُلونرَ رَوآ رَت ْينرَا رَث ُمو رَد ال َّنا رَق رَة ُم ْب ِ رَ
ات) ،ويف (بِاآل َي ِ
إِ َّال رَ ْت ِويف ًا﴾ (اإلرساء .)59:الشاهدان :الباء يف (بِاآل َي ِ
ات) .قال
َ
وجوز أن يكون
اآللويس يف روح املعاين :ونصب (ختويف ًا)عىل أنه مفعول له،

حا ً
ُ
ٍ
خطيب» ،و(اآليات) مفعول
«سيف
خموفنيَ  ،والباء يف املوضعني
ال؛ أي ِّ
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ُ
نرسل ،أو للمالبسة؛ واملفعول حمذوف ...وقيل إهنا للتعدية (األلويس ،مج،5
.)105/15

اس ِيف هرَ رَذا ا ْل ُق ْر ِ
ص ْفنرَا لِل َّن ِ
آن
•املوضع الرابع عرش يف تفسريه لقوله تعاىل :رَ
﴿و رَل رَقدْ رَ َّ
اس إِ َّال ُك ُفور ًا﴾ (سورة اإلرساء .)89:الشاهدِ :
ِمن ُك ِّل رَم رَثلٍ رَف رَأ رَبى رَأ ْك رَث ُر ال َّن ِ
(من).

قال اآللويس يف روح املعاينِ :
وجوز ابن عطية أن
و(من) البتداء الغاية،
ّ
خطيب»ُ ،
َ
ٍ
فك ّل هو املفعول وهذا مبني عىل مذهب الكوفيني
«سيف
تكون
واألخفش ألهنم جيوزون زيادة من يف اإلجياب دون مجهور البرصيني»

(األلويس ،مج.)167/15 ،5

ص ْفنرَا ِيف هرَ رَذا ا ْل ُق ْر ِ
آن
•املوضع اخلامس عرش يف تفسريه لقوله تعاىل :رَ
﴿و رَل رَقدْ رَ َّ
نسانُ رَأ ْك رَث رَر رَ ْ
اس ِمن ُك ِّل رَم رَثلٍ رَو رَكانرَ ْ ِ
لِل َّن ِ
ش ٍء رَج رَد ًال﴾ (سورة الكهف.)54:
اإل رَ

الشاهدِ :
رص ْفنَا) كررنا وأوردنا
(من) .قال اآللويس يف روح املعاينَ :
(و َل َقدْ َ َّ
ٍ
(يف َه َذا ا ْل ُق ْر ِ
ِ
وجوه كثرية ِمن النظم ِ
(للناس) ملصلحتهم
آن) اجلليلِ الشأن
عىل
ومنفعتهم ِ
ُ
(من ُك ِّل َمثَلٍ ) أيَّ :
«سيف خطيب» عىل
كل َمثلٍ ؛ عىل أن من
(رصفنا) ،أو :مث ً
ال من كل مثل؛ عىل أن
رأي األخفش واملجرور مفعول
ّ

من أصلية واملفعول موصوف اجلار واملجرور املحذوف( .األلويس ،مج،5
.)299/15

اخ رَ ْ
﴿و رَأ رَنا ْ
اس رَت ِم ْع ِملرَا
•املوضع السادس عرش يف تفسريه لقوله تعاىل :رَ
رت ُت رَك رَف ْ
وحى﴾ (سورة طه .)13:الشاهد :الالم يف ِ
(ملَا) .قال اآللويس يف روح املعاين:
ُي رَ

ُ
«سيف خطيب» فال متعلق هلا كام يف
قال يف إعرابه حلرف الالم ...« :وقيل هي
َ
(ردف لكم) وما موصولة( »..األلويس ،مج.)170/16 ،6
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•املوضع السابع عرش يف تفسريه لقوله تعاىل ﴿ :رَف رَأ ْت رَب رَع ُه ْم ِف ْر رَع ْونُ بِ ُجن ِ
ُود ِه رَف رَغ ِش رَي ُهم
ِّم رَن ا ْل رَي ِّم رَما رَغ ِش رَي ُه ْم﴾ (سورة طه .)78:الشاهد( :بِ ُجن ِ
ُود ِه) .قال اآللويس يف روح
املعاينَ ( :ف َأ ْت َب َع ُه ْم ِف ْر َع ْو ُن بِ ُجن ِ
ُود ِه) أي تبعهم ومعه جنوده؛ عىل أن أتبع بمعنى،

وهو متعدٍّ إىل واحد والباء للمصاحبة واجلار واملجرور يف موضع احلال؛
ويؤيد ذلك أنه قرأ احلسن وأبو عمرو يف رواية (فاتبعهم) بتشديد التاء ،وقرئ

أيض ًا (فاتبعهم فرعون وجنوده) ...،وعن األزهري :أن املفعول الثاين جنوده،

والباء «سيف خطيب» ،أي أتبعهم فرعون جنو َد ُه وساقهم خلفهم فكان معهم

حيثهم عىل اللحوق هبم» (األلويس ،مج.)237/16 ،6

•املوضع الثامن عرش يف تفسريه لقوله تعاىل :رَ
ت رَأ ْم ِري﴾ (سورة
﴿أ َّال رَت َّتبِ رَع ِن رَأ رَف رَع رَص ْي رَ
طه .)93:الشاهد« :ال» يف َ
(أ َّ
ال) .قال اآللويس يف روح املعاين( :أ ّ
ِ
تتبعن)
ال
أي تتبعني؛ عىل أن (ال) «سيف خطيب» ،كام يف قوله تعاىل ( َما َمن ََع َك َأ َّ
ال

َت ْس ُجدَ ) ،وهو مفعول ٍ
ثان ملنع وإذ متعلق بمنع وقيل :بت ّت َبع ِن»(األلويس ،مج،6
.)250/16

• املوضع التاسع عرش يف تفسريه لقوله تعاىل ﴿ :رَما رَي ْأتِي ِهم ِّمن ِذ ْك ٍر َّمن َّر ِّبِم
«من» يف ِ
است رَرَم ُعو ُه رَو ُه ْم رَي ْل رَع ُبونرَ ﴾ (سورة األنبياء .)2:الشاهدِ :
ُّم رَْد ٍ
(من
ث إِ َّال ْ

ِذ ْك ٍر) .قال اآللويس يف روح املعاينَ ( :ما َي ْأتِي ِهم ِّمن ِذ ْك ٍر) :من طائفة نازلة

ني كأهنا نفس ِّ
َ
أتم تبي ٍ
من القرآن ّ
الذكر،
تذكرهم
أكمل تذكري ّ
وتبني هلم األمر ّ
ِ
ِّ
ُ
ٍ
املحل عىل الفاعلية ،والقول بأهنا
مرفوع
خطيب» وما بعدها
«سيف
و(من)
ُ
تبعيضية بعيدٌ » (األلويس ،مج.)7/17 ،6
َّ

﴿و رَح رَر ٌام رَع رَىل رَق ْر رَي ٍة رَأ ْه رَل ْكنرَاهرَ ا رَأ َّن ُْم رَال
•املوضع العرشون يف تفسريه لقوله تعاىل :رَ
رَي ْر ِج ُعونرَ ﴾ (سورة األنبياء .)95:الشاهدَ :
(ال) .قال اآللويس يف روح املعاين:
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ونقله أبو حيان عنه؛ لكنه قال إن الغرض من اجلملة عىل ذلك إبطال قول
البعث وحتقيق ما تقدم من أنه ال كفران لسعي ٍ
َ
أحد وأنه جيزي عىل
من ينكر
وممتنع عىل قرية
ذلك يوم القيامة ،وال خيفى ما فيه .وقال أبو عتبة :املعنى
ٌ

رجوعهم إلينا؛ أي توب ُتهم؛ عىل ّ
أن (ال) «سيف
قدرنا هالكها أو حكمنا به
ُ

خطيب» مثلها يف قوله تعاىل(:ما َم َ
نعك أ ّ
(حرام)
تسجدَ ) -يف قول -وقيل:
ٌ
ال ُ
بمعنى واجب» (األلويس ،مج.)91/17 ،6

رت رَب ا ْل رَو ْعدُ ْ رَ
﴿وا ْق رَ رَ
احل ُّق
•املوضع احلادي والعرشون يف تفسريه لقوله تعاىل :رَ
رَفإِ رَذا ِه رَي رَش ِ
ين رَك رَف ُروا رَيا رَو ْي رَلنرَا رَقدْ ُك َّنا ِيف رَغ ْف رَل ٍة ِّم ْن هرَ رَذا رَب ْل ُك َّنا
اخ رَص ٌة رَأ ْب رَص ُار ا َّل ِذ رَ

(وا ْق َ َ
رَظا ِمل ِ رَ
رت َب) .قال اآللويس يف
ني﴾ (سورة األنبياء .)97 :الشاهد :الواو يف َ

ُ
روح املعاين :وقيل جواب الرشط (اقرتب)والواو [يفَ :وا ْق َ َ
«سيف
رت َب]
ٍ
الزجاج أن البرصينيَ
خطيب» ،ونقل ذلك يف جممع البيان عن الفراء ،ونقل عن ّ

قوله تعاىل (يا َو ْي َلنا) ،أي القول
ال جيوزون زيادة الواو وأن اجلواب عندهم ُ
املقدر قبله؛ فإنه بتقدير :قالوا يا ويلنا» (األلويس ،مج.)93/17 ،6

الس رَامء رَك رَط ِّي
•املوضع الثاين والعرشون يف تفسريه لقوله تعاىل ﴿ :رَي ْو رَم رَن ْط ِوي َّ
ُب رَك رَام رَب رَد ْأ رَنا رَأ َّو رَل رَخ ْل ٍق ُّن ِعيدُ ُه رَو ْعد ًا رَع رَل ْينرَا إِ َّنا ُك َّنا رَف ِ
الس ِج ِّل لِ ْل ُكت ِ
اع ِل رَ
ني﴾ (سورة
ِّ

األنبياء .)10:الشاهد :الالم يف (لِ ْل ُك ُت ِ
ب) .قال اآللويس يف روح املعاين :والالم
عىل هذا -قيل متعلقة َُ
«سيف خطيب» (األلويس ،مج،6
بط ِّي ،وقيل
.)100/17

ون َّ
اهللِ
﴿و رَي ْع ُبدُ ونرَ ِمن ُد ِ
•املوضع الثالث والعرشون يف تفسريه لقوله تعاىل :رَ
س رَ ُهلم بِ ِه ِع ْل ٌم رَو رَما لِ َّ
لظا ِمل ِ رَ
ني ِمن َّن ِص ٍ
ري﴾ (سورة
رَما رَ ْل ُينرَزِّ ْل بِ ِه ُس ْل رَطان ًا رَو رَما رَل ْي رَ
ري) .قال اآللويس يف روح املعاينِ :
احلج .)71:الشاهدِ :
(من َّن ِص ٍ
و(من) يف قوله
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تعاىل ِ
ُ
ٍ
(من نص ٍ
نفي أن يكون هلم بسبب ظلمهم من
«سيف
ري)
خطيب» ،واملراد ُ
ِ
بنرصة مذهبهم وتقرير ِ
رأهيم ودفع ما خيالفه ،ويف اآلخرة
يساعدهم يف الدنيا
بدفع العذاب عنهم( ...األلويس ،مج.)199/17 ،6

ات ِملرَا
ات هرَ ْي رَه رَ
•املوضع الرابع والعرشون يف تفسريه لقوله تعاىل﴿ :هرَ ْي رَه رَ
وعدُ ونرَ ﴾ (سورة املؤمنون .)36:الشاهد :الالم يف ِ
(ملَا) .قال اآللويس يف روح
ُت رَ

املعاين :والالم «سيف خطيب»ُ ،
هيهات
هات
َ
(ه ْي َ
وأ ّيدَ بقراءة ابن أيب عبلة َ
وع َ
دون)بغ ِ
زيادهتا يف الفاعل (األلويس ،مج،6
ور َّد بأهنا مل ُتعهد
ُ
ما ُت َ
ري المُ ،
.)31/18

•املوضع اخلامس والعرشون ﴿ :رَما رَت ْسبِ ُق ِم ْن ُأ َّم ٍة رَأ رَج رَل رَها رَو رَما رَي ْست ْرَأ ِخ ُرونرَ ﴾ (سورة

املؤمنون .)43:الشاهدِ :
(م ْن) .قال اآللويس يف روح املعاينَ ( :ما َت ْسبِ ُق ِم ْن
الوقت الذي ُع ّني هلالكهم،
ُأ َّم ٍة َأ َج َل َها) :أي ما تتقدم أمة من األمم املهلكة
َ
ِ
ٍ
خطيب» جيء هبا لتأكيد االستغراق املستفاد من النكرة الواقعة
فمن «سيف

يف سياق النفي .وحاصل املعنى :ما هتلك أمة من األمم قبل جميء أجلها (وما
ِ
يستأخرون) (األلويس ،مج.)34/18 ،6
•املوضعان السادس والعرشون والسابع والعرشون يف تفسريه لقوله تعاىل:
اج ِلدُ وا ُك َّل رَو ِ
اح ٍد ِّم ْن ُه رَام ِم رَئ رَة رَج ْل رَد ٍة رَو رَال رَت ْأ ُخ ْذ ُكم ِبِ رَام رَر ْأ رَف ٌة
﴿الزانِ رَي ُة رَو َّ
َّ
الز ِاين رَف ْ

ين َّ
ِيف ِد ِ
اج ِلدُ وا) .قال
اهللِ﴾ (سورة النور .)2:الشاهد :الفاء يف قوله تعاىلَ ( :ف ْ
اج ِلدُ وا ُك َّل َو ِ
اح ٍد ِّم ْن ُه َام ِم َئ َة
اآللويس يف روح املعاين :والفاء يف قوله تعاىل ( َف ْ

سببية ،وقيل «سيف خطيب» وذهب الفراء واملربد والزجاج إىل أن
َج ْلدَ ٍة) ّ

اخلرب مجلة (فاجلدوا) ..إ َلخ .والفاء يف املشهور لتضمن املبتدأ معنى الرشط،

إذ الالم فيه وفيام عطف عليه موصولة؛ أي التي زنت والذي زنى فاجلدوا..
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إلخ .وبعضهم جيوز دخول الفاء يف اخلرب إذا كان يف املبتدأ معنًى يستحق به أن
(و َقائِ َل ٍة َخ ْو َ
ال ُن َفان ِْك ْح)
يرتتب عليه اخلرب وإن مل يكن هناك موصول كام يف قوله َ

ٍ
خطيب» ،والداعي لسيبويه عىل ما ذهب
( )...ونقل عن األخفش أهنا «سيف
إليه ما يفهم من الكتاب ،كام قيل من ّ
أن النهج املألوف يف كالم العرب إذا أريد

بيان معنًى وتفصيله؛ اعتنا ًء بشأنه ،أن يذكر قبله ما هو عنوان وترمجة له وهذا

ال يكون إ ّ
ال بأن يبنى عىل مجلتني؛ فام ذهب إليه يف اآلية أوىل لذلك مما ذهب إليه

غريه( ...األلويس ،مج.)/18 ،6

﴿و رَل ْو رَال رَف ْض ُل َّ
اهللِ رَع رَل ْي ُك ْم
•املوضع الثامن والعرشون يف تفسريه لقوله تعاىل :رَ
نكم ِّم ْن رَأ رَح ٍد رَأ رَبد ًا رَو رَل ِك َّن َّ رَ
اهلل ُيزرَ ِّكي رَمن رَي رَش ُاء رَو َّ ُ
مح ُت ُه رَما رَز رَكا ِم ُ
يع
رَو رَر ْ رَ
اهلل رَس ِم ٌ
(من) يف قوله تعاىلِ :
يم﴾ (سورة النور .)21:الشاهدِ :
(م ْن َأ َح ٍد) .قال
رَع ِل ٌ

اآللويس يف روح املعاينِ :
بيانية ،ويف قوله
و(من) يف قوله تعاىل( :منكم) ّ
سبحانهِ :
ٍ
(من ٍ
ٍ
و(أحد) يف حيز الرفع عىل الفاعلية عىل
خطيب»
أحد) «سيف

القراءة األوىل ،ويف حمل النصب عىل املفعولية عىل القراءة الثانية (األلويس،
مج.)124/18 ،6

•املوضع التاسع والعرشون يف تفسريه لقوله تعاىل ﴿ :رَما رَج رَع رَل َّ ُ
اهلل لِ رَر ُجلٍ ِّمن رَق ْل رَب ْ ِ
ني
ِيف رَج ْو ِف ِه﴾ (سورة األحزاب .)4:الشاهدِ :
(من) .قال اآللويس يف روح املعاين:

اخل ْلق ،و ِ
واجل ْع ُل بمعنى َ
َ
ُ
«سيف خطيب» (األلويس ،مج.)145/21 ،7
(من)

هذه إذن هي حاالت حضور املصطلح يف روح املعاين ،وأنه أكثر اعتامدا مع

(من) الزائدة باثنتي عرشة مرة ،فـ (الباء) بست مرات ،فـ (الالم) و (ال) النافية
كل واحد بثالث مرات ،ثم (ما) النافية و (الواو) مرتني وأقلها (الفاء) مرة

واحدة ،فام داللته وما أشكال حضوره؟
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 )3سيف خطيب :بحث يف الداللة وأشكال احلضور
إن استقراء هذه املواضع التي اعتمد فيها سيف خطيب يبني:
أن املقصود بسيف خطيب حروف الزيادة ،ألنه يفرس هبا أكثر من مرة كام

سنبني ،وهذا يطرح ملاذا سيف خطيب هل هو بديل عن مصطلح الزائد املتداول

أم مرادف له؟

إن مواضع اعتامد هذا املركب اإلضايف قليلة جدا مقارنة بمواطن احلشو

والصلة يف القرآن كام أنه ضمن النصوص التي ذكر فيها يقل العدد الذي يتبناه
اآللويس ،ومعظمه ينسبه لغريه وأكثره يبنيه للمجهول (قيل سيف خطيب) ،وهنا

نطرح السؤال هل من مميز ملواضع اعتامد سيف خطيب عىل غريها؟ وهذا سنبني من
املالحظات اآلتية:

كام ذكرنا انفا ،فإنه مل يعتمد يف وصف الزائد يف القرآن مجلة وإنام يف وصف

القليل منه فقط ،واختلف الباقي إىل أقسام تطابق يف معظمها حاالت اعتامد سيف
خطيب ،منها:

 .1الترصيح بأنه الزائد هبذا اللفظ ،وترجيحه عىل غريه من اآلراء مع تعليله
بالفائدة البالغية بقوة اللفظ «إفادة تأكيد معنى معني ،ومنه واألمثلة كثرية قوله

يف سورة األعراف( :ما منعك أال تسجد) ،املشهور أن(ال) مزيدة بدليل قوله
سبحانه يف أية أخرى :ما منعك أن تسجد...،لتأكيد معنى الفعل الذي تدخل
ِ
وحتقيقه ،واستشكل بأهنا كيف تؤكد ثبوت الفعل مع إهيام نفيه ....كام يف
عليه
غري املغضوب عليهم وال الضالني ...،وقيل غري زائدة» (اآللويس.)88/8 :
وهذا الشاهد احتفى به االلويس كثريا إذ عدّ ُه املثل األعىل الذي يبني به معظم
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الشواهد التي وصف فيها الزائد بسيف خطيب ،إذ غالبا ما يقول سيف خطيب

كام يف قوله تعاىل ما منعك اال تسجد ،ويف هذا دليل عىل إحساسه بأن اللفظ
غريب قد ال يفهمه املتلقي فيوضحه هبذه اإلحالة عن طريق التشبيه ،مما يؤكد
الرتادف بينهام لدى االلويس .وهنا ممكن أن نسأل االلويس :أال يمكن أن نقرأ

هذا الشاهد قراءة أخرى ،فنفرتض احلذف بدل الزيادة كأن نقرأ (ما منعك أن
تسجد؟ أال تسجد؟) وحينها ربام حتتاج حجج االلويس إىل قراءة بالنقيض.

 .2أنه أحيانا يتبع باللفظ األصل وأحيانا أخرى ال يعتمده ،بمعنى أنه يصف
احلرف بأنه سيف خطيب ويف التعليل واملحاججة يشري إىل أنه زائد برصيح
اللفظ أو العكس :يف املوضع نفسه أو حني اإلشارة إليه يف موضع آخر ،مما

يؤكد التطابق التام يف الداللة بني اللفظني عند اآللويس والتناوب بينهام يف
احلضور كام يف املثال السابق( .)6وقد جيمع بينهام يف نفس اآلية لكن لكل موضع

خاص به مما يبني احلرص عىل تنويع اللفظ وبراز الذات املبدعة ،كام يف قوله
دى لِ رَبنِي إِ ْسائِ رَ
وين
يل رَأ َّال رَت َّت ِخ ُذوا ِم ْن ُد ِ
وسى ا ْل ِك رَ
تاب رَو رَج رَع ْلنا ُه ُه ً
تعاىل :رَ
﴿وآ رَت ْينا ُم رَ
رَو ِكي ً
ال﴾ (سورة اإلرساء ،)2:فقد قال إن ّ
(أن) زائدة ومن سيف خطيب نقال عن
الغرناطي( ،)7ففيه دليل عىل احتفاء اآللويس باللفظ ،وأيضا عىل كثرة االعتامد
عىل أيب حيان يف النقل والتوجيه واالحرتاس من القول الزيادة.

 .3رد الزيادة ،ويسلك اآللويس يف ذلك مذاهب منها اإلشارة إىل معظم اآلراء
النحوية يف املسألة بام يف ذلك الزائد هبذا اللفظ أو بسيف خطيب ،مع الترصيح

﴿و رَم ْن
بضعفه وترجيح غريه من اآلراء عليه ،ومنه قوله يف تفسري قوله تعاىل :رَ
الص ِ
احل ِ
ات﴾ (آل عمران« :)124 :فمن تبعيضية وقيل هي زائدة
رَي ْع رَم ْل ِم رَن َّ

176

واختاره الطربيس وهو ضعيف»( ،)8أو احلكم عىل الزيادة بأنه بعيد أو فاسد.
واحلكم نفسه نجده يف سيف خطيب وأمثلته واضحة يف الالئحة أعاله.

 .4السكوت عن احلرف يف موضعه عىل الرغم من إشارة غريه إىل أنه زائد ،ومنه
﴿وما رَل ُك ْم ِم ْن ُد ِ
ون اهللِ ِم ْن رَو ِ ٍّيل رَوال رَن ِص ٍ
ري﴾ (البقرة.)9()107 :
يف قوله تعاىل :رَ

 .5الترصيح باملوقف من الزائد مع اعتامد سيف خطيب ،ومنه تفسريه لقوله تعاىل:
﴿إِنَّ َّ رَ
ض رَب رَم رَث ً
ال َّما رَب ُع رَ
اهلل رَال رَي ْست ْرَحيِي رَأن رَي ْ ِ
وض ًة رَف رَام رَف ْو رَق رَها﴾ (سورة البقرة.)26:
قال اآللويس يف روح املعاين :و(ما) اسم بمعنى يشء يوصف به النكرة ...وقد

َ
خطيب» .والقرآن ّ
ٍ
أجل من أن يلغى فيه يشء»(.)10
«سيف
جتعل

إن هذا القول ينطق بموقف اآللويس من الزائد الذي يبدو يف ظاهره متناقضا

بني القول «وقد جتعل سيف خطيب» الذي فيه قبول ضمني لكوهنا زائدة عن طريق
التحقيق (قد) ،وبني إنكار الزيادة يف القرآن الكريم بالقول :والقرآن أجل من أن

يلغى فيه يشء ،وختريج هذا التناقض هو الفرق بني سالمة العبارة ومتام املعنى،

فاللفظ من الناحية اإلعرابية زائد لكون العبارة تستقيم من دونه ،لكنه من الناحية

الداللية له داللة ال تتحقق إال بثبوته.

معارضة الرأي السابق مع تنويع اللفظ ،باالعرتاف بأن يف القرآن الزائد الذي
يمكن االستغناء عنه معتمدا لفظ مقحم ،ومنه يف تفسري قوله تعاىل :رَ
﴿أ رَف ُك َّلام

جاء ُك ْم رَر ُس ٌ
ول﴾« :والفاء للعطف عىل مقدر ( )...وهذا مراد من قال إهنا مقحمة
رَ

مزيدة لتقرير معنى اإلنكار أو التقرير أي مقحمة عىل املعطوف مزيدة بعد اعتبار

عطفه ومل يرد أهنا صلة» .ويف هذا القول مسائل منها الفصل بني اإلقحام والزيادة
من جهة ،وبني الصلة والزيادة يف هذا املوضع ،وخالفه يف موضع اخر إذ اقر برتادف

177

الزيادة والصلة «ومن زائدة للتأكيد كام هو شأن الصالت وقد فهم أهل اللسان كام

قال الشهاب أهنا لتأكيد االستغراق»(.)11

مع التنصيص عىل الفرق بني الزيادة واإلقحام يف موضع اخر إذ ّبني أن االقحام

ما كان لغري فائدة كالكاف يف قوله تعاىل رَ
﴿كذلِ رَك رَف رَت َّنا رَب ْع رَض ُه ْم بِ رَب ْع ٍ
ض﴾ (األنعام:

 ،)53يقول« :والكاف مقحمة بمعنى أن التشبيه غري مقصود منها بل املقصود

الزمه الكنائي أو املجازي وهو التحقق والتقرر وهو إقحام مطرد وليست زائدة كام
توهم» (األلويس ،مج .)162/7 ،3وهذا االضطراب يف االصطالح يعرب عن
عدم وضوح الرؤية واالضطراب يف املوقف.

وهذا التنويع يف االصطالح عىل الرغم مما يوحي به من االضطراب ،فإن

ظاهره ينفي عن اآللويس التعصب ملدرسة أو مذهب نحوي ،فقد عرب بالزائد كام

عند البرصيني ،وبالصلة كام عند الكوفيني ،وقال باملقحم وأبدع سيف خطيب لكنه

ميز يف الداللة كام قلنا.

ترجيح حكم الزيادة عىل غريه من األحكام يف بعض مواطن اخلالف النحوي،
مع اعتامد سيف خطيب أو الزيادة ،ومنه ﴿ رَما رَي ْأتِي ِهم ِّمن ِذ ْك ٍر َّمن َّر ِّبِم ُّم رَْد ٍ
ث إِ َّال
است رَرَم ُعو ُه رَو ُه ْم رَي ْل رَع ُبونرَ ﴾ (سورة األنبياء .)2:قالِ :
ُ
ٍ
خطيب» وما بعدها
«سيف
(من)
ْ

ِّ
تبعيضية بعيدٌ .
املحل عىل الفاعلية ،والقول بأهنا
مرفوع
ُ
َّ

إن املالحظات سالفة الذكر إذن تسمح لنا بالتسليم بأن سيف خطيب مرادف

للزيادة عند اآللويس وخمالف لالقحام والصالت ،وتصدق عليه مجيع أشكال
حضور الزوائد يف تفسريه من دون متيز يف احلاالت واألنواع ،لكن قلة وروده عنده
مقارنة بالزيادة وعدم تداوله عند غريه يفيد أنه مل يرق إىل مستوى اصطالح نحوي

دقيق كالزيادة ،الخالله برشط االستعامل ووضوح الداللة.
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وأن هناك اضطراب ًا يف موقف اآللويس من الزائد يف القرآن يعكسه تباين اآلراء

واختالف االصطالح املعتمد.

وأن اآللويس ال يتسع يف الزيادة وإنام جيعلها يف حيز الرضورة ،لذلك إذا

اختلف يف الزائد غالبا ما يرجح القول بعدمه إال عند عدم وجود مندوحة .وفيه
أيضا إشارة واضحة إىل تأثر اآللويس بموقف أيب حيان يف املسألة وليس بينهام إال
اختالف يف اللفظ ،يقول أبو حيان يف السياق نفسه« :الزيادة واحلذف عىل خالف
األصل ،وال نذهب إليهام إال لرضورة ،وال رضورة تدعو هنا إىل ذلك مع صحة

املعنى يف عدم الزيادة» (أبوحيان.)156/2 :

نتائج وتوقعات
ملاذا سيف خطيب إذا؟
إن ما سبق يعطينا ثالثة احتامالت العتامد لفظ سيف خطيب لدى اآللويس:

األول :أن يكون تقية .الثاين :أن يكون إبداعا بليغا .الثالث :أن يكون وصفا .أما

األول فإنه وإن بدا االضطراب يف املوقف ويف اللفظ ،خاصة وأنه استعمل أيضا

لفظ املقحم ورصح بالزيادة ،ومجع بينهام يف فقرة وفرس أحدمها باالخر ،فإن
اآللويس نفسه كام تقدم يعتمد الزائد يف وصف بعض احلروف وأنه يرجحه عىل
غريه من اآلراء أحيانا ،كام أنه يفرسه بالزائد مبارشة أحيانا فيقول مثال :وباملقحم

أحيانا وبالصالت أحيانا أخرى وربام احلشو إذ مل أمتكن من تتبع مواطن الزائد كلها

يف القرآن وإنام فقط نامذج من اآليات الستخالص املوقف .لكن مع ذلك فإن يف
اعتامده لسيف خطيب وتباين موقفه التي تشعر بنوع من التناقض وإسناد معظم
اآلراء التي يثبت فيه القول بالزائد إىل غريه أو بنائها للمجهول ،يبني أن يف اعتامده
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هلذا اللفظ نوع ًا من االحرتاز من القول بالزائد يف القرآن إال عند عدم وجود مندوحة
عن الترصيح به .إن يف قوله التمييز بني زيادة اللفظ من الناحية اإلعرابية النحوية

إنكار القول بزيادة الداللة ،لذلك قال ليس يف القرآن ما يلغى لإلشارة إىل املعنى ومل
يقل ما حيذف املرتبط باللفظ ،وميز بني الزائد واملقحم وجعل سيف خطيب مرادفا
لألول من دون الثاين ،وأما الثاين فإنه واضح من خالل حرص اآللويس عىل البالغة

كام يرصح به يف مقدمة تفسريه ،فقد شبه الزائد الذي يؤتى به للتوكيد بالسيف الذي
ال يستخدم إال كمنظر ومظهر من مظاهر اجلامل الشكيل فقط يف اخلطبة فلعله مل يرد

أن يقلد عبارة غريه ،فابتدع اصطالحا جديدا مستعارا من جمال اخلطب وهذا حقه

أم أنه اتقى أن يقول بالزائد يف القرآن هذا ممكن ،ثم ما من زيادة إال كان هلا دور يف
املعنى ،والزيادة هنا لفظية ال معنوية.

الوصف :وصف املوفق من الزائد الذي كان مدار خالف بني املذاهب من جهة

وبني املدارس النحوية وبني أئمة املذهب الواحد واملدرسة الواحدة أيضا والذي

يشبهه باخلالف يف املجال الفقهي عىل مسائل خمتلفة ومثل هلا بسيف خطيب ،كناية

عن إمهال املسائل األساس التي متثلها املضامني واملوضوعات واالنشغال باهلوامش
التي متثلها بعض تقنيات اخلطبة كالعاممة والعصا والصوت وغريها.

واخلالصة أنه إبداع غايته التقية بعد أن عرف ما يف اللفظ من موقف للفئة التي

يمثلها لكنه مع ذلك مل يستطع االنضباط هلذا املبدأ ألن ثمة مواضع يفرض عليه فيها
املصطلح األصل نفسه ،وهنا الفرق واضح بني اللفظ واملصطلح ،إذ سيف خطيب

لفظ استعري للمعنى والزيادة مصطلح مألوف ولقي القبول.

إن مما قصد إليه اآللويس من وراء سيف خطيب توضيح أن الزيادة يف القرآن

لغوا باط ً
ال ،وال عب ًثا ً
فارغا ،ولكنها تراد قصدً ا ملطلب كريم
وفصيح البيان ليست ً
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من مطالب البالغة وفصاحة التعبري .كأدوات اخلطيب التي ليست من مضامني
اخلطبة لكن مما يؤكد معانيها وحيدد أهدافها .لذلك يؤكد الوظيفة مع بيان املعنى

بدقة تأكيد النفي أو تأكيد االستغراق مثال.

ومنه أيضا إشارة إىل القيمة اجلاملية هلذه احلروف واملتمثلة يف التنغيم وبالتايل

تشبه سيف اخلطيب الذي يزين اخلطبة من عاممة وعصا وغريمها .ملاذا ال نتناول
املوضوع من باب اخر وهو ان القران عريب جاء عىل وفق ما تكلمت به العرب (أي

أهنم يزيدون يف كالمهم وحيذفون) وهكذا نزل الفران؛ بلساهنم وعىل طريقتهم يف

الكالم

لنقول يف األخري إن اآللويس يوافق مجهور املفرسين يف أن القرآن كالم بليغ

يمتنع أن يوجد فيه الزيادة املحضة التي يكون دخوهلا كخروجها ،فإذا كان هذا من

رشوط الكالم البليغ فهو يف القرآن أوىل ،ولذلك ّنبه عىل أن القرآن ال حيتوي عىل

يشء زائد ،ونبه من خالل «سيف خطيب» مصطلح عىل أن النحويني إذا ذكروا
الزيادة واحلشو ونحو ذلك فإن مقصودهم بذلك ضبط قوانني اإلعراب ،وأن

حذف هذه احلروف ال خيل باإلعراب وال خيرج الكالم عن قوانني العربية ،ويبقى
بعد ذلك بيان الفروق الدقيقة بني معنى الكالم بالزيادة ومعناه بغريها قضية بالغية

وتنحرص يف توكيد املعنى.

 .1هو حممود بن عبد اهلل احلسيني االلويس ،شهاب الدين ،أبو الثناء ،مفرس ،حمدث ،أديب ،من
كتبه :روح املعاين يف التفسري ،تسع جملدات كبرية ،ونشوة الشمول يف السفر اىل اسالمبول،
رحلته اىل االستانة ،ونشوة املدم يف العود اىل دار السالم ،وغرائب االغرتاب ،ودقائق
التفسري ،واخلريدة الغيبية .ينظر الزركيل :األعالم.176/7 ،
 .2ينظر يف هذا الصدد كتاب بناء املصطلح العجيب والغريب واخلارق والفانطستيك بني قيود
املعجم وقلق االستعامل ،ط1ن مراكش :املطبعة والوراقة الوطنيةن 2007ن ص ص .9-7
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 .3ابن تيمية :جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،دط ،الرياض :إدارات البحوث العلمية
واإلفتاء.528 /5 ،
 .4ابن القيم :زاد املعاد.117/1 ،
 .5ابن العطار الدمشقي (عالء الدين بن إبراهيم) :كتاب أدب اخلطيب ،قرأه وعلق عليه حممد
ن احلسني السليامين وتقديم العالمة وحيد الدين خان ،ط ،1بريوت :در الغرب اإلسالمي،
 ،1996ص ص 213ـ .215
 .6هذا أحد الوجوه التي ذكرها أبو حيان يف الرب املحيط وقد قدم وجوها اخرى نقال عن
الزخمرشي مناقشا له ونفسها نجدها عند االلويس وقد استغنينا عنها واكتفينا بموطن الشاهد
وفق املقام ،مما يفيد تأثره الكبري بأيب حيان واعتامده عليه ،.ينظر البحر املحيط215 /2 ،ـ
.216
 .7يف نفس املوضع أو حني اإلشارة إليه يف موضع آخر ،ومنه يف قوله تعاىل( :أال تتبعن) أي
تتبعني عىل أن (ل) سيف خطيب كام يف قوله تعاىل( :ما منعك أال تسجد) (األعراف)12 :
وهو مفعول ثاين ملنع وإذ متعلق بمنع ،وقيل :بتتبعني ،ورد بأن ما بعد  -أن  -ال يعمل فيام
قبلها .مع أنه يف تفسريه لقوله تعاىل﴿ :ما رَمن رَرَع رَك رَأ َّال رَت ْس ُجدرَ ﴾ مل يستعمل سيف خطيب وإنام
الض ِّال رَ
﴿و رَال َّ
ني﴾ حيث اعتمد سيف خطيب ،مما يؤكد التطابق التام يف
الزيادة مستحرضا فيها رَ
الداللة بني اللفظني عند اآللويس والتناوب بينهام يف احلضور.
 .8اآللويس :روح املعاين ،مج  ،15ج.14 /15
 .9االلويس :روح املعاين .138/4 ،واملوقف نفسه والتوجيه نجده عند أيب حيان وهو أن زيادة
من يف الرشط ضعيف ،ينظر البحر املحيط.356 /3 ،
 .10يقول أبو حيان « :ومن زائدة يف قوله :من ويل فال تتعلق بيشء» .البحر املحيط،345/1 ،
 .11واكتفي الغرناطي بالقول« :وما زائدة أو صفة» ،البحر املحيط.120/1 ،
 .12نفسه .169 /2 ،يف تفسري قوله تعاىل( :وما من إله إال اهلل) .سورة آل عمران ،اآلية .61
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ملخص البحث
تشكيل املصطلح األديب النقدي املعريف يف أية حضارة ،رؤيا متقدمة من

النضج والتأمل والوعي وتقاطع الثقافات واللغات ،فاملصطلح هو تعميم أو

جتريد ذهني لظاهرة أو حالة أو إشكالية علمية أو ثقافية ،ولذا فهو يقرتن بنضج

ظاهريت التعريفات والتصنيفات العلمية النقدية األدبية ،يف أية ثقافة إنسانية وهو من
اجلانب األخر مظهر مهم من مظاهر الوحدة الذهنية والثقافية ومظهر من مظاهر

حوار الثقافات وقد عرف إدوارد مورغان فورسرت

)(Edward Morgan Forster

الرتمجة اجليدة عىل أهنا «الرتمجة التي تفي بنفس الغرض يف اللغة اجلديدة مثلام فعل

الغرضاألصيل يف اللغة التي ُكتب هبا».

ويصف أور  Orrعملية الرتمجة بأهنا مطابقة لعملية الرسم إىل حد ما ،فيقول:

«إن الرسام اليستخرج كل تفصيل يف املنظر» ،فهو ينتقي ما يبدو أفضل بالنسبة له.

وينطبق نفس اليشء عىل املرتجم« ،إهنا الروح –وليس املعنى احلريف وحسب– التي
يسعى املرتجم لتجسيدها يف ترمجته اخلاصة».
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ABSTRACT
Constructing a discourse critical, literary and epistemic in a civilization
comes in parallel with a developed vision of maturity, contemplation,
perception and culture and language pollination; the discourse is a state of
abstracting a phenomenon, a case and a scientific or cultural controversy.
So it pertains to the two phenomena of definitions and literary critical
categorization in any human culture. Moreover, it is an important locus
in the cultural and intellectual consensus and in the cultures dialogue;
Edward Morgan Forster defines the good translation as “a translation is to
do its goals in the target language as it did in the mother one; it is just like
portraying”, in this regard, Orr considers the process as “the portriatist
never shows all traits of a portrait”; he is to select whatever seems as best
for his own part; it is to trace the soul of a text.
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 ...املقدمة ...
املصطلح النقدي املعارص يمثل الدرجة األعمق يف الوعي املعريف والتصنيف

الواعي الذي ينظم املعرفة ،وهو يساهم باستمرار يف اخللق واإلبداع واإلنتاج

الداليل الفكري ،وهذا يف ضوء نظرية التلقي واالستقبال حيث تكرب دائرة اإلنتاج

كحركة خالقة تتجه نحو املستقبل.

وهو بكل جذوره وتفرعاته الفلسفية والعلمية وباعتباره جزءا من اللغة

التواصلية و ممارسة إجرائية متميزا للداللة يف احلقن النقدي املعارص ،استطاع توليد
االنفجار النقدي احلداثي خالل العقود األخرية ،والذي صاحبه انفجار معريف يف

علوم االتصال واألنرتبولوجيا ) (Anthropologyاإلبستمولوجيا واملعرفة ،أن يقلب
الكثري من املناهج واملفاهيم ،التي سادت خالل القرن التاسع عرش ومطلع القرن

العرشين ،و أن يعيد صياغة الرؤيا النقدية وآليات التلقي عىل ضوء جديد ،بفضل

الكشوفات التي حققتها الدراسات األلسنية والسيميولوجية واألسلوبية يف جمال
النقد األديب ،والتي متثلت يف اجتاهات جمددة وظهور مصطلحات نقدية معارصة

كالبنيوية ،التفكيكية ،والتداولية ،اهلريمونتيكية ،التناصية ،نظرية االستقبال والقراءة
والتلقي والنقد السوسيولوجي وما إىل ذلك.

فالثورة اللسانية والنقدية التي شهدها هذا القرن يف أبرز منعطفاهتا وبؤره

املتفجرة أثارت مشكالت كبرية يف جمال وضع املصطلح اللساين والنقد ،وقد

شهدت احلياة الثقافية واألكاديمية واملعجمية حركة ناشطة للتعامل مع هذا
االنفجار االصطالحي اجلديد سواء بضبط املفاهيم أو حتديد ماهيتها ووظائفها.
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آفاق تعليمية املصطلح األديب املرتجم الثقافية
التعليمية :مصطلح التعليمية لغة مصدر صناعي لكلمة تعليم املشتقة من علم

أي وضع عالمة عىل اليشء لتدل عليه وتنوبه ونعني عن إحضاره إىل مرآة العني.

أما يف اللغة الفرنسية فإن كلمة ديداكتيك مشتقة من األصل اليوناين DIDACTIQUE

وتعني فلنتعلم أي يعلم بعضنا أو أتعلم منك وأعلمك .وكلمة ديداسكو DIDASKO

وتعني أتعلم ،وكلمة ديداسكن وتعني التعليم.

و التعليمة يف اإلصطالح النقدي تعني فن التعليم ،استعمل مصطلح التعليمية

هبذا املعنى يف علم الرتبية أول مرة عام  1613يف بحث حول نشاطات التعليمية

للرتبية :راتيش وعنوان هذا البحث (تقرير خمترص يف الديداكتيكا أو فن التعليم
عند راتيش) .يف سنة  1657وظف كومينوس هذا ملصطلح بنفس املعنى يف كتابه
(الديداكتيكا الكربى) حيث يقول عنه إنه «فن لتعليم اجلميع خمتلف املواد التعليمية

«ويضيف»بأهنا ليست فنا للتعليم فقط بل للرتبية أيضا» .وهبذا فالتعليمية فإهنا هتدف
إىل التأسيس العقالين ملدرسة شاملة قادرة عىل حتقيق النجاح يف كل التخصصات

جلميع املتعلمني بإضافة البعد العلمي الذي تفتقده البيداغوجيا وتسعى إىل عقلنة
الفعل التعليمي من خالل اإلجابة عن التساؤالت املتعلقة بكيف نعلم حمتوى

تعليميا معينا؟ فهي يف األصل تفكري منهجي.

تصورات املصطلح la terminologie
و أما املصطلح يف اللغة مشتقة من املادة «صلح» أو صلح ومنها الصالح

والصلوح ،حيث أورد ابن فارس يف معجمه أن «الصاد والالم واحلاء أصل واحد

يدل عىل خالف الفساد .)1(»...ويف الصيغة االشتقاقية نفسها أورد ابن منظور أن
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الصالح كلمة ضد الفساد ،أي اصطلحوا وصاحلوا وأصلحوا وتصلحوا ،واصاحلوا،

مع تشديد الصاد ،ثم قلبوا التاء صاد ًا مع إدغامها يف الصاد بمعنى واحد( .)2ودائ ًام

مصدر ميمي
بخصوص هذه املادة ،يالحظ يف اللغة العربية أهنا يف اللغة العربية
ٌ

للفعل «اصطلح» مثل املادة (صلح) بحيث ورد يف الصحاح بأهنا «ضد الفساد»
فنقول صلح اليشء يصلح صلوح ًا .حيث قال الفراء«:وحكى أصحابنا صلح أيض ًا

بالضم ،من املصاحلة .ثم أن اإلصالح نقيض اإلفساد واملصلحة واحدة املصالح،
ّ
واالستصالح نقيض اإلفساد»(.)3

أما الفعل اصطلح فقد ورد ذكره يف أحاديث نبوية كثرية ،وورد ذكره يف معاجم

عربية بالداللة نفسها .وهناك حديث آخر عن املصدرين (اصطالح) و «مصطلح»
بحيث وردت داللة هذه الكلمة لتعني «الكلامت املتفق عىل استخدامها بني أصحاب

التخصص الواحد للتعبري عن املفاهيم العلمية لذلك التخصص»(.)4

هبذه الداللة ،جاءت كلمة «مصطلح» وجاء الفعل (اصطالح) ضمن هذا

املجال الداليل املحدد ،كام ورد يف كتاب اجلاحظ ضمن كتابه (البيان والتبيني) عن
املتكلمني حيث إهنم اصطلحوا عىل تسمية ما مل يكن لـه يف لغة العرب باسم .كام

يعثر عىل تعريف آخر لكلمة (اصطالح) نقله اجلرجاين ،يف مادة (صلح) هو «اتفاق

قوم عىل تسمية يشء باسم بعد نقله عن موضوعه األول ملناسبة بينهام أو مشاهبتهام
يف وصف و غريمها»( .)5وهو هبذا املعنى ،يستخلص تسميتني أساسيتني للمصطلح،

األوىل :اتفاق املتخصصني عىل داللة دقيقة .والثانية :اختالف املصطلح عن كلامت

أخرى يف اللغة العامة.

وقد جاء يف املعجم الوسيط« ،أن لفظة صلح بمعنى (زال عنه الفساد)

واصطلح القوم :زال ما بينهم من خالف ،ثم أن تصاحلوا ،اصطلحوا واالصطالح

191

مصدر اصطلح بمعنى اتفاق طائفة عىل يشء خمصوص»( ،)6وهي الداللة التي عثرنا

عليها يف جل املعاجم بمعنى االتفاق والتواضع واملصاحلة .وأما االتفاق املقصود

هنا فهو اتفاق مجاعة من العلامء واملشتغلني بعلم من العلوم عىل إعطاء كلمة ما
معنى جديد ًا فتصبح عندئذ دالة عىل مدلول جديد ،وتدعى مصطلح ًا أي كلمة

حتمل داللة جديدة متفق ًا عليها ،داللة تغاير متام ًا الداللة األصلية .والرشط الرئيس

يف املصطلح أن يكون للمفهوم الواحد سواء أكان اسم معنى أم اسم ذات لفظة
اصطالحية واحدة يتفق عليها أهل االختصاص.

املصطلح النقدي املرتجم البد أن يعيد تشكيل املعنى بوضوح و فاعلية و أن

يتناص مع روح النص األصيل وأسلوبه و إيقاعه و أن يقوم بوظيفة خلق و إبداع
و ابتكار سلس مرن حتى تتولد استجابة جدلية حوارية نامية حدسية مع القارئ.
مفهوم املصطلح وداللته term
إن دراسة النص األديب بوصفه ظاهرة ثقافية يعترب تتوجيا لدراسات سياقية تبدأ

بسياق التداويل فالسياق املعريف ثم السياق اإلجتامعي –النفيس ،وأخريا السياق

اإلجتامعي– الثقايف ،وربط كل دراسة سياقية هبدف له عالقة بالنص األديب ،تنطلق
بالنص كفعل لغوي ثم بعملية فهمه وتأثريه ،وأخريا تفاعالته مع القارئ واحلضارة

اإلنسانية ،الذي حيدد السياق االجتامعي نوع اخلصوصيات التي يمكن أن تطبع
النصوص وقرهتا عىل اإلحالة عىل مرجعيات متصلة بحصوهلا فالتفاعل بني

النص والسياقات الثقافية ال حيدد القواعد واملعايري فحسب  ،أنام داللة النصوص
ووظائفها .ومن خالل هاته السياقات الفكرية واإليديولوجية والتي حتبط بفكرها،
نشأ املصطلح النقدي داخل فكر فلسفي بثوابته ومتغرياته وعوالقه املعرفية.
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واالصطالح إذا هو تعيني للحدود ،ينطلق من البحث عن املامثل ،واكتشاف

الوحدة وما يمكن ان يقتضيه ذلك من اختزال املختلف وتذويب التناقض ،أو

إقصائه «وهو يف جوهره بحث عن اهلوية ،التي يمكن الركون إليها بعد االطمئنان
إىل ما تقوم به من عمليات اإلدخال واإلخراج والنسبة والعزل»( .)7ويتطلب

االصطالح اإلتفاق عىل مدلول ما اصطلح عليه أي أن يكون مفهومه دقيقا ال يقبل

الزيغ وحسب التعبري املعجمي ،فهو «اتفاقا عىل لفظ أ ورمز معني ألداء مدلول

خاص ولكل علم اصطالحاته»( ،)8ومعرفة املصطلح عرص أسايس يدخل يف صلب

العلم ومناهجه والنقد أسلوب وحركة« :وهو عالمة دالة حلق معريف معني»(،)9
يقوى عىل «تشخيص املفاهيم وضبطها التي تنتجها ممارسة ما يف حلظات معينة»(،)10

وهو العرف اخلاص الذي يعني اتفاق طائفة خاصة عىل وضع شيئ وتداوله يف

أدبيات الكتابة.

واملصطلحات إذا عبارة عن جمموعة من الكلامت التي يتم االتفاق عىل توصيفها

من جمموعة من الباحثني لتقوم بوظيفة تتمثل يف «جتسيد نتائج البحث ووصفها يف

قالب لغوي يضمن تواصال فعاال ومفيد بني خمتلف فئات املستعملني»( )11وظهور
املصطلح العلمي النقدي يف أية حضارة ،مرحلة متقدمة من النضج والتأمل والوعي
واإلبداع «فاملصطلح هو تعميم أو جتريد ذهني لظاهرة أو حالة أو إشكالية علمية أو

ثقافية»( )12ولذ فهو يقرتن بنضج ظاهريت املفاهيم والتصنيفات النقدية يف أية ثقايف

إنسانية واملصطلح جيمع بني مظاهر الوحدة الفكرية والثقافية لألمة كام انه قاسم
مشرتك بني كل النصوص واخلطابات املختلفة ويف هذا يذهب اللساين الدكتور عبد

السالم املسدي اىل القول« :مفاتيح العلوم ،مصطلحاهتا  ،ومصطلحات العلوم
ثامرها القصوى  ،فهي جممع حقائقها املعرفية وعنوان ما به يتميز كل واحد منه عام

سواه وليس من مسلك يتوسل به اإلنسان إىل منطق العلم غري ألفاظه االصطالحية،
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حتى لكأهنا تقوم من كل علم مقام جهاز من الدوال ،ليست مدلوالته اال حماور

العلم ذاته ،ومضامني قدره من يقني املعارف وحقيق األقوال»(.)13

واملصطلح ليست جمرد نحت كلمة أو حتديد لفظ ،أو ترمجة مدلول وإنام

هو مدلول هو «تركيبة معرفية ومجالية ،وثقافية متشابكة ومتفاعلة تتناوهبا
سياقات شتى ،ال تكف عن احلراك واجلدل والتغيري والتحول»( )14وهو يف نفس

الوقت قادر عىل أن يتحول عىل لغة تفاهم بني الثقافات والشعوب ويمكنه
أيضا أن يتحول إىل مواضعة ثقافية أو أداة اجتامعية تساعد عىل الفهم والتداول

والتوصيل communication

مواضعة أو أداة تعمل عىل حتجيم أثار العشوائية

واإلنتقائية العفوية وجتاوز الالمنهجية يف التفكري ومنح كل خطاب طابعه املميز.

واألهم أن املصطلح وحضوره بدليل لكشف املعنى والالهناية والتخيل «فالتخييل

هو الرؤياوية التي تستشف ما وراء الواقع فيام حتتضن الواقع»( ،)15أي القوة التي

تطل عىل املستقبل وكعائقه فيام تنغرس يف احلضور.

ويشري يوسف اخلال أن «احلداثة ال تعترب مذهبا من املذاهب بل هي حركة

إبداع متايش يف تغريها الدائم وال تكون وفقا عىل زمن دون أخر فحيثام يطرأ تغيري

عىل احلياة التي نحيها فتتبدل نظرتنا إىل األشياء»( )16ليسارع الشعر املصطلح النص
إىل معاجلة ذلك بطرائق خارجة عىل السلفي املألوف.

والنحت والتدقيق يؤديان إىل منح املصطلح النقدي املعارص صياغة عملية

تتقرب من األحكام والصياغة إىل احلركة النقدية ذاهتا بدفعها سائر التحوالت

املعرفية واألنساق الثقافية لريقى النقد نحو املوضوعية ويرتسخ تعلم له قوانينه غري
انه أحيانا ما يقع خلط بني علم املصطلحات وعلم املعاجم فان األول هنتم بام نسميه

باأللفاظ االصطالحية فيام هيتم الثاين باملفردات عىل عمومها.
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وإذا كانت ثمة اتصال بني املصطلح وعلم املعاجم باعتبار ان املصطلح مفرد

(او عدة مفردات) وعلم املعاجم هيتم باملفردات عىل نحو ما فاملصطلح يتميز بتفرد

مفرداته وأساس علم املصطلحات يقوم عىل دراسته داللية تنطلق يف املفهوم وتبحث
عن حتقيقاته يف العالجات اللسانية التي تنسبه فيام يقوم علم املعاجم عىل دراسته

الدالليه تنطلق من تعيينات املفهوم وتبحث عنه يف صيغ املفردات و الرتاكيب(.)17
علم املصطلحات واملصطلحية terminology

علم املصطلح او املصطلحية  terminologyعلم قديم جديد هدفه البحث

عن العالقة بني املفاهيم العلمية واملصطلحات اللغوية التي تعرب عنها انه الدراسة
امليدانية لتسمية املفاهيم التي تنتمي إىل ميادين خاصة يف النشاط البرشي باعتباره

وضيفتها االجتامعية( )18ويشمل علم املصطلحات وضع نظرية ومنهجية لدراسة
جمموعات املصطلحات وتطورها كام تتحد اجلوانب التالية هلذا املصطلح:

 .1البحث يف العالقات بني املفاهيم متداخلة (اجلنس  /النوع  /والكل واجلزء)
والتي متثل صورة أنظمة املفاهيم.

 .2البحث يف املصطلحات اللغوية والعالقات القائمة بينها ووسائل وصنعها

وهبذا يكون «علم املصطلح متداخال مع علم األلفاظ واملفردات lexicology

وعلم تطور األلفاظ .)19(»semasiology

 .3البحث يف الطرق املختلفة املؤدية اىل خلق اللغة العلمية وتصبح املصطلحات
بذلك علام مشرتكا بني علم اللغة واملنطق والوجود وعلم املعرفة

(اإلبستومولوجيا  )ebestemologyوالتصنيف ونضيف أن احلقول املعرفية

« تتحدد بتحديد دالالت مصطلحاهتا)( )20واستقرار مفاهيمها وبقدر رواج
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املصطلح ويوعه وتقبل الباحثني واملهتمني هلذا املصطلح من هنا جاء املطلح
واملصطلحية ليكونان خريا كبريا من حتوالت اخلطاب النقدي املعارص وانفتاح

نسيجه ،ولذلك تربز اشكاليات حضور املصطلح النقدي يف الشق القرائي
والسياقات الثقافية.

املصطلح األديب النقدي املرتجم وعرص القراءة
هناك بعد أسايس وجد ويوجد دائام يف عملية الكتابة ،وحني تتحدد املناهج

النقدية املعارصة فإهنا تعتربه مصدرا أساسيا ال غنى عنه (املرسل إليه) ،انه املتلقي

أ واملستقبل « ،le destinataire–récepteurفعملية التلقي باتت ال خترج عن كيان

الكتابة»( ،)21وممارسات النقد األديب اجلديد اختلفت إىل حد أن هنالك مدرسة

مستقلة يف سوسيولوجيا األدب وقراءته ،تبعث العمل األديب عىل ضوئها.

َّ
إن ال َّنص ليزداد ثرا ًء باملحموالت الداللية بقدر ثرائه بالعالمات ،أو لنقل

ثم تزداد مساحات التأويل وجتد املقاربات
بقدر موفقيته يف اختيار عالماته ،ومن َّ
السيميائية مثال لذهتا يف الكشف عن العالقات التي تربط بني خمفيات اخلطاب

األديب عرب تعقب سريورة املعنى (أي عرب اقتفاء حركة الشفرات داخل النص)،
وهذا هو اجلوهر األساس الذي تنبني عليه املقاربات النقدية للنص اإلبداعي.

كام َّ
أن مهمة التلقي تبدو أكثر صعوب ًة عندما يتعلق األمر باخلطاب األديب

املعارص ،وذلك لكون هذا اخلطاب ينبني يف الكثري من سياقاته عىل لعبة االنتهاك(*)،
وعليه فإن تلك اللعبة تفرض عىل التأويل مهمة َم ْن َط َق ِة ال َّنص من خالل قراءة

الشفرات ،أو -بتعب ٍ
ري آخر -من خالل اقتفاء حركة العالمات بني العالقات املنترشة
عرب اخلطاب اإلبداعي .واملقصود باملَ ْن َط َق ِة -هنا -هو جعل ما ال يبدو منطقي ًا يف
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عالقات الظاهر العالمايت منطقي ًا من خالل الكشف عن منطق العالقات التي تربط
بني خمفيات (دالالت) هذا الظاهر أي يف العالقات الداللية وليست يف العالقات
بني الدوال بحد ذاهتا.

ومن هذا املنطلق ،فإن املصطلح النقدي املعارص يتوسل التأويل كنقطة مركزية،

تتصل باملقاربات النقدية احلديثة ،بل تنطلق منه هذه املقاربات و تتفرع عنه كقراءات
ملستويات النص و اخلطاب األديب املعارص و ذلك لسببيـن ،أوهلام :أن اللغة هي

رحم خمترب النص املعارص ،فهي ممارسات نصية متعددة ال هنائية هبا تعددت طرق

البحث عن حداثة نصية مغايرة و متميزة .وثانيهام :أن حقيقة النص تكمن يف قراءته
وهذا ما قدمته التيارات السيميائية و التفكيكية ،عندما شكلت قطيعة عىل مستوى

النظر إىل بنائية النص األديب بانتقاهلا من احلديث عن ثنائية ،الشكل املضمون اللفظ

واملعنى ،إىل النظر إىل دالالت النص والعالمات التي تؤلفها بنيته ،و بدل القراءة

املعيارية ،أصبح النقد احلداثي ،قراءة تكشف مستويات إنتاج الداللة وتفتحها عىل
احتامالهتا.

لقد ذهبت املامرسة النقدية احلداثية ،إىل دمج ما هو نظري و تطبيقي ،منطلقة

يف املراحل األوىل من مهمة وضع األسس املنهجية و اإلسرتاتيجيات النقدية
املعارصة إىل مرشوع إنتاج املصطلح النقدي الذي يساير حركة اخللق و اإلنتاج
النيص ،ولذا اكتسبت املناهج النقدية املعارصة حتوال جذريا بفعل انفتاح املصطلح

النقدي مع آليات التلقي ،فنذكر :اهلرمنيوطيقا  .herméneutiqueالتأويلية.السيميو

طيقا  sémiologieعلم العالمات .اإلبيستمولوجيا  .épistémologiesاملفاهييمية

الفينومينولوجيا  phénoménologieالظاهرية .ميتا لغة  .métalangagesمـيتا قصة

 .métafictionميتا نقد  .metacriticismالسياق سيسيوتارخيي . socio- historical
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السياق سيسيو ثقايف

cultural

 .socio-النقد النيص

critique textuelle

 .laعلم

الساللة األدبيـة  .L’ ethnologie littéraireالبنيوية  .Le structuralismeاألسلوبية

 .La Stylistiqueعلم الرسد  .La narratologiquesتعدد املعاين  .Polysémieاأللسنة
والشعرية  .Linguistique et poétiqueتوليد الدالالت  .engendrementالتناص

 .intertextualitéالتناصية  .Intertextualityاإلنتاجية  .productivitéلغة اإلحالة

 .langage de référenceتعدد األصوات  .la polyphonieالقارئ النموذجي the

 .ideal readerنظرية التلقي  .theory réceptionالتداولية النفعية .Prgmatisme

تساكن املصطلح األديب املرتجم بالقارئ و املصري احلضاري
الكتابة اجلديدة بمصطلحاهتا النقدية إذا؛ هي «عملية إبداعية؛ أي عملية خلق؛

و إن املبدع – أو املنتج – هو املؤلف ،و لذا يظل العمل األديب منتميا خلالقه»(.)22
ولعل عملية قراءة النص األديب و الشعري عىل األخص متيل إىل نظريتني؛ األوىل

متيل يف تناوهلا للنص إىل وصفه من الداخل ،كام أشار إىل ذلك الباحث العراقي
الدكتور عدنان خالد عبد اهلل بقوله« :نستطيع أن نتحدث عن أي نص باللجوء إىل

تركيبه والعنارص املكونة له مثل الرسد أو الشخوص أو املجاز…»()32؛ أما النظرة

الثانية ،فتميل إىل حتليل النص عن طريق وصفه ،للبنى اخلارجية« ،وتعبري اخلارج
يشري إىل أمور هي غري تركيب النص كحياة املؤلف؛ أي اللجوء إىل سرية املؤلف

مثال لتفسري حدث معني يف العمل األديب»( )24فالبنى اخلارجية تؤدي دورا هاما
وكبريا إىل جانب بنية النص؛ «فسرية الكاتب قد تكون هلا أمهية كبرية ،و من واجب

مؤرخ األدب أن يفحصها بعناية كربى ،لريى يف كل حالة خاصة ،ماذا يمكن أن
متده به من تعاليم و رشوح؛ لكن يتحتم عليه أن ال ينسى أبدا ،عندما يتعلق األمر،

بتحليل أكثر عمقا ،فإن السرية ستكون ،عامال جزئيا و ثانويا»(.)25
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ومن كل ما تقدم ،يظهر لنا أن مقولة (موت املؤلف) ،ليست سوى مغالطة

نقدية غري متامسكة أبدا؛ «فالنص األديب هو ظاهرة معقدة ،مرهونة بمجموعة
من العوامل السوسيولوجية ،و التارخيية ،و السيكولوجية ،و الثقافية و السياقية؛

التي ال يمكن اختزاهلا إىل عامل واحد»( .)26إذ كيف يتسنى للناقد و القارئ ،فهم

جتارب شاعر رومنيس مثل شيليل أو لوركا أو كيتس ،أو عيل حممود طه ونزار قباين

أو السياب والبيايت وصالح عبد الصبور؛ دون الوقوف أمام التجربة اخلصبة لعوامل

و سري هؤالء الشعراء الذاتية و االجتامعية« .فالعملية النقدية ،جيب أن تتحرك
بيقظة و مرونة بني خمتلف مقومات الظاهرة األدبية وعنارصها ،و بشكل خاص بني
املؤلف و النص و القارئ؛ دون أن هتمل السياق والشفرة و قناة االتصال؛ من أجل
استخالص الرؤيا اإلبداعية للنص واملبدع ،و أن أي معاجلة مغرية سوف تسقط ال

حمالة أسرية الفهم األحادي القارص»(.)27

ليس النص حدثا ينفتح عىل الفور يف استطالع اإلبداع ،فحسب؛ و إنام خيزن

هويات تزداد معانيها ،وتراهن عىل مهوم العامل ،لنتوسل هبذا التأويل ،كنقطة
مركزية ،تتصل باملقاربات النقدية اجلديدة ،بل تنطلق منه هذه املقاربات ،وتتفرع

عنه ،كقراءات ملستويات النص الشعري املعارص؛ ذلك كام قلنا أن اللغة هي رحم
خمترب الشعر املعارص؛ فهي ممارسات نصية ،متعددة ال هنائية ،هبا تعددت طرق
البحث عن حداثة شعرية مغايرة و متميزة؛ لغة هذا الشعر ،حتولت إىل حقل التأمل

بتصاعد الدوال ،يف بناء النص؛ إذ كلام اتسعت جتربة املبدع املعارص ،أخذ الدال
ينقش جمراه يف بناء النص ،وأعاد إىل األلفاظ الذي رثت ،لكثرة ما تداولتها األلسن
و األقالم ،اعتبارها و خلع عليها جدة و نفخ فيها روح العرص ،وقد أضحت اللغة

اليومية ،مادة مجالية؛ يصنع منها الشاعر املعارص ،شعره ويضيف جتربة من نوع آخر؛
«فبدءا من الواقع ،ينفتح الشعر ،عىل املمكن»(.)28
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النص الشعري املعارص مثال ،أول ما واجه ،يف بداية تشكله و ارتسامه –

خروجا عن مألوف الشعر العريب– مسألة اللغة ،عندما اصطدم بقوانينها املتوارثة،
وبتقاليدها ،املمتدة ،يف مسار القول الشعري ،بدءا بالنظرة اجلديدة ،للغة الشعرية،

بوصفها لغة الزمة؛ وظيفتها اخللق؛ أي أهنا لغة تكتفي بذاهتا وبعنارصها ،تبني

عاملا شعريا جديدا ،مل تعهده من قبل ،عنارصه األولية ،متارس لعبتها اللغوية من
وحدة األضداد ،هذا من جهة،و من جهة أخرى ،وظيفتها تكمن بالدرجة األوىل،

يف السحر واإلشارة؛ فهي لغة ال تبوح و ال ترصح ،لغة الغموض و التأويل ،أي أن
وظيفة الشعر؛ هي اخللق ال التعبري ،و هبذا« ،يتصل مفهوم القراءة املعارص بالبحث،

داخل قانون اخلفاء ،من أجل التوصل إىل نتاج معريف يكشف ،عن قدرات الذات
القارئة ،باعتامدها عىل النظام الرمزي الثانوي لألدب ،الذي يقوم عىل النظام اللغو

ي؛ ولكنه يتجاوزه ،الرتباط مظهره الداليل ،بالظواهر األخرى ،التي يتشابك

النص األديب مع فضاءاهتا»(.)29

وإذا كانت اللغة هي (مسكن الوجود) ،عىل حد تعبري مارتن هايدغر )Martin

 ،(Heideggerفيلسوف أملاين ( 26سبتمرب  26-1889مايو  )1976فإهنا انفتاح

عىل الكائن ،و إمكان الوجود؛ هبا يرحتل اإلنسان من العجمة إىل الفصاحة ،و من
املألوف إىل اجلدة و اجلامل ،و من الدال إىل املدلول« ،وعىل املتلقي أن ينشئ خربته

اخلاصة»( ،)30كام عرب عن ذلك (جون ديوي).

فاللغة هبا يعدو النص األديب إمكانا ويعدو املصطلح النقدي ،وينفتح عىل أكثر

من تأويل؛ مما ينتج التعدد واالختالف ،وحقيقة النص ،تكمن يف قراءته ،وهذا ما

قدمته البنيوية ،والسيميائية وكل املصطلحات احلداثية؛ عندما شكلت قطيعة عىل

مستوى النظر إىل بنائية النص األديب ،بانتقاهلا من احلديث ،عن ثنائية (الشكل،
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املضمون  /اللفظ ،املعنى)؛ إىل النظر ،إىل دالالت النص والعالمات التي تؤلفها

بنيته ،وبدل القراءة املعيارية ،أصبح النقد احلداثي؛ قراءة تكشف مستويات الداللة،
وتفتحها عىل احتامالهتا .وتكمن مسامهة البنيوية؛ يف أهنا أمدت النقد بأداء منهجي،

يقف عىل مجالية النص؛ ويقبض عىل مكوناته وعالئقه الداخلية.

ومن هذه املنطلقات ،أصبح (القارئ) ،يؤدي دورا رئيسيا ،يف الكشف عن

خبايا النص ،ومصطلحاته من خالل قراءته له ،ولو حاولنا أن نتمثل الوجود
األديب ،ملا ملسناه إال يف حالة التقاء القارئ بالنص ،فاألدب هو نص وقارئ ،ولكن

النص وجود مبهم ،وال يتحقق هذا الوجود إال بالقارئ ،ومن هنا تأيت أمهية القارئ

وتربز خطورة القراءة كفاعلية أساسية لوجود أدب ما.

والقراءة منذ أن وجدت هي عملية تقرير مصريي بالنسبة للنص ومصري النص

يتحدد حسب استقبالنا له ومدى تفاعلنا معه؛ فالقراءة ،مل تعد قراءة واحدة ،بل
أصبح ثمة ،قراءات متعددة ،هلا نظرياهتا املختلفة ،ومن أهم هذه القراءات؛ ما أسامه

«تودوروف»( ،القراءة الشاعرية) ،و هي« :قراءة النص ،من خالل شفرته ،بناء عىل
معطيات سياقه الفني ،والنص هنا ،خلية حية ،تتحرك من داخلها ،مندفعة ،بقوة ال

ترد ،لتكرس كل احلواجز بني النصوص؛ ولذلك فإن القراءة الشاعرية؛ تسعى إىل ما
هو باطن يف النص ،وتقرأ فيه أبعد مما هو ،يف لفظه احلارض ،وهذا جيعلها أقدر عىل
جتلية حقائق التجربة األدبية وعىل إثراء معطيات اللغة كاكتساب إنساين ،حضاري،

قويم»(.)31

واملفكر الفرنيس (لوي بيري ألتوسري  16( ) Louis Pierre Althusserأكتوبر

 22-1918أكتوبر  )1990استخدم يف بعض قراءته ،لعدد من األعامل األدبية،

منهجا خاصا يف القراءة ،أطلق عليه مصطلح( ،القراءة الكشفية)؛ و يف هذا
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الرضب ،من القراءة ،ينطلق (لوي ألتوسري) ،من مقولة أن النص ،ال يبوح بكل ما

يف باطنه ،و ال يمفصل ما بداخله مبارشة؛ بل القارئ ،هو الذي يقوم بالكشف .أما
الناقد (ميشال ريفاتري  )2004–1924( )Michael Riffaterreفيعنى عناية خاصة،

بوظيفة (القراءة السيميائية) ،يف كتابه؛ (سيميوتيك الشعر)؛ و يرى هذا الناقد؛ أن
الظاهرة األدبية ،هي «جدل بني النص و القارئ ،و أن عىل القارئ ،قبل الوصول

إىل الداللة ،أن يفك شفرة النص البنيوية ،ثم بعد ذلك يقوم بقراءة ثانية اسرتجاعية،
و هي مرحلة جتري فيها عملية التفسري الثانية لتحقيق القراءة التأويلية احلقة»(.)32

ترسيخ أعامق املصطلح األديب املرتجم و مواءمة النص
املصطلح كام النص يرتبط بواقعه الثقايف ،اللغوي ،و خيلق رموزه اخلاصة ،التي

يشكل منها الواقع ،و اللغة« .ويساهم (القارئ  /املتلقي) ،يف إنتاج دالالت النص،
ويف توليد املعاين ،بتلقي رؤية النص للعامل؛ فهو يقوم بدور املشارك و املحاور»(،)33

و هنا تضحي القراءة الشاعرية ،بعدا من أبعاد النص؛ واحتامال من احتامالته
الكثرية؛ «ومن هنا يأيت تفسري النص ،كوصف نقدي ،ال للنص كجوهر ،ولكن

لفهمنا للنص .ولذا فإنه ،ال سبيل إىل إجياد تفسري واحد ألي نص ،وسيظل النص،

يقبل تفسريات خمتلفة ،ومتعددة؛ بعدد مرات قراءته»( .)34ولذلك فإن النظريات
القرائية ،ال تعدو أن تكون «إشارات توجيهية ،للمتعامل مع النص؛ والقراءة األوىل

للنص ،هي غالبا ،ما حتدد األنواع اإلشارية ،التي يتوقع من القارئ أن يستخدمها،
ألهنا ستختلف من نص آلخر ،ويف التعامل مع النص األديب ،ال يتوقع أن تكون

نتيجة القراءة واحدة ،لعدد من القراء ،وهذا سمح لبعض النصوص ،أن يتم تناوهلا
مرات متعددة ،ويف كل مرة ،يأيت كشف جديد ،ملعطياهتا اإلشارية»(.)35
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وال تعني هبذا ،القراءة الشاعرية ،اإلغراق يف امليكانيكية العقيمة ،التي تقوم عىل

رصد إحصائي شامل لكل أبنية النص النحوية و البالغية وكل تركيباته اللغوية ،مما
جيعل بعض الدراسات جمرد بيانات إحصائية لرتاكيب النص ال روح فيها ،كام فعل

كامل أبو ديب يف كتابه (جدلية اخلفاء و التجيل) ،حيث قام بدراسات بنيوية للعديد
من القصائد الكالسيكية واملعارصة ،عن طريق معادالت رياضية ومنحنيات بيانية،
جعلت من النصوص الشعرية احلية نصوصا رياضية حسابية جافة!
وأيضا قام رومان أوسيبوفيتش جاكسبون

Roman Jakobson

(11ترشين

األول  18-1896متوز  )1982وكلود ليفي سرتاوس ( 28نوفمرب -1908

 30أكتوبر  )2009يف دراستهام إلحدى قصائد (بودلري)

Charles Baudelaire

( )1867 -1821بإحصاء كل البنى ،فلم يرتكا فيها أي تركيب داخيل يف القصيدة

إال و رصداه ،ومل حياوال التمييز ما هو ذو أثر فني و بني ما هو تركيب عادي ،وهذا

ما جعل (ريفاتري) ،يتناول نفس القصيدة بالدراسة والتحليل ناقضا هنج جاكسبون
وسرتاوس ،ذا الرصد اإلحصائي األسلويب الشامل.

ويف هذه الدراسة يقدم (ريفاتري) هنجا بديال هو هنج قرائي سامه هنج :القارئ

املثايل ،أو(القارئ النموذجي) وفيه يعمد إىل (اإلستجابة الذاتية) ،التي تبدأ من

القارئ وتنتهي إىل النص ،وبذلك يقدم لنا (ريفاتري) ،النص عىل أنه (قضية استجابة)

من القارئ والكلمة الشعرية هي (الباعث) هلذه االستجابة ،ولكن ذلك ال يتم إال
بعد أن يتناوهلا القارئ ويدعها تلج إىل نفسه لتتالقى مع سياقه الذهني ،وهبذا تكون

االنطالقة من القارئ إىل النص و ليست من النص إىل القارئ .وهذا أهم فارق بني

قراءة (ريفاتري) لقصيدة (بودلري) وقراءة جاكبسون وليفي سرتاوس هلا.
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ومل يقع (ريفاتري) يف غلطة الرصد امليكانيكي ،ألنه أدرك أن القارئ ال يستجيب

فعليا إىل أبنية القصيدة ،و لذلك فإنه ليس من الرضوري أن نرصد كل بنية شعرية

فيها ،وأي بنية ال حتدث أثرا يف القارئ فهي بنية غري مؤهلة للرصد ،ومن خالل

حماولة التمييز بني أبنية النص ،يستطيع الدارس أن يميز بني ما هو خصائص جمتلبة
من جنس أديب آخر خمتلف ،لننقل حينئذ من الوصف إىل احلكم .و األبنية ال تفرس

اإلبداع (ألن كل قول بناء) ،ولكن هذا ال يوجب أن يكون كل قول إبداعا ،ولو
حاولنا أن نستنبط مثال ،أنظمة بنيوية أللفية ابن مالك تتوافق فيها مع أنظمة النص

الشعري (واحر قلباه) للمتنبي ،فلام أعجزنا ذلك ،ولكن هذا ال جيعلهام يف منزلة

واحدة .مما يعني أن األبنية ال تسبق اإلبداع وليست سببا له ،ولكنها نتيجة له.

املصطلح و نظرية التوازن اإلنعكايس
وكأن هذا جيعلنا يف حرية من أمرنا ،وقد تأخذنا احلرية إىل حد التشكيك بقدرة

النقد عىل حتليل االبداع ،ولكن ما أن يبلغ بنا األمر إىل هذا احلد حتى نجد النقد

يسعفنا بحلول هلذه املعضلة ،ينقذنا هبا ،و ينقذ حبله من اإلنفراط .ومن هذه احللول
ما يسمى بمبدأ (التوازن اإلنعكايس) ،وهذا مبدأ يقوم عىل حتمية التوازن بني الذوق
اجلاميل املعريف الفكري و اإليديولوجي وبني البنية النصية املصطلحية ،أي أن البنية

لكي تكون «خاصة شاعرية إنتاجية» ،ال بد أن تكون انعكاسا للحس احلديس الذي

نشأ عند القارئ نتيجة الستقباله هلا ،أو ما يسمى بمصطلح (أفق اإلنتظار)(،)36

الذي يعرفه الناقد (ولفغانغ إيزر)  :Wolfgang Iserبأنه جمموعة التوجهات التي
يبدهيا النص إزاء قارئ معني يف حلظة حمددة ،أي أن النص هو الذي يقرتح قراءاته

عىل املتلقي ،وهذا يعني أيضا أن القارئ ال يواجه النص املعني معزوال ووحيدا،
بل يواجهه من خالل األنظمة النصية املرتسبة يف ال وعيه ومن خالل ذكرياته
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القرائية ،وهو ما تعرفه الناقدة البلغارية (جوليا كريستيفا) 24( Julia Kristevaيونيو

عام )1941بالقراءة التناصية ،والنص األديب نص إنتاجي يستند إىل التناص فالنص
ليس بنية منغلقة بل منفتحة عىل نصوص أخرى تارخيية فلسفية ...إلخ .وهبذا
فمبدأ التوازن (التوازن اإلنعكايس) ،يؤسس القراءة يف مصطلحاهتا عىل أهنا أصل
ينطلق منه للتحليل والنقد يكون يكون حماولة لربهنة الذوق الصحيح أو كام يقول

سرتاوس« :إن هدف البنيوي هو أن يكتشف :ملاذا األعامل األدبية تأرسنا؟» ،أي أن

األرس يقع أوال ثم تتبعه عملية اكتشاف أسباب األرس.

ومن هنا تكمن قيمة النص واملصطلح فيام يتفاعل به القارئ من عنارص الكتابة

التي هي «احليل البارعة التي تورط القارئ يف إشكاالت حالته اإلنسانية كصانع
أويل للداللة النصية و كصانع لإلشارة و قارئ هلا ،و هلذا تصبح املهارة األدبية سببا

لقاعدة مكيفة للتفسري االنعكايس» )36(.والسؤال هنا أيضا كيف نحمي النص من

أن يكون ضحية للتطرف يف فتح باب القراءة احلرة؟ كيف نحميه من قراء ،قد ال
يكونون مؤهلني ألداء هذا الدور؟

املصطلح األديب املرتجم و السياقات املتداخلة
إن احلامية احلقيقية للنص املصطلح هي (السياق) ،فاملعرفة التامة بالسياق،

رشط أسايس ،للقراءة الصحيحة و ال يمكن أن نأخذ قراءة ما عىل أهنا صحيحة
إال إذا كانت منطلقة من مبدأ السياق ،وال يعني السياق ما قصده الكاتب فقط ،بل

ما يمكن أن يربهن عليه القارئ ،فالقارئ مل يعد ذلك الوعاء املعدين الذي ال دور
له سوى استيعاب ما يصب فيه ،والقارئ الصحيح مل يعد يقبل الدور اآليت لنفسه،

فالكاتب صاغ لنفسه النص حسب معجمه األلسني وكل كلمة من هذا املعجم
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حتمل معها تارخيا مديدا ومتنوعا ،وعى الكاتب بعضه وغاب عنه بعضه اآلخر،
ولكن هذا الغائب ،إنام غاب عن ذهن الكاتب ومل يغب عن الكلمة التي تضل حبىل

بكل تارخييتها ،والقارئ الصحيح هو الذي يستقبل النص حسب معجمه املتطور
الذي تتنوع فيه الدالالت وتتضاعف ،ومتكن النص من اكتساب قيم جديدة ،تتغري

حتى عند القارئ الواحد من قراءة عىل أخرى للنص الواحد.

أما عن عجز هذا الوعي القرائي ،فإنه يعجز عن تفسري النص تفسريا أسلوبيا

أو شاعريا والعيب عندئذ ليس يف النص ولكن يف القارئ نفسه وهذا ما يذكرنا
بمثال رضبه ابن سينا و يصدق عىل كل العاجزين الذين هم «كمن ال يتهيأ له أن

يتخذ من اخلشب كرسيا ،فإن ذلك ليس ألمر يف نفس اخلشب بل ألمر يف نفس
الصانع» ،فالقراءة إذا هي عملية دخول إىل السياق ،وهي حماولة تصنيف النص يف

سياق يشمله مع أمثاله من النصوص.

وجيب أن نفهم من عبارة (القارئ الصحيح) إنام هي حمصورة يف القارئ

فقط وليس هي صفة للقراءة ،فنحن ال نقرتح شيئا اسمه القراءة الصحيحة وال

وجود ملصطلح كهذا يف النقد األلسني واألسلويب و مدارسه ألن تفسريات القارئ
الصحيح أو املثايل كام عند ريفاتري ال يمكن أن توصف بالصحة ألن هذا الوصف
يتضمن إمكانية وصفها باخلطأ وهذا غري وارد أبدا .فمتى ما كان القارئ متمكنا

من السياق األديب جلنس النص ،ومتى ما كان فامها حلركة اإلشارات ونحوية بنائها
فإنه تفسريه هلا كله مقبول ،وما دام أنه ال وجود للمعنى الثابت أو اجلوهري ،فإنه

لن يكون هناك جمال حلكم أو حلاكم عىل الصحة من عدمها ،وكل قراءة لنص هي

تفسري له.
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التناص ،نحو مفهوم جديد حلوار الثقافات
وقد استطاعت االجتاهات النقدية التي أعقبت البنيوية ومنها األسلوبية،

السيميائية ،التفكيكية ،من حتويل القارئ من تابع لشفرات النص إىل منتج حقيقي

للنص وقد أطلق ذلك العنان للدراسات اخلاصة بالتفسري والتأويل حتى نشأ اجتاه
نقدي جديد يدور حول التأويل وتعدد القراءات أطلق عليه مصطلح (اهلرمنوتيك)

 Hermenetiqueويرتبط بحركة نقدية أخرى وهي التناصية  .Intertextualityالتي
تذهب إىل أن النص احلارض بمصطلحاته ال يمكن فهمه دون الرجوع إىل عرشات
النصوص التي سبقته والتي ختتزن يف ذاكرتنا ،فالقارئ الصحيح يقيم عالقة

مرشوعة بني النص و املوروث املعريف فالتناص فهو قراءة أقوال متعددة يف خطاب

أديب واحد ،حتيلنا إىل خطابات أخرى متعددة يمكن أن تتطابق مع النص األديب
املتعني ،ألن الشفرة الشعرية ال يمكن أن تكون رهينة شفرة وحيدة ،بل تتقاطع فيها
عدة شفرات و كل منها ينفي اآلخر(.)37

وبمعنى آخر :فالتناص هو «استبطان نص سابق يف سياق نص الحق بحيث

تتولد من هذه العملية دالالت متجددة ال يمكن استكشافها يف النص األسبق،
و قد يكون هلا يف النص الالحق حضور داليل متميز»( )38بإعادة حياة عدد من

النصوص يف النص اجلديد وااللتقاء هبا يف أفق القصيدة اجلديدة( ،)39أو كام يقول

M.Riffaterre

ريفاتري« :إن التناص هو جمموعة النصوص التي نجد بينها وبني

النص الذي نحن بصدد قرائته قرابة؛ وهو جمموع النصوص التي تستحرضها من
ذاكرتنا عند قراءة مقطع معني»( )40أو هو «حضور النصوص الغائبة التي تتناص مع

النص املقروء»(.)41
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فالتناص إذا ،هو دراسة النص احلارض من خالل عالقته بنصوص سابقة،

وبخاصة العالقات املعقدة التي ال يمكن اكتشافها إال من خالل املخزون الثقايف
للدارس ،أو املتلقي ،ألنه ليس من السهل اكتشاف تداخل النصوص لدى عاملقة

األدب العريب بيرس وسهولة فهؤالء اكتسبوا عرب الزمن الشعري آليات خاصة

بكل واحد يف توظيف املخزون الرتاثي – سلبا ،وإجيابيا ،ائتالفا ،واختالفا مما يعقد

مسألة البحث يف تتبع املنابع احلقيقة التي استقر منها ،أو عادوا إليها ،أو أثرت
فيهم أو كام يقول «دي سوسري» يف توظيف اللغة الشعرية «هي امتصاص عدد

من النصوص يف الرسالة الشعرية التي تقدم نفسها من ناحية أخرى بوصفها جماال

ملعنى مركزي ...فالتناص الشعري ينمو خالل حركة مركبة من إثبات النصوص
أخرى ،و نفيها»( ،)42أي أن «كل نص يقع يف مفرتق طرق نصوص عدة فيكون يف

آن واحد إعادة قراءة هلا ،واحتدادا ،وتكثيفا ،ونقال وتعميقا» كام يذهب إىل ذلك

فليب سولرس «.)43(»Sollers

فالتناص هو «وسيلة تواصل ال يمكن أن حيصل القصد من أي خطاب لغوي

بدونه»( )44أو كام يقول حسن حممد محاد« :فالتناص بالرضورة تتداخل يف أنحائه

نصوص أخرى يف مستويات متغرية ...هي نصوص الثقافة السابقة ،و نصوص

الثقافة الراهنة ،فكل نص هو نسيج خيوط قديمة»( )45أو كام ذهب «روالن بارت»

قبله يف كتابه (نظرية النص) «إن النص أجزاء من املصطلحات و صيغ ،و أنامط من
اإليقاع ،وشذرات من الكالم اإلجتامعي ،وغري ذلك ،تدخل فيه ،وتوزع توزيعا
جديدا فدائام هناك كالم قبل النص وحوله»(.)46
فروالن بارت

Roland Barthes

( 12نوفمرب  1915و ُتويف يف  25مارس

 )1980وسع الدائرة التناصية شكال ومضمونا ،وهذا التوسيع الشارح هو الذي
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يساعد القارئ احلق عىل حماولة فك ارتباط نص الحق بنصوص سابقة سواء من
حيث املبنى أو املعنى ليضع النص اجلديد يف موقعه الالئق به ،و يربز ما أضاف

املبدع ،أو أنقص ،أو خالف النصوص املتناصة مع النص احلارض ،ألن (النص ليس
فضاء تعبرييا ،و إنام فضاء افتنان  Action Writingكام ذهب بارت نفسه يف نظرية

القراءة( )47أو كام قالت جوليا كريستيفا بأن النص «هو جمموعة من امللفوظات
املأخوذة من نصوص أخرى يبطل أحدمها اآلخر» ،وليس كام ذهبت جريار جنات

من أن التناص« :جمرد عالقة من التواجد مع نصني أو جمموعة من النصوص؛ أي
احلضور املثبت للنص ما داخل نص آخر»( )48وحرصها يف االقتباس ،والتلميح،

واالنتحال

()49

ألن التناص يتعدى املضمون إىل الشكل ،وزنا ،ومفردة وصيغا

وأشغاال فمهمة األديب مهمة فنية بناء وهدم كام أهنا مهمة مجالية توسع دار احلياة،
ورؤية املتلقي مما جيعله يبدع أثرا ال يشابه األثر السابق ليخرجه من دائرة التكرار،

والتشابه ،إىل دائرة اإلبداع عن طريق التخيل و املحاكاة وما إىل ذلك ألن اإلنسان
يتبدل ويتغري ،وال ينكمش ،فكلام ساير الزمن ،نام إبداعه ،وتوسعت دائرة معارفه
مما يثري العملية اإلبداعية ،و يغني احلركة األدبية اإلنسانية.

ومن هنا فإن القراءة الشاعرية (السيميائية،الكشفية ،األسلوبية ،التناصية،

التفكيكية) ،هي قراءة إبداعية تعيد إنتاج النص املقروء عىل ضوء سلسلة من
التعالقات التناصية املشابكة املتداخلة ،وهكذا نجد أن اإلطار العام لفعالية القراءة
يتسع ليتجاوز مبدأ اللذة اجلاملية أو عملية التذوق الفني ليكون قارئا منتجا للنص

و هذا يتوقف طبعا عىل طبيعة القارئ ذاته و مستوى مؤهالته الثقافية والفلسفية،
والذوقية ومدى طرقه الذكية يف حماورته للنص !
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املصطلح املرتجم ،النص و الفهم الشاعري للحياة
ليس من وراء الكتابة اجلديدة ،عزل اللغة والبنية واملصطلح عن املصري

اإلنساين احلضاري وعن الرؤيا و عن مشكالت اإلنسان .فكامل أبو ديب يف كتابه
(جدلية اخلفاء والتجيل) يؤمن بأن الشاعرية هنج يف طريقة رؤيا العامل واخرتاق

قرشته إىل لباب املتناقضات احلادة التي تنسج نفسها يف حلمته وسداه ،ومتنح الوجود
اإلنساين طبيعة الضدية العميقة ،مأساة الوالدة و هبجة املوت(!!)50

ولغة اخلطاب األديب املعارص الشعر-بشكل خاص -هي لغة عالمات ،ذات

حمموالت جديدة وبالتايل فالنص كله يصبح عالمة من العالمات الدالة من حيث
الشكل يف بنائه اجلديد املنطوي عىل التجربة الباطنية املرتبطة بالوجود اإلنساين

وبالرؤية التأملية ذات االجتاهات الفكرية والفلسفية مما جعل النص املعارص نصا

توالديا ،منتجا ،ال يبدأ من بداية حمددة وينتهي عند نقطة حمددة إنه نص االنفتاح عىل
التوايل النصوص املاضية الغائبة وعىل نصوص القراءة املتعددة.

نص التأويل وهو يشكل السؤال األكثر إحلاحا يف الوعي النقدي احلداثي

ويالمس ويستبطن النص الشعري املعارص ،حماوال اخرتاق حدوده ال للقبض

عىل املعنى الواحد ،بل لتحقيق اختبارات احلدس والتأمل والتوقع وذكاء القارئ،
عن طريق مالمسة شفافية املعنى ومجاليته وإيقاعه والولوج إىل منعرجاته« ،فاملعنى

والبناء،ينتجان عن التفاعل مع نص القارىء»( )51فالنص هو املبدع يف كينونة الذات

وما القارئ إال ذات أخرى تبحث عن نص جديد مما يفتح املجال األوسع أمام

منهج أسلويب فيه الكثري من االنفتاح والتعدد واالختالف واخللق واإلنتاج ،يتبلور

من خالل أسئلة القلق الدائم.
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ملخص البحث
نقل املفرسون عن أهل التأويل ثالثة أوجه يف تأويل داللة (شواظ)  :األول :أن

يكون املراد بالشّ واظ هلب النار اخلايل من الدخان ،والثاينْ :
أن يكون املراد بالشواظ

(دخان النار) ال هليبها والثالثْ :
أن يكون املراد بالشواظ اللهب املختلط بالدخان.

أما (ال ُّنحاس) فتأويله مرتبط بام رجح لدى املفرسين من تأويل ُّ
الشواظ باللهب
اخلالص ،إذ رجحوا تبعا لذلك أن يكون النحاس بمعنى الدخان ليستقيم مدلول
السياق هلم ،إذ يكون اخلالق تعاىل قد توعدهم بنار هذه مؤتلفة من اللهب والدخان.
والرغم من ذلك يبقى تأويل الشواظ باللهب والنحاس بالدخان قارصا عن فهم

معنى التعبري القرآين يف سياق اآلية لعدة أسباب أمهها أن يكون الشواظ والنحاس
عنرصين بسيطني وليسا مركبني من عدة عنارص ويف هذا توهني جلوهرمها وتضعيف

لقوة البطش هبام.
ّ

ومن ثم رجح البحث أن يكون ُ
(شواظ و ُنحاس) كالمها اس ًام ليشء قد

تراكمت أجزاؤه فاجتمع بعضها فوق بعض ،ومراعاة املعنى الصيغي للفظتني

(شواظ ونحاس) يلزم املؤول الرصيف أن يتلمس داللتهام عىل انتشار نمطني
خاص،
معني عىل نحو يصدر منه صوت
حيز ّ
ّ
متعاقبني من النار ثم تراكمهام يف ّ
وهذا التأويل مالئم إلرسال ُّ
الشواظ وال ُّنحاس عىل الثقلني الذين يرومون النفاذ

ّ
املحصل هو دفنهم أحياء قبل إدراك مرامهام
فكأن
من أقطار السموات واألرض
ّ

بفعل تراكم الشواظ والنحاس فوقهام .أما سائر األوجه االحتاملية التي ذكرت

معاين ألمثلة البناء ُفعال فبعيدة؛ إذ تفصح املقارنة بني (شاظ) ونظائره الصوتية يف
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باب االشتقاق األكرب (اإلبدال) عن عدة معان ك ّلها ُتدرك يف ُّ
(الشواظ) الذي يبدو

أنه خليط متطاير من النار تراكمت أجزاؤه بعضها فوق بعض ،وأما النحاس فنمط

من النار املحرقة –أيضا -وأقرب أمره أن يكون اسام للسيل الربكاين الذي يعقب

مرحلة (الشواظ) ينبثق من جوف الربكان زاحفا هبدوء عىل سطح األرض فيحرق
كل ما يعرتض طريقه .ووجه الوفاق ظاهر بني ال ّنحاس بمعنى السيل الربكاين
فلز النحاس فكالمها بلون أمحر .
اجلارف وبني ّ

وقد ورد يف التعبري القرآين عدة قرائن لفظية تعضد تأويل الشواظ والنحاس

﴿س رَن ْف ُر ُغ
باملواد الربكانية منها ما يف سورة الرمحن قبل آية اإلرسال وهو قوله تعاىل :رَ
رَل ُك ْم رَأ ُّي رَه ال َّث رَق رَال ِن﴾ [الرمحن ]31:وأفضل ما يقال يف تأويل اإلفراغ إنه يعني إخراج

الشواظ والنحاس من جوف األرض من خالل الرباكني ،فاملعنى احلقيقي لإلفراغ

خالف االمتالء واستعمله التعبري القرآين باملعنى احلقيقي مع القطر وهو فلز
النحاس الذائب يف قصة ذي القرنني فال مراء يف كون املراد باإلفراغ يف آية الرمحن

هو إخراج الشواظ والنحاس من مكمنهام وهو جوف األرض .وال مسوغ لرصفه

عن حقيقته إىل املجاز كام يف معظم أقوال املفرسين .
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ABSTRACT
The interpreters convey three shades for Shawadh, shrapnel; the
first designates a flame destitute of smoke, the second the fire smoke,
the third the flame mingled with smoke. Yet Nuhas, copper, as the
interpreters consider , designates the sheer flame. Accordingly they prefer
interpreting Nuhas as smoke for the sake the contextual meaning .As the
Creator promise them with fire commingled with both flame and smoke.
In time the interpretation of Shawadh as flame and Nuhas as smoke is
not sufficient in perceiving the Quranic expression in the Ayat context for
certain reasons; Shawadh and Nuhas are simple elements, not composed
of certain elements, as such it is to erode the essence and punishment
power of them.
However, the paper lends importance that Shawadh and Nuhas
designating something heaped , giving heed to the structural content for
both utterances ; Shawadh and Nuhas, the syntactic interpreter is to trace
their shades having two fire patterns heaped in a specific space producing
a sound ; such an interpretation is quite convenient to stern the “Shawadh
and Nuhas to the poles desiring to penetrate through heaven and earth,
as a result, they are buried alive before achieving their targets as the
Shawadh and Nuhas heaped upon them.
.
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 ...املقدمة ...
حممد وآله
احلمدُ هلل ّ
نبينا ّ
رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني ّ

ُ
لب كالم العرب وأفصح ما
الطيبني الطاهرين وبعدُ ،
فألفاظ القرآن الكريم هي ّ
ّ

ُي َ
الفقهاء يف رشعهم ،ومنها استنبط احلكامء أحكامهم،
نطق بلغة الضاد ،عليها اعتمد
ُ
مفزع الشعراء يف ِ
نظمهم ،وهي ُ
العربية
علامء
مالذ البلغاء يف نثرهم ،وقد ُعنِي
وإليها ُ
ُ
ّ
ً
بتلمس املعاين الدقيقة أللفاظ القرآن
قديام وحديثا عىل اختالف مشارهبم وثقافاهتم ّ

َ
األلفاظ يف ٍ
كتب غريب القرآن
الكريم فجاء تأصيلهم هذه
تنوعت فنوهنا منها ُ
كتب ّ

القرآنية ومعجامت اللغة
ومشكل القرآن والوجوه والنظائر والقراءات
وجماز القرآن ُ
ّ
ٍ
ثم
صبغة لغو ّية
ذات
وكتب التفسري وكتب اإلعجاز القرآ ّ
ين ا ّلتي بدأت َ
وتأرخيية ّ
ّ

ين ومعطيات
طابعا
علميا ِرصفا قارب بني التعبري القرآ ّ
ّاختذت –يف العرص احلدث– ً
ًّ
العلم احلديث عىل اختالف رضوبه.

أوجه تأويلها قديام ِ
ُ
مدلوهلا
فبقي
وملّا ك ُثرت ألفاظ القرآن الكريم ا ّلتي تعدّ دت
ُ

غامضا لدى اجلميع لتش ُّتته بني عدّ ة أقوال ساقها ُ
ً
ُ
أهل التأويل والتفسري
الدقيق

رش ْ ِ
انتخب البحث منها اللفظتني ُ
(شواظ ونحاس) يف قوله تعاىل ﴿ :رَيا رَم ْع رَ رَ
ال ِّن
ات رَو ْ رَ
رَ
رَ
الس رَام رَو ِ
رَو ْ ِ
األ ْر ِ
اإلن ِ
ض رَفان ُْف ُذوا رَال رَت ْن ُف ُذونرَ إِ َّال
ْس إِ ِن ْ
است رَرَط ْعت ُْم أنْ رَت ْن ُف ُذوا ِم ْن أ ْق رَطا ِر َّ
ان ُي ْر رَس ُل رَع رَل ْي ُك رَام ُش رَو ٌ
بِ ُس ْل رَط ٍ
رَرص ِ
ان رَفبِ رَأ ِّي رَآال ِء رَر ِّب ُك رَام ُت رَك ِّذ رَب ِ
ان﴾
اس رَف رَال رَت ْنت ِ رَ
اظ ِم ْن رَنا ٍر رَو ُن رَح ٌ

ين يف االهتداء إىل مدلوهلام الدقيق
–أوال -إىل البيان القرآ ّ
[الرمحن]35-33:؛ ليحتكم ّ

العربية ،وتركيبهام
بتنوع دالالته يف ألفاظ
مراع ًيا بنا َءمها عىل ( ُفعال) ا ّلذي ينامز ّ
ّ

ّ
املعتل والظاء يف (شواظ) والنون واحلاء والسني
املؤتلف من الشني واحلرف
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يف(نحاس) ،ومقابلة ٍّ
كل منهام بالنظائر يف باب االشتقاق الكبري (اإلبدال) .والنظر

العلمي باالعتامد
ثم االحتكام إىل اإلعجاز
يف سياق اآلية ا ّلتي اشتملت عليهامّ ،
ّ

الربكانية عىل قسمني
قسم املوا ّد
عىل ما آلت إليه معطيات علم اجليولوجيا ا ّلذي ّ
ّ
مها ِ
ُ
يصور عىل نحو واضح املرا َد
احل َم ُم املتطايرة
والسيل الربكاينُّ وهذا التقسيم ّ
ُ
بالشواظ والنُحاس ،إذ مها نمطان من النار يف سياق اآلية.

صيغة ُفعال وأثرها يف بيان داللة ُ
(شواظ)

( ُفعال) من الصيغ املزيدة بحرف واحد هو األلف ،وهو حرف ال يكون أص ً
ال

يف اسم وال فعل ،بل يكون زائدً ا ،أو بد ً
ال من ياء أو واو( .)1وهو ال يكون مع ثالثة
ٌ
أصول فصاعدً ا إ َّ
تردد( .)2وهو مدٌّ دائام بل هو
أحرف ك ُّلها
ال ُح ِكم بزيادته من غري ُّ

«أصل املدِّ وأقواه وأعاله وأنعمه وأنداه»( .)3ولذا ال يكون إ َّ
ال ساكنا وال يكون

ما قبله إ َّ
فاء
ال مفتوح ًا( ،)4وهبذا بانت احلركة يف حرفني من صيغة ( ُفعال) وبقي ُ
وأما فاؤها فوردت
الكلمة ُ
بتغري اإلعرابَّ ،
والمهاَّ ،
تتغري ّ
فأما الم الصيغة فحركتها ّ

تشابه يف الدالالت ا ّلتي تندرج
الصيغي
العربية ،وبني أركان هذا املث ّلث
ُمث َّلث ًة يف
ٌ
ّ
ّ
صيغه الثالث ،وذكر سيبويه مجل ًة من األسامء والصفات جاءت عىل ِ
ِ
(فعال)
حتت
اللغوي ٌ
أكثرها يندرج يف باب املث ّلث
مث ّلثة الفاء( .)5ويف كتب املث ّلث
ّ
أمثلة كثرية هلا ُ

املختلف املعاين بسبب تعا ُقب الصوائت القصرية عىل فاء الصيغة والقليل منها قيل:

الرصفيون عدّ ة دالالت ألمثلة البناء ُفعال
إنّه من باب املث ّلث امل ّتفق املعاين( .)6وحدّ د
ّ

تبني ّأهنا مجيعا تصلح حلمل (شواظ) عليها بالرغم من الفرق الدال ّيل بني
يف
العربيةّ ،
ّ

معنى وآخر .تلك املعاين هي:

اسم مفرد لذات نحوُ :غ َرابُ ،
وغالم ،و ُفؤاد(.)7
ُ .1فعال ٌ
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ُ .2فعال مجع تكسري ،وهو مذهب سيبويه الذي رأى َّ
أن ( ُفعال) من أبنية مجوع
مجع ًا لثالثة أبنية هيِ :
(فعل) ،و( ُف ْعىل) ،و( ُف َعالء) ِ
كظ ْئر
التكسري(َ )8يكون َ ْ

ور ّبى ُر َباب( ،)9و ُن َف َساء ُن َفاس( ،)10وتابعه ابن ج ّني فزاد عليه ثالثة
ُظؤارُ ،

ٍ
وع َراق ،و َفعيل نحو:
أبنية أخرى وردت
مفردات ُلفعال هيُ :ف ْعل ،نحو ُع ْرق ُ

َبريء و ُب َراء ،و َف ْو َعل نحوَ :توأم و ُتؤام( .)11ورأى آخرون ّ
أن أمثلة ( ُفعال) هي

أسامء مجع وليست مجوع تكسري(.)12

ُ .3فعال اسم جنس ِ
وذبابة ُ
واحدُ ُه ( ُف َعالة) كام يفُ :ث َاممة و ُث َاممُ ،
وذباب(.)13

ُ .4فعال صفة مشبهة من باب ( َف ُع َل َي ْف ُع ُل) ومنها ُش َجاع ُ
وأجاج و ُفرات(.)14
ّ

 .5فعال صيغة ُمبالغة .إذ تأيت أمثلة ( ُف َعال) دالة عىل املبالغة وهي هبذه الداللة
«ض ُع َ
تشرتك مع أمثلة (فعيل) ،وإىل هذا أشار سيبويه يف قولهَ :
ف ُض ْعف ًا ،وهو

َضعيف ،وقالواَ :ش ُج َع ُش َجاع ًة وهو ُش َجاع ،وقالواَ :شجيع ،و ُفعال أخو
ألهنام أختان ،أال ترى
َفعيل»( ،)15وقال يف
موضع آخر« :و ُف َعال بمنزلة َفعيل؛ َّ
ٍ

أ َّنك تقول َطويل ُ
وطوال و َبعيد و ُب َعاد»( .)16أي ّ
أن سيبويه مل َير فرقا بينا بني

أمثلة فعيل و ُفعال يف الداللة عىل املبالغة ،لكن الالحقني رأوا أن ُفعال أبلغ

شبهة ( َفعيل) الدا ّلة عىل الثّبوت
كثري أو ُمبالغة ِّ
من فعيل ،وأن ُفعال َت ٌ
للصفة ا ُمل ّ
«ر ُج ٌل َطويل ُ
وطوال ،فإذا أفرط يف ّ
الطول قالوا
واللزوم ،إذ قال ابن سيدهَ :

الريض« :الغالب يف َف َ
عل َفعيل َ
ّ
وجييء ُف َعال –بِ َضم الفاء
ُط ّوال»( .)17وقال
َ
ري ُم ّطرد نحو َطويل
وختفيف َ
العني– ُمبالغ َة َفعيل يف هذا الباب َكثري ًا ،ولك ّنه غ ُ
ُ
ّ
وطوال َ
وشجيع ُ
«والظاهر َّ
أن ُف َعال ُمبالغة
وشجاع»( ،)18وقال يف موضع آخر:

َفعيل يف املَعنى َف ُطوال أب َلغُ من َطويل»( .)19ويبدو َّ
أن الراجح يف هذا املوضوع ما
أن ( ُف َعا ً
خلص إليه الدكتور فاضل السامرائي وهو َّ
ال) أبلغ من ( َف ِعيل) بسبب
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اللفظي واملعنوي بينهام؛ َّ
ألن َمدَّ ة األلف أطول من َمدَّ ة الياء ،وفتح الفم
الفرق
ّ

سبب آخر جعل بناء ( ُفعال) أبلغ وأشدّ
باأللف أوسع من فتحه بالياء ،وثمة ٌ
من بناء ( َف ِعيل) هو َّ
إن ضمة الفاء يف ( ُف َعال) أقوى من الفتحة يف ( َفعيل)(.)20

صوت أو ٍ
ٍ
ُ .6فعال مصدرا ِّ
داء نحو:
لكل ِفعلٍ الز ٍم ِمن باب ( َف َع َل) الدال َّ عىل
قياسية ( ُف َعال) عىل
س ُع َطاس ًا( ،)21وقد ّأكد العلامء عىل
رصاخ ًاَ ،
رص َخ ُ َ
َ َ
وع َط َ
ّ

بضم
الصوت والدَّ اء ،فقال ُ
َّ
ابن ُقتيبة (« :)#276األدواء إذا كانت عىل ُف َعال أتت ِّ
َ ()22
القالب ُ
الفاء ،مثل ُ
واخل َامل والدُّ كاع
والصداع
والصفار ُّ
والسكات ُّ
والسهام ُّ
ُّ

والكباد وال ُبوال والدُّ وار ُ
ُ
ابن عصفور(ت :)#669الفعل
واخلامر»( ،)23وقال ُ

فإن كان ُمضارعه مكسور العني أو مفتوحها َّ
ري ُمتعدٍّ ْ
ْ
املصدر
فإن
َ
«إن كان غ َ
ّ
الريض(ت« :)#686والغالِ ُب يف مصدر
منه ...عىل ُفعال كنُباح»( ،)24وقال

األدواء من غري باب َف ِع َل املكسور العني ُ
والعطاس
كالسعال والدُ وار ُ
الفعالُ ،
والصداع ...والغالب يف األصوات أيض ًا ُ
كالرصاخ ،وال ُب َغام،
الف َعال بالضمُ ،
ُ

والع َواء»(.)25
ُ

ُ .7فعال اسم بمعنى املفعول .وأكثر ما يكون ذلك يف اجلامدات ممّا اجتمع َب ُ
عضه
كاحلطام ُ
تفرقت أجزاءه ُ
كالركام ُّ
واجلذاذ
والرفات ،أو ملا َّ
والرتاث ُّ
إىل بعض ُّ

ُ
الع َضاض(َ ،)26ش َّبهوه
واجلفاء .وسيبويه ال يعدُّ ها من املَصادر إذ قال« :وقالواُ :
ِ
ِ
فع ً
والشباب(ْ َ )28
باحل َران(ِّ )27
ال ونظري هذا فيام
ومل ُيريدوا به املصدر من
فعلته ْ
تقاربت معانيه قوهلمَ :ج َع ْل ُته ُر َفات ًا َ
وجذاذ ًا»( .)29وشايع الريض سيبويه فقال:

«جييء ُف َعال من غري املصادر بمعنى املَفعول كالدُّ قاق ُ
َ
والرفات»(.)30
واحلطام ُّ
الفارايب (تُ (« :)#399ف َعال) لألدواء
ورأى آخرون ّأهنا مصادر كام يف قول
ُّ
واألصوات وما َحت ّطم من ٍ
وتكرس منه نحو ُحطام»( .)31وخلص الدكتور
يشء
ّ
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«واضح َّ
وحطام ليس
فاضل السامرائي إىل أنّه من ال
أن َنحو ُجذاذ و ُفتات ُ
ٌ
اسم هلا بمعنى املَ ْف ُعول»(.)32
مصدر ًا وإ َّنام هو ٌ

موجه فمع ذكر ُ
(الفعال)
وتأويل هذه األمثلة بالداللة عىل أسامء املفاعيل غري ّ

فاحلطام ُ
يستغنى به عن الفاعل واملفعول معاُ ،
واجلذاذ ُ
والفتات إنّام هي أسامء ذوات

ّ
معا ومن هنا استعمل التعبري القرآين
تدل عىل يشء يسدّ مسدّ الفاعل واملفعول ً
ُ
ريا رَ ُهل ْم رَل رَع َّل ُه ْم إِ رَل ْي ِه رَي ْر ِج ُعونرَ ﴾ [األنبياء:
اجلذاذ يف قوله تعاىل ﴿ :رَف رَج رَع رَل ُه ْم ُج رَذا ًذا إِ َّال رَكبِ ً

«(ج َذا ًذا)ِ :ق َط ًعا،
 ]58إشارة إىل الفاعل إبراهيم  ،وأثر فعله يف األصنام ،ومعنى ُ

من ّ
اجلذ وهو القطع»( .)33أما (املفعول) كاملحطم واملجذوذ واملفتت ونحوها فأمثلة
﴿و رَأ َّما
تدل عىل أثر فعل الفاعل دون اإلشارة إىل ذات الفاعل .كام يف قوله تعاىل :رَ
ات رَو ْ رَ
ين ُس ِعدُ وا رَف ِفي ْ رَ
ين ِف رَيها رَما رَدا رَم ِ
األ ْر ُ
ض إِ َّال رَما رَش رَاء رَر ُّب رَك
الس رَام رَو ُ
ال َّن ِة رَخالِ ِد رَ
ا َّل ِذ رَ
ت َّ

ري رَم ُْذ ٍ
وذ﴾ [هود ]108 :أي «غري مقطوع ،ولكنه ممتدّ إىل غري هناية ،كقوله:
رَع رَط ًاء رَغ ْ رَ
رَ ُ
ري رَ ْممن ٍ
ُون﴾ [فصلت.)34(»]8:
﴿هل ْم رَأ ْج ٌر رَغ ْ ُ
ويبدو أن هذه األمثلة التي ّأولت بالداللة عىل املفعول جتتمع عىل معنى عام

يبدأ بتفريق املوحد إىل أجزاء ،وينتهي بجمع تلك األجزاء عند نقطة معينة ،فاحلطام

أوله تفريق ليشء قائم وآخره جتميع ما تفرق عند نقطة معينة ،وكذا سائر األمثلة
التي ّ
تفرقها عن املركز .نحوُّ :
الرتاث
تدل عىل اليشء الذي اجتمعت أجزاؤه بعد ُّ
بمعنى املوروثُ ،
والغثاء ملا مجعه السيل.

وعىل هذه الداللة يمكن محل اللفظتني ُ
(شواظ و ُنحاس) فكالمها اسم ليشء

قد تراكمت أجزاؤه فاجتمع بعضها فوق بعض ،ومراعاة املعنى الصيغي للفظتني

املؤول الرصيف أن يتلمس داللتهام عىل انتشار نمطني
(شواظ ونحاس) ُيلزم
ّ
خاص،
معني عىل نحو يصدر منه صوت
حيز ّ
ّ
متعاقبني من النار ثم تراكمهام يف ّ
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وقد اقرتب البقاعي كثريا من إبراز هذا املعنى فقال يف تأويله (شواظ)« :هلب عظيم
منترش مع التضايق ،حميط بكم من كل جانب ،له صوت شديد ،كهيئته ذي اخللق
الضيق الشديد النفس»(.)35

وهذا التأويل مالئم إلرسال ُّ
الشواظ وال ُّنحاس عىل الثقلني الذين يرومون

ّ
املحصل هو دفنهم أحياء قبل إدراك
فكأن
النفاذ من أقطار السموات واألرض
ّ
مرامهام بفعل تراكم الشواظ والنحاس فوقهام .أما سائر األوجه التي ذكرت معاين

ألمثلة البناء ُفعال فبعيدة؛ ّ
فيتصور منها الداللة
ألن لفظة (شواظ) ليس هلا فعل
َّ

يبعد معناه -يف الظاهر-
عىل الصفات ،ولفظة (نحاس) ُسمع من لفظها أصل ُ
الس ْع ِد من النجوم وغريها واجلمع َأن ُْح ٌس
عن ال ُّنحاس وهو (ال َّن ْح ُ
س) «خالف َّ
يس من َأيام َن ِ
حوس ويوم ِ
واحس و َن ْح ٍ
سات
و ُن
ٌ
ناح ٌس و َن ْح ٌس و َن ِح ٌس و َن ِح ٌ

و َن ِح ٍ
الفعال ُ
سات»( .)36وأمثلة ُ
والف ّعال الدا ّلة عىل املبالغة تأيت مقرونة بموصوفها
كام يف قوله تعاىل :رَ
﴿أ رَج رَع رَل ْاآل ِ رَهل رَة إِ رَ ًهلا رَو ِ
احدً ا إِنَّ هرَ رَذا رَل رَ ْ
اب﴾ [ص ،]5:و
ش ٌء ُع رَج ٌ
ارا﴾ [نوح ،]22:فضال عن ّ
أن (شواظ) مل ُيسمع منها مثال عىل
رَ
﴿و رَم رَك ُروا رَم ْك ًرا ُك َّب ً

تؤول باملبالغة منه .ومل ُيسمع من اللفظتني مفرد بالتاء ،أو بغريها كي
(فعيل) كي ّ
يؤوال بالداللة عىل أسامء األجناس أو أسامء اجلمع .وليسا مها اسمني إفراديني لذات
ّ

معلومة فيحمالن عىل أسامء الذوات .ومحلهام عىل املصدرية اخلالصة يمكن قبوله
من جانب واحد يعرتيه الضعف هو كون هذين النمطني من النار ُيسمع هلام صوت

كالرصاخ وا ُملكاء وال ُبكاء ،وإنام يضعف محل
عند إرساهلام عىل معرش اجلن واإلنس ُّ

ُّ
الشواظ وال ُّنحاس عىل املصدرية لعدم سامع فعل من معنييهام ،والصوت املفهوم من

داللة أمثلة ( ُفعال) يعدُّ معنًى جانبيا إزاء املعنى الرئيس هلا وهو األدواء .ويبدو أن
ألهنا من لوازم األدواء واملعاناة ذلك ّ
إن مآل
األصوات إنام جاءت عىل هذا البناء؛ ّ

الصوت املبالغ به يكون داء أو معاناة فالرصاخ ملا بولغ به صار كالداء فجاء عىل ُفعال
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يفرق بينه وبني الرصيخ إذ يمكن فهم إيثار التعبري القرآين الرصيخ دون
وهبذا امللحظ ّ
ص رَ
﴿وإِنْ رَن رَش ْأ ُنغْ ِر ْق ُه ْم رَف رَال رَ ِ
يخ رَ ُهل ْم رَو رَال ُه ْم ُي ْن رَق ُذونرَ ﴾ [يس]43:؛
الرصاخ يف قوله تعاىل رَ

ّ
ألن الغريق ليس قادرا عىل املبالغة برصاخه فاختار الصوت األقل (رصيخ) ومع

ٍ
ضعف محل الشواظ عىل هذا املعنى
ذلك هو
منتف عنهم ،وهنا ملمح داليل آخر ُي ّ
وهو كون أمثلة ُ
يتصور
خمتصة باألحياء الذين
الفعال الدالة عىل الداء والصوت ّ
ّ
يتصور أن يعرتهيا الداء املصحوب بصوت.
منهم ذلك أما اجلامدات فال
ّ

(شواظ ونحاس) لدى أهل التأويل والتفسري
نقل املفرسون عن أهل التأويل ثالثة أوجه يف تأويل داللة (شواظ) هي:
 .1أن يكون املراد بالشّ واظ هلب النار اخلايل من الدخان ،وهذا الوجه منقول عن

()37
ثم شايعهم
املتقدّ مني من أهل التأويل ومنهم ابن عباس وجماهد وقتادة ّ .

كالفراء يف قوله« :الشواظ :النار املحضة»
بعض املتقدّ مني من أهل التفسري
ّ

()38

وأيب عبيدة يف قوله« :شواظ واحد وهو النار التي تؤجج ال دخان فيها»(،)39

والطربي الذي مجع قويل الفراء وأيب عبيدة يف تأويله داللة (شواظ من نار) فقال:

« هو هلبها من حيث تشتعل وتؤجج بغري دخان كان فيه»( .)40واختار معظم

الالحقني ألفاظا أخرى لبيان معنى الشواظ ك ّلها ّأولت الشواظ بلهب النار
وحده منها (اللهب اخلالص) و(اللهب األخرض املنقطع من النار) و(الشعلة

العديمة الدخان) و(ألسنة النار التي تنقطع من النار نفسها) و(اللهب األمحر

املنقطع من النار) و(قطعة من نار محراء) و(سيل من نار) و(اللهب املنقطع)
و(النار املحضة)(.)41
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 .2أن يكون املراد بالشواظ (دخان النار) ال هليبها ،وهذا منقول عن ابن عباس
وسعيد بن جبري( .)42وقريب منه ما ُنقل عن ّ
الض ّحاك من أنه الدخان الذي
خيرج من اللهب ،وليس بدخان احلطب(.)43

 .3أن يكون املراد بالشواظ اللهب املختلط بالدخان ،وهذا منقول عن ابن مسعود
وابن عمر( ،)44و ُنقل عن األخفش أنّه حكاه عن بعض العرب(.)45

ويبدو أن تعدّ د األقوال يف توجيه داللة (شواظ) لدى أهل التأويل والتفسري

جوزت داللة الشواظ عىل اللهب ،أو
يعود إىل اعتامدهم عىل مجلة من أشعار العرب ّ

الدخان .منها البيت املروي عن رؤبة بن العجاج(:)46
َّ
إن َ ُهل ْم ِم ْن َو ْق ِعنــــــا أ ْقياظا

ونار َح ْرب ُت ْس ِع ُر ُّ
الش َواظا
ُ

ُ
مية بن خلف وهو أحد عتاة قريش يف هجاء حسان بن ثابت
وما يف قول أ ّ

(ريض اهلل عنه)(:)47

ســــــــــ َ
ان َع ّني
أال من ُم ْب ِلغٌ َح
ّ

س َ
أبوك ِفينَا َ
كان ْقينــــــــــ ًا،
أ َل ْي َ

ِ
عكاظ
تـــــــــــدب إىل
ُّ
مغلغلة ً

احل ِ
ال يف ِ
القي ِ
ناتَ ،ف ْس ً
فاظ
لدى ْ

الشــــــــــو ِ
ُ
اظ
وينف ُخ َدائِب ًا َهل َب
َيامنِ ّي ًا َي َظ ُّل َي ُشـــــــــــــــــدُّ ِكري ًا،
ُّ

وما يف جواب حسان (ريض اهلل عنه)(:)48
رو َق ْو ٍل
أ َتــــــــــاين َع ْن ُأ َم ّية َ ُز ُ

يب بِ ِذي ِح َف ِ
َو َمـــا ُه َو باملَ ِغ ِ
اظ

تعممه شنــــــــــــــار ًا،
جمللة ً،
ُ

ِ
كالشواظ
تــــــأجج
مرضمة ً،
ُ

َ
عليك أبيــــــــات ًا صالب ًا
بنيت
ُ
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بالش َظ ِ
ص ِّ
ْ ِ
اظ
الو ْس ِق ُق ِّف َ
كأرس َ

وتأججه يف قول حسان
أمية ُّ
فتسعري الشواظ يف قول رؤبة والنفخ فيه يف قول ّ

َفهم منه فريق داللة الشواظ عىل اللهب اخلالص ،ورصفه فريق آخر إىل الدخان

وتوسع فيه فريق ثالث لريى أنّه خليط النار املؤتلف من اللهب والدخان.
وحده،
ّ

وربام يكون مدلول اخلليط املؤتلف من اللهب والدخان أقرب إىل (املارج) منه

إىل (الشواظ) ّ
إلن أصل املرج اخللط يقال لألرض التي يكثر فيها النبات فتختلط
الدواب :مرج( ،)49و رَ
يج﴾ [ق ]5:أي خمتلط ومضطرب «فيقولون
فيه
﴿أ ْم ٍر رَم ِر ٍ
ّ

تارة :شاعر ،وتارة :ساحر ،وتارة :كاهن ،ال يثبتون عىل يشء واحد»( .)50واملرجان
()51
ثم جوزوا يف ﴿ رَما ِر ٍج ِم ْن
أحجار صغرية اختلطت فيها احلمرة والسواد  .ومن ّ

رَنا ٍر﴾ [الرمحن ]15:أن يكون بمعنى «اللهب الصايف الذي ال دخان فيه .وقيل:
املختلط بسواد النار ،من مرج اليشء إذا اضطرب واختلط»( .)52واملرجح هو الثاين

اعتامدا عىل القرائن السابقة ،فيكون املراد باملارج اخلليط من اللهب والدخان .وال
يبعد أن يكون املراد باملارج اللهب الصايف كام يف الوجه األول جلواز استحصال

معنى اخللط فيه أيضا ،إذ هو خليط من ألسنة النار ذات األلوان املختلفة وهذا ما
استظهره النحاس يف قوله« :املارج مشتقّ من مرج اليشء إذا اختلط ،واملارج بني
أصفر وأخرض وأمحر وكذا لسان النار»( .)53ولذا يكون املراد بالشواظ ُكتال من النار

فلزات وعنارص ومركبات كيميائية ذائبة بفعل احلرارة الشديدة وخملوطة
مركبة من ّ

اجلو ُهتلك ّ
كل ما تقع عليه ،وهبذا التأويل يظهر
خلطا تاما لتؤلف محام متطايرة يف ّ
الفرق بني (شواظ من نار) و(مارج من نار) إذ املارج يف خلق اجلان بمنزلة الرتاب يف
خلق اإلنس وكالمها خليط بمقدار قبضه اهلل تعاىل فخلق منه الثقلني .ومارج النار

جوهر هوائي عارض ليس له مادة مرئية ومنه خلق اجلان الذي هذه صفته ،وأما
الرتاب فجوهر له مادة وخيلط مع املاء فيتحول إىل طني ويتخذ بعد خلطه ومزجه
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أشكاال متعددة بحسب القالب املوضوع فيه وهو املعرب عنه باحلمأ املسنون ثم جيف
ويصلد فيكون صلصاال كالفخار قبل نفخ الروح فيه.

أما (ال ُّنحاس) فتأويله مرتبط بام رجح لدى املفرسين من تأويل ُّ
الشواظ

باللهب اخلالص ،إذ رجحوا تبعا لذلك أن يكون النحاس بمعنى الدخان(،)54

ليستقيم مدلول السياق هلم ،إذ يكون اخلالق تعاىل قد «توعدهم بنار هذه صفتها أن
يتبع ذلك الوعد بام هو خالفها من نوعها من العذاب دون ما هو من غري جنسها

تسمي الدخان نحاسا بضم النون ،ونحاسا بكرسها،
وذلك هو الدخان ،والعرب ّ

ُ
ضمها ،ومن ال ُّنحاس بمعنى الدخان ،قول نابغة بني ُذبيان(:)55
والق ّراء جممعة عىل ّ
كض ِ
يضء َ
الســـــليـ
وء ِرس ِ
ُي ُ
اج ّ

ِط مل َجي َعلِ َّ ُ
اهلل فيه ُنحاسا»

()56

وفضال عن الدخان جوزوا معاين أخرى للفظة هي :املعدن املعروف ،وهو

الصفر املذاب (القطر) ،عن ابن عباس وجماهد وسفيان وقتادة .واملهل ،عن ابن
مسعود والضحاك .ودردري الزيت املغيل عن الضحاك .والنار التي هلا ريح شديدة

عن الكسائي .واللهب بال دخان .والشعلة ذات اللون األمحر مصحوبة بالدخان(.)57
واألوجه الثالثة األخرية التي ُف ّرس هبا ال ُّنحاس هي نفسها التي أطبقوا عىل ّ
أن مدلول

الشواظ ال خيرج عن إحداها عىل وفق ما ُذكر سابقا .وإنه خللط واضطراب أن
كأهنام مرتدافان .واألظهر
يعكس املعنى هنا فيؤول النحاس بام ّأول به الشواظ حتى ّ

أن تكون تسمية هلب النار اخلالص أو الشعلة احلمراء ُنحاسا بملحظ املشاهبة بني
لون النار ولون النحاس ،وإىل هذا أشار الراغب يف قوله« :النحاس :اللهيب بال
دخان ،وذلك تشبيه يف اللون بالنحاس»( )58أي أنّه أرجع داللة ال ّنحاس إىل املعدن

املعروف ،ثم شاع اللفظ يف املجاز ّ
املحمر كامحرار املعدن املعروف
ليدل عىل اللهب
ّ
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بال ّنحاس .وعىل الرغم من ذلك يبقى تأويل الشواظ باللهب والنحاس بالدخان

قارصا عن فهم معنى التعبري القرآين يف سياق اآلية لعدة أسباب منها:

 .1أن يكون الشواظ والنحاس عنرصين بسيطني ،وليسا مركبني من عدة عنارص،
لقوة البطش هبام .واستدلوا برفع االسمني
ويف هذا توهني جلوهرمها وتضعيف ّ

(شواظ ونحاس) يف قراءة اجلمهور عىل ّأهنام النمطان اللذان تأتلف منهام النار،
ومها اللهب اخلالص (الشواظ) ،والدخان (النحاس) ،فيجتمع عنرصا النار
-اللهب والدخان -عىل املكذبني .ويف تأويل رفع االسمني ذكروا وجها آخر

هو أن يكون املراد بالنحاس املعدن املعروف ،فيكون معنى اآلية :إرسال النار
اخلالصة ،وإرسال املعدن املذاب فيها ،ويبقى الوعيد عظيام( .)59ويف ذكرهم

كال الوجهني رفضوا أن يكون الشواظ خليطا ّ
تركب من شيئني مها اللهب
والدخان أو اللهب واملعدن إال فيام ندر فيام نقل عن بعض العرب من أنه ال

يكون الشواظ إال من النار ويشء معها( .)60وممّا رصف املفرسين واللغويني
عن القول برتكب الشواظ فضال ّ
عام تقدم ،هو إن ّ
تركب الشواظ من اللهب
قوة النار املرسلة –وهي الشواظ -عندما تكون
والدخان يؤول إىل تضعيف ّ

خمتلطة بالدخان –وهو النحاس -يف أغلب توجيهاهتم .وتأول الرازي لقوة

الشواظ املركب من النار والدخان بأن قالّ :
إن «الشواظ مل يكن إال عندما

يكون يف النار أجزاء هوائية وأرضية وهو الدخان ،فالشواظ مركب من نار
ومن نحاس وهو الدخان ،وعىل هذا فاملرسل يشء واحد ال شيئان غري أنه

مركب ،فإن قيل عىل هذا ال فائدة من ختصيص الشواظ باإلرسال إال بيان كون

قوة تذهب عنه الدخان ،نقول :العذاب بالنار التي
تلك النار بعد غري قو ّية ّ

ال ُترى دون العذاب بالنار التي ُترى لتقدّ م اخلوف عىل الوقوع فيه ،وامتداد
الرصفة ال ُترىُ ،ترى كال ّنور فال يكون هلا هليب وهيبة»(.)61
العذاب ،والنار ّ
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وهنا ُيفهم من قول الرازي ذهابه إىل أن الشواظ مركب من أكثر من عنرص،

لكنه –يف موضع آخر -ينفي ّ
تركب الشواظ من اللهب والنحاس لريى ّ
أن
الشواظ غري النحاس ،وإن مل يفصل بينهام باآلية املكررة بني املختلفات،
﴿ رَفبِ رَأ ِّي رَآال ِء رَر ِّب ُك رَام ُت رَك ِّذ رَب ِ
ان﴾ ،متأوال لعدم الفصل بتغليب جانب الرمحة عىل

وحذفت منها اآلية االستفهامية
جانب العذاب ،ولذا اخ ُترصت آيات العذاب ُ

املكررة( .)62ومن الواضح ّ
أن هذا التأويل ال خيلو من التكلف؛ ألن القول

برتكب الشواظ من النار والنحاس عىل ظاهر قراءة اجلر ال يستدعي الفصل

بآية التكرار لعدم انتهاء الكالم املكون من املعطوف واملعطوف عليه .وأما لو
كان (الشّ واظ) خالصا فإنّه بمنزلة النور الذي ال أذى له وال خوف منه فيضعفه
أن الشواظ نمط من النار ال هلب النار الذي يرى من بعيد نورا يتسامى يف

االرتفاع ثم يضمحل مع ابتعاده عن مركز النار.

جرها أبو عمرو وابن كثري عطف ًا عىل (نار) ورفعها الباقون عطف ًا
 .2لفظة (نحاس) ّ
جر (نحاس) نقضا للمفهوم من
عىل (شواظ) .وهذا ُيفيض إىل أن تكون قراءة ّ
اجلر كون الشواظ مركبا من النار والنحاس
قراءة الرفع ،ألن املحصل من قراءة ّ
الذائب فيها بخالف قراءة الرفع التي ّ
دل فيها الشواظ عىل اللهب اخلالص

()63

وحرها
«وملا كان الشواظ ُيطلق عىل اللهب الذي ال دخان فيه وعىل دخان النار ّ
وعىل غري ذلكّ ،بينه بقولهِ :
حاس﴾ أي دخان هو يف غاية الفظاعة
﴿م ْن نا ٍر رَو ُن ٌ

فيه رشر متطاير وقطر مذاب( .)64ويف هذا تشتت للفكرة الرئيسة التي ُبني
ّ
ضعفوا
عليها جممل التأويل .فقوهلم بعدم
الرتكب يف (شواظ) قادهم إىل أن ّ

جر النحاس عطفا عىل النار؛ ّ
ألن املعنى عندهم غري مقبول ،إذ يفهم منه
قراءة ّ
كون الشواظ داال عىل ما تركب من نار ونحاس الذي هو الدخان أو املعدن

املذاب فيها ،وهذا ينايف ذهاهبم إىل خلوص الشواظ مما خيتلط مع اللهب ،أي
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ألن املعنى ّ
(ونحاس) باخلفض فإنّه عطفه عىل النار ،وفيه ُبعد؛ ّ
ّ
ٍ
أن
إن من قرأ
ال ّلهب (الشواظ) يكون الدخان واحدا من مكوناته وهذا خالف املؤ ّدى،
جر النحاس
ولذا استشعر فريق منهم عدم اتّساق داللة الرتكيب مع قراءة ّ
فلجأ إىل تقدير حمذوفات كثرية يف سياقها كام يف قول القرطبي :أ ّما «اجلر عىل

قول من جعل الشواظ اللهب الذي ال دخان فيه فبعيد ال يسوغ إال عىل تقدير
حذف موصوف كأنه قالُ ﴿ :ي ْر رَس ُل رَع رَل ْي ُكام ُش ٌ
حاس﴾ ويشء
واظ ِم ْن نا ٍر رَو ُن ٌ

من نحاس ،ف(يشء) معطوف عىل (شواظ) و (من نحاس) مجلة هي صفة لـ

(يشء) وحذف (يشء) وحذفت (من) لتقدم ذكرها يف (من) كام حذفت (عىل)
من قوهلم :عىل من تنزل أنزل ،أي عليه ،فيكون (نحاس) عىل هذا جمرورا بمن

()65
اجلر فيها تك ّلف
اجلر عىل حذف املضاف وحرف ّ
املحذوفة»  .وتوجيه قراءة ّ

واضح ،ملا فيها من حذف عنرصين فضال عن ادعاء حذف حرف اجلر وبقاء
عمله ،ومثل هذا يعدّ تغيريا كبريا يف نظام اجلملة وبنيتها النحو ّية ،ومن هنا
جر النحاس عىل جماورته النار،
استبعد بعضهم القول باملحذوفات
ّ
ليوجه ّ
وهذا توجيه ُيبقي الشواظ خالصا مما خيالطه من النحاس لكنه ال يليق بإعراب

ألفاظ القرآن الكريم ّ
ألن اجلر عىل اجلوار لغة مرجوحة وشواهدها غريبة ال

ٍ
خرب).
ضب
تصلح لتوجيه ألفاظ القرآن الكريم ومنها قوهلم( :هذا جحر ٍّ

جوزوا فيها أن تفيد
احتاملية ال
 .3أن تكون الواو العاطفة ذات داللة
قطعية ،إذ ّ
ّ
ّ
اجتامع اللهب والدخان أو تعاقبهام؛ ألهنام جوهران خمتلفان فيكون املحصل من
التعبري القرآين « يرسل عليكام شواظ ،ويرسل نحاس ،أي يرسل هذا مرة وهذا

مرة ،وجيوز أن يرسال معا من غري أن يمتزج أحدمها باآلخر»( .)66واملفرسون

يف فصلهم اللهب عن الدخان عند اإلرسال نظروا إىل نوع من العذاب تكون
النار فيه شديدة اإلحراق خللوصها من الدخان الدال عىل ابتداء االشتعال،
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ثم يأيت النوع الثاين األقل إحراقا وهو الدخان فيلقى العذابان عىل املعاندين،
ويف قوهلم هذا عدم التفات إىل ّ
إن هلب النار اخلالص يوجد ما هو أشد منه يف

اإلحراق وهو ما امتزج من احرتاق مواد قابلة لالنصهار يف النار ،وقد أملح
إىل هذا ابن عجيبة بقوله« :ونحاس عطفا عىل نار ،فيكون الشواظ منه أيضا،

أي :شواظ هلب من نار ،وهلب من نحاس ملتهب ،وهذه نار خارقة للعادة،
مثل :وقودها الناس واحلجارة»( .)67ور ّبام استثقلوا أن حتصل اإلحاطة باملعدن

وبينوا ّ
أن داللة النحاس عىل املعدن املذاب
الثقيل فحددوه بالدخان اخلفيفّ ،
«ال تتناسب يف الظاهر مع ما ورد يف اآلية مورد البحث؛ ألهنا ال تتحدث عن

موجود حييط باإلنسان يف يوم القيامة ويمنعه من الفرار من حكومة العدل
اإلهلي ،وكم هي عجيبة حمكمة القيامة حني حياط اإلنسان إحاطة تامة باملالئكة

والنار املحرقة والدخان القاتل»( .)68واألظهر أن تكون الواو للترشيك بني

إرسال الشّ واظ وال ّنحاس .وجميء الشواظ أوال والنحاس بعده يف سياق اآلية

يفيد ترتيب إرساهلام عىل هذه الشاكلة فام أن يفرغ من إرسال الشواظ حتى
لكن ما قاله القدماء من أهل التأويل والتفسري بشأن
يردفه إرسال ال ّنحاسّ .
جوهرمها ليس مقنعا فقد سبقت اإلشارة إىل أهنم استظهروا اللهب اخلالص

جوهرا للشواظ والدخان جوهرا للنحاس وكالمها ال يصدق وصفه باجلرم
الناري الذي ُحيرق املعاندين فال نارص هلم .فضال عن إن القيد (من نار)

سيكون لغوا ّ
املحصل من ذكرها
ألن كال من اللهب والدخان من النار ،فام
ّ
رصحية مرة أخرى.

 .4أن يكون زمن النفوذ غري حمدّ د ،يف الدنيا هو أم يف اآلخرة؟ لكنهم ضعفوا
أن يكون النفوذ يف الدنيا؛ لسببني أوهلام :إنّه سيكون فرارا بالتقدم العلمي من

صواريخ وغريها اعتامدا عىل داللة االستثناء يف اآلية (إال بسلطان) ،وهذا
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ضعيف؛ ّ
«اجلن هلم القدرة عىل الطريان والنفوذ يف أقطار السموات
ألن
ّ
واألرض وكانوا يسرتقون السمع ومنعوا من ذلك حني بعثه  من غري

حاجة إىل السلطان من صاروخ أو قمر صناعي»( .)69واآلخرّ :
إن النفوذ يف

الدنيا سيكون ذهنيا وليس جسامنيا ،وهو مروي عن ابن عباس «إن استطعتم

بأذهانكم وفكركم أن تنفذوا فتعلموا علم أقطار السموات واألرض»(،)70

ويبدو ّ
رجحوا
أن هذا الوجه أيضا راجع إىل الفرار بسلطان العلم .وعىل هذا ّ

أن يكون النفوذ يف اآلخرة وهو ما أجازه الرازي قائالّ :
«إن إرسال الشواظ
عليهم قبل انشقاق السموات هو إرسال لإلشارة إىل العذاب وإىل ما يكون

عند سوق املجرمني إىل املحرش؛ ّ
ألن الشواظ يسوقهم إىل املحرش فإذا انشقت
السامء يكون العذاب األليم»( .)71وهو حماولة الفرار من العذاب وهو النار

املعرب عنها بحسب رأهيم بالشواظ إىل أقطار األرض والسموات التي فرسوها

بأهنا جوانبها سواء كان الفرار يف احلرش أو يوم القيامة أما يف الدنيا فالفرار
عندهم يعني الطريان يف أقطار السموات واألرض عىل ما فعله اجلن زمن
النبي  .وتقييدهم إلرسال الشواظ والنحاس بيوم احلرش أو يوم القيامة
فيه نظر من جانبني :أوهلام :إهنم اعتمدوا عىل إرادة احلرش أو يوم القيامة بربط

آية اإلرسال باآليتني اللتني بعدها فقالواّ :
إن اإلرسال يكون يف يوم احلرش ألنه
يوم ال يسأل فيه اإلنس واجلان فهم يعرفون بسيامهم عند قيامهم من القبور،
وهذا يربط اإلرسال بآية :ال يسأل عن ذنبه ،وذهبوا إىل أن اإلرسال يكون

يوم القيامة ألنه يوم تنشق فيه السامء ربطا باآلية التي بعدها مبارشة ،ولكون

وه ْم إِ َّن ُْم رَم ْسئُو ُلونرَ ﴾
﴿و ِق ُف ُ
السؤال عن األعامل يكون يوم القيامة حرصا رَ
[الصافات ،]24 :و ﴿ رَف رَو رَر ِّب رَك رَلن ْرَس رَأ رَل َّن ُه ْم رَأ ْمج ِرَع رَ
ني﴾ [احلجر ]92:فاآلية التي بعد
انشقاق السامء ال سؤال فيها ألحد من اجلن واإلنس فهي دالة عىل يوم احلرش.
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واآلخرّ :إهنم ّقيدوا اإلرسال هبذين اليومني من خالل تفسريهم للنفوذ بأنه
الفرار إىل جوانب السموات واألرض خوفا من العذاب الذي لن يكون إال يف

يفرقوا بني يوم املحرش ويوم القيامة إال يف سؤال
هذين اليومني .ويبدو أهنم مل ّ
املخلوقات ،مع ّأهنام يومان خمتلفان يف األحداث أيضا ،فيوم القيامة ال تنشق فيه

وختر وتكون
السامء وإنام تطوى كطي السجل للكتاب ،وتنسف اجلبال وتسري ّ
كالعهن ،وتسجر البحار ،وتنكدر النجوم ،وتكور الشمس ،وتنتثر الكواكب،
ّ
وتدك األرض.

 .5أن يكون زمن اإلرسال مطلقا فيجوز أن يكون يف اآلخرة وجيوز أن يكون يف
أوهلام أن تكون خمتصة
الدنيا ،ومن ثم جوزوا حتديد اآلية بواحد من زمننيّ :

بزمن احلرش وقيام الناس من القبور ،مستد ّلني عىل هذا التوجيه بام بعدها وهو
رَ
ْس رَو رَال رَجانٌّ ﴾ [الرمحن]39 :؛ ألهنم
قوله تعاىل ﴿ :رَف رَي ْو رَمئِ ٍذ رَال ُي ْسأ ُل رَع ْن رَذ ْنبِ ِه إِن ٌ

يعرفون بسيامهم وذلك أول ما خيرجون من القبور وحيرشون إىل املوقف دودا

دودا عىل اختالف مراتبهم( ،)72ومستدلني أيضا بام روي عن ابن عباس من

أهنم «إذا خرجوا من قبورهم ساقهم شواظ إىل املحرش»( ،)73وبام أخرجه ابن
شيبة من أنه «خترج نار من قبل املغرب حترش الناس حتى إهنا لتحرش القردة

واخلنازير تبيت معهم حيث باتوا ،وتقيل حيث قالوا»( .)74واآلخر هو يوم

القيامة اعتامدا عىل اآلية التي بعدها وهي قوله تعاىل ﴿ :رَفإِ رَذا ان رَْش َّق ِ
الس رَام ُء
ت َّ
الدهرَ ِ
ان﴾ [الرمحن ،]37:إذ ذهبوا إىل ّ
رَف رَكا رَن ْت رَو ْر رَد ًة رَك ِّ
أن هذه اآلية دالة عىل ما

يفر الناس من أقطار األرض
حيصل يوم القيامة وهو يوم التناد وذلك انه ّ
واجلن كذلك ملا يرون من هول يوم القيامة فيقال هلم يا معرش اجلن واإلنس أي

ينادون هبذه اآلية( .)75وظاهر اآلية ليس فيها حتديد زمني لإلرسال ،وإنام هو

إرسال مرشوط بمحاولة نفوذ اجلن واإلنس من أقطار السموات واألرض،
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وهو حتدّ ُو ِّجه هلام يف زمن نزول القرآن عىل املصطفى  ،فخوطبوا هبذه

اللهجة املستعلية بعد أن أظهر اهلل تعاىل يف اآليات التي سبقتها جوانب من
دالئل قدرته بدءا بتعليم اإلنسان البيان ،وخلق الشمس والقمر والنجوم،

ورفع السامء ومتهيد األرض لألنام ،وبيان خلق اإلنسان من صلصال وخلق

ّ
اجلان من النار ،والتقاء البحرين وإظهار فصلهام بالربزخ وإخراج اللؤلؤ
واملرجان ،فسياق السورة املتقدّ م عىل اآلية ك ّله يف حدود الدنيا ومعاملها ،وقد

عقب التعبري القرآين بعد ذكر التحدي ب(فال تنترصان) فالنتيجة هي اهلزيمة

سمي التعبري القرآين ما ينشعب من نار
ال احلرق املربم يف عذاب جه ّنم .وقد ّ
اآلخرة ُ
(ظلل) إشارة إىل هيمنتها الكاملة وإحاطتها التا ّمة قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل
إِنَّ ْ رَ
رسوا رَأن ُْف رَس ُه ْم رَو رَأ ْه ِلي ِه ْم رَي ْو رَم ا ْل ِق رَيا رَم ِة رَأ رَال رَذلِ رَك ُه رَو ْ ُ
اخل ِ ِ
رسانُ
ين ا َّل ِذ رَ
اس رَ
اخل ْ رَ
ين رَخ ِ ُ

ْ ُاملبِنيُ رَ ُهل ْم ِم ْن رَف ْو ِق ِه ْم ُظ رَل ٌل ِم رَن ال َّنا ِر رَو ِم ْن رَ ْتتِ ِه ْم ُظ رَل ٌل رَذلِ رَك ُ رَي ِّو ُف َّ ُ
اهلل بِ ِه ِع رَبا رَد ُه رَيا

ِع رَب ِ
اد رَفات َُّق ِ
ون﴾ [الزمر .]16-15:فاملقام –إذن -مقام حتدٍّ ال مقام حساب وزمن
اإلرسال ليس أخرويا بل يف الدنيا.

(شواظ و ُنحاس) لدى اللغويني
كأهنا
أصل اللغويون لفظة الشواظ من دون إيراد مشت ّقات أخرى من جذرهاّ ،
ّ

لفظة جامدة ال اشتقاق هلا أو منها لدهيم ،لكن اللغويني أطبقوا عىل داللة اللفظة

عىل اللهب الذي ال دخان فيه( ،)76ومل خيرج عنهم سوى الفريوز آبادي( )77الذي

عدّ ها من املشرتك اللفظي ،فهي جتمع إىل داللتها عىل اللهب اخلالص معاين أخرى،
وحر الشمس ،وشدّ ة الغلة ،واملشامتة،
وحر النارّ ،
فتفيد الداللة عىل دخان النارّ ،

َ
«شاظ ْت يف
ثم إنّه خلط بني مشتقات اجلذرين (شاظ وشظى) ،إذ قال:
والصياحّ .
شيظ .و َت َ
َي ِدي من َقناتِ َك َش ِظ َّي ٌة َت ُ
شايظا:تسا ّبا»( .)78وبناء (فعيلة) من (شاظ) هو
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ّ
(شظية)؛ ّ
التشيظ ،ومثل هذا اخللط بني
التشظي ال
ألن األخرية من
(شييظة) ال
ّ
ّ
مشت ّقات اجلذرين األجوف والناقص يف تأصيل األلفاظ ليس مستبعدا عىل الرغم

من ندرته كام يف جتويزهم اشتقاق احلاشية من اجلذرين (حوش و (حشو)(.)79

أصل له املعجميون تأصيال ُمنشعبا من ال ّنحس الذي هو
أما (ال ُّنحاس) فقد ّ

يتلمسوا وجه العالقة بني ال ّنحس وال ّنحاس عىل نحو يوثق
السعد ،لك ّنهم مل ّ
ضدّ ّ

اجلواهر َّ
الرشي َف َة
به ،فابن فارس قال« :وال ُّن َحاس من هذه اجلواه ِر كأنه ملَّا خالف
َ
كالذهب ِ
َّ
والف ّضة ُس ِّمي ُن َحاس ًا»( .)80أي إنه عدّ النحس هو األصل والنحاس

منشعب منه ويف هذا قلب لسبيل االشتقاق الذي يستدعي أن يكون املعنى املحسوس

هو األصل واملعنوي منشعب منه .وهلذا اقرتب صاحب املفردات من إدراك التطور

الداليل بني ال َّنحس وال ُّنحاس حني رأى ّ
أن ال ُّنحاس هو األصل وال َّنحس جماز منه
فقال« :أصل ال َّنحس أن حيمر ُ
األفق فيصري كال ّنحاس أي :هلب بال دخان فصار
ّ
ذلك مثال للشؤم»( .)81ويبدو أن ربط محرة األفق بالنحاس ظاهر من كونه معدنا

لونه أمحر ال كونه هلبا بال دخان ألهنم مل ي ّتفقوا عىل ّ
أن ال ُّنحاس هلب النار اخلايل من
فرصحوا
الدخان بل أكثرهم عىل أنّه دخان النار وهذا ال ُمحرة له .أما ّ
فلز النحاس ّ
ّ
الصفر شديد احلمرة،
بأن لونه أمحر ،إذ قال صاحب العني «النحاس :رضب من ِّ
قال النابغة(:)82

ّ
الصفر ترضبه القيون»
كأن شواظهن بجـــــــــــــــــــانبيه نحاس ِّ

()83

ومن اللغويني من عدّ لفظة ال ّنحاس مشرتكا لفظيا ،وهي لفظة مثلثة الفاء

()84

دا ّلة عىل :القطر ،والنار ،وما سقط من رشار الصفر ،والطبيعة ،ومبلغ أصل اليشء،

والريح الباردة ،والغبار يف أقطار السامء( .)85ويبدو ّ
متأت
أن تعدد دالالت النحاس ٍّ

من عدم تفريقهم بني مداليل اللفظة املختلفة عند تثليث فائها.
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و ُيمكن فهم العالقة بني ال َّنحس وال ُّنحاس بأن يقال :إن النحاس يف اآلية

استعمل بمعناه األصيل الذي هو رضب من النار ِّ
ّ
وجل)
(عز
يعذب به الباري ّ
املعاندين من الثقلني يأتيهم بغتة وهم ال يشعرون به؛ ألنّه ال ضجيج له وال صوت

يزحف عليهم باهلالك التام فال ُيبقى هلم أثر وال َّنحس جماز من النحاس؛ ألنه معنى

ال جوهر .وتطور ال ّنحس من النحاس ُيشبه متاما تطور الغدر من الغدير فـ «الغدير:
املاء الذي يغادره السيل يف مستنقع ينتهي إليه ،ومجعهُ :غدُ ر ُ
وغدران»( ،)86وت ّتضح

العالقة بني غدير املاء َ
والغدر يف ّ
إن األصل يف مادة (غدر) أن تكون للمستنقع الذي

جيتمع فيه املاء فحسب ،ور ّبام يغادره املاء إذا ما اشتدّ املطر ليكون سيال جارفا يأيت

عىل ّ
كل يشء يف طريقه ومن هنا أخذ العرب معنى الغدر وهو «اإلخالل باليشء
وتركه ،والغدر يقال لرتك العهد ،ومنه قيل :فالن غادر ،ومجعهَ :غدَ رةَ ،
وغدّ ار:

كثري الغدر»( .)87وإنّام الءم طغيان املاء من املستنقع معنى الغدر ألن ذلك يكون

خفية ودونام ضجيج فيأتيهم بغتة وحينها يكون أثره عليهم أشدّ ألهنم مل يعدّ وا العدّ ة
له .وكذا وجه العالقة بني النحس (ضد السعد) والنحاس (العذاب اجلارف الذي

هيلك كل ما اعرتض طريقه).

أثر النظائر الصوتية يف بيان معنى (شواظ ونحاس)
الصوتية يف باب االشتقاق األكرب (اإلبدال)
تفصح املقاربة بني (شاظ) ونظائره
ّ

عن عدة معان ك ّلها ُتدرك يف ُّ
(الشواظ) الذي يبدو أنه خليط متطاير من النار
تراكمت أجزاؤه بعضها فوق بعض ،ففي النظائر الصوتية القرآنية للفظة قد يغلب

معنى االحرتاق واالشتعال تار ًة كام يف اجلذرين (الشيط)( )88و (الشوي)( ،)89وقد

يكون االشتعال جمازيا كام يف (الشيب) يف قوله تعاىل ﴿ :رَق رَ
ال رَر ِّب إِ ِّين رَوهرَ رَن ا ْل رَع ْظ ُم
ِمنِّي رَو ْ
«شبه الشيب بشواظ النار يف بياضه وإنارته
الر ْأ ُ
اشت رَرَع رَل َّ
س رَش ْي ًبا﴾ [مريم .]4:إذ ّ
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وانتشاره يف َّ
وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ ،باشتعال النار؛ ثم أخرجه خمرج
الش َعر
ّ

االستعارة ،ثم أسند االشتعال إىل مكان الشعر ومنبته وهو الرأس»( .)90وقد يغلب

معنى اخللط واملزج بني أمثلة هذه النظائر كام يف (الشوب) يف قوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم إِنَّ
رَ ُهل ْم رَع رَل ْي رَها رَل رَش ْو ًبا ِم ْن رَ ِ
يم﴾ [الصافات ،]67:جاء يف تفسري الرازي َّ
«الشوب اسم
مح ٍ

عام يف ّ
احلار املتناهي يف احلرارة ،واملعنى أنّه إذا
كل ما ُخلط بغريه ،واحلميم املاء
ّ
ّ
غلبهم ذلك العطش الشديد ُسقوا من ذلك احلميم ،فحينئذ يشوب الزقوم باحلميم

()91
جليا بني الرتكيبني (شواظ من نار)
نعوذ باهلل منهام»  .والتقابل الداليل يظهر ّ

لكن األول عذاب ظاهر ابتداء إذ هو محم متطايرة ترتاكم عىل
و(شوب من محيم) ّ
أبداهنم فتحرقها ثم تدفنهم وهم أحياء ،واآلخر عذاب باطن ابتداء؛ ألنّه خليط

ثم سائر أبداهنم .وقد يغلب
من رشاب يغيل يرشبه الكافرون ّ
فيمزق أجوافهم أوال ّ

معنى الرتاكم بنوعيه احلقيقي واملجازي يف بعض أمثلة هذه النظائر فاحلقيقي يف
األصل (شيد) ومنه ما يف قوله تعاىل ﴿ :رَف رَك رَأ ِّي ْن ِم ْن رَق ْر رَي ٍة رَأ ْه رَل ْكنرَاهرَ ا رَو ِه رَي رَظا ِملرَ ٌة رَف ِه رَي

رص رَم ِش ٍ
رَخا ِو رَي ٌة رَع رَىل ُع ُر ِ
وش رَها رَوبِ ْئ ٍر ُم رَع َّط رَل ٍة رَو رَق ْ ٍ
يد﴾ [احلج« ،]45 :أي مبنى بالشيد ،وقيل
شيد قواعده :أحكمها كأنه بناها بالشيد»(.)92
مطول وهو يرجع إىل األول ،ويقالّ :

عمن
واملجازي يف (الشيخ) إذ «يقال ملن طعن يف السن :الشيخ وقد ّ
يعرب به فيام بيننا ّ

يكثر علمه ملا كان من شأن الشيخ أن يكثر جتاربه ومعارفه»( .)93وقد يغلب فيها

الداللة عىل إخراج يشء أو خروجه باجتاه معني سواء كان ذلك اإلخراج حقيقيا
أم جمازيا ،كام يف اجلذر (شور) إذ يقال منه :رشت العسل وأرشته أخرجته ،ورشت
الدابة استخرجت عدوها تشبيها بذلك ،واملشورة استخراج الرأي بمراجعة البعض
إىل البعض من قوهلم :رشت العسل إذا اختذته من موضعه واستخرجته منه( .)94ويف

اجلذر (شيع) إذ يقال منه :شاع اخلرب أي ك ُثر وقوى وشاع القوم :انترشوا وكثروا،
يتقوى هبم اإلنسان وينترشون عنه ومنه
قويتها ،والشيعة من ّ
وشيعت النار باحلطب ّ
ّ
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«الشاعَ :ب ْو ُل َ
اجلملِ اهلائِ ِج ،أو
قيل للشجاع :مشيع ،ويبدو أن األصل يف هذا كله هو
ُ
ِ
ا ُمل ْنت ِ ُ
الناقة إذا َ َ
وأشاع ْت بهَ :ر َم ْت ُه ُم َت َف ِّرق ًا»( .)95ثم جتوزوا
رض َهبا ال َف ْح ُل.
َرش من َب ْو ِل
َ

فيه ليدل عىل وضوح ّ
يعرب بالشياع عن األمر املعلوم
الرائني وبذا ّ
االجتاه وبروزه لدى ّ

لدى الناس(.)96

ومعنى خروج اليشء أو إخراجه ينبثق من الشني املتفشية ذات اجلرس املمتدّ

االحتكاكي لتشري إىل ّ
أن املسار
باحلرف املعتل فيأيت التثليث بالظاء ذات اجلرس
ّ
هو يف اجتاه ال ُتعلم نقطة وقوفه ،أي أن الشواظ هو ما خرج ليسري يف اجتاه غري
حمدد سلفا .عىل حني التثليث بالطاء الشديدة يف (شوط) يشري إىل نقطة التو ُقف فهو

مسار حمدّ د املعامل ولذا يطلق عىل السعي بني الصفا واملروة ومها املساران املحدّ دان

بنقطتي بداية وهناية يقال« :عدا شوطا ،أي :طلقا ،وطاف بالبيت سبعة أشواط من
احلجر إىل احلجر شوط واحد»( .)97وتفصح املوازنة بني األجوف (شاظ) والناقص

(شظى) حسب نظرية ابن جني يف تقليب مواضع احلروف عن أن الشظي يدل عىل
«تصدُّ ع يف اليشء من مواضع كثرية حتى يصري صدوعا متفرقة ،من ذلك الشظية

تشظت العصا إذا كانت فلقا» ،98ويقالّ :
من اليشء الفلقة ،يقالّ :
تشظى اليشء إذا

()99
رس بن أرطاة
تطاير شظايا  ،وقالت أم حكيم امرأة عبيد اهلل بن عباس وقد َقتل بِ ُ

ابنيها(:)100

ُ
حس ُب َّني ّي ال َّلذين ُمها
يــــــا َم ْن أ َّ

الص ُ
دف
كالدُّ َّرتني َت َش َّظى عنهام َّ

واعتامدا عىل مداليل هذه النظائر الصوتية يمكن القولّ :
إن الشواظ خليط

ناري منفصل عن نار كربى سائر بعيد عن أصله نحو نقطة غري حمددة االجتاه ولكنها
ّ

حمددة النهاية .وعندما يوجه الشواظ عرب إرساله من لدن مدبر حكيم عىل املعذبني

يف األرض والسموات فحينئذ تعلم هنايته واجتاهه .ومثل هذا الوصف الدقيق
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ملحتوى الشواظ يصدق متاما عىل احلمم الربكانية املتطايرة من جوف الربكان التي
تتكون من عدة مواد سيأيت الحقا وصفها علميا .أي ّ
إن تأويل الشواظ باخلليط من
النار هو امللتزم عىل وفق املقاربة الصوتية املذكورة آنفا بني اجلذر (شوظ) ونظائره

التي ظهرت فيها معاين االحرتاق واخلروج عن األصل والرتاكم واخللط ،لكن

موجه ألن تراكم أجزاء (الشواظ)
قرص جوهر الشواظ عىل اللهب والدخان غري ّ

املفهوم من الصيغة ( ُفعال) ينبغي أن يكون مادة حمسوسة وليس جوهرا عارضا
الناري.
كاللهب والدخان اللذين ال يصدق عليهام وصف الركام
ّ

وأما النحاس فنمط من النار املحرقة –أيضا -وأقرب أمره أن يكون اسام

للسيل الربكاين الذي يعقب مرحلة (الشواظ) ينبثق من جوف الربكان زاحفا هبدوء

عىل سطح األرض ،فيحرق كل ما يعرتض طريقه .ووجه ال ِوفاق ظاهر بني ال ّنحاس

الفلز
وفلز النحاس فكالمها بلون أمحر ،والنحاس
بمعنى السيل الربكا ّ
ّ
ين اجلارف ّ

ينامز بارتفاع درجة انصهاره وهي  1083درجة مئوية ،ودرجة غليانه (2567م)

وهي األعىل .فإذا ما صب هذا السائل امللتهب عىل جسد ،مثل ذلك صنف ًا من

أقسى أنواع العذاب أمل ًا وأشدها أثر ًا .وما يعضد كون األصل يف النحاس (صهري
الربكان املنبثق من جوف األرض) ّ
أن املحصل من اجتامع النون واحلاء هو حكاية
ٌ
كلمة ُحي َكى هبا
صوت يف جوف اإلنسان ،قال ابن فارس «(نح) النون واحلاء

صوت .فال َّتنحنُح معروف .وال َّنحيح :صوت ير ِّدده اإلنسان يف َجوفه»( .)101ومع

تثليث هذا األصل تتفرع رضوب من حكاية األصوات ختتلف باختالف الصوت

ٍ
ٌ
«كلمة
صوت وإعوال( .)102والنحط
الثالث .فأصل النحب وال َّنحيب هو البكاء مع
ِ
ُ
ُّ
ينحط
املتكرب
الرجل
تدل عىل
حكاية صوت .من ذلك ال َّن ِحيط َّ
ِّ
كالزفري .وال َّن َّحاطّ :
من َ
الغيظ»( .)103وثمة أصول أخرى انشعبت من حكاية األصوات الطبيعية لتدل

عىل القصد والتعمد يف إخراجها كام يف «النحر :موضع القالدة من الصدر ونحرته
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حز ُت ال ّناق َة ب ِرجيل:
أصبت نحره ،ومنه نحر البعري»( .)104و «ال َّن ْحز :ال َّن ْخس ...و َن ْ

ركل ُتها .وال َّناحز :أن يصيب املِر َف ُق كركر َة البعري»( .)105وقد يكون اإلخراج ليشء
ليس صوتا كام يف «ال ُّن ْحل :أن ُت ِ
عط َي شيئ ًا بال استِ ْعواض .و َن َح ْل ُت املرأ َة َم ْه َرها

نِحل ًة ،أي عن ِطيب َن ْف ٍ
﴿وآ ُتوا
املفرسون يف قوله تعاىل :رَ
س من غري مطا َلبة .كذا قال ِّ

()106
سمي ال َّنحل
الطيب ّ
الن رَِّس رَاء رَصدُ رَق ِاهتِ َّن نِ ْح رَل ًة﴾ [النساء  . »]4وبملحظ إعطاء ّ
نحال ،والنحول بمعنى الضعف جماز من النحل لدقة وسطه فقالواَ « :ن َحل ِج ُسمه

ُنحو ً
ال فهو ناحل ،إذا َّ
باهتا من
السيوف التي َر َّقت ُظ ُ
دق ،وأنْح َله ُّ
اهلم .وال َّنواحلُّ :
كثرة َّ ْ
الرضب هبا»( )107وكل هذا تشبيه بال ّنحل.

وربام يفهم معنى الضعف واهلزال يف طائفة من هذه النظائر الصوتية من جانب

آخر هو إن معنى إخراج اليشء املفهوم ابتداء منها يفيض إىل الضعف واهلزال كام يف

الس َ
«قوهلمْ :
نان :ر ّققته،
الع ْظم:
ُ
نحض ُت َ
أخذت ما عليه من َحلم .ويقولونَ :ن َح ْضت ِّ
()108
الر ُجل نحاف ًة فهو نحيف ،إذا َّ
كأ َّنك ملا ر َّققته أخذت عنه َن َ
قل
حضه»  .و « َن ُحف ّ
ِ
وتسويته
وه ِزل»( .)109وعىل هذا املعنى حيمل ال ّنحت ملا فيه من َن ْج ِر اليشء
حلمه ُ
ُ

التعمد الذي ُرصفت ألجله هذه األصول من األصوات إىل
وتقشريه .وبملحظ
ّ
غريها من املعاين ُرصف كذلك األصل (نحا) إىل الداللة عىل قصد يشء معني

«ولذلك ُس ِّمي َن ْح ُو الكالم ،ألنّه َي ِ
فيتكلم عىل َح َسب ما كان
قصد أصول الكالم
ُ

العرب تتك َّلم به»(.)110

ويبدو ّ
أن النحاس يشتمل عىل إخراج يشء حمسوس عىل نحو مقصود وممتد

ومع تقييده بالقيد (من نار) يكون املفهوم خليطا من معادن منصهرة خترج من

جوف األرض لتزحف عىل أديمها ممتدة نحو جهة معينة فتحرق ّ
كل ما يعرتض

طريقها وأبني مصاديق هذا الوصف هو السيل الربكاين الذي يعقب مرحلة الشواظ
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أي ثوران الربكان بالغازات واألبخرة والرماد واحلمم املتطايرة .فاملعنى املعجمي
الذي ظهر آنفا ّ
يدل عىل أن (الشواظ والنحاس) انشعبا من املكون األصيل هلام وهو

اجلن واإلنس ،ومها نمطان من النار أحدمها مقذوف يف
(النار) لريسال إىل معرش ّ
اهلواء واآلخر زاحف عىل األرض.

التفسري العلمي للبكان ومكوناته
الربكان هو ذلك املكان الذي تنبعث منه املواد الصهريية احلارة مع األبخرة

فوهات
والغازات املصاحبة هلا عىل عمق من القرشة األرضية وحيدث ذلك خالل ّ
أو شقوق .وترتاكم املواد املنصهرة أو تنساب بحسب نوعها لتشكل أشكاال أرضية

خمتلفة منها التالل املخروطية أو اجلبال الربكانية العالية .والتفسري العلمي للمواد
الربكانية أثبت أهنا نوعان ،األول :حطام صخري صلب متطاير بفعل الغازات
الكثيفة ،واآلخر :مواد سائلة.ففي بدء ثوران الربكان وانفجاره ينبثق ُحطام

صخري ينشأ من القرشة املتصلبة التي تنتزع من اجلدران يف عنق الربكان ،ويرتكب
ّ

احلطام الصخري من مواد ختتلف يف أحجامها منها الكتل الصخرية ،والقذائف
واجلمرات ،والرمل والغبار الربكاين .وكل هذه املقذوفات الربكانية إنام تندفع نتيجة

لدفع الغازات املنطلقة من الصهري بقوة وعنف إذ خترج من الرباكني يف أثناء نشاطها

مكونا سحبا هائلة خيتلط معه فيها
غازات بخار املاء الذي ينبثق ّ
بكميات عظيمة ّ
الغبار والغازات األخرى .وتتكاثف هذه األبخرة مسببة ألمطار غزيرة تتساقط يف
حميط الربكان .ويصاحب االنفجاريات وسقوط األمطار حدوث أضواء كهربائية
تنشأ من احتكاك حبيبات الرماد الربكاين بعضها ببعض نتيجة لالضطرابات اجلوية،

وفضال عن األبخرة املائية الشديدة احلرارة ،ينفث الربكان غازات متعددة أمهها
اهليدروجني والكلورين والكربيت والنرتوجني والكربون واألوكسجني .ويمكن
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أن يقال باطمئنان :إن الشواظ هو مصداق جلميع هذه املقذوفات املتطايرة من
جوف األرض بفعل الرباكني الثائرة .أما املواد السائلة التي تندفع من جوف الربكان

بأهنا كتل سائلة
فتسمى علميا (الالفا) وعرفت ّ
يف مرحلة الحقة الندفاع املقذوفات ّ
تلفظها الرباكني ،وتبلغ درجة حرارهتا بني 1000م و1200م .وتنبثق الالفا من
فوهة الربكان ،وتطفح من خالل الشقوق والكسور التي تنشئها االنفجارات
وضغط كتل الصهري يف جوانب املخروط الربكاين ،وتتو ّقف طبيعة الالفا ومظهرها

عىل الرتكيب الكيمياوي لكتل الصهري الذي تنبعث منه وهي نوعان :الفا خفيفة

فاحتة اللون :وهذه متتاز بعظم لزوجتها ،ومن ثم فإهنا بطيئة التدفق ،والفا ثقيلة
بأهنا سائلة ومتحركة لدرجة كبرية ،وتنساب
داكنة اللون :وهي الفا بازلتية ،ومتتاز ّ
يف جما ٍر عىل منحدرات الربكان ،وحني تنبثق هذه الالفا من خالل كسور عظيمة

االمتداد فإهنا تنترش فوق مساحات هائلة مكونة هلضاب فسيحة ،ومثلها هضبة
احلبشة وهضبة الدكن باهلند وهضبة كولومبيا بأمريكا الشاملية(.)111

التعبري القرآين يعضد تأويل ُ
(شواظ و ُنحاس) باملواد البكانية
ثمة عدة من القرائن اللفظية واملعنوية يف التعبري القرآين تفصح عن أن املراد

بالشواظ والنحاس نمطان من نار الربكان ومن تلك القرائن:
 )1اإلفراغ

﴿س رَن ْف ُر ُغ رَل ُك ْم
ورد يف سورة الرمحن قبل آية اإلرسال يف قوله تعاىل :رَ
رَأ ُّي رَه ال َّث رَق رَال ِن﴾ [الرمحن ]31:وأفضل ما يقال يف تأويل اإلفراغ إنه يعني إخراج

الشواظ والنحاس من جوف األرض من خالل الرباكني ،فاملعنى احلقيقي
لإلفراغ خالف االمتالء يقال :أفرغت الدلو :صببت ما فيه ،ومنه استعري لسائر
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وسى رَفا ِر ًغا﴾ [القصص ]10:أي:
الكالم كام يف قوله تعاىل رَ
﴿و رَأ ْص رَب رَح ُفؤرَ ُاد ُأ ِّم ُم رَ
«كأنّام فرغ من ُل ّبها ملا تداخلها من اخلوف»( .)112واستعمله التعبري القرآين
باملعنى احلقيقي مع القطر وهو فلز النحاس الذائب يف قصة ذي القرنني
وين ُز رَب رَر ْ رَ
ارا رَق رَ
ني رَق رَ
احل ِد ِ
الص رَد رَف ْ ِ
اوى رَب ْ رَ
ال
﴿آ ُت ِ
يد رَح َّتى إِ رَذا رَس رَ
ني َّ
ال ان ُْف ُخوا رَح َّتى إِ رَذا رَج رَع رَل ُه رَن ً

وين ُأ ْف ِر ْغ رَع رَل ْي ِه ِق ْط ًرا﴾ [الكهف .]96:فهذا يعضد كون املراد باإلفراغ يف آية الرمحن
آ ُت ِ

هو إخراج الشواظ والنحاس من مكمنهام وهو جوف األرض .وال مسوغ لرصفه
«﴿س رَن ْف ُر ُغ رَل ُك ْم﴾ مستعار من قول
عن حقيقته إىل املجاز كام يف قول الزخمرشي:
رَ

سأجترد لإليقاع بك من كل ما يشغلني عنك،
الرجل ملن يتهدّ ده :سأفرغ لك ،يريد:
ّ

حتى ال يكون يل شغل سواه ،واملراد :التوفر عىل النكاية فيه واالنتقام منه ،وجيوز

أن يراد :ستنتهي الدنيا وتبلغ آخرها ،وتنتهي عند ذلك شؤون اخللق التي أرادها
بقولهُ :
﴿ك َّل رَي ْو ٍم ُه رَو ِف رَش ْأ ٍن﴾ فال يبقى إال شأن واحد وهو جزاؤكم ،فجعل ذلك

فراغ ًا هلم عىل طريق املثل»( .)113وواضح أن رصف اإلفراغ إىل طلب املهلة متهيدا
لإليقاع باخلصم معنى ال يصح تصوره مع الباري عز وجل الذي رَ
﴿أ ْم ُر ُه إِ رَذا رَأ رَرا رَد
ّ
رَش ْيئًا رَأنْ رَي ُق رَ
ول رَل ُه ُك ْن رَف رَي ُكونُ ﴾ [يس.]82 :
 )2معرش الن واإلنس
اجلن واإلنس) رصيح يف ّ
أن
جميء آية اإلرسال مصدّ رة بالنداء يف (يا معرش ّ

أحداث التحدّ ي يف الدنيا وليس يف اآلخرة؛ ّ
ألن املعرش كالعشرية ،وهم «أهل

الرجل الذين يتكثّر هبم أي يصريون له بمنزلة العدد الكامل وذلك أن العرشة
هو العدد الكامل ،فصار العشرية اسام لكل مجاعة من أقارب الرجل الذين يتكثر
هبم ،والعشري :املعارش»( .)114ثم إن اإلنس هم اجلامعة البرشية التي يأنس بعضهم

ببعض( )115وهو هبذه الداللة خيتلف عن الناس الذين هم مطلق البرشية التي د ّبت
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فوق األرض ألن أصل الناس من النوس وهو احلركة الظاهرة( .)116وأغرب كثريا

من رأى أن الناس منشعب من األناس بحذف اهلمزة( )117ألن بني األناس والناس

فرقا واضحا يفصح عن ّ
أن األناس بعض الناس كام يف قوله تعاىل ﴿ رَي ْو رَم رَندْ ُعو ُك َّل
اس بِإِ رَم ِ
ُأ رَن ٍ
اجلن) مجاعة من اجلن بينهم ألفة
ام ِه ْم﴾ [اإلرساء .]71:فاملراد ب (معرش ّ

وود وتعارف ،واملراد ب(معرش اإلنس) مجاعة برشية يأنس بعضهم ببعض وبينهم
ألفة وعرشة ،ويف كلتا احلالني يكونوا ذوي قوة وبأس فيكون حتدّ هيم أليق باملقام ممّا

لو كانوا متخاصمني ومتنافرين ال أنس بينهم وال صحبة .ولتحقق معنى املعارشة
ثم تكون األرض مكانا للنفاذ واألقطار والنار ،وأما
ال بد من وحدة املكان ،ومن ّ

يوم احلساب يف اآلخرة فال يتحقق فيه معنى املعارشة واألنس بل الوحدة كام يف قوله
اح رَبتِ ِه رَو رَبنِ ِ
يه رَو رَص ِ
يه رَو ُأ ِّم ِه رَو رَأبِ ِ
تعاىل ﴿ :رَي ْو رَم رَي ِف ُّر ْاملرَ ْر ُء ِم ْن رَأ ِخ ِ
يه لِ ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ ِم ْن ُه ْم رَي ْو رَمئِ ٍذ
رَش ْأنٌ ُيغْ نِ ِ
يه﴾ [عبس.]37-34:
 )3النفاذ من
ذكروا أن املراد بـ (انفذوا) هو اهربوا واخرجوا ،وذلك يف يوم القيامة إذ يقال

هلم« :إن استطعتم أن جتوزوا أقطار السموات واألرض فتعجزوا ربكم حتى ال
يقدر عليكم فجوزوا ،ال مهرب لكم أينام تكونوا فثم ملك اهلل»( .)118والصوت

الذي يثلث النون والفاء حيدد املعنى اخلاص بكل جذر ،فاألصل الثنائي (نف)

تتفرع منه أصول هي( :نفت ،نفث ،نفج ،نفح ،نفخ ،نفد ،نفذ ،نفر ،نفس ،نفش،
نفض ،نفط ،نفع ،نفق ،نفل ،نفه ،نفى) واجلامع بني هذه األصول هو ّأهنا تفيد
الداللة عىل دفع ٍ
يشء وإخراجه ،ومعظمها ظاهرة الداللة عىل أنامط خمتلفة من دفع

ٍ
يشء يف اهلواء كام يف النفخ والنفث والنفس والنفر والنفط والنفح والنفذ والنفش
والنفض ،وسائر األصول يلحظ فيها معنى دفع يشء غري اهلواء(.)119
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والذال برخاوته يف (نفذ) حياكي ابتعادا يف صوت حفيف واضح من مالمسة

املبتعد للامدة الداخل فيها ،لذا يقال :نفذ السهم يف الرمية ،اذا دخل من جانبها
وخرج من اآلخر حمتكا بامدهتا ،واستعامل األمر :انفذوا ،ليس ّ
ليدل عىل اخلروج من

املكان حسب ،بل اخلروج النافذ ،أي :املخرتق هلذا املكان بحيث يبتعد عنه إىل مكان

مارا به كله .وهذا املعنى الدقيق للنفاذ يتحقق يف جوانب األرض نفسها أو
آخر غريه ّ

جوانب السامء الواحدة وهي التي ُع ّرب عنها باألقطار.
 )4من...

حدّ دت اآلية نشوء النفوذ فذكرت (من أقطار السموات واألرض) فهو –ذن-

نفوذ ينبثق من األرض نفسها والسامء نفسها فنشوء النفوذ معلوم لكن جهته ليست

معلومة وهذا الظاهر من مدلول اآلية خيالف ما توصل إليه الباحث زغلول النجار
بأن النفوذ يف جوف األرض واألقطار هي اخلطوط التي خترتق جوفها .لتصل بني

رشقها وغرهبا أو بني شامهلا وجنوهبا؛ ّ
ألن التعبري القرآين ذكر نقطة انبثاق النفوذ
فاستعمل األداة (من) ومل يذكر جهته (يف) أو (إىل) كي يؤول النفوذ باخرتاق جوف
األرض ،والشواظ والنحاس ملّا كانا من لوازم األرض فإن التحدّ ي املرسل عىل

الثقلني هو يف أدنى مراتبه ّ
إلن املفهوم من ذكر مكونات الربكان لقهر الثقلني إشعار
بعجزهم وقلة حيلتهم أمام هذا التحدي الذي ال طاقة هلم عىل امليض فيه حتى

النهاية عىل الرغم من هوانه وقلة بأسه إذا ما قورن بغريه من مظاهر القدرة اإلهلية،

فهم مقهورون يف أدنى مراتب التحدي وهو الربكان فام بالك بام فوقه من منازل
العذاب ُّ
كالشهب والنيازك وظلل النار ونحو هذا .ويمكن جتسيد هذه الصورة

القرآنية بشخص يتحدّ ى بطال عامليا يف لعبة رفع األثقال فيقول له :أحتداك أن ترفع
هذه احلقيبة ،فريد البطل ساخرا :سأمحلها بأصبع واحد.
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 )5األقطار
حار ابن فارس يف مجع مشتقات األصل (قطر) عىل معنى واحد فجعل الباب

كله مقيسا يف اإلرسال والتتابع إال ما ّ
دل عىل اجلانب والناحية ،قائال« :القاف

ُ
متباينة األصول ،وقد
وكلمه
باب غري موضوع عىل قياس،
ُ
والطاء والراء هذا ٌ
طعنَه َّ
كتبناهاُ .
فقطره ،أي ألقاه عىل
فالقطر :ال ّناحية .واألقطار :اجلوانب ،ويقالَ :

أحد ُق ْط َريه ،ومها جانباه .قال:120

قد ِ
وجاراهتا ما َّ
الفارس إال أنــــــــا
قطر
علمت َسلمى
ُ
َ

ِ
 ...وال َق ْطرَ :ق ْطر ِ
باب ينقاس يف هذا املوضعَّ ،
ألن معناه التتا ُبع
املاء
وغريه .وهذا ٌ
القوم ،إذا جاؤوا أرسا ً
ٌ
مأخوذ من ِقطار اإلبل...
ال،
قاطر
ُ
ومن ذلك ِق َطار اإلبلَ .و َت َ
أن األقطار مجع ( ُ
ذه َب»( .)121ويبدو ّ
القطر) بالضم
وقوهلمَ :ق َط َر يف األرض ،أي َ
ألهنا ِقطع من األرض معزول
وهو الناحية واجلانب من األرض
وسميت كذلك ّ
ّ
بعضها عن بعض بحدود خاصة حتى كأهنا ال اتصال بينها ،وتفسري القطر بالقطعة

من األرض يؤيده ّ
أن القاف والطاء وما يثلثهام نظائر جتتمع عىل رضوب من القطع
منها (القط والقطف والقطع والقطم) وكذا ال َق ْطر ملا تتابع من قطرات املطر ألنه

يسقط قطرة فأخرى ،ويف هذا انقطاع بعضه عن بعض ثم شاع يف املجاز فقالوا:

(تقاطر) القوم :جاؤوا أرسا ً
وسمي الرصع قطرا تشبيها بقطر املطر
ال كال َقطر،
ّ

أي سقوطه عىل األرض ملا يلحظ فيه من التتابع واإلرسال .ومنه (قطار اإلبل).

و(القطران) ما ّ
﴿سابِي ُل ُهم ِّمن رَق ِط رَر ٍ
ان﴾ [إبراهيم.]50 :
يتقطر من القار ،قال تعاىل :رَ رَ
أي من القار ،و ِ
وين ُأ ْف ِر ْغ رَع رَل ْي ِه ِق ْطر ًا﴾ [الكهف:
(القطر) هو النحاس .قال تعاىل﴿ :آ ُت ِ
 .]96أي نحاس ًا منصهر ًا( .)122وواضح وجه التقابل الداليل بني طريف التحدي

(نفاذ الثقلني من األقطار) و (إفراغ الشواظ والنحاس عليهام) ،فاملحصل من هذا
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التقابل هو أن الثقلني إن حاوال االنفالت من حميطهام حتديا للقدرة اإلهلية فعليهم أن
يواجهوا بعضا من مظاهر تلك القدرة بل أدناها وهو إفراغ ما يف جوف األرض من

أول أقطار السموات واألرض
نار ُحمرقة .وكان الباحث زغلول ال ّنجار قد أغرب ملا ّ
بأنه مجع للواحد ُقطر و « ُقطر كل شكل وكل جسم :اخلط الواصل من أحد أطرافه

إىل الطرف املقابل مرور ًا بمركزه»( .)123ثم راح يؤسس عىل فهمه هذا أن املراد بسياق

اجلن واإلنس بعجزمها عن النفاذ من أقطار األرض التي ترتاوح
اآلية هو إشعار ّ
بني ( )12756كيلو مرت ًا بالنسبة إىل متوسط قطرها االستوائي ،و( )12713كيلو

مرت ًا بالنسبة إىل متوسط قطرها القطبي ،ويستحيل عىل اإلنسان اخرتاق األرض
من أقطارها الرتفاع كل من الضغط واحلرارة باستمرار يف اجتاه املركز مما ال تطيقه

القدرة البرشية ،وال التقنيات املتقدمة التي حققها إنسان هذا العرص(.)124

لكن هذا التأويل ملدلول القطر يصطدم بمدلول اخلرق الذي ذكره األستاذ
ّ

زغلول نفسه عرضا يف تفسريه العلمي لألقطار وهو الذي استعمله التعبري القرآين
ش ِيف ْ رَ
األ ْر ِ
﴿و رَال رَ ْت ِ
ض رَم رَر ًحا
داال عىل معنى ثقب األرض من جانبيها يف قوله تعاىل :رَ

إِ َّن رَك رَل ْن رَ ْت ِر رَق ْ رَ
ال رَب رَ
ال ُط ً
األ ْر رَ
ض رَو رَل ْن رَت ْب ُل رَغ ْ ِ
وال﴾ [اإلرساء .]37:وواضح من التعبري
القرآين أن نفي خرق األرض بـ (لن) األبدية ينسحب عىل جنس البرشية ك ّلها

أما النفوذ من أقطار السموات واألرض فجائز كام يف ذيل اآلية رَ
﴿ال رَت ْن ُف ُذونرَ إِ َّال
بِ ُس ْل رَط ٍ
ان﴾.

وقد ذكر األستاذ نفسه أن أي سلطان تتوصل إليه البرشية بتقدمها العلم ال يتيح

هلا خرق األرض طوال أو عرضا ألن حرارة جوفها قادرة عىل صهر كل املعادن فام
بالك بالبرش .أي إن السلطان ال ُينتفع به إن كان املراد بالنفاذ خرق جوف األرض

أما تأويل النفاذ باالنفالت من جوانب األرض والسامء فمالئم لذكر السلطان بعده
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إذ هو آلة النفاذ الذي حتقق فعال يف هذا العرص من أقطار األرض عىل نحو واضح

وأقل وضوحا من أقطار السامء.
 )6يرسل عليكم

علو،
مع تأويل الشواظ وال ّنحاس باملواد الربكانية يتحقق معنى اإلرسال من ّ

وال يتح ّقق معنى العلو مع تأويلهام بالدخان واللهب فهذان كالوعاء املستوعب ما

فيه ،وكذا ال يتحقق معنى العلو يف تأويل زغلول النجار القطر باخلرق الواصل بني
قطبي األرض ،ويظهر من سياق اآلية ّ
أن إرسال الشواظ غري إرسال النحاس بل
مها متعاقبان ،وتقديم الشواظ عىل النحاس مالئم لتقديم اجلن عىل اإلنس فكأن
احلمم املتطايرة للجنس الطائر والصهري الزاحف للجنس املايش ،وآيات العذاب
اب ْ ُ
األ ْخدُ ِ
ود﴾
كثريا ما يسندها التعبري القرآين إىل فاعل جمهول كام يف ﴿ ُقتِ رَل رَأ ْص رَح ُ

الط ِ
ود رَف ُأ ْه ِل ُكوا بِ َّ
اغ رَي ِة﴾ [احلاقة ]5 :وأمثال هذا كثري .وربام
[الربوج ]4 :و ﴿ رَف رَأ َّما رَث ُم ُ
يتحقق معنى اإلفراغ املذكور آنفا جليا يف قراءة (س ُيفرغ)( )125عىل البناء للمجهول

فهذه أليق من غريها بسياق آي العذاب يف التعبري القرآين.
 )7إال بسلطان

املحصل من ذكر أداة االستثناء أن نمطا من النفوذ متحقق للجن واإلنس
ّ

ولكن بإذنه تعاىل ال بتحديه ،وذكر السلطان مالئم لتصوير معنى احلفظ واالرتقاب
والعناية فهو من السلطة أي احلكم والتسلط أما الكيفية فمعلومة إلنسان هذا

من اهلل
العرص وقد تكون جمهولة لعامة البرش ومل تنكشف إال خلاصتهم من الذين ّ

تعاىل عليهم بالنفاذ من أقطار السموات واألرض عىل نحو ذهني أو جسدي وأوهلم
نبينا حممد  يف قصة اإلرساء واملعراج والنبي عيسى الذي رفعه اهلل تعاىل إليه
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وغريمها من األنبياء واألولياء والصاحلني الذين ّ
مكنهم اهلل تعاىل بسبل األرض

والسامء .فتعاىل عام يقول اجلاهلون علوا كبريا.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

ينظر :املقتضب للمربد (عضيمة  )1994ص  194/1واملنصف البن جني (ط)1954 1
ص 130واملمتع يف الترصيف البن عصفور (قباوة  )1983ص .279/1
دروس يف الترصيف ،حممد حميي الدين (ط )1958 3ص .42
اخلصائص ،ابن جني .129/3
ينظر :كتاب سيبويه (هارون) ص 225 /2 :واملقتضب .194/1
كتاب سيبويه .373 372/4
ينظر :املثلث البن السيد البطليويس 95/1
ينظر :كتاب سيبويه ،249/4 :واملمتع يف الترصيف .83/1
ينظر :كتاب سيبويه  ،617 ،609،610/3ورشح الشافية ،ريض الدين االسرتبادي
.206/2
ينظر :كتاب سيبويه ،610/3:والظئر :يقال للمرضع من اإلناث ومجعها ِظئران ،ينظر:
والر ّبى :الشاة إذا ولدت أو مات ولدها ،ينظر :القاموس
املحيط يف اللغة( 39/10 :ظأر)ُ ،
املحيط للفريوز أبادي.87/1 :
ينظر :الكتاب.647/3 :
ينظر :املحتسب ،ابن جني  73/2و.319
ينظر :ليس يف كالم العرب ،ابن خالويه.42 :
ينظر :الكتاب.612-611/3 :
رشح الشافية .148/1
الكتاب.31/4 :
املصدر نفسه .634/3 :وينظر :اخلصائص 46 /3 :و.268 -267
املخصص ،ابن سيده.88/15 :
رشح الشافية.148/1 :
املصدر نفسه.136/2 :
ينظر :معاين األبنية يف العربية ،د .فاضل السامرائي.28 :
ينظر:الكتاب 10/4 :وأدب الكاتب  367ورشح الشافية .155/1

252

.22
.23

.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41

داء يأخذ اإلبل واخليل يف صدورها ،ينظر :الصحاح (دكع)
الدُ ُ
كاع بالضمٌ :
أدب الكاتبُ ،469 :
وداء للبعري يميته يف يومه ،ينظر :القاموس
داء للقلبٌ ،
والقالبٌ :
املحيطُ ،127/1:
واخلامل :داء يأخذ البعري فيهلكه ،ينظر :املحيط يف اللغة355/4 :
(مخل) ،والدُّ كاع :داء يأخذ اخليل واإلبل يف صدورها ،ينظر :القاموس املحيط،716/1 :
يتغري لو ُنه ،ينظر:مقاييس اللغة11/3:
والسهام :ما يصيب اإلنسان من َو َهج َّ
الصيف حتى َّ
ُّ
َ
ُ
َ
ِ
(سهم) ،واخلامر :ما يصيب اإلنسان من أمل ٍ وصداع وأذى من رشب اخل ْمر ،ينظر :لسان
العرب( 1259/13:مخر).
املقرب.487 :
رشح الشافية ،155 -154/1 :وال ُبغام :صوت ال ّناقة والظبية أيض ًا ،ينظر :مقاييس
اللغة( 271/1:بغم).
العضاضِ :عرنني األنف ،ينظر :املحيط يف اللغة( 77/1عض) ،والقاموس املحيط
ُ
.648/1
ِ
احلرانِ :خالء الدابة أو الناقة ،ينظر :مقاييس اللغة( 47/2 :حرن).

ِّ
الشباب :ال َّنشاط ورفع اليدين ،ينظر :القاموس املحيط.99/1 :
الكتاب ،13/4 :وينظر :ارتشاف الرضب.127 :
رشح الشافية.155/1 :
ديوان األدب :الفارايب.3 :
معاين األبنية يف العربية.27 :
الكشاف للزخمرشي 576/2
الكشاف 294/2
نظم الدرر للبقاعي .389/7
لسان العرب ( 362/19نحس).
ينظر :جامع البيان للطربي .173-172/27/13
معاين القرآن للفراء 117/3
جماز القرآن أليب عبيدة 244/2
جامع البيان .171/27/3
ينظر :معاين القرآن وإعرابه للزجاج  79/5وإعراب القرآن للنحاس  272/4والتبيان
للطويس  379/9وجممع البيان للطربيس  342/27/9والكشف والبيان للثعلبي 59/6
والكشاف  47/4واملحرر الوجيز البن عطية  230/5ومعامل التنزيل للبغوي 247/4
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.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
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.51
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.53
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.55
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واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي  121/17ومدارك التنزيل للنسفي 1737/3وتفسري
الفخر الرازي 110/29/10وتفسري القرآن العظيم البن كثري  9/5والبحر املحيط أليب
حيان 65/10والتسهيل لعلوم التنزيل البن جزى  395/2والنكت والعيون للاموردي
 435/5والبحر املديد البن عجيبة  275/7وإرشاد العقل السليم أليب السعود 44/8
وأنوار التنزيل للبيضاوي  454/4وتفسري ابن عريب  305/2ونظم الدرر للبقاعي
 389/7وتفسري اللباب البن عادل .332/18
جامع البيان .172/27/13
جامع البيان .173–172/27/13
جامع البيان  173/27/13والنكت والعيون  435/5والدر املنثور .363-362/7
ينظر :مشكل إعراب القرآن ملكي القييس  706/2واجلامع ألحكام القرآن.121/17
ال يوجد يف ديوانه وهو من شواهد أيب عبيدة والطربي ،ينظر :جماز القرآن  244/2وجامع
البيان .172/27/13
ديوان حسان بن ثابت (دار املعرفة 2013م).152 :
نفسه .153-152
ينظر :الصحاح  979واملفردات  764ولسان العرب (مركز الرشق األوسط 2011م):
.77/19
الكشاف 4/4
ينظر:التبيان للطويس  376/9والكشاف 45/4
الكشاف  45/4وينظر :التبيان للطويس .374/9
إعراب القرآن .268/4
ينظر :معاين القرآن وإعرابه  79/5وإعراب القرآن للنحاس  272/4والتبيان للطويس
 379/9وجممع البيان  342/27/9والكشف والبيان  59/6والكشاف  47/4واملحرر
الوجيز  230/5ومعامل التنزيل  247/4واجلامع ألحكام القرآن  121/17ومدارك
التنزيل  1737/3وتفسري الفخر الرازي 110/29/10وتفسري القرآن العظيم 9/5
والبحر املحيط  65/10والتسهيل لعلوم التنزيل  395/2والنكت والعيون 435/5
والبحر املديد  275/7وإرشاد العقل السليم  44/8وأنوار التنزيل  454/4ونظم الدرر
 389/7وتفسري اللباب .332/18
ديوانه .81
جامع البيان .173/27/13
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ينظر :جامع البيان  173-172/27/13والدر املنثور .363/7
املفردات 794
معاين القرآن وإعرابه  79/5وإعراب القرآن للنحاس  272/4والكشف والبيان 59/6
والكشاف  47/4واملحرر الوجيز  230/5وتفسري اللباب .332/18
ينظر :تفسري اللباب  332/18ونظم الدرر .389/7
الفخر الرازي .110/29/10
ينظر :نفسه
ينظر :السبعة  621واحلجة  250/6وحجة القراءات  693واإلحتاف .511/2
نظم الدرر 389/7
اجلامع ألحكام القرآن  121/17وينظر :جممع البيان  342/27/9ومعامل التنزيل
 274/4وتفسري اللباب 332/18
معامل التنزيل 247/4
البحر املديد .275/7
األمثل .463-462/13
أضواء البيان للشنقيطي ( 2116دارالكتب العلمية )2011
املحرر الوجيز  230/5وينظر :البحر املديد .279/7
الفخر الرازي .111/29/10
ينظر :املحرر الوجيز  230/5والبحر املحيط  68/10وتفسري اللباب .336/18
البحر املحيط .65/10
الدر املنثور .362/7
ينظر :التبيان للطويس  384/9واملحرر الوجيز  237/5والبحر املديد.281/7
ينظر :مجهرة اللغة  494 ،222/2ومقاييس اللغة  542والصحاح  569واملفردات .470
القاموس املحيط .642
القاموس املحيط .642
ينظر :لسان العرب .362/19
مقاييس اللغة 1061
املفردات 794
ديوانه(2تح شكري مجيل)
العني .1765/3
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 .84لسان العرب .362/19
 .85ينظر :العني  1765/3ومقاييس اللغة  1016ولسان العرب .362/19
 .86املفردات 602
 .87املفردات 602
 .88ينظر :الصحاح  574واملفردات  454وأساس البالغة 343
 .89ينظر :الصحاح  571واملفردات  470أساس البالغة 342
 .90الكشاف 502/2
 .91تفسري الفخر الرازي 132/26/9وينظر :املحرر الوجيز .476/4
 .92املفردات 469
 .93املفردات 469
 .94ينظر :املفردات 470
 .95القاموس املحيط 678
 .96أساس البالغة 344
 .97الصحاح  569وينظر :القاموس املحيط .621
 .98مقاييس اللغة .526
 .99ينظر :الصحاح 459
 .100الكامل يف اللغة واألدب .308/1
 .101مقاييس اللغة 997
 .102العني 1763/3
 .103مقاييس اللغة 1071
 .104املفردات 794
 .105مقاييس اللغة 1016
 .106املفردات 795
 .107املفردات 795
 .108مقاييس اللغة 1017
 .109مقاييس اللغة 1017
 .110مقاييس اللغة 1017
 .111ينظر :شبكة املعلومات ،املوسوعة احلرة (ويكيبيديا) ،بركان.
 .112املفردات 632
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 .113الكشاف 47/4
 .114املفردات 567
 .115ينظر :الصحاح  58واملفردات .94
 .116هذا رأي الكوفيني كام يف جامع البيان  90/1وجمالس العلامء  56ورس الصناعة .138/1
 .117هذا رأي البرصيني كام يف العني  303/7والكتاب  196/2واملقتضب .33/1
 .118تفسري اللباب .336/18
 .119ينظر :الصحاح  1061-1056واملفردات  817وأساس البالغة .649-645
 .120لعمرو بن معد كرب كام يف الصناعتني للعسكري  21ورشح ديوان احلامسة للمرزوقي.124
 .121مقاييس اللغة 896
 .122املفردات  677وأساس البالغة 515
 .123شبكة املعلومات ،طريق اإلسالم ،اإلعجاز العلمي ،أقطار السموات واألرض لزغلول
النجار.
 .124نفسه.
 .125ينظر :السبعة البن جماهد  620واحلجة للفاريس  248/4وحجة القراءات أليب زرعة
 692وإحتاف فضالء البرش للدمياطي 511/2
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املصادر واملراجع
.1

.2

.3

.4

.5

.6

القرآن الكريم
احتاف فضالء البرش يف القراءات االربع
عرش ،امحد بن حممد الدمياطي الشهري
بالبناء ت (  ) 1117رواه وعلق عليه
و صححه عيل حممد الضباع ،دار الندوة
اجلديدة بريوت.
أدب الكاتب :ابو حممد عبد اهلل بن
مسلم بن قتيبة الدينوري (ت )#276
حتقيق وضبط ورشح :حممد حميي الدين
عبد احلميد ،ط ،4مطبعة السعادة ،مرص
1963 / 1382م.
ارتشاف الرضب من لسان العرب:
أبو حيان اثري الدين حممد بن يوسف
االندليس (ت )#745تح :امحد مصطفى
النامس ،الطبعة األوىل ،مطبعة املدين،
مرص 1987/ #1408م.
ارشاد العقل السليم اىل مزايا الكتاب
الكريم :ابو السعود حممد بن حممد
العامدي (ت ،)#982ط ،4دار إحياء
الرتاث العريب بريوت 1994 #1414م.
أساس البالغة :أبو القاسم حممد بن عمر
جار اهلل الزخمرشي (ت  )#538تقديم
د .حممود فهمي حجازي اهليئة العامة
لقصور الثقافة ،القاهرة 2003م.
أضواء البيان يف ايضاح القرآن بالقرآن:
حممد االمني الشنقيطي (ت،)#1393
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اعتنى به الشيخ العالييل ،ط  ،1دار احياء
الرتاث العريب ،بريوت  1996م.
 .7إعراب القرآن :ابو جعفر امحد بن حممد
بن النحاس (ت  ،)#338تعليق :عبد
املنعم خليل ابراهيم ،ط ،1دار الكتب
العلمية ،بريوت 2001 #1421م.
 .8األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل :الشيخ
نارص مكارم الشريازي ،تح :الشيخ
مهدي األنصاري ،قسم الرتمجة والنرش
ملدرسة اإلمام أمري املؤمنني .
 .9أنوار التنزيل وأرسار التأويل :القايض
نارص الدين ابو سعيد عبد اهلل بن عمر
البيضاوي (ت ،)#791تح :عبد القادر
حسونة ،دار الفكر ،بريوت 1996م.
 .10البحر املحيط يف التفسري :أبو حيان
حممد بن يوسف االندليس (ت ،)#745
عناية :الشيخ زهري جعيد ،دار الفكر،
بريوت 2005 ،#1425 ،م.
 .11البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد،
أبو العباس أمحد بن عجيبة احلسني ت
 ،#1224حتقيق عمر أمحد الراوي دار
الكتب العليمة 2010م.
 .12التبيان يف تفسري القرآن :ابو جعفر حممد
بن احلسن الطويس (ت )#460تح:
امحد شوقي االمني وامحد حبيب قصري،
املطبعة العلمية ومطبعة النعامن ،النجف
االرشف 1957م.

 .13التسهيل لعلوم التنزيل ،أبو القاسم حممد
بن أمحد بن جزى الكلبي ت ،#741
حتقيق حممد سامل هاشم ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط.2007 ،2
 .14التفسري الكبري او مفاتيح الغيب :فخر
الدين حممد بن عمر التميمي البكري
الرازي (ت ،)#604ط ،1دار الكتب
العلمية ،بريوت.#1421
 .15تفسري القرآن العظيم ،احلافظ أبو الفداء
إسامعيل بن عمر بن كثري (ت،)#774
إرشاف حممود عبد القادر األرناؤوط،
ط ،5دار صادر ،بريوت.2009 ،
 .16تفسري اللباب يف علوم الكتاب ،اإلمام
أبو حفص عمر بن عيل بن عادل
الدمشقي احلنبيل ( ،)#880حتقيق:
الشيخ عادل أمحد عبد املوجود و الشيخ
عيل حممد معوض ،ط ،2دار الكتب
العلمية ،بريوت.2011 ،
 .17هتذيب اللغة :ابو منصور حممد بن امحد
االزهري (ت )#370تح :يعقوب بن
عبد النبي ،مراجعة :حممد عيل النجار،
الدار املرصية للتاليف والرتمجة.
 .18جامع البيان عن تأويل آي القرآن :ابو
جعفر حممد بن جرير الطربي (ت)#310
دار الفكر ،بريوت 1988 #1408م.
 .19اجلامع ألحكام القرآن :أبو عبد اهلل حممد
بن امحد االنصاري القرطبي (ت)#671
خرج احاديثه حممد بن عيادي ،الدار
البيضاء 2005م.

 .20مجهرة اللغة :ابو بكر حممد بن احلسن
بن دريد (ت )#321دار صادر ،بريوت
(د.ت).
 .21احلجة يف القراءات السبع :اليب عبد اهلل
احلسني بن امحد بن خالويه (ت)#370
حتقيق امحد مزيد املزيدي ،قدم له د.
فتحي حجازي ،منشورات عيل بيضون،
دار الكتب العلمية ،لبنان (د.ت).
 .22اخلصائص :ابو الفتح عثامن بن جني
(ت )#392تح :حممد عيل النجار،
ط ،4مطابع اهليئة املرصية العامة ،مرص
1986 #1406م.
 .23دروس يف الترصيف :حممد حميي الدين
عبد احلميد ،ط ،3املكتبة التجارية
الكربى ،القاهرة1958 ،م.
 .24ديوان األدب :أبو ابراهيم اسحاق بن
ابراهيم الفارايب ت  ،#350حتقيق د.
أمحد خمتار عمر د .ابراهيم أنيس،مرص،
1976م.
 .25روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم
والسبع املثاين ،أبو الفضل شهاب الدين
السيد حممود اآللويس البغدادي ،،تعليق
حممد أمحد األمل وعمر عبد السالم
السالمي ،دار إحياء الرتاث العريب،
لبنان ،ط.1999 ،1
 .26رس صناعة اإلعراب :ابن جني ،تح:
حممد حسن اسامعيل وامحد رشدي
شحاتة ،ط ،1منشورات حممد عيل
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بيضون ،دار الكتب العلمية ،بريوت
 2000م.
 .27رشح شافية ابن احلاجب :الشيخ ريض
الدين حممد بن احلسن االسرتابادي
النحوي (ت ،)#688حتقيق وضبط
ورشح حممد نور احلسن وحممد الزفزاف،
وحممد حميي الدين عبد احلميد ،دار
الكتب العلمية ،منشورات :حممد عيل
بيضون ،بريوت (د.ت).
 .28الصحاح ،معجم الصحاح قاموس عريب
عريب مرتب ترتيبا ألفبائيا وفق أوائل
احلروف :اسامعيل بن محاد اجلوهري
(ت )#398اعتنى به خليل مأمون
شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 2008م.
 .29الصناعتني ،الكتابة والشعر :ابو هالل
العسكري (ت ،)#395تح :حممد عيل
البجاوي ،وحممد ابو الفضل ابراهيم،
مطبعة البايب احللبي ،القاهرة 1971م.
 .30العني ،ترتيب كتاب العني للخليل بن
أمحد الفراهيدي (ت )#175حتقيق :د.
مهدي املخزومي و د .ابراهيم السامرائي
طهران.#1425 ،
 .31القاموس املحيط :جمد الدين حممد بن
يعقوب الفريوزابادي (ت )#817إعداد
وتقديم حممد عبد احلمن املرعشيل ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت2003 ،م.
 .32الكامل يف اللغة واالدب :اليب العباس
حممد بن يزيد املربد(ت )#285عارضه
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باصوله وعلق عليه حممد ابو الفضل
ابراهيم ،دار الفكر العريب ،القاهرة.
 .33الكتاب :ابو برش عمرو بن عثامن بن قنرب
(سيبويه) (ت )#180تح :عبد السالم
هارون ،ط ،3النارش :مكتبة اخلانجي،
القاهرة 1988 #1408م.
 .34الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون
االقاويل يف وجوه التاويل :حممود بن
عمر الزخمرشي (ت  )#538ط ،1دار
الفكر1977 ،م
 .35الكشف والبيان يف تفسري القرآن
املعروف بتفسري الثعلبي ،أبو اسحاق
أمحد بن حممد الثعلبي ت  ،#427حتقيق
سيد كرسوي حسن ،دار الكتب العلمية،
بريوت.
 .36لسان العرب :ابن منظور ابو الفضل
مجال الدين حممد بن مكرم ( )#711دار
صادر ،بريوت 1956م
 .37ليس يف كالم العرب :ابن خالويه ،اليب
عبد اهلل احلسني بن امحد (ت370ه)،
تح أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم
للماليني ،بريوت ن 1979م.
 .38املثلث :ابن السيد البطليويس ،ابو
حممد عبد اهلل بن حممد (ت)#521
حتقيق ودراسة د .صالح مهدي عيل
الفرطويس ،وزارة الثقافة واالعالم ،دار
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ملخص البحث
ّ
شخص عدد من الدارسني والباحثني عيوب النحو يف ثالثة مواضع ،اوهلا

فصلوا فيها
كتب النحو وثانيها املناهج النحوية وثالثها املادة النحوية املوضوعة ،ثم ّ

ومن هؤالء االستاذ الدكتور نعمه رحيم العزاوي الذي ّ
شخص مثل هذه العيوب

يف كتابه ( يف حركة جتديد النحو وتيسريه يف العرص احلديث) وارى ان النحو بمنهجه
-والكتب من مظاهره -عيبه عيب املنهج الذي ارتكز عليه لتظهر الكتب بشكل

سقيم ،فام عدّ عيب ًا عندهم هو من قبيل املنهج ،لذلك جاءت هذه الدراسه لتسلط

ماحرف يف بعض الشواهد اضطرار ًا وهي ال تعد شيئ ًا ازاء الشواهد
الضوء عىل
ّ
الكثرية.
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ABSTRACT
Certain scholars and researchers pinpoint the syntax defects in
three loci; the syntactic books, grammatical curricula and the objective
grammatical materials. They reach consensus; one of those is Prof.Dr.
Na`ama Raheem Al-`Azawi whose book , In the Syntax Revival Move and
its Availability in Modern Age, regards syntax by system and books as its
shades. It is the defect of the system ; a source depends on, thus books
emanate in vain , what it is regarded as a defect for them is of the system,
so the study focuses upon what trench marks are twisted reluctantly is
nothing as compared to the much other ones.
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 ...املقدمة ...
احلمدُ هلل عىل ما َم َّن به من اإليامن ،ونِعمة اللسان ،الذي نزل به القرآن ،والصالة

عىل نبيه الداعي إىل دار الرضوان ،وعىل آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان..

ما َش َّجعني عىل الكتابة يف هذا املوضوع قوهلمَّ :
منتزع من استقراء
علم
ٌ
«إن الن َ
َحو ٌ
فكل من ُف َ ِرق له عن ٍ
هذه اللغةُ .
علة صحيحة ،وطريق َهنِجة ،كان خليل نفسه ،وأبا
بأهنا
عدد من الدارسني
عمرو فكره« .)1(»..لقد َش ّخص ٌ
عيوب النحو وصعوباته ّ
َ

أنعمت
تتمثل يف (كتب النحو) و (مناهج النحو) و(املادة النحوية) )2(»..وبعد أن
ُ

فص ً
ٍ
ال عىل
النظر فيام َمتثّل هلم من
قسموها عىل أقسام ،ثم عرضوا الكالم ُم َّ
عيوب َّ
وجدت َّأهنم ال يتكلمون إال عىل ٍ
ٍ
يشء واحد ،هو املنهج...ال َ
أول
واحد منها،
كل
ُ
قبله ،وال َ
ثالث بعده..

اعتمدت يف التوصل إىل هذا األصل عىل النتائج ا ُملتشاهبة التي برزت يل
وقد
ُ

العزاوي -رمحه اهلل -حني ّ
شخص تلك
من قراءة ما انتهى إليه الدكتور نعمة رحيم ّ

العيوب ،أو يف أثناء تناوله ما قا َله ا ُمل َحدثون يف هذا التشخيص ،وذلك يف كتابه( :يف
حركة جتديد النحو وتيسريه يف العرص احلديث).

وأ ّما املصادر األخرى التي حرصت عىل العودة إليها إلثبات ا ُملالحظات

والتعليقات التي تضمنتها هذه الدراسة فهي:

الزجاجي (.)#337
 .1األمايل أليب القاسم
ّ

 .2الفهرست ،ملحمد بن إسحاق النديم البغدادي (ت.)#380
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 .3اخلصائص ،البن جني( ،ت .)#392

يس (ت .)#483
 .4املبسوط ،ملحمد بن أمحد بن أيب سهل َ
الرس َخ ّ

 .5مفردات ألفاظ القرآن ،أليب القاسم احلسني بن حممد بن املفضل الراغب
األصفهاين (املتوىف يف رأس املائة اخلامسة للهجرة).

الر ُد عىل النحاة ،البن مضاء القرطبي (ت.)#592
ّ .6

القرطبي ،أليب عبد اهلل حممد بن أمحد
 .7اجلامع ألحكام القرآن ،املشهور بتفسري
ّ
األنصاري القرطبي (ت .)#671

للمرتىض الزَ بيدي( ،ت .)#1205
 .8تاج العروس من جواهر القاموسُ ،

العزاوي.
 .9مناهج البحث اللغوي بني الرتاث واملعارصة ،للدكتور نعمة رحيم
ّ

َّ
عدد من الباحثني يف رسم تلك
ويبدو واضح ًا ملن يتتبع املنهج الذي
اختطه ٌ

وصفي ،حتى ال يكاد أحدُ نا َيرى شيئ ًا إذا كان خارج ًا منه ،نا ّد ًا
العيوب أ َّنه منهج
ّ
وم ّ
نحرس يف إطار الزمان واملكان ومستوى األداء ،وهذا ما سآيت
عنهُ ،
لخص ِف ْكرتِه َي ِ ُ

عىل بيانه إن شاء اهلل.

و ُيعاب عىل الوصفيني اهتاممهم بالشكل ،وإمهاهلم ا ُملتعلقات ،فكان لشدة
ٍ
بيشء
(الكتب) يف ضمن العيوب وهي ليست
عنايتهم بام َملَ َع من الشكل َّأهنم ذكروا
َ
إ ّ
ألهنا بدت هلم
ال انعكاس أو مظهر للمنهج ،وعدّ وا (املادة النحو ّية) َعيب ًا أيض ًا؛ ّ
كذلِك يف أول األمر ،ثم َفطنوا بعد حني إىل َّ
أن دعواهم ستؤول هبم إىل نقض ذلِك
َ
عرض ًا يف أثناء الكالم.

()3

وأ ّما ُ
العزاوي أضواءه عليها َ ْ
ومل ُيق ِّيدها بزمن،
(الك ُتب)؛ فقد س ّلط الدكتور ّ

ُ
ِ
بـ(الك ُت ِ
عرضهّ ،
الطالب
فإن
قديمها ،وهو ما ُيفهم من ُجممل
فإن كان املقصود
َ
ب) َ
-اليوم -ال يشكو صعوبة الكتاب القديم وحده ،بل يشكو صعوبة الكتاب احلديث
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أيض ًا؛ ِملا سيأيت بيانه يف أثناء الكالم عىل فشل حماوالت التيسري ،فال ينبغي أن ُت َ
ذك َر
قيد اإلطالق بالكالم عىل الكتاب القديم
(الك ُت ُب) عنوان ًا عىل سبيل اإلطالق ثم ُي َّ
فقط.

انعكاس لصورة املنهج الوليد
وأ ّما صعوبة الكتاب القديم؛ فقد تقدّ م أنّه
ٌ
ا ُملضطرب ،وهذا أمر شائع يف كل ُمستَحدث ،ينشأ ُم ِ
تواضع ًا ثم ال يلبث أن تتناوله

الناسَ ،خ َلف ًا عن َس َلف ،بـ(التعديل) وال َّتصحيح ،واحلذف والزيادة ،ل ُيصبِح عىل
مر األيام ُمتكامال سه ً
ال أو قريب ًا من ذلِك ،فال اعتبار ،عىل هذا األساسِ ،ملا بني
ّ

أن ُ
الدَّ َفتني إ ّ
ال إذا ُنظر إليه عىل أنّه تطبيق أو انعكاس ،وهل َس ِمعنا قبل اليوم َّ
الك ُت َب
وص ُم هبا (من حيث هي كتب)؟! قطع ًا( :ال) ..فهذه واحدة!.
ُي َ

وأ ّما قوهلمّ :
إن (املادة النحو ّية) من عيوب النحو ،فقد ابتكروا مقالتَهم فيها
بِام ِ
نفسها فال ُي ِق ُّر الدرس اللغوي
يناقض ذلِك حني قالوا« :وأ ّما القواعد النحوية ُ
احلديث بوجود صعوبة فيها ،فلكل ٍ
نظامها اخلاص هباَّ ....
وأن الدراسات
لغة ُ
تقويمي ًا أو توازن بني
تتعرض للحكم عىل الفوارق واخلالفات حكام
احلديثة ال َّ
ّ

اللغات من وجهة نظر الصعوبة أو السهولة َّ
[وأن]..الدراسات ا ُملهت ََّمة بمشكالت

تدريس اللغات أو تذليل الصعوبات نجدها ال متيل إىل القول بوجود صعوبات يف

نظم اللغة ا ُملستهدفة.)4( »...

وأن لكل لغة نظامها اخلاص ِهبا؛ ِ
أقول :إن كان األمر كذلِكّ ،
فل َم عــدّ وا (مادة
جتاوزْ نا بك ما تقدَّ م ،مل يبقَ
النحو) ابتِدا ًء ِم َن العيوب؟!!! فهذه الثانية !!..فإذا ما َ

عيب واحد ،هو (املنهج) ،عليه ا ُمل َع َّول ،وإليه املآل يف استظهار صعوبات النحو
إال ٌ
وم ِ
طرح املوضوع بالشكل اآليت:
ُ
شكالتِه ..والذي أراه أن ُي َ
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الكتب إ ّ
َّ
مظهر من مظاهرهْ ،
يب
ال
إن النحو بمنهجه ،وما
فإن ِع ْي َب النحو ِع َ
ُ
ٌ
املنهج الذي ارتكزَ عليه لتظهر ُ
الكتب (حمتوى املنهج وقوامه ُ
وحمتَواه) بشكل
ُ

الكز ٌة ،وما التقديم والتأخري واالضطراب ،وما العنوانات ا ُمل َط َّو َلة
سقيم ،فام اللغة َّ
ِ
الغامضة ( ُلغة املتون وأشباهها) إ ّ
ٌ
شكل
ال
أسموه بال ّلغة
عميات أو ما ُيشبِ ُهها ِمما َ
وا ُمل َّ
املنهجي ،وما (الكتاب) إ ّ
ال كناية عن (املنهج) ،فال َي ُص ُّح االعتوار
من أشكال اخللل
ّ
ِ
فهم من ُمراد
بـه عىل هذا األساس ،ويبعد أن يكون املقصود
بالـ(الكتاب) -عىل ما ُي ُ

ُأ ِ
اوي -ما بني َد َّفتيه ِمن ٍّ
رب رديء ،وهكذا ترى َّ
قيم أو ِح ْ ٍ
أن ما تقدَّ م
ستاذنا ّ
العز ّ
خط َس َ
واضح
رسم
ٌ
ِمن هذه التي عدّ وها عيوب ًا إنّام هي من قبيل (املنهج) ،إذ مل يكن حينذاك ٌ

فنحن ال نجد ما يف (الكتاب) -مث ً
ال -فيِام نجده يف
ُهيتَدى به ،وهذا شأن كل جديد،
ُ
(ا ُملقتضب) ،وال فيام حصل من (جتديد) وتغيري يف الكتب الالحقة.
املنهجية إىل ثالثة أسباب:
اوي العيوب
َ
وعزَ ا الدكتور ّ
العز ّ
ّ

 .1عدم االلتزام بمستوى أديب موحد ،إذ أخذ األعراب عن اللهجات املحلية
املختلفة كام أخذوا عن العريب األصيل.

 .2عدم الفصل بني الشعر والنثر فجاءت شواهدهم يف الشعر تفوق يف عددها
شواهدهم يف النثر.

َّ
وأن الرواة حينام مجعوا اللغة مل جيمعوها من زمن واحد بل أخذوها من أزمنة
.3
متباعدة وقبائل خمتلفة.

()5

أن النقطة األوىل ِ
آخ َذ ٌة بِ ُح َج ِز الثانية فالثالثة؛ إذ َ
ويبدو ّ
اوي
ذك َر الدكتور ّ
العز ّ

عدم االلتزام بمستوى األداء ،وهو ُمرتكز عند الوصفيني ،ثم َ
ذك َر َّ
أن الرواة مجعوا
َ

اللغة من أزمنة ُمتباعدة وقبائل خمتلفة (يف إشارة إىل ا ُملر َت َكزَ ين اآلخرين :الزمان

واملكان ،اللذين سبقت اإلشارة إليهام يف أول هذه املقالة) ،فكان ْ
أن أل َق ْت هذه
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(مشافه ًة) أو (كتاب ًة) -وال فرقُ -
فك ّلها
األسباب بِظالهلا عىل ما تناقلوه من روايات ُ
من أسباب النقل ،ولكن مع اختالف الطرائق ،فض ً
ال عن املجموع ا ُملرتامي ،إذ كان
َضخ ًام لِ ُي ِ
هذبه إنسان ،أو اثنان وأربعون ـ كام يقولون ـ عىل مدى قرن أو قرنني أو

العلمي واضح ًا يومئِذ مل يكن هناك
أثر (املنطق) يف منهج العرب
أكثر ،وقد بدا ُ
ّ
َم ِ
نط ٌق ُيستعان به ،فكانت صنعة التأليف والكتابة وصنعة ا ُملجادلة وا ُملناظرة عىل

ُو ِ
فق ِه َ َحت ُو ً
ال كبري ًا()6؛ إذ أخذ هذا الدخيل ُي ِط ّل برأسه هنا وهناك ،حتى إذا استرشى
ب الفقه أو ً
آثاره ِ
أمره وانترش ،لِ ُي َ
ثم ُك ُت ِ
واض َح ًة يف ُك ُت ِ
ب النحو.
رت َك َ
الَّ ،

فرق ا ُملحدَ ثون ما َت َو َّ ُ
مهوا أ َّنه يستحق التفريق ،ففصلوا بني ما ُكتِ َب وما
لقد َّ

ُر ِوي ،واحلاكم عليهام يف حقيقته واحدٌ من حيث التأثري ،إذا ُذكر يف األول فإ َّنه
َِ
يمكن أن ُيذكر يف الثاين ،وهذا راجع إىل اعتقاد َّ
بالقدم،
مفهوم ُمر َتبِ ٌط
أن الرواي َة
ٌ
ُ

وأن الكتابة متأخرة عنها ،فينبغي أن تكون التأثريات ُخمتلفة ،وليس كذلك؛ َّ
َّ
ألن
احلقيقة ُتشري إىل عدم املانع من صريورهتام مجيع ًا نحو التغيري حتت تأثري ما ُذ ِكر من
تلك املؤثرات ،و ُيمكن أن يكون هناك تفاوت ،ولكن ا ُملؤ ِّثر ُم ِّ
تمك ٌن فيهام بالنهاية.

ِ
وهنا جيدر ال َّتنبيه عىل َّ
نطقي بسليقته قبل أن َيع ِرف
يب َف ِط ٌن
أن العر ّ
بطبع ِهَ ،م ٌ

ٍ
أرسطي،
ملنطق
نستظهره من أمثلة يعني أ َّنه انعكاس
األرسطي ،فليس كل ما
املنطق
ُ
ّ
ّ
فتعال معي وتأمل مثا ً
ال من أمثلة كثرية إذا ُذ ِك َرت ِ
كع َج ِ
ب حممد من ابن
عجبنا هلا َ

ِ
خالته الكسائي:

قالواَّ :
للكسائي ،وكان ابن خالتهَ ِ :مل ال تشت َِغل
إن «حممد ًا -رمحه اهلل تعاىل -قال
ّ
بالفقه مع هذا اخلاطر؟ فقال :من َ
العلوم ،فقال
أحك َم ِع ْل ًام فذلك هيديه إىل سائ ِر ُ
ُ
فخرج جوا َبه من
حممد -رمحه اهلل تعاىلّ :-إين ألقي عليك شيئ ًا من مسائل الفقه ِّ
النحو ،فقال :هات .فقال :ما تقول فيمن سها يف سجود السهو؟ ففكر ساعة فقال:
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خرجت هذا اجلواب؟ .فقال :من باب
ال َ
سهو عليه .فقال :من أي باب من النحو ّ
َّ
فتعج َب من ِفطنته»(.)7
أن ا ُملصغَّ ر ال ُيصغَّ رَّ ،
األصل من ِذك ِر ُ
َ
العزاوي عىل َّ
الكتب هو
أن
وأ ّما الدليل فيام أورده الدكتور ّ
فنجده ِ
واقعا ِ
املنهجِ ،
بقلمه يف الصفحة ( )15ما ُيعيدنا من جديد إىل النقطة األوىل

(وهيَّ :
العيب يف الكتب َس َب ُبه ضعف املنهج) ،قال« :فأ ّما (كتب النحو) فأبرز
أن
َ

عيوهبا االضطراب ،و ُيقصد به :عدم وجود ُخ ّطة ُحم َك َمة يقوم عليها بناء هذه
الكتب»ُ .ق ْل ُت :وهل معنى ُ
اخلطة هنا إال املنهج ؟!.

وأ ّما ُ
فسب ُبه ،فض ً
ال ّ
عام ذكرتَّ ،
أن
طول العنوانات والغموض واللغة ّ
الكزة؛ َ
واضعة مل تكن قد أخذت شك َلها ا ُمل ِ
ا ُمل َ
ناسب عىل الفرضيات ا ُملستحدثة ،إذ مل يكن

صطلح واضح ًا عىل َط ِرف ال ُثامم( ،)8وال ُمسميات ُخمتَزَ َلة ُم َل َّف َقة ِّ
تلخص
آنذاك ُم
ٌ
األفكار و ُت ِّ
وضحها ،فكانوا لذلك معذورين فيام وضعوا ،ثم اتضحت الصورة هلم
أكثر فأكثر ـ مع تقدّ م صناعة التأليف يف العصور الالحقة ..وكذا األمر يف الظواهر

األخرى ،ومنها( :عدم التطابق بني العنوان وما حتته) ،و(اجلفاف) ...إلخ .مما يشري

إىل َّ
أن عملية االستدالل العلمي (املنهج) مل تكن سائرة عىل َهدي فكرة واضحة

العزاوي ـ يف النقطة(( )1كتب النحو)( )9وأزيد
لألسباب التي أشار إليها الدكتور ّ

والسيام
أور َدها يف النقطة (( )2منهج النُحاة)(،)10
عليها جمموعة األسباب التي َ
ّ

األجنبي (املنطق) ،وغري ذلك من متثيالت وإيضاحات متنوعة ذكرها يف
العنرص
ّ
ص( )18وما يليها من كتابِ ِه.
ِ
وهكذا؛ ُي ِ
ِ
بجملتها عيوب
رسد عيوب النحو عىل َّأهنا
مكنُنا التواصل يف

منهجية ،بغري انقطاع ،بني ما ذكروه يف الكتب ،وما ذكروه يف املنهج ،فنقول يف
ّ
إحداها -ولنأخذ مث ً
إن العيوب جت ّلت فيها؛ َّ
ال الكتبَّ :-
ألن واضعيها اعتمدوا

272

ِ
ومجع ِهم اللغ َة
مستوى أدبي ًا معين ًا
ُأسس ًا باعدت بني النحو ووظيفته؛ كعدم التزامهم
ً
من أزمنة ُمتباعدة وقبائل خمتلفة ...الخ مما تضمنه التفصيل عىل النقطة ( )11()2وكذا

ٍ
االضطراب وااللتواء واجلمود...
انعكس عليها هذا الضعف فكان أن ألقى فيها

الخ مما تضمنه التفصيل عىل النقطة ( )12()1من تقديم أو تأخري مثلام سبق أن أرشت
يشء أو تأخر؛
يف أول هذه املقالة ،وال ضري؛ فك ّله مما يقع يف عيوب املنهج ،فإن تقدَّ م ٌ
فلغاية يقتضيها الطرح أو ِ
توج ُبه ا ُملناسبة ،وأ ّما (املادة النحوية أو القواعد) فقد

بأهنا ليست عيبا أص ً
ال ،إذ قال« :وأ ّما القواعد
تقدَّ مت إشارة الدكتور ّ
العزاوي إليها ّ
النحو ّية نفسها؛ فال ُي ِق ُّر الدرس اللغوي احلديث بوجود صعوبة فيها ،فلكل لغة

نظامها »...لكنه مع ذلك ذكرها يف ِض ِ
من العيوب.

األجنبية يف ِ
وجتدر اإلشارة إىل َّ
اإلسالمي وتسخريها
الفكر
ترس َب العنارص
أن ّ
ّ
ّ
لِ َفهم قضاياه كانت ُم ِ
ُ
املنطق يف
العزاوي لبيان ما تركه
قدمة ُممتازة أوجزَ ها الدكتور ّ
النحو ..إ ّ
أذكر عدد ًا ِمنها:
ال أمور ًا يسرية ُ
آثرت أن َ

ما َذ َك َره يف العامل ،إذ قال« :ومن آثار العامل تفريق املوضوعات ا ُملتشاهبة يف

وفرقوا ما كان ينبغي أن
فرقاَّ ،
أبواب ُمتباعدة ،فجمعوا ما كان ينبغي أن يكون ُم َّ
يكون ُجمتمع ًا ،كتفريقهم أدوات النفي يف ِعدة أبواب فـ (ليس) مع األفعال الناقصة

و(ال) و(الت) مع املشبهات بليس.)53( »...

أقول :هذا ال يث ُبت؛ ّ
ألن النصوص القديمة السابقة لتلك التي بان فيها أثر

املنطق بمدّ ة طويلة ورد فيها مثل هذا التقسيم ،قال أبو األسود« :فجمعت منها

(إن) َّ
أشياء ،فكان من ذلك حروف النصب ،فذكرت منها َّ
و(أن) ،و(ليت) و(لعل)،

َّ
(لكن) فقال يل[ :عيل بن أيب طالب] ِ َمل تركتها؟ فقلت :مل أحسبها
و(كأن) ،ومل أذكر
َّ
منها ،فقال :بل هي منها ،ف ِز ْدها فيها» (.)14
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يصح أن
فمثل هذا وغريه مما قد نجده انتظم عىل وفق منهج فطري سليم ،ال ُّ

املنطقي ،أو أ َّنه أثر من آثار العامل ..بل إننا
الفلسفي أو التقسيم
نعدّ ه عىل التقعيد
ّ
ّ
العزاوي ،فيقول :تعالوا
قد نجد من َيقدح يف التقسيم اجلديد الذي َي ْر َتئِيه الدكتور ّ
فرقوا ما كان ُّ
حق ُه أن يكون جمتمع ًا فوضعوا (ليس) و(ال) و(الت)
فانظروا كيف ّ

شبهات
وشبيهاهتا يف باب أسموه أدوات النفي ،وكان األجدى أن يضعوها مع ا ُمل ّ

شبهات مل نجدها يف ِ
باهبا ،لقد تشا َبه
بـ(ليس) ،أل َّننا إن احتجنا إىل واحدة من هذه ا ُمل َّ
األمر علينا؛ كيف سنهتدي إليها أو إىل إحداها بعد هذا التفريق؟!!
ُ

وأ ّما تقسيم ا ُملتقدِّ مني َ
أثر من
الك ِل َم عىل اسم وفعل وحرفْ ،
وزع ُم ا ُملحدَ ثني أنّه ٌ

أفرغت وسعك
آثار املنطق؛ فإ َّنه ال يث ُبت أيض ًا؛ ألنّه من قبيل ا ُملبالغة يف التمثيل ،فلو
َ

لرصد كل ما ذكره األوائل من تقسيامت قائمة عىل احلس اللغوي الفطري أللفيتها
صاحل ًة ألن تكون من تقسيامت املَ ِ
ناطقة! فلم يزل ا ُملحدَ ثون ُيضارعون هذه بتلك

ٍ
يشء عندَ هم من منطق الفالسفة وآثارهم ،وليس األمر كذلك،
حتى أضحى كل

اجي
فقد َعرف
ُ
العرب التقسيم الثالثي للكلمة قبل معرفتهم املنطق ،إذ أور َد ّ
الزج ُّ
يف أماليه َّ
أن هذا التقسيم َس ٌ
بق ُينسب إىل عيل  إذ ألقى بصحيفة إىل أيب األسود
فيها «بسم اهلل الرمحن الرحيم :الكالم كله اسم وفعل وحرف ...الخ» ( .)15وهو

دايس _أو
فطري
تقسيم
فيام أرى-ٌ
ٌ
صالح ُ
الس ّ
ٌ
للمبتدئني أكثر من تقسيم ا ُملحدَ ثني ُ

يقوم عىل َ
باعي_؛ َّ
الغ َلبة والوضوح وشيوع
التقسيم الثالثي
ألن
تقسيم عام ُ
َ
ٌ
ُ
الس ّ

ً
االستعامل ،يف حني َّ
والتأمل -وهو منهج
مبني عىل التَد ُبر
أن التقسيم احلديث ٌّ
االسم الرصيح عن َشبي ِه ِه الضمري واإلشارة واملوصول.
غريب -إذ َف َص َل ا ُملحدَ ثون
ِّ
َ

ِ
ُ
«يعتقدُ
واإلدراكية ،إذ
السلوكية
بعض الباحثني بني املَدرستني
فر َق
لقد َّ
ّ
ّ
الس ُل ِ
وك ُّيون َّ
أن اكتساب اللغة يقوم عىل السامع وا ُملحاكاة وتعزيز الصواب بالتصحيح
ُ

274

ولكن اإلدراكيني ُير ّدون هذه الدعوة؛ أل َّنه لو كان جمرد السامع يكفي ألن
وتكراره،
ّ

الكتسب لغة أبويه يف مدى السنوات الست
أي تركيب
أي لفظ أو َ
يتلقى الطفل َ
َ
َّ
اللغوي
األوىل...،وأن التصحيح ال ُجيدي وال يدفع الطفل إىل التخيل عن خطئه
ّ
()16
وإنام َي ُر ُّده إىل النطق الصائب ُب ُل ُ
وغه مرحل ًة معين ًة من النضج».
أن ُيلقى عىل الطفلَ :
يصع ُب َت َق ُّبل ِفكرة َّ
(الك ِلم :سبعة أقسام)؛
أقولِ :ملا تقدم؛ ُ

ّ
ألهنا ال ُتناسب
يتقبل احليثيات الطويلة؛ َّ
ألن الصغري -بحسب اإلدراكيني -ال َّ
إدراكه ،والذي ُيناس ُب ُه أكثر أن يأخذ ما هو أقرب من ذلك يف التقسيم الثالثي

الوجيز ،بعيد ًا عن تلك التفصيالت البسيطة( )17ا ُمل َّ
ركبة .واحلقيقة اإلدراكية ُيؤ ِّيدُ ها
رمحه اهلل ـ لكنها ُت ُ
ذهب إليه يف مكان آخر؛ إذ قال:
العزاوي ـ ِ َ
بِ ِشدَّ ة الدكتور ّ
ناقض ما َ

«و ِضع عىل أساس منطقيَّ ...
َّ
وإن الوجود يتألف من
إن التقسيم الثالثي للكلمة ُ

(حدَ ث) وهو الفعل ،ومن (واسطة) وهو احلرف.»...
(ذات) وهو االسم ،ومن َ

()18

ُ
تواردة ،أو ُمفتعلة ،إذ ليس هلا أساس َم ِكني إ ّ
ال أ َّهنا َقبِ َلت
أقول :هذه املضاهاة ُم َ

بح َّجة.
وهي ،وإن كانت حاصلة ،ال ُيعتد هبا ،فا ُملضاهاة ليست ُ
ذلكَ ،

بي ا ُملتع ِّلم ...وكان أحرى
ثم قال ...« :وهذا التقسيم ليس
عملي ًا بالنسبة َ
ّ
للص ِّ

بنا أن ُن َصنِّفها تصنيف ًا آخر ُتراعى فيه حقيقة الكلمة وما ُيفهم منها ،فنجعلها أسامء
وصفات وضامئر وظروفا وأفعاال وحروفا .ومعنى ذلك أن تقسيم الكلمة جيب أن

ُينظر فيه إىل املعنى وإىل وظيفة الكلمة يف اجلملة».

()19

ِ
َ
االدراك ُيونَّ ،
العمل بالتقسيم احلديث ال
إن
أقول :عىل ُوفق ما ذهب إليه
الطفل ال يعنيه يف َ
َ
والوظيفية ،بل
أول تعلمه تلك القضايا ،املعنو ّية
قيمة له؛ ألن
ّ

إن مثل تلك التقسيامت غري معلومة ألكثر ا ُملث َّقفني .وأرىَّ :
َّ
أن عدد ًا كبري ًا من هذه
أمر مبالغٌ فيه ،فإن ِقيل :إنّه ال يعدم
أثر من آثار املنطق ـ ٌ
التَمثيالت ـ التي زعموا ّأهنا ٌ
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َّأهنم أرادوا هبذه َ
ولكن ليس
الك َثرة إثبات هذا األثر .فأقولَ :ي ُص ُّح ذلك يف مواضع،
ْ
أسفر عنه تأثري املنطق
«أهم ما
دائ ًام .ومنها :ما جاء يف أثناء كالمه عىل العامل ،أ َّنه
َ
ّ
يف النحو العريب )20(»...إذ مىض يستعرض أمثلة هذا التأثري وما رافقه من خالف

بني املدرستني يف مجلة (ادرس تنجح) ،فقال« :وامتنع عند البرصيني أن تكون
«أداة الرشط وفعلها عاملني يف اجلزاء )21(»...وما هي إ ّ
ال سطور قليلة؛ إذ أورد عن
البرصيني ما يدحض هذا األصل ،بقوله ...« :والبرصيون [جيزمون] بأداة رشط

ٌ
تناقض
وفعل رشط حمذوفني ،والتقدير( :ادرس  -إن تدرس  -تنجح)»( !)22وهذا
رصيح بني القاعدة ومثاهلا ،وكان ينبغي أن ُيلت َفت إىل هذا الوهمِ .
ومنها قو ُله:

«ومن آثار العامل إهدار املعنى وعدم مراعاته عند تقديره ،وخري مثال عىل ذلك

قول النُحاة :جيوز يف مثل (كيف أنت وأبوك) رفع (أبوك) عىل العطف ونصبه عىل

املفعولية .والواقع َّ
أن لكل من الرتكيبني معنى ،فقولك( :كيف أنت وأبوك) يعني
ّ

َّ
نص ّب عىل كل منهام عىل حدة ،أي :كيف أنت؟ وكيف أبوك؟ ..فإذا
أن السؤال ُم َ
قلنا( :كيف أنت وأباك) فإننا نسأل عن عالقة أحدمها باآلخر» )23(.وال أدري أين
املعنوي فيام ُذ ِكر ،فمرة جاء (أبوك) مرفوعا لقصد ،وأخرى جاء منصوبا
اإلهدار
ّ

لقصد .وكان اإلعراب يف كل مرة دلي ً
ال عىل ُّ ِ
تغري املعنى ،فإن كان يف هذا َهدْ ر؛ فال
أدري ما ا ُملق َ
رتح البديل هلذا الطرح؟!

ُ
وموقف اعتذار؟!
وضع اضطرار
هل
الشعر ُك ّله رَم ُ
ُ

أ ّما ُ
قوهلمَّ :
يصح أن يكون املصدر الذي ُتستَنبط منه قواعد لغة
«إن الشعر ال
ُّ
من اللغات»(َ ،)24
وأ َّن «ابن جني قد فطن إىل َّ
أن الشعر قد يضطر الشاعر إىل مفارقة

املعهود من نظام اللغة»( )25إذ قال« :والشعر موضع اضطرار وموقف اعتذار ،وكثريا

ما ُ َحي َّر ُف فيه الكلم عن أبنيته وحتال املثل عن أوضاع صيغها ألجله».

()26
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يعلم أهل اللغة وأرباب األدب متى تؤخذ القاعدة من ِّ
الشعر ،فال
فأقولُ :
بعض ما فيه عن ِ
يضطرهم يشء لذلك إذا كان ا ُملستشهد به قد ُح ِّرف ُ
بنائه لرضورة

ُ
يقتضيها الوزن أو تتطلبه القافية ،أو َّ
خارج
جمهول القائل ،أو
أن الشاهدَ  ،حمل النظر،
ٌ
ٍ
ٍ
من زمن االستشهاد ،أو ِمن ٍ
قليلة ال ُيقاس عليها .فإن أوردوه
شاذة
لغة نادرة ،أو
وتطبعوا عليه ،أشاروا إليه وإىل موضع
وهو ُخمالف ألصلهم غري موافق ملا ألِفوه
َّ
االضطرار فيه ليمنعوا ٍ
آنئذ القياس عليه ،أو االحتجاج به .فلم ُ ِ
جيز سيبويه قوهلم

ِ
(ثعال) إ ّ
ال يف الشعر ،كقول رجل من يشكر:
هلا أشارير من حلــــم تتمره

من الثعايل ووخز من أرانيها

اضطر إىل الياء َ
«و َو ّجه ذلك فقالَّ :
أبدهلا مكان الباء ،كام يبدهلا
إن الشاعر ملّا
َ
ّ

مكان اهلمزة»( .)27وهذا يعني َّ
لكن االضطرار
أن
الشعر يف األصل جا ٍر عىل القاعدةَّ ،
َ

الذي أشار إليه سيبويه قد حال دون ذلك.

﴿و ِم ْن رَأ ْهلِ ا ْل ِكت ِ
رَاب
وح َِّر َف من َت َو ُهم :قراءة من قرأ :رَ
وكذا ما كان عىل األصل ُ
رَم ْن إِنْ رَت ْأ رَم ْن ُه بِ ِق ْن رَطا ٍر ُيؤرَ ِّد ِه إِ رَل ْي رَك رَو ِم ْن ُه ْم رَم ْن إِنْ رَت ْأ رَم ْن ُه بِ ِدينرَا ٍر ال ُيؤرَ ِّد ِه إِ رَل ْي رَك إِال رَما ُد ْم رَت
رَع رَل ْي ِه رَقائِ ًام﴾( )28بوقف اهلاء يف قوله تعاىل ﴿ ُيؤرَ ِّد ِه إِ رَل ْي رَك﴾.
قال النحاس« :بإسكان اهلاء ،ال جيوز إ ّ
ال يف الشعر عند بعض النحويني،
توهم َّ
أن اجلزم يقع عىل
وبعضهم ال جييزه الب ّت َة ،ويرى أنّه غلط ِممَّن قرأ به ،وإنّه َّ
اهلاء ،وأبو عمرو ّ
أجل من أن جيوز عليه مثل هذا .والصحيح عنه أنّه كان يكرس

اهلاء؛ وهي قراءة يزيد بن القعقاع».

()29

وأقولَّ :
ٍ
ناسبة ،وقد
جني الذي أوردوه ،قد جاء
إن كالم ابن
لغرض ُ
وم َ
ّ
ِ
يشء خمالف ُا
حفل كتاب اخلصائص بالكثري مما ليس يف
يشء من رضورة أو ٌ
أثنائه ٌ
للقياس ،إذ كان له عىل كثري من هذه الشواهد تعليقات ق ِّيمة وآراء ُمعتربة ،وإ َّنام
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أخضع ا ُمل َت َقدِّ ُمون ِ
قواعدَ هم للشعر يومئذ كان انعكاس ًا ِلل ِفطرةّ ،
َ
أوجس( )30من
فلام
َ
غائلة اللحن مل يأمنوا أن تطال ِ
ُ
قواعدَ هم أيض ًاََّ ،
فحددوا
َتبِعهم أن تطال تلك الفطر َة

ألهنا ُحم ِ
تملة
شواهدَ هم املَقيس عليها بأن أشاروا إىل غريها مما ال جيوز القياس عليهاّ ،
ألكثر ِمن قول ،أو َّ
ذكرها ،أي ّأهنم َحدَّ دوا القياس
مر بنا ُ
أن فيها مانع ًا من املوانع التي َّ
النحوي بام َّ
اط َرد من الشواهدْ ،
وبينوا املانع فيه.
ّ
فإن منعوا شيئ ًا أشاروا إليه َّ

قرروه يف الشعر املَقيس عليه؛ فتحديده بزمن االستشهاد؛ وذلك
وأ ّما أبرز ما ّ

لكي يتسنى هلم ضبط القاعدة وتأصيلها عىل وفقه ،وهذا منهج صالح يرتضيه

زمني ُحمدَّ د ،وإليك مثا ً
ال
رأهيم برضورة دراسة النحو يف إطار
الوصفيون ويدعم َ
ٍّ
آخر ِ
يص ُف لنا كيف جيوز للشاعر ما ال جيوز لغريه ،لِ ُتحال ا ُمل ُثل يف شعره عن أوضاع
َ
جني:-
صيغها ألجله -كام يقول ابن ّ

ضمر يف اخلفض إ ّ
ُ
ال بإظهار اخلافض
قالوا« :و َيق ُبح
عطف االسم الظاهر عىل ا ُمل َ

األر رَ
ض﴾
كقوله تعاىل ﴿ :رَف رَخ رَس ْفنرَا بِ ِه رَوبِ رَدا ِر ِه ْ
الزجاج عن املازينّّ :
ألن املعطوف واملعطوف عليه رشيكان .حيل كل واحد منهام
ّ
()31

ويق ُبح «مررت به وزيد» .قال

حمل صاحبه ،فكام ال جيوز «مررت بزيد َ
وك ،كذلك ال جيوز مررت بك وزيد».

()32

وأ ّما سيبويه؛ فريى َّ
ضمر من دون إعادة اخلافض
أن عطف االسم الظاهر عىل ا ُمل َ

قبيح .قال :وال جيوز ذلك «إ ّ
ال يف الشعر؛ كام قال:
فاليوم قربت هتجونا وتشتمنتـــا

فاذهب فام بك واأليام من عجب

فعطف (األيام) عىل الكاف يف (بك) بغري الباء للرضورة .وكذلك قول اآلخر:
نعلق يف مثل السواري سيوفنا
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وما بينها والكعب مهوى نفانف

قالوا :عطف «الكعب» عىل الضمري يف «بينها» رضورة» )33(.وأنا أقول ،تعليق ًا
ِ
الزجاجَّ :
املواضع ،ال يرقى يف ُرتبته إىل رتبة
ري ،يف كثري ِمن
إن الضم َ
عىل ما نقله ّ
الظاهر ،ولذا؛ هو أحوج ما يكون إىل التقوية بإعادة اخلافض معه ،ويمكن أن
ُيستغنى عن إعادته مع الظاهر ُّ
لتمكنِه بنفسه (شك ً
ال وطبيعة تركيب) ،ولذا؛ جيوز

عندي (مررت بك وزيد) وال جيوز (مرت بزيد وك) ُجم َّرد ًا ،من دون إعادة اخلافض
مع الضمري؛ ِملا فيه ،وهو عىل هذه احلال ،من إهبا ٍم و ُق ْب ٍح ـ كام ترى ـ واهلل أعلم.

()34

وقد َو َر َد عطف الظاهر عىل ا ُملضمر املخفوض ،من دون إعادة اخلافض معه ،يف
﴿وات َُّقوا َّ رَ
األر رَحام﴾(. )35
قوله تعاىل :رَ
اهلل ا َّل ِذي رَت رَس رَاء ُلونرَ بِ ِه رَو ْ
قالواُ :
«ك ّرر االتقاء تأكيدا وتنبيها لنفوس املأمورين .و(الذي) يف موضع
نصب عىل النعت( .واألرحام) معطوف .أي اتقوا اهلل أن تعصوه ،واتقوا األرحام
أن تقطعوها».

()36

ومع كل ما تقدّ م الكالم عليه ،وما دار اخلالف حو َلهَّ ،
إن الشواهد التي قد

ُح ِّرف بعض ما فيها من اضطرار ال ُتعدُّ شيئ ًا إزاء الشواهد الكثرية املَقيس عليها
يص ُّح أن ُحتمل عبارة ابن جني( :الشعر موضع
وهي خالية من االضطرار ،ولذا؛ ال ُ

اضطرار وموقف اعتذار) عىل معنى اإلطالق فينبغي -كام يرى ا ُملحدثونَ -أ ّ
ال

مر ذكره -معنى ا ُملبالغة يف اإلمكان
ُتستَن َبط القواعد منه؛ أل َّنه أراد من قوله -عىل ما َّ
واالحتامل.

أخري ًا :إذا كان النحو ،كام ينبغي ،هو عينه مما دعا إليه ُشدا ُة التيسريِ ،من أمثال

إبراهيم مصطفى يف كتابه (إحياء النحو) ،وطه حسني ،وأمحد أمني ،وعيل اجلارم،
فتهم وزارة املعارف املِرص ّية بلجنة للنظر يف
وعبد املجيد الشافعي ،وآخرين ِممّن أ َّل ُ

املنهجي) ،أو عبد املتعال الصعيدي
تيسري قواعد النحو ،أو حممد برانق يف (النحو
ّ
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يف حماولته املوسومة بـ(النحو اجلديد)ِ ،
ومثله يعقوب عبد النبي يف حماولته املعروفة

أيض ًا بـ(النحو اجلديد) ،أو شوقي ضيف يف حماوالته ا ُملتعددة يف التجديد ،أو أمحد

عبد الستار اجلواري يف (نحو التيسري) ،وأنحاء أخرى يف الفعل والقرآن واملعاين،
أو الدكتور مهدي املَخزمي يف كتابه (يف النحو العريب) وغريهم ِممّن ُهم يف مشارق
فإهنم عجزوا
األرض ومغارهبا قد َأ َثروا مكتبتنا
العربية بام قدَّ موه من نظرياهتمَّ ،
ّ
ٍ
ٍ
واحد يرقى هبا إىل مستوى التطبيق ،ولو َّأهنم فعلوا لتوافرنا
كتاب
مجيع ًا عن تلفيق

العربية بقوانني َسهلة مما َيدَّ عون ،ول َل َمسنا حقيق ًة َّ
أن ما ذهبوا إليه هو الصحيح
عىل
ّ
ٍ
نظريات ُص ّم إىل قواننيَ يط ِّبقها الدارسون ب ُيِرس يف كل
بدليل أ َّنه خرج عن كونِه ُجم َّرد
زمان ومكان!

 .1الرد عىل النحاة البن مضاء القرطبي ،ت :حممد إبراهيم البنا ،دار االعتصام ط1ص75
 .2يف حركة جتديد النحو وتيسريه يف العرص احلديث ،الدكتور نعمة رحيم العزاوي ،دار الشؤون
الثقافية ،بغداد  1995ص15
طرح املوضوع بالشكل اآليت) من هذه الدراسة.
ُ .3ينظر فقرة (والذي أراه أن ُي َ
 .4يف حركة جتديد النحو ،ص29
 .5يف حركة جتديد النحو ،ص.19
ُ .6ينظر (يف حركة جتديد النحو) ص :0الفقرة (د) ترسب عنارص أجنبية.
 .7املبسوط للرسخيس ،منشورات ا ُملحدِّ ث ،دمشق ،إصدار  ،5باب سجود السهو ص.224
َ .8م َث ٌل يرضب ملا يوصل إليه بغري مشقة ،وهو نبت ضعيف َس ْهل التناول ينبت عىل قدر قامة
املرءُ .ينظر جممع األمثال أليب الفضل امليداين ج،2باب ،27فيام أوله هاء( :هو عىل طرف
الثامم).
 .9يف حركة جتديد النحو ،ص 15وما يليها.
 .10يف حركة جتديد النحو ،ص 18وما يليها.
 .11يف حركة جتديد النحو .يف أثناء كالمه عىل منهج النحاة ،ص.18
 .12يف حركة جتديد النحو .يف أثناء كالمه عىل الكتب ،ص .15
 .13يف حركة جتديد النحو ،ص.22
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 .14األمايل للزجاجي ،ط ،2املطبعة املحمودية بمرص ،ص.239-238
 .15األمايل للزجاجي ،ص239 -238
ُ .16ينظر مناهج البحث اللغوي بني الرتاث واملعارصة ،منشورات املجمع العلمي.2001
ص.64
بسوطة ا ُمل َو َّسعة.
 .17ال َبسيطة :املَ ُ
 .18يف حركة جتديد النحو ،ص.22
 .19يف حركة جتديد النحو ،ص.22
 .20يف حركة جتديد النحو ،ص.20
 .21يف حركة جتديد النحو ،ص21
 .22يف حركة جتديد النحو ،ص21
 .23يف حركة جتديد النحو ،ص22
 .24يف حركة جتديد النحو ص ،19نق ً
ال عن حممود حجازي يف كتابه مدخل إىل علم اللغة ص.23
 .25يف حركة جتديد النحو ،ص.19
 .26اخلصائص ،البن ج ّني ،بتحقيق حممد عيل النجار ،ط ،2بريوت ج ،3ص.188
 .27تاج العروس ،عيل شريي [ثعلب] 333/1
 .28سورة آل عمران ،اآلية (.)75
 .29اجلامع ألحكام القرآن ـ ج 4يف تفسري اآلية ( )75من سورة آل عمران.
 .30وقع يف نفسه اخلوف /اللسان [وجس]
 .31سورة القصص ،اآلية.)81( :
 .32اجلامع ألحكام القرآن ،ج ،5يف تفسري اآلية ( )1من سورة النساء.
 .33اجلامع ألحكام القرآن ج ،5يف تفسري اآلية ( )1من سورة النساء.
 .34ينظر خمتلف اآلراء ا ُملعتربة يف البحر املحيط  ،158/3ومهع اهلوامع ،رشح مجع اجلوامع
 ،139/2شواهد التوضيح والتصحيح.54:
 .35سورة النساء ،اآلية.)1( :
 .36اجلامع ألحكام القرآن ،ج ،5يف تفسري اآلية ( )1من سورة النساء.
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املصادر واملراجع
.1
.2

.3

.4

.5
.6

.7
.8

القرآن الكريم.
الزجاجي ،ط،2
األمايل ،أليب القاسم
ّ
باملطبعة املحمودية بمرص.#1354 ،
البحر املحيط يف تفسري القرآن ،أليب حيان
األندليس ،مكتبة أهل البيت ،اإلصدار
األول  ،2005مركز املعجم الفقهي
ومركز املصطفى للدراسات اإلسالمية.
تاج العروس من جواهر القاموس،
الزبيدي ،ت عيل شريي ـ مكتبة
للمرتىض َ
ُ
أهل البيت ،اإلصدار األول ،2005
مركز املعجم الفقهي ومركز املصطفى
للدراسات اإلسالمية.
اجلامع ألحكام القرآن ،املشهور بتفسري
القرطبي ،أليب عبد اهلل حممد بن أمحد
ّ
القرطبي ،مرشوع املحدِّ ث،
األنصاري
ّ
سوريا إصدار برقم  1999 .8.63ف.
اخلصائص ،البن جني ،بتحقيق حممد
عيل النجار ،ط 2بريوت.د.ت.
الرد عىل النحاة ،البن مضاء القرطبي،
ت :حممد إبراهيم حممد البنا ،ط :دار
االعتصام بالقاهرة.1979 ،
الفهرست ،ملحمد بن إسحاق النديم
البغدادي ،ط 1:سوسة ،تونس .د.ت.
يف حركة جتديد النحو وتيسريه يف العرص
احلديث ،للدكتور نعمة رحيم العزاوي،
ط :دار الشؤون الثقافية ،بغداد .1995
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 .9املبسوط ،ملحمد بن أمحد بن أيب سهل
يس ،مرشوع املحدِّ ث ،سوريا
َ
الرس َخ ّ
إصدار برقم  1999 .8.63ف.
 .10جممع األمثال ،أليب الفضل امليداين،
مرشوع املحدِّ ث ،سوريا إصدار برقم
 1999 .8.63ف.
 .11مفردات ألفاظ القرآن ،للراغب
األصفهاين ،مرشوع املحدِّ ث ،سوريا
إصدار برقم  1999 .8.63ف.
 .12مناهج البحث اللغوي بني الرتاث
واملعارصة ،للدكتور نعمة رحيم
العلمي،
العزاوي ،منشورات املجمع
ّ
بغداد .2001
 .13مهع اهلوامع ـ رشح مجع اجلوامع
للسيوطي ،مكتبة أهل البيت ،اإلصدار
األول  ،2005مركز املعجم الفقهي
ومركز املصطفى للدراسات اإلسالمية.
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ملخص البحث
اليمكن القول بأن كل شخصية سياسية كانت أو اجتامعية تصلح أن تكون

مرشوعا لكتابة بحث صغري قد ينرش يف جملة علمية حمكمة أو يتطور األمر ليصبح
عنوانا لرسالة ماجستري أو أطروحة دكتوراه ،ملجرد أن تلك الشخصية أضحت

يف يوم من األيام عىل رأس السلطة أو سلطت عليه األضواء وأضحى يف وسط
األحداث ويف هذا األمر تكون األحداث هي أهم من الشخصية ،إال أن األمر فيه

استثناءات ومنها إذا كان صاحب السرية له من املميزات عن أقرانه يف جمال البناء
الفكري وسلوكه الشخيص جتعل الوقوف عندها حاجة ملحة لكشف بنائها من
الداخل لنتخذ منها هدفا نسعى إىل بلوغه ونصل إىل مكنوناته ونسري يف أثرها .من

هنا تأيت أمهية البحث املعنون «تقويم فاعلية أعضاء املجلس التأسييس العراقي عام

 1924امحد الشيخ داود أنموذجا» توزع البحث عىل مبحثني:

تناول املبحث األول الوالدة والنشأة وبناءه الفكري ،ولد صاحب السرية يف

مدينة بغداد عام  1871وبلغ به العمر إىل هناية عقد األربعينات من القرن العرشين.

تربى ونشأ يف بيئة دينية ويعد والده املدرسة األوىل التي تعلم فيها الكلامت األوىل
و شب عىل آداب اإلسالم وكانت مؤرش ًا لكل متابع للشيخ بأنه سيصبح يف يوم ما

عامل ًا متبحر ًا يف علوم الدين وسيضفي عىل أهل بيته ما تربى عليه وقد يفرز ذلك
جي ً
ال متشدد ًا إىل حد ما أن مل نقل متعصب ًا ،إال إن كل التوقعات مل تكن دقيقة حيث

ظهر لنا صاحب السرية باجتاه معاكس متاما ملا توقع له وما تربى عليه وال سيام يف
جمال تعامله مع أبنائه وفاجأ كل من عرفه شخصيا بأنه سليل ذلك البيت الديني،
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وحيق لنا أن نطلق عىل توجهاته الفكرية يف هذا املجال بأنه ينتمي إىل التيار الديني

اإلصالحي الذي عد من التيارات الفكرية يف القرن التاسع عرش حيث أشار صاحب
السرية بأنه ليوجد تقاطع بني الدين اإلسالمي ومنجزات العلم احلديث بكل فروعه

العلمية والفنية وإمجاال لكل مناحي احلياة ويف راية املنجزات هي كل املتغريات التي
تطرأ اقتصادية اجتامعية والبد من استيعاب هذه املستجدات واالنفتاح عليها ،ولنا
يف موقفه من مشاركة ابنته صبيحة يف إحدى املهرجانات واخلروج أمام اجلمهور

وهي راكبة عىل سنام اجلمل وتنشد قصيدة اخلنساء فقد اعترب يف تلك املرحلة بدعة

اليمكن السكوت عنها وال يمكن قبوهلا إذا جاءت من مواطن بسيط فام بالك إذا
جاءت من رجل يعتمر العمة ومتفقه بأمور الدين وأطلق اللحية ولبس اجلبة فهذا

العمل يعد ارتداد ًا والبد من إرجاعه عن غيه كام يعتقدون لذلك متت زيارته من قبل

علامء الدين  ،إال أنه أمجل موقفه من هذه التوجهات وعرض الفكرة عليه واملتمثلة

برضورة الرجوع عن فكرته فقال كلمته الشهري «نحن إىل اإلمام يا أمة التخلف».

ركز املبحث الثاين عىل قياس الفاعلية يف املجلس التأسييس عموما مع اإلشارة

إىل دور صاحب السرية يف املجلس التأسييس ،والبد لنا اإلشارة هنا إىل البناء الداخيل

للمجلس فقد بلغت جلساته  49جلسة وعدد أعضائه يف النظام الداخيل ()100

عضو إال أن هذا العدد مل يبلغ درجة الكامل طيلة اجتامعاته وأعىل جلسة بلغ عددها

( )89عضو ًا أما أقل جلسة فبلغ عدد أعضائها ( )51عضو ًا أما املعدل العام حلضور
اجللسات يصل إىل (  )64.79وقد تم إيضاح ذلك يف اجلدول املرفق للبحث.

حاول البحث الوقوف عند أبرز املحطات لقياس الفاعلية واملتمثلة باملصادقة

عىل املعاهدة العراقية الربيطانية املعقودة عام  1922وتم ذلك يف اجللسة الرابعة
والعرشين واملنعقدة يف املدة  11 – 10حزيران  1924والتي حرضها ( )68عضو ًا
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وأيدها  24عضوا كانت الغلبة ألعضاء لواء املنتفك فقد أيدها سبعة أعضاء من

أصل تسعة أعضاء علام بان نواب املنتفك هم األقل فاعلية طيلة جلسات املجلس
وبإضافة نواب لواء احللة وكربالء والديوانية والبالغ عددهم ( )6املؤيدين للمعاهدة
يصبح عددهم  13نائب ًا ويشكلون نسبة . %54.16

يف ضوء ماتقدم يبدو لنا إن املنطقة التي شهدت انطالقة الرشارة األوىل لثورة

العرشين الكربى كانت هي األكثر ميال لقبول العالقة مع بريطانيا وهي تؤرش لنا
إن األعضاء يف املجلس مل يستوعبوا ماذا تعني املوافقة أو الرفض وأن كل حتركاهتم

السابقة جاءت بتوجيه خارجي .أما أعضاء بغداد وصاحب السرية ينتمي إليهم

فقد بلغ عددهم يف املجلس ( )11عضو ًا ،إال أهنم يف جلسة املعاهدة مل حيرض منهم
سوى مخسة فقط توزعوا بالتساوي بني املؤيدين واملعارضني وواحد منهم امتنع عن

التصويت ويعد أمحد الشيخ داود من األعضاء املؤيدين للمعاهدة ويبدو أنه اقتنع

بأن املعاهدة سوف متر حتت خمتلف الظروف واألفضل تأييدها لكسب رضا اجلهات
العليا وربام اقتنع كام اقتنع امللك بأن هناك مراحل أخرى يمكن تعديلها الحقا.
اعتمد البحث عىل مصادر متعددة ويقف عىل رأسها حمارض املجلس التأسييس التي

تعد العمود الفقري.
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ABSTRACT
It is impossible to consider a political or social figure as a project for
a paper, thesis or dissertation in a refereed journal, since such a figure
ascended the throne or being in the limelight, but there is an exception as
the meant figure accrues certain traits never found in his fellowmen in the
orbit of intellectuality and personality that trigger the process of delving
its ores. Thus the importance of the current paper heaves into light; the
study takes two sections:
The first section focuses upon the efficiency of the constructional
counsel with reference to the targeted figure. Yet the second section tackles
the most salient trademarks in assessing the efficiency in accordance with
Iraq-Britain Treaty signed in 1922.
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 ...املقدمة ...
يعد املجلس التأسييس العراقي أول مؤسسة تشكلت يف الدولة العراقية ووضع

عىل عاتقها مهامت جسيمة متثلت يف املصادقة عىل املعاهدة العراقية – الربيطانية
األوىل ،وهي املهمة األكثر أمهية من وجهة نظر اإلدارة الربيطانية .أما املهمة الثانية
فتمثلت يف وضع القانون األسايس (الدستور األول) للدولة العراقية ،وتعد املهمة
األكثر أمهية من وجهة نظر العراقيني اجلادين يف بناء دولة عىل أسس جديدة تواكب
التطورات التي أفرزهتا نتائج احلرب العاملية األوىل ،أما املهمة الثالثة متثلت يف وضع

قانون النتخاب النواب للمستقبل.

إن املهامت املذكورة متثل أسس بناء الدولة اجلديدة داخلي ًا وخارجي ًا والبد

للرجال الذين شكل البناء الداخيل هلذه املؤسسة قد أدركوا املهامت امللقاة عىل
عاتقهم .هنا يتبادر إىل الذهن السؤال األيت هل كان رجال تلك املؤسسة بمستوى

تلك املهامت أم إن املهامت كانت اعيل من مهمة رجال تلك املؤسسة ،من هنا تأيت

أمهية البحث املعنون «تقويم فاعلية أعضاء املجلس التأسييس العراقي عام 1924
امحد الشيخ داود أنموذجا».
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املبحث األول
أمحد الشيخ داود

الوالدة والنشأة والبناء الفكري
ولد امحد الشيخ داود بن جرجس العاين النقشبندي أخلالدي ،يتنهي نسبه إىل

اإلمام موسى الكاظم  يف  3نيسان عام 1870م بمدينة بغداد( .)1تربى صاحب
السرية يف بيئة كانت كفيلة بإخراجه شخصية فاضلة لذلك يعد والده امللهم األول

له وهو من العلامء الفضالء يف بغداد ،اشتهر بالرد عىل العلامء يف عرصه أو من سبقه
ومنهم الشيخ أيب الثناء االلويس( )2هذه اإلمكانيات التي متتع هبا تدفعنا للقول إن
والد امحد الشيخ داود كان معلمه األول الذي تتلمذ عىل يديه يف أول حمطات حياته

العلمية إضافة إىل عدد ًا أخر من العلامء الذين كان هلم الفضل يف صقل شخصيته
ومنهم عبد الوهاب النائب ،ومصطفى نور الدين الواعظ ،وعيل اخلوخة ،وحممد

سعيد الدوري والقائمة تطول يف هذا السياق.

حاول الشيخ امحد إن يميز ما أخذه من أساتذته األفاضل ويبدو انه بذلك

حياول اإلشارة بأنه اخذ من كل االساتذه الذين تتلمذ عليهم والسيام يف املحطات

التي أبدعوا هبا فعلم املنطق والبيان تم االستزادة منه عىل يد عيل اخلوخة ،أما ما
أخذه من العالمة حممد سعيد الدوري فتمثل بعلم الفقه حتى صار عامل ًا بالرشائع

ووقف عىل حقائق املذهب وكان للشيخ مصطفى نور الدين الواعظ الدور الكبري يف
اإلفادة من دروس احلديث والتفسري ،أما العالمة عبد اللطيف املدرس يف املدرسة
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القادرية فقد أفاد منه يف علم الفرائض حتى صار مؤهل لإلرشاد وإذن له( .)3من

الذين إذن للشيخ امحد الشيخ داود من قبلهم مصطفى نور الدين الواعظ يف العلوم

العقلية(.)4

إن البيئة التي تربى فيها صاحب السرية وتعليمه مل جتعله يسري بذات املنهج

الذي تعلمه من أساتذته بل حاول إن يشق لنفسه منهج ًا خاص ًا ،وحيق القول انه

يمثل التيار الديني اإلصالحي ويسعى للتوفيق بني الدين اإلسالمي ومنجزات

العلم احلديث وهدفه من ذلك بأن املجتمعات اإلسالمية البد هلا من إن تستوعب
متطلبات العرص اجلديد وبذات الوقت يدعو إىل هنضة إسالمية ولكن عىل غرار

النهضة التي جرت يف أوربا وبالتايل فهو يؤكد إن املرحلة اجلديدة توجب جتاوز
االجتاه الديني التقليدي الذي يمثل النظرة الشكلية غري اجلوهرية لإلسالم وبنفس

الوقت تطمس اجلوهر احلضاري لإلسالم وبذات الوقت فهو اليدعو إىل االجتاه

العلامين الذي ينطلق من نظرة خارجية إىل الواقع ويتجاهل الصلة الضيقة بني
املايض واحلارض وهي إشارة لعلامء الدين برضورة عدم وضع الدين حجر عثرة يف
طريق النهوض العلمي .هذه اخللفية جعلته يوصف باجلرأة والنزوع إىل احلرية يف

أفكاره دون إن يكرتث إىل توجيهات بعض العلامء إذا اقتنع بالفكرة وهذا ما يمكن

ملسه حينام سمح البنته صبيحة( )5أن متثل دور اخلنساء وتتسنم بعري خيرتق اجلموع

و ُتنشد راكبة والتي عدت من قبل اآلخرين كفر أو قريب من ذلك(.)6

لقد أضيفت له صفة املثقف إضافة للوجاهة ويبدو إن خطوة امحد الشيخ داود

بالسامح البنته باخلروج عىل الرغم من صغر سنها إال أهنا أثارت مشايخ بغداد

واعترب كام ذكرنا أنفا يسري عكس التيار وال يمكن السامح به.
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يف ضوء التطورات السابقة شكل مشايخ بغداد وفد ًا إلقناع امحد الشيخ داود

بالعدول عن راية وعدم السامح البنته باملسامهة يف االحتفال املذكور واخلروج

عىل سنام اجلمل إال انه واجههم بقوله متى كان ركوب اجلمل منكر ًا يف اإلسالم
وواجههم بسؤال امل تركب السيدة عائشة اجلمل امل ختشى الناس يف السابق وهي

راكبة اجلمل وتسري بني صفوف القبائل حتى حسم قوله يف األخري بكلمته املشهورة

« ،...نحن إىل اإلمام يا سادة املايض »...ولسان حاله هلم بأنكم فقط متمسكون
باملايض دون النظر للمستقبل وعلينا إن نساير املستقبل ونفس الدين يف ضوء

املستقبل وليس االنغالق يف النصوص( .)7إال إن املظهر العام اخلارجي ألمحد الشيخ
داود كانت تدلل عىل ذلك من حيث وضع العمة عىل رأسه وإطالق اللحى ولبس

اجلبة الفضفاضة وبذات الوقت وصف بحرية التفكري وباجلرأة وعرصي ألنزعه

أي انه يواكب التطورات احلاصلة يف عرصه وينفتح عىل كل التغيريات الدينية
والدنيوية(.)8

أبناءه
اقرتن صاحب السرية وكانت نتيجته إنجاب عدد من البنني والبنات فمن البنني

سلامن وتوفيق واألول كان األبرز وصار كاتب ًا ثم عضو يف املجلس النيايب العراقي،
أما البنات فقد أنجب صبيحة ونورية وفخرية وحسنية ،وتعد األوىل هي األبرز

والتي لفتت األنظار يف جرأهتا ونشاطها وصارت طالبة يف كلية احلقوق وأضحت
أول امرأة مارست هذا العمل(.)9
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الوظائف التي شغلها

إن السرية الطيبة ألمحد الشيخ جعلته يتقلد عدة وظائف بدائها مدرس ًا يف قضاء

خراسان (بعقوبة) عام 1893م ،ويبدو إن حتصيله الدرايس يف تلك املرحلة أهله

ليصبح مدرسا ،وكان من ابرز من تتلمذ عىل يديه الشيخ حسني أفندي( )10الذي

صار فيام بعد قايض بعقوبة.

إن اهتاممه بمهنة التعليم جعلته يسعى إىل تطوير املعرفة من خالل تأليفه الكتب

ومن ابرز مؤلفاته املواهب الرمحانية والسهام االمحدية يف نحور الوهابية وقد أوضح
يف كتابه هذا بعض اإلحكام الرشعية التي ختص املذاهب السنية واضحي الكتاب

مرجع ًا مه ًام يتم االستناد والرجوع إليه يف املدارس الدينية البغدادية وطبع الكتاب
أكثر من مرة ،ويبدو أن مرد ذلك ألمهيته ولكثرة املطلعني عليه(.)11

ألف كتاب بعنوان اآليات البينان ،وألف رسالة يف جواز تنوع املالئكة وممالئتها

لبعض احليوانات األرضية وكذلك له شعر رائق يف مواضيع شتى وله تشطري الرباة
والمية العجم وغري ذلك ويبدو انتاجه الكبري جاء متوافقا مع سعة اطالعه ووصف

امحد الشيخ داود بمعرفته بدقائق األمور وله ذهن ثاقب ومن املزايا التي تضاف إليه

كريم النفس حسن األخالق عظيم اهلمة(.)12

لقد أهلت ثقافة الشيخ امحد ليتوىل منصب القايض الرشعي يف القضاء ثم

قائممقام لقضاء خراسان وبلغ هذا املنصب الرفيع وهو يف مقتبل العمر حيث مل
يبلغ الثالثة والعرشين وظل يف منصبه حوايل مخسة عرش سنة وبذلك يكون قد بلغ
من العمر ثامن وثالثني سنة .يف هذه املرحلة انطلقت ثورة االحتاديني عام 1908

ومنح منصب ارفع هو قائممقام قضاء خانقني ،إال إن املنصب اجلديد كان بوابة

ملشاكله مع وايل بغداد ناظم باشا( )1911 – 1910( )13من حيث تباين توجهات
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الوايل والقائممقام األمر الذي دفعه إىل ترك وظيفته يف القضاء وتوجه إىل اسطنبول،
ويبدو إن توجهه اجلديد مل يأت من الفراغ بل جاء بفعل أسباب دفعته للتوجه منها

تقديم الشكوى من سوء إدارة الوايل ناظم باشا ويبدو إن الشيخ امحد كان يعتقد

بإمكانه حتقيق اإلنصاف يف الدولة العثامنية ووالهتا وهو مؤرش عىل انه مل يدرك سلوك
الدولة العثامنية من خالل منهج والهتا وأهدافهم التي يسعون إىل حتقيقها( .)14كام

مارس بعد ذلك مهنة الواعظ العام لوالية بغداد(.)15

يف ضوء ما تقدم يبدو لنا أن املناصب التي منحت للشيخ امحد كانت مجعيها

تتناسب ومؤهالته وكأنام لسان حال اإلدارة العثامنية وضع الرجل املناسب يف

املكان املناسب وهذا خالف حلقيقة اإلدارة العثامنية التي كان شعارها من يدفع أكثر

حيصل عىل املكان املناسب.

اندلعت احلرب العاملية األوىل لألسباب أملعروفه للجميع واليمكن اخلوض

هبا وعندها صدرت األوامر الحتالل العراق وبارشت القوات الربيطانية بالنزول
إىل األرض العراقية وذلك يف العقد األول من شهر ترشين الثاين عام  1914عندها
تم تعيني الشيخ امحد مدير ًا لألوقاف يف بغداد ،مع العلم إن األخري تم تعيينه قبل
إمتام عملية احتالل العراق يف ترشين الثاين  1918وكام أشار إىل ذلك ارنولد ولسن
يف قائمته التي كانت بعنوان األشخاص التالية أسامؤهم كانوا موظفني يف األوقاف
وقد تعينوا يف التواريخ املدرجة واملؤرشة إزاء كل اسم منهم( ،)16إال انه اصطدم

باملسرت كون ) (Mr. Conناظر األوقاف الربيطاين األمر الذي دفعه لتقديم االستقالة
من منصبه اجلديد.
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يبدو إن الثقايف:ت املتكررة من الوظيفة للشيخ امحدا لشيخ داود كانت تؤرش

عىل إن لديه فلسفة حمددة يف اإلدارة وإذا تقاطعت فلسفة اإلدارة مع املبادئ التي
يؤمن هبا فال يتوانى من االنسحاب من منصبه حفاظ ًا عىل املبادئ التي يؤمن هبا(.)17

اهتاممه الثقايف

اعتقد الشيخ امحد الشيخ داود إن التعليم مهم جد ًا بشقيه االملرأة فيلبة واملدرس

لذلك ساهم يف تأسيس مدرس التفضيض األهلية( ،)18وبذات الوقت أدرك إن

التعليم إن وجد فريكز عىل تعليم الذكور فقط وهذه النظرة التي كانت سائدة يف

ذلك الوقت ،إال انه وكام معروف عنه السري عكس التيار العام لذلك ركز عىل تعليم
املرأة ويف هذا الصدد قال« :إن تعليم املرأة أمر يقتضيه الواجب الديني والوطني

واإلنساين» ،ويبدو إن تقديمه كواجب ديني عىل اعتبار إن املجتمع يف تلك املرحلة

ينصت إىل صوت الدين أكثر من أي يش أخر .ويستمر يف قوله «بأن الوطن بحاجة

إىل أمهات مثقفات للمستقبل حتى انه كان يتباهى بأهل بيته يف جمال تعليم املرأة
والرجل حتى يؤكد بأنه ال يوجد بني أوالده وبناته من ال حيسن القراءة والكتابة وإذا

اعترب هذا العمل اجيايب فالفضل يعود إىل أمهم املتعلمة التي غرست حب التعليم

يف نفوس أبناءها من الذكور واإلناث» ،وكام قال الشاعر األم مدرسة إذا أعددهتا
أعددت جي ً
ال طيب األعراق ،هذا األمر شهادة من الشيخ امحد بدور املرأة وواجبها

يف املجتمع وال بد من أنصافها وهي عىل قدر املسؤولية .إن األفكار السالفة الذكر
البد من تقاطعها مع من ينظر إىل املرأة يف مسريهتا وكالمها ومن يعتقد إن تعليمها
القراءة والكتابة مفسدة ألهنا عندما تتعلم القراءة والكتابة ستبدؤها برسالة إىل زيد

أو عمر(.)19
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االنتامء إىل التنظيامت السياسية
إن توجهات الشيخ امحد الشيخ داود الدينية ووضع العمة عىل رأسه إال انه

مل يامنع من االنتامء إىل األحزاب السياسية العلامنية ومل يكن من الذين يعتقدون إن

االنتامء لألحزاب السياسية فيها تناقض للمنهج الديني الذي يتبونه .لقد انتمى
إىل مجعية حرس االستقالل( ،)20التي كانت تناهض االحتالل الربيطاين للعراق،
ومن اجلمعيات األخرى التي انتمى إليها اجلمعية اخلريية اإلسالمية التي أجيزت

يف  31ترشين الثاين  1921وصار امحد الشيخ داود وسليامن فييض ضمن هيئتها

اإلدارية( ،)21كام انتمى إىل احلزب الوطني العراقي لزعيمه جعفر أبو ألتمن( ،)22كام

كان له دور ومشاركة مع حزب النهضة العراقية( ،)23حينام ذهب أعضاء اللجنتني
التنفيذيتني إىل البالط امللكي للمشاركة باالحتفال يف الذكرى األوىل جللوس امللك

فيصل األول والقي كلمة احلزبني حممد مهدي البصري ،إال إن ما حدث بعد ذلك

كان خمطط له من قبلهم أو من اآلخرين عندما رفعت اهلتافات ضد بريطانيا بحضور
املندوب السامي الربيطاين بريس كوكس( )24الذي اعترب ما حدث أهانه موجهه

لربيطانيا أوال وله شخصيا لذلك مل يقبل كل االعتذارات التي قدمت فيام بعد أو
قبول أي تربير لذلك العمل ويبدو يل إن من قام بالعمل قد ارض بالعمل الوطني

أكثر مما أفاده الن الثمن الذي قدم لقاء هذه اهلتافات كان ناهضا صحيح البعض
يفرس إن ما حدث إشارة تنويه لإلدارة الربيطانية بان العراقيني غري راضني بام حيدث

وعليكم إعادة احلسابات التي وضعتموها يف املراحل السابقة وإال قد تكرر ما حدث
يف عام  1920واقتنع املندوب السامي بان ما حدث تنويه بان التنظيامت السياسية

هي األساس يف حتريك املناوئني لإلدارة الربيطانية يف العراق لذا قام بغلق احلزب

الوطني العراقي وحزب النهضة ونفي كل من جعفر أبو ألتمن ومحدي الباججي
وحممد مهدي البصري وامحد الشيخ داود( )25وأمني اجلرجفجي وعبد الرسول كبة
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وعبد الغفور ألبدري إىل جزيرة هجام( .)26كام انتمى الشيخ امحد الشيخ داود إىل
حزب األمة( ،)27وحزب التقدم( ،)28وحزب الشعب(.)29

يف ضوء ما تقدم يبدو لنا إن انتقال الشيخ امحد الشيخ داود بني األحزاب

السياسية تشري بأنه مل يؤمن باملبادئ التي يدعو إليها احلزب الذي ينتمي إليه بل يف
احلقيقة إن صاحب السرية ينتمي ملصلحته العتقاده بأنه يسعى إىل خدمة العراق
بالتنقل بني التنظيامت السياسية وعدم وجود تعارض بني مصلحته ومصلحة الوطن

إيامنا منه بان حتقيق األهداف البعيدة اليمكن إن تتم دفعة واحدة ومن املمكن
حتقيقها عىل دفعات واملهم من وجهة نظره إن ال نتنازل عنها مهام طال الزمن(.)30

لقد أضحى هناك تطابالعملية:وم الشيخ امحد الشيخ داود وبقية أعضاء الفئة

احلاكمة يف العهد امللكي والتي كانت تؤمن بأهنا عائلة واحدة ومن يعارض وزارة
ما فهو ينطلق من إن معارضته ال يمكن إن هتدم شيئا من معنويات النظام القائم أو
يضعف كيانه لذلك يمكن مالحظة إن بعض العنارص املعارضة تنتقل بني املشاركة

يف احلكم إىل املعارضة مع من شاركه إذا وجد ،وان مصلحة احلكم تربر ذلك ويمكن
إعطاء مث ً
ال عىل ذلك اشرتاك ياسني اهلاشمي الذي يعد زعيم حلزب معارض وهو

حزب الشعب وصار وزير ًا للاملية يف وزارة جعفر العسكري ويف وزارة عبد املحسن
السعد ون ،عل ًام أن هذه الوزارات تستند إىل أكثرية حزب التقدم وبالتايل فاملعارضة

يف ظل احلكم امللكي مل تكن معارضة جادة يف إسقاط النظام امللكي والسيام يف التنقل
بني األحزاب السياسية حيث نالحظ إن األعضاء بعضهم ينتقل من حزب إىل آخر
لذلك حيق أن نطلق عىل األحزاب والتي أجيزت للعمل السيايس يف مدة االنتداب

الربيطاين بأهنا مفلسة مجاهريي ًا بل وحتى إيديولوجيا ومل تكن هلا برامج متميزة فهي

باختصار توصف كذلك بأهنا أحزاب الصالونات.
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مطات من ممارساته العملية
 )1التهيئة النطالق ثورة العرشين وتأثرياهتا
لقد تراكمت األخطاء التي ارتكبتها القوات الربيطانية املحتلة وبذات الوقت

صار الوطنيني مقتنعني بأن الوقت قد حان لتنشيط محلتهم عن طريق انتخاب جلنة

متثل الشعب وتطرح علن ًا رسمي ًا قضية االستقالل أمام السلطات اجلديدة ،ونفذت

املعارضة حلقة مولود كبرية يف  16مايس  ،1920ويبدو إن هذه احللقة هلا وجهني
األول وجهه عملية ذكر اهلل وممارسة روحانية أما الوجه األخر هو عملية تنسيق

وتنظيم لقوى املعارضة وغالب ًا ما تنتهي باالصطدام كام حدث يف حلقة الذكر عندما
انتدبت مجاهري بغداد والكاظمية املجتمعني يف جامع احليدر خانة مخسة عرشة عضوا

لتمثيل الشعب يف مطالبة السلطات الربيطانية باالستقالل ،وبام إن بوادر الثورة

املرتقبة أخذت تبدو واضحة لذلك قررت السلطات الربيطانية مراقبة النشطاء
ومنهم جعفر أبو ألتمن وامحد الشيخ داود ويوسف السويدي وعيل البزركان وأبو
القاسم الكاشاين ورفعت اجلاد رجي وعبد الرمحن احليدري(.)31

يف ضوء املعطيات السابقة قررت السلطات الربيطانية القبض عىل بعض

املندوبني ومنهم جعفر أبو ألتمن وامحد الشيخ داود ويوسف السويدي ونفيهم إىل

جزيرة هنجام ،إال إن السلطات املحتلة مل تستطع اعتقال احد منهم باستثناء امحد

الشيخ داود أما البقية فقد متكنوا من اهلرب .تم نفي الشيخ امحد الشيخ داود ومل
يسمح له بالعودة إىل العراق حتى شباط  1921إال إن هناك باحث أخر أشار إىل

إن السلطات الربيطانية هامجت فجر يوم  12أب  1920أماكن يوسف السويدي
وجعفر أبو التمن وامحد الشيخ داود وعيل الباركان إال إن ثالثة من املطلوبني متكنوا

من اهلرب وتم إلقاء القبض عىل امحد الشيخ داود ونفي إىل جزيرة هنجام ومل يسمح
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له بالعودة إىل العراق حتى شباط  .)32(1921ويبدو إن متكنهم من اهلرب بفعل

اندفاع املواطنني املتحمسني للقضية الوطنية الذي ساهم يف محاية الزعامء الوطنيني
من بطش السلطات الربيطانية وتامني هروهبم(.)33

لقد ترك نفي امحد الشيخ داود آثار ًا سيئة عىل نفسيته ويمكن مالحظة ذلك من

اعرتاف األخري للمندوب السامي الربيطاين بقوله إن سبب ارتباطه باحلركة القومية

بالدرجة األساس استياؤه الشخيص من اإلدارة الربيطانية وانه اصدر مذكرة
إىل مجيع القوميني يف العراق دعاهم إىل نبذ االفكار الضارة وتأييد النوايا احلسنة

للحكومة ،إال إن هذا االندفاع من قبل امحد الشيخ داود مل حيض بتأييد كبري من

قبل اإلدارة الربيطانية كام ورد يف احد التقارير الربيطانية والذي أكد بأن سمعة امحد
الشيخ داود سيئة وان دعوته مل تكن هلا كام يظهر إال تأثري ضئيل(.)34

لقد استمر هنج امحد الشيخ داود منهجا قوميا يف كل املحطات التي عاشها

فبعد املسامهة يف التهيئة النطالقة احلدث وما رافقها من أحداث والعقوبات التي
صدرت بحق من ساهم فيها لذلك تقدم البعض بطلب إلصدار الئحة قانونية

تنص عىل العفو عن مجيع املحكومني ممن اشرتكوا يف حدث العراق الكبري (الثورة)،
وقد اصدر العفو املندوب السامي الربيطاين يف العراق بتاريخ  30مايس ،1921

إال انه استثنى منه الشيخ ضاري املحمود رئيس قبيلة زوبع وولديه سليامن ومخيس
وآخرين من أفراد قبيلته بسبب اهتام الشيخ ضاري باغتيال الضابط الربيطاين جلمن

يف  18أب  ،1920إال انه يف إحدى جلسات جملس النواب العراقي املنعقدة يف 22
نيسان  1926تقدم عدد من النواب باقرتاح الئحة قانونية تضمنت إصدار عفو
عن مجيع املحكومني الذين اشرتكوا يف الثورة بحيث ال يستثنى احد من العفو الذي

أصدره املندوب السامي ،وهنا تدخل امحد الشيخ داود وتوجه إىل امللك فيصل
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األول وطالبه إن يستخدم صالحياته إلصدار الالئحة املقرتحة ،وقد وافق املجلس

عىل الالئحة وأرسلت إىل احلكومة لدراستها ،ويبدو إن الدراسة استغرقت وقت ًا

طوي ً
ال بسبب الضغوط الربيطانية(.)35

 )2احلرية والديمقراطية جوهر املطالب اإلنسانية
جتسدت طروحات امحد الشيخ داود هلذا املجال يف بعض املحطات ويمكن

اإلشارة إليها كدالالت ومنها عندما نشبت يف البالد أزمة كان حمورها قيام طلبة

الثانوية يف بغداد باالحتجاج عىل قرار وزارة املعارف املتمثل بفصل مدرس التاريخ
من املدرسة إلصداره كتاب بعنوان الدولة األموية والتي عرفت بأزمة النصويل
ويبدو إن املؤلف كان يسعى بقصد او دون قصد إلثارة املشاعر الطائفية األمر الذي

دفع الوزارة ومن اجل احتواء املوضوع باختاذ إجراء رسيع متثل بفصل املدرس مما
دفع الطلبة املؤيدين له إىل التظاهر ضد قرار الفصل ،مما دفع الوزارة إىل اعتبار الطلبة
املتظاهرين واملؤيدين أيضا من الساعني إلشعال الفتنة الطائفية لذلك سارعت يف
إصدار قرار بفصل الطلبة املتظاهرين ،إال إن امحد الشيخ داود دعا إىل احتواء الطلبة

املتظاهرين مؤكد ًا بأهنم قد اليدركون إبعاد املوقف والبد من إعادهتم إىل مقاعد

الدراسة وإلغاء قرار الفصل(.)36

ومتاشي ًا مع اخلط الديمقراطي ومسايرة أبناء الوطن والتعامل معهم باجيابية

و بروح القانون وليس بالقانون نفسه لذلك هاجم منتقد ًا أسلوب وزارة الداخلية

والقائم عىل أساس خدمات املخرب الرسي حتى بلغ به األمر إن يصف املنتمني إليه
باخس العبارات وفيها مبالغات بعيدة عن احلقيقة بقوله إن اخلدمات الرسية فيها
جتاوز عىل املواطنني واستقرارهم وهم يروجون تقارير غري دقيقة(.)37

300

اقتنع امحد الشيخ داود باألجهزة الرقابية التي تسلط األضواء عىل األخطاء

وتربز االجيابيات وهي الصحافة والتي وصفت بأهنا السلطة الرابعة التي البد إن

تتمتع باحلرية يف كتاباهتا عندما أكد يف هذا اجلانب  ،...إن حياة الشعوب كام يعتقد

تعتمد عىل الصحافة وهي احلقيقية مؤكد ًا إن حياة األمم تظهر بمظهر مطبوعاهتا
وما ارتقاء الشعوب إال يف ارتقاء مطبوعاهتا وان الصحافة تظهر ما حتتاجه البالد

وتكشف الضار من النافع ،ويف هذا اجلانب حاول لفت النظر إىل تعديل املادة

()23

من قانون املطبوعات املعمول به منذ عهد االحتاديني والتي نصت عىل إن ملجلس

الوزراء حق تعطيل الصحف وغلقها دون حماكمة ،فمن املؤكد إن املطبوعات التي
صدرت بموجب ذلك القانون ال تصلح لبناء البلد السيام إن االحتاديني سعوا إىل

إمخاد أنفاس األمة وعقد ألسنتها ،لذلك فاملرحلة اجلديدة التي متر بالبالد حتتاج
إىل معرفة احلقيقة واملطبوعات فيها فكر حر وال يمكن ملطبوع مقيد إن حيمل فكر ًا

حر ًا وبالتايل فأن امحد الشيخ داود كان يؤمن بان احلرية والديمقراطية هي األساس

يف البناء احلقيقي ألي بلد وبام إننا نسعى إىل بناء رصني البد إن تكون احلرية
والديمقراطية حقيقيتني شكال وجوهر ًا(.)38

ومتاشي ًا مع فكرة الديمقراطية فعندما عرضت الئحة اإلحكام العرفية وكيفية

إعالهنا ،أكد امحد الشيخ داود عىل إن إعالن اإلحكام العرفية جيب إن يكون بموافقة

جملس الوزراء وجملس األمة إذا كان جمتمع ًا وإذا مل يكن جمتمعا فال يرى دعوته

لالجتامع ،ويبدو إن القصد إن يكون إعالن اإلحكام العرفية رسيع بدون دراسة

دقيقة بكل حساباهتا ،واندفع أكثر يف بعث الديمقراطية ورفض كل ما هو تعيني
وطالب بإلغاء جملس األعيان ألنه معني وإذا كان البد من إبقاءه فال بد إن تكون

طريقته باالنتخاب وليس بالتعيني ،إال إن هذه األفكار مل تر النور(.)39
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إضافة إىل الفكرة الديمقراطية السابقة التي مل ترى كانت هناك فكرة أخرى

تؤكد عىل الشفافية يف نرش الدستور العراقي ليطلع كل مواطن عراقي عىل حقوقه
الدستورية ،وقد سعت وزارة ياسني اهلاشمي األوىل ( 2أب  21 – 1924حزيران

 )1925إن تعرض يف منهاجها اإلرساع يف نرش الدستور إال انه تأخر ،وقد تشكل

وفد ملقابلة رئيس الوزراء العراقي ضم عدد من األعضاء كان من بينهم يوسف
السويدي وامحد الشيخ داود وفؤاد الدفرتي ،وعند مقابلتهم طرحوا عليه مسالة
نرش الدستور وقد طمأهنم رئيس الوزراء هبذا الصدد ،إال إن الدستور مل ينرش إال يف

آذار .)40(1925

يبدو إن امحد الشيخ داود الذي انتقد من يأيت بطريقة التعيني صار عضو ًا يف

جملس األعيان يف إعقاب احلرب العاملية الثانية واضحي مصدر قلق لرئيس الوزراء
توفيق السويدي يف وزراته الثانية ( 23شباط  30 – 1946اذار  )1946وكان
توفيق السويدي قد ذكر بأن هناك أعضاء يف جملس األعيان وكام وصفهم باملوتورين

مع إن عددهم كان ال يتجاوز السبعة من بينهم امحد الشيخ داود وبضمتهم أيض ًا

من كان وزير ًا يف وزارة محدي الباججي الثانية ( 29أب  30 – 1944كانون الثاين

 )1946التي تعرضت حلمالت التشهري فمن الطبيعي إن يتحسس هؤالء األعيان
ويسعون لالنتقام وحتت شعار املعاملة باملثل ملا كابدوه إثناء حكمهم ،ويبدو إن

هذه التوجهات تؤكد إن املصلحة الشخصية طغت عىل مصلحة الوطن فإذا

تقاطعت مصلحته مع مصلحة الوطن فالعربة بمصلحته وهذا ما أكددته املامرسات

العملية(.)41
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 )3العمل واإلنتاج واملحافظة عىل موارد البالد املالية أساس بناء الوطن
حاول البعض ومن باب الوفاء ألرسة امللك فيصل لذلك ُقدم مقرتح يتضمن

ختصيص بعض األرايض يف لواء املنتفك للملك عيل شقيق امللك فيصل الذي فقد

عرشه بسبب سقوط مملكة احلجاز عام  ،1925واهلدف من ذلك استصالح األرض
وزراعتها لضامن مورد مايل مع إن املقرتح رفض من قبل البعض إال إن امحد الشيخ

داود أيد املقرتح متام ًا مؤكد ًا عىل أمهية استحصال املال بالعمل واإلنتاج ويف ذات
الوقت وحرص ًا عىل موارد البالد املالية قدم األخري مقرتح يتضمن رضورة ختفيض
خمصصات البالط امللكي التي أثقلت امليزانية العامة(.)42
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املبحث الثاين
تقويم فاعلية نواب املجلس التأسييس
تعد جتربة انتخابات املجلس التأسييس العراقي مهمة شاقة واجهت احلكومة

العراقية التي جرت يف عهدها االنتخابات ،مع ما واجهته احلكومات السابقة من

مقاطعة االنتخابات وأصدرت الفتاوى بحقها واملتمثلة بمقاطعة االنتخابات من
املراجع الدينية ،وبدأت املالمح بأن العراق قد يندفع إىل االنشقاق واالنقسام
الديني بني املؤيدين واملعارضني ،ومع كل ذلك جرت االنتخابات واكتملت بشقية

املنتخبني الثانويني تم انتخاب النواب وصدرت اإلرادة امللكية بافتتاح املجلس

التأسييس يوم اخلميس املوافق  27آذار  ،1924عل ًام إن املجلس بدأت إجراءات

انتخابه بموجب قانون املجلس التأسييس املرقم  565والصادر يف  18آذار 1924

وتالف من ( )51مادة ومن أبرزها املادة الثالثة والتي نصت جيتمع املجلس لألمور
اآلتية وعىل الرتتيب املحرر أدناه « ...البت بشأن املعاهدة العراقية الربيطانية املنعقدة

يف  10ترشين األول  ،1922التدقيق يف الئحة القانون األسايس التي يعرضها عليه
رئيس الوزراء ،وسن قانون أسايس ،التدقيق يف الئحة قانون انتخاب النواب التي

يعرضها عليه رئيس الوزراء وإصدار قانون بذلك.)43(»..

إال إن هذا القانون عدل وأجريت التعديالت عليه بعد سبعة أيام حيث تم

تعديل ( )12مادة من أصل ( )51وبذلك تكون نسبة التعديل ( ،)%23وكان من

بني ابرز التعديالت املادة ( )16والتي كانت تنصص عىل إن للمجلس إن يؤلف
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جلنة أو جلان تقوم بتدقيق األمور التي يودعها إليها عىل إن ال يتعدى عدد أعضاء
كل جلنة السبعة أعضاء ،وبعد التعديل صارت اللجنة تضم ( )15عضوا ،وقد نرش

التعديل يف  25آذار .)44(1924

وبدولنا مما تقدم إن رئاسة املجلس أيقنت إن املدة املنصوص عليها الجتامعات

املجلس مل حتسم مجيع األمور والتي جاءت يف املادة ( )3وكام جاء يف املادة ( )4من
قانون املجلس التأسييس التي نصت عىل إن املجلس جيتمع مدة ال تتجاوز أربعة

أشهر ،ويف هناية هذه املدة أو قبل ذلك إذا انتهى من اإلشغال ينص وإذا مل يتمكن من
إهنائها إىل هناية األشهر األربعة املذكورة يمدد االجتامع بإرادة ملكية مدة ال تتجاوز

شهر ًا واحد ًا ،وجيوز تكرار التمديد عىل الوجه املذكور حسب االقتضاء( .)45ويبدو

إن املجلس مل يتمكن من إهناء اإلشغال املبينة يف املادة الثالثة ،لذلك مدد االجتامع
بإرادة ملكية يف  23متوز  1924وتقيض بتمديد عمل املجلس إىل يوم  10أب

.)46(1924

انعقدت اجللسة األخرية من جلسات املجلس التأسييس والتي محلت رقم

( )49يف  2أب  1924وبذلك دامت اجتامعات املجلس أربعة أشهر وسبعة أيام،
وبتحويل املدة إىل أيام تصبح اجتامعات املجلس ( )127يوم ،وبقسمة األيام عىل
اجللسات يكون معدل حياة كل جلسة ( )2.59يوم ،ناهيك إن بعض اجللسات قد

تنفض بأقل من ذلك ،وإذا حاولنا إن نقف عند املهامت األساسية امللقاة عىل عاتق
املجلس واجللسات التي حسمت فيها سنجد إن املجلس ناقش املعاهدة العراقية

الربيطانية واملعقودة يف ( 10ترشين األول عام  )1922والتي تضمنت يف احد

بنودها بأهنا التصبح نافذة املفعول إال بعد املصادقة عليها من قبل املجلس التأسييس

العراقي ويف ضوء ذلك عرضت املعاهدة املذكورة عىل املجلس للمدة من  27آذار
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–  10حزيران  1924معنى ذلك انه استغرق وقت حسم املعاهدة شهرين ونصف

أي بحساب عدد األيام ( )75يوم ،ومدة حياة املجلس هو ( )127وبذلك تكون
املعاهدة شغلت نسبة تقدر بـ ( )%59،05من عمر املجلس وهذا مؤرش بان أعضاء

املجلس أدركوا أمهيتها لذلك كثر النقاش حوهلا واستمرت هذه املدة الطويلة من
عمر اجللسة وشغلت أكثر من نصف عمر املجلس ،أما القانون األسايس والذي

شغل من حياة املجلس ( )29يوم للمدة من  11حزيران –  10متوز  1924وبذلك
فانه شغل من عمر املجلس نسبة تقدر بـ ( ،)%22،83عل ًام إن القانون األسايس هو

الدستور واملفروض تكون نسبته هي األكثر واألكرب ،لذلك جاء القانون األسايس
للمملكة العراقية منحرف ألنه مل يمنح الوقت الكايف من الدراسة والتمحيص

والنسبة الثانية يف ضوء املهمة امللقاة عىل عاتق املجلس تؤرش بان أعضاء املجلس مل
يقدر املهامت امللقاة عىل عاتق املجلس كام ينبغي بداللة إن الدستور وهو األساس

الذي ستقوم عليها الدولة اجلديدة مل حيىص بأمهية مثلام حظيت به املعاهدة .أما املهمة
األخرى امللقاة عىل عاتق املجلس كانت تدور حول وضع قانون النتخاب النواب

يف املستقبل.

لقد شغلت املهمة األخرية املدة من  11متوز –  2أب  1924وبالتايل تكون

قد استغرقت حوايل ( )22يوم وشغلت نسبة ( )%17،32من عمر املجلس .وهنا

يعضو،قول إن املجلس منح معظم وقته للمعاهدة واألقل منها للدستور والقل
منهام منح لسن قانون انتخاب النواب وبذلك يكون املجلس قد خدم بالدرجة

األساس اإلدارة الربيطانية التي كانت جادة يف اإلرساع لتشكيل املجلس التأسييس
العراقي(.)47
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يمكن للمتابع إن يقف عند اجللسات األساسية من جلسات املجلس التأسييس

والتي نوقشت فيها وحسمت املعاهدة العراقية – الربيطانية يف اجللسة رقم (،)24

حيث تم التصويت عليها بمرحلتني فقد حتدث رئيس املجلس فقال اعرض عىل
املجلس التقريرين واملجلس ويصوت عىل كليهام الواحد بعد األخر ،وكان احدمها

مرفوع من قبل رئيس الوزراء العراقي ،والثاين رفع من قبل امحد الشيخ داود
والشيخ سامل اخليون وياسني اهلاشمي ،وكانت نتيجة التقرير املرفوع من قبل ياسني

اهلاشمي ورفاقه الرفض إذا كان عدد احلارضين يف اجللسة ( )68عضو وافق عليه

( )24إي بنسبة( )%35.29عضو ،ورفضه ( )43إي بنسبة ( )% 63.23عضو،
يف حني امتنع عن التصويت عضو واحد فقط .ثم تيل التقرير املرفوع من قبل جعفر
العسكري وقد تم قبوله إذ وافق عليه ( )37عضو إي بنسبة ( )% 53.62وخالفه

( )24عضو إي بنسبة ( )% 34.78ومل يصوت عليه ( )8عضو إي بنسبة (11.59
 ،)%وكان عدد احلارضين يف اجللسة ( )69نائب ًا بمناسبة جميء السيد حممود النقيب
وبذلك متت املصادقة عىل املعاهدة ويمكن رسم املوقف من املعاهدة وحسب

األلوية عىل النحو األيت:

احللة ( )1عضو ومثله عمران احلاج سعدون ،والديوانية ( )2ومها عبد املحسن

شالش ومظهر احلاج صكر وبالتايل يكون عدد نواب منطقة الفرات األوسط

املوافقني عىل املعاهدة ( )3عضو ،وبذلك فأن نسبتهم قياس ًا إىل عدد املوافقني البالغ

عددهم ( )37عضو تبلغ نسبتهم ( ،)% 4،34أما املخالفني للمعاهدة من منطقة
الفرات األوسط فكانوا :احللة ( )2عضو مها عبد الرزاق رشيف ورؤف اجلادرجي،

وكربالء ( )1عضو هو عمر احلاج علون ،والديوانية ( )3أعضاء هم الشيخ عبد
الواحد احلاج سكر وعبد الرزاق أفندي واحلاج رايح العطية ،وبذلك يبلغ عدد
الرافضون للمعاهدة من نواب منطقة الفرات األوسط ( )6أعضاء وبذلك تكون
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نسبتهم إىل جانب الرافضني اآلخرين ( )%25هذه النسبة قياسا إىل عدد املخالفني
الكيل البالغ عددهم ( )24نائب وهنا قد يتبادر إىل الذهن السؤال التايل هل إن
نواب العشائر كانوا يدركون إن موافقتهم أو معارضتهم قد تساهم يف توجيه سياسة

العراق املستقبلية لبناء عالقاته مع بريطانيا وربام العملية مرتبة باإلمكان إن تعارض
وحتفظ هيبتك إمام أبناء عمومتك إال إن املعاهدة قد متت ومرت املعاهدة،

أما صاحب السرية فكان صوته مع الرافضني للمعاهدة(.)48

لقد حسم القانون األسايس وتم التصويت عليه يف اجللسة رقم ( )41التي

بلغ عدد احلضور فيها ( )52نائب ًا ،وكان عدد األعضاء املتحدثني فيها ( )22نائب ًا

فقط وشكلوا نسبة تقدر بك ( )%42،30من عدد احلارضين ويعد عدد املتحدثني
يف هذه املحطة قليل جدا قياسا إىل املهمة امللقات عىل عاتقهم وهو مؤرش إن النواب

عموما مل يعطوا املوضوع ذات األمهية التي تستحق وربام البعض منهم ليدرك ماذا

يتحدث يف مثل هكذا مواضيع ،أما الذين تكرروا يف األحاديث والنقاشات كانوا

( )16عضو فقط وشكلوا نسبة ( )%30،76قياس ًا إىل احلضور .ويبدو إن النواب مل
يقدروا أمهية املوضوع يف اجللسة أو ربام اقتنعوا إن أطروحاهتم ال تؤثر يشء ،ويبدو

لنا إن معظم األعضاء ال يدركون اليشء الكثري عن وضع الدستور فاعتقدوا إن
حضورهم وعدمه سيان وإذا حرضوا ال يتمكنوا من املداخلة يف األمور القانونية(.)49
كانت املحطة الثالثة يف األمهية هي الئحة قانون انتخاب النواب التي حسمت

يف اجللسة األخرية املرقمة ( ،)49فقد بلغ عدد احلضور يف هذه اجللسة ( )63نائب ًا،

وكان عدد املتحدثني فيها ( )19نائب وبنسبة تقدر بك ( ،)%30،15وقد بلغ عدد
النواب املتكررين يف األحاديث ( )10نواب وشكلوا نسبة تقدر بـ ( )%17،46قياس ًا

إىل احلضور الفعيل ،وبذلك تكون فاعلية أعضاء املجلس يف هذه املحطات الثالثة
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ضعيفة وال سيام يف النقاشات ويف التكرار يف أحادثيهم( .)50ومن اجل الوقوف عند

فاعلية النموذج الذي تم اختياره يف قياس فاعلية النواب يف األحاديث ،ويمكن

قياس ذلك من خالل طروحاته التي باإلمكان تناوهلا ضمن املحاور اآلتية:

 )1االهتامم بالقانون واملجلس التأسييس واملعاهدة
حاول امحد الشيخ داود ومنذ البداية إن يؤكد متيزه العقيل من خالل أطروحاته

داخل املجلس والتي يمكن وصفها بالدقة لذلك فهو انتقد من سعى إىل تسمية

القانون عىل املجلس التأسييس وأكد انه جيب إن يسمى نظام ًا ،واملجلس جيب إن
تكون نظام ال قانون ،ويؤكد عىل أمهية إدراك الفرق بني القانون والنظام مؤكد ًا انه

جيب إن يكون نظام ًا ويسن من قبل جملس األمة وليس من قبل احلكومة(.)51

ويبدو لنا مما تقدم إن صاحب السرية كان جاد ًا يف السعي إلظهار نفسه باألكثر

دراية يف فهم القانون لذلك حتدث من باب املقارنة يف األمهية بني املعاهدة أم القانون

األسايس لذلك قال ،...« :كان بودي إن اطلب من املجلس تأخري املذاكرة يف
املعاهدة إىل إن يبت يف القانون األسايس لتكون احلكومة أكثر رصانة عندما متتلك

دستور ًا وتأخذ شكلها الرسمي بام إن أعضاء املجلس قرروا باألكثرية قبول النظام

الداخيل للمجلس والذي حتم النظر واملذاكرة يف املعاهدة قبل القانون األسايس

وبالتايل أضحى جمبور ًا باملسايرة مع اجلو الديمقراطي ،إال انه طلب توزيع نسخ
املعاهدة عىل أعضاء املجلس التأسييس ليدرسوا موادها ويطلعوا عىل صفاهتا،
ويبدو إن ما عرضه يف هذا اجلانب ينم عن نظرة عميقة ودقيقة الن النائب ال يمكن

إن يناقش يف مثل هكذا مواضيع بدون اطالع دقيق عىل بنود املعاهدة»(.)52
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يف الوقت الذي دعي فيه النائب إىل االطالع عىل حالة األعضاء يف املجلس

التأسييس عندما قال ...« :إن تشكيل اللجان وهو من األصول املتبعة يف مجيع
املجالس الترشيعية »...،وهذه العبارة فيها لفت نظر بأنه لديه اطالع عىل املجالس

الترشيعية يف العامل ،إال انه مل يكمل فكرته واستدرك بقوله ...« :ينبغي انتخاب أعضاء
اللجان باالنتخاب الرسي ليتمكن النائب من وضع ثقته يف أشخاص يمكنهم تدبر

معاين القانون واللوائح وان تدقيق اللوائح القانونية حيتاج إىل أناس خمتصني ،»...
ويبدو لنا إن هذه العبارة فيها إشارة إىل رضورة وضع ضوابط ومعايري للرتشيح وال

سيام من يعمل يف جلان حتتاج املعرفة العلمية(.)53

إن أطروحات امحد الشيخ داود األخرية تركت آثارا يف نفوس بعض النواب

لذلك حتدث النائب سلامن الرباق وهو من نواب احللة ومن العشائر فقال« :إنا من
نواب العشائر ومل ادرس احلقوق فليس يل اقتدار يف النظر بالقوانني» ،إال إن امحد
الشيخ داود حاول إن يؤكد بطريقة أو بأخرى بأن كالمه السابق ليس فيه مساس

ألي فئة ولكنه حاول إن ينوه بأن اللجان يف املجلس التأسييس حتتاج إىل أناس
مطلعني عىل القوانني سواء كانوا من العشائر أو من املدنيني ،ولسان حاله يقول

من مل يطلع عىل القوانني من النواب فعليه من أالن االطالع عليها وإال فليبتعد عن
الدخول يف اللجان(.)54

لقد شغلت املعاهدة العراقية – الربيطانية املعقودة عام  1922حيز كبري يف

أطروحاته يف املجلس التأسييس ،فعندما طرحت بنود املعاهدة للتدقيق يف جلسات
املجلس علق عىل هذا املوضوع قائ ً
ال ...« :أمهية تدقيق املعاهدة وهذا األمر ال خيفى

عىل احد وتم تشكيل جلنة ألمر التدقيق»( .)55ويف ذات املوضوع عندما وزع تقرير

اللجنة عن املعاهدة عىل أعضاء املجلس التأسييس تقدم بعض النواب بطلب تعجيل
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املذاكرة يف املعاهدة باستثناء امحد الشيخ داود الذي كانت لديه فكرة معارضة متام ًا
إذ انه طلب تأجيل املذاكرة يف املعاهدة إىل عرشة أيام من اجل انضاج األفكار حوهلا
ودراستها بصورة دقيقة والوقوف عىل غوامض املواد فيها وهذا مؤرش بأن امحد

الشيخ داود كان يدرك إن مواد املعاهدة ذات أهداف بعيدة وكل كلمة فيها هلا أكثر

من مدلول وال يمكن قراءهتا بصورة سطحية وإقرارها ،بل جيب إدراك ما بني
السطور وفهم الدوافع احلقيقية لبنودها(.)56

لقد الحظ صاحب السرية كثري من النواب داخل املجلس يربطون النظر إىل

املعاهدة بمشكلة املوصل ومن اجل حل أحدامها البد من حل األخرى ،فانتقد

امحد الشيخ داود هذا التفكري قائ ً
ال ...« :لقد تكلمت مرار ًا ومرار ًا بأنه ال توجد

مناسبة بينهام الن احلكومة الربيطانية قد أخذت عىل عاتقها يف مؤمتر لوزان إن حتل
مسألة املوصل بصورة ودية بينها وبني تركيا وان مل حتل يتم عرض القضية عىل
عصبة األمم»( ،)57ويف املوضوع نفسه أضاف قائ ً
ال« :لقد جئنا ونحن نعلم ما يراد

منا حيث أعلنت احلكومة املسائل املهمة التي بدأت فيها اجللسة األوىل وهي البت

يف املعاهدة العراقية – الربيطانية وسن القانون األسايس وقانون انتخاب النواب

واجتمعنا وعرضت علينا املعاهدة باألكثرية ومل نقل ينبغي إن تؤجل حتى يبت يف
مسألة املوصل ،فهل تريدون سد جملسكم بأيديكم حيث إن التأجيل يعني التعطيل

وبالتايل سد املجلس واألمة بذلت اجلهود يف سبيل والدة املجلس للبت يف مصريها
وان التأجيل يرض بمصالح البالد ومصالح األمة»( .)58ومع هذه الطروحات حول
املعاهدة إال أننا سنجد امحد الشيخ داود سيقف بالضد منها عند التصويت عليها يف

يوم  10حزيران .1924
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كان لتقويم أطروحاته عمق ًا تارخيي ًا عندما أكد يف إحدى مداخالته إذا نظرنا

للتاريخ نرى الدستور يف سائر األمم مل حتصل عليه ال بعد جهود عظيمة وسالت
دماء والعراق الناهض منذ عام  1920وحتى يومنا هذا يطالب بالتام املؤمتر ومجع

املجلس التأسييس ليسن له دستور ليكون داعام للحكومة و أالن قد متكن الشعب
من مجع املجلس وأودع القانون األسايس إليه .ويبدو إن أطروحات امحد الشيخ
داود يف القانون األسايس كانت دقيقة ابتداء من دالالت اللفظة والعنوان فقال« :إن

لفظة القانون األسايس مطلقة ال حتتمل إن تكون للعراق وحدة هلذا اقرتح إن تتبدل

عبارة القانون األسايس بعبارة الدستور العراقي ليكون خاص ًا بالعراق»(.)59

 )2املحور االقتصادي وحقوق املواطن
الحظ امحد الشيخ داود التزاحم عىل الوظائف احلكومية من أشخاص غري

عراقيني وقد وصفهم بالدخالء لذلك طالب إن يضمن القانون األسايس الوظائف

يف العراق للعراقيني أنفسهم ،وهبذا يمكن دفع التزاحم الذي نراه من الدخالء
وغريهم عىل حق العراقيني الرصيح ،واعتقد لو تضمن القانون هذه األفكار سيعيد

للعراقيني حقوقهم(.)60

 )3مور الوحدة الوطنية
ناقش امحد الشيخ داود األحداث التي وقعت يف العراق بسبب مترد التيارين،

وقد وصف اآلخرين بالوحوش املفرتسة وهلم ضغائن قديمة يف العراق وأهله
وعليه ال جيوز إبقاء هؤالء ،وطالب بإخراجهم منذ ذلك التاريخ وبنفس الوقت

عدم استخدامهم بوظائف عسكرية( .)61ويف املوضوع ذاته عندما كان هناك توجه
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بإضافة مادة يف القانون األسايس أحس فيها قد متيز بني أبناء الوطن من حيث القومية

لذلك أكد إن العراق املتحد بأبنائه العريب والكردي وال لزوم إلجراء التفريقات
الن القانون اخلاص يمكننا إن نعطي بعض االمتيازات إىل بعض املناطق فال لزوم

لذلك وال اعتقد إن الكرد حيبذون االنفصال عن العراق وال ميزة للكردي أو العريب
أو الفاريس إذا كان عراقي ًا عىل السواء فالعراق هو اجلامعة الكربى هلم(.)62

يبدو إن صاحب السرية سعى إىل إن جيعل الوحدة الوطنية يف صلب تفكريه

لذلك وجد يف املادة ( )40من قانون االنتخابات للمجالس النيابية التي تشري إىل
إن يكون االنتخاب عن مناطق متعددة إال انه اعتقد إن تعدد املناطق خيل بالوحدة
الوطنية ويرض بأمور االنتخابات ،وحاول إن يقارن هذا القانون باألمم األخرى

الرشقية منها والغربية فقال« :إن األمم املذكورة رفضت هذه القيود ألهنا ختل
بمصلحة البالد فأرى من األنسب واألحسن إن تتبع القواعد التي اتبعتها األمم

الدستورية ويكون العراق منطقة واحدة وأن ينتخب النائب من أي بلد إذا كانت
لديه االقتدار واألهلية ويعتقد صاحب السرية هبذه الطريقة نتمكن من مجع جملس
حقيقي للعراق ويكون األعضاء املنتخبون أهال لسن القوانني ويف األخري ختم
كلمته بقوله وهو يتمنى إن يكون العراق كتلة واحدة ينتخب ألموره من يشاء
لتمثيله يف املجلس النيايب»(.)63

 )4مور اخلبة القانونية
حاول امحد الشيخ داود إن ينقل جتربته وقراءاته إىل أعضاء املجلس من خالل

نقاشه وتعليقاته فعندما نوقشت املادة ( )59من القانون األسايس والتي نصت عىل
« ...إن ال يوقف وال حياكم احد من أعضاء جملس األمة يف مدة اجتامع املجلس ما
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مل يصدر من املجلس الذي هو منتسب إليه قرار ًا باألكثرية بوجود األسباب الكافية

الهتامه أو ما مل يقبض عليه عند ارتكابه ويف هذه املادة أكد بأنه مع املادة ولكن جيب
إن تعدل من أكثرية املجلس إىل إن تكون بثلثي األعضاء فكام قبلنا إسقاط الوزارة

بثلثي األعضاء ولسان حاله يقول إن عضو املجلس اعتباره الترشيعي أكثر من
احلكومة وأعضائها ،وبام إن الوزارة ال تسقط إال بثلثي األعضاء ال بد إن يتساوى

معها عضو املجلس»(.)64

ويف املوضوع ذاته علق عىل املادة ( )44التي نصت عىل إن كل عضو من أعضاء

جملس النواب إن يقرتح وضع الئحة قانونية من غري املتعلقة باألمور املالية ،وهنا

اشاره امحد الشيخ داود إن جملس النواب هو املجلس الوحيد الذي يمثل األمة
ليظهررغائبها فال أرى هلذا االستثناء حمال مع العلم إن املجلس هو الذي يصادق
عىل امليزانية وهو الذي يعني النفقات والواردات ويقوم بشؤون الدولة مجيعها ،وان

مجيع اللوائح القانونية التطبق إال إذا وافق عليها جملس النواب لذلك فهو يعتقد
هذا االستثناء خيل بحقوق النائب وحقوق الشعب(.)65

نقوم مادة ( )63التي تضمنت إن ال يتجاوز عدد الوزراء يف الدولة عن
وعندما ِّ

التسعة وال يقل عن الستة والوزير الذي مل يكن عضو ًا يف احد املجلسني وال يبقى

يف منصبه أكثر من سنة واحدة ما مل يعني عضو ًا يف جملس األعيان أو ينتخب ملجلس
النواب قبل قيام الدورة ،ويبدو إن امحد الشيخ داود عندما اطلع عىل املادة املذكورة
اثني عليها عندما قال هذه املادة كاملة والرشوط التي وردت فيها الزمة وعليه ال

بد وان يكون الوزراء من املجلسني مؤكد ًا انه اليمكن إن يعني وزير من غري هذين
املجلسني أما االنتخاب فهو ليس بيد احلكومة وعليه فوجود قيد إن الوزير ال يكون
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إال من املجلسني فهو رضوري هلذا جيب حتديد السن إذ كلام زاد السن للشخص

ازدادت جتاربه(.)66

 )5مور التقويم
حاول امحد الشيخ داود إن يقوم عمل املجلس التأسييس واملجالس النيابية

الالحقة فأشار يف هذا اجلانب إىل إن املجالس الترشيعية كام يفهم من اسمها هي

جمالس علم وفضيلة ألهنا تقوم بسن القوانني وقبوهلا وتصديقها ،ويف ذلك يؤكد
حاجة هذه املجالس إىل رجال ذوي خربة واختصاص وعلم بام تقتضيه احلالة يف

بغداد وإخواننا من العشائر وان كانوا ليس اقل من أهل املدن عل ًام إال أهنم عاملون
وعارفون بمحيطهم حق املعرفة فال ينبغي إن نحرمهم من هذا احلق ونحرم جملسنا
وامتنا من أفكارهم ،وهنا يتبادر إىل الذهن سؤال هل هذه األفكار التي يعرضها
امحد الشيخ داود صادقة ،ويبدو لنا إهنا مل تكن كذلك(.)67
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 ...اخلاتة ...
لقد أفرز البحث مؤرشات عديدة يمكن إمجاهلا بنقاط وعىل النحو األيت:
 .1إن املجلس التأسييس العراقي الذي يعد أول مؤسسة ترشيعية وضعت أسس
بناء الدولة العراقية.

 .2مل يكن اختيار أعضاء هذه املؤسسة بصورة دقيقة ففي الوقت الذي نجد فيها
من هو فاعل يف كل جلسات املجلس ،نجد أخر مل يكن له أي دور إذا مل نقل

إن دوره كان سلبي.

 .3إن النخب يف املجتمع العراقي والتي كانت يف مدة سابقة قد رفعت راية املقاطعة
إلجراء انتخابات هذا املجلس قبل والدته ومل تنظر إىل املهامت األخرى التي

انيطت به وإنام نظرت إىل مهمة واحدة من مهامته إال وهي إقرار املعاهدة
العراقية الربيطانية األوىل التي وضعها اجلانب الربيطاين يف املقدمة باعتبارها
اهلدف االسمي الذي يسعى االنتداب الربيطاين لفرضها ألهنا تنظم العالقات

العراقية الربيطانية ولكن يف قالب االنتداب.

 .4إن الوالدة غري الرشعية هلذه املؤسسة أنتجت معاهدة مل تصمد أكثر من سنتان
ونصف ثم ابدلت بمعاهدة أخرى أطلقت عليها معاهدة  1926عل ًام إن

املعاهدة األوىل ظلت األساس للمعاهدات الالحقة حتى إبرام معاهدة 1930
التي أفرزت نقلة جديدة يف العالقات العراقية – الربيطانية.
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 .5إن املجلس التأسييس افرز دستور ًا منحرف ًا غري سوي وظلت الدولة العراقية

تعاين من بنوده حتى اهنيار النظام امللكي حيث طغت سلطة عىل أخرى بني
بنوده ويعد ذلك أمر ًا طبيعيا وكام هو معروف إن املعطيات غري الصحيحة تقود
إىل نتائج غري صحيحة أيضا.

 .6افرز املجلس التأسييس قانون ًا انتخابي ًا يساهم يف والدة جمالس نيابية معينة
اقرب منها لالنتخاب وكانت هذه املجالس سبب ًا يف خلق أزمات داخل البلد.

 .7مل يكن أعضاء املجلس متكافئني وال سيام يف العقلية للمشاركة يف إنضاج
القوانني ففي الوقت الذي نالحظ بني دفتيه من ال جييد القراءة والكتابة ،نجد
يف الطرف األخر من حيمل شهادة عليا وهذا خلق بون يف التفكري.

 .8إن الفقرة السابقة جتعل االندفاع لقياس فاعلية النواب كل عىل انفراد لنعرف
من ساهم بجد يف هذه املؤسسة لالندفاع إىل اإلمام وآخرين من سامهوا يف إبقاء
العراق عىل حاله ،ومن املمكن سحب ذلك عىل األلوية العراقية وهذه مدعاة

فخر لأللوية الفاعلة من اجل إحقاق احلق لكل من ساهم يف بناء الدولة لكي

ال تضيع اجلهود الفردية حتت راية املجموع.

 .1مري برصي ،أعالم األدب يف العراق احلديث ،ج ،3ط( ،1لندن ،)1999 :ص394؛ باقر
أمني الورد ،أعالم العراق احلديث  ،1969 – 1869ج( ،1بغداد :د .ت) ،ص.81
 .2أبو الثناء االلويس :هو السيد حممود بن عبد اهلل بن حممود بن درويش بن عاشور بن حممد
بن نارص ،يرجع نسبه إىل اإلمام موسى الكاظم  ،ولد عام  ،#1217تتلمذ عىل يد
علامء عرصه ،وتوىل مهمة التدريس يف عدة مدارس دينية يف بغداد ،ثم صار واعظ ًا فمفتي ًا
عام 1833م ،من مؤلفاته روح املعاين وهو تفسري للقران الكريم ،حاشية عىل قطر الندى،
بلوغ املرام ،األجوبة العراقية عىل األسئلة اإليرانية ،رشح الربهان يف طاعة السلطان ،تويف
يوم السبت املوافق  1آب 1854م .ملزيد من التفصيل ينظر :حممد سعيد الراوي البغدادي،
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تاريخ األرس العلمية يف بغداد ،حققه وعلق عليه عامد عبد السالم رءوف ،ط ،2دار الشؤون
الثقافية( ،بغداد ،)2007 :ص.231 – 211
 .3حممد صالح السهروردي ،لب األلباب ،ج( ،2بغداد ،)1933 :ص.312 – 311
 .4حممد حسني الزبريي ،السياسيون العراقيون املنفيون إىل جزيرة هنجام  ،1922دار احلرية
للطباعة (بغداد ،)1985 :ص.24
 .5صبيحة امحد الشيخ داود :ولدت يف بغداد عام 1915م ،مثلت دور اخلنساء يف مهرجان
سوق عكاظ ،وقد حظيت صبيحة بأب منفتح عىل الرغم من ارتدائه العمة واجلبة ،وكذلك
بأم تشبه األب يف هذا املضامر .عدت صبيحة أول امرأة تسري هبذا االجتاه حتى صارت مث ً
ال
ملن حياول أن يسري عكس التيار عندما نظم احد الشعراء قصيدة حبذ فيها السفور وهاجم
مؤيدي احلجاب الذي استكره والد الشاعر وقال هزك اهلل يا ولدي كدت جتعلني يف موقف
الشيخ امحد الشيخ داود الذي اركب ابنته صبيحة عىل اجلمل أعوذ باهلل .برصي،صبيحة يف
التعليم ودخلت دار املعلمني االبتدائية وأضحت معلمة وتم تعيينها يف أيلول 1927م ،ثم
التحقت بكلية احلقوق عام  1936وتعد أول فتاة وطأت أقدامها هذه الكلية ،وقد خترجت
منها وتم تعيينها مفتشة يف وزارة املعارف يف أيلول  ،1940ثم عينت معلمة بدار املعلمني
االبتدائية يف مايس  ،1950ويف عام  1956عينت عضو ًا يف حمكمة األحداث وظلت يف
تلك املهنة حتى أحيلت عىل التقاعد يف كانون الثاين  ،1970لتنرصف إىل ممارسة املحاماة،
الفت كتاب أول الطريق إىل النهضة النسوية يف العراق  ،1958وكتاب جتربتي يف فضاء
األحداث .توفيت يف  11ترشين الثاين  .1975ملزيد من التفصيل ينظر :برصي ،املصدر
السابق ،ص.547 -546
 .6املصدر نفسه ،ص .397
 .7جعفر اخللييل ،هكذا عرفتهم ،ج ،5ط( ،1بريوت ،)2009 :ص.261 – 259
 .8السهروردي ،املصدر السابق ،ص.311
 .9اخللييل ،املصدر السابق ،ص.359
 .10قتل الشيخ حسني أفندي إبان الثورة العراقية الكربى التي انطلقت يف  30حزيران 1920
برصاص قوات االحتالل الربيطاين .ينظر :السهروردي ،املصدر السابق ،ص.312
 .11امحد الشيخ داود ،املذاهب الرمحانية يف السهام االمحدية ،دار احلرية للطباعة ،ط( 3بغداد:
.)1976
 .12السهروردي ،املصدر السابق ،ص.312

318

 .13ناظم باشا وايل بغداد عني فيها عام 1910م ،شخصية عسكرية نجح يف إخضاع العشائر
الثائرة يف الوالية ،من أهم أعامله فتح مكتب (مدرسة) للجند رمة يف بغداد ومكتب للرشطة،
ودفن اخلندق حول مدينة بغداد ،كام أنشأ سدة ناظم باشا حلامية بغداد من الغرق ،ويف عهده
أسست غرفة جتارة بغداد عام  .1911دامت واليته سنة وعدة أشهر حيث انتهت يف عام
1911م .ينظر :منذر جواد مرزه ،بغداد وحاكموها عرب العصور ،مطبعة الغري احلديثة،
(النجف االرشف ،)2007 :ص.340 – 339
 .14الزبيدي ،املصدر السابق ،ص.24
 .15املصدر نفسه ،ص.25
 .16املصدر نفسه ،ص.24
 .17املس بيل ،فصول من تاريخ العراق القريب ،العراق يف عهد االحتالل الربيطاين بني
سنتي( ،)1920 – 1914نقله للعربية جعفر اخلياط( ،بريوت  ،)1971ص.30
 .18مدرسة التفيض األهلية :يرجع تأسيسها إىل عيل البزركان وكان اسمها يف البداية املدرسة
األهلية وكان ذلك يف أيلول عام 1919م ،وقد حصل مؤسسها عىل رخصة العمل من
السلطات الربيطانية ،ويف حفلة االفتتاح التي حرضها سليامن فييض طلب مؤسسها من
احلارضين انتخاب هيئة إدارية للمدرسة تساعده يف إدارة شؤوهنا ،وتم انتخاب مخسة أعضاء
وهم كل من الشيخ عبد الوهاب النائب ،وحسن رضا ،وخالد الشابندر ،وجالل بابان،
وسليامن فييض .وقد اجتمعت هذه اللجنة وقررت فتح أبواب املدرسة بتاريخ  21أيلول
1919م ،وقد انتخب عيل البزركان مدير ًا هلا ،وتم اختيار هيئة إدارية جديدة هلا تألفت من
عرشة أعضاء منهم عبد الوهاب النائب ،وامحد الشيخ داود ،وسليامن فييض ،وجعفر أبو
ألتمن .ويبدو إن هذه املدينظر:نت متارس العمل العلمي والسيايس بداللة عقد اجتامعات
هيئتها اإلدارية بصورة علنية وهناك اجتامعات رسية جلمعية حرس االستقالل التي تأسست
يف ذلك التاريخ ،ويعتقد إن وظيفة هذه املدرسة املزدوجة أو استخدامها كواجهة قد ترسبت
أخبارها إىل السلطات الربيطانية مما دفعها إىل غلق املدرسة وهروب مؤسسها وتبعثر طلبتها،
إال إن أعضاء هيئتها اإلدارية سعوا إىل إعادة فتح املدرسة وقد افلحوا يف مسعاهم لدى
السلطات الربيطانية وذلك يف شهر كانون الثاين  1920عىل إن يتم استبدال اسمها ،فاقرتح
الشيخ عبد الوهاب النائب تسميتها باسم مدرسة التنفيض األهلية نسبة إىل سليامن فييض
عىل اعتبار إن األخري كان أكثر األعضاء حتمس ًا الستئناف عملها .ملزيد من التفصيل ينظر:
سليامن فييض ،مذكرات سليامن فييض ،من رواد النهضة العربية يف العراق ،حتقيق باسل
سليامن فييض ،ط( ،3بريوت  ،)1998ص.268
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 .19عالء حسني الرهيمي ،املعارضة الربملانية يف العراق يف عهد امللك فيصل األول (دراسة
حتليلية ) ط( ،1بغداد ،)2008 :ص.183
 .20انشقت هذه اجلمعية من مجعية العهد العراقي والتي كان مقرها سورية وهلا فروع يف املوصل
وبغداد ،ومن الفرع األخري انشقت مجاعة متحمسة سعت يف أواخر عام  1919لتأسيس
مجعية سميت حرس االستقالل الرسية ،وكان من ابرز املتحمسني للعمل فيها عارف
حكمت وامحد الشيخ داود ،وقد اقرتن نشاط هذه اجلمعية بنشاط مدرسة التنفيض األهلية
التي صارت واجهة اجلمعية الرسية ،قامت اجلمعية بأعامل مهمة مهدت لقيام ثورة العرشين
يف العراق ،إال أن حياهتا انتهت بمقتل الكولونيل جلمن يف  12آب  .1920ملزي من التفصيل
ينظر :املس بيل ،املصدر السابق ،ص.426
 .21فييض ،املصدر السابق ،ص.355
 .22احلزب الوطني العراقي يف  8آذار عام  1922تقدم سبعة أشخاص منهم حممد جعفر أبو
ألتمن وامحد الشيخ داود ومولود خملص وعيل ألبزر كان بطلب إىل وزارة الداخلية بتأسيس
حزب باسم احلزب الوطني العراقي إال إن الوزارة أخذت متاطل يف إجازة احلزب عىل أمل إن
يوحد أصحاب اآلراء املختلفة من الساعني إىل تأسيس أحزاب خمتلف فيكونوا حزبا واحدا،
حتى إن البعض يعتقد من أجدر التفاهم واالقتصار عىل حزب واحد وهذا ما حدث عندما
جرت حماوالت للمداولة بني حممد جعفر أبو ألتمن وبعض أركان احلكومة لتشكيل حزب
خمتلط واتفقوا إن تكون اهليئة املؤسسة تضم كل من حممد جعفر أبو ألتمن وحممود النقيب
والسيد حممد الصدر ورفعت اجلاد رجي ،إال إن موافقة أبو ألتمن عىل ذلك املقرتح نال
سخط زمالئه ورفضوا حزب خمتلط ويبدو إن زيارة اللورد ايبيس يف  4حزيران عام 1922
لبغداد واألخري صاحب جريدة املورتينك بوست اللندنية ويعد من املستنكرين لصدور
وعد بالفور وطالب حكومته بوجوب استيعاب فكرة إنشاء وطن قومي لليهود يف فلسطني
لذلك استغلت هذه الزيارة من قبل العراقيني وأقاموا حفل استقبال للورد ايبسليوبذات
الوقت هتيئة األمور لالحتفاء به وأخذت االجتامعات تعقد يف املنازل باملناسبة لذلك وجدت
وزارة الداخلية إن هذه االجتامعات قد تفرز أمور ليست باحلسبان وتؤثر سلبيا عىل الوضع
األمني الداخيل الذي يعد وضع ًا امني ًا قلق ًا يف تلك املرحلة يف ضوء ذلك قرر جملس الوزراء
يف جلسته املنعقدة بتاريخ  29حزيران عام  1922إصدار قانون يمنع عقد أي اجتامع ما مل
يستحصل له إجازة رسمية قبل عقده وبناء عىل القرار املنوه عنه أنفا تقدم الوطنيون يف 28
متوز من ذات العام بطلب إجازة تأسيس حزب بعنوان احلزب الوطني العراقي ورفع الطلب
من قبل سبعة منهم حممد جعفر أبو ألتمن وامحد الشيخ داود وحممد مهدي البصري وعبدا
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لغفور ألبدري ومتت أجازت احلزب يف  2آب عام  1922بموجب كتاهبا املرقم 11473
للمزيد من التفاصيل ينظر عبدا لرزاق احلسني ،تاريخ األحزاب السياسية العراقية ،دراسة
تارخيية متواضعة عن األحزاب السياسية التي تكونت يف العراق بني  ،1958 – 1918ط،1
(بريوت  ،)1980ص35 – 31
 .23قدم الذوات املدرجة أسامؤهم وهم كل من حممد أمني اجلرجفجي وواصف وقائي وقاسم
أغا والسيد مهدي ألبري طلبا إىل وزارة الداخلية يطلبون فيها السامح هلم بتأسيس مجعية
سياسية باسم مجعية النهضة اإلسالمية وقدم الطلب قبل تشكيل اململكة العراقية ومل تكن
لوزارة الداخلية صالحية البت يف مثل هذه املوضوعات اخلطرية فقد أحالت املوضوع
إىل دائرة املندوب السامي الربيطاين واألخري طلب بدوره من جملس الوزراء تدقيق منهاج
اجلمعية ومتت إجازة اجلمعية يف  19آب  1922للمزيد من التفاصيل ينظر احلسني ،املصدر
السابق ،ص .48
 .24السري بريس كوكس ) (Percy Coxسيايس وعسكري بريطاين التحق باجليش الربيطاين يف
عام  1884وانظم إىل إدارة حكومة اهلند عام  1889وتدرج يف املناصب حتى أمسى وزيرا
للخارجية يف حكومة اهلند عام  1914التي ترشف عىل مصالح بريطانيا يف اخلليج العريب
وبعد اندالع احلرب العاملية األوىل عني كوكس مستشارا سياسيا للحملة الربيطانية التي
توجهت أوال للبحرين استعدادا لغزو العراق وبدأت طالئعها يف الفاو بتاريخ  6ترشين
الثاين عام  1914وانتهت بإعالن اهلدنة يف موندروس أيضا يف ترشين الثاين من عام 1918
وبعد احتالل بغداد يف آذار من عام  1917صدر األمر بتعني كوكس حاكام سياسيا يف العراق
ومل متض إال مدة قصرية حتى نقل كوكس إىل طهران وحل حمله وكيله العقيد ارنولد ولسن
ويف عهد األخري اندلعت ثورة العرشين وفيها ثبت فشل ولسن يف معاجلة تداعياهتا وسامهت
الثورة يف اضطراب األوضاع الداخلية وعىل اثر ذلك تم إقصاء ولسن وإعادة بريس كوكس
إىل العراق كمندوب سامي ويعد هذا التبدل يل حماولة إلعادة العمل لإلدارة الربيطانية يف
العراق عىل أسس جديدة والقيام بأعباء تأسيس حكومة وطنية فيه حتت املظلة الربيطانية
ويبدو لنا إن أحداث الثورة أجربت بريطانيا إىل تغري يف أساليب حكمها للعراق من أسلوب
مدرسة اهلند االستعامرية التي رشعت به يف بداية االحتالل إىل أسلوب مدرسة القاهرة
االستعامرية والذي ستبارش به بعد أحداث الثورة وقد أفلحت اإلدارة الربيطانية هبذا التغري
للمزيد من التفاصيل ينظر يعقوب يوسف كورية ،انكليز يف حياة فيصل األول ،منشورات
املكتبة األهلية( ،عامن ،)1998 :ص .128
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 .25سعيد رشيد جميد زميزم ،رجال العراق ،رجال العراق واالحتالل الربيطاين ،ج( ،1بغداد:
 ،)1990ص.47
 .26حسني مجيل ،احلياة النيابية يف العراق  ،1946 -1925موقف مجاعة األهايل منها ،منشورات
مكتبة املثنى ،ط(1بغداد ،)1983 :ص234؛ حسني مجيل ،العراق شهادة سياسية 1908
 ،1930دار الالم( ،لندن ،)1983 :ص. 78 .27حزب األمة صادقت وزارة الداخلية يف حكومة ياسني اهلاشمي األوىل عىل تشكيل حزب
األمة بكتاهبا املرقم  12010يف  19آب  1924علام إن فكرة التأسيس تعود إىل املرحلة
األوىل من املصادقة عىل املعاهدة العراقية الربيطانية األوىل من قبل املجلس التأسييس العراقي
عندما اجتمع بعض املحاميني ومنهم حممود خالص وعبدا لغفور ألبدري وامحد الشيخ داود
ونرصة الفاريس وقرروا تأليف حزب سيايس باسم حزب األمة ليتوىل الدفاع عن العراق
للمزيد من التفاصيل ينظر :احلسني ،املصدر السابق.67 ،
 .28حزب التقدم صادقت وزارة الداخلية عىل إجازة احلزب بموجب كتاهبا املرقم 10474
واملؤرخ يف  22آب  1925علام إن عبدا ملحسن السعدون أعلن تأليف حزب سيايس برملاين
بحسب التقاليد املتبعة يف البلدان الديمقراطية ليشد أزر وزارته يف متشية اللوائح القانونية
التي ستتقدم وزارته هبا .للمزيد ينظر احلسني ،املصدر السابق ،ص.86
 .29حزب الشعب صادقت وزارة الداخلية بكتاهبا املؤرخ يف  3كانون األول  1925عىل تأسيس
حزب الشعب وشكل احلزب من الذوات النواب يف املجلس النيايب وهم كل من ياسني
اهلاشمي ورشيد اخلوجة وامحد الشيخ داود وعبد اللطيف الفالحي وأصبح ياسني اهلاشمي
رئيسا للحزب للمزيد ينظر :احلسني ،املصدر السابق ،ص .94
 .30مجيل ،احلياة النيابية يف العراق ،ص.214
F. O. 371 5076، Mesopotamia، police Abstract of intelligence report، No 22 .31
 .Dated 29 may 1920نقال عن وميض مجال عمر نظمي ،اجلذور السياسية والفكرية
واالجتامعية للحركة القومية العربية (االستقاللية) يف العراق( ،بريوت ،)1984 :ص.366
 .32املس ببل ،املصدر السابق ،ص.366
 .33عبد الرزاق الدراجي ،جعفر أبو ألتمن ودوره يف احلركة الوطنية يف العراق ،1945 – 1908
منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ،سلسلة رقم  ،10ط( 2بغداد ،)1980 :ص.144
F. O، 371، 5076 Mesopotamia police، Abstract of intelligence، report، no 21، .34
 .Dated 22 may 1920نقال عن وميض مجال عمر نظمي ،املصدر السابق ،ص.367
 .35الرهيمي ،املصدر السابق ،ص.155
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 .36املصدر نفسه ،ص.156
 .37املصدر نفسه ،ص.149
 .38املصدر نفسه ،ص.153
 .39مجيل ،العراق شهادات سياسية ،ص.144
 .40املصدر نفسه ،ص.171
 .41توفيق السويدي ،مذكرايت ،نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية( ،بريوت ،)2010
ص.376
 .42املصدر نفسه ،ص.376
 .43احلكومة العراقية ،جمموعة البيانات والقوانني لسنة ( ،1924بغداد ،)1924 :ص.28
 .44املصدر نفسه ،ص.43
 .45املصدر نفسه ،ص.29
 .46احلكومة العراقية ،وزارة الداخلية ،جمموعة مذكرات املجلس التأسييس العراقي لسنة
 ،1924ج ،2مطبعة دار السالم( ،بغداد  ،)1924ص.1340
 .47املصدر نفسه ،ج ،2اجللسة رقم ( ،)49ص.1343
 .48املصدر نفسه ،ج ،1اجللسة رقم ( ،)24ص .475
 .49املصدر نفسه ،ج ،1اجللسة رقم ( ،)41ص .1043
 .50املصدر نفسه ،ج ،1اجللسة رقم ( ،)49ص .1300
 .51املصدر نفسه ،ج ،1اجللسة رقم ( ،)1ص .11
 .52املصدر نفسه ،ج ،1جلسة رقم ( ،)3ص .43
 .53املصدر نفسه ،ج ،1اجللسة رقم ( ،)4ص .59
 .54املصدر نفسه ،ج ،1اجللسة رقم ( ،)4ص .63
 .55املصدر نفسه ،ج ،1اجللسة رقم ( ،)14ص .114
 .56املصدر نفسه ،ج ،1اجللسة رقم ( ،)15ص .125
 .57املصدر نفسه ،ج ،1اجللسة رقم ( ،)20ص .349
 .58املصدر نفسه ،ج ،1اجللسة رقم ( ،)23ص .217
 .59املصدر نفسه ،ج ،1اجللسة رقم ( ،)25ص .530
 .60املصدر نفسه ،ج ،1اجللسة رقم ( ،)27ص .540
 .61املصدر نفسه ،ج ،1اجللسة رقم ( ،)12ص .187
 .62املصدر نفسه ،ج ،2اجللسة رقم ( ،)38ص .954

323

 .63املصدر نفسه ،ج ،1اجللسة رقم ( ،)31ص .661
 .64املصدر نفسه ،ج ،2اجللسة رقم ( ،)32ص.746
 .65املصدر نفسه ،ج 2اجللسة رقم ( ،)31ص .687
 .66املصدر نفسه ،ج ،2اجللسة رقم ( ،)33ص.751
 .67املصدر نفسه ،ج ،2اجللسة رقم ( ،)37ص .798ش
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املالحق
جدول رقم ()1
تقويم فاعلية نواب ألوية العراق يف املجلس التأسييس (اجللسات )10 – 1
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100
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100
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31.76

39.50

36.04

50

48.68

24.35

55.55
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63.41

45.94

57.89

0

7.69

-
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20
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26

17
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-

-

3

25
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15

5

33.33

نسبة
املتكررين
للمتحدثني

7

27
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41

37
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5
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19.04

اجلدول
التكراري
للمتحدثني
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65
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24.19

نسبة
املتحدثني
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الكيل

100

رقم اجللسة

1

2

3
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لواء بغداد
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لواء الديوانية
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لواء الكوت

17.64
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31.70
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لواء اربيل
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لواء السليامنية
لواء كركوك
لواء دياىل
لواء كربالء
لواء الدليم
لواء العامرة
لواء املنتفك
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جدول رقم ()2
تقويم فاعلية نواب ألوية العراق يف املجلس التأسييس (اجللسات )20 – 11
رقم
اجللسة

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

عدد احلضور
الكيل

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

احلضور الفعال
عدد املتحدثني
عموم ًا

53

62

57

73

77

89

81

89

63

62

12

10

2

2

19

3

12

10

9

13

اجلدول التكراري
للمتحدثني
نسبة املتكررين
للمتحدثني

58.33

50

-

50

42.10

-

8.33

30

33.33

7.69

نسبة املتحدثني
للحارضين

22.64

16.12

3.50

2.73

24.67

3.37

14.81

11.23

14.28

20.96

7

5

-

1

8

-

1

3

3

1

328

نسبة املتكررين
للحضور عموم ًا
لواء بغداد
لواء املوصل
لواء البرصة
لواء الديوانية
لواء احللة
لواء الكوت
لواء اربيل

13.20

8.06

-
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لواء السليامنية
لواء كركوك
لواء دياىل
لواء كربالء
لواء الدليم
لواء العامرة
لواء املنتفك
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جدول رقم ()3
تقويم فاعلية نواب ألوية العراق يف املجلس التأسييس (اجللسات )30 – 21
رقم
اجللسة
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23
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26

27
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29

30

عدد احلضور
الكيل

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

عدد املتحدثني
عموم ًا
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نسبة املتحدثني
للحارضين

19.40

10.93
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13.23

37.5
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لواء اربيل
لواء السليامنية
لواء كركوك
لواء دياىل
لواء كربالء
لواء الدليم
لواء العامرة
لواء املنتفك
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جدول رقم ()4
تقويم فاعلية نواب ألوية العراق يف املجلس التأسييس (اجللسات )40 – 31
رقم
اجللسة
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عدد احلضور
الكيل

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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للمتحدثني

19

21

19

15

16

6

2

13

8

8

نسبة املتكررين
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نسبة املتحدثني
للحارضين
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نسبة املتكررين
للحضور عموم ًا
لواء بغداد
لواء املوصل
لواء البرصة
لواء الديوانية
لواء احللة
لواء الكوت
لواء اربيل
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لواء السليامنية
لواء كركوك
لواء دياىل
لواء كربالء
لواء الدليم
لواء العامرة
لواء املنتفك
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جدول رقم ()5
تقويم فاعلية نواب ألوية العراق يف املجلس التأسييس (اجللسات )49 – 41

22

16

19

10

20

14

18

34

19
احلضور الفعال

عدد احلضور
الكيل

78.57

77.77

47.05

57.89

52

54

55

51

52
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51

64

63

عدد املتحدثني
عموم ًا

اجلدول التكراري
للمتحدثني

نسبة املتكررين
للمتحدثني

72.72
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38.46

25.92
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رقم اجللسة
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لواء بغداد
لواء املوصل
لواء البرصة
لواء الديوانية
لواء احللة
لواء الكوت
لواء اربيل

17.46

نسبة املتكررين
للحضور عموم ًا
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لواء السليامنية
لواء كركوك
لواء دياىل
لواء كربالء
لواء الدليم
لواء العامرة
لواء املنتفك
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ومن خالل الداول اخلمس أعاله نستخلص النتائج اآلتية:
كان جمموع عدد النواب احلارضين يف مجيع جلسات املجلس ( ،)3184بمعدل

حضور بلغ ( )64.97وكان جمموع النواب املتحدثني ( )882بمعدل ( )18نائب
يف كل جلسة ،يف حني كانت نسبة النواب املتحدثني للحارضين ( )27.70أما

جمموع اجلدول التكراري للمتحدثني فبلغ ( )243بمعدل ( )2.959يف كل جلسة.
أما بالنسبة ملمثيل األلوية يف املجلس التأسييس فكان جمموع حضور نواب لواء

بغداد العام يف مجيع اجللسات ( )539والفاعلني منهم ( )227وبنسبة ()%42.11

كان جمموع حضور نواب املوصل العام ( )686والفاعلني منهم ( )211وبنسبة

( .)%30.75اما جمموع حضور نواب البرصة العام فكان ( )539والفاعلني منهم

( )90وبنسبة ( )16.69%وجمموع نواب الديوانية العام ( )441والفاعلني ()68
وبنسبة (.)% 15.41

يف حني بلغ جمموع حضور نواب لواء احللة العام ( )294والفاعلني منهم

( )91وبنسبة ( )%30.95ويف لواء الكوت كان عدد احلضور العام ()245

والفاعل ( )68بنسبة ( )%27.75ويف اربيل كان احلضور العام ( )392والفاعل
( )35وبنسبة ( ،)% 8.92ويف السليامنية كان احلضور العام ( )245والفاعل ()3
وبنسبة ( )% 3.67ويف كركوك كان احلضور العام ( )245والفاعل ( )2وبنسبة

( )% 0.81ويف دياىل كان احلضور العام ( )147والفاعل ( )50وبنسبة (34.01

 )%ويف كربالء كان احلضور العام ( )49والفاعل ( )45وبنسبة ( )% 91.83ويف
الدليم كان احلضور العام ( )245والفاعل ( )15وبنسبة ( )% 6.12ويف العامرة

كان احلضور العام ( )392والفاعل ( )9وبنسبة ( )% 2.29ويف املنتفك كان
احلضور العام ( )441والفاعل ( )34وبنسبة (.)% 7.70
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ملخص البحث
تناولت هذه الدراسة العالقة بني ظاهرة االنقالب القطبي املغناطييس للشمس

واألرض وبني اآلثار الطقسية واملناخية االستثنائية لعنارص وظواهر الغالف

اجلوي (اإلشعاع الشميس ودرجة احلرارة والضغط اجلوي والرياح والرطوبة
والتساقط وتكوين الغيوم) املرافقة هلا خصوصا خالل فرتات ذروة االضطرابات

املغناطيسية املتمثلة بدورات البقع الشمسية  Sunspotsوالتي حتدث كل (11سنة)
كدورة شمسية مناخية صغرى -وكل (22سنة) كدورة كربى باستخدام أسلوبجغرايف حتلييل يعتمد التوزيع السنوي للمتغريات قيد البحث وتبايناته الدورية

معيارا ومؤرشا لتفسري طبيعة هذه العالقة ودرجة وضوحها باالستعانة ببيانات

رسمية معتمدة عامليا ،أوضحت الدراسة مدى تأثري االنقالب املغناطييس للشمس
واألرض عىل تطرف وشذوذ عنارص وظواهر املناخ منذ بدء فرتات التسجيل

احلديث الضطرابات احلقل املغناطييس ( منتصف القرن  )18وانتقاال إىل التنبؤات

املرسومة لعلامء املناخ والفلك مرورا باألحداث املتطرفة يف بقاع األرض يف الوقت
احلايل.
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ABSTRACT
The study takes hold of the relationship between the phenomenon
of the magnetic summit disorder of sun and earth and the exceptional
weather and climate effects for the factors and sphere phenomena; solar
radiation, temperature, pressure, wind, humidity, clouds and precipitation
.The research paper depends mainly upon official statistic reports showing
the impact of the magnetic disorder of sun and earth.
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 ...املقدمة ...
خلق اهلل عزوجل األرض والكون امجع وفطر عنارصه ومكوناته عىل التحول

وت
والتغري زيادة ونقصانا تارة ووجودا وعدما تارة أخرى ﴿ رَف ُس ْبحانرَ ا َّل ِذي بِ رَي ِد ِه رَم رَل ُك ُ
ُك ِّل رَ ْ
ش ٍء رَوإِ رَل ْي ِه ُت ْر رَج ُعونرَ ﴾ (يس ،)83والعنارص اجلوية للغالف الغازي لكوكب
األرض حمط تغيري نسبي دائم عرب دورات زمنية طويلة وأحيانا قصرية ألسباب
داخلية أرضية أو خارجية كونية لذلك مل يعد من املستغرب ان يعايش اإلنسان عىل

سطح األرض تطرفا مناخيا يف أماكن ظلت طوال قرون عدة مستقرة مناخيا .ومن
معجزات اخللق الكونية هي األغلفة واحلقول املغناطيسية للكواكب والنجوم ومنها

كوكب األرض وكتلة الشمس النجمية إذ يمتلكان حقلني مغناطيسيني ذو قطبني

شاميل وجنويب يمتد األول (لكوكب األرض) ملسافة تصل اىل حوايل ()36000
ميل يف الفضاء ويبدو حماطا بغالف كهرومغناطييس (هو األقوى مقارنة بالكواكب
األخرى) ،شكل ( )1.2يمنع اجلزيئات واألجسام القادمة من الشمس والفضاء

من الدخول إىل جمال األرض بحدود معينة ،يف حني تصل قوة احلقل الثاين (املحيط
بالشمس) واملسمى (ديبول  )Dipoleإىل ( 50غاوس  Gaussوهي وحدة قياس

الشدة املغناطيسية) وهي أقوى بام يقارب ( )100مرة عن قوة احلقل املحيط

باألرض شكل(.)3

وتؤكد الدراسات ان املجال املغناطييس لألرض كان يف املايض أقوى مما هو

عليه أالن وهو يف تناقص مستمر وقد يأيت يوم خيتفي فيه هذا املجال مما يسمح

للرياح الشمسية باخرتاق غالف األرض ورفع درجة احلرارة عىل سطحها وتبخر
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املاء وتفككه إىل هيدروجني وأوكسجني وقدرت هذه الدراسات قيمة التناقص
املنتظم يف حجم هذا املجال بحدود ( )%6سنويا منذ عام ( )1835وبعملية حسابية

فأن قيمة املجال املغناطييس ستصل إىل الصفر خالل األلفي سنة القادمة.

()1

ويبدو ان القطب املغناطييس لألرض ومنذ اكتشافه سنة ( )1831م بالقرب من

جزيرة (الزمري  )ELLESMEREالكندية امتاز باحلركة واالنتقال املستمر وحددت هذه

احلركة باجتاه الشامل الرشقي يف سنة ( )1904وبمعدل ثابت وصل اىل حدود (9

ميل)(*) او ( )15كم سنويا ،اال ان حركته تسارعت تدرجييا منذ ذلك التاريخ حتى

شهدت سنتي ( )2007 ،1989تسارعا ملحوظا اثبته العلامء وباجتاه (سيبرييا) اذ
شهدت السنة األخرية معدال وصل اىل ( 34ميل) )54( ،كم ،شكل ( )4مما يؤدي

يف حالة استمرار هذا التسارع اىل تغيري يف انظمة ومواقع الدورة القطبية والدورة

العامة للرياح(.)2

ومن اآلثار املبارشة للتذبذب املستمر يف حمور األرض اجلغرايف هي التغريات

التي حتدث للقوى الكهرومغناطيسية املغلفة لألرض ،شكل( ،)5والتي تؤثر

بدورها بشكل مبارش عىل اجلوانب املناخية واجليولوجية ويمكن تلمس اثار ذلك
يف عينات اجلليد املستخرج من أعامق متباينة يف املناطق القطبية واآلثار املوجودة عىل

أسطح التطبق يف الرتاكيب الصخرية( .)3يف حني اكتشف بعض علامء اجليولوجيا
يف بداية القرن العرشين وحتديدا سنة ( )1920ان مغناطيسية بعض الصخور

الربكانية تشري اىل اجتاهات معكوسة ملغناطيسية األرض احلالية وهي تعود للعرص
الباليستوسيني املبكر(.)4

ان كثريا من املؤرشات تؤكد اقرتاب دخول األرض يف عرص جليدي جديد

واهم هذه املؤرشات هي نظرية التذبذب املغناطييس للعامل الفلكي األمريكي (كاندلر

346

 )CHANDLERوالذي أشار يف عام ( )1891اىل حترك األقطاب املغناطيسية لألرض
بشكل دائرة غري منتظمة بنصف قطر يرتاوح بني ( )15-3م وبشكل متناوب خالل

( )7سنوات مما يولد نوعني خمتلفني حجام من انطقة التذبذب القصوى ويستمر كل
منهام فرتة متتد بني ( )5-3سنة(.)5

ويبدو ان العصور اجلليدية القصرية التي ستحدث ملناخ األرض يف السنوات

املقبلة ستكون متطرفة يف برودهتا وتشري التنبؤات اىل ان سنة ( )2019م ستمثل

هناية العرص اجلليدي وبداية االرتفاع يف درجة احلرارة حتى سنة (2038م) ثم

تنخفض بعدها بني عامي ( )2042–2040م اعتامدا عىل دورة البقع الشمسية،

شكل (.)6()8

وتؤكد الدراسات ان هناك عالقة قوية بني تغري حمور األرض اجلغرايف نحو

الرشق(**) وبني إعادة توزيع كتل اليابس بسبب عمليات ذوبان اجلليد وارتفاع

مستوى سطح البحر وارتباطه بمستويات التغيري يف جاذبية األرض وموقع حمورها

املغناطييس وهذا االرتباط اجلديل بني التغري املناخي وتغري حمور األرض يتبادالن
ترتيبهام بني فرتة وأخرى من حيث السبب والنتيجة اعتامدا عىل أسباب داخلية

أرضية او خارجة كونية(.)7

وفيام خيص االنقالب القطبي املغناطييس للشمس فهو عىل عالقة مبارشة

بدورات البقع الشمسية  SUN SPOT SYCLESوالتي قد يبلغ حجم إحداها بحجم

األرض وحتدث كل ( )11سنة تقريبا وتؤثر عىل أنظمة اإلشعاع واحلرارة والضغط
اجلوي وتوزيع الرياح واالتصاالت ...الخ( ،حتى أشار البعض اىل ان طول األيام

والساعات يبدو اقرص مما هو عليه أثناء وقت االنقالب القطبي) وأكدت الدراسات

ان سنة ( )2000قد شهدت ثورة مغناطيسية كربى للشمس اذ جتاوزت فيها درجة
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احلرارة املستوى االعتيادي (والذي يبلغ °5430م) بام يقارب النصف وبدت البقع

الشمسية فيها داكنة اكثر كوهنا ابرد مما جياورها بحوايل (.)8()% 35

ان الدورات الشمسية املسببة واملمهدة لالنقالب القطبي املغناطييس للشمس

تسري وفق أنامط زمنية متباينة من حيث الطول تصل اىل ما بني ( )40–17سنة
ومن حيث نشاط وقوة الدورة (ضعيفة ،متوسطة ،قوية) وذلك يؤرش مسامهة عدة
دورات بنسب متفاوتة يف عملية التغيري واالنقالب القطبي(.)9

ويبدو ان االنقالب القطبي املغناطييس للشمس يسري وفق دورية لتعاقب تغري

القطبني اذ يصبح القطب الشاميل جنوبيا واجلنويب شامليا خالل ( )11سنة األوىل
ثم حيدث العكس يف النمط الثاين من الدورة ( 11سنة األخرى) ويمكن ان يستمر

تبدل األقطاب متوافقا مع استمرار نشاط البقع الشمسية (وخصوصا الكبرية منها)
ملدة ( )27يوم تقريبا(.)10

وتؤكد املصادر ان عدد الدورات الشمسية منذ اكتشافها وحلد االن بلغ ()24

دورة ،جدول ( )1امتازت بتباين واضح يف قوهتا وفعاليتها فيام سجلت الدورة

األخرية ( )24انخفاضا يف نشاط البقع الشمسية عن سابقتها ( )23يف النصف
األخري من القرن العرشين ومل تتجاوز نسبة البقع يف الدورة األخرية مستوى (75

 )%مقارنة بالدورة ( ،)23شكل ( ،)11()7ويؤكد العلامء ان الدورة املقبلة ()25

ستشهد نشاط كبري للبقع الشمسية يشابه يف حجمه ومستواه نشاط دوريت (،5
 )6بني سنتي ( )1830–1790م بناءا عىل تنبؤات مستقاة من العالقة بني الزخم

الزاوي  Angular Momentumلإلشعاع الشميس وبني التباينات يف احلدود الدنيا
الدورات الشمسية(.)12
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ان تغري خطوط املجال املغناطييس للشمس أضحى مرتبطا بشكل واضح مع

دوراهنا حول نفسها ،شكل ( )3وزيادة البقع الشمسية واالنفجارات التي تؤدي
اىل انقالبات قطبية تعمل يف النهاية اىل تكوين نمط جديد اكثر بساطة هلذه اخلطوط

وتشري املصادر اىل ان الفرتة ما بني ( )1715–1645قد شهدت حدثا نادرا متثل

بتناقص حاد وواضح يف البقع الشمسية تزامن مع فرتة (العرص اجلليدي الصغري
 Little Ice Ageشكل ( ،)8الذي شهدته قاريت (أوربا وأمريكا الشاملية) اذ سادت
هذه املناطق فرتات من الشتاء القارص جدا والذي سمي فيام بعد منخفض ماوندير

 ،)13(MAUNDER MINIMUMشكل (.)7

اآلثار الطقسية واملناخية لالنقالب املغناطييس للشمس واألرض
لقد أثارت الظواهر املناخية املتطرفة واملتكررة وبعض الكوارث الطبيعية التي

شهدها العامل خالل الفرتة املاضية (وخصوصا خالل العقدين املاضيني) اهتامم
اغلب املختصني بالشأن املناخي وعلامء األرض مما دفع باملؤسسة البحثية العاملية
اىل إجراء دراسات علمية للخروج بنتائج توضح العالقة بني الكوارث الطبيعية
والظواهر الكونية والفلكية (ومنها االنقالب املغناطييس للشمس واألرض) وبني

الظواهر املناخية والبيئية انفة الذكر وأثارها اآلنية او املستقبلية ،لذا سيحاول البحث

استعراض ومناقشة حماور هذه الدراسات والنتائج التي توصلت اليها وحتليلها
هبدف إجياد صالت ربط او قواعد عامة تتحكم بمتغرياته.
أ :اإلشعاع الشميس
من الطبيعي ان ختتلف درجات احلرارة عىل سطح األرض بتغري اإلشعاع

الشميس وهذا التغري له جانبان األول خيتص بكمية اإلشعاع والثاين بنوعيته وتذهب
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بعض التقديرات اىل حدوث انخفاض يف درجات احلرارة بحدود (°)2–1م اذا

حدث تناقص يف كمية اإلشعاع بحدود ( )% 1فقط والعكس صحيح(.)14

وتؤكد املصادر وجود تباين وتذبذب واضح يف كمية اإلشعاع الشميس

(وأحيانا نوعية مركباته وطبيعة األشعة التي حيتوهيا الطيف الشميس) الواصل اىل

سطح األرض أثناء وقت االنقالب املغناطييس للشمس وتبدو اآلثار متبادلة بني
مركبات اجلو األريض التي تتسم بعدم الثبات (ثاين اوكسيد الكربون ،األوزون،

الغبار ،بخار املاء )...وبني كمية ونوعية األشعة الشمسية ومدى تفاوهتا -والذي
يعزى يف جزء منه اىل اختالف قوة املد (الشد ،السحب) التي متارسها بقية الكواكب

عىل الشمس– وانسحاب هذا التفاوت فلكيا عىل دوائر العرض وزمنيا عىل طبيعة

الفصل السائد من السنة( ،)15وبصورة عامة فأن سعة التغريات احلرارية املرافقة لتغري

اإلشعاع الشميس الواصل اىل سطح األرض ترتاوح بني (°)6-5م سنويا وهذه

احلدود تعطي تفسريا عن دور احلقل املغناطييس لألرض يف درء خماطر اإلشعاع
الذري املرافق لألشعة الشمسية(.)16

ويرى بعض العلامء أننا حالي ًا يف هناية فرتة دفيئة وعىل أبواب عرص جليدي

جديد ،مما يقلل من تأثري الغازات الدفيئة ،بحيث ال تصبح هي العامل الوحيد
حلدوث االحتباس احلراري.

ويستدل بعض هؤالء يف تقييمهم للوضع احلايل بدراسة الدور الذي تلعبه

البقع الشمسية عىل سبيل املثال ،ويتمكنون من إجياد رابط ما بينها وبني أحوال املناخ
عىل األرض ،جلهة التزامن عىل األقل ،فخالل الفرتة املمتدة من عام  1880إىل

عام 1940م شهد كوكب األرض نشاط ًا شمسي ًا كبري ًا أدى إىل زيادة درجة حرارة

األرض .وخالل عامي  1940إىل عام 1960م قل النشاط الشميس ،مما أدى إىل
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انخفاض ملحوظ يف درجة حرارة األرض بوجه عام ،وقد تكرر ذلك النشاط

الشميس خالل عقد السبعينيات والثامنينيات يف القرن املايض ،شكل (.)17()7

ومن اآلثار املرتتبة عىل تغري موقع حمور األرض املغناطييس والتي أكدهتا

الدراسات هو سحب االنطقة املناخية باجتاه املوقع اجلديد للمحور فضال عن
السامح بدخول األشعة فوق البنفسجية واألشعة الكونية األخرى املرافقة لإلشعاع
الشميس اىل جو األرض مؤديا اىل حدوث اضطرابات مناخية وخلال يف توزيع

النطاقات احلرارية االعتيادية عىل سطح األرض فضال عن اآلثار السلبية كتشتت
أنظمة األمواج الراديوية واالتصاالت الالسلكية يف طبقتي (السرتاتوسفري
وااليونوسفري)(.)18

ان العواصف الشمسية القوية  Solar Stormالتي حتدث عقب او إثناء فرتة

االنقالب املغناطييس للشمس تتكون من ثالثة عنارص رئيسية هي:

 .1توهجات او شعالت ) (Flaresشمسية متقطعة ووصوهلا إىل سطح األرض أين
ويستمر تأثريه ما بني ( )2-1ساعة.

 .2رياح شمسية بشكل جسيامت مشحونة كهربائيا (ايونات  )Ionsوالكرتونات

متحركة حتتاج مابني ( 15دقيقة  -عدة ساعات) للوصول ويستمر تأثريها

عدة أيام.

 .3إطار او هالة  Coronaحتيط بالشمس يمكن أن تؤدي إىل عاصفة مغناطيسية
عند تفاعلها مع الغالف املغناطييس لألرض(.)19

وتؤكد الدراسات ان هناك ارتباط عكيس بني التكرار الدوري لظاهرة البقع

الشمسية ونسبة األشعة الكونية  Cosmic Raysالواصلة للسطح اخلارجي للغالف
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اجلوي إذ متنع األمواج الكهرومغناطيسية القادمة من الشمس أثناء ذروة اضطرابات

حقلها املغناطييس بقية أنواع األشعة الكونية -الناجتة عن تفاعل قوى اجلذب بني
الكواكب -من التوغل اىل حدود احلقل املغناطييس لألرض ودخول جماهلا اجلوي
اال بنسب ضئيلة وحمدودة ،شكل(.)20()8
ب :درجة احلرارة
امتاز اإلطار العام لدرجة حرارة سطح األرض بالتذبذب االجيايب وخصوصا

يف سنة ( 2007و  ©)2008وما أعقبها اذ شهدت هذه الفرتة تأرجحا متثل بارتفاعها

شتاءا وتساقط الثلوج صيفا يف األقاليم املدارية وارتفاع احلرارة يف األقاليم القطبية
أكدت ذلك التقارير االنوائية التي نرشهتا اللجنة الدولية لتغري املناخ ((IPCC

وهي يف ارتفاع مستمر منذ سنة -1855الدورة العارشة للبقع الشمسية ،جدول

( -)1وكان االرتفاع بحدود (°)0،76م وخالل ( )50سنة األخرية كان االرتفاع
بحدود (° )0،13م لكل ( )10سنوات رافق ذلك زيادة يف موجات احلر وانخفاض

يف موجات الربد ،شكل (.)21()9

وتشري حتليالت مركز  HADELYيف دائرة األرصاد الربيطانية ان درجة احلرارة

العاملية لسطح البحر وسطح األرض واهلواء قد زادت مجيعها يف سنة 2008

(**)

بمقدار (°)0،31م عن املتوسط السنوي للفرتة ( )1990–1961والذي بلغ

(°)14م ومن ثم تعد سنة ( )2008السنة العارشة األشد حرارة املسجلة عامليا(.)22

ويبدو ان العالقة بني تذبذب النشاط احلراري للشمس ومناخ األرض بدت

أكثر وضوحا خالل فرتات زمنية متباينة فخالل املدة ما بني ( )1715–1645شهد
مناخ األرض انخفاضا يف درجة احلرارة يف قارة (أوربا وشامل أمريكا) تزامن ذلك
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مع توقف النشاط الشميس فيام عرفت هذه املدة الحقا بالعرص اجلليدي الصغري

.)23(Little Ice Age

ومن النظريات التي يمكن رسدها يف هذا املجال هو االرتباط العكيس بني

انخفاض درجة حرارة األرض وزيادة النشاط الشميس إثناء فرتات البقع الشمسية
اذ تنخفض احلرارة عىل سطح األرض تبعا لتطرف قيم الضغط اجلوي وشدة

انحداره ورسعة انتقال اهلواء وصعوده إىل أعىل وفقدانه للحرارة يف هذه الفرتة مما
يساعد عىل زيادة نشاط وتكرار األعاصري والعواصف الضخمة

)(Super Storm

وانخفاض كميات األمطار عن معدهلا العام وتعزو الدراسات هذا االنخفاض إىل

رسعة انتقال اهلواء أفقيا وصعوده إىل أعىل وترسب جزء من حرارته اىل الفضاء
اخلارجي خالل تلك العواصف يف حني يكون سطح األرض أكثر دفئا وأغزر
أمطارا يف معظم بقاعه أثناء فرتة انخفاض تكرارات تلك البقع او اختفاءها(.)24

ويتفق العلامء عىل ان حرارة سطح األرض (وسطح البحر) شهدت ارتفاعا

ملحوظا منذ عام (- )1861منتصف الدورة ( )10للبقع الشمسية -وبلغت يف
القرن العرشين حوايل (°)0.6 -0.2م بينام تظل املستويات السفىل من الغالف
اجلوي عىل ما هي عليه والسبب هو اإلشعاعات الكونية النامجة عن الرياح الشمسية

(خصوصا أثناء االنقالب املغناطييس) وتؤثر هذه اإلشعاعات أيضا عىل السطح
اخلارجي للسحب العالية اذ متتص هذه السحب ايونات موجبة الشحنة وبكثافة

عالية تعد كنواة ألنواع حمددة منها تساعد عىل رفع درجة احلرارة يف الطبقات السفىل

من الغالف اجلوي لألرض(.)25
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جـ :الضغط الوي والرياح
ان التحذيرات التي سادت أوساط الباحثني يف جمال البيئة واملناخ  -وخصوصا

يف بداية ( -1996بداية الدورة  23للبقع الشمسية) عن حدوث تغريات طقسية

ومناخية قاسية ومتطرفة غري متوقعة جتمع بني الدفء والربودة واجلفاف والفيضان
يف ان واحد قد أصبحت حقيقة واقعة وملموسة متاشيا مع اإلقبال عىل (او الدخول

يف) مرحلة تغري األقطاب املغناطيسية (للشمس عىل وجه اخلصوص) اذ ان هذا
التطرف الرسيع كان يعتقد انه سيحدث بسبب اقرتاب كوكب غامض (كوكب )X

من األرض اال انه استقر يف داخل املجموعة الشمسية ومل يتجه نحو األرض كام كان

متوقعا له ان حيدث يف (.)***()2003

وبنا ًء عىل ذلك يمكن تفسري االضطرابات الطقسية واملناخية املتطرفة عىل

أهنا نواتج لتذبذب النشاط الشميس وحتديدا يف الفرتة ما بني (هناية  2003وبداية
 )2009اذ مثل هذين الرقمني حدا منصفا للدورة ( )23وابتدائيا للدورة ()24
للبقع الشمسية عىل التوايل ،جدول ( ،)1مما ساهم ذلك التذبذب يف حدوث تغري يف
استقرارية الكتل اهلوائية خالفا للنمط املعتاد وحدوث زحزحة وانحراف للتيارات

النفاثة ) (Jet Streamوانقسامها إىل حلقات متأثرة بالتيارات اهلوائية أسفل منها.

وتشري الدراسات إىل أن نمط تذبذب حموري األرض اجلغرايف واملغناطييس

أصبحا أكثر تطرفا اذ شكل الرقم ( )8الذي يمثل خط سري الشمس السنوي

(االناليام  )Analemaانحرافا نحو الرشق فيام بني سنتي ( )2009-2005والسبب

يعزى -حسب هذه الدراسات -إىل تفاعل أمواج احلقل املغناطييس الشاميل لألرض
مع اإلشعاعات التي رافقت اقرتاب الكوكب السابق واندفاعه إىل داخل املجموعة
الشمسية رافق ذلك سيادة منطقة ضغط عايل شامل (كندا) و(السكا) مسببة ارتفاع
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يف درجة احلرارة وسيادة رياح باجتاه شاميل -غريب عملت عىل نشأة تيارات حميطية

تدور باجتاه عقرب الساعة يف تلك املناطق(.)26

ويؤكد علامء املناخ ان أهم اآلثار النامجة عن نشاط الرياح الشمسية املفاجئ

(وما يرافقها من أمواج حرارية وكهرومغناطيسية) واملتعلقة بالضغط اجلوي

والرياح يمكن إجيازها بالنقاط اآلتية:

 .1زحف األقاليم املناخية نحو األقطاب حوايل ( )200كم نتيجة لتغري توزيع
الطاقة وتغيري يف الدورة العامة للغالف اجلوي والتي تؤثر بدورها عىل النمط

العام لتوزيع الضغط عىل سطح األرض.
.2

تغري يف توزيع منظومات الدورة اجلوية العامة للرياح )(General Circulation

-وخصوصا الدورة القطبية -وتغري يف التوزيع املوسمي والفصيل املعتاد

للمنخفضات واملرتفعات اجلوية يف العروض الوسطى عىل وجه اخلصوص،
شكل (.)10

.3

زيادة يف تكرار وشدة الظواهر اجلوية املتطرفة مثل األعاصري(العمالقة Super

 )Stormوالفيضانات واجلفاف فضال عن موجات احلر والربد املفاجئة
).)27((sudden cold، heat wave

فضال عن ذلك يعتقد علامء املناخ ان املستقبل القريب ربام حيفل بعواصف

عمالقة نامجة عن انقالب مغناطيسية األرض قد تصل رسعة الرياح فيها ()400

م/ساعة وهذا االعتقاد استند عىل وقائع وأمثلة حية شهدهتا بعض الدول منها
(اململكة املتحدة والواليات املتحدة خالل مواجهتها العاصفة (يايس  )Yasiيف هناية

 2010اذ وصلت رسعة الرياح يف مركز العاصفة إىل أكثر من200م/ساعة) فيام
تالشت العاصفة بعد عبورها املحيط اهلادئ ووصوهلا إىل اسرتاليا(.)28
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د :الرطوبة والتساقط
ان مناخ الكرة األرضية يتأثر بشكل كبري باحلقل املغناطييس املحيط باألرض

أوال وباحلقل املغناطييس الشميس بالدرجة الثانية ويمكن ان يوازي هذا التأثري
الفكرة القائلة بأن (االحرتار العاملي

Warming

 )Globalسببه انبعاثات أنشطة

اإلنسان االقتصادية بالدرجة االوىل (صناعة ،جتارة ،زراعة ،نقل وخدمات،

0000الخ) وتؤكد الدراسات عىل ان هناك عالقة قوية بني احلقل املغناطييس وبني
مستويات الرطوبة وكميات التساقط عىل االقل خالل فرتة التسجيل املمتدة ما بني
( )2010 -1900م يف األقاليم املدارية  -عىل وجه اخلصوص – بناءا عىل دراسات
مقارنة مستفيضة متخضت عن نظرية سميت باسم خمرتعها الدنمركي (Svensmark

 ،)Theoryشكل (.)11

وتنص هذه النظرية عىل ان العالقة بني تغري املناخ واضطرابات احلقل

املغناطييس النامجة عن تأثري اجلزيئات الكونية املشعة (للشمس)هي األكثر وضوحا
خالل فرتة ( 11سنة) اذ تعمل هذه األخرية عند اصطدامها باحلقل املغناطييس

لألرض الذي جيذهبا اليه فتدخل الغالف اجلوي حاملة معها شحنات كهربائية
حماولة جذب جزيئات املاء فتصبح نويات للتكاثف يف طبقات اجلو العليا ،شكل

( )12ويعتمد حجم هذه اجلزيئات عىل قوة النشاط املغناطييس املحيط بالشمس
فعند زيادته يقل حجم وكمية اجلزيئات الواصلة اىل الغالف اجلوي وبالتايل تقل

كمية الغيوم مما يساعد عىل زيادة التسخني والعكس صحيح(.)29

ويف دراسة أخرى للعلامء يف جامعة (ريدينغ  )Readingالربيطانية أثبتت ان

اجلزيئات املؤينة من تيار الرياح الشمسية املرافق الضطرابات احلقل املغناطييس

تؤثر عىل مستوى نشاط العواصف الرعدية وزيادة عدد الصواعق وتقويتها( ،)30يف
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حني أشارت بحوث أخرى اىل وجود ارتباط  Correlationقوي بني زيادة اجلزيئات

اإلشعاعية الكونية الناجتة عن تغري احلقل املغناطييس وزيادة كميات التساقط يف
العروض الدنيا القريبة من خط االستواء (والتي تقع أسفل منطقة التشققات

املكتشفة من قبل وكالة الفضاء  NASAيف احلقل املغناطييس لألرض) تبعا لزيادة

نسبة الغطاء ألغيمي النامجة عن هذا االرتباط يف هذه العروض(.)31

شكل( )1املحور واحلقل املغناطييس لالرض وانحرافه
عن املحور اجلغرايف بحدود ()ْ 11

املصدر

WWW.crystalinks.com/magnetosphere.Earth magnetic field.htm
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شكل ( )2اصطدام الرياح الشمسية باحلقل املغناطييس لألرض
وحتوهلا نحو قطبيه (الشاميل واجلنويب)
املصدر:دعاء ضياء قنديل،حمارضات يف علم الفلك
الدورة الفلكية األوىل ملركز األبحاث الفلكية يف
جامعة أهل البيت (ع) ،كربالء املقدسة،ص7

شكل ( )3احلقل املغناطييس للشمس وانحرافه عرضيا
بسبب رسعة دوراهنا عند خط االستواء فيام تقوم البقع الشمسية
بتشويه خطوط هذا احلقل اثناء مرورها يف نطاق هذه البقع وبالتايل قلب املحور املغناطييس
متاما يف ذروة نشاط هذه البقع
املصدر.Stellar Alchemy،ch.15، part v، our star، p.515. -www:
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شكل ( )4حترك القطب املغناطييس الشاميل لألرض (7مرات)
منذ اكتشافه فوق جزيرة (الزمري  )ELLESMEREالكندية سنة 1831م.
املصدرWWW.crystalinks.com /magnetosphere.Earth magnetic field.htm :

شكل ( )5حترك القطب املغناطييس الشاميل لألرض (كم/سنة) خالل مدة ( )420سنة
بناءا عىل بيانات  NOAAاملنظمة الدولية للغالف اجلوي واملحيطات
املصدرwww. 2012: About Geomagnetic reversal and Pole shift. w3.org.com :
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شكل ( )6العالقة (العكسية) بني دورات البقع الشمسية
ونسبة األشعة الكونية املحسوبة خالل املدة ()2010-1958
املصدر:www.m@ilmagazine.com،part4b :

Dynamic Solar System-the actual effect of climate change.Heliospheric current
.sheet and interplanetary. magnetic field

شكل ( )7دورات البقع الشمسية املسجلة ملدة ( )400سنة
موضحا عليها فرتيت االنخفاض يف احلرارة (دالتون ،ماوندير) وفرتة االرتفاع احلديثة
(ما بعد سنة .)1950
املصدرwww. free republic.com،the earth magnetic :
.field impact climate Danish Study
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.

شكل ( )8درجة حرارة سطح األرض (ف( )ºمنذ سنة 2500ق.م .وحتى سنة2040م)
موضحا عليها فرتيت (الدفء – األمحر) و(الربودة – األزرق) والعرص اجلليدي
الصغري(1715-1645م)
املصدرwww. Study of Oahspe Geology-pole-shift-Radiometric dating /index. -:
html. com

شكل ( )9املعدل السنوي و(معدل  5سنوات) لدرجة حرارة سطح األرض (م)º
(منذ سنة 1880م وحتى سنة 2012م)
املصدر :وسام حامد الباهيل ،حامد الباهيل ،االحتباس احلراري
وتأثريه عىل البيئة ،ويكيبيديا ،املوسوعة احلرة.2010 ،
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شكل ( )10القيم العليا والدنيا للضغط اجلوي (هكتوباسكال) ملدة (70سنة)
ملركز مراقبة الغالف اجلوي (فالنتيا  /ايرلندا)

املصدرwww. Study of Oahspe Geology-pole-shift-Radiometric dating.- com / :
.index.html

شكل ( )11تباين قيم التساقط العاملية (ملم)عىل سطح األرض للمدة من ()2010-1900
حسب بيانات املنظمة  NOAAالدولية ملراقبة الغالف اجلوي واملحيطات
املصدرhttp://www.secretsearth.wordpress.com :
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شكل ( )12رسم توضيحي إللية حتول اجلزيئات الكونية أثناء اضطرابات احلقل املغناطييس
للشمس إىل نوويات تكاثف وتكوين الغيوم حسب نظرية الدنمركي Svensmark
املصدرwww.The Earth Magnetic Field Impacts- :
Climate:Danish study،view zone.com
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 ...النتائج ...
توصلت الدراسة اىل عدة استنتاجات أظهرت مدى ونوعية العالقة بني

ظاهريت االنقالب املغناطييس للشمس واألرض وبني التغري املناخي عىل املدى
البعيد والتقلبات الطقسية اآلنية والطارئة للغالف اجلوي ممثال بعنارص (اإلشعاع

الشميس ،درجة احلرارة،الضغط اجلوي والرياح والرطوبة والتساقط) ويمكن إجياز
أهم هذه االستنتاجات بام ييل:

 .1اآلثار املناخية والطقسية النقالب قطبي الشمس املغناطييس أكثر وضوحا
وإيقاعا خصوصا فيام يتعلق بعنرصي (اإلشعاع الشميس ودرجة احلرارة) تبعا

الرتباطه املحسوس بدورة البقع الشمسية (كل11سنة) والذي بدا واضحا
بعد عام ( )1950م مقارنة باالنقالب املغناطييس لقطبي األرض والذي
يستغرق مدة تتجاوز ( )500000عام.

 .2أوضحت الدراسة أن انحراف املحور املغناطييس (الشاميل) لألرض وتغري
موضعه اخذ بالتسارع منذ اكتشافه وحتى اول تغري (والذي استغرق  73سنة)

يف حني استغرق اخر تغري بني عامي ( )2001 – 1994فرتة مل تتجاوز ()7
سنوات وعند مقارنة هذه القيم مع معدل درجة حرارة األرض يتضح ان هناك
عالقة طردية بني رسعة تغري وانحراف املحور وتذبذب درجة احلرارة سيام وان

هذا التغيري اتسع ليضم حوايل ( 15خط طول و  10دوائر عرض).
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 .3تعد املناطق اجلليدية املتوافقة جغرافيا مع موضع املحور املغناطييس الشاميل
لألرض أكثر عرضة للتقلبات احلرارية (وحتديدا ارتفاع احلرارة) النامجة عن
انقالب قطبي الشمس املغناطيسيني يف ذروة دورات البقع الشمسية وما ينجم

عنه من ذوبان للكتل اجلليدية وتقلص رقعة اجلليد مقارنة بموضع املحور

املغناطييس اجلنويب لألرض الذي خيتفي يف أعامق املحيط اهلادئ.

 .4ان سمك الغالف اجلوي املتغري زمنيا ومكانيا حسب دوائر العرض وما يعانيه يف
الوقت احلايل من تلوث كبري و احتباس حراري و ثقب متنامي لطبقة األوزون
ال يستطيع مقاومة العاصفة الشمسية النامجة عن االنقالب املغناطييس ويف

حالة تصدي حقل األرض املغناطييس هلذه املوجات وحتويلها اىل القطبني فمن
الصعوبة بمكان ان يصمد اجلليد إمام حرارة هذه العاصفة وبالتايل ستشهد
األرض ذوبان متسارع هلذا اجلليد والذي أضحى واقعا ملموسا يف عرصنا

احلارض.

 .5من املؤرشات املستقبلية التي خرجت هبا الدراسة ان الدورة ( )27للبقع
الشمسية وانقالب قطبي الشمس والتي ستحدث تقريبا بني عامي (2035
–  )2046ستشهد قفزة نوعية يف تطرف درجة حرارة سطح األرض ارتفاعا

لتصل اىل حدود (°)17.3م لتمثل الشذوذ السابع يف االرتفاع مقارنة بالشذوذ

(االنخفاض) اخلامس الذي ستشهده األرض يف سنة ( )2019اعتامدا عىل
قراءات تارخيية منذ سنة ( )2400ق .م.

 .6تتأثر األقاليم املناخية وأنظمة الضغط اجلوي والرياح السائدة فيها بشكل واضح
يف حالة انقالب قطبي الشمس أو األرض املغناطيسيني من خالل تشكيل واقع
جديد هلذه األقاليم واألنظمة يأخذ بعني االعتبار النمط املستحدث لتوزيع
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اإلشعاع واحلرارة عىل املاء واليابس وما يرتبط هبا من ظواهر طقسية او مناخية
وحتديد دور ونسبة مسامهة آليات توزيع وموازنة الطاقة (املاء والرياح) تبعا

للواقع البيئي اجلديد.

 .7أثبتت الدراسة وجود عالقة بني مستويات الرطوبة ومظاهر التكاثف (الغيوم)
يف الغالف اجلوي لألرض وبني اضطرابات احلقل املغناطييس للشمس (عىل

وجه اخلصوص) وزيادة تركيز وضغط اجلزيئات الكونية املشعة Cosmic Rays

عىل احلقل املغناطييس لألرض واخرتاقها له يف األجزاء الضعيفة منه (األقاليم

املدارية القريبة من خط االستواء) اذ تصبح هذه اجلزيئات نويات إضافية
للتكاثف وتشكيل الغيوم يف طبقات اجلو العليا وبالتايل زيادة كميات التساقط.

.1

القرآن الكريم (يس.)83

www.alkoon.alnomrosi.net

(*) تشري بعض الدراسات إىل ان معدل احلركة يصل إىل حدود ( 5ميل) سنويا وهي مستمرة منذ
عقود إال أن عقد التسعينات من القرن املايض شهد زيادة يف رسعة احلركة وصلت إىل (40
ميل) سنويا أي بنسبة زيادة تقدر بحوايل ( )% 800عن املعدل الطبيعي وهي مستمرة يف
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ملخص البحث
اإلغريقي لكلمة بيداغوجيا يشري إىل جمموعة اخلطابات واملامرسات
األصل
ّ

التي كانت ترمي إىل انتقال الطفل من حالة الطبيعية إىل حالة الثقافية ،وأن ختلق منه

ً
صاحلا.
مواطنًا

وبعد أن كانت معرفة البيداغوجيا تندرج حتت معرفة املحتوى وضعها شوملان

( )Shulmanكصنف مستقل من بني سبعة أصناف يرى أهنا تكون معرفة املعلم؛

وهي :املعرفة البيداغوجية العامة ،واملعرفة املنهاجية ،ومعرفة املحتوى ،ومعرفة

املحتوى البيداغوجية ،ومعرفة خصائص املتعلمني ،ومعرفة البيئات التعليمية،

ومعرفة الفلسفات واألهداف العامة واألهداف اخلاصة ،وهذا الكم املتكامل من
املعارف السابقة جيعل التعليم فنًا يبنى عىل ما ينبغي أن يتعلمه الطلبة وكيفية تعلمهم

له ،وهو ما يطلق عليه البيداغوجيا ( )Pedagogyكمرادف ملصطلح فن التدريس.

إن الكفايات التدريسية يف اطار البيداغوجيا تتطلب من التدرييس وضع ًا

وجهد ًا خاص ًا يتطلب ما ييل :معرفة تامة باملناهج وأيدولوجياهتا ،وطرائق تدريسها،
والطلبة وكيفية التعامل معهم ،ومعرفة عميقة باملحتوى ،وطرائق التقويم ،واتساق

املحتوى وبيئات التعلم مع حاجات الطلبة لتحقيق تعل ًام فعا ً
ال؛ لذا فإنه جيب أن
يركز التدريسيون يف نوعية املامرسات التدريسية التي حتقق تدريب ًا للطلبة التي
بدورها حتقق مجلة من األهداف املستقبلية.
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ويرى الباحثان أن البيداغوجيا تعني أن يكون التدريسيون عىل وعي بأفعاهلم

اهلادفة التي يامرسوهنا يف أثناء التدريس وملتزمون بالدوام الرسمي ،وحيرضون
الدروس ،ويعرضون املادة من الكتاب املعتمد وجيرون اساليب التقويم املالئمة،

فالتدرييس هو حمور العملية التدريسية واملسيطر األكرب يف معظم النشاطات الصفية،

فمن الرضوري ان تتوافر له املعرفة البيداغوجية للمحتوى وخصائص الطلبة
والسياق التدرييس.
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ABSTRACT
In the Greek the word pedagogy purports a set of speeches and
practices that endeavor to channel a child from the natural state into the
cultural one and to set him as an efficient citizen.
As tacitly agreed, the knowledge of pedagogy refers to perceiving the
content, Shulman broached it as independent among the seventh types;
general pedagogy, textual pedagogy, content perception, pedagogical
content perception, perception of learners traits, perception of teaching
environment, perception of philosophies; general and specific targets.
Such an accumulative experience renders education as an art.
The researchers deem that pedagogy is to attune the teachers into
being cognizant to their efficient deeds they practice in teaching and
attending the lessons; the teacher is the pivot of the teaching process
and the greatest dominator of the class activity; it is of necessity for him
to acquire the pedagogy perception of content and the students traitsand
the teaching commonalties.
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الفصل االول
 ...مشكلة البحث ...
التدرييس يف العراق كثريا من االعرتاضات والنقد من قبل أكثر املرشفني
واجه
ّ

وأصحاب التخصص ،وقد نشأت هذه االعرتاضات من الشعور العام النخفاض

مستوى التعليم يف املراحل املختلفة ويعود السبب يف هذا االنخفاض إىل انخفاض

مستوى أداء التدريسيني للمهامت املوكلة إليهم.

ونظرا للضغوط التي وقعت حتتها اجلامعات العراقية وال سيام بغداد

واملستنرصية مع ما متر به البالد من ظروف وفضال عن تزايد أعداد الطلبة ،كل

هذه املسببات أحدثت انخفاض ًا ملحوظ ًا يف مستويات التعليم اجلامعي نتيجة

ارتفاع نصيب عضو هيئة التدريس من الطلبة أو نقص نصيب الطالب من اخلدمة

التدريسية واإلرشادية ،وقد ال تكون عند التدريسيني الكفايات التدريسية املالئمة

لتوصيل ما عندهم من معلومات لطلبتهم.

وقد كثرت شكوى الطلبة من أن أعضاء هيئة التدريس ال يكيفون طرائق

تدريسهم بام يالئم املستويات الفكرية هلم مما انعكس عىل تدين حتصيل كثري من

هؤالء الطلبة ،وأدى ذلك إىل تذمر من بعض أعضاء هيئة التدريس ،وتشكك يف

وتدريسياهتا يف
قدراهتم العلمية والرتبوية ،وهناك كثري من تدريسيي اللغة العربية
ّ

كليات الرتبية مل يتلقوا يف أثناء إعدادهم ملهنة التدريس ،ما يؤهلهم ألداء وظائفهم
امليدانية أداء كام ً
ال ،فبعضهم يعجز عن العطاء العلمي املنتظر ،ويقرص يف تعليم
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طلبته علميا وتربويا ،فضال عن َّ
أن نظام إعداد التدريسيني يف العراق والوطن العريب
واجه انتقادات كثرية إذ شخص اهتامم الربامج باجلانب املعريف من غري االهتامم

باجلانب العميل والسيام يف طرائق التدريس ،فضال عن ضعف الربامج التدريبية يف

أثناء اخلدمة (املوزاين والشمري .)333 :2012 ،وعليه ظهرت مشكلة هذا البحث

العربية يف
تدريسيي أقسام ال ُّلغة
يف معرفة الكفايات التدريسية البيداغوجية عند
َّ
ّ
جامعة بغداد واملستنرصية كأحد االجتاهات احلديثة يف تطوير التدريسيني ومعاجلة
اخللل يف أدائهم الذي قد ينتقل إىل األجيال ُ
األخرى مما يؤدي إىل اضمحالل كفاية
التدرييس يف أدائه لعملية التدريس ومن ثم يظهر عىل مستوى الطلبة يف حتصيلهم.
ويمكن صياغة مشكلة هذا البحث باألسئلة اآلتية:
 .1ما الكفايات التدريسية البيداغوجية الالزمة لتدريسيي أقسام اللغة العربية يف
جامعتي بغداد واملستنرصية؟

 .2مدى توافر الكفايات التدريسية البيداغوجية الالزمة لتدريسيي أقسام اللغة
العربية يف جامعتي بغداد واملستنرصية؟

تدريسيي
خصص عند
 .3ما عالقة الكفايات التدريسية البيداغوجية بمتغري ال ّت ّ
ّ
العربية يف جامعتي بغداد واملستنرصية؟
أقسام ال ُّلغة
َّ

تدريسيي
 .4ما عالقة الكفايات التدريسية البيداغوجية بمتغري اللقب العلمي عند
ّ
العربية يف جامعتي بغداد واملستنرصية؟
أقسام ال ُّلغة
َّ

أهية البحث
ّ

تعد وظيفة التدريس اجلامعي من أبرز الوظائف التي تؤدهيا اجلامعات

وأكثرها فاعلية يف إعداد الطلبة للحياة املستقبلية ،إذ تزودهم باملعارف التخصصية
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واالجتاهات السلوكية االجيابية والقيمية وكل املهارات العلمية والعملية الالزمة

لتأهيلهم كي يصبحوا أعضاء فاعلني يف خدمة املجتمع ،إن مقياس تفوق اجلامعة
يعتمد عىل امتالكها ألعضاء هيئة تدريس مؤهلني تأهي ً
ال عالي ًا ،متوفرة هلم الظروف

واإلمكانات مجيعها ،من جو أكاديمي مالئم وخدمات خمتلفة تساهم يف جودة
العملية التدريسية لتكون قادرة عىل تلبية حاجات التنمية الشاملة ومتطلبات العرص

املتسارعة (احلكمي.)20: 2004،

وتعد وظيفة التدريس اجلامعي غاية يف األمهية ،ألهنا الوظيفة الرئيسة يف اغلب

اجلامعات املرموقة يف العامل ،إذ تركز بشكل رئيس يف إعداد الطلبة إعداد ًا يمكنهم

من مواجهة التحديات احلارضة واملستقبلية بكل ما حتمله من تطورات علمية

وتقنية .ونظر ًا لتغري طبيعة أدوار التدرييس يف العملية التدريسية وتعددها كان
البد أن يقابلها األداء الرتبوي السليم للتدرييس داخل القاعة الدراسية وخارجها

وأن يضم جمموعة من الكفايات العامة واخلاصة ،وال يستطيع التدرييس أن يؤدي
أدواره املختلفة إال إذا توافرت لديه جمموعة كفايات أساسية ترتبط وتؤثر يف أدائه

يف املواقف التدريسية (ابراهيم واخرون.)38 :2002 ،

وقد أشار (أبو حرب) إىل أن طريقة إعداد التدرييس املستندة اىل التمكن من

الكفايات متتاز عىل غريها من الطرائق بعدة مميزات من أبرزها :

 .1إهنا تتبع خطة منهجية منظمة يف حتديد الكفايات ووضع برامج للتدريب
عليها.

 .2إهنا تعتمد عىل آراء املتعلمني والتدريسيني كأساس للحكم عىل مدى نجاح
العملية التدريسيةأو فشلها.

 .3إهنا جتعل ما يتعلمه الطلبة وظيفي ًا بحيث يظهر عىل أدائهم بنح ٍو واضح.
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 .4إهنا تستفيد هذه الطريقة من معظم املستحدثات الرتبوية املعروفة وتستعملها
وصو ً
ال لتحقيق أهدافها.

 .5تصلح هذه الطريقة لإلعداد اجلامعي والفردي للتدرييس ،عىل الرغم من
األمهية املتزايدة ملدخل الكفايات كاسرتاتيجية تعليمية (ابو حرب :2005

.)45

إن الكفايات التدريسية تتطلب من التدرييس وضع ًا وجهد ًا خاص ًا جيب ان

يتوفر فيه ما ييل :معرفة تامة باملناهج وأيدولوجياهتا ،وطرائق تدريسها ،والطلبة

وكيفية التعامل معهم ،ومعرفة عميقة باملحتوى ،وطرائق التقويم ،واتساق املحتوى

ٍ
فعال؛ لذا فإنه جيب أن يركز
تعلم
وبيئات التعلم مع حاجات الطلبة لتحقيق
ٍ
التدريسيون يف نوعية املامرسات التدريسية التي حتقق تدريب ًا للطلبة التي بدورها
حتقق مجلة من األهداف املستقبلية (الثبيتي وحريري.)74 :2003 ،

ويرى عدد من الرتبويني منهم (سعادة وإبراهيم) رضورة فهم التدرييس

ليس فقط ألهدافه والتخطيط هلا ،بل البد من استيعاب النشاطات التعليمية

والغاية واألسباب لتلك النشاطات ،وبالنتيجة فإن هذا يظهر مبارشة عىل أداء
التدرييس والكلية ووظائفها؛ إلعطاء صورة واضحة وفعلية حول طبيعة الكلية

(الفتالوي.)32 :2003،

إن ختطيط الكفايات التدريسية يتنقل من جيل إىل جيل ،وتراكم مثل هذه

املامرسات يعطينا إشارة ليس فقط بأمهية ختطيطها ،نظر ًا النعكاسها عىل عملية

التدريس ،بل أيض ًا بتوفري الوقت واجلهد الالزمني إلنجاحها (Rein hart & Beach

.),1997
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مما سبق تندرج الكفايات التدريسية للتدريسيني أسفل نظرية متكاملة يف

البيداغوجيا ،وإن سلوكيات التدريس تبدو أكثر نجوعا ملا له من عالقة بالتحضري

والعرض وتقويم املحتوى من جهة ،وبضبط سلوك الطلبة من جهة اخرى ،أن

البيداغوجيا هو متازج معقد من الفهم النظري ومهارة املامرسة (التومي:2005،

.)28

إن املعرفة البيداغوجية  Pedagogical knowledgeتعود إىل معرفة التدرييس

حلاالت التدريس ،مثل نظريات التعلم وطرائق التدريس وتصميم املنهاج

وتقنيات التقويم ،واألداء البيداغوجي

performance Pedagogica

يعود إىل

املامرسات التدريسية التعلمية والنشاطات داخل الصف وخارجه ،مثل حتضري
الدروس وتوزيع وقتها وإعداد االختبارات واالفادة من تكنولوجيا املعلومات

(منصف.)121 :2007،

إن املعرفة البيداغوجية للمحتوهيي اجلزء احلاسم لألساس املعريف يف التدريس،

فقد أظهرت الدراسات أن معرفة التدريسيني ترتبط بزيادة تعلم الطلبة ،ودافعيتهم،
واهتامماهتم ،لكن كيف لنا أن نطور من كفايات التدرييس؟ من هنا ركز (جرمت

وشنري) عىل العالقة بني السياسة الرتبوية والبيداغوجيا املهنية يف تعليم التدريسيني،

وقد اقرتحا أن تعليم التدريسيني كصناع للمنهاج يعد مفتاح العالقة بني السياسة
الرتبوية والبيداغوجيا ،ومحاية ملامرسات التدريسيني العملية جلعله طريق ًا لتطوير
مهم لتعلم
امر ٌ
وتدريب التدريسيني وزيادة خربهتم واحلكم عىل مهنيتهم ،وهو ٌ

الطلبة)Grimmet & Chinnery,2009:23( .

ويرى الباحثان أن البيداغوجيا تعني أن يكون التدريسيون عىل وعي بأفعاهلم

اهلادفة التي يامرسوهنا يف أثناء التدريس وملتزمون بالدوام الرسمي ،وحيرضون
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الدروس ،ويعرضون املادة من الكتاب املعتمد وجيرون أساليب التقويم املالئمة،

فالتدرييس هو حمور العملية التدريسية واملسيطر األكرب يف معظم النشاطات الصفية،

فمن الرضوري ان تتوافر له املعرفة البيداغوجية للمحتوى وخصائص الطلبة
والسياق التدرييس ّ .
إن أمهية هذا البحث تتأتى من:

 .1أهنا إحدى الدراساتالتي تربط الكفايات التدريسية عند التدريسيني
بالبيداغوجيا الصفية.

 .2أهنا تلقي الضوء عىل جانبني مهمني من جوانب العملية الرتبوية مها التدريسيون
والكفايات التدريسية.

 .3يمكن اإلفادة منها لصقل نظرية معرفية يف بيداغوجيا التدريس انطالق ًا من
الكفايات التدريسية البيداغوجية.

أهداف البحث
 .1حتديد الكفايات التدريسية البيداغوجية الالزمة لتدريسيي أقسام اللغة العربية
يف جامعتي بغداد واملستنرصية.

 .2معرفة مدى توافر الكفايات التدريسية البيداغوجية الالزمة عند تدريسيي
أقسام اللغة العربية يف جامعتي بغداد واملستنرصية.

تدريسيي
خصص عند
 .3معرفة عالقة الكفايات التدريسية البيداغوجية بمتغري ال ّت ّ
ّ
العربية يف جامعتي بغداد واملستنرصية.
أقسام ال ُّلغة
َّ

 .4معرفة عالقة الكفايات التدريسية البيداغوجية بمتغري اللقب العلمي عند
العربية يف جامعتي بغداد واملستنرصية.
تدريسيي أقسام ال ُّلغة
َّ
ّ
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فرضيتا البحث
 .1ال فروق ذوات داللة احصائية بني اجابات التدريسيني عىل استبانة الكفايات
بحسب متغري التخصص عند مستوى داللة (.)0.05

 .2ال فروق ذوات داللة احصائية بني اجابات التدريسيني عىل استبانة الكفايات
بحسب متغري اللقب العلمي عند مستوى داللة (.)0.05

حدود الدراسة
حتدد البحث احلايل بــ:
 .1أقسام اللغة العربية كليات الرتبية يف جامعتي بغداد واملستنرصية.

 .2تدريسيي أقسام اللغة العربية يف كليات الرتبية يف جامعتي بغداد واملستنرصية.

تديدمصطلحات الدراسة
الكفايات التدريسية البيداغوجية :هي األبعاد النظرية واملامرسات الفعلية التي

صنفها شوملان التي تضم« :املعرفة البيداغوجية العامة ،ومعرفة املنهاج ومعرفة
املحتوى واملعرفة البيداغوجية للمحتوى ومعرفة خصائص املتعلمني ومعرفة
السياق التدرييس ومعرفة األهداف والقيم الرتبوية».

تدريسيو أقسام اللغة العربية :هم املالكات املكلفة بتدريس اللغة العربية يف

أقسام اللغة العربية بكليات الرتبيةيف جامعتي بغداد واملستنرصية الذين حيملون
شهادات املاجستري والدكتوراه.
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الفصل الثاين
جوانب نــــــــــــــــــــظرية
أو ًال :الكفايات التدريسية
ّ
إن استعامل مصطلح كفاية ليس جديدا من الناحية التارخيية ،إذ يرى بعض

الباحثني ان لوسني كني ) (Lucen Kenneاستعمله منذ عام ( )1952يف دراسة ختص

إعداد التدريسيني ،وان هذا املصطلح ظهر يف قاموس الرتبية عام ( )1969وبعده

يف موسوعة البحث الرتبوي ،وبصيغ متعددة منها ،االعداد املستند اىل مبدأ االداء
ومبدأ الكفايات .ويف عام  1972أجرت مجعية كليات تأهيل التدريسيني األمريكية

دراسة مسحية شملت ( )1250معهد ًا ومؤسسة تربوية تعنى بإعداد الرتبويني
وتأهيلهم؛ ملعرفة املعاهد التي تطبق مبدأ الكفايات أو ختطط الربامج عىل أساسه،

أو ببحث وتقيص أبعاده ،وقد استجابت للدراسة (  )873مؤسسة تربوية أي بنسبة

( ،)%63وقد تبني ان ( )125معهد ًا أو مؤسسة تعليمية أي بنسبة ( )%17كانت
تلتزم فع ً
ال برباجمها مبدأ الكفايات وان ( )366معهد ًا أو مؤسسة أي بنسبة ()%29
هي يف مرحلة تطوير براجمها وختطيطها عىل وفق هذا املبدأ ،وان ما تبقى منها مازالت
يف مرحلة البداية (جامل.)15 :2001،

وتستند حركة تربية التدريسيني -املستندة اىل الكفايات التدريسية -اىل مبادئ

منها :أن يتم حتديد الكفايات التدريسية التي تتوقع من التدرييس اكتساهبا يف
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ضوء حتليل وظائفه التي يضطلع هبا ،وان تصاغ الكفايات التدريسية التي نتوقع
من التدرييس ان يظهرها يف ادائه التدرييس بصيغة اهداف سلوكية واضحة يمكن

مالحظتها وقياسها ،واداء عمليات التقويم املستمرة والتغذية الراجعة لربامج اعداد
التدريسيني املستندة اىل الكفايات التدريسية من املتخصصني واملرشفني عىل تلك
الربامج ،وتأكيد التدريب امليداين الذي يعد من ابرز مقوماهتا ،من طريق الرتابط بني

اجلانب النظري واجلانب التطبيقي (مرعي.)28 :2003 ،

أنواع الكفايات
تصنف الكفايات إىل كفايات نوعية يف مقابل كفايات مستعرضة ،وكفايات

أساسية قاعدية يف مقابل كفايات اإلتقان.

 )1الكفايات النوعية :وهي الكفايات املرتبطة بامدة دراسية معينة أو جمال

نوعي أو مهني معني ،ولذلك فهي أقل شمولية من الكفاية املستعرضة ،وقد تكون
سبيال إىل حتقيق الكفايات املستعرضة (راشد.)62 :2007،

 )2الكفايات املستعرضة :وتسمى أيضا الكفايات املمتدة ،ويقصد هبا الكفايات

العامة التي ال ترتبط بمجال حمددة أو مادة دراسية معينة ،وإنام يمتد توظيفها إىل

جماالت عدة أو مواد خمتلفة ،وهلذا السبب ،فإن هذا النوع من الكفايات يتسم بالغنى
يف مكوناته ،إذ تسهم يف إحداثه تدخالت متعددة من املواد ،ويتطلب حتصيله زمنا

أطول (.)Woolfolk,1998:26
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 )3الكفايات القاعدية :وتسمى أيضا بالكفايات األساسية أو اجلوهرية أو

الدنيا ،وتشكل األسس الرضورية التي ال بد من اعتبارها يف بناء تعلامت الحقة

التي ال حيدث التعلم يف غياهبا.

 )4كفايات اإلتقان :وهي الكفايات التي ال تنبني عليها بالرضورة تعلامت

أخرى ،عىل الرغم من أن كفايات اإلتقان مفيدة يف التكوين ،إال أن عدم إتقاهنا من
املتعلم ال يؤدي إىل فشله يف الدراسة (ابراهيم.)48 :2002،

ثاني ًا :البيداغوجيا
اإلغريقي للكلمة يشري إىل جمموعة اخلطابات واملامرسات التي كانت
األصل
ّ

ترمي إىل انتقال الطفل من حالة الطبيعية إىل حالة الثقافية ،وأن ختلق منه مواطنًا

ً
صاحلا ،وأشار (جوتري وآخرون) إىل َّ
أن فكرة جعل البيداغوجيا عل ًام ظهرت منذ

هناية القرن التاسع عرش ،فقد برزت يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية عىل
حدًّ سواء ،وكان غرضها املشرتك أن جتعل البيداغوجيا ً
علام تطبيق ًيا يرتكز عىل علم
النفس الذي يعدُّ ً
علام أساس ًيا ،ولقد سادت بيداغوجيا التعليم يف عرص الصناعة،

وانشغل هذا التعليم بصورة أساسية بانتقاء املادة التعليمية ،وطرائق تقديمها وشاع
احلديث عن املناهج واملنهجيات ،وتأهيل املعلمني ،وتقييمهم (جويرت وآخرون،

.)89 :2002

ويف عام 1987م بعد أن كانت معرفة البيداغوجيا تندرج حتت معرفة

املحتوى ،وضعها شوملان ) (Shulmanكصنف مستقل من بني سبعة أصناف يرى

أهنا تكون معرفة املعلم؛ وهي :املعرفة البيداغوجية العامة واملعرفة املنهاجية ومعرفة

املحتوى ومعرفة املحتوى البيداغوجية ومعرفة خصائص املتعلمني ومعرفة البيئات
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التعليمية ،ومعرفة الفلسفات واألهداف العامة واألهداف اخلاصة ،وهذا الكم

املتكامل من املعارف السابقة جيعل التعليم فنًا يبنى عىل ما ينبغي أن يتعلمه الطلبة
وكيفية تعلمهم له ،وهو ما يطلق عليه البيداغوجيا ) (Pedagogyكمرادف ملصطلح

فن التدريس (أبو لطيفة.)45 :2005 ،

ويظهر التداخل بني البيداغوجيا والرتبية يف صعوبة الفصل بني جمال وطبيعة

كل منهام ،وقد يكون هذا األمر هو الذي دفع الباحثني إىل احلديث عن بيداغوجيا

نظرية أو أخرى تطبيقية كام هو الشأن عند هوبريت ) (Hubertيف مؤلفه (البيداغوجيا

العامة) ،فالبيداغوجيا التطبيقية هي فن الرتبية والتعليم ،قائم عىل معايري جتريبية،
دورا أساس ًيا يف تعامله مع املتعلمني واملواد الدراسية ،لذا
إذ تؤدي جتربة املعلم ً
فالبيداغوجيا التطبيقية لفظ عام ينطبق عىل كل ما له ارتباط بالعالقة القائمة بني

املعلم واملتعلم ،بغرض التعليم أو الرتبية ،باالنطالق من مستويات خمتلفة ،أما
البيداغوجيا النظرية ،فرتمي إىل حتليل الرتبية ذاهتا ،وإن التمييز بني البيداغوجيا
والرتبية استند إىل عدد من الباحثني عىل التمييز بني طبيعة أبحاث ُّ
كل منهام ونوعية

مقاربتهام للنشاطات البيداغوجية ،فالبيداغوجيا حسب أغلب تعريفاهتا ،بحث
نظري ،أما الرتبية فمامرسة وتطبيق (غريب .)718 :2006 ،وتتألف البيداغوجيا

باملعنى الواسع للفظ ،من وسائل تبـليغ معلومات تثـبت يف ذاكرة املتـلقي ،وتقرتح
أسايس فيها كام يأيت :
التحليالت ووسائل جديدة يمكن تلخص ما هو
ّ

 .1تتجمع املعارف يف تصنيفات وختزن يف الذاكرة أو يف الوثائق.
استـنتاجي
 .2يتم استعامل املعارف بوساطة استـدالالت من نمطني :استدالل
ّ
واستـدالل متاثـ ّ
تثبت نجاعتها ،والزيادة من
يل ،ويقدم هذان النمطان وسائل ّ
البيداغوجي (هاروش.)12: 2012 ،
فاعلية الفعل
ّ
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البيداغوجيا ها:
وهناك أنموذجان أساسيان يف
ّ

بيداغوجيا
 .1أنموذج متمركز عىل معارف منقولة :وهو االنموذج التقليدي أو
ّ
املحتوى .

 .2أنموذج متمركز عىل األهداف :التي ينبغي ان يبلغها املتعلمون أو الكفايات التي
البيداغوجيا الوظيفية (ابو موسى:2004،
يبغي أن يكتسبها املتعلمون ،وهي
ّ

.)24

بيداغوجيا املحتوى
ّ

يتصف هذا االنموذج بنظام االهتاممات االتية:

 .1حتليل احلاجات أو االختيارات األكثر أساسية .

 .2اختيار املحتويات األكثر قابلية لالستجابة لتلك احلاجات .

 .3اختيار املناهج التي تسمح أكثر لتمرير تلك املوضوعات بنفعية ونجاعة .
 .4اختيار املكونني .

 .5تقويم التكوين املعطى (جويرت وآخرون.)14 :2002 ،

بيداغوجيا الكفايات
ّ

البيداغوجيا التقليدية متمركزة عىل املحتويات التي جيب نقلها
بينام تكون
ّ
البيداغوجيا الوظيفية هتتم قبل كل يشء،
البيداغوجيا احلديثة او
إىل املتعلم ،فإن
ّ
ّ

حيصلها املتعلمون ،فهي ترمي إذن اىل عقلنة سريورة التعليم /
بكفايات ينبغي أن ّ
التعلم ،ومركزته عىل النظام الرتبوي ذاته وغاياته ،ومن أجل ذلك تطبق يف جمال
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الرتبية املقاربة النسقية التي أبانت نتائجها يف مجيع املجاالت عن النجاح وصارت

نظـرية عامة للعمل (هاروش.)32-21 :2012،

أهية املقاربة بالكفايات
تتاز املقاربة بالكفايات بام يأيت:
 .1وظيفية التعلامت ومعنى ذلك أن املقاربة بالكفايات تكسب التعلامت معنى
عند الطلبة ،وال تبقيها جمردة ،وذلك بالعمل عىل ربطها باهتاممات الطلبة
وحاجاهتم بنح ٍو عميل ووظيفي.

 .2فعالية التعلامت  :وذلك ألن هذه املقاربة تعمل عىل:
•ترسيخ التعلامت وتثبيتها ،فقد بات من املؤكد أن حل املشكالت إجراء
أسايس لتعلم يتم بالرتسيخ والعمل ،وبام أن املقاربة بالكفايات تعتمد عىل
حل املشكالت بامتياز ,فإهنا سبيل بيداغوجي لرتسيخ التعلامت وتنميتها

(غريب.)601 :2006 ،

•االهتامم بام هو جوهري وأسايس فالتعلامت ليست كلها جوهرية ،ولكن
املقاربة بالكفايات تتمركز حول التعلامت التي هلا طابع جوهري وفعال.

•جعل العالقات قوية مع تعلامت أخرى ،فقد أثبتت دراسات علوم الرتبية
والبحوث الديداكتيكية أن التمكن العميق يف جمال أي تعلم يفرتض أن
يدخل هذا التعلم يف عالقة جدلية مع تعلامت أخرى مرتبطة به ،وبام أن بناء

الكفايات يستند أساسا اىل إقامة روابط وعالئق بني خمتلف التعلامت املرتبطة

بموضوع معني ،فإن املقاربة بالكفايات تكتيس طابع الفعالية يف بناء التعلامت,
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ولذلك تم احلرص يف أنشطة النشاط العلمي مثال عىل استثامر التقاطعات
بني خمتلف املواد واالنفتاح عليها (أبو لطيفة.)33 :2005 ،

 .3بناء وتأسيس التعلامت الالحقة :ويتجىل ذلك يف الربط بني خمتلف التعلامت
التي يكتسبها الطلبة من جهة ويف توظيف هذه املكتسبات ضمن وضعيات
تعلمية ذات معنى ،تتجاوز احليز املخصص ملستوى درايس معني من جهة

أخرى ،وهبذا املعنى فإن الربط التدرجيي بني التعلامت يمكن واحلالة هذه ،من

بناء نسقي تعلمي أكثر شمولية ،توظف فيه املكتسبات و التعلامت من سنة
ألخرى ،ومن طور تعليمي إىل أخر ،بقصد بناء كفايات أكثر تعقيدا ،ومن هذا

املنظور يمكن اجلزم بأن املقاربة بالكفايات تتيح بناء تعلامت الحقة ،تأخذ بعني
االعتبار التعلامت السابقة  ،واالمتدادات املرتقبة (ابو موسى.)19 :2004،

 .4اعتامد الوضعيات التعلمية :ومعنى دلك أن املقاربة بالكفايات ترتبط أساسا
بوضعيات تعلمية تبنى حول املضامني الدراسية لتكون منطلقا لبناء الكفايات
ّ
فإن تعلق األمر بمحتوى مادة دراسية واحدة كانت الكفاية نوعية ،وإن تعلق

األمر بمحتوى تتقاسمه مواد عدة تعلق األمر بكفايات مستعرضة.

 .5القابلية للتقويم :عىل خالف القدرة ّ
فإن الكفاية قابلة للتقويم أي قياس أثر
التعلامت من طريق معايري دقيقة كجودة اإلنجاز ومدته (غريب:2006 ،

.)588

دراسات سابقة
 .1دراسة الغزيوات  :2004اجريت هذه الدراسة يف كلية العلوم الرتبوية يف

جامعة مؤته ورمت اىل تعرف بعض الكفايات التدريسية عند اعضاء اهليأة
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التدريسية من وجهة نظر الطلبة ،بلغت عينة الدراسة ( )216طالبا وطالبة

ومتثلت أداة الدراسة باالستبانة مكونة من  28فقرة موزعة عىل ثالثة جماالت
هي :جمال الكفايات التدريسية ألعضاء اهليئة التدريسية ،وجمال الكفايات
التقويمية ،وجمال الكفايات اإلنسانية ،واستعمل الباحث مقياس ليكرت

اخلاميس لإلجابة والنسب االحصائية واملتوسطات واالنحراف املعياري
وسائل احصائية وقد دلت نتائج الدراسة عىل ان الطلبة غري راضني عن

استعامل اعضاء هيئة التدريس لطرائق التقويم والتدريس التقليدية والتعامل
غري االنساين والتعصب يف الرأي وقد أوىص الباحث باستعامل طرائق التدريس
احلديثة بحيث تكون مالئمة ملستويات الطلبة وميوهلم واجتاهاهتم (الغزيوات،

 :2004ملخص البحث).

 .2دراسة احللبي وسالمة ( :)2004رمت الدراسة اىل إعداد قائمة بالكفايات
الالزمة لعضو هيئة التدريس يف ضوء معايري اجلودة ونظام االعتامد األكاديمي،
واقرتاح برنامج لتنمية الكفايات الالزمة لعضو هيئة التدريس ،تألفت عينة

الدراسة من عينة عشوائية بلغت ( )120من أعضاء هيئة التدريس ذوات
خربة أقل من  5سنوات بالكليات العلمية واألدبية بجامعة امللك عبد العزيز،

وأظهرت آراء عينة الدراسة اهتامم ًا كبري ًا بالنسبة للمحاور ،وحصلت اللوائح:

حتديد املهام واالجراءات التي حتكم النشاط اجلامعي ،األهداف واإلدارة
وأعضاء هيئة التدريس والتمويل ،واخلرجيني عىل أعىل متوسط ،ومن حتليل
استامرة عمل عضو هيئة التدريس تم وضع تصور مقرتح لربنامج تدريبي

لتنمية الكفايات الالزمة لعضو هيئة التدريس والتي تشمل املجاالت املهنية
والشخصية واإلدارية والبحثية واإلرشادية وخدمة املجتمع .وأوىص الباحثان
برضورة الوقوف عىل أهداف التعليم اجلامعي وحتديد أولوياهتا وآليات
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حتقيقها يف اطار من الشمولية واملرونة والتوجه املستقبيل ،واملراجعة املستمرة
ملواد ونصوص اللوائح اجلامعية لتتواءم مع املتغريات والتحديات املحلية

والعاملية (احللبي وسالمة ،2004،ملخص البحث).

 .3أبو لطيفة ُ :2005أجريت الدراسة يف جامعة عامن األردن ،ترمي الدراسة
البيداغوجي لدى معلمي الرتبية اإلسالمية اجليدين وغري
إىل موازنة املحتوى
ّ

اجليدين يف املرحلة األساسية العليا ،تألفت عينة الدراسة من ( )64معل ًام

ومعلم ًة ،ولتحقيق مرمى الدراسة استعمل الباحث أسلوب املالحظة واملقابلة،

وأظهرت نتائج الدراسة َّ
البيداغوجية لدى املعلمني اجليدين أفضل
أن املعارف
ّ

البيداغوجية لدى املعلمني غري اجليدين ،وان املعلمني اجليدين ابدوا
من املعارف
ّ
فه ًام جيد ًا للمحتـوى املعـر ّ
البيداغوجي  ،يف حني أظهر املعلمون
يف واملحتوى
ّ

غري اجليدين فه ًام غري سلي ًام للمحتوى املعر ّ
البيداغوجي العام ،
يف وللمحتوى
ّ

ويف خامتة البحث قدم الباحث جمموعة من التوصيات (أبو لطيفة ،2005 ،
ملخص البحث).

 .4دراسة حوامدة ُ :2009أجري البحث يف جامعة جرش األردن ،ويرمي البحث

البيداغوجي،
إىل معرفة مدى معرفة معلمي ومعلامت اللغة العربية باملحتوى
ّ

تم اختيارهم بالطريقة القصدية،
تألفت عينة الدراسة من ( )30معل ًام ومعلمةّ ،

وأظهرت النتائج تباين ًا يف مستوى املعرفة املادية لدى معلمي ومعلامت اللغة

العربية ،إذ كشفت املقابالت الشخصية األوىل للمعلمني عن وجود سوء فهم
وأخطاء لدى املعلمني واملعلامت املستجيبني يف ٍ
عدد من القضايا التي تتعلق
البيداغوجية العامة لدى
بامدة اللغة العربية ،وأظهرت النتائج تباين ًا يف املعرفة
ّ

الدرايس لدى معلمي
معلمي ومعلامت اللغة العربية ،من حيث املحتوى
ّ
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الدرايس وسيلة ال
ومعلامت اللغة العربية وكان ذلك عىل وفق ما يأيت :املحتوى
ّ

الدرايس يدرس من أجل الفهم ال ملجرد إهنائه يف وقت حمدد،
غاية ،واملحتوى
ّ
الدرايس أداة طيعة يف يد املعلم يشكلها كام يريد لتحقيق األهداف،
واملحتوى
ّ

الدرايس عنرص من عنارص املنهاج ،واحرتام الطلبة وتقبل آرائهم
واملحتوى
ّ

ومراعاة مشاعرهم ،ومفهوم التعلم وكيفية حصوله ،ومفهوم املتعلم ودوره

يف العملية التعليمية – التعلمية ،ومفهوم املعلم ودوره ،ومدى وضوح أهداف
الفعال ،ويف خامتة
تدريس اللغة العربية ،وضبط الصف ،وخصائص املعلم ّ

البحث قدم الباحث جمموعة من التوصيات (حوامدة  ،2009 ،ملخص

البحث).
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الفصل الثالث
اءات ال رَب ْح ِ
ث
إج
ــــــــــــــــر ُ
ْ
رَ
يضم هذا الفصل اإلجراءات التي اعتمد عليها الباحثان لتحقيق أهداف
ُّ
البحث ،وتشمل حتديدَ
جمتمع البحث ،واختيار عينته ،وأداة البحث املستعملة،
ِ
ِ
وثباهتا ،فض ً
ِ
ال عن الوسائلِ
املعلومات ،واستخراج صدق األداة
وطريقة مجع
اإلحصائية املستعملة ،وكام يأيت:

متمع البحث وع ِّينرَته
أ .متمع البحث األصيل
تدريسيو أقسام اللغة العربية يف جامعتي بغداد واملستنرصية للعا ِم الدِّ رايس
.1
ُّ
عدد ُهم ( )141تدريسي ًا جدول (.)1
( )2012-2011والبالغُ ُ

ِ
البحث
ب .ع ِّينة

 .1ع ِّينة التدريسيني األساسية :تأ َّلفت ع ِّينة ال َّتدريسيني يف أقسام ال ُّل ِ
العربي ِة يف
غة
َّ
جامعتي بغداد واملستنرصية من محلة شهادة املاجستري والدكتوراه بدرجة من

عددهم ()141
(مدرس مساعد و مدرس و أستاذ مساعد و أستاذ) ،وقد بلغ ُ

تدريسيا يف ختصص
تدريسيا يف ختصص اللغة ،و()59
تدريسيا بواقع ()82
َّ
َّ
َّ
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االدب ،من املجتمع األصيل ،و( )23استاذا ،و( )38استاذا مساعدا ،و()45

مدرسا ،و( )35مدرسا مساعدا ،وجدول ( )1يوضح ذلك.

جدول ()1
العربية يف جامعتي بغداد واملستنرصية
َأعداد تدريس ِّيي قسم ال ُّلغة العربية يف أقسام ال ُّلغة
َّ
جامعة

كلية

بغداد

الرتبية
ابن رشد

املستنرصية

الرتبية

الرتبية بنات

املجموع

مدرس
مساعد

مدرس

أستاذ
مساعد

أستاذ

املجموع

النسبة
املئوية

11

16

10

4

41

29.09

13

22

13

12

60

42.55

45

38

23

141

11

35

7

15

7

40

28.36
%100

 .2ع ِّينة التدريسيني االستطالعية :تأ َّلفت ع ِّينة التدريسيني االستطالعية من
العربية يف قسمي اللغة العربية بكلية َّ
الرتبية االساسيةئ يف
تدريس ِّيي اللغة
َّ
تدرييس اختريوا عشوائي ًا.
اجلامعة املستنرصية وجامعة دياىل  ،بلغت ()100
ٍّ

أداة البحث
َّ
أي باحث أن يستعمل جمموعة
إن االختالف يف طبيعة البحوث ،يفرض عىل ِّ

ِ
األدوات دون غريه «فاالستبانة من األدوات التي يكثر استعامهلا يف البحوث
من

الوصفية ،كالبحوث الرتبوية والنفسية» (ابو حويج ،وآخران ،)252: 2002 ،وملا

كان البحث احلايل يرمي (حتديد الكفايات التدريسية البيداغوجية عند تدريسيي

أقسام اللغة العربية يف جامعتي بغداد واملستنرصية)ّ ،
فإن ذلك يتطلب معلومات
واسعة فضال عن انتشار ع ِّينة البحث.
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ِ
َّ
استعامل االستبانة هو التوصل إىل معلومات ومعرفة خربات
إن اهلدف من

واجتاهات و آراء ال يمكن الوصول إليها بالوسائل التقليدية مثل الرجوع إىل الوثائق

والكتب ،وهي أنسب أداة جلمع املعلومات الالزمة لتحقيق أهداف البحث ،فهي

تتيح للمستجيب فرصة اإلجابة بحرية ورصاحة عن األسئلة فضال عن َّ
أن االستبانة
من أكثر األدوات شيوعا لسهولة تطبيقها عىل جمموعات كبرية يف زمن قصري،
وكذلك لسهولة حتليل نتائجها (ملحم )248 :2005 ،نظرا لعدم حصول الباحثني
عىل أداة جاهزة؛ أعدَّ الباحثان استبانة خاصة عىل وفق اخلطوات اآلتية:

 .1توجيه استبانة استطالعية ،إذ َّ
إن من مستلزمات البحث حتديد الكفايات
التدريسية البيداغوجية ،حيث َّ
أطلع الباحثان عىل األدبيات الرتبوية وكتب
البيداغوجيا والبحوث والرسائل التي تناولت موضوع البيداغوجيا
والكفايات ،وال سيام عند التدريسيني ،اطلع الباحثان عىل تصنيفات ومنها

تصنيف شوملان ،ووضعا األبعاد اآلتية؛ لعرضها عىل اخلرباء ،وهي)1 :

املعرفة البيداغوجية العامة )2 ،معرفة املنهاج )3 ،معرفة املحتوى )4 ،املعرفة
البيداغوجية للمحتوى )5 ،معرفة خصائص املتعلمني )6 ،معرفة السياق
التدرييس )7 ،معرفة األهداف والقيم الرتبوية.

 .2عرضت عىل جلنة من املحكمني يف جمال الرتبية وعلم النفس وطرائق التدريس
إلبداء آرائهم ومالحظاهتم من حيث اإلضافة واحلذف والتعديل هلذه
العنارص.

وج َه الباحثان سؤا ً
ال مفتوح ًا (ما الكفايات التدريسية البيداغوجية التي ينبغي
َّ .3

توافرها عند تدريسيي أقسام اللغة العربية بحسب االبعاد اآلتية :املعرفة
ُ
البيداغوجية العامة ،معرفة املنهاج ،ومعرفة املحتوى واملعرفة البيداغوجية
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للمحتوى ومعرفة خصائص املتعلمني ومعرفة السياق التدرييس ومعرفة
األهداف ومعرفة القيم) ،ملجموعة من التدريسيني يف أقسام اللغة العربية
واخلرباء واملتخصصني يف املناهج الدراسية وطرائق التدريس.

 .4مجع الباحثان اإلجابات ورتَّباها وحذفا املتكرر منها ،بحسب آراء اخلرباء
واملحكمني.

 .5صيغت االستبانة وتألفت من ( )79فقرة وتضمنت الكفايات التدريسية
البيداغوجية بحسب ابعادها الرتبوية وهي :املعرفة البيداغوجية العامة ومعرفة
املنهاج ومعرفة املحتوى و املعرفة البيداغوجية للمحتوى ومعرفة خصائص
املتعلمني و معرفة السياق التدرييس ومعرفة األهداف والقيم.

الصدق
صدق األداة يعني مقدرهتا عىل قياس ما وضعت من اجله والسمة املراد

قياسها ويعد الصدق من الرشوط الرضورية التي ينبغي توافرها يف األداة التي

يعتمدها البحث ويتوقف الصدق عىل عاملني مهمني مها الغرض من األداة او
الوظيفة التي ينبغي أن تؤدهيا  ،وكذلك الفئة أو اجلامعة التي ستطبق عليها األداة

(عبد الرمحن ،وزنكنة ،)91 : 2007 ،ولتحقيق صدق االستبانة عرضت بصغيتها
األولية عىل جلنة من املحكمني واملتخصصني بالعلوم الرتبوية والنفسية وطرائق
ّ

التدريس واللغة العربية انظر لبيان آرائهم ومالحظاهتم يف مدى دقة صياغة فقراهتا
ووضوحها وصالحيتها لتحقيق أهداف الدراسة وقد اعتمد الباحثان عىل نسبة

( )%80من اتفاق اآلراء بني املحكمني عىل صالحية الفقرة كحد أدنى لقبول الفقرة
ضمن االستبانة وقد أشار بلوم ) (Bloomإىل أن نسبة اتفاق اخلرباء عندما تكون
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( )%75أو أكثر فإهنا متوافقة من حيث الصدق الظاهري (ابو زينة .)231: 2002،
وبعد أن اخذ الباحثان بآراء املحكمني ومالحظاهتم ومقرتحاهتم يف تبديل بعض
الكلامت وتعديل بعض الفقرات لغويا إذ تم حذف ( )10فقرة بواقع ( )2عند

بعد املعرفة البيداغوجية العامة و ( )1يف معرفة املنهاج و ( )1يف معرفة املحتوى
و ( )2يف املعرفة البيداغوجية للمحتوى و( )1يف معرفة خصائص املتعلمني و ()3

يف معرفة السياق التدرييس وبذلك أصبحت االستبانة مؤلفة من( )69فقرة وزعت

عىل سبعة جماالت كام يف جدول (. )2

جدول ()2
آراء املحكمني يف صالحية االستبانة املوجهة إىل التدريسيني
عدد الفقرات

ت

املجاالت

.1

املعرفة البيداغوجية العامة

10

.3

معرفة املحتوى

14

معرفة املنهاج

.2
.4

.5

.7

8

7

8

13

%11.6

%10.14
%18.84

املعرفة البيداغوجية للمحتوى

14

12

%17.4

معرفة السياق التدرييس

13

10

%14.5

معرفة خصائص املتعلمني

.6

قبل

بعد

النسبة املئوية

معرفة األهداف والقيم
املجموع

11
9

79

10
9

69

%14.5

%13.04
%100

الثبات
لالعتامد عىل أداة البحث جيب ْ
أن تتصف بالثبات وهو تطبيق أداة القياس عىل

ع ِّي ٍ
نة من املستفتني وألكثر من مرة يف ظروف متشاهبة والثبات هو اتساق القياس،
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أي االتساق يف قياس اليشء الذي تقيسه أداة القياس( ،عطية،)275 : 2001 ،

وقد اعتمد الباحثان عىل طريقة إعادة تطبيق االختبار ) (Test-Re-testلقياس ثبات
أداة البحث ،وقد ُطبِقت عىل ع ِّي ٍ
نة عشوائية مؤلفة من ( )50تدريس ٍّي ًا يف أقسام اللغة
العربية بكليتي الرتبية االساسية يف اجلامعة املستنرصية وجامعة دياىل  ،وكان الفاصل

الزمني بني التطبيق األول لالستبانة وإعادة تطبيقها مرة ثانية أسبوعني ،إذ َّ
إن املدة
الزمنية بني التطبيق األول الثاين جيب ْ
أن ال تتجاوز أسبوعني أو ثالثة أسابيع ،وذلك

لكي ال ينسى أفراد العينة بعض إجاباهتم إذا ما طالت املدة ،وليكرروا اإلجابة نفسها
يف التطبيق الثاين (البلداوي.)227 :2004 ،

وحلساب معامل ثبات األداة استعمل الباحثان معامل ارتباط بريسون

)(Pearson؛ ألنه يعد من أكثر معامالت االرتباط شيوعا ودقة ،وإلجياد العالقة بني

درجات التطبيق األول ودرجات التطبيق الثاين لكل جمال من جماالت االستبانة،

ظهر معامل االرتباط لثبات جماالت االستبانة ،إذ بلغ معامل االرتباط ()0.83
وهذه النسبة تعد جيدة ومالئمة إذا ما قورنت بامليزان العام لتقويم معامل االرتباط

( العزاوي .) 99 : 2007 ،

تليل فقرات األداة (االستبانة)
القوة التمييزية لفقرات االستبانة
يف ضوء الدرجة الكلية التي حصل عليها كل فرد من افراد العينة االستطالعية

البالغة ( )100استامرة تم إجراء ما يأيت:

 .1رتبت االستامرات ترتيب ًا تنازلي ًا من األعىل إىل األدنى.
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 .2اختريت ( )%50من االستامرات احلاصلة عىل أعىل الدرجات لتمثل املجموعة
العليا كام اختريت ( )%50من االستامرات احلاصلة عىل أقل الدرجات لتمثل
املجموعة الدنيا.

 .3استعمل االختبار التائي ملعرفة الفروق بني األوساط احلسابية لدرجات
املجموعتني العليا والدنيا ولكل فقرة من الفقرات.

وبنا ًء عىل ذلك فإن كل فقرة أظهرت فروق ًا ذات داللة إحصائية بني إجابات

التدريسيني من املجموعتني العليا والدنيا وعند مستوى داللة ( )0.05عدّ ها
الباحثان فقرة مميزة.

تطبيق األداة
طبق الباحثان أداة بحثهام املتمثلة يف االستبانة بصيغتها النهائية يف املدة الزمنية
ّ

الواقعة يف  2012/3/3إىل  2012/4/7عىل العينة األساسية املشمولة بالدراسة،
وقد حتاور الباحثان مع أفراد العينة ووضحا هلم أهداف االستطالع ،وطريقة
اإلجابة عن فقرات االستبانة ،وتم اإلجابة عن أسئلة أفراد العينة واستفساراهتم
من دون التأثري يف دافعيتهم يف اإلجابة ،ثم فرغت اإلجابات يف استامرات خاصة.

طريقة تصحيح أداة البحث
للحصول عىل درجة استجابة كل فرد من العينة لفقرات األداة أعطيت

الفقرات االجيابية أوزانا كام يأيت :متوافرة بدرجة كبرية جدا ( )5درجات  ،متوافرة

بدرجة كبرية ( )4درجات ،متوافرة بدرجة متوسطة ( )3درجات ،متوافرة بدرجة
قليلة ( )2درجتان ،غري متوافرة ( )1درجة واحدة ،وهبذا يمكن احلصول عىل درجة
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كل فرد أجاب عن األداة بجمع درجات إجابته عن فقرات األداة مجيعها ،وهبذه

الطريقة صححت استامرات العينة مجيعها.

الوسائل اإلحصائية
استعمل الباحثان الوسائل اإلحصائية آالتية باستعامل احلقيبة االحصائية :spss
.1

معامل ارتباط بريسون ).(Pearson correlation coefficient

 .2االختبار التائي لعينتني مستقلتني.

قوة التمييز لفقرات االستبانة
 .1مربع كاي.
 .2الوسط املرجح.
 .3الوزن املئوي.
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الفصل الرابع
نتـــــــــــــــــــــائج البحث
عرض النتائج ومناقشتها
سيعرض الباحثان النتائج التي توصال اليها بحسب اسئلة البحث وكام يايت:

أو ًال :النتائج املتعلقة بالسؤال األول
ما الكفايات التدريسية البيداغوجية الالزمة لتدريسيي أقسام اللغة العربية

يف جامعتي بغداد واملستنرصية .لتحديد الكفايات التدريسية البيداغوجية الالزمة
لتدريسيي أقسام اللغة العربية يف جامعتي بغداد واملستنرصية صمم الباحثان استبانة

تضم هذه الكفايات ووضع الباحثان فقراهتا من الدراسات واالدبيات( ،كام
وضحت يف الفصل الثالث) فحددت الكفايات التدريسية البيداغوجية الالزمة
لتدريسيي أقسام اللغة العربية التي ضمت سبعة جماالت هي :املعرفة البيداغوجية

العامة و معرفة املنهاج و معرفة املحتوى و املعرفة البيداغوجية للمحتوى و معرفة
خصائص املتعلمني و معرفة السياق التدرييس و معرفة األهداف و معرفة القيم.
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ثانيا :النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين ومناقشتها
معرفة مستوى توافر الكفايات التدريسية البيداغوجية الالزمة عند تدريسيي

أقسام اللغة العربية يف جامعتي بغداد واملستنرصية.

لإلجابة عن هذ السؤال اتبع الباحثان ما يأيت :للتثبت من مستوى امتالك

تدريسيي اقسام اللغة العربية الكفايات التدريسية البيداغوجية ،حسب الباحثان

املتوسط احلسايب للمقياس ،وبلغ ( )148.7درجة بانحراف معياري ()28.42
درجة وعند مقارنة املتوسط احلسايب مع املتوسط النظري (الفريض)( )1للمقياس

البالغ ( )207درجة ،يظهر ان املتوسط احلسايب املتحقق يف هذا البحث اقل من

املتوسط النظري ،وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني وهل هي فروق حقيقية ام
فروق ناجتة عن الصدفة ،استعمل الباحثان االختبار التائي ) (t-testلعينة واحدة

فبلغت القيمة التائية املحسوبة ( )2.165وهي اصغر من القيمة التائية اجلدولية

البالغة ( )3.361درجة عند مستوى داللة ( )0.001وبدرجة حرية ()140
وجدول( )7يوضح ذلك.

جدول ()3
القيمة التائية لداللة الفرق بني املتوسط احلسايب واملتوسط الفريض ملقياس الكفايات
عدد العينة

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

املتوسط الفريض

درجة احلرية

املحسوبة

اجلدولية

مستوى الداللة

141

148.7

28.42

207

140

2.165

3.361

غري دالة
عند مستوى
()0.001
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يتضح من اجلدول ( )3ان تدرييس اقسام اللغة العربية ال يملكون الكفايات

التدريسية البيداغوجية إذ ان الفرق بني املتوسطني ليس ذا داللة معنوية ،أي ال

توجد هناك فروق حقيقية وليست نتيجة الصدفة وهذه النتيجة تتفق مع ما قيل

اعاله يف عدم امتالك التدريسيينالكفايات التدريسية البيداغوجية .وارتأى الباحثان
ان يفرسا النتائج بحسب املجاالت فاتبعا ما يأيت:

 .1حسب الباحثان االوساط املرجحة واالوزان املئوية ملجاالت استبانة الكفايات
التدريسية وفقراهتا ورتباها تنازليا.

 .2ملا كان املقياس احلايل مؤلفا من مخسة مستويات جمموع أوزاهنا ( )15درجة،
وان وسط املقياس لكل كفاية هو( )3درجات ،عد هذا الوسط حمكا للفصل

بني الكفاية املتوافرة وغري املتوافرة ،وعدت كل كفاية حصلت عىل ( )3فاكثر
كفاية متوافرة ،اما الكفاية التي حصلت عىل اقل من ( )3درجات فعدت يف
ضمن الكفايات غري املتوافرة.

 .3سيفرس الباحثان جماالت االستبانة -كل جمال عىل حدة -امجاال.
جدول ()4
االوساط املرجحة واالوزان املئوية
ملجاالت استبانة الكفايات التدريسية وفقراهتا مرتبة تنازليا
املجال:معرفة خصائص املتعلمني
ت

الفقرات

1

اعامل الطلبة معاملة حسنة

3

أوجه الطلبة اىل حسن الترصف داخل القاعة الدراسية

2

أقيم عالقات طيبة مع الطلبة
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الوسط
املرجح

الوزن
املئوي

4.18

%83.6

4.52

4.13

%90.4
%82.6

4

اصحح اجابات الطلبة املغلوطة واناقشها معهم

4.03

%80.6

6

ابدي تقديري إلنجازات الطلبة داخل القاعة الدراسية
وخارجها

2.22

%44.4

2.19

%43.8

2.16

%43.2

2.12

%42.4

5

اثري دافعيتهم نحو التعلم

7

اشجع الطلبة اخلجولني واملرتددين عىل املشاركة يف
الدرس

9

اراعي الفروق الفردية بني الطلبة

8

أتابع غيابات الطلبة وأعرف اسباهبا

10

اتقبل اراء الطلبة مجيعها برحابة
الكيل

2.30

2.13
2.90

%46

%42.6
%60

يظهر من جدول ( )4ان جمال (معرفة خصائص املتعلمني) جاء يف الرتتيب

االول بني جماالت االستبانة بوسط مرجح ( )2.90ووزن مئوي ( ،)%60ويظهر

ان ( )4من الفقرات متوافرة عند التدريسيني اذ تراوحت اوساطها املرجحة بني
( ،)4.03-4.52واوزاهنا املئوية ( ،)%80.6-%90.4عىل حني أن ( )6منها

مل تتوافر عندمهوتراوحت اوساطها املرجحة بني ( )2.12-2.30واوزاهنا املئوية

( ،)%42.4-%46ويعزى ذلك اىل عدم قدرة التدريسيني يف إثارة دافعية طلبتهم
ومعرفة اسباب غياباهتم ومراعاة الفروق الفردية بينهم ،وقد يعود هذا إىل األعداد

الكبرية يف الصفوف التي ترتاوح ما بني ( )50-40طالب ًا يف الصف الواحد ،فضال

عن كثرة املهام امللقاة عىل عاتق التدريسيني.
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جدول ( )5املجال :معرفة املحتوى
ت

الفقرات

1

اعرف مدى تزويد املحتوى الطلبة معرفة بثقافة
املجتمعات اإلنسانية

3

اعرف مدى تركيز املحتوى يف بعض املفاهيم املجردة،
مثل :الديمقراطية ،التبعية ،التنمية ،العوملة ..الخ

2

4
5
6

اجعل املحتوى املقدم للطلبة واضحا هلم

اعرف مدى ارتباط املحتوى باملصادر واملراجع
والدوريات
اعرض املحتوى بشكل منطقي ومتسلسل

اعرف مدى مسامهة املحتوى يف إظهار الرتاث
احلضاري لالمة العربية اإلسالمية

7

ادرسه
اظهر متكنا للمحتوى الذي ِّ

9

عندي معرفة جيدة باملجاالت املرتبطة باملحتوى الذي
يدرسه الطلبة

8

اجعل املحتوى متوافقا مع التطور العلمي والتقني

10

اعرف مدى اشباع املحتوى حلاجات للطلبة يف جمال
العلم واملعرفة النظرية والعملية

12

اتابع املستجدات التي هلا عالقة باملحتوى

11

استطيع حتليل املحتوى اىل عنارصه الرئيسة

13

احقق جوانب الرتابط والتكامل بني موضوعات
املحتوى
الكيل
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الوسط
املرجح

الوزن
املئوي

4.02

%80.4

3.42

%68.4

3.36

%67.2

3.35

%67

3.21

%64.2

3.17

%63.4

3.10

%62

2.33

%46.6

2.20

%44

2.13

%42.6

2.01

%40.2

2.84

%56.72

2.44

2.13

%48.8

%42.6

يظهر من جدول ( )5ان جمال (معرفة املحتوى) جاء يف الرتتيب الثاين بني

جماالت االستبانة بوسط مرجح ( )2.84ووزن مئوي ( ،)%56.72ويظهر

ّ
أن ( )7من الفقرات متوافرة عند التدريسيني اذ تراوحت اوساطها املرجحة بني

( ،)3.10-4.02واوزاهنا املئوية ( ،)%62-%80.4عىل حني ان ( )6منها مل
تتوافر عندهم وتراوحت اوساطها املرجحة بني ()2.01-2.44واوزاهنا املئوية

( ،)%40.2-%48.8ويعزى ذلك اىل ّ
أن التدريسيني ليس عندهم قدرة عالية
عىل جعل املحتوى الذي يدرسونه مواكبا للتطور العلمي والتقني لعدم مواكبة

التدريسيني أنفسهم هذا التطور فضال عن أهنم ال يملكون القدرة عىل متابعة
املستجدات املرافقة للتطور واملتعلقة باملحتوى فضال عن ضعف الربامج الرتبوية

التي يتعرضون هلا ،وهذا ناجم عن قلة خربة يف جمال املناهج الدراسية ويف مكوناهتا

االربعة ومن ضمنها املحتوى.

جدول ( )6املجال :معرفة االهداف والقيم الرتبوية
ت

الفقرات

1

احرتم النظام والتزم باملجيء اىل الدرس بالوقت املحدد

2
3

4
5
6

انمي عند الطلبة االحساس باملسؤولية واالعتامد عىل
النفس
ابث روح التعاون بني الطلبة

اوجه ميول الطلبة واجتاهاهتم توجيها صحيحا

عندي القدرة عىل صياغة االهداف بمختلف مستوياهتا
صياغة دقيقة

أستوعب االهداف التعليمية لتدريس مادة اللغة العربية
يف املرحلة اجلامعية

الوسط
املرجح

الوزن
املئوي

3.43

%68.6

3.12

%62.4

4.07

%81.4

2.32

%46.4

2.20

%44

2.16

%43.2
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7

اعرف مدى ارتباط حمتوى مواد اللغة العربية بمضامني
اهداف املنهج

9

اركز يف تنفيذ االهداف التعليمية بمجاالهتا املعرفية
والوجدانية والنفسحركية

8

احدد االهداف التعليمية جيدا

الكيل

2.14

%43

2.12

%42.4

2.11

%42.2

2.63

%52.6

يظهر من جدول ( )6ان جمال (معرفة االهداف والقيم الرتبوية) جاء

يف الرتتيب الثالث بني جماالت االستبانة بوسط مرجح ( )2.63ووزن مئوي

( ،)%52.6ويظهر ان ( )3من الفقرات متوافرة عند التدريسيني اذ تراوحت

اوساطها املرجحة بني ( ،)3.12-4.07واوزاهنا املئوية (،)%62.4-%81.4

عىل حني ّ
أن ( )6منها مل تتوافر عندهم وتراوحت اوساطها املرجحة بني (-2.32
)2.11واوزاهنا املئوية ( ،)%42.2-%46.4ويعزى ذلك قلة معرفة التدريسيني
باألهداف التعليمية وتصنيفاهتا وكيفية صياغتها ،فقلام نجد تدريسيا يمتلك القدرة

عىل صياغة االهداف وال سيام السلوكية منها ،فضال عن ارتباط هذه االهداف

بميول الطلبة واجتاهاهتم وحاجاهتم ،وبالنتيجة ال يستطيع التدرييس أن يوجه ميول

الطلبة واجتاهاهتم توجيها صحيحا.

جدول ( )7املجال :معرفة السياق التدرييس
ت

الفقرات

1

أعطي خالصة مركزة وشاملة عن موضوع الدرس يف
هنايته

2

أتيح الفرصة للطلبة لطرح االسئلة واالستفسارات .
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الوسط
املرجح

الوزن
املئوي

4.13

%82.6

3.42

%68.4

3

4
5

انتقل يف تناول عنارص الدرس من السهل اىل الصعب

3.31

أجيد ربط الدرس باخلربات واملعلومات السابقة عند
الطلبة

2.20

%44

2.18

%43.6

2.14

%43

أستثمر االحداث اجلارية يف اثناء التدريس.

6

انمي روح العمل اجلامعي عند الطلبة

8

اراعي تقسيم وقت الدرس وفقا للخطة

7

9

ارشف باستمرار عىل اعامل الطلبة

أرشك الطلبة للتوصل اىل استنتاج احلقائق واملعلومات .
املجموع

2.04

2.03

2.01
2.60

%66.2

%40.8

%40.6

%40.2

%52.13

يظهر من جدول ( )7ان جمال (معرفة السياق التدرييس) جاء يف الرتتيب الرابع

بني جماالت االستبانة بوسط مرجح ( )2.60ووزن مئوي ( ،)%52.13ويظهر

ان ( )3من الفقرات متوافرة عند التدريسيني اذ تراوحت اوساطها املرجحة بني

( ،)3.31-4.13واوزاهنا املئوية ( ،)%66.2-%82.6عىل حني ان ( )6منها مل
تتوافر عندهم وتراوحت اوساطها املرجحة بني ()2.01-2.20واوزاهنا املئوية
( ،)%40.2-%44ويعزى ذلك اىل اعتامد التدريسيني اسلوبا واحدا يف التدريس

وغالبا ما يكون (املحارضة) الذي ال يتيح املجال للطلبة املشاركة الفاعلة يف الدرس
وال يثري االفكار عندهم وال يساعدهم عىل التوصل اىل احلقائق واملعلومات ،فضال

عن ان غالبية التدريسيني ال يعتمدون عىل دفاتر خطة يف التدريس وكام نعرف ان كل
عملية من دون ختطيط تعد فاشلة ،فكيف اذا كانت هذه العملية عملية التدريس؟
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جدول ( )8املجال :املعرفة البيداغوجية للمحتوى pck

الوسط
املرجح

الوزن
املئوي

4.12

%82.4

ت

الفقرات

1

استعمل السبورة بنحو مستمر لتنظيم املعلومات

4.19

احسن صياغة االسئلة والشواهد ذات العالقة باملحتوى

2.42

5

أتقن استعامل االجهزة واالدوات املتصلة بالوسائل
التعليمية

2.31

%46.2

2.28

%45.6

7

أتأكد من ان الطلبة يشاهدون الوسيلة التعليمية بوضوح .

2.24

%44.8

2

اضع ملخصا سبوريا شامال ملوضوع الدرس

4

استعمل الطرائق احلديثة واملالئمة لتدريس املحتوى

3

 6أشجع الطلبة عىل صنع الوسائل التعليمية من البيئة املحلية
استعمل الكتب املدرسية املشوقة لعرض موضوعات
املحتوى

8
9
10

11
12

أؤكد النشاطات واخلربات الرتبوية التي تتطلب املزاوجة
بني طرائق وأساليب تعلم وتعليم مواد اللغة العربية
ووسائله
انوع يف اساليب عرض الدرس
ِّ

استعمل الوسائل التعليمية املالئمة لتوصيل االفكار
اركز يف اجلوانب التطبيقية يف الدرس
الكيل

%83.8
%48.4

2.20

%44

2.17

%43.4

2.13

%42.6

2.12

%42.4

2.08

%41.6

2.10

2.53

%42

%50.6

يظهر من جدول ( )8ان جمال (املعرفة البيداغوجية للمحتوى  )pckجاء يف

الرتتيب اخلامس بني جماالت االستبانة بوسط مرجح ( )2.53ووزن مئوي
( ،)%50.6ويظهر ان ( )2من الفقرات متوافرة عند التدريسيني اذ تراوحت

اوساطها املرجحة بني ( ،)4.12-4.19واوزاهنا املئوية (،)%82.4-%83.8
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عىل حني ّ
أن ( )10منها مل تتوافر عندهم وتراوحت اوساطها املرجحة بني

()2.08-2.42واوزاهنا املئوية ( ،)%41.6-%48.4ويعزى ذلك اىل ّ
أن غالبية
التدريسيني ال يعرفون ماهية البيداغوجيا وعالقتها باملحتوى ،وما هي بيداغوجية

املحتوى ،ونجد اليوم ّ
أن غالبية التدريسيني ال يستعملون الوسائل التعليمية
والتقنيات احلديثة يف تدريساهتم وال يشجعون الطلبة عىل صنع الوسائل التعليمية

من البيئة املحلية ،فضال عن الرتكيز يف اجلوانب النظرية فقط واتباع اسلوب واحد
يف التدريس ،وهذا قد يعود إىل العبء امللقى عىل التدريسيني واملهام الكثرية التي

عليهم أن حيرضوها يف اليوم الواحد ،وقد يعزى هذا اىل ضعف الربنامج التدريبي

الذي تعرضوا له.

جدول ( )9املجال :املعرفة البيداغوجية العامة
الوسط
املرجح

الوزن
املئوي

2.32

%46.6

ت

الفقرات

1

انرش الثقافة العامة والتخصصية بني الطلبة

2.43

اطبق التغذية الراجعة لتدعيم عملية التدريس

2.22

2

3

4

5
6
7
8

أؤكد النشاطات والفعاليات االبداعية

%48.6

%44.4

أفرق بني التعليم والتعلم يف اثناء الكفايات التدريسية
ِّ

2.12

أراعي املتغريات احلضارية املستجدة مثل الثورة العلمية
والتقنية

2.11

%42.2

2.09

%41.8

2.05

%41

2.01

%40.2

أراعي حاجات البيئة العراقية القائمة واملستقبيلة

أراعي التطور التارخيي والثقايف والسيايس للمجتمع
العراقي
أم ّيز بني طرائق التقويم والتقييم
الكيل

2.17

%42.4

%43.37
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يظهر من جدول ( )9ان جمال (املعرفة البيداغوجية العامة) جاء يف الرتتيب

السادس بني جماالت االستبانة بوسط مرجح ( )2.17ووزن مئوي (،)%43.37
ويظهر ّ
أن الفقرات مجيعها مل تتوافر عند التدريسيني وتراوحت اوساطها املرجحة

بني ()2.01-2.43واوزاهنا املئوية ( ،)%40.2-%48.6ويعزى ذلك  -فضال
عام قيل يف املجال السابق  -اىل ان غالبية التدريسيني ال يعرفون ماهية البيداغوجيا
وماذا تعني فضال عن حداثة مفهوم هذا املصطلح ،وبام ّ
أن بعض التدريسيني

غري مواكبني للتطورات العلمية احلاصلة فمن الطبيعي ّ
أن تغيب عنهم مثل هذه
املستجدات واملصطلحات الرتبوية يف جمال الرتبية والتعليم.
جدول ( )10املجال :معرفة املنهج
الفقرات

الوسط
املرجح

الوزن
املئوي

عندي القدرة عىل هندسة املنهج وتصميمه

2.25

%45

عندي القدرة عىل استعامل الطرائق والوسائل املالئمة لكل
نوع من انواع املنهج

2.08

%41.6

2.08

%41.6

1.6

%22.2

ت
4

5
6

عندي تصور واضح عن مكونات املنهج

7

عندي معرفة بنظريات املنهج

1

أعي الفلسفة الرتبوية التي يستند اليها املنهج

اقرأ وثيقة املنهاج اخلاصة

2

أمل باألسس العامة لبناء املنهج

3

الكيل

2.23

1.17
1.1

1.8

%44.6

%23.4
%22

%36

يظهر من جدول (ّ )10
أن جمال (معرفة املنهج) جاء يف الرتتيب األخري بني

جماالت االستبانة بوسط مرجح ( )1.8ووزن مئوي ( ،)%36ويظهر ّ
أن الفقرات
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مجيعها مل تتوافر عند التدريسيني وتراوحت اوساطها املرجحة بني ()1.1-2.25
وأوزاهنا املئوية ( ،)%22-%45ويعزى ذلك اىل قلة معرفة التدريسيني باملنهج
وأسس بنائه ونظرياته ومكوناته ،فضال عن أنواعه وارتباطه بالفلسفات الرتبوية

وبالنتيجة فهو بعيد كل البعد عن معرفة هندسته وتصميمه وكيفية مالءمة الطريقة
لنوع املنهج املقدم للطلبة ،فضال عن عدم وضوح االيدلوجية التي يستند عليها

املنهاج يف العراق وعدم الرغبة يف القراءة واملطالعة للتدريسيني الذين يعدون قراءة
الوثائق عبئ ًا جديد ًا عليهم ،وعدم توزيعها عليهم يف معظم األحيان ،فبعضهم مل

يفهم معنى وثيقة املنهاج واخلطوط العريضة له.

ثالثا :النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث
تدريسيي
خصص عند
ما عالقة الكفايات التدريسية البيداغوجية بمتغري ال ّت ّ
ّ

العربية يف جامعتي بغداد واملستنرصية؟
أقسام ال ُّلغة
َّ

لإلجابة عن هذا السؤال تثبت الباحثان من الفرضية الصفرية االتية :ال فروق

ذوات داللة احصائية بني اجابات التدريسيني عىل استبانة الكفايات بحسب
متغري التخصص عند مستوى داللة ( ، )0.05باستعامل (حتليل التباين الثنائي

بتفاعل)؛ ملعرفة عالقة الكفايات بمتغري التخصص(لغة ،ادب) ،واظهرت النتائج
ما يأيت :عدم وجود فروق ذوات داللة احصائية بني اجابات التدريسيني عىل

استبانة الكفايات بحسب متغري التخصص عند مستوى داللة ( ،)0.05اذ بلغت

الدرجة الفائية ( )0.122بدرجة حرية ( )1جدول ( )11وتشري هذه النتيجة اىل
عدم وجود عالقة بني امتالك التدريسيني للكفايات عىل اختالف ختصصاهتم ،فال
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يؤثر التخصص (لغة و ادب) يف امتالك الكفايات التدريسية البيداغوجية عند

التدريسيني.

رابعا  :ما عالقة الكفايات التدريسية البيداغوجية بمتغري اللقب
العربية يف جامعتي
تدريسيي أقسام ال ُّلغة
العلمي عند
َّ
ّ
بغداد واملستنرصية؟
لإلجابة عن هذا السؤال تثبت الباحثان من الفرضية الصفرية االتية :ال فروق

ذوات داللة احصائية بني اجابات التدريسيني عىل استبانة الكفايات بحسب

متغري اللقب العلمي عند مستوى داللة( ،)0.05باستعامل (حتليل التباين الثنائي
بتفاعل) ملعرفة عالقة الكفايات بمتغري اللقب العلمي (مدرس مساعد و مدرس و
استاذ مساعد و استاذ) ،واظهرت النتائج ما يأيت:

وجود فرق دال احصائيا بني اجابات التدريسيني عىل استبانة الكفايات

بحسب متغري اللقب العلمي عند مستوى داللة( )0.05ويف لقب (مدرس) اذ

بلغت الدرجة الفائية ( )37.469بدرجة حرية ( )3جدول ( ،)11وتشري هذه
النتيجة اىل وجود عالقة بني امتالك التدريسيني للكفايات التدريسية البيداغوجية

واللقب العلمي ممن حيملون لقب مدرس ،وتعزى هذه النتيجة اىل ان التدريسيني

ممن حيملون لقب مدرس يمتلكون معلومات كثرية ،ويواكبون التطور العلمي،
فهم يف بداية مسريهتم العلمية ويطمحون اىل نيل اللقب العلمي لذا تراهم منرصفني
اىل التزود من العلم واملعرفة وكتابة البحوث العلمية وهذا بطبيعة احلال يؤثر تأثريا

بالغ ًا يف مسريهتم العلمية واكتساهبم للكفايات التدريسية البيداغوجية.
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جدول ( )11حتليل التباين الثنائي ذو التفاعل ملعرفة العالقة
بني الكفايات والتخصص واللقب العلمي
df

Type III Sum of
Squares

Source

3

51340.096

مؤهل

.728

.122

55.500

1

55.500

.867

.242

110.669

3

332.008

مؤهل * ختصص

456.739

133

60746.333

Error

141

3240659.000

Total

Sig.
.000

F

Mean
Square

17113.365 37.469

ختصص

)a. R Squared = .464 (Adjusted R Squared = .436

االستنتاجات
 .1ان تدريسيي اقسام اللغة العربية يف كليات الرتبية بجامعتي بغداد واملستنرصية
ال يمتلكون الكفايات التدريسية البيداغوجية.

 .2ال عالقة للتخصص بامتالك التدريسيني الكفايات التدريسية البيداغوجية.
 .3يؤثر اللقب العلمي للتدريسيني يف امتالكهم الكفايات التدريسية البيداغوجية.
 .4عدم معرفة تدريسيي اقسام اللغة العربية يف كليات الرتبية بجامعتي بغداد
واملستنرصية مفهوم البيداغوجيا وما يرتبط هبا من مفاهيم حديثة.

 .5ان تدريسيي اقسام اللغة العربية يف كليات الرتبية بجامعتي بغداد واملستنرصية
ال ينوعون يف طرائق تدريسهم بل يتبعون طريقة واحدة يف التدريس.

 .6عدم مواكبة تدريسيي اقسام اللغة العربية يف كليات الرتبية بجامعتي بغداد
واملستنرصية التطورات التكنولوجية واحلداثة يف جمال طرائق التدريس.
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 .7ضعف الربامج التدريبية التي تعرض هلا تدريسيي اقسام اللغة العربية يف
كليات الرتبية بجامعتي بغداد واملستنرصية.

 .8قلة معرفة التدريسيني باملنهج واسس بنائه ونظرياته ومكوناته.
 .9قلة معرفة التدريسيني باألهداف التعليمية وتصنيفاهتا وكيفية صياغتها.

التوصيات
 .1اعتامد الكفايات التدريسية البيداغوجية التي حددت يف البحث احلايل واالفادة
منها يف تقويم تدريسيي أقسام اللغة العربية يف اجلامعات العراقية.

 .2إعطاء دورات تدريبية للتدريسيني الطالعهم عىل املستحدثات الرتبوية يف
البيداغوجيا واجلودة الشاملة واالقتصاد املعريف وغريها .

 .3إمكانية اإلفادة من نتائج البحث يف التخطيط لربامج إعداد التدريسيني عىل
أسس موضوعية منسجمة مع اخلربات واملهارات التي حتتاجها العملية
التعليمية عىل وفق نظام الكفايات التدريسية البيداغوجية.

 .4عقد دورات تأهيلية وتطويرية تسهم يف رفع درجة امتالك التدريسيني
للكفايات التدريسية البيداغوجية.

 .5انشاء مركز عىل مستوى املنطقة العربية لتطوير الكفاية التدريسية للتدريسيني
تكون مهمته إعداد برامج وتنظيم دورات تدريبية وحلقات دراسية هلذه الغاية
عىل املستوى اإلقليمي والعراق عىل وجه اخلصوص.
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 .6تدريب التدريسيني عىل طرائق التدريس احلديثة؛ ألن كثري منهم عند ُه امليل
التباع طرائق التدريس نفسها التي تلقوا هبا تعليمهم عندما كانوا طلبة من غري

العمل عىل جتديدها.

 .7تزويد تدريسيي أقسام اللغة العربية يف اجلامعات العراقية بقائمة الكفايات
التي حددت يف هذه الدراسة بقصد االفادة منها يف تقويم ادائهم ذاتي ًا.

املقرتحات

يف ضوء نتائج البحث واستكام ً
ال ُله يقرتح الباحثان ما يأيت:

 .1إجراء دراسة مماثلة هلذه الدراسة عىل مستوى اجلامعات العراقية.
 .2إجراء دراسة توضح العالقة بني الكفايات التدريسية البيداغوجية عند
تدريسيي اقسام اللغة العربية وبني خربهتم وجنسهم .

 .3اجراء دراسة تستهدف استعامل الوسائل التعليمية التقنية واملقاربات
البيداغوجية لرفع الكفايات التدريسية عند التدريسيني.

 .1املتوسط النظري= عدد فقرات املقياس × متوسط بدائل االجابة =  207=3×69درجة.
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املصادر العربية واالجنبية
.1

.2

.3

.4

.5

.6

إبراهيم ،جمدي عزيز ،وحسب اهلل ،حممد
عبداحلليم :التفاعل الصفي ،مفهومه،
حتليله ،مهاراته ،ط ،1عامل الكتب،
القاهرة .2002
أبو حرب ،حيي :الكفايات التدريسية
الالزمة ملعلامت مرحلة ما قبل املدرسة يف
ضوء تطوير نامذج املنهج للقرن احلادي
والعرشين ،مؤمتر األطفال والشباب يف
مدن الرشق األوسط وشامل أفريقيا،
ديب ،اإلمارات العربية املتحدة .2005
أبو حويج ،مروان وآخران :القياس
والتقويم يف الرتبية وعلم النفس ،الدار
العلمية للنرش والتوزيع ،عامن .2002
أبو زينة ،فريد كامل وعدنان حممد عوض
مجع البيانات واختيار العينات يف البحوث
والدراسات الرتبوية واالجتامعية املجلة
العربية للبحوث الرتبوية املجلد الثالث
العدد األول .2002
أبو لطيفة ،رائد :مقارنة معرفة املحتوى
البيداغوجية لدى معلمي الرتبية
اإلسالمية اجليدين وغري اجليدين يف
املرحلة األساسية العليا ،أطروحة
دكتوراه غري منشورة جامعة عامن العربية
للدراسات العليا عامن األردن . 2005
أبو موسى ،مفيد :املعرفة البيداغوجية
للمحتوى عند معلمي الرياضيات يف
الصف العارش األسايس ،رسالة دكتوراه
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غري منشورة ،اجلامعة األردنية ،عامن،
األردن .2004
 .7البلداوي ،عبد احلميد عبد املجيد:
أساليب البحث العلمي والتحليل
اإلحصائي التخطيط للبحث ومجع
وحتليل البيانات يدويا وباستخدام
برنامج  ،spasدار الرشوق ،مكتبة
االنجلو املرصية القاهرة .2004
 .8التومي ،عبد الرمحن :الكفايات ،مقاربة
نسقية ،ط ،3دار اهلالل وجدة ،اململكة
املغربية .2005
 .9الثبيتي ،مليحان بن معيض ،وعيل بن
سعد القرين :طرق وأساليب أداء أعضاء
هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية من
وجهة نظر عمداء الكليات الرتبوية ،جملة
الدراسات الرتبوية واالسالمية .2003
عبدالسالم:
عبدالرمحن
 .10جامل،
الكفايات التعليمية يف القياسات
والتقويم واكتساهبا بالتعلم الذايت ،عامن،
األردن ،داراملناهج ،ط.2001 ،2
 .11جرادات ،عزة وآخرون :التدريس
الفعال ،مطابع وزارة األوقاف
واملقدسات اإلسالمية ط 3عامن .1984
 .12العراق :النظام الرتبوي والتعليمي يف
العراق متطلبات التطوير ،تقرير مشرتك
بني وزارة الرتبية ووزارة التعليم العايل
والبحث العلمي ،بغداد .1998

 .13جوتري  ،كلريمونت ،وآخرون :من أجل
نظرية يف البيداغوجيا بحوث معارصة
يف معرفة املدرسني العلمية  ,ترمجة وجيه
سعد ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم ،دمشق ،سوريا. 2002 ،
 .14احلكمي ،أبراهيم احلسن :الكفايات
املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من وجهة
نظر طالبه وعالقتها ببعض املتغريات،
اململكة العربية السعودية ،الرياض ،جملة
رسالة اخلليج العريب ،املجلد  ،24العدد
.2004 ،90
 .15احللبي ،إحسان حممود ،ومريم عبد
القادر سالمة :تنمية الكفايات الالزمة
ألعضاء هيئة التدريس يف ضوء
معايري اجلودة الشاملة ونظام االعتامد
األكاديمي .دراسة مقدمة يف ورشة عمل
طرق تفعيل وثيقة اآلراء لألمري عبد اهلل
بن عبد العزيز حول التعليم العايل -19
 21ذو احلجة  #1425جامعة امللك عبد
العزيز ،السعودية .2004
 .16حوامدة ،باسم عيل :املعرفة البيداغوجية
ملعلمي ومعلامت اللغة العربية ،دراسة
غري منشورة ،جرش ،االردن .2009
 .17راشد ،عيل :اجلامعة والتدريس اجلامعي،
دار اهلالل بريوت .2007
 .18عبد الرمحن ،أنور حسني ،وعدنان حقي
زنكنة :األنامط املنهجية وتطبيقاهتا يف
العلوم اإلنسانية والتطبيقية ،رشكة
الوفاق للطباعة  ،بغداد . 2007

 .19العزاوي ،رحيم يونس كرو :القياس
والتقويم يف العملية التدريسية ،دار دجلة
للنرش والتوزيع  ،عامن .2007
 .20عطية ،السيد عبد احلميد :التحليل
اإلحصائي وتطبيقاته يف دراسة اخلدمة
االجتامعية ،املكتب اجلامعي احلديث،
اإلسكندرية .2001
 .21غريب ،عبد الكريم :املنهل الرتبوي،
منشورات عامل الرتبية ،الدار البيضاء،
املغرب . 2006
 .22الغزيوات ،حممد أبراهيم :تقويم
الكفايات التدريسية لدى أعضاء اهليئة
التدريسية يف كلية العموم الرتبوية
بجامعة مؤتة من جهة نظر طلبة الد
راسات االجتامعية بحث منشور ،يف جملة
كلية الرتبية ،جامعة األمارات العربية
املتحدة ،السنة  20العدد .2004 ،22
 .23الفتالوي ،سهيلة حمسن كاظم :كفايات
التدريس املفهوم ،التدريب ،األداء،
دارالرشوق للنرش والتوزيع ،ط ،1عامن،
األردن .2003
 .24مرعي ،توفيق :رشح الكفايات
التعليمية ،دارالفرقان للنرش والتوزيع،
عامن .2003
 .25ملحم ،سامي حممد :القياس والتقويم يف
الرتبية وعلم النفس ،دار املسرية للنرش
والتوزيع والطباعة ،ط ،5عامن . 2005
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 ...املالحق ...
ملحق( )1استبانة اخلباء املفتوحة
األستاذ الفاضل  .............................................املحرتم
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
يروم الباحثان إجراء الدراسة املوسومة بـ (الكفايات التدريسية البيداغوجية

العربية يف جامعتي
تدريسيي أقسام ال ُّلغة
وعالقتها بمتغريي النوع واخلربة عند
َّ
ّ
تعرف الكفايات التدريسية البيداغوجية أهنا :األبعاد
بغداد واملستنرص ّية) ،إذ ّ

النظرية واملامرسات الفعلية التي تضم املعرفة البيداغوجية العامة ،ومعرفة املنهاج،
ومعرفة املحتوى ،واملعرفة البيداغوجية للمحتوى ،ومعرفة خصائص املتعلمني،
ومعرفة السياق التدرييس ،ومعرفة األهداف والقيم الرتبوية.

وملا عندكم من خربة وسعة اطالع يضع الباحثان بني أيديكم هذه االستبانة،

يرجى اإلجابة عن السؤال اآليت :ما الكفايات التدريسية البيداغوجية الالزمة

لتدريسيي أقسام اللغة العربية؟ بحسب األبعاد اآلتية:
البعد األول :املعرفة البيداغوجية العامة:
-
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البعد الثاين :معرفةاملنهاج:
البعد الثالث :معرفة املحتوى:
البعد الرابع :املعرفة البيداغوجية للمحتوى ):(PCK

البعد اخلامس :معرفة خصائص املتعلمني:
البعد السادس :معرفة السياق التدرييس:
-
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البعد السابع :معرفة األهداف والقيم الرتبوية:
ولكم الشكر واالمتنان
الباحثان
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ملحق ( )2استبانة صالحية الفقرات
االستاذ الفاضل  .............................................املحرتم
جيري الباحثان دراستهام املوسومة (الكفايات التدريسية البيداغوجية وعالقتها

بمتغريي التخصص واللقب العلمي عند تدريسيي اقسام اللغة العربية يف جامعتي
تعرف (الكفايات التدريسية البيداغوجية) اهنا األبعاد
بغداد واملستنرصية) ،اذ ّ
النظرية واملامرسات الفعلية التي صنفها شوملان التي تضم املعرفة البيداغوجية

العامة ،ومعرفة املنهج ،ومعرفة املحتوى ،واملعرفة البيداغوجية للمحتوى ،ومعرفة
خصائص املتعلمني ،ومعرفة السياق التدرييس ،ومعرفة األهداف والقيم الرتبوية.

وقد اعدا استبانة تضم جمموعة من الفقرات  ،وملا يعهده الباحثان فيكم من

خربة يف هذا املجال  ،يرجى وضع عالمة (
او غري صاحلة وابداء اي مالحظة تروهنا.

) امام الفقرات التي جتدوهنا صاحلة

ولكم الشكر واالمتنان
الباحثان
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صاحلة

غري صاحلة

املالحظات

ت

الكفايات التدريسية البيداغوجية

صالحية
الفقرات

اوالً  :املعرفة البيداغوجية العامة

1

أفرق بني التعليم والتعلم يف اثناء الكفايات
ِّ
التدريسية

3

اطبق التغذية الراجعة لتدعيم عملية التدريس

2

اميز بني طرائق التقويم والتقييم

4

انرش الثقافة العامة والتخصصية بني الطلبة

5
6
7
8

أراعي حاجات البيئة العراقية القائمة واملستقبيلة
أراعي املتغريات احلضارية املستجدة مثل الثورة
العلمية والتقنية ،واالنفجار املعريف
أراعي التطور التارخيي والثقايف والسيايس
للمجتمع العراقي
أؤكد النشاطات والفعاليات االبداعية
ثاني ًا :معرفة املنهج

1

أعي الفلسفة الرتبوية التي يستند اليها املنهج

3

أمل باألسس العامة لبناء املنهج ونظرياته

2
4
5
6

اقرأ وثيقة املنهاج اخلاصة

عندي القدرة عىل هندسة املنهج وتصميمه
عندي تصور واضح عن مكونات املنهج

عندي القدرة عىل استعامل الطرائق والوسائل
املالئمة لكل نوع من انواع املنهج
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ثالث ًا  :معرفة املحتوى
1

ادرسه
اظهر متكنا للمحتوى الذي ِّ

3

اجعل املحتوى متوافقا مع التطور العلمي
والتقني

استطيع حتليل املحتوى اىل عنارصه الرئيسة

2

عندي معرفة جيدة باملجاالت املرتبطة باملحتوى
الذي يدرسه الطلبة

4
5

احقق جوانب الرتابط والتكامل بني موضوعات
املحتوى

7

اجعل املحتوى املقدم للطلبة واضحا هلم

6

اتابع املستجدات التي هلا عالقة باملحتوى

8

اعرف مدى ارتباط املحتوى باملصادر واملراجع
والدوريات
اعرض املحتوى بشكل منطقي ومتسلسل

9
10
11
12

اعرف مدى اشباع املحتوى حلاجات للطلبة يف
جمال العلم واملعرفة النظرية والعملية
اعرف مدى مسامهة املحتوى يف إظهار الرتاث
احلضاري لالمة العربية اإلسالمية

اعرف مدى تزويد املحتوى الطلبة معرفة بثقافة
املجتمعات اإلنسانية

13
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اعرف مدى تركيز املحتوى يف بعض املفاهيم
املجردة ،مثل :الديمقراطية ،التبعية ،التنمية،
العوملة ..الخ

رابع ًا  :املعرفة البيداغوجية للمحتوى pck

1

استعمل السبورة بنحو مستمر لتنظيم املعلومات

3

استعمل الوسائل التعليمية املالئمة لتوصيل
االفكار

2

انوع يف اساليب عرض الدرس
ِّ

4

اركز عىل اجلوانب التطبيقية يف الدرس

6

احسن صياغة االسئلة والشواهد ذات العالقة
باملحتوى

5

اضع ملخصا سبوريا شامال ملوضوع الدرس

7

استعمل الطرائق احلديثة واملالئمة لتدريس
املحتوى

9

أشجع الطلبة عىل صنع الوسائل التعليمية من
البيئة املحلية

أتقن استعامل االجهزة واالدوات املتصلة بالوسائل
8
التعليمية

10
11

أتأكد من ان الطلبة يشاهدون الوسيلة التعليمية
بوضوح
استعمل الكتب املدرسية املشوقة لعرض
موضوعات املحتوى .

12

أؤكد النشاطات واخلربات الرتبوية التي تتطلب
املزاوجة بني طرائق وأساليب تعلم وتعليم مواد
اللغة العربية ووسائله .

1

اراعي الفروق الفردية بني الطلبة

2

خامس ًا :معرفة خصائص املتعلمني

اتقبل اراء الطلبة مجيعها برحابة
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3
4
5

اثري دافعيتهم نحو التعلم

ابدي تقديري إلنجازات الطلبة داخل القاعة
الدراسية وخارجها

اشجع الطلبة اخلجولني واملرتددين عىل املشاركة
يف الدرس

6

اصحح من اجابات الطلبة املغلوطة واناقشها
معهم

8

أوجه الطلبة اىل حسن الترصف داخل القاعة
الدراسية

7

9

اعامل الطلبة معاملة حسنة

أقيم عالقات طيبة مع الطلبة

أتابع غيابات الطلبة وأعرف اسباهبا

10

سادس ًا :معرفة السياق التدرييس
1

انمي روح العمل اجلامعي عند الطلبة

3

اراعي تقسيم وقت الدرس وفقا للخطة

2

4

ارشف باستمرار عىل اعامل الطلبة

انتقل يف تناول عنارص الدرس من السهل اىل
الصعب

6

أجيد ربط الدرس باخلربات واملعلومات السابقة
عند الطلبة

8

أحسن صياغة االسئلة والشواهد ذات العالقة
باملحتوى

7

أتيح الفرصة للطلبة لطرح االسئلة واالستفسارات
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9
10

أرشك الطلبة للتوصل اىل استنتاج احلقائق
واملعلومات

أستثمر االحداث اجلارية يف اثناء التدريس

أعطي خالصة مركزة وشاملة عن موضوع الدرس
11
بعد االنتهاء منه
سابع ًا :معرفة االهداف والقيم الرتبوية
1
2
3
4
5
6
7
8
9

احدد االهداف التعليمية جيدا

اركز يف تنفيذ االهداف التعليمية بمجاالهتا كافة
املعرفية والوجدانية والنفسحركية
ابث روح التعاون بني الطلبة

انمي عند الطلبة االحساس باملسؤولية واالعتامد
عىل النفس
احرتم النظام والتزم باملجيء اىل الدرس بالوقت
املحدد
اوجه ميول الطلبة واجتاهاهتم توجيها صحيحا
عندي القدرة عىل صياغة االهداف بمختلف
مستوياهتا صياغة دقيقة

أستوعب االهداف التعليمية لتدريس مادة اللغة
العربية يف املرحلة اجلامعية.
اعرف مدى ارتباط حمتوى مواد اللغة العربية
بمضامني اهداف املنهج
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ملحق ( )3استبانة الكفايات التدريسية البيداغوجية
األستاذ  .......................................................املحرتم
حتية طيبة:
يف ما يأيت عدد من الفقرات التي متثل (الكفايات التدريسية البيداغوجية عند

تدريسيي اقسام اللغة العربية ).

تضم االستبانة املجاالت اآلتية  :املعرفة البيداغوجية العامة ،معرفة املنهج،

معرفة املحتوى ،املعرفة البيداغوجية للمحتوى  ،pckمعرفة خصائص املتعلمني،

معرفة السياق التدرييس ،معرفة االهداف والقيم الرتبوية ،يرجى التفضل بقراءهتا
بدقة ،وإمعان ،ثم اإلجابة عن كل فقرة منها حتت البديل املالئم ،علام إن بدائل

االستجابة هي( :متوافرة بدرجة كبرية جدا ،متوافرة بدرجة كبرية ،متوافرة بدرجة
متوسطة ،متوافرة بدرجة قليلة  ،غري متوافرة).

شـــــــــاكرين تعاونكم معنا
خدمة للبحث العلمي
الباحثان
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ت

متوافرة
بدرجة
كبرية
جدا

الفقرات

متوافرة متوافرة متوافرة
غري
بدرجة بدرجة بدرجة
متوافرة
كبرية متوسطة قليلة

املجال االول  :املعرفة البيداغوجية العامة

أفرق بني التعليم والتعلم يف اثناء
ِّ
1
الكفايات التدريسية
2
3
4
5
6
7
8

اميز بني طرائق التقويم والتقييم
اطبق التغذية الراجعة لتدعيم
عملية التدريس

انرش الثقافة العامة والتخصصية
بني الطلبة
أراعي حاجات البيئة العراقية
القائمة واملستقبيلة
أراعي املتغريات احلضارية
املستجدة مثل الثورة العلمية
والتقنية ،واالنفجار املعريف

أراعي التطور التارخيي والثقايف
والسيايس للمجتمع العراقي
أؤكد النشاطات والفعاليات
االبداعية

املجال الثاين :معرفة املنهج

أعي الفلسفة الرتبوية التي يستند
9
اليها املنهج

10
11

اقرأ وثيقة املنهاج اخلاصة

أمل باألسس العامة لبناء املنهج
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عندي القدرة عىل هندسة املنهج
12
وتصميمه
13

عندي تصور واضح عن
مكونات املنهج

15

عندي معرفة بنظريات املنهج

16

اظهر متكنا للمحتوى الذي
ادرسه
ِّ

عندي القدرة عىل استعامل
 14الطرائق والوسائل املالئمة لكل
نوع من انواع املنهج

17
18

املجال الثالث :معرفة املحتوى

استطيع حتليل املحتوى اىل
عنارصه الرئيسة

اجعل املحتوى متوافقا مع
التطور العلمي والتقني

عندي معرفة جيدة باملجاالت
 19املرتبطة باملحتوى الذي يدرسه
الطلبة

احقق جوانب الرتابط والتكامل
20
بني موضوعات املحتوى
اتابع املستجدات التي هلا عالقة
21
باملحتوى
22
23

اجعل املحتوى املقدم للطلبة
واضحا هلم

اعرف مدى ارتباط املحتوى
باملصادر واملراجع والدوريات
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اعرض املحتوى بشكل منطقي
24
ومتسلسل
25

اعرف مدى اشباع املحتوى
حلاجات للطلبة يف جمال العلم
واملعرفة النظرية والعملية

اعرف مدى مسامهة املحتوى يف
 26إظهار الرتاث احلضاري لالمة
العربية اإلسالمية
اعرف مدى تزويد املحتوى
 27الطلبة معرفة بثقافة املجتمعات
اإلنسانية
28

اعرف مدى تركيز املحتوى يف
بعض املفاهيم املجردة ،مثل:
الديمقراطية ،التبعية ،التنمية،
العوملة ..الخ

29

استعمل السبورة بنحو مستمر
لتنظيم املعلومات

31

استعمل الوسائل التعليمية
املالئمة لتوصيل االفكار
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انوع يف اساليب عرض الدرس
30
ِّ

32
33

اركز عىل اجلوانب التطبيقية يف
الدرس
اضع ملخصا سبوريا شامال
ملوضوع الدرس

احسن صياغة االسئلة والشواهد
34
ذات العالقة باملحتوى
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35

استعمل الطرائق احلديثة
واملالئمة لتدريس املحتوى

أتقن استعامل االجهزة واالدوات
36
املتصلة بالوسائل التعليمية
أشجع الطلبة عىل صنع الوسائل
37
التعليمية من البيئة املحلية
38

أتأكد من ان الطلبة يشاهدون
الوسيلة التعليمية بوضوح

استعمل الكتب املدرسية املشوقة
39
لعرض موضوعات املحتوى

أؤكد النشاطات واخلربات
الرتبوية التي تتطلب املزاوجة بني
40
طرائق وأساليب تعلم وتعليم
مواد اللغة العربية ووسائله

املجال اخلامس :معرفة خصائص املتعلمني

 41اراعي الفروق الفردية بني الطلبة
 42اتقبل اراء الطلبة مجيعها برحابة
43

اثري دافعيتهم نحو التعلم

45

اشجع الطلبة اخلجولني
واملرتددين عىل املشاركة يف
الدرس

ابدي تقديري إلنجازات الطلبة
44
داخل القاعة الدراسية وخارجها

46
47

اصحح من اجابات الطلبة
املغلوطة واناقشها معهم

اعامل الطلبة معاملة حسنة
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أوجه الطلبة اىل حسن الترصف
48
داخل القاعة الدراسية
49
50

أقيم عالقات طيبة مع الطلبة
أتابع غيابات الطلبة وأعرف
اسباهبا

املجال السادس :معرفة السياق التدرييس

51

انمي روح العمل اجلامعي عند
الطلبة

52

ارشف باستمرار عىل اعامل
الطلبة

54

انتقل يف تناول عنارص الدرس
من السهل اىل الصعب

56

أتيح الفرصة للطلبة لطرح
االسئلة واالستفسارات

58

أرشك الطلبة للتوصل اىل
استنتاج احلقائق واملعلومات

اراعي تقسيم وقت الدرس وفقا
53
للخطة

أجيد ربط الدرس باخلربات
55
واملعلومات السابقة عند الطلبة

أحسن صياغة االسئلة والشواهد
57
ذات العالقة باملحتوى

أستثمر االحداث اجلارية يف اثناء
59
التدريس

أعطي خالصة مركزة وشاملة
 60عن موضوع الدرس بعد االنتهاء
منه

435

املجال السابع :معرفة االهداف والقيم الرتبوية

61

احدد االهداف التعليمية جيدا

63

ابث روح التعاون بني الطلبة

اركز يف تنفيذ االهداف
 62التعليمية بمجاالهتا كافة املعرفية
والوجدانية والنفسحركية
انمي عند الطلبة االحساس
64
باملسؤولية واالعتامد عىل النفس
احرتم النظام والتزم باملجيء اىل
65
الدرس بالوقت املحدد
66
67

68

اوجه ميول الطلبة واجتاهاهتم
توجيها صحيحا
عندي القدرة عىل صياغة
االهداف بمختلف مستوياهتا
صياغة دقيقة
أستوعب االهداف التعليمية
لتدريس مادة اللغة العربية يف
املرحلة اجلامعية

اعرف مدى ارتباط حمتوى مواد
 69اللغة العربية بمضامني اهداف
املنهج
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The presence of Dr. Wayne testifies to the growing awareness
of the importance of psychological theories and methods in the
treatment of shell shocked soldiers. Just like his British counterpart,
Dr. River, Wayne uses the talking cure which allows Jack to confront
or re-watch the terrible experiences of war in his narration of them.
Moreover, he depends heavily on the collaborative approach which
enables Jack to regain his self-confidence.
Finally, I staunchly hold the view that the writing of this paper is
timely considering the successive and bloody wars my country, i.e.,
Iraq had been intermittently fighting since the 1980s. In spite of
the large number of shell-shocked among civilians and servicemen
alike, they represent a group least cared for by the official authorities. In a sense, this paper is an invitation to attend to the psychological needs of the shell-shocked in Iraq. It is a remainder of the
dangers of overlooking and neglecting them.
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“[Arnold] throws his hand back and scream as if in horrible pain…
His face contracts convulsively. He beats his head with his hands, his
eyes shut in his effort to visualize the scene”(p.671). Fortunately, he
realizes it was Roylston’s voice not the cigarette that made him go
into No Man’s Land. This sudden revelation helps him to understand
why everyone has been telling him what a hero he was in spite of
his feeling “sick-queer-crazy-off [his] nut,”(p.671) and giving him
medals for bravery.
Remembering this incident helps to heal Jack’s psychologically
and enable him to regain his self assurance. He no longer needs
cigarettes. This is evident in his refusal of the cigarettes offered to
him by Roylston.

4: Conclusion:
Although one century had nearly passed since the outbreak of
the First World War, its horrors and aftermaths are still haunting
us. It is against the background of these horrors that O’Neill’s Shell
Shock as an anti-war play should be read and understood.
Shell Shock portrays the psychological hell which most of the
war survivors find themselves in in the post war era. During the war,
Jack as well as other servicemen were subjected to intense emotional stimuli of a kind unknown to them before. Living under these
conditions for weeks, or may be months without relief ensured their
eventual psychological collapse. This collapse, as the play shows, is
not intellectual, but an emotional one. It is characterized by instability and exaggeration of emotion rather than by ineffective or impaired reason.
Although a one-act play, O’Neill manages to deftly shed light on
the nature of the modernized war and its aftermaths. As the play
demonstrates, the psychological wounds are more difficult to spot
and cure. Their healing requires methods quite different from those
used in curing the physical ones. This is quite clear in the methods
Dr. Wayne employs in his attempt to cure the shell-shocked Jack
who, along with many others, grow to symbolise the horrors and
confusions of the First World War.
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Moreover, not only the wounded who were suffering in the
battlefields, but also the other unwounded soldiers who were wild
with hunger and thirst. Jack remembers Billy Strett who dies with a
bullet through his heart, singing some idiotic nonsense about beef
steak pie over and over again till “it drove one nearly mad to listen to him”(p.668). He also remembers Tony, the Italian, who was
killed by a shell fragment that came down on his skull so that Tony’s
“brains spattered all…. Over [Jack’s] face”(p.669).
Accordingly, trying to forget the horrors of war was not an option for Jack who believes that Wayne would have to have been in
the trenches in order to know what war is.
More terrifying for Jack was the putrefying nature of the living conditions in the trenches. With the help of other soldiers, Jack
had to pile up the dead against the rear walls of the trenches. He
often stumbled in the dark and unintentionally put his hand out and
touch “a-a face, or a leg- or- something sticking with blood”(p.669)
Sleeplessness and hearing the screams of the wounded out in No
Man’s Land were ordinary occurrences in Jack’s wartime years.
The crucial point takes place when Jack begins to talk about his
refusal to grant his soldiers permission to rescue their wounded
comrades, forgetting that he himself risks his life to save Roylston.
Reminded by Wayne of the incident, Jack shakes his head affirming
his belief that Roylston must have been dead when he went out to
him for “He [i.e., Roylston] was swimming in his own blood”(p.667).
He believes that what compelled him to go to Roylston is not to
rescue him but because he remembered that Roylston had a whole
case full of cigarettes. This happens after Jack and his men discovered that no cigarettes come up with the supplies.
After rescuing Roylston, Jack remembers nothing. It was all a
blank. However, Wayne assured him that cigarettes could not have
been the reason that compelled him to save Roylston. It was the
screams of the latter that impelled Jack to save him.
Suddenly Jack remembers that it was Roylston’s screaming that
drove him mad. In his effort to visualize the scene, Jack beats his
head with his hand. He remembers the only voice he heard when
all the others were silent for a second. Trying to imitate the voice
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“You can’t realize what a smoke comes to mean to you in a first
line trench. You’d have to have been there.” (p.668) Smoking serves
to take Jack’s mind from “the stench and lice and the rest of it”
(Ibid.). Here, cigarette smoking is used as a “coping mechanism” in
response to the stress of military operations (Smith, 2008,p.3).
Jack describes the daily life of the soldiers in the frontlines
trenches. In a series of vivid visual and audible images that bring
the armed conflict alive to us, he reports:
We’d crouch down in the mud with rats squeaking and scampering with fright over your feet-nipping at your legs-while waiting
for the next counter attack, wondering if the Bosche would get
through the next time gritting our teeth to stick it out (p.669).

More important, there was no place for the wounded to be
cured. As a result, the soldiers of both sides were continuously listening to the groans and shrieks of the wounded soldiers. In this
hellish bedlam, not only the shelling and killing that precipitated the
soldiers’ psychological collapse, but also the stench of the bodies
rotting in and outside of the trenches. This makes Jack feel that he
was “putrefying [him]self-alive!- and the living men around [him]they too-rotten!”(pp.669-670).
Jack and his company were under constant and great pressure.
In a series of telling images, he tells how they were hearing “the
rumble and crash of the big guns, the rat-a-pet rivetting of the machine-guns, the crack of rifles, the whine of bullets, the roar of bursting shells”(p.666). Everything around them was whirling in a constant feverish movement: the earth trembles and quakes beneath
their feet. For them, nothing was fixed or certain. Around Jack, soldiers kept falling, writhing and groaning out of pain and suffering
without him being able to help them (p.666).
These circumstances of uncertainty, fear, death and horror put
a great pressure on the soldiers’ psychological makeup. On more
than one occasion, Jack thought he would go mad if he went on
fighting. The desperate tone he was speaking with hints at the deep
frustration and humiliation he feels as he remembers his inability to
help others who were under his command.
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into awareness in the present. Fourth, unlike the general attitude
of the medical staff towards the shell-shocked, Dr. Wayne shows
deep understanding of the shattering impact of war and sympathy
towards Jack as one of its victims. This also shows to what an extent the American official authorities are aware of the necessity of
quickly treating the shell-shocked to prevent future disability.
Dr. Wayne lets Jack speak at length of his wartime experiences.
He believes that Jack’s retelling of his traumatic past will help him
re-piece the shattered parts of his troubled memory which he unconsciously tries to repress. In doing so, Wayne aims at leading Jack
to remember and eventually to recognize that the reason which
compels him to go into No Man’s land was not ‘hunger for Nicotine’,
but his hearing of Roylston’s screams. In other words, Wayne tries
to make Jack fill the ‘holes’ in Jack’s memory which were created by
the disruptive and disarticulating experience of war (LaCapra,2001,
p.41). From the psychological point of view, Wayne believes that
remembering, confronting, and eventually reconstructing the shattered memories of the past is the best way to heal the psychological wounds of Jack.
Since the play depends heavily on the acts of remembering
and retelling, Jack’s narration of his war experience must inevitably
move from past into present and vice versa; between what he had
witnessed and gone through in the frontlines few months ago to the
club in the Eastern University in the present.
Wayne listens carefully to Jack’s diagnosis of his present problem which is not related, in his viewpoint, to the “imaginary symptoms,” which his ex-doctor suggests, but ‘the silence’, (p.664) that
makes him search obsessively for cigarettes. Jack does not have a
definite description of ‘silence’, which overwhelms the soldier who
is sent back home after spending a long period of time without a
leave. However, he compares this state of mind, as he calls it, to
the old Chinese water torture in which drops of water drip leadenly
one after the other on the tortured’s head till he goes mad. Furthermore, Jack believes that what makes the battle of Chateau Thierry
worse and more terrible is the fact that “they run out of cigarette.”
For him, it was a hell. Jack explains the meaning of a smoke to him:
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college student whom Roylston held as a hero. Both, in fact, become traumatized survivors of grievous wounds and losses. As
traumatized participants and helpless witnesses to war, Jack and
Roylston’s exposure to death, killing and cruelty come to us alive
through their own war narratives.
In their first meeting, Wayne recognizes that Roylston has
been “through the mill,” i.e. the war. Roylston who seems “shadowed by the remembrance of pain, witnessed and not by [him] to
be forgotten”(p.657), has been injured in both legs and in different
parts of his body by a machine gun. As a witness, Roylston gives
an appalling picture of the trench war. In his narration, images of
heroism intermingle with images of death, frustration and blood
shedding. In the Chateau Thierry battle, Jack’s company held out
for three days and nights against all kinds of terrific shelling and
counterattacks, without support or relief. Nearly every member of
the company was either killed or wounded. Roylston describes the
terrible conditions he has been undergoing during the three days he
had spent in No Man’s Land. There, he did not notice time much. He
was sort of out of his head with thirst and pain, or in a numb trance
most of the time. He was screaming at the top of his lungs out of
pain and terror before Jack came to save him (p.660).
Unlike Roylston who expresses his utter disbelief at the possibility of Jack’s being shell-shocked because he “has the nerves of
an ox”(p.661), Wayne believes that the occurrence of shell shock
is quite natural taking into consideration Jack’s spending five years
in the frontlines without a letup; two years with the Canadians and
three with the British and French on the Continent (p.661).
In his attempt to treat Jack, Dr. Wayne employs a number of
psychological methods which he deems appropriate. First, he considers what is written in Dr. Thompson’s letter in which he underlines Jack’s pathological addiction to smoking. Second, he tries to
make use of his lifelong friendship with Jack in cementing their new
doctor/patient relationship. Of course, this friendship greatly facilitates the use of the collaborative approach. Third, as a doctor,
Wayne encourages Jack to go over or re-experience his traumatic
wartime experiences mainly by acknowledging and bringing them

14 Edition Shaaban 1436 June 2015

35

War Is Never Over; Not Inside Those Who Killed!

be considered an early example of O’Neill’s belief that “forgetting
and ignoring the terrible memories and costs of war was not an option” for those who survive (Bourke, 2010, p.56).
In fact, the problem of forgetting, according to Bourke, was particularly acute for men who “described themselves as having been
broken by their wartime experience”(Ibid.). Jack Arnold is such a
man. He suffers as a result of his attempt to unconsciously repress
part of his war experience memories. In this way, the play is a testimony to persistence of wounds that take place on the physical/visible level on the one hand and psychological/ invisible level on the
other. The play makes it crystal clear that the psychological wounds
are more difficult to spot, and eventually to handle, than the physical ones.
Dr. Wayne was not on a leave in America and he was not sent
back from France on account of ill health. At the base hospital in
Europe, he was assigned to treating the victims of shell shock. He
made quite a study of the disease since it first became known in the
First World war, and as a consequence, was more successful than
most at treating. When the shell-shocked American soldiers commenced to be sent home in appreciable numbers, he was ordered
back to help on shock patients.
Noteworthy is the age-group to which the three major characters belong. Apart from the middle-aged waiter, all of them are in
their late twenties or early thirties. Dr. Wayne and Jack are 31 years
old and Roylston is 27. This is significant since O’Neill himself was
31 years old when he wrote the play. In this sense, Shell Shock testifies to the collective trauma which the American society suffers
from during and after the war. The play, in fact, stands as a record
of O’Neill’s dramatic collision with the traumatic violence not only
of the First World War, but also of all wars which took place in the
history of mankind. It is a testimony that no man who took part in,
or was a witness to, The First World War ever completely shook off
the experience.
After their physical and psychological wounds in the war,
both Roylston and Jack become, in Reynolds’s (1996, p.119) view
“changed men.” Jack, for example, is no longer that all American
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conscious use of psychological materials. Accordingly, I am of the
opinion that O’Neill can not be blamed for using “what is possibly
the shortest course of psychoanalysis on record,” as Bogard puts it.
Moreover, Jack’s obsession with cigarettes can not be discarded
as mere ‘fetish’. In fact, it is used for a number of dramatic and psychological purposes. First, it sheds light on the changes that befell
Jack’s character and the pressures he was undergoing while serving
in the frontlines. Second, just as in his other plays in which drug
and alcohol abuse let alone mental instability are pervasive, O’Neill
uses cigarette addiction as a means to “loosen American men’s
tongues”(Nastic,2011, p.3). Psychologically speaking, Jack must
have been suffering from a repetition compulsion manifested in his
“queer mannerism of continually raising the fore and middle fingers
of his right hand to his lips as though he were smoking an invisible
cigarette.”(O’Neill, 1988,p. 663)(All references are from this edition).
As usual, O’Neill begins the play by stating the time and place
of the action. The time is “the middle of the afternoon of a hot day
in September, 1918” exactly two months before the end of the First
World War. The place is “A corner in the grill of the New York Club of
a large eastern University”(p.657) in the United States of America.
Apparently the Club has been made a medical centre for treating
members of the military staff who suffer psychological traumas as
a result of spending long periods of time in the battlefields. In the
play, Jack was one of the “physically and emotionally wounded soldiers [who] were brought home, most of them in shell shock, most
of them filled with bitterness”(Galense,2002,p.149). Moreover,
similar to his other anti-war plays, Shell Shock demonstrates that
O’Neill’s “artistic vision embraced the affairs of the world”(Voelker
1992, p.90), for although the play opens in the United States in the
present, its events go back in time and place to the battle of Chateau
Thierry which took place between the German on the one hand and
the American and French on the other hand in July, 1918. Accordingly, the play can be considered a memory play since its events
are recounted mainly through Jack’s recollections of his war experiences. It is these recollections that help Jack to gradually restore his
psychological and emotional health. In relation to this, the play can
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him, the artistic emphasis in these pieces is not on “cause conscious
heroism”(p.7). Rather, O’Neill’s main concern was to emphasize the
debilitating impact of modern war on man’s life. With respect to
Shell Shock, Egri succinctly comments: “Apart from few passages in
Shell Shock, O’Neill’s was not much interested in presenting directly
and in detail the physical atrocities of war” (Ibid.).
Similar to Egri, Bogard (1988) considers the play no more than
a “dramatic sketch.” In Contour in Time, he finds it sufficient to provide his readers with a brief summary of the plot. He writes:
Shell Shock tells of a returning hero, decorated for having crawled
out into ‘No Man’s land’ to rescue a wounded friend. The friend
died as Jack brought him in, and now, sometimes after the event,
Jack has convinced himself that he went to the rescue only to get
some cigarettes he knew his friends to be carrying. Cigarettes
are his fetish, he smokes incessantly, buys packs he does not use,
borrows from his friends and hoards butt, his problem is resolved
when he is convinced that the fixation is only his way of burying
the horror of his friend’s death. After what is possibly the shortest course of psycho-analysis on record, Jack returns to normal.
(p.99)

These two quotations make it quite clear that both Egri and Bogard had failed in recognizing the importance of Shell Shock as a
representative work in the canon of twentieth century anti-war and
trauma literature. Bogard, in particular, seems to make two serious
blunders. First, the friend whom Jack rescues from ‘No Man’s land’
did not die, as Bogard tells, for Herbert Roylston, Jack’s friend was
still alive when the play opens. Second, Bogard seems to misunderstand the nature of O’Neill’s engagement with war psychology
in general, and shell shock in particular at the time of writing the
play. In fact, a number of factors should be taken into consideration
when discussing the psychological content of the play. As section
one illustrates, psychological theories and methods for treating
shell shock were still in their early stages when O’Neill wrote the
play. At that time, the members of the military medical society were
still struggling with the exact definition and nature of shell shock.
Moreover, Shell Shock is a one-act not full-length play. It belongs
to O’Neill’s early dramatic period which did not demonstrate a fully
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burg, Orin lost the ability to sleep, and felt “queer” in the head. As a
result of the great pressure he was exposed, he thought that generals were stupid and he wished that the soldiers on both sides would
suddenly throw down their weapons, shook hands, and laughed. So
he did, in fact, begin to laugh and walk toward the Southern lines
with his hands out. What he got for his pains was a wound in the
head, which drove him temporarily mad. He ran on yelling, wanting
to kill somebody. As a result, Orin suffered long after the end of the
military operations. The first part of the paper’s title is inspired by
conversation between him and his sister, Lavinia which runs as follows:
Orin: Before I’d gotten back I had to kill another in the same way.
It was like murdering the same man twice. I had a queer feeling
that war meant murdering the same man over and over, and that
in the end I would discover the man was myself! Their faces keep
coming back in dreams--and they change to Father’s face--or to
mine--What does that mean, Vinnie?

LAVINIA--…. For heaven’s sake, forget the war! It’s over now!
ORIN--Not inside us who killed! (O’Neill, 1958, p.231)
In Long Day’s Journey into Night, (1955) the discussion of trauma takes place on the family level. The play testifies to O’Neill’s wish
to work through his own family trauma: not only understanding and
coming to terms with it, but also attaining a critical angle on it. Central to the O’Neill canon, this play offers a dramatic representation
of the major trauma of the author’s life, that of the painful relationships within his original family (Nastic, 2011, p.1).

3. Shell shock as a Trauma Text:
Despite the critical attention devoted to the dramatic works of
O’Neill, little has been said of his one-act play Shell Shock (1918).
In fact, most of the critical works that deal with O’Neill’s early dramatic pieces almost say nothing about it. Meanwhile, those critics
who included it in their writings find it sufficient to write few expository lines about it. Egri (1986), for example, is content to write
a general statement about O’Neill’s anti-war pieces. According to
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Diff’rent was O’Neill’s earliest specific treatment of sexual frustration. Sievers (1955) points out that the available evidence and
the date of composition of the play suggest that “O’Neill consciously or unconsciously selected a character and treated a theme in a
way which psychoanalysis had made timely and meaningful as well
as permissible on the stage”(p.139). Emma, the main character in
the play, suffers from a “rigid, irrational disgust with sex”, which psychologists recognize as a “defense mechanism against her strong
unconscious preoccupation with sex”(pp.139-140).
As for trauma and shell shock, there is a general agreement
among critics on the possibility of reading some of O’Neill’s plays as
dramatizations of trauma (For more information, see Nastic, 2011).
In his examination of O’Neill’s “trauma Plays”, Nastic emphasizes the importance of understanding the nature of the traumatic
memory of the traumatized servicemen who are destined to reenact what he/she cannot remember. According to Bloom (2004,
p.10), Freud called this “the repetition compulsion” from which
many O’Neillian characters suffer.
Besides Shell Shock, trauma was the main theme in a number
of plays O’Neill wrote during his entire dramatic career. His one-act
The Sniper (1917) which deals with “the way in which the war dehumanized, disturbed and destroyed lives and souls” (Egri,1986,p.6) is
the story of shell-shocked characters who had been exposed to the
atrocities of war. Juan, the shell-shocked young boy who had been
traveling with Charles’s mother and the latter’s fiancée enters the
demolished cottage of the Rougon, Charles’s father, and reveals
that the two women were killed by an enemy artillery explosion on
the road. As a reaction, Rougon who had been exasperated by his
son’s death, gets his rifle and begins to shoot at a group of marching troops nearby. Juan is at once presented as a war victim, war
survivor, witness and traumatized; a person whose life turns upside
down as a result of war (For more information, see Ghani, 2012).
Another example of shell-shocked character is Orin in Mourning Becomes Electra. In spite of his anti-war attitude, Orin becomes
a hero in the war. In Act three of The Hunted, he explains how this
happened. Having spent long time fighting in the trenches at Peters-
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1976) was on 1929 when he answered a letter about this topic in
which he denied any direct influence of psychology on his work:
There is no conscious use of psychoanalytic material in any of my
plays. All of them could easily be written by a dramatist who had
never heard of the Freudian theory and was simply guided by an
intuitive psychological insight into human beings and their lifeimplosions…. It is true that I am enough of a student of modern
psychology to be fairly familiar with the theories of Freud and his
school, and to have realized the Freudian implications inherent in
the actions of some of my characters while I was portraying them;
but this was always an afterthought and never consciously was I
for a moment influenced to shape my material along the lines of
any psychological theory. (p.103)

To prove the influence of psychology on O’Neill, Chabrowe presents a list of books O’Neill read and cherished. He cites Psychology
of the Unconscious as the book that made the greatest impact on
the playwright. He evidently read this book before writing The Emperor Jones in 1920. Totem and Taboo was evidently read by O’Neill
before 1924 when he wrote Desire under the Elms(1925). Chabrowe also adds Beyond the Pleasure Principle which O’Neill might
have read before the writing of Mourning Becomes Electra(1931)
(Ibid., pp.104-5).
As for the individual plays, Sievers (1955) remarks that, with the
exception of Diff’rent(1920), O’Neill’s early period was not conspicuously Freudian. There were, however, consistently neurotic and
even psychotic heroes in his early one-acts, who are portrayed with
a frenzied emotional intensity. Abortion (1914) does suggest some
superficial acquaintances with Jung’s concept of the archaic racial
unconscious. O’Neill’s treatment of insanity, in Ile (1916), shows a
fairly conventional, pre-Freudian handling of mental breakdown in
the wife who wants to go home after two years on a whaling ship.
Beyond the Horizon (1920) is acclaimed by the critics as the
“curtainraiser to a new era in American psychological realism”
(Ibid., p.100). Although no Freudian terminology is used, the play
is a sketchy outline of Freudian figures which O’Neill later to fill in.
Failure at self realization, O’Neill seems to say, is man’s greatest
tragedy (Ibid.,p.137).
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ries of warfare or painful affective states which have come into being as the result of their war experience (pp.2-3).
In fact, what Rivers sought to teach is that the endless struggle
to smother the threatening or loathsome memories of war was injurious and debilitating to the soldier’s health. In relation to this, he
wrote
We should lead the patient resolutely to face the situation provided by his war experience….We should point out to him that such
experiences …can never be thrust wholly out of his life, though
it may be possible to put it out of sight and cover it up so that
it may seem to have been abolished. His experience should be
talked over in all its bearings. (Emerson in Bowen and Weigl,
1997, p.81)

In general, the treatment for men considered to be suffering
shell shock varied widely. There were electric shock treatments,
baths, massage, hypnosis and hypnotic drugs, isolation, rest and different methods of psychotherapy. Recovery was often quick especially if one uses the right methods(Ibid., p.185).
As we shall see, O’Neill employs some of these methods in treating the traumatized Jack Arnold in Shell Shock, the most important
of which are the talking cure and the collaborative approach between the therapist and the patient.

2. O’Neill, Psychology and Shell Shock:
In spite of his attempt to depreciate the influence of psychoanalysis on his work, his insistence that he is “no deep student of
psychoanalysis,” and his complaint of critics who were wont to condemn his plays as “case histories from a Freudian textbook,” O’Neill
came to epitomize, in Sievers’s(1955, p.97) words, “the Freudian
period.” His interest in self-psychology, various forms of personal
and collective trauma, the unconscious motives, familial relationships, and above all sex and neurosis all testify to the multifaceted
Freudian influences on his work (ibid).
In fact, despite the obviousness of that influence, O’Neill insisted on denying it on a number of occasions. One of these (Chabrowe,
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Since the purpose of treatment was to restore the maximum
number of men to duty as quickly as possible (Bourke, 2011, p.4),
some doctors found themselves caught between the interests of
the military- namely, to send men back to the frontlines- and the
interests of medicine (ibid).
The methods used by doctors for treating the shell-shocked
during the war include (1) prompt treatment (preferably close to
the front lines); (2) the necessity to re-experience and/or go over
the traumatic events (i.e., to acknowledge them and bring them
into awareness); (3) an emphasis on the meaning of life to the individual based on an individual psychological analysis; (4) collaborative approach between therapist and patient which points out the
importance of therapeutic alliance; (5) the importance of previous
experience in determining whether and in what way a person might
break down (Howorth, 2001,p.7).
A pioneer in the use of psychotherapy to treat shell shock was
the English psychiatrist and psychologist W. H.R. Rivers, who wrote
after the end of the war: “One of the most striking features of the
war from which we have recently emerged….perhaps its most important feature from the medical point of view- has been the enormous scale on which it produced these disturbances”(Emerson in
Bowen and Weigl, 1997, p.80). Furthermore, Rivers believes that
early treatment was a central feature of the remarkably comprehensive system brought towards the end of the war, when it was
recognized that it could help to prevent later disability. He also challenged the widely held belief that, as he put it, “the forgetting of
an unpleasant experience is…the most obvious and natural line of
procedure”(Ibid., p.81).
In The Repression of War (1918), he outlines his views upon
the treatment of neurosis arising from modern warfare and delivers a series of illustrative cases which came his way while serving in
the Craiglockhart hospital. In this study, Rivers hopes to show that
many of the most trying and distressing symptoms from which the
subjects of war neurosis suffer are not the necessary result of the
strains and shocks to which they have been exposed in warfare, but
are due to the attempt to banish from the mind distressing memo-
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had knifed their foes in the abdomen. Southard speaks of the loss
of sight in case of snipers (Bourke, 1999, p.235-6). Terrifying nightmares of being unable to draw bayonets from the enemies’ bodies
persisted long after the slaughter. An inability to eat or sleep after
the slaughter was common. Nightmares did not always occur during the war. Many First World War soldiers suffered the symptoms
of shell shock until after the end of the war when they ‘cracked up’
and found themselves unable to eat, deliriously reliving their experiences of combat (in Ibid).
Clearly, the symptoms of shell shock can be severe and debilitating, and as Smith (1917) points out are “sufficient to incapacitate a
man from the performance of his military duties” (p.14). As a result,
many are discharged from the battlefields.
In General, these symptoms greatly affect the sufferer’s ability to live a normal life. Hence, the necessity of properly treating
and integrating the shell-shocked persons into their own societies;
which is the main focus of the following section.

1.3: Treatment of Shell Shock:
In general, psychiatric treatment was very much in its infancy in
the early stages of the First World War, and medical staff had limited
methods of treating its symptoms. The therapies psychiatrists administrated were often ineffective and primitive at best and dangerous and punitive at worst (War, Trauma, Psychiatry, 2004).
In fact, some doctors were skeptical that ‘shell-shock’ was really
just a form of malingering by weak-willed men. In this way, they reinforced opinions, long held by high ranking military personnel, that
it was ‘cowardice’ and ‘weakness’ that led to shell shock, not the
stress of war itself. Cases of desertion under fire in the British Army,
for example, resulted in charges being laid for ‘cowardice’ in the
face of the enemy’, and ultimately, over 300 of the total number of
cases resulted in death sentences. It is worth mentioning here that
the Americans executed none of their soldiers (Shot for Cowardice,
p.1).
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1.2 : Symptoms of Shell Shock:
According to the American Psychiatric Association, the medical
diagnosis of shell shock can best be examined by looking at four diagnostic criteria. The first criterion involves the presence of a traumatic event in which the person experienced, witnessed, or was
confronted with an event or events that involved actual or threatened death or serious injury or a threat to the physical integrity of
self or others. Moreover, the response of the individual must be one
of intense fear, helplessness, or horror (in McGrane, 2011, p.186).
The second criterion involves the persistent re-experience of
the traumatic event which takes place in the form of recurrent and
intrusive distressing recollections of the event, including images,
thoughts, or perceptions; acting or feeling as if the traumatic event
is still recurring, and intense psychological distress or physiological
reactivity at exposure to internal or external cues that symbolize or
resemble an aspect of the traumatic event (MacNair, 2002, p.4).
The third criterion is concerned with the post-traumatic stage
in which the shell-shocked person is likely to persistently avoid
the stimuli associated with the trauma as indicated in his efforts
to avoid thoughts, feelings, activities, places, or people that arouse
recollections of the trauma; inability to recall an important aspect
of the traumatic event; and feeling of detachment or estrangement
from others (McGrane, 2011,p.187).
The fourth criterion is related to the shell-shocked persons, who
in spite of their suffering from emotional numbness and blunting,
may display persistent symptoms of increased arousal which is usually not present before the trauma. These symptoms are indicated
by two or more of the following: difficulty falling or staying asleep;
irritability or outbursts of anger; difficulty concentrating; hypervigilance and exaggerated startle response (MacNair, 2002, p.6).
As for The First World War, Thomas W. Sakmon points out that
the type of killing that the soldiers had been engaged in could dictate
the nature of the psychological and personal turmoil. For example,
soldiers who had bayoneted men in the face developed hysterical
tics of their own facial muscles; stomach cramps seized soldiers who
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These crowded and squalid conditions in which soldiers had to
live and fight were a fertile breeding ground for rats that lived on
the bodies. There were also flies in the warm weather and of course
lice. Consequently, trench fever, skin irritation and sleeplessness
were ordinary occurrences in the soldiers’ daily lives. These conditions, Shipley (1915, p.112) explains, constitute “the minor horrors
of war,” which triggered certain psychic disgust among the soldiers.
With these factors taken into consideration, certainly the First
World War brought with it enough stress to adversely affect the
psychology and mentality of soldiers. As a result, “vast numbers
of psychiatric casualties were observed” for the first time (Evans
and Ryan, 2000, p.8). As early as 1917, it was recognized that shell
shock accounted for one-seventh of all personnel discharges for disabilities from British Army. And by the end of the war, it was estimated that the army had dealt with 80,000 cases of shell shock
(Wood,2008,p.3). Of special importance for this study is the fact
that many ex-servicemen continued to suffer stress symptoms long
after having returned home.
In relation to this, Fiona Reid believes that for those who had
experienced psychiatric disorders, the war did not end in November
1918. In Shell Shock, treatment and recovery in Britain; 1914-1918,
she makes a persuasive argument that shell-shocked soldiers found
themselves in a particularly difficult position after 1918 that even
“severely wounded veterans were privileged in comparison”(qtd
in Bourke, 2010, p.57). As she remarks, the trenches and military
hospitals were not the end of the story, but the first part of a long
ordeal for disabled and shell-shocked men who sought respect and
self-determination in the world of work, family, political and economic restitution (Ibid).
Consequently, the return to the mental attitude of civilian life
could spark off severe psychological trauma that is manifested in a
number of symptoms which are the main focus of the next section.
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The battlefields saw the first uses of the modern machine gun, the
grenade, and gas. Air attacks on civilian populations became possible because of the development of the Zeppelin, and, of course,
the new airplane made combat in the air a reality. Almost an
entire generation of English and French males lost their lives;
altogether, over nine million combatants died and perhaps five
million non-combatants. (qtd. in Kingsbury,2002, p.6)

These developments in firepower were accompanied by a tendency not only to allow, but also to encourage the soldiers to
indulge in a behavior of a kind that is throughout abhorrent to the
civilized mind…All sorts of previously forbidden and hidden impulses, cruel, sadistic, murderous and so on, are stirred to greater activity, and the old intraphysical conflicts, which according to
Freud, are the essential cause of all neurotic disorders, and which
had been dealt with before by means of ‘repression’ of one side
of the conflict are now reinforced, and, the person is compelled
to deal with them afresh under totally different circumstances.(
Ernest Jones in Bourke, 1999,p.238)

In this sense, The First World War constituted “an official abrogation of civilized standards”, and a traumatic experience in which
man’s expectations about the world as meaningful, predictable, and
generally non-threatening are called into question (Ibid).
More important, The First World War brought with it a new style
of warfare-the trench warfare which saw soldiers involved in month
long battles, with large numbers of casualties and restricted living
space. This restricted space within which war was fought simultaneously ensured that the First World War soldiers would live with
the corpses of their comrades. Practically speaking, the soldiers in
the trenches were inhabiting worlds constructed literally of corpses
(Booth,1996, p.50). In The Great War and Modern Memory, Fussell
(1975) gives a ghastly , yet succinct, description of the living conditions in the trenches which were always wet and flooded. Moreover
the stench of the rotten flesh was over everything. Dead horses and dead men-and parts of both-were sometimes not buried
for months and often simply became an element of parapets and
trench walls. You could smell the front line before you could see
it. (p.49)
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cause for breakdown. It is worth pointing out that while people
throughout history have acknowledged the physical wounds of war
which are, according to McGrane (2011, p.185), “obviously identifiable,” it is only in the twentieth century with the significant changes
in the nature of war and their attitudes toward it, that people have
begun to realize the profound psychological effects of sending individuals to the front lines. Unlike physical wounds, the psychological
ones, McGrane (Ibid, p.184) stresses, are “difficult to spot and need
special attention.”
Accordingly, shell shock can be defined as a “mental disorder
that follows an occurrence of extreme psychological stress such
as that encountered in war or resulting from violence, childhood
abuse,…, or serious incident” (The Columbia Encyclopedia, 2009,
p.39231).
In the same vein, Berman and Jennifer Davis Berman (2005,
p.97) state that shell shock responses often result from exposure
to life-threatening events in which there was an experience of extreme fear, horror, or helplessness.
Common in these definitions are two elements: their emphasis
on the individual’s exposure to a stressful experience as a necessary
condition for being diagnosed as shell shocked, and the essentially
psychological and emotional character of shell shock which shows
“to how great an extent the symptoms of neurosis [or shell shock]
are determined by mental factors, even when the main agent in the
production of neurosis is concussion or fatigue”(MacCurdy 1918, p.
vi, qtd. in Forrester,2008, p.76).
The stressful experience which is the focus of this section is the
First World War variously called by historians ‘The Great War’, and
‘World War I.’(The New Encyclopedia Britannica, 1988, p.756). It
was fought by the Axis or Central Powers on the one hand and The
Alliance on the other. It began in 28 July 1914 and lasted until 11
November 1918 (Maurer, 1995, p.3).
In terms of the scale of atrocities committed, number of casualties and countries involved, The First World War was unprecedented. As a result Martin Gilbert rightly and firmly holds the view that
shell shock is the only logical response to a war during which
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1. Shell Shock: Definitions, Symptoms, and Treatment.
1.1: Shell Shock: Definitions
During the First World War, shell shock (also called ‘war neurosis’, ‘combat fatigue’, and now recognized as Post-Traumatic Stress
Disorder or PTSD) (The Columbia Encyclopedia, 2009,p. 39231) was
used to describe the psychological traumas suffered by men serving
in the war’s key fronts such as France, Flanders, along the Isozo, and
in Callipoi. The intensity of the essentially artillery battles fought
along these war fronts often caused neurotic cracks to appear in
otherwise mentally stable soldiers. In relation to this, Smith (1917)
believes that “never in the history of mankind have the stresses and
strains laid upon body and mind been so great or so numerous”(p.8)
as in the First World War.
During the first stages of the war, shell shock was believed to
be the result of physical injury to the nerves. In other words, it was
the result of the soldier’s being buried alive or exposed to heavy
bombardment. The term itself was coined by the British physician
Charles Myers who used it to describe the symptoms of mental
and psychological traumas soldiers began to display during the war
(Wood, 2008, p.1). As a consequence, medical officers increasingly began emphasizing psychological factors as providing sufficient

14 Edition Shaaban 1436 June 2015

21

!War Is Never Over; Not Inside Those Who Killed

ملخص البحث
انشغال ( يوجني اونيل ) بعلم النفس سمة أساسية يف دربه املرسحي .فمنذ

باكورة مرسحياته والحق ًا تناول ،من بعيد أو قريب ،النّظريات واملفاهيم النفسية.
تصور (صدمة القصف ) اجلحيم
وال خترج عن املسح مرسحياته املناهضة للحربّ .

النّفيس الذي فيه وجد (جاك امولد) املفزوع نفسه خالل وبعد احلرب العاملية األوىل.

وتبنّت املرسحية عدد ًا من املفاهيم واألساليب النّفسية مثل صدمة القصف والفزع

املتكرر واملعاجلة الكالمية.
والقرس
ّ

طاملا تقبع صدمة القصف يف املضامر النّفيس ،فستتفرع الورقة احلالية اىل ثالث

أقسام ،كتبت املرسحية يف اكتوبر  1918قبل حوايل شهرين من هناية احلرب العاملية
األوىل  :فسيكون اجلزء األول دراسة لتعاريف وأعراض ومعاجلات صدمة القصف

ّ
استدل عليها خالل احلرب العاملية األوىل .ويتناول اجلزء الثاين انشغال (يوجني
كام
اونيل) بعلم النّفس بصورة عامة وصدمة القصف ونكبة احلرب عىل وجه التحديد.

ويتناول اجلزء الثالث صدمة القصف عىل أساس كوهنا شاهد شاخص عىل انتزاع
توصلت
اآلدمية والطبيعة الوحشية للحرب .وتنتهي الدراسة بخامتة حتتوي عىل ما ّ

إليه الدّ راسة من استنتاجات.
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Abstract
Eugene O'Neill's engagement with psychology is an essential
feature of his dramatic career. From his early plays onwards, he
grapples, to a more or less degree, with psychological theories and
concepts. His anti-war plays are no exception. Shell Shock depicts
the psychological hell which the traumatized Jack Arnold finds himself in during and after First World War. It employs a number of
psychological concepts and methods such as shell shock, trauma,
repetitive compulsion, and talking cure.
Since studying shell shock falls within the domain of psychology, the present paper is divided into three main sections. As the
play was written in October, 1918, about two months before the
end of the First World War, section one is a study of the definitions,
symptoms and treatment of shell shock as it is understood during
the First World War. Section two deals with O'Neill's engagement
with psychology in general, shell shock and war trauma in particular.
Section three is a study of Shell Shock as a testimony to the dehumanizing and monstrous nature of war. The paper is rounded off
with a conclusion in which the main findings of the study are stated.
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