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قواعد النرش يف املجلة
يرحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف اإلنسانية،
مثلام ّ

ب جملة (العميد) بنرش األبحاث العلمية األصيلة ،وفقا للرشوط اآلتية:
ُرح ُ
ت ّ

املتنوعة
1 .1تنرش املجلة األبحاث العلمية األصيلة يف جماالت العلوم اإلنسانية ّ

التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا ،ومكتوبة
بإحدى اللغتني العربية أو اإلنكليزية ،التي مل يسبق نرشها.

2 .2يقدَّ م األصل مطبوعا عىل ورق ( )A4بنسخة واحدة مع قرص مدمج ()CD

بحدود ( )15.000–10.000كلمة ،بخط  Simpelied Arabicعىل أن

تر ّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

3 .3تقديم ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزيةّ ،
كل يف حدود
صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث ،ويكون ّ
امللخص بحدود
( )350كلمة.

4 .4أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث /الباحثني،
وجهة العمل ،والعنوان ،ورقم اهلاتف ،والربيد األلكرتوين ،مع مراعاة عدم
ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث ،أو أية إشارة إىل ذلك.

ُ 5 .5يشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر ا لبحث ،وتراعى
تتضمن :اسم الكتاب ،اسم
األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن
ّ

املؤلف ،اسم النارش ،مكان النرش ،رقم الطبعة ،سنة النرش ،رقم الصفحة.
تكرر
هذا عند ذكر املصدر أول مرة ،ويذكر اسم الكتاب ،ورقم الصفحة عند ّ

استعامله.

يزود البحث بقائمة املصادر منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة وجود مصادر
َّ 6 .6
أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر العربية ،ويراعى يف إعدادها

الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.

7 .7تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة ،و ُيشار يف أسفل الشكل
إىل مصدره ،أو مصادره ،مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.

8 .8إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع املجلة للمرة
األوىل ،وعليه أن ُيشري فيام إذا كان البحث قد قدّ م إىل مؤمتر أو ندوة ،وأنه

مل ينرش ضمن أعامهلام ،كام ُيشار إىل اسم أية جهة علمية ،أو غري علمية قامت

بتمويل البحث ،أو املساعدة يف إعداده.

9 .9أن ال يكون البحث قد نرش سابق ًا ،وليس مقدما إىل أية وسيلة نرش أخرى،
ّ
مستقل بذلك.
تعهد
وعىل ا لباحث تقديم ّ

1010تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها ،وال تعبرّ بالرضورة عن
وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

رسي لبيان صالح ّيتها للنرش ،وال تعاد البحوث إىل
1111ختضع البحوث لتقويم ّ
أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق اآللية اآلتية:

املرسلة للنرش خالل مدّ ة أقصاها أسبوعان من
أ) يب ّلغ الباحث بتس ّلم املادة َ
تاريخ التس ّلم.

ب) خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها

وموعد نرشها املتو ّقع.

املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها
ج) البحوث التي يرى ّ

قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا ،مع املالحظات املحددة ،كي يعملوا عىل إعدادها

هنائيا للنرش.

د) البحوث املرفوضة يب ّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

 )#يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه ،ومكافأة مالية.

1212يراعي يف أسبقية النرش:

أ) البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب) تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج) تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.

د) تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

1313ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة التحرير ،إال
ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير ،عىل أن يكون خالل مدة أسبوعني من تاريخ

تس ّلم بحثه.

1414ترسل البحوث عىل املوقع االلكرتوين للمجلة alameed.alkafeel.net

من خالل ملئ إستامرة إرسال البحوث ..أو ُتسلم مبارش ًة اىل مقر املجلة عىل
العنوان التايل :العراق /كربالء املقدسة /حي احلسني / جممع الكفيل

الثقايف.

...كلمة العدد ...
إطاللة جديدة ،و عدد جديد من جملة العميد ،تسعد اهليأتان التحريرية

واالستشارية بوضعه أمام أعني القراء ،و الباحثني يف خمتلف أرجاء املعمورة،

زاد للقراءة النافعة ،وهي عدّ ة للبحث العلمي الرصني ،تستنهض اهلمم
فالعميد ٌ

َ
ُ
الباحث سع ًيا للتحصيل العلمي ،والطلب
الباحث
يف نفوس الباحثني ،فينافس
ٍ
بحث هو نافذة علمية الينطفئ التفكري فيها؛ ٌّ
كل ينظر عربها إىل يشء
املعريف ،فكل
جديد.

لذالك كانت اخليارات البحثية هلذا العدد متنوعة عىل نح ٍو يثري فضول القارئ

لينقـب ويد ّقق أمال يف استنهاض قدراته لطلب
ليتابع ،وتثري فضول الباحث
ّ
اإلضافة ،أو إعادة القراءة العلمية الواعية ،وكل ذلك ال يتأتى من دون ممارسة
بحثية جديدة ،و مناقشة علمية جادة عىل نحو جيعلنا بإزاء بحث علمي جديد ،أو

إضافة موضوعية تستحق النرش يف املجالت العلمية  ،وهذا هو شأن البحث العلمي

والطلب املعريف إن هو أراد أن ينهض بوعي املجتمع.

وألن املجلة وضعت بذارها يف تربة خصبة ،منذ ما يقارب السنتني ،وألن

القائمني عليها ،سقوها وأحسنوا رعايتها ،فأتت أوىل ثامرها مؤمترا علميا ،وألن
طموحها كان شاسعا؛ فقد جاء املؤمتر (عامليا) ،وقد اشرتك فيه أساتذة علامء من

بلدان عربية وأجنبية ،فضال عن العراقيني ،وهلذا رأينا أن نرشع بنرش البحوث

املشاركة يف ذلك املؤمتر يف أعدادها تباعا ،ومل نشأ أن نحتجزها يف عدد خاص ،رغبة

يف توشيح أكرب عدد من إصداراهتا ببهاء تلك البحوث التي خلفت وراءها أصداء

طيبة ،وملا تزل تتجاوب يف أركان املكان.

وألن املؤمترين أوصوا بانطالق تلك املجلة صوب (العاملية)؛ ال سيام أن املجلة

خطت أوىل خطواهتا صوهبا يف مؤمترها ذاك ،وقد سجلت حضورا ونجاحا ،فقد

صار نرش تلك البحوث العاملية والعربية يف أعداد جملتنا ،هو بمثابة اخلطوة التالية
لرتسيخ النهج العاملي.

وجريا عىل عادة املجلة يف تضمني أعدادها ملفا خاصا ،فقد أفردنا يف هذا العدد

إضاممة من البحوث تتعلق برتاث اإلمام احلسني ،فكان الوقت ،والثورة،
واملوضوع السيايس ،وروايات الطف يف كتب الرتاث اإلسالمي هي ثيامت األبحاث
التي تناولت ذلك الرتاث الذي ال تنقيض عجائبه لثباهتا وصالحيتها الراسخة رغم

تغيرّ الزمان واملكان ،ومن هنا كان عنوان ذلك امللف (الثابت احلسيني يف عامل

متغري).

ونحن يف هذه املناسبة نجدد الدعوة ألقالم البحث العلمي الرصني ملتابعة

إصدارات جملة العميد أوال ،ويف رفدها بكل ما يتطلعون إىل إنجازه من بحوث
علمية تسهم باإلضافة النافعة التي ختدم سري احلركة العلمية يف عراقنا احلبيب.
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م .عيل عبد احلسني خليل الفضل

 ...ملخص البحث ...
تضمن البحث املوسوم بـ (إدارة الوقت من وجهة نظر اإلمام احلسني)

املنهجية العلمية املتمثلة بمشكلة البحث واألهداف واألمهية وفرضية البحث،
وتناول اإلطار النظري والتحلييل ،مفهوم إدارة الوقت ،وإدارة الوقت يف الفكر
اإلسالمي ،وإدارة الوقت من وجهة نظر اإلمام احلسني ،ويمكن حتديد مشكلة

البحث بالنقاط الرئيسة اآلتية:

1 .1إمهال كبري يف املؤسسات واملنظامت العربية واإلسالمية للوقت عىل الرغم من
أن الدين اإلسالمي ورجاالته أعطوا مساحة كبرية يف أدبياهتم هلذا املورد املهم.

2 .2عدم وجود منهج إداري إسالمي ،يصلح أن يكون معيارا وأسلوبا إلدارة
املنظامت بكل أصنافها كبري ًة وصغرية ،هادفة للربحية أو غري هادفة للربحية،
من التجارب واحلاالت الدراسية يف األدب العريب اإلسالمي ،واالكتفاء

بالنظريات والدراسات الغربية.

أما األهداف البارزة يف البحث فكانت:

1 .1توضيح مفهوم الوقت وإدارته يف أدبيات إدارة األعامل واألدب اإلسالمي.

2 .2حتليل آخر أربع وعرشين ساعة مرت باحلسني خالل معركة الطف
التارخيية ودراسة أسلوب التعامل مع احلدث وصناعة احلدث وإدارة الوقت.

3 .3دراسة العالقة بني عنارص العملية اإلدارية والوقت وفق منظور اإلمام
احلسني.

العدد الثامن  ..حمرم / #1435كانون األول 2013م
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إدارة الوقت من وجهة نظر اإلمام احلسني 

وقد جاء يف اإلطار النظري ما من شأنه إثبات فرضية البحث وحتقيق أهدافه

وإبراز أمهيته ،مستخدما املراجع واملصادر التي من شأهنا إغناء البحث وترصينه،

ويف ضوء ذلك توصلنا إىل مجلة من االستنتاجات والتوصيات نعرض أمهها ،فعىل

مستوى االستنتاجات كان أمهها:

أن اإلمام احلسني تعامل مع الوقت بوصفه موردا رئيس ًا ،سعى باستمرار

إىل حتقيق االستغالل األمثل فيه ،ويف كثري من املواقف جتنب اإلمام  حاالت
هدر الوقت وضياعه ،حتى جتنب النوم العميق الذي هو رضورة وحاجة أساسية يف

سلم ماسلو( )Maslowللحاجات ،واثبت أن مورد الوقت ترتفع قيمته املستقبلية
بناء عىل التنظيم والتنسيق والتخطيط اجليد ،لقد خلق احلسني قيمة مضافة

( )Add valueمن خالل تعظيم النتائج التي تتحقق من استغالل الوقت ،وقد

ختم البحث بمجموعة من التوصيات التي يمكن أن نوجهها للمنظامت الصغرية
والكبرية سواء كانت هادفة للربحية أم منظامت أعامل ،وكانت أهم التوصيات:

1 .1االستغالل األمثل ملورد الوقت ،طاملا خصائصه تنبئ عن قيمته الكبرية عىل
الرغم من وفرته لدى الكثريين واستثامره اليوم بناء عىل معطيات املايض

سيجعل املستقبل أكثر إرشاقا ،ورضورة التعامل معه عىل كل املستويات
اإلدارية وفق رؤية جديدة عكس القديمة القائمة عىل هدره وضياعه.

2 .2تشكيل جلان علمية متخصصة ودائمة يف املؤسسات ومنظامت األعامل،
وظيفتها األساسية إدارة الوقت ومنع اهلدر فيه ،تنطلق هذه اللجان وفق قاعدة

أهل البيت  ومن كنوز إرثهم الفكري وهي مقولة أن (من استوى يوماه فهو

مغبون )...وهذه املقولة حتث عىل استثامر الوقت وحتقيق قيمة مضافة وحتقيق
الرقابة الذاتية عىل سري األعامل.
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...Abstract...
Time management as to the viewpoint of Imam Al Hussein
represents research problem, objectives and importance, whose
premise addresses the theoretical and the analytical framework. The
concept of time management in Islamic thought, time management
as to the viewpoint of Imam Hussein, is of high importance; the
research problem can be identified in the following main points:
1. Time is neglected in Arabic and Islamic institutions and
organizations although the Islamic religion and its statesmen
gave much shrifts to such an important resource.
2. There is a lack of an Islamic administrative approach, fit to be
standard methods for managing organizations, experiments and
study cases in the Arabic-Islamic literature, and only sufficient
Western theories and studies.
The main objectives of the research are:
1. To clarify the concept of time management in the literature of
business administration and Islamic literature.
2. To analyze the last twenty-four hours Al-Hussein bin Ali bin
AbiTalib (Peace be upon him) spent during Al-Taff Battle, and to
study how to deal with the event and time management.
3. To study the relationship between the elements of administrative
processes in accordance with the perspective of time and
thought of Al-Hussein bin Ali.
As stated in the theoretical framework that would prove the
research hypothesis, and achieve its objectives to highlight its
25
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importance in using the best references and sources enriching the
research paper. In the light of this we have reached a number of
conclusions and recommendations, we review the most important:
Al-Imam Al-Hussein deals with time as a major supplier and
achieves optimal time exploitation, so he avoids deep sleep that
is a necessity and a basic need in the hierarchy (Maslow) needs,
and proves that the time resource appreciates future based on the
organization, coordination and good planning, Al-Hussein creates
added value by maximizing the results achieved from the use of the
time.
The research concluded with a set of recommendations to all
the small and large organizations:
1. Exploiting the time resource, since exploitation of time
designates high value.
2. orming committees that are scientific and permanent specialized
in business organizations, and preventing the waste of time,
these committees are to work in tandem with Ahlalbayt, the
treasure of their thought and tee ancient saying: One whose
two days are much the same is in loss", such a saying urges to
invent time and achieve the self-cognizance of time.
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املنهجية العلمية
مشكلة البحث ()Problem

حتتاج اغلب قياداتنا اإلدارية يف خمتلف املؤسسات اهلادفة للربحية وغري اهلادفة

للربحية ومؤسسات الدولة ومؤسسات املجتمع املدين ،إىل وضع إسرتاتيجيات
وسياسات مستقبلية لبلوغ أهدافها كليا أو جزئيا ،ولصياغة تلك اإلسرتاتيجيات
ٍ
وتقص للبيئة الداخلية واخلارجية ملؤسساهتا
والسياسات حتتاج إىل عملية حتليل

وإىل خرباء واستشاريني ومتخصصني لبلوغ أقىص نسبة ممكنة من تلك األهداف،
ويف كثري من األحيان تلجأ املؤسسات املتطورة إىل حاالت دراسية سابقة أو جتارب

سابقة لإلفادة منها وهو حق مرشوع ،وقد يكون شيئا مميزا إن تم اإلفادة من جتارب
اآلخرين أو جتارب املايض ،لقد رشع الباحثون والكتاب (الغربيون عىل وجه
اخلصوص) بتوثيق تلك التجارب والتعليق عليها وكثريا ما أسسوا نظرياهتم عليها،
وبعد هذه املقدمة البسيطة يمكن حتديد مشكلة البحث بالنقاط الرئيسة اآلتية:

1 .1إمهال كبري يف املؤسسات واملنظامت العربية واإلسالمية للوقت عىل الرغم
من أن الدين اإلسالمي ورجاالته أعطوا هذا املورد املهم مساحة كبرية يف

أدبياهتم.

2 .2عدم وجود منهج إداري إسالمي ،يصلح أن يكون معيارا وأسلوبا إلدارة
املنظامت بكل أصنافها من كبرية وصغرية وهادفة للربحية أم غري هادفة

العدد الثامن  ..حمرم / #1435كانون األول 2013م
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للربحية ،من التجارب واحلاالت الدراسية يف األدب العريب اإلسالمي،

واالكتفاء بالنظريات والدراسات الغربية.
أهداف البحث ()Objective

1 .1مناقشة وحتليل املواقف واحلاالت الدراسية التي من شأهنا أن تكون نقطة
انطالق ملبادئ وأسس إدارية يف التعامل مع الوقت مستوحاة من فكر اإلمام
احلسني ألحداث وقعت يف معركة الطف.

2 .2توضيح مفهوم الوقت وإدارته يف أدبيات ادارة األعامل واألدب اإلسالمي.

3 .3حتليل آخر أربع وعرشين ساعة مرت باحلسني خالل معركة الطف
التارخيية ودراسة أسلوب التعامل مع احلدث وصناعة احلدث وإدارة الوقت.

4 .4دراسة العالقة بني عنارص العملية اإلدارية والوقت وفق منظور احلسني.
أمهية البحث ()Importance

تنبع أمهية البحث من:
1 .1دور اإلرث التارخيي والفكر اإلسالمي يف ﺇغناء وتعزيز عملية بناء سياساتنا
وإسرتاتيجيتنا املستقبلية يف املؤسسات اإلدارية كافة.

2 .2استعامل األساليب واألفكار الفريدة يف مدة زمنية مل يكن حجم األنشطة
ومستواها واملصطلحات اإلدارية فيها متطورة كام هو احلال هذه األيام ،وتلك

األساليب تعد اليوم من أرقى أدوات اإلدارة الناجحة.
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3 .3أسلوب التعامل مع املوارد وخصوصا مورد الوقت عىل انه عنرص بالغ األمهية
يف احلدث اإلداري وان استغالله سبب نجاح املنظامت وهدره سبب تأخرها.

فرضيات البحث ()Hypothesis

تم حتديد فرضيات البحث بام يأيت:
1 .1اكتسب الوقت أمهية بالغة يف الفكر اإلسالميُ ،ع ِّلقت عليه مفاتيح النجاح
والتقدم.

2 .2خضوع منظمة احلسني التي أطلقنا عليها تسمية «منظمة اإلمام
احلسني الثورية» لكل املعايري واملفاهيم والنظريات اإلدارية احلالية

خصوصا إدارة الوقت.

3 .3توفر العنارص الرئيسة إلدارة الوقت يف كل األحداث التي واجهت منظمة
اإلمام احلسني يف األحداث السابقة والالحقة ملعركة الطف سنة 61
هجرية.

مصادر مجع املعلومات ()Information Resources

1 .1مصادر ومراجع تارخيية :تم االستعانة بالرسائل اجلامعية والبحوث
والكتب املتعلقة بموضوع البحث والقريبة منها.

2 .2مصادر ميدانية:
• االنرتنت.

•املقابالت الشخصية.
العدد الثامن  ..حمرم / #1435كانون األول 2013م
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مفهوم إدارة الوقت
 ...متهيد ...
يرى الكتاب واملختصون يف العلوم اإلدارية املعارصة أن إدارة الوقت هي

مهارة الفرد يف السيطرة عىل الوقت املتاح ،وان الشخص الذي ال يستطيع إدارة

وقته ال يستطيع إدارة شؤون اآلخرين ،ويعد الوقت من أهم املوارد الفريدة التي
أعطيت بالتساوي لكل الناس دون متييز ،ومل يمتلك الناس القدرة عىل السيطرة
عليه لكن من املمكن أن حيققوا االستغالل األمثل له ،والوقت بوصفه مورد ًا يمتاز

بجملة من الصفات الفريدة التي ال تتوفر يف املوارد األخرى( )1املوجودة يف الطبيعة،
ومن أهم هذه اخلصائص والصفات ما يأيت(:)2
•الوقت يمر برسعة ثابتة وحمدودة.

•يتحرك الوقت بموجب نظام معني وحمكم ال يمكن تغيريه أو إيقافه أو
إعادة تنظيمه.

•إن هلذا املورد (الوقت) كلفة.

•ال يمكن استالفه أو ادخاره أو إحالله.

•ال يمكن بيعه أو رشاؤه أو تأجريه أو استعارته أو مضاعفته أو تصنيعه أو
توفريه.

•يرى بعضهم أن الوقت ال يمكن رسقته(.)3
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وبام إن للوقت كل هذه اخلصوصية واألمهية بوصفه مورد ًا من موارد اإلدارة،

فإن إدارة الوقت ختتلف عن إدارة املوارد األخرى يف املنظامت ،وقد أعطى كثري من

الشخصيات واملتتبعني واملهتمني هبذا اجلانب رأيه بذلك فقالوا يف الوقت ما يأيت(:)4
•«إن إدارة الوقت تعني إدارة الذات ،الن من يستطيع إدارة ذاته يستطيع
إدارة اآلخرين» (دراكر)Draker -

•«الوقت مورد فريد ال يمكن ادخاره بل جيب استخدامه بحكمة» (جنيرت
ميرتا)Gnitr Mitra -

•«جيب أن يميض الوقت بنفس الرقابة الشديدة التي نوليها للممتلكات
األخرى» (ديل تيمب)Dell Temp -

•«الوقت هو أندر املوارد فان مل تتم إدارته ،لن تتم إدارة أي يشء آخر» (بيرت
دراكر)Peter Drucker -

وقد واجه ُكتاب إدارة الوقت املعارصون صعوبات كثرية يف االتفاق عىل

تعريف حمدد إلدارة الوقت ( )Time Managementلكنهم توصلوا إىل مجلة

عنارص اتفقوا عليها أحصيناها بالنقاط اآلتية:

•هذا املفهوم هو القدرة عىل إدارة الوقت بكفاءة وفاعلية(.)5
•القدرة عىل انجاز األعامل خالل وقت حمدد.

•االختيار الصحيح والتخطيط والرتتيب والتنظيم لألعامل بام حيقق اهلدف
املنشود(.)6

•مهارة الفرد يف السيطرة عىل الوقت املتاح للعمل يف ظل املعوقات
اخلارجية.
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إدارة الوقت يف الفكر اإلسالمي
لقد نّبه القرآن الكريم يف كثري من آياته وأشار إىل الصيغ املختلفة للوقت ومنها

(الدهر ،احلني ،اآلن ،األجل ،األمد ،الرسمد ،العرص )...وغريها من األلفاظ التي
تدل عىل الوقت وترتبط بالفعل وتنظيمه ،وبعضها هلا عالقة باإلدارة واالستغالل

األمثل له ودل بعضها عىل معاين الكون واخللق ووجه العالقة بني اإلنسان وربه يف
العقيدة والعبادة ،وما يمكن مالحظته من خالل ظواهر اآليات الرشيفة ما يأيت:
 .1الوقت نعمة من اهلل عز وجل عىل اإلنسان:
﴿وإِنْ َت ُعدُّ وا
بينّ القرآن الكريم أن نعم اهلل عىل عباده كثرية ال حتىص قال تعاىلَ :
نِ ْع َم َة اهللِ ال حُ ْت ُصوها﴾ (سورة إبراهيم اآلية  ،)34فنجد أن اجل وأعظم النعم عىل

اإلنسان هي نعمة الوقت التي هي من أصول النعم فالوقت هو عمر احلياة وميدان

وجود اإلنسان.

 .2قسم اهلل سبحانه وتعاىل بالوقت:
لألمهية البالغة والعظمة اجلليلة للوقت ،أقسم الباري عز وجل به يف مواطن
﴿وال َّل ْيلِ إِذا َيغْ شى * َوال َّنها ِر إِذا جَ َ
ت ىَّل﴾ (سورة الليل اآلية
كثري ومن ذلك قوله تعاىلَ :
(.))2-1
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 .3ارتباط اخللق بالغاية من اخللق:
خلق اهلل تعاىل الوقت لغاية نبيلة وهدف سام وهي عبادة اهلل وإعامر األرض

ْس إِ َّال لِ َي ْع ُبدُ ِ
﴿وما َخ َل ْق ُت جْ ِ
ال َّن َوا ِ
ون﴾ (سورة الذاريات اآلية ،)56
حيث قال تعاىلَ :
إلن َ
﴿و ُه َو ا َّل ِذي َج َع َل ُكم َخالئِ َف َ
األ ْر ِ
ض﴾ (سورة األنعام اآلية .)165
وقوله تعاىلَ :
ْ
 .4جدولة الوقت والتخطيط للحياة:
ارتبطت العبادات وأغلب األنشطة اليومية بمواعيد وأوقات حمددة مما يرفع

الصال َة كا َن ْت َعلىَ المْ ُؤْ ِمنِ َ
ني ِكتاب ًا
من أمهية الوقت يف حياة املسلمني قال تعاىل﴿ :إِنَّ َّ

َم ْو ُقوت ًا﴾ (سورة النساء اآلية  ،)103فضال عن ذلك ارتباط التقويم اإلسالمي باألشهر
القمرية قال تعاىلَ ﴿ :يس َئ ُلو َن َك َع ِن َ
األ ِه َّل ِة ُق ْل ِه َي َم ِ
يت لِل َّن ِ
اس َوالحْ َ ِّج﴾ (سورة
واق ُ
ْ
البقرة اآلية  ،)189وهذه دالالت عىل أن اإلسالم قد سبق يف التنبيه عىل أمهية الوقت
كل النظريات احلديثة يف علم اإلدارة.

أما سرية النبي وآل بيته  فمليئة بام يؤكد أمهية مورد الوقت والتشديد

عىل اغتنام الفرص واالستغالل األمثل (للزمن املتاح)(،)7وهو يشكل نسبة قليلة

من حياة اإلنسان تقدر بــ  %50من عمر اإلنسان أو اقل بالنسبة لإلنسان الطبيعي،
فعن النبي األكرم  قال :اغتنم مخسا قبل مخس :شبابك قبل هرمك وصحتك قبل

سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك.

()8

وقال أمري املؤمنني عيل خماطبا ابن آدم :إنام أنت عدد أيام ،فكل يوم

يميض عليك يميض ببعضك( ،)9وهنا عىل اإلنسان العاقل املدرك أن يستفيد من
هذه القواعد ليحقق كثريا من النتائج يف القليل من الوقت وذلك من خالل التفكري
العدد الثامن  ..حمرم / #1435كانون األول 2013م
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وحسن التدبري وتنظيم الوقت واألعامل ،وقد أكد أمري املؤمنني  أيضا عدم هدر
الوقت وضياعه فقال  :لو اعتربت بام أضعت من مايض عمرك حلفظت ما بقي،
وقال أيضا  :الفرصة متر مرور السحاب فانتهزوا فرص اخلري( ،)10وهذه إشارة

واضحة إىل اغتنام الفرص وحتقيق املقاصد من خالل اليقظة يف العمل والدراية
والعلم والرتقب املستمر.

ويف احلث عىل العمل واستغالل الوقت تطرق أئمتنا األبرار إىل معان عديدة،

فعن أيب عبد اهلل الصادق  قال :من استوى يوماه فهو مغبون ....ومن كان آخر

يوميه خريمها فهو مغبوط ،ومن كان آخر يوميه رشمها فهو ملعون ومن مل ير الزيادة
يف نفسه فهو إىل النقصان ....ومن كان إىل النقصان ،فاملوت خري له من احلياة(،)11

وقال اإلمام الكاظم  :إن اهلل تعاىل ليبغض العبد النوام ،إن اهلل تعاىل ليبغض

العبد الفارغ(.)12

ومما تقدم نفهم أن الفكر اإلسالمي سبق علامء اإلدارة يف االهتامم بالوقت

ورشع أسسه ووضع معايريه ،ونفهم أن الوقت اكتسب قدسية فضال عن خواصه
الفريدة ،من خالل تأكيد الكتب الساموية عليه وآخرها القرآن الكريم عالوة عىل

ما أثرانا به رسولنا الكريم  والعرتة املنتجبون ،فأصبح من باب أوىل أن يعمل به
األئمة األطهار  قبل غريهم ملا امتلكوه من مهام إدارية ،نابعة من تكليفهم اإلهلي

باإلمامة وقيادة األمة.
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سأعرض يف هذا املحور احلاالت الدراسية ( )Case Studiesواملواقف التي

تستدعي االنتباه والتقيص وفق املداخل األساسية لعلم اإلدارة التي تنحرص يف

النظريات والوظائف وأنامط القيادة ،ويف بحث سابق لنا توصلنا إىل أن الركب

احلسيني هو منظمة مصغرة كونه وحدة اجتامعية هادفة ،حتققت به رشوط الرتابط
وتكون هذا الركب أو املنظمة يف ضوء تكامل نوعني من
واالنتامء واألهداف،
ّ

أنواع املنظامت( ،)13وعليه فإن الركب احلسيني يكون هبيئة منظمة طبيعية وتلقائية

( )Natural or Spontaneous Organizationبحكم االنتامء العائيل والديني

ملكوناته( ،)14ويطلق عليه كتاب اإلدارة بـ(منظمة األمر الواقع).

أما النوع الثاين فهو ركب حسيني ّ
مكون ( )Formed Organizationتم

تكوينه يف ضوء أهداف وتوجهات اإلمام احلسني اإلصالحية التي خرج من
أجلها وجعلها أهدافا مشرتكة مع أفراد منظمته اآلخرين فأسس  هذه املنظمة،
لتنشأ منظمة مركبة النوع وهي منظمة الركب احلسيني (الطبيعية  -املكونة) ،وهذا

الركب هو منظمة من النوع الصغري يف مرحلة التأسيس ألهنا تتكون من ( )495فرد
يف إحصائية سابقة(.)15
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أوال :الوقت ونظريات اإلدارة
برزت بشكل واضح يف أوائل القرن املايض أمهية الوقت يف نظريات اإلدارة

الكالسيكية وتلتها النظريات احلديثة التي وسعت اهتاممها بالوقت بنسبة اكرب(،)16

ونجد مفاهيم هذه النظريات ماثلة يف تعامل اإلمام احلسني مع أفراد منظمته
عند التوجه للعراق،فنرى مبادئ مدرسة التقسيامت اإلدارية تارة وأخرى مبادئ

مدرسة العالقات اإلنسانية ونظرية النظم واإلدارة العلمية ،أي مجع خصائص
املدارس الكالسيكية واحلديثة ،وقد ال نصل إىل حتديد نوع حمدّ د من املدارس

اإلدارية التي اتبعها اإلمام  والسبب يعود إىل أن اإلمام احلسني انفرد

بأسلوب خاص ومميز يف اإلدارة ،استلهم قيمه من عدة مصادر أمهها:
•الترشيع الساموي املتجسد يف القرآن وهو الدستور اإلهلي.

•املصدر الثاين هو الفكر والسلوك الفريد يف التعامل اإلنساين عموما
واإلداري خصوصا لرسول اهلل  وأمري املؤمنني  يف حياهتم

الرسالية ويف حروهبم( )17التي خاضوها.

ويف ما يأيت يمكن وضع سامت رئيسة مستوحاة من النظريات اإلدارية جمتمعة

وتأخذ بنظر االعتبار عامل الوقت ( )Timeمورد ًا ويمكن أن نطلق عليها أنموذج

الطف اإلداري ( ،)Taff Managerial Modelطبقها اإلمام احلسني يف مسريته

إىل كربالء وحتديدا اليوم األخري من حياته الذي يمثل قمة هرم األزمة التي واجهها

يف واقعة الطف:

1 .1االهتامم بالوقت بوصفه مورد ًا نادر ًا واستغالله بشكل يتناسب مع حجم
أهداف اإلمام احلسني ونظرته اإلسرتاتيجية البعيدة وهنا البد لنا من
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وقفة إلبراز مضامني عليا ال يمكن جتاوزها ،فقد ذكرت الروايات أن اإلمام
احلسني طلب من خصومه أن تكون املناجزة يف القتال شخصا لشخص

عىل مستوى اجليش بالكامل ،وهذا خمالف لقواعد القتال آنذاك ،فعادة العرب

يف احلروب أن خترج ثالثة من شجعاهنا من كال الفريقني يقتتلون ،بعدها يكون
اللقاء مجاعي بينهم بحسب التقسيامت التقليدية للجيشني ميمنة اجليش األول
قبال ميرسة اجليش الثاين والقلب مع القلب ،وكل حسب خطته بني كر وفر،

ويعود سبب هذه املخالفة يف أعراف القتال إىل أمرين ،األول أن موكب اإلمام

احلسني مل يكن مهيأ إىل معركة هبذا احلجم الن موكبه كان موكبا سلميا

دبلوماسيا ( )Diplomaticواضطر للقتال فأصبح من املنطق أن تكون املناجزة
شخصا لشخص حتى يلحق اكرب رضر بالفريق املقابل ،والسبب الثاين وهو

األرجح واألكثر أمهية أن اإلمام احلسني أراد إطالة وقت املعركة لعدة

أسباب نذكر أمهها:

•عدم الرغبة يف إراقة مزيد من الدماء واحلث عىل السالم وإصالح أمر
املسلمني وتشجيع املرتدين إىل التوبة ،وما استطالة وقت املعركة إال

لغرض كسب مشاعر مجوع املحاربني من اجل عدوهلم واستاملتهم إىل
احلق عن طريق النصح واإلرشاد قبل بدأ املنازلة ،فالروايات تذكر أن كل

فارس عندما خيرج للميدان يف واقعة الطف كان يعلن بأعىل صوته معرفا
بنفسه وبعدها يبدأ بنصح وإرشاد الفريق املقابل لعله يرجع إىل رشده
واإلعراض عن سفك دماء ابن خري خلق اهلل احلسني.

•االستغالل األمثل لوقت املعركة وإطالتها لتكون حمط أنظار التاريخ
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وميدان أقالم األدباء والشعراء واحلكامء واملنصفني ورجال الفكر

والعقيدة واملتتبعني للفكر اإلسالمي واملسلمني أنفسهم واألديان األخرى

وأصبحت كربالء دستورا ألحرار العامل.

2 .2حتقيق األهداف املنشودة بأقىص غاية من الدقة وأفضل استخدام للعقل والعلم
دون عشوائية أو تردد.

 3 .3بناء املنظمة احلسينية يف إطار العالقات االجتامعية واإلنسانية عىل املستوى
األفقي والعمودي مع املرؤسيني ومع من هم من خارج املنظمة ،ويظهر عامل

الوقت جليا هنا من خالل إعطاء الفرصة والوقت الكايف دون إجبار لتحديد

سلوكيات أعضاء املنظمة.

4 .4وقد تضمنت النظرية اإلدارية التي انتهجها اإلمامأيضا ما يأيت:
• تقسيم الواجبات و تفويض الصالحيات واملسؤوليات قبل العارش من
حمرم وبعده.

• وحدة إصدار األوامر (اإلمام احلسني يف حياته ،السيدة زينب 
واإلمام زين العابدين بعد العارش من حمرم).

• خضوع املصلحة الشخصية للتوجيهات اإلهلية واملصلحة العامة املنسجمة
مع توجهات الدين احلنيف.

• مكافأة األفراد (وعد اإلمام احلسني ألصحابه باجلنة واملنزلة الرفيعة).

الكلية للحسني والسيدة زينب  عن
•التسلسل اهلرمي (املسؤولية
ّ
العيال وأيب الفضل العباس عن املقاتلني من أهل بيت النبوة وحبيب
بن مظاهر  عن األصحاب).
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• روح املبادرة (موقف السيدة زينب  يف الذود والدفاع عن اإلمام زين
العابدين يف جملس ابن زياد يف الكوفة).

•استقطاب الطاقات الصاحلة (كام هو احلال يف استقطاب حبيب بن مظاهر
األسدي وزهري بن القني ووهب بن حباب الكلبي وغريهم)(.)18

ثانيا :الوقت ووظائف اإلدارة
الوقت هو احد العنارص املهمة الداخلة يف مفاصل ومراحل العملية اإلدارية،

لذا سيتم فيام يأيت تسليط الضوء عىل عالقة الوقت بعنارص العملية اإلدارية وفق

رؤى اإلمام احلسني يف واقعة الطف:

1.1التخطيط والوقت ()Planning and Time
التخطيط يعني إعداد اخلطة اإلدارية ،التي يراعى فيها التسلسل الزمني لكل

مرحلة من مراحل العملية اإلدارية ،وهذه اخلطة كي تكون ناجحة البد أن تكون

هلا أهداف معينة ( )Objectivesتتميز بالوضوح الكمي والزمني( ،)19لقد تم حتديد

املراحل والوسائل الالزمة لتحقيق أهداف املنظمة احلسينية مسبقا من خالل ثالث
خطط رئيسة وضعها اإلمام احلسني وهيأ منظمته لتحقيقها وأخذت بعدين
زمانيني (البعد الزمني القريب والبعد الزمني البعيد أو اإلسرتاتيجي) وهي:

•التخطيط للسري باجتاه العراق وحتديدا الكوفة لتحقيق أهداف منظمة
احلسني الثورية ،وهذه اخلطة ذات الوقت املحدود تضمنت

التهيئة السلوكية للفرد والتهيئة التكتيكية حلركة الركب احلسيني وهتيئة
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املستلزمات املادية واللوجستية ،بام يسهل حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية
بعيدة املدى.

•التخطيط ملا بعد عاشوراء والتهيؤ للظروف الطارئة واستكامل الرسالة
التي خرج من أجلها اإلمام احلسني بالدور املوكل للسيدة زينب 
واإلمام زين العابدين بكشف املخطط األموي خصوصا ما جاء به
يزيد وفضح األمويني ونقل الصورة احلقيقية عام جرى يف كربالء.

•التخطيط اإلسرتاتيجي الذي استمر ليومنا هذا الذي يمكن أن نعبرّ
عنه انه من األهداف التي مل يعلن عنها اإلمام  لكن ملسنا جزء ًا من
األهداف من خالل إيقاظ ضمري األمة وإحياء احلس الثوري ضد الطغاة

وحمريف دين اهلل ورسالة املصطفى  ،والبد من اإلشارة إىل أن األهداف
الرئيسة سابقة الذكر تضمنت أهدافا فرعية حتققت ضمنا ساعدت عىل

تعزيز اخلطط الرئيسة املوضوعة وتقوية املنظمة احلسينية ،عىل العموم
أن القائد الناجح واملدير البد أن يستفيد من ختطيط وجتارب اآلخرين
اخلاصة والعامة والبد أن تكون لعملية التخطيط هذه رشوط وحمددات

كالدقة والوضوح واختيار التوقيت املناسب لتجنب اهلدر يف اجلهود
والطاقات ،ولعل ابرز رشط يف التخطيط هو احتاملية وقوع األحداث

الطارئة واألزمات التي تقود إىل االهنيار فيام إذا مل تؤخذ باحلسبان(.)20
2.2التنظيم والوقت ()Organizing and Time

ارتبط التنظيم بعامل الوقت ارتباطا وثيقا من خالل جمموعة من املحاور نذكر
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بعض ًا منها ،حتديد مهام األفراد وتقسيمها بشكل موضوعي وعادل وحتديد ختصصهم

يف املنظمة ،تطبيق مبادئ تفويض السلطة ،ويقصد بتفويض السلطة (Delegation

 )of Authorityأن يمنح املدير املرؤوسني سلطة اختاذ القرار بخصوص موضوع

معني يقع حتت مسؤولية املدير ،والغرض األساس من التفويض هو جعل التنظيم
ممكن ًا ،فليس هناك شخص يستطيع أن يؤدي كافة األعامل الرضورية لتحقيق
أهداف املجموعة،و أهم مزايا التفويض األساسية ،توفري وقت املدير لعملية

اإلبتكار واإلبداع ،ومن خالل حتليل طبيعة الصالحيات واملسؤوليات التي أوكلها

احلسني للسيدة زينب  نجد أهنا اختلفت تبعا للمرحلة التي مرت هبا منذ
انطالقهم من احلجاز باجتاه العراق ،ففي مرحلة ما قبل عاشوراء كانت املسؤوليات

اقل تعقيدا مقارنة بام بعد العارش من حمرم ،وبعد اليوم العارش تغري املستوى التنظيمي

للسيدة زينب  وازداد حجم مسؤولياهتا وصالحياهتا لرتتقي إىل مستوى القيادة

مع السجاد  تبعا لتغري الزمن واختالف اجلهد عام كان قبل ذلك ،وأصبحت
زينب تقسم األعامل واملسؤوليات عىل أعضاء منظمة احلسني الثورية ومتارس

دورها يف التنظيم وضامن أن كل عمل يف هذه املجموعة ال يبقى من دون مسؤول.
3.3التوجيه والوقت ()Motivation and Time

وهو إرشاد األفراد إىل كيفية تأدية الواجبات املناطة هبم ،من خالل االتصاالت

بمختلف أنواعها خصوصا (الشفهية والكتابية فقط وفقا للحقبة التارخيية قيد

الدراسة) ،فكانت أوىل قواعد الرسالة احلسينية يف مكة واملدينة ملن خلفهم ومل
يصطحبهم معه ،وكانت التوجيهات مستمرة عىل طول الطريق إىل العراق وقبلها

البن عمه وسفريه مسلم بن عقيل  حتى جاء اليوم األخري وقسمت املهام
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املوقفية يف حينها واملواقف العسكرية ،ويبهر أنظارنا املهام والتوجيهات الثقيلة التي

أودعها اإلمام  لكل من السيدة زينب  واإلمام زين العابدين  فقد قال
ُ
حلم ِ
أنت وأمي يا أبا عبد اهلل
ك الشيطانُ  ،قالت :بأيب َ
خي ُة ال ُي َّ
ذهبن َ
 ألخته :يا أ ّ
ُ
خية اتّقي َ
استقتلت َنفيس َ
ِ
بعزاء اهللِ واعلمي أنَّ أهل
تعزي
َ
اهلل َو ّ
فداك ...وقال هلا :يا أ َّ

كل ٍ
ِ
السامء ال يبقونَ وأنَّ َ
ٌ
ِ
هالك إال وج َه اهللِ الذي
يشء
األرض َيموتون ،وأنَّ أهل
لق األرض ُبق ِ
درتهَ ،و َ
َ
َخ َ
فرد َ
خري مني ،وأمي
يبعث
اخللق فيعودونَ َوهو ٌ
وحده ،أيب ٌ
ِ
برسول اهللِ أسوة(.)21
سلم
خري مني ،وأخي ٌ
ٌ
خري منيَ ،ويل َو هَلم ولكلِ ُم ٍ
4.4القيادة والوقت ()Leadership and Time

ترتبط القيادة بالوقت ارتباطا غري مبارش ،فسوء القيادة يعني حتقق اهلدر

ثم هدر مورد مهم جدا من موارد املنظمة ،وتذكر
( )Wastageيف الوقت ومن ّ

لنا الروايات أن اإلمام احلسني خرج يف الليلة األخرية بنفسه خارج اخليام
يتفقد التالع( )22والعقبات( )23والروايب( )24املحيطة هبم واملرشفة ع ٰ
ىل بيوهتم خمافة

أن تكون مكمن ًا هلجوم اخليل ،األمر الذي يدل ع ٰ
ىل إحاطته وبصريته وحنكته يف
القيادة ،وهبذا يكون  قد أنجز املهامت القيادية الرضورية استعداد ًا للمواجهة،

كام أنه نظم أصحابه صباح عاشوراء استعداد ًا للقتال فعني زهري بن القني عىل

وأعطى
امليمنة ،وحبيب بن مظاهر عىل امليرسة ،وثبت هو وأهل بيته يف القلب،
ٰ
رايته أخاه العباس ،ألنه وجده أكفأ من معه حلملها( ،)25ولكل مدير منظمة
نمطه اخلاص يف القيادة ،وتوجد تصنيفات عديدة يف علم اإلدارة ألنامط القيادة منها

األوتوقراطي ،والديمقراطي ،ونمط املدير املتساهل ،واملتوازن ،والبريوقراطي،

ونمط املدير الفعال ،ولعل اإلمام احلسني حرص دائام عىل التاميز يف التعامل
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مع منظمته فكان نمط قيادته عنرصا موروثا لقيادة أبيه( )26عيل بن أيب طالب

وهي مستوحاة من قيادة الرسول األعظم  التي منبعها روح اإلسالم احلقيقي،
ويمكن أن نوجز أهم سامت نمط القيادة عند اإلمام احلسني بالنقاط اآلتية(:)27

•للوقت أمهية قصوى ال يمكن التساهل فيها أو إغفاهلا ،ومل يمل إىل
التأجيل ،ويعتقد انه كلام ازداد إمعانا يف املايض ازداد بصرية يف املستقبل.

•تفويض السلطة كان ابرز سامت نمط القيادة احلسينية.

•التشجيع عىل الرقابة الذاتية للفرد واملتابعة هبدوء من قمة اهلرم اإلداري.

•االهتامم باجلانب اإلنساين لألفراد ،وحسن االستامع للمرؤوسني (أهل
بيته وأصحابه .)

•عىل الرغم من صعوبة املوقف وخطورته ينظر للحياة بنظرة تفاؤلية،
ويؤمن بجدوى أي نشاط يقوم به.

•يقيم وزنا كبريا للتخطيط والتخطيط اإلسرتاتيجي.

• يدير بمنطق األهداف الرسالية املقدسة ،ويضع مستويات عمل ذات فكر
متطور ،ويستنهض مهم العاملني لتحقيقها.

يقول الكاتب حممد نعمة الساموي يف موسوعة الثورة احلسينية« :كشف لنا

اإلمام احلسني ،األداء الدقيق كقائد خالل واقعة الطف وقبلها ،وهو أداء
يكشف سعيه الواضح الستثامر الوقت واجلهد إليصال رسالته لألمة كلها يف حماولة

منه إلرشاك كل أفرادها مهام طال الزمن.)28(»...

اتفق اغلب املؤرخني وكثري منهم كان حياديا ،وبعضهم كان يؤيد مسار حكم

الدولة األموية ،عىل أن اإلمام احلسني كان قائدا بارعا وقد حقق كل األهداف
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املرجوة من الثورة ،عىل الرغم من أن الظروف املحيطة مل تكن تسري يف صاحله من
حيث عدد األعوان والسالح ،لكن يمكن القول إن توجيهاته السديدة واالستثامر
األمثل للوقت واإلدارة الصحيحة من ترتيب العسكر وأسلوب املعركة وتوقيتات

قتال األنصار وأهل بيته ،كانت كلها حمسوبة ومدروسة ومتوازنة ابتداء من حلظة بدأ

مسريته وانتهاء باستشهاده ،ويرى املحللون أن املواقف التي واجهته مل تشذ عن بقية
املواقف يف أي مرحلة ،فكانت ساعة الصفر األوىل واإلنذار األول بدأ يف املدينة من

حلظة طلب البيعة منه ليزيد.

5.5التنسيق والوقت ()Coordination and Time
وهي اإلجراءات والرتتيبات التي تتعلق باجلهود اإلدارية وإجياد االنسجام

بني وحدات العمل( ،)29وقد أكد هنري فايول ( )30()Henry Fayolأمهيتها وعدها

أساسا رئيسا يف نجاح املنظمة ،وهذه الوظيفة تتداخل مع كافة الوظائف اإلدارية
األخرى (التخطيط ،التنظيم ،القيادة ،الرقابة...،الخ) وتكون جزءا منها ،وهذا

التداخل حيتم ارتباط الوقت بالتنسيق كتحصيل حاصل الهتامم باقي الوظائف

بالوقت.

6.6الرقابة ( )Controllingوالوقت
ّ
املخطط هلا يف
عملية مرادفة للتخطيط وهي ال تتم إال بعد معرفة األهداف

السابق ،فيستلزم الكشف عن األخطاء وقت حدوثها ومعاجلتها ،وقد تطول وتقرص
مدهتا تبعا للعوامل والظروف املحيطة باحلدث ،فكان اهلاجس الرقايب واضحا يف
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خطب احلسني ومنها كلمته الرائعة :إين مل اخرج أرشا وال بطرا وال مفسدا وال
ظاملا ،إنام خرجت لطلب اإلصالح يف امة جدي  ،أريد أن آمر باملعروف وأهنى

عن املنكر وأسري بسرية جدي وأيب(.)31

7.7اختاذ القرارات ( )Decision Makingوالوقت
تتفاوت وتتنوع القرارات ما بني املستويات اإلدارية ،األمر الذي يؤثر يف

الوقت الالزم الختاذ أي قرار ،واالهتامم بالوسائل والطرق املتاحة يف عملية اختاذ

القرار يساهم بشكل كبري يف توفري الوقت واجلهد وتقليل اخلسائر ،ويظهر جليا هنا
يف أهم قرار اختذه اإلمام احلسني وهو قرار بدء الثورة ،فعندما طلب منه (وايل
يزيد) عىل املدينة الوليد بن أيب سفيان مبايعة يزيد باخلالفة بعد موت معاوية ،فقال

له اإلمام  :أهيا األمري! إنا أهل بيت النبوة ،ومعدن الرسالة ،وخمتلف املالئكة،
بنا فتح اهلل وبنا ختم ،ويزيد رجل فاسق ،شارب للخمر ،قاتل النفس املحرتمة،

معلن للفسق ،ومثيل ال يبايع مثله ،ولكن نصبح وتصبحون ،وننظر وتنظرون ،أينا
أحق باخلالفة والبيعة( ،)32فكان هذا أوىل القرارات احلاسمة التي اختذها اإلمام وهو

البديل األمثل من بني جمموعة من البدائل (البديل األول خروج احلسني من
املدينة إىل مرص تفاديا للبيعة ،والبديل الثاين مبايعة يزيد والتخلص من املواجهة)

فتسارعت األحداث وبدأ اإلعداد للمراحل األخرى من الثورة احلسينية وبوجود
متغري الوقت الذي لو أهدر منه اليسري لكان عائقا أمام ملحمة تارخيية كملحمة

الطف واكتفينا بندب احلسني بسبب مقتله عىل يد مرتزقة اخلليفة يف مكة أو
املدينة.
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يقول الدكتور (عيل القائمي)« :إن اإلمام احلسني توفرت فيه ثالث

خصال مكنته من التميز يف القيادة وهي( :الورع واحللم وحسن اإلدارة)»(،)33

ويقول أيضا« :إن اإلمام رضب مثاال رائع ًا يف التنظيم وخصوصا تنظيم الوقت

وإدارته بشكل حيقق فيه االستغالل األمثل ،وجتسد ذلك يف وضعه برنامج الليلة
األخرية وهنار العارش حيث ساد عىل برناجمه التنظيم العايل والتنسيق اجليد وتوزيع
املهام واملسؤوليات ،وكان للتكتيك والسرتاتيج العسكري أثر واضح يف كسب

املعركة إعالميا واسرتاتيجيا عىل الرغم من خسارهتا ميدانيا وبشكل مؤقت ،حيث

قصمت واقعة الطف بعدها ظهر الدولة األموية وكانت سببا للسخط الشعبي
وتأجيج الرأي العام ضد بني أمية يف كل األمصار».
ثالثا :أنواع الوقت
للوقت أربعة تصنيفات وفق الرؤى اإلدارية سنطرحها وفقا ألحداث واقعة

الطف والتعامل مع الركب احلسيني بوصفها منظمة إدارية وهي(:)34
1.1الوقت اإلبداعي

وهو الوقت الذي يبذل يف التفكري العلمي والتخطيط املستقبيل والتوجيه

السليم ملعاجلة املشكالت ،وتقديم حلول موضوعية تضمن فاعلية ونتائج منطقية

للقرارات ،فاملتتبع ألحداث ليلة العارش من حمرم سنة  #61جيد بانوراما ملحمية

ولوحة فنية من السلوكيات والتدابري املتنوعة التي تارة تكون دعوة اإلمام 
ألصحابه للتخيل عنه وتارة يكون الطلب من أعدائه للعدول عن حماربته ونرصته،
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مل يكن ذلك تناقضا بل حاكى ( )Simulateاإلمام احلسني مبادئ أصحابه
كي يستعرضهم أمام التاريخ بموقفهم الثابت ،وحاكى اإلمام  نفوس

أعدائه ودعاها لنرصته ليلقي عليهم احلجة ويكشف للتاريخ مع من تعامل اإلمام
احلسني وأي صنف من أصناف البرش هؤالء؟ واخذ هذا السلوك وقتا كثريا يف

ليلة العارش من حمرم ما بني فك رقبة أصحاب احلسني من بيعته وبني ناصح
ومرشد ألعدائه وطالبي دمه(.)35
2.2الوقت التحضريي
ويعني املدة الزمنية التحضريية التي تسبق عملية بدء املهمة من ِّ
كل ما له ارتباط

مبارش أو غري مبارش يف تنفيذ املهام ،تنوعت التحضريات واالستعدادات للمهام

قبيل الرشوع يف الثورة احلسينية فكانت ما بني استعدادات معنوية وتعبئة روحية
ونفسية ووصايا( )36خصوصا ما أوىص به اإلمام  خاصته وأهل بيته ومنهم

أخوه حممد بن احلنفية  ،وتارة استعدادات مادية لوجستية  )37(Logisticوميدانية
للسفر الطويل إىل العراق وما يدّ خره من مفاجآت ذات سامت متوقعة للجميع.

3.3الوقت اإلنتاجي
وهو عبارة عن املدَّ ة الزمنية التي اس ُتغ ِرقت يف تنفيذ املهام املخطط هلا مسب ًقا،

سواء يف اإلبداع أم التحضري ،أي إنه ُمدَّ ة زمنية توازي تلك املدَّ ة اإلبداعية
استثامرا أمثل.
والتحضريية الستثامر الوقت واملوارد املتاحة
ً
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4.4الوقت العام أو غري املبارش
رصف يف إنجاز بعض األنشطة التي هلا تأثريها الداخيل
وهو الوقت الذي ُي َ

عىل مستقبل املنظمة ،ولكن بشكلٍ غري مبارش ،بل فرعي يقبل اإلنابة والتفويض،

ولعل ما قام به احلر بن يزيد الرياحي  من خماطبة الفريق األخر داللة واضحة
عىل هذا النوع من الوقت ،فخاطبهم احلر  قائال ...« :بئسام خلفتم حممدا يف
ذريته ،السقاكم اهلل يوم الضمأ إن مل تتوبوا وتنزعوا عام انتم عليه من يومكم هذا

يف ساعتكم هذه» فقد كان خطاب احلر  له بالغ األثر يف زعزعة صفوف اجليش
األموي بقيادة عمر بن سعد ألنه كان قائدا بارزا يف جيش عمر وكان اخلطاب حيمل

قيام ومعاين مشاهبة خلطابات اإلمام احلسني وهي اقرب لإلنابة(.)38

رابعا :تأجيل القتال ليلة العارش من حمرم (مقرتح اإلمام احلسني)
لعل السمة األكثر إثارة للجدل هي تأجيل اإلمام احلسني لوقت هنضته

إىل حني استالم يزيد احلكم،عىل الرغم من أن عهد معاوية كان ال يقل سو ًء عن

عهد ولده ،وهذا القرار مل يكن عشوائيا أو موقفيا بل قرار مدروس ،فكل مرحلة

من مراحل الدولة األموية كانت هلا ظروفها وتعامالهتا وخصوصا خالل فرتة حكم
معاوية ،حيث كان هناك اتفاق بني اإلمام احلسن وبني معاوية تضمن مجلة من

البنود ،علم اإلمام احلسني بخربته وحنكته أن معاوية لن يصرب عىل اتفاقه
وسينكل به وهو جزء أساس ومقدم للنهضة احلسينية يف عهد يزيد(.)39

لقد نجح اإلمام احلسني بتأجيل موعد املنازلة األخرية من عرص يوم

التاسع من حمرم حتى صباح يوم العارش من حمرم ،عندما اختار العباس سفريا
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بينه وبني ابن سعد ،وقد أوىص احلسني أخاه العباس هبذه الوصية( :)40ارجع
إليهم ،فان استطعت أن تؤخرهم إىل غدوة ،وتدفعهم عنا العشية ،لعلنا نصيل لربنا

الليلة وندعوه ونستغفره ،فهو يعلم أين قد كنت أحب الصالة له وتالوة كتابه،
وكثرة الدعاء واالستغفار(.)41

توجد أسباب عديدة نقلتها الروايات هلذا التأجيل ،وهذه األسباب يمكن من

نكون صورة أولية عن أبرز مالمح إدارة الوقت لدى اإلمام احلسني،
خالهلا أن ّ
والتأجيل يف رأينا حيمل مضامني عدة مضمون ظاهري وهو رفع الروح املعنوية

للمقاتلني وإشباع اجلانب الروحي بالصالة والدعاء وقراءة القران ،واملضمون
املسترت هو كسب الوقت إلجراء بعض الرتتيبات اإلدارية تسبق املعركة ،ويمكن
إجياز املكاسب األولية جراء التأجيل بام يأيت:

1 .1منح قيادة جيش العدو فرصة للتفكري بالعدول عن االقتتال.

2 .2رضب الروح املعنوية ملقاتيل جيش العدو.

3 .3كسب الوقت حلفر اخلندق حول موقع ختييم احلسني ،فقال  ألصحابه
ليلة العارش من حمرم :قوموا فاحفروا لنا حفرية حول عسكرنا هذا شبه اخلندق

وأججوا فيه نارا ،حتى يكون قتال القوم من وجه واحد ،ال يقاتلون فنشتغل
بحرهبم ونضيع احلرم(.)42

4 .4أراد اإلمام احلسني أن يأمر بأمره ويويص أهله(.)43

5 .5اهلدف استغالل الوقت لإلكثار من الدعاء والصالة كون الساعات املتبقية
حمدودة.

6 .6أراد اإلمام النجاة ألهله وأصحابه كي يتخذوا من الليل سبيال لالنسحاب.
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7 .7منح الفرصة للطرف اآلخر لكي يراجع نفسه لعله يرتاجع عام أقدم عليه.

 8 .8القتال يف الليل قد يسبب طمر ًا لكثري من احلقائق التي حصلت يف كربالء ،مما
يفقد اجلانب اإلعالمي للمعركة كفاءته ،فيؤثر يف صدق الروايات.

9 .9القتال يف الليل يعد مشكلة للنساء واألطفال وقد يكون عنرصا يزيد من العبء
عليهم عام هم فيه.

1010أراد اإلمام امتالك عنرص املبادرة ،وأراد أن خيوض املعركة يف ظروف مكانية
وزمانية وبكيفية هو من خيتارها وخيطط هلا وليس العدو.

 1111لقد سعى اإلمام أن جتري األحداث يف وضح النهار وأمام أنظار اجلميع ال يف
ظلمة الليل لريى وقائعها اكرب عدد من الشهود ومن كل األطراف ،حتى ال
يتمكن العدو من التعتيم عىل الوقائع واجلرائم التي سريتكبها.

وبصورة عامة يذكر الدكتور (عيل القائمي) احد األكاديميني الذين مر

()44
قسم وقته عىل قسمني :األول خصص ملتابعة مهام
ذكرهم يف البحث ،أن اإلمام ّ

أصحابه ومتابعة مدى جاهزيتهم املعنوية واملادية من أسلحة ودعم ،وقياس مدى

ثباهتم ومشاركتهم الدعاء والصلوات ،القسم الثاين من الوقت خصص آلل بيت
احلسني وعياله وكان جل الوقت قد رصف الستذكار الوصايا واملهام التي

عهدها اإلمام ملرؤوسيه الرئيسني ومها (السيدة زينب واإلمام السجاد  )إلدارة
األمور من بعده ،فضال عن حلظات وداع عاطفية بني احلني واآلخر ،ونحن نرى أن
هناك قسام ثالثا مل يتطرق له الكاتب وهو ختصيص وقت للتعامل مع العدو والتفكري
لتجنب اخلسائر بني الفريقني وحماولة إصالح من فيه أمل وكام حصل مع احلر بن
يزيد الرياحي ،وقد خصص اإلمام برناجما لذلك وكانت حماوره ما يأيت:
•ختصيص وقت للتعريف بنفسه لآلخرين هبدف التذكرة.
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•ختصيص وقت لدعوة بعض الشخصيات احلارضة واملشهورة أن تعرف
للجميع من هو احلسني.

•ختصيص وقت لبيان سبب حركة اإلمام احلسني لآلخرين ممن غرر
هبم.

•ختصيص وقت للموعظة واإلرشاد.

•ختصيص وقت لدفع الطرف املقابل إىل التدبر والتفكر قبل اإلقدام عىل ما
ال حيمد عقباه.

•ختصيص وقت لالحتجاج عليهم بأدلة وبراهني دامغة.

•ختصيص وقت لتعريف كل احلارضين بالذين دعوا احلسني للقدوم
إىل الكوفة.

•ختصيص وقت إليقاظ احلس والشعور العاطفي لدى الطرف املقابل.

•ختصيص وقت لعرض القرآن عىل أعدئه وإلقاء احلجة عليهم إن كانوا
مسلمني.

•ختصيص وقت لتوضيح عواقب األمور فيام إذا ارتكب املقابل احلامقات
واستمر يف متاديه وغيه والسعي لقتل اإلمام وترشيد عياله.

خامسا :خصائص التحرك عىل أرض املعركة عند اإلمام احلسني

()45

وفق معيار الزمن

لقد اعتمد البحث عىل عدة أطروحات وصور قصصية ومعلومات هندسية

وطبوغرافية( )46سامهت يف توضيح الرؤى عن الوقت املستغرق لكثري من األحداث
التي حصلت يف واقعة الطف وما سبقها ،من بني تلك املعلومات كانت خصائص
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املعركة وفق معيار الزمن ،يمكن إجياز أبرزها بام يأيت:
•االنسحاب املؤقت ،يف وقت غري متوقع.

•اختيار مساحة األرض التي تساعد عىل ابتكار أساليب جديدة يف املعركة
السيام كسب الوقت يف املناجزة رجل لرجل يف ضوء مساحة األرض.

•اختيار الوقت املناسب ،وسلب ميزة اختيار الوقت من يد العدو.
•األخذ بزمام املبادرة وسلبها من العدو.

•إجياد االضطراب يف نظام القرار لدى قادة اجليش املعادي.
•االنسحاب املؤقت واملدروس.

خيص التوقيتات.
•األخذ بزمام املبادرة فيام ّ

•إرغام العدو عىل اختاذ مواقف انفعالية بسبب ضيق الوقت.

•احليلولة دون متركز قوات العدو عند اهلجوم ،وأحداث فاصلة جغرافية
وزمنية بني القيادة ومراكز التموين واالتصال.

•دفع العدو إىل التعجيل يف اختاذ القرار العسكري ،واإلبطاء يف التنفيذ.
•سلب العدو القدرة عىل استثامر عامل الوقت.

•إحراز االستعداد يف مجيع الظروف ويف كل وقت ،وحرمان العدو منها،
من خالل عامل األرض.

•إحداث االضطراب يف جيش العدو لعدة ساعات من خالل احلرب
النفسية ومن دون أي حترك أو إهدار أية طاقة(.)47
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مواصفات اجلبهة احلربية عند اإلمام احلسني وفق معيار الزمن:
•اسم املعركة :هيهات منا الذلة.
•سنة املعركة :عام  61للهجرة.
•شهر املعركة :حمرم احلرام.

حمرم.
•يوم املعركة :اجلمعة العارش من ّ
•املوقف احلريب :دفاعي.

•طول اجلبهة الدفاعية (قطر احلذوة) 180 :مرتا.

•طول حمور العمليات 360 :مرتا.

•الفواصل بني اخليام 2 :مرت.
•عدد الفرسان 32:فارسا.
•عدد الرجالة 40:راجال.

•عدد كل القوات املقاتلة 72:مقاتال.

•القائد العام :أبو عبد اهلل احلسني.

•حامل اللواء :أبو الفضل العباس.
•قائد اجلناح األيمن :زهري بن القني.

•قائد اجلناح األيرس :حبيب بن مظاهر.
•احلالة التموينية :حصار تام.

•حالة التجهيزات :نقص حاد.

•وقت وساعة الصفر :بعد ساعتني من الفجر.
•نوع التعبئة العسكرية :دائري ،مثلث ،هاليل.

•عدد مرات اإلخالل بتعبئة العدو :ثالث مراحل ،وانتهت الرابعة منها
العدد الثامن  ..حمرم / #1435كانون األول 2013م
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بالقتال الفردي.

•الوقت الذي استغرقته املعركة :ثامين ساعات.
•وقت انتهاء املعركة :غروب ذلك اليوم.
مواصفات اجلبهة احلربية جليش يزيد
•اسم املعركة :البيعة اجلائرة.

•حالة القوات :كاملة العدد والعدة.

•املوقع اجلغرايف :أفضل املناطق موقعا.
•العدد الكيل للقوات 30 :ألفا.
•قائد العسكر :عمر بن سعد.

•حامل اللواء :دريد ،موىل عمر بن سعد.
•قائد الفرسان :عروة بن قيس األمحيص.
•قائد الرجالة :شبث بن ربعي.

•قائد اجلناح األيمن :عمرو بن احلجاج.

•قائد اجلناح األيرس :شمر بن ذي اجلوشن.
•احلالة التموينية :رسيعة وكاملة.

•وضعية العدة :تكفي لعدة أشهر.

•حالة املاء :السيطرة عىل هنر الفرات.
•حالة الطعام :يكفي لعدة أشهر.
•طبيعة احلرب :هجومية.

•مقارنة القوة :رجحان كمي ( 400شخص مقابل شخص واحد).
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•احلشد العسكري :ثالث مرات.

•املواجهة الفردية :خطية ،وتعبوية ،وعامة ،وفرسان.
سادسا :حتليل تقسيم الوقت آلخر  24ساعة مرت باإلمام احلسني

()48

فيام يأيت جدول زمني يوضح اسم اليوم قيد البحث ،فضال عن اسم الساعة

(حيث كانت العرب سابقا تطلق تسميات عىل الساعات) ،والوقت (بالساعة
والدقائق) كام هو عليه اآلن ،وعمود احلالة يبينّ احلدث ( )Eventالذي وقع يف هذا
التوقيت بناء عىل الروايات يف كم كبري من املصادر املعتربة ،وحتليل تلك الروايات:
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اليوم

اسم الساعة

الوقت

احلالة

 9حمرم

12:00 pm

•أذان الظهر الساعة ()11:50
•صالة احلسني مجاعة مع أصحابه(.الوقت املستغرق30/
دقيقة)

 9حمرم

1:00 pm

ساعات انتظار وترقب

 9حمرم

2:00 pm

 9حمرم

3:00 pm

ساعات انتظار وترقب
صالة العرص الساعة ()3:06

56

ويف عرص يوم اخلميس التاسع من حمرم تلقى ابن سعد أمر ًا من ابن
يتأهب ملقاتلة احلسني .)50(وهجمت طائفة من جيش
زياد جعله ّ
الكوفة عىل اخليام فيام كان اإلمام جالس ًا إىل جانب خيمته حمتبي ًا بسيفه،
وما أن سمعت زينب جلبة املهامجني حتى سارعت إليقاظ اإلمام
هومت عيناه وأخذته إغفاءة ،وبعد أن استيقظ اإلمام فقال:
الذي ّ
إين رأيت رسول  يف املنام فقال يل انك تروح إلينا ،قال :فلطمت
أخته وجهها ،وقالت :يا ويلنا! فقال :ليس لك الويل يا اخية اسكني،
رمحك الرمحن ،وقال العباس بن عيل :يا أخي أتاك القوم ،قال :فنهض،
ثم قال :يا عباس! اركب بنفيس أنت يا أخي حتى تلقاهم فتقول هلم:
مالكم وما بدالكم؟ وتسأهلم عام جاء هبم ،ويقول املؤرخون أيضا «ثم
إن عمر بن سعد نادى :يا خيل اهلل اركبي وابرشي! فركب يف الناس،
ثم زحف نحوهم بعد صالة العرص ،وحسني جالس أمام بيته حمتبيا
بسيفه ،إذ خفق برأسه عىل ركبتيه!»((.)51الوقت املستغرق 30:دقيقة)

م .عيل عبد احلسني خليل الفضل

 9حمرم

4:00 pm

فأتاهم العباس ،فاستقبلهم يف نحو من عرشين فارسا فيهم زهري بن القني وحبيب بن
مظاهر فقال هلم العباس :ما بدالكم وما تريدون؟ قالوا :جاء أمر األمري بأن نعرض
عليكم أن تنزلوا عىل حكمه ،أو ننازلكم .قال :فال تعجلوا حتى ارجع إىل أيب عبد اهلل
فأعرض عليه ما ذكرتم ،قال :فوقفوا ،ثم قالوا :القه فأعلمه ذلك ،ثم القنا بام يقول،
قال :فانرصف العباس راجعا يركض إىل احلسني خيرب باخلرب ،ووقف أصحابه
خياطبون القوم ،فقال حبيب بن مظاهر لزهري بن القني ك ّلم القوم ،إن شئت ،وان
شئت كلمتهم ،فقال له زهري :أنت بدأت هبذا ،فكن أنت تكلمهم ،فقال هلم حبيب
بن مظاهر :أما واهلل لبئس القوم عند اهلل غدا قوم يقدمون عليه قد قتلوا ذرية نبيه
 وعرتته ،وأهل بيته  وعباد أهل هذا املرص املجتهدين باألسحار والذاكرين
اهلل كثريا ،فقال له عزرة بن قيس :انك لتزكي نفسك ما استطعت ،فقال له زهري :يا
عزرة! إن اهلل قد زكاها وهداها ،فاتق اهلل يا عزرة! فأين لك من الناصحني ،أنشدك
اهلل يا عزرة إن تكون مم ّن يعني الضالّل عىل قتل النفوس الزكية ،قال :يا زهري! ما
كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت إنام كنت عثامنيا! قال :أفلست تستدل بموقفي
هذا أين منهم؟ أما واهلل ما كتبت إليه كتابا قط ،وال أرسلت إليه رسوال قط ،وال
وعدته نرصيت قط ،ولكن الطريق مجع بيني وبينه ،فلام رأيته ذكرت به رسول اهلل 
ومكانه منه ،وعرفت ما يقدم عليه من عدوه وحزبكم؟ فرأيت أن أنرصه ،وأن أكون
يف حزبه ،وأن اجعل نفيس دون نفسه حفظا ملا ضيعتم من حق اهلل ،وحق رسوله
 .استمهال احلسني عنهم :قال «واتى العباس بن عيل حسينا بام عرض عليه
عمر بن سعد ،فقال له :ارجع إليهم فان استطعت أن تؤخرهم إىل غدوة وتدفعهم
عنا العشية لعلنا نصىل لربنا وندعوه ونستغفره فهو يعلم أين قد كنت أحب الصالة
له وتالوة كتابه وكثرة الدعاء واالستغفار .قال :وأقبل العباس بن عيل يركض حتى
انتهى إليهم ،فقال :يا هؤالء إن أبا عبد اهلل يسألكم أن تنرصفوا هذه العشية ،حتى
ينظر يف هذا األمر فإن هذا أمر مل جير بينكم وبينه فيه منطق ،فإذا أصبحنا التقينا إن
شاء اهلل ،فإما رضيناه ،فأتينا باألمر الذي تسألونه وتسومونه ،أو كرهنا فرددناه ،وإنام
أراد بذلك إن يردهم عنه تلك العشية ،حتى يأمر بأمره ويويص أهله ،فلام أتاهم
العباس بن عيل بذلك( ،)52قال عمر بن سعد :ما ترى يا شمر! قال :ما ترى أنت،
أنت األمري والرأي رأيك! قال قد أردت أن ال أكون ،ثم اقبل عىل الناس فقال:
ماذا ترون؟ فقال عمرو بن احلجاج بن سلمة الزبيدي .سبحان اهلل! واهلل لو كانوا
من الديلم ثم سألوك هذه املنزلة ،لكان ينبغي لك أن جتيبهم إليها ،وقال قيس بن
األشعث :أجبهم إىل ما سألوك فلعمري ليصبحنك بالقتال غدوة ،فقال :واهلل لو
اعلم إن يفعلوا ما أخرهتم العشية .وروى عن عيل بن احلسني قال :أتانا رسول
من قبل عمر بن سعد فقام مثل حيث يسمع الصوت فقال :إنا قد أجلناكم إىل غد،
()53
فإن استسلمتم رسحنا بكم إىل أمرينا عبيد اهلل بن زياد وإن أبيتم فلسنا تاركيكم.
(الوقت املستغرق 45:دقيقة)
وملا استفاق احلسني قص الرؤيا التي رآها يف تلك اللحظة؛ وهو أنه رأي رسول
اهلل  ،فقال له  :إنك تروح إلينا(.الوقت املستغرق 15/دقيقة)
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 9حمرم

5:00 pm

•صالة املغرب الساعة ()5:36
•صالة احلسني مجاعة مع أصحابه(.الوقت املستغرق24/
دقيقة) من الساعة ( 5:36مساء حتى الساعة .)6:00

حاول اإلمام يف هذه األيام ،أن حيكم موقفه ،فاخرج من جنده من
اخرج ،وأمر بان جيتمع األصحاب ،فاجتمعوا ،فقال اإلمام  يف
خطاب هبم ،إن القوم مل يريدوا إال قتيل ،وأنا رافع بيعتي عنكم ،فمن
أراد منكم الفرار ،فليتخذ الليل له سرتا ،وينجو بنفسه من الفاجعة
املوحشة التي ترتبص بنا ،فأمر بإطفاء الضياء ،وتفرق مجع كثري ممن
كان معه ،الذين مل تكن أهدافهم سوى املادة والقضايا املادية ،ومل
يبق معه إال مريدو احلق ومتبعو احلقيقة ،وهم ما يقارب من أربعني
شخصا ،وعدد من بني هاشم(.الوقت املستغرق 20/دقيقة)
•وللمرة الثانية ،مجع اإلمام احلسني أصحابه ،فخطب فيهم
قائال:
أما بعد ،فاين ال اعلم أصحابا أوىف وال خريا من أصحايب ،وال أهل
بيت ابر وال أوصل من أهل بيتي ،فجزاكم اللهّ عني خريا ،إال واين ال
أظن يوما لنا من هؤالء ،إال واين قد أذنت لكم فانطلقوا مجيعا يف حل
ليس عليكم مني زمام ،هذا الليل قد غشيكم فاختذوه مجال ،فقال له
إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وابنا عبد اهلل بن جعفر ،مل نفعل ذلك؟ لنبقى
بعدك قال بعضهم :ما نفعل ذلك ،ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا
وأهلينا ،ونقاتل معك حتى نرد موردك ،فقبح اللهّ العيش بعدك.
فقام مسلم بن عوسجة خطيبا ،قال :أنحن نخيل عنك وبم نعتذر إىل
اهلل يف أداء حقك؟ أما واللهّ حتى اطعن يف صدورهم برحمي وارضهبم
بسيفي ما ثبت قائمه يف يدي ،ولو مل يكن معي سالح أقاتلهم به،
لقذفتهم باحلجارة ،واللهّ ال نخليك حتى يعلم اللهّ انه إنا قد حفظنا
غيبة رسوله فيك ،أما واللهّ ،لو قد علمت أين أقتل ثم أحيا ،ثم احرق
ثم أحيا ،ثم اذرى ،يفعل ذلك يب سبعني مرة ،ما فارقتك حتى القى
محامي (املوت) دونك ،وكيف ال افعل ذلك ،وإنام هي قتلة واحدة،
ثم هي الكرامة التي ال انقضاء هلا أبدا(( .)54الوقت املستغرق/ساعة)
•صالة العشاء الساعة ()6:53

58
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 9حمرم

7:00 pm

تتمة اخلطبة لغاية الساعة ()7:30

 9حمرم

ال َغ َس ُق

8:00 pm

قال الراوي« :فلام أمسى احلسني وأصحابه قاموا الليل كله
يصلون ويستغفرون ويدعون ويترضعون» .واستعدوا كذلك
للقاء خصومهم وإمتام احلجة عليهم يف يوم غد ،فأمر اإلمام بمكان
منخفض من وراء اخليام كأنه ساقية فحفروه يف ساعة من الليل
وأمر فأيت بحطب وقصب فألقي فيه ،فلام أصبحوا استقبلوا القوم
بوجوههم وجعلوا البيوت يف ظهورهم وأمر بذلك احلطب والقصب
من وراء البيوت فأحرقت بالنار كي ال يؤتوهم من ورائهم ،وبذلك
منعهم اإلمام من احلملة عليه بغتة وقتله قبل إمتامه احلجة عليهم بل
ألقى عليهم هو وأصحابه اخلطبة تلو اخلطبة حني تقابل اجليشان يف
يوم عاشوراء()55(.الوقت املستغرق )1:30/دقيقة
•وهي ليلة العارش من حمرم عام  .#61وقد قضاها اإلمام احلسني
وأصحابه بالدعاء واملناجاة والصالة .وأعدّ وا أنفسهم وسالحهم،
وجدّ دوا عهد الوفاء وميثاق التضحية استقباال للملحمة العظمى التي
كان من املقرر أن تقع يف اليوم التايل(.الوقت املستغرق/ساعة)

 9حمرم

9:00 pm

•و استبرش أصحاب اإلمام بالشهادة بني يديه ،وقد حتدّ ث املؤرخون عنهم
بام يبهر العقول فهذا حبيب بن مظاهر خرج إىل أصحابه وهو يضحك قد
غمرته األفراح فأنكر عليه يزيد بن احلصني ذلك ،فرد عليه :أي ساعة
أوىل من هذه بالرسور ،واهلل ما هو إالّ أن متيل علينا هذه الطغاة بسيوفها
فنعانق احلور العني(.الوقت املستغرق 15/دقيقة)

•وأقبل احلسني إىل خيمته فأخذ يعالج سيفه ويصلحه وهو يقول :يا
دهر ُأ ٍ
ف لك من خليل كم لك باإلرشاق واألصيل
و ملا سمع اإلمام السجاد كالم أبيه عرف ما أراد فأخذته العربة ،وبكت
زينب ،فقال هلا أخوها :ال يذهبن بحلمك الشيطان( )56(.الوقت
املستغرق 15/دقيقة)
عيل جيبا وال
وصية احلسني إىل العلويات ،فقال هل ّن... :فال تشققن ّ
ختمشن وجها وال تقلن هجرا(.)57(...الوقت املستغرق 30/دقيقة)
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 9حمرم

10:00 pm

60

ويف ليلة عاشوراء من املحرم قالت زينب  :خرجت من خيمتي ألتفقد أخي
احلسني وأنصاره ،وقد افرد له خيمة ،فوجدته جالسا وحده يناجي ربه ويتلو القرآن،
فقلت يف نفيس أيف مثل هذه الليلة ُيرتك أخي وحده ،واهلل ألمضني إىل إخويت وبني
عمومتي و أعاتبهم بذلك ،فأتيت إىل خيمة العباس فسمعت منها مههمة ودمدمة،
فوقفت عىل ظهرها فنظرت فيها فوجدت بني عمومتي وإخويت وأوالد أخويت
جمتمعني كاحللقة وبينهم العباس من إخويت وبنى عمومتي إذا كان الصباح فام
تقولون؟ فقالوا :األمر إليك يرجع ونحن ال نتعدى لك قولك ،فقال العباس:
إن هؤالء  -أعني األصحاب  -قوم غرباء ،واحلمل الثقيل ال يقوم إال بأهله ،فإذا
كان الصباح فأول من يربز إىل القتال أنتم ،نحن نقدمهم للموت لئال يقول الناس:
قدموا أصحاهبم ،فلام قتلوا عاجلوا املوت بأسيافهم ساعة بعد ساعة ،فقامت بنو
هاشم وسلوا سيوفهم يف وجه أخي العباس وقالوا ،نحن عىل ما أنت عليه ،قالت
زينب  :فلام رأيت كثرة اجتامعهم ،وشدة عزمهم وإظهار شيمتهم ،سكن قلبي
وفرحت ،ولكن خنقتني العربة ،فأردت إن ارجع إىل أخي احلسني واخربه بذلك
فسمعت من خيمة حبيب بن مظاهر مههمة ودمدمة ،فمضيت إليها ووقفت بظهرها
ونظرت فيها فوجدت األصحاب عىل نحو بني هاشم جمتمعني كاحللقة وبينهم
حبيب بن مظاهر وهو يقول :يا أصحايب مل جئتم إىل هذا املكان ،أوضحوا كالمكم
رمحكم اهلل ،فقالوا :أتينا لننرص غريب فاطمة ،قالت زينب :ففرحت من ثباهتم،
ولكن خنقتني العربة ،فانرصفت عنهم وأنا باكية ،وإذا بأخي احلسني قد عارضني
وتبسمت يف وجهه فقال ُ :أخ ّية .فقلت :لبيك يا أخي .فقال
فسكنت نفيس
ُ
 :يا أختاه منذ رحلنا من املدينة ما رأيتك متبسمة ،اخربيني ما سبب تبسمك.
فقلت له :يا أخي رأيت من فعل بني هاشم واألصحاب كذا وكذا .فقال يل :يا أختاه
اعلمي ،إن هؤالء أصحايب من عامل الذر ،وهبم وعدين جدي رسول اهلل  هل
حتبني إن تنظري إىل ثبات أقدامهم .فقلت :نعم .فقال  :عليك بظهر اخليمة.
قالت زينب :فوقفت عىل ظهر اخليمة فنادى أخي احلسني أين إخواين وبنو
أعاممي؟ فقامت بنو هاشم ،وتسابق منهم العباس وقال :لبيك لبيك ما تقول؟ فقال
احلسني :أريد إن أجدد لكم عهدا .فأتى أوالد احلسني ،وأوالد احلسن ،وأوالد
عيل ،وأوالد جعفر ،وأوالد عقيل ،فأمرهم باجللوس فجلسوا .ثم نادى أين حبيب
بن مظاهر أين زهري أين هالل بن نافع ،أين األصحاب؟ فاقبلوا وتسابق منهم حبيب
بن مظاهر وقال :لبيك يا أبا عبد اهلل ،فأتوا إليه وسيوفهم بأيدهيم ،فأمرهم باجللوس
فجلسوا ،فخطب فيهم خطبة بليغة ثم قال :يا أصحايب اعلموا إن هؤالء القوم ليس
هلم قصد ...إىل هناية اخلطبة(( .)58الوقت املستغرق 50/دقيقة)
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 9حمرم

11:00 pm

احلسني وأصحابه أحيوا ليلة العارش من املحرم بالصالة والدعاء
وتالوة القرآن ،باتوا وهلم دوي كدوي النحل ما بني قائم وقاعد
وراكع وساجد((59).الوقت املستغرق 2/ساعة)

 10حمرم

12:00 am

وبات اإلمام احلسني وأصحابه وأهل بيته ليلة عاشوراء ،وهلم
كدوي النحل ،ما بني قائم وقاعد وراكع وساجد.
دوي
ّ
ٌّ
•خرج اإلمام  يف جوف الليل إىل خارج اخليام يتفقد التالع
والعقبات فتبعه نافع بن هالل اجلميل ودار حوار بينهم( .الوقت
املستغرق 35/دقيقة)

 10حمرم

1:00 am

•ثم دخل احلسني إىل خيمة زينب ووقف نافع بن هالل بإزاء
اخليمة ودار حوار بني زينب وأخيها حول نوايا األصحاب ورباطة
جأشهم وصالبة عزيمتهم( .الوقت املستغرق 20/دقيقة)

هلموا
•جاء حبيب بن مظاهر مع األصحاب لطمأنة النساء وقال ّ
معي لنواجه النّسوة ونط ّيب خاطره ّن ،فجاء حبيب ومعه أصحابه
وصاح :يا معرش حرائر رسول اهلل ،هذه صوارم فتيانكم آ َلوا أالّ
السوء فيكم ،وهذه أسنّة غلامنكم
يغمدوها إالّ يف رقاب َمن يريد ّ
يفرق ناديكم .فخرجن
أقسموا أالّ يركزوها إالّ يف صدور َمن ّ
َ
النّساء إليهم ببكاء وعويل وقلن :أيهّ ا الط ّيبون حاموا عن بنات
فضج القوم بالبكاء حتّى ّ
كأن
رسول اهلل وحرائر أمري املؤمنني.
ّ
األرض متيد هبم((.)60الوقت املستغرق 20/دقيقة).

 10حمرم

2:00 am

 10حمرم

3:00 am

•اإلمام نائم( .ساعة)
ثم استيقظ وأخرب
السحر من هذه الليلة خفق احلسني خفقة ّ
ويف ّ
أصحابه بأنّه رأى يف منامه كالب ًا شدّ ت عليه تنهشه وأشدّ ها عليه
كلب أبقعّ ،
وإن الذي يتولىّ قتله من هؤالء رجل أبرص(.الوقت
املستغرق 15/دقيقة)
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 10حمرم

4:00 am

 10حمرم
 10حمرم

باح
الص ُ
َّ

5:00 am

•استعدادات عامة والتجهيز للقاء

6:00 am

62

•صالة الفجر الساعة ()4:42

•رشوق الشمس الساعة ()6:03
•جتمع احلسني مع أصحابه ورفع يديه للدعاء (اللهم أنت ثقتي
يف كل كرب....إىل آخر الدعاء)(.الوقت املستغرق 15/دقيقة)
•اخلطبة األوىل:
•وخاطب جيش الكوفة عندما اقرتبوا من خيامه :أهيا الناس ،اسمعوا
قويل وال تُعجلوين حتى أعظكم … أما بعد فانسبوين فانظروا من أنا
ثم ارجعوا إىل أنفسكم وعاتبوها فانظروا هل ّ
حيل لكم قتيل وانتهاك
حرمتي؟ الست ابن بنت نبيكم  وابن وصيه وابن عمه؟ …(.)61
(الوقت املستغرق 15/دقيقة)
•اخلطبة الثانية:
•وخاطب جيش العدو يف صبيحة العارش من حمرم قائال :احلمد هلل
الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال ،مترصفة بأهلها حاال
غرته ،والشقي من فتنته …((.)62الوقت
بعد حال ،فاملغرور من ّ
املستغرق 20/دقيقة)
•وقت وساعة الصفر :بعد ساعتني من الفجر.)6:42( ،

م .عيل عبد احلسني خليل الفضل
•حصول كرامة لإلمام احلسني من بعد لقائه بعبد اهلل بن حوزة
التميمي((.)63الوقت املستغرق 15/دقيقة)

•خطبة زهري بن القني(.الوقت املستغرق 15/دقيقة)

البكور
ُ

 10حمرم

الشرُ ُ ُ
وق

7:00 am
8:00 am

•خطبة برير 15( .الوقت املستغرق /دقيقة)

•وخطب بجيش ابن سعد يف يوم الطف قائال :ت ّب ًا لكم أيتها اجلامعة
وترح ًا ،أفحني استرصختمونا وهلني ُمتحيرّ ين فاسترصخناكم
مؤ ّدين مستعدين ،سللتم علينا سيفا يف رقابنا وحششتم علينا نار
الفتن … أال وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بني اثنتني؛ بني الس ّلة
والذلة وهيهات منا الذلة … مع لقاء عمر بن سعد واحلديث معه
حول حكم الري((.)64الوقت املستغرق 30/دقيقة)

 10حمرم

•توبة احلر بن يزيد الرياحي ،ونصحه ألهل الكوفة( .الوقت
املستغرق 25/دقيقة)
•احلملة األوىل
•كان اشتباك الطرفني يف العارش من حمرم بعد أن تقدم عمر بن
سعد نحو معسكر احلسني ورمى بسهم وقال :اشهدوا يل
عند األمري إين أول من رمى .ثم حلقه يف ذلك رجاله ،فلم يبق من
أصحاب احلسني أحد إال أصيب من سهامهم ،56فحمل
أصحاب اإلمام احلسني محلة واحدة واقتتلوا ساعة فام
انجلت الغربة إال عن مخسني رصيعا(( .)66الوقت املستغرق70/
دقيقة)
•ويف يوم العارش من املحرم سنة  .#61ق استعد اإلمام مع مجعه
القليل (ال يتجاوز عددهم تسعني شخصا ،أربعون ممن جاءوا
معه ،ونيف وثالثون التحقوا باإلمام يف ليلة احلرب وهنارها
من جيش األعداء ،والبقية كانوا من اهلاشميني ،بام فيهم ولده
وإخوته وابنا إخوته وابنا أخواته وابنا عمومته) استعدوا يف
معسكر واحد أمام العدد الغفري من جيش األعداء ،فاشتعلت
نار احلرب ،حارب هؤالء من الصباح الباكر حتى الظهرية،
واستشهد اإلمام مع سائر الفتية اهلاشميني ،فلم يبق منهم احد.
()67
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الض َحى
ُّ

 10حمرم

ال ُغدْ َو ُة

9:00 am
10:00 am

•بداية املناجزة:
استمرت املناجزة بني أنصار اإلمام احلسني لغاية أن التفت أبو
ثاممة الصائدي إىل الشمس قد زالت وحان موعد الصالة ،فصىل
اإلمام مع ما تبقى من األنصار وأهل بيته صالة اخلوف (ركعتان
فقط) لغاية الساعة ( 12:00ظهرا).

كان كل فارس خيرج للقتال يستغرق تقريبا (من  15-10دقيقة) يف
قتاله ،حيث تتضمن املناجزة أحيانا الرجز ويعرف الفارس بنفسه ثم
يقاتل ،الوقت املستغرق( )68لقتال اجلندي يف عسكر اإلمام احلسني :u
 10حمرم

•االستئذان من اإلمام احلسني ،يستغرق ( 2دقيقة) مع املسري.

•االرجتاز (يقرأ بعض الشعر الذي ينبئ عن نسبه ويفصح عن بعض
صفاته) 2( ،دقيقة) مع املسري.

•يقاتل حتى يقتل 6( ،دقائق).

•املجموع الكيل للوقت ( 10دقائق لكل مقاتل كحد أدنى).

 10حمرم
 10حمرم

ِ
اهلاج َر ُة

11:00 am
12:00 pm

•صالة الظهر الساعة ()11:50
•أذان الظهر الساعة ()11:50
•احلملة الثانية

ال َظ ِه َري ُة

•محلة ما بعد الصالة قتل فيها ما تبقى من أصحاب اإلمام
احلسني وهم ستة عرش شخصا هم (أبو ثاممة  -جرح ومل
يقتل،زهري،ابن مضارب،عمرو بن قرضة،نافع اجلميل،واضح
واسلم،برير،حنظله الشبامي،عابس ،جون،انس الكاهيل،
عمرو بن جنادة،احلجاج اجلعفي ،سوار ،سويد)(.الوقت
املستغرق 60/دقيقة)

•قال اإلمام احلسني إىل أم سلمة زوج النبي  :إين اقتل يف
يوم عاشوراء ..وهو اليوم العارش من حمرم بعد صالة الزوال(.)69
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 10حمرم

اح
الر َو ُ
َّ

1:00 pm

•احلملة الثالثة

•محلة بني هاشم وال بيت النبي  التي أدت إىل استشهاد اإلمام
(.بدأت الساعة 1:45ظهرا)

 10حمرم

ال َعصرْ ُ

2:00 pm

•بناء عىل ما جاء يف الروايات إن اإلمام احلسني استشهد ما
بني الساعة الواحدة ظهرا والساعة الثالثة عرص ،ومن املتوقع أن
الشهادة متت بعد الساعة الثانية بحدود ( )2:45عرصا.

•بعد ظهر يوم العارش من املحرم سنة  ،#61تم إرسال الرأس
الرشيف إىل ابن زياد يف الكوفة وذلك عىل يد خولىّ بن يزيد(.)70
•صالة العرص الساعة ()3:06

ال َقصرْ ُ

 10حمرم

ال َعصرْ ُ

3:00 pm
4:00 pm

•انتهى عمر بن سعد وزمرته من قتل اإلمام الثالث احلسني بن عيل
بن أيب طالب  وآله وصحبه يف ساحة كربالء ُبعيد ظهرية يوم
اخلميس العارش من حمرم احلرام سنة  ،#61ثم أمر ابن سعد يف بقية
ذلك اليوم وأمسيته ويف صبيحة اليوم التايل ( 11حمرم  )#61بدفن
أجساد جنده بعد أن صىل عليها ،تارك ًا أشالء اإلمام احلسني
والذين استشهدوا معه يف العراء(.)71

•أبو ثاممة الصائدي صىل مع اآلخرين صالة اجلامعة مع األمام
احلسني وكان واحدا من آخر ثالثة بقوا عىل قيد احلياة حتى
عرص يوم العارش من املحرم :وقال بعضهم إنه سقط من أثر اجلراح
()27
فحمله أقاربه من امليدان و تويف بعد مدة.
 10حمرم
 10حمرم

يِ
ش
ال َع ُّ

 10حمرم

ِ
األص ُيل

5:00 pm
6:00 pm
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االستنتاجات
مما تقدم نفهم أن للوقت أمهية بالغة يف الفكر اإلسالمي ،وصل االهتامم به إىل

حد القدسية ،بداللة أن هدر الوقت ينايف سبب خلق اإلنسان الذي وجد يف احلياة

الدنيا ليعبد اهلل أوال ثم يعمر األرض ويستثمر وقته بطلب العلم ومصلحة البرشية،
ومن هذا املنطلق نستطيع أن نقول إن اإلمام احلسني امتلك مرشوعا إصالحيا

فيه أهداف عىل مستوى زمانه سنة  #61حتققت بفضح زيف الدولة األموية
وأهداف ضمنية ،وأهداف أخرى إسرتاتيجية حتققت اليوم أبرزها اإلصالح الديني

والسيايس واإلنساين وردع الظلم ،كان الوقت فيها عامال أساسيا ال يمكن إغفاله،
والوقت من دون إدارة ال يمكن أن ينتج عنه حتقق ًا لألهداف ،لذا وجدنا من تسليط
الضوء عىل املواقف واحلاالت الدراسية لواقعة الطف أن هناك إدارة مميزة للوقت

عند اإلمام احلسني لسببني رئيسني:

األول :أن اإلمام احلسني استلهم فكره اإلداري من القرآن واإلرث الغني

جلده املصطفى  وأبيه .

الثاين :مارس اإلمام احلسني وظائف اإلدارة (خصوصا التخطيط والقيادة

والتنظيم والرقابة) وفقا لفهمنا احلايل هلا ووفقا آلراء علامء اإلدارة املعارصين بمعية

مورد الوقت ( ،)Timeممارسة ريادية تستحق اإلعجاب ،أوعزها لسبب رئيس هو
أن اإلمام احلسني كان حيمل مرشوعا إصالحيا لألمة ،شكل هذا املرشوع جز ًء

أساسيا من شخصيته وامتداده الروحي ،فضال عن إيامنه املطلق برضورة سيادة
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مبادئ اإلسالم وقيمه ورفض الظلم واجلور الذي ساد العامل اإلسالمي نتيجة تويل

رشار القوم زمام أمورها.

* من خالل دراسة املواقف يف الروايات وحتليلها يمكن االستنتاج أن اإلمام

احلسني تعامل مع الوقت بوصفه موردا رئيس ًا ،سعى باستمرار إىل حتقيق

االستغالل األمثل فيه ويف كثري من املواقف جتنب اإلمام حاالت هدر الوقت
ومضيعته ،بحيث جتنب النوم العميق الذي هو رضورة وحاجة أساسية يف سلم

( )Maslowللحاجات ،واثبت أن مورد الوقت ترتفع قيمته املستقبلية بناء عىل

التنظيم والتنسيق والتخطيط اجليد ،لقد خلق احلسني قيمة مضافة (Add

 )valueمن خالل تعظيم النتائج التي تتحقق من استغالل الوقت.

يمكن القول إن احلسني تعامل مع ثالثة أزمنة (احلارض واملايض

واملستقبل):

* احلارض :تعامل معه وفق هدف واحد ال ثان له وهو االستغالل األمثل

وإدارته بشكل يرسم معامل الزمن املستقبيل ،بحيث امتدت ثقافة واقعة الطف أللف

وأربعامئة عام بعد وقوعها يف حني التاريخ ميلء باملالحم واحلروب التي مل تكتسب

شهرة كام يف الطف.

* املايض :االستفادة من حتليل املواقف والعرب التي مرت عىل اإلمام خصوصا

خيص التعامل مع الطغاة وعىل رأسهم بنو أمية والوصول إىل قرارات حاسمة
فيام ّ

بناء عىل الكم اهلائل من املعلومات ،أوىل هذه القرارت هي رضورة الوقوف

بوجه الدولة األموية ورموزها ،الن املعلومات املاضية األكيدة هو أن هذه الدولة
ورموزها لن ينفع معها املهادنة وال التفاوض وجتربة اإلمام احلسن خري دليل.
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* املستقبل :وهو الزمن األهم الذي كان حمور اهتامم اإلمام احلسني إذ

كرس كل جهوده وطاقاته ليكون أفضل ،وخلق جيل يف هذا الزمن حيمل مبادئ
ّ

اإلسالم الصحيح وقيمه ،ال إسالم بني أمية وهذا ما حصل اليوم عىل الرغم من أن

النهج األموي ما زال موجودا رغم زوال دولته ،وقد أسس اإلمام قواعد وأسس ًا

يف املايض جليل املستقبل متمثلة بمواقف وحاالت تستحق الدراسة والتأمل يف
املستقبل تضمنت كل نتائج اإلدارة احلكيمة للوقت خالل املعركة وخري مصداق

ما قدمه اإلمام من مساحة وقتية رائعة الستعراض البطولة والثبات ألصحابه وأهل
بيته يف املناجزة شخص لشخص بدال من ضياع اجلهود يف معركة واحدة قد نفقد

فيها الشكل القصيص والصوري ملا صنعه األبطال يف تلك املعركة.
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التوصيات
بناء عىل ما جاء يف هذا البحث من نتائج وأفكار وقناعات ،توصل الباحث إىل

مجلة توصيات يمكن إجيازها بام يأيت:

1 .1رضورة االستفادة من اإلرث الغني للرتاث والفكر اإلسالمي واعتامده يف
املجتمع املدين والعميل واستخراج احللول ملشاكل األمة ،بعد أن صارت
جتتهد يف نظريات الغرب ،وترك الك ّتاب والباحثون أعظم ارث فكري تركه
هلم اإلسالم متمثال بالثقلني كتاب اهلل وعرتة املصطفى عليه وعىل آله أفضل

الصالة والسالم ،انه لتقصري كبري من الباحثني واملختصني يف العلوم اإلدارية

واإلنسانية يف العامل اإلسالمي وعدّ ه هدرا ملوارد فكرية ،لقد كرس الغرب جل

وقته وجهده لالنتفاع من هذه العلوم وما نراه عىل الساحة العاملية وخصوصا
يف السويد والنرويج ومنظمة األمم املتحدة خري دليل عىل هذا االنتفاع ،حيث
اعتمدت هذه الدول يف ترشيعاهتا الدستورية والقانونية عىل اإلرث الفكري

اإلسالمي متمثال بعهد اإلمام عيل  إىل مالك األشرت ،لذا صار من باب
أوىل أن ال نقبل بالتباهي واالفتخار هبذا احلدث فقط بل جيب أن نعمل جاهدين

عىل تطوير منظامت األعامل ومؤسساتنا وفق فكر أهل البيت  وخصوصا يف
قطاع اإلدارة ،إذا هي دعوة للكتاب والباحثني للتنقيب يف هذا اإلرث الغني.

2 .2استخدام األسلوب الفريد والنموذج املتاميز الذي انتهجه اإلمام احلسني
يف اإلدارة عموما وإدارة الوقت عىل وجه اخلصوص ،وبعيدا عن التفاصيل
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إال أننا وجدنا التوازن يف كل يشء بني الشدة واللني وبني احلزم واإلنسانية بني
املشورة مع اآلخرين والقيادة ،ملسنا اإلنسان الكامل البعيد عن األنانية وحب

الذات والتفرد ،وهذه دعوة إىل كل إداري أن يقتدي باحلسني يف إنسانيته

وعقله وطريقة تفكريه الطبيعية ،لكن اخللل يف تقبل قادتنا اإلداريني احلاليني

للمنهج اإلنساين املتوازن.

3 .3االستغالل األمثل ملورد الوقت ،طاملا خصائصه تنبئ عن ثمنه الغايل عىل الرغم
من وفرته لدى الكثريين ،واستثامره اليوم بناء عىل معطيات املايض سيجعل
املستقبل أكثر إرشاقا ،ورضورة التعامل معه عىل كل املستويات اإلدارية وفق
رؤية جديدة عكس الرؤية القديمة القائمة عىل هدره وضياعه.

4 .4تشكيل جلان علمية متخصصة ودائمة يف املؤسسات ومنظامت األعامل،
وظيفتها األساسية إدارة الوقت ومنع اهلدر فيه ،تنطلق هذه اللجان وفق قاعدة

أهل البيت  ومن كنوز ارثهم الفكري وهي مقولة أن (من استوى يوماه
فهو مغبون )...وهذه املقولة حتث عىل االستثامر يف الوقت وحتقيق قيمة مضافة

وحتقيق الرقابة الذاتية عىل سري األعامل.
.................................

1)1طبقا آلراء جمموعة كبرية من الكتاب.

2)2املؤسسة العامة للتعليم والتدريب املهني( ،إدارة الوقت) اإلدارة العامة لتأسيس وتطوير
املناهج ،اململكة العربية السعودية ،دار  ،267ص .4

3)3يرى الباحث أن الوقت يمكن رسقته من اآلخرين هبدف اإلساءة أو إحلاق الرضر ال
االدخار أو االستغالل.
4)4املؤسسة العامة للتعليم والتدريب املهني( ،إدارة الوقت) ،مصدر سبق ذكره ،ص.5
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5)5محودة ،د.عبد النارص (دليل املدير العريب إلدارة الوقت) جامعة الدول العربية ،القاهرة،
2003م ،ص.7

6)6أبو شيخة ،د .نادر (مدخل إىل إدارة الوقت) دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة – ط ،1
عامن2009 ،م ،ص.39

7)7الزمن املتاح :عمر اإلنسان االفرتايض مطروحا منه وقت النوم والراحة واحلركة خالل 24
ساعة.

8)8اهلاشمي ،عبد اهلل (الربنامج التعليمي امليرس لآلداب اإلسالمية) دار األمني للطباعة ،ط،2
لبنان2009 ،م ،ص ،177ويراجع املستدرك ج ،12ص.14
9)9يرجع (غرر احلكم) لآلمدي ،ص.159

1010يراجع (بحار األنوار للمجليس) ،ج ،68ص.337

(1111الربنامج التعليمي امليرس لآلداب اإلسالمية) مصدر سبق ذكره ،ص.181

(1212الربنامج التعليمي امليرس لآلداب اإلسالمية) مصدر سبق ذكره ،ص ،177ويراجع من ال
حيرضه الفقيه ج ،3ص.169
1313الشامع ،د.خليل ،محود ،د.خضري كاظم «نظرية املنظمة» ط1989 ،1م ،ص .21

1414العيل ،د.صالح امحد «اإلدارة يف العهود اإلسالمية األوىل» رشكة املطبوعات للتوزيع
والنرش ،ط ،1لبنان2001 ،م ،ص .59
1515الفضل ،عيل (األزمة والكيان التنظيمي  -دراسة حالة الركب احلسيني يف واقعة الطف)
جملة كلية الدراسات اإلنسانية ،بحث قيد النرش ،النجف األرشف2012 ،م ،ص.16
1616الشامع ،د.خليل (مبادئ اإلدارة مع الرتكيز عىل إدارة األعامل) ط1999 ، 1م ،ص.32

1717الكثري من مبادئ علم اإلدارة مستوحاة من الضوابط العسكرية كالتكتيك والسياسة
اإلدارية واإلسرتاتيجية وغريها من املفاهيم.

1818املطهري ،د.مرتىض (امللحمة احلسينية) دار املرتىض للطباعة والنرش  ،ط ،1لبنان 2009 ،م،
ص.380

1919اجلرييس  ،د.خالد (إدارة الوقت من املنظور اإلسالمي واإلداري) موقع االلوكة للبحوث
اإلسالمية ،الرياض 2012 ،م ،ص.6

2020املوسوي ،د.حمسن باقر «اإلدارة والنظام اإلداري عند اإلمام عيل  »مطبعة الغدير،
ط ،1لبنان1998 ،م ،ص .125

2121احلسن ،عبد اهلل (ليلة عاشوراء يف احلديث واألدب) النارش املؤلف ،ط1998 ،1م،
ص.432
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2222التلعة  :مجعه تلعات وتِالع وتِ َلع  ،وهي جمرى املاء من أعىل الوادي  ،وهي أيض ًا :ما ارتفع
من األرض وما أهنبط منها فهي من األضداد .املصباح املنري للفيومي :ص  ،٧٦املنجد:
ص.٦٣
2323العقبات :مجع عقبة ،وهي املرقى الصعب من اجلبال .املنجد :ص .٥١٨
2424مفردها :رابية ،وهي املكان املرتفع من األرض.

2525احلسن ،عبد اهلل (ليلة عاشوراء يف احلديث واألدب) مصدر سبق ذكره ،ص.47

2626حبيل ،د.عبد عيل حممد (القيادة اإلدارية يف حياة اإلمام عيل بني النظرية والتطبيق) دار
الكوثر للطباعة والنرش2008 ،م.
2727أبو شيخة ،د .نادر (مدخل إىل إدارة الوقت) مصدر سبق ذكره ،ص.43

2828حممد نعمة الساموي « ،موسوعة الثورة احلسينية -دراسات وحتليالت عن الثورة احلسينية
أهدافها وظروفها وواقعها ونتائجها» دار املرتىض للنرش ،الطبعة األوىل ،ج ،5بريوت،
2001م ،ص .160
2929الشريازي ،السيد نارص مكارم ،مصدر سبق ذكره ،إيران1993 ،م ،ص .66

3030هنري فايول ( :)Henry Fayolمفكر إداري ومهندس فرنيس (1841م – 1925م).

3131املطهري ،د.مرتىض (امللحمة احلسينية) مصدر سبق ذكره ،ص.776

3232القزويني ،عبد الكريم احلسيني (الوثائق الرسمية لثورة اإلمام احلسني )قسم الشؤون
الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة ،ط ،7كربالء املقدسة 2011 ،م ،ص.55
3333الدكتور عيل القائمي (احلسني سيد الشهداء) مكتبة فخراوي ،ط ،1بريوت2002 ،م،
ص.327

3434اجلرييس ،د.خالد (إدارة الوقت من املنظور اإلسالمي واإلداري) مصدر سبق ذكره ،ص.3

3535إعداد قسم احلديث  ،معهد حتقيقات باقر العلوم ( ،موسوعة كلامت اإلمام
احلسني )منظمة األوقاف واألمور اخلريية  -منظمة اإلعالم اإلسالمي ،ط ،1قم
املقدسة2005 ،م ،ص.501

3636الشاوي ،عيل (مع الركب احلسيني من املدينة إىل املدينة  -اإلمام احلسني يف املدينة املنورة)
مركز الدراسات اإلسالمية ،ج ،1ط ،2إيران2008 ،م ،ص.387
3737بيضون ،د.لبيب (موسوعة كربالء) مؤسسة االعلمي للمطبوعات،ط ،1بريوت2006 ،م،
ص .523

3838الساموي ،حممد نعمة (موسوعة الثورة احلسينية – دراسات وحتليالت عن الثورة احلسينية)
دار املرتىض للنرش ،ج ، 7ط ،1بريوت2001 ،م ،ص.78
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3939د .أنطوان بارا «احلسني يف الفكر املسيحي» دار العلوم للطباعة والنرش ،ط ،5سوريا،
2009م ،ص.274

4040تأليف معهد حتقيقات باقر العلوم «موسوعة كلامت اإلمام احلسني »منظمة اإلعالم
اإلسالمي ،دار األسوة للطباعة والنرش ،طهران 1425 ،هجرية ،ص.474

4141حممد نعمة الساموي « ،موسوعة الثورة احلسينية -دراسات وحتليالت عن الثورة
احلسينية أهدافها وظروفها وواقعها ونتائجها» دار املرتىض للنرش ،الطبعة األوىل ،ج،5
بريوت2001،م ،ص .374

4242تأليف معهد حتقيقات باقر العلوم «موسوعة كلامت اإلمام احلسني »منظمة اإلعالم
اإلسالمي ،دار األسوة للطباعة والنرش ،طهران 1425 ،هجرية ،ص.476

4343الشيخ عزت اهلل املوالئي ،الشيخ جعفر الطبيس «موسوعة مع الركب احلسيني من املدينة إىل
املدينة» مصدر سبق ذكره  ،ص.130

4444الدكتور عيل القائمي (احلسني سيد الشهداء) مكتبة فخراوي ،ط ،1بريوت 2002 ،م،
ص.327
4545الكتاب  :موسوعة عاشوراء  -الشيخ جواد حمدثي ج  1ص .28

4646الطبوغرافيا :متثيل دقيق لسطح األرض بعنارصه الطبيعية والبرشية.

«4747تشكيالت توحيدي عاشوراء» ،27:24وقد عرض املؤلف هذه النقاط استنادا خارطة
ساحة املعركة وتصوير املشاهد  ،والوثائق التارخيية.
4848توقيت الروايات وتوقيت األنشطة واملدة املستغرقة لكل نشاط يف اجلدول أعاله اغلبها كان
ختمينيا وليس يقينيا ،وتم حتليل الروايات ثم االستدالل واحلصول عىل نتيجة ،لقد استخدم
الباحث عدة طرق حلساب الوقت املستغرق لكل نشاط من هذه الطرق معاينة خرائط
املعركة وحساب وقت التنقل بني مكان وآخر ،استخدام تقنية ( )GPSوخرائط (،)Google
إلقاء اخلطب الكالمية وحساب وقتها باستخدام عدادات وموقتات زمنية ،وغري ذلك.

http://www.almaany.com4949

5050الشيخ عزت اهلل املوالئي ،الشيخ جعفر الطبيس «موسوعة مع الركب احلسيني من املدينة إىل
املدينة» اجلزء الرابع – دار زمزم للنرش – الطبعة الثالثة – قم املقدسة ،ص.126
5151الشيخ عزت اهلل املوالئي والشيخ حممد جعفر الطبيس «مع الركب احلسيني من املدينة إىل
املدينة – اإلمام احلسني يف كربالء» ج ،4مركز الدراسات اإلسالمية ،ط ،3إيران 2007 ،م.
5252الكتاب :موسوعة عاشوراء  -الشيخ جواد حمدثي – ج ،1ص.99

5353الكتاب :معامل املدرستني  -السيد مرتىض العسكري – ج – 3ص.93
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5454العالمة السيد عبد الرزاق املقرم ،مقتل احلسني ،مؤسسة اخلرسان للمطبوعات،
بريوت.
5555الكتاب :معامل املدرستني  -السيد مرتىض العسكري – ج -3ص.3

5656الكتاب :موسوعة عاشوراء  -الشيخ جواد حمدثي – ج589- 1ص.

5757العالمة السيد عبد الرزاق املقرم ،مقتل احلسني ،مؤسسة اخلرسان للمطبوعات،
بريوت.
5858كلامت اإلمام احلسني - الشيخ الرشيفي – ج -1ص.6

5959الكتاب :شجرة طوبى  -الشيخ حممد مهدي احلائري ،منشورات املكتبة احليدرية النجف
ت ( )368حمرم  ،#1385ط،5ج.2

6060العالمة السيد عبد الرزاق املقرم ،مقتل احلسني ،مؤسسة اخلرسان للمطبوعات،
بريوت.
6161بحار االنوار ،6:5أعيان الشيعة 602:1

6262مناقب ابن شهراشوب ،100:4بحار األنوار 5:45

6363عبد الرزاق املقرم «مقتل احلسني »مؤسسة اخلرسان للمطبوعات – بريوت – ص.240
6464نفس املهموم ،131:مقتل اخلوارزمي .7:2

6565أزمة اخلالفة واإلمامة تأليف :الدكتور أسعد القاسم ج  7ص.22

6666العالمة السيد عبد الرزاق املقرم ،مقتل احلسني ،مؤسسة اخلرسان للمطبوعات،
بريوت ،ص .247
6767الكتاب :الشيعة يف اإلسالم – ج– 8ص.1

6868د .لبيب بيضون «موسوعة كربالء» مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،اجلزء الثاين – بريوت
– 2006م  ،ص.51
6969قصص املعصومني  ،ج 3ص .5
7070نفس املصدر السابق.
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 ....ملخص البحث ...
ان دراسة ثورة عاشوراء واسقاطها عىل السياسية املعارصة يتخذ احد اجتاهني،

فالسياسة املعارصة تعيش ازمة حقيقية بني التنظري والتبني الفكري من جانب،
واملامرسة العملية ومدى انسجامها مع التنظري من جانب اخر.

ان عاشوراء ثورة مبادئ ،وهي هبذا املستوى من القيم اليمكن ان تقارن

بفلسفة قائمة عىل الفكر امليكافييل يف سياستها اخلارجية ،وتعيش تناقضا فضيعا
بني املتبنيات الفكرية واملامرسة العملية التي غالبا ما تكون بعيدة عن املثل التي

تبرش هبا .ولعل من اهم عنارص االختالف بني عاشوراء والسياسة املعارصة ،هي
ان عاشوراء تنطلق من عقيدة تعترب احلياة الدنيا حمطة قصرية يمكث فيها االنسان
ويعيش يف ضوء تعاليم السامء ،وان هناك حياة اخرى تتشكل معاملها وطبيعتها تبعا

للقيم واالخالقيات التي يتمثل هبا يف احلياة الدنيا .اما السياسة الغربية فهي تنطلق

من اقصاء الدين عن كل يشء فهو يف نظرها جمرد عالقة بني الفرد وخالقه وال يشكل

بالرضورة اساسا للمفاهيم العامة الدارة الدولة.

وهذه املسالة جوهرية تؤثر يف جممل االفكار التي يتناوهلا هذا البحث يف املقارنة

بني عاشوراء والسياسة املعارصة .ففيام تعلق بموضوع حقوق االنسان فمع ان هذا

املوضوع يمثل العنرص االساس الذي تقوم عليه فلسفة احلكم يف اوربا وبالشكل
الذي يضمن حرية الفرد واملجتمع واحلد من سلطة احلاكم ،اال اننا نجد التناقضات
الفاضحة التي تقدمها السياسة املعارصة يف متييزها وازدواجيتها يف مسالة حقوق
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االنسان التي باتت واضحة مع تنامي وسائل االعالم وانتشارها ،فهنا حقوق
االنسان اساسية وجيب تطبيقها ،الن تطبيقها ال يتناىف مع مصاحلها ،وهناك حقوق

هتان واالنسان تنتهك حرماته وتسلب حريته فال تستطيع عيوهنم اكتشاف ذلك،
بل اصبح االمر ان يقفوا مع منتهكي احلقوق وحماربة املظلوم ويف املقابل جتد االمام
احلسني يؤدي النصيحة ويعظ اجلند يف املعسكر املعادي حتى اخر حلظات

حياته ،بل وصل به االمر ان يبتسم يف وجه قاتليه النه حيمل رسالة تستهدف هذا

االنسان فحقوق االنسان عند عاشوراء تايت بربط االنسان من خالل العبودية هلل

سبحانه وتعاىل فيكون بذلك حرا من كل قيد مالكا النسانيته وكرامته ،بينام يسعى
الفكر الغريب اىل حترير اإلنسان من كل القيود فتكون ذاته هي املقدسة فينتهي

بالعبودية ألمور حياتية تسلب منه إنسانيته.

اما ما تعلق بموضوع األخالق فمن الفوارق املهمة بني عاشوراء والسياسة

املعارصة هو الثابت واملتغري فيام خيص االخالق والقيم ،ففي حني ان األخالق والقيم

تكون ثابتة يف الفكر االسالمي مع وجود مساحة ضيقة تعمل فيها تفاصيل الظرف
املوضوعي ليتحرك احلكم الرشعي بام يتناسب مع ذلك الظرف ،فان مساحة املتغري
يف الفكر الغريب والسياسة املعارصة يتسع كثريا لتحركه املصلحة حينا والرباغامتية
حينا اخر ،وذوق املجتمع يف كثري من االحيان .يف حني يقاس عمل االنسان يف

نظر عاشوراء والدين االسالمي بمدى نزاهة الدوافع ايل حترك االنسان نحو الفعل

والعطاء بغض النظر عن النتائج وحجم ذلك العطاء ،يبقى الغرب اسريا لالنتاجية
التي توفر املال االكرب بعيدا عن أي قيمة حركت االنسان لتحقيق تلك االنتاجية.
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...Abstract...
The current study does not target the scientific erection to
the revolutionary Islamic discourse, but it attempts to contribute
in the research crystallization of the revolutionary plough of Imam
Al-Hussein (Peace be upon him and his progeny) as it dissects
the dynamic vantage points whose backgrounds are intellectual
,political, social and ethical. Thereby, it is to draw a comparison
between `Ashura and the contemporary policy in the light of two
pivotal issues: human rights and the ethical concept. Scrutinizing
`Ashura revolution and bringing it into the contemporary policy take
one of these two isles, the contemporary policy falls in a dilemma
between theorization and intellectual adaptation on the one hand
and practicing the process and acquainting with the theorization on
the other hand.
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 ...املقدمة ...
ال هيدف البحث احلايل اىل التأسيس العلمي للخطاب اإلسالمي الثوري ،بل

هو حماولة للمسامهة يف البلورة البحثية للمنهج الثوري لإلمام احلسني من خالل
اكتشاف اجلوانب احلركية وخلفياهتا الفكرية والسياسية واالجتامعية واألخالقية،
وذلك من خالل عقد مقارنة بني عاشوراء والسياسة املعارصة يف حمورين أساسني

مها حقوق اإلنسان والبعد األخالقي.

وقبل عقد هذه املقارنة البد لنا من ان نبني معنى الثورة ويف هذا الصدد يمكن

القول بان الثورة ماهي اال اخلروج عىل نظام احلكم القائم يف بلد معني تشارك فيه

قطاعات واسعة من أبناء الشعب تتبنى فلسفة واضحة املعامل وتسري وفق خط مبدئي
يتبناه القائمون عىل الثورة وهتدف الثورة اىل حتقيق أهداف ومكاسب مادية ومعنوية

من شاهنا ان حتدث تغريا أساسيا يف األوضاع السياسية واالجتامعية واالقتصادية
والثقافية يف املجتمع.

وحيتاج حدوث الثورة اىل انتشار الوعي بني اجلامهري ووجود اإلرادة السياسية

لدهيا اىل التغيري ،وتوفر القيادة التي متتلك الشجاعة واالستعداد اىل التضحية.

وال تكون الثورة صحيحة ومقبولة اال عندما تكون موجهة ضد نظام منحرف

عقائديا ومستبد من اجل اقامة احلق وحتقيق التقدم والعدالة واملساواة بني أفراد
املجتمع كافة وعدم التمييز بينهم عىل اساس املذهب او الدين او اجلنس وغري ذلك.
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وقد حتدث الثورة بصورة فجائية او تدرجيية،عنيفة أو سلمية وينتج عنها سقوط

الدستور ونظام احلكم ،ولكنها ال متس شخصية الدولة والتزاماهتا الدولية ،فالثورة

ليست ممارسة عنيفة ضد االوضاع دون االخذ بعني االعتبار ظروف الساحة وكافة
ابعادها يف احلارض واملستقبل انام تعني الرتكيز عىل اهلدف ،وتنظر اىل القوة والتسامح
بوصفهام أسلوبني طبيعني لكل واحد منهام مكانه ورشوطه التي ينبغي التأكد من
مالءمتها قبل املامرسة ،فال تنازل عن موقف حيتاجه اهلدف وال ضعف عن املواجهة
التي يفرضها التحدي ،وال استخدام للقوة دون سبب.

وللثورة اسباهبا املقبولة لدى القائمني عليها منها :االنحراف اإليديولوجي

للنظام عن عقيدة الشعب والفساد االداري واملايل يف الدولة وتفيش الظلم واحلرمان
واملشكالت االجتامعية املزمنة والتفاوت الطبقي الفاحش بني ابناء الشعب ،والتمييز

الديني بني ابناء الشعب الواحد ،وتعد الثورة االنكليزية عام  1688واالمريكية عام
 1776والفرنسية عام  1789والروسية عام  1917والصينية عام  1949والثورة
االسالمية االيرانية عام  1979من اشهر الثورات يف التاريخ احلديث واملعارص.

اما دراسة ثورة عاشوراء واسقاطها عىل السياسة املعارصة يتخذ احد اجتاهني،

فالسياسية املعارصة تعيش ازمة حقيقة بني التنظري والتبني الفكري من جانب
واملامرسة العملية ومدى انسجامها مع التنظري من جانب اخر.

عاشوراء ثورة مبادئ قادها عظيم من عظامء هذه االمة محل روحه عىل كفه فداء

لدينه وعزة امته .وثورة هبذا املستوى من القيم اليمكن ان تقارن بفلسفة قائمة عىل
الفكر امليكافييل يف سياستها اخلارجية وتعيش تناقضا فضيعا بني املتبنيات الفكرية

واملامرسة العملية التي غالبا ما تكون بعيدة عن املثل التي تبرش هبا.
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عاشوراء وحقوق االنسان
ناه ْم ِم َن
﴿و َل َقدْ َك َّر ْمنا َبنِي آ َد َم َوحمَ َ ْل ُ
ناه ْم فيِ ا ْلبرَ ِّ َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق ُ
قال تعاىلَ :
الط ِّي ِ
ممَِّن َخ َل ْقنا َت ْف ِضي ً
َّ
ناه ْم َعىل َكثِ ٍ
ال﴾ (االرساء.)70:
بات َو َف َّض ْل ُ
ري ْ
وعن ايب محزة الثاميل عن ايب جعفر الباقر  قال« :ملا حرضت عيل بن احلسني

الوفاة ضمني اىل صدره ،ثم قال ،يا بني اوصيك بام اوصاين به ايب حني حرضته

الوفاة ،وبام ذكر أن أباه أوصاه به،إياك وظلم من ال جيد عليك نارصا اال اهلل» (راجع

وسائل الشيعة ج ،16ص.)48

ان مسالة حقوق االنسان متثل العنرص االساس الذي تقوم عليه فلسفة احلكم

يف اوربا ،وهي تركز عىل رضورة احلد من سلطة احلاكم ،وعدم اساءة استخدامها
(مفتي والوكيل )1990،وضامن حرية الفرد واملجتمع ،وقد متكنت اوربا من

صياغة عهد يعطي لالنسان كرامة بعد عناء طويل تعرضت فيه امم اىل الظلم
والبشاعة واملامرسة الدونية.

بدأت فكرة حقوق االنسان عىل يد جون لوك يف القرن السابع عرش يف نظريته

مدرسة احلق الطبيعي(مفتي والوكيل ،)1990،اال ان فهام تعدد املنظرين ،وال هيمنا

كثريا هذا االمر يف هذا البحث سواء انتهى التنظري إىل حقوق اإلنسان بالصياغة
والشكل الذي نعرفه اليوم ،والذي يعتمد عىل مفهوم الدولة التي تؤسس حلامية

الفرد والدفاع عن حقوقه ،وصون كرامته وانسانيته .وحلقوق االنسان يف مسرية

عاشوراء مكانة كبرية ،بل تعدت املامرسة العملية لقائد املسرية لتشمل احليوان
ايضا ،ومثال ذلك موقف احلسني مع احلر حني سقى اخليل والرجال باملاء.
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ومع ان مصطلح حقوق االنسان اليربز يف عاشوراء كام هو عليه من استخدام

يف عرصنا احلديث ،اال ان مضامني النصوص الواردة عىل لسان االمام احلسني

تؤكد وتعزز املفاهيم نفسها التي تتبناها السياسة املعارصة ،بل تزيد عليها يف بعدها
العميل ،والدوافع التي تنبع من حب حقيقي حيمله احلسني حتى للذين حاربوه.
والبد من االشارة هنا اىل ان االمام احلسني قد تربى عىل يد امري املؤمنني

عيل بن ايب طالب  ،وهو صاحب الوثيقة اخلالدة (عهده ملالك االشرت) التي تعد

من املصادر النادرة والشاملة التي وصفت ما جيب ان يكون عليه أي عهد حلقوق
االنسان .وحيث ان نور االمامة يستمر يف عطائه ،فقد مثلت عاشوراء سعيا صادقا

يف تطبيق املعنى الوارد حلقوق االنسان ،والذي يدعو اىل احلد من سلطة احلاكم
والدفاع عن احلرية وكرامة الفرد واملجتمع ،وقد كان هذا واضحا يف خطاب

االمام احلسني :ويزيد رجل فاسق ،شارب اخلمر ،قاتل النفس املحرتمة،
معلن بالفسق ،ومثيل ال يبايع مثله (اليارسي .)2009 ،فساد يزيد وخروجه عىل القيم

الساموية ،وظلمه لإلنسان الذي كرمه اهلل (قاتل النفس املحرتمة) ،يعني انه متادى

يف سلطته اىل ابعد ما يكون ،وهذا التامدي يكون عىل حساب بقية املجتمع الذي
امتهنت كرامته ،والبد من حركة جادة إليقافه.

ويف خطابه يف أثناء طريقه إىل كربالء قال  :اهيا الناس ان رسول اهلل 

قال :من رأى منكم سلطانا جائرا مستحال حلرم اهلل ،ناكثا لعهد اهلل ،خمالفا لسنة

رسول اهلل  يعمل يف عباد اهلل باإلثم والعدوان ،فلم يغري عليه بفعل وال قول ،كان
حقا عىل اهلل ان يدخله مدخله (اجلوزي .)1987 ،وهنا جيعل مقارعة الظامل املنتهك
حلقوق االنسان مسؤولية اجلميع ،معتمدا يف ذلك عىل قوة اخلطاب بتضمينه قول
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الرسول  ليكون حمل تقدير واحرتام وقبول االخرين ،والقاء احلجة عليهم.
احلب الذي رافق روح احلسني كان حبا صادقا ،لذلك مل يقاتل بدافع احلقد

بل كان يبكي الجل القوم ،وبذلك جسد اخالق رسول اهلل  حيث كانت حركته

تستنهض بقايا الضمري يف داخلهم .ويف خطابه ملعسكر يزيد قال :اهيا الناس اسمعوا

قويل وال تعجلوا حتى اعظكم بام هو حق عىل (اليارسي ،)2009 ،فاخلطاب هنا دقيق
رصيح يف ان االرشاد والنصح حق هلوالء ،فال بد من تقديمه هلم.

ان التناقضات الفاضحة التي تقدمها السياسة املعارصة يف متييزها وازدواجيتها

يف مسالة حقوق االنسان باتت واضحة يف ظل تنامي وسائل االعالم وانتشارها

فهنا حقوق االنسان رضورية وجيب تطبيقها الن تطبيقها ال يتناىف مع مصاحلهم
وهناك حقوق هتان ،واالنسان تنتهك حرماته وتسلب حريته فال تستطيع عيوهنم

اكتشاف ذلك بل اصبح االمر ان يقفوا مع منتهكي احلقوق وحماربة املظلوم .ويف
املقابل،جتد االمام احلسني يؤدي النصيحة ،ويعظ اجلند يف املعسكر املعادي
حتى اخر حلظات حياته ،بل وصل به االمر ان يبتسم يف وجه قاتليه،النه حيمل

رسالة تستهدف هذا االنسان .فحقوق االنسان عند عاشوراء تأيت بربط االنسان من
خالل العبودية هلل سبحانه وتعاىل ،فيكون بذلك حرا من كل قيد ،مالكا إلنسانيته
وكرامته (مفتي والوكيل )1992 ،يف حني يسعى الفكر الغريب اىل حترير االنسان من كل

القيود فتكون ذاته هي املقدسة ،فينتهي بالعبودية ألمور حياتية تسلب منه إنسانيته.
البعد األخالقي
أ .عاشوراء واولوية القيم االجتامعية
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ثمة فجوة واسعة بني امهية القيم يف منطق عاشوراء ومنطق السياسات املعارصة

هناك اجتاه يف الفكر الغريب لتأصيل احلرية الفردية بمفهومها الذي جيعل القيم امرا

نسبيا وانطالقا من احلرية الفردية باتت القيم امرا ثانويا وخاضعا لفهم اإلنسان

وعرف املجتمعات .يف املقابل فان ثورة عاشوراء سعت اىل تثبيت االخالقيات

التي داست عليها الدولة األموية ،وحاربت مظاهر الفساد يف السلطة التي اعطت
نموذجا فاضحا حلال السلطان الفاسد الذي يعيش لياليه احلمراء دون رادع ويبذر
مال املسلمني عىل العطايا ورشاء الذمم.

وقد عزز االمويون مناخا مدعوما ببعض االحاديث املوضوعة ،وفتاوى علامء

البالط خللق ثقافة متهاونة يف االمة جتاه فساد السلطان وربام من املفارقات اجلوهرية

التي تتحدى هبا ثورة عاشوراء السياسة املعارصة والفكر الغريب هو ان عاشوراء

تطرح مرشوع حماربة االستبداد ونرش القيم وبناء االنسان وحتريره من الداخل
﴿ه َو ا َّل ِذي َب َع َث فيِ ُ
ني َر ُس ً
األ ِّم ِّي َ
وال ِم ْن ُه ْم
مستمدة ذلك من الدين القويم ،قال تعاىل ُ
تاب َوالحْ ِ ْك َم َة َوإِنْ كا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َض ٍ
الل
َي ْت ُلوا َع َل ْي ِه ْم آياتِ ِه َو ُيزَ ِّكي ِه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْل ِك َ

ُمبِ ٍ
ني﴾(اجلمعة )2:الن املنهج والنظام الذي يستهدف ادارة احلياة ال يمكن ان يكون
بمعزل عن بناء املحتوى الداخيل لإلنسان (القبانجي.)1989 ،

عاشوراء حركة تغيريية تستهدف بناء االنسان ،وحماربة مظاهر الفساد التي

حترف مسار حياته ،ومظاهر الظلم التي تكبله عن بناء احلضارة ،منطلقة من مفهوم
قرآين واضح وهو ان النظام جاء من رب العباد َ
﴿أ يحَ ْ َس ُب ا ِ
دى﴾
إلنْسانُ َأنْ ُيترْ َ َك ُس ً
(القيامة )36 :وهذا ما تفقده السياسة املعارصة ،فهي وان كانت هلا خطوات حثيثة

الجياد النظام االصلح،معتقدة أهنا تستطيع ابتكار القوانني التي تضمن سعادة
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االنسان ،اال اهنا جتاهلت امهية بناء الفرد بناء صاحلا ليكون الدافع لتطبيق ذلك

النظام واملحامي عنه .واحلقيقة ان الدين الذي منه ومن اجله انطلقت ثورة عاشوراء
يرى ان القيم واالخالق هي االساس الذي جيب أن حيكم احلياة (القبانجي.)1989 ،
ب .االنحدار االخالقي عند الغرب
ين َك َفروا َيت ََم َّت ُعونَ َو َي ْأ ُك ُلونَ َكام َت ْأ ُك ُل َ
ْوى
ْعام َوال َّن ُار َمث ً
قال تعاىل َ
األن ُ
﴿وا َّل ِذ َ ُ

هَ ُل ْم﴾ (حممد.)47 :

من الفوارق املهمة بني عاشوراء والسياسة املعارصة هو الثابت واملتغري فيام

خيص االخالق والقيم ،يف حني ان االخالق والقيم تكون ثابتة يف الفكر االسالمي
مع وجود مساحة ضيقة تعمل فيها تفاصيل الظرف املوضوعي ليتحرك احلكم

الرشعي بام يتناسب مع ذلك الظرف ،فان مساحة املتغري يف الفكر الغريب والسياسية
املعارصة يتسع كثريا لتحركه املصلحة حينا والرباغامتية حينا اخر،وذوق املجتمع

يف كثري من االحيان .فنظرية نسبية االخالق جتعل احلرية الفردية حمركا اساسيا
يف سلوك الفرد ،ومدى انضباطه يف قوالب اخالقية ،طاملا هو مل يتعد دائرة احلرية
الفردية ،ويدخل يف مساحات االخرين اخلاصة ،فهو حر فيام يريد ان يامرس من

رذائل وموبقات النفعية التي تسري حياة الروماين هي نفسها التي تتجه بحياة الغريب
وتغريه بام يندفع اليه من اعامل ،والنظرة عىل ان احلياة غاية ال جيوز التعدي عنها هي

الفكرة التي تتحكم يف العقلية احلديثة بصورة عامة (شمس الدين.)1990،

وانكار االيامن باليوم االخر راجع اىل انكار الغرب للقضايا الغيبية التي يتناوهلا

احلس والتجربة ،والشك ان هذه النزعة املادية الرصفة كان هلا تأثري يسء يف حياة
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اإلنسان اذ جعلته ال هيتم اال بخصوص مصاحله الشخصية ومنافعه اخلاصة (الغريفي،

 .)2010يف حني يقاس عمل االنسان يف نظر عاشوراء عىل نحو خاص ونظر الدين

اإلسالمي عىل نحو عام بمدى نزاهة الدوافع التي حترك االنسان نحو الفعل

والعطاء بغض النظر عن النتائج وحجم ذلك العطاء ،يبقى الغرب اسريا لالنتاجية

التي توفر املال األكرب ،والرخاء االشمل بعيدا عن أي قيمة حركت اإلنسان لتحقيق
تلك اإلنتاجية .فعاشوراء حيركها رضا اهلل واالعتقاد بان هذه الدنيا مزرعة لالخرة
اما الغرب فانه حيرص تفكريه يف الدنيا وملذاهتا الن احلياة تنتهي عند املوت.
ج .الغرب بني االدعاء واملصداقية
مع تصاعد الثورة الصناعية وتسنم الغرب ناصية العلم ،فقد اصابه تراجع عىل

مستوى القيم واملبادئ ،فتنامت لدية النزعات العنرصية ،وصنف الشعوب االخرى

بالتخلف العرقي واعطاها القابا دونية كالعامل الثالث ،والدول النامية ،وبرر لنفسه
فرض انساقه الثقافية والسعي لفرض سيطرته عىل مقدرات العامل واستغالل ثرواته
اصدق مثال عىل املستوى الفكري التنظريي ،الذي حتول فيام بعد اىل مكون اساس

يف اسرتاتيجية الغرب وبالذات امريكا يف التعامل مع االخر نظرية هناية التاريخ
لفرانسيس فوكوياما ،ونظرية صدام احلضارات لسامويل هنتنغتون .فاالوىل

صنفت الليربالية عىل اهنا قمة ما قد يصل اليه االنسان عىل املستوى االيديولوجي

والثانية بررت حترك االساطيل الخضاع االخرين ومتكني الغرب.

ويعد كتاب فرانسيس فوكوياما (هناية التاريخ واالنسان االخري) والذي جاء

بعد مقالته الشهرية (هناية التاريخ) بثالث سنوات تقريبا ،يعد مرجعا اساسيا لسياسة
امريكا التي متثل املحرك االكرب للسياسة املعارصة احادية القطب خالل العرشين
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سنة املاضية ،وقد اسس فوكوياما نظريته من خالل قراءته لنظريات فالسفة مثل:
هيغل واستاذه الني بوم ،ومن خالل قراءته لالهنيارات املتتالية للدول التي كانت

حتت مظلة االحتاد السوفيتي يف العقد قبل االخري من القرن املايض .ولعل سيادة
املذهب التجريبي يف املعرفة يف اوربا وامريكا واثره عىل االراء الفلسفية -كان عامال
ايضا -عمل عىل تشكيل رؤى فوكوياما ليتبنى نظريته التي جتزم بوصول االنسان

اىل منتهى ما يمكن ان يصل اليه يف صياغة النظام االجتامعي الذي يوصل االنسان
اىل السعادة .ورغم االدعاء بحاكمية قيم الديمقراطية يف الدول الغربية ،غري ان

هذه الديمقراطية حتمل حتفظا حني حيمل أي حترك رؤية منافية لقيم الديمقراطية،
ويستهدف كياهنا (القبانجي )1989 ،ففي مثل هذا الفرض ترتاجع قيم حرية االتصال

والتعبري والتنظيم .وعىل ضوء ما تقدم نقول :ان السياسة املعارصة حتمل مكاييل
متعددة يف تعاملها مع االخر وهي تعتمد املصلحة اوال واخريا فاالثبات يف املواقف

والقيم وال ديمومة للعالقات اال عىل اساس من النفع املرتقب ،واالمن القومي

الذي اليعطي اعتبارا لالنسان خارج حدود الوطن والتحالفات االقليمية بعكس
عاشوراء التي دأب قائدها عىل ترسيخ قيمة االنسان والذود عنه وحماربة السلطة
التي خرجت عن حدودها لتسلب االمن ،وتصادر الراي ،وتنتهك احلق.
ومما تقدم يمكن استنتاج االيت:
مع التطور املتواصل يف تنقيح مبادئ حقوق االنسان ،وارساء العدالة

االجتامعية يف فكر الدول الغربية ،اال ان املسافة بني هذه املبادئ النظرية وحقيقة
املامرسة تزداد اتساعا وتتمظهر حالة التناقض هذه يف املواقف جتاه حقوق االنسان

وحركات التحرر من العبودية التي تظهر يف ما يسمى بالعامل الثالث.
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متيزت السياسة املعارصة بازدواجية مفرطة يف تعاملها مع قضايا العامل ،حتى

باتت تعمل بوجه مكشوف دون خجل او وجل وتسوق املربرات لفعلها يف وسائل
االعالم الضخمة التي تسيطر عليها .ما حيرك السياسية املعارصة هو املصلحة
واملبدأ امليكافييل بعيدا عن امهية العدالة وقدسيتها فهي تتشكل وتتغري يف تعاملها
مع الشعوب االخرى بحسب املصلحة.

ثورة عاشوراء قامت عىل مبادئ ثابتة متثلت يف عقيدة القائد واالتباع .واصبح

السلوك مصداقا لتلك القيم واملبادئ ،ولذا فاهنا توفر حلوال كلام جتدد الزمان او تغري

املكان .عاشوراء تبنت خطابا متيز باملصداقية والنزاهة واعتمد اسرتاتيجيات التقل
شانا عن ما يتم توظيفه يف اكرب املؤسسات االعالمية واالسرتاتيجيات املعارصة.

شتان بني الفكر السيايس النظري واملامرسة العملية ،وتعد ثورة االمام

احلسني من الظواهر النادرة التي يتجانس فيها املبدأ مع املامرسة يف أروع صورة.
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 ...ملخص البحث ...
تناول البحث احلايل (املوضوع السيايس يف أدب االمام احلسني بن عيل )؛

اذ جاء البحث حماولة لتحديد املوضوعات األدبية يف أدب االمام  بشكل عام

واملوضوعة السياسية بشكل خاص ،ملا هلذه املوضوعة من أمهية كبرية أخذت
احليز األكرب من مساحة موضوعات االمام احلسني .أذ نجد ان البحث احلايل
يسلط الضوء عىل العديد من الفقرات التي تبني أحقية االمام احلسني باخلالفة

اإلسالمية من خالل تضمني خطب االمام احلسني واملوضوعة السياسية يف
رحاب واقعة الطف والتي ابتدأت بأسلوب الوعظ والنصيحة يف أول خطب االمام

 وانتهت بالدعاء .أصبحت واقعة الطف طب الشعوب املستضعفة وأملها
وعلة حكام اجلور وداءها ،فقد صار احلسني طاقة ترفد املجتمع اإلنساين لتغيري
الواقع املرتدي ،بمبادئ سامية ومواقف حتررية صلبة اإلرادة.

وتأسيسا عىل ما تقدم بات واضحا أن املوضوع السيايس يف أدب اإلمام

احلسني صور اجلانب األشمل يف حياته؛ إذ متيز بتنوع معانيه وثراء مكنوناته،
وطول نصوصه غالبا ،وكثرة عديدها ،وغناه الفكري والديني ،وعكس بجالء

أحوال الدولة األموية وموقفها من اإلمام ،وأحوال اإلمام وموقفه منها؛ وكل ذلك
استدعى طول املقام يف البحث احلايل.
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...Abstract...
The present paper sheds light on the political theme in the
literature of Imam Al-Hussein (Peace be upon him) and endeavours
to delimit the literary objectives in the literature of Imam Al-Hussein
in general and the political themes in particular. Such a theme takes
great extent in Imam Al-Hussein viewpoints. This paper manipulates
certain vantage issues that prove the legitimacy of Imam Al-Hussein
to be the Islamic Caliphate. In so doing , it covers his serums and the
political themes in the shade of Al-Taff Battle; they wade into having
a preaching and advising style and then terminate at supplication.
Al-Taff Battle looms great as a remedy to the coerced nations
and as nemesis to the despots; Al-Hussein heaves into horizon as
stamina buttressing human community with transient precepts
and revolutionary pertinacious stances to change their debilitating
realities.
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 ...مدخل ...
املوضوع األديب هو املادة التي يتمركز عليها البحث شفويا أو خطيا(.)1

واملوضوعات األدبية هي العنوانات الرئيسة التي تنطوي حتتها وتندرج ضمنها

النامذج األدبية الكثرية( .)2ومن املعروف أنه ال خالف يف القول بجذرية العالقة
ومواشجتها بني املوضوع األديب والنوع األديب ،فمن خالل هذه العالقة احلتمية

بينهام تربز مالمح العمل األديب(.)3

ومن هنا ،فإن حماولة حتديد املوضوعات األدبية يف أدب اإلمام احلسني

تستند إىل فرض الفصل بني النوع األديب وموضوعه األديب ،وهبذا الفصل بني النوع
واملوضوع نتمكن من البحث ،بشكل أكثر دقة وأجدى نفعا واضعني يف احلسبان

أن التحامهام وتساندمها جيعالن أي حديث عن نوع دون موضوع ،أو عن موضوع
دون نوع ،حديثا سطحيا(.)4

ومن خالل حماولتنا الفصل بني قضية النوع األديب وقضية موضوعه ،ظهرت

لدينا عدة موضوعات ،أمهها -املوضوع السيايس.

شغلت قضية املوضوع السيايس احليز األرحب من مساحة موضوعات أدب

اإلمام احلسني؛ فقد خرب حياة خاصة ،غصت بوقائع سياسية خطرية ،بدأت
بفقده جدّ ه املصطفى وأمه الزهراء  مرورا باستشهاد أبيه وأخيه احلسن،

وانتهاء بمعركة الطف التي أدت إىل استشهاده ،حتى غدت حياته متثل حقبة زمنية
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عصيبة يف تاريخ اإلسالم( ،)5تلك احلقبة التي أناخت عليه بأمحاهلا وأثقلت كاهله

صور أدبه  مكابدته لتلك احلوادث
فواجهها صابرا أحيانا وأحيانا جماهدا .وقد ّ
السياسية املشحونة التي انبجست عنها معان سياسية عدة ،أمهها:
أوال :بيان أحقيته  باخلالفة

مل يفتأ احلسني بعد استشهاد أخيه احلسن من الدعوة الشجاعة إىل

ممارسة تكليفه الرشعي يف تويل أمور املسلمني ،إذ كان ال يني وال يكسل يف إظهار

أحقيته باخلالفة ،مزجيا البيانات عليها( .)6وأهم هذه البيانات هو كتاب اهلل 
وأحاديث جدّ ه املصطفى .

وقد تألقت اخلطب عنده يف إبراز هذا املعنى السيايس ،فيام جاءت الرسائل

لتتحمل قسطا أيرس إىل جانب اخلطب ،بينام ختلفت األدعية واألحاديث الفنية عن

املشاركة يف بيان هذا املعنى.

 )1اخلطبة واملوضوع السيايس
جاء يف إحدى خطبه  التي خطبها بطلب من معاوية بن أيب سفيان بعد

استجاب معاوية لرغبة أعوانه بعد إحلاح طويل ،يبغون من ذلك حرصا يف كالمه

أو كاللة بلسانه( ،)7فصعد املنرب ،فحمد اهلل وأثنى عليه وصىل عىل النبي  ،فسمع

رجال يقول :من هذا الذي خيطب؟ فقال  :نحن حزب اهلل الغالبون وعرتة
رسول اهلل  األقربون وأهل بيته الطيبون وأحد الثقلني الذين جعلنا رسول اهلل

 ثاين كتاب اهلل تعاىل الذي فيه تفصيل كل يشء ال يأتيه الباطل من بني يديه
وال من خلفه واملعول علينا يف تفسريه ،ال يبطئنا تأويله ،بل نتبع حقائقه فأطيعونا
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عز وجل﴿ :
فإن طاعتنا مفروضة إن كانت بطاعة اهلل ورسوله مقرونة ،قال اهلل ّ
ول َو ُأ ْوليِ َ
َ َ
َ
الر ُس َ
األ ْم ِر ِم ُ
َاز ْعت ُْم فيِ شيَ ْ ٍء َف ُر ُّدو ُه إِلىَ اللهّ ِ
نك ْم َفإِن َتن َ
أ ِط ُيعوا اللهَّ َوأ ِط ُيعو ْا َّ

ول َوإِلىَ ُأ ْوليِ َ
الر ُس ِ
الر ُس ِ
األ ْم ِر
ول﴾( )8ثم قال(ع) متمثال بقوله
َ
تعاىل﴿:و َل ْو َر ُّدو ُه إِلىَ َّ
َو َّ
ين َي ْستَنبِ ُطو َن ُه ِم ْن ُه ْم َو َل ْو َال َف ْض ُل اللهّ ِ َع َل ْي ُك ْم َو َرحمْ َ ُت ُه َال َّت َب ْعت ُُم َّ
الش ْي َطانَ
ِم ْن ُه ْم َل َع ِل َم ُه ا َّل ِذ َ

إِ َّال َق ِلي ً
ال﴾( ،)9وتابع قائال :وأحذركم اإلصغاء إىل هتوف الشيطان بكم فإنه لكم

عدو مبني فتكونوا كأوليائه الذين قال هلمَ :
﴿ال َغالِ َب َل ُك ُم ا ْل َي ْو َم ِم َن ال َّن ِ
اس َوإِنيِّ َج ٌار
ص َعلىَ َع ِق َب ْي ِه َو َق َ
يء ِّم ُ
َّل ُك ْم َف َلماَّ َت َر ِ
اءت ا ْل ِف َئت ِ
نك ْم﴾ فتلقون للسيوف
َان َن َك َ
ال إِنيِّ َب ِر ٌ

رضبا وللرماح وردا ،وللعمد حطاما وللسهام غرضا ،ثم ال يقبل من ٍ
نفس ﴿إِيماَنهُ َا
َت ِمن َق ْب ُل َأ ْو َك َس َب ْت فيِ إِيماَنهِ َا َخيرْ ً ا﴾(.)10
لمَ ْ َت ُك ْن آ َمن ْ
إن املتأمل يف مناسبة خطبته  يلحظ أن املناخ االجتامعي هو الذي فرض

سياق اخلطبة ،فأعداؤه راموا أن حيطوا من مكانته ،بعد أن رمت الناس بأبصارها

العي،
نحوه ،فاجتهدوا يف ذلك عسى أن ُير َت َج عليه ،ف ُيصيب منطقه احلرص أو ّ
حتجيام ملكانته يف املجتمع وتقليصا ألثره الفاعل يف املسلمني.

وسؤال السائل عن شخص اخلطيب (اإلمام  )بصوت عال  -بدليل أنه

سمعه وسط حشد يضم شخصية رسمية ترتبع قمة اهلرم السيايس  -وهو خيطب،

كان من املتوقع أن يضع اخلطيب يف حرج ،وربام يتخلخل التواصل بينه وبني
اجلمهور أو ينقطع ،ما مل يكن اخلطيب حارض البدهية ،وافر القرحية ،أي يتطلب منه

أن يرتك ما أعدّ له آنفا من كالم واالنعطاف فورا نحو جواب السؤال.

وقد رأينا من خالل النص كيف استطاع اإلمام أن يستثمر املناسبة ليجيب

عن السؤال ،وأن يوظف اإلجابة يف عضد دعوته السياسية ،إذ ساق البيانات تلو
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البيانات التي ُتظهر منزلة أهل البيت  املتمثلني آنذاك يف شخصه  ،منوها
بأصله الرشيف ونسبه الكريم ،وقرابته من رسول اهلل  ،داعام كالمه بآيات من

القرآن الكريم وبمضامني عدد من أحاديث الرسول  يف حقهم؛ ففي النص
إشارتان إىل حديثني رشيفني؛ أوهلام :إين تركت فيكم الثقلني كتاب اهلل وأهل بيتي
فتمسكوا هبام لن تضلوا( ،)11وثانيهام بحق سبطيه ،احلسن واحلسني  :إبناي هذان

إمامان قاما أو قعدا( .)12وكل ذلك مل يكن ألجل الفخر ،وإنام لتطمئن إليه النفوس

اجلاهلة بحقه؛ فيكون لكالمه فيهم وقع أشد ،وداللة أعمق.

رصح بالعالقة الوثقى بني أهل البيت  والقرآن الكريم ،بقوله :واملعول
ثم ّ

علينا يف تفسريه ،وبعد أن قدّ م البيانات طلب الطاعة منهم :فأطيعونا فإن طاعتنا

مفروضة ،والسيام أنه قد قرهنا بطاعة اهلل وطاعة رسوله  متكئا عىل النصوص
القرآنية التي انطلقت متدافعة تشهد له هبذا احلق املستحقَ :
﴿أ ِط ُيعوا اللهَّ َ َو َأ ِط ُيعو ْا

ول َو ُأ ْوليِ َ
الر ُس َ
األ ْم ِر ِم ُ
نك ْم﴾.
َّ

وبعدها ّ
حذر من املعصية وعدم الطاعة وغواية الشيطان ،وكل ذلك يتمثل يف

األعداء وأتباعهم وهنجهم يف الدنيا ،موظفا هلم قصة من القرآن جتسد ذلك املعنى.

وخيتتم  خطبته يف وصف حاهلم وسوء عاقبتهم إذا ما أرصوا عىل العصيان:
فتلقون للسيوف رضبا [ ]...ثم ال يقبل من نفس إيامهنا مل تكن آمنت من قبل.

لقد استطاع اإلمام  أن يوصل إىل اجلمهور ما أراد ،وأن ينال استحساهنم

وثقتهم ،وحيظى بقناعتهم ،وذلك جزء مهم من بنية التواصل( ،)13وآية ذلك قول
معاوية له :حسبك يا أبا عبد اهلل قد بلغت( .)14وهذه الكلامت متثل أعىل درجات

التوصيل واالعرتاف بمنزلة اإلمام احلسني ومجهوره .و «اجلمهور ال يتفاعل
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مع النص أو يستجيب له إال إذا كان ذا صلة بواقعه وحياته»( ،)15أي إنه ال بدّ من أن
يكون املتكلم واملتلقي «منخرطني يف إطار حيايت معييش يمثل هلام مرجعية التفاهم
والتواصل»( .)16ومما زاد من هذا التفاعل التوصييل تضمني خطبه  أحاديث

نبوية مشهورة ،وذكره لنصوص قرآنية رصحية تروي قصصا معروفة حتمل دالالت
معينة ،فضال عن رشاقة اخلطبة ذاهتا التي راعى اإلمام فيها البنيات املصنوعة قصدا،
ومثل هذه املراعاة هتدف إىل حتصيل االستجابة(.)17

ولعل ما حيسن االلتفات إليه هو أن معاوية كان من أشهر اخلطباء األمويني

وقريبا من ذلك كان ابنه يزيد ،وكذلك كان عبيد اهلل بن زياد ومروان بن احلكم

وغريهم من رموز أعداء اإلمام  ،وأن اخلطابة األموية انحرصت بخلفائها
وأمرائها وأحزاهبا ،زيادة عىل قدراهتم األدبية األخر(.)18

ومن شأن تلك املؤهالت األدبية كلها أن حتقق من جانب ،قدرا من التقارب

يف التكافؤ الثقايف بني اإلمام  وأعدائه ،ومثل هذا األمر يقتيض أن يمتلك

كال الطرفني مهارات اتصالية عالية تعمق عمليات التواصل بينهام عرب اخلطابات
واخلطابات املتبادلة( ،)19وتدفع من جانب آخر ،باجتاه احتدام النزاع السيايس

وتأجيجه من خالل حماولة كل طرف كسب رأي اجلامهري واستاملتهم نحوه.

وإن تضمن النص السابق التلميح باملطالبة بحقه  يف اخلالفةّ ،
ْ
فإن

مقتضيات الواقع املعيش وإرهاصاته يمليان عىل اإلمام  ذلك ،فقد جاء عدد

من نصوصه يف مقام آخر وهي ترصح بذلك ،كام يف إحدى خطبه :أما بعد ،أهيا
الناس! فإنكم إن تتقوا وتعرفوا احلق ألهله يكن أرىض هلل ،ونحن أهل البيت أوىل

بوالية هذا األمر عليكم من هؤالء املدعني ما ليس هلم(.)20
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وال عجب يف إحلاحه  يف املطالبة باسرتجاع حقه بني الفينة واألخرى،

إذا علمنا أهنا عملية جيل للحقائق مارسها كيال تصدأ أو تندثر تلك احلقائق مع

تقادم األيام .جاء يف إحدى خطبه :أسألكم بحق اهلل عليكم وحق رسول اهلل
وحق قرابتي من نبيكم ،ملا سيرّ تم مقامي هذا ووصفتم مقالتي ودعوتم أمجعني يف

أنصاركم وقبائلكم من آمنتم من الناس ووثقتم به فادعوهم إىل ما تعلمون من حقنا
﴿واللهَّ ُ ُمتِ ُّم ُنو ِر ِه َو َل ْو َك ِر َه
فإين أختوف أن يدرس هذا األمر ويذهب احلق ويغلب َ

ا ْل َك ِاف ُرونَ ﴾(.)21

 )2الرسالة واملوضوع السيايس
مل يكتف اإلمام بالتلميح أو الترصيح يف املطالبة بحقه يف والية أمور املسلمني،

وسوقه الرباهني العقلية والنقلية ألجل ذلك ،بل عمد إىل إماطة اللثام عن احلقائق

واألسباب التي وقفت خلف تسنم أعدائه السلطة الرسمية .جاء يف إحدى رسائله

ألنصاره :أما بعد ،فإن اهلل اصطفى حممدا  عىل خلقه ،وأكرمه بنبوته ،واختاره
لرسالته ،ثم قبضه اهلل وقد نصح لعباده ،وبلغ ما أرسل به .)22(

وبعد أن أملح اإلمام إىل أثر الرسول  ،وإخالصه يف دعوته املباركة ،وهيأ

أذهان املتلقني للمزيد ،ولج إىل ذكر منزلة أهل البيت  والسبب يف دفعهم عن

مقامهم ،إذ تابع ذلك بقوله :وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحق الناس
بمقامه يف الناس؛ فاستأثر علينا قومنا بذلك ،فرضينا وكرهنا الفرقة ،وأحببنا العافية،
ونحن نعلم أنا أحق بذلك احلق املستحق علينا ممن تواله(.)23

ولعل من أهم مظاهر الدعوة احلسينية تشديده  عىل رابطة النسب بينه

وبني جدّ ه املصطفى  ،إذ كانت من أسطع الرباهني وأوهجها يف تدعيم دعوته
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للناس باتباع جادة احلق وهجر درب السالطني .ورد يف إحدى رسائله :وإين أحق

هبذا األمر لقرابتي من رسول اهلل .)24(

ويرى الباحث أن القرابة بني اإلمام  والرسول  ،وإن كانت متحققة

نسبا ،وهلا ما هلا من التأثري العظيم يف شخص احلسني ،من علم وتقوى
وشجاعة إال أن اإلمام انطلق من هذه القاعدة نحو القرابة األسمى من الرسول

 ،بوصفه أنموذجا رساليا لإلنسانية مجعاء ،وهذا ما يدعمه قول النبي :

حسني مني وأنا من حسني( .)25فالقرابة الرسالية هي الثمرة احلقيقية للقرابة النسبية

من جدّ ه املصطفى ،التي جاهد  ألجلها ،ولذلك قيل« :اإلسالم بدؤه
حممدي وبقاؤه حسيني»(.)26

إن دعوة احلسني املستمرة يف طلب حقه ،مل تكن بمعزل عن مسمع

األعداء ،إذ شغلت عقوهلم ،وأعيت جفوهنم ،فحركت كامئنهم وأهلبت عداءهم،

ليدخل اإلمام يف مرحلة الحت فيها بيارق النزاع السيايس السلمي.
ثانيا :الرصاع السيايس مع السلطة األموية

واكب اإلمام احلسني الظروف واألسباب التي أحلت عىل أخيه اإلمام

احلسن للقبول كرها ببيعة معاوية بن أيب سفيان حتى استشهاد احلسن

وهو كظيم(.)27

من هنا ،هنض اإلمام احلسني بعبء اإلمامة ،ملتزما بصلح أخيه ،واكتفى

بالدعوة السلمية – كام رأينا  -يف املطالبة بحقه ،ولكن رسعان ما جاءت ردود
السلطة احلاكمة ،لتبدأ صفحة أخرى من النزاع املزمن مع السلطة األموية.
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وكشف خبايا النزاع وأضاء فحواه ما ورد عنه من رسائل وخطب شغلتا

مساحة هذا النوع من املعاين السياسية يف أدبه مع ميل نسبي يف زيادة مساحة الرسائل

عىل اخلطب؛ ألن الرسائل حينئذ أنسب األنواع األدبية يف نزاع تباعد طرفاه؛ كالبعد

السحيق بني املدينة موطن اإلمام  ،والشام مركز اخلالفة األموية.

وآثر  الصرب يف هذه املرحلة وفاء بالعهد وانتظارا ملا تؤول إليه األمور؛ لذا

فقد كان يويص أتباعه بضبط النفس واحلذر ،وأن يكون كل واحد منهم (حلسا من
أحالس بيته ما دام هذا الرجل حيا)(.)28

 )1الرسالة والرصاع السيايس مع السلطة األموية
عىل الرغم من متسكه  بعهد الصلح وبنوده دأبت السلطة األموية عىل

إرسال سهام الشك والريبة نحوه ،متهمة إياه باإلعداد للنهوض عليها ،يف الوقت
الذي كانت السلطة ذاهتا متارس انتهاكات متكررة للعهد بني احلني واآلخر ،حتى
غدت تلك اخلروقات تشكل ملمحا بارزا يف هنج السياسة األموية .ومما يكشف عن
تلك املالمح رسالته اجلوابية لكتاب معاوية ،جاء فيها :أما بعد ،فقد جاءين كتابك
تذكر فيه أنه انتهت إليك عني أمور ،مل تكن تظنني هبا ،رغبة عني هبا ،وإن احلسنات

ال هيدي هلا ،وال يسدد إليها إال اهلل تعاىل( ،)29وبعد أن أعاد مضمون رسالة معاوية

رشع يف تفصيل اجلواب :وأما ما ذكرت أنه رقي إليك عني ،فإنام رقاه املالقون،
املشاؤون بالنميمة ،املفرقون بني اجلمع ،وكذب الغاوون املارقون ،ما أردت حربا
وال خالفا ،وإين ألخشى اهلل تعاىل يف ترك ذلك ومنك ومن حزبك القاسطني

ألست
ا ُملحلني ،وحزب الظامل وأعوان الشيطان الرجيم( .)30ثم أردف  قائال:
َ

قاتل حجر ،وأصحابه العابدين املخبتني ،الذين كانوا يستفظعون البدع ،ويأمرون
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باملعروف ،وينهون عن املنكر ،فقتلتهم ظلام وعدوانا ،من بعد ما أعطيتهم املواثيق
الغليظة ،والعهود املؤكدة ،جراءة عىل اهلل واستخفافا بعهده ،أولست بقاتل عمرو
بن احلمق ،الذي أخلقت وأبلت وجهه العبادة ،فقتلته من بعد ما أعطيته من العهود

ما لو فهمته العصم نزلت من شغف اجلبال ،أولست املدعي زيادا يف اإلسالم،

فزعمت أنه ابن أيب سفيان ،وقد قىض رسول اهلل ( أن الولد للفراش وللعاهر
احلجر) ،ثم سلطته عىل أهل اإلسالم ،يقتلهم ويقطع أيدهيم وأرجلهم من خالف،
ويصلبهم عىل جذوع النخل ،سبحان اهلل يا معاوية! لكأنك لست من هذه األمة،

وليسوا منك(.)31

وهذه األعامل العدوانية لزياد تتطابق مع ما فعله فرعون بالسحرة الذي آمنوا
بموسى ،قال تعاىل حكاية لقول فرعونَ ﴿ :ف ُ
أل َق ِّط َع َّن َأ ْي ِد َي ُك ْم َو َأ ْر ُج َل ُكم ِّم ْن
ِخ ٍ
وع ال َّن ْخلِ ﴾(.)32
الف َو ُأل َص ِّل َب َّن ُك ْم فيِ ُج ُذ ِ

أولست قاتل احلرضمي الذي كتب فيه زياد أنه عىل دين عيل
ثم قال :
َ

كرم اهلل وجهه ،ودين ع ّ
يل هو دين ابن عمه  ،الذي أجلسك جملسك الذي أنت

فيه ،ولوال ذلك كان أفضل رشفك ورشف آبائك جتشم الرحلتني :رحلة الشتاء
والصيف ،فوضعهام اهلل عنكم بنا ،م ّنة عليكم ،وقلت فيام قلت :ال تردن هذه األمة

يف فتنة ،وإين ال أعلم هلا فتنة أعظم من إمارتك عليها ،وقلت فيام قلت :انظر لنفسك

ولدينك وألمة حممد ،وإين واهلل ما أعرف أفضل من جهادك ،فإن أفعل فإنه قربة
إىل ريب ،وإن مل أفعله فاستغفر اهلل لديني ،وأسأله التوفيق ملا حيب ويرىض ،وقلت

فيام قلت :متى تكدين أكدك ،فكدين يا معاوية فيام بدا لك ،فلعمري لقديام يكاد

الصاحلون ،وإين ألرجو أن ال ترض إال نفسك ،وال متحق إال عملك ،فكدين ما بدا
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لك( .)33ثم اختتم  جوابه بقولهِ :
واتق اهلل يا معاوية ،واعلم أنّ هلل كتابا ال يغادر

ٍ
بناس قتلك بالظنة ،وأخذك
صغرية وال كبرية إال أحصاها .واعلم أنّ اهلل ليس

بالتهمة ،وإمارتك صبيا يرشب الرشاب ويلعب بالكالب ،ما أراك إال وقد أوبقت
نفسك ،وأهلكت دينك ،وأضعت الرعية والسالم(.)34

وبعد أن أوجز  كثريا من اهتامات معاوية يف مقدمة اجلواب ،عمد إىل بيان

مصدر االهتامات ،وهم (املالقون)(،)35ورشع إىل منع الوشاية عن نفسه ،والسيام أن

يف كتاب معاوية نقرا مكثفا عىل وتر امليثاق ،وبلغة (متورمة) حتلقت حول الذات ،إذ
استبطنت نوازع السلطان وإن تغلفت باخلطاب اإلسالمي ،ولذلك قال له« :كذب
الغاوون املارقون ،ما أردت حربا وال خالفا» .ويتلو ما تقدم أن يقرر  حقيقة
معاوية وأعوانه معددا عليهم أفعاهلم ،مذكرا بخروقات املعاهدة التي باتت بنودها

تتنفس ببطء منذرة بانفالت تام :وإين ألخشى اهلل تعاىل يف ترك ذلك ومنك ومن

ألست قاتل حجر ،وأصحابه [ ]...أولست بقاتل عمرو
حزبك القاسطني []...
َ
بن احلمق [ ]...أولست املدعي زيادا يف اإلسالم [ ]...ثم سلطته عىل أهل اإلسالم،

يقتلهم ويقطع أيدهيم وأرجلهم من خالف ،ويصلبهم عىل جذوع النخل.

وهكذا تسلسل  بذكر جتاوزات السلطة األموية ،معمقا دالالت رسالته

معززا توصيلها بحديث نبوي رشيف وبتمثله آلية قرآنية كريمة ،وبذلك استطاع
أن يرسم صورة وافية موضحة لشخصية معاوية وحكمه كام رآها وعارصها

()36

فـ «الكتاب سجل للدماء التي سفكها األمويون ،وهو رصخة يف وجه العبث

والتالعب والتجاوز ،كام أنه بيان حلقوق الشعب التي ال يمكن التغايض عنها مهام
كلف األمر»(.)37
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وقول اإلمام متعجبا :سبحان اهلل يا معاوية! لكأنك لست من هذه األمة وليسوا

منك ،إنام هو اهتام من احلسني ملعاوية يف وطنيته وقوميته( )38أقول :وربام بعقيدته

أيضا ،والسيام أن عقيدة فرعون عىل غري عقيدة أصحاب نبي اهلل موسى ،زيادة
عىل الدماء الغزيرة املسفوكة التي اختذها اإلمام  عنوانا عىل ذلك(.)39

وبعد أن أهنى كالمه عىل سلسلة اخلروقات بقوله :أولست قاتل احلرضمي؟

عرج عىل بيان فضل أهل بيته  عىل معاوية (ودين عيل هو دين ابن عمه  الذي

أجلسك جملسك) ،ثم مىض يف نقضه ملزاعم خصمه معلنا رغبته يف جهاده ،لو
علم نضوج مقومات الثورة وجاهزيتها ،ولوال امليثاق الذي كان عقبة كؤودا ُبعيد

برمه حتى صار غصة بني اللهاة واحلالقيم بعد نقضه( :)40وإين ال أعلم هلا فتنة أعظم

من إمارتك عليها [ ]...وإين واهلل ما أعرف أفضل من جهادك.

ويبلغ التحدي ذروته قبيل ختام الرسالة بقوله  :فكدين ما بدا لك ،وهذا

إحراج غري يسري ملعاوية ،وقد رأى بعض الباحثني أنه  وضع خصمه ،حيال

اهتاماته له ،فلم يقل له( :كدين بام تريد) بل ما بدا لك مني ،أي ما بدا منه 
حتى جميء كتاب معاوية له ،وهذه أملعية تفوق بصدقها وعفويتها بمراحل دهاء

ٍ
بناس لك
معاوية وبالنتيجة إسكاته إىل حني( .)41وقوله  :اعلم أن اهلل ليس

[ ]...إمارتك صبيا يرشب الرشاب ،ويلعب بالكالب ،إنام هو تكثيف لغاية الرسالة
وموضوعها؛ إذ انبثقت منه إشارة عميقة يتجىل من خالهلا جانب من األسباب التي

أحلت عليه  يف اخلروج عىل يزيد فيام بعد ،فضال عن داللتها الزمنية للنزاع

وتفاقمه يف آخريات أيام معاوية .وختم  كالمه بقوله :ما أراك إال أوبقت
نفسك...؛ واخلامتة هذه إنام هي ر ّد عىل مواعظ معاوية( )42وتوبيخ له.
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لقد كان للسياق التارخيي أثر جوهري يف إضاءة الرسالة والكشف عن معناها

وجيل مقاصدها وغايتها وحتديد القضايا التي جرى التعبري فيها( .)43وكذلك كان

لسياق احلال أثر فاعل يف إعالن موقف اإلمام  وظروف إبداعه للرسالة
ومناسبتها ،وما تطلب ذلك من أن تنفرد هذه الرسالة بطول موضوعها واختفاء
مقدماهتا ،وإجياز خامتتها ،وبالنتيجة بنية نص متميزة؛ ومعروف أن (بنية النص

حمكومة بسياق احلال)(.)44

وإذا تقصينا األسباب التي دعت معاوية إىل عدم الرد عىل جواب اإلمام

احلسني ،وجدنا ّ
أن أمهها  -كام نحسب  -سببان:

األول :أن رسالة اإلمام  بددت شكوك معاوية وخماوفه من هنضته ،

وما استتىل ذلك من اطمئنان َث ُق َل معاوية ألجله وبرد.

الثاين :يتضح من قول معاوية ملن حثه عىل جواب اإلمام  وتعنيفه :ما

عسيت أن أقول يف حسني ولست أراه للعيب موضعا()45؛ فهذا القول يمثل حقيقة

احلسني عند معاوية وسائر أعدائه ،فضال عن عجز معاوية عن دفع احلقائق

التي جاءت هبا رسالة احلسني التي متيزت برسوخ املعاين وقوة التوصيل.

ومل يقترص رصاعه  مع السلطة األموية عىل التحديات اخلطابية أو الكتابية،

بل أخذ الرصاع صورة واقعية أحيانا ،إذ عمد إىل مصادرة أموال قافلة أقبلت من
اليمن إىل الشام؛ ليسد هبا حوائج املحتاجني من بني هاشم وغريهم ،وكتب إىل
معاوية :من احلسني بن عيل إىل معاوية بن أيب سفيان ،أما بعد :فإن عريا مرت بنا من

اليمن حتمل ماال وحلال وعنربا وطيبا إليك لتودعها خزائن دمشق ،وتعل هبا بعد
النهل بني أبيك ،وإين احتجت إليها فأخذهتا والسالم(.)46
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وال ريب يف أن ترصف اإلمام  هبذه األموال إنام يمثل إشارة فعلية قصد

توصيلها إىل السلطة األموية واجلامهري للتنبيه عىل جور السياسة االقتصادية للسلطة
األموية ،وللتشديد عىل حق اإلمام  الرشعي بمزاولة مسؤولياته وتنشيط
فاعليته متى ما طلب األمر ذلك .ومن الدالئل العميقة التي تدعم املعنى السابق يف

هذا السياق ،ابتداء اإلمام  بنفسه يف الكتابة هبذا الشأن ملعاوية ،فضال عن عدم

تسميته ملعاوية بأمري املؤمنني.

 )2اخلطبة والرصاع السيايس مع السلطة األموية
تباينت أساليب النزاع السيايس وتعددت وقائعه حتى بلغ اخلالف قرنه – أو

كاد  -حني قدم معاوية املدينة طلبا لبيعة يزيد ،وملا أقعده اليأس عنها التمس املكر
هلا ،سعيا منه لقضم فاعلية الرموز املناوئة للسلطة ومصادرة آرائهم وكان يف مقدمة

هذه الرموز اإلمام احلسني وعبد اهلل بن عباس وعبد اهلل بن الزبري وعبد اهلل ابن
عمر بن اخلطاب وعبد الرمحن ابن أيب بكر(.)47

وإبان تلك األحداث خطب معاوية مربزا مكانة يزيد منوها بفضله وعلمه

مصدقا حلسن الظن به معتقدا بصالحه للخالفة بعده ،وقد أطنب معاوية يف

مقدمته ،حتى جاوزت شطر خطبته؛ رغبة منه يف التواصل مع اجلمهور إلقناعه
بصحة تولية يزيد العهد(.)48

وجاء يف تتمة اخلرب ما يشري إشارة واضحة لعظم خطر اإلمام  عند أعدائه:

فتيرس ابن عباس للكالم ،ونصب يده للمخاطبة ،فأشار إليه احلسني وقال :عىل

رسلك ،فأنا املراد ،ونصيبي من التهمة أوفر ،فامسك ابن عباس ،فقام احلسني،
فحمد اهلل ،وصىل عىل الرسول ثم قال :أما بعد يا معاوية ،فلن يؤدي القائل ،وإن
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أطنب يف صفة الرسول  من مجيع جزءا [ ]...وهيهات هيهات يا معاوية :فضح

الصبح فحمة الدجى ،وهبرت الشمس أنوار الرسج ،ولقد فضلت حتى أفرطت،

واستأثرت حتى أجحفت،ومنعت حتى حملت [ ]...وفهمت ما ذكرته عن يزيد،

كأنك تصف حمجوبا ،أو تنعت غائبا ،أو خترب عام كان مما احتويته بعلم خاص،
وقد دل يزيد من نفسه عىل موقع رأيه فخذ ليزيد فيام أخذ فيه من استقرائه الكالب

املهارشة عند التهارش،واحلامم السبق ألتراهبن ،والقيان ذات املعازف ورضب
املالهي جتده بارصا ودع عنك ما حتاول ،فام أغناك أن تلقى اهلل من وزر هذا اخللق
بأكثر مما أنت القيه( .)49وهكذا استطاع اإلمام  نقض مزاعم معاوية وإطرائه
ليزيد من خالل تسفيهه آلراء معاوية معتمدا التهكم والتحقري.

وقد متكن  من إزاحة النقاب عن احلياة املرتفة الناعمة الالهية التي كانت

حتيط بيزيد ،حياة األمراء يف القصور ،يلهون بالتحارش بني الكالب ،والتسابق بني

احلامم ،والعيش بني املعازف والقيان( ،)50وكان اإلمام يبتغي من وراء ذلك تبصري
اجلامهري بخروقات السلطة األموية.

ومن املناسب اإلشارة  -هنا  -إىل حسن استهالل خطبته  املوجز وفاعليته

املزدوجة يف حتجيم التواصل بني معاوية واملتلقني ،وجذب اهتامم املخاطبني نحوه،

إذ إن «من شأن االستهالل اجليد أن يبقي وظيفة التلقي قائمة إىل أقصاها»( )51كام

أسلفنا .وقول معاوية مذهوال عقب خطبة اإلمام :ما هذا يا ابن عباس؟(،)52
يشكل جتليا واضحا للمعاين السابقة.

ومل يفرت  من طلب الفرصة إلهناض املسلمني وإيقاظهم وحتذيرهم من

إمارة يزيد ،والسيام يف موسم احلج إذ مجع عددا كبريا من أصحاب الرسول 
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والتابعني مع أهله ومواليه ،فقام هبم خطيبا ،فحمد اهلل وأثنى عليه ،ثم قال :أما بعد،
فإن هذا الطاغية قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم ،وإين أريد أن

أسألكم عن يشء ،فإن صدقت فصدقوين وإن كذبت فكذبوين( )53ثم اسرتسل يف

ذكر النصوص الرشعية التي جاءت بحق أهل البيت .)54(

وسارت خطبة اإلمام عىل وفق سياق اجتامعي ثقايف ،إذ حرص عىل انتقاء

الزمان وانتخاب املشاركني ونوع النص ،ملواجهة تغري األحداث وبث دعواه.
وحيصل مثل هذا االنتقاء بغية إحداث الفاعلية يف التوصيل إىل املتلقني(.)55

وإن إرصار اإلمام عىل املطالبة بحقه يف اخلالفة ومالزمته للدعوة هلا ألكثر

من عقد ،ال ينطلق من رؤيته للخالفة بوصفها مغنام أو امتيازا بل بوصفها تكليفا
رشعيا رساليا .ومن ذلك قوله يف خطبة له  يف ِمنى :اللهم إنك تعلم أنه مل يكن

ما كان تنافسا يف سلطان ،وال التامسا من فضول احلطام ،ولكن لنُري املعامل من دينك،

ونظهر اإلصالح يف بالدك ،ويأمن املظلومون من عبادك ،ويعمل بفرائضك وسنتك

وأحكامك(.)56

ومل يقترص الرصاع السيايس بني اإلمام احلسني والسلطة األموية عىل

شخص معاوية فحسب ،بل امتد أيضا إىل يزيد بن معاوية الذي حاول كسب
الرصاع السيايس مع احلسنيُ قبيل حركة اإلمام الثورية ،فقد بعث يزيد برسالة

شعرية( )57مدح فيها نسب اإلمام  وحذره وأصحابه من القتل الذي ينتظرهم
بخروجهم عىل السلطة احلاكمة ،داعيا اإلمام إىل الطاعة ،عامدا عىل إضفاء الطابع
اإلسالمي عىل تلك املحاولة ،والسيام أنه أمر عامل مكة بقراءهتا أمام الناس يف
موسم احلج وكذا فعل يف املدينة ،وقد عمد بعض أهل املدينة إىل تسليمه  رسالة
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يزيد من دون إعالمه هوية صاحبها فام أن تأمل فيها حتى عرفها من يزيد ،فكان
﴿وإِن َك َّذ ُب َ
وك َف ُقل ليِّ َع َمليِ َو َل ُك ْم َع َم ُل ُك ْم َأنت ُْم َب ِريئُونَ ممَِّا
جوابه عنها بآية قرآنيةَ :

يء ممَِّّا َت ْع َم ُلونَ ﴾(.)58
َأ ْع َم ُل َو َأ َن ْا َب ِر ٌ

إن إجابة احلسني بنص قرآين من دون أي نص آخر ،له  -كام أحسب -

إشاراته العميقة ،فالنص القرآين يف الوقت الذي يمثل ساحة اشتغال اإلمام الرئيسة
واألهم يف التصدي لقضايا األمة اإلسالمية ،وبخاصة قضية اإلمامة واستحقاقاهتا

القيادية ،فإن مدلول النص قطع السبيل أمام يزيد الذي حاول أن يترسبل بلباس
الدين والرحم؛ لتمرير نواياه يف هدم مرتكزات احلركة احلسينية املرتقبة واإلساءة إىل

مستقبلها ونتائجها ،إذ أعلن اإلمام من خالل سياق النص القرآين براءته من يزيد
وأعوانه الذين ال يؤمنون ،وبراءهتم من عمله( ،)59تشديدا منه  عىل فصم عرى

العالئق غري اإلسالمية معهم ،وتشديدا عىل عدم استعداده للتعاطي مع يزيد بأي

حال من األحوال ،إىل جانب عدم ميل اإلمام  لتضمني نتاجه أبياتا شعرية(.)60
إن السياق اإلعالمي الذي وردت فيه رسالة يزيد ،وقدرة اإلمام عىل فهم

احلالة الذهنية لشخوص الدولة األموية ،من خالل جتربته العريضة معهم ،ساعده

 يف الكشف عن هوية الباعث؛ ألن الكاتب متموضع يف كلامته ولذلك يقال:
أعرفك من كلامتك(.)61ومن هذا نلحظ أنه  انامز بقوة التلقي واإلرسال معا.

ومن خالل النصوص السابقة يف هذا املبحث يتجىل موقف اإلمام 

ونجاحه يف عهد معاوية ،إذ كان منكفئا عىل حتصني األمة ضد االهنيار التام فأعطاها
من املقومات املعنوية القدر الكايف ،حتى تتمكن من البقاء صامدة يف مواجهة

املحن( ،)62ليتمكن  من أن يعد نفسه لالنتفاضة بعد حكم معاوية( .)63وما
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رسالة يزيد األخرية وجواب اإلمام عليها إال إشعار بدنو املواجهة العسكرية املرتقبة

مع السلطة األموية.

ثالثا :الدعوة إىل اجلهاد
إن أغلب خالفات األمة اإلسالمية والسيام يف السنوات اخلمسني الفاصلة

بني وفاة الرسول وشهادة احلسني متحورت حول مقومات اإلمامة

واستحقاقاهتا؛ «إذ ما ُس َّل سيف يف اإلسالم عىل قاعدة دينية مثل ما ُس َّل عىل اإلمامة
يف كل زمان»(.)64

كانت اخلالفة األموية يف تلك احلقبة عىل الرغم من السلبيات التي أحاطت هبا،

تتمتع بالرشعية يف نظر كثري من املسلمني ،وكانت هذه الرشعية متكن بني أمية من
رقاب املسلمني ،وتشل عمل املعارضة ودورها( .)65فقد أفلح معاوية بشكل خاص

يف تدجني الناس للسلطة ،وتثبيت رهبة النظام وسطوته يف نفوس املسلمني(،)66

()67
اجلرة وافتضح
ولكن ما إن ُنعي معاوية سنة ، #60وحان عهد يزيد حتى ُكرست ّ

ما كان متواريا عن النظارة ردحا من الزمن(.)68

ومل يلبث يزيد أن استوى عىل كريس اخلالفة حتى طفق يأمر وايل املدينة بأخذ

البيعة من احلسني أخذا شديدا ليس فيه رخصة( ،)69فام كان من اإلمام  إال

أن جييبهم بالرفض قائال :إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ،وخمتلف املالئكة وحمل
الرمحة ،بنا فتح اهلل وبنا ختم ،ويزيد رجل فاسق شارب اخلمر قاتل النفس املحرتمة

معلن بالفسق ،ومثيل ال يبايع مثله( ،)70وهبذه الكلامت التارخيية أعلن اإلمام موقفه
يطوح به خوف.
رصاحة حيال بيعة يزيد ال يستهويه طمع أو ّ
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وقد حققت الرسائل واخلطب حضورا متميزا يف دعوته للجهاد ،فغالبا ما

يكون القلم واللسان مها السالح األبرز يف رحى تلك النزاعات( ،)71مع تفوق بينّ يف
مساحة الرسائل ،وهذا ما تقتضيه طبيعة الدعوة اجلهادية وحاجتها لبعث الرسائل
إىل أمصار خمتلفة ،بينام كانت مشاركة بقية األنواع األدبية مشاركة خجولة يف هذا
امليدان.

 )1الرسالة والدعوة إىل اجلهاد
مل َ
خيف عىل اإلمام  أن ترد دعوته؛ لعلمه بغرائر الناس ،وحبهم للعافية،

وحرصهم عىل الدنيا؛ وطبيعي أن تكون يف «ذهن كل قائم باالتصال صورة
الشخص الذي يتلقى رسالته»( ،)72ولذلك وعد  بالصرب ،والصرب عىل أية

حال ،تسليم لقضاء اهلل وحكمته ،وهبذه املعاين ختم اإلمام وصيته ،إذ قال :ومن رد

ع َّ
يل هذا أصرب حتى حيكم اهلل بيني وبني القوم وهو خري احلاكمني(.)73

وقد كان توديعه  لقرب جدّ ه املصطفى والدعاء بجنبه آخر العهد

باملدينة ،بقوله :اللهم إن هذا قرب نبيك حممد  وأنا ابن بنت نبيك ،وقد حرضين

من األمر ما قد علمت ،اللهم! إين أحب املعروف وأنكر املنكر ،وإين أسألك يا ذا
اجلالل واإلكرام! بحق هذا القرب ومن فيه إال اخرتت يل من أمري ما هو لك رىض،

ولرسولك رىض ،وللمؤمنني رىض(.)74

ِ
وصحب دعوة احلسني للجهاد وبيان أسبابه ،إعالنه لواقع السلطة

األموية ونعتهم بنعوت تتجىل يف قوله :قد لزموا طاعة الشيطان ،وتركوا طاعة
الرمحن وأظهروا الفساد ،وعطلوا احلدود ،واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام اهلل

وحرموا حالله(.)75
116

م .د .موسى خابط

وال شك يف أن خروج اإلمام إىل مكة إنام هو تعبري عن رفضه للبيعة وتثوير

جذري ألفكار املسلمني وإعالن رصيح لنهضته ،والسيام أنه لزم الطريق األعظم
عند رحيله إىل مكة ومل يتنكب الطريق كام فعل بعض معاريض الدولة األموية مثل

عبد اهلل بن الزبري( ،)76إذ قام  يف هذه املرحلة الزمنية احلرجة بدور توعوي

تعبوي()77؛ قاصدا االحتجاج مستثمرا موقع مكة اجلغرايف املتميز ،زيادة عىل

قداستها ومنزلتها الرفيعة يف قلوب املسلمني ،مربزا القضية بأجىل صورها من حيث
إن «املكان والزمان يشكالن إطار احلدث»(.)78

ورسعان ما بلغت أصداء حركته أهل الكوفة فراحوا يمطرون اإلمام 

بسيل من رسائلهم( )79التي تدعوه إىل القدوم عليهم ويستحثونه يف الشخوص
عليهم ألخذ البيعة وتويل اإلمامة(.)80

وتالقت الرسل كلها عنده  فقرأ الكتب ،ثم كتب :أما بعد فقد فهمت كل

بعثت إليكم بأخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن
الذي اقتصصتم ،وقد ُ

عقيل ،وأمرته أن يكتب إ َّيل بحالكم وأمركم ورأيكم ،فإن كتب إ َّيل أنه قد اجتمع
رأي ملئكم وذوي احلجى منكم عىل مثل ما قدمت به رسلكم ،أقدم إليكم وشيكا إن
بعثت إليكم بأخي وابن عمي وثقتي من
شاء اهلل( .)81وال شك يف أن قوله  :وقد ُ

أهل بيتي مسلم بن عقيل ،إنام هو تدعيم لقناة التوصيل ،ومتتني ألدائها ،وبالنتيجة

تعزيز ملهمة مسلم بن عقيل.

ومن املناسب اإلشارة  -هنا  -إىل أن دعوة «أهل الكوفة ليست هي السبب يف

تكوين النهضة ،بل إن هنضة اإلمام هي التي أوجدت أو سببت أن يقدم أهل الكوفة

دعوهتم لإلمام»( ،)82أي إهنم مل حيركوه ،وإنام هو الذي حركهم( ،)83إذ مل تذكر كتب
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التاريخ والسري التي اطلع الباحث عليها ،أن اإلمام استقبل رسالة يف املدينة من أهل

الكوفة هبذا الصدد أو غريه ،بعد موت معاوية ،وإنام حصل ذلك يف مكة.

وبعد أن استقر احلال بـ (مسلم) سفري اإلمام احلسني يف الكوفة أقبلت

عليه اجلموع تبايعه ،فكتب إىل اإلمام :أما بعد فإن الرائد ال يكذب أهله ،وقد بايعني
من أهل الكوفة ثامنية عرش ألف رجل ،فاقدم فإن مجيع الناس معك ،وال رأي هلم يف

آل أيب سفيان(.)84

يفصح هذا الكتاب عن والء كبري من أهل الكوفة ونزوعهم الشديد إىل إمامة

احلسني ،وهو  -بعد  -إشارة رصحية إىل النجاح الكبري الذي حققه مسلم يف

توصيل ما أنيط به من مهام السفري األمني.

وال ريب يف َّ
أن كثرة رسائل الكوفة أسهمت بشكل فاعل يف حتديد وجهة

مسرية اإلمام اجلهادية ،وجعلته أمام استحقاقات تارخيية زيادة عىل تكليفه الديني.

ومل تتفرد الكوفة بكتب اإلمام  طويال حتى انضمت إليها البرصة ،إذ كتب

اإلمام إىل أرشافها :أدعوكم إىل كتاب اهلل وسنة نبيه  ،فإن السنة قد أميتت وإن
البدعة قد أحييت ،وإن تسمعوا قويل وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد(.)85

ويف غمرة هذا احلراك السيايس امللتهب بني اإلمام ومريديه ،وما بينهم من أخذ

ورد ،حاول عدد من الشخصيات اإلسالمية والرسمية ،وبعض أرحامه من بني
هاشم ،أن يمنعوه من القيام بالنهضة أو الذهاب إىل العراق ،لعدم وثوقهم بوعود

أنصار اإلمام  فضال عن بطش السلطة األموية احلاكمة( ،)86وهؤالء الناصحون
كانوا بني مشفق ومغرض(.)87
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ويبدو أن هذه النصائح كانت تسري عىل وفق خطوط عابرة وحسابات مادية

ال تدلف إىل العمق احلسيني ،بقدر ما متس السطح أو تالمس القشور؛ «ألن الواقع

اإلسالمي كان حيتاج إىل هزة بحجم استشهاد احلسني وبحجم مأساته»( ،)88ليبعث
يف الروح اهلامدة جذوة جديدة ال خيمد ُأوارها عىل مر السنني ،وربام يطابق هذا

الرأي جواب اإلمام  ألغلب الناصحني :إين قد رأيت جدي رسول اهلل  يف

منامي فأخربين بأمر أنا ماض له ،كان يل أو ع ّ
يل(.)89

وهبذا يتضح رفضه  ألي اختزال جلوهر الثورة ،أو تسطيح لغاياهتا،

وعدم السامح بتهميش نصوصها وهتشيم اسمها ،والنأي هبا عن التأويالت املادية
إذ «أصبحت الشهادة مطلبا حمتام وقضية الزمة سعى إليها اإلمام»( ،)90بكل إرادة
وفداء.

ومن السامت البارزة التي وسمت حركة اإلمام  ،انطالقها من خالل

عنوانات إسالمية عامة ال من خالل خصوصية إمامته التي ال يقتدي هبا إال اخلاصة

معه( ،)91كقوله :إين مل أخرج أرشا [ ]...خرجت أطلب اإلصالح( ،)92وقوله :إن

رسول اهلل  قالَ :من رأى سلطانا جائرا ،)93(...وقوله :وقد فهمت كل الذي
اقتصصتم [ ]...أنه ليس علينا إمام()94؛ فاحلسني كان يتمثل اإلسالم يف خطواته

الثورية( ،)95وهو إذ ثار من أجل احلق فاحلق لكل الشعوب( ،)96ومن ذلك وأمثاله

جاء تأثري أقواله وكلامته  من حيث ّ
إن «العمل الفني حني يمس جوهر اإلنسان
يرشك أكرب عدد من الناس يف االستجابة لألثر الفني»(.)97

وهكذا أراد  أن تكون هنضته «منارا ييضء الدرب أمام مجيع املصلحني عىل

خمتلف أهوائهم ونحلهم ،كل يرتشف منها بمقدار سعة ظرفه ،وطهارة نفسه»(.)98
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ومن هنا ،فإن العنوانات العامة تلك ،جعلت ثورة احلسني عاملية

إنسانية متجاوزة يف خطاهبا الزمان واملكان لتستوعب أوسع األمكنة مع اختالف

املجتمعات وتطورها.

 )2اخلطبة والدعوة إىل اجلهاد
مل يكتف اإلمام  بإبراز العنوانات العامة لثورته ،بل كشف عام كان ينتظره

من عظيم ابتالء وفادح خطب وكيفية مواجهتهام ،وما سببا له من جزاء آخروي.

جاءت تلك املعاين يف خطبته التي و ّدع فيها مكة ،وعىل عجل ،قاصدا العراق
من دون إمتام احلج( ،)99إذ ُأخرب أن السلطة األموية دست إليه عرشات الرجال

الغتياله يف مكة عىل أية حال اتفق( :)100احلمد هلل وما شاء اهلل وال حول وال قوة

إال باهلل وصىل اهلل عىل رسوله وسلمُ ،خ ّط املوت عىل ولد آدم ّ
خمط القالدة عىل
جيد الفتاة ،وما أوهلني إىل أساليف اشتياق يعقوب إىل يوسف ،وخري يل مرصع أنا

القيه ،كأين بأوصايل تقطعها عسالن الفلوات بني النواويس وكربالء ،فيمألن مني
أكراشا جوفا وأجربة سغبا ،ال حميص عن يوم ُخ ّط بالقلم ،رىض اهلل رضانا أهل
البيت،نصرب عىل بالئه ويوفينا أجور الصابرين لن تشذ عن رسول اهلل  حلمته
بل هي جمموعة له يف حضرية القدس ،تقر هبم عينه وينجز هبم وعده( ،)101ثم يناشد

ّ
وموطنا عىل لقاء اهلل نفسه ،فلريحل معنا،
اجلمهور قائال :من كان باذال فينا مهجته

فإين راحل ُمصبحا إن شاء اهلل(.)102

لعل بعض ما يميز هذه اخلطبة هو رسعة اإلمام  يف بيان فحوى الرسالة
ّ

من خالل إبراز عنواهنا يف أول كالمه بعد التحميد والتسليم ،أال وهو(املوت) ،إذ

بدأ بذكر سمة املوت الكربى وتوأمه الويف حني ذكر (حتمية املوت) بقوله :خط
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املوت عىل ولد آدم خمط القالدة عىل جيد الفتاة ،واملقصود بـ (خمط القالدة) ،موضع
خط القالدة أي اجللد املستدير من جيد الفتاة( ،)103وعليه فإن «خمط القالدة عىل
جيد الفتاة أمر تقريبي وتعبري أديب ،وإال فهو ليس بأمر دائم؛ ألن كثريا من النساء ال
يلبسن القالئد لفقر أو غريه ،مع أن املوت عام للجميع»( ،)104وكأن اإلمام أراد أن

يقول :ال تتومهوا يف أنكم لو مل تشهدوا القتال لكنتم يف مأمن من املوت .ويناغم هذا
املعنى ،ما جاء يف القرآن الكريمَ :
﴿أ ْي َنماَ َت ُكو ُنو ْا ُيدْ ِر ُّ
وج
كك ُم المْ َ ْو ُت َو َل ْو ُكنت ُْم فيِ ُب ُر ٍ
ُّم َش َّي َد ٍة﴾(.)105
ثم ينتقل يف كالمه  فيقول :وما أوهلني إىل أساليف اشتياق يعقوب إىل

يوسف ،وملا كان الوله شدة الشوق ،ثم ضاعف الوله بدخول (ما) التعجبية عليه،
فيصري املعنى أنه  أراد أن خيرب عن عظيم شوقه إىل آبائه ،فـ «التعجب رضب

من اخلرب»( ،)106وبالدقة أراد أن خيرب عن عظيم شوقه ،إىل املقامات العليا ألرواح

أسالفه تلك التي ال يناهلا إال بالشهادة(.)107

وهبذا أخذ  من شوق يعقوب إىل يوسف  شدة الشوق ،أما نوع الشوق

فمختلف ،ألن اشتياق يعقوب إىل يوسف  كان يف الدنيا كام هو معروف ،وأما

اشتياق احلسني  فهو اشتياق ال حيصل يف الدنيا وإنام حيصل يف اآلخرة زيادة

عن َّ
أن اشتياق يعقوب إىل يوسف  يتجه من السلف إىل اخللف ،وأما اشتياق
احلسني إىل آبائه  فإنه يتجهمن اخللف إىل السلف ،كام يوضحه الرسم اآليت:
يعقوب

اشتياق

يوسف

أسالفه

اشتياق

احلسني
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ولذلك خييل ملن ينظر إىل شيبته املقدسة بأنه مل يعد موجودا عىل هذه األرض

إال بجسده فحسب( .)108وعبارة (وخري يل مرصع أنا القيه) بمعنى ،اختاره اهلل تعاىل

يل ،فهو  خيتار ما اختاره اهلل تعاىل له ،وهذا هو االختيار الصحيح ،فعلينا أن

نختار ما خيتاره اهلل تعاىل( .)109واتساقا مع الدقة يف وصف مرصعه ،فإنه حدد مكان
مرصعه أيضا (بني النواويس وكربالء) كام أخربه جدّ ه املصطفى(.)110

وقد أطر اإلمام  تلك الصورة بقوله(:ال حميص عن يوم خط بالقلم)؛

عرج
تأكيدا منه للمعنى األول (خط املوت) زيادة عىل التسليم املطلق ألمر اهلل .ثم ّ

عىل منزلة أهل البيت  ،فقد قرن رضا اهلل سبحانه وتعاىل برضاهم ،بوصفهم
الوسيلة إليه ،إذ قال ( :رىض اهلل رضانا أهل البيت) وهو يف كل ما تقدم من

بالء ،صابر حمتسب.

وبعدها ينتقل إىل صورة أخرى( :لن تشذ عن رسول اهلل لحُ مته) ،فاإلمام يؤكد

ويقول :نحن قطعة من رسول اهلل وفلذة كبده وأنا من النسيج املحمدي بمثابة حلمته

فالذي يريد أن يدخل يف نسيج الرسالة فليأت معنا( .)111وبعد كل ذلك التبصري جلأ

 رصاحة إىل الدعوة إىل النرصة ،ولكن عىل وفق رشطني:

األول :أن يكون (باذال فينا مهجته) والبذل قمة الكرم ،و(فينا) يعني أهل

البيت ؛ لكوهنم بنية تفكري واحدة ،وغاية واحدة ،وهي من قرينة (رضانا)
السابقة ،فيكون الزما عىل(النارص) أن يكون كريام جوادا بنفسه ،واجلود بالنفس،

أقىص غاية اجلود .وبناء عىل ما تقدم ،فإن «احلسني يريد من الناس أن يبذلوا له
مهجهم ودماءهم ،بذال عن وعي واختيار من غري قرس وال إجبار»(.)112

الثاين :أن يكون( :موطنا عىل لقاء اهلل نفسه) ،فاإلمام  يروم أن يرتقي
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بنفس النارص حتى جيعلها حمال ومسكنا ووطنا للقاء اهلل سبحانه فحسب ،لتخلو

هذه النفس من أي استعداد للقاء غريه ّ
جل وعال.

وإذا حتقق هذان الرشطان أي البذل والتوطني( :فلريحل معنا) ثم خيتتم كالمه

( :فإين راحل مصبحا إن شاء اهلل).

املتأمل يف املقطع األخري يرى أن ظاهر الرحلة من احلجاز إىل العراق لنرصة

احلسني ،ولكن باطن هذه الرحلة من األنا إىل اهلل ،ومن الدنيا إىل اآلخرة ومن

االستئثار إىل اإليثار(.)113

وال مراء يف أن إعداد الفرد ملرشوع استشهادي أمر بالغ التعقيد ،ومن أجل

ذلك ،سعى – من مجلة ما سعى إليه  -إىل أن تكون خطبته يف هذا السياق مركبة

من عدة صور متازجت وتسلسلت عىل وفق هرمية حفظت لكل صورة هيكلها
وعنرصها الذايت املميز؛ ليثري نزوع املتلقي إىل فهم النص وتذوقه ،ساعيا إىل أن

يوصل إليه ما أراد؛ من خالل جعله بالصورة التي أراد.

وال خيفى ما يف خامتة خطبته من إرصار عجيب عىل الرحيل ،وعزم (المتناه)

عىل خوض غامر واقعة الطف ،ومما طيب نفسه وطمأن روحه أن شيع ذلك الرحيل
بمشيئة اهلل وحكمته.

رابعا :واقعة الطف
إن معركة الطف هي الواقعة األشهر يف حياة اإلمام احلسني ،إذ فجرت

هذه امللحمة العديد من اخلطب ،حتى غدت لساهنا الناطق وقلبها النابض
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احلافظ؛ وهذا أمر متوقع ،فاخلطب سالح بارز وقت التصاول والتجاول يف ميدان

الفتنة( ،)114وهي بعد «فن توصييل متعدد اجلوانب واألطراف واملواقف»( ،)115وكل

هذا مما يتطلبه سياق املعركة.

ثم جاءت أدعيته  – بفارق ملحوظ  -تتلو خطبه يف مساحة هذا املضامر

السيايس ،فيام انتحت بقية أنواعه األدبية عن سابقتيهام مكانا قصيا.

انطلقت قافلة اإلمام  يف رحلته األخرية مودعا مكة املكرمة ليخط أوىل

خطوات مسريته اجلهادية صوب العراق ،فام إن ناهز مشارف العراق ،حتى بلغه
استشهاد سفريه مسلم بن عقيل وبعض رسله وأنصاره( ،)116وعند ذاك شعر أن

وعود أهل الكوفة ومواثيقهم بدأت تتمطى وتتثاءب ،فأوجس منهم حنثا ونكثا؛

لذلك كتب إليهم ع ّلهم يفيقوا أو يرشدوا :وقد أتتني كتبكم وقدمت ع َّ
يل ُرسلكم
ببيعتكم أنكم ال تسلموين وال ختذلوين ،فإن وفيتم يل ببيعتكم ،فقد أصبتم حظكم

ورشدكم ،ونفيس مع أنفسكم ،وأهيل وولدي مع أهليكم وأوالدكم ،فلكم يب
ُ
أسوة حسنة ،وإن مل تفعلوا ونقضتم عهودكم ونكثتم ببيعتكم فلعمري ،ما هي

منكم بنكر ،لقد فعلتموها بأيب وأخي وابن عمي ،واملغرور من اغرت بكمَّ ،
فحظكم
أخطأتم ونصيبكم ضيعتم(.)117

إن كلامت اإلمام (نفيس مع أنفسكم ،وأهيل وولدي مع أهليكم وأوالدكم)

تيش بدالالت بعيدة الغور؛ فهي من جانب ،رسمت أنموذجا نادرا لقيادة رسالية

فريدة سحقت الذات وط ّلقت األنا ،ومن جانب آخر متثل فكا لشفرة من شفرات

أرساره ،التي يتجىل من خالهلا الكشف عن أحد األسباب التي دعته إىل اصطحاب
أهله وعياله إىل كربالء ،وهذا متـأت من كونه عاملا بطبيعة اإلنسان ملام بخباياه سابرا
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أغوار النفوس ،ونزوعها يف الظروف املصريية احلرجة إىل تقديم كم من املسوغات
واألعذار بجملة أسباب ال تصمد أمام احلقائق.

ومن خالل مراجعة قراءة رسالته  :أتتني كتبكم وقدمت ع َّ
يل ُرسلكم

[ ]...لقد فعلتموها بأيب وأخي وابن عمي ،نجد أن السياق التارخيي هو السياق

املهيمن يف النص ،ومثل ذلك جيعله عنرصا مهام يف إنجاح املوقف االتصايل(،)118
قصد منه اإلمام  تذكري أهل الكوفة بعهودهم معه وبمواقفهم السالفة مع أهل
َّ
(فحظكم أخطأتم ونصيبكم
بيته  وتداعيات تلك املواقف بحق دينهم ودنياهم:
ضيعتم).

وساقت األقدار ركب احلسني حتى ّ
حط يف كربالء ،فرأى من أهل الكوفة ما

كان حيذر من خذالن ونكوص وعناد ،حتدو هبم رموزهم  -الذين راسلوه بالبيعة -
حتت رايات السلطة األموية التي قررت حمق احلق بالقوة والغلبة وسحق املعنويات

باملاديات( ،)119ليبدأ الرصاع املرتقب ،الرصاع بني رشعية القوة وقوة الرشعية ،بني

منطق القوة وقوة املنطق.

 )1اخلطبة وواقعة الطف
بعد أحد أدعيته  -وهو الذي سيأيت ذكره يف بداية الفقرة الثانية  -بدأت خطبه

 ،إذ ركب أسلوب الوعظ والنصيحة يف أول خطبه ،قائال :أهيا الناس اسمعوا

قويل وال تعجلوا حتى أعظكم بام حيق لكم عيلَّ( ،)120وجاء يف خطبة أخرى :ال
تغرنكم هذه الدنيا فإهنا تقطع رجاء من ركن إليها ،وختيب طمع مع طمع فيها،

وأراكم قد اجتمعتم عىل أمر أسخطتم اهلل فيه عليكم ،فأعرض بوجهه الكريم
عنكم(.)121
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وقد خالط االحتجاج تلك املواعظ حتى غدا االحتجاج سمة بارزة خلطبه 

رسلكم :أن أقدم
مجيعها يف كربالء .قال :إين مل آتكم حتى أتتني كتبكم ،وقدمت عيل ُ

علينا ،فإنه ليس علينا إمام( ،)122وجاء يف خطبة أخرى :أهيا الناس إذا كرهتموين

فدعوين أنرصف عنكم إىل مأمني من األرض(.)123

يتجىل من تلك النصوص سمو املعاين وحجم اإلنسانية التي كان يتحىل هبا

سيد الشهداء ،فاحلسني خياطب أعداءه الباغني خطاب اهلداة املصلحني ،وما
ُرئي أحد يتجه إىل البغاة عليه ،الظاملني له ولقومه ،املشمرين عن سواعد الفتك

والقتل بالنصيحة واملوعظة احلسنة( .)124وكل مرامه  إمتام احلجة وقطع املعذرة،

وسوق من سبقت له العناية إىل جانبه( ،)125وعمال بقول الرسول إىل عيل:
فاستظهر احلجة عليهم وادعهم ليهلك الناصبون لك والباغون عليك( ،)126وقد

أكد تلك الداللة حني قال :إين أدعوكم إىل سبيل الرشاد ،فمن أطاعني كان من

املرشدين ،ومن عصاين كان من املهلكني( .)127واستمر احلسني يف حماكمة القوم

حتى «جعلوا ال يكلمونه»( ،)128إذ استوعبت خطبه سبل االحتجاج كافة ،والذ
األكثرون بالصمت القاتل( .)129وهذا الصمت وعدم الكالم يدالن عىل أن اإلمام

 تفنن يف توصيل كالمه وما تضمنه من أدلة وبراهني حتى حاروا له جوابا،
فضال عماّ يضمرون له من سوء ،فالفرد ال يتحمس للحديث إىل آخره مادام اجتاهه

نحوه سلبيا(.)130

وعندما تقدم أعداء احلسني وأحاطوا به ،أيقن أن تلك املواعظ واالحتجاجات

مل جتد يف قلوب األعم موضعا ،ومل ترتك يف نفوسهم أثرا ،عندها عزم عىل أن خيطب

هبم خطبة اليائس من إصالحهم ،الناقم عىل أفعاهلم ،فركب فرسه واستنصتهم،
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ثم خطب فيهم ،وبعد أن محد اهلل وأثنى عليه قال :تبا لكم أيتها اجلامعة وترحا
حني استرصختمونا واهلني فأرصخناكم موجفني ،سللتم علينا سيفا لنا يف أيامنكم،

وعدوكم ،فأصبحتم ألبا ألعدائكم عىل
عدونا
وحششتم علينا نارا اقتدحناها عىل ِّ
َّ

أوليائكم بغري ٍ
عدل أفشوه فيكم وال أمل أصبح لكم فيهم(.)131

ثم قال :فهال لكم الويالت تركتمونا والسيف مشيم واجلأش ضامر والرأي

ملا يستحصف ،ولكن أرسعتم إليها كطري ِ
الدبا ،وتداعيتم إليها كتهافت الفراش
فسحقا لكم يا عبيد األمة ،وشذاذ األحزاب ،ونبذة الكتاب ،وحمريف الكلم عصبة

اآلثام ،ونفثة الشيطان ،ومطفئي السنن( .)132وتابع  خماطبا األعداء :أهوالء
غدر فيكم قديم وشجت عليه أصولكم،
تقصدون وعنا تتخاذلون؟ أجل واهلل ٌ

الدعي
وتأزرت عليه فروعكم ،فكنتم أخبث شجا للناظر وأكلة للغاصب .أال وإنّ
ّ
الدعي قد ركز بني اثنتني :بني الس ّلة ،والذلة ،وهيهات م ّنا الذ ّلة ،يأبى اهلل لنا ذلك
ابن
ّ

أبية :من
محية ونفوس ّ
ورسوله واملؤمنون وحجور طابت وحجور طهرت وأنوف ّ
أن نؤثر طاعة اللئام عىل مصارع الكرام .أال وإين زاحف هبذه األرسة مع قلة العدد

وخذالن النارص( .)133ثم أوصل كالمه  بأبيات فروة بن ُمسيك املرادي [من
بحر الوافر]:

وإن ُن���غ���ل���ب ف���غ�ي�ر م��غ��ل��ب��ي��ن��ا

ف����إن نهُ���ـ���زم ف���ه���زام���ون ق��دم��ا
وم����ا ْ
إن ِط���بُّ���ن���ا ج��ب��ن ول��ك��ن

م���ن���اي���ان���ا ودول���������ة آخ���ري���ن���ا

ف��أف��ن��ى ذل��ك��م رسوات ق��وم��ي

ك�م�ا أف���ن���ى ال����ق����رون األول��ي��ن��ا

إذا م��ا امل����وت ر ّف����ع ع��ن ُأن���اس

ف��ل��و خ��ل��د امل���ل���وك إذا خ��ل��دن��ا

ف��ق��ل ل��ل��ش��ام��ت�ين ب���ن���ا :أف��ي��ق��وا

ك��ل�اك����ل����ه أن��������اخ ب���آخ���ري���ن���ا
ول����و ب��ق��ي ال����ك����رام إذا بقينا

سيلقى الشامتون ك�ما لقينا
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ثم قال :أما واهلل ال تلبثون بعدها إال كريث ما يركب الفرس حتى تدور بكم
دور الرحى ويقلق بكم قلق املحور ،عهدٌ عهده إ ّ
يل أيب عن جدي ﴿ َف َأجمْ ِ ُعو ْا َأ ْم َر ُك ْم
اءك ْم ُث َّم َال َي ُك ْن َأ ْم ُر ُك ْم َع َل ْي ُك ْم ُغ َّم ًة ُث َّم ا ْق ُضو ْا إِليََّ َو َال ُت ِ
َوشرُ َ َك ُ
نظ ُرون﴾ ﴿ ..إِنيِّ

َاص َيتِ َها إِنَّ َربيِّ َعلىَ صرِ َ ٍ
َت َو َّك ْل ُت َعلىَ اللهّ ِ َربيِّ َو َر ِّب ُكم َّما ِمن َدآ َّب ٍة إِ َّال ُه َو ِ
آخ ٌذ بِن ِ
اط
يم﴾( .)135ثم ختم  خطبته بالدعاء عىل أعدائه :اللهم احبس عنهم قطر
ُّم ْست َِق ٍ
السامء ،وابعث عليهم سنني كسنني يوسف وس ّلط عليهم غالم ثقيف يسومهم

كأسا مصربة ،فإهنم ّ
كذبونا وخذلونا ،وأنت ر ُّبنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك

املصري(.)136

أسدلت هذه اخلطبة الستار عىل فصول خطبه مجيعها()137؛ فقد باح من خالهلا

عماّ جاش يف صدره وما اضطرب يف نفسه حيال القوم الناكثني ،فاضحا ما ران عىل
صدورهم من شك وخذالن ،كاشفا عن معادهنم الصدئة؛ لتكون تلك الكلامت

محام ملتهبة قذفها  صوب األعداء.

بدأت اخلطبة بتوبيخ العدو وتعنيفه ،مشتملة عىل أسلوب املحاكمة( :تبا لكم

[ ]..حني استرصختمونا واهلني فأرصخناكم موجفني [ ]...ولكن أرسعتم إليها

كطري الدبا) .ويف هذا املقطع من اخلطبة حدثهم احلسني  عن أنفسهم وواقعهم،
وعن زيف وعيهم وحياهتم ،حدثهم كيف أهنم استرصخوه عىل جالدهيم ثم انكفأوا

مع هؤالء اجلالدين عليه؛مع أن أولئك اجلالدين مل يسريوا فيهم بالعدل ،وكل

ذلك مقابل عيش خسيس ،عيش مرشوط بعمل وضيع( .)138فأهل الكوفة كانوا
«حياربون رأهيم الذي يدينون به ،ووليهم الذي يضمرون له احلرمة والكرامة»(،)139

وبذلك «فقدوا الدهشة والتورع أمام الرش والعار»( .)140وبعدها تسارعت وترية
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التصعيد املثري يف خطبته  ليصب جام غضبه عىل األعداء( :فسحقا لكم يا عبيد

األمة [ ]...ومطفئي السنن).

وأحسب أن قول الدكتور حسني حسن« :يف هذا اجلزء من اخلطبة اعتمد

اإلمام عىل األلفاظ املتكررة»( )141قول فيه نظر ،والسيام إذا عرفنا أن أهل الكوفة

قوم هجني يف أهوائهم وسلوكهم وكلياهتم؛ وهذا ما تدل عليه رسائلهم إىل اإلمام

 ،ثم ما آلوا إليه من مواقف .وألجل ذلك اتكأ اإلمام يف وصفهم إىل ألفاظ
متعددة املعاين ،فـ «كل واحدة منها حتمل داللة خاصة ترتبط بطبيعة الرتكيبة النفسية

واالجتامعية للمخاطبني»(.)142

واخلطبة مازجت بني املحاججة والعاطفة ،إذ نلحظ أن عاطفته تنساب بني

أطياف خطبته  ،كام يف قوله( :أهؤالء تعضدون ،وعنا تتخاذلون)؛ ولذلك فإن
«عناية اإلمام باألداء األديب مل ترصفه عن العناية بالواقع النفيس ،كام أن نقمته عليهم
مل تثنه عن التوسل بام يثري عواطفهم ،ويصور ضالهلم وعنادهم وجبنهم»( .)143ولعله

ابتغى -من مجلة ما ابتغاه  -يف تلوين كالمه بني املحاججة والتقريع والعاطفة ،وخز

ضامئر األعداء ع ّلها تنتبه فتصيبها عناية الرمحن ّ
جل ثناه.

وبعدها انتقل إىل مقطع آخر يف خطبته( :أال وإن الدعي ابن الدعي قدر

ركز بني اثنتني [ ]...مع قلة العدد وخذالن النارص) .وهذا وصف ملحك عصيب

وامتحان عسري ركب اإلمام فيه احلل األصعب ،لريسم من فيض نحره رمز النهضة

وشعار الثورة( :هيهات منا الذلة) .فتلك الكلامت املدوية كشفت عن اإلباء
املحمدي العلوي الذي انحنت عليه أضالعه ،وعن األنفة التي كان أهل البيت ،
يتدارسوهنا دوما وتلهج هبا أنديتهم أبدا(.)144
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وربام استطاع هذا املقطع أن خيتزل موضوع خطبته  كله ،مثلام استطاعت

خطبته هذه نفسها أن ختتزل أحداث واقعة الطف كلها.

ثم متثل  بأبيات شعرية محاسية ،حرص من خالهلا عىل إبراز معنى أن

ال ضري يف قتلهم ،مادام اجلبن ليس سببا يف ذلك ،والسيام أن مثل هذا التفاوت
العظيم يف العدة والعدد كفيل بقتلهم ،فاملجد هلم ال ألعدائهم ،وكل هذا؛ لرفد قناة
التوصيل بداللة جديدة بغية متتني التواصل .وبعدها آثر  أن خيربهم بام ُأسرِ َّ إليه

مما ينتظرهم من دوامة عذاب ال تفرت وعظيم بالء ال هيدأ( :أما واهلل ال تلبثون بعدها
إال كريث ما يركب الفرس [ ]...عهد عهده أيب عن جدي [﴿ ]..إِنَّ َربيِّ َعلىَ صرِ َ ٍ
اط
ُّم ْست َِقيم﴾) .وينجيل هذا املقطع من كالمه عماّ متيز به  من علوم غيبية استقاها

من آبائه ،وكيف أنه أحسن توظيفها يف عملية توصيلها إىل أعدائه ،من خالل
جعلهم يعيشون مناخا نفسياعصيبا .وملّا ر ّد األعداء دعوته  ،ومل يرشحوا هدفا
إال قتله،توجه إىل ربه (سبحانه) يشكو إليه ظلمهم وعنادهم وجرأهتم ،ويدعوه
(جل ثناه) إىل إنزال العذاب املوعود ،الذي تفيض فيه الدماء ويقرت فيه املطر( :اللهم
احبس عنهم قطر السامء [ ]...عليك توكلنا وإليك املصري).

وقد ّ
جراء خطبه  .جاء يف
دق ناقوس اخلطر بني صفوف األعداء من ّ

األخبار ،أنه استنصتهم فأبوا أن ينصتوا ،فقال( :)145ويلكم ما عليكم أن تنصتوا

إ َّيل فتسمعوا قويل( ،)146إذ ُيفهم من تلك الرواية أن حماولة تشويش مورست حيال

خطبه  ،هتدف إىل تعويق عملية توصيل كالمه  إىل معسكر األعداء،
ولعل ذلك بأمر من رؤساء العسكر( ،)147والسيام بعد أن مال منهم إىل معسكر

احلسني نحو ثالثني فارسا(.)148
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وقد حيار القارئ من موقف أهل الكوفة الذي اكتنفه االضطراب واخلذالن من

نرصة احلسني ،بعد أن ساس معاوية أهل العراق وبخاصة أهل الكوفة بسياسة

البطش والقمع(« ،)149حتى إذا مات معاوية كان كثري من الناس وعامة أهل العراق

– بشكل خاص -يرون بغض بني أمية وحب أهل البيت ألنفسهم دينا»(.)150

وبعد أن أعلن  هنضته وما كان بينه وبني أهل الكوفة من عهود

ومراسالت( ،)151اهتبلت نفوسهم شوقا إليه ،حتى إهنم كانوا يبكون عندما

كانت تقرأ عليهم كتبه( ،)152وال عجب أهنم كانوا يف يوم عاشوراء ،ينظرون إىل

احلسني وقد تناهبت السيوف والرماح جسمه الرشيف وهم يبكون ،ويدعون
اهلل قائلني :اللهم أنزل نرصك عىل ابن بنت نبيك(.)153

وقد أحسن الفرزدق وصف أهل الكوفة حني أخرب احلسني بحاهلم،

قائال« :خلفتهم وقلوهبم معك ،وسيوفهم عليك»( ،)154بمعنى أهنم كانوا يعيشون

حالة ضياع «والنتيجة احلتمية للضياع هي تعدد القيم أو ازدواجها يف األقل»(،)155
ولذلك يقول أحد الباحثني« :الذي اعتقده أن هناك أسبابا عديدة لظهور ازدواج
الشخصية يف أهل العراق ،ولكني ال أستبعد مع ذلك أن يكون للنزاع الطائفي الذي

استفحل أمره يف العراق منذ قديم الزمان أثر ال يستهان به يف هذا الشأن»(.)156

وأهم بقية تلك األسباب التي وقفت خلف هذه اإلرهاصات القزحية ،هو

الرعب والقمع ،الذي هيمن عىل أهل الكوفة عموما( ،)157فإن احلكم األموي

تعاطى معهم بمنتهى القسوة والشدّ ة فرماهم بأقسى الوالة وأشدهم عنفا ،أمثال

املغرية بن شعبة وزياد بن أبيه( ،)158فام إن علموا بدخول عبيد اهلل بن زياد بن أبيه
إىل مدينتهم حتى انقلب ميزان الوالء خوفا من مرارة التقتيل والتعذيب الذي
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اعتمدته السلطة األموية ،وهكذا رجعت هبم الذكريات إىل مايض العهد اللئيم،
فانقلب جيش الكوفة من منارص يستغيث باحلسني إىل معاد حياول أن يثبت حسن

والئه لألمويني عرب الفظائع التي ارتكبها يوم الطف( ،)159زيادة عىل أن الكوفة أممية

امتزجت فيها عنارص خمتلفة يف لغاهتا ،ومتباينة يف طباعها وعاداهتا وتقاليدها ،فكان

فيها العريب والفاريس والنبطي إىل جانب العبيد وغريهم ،فضال عن التفاوت الطبقي

بني أفرادها( ،)160وال نستثني من تلك احلقائق سببا خطريا ،أال «وهو نكسة الرش يف

النفس البرشية ،حني تلج هبا مغالطة الشعور وحني تغالب عناهنا حني تعييها املغالبة
فينطلق هبا العنان»( .)161إهنم كانوا يعانون من استالب الشخصية.

ويقف أصحاب احلسني عىل اجلانب اآلخر من أعدائه ،ليس بني هاتني

الفئتني من سامت مشرتكة سوى أن أغلب أعدائه يف أيام عاشوراء كانوا من أتباعه

فيام سبق تلك األيام .ومعلوم أن الثورة برجاهلا ،فهم شعارها ووقودها؛ ولذلك ال

بد من أن يمتلك أفرادها حمموال عقائديا وروحا ثورية ،متكن الثورة من الصمود
وبلوغ اهلدف املنشود؛ وألجل ذلك حرص اإلمام احلرص كله عىل انتقاء أصحابه،
معتمدا التقوى والثبات معيارا يف آلية االختيار،وطبقا لذلك املعيار ،كان معظم

أصحاب اإلمام ينتمون إىل قبائل عربية عريقة( ،)162زيادة عىل أن «ج ّلهم علامء

أتقياء»( ،)163بينام شكل املوالون األتقياء  -الذين انحدرت أنساهبم من أقوام

أعجمية  -جزءا من جيش اإلمام( ،)164فاحلركة احلسينية صهرت األعراق واألصول

يف بوتقة واحدة( .)165وتتجىل دقة اختياره خللصائه أيضا من خالل خطبه املتكررة
يف هذا الصدد ،التي تفصح عن اختبارات متكررة ،كان أوهلا ملا أزف الرحيل من
مكة إىل العراق ،إذ قال« :من كان باذال فينا مهجته ،وموطنا عىل لقاء اهلل نفسه،
()166
يعرف املتلقي هبوية األصحاب
فلريحل معنا»  ،لقد حاول  بخطبته هذه أن ّ
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املطلوبني .وما إن تقادمت األيام وقرب اإلمام من ختوم العراق حتى تدافعت أخبار

مقتل مسلم بن عقيل وأصحابه وانقالب األمر بالكوفة ،عندها قرر اإلمام مواجهة

أتباعه بتلك األنباء ،فخطب فيهم :أما بعد ،فقد أتانا خرب فظيع قتل مسلم بن عقيل
وهاين بن عروة وعبد اهلل بن يقطر ،وقد خذلتنا شيعتنا فمن أحب منكم االنرصاف

فلينرصف غري حرج ليس عليه ذمام(.)167

ويبدو أن اإلمام قد عمد إىل أن تكون خطبته هذه بلغة تقريرية؛ حرصا منه

عىل توصيل احلقيقة بشكل جيل وصارم؛ كي يضع اجلميع يف صورة الواقع،
فاحلسني ال يغرر بأتباعه أو يغوهيم من أجل حتقيق النرص،ثم إنه جعل من تلك
اخلطبة اختبارا عسريا يتهاوى فيه طالب الدنيا؛ «ألنه علم أن األعراب ظنوا أنه

عالم يقدمون عليه»( ،)168ومل
يأيت بلدا قد استقامت له طاعة أهله ،فأراد أن يعلموا
َ
يلبثوا هنيئة حتى «تفرق الناس عنه وأخذوا يمينا وشامال حتى بقي يف أصحابه الذين
جاؤوا معه من املدينة ونفر يسري ممن انضووا إليه»( .)169وهكذا جاءت نتائج عملية

الغربلة ألصحابه كام كان يعتقد فقد «علم أنه إذا بينّ هلم األمر مل يصحبه إال من يريد

مواساته يف املوت معه»(.)170

وترشحت لدى اإلمام تلك الصفوة املختارة من األهل واألصحاب ،فآثر أن

خيطب فيهم ،فقال :أما بعد ،فإين ال أعلم أصحابا أوىل وال خريا من أصحايب ،وال

أهل بيت أبر وال أوصل من أهل بيتي ،فجزاكم اهلل عني مجيعا خريا،أال وإين قد رأيت

لكم فانطلقوا مجيعا يف حل ،ليس عليكم مني ذمام ،هذا ليل قد غشيكم ،فاختذوه
مجال( .)171وجاءت تتمة هذه اخلطبة يف رواية ابن األثري :وليأخذ كل رجل منكم بيد
رجل من أهل بيتي ،فجزاكم اهلل مجيعا خريا ،فإن القوم يطلبوين ،ولو أصابوين هلوا
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عن غريي( .)172فأجابه عن أهل بيته أخوه العباس بن عيل بن أيب طالب : معاذ

اهلل ،بل نحيا بحياتك ونموت معك( ،)173ومل يكن جواب أصحابه بأقل من ذلك،

إذ قالوا« :ال واهلل يا ابن رسول اهلل! ال نخليك حتى يعلم اهلل تبارك وتعاىل أنا حفظنا
أعز
فيك غيبة رسوله»( ،)174وقال آخر« :ما أمسى عىل ظهر األرض قريب وال بعيد ّ

أعز ع ّ
ع ّ
يل
يل وال أحب إ ّيل منك ولو قدرت عىل أن أدفع عنك الضيم والقتل بيشء ّ

من نفيس ودمي لفعلت»( ،)175وهكذا تنامت صحبة احلسني يف نفوس األصحاب
حتى غدت عشقا ملكت منهم األرواح.

وقد رصح اإلمام  يف خطبته ألصحابه عن يقينه بحقيقة تارخيية إسالمية

مثرية؛ وهي أن ليس هناك أصحاب أفضل وال أوىل من أصحابه ( :ال أعلم

أصحابا أوىل وال خريا من أصحايب) ،من حيث إن غريهم «يقدمون عىل احلرب مع
احتامل النجاة ،وأما أصحاب احلسني فقد قدموا عىل احلرب مع اليقني باملامت»(.)176

ولست أتفق مع ما ذهب إليه الدكتور إيليا حاوي بصدد غاية هذه اخلطبة،

حني رأى أن احلسني «يشفق عىل مصري مجاعته وأهله ويرتأف هبم ويكاد أن يسفح

ربز دور
عليهم دموع البؤس والندم»( .)177والذي أميل إليه أن هذه اخلطبة جاءت لت ّ
أصحابه تارخييا ومواقفهم يف واقعة الطف ،ولتميط احلجب عن أصالتهم العقيدية
وعمق إيامهنم ومدى ترصمهم يف ذات اهلل ولبيان عظمة املرابطة الذاتية( ،)178ول ُيعلم

أجيال اإلنسانية املتعاقبة ويع ِّلمها كيف يكون الثبات والتفاين والفداء من أجل

حتقيق األهداف الرسالية الثورية العظيمة .فاحلسني وأصحابه الذين مل يبتغوا
رصح مرارا بام
عنه بدال ،ال جيدون للقلق واحلزن موضعا يف قلوهبم ،والسيام أنه قد ّ
يؤول إليه أمره وأمرهم ،وشكل تسليمهم بذلك حافزا لدهيم لوأد كل شعور بالندم
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والبؤس؛ فقد كانوا فرحني مطمئنني ،يتهازلون فيام بينهم ويتمنون أن يعاجلهم
العدو باحلرب( ،)179قال تعاىلَ ﴿ :ف ِر ِح َ
اه ُم اللهّ ُ ِمن َف ْض ِل ِه﴾( .)180وأما داللة
ني بِماَ آ َت ُ
االختبار يف هذه اخلطبة فإهنا تقع يف آخر الدالالت ،بل إهنا تقع يف الشكل فحسب؛

ألن «نزول كربالء كان إيذانا بالتخلص من مجيع عشاق الدنيا»(.)181

إن اإلمام أراد أن يقولّ :
وصفوة القول ّ
إن أصحايب ليس هلم نظري من

األصحاب ،ودلييل عىل ما أقول أنني سوف أدعوهم إىل النجاة بأنفسهم من غري

تذميم وال لوم ،فاسمعوا جواهبم ثم اقضوا بام تسمعون .وقد جعل  أهل بيته

وأصحابه أرسة واحدة جتمعهم طاعة اهلل ورسوله وحب احلسني .جاء عنه يف هذا
الصدد :أال وأين زاحف هبذه األرسة مع قلة العدد وخذالن النارص(.)182
 )2الدعاء وواقعة الطف
ُ
اخليل احلسنيَ يوم عاشوراء ،رفع يديه مصليا كاملسيح يف جبل
ملا صبحت

الزيتون قبل أن يسلم نفسه إىل اليهود( ،)183فقال :اللهم أنت ثقتي يف كل كرب،

وعدّ ة ،كم من هم يضعف
ورجائي يف كل شدة ،وأنت يل يف كل أمر نزل يب ثقة ُ

فيه الفؤاد ،وتقل فيه احليلة ،وخيذل فيه الصديق ،ويشمت فيه العدو ،أنزلته بك،

عمن سواك ،ففرجته وكشفته ،فأنت و ّيل كل نعمة،
وشكوته إليك ،رغبة مني إليك ّ
وصاحب ّ
كل حسنة ،ومنتهى كل رغبة(.)184

تسمى بأسامء عدة يف هذا النص( :كرب ،شدة،
إنه وصف دقيق للبالء الذي ّ

أمر نازل) ،فالبالء هو اختبار للمجاهدين ومتحيص من اهلل جل ثناؤه ،ورشط لنيل

﴿و َلن َْب ُل َو َّن ُك ْم َح َّتى َن ْع َل َم المْ ُ َج ِ
ين
اه ِد َ
املنزلة العظمى التي هبا يوعدون ،قال تعاىلَ :
ِم ُ
ين﴾(.)185
الصابِ ِر َ
نك ْم َو َّ
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وهكذا كان يقني اإلمام  يف بالئه ،مفصحا عن أهم مكنوناته ،وما أراه

أنه كان يعني بدعائه :أن قوة الفؤاد يف الشدائد واطمئنانه ألمر اهلل أصل يف كل
تدبري وحيلة ،ويعظم االبتالء يف خذالن الصديق وشامتة األعداء .وال خيفى أن هذا

الوصف جييء متسقا وحال اإلمام احلسني التي كان عليها وهو يف ذلك كله ال
يرجو غري الظفر بالصرب نحو ًا لذات اهلل وقصدا ملرضاته ،فقد «تضاءلت يف نفسه
احلياة والناس فأسلم خلالقه واستلقى عىل أحضانه إىل األبد»(.)186

وكانت أدعيته  آخر رفيق له قبل استشهاده ،فمنها  -وقد سال الدم عىل

وجهه وحليته  :-اللهم! قد ترى ما أنا فيه من عبادك العصاة العتاة ،اللهم! فاحصهم

عددا ،واقتلهم بددا ،وال تذر عىل وجه األرض منهم أحدا ،وال تغفر هلم أبدا(.)187
....................................
1)1ينظر :املعجم األديب.272 :

2)2ينظر :النثر األندليس يف عرص الطوائف واملرابطني ،د.حازم عبد اهلل.391:

3)3ينظر :االجتاهات واحلركات يف الشعر العريب ،سلمى اخلرضاء اجليويس ،37 :والنصوص
األدبية.21 :
4)4ينظر :النثر الصويف.183 :

5)5ينظر :اإلرشاد ،291 -290:وترمجة رحيانة رسول اهلل اإلمام الشهيد احلسني بن عيل بن
أيب طالب  من تاريخ مدينة دمشق.14:
6)6فن اخلطابة وتطوره عند العرب ،إيليا حاوي.221:

7)7ينظر:االحتجاج ،191/2 :وكان معاوية يعتذر ألعوانه من املوافقة ويقول« :قد ظننا
ذلك باحلسن فلم يزل حتى عظم يف أعني الناس وفضحنا» .ولالطالع عىل خطبة اإلمام
احلسن التي قصدها معاوية يف كالمه ،ينظر:تاريخ الطربي ،163/5 :ومجهرة خطب
العرب.31 -22/2 :

8)8االحتجاج .191/2:والنص القرآين يف :النساء/من .59
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9)9ينظر:االحتجاج .191/2:والنص القرآين يف :النساء/من.83

1010االحتجاج ،191/2:وينظر :أدب احلسني ومحاسته.70:والنصان القرآنيان يف:األنفال/
من ،48واألنعام/من .158ويشري  يف توظيفه النص القرآين األول إىل قصة إبليس
الذي متثل يف صورة رجل من قريش إذ تقدم الكفار رافعا الراية حلرب املسلمني يف بدر،
ينظر :تفسري الطربي ،الطربي ،ضبط وتعليق:حممود شاكر احلرستاين ،تصحيح:عيل
عاشور ،24/10:وجممع البيان يف تفسري القرآن ،الطربيس ،483/4:والتسهيل لعلوم
التنزيل ،ابن جزي الغرناطي.327/1:

1111كتاب سليم بن قيس اهلاليل،792/2:وينظر :أصول الكايف ،الكليني ،318/1:وإعالم
الورى بأعالم اهلدى ،الطربيس ،209:وموسوعة اإلمام احلسني ،حممد عبد الرسول
البالغي.2:
1212اإلرشاد ،290:وينظر :إعالم الورى بأعالم اهلدى ،الطربيس ،209:وموسوعة اإلمام
احلسني ،حممد عبد الرسول البالغي.2:
1313ينظر :األصول املعرفية لنظرية التلقي ،ناظم عودة خرض.34:
1414االحتجاج.191/2:

1515استقبال النص عند العرب.83:

1616النص والسلطة واحلقيقة ،نرص حامد أبو زيد.38:

1717ينظر :األصول املعرفية لنظرية التلقي ،25:والنثر الفني بني صدر اإلسالم والعرص
األموي ،د .مي يوسف خليفة ،233:واالنزياح يف الرتاث النقدي والبالغي ،د .حممد
أمحد ويس.58:
1818ينظر:البيان والتبيني ،353/1:وزهر اآلداب ،53/1:وأدب الشيعة ،د .عبد احلسيب
طه محيد ،187:وفن اخلطابة ،انطوان القوال ،87:واألدب اإلسالمي -املفهوم
والقضية.138:

1919ينظر:مستقبل الشعر وقضاياه النقدية ،عناد غزوان ،44:ونظريات اإلعالم واجتاهات
التأثري ،حممد عبد احلميد.66:
2020وقعة الطف ،170:وينظر:تاريخ الطربي ،404/5:ومجهرة خطب العرب.47 -46/2:

2121كتاب سليم بن قيس ،789/2:وينظر:االحتجاج .189/2:والنص القرآين يف:الصف/
من .8
2222تاريخ الطربي ،357/5:وينظر:الكامل يف التاريخ.477/3:

2323تاريخ الطربي ،357/5:وينظر:الكامل يف التاريخ.477/3:
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2424مقتل احلسني ،اخلوارزمي ،335/1:وينظر :موسوعة اإلمام احلسني.271/2:

2525مسند أمحد بن حنبل ،172/4:واملستدرك عىل الصحيحني ،حممد بن عبداهلل احلاكم
النيسابوري ،دراسة وحتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،195-194/3:واإلرشاد.363:
2626احلسني يف الفكر املسيحي ،انطوان بارا.66:

2727كان صلح اإلمام احلسن سنة41هـ ،واستشهاده سنة 49هـ ،ولالستزادة عن أحوال
الصلح ورشوطه ،ينظر:األخبار الطوال ،أبو حنيفة الدينوري ،قدم له ووثق نصوصه
ووضع حواشيه :د.عصام حممد احلاج عيل ،321 -319:وتاريخ اليعقويب.149/2:
2828أنساب األرشاف .152/3 :واملقصود بالرجل :معاوية ،ينظر :م .ن .152/3 :و (فالن
س بيته إذا مل َيبرْ َ ْحه) ،لسان العرب :مادة (ح ل س).
ِح ْل ُ
2929اإلمامة والسياسة ،146/1:وينظر:األخبار الطوال ،332:وأنساب األرشاف،153/3 :
واالحتجاج ،189/2 :ومجهرة رسائل العرب .58/2:وينظر عن كتاب معاوية :اإلمامة
والسياسة ،145/1:أنساب األرشاف.153/3:
3030اإلمامة والسياسة .146/1 :و(القاسطون) :الذين يميلون عن احلق ،ينظر :كتاب العني:
مادة (ق س ط) .و(ا ُمل ِح ِّلون) :الذين يحَ ِ ُّل عليهم القتال ،ينظر :لسان العرب :مادة (ح ر
م).

3131اإلمامة والسياسة .147/1 :و (املخبتون) :املطمئنون وقيل املتواضعون ،ينظر :لسان
العرب :مادة (خ ب ت) ،و(العصم) :هي الظباء التي تسكن رؤوس اجلبال ،وال تنزل
إال يف الفرط والندرة ،ينظر :طبقات فحول الشعراء ،حممد بن سالم اجلمحي ،تح :حممود
حممد شاكر( 264/2 :يف اهلامش) ،ولسان العرب :مادة (ع ص م) .وورد هذا احلديث
النبوي الرشيف يف :صحيح مسلم( 550:باب الولد للفراش).
3232طه ،71/ينظر:تفسري الكشاف ،الزخمرشي.661/16:
3333اإلمامة والسياسة.147/1:

3434م.ن ،147/1 :وينظر :األخبار الطوال ،332 :وأنساب األرشاف،153/3 :
واالحتجاج ،189/2 :ومجهرة رسائل العرب .58/2 :ويعني بـ (الصبي) يزيد الذي
واله أبوه معاوية العهد سنة 56هـ ،من دون رىض من املسلمني ،ينظر :تاريخ الطربي:
.301/5

3535بعث مروان بن احلكم وهو إذ ذاك وايل املدينة كتابا إىل معاوية ،جاء فيه« :قد كثر اختالف
الناس إىل حسني ،واهلل إين ألرى أن لكم منه يوما عصيبا» ،أنساب األرشاف.152/3:
3636احلسني يف الفكر املسيحي.213:
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3737اإلمام احلسني سمو املعنى يف سمو الذات ،د.عبد اهلل العالييل.338:

3838م.ن.338:

3939ينظر:م.ن.338:

4040يتحقق هذا املعنى من خالل معرفة كراهيته  للصلح« :لكنت طيب النفس باملوت
دونه! ولكن أخي عزم ع ّ
يل وناشدين فأطعته وكأنام جيز أنفي باملوايس ويرشح قلبي
َ
عز وجلَ ﴿ :ف َع َسى أن َت ْك َرهُ و ْا َش ْيئًا َويجَ َْع َل اللهّ ُ ِف ِ
ريا﴾»،
باملدى!! وقد قال اهلل َّ
يه َخيرْ ً ا َكثِ ً
أنساب األرشاف .149/3:والنص القرآين يف:النساء ،9/زيادة عىل دالالت رسالته
 التي نحن بصددها.
4141ينظر:احلسني يف الفكر املسيحي.216:

4242اإلمام احلسني بن عيل  سيد الشهداء.105:

4343عن أثر السياق التارخيي عموما ،ينظر:اللغة واملعنى والسياق ،جون الينز ،تر:د.عباس
صادق الوهاب.225:
4444علم اللغة النيص بني النظرية والتطبيق ،108/1:وينظر:النثر الفني وأثر اجلاحظ فيه ،عبد
احلكيم بلبع.127:

4545أنساب األرشاف.154/3:

4646رشح هنج البالغة ،327/4 :وينظر :ناسخ التواريخ ،حممد تقي السبهر ،ترمجة وحتقيق:
سيد عيل مجال أرشف ،127/1 :ومجهرة رسائل العرب ،25/2 :وحياة اإلمام
احلسني.232/2 :

4747لالطالع عىل تفاصيل حيلة معاوية هبذا الصدد ،ينظر:تاريخ الطربي،304 -303/5:
والكامل يف التاريخ.448/3:

4848لالطالع عىل خطبة معاوية ،ينظر:اإلمامة والسياسة.150:

4949م.ن ،151 -150:وينظر:مجهرة خطب العرب ،255/2:وملعة من بالغة احلسني،16:
وحياة اإلمام احلسني.220 -219/2:

5050اخلطابة يف صدر اإلسالم.273/2:

5151استقبال النص عند العرب.70 -69:

5252اإلمامة والسياسة.151/1:

5353كتاب سليم بن قيس اهلاليل ،789 -788/ 2 :وينظر:منتهى اآلمال ،336/1 :وأدب
احلسني ومحاسته .92 :و(الطاغية) هو معاوية يف إشارة إىل إعطاء والية العهد البنه يزيد
وإىل بقية األفعال العدوانية حيال شيعة أهل البيت.
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5454ينظر :كتاب سليم بن قيس اهلاليل.789/2 :

5555ينظر:نظرية البنائية يف النقد األديب ،236:وعلم اللغة النيص بني النظرية والتطبيق،109/1:
والنظرية والنقد الثقايف.12:

5656حتف العقول ،171 -170:وينظر:بحار األنوار.79/100:

5757القصيدة تتألف من أحد عرش بيتا ،اخرتنا منها أربعة أبيات [من بحر البسيط]:
أب��ل��غ ق��ري��ش��ا ع�لى ن���أي امل����زار هبا
ع��ن��ي��ت��م ق��وم��ك��م ف���خ���را ب��أم��ك��م
إن س���وف ي�ترك��ك��م م��ا ت��دع��ون به
يا قومنا! ال تشبوا احلرب إذ سكنت

بيني وب�ي�ن احل��س�ين اهلل وال��رح��م
أم ل��ع��م��ري ح��ص��ان عمها ال��ك��رم
ق��ت�لى هت���ادك���م ال��ع��ق��ب��ان وال��رخ��م
واستمسكوا بحبال اخلري واعتصموا

ولالطالع عىل القصيدة كاملة ،ينظر:مقتل احلسني ،اخلوارزمي ،313/1:والبداية
والنهاية ،ابن كثري.536/8:

5858ينظر:مقتل احلسني ،اخلوارزمي ،313/1:وملعة من بالغة احلسني .108 -107:والنص
القرآين يف:يونس.41/

5959ينظر :تفسري امليزان ،الطباطبائي ،256/11 :وتفسري القرآن الكريم ،عبد اهلل شرب:
.213/11

6060من أدلة ذلك إحجام اإلمام  عن جواب معاوية كذلك حينام بعث األخري رسالة
تضمنت شعرا .ينظر:ناسخ التواريخ.127/1:

6161لغة اإلعالم  -دراسة نظرية تطبيقية ،د.حممد عبد املطلب البكاء،56:ينظر:ومبادئ النقد
األديب ،آي .أي .ريتشاردز،170:ومنهج البحث اللغوي بني الرتاث وعلم اللغة احلديث،
د.عيل زوين.44:
6262أعالم اهلداية.115:

6363امللحمة احلسينية.23/1:

6464امللل والنحل ،الشهرستاين.13/1:

6565ينظر:رسالة احلسني ،مركز دراسات هنضة احلسني.35:
6666ينظر:م.ن.42:

6767ينظر:األخبار الطوال ،333:واإلرشاد.292:

6868ينظر:امللحمة احلسينية.202 -201/1:
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6969ينظر:وقعة الطف ،75:وتاريخ اليعقويب.168/2:

7070إعالم الورى بأعالم اهلدى ،222:وينظر:مقتل احلسني ،املقرم ،129:وملعرفة املزيد من
سامت يزيد ،ينظر:يزيد بن معاوية ،أبو جعفر أمحد املكي ،إمجاال.
7171ينظر:النثر الفني وأثر اجلاحظ فيه.114:

7272األسس العلمية لنظريات اإلعالم.369 -368:

7373مقتل احلسني ،املقرم ،139:وينظر:الفتوح ،ابن أعثم.35/5:

7474مقتل احلسني ،اخلوارزمي ،270/1:وينظر:مثري األحزان ،الرشيف اجلواهري،16:
ومقتل اإلمام احلسني أو واقعة الطف.133:
7575تاريخ الطربي ،403/5:وينظر:الوثائق الرسمية لثورة اإلمام احلسني.100:

7676ينظر:تاريخ الطربي.341 -340/5:

7777هنضة احلسني ،هبة الدين الشهرستاين.54:

7878الزمكان بني العلم واخليال (مقال) ،حيدر حممد.30:

7979جاء يف أحد كتب أهل الكوفة إىل احلسني :أما بعد ،فإن الناس ينتظرونك ،ال رأي هلم
غريك ،فالعجل العجل يا ابن رسول اهلل ،امللهوف عىل قتىل الطفوف.106:

8080ينظر :وقعة الطف92 ،91 ،90 ،89:عىل سبيل املثال ،ومقاتل الطالبيني.99:

8181الكامل يف التاريخ ،475/3:وينظر:البداية والنهاية،225/8:واإلرشاد.297:
8282امللحمة احلسينية.30/2:

8383اإلمام احلسني شمس لن تغيب ،مجيل الربيعي.120:

8484األخبار الطوال ،359 :وينظر :أنساب األرشاف ،167/3 :ومجهرة رسائل العرب:
 ،77/2والشهيد مسلم بن عقيل .148:و(الرائد):هو الذي يتقدم القوم يبرص هلم الكأل
ومساقط الغيث ،ينظر:لسان العرب:مادة(ر و د) ،والتوسع يف االستعامل واضح هنا.

8585تاريخ الطربي.357/5:

8686ينظر:اإلرشاد320 -319:عىل سبيل املثال ،والكامل يف التاريخ.491 -490/3:
8787ينظر:منتهى اآلمال ،455/1:وسرية األئمة اإلثني عرش.66 -65/2:

8888مسرية احلسني يف األسلوب واهلدف (مقال فيشبكة املعلومات) ،السيد حممد حسني فضل
اهلل.

8989مقتل احلسني ،اخلوارزمي ،312/1 :وينظر :مثري األحزان .50 -49 :وقد ورد عن
النبي أنه قال :من رآين يف النوم فقد رآين ،فإنه ال ينبغي للشيطان أن يتشبه يب ،صحيح
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مسلم ،894:وينظر :صحيح البخاري.1239:

9090الرسالية يف الثورة احلسينية.186:

9191ينظر :وقفات فكرية مع بعض مضامني عاشوراء (مقال فيشبكة املعلومات) ،السيد حممد
حسني فضل اهلل.
9292ينظر:مقتل احلسني ،اخلوارزمي.273/1:
9393ينظر:الكامل يف التاريخ.502/3:

9494ينظر:تاريخ الطربي.353/5:

9595ينظر:اإلمام احلسني عمالق الفكر الثوري ،د .حممد حسني عيل الصغري.399:
9696ينظر:احلسني يف الفكر املسيحي.71:
9797النصوص األدبية.23:

9898اإلمام احلسني شمس لن تغيب.421:

9999خرج  من مكة إىل العراق لثامن مضني من ذي احلجة يوم الثالثاء يوم الرتوية،
ينظر:تاريخ الطربي.381/5:

10100تنظر رسالة عبد اهلل بن عباس إىل يزيد ،يف :تاريخ اليعقويب ،173/2:ولواعج
األشجان.56:
10101امللهوف عىل قتىل الطفوف ،126 :وينظر :كشف الغمة ،221/1:ومثري األحزان،47:
واملجالس السنية .76 :و(عسالن) :مجع عاسل وهو الذئب الذي اشتد اهتزازه واضطرابه،
ينظر :لسان العرب( :مادة ع س ل) ،و(النواويس) :أصلها مقربة للنصارى ،واملراد هبا
هنا قرية كانت عند كربالء ،ينظر :إبصار العني ،18 :و(أجربة) :مجع جراب وهو الوعاء،
و(سغبا):السغب:اجلوع ،ينظر:املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية :مادة(:ج ر ب)،
ومادة(س غ ب) ،و(املحيص):تعني اخلالص من اليشء ،ينظر:لسان العرب ،مادة (م ح
ص) ،و(حضرية القدس):مقامات اجلنة العالية ،ينظر:إبصار العني.19:
10102امللهوف عىل قتىل الطفوف.126:
10103ينظر:إبصار العني.18:

10104منرب الصدر ،السيد حممد صادق الصدر.59:

10105النساء/من  ،78و(بروج مشيدة):حصون مرفوعة ،وملزيد من التفصيل ،ينظر:معاين
القرآن ،أبو جعفر النحاس ،تح:د.حييى مراد.226 -225/1:

10106أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني ،د.قيس إسامعيل األويس.424:
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10107منرب الصدر.61:

10108ينظر:احلسني يف الفكر املسيحي.101:

10109ينظر:يف ظالل الطف ،حممد مهدي اآلصفي.124:
11110ينظر:اإلرشاد ،320:والبداية والنهاية.536/8:
11111يف ظالل الطف.125:

11112تأمالت يف اخلطاب احلسيني(مقال) ،حممد مهدي اآلصفي.45:
11113تأمالت يف اخلطاب احلسيني.54:

11114ينظر:النثر الفني وأثر اجلاحظ فيه ،121:واألدب يف عرص النبوة والراشدين.165:
11115النثر الفني يف صدر اإلسالم والعرص األموي.233:

11116ينظر:تاريخ الطربي382/5 :و  389عىل سبيل املثال ،واإلرشاد.324 -323:

11117مقتل احلسني ،اخلوارزمي ،335 -334/1:وينظر:الكامل يف التاريخ ،205/3:وخطب
اإلمام احلسني عىل طريق الشهادة.156 -155:
11118ينظر:الشعر بني اإليصال والتلقي ،إدريس الناقوري.42:

11119ملعرفة حال اإلمام  بني أعدائه قبيل الواقعة ،ينظر:االحتجاج ،192/2:ومطالب
السؤول ،60:وهنضة احلسني.23:
12120اإلرشاد ،339:وينظر:مجهرة خطب العرب.52/2:

12121مقتل احلسني ،اخلوارزمي ،357/1:وينظر:مثري األحزان.90:
12122تاريخ الطربي ،401/5:وينظر:املجالس السنية.88/1:

12123تاريخ الطربي ،425/5:وينظر:مقتل احلسني ،املقرم.238:
12124ينظر:اخلطابة يف صدر اإلسالم.360:

12125ينظر:مقتل احلسني ،حممد كاشف الغطاء.20:

12126كتاب سليم بن قيس اهلاليل.770 -769/2:
12127مقتل احلسني ،اخلوارزمي.9 -8/2:
12128أنساب األرشاف.188/3:

12129ينظر:اإلمام احلسني عمالق الفكر الثوري.391:
13130ينظر:نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري.67:

13131امللهوف عىل قتىل الطفوف ،156 -155 :وينظر :مطالب السؤول ،60 :ومثري األحزان:
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 ،96/1واملجالس السنية ،111 -110/1 :ومقتل احلسني ،املقرم.243:

13132امللهوفعىل قتىل الطفوف ،156 :وينظر :مطالب السؤول ،60 :ومثري األحزان،96/1 :
واملجالس السنية ،111/1 :ومقتل احلسني ،املقرم .243 :و ِ
(مشيم) :شام السيف شيام:
سله وأغمده ،وهو من األضداد ،ومن خالل السياق ،يكون املراد مغمدا ،و(يستحصف):
يستحكم ،لسان العرب :مادتا (ش ي م) (ح ص ف) ،و(طري الدِّ با) :الطري معروف،
و(الدبا) من َدب النمل وغريه من حيوانات األرض ،ينظر :لسان العرب :مادة (د ب
ب) ،ولعل املقصود منه اجلراد الذي مل يقدر عىل الطريان بعد ،ينظر :إبصار العني27 :
(يف اهلامش).
عي):ا ُمل َّت َه ُم يف َنسبه ،واملراد:عبيد اهلل بن زياد كام
13133امللهوف عىل قتىل الطفوف.156:و(الدَّ ُّ

الطف،و(السلة):من استالل السيوف ،ينظر:لسان
يدل عليه السياق التارخيي لواقعة
ِّ
العرب ،مادتا(د ع ا) و(س ل ل).

 13134امللهوف عىل قتىل الطفوف ،157:وينظر عن فروة :الطبقات الكربى ،63/1:واألعالم،
خري الدين الزركيل.143/5:
13135امللهوف عىل قتىل الطفوف.157:والنصان القرآنيان يف :يونس/من  ،71وهود 56/عىل
التوايل.
13136امللهوف عىل قتىل الطفوف.157:وغالم ثقيف:إشارة إىل جميء املختار الثقفي قاتل قتلة
احلسني ،ينظر تفصيل احلدث يف :تاريخ الطربي 571 ،570 ،569/5:عىل سبيل
املثال ،ومقتل احلسني ،اخلوارزمي.232/2:

13137تكاد تتفق املصادر مجيعها عىل أهنا آخر خطبه ،ينظر:حتف العقول 171:عىل سبيل
املثال ،ومقتل احلسني ،اخلوارزمي.9/2:
13138ينظر:ثورة احلسني وظروفها االجتامعية وآثارها اإلنسانية.178:
13139أبو الشهداء احلسني بن عيل.138:

14140فن اخلطابة وتطوره عند العرب.223:
14141الرسالية يف الثورة احلسينية.247:

14142تاريخ األدب العريب يف ضوء املنهج اإلسالمي.312:
14143الرسالية يف الثورة احلسينية.246:

14144ينظر:خطب اإلمام احلسني عىل طريق الشهادة.207/2:
14145ينظر:مقتل احلسني ،اخلوارزمي.8/2:
14146م.ن.8/2:
144

م .د .موسى خابط
14147ينظر:أدب احلسني ومحاسته.161:

14148ينظر:ترمجة رحيانة رسول اهلل اإلمام الشهيد احلسني بن عيل بن أيب طالب من تاريخ
مدينة دمشق ،220:ومقتل أيب عبد اهلل احلسني.474/1:
14149كام هو واضح من نصوص اإلمام  السابقة ،وينظر:تاريخ الطربي.280 -253/5:
15150الفتنة الكربى ،طه حسني.49:

15151ينظر:تاريخ األدب العريب -العرص األموي.459:

15152ينظر:اإلرشاد ،298:وامللهوف عىل قتىل الطفوف ،108:والكامل يف التاريخ.476/3:

15153ينظر:تاريخ الطربي ،392/5:وحياة اإلمام احلسني.442/2:
15154األخبار الطوال ،363:وينظر:الكامل يف التاريخ.493/3:

15155البحث عن معنى ،د .عبد الواحد لؤلؤة.22:

15156أسطورة األدب الرفيع ،د.عيل الوردي.228:

15157ينظر:امللحمة احلسينية.47/3:
15158ينظر:أدب الشيعة.345:

15159ينظر:اإلمام احلسني بن عيل سيد الشهداء.335:
16160ينظر:حياة اإلمام احلسني.432/2:
16161أبو الشهداء احلسني بن عيل.139:

16162ينظر:أعيان الشيعة ،العاميل.298/4:
16163الرسالية يف الثورة احلسينية.188:

16164الدوافع الذاتية ألنصار احلسني ،حممد عيل عابدين.235:

16165ينظر:حلقة نقاشية حول أدب الطف والنزعة القبلية(فيشبكة املعلومات) ،ملتقى البحرين.
16166امللهوف عىل قتىل الطفوف.126:
16167اإلرشاد.324:

16168الكامل يف التاريخ.496/3:
16169اإلرشاد.324:

17170البداية والنهاية.541/8:

17171تاريخ الطربي ،418/5:وينظر:مقاتل الطالبيني ،112:وأعالم الورى ،238:ومثري
األحزان .79:و(اختذوه مجال):مثل يرضب للرجل جيد يف طلب احلاجة ،ينظر :جممع
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األمثال ،أبو الفضل أمحد بن حممد بن أمحد بن إبراهيم النيسابوري امليداين(ت  518هـ)،
حتقيق وتعليق :سعيد حممد اللحام.170/1:

17172الكامل يف التاريخ ،511/3:وينظر:مجهرة أمثال العرب.49/2:
17173مقاتل الطالبيني.112:

17174مقتل احلسني ،اخلوارزمي ،350/1:وينظر:مقتل أيب عبد اهلل احلسني.405/1:

17175مقتل احلسني ،اخلوارزمي ،27 -26/2:وينظر:البداية والنهاية.556/8:
17176منرب الصدر.48:

17177فن اخلطابة وتطوره عند العرب.224:
17178الدوافع الذاتية ألنصار احلسني.226:

17179ينظر:تاريخ الطربي ،423/5:والبداية والنهاية.550/8:

18180آل عمران/من ،170وهو التوفيق يف الشهادة وما ساق اهلل إليهم من الكرامة والتفضيل
عىل غريهم ،ينظر :تفسري الكشاف.25/4:
18181الدوافع الذاتية ألنصار احلسني.204:
18182امللهوف عىل قتىل الطفوف.156:

18183ينظر :فن اخلطابة وتطوره عند العرب ،إيليا حاوي.225:

18184تاريخ الطربي ،423/5:وينظر:ترمجة رحيانة رسول اهلل اإلمام الشهيد احلسني بن عيل
بن أيب طالب من تاريخ مدينة دمشق ،214 -213:ومقتل احلسني ،حممد كاشف
الغطاء،3:ومجهرة خطب العرب.51/2:
18185حممد/من ،31أي نعاملكم معاملة املخرب بام نخلفكم به من األمور الشاقة ،حتى يتميز
املجاهدون يف سبيل اهلل من مجلتكم والصابرون عىل اجلهاد ،ينظر:جممع البيانفي تفسري
القرآن.161/6:
18186فن اخلطابة وتطوره عند العرب.225:

18187مقتل احلسني ،اخلوارزمي ،38/2:وينظر:مقتل أيب عبد اهلل احلسني.573/1:
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم.

1)1إبصار العني يف أنصار احلسني
(عليه وعليهم السالم) ،حممد طاهر
الساموي ،منشورات املكتبة احليدرية،
ط.#1423 ،1

2)2أبو الشهداء  -احلسني بن عيل ،عباس
حممود العقاد ،منشورات الرشيف
الريض ،ط ،2د.ت.
3)3االجتاهات واحلركات يف الشعر
العريب د.سلمى اخلرضاء اجليويس،
تر :د.عبد الواحد لؤلؤة ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بريوت،
لبنان ،ط2001 ،1م.
4)4االحتجاج ،الطربيس ،مؤسسة
األعلمي ،بريوت ،لبنان ،د.ت.

5)5األخبار الطوال ،أبو حنيفة
الدينوري ،قدم له ووثق نصوصه
ووضع حواشيه :د.عصام حممد
احلاج عيل ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،ط2001 ،1م.

6)6األدب اإلسالمي -املفهوم والقضية،
د.عيل عيل صبح وآخران ،دار اجليل،
بريوت -كويت ،ط1992 ،1م.
7)7أدب احلسني ومحاسته ،أمحد صابري
اهلمداين ،مؤسسة النرش اإلسالمي،
قم ،إيران ،ط.#1415 ،3

8)8أدب الشيعة إىل هناية القرن الثاين
اهلجري ،د.عبد احلسيب طه
محيد ،مطبعة السعادة ،مرص ،ط،2
1968م.

9)9األدب يف عرص النبوة والراشدين،
صالح الدين اهلادي ،مكتبة
اخلانجي ،القاهرة ،ط1987 ،3م.
1010اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل
العباد الشيخ املفيد ،منشورات
حمبني ،قم ،إيران ،ط2005 ،1م.

1111أساليب الطلب عند النحويني
والبالغيني ،د.قيس إسامعيل
األويس ،بيت احلكمة ،بغداد،
1988م.

1212استقبال النص عند العرب ،د.حممد
رضا مبارك ،املؤسسة العربية
للدراسات والنرش ،ط1999 ،1م.

1313أسطورة األدب الرفيع د.عيل الوردي
دار كوفان للنرش ،بريوت ،لبنان،
ط1994 ،2م.

1414أصول الكايف الكليني مؤسسة
التاريخ العريب ،بريوت لبنان2005 ،
م.

1515األصول املعرفية لنظرية التلقي ،ناظم
عودة خرض ،دار الرشوق ،عامن،
ط1997 ،1م.
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1616األعالم ،خري الدين الزركيل ،دار
العلم للماليني ،بريوت ،لبنان،
ط2005 ،16م.

1717أعالم اهلداية -اإلمام احلسني (سيد
الشهداء) ،جلنة التأليف ،املجمع
العلمي ألهل البيت  ،قم ،إيران،
ط.#1425 ،2

1818إعالم الورى بأعالم اهلدى،
الطربيس ،قدم له :حممد مهدي
اخلرسان ،منشورات املكتبة احليدرية،
النجف ،ط1970 ،3م.
1919أعيان الشيعة ،حمسن األمني،
تح :حسن األمني ،دار التعارف
للمطبوعات  ،بريوت ،د.ت.

2020اإلمام احلسني بن عيل سيد
الشهداء ،السيد زهري األعرجي،
منشورات لسان الصدق ،قم
املقدسة ،ط2005 ،1م.

2121اإلمام احلسني سمو املعنى يف
سمو الذات ،د.عبد اهلل العالييل،
منشورات الرشيف الريض ،قم،
إيران ،ط.#1415 ،1

2222اإلمام احلسني شمس لن تغيب،
مجيل الربيعي ،دار االعتصام ،قم،
إيران  ،ط2005 ،1م.
2323اإلمام احلسني عمالق الفكر الثوري
 دراسة يف املنهج واملسار ،د .حممدحسني عيل الصغري ،مؤسسة املعارف
للمطبوعات ،بريوت ،لبنان ،ط،1
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2002م.

2424اإلمامة والسياسة ،أبو حممد عبداهلل
بن مسلم ابن قتيبة الدينوري
(ت )#276علق عليه ووضع
حواشيه :خليل املنصور ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط،1
2001م.

2525االنزياح يف الرتاث النقدي
والبالغي ،د .حممد أمحد ويس ،احتاد
الكتاب العرب  ،دمشق2002 ،م.

2626أنساب األرشاف ،البالذري (ت
 ،)#279حققه وعلق عليه :حممد
باقر املحمودي ،دار التعارف،
بريوت ،د.ت.

2727بحار األنوار،حممد باقر املجليس
(ت ،)#1111املكتبة اإلسالمية،
طهران  ،د.ت.

2828البحث عن معنى ،د .عبد الواحد
لؤلؤة ،املؤسسة العربية للدراسات
والنرش ،بريوت ،ط1983 2م.

2929البداية والنهاية ،ابن كثري الدمشقي
(ت  ،)#774خرج أحاديثه :حممد
بيومي وآخرون ،مكتبة اإليامن،
املنصورة ،د.ت.

3030البيان والتبيني ،اجلاحظ (ت،)#255
تح:عبد السالم حممد هارون ،مطبعة
املدين ،القاهرة ،مرص ،ط1998 ،7م.
3131تاريخ األدب العريب العرص األموي،
د.قيص احلسني ،دار ومكتبة اهلالل،

م .د .موسى خابط
بريوت ،لبنان2002 ،م.

3232تاريخ األدب العريب يف ضوء املنهج
اإلسالمي ،د.حممود البستاين ،جممع
البحوث اإلسالمية ،بريوت ،لبنان،
1990م.

3333تاريخ الطربي ،الطربي (ت ،)#310
تح :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار
املعارف ،القاهرة ،ط ،4د.ت.

3434تاريخ اليعقويب ،اليعقويب (ت)#292
علق عليه ووضع حواشيه :خليل
املنصوري ،رشيعت ،قم ط1425 ،2
.#
3535حتف العقول ،ابن شعبة احلراين،
قدم له وعلق عليه :حسن األعلمي،
رشيعت ،طهران ،ط.#1384 ،1

3636التسهيل لعلوم التنزيل ،أمحد بن
جزي الغرناطي (ت ،)#741اعتنى
بتنقيحه وضبط كلامته وخرج آياته
وأحاديثه وعرف بأعالمه د.عبد اهلل
اخلالدي ،دار األرقم ،بريوت ،لبنان،
د.ت.
3737تفسري القرآن الكريم ،عبد اهلل
شبرّ ( ،)#1242الدار اإلسالمية،
بريوت ،لبنان ،ط1999 ،10م.

3838تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل
وعيون األقاويل يف وجوه التأويل،
الزخمرشي (ت )#583اعتنى به
وخرج أحاديثه وعلق عليه خليل
مأمون شيحا دار املعرفة بريوت،

لبنان ط2002 ،1م.

3939ثورة احلسني ،ظروفها
االجتامعية وآثارها اإلنسانية ،حممد
مهدي شمس الدين ،وثق أصوله
وحققه وعلق عليه :سامر الغديري،
مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي ،
ط2006 ،1م.

4040مجهرة خطب العرب يف عصور
العربية الزاهرة ،أمحد زكي صفوت،
املكتبة العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط،1
د.ت.
4141مجهرة رسائل العرب ،أمحد زكي
صفوت  ،املكتبة العلمية ،بريوت،
لبنان  ،د.ت.

4242احلسني يف الفكر املسيحي ،انطون
بارا  ،مطبعة رسور ،قم ،إيران ،ط،1
.2004

4343اخلطابة يف صدر اإلسالم ،د.حممود
طاهر درويش ،دار املعارف ،مرص،
ط1968 ،2م.

4444خطب اإلمام احلسني عىل طريق
الشهادة ،لبيب بيضون ،مطابع ابن
زيدون ،دمشق ،سوريا1974 ،م.

4545الدوافع الذاتية ألنصار احلسني ،حممد
عيل عابدين ،دار الكتاب اإلسالمي،
قم ،إيران ،ط1983 ،3م.
4646الرسالية يف الثورة احلسينية ،د.حسني
احلاج حسن ،دار الكرام ،بريوت،
لبنان  ،ط1993 ،1م.
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املوضوع السيايس يف أدب اإلمام احلسني 
4747زهر اآلداب ،أبو إسحاق إبراهيم
بن عيل العرصي القريواين ،مفصل
ومضبوط ومرشوح بقلم الدكتور
زكي مبارك ،حققه وزاد يف تفصيله
وضبطه ورشحه حممد حميي الدين
عبد احلميد ،دار اجليل ،بريوت ،لبنان
ط1972 ،4م.
4848سرية األئمة اإلثني عرش ،هاشم
معروف احلسيني ،رشيعت ،قم،
ط.#1425 ،1

4949رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد
املعتزيل (ت ،)#656تح :حممد أبو
الفضل إبراهيم ،دار الكتاب العريب،
بغداد ،العراق ،ط2005 ،1م.
5050الشهيد مسلم بن عقيل ،عبد الرزاق
املقرم ،أمري ،قم ،ط.#1413 ،1
5151صحيح البخاري ،أبو عبداهلل حممد
بن إسامعيل البخاري (ت،)#256
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
لبنان ،ط.2001 ،1
5252صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج
القشريي النيسابوري (ت،)#261
دار دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،ط2002 ،2م.
5353طبقات فحول الشعراء ،حممد بن
سالم اجلمحي (ت ،)#231تح:
حممود حممد شاكر ،مطبعة املدين،
القاهرة1974 ،م.
5454الطبقات الكربى ،حممد بن سعد
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بن منيع اهلاشمي البرصي املعروف
بابن سعد (ت ،)#230دراسة
وحتقيق :حممد عبد القادر عطا ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط،1
1990م.

5555علم اللغة النيص بني النظرية
والتطبيق دراسة تطبيقية عىل السور
املكية ،د .صبحي إبراهيم الفقي ،دار
قباء ،القاهرة ،ط2000 ،1م.
5656الفتنة الكربى ،طه حسني ،دار
املعارف القاهرة ،مرص ،ط،6
1966م.

5757الفتوح ،ابن أعثم الكويف
(ت ،)#314دار الكتب اإلسالمية،
بريوت ،لبنان1406 ،هـ.

5858فن اخلطابة ،انطوان القوال ،دار
العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،ط،1
1996م.

5959فن اخلطابة وتطوره عند العرب ،إيليا
حاوي ،دار الثقافة ،بريوت ،لبنان،
ط1992 ،1م.

6060يف ظالل الطف -بحوث حتليلية ليوم
عاشوراء ،حمارضات حممد مهدي
اآلصفي ،بقلم :حسني الربيعي ،دار
الكرم ،بريوت ،ط1996 ،1م.

6161الكامل يف التاريخ ،ابن األثري (ت
 ، )#630تح :خليل مأمون شيحا،
دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،ط،1
.2002

م .د .موسى خابط
6262كتاب سليم بن قيس ،سليم بن قيس
الكويف (ت  ،)#76تح :حممد باقر
األنصاري ،مطبعة نكارش ،قم،
إيران ،ط.#1426 ،4

6363كشف الغمة يف معرفة األئمة ،اإلربيل
(ت  ،)#693دار األضواء ،بريوت،
لبنان2005 ،م.
6464لسان العرب ،أبو الفضل مجال الدين
حممد بن مكرم بن منظور األفريقي
املرصي(ت )#711دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،لبنان ،ط ،3د.ت.

6565اللغة واملعنى والسياق ،جون الينز،
تر :عباس صادق الوهاب ،مراجعة:
يوئيل عزيز ،دار الشؤون الثقافية
العامة ،بغداد العراق ،ط1987 ،1م.
6666ملعة من بالغة احلسني ،مصطفى
املحسن آل االعتامد ،مطبعة الغري
احلديثة النجف العراق ط،5
1960م.

6767لواعج األشجان حمسن األمني
العاميل تح :حسن األمني ،دار األمري
بريوت لبنان ،ط1996 ،1م.
6868مبادئ النقد األديب آي .أي.
ريتشاردز تر :د .إبراهيم الشهايب،
منشورات وزارة الثقافة  ،دمشق،
سوريا ،ط2002 ،1م.

6969مثري األحزان يف أحوال األئمة
األثني عرش أمناء الرمحن ،رشيف
اجلواهري ،مطبعة رشيعت ،قم،

إيران.#1423 ،

7070املجالس السنية يف مناقب ومصائب
العرتة النبوية ،حمسن األمني،
رشيعت ،بريوت ،لبنان ،ط،1
.#1425

7171جممع األمثال ،أبو الفضل أمحد بن
حممد بن أمحد بن إبراهيم النيسابوري
امليداين (ت  ،)#518حتقيق وتعليق:
سعيد حممد اللحام ،دار الفكر،
بريوت لبنان2002 ،م.
7272جممع البيان يف تفسري القرآن
الطربيس ،تصحيح وتعليق :هاشم
الرسويل اهلاليت وفضل اهلل اليزدي
الطباطبائي ،دار املعرفة للطباعة
والنرش ،طهران ،ط1986 ،1م.

7373املستدرك عىل الصحيحني ،حممد بن
عبداهلل احلاكم النيسابوري ،دراسة
وحتقيق :مصطفى عبد القادر عطا،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
ط2002 ،2م.

7474مستقبل الشعر وقضايا نقدية ،د.عناد
غزوان ،دار الشؤون الثقافية العامة،
بغداد ،ط1994 ،1م.

7575مسند اإلمام أمحد بن حنبل (ت241
 )#دار صادر ،بريوت ،د.ت.
7676مطالب السؤول ،كامل الدين بن
طلعة الشافعي(ت ،)#652تح:
ماجد أمحد عطية ،مؤسسة أم القرى،
بريوت ،لبنان ،ط.#1420 ،1
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7777معاين القرآن ،أبو جعفر النحاس
(ت  ، )#338تح:د.حييى مراد ،دار
احلديث ،القاهرة2004 ،م.

8585مقتل احلسني  ،عبد الرزاق
املوسوي املقرم ،مؤسسة النور،
بريوت لبنان ،ط2002 ،1م.

7979املعجم الوسيط ،إبراهيم ،مصطفى
وآخرون ،دار الدعوة ،طهران ،ط،5
.#1426

8787امللل والنحل ،الشهرستاين
(ت )#548صححه وعلق عليه:
أمحد فهمي حممد ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط، 7
2007م.

7878املعجم األديب ،جبور عبد النور،
دار العلم للماليني ،بريوت ،ط،1
.1979

8080مقاتل الطالبيني ،أبو الفرج
األصفهاين (ت ،)#356رشح
وحتقيق :أمحد صقر ،مطبعة عرتت،
إيران ،ط.#1425 ،1
8181مقتل أيب عبد اهلل احلسني ،من
موروث أهل اخلالف ،زهري عيل
احلكيم ،ظهور ،ط2005 ،1م.

8282مقتل اإلمام احلسني أو واقعة الطف،
حممد تقي آل بحر العلوم ،تقديم
وتعليق وإضافات :نجل املؤلف
احلسني بن التقي ،مطبعة رشيعت،
إيران ،ط1426 ،1هـ.

8383مقتل احلسني ،حممد كاشف الغطاء،
تح :هادي اهلاليل ،مطبعة أمري ،قم،
إيران ،ط.#1419 ،1

8484مقتل احلسني ،أبو
املؤيد املوفق بن أمحد املكي
اخلوارزمي(ت ،)#568تح :حممد
الساموي ،دار أنوار اهلدى ،ط،3
2005م.
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8686امللحمة احلسينية ،مرتىض املطهري،
فيضية ،ط.#1425 ،1

8888امللهوف عىل قتىل الطفوف ،ابن
طاوس (ت ،)#664حتقيق وتقديم:
فارس تربيزان  ،دار األسوة ،طهران،
ط.#1380 ،3

8989منرب الصدر السيد حممد حممد صادق
الصدر تقرير وحتقيق :حمسن املوسوي
دار الباقر بغداد ،العراق ،د.ت.
9090منتهى اآلمال يف تواريخ النبي واآلل،
عباس القمي ،تر :نادر التقي ،حمبني،
قم ،ط2005 ،2م.

9191منهج البحث اللغوي بني الرتاث
وعلم اللغة احلديث -دراسات،
د.عيل زوين ،دار الشؤون الثقافية
العامة ،بغداد ،العراق ،ط،1
1986م.

9292موسوعة اإلمام احلسني ،حممد
عبد الرسول البالغي ،مطبعة الوفاء،
د.م ،ط ،1د.ت.

م .د .موسى خابط
9393ناسخ التواريخ ،حممد تقي السبهر،
ترمجة وحتقيق :سيد عيل مجال
أرشف ،مطبعة قلم ،قم ،إيران ،ط،1
2007م.
9494النثر األندليس يف عرص الطوائف
واملرابطني  ،د.حازم عبد اهلل ،دار
احلرية بغداد1981 ،م.

9595النثر الصويف -دراسة فنية حتليلية،
د.فائز طه عمر ،دار الشؤون الثقافية
العامة ،بغداد ،العراق ،ط،1
2004م.
9696النثر الفني بني صدر اإلسالم
والعرص األموي ،د .مي يوسف
خليفة ،دار قباء القاهرة ،د.ت.

9797النثر الفني وأثر اجلاحظ فيه ،عبد
احلكيم بلبع ،جلنة البيان العريب،
املنرية ،د.ت.

9898النص والسلطة واحلقيقة -إرادة
املعرفة وإرادة اهليمنة ،نرص حامد
أبو زيد ،املركز الثقايف العريب ،الدار
البيضاء ،املغرب ،ط.2006 ،5
9999النصوص األدبية ،جامعة قطر ،دار
قطري بن الفجاءة ،قطر ،د.ت.

10102النظرية والنقد الثقايف ،حمسن جاسم
املوسوي ،دار الفارس ،بريوت ،ط،1
2005م.

10103هنضة احلسني ،هبة الدين
الشهرستاين ،منشورات الريض ،قم،
إيران ،ط1363 ،2هـ.

10104نور األبصار ،مؤمن الشبلنجي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،د.ت.

10105الوثائق الرسمية لثورة اإلمام
احلسني ،عبد الكريم احلسيني
القزويني ،مطبعة نمونة ،قم 1986م.
10106وقعة الطف ،أبو خمنف لوط بن
حييى األزدي ،الغامدي الكويف
(ت )#158تح :حممد هادي
اليوسفي الغروي ،مؤسسة النرش
اإلسالمي ،قم ،ط1413 ،3هـ.

10107يزيد بن معاوية ،أبو جعفر أمحد
املكي ،د.مط ،د.م ،ط1978 ،1م.
الدوريات

10108رسالة احلسني ،مركز دراسات
هنضة اإلمام احلسني ،مطبعة مهر
قم ،ع ،1س.#1411 ،1

10100نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري،
د.حممد عبد احلميد ،عامل الكتب،
حلوان  ،ط1997 ،1م.

10101نظرية البنائية يف النقد األديب،
د.صالح فضل ،دار الشؤون الثقافية
العامة  ،بغداد.1987 ،
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واقعة الطف

يف كتب التاريخ اإلسالمي
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 ...ملخص البحث ...
نبعت من عمق تراثنا تفاصيل العديد من الوقائع التارخيية بدقة وأمانة متأل

النفوس فخر ًا ،إال أن ذلك ال يمنع من وجود بعض من دلس ودس وزاد ما زاد

يف حقب كان للسلطة واحلكام يد الساحر الذي لون التاريخ بألوانه ونسجه عىل
منواله ،حتى أصبحت رواياته من املسلامت واحلقائق التي نخشى جمرد التفكري أو

الشك فيها وذلك لتواترها وشبه اإلمجاع عليها .

ولعل ذلك من األسباب التي دعتنا إىل حماولة تنقية واقعة الطف والطعن

بالعديد من الروايات التي تبتعد عن العقل واملنطق وعظمة اإلمام  من منبعها
وأساسها يف القرنني األوليني لتدوين أحداثها تقريب ًا ،وقد انتخبنا جماميع من الكتب
دون غريها ،فاكتفينا بام جاء يف كتب األنساب والفتوح والرتاجم والطبقات
والتاريخ العام اإلسالمي ،واقترصنا عىل بعض الكتب من كل جمموعة بحسب

وفيات أصحاهبا ،ناقشنا فيها أبرز الروايات املتضاربة واملنفردة عند بعضهم وتركنا

الروايات املتشاهبة ،ثم قسمنا دراستنا عىل مبحثني اختص األول بواقعة الطف يف

كتب األنساب والفتوح وجاء املبحث الثاين ملعاجلة واقعة الطف يف كتب الرتاجم
والطبقات والتاريخ العام اإلسالمي.
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...Abstract...
From the heart of our heritage many details about historical
battles emanate in precision and fidelity that cast us into pride, but
it is not void of fraudulence, intrigue and exaggeration in the reign
of a ruler who takes freedom in reshaping and weaving history as
his brush stroke desires. To the extent his tales go axiomatic. We
quail at rethinking of them or suspecting them, since they reach
consensus.
The present paper is to be bifurcated into two parts: the first
tackles Al-Taff battle as found in the sources of genealogy and
conquests; the second manipulates the battle as found in the
translated sources, classes and Islamic general history.
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 ...املبحث األول ...
واقعة الطف يف كتب الرتاث اإلسالمي
يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني
ورث اإلمام احلسني  تراث ًا فيه من سمو السرية والنسب ما ال يشك فيه إال

أنه حمُ ل بالعديد من التحريفات واإلضافات ،السيام أحداث كربالء منها املقصود

وغري املقصود،ربام تكون قد أخرجت واقعة الطف من رفعة املبادئ واألهداف التي

خرج اإلمام احلسني  من أجلها منتفض ًا.

أن هذه اإلضافات تلقي بثقل املسؤولية عىل الباحثني لغربلة تلك األحداث

واملفارقات،علنا نصيب شيئاً من حقيقة أسباب الواقعة وأهدافها ،ووصول تلك
احلادثة إلينا من طريق مصادر قليلة يعطينا ذلك فرصة ملحاولة السيطرة عىل تلك

الروايات التي ارتأينا أن نناقشها ضمن املصادر األولية التي تطرقت وعاجلت
أحداثها يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني بعد تصنيف هذه الكتب بحسب

موضوعاهتا عىل الشكل اآليت:
أوال :يف كتب األنساب

تفرض طبيعة كتب األنساب االقتضاب يف اإلشارة إىل واقعة الطف ،إذ

اقترصت عىل ذكرها يف معرض حديثها عن نسب الشخصيات التي درستها ،ولعل
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فائدهتا هنا تأيت عندما يتم ذكر رواية أو خرب ملن شارك أو قتل يف الطف ،وقد تسعفنا

وترشدنا إىل حقيقة معينة.

وهناك من كتب األنساب ما سلط الضوء أكثر عىل الواقعة مثل كتاب أنساب

األرشاف للبالذري (ت892/ #279 :م) وحسب الوفيات نذكر ما جاء عن واقعة
الطف فيام انتخبنا من كتب األنساب وحسب التسلسل اآليت:

 )1كتاب نسب معد واليمن الكبري البن الكلبي (ت819 / #204 :م)

()1

ورد يف كتاب نسب معد واليمن الكبري يف عرضه النساب القبائل اليمنية

ذكر ملن كان مع اإلمام احلسني يف الطف ،ومن ابرز الروايات التي استوقفتنا ما
جاء عن ُمد َلج بن سويد بن ُمرثد( ،)2اذ ذكر فيه« :هو الذي َأخرج ال َن ْفر ْ
املذحجيني

إىل ُ
احلسني بن َع ّ
يل( )3بالكوفة( ،»)3وجاء يف ُمد َلج أنه كان من بني طيئ( )4ومن أهل
املنعة والعزة( ،)5ويلقب بحامي اجلراد(.)6

ِ
يكتف
وبذلك يتضح أن عبيد اهلل بن زياد( )7وهو هييئ الكوفة وجيند رجاهلا مل

برؤساء القبائل( ،)8بل استعان بوجوه بعضهم عىل غريهم ،وقد يستشف من

الرواية العكس أي أنه ساعدهم حتى وصلوا إىل معسكراإلمام احلسني بدليل
وجود رواية تؤكد اتصال أربعة فرسان باإلمام وهو عىل مشارف الكوفة( ،)9ذكر

البالذري( )10أن اثنني منهم مذحجيان ،وحيث أن استعدادات عبيد اهلل بن زياد

العسكرية كانت حمكمة ،فلذلك كان خروج هؤالء الفرسان يستوجب مساعدة
الخرتاق شبكة ابن زياد ،وهذا أقوى وأرجح من الرأي األول ،خاصة أن املذحجيني
ساخطون عىل ابن زياد أكثر من غريهم ،إذ قتل كبريهم هانئ بن عروة( ،)11وهو

ينارص سفري اإلمام احلسني مسلم بن عقيل ،ومل حيركوا ساكن ًا( ،)12وقد يستشف
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منها أيضا ،إن هناك تنظي ًام خاص ًا للثوار قاده مسلم بن عقيل لكرس طوق احلصار

كان لمُ د َلج دور فيه.

 )2كتاب مجهرة النسب البن الكلبي(ت819 / #204 :م)

()13

جاء يف كتاب مجهرة النسب البن الكلبي يف عرضه لألنساب ذكر ملن قتل

مع اإلمام احلسني يف الطف ،وزاد عليهم قيس بن مسهر( )14رسول االمام

احلسني إىل أهل الكوفة( ،)15وزاد عليهم أيض ًا إخوة اإلمام  الذين قتلوا

معه( ،)16وأورد ابن الكلبي( )17عىل لسان أحد محلة رأس اإلمام احلسني إىل
الشام قوله« :أنا حمفز بن ثعلبة( )18جئت برؤوس اللئام الكفرة» ،وتشري تلك الرواية

إىل مدى اختالط احلق بالباطل يف جمتمع الكوفة حتى إن حمفز يصف ابن بنت رسول

اهلل  باللئيم الكافر.

وعند ذكر نسب احلر بن يزيد( )19يقول ابن الكلبي(« :)20فلام عرض احلسني

عىل ابن مرجانة ما عرض فلم يقبل منه ،صار احلر إىل احلسني فقاتل معه حتى
قتل» ،وتؤكد الرواية عرض اإلمام احلسني  عىل ابن زياد عرض ًا وإن مل يذكر ُه،
إال أن كلمة «ما عرض» تشري إىل تواتر هذا العرض وشيوعه وحيث أن االختالف
يكمن يف عرضه  أن يرتك ليذهب إىل األرض العريضة حتى ينظر ما يصري اليه

أمر الناس ،وذكرت بعض الروايات أنه طالبه بالعودة من حيث أتى أو الذهاب

للثغور أو إىل يزيد( ،)21وبام أن هذه اإلضافة بعيدة عن ظروف خروج اإلمام

احلسني فكيف يطلب الذهاب إىل يزيد وقد خرج منتفض ًا عىل بيعته( ،)22فض ً
ال

عن أن املصادر التي أوردت اخلرب تظهر اإلمام كأنه  مل يكن يتوقع ما حصل

فطلب هذا املطلب وهو أمر غري مقبول الن اإلمام احلسني خرج لإلصالح
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وليس لطلب اخلالفة ،لذلك نستبعد صحة ما ذكر ويبقى طلب اإلمام  الذهاب

إىل األرض العريضة األنسب عق ً
ال مع خروجه هبذا العزم الذي اصطحب من أجله

أهل بيته( ،)23ربام كي ال يكونوا رهينة أو سبب ًا للضغط عليه من أجل البيعة.

وتشري رواية ابن الكلبي إىل وقت انتقال احلر إىل معسكر اإلمام احلسني،

وربام كان يف عرض اإلمام  ما كان حج ًة عىل املعسكر األموي يف إظهار ظلمهم

وتعدهيم عىل آل الرسول ،مما فتح الطريق أمام احلر لينهي نزاعه النفيس كام
يذكرون( ،)24وينتقل إىل طريق اجلنة كام ورد يف قوله« :واهلل ال أختار عىل اجل ّنة شيئ ًا

ولو ُق ّطعت ُو ّحرقت»(.)25

 )3كتاب نسب قريش البن مصعب الزبريي(ت236 :ه 850 /م)

()26

جاء ذكر قتىل الطف من بني هاشم يف كتاب نسب قريش ،يف عرضه ألنساهبم

ووفياهتم ،ومن الروايات التي ذكرها الزبريي( )27قوله« :كان ٌ
رجل من أهل العراق

دعا ع َّ
يل بن احلسني األكرب إىل األمان ،وقال له :إن لك قراب ًة( )28بأمري املؤمنني يعني
يزيد بن معاوية ،ونريد أن ُيرعى هذا ا َل ِ
رحم! فإن شئت ،آمناك فقال عيل :لقرابة

أحق أن ُترعى».
رسول اهلل ُّ 

ويتضح من هذه الرواية اللمسات الواضحة لبني أمية عىل وضعية املجتمع

اإلسالمي بشكل عام والكويف بشكل خاص فهم ال يراعون لقرابة الرسول
حرمة و ُيؤمنون من يمت بصلة القرابة مهام بعدت ليزيد بن معاوية.

إن الرواية تصور التناقض املوجود يف شخصية العديد من الكوفيني فالرصاع

النفيس بني حب الدنيا وأمواهلا وبني معرفة منزلة آل البيت  وحقهم ،هو ما
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يميز املجتمع الكويف آنذاك،إال أن أموال ابن زياد

()29

األقوى تأثري ًا.

وإرهابه

()30

أمست هي

ومن الروايات األخرى التي أوردها الزبريي( )31قوله« :فلام ُقتل احلسني ،قال

عمر بن سعد( :)32ال تعرضوا هلذا املريض ،قال عيل بن احلسني :فغيبني رجل منهم،

وأكرم نزيل ،وحضنني( ،)33وجعل يبكي كلام دخل وخرج ،حتى كنت أقول :إن

ري ،فعند هذا :إىل أن نادى منادي ابن زياد :أال من وجد عيل بن
يكن عند أحد خ ُ
احلسني فليأت به! فقد جعلنا فيه ثالثامئة درهم! قال :فدخل عيل وهو يبكي ،وجعل
يربط يدي إىل عنقي ،وهو يقول :أخاف! فأخرجني إليهم مربوط ًا ،حتى دفعني

إليهم ،وأخذ ثالثامئة درهم».

ونقف عند كلمة (فغيبني) ونسأل هل من املمكن أن ُيغيب ابن اإلمام احلسني

وهو مريض ويأخذه الرجل إىل بيته دون أن يعلم به أحد؟ وما غرض الرجل من

أخذه؟ لذا نستبعد صحتها كام وردت ونرجح أن هلا عالقة بدفن اإلمام السجاد

 لألجساد الرشيفة يف كربالء يف اليوم الثالث عرش من حمرم( ،)34فكانت هلذا
الرجل عالقة بتسهيل عملية خروج اإلمام السجاد  من الكوفة يف صباح
ذلك اليوم وعودته يف آخر النهار ومن ثم تعرض اجلائزة لينتفع هبا الرجل ،إذ

أورد املسعودي(« )35إن اإلمام ال ييل أمره إذ مات إال إمام مثله» هذا من جهة ،ومن

جهة أخرى فكيف تسنى لبني أسد الذين تولوا دفن األجساد يف كربالء( ،)36معرفة
جسد اإلمام احلسني من أجساد اآلخرين من ولده وأهل بيته وأنصاره؟ بعد

أن قطعت الرؤوس وسلبت الثياب وسحقتهم اخليل( ،)37إال من طريق من حرض
الواقعة ويعرف أصحاهبا ،و َمن غري اإلمام السجاد  يتوىل ذلك؟.
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وأورد رواية أخرى يف ذكره خلرب طلب البيعة ليزيد بعد وفاة معاوية إذ أرسل

وايل املدينة الوليد بن عتبة( )38إىل اإلمام احلسني وابن الزبري( )39وطلب بيعتهام

فقاال« :نصبح وجيتمع الناس ،فنكون منهم ،فقال له مروان( :)40إن خرجا من عندك،

مل ترمها ،فنازعه ابن الزبري الكالم وتغالظا ،حتى قام كل واحد منهام إىل صاحبه
فتناصيا ،فقام الوليد ،فحجز بينهام حتى خلص كل واحد منهام من صاحبه.)41(»...

إال أن أغلب املؤرخني( )42ذكروا أن اإلمام احلسني وحده من ذهب إىل

نرجحه إذ لو كان االثنان
وايل املدينة وتنازع الكالم مع مروان بن احلكم وهذا ما
ُ
قد ذهبا فام موقف اإلمام احلسني من هذا النزاع وملاذا بقي متفرج ًا ومل يسند

صاحبه ولو بكلمة؟

 )4كتاب أنساب األرشاف للبالذري (ت892/#279 :م)
يعد كتاب أنساب األرشاف من أكثر كتب األنساب تفصي ً
ال لواقعة الطف

وأحداث كربالء ومن الروايات التي ذكرها عن جواب اإلمام احلسني لشيعته

بعد وفاة اإلمام احلسن قوله هلم« :إين ألرجو أن يكون رأي أخي رمحه اهلل يف

املوادعة ،ورأيي يف جهاد الظلمة رشد ًا وسداد ًا»()43؛ وزاد البالذري()44رواية أخرى

بقوله« :وذكر -احلسني –كراهيته لذلك االتفاق وقال :لكنت طيب النفس
باملوت دونه! ولكن أخي عزم عيل وناشدين فأطعته وكأنام حيز أنفي باملوايس ويرشح

قلبي باملدى».

ويستشف من الروايتني السابقتني أن موقف اإلمام احلسني خيتلف عن

موقف اإلمام احلسن الذي وصفه باملوادعة ،إال إن ظروف اإلمام احلسن
كانت تقتيض عقد االتفاق( ،)45إذ أدرك اإلمام  أن ال فائدة ترجتى من امة ال تدرك
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معنى اإلمامة ووجوب الطاعة ،ولكشف زيف معاوية عقدت اهلدنة أو االتفاق

عىل رشوط التزم هبا اإلمام احلسن واإلمام احلسني ومل يلتزم هبا معاوية

بن أيب سفيان( ،)46وأول بنود االتفاقية وأمهها هو أن يتنازل اإلمام احلسن عن

حقه يف اخلالفة إىل معاوية عىل أن تعود اخلالفة اليه أو إىل اإلمام احلسني بعد
موت معاوية( ،)47وهذا ما جهد معاوية عىل العمل لرضبه ،فعمد إىل تصفية أقطاب

املعارضة كحجر بن عدي الكندي وغريه( ،)48ثم هتيئة أذهان من واىل معاوية وباقي
األعراب التي ال تفقه من الدين والسياسة سوى بضع كلامت اشرتى هبا معاوية

ذممهم( ،)49وكذلك دس السم لإلمام احلسن ،)50(وما إن تم ملعاوية ما أراد

حتى بدأ يعد العدة لوالية العهد ليزيد( ،)51ولذلك جاء قول اإلمام احلسني يف
الرواية األوىل ترمجة للبند األول من االتفاق ورشيطة جهاد من ينقض بنوده.

وأكد البالذري( )52التزام اإلمام احلسني باتفاق أخيه اإلمام احلسن

بعد وفاته ورده للمعرتضني( )53بقوله« :ليكن كل امرئ منكم حلسا من احالس

بيته ما دام هذا الرجل حيا –أي معاوية -فإن هيلك وانتم أحياء رجونا أن خيري اهلل
لنا ويؤتينا رشدنا وال يكلنا إىل أنفسنا ،فإن اهلل مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون».
وأورد البالذري

()54

إلنشاد احلسني:

أسباب خروج اإلمام احلسني إىل العراق بذكره

ال ذعرت السوام( )55يف وضح الصبـ ح م���غ�ي�ر ًا وال دع���ي���ت ي��زي��دا
ي���وم أع��ط��ي خ��اف��ة امل����وت ضيام وامل���ن���اي���ا ت���رص���دين أن أح��ي��دا
وكذلك أورد ما قاله  البن الزبري« :ألن أقتل خارج ًا من مكة بشرب أحب

إ ّيل من أن أقتل فيها»( )56ويتضح من ذلك أن اخلطر الذي كان حيدق بحياة اإلمام
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 مع أسباب أخر ويف مقدمتها نقض معاوية لكل بنود االتفاقية التي انتهت مدهتا

بوفاته ،هي التي أدت إىل خروجه من مكة إىل العراق وبام أن تغري الظروف
والتزام اإلمام احلسني ببنود االتفاق هي التي ساقت باإلمام احلسني لرتك
املدينة ومن ثم مكة ،فأين اعرتاضه وكراهيته التفاق اإلمام احلسن كام ذكر

البالذري يف الرواية الثانية؟

ومن الروايات التي ممكن أن نقف عندها ما جاء عن ابن عباس( )57بقوله:

«استشارين احلسني يف اخلروج فقلت :واهلل لوال أن يزري( )58ذلك يب وبك لنشبت

يدي يف رأسك!!! فقال :واهلل ألن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إ ّيل من أن يستحل يب
هذه احلرمة غد ًا »(.)59

ونستبعد هنا أن خياطب ابن عباس سيد شباب أهل اجلنة ( )60هبذا األسلوب،

وهذه الرواية تناقض نفسها بنفسها ،فإن كان اخلطر املهدد لإلمام احلسني،
مقرر ًا بأن حيسم قريب ًا ،وخطاب اإلمام  البن عباس وكأنه يعلم ماذا سيجري

غد ًا ،فلامذا يريد منع اإلمام احلسني هبذه القوة من موت حمتمل عن موت حمقق،

وجيب أن نعرج عىل أن البالذري وغريه مل يرصحوا ما هو التخطيط الذي دبر لإلمام

أو حتى ذكر لبعض ما جرى من أحداث يف أثناء مكوث اإلمام احلسني يف مكة
إال النزر اليسري عنها .أما عن سفارة مسلم بن عقيل فقد جاء يف مقتله أن عامرة بن

صلحب( )61كان ممن نرص مسلم بن عقيل فقتله ابن زياد ،وانفرد البالذري( )62بقوله
إن ابن زياد« :بعث برأسه مع رأس مسلم وهانئ إىل يزيد بن معاوية».

وإن صحت هذه الرواية فلامذا عامرة قد أرسل برأسه إىل يزيد وهو شاب بسيط،

وليس من القيادات البارزة يف الكوفة مثل هاين بن عروة حتى أن ابن زياد سأله« :ممن
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أنت؟»( ،)63وإن كان ابن زياد حياول أن خييف به األقوى فهو قد قتل هاين بن عروة،
وهو سيد من سادات الكوفة قبله دون أن حيرك قومه ساكن( .)64وربام نستشف من
الرواية السابقة أن فيها حماولة إلظهار أن اثنني فقط هم من نرصوا مسلم بن عقيل

دون أن خيذلوه ويرتاجعوا عن بيعتهم ونرصهتم لإلمام احلسني.

وجاء عن رسول حممد بن األشعث( )65الذي وجهه إىل اإلمام  بعد أن

عجز عن الوفاء باألمان الذي أعطاه ملسلم( ،)66ل ُيبلغ اإلمام احلسني بام جرى

البن عقيل ويطلب منه العودة ،فذكر البالذري( )67موقف اإلمام احلسني من
خرب الرسول قائ ً
ال« :فلم يلتفت إىل قوله وأبى إال القدوم إىل العراق» ،لقد انفراد

البالذري بذكر موقف اإلمام احلسني  هبذا األسلوب حماولة إلظهار أن اإلمام

 كان متزمت ًا برأيه كأنه طالب لسلطة أو منزلة من منازل الدنيا ،يف حني أورد
الطربي( )68رد اإلمام احلسني  عىل رسول حممد بن األشعث بقوله« :كل ما

حم( )69نازل وعند اهلل نحتسب أنفسنا وفساد أمتنا».

وعند العودة إىل خرب خروج اإلمام احلسني من مكة إىل العراق نجد أن

من الروايات التي فيها مبالغة واضحة قوله« :وبلغ ابن احلنفية()70شخوص اإلمام
 وهو يتوضأ ،فبكى حتى سمع وقع دموعه يف الطست»( ،)71وأما عن أحداث
مسرياإلمام احلسني فأورد البالذري

()72

قائ ً
ال« :ثم سار إىل زبالة( .)73وقد

استكثر من املاء ،وكانكلام مر بامء اتبعه منه قوم وبعث احلسني أخاه من الرضاعة

– وهوعبد اهلل بن يقطر( )74إىل مسلم قبل أن يعلم أنه قتل» ،ونستشف من الرواية
أن اإلمام احلسني أخذ باالستعدادات العسكرية بأدق تفاصيلها ،إذ فكر باملاء
وهو عىل مقربة من الكوفة ومل يعلم بعد بأحداثها ومقتل مسلم بن عقيل ،ويف ذلك
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وحسن ختطيطه ،وقد تشري الرواية إىل
إشارة إىل براعة اإلمام احلسني العسكرية ُ
استعداد اإلمام املسبق للمواجهة مع بني أمية وعدم ركونه لوعود أهل الكوفة.
ومن أخطر الروايات هو ما جاء عن لقاء اإلمام احلسني بأربعة فرسان

انضموا إليه وهو عىل مشارف الكوفة وعندما سأهلم عن حال الناس فيها ذكروا

له أن األرشاف قد عظمت رشوهتم ليستامل يف ذلك ودهم( ،)75إال أن ما انفرد به
البالذري( )76هو قوله« :وما كتبوا إليك إال ليجعلوك سوق ًا ومكسب ًا».

إن يف هذه الرواية تغيري ًا جذري ًا حلقيقة مراسلة الكوفيني إن كان املقصود

هبم األرشاف ،ولو كان املقصود باألرشاف أهنم شيوخ وزعامء القبائل فاملعروف
أن غالبيتهم ال يرغبون بدخول األمام احلسني إىل الكوفة وذلك أهنم كانوا
يدركون أن قيام دولة يقودها األمام  تعني أن يتساوى اجلميع أمام الرشيعة

وهذا ما عرفوه يف خالفة اإلمام عيل.)77(

لذا فان املستشف من الرواية أن األرشاف هم املراسلون لإلمام احلسني

وبذلك تلقى مسؤولية استشهاده  بالدرجة األوىل عىل املراسلني وتغري وصفهم

من أنصار يطلبون بيعة اإلمام احلسني وقدومه إىل جتار باعوا دينهم واختذوه
جرس ًا ليكسبوا منه املال واجلاه من يزيد ،ولو صحت هذه الرواية فإن املجتمع

الكويف عرف باالزدواجية وعدم الثبات يف العديد من املناسبات ومراسلتهم اإلمام

احلسني تقربا ليزيد أمر وارد ،وأما احتامل ضعف رواية البالذري فهو األقوى
إذ إن رغبة املراسلني بالتخلص من التعسف األموي وعودة الكوفة إىل أيام جمدها

كعاصمة للخالفة بدخول اإلمام احلسني إليها ،السيام أن الظروف كانت

تسمح بذلك ،اذ وصف عاملها النعامن بن بشري بأنه حيب السالمة والعافية( ،)78هي
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رغبة صادقة خاطر من اجلها املراسلون بحياهتم وهم يبايعون لإلمام احلسني .

وعن استعدادات ابن زياد العسكرية أورد البالذري(« :)79أمر الناس فعسكروا

بالنخيلة( ،)80وأمر أن ال يتخلف أحد منهم» ،وكذلك ذكر« :وضع ابن زياد املناظر

عىل الكوفة لئال جيوز أحد من العسكر خمافة ألن يلحق احلسني مغيث ًا له،ورتب املسالح

حوهلا»( ،)81وعزز هذه االستعدادات برواية أخر جاء فيها« :فوجد رج ً
ال من مهدان
قد قدم يطلب مرياث ًا له بالكوفة فأتى به ابن زياد فقتله ،فلم يبق بالكوفة حمتلم إال
خرج إىل العسكر بالنخيلة»(.)82

ويتضح من الروايات السابقة حصانة الشبكة العسكرية التي نرشها ابن زياد

لإلحاطة بالكوفة ومنع أهلها من نرصة اإلمام احلسني إال أنه ذكر رواية أخرى
تناقض هذه االستعدادات وتشري إىل كره الناس حلرب اإلمام  اذ قال « :كان
الرجل يبعث يف ألف فال يصل إال يف ثالث مئة وأربعة مئة وأقل من ذلك كراهة منهم

هلذا الوجه »( ،)83ومل يعط البالذري تفسري ًا لذلك،فأن كان مل يبقَ بالكوفة رج ً
ال إال

والتحق باملعسكر واملسالح واملناظر منترشة متنعهم من اللحاق باإلمام احلسني

فأين كان خيتفي هذا العدد الكبري جد ًا من املتخفلني عن حرب اإلمام؟
وانفرد البالذري

()84

برواية أخرى ذكر فيها أن اإلمام احلسني قال

ألصحابه ليلة العارش من حمرم« :وما كانت كتب من كتب إ ّيل -فيام أظن -إال

مكيدة يل وتقرب ًا إىل ابن معاوية يب» ،وهنا نجد أن البالذري حياول أن يلقي اللوم عىل

من راسل اإلمام احلسني ،ويظهر شك اإلمام  بالكوفيني ،ويعزز بذلك

الراوية السابقة التي أوردها يف أمر املراسلة ،وأن انفراد البالذري هباتني الروايتني
مع عدم ذكره لدليل يدعمهام ،ربام يعطينا إشارة إىل وجود هدف ما أو دافع لتوسيع
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دائرة امللوثة أيدهيم بدم اإلمام احلسني ،وختفيف حدهتا ونقمتها عىل منفذهيا،

وفيها أيض ًا حماولة للتقليل من دائرة أنصار اإلمام  .وبام أن زمن املؤرخ هي

اخلالفة العباسية (1258-749/#656-132م) فال نستبعد يف أن تكون الرواية،

حماولة إلظهار الكوفة باعتبارها مركز ًا للتشيع ،وكأهنا مركز للغدر ،وعدم الوالء
آلل البيت  ،وأن بيعتهم لإلمام احلسني ومراسلتهم له كانت غطاء يتسرتون

به لتحقيق مآرهبم اخلاصة ،وهبذه الرواية نختم أبرز ما استوقفنا عند البالذري يف
كتابه أنساب األرشاف من روايات انفرد يف ذكر أغلبها عن غريه من املؤرخني.
ثانيا :يف كتب الفتوح

اعتنت كتب الفتوح بذكر احلوادث التارخيية البارزة للمدن واملناطق التي ورد

ذكرها يف تتبع أخبار الفتوح العربية اإلسالمية رشق ًا وغرب ًا ،إال أهنا شحت كثري ًا

فيام خيص أحداث الطف،باستثناء كتاب الفتوح البن أعثم الكويف ،إذ مل يرد هلا ذكر
عند الواقدي يف فتوح الشام ،وكذلك البالذري يف فتوح البلدان،مل يعرج أيض ًا عىل

الواقع بيشء يمكن ذكره وإنام اكتفى بالتعريف بعيون الطف وأسامئها.
 )1كتاب الفتوح البن أعثم الكويف

انفرد ابن أعثم الكويف يف كتابه من بني كتب الفتوح بذكر تفاصيل أحداث

واقعة الطف يف كربالء ،وأورد العديد من الروايات التي وقفنا عندها ،النفراده
فيها عن غريه من املؤرخني ،وحاولنا أن نقترص عىل بعض منها ،عىل أساس مدى
اختالف الرواية وتأثريها يف جمرى األحداث أو مدى صحتها ووثاقتها وهل العلة

يف رواية ابن أعثم أو يف من خالفه من املؤرخني لتجاهلهم مثل تلك األحداث؟
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وال بأس من اإلشادة قبل اخلوض يف روايات كتابه «الفتوح» بمكانة ابن أعثم

الكويف العلمية من وثيقة بخط العالمة حسني حمفوظ( )85نقتبس منها النص اآليت:

«إن ابن الكويف هو أول اثنني ممن أرسيا قواعد البحث العلمية» ،وإن هذه الشهادة

إنام متيل علينا التأمل واحلذر يف مناقشة روايات ابن أعثم ،إال أن ذلك ال يمنعنا
من الوقوف عىل بعض التناقضات واالنفراد يف بعض الروايات التي وردت يف
كتابه ،ونبدأها بكتاب يزيد بن معاوية إىل وايل املدينة الوليد بن عتبة يطلب منه أخذ

البيعة بقوة من أبناء الصحابة ،إذ أورد ابن اعثم الكويف( )86أن يزيد ذكر اسم «عبد

الرمحن بن أيب بكر»( )87يف كتابه ،ولكن الثابت أن عبد الرمحن ابن أيب بكر ،تويف قبل

بيعة يزيد ،بل أن أصابع االهتام تدور حول معاوية بعد اعرتاض عبد الرمحن عىل
أمر البيعة ،إذ جاءت وفاته بعد هذه احلادثة بطريقة مفاجئة( ،)88وأضاف ابن أعثم

الكويف( )89عىل من سبقه من املؤرخني فيام أورد عن كتاب يزيد بقوله« :فمن أبى

عليك منهم فأرضب عنقه وأبعث إ ّيل برأسه».

وهنا نقف من هذه الرواية عىل احلياد ،فإن كان غرض يزيد من ذلك إظهار

قوته وبطشه فليس غريب ًا عن سريته ،وإن كانت قد زيدت بعد ذلك ،فإن ما تعرض

له أنصار آل البيت  من الظلم جعل بعضهم يلجؤون إىل مثل هذه الزيادات،
إال أن سرية األئمة وما تعرضوا له من انتهاك حلرمتهم وسلب ًا حلقوقهم ،هي يف

غنى عن مثل ذلك.

وأورد تناقض ًا بني روايتني األوىل ذكر فيها أن عبد اهلل بن مطيع العدوي(،)90

قد سجنه يف املدينة الوايل الوليد بن عتبة ،عىل أثر أحداث رفض بيعة يزيد ،ثم وثب

بنو عدي فأخرجوه وأخرجوا كل من كان يف السجن واإلمام احلسني ال زال يف
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املدينة مل خيرج بعد إىل مكة( ،)91ثم عاد ليناقض هذه الرواية بذكر مالقاة اإلمام 

لعبد اهلل بن مطيع وهو قادم من مكة بقوله« :فبينام احلسني كذلك بني املدينة ومكة
إذا استقبله عبد اهلل بن مطيع العدوي»(.)92

وهنا ال يمكن لعبد اهلل بن مطيع الذي خرج تو ًا من السجن بحسب رواية ابن

أعثم أن يكون قد ذهب إىل مكة وعاد منها ليستقبل اإلمام احلسني يف الطريق
وبني طلب البيعة ليزيد وخروج اإلمام من املدينة مدة قصرية جد ًا(.)93
وذكر ابن أعثم الكويف

()94

تناقض ًا آخر ،إذ أورد مشادة كالمية بني اإلمام

احلسني ومروان بن احلكم انتهت بتحريض مروان للوايل عىل الكتابة إىل يزيد
برفض اإلمام  ملبايعته ،وجاء بكتابه« :أنه ليس يرى لنا عليه طاعة وال بيعة»(،)95

ثم يعود لذكر رد يزيد وكتابه إىل الوليد إذ قال فيه« :إذا ورد عليك كتايب هذا فخذ

البيعة ثاني ًا عىل أهل املدينة ...وليكن مع جوابك إ ّيل رأس احلسني بن عيل»(.)96

ونجد التناقض هنا فيام أورد من تعاظم األمر عىل الوايل الوليد بن عتبة حتى أنه

أرسل إىل منزل احلسني لينظر هل خرج  من املدينة أو ال؟ ،فلم يصبه يف منزله
فقال« :احلمد هلل الذي مل يطالبني اهلل عز وجل بدمه! وظن أنه خرج من املدينة»(،)97

والسؤال هنا كم يستغرق وصول كتاب الوليد بن عتبة إىل يزيد ثم عودت الرد إىل
الوليد بأخذ رأس احلسني؟

وحيث أن مكوث اإلمام بسبب مطالبته بالبيعة مل يطل يف املدينة أكثر من ليلة

أو ليلتني وهو الثابت عند أغلب املؤرخني( ،)98لذا فإن خرب املراسلة وعودة اجلواب
إىل الوليد ومحده هلل عىل خروج اإلمام احلسني هي من الروايات الضعيفة وال تصح
عق ً
ال.
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ومما انفرد به ابن أعثم الكويف

()99

ذكره لبيعة شيعة اإلمام احلسني يف

الكوفة عند قدوم مسلم بن عقيل إليهم ،وهو يقرأ كتاب اإلمام احلسني هلم ،إذ
يقول بعد أن بايعوا لإلمام« :ثم إهنم بذلوا األموال ،فلم يقبل مسلم بن عقيل منها

شيئ ًا» ،وإن صحت هذه الرواية فلامذا ذكر قبول مسلم بن عقيل لألموال التي بذهلا
له معقل( )100الذي دسه عبيد اهلل ابن زياد ليكشف به مكان مسلم بن عقيل وأخبار
شيعته وحتركاهتم ،إذأورد يف ذلك قوله« :فرحب به مسلم وقربه وأدناه وأخذ بيعته

وأمر أن يقبض منه ما معه من املال»( .)101وإن كان مسلم قد أخذ أموال معقل وهي
كام ذكر ابن أعثم الكويف( )102يف «ثالثة آالف درهم» ،فلامذا عندما ُأرس مسلم بن

عقيل أوىص لعمر بن سعد بقوله« :حاجتي إليك أن تشرتي فريس وسالحي من

هؤالء القوم فتبيعه وتقيض عني سبعامئة درهم استدنتها يف مرصكم»(.)103

إن الروايات السابقة تتعارض يف مضموهنا فإن كان بحسب ما انفرد ابن أعثم

بأن مسلم ابن عقيل رفض أموال أهل الكوفة ،وقبلها من معقل وهي رواية متواترة

عند أغلب املؤرخني ،ثم يعود ليذكر أن عىل مسلم بن عقيل دين ًا ألهل الكوفة أوىص
عمر بن سعد أن يفي به عنه ،والسؤال هنا ملاذا مل ِ
يف دينه بنفسه؟ واملدة قليلة بني
قبض أموال معقل وهي ثالثة آالف درهم ،ودين ابن عقيل سبعامئة درهم عندما

ألقى القبض عليه ابن زياد.

ولعل االستعدادات التي بارش هبا مسلم بن عقيل يف الكوفة هي ما دعته إىل

استالم األموال ورشاء األسلحة ملساندة اإلمام احلسني عند قدومه بدليل ما
اورد الطربي( )104بقوله« :وأمر أبا ثاممة الصائدي( )105فقبض ماله -أي معقل-
الذي جاء به وهو الذي كان يقبض أمواهلم ،وما يعني به بعضهم بعض ًا ،يشرتي هلم
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السالح» ،وهبذه الرواية تصبح الرواية األوىل التي ذكرت عدم قبول مسلم ألخذ

األموال التي بذهلا أهل الكوفة له ،تتعارض مع ظروف تلك املرحلة.

إال أن احتامل آخر ممكن أن يذكر موافقا للرواية التقليدية عن أحداث الطف،

وهو أن مسلم بن عقيل عند قدومه إىل الكوفة كانت أوضاعها مهيئة الستقبال
اإلماماحلسني فبايع أهلها وأيدوا مسلم والوايل ضعيف( ،)106ولربام إن تلك

الظروف كانت ال تستوجب مجع األموال واالستعداد العسكري بل اكتفى مسلم
بأخذ البيعة لذلك رفض األموال كام ذكر ابن أعثم الكويف يف الرواية األوىل ،إال أن
تغري الظروف وقدوم عبيد اهلل ابن زياد بد ً
ال عن النعامن بن بشري وسعيه يف طلب

مسلم وخذالن أهل الكوفة له ،فأن هذه األحداث فرضت التحول إىل مرحلة
االستعداد العسكري ورشاء األسلحة ،وأصبحت احلاجة لألموال ملحة ،لذا

أصبح هناك شخص معني جلمع األموال وقبضها ورشاء ما يلزم من عدة احلرب
املتوقعة وبذلك ممكن أن تصح الرواية األوىل التي انفرد هبا ابن أعثم الكويف ،وفق

هذا االحتامل والذي عارضناه يف معاجلتنا لسفارة مسلم بن عقيل.

وذكر أن عبيد اهلل بن زياد عندما أقبل مسلم وأنصاره وأحاطوا بقرصه بعد

إشاعة خرب قتل هاين بن عروة( ،)107سمح ألعوانه بقتال مسلم بقوله« :وركب
أصحاب عبيد اهلل واختلط القوم ،فقاتلوا قتا ً
ال شديد ًا»( ،)108يف حني أن أغلب

املصادر( )109تتجاهل ذكر مثل هذه املواجهة ،وتكتفي بنقل أن عبيد اهلل حتصن
وحترز يف قرصه مع من معه من األرشاف وأعداد قليلة من أفراد الرشطة،ثم عاد

ليتمم أحداث هذه املواجهة بعد خذالن أهل الكوفة ملسلم وتركه وحيد ًا يف أزقة

الكوفة كام أورد وهو ينفرد بوصفه «أثخن باجلراحات»(.)110
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إن اإلطالع عىل مواقف عبيد اهلل بن زياد ال تشري إىل تفضيله ألسلوب املواجهة

وإنام اعتمد دائ ًام مع أهل الكوفة عىل حرب اإلشاعات والتهديد والرتغيب ،فخربته
هبم منذ عهد أبيه جعلته عىل علم بنفسياهتم ورسعة تراجعهم ،فلامذا املواجهة خاص ًة

وان ابن أعثم الكويف( )111ذكر أن مع مسلم بن عقيل «ثامنية عرش ألف ًا أو يزيدون»،
فأي مواجهة يرجتي ابن زياد ،كام جاء إن األرشاف الذين كانوا معه يف قرصه طلبوا

منه املواجهة مع قوات مسلم كام أورد الطربي( )112قوهلم له« :أصلح اهلل األمري!
معك يف القرص ناس كثري من أرشاف الناس ومن رشطك وأهل بيتك ومواليك،
فأخرج بنا إليهم ،فأبى عبيد اهلل» ،وذلك أن نرش اخلوف والرعب يف نفوس أنصار

مسلم وهتديدهيم بجيش الشام القادم إليهم( ،)113هي السياسة األنسب مع ظروف

عبيد اهلل ابن زياد وهو حمارص يف قرصه ،أمام محاسة جند مسلم بن عقيل ،اال ان

رغبة عبيد اهلل ال متنع من وجود اشتباك عنيف كام اورد ابن اعثم الكويف ،ونرجح انه
دار قبل أن حيارص عبيد اهلل مع من كان معه من األرشاف يف قرصه ،اختفى بعد ذلك
أنصار مسلم أو انسحبوا تدرجييا بأمر قائدهم بحسب خطة معدة مسبقا لاللتحاق
بكربالء ،وهذا ال يمنع أيضا من تأثر بعضهم بإشاعات عبيد اهلل وتراجعهم.

وينفرد ابن أعثم الكويف( )114بام أورد عن هناية مسلم بن عقيل ،إذ ذكر أن عبيد

اهلل بن زياد هو من أمر حممد بن األشعث بإعطاء األمان ملسلم بن عقيل من أجل

إلقاء القبض عليه بقوله« :أعطه األمان ،فأنك لن تقدر عليه إال باألمان ،فجعل
حممد بن األشعث يقول :وحيك يا ابن عقيل! ال تقتل نفسك ،لك األمان» ،ثم

يقول إن مسلم بن عقيل رفض األمان وقاتل حتى أخذ أسري ًا ،إذ جاء عند ابن أعثم

الكويف(« :)115فطعن من ورائه طعن ًة فسقط إىل األرض ،فأخذ أسري ًا» ،بينام هناك

ثمة شبه إمجاع عىل أن ابن عقيل قبل األمان ومكنهم من نفسه( ،)116وال نجد مربر ًا
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النفراد ابن أعثم بام ذكر يف الرواية األوىل من أن عبيد اهلل ابن زياد هو من أمر بإعطاء

األمان ،وإن كان األمر موافق ًا لسياسة ابن زياد باملكر واخلديعة إال أنه غري مضطر
لذلك إذ إن ابن عقيل بالتأكيد سيقتل ولن يقاوم وحده جيش ًا ُبعث ألجله ،وابن
زياد ال يريد أكثر من ذلك ،إذ مل يكن يعنيه أن يؤرس أو يقتل املهم هو أن يتخلص من

خطره فقط ،أما عن دافع حممد بن األشعث( ،)117فأن كثرة القتىل يف صفوف أعوانه

سيشكل عار ًا عليهم واألوىل أن يعطي األمان ويتخلص من خطر ابن عقيل عىل

سمعته بوصفه مكلف ًا بمهمة القبض عىل شخص واحد ،إضافة إىل الظفر والرفعة
عند أمريه ،بإلقاء القبض عىل ابن عقيل بأرسع وقت ممكن ،لذا نرجح أن األمان هو

أمان ابن األشعث.

ويف الرواية الثانية التي ترفض قبول مسلم لألمان وتذكر أنه قاوم حتى سقط

أسري ًا ،فهي عىل األرجح األقرب للصحة وان كان املنطق ال يعطي ابن عقيل مربر ًا

قبوله لفرصة فضح
يف رفض األمان ،فالشهادة واقعة ال حمال يف كل األحوال ،وأن
ُ
ابن زيادوأعوانه ،وغدرهم باألمان الذي أعطي ملسلم هي أوىل باالختيار ،إال إن
شجاعة بني هاشم ،واحتامل املقاومة حتى املوت يبقى األقوى ونستدل بقول ابن

عقيل وهو يقاتلهم:

أق���س���م���ت ال أق���ت���ل إال ح���را وان رأي��ت امل��وت شيئا ن��ك��را

()118

وخيتلف ابن أعثم الكويف يف ذكره خلرب بكري بن محران حيث ذكرت أغلب

()119

املصادر بأنه هو من توىل بأمر من عبيد اهلل ابن زياد قتل مسلم بن عقيل ورميه من

أعىل القرص ،بينام اختلف عنهم ابن أعثم الكويف( )120إذ أورد أن مسلم بن عقيل

قتل ابن محران قبل أن يؤخذ أسري ًا بقوله« :ورضبه مسلم بن عقيل رضب ًة فسقط
176

أ.د .عامر حممد يونس  .الباحثة إرساء حمسن داود املرعبي

إىل األرض قتي ً
ال» وعن وصية مسلم بن عقيل ذكر قول مسلم البن زياد« :فأقم إ ّيل

رج ً
ال من قريش أويص إليه بام أريد .فوثب إليه عمر بن سعد بن أيب وقاص فقال:

أوىص إ ّيل بام تريد يا بن عقيل»( ،)121كام أنه أظهر خمالفة عمر بن سعد لنصيحة ابن
زياد إذ قال له« :ال جيب يا بن عمر أن تقيض حاجة ابن عمك وإن كان مرسف ًا عىل

نفسه فأنه مقتول ال حمالة .فقال عمر بن سعد :قل ما أحببت يا بن عقيل»(.)122

وهذا خيالف ما جاء عند أغلب املؤرخني( )123من امتناع عمر بن سعد لطلب

مسلم بن عقيل ليويص إليه بسبب القرابة التي بينهام ،ومل يوافق عىل ذلك إال بعد أن
طلب منه عبيد اهلل ابن زياد القبول ،ونلحظ يف رواية ابن أعثم الكويف ،وكأهنا حماولة
إلضافة منقبة لعمر بن سعد وشجاعته ،وكأن العصبية ال زالت موجودة عنده ،فيام

عكست الروايات التي جاءت عند غريه من املؤرخني العكس متام ًا فأظهرته بموقف
اخلائف من عبيد اهلل،حتى مل يقبل طلب مسلم إال بإشارة عبيد اهلل له بالقبول.

إال إننا نجد أن اخلوف فع ً
ال هو املسيطر وأن ما ذكره ابن أعثم بعيد عن واقع

ابن زياد وبطشه ،وها هو مسلم أمامه أسري ًا مقيد ًا ويعد العدو األول اآلن البن

زياد،فمن يتحدى ويقف إىل جانبه ويظهر نفسه يف موقف ممكن أن يشكك فيه
أمريه ،ولو أن ابن زياد شاهد مثل ذلك املوقف من ابن عمر لربام تردد يف تسليمه
قيادة اجليش الذي توىل حرباإلمام احلسني وقتله ،وخلاف من أن يغدر به ابن
عمر وحتركه العصبية إىل أبناء عمومته ،وينحاز إىل معسكراإلمام احلسني.

ويف رواية أخرى ذكر ابن أعثم الكويف( )124أن خرب قتل مسلم بن عقيل وصل

إلىاإلمام احلسني وهو ال يزال يف مكةإذ أورد يف ذلك« :فاستعرب احلسني باكي ًا

ثم قال :إنا هلل وإنا إليه راجعون .ثم أنه عزم عىل املسري إىل العراق».
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ونجد يف الرواية فض ً
ال عن تناقضها مع ما ذكره املؤرخون( )125من أن اإلمام

احلسني سمع اخلرب وهو يف طريقه إىل الكوفة ،أهنا تتعارض أيضا مع تاريخ

خروج اإلمام  من مكة يف الثامن من ذي احلجة عام (679/#60م) ،إذ انه
التاريخ نفسه الذي خرج فيه مسلم بن عقيل يف الكوفة( ،)126وبذلك ال يمكن أن

يصل خرب مقتل مسلم إىل اإلمام احلسني قبل مقتله ،ان صحت هذه التواريخ.
ومن الروايات التي تستوجب الوقوف عندها هو ما ذكر ابن أعثم الكويف

()127

عن مراسلة أهل الشام لإلمام احلسني ،إذ ذكر قول اإلمام  جليش احلر
الذي اعرتض طريقه ومنعه من دخول الكوفة ،حماجج ًا القوم بكتبهم التي بعثوا هبا

إليه،حتى أمر غالمه بإحضارها قائال« :فجاء عقبة( )128بكتب أهل الشام والكوفة
فنثرها بني أيدهيم ثم تنحى».

ومل نجد من املؤرخني من يؤيد ابن أعثم براويته عن مراسلة أهل الشام

لإلمام احلسني ومل نجد مربر ًا ملراسلتهم ،واملعروف عنهم أهنم أشياع آل أمية
ومنارصوهم ،وهم من حارب اإلمام عيل يف صفني عام657/#37م ،فلامذا

يكاتبون اإلمام احلسني وهم أنصار السلطان وأعوانه ،وأن كان يقف إىل جانب
البالذري فيام ذكرنا سابق ًا ،بأن من راسل اإلمام احلسني كان يعمل بذلك تقرب ًا

إىل يزيد ،وأهنم مدسوسون فعال من السلطة إلغراء اإلمام  باخلروج إىل

الكوفة ،فهل مثل اإلمام احلسني بن عيل يغفل عن ذلك؟ ولو صحت مراسلة

أهل الشام لإلمام أليقن اإلمام احلسني بأهنا دسيسة وخديعة ،وتنتفي بعد ذلك

احلاجة ألن يعاتبهم .وربام أكرب تناقض يف روايات ابن أعثم الكويف( )129نجده فيام
أورد عن أعداد املعسكر احلسيني إذ جاء عنده« :وهم يومئذ اثنان وثالثون فارس ًا
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وأربعون راج ً
ال ،والقوم اثنان وعرشون ألف ًا ال يزيدون وال ينقصون ،فحمل

بعضهم عىل بعض فاقتلوا ساعة من النهار محلة واحدة ،حتى قتل من أصحاب
ال» وبذلك فأنه أحىص اثنني وسبعني( )130فارس ًا وراج ً
احلسني نيف ومخسون رج ً
ال

كانوا يف معسكر اإلمام احلسني ،ثم إن من استشهد منهم يف احلملة األوىل كان
نيف ومخسني ،فيبقى مع اإلمام بحدود العرشين مقاتل.

ثم يعود لذكر من قتل بني يدي اإلمام احلسني بعد ذكره لعدد شهداء

احلملة األوىل ،فيأخذ بذكر ثالثة وعرشين مقات ً
ال من أصحاب اإلمام 

استشهدوا واحد ًا تلو اآلخر يف مبارزة جيش عمر بن سعد( ،)131ثم ذكر عدد من

استشهد بني يدي اإلماماحلسني من آل بيته ،فأحىص ثالثة عرش منهم(،)132

وأخريا قال« :فبقي احلسني فريد ًا وحيد ًا ليس معه ثان إال ابنه عيل ...وله ابن

آخر يف الرضاع ،وإذا بسهم قد أقبل حتى وقع يف لبة الصبي قتله»(.)133

ويكون بذلك عدد املبارزين مع اإلمام احلسني ستة وثالثني وإذا ما

أضفناهم إىل شهداء احلملة األوىل النيف ومخسني فأن املجموع يفوق الست
وثامنني ،خمالف ًا بذلك ما أورده يف روايته األوىل عن أعداد معسكر اإلمام احلسني
االثنني وسبعني ،وربام يعود هذا االختالف إىل أخذ بعض املؤرخني إىل روايات

تعد أشبه باملتواترة ،دون تدقيق أو متحيص فيقع مثل ذلك االختالف والتناقض يف
األعداد.

وبذلك ننهي أبرز ما جاء عند ابن أعثم الكويف من روايات انفرد يف بعضها

وناقض روايات أخرى ذكرها يف مكان الحق من كتابه الفتوح ،إذ كان أنموذج ًا فيام

جاء عن واقعة الطف يف الكتب التي عنيت بالفتوح العربية اإلسالمية.
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 ...املبحث الثاين ...
واقعة الطف يف كتب الرتاجم
والطبقات والتاريخ العام اإلسالمي
ً
أوال :يف كتب الرتاجم والطبقات
جاء ذكر واقعة الطف يف كتب الرتاجم والطبقات يف أثناء ترمجتها للشخصيات

التي شاركت يف الواقعة من كال املعسكرين ،لذا وردت رواياهتا مقترصة عىل من

قتل فيها ،ومع من كان؟ دون التعمق يف تفاصيلها إال ما ندر ،وسنحاول هنا ان

نسلط الضوء عىل أبرز ما جاء فيها من إشارات وروايات قد يكون هلا األثر يف جمرى
أحداث الواقعة ونبدأ بعرض الكتب بحسب تسلسل الوفيات عىل النحو اآليت:
 )1كتاب الطبقات البن سعد (ت818 /#230 :م)
يعد ابن سعد من أوائل من كتب يف الرتاجم حسب الطبقات وأبرز ما استوقفنا

يف كتابه ما جاء يف ترمجته لسليامن بن رصد اخلزاعي( ،)134إذ ذكر أنه كان ممن كاتب

اإلمام احلسني للقدوم إىل الكوفة ،ثم أضاف ابن سعد( )135قائ ً
ال« :فلام قدمها

احلسني أمسك عنه ومل يقاتل معه .كان كثري الشك والوقوف» ،وربام نجد أن
ابن سعد يعزو سبب غياب سليامن بن رصد عن أحداث الطف إىل شكه ،وال نرى

مربر ًا للشك ،فهل كانت هناك مقارنة بني نرصة اإلمام احلسني وطاعة خليفة
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مثل يزيد وعدم اخلروج عليه؟ ،كام كان سليامن رافض ًا التفاق اإلمام احلسن
مع معاوية وتوليه خلالفة املسلمني( ،)136فهل شك بأن يزيد مفرتض الطاعة بعد
قدوم اإلمام احلسني  إىل الكوفة؟

وباملقارنة مع ما ذكر غريه من املؤرخني

()137

وتعليقهم عىل موقف سليامن

بن رصد من نرصة اإلمام احلسني ،وذلك بقوهلم :إنه كان ممن كاتب اإلمام

 :فلام قدمها ترك القتال معه ،وبالرغم من عدم ذكرهم لألسباب التي
دفعت به إىل ترك نرصة اإلمام احلسني إال أن الذهبي

()138

ذكر يف سليامن

قوله« :كان ممن كاتب احلسني ليبايعه ،فلام عجز عن نرصه ندم» ،ومما يؤيد ذلك
ما جاء عند الشاهرودي( )139من أن ابن زياد ملا اطلع عىل مكاتبة أهل الكوفة إىل

اإلمام احلسني« :حبس أربعة آالف ومخسامئة من أصحاب أمري املؤمنني
وأبطاله ،منهم سليامن» ،وربام نجد يف الرواية ،ما يناسب السياسة املتبعة من ابن

زياد واستعداداته لتهيئة جمتمع الكوفة خلذالن اإلمام .

وبذلك فان غياب سليامن عن أحداث الطف قد يكون إلجراءات ابن زياد يف

الكوفة اثر فيه ،إذ انه استخدم أسلوب احلبس واإلرهاب ألنصار اإلمام احلسني

تارة واإلغراءات املادية تارة أخرى وحيث إن سليامن مل يكن من املتزلفني للسلطان
والراغبني ببني أمية وهذا يبعده عن السعي وراء إغراءاهتم ويبقى احتامل حبسه
ومنعه من نرصة احلسني  وارد ًا ،وهبذه الروايات نختم ما انتخبنا من كتاب
الطبقات الكربى البن سعد.

 )2كتاب الثقات البن حبان (ت965 / #354 :م)
عرج ابن حبان يف ذكره لألحداث التي تتابعت بعد وفاة معاوية ووالية يزيد
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عام 679-#60م ،عىل أحداث الطف وسلسلها بنوع من االختصار الذي ال خيلو
من بعض الروايات التي تستوقف القارئ ،خالف هبا ما جاء عند غريه من املؤرخني
ومن أبرزها قوله« :بايع أهل الشام يزيد بن معاوية واتصل اخلرب باحلسني بن عيل مجع

شيعته واستشارهم وقالوا إن احلسن ملا سلم األمر ملعاوية سكت وسكت معاوية،

فاآلن قد مىض معاوية ونحب أن نبايعك فبايعته الشيعة ووردت عىل احلسني كتب
أهل الكوفة من الشيعة يستقدمونه إياها»(.)140

ونجد هنا أن ابن حبان ذكر أن اإلمام احلسني هو املتحرك األول بعد وفاة

معاوية وهو من مجع شيعة يستشريهم ،ومل يرد عنده ذكر ملطاردة الوايل يف طلب

اإلمام احلسني ألخذ البيعة وجعل سبب خروج اإلمام  يعود إىل وفاة
معاوية وبيعة يزيد ،إذ إن ذلك يعد نقض ًا آلخر بنود اتفاقه مع اإلمام احلسن
بعد أن جعل اخلالفة وراثة ،بنقلها إىل ابنه يزيد.

ويف رواية أخرى أورد ابن حبان( )141قائ ً
ال« :فلام بلغ احلسني بن عيل اخلرب

بمصاب الناس بمسلم بن عقيل خرج بنفسه يريد الكوفة» ،وبذلك يتفق مع ابن

أعثم الكويف وخيالف ما جاء عند أغلب املؤرخني( )142بوصول خرب مقتل مسلم
بن عقيل إىل اإلمام احلسني وهو يف طريقه إىل الكوفة ،وهي الرواية األقرب
للصحة ،كام مر ذكر ذلك سابق ًا.

 )3املعجم الكبري للطرباين (ت970 / #360 :م)
جاء يف املعجم الكبري بعض الروايات التي استوقفتنا وأمهها ما نقله عن أحد

الذين صحبوا اإلمام عيل وهو مار يف أرض كربالء إذ قال« :حيرش من هذا

الظهر سبعون ألف يدخلون اجلنة بغري حساب»( ،)143ولو صحت هذه الرواية
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وكان املقصود هبا شهداء الطف النقلبت املوازين وسحق جيش عمر بن سعد عن

بكرة أبيه ،وذكر يف رواية أخرى قائ ً
ال« :ملا قتل احلسني بن عيل مل يرفع حجر
ببيت املقدس إال وجد دم عبيط»( )144وقوله « :ما رفع بالشام حجر يوم قتل احلسني

بن عيل إال عن دم .)145(»

إن مقتل اإلمام احلسني وأصحابه حادثة عظيمة وفاجعة أليمة،بقيت

شاهد ًا عىل الظلم والطغيان ،اذ استشهد  لتنهض األمة وتواجه طغاهتا
ولتستيقظ الضامئر التي ماتت وخضعت للسلطان وقنعت بالعبودية ،واإلسالم ال

زال يف أول طريقه لذلك ضحى اإلمام احلسني ليعود اإلسالم إىل مساره وليفتح
الطريق أمام من سلموا للظلم لينتفضوا فكانت أحداث الطف سبب ًا يف هناية الدولة
األموية بام يقارب من إحدى وسبعني عام ًا من استشهاده ،وبذلك فال غرابة أن

تكون لشهادة اإلمام احلسني مثل هذه الكرامات ،إذإن حماولة األمويني طمس
حقائق أحداث الطف وإظهار اإلمام  وأصحابه كخارجني عىل الدولة،كان من
املمكن أن تفضحها معجزات خارجة عن قدرات البرش كام أورد الطرباين.

ومن الروايات األخرى التي ذكرها قوله« :قتل احلسني بن عيل وعليه

دين كثري فباع فيها عيل بن احلسني عني كذا وعني كذا»( )146ثم يعود ليناقض روايته

برواية أخرى يف قوله« :أمر احلسني منادي ًا فنادى ال يقبل معنا رجل عليه دين فقال
رجل إن امرأيت ضمنت ديني فقال حسني وما ضامن امرأة»(.)147

وإذا ما عدنا للرواية األوىل فالسؤال الذي ممكن أن يطرح نفسه ملاذا

اإلمام احلسني مل يف بدينه وهو يف مكة؟ وكان مكوثه هبا  مدة ليست
بالقصرية( ،)148ويرتك األمر إىل ولده اإلمام عيل بن احلسني ،وماذا لو مل يسلم
العدد الثامن  ..حمرم / #1435كانون األول 2013م

183

واقعة الطف يف كتب الرتاث اإلسالمي يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني

عيل بن احلسني من أحداث كربالء؟ أكان سريىض بضامن امرأة؟ وهو ما رفضه
بالرواية الثانية ،ثم أن اإلمام احلسني ذو مال باحلجاز كام جاء يف رواية ذكرهتا
مصادر أخرى وهي تنقل حوار اإلمام  مع عمر بن سعد إذ طلب منه اإلمام

احلسني أن يكون معه فقال عمر كام أورد الطربي(« :)149إذن هتدم داري،

قال :أنا أبنيها لك ،قال :إذن تؤخذ ضياعي ،قال :إذن أعطيك خري ًا منها من مايل
باحلجاز» ،وهنا وبالرغم من أن هذه الرواية تشري إىل أن اإلمام احلسني كان

ذا مال باحلجاز وقادر عىل أن يعوض ابن سعد عن خسائره إال أننا نقف مع رأي
بيضون( )150بقوله« :وكأنني به وفق ًا للرواية غري خمتلف عن األمويني يف دأهبم عىل

اسرتضاء األنصار باملال واملناصب وشتى الوسائل التي تتناىف مع القيم واملبادئ

واألخالق التي جسدهتا شعارات الثورة» ،كام أن رواية دين اإلمام احلسني ال
تصح واإلمام قادر عىل تسديده وتسوية أموره قبل خروجه من مكة وهو يعلم أنه

سائر ألمر عظيم ،وممكن االستعانة برواية أخرى ،تدل عىل أن اإلمام احلسني

كان قادر ًا عىل رشاء أرايض والتصدق هبا ،كام يف قوهلم إن اإلمام  اشرتى

النواحي التي فيها قربه من أهل نينوى والغارضية بستني الف درهم وتصدق هبا

عليهم ،ورشط أن يرشدوا إىل قربه ،ويضيفوا من زاره ثالثة أيام()151؛ وبذلك
نضعف رواية أن اإلمام  كان عليه دين كثري وهي ال تتناسب ،مع أهداف مسري
اإلمام احلسني ،يف طلب اإلصالح ،ومنها رد حقوق الناس إىل أهلها.

والرواية األخرية التي نستلها من املعجم الكبري للطرباين()152قوله« :رأس

احلسني أول رأس محل يف اإلسالم» إال أن ما جاء عند أغلب املصادر( )153أن

أول رأس محل يف اإلسالم هو رأس عمرو بن احلمق( ،)154وطيف به من بلد إىل بلد
أيام معاوية ،وقد ناقض الطرباين( )155روايته يف كتابه األوائل إذ ذكر« :أول رأس
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محل يف اإلسالم رأس عمرو بن احلمق» ،وبذلك نختم ما جاء عند الطرباين يف كتابة

املعجم الكبري.

ثانيا :يف كتب التاريخ العام األسالمي
أطالت كتب التاريخ العام يف رسدها لألحداث التارخيية عىل واقعة الطف،

ومتيزت بكثرة االختالفات والتناقضات يف التفاصيل التي ذكرهتا ،حتى أن

من الصعب أن نجد رواية متفق ًا عليها أو مسل ًام هبا عند أغلبهم ،ومع ذلك فأن
ما جاء يف هذه الكتب يعد من اللبنات األساسية التي انطلقت منها املؤلفات يف

املقاتل التي اختصت وعنيت بأحداث الطف واستشهاد اإلمام احلسني ،إذا ما

قورنت باملصنفات األخرى التي مر ذكرها من كتب األنساب والفتوح والطبقات
والرتاجم ،وقد انتخبنا من هذه املجموعة الكتب اآلتية:

 )1تاريخ خليفة بن خياط البن خياط (ت854 / #240 :م)

()156

اقتضب ابن خياط يف تارخيه بام أورد عن أحداث الطف ،واكتفى بذكر معلومات

بسيطة تتعلق ببعض األسامء والتواريخ ،إضافة إىل عدد قليل جد ًا من الروايات التي

مل ُ
ختل من خمالفة للروايات التي تعد تقليدية التفاق أغلب املؤرخني عليها ،ومنها
نذكر ما ورد عن طلب الوليد بن عتبة البيعة ليزيد إذ يقول ابن خياط( )157يف ذلك:

«فأتاه ابن الزبري ،فنعى له معاوية وترحم عليه ،وجزاه خري ًا ،فقال له :بايع ،قال:
ما هذه ساعة مبايعة وال مثيل يبايعك ها هنا ،فرتقى املنرب فأبايعك ويبايعك الناس
عالنية غري رس .فوثب مروان فقال :ارضب عنقه فإنه صاحب فتنة ورش ...فقال

الوليد :أخرجومها عني ...فأخرجا عنه .فجاء احلسني بن عيل عىل تلك احلال فلم
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يكلم يف يشء حتى رجعا مجيع ًا» .ثم يستمر يف تتبع أخبار ابن الزبري فأورد قائال:
«فلام كان آخر الليل وتراجعت عنه العيون جلس عىل دابته فركبها حتى انتهى إىل

اخلليفة( ،)158فجلس عىل راحلته ،ثم توجه إىل مكة وخرج احلسني من ليلته»(.)159

وأبرز ما نلحظ يف الروايتني هو تسليط الضوء عىل ابن الزبري وإعطاؤه الدور

البارز ،بل يبدو أن ابن الزبري هو املستهدف األول يف طلب البيعة ،خمالف ًا بذلك

أغلب( )160الروايات التي تشري إىل أن هذا احلوار أو قريب ًا منه دار بني األمام احلسني

 والوليد بن عتبة بحضور مروان بن احلكم.

 )2كتاب اإلمامة والسياسة املنسوب البن قتيبة (ت889 / #276 :م)
ذكر ابن قتيبة ثالث روايات متناقضات عن األحداث التي دارت يف املدينة بعد

وفاة معاوية إال أنه يف كل رواية أورد أسامء خمتلفة،فجاء عنده أن وايل املدينة آنذاك

هو خالد بن احلكم( ،)161وكان هو من دعا اإلمام احلسني للبيعة( ،)162ومل نجد
من بني أسامء والة معاوية عند وفاته أو ابنه يزيد من هو هبذا االسم( ،)163ثم عاد ابن

قتيبة وذكر أن يزيد بن معاوية عزله ووىل عثامن بن حممد بن أيب سفيان الثقفي

()164

عىل املدينة ومكة واملوسم( ،)165ويف واليته خرج اإلمام احلسني ،)166(دون أن

يوضح إىل أين خرج اإلمام إىل مكة أم إىل العراق ،ثم ذكر يف رواية أخرى أن الوايل

عىل املدينة هو الوليد بن عقبة( )167آنذاك( ،)168واملشهور أن الوايل هو الوليد بن
عتبة(.)169

وأما عن الكوفة وأوضاعها بوصول مسلم بن عقيل إليها ،فذكر ابن قتيبة

()170

أن النعامن بن بشري قال عندما علم بأمر مسلم« :البن بنت رسول اهلل  أحب

إلينا من ابن بحدل» ،إال أن والي ًا تابع ًا ليزيد يأمتر بأمره من الصعب أن يصدر منه
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مثل هذا الكالم( ،)171الذي يشري إىل ٍ
حتد كبري وتفضيل لإلمام احلسني ،وان

كان النعامن مقتنعا بقدوم اإلمام احلسني فلامذا مل يسانده يف مسعاه وأبقى األمر

عىل حاله؟ إذ مل نجد يف تاريخ( )172ابن بشري ما يؤيد هذه الشجاعة بل كان دوم ًا
منحاز ًا إىل بني أمية ،وأورد أيض ًا أن مسلم بن عقيل حصل عىل بيعة «ثالثني ألف ًا من

أهل الكوفة»( )173لإلمام احلسني ،وأغلب( )174املصادر ذكرت أن عدد املبايعني

ثامنية عرش ألف ًا ،ومن الروايات األخرى البن قتيبة( )175التي انفرد هبا قوله :إن مسلم
عندما خذل وترك وحيد ًا دخل دار هاين بن عروة ،وعندما وصل اخلرب إىل ابن زياد

استدعى هاين فقتله ،وينفرد ابن قتيبة( )176برواية أخرى ذكر فيها أن مسلم بن عقيل

عندما ُارس نظر يف وجوه الناس فقال لعمرو بن سعيد(« :)177ما أرى ها هنا من
قريش غريكُ ،
فأدن مني حتى أكلمك» ،كام جاء عنده أن عمرو بن سعيد هو قائد

جيش ابن زياد يف قتال اإلمام احلسني ،)178(ويبدو أن ابن قتيبة استمر باخللط

يف األسامء واألحداث إذ أن خروج مسلم كان بعد إشاعة مقتل هاين بن عروة وهو
يف داره كام أوردت املصادر( ،)179وهذا أقرب للصحة ،إذ ما سبب خروج مسلم

بمن معه من املبايعني وهاين يف داره مل ي ُارس ،واملعروف أن قائد جيش عبيد اهلل بن

زياد ،عمر بن سعد بن أيب وقاص( ،)180وأما عمرو بن سعيد فكان والي ًا عىل مكة
واملدينة عندما خرج اإلمام احلسني من مكة إىل العراق( ،)181ويبدو أن نشأة

املؤرخ يف عائلة ،كانت عىل الدوام إىل جانب األمويني واعتلت مناصب بارزة يف

ظل خالفتهم ،إضافة إىل أن ابن قتيبة كان قد تتلمذ يف بغداد ،ودرس عىل يد كبار

علامئهم ،يف حقبة ساد فيها التعتيم عن تاريخ آل البيت  ،)182(لذا ال نستبعد أن

يكون هذا اللبس يف األسامء جاء من قلة إطالع املؤرخ يف ما يتعلق بواقعة الطف

وما دون عنها.
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ومن الروايات الغريبة التفسري ما جاء عن أمر اجليش الذي لقي اإلمام

احلسني بوادي السباع

()183

إذ أورد ابن قتيبة(« :)184فلقوهم وليس معهم

ماء .فقالوا :يا بن بنت رسول اهلل أسقنا .قال :فأخرج لكل فارس صحفة من ماء،
فسقاهم بقدر ما يمسك برمقهم» ،وال نعلم كم كان هذا اجليش حتى متكن اإلمام

احلسني من أن يؤمن هلم ما يمسك برمقهم وهبذه الكمية من املاء ،وكم كان
معه؟ ليتمكنوا من سقاية ما أطلق عليه ابن قتيبة باسم جيش ًا ،وينفرد بذكر أن اإلمام

التقى بجيش أموي يف وادي السباع.

وأورد خلط ًا آخر يف األسامء فذكر اسم شهر بن حوشب( ،)185وجعل منه

املحرض البن زياد عىل قتال اإلمام احلسني وذلك بقوله« :قد أمكنك اهلل من
عدوك وتسريه إىل يزيد ،ال تسريه وال تبلعه ريقه حتى ينزل عىل حكمك»(،)186

ومل نجد فيام جاء عن شهر بن حوشب مثل هذه الروايات ،إذ أورد احلاكم

النيسابوري( )187قول شهر بن حوشب« :أتيت أم سلمة أعزهيا بقتل احلسني بن

عيل» ،والعزاء ينايف الدور الذي أشار إليه ابن قتيبة( )188إذ جاء عنده« :فأرسل عبيد
اهلل بن زياد إىل شهر بن حوشب أن تقدم عمرو يقاتل ،وإال فاقتله» ،وأضاف املؤرخ
روايات غريبة أخرى ،نذكر منها ما أورد عن موقف يزيد بن معاوية عندما رأى

سبايا آل البيت  إذ قال« :فبكى يزيد حتى كادت نفسه تفيض ،وبكى أهل الشام

حتى علت أصواهتم»( ،)189وال نجد مربر ًا ملثل هذه الرواية غري أن املؤلف وهو من

بيئة موالية للبيت األموي ،حياول من خالل ذلك تربئة يزيد ودفع عنه جريمة قتل
اإلمام احلسني إىل غريه من العامل واألعوان ونختم بذلك ما جاء عند ابن قتيبة
عن أحداث الطف.
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 )2كتاب األخبار الطوال أليب حنيفة الدينوري (ت895/#282 :م)
مل خيرج الدينوري يف روايته ألحداث الطف عن الرواية التقليدية كثري ًا ،وقد

ُركز اهتاممنا عىل ما أورد الدينوري من تضارب يف الروايات أو ما خالف به غريه

من املؤرخني ومن ذلك ذكره السم عبد الرمحن بن أيب بكر يف حوار مروان بن
احلكم مع وايل املدينة الوليد بن عتبة ومها هيامن بطلب البيعة من أوالد الصحابة إىل

يزيد( ،)190ثم ذكر الدينوري( )191أن املجري ملسلم بن عقيل يف الكوفة هو« :هاين بن
ورقة املذحجي» ،لكنه أورد بعد ذلك أن مسلم كان يف بيت هانئ بن عروة(،)192
ويبدو لنا أن الدينوري أخطأ يف االسم فقط ،إذ مل نجد هلاين بن ورقة ذكر عند غريه

من املؤرخني ،وأورد أن ابن زياد رضب عنق هاين بن عروة يف السوق قبل أن يقتل
مسلم بن عقيل( ،)193خمالف ًا ما جاء عند أغلب املؤرخني()194من أن هانئ قتل بعد
مقتل مسلم بن عقيل ،وربام تكون الرواية األخرية أقرب للواقع ،إذ أن قتل هانئ

بن عروة وهو كبري قومه ،فيه جرأة كبرية كان من املمكن أن يثور هلا قومه مع خروج
مسلم بن عقيل فتنقلب األمور عىل ابن زياد ،لذا نرجح قتل مسلم أو ً
ال ،فلام استتب

له األمر وأخاف أهل الكوفة مل يرتدد يف قتل هانئ أو كل من كان ممكن أن يسهل له
الطريق يف إشاعة الرعب يف نفوس الكوفيني ليضمن خذالهنم لإلمام احلسني
وعدم التجرؤ عىل نرصته بعدما شاهدوا من فعل عبيد اهلل بن زياد بزعامئهم.

وثمة تضارب يف بعض الروايات نذكر منها قول الدينوري(« :)195وكان

قتل مسلم بن عقيل يوم الثالثاء لثالث خلون من ذي احلجة سنة ستني ،وخرج

احلسني بن عيل من مكة يف ذلك اليوم» ،ثم ذكر أن اإلمام احلسني كتب

إىل أهل الكوفة يف قوله« :وكتايب إليكم من بطن الرمة( ،)196وأنا قادم عليكم
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وحثيث السري إليكم ،والسالم»( ،)197وإن ما جاء يف تلك الروايتني يتعارض مع

ما ذكره الدينوري( )198عن مسري اإلمام احلسني بقوله« :ثم سار حتى انتهى إىل
زرود( ،)199فنظر إىل فسطاط مرضوب ،فسأل عنه ،فقيل له :هو لزهري بن القني(.)200

وكان حاج ًا أقبل من مكة يريد الكوفة» ،وهنا نجد أن اإلمام احلسني خرج قبل
احلج بعدة أيام ،فكيف وجد أمامه زهري بن القني يف زرود وهو حاج ،وقد أورد

الدينوري يف كتاب اإلمام إىل أهل الكوفة أنه يسري إليهم سري ًا حثيث ًا ،ولذا ال نؤيد
التاريخ الذي أورده الدينوري خلروج اإلمام احلسني  من مكة السيام أن املؤرخ

نفسه يضعفه برواية لقاء اإلمام احلسني بزهري ،والتي أورد فيها البالذري

()201

ال« :وكان زهري بن القني البجيل بمكة -وكان عثامني ًا -فانرصف من مكة متعج ً
قائ ً
ال

فضمه الطريق وحسين ًا » ،ويبدو أن اإلمام احلسني  خرج قبل زهري بمدة قصرية

حتى متكن زهري من اللحاق به ،بعد أن أدى مناسك احلج ،وهذا يؤيد ما ذكرته

أغلب املصادر( )202من أن خروج اإلمام احلسني كان يف يوم الرتوية(.)203

وعند متابعة األحداث يف رواية الدينوري( ،)204نجد أنه ذكر عند اقرتاب جيش

احلر بن يزيد نحو اإلمام احلسني كان الوقت كام أورد بقوله« :فلام انتصف النهار،

واشتد احلر ،وكان ذلك يف ال َق ّ
يظ ،تراءت هلم اخليل» ،ثم عاد الدينوري()205وذكر

لقاء احلر باإلمام احلسني  قائ ً
ال« :حتى إذا حرضت الظهر قال احلسني

للح ّر :أ ُت َص ّ
يل معنا» ،وال نعلم كيف تراءت هلم اخليل وهم يف منتصف النهار ،وكان
ُ

لقاء احلر مع اإلمام احلسني قبل صالة الظهر؟

وربام أن هذا االختالف أقل وطأ َة من ذكره لعدد جيش اإلمام احلسني

املشارك معه يف الطف ،إذ جاء عنده« :وعبى احلسني أيض ًا أصحابه وكانوا اثنني
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وثالثني فارس ًا وأربعني راج ً
ال»( ،)206ثم يقول« :ومل يسلم من أصحابه إال رجالن،

أحدمها املرقع بن ثاممة األسدي ،واآلخر موىل»( ،)207ومن تلك الراويتني يتضح

ُ
ينقض
أن عدد اجليش هم اثنان وسبعون والناجون اثنان فقط إال انه رسعان ما

ذلك بذكره لعدد الرؤوس التي محلت عىل الرماح من قتىل الطف بقوله :ومحلت
الرؤوس عىل أطراف الرماح ،وكانت اثنني وسبعني رأس ًا ،جاءت هوازن منها

باثنني وعرشين رأس ًا ،وجاءت متيم بسبعة عرش رأس ًا ،وجاءت كندة بثالثة عرش
رأس ًا ،وجاءت بنو أسد بستة رؤوس ،وجاءت األزد بخمسة رؤوس ،وجاءت

ثقيف باثنى عرش رأس ًا( ،)208ونجد أن جمموع الرؤوس هو مخسة وسبعون رأس ًا

وهذا خيالف ما ذكره من أن من كان مع اإلمام اثنان وسبعون ،وبذلك ننهي ابرز ما
جاء عند الدينوري من روايات خرج فيها عن الروايات التقليدية ألحداث الطف.
 )3كتاب تاريخ اليعقويب لليعقويب (ت904 /#292 :م)
امتاز تاريخ اليعقويب باالختصار يف رسده األحداث التارخيية ،مع اهتامم واضح

يف التواريخ واأليام ووضعية األبراج الفلكية لكل حادثة ذكرها ،ومن أبرز ما

ذكرعن أحداث الطف يف تارخيه ،ما أورده عن كتاب يزيد بن معاوية إىل وايل املدينة
الوليد بن عتبة إذ جاء فيه« :فأحرض احلسني بن عيل ،وعبد اهلل بن الزبري ،فخذمها

بالبيعة يل ،فأن امتنعا فأرضب أعناقهام ،وأبعث يل برؤوسهام»( ،)209وقد شهدنا مثل
هذه احلدة يف اخلطاب يف فتوح ابن أعثم الكويف( )210إذ كان قد أورد« :فمن أبى

عليك منهم فأرضب عنقه وأبعث إ ّيل برأسه» ،فيام مل نجد ذلك عند غريهم من

املؤرخني إذ جاء عند الدينوري(« :)211فكتب إىل الوليد بن ُع ْت َبة يأمره أن يأخذهم

أخذ ًا شديد ًا ال ُر ْخ َصة فيه ».
با َل ْب َيعة ْ
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وأما الطربي( )212فذكر ما جاء يف الكتاب بقوله« :فخذ حسين ًا وعبد اهلل بن

عمر( )213وعبد اهلل بن الزبري أخذ ًا شديد ًا ليست فيه رخصة حتى يبايعوا» ،وربام

نلحظ اختالف ًا واضح ًا يف املضمون فشتان بني الشدة ،وقطع الرؤوس ،ونقف عىل

احلياد من الفريقني ،ومن الروايات األخرى التي انفرد هبا اليعقويب( ،)214فيام أورد

عن خامتة أحداث الطف واإلمام احلسني ،كان قد بقي وحيد ًا ،إذ ذكر يف ذلك
قوله« :فإنّه لواقف عىل فرسه إذ ُأويت بمولود قد ولد له يف تلك الساعة ،فأ ّذن يف
الصبي ،فذبحه».
أذنه ،وجعل حي ّنكه ،إذ أتاه سهم ،فوقع يف حلق
ّ

وربام نجد يف هذه الرواية التفسري املنطقي ،ملعنى وجود الطفل الرضيع ،بني

يدي اإلمام احلسني يف ساحة املعركة ،والسهام تنهال عليه ،والتي فسحت

املجال أمام املؤرخني ،لتصوير اإلمام  ،وكأنه حيمل الطفل ليطلب به املاء،
وال نعلم كيف ممكن أن يتجهوا إىل مثل هذا االجتاه يف التربير وهل ينتظر اإلمام
احلسني رمحتهم بالطفل وهم من قتلوا ذرية رسوهلم حميطني بسبطه يرشقونه

بالسهام دون أن يراعوا هلم حرمة ،فأي ماء يرجتي منهم؟ وهبذه الرواية نختم ما

انفرد به اليعقويب يف تارخيه.

 )4كتاب تاريخ االمم وامللوك للطربي (ت922 / #310 :م)
فاق ابن جرير الطربي غريه من املؤرخني ،وذلك بأنه مجع أغلب الروايات التي

تتعلق باحلدث التارخيي الذي طرحه مع اهتامم واضح بسلسلة السند ،ولذا يمكن
وصف ما ذكره من روايات تتعلق بالواقعة بأهنا جامعة شاملة لكل ما جاء فيها،
وحيث إن األسانيد خمتلفة ،فلذلك صببنا اهتاممنا عىل الروايات املتضاربة حتت ٍ
سند

واحد ،إضافة إىل ما انفرد به عن غريه من املؤرخني ،والتي نبدأها بقوله عن مصري
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الدليلني الذين اصطحبهام مسلم بن عقيل إىل الكوفة إذ أورد« :فأصاهبم عطش،
فامت أحد الدليلني»(.)215

وعىل الرغم من اشرتاك املؤرخني يف أمر الدليلني لكن هناك اختالف بسيط،

إذ جاء عند غريه أن الدليلني قد ضال الطريق( ،)216وماتا عطشا( ،)217أو كادا يموتا

عطش ًا( ،)218إال أن ما نقل ليس بالرضورة أن يكون حقيقة حمضة ،فكيف لدليل
أن يتوه يف طريق اعتاد عىل دروبه؟ َ
واألمر من ذلك أن الدليل يموت عطش ًا دون
مسلم ،وهو من امتهن جوب الصحاري حر ًا وبرد ًا ،وكيف تكون قابليته لتحمل
العطش أقل من املسافر؟ إضافة إىل أن بعض الروايات ذكرت أن مسلم نجا ومن

معه من خدم أو غريهم( ،)219وبالطبع أن يف هذا الطرح أكثر من تساؤل ،بل أنه بعيدٌ
عام يوافق العقل ،ولذا نشكك يف صحتها وإن كانت من الروايات املتواترة.

ومن غرائب الروايات التي وردت هو اخلرب الذي وصل إىل عبيد اهلل بن زياد،
إذ جاء يف ذلكُ :
«وأخرب أن مسلم بن عقيل قدم قبله ٍ
بليلة ،وأنه بناحية الكوفة ،فدعا
موىل لبني متيم فأعطاه ما ً
ْ
انتحل هذا األمر ،وأعنهم باملال ،وأقصد هلاين
ال ،وقال:

ومسلم وأنزل عليه»( ،)220وهنا أن كان مسلم بن عقيل وصل قبله بليلة ،فام سبب

قدومه هو؟ وبالتأكيد أن خرب مسلم هو بحاجة إىل مدة ليست بالقصرية ليصل إىل

الشام ،اذ انه دخلها رسا ومن ثم قدوم كتاب يزيد بن معاوية إىل عبيد اهلل بتوليه
الكوفة وخروجه ومن كان معه اليها ،إذا ورد الطربي( )221يف أول الرواية وبالسند

نفسه يف ذلك قائ ً
ال« :ملا جاء كتاب يزيد إىل عبيد اهلل بن زياد ،انتخب من أهل البرصة

مخسامئة -وخرج هبم-إىل الكوفة» .فضال عن التناقض بني الروايتني يف فارق املدة
بني قدوم عبيد اهلل للكوفة وقدوم مسلم هلا ،فإن الرواية حتمل مضمون ًا آخر ال يقل
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يف غرابته عن األول وهو أن عبيد اهلل بن زياد كان يعلم أن مسلم بن عقيل كان يف

بيت هاين بن عروة وأن كان كذلك كام ورد يف الرواية ،فلامذا يرسل موىل لبني متيم

ليتجسس ويقصد بيت هاين وهو يعلم أن مسل ًام فيه ،وهذا منتهى غايته ،وتستمر

هذه الرواية بتناقضاهتا،إذ أورد فيها زيارة عبيد اهلل وعيادته رشيك ًا

()222

بقوله:

«وجاء عبيد اهلل رشيك ًا يعوده يف منزل هاين ،وقد قال رشيك ملسلم إذا سمعتني

أقول :اسقوين ما ًء فاخرج عليه فارضبه»( ،)223وهنا كيف يعلم عبيد اهلل أن مسل ًام يف

دار هاين ثم يأيت مطمئن ًا لعيادة رشيك يف الدار نفسها ،وهكذا نجد أن هذه الرواية
مرتبكة يف معلوماهتا ومتناقضة وبعيدة كل البعد عن املتواتر يف قصة مسلم بن عقيل

وأمره يف الكوفة.

وجاء يف إحدى الروايات التي ذكرها الطربي( )224قوله« :فأقبل حسني بن ع ّ
يل

القادسية ثالثة أميال ،لقيه
بكتاب مسلم بن عقيل كان إليه ،حتى إذا كان بينه وبني
ّ

احلر بن يزيد التميمي ،فقال له :أين تريد؟ قال :أريد هذا املرص ،قال له :ارجع فأين
مل أدع لك خلفي خري ًا أرجوه ،فهم أن يرجع فسار َف ِل َقيت ْه أوائل خيل عبيد اهلل ،فلماّ
رأى ذلك عدل إىل كربالء» ،ويبدو أن الراوي هنا ال يعد احلر بن يزيد التميمي،

من املنتسبني جليش عبيد اهلل بن زياد أو قياداته ،بل يظهر أن طالئع جيش عبيد اهلل

قد القته بعد لقائه باحلر ،كام تشري الرواية إىل ثقة اإلمام احلسني باحلر ،حتى هم
من كالمه أن يرجع ،وبالرغم مما جاء عن قيادة احلر لطالئع اجليش( ،)225إال أننا

نبقى أمام روايات وأخبار دونت بعد احلادثة بام يقارب املائة عام ،لذا ال يمكن نفي
الرواية نفي ًا بات ًا .وكذلك جاء عن الليلة التي خذل فيها مسلم بن عقيل وأخذ جيوب

شوارع الكوفة بال دليل أو نارص بأهنا« :ليلة مظلمة»( ،)226وإذا ما سلمنا بأن مسلم
بن عقيل خرج عىل عبيد اهلل بن زياد يوم خروج اإلمام احلسني  من مكة وهو
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اليوم الثامن من ذي احلجة يوم الرتوية( ،)227فان الليلة ال تكون مظلمة ،ولذا ممكن
نفي هذه الرواية إن صح تاريخ خروج مسلم يف الكوفة.

ونجد يف تاريخ الطربي بعض الروايات التي خترج كثري ًا عن سياق الروايات

التقليدية نذكر منها مث ً
ال ما كتب أهل الكوفة لإلمام احلسني « :أنه معك مائة

ألف ،فبعث إليهم مسلم بن عقيل»( ،)228واملتواتر أن ابن زياد أخرج كل من يف
الكوفة وجندهم ضد اإلمام احلسني ،وهم ال يزيدون عن الثالثني ألف ًا( ،)229إال أن

عدم توفر إحصاء بأعداد سكان الكوفة بحسب إطالعنا ،جيعل اجلزم بأي الروايتني

أقرب للصحة غري ممكن ،ومن الروايات األخرى ما جاء يف مسري اإلمام احلسني
إىل الشام بقوله« :فانطلق يسري نحو طريق الشام نحو يزيد ،فلقيته اخليول بكربالء،
فنزل يناشدهم اهلل واإلسالم ،أن يسريوه إىل أمري املؤمنني ،فيضع يده يف يده»(،)230

وهنا نتساءل ملاذا خرج اإلمام احلسني ومل يبايع يف املدينة ويتجنب مشقة السفر

إىل يزيد؟ فإن هذه الرواية تنفي سبب خروج اإلمام أساس ًا ،لذا ال يمكن األخذ هبا.
ويف رواية أخرى نقلها الطربي( )231ذكر فيها ما دار بني احلر واإلمام احلسني

عندما انتقل إىل معسكره إذ قال له« :إين قد جئتك تائب ًا ،أفرتى ذلك يل توب ًة؟ قال:
نعم يتوب اهلل عليك ويغفر لك ،وما اسمك؟ قال :أنا احلر بن يزيد ،قال :أنت

احلر كام سمتك أمك» ،ويظهر من الرواية أن اإلمام احلسني مل ِ
يلتق باحلر قبل
الوصول إىل كربالء وهو يتعرف عليه بعد أن انتقل إىل معسكره ،ومل نجد ما يؤيد

هذه الرواية عند غريه من املؤرخني ،ومن غرائب ما نقل الطربي()232قول العباس

بن عيل بن أيب طالب إىل أخوته« :يا بني أمي ،تقدموا حتى أرثكم ،فأنه ال ولد
لكم ،ففعلوا ،فقتلوا» ،وبالتأكيد أن مثل هذه الرواية بعيدة عن الواقع إذ إن من سار
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مع اإلمام احلسني  يعلم أنه مقتول فأي إرث يفكر فيه وكيف يضمن نجاته،
وقد استشهد العباس مع أخيه اإلمام احلسني  ،وننهي هبذه الرواية أبرز ما نقل

الطربي عن أحداث الطف.

 )5كتاب مروج الذهب ومعادن اجلوهر للمسعودي (ت957 /#346 :م)
حاول املسعودي إعطاء صورة خمترصة عن أحداث الطف ،ومل يبتعد كثري ًا عن

غريه يف رسد أحداثها إال يف بعض الروايات ،والتي نرصد منها ما جاء عن أمر

مسلم بن عقيل إذ قال« :فلام ذاع خرب قدومه بايعه من أهل الكوفة اثنا عرش ألف
رجل ،وقيل :ثامنية عرش ألف ًا»( ،)233ونجد أنه يرجح العدد األول عىل الثاين الذي

ضعفه بكلمة «قيل» فيام نجدهقد ناقض ما ذكره عندما استمر يف ذكر أخبار مسلم
يف الكوفة ،فعندما وصل إىل خروج مسلم عىل عبيد اهلل ذكر املسعودي( )234قائ ً
ال:

«فتنادى أهل الكوفة هبا ،فاجتمع إليه يف وقت واحد ثامنية عرش ألف رجل ،فسار

إىل ابن زياد».

وبالتأكيد أن من بايع هو من اجتمع للثورة عىل عبيد اهلل،واملسعودي هنا ذكر

أهنم ثامنية عرش الف ًا خمالف ًا ما نقل قبل ذلك خاصة وأن العدد قابل للنقصان ،فهي

ثورة عىل عبيد اهلل بن زياد عواقبها بالتأكيد صعبة ،بعكس البيعة.

ويف رواية أخرى ذكر فيها عدد من كان مع اإلمام احلسني يف الطف بقوله:

«فعدل إىل كربالء وهو يف مقدار مخسامئة فارس من أهل بيته وأصحابه ونحو مائة
راجل ،فلام كثرت العساكر عىل احلسني أيقن أنه ال حميص له»( ،)235ويناقض هذه

الرواية بأخرى إذ اورد« :وكان مجيع من قتل مع احلسني يف يوم عاشوراء بكربالء

سبعة وثامنني»( ،)236وال يسعفنا بمعلومة عن ما مصري الباقني هل نجوا من املعركة؟
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وكيف ومتى؟ ،لذا تبقى هذه الرواية ضمن الروايات الضعيفة واملنفية من املؤرخ

نفسه.

................................

1)1أبو املنذر هشام بن حممد بن السائب ،حتقيق :ناجي حسن ،ط ،1عامل الكتب ،بريوت،
1988/#1408م.
ُ 2)2مد َلج بن سويد بن مرثد بن خيربي الطائي،كان ذا رشف يف قومه ويلقب بحامي اجلراد.
راجع :ابن دريد ،أبو بكر حممد بن احلسن األزدي (ت933/#321 :م) االشتقاق،
حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،ط ،1دار اجليل ،بريوت1991/#1411 ،م ،ص388؛
ابن األثري ،اللباب ،ج ،1ص476؛ الدمريي ،كامل الدين (ت1405/#808 :م) حياة
احليوان الكربى ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بريوت2003/#1424 ،م ،ج ،1ص-273
.274

3)3ابن الكلبي ،نسب معد ،ج ،1ص.234
4)4ابن األثري ،اللباب ،ج ،1ص.476
5)5ابن دريد ،االشتقاق ،ص.388

6)6حامي اجلراد :وهو اللقب الذي ُأطلق عىل مدلج بن سويد ،إذ جاء أنه خال يف خيمة ذات
يوم فإذا هو بقوم معهم أوعية ،فقال ما خطبكم قالوا سنغزو جارك قال :وأي جرياين
قالوا :اجلراد وقع بفنائك فقال :وأما وسميتموه يل جار ًا فال سبيل إليه وركب فرسه
وأخذ رحمه وقال ال يتعرض له أحد إال قتلته فام زال حيميه حتى محت الشمس عليه فطار،
فأصبح مث ً
ال يقال :أمحى من جمري اجلراد .أبو هالل العسكري ،احلسن بن عبد اهلل بن سهل
بن سعيد ابن حييى بن مهران (ت 1005/# 395 :م) مجهرة األمثال ،حتقيق :حممد أبو
الفضل إبراهيم وعبد املجيد قطامش ،ط ،2دار الفكر ،بريوت1988/#1409،م،ح،1
ص408؛ امليداين ،أبو الفضل أمحد بن حممد النيسابوري (ت1124/#518:م) جممع
األمثال ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد،دار املعرفة،بريوت،بال.ت،ح،1ص221؛
الزخمرشي ،املستقيص يف أمثال العرب ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بريوت#1408 ،
1687/م ،ح،1ص87؛الدمريي ،حياة احليوان،ح،1ص.274-273
7)7عبيد اهلل بن زياد بن أبيه ،واله معاوية عىل البرصة عام 674/#55م وأقره يزيد
عام60ه679/م ثم مجع له البرصة والكوفة استعدادا حلرب اإلمام احلسني فكانت واقعة
الطف عام 680/#61م التي استشهد فيها اإلمام وأصحابه فقتل عبيد اهلل عىل يد جيش
املختار الثقفي يف معركة اخلازر عام 686/#67م .راجع :البالذري ،انساب االرشاف،
ج ،5ص374-373؛ الزركيل،األعالم ،ج ،4ص.193
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8)8راجع :الدينوري،األخبار الطوال ،ص 239؛الطربي ،تاريخ الطربي،ح،5ص248؛
الطربيس ،إعالم الورى،ح،1ص441؛ األمني،لواعج األشجان ،ص ،95،53أعيان ال
شيعة،ح،1ص597،591؛بيضون،التوابون،ص.73
9)9راجع :أبو خمنف ،لوط بن حييى سعيد االزدي (ت773/#157:م) مقتل احلسني،
حتقيق :احلسن الغفاري ،املطبعة العلمية ،قم ،بال.ت ،ص88؛ البالذري ،أنساب
األرشاف ،ج ،3ص172؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص273؛ ابن مسكويه،
جتارب األمم ،ج ،2ص65؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص160؛ النويري ،هناية األرب،
ج ،20ص421؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص188؛ الساموي ،حممد بن طاهر
(ت1950/#1370:م) ابصار العني يف انصار احلسني ،حتقيق :حممد جعفر الطبيس،
مطبعة حرس الثورة اإلسالمية ،قم1419،ه1998/م ،ص.146

1010أنساب األرشاف ،ج ،3ص.172

1111هانئ بن عروة بن الفضفاض املرادي املذحجي ،صحايب ومن أعيان الشيعة وأرشاف
الكوفة ،أجار مسلم بن عقيل عند نزوله فيها ورفض تسليمه إىل عبيد اهلل بن زياد ،فكان
ذلك سبب ًا يف قتله عام 679 /#60م وصلبه يف السوق .راجع:ابن حجر،االصابة ،ج،6
ص445؛ الزركيل ،األعالم ،ج ،8ص68؛ بحر العلوم ،حممد املهدي الطباطبائي (ت:
1797/#1212م) الفوائد الرجالية ،حتقيق :حممد صادق بحر العلوم وحسني بحر
العلوم ،ط ،1مكتبة الصادق ،طهران ،بال.ت ،ج ،4ص.19-18

1212راجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج،4ص42؛ البالذري ،أنساب اإلرشاف،ج،2
ص ،80-79املفيد ،األرشاد ،ج،2ص65؛ ابن طاووس ،عيل بن موسى بن جعفر
بن حممد احلسيني (ت1265/#664:م) اللهوف يف قتىل الطفوف،ط ،1أنوار اهلدى،
قم1417،ه1996/م،ص31-29؛ العاميل ،الدر النظيم ،ص543؛ الذهبي،سري أعالم
النبالء،ح،3ص308-307؛ األمني ،أعيان الشيعة،ج،1ص.591

1313حتقيق وخط ولوحات :حممود فردوس العظم ،ط ،2دار اليقظة العربية ،دمشق ،بال.ت.

1414قيس بن مسهر بن خليد الصيداوي من أرشاف بني أسد ،وأحد محلة الرسائل من أهل
الكوفة إىل اإلمام احلسني عندما أعلن عن رفضه بيعة يزيد،وكان مبعوث اإلمام 
إىل أهل الكوفة ،قبض عليه عبيد اهلل بن زياد وهو حيمل رسالة من اإلمام اىل انصاره
خيربهم فيها بقدومه عليهم وأمره بأن يلعن احلسني فلعن ابن زياد فرمى به من أعىل القرص
وتويف عام 679/#60م .راجع :البالذري ،أنساب ِ
األرشاف ،ج ،11ص164؛ ابن
األثري ،اللباب ،ج ،3ص325؛ ابن نام ،نجم الدين حممد بن جعفر بن أيب البقاء احليل
(ت1247 /#645 :م) مثري األحزان ،املطبعة احليدرية ،النجف األرشف/#1369 ،
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1950م ،ص30؛ شمس الدين ،أنصار احلسني دراسة عن شهداء ثورة احلسني
الرجال والدالالت ،ط ،2الدار اإلسالمية ،بال.م1981 /#1401 ،م ،ص.124-123

1515ابن الكلبي ،مجهرة النسب ،ج ،1ص.242
1616ابن الكلبي ،مجهرة النسب ،ج ،1ص.18
1717مجهرة النسب ،ج ،1ص.172-171

1818حمفز بن ثعلبة وهو بن مرة بن خالد العائذي القريش أرسله عبيد اهلل بن زياد مع شمر بن
ذي اجلوشن برأس احلسني إىل دمشق فقال حمفز يف باب يزيد :هذا حمفز بن ثعلبة أتى
أمري املؤمنني باللئام الفجرة .راجع :البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،11ص33؛ الذهبي،
سري أعالم النبالء ،ج ،3ص315؛ ابن نارص الدين ،حممد بن عبد اهلل القييس الدمشقي
(ت1438 /#842 :م) توضيح املشتبه يف ضبط أسامء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم،
حتقيق :حممد نعيم العرقسويس ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت1993 /#1414 ،م ،ج،8
ص.57

1919احلر بن يزيد بن ناجية بن قعنب بن رياح بن يربوع التميمي وكان من أرشاف متيم ،وأحد
أمراء اجليش األموي ،وقائد ًا لربع متيم ومهذان ،فاستقبل اإلمام احلسني عىل مشارف
الكوفة وسايره إىل كربالء ،وملا أقبلت خيل الكوفة تريد قتل اإلمام  وأصحابه أبى أن
يكون منهم فانتقل إىل معسكر اإلمام وقاتل معه حتى استشهد عام 680 /#61م .راجع:
املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص86-85؛ األمني ،أعيان الشيعة ،ج ،4ص611؛ الزركيل،
األعالم ،ج ،2ص.172
2020مجهرة النسب ،ج ،1ص.307

2121الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص279؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص87؛ ابن حجر ،هتذيب
التهذيب ،ج ،2ص.304

2222راجع :الدينوري ،األخبار الطوال ،ص243؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص259؛
ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص179؛ األمني ،أعيان الشيعة ،ج ،1ص593؛ شمس
الدين ،أنصار احلسني ،ص.37
2323راجع :البالذري ،أنساب األرشف ،ج ،3ص162؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج،5
ص259؛ ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص66؛ مسكويه ،جتارب األمم ،ج ،2ص58؛
ابن اجلوزي ،املنتظم ،ج ،5ص328؛ النويري ،هناية األرب ،ج ،20ص.408

2424راجع :العاميل ،قاسم حممد مرصي ،رسالة يف التعرب بعد اهلجرة ،ط ،1دار الغدير ،قم،
2003 /#1424م ،ص.212
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2525الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص289؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص99؛ ابن نام ،مثري
األحزان ،ص43؛ ابن طاووس ،اللهوف ،ص62؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص.134
2626أبو عبد اهلل املصعب بن عبد اهلل (ت850/#236 :م) حتقيق :ليفي بروفنيسال ،ط ،3دار
املعارف ،القاهرة ،بال.ت.

2727نسب قريش ،ج ،2ص.57وراجع:البخاري ،أبو نرص سهل بن عبد اهلل بن داود (ت:
بعد 952/#341م) رس السلسلة العلوية ،حتقيق :حممد صادق بحر العلوم ،ط ،1املطبعة
احليدرية ،النجف األرشف1962/#1381 ،م ،ص30؛ أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل
الطالبيني ،ص52؛ املغريب ،رشح األخبار ،ج ،3ص153-152؛ الرازي ،الشجرة
املباركة يف أنساب الطالبية ،حتقيق :مهدي الرجائي ،سيد الشهداء ،قم1988/#1409 ،م،
ص.72

2828تعود القرابة التي تربط يزيد بن معاوية بعيل األكرب إىل جدته من أمه ليىل بنت أيب مرة بن
عروة بن مسعود الثقفي وأمها ميمونة بنت أيب سفيان بن حرب بن أمية .راجع :الزبريي،
نسب قريش ،ج ،2ص57؛ أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبيني ،ص52؛ املغريب،
رشح األخبار ،ج ،3ص153-152؛ الرازي ،الشجرة املباركة ،ص.72

2929راجع :ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص89؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص5؛ ابن اجلوزي،
املنتظم ،ج ،5ص326؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص45؛ الربيعي ،عبد اهلادي ،قبيلة
بني متيم ،مراجعة :عيل الكوراين العاميل ،ط ،1بال.م2010/#1431 ،م ،ج ،4ص.45

3030راجع :ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة ،ج ،3ص170؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج،8
ص169؛ األمني ،أعيان الشيعة ،ج ،1ص591؛ القريش ،حياة اإلمام احلسني ،ج،1
ص.425

3131نسب قريش ،ج ،2ص.58وراجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،5ص212؛ ابن
عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج ،41ص367؛ ابن اجلوزي ،املنتظم ،ج ،5ص.345

3232عمر بن سعد بن أيب وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القريش يكنى أبا حفص
كان أمري جيوش عبيد اهلل بن زياد حلرب اإلمام احلسني يف واقعة الطف قتله املختار
الثقفي بعد ان سيطر عىل الكوفة عام 684/#65م .راجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى،
ج ،5ص168؛ ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج ،45ص 58-37؛ القمي ،الكنى
واأللقاب ،ج،1ص.307-306

3333حضنني :يقال حضنني من هذا األمر :أي أخرجني منه واملراد هنا أن الرجل أخرج اإلمام
عيل بن احلسني وخصه وأنفرد به.راجع :احلريب ،أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق
(ت898 /#285 :م) غريب احلديث ،حتقيق :سليامن بن إبراهيم بن حممد العاير ،ط،1
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دار املدينة ،جدة1985 /#1405 ،م ،مادة حضن ،ج ،2ص899؛ جمد الدين ابن األثري،
النهاية ،مادة :احلاء مع الضاد ،ج ،1ص400؛ ابن منظور ،لسان العرب ،مادة :احلاء
املهملة ،ج ،13ص123؛ الزبيدي ،تاج العروس ،مادة :حضن ،ج ،18ص.153

3434ذكر ابن األثري أن عمر بن سعد رحل من كربالء يف اليوم الثاين عرش من حمرم بقوله:
«فأقام عمر بعد قتله-اإلمام احلسني يف اليوم العارش -يومني ،ثم ارحتل إىل الكوفة».
الكامل ،ج،3ص .185وأورد املقرم قائال« :ويف اليوم الثالث عرش من حمرم أقبل زين
العابدين لدفن أبيه الشهيد .»عبد الرزاق املوسوي  ،مقتل احلسني  ،ط ،1مؤسسة
النور للمطبوعات ،بريوت 1423 ،ه2002/م ،ص.335
3535إثبات الوصية  ،ص.220

3636راجع :البالذري ،انساب األرشاف ،ج 3ص205؛ الدينوري ،األخبار الطوال.ص260؛
الطربي ،تاريخ الطربي،ج،5ص307؛ابن األثري ،الكامل  ،ج،3ص.185
3737راجع :اليعقويب ،تاريخ اليعقويب ،ج ،2ص245؛ الطربي  ،تاريخ الطربي  ،ج،5
ص307-306؛ ابن األثري ،الكامل  ،ج،3ص.184

3838الوليد بن عتبة ابن أيب سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس ويل املدينة لعمه معاوية
والبن عمه يزيد،وملا جاء نعي معاوية وبيعة يزيد ،مل يشدد عىل احلسني وابن الزبري
فخرجا من املدينة ،فالمه مروان ،وقيل إن أهل الشام رغبوا بتوليه للخالفة بعد معاوية بن
يزيد فأبى ،تويف بالطاعون عام 683/#64م .راجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج،4
ص283؛ الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج ،3ص544؛ الصفدي ،خليل بن أيبك بن عبد
اهلل (ت1363 /#764 :م) الوايف بالوفيات ،حتقيق :أمحد األرنؤوط وتركي مصطفى،
دار أحياء الرتاث ،بريوت2000 /#1420 ،م ،ج ،27ص276؛ املكي ،أبو حممد عبد
اهلل بن أسعد اليافعي اليمني (ت1367 /#768 :م) مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة
ما يعترب من حوادث الزمان ،حتقيق :خليل منصور ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت،
1997 /#1417م ،ج ،1ص.113
3939عبد اهلل بن الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القريش االسدي ،يكنى أبا
بكري وأمه أسامء بنت أيب بكر ،ولد عام اهلجرة ،شهد اجلمل مع أبيه وخالته عائشة وبويع
له باخلالفة عام 683/#64م معارضا لألمويني ،قتل وصلب بمكة يف أيام عبد امللك بن
مروان عام 692/#73م .راجع :البالذري ،انساب اإلرشاف ،ج ،9ص449-448؛ ابن
حجر ،اإلصابة ،ج ،4ص.82-77

ترمجته يف ص 50من البحث.
4040مروان :املقصود هنا مروان بن احلكم ووردت
ُ

4141الزبريي ،نسب قريش ،ج ،4ص.133
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4242راجع :ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة،ج ،1ص191-190؛ الدينوري ،األخبار الطوال،
ص 228؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص229-228؛ ابن أعثم الكويف ،الفتوح،
ج ،5ص13؛ ابن اجلوزي ،املنتظم ،ج ،5ص333-322؛ ابن األثري ،الكامل ،ج،3
ص129-128؛ ابن طاووس ،اللهوف ،ص.38

4343البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،3ص.152
4444أنساب األرشاف ،ج ،3ص.149

4545راجع :الدينوري ،األخبار الطوال ،ص218-217؛ اخلصيبي ،اهلداية الكربى،
ص192-191؛ أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبيني ،ص44-39؛ املغريب ،رشح
األخبار ،ج ،3ص123-122؛ ابن شهر آشوب ،مناقب آأليب طالب،ج ،3ص-193
.197

4646راجع :ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج ،1ص191؛ اليعقويب ،تاريخ اليعقويب ،ج،2
ص242-241؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص230-228؛ املسعودي ،مروج
الذهب ،ج ،3ص66-65؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص148-128؛ املقريزي ،أمتاع
األسامع ،ج ،5ص.36-363
4747راجع :ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة،ج ،1ص153؛ ال ياسني ،صلح احلسن،
ص.260-259
4848راجع :ابن سعد،الطبقات الكربى،ج،6ص218-217؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج،5
ص185-169؛ ابن اجلوزي،املنتظم ،ج،5ص.242-241

4949راجع :اليعقويب ،تاريخ اليعقويب ،ج،2ص238؛ املسعودي ،مروج الذهب ،ج،3
ص.42-41
5050راجع :البالذري ،انساب االرشاف،ج ،3ص55-54؛ اليعقويب ،تاريخ اليعقويب ،ج،2
ص225؛ املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص.7-6

5151راجع :أبن قتيبة  ،اإلمامة والسياسة ،ج،1ص156-155؛ اليعقويب ،تاريخ اليعقويب ،
ج ،2ص229-228؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج،5ص205-203؛ املسعودي  ،مروج
الذهب  ،ج ،3ص.38-37
5252انساب األرشاف،ح،3ص.150

5353راجع :ابن أيب شيبه،املصنف ،ج،8ص631؛ الدينوري ،االخبار الطوال ،ص221؛
البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،3ص45؛ اخلصيبي ،اهلداية الكربى ،ص192؛ أبو
الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبني ،ص44؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة ،ح ،16
202

أ.د .عامر حممد يونس  .الباحثة إرساء حمسن داود املرعبي
ص16؛ املتقي اهلندي ،كنز العامل ،ح ،11ص.349-348

5454أنساب األرشاف ،ج ،3ص.156وراجع :الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص230؛
املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص66؛ ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج،14
ص204؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص130؛ ابن العديم ،بغية الطلب ،ج ،6ص2605؛
ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،6ص353؛ الصفدي ،الوايف بالوفيات ،ج ،12ص263؛
ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص.179

5555السوام :اإلبل الراعية واملاشية .راجع :الفراهيدي ،العني ،مادة :السوام ،ج ،7ص320؛
ابن منظور ،لسان العرب ،مادة :السوام ،ج ،12ص311؛ الفريوزآبادي ،القاموس
املحيط ،مادة:السوام ،ج ،4ص133؛ الطرحيي ،جممع البحرين ،مادة :السائمة ،ج،6
ص94؛ الزبيدي ،تاج العروس ،مادة :السوام ،ج ،16ص.372
5656البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،3ص.164

5757ابن عباس هوعبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم القريش ،يكنى أبا العباس ،وكان
من أهل العلم والسري واخلرب شارك مع اإلمام عيل يف حروبه واستعمله عىل البرصة ،فجاء
انه أخذ ما يف بيت املال وخرج اىل احلجاز وهناك من يكذب هذه الرواية ،إال إن الثابت
انه مل يشارك مع جيش اإلمام احلسن وال مع احلسني يف خروجه عىل حكم يزيد،
تويف يف الطائف عام 687/#68م .راجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،2ص -365
373؛ البالذري ،انساب االرشاف ،ج،2ص 176-169؛ ابن عبد الرب ،االستيعاب،
ج ،3ص 939-933؛ ابن األثريُ ،اسد الغابة ،ج ،3ص 195-192؛ ابن أيب احلديد،
رشح هنج البالغة،ج ،16ص .171-167
5858يزري :اي ينتقص شيئا ال عيب فيه ،ويزري فالن عىل صاحبه أمر ًا ،إذا عابه وعنفه لريجع
فهو زار عليه .راجع :الفراهيدي ،العني ،الزري ،ج  ،7ص381؛ الرازي ،خمتار الصحاح،
مادة :زرى،ص .147
5959البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،3ص.147

6060ابن أيب شيبة ،املصنف ،ج ،7ص512؛ ابن حنبل ،مسند ابن حنبل ،ج ،3ص3؛ ابن ماجة،
أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني (ت886/#273 :م) سنن ابن ماجة ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بريوت ،بال.ت ،ج ،1ص44؛ الرتمذي ،سنن الرتمذي،
ج ،5ص321؛ النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب (ت915/#303 :م) فضائل
الصحابة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،بال.ت ،ص20؛ أبو يعىل ،مسند أبو يعىل ،ج،2
ص395؛ احلاكم النيسابوري ،املستدرك ،ج ،3ص167؛ اهليثمي ،جممع الزوائد ومنبع
الفوائد ،دار الكتب العلمية ،بريوت1988/#1408،م ،ج ،9ص.165
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6161عامرة بن صلحب وورد أيض ًا عامرة بن ملخب األزدي وهو شاب كويف كان قد خرج
لنرصة مسلم بن عقيل يف الكوفة ،فقبض عليه وحبس،ثم دعا به ابن زياد بعد مقتل مسلم
وهاين بن عروة وسأله ممن أنت؟ فقال :من األزد ،فقال ابن زياد انطلقوا به إىل قومه،
فرضبت عنقه فيهم عام 679/#60م .راجع :الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص،249
256؛ الرباقي ،حسني بن أمحد النجفي (ت1913/#1332 :م) تاريخ الكوفة ،حتقيق:
ماجد أمحد العطية ،استدراكات :حممد صادق آل بحر العلوم ،ط ،1املكتبة احليدرية،
النجف األرشف2003 /#1424 ،م ،ص335؛ الساموي ،أبصار العني ،ص187؛
األمني ،أعيان الشيعة ،ج ،1ص.611
6262أنساب األرشاف ،ج ،2ص.85

6363الطربي،تاريخ الطربي،ج،5ص.256

6464راجع :الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص255؛ ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج،5ص-60
61؛ املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص71؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص64-63؛
مسكويه ،جتارب األمم ،ج ،2ص55؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص146؛ األمني ،لواعج
األشجان ،ص.66
6565حممد بن األشعث بن قيس الكندي الكويف ،يكنى أبا القاسم وأمه أم فروة بنت أيب
قحافة،أخت أيب بكر،خرج ألخذ مسلم بن عقيل وعجز عن تنفيذ األمان الذي أعطاه
ملسلم كام كان ممن شارك يف حرب اإلمام احلسني وقتل عام 686/#67م يف مقدمة
جيش مصعب بن الزبري لقتال املختار الثقفي .راجع :ابن حبان ،مشاهري علامء األمصار،
ص166؛ ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج ،52ص132-124؛ ابن حجر ،اإلصابة،
ج ،6ص259-258؛ الزركيل ،األعالم ،ج ،6ص.39

6666راجع :البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،2ص81؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج،5
ص252؛ املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص70؛ أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل
الطالبيني ،ص66؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص59؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص144؛
النويري ،هناية األرب ،ج ،20ص401-400؛ األمني ،أعيان الشعية ،ج ،1ص.592
6767أنساب األرشاف ،ج ،2ص.85

6868تاريخ الطربي ،ج ،5ص .252وراجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص51؛ مسكويه،
جتارب األمم ،ج ،2ص55؛ ابن اجلوزي ،املنتظم ،ج ،5ص326؛ ابن كثري ،البداية
والنهاية ،ج ،8ص.171

6969حم :حم األمر محا أي قىض وقدر .راجع :الفراهيدي ،العني ،مادة :حم ،ج ،3ص33؛
اجلوهري ،الصحاح ،مادة :حم ،ج ،5ص190؛ ابن سيده ،املخصص ،مادة :حم ،ج،2
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ص121؛ ابن منظور ،لسان العرب ،مادة :احلمم ،ج ،12ص151؛ الزبيدي ،تاج
العروس ،مادة :محم ،ج ،16ص.173-172

7070ابن احلنفية هو حممد بن عيل بن أيب طالب اهلاشمي  ،يكنى أبو القاسم وقيل أبو عبد اهلل
واحلنفية أمه وهي خولة بنت قيس بن جعفر احلنفي وكانت من سبي الردة يف أيام أيب
بكر،واختلف يف تاريخ وفاته فجاء أهنا عام 699 /#80م أو 700 /#81م أو /#114
732م  ،دفن بالبقيع .راجع :الرازي ،أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حاتم التميمي احلنظيل
(ت938 /#327 :م) اجلرح والتعديل ،ط ،1دار أحياء الرتاث العريب ،بريوت/#1372 ،
1953م ،ج ،8ص26؛ ابن حبان ،مشاهري علامء األمصار ،ص103؛ ابن عساكر ،تاريخ
مدينة دمشق ،ج ،54ص318؛ ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،4ص160؛ املزي،
هتذيب الكامل ،ج ،26ص.147
7171البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،3ص.166
7272أنساب األرشاف ،ج ،3ص.168

7373زبالة :بضم أوله عرفها ياقوت احلموي بقوله :منزل بطريق مكة من الكوفة ،وهي قرية
عامرة هبا أسواق بني واقصة والثعلبية ،وسميت زبالة بزبلها املاء أي بضبطها له وأخذها
منه؛ معجم البلدان ،ج ،3ص .129وراجع :ابن الفقيه ،البلدان ،ص89؛ اإلدرييس،
نزهة املشتاق ،ج ،1ص381؛ ابن جبري ،أبو احلسني حممد بن أمحد الكناين األندليس (ت:
1217 /#614م) رحلة ابن جبري ،دار صادر ،بريوت1964 /#1385 ،م ،ص.184

7474عبد اهلل بن يقطر احلمريي وهو رضيع اإلمام احلسني #كانت أمه حاضنة لإلمام ،ومل
يكن رضع عندها ،ولكنه يسمى رضيع ًا له حلضانة أمه ،وكان رسول احلسني إىل
الكوفة ،فقتله عبيد اهلل بن زياد ورمى به من فوق القرص فتكرس فقام إليه عمرو األزدي
فذبحه ويقال :أن من فعل ذلك عبد امللك بن عمر النخعي عام679/#60م .راجع:
الطويس ،أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل (ت1067 /#460 :م) رجال الطويس،
حتقيق :جواد القيومي األصفهاين ،ط ،1مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم ،بال.ت ،ص103؛
احللبي ،أبو الصالح تقي بن نجم (ت1055 /#447 :م) تقريب املعارف ،حتقيق:
فارس تربيزيان احلسون ،بال.م1996/#1417 ،م ،ص399؛ احليل ،خالصة األقوال
يف معرفة الرجال ،حتقيق :جواد القيومي ،ط ،1مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم/#1417 ،
1996م ،ص192؛ ابن داود ،تقي الدين احلسن بن عيل (ت1339 /#740 :م) رجال
ابن داود ،حتقيق وتقديم :حممد صادق آل بحر العلوم ،املطبعة احليدرية ،النجف األرشف،
1972 /#1392م ،ص125؛ املازندراين ،حممد بن إسامعيل (ت1801/#1216 :م)
منتهى املقال يف أحوال الرجال ،ط ،1مؤسسة آل البيت  ألحياء الرتاث ،قم/#1416 ،
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1995م ،ص.258

7575راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص88؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص273؛
مسكويه ،جتارب األمم ،ج ،2ص65؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص160؛ النويري ،هناية
األرب ،ج ،20ص421؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص188؛ الساموي ،أبصار
العني ،ص.146
7676أنساب األرشاف ،ج ،3ص.71

7777جاء أن اإلمام احلسني أرسل إىل األحنف بن قيس زعيم قبيلة متيم طالبا نرصته فلم
يرد اجلواب وقال« :قد جربنا آل أيب احلسن فلم نجد عندهم إيالة وال مجعا للامل وال
مكيدة يف احلرب».ابن قتيبة ،عيون األخبار  ،حتقيق :يوسف عيل طويل ،ط ،3دار الكتب
العلمية ،بريوت2003/#1424،م،ج،1ص .311وبذالك يتضح ملاذا ال يرغب اغلب
الشيوخ والزعامء بدخول اإلمام إىل الكوفة وهذا ما يفرس انضاممهم اىل جيش عمر بن
سعد يف واقعة الطف وبعدهم عن خط ال البيت  .وعن عدالة دولة األمام عيل
راجع:ابن شهر اشوب،مناقب آل أيب طالب ،ج ،1ص.379-372

7878راجع :البالذري ،انساب االرشاف  ،ج ،2ص77؛ الدينوري ،االخبار الطوال  ،ص.231
7979أنساب األرشاف ،ج ،3ص .178وراجع :ابن سعد ،ترمجة اإلمام احلسني
ومقتله ،حتقيق :عبد العزيز الطباطبائي ،مؤسسة آل البيت  ألحياء الرتاث ،قم،
1994/#1415م ،ص70؛ ابن العديم ،بغية الطلب ،ج ،6ص.2626

8080النخيلة :تصغري نخلة وذكر ياقوت احلموي بأهنا موضع بالقرب من الكوفة عىل سمت
الشام.معجم البلدان ،ج ،5ص .278وراجع :ابن الفقيه ،البلدان ،ص200؛ البكري،
معجم ما استعجم ،ج ،4ص.1305
8181البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،3ص.179

8282البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،3ص .179وراجع :الدينوري ،األخبار الطوال،
ص255؛ ابن العديم ،بغية الطلب ،ج ،6ص.2626
8383البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،3ص .179وراجع :الدينوري ،األخبار الطوال،
ص254؛ ابن العديم ،بغية الطلب ،ج ،6ص .2627
8484انساب األرشاف ،ح ،3ص.185

8585مدفن الرأس الرشيف ،وثيقة خطية يف مركز اإلمام احلسني للمخطوطات والوثائق،
بغداد ،حتت رقم  ،.35116A.Hورقة .3
8686الفتوح ،ج ،5ص.10
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8787عبد الرمحن بن أيب بكر بن أيب قحافة القريش التميمي يكنى أبا عبد اهلل ،شهد بدر ًا و ُاحد
مع الكفار وكان شجاع ًا حسن الرماية،أسلم يف هدنة احلديبية ،وشهد اجلمل مع أخته
عائشة ،وعندما قدم معاوية إىل املدينة يطلب البيعة ليزيد قال له عبد الرمحن :أهرقلية
تبايعون ألبنائكم ال نفعل واهلل أبد ًا ،فبعث إليه معاوية بامئة ألف درهم بعد أن أبى البيعة
ليزيد ،فردها عليه وقال له :أبيع ديني بدنياي! فخرج إىل مكة فامت فجأة هبا قبل أن تتم
بيعة يزيد بموضع يقال له احلبيش ويقال :إنه تويف يف نومة نامها عام 672/#53م وقيل
عام 674/#55م .راجع :الصنعاين ،املصنف ،ج ،3ص518؛ ابن عبد الرب ،االستيعاب،
ج ،2ص825-824؛ ابن األثريُ ،اسد الغابة ،ج ،3ص306-304؛ السخاوي ،شمس
الدين حممد بن عبد الرمحن (ت1497/#902 :م) التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة
الرشيفة ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1993/#1414 ،م ،ج ،2ص134؛ ابن
حجر ،اإلصابة ،ج ،4ص.276-274
8888راجع :أبو ريه ،شيخ املضرية ،ص176؛ الطائي ،نجاح ،اغتيال أيب بكر ،ط ،1دار اهلدى
ألحياء الرتاث ،بريوت1998/#1419 ،م ،ص.112
8989الفتوح ،ج ،5ص10؛ ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب ،ج ،3ص240؛ ابن نام ،مثري
األحزان ،ص13؛ ابن طاووس ،اللهوف ،ص16؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص.24

9090عبد اهلل بن مطيع بن األسود القريش العدوي كان من سادات قريش ،وملا أخرج أهل
املدينة بني أمية منها وخلعوا يزيد بن معاوية ،أمروا ابن مطيع عىل قريش دون غريهم فيها،
فلام ظفر أهل الشام بأهل املدينة يوم احلرة عام682/#63م اهنزم ابن مطيع وحلق بعبد
اهلل بن الزبري يف مكة وقتل معه عام 692 /#73م.راجع :البالذري ،أنساب األرشاف،
ج ،10ص481-480؛ ابن عبد الرب ،االستيعاب ،ج ،3ص894-893؛ ابن األثري،
ُاسد الغابة ،ج ،3ص262؛ املزي ،هتذيب الكامل ،ج ،16ص155-152؛ ابن حجر،
اإلصابة ،ج ،5ص.22-21
9191راجع :ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص.16

9292ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص.22وراجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص13؛
البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،3ص155؛ الدينوري ،األخبار الطوال ،ص228؛
الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص236؛ مسكويه ،جتارب األمم ،ج ،2ص38؛
ابن خلدون ،العرب ،ج ،3ص21؛ ابن الصباغ ،عيل بن حممد بن امحد املالكي املكي
(ت1451 /#855:م) الفصول املهمة يف معرفة األئمة ،حتقيق :سامي الغريري ،ط،1دار
احلديث ،قم2001/#1422،م ،ص.785

9393جاء عند العديد من املؤرخني أن اإلمام احلسني وابن الزبري عندما طلبا للبيعة خرجا من
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ليلتهام؛ راجع:ابن سعد ،ترمجة اإلمام احلسني ،ص56؛ الطربي،تاريخ الطربي،
ج،5ص231؛ ابن عبد الرب ،االستيعاب،ج،1ص،396ابن عساكر،تاريخ مدينة دمشق،
ج ،14ص207؛ ابن العديم  ،بغية الطلب،ج،6ص2572؛ املزي ،هتذيب الكامل ،ج،6
ص415؛ابن كثري  ،البداية والنهاية  ،ج،8ص175؛ السيوطي ،تاريخ اخللفاء ،ص225؛
ابن العامد  ،شذرات الذهب  ،ص.67

9494الفتوح ،ج ،5ص.17

9595ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص.18
9696ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص.18

9797ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص.18

9898راجع :الطربي  ،تاريخ الطربي  ،ج ،5ص231؛ ابن عساكر  ،تاريخ مدينة دمشق ،ج،14
ص207؛ ابن العديم  ،بغية الطلب  ،ج ،6ص2572؛ ابن كثري  ،البداية والنهاية  ،ج،8
ص.175
9999الفتوح ،ج ،5ص.34

10100معقل وهو موىل لعبيد اهلل بن زياد من أهل الشام دسه للكشف عن مكان مسلم بن عقيل
يف الكوفة .راجع :البالذري ،انساب االرشاف ،ج،2ص ،80-79ابن اعثم الكويف،
الفتوح ،ج ،5ص 42 – 41؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص .164

10101ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص .44وراجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص34؛
البالذري ،أنساب األرشف ،ج ،2ص80؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص245؛
أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبني ،ص65؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص46؛ الفتال
النيسابوري ،ابو عيل حممد (ت1114/#508:م) روضة الواعظني وبصرية املتعضني،
منشورات الرشيف الريض ،قم ،بال.ت ،ص174؛ الطربيس ،اعالم الورى ،ج،1
ص439؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص164؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج،44
ص342؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص.46
10102الفتوح ،ج ،5ص .41وراجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص31؛ الطربي ،تاريخ
الطربي ،ج ،5ص244؛ أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبني ،ص64؛ املفيد ،اإلرشاد،
ج ،2ص45؛ الفتال النيسابوري ،روضة الواعظني ،ص174؛ الطربيس ،اعالم الورى،
ج ،1ص439؛ ابن نام ،مثري األحزان ،ص21؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص164؛
املجليس ،بحار األنوار ،ج ،44ص.342
10103ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص.57وراجع :العاميل ،الدر النظيم ،ص545؛
املجليس ،بحار األنوار ،ج ،44ص356؛ الرباقي ،تاريخ الكوفة ،ص331؛ األمني،
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لواعج األشجان ،ص.63

10104تاريخ الطربي ،ج ،5ص .245وراجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص34؛ املفيد،
اإلرشاد ،ج،2ص46؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص164؛ املجليس ،بحار األنوار،
ج ،44ص342؛ فلهوزن ،يوليوس (ت1918/#1337:م) اخلوارج والشيعة املعارضة
السياسية الدينية ،ترمجة وتقديم :عبد الرمحن بدوي ،ط ،5دار اجليل ،القاهرة/#1419 ،
1998م ،ص105؛ القمي ،الكنى واأللقاب ،ج ،1ص34-33؛األمني ،لواعج
األشجان ،ص.46

10105أبو ثاممة الصائدي وهو عمرو بن عبد اهلل بن كعب الصائدي من شهداء الطف ،ومن
فرسان العرب ووجوه الشيعة ،كان بصري ًا باألسلحة وهلذا ملا جاء مسلم بن عقيل إىل
الكوفة ،قام معه وصار يقبض األموال ويشرتي األسلحة بأمر مسلم بن عقيل.راجع:
القمي ،الكنى واأللقاب ،ج ،1ص34-33؛ األمني ،أعيان الشيعة ،ج ،2ص311؛
شمس الدين ،أنصار احلسني ،ص.104
10106راجع :الدينوري  ،االخبار الطوال  ،ص231؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص224؛
ابن اعثم الكويف  ،الفتوح  ،ج ، 5ص35؛ املفيد ،اإلرشاد  ،ج ، 2ص42؛ ابن األثري ،
الكامل  ،ج ،3ص .135

10107ابن اعثم الكويف ،الفتوح  ،ج ، 5ص  .49-48وراجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني،
ص42؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص248؛ املسعودي ،مروج الذهب ،ج،3
ص69؛ أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبني ،ص71؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص52؛
مسكويه ،جتارب األمم ،ج ،2ص48؛ ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب ،ج،3
ص243؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص141؛ ابن طاووس ،اللهوف ،ص33؛ الرباقي،
تاريخ الكوفة ،ص335؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص.53
10108ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص .49وراجع :اليعقويب  ،تاريخ اليعقويب ،ج،2
ص.243
10109راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص42؛ الدينوري ،األخبار الطوال ،ص238؛
الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص248؛ املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص69؛ أبو
الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبني ،ص71؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص52؛ مسكويه،
جتارب األمم ،ج ،2ص48؛ ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب ،ج ،3ص243؛ ابن
األثري ،الكامل ،ج  ،3ص141؛ ابن طاووس ،اللهوف ،ص33؛ الرباقي ،تاريخ الكوفة،
ص335؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص.53
11110ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص.53
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11111الفتوح ،ج ،5ص .49أن هناك شبه إمجاع عىل أن من بايع للحسني عند قدوم مسلم بن
عقيل إىل الكوفة هم ثامنية عرش ألف ًا ،مع اختالف يف عدد من خرج معه حلصار قرص عبيد
اهلل بني اربعة االف وثامنية عرش الفا .راجع :اهلاليل ،كتاب سليم بن قيس ،ص188؛ أبو
خمنف ،مقتل احلسني ،ص41؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص248؛ املسعودي،
مروج الذهب ،ج ،3ص66؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص412؛ الفتال النيسابوري ،روضة
الواعظني ،ص437؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص141؛ ابن نام ،مثري األحزان ،ص21؛
الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج ،3ص299؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص163؛
ابن عنبة ،مجال الدين أمحد بن عيل احلسيني (ت1424 /#828 :م) عمدة الطالب يف
أنساب آل أيب طالب ،حتقيق :حممد حسن آل الطالقاين ،ط ،2املطبعة احليدرية ،النجف
األرشف1961/#1380،م،ص192-191؛ املقريزي ،أمتاع األسامع ،ج ،5ص363؛
املجليس ،بحار األنوار ،ج ،27ص.212
11112تاريخ الطربي ،ج ،5ص.249

11113عن أساليب عبيد اهلل بن زياد يف مواجهة حصار مسلم بن عقيل .راجع :أبو خمنف،
مقتل احلسني ،ص43؛ الدينوري ،األخبار الطوال ،ص239؛ الطربي ،تاريخ
الطربي،ج ،5ص249؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص52؛ ابن األثري ،الكامل ،ج،3
ص142؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج ،4ص349؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص53؛
القريش ،حياة اإلمام احلسني ،ج ،2ص.384
11114الفتوح ،ج ،5ص.53

11115الفتوح ،ج ،5ص53؛ وعن من أيده يف هذه الرواية راجع :ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب
طالب ،ج ،3ص244؛ ابن طاووس ،اللهوف ،ص.35

11116راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص50؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص252؛
املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص70؛ أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبني ،ص69؛
املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص59؛ الفتال النيسابوري ،روضة الواعظني ،ص176؛ الطربيس،
اعالم الورى ،ج ،1ص443؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص144؛ ابن نام ،مثري األحزان،
ص24؛ النويري ،هناية األرب ،ج ،20ص400؛ الرباقي ،تاريخ الكوفة ،ص329؛
الساموي ،أبصار العني ،ص.82

11117اتفقت أغلب املصادر عىل أن األمان كان من حممد بن األشعث .راجع :البالذري،
أنساب األرشاف ،ج ،2ص83؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص253؛ املسعودي،
مروج الذهب ،ج ،3ص70؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص58؛ الطربيس ،إعالم الورى،
ج ،1ص443؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص143؛ ابن نام ،مثري األحزان ،ص24؛ ابن
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طاووس ،اللهوف ،ص34؛ النويري ،هناية األرب ،ج ،20ص400؛ الرباقي ،تاريخ
الكوفة ،ص329؛ الساموي ،أبصار العني ،ص.82

11118الطربي ،تاريخ الطربي ،ج،5ص .252وراجع :ابن اعثم الكويف ،الفتوح،ج،5ص54؛
ابو الفرج االصفهاين ،مقاتل الطالبني،ص69؛ املفيد ،اإلرشاد،ج،2ص58؛ الفتال
النيسابوري ،روضة الواعظني،ص176؛ابن شهر اشوب ،مناقب ال ايب طالب،
ج،3ص244؛ ابن االثري ،الكامل،ج،3ص143؛ابن نام ،مثري االحزان،ص24؛
النويري ،هناية االرب،ج،20ص404؛ الساموي ،ابصار العني ،ص82؛ االمني ،لواعج
االشجان،ص.59

11119راجع :أبو خمنتف ،مقتل احلسني ،ص54؛ الدينوري ،األخبار الطوال ،ص241؛
الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص255؛ املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص71؛ املفيد،
اإلرشاد ،ج ،2ص63؛ الفتال النيسابوري ،روضة الواعظني ،ص177؛ الطربيس ،إعالم
الورى ،ج ،1ص444؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص146؛ ابن طاووس ،اللهوف،
ص36؛ النويري ،هناية األرب ،ج ،2ص402؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص169؛
املجليس ،بحار األنوار ،ج ،44ص.358

12120الفتوح ،ج ،5ص54؛ ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب ،ج ،3ص.244
12121ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص.57-56
12122ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص.57

12123راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص53؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص254؛
أبو الفرج ً
األصفهاين ،مقاتل الطالبني ،ص67؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص61؛ الفتال
النيسابوري ،روضة الواعظني ،ص177؛ ابن األثري ،الكامل ،ج،3ص 145؛ ابن نام،
مثري األحزان ،ص25؛ النويري ،هناية األرب ،ج ،20ص402؛ الرباقي ،تاريخ الكوفة،
ص330؛ الساموي ،أبصار العني ،ص84؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص.63
12124الفتوح ،ج ،5ص.64

12125راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص79؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص269؛
املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص72؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص75؛ الفتال
النيسابوري ،روضة الواعظني ،ص179؛ الطربيس ،اعالم الورى ،ج ،1ص447؛ ابن
األثري ،الكامل ،ج ،3ص152؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص214؛ ابن حجر،
هتذيب التهذيب ،ج ،2ص304؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج ،44ص374؛ الرباقي،
تاريخ الكوفة ،ص323؛ الساموي ،أبصار العني ،ص94؛ األمني ،لواعج األشجان،
ص86؛ شمس الدين ،أنصار احلسني ،ص.39
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12126راجع :ابو خمنف ،مقتل احلسني ،ص61-60؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج،5ص257؛
املسعودي ،مروج الذهب ،ج،3ص70؛ املفيد ،اإلرشاد،ج،2ص66؛ الطربيس ،إعالم
الورى ،ج،1ص445؛ ابن االثري ،الكامل،ج،3ص147؛ ابن نام ،مثري األحزان ،ص26؛
العاميل ،الدر النظيم ،ص546؛ ابن كثري ،البداية والنهاية،ج،8ص171؛ املجليس ،بحار
االنوار ،ج،44ص363؛ األمني ،لواعج االشجان ،ص ،68اعيان الشيعة ،ج،1ص.593
12127الفتوح ،ج ،5ص.78

12128عقبة وهو عقبة بن سمعان موىل الرباب بنت امرئ القيس الكلبية زوجة اإلمام
احلسني ،وملا قتل اإلمام  أخذه عمر بن سعد فقال عقبة أنا عبد مملوك ،فأخىل
عمر سبيله .راجع :الطويس ،رجال الطويس ،ص104؛ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب
طالب ،ج ،3ص232؛ ابن نام ،مثري األحزان ،ص27؛ الطربيس ،حسني بن حممد تقي
النوري (ت1902 /#1320 :م) ،خامتة مستدرك الوسائل ،حتقيق وطباعة :مؤسسة آل
البيت  ألحياء الرتاث ،ط ،1قم1995 /#1416 ،م ،ج ،8ص.203

12129الفتوح ،ج ،5ص.101

13130ذكرت أغلب املصادر أن مع اإلمام احلسني اثنني وسبعني مقات ً
ال؛ راجع :أبو خمنف ،مقتل
احلسني ،ص113؛ البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،3ص187؛ الطربي ،تاريخ
الطربي ،ج ،5ص307؛ ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص101؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج،2
ص95؛ مسكويه ،جتارب األمم ،ج ،2ص81؛ الفتال النيسابوري ،روضة الواعظني،
ص184؛ الطربيس ،اعالم الورى ،ج ،1ص ،457تاج املواليد يف مواليد األئمة ووفياهتم،
مطبعة الصدر ،قم1985 /#1406 ،م ،ص31؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص184؛ أبو
الفداء ،املخترص ،ج ،1ص191؛ النويري ،هناية األرب ،ج ،20ص438؛ ابن كثري،
البداية والنهاية ،ج ،8ص192؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج ،45ص4؛ الساموي ،أبصار
العني ،ص31؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص.121
13131راجع :ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص.110-102
13132راجع :ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص.115-110
13133ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص.115

13134سليامن بن رصد بن اجلون اخلزاعي ،يكنى أبا مطرف،كان ذا قدر ورشف يف قومه ،سكن
الكوفة ،وشهد مع اإلمام عيل صفني ،وكان ممن كتب للحسني يسأله القدوم إىل
الكوفة ،فلام قدمها مل يقاتل معه ،وبعد مقتل احلسني ،قاد جيش ًا،وخرج هبم إىل الشام
حتت اسم التوابني يطلبون بثأر اإلمام احلسني فقتل ومن معه يف عني الوردة عام /#65
684م .راجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،4ص292؛ ابن عبد الرب ،االستيعاب،
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ج ،2ص650-649؛ املزي ،هتذيب الكامل ،ج ،11ص454؛ ابن حجر ،اإلصابة ،ج،3
ص145-144؛ القمي ،الكنى واأللقاب ،ج ،3ص.138 175

13135الطبقات الكربى ،ج ،4ص.292

13136كان سليامن بن رصد من أبرز املعرتضني.للمزيد راجع :ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج،1
ص154؛ البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،3ص45؛ نعيم بن محاد ،الفتن،ص61؛ ابن
أيب احلديد ،رشح هنج البالغة ،ج ،16ص15؛ القمي ،الكنى واأللقاب ،ج ،1ص.17

13137ابن عبد الرب ،االستيعاب ،ج ،2ص650؛ اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج،1
ص215؛ املزي ،هتذيب الكامل ،ج ،11ص454؛ الصفدي،الوايف بالوفيات ،ج،15
ص.240

13138سري أعالم النبالء ،ج ،3ص.394

13139مستدركات علم رجال احلديث ،ح ،4ص.138-137
14140ابن حبان ،الثقات ،ج ،2ص.307-306
14141الثقات ،ج ،2ص.309

14142راجع :الدينوري ،األخبار الطوال ،ص247؛ اليعقويب ،تاريخ اليعقويب ،ج ،2ص243؛
الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص268؛ املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص72؛ املفيد،
اإلرشاد ،ج ،2ص65؛ الفتال النيسابوري ،روضة الواعظني ،ص179-178؛ ابن
اجلوزي ،املنتظم ،ج ،5ص328؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص 152ابن عنبة ،عمدة
الطالب ،ص192؛ الرباقي ،تاريخ الكوفة ،ص323؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص84؛
شمس الدين ،أنصار احلسني ،ص.39

14143الطرباين ،املعجم الكبري ،ج ،3ص.111

14144الطرباين ،املعجم الكبري ،ج ،3ص .113وراجع :الضحاك ،ابن أيب العاصم (ت#287 :
900/م) اآلحاد واملثاين ،حتقيق :باسم فيصل أمحد اجلوابرة ،ط ،1دار الدراية ،السعودية،
1991 /#1411م ،ج ،1ص152؛ احلاكم النيسابوري ،املستدرك ،ج ،3ص113؛
البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني (ت1065 / #458 :م) دالئل النبوة ومعرفة أحوال
صاحب الرشيعة ،حتقيق :عبد املعطي قلعجي ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت،
1985/#1405م ،ج ،6ص441؛ ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج ،42ص568؛
الزرندي ،مجال الدين حممد بن يوسف بن احلسن بن حممد احلنفي املدين (ت/#750 :
1349م) نظم درر السمطني يف فضائل املصطفى واملرتىض والبتول والسبطني ،ط،1
بال.م1958 /#1377 ،م ،ص148؛ جمري الدين احلنبيل ،عبد الرمحن بن حممد املقديس
(ت1520 /#927 :م) األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل ،املطبعة احليدرية ،النجف
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األرشف1968 /#1388 ،م ،ج ،1ص.285

14145الطرباين ،املعجم الكبري ،ج ،3ص .113وراجع :البالذري ،أنساب األرشاف ،ج،3
ص228؛ ابن عساكر ،ترمجة اإلمام احلسني ،حتقيق :حممد باقر املحمودي ،جممع
أحياء الثقافة اإلسالمية ،قم1993/#1414 ،م ،ص363؛ ابن طاووس ،الترشيف
باملنن يف التعريف بالفتن (املالحم والفتن) حتقيق :مؤسسة صاحب األمر  ،مطبعة
نشاط ،أصفهان،بال.ت ،ص337؛ حمب الدين الطربي ،ذخائر العقبى يف مناقب ذوي
القربى ،مكتبة القديس ،القاهرة1937/#1356 ،م ،ص145؛ اهليثمي ،جممع الزوائد،
ج ،9ص196؛ الشامي ،سبل اهلدى ،ج ،11ص80؛ القندوزي ،سليامن بن إبراهيم
احلنفي (ت1877/#1294 :م) ينابيع املودة لذوي القربى ،حتقيق :عيل مجال أرشف
احلسيني ،ط ،1دار األسوة ،قم1995/#1416 ،م ،ج ،3ص16؛ الفريوزآبادي ،مرتىض
احلسيني (ت1989/#1410:م) فضائل اخلمسة من الصحاح الستة وغريها من الكتب
املعتربة عند أهل السنة واجلامعة ،ط،3مؤسسة االعلمي ،بريوت1973/#1393،م،
ج ،3ص.296

14146الطرباين،املعجم الكبري ،ج ،3ص123؛ اهليثمي ،جممع الزوائد ،ج ،9ص.198

14147الطرباين ،املعجم الكبري ،ج ،3ص123؛ اهليثمي ،جممع الزوائد ،ج ،4ص.130

14148ذكر البالذري أن اإلمام احلسني اقام يف مكة« :شعبان وشهر رمضان وشوال وذي القعدة،
ثم خرج منها يوم الثالثاء لثامن خلون من ذي احلجة يوم الرتوية».انساب األرشاف ،ج،3
ص.160

14149تاريخ الطربي ،ج ،5ص.279وراجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص99؛ ابن أعثم
الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص93-92؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص164؛ ابن نام ،مثري
األحزان ،ص36؛ النويري ،هناية األرب ،ج ،20ص429؛ األمني ،لواعج األشجان،
ص.113
15150ثورة احلسني حدث ًا وإشكاليات ،ط ،2رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش ،بريوت،
2007/#1428م ،ص.9
15151الطرحيي ،جممع البحرين ،مادة :ما أوله الكاف،ج ،5ص 462؛ الطربيس ،مستدرك الوسائل
ومستنبط املسائل،حتقيق وطباعة :مؤسسة آل البيت  ،بريوت1987/#1408،م،
ج ،10ص321؛ الربوجردي ،حسني الطباطبائي (ت1963/#1383:م) جامع
أحاديث الشيعة ،املطبعة العلمية،قم،بال.ت ،ج،2ص.546

15152ج ،3ص.125

15153راجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،6ص25؛ ابن قتيبة ،املعارف ،ص292؛
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البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،5ص273؛ ابن حبان ،الثقات ،ج ،3ص275؛ أبو
الفرج األصفهاين ،األغاين ،ج ،7ص97؛ ابن طيفور ،أبو الفضل بن أيب طاهر (ت:
990/#380م) بالغات النساء ،مكتبة بصرييت ،قم ،بال.ت ،ص59؛ ابن عبد الرب،
االستيعاب ،ج ،3ص1174-1173؛ ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج ،69ص40؛
ابن األثريُ ،اسد الغابة ،ج ،4ص101؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة ،ج ،2ص29؛
ابن العديم ،بغية الطلب ،ج ،8ص3637؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج ،34ص301؛
القمي ،الكنى واأللقاب ،ج ،3ص213؛ األمني ،أعيان الشيعة ،ج ،1ص27؛ رشف
الدين ،عبد احلسني املوسوي (ت1957/#1377 :م) النص واالجتهاد ،حتقيق :أبو
جمتبى ،ط ،1مطبعة سيد الشهداء  ،قم1983/#1404 ،م ،ص473؛ األميني ،الغدير،
ج ،11ص41؛ شمس الدين ،أنصار احلسني ،ص.227

15154عمرو بن احلمق بن الكاهن اخلزاعي ،صحب النبي  وكان فيمن سار إىل عثامن ،وأحد
األربعة الذين دخلوا عليه الدار ،ومن شيعة اإلمام عيل شهد معه مشاهده كلها وأعان
حجر بن عدي ثم هرب يف زمن زياد إىل املوصل فقتل ومحل رأسه عام 670/#50م وكان
أول رأس محل من بلد إىل بلد بأمر معاوية .راجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج،6
ص25؛ البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،5ص273؛ ابن عبد الرب ،االستيعاب ،ج،3
ص1174-1173؛ ابن األثريُ ،اسد الغابة ،ج ،4ص101؛ القمي ،الكنى واأللقاب،
ج ،3ص.213

15155حتقيق :حممد شكور بن حممود احلاجي أمرير ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1987/#408 ،م،
ص.107

15156حتقيق :سهيل زكار ،دار الفكر ،بريوت1993/#1414 ،م.

15157تاريخ خليفة ،ص177؛ .وراجع :ابن العريب ،أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن حممد املعافري
(ت1148/#543 :م) العواصم من القواصم يف حتقيق مواقف الصحابة بعد وفاة
النبي ،حتقيق :حمب الدين اخلطيب ،ط ،2الدار السعودية للنرش ،جدة/#1378 ،
1967م ،ص229؛ ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج ،28ص202؛ الذهبي ،تاريخ
اإلسالم ،ج ،4ص.169
15158احلليفة« :ذو حليفة» تصغري حلفة ،وهي قرية بينها وبني املدينة ستة أميال أو سبعة ،ومن
مياه جشم بن بكر بن هوازن ،بينهم وبني بني خفاجة العقيليني وكانت منزل رسول اهلل
 إذا خرج من املدينة حلج أو عمرة .راجع :البكري ،معجم ما استعجم ،ج ،2ص464؛
ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،ج ،2ص295؛ املكي ،تاريخ مكة ،ص311؛ احلمريي،
الروض املعطار ،ص.196
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15159ابن خياط ،تاريخ خليفة ،ص .178وراجع :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج،28
ص203؛ الذهبي ،تاريخ اإلسالم ،ج ،4ص.169

16160راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص5؛ الدينوري ،األخبار الطوال ،ص228؛
البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،5ص302؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص-228
229؛ ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص13؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص33؛ ابن
اجلوزي ،املنتظم ،ج ، 5ص323؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص128؛ النويري ،هناية
األرب ،ج ،20ص379؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص.157

16161خالد بن احلكم بن أيب العاص بن أمية أخو مروان بن احلكم ،وجاء أنه كان ممن أرسله
عبد امللك بن مروان عىل قوم لقتال عمرو بن سعيد بن العاص .راجع :البالذري ،أنساب
األرشاف ،ج ،5ص.449

16162راجع :ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة،ج ،1ص190؛ الربي ،حممد بن أيب بكر األنصاري
التلمساين (ت :قبل 1300/#700م) اجلوهرة يف نسب اإلمام عيل وآله ،حتقيق :حممد
التنوجي ،ط ،1مؤسسة النوري ،دمشق1402 ،ه 1981 /م ،ص.42

16163راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص3-2؛ الدينوري ،األخبار الطوال ،ص227؛
الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص217-216؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص127؛
النويري ،هناية األرب ،ج ،20ص376؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص104؛ ابن
خلدون ،العرب ،ج ،3ص19؛ األمني ،أعيان الشيعة ،ج ،1ص.587

16164املقصود هو عثامن بن حممد بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية األموي القريش واله
يزيد عىل املدينة عام 681/#62م وكان فتى غر حدث مل جيرب األمور ومل يكن له رأي
فخلعه أهل املدينة وأخرجوه منها مع من معه من بني أمية فكانت أحداث واقعة احلرة
682/#63م .راجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،5ص38؛ البالذري ،انساب
األرشاف ،ج ،5ص318؛ السخاوي  ،التحفة اللطيفة،ج ،2ص .251ومل نجد ترمجة
لعثامن الثقفي.
16165جاء يف أغلب املصادر أن والية عثامن بن حممد عىل املدينة كانت بعد استشهاد اإلمام
احلسني يف كربالء .راجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،5ص255؛ ابن خياط،
تاريخ خليفة ،ص195؛ البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،5ص318؛ وكيع ،أبو بكر
حممد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي (ت918/#306 :م) أخبار القضاة ،عامل
الكتب ،بريوت ،بال.ت ،ج ،1ص120؛ مسكويه ،جتارب األمم ،ج ،2ص85؛ ابن
عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج ،28ص208؛ ابن اجلوزي ،املنتظم ،ج ،6ص7؛ ابن
األثري ،الكامل ،ج ،3ص203؛ أبو الفداء ،املخترص ،ج  ،1ص191؛ ابن كثري ،البداية
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والنهاية ،ج ،8ص235؛ الزركيل ،األعالم ،ج ،8ص.121

16166ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج ،1ص.191

16167الوليد بن عقبة بن أيب معيط االموي القريش ،يكنى أبا وهب ،وهو اخو عثامن بن عفان
المه ،واله عثامن عىل الكوفة عام 645/#25م فشهد مجاعة عليه عند عثامن برشب اخلمر
فعزله عنها وعاد اىل املدينة ،وملا قتل عثامن انتقل الوليد إىل الرقة واعتزل الفتنة بني اإلمام
عيل ومعاوية ،تويف عام 680/#61م .راجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،6ص
25-24؛ ابن األثريُ ،اسد الغابة ،ج ،5ص92-90؛ املزي ،هتذيب الكامل ،ج ،31ص
60-53؛ الزركيل ،األعالم ،ج ،8ص.122
16168ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج ،2ص.210

16169راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص203؛ البالذري ،أنساب األرشاف ،ج،11
ص20؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص227؛ ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص9؛
املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص32؛ الفتال النيسابوري ،روضة الواعظني ،ص171؛ ابن
عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج ،14ص206؛ ابن نام ،مثري األحزان ،ص13؛ ابن أيب
احلديد ،رشح هنج البالغة ،ج ،20ص115؛ ابن العديم ،بغية الطلب ،ج ،6ص2607؛
العربي ،تاريخ خمترص الدول ،ص110؛ الذهبي ،تاريخ اإلسالم ،ج ،5ص7؛ املكي،
مرآة اجلنان ،ج ،1ص107؛ املقريزي ،إمتاع األسامع ،ج ،5ص363؛ ابن العامد ،شذرات
الذهب ،ص67؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج ،44ص.324
17170اإلمامة والسياسة ،ج ،2ص .210وراجع :املغريب ،رشح األخبار ،ج ،3ص.147

17171ذكرت اغلب املصادر أن النعامن بن بشري خطب يف أهل الكوفة وطلب منهم االبتعاد
عن مسلم بن عقيل واتقاء الفتنة والفرقة .راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص2؛
البالذري ،أنساب ِ
األرشاف ،ج ،2ص78؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص239؛
ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص34؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص42-41؛ مسكويه،
جتارب األمم ،ج ،2ص40؛ الفتال النيسابوري ،روضة الواعظني ،ص173؛ الطربيس،
اعالم الورى ،ج ،1ص437؛ ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب ،ج ،3ص242؛ ابن
طاووس ،اللهوف ،ص25؛ املزي ،هتذيب الكامل ،ج ،6ص422؛ ابن حجر ،اإلصابة،
ج ،2ص.69

17172للمزيد عن مواقف النعامن بن بشري وانحيازه بعد وفاة الرسول  إىل الفرع األموي.
راجع :املنقري ،وقعة صفني ،ص445؛ ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج ،1ص45؛
الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص90؛ مسكويه ،جتارب االمم ،ج ،1ص511؛ الطربيس،
ابو منصور امحد بن عيل بن ايب طالب (من اعالم القرن السادس اهلجري  /الثاين عرش
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امليالدي) االحتجاج،حتقيق :حممد باقر اخلرسان ،مطبعة النعامن ،النجف االرشف،
1966/#1386م ،ج ،1ص409؛ ابن اجلوزي ،املنتظم ،ج ،5ص77؛ الذهبي ،سري
أعالم النبالء ،ج ،3ص139؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج ،23ص8؛ األمني ،أعيان
الشيعة ،ج ،1ص429؛ األميني ،الغدير ،ج ،2ص82؛ مغنية ،يف ظالل هنج البالغة،
ج ،1ص247؛ كحالة ،معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية ،دار إحياء الرتاث،
بريوت ،بال.ت ،ج ،13ص104- 103؛ بيضون ،لبيب ،تصنيف هنج البالغة ،ط،2
مكتبة األعالم اإلسالمي ،قم1987/#1408 ،م ،ج ،1ص.511

17173ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج ،2ص210؛ واغلب املصادر ذكرت أن جيش ابن زياد
الذي أعده حلرب اإلمام احلسني كان قد بلغ ثالثني ألف ًا ،وربام خلط ابن قتيبة بني
عدد اجليش واملبايعني ملسلم .راجع :ابن عنبة ،عمدة الطالب ،ص192؛ الباعوين،
جواهر املطالب ،ص265؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج ،45ص40؛ بحر العلوم ،الفوائد
الرجالية ،ج ،4ص35؛ الصدر ،حسن (ت1935/#1354 :م) تكملة أمل األمل،
حتقيق :أمحد احلسيني ،مطبعة اخليام ،قم1985/#1406 ،م ،ص69؛ األمني ،لواعج
األشجان ،ص.85

17174راجع :اهلاليل ،كتاب سليم بن قيس ،ص188؛ أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص41؛
الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص248؛ املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص66؛ املفيد،
اإلرشاد ،ج ،2ص41؛ الطربيس ،إعالم الورى ،ج ،1ص437؛ ابن األثري ،الكامل ،ج،3
ص141؛ ابن نام ،مثري األحزان ،ص21؛ ابن طاووس ،اللهوف ،ص25؛ النويري ،هناية
األرب ،ج ،20ص397؛ الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج ،3ص299؛ ابن كثري ،البداية
والنهاية ،ج ،8ص163؛ ابن عنبة ،عمدة الطالب ،ص191؛ املجليس ،بحار األنوار،
ج ،44ص.336

17175اإلمامة والسياسة ،ج ،2ص.211
17176اإلمامة والسياسة ،ج ،2ص.212

17177عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن امية بن عبد شمس االموي القريش
يكنى أبا امية ومعروف باالشدق واله معاوية ويزيد املدينة وبعد ذلك طلب اخلالفة فقتله
عبد امللك بن مروان عام 624/#70م يف دمشق .راجع :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق،
ج ،46ص32-29؛ املزي ،هتذيب الكامل ،ج  ،22ص 40-34؛ الزركيل ،األعالم،
ج ،5ص .78
17178ابن قتيبة  ،اإلمامة والسياسة ،ج ،2ص.212

17179راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص42-41؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج،5
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ص248؛ أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبني ،ص70؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص52؛
مسكويه ،جتارب األمم ،ج ،2ص48؛ الرشيف املرتىض ،تنزيه األنبياء  ،ط ،2دار
األضواء ،بريوت1989/#1409 ،م ،ص228؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص141؛ ابن
نام ،مثري األحزان ،ص23؛ ابن طاووس ،اللهوف ،ص34-33؛ النويري ،هناية األرب،
ج ،20ص397؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص.166

18180راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص95؛ البالذري ،أنساب األرشاف ،ج،3
ص177؛ الدينوري ،األخبار الطوال ،ص253؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص276؛
ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج ،45ص50؛ ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب،
ج ،3ص247؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص163؛ ابن العديم ،بغية الطلب ،ج،6
ص2626؛ النويري ،هناية األرب ،ج ،20ص425؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج،8
ص189؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج ،44ص306؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص.106
18181راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص69-67؛ البالذري ،أنساب األرشاف ،ج،3
ص164؛ الدينوري ،األخبار الطوال ،ص244؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص231؛
املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص68؛ ابن اجلوزي ،املنتظم ،ج ،5ص324؛ ابن األثري ،الكامل،
ج ،3ص131؛ ابن نام ،مثري األحزان ،ص28؛ النويري ،هناية األرب ،ج ،20ص382؛
ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص.158

18182نشأ أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهيل الدينوري املروزي يف
أجواء من الوالء للبيت األموي فكان قتيبة بن مسلم فاتح خوارزم وسمرقند وبخارى
أيام الوليد بن عبد امللك(714-705/#96-86م) وتوىل خراسان ،وجده مسلم بن
عمرو الباهيل ،كان حامل عهد يزيد البن زياد عام679/#60مبوالية الكوفة أضافة إىل
البرصة ،وتتلمذ عبد اهلل بن مسلم عىل يد علامء بغداد يف فرتة قوة اخلالفة العباسية ،وكان
قاضي ًا يف الدينور لذلك نسب إليها .راجع :ابن النديم ،أبو الفرج حممد بن ايب يعقوب
اسحق (ت1047/#438 :م) الفهرست ،حتقيق :رضا جتدد ،بال.م ،بال.ت ،ص-85
86؛ ابن األثري ،اللباب ،ج ،3ص15؛ البغدادي ،إسامعيل (ت1920/#1339 :م)
هدية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني ،دار أحياء الرتاث العريب ،بريوت،بال.ت،
ج ،1ص441؛ رسكيس،يوسف الياس (ت1932/#1351 :م) معجم املطبوعات
العربية واملعربة ،مطبعة هبمن ،قم1989/#1410 ،م ،ج ،1ص211؛ الطهراين ،آغا
بزرك (ت1969 /#1389 :م) الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،ط ،2دار األضواء ،بريوت،
بال.ت ،ج ،15ص.1
18183وادي السباع :ويقع يف البرصة عىل طريق املدينة ،سمي بذلك ألن أسامء بنت دريم بن
القني ،كان يقال هلا أم األسبع ،ألن ولدها أسد وكلب والذئب والدب والفهد والرسحان،
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فسمي الوادي هبم وهبذا املوضع قتل الزبري بن العوام فأصبح اسم املنطقة الزبري .راجع:
البكري ،معجم ما استعجم ،ج ،3ص715؛ ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،ج،5
ص343؛ الدمريي ،حياة احليوان ،ج ،2ص18؛ البغدادي ،عبد القادر بن عمران (ت:
1682/#1093م) ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،حتقيق :حممد نبيل طريفي
وأميل بديع اليعقوب ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1998/#1419 ،م ،ج،10
ص.403

18184اإلمامة والسياسة ،ج ،2ص.212

18185شهر بن حوشب األشعري ويكنى أبو عبد اهلل وقيل أبو عبد الرمحن وقيل أبو اجلعد وقيل
أبو سعيد موىل أسامء بنت يزيد بن السكن من أهل دمشق وقيل محص ،وهو فقيه وقارئ
ومن رجال احلديث ،تويف عام 100ه718/م وقيل عام 729/#111م .راجع :ابن
قتيبة ،املعارف ،ص448؛ الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج ،4ص ،378-372الكاشف يف
معرفة من له رواية يف كتب السنة ،حتقيق :حممد عوامة ،ط ،1دار القبلة للثقافة اإلسالمية،
جدة1992/#1413 ،م ،ج ،1ص491-490؛ الزركيل ،األعالم ،ج ،3ص.178
18186ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج ،2ص.213

18187املستدرك ،ج ،4ص .19وراجع :الطرباين ،املعجم األوسط ،حتقيق وطباعة :دار احلرمني،
السعودية1995/#1415 ،م ،ج ،1ص65؛ ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج،14
ص139؛ ابن العامد ،بغية الطلب ،ج ،6ص2581؛ الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج،2
ص207؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص.217
18188اإلمامة والسياسة ،ج ،2ص.213

18189ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج ،2ص.214
19190الدينوري ،األخبار الطوال ،ص.227
19191األخبار الطوال ،ص.233

19192الدينوري ،األخبار الطوال ،ص.233
19193الدينوري ،األخبار الطوال ،ص.238

19194راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص56؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص255؛
ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص60؛ املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص70؛ أبو
الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبني ،ص70؛املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص64-63؛ مسكويه،
جتارب األمم ،ج ،2ص55؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص146؛ املجليس ،بحار األنوار،
ج ،44ص358؛ الرباقي ،تاريخ الكوفة ،ص332؛ الساموي ،أبصار العني (ع)،
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ص142؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص ،66أعيان الشيعة ،ج ،1ص593؛ القريش،
حياة اإلمام احلسني ،ج ،2ص.409

19195األخبار الطوال ،ص.243-242
19196بطن الرمةٍ :
تنصب فيه أودية ،وهي منزل ألهل
واد معروف بعالية نجد وقاع عظيم
ُ
البرصة ،إذا أرادوا املدينة ،هبا جيتمع أهل الكوفة والبرصة ،ومنه إىل العسيلة .راجع:
البكري ،معجم ما استعجم ،ج ،1ص14؛ ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،ج ،3ص.71

19197الدينوري ،األخبار الطوال ،ص.245
19198األخبار الطوال ،ص.246

19199زرود :رمال بني الثعلبية واخلزيمية بطريق احلاج من الكوفة وفيها قرص وبركة وأبار.
راجع :البكري ،معجم ما استعجم ،ج ،2ص694-693؛ ياقوت احلموي ،معجم
البلدان ،ج ،4ص54؛ ابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة ،ص.170
ال رشيف ًا يف قومه ،ناز ً
20200زهري بن القني بن قيس البجيل ،كان رج ً
ال يف الكوفة ،شجاع ًا،
له يف املغازي مواقف مشهورة ،حج عام 679/#60م مع أهله ،ثم عاد فوافق اإلمام
احلسني يف الطريق ،فدعاه اإلمام لنرصته ،فانتقل مع اإلمام وطلق زوجته ،كي ال
يصيبها مكروه بسببه ،وجعله احلسني عىل امليمنة يف واقعة الطف ،فاستشهد فيها عام
680/#61م .راجع :البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،3ص167؛ الساموي ،أبصار
العني (ع) ،ص169-161؛ األمني ،أعيان الشيعة ،ج ،1ص.72-71
20201أنساب األرشاف ،ج ،3ص.167

20202راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص61؛ البالذري ،أنساب األرشاف ،ج،3
ص160؛ ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص69؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص66؛ ابن عبد
الرب ،االستيعاب ،ج ،1ص396؛ الطربيس ،إعالم الورى ،ج ،1ص445؛ ابن عساكر،
تاريخ مدينة دمشق ،ج ،28ص206؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص149؛ ابن نام ،مثري
األحزان ،ص26؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة ،ج ،20ص117؛ ابن العديم ،بغية
الطلب ،ج ،6ص2572؛ أبو الفداء ،املخترص ،ج ،1ص190؛ ابن كثري ،البداية والنهاية،
ج ،8ص171؛ ابن العامد ،شذرات الذهب ،ص67؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج،44
ص.363

20203يوم الرتوية :وهو اليوم الثامن من ذي احلجة سمي بذلك ألهنم كانوا فيه يروون
أبلهم ويرتوون من املاء ألن تلك األماكن مل تكن إذ ذاك فيها آبار وال عيون،فيحملون
معهم املاء من مكة إىل عرفات .راجع :املفيد ،مسار الشيعة يف خمترص تواريخ الرشيعة،
حتقيق :مهدي نجف ،دار املفيد للطباعة،بريوت1993/#1414 ،م ،ص36؛ ابن
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حجر ،مقدمة فتح الباري برشح صحيح البخاري،ط،1دار احياء الرتاث العريب،
بريوت1988/#1408،م ،ص123؛ املرداوي ،أبو احلسن عالء الدين عيل بن سلامن
(ت1480/#885 :م) األنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام املبجل
أمحد بن حنبل ،ط ،2دار أحياء الرتاث العريب ،بريوت1986/#1406 ،م ،ج ،4ص25؛
املباركفوري ،أبو العال حممد عبد الرمحن ابن عبد الرحيم (ت1865/#1282 :م) ،حتفة
األحوذي برشح جامع الرتمذي ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1990/#1410 ،م،
ج ،4ص.33

20204األخبار الطوال ،ص.348
20205األخبار الطوال ،ص.249

20206الدينوري ،األخبار الطوال ،ص.256
20207الدينوري ،األخبار الطوال ،ص.259
20208الدينوري ،األخبار الطوال ،ص.259

20209اليعقويب ،تاريخ اليعقويب ،ج ،2ص .241وراجع :ابن طاووس ،اللهوف ،ص16؛
املجليس ،بحار األنوار ،ج ،44ص235؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص ،24أعيان
الشيعة ،ج ،1ص.587
21210ج ،5ص.10

21211األخبار الطوال ،ص.227

21212تاريخ الطربي،ج،5ص.228

21213عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب بن نفيل القريش العدوي ،يكنى ابا عبد الرمحن اسلم
وهو صغري مل يبلغ احللم ،شهد مع رسول اهلل  غزوة اخلندق وما بعدها ،تويف
عام 693/#74م ودفن بفخ وهو ابن اربع وثامنني عاما .راجع :البالذري ،انساب
االرشاف،،ج،10ص455-446؛ ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج ،31ص-79
204؛ ابن االثريُ ،اسد الغابة ،ج ،3ص .230-227
21214تاريخ اليعقويب ،ج،2ص .245

21215الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص .234وراجع :ابن اجلوزي ،املنتظم ،ج ،5ص325؛
العاميل ،الدر النظيم ،ص542؛ املزي ،هتذيب الكامل ،ج ،6ص433؛ الذهبي ،سري
أعالم النبالء ،ج ،3ص306؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص163؛ ابن حجر،
اإلصابة ،ج ،2ص ،69هتذيب التهذيب ،ج ،2ص.302
21216أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص19؛ الدينوري ،األخبار الطوال ،ص230؛ املفيد،
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اإلرشاد ،ج ،2ص40؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص134؛ ابن خلدون ،العرب ،ج،3
ص22؛ الساموي ،أبصار العني ،ص.40
21217البالذري ،أنساب ِ
األرشاف ،ج ،3ص159؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص239؛
ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص32؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص40؛ ابن األثري،
الكامل ،ج ،3ص134؛ ابن خلدون ،العرب ،ج ،3ص22؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج،44
ص335؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص ،37أعيان الشيعة ،ج ،1ص.589

21218أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص19؛ الدينوري ،األخبار الطوال ،ص.230

21219الدينوري ،األخبار الطوال ،ص230؛ الساموي ،أبصار العني ،ص.79
22220الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص.242
22221تاريخ الطربي ،ج ،5ص.242

22222رشيك بن األعور احلارثي اهلمداين ،كان برصي ًا من شيعة اإلمام عيل ،وذا قدر جليل،
شهد صفني 657/#37م ،وأتى به ابن زياد من البرصة إىل الكوفة فنزل رشيك عىل هاين
بن عروة ،وعنده مسلم ،فمرض رشيك وتويف عام 679/#60م .راجع :البالذري،
أنساب األرشاف ،ج ،2ص79؛ ابن األثري ،اللباب ،ج ،1ص521؛ الذهبي ،سري أعالم
النبالء ،ج ،3ص299؛ ابن حجر ،اإلصابة ،ج ،6ص.445

22223الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص .243وراجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص29؛
البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،3ص79؛ الدينوري ،األخبار الطوال ،ص232؛
مسكويه ،جتارب األمم ،ج،2ص43؛ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب ،ج،3
ص242؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص138؛ ابن نام ،مثري األحزان ،ص20؛ املجليس،
بحار األنوار ،ج ،44ص343؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص45؛ شمس الدين ،أنصار
احلسني ،ص.222
22224تاريخ الطربي ،ج ،5ص.262وراجع :املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص72؛ املزي،
هتذيب الكامل ،ج ،6ص427؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص214؛ ابن حجر،
اإلصابة ،ج ،2ص ،71هتذيب التهذيب ،ج ،2ص.304
22225راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص82؛ البالذري ،أنساب األرشاف ،ج،3
ص169؛ الدينوري ،األخبار الطوال ،ص249؛ ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص76؛
أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبني ،ص73؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص78؛ مسكويه،
جتارب األمم ،ج ،2ص62-61؛ الفتال النيسابوري ،روضة الواعظني ،ص179؛
ابن اجلوزي ،املنتظم ،ج ،5ص335؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص158؛ ابن نام ،مثري
األحزان ،ص34؛ ابن العديم ،بغية الطلب ،ج ،6ص2623؛ املقريزي ،أمتاع األسامع،
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ج ،5ص.364

22226الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص.264

22227راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص61-60؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج،5
ص257؛ املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص70؛ املفيد ،اإلرشاد ج ،2ص66؛
الطربيس ،إعالم الورى ،ج ،1ص445؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص147؛ ابن نام،
مثري األحزان ،ص26؛ العاميل ،الدر النظيم ،ص546؛ النويري ،هناية األرب ،ج،20
ص404؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص171؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج،44
ص363؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص.68
22228الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص.263

22229راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص176؛ البالذري،انساب االرشاف ،ج،3
ص179-178؛ ابن نام ،مثري األحزان ،ص54؛ ابن طاووس ،اللهوف ،ص19؛ ابن
عنبة ،عمدة الطالب ،ص192؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج ،44ص298؛ الساموي،
أبصار العني ،ص57؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص ،185أعيان الشيعة ،ج ،7ص،430
أصدق األخبار يف قصة األخذ بالثأر ،مطبعة العرفان ،صيدا1912/#1331 ،م ،ص.23

23230الطربي  ،تاريخ الطربي  ،ج، 5ص.264
23231تاريخ الطربي ،ج ،5ص.289

23232تاريخ الطربي ،ج ،5ص.303

23233املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص .66اتفقت اغلب املصادر عىل أن عدد املبايعني كان
ثامنية عرش الفا ً راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص41؛ الطربي ،تاريخ الطربي،
ج ،5ص248؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص41؛ الفتال النيسابوري ،روضة الواعظني،
ص173؛ الطربيس ،إعالم الورى ،ج ،1ص437؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص141؛
ابن نام ،مثري األحزان ،ص21؛ النويري ،هناية األرب ،ج ،20ص397؛ الذهبي ،سري
أعالم النبالء ،ج ،3ص299؛ ابن طاووس ،اللهوف ،ص25؛ ابن كثري ،البداية والنهاية،
ج ،8ص163؛ ابن عنبة ،عمدة الطالب ،ص191؛ املقريزي ،أمتاع األسامع ،ج،5
ص363؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج ،44ص336؛ الساموي ،أبصار العني ،ص26؛
األمني ،لواعج األشجان ،ص،38-37أعيان الشيعة ،ج ،1ص.589

23234مروج الذهب ،ج ،3ص.69

23235املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص.73

23236املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص.73
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املصادر واملراجع
أوال :املخطوطات

حممد بن أمحد الدمشقي (ت#871 :
1466 /م) :جواهر املطالب يف
مناقب اإلمام عيل بن أيب طالب،
حتقيق :حممد باقر املحمودي ط،1
جممع أحياء الثقافة اإلسالمية ،قم
1995 /#1416م.

1)1حمفوظ ،حسني :مدفن الرأس
الرشيف ،وثيقة خطية يف مركز اإلمام
احلسني للمخطوطات والوثائق،
بغداد ،حتت رقم .A.H 35116
ثانيا :املصادر

2)2ابن األثري ،عز الدين أبو احلسن عيل
بن أيب الكرم الشيباين (ت/#630 :
1232م) :أسد الغابة يف معرفة
الصحابة منشورات إسامعيليان،
طهران ،بال.ت.

3)3الكامل يف التاريخ ،حتقيق :عمر عبد
السالم تدمري ،دار الكتاب العريب،
بريوت2006/#1427 ،م.
4)4اللباب يف هتذيب األنساب دار
صادر ،بريوت ،بال.ت

5)5اإلدرييس ،حممد بن حممد بن عبد اهلل
بن إدريس (ت1164/#560 :م):
نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق،
ط ،1عامل الكتب ،بريوت،
1989/#1410م.

 6)6ابن أعثم الكويف ،أمحد (ت:
926 /#314م) الفتوح ،حتقيق :عيل
شريي ،ط ،1دار األضواء ،بريوت،
1991 /#1411م.
7)7الباعوين ،شمس الدين أبو الربكات،

8)8بحر العلوم ،حممد املهدي الطباطبائي
ت1797/#1212:م،الفوائد
الرجالية حتقيق :حممد صادق بحر
العلوم وحسني بحر العلوم ط1
مكتبة الصادق ،طهران ،بال.ت.
9)9البخاري أبو نرص سهل بن عبد اهلل
بن داود (ت :بعد 952/#341م).

1010رس السلسلة العلوية ،حتقيق حممد
صادق بحر العلوم ،ط 1املطبعة
احليدرية النجف األرشف /#1381
1962م.

1111الربي ،حممد بن أيب بكر األنصاري
التلمساين (ت :قبل #700
1300/م) :اجلوهرة يف نسب اإلمام
عيل وآله ،حتقيق :حممد التنوجي،
ط ،1مؤسسة النوري ،دمشق،
1981/#1402م.

1212ابن بطوطة أبو عبد اهلل حممد بن
عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم اللوايت
الطنجي (ت1377/#779:م):
رحلة ابن بطوطة ،دار الرتاث،
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بريوت 1968 /#1388م.

1313البغدادي عبد القادر بن عمران
(ت1682/#1093 :م) :خزانة
األدب ولب لباب لسان العرب،
حتقيق :حممد نبيل طريفي وأميل بديع
اليعقوب ،ط ،1دار الكتب العلمية،
بريوت1998 /#1419 ،م.
1414البكري ،أبو عبيد اهلل بن عبد العزيز
(ت1094/#487 :م) :معجم ما
استعجم من أسامء البالد واملواضع،
حتقيق :مصطفى سقا ،ط ،3عامل
الكتب ،بريوت1982/#1403 ،م.
1515البالذري ،أمحد بن حييى بن جابر
(ت892/#279 :م) :أنساب
األرشاف ،حتقيق :حممد محيد اهلل،
دار املعارف ،القاهرة/#1379 ،
1959م.

1616البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني
(ت1065/#458 :م) :دالئل
النبوة ومعرفة أحوال صاحب
الرشيعة حتقيق :عبد املعطي قلعجي
ط 1دار الكتب العلمية ،بريوت
1985/#1405م.

1717الرتمذي أبو عيسى حممد بن عيسى
(ت892/#279 :م) :سنن
الرتمذي ،حتقيق وتصحيح :عبد
الرمحن حممد عثامن ،ط ،2دار الفكر،
بريوت1983 /#1403 ،م.
1818ابن جبري ،أبو احلسني حممد بن أمحد
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الكناين األندليس (ت/#614:
 1217م) رحلة ابن جبري ،دار
صادر ،بريوت1964/#1385 ،م.

1919ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبد
الرمحن بن عيل بن حممد
(ت1200/#597:م) :املنتظم يف
تاريخ امللوك واألمم ،حتقيق :حممد
عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر
عطا ،تصحيح :نعيم زرزور ،ط1
دار الكتب العلمية بريوت#1412 ،
1992/م.
2020اجلوهري إسامعيل بن محاد (ت:
1002/ #393م) الصحاح تاج
اللغة وصحاح العربية حتقيق:
أمحد عبد الغفور العطار ،ط4
دار العلم للماليني ،بريوت
1987/#1305م.

2121احلاكم النيسابوري ،أبو عبد اهلل حممد
بن عبد اهلل ت1014/#405:م،
املستدرك عىل الصحيحني ،حتقيق:
مصطفى عبد القادر عطا ،ط ،1دار
الكتب العلمية ،بريوت /#1410
1991م.

2222ابن حبان ،أبو حاتم حممد بن حبان
بن أمحد التميمي البستي (ت:
965 /#354م) :الثقات ،دائرة
املعارف العثامنية ،حيدر آباد الدكن،
/#1395
1975م.

2323مشاهري علامء األمصار وأعالم فقهاء

أ.د .عامر حممد يونس  .الباحثة إرساء حمسن داود املرعبي
األقوال يف معرفة الرجال ،حتقيق:
جواد القيومي ،ط ،1مؤسسة النرش
اإلسالمي ،قم1996/#1417 ،م.

األقطار ،حتقيق :مرزوق عيل إبراهيم،
ط ،1دار الوفاء ،املنصورة ،بال.ت.

2424ابن حجر ،شهاب الدين أمحد بن
عيل العسقالين ت1448/#852:م
اإلصابة يف متييز الصحابة ،حتقيق:
عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد
معوض ،ط1دار الكتب العلمية
بريوت1995/ #1415 ،م.

2525هتذيب التهذيب ،ط ،1دار الفكر،
بريوت1984/#1404 ،م.

2626مقدمة فتح الباري برشح صحيح
البخاري ،ط ،1دار احياء الرتاث
العريب ،بريوت1988/#1408 ،م.

2727ابن أيب احلديد (ت:
1258/#656م) :رشح هنج
البالغة ،حتقيق :حممد أبو الفضل
إبراهيم ،ط ،1دار أحياء الرتاث
العريب ،بريوت1959 /#1378 ،م.

2828احلريب ،أبو إسحاق إبراهيم بن
إسحاق (ت898/#285 :م):غريب
احلديث ،حتقيق :سليامن بن إبراهيم
بن حممد العاير ،ط ،1دار املدينة،
جدة1985/#1405 ،م.
2929احللبي أبو الصالح تقي بن نجم
(ت1055/#447:م) تقريب
املعارف ،حتقيق فارس تربيزيان
احلسون ،بال .م1996/#1417 ،م.

3030احليل ،احلسن بن يوسف بن املطهر
(ت1325/#726 :م) :خالصة

3131احلمريي ،حممد بن عبد املنعم (ت:
1494/#900م) :الروض املعطار
يف خرب األقطار ،حتقيق :إحسان
عباس ،ط ،2مؤسسة نارص للثقافة،
بريوت1980/#1401 ،م.

3232ابن حنبل ،أمحد بن حممد (ت:
855/ #241م) :مسند أمحد بن
حنبل وهبامشه منتخب كنز العامل يف
سنن األقوال واألفعال ،دار صادر،
بريوت ،بال.ت.

3333اخلصيبي ،أبو عبد اهلل احلسني بن
محدان (ت945/#334 :م) :اهلداية
الكربى ،ط ،4مؤسسة البالغ،
بريوت1991/#1411 ،م.
3434اخلطيب البغدادي ،أبو بكر أمحد بن
عيل (ت1070/#463 :م) :تاريخ
بغداد ،حتقيق :مصطفى عبد القادر
عطا ،ط ،1دار الكتب العلمية،
بريوت1997/#1417 ،م.

3535ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد
احلرضمي املغريب (ت/#808 :
1405م) :العرب وديوان املبتدأ واخلرب
يف أيام العرب والعجم والرببر ومن
عارصهم من ذوي السلطان األكرب،
مؤسسة األعلمي ،بريوت#1391 ،
1971 /م.
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3636ابن خلكان ،أبو العباس شمس
الدين أمحد بن أيب بكر (ت/#681 :
1282م) :وفيات األعيان وأنباء أبناء
الزمان ،حتقيق :إحسان عباس ،دار
الثقافة ،بريوت ،بال.ت.
3737ابن خياط ،أبو عمرو خليفة بن خياط
العصفري البرصي (ت/#240 :
854م) :تاريخ خليفة بن خياط،
حتقيق :سهيل زكار ،دار الفكر،
بريوت1993 / #1414 ،م.
3838ابن داود ،تقي الدين احلسن بن عيل
احليل (ت1339 / #740 :م):
رجال ابن داود ،حتقيق وتقديم:
حممد صادق آل بحر العلوم،
املطبعة احليدرية ،النجف األرشف،
1972/#1392م.
3939ابن دريد ،أبو بكر حممد بن احلسن
(ت933/#321 :م) :االشتقاق،
حتقيق :عبد السالم حممد هارون،
ط ،1دار اجليل ،بريوت#1411 ،
1991/م.

4040الدمريي ،كامل الدين (ت/#808 :
1405م) :حياة احليوان الكربى،
ط ،2دار الكتب العلمية ،بريوت،
2003/#1424م.
4141الدينوري ،أبو حنيفة أمحد بن داود
(ت895 /#282 :م) :األخبار
الطوال ،حتقيق :عبد املنعم عامر،
مراجعة :مجال الدين الشيال ،اهليئة
املرصية العامة للكتاب ،القاهرة،
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2010/#1430م.

4242الذهبي ،شمس الدين حممد بن أمحد
بن عثامن (ت1374/#748 :م):
سري أعالم النبالء ،حتقيق :شعيب
األرنؤوط ،ط ،9مؤسسة الرسالة،
بريوت1993/#1413 ،م.

4343الكشاف يف معرفة من له رواية يف
كتب السنة ،حتقيق :حممد عوامة،
ط ،1دار القبلة للثقافة اإلسالمية،
جدة1992/#1413 ،م.

4444الرازي ،أبو حممد عبد الرمحن بن أيب
حاتم التميمي احلنظيل (ت/#327 :
938م) :اجلرح والتعديل ،ط،1
دار أحياء الرتاث العريب ،بريوت،
1953/#1372م.

4545الرازي ،فخر الدين حممد بن عمر
بن احلسني (ت1209/#606 :م):
الشجرة املباركة يف أنساب الطالبية،
حتقيق :مهدي الرجائي ،مطبعة سيد
الشهداء ،قم1988/#1409 ،م.

4646الرازي ،حممد بن أيب بكر بن عبد
القادر (ت :بعد 1261/#660م):
خمتار الصحاح ،ط ،1دار الكتب
العلمية ،بريوت1994/#1415 ،م.

4747منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة،
حتقيق :عبد اللطيف الكوهكمري،
مطبعة اخليام ،قم1985 #1406 ،م.

4848الزبيدي ،حممد مرتىض (ت#1205 :
1790/م) :تاج العروس من جواهر

أ.د .عامر حممد يونس  .الباحثة إرساء حمسن داود املرعبي
القاموس ،حتقيق :عيل شريي ،دار
الفكر ،بريوت1994 /#1415 ،م.

4949الزبريي ،أبو عبد اهلل املصعب بن
عبد اهلل (ت850/#236 :م) :نسب
قريش ،حتقيق :ليفي بروفنيسال،
ط ،3دار املعارف ،القاهرة ،بال.ت.
5050الزرندي ،مجال الدين حممد بن
يوسف بن احلسن بن حممد احلنفي
املدين (ت1349/#750 :م) :نظم
درر السمطني يف فضائل املصطفى
واملرتىض والبتول والسبطني ،ط،1
بال.م1958/#1377 ،م.

5151الزخمرشي ،أبو القاسم حممود بن عمر
(ت1143/#538 :م) :املستقيص
يف أمثال العرب ،ط ،2دار الكتب
العلمية ،بريوت1987/#1408 ،م.
5252السخاوي ،شمس الدين حممد بن
عبد الرمحن (ت1497/#902 :م):
التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة
الرشيفة ،ط ،1دار الكتب العلمية،
بريوت1993/#1414 ،م.

5353ابن سعد ،حممد بن سعد (ت#230 :
844/م) :ترمجة اإلمام احلسني
 ومقتله ،حتقيق :عبد العزيز
الطباطبائي ،مؤسسة آل البيت
ألحياء الرتاث ،قم#1415 ،
1994/م.
5454الطبقات الكربى ،دار صادر،
بريوت ،بال.ت.

5555ابن سيده ،أبو احلسن عيل بن
إسامعيل (ت1065/#458 :م):
املخصص ،حتقيق :جلنة أحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،بال.ت.
5656السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن
بن أيب بكر (ت1505/#911 :م):
تاريخ اخللفاء ،حتقيق :رضوان جامع
رضوان ،ط ،1مؤسسة املختار،
القاهرة2004/#1425 ،م.
5757الشامي ،حممد بن يوسف الصاحلي
(ت1535/#942 :م) :سبل اهلدى
والرشاد يف سرية خري العباد ،حتقيق:
عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد
معوض ،ط ،1دار الكتب العلمية،
بريوت1993/#1414 ،م.

5858الرشيف املرتىض ،عيل بن احلسني
املوسوي (ت1044/#426 :م):
تنزيه األنبياء  ،ط ،2دار األضواء،
بريوت1989/#1409 ،م.
5959ابن شهر آشوب ،أبو عبد اهلل حممد
بن عيل املازندراين (ت#588 :
1192/م) :مناقب آل أيب طالب،
حتقيق :جلنة من أساتذة النجف
األرشف ،املطبعة احليدرية ،النجف
األرشف1956/#1376 ،م.
6060ابن أيب شيبة ،عبد اهلل بن حممد بن
إبراهيم الكويف (ت/ #235 :
849م) :املصنف ،حتقيق :سعيد
اللحام ،ط ،1دار الفكر ،بريوت،
1989/#1408م.
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6161ابن الصباغ ،عيل بن حممد بن
أمحد املالكي املكي (ت/#855 :
1451م) :الفصول املهمة يف معرفة
األئمة ،حتقيق:سامي الغريري،
ط ،1دار احلديث ،قم/#1422 ،
2001م.
6262الصفدي ،صالح الدين خليل بن
أيبك بن عبد اهلل (ت/#764 :
1363م) :الوايف بالوفيات ،حتقيق:
أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى،
دار أحياء الرتاث العريب ،بريوت،
2000/#1430م.

6363الصنعاين ،أبو بكر عبد الرزاق بن
مهام (ت826/#211 :م) :املصنف،
حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي،
ط ،2املكتب اإلسالمي ،بريوت،
1982/#1403م.
6464الضحاك ،ابن أيب العاصم (ت:
900/ #287م) :األحاد واملثاين،
حتقيق :باسم فيصل أمحد اجلوابرة،
ط ،1دار الدراية ،السعودية،
1991/#1411م.

6565ابن طاووس ،عيل بن موسى بن
جعفر بن حممد احلسيني (ت#664 :
1265/م) :الترشيف باملنن يف
التعريف بالفتن (املالحم والفتن)،
حتقيق :مؤسسة صاحب األمر (عج)،
مطبعة نشاط ،أصفهان ،بال.ت.

6666اللهوف يف قتىل الطفوف ،ط ،1أنوار
اهلدى ،قم1996/#1417 ،م.
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6767الطرباين ،أبو القاسم سليامن بن أمحد
بن أيوب (ت970/#360 :م):
األوائل ،حتقيق :حممد شكور بن
حممود احلاجي أمرير ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت1987/#1408 ،م.

6868املعجم األوسط ،حتقيق وطباعة:
دار احلرمني ،السعودية#1415 ،
1995/م.

6969املعجم الكبري ،حتقيق :محدي بن
عبد املجيد السلفي ،ط ،2دار أحياء
الرتاث العريب ،بريوت/#1405 ،
1983م.

7070الطربيس ،ابو عيل الفضل بن احلسن
(ت1153/#548:م) :إعالم
الورى بأعالم اهلدى ،ط ،1مؤسسة
آل البيت  ألحياء الرتاث ،قم،
1996 /#1417م.

7171تاج املواليد يف مواليد األئمة ووفياهتم
مطبعة الصدر ،قم/ #1406 ،
1985م.
7272الطربيس ،أبو منصور أمحد بن عيل بن
أيب طالب (من أعالم القرن السادس
اهلجري  /الثاين عرش امليالدي):

7373االحتجاج ،حتقيق :حممد باقر
اخلرسان ،مطبعة النعامن ،النجف
األرشف1966/#1386 ،م.

7474الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير
(ت922/#310 :م) :تاريخ األمم
وامللوك ،حتقيق :حممد أبو الفضل

أ.د .عامر حممد يونس  .الباحثة إرساء حمسن داود املرعبي
إبراهيم ،ط ،1دار أحياء الرتاث
العريب ،بريوت2008/#1429 ،م.

دار الرائد اللبناين ،بريوت#1403 ،
1983/م.

7676الطويس ،أبو جعفر حممد بن احلسن
بن عيل (ت1067/#460 :م):
رجال الطويس ،حتقيق :جواد
القيومي األصفهاين ،ط ،1مؤسسة
النرش اإلسالمي ،قم ،بال.ت.

8282ابن العريب ،أبو بكر حممد بن عبد
اهلل بن حممد املعافري (ت/#543 :
1148م) :العواصم من القواصم
يف حتقيق مواقف الصحابة بعد
وفاة النبي  ،حتقيق :حمب الدين
اخلطيب ،ط ،2الدار السعودية
للنرش ،جدة1967 /#1378 ،م.

7575الطرحيي ،فخر الدين (ت#1085 :
1674/م) :جممع البحرين،
حتقيق :أمحد عيل احلسيني ،دار
الثقافة اإلسالمية  ،بال.م#1408 ،
1987/م.

7777ابن طيفور ،أبو الفضل بن أيب طاهر
(ت990/#380 :م) :بالغات
النساء ،مكتبة بصرييت ،قم ،بال.ت.

7878العاميل ،مجال الدين يوسف بن حاتم
بن فوز بن مهند الشامي املشغري
(ت1265/#664 :م) :الدر النظيم
يف مناقب األئمة اللهاميم ،مؤسسة
النرش اإلسالمي ،قم،بال.ت.

7979ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد
اهلل بن حممد (ت1070/#463 :م):
االستيعاب يف معرفة األصحاب،
حتقيق :عيل حممد البجاوي ،ط ،1دار
اجليل ،بريوت1992/#1412 ،م.
 8080ابن العربي ،أبو الفرج غريغوريوس
بن اهرون امللطي (ت#685 :
1286/م) :تاريخ خمترص الدول،
حتقيق :أنطوات صاحلاين اليسوعي،

8181ابن العديم ،كامل الدين عمر بن
أمحد بن أيب جرادة (ت#660 :
1261/م) :بغية الطلب يف تاريخ
حلب ،حتقيق :سهيل زكار ،مؤسسة
البالغة ،بريوت1988/#1409 ،م.

8383ابن عساكر ،أبو القاسم عيل بن
احلسن ابن هبة اهلل بن عبد اهلل
الشافعي (ت1175/#571 :م):
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها
وتسمية من حلها من األماثل أو
اجتاز بنواحيها من واردهيا وأهلها،
حتقيق :عيل شريي ،دار الفكر،
بريوت1995/#1415 ،م.
8484ترمجة اإلمام احلسني ،حتقيق:
حممد باقر املحمودي ،جممع أحياء
الثقافة اإلسالمية ،قم#1414 ،
1993/م.

8585ابن العامد ،أبو الفالح عبد احلي
احلنبيل (ت1678/#1089 :م):
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب،
دار أحياء الرتاث العريب ،بريوت،
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بال.ت.

8686ابن عنبة ،مجال الدين أمحد
بن عيل احلسيني (ت828 :
1424/#م) :عمدة الطالب يف
أنساب آل أيب طالب ،حتقيق:
حممد حسن آل الطالقاين ،ط،2
املطبعة احليدرية ،النجف األرشف،
1961/#1380م.
8787الفتال النيسابوري ،أبو عيل حممد
(ت1114/#508 :م) :روضة
الواعظني وبصرية املتعظني،
منشورات الرشيف الريض ،قم،
بال.ت.

8888أبو الفداء ،عامد الدين إسامعيل
بن عيل (ت1331/#732 :م):
املخترص يف أخبار البرش ،دار املعرفة،
بريوت ،بال.ت.
8989الفراهيدي ،أبو عبد الرمحن
اخلليل بن أمحد (ت/#175 :
788م) :العني ،حتقيق :مهدي
املخزومي وإبراهيم السامرائي،
ط ،1مؤسسة األعلمي ،بريوت،
1988/#1409م.

9090أبو الفرج األصفهاين ،عيل بن احلسني
(ت966/ #356 :م) :مقاتل
الطالبيني ،حتقيق :أمحد صقر ،ط،4
مؤسسة األعلمي ،بريوت#1427 ،
2006 /م.

9191ابن الفقيه ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد
232

بن إسحاق اهلمذاين (ت/#340 :
951م) :البلدان ،ط ،1عامل الكتب،
بريوت1996 / #1416 ،م.

9292الفريوز آبادي ،حممد بن يعقوب
بن حممد بن إبراهيم بن عمر (ت:
414/ # 817م) :القاموس املحيط،
بال.م ،بال.ت.
9393ابن قتيبة ،أبو حممد عبد اهلل بن مسلم
الدينوري (ت889 /#276 :م):
اإلمامة والسياسة ،حتقيق :إبراهيم
شمس الدين ،مؤسسة األعلمي،
بريوت2006/#1427 ،م.
9494املعارف ،حتقيق :ثروت عكاشة،
ط ،2دار املعارف ،القاهرة،
1969 /#1389م.

9595ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل بن كثري
(ت1372/# 774 :م) :البداية
والنهاية ،حتقيق :عيل شريي ،ط،1
دار أحياء الرتاث العريب ،بريوت،
1988/#1408م.

9696ابن الكلبي ،أبو املنذر هشام بن حممد
بن السائب (ت819/#204 :م):
مجهرة النسب ،حتقيق وخط ولوحات
حممود فردوس العظم ،ط ،2دار
اليقظة العربية ،دمشق ،بال.ت.

9797نسب معد واليمن الكبري ،حتقيق:
ناجي حسن ،ط ،1عامل الكتب،
بريوت1988 /#1408 ،م.

9898ابن ماجة ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد

أ.د .عامر حممد يونس  .الباحثة إرساء حمسن داود املرعبي
القزويني (ت886/#273 :م):
سنن ابن ماجة ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد الباقي ،دار الفكر ،بريوت،
بال.ت.

9999املازندراين ،حممد بن إسامعيل (ت:
1801/#1216م) :منتهى املقال
يف أحوال الرجال ،ط ،1مؤسسة
آل البيت  ألحياء الرتاث ،قم،
1995/#1416م.

10100املتقي اهلندي ،عالء الدين عيل بن
حسام الدين الربهان فوزي (ت:
1567/#975م) :كنز العامل يف
سنن األقوال واألفعال ،حتقيق:
بكري حياين وصفوة السقا ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت1989/#1409 ،م.
10101جمد الدين ابن األثري ،أبو السعادات
املبارك بن حممد اجلزري (ت:
1209/ #606م) :النهاية يف غريب
احلديث واألثر ،حتقيق :طاهر امحد
الزاوي وحممود حممد الطناحي،
ط ،4مؤسسة إسامعيليان ،قم،
1944/#1364م.

10102املجليس ،حممد باقر (ت/#1111 :
1699م) :بحار األنوار اجلامعة لدرر
أخبار األئمة األطهار ،ط ،2مؤسسة
الوفاء ،بريوت1983 /#1403 ،م.
10103املزي ،مجال الدين أبو احلجاج
يوسف (ت1341/# 742 :م):
هتذيب الكامل يف أسامء الرجال،
حتقيق :بشار عواد معروف،

ط ،2مؤسسة الرسالة ،بريوت،
1992/#1413م.

10104جمري الدين احلنبيل ،عبد الرمحن
بن حممد املقديس (ت#927 :
1520/م) :األنس اجلليل
بتاريخ القدس واخلليل ،املطبعة
احليدرية ،النجف األرشف،
1968/#1388م.

10105حمب الدين الطربي ،أبو جعفر أمحد
(ت1294/#694 :م) :الرياض
النرضة يف مناقب العرشة ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،بال.ت.
10106أبو خمنف ،لوط بن حييى بن سعيد
األزدي (ت773/#157 :م):
مقتل احلسني ،حتقيق :احلسن
الغفاري ،املطبعة العلمية ،قم،
بال.ت.

10107املرداوي ،أبو احلسن عالء الدين عيل
بن سلامن (ت1480/# 885 :م):
األنصاف يف معرفة الراجح من
اخلالف عىل مذهب اإلمام املبجل
أمحد بن حنبل ،ط ،2دار أحياء
الرتاث العريب ،بريوت#1406 ،
1986/م.

10108املسعودي ،أبو احلسن عيل بن احلسني
بن عيل (ت957/#346 :م) :مروج
الذهب ومعادن اجلوهر ،حتقيق:
أمري مهنا ،ط ،1مؤسسة األعلمي،
بريوت2000/#1421 ،م.
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10109مسكويه ،أبو عيل أمحد بن حممد
بن يعقوب الرازي (ت#421 :
1030/م) :جتارب األمم ،حتقيق:
أبو القاسم إمامي ،دار رسوش،
طهران2001/#1422 ،م.

11110املغريب ،أبو حنيفة النعامن بن حممد
التميمي (ت973/#363 :م):
رشح األخبار يف فضائل األئمة
األطهار ،حتقيق :حممد احلسيني
اجلاليل ،مؤسسة النرش اإلسالمي،
قم ،بال.ت.

11111املفيد ،أبو عبد اهلل حممد بن حممد
بن النعامن العكربي البغدادي (ت:
1022/ # 413م) :اإلرشاد يف
معرفة حجج اهلل عىل العباد ،ط ،2دار
املفيد ،بريوت1993/#1414 ،م.
11112مسار الشيعة يف خمترص تواريخ
الرشيعة ،حتقيق :مهدي نجف ،دار
املفيد للطباعة ،بريوت#1414 ،
1993/م.

11113املقريزي ،تقي الدين أمحد بن عيل
(ت1441/#845 :م) :امتاع
األسامع بام للنبي  من األحوال
واألموال واحلفدة واملتاع ،حتقيق:
حممد عبد احلميد النمييس ،ط ،1دار
الكتب العلمية ،بريوت#1420 ،
1999/م.
11114املكي ،أبو البقاء حممد بن أمحد بن
حممد ابن الضياء احلنفي (ت854 :
1450/ #م) :تاريخ مكة املرشفة
234

واملسجد احلرام واملدينة الرشيفة
والقرب الرشيف ،حتقيق :عالء إبراهيم
األزهري وأيمن نرص األزهري،
ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت،
1997/ #1418م.

11115املكي ،أبو حممد عبد اهلل بن أسعد
اليافعي (ت1367/#768 :م):
مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة
ما يعترب من حوادث الزمان ،حتقيق:
خليل منصور ،ط ،1دار الكتب
العلمية ،بريوت1997/#1417 ،م.

11116ابن منظور ،أبو الفضل مجال
الدين حممد بن مكرم (ت#711 :
1311/م) :لسان العرب ،نرش أدب
احلوزة ،قم ،بال.ت.

11117املنقري ،نرص بن مزاحم (ت#212 :
827/م) :وقعة صفني ،حتقيق :عبد
السالم حممد هارون ،ط ،2مطبعة
املدين ،مرص1962/#1382 ،م.
11118امليداين ،أبو الفضل أمحد بن حممد
النيسابوري (ت1125/#518 :م):
جممع األمثال ،حتقيق :حممد حمي
الدين عبد احلميد ،دار املعرفة،
بريوت ،بال.ت.
11119ابن نارص الدين ،حممد بن عبد
اهلل القييس الدمشقي (ت#842 :
1438/م) :توضيح املشتبه يف
ضبط أسامء الرواة وأنساهبم
وألقاهبم وكناهم ،حتقيق :حممد نعيم
العرقسويس ،ط ،1مؤسسة الرسالة،

أ.د .عامر حممد يونس  .الباحثة إرساء حمسن داود املرعبي
بريوت1993/#1414 ،م.

12120ابن النديم ،أبو الفرج حممد بن
أيب يعقوب إسحق (ت#438 :
1047/م) :الفهرست ،حتقيق :رضا
 جتدد ،بال.م ،بال.ت.12121النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن
شعيب (ت915/#303 :م):
فضائل الصحابة ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،بال.ت.

12122نعيم بن محاد ،أبو عبد اهلل املروزي
(ت900/#288 :م) :الفتن ،حتقيق:
سهيل زكار ،دار الفكر ،بريوت،
1993/#1413م.
12123ابن نام ،نجم الدين حممد بن جعفر
بن أيب البقاء احليل (ت#645 :
1247/م) :مثري األحزان ،املطبعة
احليدرية ،النجف األرشف#1369 ،
1950/م.

12124النويري ،شهاب الدين أمحد بن عبد
الوهاب (ت1332/#733 :م):
هناية األرب يف فنون األدب ،نرش
وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،
القاهرة ،بال.ت.
12125أبو هالل العسكري ،احلسن بن
عبد اهلل بن سهل بن سعيد ابن حييى
بن مهران (ت1005/#395 :م):
مجهرة األمثال ،حتقيق :حممد أبو
الفضل إبراهيم وعبد املجيد
قطايش ،دار الفكر ،بريوت،

1988/#1409م.

12126اهلاليل ،سليم بن قيس (ت#76 :
695/م) :كتاب سليم بن قيس،
حتقيق :حممد باقر األنصاري الزنجاين
اخلوئيني ،ط ،2دار احلوراء ،بريوت،
2009/#1430م.

12127اهليثمي ،نور الدين عيل بن أيب بكر
(ت1404/#807 :م) :جممع
الزوائد ومنبع الفوائد ،دار الكتب
العلمية ،بريوت1988/#1408 ،م.
12128وكيع ،أبو بكر حممد بن خلف بن
حيان بن صدقة الضبي (ت#306 :
1918/م) :أخبار القضاة ،عامل
الكتب ،بريوت ،بال.ت.
12129ياقوت احلموي ،شهاب الدين
بن عبد اهلل الرومي (ت#626 :
1228/م) :معجم البلدان ،دار
أحياء الرتاث العريب ،بريوت،
بال.ت.

13130اليعقويب ،أمحد بن أيب يعقوب بن
جعفر بن وهب ابن واضح (ت:
904/#292م) :تاريخ اليعقويب،
دار صادر ،بريوت ،بال.ت.

13131أبو يعىل ،أمحد بن عيل بن املثنى بن
عيسى بن هالل التميمي املوصيل
(ت919/3073 :م) :مسند أيب
يعىل ،حتقيق :حسني سليم أسد ،دار
املأمون للرتاث ،بال.م#1407 ،
1988/م.
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ثالثا :املراجع العربية واملعربة:

13132األمني ،حمسن العاميل (ت#1371 :
1951/م) :أصدق األخبار يف قصة
األخذ بالثأر ،مطبعة العرفان ،صيدا،
1912/#1331م.

13133أعيان الشيعة ،حتقيق :حسن األمني،
دار التعاون ،بريوت ،بال.ت.

13134لواعج األشجان يف مقتل
احلسني ،مطبعة العرفان ،صيدا،
1912/ #1331م.
13135األميني ،عبد احلسني أمحد (ت:
1972/ #1392م) الغدير يف
الكتاب والسنة واألدب ،ط ،4دار
الكتاب العريب ،بريوت#1390 ،
1970/م.

13136الرباقي ،حسني بن أمحد النجفي
(ت1913/#1332 :م) :تاريخ
الكوفة ،حتقيق :ماجد أمحد العطية،
استدراكات :حممد آل بحر العلوم،
ط ،1املكتبة احليدرية ،النجف
األرشف2003/#1424 ،م.

13137الربوجردي ،حسني الطباطبائي (ت:
1963/#1383م) :جامع أحاديث
الشيعة ،املطبعة العلمية ،قم ،بال.ت.
13138البغدادي ،إسامعيل (ت#1339 :
1920/م) :هدية العارفني أسامء
املؤلفني وآثار املصنفني ،دار أحياء
الرتاث العريب ،بريوت.

13139بيضون ،إبراهيم :اإلمام عيل يف رؤية
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«النهج» و «رواية» التاريخ ،ط،2
مطبعة بيسان ،بريوت#1430 ،
2009/م.

14140التوابون ،بال.م ،بال.ت.

14141ثورة احلسني حدث ًا وإشكاليات ،ط،2
رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش،
بريوت2007/#1428 ،م.

14142بيضون ،لبيب :تصنيف هنج البالغة،
ط ،2مكتبة اإلعالم اإلسالمي ،قم،
1987/#1408م.
14143الربيعي ،عبد اهلادي :قبيلة بني متيم،
مراجعة :عيل الكوراين العاميل ،ط،1
1210/#1431م.

14144أبو ريه ،حممود :شيخ املضرية أبو
هريرة ،ط ،3دار املعارف ،القاهرة،
بال.ت.

14145الزركيل ،خري الدين (ت#1410 :
1989/م) :األعالم قاموس تراجم
ألشهر الرجال والنساء من العرب
واملستعربني واملسترشقني ،ط ،5دار
العلم للماليني ،بريوت#1401 ،
1980/م.

14146رسكيس ،يوسف الياس (ت1351 :
1932/#م) :معجم املطبوعات
العربية واملعربة ،مطبعة هبمن ،قم،
1989 /#1410م.

14147الساموي ،حممد بن طاهر (ت:
1950/ #1370م) :ابصار العني
يف أنصار احلسني ،حتقيق :حممد

أ.د .عامر حممد يونس  .الباحثة إرساء حمسن داود املرعبي
املعارضة السياسية الدينية ،ترمجة
وتقديم :عبد الرمحن بدوي ،ط ،5دار
اجليل ،القاهرة1998/#1419 ،م.

جعفر الطبيس ،مطبعة حرس الثورة
اإلسالمية ،قم1998 /#1419 ،م.

14148رشف الدين ،عبد احلسني املوسوي
(ت1957/#1377 :م) :النص
واالجتهاد ،حتقيق :أبو جمتبى ،ط،1
مطبعة سيد الشهداء  ،قم،
1983/#1404م.

14149شمس الدين ،حممد مهدي :أنصار
احلسني ،دراسة عن شهداء ثورة
احلسني - الرجال والدالالت،
ط ،2الدار اإلسالمية ،بال.م،
1981/ #1401م.

15150الصدر ،حسن (ت#1354 :
1935/م) :تكملة أمل األمل،
حتقيق :أمحد احلسيني ،مطبعة اخليام،
قم1985 /#1406 ،م.

15151الطائي ،نجاح :اغتيال أيب بكر ،ط،1
دار اهلدى ألحياء الرتاث ،بريوت،
1998/#1419م.

15152الطربيس ،حسني بن حممد تقي
النوري (ت1902/#1320 :م):
خامتة مستدرك الوسائل ،حتقيق
وطباعة :مؤسسة آل البيت  ألحياء
الرتاث ،قم1995/#1416 ،م.
15153العاميل ،قاسم حممد مرصي :رسالة
يف التعرب بعد اهلجرة ،ط ،1دار
الغدير ،قم2003/#1424 ،م.

15154فلهوزن ،يوليوس (ت/#1337 :
1918م) :اخلوارج والشيعة

15155الفريوز آبادي ،مرتىض احلسيني
(ت :)1989 /#1410 :فضائل
اخلمسة من الصحاح الستة وغريها
من الكتب املعتربة عند أهل السنة
واجلامعة ،ط ،3مؤسسة األعلمي،
بريوت1973 / #1393 ،م.
15156القريش ،باقر رشيف :حياة
اإلمام احلسني بن عيل  ،ط،1
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 ...ملخص البحث ...
سعى هذا البحث إىل تقديم دراسة بعنوان (من نمـاذج الرثاء العامين احلديث

(رثاء العلامء)) .وقد ُعدّ الرثاء -عىل العموم -غرضا أصيال صادقا ،وهو يرجع إىل
ثالثة جذور أساسية هي( :رثأ ،ورثو ،ورثي) وكلها قد تضمنت معاين الرثاء ،ومدح

مناقب املتوىف .ويعد (رثاء العلامء) أحد اجتاهاته يف شعر الرثاء العامين احلديث .وقد

اختذ البحث نامذج من هذا االجتاه من الشعر العامين احلديث ،معتمدا لتحليل هذه
النامذج املختارة عىل املنهج املوضوعايت؛ وهو منهج يبحث عن املوضوعة (الفكرة
األكثر تكرارا) يف أدب األديب ،كام يفسح للناقد بالتامهي مع تلك النصوص؛ ليعيد
تصديرها مرة أخرى وفق معرفته ،وفطنته بالعالقات املتواشجة ،والقرابات الرسية

بني النصوص؛ وكأنه يواشج بني خيوط غاية يف الدقة واللون؛ ليصنع منها ثوبا آخر

مطرزا بذائقته وإحساسه بالنص.

وقد اختذ البحث تسع قصائد رثائية ألربعة شعراء ُعامنيني معارصين لرثاء

أربعة علامء من أهل عامن يف العرص احلديث .كانت موضوعة كل واحد من هؤالء
الشعراء تعرب عن رمزية عميقة عربت يف جمملها عن حاجة األنا الذاتية لكل منهم

كموضوعة (الغربة) و(الرمز) و(العمى) و(ا ُمل ْلك املفقود) وهي سيميائية خاصة ال

تتوقف عند كونه رثاء ً
املرثي بتعداد مناقبه ،والتغني بحميد سريته
حمضا يستهدف
َّ
بني الناس؛ بل يتجاوز ذلك إىل قضايا ذات أعامق وأبعاد اجتامعية؛ ُتعنَى باإلنسان
احلي من جوانب :دينية ،وسياسية ،واجتامعية سامية.
ّ
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رمزا لقضية وطنية سامية جتاور أناه الفردية
والشاعر الراثي يتخذ املرثي ً

نصه حينذاك
الذاتية ،وحياول جاهدً ا أن ُيسقط فيه شيئًا من ْ
وهج روحه؛ ليمثل ُّ

جادا إىل إجياد ٍّ
حل
انزياحا
حقيقيا عن معاناة ال يزال الشاعر يعاين مرارهتا ،ويسعى ًّ
ً
ًّ

معا؛ لتكوين
لعقدهتا عرب سلسلة متضاممة من اإلشارات املوضوعية التي تأتلف ً
نسيج شعري واحد متداخل متعدد األساليب متجانس يف أفكاره العميقة.
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...Abstract...
Elegiac poetry is thought to be an original theme that is derived
from “Ratha, Rathwa and Rathiya), all denoting commemorating
and praising the qualities of a deceased. Scholars, are considered a
recurrent theme in the modern Omani elegiac poetry. The current
research tackles examples of this theme in the modern Omani poetry
through explicating them according to the “thematic approach”
which investigates the “theme” or ‘recurrent idea’ in his/ her poetry.
It, moreover, provides an opportunity to identify and explicate these
texts to reformulate them within his/ her perception and realization
of the interwoven relationships and inter-textual meanings in the
way threads of various colours and fabrics are dovetailed to make
an embroidered dress that reflects his/ her taste.
The research manipulates nine elegiac poems by four Omani
contemporary poets commemorating four modern Omani scholars.
The theme in their individual poems has deep symbolic expression
of the need to the higher self. These themes included alienation,
symbolism, blindness and the lost kingdom, that is a special theme
that does not only commemorate the deceased and praise his/ her
qualities but exceeds to take hold of matters with great social depth
pertaining humans ,religion, political life and society as well.
The elegy poet takes the commemorated as a symbol of a noble
national cause significant for his/ her higher self, casting some of
his spiritual insight revealing, then, a real predicament the poet still
bitterly suffers. He/ she is eager to solve this predicament through
a series of neatly interwoven thematic signals that yoke form in an
integrated poem altogether with diversity of styles and interrelated
ideas.
245
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يعد الرثاء غرضا شعريا أصيال؛ يعرب عن عاطفة إنسانية صادقة ،وله ثالثة

جذور معجمية؛ هي (رثأ ،ورثو ،ورثي)( )1وكلها تتضمن معاين الرثاء ،ومدح

املتوىف .ويعرفه الدكتور شوقي ضيف بأنه «بكاء يتعمق يف القدم منذ وجد اإلنسان،
ووجد أمامه هذا املصري املحزن؛ مصري املوت والفناء الذي ال بد أن يصري إليه؛

فيصبح أثرا بعد عني ...فيئن الشاعر ويتفجع».

()2

ويعد هذا الغرض ذا اجتاهات كثرية منها ما تعنون به هذا البحث؛ بغية استقراء

جمموعة من نامذجه؛ تتخذ (املنهج املوضوعايت) أداة حتليلية؛ للوصول إىل «العالقات
اخلفية التي تنسجها عنارص املوضوع عرب العديد من الوجوه ،والصور واألشكال

ً
مؤرشا لدور النقد يف الكشف عن روابط هذه
يف العمل اإلبداعي .كام أهنا تعطي
القرابة الرسية»(.)3

يصدُ ر اخلطاب يف هذا احلقلِ عن غراس العقيدة الدينية ،والترشب بمبادئ
ِ
الفكر اإلسالمي احلنيف الذي يبدو َّ
هؤالء الشعراء ُّ
عضوا عليه بنواجذهم؛
أن

واستمسكوا بعروته الوث َقى؛ فهم ِ
ٍ
معياريات وقواعدَ منبثقة عن متجيد
يتكئون عىل
صباح مسا َء -ما ُي ِّغذي
العلم والعلامء ،ويستلهمون ِمن آيِ القرآن العظيم
َ

قناعاهتم ،ويقوي إراداهتم ،وينفخ يف ُر ِ
روح املعرفة ،ورضور َة االستبصار
وعهم َ
برساج العلوم املوسوعية؛ ال سيام ِعلم الدين الذي هو مجاع اخلري ،وبوصفه ُملهماً

املر َء إىل األعامل الصاحلة ،ويطهر النفوس من
سو ًّيا للسلوك اإلنساين؛ فيوجه ْ
أدران الشهوات ،و ُيربيها عىل االعتزاز بمكارم األخالق ،و ُيو ِز ُعها إىل الطموح
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إىل الغايات النبيلة ،واملقاصد الرشيفة؛ فيخرجها من عتامت الضالل إىل عتبات

درجات العلم؛ وليس ّ
أدل عىل هذا من اآليات
دركات اجلهل إىل َ
الرشاد ،ومن َ
ين آ َمنُوا إِذا ِق َ
يل َل ُك ْم َت َف َّس ُحوا ِفي ا ْل َمجالِ ِ
س َفا ْف َس ُحوا
الكريمة :كقوله ﴿يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
َي ْف َس ِح الل ُه َل ُك ْم َوإِذا ِق َ
ين ُأو ُتوا
ين آ َمنُوا ِم ْن ُك ْم َوا َّل ِذ َ
يل ان ُْشزُ وا َفان ُْشزُ وا َي ْر َف ِع الل ُه ا َّل ِذ َ

جات َو ُ
ا ْل ِع ْل َم َد َر ٍ
مرتبتي فئتني متناقضتني
ايزا بني
اهلل بِما َت ْع َم ُلونَ َخبِ ٌير﴾( )4وكقوله ممُ ً
ْ
من الناس يف مستوى العلم َ
ساجد ًا َوقائِم ًا َي ْح َذ ُر ِ
ِ
آناء ال َّل ْيلِ
اآلخ َر َة
﴿أ َّم ْن ُه َو قانِ ٌت َ
ين ال َي ْع َل ُمونَ إِ َّنما َيت ََذ َّك ُر ُأو ُلوا
ين َي ْع َل ُمونَ َوا َّل ِذ َ
َو َي ْر ُجوا َر ْح َم َة َر ِّب ِه ُق ْل هَ ْل َي ْس َت ِوي ا َّل ِذ َ
َ
األ ْل ِ
باب﴾(.)5
ّ
إن َمن يفسرّ األشيا َء بغيبية ُمعتمة كاحلنادس ،ال يعرف هلا دليلاً  ،وال يستحرض
مزاجه
هلا برها ًنا؛ إنام يتبع رأ ًيا قد ُيصيب ،وقد يخُ طئ ،أو
ً
عابرا ،أستاذه العتيد ُ
انطباعا ً
التخر ِ
صات ،رائ ًيا وج َه ِّ
احلل ْ
إن ُوفقْ إليهِ -من رؤية ض ِّيقة،املتلبس بسوداوية
ّ
ُّ
ال تتجاوز احتاملاً واحدً ا ،أو َّ
أقل منه؛ فيتأرجح بني اإلقدام عىل اليشء باحتامل

واج ٍ
ضعيف ،أو اإلحجام عنه بق ْلب ِ
ف ،وربتام انطلق يف سبيل مطلبه برعونة؛ فال
ُيدرك معنى اإلرعواء إىل نور األخذ بمس َّلامت العلم ،يف عناد عجيب يتحدّ ى ضياء

الشمس ،ويتعا َمى عن نور الربهاناملبني.

أ ّما العامل فهو عىل بصرية من أمره؛ يستيضء بنور الربهان ،ويسرتشد بضياء
متعددة األشكالُ ،م ْست َْكنِها عم َقها وتفاصي َلها ِ
ِ
بآلة
ناظرا إىل اليشء من وجوه
الدليل ً

﴿ه َو ُ
ِ
اهلل
العلم،
والسببية املنطقية التي تقوده إىل حقيقة مط َلقة تنطق يف كل يشء بأنه ُ
ا َّل ِذي ال إِل َه إِ َّال ُه َو عالِ ُم ا ْل َغ ْي ِ
ب َو َّ
يم﴾(.)6
الر ْح ُ
الر ِح ُ
من َّ
الشها َد ِة ُه َو َّ
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َ
َ
والقول باحلكمة؛
والعمل باهلدى،
العلم باحلق،
إن األنبياء  مل يورثوا إال
َ

األمور يف مواضعها الالئقة هبا ،وأرشدوا الناس إىل َج َوا ِّد اخليرْ ؛ ومنهل
فوضعوا
َ

وزكت أقدار النفوس بقيم العلم؛
اإلحسان؛ فاندحر اجلهل ،وسطع نور العلم،
ْ

يقول اإلمام عيل من (البسيط):

ِ
ُ
إهنم
أله��ل
الفضل إال
ما
ِ
العلم ُ
ٍ
ام���رئ م��ا ك��ان حيسن ُُه
وق���دْ ُر ك��ل

���ن اس��ت��ه��دَ ى ِ
ع�لى ا ُهل���دَ ى لمِ َ ِ
الء
أد ُ
()7
َ
أع��داء
العلم
واجلاهلون أل ِه��ل
ِ
ُ

وهبذا اجلامل الفلسفي العقدي يتغ ّنى أكثر شعرائنا يف شعرهم ونظمهم،

ويتخذونه موضوع أحلاهنم وأرجازهم ،يف كثري من مؤلفاهتم؛ يقول شيخنا نور

(رجزَ ه الرائق):
الدين الساملي -رمحه اهلل -يف َ
ال��ص��ح��اح
وال��ع��ل�ما ق���دْ ج����ا َء يف
ِ
ِ
ل�ل�أن���ب���ي���اء َو َر َث��������� ْه
وأهن��������م
ْ

ً
أي��ض��ا يف ذوي ال��ع��ل��و ِم
وج����ا َء
ّ
ش�������ك ل��ل��ب��ص��ائ��ر
ألن�������ه ال
ال��ق��ل��ب م��ه�ما ُع ِ
ِ
��دم��ا
����و ح��ي��ا ُة
ْ
وه َ

���ق ك��امل ِ
ب���أهن���م يف اخل��� ْل ِ
��ص��ب��اح
ِ
ْ
ٍ
ي��ك��ن أولىَ
ب�ش�يء َو ِر َث����� ْه
����ن
ْ
و َم ْ
ِ
ل���ل���ن���اس ك���ال���ن���ج���و ِم
ب����أهن����م

ِ
ن����ور ك��م��ث��لِ
ال���ع�ي�ن ل��ل��ظ��واه��ر
ٌ
()8
��م ْ��ي ٍ
��ت ُو ِس��م�ا
ف��ذل��ك ال��ق��ل ُ
��ب بِ َ

(رجز آخر) يوضح الشيخ الساملي األثر الذي ترتكه وفاة العالمِ عىل
ويف َ

اإلسالم وأهله:

َ
���م ٌ
ق��ي��ل يف اإلس��ل�ا ِم
���ة ق���د
و ُث��� ْل َ

ف���ه���م ْ
ال���ف���ن���اء
���ه���م
ع���م
وإن
ُ
ُ
ّ
ْ
أم����وات
ف��ه��م
����داه����م
�����ن َع
ُ
و َم ْ
ُ
ْ

ال��ع��ل��م ب�لا ال��ت��ئ��ا ِم
م����وت أخ���ي
ُ
ِ
أح����ي����اء
ع���ن���ه���م
ب��م�ا َروي�����ن�����ا
ُ
ُ
ْ
وإن ي��ك��ون��وا بيننا م��ا م��ات��وا
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ثمة أمر خطري يف هذا النوع من الرثاء يتصل ب ُل ِّب املذهب اإلسالمي الذي

يتمذهب به أكثر أهل عامن؛ وهو املذهب اإلبايض الذي ح ّقق أول إمامة ظهور
بقيادة اإلمام ُ
اجل َل ْندَ ى( )10بن َم ْس ُعود بن َج ْي َفر  خالل العرص األموي؛ إذ حيدد

ترشيعيا يف مسألة انتخاب اإلمام ،وتسمى
مؤسسيا
دورا
املذهب للعلامء اإلباضيني ً
ًّ
ًّ

مجاعة العلامء أوالء ب «أهل َ
مكونة من علامء إباضيني يمثلون
احلل َ
والع ْقد ،وهي َّ
السلطة الترشيعية العليا ،واملرجع احلقوقي ،واملذهبي ،والسيايس؛ فت َْح َت إرشافهم

يتم انتخاب اإلمام ،أو خ ْلعه وهم املسؤولون عن إدارة كل شؤون اإلمامة،
ُّ
و ُي ِ
رشفون عىل تطبيق مبدأ الشورى ،ويسهرون عىل عدم االنحراف عنه ،وهم –

أيضا  -القضاة واملؤرخون واملعلمونِ .
ً
خرج بعض الشعراء املعروفني
ومن بينهم َ

والقادة الثوريني»(.)11

مالحظات عامة عىل هذا النوع من النامذج
ً
مشرتكا
موضوعا
نصية رثائيةتتخذ املرثي
ً
األوىل :يتوافر البحث عىل نامذج َّ
ِ
بني شاعر ْين أو أكثر؛ مما يفسرِّ املوقع االجتامعي العايل الذي َ
أوالء العلامء
حيظى به
املرثيون بني أفراد املجتمع العامين وشعرائهم.

يغلب عىل (األنا)الراثية يف مثل هذه النامذج ِ
الثانيةِ :
احلس القومي؛ إذ ينطلق

خطاب الشاعر االنفعايل باحلدث من اجلامعة؛ الفعل مضا ًفا إىل ال (نا) مثل الرتاكيب
ور ِزئْنا ،و َف َقدْ نا )...وهذا من بالغة ِ
الكلم؛ إذ َّ
إن العالمِ هو ثروة
اآلتيةُ ( :ف ِج ْعناُ ،

انتحبت عليه كا ّفة؛ فعبرَّ َ الشعراء
مجيعا ،فإذا مات
ْ
لألمة؛ حياته منفعة وتبرصة هلا ً
عن ذلك؛ فظهرت يف أغلب رثائهم مثل هذه الص َيغ الرتكيبية اجلمعية.
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الثالثة :من خالل اإلشاريات املوضوعية املبثوثة يف نسيج نص الراثي تبدو

للشاعر فكرة عميقة تتجاوز النص من كونه رثاء ً
حمضا يتوقف عند املظهر اخلارجي
متأثرا بالظروف اخلارجية بحسب معاناة حقيقية تعرب عن الشاعر نفسه.
النامذج الرثائية
أ .رثاء العالمة حممد بن سامل الرقييش (ت )#1387

()12

تتوافر يف رثائه قصيدتان؛ األوىل لعبداهلل بن حممد الطائي ،واألخرى للشيخ

عبداهلل بن عيل اخللييل .أما رثاء الطائي له؛ فهو عىل النحو اآليت:

تصدعت إ َّب َ
ان حياة املرثي؛
يربط الشاعر مرثيه بقضية احلرية العامنية التي
ْ

بسبب أطامع خارجية؛ وجيهر بوجوب تطهري البالد من هذا الطمع؛ فيقدم املرثي

ِّ
الدوال يف هذا املعنى« :املَنار،واملَ ْع َلم ،واملَ ْف َخر،
(رمزا للقضية) ويعا ِور يف استعامل
ً

لألسوة احلسنة،
والرمز» وهي يف جمملها صفات ُعل َيا تنسجم مع الدور القيادي ْ
وال ِوراثة العملية لألنبياء واملصلحني االجتامعيني ِمن البرش؛ وهبذا تتحقق الرمزية

القيادية التي يؤمن بمنطلقهاالشاعر الراثي؛ يقول من (الكامل):
ه���ذا ال��رق��ي�شي ال��ش��ه��ي��دُ ح��ي��ا ُت��ه

ص��ارت عىل ُس�� ُب��لِ ِ
فاح َمنارا
ْ
الك ِ

م��ك��ر ٍ
م��ة ورم����زَ قضية
ي��ا ِخ����دْ َن
ُ

م��ن ذا ُي��ع��ي��دُ ك��ف��اح��ك اجل��ب��ارا
()13
أن���ت ُت��ق��ا ِر ُن األب�����رارا
ال��ي��وم َ
َ

دارس���ا
أص��ب��ح
��ع�� َل�ًم�اً للدين
َ
ً
ي��ا َم ْ
��ف��خ��را ل���ل���دا ِر يف أج��ي��الِ��ن��ا
ي���ا َم
ً

����ن ذا ي����رود امل��ن��ه��ج امل��خ��ت��ارا
َم ْ
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وال يفوت الشاعر يف ّ
الرمز) ْ
أن يرتك للخطاب
ظل احلديث عن مواقف (املرثي ّ
يف ِ
يعرج منها عىل طر ْ
واضعا كليهام يف ِك َّف ٍة واحدة؛
العداء اخلارجي والداخيل
ً
حمطة ِّ

الوحدة العامنية ،وحماولة إزهاق لروح العلامء الذين
كوهنام
َ
مصدر متزيق لصف َ
الشعب؛ فيقول من (الكامل):
يستنهضون عزائم ْ
حيكمها ال�� ُب��غ��ا ُة وأه ُلها
وال����دار
ُ

ذاقوا ا َهل َ
األوزارا
وان وحطموا
َ

()14

إذن؛فموقف املرثية موقف (خطاب سيايس) ِمن الدرجة األوىل؛ فقد وجد

الشاعر يف موت املرثي املكافح الفرصة السانحة؛ إلهلاب مشاعر الوضع الداخيل
رفضا لألطامع ،وإثارة لروحاالحتاد؛دفاعا عن ِ
وتفجريه؛ ً
احل َمى؛ من خالل إثارة

لت إليه هذه املهمة املجيدة عرب سريورة
احلامس بوساطة الشعر الذي طاملا ُو ِك ْ
التاريخ اإلنساين والعريب؛ فيقول من (الكامل):
رأي��ت كمثلِ موتِ َك ُم ً
ما ْ
وقظا
إن
ُ
ُّ
متحفزا
ث���ائ���را
أص��ب��ح
ف��ال��ك��ل
ً
َ
ً
األح����رار يف
ي��رى
ال ب��دَّ ِم ْ
ُ
��ن ي��و ٍم َ

�����ز ال����ب��ل�ا َد ون���ب��� َه األف���ك���ارا
َه َّ
َ
ع�م�ان ب���دارا
���دار ب��ن��ي
ي��دع��و ال���بِ َ
()15
إرشاق ِ
ِ
�����ه أنّ����ا أخ��ذن��ا ال���ث���ارا

مجيعا؛ ناشدً ا العودة إىل
ري صوته؛ ليبلغَ أ ْذ َن الشعب العامين ً
ههنايمدُّ َجه َ

االستقرارعىل تراب البالد ،بني بني أمه؛ ُيستدل عىل غايته هذه بإشارته املوضوعية

هم” بكل ما فيها من غياب الفاعلية ا ُمل َع َينة ،وإطالق
الالحقة» ُش َ
تت َشم ُل ْ
االحتامالت يف تعدّ د الفاعلني ا ُمل ْعت َِدين واملستكينني ،فضلاً عماّ احتوهتسرية الشاعر

من تباين مواقع غربته خالل ثالث وعرشين سنة( )16قضاها خارج البالد وهو ِ
حي ُّن
حننيَ ال ُب ْزل إىل معاطنها؛ فيقول من (الكامل):

252

أ.م.د .مخيس بن ماجد الصباري

ِ
َ
ال��ك��ون نشكو رضنا
ل��ك ي��ا إل��� َه

األح��رار ُ
هم)
فعبادك
(ش َ
ُ
ُ
تت شم ُل ْ

��ق ع��ط ِ��ف َ
وب��أ ْف ِ
��ك نعقدُ األب��ص��ارا
()17
وغ��دا ِ
تتبارى
هم
َ
ال��ع��دا ُة بنهبِ ْ

ريا إال هو؛ ألهنالقايض العادل
يلجأ املخلوق إىل خالقه عندما ال جيد له نص ً

وعز ْ
أن
جار
وطم بالؤه عىل جبال األمن العامنية؛ َّ
ينترص للمظلوم؛ فعندما َ
ّ
العدوّ ،

توجه خطاب الشاعر إىل اهلل  يف صورة استغاثة واستنجاد ،مؤمنًا
َ
يواجهه أحد؛ ّ
ِ
املعتدي؛ فبسط الشاعر ُأك َّف الرضاعة إىل ربه مستنجدً ا
لدحر
القوة الصاعقة ْ
بوجود ّ
ً
ريا إىل رهبا؛ لترضع
برمحته ،ومستغلاًّ وق ًتا
مباركا تصعد فيه روح العالمة املرثي سف ً

بسط شكوى البالد ،وحال العباد؛ يقول من (الكامل):
إليه  وحدَ ه يف ْ
َ
حمْ�����اك ق���دْ ت����ا َه ال��ع��دو ف��ج��ارا
ُر
ت��رزح يف األذى
األع���داء
زم��ن به
ٌ
ُ
ُ

ِ
اللئيم ِف��ج��ارا
احل��ق��د
���ن
ِ
وأت���ى ِم َ
()18
َ
ُ
نجم غ���ارا
ط��ال وك��ل
والليل
ٍ

نفية؛ باندفاع ساخط عىل
ويميض ُمس ِّب ًبا
تراخي بعض ُ
الوالة عرب متواليات َم ّ
َ

الوضع اجلامد؛ مستل ِهام من التاريخ العامين املجيد عقائدية األسباب التي حا َد عن
اإليامن بحنفيتها والة األمر يف عصرْ املرثي؛ فيقول من (الكامل):
ِ
هم
«قي ِد
األرض» ُ
يرفع بندَ ْ
ال ُح ْك َم ْ
ال س ْف َن َ
هم
أمح��د تزدهي يف بح ِر ْ

حت��ث��ه��م
ل���ل���س���امل���ي
ال دع�������و ٌة
ْ
ِّ
ال ن����خ����و ٌة ع���رب���ي���ة ال َغ���ْي��رْ ٌة

��ش��ي��ع ف��ي��ه��م ع����ز ًة و َف���خ���ارا
َف�� ُي
ُ

ف��ت��ك��اد ْ
ت��ت��وع��دَ األم���ص���ارا
أن
ُ
َّ
م��ن��ه��م ص����ار ًم����ا ب��ت��ارا
وهت�����ز
ُّ
ْ
ْ
أفهل غ���دَ ْوا أص��ف��ارا؟
دينية،

()19

وتلح عىل الشاعر الفكرة املوضوعاتيةالتي ترافق نص مرثاته؛ باحلاجة امللحة
ُّ

إىل الوطن؛ فيختم داع ًيا مواله بصيغة اجلمع نيابة عن (األنا) اجلمعية للشعب ناشدً ا
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الرعاية الربانية ،واالستقرار الوطني؛ فيقول الطائي من (الكامل):
ْ
َ
ع�م�ان وأه�� َل��ه��ا ب��رع��اي ٍ��ة
ف��اش��م��ل

َ
اس��ت��ق��رارا
جي���دون ب�ينَ ظ�لالهِ��ا ْ

()20

الر َق ْي يِ ِّ
ش؛ فتبدأ بنظرة فلسفية عامة ير ُقب فيها
أما مرثية الشيخ اخللييل يف الشيخ ُّ

تباين احلركات الضدية يف أغلب األشياء ،ثم يتخلص برباعة منها إىل العالقة الثنائية
الضدية التالزمية لطبيعة احلياة البرشية من العيش والفناء ،والفرح واحلزن...

ً
رابطا إياها باحلركة الكونية العامة يف إيامن عميق َّ
بأن اإلنسان جزء طبيعي يتحرك
َو ْفقَ حركة الكون؛ وال ينفصل عن هذه احلركة التي يضبطها قانون القدر اإلهلي
املنيع.

ممهدً ا لنبأ موت
ويظل يقرتب من احلدَ ث عبرَ متواليات من الضدية واملقابلة؛ ِّ

رمزا للعويل والبكاء؛ ليعلن املصاب اجللل؛ فينقل
الرقييش ،ثم ُيقدّ م النادبات ً

اخلطاب من العموم املتناقض ،إىل اخلصوص املتفاعل ،مع احلركة الضدية الكونية

وكأن هذه احلركة ساحة معركة حقيقية؛ ير ِ
َّ
جتز فيها أهلها بإيقاع ذي
بد ًءا وهناية؛
هينمة رجزية رسعان ما تستودعه ذائقة اخللييل قافية رثائه؛ فيقول من (الرجز):
ع���ي���ش ِ
ٌ
ي��ل��ح��و
وف����ن����اء
ي���ل���ح
ٌ
ُ

��ح��و
ْ���ب���ت ذا
وق�������دَ ٌر ُي���ث
ُ
وي��م ُ
ْ

ٌ
ٌ
أج����ل
وأم�������ل ُي���ص��ري ُع�������راه

������ر ُح
ٌ
وف�������رح ي���ق�ض�ي ع��ل��ي��ه َب ْ

وك����ائ����ن����ات ت���ب���ت���دي وت��ن��ت��ه��ي
ٌ

���ات ط��امل��ا
وب���اك���ي���ات ُم���ب���ك��� َي ٌ
ٌ
ص����اح����ت ب���ن���ا َت���ن���ع���ي إل��ي��ن��ا
ْ
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���ع��� َي���ا ْ
رش ُح
ُي��ع��نَ��ى هب���ا
ٌ
م��ت��ن و َي ْ

ج����ر ُح
ده�����ر وس�����ال
ع����دا هب���ا
ٌ
ْ

َعلام ُمصا ُبه للكائنات ف���دْ ح

ُ()21
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(منار ومع َلم ورمز) للكفاح
ولئن كان الطائي قد أعلن رصاحة عن مرثيه بأنه
ٌ

الوطني فلم يكن للخلييل ْ
ريا فقد َجعل (السيف والرمح)
أن يبتعد عن هذا املعنى كث ً
َح َّي ِ
ني بموته يف مقابلة عجيبة تتخذ الكناية الترصحيية صورة حية لرسمدية املقاومة

الباسلة ضد املعتدي ،وصالبة املوقف الوطني األيب؛ بوساطة تشبيه املقاومة التي

أذكاها املرثي بالصمصامة والرمح.

ٍ
خطوات؛ ليؤكد أهلية املرثي بمكانة املقاوم الر ْمز؛ فيفرز له من
ويتقدم

يب؛ فيقول من (الرجز):
الصفات ما يتناسب مع هذا الدور
ِّ
القيادي األ ِّ
ي��ك��ن
ل��ئ��ن
م���ات ال��رق��ي�شيُّ فقدْ
َ
ْ
ْ

ٌ
وم���وق���ف
����ع
وج����ام����ع
وجم����م ٌ
ٌ
َ

ٌ
���ه
وح���������ادث ع����ي ب����ه
ح���ك���ام ُ
ُ
ب���ع���زم ِ
ِ
ٌ
���ه
وأزم����������ة ف���رج���ه���ا

ٌ
ورم�����ح
ص���م���ص���ام���ة
ح�����ي ب����ه
ُ
َّ
ُ
��ح
ال��ع��ل�ما
س ف��ي��ه ُ
��ص ُ
وال��ف ْ
يخَ�����ر ُ
َ
ك����أن��م�ا ف���ي���ه���ا ال����دم����ا َت ِ
���س���ح

س��ب��ح
ل��ه ع�لى ب��ح�� ِر النجيع
ُ

()22

ويرجع إىل الفكرة الكونية العامة ،وسيطرهتا القدَ رية والقضائية يف التحكم

مرورا بتعزية الشعب
ونشورا؛ فيختم به اللوحة
بسريورة األشياء حياة ومو ًتا ،وبع ًثا
ً
ً

مناديا هلم ب «بني السمحاء» دون ْ
أن يتعرض ملن تعرض هلم الطائي ساب ًقا؛ فيقول

من (الرجز):

ُ
قضية ال��ق��ض�� ْا ْ
إن صدها
تلكم
ْ
ربا ِ
الس َم َحا عىل
عىل ص ً
بنيه وبني َّ

��ح
��ب ُ
ْ
زج ٌ
�����ر وال ث��نَ��ى َم���داه���ا َك ْ
()23
ُم��ص��ابِ ِ
ال��ن��ج��ح
رب ف��ي ِ��ه
ُ
��ه فالص ُ
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ب) رثاء الشيخ العالمة أمحد بن سعيد بن نارص ِ
الك ْندي (ت)#1398

()24

يتوافر هذا املرثي عىل قصيدتني للشاعرين السابقني؛ الطائي واخللييل .أما
خطاب َم ْرثِية الطائي فيه؛ فتظهر فيه املوضوعاتية التي تكررت يف مراثيه السابقة،
وال تزال تتكرر حاملة دوال الغربة؛ مثل( :عىل ُب ْعد ،يف ُب ْعد ،بِ ُب ْعد) ثم يتخذ مرثيه

ر ْمزا وطنيا؛ فيضفي عليه صفات الوطنية كـ( :العنوان والشعاروالرعاية والصورة
املثلىَ  ،واملَالذ) ومما يقول من (الطويل):
ٍ
رفعنا َ
َ
مسلك
األعناق يف كل
بك

ٍ
َ
مسلك
العنوان يف كل
وكنت لنا
َ
ٌ
ماثل
اجلسم
بكيت عىل ُب ْع ٍد فال
ُ
ُ

ول��ك��ن يف ق��ل��ب��ي ألمح����دَ ص���ور ًة
ِ
بالتوجيه والفضلِ
رع���ا َ
يافعا
ين
ً

ٍ
���ه
ف��ك��ان َم�ل�اذي يف
أروم ُ
ط��ري��ق ُ
��ع ٍ
رع���ا َ
��ت ناشئا
��د وق��د ك��ن ُ
ين يف ُب ْ

ال��ده��ر يقسو ب�� ُب ْ��ع ٍ
��د وي��ا هلا
ك��ذا
ُ

ُ
ينطق
رم���زا باملفاخر
عشت
فقد
َ
ً
رأي وخ��� ْل ٌ
ُ
م��وث��ق
���ق
���ه ٌ
م���ع���ا ُمل ُ

النع ُ
ش املسجى يحُ ُ
لق
أمامي وال ْ
الع ْم ِر ُ
خيف ُق
بأنوا ِرها قلبي م��دَ ى ُ

واخل��ط��و ل��ل��غ ِ
ُ
مطلق
��د
وراق��ب��ن��ي
ُ
ٍ
رج�����اء يحُ َ ُ
��ق��ق
وك����ان دل��ي�لي يف
ُ
���رزق
��اي ُي
َ
ف�م�ات وي��رج��و أن ل��ق��ي َ

وت��ر ُ
ف��ق
ده��� ٍر ال تلنيُ
رصام��ة ْ
ُ

()25

سن
والصورة التي يرسمها للمرثي تطفح بإشارات أستاذ ّية الشيخ للشاعر يف ٍّ

ويافعا.
واإلرشاد،أيام كان الشاعر ناشئًا
ُم ْب ِكرة من خالل الرعاية والتوجيه
َ
ً

ويتخذ اخلطاب يف خامتة املرثية شكل الوداع بدعاء مرشوط باهنامر األمطار،
يف عالقة ندية بانسكاب الدموع؛ فكالمها ماء؛ ِ
تسح به السحب ،أو تذرفه شؤون

اجلفون ،معز ًّيا األهل يف فقيدهم؛ بام و ِرثوه منهمن ْ
فضل ،وجمد ُمؤ َّثل؛ فيقول من

(الطويل):
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َ
��ع
عليك
ُ
س�لام اهلل م��ا َس��ح َم��دْ َم ٌ
ُ
ال��ك��رام ع��زاؤن��ا
األه���ل
وي��ا أهي��ا
ُ

َّ
م��ن ع��ي��و َ
تفه ُق
ين َ
وإن دم��وع��ي ْ
ِ ُ ()26
ِ
بالفضلِ
ْ
واملجد ُت��غ��دق
بذر َّي ٍة

ّ
واحلث عىل
أما مرثية اخللييل يف هذا املرثي فالالفت فيها َتكرار أبيات التعزية،

َّ
ولعل هذا ناتج من املقام
التحليّ بفضيلة الصرب ،كام هو الشأن يف معظم مراثيه؛

العلمي واألديب؛ ممّا يؤهله ْ
موجها اجتامع ًيا؛ لكل نادب قد يخُ رجه احلزن
أن يكون
ً

عن مسار الرشيعة التي ترفض التطرف يف االنفعال ،وتقبل بالتفاعل املتوازن؛
مستلهماً من السرية النبوية الرشيفة ُ
األسوة من مصاب املسلمني يف رسوهلم الكريم
 فيقول من (الطويل):

ال���ع���زاء ي���وايت
ع�����زا ًء إذا ك���ان
ُ

ِ
احلال التي ساقها القضا
عزا ًء عىل
ٍ
م��س��ع��ورة يف إه��اهب��ا
ع����زا ًء ع�لى

ربا عىل ُمر القضاء الذى دهى
وص ً
خ�ي�ر س��ل ٍ
��وة
ف���إن ل��ن��ا باملصطفى
َ

وص�ب�را ع�لى أق��س��ى ِ
ِ
النكبات
ي��د
ً

ال��و َف�� َي ِ
َ
��ات
س���اق إال
وم���ا
َ
أش��ن��ع َ
ِ
ٌ
ح��ن�ينٌ
��ع��اة
وف���ج���ع ُن
وإع������وال
ُ

ِ
ٌ
ألب����اة
ش��ي��م��ة
ف�م�ا ال����ص��ْب�رْ ُ إال
ِ ()27
تلكم السكرات
وقد ذاق فينا
ُ

و َي َ
دأب عىل إلباس املرث ِّيمناقبية العلامء الصاحلني األوابني إىل اللهفي عدد من
األبيات ،ثم ُيلقي عليه – كام فعل الطائي -حتية الوداع ،ثم خيتم ِّ
مذك ًرا بنيِ ِه بأمهية

الصرب والتأيس؛ فيقول من (الطويل):
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َّ
���اح اجل��ب ِ
م��ه��ذ ٍ
َّ
ب
�ين
ُر ِزئ���ن���ا
ب���وض ِ
��خ ِك�� ْن ٍ
س�ل�ام اهللِ ي��ا ش��ي َ
��دة
عليك
ُ

بني ِ
ربا عىل الذي
شيخنا الكندي ص ً
�����ن ٍ
ٍ
س��ي��د وا ْب ِ
سيد
ع����زاء ل��ن��ا يف
ٌ

ٍ
عفيف

ِ
نقي َ
��ي ِ
واللفتات
��ب
اجل ْ
ِ
ب��ال��رمح��ات
ال��ن��دَ ى ينهل

ْ
ك��ق��ط�� ِر
ِ
َألمَ َّ
ُ
���ب���ات
أه�����ل ك���ل َث
ف���أن���ت���م
ْ
ِ ()28
ج��دت يدُ النكبات
عظيم إذا
ْ
ٍ

ج) رثاء الشيخ َخ َل َفان بن جمُ َيل السيايب (ت )#1392

()29

ٍ
مراث؛ األوىل للشيخ عبداهلل بن ماجد احلرضمي ،والثانية
ويف رثائه ثالث

للشيخ عبداهلل بن عيل اخللييل ،واألخرية أليب رسور اجلامعي.

املرثية األوىل أطول املراثي الثالث ن َف ًسا ،تعرض الرشحية األولىَ يف املرثية

املوقف اإلنساين أمام القوة اجلربوتية املتحكمة يف األرواح ،وقابلية األرواح املؤمنة؛

لإلذعان املطلق هلذه القوة اهلائلة التي تكبرُ كل كبري ،وتعظم عىل كل عظيم؛ ألجل

ذلك ُيصدرها بقوله« :اهلل أكرب» رافدً ا معنَى هذه اجلملة اإليامنية بصفات تقرر
حقيقة ما آمن به وقرره ،واختذه ُحكماً َيصدَ ع بأمره؛ فيقول من (الكامل):
ُ
��ب�ر َج َّ
��م
����ل م���ن ال ُي�� ْت َ
اهلل أك ُ
��ه ُ
األع َ
ُ
��م
ال��ف��ر ُد
األول
ال��ق��دي��م ْ
��ظ ُ
ُ
ْ

محُ��ت��م
ف��ي�ما أرا َد وم����ا ق���ض���ا ُه
ُ
ِ ()30
واآلخ���ر الباقي ا ُمل��ع�ينُ امل��ن��ع ُ��م
ُ

ري وفاة العلامء عىل األمة اإلسالمية؛ فيصفه بـ
وتع ِرض الرشحية الثانية تأث َ
َ
معر ًجا عىل احلكمة واملثل يف طبيعة مثل
«اخل ْطب» تارة ،وبـ «الرزْ ء» تارة َ
أخرىِّ ،
مرص ًحا باسمه؛ فيقول
هذا احلال ،ثم ال يلبث طويلاً حتى ُيعلن رصاحة وفاة الشيخ ِّ

من (الكامل):
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َأ ْع��نِ��ي أب��ا حي َيى ال��رضيِ

اب��ن جمُ َ ِّيلٍ
َ

األك��رم
األب���ر
لم
ُّ
ُ
رب ال��ن��دَ ى َ
الع ُ
ُّ

ويستفهم ِ
منك ًرا ْ
أن يقوم مقامه أحد يف إفتاء الناس يف رشحية تصف احلال بعد

وفاة املرثي؛ فيقول من (الكامل):

ُ
لفتى أ َتى َيبغي ا ُهلدَ ى
خلفان َم ْن
ً
ِ
للمحامد ْ
ص��وادرا
إن غ��دَ ْو َن
��ن
َم ْ
ً
َ
ِ
أبقي َت األسى
شيخ
يا
دي��ن اهللْ ،

َ
��ن��ظ��م
ق�����وايف ُت
ب��م��س��ائ��لٍ ش��ت��ى
ُ
احل��س ِ
ثلم
ب��ث��ن��ائِ��ك
��ن ال���ذي ال ُي ُ
َ

��ن يحُ��� ِر ُم
بقلوبِنا
مع َم ْ
وذهب َت ْ
ْ

()31

وقبل ْ
أن خيتم بتعزية العلامء وذويه بفتح أكف الرضاعة داع ًيا له اهلل  بجنة
ُ
متسليا عن املصاب ُبأسوة صاحلة؛ فيقول (الكامل):
اخل ْلد
ًّ
اب���ن جمُ�� ِّي��لٍ
َ
م���والي خ�� ِّل��دْ ع��ب��دَ ك َ
ٍ
ِ
ِ
بفي ِ
رمحة
واكف
ض
موالي
َ
واسق ْ

ليِ ُأس����و ٌة ب��ص��ح��اب ِ��ة امل��خ��ت��ا ِر ْ
إن
ِ
األس��ى
وك��ذا بشبيل
ن��ار َ
شيخناُ .
َ
لكم ُح ْس ُن العزاف
يا
معرش العلام ْ

ٍ
���م
يف
ج���ن���ة ف��ي��ه��ا ُي��ق��ي��م و َي��� ْن َ
���ع ُ
��م
ال��ق��م��ر
ق��م��را ب��ه
ُ
ال���ت�م�ام امل��ع��تِ ُ
ً
ُ

عظم
أس ُلوا
َ
املصاب ولو يزيدُ و َي ُ
مخ��دت ول��و هي يف الرتائب ُ
حتطم
ْ

ِ
َ
اجلميل وسلموا
رب
استشعروا الص َ

()32

ولتكن َو ٌ
قفة مع الشاعر ذاتِه يف دالالته العميقة املوضوعاتية؛ حيثتتكرر يف

معظم مراثيه البِنَى املعربة عن الثنائية ِّ
الضدِّ ية املتالزمة كـ «النهار والليل»وكـ «النور

والظالم» وكـ «الضياء والعتمة» وغريها ...وال تكاد الرشائح اآلنفة ِّ
املكونة
الذ ْكر ِّ
لنص املرثية ختلو واحدة من هذه الدوال ،و َت ِعلة ذلك َّ
فيسولوجيا يفتقر
أن الشاعر
ًّ
إىل احلاسة املبرصة؛ مماجيعل حاجته إىل اآللة البارصة ّ
تطل برأسها يف غري ماوعي
بني ِّ
النص بني الفينة بعد الفينة؛ وجيهر هبا رصاحة عيو ًنا ال عينًا واحدة« :عني
دوال ِّ
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و«عيني ناظر» ،و«عني البسيطة» يف قوله من (الكامل):
اليقني» ،و«عني مسهدة»،
ْ
َأو ما َ
اع�ي�ن اليق ِ
رأ ْو َ
بأهنادارت
ني
ْ

األم����م ال��ذي��ن ت��ق��دم��وا
ع�لى
ِ

()33

ويف قوله ً
أيضا من (الكامل):
وال��س��ه��د واإلغ����راق للعني التي
ْ

��ام ال��ن َّ��و ُم
هجرت َك َ
ْ
راها حنيَ ن َ

()34

ويف قوله ً
أيضا من (الكامل):
يل ِ
وكذا بشب ْ
نار األسى مخدَ ْت
شيخنا ُ
ِ
ع��ي��ن��ي ن��اظ�� ٍريف
وع���ب���داهلل
حي��ي��ى
ْ
أ َف َ
ال��ض��ي��اء أح��ب��ت��ي وع��ل��ي��ه يف
����ل
ُ

ال��ت�رائ����ب ُ
ِ
��م
ول����و ه���ي يف
حت��ط ُ
وج ِ
ُ
يقسم
امل��ح��ب��ة
هل���م
�����ه َم ْ
ْ
ُ
����ن ُ

ع ِ
خيتم
�ين البسيطة بالصفائح
ُ

()35

ثم ك َّنى عنها يف بيت آخر بالنظرة املستورة؛ وهذا يف قوله ً
أيضا -من (الكامل):��أن س َ
غ��درت ب ْ
�تر ْت بنظرة وج ِهها
ْ

ِ
فيام ُيصان ِ
ويكتم
العيوب
عن
ُ

()36

وتبلغ ِحدة املعنَى فيام هو عليه من حال فقدان نور عينيهفي استعامله للفظي

«الظالم املظلم» وتركيب «أفل الضياء» وهذا يف قوله من (الكامل):
احل������دا َد ل��ف��ق ِ
��س ِ
��ده
ُ
وهن���ارن���ا ل��بِ َ

أ َف َ
ال��ض��ي��اء أح�� ِّب��ت��ي وع��ل��ي��ه يف
����ل
ُ

املظلم
��ظ�لام
حتى استوى هو وال
ُ
ُ
()37
ِ
ع ِ
البسيطة بالصفائح خيتم
�ين

ّ
توهجا؛ بموجب
حاسته البرص ّية هذه تلتقي مع ما يزيدها
ً
إن افتقاره إىل ّ
أن يستعمل يف وصفها من ِّ
تصوير العلامء بنجوم اهلداية ّ
بكل ما يمكن ْ
دوال اإلضاءة
ِ
وهادين إىل السلوك القويم.
وال َّلمعان؛ لكوهنممرشدين
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وألمهية التضاد يف إبراز ال َب ْون بني األشياء؛ ي ْن َهدُ الشاعر إىل األلفاظ الضدية؛

كاإلظالم أو اإلعتام وغريها ...يظهر ذلك لديه؛ يف الشمس وكسوفها ،والنهار
والظالم؛ وتبلغ حدة املعنى لديه يف« :الظالم املظلم» الذي قيل فوق – وغال ًبا – ما

كان ليستعمله إال َم ْن عايش واقع فقدان حاسة اإلبصار؛ يوجد هذا يف قوله من

(الكامل):

َ
الكسوف وللسام
وأت��اح للشمس
احل������دا َد ل��ف��ق ِ
��س ِ
��ده
ُ
وهن���ارن���ا ل��بِ َ

أن َي ْ��ب ِ
ْ
ال��ع�� ْن��دَ ُم
��ك�َي�نَ َّ د ًم���ا ح��ك��ا ُه َ

حتى استوى هو والظالم املظلم

()38

تتقرى أبيات مطلعها حتى
ويف مرثية اخللييل للشيخ ابن جمُ َ يل ال تكاد اليد ّ

تدرك أسلوبه االستفهامي املكرور يف مراثي عدة ،وقد سبق القول فيه؛ بأنه ُيكثر

رد ذلك يف مع ِرض رثائه لإلمام اخللييل إىل حالته النفسية
وتم َّ
من تصدير مراثيه به؛ ّ
استحضارها
املنفعلة الصادقة بأسى مصابه بإمامه العم؛ استداللاً بإشارات دوال تم
ُ

قبل.

ويأيت املوت عىل ابن جمُ َ ِّيل وهو -عندئذ -من أجل َمشْ َيخة ِ
العلم والفقه يف

ُ
العامين ،وهو بقية من العلامء الكبار الذين عارصوا دولة اإلمام حممد بن
الق ْطر ُ

عبداهلل اخللييل  -رمحه اهلل  -وكانوا من ِّ
أجل أركاهنا ،الناهلني من َمع ِ
ني فضائلها.
ِ
عي،
يأيت املوت عليه وقد عرفه الشاعرعبداهلل بن عيل اخللييل معرفة العامل
املرج ِّ
نظم املسائل الفقهية بأسلوب رائق َّ
األملعي ،الذي أجاد ْ
جذاب؛ َف ُي ْس َقط
واألديب
ِّ

األثر باضطراب
يف يد الشاعر ،وتعود إليه حالته النفسية الغائبة احلارضة؛
فيتكرر ُ
َّ

سب َع مرات؛ ما هو؟ و ُتقوي
املوقفَ ،
وحيرْ ة احلزن؛ فترتا َمى األسئلة عن احلدَ ث ْ
ومضض فرقة املرثي ،مفسح ًة َ
تأو ِههَ ،
جمال ج َيشان الزفرات
قافية (اهلاء) أنفاس ُّ
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أن خترج ِمن أقىص َ
َ
ْ
لينفث هبا ساخن ًة رسيعة دون عائق؛ ورسعان ما يتامسك
احل ْلق؛
بحبل الدين؛ َف ُي ْس ِقط احلدَ َث عىل «القضاء» الذي تض َّلع إيام ًنا به؛ ومما يقول من
(البسيط):

اس ِ
لم ْأم ُه���دَّ ْت َأ َو ِ
ض ِ
أق��� ِو َ
��ي��ه
الع ُ
ْأم شا َق ُه ْ
نحو اهللِ مبتهجا
الرك ُب
َ

غ���ال ِ
ْأم غ��ا َل ُ��ه َ
َ
احل�� ْت ُ
آس��ي ِ��ه
��ف ملَّ��ا
ِ
أي��م�� ُل ُ
حمبيه
ع��ن
احل���ب
��ك
ص�ب�را ْ
َّ
ً

هم
فأصبحوا والقض ْا ُيزجي ركائ َب ْ

ٍ
رج��ال ع َّ��رس��وا فيه
ل��وال بقايا

ال��س��ود مقبِل ًة
أم خ َّ��وف�� ْت ُ��ه الليايل
ُ
ق��اب��ض كاجلم ِر يف ِ
ٌ
ي��ده
���ه
راع ُ
أم َ

باألجداث ُت ِ
ِ
ِ
بالسوء فا ْل َ
ؤويه
تاث
ده ِ
احل�شر ُي ِ
دي��نً��ا ق��وي�ًم�اً ف��خ َ
َ
يه
��اف

()39

نفسية الشاعر
الحظ ما َتركه احلزن من اضطراب عىل
ويف هذا االستهالل ُي َ
ّ

بالنظر إىل املباين اللفظية القلقة التي ال تكاد تغيب عن سائر األبيات؛ من مثل:
ض ،وهدَّ ْت» ما ّ
َ
كلمتي « ُق ِّو َ
يدل عىل
تأمل
وهدِّ ْت،
« ُقوضُ ،
خوف ،راع» .ويف ُّ
ْ

وراع» ففيهام
معا ،وعدم الثبات (التزلزل) .أما كلمتا «خوف،
َ
احلدَ ث والسقوط ً
ما فيهام من االنفعال والنفور الشديد من هول احلدَ ث؛ احلال الذي ُي ِ
وقف عىل

حركية معاكسة تأيت من نفسية الشاعر مقابل املوت الرهيب ،وما تكاد تصل
احلالة إىل نقطة ِ
احلرى؛
احلدة العاطفية الساخنة وتهُ ْ ِريق عاطفتها حتى ت ُ
رب َد كبِدُ ها َّ
فتستمسك–مؤمنة -بالقضاء وال تزال ُّ
فلكدع مفكرة االنتقال
دوال احلركة تدور يف
ْ

املفاجئ يف العاطفة من حركة احلزن الشديد –غري الطائش -إىل حركة السكينة

اإليامنية الوقورة ِّ
بكل ما يف قولهُ « :يزجي ركائ َبهم» من حركة شديدة يرتعش هبا
لفظ « ُيزجي» وبكل ما يف «ركائب» من حركة ذات َتؤُ َد ٍة و ِر ْفق تتها َدى هبا السكينة
موقع لإلبل.
عىل َخ ْط ٍو
ٍ
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وال يلبث ْ
خضم الزمان؛ فريسم له
املوارة يف
أن َّ
ِّ
يزج هبذه احلركة العاطفية َّ

صورة عائلية (األب ،األم ،الطفل) َّ
تتفرع عنارصها أجنحة متحركة يف صورة نسرْ
عرض حدَ ث املوت.
كارس؛ ليصل إىل غرضه من ْ

وال تربح تتوالد فيها مدلوالت االضطراب النفيس باستعامله؛ َ
َ
ة،خاف،
«احليرْ
ينظره ِمن ِ
خلفه» يقول من (البسيط):
ُ
اهلل َأ َ
َ
هلل
َ
أراك ُ
وضعت
تنظ ُر يف الدنيا وقدْ
ْ

���م ال�شري��ع ِ��ة
يف ِع ْ���ل ِ

الزمان الذي قدْ ُغ َّل ِ
ُ
راعيه
ياهذا

غ��ذتْ��ه أل��ب��انهَ��ا ف��اش��ت��دَّ س��اع��دُ ه

ف��ان��ق َّ
��ض ك��ال��ن�ْس�رْ تقفوه ع��وادي��ه
ِم��ن ِ
أو ُق ْ
��ل م��ا َيعانيه
طفله ذاك ْ
َ
ْ
صولتيه يف دواهيه
خ��اف ِم��ن
إن
ْ

()40

ِ
ب���ات يشهدُ ُه
األب ممّ��ا
ي��ا َح�ْي�رْ ة
َ
ِمن ِ
ُ
يلحقه
تثريب
طفله احل ْت ُف ال
َ
ي��ن��ظ��ره ِم���ن خ��ل ِ��ف��ه ف��إذاب��ه
ت����را ُه
ُ

������ز َد ِرد ال��دن��ي��ا وساكنَها
ُ
ي��ك��اد َي ْ
َ
العلم ُحجتِه
شيخ
بخلفان
أو َدى
ِ
ِ

ِ
لزوجها ال��ده�� ِر طفلاً فهو يحَ كيه

ب���������زه أق����َص����ىَ جم����اري����ه
ق�����د
َّ
والعلم وال��دي��ن واملَحيا وم��ا فيه
َ
ِ
الرشيعة ْ
عذ ِ
رو ِ
النب ِع صافيه
ض
ْ
ب ْ

()41

أيضا ِمن ُ
ُ
يب -كام استوقفه ً
قبل يف رثاء
الشاعر
ويستوقف
املوقف اجلنائزي املَ ِه ُ
َ

مشدوها! يتعاوره االضطراب والذهول عندما تغفل النفس
اإلمام -وهو ال يزال
ً
عن تذكر «القضاء» ولكنه هذه املرة ُي ِ
مجيعا؛ فقد أبرص
سقط إحساسه عىل الناس ً

ٍ
َ
املرثي الذي ُيظ ِهر مفارقة عجيبة
«مالئك اهلل» حتمل نعش
خملوقات نورانية
خياله
ِّ
يع َج ْذ ٍل ُم ْز َد ٍه؛ فيقول من (البسيط):
حيارى ،وبني ُم َش ٍ
بني ُمشيعني حزَ ا َنى َ
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شخصك َ
النع ِ
ش حتم ُل ُه
رأيت
ُ
َ
فوق ْ
مهموم ومضط ِر ٌب
والناس حو َلك
ٌ
ُ

للحسنَى عىل َ
شغف
حيثك
القصدُ ُ
ْ
تبرصه وكيف
ثواب اهلل
ويز َد ِهيك
ُ
ُ

ِ
ُ
��زج��ي��ه
م�ل�ائ���ك اهلل ن��ح��و اهلل ُت
ِ
ِ
كذاهلِ
مشدوه
القلب باألفكا ِر

ي�ب�رده ،وال��ش��وق ُي ِ
ُ
ذكيه
ال��وص��ل
ُ
ِ ()42
ُ
اإلح���س���ان رائ���ي���ه
ال ي��زده��ي

ممهدً ا له بحقِّ الشيخ منه ،وواجبه
ويرجع إىل التامسك والتعزي ،وتعزية بنِيه؛ ِّ
أبيات تؤ ِّبنه ،والدعاء له ،ثم يخُ لص إىل التعزية ِ
ِ
ٍ
متخ ًذا
وإذاعة
جتاه ُه ِمن شكره،
َ

ِّ
املؤكد
اسرتاتيجيتني من اسرتاتيجيات األمر الرصيحُ :أوالمها :املفعول املطلق
للفعل «صبرْ ً ا» (أي :اصربوا صبرْ ً ا) .واألخرى؛ ِفعل األمر؛ فيقول من (البسيط):
��ن ْيل ِ
الشكران َع َ
َ
�لي ْ
أن
أكافئو ُه
َم ْ
��ت ِ
أم��ل ُ
��ك إال احل��م��دَ أن�ُش�رُ ُ ه
ول��س ُ

ِ
��ول��ي��ه
ب��ال��ع�ْش�رْ ِ مم��ا ك���ان ُي
أق����وم
َ
ُ
�ين َت ِ
ِ
ش���ؤون ال��ع ِ
بكيه
�ير
َع ْ��ر ًف��ا وغ َ

طلعت
س�لام اهلل م��ا
مني عليك
ْ
ُ
ِ
ص�ب�را ع�لى رزْ ِء امل��ص��اب به
بنيه
ً
عشتم وثِ��ق��وا
ف�لا ِزم��وا درب���ه م��ا
ُ

سام ِ
ِ
رب ِش ُ
يه
يمة ُح��ر الطبع
فالص ُ
ِ ()43
ب��ن��ظ ِ
مح��ى أله��ل��ي��ه
��رة اهلل ب��ال��ر َ

يت احل�����رى ت��ؤب��نُ��ه
وغ��ي��ر أب����ي����ا َ
َ

ُ
ٍ
احل���زن ُي��ودي��ه
ق��ل��ب ي��ك��اد
وغ�ي�ر
َ
ق�ب�رك ال��زاك��ي تحُ ِ
��س ع�لى ِ
ييه
ش��م ٌ

أما مرثية أيب سرُ ور يف ابن جمُ َ ِّياللسيايب؛ فهي ِ
حتمل ِفكرة رئيسة َتت ََع ْن َون بـ
«فقيدكل يشء» مما ّ
يشف عن فقدان بمنزلة (ا ُمل ْلك) يقول من (الوافر):
ِ
ٍ
ف���ق���د َك ُّ
يشء
ك���ل
ك����أس
ت���ن���ازع
َ
َ

فال ْ
��ب ع���دَ ا ُه وال َجشيب
رط ٌ

()44

ِ
وترتك ُز هذه الفكرة الرئيسة عىل أفكار فرعية ال تكاد ختتلف عن سواها لدى

اآلخرين من وصف موقف الشاعر أمام احلدَ ث ،وتأبني املرثي ،والتعزية .وال يزال
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الربانيني يستسلم ونلقضاء اهلل؛ ألنهَّ م أمام قوة تتحدّ ى ح َي ِ
وات كل
كرفاقه الشعراء
ّ
هو كل ٍ
ٌ
وجه ُه له
يشء
ّيشء؛
هالك إال َ
شعارها «وال تدْ ُع َ
ُ
آخر ال إل َه إال َ
مع اهللِ إ ًهلا َ

ِ
ُ
وإليه ُت ْر َجعون»( )45من أجل هذا يعرتف أبو رسور حمُ يد بن عبداهلل؛ فيقول
احل ْك ُم

من (الوافر):

ِ
ح��ك��ي��م
امل������وت دب���ره���ا
ل���ي���ايل
ٌ

عظيم األم��� ِر ليس ل��ه ُل ُ
��وب
��غ ُ
ُ

()46

دعم الفكرة األساس؛ بتعبريه« :أعظم
وصف موقفه هذا َيبنيَ عام َي َ
وهو يف ْ

األرزاء» و «عظيم األمر» ناهيك بام يف «رشوق أو غروب» من تعبري ُمرتامي
األطراف ِ
يرفد السياق بشمولية الظرف املكاين الذي يعرب عن َسعة حاكمية ا ُمللك؛

وبذلك تلتقي مع فكرة ا ُمل ْلك األوىل التي انطلق منها ،يتجلىّ هذا يف مع ِرض املكاشفة
ِ
العبرَ ات؛ فيقول من (الوافر):
الرصحية عن حالته النفسية
الذائبة املشاعر ،واملنه َّلة َ
أذوب
س����ى وم����ا َيل ال
أذوب َأ
ُ
ُ
ً
ِ
األرزاء ْ
ُف ِ
خط ًبا
��م
��ج ُ
��ع��ت ب��أع��ظ ِ

و َد ِ
ِ
م���ع���ي يف ُ
���دوب
�����دود ل��ه ُن
اخل
ُ
وه��ل يف ِ
العلم تحُ ُ
اخلطوب
تمل
ُ

��غ��ار
ُت��غ�ير وم���ا
س����وى ال��دن��ي��ا َم ٌ
َ
���ص���ارع ك��ال��قِ�ِس�يِ ب��ن��ا ت��را َم��ى
َم
ُ

صيب
��ب وم��ا س��وان��ا َم��ن ُت ُ
ُت��ص��ي ُ
ٌ
غ����روب
رشوق أو
جي����يء هب���ا
ُ

ِ
ح��ك��ي��م
امل������وت دب���ره���ا
ل���ي���ايل
ٌ

ِ
ِ
احل���ي���اة وم���ا عليها
أت���ي���ت ع�ل�ى
ِ
أت��ي��ت ع�لى ال�براي��ا
ل��ع��م��ر ِك ل��و
ُ

��غ��وب
ع��ظ��ي��م األم����ر ل��ي��س ل���ه ُل
ُ
ُ

أح��ت��ى ال��ع��ل ُ��م م��ن ِ
صيب؟
��ك ل��ه َن ُ

سوى العلام لمَ َا ُ
ن��وب
عظ َم ْت ُذ ُ

()47

مجيعا؛ أل َّنه يف
ويميض الشاعر يف تصوير لوعة احلدَ ث؛ فيسقطه عىل الكائنات ً

تلح عليه؛ فيتخذ إشارة «الكائنات»
تصوره العميق ال تزال فكرة (ا ُمللك املفقود) ُّ
ُّ
عنرصا باك ًيا عىل فقيده؛ املَ ِل ِ
ِ
خر ْت هذه الكائنات
ك؛ املَ ِلك العالمِ
ً
املؤمن باهلل الذي ُس َ
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ْ
أن تكون يف خدمته.وكأ َّنه استلهم من حديث رسول اهلل َ ع ُضدً ا هلذه الفكرة؛

َ
،واملتقون ساد ٌة ،وجمالس ُتهم زيادة»(.)48
«العلامء قاد ٌة
لقوله :
ُ

ّ
ربا  -هذه املرة  -عن فكرة ا ُمللك بـ «إمام ُعامن
ويستهل ذلك خماط ًبا
املرثي ،ومع ً
َّ

ناثرا أحزانه عىل الدنيا وأناسها بعدما ضاق َع َطنُه عن احتامل األمل َو ْحدَ ه؛
ِعلماً ً »..

يقول من (الوافر):

إم������ام ُع���َم���اَ َن ِع��ل�ًمً
أب����ا حي��ي��ى
َ
ِ
ٍ
يشء
ف��ق��دك ك��ل
ك����أس
ت���ن���ازع
َ
َ

��ت ال��ك��ائ��ن ِ
��ات وك���ا َد َيقيض
��ج ْ��ع َ
َف َ
��ع ٍ
��س ٍ
َّ
َ
��ط
ك���أن
األرض يف َس َ
��ة و َب ْ

ِ
تمَ���ي���دُ
وال����ن����اس فيها
ب��أه��ل��ه��ا
ُ

وت����ق����وى م���ا َل���ه ف��ي��ه��ا ضرَ
ي����ب
ُ
َ
ف�لا ْ
��ب
رط ٌ
����ب ع����دَ اه وال َج��ش��ي ُ

��ص��ي��ب
ي����وم َع
ل�ل�أس���ى
ع��ل��ي��ه��ا
ٌ
ُ
َ
ِ
���س���م لِ�� ْل ِ
����ؤوب
�����ن َي
��خ
ُ
��ي��اط لمِ َ ْ
َك ُ

ِ
��ض��ي��ب
م��دام��ع��ه َخ
ط��ري��ح يف
ُ
ٌ

()49

وإ َّب َ
ان الوداع؛ َي َنهد أبو رسور إىل استالل أحزانه؛ بوساطة عنرص السلوة؛
ِ
متخ ًذا من ُتراث امل َتوفىَّ ما يخُ ِّفف عنه آالم حزنه؛ ُ
أهم مؤ َّلفات املتوفىَ ؛ ليصفه
فيذكر ّ

باملورد الذي َي َنه ُل من َم ِعينه ّ
(املرجعية
كل ظمآن ،وفكرة امللك ههنا تتشكل بمعنَى
ّ

 /امللك) باإلحالة إىل كتاباملرثي «السلك» وتتخذ من عنرص الكلية املتمثلة يف «كل»
و «الربايا» روافد داعمة لفكرة ملكه؛ من (الوافر):
ُ
خ��ل��ف��ان ي��و ًم��ا
��ت
ي��م ْ
ْ
ول��ك��ن ْمل ُ
َ
ال��ع��ل��وم ل��ن��ا ُت���را ًث���ا
ت����رك
ف��ق��دْ
َ

ن��ص��ي��ب
������ن م�����آثِ����� ِره
ُ
وف���ي���ن���ا ِم ْ
َ
غيب
ت���رك
����ن
َ
ال��ع��ل��وم ف�لا َي ُ
و َم ْ

ُ
واهلل ُي���دخ��� ُل���ه ِج��ن��ا ًن��ا
ق��َض��ىَ ،

احل��ب��ي��ب
يجُ����اوره هب��ا اهل���ادي
ُ
ُ

ف��ـ ِ
«س�� ْل ُ
��ك» فصولِه أب���دَ ى ج�لا ًء
ٍ
ظ��ام��ف��ي ال�ب�راي���ا
م�������وا ِر ُد ك���ل

266

ب��ب��ه��ج��تِ��ه ت����رى ُ
��ب
األدب������ ْا َت��ط��ي ُ
َ
ٍ
ِ
ت��ن��وب
م��ش��ك��ل��ة
����ع ك���ل
ُ
وم����رج ُ

()50

أ.م.د .مخيس بن ماجد الصباري

العبرْ ِي
د) رثاء الشيخ العالمة إبراهيم بن َس ِعيد َ
واألخرى
يف وفاته مرثيتان؛ إحدامها للشاعر الشيخ عبداهلل بن عيل اخللييل،
َ

للشاعر أيب رسور محيد بن عبداهلل اجلامعي.

(املرجعية املفقودة) أو
الشيخ عبداهلل بن علياخللييل يعرب عن فكرة مفادها
ّ
ْ
(القطب املفقود)ويتخذ االستفهام يف مطلع مرثيته إحدى إشارات البحث عن هذا
الفقد ،ثم ما َيلبث ْ
أن يجَ عل الستفهامه املبارش إجابة ذات حكمة؛ يف بناء م َّتصل

عرض السبب والنتيجة؛ دون إبداء
الوشيجة بني السؤال واجلواب عىل عادة ْ
تنهداتغاية يف ِ
والرتدد؛ أل َّنه ُيدرك َّ
أن العلامء هم موضع الصرب ،واستلهام
احلدة
ُّ
ّ
ين جمازي ِ
مسار ِ
ني؛ أحدمها استفهام باستعامل «هل»
التأسيِّ ؛ فيأخذ االستفهام لديه
َ
يراد به النفي؛ َّ
تتعطل معه حماولة اإلنسان للفرار من املوت؛ حيث َ
الرقى
تفش ُل ُّ
َّ
ويتعذر معها ً
أيضا احلذر واحلزم.
والتامئم،

أما االستفهام اآلخر؛ فاستفهام باستعامل « َمن» للعاقل ،ويريد به النفي ً
أيضا.

وكال النفيني مل يكونا يف أسلوب نفي حمض؛ وإنام جا َءا عىل شكل استفهام؛ لغرض
الطرف اآلخر يف عملية األداء اخلطايب؛ فتأخذ املشافهة طريقها الطبيعية بني
إرشاك َ

املتكلمينْ العاقلينْ ؛ ممّا يستدعي حضور الذهن .وعىل أساس ِ
ذين االستفهامني

النافيينْ يدعم الشاعر فكرته «القطب املفقود» بعدم تعويض املتوفىَّ  ،وعدم وجود
َمن يقوم مقامه يف اإلفتاء بني أهل زمانه.

وموضعا ُي ِ
ويتخذ اخلليل (سمريا) له يف ِّ
سقط عليه أحزانه ،وينثال
بث شجونِه،
ً
عليه بأحاسيسه؛ يقول ِم َن (الطويل):
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خلي َ
والتامئم
يل هل تجُ��دي الرقى
ُ
ري عاقلٍ
وهل َير َفع
َ
املحذور تفك ُ

والقضاء
احل��ز ُم الفتَى
نفع
ْ
ُ
وهل َي ُ
وه��ل ُت ِ
األق���دار يف خطواتهِ ا
عج ُل
ُ

حائم
ن��ح�� ِو امل��ن َّ��ي��ة
إذا ح��ام ِم ْ
���ن ْ
ُ
غائم
السترْ ِ واأل ْف ُ��ق
ُ
يرى ما ورا َء ِّ

��ق��اوم
���ن ورائِ���ه�م�ا ي���أيت ب�ما ال ُي
ُ
ِم ْ

امل��ت�لازم
ريها
ُ
وه��ل يتوا َنى س ُ

()51

ريا ،وجيعل هلا
ريا ال مص ً
وإ ْث َر هذا يخَ ُلص إىل اإلجابة احلكيمة؛ فريسم للدنيا مس ً

ريها ،وال يروع َحراكها إال حمطة املوت التي يشبهها ب
ظهرا تقطع به مس َ
َم ْر َكبا ،أو ً

( َمبرْ َ ك البعري) يف صورة منتزعة من الرتاث العريب األصيل؛ فيقول من (الطويل):
ٍ
أرى ه��ذه الدنيا سبيلاً
لسالك

األي�������ام وه����ي مجُ ِ�����د ٌة
م��ط��ي�� ُت��ه
ُ
ْ
ب��رك ٍ
��ب َيعتليها ِم��ن القفا
�ير
ت��س ُ
ج��ر ْت
ُ
ت���دور َرح��اه��ا ال ُت��ب��ايل إذا َ

ق��ص ٍ
ُّ
ق���ادم
��د ل��ه وه���و
ُ
ف��ك��ل إىل ْ
و َم َ�ْب�رْ ُك��ه��ا ح��ي ُ
ص���وارم
��ث امل��ن��اي��ا
ُ

ِ
وم��ن ُ
نائم
قبل ما َترمي به وه��و ُ
()52
��ص��ادم
أهلوتهُ ا ْأم ُق ْط ُبها َ ْم��ن ُت
ُ

وقبل أن يستوي قائماً عىل بساط االستفهام اآلخر يرسم صورة مرشقة

ألشياخه العلامء؛ وهي صورة تكبرُ فيها أنا الفضائل املعنوية إىل درجة الطريان يف
ِ
ِ
أجواء ُصوفية ٍ
ري َ
رضاة رهبم» وهي
أجواء َم
ون يف
غاية يف الشفافية الروحية « َي ِط ُ

صورة متتزج فيها ذاتية التلميذ (الشاعر) بأ َنا األستاذ ْ
القطب الراحل .وذاتية التلميذ
سلسل فكرة ِ
هنا -ال تغيب عنها أ َنا اإل َمارة؛ ِمن أجل ذلك ُي ِالعلم واإلمارة ِمن

ٍ
معان ِضمنية ُت ْلبِس التلميذ
نفسه برسباهلا يف
لدن أقطابه األشياخ حتى يترسبل هو ُ

ثياب أشياخه؛ أال نرى أنه ُيضيف ياء املتكلم يف أشياخ وأقطاب إىل نفسه «أولئك
أشياخي وأقطاب نِ ْحلتي» فيجعل من هذه اإلضافة تركي ًبا يشكل لحُ ْ مة واحدة
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بقرن اإلضافة؛ فيقول اخللييل من (الطويل):
متواشجة املباين جتمع التلميذ بأشياخه َ
ويسعدُ بالزلفى إىل اهللِ
ٌ
خائف
ورسى ِ
َ
َق�َض�ىَ
به
العيش فيها ُب ْلغ ًة
َ
تلئ ِ
َ
ِ
احلجا
يص
وعاش خمَ َ
البطن ممُ َ
وأقطاب نِ ْحلتي
أولئك أشياخي
ُ
ِ
ِ
َي ِ
َ
رهبم
أج���واء َم
�يرون يف
��ط
��رض��اة ْ

الغنائم
���ن اهللِ مل تشغ ْل ُه عنه
ِم َ
ُ
إىل ال��ن��و ِر ن���و ِر اهللِ واجل���و ق��ات ُ��م

ل��ه ن��ص ُ
ح���ز ٍم ِم��ن ُه���دا ُه وق��ائ ُ��م
��ل ْ
وامل��راح��م
��ن اهللِ ال��رض��ا
عليهم ِم َ
ُ
ْ
ه���م يف ِ
جنة ُ
دائ���م
اخل ْل ِد
ُ
ُ
رسور ُ

()53

املرجعية املفقودة التي
وخيرج إىل االستفهام اآلخر ب « َم ْن» وفيه تتجىل فكرة
ّ

ُي ْن ِزهلا َ
وحسب هذه الصفات اجلليلة
منزل اإلمارة املفقودة التي تصبغ أغلب مراثيه،
ْ
حمل اإلمارة ُ
أن تكون ِ
ْ
كبارا يف نظر
واألسوة؛ فإن الرجاالت الكبار؛ ال يكونون ً

اإلنسانية إال بام يتمنطقون به من مكارم أخالقية عظمى؛ جتعل منهم قادة للناس،وبام

يأنس فيهم الناس من تلك الصفات القويمة؛ يقول من (الطويل):
ٍ
َ
َ
تركت
��ن
سعيد
سليل
َ
شيخنا َم ْ
ِ
ِ
بعزم ِه
ال��ك��ارث��ات
و َم���ن يتلقى
و َم��ن َي��ك ِ
��ش ُ
امل��ل��م إذا
ال��ك��ر َب
��ف
َّ
ْ

ُ
العلم سيرْ َ ها
حيفظ
و َمن للفتاوي
ُ
ِ
دج ْت
و َمن ذا حلل
املشكالت إذا َ
ٍ
و َم��ن ذا ُ
خل ْل ٍق كالصبا بعدَ
هجعة

ِ
للشرَّ
هائم
وه��و
يعة ُيزجي رك َبها ْ
ُ
ِ
ِّ
ساهم
بالرش
الكون
ووج��ه
عتيدً ا
ُ
ُ

ٍ
العزائم
حصيف مل خت ْنه
عتابرأي
ُ
ن���ور ِم��ن اهللِ
عاصم
ويسعى هب��ا
ٌ
ُ
��رش ِ
ح��ن ِ
وال��غ��ي ل��ل ْ
كاتم
��اد ُس��ه��ا
��د ُ
ُّ
بسي ٍ
وكالرو ِ
غامئم
ب
ْ
ُ
ض غا َدت ُْه ْ

()54

«املجدالراحل» ذلك؛
أما مرثِية أيب رسور يف هذا الشيخ؛ فيمكن عنونتها بفكرة ْ

َّ
تتكرر يف أنفاسه الرثائية فكرة تاليش ا ُمللك -كام قد مر آن ًفا -وقد
ألن أبا رسور َّ
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صبغت هذه الفكرة معظم هيكل قصيدته هذه؛ وبيته املجليّ هلا هو من(الكامل):
ْ
ل���ط���و ٍد ق���دْ َس�َمَ
َف�����إِذا ب��ه ي��ع��دُ و
ْ

ِ
��ن َع ِ
لياك
��و ُد
املجد ِم ْ
فانْدَ َّك َط ْ

()55

بأساليب َ
أسلوب االستفهام؛
طغى عىل معظمها
عرض اخللييل فكرته
ُ
َ
وكام َ

ً
رسور-أيضا -هيكل مرثيته؛ فيستهلها بأسلوبني يطغى أسلوب االستفهام
ُيقدم أبو

اإلنشائي فيها عىل األسلوب اآلخر اإلخباري بنسبة عالية جدًّ ا؛يمحو عنه َ
احليرْ ة
ِّ
للحض عىل
والرتدد يف حتديد احلدَ ث ،و ُي ْثبِ ُت واقعية احلدَ ث األليم؛ فيستفهم؛
ُّ

«فهل ُله ِم ْن ِ
ْ
ثم إىل غري هذا من معاين االستفهام والنداء البالغية
بكائه:
باك» َّ

تتعاور سريورة النص؛ فرتفد السياق هبالة من العنارص؛ سواء أكان
األخرى التي
ُ
استفها ًما تقرير ًّيا كقوله« :أ َما تحُ ِ ُّس ُبرزئه» أم ندا ًء باستعامل اهلمزة؛ للداللة عىل
ُق ْرب املنا َدى ،أو قرب احلدَ ث؛ كقوله« :أمصيبة الدنيا» أم ُندْ بة؛ كقوله« :واحزناك»
دعماً للفكرة الرئيسة (املجد الراحل) يقول من (الكامل):
��ن ِ
��ص��اب ْ
ب��اك؟
ه��ذا ا ُمل
ُ
فهل ل��ه ِم ْ
���س ب��رزْ ئِ ِ
��ه
ه��ذا ا ُمل
ُ
��ص��اب أ َم���ا تحُ ِ ُّ

ِ
ِ
َ
ب���واك
ف��ي��ه
واألرض
إ َّن����ا ل��س�ما
واألف��ل�اك ِ
ِ
ُ
ش��واك
ف��ي��ه
واحل����وت
ُ

ٍ
بمصائب
ج����اءت ل��ن��ا
أم��ص��ي��ب�� ًة
ْ

ِ
ٍ
ب���اك
ش��اك
��ت ك��ل
شتى وأ ْل�� َف ْ

ِ
أجم���اده���ا
أم��ص��ي��ب�� َة ال��دن��ي��ا ع�ل�ى

أم��ص��ي��ب�� َة اإلس��ل��ا ِم واح���زن���اك!

()56

ويف أثناء هذا االستهالل ّ
تنبث عدد ِمن اإلشاريات التي يعرب هبا عن فكرته فوق؛

بإسقاطاته النفسية عىل معامل الطبيعة الكربى(السامء واألرض ،واحلوت،واألفالك)
وإنام ّ
كل أوالء ال يبكون إال عىل َمن كان رحيله ُثكال عظيماً  ،بعد جمد باذخ ،أو سؤدد

شامخ!
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ِ
مثلت املوت يف صورة فرس جافل ال يلوي عىل يشء.
عىل أن هذه الفكرة قد
ِ
الفكرة األم قد انرسبت إىل املشبه به من حيث كو ُنه جافلاً
وكأن فزيائية الرحيل يف

راحلاً غري ماكث ،ثم ما يلبث ْ
جلية
أن جيعل صورة اجلبل ا ُمل ْندَ ِّك (املرثي) صورة ّ
توا مندكة آئلة إىل التاليش والرحيل املحتوم؛ عىل الرغم ِمن
احلركة التي تظهر ًّ

سموها وجمدها وعليائها؛ فيقول من (الكامل):
ِّ
أق���بِ ْ
���ل إ َّيل ن��س��ائ��لِ
األي������ام يف
َ
ِ
دع���اك ْ
ب���أن ُت��غ�يري يف املَ�لا
م���اذا

َّ
وظ��ل ال ُي��ل�� ِوي إىل
اللجام
ك�سر
َ
َ
ل���ط���و ٍد ق���د سام
ف����إذا ب���ه ي���ع���دُ و
ْ

ِ
ُ
أج�����راك!
ون���ق���ول م���ا
أف���ع���الهِ���ا
ط��غ��ى َس�� َّف ِ
بمنتقم َ
��اك؟
��ح��ا
ٍ
َض ْ��ب ً

ِ
رمح�����اك
دا ٍع يهُ���ي���ب ب����ه إىل
ِ ()57
��ن َعلياك
املج ِد ِم ْ
ط��و ُد ْ
فاندك ْ

َ
عرش بي ًتا؛ َيتبع بعضها ً
و ُيغْ ِرق يف االستفهام إىل حدِّ الرصاخ به يف أحدَ
بعضا؛
تستعمل يف عرشة منها « َمن» ويبقى األخري لـ «هل» وكأنه يف ِ
حمفل من الناس قد
إحساسه ِ
القلق بعدم ْ
ملء
شهدوا الوفاة؛فيمطرهم باستفهاماته .ووازعه يف هذا
ُ
والفقهية التي يرتكها هذا املصاب اجل َلل ،عىل أنه يفرش
العلمية
املرجعية
الثغرة يف
ّ
ّ
ّ
ألسلوبه االستفهاميهذا بأسلوب النداء بدْ ًءا وخ ْتام؛ فيقول من (الكامل):
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ِ
مفتي ُع ِ
إبراهيمنا
امل��ج��د ي��ا
�م�ان
َ

��ن ليِ عىل األق�لا ِم ْ
جاشت له
إن
ْ
َم ْ
ِ
��ع إذا غزا
َم��ن
للبيان ع�لى ال��ب��دي ِ

ِ
ِ
ترتيله
ال���ق���رآن يف
َم���ن يل ع�لى
ٍ
عويصة
استخراج كل
َمن يل عىل
ِ

ِ
ُ
فروعه
أصول
استعصت
َمن يل إذا
ْ
الربيع
من يل إذا ُقرئ
ُ

()58

ومسلم
ٌ

امل��ن��اب��ر خاطبا
ص��ع��د
َم��ن يل إذا
َ
َ

ي��وم
��ر ال��ق��ن��ا
َ
َم���ن يل إذا اش��ت َ
َ��ج َ
ِ
أخ�لاق��ه
ك��إب��راه��ي��م يف
����ن يل
َم ْ
َ
إب���راه���ي���م ي���ا أي���ا َم���ه
أي�����ن
ي���ا
َ
ُ

ِ
ي���ن���اظ���ره ب���أ ْف ِ
س�م�اك
���ق
َم����ن ذا
ُ
يف ك���ل ف���ن ف���ك���ر ٌة ِم����ن ِ
ذاك

ِ
ح���ب ِ
ِ
أض��ن��اك
���م
���ات
���ت���ي ٍ
ق��ل��ب ُم َّ
َّ
ِ
َ
أش��ج��اك
ن���غ�ًم�اً أرق ِم����ن اهل��ن��ا

ِ
ِم���ن محُ َ
ِ
أس�ل�اك
ال���ق���رآن يف
���م
ْ���ك ِ
ب��س�ر ِد ال��ن��ابِ ِ
ال�����در ِ
اك
��ه
ول�����و ْت
َ
َّ
ْ

ِ
ِ
تغشاك
احل��دي��ث ف���رائ���دً ا
��ب
ُك�� ُت َ
ال��ع��ق��ول ب��ي��ا ُن��ه ف��س�� َب ِ
َ
��اك
��ر
َ
س��ح َ

وت��راش��ق��ت أب��ط��ا ُل��ه ِ
َ
لباك
ال��وغ��ى
ْ
ش�مائ��ل ال��ن��س ِ
ِ
ُ
��اك
احل���دي���ث
ح��ل��و
ُ

ب��ات يف مثوا ُه أو م��ث��واك؟
هل َ

()59

ويف تصوير آلة املوت (املركبة/السيارة) التي مات بسببها؛ تتأكدنمطية الصورة

رسمها َ
فوق يف ْ
فرس ،وتتأكد معها حركية االندفاع ،أو انجراف
األوىل التي َ
شكلِ َ
ِ
أقصاك» فيقول من (الكامل):
«والغم يف
املجد الراحل نحو اهلاوية
ْ
ّ
���ت ِ
ب��ه
ه���ب ْ
ي���ا وي���ح ِم���ن س���ي���ارة َّ
��ت ِ
ب��ه جت��ري وم��ا ك��ان َ
القضا
ه��ب ْ
َّ
ال��س��رور جبينَه
جت���ري ب��ه يعلو
ُ

ٍ
ِ
َ
�س�راك
ك���ان ِم��ن َم
مسقط م��ا
���ن
ِم ْ
ِ
مجَ�����راك
ي���ع���دو ع��ل��ي��ه ُم��ل�از ًم����ا

م��ع ِ
ِ
أق��ص��اك
وال��غ��م يف
أه��ل��ه
ْ
ُّ

()60

عىل َّ
أن وعاء كلمته (قصيدته) قد استوعب ما يلزمها من مفردات تتضمن

جوهر فكرة املجد الراحل؛ ومنها (يعدو ،ان َّ
هبت به،
ْدك ،وأتى السامء ،سيارة َّ

مرساك ،جتري.)...
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ويف اخلتام؛ فقد سعى هذا البحث إىل تقديم دراسة بعنوان (من نامذج الرثاء

العامين احلديث (رثاء العلامء)) .وقد ُعدّ الرثاء -عىل العموم -غرضا أصيال صادقا،
وهو يرجع إىل ثالثة جذور أساسية هي( :رثأ ،ورثو ،ورثي) وكلها قد تضمنت
معاين الرثاء ،ومدح مناقب املتوىف.

ويعد (رثاء العلامء) أحد اجتاهاته يف شعر الرثاء العامين احلديث .وقد اختذ

البحث نامذج من هذا االجتاه من الشعر العامين احلديث ،معتمدا لتحليل هذه

النامذج املختارة عىل املنهج املوضوعايت؛ وهو منهج يبحث عن املوضوعة (الفكرة
األكثر تكرارا) يف أدب األديب ،كام يفسح للناقد بالتامهي مع تلك النصوص؛ ليعيد
تصديرها مرة أخرى وفق معرفته ،وفطنته بالعالقات املتواشجة ،والقرابات الرسية

بني النصوص؛ وكأنه يواشج بني خيوط غاية يف الدقة واللون؛ ليصنع منها ثوبا آخر
مطرزا بذائقته وإحساسه بالنص.

وقد اختذ البحث تسع قصائد رثائية ألربعة شعراء ُعامنيني معارصين لرثاء

أربعة علامء من أهل عامن يف العرص احلديث .كانت موضوعة كل واحد من هؤالء
الشعراء تعرب عن رمزية عميقة عربت يف جمملها عن حاجة األنا الذاتية لكل منهم

كموضوعة (الغربة) و(الرمز) و(العمى) و(ا ُمل ْلك املفقود)وهي سيميائية خاصة ال

تتوقف عند كونه رثاء ً
املرثي بتعداد مناقبه ،والتغني بحميد سريته
حمضا يستهدف
َّ
بني الناس؛ بل يتجاوز ذلك إىل قضايا ذات أعامق وأبعاد اجتامعية؛ ُتعنَى باإلنسان
احلي من جوانب :دينية ،وسياسية ،واجتامعية سامية.
ّ

رمزا لقضية وطنية سامية جتاور أناه الفردية
والشاعر الراثي يتخذ املرثي ً

نصه حينذاك
الذاتية ،وحياول جاهدً ا أن ُيسقط فيه شيئًا من ْ
وهج روحه؛ ليمثل ُّ
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جادا إىل إجياد ٍّ
حل
انزياحا
حقيقيا عن معاناة ال يزال الشاعر يعاين مرارهتا ،ويسعى ًّ
ً
ًّ

معا؛ لتكوين
لعقدهتا عرب سلسلة متضاممة من اإلشارات املوضوعية التي تأتلف ً
نسيج شعري واحد متداخل ،متعدد األساليب ،متجانس يف أفكاره العميقة.
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محيد بن حممد :الفتح املبني يف سرية السادة البوسعيديني ،تح :عبد املنعم عامر ود .حممد
مريس ،ط ،3وزارة الرتاث القومي والثقافة ،سلطنة عامن1992-#1412 ،م ،ص -221
.222

1111غباش ،د .حسني عبيد غانم :عامن الديمقراطية اإلسالمية ،تقاليد اإلمامة والتاريخ السيايس
احلديث (1970 -1500م) ط ،1دار اجلديد ،بريوت -لبنان1997 ،م ،ص.78

1212ينظر :السعدي ،فهد بن عيل بن هاشل :معجم الفقهاء واملتكلمني اإلباضية ،ط ،1مكتبة
اجليل الواعد ،مسقط – سلطنة عامن1428 ،ه2007 ،م،مج،3ج ،3ص.91-86
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1313الطائي ،عبداهلل بن حممد (ت 1974م) :ديوان :وداعا أهيا الليل الطويل،ط ،1بريوت-
لبنان1974،م ،ص.50 -49
1414الطائي ،عبداهلل بن حممد ،ديوان وداعا أهيا الليل الطويل ،ص .48
1515املصدر السابق ،ص.50

1616ينظر :د .حمسن بن محود الكندي :عبد اهلل الطائي ( )1973-1924وريادة الكتابة األدبية
احلديثة يف عامن ،ط ،1دار يافا العلمية للنرش والتوزيع ،عامن – األردن2009 ،م ،ص.38
1717الطائي ،عبداهلل بن حممد :ديوان وداعا أهيا الليل الطويل ،ص.47

1818الطائي ،عبداهلل بن حممد :ديوان وداعا أهيا الليل الطويل ،ص .47
1919املصدر السابق ،ص .48
2020املصدر نفسه ،ص.53

2121اخللييل ،عبداهلل بن عيل :ديوان وحي العبقرية ،ط ،2مكتبة الضامري ،مسقط – سلطنة
عامن1990 -#1410 ،م ،ص.432
2222اخللييل ،عبداهلل بن عيل ،ديوان وحي العبقرية ،ص .430
2323املصدر نفسه ،ص .431

2424مل تتوافر للبحث ترمجة عنه؛ وإنام تم نقل تاريخ وفاته املثبتبديوان (وحي العبقرية) للشيخ
عبداهلل بن عيل اخللييل ،ص .426
2525الطائي ،عبداهلل بن حممد :ديوان وداعا أهيا الليل الطويل ،ص.86-82
2626املصدر السابق ،ص.86

2727اخللييل ،عبداهلل بن عيل :ديوان وحي العبقرية ،ص .428-426
2828املصدر السابق ،ص .427-426

2929ينظر :السعدي ،فهد بن عيل :معجم الفقهاء ،مج،1ج ،1ص.192-186

3030احلرضمي ،عبداهلل بن ماجد (ت 1977م):ديوانه،ط ،1تح :خلفان بن عامر احلرضمي،
مكتبة دار الكتاب اإلسالمي ،مسقط  -سلطنة عامن2005 - #1427،م ،ص.175
3131املصدر السابق ،ص .177

3232احلرضمي ،عبداهلل بن ماجد :ديوانه ،ص.178
3333املصدر السابق ،ص.175
3434املصدر نفسه ،ص .176
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3535املصدر نفسه ،ص .179-178

3636احلرضمي ،عبداهلل بن ماجد :ديوانه ،ص.175
3737املصدر السابق ،ص.177- 176
3838املصدر نفسه ،ص .176

3939اخللييل ،عبداهلل بن عيل :ديوان وحي العبقرية ،ص.453

4040البد من قطع ألف الوصل هنا من لفظ اجلاللة؛ ليستقيم وزن البحر البسيط.؛ ويعد هذا
من رضورات الشعر اجلائزة؛ ينظر :اهلاشمي ،السيد أمحد :ميزان الذهب يف صناعة شعر
العرب ،د.ط ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان1406 ،ه1986 -م ،ص.25-24
4141اخللييل ،عبداهلل بن عيل :ديوان وحي العبقرية ،ص .454-453
4242اخللييل ،عبداهلل بن عيل ،ديوان وحي العبقرية ،ص .454
4343املصدر السابق ،ص .455

4444اجلامعي ،أبو رسور ،محيد بن عبداهلل :ديوان أيب رسور ،ط ،1مكتبة الفردوس ،سامئل-
سلطنة عامن1998- #1419 ،م ،ص .318-315
4545سورة القصص ،اآلية .88

4646اجلامعي ،أبو رسور :ديوان أيب رسور ،ص.315

4747اجلامعي ،أبو رسور ،محيد بن عبداهلل :ديوان أيب رسور ،ص .315

4848املتقي اهلندي ،عالء الدين عيل (ت 975ه) :كنز العامل ،د.ط ،ج ،1مؤسسة الرسالة،
بريوت -لبنان1979 -#1499 ،م ،ص .135
4949اجلامعي ،أبو رسور ،محيد بن عبداهلل :ديوان أيب رسور ،ص .316

5050اجلامعي ،أبو رسور ،محيد بن عبداهلل :ديوان أيب رسور ،ص .317
5151اخللييل ،عبداهلل بن عيل :ديوان وحي العبقرية ،ص.449
5252املصدر السابق ،ص .449

5353اخللييل ،عبداهلل بن عيل :ديوان وحي العبقرية ،ص .449
5454اخللييل ،عبداهلل بن عيل:ديوان وحي العبقرية ،ص .450

5555اجلامعي ،أبو رسور :ديوان باقات األدب ،د.ط ،دار االحتاد العريب للطباعة ،القاهرة-
مرص1975 ،م ،ص.203
5656املصدر السابق ،ص.203
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5757اجلامعي ،أبو رسور ،محيد بن عبداهلل ،ديوان باقات األدب ،ص.203

5858يعني بالربيع :مسند اإلمام الربيع بن حبيب الفراهيدي األزدي؛ أحد األفراد النبغاء من
رواة احلديث الرشيف أواخر قرن البعثة .ينظر :اجلامع الصحيح (مسند اإلمام الربيع بن
حبيب الفراهيدي) د.ط ،مكتبة االستقامة ،مسقط -سلطنة عامن ،د.ت.
5959اجلامعي ،أبو رسور :ديوان باقات األدب ،ص .204
6060املصدر السابق ،ص .204
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم ،برواية حفص عن
عاصم.

1)1اجلامعي ،محيد بن عبداهلل :ديوان أيب
رسور ،ط ،1مكتبة الفردوس ،سامئل-
سلطنة عامن1998-#1419 ،م.
2)2ديوان باقات األدب ،د.ط ،دار االحتاد
العريب للطباعة ،القاهرة -مرص،
1975م.
3)3احلرضمي ،عبداهلل بن ماجد (ت
1977م) .ديوان الشيخ عبداهلل
بن ماجد،ط ،1تح :خلفان بن
عامر احلرضمي ،مكتبة دار الكتاب
اإلسالمي ،مسقط  -سلطنة
عامن2005 - #1427،م.

4)4اخللييل ،عبداهلل بن عيل :ديوان وحي
العبقرية ،ط ،2مكتبة الضامري،
مسقط – سلطنة عامن- #1410 ،
.1990

5)5ابن رزيق ،محيد ابن حممد :الفتح املبني
يف سرية السادة البوسعيديني ،تح :عبد
املنعم عامر ود .حممد مريس ،ط،3
وزارة الرتاث القومي والثقافة ،سلطنة
عامن1992-#1412 ،م،

6)6الساملي ،نور الدين ،عبداهلل بن محيد
(ت :)# 1332حتفة األعيان بسرية
أهلعامن ،د.ط ،مكتبة اإلمام نور
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الدين -السيب -مسقط  -سلطنة
عامن2000 ،م.

 :7)7جوهر النظام يف علمياألديان
واألحكام ،د.ط ،دار الفاروق ،بريوت
 لبنان1989 ،م.8)8السعدي ،فهد بن عيل بن هاشل:
معجم الفقهاء واملتكلمني اإلباضية،
ط ،1مكتبة اجليل الواعد ،مسقط –
سلطنة عامن2007 ،#1428 ،م.
9)9شوقي ضيف :الرثاء ،د.ط ،دار
املعارف ،القاهرة -مرص ،د.ت.
1010

1111الطائي ،عبداهلل بن حممد الطائي(ت
1974م):ديوان :وداعا أهيا الليل
الطويل،ط ،1بريوت -لبنان1974،م.

1212د.عبد الكريم حسن :املنهج املوضوعي
(نظرية وتطبيق) ط ،1املؤسسة
اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع،
بريوت -لبنان1990 - #1411 ،م.
1313اإلمام عيل بن أيب طالب :ديوانه ،ط،1
القدس للنرش والتوزيع ،القاهرة-
مرص2008 ،م.
1414غباش ،د .حسني عبيد غانم :عامن
الديمقراطية اإلسالمية ،تقاليد اإلمامة
والتاريخ السيايس احلديث (-1500
1970م) ط ،1دار اجلديد ،بريوت-
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لبنان1997 ،م.

1515الفراهيدي ،الربيعبن حبيب األزدي،
اجلامع الصحيح (مسند اإلمام الربيع
ابن حبيب الفراهيدي) د.ط ،مكتبة
االستقامة ،مسقط -سلطنة عامن،
د.ت.

1616الكندي ،د .حمسن بن محود :عبد اهلل
الطائي ( )1973-1924وريادة
الكتابة األدبية احلديثة يف عامن ،ط،1
دار يافا العلمية للنرش والتوزيع ،عامن
– األردن2009 ،م
1717املتقياهلندي ،عالء الدين عيل (ت
 :)#975كنز العامل ،د.ط ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت -لبنان-#1499 ،
1979م.

1818ابن منظور ،أبو الفضل ،مجال الدين بن
مكرم (711م) :لسان العرب ،ط،2
دار صادر ،بريوت -لبنان.#1300 ،

1919اهلاشمي ،السيد أمحد :ميزان الذهب يف
صناعة شعر العرب ،د.ط ،دار الكتب
العلمية ،بريوت -لبنان-#1406 ،
1986م.
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 ...ملخص البحث ...
تكمن أمهية املوضوع يف أن إنجيل مرقس يعد اإلنجيل األخرص بني األناجيل

األربعة ،فضال عن اختالف أسلوبه عن أسلوب األناجيل الثالثة األخرى ،وال
شك أن اختالف األسلوب يعنى بالرضورة اختالف املضمون ولو جزئيا ،ويعتقد

أن كاتبه توجه به لألمم من غري اليهود وليس لألمة اإلرسائيلية ،وهو األمر الذي
يعزى إليه اختالف األسلوب يف هذا اإلنجيل عن األناجيل األخرى ،وهذا األمر

ربام يلقى بظالله حول قضية تأثر هذا اإلنجيل بأسفار العهد القديم ،ألن توجه

كاتب إنجيل مرقس لألمم قد يعنى –بداهة -أنه لن هيتم كثريا باالقتباس من العهد
القديم؛ ألنه لن يكون –رضورة– حمل اهتامم األمم ،ولكن هذا التصور املبدئى ال
جيوز القطع به إثباتا أو نفيا إال بعد الدراسة واالستقصاء واالستقراء للوصول إىل

قناعة هبذا اخلصوص إثباتا أو نفيا ،وهذا ما أحاوله يف هذه الدراسة بإذن اهلل تعاىل .
وقد اشتملت هذه الدراسة عىل مقدمة ومتهيد وثالثة فصول وخامتة .تضمنت

املقدمة اإلشارة إىل أمهية املوضوع وخطة البحث ومنهج البحث ،ثم يأيت التمهيد
الذي اشتمل عىل حتديد مصطلحات العنوان وبياهنا ،ثم جاء بعد ذلك :الفصل
األول بعنوان :التعريف بإنجيل مرقس ،وإنام بدأت به عىل الرغم من تأخره تارخييا

لوروده يف العنوان.
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الفصل األول :وقد اشتمل عىل املباحث اآلتية:
املبحث األول :كاتب إنجيل مرقس ولغة الكتابة وزمنها ومكاهنا.

املبحث الثانى :املوضوعات التي تناوهلا هذا اإلنجيل يف إصحاحاته .

املبحث الثالث :عالقة إنجيل مرقس بغريه من األناجيل .
املبحث الرابع :إشكاالت يف إنجيل مرقس .

الفصل الثانى :التعريف بالعهد القديم ،وقد اشتمل عىل املباحث اآلتية:

املبحث األول :أسفار العهد القديم وكاتبوها ولغة وزمن ومكان الكتابة.

املبحث الثاين :املوضوعات التي اشتمل عليها العهد القديم .
املبحث الثالث :من إشكاالت العهد القديم .

الفصل الثالث :التأثري والتأثر بني إنجيل مرقس والعهد القديم ،وفيه املباحث

اآلتية:

املبحث األول :تأثري إنجيل مرقس يف العهد القديم .

املبحث الثاين:تأثري العهد القديم يف إنجيل مرقس .

ثم تلوت ذلك باخلامتة التي ضمنتها النتائج وأهم التوصيات ،ثم تلوت ذلك

بقائمة املراجع التي رجعت إليها .وقد استدعى الرتتيب الوارد ىف عنوان البحث
ذكر ما يتعلق بإنجيل مرقس قبل ما يتعلق بالعهد القديم رغم السبق الزمنى للعهد

القديم إلنجيل مرقس ،وذلك لتتوافق منهجية العرض مع الرتتيب الوارد يف

العنوان.
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وقد اتبعت الدراسة املنهج االستقرائي الذي يعتمد عىل استقصاء املسائل من

مظاهنا ،واملنهج الوصفي الذي يعتمد عىل وصف األشياء عىل ما هى عليه دون

تزيد ،واملنهج املقارن الذي يعتمد عىل املقارنة بني البنود التي تم تناوهلا يف كل من
إنجيل مرقس والعهد القديم ،وهذه املقارنة هي الكاشفة ملدى التأثري والتأثر بني كل

من العهد القديم وإنجيل مرقس .وقد بذلت اجلهد وعزوت كل قول لقائله ،متحريا
أمانة النقل والعزو ،وعزوت فقرات العهدين القديم واجلديد إىل حماهلا ذاكرا اسم
السفر واإلصحاح وأرقام الفقرات تيسريا عىل القارئ الكريم ،وما نقلته بنصه من
املراجع األخرى وضعته بني عالمتي تنصيص «

» ،وما ترصفت فيه ال أضعه

بني عالمات تنصيص وأذكر يف هناية االقتباس باهلامش املصدر ،مشريا إىل ترصيف

يف النص بقويل بترصف ،ولو اخترصت مع الترصف أقول بترصف واختصار كبري
أو يسري بحسب احلالة  .وما ذكرته من آيات الذكر احلكيم كالم رب العاملني وضعته

بني قوسني ﴿ ﴾ وعزوته إىل حمله من املصحف الرشيف بذكر اسم السورة ورقم
اآلية .وأخريا أسأل اهلل ربى ورب كل يشء أن يكتب القبول هلذا اجلهد املتواضع،
واهلل من وراء القصد ،واحلمد هلل رب العاملني.
.
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...Abstract...
It is of importance to differentiate between Marquis Bible and
other four Bibles; it gives much shrifts to the style used, so the
content, to some extent, runs different , for all that , its believed that
Marquis Bible addresses the nations that are non Jewish and not the
Israeli nation, that is why there is a difference in style between the
meant Bible and other bibles, thus such a bible gravitates to the old
chronicles of the Old Testament, since the writer of Marquis book
never pays heed to quoting from the Old Testament. As a matter of
course, it is not of importance to other nations, but such suspicion
could not be taken as a fact, unless there are some acts of searching
efforts and scrutiny to reach consensus or dissention, that what
the present study endeavours to prove. There are an introduction,
three chapters and conclusion.
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 ...التمهيد ...
يأتى هذا البحث حتت عنوان التأثري والتأثر بني إنجيل مرقس والعهد

القديم ،وإىل القارىء الكريم بيان مصطلحات عنوان الدراسة وحتديدها .

التأثري والتأثر :مادته أثر ،قال صاحب لسان العرب« :األثر بقية الشىء

واجلمع آثار وأثور ،وخرجت يف إثره وىف أثره اى بعده ،وأتثرته وتأثرته تتبعت أثره،
ويقال آثر كذا وكذا بكذا وكذا :أى أتبعه إياه  ،...واألثر بالتحريك ما بقى من

رسم اليشء ،والتأثري :إبقاء األثر يف الشىء ،وأثر يف الشىء :ترك فيه أثرا ،واآلثار:
األعالم ،وحكى عن الكسائى :ما يدرى له أين أثر ،وما يدرى له ما أثر :أى ما

يدرى ما أصله وال أين أصله»(.)1

قال أصحاب املعجم االوسيط« :أثر فيه أى ترك فيه أثرا ،وتأثر الشىء أى ظهر

فيه األثر ،واألثر العالمة»( ،)2أقول :وعليه فاملؤثر يرتك أثرا فيام تأثر به ،ويستوى أن

يكون هذا التأثري حسيا أو معنويا ،ولكن هذه الدراسة هتتم بالتأثري والتأثر املعنويني،

ألننا ندرس أسفارا مقدسة عند املؤمنني هبا ،وال نبحث آثارا معامرية تأثرت فيها

حضارة بحضارة أخرى .

إنجيل :يقول أصحاب قاموس الكتاب املقدس« :إنجيل من اللفظ اليونانى

أونجليون ومعناه :خرب طيب ،ويدعى يف العهد اجلديد إنجيل اهلل( ،)3وإنجيل اهلل،

وإنجيل خالصهم ،وإنجيل جمد املسيح ،وإنجيل امللكوت أو بشارة امللكوت،
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والكلمة العربية لإلنجيل :بشارة أى كتاب رسوىل خيتص بحياة املسيح عىل

األرض»( .)4ويقول د .أمحد شلبى –رمحه اهلل تعاىل« :-معناها -أى كلمة إنجيل-

كلمة يونانية بمعنى احللوان ،وهو ما تعطيه من آتاك البرشى ،ثم أريد بالكلمة البرشى
عينها ،أما السيد املسيح فقد استعملها بمعنى برشى اخلالص التي محلها إىل البرش،
واستعملها (من) بعده (من الرسل املزعومني) باملعنى نفسه ،وربام استعملوها أيضا
بمعنى ملخص تعليم املسيح ألن فيه اخلالص ،أو سرية حياته وموته ألن يف هذه

السرية معنى اخلالص أيضا ،وما لبثت هذه الكلمة أن استعملت بمعنى الكتاب منذ

أواخر القرن األول حتى اليوم ،نقول إنجيل متى وإنجيل لوقا»(.)5

ويقرر الدكتور القس املهتدى عبد األحد داود أن لفظة  Evanghilionمركبة من

لفظني يونانيني ( )EUبمعنى مرحى أو جيد أو حقيقى و(أنغليون) وهى عبارة عن

(بشارة أو التبشري بالفعل) فاملعنى الصحيح للكلمة (التبشري بالسعادة احلقيقية)،
ثم يضيف الدكتور القس معلومات قيمة حول االختالف يف داللة لفظة اإلنجيل
حال نسبته إىل املسيح  عنها حال نسبته إىل األربعة الذين تنسب إليهم األناجيل
حيث يقول« :مل يتكلم املسيح باليونانية بل كانت لغته اآلرامية (الرسيانية) ،وىف

اللغة الرسيانية تستخدم كلمة (سربته) مكان كلمة (إنجيل) وهذا االسم مطابق
لكلمة (صرب) بالعربية ،ويشتق من الكلمة نفسها يف اليونانية (أنغليوس) بمعنى

روح أو ملك ،وكلمة ملك أو مالئكة يف الرسيانية القديمة بمعنى(قاصد – سفري –

نبى)» ،ثم يقول« :كلمة إنجيل املستعملة يف األناجيل األربعة الرسيانية عندما تتعلق
باملسيح تكون كلمة (سربتة) دائام وبال استثناء ،وهى تعطى دائام معنى الطريقة
الذهبية ،وأما إذا أضيفت إىل املبرشين األربعة فهناك يتبدل احلال تبدال تاما ،فمثال

لوقا كتب كتابه (املنسوب إليه) باللسان اليونانى فهم يعطون كتابه عنوانا باليونانية
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 ،To Kata Haghion Evanghelionوقد ترمجت مجعية الكتاب املقدس العنوان

املذكور إىل اللغة الرتكية بام يفيد قى لغتنا العربية معنى (اإلنجيل عىل حترير لوقا أو

عىل ما كتبه لوقا) ،ثم يشري إىل حقيقتني يرامها حقيقتني أن تكونا حمال لألنظار:

األوىل :اإلنجيل الرشيف املسمى ( )Haghion Evanghelionال يعود إىل

لوقا بل إىل املسيح نفسه ،وعليه يكون التعبري عنه بمثل :إنجيل لوقا أو إنجيل متى
(أوإنجيل مرقس أو إنجيل يوحنا) غلط ًا أو تغليط ًا .

الثانية :إن هذه التعبريات اليونانية مل يكتبها املبرشون األربعة أنفسهم ولكنها

أضافتها الكنيسة مؤخرا ،ثم يستطرد الدكتور داود ليستخلص يف األخري أن كتب

األربعة ليست أناجيل ،بل هى (كاروزونا) أى مواعظ ألن مصطلح Evanghelion

أو سربتة خاص بعيسى ،وليس ألى سفر من أسفار العهد اجلديد حق بأن

حيمل اسم إنجيل ،وليس إطالق هذا االسم (إنجيل) عىل كتب متى ومرقس ولوقا
ويوحنا إال غلطا وزورا ،وهو اعتداء ال يعفو عنه إال املسيح .)6(»

أقول :بل ال حياسب وجيزى عليه إال رب العاملني الذى بيده مقاليد الساموات

واألرض وإليه يرجع األمر كله ،تبارك اهلل رب العاملني.

أقول :وليس عند نصارى اليوم أي مصدر لإلنجيل الذى أنزله اهلل عىل

املسيح عيسى ،وإنام لدهيم أناجيل أربعة تنسب ألصحاهبا يف اعتقادهم ،وهى
األناجيل املعتربة لدهيم ،وهى إنجيل متى ،وإنجيل مرقس ،وإنجيل لوقا ،وإنجيل
يوحنا ،وهذا ال ينفى وجود أناجيل أخرى غري معتمدة عند النصارى.

العدد الثامن  ..حمرم / #1435كانون األول 2013م

291

التأثري والتأثر بني إنجيل مرقس والعهد القديم

يقول العالمة الشيخ أبو زهرة –رمحه اهلل تعاىل« :-هذه األناجيل األربعة هي

التي تعرتف هبا الكنائس وتقرها الفرق املسيحية وتأخذ هبا ،ولكن التاريخ يروى
لنا أنه كانت يف العصور الغابرة أناجيل أخرى قد أخذت هبا فرق قديمة وراجت
عندها ،ومل تعتنق كل فرقة إال إنجيلها ،فعند كل من أصحاب مرقيون وأصحاب
ديسان إنجيل خيالف بعضه هذه األناجيل ،وألصحاب مانى إنجيل خيالف هذه
األربعة وهو الصحيح يف زعمهم ،وهناك إنجيل يقال له إنجيل السبعني ينسب إىل
تالمس ،والنصارى ينكرونه ،وهناك إنجيل اشتهر باسم التذكرة  ،...وقد كثرت

األناجيل كثرة عظيمة ،وأمجع عىل ذلك مؤرخو النرصانية ،ثم أرادت الكنيسة قى

آخر القرن الثانى امليالدى أو أوائل القرن الرابع أن حتافظ عىل األناجيل الصادقة –
يف اعتقادها– فاختارت هذه األناجيل األربعة الرائجة إبان ذلك»( ،)7والشيخ اإلمام

–رمحه اهلل تعاىل -يشري إىل جممع نيقية الذى انعقد يف  ،#325وفيه تم انتخاب هذه
األناجيل األربعة من بني عرشات األناجيل ،األمر الذى يلقى بظالله حول موثوقية

هذه األناجيل وملاذا تم اختيارها دون غريها من األناجيل التي كانت موجودة

آنذاك.

وينقل لواء أمحد عبد الوهاب –رمحه اهلل تعاىل– عن د.جون فنتون تعريفه

لإلنجيل يف تفسريه إلنجيل متى قوله« :إن أحد التعاريف الشائعة لكلمة اإلنجيل

أنه الشىء الذى يمكن تصديقه بثقة» ،ثم يقول يف السياق نفسه« :ال نجد وسيلة
تعيننا عىل حتديد ماهية اإلنجيل إال من األناجيل نفسها»( ،)8ثم ينقل عنه قوله:
«يبدو أن كلمة إنجيل تعنى ترتيب املادة التي تتحدث عن أقوال يسوع وأفعاله

بالطريقة التي جتعل املؤلف يعرب خالل مؤلفه كله عن معتقدات حمددة ألزم نفسه

هبا»( ،)9ونظرا لغياب التفاصيل الكاملة يف هذا الصدد ارتىض بعض العلامء –كام
292

أ.م.د .أمحد حلمى سعيد قطب

نقل اللواء أمحد عبد الوهاب– أن يكون مفهوم األناجيل« :جتميع ملعلومات متواترة
تناقلتها الكنيسة شفاهة يف أول األمر ،ثم كتبت فيام بعد وصنفت لتحقيق مطالب
الكنيسة يف التهذيب والعبادة والدفاع عن معتقداهتا»(.)10

مرقس :هو املنسوب إليه إنجيل مرقس ،وسريد احلديث عنه بشكل أكثر

تفصيال عند احلديث عن كاتب اإلنجيل املنسوب إليه ،وإنجيل مرقس ينتمى إىل

قسم األسفار التارخيية من العهد اجلديد ،ويتألف هذا القسم من مخسة أسفار هى
األناجيل األربعة ،ثم رسالة أعامل الرسل التي كتبها لوقا ،وسميت هذه األسفار

باألسفار التارخيية ألهنا حتوى قصصا تارخيية ،فاألناجيل حتوي قصة حياة عيسى
وتارخيه وعظاته ومعجزاته ،و(سفر) أعامل الرسل حيوى قصة حياة معلمى املسيحية

وبخاصة بولس(.)11

العهد القديم :هو كام يقول د.أمحد شلبى« :التسمية العلمية ألسفار اليهود،

وليست التوراة إال جزءا من العهد القديم  ،»....وقد تطلق (التوراة) عىل اجلميع

من باب إطالق اجلزء عىل الكل ،أو ألمهية التوراة ونسبتها إىل موسى ألنه أبرز زعامء
بنى إرسائيل ،وعنده يبدأ تارخيهم احلقيقى ،وكلمة توراة معناها الرشيعة أو التعاليم
الدينية ،والعهد القديم مقدس لدى اليهود والنصارى ،ولكن أسفاره غري متفق

عليها ،فبعض أحبار اليهود يضيفون أسفارا ال يقبلها آخرون ،فإذا جئنا إىل النصارى
وجدنا النسخة الكاثوليكية تزيد سبعة أسفار عىل النسخة الربوتستانتية( ،)12ويكفينا

يف هذا التمهيد هذا التعريف املقتضب وسريد التفصيل يف الفصول اآلتية إن شاء

اهلل تعاىل .
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واملحور الرئيس ملوضوع الدراسة النظر يف تأثر إنجيل مرقس بأسفار العهد

القديم ،ولكن نستعرض ما يتعلق بالسفرين ابتداء عىل نحو مفصل ،ألن احلكم عىل

اليشء قرع عن تصوره ،وسأبدأ بإنجيل مرقس –سريا عىل ترتيب العنوان– وهذا

هو موضوع الفصل اآليت .
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الفصل األول
التعريف بإنجيل مرقس
وسوف نحاول يف مباحث هذا الفصل اإلملام باملعلومات الرئيسة عن كاتب

إنجيل مرقس وزمن تأليفه وعالقته بغريه من األناجيل وأهم املوضوعات التي
تناوهلا هذا اإلنجيل ،ومن هذه القضايا تتألف املباحث اآلتية عىل النحو الذي يىل:

املبحث األول
كاتب إنجيل مرقس ولغة الكتابة وزمنها ومكاهنا
أوال :كاتب اإلنجيل
نقل بعض الباحثني عن املوسوعة الربيطانية أنه ال يوجد شاهد من داخل

إنجيل مرقس يدل عىل أن كاتبه هو مرقس( ،)13ويتفق لواء أمحد عبد الوهاب مع

هذا الرأى شافعا إياه ببعض األقوال لعلامء من النصارى إذ يقول« :وملعرفة حقيقة
مرقس نجد نيهام يف كتابه تفسري إنجيل مرقس يقول :مل يوجد أحد هبذا االسم

عرف أنه كان عىل صلة وثيقة وعالقة خاصة بيسوع ،أو كانت له شهرة خاصة يف
الكنيسة األوىل ،ومن غري املؤكد صحة القول الذى حيدد مرقس كاتب اإلنجيل
العدد الثامن  ..حمرم / #1435كانون األول 2013م

295

التأثري والتأثر بني إنجيل مرقس والعهد القديم

بأنه يوحنا مرقس املذكور يف أعامل الرسل  ،25 ،12:12أو ألنه مرقس املذكور
يف رسالة بطرس األوىل  ،13 :5أو أنه مرقس املذكور يف رسائل بولس كولوسى
 2 ،10 :4تيموثاوس  ....11 :4لقد كان من عادة الكنيسة األوىل أن تفرتض أن

مجيع األحداث التي ترتبط باسم فرد ورد ذكره يف العهد القديم إنام ترجع مجيعها إىل

شخص واحد له هذا االسم ،ولكن عندما نتذكر أن اسم مرقس كان أكثر األسامء
الالتينية شيوعا يف اإلمرباطورية الرومانية ،فعندئذ نتحقق من مقدار الشك يف حتديد

الشخصية يف هذه احلالة»(.)14

ولنستأنس هنا بام نقله العالمة أبو زهرة يف هذا السياق إذ يقول« :وينبغي أن

نشري هنا إىل ما قاله ابن البطريق من أن الذى كتب اإلنجيل هو بطرس عن مرقس

ونسبه إليه ،فكان بطرس راوي مرقس مع أن األول هو رئيس احلواريني – كام يقول

ابن البطريق– والثاين من تالميذه ،كام جاء يف كتاب مروج األخبار يف تراجم األبرار،
وإذا كان ذلك اإلنجيل خالصة علمه باملسيحية ،فإذا رواه عنه أستاذه ،فقد روى

هذا عن مرقس ما ألقاه إليه وعلمه ،وإن ذلك لغريب ،وقد ذكر هذا األمر صاحب
مرشد الطالبني ،فقد زعم أن إنجيل مرقس كتب بتدبري بطرس سنة  61لنفع األمم

الذين كان ينرصهم بخدمته ،وقد ذكر األمر بلفظ الزعم كأنه ال يصدقه وأنه ال يراه

مقبوال –كام نراه غريبا– وبجوار هؤالء الذين يقولون أو يزعمون أن إنجيل مرقس
كتب بتدبري من بطرس وبولس فقد قرر الكاتب القديم أرينيوس« :أن مرقس كتب
إنجيله بعد موت بطرس وبولس» وىف احلق أن ذلك االختالف وإن كان زمنيا يف

ظاهره ،هو ىف معناه ولبه اختالف يف شخص املحرر هلذا اإلنجيل ،فابن البطريق

وهو من املؤرخني املسيحيني الرشقيني يقرر أن الذى كتبه هو بطرس عن مرقس،
ونسبه إليه ،وأرينيوس يقرر أن الذى كتبه هو مرقس من غري تدبري بطرس ،ألنه
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كتبه بعد موته ،فمن الكاتب إذن؟ ليس بني أيدينا ما نرجح به إحدى الروايتني عىل
األحرى»( ،)15ويذكر البابا شنودة الثالث رواية ثالثة ينسبها إىل كليمنص السكندرى

ومفادها أن مرقس كتب اإلنجيل املنسوب إليه بناء عىل طلب الذين استمعوا إىل
بطرس الذي علم برغبتهم هذه ،ومعنى هذا أن بطرس عرف بمرشوع الكتابة قبل
كتابة اإلنجيل ،وبعد أن كتبه مرقس سلمه ملن طلبوه منه ،ويعرب شنودة عن حريته

حول أي الروايات الثالث هي األوىل بالقبول( ،)16مما يدل عىل أن احلرية أصابت

حتى رجال الدين عند القوم  .وهذه اجلهالة التي تكتنف شخص كاتب اإلنجيل

املنسوب إىل مرقس ال متنعنا أن ننظر يف التعريف بشخصية مرقس الذى يعتقد

املؤرخون أنه كاتب هذا اإلنجيل.

يقول د.واىف« :اسمه يوحنا ويلقب بمرقس ،وأصله من اليهود ،وهو من

التالميذ السبعني عىل األرجح( ،)17وابن أخت القديس برنابا (الذى ينسب إليه

إنجيل برنابا) ،وقد صحب بطرس وبرنابا يف رحالهتام وتبشريمها باملسيحية يف
قربص وآسيا الصغرى ،ثم صاحب بطرس كبري احلواريني نفسه ،وقىض معه شطرا
من حياته وتبعه إىل روما ،وبعد استشهاد الرسول بطرس شخص مرقس إىل شامل

إفريقيا ثم إىل مرص ونرش فيها املسيحية وأنشأ هبا بطريركية اإلسكندرية (الكرازة
املرقسية) التي يتوالها اآلن بابوات األقباط األرثوذكس الذين يعتربون أنفسهم

خلفاء مرقس ،واستشهد يف مرص حواىل 67م ،وقد اختاره أهل البندقية (فينيسيا

حاميا ملدينتهم ،وله يف البندقية كنيسة تعد من أمجل كنائس العامل ،وينسب إليه
إنجيل من األناجيل األربعة املعتمدة عند املسيحيني (النصارى)»(.)18

العدد الثامن  ..حمرم / #1435كانون األول 2013م

297

التأثري والتأثر بني إنجيل مرقس والعهد القديم

وينقل د.أمحد شلبى عن صاحب تاريخ األقباط أن أتباع مرقس كثروا حيث

شيد أول كنيسة وأول مدرسة الهوتية باإلسكندرية ،إال أنه يتعجب من االنتقال

املفاجىء من مظهر القوة إىل مظهر الضعف ،حيث هجم عليه اعداؤه إبان احتفاله
بعيد القيامة يف الكنيسة مع شعبه،وطوقوا عنقه بحبل ،وسحلوه يف طرقات

اإلسكندرية ،ثم سجنوه ،وىف اليوم التاىل أعادوا الكرة حتى أسلم الروح ،ويتعجب
– كذلك -من أسطورة رسقة بعض البحارة البنادقة جثامن القديس –عدا الرأس–
ودفنه يف كنيسة فخمة يف البندقية سميت باسمه ،يف حني ال تزال الرأس بالكنيسة

املرقسية الكربى باإلسكندرية (.)19

ويشفع د.شلبى هذه األسطورة عن جثامن مرقس بأسطورة أخرى نقلها عن

صاحب كتاب مرص املسيحية  Ottoمفادها أن الكنيسة املرصية األرثوذكسية بقيادة

البابا كرولس السادس خدعت السذج من منسوبيها حني أومهتهم أن قياداهتا

-بالتنسيق مع القيادات البابوية يف كل من روما والبندقية– متكنت من اسرتداد

جثامن مرقس الذى كان قابعا يف البندقية عام 1967م ،يف حني يؤكد الكاتب أن
قرب مرقس بالبندقية مل يفتح عىل اإلطالق ،وأن الوفد القبطي مل يذهب مطلقا إىل
البندقية ،بل ذهب إىل روما وتسلم صندوقا رخاميا صغريا يف حجم علبة الكربيت

به قطعة من العظم ال تزيد عن فلرت السيجارة ،يف حني حرص الوفد أن يضع هذا
الصندوق الصغري داخل صندوق كبري ليواجه اجلامهري التي كانت حمتشدة يف املطار

لتكون يف رشف استقبال اجلثامن املزعوم(.)20

ومرقس هذا حظى بمكانة رفيعة يف الفكر الكنسى األرثوذكسى والكاثوليكى،

حيث تعرتف كل من الكنيستني برسولية مرقس ،فضال عن ثبوت لقب القديس له
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يف كل الصلوات األرثوذكسية ،باإلضافة إىل لقب تلميذ املسيح وذلك طبقا ملا نقله

البابا شنودة الثالث يف كتابه عن مرقس(. )21
ثانيا :لغة الكتابة

تتفق كلمة د .والعالمة أبو زهرة وكذا صاحب قاموس الكتاب املقدس

وغريهم عىل أن إنجيل مرقس كتب باللغة اليونانية( ،)22شأن مجيع أسفار العهد
اجلديد ما عدا إنجيل متى الذى ألفه باللغة اآلرامية(( )23الرسيانية) ،ويصف لواء

أمحد عبد الوهاب لغة الكتابة بأهنا كانت عامية إغريقية( ،)24وإن كانت ال ختلو من

بقايا آرامية عىل ما نقل السعدى( ،)25والباحثون عىل أن النسخ األصلية لالناجيل
مفقودة وأن أقدم النسخ غري املكتملة ترجع إىل القرن الرابع امليالدى أى بعد زمن
املسيح والتالميذ بل التابعني بمئات السنني وهذا ينطبق طبعا عىل إنجيل مرقس

حمل اهتاممنا ىف هذا البحث(.)26
ثالثا :زمن الكتابة ومكاهنا

ينقل لنا العالمة أبو زهرة –رمحه اهلل تعاىل– عن بعض العلامء أن اإلنجيل

الثانى (يعنى إنجيل مرقس) ألف سنة 56م وما بعدها إىل سنة 65م ،واألغلب أنه

ألف سنة  60أو  ،63ويقول صاحب كتاب مرشد الطالبني :إنه كتب سنة ،)27(61

ويقول البابا شنودة الثالث يف كتابه عن مرقس مضيقا بعض التواريخ األخرى:

«أمجع علامء الكتاب املقدس وكل الدارسني فيه عىل أن إنجيل مار مرقس هو أقدم

ما كتب من األناجيل( ،)28وقد اختلف الكثريون يف تاريخ كتابته ،فابن كرب يقول
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إنه كتب يف سنة 45م ،والقديس إريناوس يقول إنه كتب بعد استشهاد القديسني

(عىل حد وصفه) بولس وبطرس أى بعد سنة 67م ،وترتاوح التواريخ األخرى
بني هذين ،ويرى يوحنا ذهبى الفم أنه كتبه يف مرص ،ومعنى هذا أنه كتب بعد سنة

55م أو حواىل سنة 61م والثابت أيضا أنه كتب باللغة اليونانية التي كانت معروفة

وقتذاك وىف رومية أيضا ثم ترجم بعد ذلك إىل الالتينية وإىل القبطية»( ،)29وينقل

لواء أمحد عبد الوهاب عن صاحب تفسري إنجيل مرقس (نينهام) أن تاريخ كتابة
هذا اإلنجيل غالبا ما حيدد يف اجلزء املبكر من املدة 75- 65م وغالبا يف عام  65أو

 .. ،66ويعتقد كثري من العلامء أن ما كتبه مرقس يف اإلصحاح  13قد سطر بعد عام
 70م(.)30

أقول :إن هذه االقوال التي أرشت إليها حول زمن كتابة إنجيل مرقس وإن

كانت تدل عىل أنه كتب يف مدة ترتاوح بني 45م إىل 67م ،إال أهنا تضفى مزيدا من

الغموض ،خاصة وأن الغموض يكتنف شخصية الكاتب ،ويتزايد الغموض إذا
عرفنا أن مرقس الذى ينسب إليه اإلنجيل قد قتل عام 62م عىل ما ذكر د.أمحد شلبى

–رمحه اهلل تعاىل -يف كتابه عن املسيحية( ،)31واخلالف يمتد -فضال عن ذلك كله-

إىل املكان الذى كتب فيه اإلنجيل الذى يتأرجح بني رومية ومرص ،فهي سلسلة من
الغموض وظلامت بعضها فوق بعض جتعل من املستحيل عقال القطع بشخصية

كاتب هذا اإلنجيل أو زمن التأليف أو حتى مكان التأليف .
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املبحث الثاين
املوضوعات التي تناوهلا إنجيل مرقس
تتنوع املوضوعات التي اشتمل عليها إنجيل مرقس ،وال أبغى االستطراد

طويال يف هذه اجلزئية حتى ال يتمدد البحث بشكل كبري ،ولكن نكتفى بذكر رؤوس
املوضوعات التي اشتمل عليها هذا اإلنجيل ،ونستطيع ههنا االستئناس بام سجله

أصحاب قاموس الكتاب املقدس حتت مادة إنجيل مرقس الذى يقسم موضوعاته

عىل النحو اآليت:

1 .1بدء اإلنجيل 13 :1

(أ) مناداة يوحنا املعمدان 8 -2 :1

(ب) معمودية يسوع وجتربته 13- 9 :1
2 .2خدمة املسيح يف اجلليل ومناداته هناك وقيام السلطات الدينية عليه (:1
)26 :8 - 14

(أ) يف األماكن الواقعة حول بحر اجلليل (.)43 :5 - 14 :1
(ب) يف األماكن البعيدة عن بحر اجلليل (.)26 :8 - 1 :6

3 .3املسيا واآلالم العتيدة (.)45 :10 - 27 :8

(أ) اقرار بطرس (.)33 - 27 :8

(ب) التنبؤ باآلالم ( 31 :8و 32و 32 - 3 :9و.)34 - 32 :10
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(ج) التعليم عن التلمذة احلقيقية للمسيح ( 38 - 34 :8و 37 - 23 :9و:10
 13و.)45 - 35

(د) التجيل (.)13 - 2 :9
4 .4رسد حوادث اآلالم (.)52 - 46 :10

(أ) يف الطريق إىل أورشليم (.)52 - 46 :10
(ب) الدخول إىل أورشليم (.)11- :11

(ج) خدمة املسيح ومناداته يف أورشليم (.)2 :13 - 12 :11

(د) خطاب نبوي عن خراب أورشليم واملجيء الثاين (.)37 - 3 :13
( )#موت املسيح (.)47 :15 - 1 :14

5 .5قيامة املسيح والقرب الفارغ (.)8 - 1 :16
6 .6خامتة عن ظهور املسيح بعد قيامته(.)20 - 9 :16( )32
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املبحث الثالث
عالقة إنجيل مرقس باألناجيل الثالثة
تبني للباحثني – عىل ما ذكر اللواء أمحد عبد الوهاب –رمحه اهلل تعاىل– يف املائة

ومخسني سنة املاضية أن االناجيل الثالثة االوىل (متى ومرقس ولوقا) ختتلف عن
اإلنجيل الرابع (يوحنا) ،أسلوبا ومضمونا ،وأن االناجيل الثالثة االوىل متقاربة

بدرجة كبرية وهلذا سميت باالناجيل املتشاهبة ،ويقول اللواء ما نصه« :إن صلة كل
منها باآلخر هى أساس ما يعرف بنظرية املصدرية التي تقرر بمقتضاها أن أقرص

األناجيل –وهو إنجيل مرقس– قد استخدمه اإلنجيالن املطوالن ،وهو لذلك

يعترب مصدرا لكل من متى ولوقا»( ،)33ويرى –رمحه اهلل تعاىل– أن االشرتاك يف

املوضوعات بني متى ولوقا التي تتكون غالبا من كلامت تنسب للمسيح  يدل
عىل أن مادة اإلنجيلني ترجع إىل مصدر ثان( ،)34وهو إنجيل مرقس( ،)35وهى

احلقيقة التي دلل عليها دكتور وليم باركىل-عند تناوله هلذه اجلزئية باألرقام– حيث

يقول« :لدى التعمق يف الدراسة نجد أن إنجيل مرقس ينقسم إىل  105قسام منها
 83قسام جاءت يف إنجيل متى و  81قسام جاءت يف إنجيل لوقا ،ومل تبق غري أربعة
أقسام فقط موجودة يف إنجيل مرقس وحده.

بل لعل الفكرة تتضح أكثر لو اختذت األعداد سبيال للمقارنة :فإنجيل مرقس

حيتوى عىل  661عددا وإنجيل متى حيتوى عىل  1068عددا بينام يتكون إنجيل

لوقا من  1149عددا ،لكن عندما يكتب متى إنجيله يستعري ما ال يقل عن 606
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عددا من إنجيل مرقس مستخدما  %51من ألفاظه نفسها ،أما لوقا فإنه يستعري قرابة

 320عددا مستخدما –كذلك–  %53من ألفاظ مرقس نفسها ،بل أكثر من ذلك
فاخلمسة ومخسون عددا الباقية التي ال يستعريها متى نجد منها واحدا وثالثني عددا
يف إنجيل لوقا ،ومن هذا يتضح أن أربعة وعرشين عددا فقط هي التي نجدها يف

مرقس مل يستعرها متى أو لوقا»( ،)36ويستطرد باركىل معززا هذا الشاهد الرقمي

بشاهد آخر يصري هذه النظرية حقيقة من وجهة نظره إذ يقول« :الذى حيول النظرية
إىل حقيقة واقعة هو مقارنة ترتيب احلوادث فإنجيل متى وإنجيل ولوقا يتبعان يف

غالبية األحوال ترتيب مرقس للحوادث ،نعم :قد يدخل أحدمها بعض التغيري،
ولكن مل حيدث قط أن اتفقا عىل ترتيب خالفه ،ففى األمكنة التي يغري فيها متى
الرتتيب املذكور نجد لوقا خيالفه ويتبع ترتيب مرقس وبالعكس( ،ثم خيرج هبذه

النتيجة) :من هذه الدراسة نستخلص أن متى ولوقا كان أمامهام إنجيل مرقس
عند كتابة إنجيليهام ،ولقد زادا عليه كثريا من املعلومات التي اختص هبا كالمها
أو أحدمها ،لكنهام يف هذه الزيادة ،مل يغريا كثريا من ألفاظ مرقس أو طريقة ترتيبه

للحوادث ،بل وضعا املعلومات بني ثنايا اإلنجيل(.)37

وذكر أصحاب القاموس املقدس أن بعض العلامء يظن –هكذا بلغة ال جزم

فيها– أن إنجيل مرقس هو أول األناجيل التي دونت ،وأن متى ولوقا استخدما

النقاط الرئيسة التي وضعها مرقس ،وهذا ال يمنع من وجهة نظر الكاتب أن يكون

لكل من هذه األناجيل األربعة طابعه اخلاص ،حيث يقول الكاتب ما نصه« :ولكل
من هذه األناجيل األربعة خاصياته املميزة له التي تفرد هبا بسبب غرض الكاتب

يف كتابته ،واألشخاص الذين كتب إليهم كام كانت ماثلة يف ذهنه ،فقد كتب متى

من وجهة النظر اليهودية ،وهو يقدم لنا يسوع كاملسيا امللك الذى متت فيه نبوات
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العهد القديم ،ومرقس يكتب لألمم وربام كان يقصد الرومانيني منهم بوجه خاص،
وهو يقدم لنا -فوق كل يشء -قوة املسيح للخالص كام تظهر يف معجزاته ،أما

لوقا فهو يكتب للمثقفني من اليونان يكتب هلم يف لغة بأسلوب أكثر روعة مما كتب
غريه من كتبة األناجيل ،و ُيظهر لنا تأثري ًا يف إبراز نعمة املسيح التي تشمل الساقطني
واملنبوذين والفقراء واملساكني بعطفه ،أما قصد يوحنا اخلاص فهو يف أن يظهر يسوع

كالكلمة املتجسد الذى يعلن األب للذين يقبلونه»( ،)38يريد أنه الوحيد الذى أشار
إىل فكرة ألوهية املسيح  تعاىل اهلل عام يقول الظاملون علوا كبريا .

واألمر الذى ينبغي أن نلفت نظر القارئ الكريم له أن العالقة التي ننشدها

هنا هي العالقة بني إنجيل مرقس واألناجيل الثالثة القانونية (متى ولوقا ويوحنا)،

وهى التي تعتربها الكنيسة مصادر موثوقة ،وقد اعتمدت قانونيتها يف مرحلة الحقة
لرفع املسيح  ،ونلتقط ههنا كالما قيام للدكتور موريس بوكاى حول هذه املسالة
إذ يقول ما ترمجته« :من اخلطأ االعتقاد بأن األناجيل منذ ألفت كونت الكتابات

املقدسة األساسية للمسيحية الناشئة وأنه قد رجع إليها كام كان يرجع إىل العهد
القديم ،فالسلطة آنذاك كانت للعرف الشفوى  ،...والكتابات التي كانت متداولة

وسيطرت قبل األناجيل كانت رسائل بولس  ،...لقد رأينا بأنه قبل سنة 140م

()39

مل تكن قد وجدت بعد أية شهادة تثبت معرفة جمموعة من الكتابات اإلنجيلية،
خالفا حتى ملا يكتبه بعض الرشاح ،ومل تكتسب األناجيل االربعة وصفها القانونى

إال بعد سنة 170م»( ،)40وقد استقرت هذه القانونية يف املجامع الكنسية يف جممع

(هبو) عام 393م(.)41
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املبحث الرابع
إشكاالت يف إنجيل مرقس
فضال عن اإلشكاالت التي الحظناها من جهالة املؤلف والتحديد الدقيق

لزمن التأليف تواجهنا إشكاليات أخرى يف غاية األمهية من أمهها:
ضياع النسخ األصلية لإلنجيل

وكتاب املوسوعة الربيطانية يؤكدون هذه احلقيقة حيث تقول املوسوعة:

«إن النسخ األصلية للعهد اجلديد قد اختفت ،وإن هناك فاصال زمانيا ال يقل عن
مائتني أو ثالثامئة سنة بني أحداث العهد اجلديد وتاريخ كتابة خمطوطاته املوجودة

حاليا»(.)42

أقول :إن فناء النسخ االصلية لألناجيل (ومن بينها إنجيل مرقس بالطبع) يعنى

ببساطة أننا ال نستطيع الوثوق يف نسخ املخطوطات املوجودة حاليا لألناجيل وإذا
علمنا أن أقدم خمطوطات العهد اجلديد املتاحة حاليا ترجع إىل القرن الرابع امليالدي

وأن أخر إنجيل كتب سنة 100م فإننا نخلص إىل وجود فاصل زمنى ال يقل عن

مائتي عام بني تاريخ كتابة األناجيل وتاريخ خمطوطاهتا ،وهذا الفاصل الكبري نسبيا
جيعل األناجيل معلقة يف اهلواء بغري إسناد يعتمد عليه  .إن فناء نسخ االناجيل التي

يرجع تارخيها إىل قبل 325م يرجع لسببني:
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1 .1قرار الكنيسة إلغاء األناجيل املخالفة ألناجيلها واألمر بإعدامها ،واحتامل
أن يكون من بينها أناجيل ختتلف عن أناجيل الكنيسة املعتمدة  -كتبت
بأيدي احلواريني قائم وغري بعيد.

2 .2أجواء اخلوف واالضطهاد واملطاردة واملذابح التي تعرض هلا النصارى
عىل يد اليهود والرومان الوثنيني ،وىف مثل هذا اجلو تكون الفرصة مهيأة

لضياع احلقائق ،وتعديل النصوص ،ونسبة الكتب لغري مؤلفيها ،ويصبح
التحقق من الكتب ومؤلفيها أمرا معذورا غري ميسور.

االختالف بني خمطوطات اإلنجيل
نلمح إشكالية جديدة تتعلق باملخطوطات نفسها ،فليس األمر حمصورا يف

الفاصل الزمنى الكبري بني تاريخ كتابة األناجيل وتاريخ كتابة خمطوطاهتا فحسب،

بل إن املخطوطات –ذاهتا -ختتلف فيام بينها اختالفا كبريا إىل حد جيعلنا نقطع
باستحالة الوصول إىل نص واحد متفق عليه ،ويؤكد ذلك ما ذكره د.بوكاى

عن كتاب الرتمجة املسكونية للعهد اجلديد الذى شارك يف تأليفه مائة من علامء

الكاثوليك والربوتستانت حيث يقول« :كل نسخ العهد اجلديد التي وصلت إلينا
ليست متطابقة ،فيمكن للقارئ أن يميز فيام بينها فروقا قد ختتلف يف األمهية ولكن
عددها عىل أى حال كبري» ،ويذكر بوكاى أيضا أن النسخة األصلية للعهد اجلديد

املسامة  CO DEX VATICANUSواملحفوظة يف الفاتيكان قد تعرضت للتصحيح،
ويشري إىل أن العلامء صنفوا املخطوطات يف ثالث جمموعات رئيسة ،وهى :جمموعة

النص املاسورى ،وجمموعة النص الغربى ،وجمموعة النص املحايد ،ويعقب عىل
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ذلك بقوله« :ال جمال إطالقا لألمل قى الوصول إىل النص األصيل نفسه»( ،)43وينقل
لنا اللواء أمحد عبد الوهاب كالما ألحد علامء النصارى وهو «نينهام» يفيد كثريا
فيام يتعلق بإنجيل مرقس حيث يقول« :سوف يتحقق القراء أن اإلنجيل كتب أوال

باليد ،واستمرت هذه الطريقة اليدوية تستخدم لقرون طويلة يف إنتاج نسخ منه،
ولقد زحفت تغيريات تعذر اجتناهبا ،وهذه حدثت بقصد أو بدون قصد ،ومن بني
مئات املخطوطات – أى النسخ التي عملت باليد – إلنجيل مرقس ،والتي عاشت

إىل األن ،فإننا ال نجد أي نسختني تتفقان متاما»( .)44وهذا يعنى عدم وجود نسخة
خطية واحدة تعرب عن إنجيل مرقس بشكل مؤكد .
خامتة اإلنجيل
تعد خامتة إنجيل مرقس من أهم إشكاالته ،إذ أقحمت عليه زيادات جعلت

خامتته حمل شك وريبة ،يقول اللواء أمحد عبد الوهاب« :خامتة هذا اإلنجيل كغريه
من األناجيل –وخاصة إنجيل متى– غري متفق عليها يف النسخ املختلفة إذ إن
اإلصحاح السادس عرش وهو األخري من إنجيل مرقس حيتوى عىل  20عددا ،لكن
األعداد من  9إىل  20وهى أخر اإلنجيل تعترب يف نظر بعض املراجع املهمة مثل
النسخة القياسية املراجعة من العهد اجلديد كأهنا فقرات غري موثوق منها»(.)45

وينقل –رمحه اهلل– عن صاحب كتاب القديس مرقس (نينهام) قوله:

«وتضيف بعض املراجع القديمة النهاية البديلة اآلتية :لكنهم نقلوا باختصار إىل

بطرس وأولئك الذين كانوا معه كل ما أخربوا به ،وبعد هذا فإن يسوع نفسه أصدر
عن طريقهم من الرشق إىل الغرب اإلعالن املقدس اخلالد للخالص األبدى»(،)46
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ويشري –رمحه اهلل تعاىل– إىل الشك الكبري يف العبارة التي يعتربها النصارى عمدة

يف إثبات العاملية ملسيحيتهم –التي ال متت إىل املسيح بصلة– حيث يقول« :نجد

يف النسخ املتداولة إلنجيل مرقس أن العددين 15 ،14يقرآن هكذا :أخريا ظهر

لألحد عرش وهم متكئون ووبخ عدم إيامهنم وقساوة قلوهبم ألهنم مل يصدقوا الذين
نظروه قد قام ،وقال هلم اذهبوا إىل العامل أمجع وأكرزوا باإلنجيل للخليقة كلها»،

لكن إحدى النسخ اإلغريقية من القرن اخلامس تضيف بعد العدد  14فقرة أخرى،
ويمكن أن تعنى هذه الفقرة ما يىل« :وعندئذ أجابوا قائلني هذا اجليل املتمرد وغري
املؤمن حتت إمرة الشيطان الذى يستخدم األرواح الرشيرة يف منع قدرة اهلل احلقيقية
من اإلدراك وهلذا أظهر برك اآلن» ،لقد كانوا يتحدثون إىل املسيح الذى أجاهبم
قائال :إن سنوات نفوذ الشيطان قد انقضت(.)47

أقول :وهذا يعنى أن أحدا ال يدرى عىل وجه اليقني اخلامتة التي انتهى هبا

إنجيل مرقس ،وأن الغموض يف هذا الشأن هو سيد املوقف .
نبوءة كاذبة يف إنجيل مرقس

وردت يف إنجيل مرقس النبوءة اآلتية« :فأجاب يسوع وقال :احلق أقول لكم

ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أمواال أو حقوال ألجىل
وألجل اإلنجيل إال ويأخذ مائة ضعف اآلن يف هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات

وأمهات وأوالدا وحقوال مع اضطهادات وىف الدهر اآليت احلياة األبدية»(،)48
ونستأنس هنا بتعليق األستاذ عبد الكريم اخلطيب عىل هذه النبوءة الكاذبة حيث

يقول« :لو كان ذلك أمرا حمققا لكان الناس مجيعا أرسع يشء إىل إجابة هذه الدعوة،
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ولكشفت التجربة الواقعة منها عن معطيات يستبق الناس إليها ويقتتلون من

أجلها»( .)49ويعلق –كذلك -الشيخ أبوبكر عمر التميمى عىل هذا اخلرب الوارد

بالنبوءة بقوله« :وهو غلط يقينا ألن اإلنسان لو ترك امرأة ألجل اإلنجيل أو املسيح
ال حيصل عىل مائة امرأة يقينا ،ألن املسيحيني ال جييزون التزوج يف هذا الزمان بأزيد

من امرأة واحدة»(.)50
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الفصل الثانى
التعريف بالعهد القديم
االسم العربى للعهد القديم هو (التناخ) ،ويفضل اليهود استخدام هذا

االصطالح ألنه ليس فيه أى اعرتاف ضمنى بقدم كتاب اليهود(.)51

والعهد يف اللغة :هو كل ما عوهد عليه ،أو كل ما بني العباد من املواثيق فهو

عهد ،وكل ما أمر اهلل به وما هنى عنه من العهد ،وىف احلديث« :وأنا عىل عهدك

ووعدك ما استطعت»( ،)52أى أنا مقيد عىل ما عاهدتك عليه( ،)53ويقال عهد إىل يف
كذا أى أوصانى ،ومنه قوله تعاىلَ :
﴿أ لمَ ْ َأ ْع َهدْ إِ َل ْي ُك ْم يا َبنِي آ َد َم َأنْ ال َت ْع ُبدُ وا َّ
الش ْيطانَ
إِ َّن ُه َل ُك ْم َعدُ ٌّو ُمبِنيٌ ﴾(.)54
وعند علامء الالهوت :هو ما كان بني العباد من بنى إرسائيل آباء وأبناء من

العهود واملواثيق مدونة أو متداولة(.)55

والعهد القديم :سجل فيه نثر وشعر وتاريخ وقصص وحكم وأدب وتعليم

وإنذار وفلسفة وأمثال وغزل ورثاء(.)56

وأول من أطلق لفظ العهد القديم هو (بولس) وذلك يف رسالته الثانية إىل أهل

كورنثوس (بل اغلظت أذهاهنم ألنه حتى اليوم ذلك الربقع نفسه عند قراءة العهد

العتيق)(.)57
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وهو يقابل العهد اجلديد عند النصارى ،وهذا العهد مل يكن موجودا زمن

موسى وال عيسى  ولكن هذا اللفظ وجد بعد أن اتفقت الكنيسة عىل إطالق هذا
اللفظ عىل جمموعة األسفار التي ألفها أحبار اليهود ليكون يف مقابلة العهد اجلديد،
وهو جمموع األناجيل (والرسائل) التي بيد النصارى ،وأطلقوا عىل االثنني معا

(الكتاب املقدس)(.)58

وليتم لنا تعرف العهد القديم بشكل أكثر تفصيال –يف احلدود التي تسمح هبا

الدراسة– سوف نستعرض ذلك من خالل املباحث اآلتية:
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املبحث األول
أسفار العهد القديم وكاتبوها ولغة الكتابة وزمنها ومكاهنا
وهذا يدعونا ابتداء إىل تعرف هذه األسفار إمجاال
أوال :أقسام وأسفار العهد القديم
خيتلف تبويب وترتيب األسفار املقدسة عند اليهود عام هو عليه عند املسيحيني،

فعند اليهود ينقسم العهد القديم إىل ثالثة أقسام:

توراة :أى أسفار موسى اخلمسة (التكوين واخلروج والالويني والعدد

والتثنية).

ثبتيم :أسفار األنبياء ،وهم األنبياء األولون بعد نبي اهلل موسى :يشوع،

والقضاة ،وصموئيل األول ،وصموئيل الثاين ،وامللوك األول ،وامللوك الثاين،

واألنبياء املتأخرون ،وهم ينقسمون إىل الكبار وهم (إشعيا وإرميا وحزقيال) ،وإىل

الصغار وهم من (هوشع) إىل (مالخى)(.)59

كنوييم :أى املحررات املقدسة التي هي املزامري واألمثال وأيوب ونشيد

األنشاد وراعوث ومرائى أرميا واجلامعة وأستري ودانيال وعزرا ونحميا وأخبار

األيام األول والثانى ،وعدد هذه األسفار تسعة وثالثون سفرا تضم  933إصحاحا،
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وتنقسم اإلصحاحات إىل  2248فقرة وتنقسم الفقرات إىل  322597كلمة(.)60
أما املسيحيون أنفسهم فقد قسموا العهد القديم إىل أسفار تارخيية وشعرية

ونبوية ،لكن الكاثوليك أضافوا إىل األسفار السابقة سبعة أسفار أخرى وهى:
طوبيا ،هيوديت ،احلكمة ،يسوع بن سرياخ ،باروخ ،املكابيني األول والثانى ،كام

جعلوا أسفار امللوك أربعة ،وأوهلام وثانيهام جييئان بدال من سفري صموئيل األول

والثاين (وهذه السبعة التي زادت هبا الرتمجة السبعينية عن األصل العربى وغريها
تعترب من األسفار غري القانونية أو ما يعرف :أبو كريفا العهد القديم) ،وجدير
بالذكر أن مفهوم األسفار اخلفية خيتلف عند اليهود عنه عند النصارى ،فالسفر

اخلفي (غري القانوين) غري مقدس عند النرصاين الذى يعتقد أنه سفر غري قانوين،
أما اليهود ،فقد يكون النص عندهم خفيا ومع ذلك يكون مقدسا ،وذلك ألسباب

تتعلق هبم ،وإىل هذا أشار القرآن الكريم يف قوله تعاىل( :وما قدروا اهلل حق قدره
إذ قالوا ما أنزل اهلل عىل برش من يشء قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى
نورا وهدى للناس جتعلونه قراطيس تبدوهنا وختفون كثريا وعلمتم ما مل تعلموا أنتم

وال آباؤكم)( ،)61والسامريون من اليهود ال يؤمنون إال بالتوراة (أى أسفار موسى

اخلمسة) وسفرى يشوع والقضاة مع اعتبار األخريين سفرين تارخييني ،ويوافقهم
عىل ذلك من العربانيني الصدوقيون(.)62

والكاثوليك يقدسون األسفار السبعة املشار إليها سلفا ،فيكون جمموع أسفر

العهد القديم املقدسة عندهم ستة وأربعني سفرا ،ويوافقهم األرثوذكس يف ما عدا

أسفار مكابيني أول وثاين وباروخ ،فهى غري مقدسة عندهم ،أما الربوتستنت ،فال

يسلمون باألسفار السبعة البتة(.)63
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وقد قسم النصارى أسفار العهد القديم إىل:
1 .1أسفار موسى اخلمسة التي تتضمن رشيعته.
2 .2أسفار تارخيية وهى (يشوع ،القضاة ،راعوث ،امللوك األول والثانى
والثالث والرابع ،أخبار االيام االول والثانى)  ،عزرا ،نحميا ،طوبيا،
أستري ،هيوديت ،املكابيني األول والثانى .

3 .3أسفار شعرية وعددها ستة وهى :أيوب –املزامري– أسفار سليامن الثالثة:
األمثال واجلامعة ونشيد األنشاد – مراثى إرميا.

4 .4أسفار نبوية وعددها  17وهى :إشعيا ،إرميا ،باروخ ،حزقيال ،دانيال،
هوشع ،يوئيل ،عاموس ،عوبديا ،يونان ،ميخا ،يونان ،حبقوق ،صفنيا،

حجى ،زكريا ،مالخى.

5 .5أسفار تعليمية وعددها اثنان مها :سفر احلكمة ويسوع بن سرياخ(.)64
ثانيا :لغة الكتابة
يعد الباحثون اللغة العربية لغة العهد القديم ،ولكن يقسموهنا إىل مرحلتني:

أوالمها حيث كانت العربية لغة بنى إرسائيل لغة اخلطاب لبنى إرسائيل ،حيث
اتسمت بالفصاحة واخللو من الشوائب ،وهى احلقبة السابقة للسبى البابىل

587ق.م ،ثم بدأت العربية بالتأثر يف احلقب الالحقة للسبي البابيل باللغة اآلرامية،

وتسمى العربية يف هذ العرص بمرحلتيه العربية القديمة ،أو عربية العهد القديم،
ألن أهم ما وصل إلينا من آثارها يف هذا العرص بمرحلتيه أسفار العهد القديم(،)65
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ومن أواخر القرن الرابع قبل امليالد اشتد تأثرها باآلرامية وبعض اللغات اهلندية
واألوربية التي احتك اليهود بأهلها خاصة اليونانية والالتينية والفارسية ،وباللغة

اآلرامية كتب من أول األمر بعض فصول وفقرات العهد القديم (بعض فصول
من سفرى عزرا ودانيال وفقرة واحدة من سفر أرميا) ،وإليها ترمجت أسفار العهد

القديم من أصلها العربى ،ومن ترمجتها اليونانية أحيانا( ،)66وإىل اللغة اليونانية متت

أكرب عملية ترمجة ألسفار العهد القديم من اصلها العربي ،وهى الرتمجة السبعينية

التي متت سنتي 282و  283م بأمر بطاليموس فيالدف عىل يد اثنني وسبعني حربا
من أحبار هيود ،وذكرها كل من ابن البطريق وابن العربى يف تارخييهام( ،)67ومن
اليونانية ترمجت أسفاره إىل الالتينية وعن الالتينية واليونانية ترمجت أسفره لسائر

لغات العامل(.)68

ثالثا :كاتبوا العهد القديم وزمن الكتابة ومكاهنا
ينسب اليهود أسفار العهد القديم إىل األسامء التي سميت هبا هذه األسفار(،)69

فمثال أسفار موسى اخلمسة التي ينسبها اليهود إىل موسى يعتقدون أهنا وحى من
اهلل وأهنا تتضمن التوراة إال أن احلقيقة عىل خالف ذلك ،يذكر د.واىف أنه «ظهر

للمحدثني من الباحثني من مالحظة اللغات واألساليب التي كتبت هبا هذه األسفار،
وما تشتمل عليه من موضوعات وأحكام وترشيع ،والبيئات االجتامعية والسياسية
التي تنعكس فيها ،ظهر هلم من مالحظة ذلك كله أهنا قد ألفت يف عصور الحقة

لعرص موسى بأمد غري قصري (وعرص موسى يقع عىل األرجح حواىل القرن
الرابع عرش أو الثالث عرش قبل امليالد) وأن معظم سفري التكوين واخلروج قد ألف

حواىل القرن التاسع قبل امليالد ،وأن سفر التثنية قد ألف يف أواخر القرن السابع قبل
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امليالد ،وأن سفري العدد والالويني قد ألفا يف القرنني اخلامس والرابع قبل امليالد،

أي بعد النفي البابيل  587قبل امليالد ،وأهنا مجيعا مكتوبة بأقالم اليهود»( ،)70وهذا

تاب
ين َي ْك ُت ُبونَ ا ْل ِك َ
يصدقه القرآن متاما ،حيث ورد يف آى الذكر احلكيمَ ﴿ :ف َو ْي ٌل لِ َّل ِذ َ
ال﴾(ِ ،)71
بِ َأ ْي ِدهيِ ْم ُث َّم َي ُقو ُلونَ هذا ِم ْن ِع ْن ِد اهللِ لِ َيشْ ترَ ُ وا بِ ِه َث َمن ًا َق ِلي ً
هادوا
ين ُ
﴿م َن ا َّل ِذ َ
يحُ َ ِّر ُفونَ ا ْل َك ِل َم َع ْن َم ِ
اه ْم َو َج َع ْلنا ُق ُلوبهَ ُ ْم
واض ِع ِه﴾(َ ﴿ ،)72فبِام َن ْق ِض ِه ْم ِميثا َق ُه ْم َل َع َّن ُ
ِ
قاس َي ًة يحُ َ ِّر ُفونَ ا ْل َك ِل َم َع ْن َم ِ
واض ِع ِه َو َن ُسوا َح ًّظا ممَِّا ُذ ِّك ُروا بِ ِه﴾(.)73

وعىل أساس هذه التحقيقات احلديثة نفسها يرجح الباحثون أن قسام من

األسفار األخرى للعهد القديم قد ألفت يف الفرتة الواقعة بني النصف االخري
من القرن التاسع واوائل السادس قبل امليالد ،ويشمل هذا القسم أسفار يوشع

والقضاة 74وصموئيل وامللوك واألمثال ونشيد األنشاد ومعظم أسفار األنبياء ،وأن

قسام آخر منها قد ألف يف املدة الواقعة بني أوائل القرن السادس وأواخر القرن الرابع
قبل امليالد ،ويشمل هذا القسم أسفار يونس وزكريا وقسام من سفر دانيال(.)75

وهناك من يرى أن عملية التدوين والتاليف للعهد القديم قد استغرقت –

بحسب املؤرخني– ثامنية قرون بدءا من السبى البابىل ،بل هناك من يرى أنه استمر

بعد ذلك بكثري( ،)76ويقول د.كنى كات« :إن نسخ العهد العتيق التي هي موجودة
كتبت ما بني ألف وألف وأربعامئة» ،واستنتج من هذا أن مجيع النسخ التي كانت قد

كتبت يف املائة السابعة أو املائة الثامنة قد أعدمت بأمر حمفل الشورى لليهود ،ألهنا

كانت ختالف خمالفة كبرية النسخ التي كانت معتمدة عندهم ،ونظرا هلذا قال والتن:

«إن النسخ التي مىض عىل كتابتها ستامئة سنة قلام توجد ،والتي مضت عىل كتابتها

سبعامئة سنة أو ثامنامئة سنة ففى غاية الندرة»( ،)77وبسبب كثرة األيدي التي تدخلت
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يف كتابة العهد القديم نجد من الباحثني كالدكتور بوكاى يصف العهد القديم بأنه

«ظهر كرصح ألدب الشعب اليهودى من أصوله حتى العرص املسيحى»( .)78وبناء

عىل ذلك يمكن اجلزم بأنه مل تكن هناك نسخة للعهد القديم قبل املائة العارشة،
وأما النسخة التي حصل عليها (كنى كات) التي تسمى (كودكس الديانوس) ،فقد

كتبت يف املائة العارشة وقيل يف املائة احلادية عرشة(.)79

أما النسخة العربية املوجودة بني أيدى الباحثني ،فهي مأخوذة عن النسخة

املاسورية التي أعدهتا مجاعة من علامء اليهود يف طربية من القرن السادس إىل الثاين

عرش للميالد ،وإن أقدم النسخ من خمطوطات العهد القديم يف اللغة العربية هي
التي وجدت يف وادي قمران بقرب البحر امليت (واملكتشفة 1947م) ،ويرجع
تاريخ بعض املخطوطات إىل القرن الثالث قبل امليالد ،وإن أقدم املخطوطات

الكاملة يرجع تارخيها إىل القرن العارش امليالدي ،وأول مرة طبع فيها العهد القديم

بالعربانية كانت يف سنة 1488م يف ميالنو(.)80

وعىل اجلملة فإن املؤرخني منذ القرن التاسع عرش يكادون يتفقون عىل أن

أسفار العهد القديم مركبة النشأة وأهنا مأخوذة من أربعة مصادر أدجمت بعضها

يف بعض بواسطة األحبار ،وصيغت يف صورهتا احلالية قى القرن الرابع( .)81وهذه

املصادر األربعة هي:

املصدر اليهوى :وهذا يرجع إىل حواىل  850ق.م ،ورواته كانوا من مملكة

هيوذا التي كانت تقع يف اجلنوب .

املصدر االلوهيمى :ويرجع هذا املصدر إىل حواىل  770ق.م و ورواته كانوا

من مملكة إرسائيل الشاملية وقد أدمج املصدران معا حواىل سنة 650ق.م .
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املصدر التثنوى :ويرى معظم العلامء أن كتابة هذا املصدر ترجع إىل النصف

األول من القرن السابع ق.م ،.ويف أثناء حكم امللك اليهودى (منسا) ،إال أنه دخل

يف صميم التوراة عام 621ق.م .

املصدر الكهنوتى :ومن املرجح أنه يرجع إىل النصف األول من القرن اخلامس

ق.م ،وقد أدخل إىل نص العهد القديم يف عهد عزرا ونحميا( ،)82وقد استغرق مجع

العهد القديم عدة قرون ،ويرجع الفضل يف مجعه إىل عزرا وبعض معارصيه من

رجال املعبد ،وال يمكن القول إن عزرا ومعارصيه هم وحدهم الذين مجعوا العهد

القديم بدليل ال يقبل املناقشة ،وهو أن العهد القديم يضم أسفارا متأخرة عن عرص

عزرا الذى عاش يف القرن اخلامس قبل امليالد ،وذلك مثل سفر دانيال الذى كتب
حواىل 165قبل امليالد ،وليس بمستبعد بعد بدء عزرا يف مجع األسفار أن األسفار
التي جاءت بعده مجعها من نسبت إليهم وساروا يف اجلمع عىل الطريقة التي سلكها

عزرا( ،)83وهؤالء الكهنة الذين مجعوا األسفار قد استفادوا من بعض املصادر أمهها:
1 .1قرارات املحافل اليهودية.
2 .2أساطري األمم األخرى.
3 .3الفكر املرصى القديم.
4 .4الفكر البابيل.

5 .5ترشيع محورابى(.)84
وهذه احلقائق تقطع بأن إشكالية السند املتصل من أخطر اإلشكاالت التي

تنسف فكرة املصدر اإلهلي هلذه األسفار ،ألن من أهم ما ينبغي أن يتوافر للكتاب
املعتقد قداسته اتصال السند ،وهو أمر معدوم يف احلالة التي معنا .
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مكان الكتابة :أوحى اهلل لكليمه بالتوراة واأللواح املكتوبة عند طور سيناء،

وهذا واضح من خالل النسق القرآنى ،كام يف قوله تعاىل( :وناديناه من جانب الطور
األيمن وقربناه نجيا) هذا فيام يتعلق بالتوراة التي نزلت عىل موسى ،أما ما يعرف

بأسفار العهد القديم ،فاملكان جمهول كجهالة الكاتبني ،إال أن املصادر األربعة

السابقة للعهد القديم تشري إىل أن رواة –ومن ثم كتبة -بعض هذه املصادر :األول
والثاين حتديدا كانوا ينتمون إىل مملكتي إرسائيل وهيوذا ،حيث كان بنو إرسائيل

يقطنون .
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املبحث الثانى
املوضوعات التي اشتمل عليها العهد القديم
والنظر فيام اشتمل عليه العهد القديم يستلزم الوقوف عىل أسفاره –ولو بشكل

مقتضب– لتظهر لنا وللقارىء الكريم معامل هذا العهد وهذه األسفار .
أسفار موسى اخلمسة

سفر التكوين :وسمي هبذا االسم الشتامله عىل قصة خلق العامل ،وخلق

اإلنسان األول ،ويشمل –كذلك– قصة حياة أبو البرش( ،)85وأوالده وما جرى

بينهم ،وقصة الطوفان ونشأة الشعوب بعده ،وقصة إبراهيم  وجتواله ونسله

إىل إسحاق ويعقوب وأوالده وبخاصة يوسف وما جرى له إىل أن أصبح ذا
شأن كبري بمرص واستدعى أباه وإخوته ،وبموت يوسف ينتهى هذا السفر.

()86

سفر اخلروج :وسمى بذلك لتناوله خروج بنى إرسائيل من مرص ،وحيوى

هذا السفر قصة بنى إرسائيل بعد يوسف ،وما عانوه من الفراعنة ،وظهور موسى
وخروجه هبم من مرص ويستمر يف رسد قصة بنى إرسائيل حتى يصل هبم إىل رشق

األردن ،وفيه الوصايا العرش التي أعطاها اهلل ملوسى ،وبه –كذلك– كثري من
املسائل الترشيعية والتعاليم الدينية اخلاصة بيهوة إله بنى إرسائيل ،ومنها ما وصف

خيمة االجتامع وتابوت العهد ،وما حدث من بنى إرسائيل ىف غيبة موسى(.)87
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سفر التثنية :وقد سمى بذلك –فيام يذكر– ألنه يثني ويكرر التعاليم التي تلقاها

موسى عن ربه ،وقد احتوى عىل األحكام املتعلقة بمسائل العبادة وطقوسها السيام
ما يتعلق بأحكام املعامالت واحلروب واالقتصاد(.)88

سفر الالويني أو األحبار :نسبة إىل أرسة الوى أو ليفى ،وحيتوى هذا السفر

كثريا من الترشيعات والوصايا واألحكام ،مثل كفارات الذنوب واألطعمة املحرمة
واألنكحة املحرمة والطقوس واألعياد والنذر والطهارة ،كام حيتوى كثريا من األمور
املتعلقة بالعادات واألوامر الدينية.

سفر العدد :وسمى بذلك ألنه حافل بالعد والتقسيم ألسباط بنى إرسائيل ،وبه

ترتيب ملنازهلم ،بحسب أسباطهم وإحصاء الذكور منهم ،وبجوار هذا العد ،حيتوى
هذا السفر عىل سرية بنى إرسائيل يف برية سيناء وما بعدها ،فهو بذلك استمرار

ملا ورد ىف سفر اخلروج ،وفيه كثري من التنظيامت ،والتعاليم الطقسية والكهنوتية
واالجتامعية واملدنية ،وبه –كذلك– احلديث عن حروب بنى إرسائيل ضد أهل

مدين ،وحديث –كذلك– عن ثورة ملريم وهارون عىل موسى ،وأخرى قادها أحد

الالويني عىل موسى وهارون اعرتاضا عىل ظروف عيشهم يف تيه سيناء.

()89

وبعد احلديث عن أسفار موسى اخلمسة نتناول –بإجياز– األسفار االخرى من

العهد القديم:

سفر بوشع :ينسب هذا السفر إىل يوشع بن نون فتى موسى ،وينص هذا السفر

عىل أن يوشع اصطنع خمتلف احليل لينترص يف حربه ضد سكان البالد األصليني
وليدخل فلسطني ،ومنها التجسس ،وقد حفلت اإلصحاحات األوىل من هذا السفر

بأخبار التجسس والغزو ،أما اإلصحاحات األخرية ،فتتحدث عن تنظيم البالد
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املفتوحة وتوزيعها عىل األسباط واستيطاهنا ،وىف اإلصحاح األخري منه حديث
عن موت يشوع ودفنه يف جبل أفرايم ،وحديث –كذلك -عن عظام يوسف التي
أصعدها بنو إرسائيل من مرص ،حيث أعيد دفنها يف شكيم (نابلس)(.)90

سفر القضاة :وقد سمي هبذا رؤساء بنى إرسائيل يف املدة التي تبدأ من يشوع

إىل صموئيل ،ومن هنا اختذ هذا السفر اسمه منسوبا إليهم ،ويتحدث هذا السفر

عن بعض القضاة العظام مثل جدهون ويفتاح وشمشون ،وحتدث عن قضاة صغار
مل يكن هلم مثل ما للكبار من تأثري يف حياة بنى إرسائيل ،ويتحدث هذا السفر عن

شغب بنى إرسائيل وعبادهتم آهلة أخرى من احلجر والشجر ،وكيف أن اهلل انتقم
منهم فسلط عليهم أعداءهم ،وأنزل هبم كثريا من النوائب ،وآل أمر القضاة إىل

صموئيل ،فلام هرم جعل بنيه قضاة ،ولكنهم أهذوا الرشوة عىل احلكم ،فطلب
شيوخ بنى إرسائيل من صموئيل أن يعني هلم ملكا ،ففعل ،وبدأ عهد امللك يف بنى

إرسائيل(.)91

سفر راعوث :وهو كاملقدمة لسفر امللوك ،ألن سفر راعوث يبني لنا نسب داود،

واسم السفر مقتبس من امرأة مؤابية ،وخالصة ما يف هذا السفر أن جماعة نزلت ببيت

حلم فهاجر منها إرسائيىل اسمه أبياملك ومعه زوجته نعمى وابناه ،ونزلوا بأرض
مؤاب ،وهناك تزوج االبنان امرأتني مؤابيتني ،اسم إحدامها (راعوث) ،ثم مات
الرجال الثالثة وأرادت نعمى العودة إىل بيت حلم،فأرصت راعوث أن تصحبها،

وىف بيت حلم تزوجت من رجل اسمه بوعز وأعقبت منه عوبيد جد داود.
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أسفار امللوك األربعة
تشمل هذه األسفار عىل ما سمته الكنيسة الربوتستنتية صموئيل األول والثاين

وامللوك األول والثاين ،وتتحدث هذه األسفار عن سرية شاول أول ملوك بنى
إرسائيل ،وأشموشب ابنه ،وداود ،وأبشالوم بن داود الثائر يف حياة أبيه داود،

ثم يف حياة سليامن بن داود  ،كام تتحدث عن ملوك الدور الثاين بعد انقسام
دولة بنى إرسائيل ،وفيها حديث عن اخلالف بني داود وشاول ،ثم عن هرب
داود ،ثم هزيمة شاول ،وانتقال األمر إىل داود الذى احتل عاصمة شاول حربون
(اخلليل) ،ثم استوىل عىل أورشليم ،وفيها حديث اتصال داود بزوجة أوريا ،وعن

اخلالفات التي نشبت ضد داود أواخر أيامه ،ثم عن سليامن وسيطرته عىل املوقف
امللتهب يف مطلع عهده و وبنائه اهليكل ،وصلته بملكة سبأ ،وقصة حريمه الالئى

استملن قلبه إىل آهلتهن ،ثم حديث عن هناية سليامن ،وما تال ذلك من انقسام دولة
اليهود إىل مملكتني ،وحروب واسعة النطاق بينهام ،أو بني كل من دولتي اليهود من
جهة وبني املاملك املجاورة يف الشامل أو اجلنوب من جهة أخرى.
سفرا أخبار األيام األول والثاين
وسفر األخبار األول والثاين حيويان حمتويات ال ختتلف كثريا عن املحتويات

التي وردت يف أسفار موسى ،وىف أسفار امللوك ،ففى سفر األخبار األول حديث
عن آدم وأوالده ،وعن امللوك الذين ملكوا أرض أدوم قبل إرسائيل ،وعد بنى

إرسائيل من األجداد لألحفاد بتفاصيل واسعة حتى عهد داود وسليامن ،وابتداء من
اإلصحاح العارش يتكلم السفر عن ملوك بنى إرسائيل بعد االنقسام حتى السبي،
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وعىل العموم فإن هذين السفرين اقتبسا أكثر مادهتام من األسفار السابقة .
سفرا عزرا ونحميا
ينسب سفر عزرا إىل عزرا الكاهن ،ويبدو أنه عزير الذى ورد ذكره يف القرآن

الكريم ،ويقص هذا السفر قصة عودة بعض املسبيني من بابل إىل أورشليم ،ثم جييء
بعده سفر نحميا ،ولو تتبعنا االحداث التارخيية لكان سفر نحميا جديرا بالتقدم عىل

سفر عزرا ،ألن نحميا سبق عزرا يف احلضور إىل أورشليم ،ولكن يبدو أن شخصا
واحدا هو الذى ألف سفر أخبار األيام بقسميه وكذلك األسفار املنسوبة لعزرا

ونحميا ،وكان ذلك حواىل سنة  300ق.م ،أى بعد عزرا ونحمبا باكثر من قرنني،
وذلك عىل الرغم من أن يف سفر نحميا عبارات كثرية يتحدث فيها الكاتب عن

نفسه متقمصا شخصية نحميا ،وقد قدم سفر عزرا المية هذا الكاهن يف التاريخ
اليهودي ،وألنه بعد أن حرض سبق نحميا يف املكانة ،وكان له قصب السبق يف إعادة

بناء اهليكل.

وقد متكن بذكائه من أن يؤثر يف ملك الفرس فإذن له بالذهاب إىل أورشليم،

إلعادة أسوارها وبناء أبواهبا وتشييد قالعها ،وقد متكن نحميا من إعادة بناء السور،

ثم جاء عزرا ومعه ألف وثامنامئة شخص إىل أورشليم ،وكان من بينهم رجال املعبد
إلعادة رشيعة هيوة ،وأصبح عزرا نائبا عن امللك ،يعني املوظفني ويوقع عليهم
العقوبات ،وهكذا قام عزرا بحركة إصالح دينى يف القرن اخلامس قبل امليالد،
وحيوى السفر قانونا يفرض عىل الشعب طاعة عمياء لعزرا ،ألنه يؤيد رشيعة

موسى ،ويرسد السفر أعامل اإلصالح الدينية واالجتامعية التي تنسب إليه.
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هذا ويعد سفرا أخبار األيام وسفرا عزرا ونحميا سلسلة متكاملة مستقلة

تشمل تاريخ العامل من آدم إىل عزرا ،حتى إنه يمكن االستغناء هبام عن باقي األسفار
التارخيية مع يشء من االختصار ،وسفرا عزرا ونحميا هى أقدم األسفار التي

تتحدث عن اليهود بعد املنفى .

سفر أستري :سمى هذا السفر باسم امرأة هيودية مجيلة اسمها أستري ،رآها

ملك الفرس واختذها له زوجة ،وقد استطاعت أن تقرب بني امللك زوجها وبني
ابن عم هلا اسمه مردخاى ،وكان للملك وزير اسمه هامان كان الفرس يسجدون

له ويعظمونه ،ولكن مردخاى –اعتامدا عىل ابنة عمه امللكة– رفض أن يسجد مع

الساجدين ،وأخذ هامان يدبر مؤامرة للقضاء عىل اليهود ،فاستصدر من امللك

قرارا بالتنكيل هبم ألهنم خونة وعني يوم الثالث عرش من آزار للقضاء عليهم وأعد

مشنقة خاصة ملردخاى ،ولكن أستري وابن عمها استطاعا أن يرسام خطة يومهان هبا
امللك أن هامان يتآمر عليه ،فأصدر امللك أمره بقتل هامان ومن معه ،وقتل هامان

عىل املشنقة التي كان قد أعدها ملردخاى ،وبلغ عدد من قتلهم اليهود ىف هذا اليوم
من الفرس مخسة وسبعني ألفا ،وصار اليوم التاىل الرابع عرش من آزار عيدا هيوديا

إىل اليوم .

يقول د.أمحد شلبى« :وليست قصة أستري قصة تارخيية ،وإنام هى أسطورة يرسم

هبا مؤلفها للنساء اإلرسائيليات أن يتخذن من مجاهلن وسيلة خلدمة بنى إرسائيل،
وخدمة أغراضهم»(.)92

سفر أيوب :قصة أيوب يف العهد القديم فيها عنارص قصة أيوب يف القرآن

الكريم ،ولكن العهد القديم يصور أيوب حائرا بني الرضا والثورة ،فهو أحيانا
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يرىض بام نزل به وأحيانا يثور ويتساءل :ملاذا نزل بى كل هذا؟ فأيوب مؤمن باهلل
راض بام قسم له ،ولكن كان هناك –عىل حد تعبري السفر– رهان بني اهلل وبني

الشيطان ،وحياول الشيطان أن يثري التساؤل والسخط يف نفس أيوب ،فينترص

الشيطان أحيانا .

ويعد الدارسون الغربيون سفر أيوب من أمتع األسفار من الناحية الفلسفية

واألدبية ،ويقول عنه كارليل« :هو كتاب نبيل ،وهو كتاب الناس أمجعني ،وهو

أول وأقدم رشح لتلك املشكلة التي ال منتهى هلا :مشكلة مصري اإلنسان وترصف
اهلل معه عىل ظهر هذه األرض» ،يقول ديورانت معلقا عىل هذا الكالم« :إن هذه

املشكلة قامت بسبب اهتامم العربانيني بأمور هذه الدنيا ،ذلك أنه ملا كانت اجلنة

منقطعة الذكر يف الديانة اليهودية القديمة ،فقد كان من الواجب املحتم أن تنال

الفضيلة ثواهبا يف هذا العامل ،وإال مل يكن هلا ثواب عىل اإلطالق ،ولكنهم –كثريا–

فلم إذ ًا
ما كان يبدو هلم أن األرشار يفوزون ،وأن أشد اآلالم نزلت بخيار الناسَ ،
–كام يقول كاتب املزامري– هؤالء هم األرشار يكثرون ثروة(َ ،)93
ومل خيفي اهلل نفسه
وال يعاقب األرشار ويثيب األخيار».

سفر املزامري :وسمى هبذا االسم ألنه حيوى جمموعة من األغاين تنشد

بمصاحبة املزامري ،فهذا السفر يناظر ما يعرف يف العربية باالبتهاالت والتواشيح
والتسابيح ،وبعض املزامري طقوس دينية ،وبعضها يتصل باألعياد اإلرسائيلية،

وأكثر املزامري ترجع لداود ،فله وحده ثالثة وسبعون مزمورا ،وبالسفر مزامري
أخرى لسليامن وآلساف الذى كان رئيس املغنني يف عهد داود ،وتنسب بعض

املزامري ملوسى.)94(
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أسفار سليامن (األمثال – اجلامعة – نشيد األنشاد)
تنسب هذه األسفار إىل سليامن ،وليست يف احلقيقة إليه ،فسفر األمثال حيوى

جمموعة من األمثال ال تربط بينهام رابطة ،وليس يف أسلوهبا وحدة أو ترابط ،فالسفر

–فيام نعتقد– ليس من عمل شخص واحد ،وال نتاج عرص واحد ،وإنام هو من
اآلداب الشعبية التي تتناقلها األجيال ،وتدخل عليها كثري من الزيادة والنقصان.

وتعددت األشخاص الذين ألفوا هذه األمثال ،فإن موضوعاهتا متعددة أيضا،

فمنها أمثال دينية ،ومنها أمثال للتحذير واإلنذار ،ومنها ألغاز وهجاء.

وبعض األمثال ترد باسم سليامن نصائح يوجهها لولده ،وبعضها تنسب لسليامن

أيضا ،ولكنها عامة غري موجهة ألحد ،وبعضها تنسب إىل حكامء ،حددت أسامؤهم
أو مل حتدد ،وممن حددت أسامؤهم (ياقور بن ياقة) ،وبعض هؤالء يوجهون األمثال
نصائح ألبنائهم ،وبعضهم يطلقها إطالقا ،وبعض األمثال تتصل بامللك (ملوئيل)،

وهى عبارة عن نصائح أمه له ملا صار ملكا ،وخيتم السفر بمدح للزوجة الصاحلة،

فهو يصفها بأهنا تفوق الآلىلء ،هبا يثق زوجها ....الخ(.)95

أما سفر اجلامعة ،فهو نوع من الشعر الذى يطلق عليه شعر احلكمة ،وهو

قريب الشبه من اإلصحاحات األوىل من سفر األمثال ،حيث يتحدث حكيم له
خربة ومعرفة يسميه السفر اجلامعة( ،)96وقد يتشاءم أحيانا ويتشكك فيام حوله
فيتكلم بعبارات الشك واإلحلاد والزندقة(.)97

أما سفر نشيد األنشاد ،فهو عبارة عن فزل بني هيوه وبني إرسائيل يرتله اليهود

حتى اليوم يف عيد الفصح ،وقد قبل يف الكتاب املقدس ألن فيه اسم سليامن ،واحلقيقة
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أنه ليس له ،فهو أغان شعبية من وضع الشعب ،ويرددها الشعب يف عصور متعددة
يف مناسبات الزواج والزفاف(.)98
أسفار األنبياء
وهى يف النسخة الكاثوليكية ستة عرش سفرا ،وتكاد تكون حمتويات هذه

األسفار متشاهبة ،فهى أحيانا مهامجة لسلوك بنى إرسائيل وملعبوداهتم التي مالوا
إليها دون هيوه ،وهى أحيانا هتديد هلم بالرش نظري سوء سلوكهم ،وبعضها يتنبأ

بسقوط دولتهم ،وبعضها حيث عىل اخلضوع للسلطات اخلارجية ،وبعضها يتكلم
عىل املسيح املنتظر ،وليست نسبة هذه األسفار لألنبياء دقيقة ،وليس وضع األنبياء

يف هذه األسفار متسلسال تارخييا ،فعاموس الذى عاش يف القرن الثامن قبل امليالد
جييء بعد إرميا الذى عاش يف القرن السابع قبل امليالد ،وسفر عوبديا يصور رؤيا
تلقى فيها خطابا من الرب يندد بإبادة كل رجل يف جبل عيسو ،ألن أبناء عيسو
جاروا عىل أبناء يعقوب ،وسفر حبقوق عبارة عن وحي تلقاه هذا النبي ومناجاة

لربه ،ومنه قوله« :حتى متى يا رب أدعو وأنت ال تسمع ،أرصخ إليك من الظلم
وأنت ال ختلص»( ،)99وىف سفر حجى ما يدل عىل أن «الرب كلف حجى ليكلم
حاكم هيوذا وكاهنها األكرب منددا ببقاء بيته خربا ،وبقوهلم إنه مل حين وقت بنائه بينام

هم يسكنون يف بيوت(.)100

املرائى :يرد سفر املرائى بعد سفر إرميا ومنسوبا له ،وفيه يبكى إرميا حالة

هيوذا وأورشليم ،وما نزل ببنى إرسائيل من انحرافات ،واملصري السيئ الذي آلت

إليه دولتهم ،ومما جاء يف هذا السفر ابتلع السيد –ومل يشفق -كل مساكن يعقوب،
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نقض بسخطه حصون بيت هيوذا ،نجس اململكة ورؤساءها ،وأشعل يف بيت

يعقوب نارا ملتهبة تأكل من حوهلا ،مد قوسه كعدو نصب عينه كمبغض ،وقتل كل

مشتهيات العني قى خباء بنت صهيون ،سكب –كنار– غيظه ،صار السيد كعدو
ابتلع إرسائيل(.)101

من أسفار األبوكريفا
اعرتفت الكنبسة الكاثوليكية سنة 1546م بأسفار مل تكن معرتفة هبا من قبل،

أمهها األسفار السبعة ،وقد كتبت هذه األسفار بعد الزمن الذى اتفق عىل أنه زمن
العهد القديم ،وهذا هو سبب رفض بعض الكنائس هلا ،وبعضها كبري األمهية ألنه

حيمل دراسة تارخيية كسفرى املكابيني ،وبعضها أساطري هيودية كيهوديت التي ال

تقل عن أسطورة أستري ،وفيام يىل تعريف ببعض هذه األسفار:

طوبيا :أسطورة طوبيا –كام وردت يف العهد القديم– تتلخص يف أن رجال

اسمه طوبيا كان أسريا يف نينوى وفقد برصه هناك ،وكان له ابن اسمه طوبيا أيضا،

وىف مدين كانت امرأة مجيلة اسمها سارة ،كان يعشقها عفريت يقتل كل من يتقدم
للزواج منها ،حتى قتل سبعة من خطاهبا ،ثم أرسل الرب رسوال إىل طوبيا األب

أن يزوج ابنه من سارة ،وأعلمه أنه سيقىض عىل العفريت ،ورحل طوبيا االبن
إىل نينوى ،وتم الزواج ،وىف السفر وصف حلظة الزفاف ،وبه –كذلك– خطب

وصلوات ونبوءات.

هيوديت :وهى يف جمملها تشبه قصة أستري ،وتتلخص يف أن نبوخذ نرص ملك

آشور هاجم اليهود واستوىل عىل املنابع التي متد مدهنم باملاء ،وبدا انه سيقىض
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عليهم ،وأوشكوا عىل االستسالم ،لوال أن أرملة هيودية مجيلة واسعة احليلة ،اسمها
هيوديت اتصلت بالقائد نبوخذ نرص ،وفتنته بجامهلا فأغرم هبا واستسلم هلا ،وىف
إحدى الليايل انتهزت هيوديت فرصة فقده وعيه بسبب كثرة ما رشب من مخر

فقطعت رأسه ،ونجت قومها منه ،وهذه القصة أسطورية ال حقيقة هلا إنام تصور
آمال بنى إرسائيل وحيلهم يف استخدام املرأة.

احلكمة :ينسب هذا السفر لسليامن ،وهو يف احلقيقة ليس له ،ويتجه مؤلف

السفر إىل ملوك األرض واجلبابرة هبا أال يغرتوا بمكانتهم ،وأن يراعوا العدالة مع

من حيكمون ،فاحلكمة ال تأوي إىل جسد املذنب ،ويتحدث السفر عن أثر احلكمة

يف األحداث التارخيية منذ آدم حتى موسى .

يسوع بن سرياخ :تنسب ليسوع أمثال كتلك التي تنسب إىل سليامن ،ويسوع

هذا رجل هيودى من أورشليم كثري التجوال والرتحال ،له أسلوب رائع يصوغ به
أفكاره عن احلكمة والرشد ،ويقرر يسوع أن مصدر احلكمة هو اهلل ،وأن اهلل يمنحها

لبعض أحبائه ،وىف السفر تعاليم أخالقية وصور من السلوك ،وهو ينصح من يريد
الكالم أن يستعد له ،ويرى من احلكمة أال يستشري اإلنسان حسودا ،وأال يعطى
اجلسد ما يرضه.

باروخ :باروخ هو تلميذ إرميا ،وقد اختفى معه يف الصحراء هربا من رجال

الدين اليهود الذين كانوا يعبدون بعال ،ويقدمون له الذبائح ،وسفر باروخ أشتات
من األفكار وال يشكل وحدة موضوعية متناسقة بأي حال.
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املكابيني األول والثانى
حيوى هذان السفران تاريخ املكابيني ،والسفران يشهدان ببطولة األرسة

املكابية ،وىف الكتابني حديث عن اإلسكندر األكرب وتراثه العقيل الذى عارضه

اليهود ،وكانت هذه املعارضة من أسباب اخلالف بينهم وبني األرسة احلاكمة(.)102
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املبحث االثالث
من إشكاالت العهد القديم
أوال :فقدان النسخ األصلية للعهد القديم
تشري الكتابات والدراسات املوضوعية التي ألفت يف هذا الصدد إىل معطيات

دقيقة حيسن الوقوف عليها ،ونستأنس هنا بام نقله د.بوكاى عن إدمون جاكوب يف
كتابه عن العهد القديم ،حيث يقول بوكاى« :يشري جاكوب إىل أنه ىف البدء مل يكن

هناك نص واحد فقط ،بل كان هناك تعدد يف النصوص ،ففى القرن الثالث قبل
امليالد تقريبا كان هناك عىل األقل ثالث مدونات للنص العربى للتوراة ،كان هناك

النص املاسورى ،والنص الذى استخدم جزئيا –عىل األقل– يف الرتمجة إىل اليونانية،
والنص املعروق بالسامرى (أو أسفار موسى اخلمسة) ،ثم بعد ذلك يف القرن األول
قبل امليالد (ظهر) اجتاه إىل تدوين نص واحد ،ولكن تدوين نص الكتاب املقدس

مل يتم إال يف القرن األول بعد امليالد ،ولو كانت هذه املدونات الثالثة موجودة اآلن

ألمكن إقامة املقارنات للوصول إىل رأى (أو تصور) عام كان عليه النص األصيل،
ولكن لسوء احلظ ليست لدينا أدنى فكره عنه ،إن أقدم نص عربى للتوراة يرجع

تارخيه إىل القرن التاسع بعد امليالد»(.)103

العدد الثامن  ..حمرم / #1435كانون األول 2013م

333

التأثري والتأثر بني إنجيل مرقس والعهد القديم

وهذا يعنى –دون شك– فقدان النسخ األصلية للعهد القديم ،فضال عن

فقدان السند املتصل هلا إىل كتاهبا ،بل جهالة كتاهبا أيضا لدرجة أننا «نستطيع أن نقرأ
صفحة واحدة من العهد القديم و(نستنتج) أن ثالثة أو أربعة مؤلفني قد كتبوها كل
منهم منطلق من جتربته الشخصية وىف أوقات تارخيية خمتلفة»(.)104
ثانيا :االختالف بني خمطوطات وتراجم العهد القديم
تعد الرتمجة السبعينية أول ترمجة ،وهى باللغة اليونانية ،ويرجع تارخيها

إىل القرن الثالث قبل امليالد ،وقد قام هبا هيود اإلسكندرية ،وعىل نصها اعتمد
كتاب العهد اجلديد ،وقد ظلت معتمدة حتى القرن السابع امليالدى ،والنصوص

اليونانية التي يستخدمها العامل املسيحي احدها حمفوظ يف الفاتيكان واآلخر حمفوظ
باملتحف الربيطانى ،ويرجع تاريخ كل منهام إىل القرن الرابع امليالدى ،باإلضافة إىل

الوثائق العربية التي يرجع تارخيها إىل القرن اخلامس امليالدى التي حيتمل أن يكون
إيرينيوس قد استخدمها يف تدبيج نسخته للتوراة الالتينية ،والتي سميت بالفولتاجا،
وانترشت بشكل واسع منذ القرن السابع امليالدي ،وكذلك نجد املدونات اآلرامية

والرسيانية غري الكاملة ،وهذه املخطوطات املختلفة دفعت املتخصصني إىل إعداد
النصوص التوفيقية املسامة باملتوسطة ،وهى أشبه بحل وسط بني خمتلف النسخ،

ونسخة والتون للكتاب املقدس حتمل حمتويات النسخ املختلفة (العربية واليونانية
والالتينية والرسيانية واآلرامية والعربية) ،وتطمح الرتمجة املسكونية للعهد القديم

إىل االنتهاء لنص شامل مركب يقوم عىل توحيد النصوص .
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وهبذا يتضح مدى ضخامة ما أضافه اإلنسان للعهد القديم ،ويتبني للقارئ

–كذلك– حجم التحوالت التي أصابت نص العهد القديم األول من نقل إىل نقل
ومن ترمجة إىل ترمجة وما استلزمه ذلك من تنقيح وتصويب عىل مدار ألفي عام(.)105
ثالثا :التعارض والتناقض
وليس من شأننا يف هذه الدراسة استقصاء ذلك ،وإنام يكفينا فقط رضب بعض

األمثلة الدالة عىل ذلك ،ومنها:

1 .1ورد يف أسفار العهد القديم ما يقرر أن األبناء يؤخذون بذنب اآلباء حتى
اجليل الثالث والرابع ،يقول كتاب األسفار« :مفتقد إثم اآلباء يف األبناء وىف

أبناء األبناء حتى اجليل الثالث والرابع»( ،)106وىف سفر حزقيال ما خيالف هذا

االجتاه ،حيث جاء فيه« :النفس التي ختطئ هي متوت ،واالبن ال حيمل من إثم
األب ،واألب ال حيمل من إثم اإلبن ،بر البار عليه يكون ،ورش الرشير عليه

يكون»( ،)107وهذا تناقض واضح(.)108

2 .2يف سفر أخبار األيام الثاين وردت الفقرة اآلتية« :ألن الرب ذلل هيوذا بسبب
آحاذ ملك إرسائيل» ،ولفظ إرسائيل غلط يقينا ألن آحاذ كان ملكا ليهوذا ال
إلرسائيل ،ومثل هذا اخلطأ وقع يف اإلصحاح األخري من هذا السفر ،فقد ورد

أن نبوخذ نرص عزل بواقني وملك بدله صدفيا أخاه( ،)109واحلقيقة أن صدفيا

كان عم يواقني ال أخاه ،ولذلك صحح مرتجم العهد القديم هاتني الكلمتني
لتتفقا مع احلق والتاريخ(.)110
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3 .3تنص ذات الفقرات السابقة عىل أن نبوخذ نرص أرس يواقني إىل بابل ،ولكن
احلقيقة التارخيية أنه قتله يف أورشليم وأمر أن تلقى جثته خارج السور ومنع

من دفنها كام ذكر ذلك املؤرخ اليهودى يوسيفس(.)111

4 .4ورد –كذلك– يف الفقرة الثامنة والعرشين من املزمور اخلامس بعد املائة يف
النسخة العربانية العبارة التالية« :مل يعصوا كالمه» ،وىف النسخة اليونانية جاءت
هذه العبارة هكذا «وقد عصوا كالمه» ،وإحدامها خطأ يقينا وقد اعرتف بذلك

مفرسو العهد القديم من الغربيني(.)112

5 .5يف سفر التكوين قبل الطوفان أن عمر اإلنسان حمدود بامئة وعرشين سنة(،)113

ومع ذلك يف ذات السفر أن حياة أنسال نوح تراوحت بني  148و 600

سنة(.)114

 6 .6وقد حشد العالمة رمحة اهلل اهلندى عددا كبريا من الشواهد واألدلة عىل
التعارض والتحريف الكتائنني يف الكتاب املقدس عند القوم(.)115

رابعا :األخطاء العلمية والتارخيية
العهد القديم زاخر بالتناقضات الواضحة مع العلم احلديث ،ومن أبرز

املتناقضات وضوحا ما أورده سفر التكوين فيام يتعلق بالقضايا اآلتية:

1 .1خلق العامل ومراحله ،ومن األخطاء يف ذلك ما ورد يف اإلصحاح األول يف
الفقرة األوىل والثانية منه ،وفيه« :يف البدء خلق اهلل السامء واألرض وكانت
األرض خربة وخالية والظلامت تغطى اللجة وروح اهلل يرف عىل املياه»(،)116
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يقول بوكاى ما ترمجته« :نستطيع أن نقبل متاما أن يف مرحلة ما قبل خلق األرض

كان ما سيصبح الكون –كام نعرفه– غارقا يف الظلامت( ... ،و) هناك ما يسمح

باالعتقاد بوجود كتلة غازية يف املرحلة األوىل لتكون الكون ،إن القول بوجود
املاء يف تلك املرحلة غلط».

()117

2 .2تاريخ خلق العامل وتاريخ ظهور اإلنسان ،وىف هذا السياق ينص د.بوكاى عىل
أن التقويم اليهودي املؤسس بالتوافق مع معطيات العهد القديم يقرر أن اجلزء
الثاين من عام  1975م يتفق مع بداية العام  5736منذ خلق العامل ،وعليه فإن
اإلنسان الذى جييء خلقه بعد خلق العامل بعدة أيام قديم نفس القدم الذى
حيصيه اليهود خللق العامل ،والعلم احلديث يثبت أن خلق العامل سابق للتاريخ
املشار إليه بزمن كبري ،وفيام يتعلق بخلق اإلنسان ووجوده عىل األرض،

فيمكن أن نؤكد –عىل حد قول بوكاى– وجود أطالل إلنسانية حيسب قدمها

بوحدات تتكون من عرشات األلوف من السنني ،فاملعطيات دقيقة بشكل

كاف للحكم بأن اإلنسان األول يرجع لتاريخ أبعد بكثري من العرص الذى
حيدده العهد القديم لإلنسان األول(.)118

3 .3رواية الطوفان ،وهذه الرواية التي تناوهلا العهد القديم تضمنت عدة إشكاالت
عقدية وتناقضات واختالفات نصية وإشكاالت تارخيية وعلمية ،وقد تناولت

ذلك يف بحثى عن الطوفان( ،)119ومن األمور التي نخصها بالذكر ههنا اإلشكال

املتعلق بزمن حدوث الطوفان ،حيث تدل رواية العهد القديم للطوفان عىل أن
الطوفان أغرق كل األرض ومل ينج من الغرق إال من ركب السفينة ،وهذا يعنى

أنه كان طوفانا عاما ،ومن ثم فال يمكن أبدا أن تتواجد أية حضارة عىل وجه
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األرض يف زمن حدوث الطوفان ،فإذا اعتربنا أن الطوفان حدث قبل إبراهيم

 بقرابة ثالثة قرون ،وإبراهيم  يرجع زمنه إىل 2000قبل امليالد ،فهذا

يعنى أن الطوفان وقع يف القرن  23أو 24ق .م ،وذلك العرص ظهرت فيه
حضارات عديدة انتقلت أطالهلا لألجيال التي تلتها ،فهذه املدة بالنسبة ملرص

هي التي تسبق الدولة الوسطى ،وهذا بالتقريب تاريخ ما قبل األرسة احلادية

عرشة ،وىف بابل أرسة أور الثالثة ،ومن املعروف جيدا أنه مل حيدث انقطاع يف
هذه احلضارات ومن ثم مل حيدث إعدام للبرشية برمتها كام تقول التوراة ،إذا

الطوفان العاملي يف رواية التورا ة يصطدم بالعلم(.)120

وليس هديف أن أطيل النفس فيام يتعلق هبذه املسائل ،والذى سبق طرحه ال

يعدو أن يكون أمثلة سيقت للبيان وليس لالستقصاء .
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الفصل الثالث
التأثري والتأثر بني إنجيل مرقس والعهد القديم
عند النظر يف مسألة التأثري والتأثر بني إنجيل مرقس والعهد القديم ،البد أن

نضع يف االعتبار أن الالحق دوما هو الذي يتأثر بالسابق ،أي أن مرقس قد يتأثر

بصورة من الصور بالعهد القديم باعتباره الحقا له ،ولكن متشيا مع العنوان املقرتح
من أساتذتنا –حفظهم اهلل ونفع هبم– سوف أتناول املسألة وفقا للتقسيم املنهجي
املشار إليه يف مقدمة البحث ليشتمل عىل املباحث اآلتية:
املبحث األول :تأثري إنجيل مرقس يف العهد القديم
املبحث الثاين :تأثري العهد القديم يف إنجيل مرقس
وهذا ما أتناوله عىل النحو الذي ييل:
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املبحث األول
تأثري إنجيل مرقس يف العهد القديم
ال يتصور أن يؤثر الالحق يف السابق ،ومن هنا أتصور أنه ليس هناك جمال ليؤثر

إنجيل مرقس يف العهد القديم ،وهذا يتضح من خالل النظر يف تواريخ التدوين

لكليهام عىل ما سبق ذكره يف الفصلني السابقني ،واحلالة الوحيدة املتصورة هي امتداد
األيدي بالعبث يف بعض الرتاجم اخلاصة بالنصوص الواردة بالعهد القديم لسبب

له نوع ارتباط (ولو من بعيد) بإنجيل مرقس ،والبحث والنظر يسمح لنا بالوقوف
عىل مثال يوضح عبث املرتمجني للعهد القديم ،ليطبقوا نبوءة واردة يف إشعيا عىل
املسيح  ،ليستقيم هلم االستخدام اخلاطئ يف إنجيل متى هلذه النبوءة« :لكن

يعطيكم السيد نفسه آية ،ها العذراء حتبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عامنوئيل»(،)121
وهذه النبوءة –بحسب النصارى– تبرش بميالد املسيح من امرأة عذراء من بيت
داود ،وهو خطأ تارخيي ،ومن جهة أخرى فإن املسيح نفسه ينفى يف مرقس أن يكون
ابنا لداود( ،)122وننقل ههنا نقد رمحة اهلل اهلندى رمحه اهلل لنص إشعيا ،حيث يقول:

«قوله غلط لوجوه:

األول :أن اللفظ الذي ترمجه اإلنجييل ومرتجم كتاب أشعيا بالعذراء هو

َع َل َم ٌة مؤنث علم واهلاء فيه للتأنيث ،ومعناه عند علامء اليهود املرأة الشابة سواء
كانت عذراء أو غري عذراء ،ويقولون :إن هذا اللفظ وقع يف الباب الثالثني من

سفر األمثال ومعناه ههنا املرأة الشابة التي زوجت ،و ُفرس هذا اللفظ يف كالم أشعيا
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باملرأة الشابة يف الرتاجم اليونانية الثالثة أعني ترمجة انكوثال وترمجة هتيودوشن
وترمجة سميكس ،وهذه الرتاجم عندهم قديمة يقولون إن األوىل ترمجت سنة 129
والثانية سنة  175والثالثة سنة  200وكانت معتربة عند القدماء املسيحيني السيام

ترمجة هتيودوشن ،فعىل تفسري علامء اليهود والرتاجم الثالثة فساد كالم متى ظاهر،
وقال (فرى) يف كتابه الذي صنف يف بيان اللغات العربانية وهو كتاب معترب مشهور

بني علامء الربوتستنت :إنه بمعنى العذراء واملرأة الشابة فعىل قول (فرى) هذا اللفظ
مشرتك بني هذين املعنيني ،وقوله أو ً
ال ليس بمسلم يف مقابلة تفاسري أهل اللسان
الذين هم اليهود ،وثاني ًا بعد التسليم أقول محله عىل العذراء خاصة عىل خالف

تفاسري اليهود والرتاجم القديمة حمتاج إىل دليل ،وما قال صاحب ميزان احلق يف
كتابه املسمى بحل اإلشكال (ليس معنى هذا اللفظ إال العذراء) فغلط يكفي يف رده

ما نقلت آنف ًا.

الثاين :ما سمى أحد عيسى  بعامنوئيل ال أبوه وال أمه ،بل سمياه يسوع،

وكان امللك قال ألبيه يف الرؤيا (وتدعو اسمه يسوع) كام هو مرصح يف إنجيل متى
وكان جربيل قال ألمه (ستحبلني وتلدين ابن ًا وتسمينه يسوع) كام هو مرصح يف

إنجيل لوقا ،ومل يدّ ع عيسى  يف حني من األحيان أيض ًا أن اسمه عامنوئيل

(والثالث) القصة التي وقع فيها هذا القول تأبى أن يكون مصداق هذا القول
عيسى ،ألهنا هكذا :إن (راصني) ملك آرام (وفاقاح) ملك إرسائيل جاءا

إىل أورشليم ملحاربة (أحازين يونان) ملك هيوذا فخاف خوف ًا شديد ًا من اتفاقهام،
فأوحى اللهّ إىل أشعيا أن تقول لتسلية أحاز :ال ختف فإهنام ال يقدران عليك وستزول
سلطتهام ،وبني عالمة خراب ملكهام أن امرأة شابة حتبل وتلد ابن ًا وتصري أرض

هذين امللكني َخ ِربة قبل أن يميز هذا االبن اخلري عن الرش ،وقد ثبت أن أرض
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فاقاح قد خربت يف مدة إحدى وعرشين سنة من هذا اخلرب ،فال بد أن يتولد هذا

االبن قبل هذه املدة وخترب ال قبل متيزه ،وعيسى  تولد بعد سبعامئة وإحدى

وعرشين سنة من خراهبا ،وقد اختلف أهل الكتاب يف مصداق هذا اخلرب ،فاختار
البعض أن أشعيا  يريد باملرأة زوجته ويقول إهنا ستحبل وتلد ابن ًا وتصري أرض

امللكني الذين ختاف منهام َخ ِربة قبل أن يميز هذا االبن اخلري عن الرش كام رصح
(داكرتبلسن) أقول هذا هو احلري بالقبول وقريب من القياس»(.)123

342

أ.م.د .أمحد حلمى سعيد قطب

املبحث الثانى
تأثري العهد القديم يف إنجيل مرقس
تأثر إنجيل مرقس بالعهد القديم ،وهذا يتضح للباحث عند النظر يف النقاط

اآلتية:

أوال :التوحيد بني إنجيل مرقس والعهد القديم
تعدهذه املسألة من أوضح النقاط التي نلمس فيها تأثرا واضحا إلنجيل

مرقس بالعهد القديم ،وذلك من خالل التامسنا لوجوه شبه بني دعوة إنجيل مرقس

للتوحيد ودعوة العهد القديم له ،وسوف أبدأ بتناول دعوة إنجيل مرقس للتوحيد.
دعوة إنجيل مرقس للتوحيد
يقرر إنجيل مرقس التوحيد املطلق هلل تعاىل ،فيذكر أن املسيح  تقدم

إليه واحد من الكتبة ،وكان املسيح  قد سمعهم يتجادلون ،ورأى أنه أحسن
الرد عليهم ،فسأله :أية وصية هي أوىل الوصايا مجيعا؟ فأجابه املسيح « :أوىل

الوصايا مجيعا هى :اسمع يا إرسائيل :الرب إهلنا رب واحد ،فأحب الرب إهلك
بكل قلبك وبكل نفسك وبكل فكرك وبكل قوتك ،هذه هى الوصية األوىل»(.)124
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وهذا النص –كام يرى القارئ الكريم– يعرب عن التوحيد اخلالص هلل رب

العاملني ،بعيدا عن لوثة الرشك التي لوث هبا بولس الدين التوحيدى الذى جاء
املسيح  وسوف نالحظ التشابه بني هذه العبارة ومثيالهتا التي وردت يف العهد
القديم من خالل اآليت:

دعوة العهد القديم للتوحيد
1.1يف سفر التثنية :تتطابق الوصية التوحيدية التي أوردها إنجيل مرقس عىل لسان
املسيح  مع الوصية التي أوىص هبا الرب –تعاىل– نبيه يعقوب 
وأوىص هبا يعقوب بنيه ،وألمهيتها فقد قدم هلا سفر التثنية بام يتفق مع مركزها

من الدين فيقول« :لكى تتقى الرب إهلك ،وحتفظ مجيع فرائضه ووصاياه التي

أنا أوصيك هبا أنت ،وابنك وابن ابنك كل أيام حياتك ،ولكي تطول أيامك،
فاسمع يا إرسائيل ،واحرتز لتعمل لكي يكون لك خري ،وتكثر جدا ،كام كلمك

الرب إله آبائك يف أرض تفيض لبنا وعسال ،اسمع يا إرسائيل :الرب إهلنا
رب واحد ،فتحب الرب إهلك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك،

ولتكن هذه الكلامت التي أنا أوصيك هبا اليوم عىل قلبك ،وقصها عىل أوالدك،
وتكلم هبا حني جتلس ىف بيتك ،وحني متشى يف الطريق ،وحني تقوم ،واربطها
عالمة عىل يدك ،ولتكن عصائب بني عينيك ،واكتبها عىل قوائم أبواب بيتك

وعىل أبوابك»( ،)125ونالحظ أن هذا النص يتفق مع النص الوارد عند مرقس،

وكذلك النص القرآنى« :أم كنتم شهداء إذ حرض يعقوب املوت إذ قال لبنيه ما
تعبدون من بعدى قالوا نعبد إهلك وإله آبائك إبراهيم وإسامعيل وإسحاق إهلا
واحدا ونحن له مسلمون»( ،)126وهذا االتفاق نابع من أن اآلية القرآنية وحى
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إهلي معصوم ،والنصوص يف إنجيل مرقس والنص يف سفر التثنية الذي معنا

بقية من أثر الوحي الصحيح ،وألن اليهودية واملسيحية احلقة ديانات توحيدية،
ال جرم أن يتأثر كاتب إنجيل مرقس بنص توحيدي يف سفر التثنية.

وىف السفر نفسه من اإلصحاح الرابع يقول الكاتب« :فاعلم اليوم وردد يف

قلبك أن الرب هو اإلله يف السامء من فوق وعىل األرض من أسفل ،ليس

سواه»( ،)127يقول شيخنا د.نوح الغزاىل –رمحه اهلل تعاىل« :-وتكررت

ليس سواه كثريا ،وجاءت مرات (ليس سواه إله آخر) ومعناها( :ال إله إال
اهلل)»( ،)128وورد يف اإلصحاح الثاين والثالثني« :أنا أنا هو وليس إله معى أنا

أميت وأحيى»( ،)129وىف ذات السفر ما يدعو إىل التوحيد اخلالص ،واحلذر
من متابعة من يدعون الناس إىل آهلة أخرى ولو جاءوا باألعاجيب ،يقول
الكاتب« :إذا قام يف وسطك نبي أو حامل وأعطاك آية أو أعجوبة ،ولو حدثت

اآلية أو األعجوبة التي كلمك عنها قائال :لتذهب وراء آهلة أخرى مل تعرفها
وتعبدها فال تسمع لكالم ذلك النبي أو احلامل ذلك احللم ،ألن الرب إهلكم

يمتعكم لكى يعلم هل حتبون الرب إهلكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم،

وراء الرب إهلكم تسريون ،وإياه تتقون ووصاياه حتفظون ،وصوته تسمعون،
وإياه تعبدون ،وبه تلتصقون ،وذلك النبي أو احلامل ذلك احللم يقتل ألنه تكلم

بالزيغ من وراء الرب إهلكم الذي أخرجكم من أرض مرص ،وفداكم من بيت
العبودية»(.)130

2.2يف سفر اخلروج :ورد يف ذلك كالم اهلل ملوسى الكليم« :أنا الرب إهلك الذى
أخرجك من أرض مرص من بيت العبودية ،ال يكن لك آهلة أخرى أمامى»(،)131
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وينفى سفر اخلروج –كذلك– أن يكون هلل مثيل ،يقول كاتبه« :لكي تعرف أنه

ليس مثل الرب إهلنا»(.)132

3.3يف سفر إشعيا :ورد ما يدل عىل تنزيه اهلل عن النظري أو املثيل ،ومن ذلك « :فبمن
تشبهون اهلل؟ وأى شبه تعادلون به»( ،)133وورد« :فبمن تشبهونني فأساويه،

يقول القدوس :ارفعوا إىل العال عيونكم وانظروا من خلق هذه؟( ،)134وورد

أيضا« :بمن تشبهونني وتساوونني ومتثلونني لنتشابه»(.)135
ثانيا :إطالق لفظة ابن اهلل عىل الربرة والصاحلني
 .1إنجيل مرقس يصف املسيح بأنه إنسان وأنه ابن اهلل

ونجد النص يف ذلك واضحا جليا يف اإلصحاح اخلامس عرش من إنجيل

مرقس ،وهو يتناول –تفصيال– قضية صلب املسيح (بحسب املعتقد الفاسد

للنصارى) ،وقد ورد فيه« :وملا جاءت الساعة الثانية عرشة ظهرا حل الظالم عىل
األرض كلها حتى الساعة الثالثة بعد الظهر ،وىف الساعة الثالثة رصخ يسوع بصوت

عظيم :ألوى ألوى مل شبقتنى؟ أى إهلى إهلى ملاذا تركتنى()136؟ فقال بعض الواقفني

هناك ملا سمعوا ذلك :ها إنه ينادى إيليا ،وإذا واحد قد ركض وغص إسفنجة يف

اخلل وثبتها عىل قصبة وقدمها إليه ليرشب قائال :دعوه لنر هل يأتى إيليا لينزله؟
فرصخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح ،فانشق ستار اهليكل شطرين من أعىل

إلىل أسفل ،فلام رأى قائد املائة الواقف مقابله أنه رصخ وأسلم الروح قال :حقا

كان هذا اإلنسان ابن اهلل»(.)137
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وقد اشتمل النص السابق عىل التعبري املجازى –كام فهمه احلارضون– إهلي

إهلي ،حيث اعتقدوا أنه ينادى إيليا ،وكذا التعبري املجازى :ابن اهلل ،وتعليقا عىل

النص السابق يقول شيخنا د.نوح الغزاىل –رمحه اهلل تعاىل...« :-كام أن احلارضين
مل يأخذوا اللفظ عىل حقيقته ،لذلك قالوا إنه ينادى إيليا ،فعىل ما يبدو كانت هذه
األلفاظ شائعة أو تطلق إطالقات جمازية ،كام أن قول قائد املائة :حقا إن هذا
اإلنسان ابن اهلل .ال يدل عىل أكثر من أنه يعتقده من الصاحلني بدليل أنه يقول :إنه

ابن اإلنسان ،فكيف يكون ابن اإلنسان وابن اهلل يف آن واحد (واملتحدث) رجل
عسكري روماين جيهل فلسفة الدين الكنيس؟».

والعهد القديم نفسه يذكر هذه األلفاظ وال يعنى معناها الرشعي كقوله

ملوسى« :أنا جعلتك إهلا لفرعون وهارون أخوك يكون نبيك»(.)138

وىف اإلصحاح الرابع عرش من إنجيل مرقس ،يف سياق جواب السيد املسيح

للتالميذ عن هوية من سيسلمه منهم لعدوه أورد كاتب إنجيل مرقس عل لسان

السيد املسيح قوله« :إنه واحد من االثنى عرش ،وهو الذى يغص معي يف الصحفة،
إن ابن اإلنسان البد أن يمىض كام قد كتب عنه ،ولكن الويل لذلك الرجل الذى عىل
يده يسلم ابن اإلنسان ،كان خريا لذلك الرجل لو مل يولد»( ،)139وإطالق البنوة هلل يف

شأن نبى إنام هو تعبري عن وحدة اهلدف واملحبوب كام ورد يف اإلصحاح التاسع من
إنجيل مرقس« :ومن قبلني فليس يقبلني أنا بل الذي أرسلني»( ،)140وهذا نظريه يف

صموئيل األول حيث نسب للرب قوله« :مل يرفضوك أنت بل إياى رفضوا»(.)141
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 .2نامذج من العهد القديم
1 .1ورد يف سفر التكوين استخدام التعبري املجازى للفظة أبناء اهلل حيث يقول
كاتب سفر التكوين« :أبناء اهلل رأوا بنات اهلل أهنن حسنات فاختذوا ألنفسهم
نساء من كل ما اختاروا»( ،)142وهذا النص –قطعا– ال يتحدث عن أبناء هلل

باملعنى احلقيقي ،فذلك غري متصور يف إيامن اليهود ،ولو أن النصارى ينصفون
أنفسهم لرجعوا إىل التوحيد ،ومل ال يفعلون مع أن علامءهم يفرسون هذا النص

وأشباهه عىل أهنا بنوة جمازية ال حقيقية ،يقول الدكتور القس منيس عبد النور:

«هناك أربعة تفسريات للتعبري أبناء اهلل:
•أهنم الرشفاء والنبالء.
•أهنم املالئكة.

•أهنم األتقياء (أو الربرة) من نسل شيث الصالح.
•أهنم أبناء اهلل بمعنى األقوياء»(.)143

2 .2ورد يف سفر اخلروج تسمية إرسائيل بابن الرب البكر« :هكذا يقول الرب:
إرسائيل ابنى البكر»( ،)144وهى ال تعدو أن تكون جمرد أمثلة ،وإال فإهنا أكثر

بكثري مما ذكرناه .

ثالثا :اقتباسات إنجيل مرقس من العهد القديم
وقد طالعت مرشد الطالبني ،ووقفت فيه عىل مواطن االقتباس أو االستشهاد

من إنجيل مرقس بالعهد القديم يف مواطن خمتلفة( ،)145ومنها ما ساقه العالمة رمحة

اهلل اهلندى عىل أنه من مواضع االختالف يف كتاب القوم املقدس ،وإىل القارئ
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الكريم بيان ما وقفنا عليه يف النقاط اآلتية:
1 .1جاء يف الفقرة الثانية والثالثة من اإلصحاح األول يف إنجيل مرقس« :كام هو
مكتوب يف األنبياء ها أنذا أرسل أمام وجهك مالكي الذي هيىء طريقك
قدامك صوت صارخ يف الربية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة»
وفق نسخة الربوتوستنت ،وعن هذه الفقرة يقول العالمة رمحة اهلل اهلندى:

«ونقل اإلنجيليون الثالثة (يقصد مرقس ولوقا ومتى) هذا القول عىل رأى
مفرسهيم من اآلية األوىل من الباب الثالث من كتاب مالخى وهى هكذا:

ها أنذا أرسل مالكى فيهىء الطريق أمامي»( ،)146فبني املنقول واملنقول عنه

اختالف بوجهني :األول :أن لفظ (أمام وجهك) يف هذه اجلملة (ها أنذا أرسل

أمام وجهك مالكى) زائد يف األناجيل الثالثة وال يوجد يف كالم مالخى.
الثانى :أن كالم مالخى يف اجلملة الثانية بضمري املتكلم .ونقل الثالثة (ومنهم

مرقس) بضمري اخلطاب ،قال هورن يف املجلد الثاين من تفسريه ناقال عن داكرت
ريدلف« :ال يمكن أن يبني سبب املخالفة بسهولة غري أن النسخ القديمة وقع
فيها حتريف ما»(.)147

أقول :وقد أخطأ مرقس حني قال :كام هو مكتوب يف األنبياء وأصلها كام يف

نسخة أخرى نقل عنها شيخنا د .نوح الغزاىل –رمحه اهلل– كام كتب يف كتاب إشعيا،

يف حني أن النص الوارد يف إشعيا عىل النحو اآليت« :صوت صارخ يف الربية أعدوا
طريق الرب قوموا يف القفر سبيال إلهلنا»( .)148ومعنى هذه الفقرة عند مرقس:

أن «يوحنا املعمدان حييى  ليمهد طريق الرب (يف معتقدهم الفاسد تأليه

املسيح )الذى تنتظره البرشية من آالف السنني ،فانتهى بذلك العهد القديم،
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وأقبل عهد جديد يعمد الناس ويغسلهم بالتوبة من خطاياهم»( ،)159وكلمة مالكي:
يريد هبا رسويل(.)150

2 .2جاء يف اإلصحاح الثاين من إنجيل مرقس -جوابا عىل اعرتاض الفريسيني
عىل التالميذ الذين جاعوا فقطعوا بعض السنابل وأكلوا منها يوم سبت ،ما

نصه« :فقال هلم أما قرأتم –قط– ما فعله داود حني احتاج وجاع هو والذين
معه كيف دخل بيت اهلل يف أيام أيأثار رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي ال

حيتمل الذي ال حيل أكله إال للكهنة وأعطى الذين كانوا معه أيضا ،ثم قال هلم
السبت إنام جعل ألجل اإلنسان ،ال اإلنسان ألجل السبت،إذا ابن اإلنسان هو
رب السبت أيضا»( .)151

يف هذا النص اقتباس من العهد القديم ،حتديدا من سفر صموئيل األول يف

إصحاحه احلادي والعرشين وفيه حكاية لقصة داود  املذكورة عند مرقس:
«فأعطاه الكاهن املقدس (أخياملك) ألنه مل يكن هناك خبز إال خبز الوجوه املرفوع

من أمام الرب لكى يوضع خبز سخن يف يوم أخذه»(.)152

واملالحظ -رغم وضوح االقتباس– وقوع خطأ يف اسم الكاهن يف رواية

مرقس ،إذ سامه( :أيأثار) ،يف حني أن اسمه يف القصة األصلية (أخباملك) ،وهو
خطأ يف النقل ،وهذا بال شك من األغالط التي تنفى ربانية املصدر.

3 .3ورد يف إنجيل مرقس يف اإلصحاح السابع حوار ،عاب فيه جمموعة من
الفريسيني عىل تالمذة املسيح التقصري يف غسل األيدى قبل تناول الطعام،

«عندما سأله الفريسيون والكتبة :ملاذا ال يسلك تالميذك وفقا لتقليد الشيوخ؟
بل يتناولون الطعام بأيد نجسة؟ فرد عليهم قائال :أحسن إشعيا إذ تنبأ عنكم

350

أ.م.د .أمحد حلمى سعيد قطب

أهيا املراءون ،كام جاء يف الكتاب :هذا الشعب يكرمنى بشفته ،وأما قلبه فبعيد
عنى جدا»(ذ )53وهذا النص يناقش فيه السيد املسيح  معلمي الناموس،

مستشهدا بام ورد يف إشعيا ونصه« :فقال السيد :ألن هذا الشعب قد اقرتب إىل

بفمه وأكرمنى بشفته ،وأما قلبه فأبعده عنى وصارت خمافتهم منى وصية الناس

معلمة»( ،)154يناقش مغلبا جانب طهارة القلب والباطن عىل جمرد الطهارة
الظاهرة فحسب ،ومعاتبا هلم عىل تغليبهم التقليد عىل الدين الصحيح.

ويعلق األب أنطونيوس عىل هذا النص قائال« :انتهز السيد فرصة سؤال الكتبة

والفريسيني عن عدم غسل التالميذ أيدهيم حينام يأكلون خبز ًا ،ليوبخ اليهود عىل

عبادهتم الزائفة استنادا إىل سنن باطلة .ولقد تعود اليهود عىل غسل كل ما متتد إليه

أيدهيم كام يرشح ...مرقس حتى ال يكون ما يمسكون به دنس ًا (ىف نظرهم أن الشىء

يتدنس مث ً
ال لو ملسه أممي وثنى) ،ومرقس -ألنه يكتب للرومان الذين ال يعلمون

شيئ ًا عن عادات اليهود -اضطر لرشح عادات اليهود ،ولكن متى إذ يكتب لليهود مل
يضطر هلذا ،وغسل األيادي واألباريق هى عادة من التقليد( )155وليس من الناموس

وقد وضعها الفريسيون زيادة عىل أوامر الناموس ،وهذا التقليد متسك به اليهود
جد ًا ،حتى إن الرايب أكيبا إذ ُس ِج َن -ومل يكن له أن حيصل َ
إال عىل قليل من املاء

ال يكفى غسل يديه -فضل املوت جوع ًا وعطش ًا من أن يأكل دون أن يغسل يديه.
ويسمون األيدي غري املغسولة أيدي دنسة»(.)156

وكلمة الناموس الواردة يف النص تعنى –كام يقول باركىل« :-تعنى أحد أمرين:

األول :هو الوصايا العرش ،والثاين هو الكتب اخلمسة األوائل التي تسمى بكتب

موسى ،واستمر اإلرسائيليون مكتفني هبذه املبادىء العامة (التي اشتملت عليها
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األسفار اخلمسة) إىل أن ظهر بينهم طبقة من الناس اسمها الكتبة –حواىل القرن
الرابع قبل امليالد– مل تكتف هبذه املبادىء ...فحولوها لبضعة آالف من األحكام
املتشابكة ...واستمرت هذه القوانني واألحكام يف صورة شفوية ...حتى مجعت

يف كتاب (املشنا) ،هذا عن معنى كلمة تقليد ،أما كلمة شيوخ ،فهى ال تعنى هنا
كبار رجال املجمع ،بل تعنى القدماء ...الذين درسوا الناموس دراسة عميقة ،وكان

هلم ضلع كبري يف التفقه والتقنني»( ،)157ثم يرشح باركىل املعنى الذي يطلبه الكتبة
والفريسيون بقوله« :فاألكل هنا هو بيد غري طاهرة طقسيا ،وكانت هناك طريقة

خاصة لغسل اليدين قبل تناول الطعام ويف أثنائه ،فاملياه التي تغسل هبا األيدي كانت

موضوعة يف أواين خمصوصة من احلجر حتى تكون طاهرة طقسيا ...وكانت طريفة
الغسل هكذا :يرفع الشخص يديه إىل أعىل ثم يصب عليها كمية خمصوصة من املياه

تنزل عىل األيدي عىل األقل إىل املعصمني ،وبعد أن حيك معصميه بكفي اليدين عىل
التوايل ...ولكن إىل هذا احلد يكون املاء الذي صب عىل يديه نجسا ،ألنه المس
يدين نجستني ،وهلذا خيفض املغتسل يديه إىل أسفل ،ويصب كمية حمدودة من املاء
من عىل املعصمني ،فينزل إىل األصابع ،وبذلك تكون اليدان قد طهرتا تقصيا».

()158

ورد يف اإلصحاح التاسع من إنجيل مرقس((« :)159احلق أقول إن بعضا من

الواقفني هنا لن يذوقوا املوت إال بعد أن يروا ملكوت اهلل وقد أتى بقدرة)( )160وبعد

ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد هبم إىل جبل عال منفردين
وحدهم وتغريت هيئته قداهنم ،وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلج ال يقدر

قصار عىل األرض أن يبيض مثل ذلك ،وظهر هلم إيليا مع موسى وكانا يكلامن
يسوع ،فجعل بطرس يقول ليسوع يا سيدى جيد أن تكون ههنا فلنصنع ثالث
مظال لك واحدة وملوسى واحدة وإليليا واحدة ألنه مل يكن يعلم ما يتكلم به إذ
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كانوا مرتعبني وكانت سحابة تظللهم ،فجاء صوت من السحابة قائال هذا هو ابنى
الوحيد له اسمعوا فنظروا حوهلم بغتة ومل يروا أحدا غري يسوع وحده معهم ،وفيام

هم نازلون من اجلبل أوصاهم أال حيدثوا أحدا بام أبرصوا إال متى قام ابن اإلنسان
من األموات ،فحفظوا الكلمة ألنفسهم يتساءلون :ما هو القيام من األموات؟

فسألوه« :ملاذا يقول الكتبة إن إيليا ينبغي أن يأيت أوال؟» فأجاب« :إن إيليا يأيت أوال
ويرد كل يشء .وكيف هو مكتوب عن ابن اإلنسان أن يتأمل كثريا ويرذل .لكن أقول

لكم :إن إيليا أيضا قد أتى وعملوا به كل ما أرادوا كام هو مكتوب عنه».

وهذا النص يبدو فيه التأثر بشكل مبارش أو غري مبارش بالعهد القديم ،ويتضح

ذلك من خالل ما يىل:

1 .1قوله« :احلق أقول إن بعضا من الواقفني هنا لن يذوقوا املوت إال بعد أن يروا
ملكوت اهلل وقد أتى بقدرة» ،يتعارض مع الواقع الذي يشهد بأنه ،كام يقول
شيخنا د.نوح الغزايل« :قد مرت أجيال بل وقرون ومل ير الناس ابن اإلنسان

آتيا يف ملكوت اهلل»( ،)161وهو األمر الذي يعنى اقرتاب يوم الدينونة ،ولكن

هذا مل حيدث ،وهذا التصور املوهوم نابع من اعتقاد كان سائدا عند اليهود
وترسب إىل كتاب األناجيل ،أال وهو قرب هناية العامل ،يقول اللواء أمحد عبد

الوهاب « :إن الفكرة التي كانت ترتدد عن تدخل اهلل رسيعا يف هذا العامل
وإظهار ذاته كملك حيكم العامل ،ويمحى كل يشء ضد إرادته مل يكن مردها
للمسيحيني ،فإنا لنجد ذلك يف كتابات اليهود املعروفة باسم أسفار الرؤيا

مثل سفر دانيال»( ،)162ونذكر –ههنا -الفقرة التاسعة من اإلصحاح السابع
من سفر دانيال ،والذي ذكر صاحب مرشد الطالبني أنه من شواهد مرقس
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لإلصحاح الذي معنا يف فقرته الثانية« :كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس

القديم األيام .لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه هليب

نار وبكراته نار متقدة .هنر نار جرى وخرج من قدامه.ألوف ألوف ختدمه
وربوات ربوات وقوف قدامه.فجلس الدين وفتحت األسفار»(.)163

ويقول أنطونيوس فكرى« :واملعنى املصور هنا أن اهلل يستعد ليوم الدينونة»(،)164

وبياض الثياب قاسم مشرتك بني النصني السابقني يف الفقرات التي حتتها خط .

 2 .2حتدث النص الذي معنا يف مرقس عن قيامة املسيح من بني األموات ،وحتدث
–كذلك– عن جميء إيليا وموسى ،وهو يتضمن –كذلك– العودة إىل احلياة
بعد املوت ،والعودة للحياة بعد املوت أمر مكرور يف العهد القديم ،ومن ذلك

ما ورد من عودة غالم للحياة بعد موته كمعجزة إليليا عىل ما هو مسطر ىف سفر

امللوك األول ،ونصه« :وبعد هذه األمور مرض ابن املرأة صاحبة البيت واشتد
مرضه جدا حتى مل تبق فيه نسمة .فقالت اليليا ما يل ولك يا رجل اهلل هل جئت

إيل لتذكري اثمي وإماتة ابني ،فقال هلا أعطيني ابنك وأخذه من حضنها وصعد
به إىل العلية التي كان مقيام هبا وأضجعه عىل رسيره .ورصخ إىل الرب وقال:
أهيا الرب إهلي أيضا إىل األرملة التي أنا نازل عندها قد أسأت بإماتتك ابنها.
فتمدد عىل الولد ثالث مرات ورصخ إىل الرب وقال يا رب إهلي لرتجع نفس
هذا الولد إىل جوفه .فسمع الرب لصوت إيليا فرجعت نفس الولد إىل جوفه

فعاش .فأخذ إيليا الولد ونزل به من العلية إىل البيت ودفعه ألمه وقال إيليا
انظري ابنك حي .فقالت املرأة إليليا هذا الوقت علمت أنك رجل اهلل وأن

كالم الرب يف فمك حق»(.)165
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وحدثت معجزة مماثلة عىل يد اليشع يف سفر امللوك الثاين ،والنص الوارد هو:

«ودخل اليشع البيت وإذا بالصبي ميت ومضطجع عىل رسيره ،فدخل وأغلق
الباب عىل نفسيهام كليهام وصىل إىل الرب ،ثم صعد واضطجع فوق الصبي ووضع
فمه عىل فمه وعينيه عىل عينيه ويديه عىل يديه ومتدد عليه فسخن جسد الولد .ثم

عاد ومتشى يف البيت تارة إىل هنا وتارة إىل هناك وصعد ومتدد عليه فعطس الصبي

سبع مرات ثم فتح الصبي عينيه فدعا جيحزي وقال ادع هذه الشونمية فدعاها وملا
دخلت إليه قال امحيل ابنك ،فأتت وسقطت عىل رجليه وسجدت إىل األرض ثم
محلت ابنها وخرجت»(.)166

3 .3مسألة الصعود إىل السامء ،نجدها جمسدة يف اللقطة األخرية التي سجلها إنجيل
مرقس يف اإلصحاح األخري منه وفيه« :ثم إن الرب بعدما كلمهم رفع إىل

السامء وجلس عن يمني اهلل»( ،)167وقد سجل سفر امللوك الثاين قصة إصعاد

إيليا إىل السامء ،وفيه« :وكان عند اصعاد الرب ايليا يف العاصفة اىل السامء ان

ايليا واليشع ذهبا من اجللجال.فقال ايليا الليشع امكث هنا الن الرب قد
ارسلني اىل بيت ايل فقال اليشع حي هو الرب وحية هي نفسك اين ال اتركك

ونزال اىل بيت ايل .فخرج بنو االنبياء الذين يف بيت ايل اىل اليشع وقالوا له هل
اتعلم انه اليوم ياخذ الرب سيدك من عىل راسك فقال نعم اين اعلم فاصمتوا.

ثم قال له ايليا يا اليشع امكث هنا الن الرب قد ارسلني اىل ارحيا فقال حي هو
الرب وحية هي نفسك اين ال اتركك واتيا اىل ارحيا .فتقدم بنو االنبياء الذين
يف ارحيا اىل اليشع وقالوا له اتعلم انه اليوم ياخذ الرب سيدك من عىل راسك

فقال نعم اين اعلم فاصمتوا.ثم قال له ايليا امكث هنا الن الرب قد أرسلني
إاىل االردن فقال حي هو الرب وحية هي نفسك اين ال اتركك وانطلقا كالمها
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وملا عربا قال ايليا الليشع اطلب ماذا افعل لك قبل ان اوخذ منك فقال اليشع

ليكن نصيب اثنني من روحك عيل .فقال صعبت السؤال فان رايتني اوخذ
منك يكون لك كذلك واال فال يكون وفيام مها يسريان ويتكلامن إذا مركبة

من نار وخيل من نار ففصلت بينهام فصعد ايليا يف العاصفة اىل السامء.و كان
اليشع يرى وهو يرصخ يا ايب يا ايب مركبة ارسائيل وفرساهنا ومل يره بعد فامسك

ثيابه ومزقها قطعتني»( ،)168وقد فرس إيليا الذي يكون قدومه توطئة للمسيا
(امللك املخلص) بأنه يوحنا املعمدان (حييى  ،)169()كام يف سفر مالخى

القائل« :هانذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل جميء يوم الرب اليوم العظيم
واملخوف»(.)170

4 .4يف إنجيل مرقس ،ورد« :وأخذ السائرون أمامه والسائرون خلفه هيتفون:
أوصنا ،مبارك اآلتى باسم الرب ،مباركة مملكة أبينا داود اآلتية»( ،)171وقد

وردت ذات العبارة يف سفر املزامري مزمور  118وفيه« :مبارك اآليت باسم
الرب ،باركناكم من بيت الرب»(.)172

5 .5ورد يف اإلصحاح الثاين عرش من إنجيل مرقس ما فرسه رجال الكنيسة عىل
أنه بشارة باملسيح( ،)173واحلق أنه بشارة بالنبى حممد  )174(والعبارة حمل

االستشهاد واردة يف سفر املزامري ،وإىل القارئ الكريم النصوص كام هي ،ورد

يف مرقس« :ولكن أولئك الكرامني قالوا فيام بينهم :هذا هو الوارث ،هلموا
نقتله ،فيكون لنا املرياث ،فأخذوه وقتلوه ،وأخرجوه خارج الكرم ،فامذا يفعل

صاحب الكرم؟ يأتى وهيلك الكرامني ،ويعطى الكرم إىل آخرين ،أما قرأتم
هذا املكتوب :احلجر الذى رفضه البناؤون ،هو قد صار رأس الزاوية ،من ِق َبلِ
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الرب كان هذا ،وهو عجيب ىف أعيننا ،فطلبوا أن يمسكوه ،ولكنهم خافوا من

اجلمع ،ألهنم عرفوا أنه قال املثل عليهم ،فرتكوه ومضوا»(.)175

وىف النص :أما قرأتم يف املكتوب؟ يشري بذلك إىل ورود الفقرة املقتبسة ىف

املزمور  ،118ونصها« :احلجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية .من قبل

الرب كان هذا وهو عجيب يف أعيننا»( ،)176واحلق أن كليهام بشارة برسول اهلل حممد
عليه الصالة والسالم.

6 .6وهذه الفقرات السابقة من إنجيل مرقس تضمنت أمثاال جمازية استخدمت ىف
فقرات خمتلفة من العهد القديم ،ومنها الكالم عىل الكرم والكرامني ،فصاحب

الكرم ىف هذا املثل هو اهلل ،والكرم هو بيت إرسائيل ،وهذه صورة مألوفة يف
العهد القديم .

َّ
«ألنشدن عن حبيبي نشيد محُ ِبِ َّي لكرمه .كان
ومن ذلك ما ورد يف سفر إشعيا:

برجا يف وسطه
حلبيبي كرم عىل أكمة خصبة ،فنقبه ونقي حجارته وغرسه كرم وبنى ً

ونقر فيه ً
أيضا معرصة ،فانتظر أن يصنع عن ًبا فصنع عن ًبا رد ًيا (بر ًيا) ،و اآلن يا سكان

أورشليم و رجال هيوذا احكموا بيني و بني كرمي ،ماذا يصنع أيضا لكرمي و أنا مل
اصنعه له ملاذا إذ انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا ،فاآلن أعرفكم ماذا اصنع
بكرمي انزع سياجه فيصري للرعي اهدم جدرانه فيصري للدوس ،و اجعله خرابا ال

يقضب وال ينقب فيطلع شوك و حسك و أويص الغيم أن ال يمطر عليه مطرا .أن

كرم رب اجلنود هو بيت إرسائيل و غرس لذته رجال هيوذا فانتظر حقا فإذا سفك
دم و عدال فاذا رصاخ»(.)177
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أما الكراميون ،فهم قادة الشعب يف كل أجيال هذه األمة ،والعبيد هم

األنبياء وغريهم ،فقد لقب األنبياء بالعبيد كموسى( )178وهارون وداود( )179وكل

األنبياء»(.)180

7 .7حاول الصدوقيون وهم يمثلون النخبة -منذ القرن الرابع قبل امليالد -وثيقة
الصلة باحلاكم الرومانى ،ويميلون لألفكار املادية ،وال يعرتفون بالتقليد

اليهودى الذي كان يستمسك به الفريسيون ،وهؤالء كانوا يدخلون مع املسيح
 يف جدليات عقيمة ،يتعلق بعضها بقضية اإليامن بالقيامة (اليوم اآلخر)،

وكانوا هيدفون -من جراء ذلك– إحراج املسيح  ،وإنجيل مرقس يقص
جانبا من ذلك ،وردود السيد املسيح عليهم ،وقد تضمن اإلصحاح الثاين
عرش يف فقراته اجلدل يف قضية القيامة ،وتضمن –كذلك– بعض اإلشارات

للعهد القديم ،وإىل القارئ الكريم نص مرقس يف ذلك« :وجاء إليه قوم من
الصدوقيني الذين يقولون ليس قيامة وسألوه قائلني .يا معلم كتب لنا موسى

إن مات ألحد أخ وترك امرأة ومل خيلف أوالد ًا أن يأخذ أخوه امرأته ويقيم
نس ً
ال ألخيه.

فكان سبعة إخوة اخذ األول امرأة ومات ومل يرتك نس ً
ال .فأخذها الثاين ومات

ال وهكذا الثالث .فأخذها السبعة ومل يرتكوا نس ً
ومل يرتك هو أيض ًا نس ً
ال وآخر الكل

ماتت املرأة أيض ًا .ففي القيامة متى قاموا ملن منهم تكون زوجة ألهنا كانت زوجة

للسبعة .فأجاب يسوع وقال هلم أليس هلذا تضلون إذ ال تعرفون الكتب وال قوة
اهلل .ألهنم متى قاموا من األموات ال يزوجون وال يزوجون بل يكونون كمالئكة
يف الساموات .وأما من جهة األموات اهنم يقومون أفام قرأتم يف كتاب موسى يف أمر
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العليقة كيف كلمه اهلل قائ ً
ال أنا اله إبراهيم واله اسحق واله يعقوب .ليس هو اله

أموات بل اله أحياء فانتم إذ ًا تضلون كثريا»(.)181

وهذا النص يشري فيه سؤال الصدوقيني إىل حكم من أحكام الرشيعة اليهودية

يتعلق بزواج أخ الرجل من أرملة أخيه –تلقائيا– لو مل ينجب األول ،وهذا نجده ىف

سفر التكوين حني وعد هيوذا ثامار أن تكون زوجة ل (شيلة ولده لدى بلوغه)(،)182

وسفر التثنية يرشح هذا احلكم تفصيال( ،)183ونصه هو« :إذا سكن إخوة معا و مات

واحد منهم و ليس له ابن فال ترص امرأة امليت اىل خارج لرجل أجنبي اخو زوجها

يدخل عليها و يتخذها لنفسه زوجة و يقوم هلا بواجب اخي الزوج .و البكر الذي
تلده يقوم باسم اخيه امليت لئال يمحى اسمه من إرسائيل .ان مل يرىض الرجل أن

ياخذ امرأة اخيه تصعد امرأة أخيه اىل الباب اىل الشيوخ و تقول قد ابى اخو زوجي
ان يقيم الخيه اسام يف ارسائيل مل يشا ان يقوم يل بواجب اخي الزوج  .فيدعوه شيوخ

مدينته و يتكلمون معه فان ارص و قال ال ارىض ان اختذها .تتقدم امراة اخيه اليه امام

اعني الشيوخ و ختلع نعله من رجله و تبصق يف وجهه و ترصح و تقول هكذا يفعل

بالرجل الذي ال يبني بيت اخيه .فيدع اسمه يف ارسائيل بيت خملوع النعل»(.)184
وكان جواب املسيح –كام يقول باركىل– يرتكز عىل أمرين:

األول :طبيعة القيامة وأسلوهبا إذ بني أن القوانني اجلسدية تنتهي فيبطل الزواج

ويصبح الناس كمالئكة اهلل.

الثاين :استدالل املسيح بام ورد يف الكتب اخلمسة من أن اهلل إله إبراهيم

وإسامعيل وإسحاق ،وبام أنه إله أحياء غري أموات ،فهم أحياء عنده ،وهو يعنى
أن القيامة حقيقية ،ومما ورد يف العهد القديم معربا عن هذا املعنى ما جاء يف سفر
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اخلروج ،ونصه« :ثم قال أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله اسحق وإله يعقوب فغطى

موسى وجهه ألنه خاف أن ينظر إىل اهلل»(.)185

8 .8اقتبس إنجيل مرقس من املزامري ،حني نفى املسيح نسبه إىل داود ،وهو األمر
الذى يفرسه علامء النصارى عىل أنه حماولة من املسيح لتغيري الفكرة التي كانت

شائعة عند اليهود من أن املسيا يأتى كملك جبار ومنترص ،وهى الصورة التي
جتسدها سرية داود ومملكته ،إىل املسيا ذى السلطان الروحى الغالب(،)186

والنص عند مرقس هو« :ثم أجاب يسوع وقال وهو يعلم يف اهليكل كيف

يقول الكتبة أن املسيح ابن داود .ألن داود نفسه قال بالروح القدس قال الرب
لريب اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك .فداود نفسه يدعوه

رب ًا فمن أين هو ابنه وكان اجلمع الكثري يسمعه برسور»( ،)187واحلق أن املسيح

ال أب له حتى ينسب إىل داود من جهة يوسف النجار ،وأن هذا من اختالفات

وتناقضات كتاب القوم املقدس.
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 ...اخلامتة ...
وبعد ،فنستطيع بعد هذا اجلهد املتواضع أن نخلص إىل جمموعة من النتائج،

يمكن إمجاهلا فيام يىل:

1 .1إنجيل مرقس كتب لألمميني دون اليهود ألدلة موضوعية دالة عىل ذلك.
2 .2اجلهالة تكتنف شخصية الكاتب إلنجيل مرقس ومكان الكتابة.

3 .3يعد إنجيل مرقس مصدرا رئيس ًا لكل من متى ولوقا مع اختالف الثالثة مع
يوحنا يف األسلوب والصياغة واملضمون ،خاصة يف مسألة الترصيح بألوهية
املسيح – تعاىل اهلل وتنزه عن الرشيك والولد.

4 .4وجود بعض اإلشكاالت يف إنجيل مرقس من حيث ضياع املخطوطات
األصلية واختالف الرتاجم ،وكذلك خامتة اإلنجيل املشكوك فيها ،ووجود

بعض النبوءات الكاذبة التي مل تتحقق.

5 .5يعد إنجيل مرقس هو األقل اقتباسا من العهد القديم مقارنة باألناجيل
األخرى.

6 .6تأثر مرقس بالتعبريات والنصوص التوحيدية التي وردت بالعهد القديم،
واقتبس بعضها ،وبنوة املسيح التي تذكر أحيانا يف اإلنجيل تفرس بالبار

الصالح ،وال تفرس بالبنوة احلقيقية.
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7 .7تعدد االقتباسات –عىل قلتها– ىف إنجيل مرقس من العهد القديم.
8 .8اشتامل العهد القديم عىل إشكاالت تتعلق بضياع النسخ األصلية ،وكذلك
اختالف الرتاجم ،فضال عن اإلشكاالت املتعلقة بفساد التصور هلل تعاىل،
وفساد التصور لألنبياء ،وكذا حتريف األسفار والتناقض بينها .

ويوىص الباحث –بعد استعراض أهم النتائج– باآليت:
1 .1بذل املزيد من اجلهد ىف الدراسات املقارنة والتحليلية للوقوف عىل مظاهر
التأثري والتأثر بني األسفار املقدسة عند أهل الكتاب.

2 .2رضورة تدريس اللغات األصلية التي كتبت هبا أسفار القوم أو ترمجت عنها
إلذابة الفجوة بني الباحثني وتلك النصوص.

3 .3استحداث آليات تضمن حتقيق التواصل العلمى بني جيل الرواد الذى يمثله
شيوخنا الكرام ،وجيل الوسط الذى يمثله أساتذتنا ،وجيل الشباب من
الباحثني ،حتى ال يبدأ الباحث الناشىئ من الصفر ،بل يكون امتدادا لشيوخه

رشيطة تأمني هذا النوع من التواصل الذى نتمناه وننشده ،بدال من كيل

االهتامات لشباب الباحثني بأهنم ال ينتمون لألزهر فكرا وانتامء ،مع أن بعض

من يتهم بذلك أزهرى حتى النخاع.
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1)1لسان العرب ،اإلمام حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقى املرصى ،ج ،4ص ،5ط دار
صادر ،بريوت ،طبعة أوىل ،د.ت ،الشاملة.
2)2املعجم الوسيط ،ص ،5باب اهلمزة ،جممع اللغة العربية ،مرص ،مكتبة الرشوق الدولية،
ط2004 ،4م.

3)3رومية  ،1 : 1اتس .3 : 2

4)4قاموس الكتاب املقدس ،بطرس عبد امللك وآخرون ،مادة إنجيل باختصار .

5)5املسيحية ،د.أمحد شلبى ،ص  ،204نرش مكتبة النهضة املرصية ،القاهرة ،ط 1998 ،10م.
6)6اإلنجيل والصليب ،د.عبد األحد داود ،29 – 26 /1 ،بترصف واختصار ،الشاملة.

7)7حمارضات يف النرصانية ،العالمة الشيخ حممد أبو زهرة ،ص ،27،28ط دار الفكر العربى،
ط1961 ،3م.
8)8املسيح يف مصادر العقائد املسيحية ،لواء أمحد عبد الوهاب ،ص  ،43نارش مكتبة وهبة،
القاهرة ،ط1408 ،2هـ1989 -م.
9)9السابق ،الصفحة نفسها.
1010السابق ،ص.44

1111املسيحية ،د.أمحد شلبى ،ص  205بترصف.

1212اليهودية ،د.أمحد شلبى ،ص 230بترصف يسري ،نرش مكتبة النهضة املرصية ،القاهرة،
ط1988 ،8م.
1313دراسة يف األناجيل األربعة والتوراة ،ص ،18حممد السعدى ،نرش دار الثقافة ،قطر ،ط،1
1985 - #1405م.

1414املسيح يف مصادر العقائد املسيحية ،لواء أمحد عبد الوهاب ،ص( 52مرجع سابق).
1515حمارضات يف النرصانية ،أبو زهرة ،ص.44-43

1616ناظر اإلله اإلنجيىل مرقس الرسول القديس الشهيد ،بند  ،137موقع األنبا تكال هيامنوت.

1717وقد نص البابا شنودة الثالث عىل إمجاع مؤرخي األقباط يف مجيع العصور عىل ذلك ،كام
نقل أن والدته كانت بالقريوان أو يف أدرنة ،وأن اسمه اليهودى هو يوحنا واسمه األممى
مرقس ،ناظر اإلله اإلنجيىل مرقس الرسول القديس والشهيد ،البابا شنودة الثالث ،من
موقع األنبا تكالهيامنوت.
1818األسفار املقدسة يف األديان السابقة لإلسالم ،د.عىل عبد الواحد واىف ،ص  ،62طبع ونرش
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مكتبة هنضة مرص ،القاهرة ،ط1964 - #1384 ،1م.

1919تاريخ األقباط ،زكى شنودة ،ج1ص ،99-98نقال عن :املسيحية ،د.أمحد شلبى،
ص 214 ،231بترصف واختصار.

 ،143-Christian Egypt،Otto،pp1422020نقال عن :املسيحية .د.أمحد شلبى ،بترصف كبري،
ص .215-214
2121راجع ناظر اإلله اإلنجيىل ،شنودة الثالث ،موقع األنبا تكال هيامنوت.
2222حمارضا ت ىف النرصانية ،الشيخ حممد أبو زهرة ،ص.43

2323األسفاراملقدسة ،ص ،13مرجع سابق ،ويذكر لواء أمحد عبد الوهاب أن مجيع أسفار العهد
اجلديد كتبت باإلغريقية عىل خمطوطات بالية ختتلف نصوصها اختالفا كبريا ،اختالفات
ىف تراجم الكتاب املقدس وتطورات هامة يف املسيحية ،لواء أمحد عبد الوهاب ،ص.23

2424املسيح يف مصادر العقائد املسيحية ،لواء أمحد عبد الوهاب ،ص( 48مرجع سابق).

2525دراسة يف األناجيل األربعة ،حممد السعدى ،ص.26

2626راجع :املوسوعة الربيطانية 941/2 ،نقال عن السابق ،ص ،35وراجع املبحث القيم
الذي كتبه موريس بوكاى يف كتابه  :دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف اجلديثة،
د.موريس بوكاى،حتت عنوان  :تاريخ النصوص ،103- 99 ،ترمجة الشيخ حسن خالد،
ط املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط1990- #1411 ،3م ،وسوف أتعرض هلذا بشكل أكثر
تفصيال عند احلديث عن إشكاالت إنجيل مرقس إن شاء اهلل تعاىل.
2727حمارضات يف النرصانية ،أبو زهرة ،ص.44

2828هناك من خالف ورأى أن متى أسبق من مرقس كالقديس أوغسطني ،راجع :دراسة
الكتب املقدسة ،موريس بوكاى ،ص.94
2929راجع :ناظر اإلله اإلنجيىل ،البابا شنودة الثالث ،موقع كنيسة األنبا تكال هيامنوت.

3030تفسري إنجيل مرقس ،نينهام ،ص 42نقال عن املسيح يف مصادر العقائد املسيحية ،ص.53
3131راجع :املسيحية. ،أمحد شلبى ،ص.212

3232راجع قاموس الكتاب املقدس ،بطرس عبد امللك وآخرون ،مادة إنجيل مرقس ،نسخة
إلكرتونية عن موقع كنيسة األنبا تكال هيامنوت ،اإلسكندرية.

3333املسيح يف مصادر العقائد املسيحية ،لواء أمحد عبد الوهاب ،ص ،18وأول النظريات
احلديثة التي تسمى مصدر هوتزمان تؤكد ذلك منذ 1860م ،كام حيقق كوملان أن متى
ولوقا قد تأثرا بمرقس من جهة ،وبوثيقة مشرتكة فقدت اليوم من جهة أخرى ،انظر :
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دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة ،بوكاى ،ص.95

3434السابق نفس الصفحة.

3535وهذا بخالف ما كان يعتقده القديس أوغسطني من أن مرقس قد اقتبس من متى وخلصه،
دراسة الكتب املقدسة ،موريس بوكاى ،ص.94
3636تفسري إنجيل مرقس ،وليم باركىل ،ص ،11-10تعريب القس د.فهيم عزيز ،نارش :دار
الثقافة املسيحية ،ط1986 ،2م ،القاهرة.
 3737السابق ،ص.11

3838قاموس الكتاب املقدس ،بطرس عبد امللك وآخرون ،مادة :اإنجيل ،األناجيل القانونية
األربعة ،نسخة إلكرتونية.
3939نظرا ملحاولة ماركيون الكالم حول قانونيتها ،وهو املعترب مهرطقا يف املسيحية ،كتاب
وقرار ،جوش ماكدول ،الفصل الثالث  :األسفار القانونية ،بند :4قانونية العهد اجلديد،
موقع حياة املحبة ،فلسطني.
4040دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة ،موريس بوكاى ،ص.99

4141كتاب وقرار ،جوش ماكدول ،الفصل الثالث :األسفار القانونية ،بند :4قانونية العهد
اجلديد ،موقع حياة املحبة ،فلسطني.
4242املوسوعة الربيطانية ،ج ،2ص ،941نقال عن دراسة يف األناجيل والتوراة ،السعدى،
ص.35

4343راجع دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة ،موريس بوكاى ،ص.103 –100

4444تفسري إنجيل القديس مرقس ،نينهام ،ص 11نقال عن :املسيح يف مصادر العقائد
املسيحية ،ص.55

4545السابق ،ص ،55وراجع :مخسون ألف خطأ يف الكتاب املقدس ،أمحد ديدات ،ترمجة
رمضان الصفطاوى ،ص ،11 ،10ط املختاراإلسالمى ،د .ت.

4646تفسري إنجيل القديس مرقس ،نينهام ،ص ،453نقال عن املسيح يف مصادر العقائد
املسيحية ،ص.56
4747السابق ،ص ،453 ،452نقال عن املسيح يف مصادر العقائد املسيحية ،ص.56
4848إنجيل مرقس.30 ،29 :10

4949املسيح يف القرآن والتوراة واإلنجيل ،عبد الكريم اخلطيب ،ص ،83ط دار املعرفة،
1976م.
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5050السابق ،ص.82

5151موسوعة املفاهيم واملصطلحات الصهيونية ،د.عبد الوهاب املسريى ،ص ،143مركز
األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية.
5252صحيح البخارى ،كتاب الدعوات ،باب ما يقول إذا أصبح ،ج ،4ص ،102ط دار إحياء
الكتب العربية.

5353لسان العرب ،مادة عهد بترصف.
5454سورة يس :آية .60

5555الرتاث اإلرسائيىل يف العهد القديم وموقف القرآن منه ،د.صابر طعيمة ،ص ،31دار
اجليل.
5656قاموس الكتاب املقدس ،مادة العهد القديم.
 25757كورنثوس .1 : 3

5858النرصانية –دراسة مقارنة– .حممد رجب الشتيوى ،ص 113بترصف ،دار الطباعة
املحمدية ،ط1989 ،1م.
5959الصغار هم عاموس وهوشع وميخا وصفنيا وناحوم وحبقوق وحجى وزكريا ومالخى
ويونان ويوئيل وعويديا ،وهذا الرتتيب ليس تارخييا ولكن بحسب األمهية الدينية
والسياسية لألنبياء ،انظر  :تارخ الديانة اليهودية ،د.حممد خليفة حسن ،ص ،114نارش
دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع ،القاهرة ،ط1998 ،1م.

6060النور الباهر يف الدليل إىل الكتاب املقدس ،ص ،89-88نقال عن  :اليهودية ،د.صابر أمحد
طه وآخرون ،ص ،16املنار للطباعة والنرش ،ط2011- #1432 ،2م.
6161سورة األنعام :

6262راجع :يف مقارنة األديان بحوث ودراسات ،د.حممد عبد اهلل الرشقاوى ،ص ،23-20دار
اجليل ،بريوت ،ط 1990- #1410 ،2م.

6363السابق ،ص.24

6464راجع :تاريخ األقباط ،زكى شنودة ،ص ،91،92نقال عن اليهودية ،د.أمحد شلبى،
ص ،232-231وراجع :املجتمع اليهودى ،زكى شنودة ،ص ،295-285مكتبة
اخلانجى ،القاهرة ،بدون تاريح.

6565األسفار املقدسة ،د.واىف ،ص .11
6666السابق ،ص .12 -11
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6767راجع :التاريخ املجموع عىل التحقيق والتصديق ،سعيد بن البطريق ،ج ،1ص ،85نرشة
األب اليسوعى لويس شيخو ،مطبعة اآلباء اليسوعيني1905 ،م ،تاريخ خمترص الدول،
جرجيوريس ابن العربى ،ص ،100- 98نرشة األب أنطون صاحلانى اليسوعى ،دار
الرائد ،بريوت1403 ،هـ 1983 -م.
6868السابق ،ص .12،13

6969اليهودية ،د.أمحد شلبى ،ص .251

7070األسفار املقدسة ،د .واىف ،ص .17 ،16
7171سورة البقرة آية .79 :

7272سورة النساء آية .46 :

 7373سورة املائدة آية .13 :

7474ويذكر بوكاى أهنام أى سفرى يوشع والقضاة يرجعان آلخر القرن التاسع ومنتصف
القرن الثامن قبل املسيح ،انظر :دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة ،موريس
بوكاى ،ص.29 ،28
7575األسفار املقدسة ،د.واىف ،ص.18

7676اليهود تارخيا وعقيدة ،د.كامل سعفان ،ص ،132ط دار اهلالل1981 ،م.

7777إظهار احلق ،رمحة اهلل اهلندي ،حتقيق د.حممد أمحد وآخر ،ج ،2ص  ،568ط1992 ،51م،
السعودية ،ويقصد بام بني ألف وألف واربعامئة ما بني عامي 1400 – 1000م.
7878دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة ،موريس بوكاى ،ص .30
7979إظهار احلق ،ج ،2ص .617

8080قاموس الكتاب املقدس ،مادة العهد القديم.

8181الرتاث اليهودى الصهيونى ،صربى جرجس ،ص ،58نقال عن دراسات يف تاريخ الرشق
األدنى القديم ،د.بيومى مهران ،ج ،2ص 45و ،46مطبعة األمانة1973 ،م.
8282دراسات يف تاريخ الرشق األدنى القديم ،د.بيومى مهران ،ص.46

8383دراسات يف األديان والنحل ،كتاب اليهودبة ،أ .د.أمحد أمحد غلوش ،ص ،317ط
مؤسسة الرسالة ،ط2007 ،2م.
8484راجع :اليهودية ،د.أمحد شلبى ،ص ،260 -256دراسات يف األديان والنحل ،د.غلوش،
ص.322 – 317

8585معلوم أن العلامء يتأولون ذلك بام ال يتعارض مع مسألة العصمة لألنبياء بخالف من جوز
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عليهم اقرتاف الصغائر من الذنوب ورفض هذا املسلك.

8686اليهودية ،د.أمحد شلبى ،ص.233
8787السابق ،نفس الصفحة.

8888مقارنة األديان بحوث ودراسات ،د.حممد عبد اهلل الرشقاوى ،ص ،16ط دار اجليل،
بريوت ،ط1990-#1410 ،2م.
8989اليهودية ،د.أمحد شلبى ،ص.235-234
9090السابق ،ص.236-235

9191اليهودية ،د.أمحد شلبى ،ص.236
9292اليهودبة :د.أمحد شلبى ،ص.240
9393مزمور .12 :73

9494اليهودية ،د.أمحد شلبى ،ص.242-241
9595سفر األمثال إصحاح .31
9696سفر اجلامعة .9 :22

9797سفر اجلامعة .18 -15 :7

9898اليهودية ،د.أمحد شلبى ،ص.244
9999حبقوق .2-1 :1

10100حجى ،الفقرات األوىل من اإلصحاح األول.
10101مرائى إرميا .5 – 2 :2

10102اليهودية :د.أمحد شلبى ،ص.247

10103دراسة الكتب املقدسة ،د.بوكاى ،ص.18

10104من كتب التوراة ،ريتشارد إليوت فريدمان ،ترمجة عمرو زكريا ،ص ،209نارش دار البيان
للنرش والتوزيع ،القاهرة ،ط2003 ،1م.
10105راجع :دراسة الكتب املقدسة ،د.بوكاى ،ص 19-18بترصف واختصار كبريين.
10106خروج  ،7 :34تثنية  ،9 :5عدد .15 :14
10107حزقيال .20 :18

10108اليهودية ،د.أمحد شلبى ،ص.262
10109الفقرات من .11-9
368

أ.م.د .أمحد حلمى سعيد قطب
11110إظهار احلق ،رمحة اهلل اهلندى ،حتقيق حممد خليل ملكاوى ،ج ،2ص ،262-261طبع
ونرش الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،السعودية،
ط 1410م 1989 -م.

11111السابق ،ج ،2ص.264
11112السابق ،ج ،2ص.444
11113تكوين .3 : 6

11114تكوين  ،32-10 :11وراجع :دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة ،د.بوكاى،
ص.40
11115راجع القسم الثانى من اجلزء الثانى والذى عنون له بعنوان :قى بيان االغالط ،وراجع
كذلك الباب الثانى من اجلزء الثانى والذى عنون له :يف إثبات التحريف.
11116تكوين .2 .1 :1

11117دراسة الكتب املقدسة ىف ضوء املعارف احلديثة ،د.بوكاى ،ص ،41وراجع املزيد من هذه
األخطاء من ص 41إىل  46من نفس املرجع.

11118راجع :السابق ،صفحات .51 ،50 ،47

11119راجع :الطوفان بني التوراة والقرآن الكريم ،أمحد حلمى سعيد ،ص ،40–31حولية
كلية أصول الدين والدعوة اإلسالمية وكلية القرآن الكريم بطنطا ،العدد -#1429 ،19
2008م .

12120ملزيد من التفصيل راجع  :املجتمع اليهودى ،زكى شنودة ،ص ،126–96دراسات يف
األديان والنحل ،كتاب اليهودية ،د.أمحد غلوش ،ص ،398–369اإلسالم واألديان
األخرى ،لواء أمحد عبد الوهاب ،ص ،57–54اليهودية ،د .أمحد شلبى ،ص –151
 ،171األسفار املقدسة يف األديان السابقة عىل اإلسالم ،د.واىف ،ص ،62–48اهلل
واألنبياء يف أسفار اليهود ،د.عبد اهلل بركات ،ص.198–121
12121إشعيا  ،14 :7وراجع متى .23-22 .1
12122مرقس .37 :12

12123إظهار احلق ،رمحة اهلل اهلندى ،ص ،152-150مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،د  .ت.
12124إنجيل مرقس .28 :12
12125تثنية .8-1 :6
12126سورة البقرة:
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12127تثنية .39 :4

12128فلسفة التبشري أو إفالس الكنيسة ،د.نوح الغزاىل ،ص ،21مطبعة الفجالة اجلديدة،
القاهرة ،ط1998 - #1419 ،2م .
12129تثنية .39 :32

13130تثنية . 5-1 :13

13131خروج .3-2 :20
13132خروج .10 :8

13133إشعيا .18 :40

13134إشعيا .26-25 :40
13135إشعيا .5 :46

13136وهذا النص يدل عىل أنه كان يتوجه لألمم من غري بنى إرسائيل حيث ترجم هلم معنى
اجلملة بلغة يفهموهنا ،والنص فضال هن ذلك يدل عىل برشية املسيح وعبوديته هلل تعاىل،
وترمجة هذه العبارة موجودة ىف مزمور  ،1 :22ونصها « :إهلى إهلى ملاذا تركتنى بعيدا عن
خالىص عن كالم زفريى».

13137مرقس .41-33 :15

13138خروج  ،1 :7وانظر :تفسري إنجيل مرقس ،د.نوح الغزاىل ،ص ،122-121مطبعة
احلسني اإلسالمية ،القاهرة ،ط1990 - #1410 ،1م.
13139إنجيل مرقس .21 :14
14140مرقس .27 .9

14141صموئيل أول .7 :8
14142تكوين .2 :6

14143شبهات ومهية حول الكتاب املقدس ،د.منيس عبد النور ،ص ،57إصدار كنيسة قرص
الدوبارة اإلنجيلية ،ط رشكة الطباغة املرصية ،القاهرة2003 ،م.
14144خروج .22 :4

14145راجع :مرشد الطالبني إىل الكتاب املقدس الثمني ،النسخة ال حتمل اسم املؤلف ،ص،222
نسخة مهداة ملكتبة جامعة شيكاغو ،ط بريوت1869 ،م.

14146مالخى  ،1 :3والنص وفق نسخة الربوتوستنت وهى تغاير لفظ العالمة اهلندى الذى
ساقه.
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14147إظهار احلق ،رمحة اهلل خليل الرمحن اهلندى ،ج ،1ص ،109-108نارش :مكتبة الثقافة
الدينية ،القاهرة ،د  .ت.
14148إشعيا  ،3-2 :40وفق نسخة الربوتوستنت.
14149تفسري إنجيل مرقس ،د.نوح الغزاىل.19 ،

15150تفسري الكتاب املقدس ،األب أنطونيوس فكرى ،موسوعة الكتاب املقدس ،اإلصدار
الرابع ،نسخة إلكرتونية.
15151إنجيل مرقس.28-25 :2
15152صموئيل أول .6 :21
15153مرقس .7-5 :7
15154إشعيا .13 :29

15155راجع بشىء من التفصيل ما كتبه زكى شنودة عن التطهري عند اليهود ،املجتمع اليهودى،
زكى شنودة ،ص.205-200
15156تفسري الكتاب املقدس ،األب أنطزنيوس فكرى ،إنجيل مرقس ،إصحاح ،7مرجع سابق.
15157تفسري إنجيل مرقس ،وليم باركىل ،ص.205
15158السابق ،ص .206
15159مرقس .13–2 :9

16160مرقس  ،1 :9وقد الحظت أن هذه الفقرة غري موجودة يف نسخة الكتاب املقدس
للربوتوستنت ،ولكنها موجودة بالرشوح التى رجعنا إليها.
16161تفسري إنجيل مرقس ،ص ،70مرجع سابق.

16162املسيح ىف مصادر العقائد املسيحية ،لواء أمحد عبد الوهاب ،ص.23
16163دانيال .10-9 : 7

16164تفسري الكتاب املقدس ،أنطونيوس فكرى ،تفسري سفر دانيال.
16165ملوك أول .24–17 : 17
16166ملوك ثانى .37–32 : 4
16167مرقس .19 :16

16168ملوك ثانى . 12-1 :2

16169تفسري إنجيل مرقس ،باركىل.258 ،
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17170مالخى .5 :4

17171مرقس .10-9 :11
17172مزامري .26 :118

17173تفسري إنجيل مرقس ،باركىل ،ص.333

17174تفسري إنجيل مرقس ،د.نوح الغزاىل ،ص.93-92
17175مرقس .12 – 7 :12

17176مزامري .23-22 :118
17177إشعيا .7 –1 :5

17178اشعيا .7 :14

17179صموئيل ثانى.18 :3 ،

18180تفسري إنجيل مرقس ،باركىل ،ص ،330وانظر يف تسمية األنبياء بالعبيد  :عاموس،7 :3
إرميا  ،25 :7زكريا .6 :1
18181مرقس .27-18 :12
18182تكوين .11 :38

18183راجع :نظام األرسة يف اليهودية والنرصانية واإلسالم ،د.صابر أمحد طه ،ص،18-17
دار العلم ،رشقية ،ط1998 -#1418 ،1م.

18184تثنية .10–5 :25

18185خروج  ،6 :3وراجع تفسري إنجيل متى ،باركىل ،ص.340
18186تفسري إنجيل مرقس ،باركىل ،ص.317

18187مرقس ،37–35 :12وقد وردت الفقرة التى حتتها خط يف مزمور .1 :110
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم.

1)1إظهار احلق ،رمحة اهلل اهلندى ،حتقيق
حممد خليل ملكاوى ،نارش مكتبة
الثقافة الدينية ،الرئاسة العامة إلدارات
البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة
واإلرشاد ،السعودية ،ط – #1410
1989م .
 2)2األسفار املقدسة يف األديان السابقة
لإلسالم ،د .عىل عبد الواحد واىف ،ط
هنضة مرص ،القاهرة .
3)3اإلسالم واألديان األخرى ،نقاط
االتفاق واالختالف ،لواء مهندس
أمحد عبد الوهاب ،مكتبة وهبة،
القاهرة ،ط1989 - #1419 ،2م.

4)4اهلل يف اليهودية واملسيحية واإلسالم،
أمحد ديدات ،ترمجة حممد خمتار ،ضمن
األعامل الكاملة لديدات ،املجلد
األول ،ط املختار اإلسالمى ،القاهرة،
د .ت .

5)5اهلل واألنبياء يف أسفار اليهود ،د .عبد
اهلل حسن عىل بركات ،حنون للطباعة،
ط 2003 - #1424م .
6)6اإلنجيل والصليب ،د.عبد األحد
داود ،نسخة باملكتبة الشاملة .

7)7تاريخ الديانة اليهودية ،د.حممد خليفة
حسن ،ط دار قباء للطباعة والنرش

والتوزيع ،القاهرة ،ط1998 ،1م.

8)8التاريخ املجموع عىل التحقيق
والتصديق ،سعيد بن البطريق ،نرشة
األب اليسوعى لويس شيخو ،مطبعة
اآلباء اليسوعيني ،بريوت1905 ،م .

9)9تاريخ خمترص الدول ،جرجيوريس ابن
العربى ،نرشة األ ب أنطون صاحلى
اليسوعى ،ط دار الرائد ،بريوت،
1983 - #1403م .

1010الرتاث اإلرسائيىل يف العهد القديم ،د.
صابر طعمية ،ط دار اجليل ،بريوت،
د .ت.
1111تفسري إنجيل مرقس ،وليام باركىل،
تعريب فهيم عزيز ،نارش دار الثقافة
املسيحية ،القاهرة ،ط1986 ،2م.

1212تفسري إنجيل مرقس ،د.نوح الغزاىل،
مطبعة احلسني اإلسالمية ،القاهرة،
ط1990- #1410 ،1م .
1313تفسري الكتاب املقدس ،أنطونيوس
فكرى ،موسوعة الكتاب املقدس،
اإلصدار الرابع ،نسخة إلكرتونية.

1414مخسون ألف خطأ يف الكتاب
املقدس ،أمحد ديدات ،ترمجة رمضان
الصفطاوى ،ط املختار اإلسالمى،
القاهرة ،د .ت.
1515دراسات يف األديان والنحل ،كتاب
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اليهودية ،أ.د.أمحد أمحد غلوش،
مؤسسة الرسالة ،ط- #1428 ،2
2007م.

1616دراسة يف األناجيل األربعة والتوراة،
حممد السغدى ،نرش دار الثقافة ،قطر،
ط1985 - #1405 ،1م.

1717دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف
احلديثة ،د.موريس بوكاى ،ط دار
األفكار ،بريوت ،ط1991 ،1م.
1818دراسة الكتب املقدسة يف ضوء
املعارف احلديثة ،د.موريس بوكاى،
ترمجة الشيخ حسن خالد ،ط املكتب
اإلسالمى ،بريوت ،ط– #1411 ،3
1990م.

1919دراسات يف تاريخ الرشق األدنى
القديم ،د.بيومى مهران ،مطبعة األمانة
1973م.
2020شبهات ومهية حول الكتاب املقدس،
د.منيس عبد النور ،إصدار كنيسة قرص
الدوبارة ،ط رشكة الطباعة املرصية،
القاهرة2003 ،م.

2121صحيح البخارى ،ط دار إحياء الكتب
العربية.

2222الطوفان بني التوراة والقرآن الكريم،
د.أمحد حلمى ،حولية كلية أصول
الدين والدعوة اإلسالمية وكلية القرآن
الكريم بطنطا ،عدد – #1429 ،19
2008م.
2323فلسفة التبشري أو إفالس الكنيسة،
374

د.نوح الغزاىل ،مطبعة الفجالة اجلديدة،
القاهرة ،ط1998 – #1419 ،2م.

2424قاموس الكتاب املقدس ،بطرس عبد
امللك وآخرون ،نسخة إلكرتونية.

2525الكتاب املقدس ،نسخة الربوتوستنت.

2626كتاب وقرار ،جوش ماكدول ،الفصل
الثالث ،األسفار القانونية ،بند ،4
قانةنية العهد اجلديد ،موقع حياة
املحبة ،فلسطني.

2727لسان العرب ،اإلمام حممد بن مكرم بن
منظور اإلفريقى املرصى ،دار صادر،
بريوت ،د .ت( ،الشاملة).
2828املسيح يف مصادر العقائد املسيحية،
لواء مهندس أمحد عبد الوهاب ،نارش
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 ...ملخص البحث ...
تعد زراعة النخيل يف قضاء اهلندية من النشاطات الزراعية البارزة التي تشغل

مواقع متقدمة عىل مستوى املحافظة  ،اذ شكل هذا النشاط اقلي ًام متخصص ًا يف زراعة

النخيل بوجه عام فض ً
ال عن زراعة اصناف متعددة بوجه خاص ،جاء هذا البحث

ملعرفة التباين املكاين ألعداد النخيل وإنتاجه يف قضاء اهلندية ومقارنة هذا اإلنتاج
وهذه األعداد مع االقضية األخرى يف حمافظة كربالء ،ومن ثم فهم طبيعة توزيع

هذه األعداد وإنتاجها عىل مستوى الوحدات االدارية التي يتألف منها القضاء من
خالل جمموعة من االحصائيات واألشكال البيانية واخلرائط التي توضح حالة

التباين القائمة ،السيام اهنا ادوات يمكن توظيفها بالشكل الذي يسهم يف بيان تركز
هذه الظاهرة من عدمها ،وقد تطرق البحث لدراسة أصناف النخيل وأعدادها من

خالل تقسيمها اىل اصناف واسعة االنتشار وأخرى حمدودة االنتشار ،وتبني ان هناك
وحدة ادارية (ناحية) يف القضاء وهي ناحية اجلدول الغريب شغلت املرتبة األوىل يف

أعداد النخيل وإنتاجه مما جيعلهام إقلي ًام متخصص ًا يف زراعة النخيل.
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...Abstract...
In Al-Hindeia distract palm tree plantation looms large as
compared to other agricultural projects in Karbala province; such
a project gives rise to a region specialized in planting palm trees in
general and having multifarious kinds in particular. The present study
aims to draw a comparison between Al-Hindeia District and Karbala
Province in terms of palm tree n\umber and product, then it is to
fathom this state of such a number and product in the municipals
the district consists of according to some processes of statistic,
curve diagram and charts that clarify such a current fluctuation.
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 ...املقدمة ...
النخيل من النباتات املعمرة دائمة اخلرضة وهي من أقدم أشجار الفاكهة

يف العامل فقد ذكر العديد من املؤرخني أن أقدم ما عرف من النخيل كان يف منطقة
مابني النهرين .ولقد كرم اهلل عز وجل النخلة تكريام عظيام فقد ورد ذكر النخيل يف

( )18موضع ًا من القران الكريم وذكرت يف كثري من األحاديث النبوية ومأثورات

العرب وأشعارهم .ويشغل العراق مكانة متصدرة من الدول العربية يف إنتاج أنواع

من التمر ويعد من الدول التي حتتل مكانة متقدمة يف زراعة النخيل ،فالنخيل من

األشجار التي تنمو يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة وعىل ضفاف األهنار،وهي تنطبق
متاما عىل منطقة الدراسة بوصفها من املناطق اجلافة ذات املوارد املائية السطحية
املنترشة يف عموم القضاء لذلك جاء هذا البحث حماولة لدراسة تطور زراعة النخيل

وإنتاج التمر يف القضاء كونه من املناطق املهمة التي حتتل مكانة متميزة يف زراعة

النخيل يف املحافظة.
مشكلة البحث

ترتكز مشكلة البحث يف اإلجابة عىل التساؤل اآليت:
ما أعداد النخيل وأصنافه يف قضاء اهلندية؟ وهل هناك تباين يف أعدادها

وإنتاجها من منطقة إىل أخرى يف القضاء؟ وهل يمكن فهم طبيعة التوزيع احلايل
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واثر هذا التوزيع يف إجياد أنامط متخصصة يف زراعة النخيل وإنتاجه وإنتاجيته يف

القضاء؟

فرضية البحث
حيتل قضاء اهلندية مركز ًا مه ًام يف زراعة وإنتاج النخيل يف حمافظة كربالء ويتباين

إنتاج النخيل وإعدادها يف القضاء تبعا لتباين أصناف التمر فيه .ومن خالل التوزيع
احلايل يمكن فهم طبيعة اإلنتاج ومقارنة هذه املتغريات بأعداد النخيل يف القضاء.
أمهية البحث
إن أمهية البحث تنبع من كون القضاء يشغل مركز متقدما يف زراعة النخيل

وإنتاج التمر يف حمافظة كربالء ،وهو حيتل املركز نفسه يف إنتاج أصناف من التمر،
لذلك البد من دراسة هذا التباين الذي يتمحور حوله هذا البحث.
حدود منطقة الدراسة
تقع منطقة الدراسة يف القسم اجلنويب الرشقي من حمافظة كربالء بني دائريت

عرض ( 32º،¯31اىل  )32º،¯36شامال بحيث ال تبتعد كثريا عن مركز حمافظة
كربالء اال حوايل (15كم) وحتد منطقة الدراسة ناحية احلسينية من الشامل وخان

احلامد من (حمافظة النجف) من اجلنوب عىل حني تشكل احلدود اإلدارية ملحافظة

بابل حدودها الرشقية بينام تكون األرايض الصحراوية يف حمافظة كربالء حدودها

الغربية(.)1
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ويقسم هذا القضاء من الناحية اإلدارية إىل مركز قضاء اهلندية وناحية اجلدول

الغريب وناحية اخلريات كام يف خريطة (.)1

يتوسط هذا املوقع ملنطقة الدراسة شط اهلندية (هنر الفرات) الذي خيرتقها باجتاه

شاميل غريب – جنويب رشقي والذي يتفرع قبل دخوله املحافظة إىل فرعني رئيسني

مها(الكفل وبني حسن) إذ جيري األول إىل يسار اهلندية يف حني جيري الثاين إىل
اليمني شط اهلندية باجتاه اجلنويب الرشقي( .)2وهو هبذا املوقع يصنف ضمن منطقة

السهل الرسويب العراقي الذي يمتاز بصالحيته لإلنتاج الزراعي ووفرة املوارد املائية
واملتمثلة بفروع هنر الفرات وقنوات الري املتفرعة منه.
منهجية البحث
اعتمد البحث عىل منهجني مها املحصويل واملنهج التحلييل يف الوصول

إىل النتائج الصحيحة يف حتليل زراعة النخيل وإنتاجه يف قضاء اهلندية ،واعتمد
اإلحصاءات التي يمكن تسهم يف بيان طبيعة التوزيع والتباين املكاين لزراعة التمر

وإنتاجه ،إذ استعنت باإلشكال البيانية واخلرائط واجلداول اإلحصائية يف تفسري هذا

التباين ،وقد قسم البحث عىل قسمني مها األول التحليل اجلغرايف وإنتاجية النخيل

يف القضاء ومقارنتها يف كربالء والقسم الثاين تناول التوزيع اجلغرايف ألعداد النخيل
وإنتاج التمر عىل مستوى نواحي القضاء إذ تم فيه تقسيم أعداد النخيل وأصناف
التمر وإنتاجية كل نخلة وأصناف التمر الواسعة االنتشار واملحدودة االنتشار.
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تطور أعداد النخيل وإنتاج التمر واإلنتاجية
يف قضاء اهلندية
 .1أعداد أشجار النخيل يف قضاء اهلندية
يعد قضاء اهلندية من املناطق التي تتمتع بظروف مناخية مناسبة لزراعة

النخيل ،اذا ان سمة اجلفاف وسيادة املناخ شبه الصحراوي إبراز ما يميز القضاء(،)3

فضال عن ارتفاع درجات احلرارة وعدد السطوع الشميس والرتبة الرسوبية،وهي
بمجملها جعلت بيئة القضاء املناخية مناسبة لزراعة أشجار النخيل فضال عن
عوامل أخرى وانتشار املوارد املائية (هنر الفرات وجداوله) و قنوات الري.

()4

ومن خالل مالحظة جدول ( )1والشكل ( )1يالحظ أن أعداد أشجار النخيل

يف القضاء يتذبذب بني االرتفاع سنة واالنخفاض سنة أخرى ،فقد شكلت أعداد

أشجار النخيل نسبة ( )%44.5من جمموع أشجار النخيل يف كربالء عام 2006
وانخفض إىل ( )%35.5من جمموع أشجار النخيل يف كربالء عام  2008اذ بلغ

عدد النخيل يف القضاء حوايل ( 948ألف نخلة) عام  2006انخفض ( 682ألف

نخلة)عام  2008ثم ارتفع إىل ( 1462نخلة)خالل املدة ()2012 - 2006بحيث

شكل نسبة ( )47.4من جمموع أعداد النخيل يف املحافظة.
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جدول ()1
أعداد النخيل يف حمافظة كربالء وقضاء اهلندية بحسب السنوات ( 1000نخلة)

السنوات

كربالء

2007

2131

2141

2006

2008

30،8

1537

3215

2012

35.3

1081

3495

2011

44.5

682

3601

2010

898

42.5

948

1932

2009

قضاء اهلندية

النسبة %

43.10

1336

3084

41.6

47.7

1462

املصدر :وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لالحصاء
املسح الشامل للمحاصيل الزراعية يف كربالء للسنوات 2012- 2006

ﺷﻛﻝ)(1ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻧﺧﻳﻝ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻛﺭﺑﻼء ﻭﻗﺿﺎء ﺍﻟﻬﻧﺩﻳﺔ ﺑﺣﺳﺏ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ) 1000ﻧﺧﻠﺔ(
40000
35000
30000
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻧﺧﻳﻝ

25000
20000

ﺍﻟﻬﻧﺩﻳﺔ

15000
10000

ﻛﺭﺑﻼء
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0

44,5

42,5

35,3

30,8

43,10

41,6

47,4

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

املصدر :من عمل الباحثة اعتامد ًا عىل اجلدول ()1
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ومن اجلدير بالذكر أن االنخفاض يف أعداد النخيل يف قضاء اهلندية وخاصة

خالل الفرتة ()2008 -2006يمكن أن تعود إىل جمموعة عوامل تأيت يف مقدمتها

قلة األيدي العاملة الشابة بسبب التحاق الشباب الفالحني بالوظائف احلكومية
باجليش والرشطة وعزوفهم عن الزراعة األمر الذي أدى إىل إمهال الفالحني

للبساتني أو اندثارها وتركها واستغالهلا ألجل السكن بسبب ارتفاع أسعار
العقارات فض ً
ال عن إصابة أشجار النخيل للكثري من األمراض بسبب كثرة اآلفات

الزراعية وقلة عمليات الرش بالطائرات وارتفاع امللوحة التي تؤدي إىل هالك

أشجار النخيل.

ويعود ارتفاع أعداد النخيل يف القضاء خالل املدة  2012 - 2010إىل عوامل

أوهلا قيام مديرية الزراعة يف كربالء بالعناية بالبساتني من خالل رش األشجار

باملبيدات احلرشية ومكافحة اآلفات املرضية ودعم الفالحني و ثانيها تنفيذ خطة

التنمية املكانية الريفية التي أقرت عام  2009ونفذت يف عام  2010التي تم فيها

حتديد األرايض الزراعية ومساحات البساتني وإنشاء مشاريع زراعية عديدة يف
عموم حمافظة كربالء كاحلزام األخرض وزراعة النخيل يف املناطق الصحراوية فضال

عن قيام احلكومة بتسعري التمر ( )450دينار للكيلو غرام الواحد ورشاء احلكومة
املحصول من الفالحني مما شجعهم عىل االهتامم ببساتينهم الن ذلك قىض عىل
مشكلة الفالحني وهي رخص أسعار التمر عند اجلني الذي يعرض الفالحني إىل

اخلسارة.
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 .2جمموع إنتاج التمر يف قضاء اهلندية
يالحظ من اجلدول ( )2والشكل ( )2أن إنتاج التمر يف حمافظة كربالء وقضاء

اهلندية يتذبذب من سنة إىل أخرى خاصة خالل املدة ()2008 – 2006حيث

يمكن أن تسهم عوامل عدة يف زيادة إنتاج التمر وانخفاضه تأيت ملوحة الرتبة يف
مقدمتها حيث تؤثر بشكل كبري جد ًا يف إنتاج النخيل إذ يؤدي ارتفاعها اىل هالك

أشجار النخيل ناهيك عن قلة استعامل املبيدات لآلفات (الدوباس) التي تصيب

النخيل يف موسم النضوج ،األمر الذي أدى إىل تذبذب يف اإلنتاج يف حمافظة كربالء
وقضاء اهلندية عىل حد سواء إذ يالحظ من اجلدول إنتاج التمر قد بلغ ()12847
طن من عام  2006وانخفض اىل ( )11592طن عام  2008األمر نفسه ينطبق

عىل قضاء اهلندية التي شكل نسبة إنتاجها من التمر حوايل  44.3وهي تشكل
قرابة نصف إنتاج املحافظة عام  2006وبكمية انتاج( )56904طن وانخفض إىل

( )40966طن عام  2008وبنسبة إنتاج( )%35.3من جمموع إنتاج املحافظة ،يف

حني ارتفعت كمية اإلنتاج عام  2012اذ شكلت نسبة ( )% 47.4من جمموع انتاج
املحافظة ويمكن ان يعود ذلك إىل قلة العواصف الرتابية أوال واهتامم الدولة بإعادة

تأهيل شبكة املبازل وإعادة فتح املصب العام لتقليل نسبة امللوحة التي تؤدي إىل

هالك النخيل.
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جدول ()2
انتاج التمور يف كربالء وقضاء اهلندية بحسب السنوات ( 10طن)

السنة

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

املجموع

كربالء

128474

127891

115928

216091

209754

192914

185094

1960243

قضاء اهلندية

النسبة %

53894

42،1

56904

40966

64905

74265

80165

87778

764795

44،2

35.3

35.3

30.3

35.5

41.6

47.4

املصدر :وزارة التخطيط ،املجاميع االحصائية للسنوات ()2008- 2006
للمحاصيل الزراعية يف كربالء للسنوات 2012- 2006

ﺷﻛﻝ ) (۲ﺍﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﺗﻣﻭﺭ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻛﺭﺑﻼء ﻭﻗﺿﺎء ﺍﻟﻬﻧﺩﻳﺔ ﺑﺣﺳﺏ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ
٢٥٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠
١٥٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠
٥٠٠٠٠
٠

املصدر :من عمل الباحثة اعتامدا عىل جدول ()2
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 .3متوسط انتاجية النخيل يف قضاء اهلندية
يسهم قضاء اهلندية بنسبة كبرية يف إنتاج التمر يف حمافظة كربالء ،وهو بذلك

يشغل املركز األول يف إنتاج التمر ،وهذا املركز املتقدم انعكس عىل إنتاجية النخلة

يف القضاء حيث ارتفعت بشكل كبري عن معدل اإلنتاج العام يف املحافظة يالحظ

من اجلدول ( )3والشكل ( )3إن انتاجية النخلة الواحدة يف قضاء اهلندية مرتفعة
حيث وصلت اىل ( 76.3كغم/نخلة) عام  2012بينام بلغت االنتاجية يف املحافظة

وللعام نفسه ( 7.4كغم/نخلة) وهي أعىل معدل وصلت اليه اإلنتاجية يف املحافظة،

يف حني نالحظ أن انتاجية النخلة الواحدة مل تنخفض اقل من ( 54.4كغم/نخلة)
اال يف عام  2008وهذا مرتبط بطبيعة احلال بمقدار االصابات التي تعرضت هلا

النخلة يف املحافظة بشكل عام و القضاء بشكل خاص ،ونالحظ ان معدل االنتاج

يف القضاء اهلندية بلغ للمدة من ()2012– 2006حوايل ( 74.7كغم/نخلة)
وهذا يعود اىل خربة املزارعني يف القضاء والعناية املركزة وتوفر الظروف الطبيعية

املثالية للزراعة النخيل يف القضاء فضال عن دور العامل البرشي كون القضاء موطن

زراعة النخيل يف املحافظة بل يف العراق بشكل عام.
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جدول ( )3انتاجية النخلة الواحدة يف حمافظة كربالء وقضاء اهلندية
للمدة من(( )2012 – 2006كغم  /نخلة)

السنة

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
املعدل

كربالء

56.7

54.4

52.9

52.4

60.3

68.9

70.4

69.6

الندية

60.0

58.2

54.4

58.9

68.2

72.2

76.3

74.7

املصدر :وزارة التخطيط ،جماميع اإلحصائية للسنوات 2012- 2006

املصدر:من عمل الباحثة اعتامد ًا عىل جدول ()3
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التوزيع اجلغرايف إلعداد النخيل وإنتاجها وأصنافها
يف قضاء اهلندية
اوال :التوزيع اجلغرايف ألعداد النخيل وإنتاجها يف قضاء اهلندية
بعد استعراضنا اعداد النخيل يف القضاء وتطوره عرب  6سنوات وكميات

االنتاج وإنتاجيته يف القضاء ومقارنتها مع املحافظة ومعرفة املراكز املتقدمة التي

وصل اليها قضاء اهلندية يف زراعة وإنتاج مثل هذه االشجار كان البد من معرفة
التوزيع اجلغرايف ألشجار النخيل من حيث االعداد واالنتاج داخل الوحدات

االدارية للقضاء نفسه وما درجة تباينها ضمن هذه الوحدة يالحظ من اجلدول ()4

ان هناك تباينًا واضحا يف التوزيع اجلغرايف ألعداد اشجار النخيل يف قضاء اهلندية
بحسب الوحدات االداريةالثالثة املوجودة فيه.

حيث تأيت ناحية اجلدول الغريب باملركز االول من حيث اعداد النخيل املوجودة

فيها،اذ بلغ عدد اشجار النخيل يف هذه الوحدة االدارية ( )754200نخلة وبنسبة
( )51.6من عدد اشجار النخيل يف القضاء ،ثم جاءت ناحية اخلريات باملركز الثاين

من حيث عدد اشجار النخيل ،اذ بلغت ( )454991نخلة وبنسبة ( )31.1من

جمموع اعداد النخيل يف القضاء ،يف حني جاء مركز القضاء باملرتبة الثالث وبعدد
( )251856نخلة وبنسبة (.)%17.2
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اما من ناحية االنتاج فينطبق احلال نفسه عىل ترتيب الوحدات االدارية

فاحتلت ناحية اجلدول الغريب املرتبة االوىل بكمية انتاج بلغت ( )4525200كغم
وبنسبة انتاج ( )51.6من جمموع انتاج منطقة الدراسة ثم جاءت ناحية اخلريات

التي بلغ االنتاج فيها ( )27299460كغم وبنسبة ()31.1من انتاج التمور يف
قضاء اهلندية ،وبعدها حصل مركز قضاء اهلندية عىل املرتبة الثالثة يف كمية انتاج
املحافظة من التمر وبنسبة متوسطة من االنتاج.

جدول ()4
اعداد اشجار النخيل وإنتاجها يف قضاء اهلندية بحسب النواحي االدارية

الوحدة االدارية

جمموع النخيل

%

االنتاج كغم

%

مركز القضاء

251856

17.2

1511136

17.2

اجلدول الغريب

754200

51.6

45252000

51.6

اخلريات

454991

31.1

27299460

31.1

املجموع

1461047

%100

87662820

%100

املصدر :وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي االحصائي ،التقرير االحصائي لعام 2012
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ثانيا :التوزيع اجلغرايف ألصناف النخيل يف قضاء اهلندية
 .1األصناف واسعة االنتشار
يشتهر قضاء اهلندية باصناف مميزة تفوق يف اعدادها وانتاجها الوحدات

االدارية التابعة ملحافظة كربالء ونالحظ من اجلدول( )5واخلريطة ( )3ان املحافظة

تشتهر بنوع الزهدي ،اذ يشكل هذا النوع  %50من اعداد اشجار النخيل يف القضاء.

يتوزع عىل الوحدات االدارية لقضاء اهلندية بشكل متباين ،وتأيت ناحية اجلدول
الغريب باملرتبة االوىل من حيث اعداد اشجار النخيل الزهدي يف القضاء ،اذ بلغت

حوايل ( )249640نخلة وجاءت بعدها ناحية اخلريات فقد وصلت اعداد اشجار

النخيل الزهدي يف هذه الوحدة االدارية حوايل ( )734905نخلة ،ثم جاء مركز

قضاء اهلندية باملرتبة الثالثة.

اما من ناحية االنتاج فقد حصلت ناحية اجلدول الغريب املرتبة االوىل ،اذ بلغ

االنتاج فيها حوايل ( )44094300كغم كام يف اجلدول ( )5واخلريطة ( )4ثم

جاءت ناحية اخلريات باملرتبة الثانية وبكمية انتاج بلغت ( )25380000كغم،
وأخريا مركز قضاء اهلندية الذي وصلت كمية االنتاج فيه اىل ( )14978400كغم

من التمر الزهدي.

اما الصنف الثاين (اخلستاوي) الذي يأيت بالدرجة الثانية بعد صنف الزهدي

فيشتهر القضاء بإنتاج هذا النوع من التمر ،فقد بلغ عدد اشجار النخيل من هذا

النوع يف القضاء حوايل ( )30205نخلة موزعة عىل الوحدات االدارية للقضاء اذ
حصلت ناحية اجلدول الغريب عىل املرتبة االوىل وبعدد ( )17792نخلة ،وجاءت
العدد الثامن  ..حمرم / #1435كانون األول 2013م
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بعدها ناحية اخلريات ( )10731نخلة ثم مركز قضاء اهلندية باملرتبة االخرية .ومن
حيث انتاج هذا النوع فقد حصلت ناحية اجلدول الغريب عىل املركز االول وبكمية

انتاج ( )1067520كغم ثم جاءت بعدها ناحية اخلريات باملركز الثاين وبكمية
انتاج بلغت ( )643860كغم وبعدها مركز قضاء اهلندية ،اذ بلغ جمموع انتاج قضاء
اهلندية من صنف متر اخلستاوي حوايل ( )1812300كغم وهي كمية كبرية قياسا

بالوحدات االدارية التابعة ملحافظة كربالء.

جدول ( )5أصناف التمر واسعة االنتشار يف قضاء اهلندية

الوحدات
االدارية

الزهدي

اخلستاوي

اعداد النخيل االنتاج (كغم) اعداد انخيل االنتاج (كغم)

مركز
القضاء

14978400 249640

1682

100920

اجلدول
الغريب

44094300 734905

17792

1067520

اخلريات

25380000 423000

10731

643860

املجموع

84452700 1407545

30205

1812300

املصدر :وزارة التخطيط،اجلهاز املركزي لالحصاء
املسح الشامل للمحاصيل الزراعية يف كربالء لعام 2012
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 .2األصناف قليلة االنتشار
فضال عن النوعني السابقني الزهدي واخلستاوي واللذين احتال املراتب االوىل

من حيث االنتاج واألعداد يف قضاء اهلندية ،فإنه حيتوي عىل انواع اخرى تتباين يف
اعدادها وإنتاجيتها تبعا للتغري املكاين والزماين ،وشكلت امهية الباس هبا من انتاج

القضاء من التمر ،وهي بذلك تشكل انامطا جيدة ونادرة تسهم يف امكانية تطور

هذا االنواع يف املدى املنظور يالحظ من اجلدول ( )6واخلريطة ( )5ان القضاء
يشتهر بأصناف من النخيل وهذه االنواع تباينت امهيتها من حيث االعداد املزروعة

هبا.وقد احتل صنف متر (الدكل) املرتبة االوىل من جمموع اعداد وأصناف اشجار
النخيل قليلة االنتشار يف القضاء ،اذ بلغ جمموع اشجار هذا الصنف ()20623
نخلة وبإنتاج ( )123738كغم توزعت هذه االعداد عىل الوحدات االدارية

للمحافظة حيث جاءت ناحية اخلريات باملرتبة االوىل يف اعداد هذا الصنف بلغت
( )20285نخلة وبإنتاج ( )1217100كغم تبعتها ناحية اجلدول الغريب بعدد
( )338وبإنتاج ( )20280كغم يف حني خال مركز قضاء اهلندية من هذا النوع.
ويالحظ وجود اصناف اخرى من التمر يف القضاء ،اذ يظهر صنف (اخلرضاوي)

بعد(الدكل)من حيث عدد اشجار النخيل يف منطقة الدراسة الذي يبلغ ()2281
نخلة ومعدل ( )136860كغم موزعة عىل الوحدات االدارية للقضاء حيث
نجد ناحية اجلدول الغريب واخلريات فقد احتال املراكز االوىل من حيث االعداد

التي بلغت ( )911 -900نخلة وبمعدل انتاج ( )5400-54660كغم بحسب
الرتتيب ،اال ان اعداد اشجار النخيل هذا الصنف انخفضت يف مركز القضاء لتصل

( )470نخلة وبمعدل انتاج ( )28200كغم اما صنف (الربيم) فقد تباينت اعداد
اشجار نخيلها املزروعة فيها يف منطقة الدراسة ووصلت اىل ( )342نخلة ،احتلت
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ناحية اجلدول الغريب املركز االول من حيث االعداد التي بلغت ( )253نخلة
وبمعدل انتاج ( )15180كغم ،اال ان اعداد نخيل هذا الصنف انخفضت يف مركز

قضاء اهلندية لتصل اىل ( )64نخلة وبمعدل انتاج ( )3840كغم ،وبقيت ناحية

اخلريات يف الرتتيب االخري من حيث اعداد وإنتاج صنف الربيم يف حني انفردت

ناحية اخلريات يف انتاج التمر (الربحي) يف منطقة الدراسة وبمعدل انتاج ()3000
كغم االمر الذي يفرس تباينا مكانيا يف الوحدات االدارية للقضاء من حيث انتاج
هذه االصناف اجليدة ،اذ شكل متايز ًا اقليميا يف قضاء اهلندية متمث ً
ال بناحية اخلريات،

يف انتاج انواع جيدة من التمر فضال عن زراعتها بإعداد يمكن ان تكون ذات امهية

اقتصادية للقضاء وللمحافظة بشكل عام.
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جدول ()6
اعداد اشجارالنخيل وإنتاج التمر لألصناف قليلة االنتشار
حسب الوحدات االدارية لقضاء اهلندية

الربحي

الدكل

الربيم

اخلرضاوي

االنتاج كغم

اعداد النخيل
---

---

3000

3000

20623

---

1237380 1217100

20285

1500

20520

---

20280

338

15180

253

25

342

50

---

---

3840

64

28200

54660

54000

136860

50

االنتاج كغم

اعداد النخيل

االنتاج كغم

اعداد النخيل

االنتاج كغم

اعداد النخيل

470

911

900

2281

401

العدد الثامن  ..حمرم / #1435كانون األول 2013م

الوحدة االدارية

مركز القضاء

اجلدول الغريب

اخلريات

املجموع
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أ.م .نجم عبد اهلل املوسوي

 ...ملخص البحث ...
كلام كان املعلم مل ًام بأساليب التفكري احلديثة ووسائله املختلفة كان قادر ًا عىل

أن يصنع من طلبته ذوي قابليات تفكريية ومقدرة عىل التفاعل بينهم وبني معلميهم

وبني املتعلمني أنفسهم ،فتبنى لدهيم اجتاهات اجيابية نحو الفكر والتفكري وإعامل
العقل البرشي ويف النتيجة النهائية استطاع املعلم أن يتجاوز النمط التقليدي إىل ما
هو أفضل وأحسن من طريق استعامل املستحدثات الرتبوية الناجحة.

ويمكن أن نضيف إىل ما سبق أن الطرائق والنامذج واالسرتاتيجيات املستعملة

يف التدريس ويف مدارسنا اليوم جيب أن حتتوي عىل عنارص إعامل الفكر والتفكري،
واإلبداع ،والتعلم الذايت ،ومراعاة الفروق الفردية ومن ثم تقود إىل التفكري املعريف

وما وراء املعريف  ،ومن اجل حتقيق ذلك ال بد من تضافر اجلهود املبذولة من القائمني
عىل العملية التعليمية كافة.

وذلك ألن للتفكري أمهية بالغة األثر يف نفوس املتعلمني فيزيد من الدافعية

الذاتية لدهيم لغرض التعلم ومتكينهم من التفاعل داخل الصف الدرايس بصورة

فعالة وواضحة ومواجهة العقبات والصعوبات التي تعرتض طريقهم يف اكتساهبم

للمعلومات العلمية فض ً
ال عن ذلك فإن التفكري حيفز املتعلم عىل ممارسة العمليات

العقلية بنجاح .وجتدر اإلشارة إىل أن التفكري عنرص بارز يف تقدم املتعلم يف مستواه
الدرايس  ،الن له أثر ًا كبري ًا يف اكتساب املعرفة وحتقيق التقدم العلمي وحتسني األداء

وارتفاع نسبة التحصيل يف الدراسة األكاديمية.
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ّ
إن التفكري نشاط طبيعي ،تظهر أمهيته من صعوبة اإلحاطة بالنتاج املعريف

الكبري واملتسارع وأخذه بكمه وشكله؛ لذا ينبغي لنا تدريب الفرد عىل مهاراته

وتعليمه الطرائق التي تساعده عىل التفكري السليم املنتج الذي يفيده وجمتمعه
الذي يعيش فيه .ولقد أظهرت نتائج العديد من الدراسات والبحوث الرتبوية

األكاديمية التجريبية نجاح ًا باهر ًا ملختلف جوانب التفكري وأكدت هذه الدراسات
رضورة تنمية مهارات التفكري املعرفية وما وراء املعرفية لدى املتعلمني وعليه ينبغي

اإلرصار عىل إجياد منهج ذي عنارص متكاملة جيعل من التفكري جزء ًا ال يتجزأ من

مهامته األساسية ويركز عىل رضورة تدريب املتعلمني عليها.

إن أهم سمة متيز التفكري هي أنه حيتاج إىل التدريب واملران واملامرسة عليه،

وبإمكان املتعلم أن ينمي يف نفسه القدرة اإلجيابية عىل التفكري إذا ألزم نفسه بإتباع

خطوات التفكري السليم التي يرسمها له من تصدى لتعليمه وحثه عىل اعتامد التفكري
يف أنشطته التعليمية املختلفة .وال بد من أن نذكر أن ابرز أنواع التفكري هو تفكري

ما وراء املعرفة يتضمن قدرة املتعلم عىل ممارسة عمليات التفكري العليا التي يلجأ
إليها املتعلمون عندما تواجههم مشكلة ما أو يريدون أن يتخذوا أو يصنعوا قرارا

معينا وإن هذا التفكري يستلزم نوع ًا من احلوار الذايت إي خماطبة الذات حني البدء

بالتخطيط ومتابعة هذا التنفيذ بالتخطيط واملراقبة واملتابعة املستمرة للتنفيذ حتى
يصل املتعلم إىل درجة االطمئنان ملا يقوم به ويعتقد أنه حقق التعلم املطلوب.

ومن مميزات التعلم يف إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة أنه يرتكز بالدرجة األوىل

عىل القدرات والقابليات التي يمتلكها املتعلم ورسعته وأدائه الذايت يف التحصيل
العلمي واملعريف واملهاري ودافعيته اخلاصة للتعلم.
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ومن هذه االسرتاتيجيات إسرتاتيجية اجلدول الذايت ( )K.W.Lالتي تقوم

باألساس عىل النظرية البنائية يف اكتساب املعرفة وتعتمد عىل التعلم الذايت للفرد
وان اعتامد هذه اإلسرتاتيجية احلديثة يف التدريس يعمل عىل حتقيق أهداف التعليم

بسهولة ويرس ،وإن هذه اإلسرتاتيجية تعتمد عىل مبدأ التقييم الذايت للفرد نفسه
إذ يراجع بني احلني واألخر ما عمله  ،فيصبح التقويم الذايت جزء ًا فعا ً
ال يف عمل

املتعلم.
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...Abstract...
The more a teacher acquires modern thinking techniques and
multifarious means, the more he grows momentum to have his
students thinking competence and ability to interact with their
teachers and themselves as learners. In doing so, they intend to
have positive attitudes toward both intellectuality and thinking
and their application to human mind. Consequently, the teacher
surpasses traditionality of teaching as having the best educational
invented methods.
What is more, the approaches, the samples and the strategies
applied in THE present day schools should have the ingredients of
thought and thinking, creativity, self-schooling-self-learning- and
individual difference perception that lead to knowledge thinking
and metaknowledge, that is why it is of necessity for the educational
official figures to do their best in acquiring such objectives.
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علم النفس املعريف والتفكري
إن حماولة البرشية لفهم سلوك اإلنسان والتنبؤ به ترجع إىل أحقاب بعيدة من

الزمان ،وقد ال يكون من املغاالة القول إن هذه اجلهود قد تعود إىل تاريخ اخلليقة

عىل األرض ،أو إىل العرص اليوناين (عدس وتوق 1993 ،ص.)5

فمنذ أكثر من ألفي عام اهتمت البرشية باملعرفة وعمليات االنتباه واإلدراك

والتذكر واالستيعاب وأنشطة الفكر املختلفة التي ابتدأها اليونانيون (حممد وعيسى،

 2011ص .)21فعىل سبيل التمثيل نجد أن كتابات بعض الفالسفة اليونانيني
أمثال أرسطو وأفالطون تعد بمثابة األسس الفلسفية لعلم النفس املعريف ،إذ ناقشوا

موضوعات مثل طبيعة املعرفة وأصوهلا وطرائق الوصول إليها ،وتناولوا طرائق
االستدالل وحمتويات العقل ،وموضوعات أخرى تشكل جوهر اهتامم علم النفس
املعريف املعارص مثل اإلدراك والذاكرة (الزغول 2003 ،ص.)26

أما يف الوقت احلارض ،فقد شهد علم النفس املعارص منذ بداية النصف الثاين

من القرن املايض اهتامم ًا متزايد ًا بالعمليات املعرفية عامة ،وبعملية التفكري خاصة

(عثامن 1978 ،ص )8و (أبو حطب وآمال 1976 ،ص.)246

وقد أصبح االهتامم باجلانب املعريف من مميزات هذا العرص ،فقد تبلور ما يطلق

عليه علم النفس املعريف أو املدرسة املعرفية ،بوصفه أحد اجتاهات علم النفس
املعارص ،وإذا القينا نظرة عىل مساحة االجتاه املعريف يف ميدان علم النفس سنكتشف
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أن هذه املدرسة متتلك مفاتيح املستقبل القريب يف ميدان املعرفة السيكولوجية من

خالل تنامي هذا االجتاه يف الدول الغربية (نعامن 1993 ،ص.)1

ولقد شهد علم النفس املعارص يف العقود اخلمسة األخرية من القرن املايض

اهتامم ًا متزايد ًا بمعاجلة املعلومات بصورة عامة واألساليب املعرفية بشكل خاص،

عىل اعتبار أن الفرد قادر عىل تناول وجتهيز وختزين واسرتجاع املعلومات ،وان
العمليات املستخدمة يف ذلك غري قابلة للمالحظة ومل ختضع للتجريب وتتم داخل

العقل قبل إصدار اإلجابة (غنيم 2002 ،ص.)161

ولقد أدى االهتامم بدراسة السلوك اإلنساين إىل ظهور ما يعرف بعلم

النفس املعريف ( ،)Cognitive Psychologyوهو ذلك االجتاه الذي ال يعتمد عىل
االرتباطات بني التنبيهات واالستجابات كام يراه السلوكيون ،وال عىل الشعور

والالشعور عند علامء التحليل النفيس ،وإنام يعتمد سلوك الفرد عىل خاصية الفهم
وإدراك العالقات يف إطار النظرة الكلية لعنارص املوقف ،تلك اخلاصية التي ينفرد

هبا النشاط العقيل يف مستوياته العليا (عثامن والرشقاوي 1977 ،ص.)218

ولقد حفل علم النفس املعريف بقدر كبري من االهتامم بني الفروع احلديثة لعلم

النفس بالتصورات واالجتاهات التي تعد بمثابة العامل املهم يف تقدم هذا العلم ومن
هذه االجتاهات اجتاه معاجلة املعلومات ( )Information Processingالذي ينظر

إىل العمليات املعرفية (االنتباه ،واإلدراك ،والذاكرة ،والتفكري ،وحل املشكالت،
وتكوين املفاهيم ،واختاذ القرارات) عىل أهنا متصل من النشاط املعريف الذي يامرسه

الفرد يف مواقف حياته اليومية وإن فهم وظائف هذه العمليات وكيفية عملها
واسرتاتيجياهتا وصلتها بالعمليات األخرى هو الدراسة العلمية لكيفية تكوين
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املعلومات وتناوهلا (الرشقاوي 1999 ،ص .)60إن علم النفس املعريف يركز يف

دراسته عىل آلية اكتساب املعرفة ومهارات ما وراء املعرفة ،وعىل التفكري بشكل

أساس ،عىل اعتباره حالة مصاحبة ومستمرة من الفرد يامرسها بصورة دائمة ،مع
اختالف املستوى العلمي والتحصيل الدرايس لكل فرد.

وحظي التفكري بوصفه عملية معرفية بعناية علامء النفس وقد تنامى االهتامم

بالعمليات املعرفية وبالتفكري خاصة إىل احلد الذي يمكن القول إن العرص الراهن

لعلم النفس هو عرص االهتامم بعلم نفس التفكري ( Thinking psychologyأبو
حطب 1972 ،ص.)200

ونظر ًا ألمهية التفكري بوصفها عملية عقلية راقية يف تطور الفرد وتقدم املجتمع

عىل حد سواء ،فقد حظي هذا املوضوع باهتامم الفالسفة والعلامء منذ قديم الزمان،
واجتهد املنظرون يف جماالهتم املختلفة يف تفسري هذه الظاهرة ،وإدراك أرسارها رغبة
منهم يف تطوير اسرتاتيجيات ومناخ تساعدهم عىل تطوير هذه العملية ،بام جيعل

اإلنسان قادر ًا عىل توظيفها يف تكيفه وحتسني ظروف حياته يف جماالهتا املختلفة
(نوفل 2008 ،ص.)21

وهكذا فقد أصبح علم النفس املعريف واألساليب املعرفية أساس ًا يعتمد عليه يف

دراسة الفروق الفردية بني األفراد ،ويف أسلوب تعاملهم مع مواقف احلياة اخلارجية

للتنبؤ بالسلوك بدرجة معقولة من الدقة ،فض ً
ال عن أهنا تعد من أهم املفاهيم التي

استعملت يف الدراسات املختلفة ملا تقوم به من دور مهم يف املواقف التعليمية
بوصفها أحدى العوامل التي يمكن أن تؤثر يف أسلوب استيعاب الفرد للامدة
املتعلمة وحفظها وتذكرها (رشيف 1989 ،ص.)126
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ويرى املنظور املعريف أن اإلنسان معالج للمعلومات وحال للمشكالت

وحيكم أفعاله التفكري والتخطيط ،ويعنى املنظور املعريف اليوم بأسئلة دائمية حول

كيفية إدراك الفرد للمعلومات وتنظيمها يف عقله فيام بعد فض ً
ال عن كيفية امتزاج

هذه املعلومات مع حمتويات العقل األخرى لتحدث ذكريات واسرتاتيجيات حل

مشكالت وأفكار إبداعية ،أي أن املنظور املعريف يؤدي إىل التساؤل كيف تؤثر
العمليات العقلية يف دوافع األفراد وانفعاالهتم وسلوكهم؟ (اخلريي2012 ،

ص.)12

ولقد أكد الفالسفة واملعلمون أن ما يعرفه األفراد يؤثر يف مدى قدرهتم عىل

التعلم ،ويبدو أن الفرد يتعلم بربط األفكار اجلديدة باألفكار القديمة ،ولقد عمق

ونقى علامء النفس املعرفيون هذه احلقائق القديمة ووضحوا بدقة أكرب كيف حيسن
التعلم ُ
ربط املعلومات اجلديدة باملعلومات املخزونة يف الذاكرة (الفرماوي2009 ،
َ
ص.)18

فاملعرفة إذن جممل العمليات العقلية العليا ،من إدراك ،وتعلم وتفكري وحكم

يصدر من الفرد عند تفاعله مع عامله اخلاص والعام( .اخلفاجي 1996 ،ص.)4

تشري الدراسات يف علم النفس املعريف إىل أن األفراد يظهرون فروقا فردية

يف آليات معاجلة املعلومات ،بمحاولتهم حل مشكالهتم أو اختاذ قراراهتم أو جمرد

حماولتهم تفسري املثريات واالستجابة هلا وتعد األساليب املعرفية Cognition Style

احد أهم هذه العوامل التي تفرس مثل هذه الفروق الكمية والنوعية بني األفراد

(العتوم 2004 ،ص .)284وإذا كان املنظور املعريف هو املنظور الذي يبحث يف

طريقة تفكري الناس ،ويف تصوراهتم ،ويف أسلوب إدراكهم لألشياء ،ويف الوسيلة
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التي يصلون هبا إىل ذلك ،وإذا كان علامء النفس املعرفيون جيمعون بوضوح بني
جوانب كل من املدرسة الوظيفية بتأكيدها العمليات العقلية ،والكشتالتية يف

تأكيدها عمليات اإلدراك والتفكري وحل املشكالت ،والسلوكية يف تأكيدها

عىل الطرائق املوضوعية يف التعامل مع الظواهر النفسية ،وإذا كانت الفروق يف
السلوكيات االجتامعية بني الناس هي صدى للفروق يف بنائهم املعريف (الكبييس،

 1988ص.)53-52

فالفرد اإلنساين يؤدي دور ًا نشط ًا يف التعلم ،فهو يبحث عن املعلومات حلل

املشكالت ويعيد تنظيم ما يعرفه للوصول إىل استبصار جديد وهبذا فإن منظري

االجتاه املعريف يؤكدون بناء املعرفة وأثر الفرد باالنتقاء وتوجيه االنتباه واختاذ
القرارات املناسبة(البييل 1997 ،ص.)221

وهكذا بدأ علامء النفس املعرفيون بالتمرد عىل النموذج السلوكي داعني علامء

النفس إىل رضورة دراسة العمليات العقلية وفهمها مثل التفكري واإلدراك والذاكرة
واالنتباه وحل املشكالت ،والسعي إىل اكتساب معلومات دقيقة عن كيفية عمل
تلك العمليات وتطبيقها يف احلياة اليومية (دافيدوف 1980 ،ص.)48

ُيعد االجتاه املعريف يف تفسري السلوك اإلنساين من أفضل االجتاهات املعارصة

لفهم الكثري من جوانب النشاط العقيل املرتبط هبذا السلوك (الفرماوي1994،
ص ،)3وذلك ألن هذا االجتاه ُيعد من أحدث االجتاهات النفسية املعارصة ،إذ يشري
علامء النفس املعرفيون إىل أمهية دراسة العمليات العقلية مثل التفكري ،واإلدراك،
والذاكرة ،واالنتباه ،وحل املشكلة ،واللغة عىل صعيد التنظري والتطبيق (دافيدوف،

 1980ص.)48
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مفهوم التفكري واسرتاتيجيات ما وراء املعرفة
إن كلمة إسرتاتيجية ( )Strategyاالنجليزية مشتقة من كلمة إغريقية قديمة هي

 Strategiesوهي مأخوذة من كلمتني مها سرتاتوس ( )Stratosومعناها اجليش،
وايكو ( )Agoومعناها القيادة ،ومن ثم فان املعنى األصيل للفظة «اإلسرتاتيجية»

وطبقا الشتقاقها اللغوي يشري يف جممله إىل فن قيادة اجليوش أو أسلوب القائد

العسكري ،أما يف األدبيات العسكرية فان كلمة إسرتاتيجية تعني –حرفيا -الدهاء
يف املناورة العسكرية املصممة لتضليل العدو أو مباغتته ،إن لفظة إسرتاتيجية

( )Strategyتعني يف احلرب علم،أو فن استعامل القوى العسكرية واالقتصادية
والسياسية،واملوارد األخرى لشعب ما النجاز أهداف احلرب ،ويعني هذا املعنى
احلاجة إىل التعبئة العامة العسكرية واالقتصادية من اجل شؤون احلرب و تستعمل

كلمة «إسرتاتيجية» يف الرتبية حينام يراد ختطيط اإلمكانات الرتبوية والنفسية
واالقتصادية كلها ،وحشدها ابتدا ًء من إعداد معلمة الروضة وهتيئة كل ما يلزم

من مناهج وكتب ووسائل تعليمية وأسس تربوية وطرائق تدريس وبنايات… الخ
(الرحيم 1995،ص.)2- 1

وتشري دائرة املعارف الربيطانية إىل أن لفظة (إسرتاتيجية) تعني يف احلرب علم

أو فن استعامل القوى العسكرية واالقتصادية والسياسية إلنجاز أهداف احلرب
ونيلها .Encyclopedia,1986,p:305

ويمكن القول إن هناك معنيني عامني لإلسرتاتيجية:
املعنى األول :ينظر لإلسرتاتيجية عىل أهنا فن استعامل اإلمكانات والوسائل

املتاحة بطريقة مثىل لتحقيق األهداف املرجوة عىل أفضل وجه ممكن.
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املعنى الثاين :ينظر لإلسرتاتيجية عىل أهنا خطة حمكمة البناء ومرنة التطبيق

تستعمل اإلمكانات والوسائل املتاحة بطريقة مثىل لتحقيق األهداف املرجوة

(لطيف 2003 ،ص.)15

ويؤكد (عطية )2009 ،أن مصطلح اسرتاتيجية يرجع إىل كلمة اسرتاجتوس

يف اللغة اليونانية التي تعني (القائد) ،وقد استعمل مصطلح اإلسرتاتيجية يف العلوم

العسكرية بمعنى اخلطة العامة التي يضعها القائد العسكري لتحقيق هدف أو
أهداف حمددة ،لذلك فأن هذا املصطلح كان يعني فن القيادة ،وقد يعني اخلطة التي
يضعها القائد ملعركة أو محلة عسكرية شاملة (عطية 2009 ،ص .)37

وعلينا أن نفرق بني مصطلح اإلسرتاتيجية بصورة عامة وهو ما ارشنا إليه

سابق ًا وبني مصطلح اإلسرتاتيجية من وجهة نظر تربوية.

وقد جرى استعامل مصطلح إسرتاتيجية ( )Strategyيف الرتبية حينام يراد

ختطيط اإلمكانيات الرتبوية والنفسية واالقتصادية كلها ،ابتدا ًء من إعداد معلمة

رياض األطفال وصعود ًا إىل أعىل مستويات التعليم اجلامعي ،وهتيئة كل ما يلزم

من مناهج وكتب ووسائل تعليمية وأسس تربوية وطرائق تدريس وبيانات.
(الرحيم 1996،ص.)2

إذ تعني يف اجلانب الرتبوي جمموعة القرارات املهمة التي يؤدهيا املعلم يف تنظيم

الوقت الصفي ،وإدارته بفعالية عالية (اخلوالدة وإسامعيل 2003،ص.)410
وكذلك هي املراحل التي سوف يمر هبا تعليم درس معني من بدايته وحتى هنايته

(زيتون 2003 ،ص.)6
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وإسرتاتيجية التعلم هي إجراء أو جمموعة من اإلجراءات املحددة التي

يؤدهيا املتعلم جلعل عملية التعلم أكثر رسعة وسهولة ومتعة وموجهة ذاتي ًا بشكل

أكرب ،فض ً
ال عن قابليتها لالنتقال إىل مواقف جديدة (أبو رياش وآخرون2009 ،

ص .)19وعىل الرغم من كون كلمة اسرتاتيجية ليست عربية األصل لكنها جتمع

باسرتاتيجيات ،وتعطي هنا معنى يدل عىل أن مفهوم ما وراء املعرفة ليس قارص ًا عىل
اسرتاتيجية واحدة بل أهنا جمموعة من االسرتاتيجيات املختلفة ولكل منها خطواهتا

ومميزاهتا وأسلوهبا اخلاص التي يميزها عن غريها من االسرتاتيجيات األخرى.

وال بد أن نوضح أن مجيع الكتب واملؤلفات التي تناولت التفكري أفردت يف

طياهتا أبواب ًا أو فصو ً
ال أو مباحث أو فقرات خمتلفة عن مفهوم ما وراء املعرفة،

وذلك ألهنا جزء مهم من التفكري الذي جيب أن يتمتع به الفرد عموم ًا و املتعلم
خصوص ًا ،وظهر هذا املفهوم التفكريي حتت مسميات متعددة منها ما وراء املعرفة،

و فوق املعرفة وما بعد املعرفة وامليتا معرفة واملعرفة الفائقة ،وكلها تعطي املعنى
نفسه.

وعىل الرغم من أن مفهوم ما وراء املعرفة حديث نسبي ًا ،إال انه يرجع يف أصوله

إىل أفكار منظرين أمثال ديوي ( ،)Deweyوثورندايك ( ،)Thorndikeوجود

( ،)Juddإذ حتدثوا عن أمهية معرفة الفرد إجراءات حل املشكلة ذهني ًا ،ومن ثم

حماولة نقلها إىل املواقف اجلديدة ،إذ ركز ديوي عىل الفعل التأميل (Reflective

 )actionالذي يتضمن الرغبة يف القيام بالتقويم الذايت ،والتطوير الذايت ملا يقوم به

الفرد)Glover, 1987, p 18( ،
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وكان لظهور مصطلح ما وراء املعرفة أمهية كربى يف ميدان الرتبية إذ وجه نظر

الرتبويني إىل رضورة االهتامم بتنمية مهارات ما وراء املعرفة و عدم االقتصار عىل
املعرفة ذاهتا فام جدوى اكتساب الطالب جمموعة من املعارف يف عرص تتضاعف فيه

املعرفة يف شتى املجاالت ،فال بد من اكتساب الطالب مهارات متكنهم من السيطرة

عىل معرفتهم ،و التحكم فيها ،و تقويمها حتى ال يسلم الطالب بام يعرفونه بل

يقيمونه ويطورونه و تلك املهارات هي مهارات ما وراء املعرفة (الفيل2008 ،
ص.)34

أما مفهوم ما وراء املعرفة فأنه من أكثر موضوعات علم النفس الرتبوي واملعريف

حداثة ،وإثارة للبحث ،ويعود هذا املفهوم يف أصوله إىل علم النفس املعريف ،وقد
وصف وليم جيمس وجون ديوي العمليات ما وراء املعرفية بأهنا التأمل الذايت

الشعوري خالل عملية التفكري والتعلم ،وهي ضمن نظرية معاجلة املعلومات التي
هتدف لبناء أنموذج لعمليات التحكم باملعرفة هبدف متييز العمل االسرتاتيجي

يف حل املشكلة ،وتعود إىل عمليات التفكري املعقدة التي يستعملها املعلم يف أثناء

نشاطاته املعرفية ,وتتمثل بالتخطيط للمهمة ومراقبة االستيعاب وتقويم التقدم
(العتوم 2004 ،ص.)343

ويعد مفهوم ما وراء املعرفة واحد ًا من التكوينات النظرية املعرفية املهمة املنتمية

إىل علم النفس املعارص ،والتي تنظر إىل الدور االجيايب النشط والفعال للمتعلم ،وان
اإلنسان أداة ذاتية لتجهيز املعلومات بنظام جتهيز املعلومات ومعاجلتها لديه ،وذلك

بالتفاعل مع خصائص املوقف املنشئ للسلوك (يوسف 2011 ،ص.)341
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ويرجع الفضل يف تطور مفهوم ما وراء املعرفة إىل الباحث املعريف العامل فالفل

( ،)Flavellإذ ركزت دراساته األول يف هذا املجال عىل حتسني قدرة األطفال
عىل التذكر ،وذلك من طريق العمل عىل مساعدهتم عىل التفكري يف املهامت التي
يواجهوهنا ،ومن ثم توظيف االسرتاتيجيات التي من شأهنا تطوير التذكر لدهيم،

وقد أطلق عىل هذا النوع من التفكري يف بداية األمر مصطلح ما وراء الذاكرة (Meta

 )memoryوبعد ذلك توسع هذا املفهوم ليمتد إىل جماالت أخرى من البحث
عرف (فالفل  )Flavellهذا املفهوم بأنه :وعي املتعلم أو معرفته
والدراسة ،و ّ
بعملياته املعرفية ونواجتها وما يتصل بتلك املعرفة (.)Susan et al ,2005,p3
ويستند هذا املفهوم إىل أسس وحمددات هي:
•التفكري حول األفكار الذاتية للفرد The Nation of thinking about
own Thoughts
•ما يعرفه الفرد (معرفة ما وراء املعرفة) Meta cognitive Knowledge

•ما يمكن للفرد عمله (مهارات ما وراء املعرفة) Meta cognitive Skills

•احلالة املعرفية أو االنفعالية أو الواقعية املعيشة التي يكون عليها الفرد
( Meta cognitive Experienceأبو رياش 2007 ،ص.)35-34

وقصد العالمِ ( )Flavellمن مفهوم ما وراء املعرفة إىل معرفة الفرد اخلاصة

بعملياته املعرفية والدوافع واالنفعاالت واملهارات احلركية الواعية منها وغري

الواعية .ويشري إىل العمليات العقلية التي تتحكم يف كيفية تفكري األفراد وتنظيمها

(اهلاشمي وطه 2007،ص.)51
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وما وراء املعرفة  Meta cognitionهو اصطالح يشري إىل معرفة الفرد بكيفية

حصول التعلم عنده ،وبالكيفية التي يتم فيها تذكر املعرفة واسرتجاعها ،وهذه
اخلاصية غري موجودة عند أطفال ما قبل املدرسة وأطفال احلضانة ،ومع أهنا تتطور

بنح ٍو كبري يف سنوات املدرسة االبتدائية والثانوية (عدس 1999 ،ص.)291

ظهر مفهوم ما وراء املعرفة ليضيف بعدا جديدا يف جمال علم النفس املعريف،

ويفتح آفاقا واسعة للدراسات التجريبية واملناقشات النظرية يف موضوعات الذكاء
والتفكري ومهارات التعليم .وتطور االهتامم بمفهوم ما وراء املعرفة يف الثامنينات

من القرن املايض ،وما زال يلقى الكثري من اهتامم الباحثني (اهلاشمي والدليمي،
 2008ص.)51

إن مفهوم ما وراء املعرفة  metacogntionأحد التكوينات النظرية املعرفية

املهمة يف علم النفس املعارص ،ولقد لقي اهتامم ًا ملموس ًا عىل املستويني النظري

( )Theoriticallyوالتطبيقي  ،Empiricallyفقد أجرى عليه ( )Brownتطبيقات
متعددة يف خمتلف املجاالت األكاديمية وتوصل هبذه التطبيقات إىل األمهية البالغة

لدور كل من املعرفة وما وراء املعرفة يف التعليم الفعال (احلكمي 2005،ص.)13

وبدأ يف اآلونة األخرية االهتامم بام وراء املعرفة إذ اقتنع الباحثون بان مهارات

ما وراء املعرفة هلا فوائد كثرية للمتعلمني و املعلمني ،والبد أن يكون الباحثون

عىل وعي بأمهية مهارات ما وراء املعرفة و التدريب عىل استخدامها بحيث يتقنون

مفاهيم مهارات ما وراء املعرفة و يامرسوهنا مما يعود أثره عىل املتعلمني فيؤدي إىل
حتسني قدرات املتعلمني عىل حل املشكالت ،و إال كيف يعلمون طالهبم هذه
املهارات دون أن يكون لدهيم وعي هبا و مل يتدربوا عليها (أبو الغيط 2009،ص.)9
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وقد تطور االهتامم هبذا املفهوم يف عقد الثامنينيات وما يزال يلقى كثري ًا من

االهتامم نظر ًا الرتباطه بنظريات الذكاء والتعلم وإسرتاتيجيات حل املشاكل

واختاذ القرار وأصبح هذا املفهوم موضوع ًا للكثري من األبحاث والدراسات

التي تنوعت يف تناوهلا له ،فلقد تناولت الدراسات إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة

وكذلك مهارات املعرفة مرور ًا بنمو هذا املفهوم وتطوره وصو ً
ال إىل كيفية تطبيقه

واستخدامه يف عمليتي التعليم والتعلم (احلسناوي 2006 ،ص .)37فعند ظهور
هذا املفهوم (ما وراء املعرفة) أضيف بعد جديد يف جمال علم النفس املعريف ،وفتح

آفا ًقا واسعة للدراسات التجريبية واملناقشات النظرية يف موضوع الذكاء والتفكري

والذاكرة واالستيعاب ومهارات التعلم ،وقد تطورت العناية هبذا املفهوم يف عقد

نظرا الرتباطه بنظريات الذكاء والتعلم
الثامنينات ,وال يزال يلقى الكثري من العنايةً ،
واسرتاتيجيات حل املشكلة واختاذ القرار (جروان1999 ،ص.)43-42

وما وراء املعرفة  Meta cognitionهو اصطالح يشري إىل معرفة الفرد بكيفية

حصول التعلم عنده ،وبالكيفية التي يتم فيها تذكر املعرفة واسرتجاعها ،وهذه
اخلاصية غري موجودة عند أطفال ما قبل املدرسة وأطفال احلضانة ،ومع أهنا تتطور

بنح ٍو كبري يف سنوات املدرسة االبتدائية والثانوية (عدس 1999 ،ص.)291

وال سيام أن التفكري ما وراء املعريف أصبح اآلن أحد األركان الرتبوية املهمة

التي بدا االهتامم به يتزايد يف الوقت احلارض ،ويعترب مدخ ً
ال لتحقيق األهداف
الرتبوية املرسومة لعملية التعليم والتعلم ،هذا من جانب ،وانه األداة التي القدرة
العقلية لدى املتعلم وتسمح له باستعامل أقىص حد ممكن من قابلياته وطاقاته العلمية
العقلية من جانب أخر.
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ومهارات التفكري ما بعد املعرفة ( )Metacognitive thinking skillsهي

مهارات ذهنية معقدة تعد من أهم مكونات السلوك الذكي يف معاجلة املعلومات
وتنمو مع التقدم يف السن نتيجة للخربات الطويلة واملتنوعة التي يمر هبا الفرد

وتقوم بمهمة السيطرة عىل مجيع األنشطة املوجهة حلل املشكالت (سعادة2003 ،
ص.)79

وهي مهارات ذهنية معقدة ،تعد من أهم مكونات السلوك الذكي يف معاجلة

املعلومات ،وتنمو مع التقدم يف السن من جهة ونتيجة للخربات الطويلة واملتنوعة

التي يمر هبا الفرد من جهة ثانية ،إذ تؤدي مهمة السيطرة عىل مجيع األنشطة املوجهة
حلل املشكالت املختلفة (العيارصة 2011 ،ص .)109

ويؤكد الباحث أن مهارات التفكري فوق املعرفة تعترب أفضل أنواع التفكري ومن

املستويات العليا يف التفكري املتقدم لدى املتعلم فهي جتعل الفرد املتعلم ذا قابلية
وقدرة عىل االنتباه والرتكيز واليقظة واحلامس وتنمي لديه القدرة عىل مواجهة

املشكالت وحلها ،وجتعله مدرك ًا ملا يدور حوله من أمور.

وقد توسع االهتامم بنظرية ما وراء املعرفة يف املجال الرتبوي مؤخر ًا ،فقد

وجد عدد من الباحثني أن مهارات ما بعد املعرفة  skills Metacognitiveهلا فائدة

كبرية للمتعلمني واملعلمني ،إذ أن اإلنسان ليس كائن ًا يفكر فحسب ولكنه قادر عىل
التحكم يف تفكريه ،وتوجيه سلوكه يف اجتاه األهداف النوعية ،وقادر عىل تنظيم ذاته

وتقويمها وان اإلنسان يستعمل فهمه لذاته أدا ًة للتفكر .Hacker,1999:35

وتتمثل مهارات التفكري اخلاصة بام وراء املعرفة قدرة املتعلم عىل ممارسة

العمليات العقلية العليا بعد أن تيقن عدم قدرة املهارات العقلية الدنيا يف مواجهة
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املوقف الذي هو فيه ،وهذا يتطلب منه حتليل املعلومات وتركيبها وتفسريها

ومعاجلتها عقلي ًا متهيد ًا حلل املشكلة التي يواجهها.

وتعد اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة متطل ًبا رضور ًيا وأساس ًيا؛ ألهنا تساعد

الطلبة عىل حتقيق النجاح والتعامل مع املواقف اجلديدة ،وجتعل الطلبة مفكرين

ومتعلمني مدى احلياة (أبو عليا والوهر 2001،ص.)1

وجيب أن نذكر أنه أصبح من دور الرتبية اليوم هي تنشئة متعلمني لدهيم

القدرة عىل ممارسة العمليات العقلية املعرفية وما وراء املعرفية ،وتنمية قدراهتم عىل

التفكري العلمي املنطقي السليم ،إذ يستطيع املتعلمون التوصل من خالله إىل نتائج
واستنتاجات وحتليل املواقف املختلفة وحل املشكالت التي تواجههم.

وإن اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة من االسرتاتيجيات املعرفية التي يستعملها

الطلبة يف تعلم املادة الدراسية وفهمها وتذكرها ،وتتضمن قدرة الفرد عىل معرفة
ما يعرف وما ال يعرف ،وقدرته عىل ختطيط اسرتاتيجية من أجل إنتاج املعلومات

الالزمة،وعىل أن يكون واع ًيا خلطواته واسرتاتيجياته يف أثناء عملية التعامل مع
املشكالت ،وأن يتأمل يف مدى إنتاجيته وتقييمه (أبو رياش وآخران2009 ،

ص .)193وقد ركزت االجتاهات احلديثة عىل اسرتاتيجيات ماوراء املعرفة التي

تتمثل يف وعي املتعلم بالعمليات املعرفية التي يقوم هبا يف أثناء التعلم والتحكم
فيها .ويالحظ أن الدراسات والبحوث املتعلقة بعملية التعلم والتعليم عامة ويف

جمال املناهج وطرائق التدريس السيام أن مفهوم ماوراء املعرفة ()Met cognition
يرتبط بذاكرة الفرد هذا ماأكد ُه املتخصصون يف علم النفس املعريف ويسعى لتحقيقه
املتخصصون يف جمال املناهج وطرائق التدريس (عبد السالم 2006 ،ص.)104

424

أ.م .نجم عبد اهلل املوسوي

ولقد حظي موضوع ما وراء املعرفة باهتامم ملحوظ يف السنوات القليلة املاضية

باعتباره طريقة جديدة يف التفكري إذ انه جيعل من عملية التفكري موضوع ًا يدرس

فض ً
ال عن تعلم التفكري و ممارسته و التدريب عليه يف مواد و موضوعات دراسية

متنوعة ،فالفرق بني اخلبري يف حل املشكالت و األقل قدرة أن اخلرباء يفهمون
تفكريهم و يرشحونه بينام ال يستطيع ذلك اآلخرون (الفيل2008 ،ص.)24

وقد أفاد مصممو التدريس وعلامء تكنولوجيا التعليم مما توصلت إليه النظرية

املعرفية ونظرية معاجلة املعلومات اإلنسانية بأخذ نتائجها يف اعتبارات تصميم

مواقف تدريسية وتدريبية إذ أفادوا من نتائج الدراسات التجريبية (اخلاصة
باملجال) وتم نقلها وتطبيقها واإلفادة منها يف توجيه التدريس والتدريب نحو فهم
جديد ألسلوب تعلم األفراد للتوصل إىل نتائج مثىل (اهلنداوي 2003 ،ص.)4

لذا ال ُبدَّ من استعامل الطلبة اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف أثناء تعلمهم؛

ألن املعرفة هبذه االسرتاتيجيات ,والوعي باستعامهلا يف مواقف التعلم املختلفة

تؤدي بشكل أو بآخر إىل التقليل من صعوبات التعلم (إبراهيم2005 ،ص،)105
وللمدرس دور يف تطوير مهارات ما وراء املعرفة وذلك يف الوقوف عىل اإلسرتاتيجية
املستعملة من الطلبة يف املوقف التعليمي ,وخطوات تلك اإلسرتاتيجية من أجل

تدريبهم عىل كيفية استعامهلا (أبو رياش 2007 ،ص.)42

وإن الغاية األساسية من تدريب الطلبة عىل التفكري ما وراء املعريف هو التخيل

عن اإلحساس بعدم القدرة ،بحيث يصبحون أكثر إدراكا ملا يقومون به ،ويسيطرون
عىل تفكريهم ،ويتأملون فيام يقومون به عندما يريدون أن يصلوا إىل نتيجة مدعمة

بشكل جيد ،و حتى يستطيعوا أن يستمروا يف التأمل طوال حياهتم يف تفكريهم ،فال
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بد من التوجه نحو تعليم التفكري بمهارة ،يتضمن حتفيز الطلبة عىل القيام بأشكال

معينة من التفكري يف التفكري (نوفل و سعيفان 2011 ،ص.)270

ويرى الباحث انه ال بد من الرتكيز عىل مهارات التفكري بصورة عامة والسيام

مهارات التفكري اخلاصة بام وراء املعرفة بمختلف اسرتاتيجياهتا والعمل عىل تنميتها

يف شخصية الطلبة املعدين ملهنة التعليم والتدريس وذلك الن هلا أثر ًا كبري ًا يف خلق
ثم جعل الدرس فعا ً
ال ومن ثم تعود نتائجه عىل بناء
املعلم واملدرس الفعال ومن ّ

اجليل اجلديد الذي سيحمل مشعل العلم واملعرفة .وكذلك ال بد من وعي الفرد أو
الطالب بتفكريه والعمليات العقلية اخلاصة التي يامرسها عند قراءته للموضوع (عبد

الباري 2010 ،ص .)168واستناد ًا إىل ما تقدم فان التعلم باستعامل اسرتاتيجيات
ما وراء املعرفة يشتمل عىل ما يأيت:

1 .1املعرفة اخلاصة أو الشخصية باملهمة املراد القيام هبا واملهارات املعرفية التي
يقتضيها القيام بتلك املهمة واختيار اإلسرتاتيجية املالئمة النجاز املهمة.

2 .2وعي الدارس أو القارئ بام يريد حتقيقه أو ما يسعى إليه النشاط التعليمي
واإلجراءات التي ينبغي أن يقوم هبا من اجل ذلك.

3 .3ضبط القرارات واألفعال التي يقوم هبا الدارس ذاتي ًا يف أثناء ممارسة
النشاط يف ضوء معرفته ووعيه املشار إليه (عطية 2009 ،ص.)141

متطلبات تعلم ما وراء املعرفة
1.1املعرفة :و تتضمن معرفة املتعلم لطبيعة التعلم و عملياته و أغراضه
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ومعرفة اسرتاتيجيات التعلم الفعال ووقت استعامهلا.
2.2الوعي :و يعني وعي املتعلم باإلجراءات التي ينبغي القيام هبا لتحقيق
نتيجة معينة و يتضمن ثالثة أبعاد هي الوعي بمتغريات الشخصية والوعي
بمتغريات املوقف التعليمي و الوعي بمتغريات اإلسرتاتيجية املالئمة.

3.3التحكم :و يشري إىل طبيعة القرارات الواعية التي يتخذها املتعلم بناء عىل
معرفته و وعيه (مصطفى 2001،ص.)10

خصائص املفكر فوق املعريف:
1 .1لديه وعي تام بمهمته.

2 .2حيدد هدفه و خطوات حتقيقه.

3 .3يلتزم باخلطة التي يضعها مع وجود مرونة يف أثناء التنفيذ.
4 .4يتأمل فيام يفعل أو يفكر.

يقوم ما توصل إليه يف كل خطوة.
5 .5يفكر باستمرار و ّ

6 .6يراقب ما يفعله أو يفكر فيه و يتأمل يف تفكري اآلخرين.

7 .7ال يرتك األمور تسري دون وعي أو ختطيط.
8 .8يرتوى يف اختاذ قراراته.

9 .9يلغي من حياته كلمة ال استطيع فكل يشء يمكن أن يفعله بالتعلم و
املثابرة.

1010هيتم بتعرف مواطن الضعف يف أدائه حتى يعاجلها (أبو الغيط2009 ،
ص .)48
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إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة
1 .1إسرتاتيجية االستكشاف.
2 .2اإلسرتاتيجية احلوارية.

3 .3إسرتاتيجية حل املشكالت.

4 .4إسرتاتيجية املحاكاة.

5 .5إسرتاتيجية لعب األدوار.

6 .6إسرتاتيجية العصف الذهني.

7 .7إسرتاتيجية التدريس اخلاص املنفرد.

8 .8إسرتاتيجية البيان العميل (العرض العميل).

9 .9إسرتاتيجية التقديم.

1010إسرتاتيجية التفكري بصوت عال.

1111إسرتاتيجية اخلربوية (دورة كولب يف التعلم).

1212إسرتاتيجية الذكاءات املتعددة.

1313إسرتاتيجية التدريس التباديل.

1414إسرتاتيجية تفسري الوسائل البرصية (.)SNIPS
1515إسرتاتيجية روبنسون (.)SQ3R

1616إسرتاتيجية تعيني األمهية.

1717إسرتاتيجية اجلدول الذايت(.)K.W.L
1818إسرتاتيجية طرح األسئلة.
1919إسرتاتيجية الرتكيب.

2020إسرتاتيجية التعديل والتصحيح.
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2121إسرتاتيجية التلخيص.

2222إسرتاتيجية املراقبة (مراقبة الذات).

2323إسرتاتيجية االستدالل( .جابر 1999 ،ص.)87
األمهية الرتبوية السرتاتيجيات ماوراء املعرفة
إن السرتاتيجيات ماوراء املعرفة أمهية تربوية تتلخص بام يأيت:
1 .1حتسني اكتساب املتعلمني لعمليات التعلم املختلفة.

ويقوم تعلمه اخلاص.
2 .2االهتامم بقدرة املتعلم عىل أن خيطط ويراقب ّ

3 .3االنتقال بالطلبة من مستوى التعلم الكمي والعددي إىل مستوى التعلم
النوعي.

4 .4تطوير التفكري لدى املتعلم باعتباره حمور العملية التعليمية.

5 .5تساعد املتعلم عىل القيام بدور اجيايب يف أثناء مشاركته بعملية التعليم.

6 .6جتعل املتعلم قادر ًا عىل مواجهة الصعوبات يف أثناء التعلم وإعادة النظر يف
األساليب والنشاطات الذهنية التي يستخدمها.

ويرشحه.
7 .7حتول املتعلم إىل خبري ،أي يفهم تفكريه
ُ

8 .8زيادة حتكم املتعلم فيام اكتسبه من معارف وتوليد أفكار جديدة وإبداعية.

9 .9زيادة كفاية املتعلم يف حل املشكالت (اهلاشمي والدليمي2008 ،
ص.)52
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مفهوم إسرتاتيجية اجلدول الذايت ()K.W.L
وهي من االسرتاتيجيات املعرفية التي ظهرت نتيجة للتقدم العلمي والتطور

احلاصل يف ميدان علم النفس الرتبوي واملعريف ،هدفها حتسني عملية التعليم
والتعلم باالعتامد عىل ما لدى املتعلم من معلومات وهتدف إىل رفع الكفاءة العلمية

للمتعلمني من طريق ممارسة التعلم بصورة ذاتية.

وهي إسرتاتيجية ما وراء معرفية يمكن استعامهلا يف تدريس العديد من املواد

العلمية واإلنسانية ويف املراحل الدراسية كافة ،لكوهنا إسرتاتيجية بسيطة التكوين
واخلطوات وليس فيها أية عملية تعقيد بالنسبة للمتعلم ،ولقد أثبتت البحوث

والدراسات الرتبوية التجريبية قابليتها عىل رفع مستوى التحصيل العلمي لدى
املتعلمني ويف خمتلف املراحل الدراسية ابتدا ًء من املرحلة االبتدائية وانتها ًء بمرحلة

التعلم العايل ،وتعتمد هذه اإلسرتاتيجية يف مكوناهتا عىل النظرية البنائية يف اكتساب

املعرفة بل تعدها الركيزة األساسية لتكوينها.

ويمكن استعامهلا وتطبيقها يف املراحل الدراسية مجيعها ،ومع طلبة الصف

مجيعهم ،هبدف تعزيز املامرسات القرائية اجليدة من اجل الوصول إىل االستيعاب

األمثل للامدة املقروءة (عطية 2009 ،ص.)253

وإسرتاتيجية اجلدول الذايت ( )K.W.Lيمكن استعامهلا مع النصوص غري

القصصية (اخليالية) ألي صف وألية مرحلة عمرية وبأي حمتوى تعليمي وهذا

التأكيد يدفع باجتاه استخدام هذا النموذج التدرييس أو اإلسرتاتيجية التدريسية
يف املواد التعليمية كافة والتي يتضمن حمتواها التعليمي نصوص ًا تستهدف التحليل

والدراسة والفهم (دايرسون 2004 ،ص.)163
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وهي إسرتاتيجية مؤثرة تساعد الطلبة عىل بناء املعنى وتكوينه ،وقبل أن يندمج

الطالب يف حماكاة أو قراءة فصل أو اإلنصات ملحارضة أو مشاهدة فلم أو عرض،

حيدد الطالب ما الذي يعتقد أن يعرفه عن املوضوع ،وما الذي يريد أن يعرف عن
املوضوع ،وبعد القراءة أو االستامع أو املالحظة حيدد الطالب ما الذي تعلمه (عبد

الباري 2010 ،ص.)311

وهي اسرتاتيجية قدمتها دونا أوغل (1986 )Donna Ogleهبدف تنشيط

عمليات التفكري قبل دراسة املوضوع ويف أثنائها وبعدها .وتعد هذه اإلسرتاتيجية

إحدى الوسائل املستخدمة لتنمية املعرفة السابقة لدى الفرد وتسهم يف تعميق الفهم
ويف متابعة عمليات التعلم وحل املشكالت (أماين 2007 ،ص .)35وكانت هتدف
منها إىل مساعدة املتعلمني عىل تكوين معنى للتعلم (أبو جادو ونوفل2007 ،

ص.)80

وتعد إسرتاتيجية اجلدول الذايت املعروفة باسم ( )K.W.Lإحدى اسرتاتيجيات

ماوراء املعرفة التي تتضمن (ماذا أعرف  ,ماذا أريد أن أتعلم  ,ماذا تعلمت)( ،اهلاشمي

والدليمي 2008 ،ص .)159هي اسرتاتيجية تعلم هتدف إىل تنشيط معرفة الطلبة
السابقة وجعلها نقطة انطالق أو حمور ارتكاز لربطها باملعلومات اجلديدة القادمة

(العليان 2005 ،ص.)37

وبني ( )Ncrel,1995أن إسرتاتيجية اجلدول الذايت ( )K.W.Lتساعد الطلبة عىل

تنشيط املعرفة السابقة ،إذ هي أنموذج لتنشيط التفكري ،وتدل األحرف عىلWhat :

 :I Know ? Kوتعني ُمساعدة الطلبة بتذكر ما يعرفون حول املوضوعW: What .

تعلمهWhat .
 ?I Want to Knowوتعني ُمساعدة الطلبة كي يدركوا ما يريدون
ُ
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 I Learned?: Lوتعني ُمساعدة الطلبة كي ُيميزوا ما تعلموهNcrel , 1995,p:( .

 .)1وتو ّفر اسرتاتيجية اجلدول الذايت (- )K-W-L-Hبوصفها من اسرتاتيجيات

ما وراء املعرفة -الفرص للمتعلم باستمرار لتقويم نفسه حول ما َيع ِرف ،وما ال

يع ِرف ،إذ إنه حينام يعرتف بام ال يعرف فإنّه سيرُ كز عنايته ،وقدراته عىل القضايا
التي ال يعرفها ،للتغ ّلب عىل الصعوبات التي تعيق استيعابه املوضوع القرائي ،زيادة
عىل إظهار الطالب بأنّه يع ِرفُ ،ي ِّ
مكنه من إدراك املعرفة ،واملهارات الكامنة داخله،

التي متنحه املزيد من الثقة يف التعلم ،وإكسابه املزيد من فرص النجاح (العتوم
وآخرون 2009،ص.)276

وإن إسرتاتيجية اجلدول الذايت ( )K.W.Lقائمة عىل اجلهد الفردي الذايت الذي

يبذله املتعلم لتعليم نفسه بمساعدة املعلم من طريق إتباع اخلطوات واإلجراءات
املناسبة للتعلم وحتفيز التفكري وجعل املتعلم يعيش حالة تواصل مع املوضوع

العلمي الذي يتناوله.

بأمهية يقظة الفرد ووعيه ملا يوظفه من
لذلك نادى كثري من الرتبويني
ّ
اسرتاتيجيات يف حل مشكلة ما أو قضية تشغل باله ,وما يستعمله من منشطات

تثري هذه االسرتاتيجياتّ ،
أمهية ضبط الفرد املتعلم لعملية
وأكدوا من ناحية أخرى ّ

ّ
بأمهية
وحتكمه هبا ,وتوجيهه الوجهة الصحيحة املنوط هبا ,فهم يعتقدون
تعلمه
ّ

املتعلم مستق ً
ال يف تفكريه ،وأن يكون قادر ًا عىل توجيه عملياته العقلية وعملية تعلمه

الوجهة التي تؤدي إىل حتقيق اهلدف املنشود ،فكلام كان الفرد واع ًيا باالسرتاتيجيات
ً
ضابطا هلا أدى ذلك إىل نتائج مثرية وفاعلة ،واىل
التي يوظفها يف تعلمه متحكماً هبا

فهمه واستيعابه (دروزة 1995 ،ص.)94
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ويتبني مما مره ذكره أن اسرتاتيجية اجلدول الذايت ( )K.W.Lال تعد املعلم حمور

العملية التعليمية ،بل ترى أن املتعلم هو حمور التعليمية الن له أثر ًا كبري ًا وواضح ًا

ومتميز ًا يف كل حقل من حقول اجلدول الذايت ،فهي تبني أفكارها عىل ما لدى املتعلم

من أفكار وجتعلها منطلق ًا نحو أفكار أخرى اكرب وأوسع واشمل وأدق ،ومن ثم
فان دور املتعلم فيها دور اجيايب وليس دورا سلبيا النه يعطي رأيه وحيلل ويناقش
ويستمع وينتقد ويبدي رأيه بام لديه من معلومات وما يريد من أفكار وتنمي لديه

روح الشعور باملسؤولية واالبتعاد عن االتكالية أو استالم املعلومات اجلاهزة فقط.
وهذه اإلسرتاتيجية تثري املعرفة السابقة لدى املتعلم ،وجتعله يضع أهداف ًا ملا

يقرأ ،وتساعده عىل مراقبة فهمه وتقويم استيعابه ،وتزويده بفكرة التفكري بام وراء

النص (الدليمي 2009 ،ص.)188

وبني (ياسني وراجي )2012 ،أن اسرتاتيجية  K.W.Lتسمى إسرتاتيجية املعرفة

السابقة واملكتسبة يف التدريس ،وقد ابتكرت هذه اإلسرتاتيجية دونا أوغل عام

 1986من كلية لويس الوطنية يف ايفانستون يف الواليات املتحدة األمريكية ،وهذه
اإلسرتاتيجية تندرج ضمن نامذج واسرتاتيجيات التعلم املعرفية وتتكون من ثالث

مراحل هي:

األوىل :ويرمز هلذه املجموعة باحلرف ( )Kنسبة إىل  ،What I Knowتركز

املرحلة األوىل من هذه اإلسرتاتيجية (ماذا اعرف عن املوضوع) عىل املعرفة السابقة

ألهنا ركن رئيس يف استيعاب املتعلمني للمعلومات اجلديدة ،وألنه من خالل هذه

اخلطوة يعاد تنظيم املعرفة املكتسبة سابق ًا لتتالءم مع املفاهيم واملعلومات اجلديدة،
ويمكن تصنيف ما يعرفه املتعلمون من معلومات عن املوضوع املستهدف وفق ًا
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للمخطط وتصحيح املعلومات اخلاطئة التي كان يمتلكها بعض املتعلمني عن
املوضوع قبل البدء بالتدريس ولذلك تعد هذه اخلطوة عصف ًا ذهني ًا للمتعلمني عن

املوضوع واملعلومات السابقة.

الثانية :ويرمز هلذه املرحلة باحلرف ( )Wنسبة إىل (،)What I Want to Know

(ماذا أريد أن أعرف عن املوضوع) ،فإهنا نشاط مجاعي ،تقدم هلم اسرتاتيجية
تساعدهم عىل تنظيم معلوماهتم ،وما يرغبون يف تعلمه عن املوضوع وحتديد ما

يبحثون عنه وما يرغبون يف اكتشافه ،وحياول املعلم هبذه اخلطوة أن يرفع دافعية

املتعلمني للتعلم.

الثالثة :ويرمز هلذه املرحلة باحلرف ( )Lنسبة إىل  ،What I Learnedفهي

مرحلة تقويمية هدفها بيان مدى اإلفادة من موضوع الدرس وحتديد ما تعلمه
املتعلمون فع ً
ال عن املوضوع (ياسني وراجي 2012 ،ص.)147 – 146
أهداف إسرتاتيجية اجلدول الذايت ()K. W. L
حددت أوغل ( )Ogleأهداف نموذجها هبدفني رئيسني مها:

1 .1إدخال الطلبة يف عملية القراءة النشطة والفاعلة التي تعنى بطرح األسئلة
والتفكري باملفاهيم والتساؤالت الواردة يف أثناء القراءة.

2 .2تعزيز كفاية الطلبة يف وضع أهداف للقراءة ،ومجع املعلومات من
النصوص وتأليف خطوط عريضة لألفكار الواردة وكتابة ملخصات

ترتكز عىل تلك اخلطوط العريضة (الفامهي2009،ص.)13
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3 .3تساعد املتعلمني عىل مراقبة فهمهم.

4 .4تثري معرفة املتعلمني السابقة (دايرسون 2004 ،ص.)193
5 .5اسرتجاع املتعلمني للمعرفة السابقة عن موضوع الدرس.
6 .6مساعدة املتعلمني عىل إدارة فهمهم للنص وضبطه.

7 .7إعطاء فرصة للمتعلمني الستخالص أفكار ما وراء النص (يوسف،
 2011ص.)361

مهارات اسرتاتيجية اجلدول الذايت ()K.W.L
تتضمن إسرتاتيجية اجلدول الذايت بوصفها من اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة
َّ

ثالث مهارات رئيسة هي:

 )1التخطيط :وهو أن يكون للمتع ّلم هدف ما موجه ذاتي ًا ،أي يكون لديه خطة

وتتضمن هذه املهارة األسئلة اآلتية :ما طبيعة
واضحة ،لتحقيق اهلدف املنشود،
ّ

املهمة القرائية؟ وما هديف الذي أسعى إىل حتقيقه؟ وما املعلومات التي احتاجها؟

وكم من الوقت واملوارد احتاج؟

ُّ
(التحكم الذايت) :ومت ِّثل آلية اختبار الذات ،ملراقبة حتقيق اهلدف،
 )2املراقبة

وهي القدرة والرغبة يف تنظيم القدرات العامة للمتع ّلم ،لتتالءم مع عنارص املوقف

لدي فهم واضح ملا افعله؟ وهل للمهمة
أو متطلباته،
وتتضمن األسئلة اآلتية :هل َّ
ّ
القرائية معنى؟ وهل أب ُلغ أهدايف؟ وهل يتعينَّ عيل إجراء تغيريات؟

تتضمن قدرة املتع ّلم عىل تقويم إمكاناته وقدراته يف ضوء ما
 )3التقويم:
ّ

توصل إليه من نتائج يف أثناء أداء املهمة القرائية ،ومراجعته جوانب القوة والضعف
ّ
العدد الثامن  ..حمرم / #1435كانون األول 2013م
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غت هديف؟ وما الذي نجح لدي؟
التي وقع فيها،
وتتضمن األسئلة اآلتية :هل ب َل ُ
َّ

املرة القادمة؟ (العتوم وآخرون،
وما الذي مل ينجح؟ وهل سأعمل بشكلٍ مخُ تلف يف َّ
 2009ص.)276 - 275

مميزات إسرتاتيجية اجلدول الذايت
1 .1الرتكيز عىل فكرة التعلم النشط وجعل املتعلم حمور العملية التعليمية تأكيد
مبدأ التعلم الذايت.

2 .2تنشيط املعرفة السابقة للمتعلمني وإثارة حب استطالعهم.

3 .3ربط املعلومات السابقة باملعلومات اجلديدة.

4 .4جعل التعلم ذا معنى بتحسني مستوى الفهم لدى املتعلمني( .ياسني ،حسني،
 2011ص.)427

5 .5تساعد املتعلمني عىل تقدير ما يتعلمونه وقيادة أنفسهم يف عملية التعلم.
6 .6تعمل عىل زيادة البنية املعرفية لدى املتعلمني

7 .7استخدامها لعملية تقويمية بتحديد املتعلم ما يريد تعلمه ومقارنته مع ما تعلمه.

8 .8تعويد املتعلم عىل التفكري قبل القراءة ويف أثنائها وبعدها.

9 .9التمرن عىل الدقة يف القراءة وفحص النص املقروء.

1010تسهيل تعلم املوضوعات الصعبة (عطية 2010 ،ص .)175
وهناك كذلك جمموعة من املميزات التي ذكرها (جمدي )2005 ،وهي:

1 .1تعزيز فكرة التعلم التي جتعل املتعلم حمور العملية التعليمية بدال من املعلم.

2 .2متكن املعلم من أن يتيح للمتعلمني معاجلة أي موضوع مهام كانت درجة
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صعوبته ،وذلك من خالل تنشيط معرفتهم السابقة.

3 .3يمكن استخدامها يف أي مستوى ،وأي صف درايس ،بسبب قوة األساس
الذي تستند إليه.

4 .4متكن املتعلمني من تقييم وقيادة تعلمهم اخلاص.

5 .5تساهم يف جذب اهتامم املتعلمني وإثارة فضوهلم.

6 .6تسهم يف حتسني فهم املوضوع لدى الطلبة ،وجتعل التعلم ذا معنى.

7 .7تساعد يف ربط املعلومات السابقة باملعلومات اجلديدة.

8 .8يمكن تطبيقها يف كل املستويات الدراسية (جمدي 2005 ،ص.)125
وكذلك هناك مميزات إلسرتاتيجية اجلدول الذايت ( )K.W.L.Hذكرها (عطية،

 )2010وهي:

1 .1أهنا ذات فعالية عالية يف تنمية مهارات التفكري ما وراء املعرفة.
2 .2تعود الطالب التفكري قبل القراءة ويف أثنائها وبعدها.
3 .3تعود الطالب الدقة يف القراءة وتفحص املقروء.

4 .4تؤكد مبدأ التعلم الذايت واالعتامد عىل النفس يف التعلم.
5 .5تسهم يف زيادة البنية املعرفية عند املتعلمني وتنظيمها.

6 .6ذات فعالية كبرية يف تنشيط املعرفة السابقة وإثارة الفضول يف التفكري.
7 .7تسهل تعلم املوضوعات الصعبة.

8 .8تدرب الطلبة عىل تقرير ما يتعلمونه وتوجيه ذواهتم يف عملية التعلم.
(عطية ،2010 ،ص.)175

العدد الثامن  ..حمرم / #1435كانون األول 2013م

437

التفكري وعالقته باسرتاتيجيات ما وراء املعرفة

خطوات التدريس بإسرتاتيجية اجلدول الذايت ()K.W.L
جيب إتباع اخلطوات اآلتية للتدريس بإسرتاتيجية اجلدول الذايت:
1 .1حيدد املعلم النص ،ويمهد له بإعطاء فكرة عامة عن املوضوع.
2 .2يكلف املعلم املتعلمني برسم ثالثة أعمدة عىل أوراق خاصة بحيث يسمى
العمود األول ( )Kوالعمود الثاين ( )Wوالعمود الثالث (.)L

3 .3يدون املتعلمون كل ما يعرفونه عن املوضوع باإلفادة من عنوانه يف احلقل أو
العمود األول ( )Kقبل قراءة النص ،ويساعد املعلم هنا املتعلمني بإثارة أسئلة

تؤدي إىل عصف أفكارهم.

4 .4يشجع املعلم املتعلمني عىل طرح األسئلة ،وتسجل هذه األسئلة يف العمود
الثاين ( )Wوقد يشارك املعلم بإثارة األسئلة.

5 .5تدوين إجابات املتعلمني عن األسئلة واألفكار املوجودة يف احلقل الثاين ()W

يف احلقل الثالث ( )Lوهنا يشجع املعلم املتعلمني عىل أن يكتبوا كل ما تعلموه

عن املوضوع ،وكل يشء وجدوه ممتعا (الدليمي 2009،ص.)190-189

وهناك خطوات أكثر تفصي ً
ال أوضحها (اهلاشمي والدليمي )2008 ،لتنفيذ

إسرتاتيجية اجلدول الذايت ( )K.W.Lوهي:
1 .1اختيار النص.

2 .2مراجعة النص وتقديم معاين للكلامت الصعبة.

3 .3جتهيز جدول لكل طالب استعدادا لتنفيذ اخلطوات الالحقة.
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4 .4يقرأ الطالب العنوان واألسطر األوىل من النص ،ثم جييبون عن األسئلة
ويطلب املعلم منهم أن يقوموا بتعبئة اجلزء األول من اجلدول.

5 .5بعد االنتهاء من كتابة ما يعرفه الطالب عن املوضوع ينتقلون إىل كتابة
بضعة أسئلة يف اجلزء الثاين من اجلدول يف املوضوع ،وهي األشياء التي

تدور يف أذهاهنم ،وبحاجة الن يتعلموا أكثر عنها.

6 .6ينبغي عىل املعلم أن يعطي الطلبة الفرصة للمناقشة واحلوار والقراءة
املتفحصة ،لإلجابة عن كل تساؤالهتم الواردة يف اجلزء الثاين من اجلدول

ويمكن للمعلم أن يدون بعض أسئلة الطالب واقرتاحاهتم يف املوضوع

عىل السبورة.

7 .7يعطي املعلم الطالب وقتا كافيا ،يعتمد عىل طول النص وصعوبته لقراءة
النص ،ويعمل الطالب عىل تعبئة اجلزء الثالث من اجلدول يف ما تعلموه
من معلومات جديدة ،أو ما أضافوه إىل خمزوهنم املعريف.

8 .8يتبقى عىل الطلبة أن ينتبهوا إىل ما يريدون أن يتعلموه عن املوضوع وهذا
يتيح جما ً
ال للبحث والتقيص والتعلم.

وبعد االنتهاء من قراءة النص وتعبئة اجلدول ،هناك جمموعة من املهامت التي

يمكن للمعلم أن يؤدهيا ملساعدة الطالب عىل فهم أفضل للموضوع وأمهها ما يأيت:
1 .1كتابة مجل تلخيصية للنص باالشرتاك مع الطلبة.

2 .2توجيه الطلبة لعمل خرائط مفاهيمية ،بإعطاء كل طالب الفرصة لتشكيل
خرائط املعرفة ألبرز األفكار ،وتبادل األفكار مع الزمالء.
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3 .3بعد جتهيز اخلرائط املعرفية يوجه املعلم الطالب بعمل تلخيص للموضوع
والتلخيص واحدة من املهارات الصعبة ،ألهنا تتطلب قدر ًا كبري ًا من
املعرفة.

4 .4يعطي املعلم املجال لكل طالب وطالبة بإصدار أحكام خمتلفة تتعلق
بامللخصات ،ويقدم التغذية الراجعة للطالب ،لتحويل التلخيص

الضعيف إىل تلخيص جيد.

5 .5يمكن للمعلم أن يطلب كتابة تقارير صفية كمرشوع فردي أو مجاعي.
(اهلاشمي والدليمي 2008 ،ص.)162 – 161

ويرى (عطية )2009 ،أن إلسرتاتيجية اجلدول الذايت خطوات ُمتسلسلة

تتدرج من املعرفة البسيطة ،واخلربة السابقة إىل ُمستويات ُمتقدمة يف التفكري
ّ
واملعرفة ،وهي عىل النحو اآليت:

املدرس عن املوضوع بذكر عنوانه،
1.1مرحلة اإلعالن عن املوضوع :وفيها ُيعلن ّ
وكتابته يف أعىل السبورة ٍ
بخط واضح ،مع بيان األطر الواضحة له.
2.2مرحلة ماقبل القراءة :و ُيرمز هلا باحلرف ( )Kللداللة عىل ما يعرفه الطالب

عن املوضوع ،وهتدُ ف هذه املرحلة االستطالعية إىل مساعدة الطلبة يف ُّ
تذكر
ما يعرفونه عن موضوع القراءة من معلومات واستدعائه ،وبيانات سابقة،
املدرس الطلبة للمشاركة يف
بتنشيط معرفتهم ،واستدرار أفكارهم،
ّ
ويوجه ّ

دون هو والطلبة مالحظاهتم ،وأفكارهم
مناقشة أفكارهم السابقة ،وبعدها ُي ّ
الرئيسة ،وذلك يف العمود األول من اجلدول.
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3.3مرحلة ما الذي أريد أن أعرفه؟ :و ُيرمز له باحلرف ( )Wوهي اخلطوة الثانية من

ٍ
أهداف لقراءهتم ،التي ُيمكن
مرحلة ما قبل القراءة ،وفيها يبدأ الطلبة بتحديد

دون يف العمود الثاين من اجلدول.
صياغتها عىل شكل أسئلة ُت ّ

يتفحص الطلبة كل فقرة من فقرات النص املقروء،
4.4مرحلة القراءة :وفيها ّ
فيبدؤون بالتو ّقع ،وبعد قراءة الفقرة ُينقحون ،ويحُ دثون ذاكرهتم اخلاصة

بالنص ،فض ً
ال عن توقعاهتم ،ومن ثم يكملون قراءهتم ،وبعدها يبحثون عن
إجابات لألسئلة التي ُحدّ َدت مسبق ًا.

5.5مرحلة ما بعد القراءة :وتتمثّل يف طرح التساؤل اآليت :ماذا تع ّلمت من قراءة
النص؟ ،و ُيرمز هلا باحلرف ( ،)Lوبام أن األسئلة املطروحة يف العمود الثاين

َو َّج َهت القراءة لإلجابة عنها ،يبدأ الطلبة بتعبئة العمود الثالث من اجلدول

ٍ
بمعلومات وإجابات خمتلفة ُت ّ
شكل ما تعلموه من قراءهتم النص ،ومن

ا ُملحتمل أن يتع ّلموا معلومات إضافية خارجة عن نطاق األسئلة التي ُط ِرحت؛

دون يف العمود الثالث أيض ًا.
لذا ُت ّ

6.6مرحلة تقويم ما ُأ ِ
نجز :وفيها يجُ ري كل طالب تقوي ًام لمِ ا تع َّلمه من قراءة النص،
وذلك بموازنة حمتوى العمود الثالث (ماذا تع ّلمت؟) بمحتوى العمود الثاين

(ماذا أريد أن أتع ّلم؟) ،بمعنى أنهّ م يوازنون بني ما كانوا يرغبون يف تع ّلمه،
ال؛ ملعرفة مدى حتقق أهداف الدرس ،فض ً
وما تعلموه فع ً
ال عن تعديل بعض
ا ُملعتقدات اخلاطئة التي ر ّبام كانت لدى بعض الطلبة قبل التع ّلم اجلديد.

7.7مرحلة كيف ُيمكنني تع ّلم املزيد؟ و ُيرمز هلذه املرحلة باحلرف ( ،)Hوفيها يحُ دد

الطلبة مصادر االستزادة من املعلومات ،وحتقيق تع ّلم أفضل ،وتدوين األسئلة
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التي مل يجُ يبوا عنها ،فض ً
ال عن األسئلة التي استجدّ ت يف أذهاهنم بعد القراءة،

وهذا يعني أن التع ّلم عملية مستمرة ال تتو ّقف عند حدٍّ معني.

8.8تأكيد التع ّلم :وفيها يطلب املدرس من الطلبة تأكيد ما تعلموه من طريق:
•تقديم عرض شفوي لمِ ا تعلموه.

•حتديد جماالت اإلفادة مما تع ّلموه ،وتطبيقه.

•تلخيص ما تعلموه من املوضوع (عطية 2009 ،ص .)175 - 173
أغراض إسرتاتيجية اجلدول الذايت()K.W.L
هناك عدة أغراض وفوائد الستعامل أية إسرتاتيجية وهلذه اإلسرتاتيجية فوائد

كثرية أوردها ( )Conner, 2002هي:

 -11 .1تثري معرفة الطلبة السابقة.
 -22 .2تضع أهداف ًا للقراءة.

 -33 .3تساعد الطلبة يف تقويم استيعاهبم للنص.
 -44 .4تساعد الطلبة يف مراقبة فهمهم.

 -55 .5تزود الطلبة بفرصة لتوسيع أفكارهم بام وراء النصConner,( .

)2002, P: 78
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اجلدول اخلاص بإسرتاتيجية اجلدول الذايت ()K.W.L
What I wont learn What I did learn
(ما أريد أن عرفه)
(تعلمت)
W
L

What I know
(ما اعرفه)
K

* مللء احلقل األول يسأل املعلم طلبته (كنوع من العصف الذهني) عن

الكلامت واملصطلحات والعبارات التي ترتبط باملوضوع ،وتلك املعلومات واملعرفة
يتم تدوينها يف العمود ( )K) (What I knowوبعد أن ينتهي الطلبة من ذلك تتم

عملية مناقشتهم فيام كتبوه ودونوه يف احلقل (.)K

وينبغي للمعلم أن يسأل الطلبة ملساعدهتم عىل توليد األفكار وتشجيعهم

عىل ما يدور يف أذهاهنم من معان ومعارف ترتبط باملوضوع ،ويفيد ذلك خاصة يف
األفكار واملعاين الغامضة ،كأن يسأل ماذا تعتقد يف ذلك؟
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* يسأل املعلم الطلبة عام يريدون معرفته عن املوضوع ،ويتم تسجيل هذه

األسئلة يف العمود أو احلقل الثاين ( )W) (What I wont learnويسأل املعلم طلبته

لتشجيعهم عىل توليد األفكار لتدوينها يف احلقل ( ،)Wمثل ماذا تريد أن تتعلم عن

هذا املوضوع؟ وهكذا...

* بعد أن يقرأ الطلبة النص يقوم الطلبة بتدوين ما تعلموه يف العمود أو احلقل

الثالث ( )L) (What I did learnإذ ينبغي للطلبة البحث عن إجابات لألسئلة التي

قاموا بتدوينها يف العمود (( )Wيوسف 2011 ،ص)363

وال بد من اإلشارة إىل أن اجلدول اخلاص بإسرتاتيجية اجلدول الذايت ()K.W.L

والذي وضع ألول مرة مع اإلسرتاتيجية ،كان حيتوي عىل ثالثة حقول فقط ،يف حني

جلأ بعض الباحثني والدارسني املتخصصني بالعلوم الرتبوية والنفسية إىل إضافة
حقل أخر ،بل إن بعضهم اآلخر سمح بإضافة أكثر من حقل إىل اجلدول اخلاص
هبذه اإلسرتاتيجية ،وهذا ما أوضحه (ياسني ،وراجي 2012 ،ص.)147
دور املعلم يف إسرتاتيجية اجلدول الذايت()K.W.L
يتحدد دور املعلم يف هذه اإلسرتاتيجية بالنقاط اآلتية:
1 .1الكاشف عن معارف الطلبة املسبقة كأساس للتعلم اجلديد.

2 .2الضابط الذي يضبط الظروف الصفية ،وإدارة جمموعات النقاش.
3 .3املوجه واملنظم ،ملعرفة الطلبة ضمن خمطط تنظيمي فاعل.

4 .4املحاور ،واملولد لألسئلة التي تعمل عىل إثارة تفكري الطلبة.
5 .5توجيه الطلبة نحو ما ينبغي هلم فهمه واإلحاطة به.
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6 .6املقوم ألداء الطلبة ومدى حتقيقهم للتعلم املنشود.

7 .7توفري الفرص الالزمة لتشجيع الطلبة عىل التعلم الذايت ،واالعتامد عىل
أنفسهم يف الدراسة (عطية 2009 ،ص .)175

دور املتعلم يف إسرتاتيجية اجلدول الذايت()K.W.L
يتحدد دور املتعلم يف هذه اإلسرتاتيجية بالنقاط اآلتية:
1 .1يقرأ املوضوع ويستوعب األفكار املطروحة.

2 .2يطرح األسئلة التي تلبي حاجاته املعرفية أو التي يريد البحث عن إجابات
هلا.

3 .3يناقش وحياور للتأكد من صحة معلوماته.

4 .4يصحح ما رسخ يف بنائه املعريف من معلومات وحقائق خاطئة.
5 .5ممارس لعملية التفكري الفردي والتعاوين مع أقرانه.

6 .6ينظم ما تعلمه بالفعل من النص وحياول أن يثري بناءه املعريف بتوليد أسئلة
جديدة.

7 .7يامرس التفكري املستقل يف القضايا واألفكار التي يدور حوهلا النص.
(الفامهي2009 ،ص.)117

وتضيف (القرايف )2009 ،أمور ًا أخرى متثل دور املتعلم (الطالب أو الطالبة)

وهي:

1 .1يامرس التفكري املستقل يف القضايا واألفكار التي يدور حوهلا املوضوع.
2 .2يطرح األسئلة التي تلبي حاجاته املعرفية املبنية عىل معرفته السابقة.
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3 .3يقرأ املوضوع املحدد ،ويستوعب األفكار املطروحة فيه.

4 .4يصنف األفكار الواردة يف املوضوع إىل حماور أساسية وفرعية.
5 .5يتدرب عىل ممارسة التفكري التعاوين مع الطلبة اآلخرين
6 .6يناقش وحياور ولديه نصوص يوضح مدى صحتها.

7 .7يصوب ما رسخ يف بنائه املعريف السابق من معلومات وحقائق خاطئة.

8 .8يقرر ما تعلمه بالفعل من املوضوع ،وحياول أن يستمر يف بنائه املعريف عن
طريق توليد أسئلة جديدة (القرايف 2009 ،ص.)175
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املصادر واملراجع
1)1أبو جادو ،صالح حممد ،وحممد
بكر نوفل :تعليم التفكري -النظرية
والتطبيق ط ،1دار املسرية للنرش
والتوزيع ،عامن 2007م.

2)2أبو حطب ،فؤاد وآمال صادق :دراسة
مقارنة للعمليات املعرفية عند طالب
وطالبات اجلامعة باململكة العربية
السعودية ،جملة كلية الرتبية ،العدد ()2
السنة ( ،)2مكة املكرمة1976م.

3)3أبو حطب ،فؤاد :التفكري دراسات
نفسية ،القاهرة ،مكتبة األنجلو املرصية
القاهرة 1972م.
4)4أبو رياش ،حسني حممد وآخران:
أصول اسرتاتيجيات التعلم والتعليم،
ط ،1دار الثقافة ،عامن 2009م.
5)5أبو رياش ،حسني حممد :التعلم
املعريف ،ط ،1دار امليرسة للنرش
والتوزيع ،عامن  2007م.

6)6أبو عليا ،حممد وحممود الوهر :درجة
وعي طلبة اجلامعة اهلاشمية باملعرفة ما
وراء املعرفية املتعلقة بمهارات اإلعداد
لالمتحانات وتقديمها وعالقة ذلك
بمستواهم الدرايس ومعدهلم الرتاكمي
والكلية التي ينتمون إليها ،جملة
دراسات (العلوم الرتبوية) مج ،28
ع ،1عامن ،جامعة الريموك .2001

7)7أبو الغيط ،إيامن :فعالية برنامج مقرتح
قائم عىل اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة
يف تنمية مهارات األداء التدرييس
و التفكري الناقد و اختاذ القرار لدى
الطالبات املعلامت بكلية االقتصاد
املنزيل ،أطروحة دكتوراه ،كلية الرتبية،
جامعة األزهر 2009م.

8)8البييل ،حممد عبد اهلل وآخرون :علم
النفس وتطبيقاته ،مكتب الفالح
للتوزيع والنرش ،األمارات العربية
املتحدة 1997م.

9)9جابر ،جابر عبد احلميد :اسرتاتيجيات
التدريس والتعلم ،سلسلة املراجع يف
الرتبية وعلم النفس ،ط ،1دار الفكر
العريب ،القاهرة  1999م.

1010جروان ،فتحي عبد الرمحن :تعليم
التفكري مفاهيم وتطبيقات ،ط ،1دار
الكتاب اجلامعي ،العني ،اإلمارات
العربية  1999م.

 1111اخلوالدة ،نارص امحد ،وإسامعيل،
حييى :طرائق تدريس الرتبية
اإلسالمية ،ط  ،1دار جنني ،عامن
2003م.

1212اخلفاجي ،نعمة عباس خضري:
املدخل املعريف يف حتليل االختيار
االسرتاتيجي ،أطروحة دكتوراه غري
منشورة كلية اإلدارة واالقتصاد،
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جامعة بغداد 1996م.

1313دافيدوف ،لندا :مدخل علم النفس،
ترمجة سيد طواب وآخران ،مراجعة
فؤاد أبو حطب ،ط ،1دار ماكجروهيل
للنرش ،القاهرة1980 ،م.
1414دايرسون ،مارغريت :اسرتاتيجيات
لالستيعاب القرائي ،ط ،3دار الكتاب
الرتبوي للنرش ،الدمام .2004
1515دروزة ،أفنان نظري :أساسيات يف علم
النفس الرتبوي ،ط ،1مطبعة احلرية
التجارية ،نابلس 1995م.

1616الدليمي ،طه عيل حسني :تدريس
اللغة العربية بني الطرائق التقليدية
واالسرتاتيجيات التجديدية ،ط ،1عامل
الكتب احلديث اربد 2009م.
1717الرحيم ،أمحد حسن :إسرتاتيجية تقييم
املناهج الدراسية ،مركز البحوث
الرتبوية والنفسية ،جامعة بغداد،
.1995
1818الزغول ،رافع ،والزغول،عامد :علم
النفس املعريف ،دار الرشوق للنرش
والتوزيع ،عامن2003 ،م.

1919زيتون ،كامل عبد احلميد ،وحسن
زيتون :التعلم والتدريس من منظور
النظرية البنائية ,ط ،1عامل الكتب،
القاهرة.2003 ،

2020سعادة ،جودة امحد :تدريس مهارات
التفكري ،ط ،3دار الرشوق ،عامن،
 2003م.
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2121الرشقاوي ،أنور حممد :اإلدراك يف
نامذج تكوين وتناول املعلومات ،ط،1
جامعة عني شمس ،القاهرة 1999م.
2222رشيف ،نادية :األنامط اإلدراكية
املعرفية وعالقتها بمواقف التعلم
الذايت والتعلم التقليدي ،جملة العلوم
االجتامعية ،الكويت ،العدد (،)3
السنة 1981م.
2323عبد الباري ،ماهر شعبان:
اسرتاتيجيات فهم املقروء ،ط ،1دار
املسرية ،عامن2010 ،م.

2424عبد السالم ،عبد السالم مصطفى:
تدريس العلوم ومتطلبات العرص ،دار
الفكر العريب ،القاهرة 2006م.

2525العتوم ،عدنان يوسف وآخرون :علم
النفس الرتبوي النظرية والتطبيق ،ط،1
دار املسرية ،عامن ،األردن 2004م.
2626العتوم ،عدنان يوسف :علم النفس
املعريف – النظرية والتطبيق ،دار املسرية
للطباعة والنرش والتوزيع ،ط ،1عامن
2004م.

2727عثامن ،سيد أمحد والرشقاوي ،أنور:
التعلم وتطبيقاته ،دار الثقافة للطباعة
والنرش ،القاهرة  1977م.

2828عدس ،عبد الرمحن :أساسيات البحث
الرتبوي ،ط ،1دار العرفان للنرش عامن
1992م.
2929عطية ،حمسن عيل :اسرتاتيجيات ما
وراء املعرفة يف فهم املقروء ،ط ،1دار
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فعالية بعض اسرتاتيجيات ما وراء
املعرفة يف تنمية الذكاء الوجداين
لدى طالب كلية الرتبية النوعية ،
(رسالة ماجستري منشورة) ،جامعة
اإلسكندرية ،كلية الرتبية 2008م.

املناهج ،عامن2009 ،م.

3030عطية ،حمسن عيل :البحث العلمي يف
الرتبية ،مناهجه ،وأدواته ،ووسائله
اإلحصائية ،دار املناهج للنرش والتوزيع
عامن 2010م.
3131العيارصة ،وليد رفيق :اسرتاتيجيات
تعليم التفكري ومهاراته ،ط ،1دار
أسامة ،عامن 2011م.

3232العليان ،فهد :إسرتاتيجية  K.W.Lيف
تدريس القراءة ومفهومها ،اجرائاهتا،
فوائدها ،جملة كلية املعلمني ،املجلد
اخلامس ،العدد األول ،الرياض
2005م.

3333غنيم ،حممد امحد إبراهيم:
اسرتاتيجيات أداء مهام حل املشكالت
لدى الطالب ذوي األسلوب املعريف
(الرتوي – االندفاع) ،جملة العلوم
الرتبوية ،جامعة قطر ،كلية الرتبية،
العدد األول ،السنة 2002م.
3434الفامهي ،عبد الرمحن عبد اهلل:
اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة...
تطبيقات يف تدريس اللغة العربية،
دار اململكة للطباعة والنرش ،الرياض
2009م.

3535الفرماوي ،محدي عيل :يف علم النفس
املعريف ،األساليب املعرفية بني النظرية
والتطبيق ،ط ،1دار صفاء للنرش
والتوزيع ،عامن 2009م.

3636الفيل ،حلمي حممد حلمي عبد العزيز:

3737القرايف ،زهور حسني :إسرتاتيجية
( )K.W.Lوأثرها يف التعلم الثانوي،
بحث أجرائي ،مقدم إىل مرشوع امللك
عبد اهلل لتطوير التعليم الثاين،وقائع
املرشوع ،الرياض 2009 ،م.

3838الكبييس ،عبد الواحد :القياس
والتقويم ،جتديدات ومناقشات،
ط ،1دار جرير للنرش والتوزيع ،عامن
2007م.

3939لطيف ،إستربق جميد عيل :املعرفة
ماوراء اإلدراكية وعالقتها بحل
املشكالت لدى طلبة اجلامعة( ،رسالة
ماجستري غري منشورة) ،كلية الرتبية.
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الطائي
م.د .نعمة دهش فرحان
ّ

 ...ملخص البحث ...
َّ
إن مفهوم التداولية من املفاهيم التي ساد فيها اإلهبام أسو ًة بكث ٍ
ري من املفاهيم

اللسانية احلديثة ،فالتداولية إمجالاً  :جمموعة من النظريات اللسانية،
واملصطلحات
ّ

التي نشأت متفاوتة من حيث املنطلقات ،ومتساوية من حيث اللغة ،بوصفها ً
نشاطا

يامرس ضمن سياق متعدد األبعاد ،أو تلك الرشوط والقواعد الالزمة للمالءمة

النص والسياق،
بني أفعال القول ومقتضيات املوقف اخلاصة به ،أي العالقة بني ِّ

والتداولية
التداولية والداللة من جهة،
و ُي ْل َح ُظ باستمرار تلك العالقة الوثيقة بني
ّ
ّ
التداولية
والنحو من جهة ُأخرى ،إذ جيمع بينهام مستوى السياق املبارش ،ممّا جيعل
ّ
قاسماً
ً
والداللية.
مشرتكا بني أبنية االتصال النحو ّية
ّ
منهجية منظمة املساحة التي كان يشار إليها
التداولية بطريقة
يقرتب مفهوم
ّ
ّ

ِّ
(لكل
العربية بـ (مقتىض احلال) ،وقد خرجت من رمحها املقولة الشهرية:
يف البالغة
ّ

مقام مقال) ،إذ َّ
إن النحاة والبالغيني العرب قد تلمسوا امللمح التداو ّيل قبل أن َيذيع
صي ُته بصفته فلسف ًة ،وعلماً يف حتليل الظواهر والعالقات النحو ّية املتنوعة ،ولكن

بمصطلحات ختتلف بنح ٍو أو بآخر عماّ طرحته املنظومة املعرفية الغربية يف هذا
الشأن ،ومن ثم تبقى جدوى هذا امللمح حمدود ًة ،ولنا نحن ْ
أن نعيد قراءة إفرازات

خاص بالعربية ،إذ ال سبيل إىل معرفة
التداولية
القرحية العربية لبناء أنموذج من
ٍّ
ّ

املامرسة الرتاثية بغري الوقوف عىل التقريب التداو ّيل ولن يتأتى هذا األمر إلاّ بتضافر
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جهود الباحثني والدارسني يف مرشوع إعادة تشكيل اهلوية العربية الذي يشمل

قراءات متعددة للرتاث.

متواضعا من تلك اجلهود املرتقبة ،ولبنة من لبنات
و ُيعدُّ هذا البحث جهدً ا
ً

ُأسس ذلك املرشوع املؤمل ،خاض فيه الباحث يف مساحة مشرتكة بني مستويي:

(النحو والداللة) حمللاً
ين القديم.
ومستنتجا ابرز األبعاد
التداولية يف الدرس اللسا ّ
ً
ّ
فجاء البحث يف ثالثة مباحث هي:

ِ
ُ
ِ
الدرس اللسا ِّ
احلديث.
ين
وأثرها يف
املبحث األول:
التداولية ُ

ِ
ِ
والتداول.
احلذف بني النح ِو
املبحث الثاين :ظاهر ُة
املبحث الثالث :الرتاكيب النحوية املتداولة.
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...Abstract...
The concept of pragmatics casts controversy as other modern
linguistic concepts did. Broadly accounting, pragmatics is a set of
linguistic theories that surge as different in the launching point,
but as equal in terms of language; it is an activity practiced as
multidimensional scope, or the necessary conditions and rules
that lead to a kind of concordance between the speech acts and
the meant situation, that is to say, it is the nexus between the text
and the context. It is noted that there is a sturdy nexus between
pragmatics and semantics on the one hand, and pragmatics and
syntax on the other hand, since the explicit context yokes them
altogether, thus pragmatics grows as a mutual part between the
syntactic and semantic communicative structures.
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 ...توطئة ...
َّ
االجتامعية
إن ظهور مفهوم التداولية واغتناءه املستمر يف صلب الدراسات
ّ

احلديثة هو الذي دفع اللغويني إىل إيالء مسألة التلقي اهتاممهم ،فقد َّ
ظل علم

األلسنيات خالل مدة من الزمن يتفرع عىل قسمني تقليديني أساسيني مها( :علم

النحو) وهو يدرس عالقة العالمات (البنيات والرتاكيب) اللغوية بعضها ببعض،
و(علم الداللة) وهو يبحث يف عالقات العالمات اللغوية باملعاين التي ُّ
تدل عليها.

وكان هذان الفرعان يطمحان إىل وصف عمل اللغة البرشية .ثم أضاف فالسفة
اللغة قسماً ثال ًثا أطلق عليه اسم (التداولية) وهو ُيعنى بعالقات العالمة اللغوية
بمستعمليها.

يمتدُّ الدرس التداو ّيل عىل مساحات واسعة وخمتلفة ،بام جيعله حقلاً ِّ
يركز يف

مناطق متداخلة من علم الداللة وعلم النحو ،فاالرتباط وثيق بني حماور هذين

العلمني ،لكننا نجد َّ
أن املحور التداو ّيل يويل العالقة بني الرتاكيب النحوية أمهي ًة كام
ُيعنى باملقام مبارش ًة ،أما املحور الدال ّيل فيدرس أولاً الصالت بني الرموز اللغو ّية
ومسمياهتا ،وهو فضلاً عن ذلك يلتفت إىل املقام ،لكنه ال ُيعنى بتفاصيل القول فيه،

ً
التداولية.
تاركا عبء ذلك عىل
ّ
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 ...املبحث األول ...
ين احلديث
التداولية يف الدرس اللسا ّ
األجنبي  Pragmatigueإىل الكلمة الالتينية
تعود كلمة (التداولية) يف أصلها
ّ

 Pragmatic usالتي استعملت عام  1440م ،وتتكون من اجلذر  PRAGMAومعناه

اصطالحا لسان ًيا ذا داللة جديدة ،يعني
الفعل  ،)1(Actionثم دخلت اللغة فاكتسبت
ً
لغوي خاص ،هيتم بدراسة اللغة يف عالقتها
ذلك االهتامم املنصب عىل مستوى
ٍّ

(املرجعي) لعملية التخاطب ،وباألفراد الذين جتري بينهم
االجتامعي
بالسياق
ّ
ّ
عملية التواصل( ،)2وبعبارة أخرى تركز اهتاممها يف جمموعة الضوابط واملبادئ التي

حتكم عملية تأويل الرموز واإلشارات اللغو ّية يف إطار جهاز الدالئل اللغو ّية ،ال

الرتكيبي واملستوى الدال ّيل) بل َّ
إن ً
بعضا ممّا يعني عىل التأويل
يف حرفيتها (املستوى
ّ
وتوجيه حرفية اللغة إىل غري وجهتها ،هو من غري جنسها باألساس ،كمظاهر
الضجيج ،وتعبريات الوجه ،وأوضاع اجلسد ،وحركات األيدي ،وحمتويات الوعاء

ين واملكاينّ ،ممّا له األثر الكبري يف اإلحياء والفهم(.)3
الزما ّ

تلك عوامل إذا ُأيسء استغالهلا وفهمها شوهت املقاصد ،وعاقت الوصول

لب نتاج الداللة احلق ،التي هي وليدة عالقة العالمات بمستعمليها ،بوصفهم
إىل ّ
أحيا ًء عاقل ًة ذوي أبعاد متعددة(.)4
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والتداولية إىل
ويعود الفضل يف إنشاء هذه العالقة الثالثية بني النحو والداللة
ّ

الفيلسوف األمريكي موريس( C. Morris )5يف كتابه الذي نرشه سنة  1938بعنوان:

أسس نظرية العالمات اللغوية  ،oundations of the Theory of Signsإذ أشار

أول من حاول إدخال
فيه إىل أمهية دراسة (ما يصنعه) املتكلم بوساطة اللغة ،وهو ّ
موضحا
نوع من املقابلة املفضية إىل التمييز بني املجاالت الثالثة يف دراسة اللغة،
ً

السيميائية ،ألنهَّ ا –برأيه–
العالئق فيام بينها ،جاعلاً التداولية حلقة تدور يف فلك
ّ
تصب اهتاممها عىل معاجلة العالمات ومستعمليها ،انطال ًقا من قصد ّية متعمدة ،هي
ّ
التي حركت عملية التواصل ،وأحدثت العالقات داخل اللغة عىل وفق األساليب

النحو ّية املختلفة.

يمتدُّ الدرس التداو ّيل عىل مساحات واسعة وخمتلفة ،بام جيعله حقلاً ِّ
يركز يف

مناطق متداخلة من علم الداللة وعلم النحو ،فاالرتباط وثيق بني حماور هذين

العلمني ،لكننا نجد َّ
أن املحور التداو ّيل يويل العالقة بني الرتاكيب النحوية أمهي ًة كام
ُيعنى باملقام مبارشة ،أما املحور الدال ّيل فيدرس أولاً الصالت بني الرموز اللغو ّية

ومسمياهتا ،وهو فضلاً عن ذلك يلتفت إىل املقام ،لكنه ال ُيعنى بتفاصيل القول

فيهً ،
التداولية()6؛ لذلك فالدرس التداو ّيل أقرب إىل ْ
أن يكون
تاركا عبء ذلك عىل
ّ

إضافيا يف الدرس اللساينّ ،يمأل الفجوات التي تركتها املستويات
مستوى جديدً ا
ً
ًّ
()8
ُ
األخرى( .)7وهذا ما حدا أحد فالسفة اللغة املحدثني ،وهو(رادولف كارناب)
التداولية بأنهَّ ا قاعدة اللسانيات أو أساس هلا( )9أي أنهَّ ا حارضة يف ِّ
عىل ْ
كل
أن يصف
ّ

حتليلٍ
لغوي.
ٍّ
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وجعل باحث آخر( )10التداولية عتبة املفارقة للدرس اللساينّ ،فمجرد أن ينتهي

النفسية
ين يف دراسة اللغة تظهر مشاركة التداو ّيل يف الوقوف عىل األبعاد
عمل اللسا ّ
ّ
والثقافية للمتكلم واملتلقي واجلامعة التي جيري فيها التواصل ،وهبذا
واالجتامعية
ّ
ّ
فهو يرى َّ
التداولية استطالة للسانيات اخلطاب نحو جانب جديد ،أشار إليه
أن
ّ

(ايمل بنفنست)( )11وسامه( :لسانيات التلفظ) ،الذي ينتقل بموجبه االهتامم من

ثنائية امللفوظ  ،Le ditالذي حيمل املضمون أو الداللة،
ثنائية (اللغة والكالم) إىل ّ
ّ
وفعل التلفظ أو القول يف حدِّ ذاته .)12(Laction de dire
وتتلخص اجتاهات البحث التداو ّ
يل فيام يأيت
ُّ

()13

اللغوي ،أو هي علم االستعامل
1 .1تقوم التداولية عىل دراسة االستعامل
ّ

اللغوي يف االستعامل
اللغوي ،وموضوع البحث فيها هو توظيف املعنى
ّ
ّ

الفع ّ
يل من حيث هو صيغة مركبة من السلوك الذي يولد املعنى.

2 .2ليس للتداولية وحدات حتليل خاصة هبا ،وال موضوعات مرتابطة ،بل
تدرس اللغة من وجهة وظيفية عامة ،معرفية ،واجتامعية ،وثقافية.

ُ 3 .3تعدُّ التداولية حلقة الوصل بني العلوم ذات الصلة بوصفها الواسطة بينها
وبني لسانيات الثروة اللغوية.

اللغوي،
وممّا تقدم ُتعدُّ وظيفة التداولية إجياد القوانني الكلية لالستعامل
ّ

اللغوي ،فتصبح التداولية بحق علم االستعامل
ومعرفة القدرات اإلنسانية للتواصل
ّ

اللغوي(.)14
ّ
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ّ

ريا ،منذ سنوات العقد
وقد ازدهر هذا الفرع اجلديد من األلسنيات
ً
ازدهارا كب ً

السادس من القرن املايض ،نكتفي باإلشارة إىل كتابني أساسيني يف هذا املجال؛
أحدمها لالنكليزي أوستني  J.I.Austinبعنوان :كيف نصنع أشياء بالكلامت

( How to do things with words )1962واآلخر للفرنيس دوكرو O. Ducrot

بعنوان :القول والفعل (.)1984

االنكليزي أوستني َّ
أن وظيفة اللغة ال تنحرص ْ
ربا
بينّ َ الفيلسوف
ّ
بأن تنقل خ ً

أو تصف واقع ًة ،وال ْ
املتكلم من طريق
بأن توصل إىل املتلقي معلومة يبعث هبا
ُ

ٌ
أفعال ُت ْن َجز أو حتقق ما حتمله من املعاين بمجرد
العالمات الصوتية ،فهناك يف اللغة

التلفظ هبا.

ولنهب مج ً
ال من طراز( :هنض زيد من نومه) أو (أنا مشتاق ألهيل) أو (عبرّ ت
ٍ
ٍ
احلكومة عن استيائها)َّ .
حالة
يشء أو تكشف عن
إن هذه اجلمل مجيعها تخُ رب عن
ٍ
ٍ
سيايس .ولنأخذ اآلن مجلةِ :
(أنت طالق)ّ .
فإن هذه الكلامت ْ
إن
موقف
نفسية أو عن
ٍّ

قيلت عىل نح ٍو مع ٍ
وضعا جديدً ا متا ًما .فالزوجة تط ّلق
ني وخالل ظروف معينة ختلق
ً
ح ًقا ،واخللية ُ
األرسية تتفتت مع ِّ
كل النتائج االجتامعية التي يسهل تصورها.
االنكليزي أوستني ،فأظهر كيف َّ
أن الكالم يتوجه
الفرنيس دوكرو أثر
ثم اقتفى
ّ
ّ

ٍ
مكشوف أو مست ٍ
دائماً نحو ُم ٍ
رت أن يؤثر فيه
تلق مقصود ،وأ َّنه يسعى دائماً عىل نح ٍو

عىل نحو بينّ أو ال؛ َّ
ألن املحادثة هي دائماً حماولة جلر اآلخر إىل اختاذ موقف ما.

َّ
العادي.
إن ما تظهره التداولية للعيان هو أمهية التأثري والتأثر يف قلب اخلطاب
ّ

فإذا صح القولَّ :
إن وظيفة الكالم هي التأثري يف اآلخرين أكثر ممّا يسعى إىل إخبارهم،

فهذا يعني أ َّنه من الصعوبة بمكان أن نفهم َّ
كل الفهم خطا ًبا ما ،إذا اكتفينا بإرجاعه
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أن نأخذ ُ
إىل صاحبه ،ويعني كذلك ْ
الثنائي الذي يشكله الشخص املتكلم
باحلسبان
ّ

والشخص الذي يوجه إليه كالمه.

التداولية مع ٍ
عدد من فروع علم اللغة يف شبكة الروابط والعالقات
ترتبط
ّ

البنيوي) ،ومن هذه العلوم:
املشرتكة بام يسمى (مناطق التشابك
ّ

1.1علم النحو :وسوف نفصل القول فيه يف املبحثني املقبلني.
ٍ
خالف يف العناية
2.2علم الداللة :وهو يشارك التداولية يف دراسة املعنى عىل
ببعض مستوياته ،ونتيج ًة لتنامي االهتامم يف املعنى واالستعامل ،ظهرت
اجتاهات حديثة حتاول ْ
أن تؤلف بينهام.
ٌ

االجتامعي :وهو شارك التداولية يف تبيني أثر العالقات
3.3علم اللغة
ّ
االجتامعية بني املشاركني يف احلديث ،واملوضوع الذي يدور حوله،
ومرتبة ٍّ
اللغوي
كل من املتكلم واملتلقي ،وجنسه وثقافته ،وأثر السياق غري
ّ

يف اختيار السامت اللغوية وتنوعاهتا.

النفيس :وهو يشارك التداولية يف االهتامم بقدرات املشاركني
4.4علم اللغة
ّ
كبري يف أدائهم مثل :االنتباه والذاكرة والشخصية.
أثر ٌ
التي هلا ٌ

5.5حتليل اخلطاب :وهو يشرتك مع التداولية يف االهتامم بتحليل احلوار،
ويقتسامن عد ًدا من املفهومات الفلسفية واللغوية كالطريقة التي توزع هبا

ٍ
نصوص ،والعنارص اإلشارية واملبادئ احلوارية(.)15
املعلومات يف مجلٍ أو
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ّ

وممّا تقدم يتبينّ لنا كربى مهام التداولية اليوم أنهَّ ا تدرس اللغة عند استعامهلا يف
متكلم ٍ
وموجها
حمدد،
صادرا من
الطبقات املقامية املختلفة ،بوصفها كال ًما حمد ًدا،
ٍ
ً
ً
حمددٍ ،
يل ٍ
بلفظ ٍ
خماطب ٍ
غرض تواص ٍّ
حمدد ،يف مقا ٍم تواص ٍّ
ٍ
ٍ
يل حمدد(.)16
حمدد لتحقيق
إىل

ونرى هنا بوضوح نتائج مفهوم التداولية األلسني عىل دراسة النصوص

األدبيةْ .
فإن كان الكالم يف اللغة اليومية يرمي دائماً إىل التأثري يف اآلخر وإىل حتقيق

غاية ماَّ ،
وضوحا وأشد قو ًة يف األعامل األدبية ،إذ يسعى
فإن األمر ال ريب أكثر
ً
الكاتب إىل ْ
أن ال يرتك شيئًا للصدفة ،إذ تنتقي إرادة املؤلف الواعية الصارمة
املفردات ،وتنظمها بعد تفك ٍ
ري وإنعام نظ ٍر.

لذا فالكتاب ال يمكن أن يقترص عىل الكشف عن بنيته اهليكلية العميقة أو عىل

البحث عن الوشائج القائمة بينه وبني مؤلفه ،وإ َّنام يفرض علينا ْ
أن نحلل عالقات
البالغي rhetorique
التأثري والتأثر بني الكاتب والقارئ ،وهذا مفهوم املصطلح
ّ

الذي ترمجه بعضهم بالبالغة ،وترمجه آخرون باخلطابة ،ويعود سبب هذا االنشطار
ِ
ُ
وأناقة التعبري من جهة ،كام أنهَّ ا
القول
فن
إىل الداللة املزدوجة للمصطلح ،إذ هي ُّ

الكالم اهلادف إىل اإلقناع من جهة أخرى ،لذا َّ
فإن الذين ترمجوا املصطلح باخلطابة
إنام نظروا إىل اجلانب اخلاص بإجياد احلجج؛ َّ
ألن الوظيفة التي حددها أرسطو

ليست أصابة املتلقي بالرعشة الناجتة عن املفاجأة ،أو خيبة االنتظار ،وإنام هي

عرفها بقوله« :إنهَّ ا الكشف عن الطرق املمكنة لإلقناع
ُ
اإلقناع أولاً وأخ ً
ريا ،لذلك َّ
أي موضو ٍع كان»(.)17
يف ِّ

األجنبي باإلقناع َّ
فإن العرب
وانطال ًقا من هذه العالقة التي تربط املصطلح
ّ

قد ترمجوا هذا املصطلح باخلطابة (وإن كان متى بن يونس قد ترمجه بالبالغة)،
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وجل تعريفاهتم هلا ُت ِّ
ُّ
ؤكد هذا اجلانب التداو ّيل (اإلقناع)( .)18فاخلطابة عىل وفق هذا
شخص ُم ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عتقد
مظنونة ،من
مقبولة أو
مقدمات
مركب من
«قياس
املصطلح تعني
ٌ
ٌ

ترغيب الناس فيام ينفعهم من أمو ِر معاشهم ومعادهم»( ،)19أو
فيه ،والغرض منها
ُ
هي ذلك التفاعل القائم بني املتكلم واملتلقي يف استعامل اللغة ،هدفها إقناع املتلقي

واستاملته.

اخلطابية ،فهو عامدها،
ُيعدُّ اخلطيب مركز اجلذب األول الذي احتلته اللغة
ّ

واألخالقي ،قابلة
اللغوي،
مجالي ًة أنموذجي ًة شامل ًة للجانبني:
بوصفه منظوم ًة
ّ
ّ
ّ
للتأثري يف املناحي النفسية واالجتامعية للمتلقي؛ ذلك َّ
أساسا
يب يعتمد
أن َّ
ً
الفن اخلطا ّ

األخالقية التي يسعى إىل
واحلجاجية من جهة ،وعىل سريته
البيانية
عىل قوة اخلطيب
ّ
ّ
ّ

تلبسها اجتامع ًيا ،بوصفه ممُ ث ً
ال لقيم مثالية من املفرتض احتذاؤها والسري عىل َهدْ هيا
من جهة ُأخرى.

أثر يف العملية التواصلية ،فهو يمثل مركز اجلذب اآلخر،
كذلك ملوقع املتلقي ٌ

فكيف لنا أن نعتقد َّ
أن ما ينتجه اخلطيب من بنى لغو ّية ذات أفكار ومضامني مفيدة
أو غري مفيدة؟ َّ
إن اجلواب عن هذا السؤال يتطلب البحث عن اقتضاءات مشرتكة
آثارا مجاعية مشرتكة بني
داخل موقع املستمع (فضاء املستمع) ،من شأهنا أن ختلق ً

املتخاطبني.

َّ
إن البحث يف موقع املستمع داخل املجال التداو ّيل يلغي تقري ًبا الطرائق
املعيار ّية ،وينتج طرائق متنوعة ،تتالءم مع الوضع التواص ّ
يل املطلوب يف عمليات

التأثري واإلقناع ،فضلاً عن الرشوط املجالية؛ ذلك ّ
احلجاجية
أن بناء العمليات
ّ

يستوجب منذ البداية عدَّ املستمع والبحث فيه ،بعبارة أخرى ينبغي لنا البحث عن
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ّ

االتفاقات السابقة واملشرتكة التي سيقوم عليها احلجاج ،وإ ّ
ال َّ
فإن احلجاج سيكون
األساسية ،لذا ُيعدُّ املستمع
مصادرة عىل املطلوب ،وال يؤدي وظيفته احلجاجية
ّ

وموجها رضور ًيا بطبيعتها
والتواصلية،
التخاطبية
مكو ًنا أساس ًيا يف العمليات
ً
ّ
ّ
وأهدافها( .)20وال تنفك العالقة بني إشكالية إنتاج اللغة داخل السياق التواص ّ
يل

وقضية اإلقناع عىل نحو رئيس ،إذ ال تتحدد قضية اإلقناع يف ذاهتا ،إنام هي رهان
جمالية متنوعة ،يتمتع هبا املخاطبون بقسط
يؤسس قاعدة احلجاج داخل اقتضاءات ّ

من احلريةَّ ،
نظري خالص،
فإن ما يطرحه اخلطيب ويدافع عنه مل يكن سوى قول
ّ
أسايس ،ينبغي لنا استحضاره يف ِّ
كل
وفارغ من سلطة اإلقناع ،فاحلرية هنا رشط
ّ
خطابية(.)21
مقاربة
ّ

وتثري قضية اإلقناع إشكالاً آخر يتعلق بمضمون ما يمكن إيصاله للمتلقي،

اقرتاحا أو اعتقا ًدا أو موق ًفا
ربا أو
ً
معنى أو قضي ًة أو فكر ًة أو فرضي ًة أو خ ً
فقد يكون ً

القيمية ،ذلك َّ
أن العالمات اللغو ًية تتجاوز
شعورا ...وسواها من املعلومات
أو
ً
ّ

نقل املضمون ،إىل نقل إحياءات املعاين وظالهلا ،التي سبق هلا أن انطبعت يف أذهان
وكونت
املتلقني عرب جتارهبم ،فارتبطت بعواطفهم ،وتداخلت مع مشاعرهمّ ،
تطلعاهتم ورغباهتم ،بل ّ
شكلت نظرهتم للعامل ولآلخرين(.)22

اللفظي أرقى رضوب التواصل ،فاإلنسان هو الكائن الذي يرمز
يمثل التواصل
ّ
كام يستنشق اهلواء أكثر من الكائنات ُ
األخرى ،إذ يرمز لألشياء بأصوات وعالمات

مجيعا ،لذلك ُعدَّ الكالم أصلاً يف
وصور ،وهي آلية جتعله خيتزن ما يدركه يف الكون ً
إن ما سواه من وسائل االتصال ُ
ِّ
برشي ،حتى َّ
األخرى جتري عىل قانونه،
كل تواصل
ّ

وتفهم عىل مقتضاه(.)23
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اللفظي استطاع ماير صاحب نظرية (املساءلة
وعىل وفق مباين التواصل
ّ
منهجا
فلسفية -أن يؤسس
معرفية ومرتكزات
والبالغة) –اعتام ًدا عىل منطلقات
ً
ّ
ّ

ّ
االفرتايض يف حتليل األقوال ،ومبدأ االختالف
تسأوليا يقوم عىل مبدأين ،مها :املبدأ
ًّ
اإلشكايل داخل األقوال ،ويعني ْ
أن يوجه املتكلم حديثه إىل السامع عىل أساس

ٌ
رجل آلخر :أغلق النافذة ،فاملفرتض
ممَّا ُيفرتض سل ًفا أ َّنه معلوم عنده ،فإذا قال

ً
مسوغا يدعو إىل إغالقهاَّ ،
أن النافذة مفتوحةَّ ،
سل ًفا َّ
قادر
وإن هنالك
وأن املخاطب ٌ
ٌ
وأن املتكلم يف منزلة اآلمرُّ ،
عىل إغالقهاَّ ،
موصول بسياق احلال وعالقة
وكل ذلك
املتكلم باملخاطب.

من أجل ذلك أصبحت دراسة االفرتاضات السابقة مثار اهتامم الباحثني

والدارسني ،إذ تقوم ّ
كل األقوال يف العمليات التواصلية عىل مبدأ االفرتاض

املؤسس عىل اجلواب والسؤال املفرتضني ،انطال ًقا من جمموعة من املقومات التي

املوسوعية،
كالسياق ،واملعلومات السالفة ،واملعلومات
حتكم العمليات
التواصلية ِّ
ّ
ّ

كل ٍ
والتخيلية ،إذ يصبح ُّ
قول
والتأويلية
الذاتية ،القدرات التفكري ّية
والتجربة
ّ
ّ
ّ
ٍ
ً
افرتاضا
أمرا)...
ليشء ما داخل سياق نصيّ ٍّ
(خ ً
ربا ،إنشا ًء ،استفها ًما ،تعج ًبا ،هن ًياً ،
سؤال سالف ،وسؤالاً
ٍ
ٍ
جلواب الحق ،وهبذا يعرب االفرتاض عن
معني ،أي جوا ًبا عن

انتظارات متعددة وخمتلفة ،تقتضيها العالقات اإلنسانية لتحقيق أهدافها ومراميها،
ذاتية تؤثر يف سياق القول(.)24
أو عن انفعاالت ّ

االصابية) ،وهي نظرية
تتصل االفرتاضات السابقة بام يسمى (النظرية
ّ
سيكولوجية تعمل عىل اختيار ما يأخذ بكالم املتخاطبني وما يؤثر فيهم من أقوال
ّ
(االصابية) ليس بقاعدة ،لكنه يعمل ً
حمركا لعمليات التأويل عىل
وحجج ،ومبدأ
ّ
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ّ

االصابية من (مبدأ التعاون)
املركزي للذهن .ومن ثم تقرتب
مستوى النظام
ّ
ّ
الذي جاء به غاريس ،ويعني َّ
أن الناس يف حواراهتم قد يقولون ما يقصدون ،وقد
يقصدون أكثر ممَّا يقولون ،وقد يقصدون خالف ما يقولون ،فجعل (غاريس) مهه
إيضاح االختالف بني ما ُيقال وما ُيقصد ،فام يقال هو ما تعنيه الكلامت والعبارات

بقيمها اللفظية الظاهرة ،وما ُيقصد هو ما يريد املتكلم أن يبلغه إىل السامع عىل

نح ٍو غري مبارش ،اعتام ًدا عىل َّ
قادر عىل أن يصل إىل مراد املتكلم بام يتاح
أن السامع ٌ
له من أعراف االستعامل ،ووسائل االستدالل( .)25إ ّ
ال َّ
أن (مبدأ التعاون) يمكن

خرقه؛ أل َّنه يتطلب وجود معرفة سابقة عند املخاطب بام يطرحه املتكلم ،بخالف

(االصابية) التي ال يمكن خرقها؛ ألنهَّ ا ال تتطلب معرفة سابقة من طرف املتخاطبني
ّ
من أجل حتقيق التواصل املالئم ،بل أنهَّ ا موجودة ساب ًقا عند اإلنسان وال تعرف
االستثناء(.)26

ؤس ٌس عىل التصور املعر ّ
وهذا يعني َّ
يف واالستدال ّيل بني
أن مبدأ
(االصابية) ُم َ
ّ

ومنطقية ،يصعب
سيكولوجية
املتخاطبني ،ومدعومة يف الوقت نفسه بأسباب
ّ
ّ
خرقها ،فهي هبذا املعنى قاعدة الفعل التواص ّ
يل بامتياز( .)27أما عن املبدأ الثاين

من نظرية (املساءلة والبالغة) فمبدأ االختالف اإلشكا ّيل الذي يقوم عىل طرح
إقناعا واستامل ًة،
االختالفات القائمة بني األقوال ،ويرمي إىل حتقيق مبدأ القول
ً

التواصلية ،ليس بوصفها
احلقيقية يف العمليات
وهذه االختالفات هي املزية
ّ
ّ
قولية يف الشكل واملضمون ،بل بوصفها اختالفات حتكمها رضورات
تنوعات ّ

البرشي،
َّقافية التي يتوافر عليها الذهن
ّ
ترتبط باملعارف واخللفيات ِّ
ياقية والث ّ
الس ّ
حمورا لالختالفات اإلشكالية التي جتسدها
ويبني هبا تفكريه اخلاص ،إذ تصبح
ً
اللغة من متكلم إىل آخر(.)28
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وعىل الرغم من ذلك يبقى املظهر اإلشكا ّيل لالختالف الذي يمتاز به تفكري

التواصلية مع اآلخرين ،وعىل نسق واحد
اخلطيب املاهر جيسده أقواله يف عالقاهتا
ّ

دو ًما حتى يتمكن من تقليص حدة االختالف اإلشكا ّيل مع املتلقي ،وهو ما علله
ٍ
أن َّ
بأن اإلنسان يف تلك احلالة قد ال يتواصل؛ أل َّن ُه يشعر َّ
(ماير) َّ
يشء حميط به
كل
حمط اختالف مع اآلخر( ،)29وربام َّ
أن األيدلوجية التي حيملها اخلطيب املاهر تساعده

عىل جالء اليشء وإيضاحه ،وإ َّنام يتواصل مع وجود االختالف اإلشكا ّيل؛ فيجيب
عن التساؤالت املتعلقة يف ذهن املتلقي سل ًفا بمقدار الرضورة؛ لتوضيح األشياء

الغامضة ّ
وحل اإلشكاالت املتعلقة باأليدلوجية اجلمعية ،مستعملاً يف ذلك أسلوب

احلجاج ،بعبارات سياقية وعالمات تقابلية رمزية ،قد ال يقبله العقل واملنطق ،لكنه
موجود يف احلقيقة وحاصل يف الواقع ،وبذلك يفتح اخلطيب املجال أمام املستمعني

والقراء الستعامل قدراهتم العقلية يف ّ
الرمزي ،انطال ًقا من تأويلهم
فك هذا التقابل
ّ
ّ

احلجاجي :تقابل ال يقبله منطق العقل وال يرفضه
اخلاص ،وهنا تكمن قوة التقابل
ّ

منطق الواقع.

َّ
االجتامعي الذي حتدثه اللغة يتمثل باللغة اإلعالمية التي تؤثر يف حياة
إن اخلطر
ّ

اجلامعة ،تلك اللغة التي متيزت بالقدرة عىل حتويل اإلجياب إىل سلب والسلب إىل
إجياب ،ودليل ما نراه اآلن من قضايا ظاهرة البطالن جتد من يعتقد صدقهاُ ،
وأخرى
واضحة الصدق جتد من يعتقد كذهبا ،فينشأ عن هذا االختالف (نزاع داخ ّ
يل).

ومع ِّ
كل ذلك فعىل املتكلم املاهر ْ
أن يتواصل مع املتلقني حماولاً إجياد قواسم

اجتامعية مستمرة ،سببها
اإلنسانية ،فهناك أزمة
التواصلية
مشرتكة تفرضها الطبيعة
ّ
ّ
ّ

يت املعيش فيه؛ لذلك
النص والواقع احليا ّ
التباين الكبري بني الذي يطمح له ُمبدع ّ
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ّ

نجد َّ
حساسية يف الكشف عن عامل رحب متناقض،
أن رؤية ا ُملتحدِّ ث احلذق متتلك
ّ

واجتامعية(.)30
أخالقية
ؤرخ ًة باإلحداث ،مقرتن ًة بمفاهيم
فتصبح هذه الرؤية ذا ًتا ُم َّ
ّ
ّ
فن اخلطابة ختتلف التصورات التي تفرزها اخلطبة ،والتي تتسم بأبعادها
ويف ِّ

(اإلمتاعي
اخلفية ،إذ تتمركز يف اجلانبني
الزمانية ،ومنطلقاهتا املتباينة ،ومقاصدها
ّ
ّ
ّ
استهوائية،ختاطب
أسلوبية واسرتاتيجيات
واإلقناعي) ،اإلمتاع بوصفه إجراءات
ّ
ّ
ّ

األول أحاسيس اجلمهور ،وتسعى إىل حتريك عواطفه ،متوخية التأثري
يف املقام ّ

الفاعل يف الدفع إىل تبني مواقف مؤيدة للخطبة املتوجه هبا للجمهور ،ومن ثم قبول
قضيته عن محاسة ال عن روية ،هذا ُقبالة اإلقناع وجوهره -األطروحة واألطروحة

املضادة -ذات التوجه املبني عىل مسار استدال ّيل ُمنظم ،املحتمل للمعقول واملقبول
من الرأي املخالف(.)31

يلجأ اخلطيب عاد ًة إىل االقتباس ،فيقيم عالقة بني حدثني خطابيني مها:

األول :حدث اإلنتاج األص ّ
يل للكالم املقتبس .واآلخر :حدث اإلنتاج املقتبس
ّ

لكالمه الالحق.

وزجه
يريد من ذلك االقتباس أن يعيد تأطري كالمه حول مضمون املقتبسَّ ،

النص
التواصلية ،ويطلق دارسو
يف انسياق وواقع جديدين عىل وفق حاجاته
ِّ
ّ
السياق)( ،)32إذ َّ
إن األغراض التعبري ّية
عىل عملية االقتباس هذه مصطلح (جتديد ِّ

النص ا ُملقتبس ،سواء أكان
اإلقناعية وبنية ِّ
نص ًّيا يتفاعل معه ُّ
النص شكال ً
معا عاملًا ّ
ّ

الكالم ا ُملقتبس بلفظه أم بمعناه ،ويف كلتا احلالتني تقوم صلة بني اخلطيب من جهة،
والنص املقتبس وموضوع اخلطبة وظروف القول املحيطة به من جهة ُأخرىَّ ،
ألن
ُّ

َّ
كل كالم ُمقتبس له ُمتكلم ُمستقل ،لديه أهداف وقناعات وتوجهات تزامنت مع
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املكونات تتفاعل مع اإلطار اجلديد الذي اختاره اخلطيب بوصفه
كالمه ،وهذه
ّ
ونص ِه اجلديد ،وظروف
النص ا ُملقتبس ِّ
سيد املوقف ،فهو الذي ينظم العالقة بني ِّ

التواصل التي يعيشها مع مستمعيه.

ِ
وعىل الرغم من َّ
ضوء املقابالت
أن املكتوب تقيد لبعض جوانب امللفوظ يف

الرتميز ّية ،لكن بقية الدراسات العربية يف حتليل النص ال ُتعنى بالغرض العام ،إلاّ

منظورا يف ذلك إىل حال
الوضعية،
احلية املتكلمة يف ظروفها
ً
ّ
من طريق حتليل اللغة ّ

مستعملها وغاياته ،واملتلقي ،وما يتقاسمه االثنان من آفاق مشرتكة ،قد تساعد عىل

عملية التأثري املرجوة ،لذلك ظهر جمال جديد ُيعنى ِّ
بكل ذلكُ ،س ِّم َي بالتداولية،

واالفرتاضية كافة ،يف
احلقيقية
التواصلية بمقتضياهتا
وهي ُتعنى بدراسة العملية
ّ
ّ
ّ
نثرا( .)33وعىل وفق(:اإلقناع
اخلطاب األد ّ
شعرا كان أم ً
يب بمختلف مظاهره وجتلياتهً ،

واإلمتاع) وصفت البالغة بأنهّ ا «تقنيات خطابية قادرة عىل التأثري»( ،)34بوصفها «فنًا

لإلقناع بطريق اخلطاب»( ،)35وبوصفها «وسائل لفظية مؤثرة ،حاملة عىل اعتقاد

ختاطبية
وجهة نظ ٍر أو تعديلها أو توجيه اآلخرين إىل تأملها»( ،)36أو أنهَّ ا «مسافة
ّ

()37
قوة اإلفهام عىل ما يريده
تزيد أو تنقص بحسب املقاصد»  ،أو أنهَّ ا «صناعة تفيد ّ

اإلنسان أو ُيراد منه».
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ّ

املبحث الثاين
ظاهرة احلذف بني النح ِو وال َّتداول
من األساليب النحو ّية املتداولة اجتامع ًيا عن العرب القدامى (أسلوب
ٌ
ُ
شبيها
دقيق املسلك ُله سامته املتفردة التي جتعله
نحوي
ملحظ
احلذف) ،فهو
ٌّ
ً

ِ
ٌ
رشيف ال
التأليف
نوع من
بالسحر( .)38وهلذا عرب عنه ابن األثري (ت )#637بأ َّن ُه ٌ
ِ
منزلته( ،)39وال شك َّ
أن من أوائل الذين
يلجه إلاّ فرسان البالغة ،وذلك لعل ِو
يكاد
ُ

وبينوا مواضعه ،إذ كانوا يذكرون
طرقوا بابه هم –النحاة -الذين عنوا بدراسته ّ
اللفظ وحيذفونه حسبام يقتضيه السياق واملعنى.

وقد أخرج بعض الباحثني املحدثني احلذف من الظواهر اللغوية وعدّ ُه أسلو ًبا

مستعارا من علم الكالم ،فهو ليس مفهو ًما نحو ًيا وال لغو ًيا؛ َّ
ألن وظيفة النحو
ً
حتليل الرتاكيب ،والعناية بتحديد املواضع املختلفة للكلامت يف اجلمل ،وتسجيل
العالقات الداخلية بينها(.)40

قدم النحاة احلذف عىل الذكر بفروعه كافة؛ بوصفه عبارة عن عدم اإلتيان به،

وعدم احلادث ٌ
اللغوي يعني اإلسقاط،
سابق عىل وجوده ،فاحلذف من حيث مفهومه
ّ

االصطالحي،
وهذا ُيشعر بأ َّنه العدم بعد اإلتيان ،لذلك فاملقصود باحلذف املعنى
ّ

()41
ميز أحدُ الباحثني املعارصين بني (احلذف) يف القرآن
وهو عدم اإلتيان به  ،لذا ّ

الكريم و(عدم الذكر) بقوله« :لو جعلنا عدم الذكر حذ ًفا لكانت مجل العربية فيها
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ألن َّ
حذف بال استثناء؛ َّ
كل مجلة يمكن أن ُتذكر فيها ُأخرى ،ومعنى ذلك ْ
أن يكون
األصل احلذف ،وليس الذكر»(.)42

أشار التداوليون الغربيون إىل َّ
أن
الضمني ( lipliciteاحلذف) ظاهرة جوهرية
ّ

يف األقوال ،فهو موجود يف اللغة العادية (اليومية) واللغة الصناعية (العلمية)،
ٍ
إن َّ
أي تواصلٍ بنح ٍو عام ،إذ َّ
داللة تنشأ
كل
بل إ َّنه قسيم
الترصحيي  lexpjiciteيف ِّ
ّ
الضمني أوفر من نصيب
قسم منها ُمعطيات ضمنية ،وغال ًبا ما يكون نصيب
يف ٍ
ّ
الترصحيي بام يف ذلك يف املستوى البسيط للمعنى احلر ّ
يف(.)43
ّ

واسعا من أبواب العربية ،فقد جرى احلذف فيها يف ِّ
كل نوع
يمثل احلذف با ًبا
ً

من أنواع الكلم ،فشمل احلركة واحلرف واملفردة والرتكيب ،لكنه يف املفردات أكثر

من الرتاكيب؛ َّ
ألن املفردات أخف استعاملاً  ،فلهذا كثر فيها احلذف(« )44وإذا كان
رضب من رضوب اإلثراء الدال ّيل،
الكمي لأللفاظ ،فإ َّن ُه
احلذف با ًبا يف االقتصاد
ٌ
ّ

رت َّ
وال نغ ّ
سمى يف بعض النظريات النحوية املعارصة حج ًبا ،)45(occultif
بأن ما ُي ّ

أو ما تظاهر عىل تسميته النحاة والبالغيون حذ ًفا(مع االقتناع التام بالفرق بني
االصطالحني ومدلوليهام) وهو ظاهرة منعزلة عماَّ يدرسه التداوليون يف باب

الضمني ،بل تقوم وشائج بني ذينك املفهومني وهذا املفهوم ،عىل َّ
أن زاوية ا ُملقاربة
ّ
هي التي ختتلف ،فإذا كان مصطلح (احلجب) تركي ًبا بنيو ًيا باألساس ،ومصطلح

احلذف بالغ ًيا نحو ًيا باألساسَّ ،
منطقي باألساس
الضمني تداو ٌّيل
فإن مصطلح
ٌّ
ّ

ً
أيضا ،وملا كانت مناهج العلوم ختتلف ،ومقاصدها تتغاير ،فقد جتلىّ ذلك عىل
مستوى التسمية»(.)46
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ّ

واحلذف أحد أساليب التأويل املهمة التي ترتكز عىل دعوى إعادة صياغة املادة

اللغوية ،وتبنى هذه الدعوى عىل تصور سقوط بعض أجزاء هذه املادة ذاهتا من

الرتكيب( ،)47فيقدر النحويون اسماً أو فعلاً أو حر ًفا لتعطى القواعد حقهاْ ،
وإن كان

املعنى مفهو ًما.

واحلذف ً
اللغوي ،و ُيشرتط
إجراء يعمد إليه املتكلمُ ،يوفره له النظام
أيضا
ّ
ٌ

يف احلذف العلم باملحذوف ،أ ّما القرائن الدالة عىل وجود املحذوف ،فقد ص َّنفها
الشاوش عىل:

اللفظي :أي مطابقة املحذوف للمذكور معنو ًيا ،كام يف قوله تعاىل:
أ) الدليل
ّ
ان َو َ
ِّ
لر َج ِ
يب ممَِّّا َت َر َك ا ْل َوالِ َد ِ
ال َنصيِ ٌب ممَِّّا َت َر َك ا ْل َوالِ َد ِ
ان
األ ْق َر ُبونَ َولِلن َِّساء َن ِص ٌ
﴿ل ِّ

َو َ
األ ْق َر ُبونَ ممَِّا َق َّل ِم ْن ُه َأ ْو َك ُث َر َن ِصيب ًا َّم ْف ُروض ًا﴾ (النساء .)7أي قل منه أو ك ُثر منه .إذ
َّ
دل عليه ما تقدم ذكره.
مقامي ،فالتلفظ بالبسملة ُّ
يدل عىل الرشوع يف فعلٍ  ،إذ
ب) الدليل احلا ّيل :أي
ّ

َّ
يدل السياق عاد ًة عىل احلذف ،ومؤداه إمكان تقدير املحذوف ،وإ َّنام كان احلذف؛

مجالية التعبري ،وحسن اتساق النظم ،فضلاً عن قصد الفعل ،والتأثري
لغرض إظهار ّ
التداولية(َّ ،)48
ريا من حاالت احلذف
يف السامع ،وإيقافه عىل دالالت احلذف
فإن «كث ً
ّ

تعتمد يف وقوعها وحتليلها عىل املقام ،أي واقع احلال ،كام تعتمد عىل سياق املقال،
أي اخلطاب»(.)49

خيتص بمعرفة قواعد النحو ،وهو نوعان
الصناعي :أي ما
ج) الدليل
ُّ
ّ

()50

ِ
1 .1ما يكون قد ُف ِه َم من الكالم َّ
ُ
َ
ّ
جزء من
فكأن
القول،
سياق
ودل عليه
املحذوف ٌ
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ً
وإجيازا ،وهو أمر سائغ.
املعنى قد ُن ِطقَ به ،وإنام حذف ختفي ًفا
ٌ 2 .2
صناعي :وهو ما يعاب عىل النحويني؛ ألنهَّ م اجتلبوا كلامت لتصحيح
تكلف
ٌّ

اإلعراب وإكامل نظرية العامل ،فال يراد هبذا النوع إلاّ تسوية صناعة اإلعراب،

وهذا األمر ُّ
يدل عىل َّ
أن تقديراهتم جاءت للمحافظة عىل سالمة قواعدهم؛

ألنهَّ م لن يس ّلموا بحقيقة قصور تلك القواعد عن استيعاب الظواهر اللغوية.

املنطقي العق ّ
صحة الكالم عقلاً إلاّ بتقدير
د) الدليل
يل :أي متى استحالت ّ
ّ

حمذوف(.)51

موضع من (الكتاب) مبينًا أنواعه،
وقد أشار سيبويه إىل احلذف يف أكثر من
ً

وكاش ًفا عن أسبابه ،مؤكدً ا َّ
أن ذلك من سمة العرب الفصحاء يف أساليبهم(.)52
وعدّ ُه ابن جني (ت  )#392با ًبا قيماً من أبواب الشجاعة العربية(.)53

ومن هنا يبدو َّ
أن النحاة األوائل قد أدركوا أمهية املناحي االجتامعية يف داللة

الكالم أسلو ًبا موضوع ًيا فن ًيا ،لذا كانت عنايتهم الفائقة بدراسة الكالم العريب
والوقوف عىل أساليب التعبري ِ
به ،والبحث فيام يعرض له عىل وفق ما تقتضيه معاين
التداولية احلديثة
الكالم وظروف القول ومناسباته( .)54كذلك أولت الدراسات
ّ

خاصا ،انطال ًقا من مبدأ:
املخاطب (املتلقي املشارك يف عملية التواصل) اهتام ًما
ً

اخلطاب يتوجه (من وإىل) أحد الطرفني ،ومل يكن هذا األمر غائ ًبا عن أنظار النحاة

األوائل ،فال ينقطع حديثهم عن (احلذف) واإلشارة إىل العلم باملحذوف ،بعده

ً
مسوغا
القطب الذي ترتكز عليه ظاهرة (احلذف) ،ويشبه (علم السامع) أن يكون
ثاب ًتا للحذف ،وهو جيري من كتبهم كاألصل الثابت املتواتر ،وهم يرصحون به

ترص ًحيا غري ملتبس(.)55
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تعبريي له معانيه ودالالته ،وهو رضب من
واحلذف يف لغة العرب أسلوب
ّ

يب وإجيازه والتخفيف
اإلجياز وتكثيف العبارة ،فهو
«مظهر من مظاهر الكالم العر ّ
ٌ

من ثقله ،ومن ثم التخفيف من عبء احلديث»( ،)56إذ يكون احلذف يف بعض
املواضع الكالمية أبلغ من الذكر يف بلوغ املراد ،ذلك أ َّن ُه «باب دقيق املسلك ،لطيف
املأخذ ،عجيب األمر ،شبيه بالسحر ،فإنّك ترى فيه ترك الذكر أفصح من الذكر،

والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة ،وجتدك أنطق ما تكون إذا مل تنطق ،وأتم ما

تكون بيا ًنا إذا مل ُتبن»( )57فاحلذف من سنن العرب ،وقد يكون ذا صلة بسياق احلال:

«كلام كان معلوم ًا يف القول ،جار ًيا عند الناس ،فحذفه جائز لعلم املخاطب»(،)58

وهذا احلذف ال خيل بالفهم عند وجود ما ّ
لفظية أو
يدل عىل املحذوف من قرينة ّ

معنو ّية(.)59

وقد يثري احلذف عدة تساؤالت يف ذهن السامع ،تشبعه دالالته املختلفة ،وهو

ما عرب عنه التداوليون بأكثر من تعب ٍ
ري ،فمنهم من دعاه بـ (كيفيات القول)( ،)60ومنهم
الضمني)( )62الذي
التجسريي)( ،)61ومنهم من نع َّت ُه بـ (ال ُبعد
من سامه بـ (االستدالل
ّ
ّ

يقوم عىل عمد املتكلم عند صياغة الكالم إىل اختصار العبارات واحللقات ،التي
يقدر َّ
قادر عىل إرجاعها عند التأويل اعتام ًدا عىل املعرفة املختزلة يف ذهنه,
أن املخاطب ٌ

يب بطبيعته ينحاز إىل إجياز العبارة وطي املعارف املشرتكة ط ًيا ،اعتام ًدا
فاللسان العر ّ

التداولية
عىل قدرة املخاطب عىل تداول ما أضمر من الكالم ،وعىل استحضار أدلته
ّ
متى اقتضت ذلك حاجة الفهم(.)63

ً
وإظهارا واستغنا ًء،
وإجيازا
وهذا العدول عن الظاهر سببه علم املخاطب سع ًة
ً

وهي مسالك يف القول ،خيرج فيها الكالم عىل غري مقتىض الظاهر ،وترصف يف
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اللغوي مع بلوغ املعنى املراد ،اعتام ًدا عىل املالبسات احلافة ،قال سيبويه« :وإ َّنام
البناء
ّ

مظهرا استخفا ًفاَّ ،
وألن املخاطب يعلم ما ُيعنى»(.)64
اضمروا ما كان يقع
ً

الرتكيبي باحلذف ،كي ال يغمض
فلوال القرينة ملا جاز مثلاً اإلتيان باإلجياز
ّ

النص يقفز إىل ذهنه املعنى ،فيعلم َّ
النص
أن يف ِّ
األمر عىل املخاطب ،فمن يسمع َّ

حذ ًفا ،فالعالقة بني املرسل واملتلقي التي حرصت البالغة عىل إبرازها قد وجدت
بالسياقات املختلفة،
طريقها إىل نظرية التواصل ،ومن ثم إىل التداولية ،التي ُعنِ َي ْت ّ

وأطراف املوقف التواص ّ
يل عناي ًة كبري ًة عىل أساس َّ
اللغوي يف مجلته إ َّنام
«النص
أن
ّ
َّ
ٍ
موقفُّ ،
ريا
نص يف
هو ٌّ
فكل رسالة هلا قصدها وموضعها وظروف تلقيها»( .)65فكث ً
ِ
َ
املخاطب ،إذ يقوم
املخاطب بعلم
ما حيذف يف اللغة بعض أجزاء الكالم ثقة من
الباث بحذفه غال ًبا ،اعتام ًدا عىل إدراك السامع ،ويقدر السامع املحذوف اعتام ًدا عىل

التداولية عىل معرفة
قصد املتكلم ،الذي جيهد يف إدراكه ،مستعينًا بالقدرة والكفاءة
ّ
املحذوف يف مثل تلك املواضع.

كبري يف الكشف عن املحذوف وتقديره(.)66
وقد يكون للقرائن
أثر ٌ
السياقية ٌ
ّ

السياق من قيود تركيبية ،أو إرشاط إفادة أو مها
السياق« :هي ما يكتنف ِّ
وقرينة ِّ

معا»( )67وهي كربى القرائن؛ َّ
الرتكيبي للجملة جيعله «بحاجة إىل
ألن تعدد النمط
ً
ّ

قرينة يتبينّ هبا املعنى املراد»( )68ومعنى ذلك َّ
الرتكيبي أصبح بحاجة إىل
أن النمط
ّ
السياق)(.)69
قرينة من خارج اجلملة تعرف غالب ًا باسم (قرينة ِّ

َّ
املعجمي ما نجده يف قوله تعاىل:
السياقية عىل ركيزة املعنى
إن اعتامد القرينة ِّ
ّ
اج َع ْل َعلىَ ُك ِّل َج َبلٍ ِم ْن ُه َّن ُج ْزء ًا ُث َّم ا ْد ُع ُه َّن
﴿ َف ُخ ْذ َأ ْر َب َع ًة ِم َن الطَّيرْ ِ َفصرُ ْ ُه َّن إِ َل ْي َك ُث َّم ْ
َي ْأتِين ََك َس ْعي ًا﴾ (البقرةَّ ،)260
املعجمي لـ (صرُ ْ ُه َّن) يعني امليل أو األنس
فإن املعنى
ّ
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الرازي رأ ًيا عن أحد املفسرِّ ين واختار
أو التقطيع ،وعىل هذا األساس نقل الفخر
ّ
صاحب تفسري املنار هذا الرأي ،وهو أ َّنه ليس يف هذه اآلية ما ُّ
يدل عىل َّ
أن إبراهيم

 قد ذبح الطيور وبعد ذلك عادت إىل احلياة( ،)70واستدلوا عىل ذلك بعبارة

(رصه َّن إليك) التي تعني امليل واألنس ،وليس التقطيع؛ َّ
ألن اجلملة قد تعدت
ُ

بـ (إىل) ،فض ً
ال عن عودة الضامئر يف ٍّ
(دعه َّن) إىل
(منه َّن) و
كل من
ُ
ُ
(رصه َّن) و ُ
الطيور ،وهذا ال يكون سليماً إلاّ إذا أخذنا هبذا التفسري.

اج َع ْل َعلىَ
ويرد صاحب تفسري األمثل عىل هذا الرأي بقرينة قوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم ْ
ُك ِّل َج َبلٍ ِم ْن ُه َّن ُج ْز ًءا﴾ فهو «دليل عىل َّ
أن الطيور قد قطعت أولاً وصارت أجزا ًء،

ولعل الذين قالواَّ :
وإيناسه َّن) قد غفلوا عن
(استاملته َّن
(رصه َّن إليك) تعني:
إن
ُ
ُ
ُ

لفظة (جز ًءا) هذه ،وكذلك اهلدف من هذا العمل»( )71فض ً
ال عن ّ
أن من معاين
(رصه َّن) التقطيع.
ُ

هذا التكثيف والتزيني الدالليان تزخر هبام نصوص القرآن الكريم ،يعتمد فيها

التحليلية وثقافته
اخلارجية ،التي تتمثل بقدرته
املتلقي يف فهم املحذوف عىل القرائن
ّ
ّ

القرآنية عىل تقدير املحذوف املتداول ،ففي طبيعة اللغة أن يسقط من األلفاظ ما
ّ
ُّ
يدل عليه غريه ،أو ما يرشد إليه سياق الكالم أو داللة احلال ،وأصل البالغة يف هذه

الوجازة؛ ألنهَّ ا تعتمد عىل ذكاء املتلقي والقارئ وثقافتهام(.)72

َّ
إن نمط اخلطاب الذي يمكن تفسري احلذف وحتليله فيه عىل أساس العودة إىل

واقع احلال وثقافة املتلقي ،يظهر بوضوح وبنح ٍو مطرد يف حاالت احلوار أو تبادل

االجتامعية
احلديث املبارش بني املتكلم والسامع ،كمقامات االستفهام واللقاءات
ّ

والتهنئة والدعاء والتعليق بالقبول أو الرفض ...وسواها ،وال يقترص احلذف يف
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هذه احلاالت عىل عنرص معني دون آخر ،فقد يكون املحذوف فعلاً أو اسماً أو مجل ًة

أو شبه مجلة أو عام ً
ال ملفعول به أو ملفعول مطلق أو ملفعول ألجله أو للحال...

وغريها(.)73

وممّ ا تقدم ذكره آن ًفا تبينّ لنا َّ
أن ظاهرة احلذف يف البنية النحو ّية هلا القدرة عىل

أساسا املتكلم واملخاطب وظروف استعامل
استيعاب املقام التداو ّيل ،الذي يمثله
ً

القول؛ وذلك الشتامله عىل موضع قا ٍر للوسم بام حيدد عنارص املقام ،وجيعل املعنى

ً
ً
ارتباطا وثي ًقا بعلم املخاطب ،واستعامالت العرب ،بحيث ال تكون
مرتبطا
يب
اخلطا ّ

الداللية بني اخلطاب وما حييل عليه سوى مظهر من وضع تداو ّيل معقد،
العالقة
ّ
يشارك يف حتديده ٌّ
كل من املتكلم واجلمل التي يتلفظ هبا ،وما حتيل عليه ،واملخاطب،

املقامي واملقا ّيل.
والسياقني
ّ
ّ

وصفوة القولَّ :
إن (ظاهرة احلذف) من أبرز الرتاكيب البالغية املتداولة يف

اجتامعية من قبيل تغييب العنرص يف اللفظ إلمكان
يب ،فهي ظاهرة لغو ّية
النحو العر ّ
ّ
اسرتجاعه ،اعتام ًدا عىل القرائن والتداول(« ،)74عىل الرغم من ّ
أن النحاة العرب مل

خيصصوا با ًبا مستقلاً ملناقشة ظاهرة احلذف ،فقد ألقوا إلينا بأفكا ٍر واضحة رصحية

تنبئ عن إدراكهم هلذه الظاهرة ،موكدين اعتامدهم سياق احلال ،وجميئها عىل هذه
احلال مطابقة هلذا السياق»(.)75
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ّ

املبحث الثالث
الرتاكيب النحوية املتداولة
باب وما حوا ُه من
يب (النداء) ،فهو ٌ
ومن الرتاكيب املتداول يف النحو العر ّ

الكالمي ،الذي ال يكون له أثر يف التواصل
أحكام وقوانني يمثل رض ًبا من اخلطاب
ّ

اجتامعي ،يضم مرسلاً ومستقبلاً أو خماط ًبا
إلاّ بوصفه عنرص ًا من عنارص مرسح
ّ
ومتلق ًيا ،أو هو طلب إقبال املخاطب أو هو دعوة خماطب بحرف نائب مناب فعل:

كـ (أدعو أو أنادي) ،وأدواته هي( :اهلمزة وأي) للقريب و (يا ،وآي ،وآ ،وأيا،
وهيا ،ووا).

يضم النداء يف جوهره ملمح ًا اجتامع ًيا ،وال يكون يف فرا ٍغ؛ إذ يقتيض األمر

وجود طرفني بينهام عالقة من نوع ما ،استلزمت مقام ًيا توظيف هذا األسلوب

املقامي،
الندائي واألسلوب
خاصة ،وقد أشار النحاة إىل هذا الربط بني األسلوب
ّ
ّ
تبعا لتنوع ظروف املقام( .)76لذا ُيعدُّ أسلوب النداء أسلو ًبا لغو ًيا
وتنوع األحكام ً

متداولاً بني العرب ،توزعت أدواته عىل املنادى بحسب املقام ،فللمنادى البعيد

وشبهه أدوات خاصة ،وللمنادى القريب أداة خاصة (اهلمزة) ،واىل ذلك أشار ابن
ِ
مالك بقوله(« :)77وللمنادى ِ
وأي وآ) كذا(أيا) ثم (هيا)».
الناء أو
كالناء (يا ْ
الوظيفي ألدوات النداء هو حماولة الربط بني
ولعل السرّ َّ يف هذا التصنيف
ّ
أسلوب اخلطاب وواقع احلال ،لذا اشتمل أسلوب النداء للبعيد املخاطب عىل عدة
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أدوات ،امتازت باشتامهلا عىل حروف املدِّ باستثناء (أي)؛ َّ
ألن البعيد حيتاج إىل مدِّ

الصوت ليسمع املتلقي ،حتى يقع التواصل بني طريف الرسالة.

أما (أي) فهي للبعيد ً
جتوزا ،وربام جعلها ابن مالك يف حكم البعيد املشار إليه

يف كالمه (أو كالناء) واملقصود به املتوسط يف البعد.

ُ
ريا عىل لسان اخلطباء ال
ممي (أهيا الناس) الذي يرد كث ً
ولو تأملنا اخلطاب األ ّ

يعني فري ًقا معينًا من الناس ،بل يعني الناس مجيعهمْ ،
موجها إىل
وإن كان اخلطاب
ً

احلارضين منهم ،أسلوب تداوله العرب يف لغاهتا ،إذ َّ
إن حذف (ياء النداء) منه
مكونات اخلطاب
جاءت من أجل ربط املبنى باملعنى ،أي إقامة عالقة
ترابطية بني ّ
ّ
ألن النحاة العرب وجدوا عند تقعيد األحكام َّ
ومقامه؛ َّ
أن أداة النداء ال جيوز حذفها

مع املنادى البعيد؛ حلاجته ملد الصوت املنايف للحذف ،وكذلك احلال مع املنادى
النكرة املقصودة ،التي وجب إثبات األداة معها ،عىل وفق ما تداوله العرب؛ َّ
ألن يف

النكرة املقصودة سمة ال ُبعد ،املتمثلة بالتعيني ،وكذلك احلال مع املنادى املستغاث
واملندوب ،فهام معنيان أسلوبيان متفرعان عن النداء يف تصور النحاة ،وهلذا قال

سيبويهَّ :
«إن املندوب مدعو ولكنه متفجع عليهْ ،
فإن شئت أحلقت يف آخر االسم
األلف؛ َّ
ألن الندبة كأهنم يرتنمون فيها ،وإن شئت مل تلحق كام مل ُتلحق يف النداء»(،)78

معنى زائد عىل
تفجع عليه) ،إذ فيه
فاملندوب شبيه باملنادى ،وخيتلف عنه يف أنه ُ
(م ٌ
ً
ٍ
ٌ
(يالزيد لعمرو) و (وازيداه)؛
مستغاث به ،ففي قولنا:
مندوب أو
النداء ،وهو أ َّنه
ٌ
َّ
فإن احلذف هنا ينايف املطلوب من املستغاث واملندوب ،ويفوت الداللة الصوتية

املعينة ،التي ترفدها بالقدرة عىل التوصيل والتأثري ،قال
املقصودة ،ذات السامت ّ
املربد« :فإذا دعوت شيئًا عىل جهة االستغاثة فالالم معه مفتوحةْ ...
فإن دعوت إىل
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ّ

ٍ
يشء ،فالالم معه مكسورة»( ،)79ومن الواضح َّ
أن األداة يف الندبة واالستغاثة من
الصوتية املهمة ،وهي املنطلق إىل اكتساب اخلطاب خواص صوتية ُأخرى
البنيات
ّ
تنفرد هبا الندبة واالستغاثة ،كرفع الصوت ،وطرائق توزيع النرب ،وأنامط التنغيم.
ُتعدُّ العالمات اللغو ّية الرمز ّية املؤثرة يف املتلقي ،التي ال يتحدد مرجعها إلاّ يف

ُّ
الدال
معنى يف نفسها ،كأسلوب النداء املذكور آن ًفا،
أي
سياق اخلطاب ،خالي ًة من ِّ
ً
الكالمي ،واستعامل اإلشارات  ،Deicticsكاسم اإلشارة
عىل املشاركة يف احلدث
ّ

واسم املوصول وضامئر املخاطبة وظريف املكان والزمان ،التي يسميها النحاة العرب

(املبهامت)؛ َّ
ألن املبهم (املوصول مثلاً ) ال يتبينّ معناه إلاّ بوجود صلة توضحه
وتزيل غموضه ،وال يمكن أن يتحقق الغرض منها الاّ برشوط ،وهي(:)80

أن تكون الصلة مجلة خربية ً
لفظا ومعنًى ،أي َّ
ْ 1 .1
أن تكون صاحلة للحكم
عليها بالصدق أو الكذب من غري نظر لقائلها.

ْ 2 .2
أن يكون معنى الصلة معهو ًدا ومفصلاً عند املخاطب.

ْ 3 .3
االسمي مشتملة عىل ضمري يعود عىل االسم
أن تكون صلة املوصول
ّ
معا أو يف احدمها فقط.
املوصول ،يطابقه يف اللفظ واملعنى ً

ْ 4 .4
أن تتأخر الصلة عىل االسم املوصول وجو ًبا.

ْ 5 .5
أن ال يفصل بني االسم املوصول وبني الصلة فاصل أجنبي ،إلاّ إذا كان
مجلة القسم أو النداء برشط ْ
أن يسبقها ضمري املخاطب أو اجلملة املعرتضة
أو بجملة احلال أو كان الزائدة.

6 .6ألاّ

7 .7ألاّ

تستدعي الصلة كال ًما قبلها.
لكل ٍ
تكون معلومة ِّ
فرد.
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وعىل الرغم من وصفها باملبهامت إ ّ
ٌ
مهم يف تكوين بنية اخلطاب ،ملا
ال أنهَّ ا
عامل ٌّ

هلا من أث ٍر يف اإلحالة إىل املعلومات.

مؤثرا من
ومسارا
منحى مهماً من املناحي االجتامعية،
وهذه املبهامت متثل
ً
ً
ً
اإلحالية التي ترتبط
األدبية احلديثة ،فهي تعني «تلك األشكال
مسارات الدراسات
ّ
ّ
األسايس بني التعبريات اإلشار ّية القريبة من املتكلم
بسياق املتكلم مع التفريق
ّ
مقابل التعبريات اإلشار ّية البعيدة عنه»(ُّ ،)81
فكل فعلٍ
ناجحا إذا َع ِل َم
لغوي يكون
ٍّ
ً

ِ
أن ِّ
املتكلم ً
غرضا ينبغي بموجبه ْ
املخاطب قصدَ
يشكل
العبارة وإحالتها ،وإذا كان
ُ
ُ

املخاطب هذه املعرفة ،فاملتكلم ِّ
يشكل املركز الذي من طريقه يمكن أن نحدد مسألة

واالجتامعي(.)82
املادي
القرب والبعد
ّ
ّ

ويمكن ْ
أن نستنتج ُبعدً ا اجتامع ًيا من اإلشارات اللغو ّية الرامزة للعالقة
الرسمية بني املتخاطبني ،إذ ّ
إن الرتكيب الدال عىل صيغة (التبجيل) يرمز إىل
ّ
االجتامعية التي توجب عىل
املقامي بني املتكلم واملتلقي ،مع مراعاة املسافة
التفاوت
ّ
ّ
اخلطيب استعامل األلقاب و النعوت ،أو التجريد منها باستعامل االسم الرصيح،

والتحتية ،فمسألة حتديد نوع العالقة
الفوقية
للداللة عىل نوع تلك العالقة من جهة
ّ
ّ
نسبية ختتلف من موقف إىل آخر ،من حيث
االجتامعية بني أطراف اخلطاب مسألة ّ
ّ
قرب األطراف أو بعدهم ،أو تفاوهتم أو تساوهيم يف الوظيفة والرتبة ،سواء أ كان

نفسيا ،فأنهَّ ا ُّ
تدل عىل
هذا التفاوت يف القرب والبعد والتساوي ماد ًّيا أم
اجتامعيا أم ًّ
ًّ
املقامي بني املتخاطبني.
التفاوت
ّ

ٍ
خطاب ،توجد جمموعة من
ألي
وضمن رصيد االفرتاضات السابقة املصاحبة ِّ

اخلطابية املس ّلمة ،التي تعني تلك املعلومة التي يعدّ ها املتكلم قابلة ْ
ألن
املعلومات
ّ
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النص أو بالعودة إىل املقام( ،)83فمثلاً
نحصل عليها ،إ ّما باإلحالة عىل ما سبق من ِّ

تشري أداة التعريف إىل ما يسمى باملعلومات السابقة ،يف حني تؤدي أداة التنكري

وظيفة اإلشارة إىل معلومات الحقة ،أي إىل وحدات لغو ّية مل يوضحها املتكلم ،فقد

الكالمي ،وجعلوا تعريف اليشء
التفت النحاة من قبل إىل أثر املخاطب يف االتصال
ّ

أو تنكريه حمكوم ًا بالعالقة املفرتضة بني املتكلم واملخاطب ،فإذا قدر علمه باليشء
استعمله معرفة ،وإذا قدر جهله به استعمله نكر ًة ،فاملنكر ال ُ
حييل إلاّ عىل معلومات
خمزونة يف ذهن السامع ،يف حني َّ
معجمية أو لغو ّية،
عرف قد حييل إىل معلومات
ّ
أن ا ُمل ّ

ختص أفراد ًا
اصطالحية
وقد حييل إىل معلومات
تداولية ،وقد حييل عىل معلومات ُّ
ّ
ّ
معينني للسامع ،له سابق معرفة هبم(.)84

ومن الرتاكيب النحوية املتداولة (ألفاظ العقود) ،إذ َّ
البيعي ال يصح
إن الفعل
ّ

الكالمي ،قال
يب يف تأدية الفعل
إلاّ بألفاظ خاصة ،تواضع عليها أهل اللسان العر ّ
ّ
 :إنام مثل اجلليس الصالح وجليس السوء كحامل املسك ونافخ الكري ،فحامل

املسك؛ إما أن تبتاع منه ،وإما أن جتد منه رحيا طيبة ،ونافخ الكري؛ إما أنْ حيرق ثيابك،

وإما أن جتد منه ر ًحيا منتنة( .)85ويف احلديث لفظة (تبتاع) بمعنى تشرتي ،وهي فعل

()86
ُّ
وتدل عىل إنشاء عقد البيع بني حامل املسك
مضارع من باب االفتعال للمبالغة

وبينك ،فالعاقدان مها حامل املسك والضمري (الكاف) .واملعقود عليه :حمذوف
دلت عليه لفظة املسك قبله تقديره (املسك) .وجملس العقد :هو الزمان واملكان

الذي يتم العقد فيه .وصيغة العقد :هي اإلجياب والقبول بني حامل املسك والضمري

املخاطب (الكاف).
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وقال الرشيف حممد بن عيل اجلرجاينّ(ت )#816يف ذلكَّ :
إن «صيغة ألفاظ

العقود (من قبيل :بعت واشرتيت وطلقت )...إنشائية ،إذا مل يتم وقوع فعلها

يف املايضَّ ،
فإن العلم بعدم وقوع فعلها يف املايض داللة عىل كوهنا لإلنشاء»(،)87
تداولية مل تتمكن اللسانيات
فهي من أفعال العقود الدالة عىل اإليقاع ،وهي ألفاظ
ّ
احلديثة وفلسفة اللغة من بلورهتا إ ّ
ال حدي ًثا ،فدرسوها ضمن نظرية (األفعال

الكالمية) ،واستنبطوا من األساليب اخلرب ّية عرب اجلمع بني املنطلقات واملفاهيم
ّ
التطبيقية من جهة ُأخرى أفعالاً كالمية ،منها :الرواية والشهادة،
النظر ّية والنصوص
ّ
والوعد والوعيد ،والدعوى واإلقرار ،والكذب واخللف ..واستنبطوا من األساليب
اإلنشائية أفعا ً
ال كالمية ُأخرى ،منها :اإلذن واملنع ،والندب واإلباحة ،والتخري
والتعجب ،وألفاظ العقود واملعاهدات واإليقاعات(.)88

ومن تراكيب العقود ذات الداللة االجتامعية املتداولة( :اإلجيار) ،وهو« :عقد
بعث ُ
عىل املنافع بعوض»( ،)89جاء عن النبي حممد  أ َّن ُه قال :ما َ
اهلل نب ًيا إلاّ رعى
الغنم ،فقال أصحابه وأنت؟ قال :نعم ،كنت أرعاها عىل قراريط ألهل مكة(،)90

وهنا يذكر رسول اهلل  داللة اجتامعية رائعة ،هي أ َّن ُه ما من نبي إلاّ وقد رعى
الغنم ،حلكم كثرية ،وعرب وفرية ،منها :للتمرن برعيها عىل رعاية األمة فيام بعد،

َّ
وألن يف خمالطة الغنم حيصل احللم والشفقة ،وألنهَّ م إذا صربوا عىل رعيها ومجعها
بعد تفريقها والتحول هبا من مكأل إىل آخر ،ودفع السباع عنها أو السارق ،وعلموا
اختالف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إىل املعاهدة؛ ألفوا من ذلك

الصرب عىل األمة ورعايتها ،فعرفوا اختالف طباعها ،وتفاوت عقوهلا ،فجربوا
كرسها ،ورفقوا بضعفائها ،وأحسنوا التعاهد هلا ،فيكون حتملهم ملشقة ذلك أسهل

ممّا لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة .وخصت الغنم ألنهَّ ا أضعف من غريها،
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فهي أرسع انقيا ًدا من غريها( .)91فقال أصحابه :وأنت؟ مهزة االستفهام هنا حمذوفة،

أي وأنت رعيتها؟ قال :نعم.

نلحظ هنا َّ
أن عنارص العقد العاقدان؛ ومها رسول اهلل  وأهل مكة ،املعقود

عليه :رعي الغنم ،وجملس العقد :هو مكة ،وصيغة العقد :هي اإلجياب من أهل
مكة ،والقبول من الرسول ّ ،
ودل عىل هذا لفظة (أرعى) وعىل قراريط أي أنيَّ

رعيت الغنم بأجرة عىل قراريط ،املراد من القرياط :هو جزء من الدينار والدرهم،
وقيل اسم مرعى بمكة(.)92

ِ
وأسلوب العقد أمجالاً ينتج فعلاً
فعلية
مؤثرا يف املتلقي،
ً
بوصفه وحدة لغو ّية ّ

متكاملة ،وإىل هذا املعنى ذهب ٌّ
كل من (أوستني) و (سريل) من أتباع املدرسة
الفلسفية التحليلية إىل َّ
أن اإلنسان املتكلم وهو يستعمل اللغة ال يستعمل الكلامت

الكالمي)،
الدالة عىل املعنى حسب ،بل يقوم بفعلٍ ( ،)93وهو ما يسمى بـ (الفعل
ّ

االجتامعي الذي ينجزه اإلنسان بالكالم ،و ُيراد به
ويعني الترصف أو العمل
ّ
ٍ
بملفوظات معينة.
اإلنجاز الذي يؤديه املتكلم بمجرد تلفظه
ٌ
وهذا يعني ّ
كالمية؛ ألنّنا
أفعال
مر ذكرها آن ًفا
أن املعاين واملقاصد التواصلية التي َّ
ّ

ال ننظر إليها عىل أنهَّ ا جمرد دالالت ومضامني لغو ّية ،وإ َّنام هي إنجازات وأغراض

اجتامعية أو فرد ّية بالكلامت ،والتأثري
تواصلية ترمي إىل صناعة أفعال ومواقف
ّ
ّ
ِ
ِ
توكيده ،أو
حكم من األحكا ِم أو
تركه ،أو تقرير
يف املخاطب بحمله عىل فعلٍ أو
ٍ

ِ
فيه أو ِ
التشكيك ِ
ِ
وعيده ،أو سؤاله واستخباره
للمخاطب أو
املتكلم
نفيه ،أو وعد
ِ
يشء ،أو إبرام ٍ
ٍ
نفسية
عقد من العقود ،أو فسخه ،أو جمرد اإلفصاح عن حالة
عن
ّ

معينة ...وسواها.
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اجتامعيا أسلوبا( :اإلغراء والتحذير) ،ومها
ومن الرتاكيب اإلنشائية املتداولة
ّ

أسلوبان يتفقان يف جممل أحكامهام النحوية ،ويفرتقان يف املعنى ،لذا مجعهام النحاة

يف فصل واحد ،فعرفوا التحذير بأ َّن ُه« :تنبيه املخاطب عىل أمر مكروه ليتجنبه»(،)94
فيقوم هذا الفعل عىل أساس التنبيه واألمر واالجتناب كام قال سيبويه( ،)95أو الدعوة

املرجوة منه .أما اإلغراء فهو تنبيه املخاطب
إىل االجتناب ،وتعدُّ تلك هي الفائدة
ّ
ٍ
حممود؛ ليلزمه أو ليفعله( ،)96فيقوم عىل أساس التنبيه والدعوة إىل الفعل
عىل أم ٍر

عىل سبيل الرتغيب والتشويق ال عىل سبيل اإللزام.

وال ريب ّ
أن صياغة بنية التحذير تأيت عىل وفق أصوات ُمن َّسقة نس ًقا معينًا،

اجتامعية أو مقامية ،درج عليها الناس يف ِّ
ّ
كل زمان
تشكل بنية لغو ّية موائمة لبنية
ّ

﴿ولاَ ُي َن ِّبئ َ
ُك ِمث ُْل َخبِ ٍ
ري﴾ (فاطر ،)14أي
ومكان ،ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىلَ :
ال خيربك باألمور عىل حقيقتها إلاّ العامل بكنهها والعارف هبا ،وهذه اآلية صاحلة
وس ِّم َي هذا األسلوب بـ (أسلوب
لتوصيل رسالة التحذير والتنبيه للتأثري يف املتلقيُ ،

التحذير) إشار ًة واضح ًة إىل هذا النوع من اخلطاب؛ َّ
ألن التحذير هو التخويف أو

اخلرضي يف
أذى ،أو كام قال
طلب التحذير من يشء حيتمل منه ومعه وقوع رض ٍر أو ً
ّ

حاشيته عىل رشح ابن عقيل« :التحذير هو التبعيد عن اليشء»( ،)97وبخالفه اإلغراء
الذي يعني :التسلط عىل اليشء(.)98

وممّ ا تقدم تبينّ أن أسلويب (اإلغراء والتحذير) كليهام مقاميان ،ال ينشئان وال

اجتامعية توائم بنيتها هذه األساليب املتداولة بني العرب،
يوظفان إلاّ يف ظروف
ّ

بدليل َّ
مكونات بنيتها اللغو ّية ال يمكن تصوره أو حدوثه إلاّ يف كال ٍم
مكو ًنا من ِّ
أن ِّ
ٍ
املكون هو التطريز الصويتّ ،الذي يلف املنطوق ك ّله ،املتمثل
منطوق ،هذا
حي
ِّ
ٍّ
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ّ

الكالمية ،ألنهّ ام يرميان
بالتنغيم وموسيقى الكالم وطرائق إلقائه ،ومها من األفعال
ّ

إىل التأثري يف املتلقي واستاملته ،ومحله عىل أداء فعلٍ ما ،فإذا رغب املتكلم من
مكروها أدى رغبته تلك بالتحذير ،وإذا أراد منه أن
أمرا
ً
املخاطب يف أن يتجنب ً

أمرا حممو ًدا أدى له تلك الرغبة باإلغراء.
يفعل ً

َّ
يب (التحذير واإلغراء) يقع عىل صورة معينة ،تنبئ
إن جمرد التمثيل األسلو ّ
ٍ
صفة أو ٍ
ٍ
التامس أو ٍّ
حث لليشء يف
انزعاج يف حال التحذير ،وعن
قلق أو
عن
ٍ

جسمية،
حال اإلغراء ،وال يبعد خلو أسلوب (التحذير) عند إلقائه من إشارات
ّ
كالتلويح أو اإلشارة باليد مع رفع الصوت عاد ًة مصاحبة له ،وهذا يعني مراعاة
املقام ِّ
بكل ظروفه ومالبساته ،هو الفارق بني أسلويب التحذير واإلغراء ،أو ْ
قل َّ
إن

اجلوهري بينهام ،هو َّ
أن اإلغراء دعوة إىل الفعل والتحذير دعوة إىل الرتك ،ويف
الفرق
ّ

ِّ
كل منهام دعوة إىل االستاملة والتأثري ،بعد أن علمنا تطابقهام يف األحكام النحو ّية(.)99
يب أسلوب القسم ،وهو بمعنى
ومن األساليب اإلنشائية املتداولة يف النحو العر ّ

احللف واليمني( ،)100ووسيلة من وسائل توكيد اخلرب لدى السامع ،لذلك نرى

َّ
أن اهلل تبارك وتعاىل أقسم بذاته املقدسة أو بآياته لتعظيمها( ،)101ومن ثم تعظيم

موجدها ،وإلثبات حقائق غيبية وأمور خفية ،ومن ذلك قسمه سبحانه بذاته إلقرار
البعث بعد املوت قال تعاىلَ :
ين َك َف ُروا َأ ْن َل ْن ُي ْب َع ُثوا ُق ْل َبلىَ َو َربيِّ َل ُت ْب َع ُث َّن﴾
﴿ز َع َم ا َّل ِذ َ

﴿و َق َ
ين َك َف ُروا لاَ َت ْأتِينَا
ال ا َّل ِذ َ
(التغابن ،)7أو إلثبات يوم القيامة مثل قوله تعاىلَ :
اع ُة ُق ْل َبلىَ َو َربيِّ َلت َْأتِ َي َّن ُك ْم﴾ (سبأ  ،)3ولقد اقسم اهلل بنفسه يف سبعة مواضع،
الس َ
َّ
ومجيع القسم بعد ذلك يف القرآن الكريم بمخلوقاته؛ ألنهَّ ا داللة عىل خالقها ،وهو

اهلل سبحانه ولبيان منافعها وفضائلها ،وليعترب الناس هبا.
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َّ
إن جميء أسلوب القسم لتوكيد اخلرب يف ذهن السامع مع إزالة الشك ومواجهة

مناح اجتامعية متداولة ُّ
تدل عىل حال القاسم أو املقسوم
اإلنكار واجلحود ،وك ّلها ٍ
عليه ،ونرى مصداق ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من مادة (قسم أو حلف) سواء

أكان القسم من اهلل تعاىل ال ثبات احلق وإزاحة الشك أم من خلقه ،فلم ِ
تأت مادة
قسم أو حلف إلاً من الذين يف قلوهبم زيغٌّ أو ٌّ
شك.

النبوي الرشيف ،وهو ينتظم يف
كذلك نرى أمهية أسلوب القسم يف احلديث
ّ

ِّ
نفوسا متباينة يف اخلطاب بتأكيد ما خيرب به  ،وإلزالة
كل كالمه  ،وهو يواجه ً

الشكوك من نفوس املخاطبني ،كقوله « :إنّا واهلل ال نويل هذا العمل أحدً ا سأله
أو أحدً ا حرص عليه »( ،)102يقسم رسول اهلل  عىل عدم توليته أحدً ا سأله عنها

أو حرص عليهاَّ ،
يسع يف ذلك لنفع املسلمني ،بل
ألن سؤاله وحرصه يشعران أ َّنه مل َ

لنفع نفسه ليجمع حطام الدنيا ،ويف ذلك إفساد للدين والدنيا ،وقد قيل يف احلكمة:
طالب الوالية ال يوىل؛ ملا له من رض ٍر عىل األمة ،فعىل احلكام ْ
أن ال يولوا أحدً ا منص ًبا

إلاّ إذا كان كفو ًءا له ،وأمينًا عليه ،فأتى باملقسم به وهو (واهلل)؛ أل َّنه ال جيوز القسم

بغريه وجوابه ال نويل.

والصيغة األصلية للقسم أن يؤتى بالفعل أ ُقسم أو َأحلف متعد ًيا بالباء يف

املقسم به ،ثم يؤتى باملقسم عليه فيتكون أسلوب القسم من( :الفعل  +املقسم به +
املقسم عليه) .ومن عادة العرب اإلجياز؛ لذلك فهم حيذفون فعل القسم ويعوضون

عنه( )103بإحدى أدوات القسم ،وهي :الباء ،الواو ،التاء ،الالم ،امليم املكسورة(.)104
ومن األساليب النحوية املتداولة اجتامع ًيا االستفهام؛ وهو طلب فهم يشء

يكون املستفهم جاه ً
ال به قبل االستفهام بإحدى أدوات االستفهام ،ومنها :حرف
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ّ

سمعت؟ يكون اجلواب :نعم ،ومتام الكالم:
أسمعت؟ أو:
(اهلمزة) ،ففي قولنا:
َ
َ

سمعت) بحذف الفعل ،وهو يف الوقت نفسه مجلة يف حسباهنم ،وقد جاءت
(نعم
ُ
الصيغة األوىل باألداة التقليدية (اهلمزة) ،يف حني اك ُت ِفي يف الصيغة الثانية باألداة

الصوتية ،وهي التنغيم ُ
عريب صحيح ،كثري الورود
أسلوب
دليل االستفهام ،وهو
ٌ
ٌّ
قلت هبرا عدد النجم واحلىص
يف كالمهم،
ونثرا ،ومنه :قالوا :حتبها؟ ُ
شعرا ً
ً

ُ
ودليل كوهنا استفها ًما ،مع
والرتاب( .)105ومعناه العميق( :أحتبها) بتوظيف األداة،

تنغيم
غياب األداة الرصفية يف سياق الكالم ،املتمثلة يف اإلجابة ،وما كسا النطق من
ٍ

معني ،التفت إليه النحاة يف ضبط قواعدها ،وحتليل مادهتا،عىل وفق تفسريات املقام
واألحوال االجتامعية أدا ًة أو ً
مبدأ يستأنس به يف التقعيد والتقنني للظواهر النحوية.
إن األساليب املتداولة يف النحو العريب ،التي نحن بصددها ما هي إ ّ
َّ
ال تلك

االجتامعي،
السياق
األبعاد التي هتتم بدراسة رشائط االستعامل
ّ
اللغوي املستنبطة من ِّ
ّ

وهذه الوسائل هلا سمة خاصة ،إذ إنهَّ ا تتنوع بتنوع املواقف واألحداث والظروف.

إذ كان هم النحاة العرب القدامى هو استنباط أحكام اللغة العامة وقواعدها الكلية
التفرق والتوزّ ع وحتميها من اللحن والتحريف ،وهو موقف يبدو
التي تصوهنا من ّ

يف ظاهره أ َّن ُه ٍ
كالمية
االجتامعي للغة ،ومل يؤخذ يف النظر أي تنوعات
خال من املنحى
ّ
ّ
واقعية من آثار تنوع البيئة واجلامعة والثقافة
فعلية
ّ
تبدو هنا أو هناك ،بوصفها آثار ًا ّ

وسياق احلال الذي يقع فيه الكالم ،بل َّ
إن حتديد مدة االستشهاد وبيئته وأصول
املادة التي كانوا يستنبطون منها قواعدهم الكلية وطرائق مجع املادة اللغو ّية ومبادئ
داللية واضحة تؤكد أن عملهم يف جممله مل يحُ َْر ْم من النظر
األخذ منها كلها إشارات
ّ
االجتامعي بنح ٍو أو بآخر ،سواء أكان ذلك بقصد أم بغري قصد(.)106
ّ
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ينصوا عىل َّ
االجتامعي مبدأ من مبادئ
أن املنحى
والظاهر يف دراساهتم أنهَّ م مل ّ
ّ

اللغوي عىل أ َّن ُه
التقعيد أو أصل من األصول اللغو ّية ،بل أنهَّ م نظروا يف تراثهم
ّ

ين الذي يتفاعل هو وحميطه وأحواله ،مع مراعاة تغري
رضب من النشاط اإلنسا ّ

تبعا لتغري حميطه وأحواله ،حتى عدَّ ُه أحد الدارسني املحدثني أصلاً من
صوره ً
االجتامعي أصلاً يضاف إىل أصول
أصول نظريتهم حني رصح« :نعدُّ هذا امللمح
ّ
ٍ
باطراد مستشعر يف حتليالهتم عىل
نظرية النحاة العرب ،فإ َّن ُه أصل مستأنس لدهيم
نحو يمثل استخراجه إحياء ألصل من أصوهلم صدر عنهم ْ
وإن مل يرصحوا به

االجتامعية واحلقول املالبسة هلا يف هذه األزمنة»( ،)107فاملتأمل
ترصيح اللسانيات
ّ

اللغوي جيد أنهَّ م قد فطنوا إىل َّ
يب له وظيفة ومعنى يف عملية
يف تراثهم
ّ
أن كالم العر ّ

ٌ
ارتباط ٌ
االجتامعي
بالسياق
االجتامعي ،وهلذه الوظيفة ولذلك املعنى
التواصل
وثيق ِّ
ّ
ّ
وما فيه من شخوص وأحداث ،لذلك عمدوا إىل األخذ من (الكالم) احلي

لغوي
املنطوق ،والكالم هبذه الصفة ال يتصور وقوعه وال حدوثه إلاَّ يف مرسح
ّ
ٍ
ٍ
متكامل اجلوانب ،من مرسلٍ
وأحوال ومالبسات متصلة بموضوع احلديث.
ومتلق
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 ...نتائج البحث ...
ُ
يشغل مساحات واسعة وخمتلفة يف الدرس اللساينّ ،بوصفه
•ملا كان ال ُبعد التداو ّيل
حقلاً ِّ
يركز يف مناطق متداخلة من علم الداللة وعلم النحو؛ فهو أقرب إىل ْ
أن

إضافيا يف الدرس اللساينّ ،يمأل الفجوات التي تركتها
مستوى جديدً ا
يكون
ً
ًّ
املستويات اللغو ّية ُ
األخرى.

إن ما تظهره التداولية للعيان هو أمهية التأثري والتأثر يف قلب اخلطاب ،إذ َّ
• َّ
إن

وظيفة الكالم هي التأثري يف اآلخرين أكثر من السعي إىل اإلخبار ،فهذا يعني

أ َّنه من الصعوبة بمكان أن نفهم َّ
كل الفهم خطا ًبا ما ،إذا اكتفينا بإرجاعه إىل
أن نأخذ ُ
صاحبه ،ويعني كذلك ْ
الثنائي الذي يشكله الشخص املتكلم
باحلسبان
ّ

والشخص الذي يوجه إليه كالمه.

•يثري احلذف عدة تساؤالت يف ذهن السامع ،تشبعه دالالته املختلفة ،وهو ما عرب
عنه التداوليون بأكثر من تعب ٍ
ري ،فمنهم من دعاه بـ (كيفيات القول) ،ومنهم من

الضمني) ،فاللسان
التجسريي) ،ومنهم من نع َّت ُه بـ (ال ُبعد
سامه بـ (االستدالل
ّ
ّ
يب بطبيعته ينحاز إىل إجياز العبارة وطي املعارف املشرتكة ط ًيا ،اعتام ًدا عىل
العر ّ

التداولية
قدرة املخاطب عىل تداول ما أضمر من الكالم ،وعىل استحضار أدلته
ّ
متى اقتضت ذلك حاجة الفهم.
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• َّ
يب ،فهي
إن (ظاهرة احلذف) من أبرز الرتاكيب البالغية املتداولة يف النحو العر ّ
اجتامعية من قبيل تغييب العنرص يف اللفظ إلمكان اسرتجاعه،
ظاهرة لغو ّية
ّ
اعتام ًدا عىل القرائن والتداول.

•يضم تركيب (النداء) يف جوهره ملمح ًا اجتامع ًيا متداولاً  ،وال يكون يف فرا ٍغ؛ إذ
يقتيض األمر وجود طرفني بينهام عالقة من نوع ما ،استلزمت مقام ًيا توظيف هذا

الرتكيب خاصة ،لذا ُيعدُّ النداء تركي ًبا لغو ًيا متداولاً بني العرب ،توزعت أدواته

عىل املنادى بحسب املقام ،فللمنادى البعيد وشبهه أدوات خاصة ،وللمنادى
القريب أداة خاصة (اهلمزة).

•التفت النحاة العرب القدامى من ُ
الكالمي،
قبل إىل أثر املخاطب يف االتصال
ّ
وجعلوا تعريف اليشء أو تنكريه حمكو ًما بالعالقة املفرتضة بني املتكلم واملخاطب،
فإذا قدر علمه باليشء استعمله معرفة ،وإذا قدر جهله به استعمله نكر ًة ،فاملنكر

ال ُ
حييل إلاّ عىل معلومات خمزونة يف ذهن السامع ،يف حني َّ
عرف قد حييل إىل
أن ا ُمل ّ

تداولية ،أو عىل
اصطالحية
معجمية أو لغو ّية ،وقد حييل إىل معلومات
معلومات
ّ
ّ
ّ

ختص أفرا ًدا معينني ،للسامع سابق معرفة هبم.
معلومات ُّ

ً
تداولي ًة مل
ألفاظا
• ُتعدُّ املعاين واملقاصد التواصلية التي أفرزهتا الرتاكيب النحوية
ّ
تتمكن اللسانيات وفلسفة اللغة من بلورهتا إ ّ
ال حدي ًثا ،فدرسوها ضمن نظرية
الكالمية؛ ألنّنا ال ننظر إىل تلك املعاين واملقاصد عىل أنهَّ ا جمرد دالالت
األفعال
ّ
تواصلية ترمي إىل صناعة أفعال
ومضامني لغو ّية ،وإ َّنام هي إنجازات وأغراض
ّ
اجتامعية بالكلامت.
ومواقف
ّ

• َّ
إن تركيبي (اإلغراء والتحذير) كليهام مقاميان ،ال ينشئان وال يوظفان إلاّ يف
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ّ

اجتامعية توائم بنيتيهام ،بدليل َّ
مكونات بنيتيهام اللغو ّيتني
ظروف
مكو ًنا من ِّ
أن ِّ
ّ
ٍ
املكون هو التطريز
منطوق ،هذا
حي
ِّ
ال يمكن تصوره أو حدوثه إلاّ يف كال ٍم ٍّ

الصويتّ ،الذي يلف املنطوق ك ّله ،املتمثل بالتنغيم وموسيقى الكالم وطرائق
ِ
إلقائه.
يب ما هي إ ّ
• َّ
ال تلك األبعاد التي هتتم بدراسة
إن الرتاكيب املتداولة يف النحو العر ّ

االجتامعي ،وهذه الوسائل هلا
السياق
رشائط االستعامل
ّ
اللغوي املستنبطة من ِّ
ّ

سمة خاصة ،إذ إنهَّ ا تتنوع بتنوع املواقف واألحداث والظروف.

اللغوي عند العرب جيد أنهَّ م قد فطنوا إىل َّ
• َّ
يب
إن املتأمل يف الرتاث
ّ
أن كالم العر ّ
االجتامعي ،وهلذه الوظيفة ولذلك املعنى
له وظيفة ومعنى يف عملية التواصل
ّ

ٌ
ارتباط ٌ
االجتامعي وما فيه من شخوص وأحداث ،لذلك عمدوا
بالسياق
وثيق ِّ
ّ
إىل األخذ من (الكالم) احلي املنطوق ،والكالم هبذه الصفة ال يتصور وقوعه

ٍ
ٍ
لغوي متكامل اجلوانب ،من مرسلٍ
وأحوال
ومتلق
وال حدوثه إلاَّ يف مرسح
ّ
ومالبسات متصلة بموضوع احلديث.

..................................

Maxidico , Dictionnaire encyctopedipue de la langue Francoise , edition de1)1
.la co naissance 1997 , p 876

2)2ينظر :نفسه.

3)3ما هي السيميولوجيا ،بارنار توسان ،ترمجة :حممد نظيف ،إفريقيا الرشقية ،الدار البيضاء،
ط2000 ،2م ،ص.10
4)4ينظر :املنهج التداو ّيل يف مقاربة اخلطاب ،املفهوم واملبادئ واحلدود ،نواري سعودي أبو
زيد ،بحث منشور يف جملة فصول ،العدد  ،2010 ،77ص.122

5)5شارل موريس ( 1914-1839م) عامل فلك أمريكي صاحب نظرية السيموطيقية،
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ومؤسس املنهج الفلسفي احلديث (الربغامتية) ،أو ما يطلق عليها التداولية (شبكة
االنرتنبت ،موقع اللسانيات العربية).

6)6ينظر :الرتاكيب اإلعالمية يف اللغة العربية ،د.حنان إسامعيل عاميره ،دار وائل للنرش،
عامن ،ط2006 ،1م ،ص.57
7)7ينظر :اخلطاب القرآينّ ،دراسة يف ال ُبعد التداو ّيل ،د.مؤيد آل صوينت ،بريوت-لبنان،
مكتبة احلضارات ،ط2010 ،1م ،ص.3

1970-1891(8)8م) هو فيلسوف هيودي املاين من ابرز فالسفة املدرسة الوضعية املنطقية
املنطقي للغة) و(املدخل
املنطقي للعامل) و (الرتكيب
التجريبية ،ومن مؤلفاته( :البناء
ّ
ّ
للسيامنتك) و (املعنى والرضورة) ...وسواها(.شبكة االنرتنيت:موقع /اللسانيات
العربية).

9)9ينظرFrancoise Armengaud: La pragmatique, puf, 4e edition 1999, p3 :

1010ينظر :املنهج التداو ّيل يف مقاربة اخلطاب ،نواري سعودي أبو زيد .124

 )1976-1902(1111هو من ابرز علامء اللسانيات العامة واللسانيات املقارنة واللغات
اهلندواوربية ،ويعد من مؤسيس النظريات التلفظية والتداولية والتفاعلية يف اللسانيات
ين إىل كثري من العلوم اإلنسانية واىل
احلديثة ولكن تأثريه قد تعدى حدود البحث اللسا ّ
البنيوي (ينظر:معجم أعالم الرتبية والعلوم اإلنسانية.)23
الدراسات االدبية ذات املنحى
ّ
1212ينظر.Francoise Armengaud: La pragmatique. p8 :

اللغوي املعارص ،د .حممود نحلة ،دار املعرفة اجلامعية،
1313ينظر :آفاق جديدة يف البحث
ّ
اإلسكندرية2006 ،م ،ص.10-9

1414ينظر:علم اللغة احلديث ،د.حممد حسني عبد العزيز،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،ط،1
(2011-#1422م) ،ص.345

اللغوي املعارص ،د.حممود نحلة ،ص.11-10
1515ينظر :آفاق جديدة يف الدرس
ّ

صحراوي ،دراسة تداولية لظاهرة األفعال
 1616ينظر :التداولية عند العلامء العرب ،د .حممود
ّ
يب دار الطليعة ،بريوت2005،م ،ص.16
الكالمية يف الرتاث اللسان العر ّ
1717اخلطابة ،أرسطو طاليس ،ترمجة :عبد الرمحن بدوي ،دار الرشيد للنرش ،بغداد1980،م،
ص.29
1818ينظر :اللغة واخلطاب ،عمر أوكان ،دار رؤية للنرش والتوزيع ،ط2011 ،1م ،ص-164
.165

املحفني ،دار الرشاد
1919كتاب التعريفات ،السيد الرشيف اجلرجاينّ ،حتقيق :عبد املنعم
ّ
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الطائي
م.د .نعمة دهش فرحان
ّ
القاهرة1991 ،م ،ص.111

2020ينظر :عندما نتواصل نغري ،مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل واحلجاج ،د .عبد
السالم عشري ،إفريقيا الرشق 2006 ،م ،ص.21
2121ينظر :عندما نتواصل نغري .22

2222ينظر :نفسه.38 /

2323اللسان وامليزان أو التكوثر العق ّ
يل ،د.طه عبد الرمحن ،ص.213
2424ينظر :عندما نتواصل نغري ،ص.196
2525ينظر :علم اللغة احلديث ،ص.349
2626ينظر :عندما نتواصل نغري ،ص.32

2727ينظر :عندما نتواصل نغري ،ص.34

2828ينظر :نفسه ،ص.196
2929ينظر :نفسه ،ص.197

3030ينظر :دراسات يف هنج البالغة ،د.عيل إبراهيم ،بحث منشور عىل شبكة االنرتنت ،ص.6
الدهري ،رشكة النرش
3131ينظر :احلجاج وبناء اخلطاب يف أضواء البالغة اجلديدة ،د.أمينة
ّ
والتوزيع املدارس -الدار البيضاء ،ط2011 -#1،1432م ،ص.8

Fair clough Norman (2004) Analy sing Discourse Textual analysis for3232
.social research London and New york , Rou tledge p.p 139 – 141

ينظر :يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم ،املركز الثقا ّ
يب ،الدار
-333333
يف العر ّ
البيضاء – ط2000 / 2م ،ص.28/

.chaim perelman. Leman rhetorique. vrin , 2002, p28 3434
.Olivier Reboul. Introduction a la rhetorique. PUF, 1991, p.4 3535
.Ruth Amossy. Largumentation dans la discours. Nathan , 2000, p. 293636
.Michel Meyer. principia Rhetorica. fayard , 2008, p.213737

3838ينظر :دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ،عبد القاهر اجلرجاين(ت ،)#471تعليق حممود حممد
شاكر ،مكتبة اخلانجي ،مرص( ،د.ت) ،ص.146

3939اجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم واملنثور ،ابن األثري اجلزري ،ت  ،#637حتقيق
د .مصطفى جواد ومجيل سعيد ،املجمع العلمي العراقي ،بغداد ،ط1956 ،1م.122 :.

4040ينظر :أصول التفكري النحوي :الدكتور عيل أبو املكارم ،منشورات اجلامعة الليبية،
1973 - #1393م ،ص.305
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للقزويني ،صابر احلباشة ،الدار املتوسطية
4141ينظر :األبعاد التداولية يف رشوح التلخيص
ّ
للنرش ،تونس_بريوت ،ط2010 ،1م ،ص105

 4242اجلملة العربية أقسامها وتأليفها ،د .فاضل السامرائي ،مديرية دار الكتب للطباعة والنرش،
بغداد1998- #1319 ،م ،ص.106

4343ينظرphilippe blanchet; la pragmatique; d,Austin a goffman, paris, :
.Bertrand-lacoste,1995, p.90

4444ينظر :الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ،حييى بن محزة العلوي
اليمني ،دار الكتب العلمية( ،د.ت).100/2 ،

4545استعمله األستاذ أمحد إبراهيم يف كتابه (احلجب) بالفرنسية ،حني عالج قضية املبني
ٍ
منوال لسا ٍّ
ين معارص ،ونرشه يف تونس عام 1996م.
للمجهول يف اللغة العربية عىل وفق
واملالحظ َّ
أن هذا املصطلح مستعا ٍر من علم الفلك.

للقزويني ،ص.117
4646األبعاد التداولية يف رشوح التلخيص
ّ
النحوي ،ص.283
4747ينظر :أصول التفكري
ّ

4848ينظر :االستدالل يف هنج البالغة ،دراسة أسلوبية ،فاطمة كريم رسن ،أطروحة دكتوراه يف
كلية الرتبية للبنات – جامعة بغداد 2009 - #1430 /م ،ص.123
االجتامعي ،د.كامل حممد برش ،ص.109
4949علم اللغة
ّ
النحوي ،ص.305
5050ينظر :أصول التفكري
ّ

5151ينظر :أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية ،حممد الشاوش ،جامعة منوبة،
كلية اآلداب ،املؤسسة العربية للتوزيع_تونس2001 ،م،ج -11ص.162

5252ينظر :الكتاب ،سيبويه ،عمرو بن عثامن (ت180/ه) ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون
بوالق ،القاهرة ،111 ،8/1 :#1316 ،و  ،279و .144/2

5353ينظر :اخلصائص ،أبو الفتح عثامن ابن جني (ت  ،)#392حتقيق حممد عيل النجار ،دار
الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط1990 ،4م 360/2 ،وما بعدها.

األويس ،جامعة بغداد،
5454ينظر :أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني ،د .قيس إسامعيل
ّ
بيت احلكمة للنرش والرتمجة والتوزيع ،بغداد 1988م ،ص.25 /
5555ينظر :الصورة والصريورة ،هناد املوسى ،دار الرشوق للنرش ،عامن ،ط2003 ،1م،
ص.128
5656الرتاكيب اللغوية يف العربية -دراسة وصفية تطبيقية ،د.هادي هنر ،مطبعة الرشاد ،بغداد،
1987م ،ص.152-151
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الطائي
م.د .نعمة دهش فرحان
ّ
5757دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر اجلرجاينّ ،ص.121

5858املقتضب ،أبو العباس حممد بن يزيد ،حتقيق :عبد اخلالق عظيمة ،عامل الكتب ،بريوت،
(ب.ت) ،ص.254/3

تطبيقية ،د.هادي هنر ،مطبعة الرشاد،
وصفية
العربية ،دراسة
5959ينظر :الرتاكيب اللغو ّية يف
ّ
ّ
ّ
بغداد1987م ،ص.15

النص ،د.صالح فضل ،عامل املعرفة ،الكويت ،ط#1413( ،1
6060ينظر :بالغة اخلطاب وعلم ّ
 1992م) ،ص.996161ينظر :أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية ،ص.78

للقزويني ،ص.117
6262ينظر :األبعاد التداولية يف رشوح التلخيص
ّ
يل ،د.طه عبد الرمحن ،املركز الثقا ّ
6363ينظر :اللسان وامليزان أو التكوثر العق ّ
يب ،بريوت،
يف العر ّ
ط1988 ،1م،ص.112

6464الكتاب ،سيبويه .224/1

النيص ،برند شبلنر،
6565علم اللغة والدراسات األدبية ،دراسة األسلوب والبالغة وعلم اللغة
ّ
ترمجه وعلق عليه :د.حممود جاد الرب ،الدار الفنية للنرش والتوزيع ،ط1987 ،1م،
ص.116

6666ينظر :املعنى وظالل املعنى-أنظمة الداللة يف العربية ،د.حممد حممد يونس عيل ،دار املدار
اإلسالمي ،بريوت ،ط2007 ،2م ،ص.157
ّ

6767ينظر :البيان يف روائع القرآن ،د.متام حسان ،ط ،2نرش وتوزيع وطباعة عال للكتب،
القاهرة2000 - #1420( ،م) ،ج.11/1
6868نفسه ،ج.164/1

6969نفسه ،ج.164/ 1

الشريازي ،قم ،ط2005 ،1م.175/ 2 ،
7070األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،نارص مكارم
ّ
7171نفسه.

7272ينظر :خصائص الرتكيب ،دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين ،د.حممود أبو موسى،111
دار التضامن ،مرص ،ط2،1980م.
االجتامعي ،د .كامل حممد شرب ،ص.110–109
7373ينظر :علم اللغة
ّ
7474ينظر :أصول حتليل اخلطاب ،ج.160/2

االجتامعي -املدخل -د.كامل حممد برش ،ص.112
7575علم اللغة
ّ
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االجتامعي ،د.كامل حممد شرب ،ص.99
7676ينظر :علم اللغة
ّ

7777ينظر :رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك ،هباء الدين عبد اهلل بن عقيل العقي ّ
املرصي
يل
ّ
ين (769ه) ،حتقق:حممد حمي الدين عبد احلميد ،دار الفكر ،دمشق ،ط1985 ،2م،
اهلمذا ّ
.255/3
7878الكتاب ،سيبويه ،باب الندبة.220/2،
7979املقتضب .254/4

8080النحو الوايف ،عباس حسن ،دار املعارف بمرص ،القاهرة( ،د.ت).374/1 ،

8181مقاربة تداولية دراسة لغوية ،ليىل آل محد ،اململكة العربية السعودية ،بحث منشور عىل
شبكة االنرتنت ،ص.3

8282ينظر :املقاربة التداولية ،ارمينكو فرانسواز ،ترمجة :سعيد علوش الرباط مركز اإلنامء
القومي ،ص.501986
ّ
8383ينظر :املقاربة التداولية دراسة لغوية ،ليىل آل محاد ،ص.11

8484ينظر :املقاربة التداولية دراسة لغوية ،ليىل آل محاد ،ص.13

8585رياض الصاحلني ،العالمة حميي الدين أبو زكريا حييى بن رشف بن ُم ّري بن حسن بن
حسني أبن حزام بن حممد بن مجعة النووي الشافعي( ،د.ت).151/ 363 ،

الشافعي ،دار الكتاب
الصديقي
8686دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد بن عالن
ّ
ّ
يب ،بريوت  -لبنان( ،د .ت).297/ 3 ،
العر ّ
مسية ،الرشيف عيل بن حممد
8787حاشية عىل حترير القواعد املنطقية يف رشح الرسالة الشّ ّ
احللبي1948 ،م ،ص.44
يب
اجلرجاينّ(ت ،)#816القاهرة ،مطبعة مصطفى البا ّ
ّ
8888ينظر :التداولية عند علامء العرب ،دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث
صحراوي ،دار الطليعة ،بريوت ،ط2005 ،1م،
يب ،الدكتور مسعود
ّ
اللسان العر ّ
ص.172
8989الفقه اإلسالمي وأدلته ،د .وهبة الزحي ّ
يل ،دار الفكر ،ط ،4دمشق 1997م.3803/5 ،

9090رياض الصاحلني ،رقم ،600ص.226

9191ينظر :وفتح الباري رشح صحيح البخاري ،شهاب الدين بن حجر العسقالينّ ،دار
املعرفة ،بريوت -لبنان( ،د.ت).363/4 ،

9292ينظر :عمدة القارئ رشح صحيح البخاري ،بدر الدين أبو حممد حممود بن أمحد املعروف
بالبدر العيني ،دار الفكر ،بريوت  -لبنان( ،د.ت).79/12،
498

الطائي
م.د .نعمة دهش فرحان
ّ
.96-Esthetiue de La communication ,p:959393

اخلانجي ،القاهرة،
يب ،عبد السالم هارون ،مكتبة
9494األساليب اإلنشائية يف النحو العر ّ
ّ
ط3،1981م ،ص.152

9595ينظر :الكتاب .274-273/1

9696ينظر :رشح شذور الذهب ،ابن هشام األنصاري ،حتقيق :حمي الدين عبد احلميد ،املكتبة
املرصية ،ط1995 ،1م ،ص.246
االنصاري ،ص.246
9797رشح شذور الذهب ،ابن هشام
ّ
9898نفسه ،ص.346

االجتامعي ،د .كامل حممد شرب ،ص.106 – 105
9999ينظر :علم اللغة
ّ

اجلوهري ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،ط،1982 ،3
10100ينظر :الصحاح ،إسامعيل بن محاد
ّ
مادة (قسم).2011/5 5 ،

10101ينظر :التبيان يف أقسام القرآن ،شمس الدين حممد بن أيب بكر املعروف باب قيم اجلوزية،
حتقيق :طه يوسف شاهني ،دار الكتاب العريب(،د.ت) ،ص.3

10102رياض الصاحلني.245/ 680 ،

10103ينظر :رشح الكافية الشافية،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن مالك الطائي اجلياين ،حتقيق:
عبد املنعم امحد هريري ،دار املأمون للرتاث ،اململكة العربية السعودية ،مركز البحث
اإلسالمي ،ط1982 ،1م ،ص.862
العلمي وإحياء الرتاث
ّ

10104ينظر :أساليب بالغية ،د .أمحد مطلوب ،ط ،1الكويت1980 ،م ،ص.108

10105اجلليس الصالح الكايف واألنيس الناصح الشايف ،أبو الفرج املعايف بن زكريا ،عامل
الكنب1987،م ،املجلس العرشون ،ج ،508/1ويسند البيت للشاعر عمرو بن أيب
ربيعة..
االجتامعي ،د.كامل حممد برش ،ص.82-79
10106ينظر :علم اللغة
ّ

10107األعراف أو «نحو اللسانيات االجتامعية يف العربية» ،د.هناد املوسى ،12بحث منشور يف
العربية للدراسات اللغو ّية – املجلد الرابع ،العدد األول (ذي القعدة.)#1405،
املجلة
ّ
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم.

1)1األبعاد التداولية يف رشوح التلخيص
للقزويني ،صابر احلباشة ،الدار
ّ
املتوسطية للنرش ،تونس  -بريوت،
ط2010 ،1م.
يب،
2)2األساليب اإلنشائية يف النحو العر ّ
اخلانجي،
عبد السالم هارون ،مكتبة
ّ
القاهرة ،ط3،1981م.
3)3أساليب بالغية :د .أمحد مطلوب،
ط ،1الكويت.1980 ،

4)4أساليب الطلب عند النحويني
والبالغيني ،د .قيس إسامعيل األويس،
جامعة بغداد ،بيت احلكمة للنرش
والرتمجة والتوزيع ،بغداد .1988
5)5االستدالل يف هنج البالغة ،دراسة
أسلوبية ،فاطمة كريم رسن ،أطروحة
دكتوراه يف كلية الرتبية للبنات –
جامعة بغداد 2009 - #1430 /م.

6)6أصول حتليل اخلطاب يف النظرية
النحوية العربية ،تأسيس (نحو النص)،
حممد الشاوش ،املؤسسة العربية
للتوزيع ،بريوت2001 ،م ،ب.ت.
7)7أصول التفكري النحوي :الدكتور عيل
أبو املكارم ،منشورات اجلامعة الليبية،
1973 - #1393م.
8)8األعراف أو (نحو اللسانيات
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االجتامعية يف العربية) د.هناد املوسى
العربية
 ،12بحث منشور يف املجلة
ّ
للدراسات اللغو ّية ،املجلد الرابع،
العدد األول (ذي القعدة.)#1405،

9)9األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،نارص
الشريازي ،قم ،ط2005 ،1م.
مكارم
ّ
1010اإليضاح يف علوم البالغة ،حممد بن
عبد الرمحن القزويني ،ت  #739رشح
د .حممد عبد املنعم خفاجي ،جزءان،
الرشكة العاملية للكتاب ،بريوت ،ط،3
1989م.
النص ،د.صالح
1111بالغة اخلطاب وعلم ّ
فضل ،عامل املعرفة ،الكويت ،ط،1
(1992 - #1413م).

1212البيان يف روائع القرآن ،د.متام حسان،
ط ،2نرش وتوزيع وطباعة عال للكتب،
القاهرة2000 - #1420( ،م).

1313التبيان يف أقسام القرآن ،شمس الدين
حممد بن أيب بكر املعروف باب قيم
اجلوزية ،حتقيق :طه يوسف شاهني،
دار الكتاب العريب( ،د .ت).

1414التداولية عند علامء العرب ،دراسة
تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف
يب ،الدكتور مسعود
الرتاث اللسان العر ّ
صحراوي ،دار الطليعة ،بريوت ،ط،1
ّ
 2005م.

الطائي
م.د .نعمة دهش فرحان
ّ
1515الرتاكيب اإلعالمية يف اللغة العربية،
د.حنان إسامعيل عاميره ،دار وائل
للنرش ،عامن ،ط2006 ،1م

العربية ،دراسة
1616الرتاكيب اللغو ّية يف
ّ
تطبيقية ،د.هادي هنر ،مطبعة
وصفية
ّ
ّ
الرشاد ،بغداد 1987م.

1717التلقي والتأويل مقاربة نسقية ،حممد
مفتاح ،املركز الثقا ّ
يب1994 ،م.
يف العر ّ

1818اجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من
الكالم واملنثور ،ابن االثري اجلزري ،ت
 ،#637حتقيق د .مصطفى جواد ومجيل
سعيد ،املجمع العلمي العراقي ،بغداد،
ط1956 ،1م.
1919اجلملة العربية أقسامها وتأليفها،
د .فاضل السامرائي  ،106مديرية
دار الكتب للطباعة والنرش ،بغداد،
1998- #1319م.

2020جواهر البالغة يف املعاين والبيان
والبديع :أمحد اهلاشمي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،ط ،12
(د .ت).

2121حاشية عىل حترير القواعد املنطقية
مسية ،الرشيف
يف رشح الرسالة الشّ ّ
عيل بن حممد اجلرجاينّ(ت،)#816
احللبي،
يب
القاهرة ،مطبعة مصطفى البا ّ
ّ
1948م.

2222احلجاج وبناء اخلطاب يف أضواء
الدهري،
البالغة اجلديدة،أمينة
ّ
رشكة النرش والتوزيع املدارس ،الدار

البيضاء ،ط2011 - #1432، 1م.

2323اخلصائص ،أبو الفتح عثامن ابن جني
(ت  ،)#392حتقيق حممد عيل النجار،
دار الشؤون الثقافية العام ،بغداد ،ط،4
1990م.

2424خصائص الرتكيب ،دراسة حتليلية
ملسائل علم املعاين ،د.حممود أبو
موسى ،دار التضامن ،مرص ،ط،2
1980م.

2525اخلطاب القرآينّ ،دراسة يف ال ُبعد
التداو ّيل ،د.مؤيد آل صوينت ،بريوت
 لبنان ،مكتبة احلضارات ،ط1(2010- #1431م).
2626اخلطابة ،أرسطو طاليس ،ترمجة :عبد
الرمحن بدوي ،دار الرشيد للنرش،
بغداد1980 ،م.
2727دراسات يف هنج البالغة ،د.عيل
إبراهيم ،بحث منشور عىل شبكة
االنرتنت.

2828دالئل االعجاز يف علم املعاين ،عبد
القاهر اجلرجاين ،ت  ،#471تعليق
حممود حممد شاكر ،مكتبة اخلانجي،
مرص( ،د.ت).

2929دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني:
حممد بن عالن الصديقي الشافعي،
دار الكتاب العريب ،بريوت -لبنان،
(د.ت).

3030رشح ابن عقيل ألفية ابن مالك ،هباء
الدين عبد اهلل بن عقيل العقي ّ
املرصي
يل
ّ
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يب
لم ُح ال َّتداو ُّيل يف ال َّنح ِو العر ِّ
املَ َ
ين ( ،)#769حتقق:حممد حمي
اهلمذا ّ
الدين عبد احلميد ،دار الفكر ،دمشق،
ط1985 ،2م.

3131رشح شذور الذهب ،ابن هشام
األنصاري ،حتقيق :حمي الدين عبد
ّ
احلميد ،املكتبة املرصية ،ط1995 ،1م.
3232رشح الكافية الشافية ،أبو عبد اهلل حممد
بن عبد اهلل بن مالك الطائي اجلياين،
حتقيق :عبد املنعم امحد هريري،
دار املأمون للرتاث ،اململكة العربية
السعودية ،مركز البحث العلمي
وإحياء الرتاث اإلسالمي ،ط،1
 1982م.
3333رشح هنج البالغة ،عز الدين أبو حامد
املدائني الشهري
عبد احلميد بن هبة اهلل
ّ
ّ
بابن أيب احلديد املعتزيل (656ه)،
حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار
يب ،ط ،2ج -1ج7
أحياء الرتاث العر ّ
(1965-#1385م) ،ج#1386(8
1966م) ،ج-9ج#1386(101967م) ،ج-9ج#1387(20.)1966-

3434الصحاح ،إسامعيل بن محاد اجلوهري،
حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،ط،3
 ،1982مادة (قسم).

3535الصورة والصريورة ،هناد املوسى ،دار
الرشوق للنرش ،عامن ،ط2003، 1م.

3636الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم
حقائق اإلعجاز ،حييى بن محزة العلوي
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اليمني ،دار الكتب العلمية( ،د.ت).

3737علم اللغة االجتامعي-املدخل -د.كامل
حممد برش ،دار غريب للطباعة والنرش،
(ب.ت).
3838علم اللغة والدراسات األدبية ،دراسة
األسلوب والبالغة وعلم اللغة
النيص ،برند شبلنر ،ترمجة وعلق عليه:
ّ
د.حممود جاد الرب،الدار الفنية للنرش
والتوزيع ،ط1987، 1م.
3939عمدة القارئ رشح صحيح البخاري:
بدر الدين أبو حممد حممود بن أمحد
املعروف بالبدر العيني ،دار الفكر،
بريوت لبنان( ،د.ت).
4040عندما نتواصل نغري ،مقاربة تداولية
معرفية آلليات التواصل واحلجاج،
دكتور عبد السالم عشري ،إفريقيا
الرشق2006،م.

الفراهيدي،
4141العني :اخلليل بن أمحد
ّ
املخزومي ،د.إبراهيم
حتقيق :د .مهدي
ّ
السامرائي ،منشورات وزارة الثقافة
ّ
واإلعالم ،العراق ،دار الرشيد للنرش.

4242فتح الباري رشح صحيح البخاري:
شهاب الدين بن حجر العسقالين ،دار
املعرفة ،بريوت لبنان( ،د.ت).
4343الفقه اإلسالمي وأدلته :د .وهبة
الزحييل ،دار الفكر ،ط  ،4دمشق
1997م.

4444يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم،
د.طه عبد الرمحن ،املركز الثقا ّ
يف

الطائي
م.د .نعمة دهش فرحان
ّ
يب ،الدار البيضاء – ط/ 2
العر ّ
2000م.

4545كتاب التعريفات ،السيد الرشيف
املحفني،
اجلرجاينّ ،حتقيق :عبد املنعم
ّ
دار الرشاد القاهرة1991 ،م.
4646الكتاب ،سيبويه ،عمرو بن عثامن
(ت،)#180حتقيق عبد السالم حممد
هارون بوالق،القاهرة.#1316،

4747اللسان وامليزان أو التكوثر العق ّ
يل،
د.طه عبد الرمحن،املركز الثقا ّ
يب،
يف العر ّ
بريوت ،ط1988، 1م.
4848اللغة واخلطاب ،عمر أوكان ،دار رؤية
للنرش والتوزيع ،ط2011 ،1م.
4949اللغة واملجتمع ،م .م .جاكسون،
ترمجة:د .متام حسان ،عامل الكتب
القاهرة ،ط 2003، 1م.

5050ما هي السيميولوجيا ،بارنار توسان،
ترمجة :حممد نظيف ،إفريقيا الرشقية،
الدار البيضاء ،ط2000 ،2م.
5151املعنى وظالل املعنى-أنظمة الداللة
يف العربية ،د.حممد حممد يونس عيل،
اإلسالمي ،بريوت،ط،2
دار املدار
ّ
2007م.

منشور عىل شبكة االنرتنت.

5454املقتضب ،أبو العباس حممد بن يزيد،
حتقيق :عبد اخلالق عظيمة ،عامل
الكتب ،بريوت ،ب.ت.

5555املنهج التداو ّيل يف مقاربة اخلطاب،
املفهوم واملبادئ واحلدود ،نواري
سعودي أبو زيد ،بحث منشور يف جملة
فصول ،العدد  ،77سنة .2010
املصادر األجنبية
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5252املقاربة التداولية ،ارمينكو فرانسواز،
ترمجة :سعيد علوش الرباط مركز
القومي.1986 ،
اإلنامء
ّ

5353مقاربة تداولية دراسة لغوية ،ليىل آل
محد ،اململكة العربية السعودية ،بحث
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