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قواعد النشر في المجلة

اإلنسانية،  أطياف  من  بزائريه    العباس  الفضل  أبو  العميد  يرّحب  مثلام 
ُترّحُب جملة )العميد( بنرش األبحاث العلمية األصيلة ، وفقا للرشوط اآلتية:

املتنّوعة . 1 اإلنسانية  العلوم  جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا ، ومكتوبة 

بإحدى اللغتني العربية أو اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
2 . )CD( بنسخة واحدة مع قرص مدمج )A4( م األصل مطبوعا عىل ورق يقدَّ

بحدود )10.000 - 15.000( كلمة، بخط )Simpelied Arabic( عىل أن 
ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود . 3
البحث، ويكون امللّخص بحدود  صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان 

)3500( كلمة.
الباحثني، . 4 الباحث/  البحث عىل عنوان واسم  الصفحة األوىل من  أن حتتوي 

وجهة العمل، والعنوان، ورقم اهلاتف، والربيد األلكرتوين، مع مراعاة عدم 
ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.

ُيشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر ا لبحث، وتراعى . 5
األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضّمن: اسم الكتاب، اسم 
الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف، 
هذا عند ذكر املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله.



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

الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار يف أسفل الشكل . 7

إىل مصدره، أو مصادره، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع املجلة للمرة األوىل، . 8

وعليه أن ُيشري فيام إذا كان البحث قد قّدم 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.
أن ال يكون البحث مستاّل من ) رسالة أو أطروحة( جامعية، ومل يسبق نرشه، . 9

مستقّل  تعّهد  تقديم  لباحث  ا  وعىل  أخرى،  نرش  وسيلة  أية  إىل  مقدما  وليس 
بذلك.

تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرّب بالرضورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية. 

إىل . 11 البحوث  تعاد  وال  للنرش،  صالحّيتها  لبيان  رّسي  لتقويم  البحوث  ختضع 
أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

املرَسلة للنرش خالل مّدة أقصاها أسبوعان من  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ(   
تاريخ التسّلم.

ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 
وموعد نرشها املتوّقع.

أو إضافات عليها  املقّومون وجوب إجراء تعديالت  التي يرى  البحوث  ج( 
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها 



هنائيا للنرش.
د( البحوث املرفوضة يبّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

مخسة  مع  بحثه  فيه  نرش  الذي  العدد  من  واحدة  نسخة  باحث  كل  يمنح   )#
مستالت من املادة املنشورة، ومكافأة مالية.

يراعي يف أسبقية النرش:. 12
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.

 ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة التحرير، إال . 13
ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير، عىل أن يكون خالل مدة أسبوعني من تاريخ 

تسّلم بحثه.









بسمِه تعاىل

...كلمٌة البّد منها...

الشعوِب  الركيزَة األساس يف حياِة  يمثُل  املعريف يف حياتِنا  اجلانَب  أن  الشكَّ 
ونامئها املتواصل، والشعُب الذي يقرُأ هو الشعُب الذي ال يموت، والشعُب اجلاهُل 

هو الشعُب امليِّت، والعراُق بلُد القراءِة والكتابة، وهو شعٌب حّي وحيوي.
الشؤوِن  قسِم  خالل  من  املقدسِة  العباسيِة  للعتبِة  العاّمُة  األمانُة  أوَلت  وقد 
االهتامُم  للعيان  الواضِح  من  أصبَح  إذ  أمهيًة كربى؛  املسألَة  والثقافيِة هذه  الفكريِة 
الكبرُي باملَعرفة، من خالِل االصداراِت املتنوعة، والنشاطاِت العاّمِة واخلاصة، ومع 

اختالِف املستويات.
 وقد كان نصيُب اجلاِمعاِت األكاديمّية كبريًا، ملا تتمتُع به من مكانٍة خاّصٍة يف 
البلد عمومًا، ويف اهتامم العتبة املقدسة عىل وجِه اخلصوص؛ وجاءْت فكرُة )الَعِميد( 
كي تفسَح جمااًل، وحتّدَد أفقًا، وتنضَج أفكارًا، من خالِل زوايا بحثيٍة متنوعة، وثقافٍة 
مربجمٍة وهادفة، تطلُّ علينا بني احلنِي واآلخر، وهي حتمُل مشاعَل الفكر، كي تيضَء 

ظلامِت الطريق.
أبارُك لقسِم الشؤوِن الفكريِة والثقافيِة يف العتبِة العباسيِة املقدسِة هذه اإللتفاتة، 
وأبارُك )للَعِميد( هذا احلضوَر امليمون مع سفرِة املعرفِة الرصينة، واحلمُد هللِ ربِّ 

العاملني.
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نبدأ بحمد اهلل

َم اإلنساَن  م، فعلَّ احلمُد هللِ عىل ما أْنَعم، وله الشكُر عىل ما أهْلَم، والثناُء عىل ما قدَّ
َزُه عن سائِر َخْلِقِه من األمم...  ما مل يعلْم، وأودَع فيه الَعقَل ولطائَف احِلَكم، وميَّ
م، وعىل  َر وتقدَّ املبعوِث للعامل، أفضَل من تأخَّ نبيِّنا اخلاتم،  والصالُة والسالُم عىل 
آلِه مصابيِح الُظَلم، ومفاتيِح احِلَكم، وسادِة األمم... وأزكى التحايا عىل َمْن بذَل 
الم(،  الِح أيب الفضِل العباِس )عليه السَّ ُمْهَجَتُه، وواسى بنفِسِه رحيانَة نبيِّه، العبِد الصَّ
معرفيًا  ووعاًء  والّدهور،  األزماِن  مرِّ  عىل  للقلوِب  مهوًى  رياُضُه  أصبحْت  والتي 
ًة ما يمأُل حقوَل الفكِر واملعارِف  دور، متبنيَّ ُيرَتَشُف منه ما ُينرُي العقوَل ويشفي الصُّ
املجتمعاِت  حياَة  فإن  احلياة،  روافِد  أهمِّ  أحَد  لتكوَن  جديدة،  برؤًى  التخّصصّية 

ورقيَّها بحياِة ُعلامئها وباحثيها.
اإلنسانيِة  راساِت  والدِّ البحوِث  من  متزاحٍم  فيٍض  بوجوِد  االعتقاُد  كان  وملَّا 
ُة للعتبِة العباسيِة املقدسة، ومن خالِل قسِم الشؤوِن  وعظيِم نفعها، تبنَِّت األمانُة العامَّ
والبحوِث  راساِت  بالدِّ ُتعنى  َمٍة  ُمكَّ ٍة  فصليَّ جملٍة  إصداِر  مرشوَع  والثقافيِة  الفكريِة 
نًا بلقِب صاِحِب املْرَقِد الرشيف، وملناَسَبتِِه ألحِد  اإلنسانية، وِسَمْت بـ)الَعِميد( تيمُّ

ألقاِب إدارِة مؤسساتِنا العلميَّة.
صيَّة، ترتِكُز عىل  وهذه اخُلطوُة تتجىلَّ يف طْرِح مشاريَع بحثيَّة، ودراساٍت ختصُّ
، مما خفَّ وزُنُه، وغال مضموُنُه، لتساهَم يف رْبِط املشاريِع وامُلنجزاِت  االختزاِل الدالِّ
الكربوية،  مساراِتا  واستكشاِف  تفسرِيها،  أو  خلفّياِتا  عن  والكشِف  الفكرية، 
ِم العلوِم  لتكون – بحقٍّ - عنرَص إْغناٍء لِرّواِد الِعْلِم واملَْعرَفِة، وَمن ُيريُد ارتقاَء ُسلَّ

صيَّة. التَّخصُّ



 ففي كلِّ جماٍل من جماالِت العلوِم اإلنسانيِة نجُد كنوزًا من األبحاث، وعصاراِت 
ون والباحثون، ال غنى عن رضورِة االطالِع عليها،  َل إليها املختصُّ الِفْكِر التي توصَّ
إبداِعيٌّ  ُمنجٌز  أهنا  أو  تفسريية،  أو  وصفيًة  استكشافيًة  كانْت  إْن  واقِعها  واستكناِه 
اتكأْت عىل معايرَي ومبادَئ وأصوِل علوِمها، لُتضيَف نافذًة ورئًة يتنفُس من خالهلا 

ارسون واقعًا ِعْلميًا نقيًا. الدَّ
وال إشكال يف أنَّ تعاُنَق ُجهوِد الّسابقنَي مع الالحقنَي هو األساُس الذي تقوُم 
وال  والعلمية،  املَْنهجيِة  اجلوانِب  خمتلِف  يف  الباحثني  ُقدراِت  تطويِر  عنارُص  عليه 
يتحقُق ذلك بعيدًا عن أنامِط وموازيِن اخلرباِت املشهودة، هلذا وضعِت املؤسساُت 
العلميُة العليا - ويف إطاِر تقييِم النتاِج البحثي - آلياٍت للرتقيِة العلميِة ترتكُز عىل 

نظِر وحتكيِم اخلرباِء العلميني.
ومن هنا حاَز التَّحكيُم العلميُّ أمهيَتُه الكربى، باعتباره أحَد أهمِّ معايرَي جودِة 
كيزُة األساُس يف البحِث واإلرتقاِء األكاديمي، إلثراِء العلِم  النِتاِج العلمي، وهو الرَّ

واملعرفِة يف املجاالِت النافعة. 
الكادُر  تبنَّى  ِة،  العلميَّ األمانِة  حْتقيِق  أْجِل  من  وكذا  الواقع،  هذا  وخِلطورِة 
منَي اخلرباء، فلم  التحريريُّ ملجلِة )الَعِميد( معايرَي وضوابَط ممنهجًة الختياِر امُلحكِّ
ُم أستاذًا أو مرجعًا يف االختصاِص امُلراِد حتكيُمُه،  يكِن املِْعياُر األهمُّ أن يكوَن امُلَحكِّ
ِم ال تِقلُّ أمهيًة عن ِعْلِمِه، فالبدَّ أن يتَِّسَم باحِلياِد وسعِة األفِق،  َة املحكِّ بل أنَّ شخصيَّ

واالبتعاِد عن اجلوانِب الشخصية.
ها  أمهِّ من  للّتحكيم،  معايرَي  االعتباِر  بعنِي  التحريريُّ  الكادُر  وضَع  وكذلك   
البحِث،  )عنواِن  حتكيَم  تشمُل  والتي  واملنهجيِة  العلميِة  اجلوانِب  حتكيِم  معايرُي 
ومقدمتِِه، وموضوِع أو ُمشكلِة البحِث يف كوهِنا جديدًة ومبتكرة، وأهداِف البحِث، 



ِة والعمليِة، وحدوِدِه... إىل آخر تلك اجلوانب(. تِِه العلميَّ وأمهيَّ
اللغِة  جوانِب  حتكيُم  هي  النظر،  حتَت  كانْت  التي  امُلهّمِة  املعايرِي  من  وكذلك 
ومنطقيِة  والتَّحليل،  العرِض  ووضوِح  الكتابِة،  )أسلوِب  حتكيَم  تشمُل  والتي 
األسلوِب وحيادّيته، واملوضوعيِة يف العرِض وامُلناقشة، وترتيِب األفكاِر وتنظيِمها، 

ِة يف التَّعبرِي عن متوى البحِث، واالبتعاِد عن اإلفراِط يف االقتباس...(. قَّ والدِّ
املصادِر  قائمِة  االعتبار، ختصُّ حتكيَم  بنظِر  ُأخذْت  ة  ُمهمَّ معايرُي  أيضًا  وهناك 
أفاَد  التي  واملراجِع  باملصادِر  قائمٍة  )وجوِد  حتكيَم  شمَلْت  والتي  واملراجع، 
ِصَلتِها  ومدى  وتنوِعها،  وأَصالتِها،  واملراجع،  املصادِر  وحداثِة  الباحث،  منها 
االطالُع  له  باحث،  لكلِّ  مباحٌة  التحكيِم  معايرِي  تفاصيَل  أن  علاًم  بالّدراَسة...(. 
عىل  سُتنرَشُ  أهنا  أيرُسها  شتى،  ووسائَل  وبطرٍق  بْحثِِه،  بكتابِة  وِع  الرشُّ قبَل  عليها 

شبكِة االنرتنت، من خالِل صفحِة جملِة )الَعِميد( عىل شبكِة الكفيِل العاملية.
امُلخِلَصِة  اجُلهوِد  لكلِّ  ومُمتنِّنَي  شاكريَن  نقَف  أن  إال  يسُعنا  ال  اخِلتام...  وقبَل 
ضا  التي سَعْت إلصداِر هذه النافذِة الطيِّبة، والتي نأمُل أن ترتقي أعىل درجاِت الرِّ
مني خريًا باألساتذِة األفاضِل، لنرِش بحوثِهم ورؤاهم عىل  شكاًل ومضمونًا، متوسِّ
َقهم ملا فيه  َدهم ويوفِّ صفحاِتا... سائلنَي املوىل تعاىل أن يأخَذ بأيدي اجلميع، ويسدِّ

الُح إنَُّه ويلُّ التوفيق...  اخلرُي والصَّ





ِفيها لِـَمـا  َفاْنُظْر  َأال  الَعِميُد  ِهــَي 
بَِطْلَعتِها الّدنيا  على  ــْت  أَطــلَّ َلَقْد 
َقَبٌس أْوراِقــهــا  َعلى  َسْطٍر  ُكــلِّ  في 
ــَرْت ُزبِ َقــْد  وِح  اللَّ ــوِن  َوُن َفبِاليَراِع 
ُهدًى العارِفيَن  ــداُد  ِم فيها  َيِفيُض 
ــًى ــيــِن َوْقــــُع أَس ــْلــَكــفَّ ـــواِء َولِ ـــلِّ َولِ
ـُوِد َفاْنَتَشَرْت طاَفْت َعلى ِذْكرياِت الج
َساَحُتها فُّ  َوالطَّ َمْنَهُجها  ـْبُط  َفالسِّ
ُصُحٍف في  َماَج  ِمــداٌد  ـَِجفُّ  ي َوَما 
َمًة ـَُحكَّ ْخها: )م ـُْف )بِالَكِفيِل( َوأرِّ ط
+ 508(          +      )173(            

بِاْسِم الَكِفيِل اْسَتطاَلْت، َمْن ُيضاِهيها
َراِعْيها الَعلياِء  في  هاِشَم  ـــْدُر  وَب
َمعانِيها في  ُمــِضــيٌء  الُعلوِم  ــَن  ِم
َقواِفيها في  َوْقٌع  َوالبِيُض  ْمُر  َوالسُّ
َتْرويها مِّ  الـــدَّ ــْيــِض  ــَف بِ وكـــْرَبـــالُء 
َمآِقيها في  َســاَلــْت  عبَّاِس  ــُن  َوَعــْي
َمَغانِيها ْنيا  الدُّ َعلى  ُهوِر  الدُّ َمَدى 
َناِديها ــُم  ــْل َوالــِع َكاِفُلها  َوالــَبــْدُر 
َساِقيها ــاِء  ــَم ال ُمــــِذلَّ  ألنَّ  ِمــْنــهــا 
َحاِديها( ـفِّ  الطَّ َوَعِميُد  ـًة  ـََجلَّ م
)29  +  120  +  130  +  473

الَعّباِسيَِّة  الَعَتبِة  ِمَن  َمِة  الُمَحكَّ ِة  الفْصليَّ الَعمْيِد  ِة  َمجلَّ ُصدوَر  ُخ  ُتؤرِّ َقِصيدٌة 
ار... فَّ َسِة، لِلّشاِعِر اأُلْسَتاِذ َعلي َعبِد الُحَسْيِن الصَّ الُمَقدَّ
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... المقدمة ...

النفسية،  إّن الوجه عضو من أهم أعضاء جسم اإلنسان التي ُتظهر انفعاالته 
هذه  استكناه  وعرب  عليه،  تظهر  التي  العالمات  وعرب  فبوساطته،  وأحاسيسه، 
العالمات وفك شفراتا، يمكن للناظر أن يعرف أن صاحب هذا الوجه مرتاح أو 
متعب، مطمئن أو قلق، فرح أو حزين، أو يف حالة غضب أو خوف أو ترقب أو 
إحباط أو غريها من االنفعاالت النفسية، فهو احلاكي األول لوضع اإلنسان النفيس 
والنفعاالته الداخلية؛ ألن الوضع النفيس لإلنسان، وما يعتمل داخله من انفعاالت 

يظهر أول ما يظهر عىل وجهه. 

يف  األخروي  املشهد  يف  الوجوه  عىل  ارتسمت  التي  العالمات  تعددت  لقد 
القوة  فيها  حتققت  خاصة  ألفاظ  عرب  العالمات  هذه  ظهرت  وقد  الكريم،  القرآن 
األيقونية التي تؤرش إىل عالمات الوجوه، التي تبدي االنفعاالت النفسية التي حيّس 
هبا اإلنسان يوم القيامة، وقد حكى قسم من هذه العالمات نعيم املؤمنني والراحة 
النفسية التي يعيشوهنا، يف حني حكى القسم الثاين عذاب الكافرين والتعب النفيس 
الذي يعانونه. وتبعًا لذلك، فقد احتوى البحث عىل مهاد نظري كان هدفه التعريف 
وإظهار  النفس،  علم  نظر  وجهة  من  اإلنسان  انفعاالت  إظهار  يف  الوجه  بأمهية 
أمهيته يف التواصل. وبيّنا يف املهاد سبب اختيارنا للمنهج السيميائي وآلياته، وسبب 

توظيفها له يف قراءتنا لعالمات الوجوه يف املشهد األخروي. 



عالمات الوجوه يف املشهد األخروي يف القرآن الكريم

28

انقسم البحث عىل قسمني رئيسني، تناولنا يف القسم األول دراسة الوحدات 
الثاين  القسم  يف  وتناولنا  الكريم،  القرآن  يف  املنّعمة  الوجوه  عىل  الدالة  السيميائية 
دراسة الوحدات السيميائية الدالة عىل الوجوه املعّذبة، ثم ختمناه بخامتة ذكرنا فيها 

أهم النتائج التي توصل إليها البحث، وأهم التوصيات التي يويص هبا.



د. طالل خليفة سلامن

29 العددان األول والثاين ... رمضان 1433# /آب 2012م

إّن جسم اإلنسان هو الكاشف األول عاّم يعتمل داخل اإلنسان من انفعاالت 
من  تعّد  اخلارجية  البدنية  أو  اجلسمية  فالتعبريات  ومشاعر،  وأحاسيس  نفسية 
األفراد ومشاعرهم  انفعاالت  نستدل بوساطتها عىل  أن  املمكن  التي من  الوسائل 
وأحاسيسهم، )وعىل الرغم من أّن هناك بعض التعبريات االنفعالية يمكن إخفاؤها 
إال أن البعض اآلخر يصعب إخفاؤه؛ لعدم قدرة الشخص عىل التحكم يف جهازه 
السمبثاوي وتعتمد قدرة الشخص عىل التحكم يف تعبرياته غري اللفظية عىل درجة 

صحته النفسية واجلسمية()1(، وعىل قدرته عىل إخفاء انفعاالته. 

يعتمل  وما  انفعاالته،  عن  املعرّبة  اإلنسان  جسم  أعضاء  أهم  من  الوجه  يعّد 
داخل نفسه من أحاسيس، فعن طريقه، وعرب ما يرتسم عليه من عالمات يمكن لنا 
أن نعرف أن هذا اإلنسان فرٌح أو حزيٌن أو يف حالة غضب أو خوف أو غريها من 
االنفعاالت النفسية، فهو أهم منطقة يف جسم اإلنسان يصدر عالمات وتعبريات 
غري لفظية، يمكننا أن نعرف بوساطتها حالة اإلنسان ومكنونات نفسه. وقد )كشفت 
بعض الدراسات أن هناك اختالفًا بني االنفعاالت من حيث دقة التعّرف عىل كلٍّ 
 Levitt and منها. ومن هذه الدراسات الدراسة التي قام هبا كل من ليفيت ودافيتز
أن  تبنّي  كام  الصوت،  خالل  من  اخلوف  عن  التعبري  تفّوق  أوضحت  التي   Davitz

الوجه وحده جييد نقل التعبري عن الفرح والغضب، كام أن كاًل من الوجه والصوت 
معًا ينقالن الشعور باملفاجأة أفضل من كل تعبري عىل حدة()2(.

التواصل، فعن طريقه  الوجه يشغل مكانة مهمة جدا يف  فإن  من جانب آخر 
يمكننا التواصل مع الناس املحيطني بنا، فهو أكثر األعضاء التي ننظر إليها عندما 
وبوساطة  عليه،  ترتسم  التي  العالمات  خالل  فمن  اآلخرين،  مع  احلديث  نتبادل 
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ألّن  وذلك  صاحبه؛  يصيب  الذي  االنفعال  معرفة  يمكننا  شفراتا،  وفك  قراءتا 
اإلنسان  أجزاء  أول  من  فهو  جيل)3(،  نحو  عىل  عليه  تظهر  داللة  األحاسيس  أكثر 
تأثرًا وإظهارًا للمشاعر، )فالتأثر األويل هو يف املقام األول سلوك وجهي كام يقول 

.)4()Tomkins طومكينس

وبنقل  اإليامئية  باحلركات  عنوا  الذين  الباحثني  أوائل  من  دارون  كان  لقد 
األحاسيس التي ترتمجها، )فبعد أن التمس من حوايل عرشين مراساًل يف العامل حتديد 
ما تعني هلم تعابري الوجه املختلفة وحركاته األخرى التي وصفها هلم، ترسخ اعتقاده 
الوجه، ورشع يف وضع تصنيف أويل لألحاسيس  تعابري  الكوين لبعض  الطابع  يف 
واالنفعاالت األساسية عند اإلنسان، نعم، لكن يضاف إىل هذه األحاسيس عدد 
آخر من التعابري الناجتة عن حركات عضالت الوجه، وليس يف وسع أي عضو آخر 
واملشاعر()5(.  األحاسيس  من  الشحنة  هذه  مثل  وتطوير  بسط  اجلسم  أعضاء  من 

وهبذا يظهر أثر الوجه يف نقل انفعاالت اإلنسان وما يعتمل داخل نفسه. 

إذا أنعمنا النظر يف النصوص القرآنية التي وصفت حال الوجوه يوم القيامة فإننا 
سنرى أن ثمة عالمات متنوعة ومتعددة تظهر عىل وجوه الناس يوم القيامة، وقد 
متظهرت هذه العالمات عرب ألفاظ خاصة حتققت يف كل لفظ منها القوة اإليقونية 
التي  واألحاسيس  واملشاعر  االنفعاالت  حتكي  التي  الوجوه  عالمات  إىل  املؤرشة 
حيّس هبا الناس يف ذلك اليوم املوعود، وقد انقسمت هذه العالمات عىل قسمني، 
قسم حيكي نعيم املؤمنني وفرحهم والراحة النفسية التي يشعرون هبا يوم القيامة، 
الذي  وقلقهم  النفيس  وتعبهم  وعذاهبم  وحزهنم  الكافرين  شقاء  حيكي  وقسم 

يشعرون به يوم القيامة. 
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تعددت األلفاظ التي حتققت فيها القوة اإليقونية املؤرشة إىل عالمات الوجوه 
وضاحكة  ومسفرة  ونارضة  بيضاء  بأهنا  املؤمنني  وجوه  وصفت  فقد  القيامة،  يوم 
ومستبرشة وناعمة وغريها، ووصفت وجوه الكافرين بأهّنا سوداء وبارسة وكاحلة 
يمكن عن  بمثابة عالمة  كانت كل صفة  وقد  الصفات،  من  وعليها غربة وغريها 
طريقها معرفة احلالة النفسية واالنفعال الذي حيس به صاحب الوجه. ولتعدد هذه 
العالمات ودقتها يف تصوير الوجوه، وبيان احلاالت النفسية ألصحاهبا، وما يعتمل 
فإننا  أمل،  أو  أو فزع  أو خوف  أو غضب  ندم  أو  أو حزن  نفسياتم من فرح  داخل 
تقترص  السيميائية ال  السيميائي يف دراستنا هذه؛ وذلك ألن  املنهج  سوف نوظف 
عىل دراسة اللغة فقط، بل تتجاوزها إىل كافة األشكال الرمزية والعالمات املتنوعة 
جمال  كان  )ولذلك  إيامئية،  حركات  أم  صوتية  أم  برصية  عالمات  أكانت  سواء 
السيميائية واسعا يشمل أنواع العالمات عىل اختالفها، ذلك أن اإلنسان قد حّول 
كل يشء من حوله إىل رموز وإشارات يف ماولة منه للتحرر من الواقع والتجارب 
املبارشة وسموًا عن باقي الكائنات التي تتقوقع داخل طبيعة جامدة ال تستطيع أن 

تعيد إنتاج نفسها()6(.

يمنحها شكاًل  نسق جديد  وفق  العالمات عىل  دراسة  السميائيات عىل  تقوم 
فهي  املفردة)7(،  أحاديتها  يف  لتكتسبه  تكن  مل  ما  املعاين  من  عليها  ويضفي  جديدًا، 
تكتسب معايَن مضافة ودالالت جديدة حينام تتعالق مع النصوص، )فالسيميائيات 
هي كشف واستكشاف لعالقات داللية غري مرئية من خالل التجيّل املبارش للواقعى. 
إهّنا تدريب للعني عىل التقاط الضمني واملتواري واملمتنع، ال جمّرد االكتفاء بتسمية 

املناطق النصية()8(.
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يذكر عبد الواحد املرابط أن هناك أكثر من مستوى للتحليل السيميائي، ومن 
الداليل)9(، وسوف  واملستوى  النسقي  واملستوى  التداويل  املستوى  املستويات  هذه 
إىل  األقرب  ألهّنام  الداليل؛  واملستوى  التداويل  املستوى  عىل  هذه  دراستنا  يف  نركز 
القيامة،  يوم  الوجوه  هبا  اتسمت  التي  العالمات  قراءة  عىل  واألقدر  موضوعنا، 
واألكثر ختصصًا، والسيام املستوى الداليل، يف دراسة التمظهرات اللغوية للداللة 
فالبحث  املدروسة،  النصوص  يف  نصية   - السيكو  املسارات  واسـتكناه  النفسية 
السيميائي يف املستوى التداويل يعنى )بتحليل الشيفرة اللغوية داخل النص األديب، 
لكن من منظور السياق التواصيل الذي جيمع بني الكاتب والقارئ وما يتولد عن 
ذلك من دالالت اجتامعية أو نفسية أو تارخيية. إّن هذا املستوى جيعل النص األديب 
إرسالية تواصلية ذات طابع لغوي خاص، ولذلك تعمل الدراسة السيميائية عىل 
يتحقق  التي  النوعية  القنوات  الكتشاف  النص  يف  املتجلية  اللغوية  الشيفرة  حتليل 
عربها التواصل والتفاعل بني الكاتب والقارئ()10(. أّما املستوى الداليل فإّنه يتمثل 
يف )التمظهرات اللغوية للداللة االجتامعية أو النفسية أو مها معًا داخل النصوص 
األدبية... ويف دراسة هذا املستوى يمكن احلديث عن مسارين منهجيني سيميائيني، 
املسار السوسيو - نيّص واملسار السيكو - نيّص: األول يرصد آليات توليد الداللة 
زيام  وبيري  باختني  ميخائيل  تصورات  ومتثله  األدبية،  النصوص  داخل  االجتامعية 
وغريمها ممن طّوروا النقد االجتامعي يف اجتاه املقاربة السيميائية، أّما الثاين فريصد 
آليات توليد الداللة النفسية داخل النصوص األدبية، ومتثله بعض تصورات شارل 
مورون وأعامل مارت روبري وبلامن نويل وجاك الكان وغريهم. وتعد نظرية جوليا 
 - والسيكو  نيص   - السوسيو  للمسارين  ممثلة  السيميائي  التحليل  حول  كرستيفا 

نيّص؛ ألهّنا تقدم نموذجًا شاماًل لدراسة املستوى الداليل داخل النصوص()11(. 
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إّن النظر يف العالمات السيميائية التي وصفت الوجوه يوم القيامة يف القرآن   
الكريم، وماولة قراءتا قراءة سيميائية، والرتكيز عىل متفصالتا النصّية والوقوف 
حيتم  ونفسية  داللية  بشحنات  املشحونة  الدالة  وعالماتا  السيميائية  أوجهها  عىل 

علينا تقسيمها عىل متفصلني رئيسني مها: 

الوحدات السيميائية الدالة عىل الوجوه املنعّمة. . 1
الوحدات السيميائية الدالة عىل الوجوه املعّذبة. . 2

1. الوحدات السيميائية الدالة على الوجوه المنعّمة

بلغ عدد املواضع التي أظهرت عالمات الوجوه يوم القيامة ستة عرش موضعًا 
يف القرآن، والالفت للنظر أهّنا انقسمت عىل قسمني عىل نحو متساٍو، فقد أشارت 
الوجوه  إىل  األخرى  الثامنية  املواضع  وأشارت  املنعمة،  الوجوه  إىل  مواضع  ثامنية 

املعّذبة. 

الوجوه  عالمات  من  عالمتني  عمران  آل  سورة  يف  شأنه  جّل  الباري  يذكر 
ِذيَن  الَّ ا  َفَأمَّ ُوُجوٌه  َوَتْسَودُّ  ُوُجوٌه  َتْبَيضُّ  َيْوَم  تعاىل:  يقول  إذ  القيامة،  يوم  املنعمة 
ا  َوَأمَّ َتْكُفُروَن *  ُكْنُتْم  باِم  اْلَعذاَب  َفُذوُقوا  إِيامنُِكْم  َبْعَد  َكَفْرُتْم  َأ  ُوُجوُهُهْم  ْت  اْسَودَّ
نعيم  يظهر  ِفيها خالُِدوَن)12(. وهنا  ُهْم  اهللِ  ِت  َرمْحَ َفِفي  ُوُجوُهُهْم  ْت  اْبَيضَّ ِذيَن  الَّ
املؤمنني عرب العالمتني الظاهرتني عىل وجوههم، املتمثلتني بالفعل املضارع )تبيّض(، 
والفعل املايض املتصل بتاء التأنيث )ابيّضت(، واللتني تشريان إىل ابيضاض وجوه 

املؤمنني الذين حصلوا عىل رضوان اهلل، ودخلوا يف رمحته وجّنته يوم القيامة. 
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ليشكل  واضح؛  نحو  عىل  األخروي  املشهد  هذا  يف  األبيض  اللون  يظهر 
عالمة واضحة من عالمات الوجوه املنعمة يوم القيامة، ومن املفيد أن نشري يف هذا 
النقاء  عىل  يدل  فهو  داللة،  من  أكثر  سيميائيًا  حيمل  األبيض  اللون  أن  إىل  الصدد 
والصفاء والنور والسعادة واحلبور والبهجة والطهارة والسالم)13(. ويقول أبو حيان 
األندليس يف تفسري هذه اآلية: )إن ابيضاض الوجوه واسودادها عىل حقيقة اللون(
)14(. ويقول الزخمرشي: )والبياض من النور... فمن كان من أهل نور احلق وسم 

ببياض اللون وإسفاره وإرشاقه وابيضت صحيفته وأرشقت، وسعى النور بني يديه 
وبيمينه()15(. 

الوجوه  أّن ثمة نوعني من  الكريمتني تشريان عىل نحو واضح إىل  إّن اآليتني 
أّما بياض الوجوه فهو -  نرّية، ووجوه مسودة مظلمة،  القيامة، وجوه مبيضة  يوم 
فضاًل عاّم تقدم -، عالمة عىل الفرح والرسور والبشاشة والنضارة، والبياض يظهر 
عىل حقيقته يف وجـوه املؤمنني؛ ألّن يوم القيامة يوم ظهور الباطن)16(، فيظهر نور 
املؤمنني، وصفاء نفسياتم وطهارة قلوهبم، ونقاء رسيرتم عىل وجوههم؛ لرياهم 
الصاحلة  أعامهلم  عىل  اهلل  وليجزهيم  وصفائهم،  حقيقتهم  عىل  القيامة  يوم  الناس 

ويدخلهم جنات جتري من حتتها األهنار. 

املايض  والفعل  )تبيض(،  املضارع  الفعل  عرب  املتمظهرتان  العالمتان  تشري 
ـ، فمن  أعلم  فيام نرى واهلل  ـ  تقدم  أمرين مهمني ال يقالن أمهية عام  إىل  )ابيضت( 
الفعل  جاء  وقد  واالستمرار،  التجدد  يشريإىل  أنه  املضارع  الفعل  خصوصيات 
)تبيض( هبذه الصيغة يف اآلية األوىل؛ ليشري إىل جتدد البياض واستمراره يف وجوه 
املؤمنني يف أثناء حساهبم بني يدي اهلل تعاىل، يف حني جاء الفعل )ابيضت( بصيغة 
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املايض الذي يفيد الثبات؛ ليشري إىل بقاء البياض يف وجوههم، وثباتم عىل لوهنم 
األبيض بعدما وقفوا للحساب بني يدي رهبم، وأخذوا جزاءهم العادل ودخلوا يف 
جنان اخللد بيض الوجوه، إذ إّن هذه الوجوه ستبقى بيضاء، وسيثبت اللون األبيض 

عليها، عالمة عىل نعيمها وسعادتا ونقائها وخلودها يف جنات النعيم. 

القيامة  سوريت  يف  بالنضارة  القيامة  يوم  املؤمنني  وجوه  تعاىل  احلّق  يصف 
اأَلْبراَر  إِنَّ   ،)17(ناِظَرٌة ا  َرهبِّ إىِل  ٌة *  نارِضَ َيْوَمئٍِذ  ُوُجوٌه  تعاىل:  واملطففني. قال 
ِعيِم * ُيْسَقْوَن ِمْن  َة النَّ َلِفي َنِعيٍم * َعىَل اأَلرائِِك َيْنُظُروَن * َتْعِرُف يِف ُوُجوِهِهْم َنرْضَ

.)18(ُتوٍم َرِحيٍق خَمْ

أي  النعيم(  قال )نرضة  كالنضارة،  احُلسن  )النرضة  األصفهاين:  الراغب  قال 
رونقه... ونرض وجهه ينرُض فهو نارٌض()19( وهبذا فإّن كلمة )نارضة( سوف تؤرش 
عباس  ابن  عن  حسنة  هبجة  )ناعمة  بمعنى  تأيت  فهي  معنى،  من  أكثر  إىل  إيقونيًا 
السدي  النور عن  يعلوها  بيض  واحلسن، وقيل مرسورة عن جماهد، وقيل مضيئة 
عالمة  الصفة  هبذه  للثواب  املستحقني  املؤمنني  وجوه  سبحانه  اهلل  جعل  ومقاتل. 
للخلق واملالئكة عىل أهنم الفائزون()20(، وهي عالمة متيزهم من غريهم من الناس 

يف ذلك اليوم الرهيب الذي جيمع فيه الناس للحساب من كل حدب وصوب. 

إّن هذه الوجوه النارضة املرشقة املليئة باحليوية، التي تنتظر رمحة رهبا والفوز 
وحبورهم  املؤمنني  فرح  ورونقها  نضارتا  عرب  حتكي  احلساب  يوم  يف  بجنته 
النفسية مقدار االطمئنان  الناحية  تظهر من  أهنا  فيه، كام  الذي أصبحوا  بمصريهم 
الروحي الكبري، والراحة النفسية، وهدوء األعصاب، ورّقة املزاج، والرضا باملصري 
الذي ينتظرهم. وقد انطبعت هذه الراحة النفسية التي تعيشها نفوسهم املطمئنة عىل 
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واإلرشاق  والبهاء  بالنور  امتازت  التي  وجوههم  عىل  عالماتا  وظـهرت  مّياهم، 
والنضارة. 

تظهر  التي  النعيم  نرضة  فيها  بأّن  املطففني  سورة  يف  املؤمنني  وجوه  انامزت 
يكتف  ومل  وجوههم،  عىل  ورونقه  الرسور  ونور  البهجة،  وآثار  النعمة،  عالمات 
الباري بوصف الوجوه بالنارضة يف هذه اآلية، كام وصفها يف اآلية السابقة، بل أراد 
أن يبنّي لنا سبب نضارة وجوه املؤمنني وإرشاقها، فهي َنرِضة بيضاء يعلوها النور 
الراحة  وبسبب  القيامة،  يوم  أصحاهبا  عليه  حصل  الذي  النعيم  بسـبب  والفرح؛ 
التي تظهر حاهلم  اللغوية  العالمات  التي هم عليها يف اجلنان. وقد كانت  النفسية 
هذا يف غاية الدقة، فإّن التعبري بالفعل )تعرف( الذي يدل عىل املعرفة بداًل من الفعل 
تنظر أو ترى أو تشاهد مثاًل فيه إشارة دقيقة إىل العلم اليقيني بحاهلم الذي تظهره 

اآلية، فالفعل )عرف( يدل عىل العلم باليشء علم اليقني.

قال الفيومي يف املصباح املنري: )عرفته ِعرفة بالكرس وعرفانا علمته بحاسة من 
احلواس اخلمس()21(. فاحلواس اخلمس ومنها الرؤية هي طريق من طرق املعرفة، 
وليست املعرفة نفسها، يف حني أن اآلية تريد اإلشارة إىل املعرفة بعينها والتي تدل 
بالفعل  التعبري  جاء  لذلك  املعرفة؛  طرق  من  طريقًا  تريد  وال  اليقيني،  العلم  عىل 
املعرفة  والستمرار  الدقيق،  املعنى  هذا  عىل  للداللة  املضارع؛  وبصيغة  )تعرف( 
الدنيا،  دار  التي عملوها يف  عليه، جزاًء ألعامهلم  الذي حصلوا  وبنعيمهم  بحاهلم 
األخروي  النعيم  وبأثر  بحاهلم،  العلم  إىل  واضحة  إشارة  املـعرفة  هذه  كانت  فقد 
يف وجوههم. )إّن جمرد النظر إىل هذه الوجوه يفيد علاًم ومعرفًة بام يلقى أصحاب 
هذه الوجوه من تنعمها بألوان النعيم، فتدل سمتهم عىل الرسور والسعة والراحة 
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والدعة، فإّن الـظاهر هو عنوان الباطن()22(، وهبذا فإّن ظاهرهم يدل عىل باطنهم، 
أصابت  التي  والطمأنينة  البال  وهدوء  النفسية  الراحة  عىل  تدل  الوجوه  ونضارة 

هؤالء املؤمنني وظهرت عالماتا عىل وجوههم. 

املنّعمة  الوجوه  متّيز  عالمات  ثالث  بوجود  عبس  سورة  يف  تعاىل  اهلل  خيربنا 
ضاِحَكٌة   * ُمْسِفَرٌة  َيْوَمئٍِذ  ُوُجوٌه  تعاىل:  قال  الوجوه.  من  غريها  من  القيامة  يوم 
ٌة)23(. فاآلية الكريمة تصف وجوه املؤمنني هبذه الصفات الثالث؛ لتظهر  ُمْسَتْبرِشَ
أضاء،  إسفارًا  الصبح  )أسفر  فهي مسفرة من  فيها،  األخروي  للنعيم  الكبري  األثر 
فرحًا،  وانبسط  اإليامن،  بنور  وأضاء  جـامل()24(  عاله  إذ  ذلك،  من  الوجه  وأسـفر 
وتلل ملا أصابه من خري، فهي وجوه )متهللة فرحًا وعليها أثر النعيم()25(، فضاًل عن 
أهّنا ضاحكة؛ بسبب الرسور الذي أصاهبا، فالضحك من عالمات رسور املؤمنني، 
وألهّنم مرسورون بمصريهم فإّن الضحك ال يفارق وجوههم؛ النعدام احلزن يف 
أنفسهم، فلم يبق من احلزن أي يشء يذكر بعدما عرفوا مصريهم، وشاهدوا ألوان 
النعيم األخروي، كام أّن يف ضحكهم إشارة إىل انبهارهم بالنعم الكثرية التي حصلوا 
عليها. أّما استبشار وجوههم فإّنه عالمة أخرى من عالمات فرحهم بمشاهدة ما 
كانت ترجوه نفوسهم املؤمنة من خري، وزيادة يف ألوان اخلري الذي أعّده اهلل هلم، ثم 
بعد هذا وذاك فإّن إسفار وجوه املؤمنني وضحكها واستبشارها دليل عىل الراحة 
التامة واالطمئنان الروحي الذي ينعمون فيه، ودليل عىل عدم وجود أي  النفسية 

أثر نفيس يرّض هبم ويامرس ضغطًا عىل أعصاهبم، ومن ثّم عىل نفسياتم. 

تضيف سورة الغاشية صفات أخرى وعالمات إىل وجوه املؤمنني املنّعمني يوم 
ٍة عالَِيٍة)26(. وهنا  القيامة. قال تعاىل: ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ ناِعَمٌة * لَِسْعيِها راِضَيٌة * يِف َجنَّ
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تربز العالمة اللغوية )ناعمة( لتشري إىل عالمتني متّيز وجوه املؤمنني: أوالمها أّن هذه 
الوجوه عليها أثر النعومة وترف العيش ومجال املنظر؛ بسبب أجواء الفرح والسعادة 
التي يعيشها أصحاهبا، وبسبب الراحة النفسية واهلدوء الروحـي الذي ينعمون فيه، 
فال وجود خلوٍف أو حزٍن أو كرٍب أو قلق يعّكر صفوهم، ويغرّي مالمح وجوههم، 
وينال من إرشاقها ونورها ونضارتا. وثانيتهام أن هذه الوجوه ناعمة من النعمة، إذ 
إّن أثر النعمة قد ظهر عليها عىل نحو واضح، فهي وجوه منّعمة، بل غارقة يف نعم 

اهلل تعاىل؛ جزاًء هلا عىل ما قدمت يف دار الدنيا. 

فضاًل عاّم تقدم فإّن هذه الوجوه انامزت بعالمة أخرى، فهي لسعيها راضية، 
فقد ظهرت مالمح الرضا عليها؛ ألّن أصحاهبا املؤمنني الصاحلني وجدوا ما عملوه 
من خري وتقوى وأعامل صاحلة يف الدنيا، فيام حصلوا عليه يوم القيامة من رضا اهلل 
تعاىل، فرضوا به كّل الرضا واطمأنوا له، ومن ثّم فقد أحسوا بالراحة النفسية التي 
ظهرت عىل وجوههم؛ بسبب اطالعهم عىل اجلزاء األخروي الذي أرضاهم وأراح 
نفسياتم بعد اجلهد والعناء الكبري الذي عانوه يف الدنيا، وبعد شتى االبتالءات التي 

تعّرضوا هلا يف حياتم الدنيوية. )27( 

تطالعنا سورة يونس بصيغة أخرى لوصف الوجوه املنعمة، ختتلف عن الصيغ 
َيْرَهُق  َوال  َوِزياَدٌة  ْسنى  احْلُ َأْحَسُنوا  ِذيَن  تعاىل:لِلَّ قال  عليها،  الكالم  تقدم  التي 
ِة ُهْم ِفيها خالُِدوَن)28(، فاآلية الكريمة  نَّ ٌة ُأولئَِك َأْصحاُب اجْلَ ُوُجوَهُهْم َقرَتٌ َوال ِذلَّ
بداًل من إضفاء الصفات اإلجيابية عىل وجوه املؤمنني، فإهنا تنفي بوساطة )ال( النافية 

أن يرهق وجوههم الصفات السلبية، ومنها القرت والذلة.
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وإذا تأملنا معاين الرهق والقرت، فإّن الرهق من )رهقه األمر غشيه بقهر()29(، 
والقرت هو)الدخان الساطع من الشواء والعود... وذلك شبه دخان يغيش الوجه من 

الكذب()30(. 

وبذلك فإّن اهلل يريد أن خيربنا بأّن وجوه هؤالء املؤمنني ليست كوجوه الكافرين 
التي سوف يرهقها القرت والذلة يـوم القيامة، وإنام هي عىل عكس وجوه الكافرين، 
فال يغشاها القرت الذي يشري فيام يشري إليه إىل سواد الوجوه؛ بسبب الدخان أو الغبار 
الذي يعلوها، فهي ليست وجوهًا سوداء كافرة، وإنام هي وجوه بيضاء مؤمنة منّورة 
بنور اإليامن وصفاء الروح واطمئنان النفس، فضال عن أهنا ليست ذليلة أو مصابة 
باهلوان والقهر واالنكسار كوجوه الكّفار، إّنام هي عزيزة كريمة منّعمة يف اجلنان؛ 
أبعدتا  التي  ألهّنا سلكت طريق اإليامن، وأخذت بأسباب اخلري والكرامة والعّزة 

عن كّل ذلة. 

2. الوحدات السيميائية الدالة على الوجوه المعّذبة 

بعد أن درسنا الوحدات السيميائية الدالة عىل الوجوه املنّعمة يف اجلزء األول 
الدالة  من البحث، فإّن دراستنا سوف تتمحور حول دراسة الوحدات السيميائية 
عىل الوجوه املعّذبة يف القسم الثاين من البحث، والالفت للنظر يف هذه الوحدات 

أّن أكثر من نصفها أشار إىل اسوداد وجوه الكافرين يوم القيامة.

ُوُجوُهُهْم  ْت  اْسَودَّ ِذيَن  الَّ ا  َفَأمَّ ُوُجوٌه  َوَتْسَودُّ  ُوُجوٌه  َتْبَيضُّ  َيْوَم   : تعاىل  قال 
َتْكُفُروَن)31( فقد أشارت العالمتان  ُكْنُتْم  َبْعَد إِيامنُِكْم َفُذوُقوا اْلَعذاَب باِم  َأَكَفْرُتْم 
التأنيث  بتاء  املتصل  املايض  والفعل  )تسوّد(،  املضارع  الفعل  عرب  املتمظهرتان 
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)اسوّدت( إىل اسوداد وجوه الكافرين يوم القيامة؛ ملا يلقونه من خزي وفزع وترقب 
وخوف من العذاب يف ذلك اليوم الرهيب. 

إّن لّلون قدرة احيائية كبرية يف النصوص؛ ملا يتمتع به من إشارات، وملا له من 
بعد فكري ونفيس، وللون خارج سياق النص داللة معينة، أّما عند وضعه يف سياق 
النص  مكّونات  مع  لتفاعله  نتيجة  مضافة)32(؛  دالالت  حيمل  سوف  فإّنه  النص، 
التي  السيميائية  الوحدات  يف  واضح  حضور  األسود  لّلون  كان  وقد  األخرى. 
فهذا  عالية،  إحيائية  قدرة  له  وكان  األخروي،  املشهد  يف  الكافرين  وجوه  أظهرت 
حييل  أّنه  عىل  عالوة  والسوداوية،  والرفض  واحلزن  والكآبة  بالقلق  يوحي  اللون 
إىل الصمت واملوت، وهو لون يستدعي إىل ذهن اإلنسان صورًا عديدة منها صور 
اجلنائز وصور القبور، ورايات احلداد السوداء، وصور النساء احلزينات املتشحات 

بالسواد، يوحي أيضًا بمصري اإلنسان املأساوي والفاجع، وعاقبته السيئة.)33( 

لقد ظهر اللون األسود مرتني يف اآلية الكريمة؛ ليشكل عالمة فارقة وواضحة 
من عالمات الوجوه املعّذبة يوم القيامة، وليشري إىل اسوداد وجوه الكافرين؛ بسبب 
والقلق  التعيسة،  النفسية  احلالة  وبسبب  يعيشوهنا،  التي  والرتقب  اخلوف  أجواء 
النفيس الكبري الذي يعانونه؛ وذلك لسوء املصري والعاقبة التي وصلوا إليها، كام أن 
اسوداد وجوههم يكون عىل نحو احلقيقة )فإّن الوجه عند اهلم الكثري يميل لونه إىل 
السواد والكدرة؛ لتهاجم الدم ونحوه()34(، وهبذا يكون اللون األسود عالمة خزي 
وخوف وحزن هلؤالء الكافرين طبعت عىل وجوههم، بعدما كان السواد مطبوعًا 

يف دواخل نفسياتم املريضة، وقلوهبم احلاقدة. 
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إّن اآلية الكريمة تشري إىل أّن هؤالء الكافرين هم الذين تسببوا بسوء عاقبتهم، 
ِذيَن  ا الَّ واسوداد وجوههم؛ بسبب كفرهم بعدما كانوا مؤمنني، إذ يقول تعاىل: َفَأمَّ
ْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُتْم َبْعَد إِيامنُِكْم، فقد جاءت مهزة االستفهام يف هذا السياق  اْسَودَّ
للتوبيخ، وللتعجب من حاهلم التي آلوا إليها من الكفر بعدما كانوا مؤمنني، وقد 
أشار اللون األبيض يف اآلية إىل نور اإليامن وإرشاقه يف قلوب املؤمنني ووجوههم، يف 

حني أشار اللون األسود إىل عتمة الكفر وظلمته يف قلوب الكافرين ووجوههم. 

من جانب آخر فقد مارس الطباق حضورًا متميزًا يف اآلية عرب التعابري: )تبيض 
وجوه( و )تسود وجوه(، )اسودت وجوههم( و )ابيضت وجوههم(، وكان اهلدف 
والقصد اإلهلي منهـ  فيام نرى واهلل أعلمـ  هو التنبيه عىل عظم الفرق بني وجوه املؤمنني 
ووجوه الكافرين يوم القيامة، ومن ثم اإلشارة إىل فرح املؤمنني وسعادتم ونعيمهم 
وعاقبتهم احلسنة، واإلشارة إىل حزن الكافرين وشقائهم وعذاهبم وعاقبتهم السيئة. 
كام أن البياض عالمة متيز وجه املؤمن يوم القيامة أمام أهل املحرش، والسواد عالمة 
متيز وجه الكافر وختزيه أمام أهل املحرش، يوم ال ينفع ماٌل وال بنون إال من أتى اهلل 

بقلٍب سليم. 

تعاىل:  يقول  إذ  القيـامة،  يـوم  الكافـرين  لوجوه  مالزمًا  السواد  ويبقى 
َم َمْثوًى  َلْيَس يِف َجَهنَّ َأ  ٌة  ُوُجوُهُهْم ُمْسَودَّ ِذيَن َكَذُبوا َعىَل اهللِ  الَّ اْلِقياَمِة َتَرى  َوَيْوَم 
بوجود  وقالوا  اهلل،  عىل  كذبوا  الذين  هؤالء  وجوه  انامزت  فقد   ،)35(ِيَن لِْلُمَتَكربِّ
رشيك له، أو باختاذه ولدًا، أو غريها من األكاذيب، بأهّنا مسوّدة، وقد وقعت هذه 
العالمة خربًا، وجاءت بصيغة اسم املفعول؛ لتشري إىل سبب اسوداد الوجوه وأثره 
وهو فعل الكذب عىل اهلل، ولتشري إىل أّن )اسوداد وجوه الكاذبني يوم القيامة دليل 
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القيامة هي ساحة  فإّن ساحة  وافتضاحهم، وكام هو معروف  ذّلتهم وهواهنم  عىل 
قلوهبم  كانت  فالذين  وأفكاره،  اإلنسان  أعامل  وجتسيد  واخلفايا  األرسار  ظهور 
هذا  خيرج  أيضًا،  ومظلمة  سوداء  وأفكارهم  وأعامهلم  الدنيا،  يف  ومظلمة  سوداء 
وجوههم  عىل  ليطفح  القيامة،  يوم  يف  خارجهم  إىل  أعامقهم  من  والظالم  السواد 
التي تكون يف ذلك اليوم مسودة ومظلمة()36(؛ بسبب احلزن والكآبة والقلق النفيس 
ألعامهلم،  جزاًء  سيلقونه  الذي  الرهيب  العذاب  صور  من  يرون  ملا  انتاهبم  الذي 

وجزاًء لكذهبم عىل اهلل. 

يف سورة يونس ال يصف احلّق تعاىل وجوه الكافرين بأهّنا سوداء، بل يعمد إىل 
طريقة أخرى لوصف وجوه الذين كسبوا السيئات، وذلك بوصفها بأهّنا أغشيت 
بِِمْثِلها  َئٍة  َسيِّ َجزاُء  يِّئاِت  السَّ َكَسُبوا  ِذيَن  َوالَّ تعاىل:  قال  مظلاًم.  الليل  من  قطعًا 
ْيِل  اللَّ ِمَن  ِقَطعًا  ُوُجوُهُهْم  ُأْغِشَيْت  َكَأنَّام  عاِصٍم  ِمْن  اهللِ  ِمَن  ْم  هَلُ ما  ٌة  ِذلَّ َوَتْرَهُقُهْم 
السياق، تربز  ِفيها خالُِدوَن)37(، وهنا، ويف هذا  ُهْم  اِر  النَّ َأْصحاُب  ُأولئَِك  ُمْظِلاًم 
والظالم  أسود،  فالليل  األسود،  اللون  إىل  لتشريان  )مظلاًم(  و  )الليل(  العالمتان 
أسود، وبذلك يظهر السواد عرب ملفوظني رسديني ال ملفوظ واحد؛ للداللة عىل 
عمق اللون األسود الظاهر عىل وجوههم، الذي شّكل عالمة واضحة عىل فعلهم 

السيئات وكفرهم، ومن ثّم خزهيم وافتضاحهم يف عرصة املحرش الرهيبة. 

لنا أن اهلل  الكريمة يظهر  التي تشكل اآلية  السيميائية  الوحدات  التأمل يف  إّن 
تعاىل يشّبه وجوه الذين كسبوا السيئات، وكأهّنا قد أغشيـت بقطع من الليل املظلم، 
فكأّن الليل األسود صار قطعًا سوداء متعددة ثم أغشيت وجوههم وامتألت هبذه 
القطع، حتى متّكن السواد من كل وجوههم، ومل يبِق أيُّ أثر من بياض أو نور فيها 
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كام أّن اهلل تعاىل مل يكتف بأن يقول: )كأنام غشيت وجوههم قطعًا من الليل( بل جاء 
بكلمة )مظلاًم( التي وقعت حااًل من الليل؛ لكي يعمق وجود السواد يف هذا املشهد 
شديدة  الوجوه  هذه  أصبحت  فقد  الكافرين،  وجوه  يف  أثره  ويعمق  األخروي، 
السواد؛ بسبب ما جناه أصحاهبا يف الدنيا، وبسبب العذاب النفيس واخلزي والكآبة 

وعدم الراحة والذلة التي يشعرون هبا يف ذلك املوقف العصيب. 

وجوه  اسوداد  عىل  الدالة  العالمات  من  أخرى  بعالمة  عبس  سورة  تطالعنا 
 * ٌة  ُمْسَتْبرِشَ ضاِحَكٌة   * ُمْسِفَرٌة  َيْوَمئٍِذ  ُوُجوٌه  تعاىل:  قال  القيامة.  يوم  الكافرين 
اْلَفَجَرُة)38(، فقد  اْلَكَفَرُة  ُهُم  ُأولئَِك  ٌة *  َقرَتَ َتْرَهُقها  ٌة *  َغرَبَ َعَلْيها  َيْوَمئٍِذ  َوُوُجوٌه 
يعلق  )ما  فهي  الغربة  أّما  قرتة،  وترهقها  غربة  عليها  بأّن  الكافرين  وجوه  انامزت 
كناية عن  يومئذ عليها غربة(  قال: )ووجوه  لونه،  الغبار وما كان عىل  باليشء من 
تغري الوجه للغّم()39(. وأّما القرت فقد تقدم الكالم عليه فيام سبق من البحث، وهو 
يشري فيام يشري إليه، إىل اسوداد وجوه الكافرين بسبب الغبار والدخان الذي انطبع 
عليها. قال شهاب الدين اآللويس: )ووجوه يومئذ عليها غربة، أي غبار وكدورة، 
ترهقها أي تعلوها وتغشاها، قرتٌة أي سواد وظلمة، وال ترى أوحش من اجتامع 
ثّم  الكافرين.  وجوه  متّيزان  فارقتان  عالمتان  ومها  الوجه()40(،  يف  والسواد  الغربة 
خترب اآلية وتؤكد عرب أسلوب اخلرب الذي متّثل يف مجلة )أولئك هم الكفرة الفجرة( 
بأّن أصحـاب  التوكيد واخلرب  الذي كان غرضه  الفصل  املبتدأ وضمري  املكّونة من 
بسبب كفرهم  اسودت وجوههم؛  الفجرة، وقد  الكفرة  السوداء هم  الوجوه  هذه 

وفجورهم. 
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مؤمنة  وجوهًا  الوجوه،  من  خمتلفني  نوعني  يصّور  األخروي  املشهد  هذا  إّن 
من  هلا  اهلل  أعّده  بام  الفرح واالستبشار  يعلوها  اإليامن وسيامئه،  بنور  منّورة  بيضاء 
احلزن  يعلوها  وسيامئه  الكفر  بظالم  مظلمة  سوداء  مغربة  كافرة  ووجوهًا  نعيم، 
واألسى والكرب واخلوف، ويعترصها األمل النفيس والكآبة، وهنا يربز التضاد يف 
القرآين  النص  ملتلقي  املتقابلني، وليصّور  التناقض بني طرفيها  لُيظهر  الصورة  هذه 
طريقي احلق والباطل، أّما األول فنهايته بياض الوجوه واستبشارها وحسن العاقبة 

واجلنة. وأّما الثاين فنهايته سواد الوجوه وعبوسها وسوء العاقبة والنار.

ولعّل من املفيد يف هذا الصدد أن نشري إىل أّن التضاد )مصطلح فلسفي له أبعاد 
فنية عالية املستوى، ومهمة هذا املصطلح الوظيفية داخل النص إبراز التناقض بني 
طرفني متقابلني، وهذه الوظيفة هلا فائدة يف جتلية املعاين؛ ألّن احلالتـني املتضادتني 
إذا اجتمعتا معًا يف نفس املدرك كان شعوره هبام أتّم وأوضح()41( وكان تلقيه أفضل 

وفهمه أكرب، فبضدها تتمّيز األشياء. 

ترد يف سورة )املؤمنون( عالمة أخرى من عالمات الوجوه املعّذبة يوم القيامة. 
وا َأْنُفَسُهْم يِف َجَهنََّم خالُِدوَن  ِذيَن َخرِسُ ْت َمواِزيُنُه َفُأولئَِك الَّ قال تعاىل: َوَمْن َخفَّ
عبوس  اشتداد  هو  فالكلوح   ،)42(وَن كاحِلُ ِفيها  َوُهْم  اُر  النَّ ُوُجوَهُهُم  َتْلَفُح   *
الوجه وتكشريه )43(؛ بسبب اخلوف والفزع والقلق وشّدة األهوال التي تقع عليه، 
تبدو األسنان()44( واضحة للذي يشاهد  الشفتني عن األسنان حتى  وهو )تقلص 
اإلنسان الكالح؛ وذلك بسبب تقّطب أعصاب الوجه وتقلصها عند شّدة اخلوف 

واألمل )45(. 

الكافرين،  وجوه  يف  الكلوح  لعالمة  آخر  تفسريًا  هناك  فإّن  تقدم  عاّم  فضاًل 
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ويف ذلك يقول صاحب تفسري مقتنيات الدرر: )تلفح وجوههم النار، أي ترضب 
وجوههم وتأكل جلودهم وحلومهم... وهم فيها كاحلون، والكلوح تقّلص الشفتني 
عن األسنان حتى تبدو األسنان، كام ترى الرؤوس املشوية. وعن النبي  أّنه قال: 
السفىل  شفته  وتسرتخي  رأسه  وسط  تبلغ  حتى  العليا  الشفة  فتقّلص  النار  )تشويه 
حتى تبلغ رّسته()46(، وبذلك فإّن هذه العالمة حتمل داللتني وصورتني من صور 
الوجوه املعّذبة يوم القيامة، األوىل تشري إىل كلوح وجوه الكافرين؛ بسبب حزهنم 
والثانية  اليوم،  ذلك  يف  وهواهنم  وذهلم  وكآبتهم،  النفيس،  وقلقهم  واضطراهبم 
بالنار، وشّدة تأثر وجوههم بلهبها حتى انكمشت جلودها  تصّور شّدة احرتاقهم 
ومها صورتان  وانكشفت،  أسناهنا  وتكرشت  عليها  االحرتاق  أثر  وبان  وتقّلصت 
متارسان ترهيبا واضحًا لإلنسان، واهلدف والقصد اإلهلي منهام هو ترهيب اإلنسان 
من املصري الذي ينتظره إذا ما بقي عىل كفره وجحوده، أّما إذا اهتدى إىل سبيل رّبه 
فإّن جزاءه الفوز والفالح يف اجلنان، وهذا ما رّصحت به اآلية التي سبقت اآليتني 
ُهُم  َفُأولئَِك  َمواِزيُنُه  َثُقَلْت  َفَمْن  تعاىل:  قال  عنهام.  احلديث  بصدد  نحن  اللتني 

.)47(امْلُْفِلُحوَن

تعاىل:  قال  بارسة.  بأهّنا  الكافرين  وجوه  القيامة  سورة  يف  سبحانه  اهلل  يصف 
ُيْفَعَل  َأْن  َتُظنُّ   * ٌة  بارِسَ َيْوَمئٍِذ  َوُوُجوٌه   * ناِظَرٌة  ا  َرهبِّ إىِل   * ٌة  نارِضَ َيْوَمئٍِذ  ُوُجوٌه 
وقوله  أوانه...  قبل  باليشء  )االستعجال  وهو  الَبرس  من  والبسور   .)48(فاِقَرٌة هِبا 
عّز وجل: )ثّم عبس وبرس( أي أظهر العبوس قبل أوانه ويف غري وقته، فإن قيل: 
فقوله: )ووجوه يومئذ بارسة( ليس يفعلون ذلك قبل الوقت وقد ُقلت: إّن ذلك 
يقال فيام كان قبل الوقت قيل: إن ذلك إشارة إىل حاهلم قبل االنتهاء هبم إىل النار، 
فخّص لفظ الُبرس؛ تنبيهًا أّن ذلك مع ما يناهلم من ُبعد جيري جمرى التكّلف وجمرى 
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ما ُيفعل قبل وقته()49(. وهبذا فإّن كلمة )بارسة( حتمل معنى دقيقًا، وعالمة واضحة 
هي ظهور احلزن والغم، وآثار القلق والتعب النفيس واخلوف من القادم املجهول 
البسور يف  أّن عالمة  كام  رؤيته،  وقبل  عنه()50(  اإلخبار  قبل  )معجاًل  يف وجوههم 
ينظرون  فإهّنم عندما  العذاب عليهم،  الكافرين قبل وقوع  الوجوه تصور رّد فعل 
يتحسسون  فإهّنم سوف  بالسيئات، واخلالية من احلسنات  املليئة  صحائف أعامهلم 
سوف  واالستشعار  التحسس  وهذا  عالماته،  ويستشعرون  إليهم  القادم  العذاب 
يؤدي هبم إىل اخلوف واحلزن والندم واحلرسة، فتعبس وجوههم وتظهر عالمات 

األسى واحلرسة عليها قبل وقوع العذاب عليهم. 

لقد حفل هذا املشهد األخروي بالتضاد املتمظهر يف صورتيه املتقابلتني فالصورة 
األوىل تصّور وجوه املؤمنني املنّعمة، والصورة الثانية تصّور وجوه الكافرين املعّذبة، 
وعىل اإلنسان أن يتأمل يف هاتني الصورتني املتناقضتني، فهي دعوة، عرب مشهدين 
النظر  ينعم  اهلل يف األرض، لكي  إىل خليفة  القيامة،  رائعني من مشاهد  تصويريني 
املشهد األول، ويبتعد  يمثله  الذي  فيهام ويتأملهام، وخيتار طريق اإليامن والصالح 

عن طريق الكفر والضالل الذي يمثله املشهد الثاين. 

تظهر يف سورة الغاشية ثالث عالمات للوجوه املعّذبة يوم القيامة. قال تعاىل: 
نارًا  َتْصىل   * ناِصَبٌة  عاِمَلٌة   * خاِشَعٌة  َيْوَمئٍِذ  ُوُجوٌه   * اْلغاِشَيِة  َحِديُث  َأتاَك  َهْل 
اهلوان  سيامء  تعلوها  ذليلة  خاشعة  أهّنا  الوجوه  هذه  صفات  فمن   ،)51(حاِمَيًة
الذي  والعذاب  تشاهدها،  التي  األهوال  بسبب  واخلرسان؛  والفضيحة  واخلزي 
يغشاها، )فأصحاهبا يشاهدون الويالت والشدائد واألهوال، ويكونون خاضعني 
هذا  ظهر  وقد  يصيبهم.  ملا  النفوس  مكسوري  يغشاهم()52(  ملا  أذلة  هبم،  يراد  ملا 
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االنكسار النفسـي يف وجوههم؛ ألّن الوضع النفيس لإلنسان تظهر آثاره يف وجهه. 

ومن صفات هذه الوجوه أهنا عاملة من العمل، وناصبة من النصب أي التعب، 
وقد أشارت هاتان الصفتان إىل جمموعة دالالت ومعاٍن )أحدها: إّن املعنى عاملة 
الدنيا فأعملها  فيها عن احلسن وقتادة قاال: مل يعمل هلل سبحانه يف  ناصبة  النار  يف 
وأنصبها يف النار بمعاجلة السالسل واألغالل... وثانيها: أن املراد عاملة يف الدنيا 
باملعايص، ناصبة يف النار يوم القيامة، عن عكرمة والسدي، وثالثها: عاملة ناصبة 
يف الدنيا يعملون وينصبون ويتعبون عىل خالف ما أمرهم اهلل تعاىل به()53(. إّن صفة 
الناصبة  الدنيا، وصفة  الكفار يف  بذله هؤالء  الذي  بالعمل واجلهد  توحي  العاملة 
اإلرهاق  وعاشوا  وتعبوا  عملوا  فقد  أصاهبم  الذي  واإلرهاق  التعب  إىل  تشري 
اجلسدي بكل أنواعه، إال أهّنم مل ينالوا نتائجه املرضية، ألّن عملهم مل يكن هلل، بل 
عملوا إلرضاء أنفسهم األمارة بالسوء، وإلرضاء نزواتم وغرائزهم، وهلذا )فإّن 
وأذواها  العمل  أرهقها  التي  الوجوه  مالمح  هي  القيامة  يوم  يف  وجوههم  مالمح 
بأية حيوية، وال توحي بأي إرشاق()54( بل هي مظلمة خائفة  النصب، فال تنبض 

توحي باالنكسار النفيس والتعب اجلسدي الذي أصاب أصحاهبا. 

بعالمات  امتازت  القيامة  يوم  املعّذبة  الكافرين  وجوه  أن  تقدم  مما  لنا  يظهر 
بالسواد والكلوح والعبوس واخلشوع  امتازت  الوجوه، فقد  ميزتا من غريها من 
والذل واهلوان والتعب، وغريها من الصفات، وقد أشارت عالمات الوجوه هذه 
إىل خوف أصحاهبا وقلقهم وترقبهم وحزهنم وذهلم وهواهنم، كام أشارت إىل احلالة 
الذي  النفيس  التعب  وإىل  الرهيبة  املحرش  يعيشوهنا يف عرصة  التي  املزرية  النفسية 

أرهقهم. وإىل اإلحساس باخلرسان املبني الذي ما بعده خرسان.
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... الخاتمة ...

بعد هذه القراءة السيميائية للعالمات اللغوية الدالة عىل عالمات الوجوه يف 
املشهد األخروي، كان ال بد يل من خامتة أذكر فيها نتائج البحث وتوصياته. 

الكريم يف ستة عرش  القرآن  ظهرت عالمات الوجوه يف املشهد األخروي يف 
موضعًا، وقد انقسمت هذه املواضع عىل قسمني متساويني، إذ أشارت ثامنية مواضع 
إىل عالمات الوجوه املنعمة، يف حني أشارت املواضع الثامنية األخرى إىل عالمات 
الوجوه املعّذبة، وتبعًا لتمظهرات الوحدات السيميائية التي أشارت إىل النوعني من 

الوجوه، فقد انقسم البحث عىل قسمني رئيسني مها:

الوحدات السيميائية الدالة عىل الوجوه املنّعمة . 1

وجوه  عىل  ظهرت  التي  النعيم  عالمات  حكت  بأهّنا  الوحدات  هذه  امتازت 
وضحكها  وإسفارها  ونضارتا  الوجوه  بياض  العالمات  هذه  ومن  املؤمنني، 
واستبشارها، وأهنا ناعمة ولسعيها راضية، وبعدم معاناتا من أي سوء أو ذّلة وهي 
هذه  أصحاب  به  حيّس  الذي  الروحي  واالطمئنان  النفسية  الراحة  تظهر  عالمات 

الوجوه، وهم املؤمنون الصاحلون. 
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الوحدات السيميائية الدالة عىل الوجوه املعّذبة . 2

والندم  والغضب  واحلزن،  والقلق  اخلوف  عالمات  الوحدات  هذه  أظهرت 
الوجوه  اسوداد  العالمات  هذه  ومن  الكافرين،  وجوه  عىل  بانت  التي  واخلرسان 
حتكي  عالمات  وهي  وناصبة،  وعاملة  وخاشعة  بارسة  وبأهّنا  وكلوحها،  وتعبها، 
التعب النفيس والقلق الروحي واخلوف والندم الذي اعتمل يف نفسيات الكافرين، 
وجوه  عىل  ظهرت  التي  العالمات  أكثر  من  السواد  كان  وجوههم.  يف  ظهر  ثم 
الكافرين املعّذبة؛ وذلك ألّن اللون األسود يشري سيميائيًا إىل احلزن والقلق والكآبة 
والعاقبة  الفاجع،  املأساوي  واملصري  واملوت،  والصمت  والسوداوية  والرفض 
اللون األسود  إليها  املعّذبة، أحال  الوجوه  كّلها إشارات ظهرت يف  السيئة، وهذه 

بقدرته اإلحيائية التي يتمتع هبا. 

يويص البحث بانتهاج املناهج النقدية احلديثة يف حتليل النصوص والسّيام املنهج 
األسلويب واملنهج السيميائي، وتطبيق آلياتام املّتسمة بالدقة والشمولية والسعة، يف 
املعجز،  النص  يتامشى مع طبيعة هذا  تطبيقًا واعيًا  القرآين، وتطبيقها  النّص  حتليل 

وحيافظ عىل قداسته.

القرآين، والسيام  ويويص البحث بعملية التالقح بني العلوم يف دراسة النص 
حضور  هلام  العلامن  فهذان  االجتامع،  وعلم  النفس  علم  ومنها  اإلنسانّية،  العلوم 
املنهج  منحنا  وقد  البينات،  آياته  يف  كثرية  جتليات  وهلام  الكريم،  القرآن  يف  واسع 
ـ  السيكو  املسار  عرب  نفسية  لغوية  دراسة  النصوص  دراسة  عىل  القدرة  السيميائي 
نيّص، ودراستها دراسة لغوية اجتامعية عرب املسار السوسيو ـ نيص، فاألول يرصد 
الداللة  توليد  آليات  النصوص، والثاين يرصد  النفسية داخل  الداللة  توليد  آليات 
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من  القرآين  النّص  دراسة  من  نتمكن  سوف  وهكذا  النصوص.  داخل  االجتامعية 
وجهة نظر أكثر من علم.
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...ملخص البحث...

الظاهرة  بني  للقرآن  املوضوعي  للتفسري  مفهوم  تقديم  البحث  هذا  حاول 
املوضوعية والبيان النيص، معتمدًا عىل أربع فقرات صّبت يف بلورة املفهوم وأبعاده، 
والثانية  والتارخيية،  النصية  اخللفيات  يف  نظرة  املوضوعي  بـالتفسري  األوىل  متّثلت 
الثالثة  الفقرة  أما  والتعليلية،  الوصفية  بني  املوضوعي  التفسري  لتعريف  تعّرضت 
فجاءت لبيان املوضوع القرآين بني الوحدة املوضوعية والوحدة العضوية، وتكّفلت 

األخرية بعرض البنيان النيص للموضوع بني البعد الزماين والبعد املكاين.

التي  املرتكزات  الباحث أهم  فيه  الفقرات ملخص للبحث عرض  وتبع هذه 
استخلصها من عرضه املتقدم.
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التفسير الموضوعي
نظرة في الخلفيات النصية والتاريخية 

 ال خيفى أن الركيزة املنهجية الكربى للتفسري املوضوعي للنص الكريم، هي 
وفق  عىل  واألخرى  اآلية  بني  املفرّس  بموجبها  يقرن  أخرى  ترتيبية  عالقات  إقامة 
االنسجام املضموين للنص الكريم، وهذا يستدعي أن تتعالق اآليات تعالقا جديدا، 

مع غض النظر عن ترتيبها املعهود يف ضمـن الُسـور الـقرآنية.

التـقـارن أو  التـنـويه به وااللتـفات إليه، هو أن ذلـك  ولـكن الذي ال بـد من 
املوضوع  فيه  يستأثر  جديد  تعالق  املضموين،  التوافق  عىل  املعتمد  املنهجي  التعالق 
الكاشفة عن  اللسانية  األعراف  استئثار  من  أكثر  للمفرس  الذهني  بالنشاط  القرآين 
املقارءة  أو  والتقارن  التعالق  منهاجية  يقيم  ال  هنا  ها  املفرس  أن  بدليل  املوضوع، 
وذلك  املثال،  سبيل  عىل  واحد  أسلويب  أو  نحوي  نسق  يف  اآليات  لتامثل  استجابة 
كام يفعل يف التفسري املوضوعي حينام ُيعالق بني اآليات املتامثلة يف موضوع واحد. 
إبانة  من  اآلية  عليه  تشتمل  ما  نظر يف  اآلية،  املوضوعي يف  املفرسِّ  فنظر  هنا،  ومن 
عن املحور املركزي للموضوع، وطبيعته املبارشة، وقوانينه ومتعلقاته. فوازن اآلية، 
لدى املفرّس املوضوعي، إذًا، هو وازن واقعي ومبارش، يريد من خالله أن يستجيل 
ما يمكن أن تدي إليه اآلية يف حال ضّمها إىل غريها من اآليات التي تتفق معها يف 

موضوعها، من إجابات علمية وواقعية ومعارصة حول موضوع بعينه...
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وعليه، فالسالك يف طريق التفسري املوضوعي غري معنّي كثريًا باملظاهر اللسانية 
التي حتّف بجانبي ذلك الطريق، قدر عنايته بمحّجة ذلك الطريق وما أرشف منه. 
فالذي جيعله املفرّس املوضوعي مواجهًا له، والذي إليه ُيصّوب وجهته هو ما محلته 
القرآين  التسلسل  خفضه  ما  وهو  جهة،  من  مضامني  من  وأعرافه  اللسان  أدوات 
للمقاصد، فجعل منه غري باٍد كّله إال ما ظهر منه، وذلك ألن التسلسل القرآين ممثاًل 
برتاتب السور واآليات، وتتابعها، وهي تسعى إىل مقصدها من السورة األوىل إىل 
ْيل من علّو اجلبل إىل سفله  األخرية، ومن أول السورة إىل آخرها، ُيشبه انحدار السَّ
، إذ ال يرتتب عىل ذلك االنحدار أقل من الذهاب ببعض ذلك السفح  يف َسْفح لنيِّ
وحجارته بوساطة ذلك السيل، ومهمة املفرّس هي اجرتاف ما جرفه السيل، اجرتافًا 
إليها  التي  فصيلته  إىل  منجرف  كل  إعادة  ثم  غريه،  من  متييزه  بغية  ومصّنفا،  منظاًم 
يل  يل هاهنا إال الكلمة القرآنية وأعرافها، أما الذي محلُه السَّ يأوي وينتمي. وما السَّ
من سفح اجلبل، فهو املوضوع أو املضمون القرآين، وما مهّمة املفرّس إال التقاط هذا 
املضمون، ومن ثم أن يأوي به إىل ما يؤيه إىل مثله مرة، وإىل املنفصل منه مرة أخرى. 
عًا ِمْن  َلَرَأْيَتُه َخاِشعًا ُمَتَصدِّ اْلُقْرآَن َعىَل َجَبٍل  َأْنَزْلَنا َهَذا  يقول سبحانه وتعاىل: ﴿َلْو 

ُروَن﴾ )احلرش:21(.  ُهْم َيَتَفكَّ ا لِلنَّاِس َلَعلَّ هُبَ َخْشَيِة اهللِ َوتِْلَك اأَلْمَثاُل َنرْضِ

إن إيواء اآلية إىل اآلية، بلحاظ اجلامع املوضوعي بينهام، يعني إجراء عالقات 
رابطة بني اآلية واألخرى، والعالقة الرابطة، هي »عملية صناعة أزواج مرّتبة«)1(، 
أما ترتيب تلك األزواج، فيعني نظمها عىل وفق نظام واحد جيمعها، بحيث يكون 

لبعضها نسبة إىل بعض)2(.

فيشّكل  موضوعيا  األخرى  يف  اآلية  يداخل  وهو  العلمي،  السلوك  هذا  إن 
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بذلك الركيزة األوىل من ركائز التفسري املوضوعي يستدعي، مما يستدعي، نوعًا من 
التعضيد العلمي الذي يمنح التفسري املوضوعي رشعية به حاجة إليها، ملا لتفسري 
القرآن من أمهية، وملا حيّف به من مددات ورشائط تنأى به عن االنزالق إىل التفسري 
بالرأي، وهاهنا اضاءتان، نصّية وتارخيية، تسهامن كلتامها يف منح التفسري املوضوعي 

تلك الرشعية. 

أواًل: اإلضاءة النصّية

ُكْم  ٍء َخَلْقَنا َزْوَجنْيِ َلَعلَّ  أ( جاء يف القرآن الكريم، قوله تعاىل: ﴿َوِمْن ُكلِّ يَشْ
الوجود،  إىل  خرج  ما  كل  هو  )اليشء(  أن  عرفنا  وإذا  )الذاريات:49(.  ُروَن﴾  َتَذكَّ
املوجود موجودًا  املوجود سواء كان ذلك  يفارق معنى  ومل يكن موجودًا، وأنه ال 
بنية  بأنواعه كلها، وجود ذو  التفسري،  أن  أم يف األذهان)3(، خلصنا إىل  يف األعيان 
يسمى؛  الذي  منه،  الثاين  الشّق  وأن  وموضوعي،  ترتيبي،  شّقني؛  ذات  زوجية، 
يف  اإلجرائية  املامرسة  حيث  من  زوجية  بنية  ذو  اآلخر  هو  املوضوعي،  التفسري 
اإلجرائية  الطبيعة  هذه  لتجلية  أتم  مظهر  من  وليس  القرآين،  املعنى  استحصال 
الزوجية من مزاوجة اآلية باألخرى وربطها هبا بغية استظهار مموهلا املعنوي ثم 

السامح للموضوع املحمول بأن يولد والدة أخرى غري والدته األوىل. 

 ب( والذي ال يقل أمهية عام سبق من إضاءة نصّية ملبدأ الزوجية الكونية هو 
بني  الذي  الرشيف  باملصحف  املمثل  اإلهلي  الوحي  حيملها  التي  الرئيسة  التسمية 
أيدينا، أال وهي )القرآن(، فقد وردت تسمية الوحي كذلك يف أثناء املصحف مخسًا 
وستني مرة)4(. وألن )املعنى حتت االسم()5(، عىل وفق القدماء فإن ضبط احلقيقة 
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املنهاجية لفهم الكتاب املقدس، تستند إىل فهم تسميته الرئيسة؛ القرآن. 

أيضا  وورد  )قرن(.  من  أو  )قرأ(،  من  أنه  لغًة،  )القرآن(،  معنى  يف  ورد  وقد 
ويرتتب  واملزاوجة)6(،  والضّم  اجلمع  بمعنى  السابقني،  اللغويني  اجلذرين  كال  أن 
عىل ذلك، أن الذي يدعونا إليه معنى التسمية ونحن نجهد يف فهم النص والفهم 
بالنص،  النص وتفهم  تفهم  نظرة  منهجيًا،  نظرتني مرتابطتني  بني  املزاوجة  به، هو 
باعتبار املظهر النيّص ممثال باآلية أو العالمة املنفصلة عن غريها، وهذه هي النظرة 
األوىل، ثّم نظرة أخرى تتأسس عىل ما ينتج عن تلك، أال وهي النظرة التي جتهد يف 
الفهم باعتبار العمق الذي جيمع املظاهر املتفرقة يف نظام كيل شمويل موحد، وهذه 
النّص باآلية،  التي تقرن اليشء باليشء واآلية باآلية، ثم اليشء خارج  النظرة  هي 

وبالعكس)7(. 

ثانيًا: اإلضاءة التاريخية 

جاء يف كتب القدماء، قوهلم: »أحسن طرق التفسري أن يفرّس القرآن بالقـرآن«)8(، 
ومن هنا، »نشأ يف الدراسات اإلسالمية ما يسمى بمنطوق القرآن ومفهومه، وعامه 
وخاصه، ومطلقه ومقّيده، وجممله ومفّصله...«)9(، ولكن، وعىل الرغم من ذلك، 
مل يامرس القدماء هذا النوع من التفسري بشموليته وخصوصياته الراهنة، »أما تبلوره 

منهجًا وتطبيقه بشكل شامل ومبدئي، فذلك مل حيصل إال يف القرن األخري«)10(. 

يشكل  بالقرآن،  القرآن  تفسري  أن  عىل  اتضح،  الذي  بعد  نختلف،  ال  ولعلنا 
احلاضنة التارخيية واملنهاجية األوىل الضابطة واملعّضدة ملرشوعية التفسري املوضوعي 

للقرآن. 
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ولعلنا نتفق، بعد هذا وذاك، عىل أن تفسري القرآن بالقرآن هو األساس الوجيه 
واملرشوع الذي ال غنى عنه ملن يريد أن يبني وعيًا علميا بطبيعة التفسري املوضوعي، 
للقرآن من  املعارص  البرشي  بنظر االعتبار، أن ما عرض للفهم  ولكن، مع األخذ 
القرآن  بتفسري  املمثل  األصل  كيفية  من  جعل  قد  وخربات،  وحتديات  مستجدات 
بساطته  حيث  من  وتتجاوزه  األول،  األصل  مع  تنسجم  أخرى  كيفية  بالقرآن، 
األصل  جوهر  تستبطن  تركيبًا  أكثر  أخرى  حالة  إىل  ومكاهنا،  زماهنا  يف  املرشوعة 
يتعلق  ما  خاصة  السابـقة،  مظاهره  عىل  تزيد  أخرى  مظاهر  وتستظهر  األول، 

باألدوات واآلالت الضابطة حلراك ذلك األصل)11(. 

كسابقه؛  وهذا  املعهود،  الرتتيبي  التفسري  ثمة  اآلخر،  الطرف  عىل  ولكن 
املوضوعي، عرض له ما عرض لألول، ولكنه مل يستبطن تفسري القرآن بالقرآن مثلام 
آلة من آالته، ولكنه ليس  به بوصفه  إنه يستعني  التفسري املوضوعي، نعم  استبطنه 
بالقرآن. ومن هنا نفهم جانبا من جوانب  القرآن  الطبيعي ملنهجية تفسري  االمتداد 
العلل املنهجية التي جعلت التفسري الرتتيبي خملصًا ألدواته املنهجية األوىل ممثلة بأدلته 

التارخيية يف كشف املعنى، أكثر من إخالصه للنظر يف مقاصد تلك األدلة)12(. 

الخلفية التاريخية؛ رؤية منهجية، وقراءة بنائية 

حقيقة  عن  لنا  تكشف  املوضوعي،  للتفسري  التارخيي  البعد  إىل  أخرى  نظرة 
مفادها؛ أن بساطة الفهم البرشي األول للقرآن الكريم، ال توحي بخطل ذلك الفهم 
وزللـه، وإن شّفت فإهنا تشّف عن مدودّيته، طبعًا ال يندرج فهم الذي ال ينطق عن 
اهلوى ضمن الفهم البرشي املحدود، وإنام هو يبنّي للناس عىل قدر عقوهلم، يقول 
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ًة  ْم الَِّذي اْخَتَلُفوا ِفيِه َوُهًدى َوَرمْحَ َ هَلُ َأنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب إاِلَّ لُِتَبنيِّ سبحانه: ﴿َوَما 
ْلَنا  ﴿َوَنزَّ للرسول:  الكتاب  تبيانه  يف  سبحانه  ويقول  )النحل:64(،  ُيْؤِمُنوَن﴾  لَِقْوٍم 

ٍء﴾ )النحل:89(. َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِْبَيانًا لُِكلِّ يَشْ

وبناء عليه فإن األمر يف مدودية الفهم األول للنص ليس أمر مثلبٍة، وإنام هو 
إىل  البسيط  من  به  تتطور  التي  تلك  ونواميسه  اإلدراك  لقوانني  الطبيعي  اخلضوع 
املركب عرب الزمان واملكان. فنضج الفهم البرشي لألشياء مجيعًا يمّر بمراحل، أوهلا 
منفصلة  هبا  االنشغال  مع  هبا،  واالندهاش  األشياء،  ظواهر  فهم  استكامل  مرحلة 
لألشياء،  الرتابطية  الطبيعة  وراء  سعي  وال  بالتعليل  عناية  فال  بعض،  عن  بعضها 
فالفهم األول لليشء أبعد ما يكون عن إدراك الرتابط ألنه غري معنّي كثريًا بالعمق 
السحيق لألشياء، وباحلكمة البليغة الكامنة وراء القصد من وجودها وإجيادها.فإذا 
اكتملت هذه املرحلة واستوفت رشوطها التارخيية، صار الفهم يتطّلع إىل إدراك العلل 
املسببة للدهّش واالندهاش، ومن ثّم يصري معنيًا بالبحث عن الطبيعة الرتابطية التي 
جتمع اليشء عىل اليشء وهكذا كان احلال مع فهم القرآن الكريم، ذلك الفهم الذي 
شّكل حركة ذات بعدين مرتاتبني عرب الزمان، أال ومها: البساطة والرتكيب، حيث 
يتزايد الرتكيب والتعقيد طردًا مع تزايد االبتعاد عن عرص النزول القرآين، وذلـك 
باعتبار أن فْهـم القرآن؛ »مهمة مطروحة يف كل وقت ومطلوبة يف كل زمان. وقد 
القرآن خياطب أهل كل زمان ومكان يفرض علينا  بأن  اقتناعنا  بأن  التذكري  يكفي 
اكتساب فهم متجدد للقرآن يتجدد بتجدد األحوال يف كل عرص«)13(، ومن مظاهر 
جتدد ذلك الفهم عرب احلقب التارخيية السابقة، أنه صار ينأى بنفسه عن االنغالق 
عىل البعد اللغوي للنص ممثاًل بحامله اللفظي الذي انشغلت به املحاوالت البرشية 
واألخفش  )ت#207(،  الفرّاء  لدى  القرآن(  )معاين  بكُتب  ممثلة،  للفهم،  األوىل 
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النأي،  هذا  نتائج  من  وكان  الخ،  )ت#311(...  والزجاج  )ت#215(،  األوسط 
يف حقبة تارخيية الحقة، النظر يف النظم القرآين، أو الرتكيب الرتابطي ممثاًل، بنظرية 
النظم لدى عبد القاهر اجلرجاين )ت471#(، وكذلك ظّل، حتى أسفرت احلقب 
والتفريع  بالتشقيق  عناية  عن  التارخيية،  احلقبة  هذه  فيها،  بام  املتأخرة،  التارخيية 
والتدقيق، وهـو، ما آذن بمثابات أخرى للفهم، ليس كالتفسري املوضوعي، ما هو 

أوضح منها دلياًل عىل ما سبق.

فالتفسري املوضوعي هو اجلانب املرّكب لتفسري القرآن بالقرآن الذي شهد الطور 
األول للفهم جانبه البسيط قبل مئات من السنني. فهو إذًا، انعكاس لصريورة الفهم 
البرشي وحراكه من البسيط إىل املركب، ومن االنفصال إىل الرتابط، ومن احلامل 
إليه نظرة أخرى يف ضوء ما  اللفظي إىل املحمول املضموين، وهو اآلخر إن نظرنا 
سبق، سيشهد اكتاماًل وتنضيجا، علينا أن ننوه به، ونلتفت إىل أمهيته، بام يعمل عىل 
أن يمنع بعضًا من املتحمسني من ممارسة نوع من اإلعجال غري املرشوع يف تنضيجه، 
وإال فإن حالنا املنهاجي، إن مل نراع هذا األمر، كحال من يامرس طلب احلاجة غري 
مباٍل بنواميسها وال آخذاً  بنظر االعتبار أن يطلبها يف أواهنا وموضعها، وبام ينسجم 
مع الصريورة التارخيية والطبيعية للفهم البرشي لألشياء يف ضمن املكان والزمان 

واملستجدات االجتامعية والثقافية التي حيفل هبا ذانك املكان والزمان.

السابق  املنظور  املوضوعي، ويف ضمن  للتفسري  البنائية  الطبيعة  فإن  هنا  ومن 
لتلك الطبيعة، تستدعي أن ننظر إىل التفسري املوضوعي يف ضمن املامرسة التفسريية 
تارخيية  خلفية  بوصفها  كلها،  التفسريية  املامرسة  تلك  تاريخ  إىل  ننظر  ثم  برّمتها 
يف  واختالف  وجتزيئية  بساطة  من  به  تتميز  ما  بكل  املوضوعي،  للتفسري  تأصيلية 
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املقاصد، وهلذا فإن القول بأن )س( من املفرسين يف العرص احلديث هو الذي أسس 
هلذا النوع من التفسري، نوع جنايٍة علمية عىل حق تلك األصول يف امتالك رشعية 

الريادة والتأسيس)14(.

التفسير الموضوعي، تعريفه، بين الوصفية والتعليلية

الرئيس الذي  بالتفسري املوضوعي، عىل أن املرتكز   جيمع الدارسون املعنيون 
ينهض عليه هذا النوع من التفسري، هو البحث عن موضوع ما أو مور بعينه يعرض 
له القرآن، ثم مجع اآليات املتفرقة يف القرآن كله أو بعضه، املتعلقة بذلك املوضوع، 
بعضها  ربط  بعد  القرآنية  املقاصد  حسب  للدراسة  وإخضاعها  حكام،  أو  لفظًا 
ذلك  من  القرآن  موقف  يقرر  متكاماًل،  بناء  منها  جيعل  خمصوص،  برباط  ببعض 
املوضوع)15(. وهناك مرتكز آخر يرى دارسون آخرون أنه غاية األول، ومنطلقه يف 
وقت واحد، أال وهو، إن النظرة التفسريية املوضوعية، هي التي تنطلق من احلياة 
من  املوضوع  يأخذ  فاملفرس  القرآن،  يف  لتنتهي  الكونية،  أو  االجتامعية  أو  العقدية 
احلياة، ويتدبر ما قاله فيه العقل البرشي، ثم خيلص به عارضًا له عىل القرآن لغرض 

تقييمه قرآنيا)16(. 

والتساؤل املنهجّي القائم اآلن؛ هو اآليت: كيف نجعل من هذه املقدمة املفهومية 
وسائل وأدوات إجرائية، حتقق لنا جممل تلك احلقيقة تفصيليًا ومنهجيًا؟ بتعبري آخر، 
ما الذي ينحّل إليه ذلك التعريف أو تلك احلقيقة الكلية من عنارص جزئية تسهم يف 

نقل التعريف من حالته السكونية إىل حالته احلركية الفاعلة؟ 

 ابتداًء، لنسمح ألنفسنا بتقرير قضية مفادها، أن أولئك الدارسني، مل يتوقفوا 
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عند السؤال الذي أثرناه قبل قليل، ثم إهنم، وحتصيل حاصل، مل جييبوا عنه، إجابة 
منهجية وافية جتعل التعريف السابق منسجاًم انسجامًا تامـًا مع طبيعة املادة البحثية 
اخلطوات  إىل  وهناك  هاهنا  إشارات  ثمة  نعم  التعريف.  ذلك  معامل  شّكلت  التي 
ولكن  املوضوعي)17(،  التفسري  عملية  يامرس  وهو  هبا  يلتزم  أن  الباحث  عىل  التي 
ما  هي  إنام  منهجيًا،  التعريف  ذلك  إليه  ينحل  ما  ليست  الطرق  أو  اخلطوات  تلك 
يستوحي من التعريف بحثيًا، أما َرّص األدوات الداعمة لألدبيات العامة، وبناؤها 
ضمن املنظومة املفاهيمية التي يقدمها النص القرآين، فهذا ما مل حيصل – عىل حد 
علمنا املحدود -، فهم كمثل الكثريين غريهم يبنون رؤيتهم املفاهيمية بمعزل عن 
املنظومة القرآنية غافلني عن أنه ال يمكن احلديث عن املفهوم باعتباره مفردة منقطعة 
الصلة بسياقها املعريف واإلطار العام الذي يفصل املفهوم من اليشء بعيدا عن احلقيقة 
التي استدعته، بكل ما لتلك احلقيقة من ُأُطر معرفية، ومددات منهجية، وسياقات 
معرفية، تشّكل منظومة مفهومية ترتكز أصالة عىل نظام الظاهرة موئل الدرس، ثم 

تعمل عىل إجرائه علميا ومنهاجيا يف املوارد البحثية التي ُيعنى هبا الباحث.

املثابة، يمنحنا  التفسري املوضوعي يف ضمن تلك   لعّل، احلديث عن منهجية 
بس والغموض الذي حييط بإجاباتنا عن تساؤالت  الفرصة الستجالء الكثري من اللَّ
من مثل؛ هل كل ترتيب آليات القرآن بلحاظ املوضوع الواحد، تفسري موضوعي؟ 
صوب  املتوّجه  األكاديمي  العلمي  والبحث  املوضوعي  التفسري  بني  الفرق  وما 
مثاًل؟  والدكتوراه  للامجستري  العليا،  الدراسات  مستوى  عىل  القرآنية  املوضوعات 
وهل جيوز لنا أن نّتبع اخلطوات املشار إليها سابقًا، تلك التي يرى فيها الدارسون 
منهج التفسري املوضوعي، هل لنا أن نتبعها يف غري القرآن مثاًل، كأن نتحدث مثاًل 
نقول حينها يف  السابقة؟ وما  الشعر احلديث، عىل وفق اخلطوات  )املدينة( يف  عن 
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هذا النوع من البحث، وما نسميه، هل نسميه، تفسريًا موضوعيًا؟ وباملحصلة، ما 
من  غريه  دون  القرآين  النص  يف  النظر  خاصة  املوضوعي  التفسري  من  جيعل  الذي 
النصوص، وما الذي جيعل منه مصطلحًا جامعًا لطريقة بعينها من طرق فهم النص 

القرآين، وليس فهم نص آخر غري القرآن؟ 

إن التعريف الذي درج عليه الدارسون يلقي مزيدًا من الضوء عىل واقعة التفسري 
التفسريية،  الوقائع  من  يميزها من غريها  ما  ومبينًا  ماهيته  كاشفًا عن  املوضوعي، 
وخاصة، الواقعة التفسريية الرتتيبية، ولكنه يلقي شحـيح الضوء عىل العلل النصّية 
الكامنة وراء التعريف، إال إضاءته للعلل اخلارجية املتمثلة باملستجدات االجتامعية 
والثقافية وعدم كفاءة التفسري الرتتيبي يف اإلجابة عنها. وهذه إضاءة خمتزلة للتفسري 
املوضوعي يف بعد من أبعاده دون أبعاده مجيعًا، ومنها، بل أمهها؛ صلته بالذي يقع 
عليه التفسري، أي؛ النص القرآين، وما مدى بعده أو قربه منه، وما مدى إضاءته لقدر 

املعرفة القرآنية الذي حصل للمفرّس وللكيفية التي تعرف هبا املفرس من القرآن. 

مالحظة  طريقة  بني  موضوعيًا  تالزمًا  ثمة  أن  اجلديد،  العلمي  الفكر  يؤكد 
واليشء)18(.  الطريقة  بني  رئيس  تداخل  إذًا،  فهناك،  املالحظ،  اليشء  وبني  اليشء 
ومن هنا فإن طريقة املالحظة اجلديدة إىل القرآن، تلك القائمة عىل أساس املؤالفة 
بني املتباعدات بلحاظ الوحدة، تتالزم تالزمًا تامًا مع طبيعة القرآن نفسه، فالقرآن 
يقول  عضوية.  أم  كانت  موضوعية  الوحدة  بلحاظ  املتباعدات  بني  يؤالف  أصاًل 
بأنه  ويوصف  باألسامء،  وكثري  باملعنى  واحد  بأنه  اليشء  يوصف  »قد  التوحيدي: 
إنه  قائاًل فيقول: »وقد نقول يف يشء:  باملعنى«)19(، ويستطرد  واحد باالسم وكثري 
واحد باملوضوع وهو كثري باحلدود كالتفاحة الواحدة التي يوجد فيها اللون والطعم 
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والرائحة، وقد يكون واحدًا يف احلد وكثريًا يف املوضوع، كالبياض الذي يوجد يف 
الثلج والقطن...«)20(، ولقد نظر أصحاب التفسري الرتتيبي يف كثرة األسامء، وكثرة 
احلدود، عىل حني ينظر التفسري املوضوعي يف وحدة املعنى وكثرة املوضوع، والذي 
التارخيية  الظروف  بلحاظ  نفسه،  النص  هو؛  املختلفتني،  نظرتيهام  للفريقني  شّكل 

املسهمة يف بروز هذه الطريقة يف املالحظة أو تلك،مما ارشنا إليه يف مباحث سابقة.

أثر يف طريقة املالحظة، وهو الذي محلها عىل هذه  الكريم، هو الذي  فالنص 
الوجهة أو تلك، وهلذا وغريه، جاء يف احلديث الرشيف؛ »القرآن ذلول ذو وجوه 
معطى  املوضوعي  التفسري  فإن  وعليه،  وجوهه«)21(.  أحسن  عىل  فامحلوه  متملة، 
مهم من معطيات النص نفسه، وأثر واضح من آثاره، بلحاظ توّفر الرشوط املناسبة 
الوجهة،  البرشية هذه  املالحظة  توجيه  النص يف  أثر  هو  األثر، وهذا  ذلك  لظهور 
أما أثر املالحظة البرشية املتمثلة بالتفسري املوضوعي، يف النص، فيتضح من خالل 
جعله النص يكشف عن معناه هبذه الطريقة بعد كشفه ملعناه بطريقة سابقة. وليس 
مرّد القصور يف املنجز املعريف هلذه الطريقة أو تلك لقصور يف املؤثر، وإنام هو عدم 

قدرة الوسط املتأثر يف استنبات األثر استنباتا ذهنيًا صحيحًا. 

وتأسيسًا عىل ما سبق، سنجهـد يف النظر إىل العالقة البنائية الكائنة بني النص 
والتفسري املوضوعي، نظرة أخرى جتعل من التفسري املوضوعي منهجًا وإجراءات 
معه  تشرتك  التي  النصوص  من  غريه  دون  به  اخلاص  وأثره  القرآين  النص  خاصة 
التفسري  ارتباط  ألن  وذلك  اللغوية.  األداة  وهي  املعنى،  عن  الكاشفة  األداة  يف 
أصالة  بلحاظ  غريها،  له  عّلة  ال  و  بعّلته،  املعلول  ارتباط  هو  بالقرآن،  املوضوعي 

العّلة و أوليتها منهاجيا.
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بيان الموضوع القرآني
بين الوحدة الموضوعية والوحدة العضوية

 لعلنا ال نختلف، عىل أن املقصد العقائدي والعلمي من وراء اللجوء إىل التفسري 
املوضوعي للقرآن الكريم هو استحصال رؤية قرآنية واضحة بصدد موضوع ما أو 
قضية بعينها عرض هلا القرآن الكريم يف أكثر من موضع من مواضعه. وكذلك ال 
نختلف عىل أن التفسري التجزيئي الذي يتوقف فيه املفرس عند السورة متتبعا آياتا 
آية بعد آية، ال حيقق ذلك املوضوع املقصد، وذلك ألن تبيان موضوع ما يف سورة 
بعينها ليس هو التبيان الوحيد غالبا، وإنام هو مورد بيان من موارد أخرى توّزعتها 
أن  هو  به  التنويه  من  البد  الذي  ولكن  كاماًل.  القرآين  النص  يف  القرآنية  املواضع 
يف  تتحدث  التي  املباركات  اآليات  مجع  بوساطة  املقصود  الكيل  االستيضاح  ذلك 
موضوع بعينه، من القرآن كله، ليس مرّبًا من اخلضوع حلتمية القصور البرشي يف 
االستيضاح،وليس أخطر عىل هذا النوع من االستيضاح، كمثل جمافاة الّلبث عند 

املظهر البياين للموضوع القرآين.

القرآين  املوضوع  تقيّص  بأن  الوعي  عدم  هو  املجافاة،  تلك  عنه  تسفر  مما  إن   
كذلك، يعني شّد املوضوع القرآين إىل اخللف متامًا، وبام يعمل عىل تضبيب صفته 
القرآنية املائزة. بتعبري آخر، إن املوضوع، أّي موضوع، بام يف ذلك، ُجّل املوضوعات 
القرآنية، من حيث هو مفهوم أو قضية عقائدية أو اجتامعية أو اقتصادية أو علمية... 
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الخ، موضوع مشرتك يف حقول املعرفة ومصادرها مجيعًا، سواء كانت هذه املصادر 
املوضوع  سحب  وما  الخ،  مادية...  أم  دينية  عقاًل،  أم  وحيًا  أرضية،  أم  ساموية 
املوضوع  بفردية  تضحية  إال  غريها،  دون  وكيفية  واحدة،  بطريقة  مضامينه  إىل 
وشخصيته ومنطقه املعريف وبنيانه العلمي الذي يتوىل البيان القرآين الكشف عنه. 
بالقصد  املفرتض  ولكن  وهناك،  هاهنا  متحقق  باملوضوع  اإلمجايل  العلم  إن  نعم، 
نوع  استحصال  أي  التفصييل،  العلم  استحصال  هو  املوضوعي  التفسري  وراء  من 
من التعّمق العلمي باملوضوع، وهذا ما ال يتحقق بجدارة دونام أخذ بنظر االعتبار 
األخرى،  البيان  أنواع  بني  من  لبيانه  واملمّيزة  للموضوع،  الظاهرة  البيانية  السامت 
التعبري عنها بصيغ هلا  املعربَّ عنها أكرب مما يف حالة  املعلومات  وذلك ألن »مـتـوى 

نفس املضمون، ولكن قوة تعبريها قليلة«)22(...

 إن الظاهر البياين القرآين للموضوع، هو احلامل األدايت له، إنه إجراء املوضوع 
إجراء علميا رصينًا ودقيقًا ودااًل، أي ُمعِجزًا، عىل وفق املصطلح القرآين لتك الدقة 
يف اإلبانة، ومن هنا، فإن النظر إىل املوضوع القرآين دون عناية كبرية بتلك احلقيقة 
يعني النظر إىل املوضوع القرآين بوصفه مموال ليس غري، وهذا ما تتوىل املعجميات 
القرآنية اإلبانة عنه. وعليه، فالواجب االلتفات إليه هو أن املحمول أو املوضوع ال 

يبـدو بذاته، بل بغريه.

نعم إن إبداء املوضوع بالسورة )أ( من خالل قرنه بوروده يف سورة )ب(، فعل 
علمي ومنهجي يف جانب من جوانبه، ولكنه ليس الفعل املنهجّي األقوم، وإنام متام 
قوامة هذا املنهج يتحقق من خالل إبداء املوضوع بوساطة مظهره املوضوعي الذي 

انكشف من خالله أول األمر. 
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)اللسان  هو  أي  البيان،  هو  القرآين  للموضوع  واملنهاجي  العلمي  احلامل  إن 
املوضوع  انكشاف  أن  عليه،  ويرتتب  القرآين.  املصطلح  وفق  عىل  املبني(،  العريب 
للتدليل عليه، فضاًل  أيدينا  بني  الذي  املصحف  ترتيب  انكشاف لساين جاء  ابتداء 
عن التنويه بلزوم اتباعه وااللتزام بمنهاجيته... ومن هنا، فإن التوقف عند الظاهرة 
علم  حتصيل  يعني؛  القرآنية،  اللسانية  الدالئل  جمموع  بوصفها  للموضوع،  البيانية 
أعمق وأكثر تفصياًل يف موضوع بعينه من املوضوعات القرآنية، وملفرّس يسعى إىل 

النظر إىل القرآن بلحاظ موضوعه. 

نعم، إن الظاهر البياين للموضوع القرآين، ليس رشطًا رئيسًا الستحصال علم 
ْنَيا  َياِة الدُّ ما بموضوع ما، هذا إذا اكتفينا من العلم بظاهره؛ ﴿َيْعَلُموَن َظاِهًرا ِمَن احْلَ
بني موقف  يفصل  الظاهر  ذلك  ولكن  )الروم:7(،  َغاِفُلوَن﴾  ُهْم  ِخَرِة  اآْلَ َعِن  َوُهْم 

القرآن وموقف غريه، من مصادر املعرفة إزاء موضوع بعينه...

عرب  القرآنية  للموضوعات  اللسانية  املظاهر  اختلفت  ملاذا  نفهم  هنا،  ومن 
البيانية ملوضوع  الواحد... إن اختالف املظاهر  املتعددة للموضوع  القرآنية  املواقع 
مفهوم  أو  قضية  حول  العلمي  والتدقيق  التفصيل  من  نوع  تبيان  يعني  بعينه  قرآين 
قرآين بعينه، فاختالف البيان عالمة إرشادية توجب عىل املفرّس تغيري زاوية نظره إىل 
املوضوع، ومن بعد، فاختالف الظاهرة املوضوعية تلويح باختالف طبيعة املوضوع 
بطموح  يفرتض  ما  وهذا  الخ،  بغريه...  عالئقه  أو  آثاره  أو  رشوطه  أو  كيفيته  أو 
املفرّس أن يمسك به ويستوضحه. فمقصد املفرس، إذًا، – وهذا هو الطموح العلمي 
املوضوعي–  التفسري  إىل  الكالسيكي  التفسري  من  العدول  يضمره  الذي  املفرتض 
ـَْدي من  ليس إعادة القول فيام قيل جمماًل، وإنام استكشاف مساحة أخرى للقول هب
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رشائط الوعاء البياين القرآين للموضوع. 

وبناء عىل ما سبق، فإن اإلبانة عن املوضوع ليست إبانة أجنبية عنه، وإنام هي 
أن  يعوزه  إنه ال  الِغَنى بحيث  القرآين من  فاملوضوع  وبنفسه،  نفسه،  إبانته هو عن 
يبني عن نفسه، ومهمتنا معه بوصفنا مفرّسين، هي عدم ترك إبانته القرآنية عنه وراء 
ظهورنا، وإنام االلتفات إىل تلك اإلبانة بوصفها طريقًا بّينًا ومدخاًل صادقًا إليه، ثم 
االستدالل بام بان عنه للوصول إىل ماال يبني دونام طلب االستبانة من قبل املفرس، 
قوله،  بدليل  اخلاصة،  البحثية  ومنهاجّيته  القرآن  رِشعة  حيقق  الذي  الطلب  ذلك 
ًقا مِلَا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه  قِّ ُمَصدِّ سبحانه: ﴿َوَأْنَزْلَنا إَِلْيَك اْلِكَتاَب بِاحْلَ
قِّ لُِكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم  بِْع َأْهَواَءُهْم َعامَّ َجاَءَك ِمَن احْلَ َتتَّ َأْنَزَل اهلُل َواَل  َبْيَنُهْم باَِم  َفاْحُكْم 
ًة َواِحَدًة َوَلِكْن لَِيْبُلَوُكْم يِف َما آَتاُكْم َفاْسَتـبُِقوا  َعَلُكْم ُأمَّ َعًة َوِمْنَهاًجا َوَلْو َشاَء اهلُل جَلَ رِشْ

َتـلـُِفوَن﴾ )املائدة:48(. اِت إىَِل اهللِ َمْرِجُعـُكْم مَجِيًعا َفُيَنّبـُِئُكْم باَِم ُكْنـُتْم ِفيِه خَتْ رْيَ اخْلَ

فهو  ببيانه،  تلك مرشوطة  الدليل عىل موضوعه، وداللته  القرآين هو  فالنص 
منهاج إىل مضامينه، وهو منهاج بأسلوبه يف تبياهنا، والذي حيصل عند إغفال ذلك 
املدخل البياين للموضوع، هو إكراه املوضوع عىل اإلبانة عن تلك التفاصيل بوساطة 
للحّس،  يبدو  وما  للذهن،  بام خيطر  املوضوع  االكتفاء من  أو  مدخل غري مدخله، 
ثمة ضابطة  كان  البادي احليس، وإن  أو  الذهني  اخلاطر  دونام ضابطة تضبط ذلك 
أن  منه، عىل حني  بجانب واحد  املنهاج  تكتفي من  أو هي  النص  أجنبية عن  فهي 
املنهاج كلٌّ متكامل ال يقبل القسمة والتوفـيق والتلفيـق)23(. وهذا ما يفرس إخضاع 
املوضوع القرآين إىل الكثري من اإلسقاطات البيانية البرشية، خاصة تلك التي تتعلق 
بموضوعات توقف عندها العقل الغريب، باحثا، من مثل؛ نشأة الكون أو هنايته أو 
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املتعلق  ذاك  أو  وكرامته،  اإلنسان  بحقوق  يتعلق  ما  أو  وأصالته،  باخللق  يتعلق  ما 
بالتصور االقتصادي أو االجتامعي أو السيايس للفرد واملجتمع...الخ.

باملحاوالت  االعتبار  عدم  إىل  ضمنية  دعوة  يعني  ال  قول  من  سبق  ما  ولكن 
عن  األجنبية  البرشية  املصادر  ذلك  يف  بام  مصدرها،  كان  أيًا  لالستبيان،  السابقة 
للموضوع، بوصفه  القرآين  البيان  يعني إعالء شأن  للمعرفة، وإنام  القرآين  املصدر 
قّيام ومهيمنا عىل غريه من ماوالت االستبيان، وأيضًا، بوصفه دعوة إىل االستدالل 
العقيل عىل املوضوع من خالل الوسط املعريف الذي أبان عن املوضوع. وهكذا جيد 
للموضوع،  العامة  باملالمح  فتتمّثل  األوىل،  اجلنبة  أما  جنبتني؛  بني  نفسه  املستدّل 
تلك، التي تبدي املوضوع بوصفه حقيقة قرآنية كائنة وموجودة، وإن بشكل جممل، 
أما  العامة،  ومسالكها  وفضاءاتـها  حدودها  عىل  املستدّلون  خيتلف  ال  جنبة  وهذه 
بتفاصيل املوضوع من خالل بعض العالمات  التي تلّوح  الثانية، فهي تلك  اجلنبة 
واألمارات اإلرشادية البادية من عىل سطح النص، بوصفها أدوات حتليلية ضابطة 
تتخذ من األعراف اللغوية وسيلة رئيسة من وسائل انتظامها املنهجي الدال عليها، 

وبوساطتها.

إن إيامننا بالسمّو البالغي للنص الكريم، بل إيامننا ببالغته املعجزة، يعني أن 
الوجهة البالغية املحكمة صناعًة واحلكيمة داللًة، هي الوجهة الرئيسة التي يعـرض 
بالنسبة إىل  فيها املوضـوع ذاته وتفصيالته، ومن هنا، فإن استواء املوضوع معرفيًا 
طالب املعرفة به، يستلزم خربة ظاهرة بتلك الصناعة حيقق املفرس هبدي منها وعون، 
ما حيتاط به من االنزالق يف تقويل املوضوع ما مل يقله أو ما ال يريد قوله مما هو مكوم 
بمحدودية املكان والزمان. فإذا امتلك املفرس تلك اخلربة صار قادرًا عىل ختطي ذلك 
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البعد املحدود واألحادي اجلانب، الذي ينظر إىل املوضوع بعيدًا عن طريقة عرضه 
باملوضوع  اخلاصة  التفصيالت  جعل  عىل  قدرة  من  الطريقة  لتلك  ما  بكل  قرآنيًا، 
تتدفق دائاًم، وبام يتناسب مع مكان التدفق وزمانه، دونام خضوع ملحدوديته. ومن 
كانت  كلام  والنمو  والتكامل  للزيادة  قابل  القرآنية  املوضوعات  من  يبني  فام  هنا، 
اخلربة بصناعة املوضوع قرآنيًا، أكثر عدة واستعدادًا، وأثرى علاًم واعتقادًا، وأحفل 
من  متييزها  ويف  اخلربة،  تلك  حدود  ترسيم  يف  بمجملها  ُنسهم  جديدة  بمكونات 

غريها من اخلربات. 

إن للنص الكريم سياسته اخلاصة يف استدراج املفرس إىل خزائنه العلمية واملعرفية، 
وإن لذلك االستدراج رشوطه الرئيسة التي يتضح أمهها يف الطبيعة البيانية العامة 
للقرآن كله مرة، ويف الطبيعة البيانية اخلاصة بكل سورة مرة أخرى. فالقرآن الكريم 
املرتبطة  اخلاصة  التبيانية  لكّل يشء(، ولكل سورة من سورِه، طبيعتها  )تبيان  كله 
تريد  التي  بقضيتها  املرتبطة  الشخصية  ومناخاتا  وبأجوائها  املركزي  بموضوعها 
طرحها. وما ذلك عىل القرآن بمستنَكر أو مسَتَبعد، »فكل الكلامت، وبال استثناء، 
تتلون قليال أو كثريا بطابع مميز خاص يتأّتى من البنية اخلاصة للوسط الذي توجد 
فيه«)24(، وعليه، فإن استالل أي موضوع من موضوعات السورة بغية مجعه وضمه 
النظر  معانيه، مع غض  استجالء  ثم  أخرى،  أو سور  نفسه يف سورة  املوضوع  إىل 
عن بيان السورة التي ورد فيها ذلك املوضوع، يعني جتريد املوضوع من شخصيته 

البيانية. 

إن العلة الرئيسة الكامنة وراء التنويه بام سبق ولزوم عدم الغفلة عنه، مرّدها إىل 
أن الظاهر البياين لكل سورة من سور القرآن، ظاهر متعدد موضوعيًا وإن كان واحدًا 
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عضوّيًا. فالوحدة العضوية كائنة يف السورة، ولكن تلك الوحدة العضوية قائمة عىل 
أرضية التعدد املوضوعي، ومن هنا، فإن موضوعًا بعينه، وليكن موضوع؛ )الكيل، 
البيان، فبيان  وامليزان(، موضوع ذو طبيـعة بيانية ختتلف باختالف السورة موضع 
)الكيل، وامليزان( يف سورة هود مثاًل؛ بدليل قوله تعاىل عىل لسان هود  لقومه: 
َتْنُقُصوا  ُه َواَل  ﴿َوإىَِل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهلَل َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ
امْلِْكَياَل َوامْلِيَزاَن إيِنِّ َأَراُكْم بَِخرْيٍ َوإيِنِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم ُمِيٍط * َوَيا َقْوِم َأْوُفوا 
ْرِض ُمْفِسِديَن  امْلِْكَياَل َوامْلِيَزاَن بِاْلِقْسِط َواَل َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َواَل َتْعَثْوا يِف اأْلَ
ُة اهللِ َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمننَِي َوَما َأَنا َعَلْيُكْم بَِحِفيٍظ﴾ )هود: 84-86(، غري  * َبِقيَّ
ِذيَن إَِذا اْكَتاُلوا َعىَل النَّاِس  ِفنَي * الَّ بيانه يف سورة املطففني، إذ تقول: ﴿َوْيٌل لِْلُمَطفِّ
َمْبُعوُثوَن  ْم  ُ َأهنَّ ُأوَلئَِك  َيُظنُّ  َأاَل   * وَن  رِسُ خُيْ َوَزُنوُهْم  َأْو  َكاُلوُهْم  َوإَِذا   * َيْسَتْوُفوَن 
بيان  )املطّففني:1-6(، وذلك ألن  اْلَعامَلنَِي﴾  النَّاُس لَِربِّ  َيُقوُم  َيْوَم  َعِظيٍم *  لَِيْوٍم   *
)الكيل( يف سورة هود ليس بيانا مركزيًا، كام هو احلال يف سورة املطففني التي جاء 
السورة مجيعًا، ختتلف عضويًا عن  فيها، بل إن موضوعات  )الكيل(، مركزيًا  بيان 
سورة هود، بلحاظ مركزية موضوع )الكْيل( وموريته فيها، أما جميؤه يف سورة هود، 
فقد جاء بوصفه مكّونًا من مكونات الرسد القصيص والتارخيي الذي ترتكز عليه 
السورة، فآيات الكيل يف سورة هود، إذًا، إبانة من إبانات اآليات األخر يف السورة 

أكثر مما هي إبانة رئيسة لغريها من اآليات، كام هو احلال مع سورة املطّففني. 

املوضوع  رصد  املوضوعي  التفسري  ماولة  أن  مجيعا،  سبق  ما  عىل  ويرتتب 
ذلك  استالل  ثم  الكريم،  القرآن  من  متعددة  مواضع  يف  بيانه  تواىل  الذي  الواحد 
املوضوع من املواضع كّلها، ومن بعد توحيد اآليات التي أبانت عن املوضوع، مع 
ـّت منها، يعني، مما  ـُل غض النظر عن املناخ النيّص لتلك اآليات يف سورها التي است
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يعني، استبدال الوحدة املوضوعية بالوحدة العضوية للنص القرآين، وهذا مطلب 
يستلزم املزيد من التفكري هبذه الطريقة، أو تلك من طرائق القرآن الكريم يف اإلبانة 
عن املوضوع الواحد لسانيًا. وذلك ألن االختالف يف البيان القرآين، ليس اختالفًا 
عن عجز أو غفلة أو قصور يف احلكمة واإلعجاز، فنمـّر عليه مرور الكرام، وإنام 
اختالفه البياين مظهر تنّوع داّل عىل امتالك املوضوع القرآين أبعادا خمتلفة، تدعونا، 
مما تدعونا إليه، إىل احلكم للمفرّس، أو عليه، يف ضوء قدرته عىل رصد أكثر ما يمكن 
من زوايا املوضوع وأبعاده، رصدًا يستويف املوضوع وضوحًا وانكشافًا، وبام حيقق 
املوضوع واستقامته منهجيا، بوصفه  إقامة  لوازم  اإلحاطة بالزم رئيس ومهم من 

موئاًل للبحث والدرس واالستدالل. 

نعم، إن استقصاء مواضع ورود املوضوع الواحد يف القرآن الكريم، ثم مجع 
االنشغال  عن  النأي  من  نوعًا  للباحث  حيقق  واحد،  حيز  يف  به  املتعلقة  اآليات 
الذهني  النشاط  من  شيئًا  له  حيقق  وأيضًا،  الواحد،  باملوضوع  املتعلقة  باجلزئيات 
للنشاط  سابقة  منهاجية  مقدمة  أو  أرضّية  بوصفه  حتققه  يستلزم  الذي  الرتكيبي 
التحلييل الالحق املتمثل بالتفسري املوضوعي، ولكن الذي جيب االلتفات إليه، هو 
أن الطبيعة البيانية للنص القرآين هي طبيعة تركيبية بدليل قوله سبحانه؛ ﴿الر ِكَتاٌب 
َلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخبرٍِي﴾ )هود:1(، ومن هنا، فإن الركون إىل  ُأْحِكَمْت آَياُتُه ُثمَّ ُفصِّ
الوحدة املوضوعية يف التفسري، ركون مرشوع من الناحية اجلوهرية، أي من الناحية 
لسانيًا  الضابطة  املنطقية  القوانني  مراعاة  برشط  ولكن  الكريم،  للقرآن  املضمونية 
لذلك املضمون، من حيث أن تلك القوانني هي أحوال املوضوع وصفاته املقّومة 
العالقة  يعمل عىل جعل  التفصيل، وبام  إىل  به من اإلحكام  تتسلسل  التي  لقرآنيته 
بني املضمون املوضوعي والشكل البياين عالقة تكاملية، أو هي عالقة مرآوية متامًا، 
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حقيقة  جانب  إىل  هذا  وبالعكس،  املضمون،  مرآة  يف  الشكل  بموجبها  ينكشف 
أخرى مفادها أن ال استقالل للوحدة املوضوعية عن الوحدة العضوية، وبالعكس. 
وهكذا، يصري التوفيق بني اجلانبني ممكنا، بل الزمًا، وواجبًا ملن يريد أن يتبع منهاجية 

القرآن يف املعرفة.

البنيان النصي للموضوع، بين البعد الزماني والبعد المكاني

 يف معرض حديثه عن نفي االختالف والتعارض يف آي القرآن الكريم، يعقد 
الرتتيب  تعّذر  بعد  التعارض،  مرّجحات  عن  فيه  يتحّدث  برأسه  فصاًل  الزركيش 
واجلمع، ومن ذلك، إلزامه املفرّس، يف النقطة األوىل من تلك املرّجحات، بـ »تقديم 

املكّي عىل املديّن«)25(. 

ـّق بخلق  التخل التفسري املوضوعي، من  يتبع طريق  ومن هنا، نقول، البد ملن 
النّص الكريم، واالنتظام بنظامه يف ترتيب اآليات القرآنية، التي هي رشائح بحثية 
وترتيب  النزول  ترتيب  ترتيبني،  الكريم  للقرآن  أن  نعلم،  وألننا  املفرّس.  لدى 
من  بموضوعه،  املتعلقة  لآليات  مجعه  بعد  املفرّس،  جيعل  أن  فالواجب  املصحف، 
اآلية األوىل عىل وفق ترتيب النزول، أصاًل وأساسًا، أو علقة ُينشبها برحم املوضوع 
املراد، ثم يكسو تلك اآلية غريها من اآليات تباعًا كام ورد يف ترتيب النزول، فإذا 
إىل  ذاك  جلأه  جيعل  أن  إىل  صار  سبق،  ما  ضوء  يف  ملوضوعه  األول  التبني  من  فرغ 
ترتيب النزول منيعًا من خالل عرض ما سبق عىل البنيان املرصوص للقرآن ممثاًل 
برتتيب املصحف، فيكون لدى املفرّس نظامان لالستبانة التفسريية املوضوعية؛ نظام 
الصّف الزماين املتمثل برتتيب النزول الذي يتوىل اإلجابة عن توايل ظهور املوضوع 
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أطوارًا، وبام يكشف عن حالة النمّو القرآين أو التنمية القرآنية للموضوع وبيانه، عىل 
حني يتوىل النظام الثاين، وهو نظام الصّف املكاين املتمثل برتتيب املصحف، تبيان أثر 
املوضوع القرآين موئل البحث يف غريه من املوضوعات، وبالعكس، بلحاظ اجلانبني 

املضموين واللفظي للتأثري والتأّثر واإلبانة والتبنّي.

وهكذا متتّد الصفة النصّية للقرآن متمثلة بطبيعته الرتابطية االقرتانية الزوجية 
سيامرس  الذي  املفرّس  إىل  الصفة  هذه  متتد  سابقة،  مباحث  يف  عندها  توقفنا  التي 
للموضوع،  الكامنة  الصفات  أحوال  تبيان  بني  متنقاًل  الرتابطي،  الفهم  منهجية 
إىل  التعدد  ومن  مرة  التعدد  إىل  الوحدة  من  ومتحركًا  الظاهرة،  الصفات  وأحوال 
الوحدة مرة أخرى، ويبقى اللجأ إىل الصّف الرتتيبي لآليات بقرائنها املكانية املائزة، 
نوعًا من حتصني املوضوع القرآين من أن ينشأ نشأة أخرى غري التي يريدها النّص 
الكريم، فهو، إذًا، نوع من تدبري قرآين للموضوع، علينا متثله، لنرتفع به عىل قصورنا 

يف التدّبر، الذي قد يزلقنا إىل التفسري بالرأي)26(. 

وهاهنا، ينكشف لنا، أن التفسري املوضوعي، يعني مما يعني، إبرام معاقدة أخرى 
لآليات املتعلقة بموضوع بعينه، أو هو إجراء مؤالفة أخرى بوساطة رباط موضوعي 
جامع، فضاًل عام هو عليه أصاًل من مؤالفة، مع مراعاة التبيان الزماين والتبيان املكاين 
لآليات، فهو إذن يعمل عىل حّل ما ُعقد مكانيًا بعد متام الوعي بعّلة العقد وكيفيته 
وآثاره، ثم إعادة عقده وبْرمه زمانيًا، عىل أن فعل احلل والعقد ذاك، ال لعبث أو فساد 
فْهم، وإنام ألجل استظهار بنيان نيّص آخر، يكّنه النص داخاًل ومتداخاًل، فهو طابع 
اكتشافه واستظهاره  له هو  الذي  وإنام  إجياده من عـدم،  يد يف  للمفرس  ليس  نيّص، 
ملا   ٌّ حـل  إذًا،  فهو،  نفسه،  الضمني  الصف  خالل  من  أي  نفسه،  النّص  خالل  من 



التفسري املوضوعي للقرآن الكريم بني الظاهرة املوضوعية والبيان النيص

80

جدله النّص، ولكن ألجل إعادة جدله ثانية بام ينسجم مع الطموحات العلمية التي 
بنيانا آخر  تلبيها ضمنًا، وبام حيقق  العبادية رتبًة، وإن كانت  الطموحات  تزيد عىل 
للعقل املسلم، يرتفع به عىل مدودية املكان والزمان، وحيقق له إضاءة قرآنية فاعلة 
ملوقفه الشخيص من مستجدات العرص وحتديات الواقع اجلديد الذي يكتنف النص 

املقّدس و الناظر يف ذلك النص عىل سواء.

ترابط  به وجود  قاصدين  املناسبة(،  )علم  القدماء؛  عليه  ما اصطلح  بناء عىل 
وآخر  والسورة،  والسورة  واآلية  اآلية  بني  املصحف،  ترتيب  ضمن  يف  معنوي 
السورة وأول السورة التي تليها، وأول السورة وآخرها... الخ)27(، يذهب عبد اهلل 
دراز إىل أن املعاين تتسق يف السورة كام تتسق احلجرات يف البنيان، بل إهنا لتلتحم 
كام تلتحم األعضاء يف جسم اإلنسان، حتى إن القارئ اجلاهل يقر أ السورة الطويلة 
بنية  تدّبرت  لو  هي  »فإذا  حشوًا،  ُحّشيت  املعاين  من  أضغاثًا  فيحسبها  املنجمة 
متامسكة قد ُبنيت من املقاصد الكلّية عىل أسس وأصول، وأقيم عىل كل أصل منها 
ُشُعٌب وفصول...«)28(، ولكن تقيّص ارتباط الكالم، عىل الرغم من تعدد املواضيع، 
نوع فْهم يراه نفر من القدماء أنفسهم، ركيكا ومتكلفًا. فاملناسبة عنده؛ »علم حسن، 
ولكن يشرتط يف حسن ارتباط الكالم أن يقع يف أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن 
وقع عىل أسباب خمتلفة مل يشرتط فيه ارتباط أحدمها باآلخر... ومن ربـط ذلك فهـو 
متكّلف بام ال يقدر عليه...«)29(. ومع غض النظر عن مدى وجاهة الرأي الذي ال 
يقر بإمكان تبنّي املناسبة بني اآليات املختلفات يف املوضوع، خاصة، وهو يطلق هذا 
الرأي ويعممه قياسًا عىل إمكاناته هو وبعض ممن يامثلونه يف هذا اإلمكان، نستطيع 
القول: إن اكتشاف التالحم البنيوي بني آي القرآن عىل الرغم من تعدد املوضوعات 
أمر ليس باهلنّي وإن كان ممكنًا، ولكن اكتشاف هذا الرتابط – من باب أوىل – بني 
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اآليات التي تتحد يف أمر واحد، أمر أقل صعوبة وأدنى ُقُطوفا، مقارنة بسابقه. 

ويتأسس عىل ما سبق، أن من مهامت التفسري املوضوعي، إضاءة هذا الرتابط، 
عىل أن هذه اإلضاءة ليست نزفًا علميًا، وإنام رضورة تعّضد الطابع املنهجي للتفسري 
بالقرآن الكريم بوصفه مرتابطًا ومتناسبًا. النصّية  املوضوعي، وتكشف عن صلته 
ولكي حيقق ذلك عىل التفسري املوضوعي أن يتتبع موضوعه عىل َمهل، بام ينسجم 
مع نمو املعنى القرآين يف تربة النّص وبيئته املكانية، فاملوضوع القرآين يبدو بسيطًا 
فرعه يف سامء  وامتّد  َربا  الزمان  تواىل ظهوره خالل  إذا  ثم  املكان،  أول ظهوره يف 
النص، حتى يكون ظهوره الزماين األخري متام استوائه عىل عوده، وما متام استوائه 
إال بلوغه أشده، ثم إذا تّم له ذلك، استوىف زيادة يف البيان مل تكن كذلك يف الظهور 

األول له عىل وفق الرتتيب املكاين لآلي. 

فالواجب يف ترتيب اآليات وبنائها نصّيًا، بعد استبدال بنائها املضموين ببنائها 
اللساين - اللفظي، عىل وفق ترتيب املصحف، هو تسلسلها الزماين بالتساوق مع 
الناموس الكوين والنيّص للظهور الذي يبدأ بسيطًا ثم يشتّد يف آيات اهلل يف اآلفاق 
واألنفس وبني الدفتني يف املصحف، وهكذا يتحرك النص من املتشابه إىل املحكم، 

ومن املجمل إىل املفّصل، ومن املطلق إىل املقّيد... الخ.

القرآنية  املواضع  جممل  إىل  العامة  النظرة  فإن  سبق،  ما  عىل  ثم،وبناء  ومن 
للموضوع الواحد، أساس سابق للنظرة اخلاصة والتدقيقية، وهكذا يصري واضحًا 
التفسري  أنواع  من  وغريه  احلق  املوضوعي  التفسري  بني  الفرق  جوانب  من  جانب 
األخرى بام يف ذلك ما ينظر إليه بعضهم عىل أنه تفسري موضوعي، وما هو كذلك 
علميا. فاالنحدار باآلية من مكاهنا الذي فيه نبتت وثبت أصلها، ومنه ظهرت وعال 
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فرعها، إىل موضع آخر غري األول، ليس فعاًل عابثًا، غري ذي جدوى، ومن هنا، فإن 
ـُطع املتجاورات يف النص الكريم ثم يؤتى هبا إىل جماورة  تقتطع اآلية من سياق الق
جديدة ينشئها املفرّس، فاهلدف من ذلك هو توجيهها وجهة أخرى لينكشف وجه 
الزوجية  البنية  الثاين من  إذًا، استظهار للشّق  املفرّس،  املعنى. ففعل  آخر من وجوه 
للمعنى، يتحقق به لآلية أن تبني بيانا جديدًا، وأن تقوم هي نفسها، من ثم، بتبيان 
آية أخرى يف الوقت نفسه، فإن مل يتحقق هذا القصد وبقيت إبانة اآلية هي هي دونام 
التفسري ليس موضوعيًا، وإنام هو  أن  زيادة تلحظ، يف اآلية وجماورتا، فهذا يعني 
نوع من إجراء عالقات جتاورية تفتقر إىل البعد الرتكيبي الذي يولج اآلية يف جماورتا 
ويولج جماورتا فيها كام تولج آية الليل يف آية النهار و تولج آية النهار يف آية الليل، 
البسيط عن روابط ذهنية مفككة وعاجزة  التجاوري  الفعل  وحينها يكشف ذلك 
عن إجراء نوع من التساعد والتساند املعنوي بني اآليات، بحيث تنكشف عّلة أن 
جتيء اآلية مكنوفة من جانبيها، بام يكشف عنها مزيد كشف، ويبني عنها بيانا آخر 

ُيظهر التئام شعب املوضوع الواحد بعضها عىل بعض. 

وكمثل الضابطة املنهجية السابقة يف التعامل مع اآلية واألخرى بلحاظ رباط 
املوضوع الواحد، هناك الضابطة املنهجية عينها يف إجراء املزاوجة بني التفسري الرتتيبي 
والتفسري املوضوعي، ثم هي الضابطة نفسها التي نقرأ بموجبها منهاجية املزاوجة 
بني النص الكريم واملفرّس معنويًا، وهي عينها التي البد أن نتبعها يف إجراء املزاوجة 
بني املوضوع موئل البحث يف املصحف، واملوضوع نفسه يف اآلفاق واألنفس، فها 
هنا آية وهناك آية يربطهام موضوع واحد، مع فارق قيمومية آية املصحف عىل آية 

اآلفاق واألنفس.
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...ملخص البحث...

 أوال: ال بد من االتفاق ابتداء عىل أن املوضوع القرآين ال يكشف عن مضامينه 
كام يكشف غريه من املوضوعات، وذلك ألن هذا املوضوع، أصالة، ذو مظهر بياين 
التي  املائزة  خصوصيته  وتنكشف  القرآين  املوضوع  فردية  تتضح  هنا  ومن  معجز، 

تستلزم مراعاتا قبل أي قصد آخر، بام يف ذلك، قصد انكشاف املعنى القرآين.

 ثانيا: ويرتّتب عىل النقطة السابقة، أن املظهر البياين للموضوع القرآين، ليس 
مظهرا ُغفال، وال مايدا، ككل املظاهر األخرى التي للموضوعات األخرى، وإنام 
غري  وجيّنبه  العناء،  من  الكثري  للباحث  خيترص  ودقيق،  صارم  منهاجي  مدخل  هو 
قليل من الزَلل والزْلق الذي يتهّدده وهو يأمل بمزيد من انكشاف املعنى، هذا من 
َجْوز  القرآين يف  املنهجي بمظهر املوضوع  ثانية، يسهم االنضباط  جهة، ومن جهة 
الكشف  من  املزيد  حتقيق  حيث  إىل  املوضوع  ملضمون  والبسيطة  السطحية  املامّسة 
جلوانب املضمون، وأيضا إىل حيث االّطالع عىل ما اسُتودع عليه ذلك املوضوع أو 
ما يكتنز به من املعاين، ما يسهم يف ترسيم الكثري من املعامل واملالمح التي يتوىل البيان 

القرآين اإلبانة عنها.

 ثالثا: الشك أن القرآن الكريم، متامسك متاسك بنيان مرصوص حلمًة وسدًى، 
رشعة  بوصفه  بوساطته  العلم  حتّقق  طلب  أّن  هذا،  البدهيي  متاسكه  عىل  ويرتّتب 
ومنهاجا، يوجب عىل الطالب أن يلتزم بمنهاجيته، وأن خيضع ملنطقه، أقصد منطق 
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جعل  عدم  واإلخالص،  االلتزام  ذينك  أساسيات  من  ولعل  املرصوص.  البنيان 
علم  بعض  عىل  باحلصول  طمعا  البيانية،  أوصاله  تقطيع  عدم  أي  عـِِضني،  القرآن 
من طريق موضوعاته، خاصة حينام يستلزم ذلك العلم املطلوب بوساطة املوضوع 
ثم عدم  القرآين، ومن  املوضوع يف ضمن سياقه  إىل  النظر  املنقطع من سداه، عدم 
مراعاة املناخ البياين للموضوع الذي يرد ببيان ما يف سورة، ويرد ببيان آخر يف سورة 
أخرى أو سورتني أو أكثر، وهذا ما يدعونا إىل التلّبث مرات ومرات قبل اخلوض يف 
التفسري املوضوعي للقرآن دونام أخذ بنظر االعتبار، الطبيعة النصّية لورود املوضوع 

يف أكثر من موضع من مواضع التبيان القرآين الكريم.

للتفسري  املنهجي  الضابط  إن  نقول  حينام  الصواب  نجانب  ال  لعلنا  رابعا:   
املوضوعي للقرآن يكمن يف:

إجراء عالقات رابطة بني اآلية واآلية، تعمل عىل صناعة أزواج مرّتبة، غايتها أ. 
بـقوله  تسّنـنا  موضوعـيا،  اآليات  بني  املالقاة  وليد  املعنوّي  املحمول  استظهار 
)الذاريات:49(،  ُروَن﴾  َتَذكَّ ُكْم  َلَعلَّ َزْوَجنْيِ  َخَلْقَنا  ٍء  يَشْ ُكلِّ  ﴿َوِمْن  تعاىل: 
وانسجاما مع التسمية الرئيسة للنص الكريم؛ )القرآن( التي تستند أصالة إىل 

معنى اجلمع والضّم.

إجراء النشاط الذهني يف النص الكريم، عىل وفق حركة ذات بعدين مرتاتبني،عرب ب. 
الرتتيب املكاين للنص، ممثال برتتيب املصحف، ثم عرب الرتتيب الزماين له، ممثال 
برتتيب النزول، مع مراعاة الرشوع بتلك احلركة، بام حيقق الصريورة التارخيية 
والذهنية للفهم البرشي، وهي تتشّكل، عىل التوايل؛ بسيطة ثم مركبة، وانفصالية 
ثم ترابطية، ومعنية باحلامل اللفظي للموضوع، ثم معنية باملحمول املوضوعّي، 
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ومندهشة أوال ثم متدبرة ومتأملة ثانيا. وكل ذلك، انسجاما مع البنية التطورية 
لظهور املوضوع، بلحاظ الرتتيبني؛ الزماين واملكاين للنص. 

النصية ج.  والطبيعة  الكريم  النص  مالحظة  طريقة  بني  العلمي  التالزم  مراعاة 
للنص، تلك القائمة عىل أساس اجلمع بني املتباعدات وتوحيدها، عضويا مرة، 
بالطبيعة  املفرّس  لزوم حتيّل  املراعاة،  تلك  فيرتّتب عىل  وموضوعيا مرة أخرى، 

الرتابطية يف الفهم والتفّهم.

النيّص، د.  البيانية وبنيانه  املتمثلة بطبيعته  الكريم، خاصة تلك  القرآن  إرادة  اتباع 
وأجوائه املعنوية اخلاصة باملوضوع نفسه يف هذه السورة أو سواها، وإال فإن أي 
تاون أو تغاض عن هذه احلقيقة، يعني أن السعي إىل العلم والتعّلم بوساطة 

النص سعـي قارص وغري مؤٍت ُأُكَلُه. 

لزوم أن يكون البحث عن املضامني املوضوعية للقرآن، ملتزما مدخل الصدق ه. 
عىل  قرآنية  غري  ومضامني  مفاهيم  إسقاط  إىل  ُيصار  ال  بأن  املرة،  هذه  املتمثل 
عىل  املضامني  تلك  عرض  فيجب  بد،  وال  كان  فإن  القرآنية،  املوضوعات 
املوضوع القرآين ال إسقاطها عليه، وال حيقق هذا الغرض حق حتقيقه إال بأن ال 
يرشع التفسري املوضوعي بعمله دونام دخول إىل املوضوع القرآين من مدخله، 
مدخل الصدق، أقصد بيانه املوضوعي، وهذا ما يسهل حتقيقه حينام يصري عمل 
الساعني إىل هذا النوع من التفسري عمال مجاعيا يلتقي فيه أصحاب االختصاص 
عمل  يكون  وبحيث  والتالوة،  والبالغة  اللغة  رجل  مع  باملوضوع  الدقيق 
أصحاب البيان مرشفا ومهيمنا عىل عمل أصحاب االختصاص الدقيق وليس 

العكس.
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.................................................
ابستمولوجيا املعنى والوجود: نقد التطورية، سامي أدهم: 37. ( 1
املعجم الفلسفي، الدكتور مجيل صليبا: 267/1. ( 2
ظ: نفسه: 712/1.( 3
4 ) 539 )قرأ(:  مادة  ؛  الباقي  عبد  فؤاد  ممد  الكريم،  القرآن  أللفاظ  املفهرس  املعجم  ظ: 

القرآين،  النص  يف  معرفية  حتليلية  دراسة  والتأويل:  التفسري  بني  القرآين  واملعنى   ،540-
عباس أمري: 233.

لسان العرب، ابن منظور: مادة )سام(. ( 5
نفسه: مادة )قرأ( ومادة )قرن(، وظ: مفردات ألفاظ القرآن الكريم، الراغب األصفهاين: ( 6

علوم  يف  ومباحث   ،349-347/1 الزركيش:  القرآن،  علوم  يف  والربهان   ،668  -667
 – التكّون   – التبيان  القرآين:  واإلعجاز   .19  –  17 الصالح:  صبحي  الدكتور  القرآن، 

القراءة، عباس أمري: 80 وما بعدها. 
ظ: اإلعجاز القرآين: 264. ( 7
الربهان يف علوم القرآن: 192/2، و ظ: اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي:467/4. ( 8
مباحث يف علوم القرآن: 299. ( 9

قراءات معارصة يف النص القرآين، جمموعة من الباحثني: 155، و ظ: التفسري املوضوعي ( 10
بني النظرية والتطبيق، الدكتور صالح عبد الفتاح اخلالدي: ص32 وما بعدها، ودراسات 

يف تفسري النص القرآين، جمموعة من الباحثني: 171/1 وما بعدها. 
النظرية ( 11 بني  املوضوعي  والتفسري   ،168-167 القرآين:  النص  تفسري  يف  دراسات  ظ: 

والتطبيق:46 وما بعدها. 
ظ: قراءات معارصة يف النص القرآين: 154. ( 12
عابد ( 13 ممد  الدكتور  النزول،  ترتيب  حسب  الواضح  التفسري  الكريم:  القرآن  فهم 

اجلابري:9/1، و ظ: النص القرآين أمام إشكالية البنية والقراءة، د. طيب تيزيني: 116. 
ظ: دراسات يف تفسري النص القرآين: 168/1. ( 14
املوضوعي ( 15 والتفسري   ،16 مسلم:  مصطفى  الدكتور  ؛  املوضوعي  التفسري  يف  مباحث  ظ: 

بني النظرية والتطبيق: 49، ودراسات يف تفسري النص القرآين: 169، وقراءات معارصة يف 
النص القرآين: 152. 

النظرية ( 16 بني  املوضوعي  والتفسري   ،17  ،12 الصدر:  باقر  ممد  القرآنية،  املدرسة  ظ: 
والتطبيق: 41. 



م. د. عباس أمري

87 العددان األول والثاين ... رمضان 1433# /آب 2012م

ظ: التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق: 60 وما بعدها. ( 17
ظ: الفكر العلمي اجلديد، باشالر: 123.( 18
اإلمتاع واملؤانسة، أبو حيان التوحيدي: 88/1. ( 19
نفسه: 89/1. ( 20
ظ: الربهان يف علوم القرآن: 180/2. ( 21
بالغة النور: مجاليات النص القرآين، نفيد كرماين: 202. ( 22
انظر؛ نحو منهجية معرفية قرآنية: ماوالت يف بيان قواعد املنهج التوحيدي للمعرفة، د. طه ( 23

جابر العلواين: 108. 
اهلل واإلنسان يف القرآن: علم داللة الرؤية القرآنية للعامل، توشيهيكو إيزوتسو: 50. ( 24
ظ: الربهان يف علوم القرآن: 57/2. ( 25
ملزيد من تبيان هذه العالقة النصّية بني ترتيب النزول وترتيب املصحف، انظر كتابنا ؛ املعنى ( 26

التفسري والتأويل:193 وما بعدها، و 309 وما بعدها. وانظر يف تبني ترتيب  القرآين بني 
النزول وما يرتتب عىل ذلك من آثار، فهم القرآن احلكيم ؛ التفسري الواضح حسب ترتيب 
النزول: 12/1 وما بعدها، وانظر، يف الدفاع عن املصحف واستبعاد ترتيب النزول، كتاب؛ 
ـُبه االسترشاقية يف كتاب مدخل إىل القرآن الكريم للدكتور ممد عابد اجلابري، رؤية  الش

نقدية، عبد السالم البكاري، والصديق بو عالم:42 وما بعدها. 
ظ: الربهان يف علوم القرآن: 61/1 وما بعدها. ( 27
النبأ العظيم: نظرات جديدة يف القرآن، د. ممد عبد اهلل دراز: 155. ( 28
الربهان يف علوم القرآن: 63/1. ( 29
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القرآن الكريم.( 1

اهلل واإلنسان يف القرآن: علم داللة الرؤية ( 2
إيزوتسو،  توشيهيكو  للعامل،  القرآنية 
اجلهاد،  ممد  هالل  د.  وتقديم؛  ترمجة 
لبنان،  للرتمجة،بريوت،  العربية  املنظمة 

ط1، 2007م.

نقد ( 3 والوجود:  املعنى  ابستمولوجيا 
اإلنامء  مركز  أدهم،  د. سامي  التطورية، 

القومي،بريوت، لبنان، )د.ط.تا(. 

القرآين، ( 4 النص  مجاليات  النور:  بالغة 
الباحثني،  من  فريق  ترمجة  كرماين،  نفيد 
منشورات  الغانمي،  سعيد  مراجعة؛ 

اجلمل، بريوت، لبنان، ط1، 2008م.

الديـن ( 5 جـالل  القرآن،  علوم  يف  اإلتقان 
وحتقيق  مراجعة  الشافعي،  السيوطي 
الثقافية،  الكتب  املنـدوه، مؤسسة  سعيد 
 - هـ   1416 ط1،  لبنان،  بريوت، 

1996م. 

6 ) – التكّون  التبيان  القرآين:  اإلعجاز 
يف  معرفية  نظرية  إىل  مدخل  القراءة؛ 
عباس  الكائنات،  ونظام  الكون  نشوء 

أمري، دار أسامة، عاّمن، 2002م. 

اإلمتاع واملؤانسة، أبو حيان التوحيدي، ( 7
املكتبة  الزين،  وأمحد  أمني  أمحد  حتقيق 

العرصية، بريوت، صيدا، )د.ط.تا(. 

الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين ممد ( 8

عبد  مصطفى  حتقيق  الزركيش،  اهلل  عبد 
القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، 

لبنان، ط1، 1408هـ 1988م. 

التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق، ( 9
اخلالدي،  الفتاح  عبد  صالح  الدكتور 
1422هـ  ط2،  األردن،  النفائس،  دار 

-2001م. 

دراسات يف تفسري النص القرآين، اجلزء ( 10
التفسري،  مناهج  يف  أبحاث  األول؛ 
احلضارة  مركز  الباحثني،  من  جمموعة 
ط1،  بريوت،  اإلسالمي،  الفكر  لتنمية 

 .2007

القرآين، ( 11 النص  يف  معارصة  قراءات 
احلضارة  مركز  املؤلفني،  من  جمموعة 
ط1،  بريوت،  اإلسالمي،  الفكر  لتنمية 

 .2008

الواضح ( 12 التفسري  احلكيم:  القرآن  فهم 
األول،  القسم  النزول،  ترتيب  حسب 
مركز  اجلابري،  عابد  ممد  الدكتور 
دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط 2، 

 .2009

القرآن ( 13 إىل  مدخل  االسترشاقية:  الشبه 
اجلابري–  عابد  ممد  للدكتور  الكريم 
البكاري،  السالم  عبد  نقدية-،  رؤية 
والصديق بو عالم، دار األمان، الرباط، 

ط1، 1430هـ 2009م. 

... المصادر والمراجع ...
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الفكر العلمي اجلديد، غاستون باشالر، ( 14
مراجعة  العوا،  عادل  الدكتور  ترمجة 
املؤسسة  الدائم،  اهلل  عبد  الدكتور 
والتوزيع،  والنرش  للدراسات  اجلامعية 

بريوت، ط4، 1416هـ- 1996م. 

صادر، ( 15 دار  منظور،  ابن  العرب،  لسان 
بريوت، )د. ط. تا(. 

مباحث يف التفسري املوضوعي، الدكتور ( 16
دمشق،  القلم،  دار  مسلم،  مصطفى 

1410هـ- 1989م. 

الدكتور ( 17 القرآن،  علوم  يف  مباحث 
للماليني،  العلم  دار  الصالح،  صبحي 

بريوت، 2009م. 

املدرسة القرآنية، ممد باقر الصدر، دار ( 18
التعارف، بريوت، )د. ط. تا(. 

الراغب ( 19 القرآن،  ألفاظ  مفردات 
عدنان  صفوان  حتقيق  األصفهاين، 
داوودي، دار القلم، دمشق، 1424هـ. 

والتأويل: ( 20 التفسري  بني  القرآين  املعنى 
القرآين،  النص  دراسة حتليلية معرفّية يف 
العريب،  االنتشار  مؤسسة  أمري،  عباس 

بريوت، ط1، 2008. 

مجيل ( 21 الدكتور  الفلسفي،  املعجم 
ط1،  القربى،  ذوي  منشورات  صليبا، 

1385هـ. 

املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم، ( 22
اجليل،  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  ممد 

بريوت، ط2، 1984. 

دراز، ( 23 اهلل  عبد  ممد  د.  العظيم،  النبأ 
 - 1390هـ  ط2،  الكويت،  القلم،  دار 

1970م. 

نحو منهجية معرفية قرآنية: ماوالت يف ( 24
بيان قواعد املنهج التوحيدي للمعرفة، د. 
اهلادي، بريوت،  دار  العلواين،  طه جابر 

لبنان، ط1، 1425هـ- 2004م.

البنية ( 25 إشكالية  أمام  القرآين  النص 
الينابيع،  دار  تيزيني،  د. طيب  والقراءة، 

ط2، 2008م.
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...ملخص البحث...

اإلسالم دين السالم، واسمه مشتق منه، والقرآن الكريم هو كتاب اهلل اخلالد، 
الذي نزل بلسان عريب مبني، لينرش مبادئ ذلك الدين احلنيف، وقد اصطفى الباري 
عز وجل النبي العريب ممد بن عبد اهلل  رسوال هبذا الدين وناطقًا بالقرآن الكريم 

ليكون رمحة للعاملني.

هبا  هنض  خمتلفة  حتديات  فجرها  بزوغ  منذ  اإلسالمية  الدعوة  واجهت  وقد 
أقوام وجدوا يف الرسالة اإلسالمية تعارضا وميوهلم الشخصية ورغباتم، فقاوموا 
تلك الدعوة بإعالن مقاطعة املسلمني األوائل وإيذائهم وإخراجهم من مكة املكرمة 

ومن ثم شن احلرب عليهم.

وقد وصف القرآن الكريم كثريا من حوادث احلرب التي دارت بني املسلمني 
واملرشكني، وكثرت ألفاظ القتال يف التنزيل العزيز وتعددت معانيها، فمنها ما كان 
ة املقاتلني يف احلرب، وكثري  دااًل عىل األسباب املوجبة للحرب، ومنها ما دلَّ عىل ُعدَّ

منها دَل عىل نتائج القتال من ) نرص وهزيمة(.
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...المقدمة...

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلـمد هلل رب العامليـن، والصالة والسـالم عىل سيـد املرسليـن، وآلـه وأصحابه 
هو  الكريم  والقرآن  منه،  مشتق  واسمه  السالم،  دين  فاإلسالم  وبعد،  املنتحبني، 
الدين احلنيف،  كتاب اهلل اخلالد، الذي نزل بلسان عريب مبني، لينرش مبادئ ذلك 
وقد اصطفى الباري عز وجل النبي العريب ممد بن عبد اهلل  رسوال هبذا الدين 
الدعوة اإلسالمية منذ  الكريم ليكون رمحة للعاملني. وقد واجهت  بالقرآن  وناطقًا 
بزوغ فجرها حتديات خمتلفة هنض هبا أقوام وجدوا يف الرسالة اإلسالمية تعارضا 
وميوهلم الشخصية ورغباتم،فقاوموا تلك الدعوة بإعالن مقاطعة املسلمني األوائل 

وإيذائهم وإخراجهم من مكة املكرمة ومن ثم شن احلرب عليهم.

وقد وصف القرآن الكريم كثريا من حوادث احلرب التي دارت بني املسلمني 
واملرشكني، وكثرت ألفاظ القتال يف التنزيل العزيز وتعددت معانيها، فمنها ما كان 
ة املقاتلني يف احلرب، وكثري  دااًل عىل األسباب املوجبة للحرب، ومنها ما دلَّ عىل ُعدَّ

منها دَل عىل نتائج القتال من )نرص وهزيمة(

 وقد حاولت يف هذا البحث أن أدرس طائفة من ألفاظ النرص وألفاظ اهلزيمة 
يف القرآن الكريم، وقد ضمنتها يف مبحثني:
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...المبحث األول...
ألفاظ النصر

والبرشى،  واألمر،  )األخذ،  هي:  ألفاظ،  سّتة  منها  البحث  استقىص  وقد   
خالل  من  داللية  مالمح  دراستها  عند  لوحظ  وقد  والنرص(،  والفتح،  والغلبة، 
استقصاء السياقات القرآنية الواردة فيها، وما ذكره أصحاب الوجوه والنظائر من 
تقليبات ملعاين اللفظة بحسب سياقاتا، ثم ماولة البحث يف صالت التقارب ونقاط 
التواصل الداللية بني سياقات كل لفظة، وقد درست هذه األلفاظ مرتبة بحسب 

الرتتيب األلف بائي، عىل النحو اآليت:

العطاء،  اليشء وجبيه ومجعه، وهو خالف  اللغة: حوز  1. األخذ: األخذ يف 
يقال: أخذُت اليشَء آخذه أخذا: تناولُته)1( وقد جاء لفظ )األخذ( وما اشتق منه يف 
)271( موضعًا من القرآن الكريم)2(. ولألخذ مخسة أوجه ذكرها أصحاب الوجوه 

والنظائر)3( وهي:

احلبس: يف قوله تعاىل: ﴿ما كاَن لَِيْأُخَذ َأخاُه﴾ )يوسف 76(. . 1

القبول: يف قوله تعاىل: ﴿ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف﴾ )األعراف 199(.. 2

اِعَقُة بُِظْلِمِهْم﴾ )النساء 153(.. 3 ُم الصَّ العذاب: يف قوله تعاىل: ﴿َفَأَخَذْتُ
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ٍة بَِرُسوهِلِْم لَِيْأُخُذوُه﴾ )غافر 5(.. 4 ْت ُكلُّ ُأمَّ القتل: يف قوله تعاىل: ﴿َومَهَّ

َوُخُذوُهْم﴾ . 5 َوَجْدمُتُوُهْم  َحْيُث  ِكنَي  امْلُرْشِ ﴿َفاْقُتُلوا  تعاىل:  قوله  يف  األرس: 
)التوبة5(.

هزيمة  عىل  دالة  بالقتل،  مقرونة  النرص  ألفاظ  من  املادة  هذه  استعملت  وقد   
َحْيُث  َواْقُتُلوُهْم  َفُخُذوُهْم  ْوا  َتَولَّ ﴿َفإِْن  تعاىل:  قال  مواضعها،  أغلب  يف  املنافقني 
وا  َلَم َوَيُكفُّ َوَجْدمُتُوُهْم﴾ )النساء 5(، وقال تعاىل: ﴿َفإِْن مَلْ َيْعَتِزُلوُكْم َوُيْلُقوا إَِلْيُكُم السَّ

ْم َفُخُذوُهْم َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم﴾ )النساء 91(. َأْيِدهَيُ

 وقد يكون الفرق بني اآليتني أن )الثقف( هو الوجود عىل وجه الغلبة، أي: 
إذا قدرتم عىل املرشكني، ومتكنتم من الظفر هبم فاقتلوهم، واحتاطوا هلذا الرشط 
يف قتلهم، ألنكم عند املسجد احلرام، الذي ال حيل القتال فيه إال برخصة من اهلل، 
أما )الوجدان( فأعم من ذلك، أي: فاقتلوهم يف أي مكان وجدمتوهم فيه ويف أي 

وقت، فالفرق بينهام بلحاظ احلل واحلرم.

ألخذ  العنيفة  للصورة  جتسيد  من  )خذوهم(  الفعل  داللة  يف  ما  خيفى  وال   
املرشكني، إذ توحي بأن ال تأخذ املسلمني رمحة وال رأفة بأعداء اهلل. وهذا ما خلصته 
ويف   .)61 )األحزاب  َتْقتِياًل﴾  ُلوا  َوُقتِّ ُأِخُذوا  ُثِقُفوا  َأْيَنام  ﴿َمْلُعوننَِي  الكريمة:  اآلية 
سياق اآلية ما يغني عن وصف سوء حال أصحاهبا، واستحقاقهم غضب اهلل تعاىل 
يف الدنيا، وإظهار خبث رسائرهم ونفاقهم ولعنهم يف اآلخرة بام أعده اهلل هلم من 
عذاب أليم. و)التقتيل(: تفعيل من القتل بمعنى كثرة القتل أو شدته)4(، ويدل عىل 

ذلك املصدر املشتق من لفظ فعله املنصوب عىل املفعولية املطلقة )تقتياًل(.
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2. األمر: )اأَلمر( بالفتح: نقيض النهي، وأما اإِلمر بالكرس فهو العجب، وأما 
اأُلمر بالضم: فجمع َأُمور، من قوهلم: فالن َأموٌر باملعروف)5( واألمر أيضًا: احلادثة، 

وتآمروا عىل األمر وائتمروا: أمجعوا آراءهم وتشاوروا)6(. 

وقد ذكرت لفظة األمر يف القرآن الكريم يف مواضع كثرية، وتوسع معناها كثريًا 
عام عرفت به سابقًا. وقد فرست عىل وجوه متعددة منها: )الدين، والقول، والعذاب، 
وعيسى، والقتل ببدر، وفتح مكة، والقيامة، والقضاء، والوحي، والنرص، والدين، 

واملوت، والشدة، واملشورة، واحلذر، واخلصب()7(.

اهللِ  َأْمُر  َوَظَهَر  قُّ  احْلَ جاَء  ﴿َحتَّى  تعاىل:  قوله  النرص،  عىل  دااًل  منها  ورد  ومما 
َوُهْم كاِرُهوَن﴾ )التوبة48(. أي: غلب رشعه)8( ومن إضافة )األمر( إىل )اهلل( يستفاد 
أن النرص وإعالء كلمة الدين وظهور اإلسالم عىل األديان األخرى معقود بإرادته 
املعنى أيضًا يف قوله تعاىل  سبحانه وتعاىل، ال دخل ألحد غريه فيه. وقد ورد هذا 
قِّ َظنَّ  احْلَ َغرْيَ  بِاهللِ  وَن  َيُظنُّ َأْنُفُسُهْم  ْتُهْم  َأمَهَّ َقْد  خماطبًا املسلمني يوم أحد: ﴿َوطائَِفٌة 
ُه هللِ﴾ )آل عمران 154(،  ِة َيُقوُلوَن َهْل َلنا ِمَن اأَلْمِر ِمْن يَشْ ٍء ُقْل إِنَّ اأَلْمَر ُكلَّ اجْلاِهِليَّ
الوحيد  الفيض واملبلغ  بأنه واسطة  بيان هلم  الكريم،  ويف توجيه اخلطاب للرسول 
عن ربه وأنه موضع ثقته وترشيفه. واالستفهام بـ )هل( يف اآلية استنكاري، بمعنى 
النفي بقرينة زيادة )من( قبل النكرة، وهي من خصائص النفي. وهو تربئة ألنفسهم 
كان  أحد  يوم  للقتال  اخلروج  بأن  وتعريض  العدو،  مقابلة  يف  سببًا  يكونوا  أن  من 
خطًأ كبريًا، فهم يظنون أن ممدًا  ليس برسول، إذ لو كان رسواًل لكان مؤيدًا 

بالنرص)9(. 
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ويبدو أن الرس يف مجال أسلوب االستفهام هنا والعدول إليه عن أسلوب النفي 
هو أن االستفهام يف أصل وضعه يتطلب جوابًا حيتاج إىل تفكري، يقع به هذا اجلواب 
يف موضعه، وكام أن املسؤول جييب بعد تفكري وروية عن هذه األسئلة بالنفي، كان يف 

توجيه السؤال إليه محٌل له عىل اإلقرار هبذا النفي، وهو أفضل من النفي ابتداء)10(.

3. البرشى: قال ابن فارس )395#(: )الباُء والشني والراء: أصٌل صحيح يدّل 
البرُش  ُوسمي  اإلنسان،  جلد  ظاهُر  فالبرشُة:  ومجال،  حسٍن  مع  اليشء  ظهور  عىل 
الوجه. والبشارة: اجلامل. ويقال: برّشت فالنا  برشا، لظهورهم. والبشرُي: احلسن 
به  يراد  وقد  الرش،  من  غريه  عليه  مُحل  وربام  اخلري،  يف  يكون  وذلك  تبشريا  أبرّشه 

التبكيت()11(. 

فإذا  الساّر،  اخلرب  من  إليك  يصُل  ما  )أول   :)#502( الراغب  عند  والبشارة 
وصل إليك ثانيًا مل يسمَّ بشارة()12(. وذكر الزخمرشي )538#(: )أّن استعارَة البشري 
واغتاممه( وتأمله  به  املستهزئ  غيظ  يف  الزائد  االستهزاء  به:  ُيقصد  الذي  للعذاب، 
)13( وقد ذكرت هذه املادة يف القرآن الكريم يف )83( موضعًا)14(. واستعملت دالة 

عىل النرص، كاشفة عام ناله املؤمنون من جزاء دنيوي يف ساحة احلرب يف آيتني من 
آي القرآن الكريم، برشتا املؤمنني بإمدادهم باملالئكة، ليكونوا سندًا هلم يف حرهبم 
َوَما  بِِه  ُقُلوُبُكْم  َولَِتْطَمئِنَّ  َلُكْم  إاِلَّ ُبرْشى  اهلُل  َجَعَلُه  ضد أعدائهم قال تعاىل: ﴿َوما 
﴿َوما  تـــــــعاىل:  وقوله   ،)126 عمران  )آل  ِكيِم﴾  احْلَ اْلَعِزيِز  اهللِ  ِعْنِد  ِمْن  إاِلَّ  النَّرْصُ 
َعِزيٌز  اهلَل  إِنَّ  اهللِ  ِعْنِد  ِمْن  إاِلَّ  النَّرْصُ  َوَما  ُقُلوُبُكْم  بِِه  َولَِتْطَمئِنَّ  ُبرْشى  إاِلَّ  اهلُل  َجَعَلُه 

َحِكيٌم﴾ )األنفال 10(. 
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وثمة ملمح داليل يف اآليتني الكريمتني)15(؛ إذ ورد لفظ )القلوب( متقدمًا عىل 
اجلار واملجرور يف اآلية األوىل، ومتأخرًا عنه يف الثانية، والضمري يف )به( يعود عىل 

اإلمداد باملالئكة.

املوقف خمتلف، ففي األوىل ذكر  بدر، لكن  والكالم يف اآليتني يصور معركة 
معركة بدر متهيدًا لذكر معركة أحد وما أصاب املسلمني فيها من حزن وفرح، لذا 
اقتىض املقام أن يكون مؤخرًا عن القلوب، طمأنة هلا ومواساة للمسلمني، فجاء لفظ 
)البرشى( خمصصًا هبم بطريقتني، األوىل: احلرص بـ )إال(، واألخرى: اإلتباع باجلار 
واملجرور)لكم(، وملا كان املقام يف هذه اآلية هو الطمأنة وتسكني القلوب تقدمت 

)البرشى( عىل اإلمداد باملالئكة، زيادة يف املواساة واملسح عىل القلوب.

أما يف اآلية الثانية، فاحلديث فيها معقود لتصوير معركة بدر وحدها وانتصار 
املسلمني فيها وأثر املالئكة املنزلني للقتال يف صف املسلمني، لذا جاء التعبري فيها 
خمالفًا لألوىل، إذ ُقدم اجلار واملجرور )به( عىل )القلوب(، ألن املقام مقام انتصار، 

وإبراز اإلمداد الرباين باملالئكة.

ومن هنا ورد اللفظ يف فاصلة اآلية األوىل )العزيز احلكيم( معرفًا ويف فاصلة 
الثانية )عزيز حكيم( منكرًا، مراعاة لطبيعة التعبري القرآين، فلفظ التنكري يفيد العموم 
ولفظ التعريف يفيد التخصيص والتعيني، والنرص يف األوىل حاصل بالطمأنة واملسح 
ِكيِم﴾، وأما يف  عىل القلوب، فقال جلَّ وعال: ﴿َوَما النَّرْصُ إاِلَّ ِمْن ِعْنِد اهللِ اْلَعِزيِز احْلَ
الثانية، فعام يشمل أنواع النرص وهيآته مجيعها، لذا قال سبحانه وتعاىل: ﴿َوَما النَّرْصُ 

إاِلَّ ِمْن ِعْنِد اهللِ إِنَّ اهلَل َعِزيٌز َحِكيٌم﴾.
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4. الَغَلَبُة: الغلب يف أصل اللغة يدل عىل: قوة وقهر وشدة، يقال: َغَلَب الرجل 
َغَلَب  تتناول  أن  قيل: وأصل غلبت:  استوىل،  أي:  َغَلبًا وغلبًة، وغلب عليه كذا، 

رقبتِه، واألغلب: الغليظ الرقبة)16(.

واستعملت  الكريم)17(،  القرآن  يف  موضعًا   )31( يف  املادة  هذه  وردت  وقد 
اللفظة من ألفاظ النرص هبيآتا املختلفة، فورد منها صيغة املايض يف قوله تعاىل: ﴿َكْم 
ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكثرَِيًة بِإِْذِن اهللِ﴾ )البقرة 249(، ويستفاد من اآلية الكريمة أن 
كثرة اجلنود ليست هي منشأ الغلبة، بل اهلل سبحانه يمتنُّ عىل عباده املؤمنني فيحقق 
نرصهم وغلبتهم، ويف الكالم احتجاج عىل اخلصم، إلقناعه ببعض املصاديق)18(، 
هبا  وذَكر  القتال،  يف  النرصة  الراجني  عباده  هبا  اهلل  ر  ذكَّ طاملا  واقعية  حقيقة  وهي 
ِمْنُكْم  َيُكْن  بالصرب، قال تعاىل: ﴿إِْن  أيضًا بصيغة املضارع املرشوط  املادة  من هذه 
ِذيَن َكَفُروا﴾  وَن صابُِروَن َيْغِلُبوا ِماَئَتنْيِ َوإِْن َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة َيْغِلُبوا َأْلفًا ِمَن الَّ ِعرْشُ

)االنفال65(. 

بكامل  إشعارًا  )منكم( عىل اسمها)عرشون(  تقديم خرب)كان( وهو  ولعل يف 
العناية بشأن املؤمنني الصابرين، إذ هم يعدلون جيشًا كثري العدد. وإنام مل يذكر املميز 
بالنسبة إىل املرشكني يف قوله تعاىل: ﴿َيْغِلُبوا ِماَئَتنْي﴾ لقلة العدد وذكره سبحانه يف: 

ِذيَن َكَفُروا﴾ لكثرة العدد.  ﴿َيْغِلُبوا َأْلفًا ِمَن الَّ

ووردت هذه املادة بصيغة املضارع املسبوق بـ )سني االستقبال( يف قوله تعاىل: 
وُم * يِف َأْدَنى اأَلْرِض َوُهْم ِمْن َبْعِد َغَلبِِهْم َسَيْغِلُبوَن﴾ )الروم 3-1(.  ﴿امل * ُغِلَبِت الرُّ
وَن إىِل َجَهنََّم﴾ )آل عمران 12(.  رَشُ ِذيَن َكَفُروا َسُتْغَلُبوَن َوحُتْ ويف قوله تعاىل: ﴿ُقْل لِلَّ
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 ويستفاد من قوله تعاىل: ﴿َسَيْغِلُبوَن﴾ و ﴿َسُتْغَلُبوَن﴾ حتقق هذا الوعد اإلهلي 
ال  غالبة  اهلل  إرادة  إن  إذ  الظاهرية،  بقوتم  يغرتوا  ال  بأن  للكفار  حتذيرًا  مستقباًل 

مالة)19(. 

واستعملت مادة )غلب( بصيغة اسم الفاعل الدال عىل االستمرار يف قوله تعاىل: 
ُكُم اهلُل َفال غالَِب َلُكْم﴾ )آل عمران 160(، بيان لنفي اجلنس بنفي أفراده  ﴿إِْن َيْنرُصْ
مجيعًا، ذاتًا وصفة، وهو أبلغ من قول )ال يغلبكم أحد(، ألنه يدل عىل نفي الصفة 
فقط)20( وقد أكد القرآن هذا املعنى يف قوله تعاىل: ﴿َفإِنَّ ِحْزَب اهللِ ُهُم اْلغالُِبوَن﴾ 

)املائدة 56(، أي: ثبات الغلبة هلم يف عاقبة أمورهم يف الدنيا واآلخرة)21(. 

يقال:  واإلغالق،  اإلشكال  إزالة  هو:  أو  الغلق،  خالف  الفتُح:  الفتح:   .5
فتحُت الباب وغريُه فتحًا، وفّتحت األبواب - ُشدد للكثرة – فُفتحْت، واالستفتاح: 

االستنصار، والفتح أيضًا: النرص والظفر)22(.

وورد لفظ الفتح يف )38( موضعًا يف القرآن الكريم)23(. واستعمل )الفتح( من 
ألفاظ النرص يف التنزيل العزيز علاًم عىل فتح مكة، قال تعاىل: ﴿ال َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن 
وهَنا َنرْصٌ ِمَن اهللِ  َأْنَفَق ِمْن َقْبِل اْلَفْتِح َوقاَتَل﴾ )احلديد10(، وقال تعاىل: ﴿َوُأْخرى حُتِبُّ
َوَفْتٌح َقِريٌب﴾ )الصف 13(، وقال تعاىل: ﴿إِذا جاَء َنرْصُ اهللِ َواْلَفْتُح﴾ )النرص1(، وقد 
ا َفَتْحنا َلَك  ُعرب عن هذا النرص العظيم بصيغة )الفعل ومصدره( يف قوله تعاىل: ﴿إِنَّ
َفْتحًا ُمبِينًا﴾ )الفتح1(، يقول الزخمرشي يف اآلية الكريمة: وجيء بالفعل ماضيًا )عىل 
عادة رب العزة سبحانه يف أخباره، ألهنا يف حتققها وتيقنها بمنزلة الكائنة املوجودة، 

ويف ذلك من الضخامة والداللة عىل علو شأن املخرب ما ال خيفى( )24(. 



م.م.د. هاشم جعفر حسني

103 العددان األول والثاين ... رمضان 1433# /آب 2012م

وُذكر هذا الفتح بصيغة الرتجي يف قوله تعاىل: ﴿َفَعَسى اهلُل َأْن َيْأيِتَ بِاْلَفْتِح َأْو 
احلق  واقعية هي ظهور  تتضح حقيقة  اآلية  )املائدة52(، ويف سياق  ِعْنِدِه﴾  ِمْن  َأْمٍر 
الباطل، وأن كل ظلم وباطل البد أن تظهر فضيحتهام، فينقطع رجاء  وغلبته عىل 
كل طامع بالباطل، متوسل إليه بوسائل صورها بصورة احلق، ويف املقام بنيَّ سبحانه 
وتعاىل وعده للمؤمنني بالفتح والغلبة عىل الكافرين، فاآلية وعد متوم منه سبحانه 

من جهة أن )عسى( منه تعاىل جزم وحتم)25(.

َفَقْد  َتْسَتْفتُِحوا  تعاىل: ﴿إِْن  قوله  املرشكني تكاًم يف  إىل  مسندًا  )الفتح(   وورد 
اجلندين  ألعىل  النرص  املرشكون  أهيا  تطلبوا  إن  أي:  )االنفال19(،  اْلَفْتُح﴾  جاَءُكُم 
وأهدى الفئتني فقد جاءكم النرص، إذ نرص اهلل األعىل واألهدى، ويف قوله تعـــاىل: 
النرص(  لكم  )جاء  مثاًل  يرد  ومل  النرص،  هذا  ملجيء  تأكيد  اْلَفْتُح﴾  جاَءُكُم  ﴿َفَقْد 
إشعارًا بأن هذا النرص سيكون بغتة عليهم يفاجؤهم من حيث ال خيشون، وأنه واقع 

عليهم قريبًا)26(.

املظلوم،  إعانة  أو هو  وإيتائه  إتيان خري  يدل عىل:  اللغة  النرص يف  النرص:   .6
واالسم:  العطاء،  أيضًا:  والنرص  أعدائهم،  عىل  الظفر  آتاهم  املسلمني:  اهلل  ونرَص 
الُنرصة وهي حسن املعونة، واستنرصه عىل عدوه: سأله أن ينرصه عليه، وتنارصوا 

نرص بعضهم بعضًا)27(.

النرص يف اإلسالم بمفهوم اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل، وذكر  ارتبط معنى  وقد 
القرآن الكريم هذه املادة وما إليها يف )14( موضعًا)28(، وفرست عىل أوجه متثلت 
يف املنع، والعون، والظفر، واالنتقام)29(. وقد حتدد معنى النرص يف اإلسالم بالنتيجة 
العزيز  بإذن  الفتح  ليتبعه  الديني  املفهوم  وتقيد هبذا  اهلل،  للجهاد يف سبيل  املبارشة 
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اجلبار من أجل نرش اإلسالم وجعل كلمة اهلل هي العليا فالذي ينرصه اهلل ال أحد 
ُكُم اهلُل َفال غالَِب َلُكْم﴾ )آل عمران 160(. يغلبه، قال عز وجل: ﴿إِْن َيْنرُصْ

قوله  مها  النرص،  لفظ  فيهام  ورد  كريمتني  آيتني  يف  يلحظ  داليل  ملمح  وثمة 
ِهْم َلَقِديٌر﴾ )احلج 39(،  ْم ُظِلُموا َوإِنَّ اهلَل َعىل َنرْصِ ُ ِذيَن ُيقاَتُلوَن بَِأهنَّ تعاىل: ﴿ُأِذَن لِلَّ
)احلديد  َعِزيٌز﴾  َقِويٌّ  اهلَل  إِنَّ  بِاْلَغْيِب  َوُرُسَلُه  ُه  َيْنرُصُ َمْن  اهلُل  ﴿َولَِيْعَلَم  تعاىل:  وقوله 
25(، ففي اآلية الكريمة األوىل ورد لفظ النرص مؤكدًا بـ )إّن( و )الالم(، ويف اآلية 

الثانية ورد لفظ النرص من دون توكيد. وإنام أكد اللفظ يف األوىل ؛ ألن الكالم هو يف 
سياق اإلذن للمؤمنني يف اجلهاد وقتال األعداء بعدما أخرجوا من ديارهم وقوتلوا 
ظلاًم، وقد ذكر أن اهلل قادر عىل نرصهم، وقد وعدهم بالنرص، فقال مؤكدا ذلك: 
ُه﴾ )احلديد 25(. وال شك يف أن النرص حيتاج إىل قوة فأكد  نَّ اهلُل َمْن َيْنرُصُ ﴿َوَلَيْنرُصَ
السياق  وليس  القوة،  تأكيد  النرص  تأكيد  ناسب  وقد  والالم(،  )إّن  بـ  وعزته  قوته 
كذلك يف اآلية الثانية، ألهنا ليست يف سياق اجلهاد والقتال، وال يف سياق نرص اهلل 

املؤمنني، بل يف سياق نرص املؤمنني لدعوة اهلل)30(.

)الروم  امْلُْؤِمننَِي﴾  َنرْصُ  َعَلْينا  ا  ووردت لفظة النرص يف قوله تعاىل: ﴿َوكاَن َحقًّ
التعجيل بذكر لفظ )حقًا( )يشعر  التوكيد، فمن  ليفيد  إليه،  47(، وإنام قدم املسند 

الفضيلة واإليامن واجلهاد  ُيظهرون سابقة  الذين  املؤمنني  تكريم  مبالغة يف  السامع 
يف سبيل اهلل، فجعلهم مستحقني للظفر والنرص( )31(، أي: إن تقديم اخلرب )حقًا( 
بالتوكيد  عىل االسم )نرص( جاء منبئًا باالمتنان عىل املؤمنني، مشجعًا هلم، مشعرًا 

واالطمئنان يف نفوسهم. 
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...المبحث الثاني...
ألفاظ الهزيمة

وقد حوى البحث منها مخسة ألفاظ، هي: )األذى، والترشيد، والتولية، والذل، 
والغيظ(، وقد ُدرست هذه األلفاظ عىل وفق املنهج املعتمد يف بحث ألفاظ النرص، 

وعىل النحو اآليت:

1. األذى: هو اليشء تتكّرهه ، وال تقر عليه، أو هو: ما يعرض لإلنسان من 
مكروه يف نفسه ، أو جسمه، أو تبعاته ، تقول: آذيت فالنًا أوذيه إيذاء، وهو أًذى 

وأذاة وأذّية)32(.

وهلذه اللفظة استعامالت كثرية يف القرآن الكريم بلغت )24( موضعا)33(، وقد 
ِذيَن  ورد استعامهلا مسندة إىل اهلل تعاىل ورسله أيضًا، قال عز وجل: ﴿ال َتُكوُنوا َكالَّ
الذي  دالة عىل الرضر  استعملت  ما  )األحزاب 69(. وأكثر  َأُه اهلُل﴾  َفرَبَّ ُموسى  آَذْوا 
وُكْم إاِلَّ َأذًى﴾ )آل عمران 111(،  يصيب املؤمنني من املرشكني، قال تعاىل: ﴿َلْن َيرُضُّ
ويتضح من سياق االستثناء وتنوين األذى أنه أذى قليل ال يعتد به وليس له أثر يف 
نتيجة املعركة، بل هو من طبائع احلرب ومستلزماتا، وهو أذى بالقول، كالكذب 
والبهتان وقبيح الكالم، أو بالفعل، كالتهييج والتجمع للحرب، أو ما جيرح قلوب 

املؤمنني بإظهار الكفر واملجاهرة بالضالل، إلفساد القلوب الضعيفة)34(. 
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ِذيَن  تعاىل: ﴿َفالَّ الفاعلني يف قوله  املسند إىل مجاعة  املايض  بلفظ  وورد األذى 
هاَجُروا َوُأْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهْم َوُأوُذوا يِف َسبِييِل﴾ )آل عمران 195(. ولعل يف التعبري 
بصيغة املايض هنا، حثًا للمؤمنني عىل االلتزام بخط هؤالء املجاهدين الذين استحقوا 
املقامات العالية عند اهلل تعاىل، ألهنم حتملوا األذى يف سبيل إقامة دين اهلل وجعلوا 
أنفسهم عىل وفق مرضاته سبحانه وهجروا أوطاهنم، ومل يذكر سبحانه عنوان هؤالء 
وهويتهم واقترص عىل ذكر حاالتم وصفاتم، ألجل أهنم القدوة واألسوة احلسنة 

بعملهم وسريتم، وإشعارًا بأن عملهم هو السبيل إىل مرضاته تعاىل.

والتنفري،  والتفريق  والتبديد  الطرد  اللغة:  أصل  يف  )الترشيد(  الترشيد:  2ـ 
د،  يقال: رشَد البعرُي يرشُد رُشودًا ورشادًا، إذا َنفَر، فهو شارٌد ورَشود، واجلمع: رُشُ

ورّشدت فالنًا ورّشدُت به، أي: فعلُت به فعلًة ترشد غريه أن يفعل فعله)35(.

ْرِب  ُهْم يِف احْلَ ا َتْثَقَفنَّ وقد وردت هذه املادة دالة عىل اهلزيمة يف قوله تعاىل: ﴿َفإِمَّ
السياق  الكريمة بالغة  اآلية  ويتبني من هذه  )األنفال57(.  َخْلَفُهْم﴾  َمْن  هِبِْم  ْد  َفرَشِّ
الذي استعملت فيه هذه اللفظة، من حيث التناسب بني اللفظ واملعنى، إذ وردت 
املساندة  اجلامعات  يف  الرعب  بث  أن  يف  شك  فال  هلا،  املناسب  املوضع  يف  الكلمة 
للمرشكني يف احلرب وختويفهم لقاء رسول اهلل واملؤمنني يتطلب أن يفعل املؤمنون 
فعاًل، من قتلهم والتنكيل هبم وقلعهم عن موضعهم وتفريق مجعهم وجعلهم عظة 
التضعيف  بمعناه وهيأة  لفظ )رّشد هبم(  متوفرة يف  املعاين  ملن وراءهم، وكل هذه 
فيه)36(. وقيل: )رّشد هبم( بمعنى: )سّمع هبم( يف لغة قريش)37(، وهذا املعنى يرجع 

إىل سابقه من دون إشكال. 
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ونلحظ يف سياق اآلية أيضًا أن الظرف )خلفهم( أعطى داللة مكانية واسعة 
ملتعلقها الفعل )رّشد(، وذلك أن ما يصيب الذين هم يف املقدمة يثري الرعب يف من 
هو يف اخللف، ويف اتساع داللة هذا الفعل استمرار للظفر بالعدو ودوام عىل هذه 
الكافرين،  هزيمة  ويوضح  تصوير  خري  واملؤمنني  الرسول  نرص  ر  يصوِّ مّما  احلال، 
لو كانت هزيمة خاطفة زالت وطأتا  رّبام نسوها  إذ  قابل األيام،  بتذكريهم هبا يف 

عليهم رسيعًا )38(.

املتتابع  القرآين  النص  هذا  عىل  مرات  مخس  املكرر  الفاء  صوت  أضفى  وقد 
ملا يف هذا  و  بني حادثة وأخرى،  الرتابط  من  نوعًا  الدقيق  الرتكيب  األحداث ذي 

الصوت من رخاوة يسهل معها جريان النفس والصوت معا)39(.

3ـ التولية: قال ابن فارس: الواو والالم والياء: أصل واحد صحيح ، ليدل عىل 
قرب، من ذلك: الَويْل: الُقْرُب ، يقال: تباعَد بعد َويْل ، وجلس مما يليني. واملوىل: 
من  ، كل هؤالء  واجلار   ، والنارص   ، العم  وابن   ، واحلليف   ، والصاحب   ، امُلعتق 

التويل ، وهو القرب)40(.

 وقد ذكرت هذه اللفظة يف )250( موضعًا يف القرآن الكريم)41(. بمعاٍن أربعة، 
هي: االنحراف، واإلباء، واإلعراض، واهلزيمة)42(. وأكثر ما استعملت دالة عىل 
اهلزيمة عىل سبيل الكناية ، مقرونة بلفظ )األدبار( من ذلك قوله تعاىل يف الكافرين 
ُوا اأَلْدباَر﴾ )الفتح22(، وقوله عّز وجّل:  ِذيَن َكَفُروا َلَولَّ واملنافقني: ﴿َوَلْو قاَتَلُكُم الَّ
وَن﴾ )احلرش12(. وقوله سبحانه: ﴿َوإِْن  نَّ اأَلْدباَر ُثمَّ ال ُيْنرَصُ وُهْم َلُيَولُّ ﴿َوَلئِْن َنرَصُ
وعال:  جلَّ  وقولــــه  عمران111(،  )آل  وَن﴾  ُيْنرَصُ ال  ُثمَّ  اأَلْدباَر  وُكُم  ُيَولُّ ُيقاتُِلوُكْم 
)األحزاب15(، ولعل يف هذه  وَن اأَلْدباَر﴾  ُيَولُّ َقْبُل ال  ﴿َوَلَقْد كاُنوا عاَهُدوا اهلَل ِمْن 
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االستعامالت القرآنية ما يدل داللة أكيدة عىل أن الفشل واهلزيمة ستكون من نصيب 
املرشكني يف لقاءاتم مع املؤمنني.

ولقد عدل السياق إىل طريقة الكناية عن االهنزام إمعانًا يف إذالل املرشكني، ألن 
تولية األدبار هي فعل من خارت عزيمته وجبن ومل يقَو عىل املواجهة يف احلرب ألن 
املنهزم حيول ظهره إىل جهة الطالب، هربًا إىل ملجأ وموئل يؤول إليه منه خوفًا عىل 

نفسه، والطالب يف إثره، فدبر املطلوب حينئذ يكون ماذيًا وجه الطالب. 

باملؤمنني  الرضر  إليقاع  أمرهم  مجعوا  مهام  املرشكني  بأن  إشعار  السياق  ويف 
﴿َوإِْن  تعاىل:  قوله  يف  الزخمرشي  يقول  بيشء،  يظفروا  أن  غري  من  منهزمون  فإهنم 
وَن﴾: )فإن قلَت: هال جزم املعطوف يف قوله  وُكُم اأَلْدباَر ُثمَّ ال ُيْنرَصُ ُيقاتُِلوُكْم ُيَولُّ
)ثم ال ينرصون(... قلُت: لو جزم لكان نفي النرص مقيدًا بمقاتلتهم كتولية األدبار، 
وحني رفع كان النفي وعدًا مطلقًا، كأنه قال: ثم شأهنم وقصتهم التي أخربكم عنها 
ينهضون  وال  والقوة،  النرص  عنهم  منتٍف  خمذولون  أهنم  التولية  بعد  هبا  وأبرشكم 
بجناح، وال يستقيم هلم أمر()43(، أي: إن )ينرصون( يف اآلية الكريمة إنام مل جيزم، 
ألنه ليس معطوفًا عىل اجلواب، بل هو إخبار جديد، ليس مرشوطًا باملقاتلة، فكأن 

املعنى: ثم أخربكم أهنم ال ينرصون أو أن يكون عىل إرادة احلال)44(.

إِْذ  ُحَننْيٍ  ﴿َوَيْوَم  تعاىل:  قال  أيضًا،  املسلمني  شأن  يف  االستعامل  هذا  وذكر 
ْيُتْم  َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعْنُكْم َشْيئًا َوضاَقْت َعَلْيُكُم اأَلْرُض باِم َرُحَبْت ُثمَّ َولَّ
ُمْدبِِريَن﴾ )التوبة25(، وإنام خص سبحانه )يوم حنني( بالذكر من بني أيام احلرب، 
ألن املسلمني اهنزموا يف أثناء القتال، ثم عاد إليهم النرص، فتخصيصه بالذكر، ملا فيه 
من العربة بعد التولية عن رسول اهلل ، ألن النرص معقود بامتثال أوامره التي هي 
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أوامر اهلل سبحانه)45(.

وُهُم  ُتَولُّ َفال  َزْحفًا  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َلِقيُتُم  إِذا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأهيُّ ﴿يا  تعاىل:  وقال 
)األنفال15(، وقد ورد احلال )زحفًا( مصدرًا جامدًا، وقد كثر يف السامع  اأَلْدباَر﴾ 
الصحيح ورود احلال مصدرًا، ومنه قوله تعاىل: ﴿ُثمَّ اْدُعُهنَّ َيْأتِيَنَك َسْعيًا﴾ )البقرة 
ا َوَعالنَِيًة﴾ )البقرة274(،  ْيِل َوالنَّهاِر رِسًّ ْم بِاللَّ ِذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمواهَلُ 260(، وقوله: ﴿الَّ

هبذه  احلال  جميء  النحويون  يعدَّ  مل  الكثرة  هذه  من  الرغم  وعىل  كثري،  ذلك  وغري 
الصورة حقيقيًا ومحلوا ذلك عىل االتساع إال املربد جعل احلال املصدر حقيقيًا، إن 
اإلقبال، وتابع  نوع من  الركض  )أقبل ركضًا(، ألن  نوع من عامله نحو:  فيه  كان 
النحويني فيام عدا ذلك)46( وال مسوغ إلنكار النحويني قياس احلال املصدر، لكثرته 

يف السامع، كثرة تعضد قياسه.

ِْم َيْوَمئٍِذ  ومن استعامل هذه املادة أيضًا يف شأن املسلمني قوله تعاىل: ﴿َوَمْن ُيَوهلِّ
فًا لِِقتاٍل َأْو ُمَتَحيِّزًا إىِل ِفَئٍة َفَقْد باَء بَِغَضٍب ِمَن اهللِ﴾ )األنفال16(.  ُدُبَرُه إاِلَّ ُمَتَحرِّ

ونستشف من سياق اآلية وجهًا بالغيًا مميزًا ؛ إذ حذفت اجلملة املضافة بأكملها 
يف قوله تعاىل: ﴿َيْوِمئٍِذ﴾ أي: يومئذ لقيتم الكفار، اكتفاء بام قبلها، وهو قوله تعاىل: 
وُهُم اأَلْدباَر﴾ والغرض من  ِذيَن َكَفُروا َزْحفًا َفال ُتَولُّ ِذيَن آَمُنوا إِذا َلِقيُتُم الَّ ا الَّ َ ﴿يا َأهيُّ

ذلك التهويل.

4ـ الذّل: يدل )الذّل( يف أصل اللغة عىل: اخلضوع واالستكانة واللني، فالذّل: 
أذله  منه:  ويقال  وأذلة،  أذالء  قوم  من  واملذلة  الذل  بنّي  ذليل  ورجل  العّز،  ضد 

واستذله وتذلَّل له، أي: خضع)47(. 
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والذليل: هو الذي يغلب عليه كل يشء سواء أكان بالقهر، كقوله تعـــــــاىل: 
ُة َوامْلَْسَكَنُة﴾ )البقرة61(، أم باالختيار، قال تعاىل: ﴿َواْخِفْض  لَّ َبْت َعَلْيِهُم الذِّ ﴿َورُضِ

ِة﴾ )اإلرساء24(. مْحَ لِّ ِمَن الرَّ هَلُام َجناَح الذُّ

ذّل  )اخلزي:  بقوله:  واخلزي  الذل  بني   )#395( العسكري  هالل  أبو  ق  وفرَّ
مع افتضاح، وقيل: هو االنقامع، لقبح الفعل، واخلزاية: االستحياء، ألنه انقامع عن 
اليشء ملا فيه من العيب()48( وفّرق بني الذل و الضعة بـ )أّن الضعة ال تكون إال بفعل 

اإلنسان بنفسه، وال يكون بفعل غريه وضيعًا كام يكون بفعل غريه ذلياًل()49(.

ملمح  وثمة  الكريم)50(،  القرآن  من  موضعًا   )24( يف  املادة  هذه  ذكرت  وقد 
داليل يلحظ يف آيتني من آي الذكر احلكيم، ورد فيهام لفظ )الذلة(،مها: قوله تعاىل: 
َيْكُفُروَن  كاُنوا  ْم  ُ بَِأهنَّ ذلَِك  اهللِ  ِمَن  بَِغَضٍب  َوباُؤ  َوامْلَْسَكَنُة  ُة  لَّ الذِّ َعَلْيِهُم  َبْت  ﴿َورُضِ
)البقرة61(،  َيْعَتُدوَن﴾  َوكاُنوا  َعَصْوا  باِم  قِّ ذلَِك  احْلَ بَِغرْيِ  بِيِّنَي  النَّ َوَيْقُتُلوَن  اهللِ  بِآياِت 
ُة َأْيَن ما ُثِقُفوا إاِلَّ بَِحْبٍل ِمَن اهللِ َوَحْبٍل ِمَن النَّاِس  لَّ َبْت َعَلْيِهُم الذِّ وقوله تعاىل: ﴿رُضِ
بِآياِت اهللِ  َيْكُفُروَن  ْم كاُنوا  ُ بَِأهنَّ امْلَْسَكَنُة ذلَِك  َعَلْيِهُم  َبْت  َورُضِ ِمَن اهللِ  بَِغَضٍب  َوباُؤ 

َوَيْقُتُلوَن اأَلْنبِياَء بَِغرْيِ َحقٍّ ذلَِك باِم َعَصْوا َوكاُنوا َيْعَتُدوَن﴾ )آل عمران112(.

الثانية منكرًا، والذي يظهر أن  ففي اآلية األوىل ورد لفظ )احلق( معرفًا، ويف 
تنكري احلق يف هذه اآلية جاء يف مقام الزيادة يف الذم واملبالغة يف التشنيع. واستدل 
بعض العلامء عىل أن موطن الذم والتشنيع يف اآلية الثانية التي ورد فيها لفظ )احلق( 
أنه يف اآلية األوىل  بأدلة منها:  فيها معرفًا  التي ورد  منكرًا أكرب منه يف اآلية األوىل 
مجعت )الذلة واملسكنة( يف موضع واحد معًا من دون تأكيد، ويف الثانية أّكد وكّرر 
ُة َأْيَن ما ُثِقُفوا﴾ فجعلها عامة، ثم قـــــــــــــال:  لَّ َبْت َعَلْيِهُم الذِّ وعّمم فقال: ﴿رُضِ
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َبْت َعَلْيِهُم امْلَْسَكَنُة﴾ فالفعل وحرف اجلر زيادة يف التوكيد.  ﴿ َورُضِ

يف  كثرة  مجع  وجمموعًا  األوىل،  اآلية  يف  قلة  مجع  جمموعًا  )النبيني(  لفظ  ورود 
الثانية، فـالتشنيع عليهم والعيب عىل فعلهم وذمهم يف سورة آل عمران أشد، ومن 

هنا يتبني أن التعريف يف آية البقرة أليق، والتنكري يف آية آل عمران أليق)51(.

ونلحظ يف سياق اآليتني أسلوبا بالغيا متميزا هو )االستعارة(، فـ )رضب الذلة 
أثرمها  وظهور  لليهود،  واملسكنة  الذلة  مالزمة  عىل  داللة  فيهام  املسكنة(  ورضب 

فيهم، فال خالص هلم منهام، فهام ميطتان هبم، كام ترضب اخليام والقباب)52(. 

القرآن  عرّب  اإلسالم،  عىل  وخطرًا  للمسلمني  عداوة  أشد  املنافقون  كان  وملا 
اأَلَذلِّنَي﴾  يِف  ُأولئَِك  َوَرُسوَلُه  اهلَل  وَن  ادُّ حُيَ ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ  بقوله:  ذهلم  عن  الكريم 
)يف(  اجلر  بحرف  وسبقها  )األذلني(،  التفضيل  صيغة  استعامل  ومن  )املجادلة20(، 

الدال عىل التمكن يف اليشء، مع اسم اإلشارة )أولئك( يستفاد أن الذلة قد تركزت يف 
هؤالء وجبلوا عليها، فال ترى أحدًا أذل منهم يف الدنيا بإظهار اهلل أضغاهنم وإطالع 
املسلمني عىل حقيقة نواياهم اخلبيثة وانكسار شوكة نفاقهم بانتصار اإلسالم وعلو 

شأنه، كام أهنم أذالء يف اآلخرة، ألهنم يف الدرك األسفل من النار.

ُكُم  وُوصف املؤمنون بالذلة أيضًا، قال تعاىل يف شأن غزوة بدر: ﴿َوَلَقْد َنرَصَ
اهلُل بَِبْدٍر َوَأْنُتْم َأِذلٌَّة﴾ )آل عمران 123(، ومن سياق اآلية يفهم أن املراد بالذلة: الذلة 
الظاهرية، كقلة عددهم يف املعركة فقد كانوا ثالثامئة وثالثة عرش رجال ليس معهم 
من املنعة ما يقيهم بأس عدوهم، أو: أن املراد هبا استذالل املرشكني هلم قبل املعركة، 

ونظرتم إليهم بأهنم قليلون أذلة)53(.
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يدّل عىل كرب  واحد  والظاء أصل  والياء  )الغني  فارس:  ابن  قال  الغيظ:  5ـ 
وقال  وغياظ()54(،  غائظ  ورجل  يغيظني  غاظني  يقال:  غريه  من  باإلنسان  يلحق 
عند  والغيظ  للعاجز()55(،  كامن  غضب  )الغيظ:   :)#400 حدود  )يف  اجلوهري 
العسكري بني  أبو هالل  لالنتقام)56(، وفرق  الدم  الغضب وفوران  الراغب: شدة 
الغيظ:  وأما  عليه،  للمغضوب  الرضر  إرادة  )الغضب:  بأن:  والغيظ(  )الغضب 
فيقرب من باب الغم، لذلك جيوز أن يغتاظ اإلنسان من نفسه وال جيوز أن يغضب 

عليها، إذ ليس من املعقول أن يريد اإلنسان الرضر لنفسه()57(.

وقد ذكرت هذه اللفظة يف )11( موضعًا يف القرآن الكريم)58(، واستعملت يف 
ِذيَن َكَفُروا  شأن املؤمنني ويف شأن املرشكني؛ قال تعاىل يف غزوة اخلندق: ﴿َوَردَّ اهلُل الَّ
بَِغْيِظِهْم﴾ )األحزاب25(، أي: ردهم سبحانه متلبسني بغيظهم الذي كانوا عليه من 

أول دعوته  إىل زمان هزيمتهم يف هذه املعركة الفاصلة)59(.

ويف استعامل )الباء( وإضافة )الغيظ( إىل )ضمريهم( داللة عىل أن الغيظ قد 
البس قلوهبم ونفوسهم وكياهنم كله واستقر فيه فال خالص هلم منه.

وعرّب سبحانه عن )غيظ( فرعون عىل موسى  وصحبه، فقال: ﴿إِنَّ هُؤالِء 
ْم َلنا َلغائُِظوَن﴾ )الشعراء54-55(، والتعبري بـ )اسم الفاعل  ُ ِذَمٌة َقِليُلوَن * َوإهِنَّ َلرِشْ
فرعون،  إغاظة  يف  املؤمنني  استقرار  عىل  داللة  فيه  بالالم(  تأكيده  مع  فرعون  من 
والقضاء  استئصاهلم  ماولة  يف  إذن  العذر  فله  صفوه،  وتكدر  تؤذيه  أعامل  بفعل 
عىل دعوتم، كام أن فيه إشارة إىل أن هذه الفئة القليلة كانوا طائفة صادقة اإليامن، 
ثابتة اجلنان، ال تعبأ بجربوت فرعون وطغيانه، بل يصدر عنها عمل يغيظ صدره، 
نفسه )غائظون(  املعظم  الواحد  )الغيظ( إىل ضمري  إسناد  ويسلب راحته)60(، ويف 



م.م.د. هاشم جعفر حسني

113 العددان األول والثاين ... رمضان 1433# /آب 2012م

إشعار بأن الغيظ قد استوىل عىل املغتاظ، ومتكن من كيانه كله. 

ُقُلوهِبِْم﴾  َغْيَظ  ﴿َوُيْذِهْب  فيه:  وتعاىل  سبحانه  فقال  املؤمنني(  )غيظ  وأما 
)التوبة15(.

عليهم،  يستوِل  مل  الغضب  بأن  إشعار  )القلوب(  إىل  هنا  )الغيظ(  إسناد  ويف 
ويتمكن منهم، ويستقر فيهم، ألن يف الغضب املستمر تعطياًل للملكات اإلنسانية 
األخرى، بل غضب املؤمنني زائل برمحة اهلل ولطفه هبم، وَمنِِّه عليهم بالنرص، وإعالء 

كلمة الدين، وإنجاز مواعيده سبحانه هلم.
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...نتائج البحث...

توصل البحث إىل نتائج مثمرة منها:

كشف البحث عن طائفة من األلفاظ التي استعملها القرآن الكريم، للداللة . 1
والغلبة،  والبرشى،  واألمر،  )األخذ،  وهي:  املعركة،  ساحة  يف  النرص  عىل 
القتال،  يف  اهلزيمة  عىل  للداللة  استعملت  أخرى  وطائفة  والنرص(.  والفتح، 

وهي )األذى، والترشيد، والتولية، والذل، والغيظ(.

أو . 2 النرص  عىل  الدالة  املفردات  من  بعض  معاين  بني  التفريق  البحث  حاول 
اهلزيمة ومقابالتا من املفردات اللغوية، اعتامدًا عىل سياق اآليات التي وردت 
فيها األلفاظ، مثل الفرق بني )الثقف والوجدان(، وبني )الذل واخلزي( وبني، 

)الغيظ والغضب(.

الفعل . 3 حصول  يف  املبالغة  عىل  للداللة  )التضعيف(،  العزيز  التنزيل  استعمل 
وليكتسب اللفظ معنى قويًا، ال يكون من دون تضعيف، كام يف قوله تـــعاىل: 

ْد هِبِْم َمْن َخْلَفُهْم﴾ )األنفال57(. ﴿َفرَشِّ

انامز التعبري القرآين برقة التخاطب املوجه إىل املسلمني، وشدته عىل الكافرين، . 4
إىل  اخلطاب  وجه  )التوبة15(،  ُقُلوهِبِْم﴾  َغْيَظ  ﴿َوُيْذِهْب  تعاىل:  قوله  ففي 
ويف  كلها،  أجسادهم  دون  املؤمنني  قلوب  عىل  مقصور  فيه  والغيظ  املسلمني 
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هذا داللة عىل أن هذا الغيظ طارئ غري متمكن منهم، أما يف قوله تعاىل: ﴿َوَردَّ 
الضمري )هم(  إىل  )الغيظ(  فإسناد  )األحزاب25(؛  بَِغْيِظِهْم﴾  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ اهلُل 
فيه الداللة عىل أنه غيظ كبري قد أتى عىل كياهنم كله، ومتّكن يف نفوسهم، فلم 

يقترص أثره عىل القلب وحده، بل قّر قراره فيهم فال خالص هلم منه.

.................................................
اللغة68/1)ابن فارس، أمحد بن زكريا ت 395هـ، تح عبد السالم ممد ( 1 ينظر: مقاييس 

هارون، دار الفكر، بريوت،1979م(. وينظر: الصحاح559/2 )اجلوهرى، إسامعيل بن 
محاد، ت يف حدود 400هـ، تح أمحد عبد الغفور عطار، دار الكتاب العريب،مرص(.

دار ( 2 الباقي، مطبعة  عبد  فؤاد  الكريم)أخذ(، )ممد  القرآن  املفهرس أللفاظ  املعجم  ينظر: 
الكتب املرصية، القاهرة،1945م(.

اهلل ( 3 الكريم250)مقاتل بن سليامن، ت150هـ، تح عبد  القرآن  ينظر: األشباه والنظائر يف 
ممود شحاته، اهليأة املرصية العامة للكتاب، القاهرة،1975م(. وينظر: الوجوه والنظائر 
يف القرآن الكريم 264 )هارون بن موسى، ت170هـ، تح د. حاتم صالح الضامن، دار 

احلرية للطباعة، بغداد، 1989م(.
العريب، ( 4 الكتاب  ت538هـ،دار  عمر،  بن  ممود  الكشاف561/3)الزخمرشي،  ينظر: 

بريوت(.
املثلث 312/1-314 )البطليويس، عبد اهلل بن ممد،ت521هـ، تح د. صالح الفرطويس، ( 5

دار احلرية، بغداد،1982م(.
صادر، ( 6 دار  711هـ،  ت  مكرم،  بن  ممد  منظور،  العرب127/1)ابن  لسان  ينظر: 

بريوت،1968م(.
ينظر: األشباه والنظائر192- 195.( 7
ينظر: الكشاف 194/2.( 8
ينظر: التحرير والتنوير26/4)ممد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنرش(.( 9

من بالغة القرآن164)د. أمحد بدوي، مطبعة هنضة مرص، القاهرة، ط3، 1950م(.( 10
مقاييس اللغة252-251/1.( 11
املفردات يف غريب القرآن 47-48)الراغب األصفهاين، احلسني بن ممد، ت 502هـ، تح ( 12
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ممد سيد كيالين، دار املعرفة للطباعة، بريوت(.
الكشاف 104/1.( 13
ينظر: املعجم املفهرس )برش(.( 14
دار ( 15 أمحد،  فاضل  ممود  تح  الزبري،  بن  أمحد  )الغرناطي،   ،170/1 التأويل  مالك  ينظر: 

النهضة العربية، بريوت،1985م(. وينظر: التعبري القرآين 68)د. فاضل صالح السامرائي، 
جامعة بغداد، بيت احلكمة 1986-1967م(.

ينظر: مقاييس اللغة 288/4، واملفردات 363.( 16
ينظر: املعجم املفهرس )غلب(.( 17
ينظر: تفسري النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل( 126/1 )النسفي، عبد اهلل بن أمحد، ( 18

ت710هـ، دار الكتاب العريب، بريوت،1978م(.
ينظر: معاين القرآن للفراء319/2)الفراء، حييى بن زياد ت 207 هـ، تح ممد عيل النجار ( 19

وإسامعيل شلبي وعيل النجدي، القاهرة،1955-1972م(.
صفوة البيان ملعاين القرآن508 )الشيخ حسنني ممد خملوف، دار الفكر، 1981م(.( 20
إحياء ( 21 دار  671هـ،  ت  أمحد،  بن  ممد  القرآن265/4)القرطبي،  ألحكام  اجلامع  ينظر: 

الكتب العربية، بريوت، 1988م(.
ينظر: مقاييس اللغة 469/4، والصحاح 389/1.( 22
ينظر: املعجم املفهرس )فتح(.( 23
الكشاف 332/4.( 24
ينظر: تفسري النسفي 404/1.( 25
ينظر: صفوة البيان 298.( 26
ينظر: مقاييس اللغة508/4، ولسان العرب 524/11.( 27
ينظر: املعجم املفهرس)نرص(.( 28
ينظر: األشباه والنظائر239-241، والوجوه والنظائر251-250.( 29
ينظر: التعبري القرآين 155.( 30
احلديثة، ( 31 النرص  745هـ،مطابع  ت  يوسف،  بن  ممد  حيان،  /178)أبو   7 املحيط  البحر 

الرياض(.
ينظر: مقاييس اللغة78/1، والصحاح 126/6.( 32
ينظر: املعجم املفهرس)أذى(.( 33
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ينظر: الكشاف 401/1.( 34
ينظر: الصحاح 49/1، ولسان العرب 237-236/3. ( 35
ينظر: تفسري غريب القرآن 179)ابن قتيبة عبد اهلل بن مسلم، ت 276هـ، تح السيد أمحد ( 36

صقر، دار الكتب العلمية، بريوت، 1978م(.
العرب 90 )د. متام حسان، عامل ( 37 اللغوي عند  ينظر: األصول دراسة أبستمولوجية للفكر 

الكتب،  القاهرة،2004م(.
ينظر: الكشاف 231/2، والتحرير والتنوير 10/ 50.( 38
ط7،1984م(.( 39 املرصية،  األنجلو  مكتبة  أنيس  إبراهيم  48)د.  اللغوية  األصوات  ينظر: 

بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  جرب،  عالء  ا4)د.  العرب  عند  الصوتية  املدارس  وينظر: 
2006م(.

ينظر: مقاييس اللغة 41/6.( 40
ينظر: املعجم املفهرس )ويل(.( 41
ينظر: املفردات 533.( 42
الكشاف 455/1.( 43
ينظر معاين النحو380/3)د. فاضل السامرائي، مطابع دار احلكمة،بغداد، 1991م(.( 44
ينظر: التحرير والتنوير 155/1.( 45
ينظر: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك3/3-4)ابن هشام، عبد اهلل بن هشام، ت 761هـ، ( 46

دار الفكر للطباعة، ط6، 1974(.
ينظر: مقاييس اللغة 345/2، والصحاح 1701/4.( 47
حسام ( 48 تح  ت395هـ،  اهلل،  عبد  بن  احلسن  العسكري،  هالل  )أبو   207 اللغوية  الفروق 

الدين القديس، دار الكتب العلمية، بريوت،1981م(.
املصدر نفسه 208.( 49
ينظر: املعجم املفهرس )ذلل(.( 50
التعبري القرآين 171.( 51
ينظر: الكشاف 145/1، والتفسري الكبري )مفاتيح الغيب( 102/3 )الفخر الرازي، ممد ( 52

بن عمر، ت606هـ، املطبعة البهية املرصية، 1938م(.
ينظر: الكشاف 411/1.( 53
ينظر: مقاييس اللغة 56/3.( 54
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الصحاح 1176/3.( 55
ينظر: املفردات 368.( 56
الفروق اللغوية 106.( 57
املعجم املفهرس )غيظ(.( 58
ينظر: تفسري النسفي 310/3.( 59
ينظر: الكشاف252/2.( 60



تأليف
أ. د. سعيد جاسم الزبيدي

قسم اللغة العربية / جامعة نزوي
سلطنة عمان
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...ملخص البحث...

أن  بعد  النحوي،  املصطلح  اشكاليات  بدراسة  يقوم  أن  البحث  هذا  حاول 
التي اهتمت بتجويد املصطلح بوجه عام  تتّبع جمموعة كبرية من املعاجم والكتب 
واملصطلح النحوي بوجه خاص، وقد ُقّسَم البحث عىل ثالثة ماور: تكّفل األول 
الواحد،  املوضوع  يف  النحوي  املصطلح  كتعدد  املصطلح  اشكاالت  بعض  بيان 
واخلالف النحوي بني البرصيني والكوفيني، وبعض املصطلحات املشرتكة يف أكثر 
من  جمموعة  عليه  ومستدركًا  موازنًا  الكويف  املصطلح  فخّص  الثاين  أما  كلمة،  من 
املصطلحات، أما الثالث فعرض ملجموعة من املصطلحات ليست كوفية كالتفسري، 

واجلحد واخلفض، وغريها.

وكان من وراء طرح هذه االشكاليات، هو حتفيز الباحثني للعمل عىل دراسات 
مستقلة الستقراء املصطلحات كافة، والنظر فيها وتقديم حلول ناجعة هلا.
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...القسم األول...
المقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

إىل  يدفع  ما  ألفاظ«)1(  صناعة  »لكّل  )ت#255(:  اجلاحظ  عبارة  يف  لعّل 
استقراء هذه )األلفاظ( عىل وفق أّي علم من علوم تراثنا، وما أكثرها! ألهنا منطلق 
و)مواضعاتا()4(  و)كلياتا()3(،  العلوم،  تلك  )مفاتيح()2(  عىل  للوقوف  صالح 
و)اصطالحاتا()5( التي ال بّد من فهمها فهاًم صحيحًا؛ ليبنى عليها ما ُيبنى، وصواًل 

إىل تقويمها.

نشأة،  النحوي:  املصطلح  تناولت  عدة)6(  دراسات  املنطلق هنضت  هذا  ومن 
واضحة  صورة  تقديم  ــ  زالت  وما  ــ  وحاولت  ونقدًا،  وتوثيقًا،  ونسبة،  وتطورًا، 
له يف توحيده، وشيوع استعامله بام ال يثري لبسًا، ويسبب اختالفًا. وترجحت تلك 

الدراسات بني مقاربة التوفيق يف مهمتها، والقصور فيها، ومنها:

• املصطلحات النحوية نشأتا وتطورها للباحث السيد أبو العزم إبراهيم، رسالة 	
1397هـ  سنة  القاهرة،   / العلوم  دار  كلية  إىل  قدمت  منشورة  غري  ماجستري 
اللمحة،  عند  وقفت  مبترسة،  »كانت  الباحثني:  أحد  فيها  قال  /1977م. 
متتد  هلا  أّرخ  التي  املدة  ألن  )االستعجال(  بـ  ووصفها  باإلشارة«)7(.  واكتفت 
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أربعة عرش قرنًا! وأرى هذا صحيحًا.

• املصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث اهلجري، للباحث 	
شؤون  عامدة  نرشتا  مطبوعة،  ماجستري  رسالة  وهي  القوزي،  محد  عوض 
املكتبات، جامعة الرياض، سنة 1401هـ /1981م. وحسنًا فعل حني وقف 
عىل أواخر القرن الثالث اهلجري، تابع فيها إرهاصات النشأة، وعدم استقرار 
املصطلح، لكنه مل ينُج مما وقع فيه القدماء من ختليط، وعصبية مذهبية، وخطأ 

يف نسبة هذا املصطلح، أو ذاك ألهل البرصة، أو أهل الكوفة.

وهناك أمر ينبغى ملن يتصدى لدراسة )املصطلح النحوي( أن واضعيه مل يلتفتوا 
إىل داللة لفظ )مصطلح( فقد نجد مصطلحًا برصيًا مل يتفق عليه البرصيون مجيعًا، 
وسارت  القدماء،  كتب  نسبت  وقد  الكوفيني،  مجيع  به  يأخذ  مل  كوفيًا  ومصطلحًا 
اخلالف  باب  فتح  مما  بعينه،  نحوي  إىل  املصطلح  هذا  عنهم  نقل  من  كتب  عليه 
عليه مفتوحًا، فضاًل عام جيب االتفاق عليه أن يكون املصطلح جامعًا مانعًا كرشط 
إلينا من  مما وصل  املنطق، وهذا غري ملحوظ يف قسم  أهل  عند  التعريف(  )احلّد: 
العربّية  ومشكلة  اللغوّية  )املباحث  كتابه  يف  جواد  مصطفى  وأشار  املصطلحات! 
العرصّية – الدار العربّية للموسوعات / بريوت، ط1، سنة 2012م، ص8( فقال: 
»أتْيُت بذلك مثااًل لتقصري اللغوّيني يف تقييد االصطالحات عىل اختالف رضوهبا 
اللغوّيني يف  منها«. وحُيّدد مصطفى جواد مسؤولّية  العربّية األصل  وأصوهلا حتى 
أهّنم مل ُيعنوا باملصطلحات وُيضيف: »كان عليهم أْن جيمعوا عامة ما ورد منها يف 

كتب العلوم والفنون واآلداب«.

ومما نرش من الدراسات التي عنيت باملصطلح النحوي: 
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• الرتبية 	 جملة  يف  منشور  بحث  إبراهيم،  توفيق  الدين  ميي  الكويف،  املصطلح 
والعلم، كلية الرتبية، جامعة املوصل، العدد األول، سنة 1979م.

• معجم املصطلحات العربية يف اللغة والنحو، جمدي وهبي كامل، مكتبة لبنان، 	
بريوت، 1979م.

• املصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث اهلجري، عوض محد 	
القوزي، نرش عامدة شؤون املكتبات، جامعة الرياض، 1401# /1981م.

• معجم الشامل يف علوم العربية ومصطلحاتا، ممد سعيد أسرب وبالل اجلندي، 	
دار العودة، بريوت، سنة 1981م.

• معجم النحو، عبد الغني الدقر، الرشكة املتحدة، بريوت، ط: 2، سنة 1402هـ 	
/1982م. والعنوان يرتجح بني موضوعات النحو وعنواناتا، واملصطلحات 

النحوية.

• يف املصطلح الكويف موازنة واستدراك، سعيد جاسم الزبيدي، بحث منشور يف 	
وقائع املؤمتر الثالث لكلية الفقه، النجف األرشف، 1988م.

• دار 	 الغني،  عبد  العظيم  عبد  أمحد  حتليلية،  نقدية  دراسة  النحوي  املصطلح 
الثقافة، القاهرة، سنة 1990م.

• محد 	 بن  اهلل  عبد  مدلوالتا،  وحتليل  دراستها  الكويف،  النحو  مصطلحات 
اخلثران، هجر للطباعة والنرش، القاهرة، سنة 1990م.

• املصطلح النحوي واللغوي يف كتاب العني، صاحب أبو جناح، بحث مقدم 	
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الريموك، األردن، سنة  اآلداب، جامعة  كلية  النقد األديب اخلامس،  إىل مؤمتر 
1994م.

• األردن، 	 أسامة،  دار  الزبيدي،  جاسم  سعيد  كوفية،  ليست  مصطلحات 
1994م.

• ماهر 	 أرشف  ــ  معجمي  وكشاف  دراسة  ــ  النحو  أصول  علم  مصطلحات 
النواجي، دار غريب القاهرة، سنة 2001م.

• اللبدي، مؤسسة 	 النحوية والرصفية، ممد سمري نجيب  معجم املصطلحات 
الرسالة، بريوت، ودار الفرقان، األردن، د.ت.

• ومهدي 	 حسان،  متام  املحدثني،  النحاة  عىل  وأثره  الكويف  النحوي  املصطلح 
املخزومي، نموذجني، حدوارة عمر، دار اإلتقان، سنة 2004م.

• تطور املصطلح النحوي البرصي من سيبويه حتى الزخمرشي، حييى عطية عبابنة، 	
عامل الكتب احلديث، نرش جدارا للكتاب العاملي، األردن، سنة 2006م.

• أوراق الندوة الدولية التي عقدتا وحدة الدراسات العامنية بجامعة آل البيت، 	
سنة  متوز  23ــ25   / 1427هـ  سنة  اآلخرة  مجادى   / 27ــ29  يف  األردن 

2006م وفيها: 

محد . 1 عوض  النحوية،  املصطلحات  صناعة  يف  أمحد  بن  اخلليل  جهود 
القوزي، من ص755 ــ 774.

مسامهة اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف وضع املصطلح، ممد زرمان، من . 2
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ص777ــ 820.

من . 3 بسندي،  الكريم  عبد  خالد  العني،  كتاب  يف  النحوي  املصطلح 
ص823ــ866.

• وقفت عىل موقع www.dhfaaf يف االنرتنت فوجدت ما يأيت: 	

األسس النظرية يف دراسة املصطلح النحوي، ممد ذنون يونس فتحي.. 1

املصطلح النحوي وتفكري النحاة، توفيق قريرة.. 2

بعض مصطلحات النحو الكويف يف معاين القرآن للفراء، سلطان بن ممد . 3
املطريف. 

التعدد املصطلحي وأثره يف الدرس النحوي، خالد هدنة.. 4

املصطلح النحوي بني البرصيني والكوفيني، للباحثني: باسل فيصل سعد . 5
أمحد،  سلمى  بنت  سلمى  وحاجة  القصريي،  اهلل  عبد  وموفق  الزعبي، 

ورمزي عارفني.

وربام فاتنا كتاب أو بحث تناول )املصطلح النحوي( ومل نقف عليه، إنام حاولنا 
أن نشري إىل ما وقع بأيدينا، هذا فضاًل عمن تناوله الباحثون الذين درسوا شخصية 
نحوية منذ )اخلليل بن أمحد الفراهيدي( حتى )مهدي املخزومي ومتام حسان( فقد 
وقفوا عىل املصطلحات النحوية التي استعملها هؤالء النحاة، ورصدوا تأثريهم يف 

معارصهيم والحقيهم، مما تصعب هنا اإلشارة إىل تلك اجلهود املخلصة.

العربية،  ودارس  للقارئ،  نقدم  أن  الثالثة  بمباحثها  الدراسة  هذه  يف  حاولنا 
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ومتعلمها، فضاًل عن باحثيها دراسة يف أهم إشكاليات املصطلح النحوي من خالل 
التي امتدت أربعني عامًا  املتواصلة  العربية، وقراءاتنا  املتواضعة يف تدريس  جتربتنا 

ونّيفًا، لعلنا نسهم يف خدمة العربية لغة التنزيل، واهلل املوفق للصواب.
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... المبحث األول...
من إشكاليات المصطلح

أواًل: تعدد المصطلح النحوي في الموضوع الواحد

إّن توحيد )املصطلح()8( يف كل علم مطمح ما زال بعيد املنال، ومهمة علمية 
تضامنية ينبغي هلا تضافر اجلهود: أفرادًا، ومؤسسات، عىل الرغم مما ُبِذل حتى اآلن 
من جهد، به حاجة إىل التواصل الستكامل ما أنجز، وال نغفل ما قام به علامء أفاضل، 

ومؤسسات علمية رصينة كمجامع اللغة، وغريها.

بجامعة  املصطلحية  الدراسات  معهد  بتأسيس  حظينا  أن  الطالع  حسن  ومن 
 / بفاس  املهراز  بظهر  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  اهلل،  عبد  بن  ممد  سيدي 
اململكة املغربية الذي يصدر جملة حولية مكمة )دراسات مصطلحية(، وما زال دور 
)املصطلحات(،  بتتبع  عنيت  معجامت  صدور  عن  فضاًل  مدودًا،  واملجلة  املعهد، 

وقدمت خدمة فائقة للعربية ودارسيها مثاًل:

• معجم املصطلحات العربية يف اللغة واآلداب، جمدي وهبي كامل، مكتبة لبنان، 	
سنة 1979م.

• وبالل 	 أسرب،  سعيد  ممد  ومصطلحاتا،  العربية  علوم  يف  الشامل  معجم 
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اجلندي، دار العودة، بريوت، سنة 1981م.

• معجم النحو، عبد الغني الدقر، الرشكة املتحدة، بريوت، سنة 1982م.	

• معجم مصطلحات علم اللغة، ممد حسن باكال ورفاقه، سنة 1983م.	

• دار 	 اللبدي،  نجيب  سمري  ممد  والرصفية،  النحوية  املصطلحات  معجم 
الفرقان، األردن، سنة 1985م.

• معجم املصطلحات اللغوية، رمزي بعلبكي، سنة 1990م.	

• سنة 	 األردن،  أسامة،  دار  الزبيدي،  جاسم  سعيد  كوفية،  ليست  مصطلحات 
1998م.

وغري هذا كثري ال جمال الستقصائه هنا بل نمثل لإلفادة، واالطالع.

لقد هالني تعدد املصطلح النحوي وأنا أتصدى لتدريس )النحو( يف املراحل 
اجلامعية والدراسات العليا، فأقدمت عىل طرح هذه اإلشكالية منبهًا عليها، وداعيًا 

الباحثني إىل استقرائها، والوقوف عليها، ودراسة أسباهبا، وتقديم حلول مناسبة: 

أ( املمنوع من الرصف = ما ال ينرصف )غري املجرى( = متمكن غري أمكن = 
املمنوع من التنوين )املنعي(.

جرت هذه املصطلحات يف كتب النحو منذ )الكتاب( حتى يومنا، عىل اختالف 
بلفظ  اخلليل  عند  وورد  ألفاظه،  يف  وبترصف  ذاك،  أو  املصطلح،  هذا  استعامل  يف 
)املمنوع من الرصف( ينظر كتاب العني 119/7 و)ال جيري( ينظر نفسه 123/7، 

وجرت ألفاظ أخرى بعده وعىل الوجه اآليت: 
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بعنوان )هذا باب ما ينرصف، وما ال ينرصف(9، واستعمل  بابًا  أفرد سيبويه 
من  ذلك  و)منعه  رصفه(10،  يرتك  )ومما  املصطلح:  هذا  عىل  تّدل  عبارات  أيضًا 
الفّراء  واستعمل  املتمكنة(12،  غري  )األسامء  مصطلح  وذكر  االنرصاف(11، 
)ت207#( مصطلح )ال ينرصف(13، و)ترك اإلجراء(14، وتابعه املربد )ت#285( 
فعقد له بابًا يف املقتضب فقال: »هذا باب ما جيري وما ال جيري«15، وابن الرساج 
)ت316#( يف كتابه: األصول يف النحو16، وابن جني )ت392#( يف كتابه: اللمع 
السيوطي  وساّمه  التنوين(18،  من  )املمنوع  مصطلح  غريهم  وذكر  العربية17.  يف 

)املسلوب من التنوين(19، وورد عند التهانوي مصطلح )املنعي(20. 

القدامى  اختذه  والسيادة حتى  الشهرة  الرصف(  )املمنوع من  وكتب ملصطلح 
واملعارصون عنوانًا ملؤلفات جتردوا فيها لدراسة هذا من القدماء: 

قراعة،  هدى  حتقيق  ينرصف،  ال  وما  ينرصف  ما  )ت#310(:  الزجاج  ينظر 
املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، القاهرة، سنة 1391هـ /1971م.

ومن املعارصين ينظر: 

• أميل بديع يعقوب: املمنوع من الرصف بني مذاهب النحاة والواقع اللغوي، 	
دار اجليل، بريوت، ط:1، سنة 1992م.

• عبد العزيز عيل سفر: املمنوع من الرصف يف اللغة العربية، جملس النرش العلمي، 	
جامعة الكويت، ط:1، سنة 2000م.

• أدما طربية: املمنوع من الرصف معجم ودراسة، مكتبة لبنان، نارشون، ط:1، 	
سنة 2001م.
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الشكل  هبذا  الرصف(  من  )املمنوع  دراسة  يف  للتفصيل  رضورة  أرى  ولست 
من  جزءًا  تشكل  صوتية  فسحة  ألنه  واملعارصة؛  القديمة  الكتب  يف  املبسوط 
)الرضورات( يترصف هبا املتكلم: شاعرًا أم خطيبًا عىل وفق ما حيقق له االنسجام 

الصويت، ولنا يف القراءات القرآنية ما يؤيد هذا.

 = العلة  حروف   = املّد  حروف   = اجلوف  احلروف   = اهلوائية  احلروف  ب( 
املصوتات = احلروف الصائتة. 

وردت هذه املصطلحات يف كتب النحو والرصف عىل تفاوت فيها، وباختالف 
مذاهبها، وما زال الباحثون يتناقلوهنا تقليدًا، أو اختيارًا. فقد أطلق اخلليل مصطلح 
)احلروف  مصطلح  هلا  واستعمل  والياء21،  والواو  األلف  عىل  اهلوائية(  )احلروف 
واللني(23،  املد  )حروف  مصطلح  اختذ  سيبويه  نجد  حني  يف  أيضًا.  اجلوف(22 
وربام اقترص عليها بـ )حروف املّد(24، وجرى عند سيبويه أيضًا مصطلح )حروف 
)باب  ساّمه  بابًا  )ت#669(  عصفور  ابن  هلا  وأفرد  آخرون26،  فيه  وتابعه  العلة(25 
أحكام حروف العلة والزوائد(27، وكتب هلذا املصطلح الذيوع، وال سيام يف كتب 
)أصوات  مصطلح  اختار  فقد  املعارصين28،  بعض  إال  التعليم  وحلقات  الرصف 
الصائتة(  )األصوات  مصطلح  كتبه  أحد  يف  أحدهم  وعد  لرسالته،  عنوانًا  املد(29 

األكثر استعاماًل، وال أدري عالم اعتمد يف مسألة الكثرة30؟!

الرازي  الفخر  وتابعه  )املصوتات(31  مصطلح  )ت#385(  النديم  ابن  وذكر 
)ت606#(32. واستقر مصطلح )أصوات املد( عند علامء التجويد33. هذه صورة 
أخرى من ظاهرة تعدد املصطلح توضح إشكالية سائدة يف استعامل املصطلح قد 
ترجع إىل أسباب عدة، نأمل أن يتصدى هلا باحث ليوسعها استقراء ونقدًا وحتلياًل. 
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ج( البدل = الرتمجة = التكرير = املردود = التفسري = التبيني.

بدل  باب  »هذا  فقال:  كتابه،  عامة  يف  سيبويه  عند  )البدل(  مصطلح  استقر 
املعرفة من النكرة، واملعرفة من املعرفة«34، وربام ساّمه )عطف البيان(35، عىل مذهب 
»كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بداًل«36، إال يف مسألتني استثنامها 

ابن مالك37.

معاين  يف  )ت#215(  األوسط  األخفش  البدل:  مصطلح  استعامل  يف  وتابعه 
.141  ،139  ،29  ،18  ،17 الصفحات:  ينظر  فارس(،  فائز  )حتقيق  القرآن 
 ،111/3  ،63/2 24،27/1ـ28،  ينظر:  املقتضب،  يف  )ت#285(  واملربد 
211،297/4، 399ـ400.وابن الرساج )ت316#( يف كتابه األصول يف النحو، 
القرآن،  إعراب  يف  )ت#338(  النحاس  جعفر  47/2ـ48.وأبو   ،344/1 ينظر: 
جني  وابن   ،106/1 احلجة  يف  )ت#377(  258.والفاريس   ،211/1 ينظر: 
العربية،  واللمع يف  ينظر: 429/2، 450، 266/3،  )ت392#( يف اخلصائص، 
ص87، والزخمرشي )ت538#( يف املفصل، تنظر: ص121، حتى استقر مصطلحًا 
يف كتب النحو البرصية، وكتب النحو التعليمي حّتى اآلن. واستعمل نحاة الكوفة 

مصطلحات أخرى يف هذا الباب: 

• 	 ،168/1 ينظر:  القرآن،  معاين  يف  )ت#207(  الفراء  عند  ورد  الرتمجة: 
178/2، وتابعه ثعلب )ت291#( يف جمالسه، ينظر: 28/1.

• التكرير: استعمله الفراء يف معاين القرآن، ينظر: 207/1، 428، 140/2.	
• املردود: استعمله الفراء كثريًا يف معانيه، ينظر: 56/1، 71، 87، 88، 179، 	

.302 ،292
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• التفسري: ذكره الفراء يف معانيه مرادًا به البدل يف أكثر من موضع، ينظر معاين 	
 ،273  ،230  ،198  ،178  ،113  ،77  ،69/2  ،193  ،193/1 القرآن: 

.58/3 ،358

• ب 	 )البدل(  سموا  الكوفيني  أن   )#900 نحو  )ت  األشموين  ذكر  التبيني: 
خالد  وتابعه  ذلك،  ذكر  إلينا  وصل  كويف  مصدر  عىل  نقف  ومل  )التبيني(38، 

األزهري )ت905#( يف هذا39.

يف  هذا  )التبيني(  مصطلح  يستعمل  أن  يف  غضاضة  املربد)ت#285(  جيد  ومل 
املقتضب40. وعّلق شوقي ضيف عىل استعامل الكوفيني ـ وال سيام الفراء ـ تعدد هذه 
املصطلحات مقابل )البدل( فقال: »وأكثر ــ أي الفراء ــ من تسمية )البدل( تكريرًا، 
وتبيينًا، وتفسريًا، وترمجة، وكأنه بكل ذلك يريد أن يرشح معناه«41 فلم يستقر لديه 

مصطلح واحد. 

املوضوع  يف  النحوي  املصطلح  تعدد  لبيان  اخرتتا  منتخبة  مصطلحات  هذه 
الواحد مّما يستدعي الباحثني للنظر يف هذه اإلشكالية، ومثل هذا يقال يف: 

• ضمري الشأن = ضمري القصة = ضمري احلكاية = األمر = املجهول.	
• املفعول املطلق = احلدث = احلدثان = املصدر = الفعل.	
• التمييز = التبيني = التفسري = املفرّس = البيان = املفعول فيه.	
• العطف = النسق = اإلرشاك )الترشيك(.	
• النعت = الصفة = الوصف.	
• التوكيد = الصفة = التكرير = )التكرار( = الشديد = التثنية.	
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وتعددها  املصطلحات  هذه  يستقيص  استقراء  إىل  حاجة  به  كثري  هذا  ومثل   
باختالف ألفاظها.

ثانيًا: الخالف النحوي بين البصريين والكوفيين

جتىّل اخلالف النحوي بني البرصيني والكوفيني بعد )املسألة الزنبوية(42، ثم اختذ 
تشكلت  حتى  )ت#295(  وثعلب  )ت#285(،  املربد  زمن  املذهبية  العصبية  هنج 

مسائله، وأفرد هلا القدماء كتبًا وصل منها إلينا: 

• اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البرصيني والكوفيني: أليب الربكات 	
األنباري )ت#577(.

• التبيني عن مذاهب النحويني: أليب البقاء العكربي )ت#616(.	

• بكر 	 أيب  بن  اللطيف  لعبد  والبرصة:  الكوفة  نحاة  اختالف  النرصة يف  ائتالف 
الرشجي الزبيدي )ت#802(.

ولسنا هنا بصدد البحث يف أسباب اخلالف، فقد هنضت دراسات جادة بذلك، 
وإنام نذكر هنا أثر اخلالف يف املصطلح النحوي، مما يشكل عىل الدارس والباحث 

حتديد املصطلح الذي ينبغي له استعامله، واملوضوع الذي يتناوله ذلك املصطلح.

املصطلحات  من  بإزائها  يقف  وما  البرصية  املصطلحات  يبني  جدول  وهذا 
الكوفية يكفي لبيان أثر اخلالف يف صياغة املصطلح النحوي:
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املصطلح الكويفاملصطلح البرصي 

العامدضمري الفصل

الصلةاحلشو

اإلقراراإلثبات

التشديدالتوكيد

ال التربئةال النافية للجنس

االسم الثابتاجلامد

التكرير/الرتمجة/التبينيالبدل

املجهولضمري الشأن

حروف الصفاتحروف اجلر = حروف اإلضافة

املستقبل املضارع

األْيامن القسم

الدعاءالنداء

 املوقتاالسم اخلاص العلم

غري املوقت النكرة

الفعل الدائم اسم الفاعل

الفعل الواقع املتعدي

األلف مهزة القطع

األلف اخلفيفة مهزة الوصل
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القطع احلال

جيري وال جيري ينرصف وال ينرصف

املردودالعطف

وال بّد لنا من التنبيه عىل أن آراء الكوفيني قد شّوهت، بدافع العصبية املذهبية، 
أو ما وراءها، وقد أكدت الدراسات احلديثة ذلك: 

• ينظر: ممد خري احللواين، اخلالف النحوي بني البرصيني والكوفيني، وكتاب 	
اإلنصاف.

• حسن منديل العكييل، اخلالف النحوي يف ضوء ماوالت التيسري احلديثة.	

هذا  نسبة  يف  الدقة  وعدم  اخلالف،  كتب  يف  وقعت  التي  األوهام  كشفت  إذ 
الرأي أو ذاك إىل الكوفيني عىل وجه اخلصوص.

إن هذه طائفة خمتارة من مصطلحات املذهبني أوردناها للتمثيل هبا عىل إشكالية 
أخرى من إشكاليات املصطلح النحوي التي تناقلتها كتب النحاة، وكتب املصطلح 
الكوفيون  انفرد  وقد  أحيانًا.  وداللتها  نسبتها،  يف  ومهت  وقد  املعارصة،  النحوي 

بمصطلحات نحوية ليس هلا ما يقابلها عند البرصيني:

فقد استعمل الفراء مصطلح )التقريب( فقال يف قوله تعاىل: ها َأْنُتْم ُأوالِء أ. 
أين  فيقولون:  غريها،  يف  ال  التقريب،  جهة  يف  »وذلك   :119 عمران/اآلية  آل 

أنت؟ فيقول: ها أنا ذا، وال يكادون يقولون هذا أنا، وكذلك التثنية واجلمع... 
موصولة  )ها(  جعلوا  ظاهر  اسم  مع  كان  أو  تقريب،  غري  عىل  الكالم  فإذا 
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بذا، فيقولون: هذا هو، وهذان مها«43. واملراد هنا عمل اسم اإلشارة، وعّلق 
السيوطي )911#( عىل )التقريب( فقال: »وذهب الكوفيون إىل أن هذا وهذه 
إذا أريد هبام التقريب كانا من أخوات )كان( يف احتياجهام اساًم مرفوعًا وخربًا 
محد  عوض  إليه  ذهب  ما  عىل  عمر45  حدوارة  الباحث  ورد  منصوبًا...«44، 

القوزي أن املصطلح للفراء ال لسيبويه.

ومصطلح ثان هو )اخلروج( قال الفراء: »وقوله قادرين نصبت عىل اخلروج ب. 
من نجمع«46، وهذا مصطلح مل يستعمله البرصيون.

ومصطلح ثالث هو )الرصف( يوضحه الفراء يف أنه إذا اجتمع فعالن بالواو أو ج. 
الفاء أو ثّم أو »أو« يف أوله جحد أو استفهام ثم ترى ذلك اجلحد أو االستفهام 
ال يستقيم ويكون ممتنعًا من أن يكّر يف العطف فذلك هو الرصف، كقوله تعاىل: 
َتْعَلُموَن البقرة /42، قال  َوَأْنُتْم  قَّ  احْلَ َوَتْكُتُموا  بِاْلباِطِل  قَّ  احْلَ َتْلبُِسوا  َوال 
الفراء: »إن شئت جعلت وتكتموا يف موضع جزم تريد به: وال تلبسوا احلق 
»إن  وقال:  الكالم«47،  أول  ملجيئها  )ال(  فتلغي  احلق،  تكتموا  وال  بالباطل 
شئت جعلت هذه األحرف املعطوفة بالواو نصبًا عىل ما يقوله النحويون من 

الرصف«48.

شبه املفعول: استعمل الكوفيون هذا املصطلح للداللة عىل )املفعول املطلق، د. 
واملفعول فيه، واملفعول ألجله، واملفعول معه( إذ ليس عندهم مفعول حقيقي 

إال املفعول به49، ويف هذا كالم طويل يف خالفهم، وغري هذا كثري.
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ثالثًا: مصطلحات مشتركة في أكثر من علم 

منه أ.  املنتظم  اجلزء  »إنه  النحو:  ففي  علم،  من  أكثر  مشرتك يف  مصطلح  اخلرب: 
مع املبتدأ مجلة«50، ويف البالغة له تعريفات عدة51، واخرتت ما ذكره الرشيف 
ويف  والكذب«52،  للصدق  املحتمل  الكالم  »هو  قال:  )ت#816(  اجلرجاين 
احلديث: اخلرب ما جاء عن غري النبي عليه الصالة والسالم 53، وقيل: اخلرب أعم 
من احلديث مطلقًا54. واخلرب مصطلح يف التاريخ معروف. فاستعامل مصطلح 

)اخلرب( عىل هذه الوجوه يشكل إرباكًا يف الدرس والبحث. 

اإلسناد: يف عرف النحاة: »ضم إحدى الكلمتني إىل األخرى عىل وجه اإلفادة ب. 
التامة، أي عىل وجه حيسن السكوت عليه«55، وعند أهل اللغة: »إضافة اليشء 

إىل اليشء«56، وعند أهل احلديث: »هو رفع احلديث إىل قائله«57.

الداللة عىل ج.  الفراء يف  واستعمله  املصطلح58،  هذا  يستعمل سيبويه  مل  القطع: 
لدى  استقر  ثم  مذوف60،  بفعل  النصب  عىل  الداللة  يف  واستعمله  احلال59، 
املقطوعة  للصفة  املعارصون  النحاة  واستعمله  احلال61،  بمعنى  الكوفيني 
للمدح والذم والرتحم62. ويرد عند أهل املعاين )يف البالغة( بمعنى الفصل63، 
واستعمله العروضيون مصطلحًا للداللة عىل حذف ساكن الوتد املجموع ثم 

إسكان متحركه64، والقطع علة الزمة.
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رابعًا: مصطلحات قلقة:

مصطلحات قلقة، مضطربة الداللة واالستعامل: 

أكثر من  ــ مصطلحات ترددت يف  ــ وأنا منهم  الدارسني والباحثني  واجهت 
باب نحوي بلفظ واحد مما سببت إشكااًل، وإرباكًا، ومن هذه املصطلحات: 

أ( الصفة: يراد هبذا املصطلح: 

• يستعملون 	 وقد  النعت،  به  يريدون  والكوفيون  البرصيون  استعمله  النعت: 
)النعت( ويريدون به )الصفة(، ينظر السيوطي: مهع اهلوامع، 116/2.

• معاين 	 ينظر  اجلّر،  حرف  )الصفة(  بمصطلح  الكوفيون  يريد  اجلر:  حروف 
القرآن للفراء، 32/1.

• 	 ،340  ،44/1 الكتاب  ينظر  )احلال(،  عىل  الداللة  سيبويه  به  ويريد  احلال: 
346، 370، 377، وتابعه املربد يف هذه الداللة، ينظر املقتضب، 166/4.

• اخلرب: ويريد سيبويه بـ )الصفة( اخلرب، ينظر الكتاب 2/ 121، 	

• التوكيد: وعنى به سيبويه أحيانًا التوكيد، ينظر الكتاب، 103/1، وتابعه املربد 	
يف هذه الداللة، ينظر املقتضب، 105/4.

 إن اختالف داللة مصطلح )الصفة( بالذي ذكرناه يفقد املصطلح خصوصيته، 
ويطرح إشكااًل واضحًا ال بد من تصٍد له والتنبيه عليه.

واستعمل  )الزيادة(65،  بمعنى  اخلليل  املصطلح  هذا  استعمل  الصلة:  ب( 
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)الزيادة  بعده  والبرصيون  اخلليل  أراده  ما  به  ويريدون  الصلة  مصطلح  الكوفيون 
أو احلشو أو اللغو( ينظر الفراء: معاين القرآن، 58/1، 176، 244ـ245، وينظر 
ألهنا  الصلة  حروف  سميت  »وإنام  الريض:  قال  سيبويه،269/1ـ270.  كتاب 
رشح  ذلك«،  غري  أو  سجع  أو  وزن  إقامة  إىل  أو  الفصاحة  زيادة  إىل  هبا  يتوصل 

الكافية، 357/2.

واملعنى الثاين: أطلقه سيبويه ويريد به صلة املوصول66.

ينظر  املوصول،  باالسم  املتصلة  اجلملة  عىل  )الصلة(  مصطلح  الفراء  وأطلق 
معاين القرآن،22/1، وهو ما ساد بعدئذ يف الدرس النحوي )صلة املوصول(.

واملعنى الثالث: يريد الفراء به اجلملة الواقعة صفة للنكرة، ينظر معاين القرآن، 
.157/1

فأي دارس أو باحث يستطيع أن يرصد هذه املعاين، ويدرك املقصود هبا ما مل 
ينّبه عليها. 

ج( الفعل: استعمله النحاة للداللة عىل معان عدة منها: عند اخلليل وسيبويه 
بمعنى: 

• كتاب 	 ينظر  كثريًا،  العني  كتاب  يف  وورد   ،120/2 الكتاب،  ينظر  املصدر67: 
العني 241/1، مادة )مجع( 27/4، 465/7، واستعمله الفراء هبذا املعنى، 

ينظر معاين القرآن، 97/2.

• القرآن 	 معاين  ينظر  الفاعل،  اسم  عىل  للداللة  الفراء  استعمله  الفاعل:  اسم 
.316 ،185 ،33 ،12/1
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• 	 ،409  ،362/1 القرآن  معاين  ينظر  املعنى،  هذا  الفراء  به  يريد  اخلرب: 
.178/2

• النصب عىل احلال: ذكره الفراء هبذا املعنى، ينظر معاين القرآن، 55/1.	

• مهع 	 السيوطي:  ينظر  فعاًل،  األفعال  أسامء  الكوفيون  سّمى  األفعال:  أسامء 
اهلوامع، 121/5، وحاشية الصبان عىل األشموين، 336/3.

• قدياًم 	 النحاة  مجيع  عند  )الفعل(  بمصطلح  ويراد  الكلمة،  أقسام  أحد  الفعل: 
والباحث فضاًل عن  الدارس  يربك  مما  الكلمة. وهذا  تقسيامت  أحد  وحديثًا 

املتعلم.

د( التفسري: وأريد به: 

• املفعول ألجله: ينظر الكتاب، 367/1، ومعاين القرآن للفراء 17/1، وابن 	
الرساج: األصول يف النحو، 1/

• املفعول معه: ينظر معاين القرآن للفراء 417/1.	

• البدل: ينظر معاين القرآن للفراء 58/3، وكرره كثريًا، وتابعه الطربي: ينظر 	
والطويس:  ص53،  احلروف،  منازل  ينظر  والرماين:   ،34/23 البيان  جامع 
البحر  ينظر  األندليس:  وأبوحيان   ،495/8 القرآن،  تفسري  يف  التبيان  ينظر 

املحيط 369/7.

• النحو 	 يف  واألصول   ،34/3 واملقتضب   ،157/2 الكتاب  ينظر  التمييز: 
272/1، واستقر هبذا املعنى عند الكوفيني: ينظر معاين القرآن للفراء 314/1، 
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وإصالح املنطق البن السكيت، ص299، وجمالس ثعلب، ص265، 273، 
432، واملذكر واملؤنث البن األنباري، ص643، وغريهم من الالحقني.

خامسًا: مصطلحات متعددة من جذر واحد

 استعامل أكثر من لفظ من جذر واحد:

• األلفاظ 	 هذه  اخلليل  استعمل  اجلامعة70(.  اجلميع69،   )اجلمع68،  املصطلح: 
التي  التنظري  مرحلة  يف  االستقرار  عدم  عىل  هذا  ويدل  )اجلمع(،  عن  للتعبري 
وكتبت  و)الكتاب(،  العني(  )كتاب  يف  ذلك  جتىّل  ما  عىل  اخلليل  هبا  هنض 

السيادة ملصطلح )اجلمع(.

• األلفاظ 	 هذه  الفراء  استعمل  منقطعة73(.  االنقطاع72،  )القطع71،  املصطلح: 
للتعبري عن )احلال(.

• وعرب عن )العطف(: الرّد، املردود، وترّده، وال ترّده74.	

سادسًا: مصطلحات غريبة

)دقائق  كتابه  يف  )ت#338(  املؤدب  سعيد  بن  ممد  بن  القاسم  استعمل 
الترصيف( مصطلحات غريبة مل يستعملها غريه: 

النّص، واملمثل، والراهن: للداللة عىل املايض بأنواع ثالثة: فالنّص ما دّل عىل أ. 
املايض، واملمثل ما دّل عىل االستقبال، والراهن املقيم عىل حالة واحدة. ينظر 
دقائق الترصيف، حتقيق أمحد ناجي القييس، وحاتم الضامن، وحسني تورال، 
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طبعة املجمع العلمي العراقي، سنة 1987م، ص17ـ19.
العائر والغابر: فالعائر عنده املايض، والغابر املضارع، ينظر نفسه، ص185.ب. 
األفعال املنشعبة: يعني هبا األفعال املزيدة، ينظر نفسه، ص45.ج. 
األفعال السقيمة: يعني هبا األفعال املعتلة، ينظر نفسه، ص122 وغريها.د. 
امللتوي: يعني به اللفيف املفروق، ينظر نفسه، ص126.ه. 
املوائي: ما كانت حروفه الثالثة من أحرف العلة، ص354ـ355.و. 

النحوية  )املصطلحات  بحثه  يف  موعد  ممد  الباحث  تتبعه  كثري  هذا  وغري 
املنشور يف  املؤدب(  للقاسم بن ممد بن سعيد  الترصيف  الكوفية يف كتاب دقائق 

جملة جامعة دمشق، املجلد )12( العددان: األول والثاين، سنة 1996م.

 إّن الوقوف عىل هذه املصطلحات الغريبة تدفع إليه احلقيقة التارخيية وإال فأن 
ُتقرب هذه املصطلحات أوىل من أن تنرش. 
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...المبحث الثاني...
في المصطلح الكوفي )موازنة واستدراك(

املذهب  مها  رئيسني:  مذهبني  عىل  يعتمد  وفروعه  أصوله  يف  العريب  النحو 
ر للمذهب األول الغلبة والذيوع ــ لعدة أسباب  البرصي، واملذهب الكويف، وقد قدِّ
ــ يف القرون األخرية، وانحرس املذهب الثاين، ومل تصل إلينا صورة كاملة عنه لوال 
جهود خملصة يف عرصنا هذا هنضت بدراسته، والتعريف به، وبأعالمه، ورسمت 
خطوطًا واضحة ملنهجه وأصوله، استلتها من بطون املخطوطات، وما نقل عنها، 
وبعض ما طبع من كتب. ولعّل أهم ما وصل إلينا من تراث الكوفيني كتاب )معاين 
عىل  الوقوف  للدارس  تيرس  جديدة  علمية  طبعة  إىل  يفتقر  الذي  للفراء  القرآن( 
مسائله النحوية واللغوية والصوتية والبالغية، وشواهده، وغري ذلك كثري، ومل تزل 
به حاجة إىل دراسات تكشف عام به من نظرات صائبة ومصطلحات، ال أشك يف 
أهنا ستقدم للدرس اللغوي احلديث منهجًا ومادة مها »إىل روح األساليب اللغوية 

أقرب منه إىل التفكري النظري املجرد «75.

نحو  هو  مجلته  يف  الكوفيني  نحو  »ألن  القرآن(  )معاين  لـ  هنا  نعرض  وحني   
هبا  وتأثر  الفراء  اصطنعها  التي  املبتكرة  املصطلحات  من  »ثروة  وألنه  الفراء«76، 
الكوفيون... من بعده«77، وألن املصطلح النحوي - برصيًا كان أم كوفيًا - مل حيظ 
بعناية الدارسني إال قلياًل78؛ لصعوبة تارخيية منهجية تدفع الباحثني إىل معاودة النظر 
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الكويف(79  )املصطلح  بعنوان  بحث  وقفت عىل  وكنت  واستدراكًا.  فيه تصحيحًا، 
للدكتور ميي الدين توفيق نعى فيه عىل الذين كتبوا يف النحو الكويف: صدر الدين 
الكنغراوي، والدكتور مهدي املخزومي، والدكتور أمحد مكي األنصاري، أهنم مل 
جيردوا مصطلحات الكوفيني من كتبهم وإن اعرتف هلم بفضل السبق، وظننت أنه 
ما ذكره  يزد عىل  مل  متأنيًا فوجدته  البحث  فقرأت  األوائل«80  تستطعه  مل  بام  »آلت 
األستاذان الفاضالن املخزومي واألنصاري إال قلياًل، وأن ميزة بحثه تكمن يف أنه 

بوب املصطلحات ــ عىل أن لنا ملحظًا عىل تبويبه - فكانت عىل الوجه اآليت: 

مصطلحات االسم81.أ. 
مصطلحات الفعل82.ب. 
مصطلحات احلرف83.ج. 
مصطلحات أخرى84.د. 

 وقد كان موضوعيًا يف قوله: »وتبقى هذه املصطلحات اليسرية التي أوردناها 
قارصة عن توضيح املصطلح الكويف ومذهبه النحوي توضيحًا كاماًل«85.

املصطلح  يف  الباحثون  إليه  وصل  مما  بينة  عىل  الكريم  القارئ  يكون  ولكي   
الكويف أضع هذا اجلدول املفصل بني يديه:

د. عوض محد د. األنصاريد. املخزومي
د. حميي الدين توفيق القوزي)86(

اخلالف أو الرصف اخلالف
أ ــ مصطلحات شبه املفعولأو اخلروج.

االسم:

1. االسم املوقت املحلالعامدأحرف الرصف



أ. د. سعيد جاسم الزبيدي

147 العددان األول والثاين ... رمضان 1433# /آب 2012م

2. الرتمجة أو الرتمجة والتبينيالصلة واحلشواجلحد
املرتجم

3. التفسري أو املفرسالتكرير واملردوداجلحد واإلقرار املحل أو الصفة

4. التقريبالتفسريالتشديدالرتمجة والتبيني

5. الرفع أو النصب النعتاالسم الثابتالفعل الدائم
عىل املدح.

التكرير أو الرتمجة أو األدوات
التبيني.

ما جيري وما ال 
جيري.

6. الرفع أو النصب 
عىل الذم.

7. الرصف االسم املبهممل يسّم فاعلهاخلفض

8. العامداالسم املوضوعاألداةاملجهول 

9. القطع واملقطوع الفعلالصفةالعامد

حروف الصفة أو 
املوقت وغري املحلاإلضافة.

املوقت.
10. ما جيري وما ال 

جيري.

11. املجهول أو النسقاملوقت وغري املوقتالنعت
ضمري املجهول.

12. املحل التشديداملفرساإلدغام

13. املكنيالقطعاملكني والكنايةاملكنّي

حروف الصلة أو 
14. الوقتاجلحد واإلقرارالفعل الدائماحلشو.

ال التربئةالفعلالنسق

الرفع والنصب 
ب ــ مصطلحات املرافعالفعل الواقعواجلزم.

الفعل:
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1. الفعل الدائم األسامء املضافةاأللف شبه املفعول

2. الفعل الواقع االسم املوضوعاأللف اخلفيفةالفعل
وغري الواقع.

املجرى وغري 
األدواتالقطعاملجرى.

3. ما مل يسّم فاعله 
أو الفعل الذي مل 

يسّم فاعله.

املكنياهلاءالواقع وغري الواقع 

ج ــمصطلحات العامدجيري وال جيري
احلرف:

1. األداةالصفةمرود أو نسق

2.إال املخففةالصلةاخلالفة

3.الصفةالضمري املجهولالتقريب

4.الصلةالفعل الواقع

األلف اخلفيفة

دــ مصطلحات 
احلرف:

1.اإلدغام

2.اإلضامر واإللقاء

3. التثقيل 
والتخفيف

4.التكرير

5. اجلحد
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6. النسق

7. التربئة أو ال 
التربئة 

 ولنا عىل ما أورده الباحثون األفاضل مالحظ عامة وخاصة، منها: 

لكتاب أ.  مصطلحه  يف  أو  الكويف  النحو  يف  الباحثون  يتجرد  أن  ينبغي  كان 
من  السفر  هذا  ضّمه  عام  ليكشفوا  ومطبوعًا؛  خمطوطًا  للفراء  القرآن(  )معاين 
نجد  فلم  النحوي،  اجلانب  سيام  ال  والعربية  القرآن  علوم  يف  خمتلفة  جوانب 
االنرصاف إليه كاماًل مما دعانا إىل فتح باب االستدراك، حتى يتهيأ له من يغلقه 

استقصاء.

وفاتم ب.  )الفراء(  مؤلِّفه  خالل  من  إليه  القرآن(  )معاين  درسوا  الذين  نظر  لقد 
النظر إىل عنوانه أواًل وسبب تأليفه87، ثم ما اشتمل عليه، حتى تكون دراستهم 
للمصطلح فيه دراسة واعية ليفرقوا بني ما كان تفسريًا للفظ، وما يصلح أن 
يكون مصطلحًا نحويًا، يمتاز به نحو الكوفة من غريه. ومما يمكن التعويل عليه 
يف هذا الباب ترداده يف أكثر من موضوع من الكتاب، ويف الباب النحوي أو 
اللغوي نفسه، فمثاًل مل يفرس الباحثون إطالق الفراء مصطلحًا واحدًا عىل أكثر 
التمييز، واملفعول ألجله، أو إطالق  التفسري ويريد به  من باب نحوي، مثل: 
عدة مصطلحات عىل باب واحد، مثل: الرتمجة، والتبيني، والتكرير، واملردود، 
هبام  ويقصد  والصفة  املحل  ويذكر  األغلب(  يف  )البدل  التوابع  من  هبا  ويريد 

الظرف، وغري هذا كثري.
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الوهم ج.  عىل  حيمل  مما  الفراء،  مصطلح  عىل  الوقوف  يف  دقيقًا  بعضهم  يكن  مل 
واللبس، مثال ما أورده األنصاري88، والقوزي89، وميي الدين90، يف مصطلح 
)الصفة( وكان حريًا هبم أن يعودوا إىل ما كتبه املخزومي فقد كان أكثر دقة حني 

نّص عليه بـ )حروف الصفة( أو )حروف اإلضافة(91.

مل يعتمد الباحثون منهجًا معينًا يف رسد املصطلحات إال ميي الدين توفيق عىل د. 
ما أرشنا إليه سابقًا، ولكنه خلط يف باب )مصطلحات أخرى( ما حقه أن يكون 
يف أحد األبواب الثالثة، فمثاًل: ما ينبغي له أن يدرج يف مصطلحات االسم: 
التكرير92 والنسق93، وما يذكر يف مصطلحات احلرف: ال التربئة. وقد غفل عن 
مصطلح )الفعل( فلم يورده مع مصطلحات االسم، وكرر القوزي مصطلح 
به معنيني: األول  املوضوع( مرتني94 يف موضعني خمتلفني ألنه قصد  )االسم 
أطلقه عىل اسم اجلنس، والثاين عىل اسم العلم، وكان ينبغي له أن يذكرمها يف 

موضع واحد ويشري إىل مقصد الفراء به.

خمتلفة ه.  بعبارات  أو  واحدة،  مادة  من  متعددة  بصيغ  )املصطلح(  الفراء  ساق 
هدف  لبيان  عليه  والوقوف  إليه،  اإلشارة  تنبغي  مما  وهذا  واحد،  والباب 
الفراء أمصطلحًا أراد أم تفسريًا وإيضاحًا للنص القرآين أم تعريفًا بأسلوب؟ 
ورددته،  وترده،  ورّد،  )الرّد،  منقطعة95(،  واالنقطاع،  )القطع،  ذلك:  ومن 
اإلجراء97...التشديد،  وترك  تنّون،  ومل  تنرصف،  )ال  وغريها(،  ومردود96، 

والتضعيف98(.

فلم أجد باحثًا ساق األلفاظ، ووازن بينها، أو عمل إحصاء هلا، وأخذ بأكثرها 
أول  ذكرها  وكيف  وأوجزها،  تعبريًا،  أدقها  منها  واختار  الفراء،  عند  دورانًا 
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مرة؟ وهل تقدم تيسريًا للناشئة ؟ وما أمهيتها يف تاريخ النحو العريب؟ وما مدى 
صالحيتها للموازنة ومصطلحات نحاة البرصة؟

الفراء يعني )املعرفة و.  الباحثون أن مصطلح )املوقت وغري املوقت(99عند  ذكر 
والنكرة( وكلام مر يب نص يف )معاين القرآن( وأعدت قراءته رأيته يقصد شيئًا 
الفراء:  قال  إليهام،  لنحتكم  النصني  هذين  أضع  مقصوده  نتبني  ولكي  آخر، 
»وقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهيام مرفوعان بام عاد من ذكرمها، وإنام 

ختتار العرب الرفع يف السارق والسارقة ألهنام غري موقتني«100.

وقال: »وال جيوز أن تقول مررت بعبد اهلل غري الظريف إال عىل التكرير؛ ألن 
عبد اهلل موقت، وغري يف مذهب نكرة غري موقتة، وال تكون نعتًا إال ملعرفة غري 

موقتة«101، وغري هذا كثري102.

أو غري  املحدد،  املوقت غري  املحدد واملعلوم، وبغري  باملوقت  يعني  أنه   وأجد 
املعلوم أي املبهم الذي ال حّد حيرصه معرفة كان أم نكرة. وأنه يستعمل )املعرفة 
هبام  يعني  كان  فلو  املوقت،  وغري  باملوقت  مقرونني  كثريًا  استعاماًل  والنكرة( 
أن  تستدعي  النصوص  هذه  إن  اآلخر.  مل  أحدمها  الستعمل  واحدًا  مؤدى 
يعاد النظر فيام كتبه الباحثون يف املصطلح الكويف وال سيام الفراء، والنظر إليه 

نظرة ثاقبة للفصل بني ما جاء مصطلحًا وما جاء للتفسري والقراءة.

الدائم( مصطلح كويف، وبنوا عىل ز.  )الفعل  بأن مصطلح  الباحثون مجيعًا  سّلم 
هذا مجلة أمور خاطئة، منها: أنه مل يرد عند البرصيني، فلام ثبت بالبحث103 أن 
سيبويه قال به تلجلجوا، وترددوا يف قبول هذا، وما زالوا. وقد وفق الباحث 
د. ممد كاظم البكاء يف نظرته الدقيقة، فقال: »ساد الرأي القائل إن الكوفيني 
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أشار  وقد  أحواله،  مجيع  يف  الدائم(  )الفعل  تسمية  الفاعل  اسم  عىل  يطلقون 
من  واحد  يف  الدائم(  )الفعل  بمعنى  يكون  إنام  الفاعل  اسم  أن  إىل  الباحث 
أحواله ال مطلقًا، وذلك حني يعمل عمل الفعل ويكون يف زمان احلال املستمر 

أو املايض املستمر«104.

وصحة نظرته هذه جاءت من معاودته التدقيق يف نصوص مل حيسن تفسريها 
فعل  قائم  يقول  الفراء  »فقلت:  ثعلب:  قال  بحكم صحيح،  منها  واالنطالق 
دائم لفظه لفظ األسامء لدخول دالئل األسامء عليه، ومعناه معنى الفعل؛ ألنه 
ينصب فيقال قائم قيامًا وضارب زيدًا، فاجلهة التي هو فيها اسم ليس هو فعاًل، 

واجلهة التي هو فيها فعل ليس فيها اساًم«105.

وإذن: فإن )الفعل الدائم( ليس مصطلحًا كوفيًا، وأنه كالفعل عىل قول سيبويه 
عىل  متفقان  والفراء  فسيبويه  آخر،  موضع  يف  وكاالسم  ينقطع(106،  مل  )كائن 

إجرائه اساًم، أو فعاًل، بلحاظ موقعه يف الرتكيب.

وحني ح.  املصدر،  به  يراد  الفراء  عند  )الفعل(  مصطلح  أن  عىل  الباحثون  اتفق 
عدت إىل كل املواضع التي ورد فيها هذا املصطلح يف )معاين القرآن( وجدته 
واسم  املفعول  واسم  الفاعل  كاسم  املشتقات  من  وغريه  املصدر  عىل  يطلقه 

املكان والصفة املشبهة وصيغة املبالغة.

قال: »وإذا قدمت الفعل قبل االسم رفعت الفعل واسمه، فقل: ما سامٌع هذا وما 
قائم أخوك«107، وقال: »وقد أدخلت العرب الباء يف الفعل التي تليها فقالوا: 
ال باحلصور وال فيها بسّوار«108، وقال: »ربِّ السجن، السجن: املحبس وهو 
كالفعل، وكل موضع مشتق من فعل فهو يقوم مقام الفعل«109. ويرد مصطلح 
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)املصدر( أكثر مما يرد مصطلح )الفعل( يف معاين القرآن، فتأمل.

)يف ط.  التمييز  به:  يراد  الفراء  عند  )التفسري(  مصطلح  أن  إىل  الباحثون  أشار 
نصوصًا  ووجدت  ألجله110،  املفعول  عىل  للداللة  مرتني  وورد  األغلب( 
إنام  النجوى  قال: »وقوله: وأرسوا  )البدل(  بالتفسري  يريد  الفراء  وردت عند 
قيل وأرسوا ألهنا للناس الذين وصفوا باللهو واللعب، و)الذين( تابعة للناس 
الذين  جعلت  وإن  حاهلم،  هذه  الذين  للناس  اقرتب  قلت:  كأنك  خمفوضة، 
وقال:  أرسوا«111،  يف  التي  لألسامء  تفسريًا  جعلتها  كأنك  مرفوعة،  مستأنفة 
»وقوله: فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، وإن شئت جعلت هي لألبصار 
كنيت عنها ثم أظهرت األبصار لتفسريها«112، وقال: »قوله: قل فأنبئكم برش 
من ذلكم النار وعدها اهلل الذين كفروا، ترفعها ألهنا معرفة فرّست الرش وهو 

نكرة«113.

فكان ينبغي أن يرصد الباحثون األفاضل ظاهرة تعدد داللة املصطلح الواحد 
بمعنى  ثعلب  عند  ورد  فقد  تلوه،  الذين  الكوفيني  عند  ورصده  الفراء،  عند 
التمييز114، وعند ابن األنباري بمعنى املفعول ألجله مرتني115، وأكثر من ذلك 

بمعنى التمييز116، فأّنى لنا أن نقطع بال استقراء كاف ؟!

بعد هذه النظرات التي وضحت قصورًا يف دراسة املصطلح الكويف وما أصابه 
من خلط وعدم دقة، ندعو إىل دراسته جمددًا وإىل فتح باب االستدراك، ومن ذلك 

ما ندرجه: 

االئتناف: يعني به الفراء االبتداء117.. 1
االسم الصحيح: ويعني لديه املصدر الرصيح118، واالسم غري الصحيح: . 2
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وهو املصدر املؤول119.
التبيان: وهو ضد اإلدغام120.. 3
بطل الفعل: معناه اإللغاء والتعليق121.. 4
السقوط: ومعناه الزيادة أو احلذف122.. 5
الفعل املكتفي: ويريد به الالزم. فيضاف إىل مصطلحه )غري الواقع( الذي . 6

أكثر يف استعامله123.
القطع: يقصد به أيضًا الوقف124.. 7
اللغو: الزيادة125.. 8
املرصوف: املعدول126.. 9

املقصور: ويعني به السكون واحلبس عن احلركة127.. 10
املواقيت: ظروف الزمان128.. 11
النّية: التضمني129.. 12

هذا غيض من فيض تيأ يل الوقوف عليه يف )معاين القرآن( وهو حيمل بإرصار 
الدعوة إىل درس املصطلح النحوي دراسة جديدة تقوم عىل التسلسل اهلجائي لتذكر 
كل مادة وما استعمل من مشتقاتا وموازنتها بام ذكر يف معانيها باختالف املذهبني 
بالدرس  لندفع  عداه  ما  وطرح  ودقة،  سريورة  له  ما  واختيار  والكويف،  البرصي 

النحوي إىل األمام.

انتهى القسم ا ألول، وستنرش املجلة القسم الثاين من هذه الدراسة، يف عددها 
املقبل86* مل يضع عوض جدواًل وإّنام رتبناه يف ضْوء عرضه املصطلحات.
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.................................................
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مل حيظ املصطلح النحوي إال بثالث دراسات هي: ( 77
أ( املصطلحات النحوية نشأتا وتطورها لسعيد أبو العزم إبراهيم، رسالة ماجستري مقدمة ( 78
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عنوانه  جملة  يف  منشور  وبحث  1979م،  الرياض،  جامعة  يف  ماجستري  رسالة  القوزي، 

)املصطلح الكويف( للدكتور ميي الدين توفيق إبراهيم، كلية اآلداب، املوصل.
جملة الرتبية والعلم، العدد األول، شباط 1979م.
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ص193 
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نفسه، 56/1، 71، 87ــ88، 179، 292، 302.( 96
نفسه، 42/1ــ43، 143.( 97
نفسه، 41/1، 43، 78، 117، 206، 212.( 98
ينظر اجلدول.( 99
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عّدت املوقت هو العلم فقط، ينظر كتاهبا: نحو القراء الكوفيني، رسالة ماجستري مطبوعة، 
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...ملخص البحث...

عن  وليس  بنائه،  مكونات  عن  بالصدور  ما،  معنى  يقول  النص  التأويل  يدع 
قصد مسبق عند املؤول ؛ غري أن التحاور بني الذات املؤولة وتلك املكونات يفتح 
أو كان قد  إليه اخلطاب  َمْن سيتوجه  بينهام وبني  املشرتك  الفهم عرب  نافذة  للتأويل 
توجه له، وهنا يكون املعنى كشفا عن فهم الذات للمضمر يف املكونات و استدعاء 
غري مبارش للمتلقي بعد ذلك، ليكون الستقباله أثر يف املوافقة أو يف االختالف ؛ ولو 

حتدد النص لوقف، ولو مل يتعدد املتلقي ملات النص. 

ومن  تصويره،  عند  الواقع  برتميز  وُيعنى  تعبرييته،  يف  احلقيقة  يؤول  الكالم 
هنا فإن تأويله يصبح شأنًا بدهييًا للتوافق عىل املعنى - ألن الرموز تتيح للفهم أن 
يتعدد أحيانا، كام أن التأويل يتضمن احلقيقة يف أكثر من صورة وعرب أكثر من منحى 
تعبريي، ألن الكالم إذ يفتح القصد للمتكلم فإنه يفتح التأويل للمتلقي، حتى كانت 

اللغة سياقات عامل، والكالم اجتاهات ذات، والتأويل قراءات يف معان. 

إن التعدد يف فهم الرمز، والتأمل يف كيفية تعبريه عن احلقيقة، بوصفه لغة، هو 
أجىل معاين التعبري عن الذات يف اشتغاهلا عىل فك الرموز. ألهنا بصدد التعبري عن 
الواقع، فالكالم رمز والواقع وجود والذات تأويل، وإن إحياء الرمز يف التعبري عن 
الواقع، شكل من أشكال اإلجياد ألن النص الفني خلق مجايل يكتشف كاتبه نفسه 
يأيت  اللحظة نفسها، ومن هنا  الذي يعرب عنه، يف  الواقع  اكتشاف  فيه، وهو حياول 
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التأويل عند التلقي تعبريا عن كشف املعنى الصادر عن تلك )العالقة اللحظية( بني 
الذات والواقع، وهو متصل بالتأويل ال بالواقع، وبالنزعة الفنية ال باحلقيقة.
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...تقديم...

التأويل نزوع الوعي اإلنساين إىل التحقق والنمو، وجتيل الوعي الفني لدى املبدع 
يف ماوالت اإلنجاز الفني، وإظهار ملقدرة اإلنسان يف األداء والبناء، ويف التعامل 
املتوخاة  وغايته  القراءة  مسافاته  أول  خالص  وعي  هو  هبا،  والتعاطي  األشياء  مع 
الكشف عن معنى، وقد يكشف عن معنى، وال أقول عن املعنى، وإن أمكن ذلك. 
فالتأويل وجود إنساين واع ٍ يف مواجهة األشياء: املادية واملعنوية، وسعي دائب إىل 
اإلجياد، ولذا فهو وجود وإجياد، إذ يصعب أن نتخيل وجودا إنسانيا فاعال يف هذه 

احلياة من دون إجياد تأوييل. ألن التأويل إدراك. 

والتأويل أداة معرفية يف كل ماوالت اإلدراك، أما موضوعات تلك األداة فهي 
كل ما يف الوجود اإلنساين، مما حييط به حسه أو يتأمله خياله أو حتاوله بصريته، فقد 
يكون موضوع أدوات املعرفة التأويلية، منصبا عىل األفعال التي يقوم هبا اإلنسان 
أو يقرتفها سلوكه، بوعي أو من دون وعي، أو منصبا عىل رؤياه يف منامه، أو عىل 
أضغاث أحالمه، أو عىل أعامل فنية أبدعها اإلنسان بوسائل من لغات شتى، بلغة من 
الكالم الذي ينطقه، أو بلغة من اللون الذي يرسمه، أو بلغه من احلجر الذي ينحته، 
أو بلغة من النغم الذي يعزفه، أو بلغة من اجلسد الذي يرّقصه فنًا أو يرتّيض به لعبا 
أو يف كل منجز أو يشء  بلغة من هندسة معامرية يشيدها.  أو  من رياضات شتى، 
متشكل يف سلسلة، عالمات انتظمت يف نسق عالقات خاص، يؤدي بالرضورة إىل 
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إمكانية قراءته وتأويله، عىل نحو معني، يف ماولة استرشاف معنى ما، إذ اليشء يف 
الوجود إال ومعناه مضمر فيه ومتقب يف مكوناته، وملا كان اإلنسان وعيا بالوجود 
التأويل. إن  وبصرية باإلجياد، فإن أول أدواته املعرفية وأثراها يف إدراك املعنى هو 
حركية الذات اإلنسانية ذات األبعاد املتعددة، هي حركة بحث عن معنى أو حركية 
البحث عن املعنى، وملا مل تكن مستقرة عىل معنى دائم يف األشياء من حوهلا، بسبب 
من حركية األشياء ذاتا، بام تضمره أو تعنيه أو تشري إليه أو يفهم منها، فإن جدلية 
العالقة بني الذات الفاعلة واألشياء غري املتناهية يف أبعادها وتأويالتا، قد ذهبت 
بالتأويل من كونه وسيلة إدراك إىل أن صار أداة معرفية، إىل أن صار وعيا إنسانيا 

ثاقبا، وهنا صار املعنى الصادر عن التأويل، إنجازا وحيازة وامتالكا.

والذي عّد التأويل امتالكا ذهب به إىل الثبات، أما الذي عده أداة معرفية فقد 
ذهب به إىل حرية الوعي وفنية األسلوب، وأما الذي عّده وسيلة فقد ذهب به إىل 

أنامط من النزوع الوظيفي.

املعنى يف اليشء أو العمل الفني أو النص ماض، أما القراءة التأويلة فمستقبل 
وهذا يعني، أن االنفتاح عىل جمهولية املستقبل بأضواء التأويل أو أدلته يشري إىل سعة 
يف األفق، وآليات يف االستكشاف، وبصائر يف اإلشارة إىل املعنى. وحينئٍذ فاملعنى 
الصادر عن التأويل إبداع واجتهاد. وربام أتاحت بصرية التعامل الواعي مع أنساق 
املبادئ الكاشفة عن املعطيات االجتامعية والداللية للتأويل أن يثري املتلقي باللذة 
الفنية يف األعامل الفنية وباإلمتاع اجلاميل يف األعامل األدبية، وباإلقناع والدفق الروحي 
يف الوقائع واملظاهر أو الطقوس الدينية، وبالتأمل والتدبر يف املشاهد احلياتية العامة 
ثراء، وإىل مسافات املجهول،  أكثر  آفاق معرفية  التأويل إىل  تتفرع شجرة  وهكذا، 



أ. د. رمحان غركان

169 العددان األول والثاين ... رمضان 1433# /آب 2012م

ربام مل تكن مستكشفة من قبل. وكل ذلك جيعل التأويل علام منفتحا عىل املستقبل 
تأويالت  عىل  منفتحا  للتأويل  اخلاضع  النص  يكون  أن  دون  من  املعرفية،  بصفاته 

الهنائية خطرة املعطيات.

أوال: في بواعث التأويل

يرد التأويل دائام منفعال ببواعثه، إذ هي تسهم بشكل أو بآخر يف توجيه املؤول 
كام أسهمت يف توجيه مبدع املتن التأوييل، ومن ثمة فقد اتصفت لغة املتن بوصفها 
هذا  ويف  األخرى؛  هي  التأويل  عىل  باعثة  تركيبية  بخصائص  فرديا  إبداعيا  كالما 
إبداعية، وإن  التأويل حلظة اإلنجاز ؛ حاجة  املبدع إىل  الناص/  االجتاه فإن باعث 
اتصلت بدوافع وظيفية أو أيديولوجية، إال أن التوظيف الفني يضفي عليها مالمح 

إبداعية خاصة.

أما باعث النص إىل التأويل عند القراءة أو التأمل بني املتلقني )فحاجة أداتية( 
الفني،  العمل  أو  النص  تلقي  عند  التأويل  إىل  الصياغة  يف  األداة  بنزوع  التصاهلا 
فاملجاز أداة والرمز كذلك والقناع أيضا، وسائر أساليب أداء املعنى الفني إنام هي 
أدوات إبداع فني، سواء تمَّ توظيفها فنيا أم موضوعيا.أما باعث املعنى إىل التأويل 
التأويل  إىل  والنزوع  التجدد  املستقرة  صفاته  من  إذ  نفسه،  املعنى  يف  تأوييل  فنزوع 
يف  طرائق  دون  من  إليك  يصل  فنيا،  معنى  تلحظ  أو  تقرأ  أن  ينعدم  وربام  ويندر، 
التأويل، إذ هو إنجاز الناص يف تأويل الواقع ثم إنجاز املتلقي يف تأويل كيفية التعبري 
التأويل عند  فإن  الكيفية، طريقة وأسلوب ومعنى وحينئذ  فنيا، وتلك  الواقع  عن 

املتلقي رضورة.
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ثقافية  حاجته  ألن  ثقافية،  ومرجعية  ثقافة  فهو  التأويل  إىل  املتلقي  باعث  أما 
وظيفية  أم  إيديولوجية  أم  موجهة  فنية  أم  خالصة  مجالية  كانت  سواء  مرجعية، 
مبارشة، فهو إن أخذ يؤول بالوساطة عىل نحو ما عليه التأويل القديم عامة فباعثه 
حرية  لنفسه  فيه  يقرتح  الذي  باحليازة  يؤول  أخذ  وإن  التأويل.  هذا  يف  مرجعيته 
بالتأمل والقراءة تتيح له التفرد واالجتهاد أحيانا فباعثه ثقايف، تيمن عليه الذاتية، 
والنزوع إىل امتالك املنجز الفني الذي يؤوله. ويمكن إيضاح ما سبق إجيازه هنا، يف 
القراءة، عىل  هذه  إليه  تذهب  ما  إيضاح  بقصد  التأويلية،  البواعث  خطاطة  خالل 

نحو موجز. 
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خطاطة البواعث التأويلية

يتصل اجلهد التأوييل يف مصلته األخرية باملتلقي، إذ هو هدف الرسالة الرئيس 
وأفاض  البواعث  عىل  املتلقي  هيمن  ولذا  األزمنة،  واختالف  األماكن  تعدد  مع 
عرب  معطياتا  وتفنن  سواها،  من  أكثر  املقدسة  النصوص،  عرب  القديم  حتديدها  يف 
النصوص األدبية واألعامل الفنية عامة، برغم أن النزوع التقعيدي املتعدد بحسب 
األديان ومذاهبها، انعكس سلبيا عىل تأويل املعنى الفني أو األديب، لكن املنجزات 
اخليالية والذهنية والرياضية يف العرص احلديث انفتحت ببواعث التأويل من القاعدة 
واملعيار إىل الالقاعدة واملعيار النسبي والهنائية التأويل التي هي سلبية خيالية مفرطة 

يف التضييع. 

1. بواعث التأويل يف النص

ملا كان النص إبداعا فنيا خالصا، عىل وفق طريقة يف األداء، وبآليات يف اإلبداع 
بإمكانيات  تتحكم  التي  هي  النص  بنية  يف  األداء  أو  اآللية  حركية  فإن  واإلنجاز، 
تأويله وهلذا ُعني النقد القديم واحلديث، باألساليب الفنية أو اجلاملية، عناية عالية 
وهي باعث النص إىل التأويل؛ وقد قال ابن قتيبة: )وللعرب املجازات يف الكالم، 
والتقديم  والقلب،  والتمثيل  االستعارة  ففيها  ومآخذه،  القول  طرق  ومعناها 
الواحد  وخماطبة  واإليضاح  والكناية  واإلفصاح  والتعريض  واإلخفاء  والتأخري 
خماطبة اجلمع، واجلميع خماطبة الواحد، والواحد للجميع خطاب االثنني، والقصد 
العالقة  إذ  ملعنى اخلصوص...()1(  العموم  وبلفظ  العموم،  ملعنى  بلفظ اخلصوص 
تستمد  تأويلية  عالقة  هي  إنام  احلقيقي،  املعنى  إىل  املجازي  البناء  فيها  يرجع  التي 
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من لغة النص أبعادها، وهو ما أفىض إىل أن يكون املجاز عند اجلرجاين يف أرسار 
– مثال - مقولة تصنيفية تتحدد عىل وفقها الفروق القائمة بني األساليب  البالغة 
البيانية ؛ )فالفارق بني االستعارة التحقيقية واالستعارة التخيلية - مثال- فارق يف 
درجة التأويل املطلوبة يف كل منهام، للوصول إىل الداللة والنفاذ إليها()2( ويف كل 
البنيات املجازية يف البيان أو اللغوية ذات األداء الداليل يف املعاين أو الرصفية ذات 
األداء الصويت يف اإلحياء باملعنى، تكون ثنائية )املألوف – اجلديد( أو احلقيقة. املجاز 
هي الفاعل يف توجيه التأويل، وملا كان األدب يف أغلب فنونه يصدر غالبا عن ثراء 
الوجدان باألحاسيس أو استغراق الروح يف جتلياتا، فإن ثنائية )األلفة – الغرابة( 
ثنائية فاعلة يف إبداع املعنى الفني التأوييل ألن )كل أحوال العواطف الدقيقة حتتاج 
جمازا للتعبري عنها()3( وقد يبالغ األدباء والسيام الشعراء يف النزوع املجازي وحينئذ 
يكون التأويل )اسرتاتيجية شاملة وجذرية، لصيانة إيام نص قديم يعتقد أنه، أثمن 
من أن يرتك سدى ويتنكر له()4( وكأن التأويل يعيد إنجاز النص اإلبداعي القديم، 

يعيد احلياة إىل لغته ويبث الروح يف جمازاتا بالقراءة وبالتأويل إبداعا للمعنى. 

وإن  والسيام  سواها،  من  للتأويل  عرضة  أكثر  املقدسة  النصوص  لغة  ولعل 
التوراة)5(.  تفسري  والسيام  املقدسة،  بالكتب  بداياتا  منذ  ارتبطت  التأويلية  املعرفة 
النص  كالم  بتأويل  يذهب  وغريمها،  والسيايس  منه  الديني  الوظيفي،  النزوع  ألن 
بحسب أدواته املجازية مذاهب شتى، حتى يوّجه النص ومعناه ملا يقصده، وقد قال 
إيكو إنه )بمجرد أن يتحول نص ما إىل نص مقدس، داخل ثقافة ما، فإنه سيصبح 
مرتعا لسلسلة من القراءات املتشككة، مدثا بذلك ترفا تأويليا. لقد حدث هذا مع 
املجاز الكالسيكي يف حالة نصوص هومريوس، وهو أيضا ما كان يستحيل عدم 
حدوثه مع الكتابات يف زمن النبالة والسكوالئية، ومع الثقافة اليهودية يف تأويلها 
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التوراة()6( وربام كان تأويل بنيات النص املجازية بدوافع، دينية أو سياسية أو فكرية 
وغريها شكال من أشكال القراءة املغرضة التي مل جتد قبوال يف النصوص املقدسة 
إال عند القائلني هبا، ألهنا عندهم تأويل مبالغ فيه هيدف إىل استدراج املعنى لغايات 
خمصوصة. ألن النص املقدس عند املتلقي األول ذو داللة واحدة مددة، أو هكذا 
املتلقي األول رأوا  َمْن مل يسأل عن معانيه إدراكا منه هلا، وبالتايل فمشايعو  فهمه، 
أن النص الذي به حاجة إىل تأويل هو الذي يثري إشكاال يف وعي املتلقي، أو تكون 
داللته اإلحيائية ال تتأتى من قريب فهي متاجة للتأويل لكشف معناها، وهلذا رأى 
جهة  من  إشكال  وال  فيه  لبس  ال  القرآين،  النص  أن  ؛  مثال  املسلمني  علامء  بعض 
التأويل،وهو رأي ال إمجاع  اللغوية واملجازية، وحينئذ فهو غري متاج إىل  مكوناته 

عليه.

أساليب  عن  لغتها  صدرت  التي  تلك  القرآن،  غري  من  األدبية  النصوص  أما 
املقاصد  السامع  ليتبني  التأويل،  عن  تستغني  ال  فهي  والكناية  واملجاز  االستعارة 

والغايات)7(. 

يف  التأويل  بعدم  القائلني  دفع  الذي  هو  وااللتزام  التحديد  إىل  النزوع  ولكن 
لغة النص القرآين، كام أن األخذ باملجازات يف لغة الشعراء واخلطباء األوائل قبل 
اإلسالم، كوهنا بنيات ختييلية دالة عىل املعنى ومؤدية إىل فاعليته وتأثريه ذلك األخذ 
القرآين  املعنى  حاجة  مع  والفنون  اآلداب  يف  بالتأويل  القول  عىل  بعثهم  الذي  هو 

وكذا األديب والفني إىل التأويل ليتحقق وصوله إىل املتلقي. 

واألحالم  واخلرافات  واألساطري  واألقنعة  والرموز  املجازات  صارت  وملا 
والرؤى واملوروثات والرتاث الشعبي املحيل لألمم والشعوب وغريها كثري، كلها 
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بنيات داخلة يف لغة النص األديب أو الفني احلديث فقد صار املعنى فيه متاجا إىل 
امتالك  إىل  يشري  باحليازة  التأويل  أن  النقاد  بعض  رأى  حتى  بالرضورة،  التأويل 
الفني  بالوعي  السياقات  بعض  يف  يتحكم  الالشعور  صار  وملا  املتلقي،  من  النص 
التأويل  إىل  وحاجته  للنظر،  الفتا  بالغموض  اتصافه  بدأ  فقد  النص،  للغة  املوجه 
رضورة إبداعية، ألن )من العوامل التي تتحكم يف التأويل ما يمكننا تسميته بـ )أثر 
عىل  الواعية  السيطرة  من  اليتمكن  إذ  الشعري(،  نصه  تشكيل  يف  املبدع  شعور  ال 
مفردات جتربته وعنارصها، ولكنها تتحقق بسبب عنارص الشعورية، ربام ال يدركها 
إدراكا حقيقيا، هذه العنارص تتداعى بتأثري الالشعور، فتسهم يف تشكيل لغة النص 
وصوره وعالماته، فتشكل مناطق عمى أخرى ألهنا تبدو- ظاهريا- غري منسجمة 
والتجربة التي حتتوهيا()8( إن اللغة يف كالم النصوص األدبية والفنية، واأللوان يف 
وكيفيات  واألزميل  املوسيقية،  املعزوفات  يف  واألنغام  والرسوم،  اللوحات  كالم 
البناء يف  البناء وكيفيات هندسة  النحت، واحلجر وكيفيات تشكيله يف  توجيهه يف 
العامرة، وكيفيات حركة اجلسد يف الرقص وهكذا يف كل إنجاز فني، يؤديه اإلنسان 
بوعي إبداعي استثنائي، إنام هو تأويل من املبدع للواقع بأن خلق واقعا جماورا وليس 
مستنسخا ومن ثمة فهو عند التلقي تأويل من املتلقي للواقع اجلديد املجاور املتصف 
بالغرابة والندرة واالنزياح عىل املبارشة والتجدد يف النظر وغري ذلك، وهذه كلها 
مكونات ال يتحصل معناها عند التلقي إال بالتأويل الذي نصل به إىل املعنى بوصفه 
التأويل  يكون  هذا  كل  ويف  املتلقي  إبداع  من  الوصول  منها  جزءًا  فيكون  الفني، 

رضورة يف الكشف عن أدوات النص وهي تنفعل بأداء املعنى أو إبداعه. 
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2. بواعث التأويل لدى الناص

يضمر الناص حلظة الكتابة أو عند عملية اإلبداع الفني معنى ما، فهو هيجسه 
بني هدى البرص ورؤى البصرية، وحيث األداة التعبريية عند الصياغة لتكون جرسا 
يشف عن معنى، يسكنه، فهو به مأخوذ، وبالتعبري عنه مسكون، والصلة بني الوعي 
وأداة التعبري أو لغة األداء، صلة إبداع يتوخى اإلنجاز ويقصد اإلجياد واحلضور، 
فهي صلة روحية وجدانية، جتادل األداء، جدال جمازيا، حني تفارق داللتها املألوفة 
فإن  ثمة  ومن  فني،  ثراء  ذات  جمازية  داللة  النص،  وسياق  الناص  بوعي  مكتسبة 

املعنى الصادر عنه، ال يتحصل عليه املتلقي من دون وعي تأوييل.

مأخوذا  كان  فإذا  اإلبداعي،  نزوعه  طبيعة  بحسب  النص  لغة  الناص  يوجه 
بعمق  متصفة  ستكون  البيانية  وأساليبها  اللغة  تلك  فإن  اخلالص،  الفني  باألداء 
خلوصها  ألن  متعددة،  لقراءات  عرضة  تكون  ما  وغالبا  التأويل،  عىل  باعث  فني 
ملا هو فني، جعلها من حيث طبيعتها فنية، منفتحة عىل التأمل والقراءات التأويلية 

العديدة.

أما إذا كان النزوع اإلبداعي عند األداء مأخوذا بتطبيق املعايري الفنية يف إنتاج 
املعنى، فإن القراءات وأداتا املعرفية أعني التأويل مستغنية غالبا الهنا تعنى بااللتزام 
بمعايري التأويل املستقرة وآلياته املألوفة. أما إذا كان النزوع اإلبداعي مأخوذا هبموم 
إيديولوجية أو مذهبية أو فكرية فتكون آليات التأويل يف الغالب مستمدة من اهلم 

ذاته، ألهنا ستبحث عن إقناع املتلقي بام كانت عليه وماهي بصدده عند اخلطاب.

أما إذا كان النزوع نفعيا وظيفيا فإن اهلم الباحث عن تطبيقات املعنى، وفاعلية 
املألوف يف قصده سيكون هو املهيمن عىل فهم املعنى وحدود قراءته، وسيكون حينئذ 
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مستغنيا عن التأويالت العديدة، إذ سيهيمن عليه فهم واحد، وقراءة وظيفية بعينها 
الناص فيه سيكون يف احلد الوظيفي والدعوة إىل األخذ به وااللتزام  إبداع  ولكن 

بمحدداته، وبرصه الواقعي املبارش. 

هو  للناص،  اإلبداعي  النزوع  بحسب  التأويل  فهم  إليه  وصل  ما  أبلغ  ولعل 
القارئ  نحو  املوجه  اجلذري  بالتأويل  خاصة  لنظرية  الوحيد  البديل  )بأن  القول: 
يروم  الذي  ذاك  هو  الصحيح،  الوحيد  التأويل  بأن  القائلون،  إليه  يدعو  ما  هو 
اإلمساك باملقاصد األصلية للمؤلف()9( ولعل هذا الطرح ال يستقيم للقراءة املتأنية 
تثرى  اإلبداعية عامة  النصوص  لغة  دللت عليه شواهد كثرية، ألن مكونات  وإن 
بطبيعتها التكوينية، بالبنيات املجازية والرمزية، وكثري من االنزياحات التي اليصل 
املؤول  بحسب  يتعدد  قد  الذي  التأويل  بعد  إال  أحيانا  واملبارش  الفني  املعنى  معها 

ومنهجيته، أو طبيعة فهمه، وشكل قراءته لتلك اللغة.

ثم إن عوامل كثرية تتحكم، بوعي الناص حلظة اإلبداع، فأنواع السياق الذي 
وكذلك  املعنى،  إبداع  يف  األداء  من  نمط  إىل  توجيهه  يف  تسهم  تداعياتا،  بني  هو 
طبيعة املتلقي)الداخيل أو الضمني( الذي يسكن الناص بشكل أو بآخر، فقد يكون 
متلقيا ضمنيا وقد يكون شكال آخر يضمره ويتوجه إليه بخطابه، وكذلك الطبيعة 
احلافلة  املركبة  البنية  عن  فضال  عنها،  يصدر  التي  الفنية  التجربة  ملكونات  املتغرية 
عىل  املعنى  إبداع  أساليب  يف  منفتحا  الناص  جتعل  التعبري،كلها  للغة  باالنزياحات 

التأويل. 

عرضة  إبداعه  كان  فقد  الظنيات،  ويف  النظريات  يف  إنسانا  الناص  كان  وملا 
يكون  التي  النصوص  يف  أما  التأويلية،  املعرفة  لعلامء  ومرسحا  كثرية،  لقراءات 
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الناص عليها هو اهلل سبحانه فقد رأى بعض العلامء ارتفاعها عىل التأويل، واستغناء 
األحكام  ذات  السامء  عن  الصادرة  الرشيعة  يف  القراءات،  تعدد  إىل  معها  املتلقي 
التي مصدرها اهلل سبحانه، يتعذر التأويل، فهي حتلل وحترم وتضع احلدود، وتقيم 
األحكام، وكلها مستغنية عن التأويل لوضوح القصد فيها من الناص، أما الفنيات 
واألدبيات التي ال تتوفر عىل أحكام رشعية تكليفية فالتأويل فيها جائز، ألن الناص 

عليها هو اإلنسان ذو النوازع واألهواء)10(...

إن القول بالتأويل الكاشف عن قصدية الناص، ال يتحقق معه املعنى الفني، 
عنه  املختلف  واملتلقي  إيديولوجية،  بقصديات  معنيٌّ  ه  املوجِّ الناص  أن  والسيام 
بالقراءة املعارضة، ومن ثمة فإن قصد املؤلف قد يقع بني نيتني متعارضتني  معنيٌّ 
ذهب  ملا  كشفا  املؤلف  قصد  بتأويل  القاطعة  اإلمكانية  بدءًا،  ينفي  ما  داخليا،وهو 

إليه. 

ولعل القراءات املتعددة يف النصوص املنفتحة عىل التأويل تكشف ضمنًا عن 
صعوبة االحتكام إىل كشف قصد الناص، ألنه فيها معرب عن معنى ما، ولكن أداته 
وأسلوهبا فتحا باب التأويل للمتلقي، أما هو فقد شغله املعنى أو هاجسه، ومل تتملكه 

معان متعارضة.

نفيس  شخيص  فاملغزى  آخر،  شيئا  وقصده  ما  شيئا  الناص  مغزى  كان  وربام 
تشف عنه بنية النص، عند التأويل النفيس، أما القصد الذي يذهب إليه النص فهو 
إليه عىل نحو شبه  املتلقي وتتفق عىل أدائه مكونات النص عامة، وتشري  ما يدركه 
حتاورمها  التي  والقراءة  فني،  النص  لبنية  والقصد  نفيس  للناص  فاملغزى  مبارش. 
جدلية، ولكن املهم فيها، أن كل ذلك يسهم يف تعذر القول بالتأويل الكاشف عن 
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قصد املؤلف دائام. 

إن فكرة القول بمؤلف، مهيمن عىل جتليات كالمه وفيوضاته، بالشكل الذي 
جيعله مسيطرا عىل قصد أحادي لكل املتلقني، بام جيعل اللغة أو أي أداة يف إبداعه 
تعني فنيا ما يقصد قوله، إنام هي فكرة عصية عىل التحقق وإن بدا لبعض داريس 
رموز  عىل  فنه،  يف  )يعيش  مثال  الشاعر  كان  وملا  ممكن.  ذلك  أن  التأويلية  املعرفة 
وراء  من  الشاعر  يعني  الذي  املركب  الكل  املختلفة،  اجتاهاتا  يف  تعطي  أساسية، 
تأليفه، فقراء الرموز األساسية، بمعزل عن القصد يعني أن نوليها كل طاقاتنا()11( 
وهو ما جيعل النص بوصفه الفني أو اإلبداعي فضاَء تأويالت، قد حتاول استرشاف 
قصد الناص، يف ماولة إبداع املعنى ولكنها التزعم أن ما تذهب إليه صحيح متاما.

3. بواعث التأويل يف املعنى

يكشف اإلنسان حلظة إبداع املعنى عن نفسه، قبل املعنى الذي هيم بالتعبري عنه 
فهو يشري إىل يشء ما، أو مفهوم ما، أو أخيلة ما، ولكنه يف كل ما يشري إنام يعكس 
كيفية كشفه عن األشياء الكامنة فيه، فاملعنى ذات إنسانية، ولذا فقد كان صعبا قياده 
والدعاية إىل القول ؛ بأنه يمكن إمساكه من املبدع يف النص أو من املتلقي يف القراءة. 
معانيه  إنجاز  يف  اإلنسان  عنه  يصدر  وعيا  معرفية،  أداة  بوصفه  التأويل  صار  ولذا 
عند  األساليب  تؤديه  الفني  فاملعنى  االجتاهني،  اآلخر؛ ويف كال  معاين  قراءة  أو يف 
النزوع  فإن  اخلالص،  اجلاميل  املعنى  أما  متلقيه.  عند  املعايري  عنه  وتكشف  مبدعه، 
للمبدع،  النزوع اجلاميل  أقل من  املتجيل يف بعض مكوناته، جتعل األسلوب  الذايت 
تنتج  املبدعة  الذات  املتلقي، ألن  لدى  النقدي  املعيار  فوق  اجلاميل  األداء  كام جتعل 
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حلظة األداء أساليب املعنى، ومن ثمة يلزم التلقي استرشاف معايري جديد ة بني يدي 
القراءة حتى يف تلك احلاالت التي عمل فيها الكثريون عىل تقعيد اجلامل بأساليب 
فيه والبث اجلاميل  الكامن  الوعي  أو معايري؛ ظل مفهوم األداء اجلاميل و  أو قواعد 
الصادر عنه، أوسع من الطريقة وأعمق من املعيار، فظل اجلاميل نسبيا يف املكونات 
واحلدود، ومن الطبيعي أن يكون املعنى اجلاميل متعدد القراءات واملعايري، بحسب 

األذواق واألمم والشعوب.

أما املعنى األيدلوجي فهو ملتزم باألساليب عند منتجه التزامه بالنزوع املؤدلج 
نحو جهة ما، ألن نزعة االلتزام بدأت من الفكر والرأي ووظفت األسلوب واملعيار، 
إنتاجا وقراءة، وهلذا حتتفظ املعاين املؤدجلة غالبا بأشكال فهم معينة وأساليب توجيه 
مواضعات  وتطبيق  باحلدود،  األخذ  إىل  أدعى  فهو  الوظيفي  املعنى  أما  ؛  معلومة 
الذي  والفهم  عليه،  املتواضع  بالقصد  املتلقي  إىل  يتوجه  فيه  املنتج  ألن  األساليب 
تصل له بقراءة احلد وتطبيقه، فالباعث عىل تأويله هو الدعوة إىل القراءة الواحدة يف 

ضوء املواضعات الثابتة.

وقد عني املفرسون املسلمون باملعنى القرآين الذي كان الباعث إليه االقرتاب 
ِمْن  اإْلِنَساُن  ُخِلَق  تعاىل:  قوله  قرؤوا  املفرسين  أن  ذلك  من  احلقيقي  املعنى  من 
َعَجٍل )األنبياء37( أكثر من قراءة، يف أكثر من معنى، أشهرها أهنم أّولوا )عجل( يف 

معنى )الطني( مستشهدين بقول الشاعر:

والنبع يف الصخرة الصامء منبته          والنخل ينبت بني املاء والعجل

حتقيقا للمعنى الثابت يف كون اإلنسان قد خلق من طني. أما الرشيف الريض، 
فقد أّول )العجل( يف معنى )الرسعة( وهذه عنده استعارة واملراد أن اإلنسان خلق 
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مستعجال بطلب ما يريده، واالنرصاف عام حيذره، بل يذهب إىل حد القول: )فأما 
عليه  وأورد  الطني،  أسامء  من  اسم  هنا  العجل  إن  التفسري،  أصحاب  ِمن  قال  َمْن 
التفات إىل شاهده، فإنه شعر موّلد وقول  شاهدا من الشعر، فال اعتبار بقوله وال 

فاسد()12(. 

إن جمازية اخلطاب القرآين منفتحة عىل التأويل: من دون أن يكون املعنى فيها 
متناقضا أو متصفا بالتعارض، إنام هي انفتاح للوعي البرشي الثاقب عىل أسلوبية 
نبض  عن  ويكشف  القرآين،  باملعنى  حيتفي  انفتاحا  جمازاته،  وأبعاد  املقدس  النص 
اهليبة اإلهلية يف خصوصية املعنى )فالطني( يف القراءة األوىل والرسعة عىل االستعارة 
يف قراءة الرشيف ال تتعارضان بل تتكامالن )وليس من حق الفقه املجازي أن حيّول 
النص املقدس عن طبيعته، وأن جيعله نصا دنيويا،فالبرشية سوف تظل متاجة إىل 
املقدس، ال تستغني عنه، يف املقدس، ال ينفصل احلدث عن املعنى، هذا االنفصال 
الذي يشتهيه الدنيويون،واملعتزلة، وأرباب األهواء، وصناع الذكاء املتحّيز، والذكاء 
)الرسعة(  يقرأ  ما  املقدس،هو  النص  يف  باحلدث  املعنى  اتصال  املسؤول()13(  غري 
بضع  )اإليامن   : ممد  الرسول  قول  الغزايل  قرأ  قد  كام  )الطني(  عىل  ويقدمها 

وسبعون بابا، أدناها إماطة األذى عن الطريق( إذ قال هي: إماطة عن النفس)14(. 

املعنى يف النص املقدس يستبطن احلدث ويرشف عليه مستوعبا فيض دقائقه 
فهو  البرشي  النص  املعنى يف  أما  التعبري،  الوقع، جمازا من حيث  حقيقًة من حيث 
عاجز عن اإلحاطة باحلدث، فيلجأ إىل جمازية اللغة حينا وإىل مبارشتا التصويرية 

أحيانا أخرى، وهلذا ينفتح عىل التأويالت املتناقضة أحيانا.
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الباطن،  يستغرقه  كام  الظاهر  يأخذه  بامتياز،  تأويليا  كائنا  اإلنسان  كان  ملا 
وغريه،  وجسد  وحجارة  ونغم  كالم  من  اإلشارات،  توظيف  يف  عميقا  فيذهب 
فإن روحه التأويلية تسعد كثريا بفاعلية تلك اإلشارة يف احلقيقة واملجاز، ألن ذلك 
أو  إنجازها معنى عقليا  إن كان  إنجازاتا،  اجلدل معرب عن وجودها، كاشف عن 
كان معنًى خياليا.حتى أتاح اإلنسان لنفسه يف الشعر مثال أن يعد وفرة التأويالت 
مقوما أساسيا له.)15( )ألن اللغة الرمزية التي تقص منها األعامل األدبية، إنام هي – 
بالنظر لبنيتها نفسها - لغة متعددة الداللة، ال تكف عن توليد املعاين املختلفة يف كل 

استعامل خاص()16(. 

إن املسكوت عنه يف النص الفني الرفيع يتيح للمتلقي أن يتأول املعنى باحثا عن 
نفسه يف ماولة الكتشافها عرب ذلك النص. وقد ذكر شولز يف )السيمياء والتأويل( 
أن مناطق العمى أو املسكوت عنه، تصدر عن افرتاض املتلقي القائل بأن النص ال 
يقول معناه متاما ومن ثمة فإن تأويل املتلقي هو الذي يكمل النص عرب املعنى؛ فكأن 
التالعب  أو  والغموض  االحتجاب  من  يشء  عىل  يشتغل  العميق  الفني  اخلطاب 

بالظاهر املبارش إعالءًا ألشكال الغموض الفني املقصود.)17( 

الباعث عىل تأويل املعنى عمقه الفني الذي يصدر عن أساليب أدائه والسيام 
األداء  يف  طرائق  وعن  وغريها  والكنايات  والرموز  واالستعارات  املجازات 
تستدعي املتخيل يف تعبري معنى متخيل، كاألساطري و اخلرافات والرؤى واألحالم 
واملوروثات املحلية العامة، وعن ظواهر يلحظها املتلقي كالغموض أو اإلهبام، وما 

يمكن تسميته باملسكوت عنه أو مناطق العمى بحسب شولز.
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يعيش  وهنا  له،  جديدا  فنيا  واقعا  مستدعيا  عامله  النص  خيلق  الفني  املعنى  يف 
املتلقي حلظة القراءة، جدال انطباعيا و خياليا تأويليا بني رؤى الواقع ورؤى النص، 
بام يكون فيه التأويل األداة املعرفية األجدى، للكشف عن املعنى، أو الستكشاف 
املتلقي  جيد  وحينئذ  هذا،  أو  الفني  العمل  ذلك  مع  األديب  أو  الفنان  جتربة  ابعاد 

بصريته اإلبداعية يف القراءة ؛ منافسا فيها املبدع السابق عليه.

 4. بواعث التأويل لدى املتلقي

بواعث تأويل املعنى لدى املتلقي مقدمة عىل نظريتا يف الكاتب، ومشرتكة مع 
مثيلتها التي يتوفر عليها النص أو العمل الفني ؛ ألن املعنى صادر عن الناص حلظة 
األداء ولكنه منفصل عنه بعد ذلك، فهو قارئ له بعد حني، إذ هو كامن يف مكونات 
التعبري عنه، تلك التي ستكون من نصيب املتلقي دائام، وربام كان مبدعه متلقيا له 
ناقدا بعد حني، وهلذا حفلت قراءة املعنى بالعناية باملتلقي وبواعث التأويل لديه. إذ 
تعددت صور ذلك املتلقي يف العرص احلديث، فهو القارئ الضمني عند )وولفغانغ 
إيزر(، وهو شكل من أفق التوقع املدهش عند )هانز رو برت ياوس(، وهو فكرة 

النزوع اجلامعي للتأويل عند )ستانيل فيش(، وهو القارئ املثايل عند )رفاتري()18(.

هي  الثقافية  مرجعياته  فإن  املتلقي،  عن  صادرة  التأويل  بواعث  تكون  وحني 
التي تيمن عليها، فإذا كانت فنية فسيكون معنيا بأساليب األداء، وإذا كانت مجالية 
فسيعنى بمعطيات األداء يف الوجدان اإلنساين، وبإخالص العنارص الفنية لطبيعتها 
اإلبداعية اخلالصة. أما إذا كانت إيديولوجية فسيكون مأخوذا بالتعبري عن األفكار 

واملذاهب فيام يؤول.وإذا كان وظيفيا نفعيا فسيكون تطبيقيا حرفيا.
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وإذا اشتغل املؤول عىل كشف املعنى بالوساطة؛ كام هي تأويالت القدماء، أو 
العرص  يف  املحدثني  تأويالت  هي  كام  االمتالك،  أو  باحليازة  املعنى  استرشاف  عىل 
احلديث بخاصة، فإن بواعث التأويل معنية لدى املؤول بتوجيه النص نحو معنى 
التأويل. وانطالقا  الذي كشف عنه  املعنى  بعد ذلك  القارئ اآلخر  معني، وبإقناع 
نزوعهام  التأويل، يتصف  إيكو، يرى شكلني عرفهام  امربتو  فإن  التأويل  نفعية  من 
بعد  التداول  يف  وبالسعة  املتلقي،  يف  التأثري  حيث  من  واملحدودية  بالعمق  النفعي 

ذلك؛ ومها: 

صورة املتلقي املحكوم بمرجعياته وحدوده وبقوانني التأويل وضوابطه الذاتية . 1
وهنا يرى إيكو أن التأويل خارطة تتحكم فيها فرضيات القراءة الصادرة عن 

معطيات النص كوهنا سلسلة عنارص تأويلية يستجيب هلا املتلقي اآلخر. 

صورة املتلقي املنفتح عىل سلسلة من اإلحاالت عىل التأويل، التي تبدو استغراقا . 2
ممتعا إلثبات فاعلية التلقي، ولكنها متسعة وممتدة، ويقول إيكو هنا: إن البحث 
عن عمق تأوييل يشكل وحدة كلية تنتهي إليها كل الدالالت، حلم مجيل تستمر 
ألجله مغامرة التأويل، ولو كان الوصول إىل هذه الوحدة ماال)19(. ان صورة 
التأويل األوىل موضوعية أما الثانية فذاتية، وقد كان التأويل املوضوعي سمة 

القدماء والسيام يف قراءة النص املقدس. 

يف تأويل املعاين القرآنية ارتفع املوضوعي عىل الذايت إال عند الصوفية خاصة 
ومن هنج طريقتهم يف التفسري اإلشاري الصادر عن االستغراق الروحي املدهش يف 
النص املقدس.و قد كان املوضوعيون معنيني، بعدم االنجرار إىل تأويالت املتلقي 
يتعدد، وإن كان ثريا يف  له أن  النص، ال يتوقعون  القصد يف  عىل نحو مفتوح ألن 
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التأثريية. كام كانوا معنيني بقواعد السلف األول وطروحاتم يف  إحياءاته وطبيعته 
هذا االجتاه، بسبب من اتصاهلم الزمني بنزول الوحي، وكوهنم قد عاشوا عرصه أو 

أظلتهم نفحاته يف أول العرص منه.

بصائرهم،  أمام  شاخصا  اإلسالمي  املتلقي  بدا  الذين  املسلمني  علامء  ومن 
الشاطبي يف كتابيه الكبريين: املوافقات يف أصول الرشيعة، واالعتصام. إذ رأى أن 
املتلقي املسلم يدرك أن يف القرآن ظاهرا وباطنا، بمعنى ما يؤول وما اليمكن تأويله، 
وقد قال: )ألن من فهم باطن ما خوطب به، مل حيتل عىل أحكام اهلل، حتى ينال منها 
بالتبديل والتغيري، ومن وقع مع جمرد الظاهر، غري ملتفت إىل املعنى املقصود اقتحم 
هذه املتاهات البعيدة،... وعىل اجلملة، فكل من زاغ ومال عن الرصاط املستقيم، 
فبمقدار مافاته من باطن القرآن فهام وعلام، وكل من أصاب احلق وصادف الصواب، 
فعىل مقدار ما حصل له من فهم باطنه()20( فمن كالم اهلل ما ال حيتاج إىل تأويل ألن 
النصوص املتواترة دلت عىل حقيقته الرشعية عند املسلمني، وإن تعددت تأثرياته، 
ومن الكالم ما حيتاج معه املتلقي إىل تأويل وال سيام ما كان قد صدر عن أساليب 

البيان. 

ومن يتأمل يف طروحات الشاطبي، وال سيام يف ؛ املوافقات يف أصول الرشيعة 
واالعتصام، يلحظ أنه إىل دعوة املتلقي لألخذ بالتأويل أقرب منه إىل أي فهم آخر، 
إال أنه عني بسن قوانني للتأويل حتتكم يف مكوناتا الفاعلة إىل معرفة عادات العرب 
إىل:  عنده  ذلك  ينسحب  ثم  التنزيل،  وحالة  أصوهلا  جماري  و  وأفعاهلا  أقواهلا  يف 
معرفة لسان العرب ؛ لفظا ومعاين وتراكيب، ومعرفة أسباب التنزيل ومقتضيات 
األحوال، وكذلك اإلحاطة بالناسخ واملنسوخ وأصول الفقه وقواعده، واإلملام بعلم 
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املحكم واملتشابه واملقيد واملؤول، والظاهر والعام واملطلق،  القراءات، وما خيص 
ليس  ما  التناسب واالتساق واألحكام،  القرآين من  أن خلصوصية اخلطاب  ويرى 
لسواه من كالم بني البرش)21(. إذ يعد املؤول يف هذه ماطا بام جيعله متلقيا مأمون 

القراءة، مقبول التأويل، قادرا عىل عدم تغييب النص باجتاهات وأهواء.

بواعث التأويل لدى املتلقي اإلسالمي موصولة بالقوانني ومكومة بمكوناتا 
يرتفع  بقدر االتقاد باالجتهاد االستنباطي، وال  تأويل هبوى،  يزيغ  ومدداتا، فال 
شاهدا،  القرآين  اهلدى  من  االقرتاب  بقدر  اآلخر،  إللغاء  مذهب  لنرصة  تأويل 

والدليل القرآين مبرشا، واآليات فيه، هاديا ونذيرا. 

احتفل تأويل اخلطاب املقدس بيشء من قدسية قوانني التأويل، واشرتاطات 
به أكثر منه  الناس يقرأ املقدس متربكا  القرآين، حتى صار بعض  القارئ يف النص 

باحثا عن املعنى، ألنه يضمر قدسية قوانني التأويل التي ال حييط هبا علام. 

علامء  لبعض  املعرفية  احلقول  من  كثري  يف  العلمية  الكشوفات  أتاحت  وقد 
املسلمني أن يتأولوا بعض خطاب القرآن، يف ضوء ما صارت إليه مكتشفات تلك 
العلوم، مثل علم الفلك وعلم الفيزياء وعلم الرياضيات وعلم النفس واالجتامع 
وغريها مما فتح اهلل به عىل بني آدم بعد عرص الثورة الصناعية، غري أن الالفت للنظر 
أن تلك التأويالت التي صدر بعضها عن غري املشتغلني بعلوم الفقه والرشيعة وعلوم 
الدين، إنام جاءت يف عمومها الغالب كاشفة عن عمق املعنى القرآين وخصوصيته 

يف اخللود والدوام والتجدد كلام تقدم املتلقي املسلم يف وعيه املعريف. 

أما يف سائر النصوص اإلبداعية يف الفنون واآلداب فقد َأْوَلْت نظريات القراءة 
استثنائية، وقد  عناية  املتلقي  لدن  املعنى وتوجيهه من  البواعث يف كشف  والتلقي 
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عن  الكشف  املتلقي  باعث  فيه  ماكان  هو:  األول  رئيسان  اجتاهان  عليها  غلب 
السامت العقلية للمبدع فكانت العناية بمعنى الناص أو املعنى الفردي، وفيه حتددت 
اخلصائص املائزة للغة املبدع كام يكشف عنها أداؤه. أما الثاين فهو تأمل املتلقي الناقد 
من  غريها  عىل  الذاتية  فيها  أفاضت  التي  تلك  الناص،  أو  الكاتب  استغراقات  يف 
الذات منطلقا فصار  بالذاتية هاجسا والتمركز حول  بدأ االنشغال  السامت، حتى 
املعنى متمركزا يف الذات املتعالية للمؤلف يف الوقت الذي يمكن أن يتمركز يف ذات 

أخرى هي املتلقي)22(.

كأن تعددية مكونات الثقافة وعنارصها، وما يطرأ عليها من جتديد، بفعل وعي 
الزمان وحركية املكان، وعدم مخول الذائقة، كلام جعلت املتلقي ساكنا يف معنى ما، 
قد يكشف عنه النص، وقد يكشفه هو يف النص، حتى رأى أصحاب التفكيكية )أن 
الثقافة املختلفة تلعب دورا مهام يف تشكيل النص األديب، وهي عنارص يف  عنارص 
حالة تغري مستمر، ويف الوقت نفسه ؛ فإن نفس العنارص املتغرية، للنص، تدخل يف 
تشكيل املزاج الفردي للمتلقي، وكأنام نتحدث عن تغيري يقوم به متغري ملتغري آخر(
)23( وهذا األمر ال ينسحب عىل الهنائية املعنى، بقدر انسحابه عىل الهنائية إحياءات 

متصل  اإلحياءات  متدفق  تأثريه  جتعل  املعنى  فاعلية  ألن  املتلقني،  يف  الفني  املعنى 
التأثري.

ُبْعد املعنى فيه فواحد أو شبه واحد، ألن املتلقي بني يدي النص املدهش  أما 
االستجابة  يف  بعيدا  يذهب  برشيا،  منجزا  ماكان  أم  منه  املقدس  سواء  العظيم، 
ذات  فتذهب  روحية،  أبعاد  من  إحياءاته  قوة  به  تفيض  وملا  الذات،  يف  لتأثرياته 
املتلقي يف التحليق هبا ومعها وفيها، وقد تستغرق يف فيوضات روحية خاصة، كام 
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يف النصوص املقدسة، ولكن املعنى الفني، ال سبيل إىل الهنائيته بل إهنا تضعف فنية 
املعنى  يثبته  املتلقي وما  املعنى لدى  التفريق بني  النص أو متحوها، ولكن البد من 
نفسه فيه من فيوضات روحية وجتليات ذاتية، كوهنا باعثا للمتلقي يف تأمل املعنى 

واالستغراق يف معطياته أو إحياءاته وليس الهنائيته.

ثانيا: في آليات التأويل

؛ فإنه أصل يضمر  التأويل  ملا كان األصل يف اخلطابات أو األشياء، هو عدم 
مجود األشياء بسبب انكشافها أو ضعف فاعليتها اإلحيائية يف إثارة املتلقي أو املتأمل، 
أو فرع يضمر مجود اآلخر املتلقي أو املتعامل باليشء أو فيه أو معه؛ ومن هنا فإن 
أصال كهذا هو أصل افرتايض، أما األصل احلقيقي الواقعي يف آٍن معا، فهو التأويل 
ألن جوهر األشياء احلية فاعل متجدد )متنوع وربام متغري، وحينئذ فهو باعث عىل 
قابل  وهو  إال  النافذ  البرشي  الوعي  يقرؤه  يشء  من  وليس  له،  مستدرج  التأويل 
للتأويل، وحينئٍذ فالتأويل سنة الوعي البرشي يف التعامل مع نفسه أو مع األشياء 
األخرى ؛ أيا كانت، ألنه ماولة يف اإلجياد، وشكل يف اإلنجاز، سواء أتصل األمر 
بالفاعل يف التأويل أم باملفعول به تأويليا ؛ أي باملؤول أو بام تم تأويله، سواء كان 
التأويل إىل واقع  التأويل بالوساطة التي يقوم فيها املؤول بتقريب النص بني يدي 
املتلقي يف صورة  أن يكون  له، ألجل  استرشافا  أو  للمعنى  تقريبا  معطياته األوىل؛ 
التي يكون  باحليازة  التأويل  أم كان  قراءته.  أو  املعنى  فهم  فيه، من  له  يمكن  واقع 
تسفر  متأملة،  قراءة  اليشء،  أو  النص  قراءة  ذاته يف  فاعلية  فيها صادرا عن  املؤول 
عن إصدار رؤية فردية، دالة عىل فرادة يف الرؤية وفرادة يف الوعي يف آن معا. ولعل 
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هذا النمط من التأويل هو الذي يؤسس غالبا آلليات تأويلية جديدة، وهو ما يثري 
؛ أعمق رؤية  فيه  فيها أو عليها، ألن جمال االجتهاد  القراءات املختلف  صورا من 
وأنفذ بصرية من التأويل بالوساطة، فكأن آليات التأويل تتصف بالثبات النسبي يف 

حال التأويل بالوساطة، ولكنها تثرى كثريا عند التأويل باحليازة.

وإذ نقرأ آليات التأويل يف االجتاهني املذكورين نلحظ أهنا لدى الناص يف حال 
ألسس  ختضع  فإهنا  النص  يدي  بني  حاهلا  يف  أما  بالثراء،  تتصف  باحليازة  التأويل 
املؤول  ألن  بالوساطة،  التأويل  باجتاه  األخذ  إىل  أقرب  تكون  وقوانني،  وقواعد 
أو  أسس  يف  الكامنة  اآلليات  تلك  عن  بالصدور  املعنى  بإظهار  مأخوذا  سيكون 
قواعد كانت بنية النص قد تشكلت يف أضواء منها، وقد شاعت يف تأويل النصوص 
الدينية كثريا، كام يف النصوص األدبية يف مناهج النقد األديب ذات النزوع التقليدي، 

وكذا يف املؤلفات ذات النهج التعليمي.

أما يف حال آليات التأويل لدى املتلقي، فإن األمر مرهون بفاعلية الوعي عند 
القراءة، فإذا كانت الذات املتلقية تعنى بالتأويل ذاتيا كشفا عن املعنى، أو داللة عليه 
من دون انحياز مؤدلج، فإهنا ستنطلق من الوساطة باآلليات املعلومة للتأويل إىل 
احليازة الذاتية الفاعلة يف وعي املتلقي، بام جييئ املعنى إثرها، أو كيفية إظهاره جمدية 

للمتلقي غري املنحاز. 

الفاعلة  الذات  جتميد  فإن  آليا،  بالتأويل  تعنى  املتلقية  الذات  كانت  إذا  أما 
سيظهر عرب تفعيل حيوية آليات التأويل التي قد ختضع ليشء من االنتقاء أحيانا، بام 
يكون فيه املؤول كاشفا عن معنى يضمره قبل القراءة، ألن غاية ما يف توجهاته تريد 
لذلك املعنى أن يصل إىل املتلقي دون سواه. أما آليات التأويل بحسب املعنى فهي يف 
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حال الوساطة غالبا ما تظل موصولة باآلليات أو األساليب، ويف حال احليازة، فإن 
الذات املتلقية هي املوجهة لنبض املعنى وهي التي تشري إىل نبض احلياة فيه، غري أن 

نمطها يف القراءة يتصف بالنزوع الذايت الباحث عن يشء من إنجاز متفرد. 

وملا كان التأويل أجىل آثار البحث عن املعنى، وصوال إىل إظهاره، وملا كانت 
آليات اإلدراك اإلنساين ذات نزوع جمازي منفعل أحيانا بأشكال االستبدال اهلائلة، 
األخرى،  هي  هائلة  املشاهبة  من  بأشكال  أحيانا  موصول  استعاري  نزوع  وذات 
باحليازة  أم  بالوساطة  أكان  وسواء  املعنى،  إىل  اإلشارة  طرائق  أقرب  التأويل  فإن 
قراءة  عىل  املبحث  هذا  عمل  وقد  إبداعه.  يف  وغاية  املعنى،  إنتاج  يف  رضورة  فهو 
آليات التأويل عرب مورين: التأويل بالوساطة والتأويل باحليازة. ويف خالل أربعة 
اجتاهات هي: آليات التأويل لدى الناص وآليات التأويل يف النص. وآليات التأويل 
الرئيسة لدى  أبعاده  املعنى. وال شك يف أن  التأويل بحسب  املتلقي، وآليات  لدى 
الناص تقارب حدودها الفاعلة لدى املتلقي، وأن معطياتا يف النص جتاور جتلياتا 
يف املعنى.ثم أهنا عند القراءة النقدية تتكامل وتتفاعل باجتاه إظهار املعنى. وهو ما 

يمكن إجياز اإلشارة إليه باخلطاطة اآلتية. 

آليات  أن  مفادها:  رئيسة  حقيقة  إىل  اإلشارة  من  البد  اخلطاطة  رسم  وقبل 
التأويل بالوساطة املؤرشة هنا، إنام هي مفرتضة يف حال النص التقليدي أما التأويل 
أعني آليات التأويل باحليازة فمفرتضة يف حال النص االستثنائي، مع مالحظة أن 
املؤول هو الفاعل يف توجيه استخدام هذا النمط أو ذاك، كام أن النص االستثنائي، 
مل يصدر  مبدعه  باحليازة ألن  التأويل  عند  إال  الفني  املعنى  إىل  املؤول  معه  اليصل 
أما  أحيانًا،  تقليدية  قراءة  يستدعي  التقليدي  النص  فكأن  تقليدي،  وعي  عن  بدءًا 



يف بواعث التأويل وآلياته

190

االستثنائي فيستدعي قراءة تتصف بالفرادة. 

خطاطة آليات التأويل

إن آليات التأويل تصدر عن فاعلية النص احلاملة للمعنى، وعن وعي املتلقي 
الباحث عن إبداع املعنى عرب االتصال بالنص يف اللحظة نفسها ؛ ولذلك ال تتصف 

آليات التأويل

   لدى الناص = صدور عن 
جتارب مسابقة

لدى املتلقي = آليات سابقة 
ورؤية جديدة

يف القراءة = معايري سابقة 
وأخرى مستنبطة جديدة

لدى املتلقي = آليات مدودة

يف القراءة = معايري سابقة

االنفتاح عىل قراءة أخرىالعودة إىل التأويل بالوساطة

يف النص = تقليد

لدى الناص = جترية جديدة 

يف النص = إبداع استثنائي

آليات التأويل

التأويل باحليازةالتأويل بالواسطة
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تلك اآلليات بالثبات إال عند اتصاف النص ووعي املتلقي بالسكون. ذلك أن النص 
التقليدي يف بعض القراءات التأويلية، ينفتح عىل رؤى جديدة،ومعان فنية استثنائية 
جاءت عن الوعي االسترشايف للمتلقي، أما إذا كان النص استثنائيا والتلقي تقليدًا، 
فإن التأويل ال يستجيب للكشف عن أبعاد النص وربام يظل النص غريبًا بني يدي 
القراءة وإليضاح ما سبق إجيازه، سأقرأ آليات التأويل موزعة عىل املحاور األربعة 

السابقة.

1. آليات التأويل لدى الناص 

ال شك يف أن آليات التأويل لدى الناص تتصل بالواقع من جهة الباعث فتظهر 
عند اإلنجاز يف صورة عمل فني خمصوص، قد حياكي الواقع، وقد يعيد إنتاجه ولكن 
الناص يعيد اكتشاف الواقع، ومن خالله يعيد اكتشاف نفسه عرب ذلك اإلنجاز، ألنه 
ال يصنع أفكارا عن الواقع، بل يعيد اكتشافه، وهو ما جيعله لدى املتلقي موحيا باعثا 
عىل التأويل، عىل أن ما يوحيه ملتلقيه، ليس هو املعنى بل فاعلية النص الفنية، كام أن 

النص ال يصور الواقع بل يعيد اكتشافه.

آليات  أن  إىل  أريد اإلشارة  ؛ كام قلت؛ وهنا  نفسه  اكتشاف  فيعيد  الناص  أما 
فاملضمرة  ظاهرة  وجهة  مضمرة  جهة  جهتني:  عىل  تنكشف  الناص  لدى  التأويل 
تغيب عن ظاهر النص ليكشف املتلقي من خالهلا مديات عبقرية الناص، وما يوحي 
به عن ذاته، أو ما يتبدى من النص عنها، وقد أفاضت مناهج تعنى باملضمر يف النص 
مما هو كاشف عن نفسية الناص، أو عن ذاته، كام يف املنهج النفيس واملنهج النفساين، 
وغريمها مما عنيت بتأويل النص بحثا عن الناص، أكثر من البحث عن املعنى الكامن 



يف بواعث التأويل وآلياته

192

يف النص، وهو ما يشري إىل نسبية احلالة يف هذا االجتاه، ألهنا هنا ال تتحدد بآليات 
معينة قدر استجابة مناهج معينة للكشف عنها، بمعنى إهنا تكون صورا كاشفة عن 
أو  املتفائلة  املبتهجة  أو  املريضة  نفسيته  عن  أو  االستثنائية  أو  املتعالية  الناص  ذات 
املتشائمة ؛ فاملضمرة تكشف عن مالمح صورة الناص ومن خالهلا عن املعنى أو 
بعض خصائصه، إن قراءة آليات التأويل املضمرة يف ذات النص تعني تأويل الكامن 
يف الذات املبدعة حلظة القول أو األداء، مما رغب يف الكشف عنه، أو مما رغب يف 
إخفائه، وهي آليات منهج من حيث الوعي عند القراءة.أما اجلهة الظاهرة من آليات 
التأويل لدى الناص فذات تشعبات وتكوينات متعددة جدا، فمنها الداللية املتصلة 
باملعجم اللساين ومعطياته السياقية عند الكتابة؛ إذ تتحول اللغة إىل كالم، وداللة 
املتصلة  التصويرية  ومنها  الفنية،  وعنارصها  اجلملة  حتدده  فني  قصد  إىل  املفردة 
الناص فيها  بيانية ورمزية وأسطورية وغريها، بام يكون  بأساليب إبداع املعنى من 
آلياته  االتباع، وهنا يكون يف  أكثر من  وبالتأسيس  التقليد،  أكثر من  بالفرادة  معنيا 

مبدعًا.

أو  األفكار  أو  الرؤى  انتظام  أو  األصوات  بانتظام  املتصلة  اإليقاعية  ومنها 
انسجام املعطيات، عىل وفق نسق أدائي خاص، السبيل إىل الفوىض أو االرتباك فيه، 
بام يكون املعنى صادرا عنه بقوة، والتأويل صادرا عنه بإحيائية خاصة ومنها الرتكيبية 
التي يكون التأويل يف ضوء أشكال انتظامها كاشفا عن خصائص يف املعنى الفني، 
ما كانت لتكون لوال قصد الناص إىل ذلك النمط من الرتكيب، وتلك اخلصوصية 
فيه ؛ عىل صعيد البنيات الدالة عامة، أو يف خالل الوحدات الفنية، ضمن سياقاتا 
اخلاصة. ومنها البنائية التي يكون انتظام العمل كله يف ضوء تشكلها العام داال عىل 
األيديولوجية  ومنها  عنها.  التعبري  ما  نحو  عىل  الناص،  قصد  املعنى  يف  خصائص 
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الفني  آليات موضوع،  العمل، وهي  فنية  الناص معنيا هبا قبل  التي يكون  السابقة 
موظفا أو مسخرا للتعبري عنها، ونادرا ما حتفل بالفرادة الفنية. 

إىل  إىل احلس، وأدنى  منها  إىل احلدس  أقرب  الناص،  التأويل لدى  آليات  إن 
املوهبة منها إىل الصنعة، وأقرب إىل الفطرة منها إىل التطبع، وإىل التخمني منها إىل 
القطع ؛ ألننا نقرؤها يف ضوء ما صارت عليه لدى املتلقي بزعم أن صورتا لدى 
الناص مرسومة يف النص ؛ ولكن األمر ليس كذلك، بداللة أننا ال ننفتح معها يف 

الكتب الساموية املقدسة إاّل مرسومة يف النص!

معنى ذلك، عىل نحو ما؛ أن الناص جيعل من كل املدركات تقريبا أشكاال تأويلية 
ألفاظا،  بوصفها  ولكن  تقريبا،  األشياء  كل  األشياء  هي  لديه؛  التأويل  آليات  ألن 
ولعل أوضح إيقاع هلذا التصوُر الصويف الذي يرى: أن كل ما يف عامل الشهادة لفظ 
أو كألفاظ، وكل ما يف عامل الغيب معنى أو كاملعنى... وإذ يصري بحسب جتربة ابن 
عريب ؛ عامل الشهادة هو اللفظ ؛ فإن عامل الغيب يصبح هو املعنى)24( فكأن األشياء يف 
الناص أو من حوله هي آليات التأويل وفطرته اإلبداعية هي الفاعل يف حتريك تلك 
اآلليات، ليس من خالل تصويرها أو تكوين أفكار عنها، إنام من خالل اكتشافها بام 
يكون ذلك دااًل عىل اكتشاف الناص لنفسه، وهنا تكون اآلليات مضمرة من حيث 
هي ذات مبدعة، وظاهرة من حيث هي أشياء يف هذا الوجود، ولكننا حني عنينا 
بلغة التعبري عنها فقد جعلنا مكونات اللغة هي آليات التعبري، ولكن يف النص كام 

سيأيت وليس يف الناص. 

حني يتكلم اليشء أو املدرك عىل لسان مبدع ما، فإن حاله ذاك إنام هو آليات 
تأويلية صادرة عن الوعي الفني للناص، وكلام أوغل الناص يف إعادة اكتشافها دل 
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ذلك عىل فاعلية فنية يف تأويل معنى ما، ودل أيضا عىل تغري األشكال واألشياء يف 
آليات  جوهر  هو  الناص  إن  التأويل؛  وعند  اإلدراك  يف  وتعددها  وجتددها  الواقع 
التأويل، ألن املدركات تصبح كلها عند وعيه اجلديد هبا، وبني يدي بصريته الفنية 
آليات تأويل، ألنه عندها يسعى كاشفا عام وراءها كونه وراء ذاته؛ إن إحياء املبدع بام 
وراء األشياء حني جيعلها آليات تأويل ومدار تأويل يف آن معا، إنام هو إفصاح عام 

وراء نفسه، وعن مغيبات ذاته، ولذا كانت املدركات عنده آليات تأويل.

2. آليات التأويل يف النص

التأويل،  فاعلية  التي تضمر  النص عن ممكناته  املتلقي يف  يبحث  التأويل  عند 
تتضمن األساليب والعنارص الرئيسة التي يبتدئ املؤول منها، منفتحا عىل فضاءات 
التأويل بحثا يف ممكنات لغة النص من جهة، وتأمال يف األوليات  املعنى، وملا كان 
واألعراف، يف ثقافات األفراد واجلامعات من جهة أخرى فإن آليات التأويل تنقسم 
يف النص عىل قسمني؛ األول هو ممكنات لغة النص والثاين هو األوليات املتحكمة 

بالنص مما تقع خارج سياقاته املبارشة.

وبحسب مفتاح فإنه؛ )مهام اختلفت التأويالت باختالف األديان واألجناس 
واألمم واجلامعات واألفراد، فإن أصل نشأته وسريورته وإجرائه، يرجع إىل مقولتني؛ 
أوالمها غرابة املعنى عن القيم السائدة ؛ القيم الثقافية والسياسية والفكرية، وثانيهام: 
بث قيم جديدة، بتأويل جديد، أي إرجاع الغرابة إىل األلفة، ودس الغرابة يف األلفة( 
)25( ومن ثمة فإن آليات التأويل يف حتقيق املقولتني، تلك الكاشفة عن املعنى، وعن 

الغرابة  ترجع  التي  هي  اآلليات  تلك  فكأن  املعنى،  ألفة  وعن  فيه،  اجلديدة  القيم 
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النص عنه،  أبعاد غربة  املتلقي كاشفة له عن  ألفة تأخذ بوعي  لأللفة، هي عنارص 
ومن ثمة عن حتقيق نمط من اآلليات يف اإلحياء باملعنى أو كشفه. 

بحسب  تتعدد  واألوليات،  املمكنات  بنوعيها:  النص  يف  التأويل  وآليات 
جنس اخلطاب ونوعه اإلبداعي، وهي يف النصوص املقدسة تأخذ باألوليات كثريا 
وباملمكنات عىل نحو أقل؛ من ذلك أهنا عند مفرسي النص القرآين العظيم أخذت 
باألوليات فكانت أسباب النزول والناسخ واملنسوخ ودالالت العموم واخلصوص 
األساليب  يف  فتكمن  النص  لغة  ممكنات  أما  األوليات  من  وهذه  واملبني،  واملطلق 
وهي مما أخذ به املفرسون ألن املفرسين معنيون بوضع املحددات والقوانني يف كل 
املقدس من دون مددات  تأويل  والزلل، ألن  الزيغ  للضبط وعدم  التأويل  آليات 

تضبطه خطر داهم. 

وهلذا كان حرصهم عند تأويل النص املقدس بالغا، وحترجهم منه ظاهرا؛ وقد 
)عرف تاريخ التأويل التحرج من التأويل نفسه، فقد استقر يف األنفس التقية ؛ أن 
التأويل قد يرصف عن النص، وما ينبغي أن يرصف عن النص ذكاء وال استنباط 
التأويل  نقرأ  نحن  تأويل.  كل  من  أكرب  أنفسنا  يف  يظل  أن  ينبغي  النص  رأي،  وال 

النثري ونقبل عىل النص.

إننا إذن نأخذ حق النص، ونأخذ حق التأويل، وال نسمح للتأويل أن ينافس 
النص، التأويل يتواضع لريفع النص الكريم( )26( فكأن األخذ بآليات التأويل الصادرة 
عن مواصفات السلف يف تلقي النص املقدس وقراءته متأت من خصوصية ذلك 
النص ذات املغزى العاملي الشامل من جهة ومن النزوع التطهريي للمعنى الصادر 
بتصوير  فيها  النص  يعنى  التي  السياقات  التأويل من جهة أخرى، والسيام يف  عن 
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عن  آلياته  التصدر  وهنا  التأويل،  إىل  متاجا  معها  وعيه  املتلقي  جيد  صورا  الغيب 
ممكنات لغة النص، قدر صدورها عام يشبه املنطق التارخيي املتصل منه بنهج السلف 

ومأثورهم وبآليات منطقهم إىل جانب املنطق النحوي واملجازي وما إليهام. 

وكل هذا يفرس كيف أن التأويل بآليات هي من ممكنات اللغة كاملجاز والرمز 
وغريها من أساليب البيان، كان عرضة للرفض القاطع عند من قالوا بعدم وجود 
املجاز، ومن ثمة فإن الصدور عن ممكنات اللغة املجازية كان عرضة للشك، ومدارا 
للتساؤل أما ممكناتا النحوية والرصفية فإن انضباطها املنطقي كان مدعاة األخذ هبا 
يف قراءة املعنى وتأويله. ألن املجاز عندهم من الظنيات التي يمكن االختالف يف 

فروعها. وأن النظريات الصادرة عنه غالبا ما تكون مدعاة اختالف.

وهلذا كان التأويل الناتج عن القياس املنطقي أصح عندهم – بحسب ابن رشد 
– من ذاك الصادر عن ممكنات اللغة املجازية، فالقياس املنطقي أتم آلية يف تأويل 

املعنى؛ والسيام عند معرفة مقدماته وأجزائه كلها.)27( ثم إن األخذ بالثوابت التي 
صارت علوما مستقلة يشرتط عىل املؤول األخذ هبا عند تفسري النص املقدس أو 

تأويله. 

وملا كان الوعي التأوييل إبداعا عند قراءة النص، فقد انصب اجلهد النقدي عىل 
ممكنات لغة النص، وكان لسياقها أثر فاعل يف التأويل، ألنه حييل املتلقي إىل االنتباه 
لتجدد الكلامت باستمرار، والسيام إذا كان اخلطاب شعريا، ألن )تاريخ الشعر، يف 
صورة من صوره، إنام هو تاريخ متعاقب األدوار من والدة ألفاظ الشعر ونضجها 
وفنائها()28( ذلك أن ممكنات اللغة تثرى عند األداء الفني، وتنفتح عىل التجديد عند 
ما نلحظ أن وعي املتلقي يسهم يف هذا املنحى، كونه فاعال تأويليا، وكذلك السياق 
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الفنية كوهنا جزءا من اآلليات يف عملية  وعمره وخصوصية النص األديب وهويته 
التأويل. 

والسيام  فائقة،  عناية  االستثنائي  النص  لغة  بممكنات  الفائق  املتلقي  عني 
والداللة  اهلامشية  والداللة  اإلحيائية  والداللة  الصوتية  الداللة  عن  الكشف  يف 
أحرف  تضيفه  ما  منصبة عىل  التأويل  آلية  كانت  الصوتية  فعىل صعيد  االجتامعية، 
يرادفها،  مما  الكلمة  متّيز  تأثريات،  من  السمعية  الذائقة  عىل  الكلمة  يف  خمصوصة 
إثرها إىل  التأويل  فيتجه  أو إحيائيا،  فنيا  أو  املتلقي، عاطفيا  املعنى يف وعي  بتكثيف 

معان أكثر ثراء.

يف  أثر  االجتامعية  اهليأة  عند  احلال  لسياق  يكون  االجتامعي  الصعيد  وعىل 
واالجتامعي  واألخالقي  والبيئي  املحيل  املحيط  فيه  يكون  بام  اخلطاب  لغة  تأويل 
عامة، موجها تعبرييا كاشفا عن املعنى الصادر عن إعادة إبداع ذلك املحيط بصورة 

أخرى.

وعىل الصعيد اإلحيائي تتكشف عبقرية الناص يف نصه اإلبداعي ؛ عرب احتفال 
النص،  يف  املبدع  روح  حضور  عن  دائام  تكشف  خاصة،  فنية  إحيائية  بخلق  النص 
منفتحا  التأويل  اتسع  اهلامشية  صعيد  وعىل  جديدة.  ملعطيات  بالتأسيس  واحتفاله 
عىل استنتاجات هائلة، حتى عدها الدالليون )مسؤولة عن روائع األدب، وهي التي 
خلقت، علام يسمى بالنقد األديب()29( إن ممكنات اللغة ال حرص هلا، ثم أن الوعي 
الفني الحدود تقيده، وأن جتدد الذائقة الفنية اجلاملية مع تعاقب األجيال، كل ذلك؛ 

أتاح آلليات التأويل يف النص أن تتعدد باحليازة، وأن تتحدد عند الوساطة.
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 3. آليات التأويل لدى املتلقي

فطرة  يف  املضمرة  الفنية  العبقرية  هو  بدءًا،  التأويل  آليات  مصدر  أن  يبدو 
الناص، تلك التي صار النص بعد اإلنجاز أو األداء جمىل ظهورها الذي تتبدى فيه 
إىل املتلقي، ليكون احللقة الثالثة، يف استقبال آليات التأويل يف اإلضافة إليها ؛ غري 
أن اجلوهري اجلديد لدى املتلقي الفائق هو قدرته الواعية عىل استقبال معاٍن إضافية 
مل يكن الناص يقصدها مبارشة إنام جاءت عن فنية األداء اللغوي املعرب عن املضمر 
مما مل يرغب الناص يف البوح به ولكنه يتبدى إىل املتلقي من أساليب األداء، ومما وراء 

السطور، وهنا تكون اآلليات الكاشفة، صادرة عن املتلقي.

وهذا جانب إجيايب يف هذا االجتاه، غري أن السلبي هو نزعة التوظيف لدى بعض 
املتلقني حني يأخذون بتوجيه النص، عىل وفق بعض آليات التلقي غري الفنية، غالبا، 
إىل وجهات أو معان، يرغب املتلقي فيها، فهو جيهد يف توظيف النص لتحقيق ذلك، 
وقد تكون رغباته؛ سياسية أو مذهبية أو إيديولوجية أو غري ذلك، مما هو جاهد يف 
فنية  النيل من  انطباعات متلٍق، تدف إىل  للتعبري عنها، وقد تكون  النص  توظيف 
 النص بمعنى التعبري عن ضعف الناص؛ فإذا كان االنفتاح عىل تعدد القراءات أو عىل 
)تعدد املعنى( جهة دالة إبداعيا عىل آليات التأويل لدى املتلقي، فإن نزعة التوظيف 
آليات  لغايات بعيدة، أو أغراض خاصة، إنام هي جهة دالة موضوعيا عىل تافت 
التأويل لدى املتلقي، وقد برزت بوضوح الفت للنظر يف قراءة النصوص املقدسة، 
نزاعات ورصاعات، ربام كانت حقيقة  فكان ذلك مدارا ملذاهب وتيارات وغالبا 

النص بعيدة عنها.
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غري أن هناك جهات لإلضاءة، يتوفر عليها النص اإلبداعي، بالرضورة الفنية 
تتيح للمتلقي أن جيتهد يف القول بآليات تأويله، وتلك اجلهات هي ابرز اخلصائص 

الفنية اجلاملية يف النصوص اإلبداعية الرفيعة.

القول،  الباعث عىل  القصد  ينسى  املبدع يف األعامل االستثنائية قد  أن  ومنها، 
منتجه،  ليس هو  كأنه  متلقيا،  بوصفه  فيأتيه الحقا  نصه،  الذي أضمره يف  واملعنى 
كام يف فن الشعر بخاصة، وبحسب ت.س. إليوت )فإن ما تعنيه القصيدة، هو يف 
احلقيقة ما تعنيه بالنسبة لآلخرين، عىل قدم املساواة، مع ما تعنيه بالنسبة للمؤلف، 
وجيب أن ال يغيب عنا أنه بمرور الزمن، يصبح الشاعر جمرد قارئ ألعامله اخلاصة، 

بعد أن يكون قد نيس املعاين احلقيقية لقصائده.

وهذا  أفكاره()30(  تغري  بسبب  إليه،  بالنسبة  آخر  شيئا  القصيدة  تصبح  ولربام 
عىل  منفتحة  النص  وفنية  متغري،  متجدد  الناص  وعي  أن  ؛  أخرى  جهة  من  يعني 
التأويل، ومن ثمة فإن املتلقي قد يمد كل ذلك بآليات يف القراءة والتأويل، استدعاها 

املعنى.

ولعل مما يميز النص الكبري ثراءه الفني الباعث عىل اإلثارة، إذ يتسع معه وعي 
النص  معنى  فيه  يكون  بام  أخرى،  معاين  ومستدرجا  جديدة،  آفاقا  متأمال  املتلقي 
منتجا لدى املتلقي معاين جديدة، ومفزا إياه عىل ثراء رؤاه، حتى أمكن القول بأن 
الثراء الفني االستثنائي، ربام كان مفزا غري مبارش عىل إبداع معريف من جنس آخر، 
ألن الثراء الكيل الذي حتفل به بنية العمل مثمر يف وعي املتلقي، ومفز عىل استنباط 
آليات تأويل جديدة، يف ماوالت استقبال املعنى، وهذا ظاهر حتى يف الرتاث ألن 
األجزاء الثرية التي أهلمت أجدادنا يف تفسري النصوص األدبية كانت مثار إعجاهبم، 
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أما املحدثون فإن ثراء املجال الكيل الذي جيعل شكل العمل اإلبداعي مرنا منفتحا 
عىل التأويل؛ هو مثار إعجاهبم)31(، ومقصد عملية التلقي بوعي آليات تأويلية. 

تبدو السمة الرمزية، التي حتفل هبا األعامل اإلبداعية، بوصفها خصيصة مائزة، 
العمق  ألن  الفني،  املعنى  قراءة  يدي  بني  تأويل  آليات  الستنباط  للمتلقي،  مفزة 
واسترشاف  جديدة  رؤى  تأمل  عىل  املتلقي  حيث  يفتأ  ال  اخلطاب  لغة  يف  الرمزي 
إنام هي - نظرا  التي تقص منها األعامل األدبية،  الرمزية  اللغة  آليات أخرى، )إن 
لبنيتها نفسها - لغة مجعية متعددة الداللة، ال تكف عن توليد املعاين املختلفة يف كل 
استعامل خاص()32( ذلك أن املتلقي الفائق مطالب بوعي الرضورة باإلتيان بسامت 
النزوع اجلاميل يف النص وبانفتاح األداء عىل تعددية املعنى املستدعية آلليات جديدة 
يف التأويل، وال سيام أن عمله؛ )ليس هو الوصول إىل )رشح( النص بنتيجة إجيابية، 
تصل إىل داللة أخرية يمكن اعتبارها حقيقة العمل، وإنام املهم – عىل العكس من 
ذلك – هو الدخول من خالل التحليل الدائب يف لعبة الداللة نفسها، بحيث ترتاءى 

له أساسا يف اكتشاف تعدد وجوه النص ومجاعيته()33( .

اللغة  خصوصية  من  متأتية  الفنية  األعامل  يف  الفتة  صفة  املعنى  تعددية  إن 
التعبريية يف كل فن، فللحجر سامت وللون خصائص، وللجسد صفات، وللنغم 
الالفت  األمر  ولكن  بعمومها؛  املعنى  عن  التعبري  لغات  كل  يف  وهكذا  إيقاعات، 
)أن اللغة هي أشد مقتنيات الوجود اإلنساين خطرا( )34(. ألهنا يف واقعها الوظيفي 
املبارش قبل الفني التأوييل أجىل أبعاد الوجود، وأكثر املظاهر حضورا يف التعبري عن 
املمكن واملحال، أو عن الظاهر واملغيب. فإذا كانت طريقة الرؤى الفنية يف إيصال 
املعنى إىل املتلقي، فإن فاعلية الزمان واملكان واألبعاد احلضارية والتقنيات املجددة 
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القول  إىل  املكان  وبحر  الزمان  سفينة  عرب  املتلقي  تبعث  كلها  وغريها...  وغريها 
بآليات تأويل تصدر عنه يف استرشاف املعنى، والسيام إذا كان معنيا بام يصل إليه من 

رؤى وهو حياور ببصرية متأملة فنيا إبداعيا غري تقليدي. 

 4. آليات التأويل بحسب املعنى

ختتلف طبيعة التفكري األديب، عن خصوصية التفكري الشعري، يف هيمنة النزعة 
قراءة  وأن  الثانية،  عىل  اجلاملية  وغاياته  األداء  فنية  وغلبة  األوىل،  عىل  املوضوعية 
املعنى الفني بحسب األوىل ال تصلح دائام والسيام يف الشعر، كام أن مطالبة الشاعر 
بالنزعة املوضوعية، ال تتصف بالصواب إال من وجهة نظر من ال يرى الشعر إال 
غائيا ألغراض  توظيفها  إال عند  بالشعرية  بعينها ختصه، واليعنى  لغايات  مسخرا 
ختدمه واقعا، وهنا أقول )واقعا( وال أعني احلقيقة، ملا بينهام من بون شاسع يلفت 

النظر.

ومن هنا فإن آليات التأويل بحسب املعنى، يمكن أن نقرأها موزعة عىل اجتاهني 
رئيسني، عىل نحو غالب، مها اجتاه املعنى املوضوعي، واجتاه املعنى الفني. واألول: 
مستقر، مدد، ذو أفق واحد، ومن ثمة، فإن آلياته مستمدة من القواعد الثابتة يف بنية 
الكالم، فهي أقرب إىل كوهنا قواعد قياسية ثابتة منها إىل املعايري الفنية، التي قد تؤثر 

يف تنمية الذوق، عرب العناية بإبراز اجلاميل من األداء الفني.

وأما الثاين، فهو: فني، متعدد متجدد، متصف بالثراء، منفتح عىل التأويل. ولعل 
يكون  ما  االقناعي، وغالبا  الثابت  األول عن  هنا هو: صدور  املعنى  اجلوهري يف 
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القائل أو املنتج وسيلة تتخذ من األدب وسيلة ليشء، ال أدبية فيه باملعنى اجلاميل. 
وصدور الثاين عن الروح يف جتليات صفائه، واتقاده؛ بالشكل الذي تؤسس الفطرة 
السترشاف  تأويل،  آليات  باستنتاج  للمتلقي  وتوحي  إبداع،  أسس  للمبدع  الفنية 

املعنى.

الثابت، املوصول بامض ثابت يف زمانه  فالنص املوضوعي ذو املعنى الساكن 
قراءة سطحية،  يستدعي  فيه  املعنى  أن  يعني  إيديولوجية مهيمنة،  وبنزعة  ومكانه، 
يشيع آليات تأويل جامدة، وقراءته باملعيار النقدي، بحسب: أودنيس قراءة طامسة، 
)ال تطمس نصية النص فحسب، وإنام تطمس كذلك إمكانية التساؤل وإعادة النظر، 
واحلركية اإلبداعية، إهنا باختصار تطمس الشعر( )35( وهو يقصد هنا مفهوم الشعر 
النظر ال يستطيع  بأفق موضوعي أحادي  املقيد  النص  إليها من خالله. يف  املنظور 
لقراءة  النص،  إىل  الرجوع  يف  جديدة،حتى  تأويل  آليات  عىل  االنفتاح  املتلقي 

األسباب الباعثة عىل تأطري الفني بعنارص تفكري تفتقر إىل اخلصائص الفنية املائزة.

كل  يف  معناه  )يتجدد  أيضًا  أدونيس  بحسب  فهو  اخلالص،  الفني  النص  أما 
قراءة، مع كل قارئ، بشكل جديد، وغري منتظر أن للنص دالالت، بعدد قراءته(
)36( ألن داللة العالقة بني النص واملتلقي، تعني نزعة فنية يف النص بدءًا، واستقباال 

متغريا بتنوع املتلقني، فالفنية تويص بثراء الداللة، وتعدد املتلقني يكشف عن تنوع 
يف أبعاد تأثري النص.

النظريات  تلك  املتلقني  الداللة وتعدد  ثراء  بني  التوافق  ولعل أجىل معطيات 
آلليات  تؤسس  فيه  كانت  الذي  بالشكل  وفيه  املعنى  قراءة  عن  الباحثة  األسلوبية 
يف التأويل من جهة، والستجابة الذائقة لكثري من ذلك من جهة أخرى. أما أجىل 
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جهة  من  فيها  املتلقني  واختالف  جهة  من  الداللة  ثراء  بني  االختالف  معطيات 
أخرى، فهو اتساع الفضاء الداليل وإمكانيات تأويله، ألن النص بوصفه أداًء كالميا 
يف حيز من املقال إنام، )يتعدد معناه، وتتفاضل دالالته، وتتفرع مقاماته، وختتلف 
سياقاته وتتعارض بياناته، فهو حيز ينطوي عىل بياضات وفراغات وخترتقه شقوق 
وفجوات()37(. ألن قراءة املعنى حني التتامهى مع النص، فقد تنزع إىل بناء شكل 
يف  جديدة  تأويل  بآليات  اخلروج  إىل  يفيض  النص  مع  )اإلجيايب(  االختالف  من 
الطروحات  الفني شائعة يف  املعنى  املعنى. وهذه نظرة يف استقبال  معطياتا لقراءة 

النقدية املعارصة. 

ولعل أخطر حلقة سلبية انفتحت عليها آليات التأويل بحسب املعنى، هي مقال 
لـ)جاك دريدا( يف مقولته بـ )االختالف( الصادر عن مبدأ الشك باآلخر، و رفض 
األنظمة واملرجعيات، والقول بعدم تناهي الدالالت، ألن املعاين عنده )تتحقق من 
احلضور  مستويات  وتبدأ  والقراءة،  الكتابة  عملية  يف  املتواصل  االختالف  خالل 
والغياب باجلدل ضمن أفق االختالف، يصبح االختالف، هدفا أكرب مما هو أصل يف 
ذاته()38( فال هنائية الداللة عند دريدا جتعل املعنى مؤجال، لتتواصل التأويالت من 
دون القول )بحضور املعنى( ثم أضاف لـ )االختالف( القول بـ )عدم التمركز حول 
العقل( وهو قول يستند إىل مبدأ )الشك املطلق( وهو فعل يعني تغييب اإلحالة أو 
املرجع، أيا كان ذلك املرجع ؛ سواء أكان اهلل أم العقل أم اإلنسان ومنه ذات الكاتب 
اللغوية هو  أنساقها  للمدلوالت ضمن  احلر  االشتغال  أن  بمعنى  النص،  مبدع  أو 
املنفتح عىل الهنائية املعنى )فليست هناك بؤرة مركزية يتمحور حوهلا هذا املعنى، 
وبال  هناية  إىل غري  لذلك،  نتيجة  للمعنى  وانزياح  للدوال،  لعب  دائام  هناك  ولكن 
حدود، ومن ثمة تنتفي قابلية ]اللعب احلر للمدلوالت داخل نسق اللغة[ للتفسري 
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النهائي()39( وهذا الطرح التفكيكي، يغّيب فاعلية العنارص الثقافية يف تشكيل النص 
األديب، وتوجيهه، و إثرائها النص بسبب كوهنا يف حالة تغرّي، بام ينسجم مع الذات 
اإلبداعية أو ذائقة التلقي، وهذه اجلدلية بني املتغريات تدعو لفنية التحديد ومنهجية 

العرض و القراءة وال تبعث عىل التفكيك السلبي.

األول،  توجهه  ويمحو  للناص،  اإلبداعي  املَصور  يغّيب  الطرح  ذلك  أن  ثم 
للناص يف عالقته  اإلبداعي  للجهد  تضييع  رؤاه، وهو  وباعث هواجسه وقصدية 
منها،  التأويلية  والسيام  وآلياته،  النظام  ملفهوم  تغييب  وهو  النسبي،  أو  العابر  مع 
األلفة  إعادة  بقدر  السلبي،  التفكيك  إىل  التأويل  عند  يذهب  ال  املتلقي  وعي  ألن 
إىل الغرابة واملعلوم إىل املجهول والتوافق إىل االختالف وأي ذات إبداعية جتهد يف 
تضييع إنجازها وهي معنية به قبل كل يشء إن الشك باملعنى أو تغريبه أو اجلهل 
حده  يف  املعنى  إبداع  يف  الذات  من  ماولة  ؛  التأويل  إىل  املتلقي  تدعو  بمرجعياته، 

املمكن، وليس تفكيكه يف حده املحال.
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...ملخص البحث...

إن للرواية القدرة عىل ترشب األجناس األدبية والال أدبية ففضاء اجلنس الروائي 
فضاء تنتعش فوق أرضيته كل األجناس وخمتلف احلقول املعرفية – الفكرية.

امتزاج كل  تنبثق من  بأعىل درجاتا، فهي  التناص  لعبة  الرواية  وقد جسدت 
األجناس التي سبقتها بل هي النوع الذي توج النثر والذي يتوافر عىل خصوصية 
تناصية. وليس هناك ملفوظ روائي جمرد من البعد التنايص، ذلك أن اخلطاب احلارض 
يلتقي مع خطاب الغري يف كل االجتاهات التي تتجه نحو موضوعه، وال يستطيع إال 
أن يدخل معه يف تفاعلية حية وقوية مما يؤدي إىل تفاعلية حوارية بني اخلطابات كيفام 

كانت خصائصها اللسانية.

تناول البحث التناص يف املقاربات النقدية احلديثة عىل يد أبرز دارسيه مقساًم 
عىل: التناص اخلارجي واستدعاء النصوص املختلفة إىل داخل النص الروائي عرب 
الذاتية  التعبريية كالرسائل واالعرتافات والسرية  املتداولة من األجناس  األشكال 
والشعارات والنصوص املوازية لألدب. وتناول البحث التناص الداخيل من خالل 
املتلفظة  الذات  إدماج كالمه وتعرف  اآلخر عرب  السخرية ووعي  التأثرية وعالقة 
البحث إىل منحى تطبيقي موجز دار حول روايات  والدفاع عن وعيها. وقد مال 
)البحث عن وليد مسعود( و)السفينة( و)صيادون يف  الثالث  إبراهيم جربا  جربا 

شارع ضيق(.
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...التناص في المقاربات النقدية الحديثة...

يف  حرصته  لكنها  )التناص(  داللة  تناولت  القديمة  النقدية  الدراسات  إن 
ختضع  مل  مفاهيم  وهي  األدبية،  والرسقة  واملعارضة  كالتأثريات  ضيقة  مفاهيم 
تعرفها  التي  التحوالت  إىل  النظر  الدراسات  هذه  حتاول  مل  إذ  والكشف  للتحليل 

العملية التناصية.

أما يف جمال الدراسات النقدية احلديثة فإن مفهوم التناص ما فتئ يعرف رواجًا 
عامة  األدبية  )األعامل(  النصوص  يف  مستمر  حضور  من  به  حيظى  ملا  نظرًا  واسعًا 

والروائية خاصة.

األديب  بالنص  اهتاممها  إىل  بالتناص  احلديثة  النقدية  املقاربات  اهتامم  ويعود 
من خالل البحث عن اآلليات اإلجرائية التي تشتغل داخله، وإىل القوانني األدبية 
التي عرفت مع ظاهرة التناص دعوة إىل قراءة متعددة املعاين، إذ إن النص األديب أو 
النمط يمكن أن يتجسم يف أكثر من مثال واحد، لذا فهو يمتلك إمكانية سحرية يف 
احتواء أجزاء من ذاته وتوليدها ال حيتوهيا عىل نص رصيح، وكذلك فإن سمة املعنى 

الكامل أنه حيتفظ بتكامله وكليته حتى وإن مل ينطق بجميع تضمناته)1(.

ولقد كانت عبارة )دي سوسور( القائلة "إن الكلمة ال تكون وحدها أبدًا")2(، 
باعثًا الهتامم كثري من النقاد بام حول الكلمة أو ما توحي به يف السياق الذي وضعت 
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وهذه  إشارات  وراءها  ختفي  إشارة  النص  يف  الكلمة  أن  يعني:  الذي  األمر  فيه، 
الدالالت تنتمي إىل ما وراء النص، الغائبة التي حتيل إليها الكلامت احلارضة، وهذا 
ما يؤكده بارت يف تعليقه عىل قراءة النص التي تصبح فنًا لكشف ما ال يكشف يف 

النص نفسه الذي نقرأ والعالقة مع نص حارض بغياب رضوري يف األول)3(.

الدراسات  يدرج يف  الغائب  النص  التحديد أصبح  احلالة عىل وجه  ويف هذه 
النقدية التي تتناول موضوع )التناص( عىل أساس أن استحضار النصوص الغائبة 

هو جزء من عملية التناص يف اخلطاب األديب)4(.

باستمرار  يتواجد  وإنام  فحسب،  األديب  احلقل  عىل  يقترص  ال  التناص  وألن 
من  يتملص  فإنه  لشموليته  ونظرًا  الشمولية،  منحى  ينحو  فإنه  خمتلفة  حقول  يف 
والباروديا  واملحاكاة  واملرجعية  واالستشهاد  الرسقة  مفاهيم  وحيتوي  حتديد  كل 
)املحاكاة الساخرة( ويتجاوزها يف الوقت ذاته مما جعله يأخذ طابع االنفتاحية أمام 
االجتهادات يف ميدانه، ونظرًا لطبيعة اخلطاب األديب اجلديد وبنياته وأساليبه احلديثة 
التي تعتمد عىل الرتكيز والتكثيف واإلحياء أكثر من اعتامدها عىل املبارشة واخلطابية 
والتقريرية، فالنص األديب اليوم اختزل وكثف وصيغ صياغة عميقة معقدة، حيث 
حيتاج إىل قراءة متخصصة وإىل نظرة نقدية واعية الكتشاف فحواه واستبطان مالمه 

وأبعاده)5(. 

ولعل هذا التكثيف واالختزال يف النص املعارص هو الذي دفع كثريًا من النقاد 
املحدثني إىل التعامل مع النص عىل أساس أنه )شفرة( أو برقية مركبة مركزة تصدر 
من مرسل إىل مرسل اليه، وهذا املرسل إليه - وهو القارئ - ال بد أن يفك رموز 
القارئ  فإن  املنطلق  هذا  ومن  وفهمه،  استيعابه  أجل  من  النص  يف  الشفرات  هذه 
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يتحول إىل )منتج( كام يرى بارت، وتفيد هذه العملية يف إجياد قراء إجيابيني يشعرون 
بأن القراءة عمل إبداعي وهي عملية تثري النص إثراءًا دائاًم باجتالب دالالت ال 

حتىص إليه)6(.

النص من  داخل  يشتغل  إجرائيًا،  مفهومًا  بوصفه  التناص  مع  تعاملنا  وسواء 
 - الفكرية  باألنساق  عالقة  ذا  كونه  حيث  من  إليه  نظرنا  أم  بنياته  تفكيك  خالل 
املعرفية، أو باعتباره أحد مكونات كالمنا اليومي فإن األمر يتعلق بحضور خطاب 
إىل  برصاحة  يرجع  خطاب  أو  نص  كل  "إن  إذ  خطابنا  داخل  أشكاله  بكل  اآلخر 

خطاب سابق")7(.

احلقل  يف  حتدده  احلديثة  النقدية  الدراسات  يف  التناص  رائدة  )كرستيفا(  إن 
الروائي ضمن منطلق أن كل نص يتشكل كفسيفساء من االستشهادات، وامتصاص 
وحتويل لنص آخر)8(، ألن العمل األديب ال يتم إبداعه من نظرة الفنان ولكن انطالقًا 
مما جيعل  فنية سابقة  أعامل  عرب  تتم والدته  الفني  العمل  إن  أي  أخرى.  أعامل  من 
لغة التناص تشكل من جمموع استدعاءات نصوص خارج نصية يتم إدماجها وفق 
رشوط بنيوية خاضعة للنص اجلديد عىل أن ال يفهم من عملية االستدعاء هذه جمرد 

االنعكاس البسيط أو التعبري عن نصوص موجودة من قبل.

إن إبداع الكاتب وإن تم انطالقًا من يشء معطى فإن الكاتب يبدع دائاًم شيئًا مل 
يكن موجودًا من قبل وهذا يعني أن النص املدمج خيضع لعملية حتويلية ذلك ألن 
التناص ليس جمرد جتميع مبهم وعجيب للتأثريات، ولكنه عمل حتويل واستيعاب 

لعدد من النصوص اخلاضعة لنص مركزي حيافظ عىل سيادة املعنى. 
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فداخل الكتابة تقوم عملية معقدة يف صهر وإذابة خمتلف النصوص واحلقول 
معارضة  داللة  يدخل  )قد(  املؤلف  ألن  الرواية(،  )حالة  الكبري  النص  مع  املدجمة 
لداللة كالم غريه)9( مما جيعل الكلمة املقحمة تأخذ توجيهًا مزدوجًا: توجيهًا دالليًا 
واملظهر  الصنيعة  من  أفقه  يستمد  ثانيًا  دالليًا  وتوجيهًا  األصل،  من  منبثقًا  أوليًا 
اجلديدين اللذين أدمج فيهام وهبام مما ينتج عن هذه احلمولة الداللية للكلمة نفسها 
ينبغي أن حتمل  التي يترشب هبا كالمنا  الغريية  الكلامت  حوارية داخلية، ذلك أن 
فاخلطاب  الصوت)10(،  مزدوجة  تصبح  أن  بمعنى  اجلديد،  وموقفنا  اجلديد  فهمنا 
تواصاًل  وليس  كيمياويًا  )مزجيًا(  خليطًا  تضمنه  الذي  النص  مع  يؤسس  الغريي 
ميكانيكيًا ألن درجة التأثري املتبادل عن طريق احلوار بني النصني تكون كبرية هلذا 

تعد عمليتا االستيعاب والتحويل ميزة عمل التناص.

إن رؤية رائدة هذا املصطلح )جوليا كرستيفا( أن التناص "هو النقل لتعبريات 
سابقة أو متزامنة وهو )اقتطاع( أو )حتويل(. وهو عينة تركيبية جتمع لتنظيم نيص 
معطى بالتعبري املتضمن فيه أو الذي حييل إليه")11(، وتضيف:"أن كل نص يتشكل 
من تركيبة فسيفسائية من االستشهادات، وكل نص هو امتصاص وحتويل لنصوص 
أخرى")12(، وتوضح:"إن التناص يندرج يف إشكالية اإلنتاجية النصية التي تتبلور لـ 

)عمل النص(")13( وهو )نص منتج(.

من  يأيت  والتحويل(  )االستدعاء  مفهومي  عرب  للتناص  )كرستيفا(  حتديد  إن 
التحليلية  السيمياء  مرجعية  )كمنتج( من خالل  وليس  كإنتاجية  النص  إىل  نظرتا 
وذلك باعتبار النص جهازًا عرب - لساين يعيد توزيع ترتيب اللغة مع جعل الكالم 

التواصيل يف عالقة مع خمتلف امللفوظات السابقة أو املتزامنة. 



أ. د. ابراهيم جنداري

217 العددان األول والثاين ... رمضان 1433# /آب 2012م

وحتديد )كرستيفا( للنص كإنتاجية يعني: 

أن عالقته مع اللغة التي يتموضع فيها هي إعادة التوزيع.. 1
أنه استبدال أي تناص بمعنى أن تتقاطع يف فضاء النص نصوص عدة)14(.. 2

لذا أصبح النص يف مفهوم )كرستيفا( مرادفًا لـ )نظام الرموز( سواء تعلق األمر 
الالواعية،  أو  الرمزية االجتامعية  أم األنظمة  الشفوية  اللغات  أم  باألعامل األدبية، 
حيث يصبح النص جممعًا لألنظمة والعالمات، من هنا ال ينبغي النظر إىل لغة العمل 
األديب كلغة تواصل، وإنام كلغة إنتاجية منفتحة عىل مراجع خارج - نصية بام فيها 

من نصوص أدبية وفكرية وممارسات إيديولوجية ودينية وغريها.

وهذه اإلنتاجية ال يمكن إدراكها إال يف مستوى التناص، يعني يف تقاطع التغيري 
املتبادل للوحدات املنتمية لنصوص خمتلفة.

املتناصة  النصوص  فإن  املفهومني )االستدعاء والتحويل(  تأسيسًا عىل هذين 
تدخل يف نوع خاص من العالقات السيميائية التي نسميها احلوارية كام يرى ذلك 
كوهنا  إىل  ترجع  )امللفوظات(  النصوص  بني  العالقات  أمهية  ألن  )تودوروف( 

عالقات حوارية.

هو  نص  كل  "أن  يرى  فهو  وعمقه  املصطلح  هذا  بارت(  )روالن  طور  وقد 
ثقافية قديمة وحديثة،  نسيج من االقتباسات واملرجعيات واألصداء وهذه لغات 
وكل نص )الذي هو تناص مع نص آخر( ينتمي إىل التناص وهذا جيب اال خيتلط 
مع أصول النص، فالبحث عن مصادر النص أو مصادر تأثره هي ماولة لتحقيق 
أسطورة بنوة النص، فاالقتباسات التي يتكون منها النص جمهولة )املصدر( ولكنها 
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)بارت(  عليه  ركز  والذي  تنصيص")15(،  عالمات  دون  اقتباسات  فهي  مقروءة، 
آخر  تناص  هنالك  املؤلف  يستحرضه  أو  يستخدمه  الذي  التناص  جانب  إىل  إنه 

يستحرضه القارئ. 

أما )ميشيل فوكو( فيتوسع يف هذه املسألة مشريًا إىل أن الكتابة أو النص يمر 
فاخلطاب  إنتاجه،  وإعادة  النص  إلثراء  معًا  تتفاعل  مراحل  أو  حاالت  ثالث  يف 
يف احلالة األوىل، ولعبة قراءة يف احلالة الثانية، ولعبة  كتابة  لعبة  لعبة:  سوى  "ليس 
تبادل يف احلالة الثالثة، وهذا التبادل، وهذه القراءة وهذه الكتابة ال تستعمل أبدًا إال 

العالمات")16(. 

إليه،  يستند  الذي  األيديولوجي  املرجع  كان  كيفام  فعالة  قيمة  ذو  التناص  إن 
تكرراها  املعاد  النصوص  التوظيفية هلذه  الداللة  أن  ذلك  نقديًا،  منحى  ينحو  ألنه 
السياق  من  داللتها  تأخذ  جديدة  إنتاجية  وفق  تتم  روائي  نص  داخل  )إنتاجها( 

الفكري الذي يندرج حتته هذا النص.

إن فعل االعتامد عىل أساليب / لغات الغري، سواء السابقة أم املتزامنة مع لغة 
)املبدع( يف كل  اإلنسان  عند  املشرتك  البحث  استمرارية  مسألة  الكاتب حييل عىل 
الواقع الذي  بينه كإنسان وبني  مكان وزمان، واملتعلق بالبحث عن حتديد العالقة 
بالواقع( من عالئق  اإلنسان  اإلشكالية )عالقة  يتفرع عن هذه  ما  إىل  إليه،  ينتمي 
صغرى، فضاًل عن كون مزج نصوص متفاوتة األساليب واللغات داخل ملفوظ 

واحد من شأنه أن ينسب احلقيقة.

بناًء عىل هذا الطرح للتناص، فإن فعالية اشتغاله داخل العمل األديب تؤدى إىل 
تفكيك الرسد واخلطاب معًا، كام يتالشى احلكي وينفجر الرتكيب ويتصدع الدال.
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التناقض إذن صيغة إلدراك النص باعتباره اآللية اخلاصة للقراءة األدبية فهو 
وحده ينتج الدال يف حني القراءة اخلطية ال تنتج إال املعنى الذي ليس مرجعيًا.

الرواية والتناص 

إن للرواية القدرة عىل ترشب األجناس األدبية والال أدبية ففضاء اجلنس الروائي 
فضاء تنتعش فوق أرضيته كل األجناس وخمتلف احلقول املعرفية - الفكرية.

امتزاج كل  تنبثق من  بأعىل درجاتا، فهي  التناص  لعبة  الرواية  وقد جسدت 
األجناس التي سبقتها بل هي النوع الذي توج النثر والذي يتوافر عىل خصوصية 

تناصية)17(. 

وليس هناك ملفوظ روائي جمرد من البعد التنايص، ذلك أّن اخلطاب احلارض 
يلتقي مع خطاب الغري يف كل االجتاهات التي تتجه نحو موضوعه، وال يستطيع إال 
أن يدخل معه يف تفاعلية حية وقوية مما يؤدي إىل تفاعلية حوارية بني اخلطابات كيفام 

كانت خصائصها اللسانية.

ذاكرته من نصوص  ما يرتاكم يف  بناء وقولبة  يعيد  أن  للروائي  الرواية  وتتيح 
والعمل عىل إعطائها تراتبية جديدة ختضع ملنطق النص األديب )الروائي(، وقد تربز 
هذه النصوص يف الكتابة، أو ختضع لالختفاء وراء إشارات / عالمات تبعًا ملقصدية 
الكاتب والقارئ الضمني، أو متاشيًا واملراقبة التارخيية املتمثلة يف اشرتاطات إنتاج 
الذاكرة للنصوص، اال أن النص األصل يظل موجودًا - يف هذه الوضعية - بالقوة 

)ضمنيًا( حاماًل معناه)18(.
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وتعد الرواية - انطالقا من مرشوعية التناص - نظامًا حواريًا لصور اللغات 
بقية األجناس األخرى،  الرواية عن  تنفرد هبا  واألساليب واألصوات وهذه ميزة 
ونظرًا هلذه االعتبارات يرى باختني)19(: أن الرواية هي اجلنس الوحيد الذي يمكن 
طرقه  عىل  يتوفر  جنس  كل  كان  فإذا  اجلديدة،  األشكال  مع  عضويًا  يتكيف  أن 
ووسائله التي يرى ويفهم احلقيقة هبا، وهي طرق متيزه فإن التعدد األسلويب واللغوي 
والصويت الناتج عن ظاهرة التناص يشكل البنيات التكوينية التي متيز الرواية والتي 
تعددية  داخل  إال  تتشكل  ال  األدبية  واحلقيقة  العامل،  نحو  تصورها  تؤسس  عربها 
مع  الدخيلة  النصوص  هذه  وتقيم   - التناص  داخل  أي   - والكتابات  النصوص 

النص حوارية داخلية تعد من الصيغ األكثر أمهية يف األسلوب النثري.

وتعد الرواية قالبًا نصيًا مفتوحًا)20( عىل األشكال املعرفية واالجتامعية وبانفتاحها 
تعلن استمرارية البحث عن تأسيسها، وهذا الطرح يتجاوز الرواية كتقنية إىل إدراك 
الدالالت اإليديولوجية املوجودة وراء اخلطابات اللغوية للمتكلمني حيث يقرب 
وفق  تتأسس  عالقة  وهي  االجتامعي  بالواقع  األديب  العمل  عالقة  التصور  هذا 
اللغات داخل النص الروائي عن طبيعة  هذا الطرح من خالل كشف تقاطع هذه 
للخطابات  احلقيقية  التوجهات  عن  واإلفصاح  الواقع  يف  املتجاورة  اإليديولوجيا 

التعميمية داخل املجتمع.

تعرض  فقد  الروائي،  اخلطاب  لنسيج  املميز  املكون  عىل  الرتكيز  أجل  ومن 
)باختني( ملسألة تعدد امللفوظات داخل النص وذلك من خالل طرحني منهجيني 
املادة  متفاوتني زمنيًا: ينطلق الطرح األول يف حتديده للملفوظ من مالحظة جتعل 
اللسانية للملفوظ ال تشكل إال جزءًا منه، نظرًا لوجود جزء آخر غري لفظي يمثله 
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السياق خارج لفظي والذي يرجعه )باختني( إىل ثالثة مظاهر: 

األفق الفضائي بني املتكلمني.. 1
معرفة الوضعية املشرتكة بني املتكلمني وفهمها.. 2
التقييم الذي يشرتكان فيه أيضًا هلذه الوضعية)21(.. 3

وهذا يعني أن امللفوظ يكون - دائاًم - مددًا بالرشوط الواقعية هلذا التلفظ، قبل 
امللفوظ كعنرص رضوري  التي تندمج يف  كل يشء من خالل الوضعية االجتامعية 

لرتكيبها الداليل.

الوضع  مع  العالقات  هذه  خارج  يدرك  أن  يمكن  ال  اللفظي  التواصل  إن 
االجتامعي  التوجه  أو  االجتامعية  للوضعية  امللفوظ  تبعية  بمعني  أي  امللموس، 
للملفوظ الذي يعد إحدى القوى احلية التكوينية التي هلا يف الوقت ذاته أن تنظم 

نسق امللفوظ، وحتدد أيضًا شكله األسلويب وبنيته النحوية.

أما الطرح املنهجي الثاين فقد اعتمد عىل )مرجعية( رأي )باختني( مرشوعيتها 
وفعاليتها الكبرية يف تدارك حوارية امللفوظات وهو ما سامه )تودوروف( بالعرب - 

لسانيات التي بانطالقها من حوارية اللغة فإهنا تالمس العالقات التناصية.

أي أن الوحدات العرب - لسانية خمتلفة نوعيًا عن نظريتا اللسانية، ولذا فإننا 
سنقع كام يقول )باختني( يف خطر كبري إذا أدركنا امللفوظ كوحدة هلا الطبيعة نفسها 
التي للوحدات اللسانية، فامللفوظ يدخل يف عامل عالقات أخرى )حوارية( متعارضة 

مع العالقات اللسانية.
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يف هذا املعنى فإن نقطة النهاية عند اللسانيات تشكل فقط إحدى نقط البداية 
عند العرب – لسانيات)22(، فام كان غاية صار هنا وسيلة، ومن بني العنارص التي متيز 
بمتكلم وبموضوع،  امللفوظ  اللسانيات( هو عالقة  اجلملة )موضوع  امللفوظ عن 
كام أنه يدخل يف حوار مع امللفوظات املنتجة سابقًا يف حني أن العالقات اللسانية 

اخلالصة هي عالقات بني عالمة )عالمات( وأخرى.

هكذا حيدد )باختني( اخلاصيات املكونة للملفوظ يف:

أن حدود كل ملفوظ ملموس من حيث هو وحدة للتواصل اللفظي، مددة . 1
بتغري ذوات اخلطاب أي املتكلمني.

 يتوافر كل ملفوظ عىل إنجاز داخيل نوعي.. 2
ال يكتفي امللفوظ بتعيني موضوعه كام تفعل العبارة، بل يعرب عن ذاته.. 3
نفسه، ومع . 4 املوضوع  هلا  التي  املايض  ملفوظات  مع  امللفوظ يف عالقة  يدخل 

ملفوظات املستقبل التي يتوقع أجوبتها.
أن امللفوظ موجه دائاًم نحو شخص)23(. . 5

ثابتًا، ومعطى  ليست شيئًا  اللغة  أن  أن يوضح  يريد  باختني  أن  نفهم من هذا 
للحياة  إنتاج  هي  وإنام  النحوية،  وقوانينه  قواعده  يف  برصامة  ومددًا  واحدة،  مرة 
فإن أي ملفوظ  لذلك  – الثقافية،  احلياة االجتامعية  إهنا تالحق تطور  االجتامعية، 
ال يمكن إدراكه يف غياب عن تأمله يف جمرى التواصل الشفوي)24(، مع األخذ بنظر 
واحلركة  الصوت  نربة  بدورها  حتدد  التي  والواقعية  االجتامعية  الرشوط  االعتبار 

وتعمل عىل إنجاز امللفوظات.
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إن اللغة التي تم )باختني( هي اللغة: امللفوظ، اللغة املشبعة بقصدية املتكلم 
ووعيه، واللغة التي تصبو نحو النسبية وحتمل موقف متلفظها داخل النص األديب 
)الروائي( فتكشف من ثم عن نوعية العالئق القائمة بني شخصيات النص، هكذا 
نجد داخل ملفوظ كل متكلم حضور ملفوظات أخرى يتم استدعاؤها داخل حلبة 

قول املتلفظ، إما ملجادلتها )ماورتا( أو ملعارضتها، أو لتشخيص ُأفق وعيها.

وأصول  بلغات  الروائي  النص  ملء  يف  تسهم  تركيبية  كوحدة   – التناص  إن 
الباحثني، والتناص  للتحليل والنظر من عند كثري من  بؤرة  – كان  وأساليب عدة 
عىل اختالف التعاريف التي أعطيت له، يعني دخول نصوص داخل النص الكبري 
/ الرواية، وذلك عن طريق تقنيات خمتلفة حيث تذوب داخل الفضاء اجلديد تصري 

إحدى عنارصه البنائية.

إال أن هذا االندماج ال يعني اندماجًا سلبيًا، وإنام هو اندماج عالئقي، وهذه 
العالقة تتخذ هلا صورًا عدة تبعًا لنية توظيفها.

 التناص الخارجي

التناص يعني يف أبسط صوره أن يتضمن نص أديب ما نصًا أو أفكارًا  ملا كان 
هذه  تندمج  بحيث  إشارة،  أو  تلميحًا  أو  تضمينًا  أو  اقتباسًا  عليه،  سابقة  أخرى 
النصوص أو األفكار مع النص األصيل وتندغم فيه ليتشكل نص جديد)25(، فإن 
التناص يعني العالقة التي تربط بني النص وغريه من النصوص)26(، بل غدا التناص 
توظيفًا معقدًا يولد تفاعاًل خصبًا بني النصوص يثري مناخًا مغايرًا لألصل تتداخل 

فيه عنارص هذا النص وتتزامن يف عمق الطبقات النصية)27(.
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إن عملية استدعاء نصوص خارج نصية / أدبية إىل داخل النص الروائي قد 
تأخذ أشكااًل عديدة وخمتلفة منها:

األشكال المتداولة وتتفرع إلى فرعين كبيرين

األول: األجناس التعبريية املتخللة كالرسائل واملذكرات واالعرتافات والسرية 
الكتابة  لغة  يف  املدجمة  غري  ملفوظات  يف  األجناس  هذه  وتدخل  وغريها،  الذاتية 
وذلك يف إطار تصنيف ملفوظات احلكي التي أرجعها )باختني( إىل ثالثة أصناف، 
الكاتب،  املبارش(، وهو ملفوظ  املتخللة )امللفوظ  فهناك إىل جانب هذه األجناس 
الذي ينبغي أن يؤدي إىل فهم موضوعي مبارش، ثم )ملفوظ غريي( ويعني اخلطاب 
املبارش للشخصيات، وهو كملفوظ له داللة مبارشة ولكن ال يتموضع يف مستوى 

خطاب املؤلف نفسه، اذ يوجد يف مسافة منظوريه إزاءه)28(.

واليوميات،  واالعرتافات  الرسائل  من  كاًل  املتخللة  األجناس  هذه  تشمل 
الغريي  الكالم  األشكال  هذه  ومتتص  ذلك،  وغري  والشعارات  الذاتية  والسرية 
إليه )املتلقي(، فكلامت  الضمني أو املبارش، كام تترشب األجوبة املتوقعة للمرسل 

الغري وردود فعله هي التي حتدد الشكل التعبريي املنتمي هلذه األجناس املتخللة.

تأسيسًا عىل دمج كالم اآلخر الضمني الذي يعد أساسًا، فإن األشكال التعبريية 
كام  النص،  داخل  امللفوظات  وتنوع  بإدخال  تسمح  فإهنا  روائي  بإقحامها يف نص 
جتعل خطاب اآلخر ماثاًل باستمرار، واألجناس التعبريية املتخللة خطابات ثنائية 
بذرة  فيها  توجد  كام  داخلية،  باختني()29( وذات صيغة حوارية  يرى  )كام  الصوت 

حوار كامن، حوار صورتني ومفهومني للعامل وحوار لغتني.
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فاخلاصية  واألسلوبية،  اللغوية  التعددية  من  يقوي  وجودها  فإن  ولذلك 
املشرتكة بني هذه األجناس املركبة يف إطار مرشوعيتها داخل النص الروائي تعود 
األجناس  هذه  بعض  حضور  )جربا(  روايات  عرفت  ولقد  احلوارية،  طبيعتها  إىل 

وهي عىل النحو اآليت:

أ ( الرسائل: تعد الرسالة شكاًل تعبرييًا ذاتيًا، وهي خطاب مرسل من طرف إىل 
طرف آخر يتوقع منه ردود أفعال، ويفرتض يف الرتاسل اإلحساس القوي باملرسل 
إليه، هلذا فالقالب الرسائيل عىل حد تعبري - باختني - مزدوج الصوت نظرًا حلضور 

الطرف املقابل يف الرسالة، وحضور املرسل إليه يف منظور املرسل.

 فالرسالة شأهنا شأن الردود يف احلوار موجهة إىل إنسان مدد، ومن ثمة فإن 
توقعات ردوده املحتملة تكون حارضة يف خطاب الرسالة، وتعد لغة الرسالة غري 

رسمية بني الواقع واألدب)30(.

استغالل  إطار  الروائي يدخل يف  الفن  الرسائيل يف  القالب   وملا كان توظيف 
الشكل الكتايب التقريري الذي يتم يف اإلخبار دون الوقوع يف لعبة الصنعة البالغية 
فقد شملت نصوص )جربا( عدة رسائل منها: ثالث رسائل يف رواية )صيادون يف 
شارع ضيق()31(: رسالة من يعقوب / القدس إىل أخيه مجيل فران / بغداد، ويتضح 
البعد الرتاسيل فيها من خالل العالمات اآلتية: تاريخ الرسالة )بيت حلم 10 نيسان 
يعقوب(  املحب  ألخيك  )واسلم  واملرسل  احلبيب(  )أخي  إليه  واملرسل   )1949
الذي يقول يف رسالته: "ظهر يف هذه املدينة عدد كبري من البعثات التبشريية، بعثات 
أمريكية، غنية، ماهرة تتحدث عن حب عيسى املسيح للمسيحيني واملسلمني عىل 
السواء... تقول هلم إن املسيح هو ابن اهلل مما جيعل حتى امليتني جوعًا يضحكون، 
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مقنعون  صهاينة  إهنم  الناس  يقول  املتدينني،  مع  الهوتية  مناقشات  يف  ويدخلون 
اليهود يف أرض  مبارش جلمع شتات  بطريق غري  أحوالنا ويدعون  يتجسسون عىل 
امليعاد")32(، تنتمي اجلملة األوىل إىل املرسل )يعقوب( وهي عبارة عن خرب البعثات 
التبشريية التي ظهرت يف )هذه املدينة( ومن خالهلا نشعر بحضور املرسل إليه بشكل 
املدينة(  )هذه  بالقول  املرسل  اكتفى  وإنام  اسميًا  عنها  املعلن  غري  املدينة  يف  ضمني 
باعتبارها عنرصًا داخاًل يف وعي املرسل إليه، بعد هذه اجلملة يفهم ملفوظ آخر جاء 
بشكل غري مبارش ينتمي إىل هذه البعثات التبشريية التي تتحدث عن حب عيسى.. 
وهو ملفوظ يشري إىل الوعي املزيف الذي حتاول هذه البعثات بثه بني سكان هذه 

املدينة ألنه خيفي حقيقة وعيه.

جوعًا  امليتني  حتى  جيعل  »مما  ساخر  بشكل  املرسل  تدخل  من  هذا  يتضح 
اخلطاب  صوت  أي  الناس  كالم  الرسالة  ملفوظ  داخل  حيرض  كام  يضحكون« 
الصهاينة،  وراءه  خيتبئ  الذي  الديني  بالقناع  الناس  وعي  ويكشف  االجتامعي. 
البعثات الذي حياول  يتصارع داخل خطاب الرسالة ملفوظان متناقضان: ملفوظ 
يتكلم  باعتباره  الناس  أن يرسب وعيًا مزيفًا، ويدخل وعي املرسل ضمن ملفوظ 
ضمري  باستعامله  وذلك  اجلامعة  صوت  خالل  من  الذايت  التعبريي  الشكل  هذا  يف 

اجلامعة مثل:»مل نشهد يف املايض ربيعًا أمجل من هذا الربيع«.

ويتابع )جربا( استثامر هذا الشكل داخل هذه الرواية لتأكيد حضور كالم اآلخر 
عرب رسالة )سالفة( إىل )مجيل فران(. وقد صيغت هذه الرسالة بطريقة حوارية. إنه 
حوار بني لغات ومواقف حارضة بواسطة التهجني اللغوي من خالل ملفوظ واحد 

هو ملفوظ )سالفة النفوي(. 
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الذات  األدبية  األوىل  الذات  عن  االنفصال  إمكانية  تطرح  الكتابة  ماولة  إن 
املسلوبة التي نلمس صفاتا عرب السياق الرسدي للنص )الصمت األدبية الغياب( 
التي  املتلفظة  الذات  فيه  تتحكم  جديد  وعي  انطالق  يعني  الكتابة  إىل  واللجوء 

تصطدم بأصوات أخرى.

عنها  يتحدث  الكل  احلرية  األدبية  احلرية  األدبية  االختيار  حرية  حرمنا  "لقد 
)حتى أيب( ولكن بأي احتقار فهو يقول إن الرجل )احلر( هو من خيالف املعتقدات 
األدبية لذا فهو عدو للمجتمع، واملرأة )احلرة( بطبيعة احلال هي امرأة )فاسقة( هذا 

كل ما يف األمر")33(.

يطرح هذا امللفوظ وعيني متناقضني: وعي سالفة )االبنة( التي ترصح عالنية 
بحرماهنا من احلرية، ووعي )عامد الدين النفوى( )األب( الذي يرى أن من صاحله 
أن يبقى الوضع القائم عىل ما هو عليه، ولذا فإن خطابه اللغوي ينسجم ووضعيته 
اإليديولوجية يف املجتمع البغدادي، وبالتايل فإن كالمه املدمج يف هذه الرسالة يقرب 
إلينا جانبًا من جوانب املشكلة للسلطة، كام نلتقي أيضًا داخل هذا اخلطاب بحضور 
كالم )سلمى الربييض( )خالة األب( عرب األسلوب غري املبارش، نلتقي داخل هذه 
الرسالة بتشخيص لغات تتوارى وراءها مواقف ورؤى حول العامل )الواقع املادي(، 
إذ يشكل )النفوي( )األب( الوعي املتصالح مع الواقع، ألنه مستفيد من مكتسبات 
الوضع، وموقف )سلمى الربييض( املنتمية أصاًل إىل الطبقة االرستقراطية والرعب 
ثم  )بغداد(،  املدينة  عرفتها  التي  التناقضات  حدة  بفعل  إليها  يترسب  بدأ  الذي 
الوعي الذي بدأ يتلمس طريقه نحو اخلروج من احلصار، وإعالن قرار االختيار، 
وهو وعي )سالفة(، غري أن هذا الوعي ال زال )جنينًا( نظرًا لكونه مل يصل بعد إىل 
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مستوى طرح البديل أو حتى طريق اخلالص من ذلك الوضع )سالفة( توجد بني 
موقفني: موقف طبقتها التي تثقلها بآلياتا، وتفرض عليها القيد واحلصار، وموقف 

ذايت ينطلق منها توقًا إىل احلرية واالنطالق.

وتضمنت رواية )السفينة( ثالث رسائل من مرسل واحد هو )فالح( واحدة 
ومل  فرينزي(  )اميليا  عشيقته  إىل  وثالثة  السفينة،  ربان  إىل  وثانية  )ملى(،  زوجته  إىل 
حترض هذه الرسائل بلغتها وإنام ترصف فيها السارد )عصام السلامن( مما أبعدها عن 

كل حوارية قد حتدث ولو عىل صعيد الذات املرسلة.

مل  أغلبيتها  أن  غري  رسائل  عدة  مسعود(  وليد  عن  )البحث  رواية  وشملت 
حترض لغة وأسلوبًا وإنام حرضت فقط من خالل اإلشارة إليها، إال رسالة واحدة 
تشخصت عرب لغتها وهي رسالة )وليد( إىل املرسل إليه )جمهول(، وحيرض يف أثنائها 
تنتمي أصاًل إىل املرسل )وليد مسعود( وتفصح  إليه( عرب مجل  املخاطب )املرسل 
طريقة صياغة هذه اجلمل عن كوهنا جاءت ردًا عىل سؤال أو اتام ضمني صادر 

من املرسل إليه.

بمالحقة  تتم  التي  األنواع  إحدى  وتشكل  )املذكرات(:  االعرتافات  ب( 
اليومي قصد تأرخيه، وهي خطاب يتوجه إىل الذات املتكلمة )حوار مغلق( عكس 
الرسالة املوجهة إىل طرف خارج – ذايت، وتشتمل االعرتافات واملذكرات عىل ردود 
أفعال وأجوبة متوقعة، لذا فإهنا تسهم بدورها يف العالقات احلوارية ذلك أن إدراك 
املتلفظ مهم جدًا يف  املذكرات( من  القارئ )حالة  أو  املستمع )حالة االعرتافات( 
هذا الشكل التعبريي الذايت، وذلك ألن هذا اآلخر )املستمع / القارئ( يعد مشاركًا 
مليًا يف التعبري الفني هلذا الشكل الذي حيدده من الداخل، ويتم – يف هذا الشكل 
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– اكتشاف اإلنسان الداخيل وذلك عرب املحاورة الباطنية التي يعقدها املعرتف مع 
نفسه.

لقد تضمنت رواية )صيادون يف شارع ضيق()34( قطعتني مقتطعتني من يوميات 
)عدنان طالب( وقد جاءت عبارة عن كالم مقطع يؤرش حضور املحاور الضمني 

مما يشعر بحضور اجلواب الغريي من خالل تركيبة هذه االعرتافات.

أما رواية السفينة فقد تضمنت مذكرة / اعرتاف )فالح( بعدما قرر االنتحار، 
إىل  املنتحرة  الذات  فيها  وتصل  داخيل  حوار  شكل  عىل  املذكرة  هذه  جاءت  وقد 

األسباب املمهدة لالنتحار، حيث حتقق تصورًا عامًا حول الواقع.

وامتصت هذه املذكرة من جهة نظرة )كافكا( يف كتابة املذكرات، وهي نظرة 
ترى أن كل جتربة هلا عدة أوجه، ومن جهة ثانية ترشبت كالم )وديع( و )ممود( 
األول عن أزمة التاريخ وعالقتها بقضية األرض، والثاين عن الثورات قيد التخطيط، 
كام حيرض داخل هذه املذكرة كالم الناس )العامة( وهو كالم يتدخل باستمرار يف أية 

وضعية اجتامعية. 

التعدد حياول أن  املتعدد املصدر، ومن هذا  إن استدعاء )فالح( لكالم اآلخر 
ينظر – عىل غرار جتربة كافكا - إىل قرار االنتحار من عدة زوايا، ثم العمل عىل كتابة 
املذكرة باإلضافة إىل الوقوف عىل حقيقة الذات الرافضة للعيش يف زمن االحتالل 
والظالم، إن كل هذا جعله يصوب وينظم جتربته يف هذا املجتمع ويكشف عن بعد 
الذي  الواقع  وبني  الواقع،  جتاه  معينًا  تصورًا  يملك  كإنسان  بينه  احلاصلة  املسافة 
نخرت بنيانه التناقضات، إن هذه الوضعية أدت بـ )فالح( إىل اإلحساس بالعدمية 
والالجدوى ومن ثم إىل التفكري يف االنتحار، وهذا يعني أن التجربة التي يعيشها 
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تنظم  التي  هي  "التجربة  فليست  الكلمة،  يف  إال  املنظم  شكلها  تتخذ  ال  اإلنسان 
ويعطيها شكاًل  التجربة")35(  ينظم  الذي  التعبري هو  إن  العكس  التعبري ولكن عىل 

وحيدد اجتاهها. 

وتنحو رواية )البحث عن وليد مسعود( كنص منحى االعرتافات، وذلك ألن 
طبيعة الثيمة التي تشتغل وحدات النص لإلحاطة هبا تتمحور حول سؤال )اختفاء 
وليد مسعود( ومن أجل جتميع عنارص متفرقة حول طبيعة تفكري )وليد( لتكوين 
تصور تقريبي هلذه الشخصية التي مارست هيمنتها يف زمن حضورها واختفائها، 
نجد أن كل متكلم يف حديثه عن وليد مسعود قد وضع يف موقف اعرتايف جاء مترشبًا 

بكالم اآلخرين الذي بإقحامه داخل االعرتافات يدخل بوعيه وموقفه. 

الواضحة كاعرتاف )وصال( ومذكرات  وثمة بعض االعرتافات واملذكرات 
)مريم الصفار( التي جاءت عبارة عن وحدات إخبارية.

ج ( السرية الذاتية: تقوم السرية الذاتية عىل االغرتاف من أحداث ماضية ناجزة 
ومنتهية عن طريق اسرتجاعها وإعادة إنتاجها نصيًا، وبعبارة أخرى فإهنا تعمل عىل 
نقل التجربة اإلنسانية من املعانى إىل املحكي، وذلك وفق خطة رسدية اسرتجاعية 

تعيد للاميض حضوره النيص بعد افتقاده احلضور الفعيل املتحقق)36(.

بذلك  ماولة  ماضيها  عىل  الذات  فيها  تقف  حلظة  الذاتية  السرية  تشكل 
استعادته قصد ماورته وجمادلته وفق رشوط الذات احلارضة )املتلفظة( التي تنشطر 
إىل شطرين كل شطر حتدده رشوط زمكانية معينة، ومعطيات معرفية، أي أن كتابة 
إهنا  صاحبها،  حياة  تفاصيل  ملجمل  أمينة  إعادة  تكون  أن  يمكن  ال  الذاتية  السرية 
تعرب عن توق دائم لالحتفاظ بوجود مستمر، إهنا جتديد ودفع آخر ملراحل احلياة 
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املاضية)37(. وقد ظهرت بوضوح بعض أشكال السرية الذاتية يف نصوص )جربا(
)38(، ال سيام يف رواية )البحث عن وليد مسعود( فالفصل السادس منها معنون بـ 

واآلخرين  العامل  وبني  وبينه  سريته"،  من  األوىل  الصفحات  يكتب  مسعود  "وليد 

)حوار موضوعي(: "منذ أن وعيت كانت املعركة أبدًا هي نفسها، بيني وبني نفيس، 
بيني وبني اآلخرين، بيني وبني العامل، معركة حب أردته كل يشء لكل إنسان، فإذا 

أردت تغيري العامل باحلب )يا للغرور( وجب عيل أن أغري نفيس")39(.

لقد توزعت الذات املتكلمة بني وعيني خمتلفني / متناقضني: وعي أويل مثل 
الذات املتلفظة التي توجد )زمن التلفظ( يف زمان خمتلف عن مكان الذات األوىل، 
ونظرًا هلذا الرشط الزمكاين اجلديد فإهنا تعيد مناقشة وعي الذات األوىل، فتسخر من 
وعيها الساذج: "أردت أن أغري العامل عىل هواي، وأنا أنظر إىل الغادين والرائحني، 
من عىل شجرة تطل عىل الطريق من ورائه عىل الوادي، أردت للعامل أن يتغري وأنا 

جاثم بني أغصان شجرة")40(. 

ثمة حوارية داخلية بني وعيني خمتلفني زمنيًا للمتكلم نفسه، بل نجد أن الذات 
اآلخر  كالم  أقحمت  قد  املاضية  للذات  )املثايل(  الوعي  إثبات  أجل  من  احلارضة 
الذي يلتبس يف هويته. لكن بالنظر إىل السياق الرسدي هلذه السرية الذاتية، فيمكن 
إرجاعه إىل كالم الناس، يتمثل ذلك يف )يا للغرور( وهو وعي رأت الذات املتلفظة 
منبعه يف االعتقاد املسيحي:"عندما كربت وجدت الكثري أرادوا تغيري العامل، وتغيري 
هلا  وهيأ  منطقًا  هلا  جعل  من  هناك  كان  الطفولية  تصورايت  أن  وأدركت  التاريخ، 
نظريات وثورات وأنا ما زلت مأخوذًا بكلامت املسيح من أن املساكني الفقراء سوف 

يرثون األرض")41(. 
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األول  تصوره  حقيقة  عىل  يقف  اإلنسان  جتعل  الذاتني  بني  املجادلة  هذه  إن 
الذي أسسته رشوط معينة، ومن ثم يعمل إما عىل أساس تصويبه أو يقوم بَِخْرِقِه 

ورفضه.

أمينة  إعادة  تكون  أن  اإلطالق  عىل  يمكنها  ال  إذن  الذاتية  السرية  كتابة  "إن 
ملجمل تفاصيل حياة صاحبها، إهنا تعرب عن توق دائم لالحتفاظ بوجود مستمر، 

إهنا جتديد مستمر ودفع آخر ملراحل احلياة املاضية")42(. 

الذاتية دخل يف حوار  السرية  أن )وليد مسعود( من خالل هذه  وهكذا نجد 
ترشحيها  عىل  وعمل  املشخصة(  )الذات  املاضية  ذاته  ميز  الذي  الوعي  مع  داخيل 
)الطفويل(  األويل  التصور  بني  وعي  مسافة  إىل  أدى  مما  منابعها،  كشف  خالل  من 
والتصور الثاين )زمن التلفظ( حيث جتمعت األفكار يف ذهن املتلفظ، وامتلك وعيًا 
جديدًا جعله يبتعد عن زمن الروح والتأمل والسقوط يف عامل احلس / عامل الزمن 

"فالسقوط إىل الزمن إنام هو الدخول إىل دنيا الفعل")43(. 

املذكرات   / واالعرتافات  الرسائل  عن  الشكل  هذا  وخيتلف  الشعارات:  د( 
من جهتني: من جهة املتكلم، حيث ال يملك الشعار قائاًل فرديًا وإنام هو التعبري عن 
صوت مجاعي، ولذلك فهو شفوي من جهة ثانية. يعد الشعار مطلبًا احتجاجيًا، لذا 
ينترش برسعة فائقة، ونظرًا للطابع الرصاعي بني السلطة والشعب الذي تعرضت 
له رواية )صيادون يف شارع ضيق( فإننا نجد بعض الشعارات التي تندد بالوضع، 
وتعيني مواطن اخللل مثل )حتيا اجلامعة( و )يسقط اإلقطاع(، ومثل هذه الشعارات 
تعكس الوعي اجلامعي بغياب احلرية وهيمنة اإلقطاع، وهي لغة شفوية متثل صوت 

الرأي العام يف البلد، إنه صوت ينادي بطلب احلرية وإسقاط اإلقطاع.
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أما الشعار يف رواية )البحث عن وليد مسعود( فقد جاء بالعامية "وين اللد، 
وين الرملة بدنا سالح")44(، وذلك يف السياق الرسدي عن املظاهرات التي قامت 
بالسالح  واملطالبة  والرملة  اللد  باسرتجاع  يطالب  شعار  فهو   1948 نكبة  بعد 
رضورة  عىل  يرص  مجاهريي  وعي  إنه  احلربية.  للمواجهة  كاختيار  السرتجاعها 

املواجهة بالسالح.

تعامل  )الروائي( هو  املستوى األديب  الشعارات عىل  التعامل مع  فإن  وهكذا 
تعبريي مجاعي حياور  إقحام مستوى  يسهم يف  – أديب  اجتامعي خارج  مع صوت 

مستويات أخرى. وتكمن حوارية الشعار يف كونه يولد - دائاًم – نقيضه الضمني.

الثاين: النصوص املوازية لألدب: يتعلق األمر بنصوص خارج – نصية تعمل 
كعنارص تكوينية يف تشكيل النص الروائي، ويدخل يف هذه النصوص: الصحف، 
املجالت  و  اجلرائد  لغة  صياغة  طريقة  إن  واألغاين...  واجلرائد،  واملجالت، 
واألخبار واألغاين، إىل جانب لغة الرسد يقصد من ورائها جعل الرواية والواقع يف 
عالقة جتاذب، إذ يتعلق األمر هذا بحقيقة مبارشة وهي ما يسميها )كريز فسكي( 

باإلهيام املرجعي.

)جربا(  روايات  داخل  لألدب  املوازية  األجناس  هذه  بعض  وّظفت  لقد 
كاجلرائد واملجالت. إال أن إدماج مثل هذه النصوص يعطينا مرشوعية التساؤل عن 
الوظيفة األساسية هلذه األشكال، وكيف متت طريقة إدماجها، وهل كان حلضورها 
املسامهة يف خلق تعدد الوعي؟ إن أول ما يالحظ عىل طبيعة إدخال هذه املجالت 
مع  السيايس  انتامئها  إىل  اسمها)45( وال  إىل  اإلشارة ال  بدون  واجلرائد هو ورودها 
العلم أن املرجعية اإليديولوجية للجريدة أو للمجلة من شأهنا أن ختلق وعيًا حياور 
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وعي الواقع احلدثي مما يسهم يف تعددية الوعي. كام إن التعرض هلذه النصوص جاء 
عىل شكل إشارات مثل "مل أستطع الذهاب معهم ألن عيّل أن أنتزع ثالث أو أربع 
التي جاء  العربية  املجالت  "يقرأ بعض  و  مقاالت من هذه املجالت جلريديت")46( 

بكومة منها من بريوت")47(.

وإذا ما حرضت بعض املجالت: اجلرائد بثقلها اللغوي )األسلويب( فإن ذلك 
احلضور ال يتعدى متوى بسيطًا وساذجًا كخرب تعيني)48(، أو لقراءة احلظ)49(، ويتم 
أحيانًا الترصف يف املقال الصحفي بالرتكيز عىل مضمون املقال وحده دون أن حيدد 
وعي  أي  خيلق  ال  صوتا  جيعل  مما  السيايس  واجتاهها  للمقال  املتضمنة  الصحيفة 

صحفي وال يسهم يف تعدد الوعي)50(.

ليس حضورًا  )اجلرائد واملجالت( يف روايات )جربا(  الصحفي  إن احلضور 
لغويًا وأسلوبيًا وإيديولوجيًا خيلق وعيًا حيمل وعي الواقع الفعيل يوضع إىل جانب 
احلوارية  هذه  انعدمت  وإنام  حوارية،  عالقة  بذلك  ليخلق  احلدثي  الواقع  وعي 
اخلطاب  هلذا  واللغوي  اإليديولوجي  التواجد  النعدام  نتيجة  والفعيل  احلدثي  بني 

الصحفي. 

التيارات  بعض  مع  االندماج  عالقة  جربا(  إبراهيم  )جربا  روايات  وتقيم 
واملدارس األدبية كالرومانسية والواقعية وإن اختلطت مالمهام وهذا طبيعي ألن 
منها  انطلقت  التي  للخلفية  امتدادًا  الواقعية كانت  التي أوجدت  العامة  »األرضية 
الرومانيس  معًا  التيارين  يف  "املوقف  أن  فيرش(:  )آرنست  ويرى  الرومانسية«)51( 
والواقعي ال يعرف تغيريًا جوهريًا، وإنام الذي يتغري هو األسلوب إذ يصبح أكثر 

برودًا وموضوعية وينظر لألمور من مسافة أبعد")52(.
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التناص الداخلي 

يسمى  ما  أو  اآلخر")53(  بالبعض  بعضها  املختلفة  األجزاء  "ارتباط  ويعني 
من  كوكبة  عنه  ويتولد  النص  من  ما  موضع  يف  دال  يظهر  أن  أي  املولدة،  بالدوال 
الدوال األخرى وبآليات متعددة. والتناص الداخيل يعني حضور ملفوظات أخرى 
ملجادلتها  إما  املتلفظ  قول  حلبة  داخل  استدعاؤها  يتم  متكلم  كل  ملفوظ  داخل 
)ماورتا(، أو ملعارضتها، أو لتشخيص أفق وعيها، أي اعتامد املتكلم داخل النص 

الروائي عىل أقوال باقي الشخصيات يف النص.

جربا(  إبراهيم  )جربا  نصوص  داخل  املتكلمني  )لغات(  ملفوظات  تدخل 
بني  امللفوظي  بالتفاعل  يسمى  ما  وهو  الغري،  أقوال  مع  تناصية  عالقة  يف  الروائية 
نلتقي  ملفوظ  كل  فداخل  اللغة،  حلياة  الرضوري  اجلو  يشكل  الذي  املتكلمني، 
بملفوظات املتكلمني اآلخرين ختتلف درجة توظيفها وإدماجها من ملفوظ إىل آخر 

وتتالحم هذه امللفوظات يف جمموع اإلنتاج الروائي.

وامللفوظات  املتكلم  ملفوظ  بني  تقوم  التي  التناصية  العالقة  لطبيعة  وتبعًا 
املقحمة يمكن إنجازها يف العالقات اآلتية:

نيص  يف  خاصة  مكثفًا  حضورًا  التأثرية  التناصية  العالقة  ومتتلك  التأثرية:   ) أ 
الشخصيات  ملفوظات  غمرت  حيث  مسعود(  وليد  عن  )البحث  و  )السفينة( 
املتكلمة كالم )وديع عساف( / السفينة وكالم )ليد مسعود( / البحث عن وليد 
منبثقة  وواجهة  تأثرية  واجهة  واجهتني:  من  تقرأ  أن  يمكن  اهليمنة  وهذه  مسعود 
عنها تسعى إىل تأكيــد الذات الفلسطينية ويظهر هذا التأكيد للذات الفلسطينية من 
خالل )وديع عساف( الذي حينام يتوىل عملية احلكي فإن ملفوظه ينصب أساسًا 
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يف  كالمه  يف  مدجمة  اآلخريــن  ملفوظات  نجد  وقلام  وتصوراته  ووعيه  كالمه  عىل 
حني أن ملفوظات املتكلمني اآلخرين تأيت لتتم عن طريق )وديع(، كعصام السلامن 
إذ أنه بمجرد بداية مقولة يدمج كالم )وديع( الذي يصري هو احلاكي الثاين املهيمن 

لغة وصوتًا.

إن معظم شخصيات النص قد تأثرت بوديع عساف يقول )عصام(: "مل يدهشني 
أن تتعلق به جاكلني تعلق الكلب بصاحبه حتى أميليا كانت قد بدأت ترفرف حوله 
وحتى  وفرنندو،  الراشد،  وممود  حداد،  ويوسف  الفخ،  يف  الوقوع  له  يلذ  كطري 

اخلدم واملالحني مل يكونوا يف منجى من شخصيته")54(.

إن )عصام السلامن( يغيب ويرتك الكالم )لوديع( بل يتعلق به متأثرًا فيدمج 
بشكل مكثف وحيلل آراءه: "أصبحنا متالزمني، أصغي إىل حديثه، وهو دائاًم ينهمر 
واحدًا  ليس  اليوم  تعرفه  وما  يومني  قبل  عرفته  ما  تنتهي..  ال  زوبعة  يف   - كاملطر 
احلياة تسيل، جتري، تسابق البرش، وهي كل يوم تغريك، تأكل منك، تقضمك من 
حواشيك، توسع رقعة احلذر يف قلبك، وكل يوم تضيف إليك وتضخمك وتدق يف 
قلبك مسامري املتعة واألمل ولكنك متغري أبدًا..")55( هذا ملفوظ )عصام( املدمج يف 
بنيته كالم )وديع عساف( عن طريق األسلبة. وذلك ألن لغة )وديع( جاءت ضمنية 

عرب لغة )عصام( املبارشة.

تفكريي وال سيام يف  أن  يعلم  أنه  مع  أحيانًا،  إقناعي  اللغة حياول  "بمثل هذه 
السنوات األخرية يضيق باملصطلح الصويف ويؤثر ما أتصور أنه موضوعية علمية 

ولكنني ما عدت بحاجة إىل إقناع. لو قال يل امحل بندقيتك واتبعني لتبعته")56(.
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مستوى  عىل  متعارضني  مبارشًا(  وآخر  ضمنيًا  )واحدًا  ملفوظني  هناك  إن 
باملوضوعية  يؤمن  كأن  املبارش  السلامن  عصام  ملفوظ  جهة:  من  الفكري  املعتقد 
العلمية، وملفوظ )وديع( الضمني يؤمن بالتصوف والتوحد مع املسبح والصخرة 

)نظرة صوفية(.

خاضعًا  يصري  السلامن(  )عصام  جعلت  اتباعية  لغة  الرصاع  هذا  بلور  ولقد 
اللغة  الصوفية هي  لغة وديع  إىل )وديع عساف( وهلذا تصبح  املعتقد والتصور  يف 
املهيمنة يف ملفوظ )عصام( وهذا جيعل العالقة االتباعية )التأثريية( تسهم يف تغيري 

إيقاف أسلوب احلاكي األول.

وقد يتأثر صاحب امللفوظ األصيل بكالم اآلخر إىل درجة التعامل معه كحكمة، 
"متنيت لو أن للذاكرة إكسريًا يعيد إليها كل ما حدث يف تسلسله الزمني واقعة واقعة، 

وجيسدها ألفاظًا تنهال عىل الورق لعل من حقي اآلن أن أجلأ إىل عبارة وليد مسعود 
هذه التي كثريًا ما كررها يف أشهره األخرية، نحن ألعوبة ذكرياتنا مهام قاومنا")57(. 

إن املتلفظ هنا هو )جواد حسني( وقد ترشب كالمه – بشكل ملحوظ – كالم 
هيمنة  امتلك  قد  مسعود(  )وليد  إن  األخري،  تأثري  عىل  يربهن  مما  مسعود(  )وليد 
مكثفة سواء يف زمن وجوده ضمن مجاعته، أم زمن اختفائه حيث كان للزمن الثاين 
فعالية يف بلورة تصور اجلامعة حول شخصية )وليد مسعود( من خالل البحث عن 
 – يسهم  مما  عنه،  الشخصيات  حديث  عرب  سلوكه  وخصائص  تفكريه،  مقومات 

التصور – يف سبب االختفاء.

شخصيات  كل  أن  وجدنا  التصور،  هذا  عن  البحث  مرشوعية  من  وانطالقًا 
أو  تبناها،  التي  القضايا  تنوع وفق  الذي  إما بكالم )وليد(  امتأل كالمها  قد  النص 
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من  بينهم  فيام  املتكلمني  بني  داخلية  حوارية  أسس  مما  حوله  الشخصيات  بكالم 
جهة، ومن جهة أخرى بينهم وبني )وليد( عرب خطابه اللغوي الذي يبدو أن )جواد 

حسني( قد ترشبه بشكل كبري.

تعلن هيمنتها بشكل رصيح يف رواية )صيادون يف  الفلسطينية  الذات  إن  كام 
شارع ضيق( وإن اختلفت هذه الرواية عن الروايات األخرى، ألن كالم املتكلمني 
الرواية  أن  إىل  هذا  يعود  وقد  فران(،  )مجيل  الفلسطيني  خطاب  كثريًا  يترشب  مل 
اعتمدت – أساسًا – عىل احلوارات املوضوعية )املبارشة( ومل تنح منحى االعرتاف 
والسرية واملذكرات، وهي أشكال جتعل حضور كالم اآلخر رضوريًا ومؤكدًا نظرًا 
للحوارية الضمنية التي ختلقها هذه األجناس املتخللة، ولكن مع ذلك فإن هيمنة 
)مجيل فران( ومقدراته الكبرية، وتأثريها البالغ يف شخصيات النص جاء عرب الرسد 

احلدثي. 

الشخصية  ختدم  عنارص  إال  هي  ما  جلربا  الروائية  النصوص  شخصيات  إن 
ذاتك،  إال  ترى  أال  معناه  ظالل  إىل  اآلخرين  حتويل  أن  يعني  وهذا  الفلسطينية 
وهي نظرة انبهارية باإلنسان الفلسطيني، حجبت الرؤية العميقة واملوضوعية هلذا 

اإلنسان، كام أعاقت النظر إليه يف إطار احلركة االجتامعية – التارخيية.

هذا  يف  كام  منه  للسخرية  الغري  ملفوظ  استحضار  أي  السخرية:  عالقة  ب( 
دون  وحده  طويلة  مشاوير  ويميض  ثقيلة  عصا  "حيمل  فران(:  )جلميل  القول 
– ويتحدث  الالهوتية  املقتبسات  تتخللها  قديمة  بلغة  األميني  يشعر  وكان  رفيق، 
عن املبادئ األوىل والثانوية، وعند تقييد الشيطان بالسالسل ومناجاة األرواح من 
برؤيته، حسبام قيل، وقد  العامل اآلخر، وكان لديه«كتابًا«يراجعه وال يسمح ألحد 
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تنبأ أنه«يف الساعة التاسعة من اليوم العارش من الشهر السابع ستفتح القدس ثانية" 
ومن مل يصدقه ؟ كل من يشك به يف حرضته حيتفظ بشكه لنفسه.

وعندما حلت ساعة النبوءة دون اخلالص املوعود كان أبو هالل قد جاء بنبوءة 
غريها، فهو قد أخطأ يف حساب األرقام سيأيت احلدث السعيد يف الواقع يف الساعة 

السابعة من اليوم العارش من الشهر التاسع)58(.

)أبو هالل(  الشيخ  بنيته كالم  أدمج يف  فران( ولكنه  امللفوظ )جلميل  إن هذا 
يف  فران(  )مجيل  املتلفظ  ترصفات  خالل  من  املبارش  غري  األسلوب  طريق  عن  إما 
نقل الكالم املقحم "يتحدث عن املبادئ" الذي أخضع النتقائية مقصودة من طرف 
املشخص للغة اآلخر، أو بواسطة األسلوب املبارش "يف الساعة التاسعة" وهو شكل 
يضعنا مبارشة أمام وعيني مبارشين: وعي اللغة املشخصة )وعي الشيخ( وذلك عن 
طريق التهجني مما أدى إىل تصادم وعيني متعارضني، وعي )أبو هالل( الذي يمتلك 
امللفوظ األصيل  استفهام صاحب  بدليل  الناس  يؤثر يف مجيع  غيبيًا خرافيًا  رصيدًا 

"ومن مل يصدقه؟".

من  الشيخ  بوعي  سخريته  جتسدت  الذي  الشخص  وعي  هو  ساخر  ووعي 
املوعود  النبوءة دون اخلالص  "وعندما حلت ساعة  تقديمه لكالمه  خالل طريقة 

كان أبو هالل قد جاء بنبوءة غريها".

وثمة قول يلتبس فيه األمر، أمر متلفظه "سيأيت احلدث السعيد يف الواقع" هل 
هو لصاحب اللغة املشخصة أو للمشخص ألن هذا القول مل يوضع بني مزدوجتني، 
وليس هناك إشارات تدل عىل انتامئه إىل أيب هالل ؟ يف هذه احلالة حيدد سياق امللفوظ 
فإنه  الشيخ  بلغة  تكلم  وإن  الذي  فران(  )مجيل  املتلفظ  إىل  ينسب  إذ  الكالم  هوية 
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أعطى لتلك اللغة بعدًا دالليًا مناقضًا لالجتاه الداليل الذي يتضمنه كالم أيب هالل، 
وهنا نلتقي بمحاكاة ساخرة يف مستوى التعامل مع كالم الغري، وهو مستوى جعلنا 
داخل حلبة ملفوظ واحد أمام تصادم وعيني لنكبة 1948: وعي الشيخ الذي يفرس 
النكبة تفسريًا خرافيًا باتكائه عىل تنبؤات غيبية تفصلها عن الواقع مسافات بعيدة، 

ووعي يعارض )بسخرية( هذا التصور.

عن  )البحث  رواية  من  الثاين  الفصل  يف  احلاكي  حسني(  )جواد  ملفوظ  ويف 
احلاكي  لغة  فإىل جانب  واحد،  قول  داخل  ملفوظات عدة  ترتاكب  وليد مسعود( 
وفق  اآلخرين  خطابات  توزيع  عىل  يعمل  الذي  حسني(  )جواد  امللفوظ  هذا  يف 
قصدية ذاتية جتعله إىل جانب )وليد مسعود( يلتقي بلغة )كاظم إسامعيل( املضمنة 
– بدورها لكالم )وليد مسعود( هبدف الطعن فيه والسخرية منه وذلك جيعل وليد 
)سليل( ارستقراطية منقرضة، والتي يصل مستوى انحطاطها إىل تبني الربجوازية 
ألفرادها الذين يعملون ألغراضها، وتبلغ حدة سخرية )كاظم( من )وليد( يف جعل 
هذا األخري خيدم الطبقة الربجوازية بدون علم منه من جهة، ويف تبني )وليد( لقضية 
هذا  مربمج  أن  إال  ثانية،  جهة  من  رومانيس  تصور  خالل  من  )الوطن(  األرض 
الرتاكب امللفوظي )جواد حسني( يستدعي كالم )وليد( )املختفي( الذي يسعى إىل 
أن يثبت وجوده من خالل كونه "يريد أن يكون جزءًا مهاًم يف زمانه"، يدخل )كاظم( 
يف رصاع خفي مع وعي )وليد مسعود( وهو رصاع يكشف عن املسافة التصويرية 
القائمة بني )كاظم( الذي يوجه خطابه من موقع املعتقد الشيوعي والرافض لسلوك 
)وليد مسعود( وتفكريه الذي حاول – قبل اختفائه – أن يدافع عن قضية الوطن 
ستتضح  مواضيع  وهي  األرض،  مع  والتوحد  والتغيري،  كالثورة  عدة  ثيامت  عربة 

معاملها يف تفكري )وليد( مع كل شخصيات النص واعرتافاتم.
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ج( وعي اآلخر عرب إدماج كالمه: ثمة ملفوظات تستدعي كالم اآلخر للدخول 
معه يف اصطدام، ولكن من أجل توضيح وعي تلك اللغة، ففي رواية )صيادون يف 
– يف  هنا   - املجسد  اآلخر  تشخيص وعي  إىل  أنموذجًا هيدف  نجد  شارع ضيق( 
مبارش  أسلوب  بواسطة  فران(  )مجيل  ملفوظ  عرب  املدمج  طالب(  )عدنان  وعي 
أنا ساعدت يف وضع حد  بأكمله، تصور  إنه هناية عهد  "موت عمي حادث هام، 

لعهد طويل")59(، وذلك للتعريف بصورة الوعي عند )عدنان( بعد موت )النفوي( 
املوايل للسلطة والذي ساهم )عدنان( يف هنايته، كام أن عدنان واٍع أيضًا بعدم االنتهاء 
النهائي هلذا العهد )النفوي كرمز له( الذي يعمل بجهازه السلطوي لسد األفق أمام 
جيل الشباب ورضب احلريات وقمع الطموحات، ولكن مع ذلك فهناك إيامن لدى 

)عدنان( وأتباعه بحياة جديدة تنبثق من هذا الوضع العام للمدينة )بغداد(.

امللفوظات من أجل  تراكيب  )السفينة(  النامذج يف رواية  لنا بعض  وتشخص 
تقديم أفق اآلخر وتصوره حول العامل، إذ نجد أن اجلملة املشكلة هلذا امللفوظ تنتمي 
إىل )وديع عساف( وختضع للخطاب املرسد "أنه يريد للعرب عودة إىل األرض")60(، 
وقد تم تشخيصها من طرف احلاكي )عصام السلامن( الذي يقدم هنا وعي )وديع( 

املمثل يف اإليامن بالصخر الذي يعني بكل داللته األرض – الوطن.

ويدمج )وديع عساف( داخل مقول كالم )فالح اخلطيب( بشكل مبارش وفيه 
"أين أرفض العامل  املتلفظة حيث يمثل قوله  تعرفنا التوجه الفكري لصاحب اللغة 
الذي ال يتيح يل أن أرفع صويت متجًا، أو مطالبًا أو مرصًا عىل إنسانيتي، دون أن 
يرضبني عىل رأيس")61(، الذي جاء بني مزدوجتني وجهة نظره وتصوره العام حول 
الواقع الذي يعيشه، ونجد أنفسنا مبارشة – من خالل األسلوب املبارش – أمام وعي 
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يرى واقع مدينته بغداد)العراق( الذي يعمد إىل خنق أصوات االحتجاج، أنه واقع 
يعرف تناقضات اجتامعية – اقتصادية، ويعيش تناحرًا سياسيًا متثل يف االضطرابات 

التي عرفتها املدينة.

إىل  باإلضافة  مسعود(  وليد  عن  )البحث  رواية  من  النامذج  بعض  وتشخص 
)وليد  كالم  إدماج  تم  النصوص)62(،  هذه  أحد  ففي  له  تقيياًم  اآلخر  وعي  تقديم 
مسعود( ضمن ملفوظ )جواد حسني( عىل طريق اخلطاب املرسد واألسلوب غري 
– خطاب )وليد  أن )جواد حسني( قد ترشب - بشكل كبري  املبارش مما يدل عىل 
مسعود( الذي يريد للمجتمع العريب أن حيقق ذاته عن طريق العقل واحلرية، غري 
أن املتلفظ / املشخص هلذا اخلطاب ينظر إىل هذا التوجه الفكري لدى )وليد( عىل 
أنه مثالية عنيدة ويؤكد رأيه هذا بواسطة تتضمن رأي أغلبية املحيطني به" الكثريين 
 – هنا   – وكأنه  شخصيته"  يف  ما  أضعف  هي  نفسها  املثالية  هذه  أن  جيدون  كانوا 
يضمن صوتًا مجاعيًا ال سبيل إىل جمادلته باعتباره حيمل – تقريبًا – الرأي العام حول 
مثالية )وليد مسعود( وعالقتها بضعف شخصيته، فهذا األنموذج وإن كان يعمد 

إىل تقديم األفق التصوري لــ )وليد( إال أنه يقحمه )األفق( بنوع من التقييم.

خالل  من  الغري  مع  للتعامل  وضوحًا  أكثر  بشكل  آخر  أنموذجًا  لنا  ويقدم 
مجيع  إن  يقول  "كان  خطابني:  بتداخل  نلتقي  هكذا  اخللل،  مواطن  وتبيان  تقييمه 
أنواع التصنيع مثاًل أشبه بثورات فرضت عىل هذه املجتمعات من فوق وإهنا كانت. 

غري أن هذه العالنية من فوق تقلقه")63(.

املتلفظ  كالم  يتدخل  بعدها  يقول"  "كان  وليد  إىل  األوىل  املقولة  تنتمي 
)جواد(«غري أن هذه العقالنية«، أما املقولة التي جاءت عبارة عن تساؤالت فإهنا 
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تنتمي باألصل إىل وليد، ولكنها صيغت بشكل جيعلها تنسب إىل )جواد حسني( مما 
يدل عىل أن املتلفظ/ احلاكي يتكلم لغة )وليد مسعود(، ويف هذا األنموذج مل يكتف 
)جواد حسني( بتشخيص موقف )وليد( املؤمن باحلل التكنولوجي بديل للمجتمع 
املتخلف )املجتمع العريب( وإنام يعارض هذا املوقف ألنه – يف نظر )جواد حسني( 

الغيبية. بنيانه األفكار  – حل ال يساوق جمتمعًا تنخر 

ويستحرض )إبراهيم احلاج نوفل( كالم )وليد مسعود( بشكل خيضع لعملية 
حتليلية من املشخص للغة )وليد( – أي إبراهيم – وقد نتج عن هذا تصادم ملفوظني 

أبان عن فارق اهلوة املوجودة يف مستوى البعد التصوري بني )وليد( و )إبراهيم(.

ففيام حيلق )وليد( يف أجواء املذاهب والنظريات مبتعدًا عن االنحسار داخل 
بالتشبث بمذهب واحد كاملذهب  مذهب فكري واحد، نجد أن )إبراهيم( يؤمن 
املاركيس الذي يعتنقه، إن هذا الرصاع بني هذين التوجهني جعل )إبراهيم نوفل( 
يرجع مأساة )وليد مسعود( إىل اندفاعه النظري وبعد اعتناقه مذهبًا فكريًا، كاملاركسية 
يرى  فكان  هو  أما  متكاملة،  متصاعدة  وجهات  ويف  اندفاعه  تسيري  يف  يعينه  مثاًل، 
غري ذلك، كام يرى أن انتامءه الفكري ال حتده حدود موضوعة، وأن اعتناق املذهبية 
مسبقًا هو االنقضاض يف قاعدة كبرية، عوضًا عن التحليق يف األجواء التي ال ختوم 

هلا، وهذا يف التحليل األخري هو رسد املأساة يف حياة وليد مسعود)64(.

د ( تعرف عىل الذات املتلفظة والدفاع عن وعيها: تقدم بعض النامذج إحدى 
لوعيه  املتكلم  بفهم  األمر  ويتعلق  املتكلم،  ملفوظ  داخل  الغريي  الكالم  وظائف 
وسلوكه من خالل خطاب اآلخر حوله من جهة، والدفاع عن مواقفه أمام اتامات 
يعبد  نفسه،  يناقض  ماكر،  انحطاطي  عني  أخرى:"فيقولون  جهة  من  اآلخرين 
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القرش، ما عادت أرضه تعني له شيئًا، كأهنم يريدونني أن أمحل حفنة من تراهبا يف 
كيس من ورق يف جيبي دلياًل عىل أملي، وأنا أمحل صخورها الربكانية الزرقاء كلها 

يف دمي")65(.

إن املتكلم يف هذا النص )وديع عساف( يستدعي كالم الناس الذين يتهمونه 
باخليانة الوطنية نظرًا النجرافه وراء مجع املال، وذلك لريد عىل تصورهم واتامهم 

له بشكل استهزائي، أنه يدافع عن نفسه. 

"كانت  حوله:  )الغري(  )وليد(  كالم  ملفوظ  داخل  حسني(  )جواد  ويعود 
كان  بام  العالقات  تلك  ُأداري  أنا  وأبقى  عليها،  فطر  بتلقائية  وتربد  حتتدم  عالقاته 
دمج  يف  حتى  بل  االصطدام،  من  التناقضات  منع  يف  اخلاصة  عبقريتي  يسميه 

التناقضات دون أذى ألحد أو عىل اآلخرين")66(.

وكأنه هنا يعيد سلوكه الذي ميزه يف فرتة ما، وانطالقًا من هذا االستدعاء لكالم 
اآلخر يناقش ذاته املتلفظة.

أسلوب  بشكل  املتلفظ  الكالم  داخل  الغريي  الكالم  إدماج  عملية  متت  لقد 
مبارش حيث نوضع وجهًا لوجه أمام وعي اللغة املدجمة، ذلك أن اخلصائص الذاتية 
املشخص   – املتكلم  أن  حظنا  ال  وقد  املبارش،  األسلوب  مع  قائمة  تظل  للمتكلم 
حيافظ عىل هذا الوعي املبارش عندما يتعلق األمر بتقديم صورة وعي اآلخر حول 
العامل ألن الكالم املوضوع بني مزدوجتني يشكل املوقف الذي اختذه صاحبه بعد 
إرهاصات فكرية تصورية، كام تم إدماج خطاب اآلخر عرب األسلوب غري املبارش 
النامذج، حيث تغيب  املهيمنان عىل مستوى هذه  واخلطاب املرسد، ومها الشكالن 
معهام خصائص اخلطاب املبارش من انفعاالت وعواطف، ولذا فإن هذين الشكلني 
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مما جيعل  الترصف  كامل  املحول  اخلطاب  القراءة، ألن  احلذر يف  نوعًا من  يتطلبان 
التعامل  مسألة  يوضح  وهذا  الشكلني،  الضمنية حارضة عرب هذين  لغته )صوته( 
يسامهان يف  املرسد  املبارش واخلطاب  فإن األسلوب  الغري، هلذا  القصدي مع كالم 

تعدد اللغة وتعدد الوعي.
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Summary

1( “The Novel and the 
Intertextuality”

2( Prof: D. Ibrahim Jindary.

3( College of Education/ 
University of Al- Mosul

4(  The Novel has the ability to 
absorb the literary and non-
literary genres. Different fields 
of knowledge and intellectual 
rebound in the space of the 
novelistic genre.

5( The Novel embodied 
the highest degrees of 
intertextuality. It arises from 
the mingling of all genres that 
preceded it and is the best 
kind of artistic prose in its 
ability to intertextuality.

6( There is no novel free of 
intertextuality because of the 
strong and active interaction 
between the linguistic 
discourses.

7( The research dealt with 
intertextuality in modern 
critical studies by the most 
prominent researchers. It is 
divided into:

8( External intertextuality and 
making use of the text by 
current forms such as: letters، 
confessions، autobiographies 
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and slogans.

9( The research also dealt with 
the internal intertextuality 
through the "Impressionism" 
and the Irony relationship 
in order to understand and 
defend other’s awareness. 

10( The research turned to a brief 
applied study about Three 
of Jabra Ibrahim Jabra>s 
novels:"Al-bahth An Walid 
Masoud"،"Al-Safina"،and: 
Sayadon Fi Shara Dhaiq"
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...ملخص البحث...

جملة )العلم( للسيد هبة الدين الشهرستاين: دراسة وصفية لنصوصها األدبيَّة.

الشعراء  د  تعهَّ يف  ودورها  العلم  جملة  عىل  الضوء  ليسلط  البحث  هذا  جاء 
العلمية  النهضة  واقع  خدم  بام  األديب  نتاجهم  ونرش  والرعاية،  بالعناية  واألدباء 

العراقيَّة واإلسالمية بوجه عام. 

وعمد البحث إىل استقراء النتاجات األدبية املتوزعة يف أعداد املجلة وعرضها 
الظروف  فيها  تناولنا  توطئة،  إىل  لذلك  تبعًا  البحث  خطة  وتوزعت  ودراستها. 
يف  األول  الفصل  جاء  وفصلني،  املجلة،  فيها  صدرت  التي  والثقافية  السياسية 
مبحثني، ضمَّ املبحث األول التعريف باملجلة، ويف املبحث الثاين التعريف بمنشئها 
السيد هبة الدين الشهرستاين. أما الفصل الثاين، فقسم عىل مبحثني، تضمن املبحث 
األول دراسة النتاجات الشعريَّة التي تضمنتها املجلة. وأما املبحث الثاين فقد كان 
هذه  وختمت  والروايات،  واخلطب  كاملقاالت  املتنوعة  النثرية  للنتاجات  دراسة 

الدراسة بخامتة أبرزت النتائج التي توصل هلا البحث. 
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...المقدمة...

بسم اهلل الرمحن الرحيم

الطيبني  وآله  ممد  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
الطاهرين،وأصحابه الغر املنتجبني وبعد...

لقد مرَّ العرب واملسلمون بوجه عام بحقب من التخلف والتدهور احلضاري 
السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتامعية، وما رافقه من  عىل خمتلف األصعدة 
غزو ثقايف استعامري هدف إىل مسخ هوية األمة العربية اإلسالمية، وكان للطباعة 
والصحافة دور مهم وفاعل يف حركة النهضة يف أواخر القرن التاسع عرش وأوائل 
ت الصحافة العربيَّة دورًا رئيسًا يف نرش الوعي الوطني والقومي  القرن العرشين ؛ إذ أدَّ
والفكري، ومن أبرز تلك الصحف يف هذه احلقبة جملة )العلم( لصاحبها السيد هبة 
النخب  تنويرّيًا أسهم يف تكوين  ة منربًا  املجلَّ لت هذه  الدين الشهرستاين، فقد شكَّ
الثقافية والدينيَّة، وقادة الرأي والسياسة البارزين، ومل يقترص دور هذه املجلة عىل 
دت الشعراء واألدباء بالعناية والرعاية،  حدود واجبها السيايس والنضايل، بل تعهَّ
ونرش نتاجهم األديب بام خيدم واقع النهضة العلمية العراقيَّة و اإلسالمية بوجه عام. 

ة، كاشفًا عن دورها يف الوعي  وجاء هذا البحث ليسلط الضوء عىل أدبيَّة املجلَّ
األديب، وتطوير واقع األدب العريب عمومًا، والعراقي بشكل خاص، بام حوت من 
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نتاجات شعريَّة متنوعة، ومقاالت نثريَّة متعددة االجتاهات والرؤى، ُصبَّت كلها يف 
خدمة هدف املجلة األسايس، املتمثل يف تغيري الواقع املعاش، والنهوض باهلمم لبناء 

اإلنسان العريب، وبناء األمة اإلسالمية مجعاء. 

وعمد البحث إىل استقراء النتاجات األدبية املتوزعة يف أعداد املجلة وعرضها 
ودراستها. 

السياسية  الظروف  فيها  تناولنا  توطئة،  إىل  لذلك  تبعًا  البحث  خطة  توزعت 
والثقافية التي صدرت فيها املجلة، وفصلني، جاء الفصل األول يف مبحثني، ضمَّ 
هبة  السيد  بمنشئها  التعريف  الثاين  املبحث  ويف  باملجلة،  التعريف  األول  املبحث 

الدين الشهرستاين.

دراسة  األول  املبحث  تضمن  أيضا،  مبحثني  عىل  فقسم  الثاين،  الفصل  أما 
النتاجات الشعريَّة التي تضمنتها املجلة. 

كاملقاالت  املتنوعة  النثرية  للنتاجات  دراسة  كان  فقد  الثاين  املبحث  وأما 
واخلطب والروايات، وختمت هذه الدراسة بخامتة أبرزت النتائج التي توصل إليها 

البحث. 

التوفيق  به  نرجو  الذي  البحث  هذا  إمتام  عىل  وعال  جل  اهلل  نحمد  أخريا   
والسداد. 

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني...
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...توطئة...

عصر مجلة العلم

شهدت الدولة العثامنية يف أعقاب الثورة الدستورية عام 1908م انعطافة كبرية 
وخطرية، أثَّرت إىل حد ما يف أوضاع املجتمع العراقي بشكل عام، وبصورة اختلفت 
نسبيًا من جمال إىل آخر، ومن جهة إىل أخرى، تبعًا لعوامل الرتقي يف هذا املجال، أو 

وسائل النهوض واالستجابة يف تلك اجلهة)1(. 

مت أنسام احلرية والدستور، فألول مرة عرفت  ونجد أنَّ مدن العراق قد تنسَّ
يف تأرخيها احلديث االنتخابات الربملانية، والتعددية، وحرية الصحافة، مالمح حياة 
جديدة برزت نتائجها بصورة أعمق يف حقبة ما بعد احلرب العاملية األوىل أي بعد 

عام 1918م. 

وما يعنينا من هذا األمر املناخ اجلديد الذي طرأ عىل حرية الصحافة، وحركة 
أقل من عقد حوايل  السابق فقد صدر يف  مثياًل هلا يف  العراق  التي مل يشهد  النرش، 
تسعة وثامنني إصدارًا، ما بني جريدة وجملة)2(، كان من أبرزها جملة )العلم( ملؤسسها 

السيد هبة الدين احلسيني الشهرستاين.
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الفصل األول 
ة العلم وصاحبها  مجلَّ

المبحث األول 
التعريف بمجلة )العلم(

التاسع  النجف األرشف يف  – عربيَّة صدرت يف  أول جملة عراقيَّة  العلم  جملة 
والعرشين من آذار عام 1910م، بعد الثورة الدستورية العثامنية، لتكون لسان حال 
الشهرستاين)3(،  الدين  هبة  السيد  حتريرها  رئيس  وكان  الواعية،  اإلسالمية  الطبقة 

ومديرها عبد احلسني األزري)*(. 

ا جملة شهريَّة دينية فلسفية  وقد كتب السيد الشهرستاين عىل صدر املجلة: »إهنَّ
والدين،  العلم  العلم ختدم  »جملة  بقوله:  وبنيَّ سبب إصدارها  علمية صناعية«)4(. 

وتبحث عن أصول الرتقي ماديًا وأدبيًا«)5(. 

وانطالقًا من هذه املفاهيم، اختذ هبة الدين ملجلته عنوانًا ذا مغزى واضح بداللة 
)العلم(، إىل جانب تزيينه غالف املجلة ببعض األحاديث النبوية الرشيفة، واألبيات 
الشعريَّة حثَّت بمجملها عىل العلم ؛ حبًا، وغاية، وسعيًا، مثل استشهاده بقول النبي 

: »طلب العلم فريضة عىل كل مسلمة ومسلمة«، أو قوله)6(: 
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جوهرية  بمحاور  تتلخص  بموضوعيَّة  أهدافها  الدين  هبة  السيد  د  حدَّ وقد 
وتأكيد  البالية،  والعادات  اجلمود  رواسب  من  جمتمعه  ختليص  إىل  السعي  أمهها: 
التغلغل  عوامل  عىل  والتنبيه  جمتمعه،  أبناء  يف  التجديد  بث  خالل  من  اإلصالح 
االستعامري يف العاملني العريب واإلسالمي، واحلث عىل مواجهته بجميع الوسائل 
,و  الثقافية،  اجلمعيات  كتأسيس  الفكرية  أو  )اجلهاد(،  املسلحة  كاملقاومة  العلمية 

إصدار دوريات ومؤلفات هلا صلة باملوضوع)7(. 

وقد كتب يف العدد األول من املجلة نصًا بنيَّ ذلك اهلدف املتوخى من املجلة، 
إذ قال فيه: »واألمل من محلة العلم ومحاة الدين، ومن يشاركنا يف الغاية والغرض 
أن يسعى يف نرش هذه الصحيفة، ويساعدنا بفيض يراعه، وجيد ما يتمناه من غرس 
أصول الدين والعلم يف أرايض القلوب وتكميل األفكار وإصالح الشعوب، وفك 
وأهدافها  ة  املجلَّ منهج  عن  النص  هذا  كشف  وقد  عقوهلم«)8(،  من  املرضة  مقاليد 
النجف  يف  الدستور  حركة  محلتها  التي  اإلصالح  ة  وخطَّ يتناسب  بام  العلمية، 

األرشف. 

بينها  من  كان  شّتى،  مصادر  من  وأخبارها  معلوماتا  )العلم(  جملة  استقت 
اإلنصات إىل أخبار وكاالت األنباء العامليَّة كوكالة )رويرت(، فقد نقلت عنها خمتلف 
املعلومات واألخبار، ومن مطات متعددة هلا يف آسيا وأوربا، مثل مدينة )مراس( 

اهلندية، وكربى العواصم األوربية مثل )لندن، وباريس، وبرلني()9(. 

أنـــت ذاخـــره أنــفــس يشء  الــعــلــم 
مباحثه واستقبل  العلم  عىل  أقبل 

مفاخره تدرس  مل  العلم  يدرس  من 
ــــره ـــال وآخ ـــب ــم إق ــل ــع ـــــأول ال ف



جملة العلم للسيد هبة الدين الشهرستاين

262

واقتبست األخبار – أيضًا – من خمتلف الصحف واملجالت العربية واألجنبيَّة، 
بام فيها تلك الصادرة يف املهجر )أمريكا الشاملية واجلنوبية(. وكتب يف املجلة عدد من 
أملع كّتاب العراق وأدبائه، من أمثال: مجيل صدقي الزهاوي، وممد حسن الشبيبي، 
بموضوعاتا  وقصائدهم  مقاالتم  فكانت  البناء،  الرمحن  وعبد  الرشقي،  وعيل 

الرائعة صفحات أغنت املجلة فكرًا وأسلوبًا)10(.

اتسم  فقد  يستهان هبا)11(،  والرصانة درجة ال  النضج  العلم من  وبلغت جملة 
وعقوهلم،  قرائها  أفئدة  بذلك  لتخرتق  املعاين،  وجزالة  األلفاظ  برشاقة  أسلوهبا 
أقرص  والبسيطة  القصرية،  اجلمل  من  متخذة  وشاردها،  اللغة  غريب  عن  مبتعدة 

الطرق إليضاح أفكارها. 

املسلمني يف  العامل اإلسالمي، وبني  ة قد اشتهرت وعرفت يف  املجلَّ أنَّ  ويبدو 
ديار أوربا، فصاروا يبادلون صحفهم هبا، فقد جاء يف املجلة حتت عنوان )مبادالت 
الصحف مع جملة العلم( ذكر الصحف املشهورة من األمصار املتمدنة التي وصلت 
اليومي  العثامين  االحتاد  بريوت:  ومن  وشمس،  والعدل  احلضارة  اإلستانة:  من 
اجلديد  والعرص  املقتبس  دمشق:  ومن  واحلقيقة،  والبشري  وإقبال  العام  والرأي 
واحلقائق، ومن العراق صحفه مجيعًا، ومن القاهرة: املؤيد واملنار والشمس، ومن 
إيران أكثر جرائدها، ومن اهلند: األخبار اليومية وحبل املتني، ومن أمريكا: الزمان، 
ومن اليابان: االحتاد اإلسالمي، ومن فرنسا: هنضة العرب، ومن إيطاليا: السياسة 
ومن  األمة،  مرشد  تونس:  ومن  واإلصالح،  الوطن  سنغافورة:  ومن  املصورة، 

اجلزائر: كوكب إفريقيا)12(. 
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ويبدو أنَّ الشباب الواعي وطلبة احلوزة العلمية ومجاعة اإلصالح كانوا وراء 
يف  صدورها  عند  املجلة  يتلقفون  كانوا  فقد  وأفكاره،  آرائه  يف  الشهرستاين  السيد 
من  املألوفة  بالدروس  يطالبون  النجفية  احلوزة  يف  العلم  طلبة  كان  الذي  الوقت 
فقه وأصول احلديث وتفسري وأدب وفلسفة، ومل تكن املجالت وإن كانت علمية 
العلم  الطالب احلوزوي عن دراسته األساسيَّة، لكن جملة  لئال ينرصف  مببة هلم، 
االطالع  العلم  طالب  من  الواعية  الطبقة  وأرادت  اجلميع،  عىل  وجودها  فرضت 
كانت  الذي  الوقت  يف  خمرتعات  من  العلم  يظهره  وما  احلديثة،  املستجدات  عىل 
فيه املجالت السورية واملرصية واللبنانية تباع خفية لئال يتهم رجل الدين والعلم 

باالنحراف)13(. 

وينقل األستاذ مري برصي عن جعفر اخللييل ما سببته الصحافة للشهرستاين، 
فقال: »كان الشهرستاين أول من غامر وخاطر وضّحى بمستقبله الروحاين ؛ الذي 
ينفرد  الذي  املرجع  يكن  مل  إن  الكربى  املراجع  أحد  اليوم  لكان  عليه  حافظ  لو 

باملرجعية«)14(. 

أما السيد هبة الدين الشهرستاين فيذكر بنفسه أنَّ بعض الناس كانوا ينظرون 
إليه نظرة ريبة بعد إصداره املجلة ؛ إذ قال: »إنَّ من مضار املجلة لشخص منشئها 

سقوطه يف أنظار العوام وأكثر املثقفني وقلة من رجال الدين سيام املستبدين«)15(. 

وعىل الرغم من ذلك استمرت املجلة بالصدور عامني تقريبًا، توقفت بعدها 
يف السابع عرش من شهر شباط عام 1912م، بعد أن أصدرت عرشين عددًا ؛ إذ 
الوطن  العراق فحسب، بل عىل مساحة واسعة من  قّرائها ال يف  أثرت يف وجدان 

العريب والعامل )16(. 
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العلم يف  أثر جملة  الصفواين()17( يف  كتبه )سلامن  ما  إىل  الصدد  ونشري يف هذا 
قّرائها، جاء فيه: »فلها الفضل األكرب يف بث األفكار السامية، ونرش دعوة  نفوس 
األنحاء  مجيع  يف  أطنابه  ضاربًا  اجلهل  كان  وقت  يف  األمة  أفراد  طبقات  بني  العلم 
العراقية... كانت تضاهي املجالت الراقية بمواضيعها وحسن عباراتا التي نالت 

استحسان أمهات الصحف العربية«)18(. 

وتعد جملة العلم عالمة مضيئة يف تأريخ الصحافة العراقية ملا فيها من آثار يف 
أنواع املعارف مجيعًا، فكانت بحق »عاماًل من عوامل النهضة احلديثة واالنتقال إىل 

العرص احلديث الذي وضعت املجلة لبنة يف أساسه«)19(. 
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المبحث الثاني 
التعريف بالسيد هبة الدين الشهرستاني

أواًل: نشأته 

هو السيد ممد عيل الشهري بـ )هبة الدين الشهرستاين(، ابن السيد حسني العابد 
احلسيني بن السيد مسن الرّصاف بن العاّلمة السيد مرتىض بن السيد ممد الفقيه 

العاّلمة السيد عيل الكبري احلسيني)20(. 

كانت والدته بمدينة سامراء، ظهرية يوم الثالثاء الرابع والعرشين من رجب 
علم  بيت  يف  1884م)21(،  سنة  مايس  شهر  من  للعرشين  املوافق  1310هـ  سنة 

ورشف رفيع. 

بن  عيل  اإلمام  بن  احلسني  اإلمام  جده  إىل  واألم  األب  جهة  من  نسبه  يرجع 
الدين  بعرى  والتمسك  العلم،  رفا بحب  ُعِ أبوين  ، فرتعرع يف كنف  أيب طالب 

القويم. 

م القراءة والكتابة وله من العمر مخس سنوات، ويف الثامنة من عمره  بدأ يتعلَّ
الفقه  بدراسة  رشع  ثم  العربية،  وعلوم  واملنطق  البالغة  من  املقدمات  بدراسة  بدأ 

واألصول)22(. 
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ويف السابعة عرشة من عمره انتقل مع أبيه إىل مدينة كربالء املقدسة بعد وفاة 
املرجع الديني الكبري السيد ممد حسن الشريازي)*()23(.

األرشف  النجف  مدينة  إىل  فانتقل  والده،  تويف  عمره  من  عرشة  التاسعة  ويف 
املدينة  أنَّ  والسيام  سنة،  عرشة  مخس  حوايل  فيها  وبقي  العلمية،  دراسته  إلكامل 
شهدت بروز كثري من العلامء األفذاذ أمثال الشيخ ممد كاظم األخوند)24(، وتتلمذ 
النائيني النجفي)25( صاحب كتاب )تنزيه امللة يف  أيضًا عىل يد الشيخ ممد حسن 

وجوب املرشوطة(. 

وأخذ هبة الدين يف هذه املرحلة أيضًا عن الشيخ ممد حسني كاشف الغطاء)26( 
صاحب كتاب )الدين واإلسالم(، وتتلمذ عىل يد شيخ الرشيعة األصفهاين)27(؛ إذ 
سه الفقه وعلوم احلديث واملنطق والفلسفة، فضاًل عن العربية والتأريخ، وبذل  درَّ
أثر  من  تعنيه  ما  إلدراكه  والرياضية  الطبيعية  العلوم  عىل  لالطالع  متميزة  جهودًا 

فاعل يف حتديث جمتمعه وجتديده. 

جامع  يف  يعقدها  كان  التي  درسه  حلقة  يف  االجتهاد  درجة  نيله  بعد  س  درَّ
والرياضيات  واملنطق  الفلسفة  يف  مارضات  وألقى  األرشف،  النجف  يف  الطويس 
والعقائد،  الفقه واألصول  الدينية  العلوم  إىل جانب  واهلندسة  والفلك واجلغرافية 
عن  والبعد  احلياة،  وواقع  العلم  حقائق  مع  ينسجم  واضحًا،  سلسًا  أسلوبه  وكان 

التقليد واالنغالق، مؤثرًا التجديد، داعاًم آراءه بالدليل والربهان)28(. 

أفكاره  نزعة جتديدية إصالحية، حاول من خالهلا بث  وسادت يف مارضاته 
املتطلعة نحو اخرتاق اجلمود والتخلف، فتوافد عليه طالب العلم واملعرفة حلضور 
الطلبة وتوافدوا عليه من كل  نفوس  أثره يف  حلقات درسه، فرتك أسلوبه اجلديد 
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مكان، فجعل هذا األمر حلقة درسه من أوسع احللقات، سواًء يف النجف أو كربالء 
وسوريا  وإيران  اهلند  من  طالبًا  ليشمل  العراق  حدود  وتعدى  الكاظمية،  يف  أو 

واألردن واخلليج العريب)29(. 

وأسس السيد هبة الدين مكتبة عامة ضخمة يف الصحن الرشيف بالكاظمية 
يرتادها الناس ساّمها )مكتبة اجلوادين(. 

يقول عنه الدكتور حسني عيل مفوظ: »السيد هبة الدين من أعالم األمة الكبار 
يالقي  أن  له  أتيح  واإلصالح  الفكر  رجال  ومن  اهلجري،  عرش  الرابع  القرن  يف 
تلك  الفحول يف  العديد من  العلم، والزم  مدينة  العلامء، وهو من مشايخ  أفاضل 

األيام واستفاد منهم«)30(. 

ثانيًا: مؤلفاته 

الفقهية  واملعارف  العلوم  جماالت  شتى  يف  كبريًا  عددًا  الدين  هبة  السيد  ألف 
واألدبية والتأرخيية والسياسية واجلهادية، فضاًل عن علوم العربية والفلسفة واملنطق، 
أمام  يرجتلها  كان  التي  املدوية  اخلطب  تلك  له  تشهد  المعًا  وخطيبًا  شاعرًا  وكان 
النشاط االجتامعي كان شعلة  املحتل األجنبي، ويف  الثائرة عىل  املحتشدة  اجلامهري 

متقدة يف إصالحه وجتديده وجهوده يف سبيل التحرر ضد االحتالل األجنبي. 

وقد أحىص بعض املعارصين مؤلفاته بثالثة ومخسني خمطوطًا وأكثر من مخسة 
وعرشين مطبوعًا، من أمهها: 
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االنتقاد واالعتقاد. . 1
تفسري آية الكريس. . 2
توحيد أهل التوحيد. . 3
اجلامعة يف تفسري سورة الواقعة. . 4
الدالئل واملسائل. . 5
الدين يف ضوء العلم. . 6
رواشح الفيوض يف علم العروض. . 7
فيض الباري يف إصالح منظومة السبزواري. . 8
املحيط يف تفسري القرآن العظيم. . 9

املعارف العالية. . 10
املعجزة اخلالدة. . 11
12 . . هنضة احلسني
اهليأة واإلسالم. . 13
وجوب صالة اجلمعة. . 14
وقاية املحصول يف رشح كفاية األصول. . 15
مواقع النجوم. . 16

عىل  عملت  التي  اإلسالمية  اجلمعيات  من  كثريًا  أنشأ  فقد  ذلك  عن  وفضاًل 
نرش الثقافة اإلسالمية يف أوساط الشباب، وأصدر جملة )العلم( التي شكلت منربًا 
الثقافية والدينية  النخب  املجتمع، وتكوين  الديني يف  الوعي  تنويريًا يسهم يف بث 
وقادة الرأي، وأصدر كتابه الشهري )اهليأة واإلسالم( الذي نقض فيه مبادئ اهليأة 
القديمة وعالج موضوع الفلك عىل خالف ما كان شائعًا ومتداواًل يف جمتمعه من 
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أساطري وخرافات بالية، »ولقد ترك هذا الكتاب أثرًا ممودًا يف نفوس قرائه«)31(، 
يف  بأسلوبه  جديد  كتاب  وهو  احلسني(،  )هنضة  اخلالد  كتابه  آثاره  أهم  من  ولعلَّ 
زمانه، وأوجد يف األذهان صورة تقدمية رائعة عن قضيَّة الطف واستشهاد اإلمام 

احلسني  بأسلوب معارص وحديث. 

طليعة  يف  كان  الدين  هبة  الشهرستاين  السيد  فإنَّ  اجلهادي  الصعيد  عىل  أما 
عندما  1920م  عام  اإلنكليزي  املحتل  وجه  يف  اجلهاد  قادوا  الذين  الكبار  العلامء 
ى السيد هبة الدين لقتاهلم وجهادهم، وقد كتب يف  اندلعت ثورة العرشين، وتصدَّ
ذكرياته عن الثورة ودوره اجلهادي يف كّراس ساّمه )اخليبة يف الشعيبة( إذ قبض عليه 
الغزاة اإلنكليز وأودعوه السجن، ثم أخلوا سبيله عند استقالل العراق، وعاد إىل 

كربالء ليامرس دوره الثقايف والعلمي)32(. 

املعارف  الشهرستاين مناصب حكومية متعددة، منها: وزير  السيد  وقد شغل 
الرشعي  التمييز  جملس  ورئيس  اجلعفري،  الفقه  قضاة  وقايض  1921م،  سنة 

اجلعفري ملدة اثنتي عرشة سنة)33(.

شاعرًا  كان  الدين  هبة  السيد  فاملرحوم  والشعر،  األدب  مستوى  عىل  أما 
وخطيبًا، شارك يف معظم املهرجانات األدبية. وهذا مقطع من قصيدة له يف العراق 

وأوضاعه: 

البرش وقــومــي  األرض  ــي  ــن وط
ــد ــعــًا واحـــ الـــنـــوع مجــي ــحــن يف  ن
وأب ألم  إخــــــــــوان  نــــحــــن 

ــروا ـــ ــه ـــام كــــانــــوا وممـــــن ظ ـــن أي
ـــور ـــصــــ ــا وال ــن ــع ــم ــا جي ــن ــل ــك ش
رضر ــا  ــن ــي عــل ــــــا  األزي يف  لــيــس 
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وأخريًا انتقل هذا العامل الكبري إىل جوار ربه بعد أن قىض هذه األطوار من حياته 
يف القلم والنظم واجلهاد، وفقد برصه يف السنني األخرية من حياته حتى وافاه األجل 
يف السادس من شباط عام 1967م ليدفن بحسب وصيته يف مؤسسته الثقافية )مكتبة 

اجلوادين العامة( يف الكاظمية)34(. 



أ. د. عبود جودي احليل / أ. م. كريمة نوماس مدين

271 العددان األول والثاين ... رمضان 1433# /آب 2012م

الفصل الثاني 
النصوص األدبية في مجلة العلم 

دراسة وصفية

المبحث األول 
النص الشعري – دراسة وصفية

 أولت جملة العلم الشعر عناية خاصة ؛ إذ قلام خيلو عدد من أعدادها من جمموعة 
التحيل  من القصائد ذات هدف معني، وهي يف أغلبها الدعوة إىل العلم ورضورة 
به، وحث الناس عىل الثورة عىل أوضاعهم املزرية، لذا نجد ظهور مفاهيم جديدة 
العلم، فكانت صفحات  باحلرية، والدستور، واإلصالح، وحب  باهبا كالتغني  يف 
أمثال: ممد رضا  املجددين من  الشعراء  فيها حناجر  املجلة رياضًا غّناء صدحت 
الشبيبي، وعيل الرشقي، وخريي اهلنداوي، وعبد العزيز اجلواهري، وعبد الرمحن 

البناء، وغريهم)35(. 

وهبذا أسهمت جملة )العلم( بدفع عجلة التجديد الشعري التي كانت مرحلة 
مهمة من مراحل رصاعها املحموم ضد القوالب القديمة)36(.
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األغراض  إىل  نصنفها  أن  أمكننا  املجلة  يف  الواردة  القصائد  استقراء  وبعد   
واملوضوعات اآلتية: 

شعر اإلصالح وحب العلم. . 1
الشعر التمثييل والقصيص. . 2
الشعر الوجداين. . 3

1. شعر اإلصالح وحب العلم 

يبدؤها  وحده()38(،  )العلم  بعنوان  قصيدة  الرشقي()37(  )عيل  للشاعر  نجد 
بقوله: )البسيط(

إيمـــاُن  العلِم  وحــبُّ  فيك  آمنُت 
مرشدنــا والعلياء  للمجد  العلم 
آيتــه والــتــبــيــــــــان  ــج  تــبــلَّ ــٌح  ــب ص
يا سلطة اجلهل طي العاصف اندرجي
زن فيه رهطك إن خفوا وإن رجعوا
جداولــــه عبَّت  إذ  العذب  املنهل 
هلــم علـوم  ال  أناسًا  عليك  هــون 
غريهـم دون  قوم  بالعلم  اختصَّ  ما 
منهلهم الناس  منه  تغرف  كالبحر 
زعمـوا وإن  حرمان  املال  فقدك  ما 

وقــــــرآُن إنجيل  العلم  فــآيــة 
ووجـــــــــــداُن عقـل  ــه  ل املــرشــدان 
برهـاُن الشمس  وضوء  املــدّل  نعم 
سلطـاُن العلـم  إنَّ  الرعية  بــرشى 
ميــزاُن العلم  ــإنَّ  ف ــداًل  وع قسطًا 
عجبت إن قيل فوق األرض ظمآُن
ال خري يف القوم إن عّزوا وإن هانوا
وأوطـاُن أهــل  هلا  ليس  كالشمس 
فالبعض مضمضمة والبعض هنـراُن
حرمــاُن العلـم  فقد  ولكن  جهاًل 
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لقد عرب الشاعر يف شعره عن أفكار ذات اجتاهات خمتلفة منها القومية والوطنية، 
العروبة لينهضوا بأوطاهنم، فنراه  أبناء  وهو قد عرف بحسه القومي، فهو خياطب 
يبتدئ قصيدته باإليامن، وجيعل حب العلم و اإليامن به من حيث الوجوب كإيامن 
العلم،  حب  إىل  الشباب  يدعو  راح  لذلك  بإنجيله  املسيحي  وإيامن  بقرآنه  املسلم 
لغته،  وسهولة  الدقيق،  بحسه  الشاعر  انامز  وقد  وتقدمها  األمة،  لبناء  والتعلم 
مثاًل،  ذهب  أشعاره  من  كثريًا  انَّ  حتى  لألمثال،  حاذق  والتقاط  البليغة،  وعباراته 
فنراه يستعمل لفظة )العلم( بدالالت خمتلفة تصب مجيعها يف هدف واحد فيجعل 
القصيدة  أخرى من  أبيات  العلم يف  ثم جيعل  تعلمه،  الفرد  واجبًا عىل  إيامنًا  العلم 
ونرى  والعلامء،  ال  اجلهَّ بني  يفرق  الذي  امليزان  جيعله  آخر  بيت  ويف  كالسلطان، 
الشاعر يوظف الفن البالغي )التشبيه( لريسم صورة مجيلة للعلم، فنراه يشبهه باملاء 

العذب الذي تروي جداوله كل ظمآن، إذ يقول: 

املنهل العذب إذ عبَّت جداوله        عجبت إن قيل فوق األرض ظمآن

ونرى الشاعر ال يكتفي هبذه الصورة التشبيهية التي رسمها، وإنام جلأ إىل صورة 
تشبيهية أوسع من تلك الصورة السابقة ؛ إذ جيعل العلم كالشمس التي ترشق عىل 

العامل، وال خيتص بنورها وطن دون آخر، فيقول: 

ما اختصَّ بالعلم قوم دون غريهم       كالشمس ليس هلا أهل وأوطان

العصبية  عن  بعيدًا  هادئًا  شعريًا  أسلوبًا  أفكاره  لعرض  اختار  الشاعر  فنجد 
والقلق والثورة، فهو يالحظ تفكك الوحدة الوطنية يف املجتمع العراقي، وال وسيلة 
إلصالحه سوى العلم ومواكبة احلضارة لذلك حققت هذه القصيدة غرض املجلة 

)جملة العلم( وهدفها النبيل. 
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ونجد يف عدد آخر من املجلة نوعًا من الشعر اإلصالحي يتميز يف بث روح 
احلامسة وإيقاظ اهلمم والعزائم، ويدفع أهل الرشق إىل التغيري واإلصالح االجتامعي 
والسيايس، وذلك يف قصيدة للشاعر ممد حسن الشبيبي)39( حتت عنوان )اهنض يا 
رشق هنضة()40(، فالشاعر يعقد موازنة بني حال أهل الرشق وما وصل إليه الغرب 
من حضارة ورقي، ويشري إىل مسألة مهمة، وهي أن ما وصل إليه أهل الغرب هو 
ل من احلضارة العربية اإلسالمية، والشاعر يوضح ذلك بأسلوب  يف األصل متحصَّ

استعاري، فيقول: )الطويل(

فإنَّ بني الغرب ارتدوا ثوب جمدكم       وحازوا لعمري دونكم قصب السبِقِ

للنهوض السرتداد ذلك  العربية  اهلمم  العرب عن  تقاعس  إىل  وكذلك يشري 
جمدهم  السرتداد  هيّبوا  أن  املحتم  من  وبات  الغرب،  أهل  منهم  سلبه  الذي  املجد 
عن طريق العلم والتعلم، فهو يوظف أفعال األمر املسندة إىل واو اجلامعة مثل قوله 

)هّبوا – اتبعوا – جدوا(، إذ يقول: 

ِ لنيل املعايل جّدوا يا بني الرشق        وهّبوا عجااًل واتبعوا منهج احلقِّ

2. الشعر التمثيلي )القصصي( 

ونجد يف جملة العلم خمتارات شعرية متثل جانبًا من بوادر التجديد يف الشعر، 
من ذلك قصيدة للشاعر عبد الرمحن البناء)41(، تقوم هذه القصيدة عىل عدة ماور 

قصصية، متثل حكاية لفتاة اسمها )لبنى(. 
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والشاعر يقسم تلك القصيدة عىل ماور متنوعة، فكان املحور األول بعنوان 
)أهيا الليل()42(، إذ يقول فيها: )اخلفيف(

إىل  به  رمز  الشاعر  أن  ويبدو  )الليل(  بعنوان  التمثييل  شعره  يفتتح  الشاعر 
)فت  ألفاظها  فكانت  بوضوح،  املعنى  ذلك  القصيدة  ألفاظ  فرست  وقد  الظالم، 
امتداد سعة ذلك  يعني  بالعويل(، وهذا  األفق  – يمأل  – قرح جفني  مني احلشى 
احلزن ليشمل األفق الرحيب الواسع، ونجد الشاعر أيضًا يلجأ إىل توظيف الطبيعة 
التي بدأها بعنوان املقطع األول، وختم هبا القصيدة بعنوان )النجم(، وربام كان هذا 
ديدن بعض الشعراء الذين يقصدون من هذا األسلوب رمزًا يشريون به إىل دالالت 

ومعان أخر. 

ويف القصيدة نفسها ينتقل الشاعر إىل مشهد آخر بعنوان )أهيا النجم(،اذ جعل 
من النجم شخصًا خياطبه وحياوره ويطلب منه أن جييب عىل تساؤله، فهو يتساءل 

بأسلوب استفهامي إنكاري أنَّه مل جيبه عىل هلفة سؤاله املتشوق بقوله)43(: 

أنت إن مل جتب سؤال مشوٍق         فلامذا يا نجم عينك وسنــــا

أنـّــــا  الــلــيــل  أهيـــا  بــتــالــيــك  ــن  م
جفنــي ح  وقـــرَّ احلشى  مني  ــتَّ  ف
وخيفـــى بــالــعــويــل  ـــق  األف يــمــأل 
وطـــــــــــورًا ــالم  ــظ ال يــفــري  وأراه 
مكفهـــرا شــاحــبــًا  اجلـــو  وأرى 

معّنــــى نــشــيــٌج  ذا  أم  ـــــاٌم  أمِح
ـــدجـــى رنــــّــــــــــا بـــرنـــني صــــدر ال
وهنـــا كــالــطــيــف  ــّر  ــم ي ـــــًا  وأوان
يــــتــــامدى وتـــــــارة يــتــأنــــــــــــــــــــى
حزنـــا ــز  ــت هي والــنــجــم  لـــبـــالد 
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 ورسعان ما جييب الشاعر عىل تساؤله فيقول)44(: 

ليبني  التشبيه  فجاء  موحية،  بالغية  بأساليب  تساؤله  إجابة  عن  عرب  فالشاعر 
مصدر ذلك النشيج بقوله: )مثل صوت اإلنسان( والتكرار يف لفظة )رويدًا(. 

أما يف املقطع الثالث، فنرى أن الشاعر أبدع يف رسم صورة احلدث الذي كان 
بعنوان )ذا مصاب( ليبدأ بعرض تلك األحداث التي جيرهيا عىل شكل قصيدة تتمثل 

بأشخاص وحوار وأحداث ورسد لتلك األحداث، ويتجىل هذا املشهد يف قوله: 

ويتصاعد ذلك الغلو يف قلب تلك املرأة، فلم جتد وسيلة إلطفاء ذلك احلقد 
حرف  املتضمنة  الكلامت  الشاعر  استعامل  ونلحظ  )لبنى(،  الفتاة  تلك  قتل  سوى 
اخلاء الذي تكرر يف أبيات القصيدة ثامين مرات، وربام يتناسب هذا مع احلدث الذي 
ته ألفاظ القصيدة بقوله )اقتليها والختايف عقابا – اتركيها  ستقوم به املرأة، وقد فرسَّ
بالصورة  الفتاة  تلك  ملوت  مجيلة  صورة  الشاعر  رسم  أيضًا  ونجد  للمنايا(  فريسة 

املجازية يف قوله )سقتها من مخرة املوت(، وقوله أيضًا )بركت فوقها بقوة قلب(. 

من  الفعل  هذا  أنَّ  لبنى  والد  أدرك  أن  بعد  آخر  مشهد  إىل  الشاعر  ينتقل  ثم 

صـــوت  ــني  ــراق ــع ال مــن  فــأتــاين 
رويـــدا ــــدًا  روي نــحــوي  ــى  ــدن وت

ومعنــى لفظًا  اإلنسان  صوت  مثل 
وكّنـــــى الــكــالم  ح  رصَّ بعدما 

اخلــرق  واتســع  اخلناق  فيها  ضاق 
عقابــــــــا ختـــايف  وال  اقتليها 
للمنايـــــا فريســـة  واتــركــيــهــا 

حسنــى ــك  وي نفسها  يف  فقالت 
أمنا باملعيشــة  اخلـــوف  واجــعــيل 
رهنـا اللحــد  طبقة  يف  واجعليها 
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زوجته اخلبيثة ؛ إذ جعله الشاعر بعنوان آية قرآنية مقتبسة من سورة يوسف )إن هذا 
من كيدكن()45( ؛ إذ عرب الشاعر يف هذا املقطع: 

وخيتم الشاعر هذا الشعر التمثييل بمشهد ختامي حتت عنوان )ربِّ إنا إليك( 
عىل لسان والد لبنى، فقال)46(: 

الليايل،  منها  تشيب  القصة  تلك  أنَّ  ومعربة  موحية  بألفاظ  يؤكد  فالشاعر 
والشاعر جلأ إىل هذا التعبري االستعاري، فجعل من الليايل كأهنا شخص لسامع تلك 
األحداث يشيب منها، بل أنه ال يكتفي بذلك التعبري فجعل الشيخ العليل يقوس 

ظهره وينحني لسامعه تلك القصة. 

مضمحــــال  نومه  مــن  قيس  ــام  ق
ـــا خمــنــوقـــــــــــة بــفــــــــــــــراش ـــرآه ف
وقدمــا كيدكـــن  مــن  ــذا  ه ــال  ق

لبنــــى لــيــوقــظ  واهـــنـــًا  ومــشــى 
أخنــى املــحــتــم  املـــوت  وعــلــيــهــا 
كدنـا الناس  يف  العاهرات  قبلك 

ذال  ــرأس  ال وأطـــــرق  عنها  صد 
عنهــا الكشح  طوى  وقد  فتفاىض 
حتـــــى بالنفس  عــيل  نـــادى  ثــم 
وفيــــــه رسًا  بــالــنــعــش  ــوه  ــأت ف
حديثــــا مني  الــرمحــن  عبد  ــاك  ه
الليالــــي منه  تشيب  مصاب  ذا 
بشعـــــر عليه  تبك  مل  إن  أنــت 

ذقنـــــا فخضبت  خشية  وبــكــى 
ــل أثــنــى ــع ــف ــل ال ــام ــك وعــلــيــهــا ب
دفنــــا املــقــابــر  يف  املــيــت  ــدفــن  ت
وأدنــى ــام  األن أقــىص  يــدري  ليس 
أذنـــا ملعناه  وصــْخ  سمعًا  فــارع 
وأخنــــى القلوب  أمــرض  وقعُه 
إنسًا وجنــا)47( بالدمع  يبكي  سوف 
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وهبذا األسلوب مهد الشاعر لرسد تلك األحداث هبذه املقاطع املشوقة املؤملة 
التي رسمها يف املقطع السابق، ثم ينتقل إىل مقطع آخر بعنوان )موت أمها()48( ومن 
هذا املشهد إىل مشهد آخر بعنوان )زواج أبيها( ثم ينتقل الشاعر إىل املشهد الذي 
لبنى، وتتصاعد ذروة ذلك  لبنى عىل  املتمثل بحقد زوجة أب  يمثل ذروة احلدث 

احلقد عىل لبنى بمشهد جسده الشاعر بعنوان )خنق لبنى()49(، فقال: 

من  وداللته  قيمته  له  النصوص  هذه  بمثل  العلم  جملة  احتفاء  أن  يف  والريب 
معاجلة  إىل  اهلادفة  الرتبوية  األخالقية  القيمة  ذي  الشعري  النتاج  عرض  حيث 
والتفكر  رؤاه  لتحسني  وعيه  إثارة  وماولة  بالفرد  والنهوض  االجتامعية،  القضايا 
اجليد يف أحواله االجتامعية، وإذا ما طرح هذا األمر بأسلوب الشعر كان أكثر وأكرب 
تأثريا يف متلقيه،عىل أن املجلة حققت أمرا آخر عن طريق نرش هذه النتاجات التي 
محلت بوادر التجديد فقد عدت ظاهرة الشعر التمثييل من الظواهر التي »مل يسبق 

اخلــرق  واتســع  اخلناق  فيها  ضاق 
عقابــــــــا ختـــايف  وال  اقتليها 
للمنايـــــا فريســـة  واتــركــيــهــا 
بــــــأس بــشــدة  نحوها  قــعــدت 
قلــــــــب بــقــوة  فــوقــهــا  بــركــت 
ظلمـــــا الليل  حندس  يف  خنقتها 
غســــل غري  من  بالنعش  وضعوها 
قــــد مــا  بعد  مــن  للديار  رجــعــوا 
عادوا حيـــن  مكرهم  من  قالوا  ثم 

حسنــى ــك  وي نفسها  يف  فقالت 
أمنا باملعيشــة  اخلـــوف  واجــعــيل 
رهنـا اللحــد  طبقة  يف  واجعليها 
خلنــا ويـــك  بــقــوهلــا  تـــذي  وهـــي 
املحنـــا كــان  باحلقد  قلب  رب 
دنــا املـــوت  مخـــرة  ــن  م وســقــتــهــا 
اهلوينـــا مــســري  وال  ســــاروا  ــم  ث
وسنــا الــقــرب  ظلمة  يف  تــركــوهــا 
إّنــــــا ــع  ــرج ن ــك  ــي إل إّنــــا  ربِّ 
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يعد  ما  وهذا  الشعري«)50(  مرسحه  يف  شوقي  شعر  سبقت  وربام  العــراق،  يف  إليه 
إنجازا واضحا هلذه املجلة. 

3. الشعر الوجداني

يدور  لندن(،  )حول  بعنوان  قصيدة  األدبيات  باب  يف  العلم  جملة  يف  ورد 
موضوعها حول صديق يعيش يف لندن، فريسل له صديقه الذي يعيش يف العراق 
ا تشري يف الوقت  قصيدة اشتياق له، توحي ألفاظها باحلنني والشوق لصديقه، إاّل أهنَّ
التي  الغربية،  احلياة  بمظاهر  املتمدنة  البالد  تلك  الغربة،  بالد  يف  الضياع  إىل  نفسه 
أن  إىل  الشاعر  الذي اضطرَّ  العليا، وهذا  تتناىف مع مفهوم اإلسالم ومبادئه وقيمه 

يتساءل يف قصيدته عن اإلنسان التقي الذي يعيش يف تلك البالد، فقال: )طويل(

األنبياء  قصص  توظيف  يف  يمعن  الشاعر  أنَّ  القصيدة  أبيات  خالل  ونلحظ 
الواردة يف القرآن الكريم، لتأكيد ما يقوله: 

ن موسى قوم موسى ورّشدت      أخا مدين عاّم حياول مديــــن)52( ختوَّ

والكذب  واملكر  اخلداع  ألوان  يسوده  أنه  املتمدن،  العامل  ذلك  ينتقد  والشاعر 

حنـــة  العراقي  جتــدي  وهــل  أحــنُّ 
أردهــــا ال  ــة  وحــشــيَّ ـــرة  زف ويل 
ملثلهـــا ــق  وح تاهت  لندن  أرى 
. . . .
ـــة خلَّ أول  ــذات  ال حب  كــان  إذا 

لنـــدن ــة  األحــبَّ عنه  حجبت  إذا 
متمــدن ــا  ي النفس  ذكــرتــك  إذا 
وبرلــن ســنــاك  مــن  صفر  فباريز 

التديـن)51( أين  ــرار  األب ُتَقى  فأين 
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والقسوة والظلم، وقد كانت ألفاظ القصيدة تدعو أبناء وطنه إىل عدم التطّبع بطباع 
الغرب وتقاليدهم ألهنا متنافية مع الواقع احلضاري اإلسالمي العريب. 

القومية  وعاطفته  اخلاصة  الوجدانية  عاطفته  بني  يمزج  أن  الشاعر  وحاول 
العراق،  الوطن، والسيام خارج  أبناء  بمعاناة حقيقية جتاه  يشعرنا  فهو  جتاه وطنه، 
وعدم  العلم،  طلب  إىل  يدعوهم  األبيات  تلك  وخالل  الغرب،  بطباع  تطبَّع  ممن 

االنجراف وراء موجات الغرب العاتية. 

وهناك قصيدة أخرى بعنوان )الدمع()53( للشاعر عيل الرشقي، وهي قصيدة 
التنفيس عن ضيقه  إىل  التي تدف  اخلاصة،  النفسية  معاناته  الشاعر عن  فيها  يعرب 
فيها  الشاعر  عواطف  فنجد  أخرى،  قضايا  عن  التعبري  إىل  تدف  مما  أكثر  وآالمه 
نابعة من مشاعر صادقة، عرب من خالهلا عن اآلالم وضنك العيش الذي القاه يف 
نشأته األوىل، فقد أبكته تلك الظروف من أعامقه، واهنمرت جّراء ذلك منه العربات 
البكاء  ينفضها  حيث  عينيه،  من  املسفوكة  الدموع  حرارتا  أبردت  التي  الساخنة 
الشديد، مع تعلق األهداب حرصًا عىل الكتامن، وعدم كشفه للناس. يقول الشاعر: 

)الكامل(

جروحـــــًا  نزفتهنَّ  الشؤون  مال 
مرجــــال الصبابـة  تغىل  أفكلام 
زفــــرة إاّل  العبـــرات  ــذه  ه مــا 
سقطت من األجفان تفحص يف الثرى
مقلتــــي سمى  بالعني  من  رام  ما 
األســـى هبا  جيــيء  عاطفة  الدمع 

نضحت دموعًا بل نضحن قروحــــا
رشيحــــــا منه  األجفان  تتصبب 
مسفوحـــــا مدمعًا  فعادت  بردت 
جرحيــــــا ســوادهــنَّ  فخلت  محــرًا 
وتسيحــــــا ــدواًل  ج لتصبـح  إاّل 
لرتحيـــــــا أو  األشــجــان  لـــرتاوح 



أ. د. عبود جودي احليل / أ. م. كريمة نوماس مدين

281 العددان األول والثاين ... رمضان 1433# /آب 2012م

األنبياء  وقصص  املباركة،  القرآنية  لآليات  توظيفا  نفسها  القصيدة  يف  ونجد 
بام جيلب انتباه املتلقي ؛ إذ كانت االقتباسات القرآنية مهيمنة عىل أبيات القصيدة، 
مستغاًل إياها يف تشكيل الصورة الشعرية، وحتريكها بفعالية كبرية، فالشاعر يربط 
تردٍّ  من  جمتمعه  يف  جيري  وما  وقصصًا،  وشخوصًا  أحداثًا  القرآنية  النصوص  بني 

وتأّخر يف األوضاع. 

فيقول يف القصيدة)54(: 

فهو يشبه ظاهرة التخلف والركود املتفشية يف بالده بالطوفان الذي حلَّ بقوم 
نوح، إاّل أنَّ الشاعر بالغ يف ذلك الوصف ؛ إذ إنه مل يبق منهم من ينجو من ذلك 

الطوفان بقوله: )مل يبق منهم نوحا(. 

بلوحــــه َقــَرأُت  كم  الصبابة  درس 
أمواجـــــه يف  عليه  يــغــوص  در 
ببذلـــــــه الكريم  بخل  ولــربــام 
شاكيـــا أك  ومل  به  الشعور  فصح 
موضــع من  فهل  أشياء  النفس  يف 
لذكرتـــــه واحــدًا  رشحــًا  كــان  لو 
للحشــــى ــؤمل  امل الشوك  أكثر  ما 

يوحــــــى للعواطف  ووحيًا  عربًا 
وطفوحــــــا سابحًا  عيني  إنسان 
شحيحـــا األبــي  جفن  ترى  ما  أو 
وفصيحــــــا شــاعــرًا  لكونـي  إاّل 
وأبوحـــــــا ألشتكي  الفضاء  حر 
رشوحــــــا الضلوع  طــوت  لكنام 
الشيحــــا ــل  أق ــا  وم الــبــالد  ذا  يف 

للحشـــى  املــؤمل  الــشــوك  أكثر  مــا 
أتــــى طوفانًا  انَّ  فلو  البالد  عــمَّ 

الشيحــــا  ــل  أق ــا  وم الــبــالد  ذا  يف 
نوحـــا منهم  يبق  مل  الـــورى  هــذا 
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يوسف،  سورة  من  القرآنية  اآلية  إىل  األخرى  األبيات  يف  الشاعر  وأشار 
فيقول)55(: 

وتسلفوا برشًا برجعة يوســـف      أن يصدقوا فلينشقوين الرحيــــا

وهذه الصورة اجلميلة القرآنية وظفها الشاعر يف قصيدته، إذ شبه حزنه بحزن 
، فاجلامع بني الصورتني هو )احلزن(، فيشبه الشاعر  النبي يعقوب عىل يوسف 
حزنه ويأسه من عودة احلرية وحتسن األوضاع التي يعيشها الشاعر يف جمتمعه أو ما 

يعيشه الشاعر يف حياته اخلاصة، وهو يرمز إىل أمور أخرى قصدها الشاعر. 

ويذكر الشاعر أيضًا املسيح يف قصيدته، فيقول)56(: 

قالوا سيحيى الشعب قلت بشــارة        فلعلام بعث اإللــه مسيحــــا

والنهوض  إىل اإلصالح  به  رائع، رمز  بتعبري جمازي  الشاعر قصيدته  ثم ختم 
بواقع األمة املتخلف ؛ إذ قال)57(: 

يا ديمة اإلصالح ريش موطنــي       فعساه ينبت مصلحًا ونصيحــــا

فتعبريه )يا ديمة اإلصالح( أسلوب جمازي قصد الشاعر من خالله استنهاض 
األمة  تعيشه  الذي  الفكري  والركود  التخلف  من  والتخلص  واإلصالح  اهلمم، 
العربية، ونجد الشاعر يزرع األمل يف نفسه ويف املتلقي حينام قال )ينبت( إذ دلَّت 
هذه اللفظة عىل غرس بذور اإلصالح والسعي إىل ختليص األمة من ذلك الواقع 

املرير. 
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القصص  بناء قصيدته عىل أسلوب توظيف  الشاعر يف  اعتامد  م  تقدَّ ويبدو مما 
البنائية، فضاًل عن  ينبئ عن وعي وقصدية هبذه  إذ  ؛  األنبياء  القرآين، وقصص 
تنوع استثامره النص القرآين، فوجدنا النص املعاكس له، ووجدنا الرمز، واملجاز، 
وهذه اآلليات التي اعتمد عليها الشاعر يف القصيدة دلت عىل ماولته اإلتيان بأشياء 

فيها نوع من اجلدة.

4. شعر التشطير

نصفني،  جعلته  وشطرته:  وشطور،  أشطر  واجلمع  اليشء،  نصف  الشطر: 
له  ويضع  الثاين  الشطر  ويأخذ  ويكمله،  بيت  شطر  الشاعر  يأخذ  أن  والتشطري: 

صدرًا، وقد كثر التشطري يف العصور املتأخرة)58(. 

وحديثًا أخذ الشاعر بيتًا لغريه، فيحصل لصدره عجزًا، ولعجزه صدرًا، مراعيًا 
تناسب اللفظ واملعنى بني الفرع واألصل،ويشرتط يف التشطري أن ال يكون يف تركيبه 

كلفة وال حشٌو، بل أن يزيد يف األصل جالء ومعنى، ويسمى أيضًا التسميط )59(. 

»ظاهرة  بأهنا  العريب  الشعر  يف  الفنية  الظاهرة  هذه  الباحثني  أحد  عد  وقد 
قالب  من  الشعر  حتويلها  بسبب  القرن...  هذا  يف  العقم  أوجه  من  وجهًا  تشكل 
باعتبارمها  التخميس والتشطري  إىل  يتجه  فالشاعر  وشكل إىل غرض من أغراضه، 

موضوعًا«)60(. 

وقد ورد يف جملة العلم يف بعض أعدادها باب بعنوان )التشطري()61(؛ إذ أورد 
إىل  الشعراء  ودعا   ، العابدين  زين  لإلمام  الشعر  من  بيتني  الشهرستاين  السيد 
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تشطري هذين البيتني يف أعداد املجلة القادمة، فلّبى الشعراء ما دعا إليه الشهرستاين، 
صاحب  لفضيلة  األول  التشطري  فجاء  البيتني،  هذين  بتشطري  بنفسه  قام  أن  بعد 

اإلمضاء )62(، فقال: )البسيط(

         )م(

أما التشطري الثاين فجاء للسيد هبة الدين الشهرستاين)63(، فقال: 

أما التشطري الثالث فكان ألحد األدباء، فقال)64(: 

بـه  أبـــوح  لو  علم  جوهر  رب  يا 
بـــه جهرت  لو  ألين  كتمت  لكن 
دمـــي املسلمني  رجال  والستحل 

مننــــا النهى  أربــاب  لطوقت  وقتًا 
الوثنــــا يعبد  ممــن  ــت  أن يل  لقيل 
دمنــــا كربال  بــوادي  استحلوا  كام 

بـه  أبـــوح  لو  علم  جوهر  رب  يا 
بـــه جهرت  إن  رس  مكتوب  ورب 
دمـــي املسلمني  رجال  والستحل 

ثمنــــا له  تعرف  ومل  ضاع  للناس 
الوثنــــا يعبد  ممــن  ــت  أن يل  لقيل 
علنـــا سفكه  يف  واشرتكوا  احلــرام 

بـه  أبـــوح  لو  علم  جوهر  رب  يا 
بــــه نطقت  لــو  إذ  صنته  لكنني 
دمـــي املسلمني  رجال  والستحل 

نرصت ديني وطوقت الورى مننـــا
الوثنــــا يعبد  ممــن  ــت  أن يل  لقيل 
املحنـــا أجدادي  عىل  استحلوا  كام 
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أما التشطري الرابع فكان للشاعر أمحد عيل الطباخ)65(: 

القول،فضال  القرحية،ويبعث عىل  ينشط  أن  الشعر  اللون من  غاية هذا  ولعل 
العلم  ملجلة  حيسب  ما  املضامر،وهذا  هذا  يف  ومباراتم  الشعراء  بني  التواصل  عن 

وصاحبها.

بـه  أبـــوح  لو  علم  جوهر  رب  يا 
أنثــــره ــوار  األن ذوي  لغريي  ولو 
دمـــي املسلمني  رجال  والستحل 

الفطنــا صفوة  ابتهاجًا  منه  الهتزَّ 
الوثنــــا يعبد  ممــن  ــت  أن يل  لقيل 
سكنــا قد  اإلحلاد  إىل  وقالوا  جهاًل 
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المبحث الثاني
النص النثري ... دراسة وصفية

أوال: المقاالت

ت جملة العلم يف أثناء أعدادها عددًا من  أما ما يتعلق بفنون النثر العريب، فقد ضمَّ
املقاالت واخلطب واملراسالت التي قامت بني أصحاب الصحف واملجالت، إاّل 
أهنا غالبًا ما يدور موضوعها حول الدين واالهتامم بطلب العلم واملعارف، وشملت 

أيضًا موضوعات يف الفلسفة واملنطق واللغة والسياسة واألخالق والعقائد.  

وتصنَّف املقاالت يف جملة العلم إىل األغراض اآلتية: 

1. املقالة ذات الغرض الديني اإلصالحي 

ا كانت تريد أن تلفت إليها أنظار  أولت جملُة العلم الديَن عنايتها القصوى ؛ ألهنَّ
املتضمنة  القرآنية  واآليات  الرشيفة  النبوية  األحاديث  تنرش  راحت  وهلذا  القّراء، 
الطارئة،  والتقاليد  العادات  من  كثريًا  خالهلا  من  تزيل  والتي  املقاالت،  تلك  يف 
والشائعة بني كثري من الناس، فتتخذ من املصادر الدينيَّة سندًا هلا، حّتى تبلغ مداها 

من التعبري. 

)فتوى  بعنوان  آخر  املسلمني()66(، ومقاٌل  نوابغ  )إىل  بعنوان  مقال  فمن ذلك 
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عنوانًا  حيمل  ما  منها  كثرية،  أخرى  ومقاالت  اإلسالم()67(،  احتاد  بوجوب  العلامء 
باسم آية قرآنية ؛ إذ ورد مقال بعنوان )القلم وما يسطرون()68(. 

السياسة إىل جانب اإلصالح والدين، حتت  أيضًا مقااًل يتضمن معنى  ونجد 
عنوان )اإلنسانية والوطنيَّة()69(، جاء فيه: »اإلنسانية هي العاطفة العظمى الضامنة 
بقاء البرش بحالة اجتامعية مع احرتام بعضهم بعضًا دون تفريق... وهي من الفضائل 
إنسان  كلَّ  أنَّ  وأظّن  واالستبداد،  الثورات، واحلروب،  ومتنع  االحتاد،  تقوي  التي 

عاقل وحكيم يريد اإلنسانية ويفضلها«)70(. 

الثانية بعنوان  وللسيد هبة الدين الشهرستاين مقاٌل يف العدد األول من السنة 
ما  بصريته  بثاقب  الشهرستاين  السيد  أدرك  فقد  األديب()71(،  اإلصالح  )لزوم 
استحكم يف جمتمعه من اعتقادات وعادات بالية أصبحت معها اخلرافة واألسطورة 
مفهومًا وسلوكًا أمورًا شائعة، وأول ما كانت هذه هي مهمة األنبياء والرسل، فهو 
حيذر وينبه كل إنسان سواء أكان أمريًا أم كاتبًا أم فقيهًا أم شاعرًا، أم حكياًم، أم واعظًا 
أم خطيبًا عىل احلفاظ عىل روح اإلسالم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ونبذ 

العادات والتقاليد التي تتناىف وتعاليم اإلسالم. ثمَّ خيتم مقالته ببيتني من الشعر: 

والنهوض  العلم  أمهية  إىل  تؤكد  كثرية،  أخرى  مقاالت  العلم  جملة  يف  ونجد 
القرآنية،  باآليات  االستشهاد  إىل  األحيان  أغلب  يف  ويلجأ  العربية،  األمة  بواقع 

واألحاديث النبوية الرشيفة، واألبيات الشعريَّة)72(. 

مقتــدرًا  اإلصالح  ترك  من  عذر  ما 
مدقــة الدين  حول  اخلرافات  يرى 

ينتحــــُل ــالم  اإلس إىل  وهــو  عليه 
الكســـُل موهـا  مــن  ويمنعه  بــه 
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2. املقالة ذات الغرض االجتامعي

قضايا  عاجلت  اجتامعية  أهداف  ذات  عديدة  مقاالت  أيضًا  املجلة  وتتضمن 
اجتامعية سائدة. ومن تلك املقاالت التي وردت يف جملة العلم مقاٌل بعنوان )منع 
التزين للزواج()73(، و)النوم صباحًا()74(، و)تعدد الزوجات()75(، و)الرق والعتق(

)76(، و)انتشار الطالق بني املسيحيني()77(. 

عرفوا  ممن  كثريين  الناس  »نرى  فيه:  جاء  صباحًا(  )النوم  بعنوان  مقال  فورد 
الليايل حتى األسحار يف  الغربية، يسهرون  املدنية  التطرف يف  أو  بالرسف والرتف 
نسيم األسحار دماغه  املومسات، وعندما يطرب  أو يف حجور  التمثيلية،  املسارح 
يقع من تعبه ومالل سهره كاملغشّى عليه مثلام يقع يف هوة الرذيلة وال يفوز بسياحة 
مجال العامل املتأللئ يف كل صبيحة، وال يقف بني يدي باريه )عز شأنه( أداًء ملا فرض 

عليه من الصلوات، أخريًا يبرش باحلرمان من فوز دنيوي وفيض أخروي...«)78(.

واملالحظ عىل هذا املقال أن لغته متيزت بوضوح األلفاظ وسهولة العبارة ؛ إذ 
وظف بعضًا من الفنون البالغية، ومنها اجلناس يف قوله )الرسف، الرتف( وأيضًا 
الشيطان  نوادي  يف  السهر  عىل  تعّود  الذي  اإلنسان  ذلك  فشبه  التشبيه،  إىل  عمد 
أخرى  صورة  رسم  وباملقابل  والعصيان،  الرذيلة  هوة  يف  وقع  الذي  عليه  باملغيش 
من نسج خياله لذلك اإلنسان الذي يستيقظ صباحًا بأنه يفوز بسياحة مجال العامل 

املتأللئ يف كل صبيحة. 
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3. املقالة ذات الغرض السيايس

بعدًا  الشهرستاين  الدين  هبة  عند  التجديدية   – اإلصالحية  الرؤى  اختذت 
وقضايا  مفاهيم  كتاباته  يف  عالج  فقد  حياته،  طوال   – ومواقف  فكرًا   – سياسيًا 
أساسية، شكلت يف أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين هاجسًا ملحًا 

من هواجس النخبة العراقية املثقفة )78(. 

اإلصالحية  األهداف  ذات  واخلطب  املقاالت  من  كثريًا  العلم  ونجد يف جملة 
قرآنية  آلية  عنوانًا  حيمل  مقاٌل  فله  غريه،  ولكّتاب  الشهرستاين  للسيد  – السياسية 
ُكْم نجد فيها محاس الشهرستاين حلمل لواء اجلهاد  وا اهلَل َيْنرُصْ كريمة إِْن َتْنرُصُ
ومقارعة الغزاة املحتلني، ساعيًا وهبمة مل تعرف الفتور طوال سنوات احلرب العاملية 
األوىل، فريى أنَّ كل إنسان عريب مسلم عليه واجبات عليه أن يعرفها يف مقدمتها 
والتغلغل االستعامري  النفوذ  الوطن، والسيام مواجهة أشكال  الذود عن حياض 
يستهدف  مبارشًا  أم  االقتصادية،  االمتيازات  مثل  مبارش  أكان غري  األوريب، سواء 

احتالل البالد بقوة السالح)79(. 

إىل  الشهرستاين  السيد  التي سعى  )احلرية()80(  إىل  تشري  املجلة  مقالة يف  وثمة 
رشحها وبيان مضموهنا، فهي عنده ال ختتص بمجتمع دون آخر، وال بموضوع دون 
العرصي  اإلنسان  لبناء شخصية  األساسية  األركان  أحد  عنده  تشكل  فهي  سواه، 
ملا هلا من صلة وثيقة بطالقة الفكر التي تبيح لعقله سرب أغوار األمور فتمكنه من 

الوصول إىل احلقيقة. 

املختلفة بسهولة األلفاظ، والوضوح يف  بأغراضها  املقاالت  وقد متيزت هذه 
الشعب  توعية  إىل  السعي  إىل  املقاالت  تلك  نزعت  املوضوع  األفكار، ومن حيث 
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حيث  من  مالت  نجدها  ولذا  والعمل،  واحلرية،  االستقالل،  وحب  وتوجيهه، 
األسلوب إىل السهولة، واأللفاظ السلسة ليفهمها اجلميع. 

ثانيًا: الخطب

وورد يف جملة العلم بعض من اخلطب التي تؤكد قيمة اإلسالم وأرسار تعاليمه، 
صفحات  الثالث  تبلغ  تكاد  طويلة  خطبة  مسمر)81(،وهي  املسيو  خطبة  ذلك  من 
انتشارًا رسيعًا، ويرجع  الدين اإلسالمي  انتشار  كيفية  فيها عن  املجلة، حتدث  من 
الراشدين، ويرى   وإرصاره واعتقاده وخلفائه  النبي ممد  سبب ذلك إىل قوة 
أن اإلصالح الديني إنام كان دينيًا مضًا، فقد استطاع النبي ممد  أن يستأصل 
أدبية ومتدين  العرب، والدخول هبم إىل حالة  الوثنية وإخراجها من عقول  جذور 

أرقى من متدينهم املايض... 

»أقوم  فيها:  يقول  إذ  للناس()82(  بالغ  )هذا  بعنوان  الدين خطبة  هبة  وللسيد 
اليوم بني قومي نذيرًا، وألقي عليهم نبًأ خطريًا نيابة عن كافة العلامء واألحرار... 
إنَّ لكل أمة رؤساء، ولكل جهال علامء أدالء يعرفوهنم اخلري والرش، وحيثوهنم عىل 
الغفلة..«.  وتنبيه  اجلهلة  إرشاد  ذمة هؤالء  فعىل  الرضر،  واجتناب  النفع  اكتساب 
ما  هلم  )فأعدوا  فاضلة،  بقوة  القوة  تدفع  وال  مثله،  إال  الرش  يقاوم  »ال  يقول:  ثم 

استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهلل وعدوكم(«. 

فنجد يف هذه اخلطبة وضوح اللغة وسالمتها، مع جزالة العبارة وقوتا لتتالءم 
مع مناسبة اخلطبة، وهي احلث واستنهاض مهم الشعب، ومتيز بناؤها الفني بمقدمة 

واستهالل لغرض اخلطبة ثم نجده يستشهد بالنصوص القرآنية يف نص اخلطبة.
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ثالثًا: الروايات 

وإبداعها  العربية  املرأة  لقلم  قرائها  أذهان  لفت  عىل  العلم  جملة  حرصت 
الفكري، وهي مسألة بحد ذاتا متثل خطوة إضافية للسيد هبة الدين الشهرستاين 
َضت جملته دفعة واحدة أربع من مؤلفات  يف مضامر اإلصالح والتحديث، فقد قرَّ
)السيدة الفاضلة زينب فواز( الكاتبة املرصية يف روايتها )امللك كورش أول ملوك 
قبائح  بياهنام  بفوتوغراف  فيه  جتسم  تارخيية  غرامية  أدبية  »رواية  نصه:  بام  الفرس( 

الظلم واالستبداد وماسن العدالة واحلرية«)83(. 

وأشار يف العدد نفسه إىل رواية بعنوان )اهلوى والوفا( وهي رواية ذات أربعة 
العرفان املستمد من  فصول قام بتصورها بني األدباء واألديبات يراعها املشع بني 

شمس علم تسرتت باحلجاب)84(. 

كام أهنا نوهت يف متون أعدادها بعدد غري قليل من رواد الفكر واإلصالح عىل 
الفرنيس  املفكر  املثال ال احلرص  وانتامءاتم، كان منهم عىل سبيل  خمتلف مشارهبم 
)ليو  الرويس  والروائي  االجتامعي(  )العقد  كتاب  صاحب  روسو(  جاك  )جان 
تولستوي( مبدع الرائعة اإلنسانية )احلرب والسالم(، والكاتب النروجيي املعروف 
ومنهم  الفرد،  إبداع  يف  االجتامعية  الظروف  تأثري  عىل  شدد  الذي  آبسن(  )هنري 
أيضًا املؤرخ االسكتلندي )توماس كارليل( مؤلف كتاب )األبـــــــــطال(، و)عبادة 

البطولة()85(. 
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...الخاتمة...

ومن خالل ما تقدم نقطف أهم الثامر التي أنضجها البحث وهي:

أن جملة )العلم( عىل الرغم من قرص املدة التي صدرت فيها كانت غنية جوهرًا . 1
ومتوى، وهي جملة علمية إصالحية كانت تدف إىل إصالح املجتمع العريب 
بكل وسائل اإلصالح، ومواصلة مسرية العلم احلديث والقضاء عىل العادات 
والتقاليد التي تتناىف مع عادات الدين اإلسالمي ومبادئه، وقد بيَّنت هذه املجلة 
أمهية الصحافة بعدها رسالة ووسيلة نبيلة يف كشف احلقائق وتنوير األفكار إىل 

جانب إيقاظ األمة من سباتا العميق.

ناقشت هذه املجلة خمتلف القضايا االجتامعية والدينية واالقتصادية والسياسية، . 2
بموضوعات عاجلت فيها التخلف واجلهل وحتديث التعليم، وتدهور الصحة 

العامة، ومعاناة املجتمع، وتغلغل النفوذ االستعامري. 

التبشري . 3 مثل  مهمة،  وسياسية  فكرية  موضوعات  عىل  الضوء  سلطت  أهنا  كام 
املوضوعات  من  وغريها  واحلرية  واإلصالح  الديني  واجلمود  باالسترشاق، 

التي شكلت بمجموعها هاجسًا من هواجس النخبة املثقفة العراقية. 

أولت جملة العلم الشعر عناية خاصة ؛ إذ قلام خيلو عدد من أعدادها من جمموعة . 4
من القصائد ذات هدف معني هو يف أغلبها الدعوة إىل العلم ورضورة التحيل 
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مفاهيم  ظهور  نجد  لذا  املزرية،  أوضاعهم  عىل  الثورة  عىل  الناس  وحث  به، 
جديدة يف باهبا كالتغني باحلرية، والدستور، واإلصالح، وحب العلم، فكانت 

صفحات املجلة رياضًا غّناء صدحت فيها حناجر الشعراء املجددين.

أسهمت جملة )العلم( بدفع عجلة التجديد الشعري التي كانت مرحلة مهمة . 5
من مراحل رصاعها املحموم ضد القوالب القديمة.

توزعت األغراض الشعرية التي أوردتا املجلة عىل األغراض واملوضوعات . 6
والقصيص،والشعر  التمثييل  العلم،الشعر  وحب  اإلصالح  شعر  اآلتية: 
أن  الشعر  من  اللون  هذا  وغاية  التشطري  أعدادها  بعض  يف  وورد  الوجداين، 
التواصل بني الشعراء ومباراتم  القول،فضال عن  ينشط القرحية،ويبعث عىل 

يف هذا املضامر.

االجتامعية . 7 و  الدينية  األهداف  ذات  املقاالت  من  جمموعة  املجلة  عرضت 
والوضوح  األلفاظ،  يف  أغراضها،وبالسهولة  بتعدد  متيزت  والسياسية،وقد 
توعية  إىل  السعي  إىل  املقاالت  تلك  نزعت  املوضوع  حيث  ومن  األفكار،  يف 
الشعب وتوجيهه، وحب االستقالل، واحلرية، والعمل، ولذلك نجدها مالت 

من حيث األسلوب إىل السهولة، واأللفاظ السلسة ليفهمها عامة الشعب. 

ورد يف جملة العلم بعض من اخلطب التي تؤكد قيمة اإلسالم وأرسار تعاليمه، . 8
لتتالءم مع  العبارة وقوتا  اللغة وسالمتها، مع جزالة  فنيا بوضوح  وامتازت 

مناسبة اخلطبة، وهي احلث واستنهاض مهم الشعب.

حرصت جملة العلم عىل لفت أذهان قرائها لقلم املرأة العربية وإبداعها الفكري، . 9
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الدين الشهرستاين عىل  وهي مسألة بحد ذاتا متثل خطوة إضافية للسيد هبة 
مضامر اإلصالح والتحديث.

نوهت جملة العلم يف متون أعدادها لعدد غري قليل من رواد الفكر واإلصالح . 10
عىل خمتلف مشارهبم وانتامءاتم، وهذا يعد انفتاحا عىل العامل والتواصل معه 
بوجه  العراقي  و  عام  بوجه  العريب  املثقف  تزويد  عن  فضال  معرفيا،  و  ثقافيا 

خاص بثقافة اآلخر وجتاربه املعرفية.

وأخريا يمكن القول إن جملة العلم أولت اجلانب األديب اهتاممًا كبريًا؛ فنرشت . 11
واحتضنت  واإلصالحي،  االجتامعي  املغزى  ذات  القصائد  من  العديد 
اإلبداعات الشعرية املجددة، ونرشت أيضًا املقاالت واخلطب، وأشارت إىل 
الروايات املبدعة يف ذلك الوقت،فكان هلا دور الريادة يف نرش نتاجات األدباء 
وتشجيعهم، وخلق واقع هنضوي جيابه التحديات وما يعانيه الشعب العريب و 

اإلسالمي من ختلف و استعامر. 

.................................................
ينظر: جملة العلم النجفية – مرحلة الريادة والتأسيس: 7، ودراسات يف الصحافة العراقية: ( 1

 .17
ينظر: تأريخ الصحافة العراقية: 50، 51، وتأريخ الصحافة اإلسالمية: 54. ( 2
الصحفية ( 3 املوسوعة  وينظر:   ،68  –  66 النجفية:  للصحافة  والقومي  الوطني  االجتاه 

العراقية:36، واألدب العريب يف كربالء: 34ـ35. 
حزب  إىل   1908 الدستورية  الثورة  بعد  انضم   )1954 –  1880( األزري  احلسني  عبد    )*(
)املصباح(،  منها  املعارض لالحتاديني، أصدر عام 1911م صحفًا عدة  احلرية واالئتالف 
و)مصباح الرشق(، و )املصباح األغر(، تعلم الرتكية والفرنسية، ساهم يف ثورة 1920م. 

تنظر ترمجته يف: معجم الشعراء العراقيني: 210. 



أ. د. عبود جودي احليل / أ. م. كريمة نوماس مدين

295 العددان األول والثاين ... رمضان 1433# /آب 2012م

جملة العلم، س1، ع1: 6 – 7. ( 4
م. ن: 6 – 7.( 5
م. ن: 6. ( 6
ينظر: هبة الدين الشهرستاين ومنهجه يف اإلصالح والتجديد: 50. ( 7
جملة العلم، س1،( 8
جملة العلم، س1، ع6، شعبان: 264 – 265. ( 9

جملة العلم، س2، ع3: 125، وع7: 330. ( 10
جملة العلم النجفية ـ مرحلة الريادة والتأسيس: 20. ( 11
12 ) –  329 246، ع7:  – 198، ع6:   197 146، ع5:  ينظر: جملة العلم، س2، ع3:، ع4: 

330، ع8: 384. 
 ينظر مقال بعنوان )جملة العلم وبداية التطور الصحفي يف العراق(: 1 – 2. ( 13
من أعالم احلداثة يف األدب والصحافة: 203. ( 14
الشهرستاين ومنهجه يف اإلصالح والتجديد وكتابة التاريخ: 51. ( 15
ينظر يف أسباب توقف صدور املجلة: تأريخ الصحافة العراقية: 30. ( 16
هو سلامن آل إبراهيم الصفواين، ولد يف مدينة املشخاب، ودرس يف مدارس النجف الدينية، ( 17

ثم انتقل إىل بغداد ليلتحق بمدرسة اخلاليص ملواصلة دراسته العلمية، يعد رائدا يف حركة 
تنظر  العرشين.  القرن  من  األول  النصف  يف  العراق  صحفيي  أبرز  العربية،ومن  القومية 

ترمجته يف: موسوعة أعالم العراق يف القرن العرشين:1/ 223.
ينظر املقال يف جملة )املعارف(، ع17، 1926م. ( 18
من أعالم احلداثة يف األدب والصحافة: 216.( 19
معارف الرجال يف تراجم العلامء واألدباء: 2 / 319. ( 20
ينظر: هبة الدين الشهرستاين ومنهجه يف اإلصالح والتجديد: 22. ( 21
ينظر مقال بعنوان: جملة العلم وبداية التطور الصحفي: 1. ( 22

يف  لإلمامية  الدينية  املؤسسة  تزعموا  الذين  الدين  علامء  كبار  من  الشريازي  حسن  ممد    )*(
هبة  بالسيد  الشريازي  أعجب  وقد  الشيعة،  علامء  طبقات  منها  عدة،  مؤلفات  له  عرصه، 
ترمجته  تنظر  تعليمه.  لنفقات  شهريًا  ذهبية  لرية  له  وخصص  وبعلمه،  الشهرستاين،  الدين 

يف:هبة الدين الشهرستاين منهجه يف اإلصالح و التجديد:23.
ينظر مقال بعنوان: هبة الدين الشهرستاين: 1 – 2، و هبة الدين الشهرستاين رائد التحديث ( 23
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يف العراق: 1. 
ممد كاظم اخلراساين املعروف باألخوند: ولد سنة 1839 م يف أفغانستان، درس يف النجف ( 24

حتى نال مرتبة االجتهاد، ألف عددًا من الكتب أشهرها كفاية األصول، وهو من مؤيدي 
الثورة الدستورية اإليرانية، تويف يف أثناء مجعه املتطوعني ملواجهة االحتالل الرويس لشامل 
الشهرستاين  الدين  الرجال:326/2.وهبة  معارف  يف  ترمجته  تنظر  1911م.  عام  إيران 
منهجه يف اإلصالح و التجديد:27.والسيد هبة الدين الشهرستاين آثاره الفكرية ومواقفه 

السياسية:39.
والنجف، ( 25 العربية يف سامراء  الفقه واألصول وعلوم  النجفي: درس  النائيني  ممد حسن 

وتتلمذ عىل يد مجلة من العلامء البارزين، كان هلم الفضل األكرب يف تكوين إمكاناته العلمية 
الدين  يف:هبة  ترمجته  تنظر  1926م.  سنة  تويف  عرصه.  فقهاء  أبرز  من  فكان  والفكرية، 

الشهرستاين منهجه يف اإلصالح و التجديد:32. 
حتصيله ( 26 وأكمل  1877م،  سنة  األرشف  النجف  يف  ولد  الغطاء:  كاشف  حسني  ممد 

العلمي فيها ونال مرتبة االجتهاد، دعا إىل اإلصالح العام للمجتمع اإلسالمي واإلصالح 
و  اإلصالح  يف  منهجه  الشهرستاين  الدين  يف:هبة  ترمجته  تنظر  الدينية.  للمؤسسة  اخلاص 

التجديد:33.
شيخ الرشيعة األصفهاين: ولد سنة 1850م، درس يف النجف األرشف خالل الربع األخري ( 27

من القرن التاسع عرش، وأصبح من املجتهدين البارزين، أيد الثورة الدستورية، وكان من 
الدين الشهرستاين  العراق، تويف سنة 1920م. تنظر ترمجته يف:هبة  قادة ثورة العرشين يف 

منهجه يف اإلصالح و التجديد: 34.
ينظر: جريدة اهلاتف، النجف، ع 70، نيسان 1937م. وهبة الدين الشهرستاين ومنهجه يف ( 28

اإلصالح والتجديد وكتابة التاريخ: 39. 
ينظر: هبة الدين الشهرستاين ومنهجه يف اإلصالح والتجديد وكتابة التاريخ: 39 – 40. ( 29
ينظر: مقال بعنوان: هبة الدين الشهرستاين، صالح الدين سلامن جعفر: 1، وينظر: مقال ( 30

بعنوان: ذكرى اإلمام املجدد املصلح السيد هبة الدين الشهرستاين، خالد خلف داخل: 1. 
ينظر: مقال بعنوان: هبة الدين الشهرستاين رائد التحديث يف العراق: 2. ( 31
ينظر: هبة الدين الشهرستاين ومنهجه يف اإلصالح والتجديد وكتابة التاريخ: 86 – 87.، ( 32

وينظر: مقال بعنوان: هبة الدين الشهرستاين:3. 
الشهرستاين ( 33 الدين  وهبة  و294/10ـ295.  العراقية:75/1،  الوزارات  ينظر:تاريخ 

ومنهجه يف اإلصالح والتجديد وكتابة التاريخ:88، 95.
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هبة الدين الشهرستاين ومنهجه يف اإلصالح والتجديد وكتابة التاريخ: 103، وينظر مقال ( 34
بعنوان: هبة الدين الشهرستاين رائد التحديث يف العراق: 3. 

ينظر: جملة العلم، س2. ( 35
ينظر: االجتاهات الوطنية يف الشعر العراقي احلديث: 335. ( 36
الرشقي، ولد يف ( 37 الشيخ ممد حسن  بن  الشيخ جعفر  بن  أبو اإلحسان عيل  الرشقي:  عيل 

التمييز  جملس  يف  عني  بارع،  وكاتب  شاعر  فيها،  ونشأ  1890م،  عام  األرشف  النجف 
اجلعفري عام 1927م، ثم مارس القضاء الرشعي يف البرصة عام 1933م، ثم صار وزيرًا 
للدولة إىل عام 1958م، تقاعد بعدها حتى تويف سنة 1964م. تنظر ترمجته يف: الشيخ عيل 

الرشقي حياته وأدبه: 11 – 15. 
جملة العلم، س2، ع3: 125. ( 38
ممد حسن الشبيبي: هو ممد حسن بن ممد رضا بن ممد بن شبيب املعروف بالشبيبي، ( 39

إىل  وانرصف  مرتفة،  نشأة  هبا  ونشأ  األرشف  النجف  يف  ولد  أديب،  وشاعر  ضليع  كاتب 
قراءة املطبوعات احلديثة من كتب وجمالت، وبرش بفتح املدارس، ونادى بالتعليم املنظم، 
نرش مقاالت عدة يف جملة العلم، له شعر جيد، نرش يف املجلد الثاين من جملة الفرقان، تويف 
العرص  من  األدباء  يف:معجم  ترمجته  تنظر   .1914 سنة  فيها  ودفن  النجف  يف  شاب  وهو 

اجلاهيل حتى سنة 2002 م:231/5.
جملة العلم، س2، ع3: 125. ( 40
عبد الرمحن البناء: ولد يف بغداد سنة 1882م، ونشأ فيها وترعرع، عمل يف البناء، دخل يف ( 41

النادي الوطني الذي أسسه مزاحم الباججي، ساهم يف ثورة العرشين بقصائد كثرية، عمل 
يف الصحافة، أصدر جريدة النور، تويف يف بغداد سنة 1955م، له ديوان شعر مطبوع. تنظر 
ترمجته يف: معجم الشعراء العراقيني: 227، والشعر العراقي احلديث مرحلة وتطور، جالل 

اخلياط. 
جملة العلم، س2، ع7: 330.( 42
جملة العلم، س2، ع9: 331.( 43
م. ن: 331.( 44
جملة العلم، س2، ع9: 331. ( 45
م. ن: 331.( 46
جملة العلم، س2، ع9: 330. ( 47
م. ن: 330. ( 48
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م. ن: 331.( 49
 من أعالم احلداثة يف األدب و الصحافة:212.( 50
 جملة العلم، س2، ع8: 378.( 51
 م. ن: 378.( 52
جملة العلم، س2، ع9: 430. ( 53
جملة العلم، س2، ع9: 430. ( 54
م. ن: 430. ( 55
م. ن: 431.( 56
جملة العلم، س2، ع9: 431.( 57
معجم النقد العريب القديم: 1 / 340. ( 58
املعجم األديب: 68. ( 59
تطور الشعر العريب احلديث يف العراق: 65. ( 60
ينظر: جملة العلم، س2، ع6: 281. ( 61
م. ن: 281. ( 62
جملة العلم، س2، ع7: 324.( 63
جملة العلم، س2، ع7: 324.( 64
جملة العلم، س2، ع8: 378.( 65
ينظر: جملة العلم، س2، ع2: 86. ( 66
جملة العلم، س2، ع5: 208. ( 67
جملة العلم، س2، ع3: 104. ( 68
جملة العلم، س2، ع5: 203. ( 69
م. ن: 203. ( 70
جملة العلم، س2، ع1: 22. ( 71
م. ن: 1، و ع4: 49. ( 72
جملة العلم، س2: 29، 30-، 147. ( 73
م. ن: 49. ( 74
جملة العلم، س2، ع1: 30. ( 75
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م. ن: 29. ( 76
م.ن.( 77
م.ن.( 78
ينظر: هبة الدين الشهرستاين ومنهجه يف اإلصالح والتجديد وكتابة التاريخ: 76. ( 79
جملة العلم، املجلد الثاين:60ـ61.( 80
م. ن: 60. ( 81
جملة العلم، س2، ع1: 12. ( 82
جملة العلم، س2، ع9: 400. ( 83
جملة العلم، س2، ع3: 144. ( 84
م. ن. ( 85
جملة العلم، س2، ع7: 299 – 313، وع8: 357، 361، 382 – 383. ( 86
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القرآن الكريم. ( 1

إعالن ( 2 من  كربالء  يف  العريب  األدب 
ثورة متوز 1958م  إىل  العثامين  الدستور 
عبود  د.  الفنية،  وخصائصه  اجتاهاته   –
أهل  مكتبة  منشورات  احليل،  جودي 

البيت كربالء املقدسة، 2005م. 

يونس ( 3 اإلسالمية،  الصحافة  تأريخ 
إبراهيم السامرائي، مطبعة األمة، بغداد، 

1985م. 

الرزاق ( 4 عبد  العراقية،  الصحافة  تأريخ 
احلسني، ط3، بريوت، صيدا، 1918م. 

عبد ( 5 للسيد  العراقية،  الوزارات  تاريخ 
الرزاق احلسني،ط7، بغداد،1988م.

تطور الشعر العريب احلديث يف العراق – ( 6
اجتاهات الرؤيا ومجاالت النسيج، د. عيل 
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...ملخص البحث...

سّلط هذا البحث الضوء عىل جتربة شعورية مهمة لدى شاعر أندليس هو ابن 
محديس الصقيل الذي وضحت يف شعره ظاهرة الغربة الشعورية، فرصدها الباحث 
جاعاًل هلا خطًة قوامها متهيد، ومبحث أساس، وخامتة، توىّل التمهيد عرض املفهوم 
النظري ملصطلح )التجربة الشعورية( كام تناوله النقاد املعارصون، ومن ثم عالقته 
ابن  لدى  للغربة  دراسة  فضم  األساس  املبحث  أما  الفني،  وأثره  الشعري  بالنص 
الغربة  تناول األول حقيقة  الصقيل جتربًة شعوريًة عرب مورين متالزمني:  محديس 
الشعورية  التجربة  درس  الثاين  توىّل  حني  يف  واقعيًا،  خطًا  األندليس  الشاعر  لدى 
متجسدًة يف شعره بتنوعاته احلضورية ومفزاتا وأثرها الفني، وجاءت اخلامتة لبيان 

النتائج التي توّصل اليها البحث..
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...المقدمة...

مل يتيرس لنقاد العرب القدامى بمحاوالتم املختلفة أن يستوعبوا بوعي نظري 
كامل معامل التجربة الشعورية – مصطلحًا نقديًا وأدبيًا – وإن مل تغفل أحكامهم شيئا 
من التلميح هلذا اجلانب أو ذاك مما هو شديد الصلة بذلك املفهوم كقضية )الصدق 
التعبري عنها  يتوىل  التي  الظاهرة  أو  احلدث  للشاعر من  الواقعي  القرب  أو  الفني( 
يستوعب  أن  منّظر  أو  ناقد  من  أكثر  حاول  معارصة  نقدية  ماوالت  ويف  إبداعيًا، 
عامة،  األديب  العمل  صميم  يف  مكانه  كامل  نظري  بوعي  حيدد  وأن  املصطلح  هذا 
والشعري بصورة خاصة، فكان أن جعلوا التجربة الشعورية روح النتاج الشعري 
وقوامه األساس الذي تضطلع أدوات الفن عىل اختالفها بإبرازه ونقله من مستوى 

اإلحساس الداخيل اخلاص إىل حيز التلقي واحلكم أيضًا.

وألمهية التجربة الشعورية بالنسبة للعمل األديب أواًل، ولصعوبة احلديث عنها 
يف إطارها النظري املجرد ثانيًا؛ فقد توجهت بالدراسة إىل الغربة ُأنموذجًا للتجربة 
الشعورية لدى شاعر أندليس ولد يف صقلية، وعاش بعيدًا عن وطنه، ومل يقيض له 
الدهر أن يدفن يف أرضه فامت غريبًا يف إفريقيا وهو ابن محديس الصقيل )ت #527( 
كثرية،  فنية  وآليات  متعددة  مضمونية  تنوعات  يف  الغربة  بشعر  ديوانه  امتأل  الذي 
َن شعره - عىل تنوعه وتعدد  فشاعرنا امتلكته الغربة واحتواه النأي عن )الوطن( فتلوَّ
أغراضه – بأنني احلنني ولوعة الندم ومرارة الصرب، ولئن عاش شعراء كثريون منة 
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البعد عن األرض بام تستبطنه من مضامني خمتلفة، فلقد كان البن محديس خصوصيته 
املتمثلة يف تواصل منته نأيًا بعد نأي، وحنينًا بعد آخر حتى تّوجت مسريته بوفاته 
مستعرضًا  أهلها،  راثيًا  مرابعها،  مستذكرًا  شعره  فيها  نظم  التي  صقلية  عن  بعيدًا 
بلغة املراقب رصاعها مع أعدائها وبروح تفاوتت أماًل وتشاؤمًا حتى أذعنت أخريًا 
للنهاية األليمة التي أصابت الوطن املغيََّب، وال تقف خصوصية جتربة الغربة عن 
الوطن لدى ابن محديس الصقيل يف حدود النأي املستمر عن األرض – حسب - بل 
يضاف إىل ذلك بعد آخر يتمثل يف تكرار التجربة لديه، فهو إذ فقد )صقلية( وطنًا 
أصياًل تعاطى مع )إشبيلية( حارضة املعتمد بن عباد وطنًا بدياًل ولكنه عاد ليفجع 
بالوطن اجلديد بعد أن عاش منة رصاعه مع أعدائه حتى سقوطه وتاويه، وإذا كان 
البد من منهج لدراسة القضية السابقة ؛ فقد توزع البحث يف متهيد ومبحث أساس 
الشعورية( كام  )التجربة  النظري ملصطلح  املفهوم  التمهيد عرض  توىل  إذ  وخامتة؛ 
تناوله النقاد املعارصون، ومن ثم عالقته بالنص الشعري وأثره الفني بإجياز يمّكن 
فيتضمن  املبحث األساس  العامة وأما  القارئ من اإلملام هبذا املصطلح وخطوطه 
دراسة للغربة لدى ابن محديس الصقيل جتربة شعورية عرب مورين متالزمني، يتناول 
الثاين  يتوىل  واقعيًا يف حني  األندليس خطًا  الشاعر  لدى  الغربة  منهام حقيقة  األول 
وأثرها  ومفزاتا  احلضورية  بتنوعاتا  شعره  يف  متجسدة  الشعورية  التجربة  درس 
الفني، ومل تكن اخلامتة إال تلخيصًا بنتائج البحث، وإجيازًا تتابعيًا ملا سجلته من نقاط 
حضوره  مستوى  عىل  أو  الشعورية  التجربة  ملصطلح  النظري  الطرح  مستوى  عىل 
الغربة واقعًا  العميل يف شعر ابن محديس الصقيل واحدًا من شعراء كثريين عاشوا 
وتناولوها نتاجًا، وأيًا كانت الصورة التي تنقلها الدراسة عن القضية املطروحة فام 
يمكن اإلشارة إليه كمعلم أساس – أهنا تشبه اخلطوة الصحيحة املرجتلة نحو بناء 
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تصور متامسك عن الشعر األندليس وظواهره املوضوعية والفنية عرب اعتامد املقوالت 
النقدية النظرية وتطبيقها عىل الرتاث الشعري األندليس يف عصوره املختلفة وهي 
املهمة التي أنجزتا الكثري من الدراسات وإن بقي الكثري من تفاصيلها قاباًل للدرس 

من جديد واهلل املوفق. 

        الباحث
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...التمهيد...

في المفهوم النقدي للتجربة الشعرية

النقدي  الفهم  تكامل  التنظريي  بمنحاه  العريب  للنقد  الطويلة  املسرية  بتوايل 
الوصف  جمرد  من  ودقة  وشموليه  نضجًا  أكثر  ليصبح  الشعري  اإلبداع  ملفهوم 
بن  قدامة  – بحسب  للشعر  كان  أن  فبعد  املعقدة  اإلنسانية  الظاهرة  لتلك  الشكيل 
هو  مدد  منطقي  تعريف   – القدامى  العرب  النقاد  كبار  أحد   )#327 )ت  جعفر 
)قول موزون مقفى يدل عىل معنى()1(، أصبح لدى ناقد معارص تعبريًا )عن جتربة 
شعورية يف صورة موحية()2(، ومع سعة التباين بني التعريفني الختالفهام يف اخللفية 
التي نبع منها فإن من أهم معامل هذا  السياسية واالجتامعية والفكرية بل والنفسية 
التباين أن أوهلام بدا وكأنه يتعامل مع الشعر بوصفه واقعًا فنيًا قائاًم حتكمه عالقات 
لغوية وعروضية مددة بغض النظر عام يستبطنه ذلك الواقع من صلة حقيقية أو غري 
حقيقية بمشاعر صاحبه ومعاناته الفكرية والنفسية للحياة وقضاياها فسواء أحس 
الشاعر بام عرب عنه يف شعره أم مل حيس فام جيعل نتاجه شعرًا هو صورته األخرية واقعًا 
فنيًا قائاًم وعىل خالف من هذه الوجهة النقدية يأيت التعريف الثاين ليوثق الصلة بني 
الشاعر وشعره حني جيعل داللة الشعر قرصًا عىل ما كان واقعًا فنيًا نتج عن جتربة 
شعورية تأثر الشاعر هبا معايشًة هلا أو ارتباطًا هبا عىل نحو من األنحاء إذ إن جمال 
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الشعر هو )الشعور سواء أثار الشاعر هذا الشعور يف جتربة ذاتية مضة كشف فيها 
الكون  مسائل  إىل  الذاتية  جتربته  خالل  من  نفذ  أو  النفس  جوانب  من  جانب  عن 
أو مشكلة من مشكالت املجتمع ترتاءى من ثنايا شعوره وإحساسه()3(، والتجربة 
الشعورية التي جعلها التعريف الثاين مورًا أساسيًا للشعر هي )العنرص الذي يدفع 
إىل التعبري ولكنها ليست هي العمل األديب ألهنا مادامت مضمرة يف النفس مل تظهر 
يف صورة لفظية معينة فهي إحساس أو انفعال ال يتحقق به وجود العمل األديب()4(، 
وبصياغة شمولية يرى الدكتور ممد غنيمي هالل أن مفهوم التجربة الشعورية يتسع 
ليشمل الصورة الكاملة النفسية أو الكونية )التي يصورها الشاعر حني يفكر يف أمر 
من األمور تفكريًا عن عميق شعوره وإحساسه وفيها يرجع الشاعر إىل اقتناع ذايت 
وإخالص فني ال إىل جمرد مهارته يف صياغة القول ليعبث باحلقائق أو جياري شعور 
اآلخرين لينال رضاهم()5(، والذي يمكن قوله إن اشرتاط وجود التجربة الشعورية 
لكي يكون الشعر شعرًا يرتك أثره يف اعتبار الصدق الفني معيارًا أساسيًا للحكم عىل 
مَتيَّز النتاج الشعري من عدمه فإذا كان الشاعر يمر يف حياته بتجارب نفسية واجتامعية 
عديدة )تغاير جتارب غريه من سائر الناس ألنه حيس باملوقف ويتفاعل معه نفسيًا 
وفكريًا ثم يصوغ ذلك يف قوالب لفظية ويف صور موحية يشاركه قارئ شعره أو 
سامعه أحاسيسه ومشاعره وبمقدار هذه املشاركة من القارئ يتحدد نجاح الشاعر 
أو إخفاقه()6(، فإن هذا األخري يكون له طابع خاص )ولن يستطيع أن يصلنا بالكون 
الكبري إال إذا كان صادقًا ولكن أي صدق: لسنا نعني الصدق الواقعي فذلك مبحث 
هيم األخالق إنام نعني الصدق الشعور باحلياة والصدق التأثر باملشاعر أي الصدق 
الفني()7(، ومن هنا كان من املنطقي القول إنه ليس كل ما يقع حتت إطار التعريف 
اخلارجي للشعور يمكن أن يعد شعرًا بل أن املفهوم الدقيق هلذا النمط من اإلبداع 
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سوف اليشمل شعر املناسبات أو تلك القصائد واملقطوعات التي ينظمها الشاعر 
فيها حضوره الشكيل إزاء حدث من األحداث فكل هذا الشعر يعد من التجارب 
الصادقة ألنه )يعتمد عىل صدق الشاعر( خوفًا من سطوة أو طمعًا يف عطاء أو تلك 
دعابة  أو  مهنة  الشعر  الشاعر وألنه جيعل من  يثبت  أن  النور ملجرد  إىل  التي خترج 
عامدها خلق مشاعر ملجاراة شعور اآلخرين)8(، والذي يمكن اإلشارة إليه يف مقام 
مقدمة  الشاعر  لدى  شعورية  جتربة  بوجود  املطالبة  أن  الفني  الصدق  عن  احلديث 
قد  الشاعر  أن يكون  تعني  متلقيه ال  إىل  إذا عرب عنها بصدق ونقلها  لسمو منجزه 
عاش التجربة بنفسه حتى حيسن وصفها بل )يكفي أن يكون الحظها وعرف بفكره 
عنارصها وآمن هبا ودبت يف نفسه محياها والبد أن تعينه دقة املالحظة وقوة الذاكرة 
عن  تصورها  التي  الشعرية  التجربة  هذه  خيلق  حتى  التفكري  وعمق  اخليال  وسعة 
قرب عىل حني مل خيض غامرها بنفسه()9( وإذا ما عدنا إىل التعريف الذي صاغه سيد 
قطب - ناقدًا متاخرًا – للشعر وللعمل اإلبداعي عمومًا فسنجد أننا إزاء مرحلتني 
منفصلتني حتلياًل ولكنهام متزامنتان وجودًا واقعيًا)10(، ومها التجربة الشعورية التي 
ينفي أن يمر هبا الشاعر بنفسه معايشة أو تأثرًا والتعبري عنها يف صورة موحية فإذا 
كانت اخلصوصية يف الشعور ومدى العمق والشمول يف االتصال بالكون واحلياة 
وصحة الشعور وصدق االتصال هي أخص القيم الشعورية يف العمل األديب ومنه 
أو مقبواًل إال حني تبحث  العمل ال يكون ممكنًا  الكامل لذلك  التقييم  فإن  الشعر 
القيم التعبريية التي تتبدى من خالهلا تلك القيم الشعورية)11(، فاملهم أواًل أن حترض 
التجربة الشعورية لدى الشاعر أيًا كان شكلها وثانيًا أن يعرب عنها بأسلوب وآليات 
املبدع مع غريه  التجربة من إطارها العام الذي يشرتك فيه  فنية متعددة خترج تلك 
إىل إطارها اخلاص الذي يمتاز به عمن سواه بالقدرة عىل صياغة التجربة وإبرازها 
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الفائقة يف احلياة حيتاج أكثر من )أي فن  فنيًا)12(، والشعر ألنه )تعبري عن احلاالت 
الشعورية  واحلالة  التعبري  بني  والتناسق  التطابق  شدة  إىل  األدبية  الفنون  من  آخر 
التي يعرب عنها()13(، ومن هنا جاء اللفظ يف القصيدة الشعرية ليعرب عن )احلاالت 
الشعورية وبعدة دالالت كامنة فيه وهي داللته اللغوية وداللته اإليقاعية وداللته 
تعبريه  مدى  يف  يؤثر  الشعر  يف  الثالث  الدالالت  هذه  من  أي  ونقص  التصويرية 
التي يتصدى لتصويرها ويفيض من قوة اإلحياء إىل  الفائقة  عن التجربة الشعورية 
الفطرية بام هييء  نفوس اآلخرين()14(، والشاعر هو الذي يعيد إىل الكلامت قوتا 
واإليقاع حتى  والظالل  الصور  أكرب شحنة من  فيه  تشع  ونظام وجو  نسق  هلا من 
تتناسق ظالهلا وإيقاعاتا مع اجلو الشعوري الذي يريد أن يرسمه وعليه أال يقف 
هبا عند الداللة املعنوية الذهنية وأال يقيم اختياره لأللفاظ عىل هذا األساس وحده 
وأن يرد إىل اللفظ تلك احلياة التي كانت له وهو يطلق أول مرة ليصور حالة حية 
أنه  معناه  التجريدية  احلالة  إىل  اللفظ  فوصول  جمرد  ذهني  معنى  له  يصري  أن  قبل 
فيجعله  حياته  عليه  يرد  الذي  هو  املوهوب  واألديب  فحسب  رمزًا  وأصبح  مات 
الشعرية  التجربة  التعبري عن  يشع صورًا وظالاَل ويرسم حااًل و مشهدًا وإذا كان 
رضوريًا ليكون الشعور شعرًا قاباًل للحكم الفني فإن وظيفته )ال تنتهي عند الداللة 
يكمل هبا  أخرى  مؤثرات  الداللة  إىل هذه  بل تضاف  والعبارات  املعنوية لأللفاظ 
األداء الفني وهي جزء أصيل من التعبري األديب هذه املؤثرات هي اإليقاع املوسيقي 
للكلامت والعبارات والصور والظالل التي يشعها اللفظ وتشعها العبارات زائدة 
عىل املعنى الذهني ثم طريقة تناول املوضوع والسري فيه أي األسلوب الذي تعرض 
به التجارب وتنسق عىل أساسه الكلامت والعبارات()15(، وإذ يبحث الدكتور ممد 
غنيمي هالل أمهية الشعور يف اإلبداع الشعري نجده أميل إىل الفصل بني التجربة 
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الشعورية والتجربة الشعرية فاألوىل – كام سبقت اإلشارة – ختتص بمعاناة الشاعر 
ملحيطه وإدراكه ألحداثه وتأثره هبا نفسيًا وفكريًا باملشاركة فيها أو التفاعل من بعيد 
معها وأما التجربة الشعرية فمفهوم أوسع إذ هي إفضاء بذات النفس باحلقيقة كام 
من  خمتلفة  عنارص  يتطلب  الذي  اإلفضاء  ذلك  وتفكريه.  الشاعر  خواطر  يف  هي 
فكرية وخيالية وعاطفية وهذه العنارص يف ذاتا منفصلة ال يكون منها شعٌر أبدًا إذ 
إهنا بطبيعتها نثرية ولكنها مع ذلك املواد األولية يف بناء الصورة الشعرية وهي جزء 
من بناء القصيدة أيضًا إذ يستعني الشاعر هبذه املواد األولية عىل جالء صور تتوافر 
هلا قوة اإلحياء والتعبري بحيث اليقوى النثر عىل أدائها وهلذا )كان لكل جتربة شعرية 
ناحيتان: األفكار واخلواطر املجردة وهذه يف طبيعتها ال شعرية ثم العملية الشعرية 
تكرار  عىل  معتمدة  خاصة  قوالب  يف  األفكار  هذه  وضع  عىل  تقوم  التي  نفسها 
األفكار واخلياالت  تلك  مزاوجتها  املوسيقية مع  والقافية واحلركة  والنغمة  الوزن 
والعواطف()16(، ويبقى من الالزم القول إن الشاعر احلق هو الذي تتضح يف نفسه 
ما حييط هبا  أدق  لينقلها لغريه يف  فيها  بفكره ويستغرق  جتربته ويقف عىل أجزائها 
من أحداث العامل اخلارجي فتمثل فيها احلياة وألوان الرصاع التي تتمثل يف النفس 
أو يف الفرد جتاه األحدث التي حتيط هبا)17(، وثمة ناحية أخرى وهي أن املوضوع 
التعبري  الشعورية وحسن  بالتجربة  االنفعال  القصيدة ولكن صدق  ال حيدد جودة 
عنها فنيًا هو الذي حيدد ذلك والصدق يف التجربة ال يعني أن الشاعر قد رأى رؤية 
برصية شيئًا معينًا حيفز مشاعره ووجدانه ليعرب عن التجربة تعبريًا صادقًا)18(، ذلك 
أن مفزات اإلبداع الشعري متعددة وباإلمكان حرصها يف ثالثة مفزات أساسية 

قلام وجد شاعر مل ينظم شعره كله أو بعضه عىل أساسها وهي:



د. ستار جبار رزيج

315 العددان األول والثاين ... رمضان 1433# /آب 2012م

األول: أن يعيش الشاعر نفسه جتربة فكرية أو نفسية مددة كأن يكون عاشقًا 
اجلو  هذه  الفعلية  جتربته  فتكون  مقيدًا  سجينًا  حياته  من  شطرًا  يقيض  أن  أو  دنفًا 
الشعوري العام الذي تظهر من خالله موهبته عرب التعبري فنيًا وبآليات لغوية مددة 

عام حيسه يف جتربته أو يشعر به حقيقًة.

التي  النفسية  أو  الفكرية  التجارب  الشاعر رؤية حسية إحدى  الثاين: أن يرى 
يعيشها غريه أو يشهد برصيًا منظرًا من مناظر الكون واحلياة فتنفعل له نفسه ويمتلئ 
يف  التعبريي  الفن  قمة  مستواه  يف  يبلغ  قد  فنيًا  تعبريًا  عنه  فيعرب  ووجدانه  حسه  به 

الشعور.

الثالث: أن ال يعيش الشاعر جتربًة ما بنفسه أو يشهدها عيانًا لدى غريه ولكنه 
مفعاًم  فيها شعرًا  هلا وكأهنا جتربته هو ويصوغ  فينفعل  تفصياًل  أو  إمجااًل  يسمع هبا 
البسيط  التأمل  من  وبيشء  خربًا  أم  موضوعًا  أم  فكرة  يسمعه  ما  كان  أيا  بعاطفته 
ندرك أن املحفز األول يمثل جتربة شعورية كاملة ألهنا تدور يف ميط ذات الشاعر 
نفسه بينام يدور املحفزان اآلخران بعيدين عن أن يكونا جتربة شعورية كاألول ألهنام 
يدوران خارج ذلك املحيط ولكن الذي يعطيهام الطابع الشعوري مستوى تأثريمها 
يف الشاعر ومقدار تفاعله نفسيًا وفكريا معهام إذ )أن املوضوع ال حيدد طبيعة العمل 
ولكن طريقة االنفعال باملوضوع هي التي حتدده فمجرد وصف حقيقة طبيعية مثاًل 
وصفًا علميًا بحتًا ليس عماًل أدبيًا مهام تكن صيغة التعبري فصيحة مستكملة لرشوط 
الوجداين هبذه احلقيقة فهو عمل أديب فهو تصوير  التعبري عن االنفعال  أما  التعبري 
النقاد يتوخون  إذا كان بعض  أنه  إليه  ينبغي االشارة  لتجربة شعورية()19(، والذي 
النظر إىل التجربة الشعورية كمقدمة مهمة لإلبداع واإلجادة الفنية فإن ناقدًا بارزًا 
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فنيًا  معيارًا  عدمها  أو  الشاعر  لدى  التجربة  تلك  لوجود  أن  يرى  ضيف  كشوقي 
كاملة  بتجربة  ارتبطت  واحد  بمضمون  كانت  فإذا  القصيدة  مضامني  عدد  قوامه 
وإن )اشتملت عىل مضامني وموضوعات متعددة مل تكن جتربة كاملة()20(، ومثل 
هذا الراي قائم عىل أساس أن الشاعر حني ينفعل بحدث أو فكرة فإنه يتوجه إليها 
خالل  تنقل  فإن  األخرى  األفكار  أو  األحداث  سائر  متناسيًا  وعقله  حسه  بكامل 
القصيدة بني أكثر من مضمون مل يكن منفعاًل باحلدث أو الفكرة األساس وهو اجتاه 
نقدي يملك درجة كبرية من الرجحان ولكنها ال تصل حد اليقني بخطأ العكس ألن 
الشاعر أحيانًا ينتقل بني مضامني متعددة دون أن خيرج عن إطار املضمون األساس 
املرتبط هبا مجيعًا وأيًا كان احلال فإن من املهم القول إن التجربة الشعورية التي هي 
مادة التعبري األديب يف الشعر والقصة كذلك وإن كانت العنرص الذي يدفع الشاعر 
إىل التعبري لكنها ليست هي العمل األديب حتى يعرب عنها بصورة لفظية مجيلة مثرية 
لالنفعال يف نفوس اآلخرين فالشاعر إنسان يمر يف حياته بتجارب عديدة غري أن 
جتاربه تغاير جتارب الناس ألن الشاعر تفاعل حيوي مع الوجود وإحساس مطلق 

مفرط باملحسوس وانطالق الهنائي يف العامل املرتامي البعيد. 
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...التجربة الشعورية في الشعر األندلسي...
غربة ابن حمديس الصقلي أنموذجًا

لناقديه  بالنسبه  أندلسيًا عاديًا  ابن محديس الصقيل )ت527#( شاعرًا  مل يكن 
فام شهدته حياته الطويلة من جتارب مؤملة كان يف مقدمتها شعوره املستمر بالغربة 
والنأي عن الوطن جعلته يف مصاف الشعراء البارزين الذين أثروا الرتاث الشعري 
األندليس بنتاج أديب صادق جسد رضوربًا خمتلفة من األحاسيس اإلنسانية املتباينة 
تباين املواقف النفسية التي تطرأ عىل املرء يف حياته ولعل جتربة الغربة لديه تشكل 
املعلم األساس ملسريته ولنتاجه الشعري أيضًا فعىل الرغم من أن موضوع احلنني و 
التفجع عىل ضياع الوطن والشكوى من الغربة وتبعاتا يبدو أكرب موضوع شعري 
ابن محديس فاق كل هؤالء ومتيز  عاجله شعراء صقلية والقريوان و األندلس فإن 
عليهم بأن )إحساسه بالوطن قوي اجلذور راسخ ال يموت وإن احتجبت صورته 
الشاعر من شؤون احلياة وليس بني شعراء األندلس  فيام يعاجله  بني احلني واحلني 
والقريوان من عاش عىل ذكرى وطنه كام عاش ابن محديس ألن لوعة الفراق املبارش 
سريها  هبم  احلياة  وسارت  النار  مخدت  ثم  الشعر  نار  أذكت  التي  هي  أولئك  عند 
العادي، أما ابن محديس فظل غريبًا حيث حل ال لُنُبٍو يف طبعه وإنام لتجسم الوطن 
خالل مشاعره()21(، ويرى ناقد آخر ان ال يشء كالغربة ترك أثره يف نفس الشاعر 
الصقيل فهو حيث حل شاعر هبا اليفارقه احلنني إىل بالده وأهله وناسه إذ )مل ينس 
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وطنه بل الزمه طول حياته يف خميلته وظلت ذكرياته تؤرقه فهو موطنه وموطن آبائه 
وظلت  وصبواته  مالهيه  ومسارح  شبابه  ومطلع  وصباه  طفولته  ومراح  وأجداده 
التي  اإلبداعية  والقبسات  الفنية  الوقدات  من  بشحنة  متده  ذخرية  الذكريات  هذه 
يستمد منها الظالل يف تصوير لوحاته الفنية()22(، فرتبة الصبا – كام يقول اجلاحظ 
– )تغرس يف القلب حرمة وحالوة كام تغرس الوالدة يف القلب رقة وحالوة()23(، 
وإذا كانت الغربة يف تأريخ أكثر من شاعر جتربة نفسية مؤقتة ختاض حلني من الزمن 
القلق هدوءًا واألمل يف املآب عودة حقيقية فإهنا  رسعان ما تنتهي ليتحول بعدها 
لدى ابن محديس)خماض مستمر دخلته نفس مرهفة احلس غادرت أرضها وأهلها 
طلبًا للمجد أوالنجاة وحاولت جاهدة أن تضع ذاتا يف إطار جمتمعات بعيدة عن 
الرجوع وأتعبها وخز الضمري  الرغبة يف  روحها دون جدوى فقد الزمتها مشاعر 
عىل مغادرة الوطن وصادرت الظروف القاسية منها كل أمل جديد فلم تعرف يف 
قاموسها غري األمل والشكوى وترقب اآليت دون أن يكون بإمكاهنا أن تقطع الطريق 
عىل احلزن فتعود إىل األرض()24(، والغربة قبل أن تكون موضوعًا شعريًا أو إطارًا 
من  يبدو  هنا  ومن  عنده  واقعيًا  خطأ  كانت  فإهنا  محديس  ابن  لدى  عامًا  مضمونيًا 
الرضوري بمكان تقييم احلديث عن الغربة لدى الشاعر الصقيل – جتربة شعورية 

– يف مورين أساسيني مها:

األول: الغربة لدى ابن محديس: خطًا واقعيًا.

عن  مبدئي  بتصور  اخلروج  ممكنًا  ليكون  شعريًا  موضوعًا  لديه  الغربة  الثاين: 
التجربة الشعورية لديه وأثرها يف شعره من خالل احلقائق النظرية التي توىل التمهيد 

عرضها أواًل وجتربة الغربة ُأنموذجًا للتطبيق ثانيًا. 
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...المحور األول...
الغربة لدى ابن حمديس.. خطًا واقعيًا

اقرتنت والدة الشاعر األندليس أيب بكر عبد اجلبار بن أيب بكر ممد بن محديس 
األزدي بمدينة رسقوسة أشهر مدن جزيرة صقلية حوايل عام )445هـ / 1053 
م()25(، واستدل أحد الباحثني من إغفال مؤرخي األندلس أو أغلبهم لذكر أخبار 
طفولته وصباه عىل أنه )من أرسة متوسطة احلال ال متلك يف الدنيا غنى وال جاهًا(
الثامنني من  بينام استنتج أخر يف تأمل بسيط لشعره أن له جدًا متدينًا تويف يف   ،)26(

عمره يف رسقوسة وهو )من عائلة مافظة فيها وتر قوي من التدين ووتر آخر من 
الثقافة الدينية واحلكمية ونحن ال نملك صورة واضحة عن احلالة العلمية واألدبية 
برسقوسة ولكننا نتصور أن عبد اجلبار وجد فيها - من غري ريب – ثقافته األدبية 
األوىل التي مكنته من قول الشعر يف صباه وأن روح املحافظة غلب عليه كام غلب 
الصحة واملرض وطبيعة  يتحدث عن  الطبية جعله  الثقافة احلكمية  عليه يشء من 
اهلواء والغذاء وعن تصارع العنرصين ويكثر من ذكر اجلوهر والعرض وال ريب يف 
أن هذه الثقافة زادت مع األيام وشملت فروعًا أخرى من املعرفة()27(، وعندما صار 
شابًا يافعًا وهب شبابه للحب والتمتع باحلياة فكان خيرج مع صحبه إىل احلانات أو 
األديرة ليرشب اخلمر ويسمع الغناء وينعم إىل جانب هذين بالتمتع برؤية الراقصات 
عىل نغامت املوسيقى ويف هذه الفرتة من حياته تويف جده عن ثامنني عامًا قضاها يف 
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يغيبه  أن  قبل  الذي ودعه  أقربائه  من  الوحيد  الشخص  والعبادة وكان هو  النسك 
القرب حتت ثراه فرثاه بقوله: )من الطويل(

 

 ،)29()# سنة )471  محديس رسقوسة  ابن  غادر  تكتمل  مل  مطمئنة  حياة  وبعد 
وهو يف عنفوان شبابه وكامل نضجه فكانت مطة اغرتابه األوىل الصحراء اإلفريقية 
يف طريقه إىل األندلس ويبدو أن الذي دفعه إىل ترك وطنه واهلجرة عنه )مهامجة الروم 
للجزيرة – أي صقلية – حتى أصبحت بلدته وشيكة الوقوع يف قبضتهم ففر ناجيًا 
بنفسه قبل أن يدركه العدو فينال عىل يديه ماال حتمد عقبـــــــــاه من رش وأذى()30(، 
وكان للمعارك احلربية التي شاهدها أو سمع عنها بجزيرته واجلامل الذي متتاز به 
تدفق شاعريته ويف  الكبري يف  األثر  بنات جنسه  أم مجال  الطبيعة  بلدته سواء مجال 
تفوقه يف فن الوصف وإذ خيتار الشاعر الصقيل أن يغادر وطنه إىل حيث ينعم باملجد 
أو األمان فإنه يرتك أرضه تقارع الروم وقومه يكسبون نرصًا فآخر وكان هذا النرص 
يبعث يف نفسه شعورًا بقرب اخلالص يرتمجه مرحًا وهلوًا ولكنه رسعان ما يفيق عىل 
أنباء الوطن بمستقبل أهله وأعزائه ويف غمرة حياته تلك  املرة فقد فجعته  احلقيقة 
وصلته رسالة حتمل إليه نبأ مفجعًا وهو وفاة والده وقد كتب له رسالة قبل وفاته 
يوصيه فيها بالرب والتقوى ففزع وارتاع هلول الصدمة التي كان وقعها شديدًا عىل 
نفسه فقْد فقَد أعز الناس عنده فتفجرت شاعريته ورثاه بقصيدة كانت أول القطر 
يبكي  بالدماء  بل  بالدموع  كتبها  أشعار  أثمرت موهبته عن  إذ  بالغيث  أتبعه  الذي 

حجــــًة ــني  ــامن ث بـــر  يف  تــنــســك 
صدره بكفي  صدري  إىل  ضممت 
الثــرى بتسوية  االيـــدي  تربكت 

الـــرِب إىل  فــرَّ  فيه  عمر  طــول  فيا 
اجلـنب إىل  اجلناب  خمرض  وأسندت 
عىل جبل رايس األناة عىل هضـب)28(
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فيها وطنه وأهله)31(، وقبل سقوط صقلية بسنوات كانت غربة ابن محديس تقطع 
شوطها الثاين يف بالط )املعتمد بن عباد( أحد ملوك الطوائف يف إشبيلية األندلسية 
وهناك بدأ الشاعر الغريب الطريق الذي رسمته له الظروف السياسية فمدح بعض 
األمراء أماًل يف العطاء وتدفقت شاعريته )ودبج غرر قصائده يف املديح والوصف 
والغزل والرثاء وبدهيي أن يكون مدحه يف املعتمد ووصفه حدائقه وغلامنه وجواريه 
وقصوره وعاش يف كنف املعتمد عيشة رغدة هنيئة مستقرة يلهو ويمجن مع لداته 
واملوسيقى()32(،  والرقص  بالغناء  ويتمتع  ليرشب  األديرة  ويرتاد  اخلمر  ويرشب 
من  فيه  ماهو  ينسى  أن  محديس  البن  يكن  مل  اجلديدة  احلياة  متع  من  الرغم  وعىل 
ترشد وفقد الوطن واالهل فهو سجني آالمه وأحزانه ومهومه وأشجانه ومع متتعه 
الغربة واحلنني إىل األهل والوطن وظلت  ينَس  ابن عباد فإنه مل  بلذائذ احلياة لدى 
ذكريات وفاة والده تؤرقه وتسيطر عىل فكره وشعره فيقول مسبغًا ما هو استثنائي 

من الصفات عىل فقيده )من البسيط(: 

 

وأخذت دورة الرتاجع جتر ابن محديس إىل حضيض اليأس بحادثة إثر أخرى 
إذ سقطت مدن صقلية وغرق ابن عباد الصقيل القائد الذي حيارب الروم دفاعًا عن 
صقلية وهو ينتقل يف احدى املعارك احلربية من سفينة إىل أخرى ومات والد الشاعر 
وجاءه نعيه يف دار الغربة وهلك أقرباؤه وأصدقاؤه يف احلروب واحدًا بعد آخر)34(، 
ولكن  له  موطنًا  أشبيلية  من  جاعاًل  عظيم  رجل  كنف  يف  بأنه  نفسه  يعلل  وأخذ 

وكم حوى الرتب دوين من ذوي  رمحي
ــواك مــوت أيب ــث م يــرسين مــن  ومل 
لقائهــــم عن  سبييل  ســددت  ومــا 
حالوتــــه فاضت  إذا  بر  وحسن 

أحــدًا منهم  لبعدي  ومامقلت 
الولــدا  الوالد  مــوت  يقلقل  وقــد 
لكن جعلت صفادي عنهم الصفدا
بـردا)33( عىل فؤادي من حر األسى 
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دورة الرتاجع أطاحت باملعتمد بن عباد إذ كانت قمة النرص يف الزالقة بدء انحدار 
ملجده وأفول لعزه إذ أطاح به أمري املرابطني يوسف بن تاشفني وسجنه بأغامت يف 
إفريقيا)35(، وتلفت ابن محديس حوله كأنه ال يصدق ما حدث إذ سقطت صقلية 
الثانية وضاع وطنه اجلديد الذي ارتضاه وكل ذلك مل يفت يف عضد وفائه للمعتمد 
فجعل يرتدد عليه يف مبسه ويرثيه حيًا)36(، وأقام بـ )أغامت( قريبًا من صديقه وقال 
مصورًا حالتيهام بشعر حزين يعرب عن قسوة احلياة وهول املصيبة التي أملت به ويف 

بعضه يقول: )من الطويل(:

 

أشبيلية  بعد سقوط  الغربة األخري  ابن محديس شوط  أفريقيا حيث قىض  ويف 
ونكبة املعتمد مل يكن أمام الشاعر الصقيل إال أن يعتاش عىل مديح األمراء إذ عاد 
فمدحه  )متيم(  األمري  وعليها  األندلس  إىل  خروجه  أول  قصدها  التي  املهدية  إىل 
املقام يف ظل  به  بن عيل وطال  بن حييى( واحلسني  ثم مدح )عيل  ابنه حييى  ومدح 
بني باديس وغريهم وظل يرتدد ما بقي من عمره املديد بني املهدية وبونة وبجاية 
وميورقة)38(، ومع الغربة الطويلة جاء فقدان البرص ليضيف عىل ابن محديس شعورًا 
مضاعفًا باألسى والرغبة غري املجدية يف بلوغ الوطن ولقاء األحبة عىل ثراه)39(، ويف 
خضم شعور كهذا تواترت رسائل األهل تطالبه بالرجوع فال جيد أمامه غري أن يرد 

ساليا كنت  أن  ــوُت  امل حيايت  ــاد  أب
تعريت من قلبي الذي كان ضاحكًا
طائعــًا املـــرسة  يــوم  فــرحــي  ومــا 
سامــع عنك  سائل  إال  أنــا  وهــل   

عانيا قـــيـــودك  يف  مــقــيــم  ــــت  وأن
بــواكــيــا  إال  األجـــفـــان  ــس  ــب أل ــام  ف
عاصيا املـــســـاءة  يـــوم  حـــزين  وال 
املعاليا)37( بالنجيع  تبكي  أحاديث 
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الطلب ملقيًا اللوم عىل الزمان الذي حكم أمثاله بامتداد الرحيل)40(، ويف الثامنني 
فيقول:  الفقيدة  ابنته  يرثي  ابن محديس  الطويلة وقف  الغربة  أديم  من عمره وعىل 

)من الطويل(

 

وكان رثاؤه البنته وللناس متهيدًا للبكاء عىل نفسه إذ قدر لغربته يف احلياة أن 
بعد  األقوال  أرجح  بجاية عىل  ودفن يف  أفريقيا  تويف يف  إذ  هـ  عام 527  تنتهي يف 
حياول  أصبح  التي  الشاعرية  شعلة  شعلتان:  األخرية  أعوامه  يف  لديه  تناقصت  أن 
تقويتها باحليل اللفظية وشعلة احلنني إىل صقلية فإنه مل يرثها إال مرة واحدة مذ بلغ 
الستني)42(، وأيًا كان األمر فام يبدو واضحًا مما تقدم هو أن ابن محديس مل يعش الغربة 
جتربة شعورية هامشية شغلت حيزًا صغريًا من حياته يف خضم مسرية طويلة من 
األحداث التي مل ختل من اهلدوء يف الوطن هنا أو استقرار بني أهل هناك بل كانت 
حياته – عىل امتدادها الطويل وتعدد مطاتا املكانية – غربة مستمرة غري منقطعة 
اختارها بنفسه أو فرضت عليه قهرًا فمن غربٍة عن الوطن األم – صقلية ورسقوسة 
– يف ظل رصاع يستهدف وجود الوطن واألحبة واألهل إىل غربة جديدة عن وطن 

آخر كان الشاعر الصقيل يراه وكأنه البديل عن أرضه التي استباحها األعداء ومن 
وحدة قاتلة بعيدًا عن الناس املنتمني إليه إىل هناية أخرية لشاعر غريب مل يوثق صلته 

هبا.

وهكذا كانت جتربة الغربة لدى ابن محديس ليست جمرد مطة يف حياة إنسان بل 
عنوانًا لتلك احلياة بتجربتها الشعورية املتباينة. 

غريبة بــكــيــت  قــد  ــًا  ــب غــري أراين 
قبلها ــت  م أنــنــي  وظــنــت  بكتني 

واألهــل  للمواطن  مشوق  كالنا 
فعشت وماتت وهي مزونة قبيل)41(
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...المحور الثاني...
الغربة موضوعًا شعريًا

يف  احلضور  مستمر  راسخًا  خطا  الصقيل  محديس  ابن  لدى  الغربة  كانت  كام 
حياته الطويلة كانت لديه أيضًا موضوعًا شعريًا واضح املعامل فرض حضوره عىل 
ديوانه عرب قصائد خمتلفة االجتاهات وتنوعات فنية ساعدت الشاعر عىل إبراز متوى 
التجربة الشعورية ومضمون ذاته وهو يكابد البعد عن الوطن شعورًا واقعيًا وجتربة 
مأساوية مستمرة ولكي يكون تصورنا املفرتض عن هذه القضية واضحًا،سنجعل 
من  تقدم  ما  إىل  استنادًا  أساسية  ماور  ثالثة  يف  جتربة شعورية  الغربة  عن  احلديث 

متهيد نظري سابق وهي: 

أواًل: التجربة الشعورية.. مساحة الحضور 

اختذ مكانه يف حيز  ابن محديس موضوعًا شعريًا هامشيًا  الغربة لدى  مل تكن   
بسيط من ديوانه وإنام كان هاجسًا حيًا مل ختتف صورته لديه ولذا نراه وقد جتىل يف 
اجتاهات مضمونية متعددة يف مقدمتها شكوى الشاعر الرصحية من غربته عن بالده 

وغيابــه عنها )من اخلفيف(: 
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وتتجسم الغربة لديه مصدرًا أساسيًا للشيب الذي اعرتاه رغم كونه يف عنفوان 
شـبابه فيقـول: )من الطويل(

ويتكرر هذا املعنى يف خطابه ألهله الذين أحلوا عليه يف أن يعود إىل دياره فكان 
أن وضع هلم تصورًا حلاله يف الغربة وعجزه عن أن ينهي فصول حياته املؤملة بإياب 

يعيد إىل روحه استقرارها فيقول: )من الطويل(

 

إىل  الشاعر  يميل  مبهاًم  داخليًا  إحساسًا  ليست  محديس  ابن  لدى  والغربة 
وصف جتلياته دون ترصيح وإنام هي معضلة إنسانية قائمة يعيها وعيًا نظريًا كاماًل 
الشاعر  الذي سيطر عىل ذات  إطار احلنني  الواضحة يف  الترصيح  بلغة  فيشخصها 

جتاه وطنه وأهله ودياره التي تركها فريسة األعداء املرتبصني: )من الطويل(

ــْه ــَب ــه غــري ــي ــب حــنــت إل ــري كــم غ
عليـنا ــي  ــالق ــت ال ــة  ــرب ك ســلــطــت 
مــنا فــتــصــبــح  ــقــي  ــت ــل ن ــى  ــت ــم ف

ــاه شــجــو كــئــيـــــَبــْه  ــج ــب ش ــي ــئ وك
ــْه ــَب ــري ـــداين ق ـــت فــعــســى فــرحــة ال
طبيـَبْه)43( نفس  لكل  نفس  كــل 

إليكم وجهي  قصد  يل  أرى  وكيف 
مــســتــمــرة غـــربـــة  إال  ـــي  ه ــــا  وم
تـغرٍب مثل  اإلنــســان  ــَب  َشــيَّ ومــا 

زمامي  القضاء  كــف  يف  ــان  ك إذا 
غالم  سن  بعـد  فيها  الشيخ  أرى 
كعــاٍم)45( منه  الـيوم  عليه  يمرُّ 

شبيبتــي عـــنـــفـــوان  يف  لــشــيــبــنــي 
سالٍج  متن  يف  القفر  ــول  غ وقطعي 

لــقــائــي مــن األيــــام دهــيــاء فــادَحــْه
وخويض هول البحر يف بطن سابَحْه)44(
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ويعد بكاء النفس من األغراض الواضحة يف شعر شعراء الغربة، وهو )وسيلة 
فنية للتعبري عن أحواهلم وهم يعيشون ظروفًا صعبة ال يعلمون يف أي حلظة ستمزقهم 
سيوف املنية()47(، ويف مكان آخر من ديوانه نجده قد خرج بغربته عن حدود كوهنا 
معضلته النفسية إىل جعلها مور الشبه الذي يربطه بنبات غريب عن أرض األندلس 

هو النيلوفر فوقف ليعي مفهومًا لغربته يف إطار ذلك الشبه قائاًل: )من الطويل(:

 هو ابن بالدي كاغرتايب اغرتابه     كالنا عن األوطان أزعـجه الدهر)48(

البلدان  بني  وتنقله  أرضه  عن  بعده  جيعل  زمانه  من  محديس  ابن  يشكو  وإذ 
الغريبة يف مقدمة ما أصابه من عطاء ذلك الزمان الذي جعل وطنه وربعه وأهله يف 

عداد املحرمات عليه فقال:)من الطويل(: 

 

منته  عظم  إىل  تلميحاته  جتيء  محديس  ابن  لدى  رصحية  شكوى  مقابل  ويف   
النفسية وهو يكابد أمل فراقه للوطن وأمهها يف هذا املجال حنينه ألرضه وخطابه املؤمل 
العودة  يمنعانه من حتقيق رغبته يف  الدهر واألعداء عائقني  قيام  الهله مؤكدًا عىل 
الوطن:)من  عن  بعيدًا  احلياة  نَِعْم  كل  يعوضها  ال  التي  والنعمة  االمان  حيث  إىل 

الطويل(:

تــراهبــا يف  ــتــي  ال أريض  إىل  أحـــن 
بمضلـٍة الــدجــى  قيد  يف  حــن  كــام 

وأعظـُم ــلــنَيْ  َب ــيل  أه مــن  مفاصل 
يــرزُم)46( الشوق  من  عود  وطن  إىل 

حيكـم كــيــف  يــالــه  زمــــاٍن  بحكم 
غربٌة الــبــني  غــربــة  أدركــتــنــي  لقد   

فتــحرم  علــــينا  أوطــانــًا  حيــرم 
إىل اليوم عن رسم احلمى يب ترسُم)49(
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أقدامه وكيفام  الصقيل حيثام حلت  الشاعر  تزداد عىل  الغربة  وإذا كانت وطأة 
كان حاله طاملا نأى عنه )الوطن( بصوره وشخوصه وذكرياته فإن مثل تلك الوطأة 
تثقل عىل الشاعر فتقيده بقيود العجز حني يكون األمل يف العودة إىل الديار بعيدًا إن 

مل يكن مستحياًل وهنا ال جيد الشاعر بدًا من أن يقول يائسًا: )من الطويل(:

 

ويتواىل شعر احلنني لدى ابن محديس حاكيًا ذات مغرتبة ال غنى هلا عن وطنها 
الذي نأت عنه فيقول:)من الطويل(:

 

أن  السبيل عىل غربته دون  أرضه( حائاًل دون قطعه  الشاعر )عبودية  وجيعل 
يفرد لنفسه دورًا يف خالص تلك األرض مما هي فيه من من ومصائب عارضًا ذلك 

حوتـم الـــذيـــن  أحـــبـــايب  بــقــيــة   
عليكم ــاين  زم من  ذمامي  ــذت  أخ
وجــهــٍة ــل  ك يف  ــبــني  ال يف  تفرقتم 
عزيمتي عنه  الدهر  يكف  فحزب 

ملــنــام  ـــا  هب ــضــجــع  ي مل  ــع  ــاج ــض م
بــذمــامـــــي غــــــادرًا  إال  كـــان  فـــام 
ــظــام  ن انـــقـــطـــاع  ــــان يف  مج نــثــري 
مرامي)50( عنه  الــروم  ترد  وحــزب 

لقومهـا  تعود  أن  أريض  لقدرت 
رأيتـها  ملــا  النفس  فيها  وعــزيــت 
وصريت  هوانًا  سيمت  وقد  وكيف 

يائسا أصبحت  ثم  ظنوين  فساءت 
ناحـــسا الــســم  قــاتــل  داء  تكابد 
مساجدها أيدي النصارى كنائسا)51(

الــذي للموطن  النيب  حنني  أحن 
هبـا قلبه  ثوى  أرٍض  سارعن  ومن 

مـــغـــاين غـــوانـــيـــه إلـــيـــه جــــواذيب 
ــب)52( ـــ آي ـــة  أوب باجلسم  ــه  ل متنى 
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بلغة يائسة حزينة ومنها قوله:)من الطويل(:

 

دون  منها  الشكوى  الصقيل  الشاعر  يكثر  الغربة معضلة شخصية  كانت  وإذا 
كلل من ذلك أو ملل كقوله: )من البسيط(:

 

أن  ينبغي  التي  العامة  التجارب  إطار  يف  محديس  ابن  وعي  يف  تندرج  فإهنا 
منة  االغرتاب  يكون  حيث  إىل  وطنهم  يرتكون  فال  أهله  ومنهم  الناس  يستوعبها 
مستمرة وساًم قاتاًل تتجرعه نفس الغريب جرعًة فأخرى ولذا وجدناه خياطب قومه 
يف صقلية ورسقوسة بلسان املشفق عليهم املحذر هلم من مغبة االغرتاب فيقول:)من 

الطويل(: 

 

ألتيتهــا حــــرة  أريض  أن  ولــــو 
بفكاكها يل  كــيــف  أريض  ــن  ــك ول

الزب  ضـــربة  الــســري  يــعــد  ــعــزم  ب
من األرس يف أيدي العلوج الغواصب)53(

غرائـبه دهــري  عىل  وحــدي  قــرأت 
جبٍل وال  سهل  يف  السري  يب  ماقرَّ 
فقطعــه مهــي  عــىل  عزمي  أحلت 

مغتــرب  ــري  غ ــًا  ــوم ق ـــارش  أع ــام  ف
الذرب صمصامتي  من  عزمي  كأن 
صبِب)54( يف  املاء  جاري  قر  كام  إال 

هــواءهـــــا عــدمــتــم  ان  أرض  وهلل 
والنوى الــذل  إىل  يفيض  وعــزكــم 
بالدكـم ليست  الــنــاس  ــالد  ب ــإن  ف
غربـــًة جتـــرب  أن  ــًا  ــوم ي وإيــــاك 
وصلـــته ــود  ب ودي  الـــذي  ــىل  أح
بموطــن العزيز  القطر  من  تقيد 
غريكم أرض  تغنيكم  أرضكم  أعن 

فأهؤاوكم يف األرض منثورة النظـم 
من البني ترمي الشمل منكم بام ترمي 
وال جارها واحللم كاجلار واحللـــم 
أِم عــــن  تغن  مل  جــداء  خالة  وكم 
الوسمـــي  إىل  الــويل  نيط  كام  لدي 
ومت عند ربع من ربوعك أو َرســِم
السِم)55( فلن يستجيز العقل جتــربة 
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ابن  شعر  يف  الغربة  ملفهوم  التعبري-  صح  إن   – الكمي  احلضور  عن  وفضاًل 
محديس فان ثمة حضورًا من نوع أخر يفرض نفسه أيضًا وأعني به حضور املفهوم 
ذاك  وما  مستقلة  أخرى  مواضيع  أثناء  يف  وراءه  تكمن  التي  الشعورية  والتجربة 
إال لعمق الوعي الفكري والنفيس لدى الشاعر الصقيل بمحنته جراء اغرتابه فهو 
التي  ابنته  يرثي  بعيدة عنها فحيث  تبدو  التي  املقامات  يستحرض مفرداتا حتى يف 
املحتوى  لكشف  مفردات  )الغريب(  و  )الغريبة(  غري  جيد  ال  صقلية  يف  توفيت 

احلقيقي لتلك التجربة القاسية فنجده يقــول: )من الطويل(:

 أراين غريبًا قد بكيت غريبًة       كالنا مشوق للمواطن واألهِل)56( 

القرب  الذي توسده  املتوىّف  الغربة لرتسم صورة األب  وحترض بعض مفردات 
أكف غريبة ال أكف أهله املقربني: )من الطويل(:

 

وخارج إطار )األهل( يستدعي ابن محديس جتربته الشعورية يف مقام مدحه أو 
رثائه للمعتمد بن عباد الذي ارتبط به طورًا من الزمان فجعل منه بدياًلعن األهل 
– بدياًل عن وطنه املسلوب، فقال بام  واألحبة وبلده إشبيليه. أو محص كام تسمى 

يشبه التنبيه منه عىل هنايةطريق الغربة التي ارتسمها مسلكًا حلياٍة: )من البسيط(

مشى  إذ  نعشك  شاهدت  ليتني  فيا 
والتقـت  الغريبة  باأليدي  ودفنك 
رمحــًة  حلــدك  فــوق  خــدي  فأبسط 
أرى جسمك املرموس من روحه عفا

صحـــبي  وال  حفاة  أهيل  ال  حواليه 
مع املوت يف إخفاء شخصك يف حدب 
وتسفي عليه الرتب عيناي باهلــدِب

وأصبح معمورًا به جدث التـــرب)57( 
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فهو إذ يمدح املعتمد - باعتباره الرمز اإلسالمي الذي ارتبط به بعد رموز وطنه 
– يندفع إىل ذكر الغربة فيقول: )من الكامل(: 

 

وإذ يقف أمام ابن عباد يف منته بعد أن أرسه ملك املرابطني ال يرى أمامه إال 
غربته بعيدًا عن ملكه ووطنه وبالده فيصوغ له صورة بلغة تسودها احلكمة املستوحاة 
إذ إن )للاميض  املوازنة بني املايض واحلارض،  املختلفة فيعمل عىل  من صور حياته 
أثقلت أحزان احلارض كاهله، وأخذ  الذي  نكهة خاصة عند اإلنسان السيام ذلك 
االغرتاب بخناقه، فاملايض عىل وفق هذا التصوير مرفأ يرتاده بلدته الشاعر فرارًا من 

األمل والتامسًا للراحة وإن كانت يف احللم واخليال()60( فيقول )من الطويل(:

وال غرابة يف هذا االستحضار الذي نراه عند ابن محديس فالغربة لديه جتربة 
نفسية شمولية عاشها يف إطارها العام كغريب عن بلده صقلية واستمرت لديه حتى 
أشبيلية  وجعل  عباد  بن  باملعتمد  نفسه  ربط  حني  أضيق  إطار  يف  عاشها  ثم  وفاته 

مخوهلا  بعد  الــســادات  تنتخي  وقــد 
مــمد  يــقــال  أن  ــــارى  األس أغـــر 
عمرتا  بــداٍر  مقصورًا  كنت  لئن 

بـدور  الكسوف  بعد  مــن  ــرج  وخت
هصوُر وهــو  الرضغام  يقرص  فقد 
أسـرُي)61(  املغربني  بأرض  غريب 

بـلدي  عن  البعد  بتنائي  يل  نأي  ال 
ُبدلت من معرشي األدنني معرشها 

بلـــدا بعده  بحمٍص  رضيت  فقد 
أبـــــدا)58( بيننا  فيام  اهلل  فــرق  ال 

وغربــــة هـــواك  إىل  دفــعــت  إين 
الزماع فمررت  وغرست عمري يف 

واألسفـــار  العزمات  هبا  هتفت 
وقــــــفار)59( نجائب  جناه  لفمي 
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وطنًا جديدًا حتى إذا هوى ذلك الوطن وأرس صاحبه عاد الشاعر ليدور يف فلك 
الغربة الكلية من جديد، وما أهله الذين قتلوا أو هلكوا يف صقلية فهم أيضًا غريبون 
يرمحون  ال  الذين  أعدائهم  أسرية  أرواحهم  كانت  طاملا  محديس  ابن  نظر  يف  عنها 
وطاملا مات منهم الكثري فلم يبَق إال بعض منهم يدورون يف فلك الغربة ذاته وإن 
كانوا يسكنون أوطاهنم يف الظاهر والذي يمكن قوله إن اغرتاب ابن محديس جتربة 
شعورية كان من قوة احلضور وعظم التأثري ما ترك أثره يف سعة املساحة التي شغلها 
يف ديوانه والتنوعات املضمونية أو املوضوعية التي ظهر يف أثنائها من حنني لوطن 
إىل شكوى من زمان ومن رثاء ألهل رصعى إىل مديح لشخوص بارزين وكل ذلك 
ألن االغرتاب مل يكن يف حقيقته النفسية خطا هامشيًا وإنام كان تيارًا راسخ احلضور 

قوي التدفق.)62(

ثانيا: التجربة الشعورية.. المحفزات 

تبدو الغربة جتربة شعورية لدى ابن محديس وكأهنا مفهوم كيل جتسدت مصاديقه 
يف تنوعات مضمونية متعددة وطبقًا ملا أورده النقاد املعارصون من مفزات حددوها 
للتجربة الشعورية عامة فإنه يمكن القول إن اغرتاب الشاعر الصقيل جاء ليشكل 
ما وقع  – وإن كان  يراها يف غريه  أو  بنفسه ومل يسمع عنها  كابدها  معاناة حقيقية 
للمعتمد بن عباد يوحي بذلك ومن ثم كانت املعايشة الفعلية املحفز األساس لتجربة 
الغربة لدى ابن محديس فهو إذ يشكو نأيه عن وطنه )صقلية( باكيًا أرضه وأهله ال 

ينطلق من فراغ وإنام يقع بتأثري شعوره الفعيل بذلك فيقول: )من املتقارب(: 
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فالغربة كمفهوم عام نتاج معناة حقيقية لشاعر غريب ترك وطنه خمتارًا الرحيل 
عنه آماًل يف العيش اهلانئ أو املآب فلم يكن له هذا وال ذاك إذ ظل يف دائرة احلزن 
عىل الوطن واألهل املغيبني بيد أن تنوعات ذلك املفهوم وجتلياته املضمونية مل تكن 
وليدة ذلك املحفز الوحيد بل لقد تنوعت املقدمات التي ساقت ابن محديس إىل أن 
يتناول هذه الصور أو تلك غري خارج عن إطار جتربته الشعورية األكرب: غربته عن 
وطنه وأهله فهو إذ ينطلق من شعوره النفيس اخلاص بوطأة الغربة يقول شاكيًا حاله 

لربه.)من الطويل(:

وإذ يستمد من طفولته وصباه ما يمكنه من رسم صورة لعمر هانئ مرَّ به يف 
وطنه حيث يقول: )من الطويل(:

 

مدخاًل  الروم  مع  عباد  بن  املعتمد  لرصاع  احلسية  مشاهداته  من  يستمد  فإنه 
بعيد عنهم مل خيض  الروم يف صقلية وهو  النفيس مع قومه وهم حياربون  للتفاعل 

ــى  ـــ ـــ ـــ ــة واألس ــي ــل ــق ذكــــــرت ص
ـــة لـــلـــتـــصـــايب خــلــــــــت ـــزل ـــن وم
ــت أخـــرجـــت مـــن جــنــٍة  فـــإن كــن

ـــج لــلــنــفــس تـــذكـــــــــــارهـــا  ـــي هي
ــا  ــامره ـــظـــرف ع ــو ال ــن وكـــانـــوا ب
ــارهــا)63( ـــ ـــ ـــ ـــ ـــإين أحــــدث أخــب ف

حبائـبي  وبــعــد  عـــذايل  ــرب  ق عــىل 
رصوفه  أضحت  البني  إن  فيارب 

معي  فكن  معني  مــن  ومـــايل  عــيل 
أضلـعي)64(  ونريان  أجفاين  وأمواه 

فكأنــني  يب  مــــــــر  ــٌر  ــم ع فــلــلــه 
ومــاؤه  غــض  العيش  روض  ليايل 

أحـلم  كنت  قد  اخللد  جنان  يف  به 
مــربم)65( الشبيبة  ومنقوض  نمري، 
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جتربة القتال فعليًا وال شاهد أحداثها عيانًا فنراه يصف قومه بلغة االعتزاز بالوطن 
ورموزه تأكيدًا منه عىل هويته الوطنية التي مسختها الغربة فيقول: )من املتقارب(:

 وإذا كان للمشاهدة احلسية دورها يف حتفيز تنوعات املضمون يف جتربة الغربة 
لدى ابن محديس فإن للسامع دوره األبرز فثمة مواضع تندرج يف إطار اجلو الشعوري 
يف  متجسدة  تفاصيلها  يشاهد  أو  غامرها  يعيش  أن  محديس  البن  يقدر  مل  للغربة 
شخوص آخرين وإنام كان طريقه إليها تلقيه أخبارها ولو بطريق الكتب والرسائل 
التي تصله، فتجربته مع ضياع الوطن عىل يد الروم نكسة نفسية أحالت حياته يف 
الغربة جحياًم مل يقف الشاعر عليه بل وصلته أخباره وهو يف إشبيلية فتاثر هبا مازجًا 
ذكرياته بتخيالته يف صورة صاغها بإيقاع رتيب عكس بصدق عظم املحنة النفسية 

التي بدأ يكابدها فقال: )من الطويل(

 

ويف مكان آخر نجده يفسح املجال خلياله أن يرسم لوطنه صورة استثنائية بعد 
ما سمعه عنه من أنباء: )من املتقارب(

ــوا لــلــحـــــــــــروب  ـــ ــق زبــانــيــة خــل
بنيـــن  ــات  ــف ــره م ــم  ــره ــاع ــس م
اجلسـوم   خــبــايــا  املــخــرجــون  ــم  ه

ــــا بـــالـــوقـــــــود ــــرياهن ـــون ن ـــشـــب ي
هلـــد اجلـــامجـــم مـــن عــهــد هــود
ــود)66( ــم ــغ ال بخبايا  ـــوا  رضب إذا 

صيـرت  الشياطني  أن  عجب  ومن 
منعـة  دار  رسقوسة  هلم  وأضحت 
أرضها  حتت  أهلها  بــالد  يف  مشوا 

جمالســــا املحرقات  النجوم  بروج 
النواوســا  فيها  بالديرين  يــزورون 
ممارســـا)67( أبيًا  منهم  مارسوا  وما 
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وإذ يتجىل )اخلرب اآليت( مفزًا لتجربة الشاعر الغريب مع وطنه املستباح يقف 
يامرس الدور ذاته يف قصائده عن أهله وأحبته الذين تركهم يف بالده فوصلته أنباؤهم 
بني ميت أو قريب من ذلك فهو يتلقى نبأ وفاة والده ويقرأ سطوره التي كتبها وصيًة 
له فيستعيد ذاكرته مصورًا يوم الفراق يف إشارة واضحة إىل مورية )الغربة( يف جتربته 

النفسية مع ذلك األب الفقيد ومما قاله يف هذا املجال: )من املتقارب( 

 

ويتكرر احلال يف جتربته مع موت ابنته حني يرتك خلياله أن يستوعب وصفها 
اجلميل بعد أن بلغه نبأ رحيلها عن احلياة غريبة تفصله عنها البحار وأمل ضعيف يف 

الوصول إىل الوطن املستباح فنجده يقول: )من الطويل(

ــفــراق  ومـــا أنـــس ال أنـــس يـــوم ال
ــا ســاعــــــــــــــة ــن ــع ــودي ــت ـــــدت ل وم
مجــــــــرهــا  ـــىل  ع ـــوف  ـــوق ـــال ب ويل 
ــرة  ـــ ـــ ـــ مـــ ـــة  ـــرب غ إىل  ــــــت  ورح

ـــه ـــاشـــَي ف ـــا  ـــن ـــن ـــي أع وأرسار 
ــــَـه ـــ ــي ــا خــال ـــ ـــ ـــ ـــ ــن ــع بــلــؤلــؤ أدم
ــــدم حــافـــــــــــَيــه  وإنــضــاجــــــــه ق
ســاجــيــــــــــَـه)69(  ــة  غــرب إىل  وراح 

ــهــا اخلــطــــــــوب ــي ديـــــاٌر متــشــت إل
ــود  األس الغياض  يف  هبــا  صحبت 
جنــــة  يل  بــحــر  بـــا  وراءك 
صبــاحًا  منها  ــت  ــاول ح أنـــا  إذا 
املنـى  ــى  ــط أع كــنــت  ــي  ــن ان ــو  ــل ف
ــًا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــه زورق ركـــبـــت اهلـــــالل ب

الظباء  الــكــنــاس  يف  ــا  هب وزرت 
ــراء  ـــاب الــضـــ ـــذئ كـــام تــتــمــشــى ال
الشقــاء  ال  ــا  هب الــنــعــيــم  لبست 
مـــن دوهنــــا يل مــســاء  ــت  ــرض ــع ت
اللقــاء  مــنــهــا  الــبــحــر  مــنــع  إذا 
ــاء)68( ـــ ـــ ذكـــ فيها  ــق  ــان أع أن  إىل 
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والذي يمكن االطمئنان إليه أن الغربة عن الديار كتجربة شعورية كلية لدى 
ابن محديس استندت يف إطارها العام بمساحته الشعرية الواسعة إىل ما شهدته حياة 
الشاعر األندليس من غربة حقيقية عن وطن سليب وغياب طويل األمد عن األهل 
والبالد يف خضم رصاع األعداء انتهاء بالسقوط ولكنه بالنسبة للتفاصيل واملضامني 
إىل  تعدت ذلك  بل  احلية  املعايشة  تقترص عىل  مل  توزعت بني مفزات عدة  اجلزئية 
الرؤية احلسية لتجارب غريه أو سامع أنباء األحداث البعيدة والتأثر هبا انفعااًل أوال 

وإبداعًا ثانيًا. 

ثالثًا: التجربة الشعورية.. األثر الفني

بلغة  شعورية  جتربة  عن  تعبريًا  احلديث   - النقد  ضوء   – يف  الشعر  كان  إذا 
موحية)71(، فإن تلك التجربة إن حرضت حضورًا فاعاًل يف ذات املبدع تركت أثرها 
العام الذي  تناسقًا نسبيًا بني اجلو الشعوري  إذ إن ثمة  الفني لقصائده  التكوين  يف 
إىل  وإظهارها  جتربته  لتصوير  يوظفها  التي  الفنية  واآلليات  الشعري  بالنتاج  حييط 
الغربة  تركته  ملا  إجياز  من  البد  كان  وإذا  أحكام  من  يستصعبه  قد  وما  التلقي  حيز 
جتربة شعورية كاملة يف األداء الفني البن محديس الصقيل فام يمكن درجه هنا نقاط 

عدة أمهها يف رأيي: 

أدمع  غزر  من  الشعر  قوايف  بكتك 
بالفـــال  ــربك  ق ــول  ح مــهــاة  ــل  وك
الثرى  عن  كفاٍح  من  رضحيًا  فروى 

األثل قضب  يف  الورق  احلامم  بكاء 
شكـل  من  وعينيك  عينيها  بني  ملا 
له وابٌل باخلصب ما خط باملحل)70(
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أواًل: نفسيًا تركت التجربة الشعورية لدى ابن محديس أثرها يف قيام شعره عىل 
أرضية صلبة من الصدق الفني والصدق الواقعي أيضًا فثمة تناسق وارتباط قائم 
بني احلالة الشعورية التي كان يعيشها الشاعر يف غربته ونتاجه الدائر حوهلا إذ مل يكن 
كاذبًا يف أحاسيسه وال انفعاالته فقد كان يعيش جوها اخلاص بال مبالغة أو تويل، 
 – الواقعي  وفضاًل عن ذلك توافر شعر ابن محديس عىل درجة كبرية من الصدق 
مطلبًا نقديًا- إذ طاملا كان الشاعر يف خضم تفاصيل جتربته فال حاجة لديه إىل ختطي 
الوقائع إال ما كانت روح الفن تتطلبه وأيًا كان احلال فابن محديس معتدٌل يف صوره 

حني حاول عكس جتربة الغربة لديه)72(.

ثانيًا: لغويًا أملت جتربة الغربة عىل الشاعر الصقيل أن حيشد يف شعره االغرتايب 
كاًم وافرًا من املفردات اللغوية ذات الداللة املعجمية أو اإلحيائية عىل الغربة جتربة 
كلية واحلنني إىل الوطن والشوق والوقوف عىل ذكريات مفردات مضمونية لتلك 
التجربة الثرة فابن محديس يف جتربته األندلسية يعاين االغرتاب شعورًا طاغيًا شديد 
احلضور ينعكس عىل شعره فنراه غاصًا بمشتقات الغربة من ألفاظ وهو دليل قوي 
عىل مالزمة الشاعر، لذلك الشعور فالتغرب ليس واقعًا خارجيًا يعيشه الشاعر وإنام 
هو قبل ذلك واقع نفيس يدفع صاحبه إىل أن يلوم نفسه عىل اختياره لذلك الواقع 

املّر بمالبساته: )من الكامل(

مايل أطيل عن الديار تغربًا        أفبا لتغرب كان طالع مولدي)73(

ثالثًا: موسيقيًا فرض اجلو الشعوري احلزين الذي انغمس فيه الشاعر األندليس 
عىل قصائده منحى إيقاعيًا طوياًل يف األغلب وإن تفاوتت شدته بتفاوت املواقف 
النفسية التي وقفها ابن محديس يف مسريته كشاعر غريب مل يكن يف قاموس حياته 
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غري مفردات احلزن والبكاء واحلنني ومن هنا جاءت معظم قصائد الغربة لديه ببحور 
شعرية طويلة مكنه انسياب تفعيالتا من أن يناقش حاله هبدوء أو يصف معضلته 
النفسية وصفًا ذاتيًا ويكفي استقراء ديوانه الشعري دلياًل عىل صحة هذا الرأي إذ 
ال مكان للبحور الشعرية القصرية لديه وما ذاك إال ألن األوزان القصرية ال تناسب 
اجلو الشعوري العام الذي كان ابن محديس الصقيل يتحرك ضمنه وسط انفعاالت 

خمتلفة من احلزن واحلنني واليأس ممزوجًا بأمل العودة الضعيف. 

جعلها  إذ  محديس  ابن  قصائد  يف  أثرها  شعرية  جتربة  للغربة  كان  بنائيًا  رابعًا: 
مصداقًا واضح الداللة عىل املقولة النقدية التي ترى أن التجربة الشعورية الصادقة 
جتعل القصيدة تعرب عنها بمضمون واحد فإن )اشتملت عىل مضامني وموضوعات 
التي وردت مفردات  القصائد  القليل من  متعددة مل تكن جتربة كاملة()74(،فسرتى 
الغربة لدى الشاعر  الرثاء إطارًا عامًا)75(، جاءت قصائد  الغربة يف إطار املديح أو 
األندليس لتدور حول مور مضموين أساس هو الكشف عن التجربة الشعورية التي 
عاشها ابن محديس يف غربته وتنوعاتا املضمونية املختلفة فانقطاع الكتب الواردة 
الثائر  إليه من أحبته يشكل موضوعـــًا مستقاًل لقصيدة كاملة يبدو النفس احلزين 
عىل الزمان واضحًا يف أثنائه عرب خطاب لألهل واألحبة يقول فيه: )من الطويل(: 

لقائنــــا  اتصال  الكتب  يف  كان  إذا 
علــــى  مطبوعة  األيــام  كانت  وإن 
رســـــالٍة  سطور  عنا  تقطعوا  فال 

انقطاعـها  يف  موجع  فـــراٍق  فكل 
طباعها  بنقل  يل  مــن  فقل  ــاليف  خ
سامعها)76( يف  أشخاصكم  يل  متثل 
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 وأسلوب اخلطاب يبدو أقرب األساليب إىل ذات ابن محديس وباألخص حني 
ينوي الرد عىل اتام قومه له بالنكوص )77(، واهلرب عن الوطن يف وقت عصيب 
يصدر عن  وإنام  املضامني  متعدد  بنص شعري غري  ابن عمته  به وهو خياطب  يمر 

نفس تأثرت بأنباء األرض واألهل فجعلته ختاطب قريبا هلا بالقول: )من الوافر(

 

 

ويتكرر اإلطار املضموين املوحد يف قصائد الرثاء التي سجلها ابن محديس فكام 
ابنته  أبيه حول موضوع واحد)79(، جاءت قصيدته يف رثاء  دارت قصيدته يف رثاء 

لتسلك ذات املنحى وفيها يقول: )من الطويل(

النهاية  بقرب  املتنامي  وإحساسه  غربته  خضم  يف  قومه  الشاعر  خياطب  وإذ 
لذلك الوطن الذي تركه وراءه فإنه يفرغ نفسه لقضية واحدة فرضها جو شعوري 

يعـــوق  لــقــائــكــم  عـــن  ــاب  ــط خ
زمــــــــــــــان  يل  يـــقـــدر  أن  ـــــدر  أأق
عــــدو  ــل  ــي ل ــا  ــدن ــع ب فــيــقــبــض 
نفسـي  مـــثـــواك  إىل  حــنــت  ــقــد  ل

الــعــــــــقـــــوُق بـــه  ــاط  ــن ي ــيل ال  ــث وم
خليـــــق  ــا  ــن ــت ــف ــإل ب ــق  ــل خ ـــه  ل
ــا يـــوم صــديـــــــــــُق ــن ــرب ــســط ق ــب وي
تتــــوُق)78( ــن  وط إىل  كــمــرزمــة 

النبـل  غــرض  يف  األيـــام  مــن  ننام   
غفالتــم  يف  للقوم  فرغت  ــد  وق
مجيعـه  يفنى  العلوي  الــعــامل  أرى 
خلقه  قبل  من  كــان  ما  عىل  ويبقى 

فنستحيل  منها  الصاب  بمر  ونغذي 
شغل  يف  وتصبح  متيس  هبم  حتوف 
السفـيل  العامل  من  الدنيا  خلت  إذا 
إله هدى أهل الظاللة بالرســــل)80(
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واحد ال مكان للهزل فيه ومن هنا وجدناه يقول: )من الطويل(: 

الصقيل  الشاعر  عند  الوطن  إىل  احلنني  أشعار  اإلطار  هذا  عن  تتخلف  وال 
فمضامينه التي تقع يف اإلطار املوضوعي العام لقضية الغربة تندرج يف نامذج شعرية 
مستقلة ال تداخل فيها مع مضامني أخرى ال صلة هلا بالغربة من قريب أو بعيد ومن 

األمثلة عىل ذلك قصيدته التي يصور فيها نكبة وطنه فيقول: )من الطويل(

 

ابن  عاشها  الني  الشعورية  التجربة  أن  هو  أخريا  إليه  الركون  يمكن  الذي 
محديس الصقيل يف نأيه عن وطنه وغيابه املستمر عن أهله مع تواصل أخبارهم يف 
الوصول إليه أن تلك التجربة منحته ميزة أساسية متثلت يف أنه فاق غريه من شعراء 

بني الثغر لستم يف الوغى من بني أمي 
دعوا النوم إين خائف أن تدوسكـــم 
مديــــرها  يسعى  املوت  بأم  وكأس 
كرهيـــــٍة  نحو  اخليل  وجوه  فــردوا 

إذا مل َأُصْل بالعرب منكم عىل العجم 
احلــلم مع  ــاين  األم يف  وأنتم  دواٍه 
الكـــرم  بابنة  حثها  كأس  أهل  إىل 
مرصحة يف الروم بالثكل واليتم )81(

العرامسا  نزجي  اهلــم  طويل  ألمــر 
ــر بــالــبــيــداء عــيــنــًا شــــواردًا  ــذع وت
مطابقًا  البديع  احلسن  ترى  عذارى 
التي  الــعــربة  أطلق  دعني  أعـــاذل 
الذي  الشجن  إىل  آوى  امــرؤ  فــإين 

السباسبا أخفافهن  بنا  وتــطــوي 
ــســا  ـــاألحـــداق عــيــنــًا أوان ــر ب ــذك ت
ــســا  وجمــان خــلــقــه  يف  ألنـــواعـــهـــا 
حابسا الصرب  أمجل  من  هلا  عدمت 
وجدت له يف حبة القلب ناخسا)82(
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املواقف الوطنية أو شعراء من الغربة يف األندلس بأن إحساسه بالوطن كان قوي 
اجلذور راسخًا ال يموت وإن احتجبت صورته بني احلني واحلني فيام يعاجله الشاعر 
من شؤون احلياة إذ ليس بني الشعراء من عاش عىل ذكرى وطنه كام عاش هو ألن 
لوعة الفراق املبارش عند أولئك هي التي أذكت نار الشعر ثم مخدت النار وسارت 
احلياة هبم سريها العادي أما ابن محديس فقد ظل غريبًا حيث حل ومل تقدر له احلياة 

أن خيرج عن إطار البعد عن األرض حتى رحل بعيدًا عنها.
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...الخاتمة...

إذا كان ثمة إجياز للنتائج التي ترشحت عن البحث فام يمكن وصفه يف هذا 
اإلطار نقاط عدة أمهها: 

أواًل: إن التجربة الشعورية مصطلح نقدي أشار إليه نقاد العرب القدامى ملامًا 
وإن مل يستوعبوا بوعي نظري كامل معامله بينام اختذه النقد مدخاًل أساسيًا لتعريف 
الشعر حني قال بعضهم اإلبداع الشعري ليس قواًل بمعنى جاء عىل وزن وقافية كام 
نطق بذلك قدامة بن جعفر وإنام هو تعبري عن جتربة شعورية بلغة موحية وإذ يكون 
تقف  متعددة  مفزات  ثمة  فإن  القصيدة  بناء  يف  احليوي  دورها  التجربة  تلك  ملثل 
وراءها متباينة بني شاعر وآخر كاملعايشة احلسية للتجربة أو مشاهدتا عيانًا أو تلقي 
األنباء عنها وأيًا كان حال تلك املحفزات فاملهم يف هذا املجال درجة تأثر الشاعر هبا 
ألهنا هي التي حتدد قدرته عىل صياغة األمجل فنًا واألقدر موضوعًا عىل التعبري عن 

هذه القضية أو تلك.

الشعراء  من  واحدًا  كان  الصقيل  محديس  ابن  إّن  القول  يمكن  تأرخيًا  ثانيًا: 
القالئل الذين عاشوا غربة حقيقية امتدت لتشمل اجلزء األهم من حياته فقد ولد 
يف صقلية فنسب إليها ولكنه غادرها إبان رصاعها مع الروم ناجيًا بنفسه أو يائسًا 
من النرص فتوجه إىل إفريقيا ومنها اىل األندلس حيث ارتبط باملعتمد بن عباد أمري 
اشبيلية وواضب عىل مدحه حتى سقط حكمه عىل يد املرابطني فكان ذلك احلدث 
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وما جرى فيه عىل الشاعر بداية لسلسلة من االنتقاالت املضطربة التي أفضت بابن 
محديس إىل أن يكون شاعرًا مغرتبًا مل يكن ليثبت يف مكان حتى يغادره إىل آخر وسط 
أجواء من األمل يف العودة إىل الوطن مل يستطع الشاعر أن يرتمجها واقعًا ملموسًا 
فكان أن تويف يف إفريقية وقد جاوز الثامنني عامًا غريبًا عن أهله وأرضه ووطنه ومن 
هنا يمكن القول إنه مل يعش الغربة جتربة شعورية هامشية شغلت حيزًا صغريًا من 
حياته يف خضم مسرية طويلة من األحداث التي مل ختل من هدوء يف وطن هنا أو 
استقرار بني أهله هناك بل كانت حياته غربة مستمرة غري منقطعة اختارها بنفسه أو 

فرضت عليه قهرًا فواكبته حتى هناية عمره الطويل.

مستمر  راسخًا  واقعيًا  خطًا  الصقيل  محديس  ابن  لدى  الغربة  كانت  كام  ثالثًا: 
فرض  املعامل  واضح  شعريًا  موضوعًا  أيضًا  لديه  كانت  الطويلة  حياته  يف  احلضور 
حضوره عىل ديوانه عرب قصائد خمتلفة توجه بعضها بالشكوى والتذمر من النأي عن 
األرض والوطن وصور بعضها اآلخر ما جرته التجربة املرة عىل الشاعر من شيب 
نقض شبابه ومن مكابدة نقضت سري حياته والغربة يف كل ذلك ليست إحساسًا 
داخليًا مبهاًم يميل الشاعر إىل وصف جتلياته دون ترصيح وإنام هي معضلة إنسانية 
بسعة  إهنا  بل  فيها  لبس  ال  رصحية  بلغة  فيشخصها  كاماًل  نظريًا  وعيًا  يعيها  قائمة 
مساحة حضورها لتتعدى ملها اخلاص يف تكوين القصيدة املوظفة هلا لتتداخل مع 

مضامني أخرى تبدو بعيدة عنها كاملدح أو الرثاء.

رابعًا: تنوعت مفزات التجربة الشعورية لدى ابن محديس وهو يصف غربته 
املعايشة  كانت  فبينام  التجربة  تلك  إطار  يف  تدخل  التي  املضمونية  املفردات  بتنوع 
احلسية أو املكابدة احلقيقية املحفز األساس للجو الشعوري العام الذي رافق قصائد 
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الغربة لدى الشاعر الصقيل جاءت املحفزات األخرى كاملشاهدة احلسية للحدث 
وراء  لتقف  تفاصيله  سامع  أو  الشاعر  ذات  عن  اخلارجية  املوجودات  يف  متجسدة 
أو  عدوه  يقارع  وهو  الوطن  حال  لتصور  لديه  الغربة  ملرشوع  التفصيلية  املضامني 
بكاء أحبته املفقودين هناك وكلها مضامني امتزج يف صفها اخليال بالبناء املجمل يف 

صياغة صور ال أقل من أهنا كانت معربة إىل حد بعيد. 

ابن  لشعر  الفنية  الصياغة  عىل  أثرها  شعورية  جتربة  الغربة  تركت  خامسًا: 
بتجربته االغرتابية  ترتبط مبارشة  بمفردات  لديه  القصيدة  لغة  ازدمحت  إذ  محديس 
التي توزعت عرب مسارات البكاء عىل األرض والتعبري عن الشوق ومتابعة احلدث 
الوطني والدفاع عن الذات ويف إطار إحساس الشاعر اليقظ بتجربته مل يكن أمامه 
إال أن يتجاوز حاجز املقدمات التقليدية التي توجه إليها غريه من الشعراء فنجده 
يف  والتامسك  املوضوع  معاجلة  يف  املبارشة  روح  عليه  تغلب  فني  بناء  إىل  مال  وقد 
ابن  الوطن يف شعر  املوسيقي جاء  املستوى  منه وعىل  اخللوص  والتأثري يف  عرضه 
محديس بإطار إيقاعي رتيب مل يتوشح برداء البحور القصرية أو املجزوءة وألن اجلو 
الشعوري كان مسيطرًا عىل الشاعر يف غربته لذا جاءت معظم قصائده االغرتابية 
محديس  ابن  لدى  الشعورية  للتجربة  الفني  احلضور  مدى  عىل  واحد  بموضوع 
لصياغة قصيدة  األهم  – املقدمة  احلديثة  النقدية  النظرة  – وفق  باعتبارها  الصقيل 

متكاملة من الناحيتني املوضوعية والفنية معًا. 

.................................................
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... المصادر والمراجع ...
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...ملخص البحث...

عند  األدبية  للكتابة  امُلنَتـج  املعريف  الوعي  أبعاد  رصد  إىل  البحث  هذا  يسعى 
الثقايف  الفضاء  بني  جيمع  وعي  وهو  الشهيد(،  )زيد  العراقي  والروائي  القاص 
واإلنجاز الرسدي له، ألن الكتابة لديه مل تتولد من فراغ معريف وثقايف بل ثمة عوامل 

تفاعلت مع بعضها لتدفع هبذا اإلنجاز، منها ما هو ذايت ومنها ما هو موضوعي. 

لذلك كان حراك الواقع الثقايف املتمثل نصّيا يف أعامل الشهيد بمثابة مرك مهم 
انبثاقا من رؤية خاصة للعامل، هي يف حقيقتها جتربة  الفني  يتناوب مع هم اإلنتاج 
االنفتاح عىل الذات؛ الذات التي تعمق النسق الكتايب وترسخه يف الوعي من خالل 

التأمل الدقيق. 

وهبذا اندرجت لديه رضوب كتابية خمتلفة حتت مفهوم )وعي الكتابة(، انبثقت 
من فهمه وبنيته املعرفية للعامل، وقد حتددت هذه الرضوب )بالكتابة املنهزمة( التي 
عن  بعيدًا  مكانًا  لنفسها  اختطت  التي  املحايدة(  و)الكتابة  كثريًا،  الواقع  تأملت 
املؤلف  ذات  مع  إال  تتفاعل  ال  بيضاء  كتابة  بحق  فكانت  والواقع،  األيديولوجية 

ووعيه اخلاص. 
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...مدخل...

الكتابة تواصل مضاد 

متتاز الكتابة األدبية عن غريها من أصناف الكتابات املعرفية بقدرتا العالية عىل 
حتويل اخليال املجرد والرؤى املنظورة إىل واقع مادي مسطور أفقيًا للداللة عىل وعي 
منها  الفرنيس  النقد  احلديثة وال سيام  النقدية  النظرية  أّن  نجد  لذلك  إنساين معني، 
التحليل والتأمل  املركزية يف  البؤرة  الكتابة األدبية اهتاممًا خاصًا كوهنا متثل  أولت 
والتصنيف؛ مما جعل ناقدًا بنيويًا بارزًا مثل )روالن بارت( أن يصفها بأهنا متجذرة 
دائاًم يف ما وراء لغة، إهنا تنمو مثل بذرة، وليس مثل خط. إهنا تبدي جوهرًا وتدد 
بإفشاء رس. إهنا تواصل مضاد)1(، بمعنى أّن هناك وعيًا ذاتيًا يتوارى خلف الدعامة 
املادية للكتابة واملمثلة برموزها التعبريية )احلرف، الكلمة، اجلملة(، أي أهنا شفرة 
االجتامعية  والفئة  بالتاريخ  مكومة  وهي  الذايت  واالختيار  األسلوب  عن  تعبريية 

واأليديولوجية بوصفها داللة عىل انتامء العمل األديب إىل حلظة تأرخيية خاصة)2(.

إّن وعي الكتابة الذي وصفه بارت )بالتواصل املضاد( ملا له من قدرة عىل تكوين 
ذاته النصية، هو يف حقيقة األمر خماض أفكار كثرية تصارعت فلسفيًا ومعرفيًا وثقافيًا 
للوصول إىل هذه النتائج، فمنذ نظرية )أفالطون( املثالية التي جتد املعاين هي ماكاة 
ملحاكاة عامل املثل وهي عنده يف سياقها الشعري أقاويل ختييلية)3(، وهو نسق خيلو من 
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الكتابة لكنه بداللة املعنى يعرّب عن الوجود ببعد رابع يتمثل بالكتابة كام يذهب إىل 
ذلك الفيلسوف اإلسالمي أبو حامد الغزايل)4(، وهذا ما اتضح بشكل أوسع عند 
)أرسطو( يف أثناء حديثه عن املحاكاة من خالل ما سامه )طريقة املحاكاة( يف الفنون 
التي تتم فيها املحاكاة بالوزن والقول واإليقاع، إما بواحد منها عىل االنفراد أو هبا 
مجيعًا)5(، فالقول شفاهيًا يف الفلسفة الغربية القديمة هو الكتابة النصية التي احتفت 
أمهية  الدالة عىل  إشارته  منذ  أرسطو  أكده  ما  احلديث، وهذا  العرص  الفنون يف  هبا 
منظومة،  أو  منثورة  وحدها  باللغة  حتاكي  التي  الصنعة  أما  بقوله:  الكتايب  الوعي 
النظم ما يكون يف مجلة أعاريض جمتمعة، ومنه ما يكون يف جنس واحد من  ومن 
الفلسفة  تاريخ  أن  جيد  دريدا(  )جاك  اللغوي  الفيلسوف  أّن  غري   ،)6(األعاريض
اللوغوس )الكالم(  الكتابة منذ أفالطون، لذا فهو يعارض بني  الغربية قد جتاهل 
والكتابة وحيدد مفهومه عنها بفهم خاص للعالمة، وللغة بوصفها دااًل ومدلواًل، 
لذلك ينطلق من فهم )فرديناند دي سوسري( الذي يعتمد الكتابة النصية)7(. لكنه يف 
الوقت نفسه يفكك خطابه الذي يؤكد فيه أّن اإلشارة يشء اعتباطي، وجيد أّن هناك 
تناقضًا بني الكتابة والكالم أي ال جيوز اعتامد الكتابة عىل وحدة الفكر – الصوت 
– الصوت)8(، وهلذا تغدو الكتابة عنده  وأهّنا جمرد صورة تعتمد عىل وحدة الفكر 
بوصفه  الكتابة  فعل  فيتحقق  موجود،  هو  عاّم  واالنفصال  التناهي  لتحقيق  وسيلة 
كيانًا ذا خصوصية ال يعيد الواقع وال خيتزله بل هو قادٌر عىل إنتاج واقٍع جديد إىل 
الوجود)9(، ومن هنا تتحقق يف الكتابة سمة االختالف التي كثريًا ما دافع عنها )جاك 
دريدا( يف أعامله النقدية)10(، بينام جيد الناقد البنيوي )تزفيطان تودوروف( أّن الكتابة 
تتحدد معرفيًا باجتاهني عام وخاص، فأّما العام فيتحّدد يف كل نسق سيميائي مرئي 
ومكاين، وأّما اخلاص فيتحدد بالنسق اخلطي لتدوين اللغة)11(، وإىل رأي قريب من 
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ذلك يذهب الناقد )جوناثان كلر( حينام أكد أّن الكتابة تقدم اللغة بوصفها جمموعة 
متواصلة من العالمات املرئية التي تعمل يف غياب املتكلم)12(.

وعليه فقد حدد الفكر احلديث نظامني لتوضيح طبيعة الكتابة، األول هو نظام 
من األصوات، أما الثاين فهو نظام من الرموز الدالة عىل هذه األصوات)13(، ونحن 
نؤكد هنا نظامًا ثالثًا يتصل بوعي الكاتب املبدع الذي من خالله تستطيع الكتابة أن 
التي  الواعية  احلاالت  باستثناء  كاتبها  لذات  مفارقة  نصية  ذات  وهي  ذاتا،  تكّون 
يتوجه فيها )املعنى األديب( يف النص نحو قضايا واقعية ومعرفية يتقصدها الكاتب، 
بنصه،  الكاتب  عالقة  ضوئها  يف  تتحدد  اجتامعية  منظومة  )الكتابة(  تغدو  بحيث 
وهبذا يتواءم األسلوب واللغة مع رؤية الكاتب وبحثه الدؤوب عن دالالت مجالية 

ضمن هذه املنظومة املكونة أصاًل من ذاته ووعي الفئة التي يمثلها.

فصيغة الكتابة، هنا، تتحدد خارج ذاتية املؤلف / الكاتب هلذا أكد روالن بارت 
أّن الكتابة منحدرة من ذات مغايرة للذات الفردية تتأكد صريورتا من تشابكها مع 
التاريخ، ألهنا متّثل العالقة بني اإلبداع واملجتمع مما جيعلها )جمااًل لرصد تطورات 
الوعي وحتليل جتليات األيديولوجيا ألهنا، يف خصوصيتها وحريتها تالمس التاريخ 

وتتفاعل معه()14(.

الخطاب السردي وأنماط الكتابة 

النتائج السابقة يبدو تعاملنا مع )وعي الكتابة( يف اخلطاب الرسدي  يف ضوء 
واملتمثل  له  الفكري  الوعي  أبعاد  منطلقًا من رصد  الشهيد،  زيد  العراقي  للكاتب 
عن  املعربة  الواقعية  بالرؤية  ومرتابطة  متداخلة  ملقاييس  خاضع  بإدراك  نصيًا 
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املثقفة  الفئة  عن  ينوب  اجتامعي  بوعي  مرتبط  فعل  حقيقته  يف  هو  مأزوم  فعل 
جتاوز  ألنه  متداخلة  ملقاييس  خيضع  إدراك  )الوعي(  ألن  احلديث،  جمتمعنا  يف 
التارخيية  باللحظة  ومرشوط  نسبي  فهو  لذا  الواقع،  يف  واحلواجز  لإلحباطات 
ناقدًا  كتابيًا  أسلوبًا  الشهيد  الوعي يف خطاب  يفرض هذا  لذلك  التي جيتازها)15(، 
للعامل  رؤيته  مع  بالرضورة،  ويرتبط،  اخلطاب  هلذا  البنائية  املكونات  يف  يتمظهر 
الرسدي  أدبه  يف  السيميائية  العالمات  خالله  من  يفهم  دالليًا  تأوياًل  متثل   كوهنا 

عند  الكتابة  تكون  وهبذا  مفتوح(  نص  جدًا،  قصرية  قصة  قصرية،  قصة  )رواية، 
الشهيد، بوصفها فعاًل إنتاجيًا، مفهومًا معرفيًا يتبنى اللغة الواعية ألهنا متثل أساسًا 
يتداخل فيه الذايت )رسد منثال من التجربة( واملوضوعي )رسد منثال من املعاينة( 
ملا حتويه من دالالت، فالعالقة بني الكتابة والسياق املرجعي ليست عالقة مبارشة 
واملتلقي  اللغة  مثل  والثقافية  املعرفية  والسياقات  الوسائط  تعتمد  عالقة  هي  بل 
إاّل بام هو متعلق  القراءة وأبعادها؛ وأّن ذلك ال يتم بأسلوب صحيح  ومستويات 
انبثاقًا من رؤية خاصة هي يف حقيقتها  فيه)16(،  املرتسخ  والواقع  النص  بمكونات 
جتربة االنفتاح عىل الذات؛ الذات التي تعمق النسق الكتايب وترسخه يف الوعي من 

خالل التأمل الدقيق. 

وهبذا يندرج حتت مفهوم هذه التجربة أنواع كتابية خمتلفة يف عامل الشهيد تفّعـلها 
لديه الطبيعة االجتامعية للغة التي حتتفي هبذه األنواع من الكتابة، ولكل واحد منها 
أعرافه وشفراته اخلاصة)17(، لذلك فقد انبثق هذا العامل بوعي ورؤية ارتبطا مع هذه 

األنواع بدرجتني من الكتابة:
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األوىل: تتمثل بدرجة الكتابة املنهزمة وهي متثل الكتابة السائدة لديه ويمكن 
مالحظتها يف نتاجه القصيص.

البيضاء  أو  املحايدة  الكتابة  بدرجة  فتتمثل  حقًا،  يدهشنا  ما  وهي  الثانية:  أما 
)الدرجة الصفر كام يسميها بارت( ويمكن مالحظتها يف النصوص املفتوحة وبعض 

قصصه القصرية والقصرية جدًا. 

الكتابة المنهزمة

الرسدية وانطالقها من  املنظومة  بارتباط  الكتابة  النوع من  يتحدد مفهوم هذا 
رؤية مأساوية للعامل، فرضت عليها بنية خاصة تتمثل بأنساق مجالية استقت وعيها 
من واقع ثقايف ومعريف مرير، فكانت أدبًا مستلبًا، وأنتجت بطاًل مهزومًا مسلوب 
اإلرادة يتحطم أمام رشطه امليتافيزيقي، وهذا يفرض سؤالني متداخلني ال بد منهام: 
يتحدد  كيف  فيه؟  املركز  اهلدم  يمثل  مفكك  واقع  ضوء  يف  الكتابة  تتشكل  كيف 
وعي الكاتب يف ظل منظومة سلطوية متحو األنساق الفكرية املعارضة هلا؟ فهذان 
السؤاالن يمثالن بؤرة معرفية لفهم الوعي الذي أنتج روايتي )سبت يا ثالثاء( و 
أحداث  تتخلله  واحد،  روائي  بمثابة عمل  ُتعّدان  اللتني  تنتظر(،  )فراسخ آلهات 
العراق،  يتممها خارج  وآخر  العراق  داخل  منها  يتم جزء  واحدة  بوتقة  تصب يف 
كام   – الكتابة  من  نوع  وهي  والسلطة،  والعنف  احلرب  زمن  يف  كتابة  معا  ليمثال 
املجتمع  التاريخ حركة، وما هو يف  ملا هو يف  النقد  – تستبطن  العيد  يمنى  ترى د. 
عىل  وسيادته  حريته  يف  اإلنسان  ختص  التي  القيم  جمموعة  يف  النظر  وتعيد  وجهة، 
يا ثالثاء()19( يتمظهر  زمنه وفاعليته يف إمكانية خيار حياته)18(، ففي رواية )سبت 
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العنوان بوصفه دااًل عىل وعيها النيّص الذي حيدد مسار الرسد ووجهته نحو هناية 
متومة، حيث يغدو الزمن )السبت(، )الثالثاء( مركًا للرصاع اخلفي ليس يف نفوس 
بفعل وحيش  فيه )نجاة(  ُتغتصب  الذي  السبت  السارد،  الشخصيات بل يف نفس 
كان سبتًا مشهودًا، غاص برتسبات  ذي داللة رمزية تتهدد بخفاء عنف السلطة: 
دقائقه مأخوذة بلذاذة غري جمربة إثر حركات يدين دافعة أعضاء جسد متوتر داللة 
الرفض، إشارة عدم الرغبة يف تلويث صحائف طهر ناصعة لكن املتعاطف القادم 
يقبض  ديناصور،  يقدم وجه غوريال، وخمالب ضبع، وجثامة  إسداء معروف  عىل 
عىل اليدين، يكم الفم، يامرس إزالة العوائق من مالبس خارجية وداخلية مصحوبًا 
بالرفس والرضب والتخديش وكلامت تديد مدافة بالقتل حتى املوت / بالفضيحة 
/ بحرق املوجودات...)20(، ولعل هذا املشهد الصادم ملتلقي الرواية يمتد بخيوط 
يف  احلرب  بفعل  ارتبطت  التي  احلادثة  الثالثاء،  حادثة  يمثل  الذي  للمشهد  خفية 
بالدنا، هي اآلن فاقدة لكل يشء إاّل ذاكرتا املشتعلة جتسد وليدها ساعة أبرصته 
السابقان  الطريق بعد حلول كارثة ثالثاء اجلرس)21(، فاملشهدان  مفرقًا عىل قارعة 
يؤكدان ما زعمناه بأن وعي الكتابة يتبنى لغة يتداخل فيها الذايت من خالل رؤيته 
الرمزية املمثلة باالغتصاب إىل جنب املوضوعي من خالل استلهام وماكاة الواقعي 
ممثاًل باحلرب، أي أنه لكي يصل إىل حل مرٍض لنزاعاته الداخلية والوصول إىل فهم 
بأسلوب  الروائي تطويعها  الواقع، حياول  دالة يف  وإدراك معني؛ يبحث عن معاٍن 
 ،response مجايل لتوصيل هذا الفهم إىل املتلقي، ألن الكتابة يف حقيقتها استجابة 
وأفكاره  وآرائه  موضوعاته  خالل  من  الكاتب  عنها  يعرب  ذاتية  شخصية  نظرة 
وتذكراته، مستعماًل خمزونه من الكلامت ليحاول أن يستحرض، أو يستثري، استجابة 
وهي  فنيًا،  شكاًل  ويكّون  ذاتيًا  واٍع  خيايل  نمط  األدبية  فالكتابة  قارئه)22(،  لدى 
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استجابة للحياة)23(، وهبذا يتأكد القول الذي أصبح بدهيية نقدية بأن الكاتب جيب 
أن ال يقف عند حدود الواقع بوصفه إحصائية ثابتة ال يمكن جتاوزها بل عليه أن 
يضفي عىل عامله من ذاته بام يتجاوز حدود املرئي من دون االستغناء عنه، فاألدب 

يف ظل الكتابة يكون كينونة قائمة بنفسها وهو جتربة معاشة)24(. 

ال  نفسه  الوقت  يف  لكنها  ذاته  من  كثريًا  تنهل  الشهيد  عند  الروائية  فالكتابة   
تتوانى أن متتص رؤيتها من واقع يتقصده، ولعل حادثة الثالثاء املروعة يف الرواية، 
ما هي إال معادل موضوعي ملا حيتدم من رصاع يف وعي الكاتب؛ جاءت كلامته معربة 
)عريان(  عنه، حيث  بأسلوب خفي مسكوت  عنه  يعرب  مرير  واقع  ودالة عىل  عنه 
امُلغتِصب رمز السلطة )ونجاة( رمز للحرية املكبوتة بفعل احلروب والسلطة، لينتج 
عن اجتامعهام معًا )حادثة االغتصاب( مولود مسخ هو حرية مكبلة ال تصلح للحياة 
الكريمة، لذا انتهت حياة نجاة بفعل رمزي )االنتحار غرقًا( ماولة للحصول عىل 
الطهر والنقاء، مما يعيد إىل األذهان هناية رواية )بداية وهناية( لنجيب مفوظ حينام 

يبدو )املوت غرقًا( أو االنتحار هو ماولة للرفض والتطهري. 

 إّن ما يبدو عنيفًا ومعقدًا يف زمن خمترص يف رواية سبت يا ثالثاء، يبدو خميفًا 
آلهات  )فراسخ  رواية  يف  املأزوم  الوعي  عىل  الدالة  للكلامت  تعاطيه  يف  ورصحيًا 
تنتظر( التي حتاك حبكتها يف ظل الظروف نفسها التي أحاطت سبت يا ثالثاء وكأهنا 
اجلزء الثاين املكمل هلا، حيث ينتقل فيها الرصاع مع السلطة إىل خارج العراق، وهبذا 
يبدو العراق مركزًا لذاكرة الراوي والبطل )مبدر داغر( ومما يدل عىل وعي الكاتب 
يف معارضته للسلطة هو )األسلوب الرسدي( يف الروايتني، ففي سبت يا ثالثاء التي 
تنحرص أحداثها داخل العراق يف زمن قصري مدد يسود الرسد سارد خارجي هييمن 
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عىل الشخصيات ويصادر حريتها يف الكالم والتفكري، وهو هبذا دال عىل السلطة 
اجلاثمة عىل الصدور، السلطة التي متنع ليس الكالم وحده بل حتى التفكري، بينام يف 
فراسخ آلهات تنتظر نجد أن زاوية الرسد تتغري ويتغري معها الصوت السارد، من 
سارد خارجي يصف عن بعد إىل راٍو من داخل احلدث ممثاًل بشخصية )مبدر داغر( 
الشخصية املثقفة التي يتعرف من خالهلا املتلقي عىل أزمة الفئة املثقفة يف ظل واقع 
قرسي مهيمن ممثاًل باحلروب والسلطة العنيفة واحلصار االقتصادي، »ها أنا أخرج 
من جديد. أبرُح مواطن الدفء، خملفًا ورائي جبااًل متزامحة من التهالكات، حاماًل 
عىل كاهل الروح رغاوي متناسلة من الكوارث املتهافتة واحلروب اخلارسة واألسى 

املهول.. أخرج وال أدري كيف خرجت !!« )25(.

فالكاتب يميل إىل البوح الذايت يف روايتيه ليحيل جزءًا كبريًا منهام إىل مفهوم 
السرية الذاتية، فهي سرية تتعلق بوعي الذات لكنها ال تبارح واقعها، فبقدر ما تعلنه 
كتابات السرية ))عن معتقدات كتاهبا ومساعيهم لتربير جهودهم اخلاصة لتحقيق 
حتوالت شخصية أو عامة، فإهنا غالبًا ما تفصح أيضًا عن مزاج ما ملرحلة قلقة ما بني 
عاملني، أحدمها حيترض واآلخر يعجز عن الوالدة(()26(، فرواية سبت يا ثالثاء تعلن 
رصاحة عن تداخل وعي الكاتب مع وعي السارد فيها، بحيث تأيت الكتابة دالة عىل 
ما يرومه من أفكار ))تقول مناهي هامسة يل أنا الكاتب((، ))مل أهدأ أنا الذي أكتب 
رواية تدور أحداثها يف مدى زمني ال يتعدى الساعات((، ))وأكرر أنا الروائي(( 
وهو ما نالحظه أيضًا يف رواية فراسخ آلهات تنتظر من خالل التداخالت الرصحية 
بني حياة بطل الرواية وحياة الكاتب من تعرض للسلطة والسفر والعمل يف جمال 
بل نشاهدها  بذلك أحداثًا رسدية متالحقة  نقرأ  األدبية وغريها، فنحن ال  الكتابة 
أمامنا، وهذا يؤكد القصدية الواعية للكاتب بالتعبري من خالل الكتابة عن أحداث 
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خاصة وعامة يريد هلا أن تشاهد عالنية، وهو أسلوب يذكر بنصيحة الروائي )فورد 
مادوكس( التي جعلها الروائي اإلنكليزي )جون برين( أساسا مهاًم يف كتابه )كتابة 
الرواية( الذي هو خالصة جتربته يف كتابة الرواية، وهو يؤكد عىل الكّتاب: »اكتب 
دومًا وكأن أحداث روايتك جتري أمام عينيك عىل خشبة مرسح باهر اإلنارة«)27(، 
حيث تتجىل بذلك أمهية قراءة التجربة الذاتية للكاتب التي ال بد له أْن يعود إليها 
دائاًم وبصدق)28(، وهكذا تتكون بتأثري هذا األسلوب الواعي لغة خاصة هي ))لغة 
مكتفية بذاتا ال تغوص إاّل يف امليثولوجيا الشخصية والرسية للكاتب(()29(، لذلك 
نجد أّن الكتابة عند الشهيد تنفتح عىل مجاليات ما وراء الرسد الروائي حيث العناية 
الرصحية بالنسق البنائي وموقع السارد / الروائي وحضـــور املؤلف داخــل النص، 
مما خيفض نسبة أيديولوجية اخلطاب الواقعي داخل النص – أحيانًا – فاسحًا املجال 
أمام التجريب كي ينافس عىل موضع قدم داخل العمل املكتوب، وهو ما وجدنا 
مثيله يف أعامل روائية سابقة ألعامل الشهيد يف األدبني الغريب والعريب عىل حد سواء 
جيد  ألندريه  النقود(  و)مزيفو  سترين  للورنس  شاندي(  )تريسرتام  روايات  مثل 

و)اهلوالء( ملجيد طوبيا و)لعبة النسيان( ملحمد برادة)30(.

بنائها  خالل  من  تبدو  التي  القصرية(  )القصة  كتابة  يف  نفسه  الوعي  ويتمثل 
الواقع  بضغوطات  يتمثل  واحد  هم  جيمعها  منفصلة  ألحداث  مرسحًا  املكثف 
ترسخ  التي  التيه()31(  )فضاءات  جمموعة  يف  كام  السياسية،  واالنتهاكات  والسلطة 
وعيًا كتابيًا يأخذ طابع الذاتية لكنه يتوجه إىل السيايس والتارخيي يف جمتمعنا، ومن 
من  ويبدو  املعلن  والواقع  احلارض  هيجو  ومقدس  أسطوري  هو  ما  استثامر  خالل 
األمل  نحو  الكتابة  ذكريات  توجهها  التي  النفس  يف  حيتدم  شديد  رصاع  ثمة  خالله 
 / قناديل  الكتابة:  وريشة  دثاري،  الصقيع  بالثلج...  جتيش  مجرة  ))أنا  واحلزن 
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تعثر،  يليه  ر  تعثُّ وقنابل وذكريات حروب متالحقة /  أرصفة / غاممات / دخان 
وتوجسات متبوعة بتهجسات.. ضجيج متناسل ملحطات عقيمة أو مرائب قفر(( 
فالكاتب ال يكتفي يف هذه املجموعة بام هو ذايت وحزين جراء جتارب خاصة، بل 
دمج  من  القصيص  رسده  يف  خاصة  شعرية  توليد  نحو  ميثالوجي  بأسلوب  يتوجه 
األسطوري والتارخيي املستقر يف ذاكرة األرض مع ما هو يومي يؤرق ذاته وحيفز 
وعيه عىل رصد األحداث وتومهها رفضًا للحارض املفروض قرسًا يف لغته، فاإلرث 
وفعل  وطقوس  آهلة  من  األسطورية  مكوناته  بكل  الرسد  عىل  هييمن  السومري 
لـ )أنانا(  الفتاة االعتيادية إىل قرينة  اليومي الذي تتحول فيه  تدنيس، ويتامهى معه 
اإلهلة السومرية، ويغدو حدث رسقة اآلثار وانتهاكها أيديولوجية حتيل النصوص 
إىل الواقعي املدنس برتاب االحتالل، وهو هبذا يذكر بتجربة القاص الستيني عندما 
القييس وممود جنداري وفرج ياسني وناجح املعموري(  أخذ كّتاب مثل )جليل 
إىل رؤية واقعية  بام هو واقعي يومي للوصول  املقدس  تدنيس  عىل عاتقهم ماولة 

تتحدد كتابيًا بام يسمى )األسطورة املدنسة(. 

)القصة  شكل  عىل  أيضًا  هييمن  ما  هو  الرافض  االنتقادي  الوعي  هذا  إن 
نالحظ  حيث  املعلقة(  الغرف  عن  )حكايات  جمموعة  يف  سيام  وال  جدًا(  القصرية 
عليها حزنًا رومانسيًا عميقًا تترشب به عنارص القصص، وعىل الرغم من أّن قصص 
املجموعة ال حتيل إىل الواقع بأسلوب مبارش، كام رأينا يف األعامل السابقة، إال أننا 
مع  يتناسب  الذي  والغموض  بالعتمة  الشعور  خالل  من  ذلك  نؤول  أن  يمكن 
موضوعات مثل املوت والعزلة، حيث يؤكد القاص يف مقدمة املجموعة بأنه يكتب 
هلّم وهي  تنفيس  اليومي وهي  يتطلبها  ملّحة  بوصفها حاجة  القصرية جدًا  القصة 
والفقد  اهلجر  آملها  مبعثرة  نفوس  شتات  جتمع  واحدة  بأجواء  متعلقة  عنده  لذلك 



م. خالد عيل ياس

365 العددان األول والثاين ... رمضان 1433# /آب 2012م

الرسدي  البناء  مكونات  مع  واضح  بوعي  يرتبط  دقيق  كالم  وهو  والذكرى)32(، 
أدبية  داللة  ذا  واحدًا  موضوعًا  فيها  القاص  يتخذ  حيث  املجموعة  هذه  لقصص 
رؤية  عىل  دالة  كلية  ببنية  بعضها  مع  متصلة  حكايات  جمموعة  حتتها  تنطوي  معينة 
رافضة للعامل، وهو أسلوب تأطريي يقرتب كثريًا من الشكل الرسدي املوروث من 
التي  الشواهد(  بني  الوجدان  )مراثي  قصة  يف  كام  القديمة،  واخلرافات  احلكايات 
ففي  أخرية(  زيارة  احلزن،  مراثي  وفاء،  )وصية،  هي  حكايات  أربع  حتتها  ينطوي 
قصة )مراثي احلزن( نتلقى رسدًا واضحًا بلغة دالة مقتصدة عىل أفعال متتالية من 
سارد خارجي يرصد عن بعد بأسلوب سينمي دقيق، ويتدخل يف تركيب الشخصية 
لينقل للقارئ مزاجها النفيس يف ظل ظروف حزينة خييم عليها املوت، متخذًا من 
ذلك كله مثااًل يبدو مألوفًا يف واقعنا اليومي هو الزوجة الشابة التي فقدت زوجها 
لكنها  املجيء  يف  العجوز  واظبت  األحالم.  شموس  مثل  وتوارت  األيام  ))هلثت 
كانت تفاجأ عند كل زيارة بحجارة القرب يستوهيا اجلفاف، وبقايا ورود جتاور القرب 

يابسة متكرسة تبعثرها ذيول الرياح(()33(.

ثمة قاعدة أساسية تؤكد أّن األديب يف عالقته بمحيطه إذا ما فرض صلة معينة 
معه، فإنه إما أن يتكيف معه أو يرتد عليه بأسلوب رافض عنيف، مما جيعله أساسًا يف 
تركيب أفكاره وإدراكه املعريف، وهذا ما يمكننا أن نالحظه يف أدب الشهيد الكتايب 
والسيام ما سميناه )الكتابة املنهزمة()34( منه، ألن النص لديه يبنى عىل أساس مجايل 
متكامل ومتناغم مع ذاتية التأليف، واخليال الذي يؤطر اللغة والوحدات الرسدية 
وهو ال حييل رصاحة إىل واقع معني، لكننا يف الوقت نفسِه ال يمكننا أن نفهم رؤية 
فيها،  أنتج  التي  الثقافية  املرحلة  مع  سوسيولوجيًا  نؤوله  مل  ما  دقيق  بشكل  النص 
لذلك نجد شخصياته تتحرك ديناميكيًا من خالل مؤثر خارج عن إرادتا ومرتبط 
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بفعل ادراكي يمتد إىل الواقع بصلة أكيدة، ولعل استخدام شخصية املرأة العجوز 
يف هذه القصة ما هو إال معادل موضوعي لوعي الكاتب نفسه يف نقل ما يريد أن 
يذكره عن موضوع خطري ومهم يف جمتمعنا املعارص مثل املوت، وهنا يكمن نجاح 
نوع  املعرب عن  الدقيق  الرسدي  البناء  نفسها من خالل  تفرض  التي  القصص  هذه 
القصة القصرية جدًا واللغة الشعرية الدالة)35(، وهو ما الحظناه من خالل التعبري 
عن الواقعي واليومي األليم ممثاًل باملوت بأسلوب رسدي رسيايل كام يف قصة )زيارة 
أخرية( التي يصف فيها السارد زيارة إحدى املنكوبات لقرب حبيبها عىل هذه الشاكلة: 
))وإذا تطلعت ترمق القرب وجدت كفًا من عظام صفر وجلدًا أعجف متيبسًا، بدا كام 
لو كان قد شق األرض للتو.. ويف نقطة خرضاء وسط القلب تفرست. اكتشفت ثمة 
فيها كل  انكفأت وانطفأت ومهد  حروفًا مفورة مجعتها وقرأت: »أحبك« حلظتها 
يشء إال من نقطة شقت صدرها وخرجت. طافت حول القلب ثالث مرات قبل أن 
توي وتتحدد مع النقطة اخلرضاء(()36(، فالوعي الكتايب للشهيد يتشكل معرفيًا من 
جتاور الذايت واملوضوعي أي أّن أعامله الرسدية حتتفي برؤية للعامل يتداخل فيها املثايل 
واملادي معًا، فإذا كان )الوعي املثايل( كام حيدده )هورسل( يف فلسفته الظاهرية يكّون 
صورة للعامل من وعي اإلنسان نفسه، وهو ينفي فكرة النظر إىل العامل بوصفه كيانًا 
مستقاًل عن الوعي البرشي وهو يسعى إىل الوصول لواقع جمّسد من خالل خربته 
به)37(، وهو وعي ماثل يف كتابات الشهيد الرسدية والسيام يف الفانتاسيا والتغريب 
)الوعي  فإن  واملبارش،  للواقعي  مغايرة  شعرية  عىل  النصوص  وانفتاح  والغموض 
بني  التناقض  من  أعامله  يف  الرصاع  يتولد  بحيث  مساٍو  بشكل  أيضًا  ماثل  املادي( 
الوعيني خللق صورة متكاملة جتمع بني الذات والواقع، الواقع الذي يمكن مالحظته 
أو  املجتمع  يف  ملعلن  خفية  إحالة  أو  حقيقية  ألحداث  مبارشة  إحاالت  خالل  من 
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مسكوت عنه وهو ما يمثل بتعبري )جاك دريدا( مركزًا أو حضورًا خارجيًا للنص، 
وهذا إدراك يتجىل يف قصته الشيقة )غواية أّمي( التي هي جزء من جمموعة حكايات 
تدور يف معنى أديب واحد حتت عنوان )غوايات(، وغواية أمي قصة حزينة تتوسل 
تقوم  كتابة  إهنا  قاٍس،  اجتامعي  بواقع  املرتبطة  والداللة  واإلحياء  الغموض  لغتها 
عىل احلضور والغياب، إذ يبدأ رسدها الذايت عىل لسان)االبن( وهو ينقل لنا حادثة 
ملجتمعنا  الثقايف  السياق  خالل  من  فهمه  يمكن  معلوم  غري  لسبب  والده(  )غياب 
ظل  يف  والضياع  لالنحراف  رمزًا  األم(  )حضور  يكون  هذا  مقابل  لكن  باحلرب، 
الرسدية  باللوحات  تذكر  االقتصادية واجلسدية، وهي  املستمرة واحلاجة  احلروب 
إنسانية، ))]  بام احتوته من مشاعر  السوداء  اململكة  التي خطها )ممد خضري( يف 
تربح أمي املنزل/ تغيب لساعات ثم تعود مطمة.. شعرها الذي مشطته ورسحته 
نراه أشعث، كدمات سود منبثة عىل زندهيا حتاول إخفاءها  وعقدته قبل مغادرتا 
بارتداء ثوب غري الذي غادرت به [.. مع األيام تبدل تعامل أمنا معنا – قل اهتاممها 
بنا – دعتنا ملالزمة جدتنا.. ويف يوم تركت الدار ومل نسمع – إثر ساعات – رصير 
الباب داللة عودتا..(()38(، إن لغة القصة تدل عىل وعي إنساين مطلع يتكون يف 
هو  كام  الواقع  ليدرك  وخيتربها  ويصقلها  القدرة  يشحذ  الذي  األيديولوجي  أثره 
إيديولوجية معلنة بل هي مسكوت عنها  حتى يف أصغر تفصيالته)39(، لكنه ليس 
إىل عالمات  الشخصيات  والغياب وحتّول  النص من خالل احلضور  تتواصل مع 
دالة، كام وجدناه يف شخصية )األب( التي متثل السلطة املهزومة )واألم( التي تدنس 
جسدها عالمة عىل انعدام االنتامء )واجلدة( التي هي التأريخ الذي يراقب من دون 
أْن حيرك ساكنًا، فالعالمة هنا هي الشكل الرمزي األمثل الذي يقوم بدور الوسيط 
يرتبطان بمرجع معني  الدال واملدلول هنا  فإذا كان  بني اإلنسان وعامله اخلارجي، 
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يرى دي سوسري – فإن املرجع هنا هو الواقع السيايس واالجتامعي املنهار،  – كام 

وهو ما يسميه )إمربتو إيكو( باملظاهر الثقافية للحياة االجتامعية التي تندرج ضمن 
أّن القصة  التيارات احلديثة للسيميائيات)40(، وعىل الرغم من  أقسام العالمات يف 
خترج شكليًا عن األنساق البنائية املعروفة عن القصة القصرية جدًا ألهنا حتتوي عىل 
عنارص مثل احلدث والشخصية والتأزم وحلظة التنوير مثل أية قصة قصرية مكتملة 
البناء، لكنها مع ذلك التزمت التكثيف الشديد واللغة الشعرية اللذين يعيهام القاص 

جيدًا ويتقن استعامهلام يف مثل هذا النوع من الكتابة. 

 وهبذا تتحدد اللغة الرسدية يف كتابات الشهيد األدبية ذات الدرجة املنهزمة، 
بأهنا لغة سيميائية تتجه من اإلنسان إىل العامل أو بالعكس إذ ال يثبت املعنى إاّل من 
لـ  مساويًا  نيص  اخلارج  )اإلدراك(  يكون  بحيث  اآلخر،  إىل  أحدمها  نسبة  خالل 
العربية  للكتابة  مشاهبة  كتابة  وهي  النص)41(،  لذاتية  قرين  هو  الذي  )اإلحساس( 
ألهنا أحيطت بظروف إنتاجية واحدة، فهي كتابة تنم ببنية منهزمة تبحث يف واقع 
مرير، ومتثل اإلنسان ببطل مسلوب اإلرادة ال قدرة له عىل التغيري، كتابة تؤكد مبدأ 
التأريخ  أزمة  تعيش  ألهنا  احلياد  من  قريبة  درجة  نحو  تنزاح  وال  املستلب  األدب 

واأليديولوجية وحتمل وعي فئتها الربجوازية املهزوم)42(. 

الكتابة المحايدة 

الحظنا فيام سبق من قراءة ملكونات اخلطاب الرسدي لزيد الشهيد، أنه حينام 
نحو  يتوجه  فإنه  النص،  ظلهام  يف  أنتج  اللذين  الثقايف  واملؤثر  بالواقع  وعيه  يتعلق 
يبحث يف  متناغم،  بأسلوب  معه  بنيويًا  وترتبط  الواقع  هذا  تعرب عن  منهزمة  كتابة 
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يتوانى عن ترسيخ ذاتيته  األصول اجلدلية لتوظيف اخلارجي ويف الوقت نفسه ال 
وعوامله الداخلية، أما حينام يقل تأثري هذا الواقع موازنة مع نياته الذاتية؛ فإنه يعمل 
الواعية، أي كتابة بدرجة صفر يصفها  النيات  تأثري  إنتاج كتايب مايد يقل فيه  عىل 
روالن بارت بأهنا قد اجتازت مجيع حاالت الرتسيخ التدرجيي بوصفها موضوعًا 
لنظرة أو رؤية معينة أو ماولة لصنع معني فهي موضوع للغياب، غياب الواقعي 
واألسطوري، ففي هذه الكتابة يمكن التمييز بني حركة النفي والعجز عن إنجازه 
إنتاج شكل غري موروث )غياب الكالسيكية( حيث  داخل ديمومة ما تعمل عىل 
تتبع بشغف متزق الوعي ألهنا تنشأ بأسلوب ينفي ذلك)43(، أي جعل األدب يف ظل 
هذه الكتابة قريبًا من احلياد والصمت عىل حافة الزوال من دون زوائد عقائدية حتيله 
إىل أكاذيب ويف الوقت نفسه ال يشري إىل حالة املتحدث مفردًا أو مجعًا وال إىل زمن 
التي تتوسل لغة املحايدة  الفعل يف املايض أو احلارض، إهنا نوع من الكتابة األدبية 

لتكّون شكلها اخلاص)44(. 

لذلك يبدو الشهيد يف هذا النوع من النتاج األديب خملصًا للكتابة نفسها بوصفها 
شكاًل فنيًا خالصًا ومنه يتمرد حتى عىل رؤيته للواقع التي ارتبط من خالهلا بالفئة 
املثقفة عىل أساس ارتباط هذه الفئة بأيديولوجية معينة تبلور مفاهيمها للحياة وهو 
مترد يتبني فعليًا من خالل التمرد عىل مؤسسة اجلنس األديب الرتباطها بفئة اجتامعية 
مددة مثل ارتباط الرواية بالفئة الوسطى مثاًل)45(، وهبذا يتخلص من تبعات الوعي 
)الرؤى  يف  املفتوحة  كتاباته  ولعل  مؤسساتيًا،  ارتباطًا  بالرضورة  املرتبط  املأزوم 
واألمكنة( مثال جيد عىل هذا النوع من الكتابة املحايدة، إذ يتحول فيها إىل مؤرخ 
للمكان الليبي وتكون ذاكرته منطلقًا للتعبري عن نمط حياة حيياه ))يكاد يكون من 
املؤكد، بل اجلزم أّن النص – أي نص – يبقى هالمًا بال أبعاد وال مقاسات إن هو 
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خال من، أو ختىل عن أبجدية املكان.. وال يمكن تصور عامل بمالمح وسحنات إن 
مل يكن للمكان وجود يف تشكله(()46(، حيث تنفتح لغة الكاتب وذاكرته عىل أماكن 
املأزوم  العراقي  باملكان  ارتبطت  التي  الرسدية  ذاكرته  ألفتها  التي  لألماكن  خمالفة 
بفعل السياسة والتأريخ، لذلك يبدو التاريخ ومعه الزمن يف هذه الكتابة ُمذابني يف 
املكان، ألن األسلوب هنا يبتعد عن وعي ليقرتب من خيال ذايت حيفزه مكان الغربة 
حتى يف اللحظات التي يعود فيها إىل التاريخ فهو ال يؤدلج احلادثة إنام ينقلها فقط 
بوصفها جزءًا من هذا املكان، أو إذا انتقل إىل وصف كرنفايل كام فعل يف نص )البحر 
حرب الطبيعة... فضاء الالزورد( عند وصفه لفعل ديني مسيحي، نجده وصفًا خيلو 
من داللة واقعية أو أسطورية ألن اللغة هنا تكتفي بأدبيتها فقط كوهنا كتابة معربة 
عن حالة مايدة ترتبط بلحظة إنتاجها فقط، يقول السارد: » هناك أشعلنا الشموع 
السيد  ووليدها  مريم  التمثال؛   / األم  انتصاب  مّفات  إىل  أوصلنا  سلاًم  وارتقينا 
 / فضفاض  هواء  كرنفال  يف  اليومي  العوم  متارس  أسطوانية  قاعدة  عىل  املسيح، 
قديس / مهيب... عىل اجلدار ومثلام يؤدي املرتقون – معظمهم سياح – فعل الكتابة 
نَّا تاريخ دخولنا الدير)47(، فهذا الوعي اآلين  حفرنا أسامءنا عىل الطالء األبيض، ودوَّ
املرتبط باملكان املالحظ رسديًا يبدو من خالل فعل الكتابة خمالفًا متامًا لوعيه التذكري 
للمكان املسرتجع من الوطن، وعي يدل عىل صمت ألن الكلامت تتوجه نحو شعرية 
خاصة مركزها النص وليس شيئًا آخر غريه، ولعل هذا األسلوب هو ما جيده بارت 
لغة استكفائية بذاتا ألهنا تغوص يف امليثولوجيا الشخصية والرسدية للكاتب)48(، 
لغة مرتبطة بوضعية جديدة له، وهي طريقة وجود صمٍت)49(، وهبذا تتأكد أسلوبية 
احلضور والغياب يف كتابات الشهيد،)احلضور( امُلمثَّل بالنص ومكوناته البنائية؛ و 
)الغياب( املمثل باختفاء الواقعي واأليديولوجي أو املرجعي، وهو ما يضمن صيغة 
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كتابية ال تشري إىل حالة املفرد أو اجلمع وال إىل زمن الفعل حارضًا أو ماضيًا كوهنا 
صيغة مايدة بيضاء)50(، فاألساس يف هذا النوع من الكتابة عند الشهيد الرغبة يف 
الكتابة نفسها وهي لديه، هنا، وعي باملكان ورشوط تأثيثه عىل وفق رؤيته املرتبطة 
بعمق بأسلوب إشاري أو رسدي أو وصفي لألماكن التي يتجول فيها عينيًا أو من 
عنده  تتعانق  وهبذا  يبتغيه،  الذي  األديب(  )املعنى  للقارئ  ينقل  كي  الذاكرة  خالل 
املامرسة  بفعل  ترتبط  التي  البيضاء(  )الكتابة  حيث  بارت،  أقرمها  اللتان  الكتابتان 
اإلبداعية، و)الكتابة يف درجة الصفر( التي حتيل إىل سياق تنظري كتايب)51(، وفضلنا 
أن ندعومها معًا يف هذه القراءة النقدية بـ )الكتابة املحايدة(، ففي نص )زّلة – القلعة 
والنصب( يروي سارده بأسلوب يقرتب من الشفاهية إىل مروي له هو بالرضورة 
القارئ ناقاًل له مشاعره اجتاه إنسان بدوي هائم يف صحراء هذا املكان كان قد سمع 
ينقذه  خمرجًا  له  أجد  أن  مفكرًا  كتبت  عنه.  الكتابة  فقررت  به،  ))كنت سمعت  به 
من حومة البحث املضني، وجتميع اجلامل املبعثرة. بيد أّن ذلك يتطلب مرافقته أو 
متابعته عن كثب(()52(، فالكاتب هنا يعيش مغامرة خيالية عىل الورق يستحرض من 
خالهلا أسامء مشهورة يف هذا املضامر الذي يدور يف جماهل الصحراء واحلياة البدوية 
فذاكرته متعلقة بـ )ابن ماجة( و )املتنبي( و )ابن بطوطة( وهو يكتب عن ذلك كله 
بالصحراء  الروحي  بتبحره  الكوين(  )إبراهيم  أسلوب  الذهن  إىل  يعيد  بأسلوب 
والبداوة، ويؤكد رغبته املستمرة يف الكتابة ))بعدما أزاحتني رغبة القراءة والكتابة 
نحو اهتاممات كتبُت خالهلا نص » املكائد »، وقرأت ما وجدت يف كتيبات صغرية 
احتواها رّف ضئيل عملته تنظياًم لعدد من الكتب املضمومة بحوزيت حتى إذا توالت 
األيام وفرغت مما لدي من خزين القراءة عدُت ملتابعته(()53(، فالسارد يقدم للقارئ 
مّهه األول )القراءة – الكتابة( الذي هو أساس كتابة النص لديه، أما رؤيته واملعنى 
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األديب الذي يقدمه فهام جزء من هذا اهلم وليس أساسًا يتحكم به، لذلك جاء النص 
هنا وباقي النصوص يف الرؤى واألمكنة، خاليًا من األيديولوجية املؤسساتية ألهنا 

ببساطة تبحث يف اللغة نفسها وليس غري ذلك. 

 أما إذا عدنا إىل غياب النيات الواعية للكاتب إلمتام مفهوم الكتابة املحايدة يف 
اخلطاب الرسدي للشهيد، فسنجدها تتامثل مع القانون البنيوي الذي سنه )لوسيان 
غولدمان( وهو يتحدث عن املقوالت بوصفها بنى مرتبطة بالوعي الكتايب، فالعمل 
األديب لديه ))تعبري عن رؤية للعامل، وعن طريقة للنظر واإلحساس بكون ملموس 
مشتمل عىل كائنات وأشياء، والكاتب إنسان يعثر عىل شكل مالئم ليخلق ويعرب 
بني  صغري،  أو  كبري  تفاوت  حيدث  أن  املمكن  من  أن  إال  )العامل(  الكون  هذا  عن 
النوايا الواعية أو األفكار الفلسفية واألدبية والسياسية للكاتب، وبني الطريقة التي 
يرى هبا وحيس العامل الذي خيلقه(()54(، ولعل هذا ما جعل رؤية زيد الشهيد للعامل 
تتغري نحو إحساس مغاير يف بعض قصصه القصرية والقصرية جدًا خالفًا ملا وجدناه 
راسخًا يف عامله الروائي، ففي جمموعة )إش ليبه دش( يتحدد شكل القصة القصرية 
للتعبري عن شعوره للعامل وهو خيرتق أجواًء جديدة، يتلقى فيها من املكان اليمني 
موضوعاته مستثمرًا األفراد واألشياء لتغذية هذا الشعور)55(، ففي قصة )أبو طري( 
معًا  واملوضوعي  الذايت  الشكل  يدمج  رسدًا  مع(  )الرؤية  بأسلوب  القارئ  يواجه 
العراقي  املدرس  السارد والشخصية يف توضيح رحلة األستاذ زكي  حيث يشرتك 
إىل اليمن يف منطقة )ذيبني(، وعىل الرغم من أّن القصة / احلكاية تنطلق من واقع 
عراقي معني ييش به املتن احلكائي ويرتبط مع الظرف السيايس واالقتصادي الذي 
أرغم الفئة املتوسطة يف جمتمعنا عىل اهلجرة بحثًا عن أمل مفقود، إال أننا مع ذلك 
نجد أّن الفعل الرسدي غائب بوصفه عالمة كاشفة للشخصيات من خالل عالقتها 
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هبذا الظرف، لينرصف نحو مفاهيم ختص ثقافة املكان اليمني نفسه ومهوم شخصياته 
ومكوناته كوهنا عاملًا جديدًا ينطلق من وعيه الكتايب الذي فارق نواياه الواعية حول 
الواقع العراقي املأزوم ))ها أنت ترى ذيبني قرية تنأى عن طريق العابرين؛ وقليال 
ما يطأ أرضها غريب. وإن حدث ذلك فأليام معدودات ثم يكون مآله الرحيل((
املجتمع  ميثولوجيا  ليست  فإهنا  بميثولوجيا  ارتبطت  وإن  هنا  للعامل  فالرؤية   ،)56(

ألهنا  بذاتا  مكتفية  ولغة  أسلوب  من  نابعة  ميثولوجيا  هي  بل  إليه،  ينتمي  الذي 
شخصية  تغدو  وهبذا  للكاتب،  والرسية  الشخصية  امليثولوجيا  يف  بعيدًا  تتوغل  ال 
الرجل الغريب يف القصة رمزًا أو دااًل نصيًا لنسق ثقايف معني ليس من نتاج الواقع 
األيديولوجي املحرض للغة زيد الشهيد، إنام هي تنتمي إىل ثقافة أخرى تعد مايدة 
بالنسبة لوعيه الكتايب، كونه هنا راصدًا وناقاًل ملا يراه بأسلوب درامي شيق يتعامل 

مع فكرة أسطرة احلكايات التي يمكن تغذيتها من الرتاث الشفوي ألي جمتمع. 

حكاية  بنقل  الكاتب  نوايا  فيها  تتحدد  التي   )57(ICH IEBE DICH قصة  ويف   
ذات داللة ثقافية مرتبطة بالتداخل الثقايف بني الرشق والغرب واستحالة التواصل 
بينهام، وهلذا يتأكد ما ذهبنا إليه سابقا من أن هذا النوع من الكتابة تسيطر عليه نية 
إنتاج مجايل أكثر من نية البحث يف واقع معني، حيث تقود كتابة العمل إىل تشكيل 

بنية شاملة ورؤية مغايرة ومعارضة لفكر الكاتب ومعتقداته ونواياه)58(. 

يف  جدًا  القصرية  قصصه  يف  الكتابة  درجة  تتحدد  نفسها  الرؤية  تأثري  وحتت   
صحراء  ذاكرته  يف  مكانني  بني  فيها  يوافق  التي  الناده()59(  الصحراء  )فم  جمموعة 
الساموة وصحراء ليبيا، فهو يبتعد عن شعرنة الواقع ومماهاته بالكتابة بحيث يقدم 
نفسه إىل القارئ من خالل االشتغال واالهنامم بالكتابة نفسها، وهو ما متظهر أيضًا 
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يف كثري من اللوحات الرسدية اجلميلة ذات األصول الوجودية يف جمموعة )سحر 
فعل  كل  عن  بعيدًا  كتابته  درجة  تتحدد  الفني  والوعي  احلياد  وهبذا  املسنجر()60(، 
مؤسسايت مأزوم بالواقع، فأضحت لغته موجهًة نحو أسلوب من اإلشارية واحلياد 

الذي يلّمح إىل املعنى لكّنه يف الوقت نفسه ال حيدده مطلقا. 
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...الخاتمة...

 يف ضوء ما سبق من قراءة نقدية لألعامل الرسدية يف خطاب الكاتب العراقي 
الكتابة األدبية، وهل هي حلظة وعي  نتساءل حول رضورة  لنا أن  آن  الشهيد  زيد 
خالصة أو هي مرتبطة بالوظيفة األيديولوجية بشكل حتمي ؟ ولعل ذلك ما توضح 
مليًا من خالل درجتي الكتابة اللتني يمكن مالحظتهام يف عامله انطالقًا من رؤيتني 
بذاتيته واألخرى مادية تعرب عن فهم  العامل، إحدامها مثالية ترتبط  متناقضتني هلذا 
الكتابة  تتفجر يف  التناقض  البنائي، ومن خالل هذا  النسق  داخل  للواقع  خارجي 
األدبية للشهيد أبعاد خاصة متيزه أسلوبيًا عن غريه من الكّتاب، فالكتابة، هنا، تبدو 
الواقع  من  مرًة  يستقي  واعيًا،  فعاًل  تكون  أن  عاتقها  أخذت عىل  كبريًا ألهنا  حتديًا 
فيتمظهر  الذات  مرة أخرى من  مأزوم(، ويستقي  بنائيًا عىل شكل )فعل  فيتمظهر 
بنائيًا عىل شكل )فعل مستقر(، وكال الفعلني يف حقيقتهام مها تأويل واحد خاص 
يمثل الكاتب وفهمه اخلاص للحياة وفلسفتها فنيًا بأسلوب لغوي رصني، مما حتم 

علينا بالرضورة فهم املعنى األديب عىل وفق هذه املعطيات مجيعًا. 

 لقد بدا الكاتب من خالل خمتلف األنواع الرسدية التي أنتجها مسكونًا باألسئلة 
التي تبحث عن إجابات ملا خلف اللغة، لذا بدت لغته شعرية مموهة تنهل من املعرفة 
وتصطاد اللحظات املتفردة يف حياته وحياة اآلخرين، لذلك كثريًا ما الحظنا سامت 
أسلوبية حتكم عامله ال يكاد يفارقها يف أيٍّ من أعامله، فالقصص القصرية كأهنا بذور 
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ألعامل روائية أكرب، واألعامل الروائية ما هي إال مماهاة يف أجزاء كثرية منها لسريته 
وحياته اخلاصة فضاًل عن تكرار املعنى مع تغري الداللة يف أكثر من عمل، كأنه يكتب 
الكتابة  تلك  درجة  بحسب  متباينة  دالالت  ذوات  خمتلفة  كتابات  الواحد  احلدث 

وطبيعتها األدبية.

يف  حارضة  أو  جاهزة  إجابات  عن  بالرضورة  تبحث  ال  األسئلة  هذه  ولعل   
الواقع املعيش بقدر ما ترمي إليه من طرح واٍع لألنساق اجلامدة التي هيمنت عىل 
ثقافتنا وحددت فكرنا املعارص، لذلك هي تبحث فيام تبحث عنه من سعي دؤوب 
حّدها  لتصل  التفاؤل  من  تنطلق  درجة  احلالية،  كتابتنا  تألفها  مل  كتابية  درجة  نحو 
األكرب مع االنتصار، لكن هذا حيتاج مرحلة ثقافية جديدة من تاريخ الكتابة األدبية 
توفرت هلا  ما  إذا  الشهيد  زيد  نتوقع متظهرها يف خطاب  اآلن،  تتوفر حتى  مل  لدينا 
الظروف املالئمة؛ إلنتاج كتابة مضادة فكريًا للسائد تنطلق من الذات لتأخذ مداها 

عند آخر نقطة من العامل، وهنا تكمن مجالية الوعي الكتايب عند هذا األديب.

.................................................
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...ملخص البحث...

ذلك  احلميص،  البطني  شعر  من  إلينا  وصل  ما  استقصاء  البحث  هذا  حاول 
الشاعر املقل الذي كان معارصًا أليب نواس، وتويف يف أوائل القرن الثالث اهلجري. 
ف البحث بالشاعر، ثم بني أهم ما يمتاز به ما وصلنا من شعره. ثم تضمن ما  فعرَّ
مجعناه من شعره معززًا بتخرجيه من املصادر، مبينًا اختالف الرواية من مصدر إىل 

آخر. 
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أواًل: الشاعر

إن املتأمل يف املصادر القديمة التي ذكرت الشاعَر جيد أهنا ال تكاد تنبؤنا بيشٍء 
َنَسَب وال سنَة وفاة وال ترمجَة، بمعنى الرتمجة احلقيقي. ولعل  ذي بال حوله؛ فال 
أوىف ما جاءنا عنه نجده يف مصدرين مها: طبقات الشعراء البن املعتز والورقة البن 
اجلراح. وأوىف الرتمجتني ما جاء عند ابن املعتز؛ إذ ذكر شيئًا من عالقاته، ومن صفاته 
اجلسدية واخللقية. ولكن مل يورد هذان املصدران إال بعض األخبار املتباعدة التي 
حتتاج إىل من يعيد ترتيبها، ويزيل اللبس الذي قد يعلق هبا، من خالل االستناد إىل 

األحداث التي ارتبطت هبا، والشخصيات التي كانت طرفًا يف تلك األحداث. 

الَبَجيّل)4(   )3( احِلْميِصّ أمية)2(،  ابن  وقيل:  الوليد)1(  بن  سعيد  اسمه  والَبِطنُي 
املصادر شيئًا  تذكر  مل  الُبَطني)6( لقب غلب عليه،  أو  والَبطني  الوليد)5(.  أبو  وكنيته 
املتأمل فيها جيد أن السبب يف ذلك يعود لعظم بطنه وضخامة  حول سببه. ولكن 
جثته؛ قال ابن املعتز) :)7كان طول الَبطني اثني عرش شربًا بأتّم ما يكون من أشبار 
الناس، ومل ُيَر يف زمانه أحٌد أطوَل منه، وكان ُيرعب َمْن رآه. وكان مع ذلك قبيَح 
الوجه، فكان إذا أقبل ال يشكُّ َمْن يراه أّنه شيطان.... وقال ابن اجلراح) :)8قال أبو 
هّفان: وكان الفيُل دوَن الَبطني يف الِعَظم. ولضخامته هذه هجاه أبو خالد الغنوي 

بقوله)9(:

ــَرٍة ــَزْح ب الــَبــطــنَي  ى  أدَّ ِحـــَرًا  وإنَّ 
مثَلُه الــشــعــَر  ــَق  ــط أن ــًا  ــان زم وإنَّ 
لساُنُه أّمـــا  البعث،  يـــوَم  ـــرَش  وحُي

ــُب ــي ــرح َل أقــــطــــاُرُه  تــنــفــتــْق  ومل 
ــعــجــيــُب َل نــــا  َعــــدِّ يف  وأدخــــلــــه 
ـــــا ُدْبـــــــُرُه فــَخــطــيــُب فـــَعـــيٌّ وأّم
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ِـَّب بالَبِطني. والَبطنُي  وربام تكون ضخامة اجلثة مالئمًة لضخامة بطنه، ولذا ُلق
يف اللغة هو عظيم البطن. وكيٌس َبطنٌي: مآلُن، عىل املثل، وشأٌو َبطنٌي: بعيد)10(. وما 
د أمرًا آخَر – أيضًا - وهو إّن لقبه هو )الَبِطني( وليس )الُبَطنْي(؛  نقلناه قبل قليل يؤكِّ
ألنَّ هذه الصيغة ال تالئم صفات الشاعر؛ فهي صيغة تصغري؛ قال ابن منظور)11(: 
رًا وهو ثالثة كواكب  وتصغرُي البطن ُبَطني. كام إنَّ الُبَطنْي جاء عن العرب مَصغَّ
َر ألنَّ احلمل نجوٌم كثريٌة  صغار مستوية التثليث كأهنا أثايف، وهو بطن احلمل، وُصغِّ
عىل صورة احلمل، والرسطان قرناه والُبطنُي بطنه، والثريا أليته...)12(. والُبَطنْيُ - 
َي بذلك لضمـور بطنه)13(. ولذا  أيضًا - اسُم فرٍس معروف من خيل العرب، سمِّ
فـمن املالئـم أن يكون )الَبطني( لقبًا لشاعرنا كام َنصَّ عىل ذلك بعض َمْن متثَّل بيشء 
من شعره. وشاعرنا ليس الَبطنَي اخلارجي الذي ذكره عتبان بن أصيلة الشيباين يف 

قوله)14(: 

فمنا ُسَويٌد والَبطنُي وَقْعَنٌب      ومنا أمرُي املؤمنني شبيُب

فصاحبنا ليس أمويًا بل هو شاعر عبايس، عارص أبا نواس والتقى به يف محص 
ملا أراد أبو نواس اخلروج إىل مرص ملدح اخلصيب)15(. 

د  مل تذكر لنا املصادر شيئًا عن والدته أو وفاته بالتحديد. وما نجده فيها قد حيدِّ
لنا سنَة وفاته فقط. وهو من معارصي أيب نواس، والتقى به كام ذكرنا. وإذا علمنا 
أن أبا نواس قد قصد مرص بعد نكبة الربامكة)16( سنة )187#( تبنّي لنا أنه التقى به 
بعد هذا التاريخ. ويتضح من خرب لقائه به أنه كان معروفًا عند أيب نواس، وإن كانا 
ملّا خرج أبو نواس إىل مرص  مل يلتقيا؛ ذكر ابن داود روايًة عن الَبطني أنه قال)17(: 
يريد اخلصيب كتب إلينا بخربه فلم نزل نتوقعه حتى قيل: قد وصل محص، فأتيُت 
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اخلاَن أسأل عنه، ومعي ابٌن يل حسُن الوجه، إذا أنا يف اخلان بإنساٍن قاعٍد عىل َدْرَجة 
أبا نواس؟ قال: ما جتعل ملن دلَّك  يا فتى، تعرف  َيْسـَتاُك، فقلُت:  متَّشح بخلوقيٍة 
أبو نواس. قال:  الغزال. قلُت: أنت واهلل  عليه؟ قلُت: حكُمُه. قال: قبلة من هذا 
ارحتل وشّيعُته  مقاَمُه حتى  أفارْقه  فلم  قال:  الكفر؟.  بظلمة  إيّل  نظرَت  أال  أنا هو. 
أميااًل. وقال ابن املعتز بعد أن ذكر اخلرب) :)18فمضيُت به إىل منزيل، فأقام عندي 

 .أيامًا ثم شّيعته أميااًل

وفيام ُذِكر عنه من أخبار ارتبطت بأحداث معينة خربان فقط: األول خربه مع 
أيب نواس. والثاين خربه مع عبد اهلل بن طاهر)19(؛ إذ استقبله بني سَلْمـَية ومحص يف 
طريقه إىل مرص ومدحه بقصيدته النونية، ورافقه إىل مرص واإلسكندرية وتويف فيها؛ 
قال ابن طيفور) :)20ثم مل يزل معه حتى دخلوا مرص واإلسكندرية، حتى انخسف 
َرٌج، فامت فيه باإلسكندرية. وعبد اهلل بن طاهر أصبح واليًا عىل مرص  به وبدابته خَمْ
اليعقويب)21(  ينقل  ما  بحسب  اإلسكندرية  ودخل  الرسي،  بن  اهلل  عبد  عزل  بعد 
لدخول  تارخيًا  211هـ  أو   210 سنة  حيدد  الطربي  نجد  حني  يف  212هـ  سنة 
لذلك)23(. يف حني  تارخيًا  أواخر سنة 211هـ  ابن خلكان  اإلسكندرية)22(. وحيدد 
لليلتني خلتا من  الثالثاء  يوم  ودخل مرص يف  الزاهرة)24(:  النجوم  يقول صاحب 
شهر ربيع األول سنة إحدى عرشة ومائتني... ثم تّيأ للخروج منها إىل اإلسكندرية 
اثنتي عرشة ومائتني.... ومن خالل  إليها عن مرص يف مستهل صفر سنة  فخرج 
اجلمع بني هذه الروايات يمكن لنا أن نرّجح أنَّ وفاة البطني كانت يف أواخر سنة 
)211#( أو أوائل سنة )212#(؛ ألن أغلب املصادر التي ذكرت لقاءه بعبد اهلل بن 

طاهر، ذكرت أنه سار معه إىل مرص واإلسكندرية وأنه مات فيها كام نقلنا. 
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ولكّن ثمة روايًة قد تقف حائاًل أمام هذا الرتجيح؛ إذ قال ابن داود) :)25قال 
قال:  احلميص  أمية  بن  البطني  حّدثني  قال:  الداية  بن  يوسف  حّدثني  هّفان:  أبو 
قد  البطني  أن  يؤكد  مما   ....إلينا يريد اخلصيب كتب  إىل مرص  نواس  أبو  ملا خرج 
التقى بيوسف بن الداية. ويوسف هذا هو يوسف بن إبراهيم، وَلُد داية إبراهيم بن 
املهدي؛ قال ياقوت احلموي) :)26ويكنى أبا احلسن، وكان من جلة الكتاب بمرص، 
وعرشين  مخس  سنة  دمشق  قدم  بغداد...  عن  إليها  انتقاله  كان  كيف  أدري  وال 

....ومائتني

وإذا كان البطني قد تويف سنة )211 #( أو )212#(، فكيف يكون قد التقى 
بابن الداية؟ هل التقى به يف العراق بعد لقائه بأيب نواس؟ أو التقى به يف دمشق أو 
محص بعد ذلك ؟ أو أن حتديد وفاته غري صحيح ؟. وأظّن أن لقاءه به يف العراق أمر 
مستبعد؛ ألن املصادر التي ذكرت أخباره مل ترش إىل جميئه إىل العراق. أما لقاؤه به يف 
الشام فهو األقرب إىل الرتجيح؛ ألن ابن الداية كان مرتبطًا بإبراهيم بن املهدي، وهو 
الذي أثار العباسيني عىل املأمون سنة )202 #( وحاول أن يغتصب اخلالفة. وختربنا 
املصادر أنه اختفى ومل يظهر إال سنة )210 #( إذ ُقبَِض عليه، فعفا عنه املأموُن بعد 
ه إىل بالد الشام يف  ذلك)27(. ومن ثم فإنَّ من املحتمل أن يكون ابن الداية قد توجَّ

أثناء اختفاء مواله، ومن ثم يكون لقاؤه بالبطني أمرًا مرّجحًا وقريبًا من القبول. 

وثمة رواية أخرى حتتاج منا أن نقف عندها ونزيل اللبس الذي قد يعلق هبا؛ 
قال ياقوت احلموي يف معجم البلدان)28(: »َديُر ِمياَمَس: بني دمشق ومحص عىل هنر 
يقال له ميامس، وإليه نسب، وهو يف موضع نزه، وبه شاهٌد عىل زعمهم من حواريِّي 
عيسى ، زعم رهبانه أنه يشفي املْرىَض، وكان البطني الشاعر قد مرض فجاؤوا 
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ام قرب الشاهد، واتفق أن مات  به إليه يستشفي فيه فقيل: إنَّ أهله غفلوا عنه فبال قدَّ
عقيَب ذلك، فشاع بني أهل محص أنَّ الشاهد قتله وقصدوا الدير ليهدموه وقالوا: 
فرشا  نحرقها،  الشاهد حتى  إلينا عظاَم  موا  تسلِّ أو  نرىض!  مسلاًم ال  يقتل  نرصاينٌّ 

النصارى أمرَي محص حتى رفع عنهم العامة؛ فقال شاعر يذكر ذلك:

 

وياقوت هنا ينفرد هبذه الرواية، بام خيالف رواية املصادر األخرى. وأظّن أنه 
التي ذكرها )أعني حادثة مرض  الرواية إما كان وامهًا. أو أن هذه احلادثة  يف هذه 
الذي يوحي  البطني( كانت قبل ذهابه إىل مرص. ويؤكد ذلك قوله )عقيب ذلك( 
بأن ثمة فاصاًل زمنيًا بني احلادثتني، ومن ثم يكون موته يف اإلسكندرية قد حصل 
بعد ذلك ال يف أثنائه. وربام يكون خرب موته املفاجئ - عىل أثر اخلسف الذي حصل 
به - دافعًا قويًا هلذا الفعل الذي أثار أهل محص فأرادوا إحراق عظام الشاهد من 
من  اإلشاعة  هذه  بمثل  تؤمن  التي  عقوهَلم  َه  فسفَّ الشاعر  هذا  حفيظة  وأثار  جهة. 
جهة أخرى. ومن ثم يمكن تسويغ هذه الرواية ووضعها يف سياق واحد مع رواية 

املصادر األخرى. واهلل أعلم!. 

لِعَبْت إذ  الشعر  لُِبطني  رمحتا  يــا 
ــَرجــًا، َف يرجتي  عليل  ــو  وه ـــاُه  واف
َأتلفه ــر  ــدي ال هــذا  شــاهــُد  وقــيــل: 
َمــْقــدرٍة ذاُت  ــاٌت  ــي ــال ب ـــٌم  ـــُظ َأَأع
هلم، عقول  ال  محص  أهــل  لكنهم 

ـــاَمِس ـــْي ِم ــه يف ديــــر  ــُن بـــه شــيــاطــي
ــــاِس َأرم ــامت  ــل ظ يف  ذاك  ه  ــــردَّ ف
ــاِس ــنَّ وَخ َوْســـــواٍس  مقالة  حــقــًا 
باِس! وذي  بطش  ذي  ِة  مضـرَّ عىل 
ــٌم غــري مــعــدوديــن يف الــنــاِس هبــائ
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ذكر ابن املعتز أنه كان طوياًل قبيَح الوجه، ال يشك من يراه أنه شيطان حتى 
بفسقه،  معلنًا  فاسقًا  ذلك  مع  وكان  وأفصَحهم،  الناس  آدَب  منه  فيصيب  حياوره 

 .)29(وكان أمحَق خلق اهلل مع ذلك األدب والفصاحة

ْمَلة  وكان ضعيَف الدين؛ قال ابن املعتز) :)30عشق الَبطنُي جاريًة من أهل الرَّ
َجها، فأبى قوُمها أن يزّوجوه إلسالمه، فلام رأى امتناَعهم بذلك  هيوديًة، فراَم تزوُّ

.َد، ومكث عىل اليهودية سننَي حتى تزوجها، ثم عاد إىل اإلسالم السبب توَّ

أما عالقاته األرسية فال نكاد نجد شيئًا غري ما ذكرناه قبل قليل من أمر زواجه. 
وما ذكرناه أنه اصطحب ابنًا له للقاء أيب نواس.

أما عالقاته بالشعراء املعارصين له فهي مشوبة بالسوء - باستثناء عالقته بأيب 
نواس - فقد هجاه أكثر من شاعر)31( وال نكاد نجد له ردًا أو نقضًا لذلك اهلجاء، 
. بل أكثر من ذلك؛ إذ نجد خربًا يذكره ابن داود عقب ذكره لقاء  سواء أردَّ أم مل يردَّ
له عبد اهلل بن طاهر بعرشة  فأمر  إياه، قال)32(:  بعبد اهلل بن طاهر ومدحه  البطني 
آالف درهم، فجاء أبو عمران السلمي فقاسمه إياها، مما يؤكد أن البطني مل يكن 

قادرًا عىل مواجهة الشعراء الذين هياجونه لريدَّ عليهم. 

أما آراؤه يف الشعراء فال نكاد نجد له إال رواية واحدة تتعلق بذي الرمة. نقل 
؟  متقدمًا  شاعرًا  الرمة  ذو  أكان  للَبطني:  قيل  قال)33(:  عنه  خربًا  بسنده  املرزباين 
أو  رافع،  مدح  أركان:  أربعة  ُوِضع عىل  الشعر  أن  بالشعر عىل  العلامء  أمجع  فقال: 
هجاء واضع، أو تشبيه مصيب، أو فخر سامق؛ وهذا كله جمموع يف جرير والفرزدق 
واألخطل؛ فأما ذو الرمة فام أحسن قط أن يمدح، وال أحسن أن هيجو، وال أحسن 

.أن يفخر؛ يقع يف هذا كله دونًا؛ وإنام حيسن التشبيه، فهو ربع شاعر
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وصف ابُن داود البطنَي بأنه جّيُد الشعر)34(. وقال ابن املعتز) :)35كان جّيَد 
ـَكَمه، يشبه نمُطه نمَط األعراب. ونجد ذلك واضحًا يف لغته ويف أسلوبه  الشعر ُمْ

عىل حد سواء. من مثل قوله:

أو قوله: 

ب ابن املعتز عىل قول البطني: وعقَّ

أحببُت قلبي ملَّا أحبَّكُم        وصار أمري ألمره َتَبعا

 .وهذا معنى بديع قّلام ُيرَزق الشاعُر مثَله :)36(بقوله

. ويف  والَبطنُي من املقلِّني. قال ابن النديم) :)37البطني بن أمية احلميص، ُمِقلٌّ
كل ما وصلنا من شعره ال نجد له إال نصًا واحدًا يف أحَد عرَش بيتًا ونصني آخرين يف 
ثامنية أبيات، وآخر يف مخسة أبيات، وآخر يف أربعة، وآخر يف ثالثة، وآخر يف بيتني، 

وأربعة أبيات مفردة.

الفخر وآخرين يف  الغرض عىل نصني يف  بقي من شعره من حيث  ما  ينقسم 
املديح ونص واحد يف كل من الغزل، واحلامسة، والرثاء. واألبيات املفردة كلها يف 

الوصف، وإن كان منها بيتان ُيلَمح عليهام اهلجاء.

ــــــَدًا َص ـــطـــيـــق  ُي ال  ـــــاٍم  ـــــس وُح
ـــُه ـــُت ـــبَّ ــــوت َه ــــامل ــــــْت ب ُوِصــــــَل

ــِت ــَف ــُك ــكــوكــب ال ــاب ال ــصــب كــاْن
ـــِة ـــَم ـــاحُل ــــمِّ ب ــــّس ــــصــــاِل ال كــــاتِّ

ــُم ــالدك ـــُح مـــن ب ـــري ـــِت ال ـــبَّ مـــا َه
بلدتنا نــحــو  ــن  م ــْت  اســتــقــلَّ وال 

ــَطــعــا ِق إثــــَرُكــــم  ــْعــُت  تــقــطَّ إال 
معا نـــكـــوَن  أْن  ـــُت  ـــْي ـــنَّ مت إال 
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يغلب عىل لغته الرقة والعذوبة، وخاصة يف الغزل. مع امليل إىل اللغة البدوية.  
وال نجد يف شعره مياًل إىل الفحش أو الغزل املادي الرصيح، عىل العكس مما نقلناه 
عن ابن املعتز قبل قليل؛ إذ قال إنه كان فاسقًا معلنًا بفسقه. فال نكاد نجد له من هذا 
اإلعالن شيئًا. وربام يكون قد ضاع ومل يصل إلينا مع ما وصل من شعره عىل قلته. 

ويغلب عىل موسيقاه العذوبة واهلدوء؛ إذ نجد لديه يف أطول نصوصه )التائية، 
والعينية الغزلية، والنونية يف مدح عبد اهلل بن طاهر( مياًل إىل األوزان ذات اإليقاع 
عىل  خيفى  وال  واخلفيف(  واملنرسح  )املديد  مـن  التوايل  عىل  فهي  السلس؛  اهلادئ 
الدارس ما يف هذه األوزان من سكينة وانسيابية يف هدوء. وال نجد له إيقاعًا خيالف 
ذلك إال يف النونية احلامسية. وهي كام سنرى مشرتكة النسبة بينه وبني غريه، ومن ثم 

ال يمكن االطمئنان إىل النتيجة املرتتبة عليها. 

وأما الرائية التي يروي فيها حلاًم، فهي وإن كانت من البسيط، إال أنك حتس 
فيها بيشء من الرتابة واهلدوء، وربام يكون ملوضوعها أثر مهم يف ذلك. وأثر الصنعة 
واضح فيها بخالف ما نجده يف النصوص األخرى التي ال نكاد نجد فيها تكّلفًا. 

والرائية، مـع ذلك أيضًا، مشرتكة النسبة كام سنرى إن شاء اهلل. 

ميسُم  التشبيه. ويسم صوَره  فنُّ  البالغي  فقوامها  لديه،  الشعرية  الصورة  أما 
الغرابة واجلّدة من مثل قوله يصف السيف:

ُتُه          كاتِّصاِل الّسمِّ باحُلَمِة ُوِصَلْت باملوت َهبَّ

أو مثل قوله: 

أحببُت قلبي ملَّا أحبَّكُم          وصار أمري ألمره َتَبعا
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هذه الصورة التي وقف عندها ابن املعتز وأشار إىل جدتا وغرابتها كام ذكرنا 
املسموع  تشبيه  مثل  جنسه،  بغري  اليشء  لتشبيه  مياًل  لديه  ونجد  قليل.  قبل  ذلك 

باملرئي. مثل قوله يصف كالم رجل:

ْلِح  ْفِح          له كالٌم كعصـيِّ الطَّ ُع الوجه قليل الصَّ ُمَوقَّ

فقد صّور اعوجاَج كالمه وإخراَجه إياه عىل غري استقامة وشّبهه بعيّص الطلح. 
أو قوله:

وطوُل حديٍث كظلِّ الرشوق          َتَقّضـى الدهوُر وما ينقيض

ونجد لديه بعض الكنايات اللطيفة من مثل قوله يفتخر بشجاعته:

وما أروع هذا االستدراك منه عندما قال: )مل يمت( ! لئال يتوهم السامع أن 
قلبه قاٍس ال حيّس، فهو، مع كونه رقيقًا يف غاية الرقة، قاٍس إىل أقىص حد. وال أظنُّ 
فيه:  الذي وضعه  السلب  أكثر مجااًل من طباق  املعنى  أن ثمة وسيلًة لتوضيح هذا 

)ميت/مل يمت(. 

ظلَّ  الشغف  ذلك  لكن  البديعية.  بالفنون  الشَغف  بعَض  أيضا  لديه  ونجد   
معتداًل مل يرسْف فيه فُيَمّل. وإنام جاء َعـْفوًا؛ فأضفى مجااًل ورونقًا عىل النص. مثل 

الطباق الذي ذكرناه قبل قليل، أو مثل قوله:

َبعا بِعًا يف اهلوى وُمتَّ شيَّْعُت قلبي إىل مشيئته          ُمتَّ

يــا ـــة  ـــرهي ـــك ال ـــد  عـــن ـــــــــْل  َأُق مل 
ــُت احلـــفـــاظ عىل ــل ــرب ـــ ــس بـــل ت

َعــــِة والــــدَّ اخَلــــْفــــِض  يف  لــيــتــنــي 
ــِت ــم ي مل  الـــصـــدر  يف  ــــٍت،  ــــيِّ م
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 أو مثل قوله يف القصيدة نفسها:

في ِخَلعا ِفه          وَمْن كساه تعطُّ ْيُت من تَعطُّ يا َمْن َتَعرَّ

 أما عملنا يف مجع شعره فقد حاولنا فيه تقيّص كلِّ ما قاله أو قيل عنه من أخبار. 
فيه جهدًا عسى أن يكون ذا جدوى.  بذلنا  العمل، لكنا  الكامل يف هذا  وال ندعي 
واملصادر التي اعتمدناها تنقسم عىل أربعة أقسام: األول وهو الذي ترجم له، ونجد 
مصدرين فقط مها )الورقة، البن داود( و )طبقات الشعراء، البن املعتز(. والثاين 
وهو الذي استشهد بيشء من شعره، سواء ذكر حادثًة ترتبط به أم ال. والثالث وهو 
ينسبه  أن  استشهد بشعره دون  الذي  بالضوء عىل اسمه. والرابع وهو  يلقي  الذي 

إليه، فرتكه ُغْفاًل من العزو حينًا أو نسبه لغريه حينًا آخر. 

الرواية  واخرتنا  الرواية  يف  باالختالف  أتبعناها  النصوص  خّرجنا  أن  وبعد   
اًل، ثم رواية مصادر األدب معيارًا آخَر، ثم مناسبة الرواية لسياق  األقدم معيارًا أوَّ
النص معيارًا أخريًا قّلام جلأنا إليه. ثم ذكرنا االختالف يف نسبة النصوص إن وجد، 
وأرشنا إىل ذلك عقب ذكر مصدر التخريج مبارشة. أما املصدر الذي ال ُيذَكر بعده 
يشء فهذا يعني أنه نسبه للبطني. ونسبنا كل نص إىل بحره، ثم أتبعنا ذلك بتوضيح 

بعض األلفاظ. وذكر املناسبة التي قيل فيها النص.
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ثانيًا: شعره

أ( ما صحت نسبته له.

1. قال: ]من الطويل[

التخريج: طبقات الشعراء: 249. والورقة: 9.

2. وقال مادحًا لعبد اهلل بن طاهر، ومفتخرًا بشجاعته: ]من املديد[

إْلُبها ــيــوَم  ال ــنــي  إنَّ ــبــًا  ــْل َوَك ذروين 
عاتبًا كــان  ــْن  َم َعــْتــَب  ُأبــايل  ال  أال 

إلـــُب)38( نائبٍة  ــلِّ  ُك يف  يْل  ــَي  ِه كام 
َيُمرُّ برأيس دون ما رضَيْت َكْلُب)39(

يــا ـــة  ـــرهي ـــك ال ـــد  عـــن ـــــــــْل  َأُق مل 
ــُت احلــــفــــاَظ عىل ــل ــرب ـــ ــس ـــل ت ب
ــــــَدًا َص ـــطـــيـــق  ُي ال  ـــــاٍم  ـــــس وُح
ـــُه ـــُت ـــبَّ ــــوت َه ــــامل ــــــْت ب ُوِصــــــَل
َوَزٍر ـــن  م ـــَت  ـــْب ـــب أح ـــا  م فــهــو 
ـــيـــس عــىل ـــاس ل ـــب ـــع ـــــا ال ــــا أب ي
ــــدٍة ــــواح ــي ب ـــ ــس ــف ــــْت ن ــــَي ــــنِّ ُم
ــي ُوِصـــلـــْت ــت ــعــهــد ال ــــُة ال ِرْعــــَي
ـــــن إضـــاعـــتـــهـــا فـــــــأِعـــــــْذين م
ـــِصـــاًل ُمـــتَّ ُشـــْكـــريـــَك  ـــــزْل  ي مل 
ـــًة ـــل ـــِض ـــْع ــــلــــُت ُم فــــــــإذا قــــاب

َعــــِة والــــدَّ اخَلــــْفــــِض  يف  لــيــتــنــي 
ـــُمـــِت َي مل  ـــدر  ـــص ال يف  ــــٍت،  مــــيِّ
الــُكــَفــِت)40( الكوكب  كاْنصباب 
ـــِة)41( ـــَم ـــاحُل ـــمِّ ب ـــسُّ ـــصـــاِل ال كـــاتِّ
ــِت)42( ــِف َح ـ  ـــْج  هُيَ مل  مــا  ـ  ــِرٍق  ــْط ُم
ــنْي مــن َصـــِلـــِت)43( ــَب ــَجــامت ال مَجْ
ـــِت ـــُف َت ومل  ُتــــــــــْدَرْك  مل  مـــنـــك 
ُة املـِـــــَقــــــِة بــــقــــواهــــا ُقــــــــــــوَّ
ـــَعـــِة الـــضَّ ــــن  م َهـــــــــَذاك  إّن 
ـــــِة ـــــَف ـــــشَّ ــــلــــســــاين لــــــك وال ب
ــتــي)44( ــَف ــَت ــْل ــايت وُم ــَغ ــْص ــَت َم ــْن  ك
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التخريج:طبقات الشعراء: 248-249. واألشباه والنظائر: 295/2 األبيات 
.)11 ،4 ،3(

رَجه عىل غري االستقامة:  ُمْ الكالم،  ُمْعَوجَّ  تغلب كان  بني  قال لرجل من   .3
]من الرجز[ 

ْلِح)45(  ْفِح          له كالٌم كعصـيِّ الطَّ ُع الوجه قليل الصَّ ُمَوقَّ

بدون   470/1 األدباء:  ومارضات   .368 والعرجان:  الربصان  التخريج: 
عزو.

4. وقال: ]من الطويل[

أناٌس ترى األفخاَذ منهم بُسوقها          َمراِدي سفنٍي يف البطائح مَتَْهُر)46(

التخريج: الربصان والعرجان: 371.

5. وقال: ]من املتقارب[

وطوُل حديٍث كظلِّ الرشوق          َتَقىّض الدهوُر وما ينقيض)47(

التخريج:الربصان والعرجان: 135.

6. وقال متغزاًل: ]من املنرسح[

ـــكـــُم ـــحـــبِّ ب ـــــام  س قـــــلـــــٌب  هللِ 
ــِه ــِع ــْوِض َم ــــبَّ غـــرَي  َيـــَضـــِع احُل مل 
ــكــُم ــــا أحــبَّ ــي ملَّ ــب ــل ـــُت ق ـــْب ـــب أح

ــا)48( ــع ــَف ــْرَت ُم ــاُه  ــق ــْرَت ُم يف  يـــْأُل  مل 
سعى حــني  ُلـوِّ  السُّ يف  سعى  وال 
وصــــار أمــــري ألمــــره َتــَبــعــا)49(
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التخريج:طبقات الشعراء: 249-250، والزهرة: 69/1 البيتان )3، 5( دون 
عزو، وكتاب الصناعتني: 118 البيتان )3، 5( دون عزو. 

7. وقال: ]من الطويل[

ُبِع)51( وِن، واإلنساُن كالسَّ بُّ كالنُّ ِشِه          الضَّ وكلُّ يشٍء ُمصيٌب يف تعيُّ

التخريج: احليوان: 57/6. 

8. اعرتض البطنُي طريَق عبد اهلل بن طاهر بني َسَلْمَية ومحص حني كان متوجهًا 
إىل مرص، فاإلسكندرية؛ فقال يمدحه: ]من اخلفيف[

ــــاًل وســهــاًل ــًا وأه ــًا مــرحــب مــرحــب
ــــاًل وســهــاًل ــًا وأه ــًا مــرحــب مــرحــب
ــــاًل وســهــاًل ــًا وأه ــًا مــرحــب مــرحــب

ْ البحـ ــُه  ــفُّ َك بــَمــْن  مرحبًا  مرحبًا 
ــــــَدُه الــلـــ ــايل املــــأمــــوُن، أيَّ ــب مـــا ي
ُمــِقــْيــاَمْ ٌق  رَشْ وذاك  َغــــْرٌب  أنـــَت 
قــديــٍم يف  ــام  ــت ــن ك إْذ  وحـــقـــيـــٌق 

احُلَسنْيِ بن  طاهر  اجلــود  ذي  بابن 
)52( ْعَوَتنْيِ الدَّ يف  َتنْي  الُغرَّ ذي  بابن 
املِْصـَرْيِن يف  املَْحتَِدْين  ذي  بابن 
ــِن)53( َجــَوْي ــرَّ ـــُر إذا فــاَض ُمــْزبِــَد ال
ـــنْيِ ـــَي ـــاِق ب لـــه  ـــام  ـــُت كـــْن إذا  ـــــُه،  ـ

)54( اجلــانــَبــنْيِ مــن  أتــى  ــٍق  ــْت َف أيِّ 
)55( ـــنْيِ ـــَس ــٍب وُح ــَع ــْص ــٍق وُم ــُزري ل

ــِه ــتِ مــشــيــئ إىل  ــي  ــب ــل ق ـــُت  ـــْع شـــيَّ
ــُه ــُب ــاح ص يـــقـــول  قـــلـــٍب  وُربَّ 
ــِفــه ـــُت مـــن تــَعــطُّ ْي ـــرَّ ـــَع ــــْن َت يـــا َم
ــُم ــالدك ـــُح مـــن ب ـــري ـــِت ال ـــبَّ مـــا َه
بلدتنا نــحــو  ــن  م ــْت  اســتــقــلَّ وال 

ــَبــعــا وُمــتَّ ـــــوى  اهل يف  ـــعـــًا  ـــبِ ـــتَّ ُم
َصَنعا)50( ما  فبئس  لقلبي  َتْعسًا 
ــعــا ــَل ــي ِخ ــف ــطُّ ــع وَمــــــْن كـــســـاه ت
ــَطــعــا ِق إثــــَرُكــــم  ــْعــُت  تــقــطَّ إال 
معا نـــكـــوَن  أْن  ـــُت  ـــْي ـــنَّ مت إال 
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 ،12-11 والورقة:   ،88 بغداد:  كتاب  يف  الثالث  ماعدا  األبيات  التخريج: 
الزاهرة:  والنجوم   ،54/68 دمشق:  مدينة  وتاريخ   ،612/8 الطربي:  وتاريخ 
241/2. واألبيات: )1-4( يف ديوان املعاين: 1033/2. وكل املصادر أكدت أن 
البطني اعرتض طريق عبد اهلل بن طاهر ومدحه هبا. وهي سبعة أبيات أثابه عليها 
الورقة(.  صاحب  عند  كام  درهم  آالف  عرشة  )أو  دينار  بسبعامئة  أو  آالف  بسبعة 

وانفرد العسكري بذكر البيت الثالث.

ب( ما نسب له ولغيره.

]من  إليه:  فكتبُت  األرمني)56(  حييى  بن  عيّل  عىل  قدمُت  البطني:  قال   .9
البسيط[

اأَلْحالِم  بَِتْأِويِل  َنْحُن  َوما  َأْحالٍم  ﴿َأْضغاُث  كتايب:  أسفل  يف  يل  فوّقع  قال: 
بِعامِلنَِي﴾ )يوسف44(، ثم أمر يل بكل يشء ذكرته يف أبيايت ورأيته يف منامي. 

ـــ ــْج املَ مـــن  ــامه  ــت ــل ن مـــا  ــاال  ــن ت ــنْيِأْن  ــَل ــَق ــثَّ ال ــىل  ع َتــْعــُلــَوا  وَأْن  ــد  ـ

فرسًا راكـــٌب  أين  الــنــوم  يف  رأيـــُت 
ــٌة ــِرَف ــْع ــــْذٌق وم ـــوٌم هلــم ِح فــقــال ق
ــري جتْد ــدًا عند األم ْ غ ــرسِّ ــاك ف رؤي
َفَرحًا ُمْسَتْشِعرًا  ُمْسَتْبِشـرًا  فجئُت 

ــرُي)57( ــان دن كفي  ويف  وصيٌف  ويل 
تعبرُي)58( ولــألحــالم  ــريًا  خ رأيــَت 
باِشرُي)59( التَّ الَفْأِل  ويف  ذاك  تعبرَي 
تبشرُي بالفعل  يل  مثلك  ــد  وعــن
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التخريج: العقد الفريد: 271/1-272 للبطني، و 213/4 األبيات )3-1( 
دون عزو مع اختالف يسري يف رواية الثالث. ومارضات األدباء: 391/2 األبيات 
)1-3( دون عزو، وسفط امللح: 155 األبيات )1-3( أليب صاعد الشاعر مع أيب 
ورشح  صاعد.  أليب   )3-1( األبيات   92 األذكياء:  وكتاب  الغنوي)60(.  القاسم 
الواضحة:  للبطني، وغرر اخلصائص  البيتان )1، 4(  احلريري: 271/1  مقامات 

380 األبيات )1-3( أليب صاعد مع الغنوي.

10. وقال يرثي أحبًة له: ]من الطويل[

التخريج:رسقات أيب نواس: 56 البيت األول للبطني، وزهر اآلداب: 829/3 
والتذكرة  للبطني.  األول  البيت   183 وخصومه:  املتنبي  بني  والوساطة  للبطني، 

احلمدونية: 262/4 المرأة من العرب، ومثله يف جمموعة املعاين: 120.

11. وقال: ]من الوافر[

ــاًم ــْي ــَع ـــســـًة وَرَمـــــــْوا ُن َرَمـــْيـــنـــا مَخْ
ــــــًا وُرْم َنــــْدبــــًا  نـــــدْع  مل  ـــامَّ  ـــل ف
ــي أبــيــنــا ــن ــــــَت ب ـــو رأي ـــك ل ـــإنَّ ف
ــٍم ــْي ــَع ــاِت عـــىل ُن ــي ــاك ــب لــَعــْمــُر ال

ــلُّ حــيٍّ ــك ـــْبـــَعـــْد ُنـــَعـــْيـــُم ف فـــال َت

ـــا)63( ـــَن َزْي للفتيان  املـــوُت  وكـــان 
ـــْيـــَنـــا ــل فـــاْرمَتَ ــالِك ــَك ــل ـــا ل ـــن ـــَرْك َب
علينا)64( ــم  ــَرَت ــْك وَع َتـــم  وِشـــدَّ
ــــُه عــلــيــنــا)65( ــــُت ْت َرِزيَّ ــــزَّ لــقــد ع
َحْينا الدهر  رصوف  من  َسَيْلَقى 

ٍة أحبَّ وبــني  بيني  مــا  ــوت  امل طــوى 
قناتنا أنَّ  الــواشــون  حيسب  ــال  ف
ــًة ــْوَع َل ـ  ُبـــدَّ  ـ ال  ف  لـــأُلالَّ ولــكــنَّ 

وَأْمَنُع)61( أشاُء  ما  ُأْعِطي  كنُت  هبم 
نجزُع املـــوِت  مــن  ــا  أنَّ وال   ، ــنْيُ ــِل َت
ــُع)62( تــتــطــلَّ ــا  ــراهن أق جــعــلــْت  إذا 
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التخريج: طبقات الشعراء: 250 للبطني. واألغاين: 8/14 األبيات )1، 4، 
املري )بحث(: 117  املري)66(، وشعر احلصني بن احلامم  بـن احلامم  5( للحصـني 
األبيات )1، 4، 5(. وتشرتك قصيدة لعبد الشارق اجلهني مع القصيدتني يف الوزن 

والقافية واملوضوع وبعض املعاين. مثل قوله: 

واحلامسة   ،152/1 والنظائر:  واألشباه   ،285/1 احلامسة:  كتاب  ينظر: 
البرصية: 184/1.

.................................................
ينظر: ديوان املعاين: 1033/2.( 1
ينظر: الورقة: 9، والفهرست: 518/1. ( 2
ينظر: كتاب بغداد: 88، وطبقات الشعراء: 248، والورقة: 9، وتاريخ الطربي: 612/8، ( 3

والفهرست: 518/1، وتاريخ مدينة دمشق: 54/68، ولسان العرب: 58/13 )بطن( 
(. والنجوم الزاهرة: 241/2، وتاج العروس: 267/34  ف إىل )احِلْميِضّ وهو فيه مصحَّ

)بطن(.
ينظر: الورقة: 9، والوساطة: 211، وزهر اآلداب: 829/3.( 4
ينظر: الورقة: 9.( 5
ورد لقبه بالفتح )الَبطني( يف كل من: الربصان والعرجان: 134، واحليوان: 57/6، وطبقات ( 6

الشعراء: 247، والورقة: 9، والفهرست: 518/1، واألشباه والنظائر: 295/2، وزهر 
اآلداب: 829/3. وورد بالضم )الُبَطنْي( يف كل من: كتاب بغداد: 88، وتاريخ الطربي: 
 ،54/68 دمشق:  مدينة  وتاريخ   ،271/1 الفريد:  والعقد   ،211 والوساطة:   ،612/8

ــاًل ــي ــل ق تــــواَقــــْفــــنــــا  أن  ـــام  ـــل ف
وســـهـــاًم قــــوســــًا  ـــــدع  ن مل  فـــلـــام 
حفاٍظ ذا  ــٌن  ُجــَوْي أخــي  وكــان   ...

ــل فـــارمَتـــْيـــَنـــا ــالك ــك ــل أنـــْخـــنـــا ل
ــم ومـــشـــوا إلــيــنــا ــوه ــح مــشــيــنــا ن
ـــا ـــَن ــل لــلــفــتــيــان َزْي ــت ــق وكـــــان ال
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ومعجم البلدان: 538/2، ولسان العرب: 58/13 )بطن(، والنجوم الزاهرة: 241/2، 
وتاج العروس: 267/34 )بطن(.

طبقات الشعراء: 247. ( 7
الورقة: 10.( 8
طبقات الشعراء: 248، والورقة: 10، والبيت األخري فقط يف عيون األخبار: 96/4 دون ( 9

عزو، وفيه: )وأما أيره فخطيب(. وأبو خالد الغنوي شاعر ذكره املرزباين فيمن غلبت كنيته 
عىل اسمه؛ ينظر: معجم الشعراء: 449.

ينظر: لسان العرب: )بطن( 62/13، 67.( 10
املصدر نفسه: 62/13.( 11
املصدر نفسه: 67/13.( 12
ينظر: املصدر نفسه: 62/13. ( 13
ديوان شعر اخلوارج: 201. وقال املرزباين: أراد شبيب بن يزيد الشيباين وسويد بن سليم ( 14

م، وقعنب منهم أيضًا معجم الشعراء: 109.  بن خالد الشيباين، والبطني بن عمرو بن ملِّ
ينظر: طبقات الشعراء: 248، والورقة: 11-10. ( 15
ينظر: تاريخ الطربي: 287/8، والكامل يف التاريخ: 217/5. ( 16
الورقة: 11-10.( 17
طبقات الشعراء: 248. ( 18
عبد اهلل بن طاهر بن احلسني بن مصعب بن زريق اخلزاعي، أبو العباس؛ أمري شاعر. من ( 19

أبرز رجال املأمون، ويل الشام، ومرص، ثم خلف أباه طاهر بن احلسني عىل والية خراسان، 
والوايف   ،83/3 األعيان:  ووفيات   ،101/12 األغاين:  ينظر:  230هـ؛  سنة  فيها  وتويف 

بالوفيات: 219/17.
وتاريخ ( 20 الطربي: 612/8،  وتاريخ  الورقة: 9،  نفسه يف:  اخلرب  وينظر  بغداد: 88،  كتاب 

مدينة دمشق: 54/68، والنجوم الزاهرة: 241/2. 
ينظر: تاريخ اليعقويب: 324/2. ( 21
ينظر: تاريخ الطربي: 613/8 والكامل يف التاريخ: 360/5. ( 22
ينظر: وفيات األعيان: 71/3. ( 23
النجوم الزاهرة: 238/2. ( 24
الورقة: 10. ( 25
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معجم األدباء: 558-557/2. ( 26
ينظر: تاريخ الطربي: 604/8. ( 27
البلدان: 538/2، واخلرب نفسه يف اخلزل والدأل: 223/2-224 باختالف يسري ( 28 معجم 

يف األلفاظ. 
طبقات الشعراء: 247. ( 29
املصدر نفسه: 248. ( 30
ينظر: املصدر نفسه: 248. فمن ذلك قول أيب عمران السلمي:( 31

الورقة: 10. وأبو عمران السلمي هو )موسى بن ممد السلمي أبو عمران برصي مسجدي 
متوكيل( معجم الشعراء: 260. 

الورقة: 12. ( 32
املوشح: 172. ( 33
الورقة: 9. ( 34
طبقات الشعراء: 248. ( 35
املصدر نفسه: 250. ( 36
الفهرست: 518/1.( 37
يف الورقة: )دعوين وكلبًا..(.( 38
يف الورقة: )هيزُّ عيّل الرأَس ما رضيت كلب(.( 39
ُيعاد به رضبٌة كالكوكب الكفت(. وَكْفٌت: رسيع. وهو ( 40 يف األشباه والنظائر: )وحساٍم ال 

ساكن الوسط وحّركه للرضورة.
ْنبور َأو َتْلَدُغ هبا.( 41 ُب هبا الـَحّيُة والعقرب والزُّ ؛ وقيل: هي اإِلْبَرة التـي َترْضِ مُّ الـُحَمُة: السَّ
َحِفت: ُمْهِلك.( 42
َجَمة: وهي اإلهالك.( 43 اجلمجامت: واحدها مَجْ
يف األشباه والنظائر: )... كان مصغايت وملتفتي(.( 44
يف مارضات األدباء: )كالمه مثل عيصِّ الطلح(. والطلح: شجر املوز.( 45

ــــــنِي ــــــط ــــــَب ــــــــــــام شــــــــعــــــــُر ال إن
ـــه ـــي ف ـــــــــرَت  فـــــــــّك إن  ـــــس  ـــــي ل

ــــــط طـــنِي مـــثـــل َســــــْلــــــٍح وس
قــــطــــنِي أو  لـــــــعـــــــريـــــــٍق 
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قال اجلاحظ عقب هذا البيت: وصف اعوجاج ُسوق هؤالء العرجان باملرادي إذا رأيتها، ( 46
فإنك ال ترى املرادي إال وهي معوجة يف العني أو منكرسة، وقوله » متهر » يريد تسبح، ألن 

املاهر هو السابح. الربصان والعرجان: 371. واملرادي: واحدها ُمْردّي وهو املجذاف.
قال اجلاحظ عقب هذا البيت: ألهنم يزعمون أن ظل الشخص مع طلوع الشمس ليس له ( 47

غاية ينتهي البرص إليه الربصان والعرجان: 135.
اأَلْلُو من اأَلضداد، يقال: َأال َيْأُلو إِذا َفرَتَ وَضُعف، وكذلك إِذا اجتهد واستطاع؛ ينظر: لسان ( 48

العرب: 41/14 )أال(.
يف الزهرة والصناعتني: )وصار رأيي لرأيه(.( 49
يف الصناعتني: )تبًا لقلبي(.( 50
النون: احلوت؛ ينظر: لسان العرب: 427/13 )نون(.( 51
يف الورقة والنجوم الزاهرة: )بابن ذي العزتني(. ويف ديوان املعاين: )الغرتني يف الدولتنِي(.( 52
جا: الناحية؛ ينظر لسان ( 53 يف ديوان املعاين: )الَعرَبْيِن( ويف النجوم الزاهرة: )الرجوتني( والرَّ

العرب: 310/14 )رجا(.
يف تاريخ مدينة دمشق: )يأيت من اجلانبني(.( 54
يف كتاب بغداد: )وحقيقًا(. وزريق ومصعب من أجداد املمدوح.( 55
أبو احلسن عيل بن حييى األرمني، قائد من األمراء يف العرص العبايس. أرمني استعرب أبوه ( 56

عىل  شديدًا  كان  فمرص.  فأذربيجان،  أرمينية،  ثم  الشامية،  الثغور  ويل  عربية.  بيئة  يف  فنشأ 
تاريخ  ينظر:  قتل يف إحدى وقائعه معهم سنة 249هـ.  فيهم غزوات وفتوح.  الروم، وله 

الطربي: 261/9، والوايف بالوفيات: 307/22، واألعالم: 31/5.
يف مارضات األدباء: )مالٌك فرسًا..ويف كمي( ويف األذكياء: )مالٌك فرسًا ويل نصيٌف( ويف ( 57

غرر اخلصائص: )مالٌك فرسًا(.
يف مارضات األدباء: )هلم فهم ومعرفة خريًا رأيت وللامل التياسرُي(. ويف سفط امللح: )فقال ( 58

ُقْم ملهمِّ فهٍم وجتربة ٍ خريًا رأيت وأْلفْتَك التباشري( ويف األذكياء وغرر اخلصائص: )هلم علم 
ٌومْعِرَفٌة..ولألحالم تفسرُي(.

تفسرُي( ( 59 ولألحالم  ذاك  تفسري  جتد  األمري  دار  يف  منامك  )فاقصص  األدباء:  مارضات  يف 
اخلصائص:  وغرر  األذكياء  ويف  دار(.  )يف  بدل  )عند(  أثبتت  ولكن  امللح  سفط  يف  ومثله 

)اقصص منامك يف دار األمري جتْد حتقيق ذاك وللفأل التباشرُي(.
أبو صاعد الشاعر مل أقف له عىل ذكر فيام عدت إليه من املصادر. أما أبو القاسم اهليثم بن ( 60

مسري  خرب  يف  الطربي  ذكره  املعتصم  قواد  من  كان  اجلزيرة،  أهل  من  فهو  الغنوي،  عثامن 
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األفشني حلرب بابك اخلرمي سنة 220هـ. ينظر: تاريخ الطربي: 11/9، ومعجم الشعراء: 
257 وقد ورد اسمه فيه عثامن بن اهليثم ومثله أيضًا يف سفط امللح: 155. وقد مدحه دعبل 
 ،573/2 اآلداب:  وزهر   ،111/3 املوازنة:  ينظر:  البحرتي؛  ومدحه  وهجاه،  اخلزاعي 
تاريخ دمشق: 188/8،  الطلب: 3516/7، وخمترص  وتاريخ دمشق: 269/17، وبغية 
املحقق  أشار  وقد   ،2087 و   2080/4 البحرتي:  وديوان   ،379 و   136 دعبل:  وشعر 
إىل أن لقاءه به كان يف سنة 255هـ. وقد نقل أبو الفرج األصبهاين خربًا عنه يف أخبار أيب 
من  الشاعر  صاعد  أبا  إن  القول:  يمكن  هنا  ومن   .75-74/4 األغاين:  ينظر:  العتاهية؛ 
رجال القرن الثالث اهلجري، وإن كنا ال نعرف عنه شيئًا؛ بسبب إغفال املصادر لذكره. وقد 

ورد اسمه يف سفط امللح )أبو صامد( بامليم خطًأ.
يف التذكرة احلمدونية وجمموعة املعاين: )طوى الدهر..(.( 61
يف التذكرة احلمدونية وجمموعة املعاين: )أقراهنا تتقطع(.( 62
يف األغاين وشعر احلصني: )قتلنا مخسًة... وكان القتل(.( 63
ار؛ ينظر: لسان العرب: 599/4 )عكر(.( 64 ار: عّطاف كرَّ ة، ورجل َعكَّ الَعْكرة: الَكرَّ
يف األغاين وشعر احلصني: )لقد جلت رزيته علينا(.( 65
احلصني بن احلامم املري شاعر جاهيل، والنص يرثي به ُنَعْيم بَن احلارث بن عباد الذي قتله ( 66

بنو رصمة يف يوم دارة موضوع، وكانت بينهام مودة؛ ينظر: األغاين: 8/14.
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القرآن الكريم.( 1

دار ( 2 الزركيل.  الدين  خري  األعالم. 
لبنان.  بريوت.  للماليني.  العلم 

ط1979/4م.

األصبهاين ( 3 الفرج  أبو  األغاين. 
املرصية.  الكتب  دار  )ت#356(. 

1993-1994م. 

الربصان والعرجان والعميان واحلوالن. ( 4
اجلاحظ  بحر  بن  عمرو  عثامن  أبو 
ممد  السالم  عبد  حتقيق:  )ت#255( 
والنرش.  للطباعة  الطليعة  دار  هارون. 

بريوت.1982م.

عمر ( 5 حلب.  تاريخ  يف  الطلب  بغية 
العديم  بن  جرادة  أيب  بن  أمحد  بن 
زكار.  سهيل  د.  حتقيق:  )ت#660(. 
بريوت.  والنرش.  للطباعة  الفكر  دار 

1408هـ -1988م.

القاموس. ( 6 جواهر  من  العروس  تاج 
الزبيدي  احلسيني  مرتىض  ممد  السيد 
أمحد  الستار  عبد  حتقيق:  )ت#1205(. 
فراج وآخرين. مطبعة حكومة الكويت. 

1965 – 2001م.

وامللوك( ( 7 الرسل  الطربي)تاريخ  تاريخ 
الطربي  جرير  بن  ممد  جعفر  أبو 
أبو  ممد  حتقيق:  )ت#310(. 

مرص.  املعارف.  دار  إبراهيم.  الفضل 
ط1968/2م.

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية ( 8
من حلها من األماثل أو اجتاز بنواحيها 
بن  القاسم عيل  أبو  من واردهيا وأهلها. 
دراسة  )ت#571(.  عساكر  بن  احلسن 
بن  عمر  سعيد  أيب  الدين  مب  وحتقيق: 
للطباعة  الفكر  دار  العمروي.  غرامة 
 -  1995  / ط1  بريوت.  والنرش. 

2000م.

يعقوب ( 9 أيب  بن  أمحد  اليعقويب.  تاريخ 
اليعقويب  العبايس  الكاتب  إسحاق 
بريوت.  دار  صادر.  دار  )ت#284(. 

بريوت. لبنان. 1960م. 

بن ( 10 ممد  املعايل  أبو  احلمدونية.  التذكرة 
احلسن بن محدون البغدادي )ت#562(. 
حتقيق: د. إحسان عباس، وبكر عباس. 
ـ  1417هـ  ط1/  بريوت.  صادر.  دار 

1997م.

أيب ( 11 بن  الدين  صدر  البرصية.  احلامسة 
الفرج بن احلسني البرصي )ت#659(. 
املجلس  مجال.  سليامن  عادل  د.  حتقيق: 
القاهرة.  اإلسالمية.  للشؤون  األعىل 

1408هـ ـ 1987م.

احليوان. أبو عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ ( 12
)ت255#(. حتقيق ورشح: عبد السالم 

... المصادر والمراجع ...
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مصطفى  ومطبعة  مكتبة  هارون.  ممد 
ـ  القاهرة. ط1384/2هـ  البايب احللبي. 

1965م.

والدارات ( 13 الدور  بني  والدأل  اخلزل 
والديرة. أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل 
احلموي)ت626#(. حتقيق: حييى زكريا 
منشورات  مجران.  أديب  وممد  عبارة 

وزارة الثقافة. دمشق. 1998م. 

كامل ( 14 حسن  حتقيق:  البحرتي.  ديوان 
القاهرة.  املعارف.  دار  الصرييف. 

1963م.

د. ( 15 وحتقيق:  مجع  اخلوارج.  شعر  ديوان 
بريوت.  الرشوق.  دار  عباس.  إحسان 

لبنان. ط1402/4هـ ـ 1982 م.

بن ( 16 اهلل  عبد  هالل  أبو  املعاين.  ديوان 
حتقيق:  )ت#395(.  العسكري  سهل 
أمحد سليم غانم. دار الغرب اإلسالمي. 

بريوت. ط1424/1هـ ـ 2003م.

أبو ( 17 األلباب.  وثمر  اآلداب  زهر 
احلرصي  عيل  بن  إبراهيم  إسحاق 
وفصله  ضبطه  القريواين)ت#453(. 
وزاد  حققه  مبارك.  زكي  د.  ورشحه: 
يف تفصيله وضبطه ورشحه: ممد ميي 
بريوت.  اجليل.  دار  احلميد.  عبد  الدين 

لبنان. ط4/ 1972م.

داود ( 18 بن  ممد  بكر  أبو  الزهرة. 
د.  حتقيق:  )ت#297(.  األصبهاين 
محودي  نوري  د.  و  السامرائي  إبراهيم 
األردن.  الزرقاء.  املنار.  مكتبة  القييس. 

ط1406/2هـ- 1985م.

يموت ( 19 بن  مهلهل  نواس.  أيب  رسقات 
ممد  د.  حتقيق:  )ت#304(.  املزرع  بن 
العريب.  الفكر  دار  هدارة.  مصطفى 

القاهرة. 1957م.

بن ( 20 اهلل  سعد  الرتح.  وزوح  امللح  سفط 
حتقيق:  )ت#564(.  الدجاجي  نرص 
مؤسسة  السويدي.  املال  أمحد  خالد  د. 
ـ  ط1426/1هـ  دمشق.  النهرين.  بني 

2005م.

رشح مقامات احلريري. أبو العباس أمحد ( 21
)ت#620(.  الرشييش  املؤمن  عبد  بن 
حتقيق: ممد أبو الفضل إبراهيم. املكتبة 
العرصية. بريوت. 1413هـ- 1992م.

شعر دعبل بن عيل اخلزاعي. صنعة: د. ( 22
جممع  مطبوعات  األشرت.  الكريم  عبد 
ـ  ط1403/2هـ  دمشق.  العربية.  اللغة 

1983م.

املعتز ( 23 بن  اهلل  عبد  الشعراء.  طبقات 
أمحد  الستار  عبد  حتقيق:   .)# )ت296 
 /  4 ط  بمرص.  املعارف  دار  فراج. 

1981 م.

العقد الفريد. أبو عمر أمحد بن ممد بن ( 24
رشحه  األندليس)ت#328(.  ربه  عبد 
وأمحد  أمني،  أمحد  وصححه:  وضبطه 
جلنة  مطبعة  األبياري.  وإبراهيم  الزين، 
القاهرة.  والنرش.  والرتمجة  التأليف 

ط1956/2م. 

بن ( 25 اهلل  عبد  ممد  أبو  األخبار.  عيون 
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مسلم بن قتيبة )ت276#(. دار الكتاب 
عن  مصورة  طبعة  بريوت.  اللبناين. 
ـ  1343هـ  لسنة  املرصية  الكتب  دار 

1925م.

غرر اخلصائص الواضحة وعرر النقائض ( 26
الفاضحة. أبو إسحق برهان الدين ممد 
)ت#718(.  الوطواط  إبراهيم  بن 
حواشيه  وعلق  وصححه  ضبطه 
الدين.  إبراهيم شمس  ووضع فهارسه: 
لبنان.  بريوت.  العلمية.  الكتب  دار 

ط1429/1هـ ـ 2008م.

إسحاق ( 27 بن  ممد  الفرج  أبو  الفهرست. 
حتقيق:  )ت#380(.  النديم  بن  الوراق 
أيمن فؤاد سيد. مؤسسة الفرقان للرتاث 

اإلسالمي. لندن. 1430هـ ـ 2009م.

الكامل يف التاريخ. أبو احلسن عيل بن أيب ( 28
)ت#630(.  األثري  بن  الشيباين  الكرم 
حتقيق: د. عيل شريي. دار إحياء الرتاث 
1425هـ.   / ط1  بريوت.  العريب. 

2004م. 

كتاب األذكياء. أبو الفرج عبد الرمحن بن ( 29
)ت#597(.  اجلوزي  بن  ممد  بن  عيل 
الكريم  عبد  ممد  حواشيه:  وضع 
العلمية.بريوت.  الكتب  دار  النمري. 

لبنان. 2003م.

أشعار ( 30 من  والنظائر  األشباه  كتاب 
أبو  واملخرضمني.  واجلاهلية  املتقدمني 
بكر ممد بن هاشم اخلالدي )ت#380(، 
اخلالدي  هاشم  بن  سعيد  عثامن  وأبو 
ممد  السيد  د.  حتقيق:  )ت#391(. 

والرتمجة  التأليف  جلنة  مطبعة  يوسف. 
والنرش. القاهرة. مرص. 1965م.

الفضل أمحد بن طاهر ( 31 أبو  بغداد.  كتاب 
عني  )ت#280(.  طيفور  بن  الكاتب 
مطبعة  احلسيني.  العطار  عزت  بنرشه: 
اخلانجي. القاهرة. 1415هـ ـ 1995م. 

أيب ( 32 ترتيب  متام.  أبو  احلامسة.  كتاب 
عيسى  بـن  سليامن  بـن  يوسف  احلجاج 
دراسة  )ت#476(.  الشنتمري  األعلم 
عليان. مطبوعات  د. مصطفى  وحتقيق: 
اململكة  املكرمة.  مكة  القرى.  أم  جامعة 

العربية السعودية. ط1423/1هـ.

بن ( 33 احلسن  هالل  أبو  الصناعتني.  كتاب 
عبد اهلل بن سهل العسكري )ت#395(. 
وممد  البجاوي،  ممد  عيل  حتقيق: 
العرصية.  املكتبة  إبراهيم.  الفضل  أبو 

بريوت. 1419هـ.

منظور ( 34 بن  الدين  مجال  العرب.  لسان 
بريوت.  صادر.  دار  )ت#711(. 

1955م.

مطبعة ( 35 جمهول.  مؤلف  املعاين.  جمموعة 
اجلوائب. قسطنطينية. ط1301/1هـ.

الشعراء ( 36 وماورات  األدباء  مارضات 
ممد  بن  احلسني  القاسم  أبو  والبلغاء. 
الراغب األصفهاين )ت502#(. حتقيق: 
د. رياض عبد احلميد مراد. دار صـادر. 

بيـروت. ط1425/1هـ ـ 2004م.

بن ( 37 الدين  مجال  دمشق.  تاريخ  خمترص 
من  جمموعة  حققه  )ت#711(.  منظور 
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والنرش  للطباعة  الفكر  دار  األساتذة. 
ـ  ط1404/1هـ  دمشق.  والتوزيع. 

1984م. 

إىل ( 38 األريب  )إرشاد  األدباء  معجم 
اهلل  عبد  بن  ياقوت  األديب(.  معرفة 
احلموي )ت626#(. حتقيق: د. إحسان 
الغرب اإلسالمي. بريوت.  عباس. دار 

ط1993/1م.

اهلل ( 39 عبد  بن  ياقوت  البلدان.  معجم 
صادر.  دار  )ت#626(.  احلموي 

بريوت. 1977م. 

بن ( 40 ممد  اهلل  عبد  أبو  الشعراء.  معجم 
تصحيح  )ت#384(.  املرزباين  عمران 
القديس.  مكتبة  ف.كرنكو.  وتعليق: 

القاهرة. 1354هـ.

أبو ( 41 والبحرتي.  متام  أيب  بني  املوازنة 
اآلمدي  برش  بن  احلسن  القاسم 
والثاين.  األول  املجلد  )ت#370(. 
املعارف.  دار  صقر.  أمحد  السيد  حتقيق: 
الثالث.  واملجلد  ط1992/4م.  مرص. 
مكتبة  املحارب.  اهلل  عبد  د.  حتقيق: 

اخلانجي. القاهرة. ط1994/1م.

الشعراء. ( 42 عىل  العلامء  مآخذ  يف  املوشح 
املرزباين  عمران  بن  ممد  اهلل  عبد  أبو 
)ت384#(. حتقيق: عيل ممد البجاوي. 

دار هنضة مرص. القاهرة.1965م. 

النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة. ( 43
بردي  تغري  بن  يوسف  الدين  مجال 
وتعليق:  تقديم  )ت#847(.  األتابكي 

الكتب  دار  الدين.  شمس  حسني  ممد 
ـ  ط1413/1هـ  بريوت.  العلمية. 

1992م.

الوايف بالوفيات. صالح الدين خليل بن ( 44
أيبك بن عبد اهلل الصفدي )ت#764(. 
مصطفى.  وتركي  األرناؤوط  أمحد  تح: 
 -  1420 بريوت.  الرتاث.  إحياء  دار 

2000م. 

داود ( 45 بن  ممد  اهلل  عبد  أبو  الورقة. 
عبد  حتقيق:  )ت#297(.  اجلراح  بن 
الستار أمحد فراج.  الوهاب عزام و عبد 

دار املعارف بمرص. ط1986/3م.

أبو ( 46 وخصومه.  املتنبي  بني  الوساطة 
اجلرجاين  العزير  عبد  بن  عيل  احلسن 
أبو  ممد  ورشح:  حتقيق  )ت#392(. 
البجاوي.  ممد  وعيل  إبراهيم،  الفضل 
املطبعة العرصية. صيدا. بريوت. لبنان. 

ط1/ 1427هـ ـ 2006م.

أبو ( 47 الزمان.  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات 
بن  بن ممد  أمحد  الدين  العباس شمس 
أيب بكر بن خلكان )ت681#(. حتقيق: 
بريوت.  صادر.  دار  عباس.  إحسان  د. 

1977م.

البحوث والدوريات:

مجع ( 48 املري.  احلامم  بن  احلصني  شعر 
جملة  جاسم.  عبيد  مهدي  د.  وحتقيق: 
بغداد.   )3( العدد   .17 مج  املورد. 

.1988
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...فكرة الدراسة...

التسعينات  بداية  منذ  االقتصادى  اإلصالح  سياسة  تطبيق  نحو  مرص  اجتهت 
من القرن املاىض، فقد سمحت بدور أكرب لقوى السوق األمر الذى أدى إىل تزايد 
عن  نتج  وقد  االقتصادى.  النشاط  ىف  الدولة  دور  وتراجع  اخلاص،  القطاع  دور 
تطبيق هذه السياسة جمموعة من اآلثار السلبية التى انعكست عىل كل من االقتصاد 
واألفراد. فبالرغم من النجاح ىف حتقيق معدل نمو مرتفع خالل السنوات األخرية، 
إال أن ذلك مل يعِن القضاء عىل مشكالت اقتصادية أساسية )كالتضخم، والبطالة، 

والفقر، ....(، أو حتسني األحوال املعيشية لألفراد بصفة عامة.

املسدود  أفقها  إىل  اخلصخصة  ظل  ىف  التنمية  عملية  وصول  أن  بعٌض  ويرى 
وعجزها عن حل املشكالت املرافقة هلا، كإشكالية العاملة، وبخاصة زيادة ظاهرة 
االستغناء عن العاملة الزائدة )املعاش املبكر( برزت إشكالية اإلفقار املعمم كإحدى 
العالمات البارزة هلذه السياسات التنموية، وأن هذه األنامط بدأت ُتعيد إنتاج نفسها 
الفئات  بني  التناقض  حدة  وزيادة  عمل  بال  السكان  من  هامش  إبقاء  عىل  اعتامدًا 
االجتامعية، حيث يزداد الفقري فقرًا، مما يربز أن السبيل الوحيد ملناقشة قضية العدالة 

االجتامعية تبدأ من عملية الالمساواة االجتامعية ىف هذه املجتمعات.

النامية ومن  الدول  السائدة ىف معظم  السياسات االجتامعية  أن  يؤكد ذلك  و 
بينها مرص تعكس ىف األساس واقع التفاوت أو عدم املساواة االجتامعية بني الفئات 



أجور العاملني يف مرص بني الواقع واملأمول

412

 Social Policies االجتامعية املختلفة داخل املجتمع، كام أن السياسات االجتامعية 
بمعناها الواسع ال تستهدف بطبيعتها مكافحة الظلم )عدم العدالة( وبالتاىل الفقر، 
وإنام تستهدف التعايش معه، وذلك عن طريق جمموعة من اإلجراءات التى تكتفي 
النظام  أمد  إطالة  شأهنا  من  يكون  التى  اجلزئية،  اإلصالحية  العالجات  ببعض 
االجتامعى القائم.)1( لذا فقد انطلقت خالل هذه الفرتة الكثري من النداءات إلعادة 
صياغة دور الدولة، والدعوة لبناء عقد اجتامعى جديد، باإلضافة إىل إعادة طرح 

مفهوم العدالة االجتامعية مطلبًا جمتمعيًا وهدفًا مددًا )لصانع القرار(. 

ويتنامى اجلدل اآلن ىف مرص حول كيفية حتقيق العدالة االجتامعية، وذلك سعيًا 
منهم وراء إجياد إطار عادل من شأنه تنمية االقتصاد ورفع مستوى معيشة املواطنني 
وزيادة رفاهيتهم. وقد دخلت ىف هذا اجلدل جمموعات اجتامعية خمتلفة مثل رجال 
املجتمع  ومؤسسات  الدولة  عىل  القائمني  وكذلك  السياسية  واألحزاب  السياسة 

املدنى ورجال الدين وغريهم من األكاديميني والصحفيني.

غري أن احلوار الدائر بني جل تلك املجموعات ظل حتى اآلن حوارًا عامًا ليس 
من شأنه أن يثمر عن خطة لوضع إطار عام وعمىل يمكن من خالله حتقيق العدالة 
فضفاضًا  مفهومًا  العدالة  كون  إىل  فقط  يرجع  ال  ذلك  وراء  والسبب  االجتامعية. 
العدالة  ملفهوم  تعريف عميل  اتفاق كاف حول  إىل عدم وجود  أيضا  يرجع  ولكنه 
كيفية  أو  مرص  ىف  والدينى  والسياسى  واالقتصادى  االجتامعى  والواقع  يتناسب 
ربط مفهوم العدالة االجتامعية بعملية التنمية أو األدوات األساسية التى يمكن من 

خالهلا ربط مفهومى اإلنصاف والعدالة بالتنمية االقتصادية واالجتامعية.)2(
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إال  ما  دولة  ىف  األمور  تستقيم  أن  باإلمكان  ليس  أنه  هبا  املسلم  احلقائق  ومن 
األقىص   - األدنى  احلد  )حتديد  األجور  توزيع  ىف  اجتامعية  عدالة  هناك  كان  إذا 
لألجور( بني العاملني ىف القطاعات املختلفة، بحيث يكون األجر مساويًا للجهد 
املبذول، ويغطى أيضًا احلد األدنى من االحتياجات الرضورية للعامل وأرسته؛ عىل 
البلد املستهدف. ولقد  املعيشة ىف  يتم ذلك وفقًا لدراسات مسوبة حول غالء  أن 
رضورة  حول  اجلدل  تزايد  حيث  يناير،   25 ثورة  بعد  القضية  هبذه  االهتامم  تزايد 
وضع سياسة للحد األدنى لألجور وتطبيقها بفاعلية حلامية ما حيصل عليه العامل 
من األجر. فبمرور الوقت أضحت السياسة احلالية للحد األدنى لألجور عاجزة 
معيشى كريم  وتأمني مستوى  الرسمية  العمل  التوازن بني خلق فرص  عن حتقيق 

للمواطنني. 

ومتثل قضية األجور جوهر سياسات توزيع الدخل وحتقيق العدالة االجتامعية، 
والتى عادة ما تركز ىف هناية املطاف عىل حتديد احلد األدنى لألجور. وينطوى اجلدل 
املجتمعى ىف األوساط العلمية والسياسية ىف مرص عىل خلط واضح ملفهومى احلد 

األدنى لألجور ومستويات األجور.

يلبى  لكى  العامل  حيتاجه  الذى  الكفاف  حد  إىل  األول:  املفهوم  يشري  فبينام 
مستويات  فإن  الفقر،  خط  إىل  يكون  ما  أقرب  لذلك  وهو  األساسية  احتياجاته 
متدرج  وظيفى  وسلم  خمتلفة  بوظائف  املرتبط  األجور  هيكل  إىل  تشري  األجور: 
األدنى  احلد  وُيعرف  واخلربة.  واألداء  العمل  وطبيعة  املؤهالت  مع  يتناسب  بام 
لألجور، وفقا ملنظمة العمل الدولية، بأنه احلد األدنى الواجب إعطاؤه للمشتغلني 
الظروف  ظل  ىف  وألرسته  للمشتغل  الدنيا  االحتياجات  يكفل  بحيث  ما  دولة  ىف 
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لألجور  األدنى  احلد  ترشيعات  وتستهدف  السائدة.  واالجتامعية  االقتصادية 
القدرة  ذوى  العامل  فئات  ومحاية  املنخفضة،  األجور  ذوى  العامل  محاية  باألساس 

التفاوضية الضعيفة.)3( 

لكل ما سبق وغريه، حتتل مشكلة األجور مركز الصدارة ىف احلوار الدائر اآلن 
لثامر  العادل  التوزيع  التى حتقق  اآلليات  إجياد  االجتامعية، ورضورة  العدالة  حول 
مدار  عىل  الدولة  ظلت  ولقد   .2004 عام  منذ  مرص  حققته  الذى  املرتفع،  النمو 
سنوات طويلة تضع هلذه املشكلة حلواًل ومسكنات مؤقتة رسعان ما يزول أثرها، 
وتعاود املشكلة للظهور عىل السطح من جديد. ففى حني ركز اإلصالح االقتصادى 
ىف مرص عىل سياسات االقتصاد الكىل، بقيت سياسات األجور عىل حاهلا دون أن 
اشتد اجلدل بشكل  بات هيدده، وقد  تواكب هذا اإلصالح، حتى أصبحت عائقًا 
ملحوظ ىف اآلونة األخرية حول موضوع احلد األدنى لألجور ىف مرص، وتعددت 
اآلراء بني من يرى رضورة زيادة احلد األدنى لألجور، بام يتالءم مع التغريات ىف 
نفقات املعيشة، ومعدالت التضخم املتزايدة، خاصة ىف ظل ضعف القوة التفاوضية 
إىل عدم وجود مسوغ  يشري  األعامل، وبني من  مقابل أصحاب  للعاملني ىف  نسبيًا 
لتلك الزيادة من وجهة النظر االقتصادية، نظرًا النخفاض إنتاجية العامل املرصى 
العمل  تكاليف  ارتفاع  ىف  سببًا  لألجور  األدنى  احلد  زيادة  جيعل  مما  عامة؛  بصفة 
بالقطاع الرسمى، ومن ثم تقليص قدرته التنافسية، وانتقال جزء كبري من العاملة إىل 
القطاع غري الرسمى، فضال عن تغذية مصادر التضخم، وما يرتتب عىل ذلك كله 

من تديد ملستقبل النمو ذاته.)4( 
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بناء عىل ذلك تنطلق هذه الدراسة من قضية أساسية تتعلق بتوضيح العالقة بني 
سياسات األجور ىف مرص ودورها ىف حتقيق العدالة االجتامعية. بمعنى مدى نجاح 
أو فشل تلك السياسات ىف حتقيق العدالة االجتامعية. ويأتى تركيزنا عىل سياسات 
األجور بصفة خاصه ألهنا متثل مصدرًا أساسيًا من مصادر الدخل للعديد من األرس 
املرصية، حيث تشري اإلحصاءات إىل أن عدد املشتغلني بأجر ىف القوى العاملة ىف 
الربع الثالث لعام 2011 قد بلغ 386¸14 مليون مشتغل بنسبة 2¸61 % من إمجايل 
عدد املشتغلني.)5( إضافة إىل أن سياسات األجور تعد آلية أو أداة موضوعية يمكن 

االعتامد عليها ىف حتليل سبل حتقيق العدالة االجتامعية ىف املجتمع املرصي. 
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...أهداف الدراسة وتساؤالتها...

تسعى الدراسة إىل فهم طبيعة العالقة بني سياسات األجور ىف مرص بوصفها 
مصدرًا أسياسيا من مصادر الدخل ودورها ىف حتقيق العدالة االجتامعية. وذلك من 
ما سياسات األجور ىف مرص وإىل أى  الرئيس اآليت:  التساؤل  خالل اإلجابة عىل 

مدى حتقق العدالة بني العاملني ىف املجتمع؟ 

ويندرج حتت هذا التساؤل عدد من التساؤالت الفرعية: 

ما واقع سياسات األجور ىف مرص؟ . 1

العدالة . 2 حتقيق  ىف  لألجور  واألقىص  األدنى  احلد  تطبيق  يؤثر  مدى  أى  إىل 
االجتامعية؟ 

التفاوت بني األجور األساسية واملكافآت والبدالت واحلوافز يؤدى إىل . 3 هل 
الفساد وغياب العدالة واملساواة ىف الدخول؟ 

ما مدى وعى أفراد املجتمع باملبادئ التى ترتبط بفكرة حتقيق العدالة االجتامعية . 4
وعالقة ذلك باملطالب الفئوية؟ 
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...منهجية الدراسة ...

من الطرق املهمة الستخدام اخليال السوسيولوجى هى تعزيز فهمنا للقضايا 
االجتامعية الراهنة ىف املجتمع مثل الدعم احلكومى وسياسات األجور والعمل ... 
ىف  األساسية  املفاهيم  أن  كيف  توضح  االجتامعية  للسياسة  املجاالت  وهذه  إلخ. 
علم االجتامع يمكن أن تدعم مهارات التفكري النقدى لدينا، وتساعد ىف أن نفهم 
عىل نحو أفضل اجلدل الدائر حول السياسة العامة احلالية، يضاف إىل ذلك أن علم 
حتدث  التى  التغريات  تأثري  أو  السياسات  تلك  نجاح  تقييم  ىف  يستخدم  االجتامع 
العديدة  العملية  التطبيقات  يؤكد  وهذا  السياسى.  والعمل  العامة  السياسة  نتيجة 

للنظرية والبحث ىف علم االجتامع.)6( 

لذا يشري مفهوم )املجال العام( Public Sphere إىل أن ثمة قطاعًا ىف احلياة مفتوحًا 
لتفاعل الكالم واآلراء، والتداول الفكرى واملناظرات السياسية، واالتصال ما بني 
األفراد. إنه تلك الساحة التى خيرج إليها أفراد املجتمع هبدف احلوار والنقاش مع 
غريهم فيام يتصل باملسائل العامة. ويعتمد هذا احلوار عىل عدد من املبادئ العامة، 
وحرية  بالتعددية،  واإليامن  والتسامح،  اآلخر،  وقبول  التفكري،  عقالنية  ىف  تتمثل 
الرأى والتعبري. وهيدف اجلميع من هذا احلوار النقدي البناء إىل التوصل إىل االتفاق 
اجلمعى، أو تكوين الرأى العام املوضوعي، الذى يبتعد عن أية مصالح خاصة فيام 
يتصل باملسائل العامة التى كانت تشكل جوهر احلوار ومادته الكالمية.)7( وهناك 
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من يذهب إىل أن املجال العام هو حيز حقيقي أو افرتايض حيث يلتقى األفراد الذين 
املختلفة  تبادل اآلراء  القضايا املشرتكة بغرض  لدهيم اهتامماتم الشخصية ملناقشة 
تغيري  لتحقيق  ضغط  توليد  األمر  يستلزم  ما  وغالبًا  مشرتك  موقف  إىل  للوصول 
سيايس أو قانوين بقوة احلجة أو عدد األفراد.)8( ويرى )هابرماس( أن املجال العام 
ال يمكن النظر إليه عىل أنه مؤسسة أو منظمة، وأنه ليس إطارًا من املعايري حتوطه 
كفاءات أو أدوار أو قواعد منظمة للعضوية فيه، وهو أيضًا ليس نظامًا، وإن كان من 
املمكن رسم حدود داخلية فيه، إال أنه من اخلارج ينفتح عىل آفاق دائمة التحول. 
لذلك يعرفه بأنه شبكة إليصال املعلومات والتواصل بني وجهات النظر )آراء تعرب 
عن اجتاهات ومواقف إجيابية أو سلبية جتاه أمر ما(، ومن خالل هذا التواصل يتم 
بخصوص  العام  الرأى  ىف  لتندمج  والتواصل  االتصال  تيارات  وتركيب  ترشيح 

املوضوعات مل االهتامم.)9( 

ويؤكد )هابرماس( أن تطوير جمال عام مستقل خارج إطار الدولة يعترب بمثابة 
إضفاء  ىف  ختدم  ال  والتى   ،Citizen Engagement املواطن  ملشاركة  مسبق  رشط 
الرشعية عىل النظام السيايس فحسب، وإنام أيضًا ىف إدراك أن املجال العام كموقع 
خطط له ال يقل أمهية عن الشبكة املنترشة من املؤسسات التى تقدم جماالت للعامة 
ليعربوا عن أصواتم، ويتقاسموا الرأي ويتحاوروا، ويتوصلوا إىل موقف مشرتك 
من خالل النقاش الرشيد. ويعتقد هابرماس أن األفراد يصبحون جزءًا من جتمع 
سيايس أوسع من خالل عمليات مثل التشاور التى أصبحت ىف حد ذاتا وسائل 
لتحقيق املواطنة الفعالة Active Citizenship. وإذا كان هناك إمكانية لتحقيق اإلمجاع 
من خالل املامرسة العقالنية ىف التشاور العام، استنادًا إىل قواعد اللعبة التى يمكن أن 
تدعم بناء اإلمجاع، فإن تأكيد التوسع ىف املناهج التى تقوم عىل املشاركة يساعد عىل 
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أنواع جديدة من املجاالت، وكذلك السعي  إنشاء  القواعد، من خالل  تغيري هذه 
نحو استدعاء أشكال أخرى جديدة من التفاعل داخلها.)10( يذهب )كاهلون( إىل 
أن أهم سامت املجال العام هى: عملية احتوائه عىل عدد كبري من األفراد ىف إطار 
عملية نقاش وحوار واحد. يدور حول موضوع أو قضية واحدة تّم مجيع األفراد، 
سواء املشاركني ىف احلوار، أم األفراد غري املشاركني ىف هذا احلوار.)11( من هنا يأتى 
تبنى مفهوم املجال العام ىف فهم سياسات األجور ىف مرص وتفسريها، بوصفها أداة 

لتحقيق العدالة االجتامعية. 

سياسات  طبيعة  فهم  ىف  التحليىل  الوصفى  املنهج  عىل  الدراسة  واعتمدت 
األجور ىف املجتمع املرصي وتفسريه، وذلك من خالل حتليل بيانات جاهزة متثلت 
ىف نتائج أبحاث ودراسات وتقارير وإحصائيات رسمية، من أجل توضيح مواطن 

اخللل التى تتعلق بتلك السياسات. 

وفيام يىل نتناول ماور البحث التى جتيب عىل تساؤالتِه وتتمثل ىف عرض نتائج 
األدبيات العلمية ذات الصلة بسياسات األجور، طبيعة سياسات األجور ىف مرص، 

وسياسات األجور كآلية لتحقيق العدالة االجتامعية.

 أوال: األدبيات العلمية وسياسات األجور 

يشكل االستخدام مدفوع األجر واألجور مسألتني أساسيتني ىف عامل العمل. 
مدة  وعىل  األجور،  مستوى  عىل  بأجر  العاملني  معيشة  مستويات  تتوقف  حيث 
تكييف هذه األجور ودفعها. واألجور من املواضيع الرئيسة للمفاوضة اجلامعية بني 
الرشكاء االجتامعيني, وىف عام 2008، أقر مؤمتر العمل الدوىل وأعلن ذلك من خالل 
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إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتامعية من أجل عوملة عادلة، التزام 
الدول األعضاء واملنظمة بتحقيق هدف تعزيز سياسات أجور ومكاسب وساعات 
عمل وغري ذلك من ظروف عمل متكن اجلميع من احلصول عىل قسط عادل من 
ثامر التقدم، وتوفري أجر يضمن حدًا أدنى من مستوى املعيشة جلميع املستخدمني 

.واملحتاجني إىل مثل هذه احلامية

وىف عام 2009، اعتمد مؤمتر العمل الدوىل الذى يضم وفودًا ثالثية مؤلفة من 
أنحاء  العامل من كافة  العمل ومنظامت  ممثلني عن احلكومات ومنظامت أصحاب 
العواقب الوخيمة  العامل، امليثاق العاملي لفرص العمل، الذى يتضمن مبدأ جتنب 
احلوار  واعترب   ،العمل ظروف  وتدهور  االنكامشية  األجور  دوامات  عن  النامجة 
املتفاوض بشأنه لألجور  القانونى أو  االجتامعى واملفاوضة اجلامعية واحلد األدنى 

بمثابة خيارات سياسية مرشدة. )12( 

واملتطلبات  العنارص  أهم  حول  دراسة  الدولية  العمل  منظمة  أعدت  وقد 
أن  من  األمر  هذا  أمهية  وتنبع  لألجور.  األدنى  احلد  لتحديد  الالزمة  اإلحصائية 
)كام  الرضورية  االجتامعية  احلامية  العامل  إعطاء  شأنه  من  لألجر  أدنى  حد  حتديد 
 .)1970 سنة   131 رقم  الدولية  العمل  ملنظمة  لألجر  األدنى  احلد  ميثاق  حدده 
الذى  املستوى  عن  يقل  ال  مستوى  عند  لألجر  األدنى  احلد  حتديد  يتم  أن  وجيب 
يكفل املعيشة الكريمة للعامل وأرسته. وأشارت الدراسة إىل أن حتديد احلد األدنى 
لألجر يعتمد عىل جمموعة من العنارص أو العوامل التى تتعلق بمستويات األجور 
غري  العاملة  تتلقاها  التى  خصوصًا  وغريها  االجتامعى  والضامن  املعيشة  وتكاليف 

املدربة باعتبارها الفئة املستهدفة من كل هذه اجلهود.
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وتتمثل هذه العنارص ىف ست نقاط هي:)13( 

االحتياجات األساسية للعامل وأرسته. . 1
املستوى العام لألجور بالدولة. . 2
تكاليف املعيشة والتغريات فيها. . 3
مزايا الضامن االجتامعى. . 4
مستوى معيشة فئات اجتامعية معينة. . 5
6 . – اإلنتاجية   – االقتصادية  )التنمية  املثال  سبيل  عىل  اقتصادية  عوامل 

التشغيل – .....( 

وتعتمد العنارص السابقة عىل جمموعة من اإلحصاءات واملؤرشات التى يمكن 
املعايري  هذه  نرش  تم  وقد  املكتبية.  البيانات  من  أو  املسوح  من  إما  عليها  احلصول 
باإلضافة إىل طريقة تطبيقها خاصة ىف الدول النامية التى تعانى من وجود نظم بدائية 

إلحصاءات العمل ىف دراسة ملنظمة العمل الدولية. 

وقد نصت املادة الثالثة والعرشون من اإلعالن العاملى حلقوق اإلنسان عىل أنه 
لكل شخص حق ىف العمل، وىف اختيار عمله، وىف رشوط عمل عادلة ومرضية، 
متييز،  أى  دون  األفراد،  جلميع  فإن  األساس  هذا  وعىل   ،البطالة من  احلامية  وىف 
لكل فرد يعمل حق ىف مكافأة  احلق ىف أجر متساو عىل العمل املتساوي، كام أنه 
عند  وتستكمل،  البرشية،  بالكرامة  الئقة  عيشة  وألرسته  له  تكفل  ومرضية  عادلة 
لكل  يصبح  فإنه  ذلك  عىل  وبناء   .االجتامعية للحامية  أخرى  بوسائل  االقتضاء، 
 ،إليها من أجل محاية مصاحله النقابات مع آخرين واالنضامم  إنشاء  شخص حق 
أما املادة الرابعة والعرشون فإهنا نصت عىل أنه لكل شخص حق ىف الراحة، وىف 
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دورية  إجازات  وىف  العمل  لساعات  معقول  حتديد  ىف  وخصوصًا  الفراغ،  أوقات 
)14(.مأجورة

International Labor Office تقريرًا عام 2006،  الدوىل  العمل  وقدم مكتب 
ويعرض  باملنظمة،  األعضاء  الدول  ىف  املطبقة  لألجر  األدنى  احلد  سياسات  حول 
الدول أمهها ما  السياسات ىف خمتلف  نتائج إمجالية حول أوضاع تلك  التقرير  هذا 

يىل: 

• 90% من الدول األعضاء لدهيا ترشيع حيدد احلد األدنى لألجر. 	

• 61 % من الدول األعضاء تم حتديد احلد األدنى لألجور بالنسبة للدولة ككل 	
)أو املنطقة(، وقد صممتها الدولة أو هيأة ثالثية، أو ىف حاالت نادرة جدًا، عن 

طريق املفاوضة اجلامعية. 

• 48 % من الدول تقوم احلكومة فيها باستشارة جهة ثنائية أو ثالثية األطراف 	
حتدد  الدول  من   %10 حواىل  أن  حني  ىف  لألجر،  األدنى  احلد  حتديد  بشأن 

احلكومة وحدها احلد األدنى لألجر. 

• 80% من الدول حيدد فيها الترشيع املعايري التى يعتمد عليها حتديد احلد األدنى 	
لألجر، إما معايري اجتامعية أو اقتصادية. وقد اعتمدت حواىل 61% من الدول 
عىل تكلفة املعيشة )التضخم( عنرصًا لتحديد احلد األدنى لألجر، يليها العنارص 

االقتصادية )األداء االقتصادى( وذلك بنسبة 51 % من الدول. 

• 60 % من الدول ال حيدد فيها الترشيع دورية تعديل أو رفع احلد األدنى لألجر. 	
لتكون  لألجر  األدنى  احلد  تعديل  دورية  حددت  الدول  ربع  من  أقل  أن  كام 
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سنوية. ولكن ىف واقع األمر يتم تعديل احلد األدنى لألجر وفقا لالرتفاع ىف 
األسعار ويتم ذلك عىل مدى فرتات زمنية غري منتظمة وىف أغلب األحيان ال 
يقدم التعويض الكاىف للعامل عن ارتفاع األسعار وهو ما يعنى انخفاض كمية 

السلع واخلدمات التى يشرتهيا العامل.)15( 

لألوضاع  املناسب  لألجور  األدنى  احلد  حتديد  عند  أنه  ذلك  من  نخلص 
جيب  التى  املعايري  من  جمموعة  هناك  ما،  دولة  ىف  السائدة  واالجتامعية  االقتصادية 
االستناد إليها. ومن أهم هذه املعايري: أال يقل احلد األدنى لألجور عن خط الفقر 
)الغذائية  األساسية  احتياجاتم  وأفراد أرسته عىل  العامل  القومى لضامن حصول 
وغري الغذائية(. ويمكن ربط مستوى احلد األدنى لألجور بتحقيق أهداف اقتصادية 
هذه  أهم  ومن  الدول،  من  كثري  بني  حاليًا  السائد  االجتاه  وهو  مددة،  واجتامعية 
وتقليل  الفقر  حدة  وختفيف  اإلنتاجية،  ورفع  الشباب،  عاملة  تشجيع  األهداف: 

التفاوت ىف الدخول. 

ثانيا: طبيعة سياسات األجر فى مصر: يالحظ أن سياسات األجور ىف مرص خالل 
العقود الستة املاضية، قد مرت بأربع مراحل تارخيية خمتلفة)16(: 

حتى  واستمرت  الثانية  العاملية  احلرب  قبل  من  امتدت  األوىل:  املرحلة 
لقوى  مرتوكة  املرحلة  تلك  ىف  األجور  كانت  العرشين،  القرن  من  اخلمسينيات 
القومى.  االقتصاد  ىف  لألجور  األساسى  املحدد  هو  الزراعة  قطاع  وكان  السوق، 
املطلق، إال ىف حاالت  بالركود  الفرتة  وقد اتسم مستوى األجور احلقيقية ىف تلك 
ارتفاع أسعار مصول القطن، وهى نادرة، مما حدا باملحللني إىل القول بأن عملية 
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أن  ترى  التى  الكفاف،  مستوى  نظرية  عليها  ينطبق  احلقبة  تلك  ىف  األجور  حتديد 
األجور متيل إىل االقرتاب من مستوى الكفاف ىف االقتصاديات التى تتسم بعرض 

غري مدد من قوة العمل. 

املرحلة الثانية: استمرت ىف الستينيات والسبعينات من القرن العرشين، شهدت 
هذه املدة تعاظم دور الدولة كأكرب مشغل ىف االقتصاد القومى، ومن ثم فقد حلت 
األجور احلكومية مل األجر الزراعى كمحدد أساسى لألجر بصفة عامة، ويتبعها 
اتسق  املرحلة  تلك  ىف  األجور  حتديد  بأن  القول  ويمكن  اخلاص.  القطاع  ذلك  ىف 
القطاعات  تتحدد األجور ىف  Reserve Wage، حيث  املرجعية  مع نظرية األجور 
احلقيقية  األجور  ىف  امللحوظ  الثبات  واستمر  احلكومي،  لألجر  بالرجوع  املختلفة 
املرحلة أيضا، ولكن بسبب أن احلكومة كانت حتدد األجور واألسعار ىف  ىف هذه 

آن واحد. 

املرحلة الثالثة: استمرت ىف الثامنينيات والتسعينات حتى أوائل القرن احلادى 
والعرشين، شهدت هذه املدة سياسة االنفتاح االقتصادى، وتنامت اهلجرة ألسواق 
العمل العربية واخلارجية خالهلا، فأصبح هناك سلم لالختيار أمام امللتحقني بسوق 
العمل، تأتى اهلجرة ىف مقدمته، يليها العمل بالقطاع األجنبى / املشرتك، ثم القطاع 
العام.  بالقطاع  وانتهاء  اآلونة،  تلك  ىف  ناشئًا  يزال  ما  كان  الذى  الوطنى،  اخلاص 
وبقيت احلكومة متثل املالذ األخري للداخلني ىف سوق العمل. ويمكن القول بأن هذه 
املرحلة شهدت العودة إىل حرية سوق العمل، وحرية حتديد األجور إىل حد كبري، 
ومن هنا، فإن احلراك ىف سوق العمل قد أدى إىل تباين كبري ىف األجور واملرتبات، بام 

يعكس زيادة االستجابة لظروف العرض والطلب. 
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املرحلة الرابعة: وبدأت منذ عام 2004 حتى اآلن، أصبح حتديد األجر مرتبطًا 
أكثر بالتضخم، وتكلفة قوة العمل، ويمكن القول بأن عملية حتديد األجور ىف هذه 
Efficiency Wage Theory؛  أقرب ما يكون إىل نظرية كفاءة األجور  الفرتة كانت 
بمعنى أن األجر البد أن يغطى تكاليف معيشة العامل عىل األقل، كام أن صاحب 
اإلنتاجية،  زيادة  إىل  النهاية  ىف  يؤدى  سوف  ألنه  املجزى  األجر  هذا  يقدم  العمل 
أصحاب  حيسبه  وما  عاداًل،  أجرًا  العامل  يراه  ما  بني  املوازنة  ىف  االختالل  ويمثل 

العمل أجرًا كافيًا، جوهر احلوار الدائر اآلن ىف مرص. 

ويلخص اجلدول رقم )1( تطور سياسات األجور ىف مرص منذ عام 1942 
 .2011 –

جدول رقم )1( تطور سياسات األجور ىف مرص 

اإلجراءات املتبعةسنةقانون

3581942

إصدار أمر عسكرى بإلزام أصحاب األعامل برصف 
عالوة غالء معيشة للعامل ال تقل عن احلدود التى 

قررتا احلكومة ملوظفيها وعامهلا وفقًا للجدول املرافق 
لألمر. 

حتديد احلد األدنى لألجر الزراعى بـ 18 قرشًا ىف اليوم 1781952
للرجال.

911959
تشكيل جلان خاصة ذات اختصاص إقليمى لتحديد 

األجور الدنيا، إال أن هذه اللجان مل تعقد أى اجتامعات 
لذلك، وبالتاىل مل تطبق نصوص هذا القانون. 
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حتديد احلد األدنى ألجور العاملني باحلكومة والقطاع 581971 و61 
العام، عىل التواىل بـ9 جنيهات شهريًا. 

رفع احلد األدنى ألجور العاملني باحلكومة والقطاع 1974 47 و48
العام، عىل التواىل إىل 12 جنيها شهريًا. 

641974

حتديد احلد األدنى ألجور العاملني بالقطاع اخلاص بـ 
40 قرشًا ىف اليوم، إذا كان سن العمل ال يقل عن 18 
سنة، إما إذا كان سنه يقل عن ذلك، فال جيوز أن يقل 

احلد األدنى لألجر عن 30 قرشًا يوميًا. 

رفع احلد األدنى ألجور العاملني باحلكومة والقطاع 471978 و48
العام، عىل التواىل 16 جنيها شهريًا.

رفع احلد األدنى ألجور العاملني باحلكومة والقطاع 1361980
العام إىل 20 جنيها شهريًا.

1251980

حتديد احلد األدنى ألجور العاملني بالقطاع اخلاص 
بـ20 جنيها شهريا، بالنسبة للبالغني 18 سنة فام فوق، 

وأال يقل عن 15 جنيها شهريًا بالنسبة للبالغني أقل من 
18 سنة. 

رفع احلد األدنى ألجور العاملني باحلكومة والقطاع 1141981
العام إىل 25 جنيها شهريًا. 

1191981
حتديد احلد األدنى ألجور العاملني بالقطاع اخلاص بـ 
25 جنيهًا شهريا للعامل الذين ال يقل سنهم عن 18 

سنة، 19 جنيهًا شهريًا ملن تقل سنهم عن 18 سنة. 
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1371981
حتديد احلد األدنى لألجور وفقًا للترشيعات العامة 

للدولة الصادرة هبذا الشأن، وباملساواة بني العاملني ىف 
القطاعات املختلفة. 

531984
رفع احلد األدنى ألجور العاملني بالدولة والقطاع العام 

إىل 35 جنيها شهريًا. 

122003

إنشاء املجلس القومى لألجور للقيام بمهام عديدة من 
أمهها، وضع احلد األدنى لألجور عىل املستوى القومى 
بمراعاة نفقات املعيشة وبإجياد الوسائل والتدابري التى 
تكفل حتقيق التوازن بني األجور واألسعار، وأن يعاد 

النظر فيه بصفة دورية ال جتاوز ثالث سنوات عىل 
األكثر. 

242 2011

ال جيوز أن يزيد جمموع الدخل الذى يتقاضاه من املال 
العام سنويا أى شخص من العاملني ىف الدولة عىل 

مخسة وثالثني مثل احلد األدنى ملجموع أقل دخل ىف 
ذات اجلهة التى يعمل هبا.)*(

املصدر: أمنية حلمى، نحو تطوير سياسة احلد األدنى لألجور ىف مرص، آراء ىف السياسة االقتصادية، 
العدد 18، املركز املرصى للدراسات االقتصادية، يونيو 2006، ص 2. 

األدنى،  باحلد  للدخول وربطه  احلد األقىص  بشأن  لسنة 2011  بقانون رقم 242  )*( مرسوم 

اجلريدة الرسمية، العدد 52 تابع )أ( ىف 29 ديسمرب سنة 2011. 



أجور العاملني يف مرص بني الواقع واملأمول

428

واملالحظ أن املجلس القومى لألجور الذى ُأنِشئ عام 2003 مل حيرك ساكنًا، 
رغم غالء املعيشة مما حدا ببعضهم اللجوء إىل املحاكم املختلفة، ففى ديسمرب 2009 
صدر حكم املحكمة الدستورية رقم 202 لسنة 28 قضائية )دستورية( الذى قىض 
بعدم دستورية نصوص املواد املنظمة لطريقة وضع احلد األقىص ألهنا جتاهلت وضع 
الضوابط واألسس العامة التى جيب عىل جملس الوزراء اتباعها من أجل وضع احلد 
األقىص لألجور. وىف مارس 2010 صدر حكم مكمة القضاء اإلدارى ىف الدعوى 
رقم 21606 لسنة 63 قضائية بشأن رضورة حتديد احلد األدنى لألجور. مما دفع 
حكومة اجلنزورى ىف مارس 2012 اىل حتديد احلد األدنى واألقىص لألجور عىل 
أن يكون احلد األقىص لألجور 35 ضعف من احلد األدنى، وهو 700 جنيه ليكون 

)األقىص( نحو 25 ألف جنيه. 

واضحًا،  خلاًل  تعكس  أهنا  مرص  ىف  األجور  سياسات  عىل  أيضًا  واملالحظ 
بنود  باقى األجور توضع حتت  بينام  فاألجور األساسية ال متثل سوى نحو %20، 
مكافآت وبدالت وحوافز. وهذه البنود األخرى، بخالف األجر األساسى تعد بابًا 
واسعًا للفساد، ووجود تفاوت كبري بني العاملني بالدولة؛ حيث تتفاوت األجور 
التفاوت  هذا  طبيعة  إىل  الدراسات  إحدى  وتشري  كبري.  بشكل  ألخرى  جهة  من 
 235 األوقاف  وزارة  ىف  أنه  فتبني  للدولة،  املختلفة  القطاعات  داخل  األجور  ىف 
جنيهًا، وىف وزارة القوى العاملة 408 جنيهات، وىف وزارة الرى 432 جنيهًا، وىف 
املجلس القومى للمرأة 5283 جنيهات، وىف وزارة اخلارجية 6059 جنيهًا، وىف 
وزارة قطاع األعامل العام 7156 جنيهًا، وىف اجلامعات 916 جنيهًا، وىف مؤسسات 
البحث العلمى 930 جنيها، وىف قطاع املال واالقتصاد 1522 جنيها، وبذلك يمثل 

الفارق بني أقل وأعىل أجر متوسط نحو 30 ضعفًا.)17( 
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األجور  عىل  اإلنفاق  بتطور  اخلاصة  الرسمية  البيانات  أن  من  الرغم  وعىل 
اإلنفاق  تزايد حجم  – 2009 تعكس  املدة من 2003  للدولة ىف  العامة  باملوازنة 
احلكومى عىل األجور، إال أن ذلك ال يقابله عدالة ىف التوزيع. وتعكس بيانات تلك 

املدة ما يىل: 

•  وجود زيادة مطردة ىف حجم األجور باملوازنة العامة خالل املدة من 2003 / 	
2004: 2008 / 2009، فبمقارنة حجم اإلنفاق عىل األجور ىف عام 2008 
/ 2009 والذى تم تقديره بنحو 1¸76 مليار جنيه، نجد أنه يمثل أكثر من 
ضعف حجم األجور ىف عام 2003 / 2004 والذى كان قد تم تقديره بنحو 

2¸37 مليار جنيه. 

• أن نسبة اإلنفاق عىل األجور مقارنة بحجم اإلنفاق العام باملوازنة قد تراوحت 	
بني 22% و 25 %، وهى تعد نسبة مرتفعة ىف ظل طبيعة هيكل املوازنة العامة 
يساعد  وال  اجلارى،  اإلنفاق  عليها  يغلب  موازنة  كوهنا  حيث  من  للدولة، 
ذلك صانع السياسات املالية عىل توجيه اإليرادات املتاحة نحو حتسني جودة 
التنمية البرشية، واإلنفاق عىل جماالت هامة كالصحة والتعليم، بالقدر الذى 
يساعد بالقضاء عىل املشكالت التى ترتبط هبذين القطاعني ويسهم بالتاىل ىف 
حتسني مؤرش التنمية البرشية ملرص عىل مستوى الرتتيب العاملى. وتظهر األرقام 
اخلاصة بنسبة اإلنفاق عىل األجور إىل إمجاىل اإلنفاق العام، أن النسبة ىف مرص 
مرتفعة مقارنة بام عليه الوضع ىف دول أخرى مثل الصني وأملانيا؛ حيث ال تزيد 
اهلند تصل إىل 7%، وىف كوريا 16%، وجنوب  النسبة هبام عن 5%، وىف  هذه 

أفريقيا %14. )18( 



أجور العاملني يف مرص بني الواقع واملأمول

430

ويالحظ عىل جداول األجور واملرتبات ىف مرص، عدم وجود هيكل واحد متَِّسق 
هلا، فهناك جدول لألجور واملرتبات ىف احلكومة، وقطاع األعامل العام موروث من 
اخلمسينيات والستينيات مع تعديالت بسيطة. وىف الوقت نفسه، يوجد هيكل مواٍز 
لألجور واملرتبات ىف القطاعني اخلاص واالنفتاحى، إذ تصل الفروق عند الدرجة 

نفسها، أو املستوى من التــأهيل العلمى واخلربة إىل نحو 1: 10.

وتم استخدام املَِنح والصناديق اخلاصة لبناء هيكل ثالث للمرتبات ال عالقة 
له بمستويات الدخل ىف االقتصاد املرصى، ويقرتب من )أجور الظل( ىف السوق 
عىل  باحلصول  وإنام  االجتامعية،  باإلنتاجية  هلا  عالقة  ال  املرتبات  حيث  العاملية، 
املنح  يتم متويله من  املرتبات واملكافآت  النوع من  املنصب(. وهذا  )أو  املوقع  ريع 
األجنبية والصناديق اخلاصة )خارج املوازنة العامة للدولة(، حيث تصل املرتبات 
ومستويات الدخل إىل مستويات خيالية. وقد أدى هذا الوضع إىل تشويه كبري ىف 
مستويات الدخول، وتأثريات سلبية عىل نظام احلوافز، وعىل درجة العدالة واملساواة 

ىف الدخول والقوى الرشائية.)19( 

خمتلف  بني  األجور  توزيع  ىف  واضحًا  خلاًل  هناك  أن  ذلك،إىل  من  نخلص 
والدراسات  البحوث  نتائج  عكسته  ما  وهو  املرصى  االقتصاد  داخل  القطاعات 
التى تناوهلا الباحثون هبذا الشأن، األمر الذى انعكس عىل تزايد حدة التفاوت بني 

مستويات األجور وبالتاىل عدم حتقيق العدالة االجتامعية. 
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ثالثًا: سياسات األجور كآلية لتحقيق العدالة االجتماعية 

املرصى،  الشعب  مجوع  إليها  يتطلع  التى  االجتامعى  العدل  دولة  تتطلب 
عام؛  بشكل  املجتمع  ىف  العدالة  حتقيق  بفكرة  ترتبط  التى  املبادئ  من  عدد  حتقيق 

وتشمل:)20( 

احلقوق . 1 ىف  متساوون  أهنم  عىل  املواطنني  إىل  خالله  من  ُينظر  املساواة:  مبدأ 
يتعلق  آخر  اعتبار  أى  نظرائه ىف ضوء  منهم عن  أحد  يتميز  والواجبات، وال 
بالنوع أو اللون أو الدين أو العرق أو الثروة أو أى اعتبار آخر. فالعدالة هى 
شكل من أشكال إتاحة الفرص أمام اجلميع عىل نحو متساو، وإتاحة احلريات 

ز فيه وال هوى.  عىل نحو متساو ال متيُّ

مبدأ االستحقاق: فللمواطنني حقوق – بل استحقاقات – ىف التعليم والصحة . 2
هذه  عىل  املواطنون  وحيصل  واالجتامعى،  اجلسدى  واألمن  املالئم  والسكن 

االستحقاقات ىف ضوء مبادئ العدالة االجتامعية. 

تعظيم الرفاهية: وهو مبدأ هام من مبادئ العدالة يقوم عىل العمل الدائم من . 3
– كبريًا  العام  فالعدالة ىف توزيع اخلري  أجل حتسني رفاهية األفراد واملجتمع. 

كان أم صغريًا – هى مبدأ أساسى ىف احلياة الكريمة لكافة املواطنني. 

فالعدالة . 4 العدالة،  لتحقيق  العام  األساس  يوفر  مبدأ  وهو  األخالقى:  االلتزام 
تزدهر عندما يكون الفرد الساعى إىل احلصول عىل حقوقه ملتزمًا بأداء واجباته، 
وعندما تكون مؤسسات الدولة املختلفة ملتزمة بمبادئ العدالة، وعندما تكون 

التجمعات املدنية ملتزمة بالدفاع عن مبادئ العدالة ومساندتا. 
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كل . 5 عقاب  العدالة  حتقيق  يستوجب  إذ  الناجز:  والعقاب  الناجزة  العدالة 
ال  فالعدالة  بمتطلباتا.  احلائط  عرض  والضاربني  مبادئها،  عن  اخلارجني 

تتحقق ىف جمتمع يقوم عىل الفوىض، وفقدان هيبة الدولة. 

اإلرادة العامة لألمة: وهو مبدأ يتعلق بعملية تأسيس العقد االجتامعى لألمة. . 6
فهو جتسيد إلرادة فئات األمة مجيعا، وال يعرب بحال عن إرادة فردية. واهلدف 
منه هو مصلحة األمة، تلك املصلحة التى ال حتقق إال بالعدالة الكاملة بني كل 

املواطنني. 

 وقد بلورت ثورة 25 يناير تلك املبادئ ىف جمموعة من األهداف األساسية، 
ىف سياسات  خاصة  وبصفة  االجتامعية  العدالة  حتقيق  املبادئ  تلك  رأس  كان عىل 
عن  والتوقف  واالعتصامات،  االحتجاجية،  الوقفات  جاءت  حيث  األجور. 
اإلنتاج التى تنبع مجيعها – ىف املقام األول – من الشعور بالظلم وعدم العدالة، إذ 
توجد قيادات قليلة العدد حتصل عىل دخول ومزايا مغاىل فيها، ىف حني أن األغلبية 
التى يقوم عىل أكتافها العمل واإلنتاج ال تنال إال القليل. ومن ثم نحتاج إىل إصالح 
الشامل وقتًا، غري  الدخول واألجور. وسوف يستغرق اإلصالح  اخللل ىف توزيع 
أننا ال نملك رفاهية االنتظار إىل أن يتم الدراسة الكاملة هلذا اإلصالح؛ لذا يتعني 
إصدار قرارات فورية ملعاجلة الوضع الراهن مع تعديل املسار كلام دعت احلاجة. 
وتشتمل املقرتحات العاجلة إلعامل العدالة ىف املجتمع عىل إجراءين أساسيني مها: 

إقالل التفاوت ىف الدخول واألجور، وتصاعدية الرضائب. 

ىف ضوء ذلك، يمكن النظر ىف مسألة التوزيع العادل لألجور من خالل إعادة 
هيكلتها، بوضع حد أقىص ألجور العاملني باحلكومة والقطاع العام، بحيث يكون 



د. مهدي ممد القصاص

433 العددان األول والثاين ... رمضان 1433# /آب 2012م

إمجاىل ما حيصل عليه املوظف العام ىف القطاع اخلدمى ال يزيد عىل 25 ألف جنيه 
شهريًا، وال يزيد هذا املعدل ىف القطاعات اإلنتاجية عىل 35 ألف جنيه شهريًا. مع 
بالعضوية  سواء   – اإلدارة  جمالس  ىف  العام  املوظف  لتمثيل  قصوى  حدود  وضع 
التمثيل ىف إطار احلد األقىص لألجور. فلقد  – وأن تكون بدالت هذا  الرئاسة  أم 
أشارت وسائل اإلعالم ىف أكثر من موضع إىل املرتبات اخليالية التى حيصل عليها 
بعض موظفي املصالح احلكومية، مثل رئيس مصلحة الرضائب الذى كان يتقاىض 
راتبًا شهريًا يقدر بنحو 1.2 مليون جنيه، ويامثله كذلك العديد من رؤساء بنوك 
القطاع العام، ورشكات التأمني العامة. بل األكثر فداحة من ذلك ما قد ذكره بيان 
رئيس اجلهاز املركزى للمحاسبات عن العام املايل 2009 / 2010 أن رئيس جملس 
إدارة إحدى الرشكات املشرتكة كان حيصل عىل ما بني 1.5: 4 مليون جنيه شهريًا. 
وىف رشكة مشرتكة أخرى حيصل أعضاء جملس اإلدارة عىل 5 آالف جنيه بدل انتقال 

عن كل جلسة من جلسات جملس اإلدارة.)21( 

فاملالحظ ىف بند األجور أن الرواتب األساسية ال تزيد عىل نسبة الـ20% من 
وضع  وهو  والبدالت.  احلوافز  متثل  ما  هى   %  80 والـ  األجور  خمصصات  إمجاىل 
س العديد من السلبيات داخل اجلهاز اإلدارى للدولة، من حيث االعتامد عىل  كرَّ
املجامالت واملحسوبية، وليس الكفاءة واخلربة، فضاًل عن أنه جعل ثقافة العاملني 
باجلهاز احلكومي جتاه احلافز عىل أنه حق مكتسب بغض النظر عن أهنم أجادوا ىف 

عملهم أم ال. 
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...الخاتمة ...

ىف ضوء اإلطار النظرى للدراسة، الذى يستند إىل مفهوم املجال العام، وكذلك 
أهداف الدراسة وتساؤالتا نخلص إىل اآلتى: 

أن واقع سياسات األجور ىف مرص يتمثل ىف تصاعد معدل األجور. فمثال ىف عام . 1
1971 كان احلد األدنى لألجور )9( جنيهات شهريًا، وىف عام 1978 ارتفع 
إىل )16( جنيها، ثم ىف عام 1981 أصبح )20( جنيها، وىف عام 1984 أصبح 
)35( جنيها، وبداية من عام 2003 أصبح يعاد النظر ىف الدخل بصفة دورية 
ال تتجاوز ثالث سنوات عىل األكثر، وإزاء فشل تلك السياسة جلأ بعضهم إىل 
املحاكم املختلفة للمطالبة بتحديد احلد األدنى واألقىص لألجور، مما دفع ذلك 

باحلكومة ىف مارس 2012 إىل حتديد احلد األدنى واألقىص لألجور. 

كثر احلديث عن امكانية تطبيق احلد األدنى واألقىص لألجور خاصة بعد ثورة . 2
الثورة(  أهداف  )أحد  االجتامعية  العدالة  لتحقيق  ماولة  بوصفها  يناير   25
حيث يوجد تفاوت كبري ىف األجور بني األفراد الذين يعملون ىف املجال نفسه 

عىل سبيل املثال قطاع مصلحة الرضائب والبنوك وغريها من القطاعات. 

أما التفاوت بني األجور األساسية واملكافآت والبداالت واحلوافز، فذلك يعد . 3
نجد  حيث  واملساواة  العدالة  غياب  ويؤدي  املجتمع،  ىف  للفساد  أساسيًا  بابًا 
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تفاوتًا ىف األجور داخل القطاعات املختلفة للدولة. فمثاًل ىف وزارة األوقاف 
للمرأة  القومى  املجلس  وىف   ،408 العاملة  القوى  ووزارة  جنيهًا،   235
البحث  5283، قطاع األعامل 7156، وىف اجلامعات 916، وىف مؤسسات 
العلمى 930. مما سبق نالحظ التفاوت الكبري بشأن احلد األدنى ىف القطاعات 

املختلفة. 

مبدأ . 4 ىف  املتمثلة  االجتامعية  العدالة  ومعايري  بمبادئ  املجتمع  أفراد  وعي  أكا 
العدالة   – األخالقى  االلتزام   – الرفاهية  تعظيم   – االستحقاق   – )املساواة 
الناجزة والعقاب الناجز - اإلرادة العامة لألمة(. ونتيجة هلذا الوعى املرتبط 
بالثورة ظهرت العديد من الوقفات االحتجاجية واملطالب الفئوية التى تطالب 
مصالح  وعطلت  الطرق  أوقفت  أغلبها،  ىف  عشوائية  وكانت  األجور  بزيادة 
بأسلوب حضارى  الدور  النقابات هبذا  تقوم  أن  املمكن  املواطنني، وكان من 

وحيقق الكثري من احلقوق. 
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...التوصيات...

العمل . 1 قطاعات  ىف  العامل  عليه  حيصل  مرتب  أدنى  بني  الفوارق  تقليص 
املختلفة وأعاله، وربط األجر بتحقيق احلد املعقول لتلبية احلاجات األساسية 

للمواطنني. 

لتكون . 2 األساسية،  الرواتب  إىل  والعالوات  والبدالت  احلوافز  كافة  ُتضم  أن 
الرواتب األساسية هى األصل، وأن يكون احلافز مرتبطًا بتطوير األداء وزيادة 

اإلنتاجية. 

ربط األجور بمعدل الكفاءة واخلربة، وليس االعتامد عىل املجامالت واملحسوبية . 3
التى كرست العديد من السلبيات داخل اجلهاز اإلدارى للدولة. 

املطالبة . 4 قبل  بواجباتم  القيام  بأمهية  املجتمع  أفراد  وعى  زيادة  عىل  العمل 
بحقوقهم، وذلك حتقيقًا ملبادئ العدالة االجتامعية. 

 
.................................................

دراسة ( 1 مرص:  ىف  املستدامة  احلرضية  والتنمية  اهلامشية  الفئات  اخلواجة،  شبل  يارس  ممد 
اجتامعية حتليلية، جملة شؤون اجتامعية، اإلمارات العربية املتحدة، السنة 26، العدد 101، 

ربيع 2009، ص ص 141: 146.
طارق عبد الفتاح مرسى، زيادة فعالية سياسات العدالة االجتامعية ىف مرص: تعديل دعم ( 2

القرار  اختاذ  ودعم  املعلومات  مركز  ؟،  املبارشة  الرضائب  تعديل  أم  االستهالكية  السلع 
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بمجلس الوزراء، القاهرة، ابريل 2008، ص 1. 
مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار، نحو سياسة متكاملة لألجور ىف مرص: آراء ىف السياسة ( 3

العامة، العدد رقم )1(، مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار بمجلس الوزراء، القاهرة، مايو 
2011، ص 1. 

سلسلة ( 4 مرص،  ىف  االقتصادى  واإلصالح  األجور  سياسات  وآخرون،  رضوان  سمري 
املرصى،  الوزراء  جملس  القرار،  اختاذ  ودعم  املعلومات  مركز   ،)8( رقم  البحثية  األوراق 

القاهرة، 2010، ص 1. 
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2011 )بيان صحفى(، بتاريخ 10 / 11 / 2011 متاح عرب املوقع اإللكرتونى للجهاز: 

http://www.capmas.gov.eg

مصطفى خلف عبد اجلواد )مرتجم(، قراءات معارصة ىف نظرية علم االجتامع، مطبوعات ( 6
– جامعة القاهرة، 2002، ص ص  مركز البحوث والدراسات االجتامعية، كلية اآلداب 

 .250 :249
خالد كاظم أبو دوح، مفهوم املجال العام: األبعاد النظرية والتطبيقات، املجلة العربية لعلم ( 7

االجتامع )إضافات(، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، العدد اخلامس عرش، صيف 
2011، ص 139. 
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...ملخص البحث...

اإلسالم  نرش  يف  الفوجلا  هنر  عىل  الواقعة  البلغار  بالد  أثر  البحث  أوضح 
واحلضارة العربية اإلسالمية، وكان للرحالت العربية اإلسالمية أثرها املتميز يف نقل 
املؤثرات العربية اإلسالمية إىل تلك األصقاع النائية، فضاًل عن دور التجار العرب 
واملسلمني. وتعد رحلة ابن فضالن التي قام هبا سنة 309 هـ إىل بالد البلغار رسواًل 
من قبل اخلليفة العبايس املقتدر باهلل، مرجعًا ال نظري له يف األمهية ألقت أضواًء عىل 
املرحلة التي زار فيها تلك البالد، استجابة لطلب ملك البلغار، وكان إسالم البلغار 
الذي سبق هذه الرحلة حدثًا عظياًم يف تاريخ املنطقة، ألن حوض الفوجلا األوسط 

حتول إىل قطر إسالمي بعدها.

 انترش اإلسالم يف بالد البلغار عىل املذهب احلنفي، وهو مذهب اخلالفة العباسية 
ومذهب معظم أتراك آسيا الوسطى، ودخلت دولة البلغار يف حوزة احلضارة العربية 
اإلسالمية مطلع القرن الرابع اهلجري. وملا كان اإلسالم حيمل نظاًم حضارية راقية، 
فإن اعتناق البلغار له جعل منهم أكثر شعوب أوربا الرشقية حضارة، مما أدى إىل 
بلغار  وصارت  املجاالت،  شتى  يف  اإلسالمي  والعامل  البلغار  بني  الِصالت  زيادة 
فُأْنِشئت املساجد وأسس القضاء وانترشت األسامء  ممثلة لإلسالم يف رشق أوربا، 

والكلامت العربية انتشارًا واسعًا. 
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 وبعد أكثر من قرنني عىل رحلة ابن فضالن زار رشق أوربا ومنها بالد البلغار، 
الرحالة العريب أبو حامد الغرناطي منطلقًا من بغداد، ووصل إىل بلغار سنة 530 
هـ، وكان دوره متميزًا يف تعميق مبادئ اإلسالم، وتصحيح كثري من األمور املتعلقة 
بالدين خالل رحلته التي شملت بالد اخلزر والصقالبة )الروس( والباشغرد، والتقى 
بآالف العرب املسلمني يف تلك األصقاع من أبناء املغاربة وأهل بغداد ومكة، فكان 
بالد  بني  الِصالت  استمرت  وبذلك  واملواريث،  والرشائع  الدين  أصول  ُيعلمهم 
نائية  امتداد اإلسالم يف مناطق  العربية اإلسالمية، وأدى ذلك إىل  البلغار والدولة 

ونقل الكثري من املؤثرات العربية اإلسالمية إليها يف القرون املتأخرة. 

والعراق  خاصة  بصورة  بغداد  ملدينة  واملتميز  الكبري  الدور  نستنتج  وهكذا   
هيبة  يعكس  وذلك  والفكري،  العلمي  والرقي  احلضاري  املجال  يف  عامة  بصورة 
اخلالفة العباسية وقوتا يف اخلارج، فالتطور احلضاري اهلائل للمجتمع العراقي متَثَل 
يف بعثة ابن فضالن ومن تبعه، يف حني كانت املجتمعات التي زارها أدنى درجة يف 
التطور والرقي، وبذلك نجحت ماوالت العراقيني يف تلك البلدان يف إيصال معامل 
الطبائع  من  الكثري  وغرّيت  بت  هذَّ والتي  إليها،  اإلسالمية  العربية  والرتبية  الفكر 
العرب  ومبادئ  قيم  ملها  وحلَّت  املجتمعات،  تلك  يف  السائدة  البالية  والتقاليد 
واملسلمني احلضارية، مما كان هلا تأثرياتا وَبصامتا الواضحة عىل تلك املجتمعات 
بتأسيس  املتمثلة  واحلضارية،  واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  املجاالت  يف 
املساجد والكتاتيب واحلصون ونظام القضاء وسك العملة وانتشار األسامء العربية 

اإلسالمية بني السكان اعتزازًا بالدين اإلسالمي احلنيف.
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...مقدمة...

 تدرس هذه الورقة مثااًل حلوار احلضارات اإلنسانية، يتمثل يف احلوار العريب 
اإلسالمي مع رشق أوربا وتأثرياته املختلفة، مؤكدين حقيقة واقعية ماثلة حتى وقتنا 
احلارض، هي عاملية اإلسالم وانتشاره يف كل أرجاء املعمورة. ويفرس لنا ذلك تسامح 

مبادئ اإلسالم وقيمه اإلنسانية التي تصلح لكل زمان. 

التجار  بواسطة  عديدة،  ووسائل  طرق  عرب  العامل  أنحاء  يف  اإلسالم  انترش   
إىل اإلسالم. وكان  والدعوة  التجارة  دورًا مزدوجًا يف ممارسة  يؤدون  كانوا  الذين 
معظم هؤالء التجار الدعاة متطوعني لنرش اإلسالم، فكانت ترصفاتم وسلوكهم 
اإلسالمي،  العريب  االستقرار  دور  عن  فضاًل  امللتزم،  للمسلم  حسنة  وقدوة  مثااًل 
نتيجة ممارسة التجارة التي تستدعي االستقرار ومتابعة النشاط التجاري بفعالياته 
املختلفة، فكان الزواج )املصاهرة( بني املسلمني الوافدين للعمل يف التجارة وسكان 
يعد  وهذا  اإلسالم،  انتشار  عوامل  من  آخر  عاماًل  معها  يتاجرون  التي  املناطق 
أنموذجًا للحوار احلضاري وما ينجم عنه من تأثري وتأثر يف اللغة والعادات والقيم 
والتقاليد...الخ. وأخريًا كان للحمالت العسكرية والفتوحات العربية اإلسالمية 
يف  اإلسالمية  العربية  الدولة  ضمتها  التي  املناطق  ضمن  اإلسالم  نرش  يف  دورها 
خمتلف العصور التارخيية حتت سيادتا، وانتقال مظاهر احلضارة العربية اإلسالمية 

بعد فتحها. 
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سنوضح يف دراستنا هذه إحدى الرحالت العربية اإلسالمية وتأثريها العريب 
اإلسالمي عىل رشق أوربا، وهي رحلة أيب حامد الغرناطي األندليس، الذي انطلق 
ونخبة  األلباب  )حتفة  املسامة  رحلته  لنا  وترك  524هـ/1129م،  عام  بغداد  من 
اإلعجاب( وهي غنية جدًا وغزيرة بمعلومات نادرة وفريدة. فقد زار جنوب روسيا 
)املجر(  هنغاريا  بلغاريا،  من:  بكل  حاليًا  املتمثلة  أوربا  ورشق  الفوجلا  وحوض 
وبولونيا. وكانت تلك بالد اخلزر والصـقالبة والروس والبلغـار املسـتقرين عىل هنر 
تل )الفوجلا(، وسجل لنا مالحظاته عن السكان والوجود العريب اإلسالمي املتمثل 
والعراقيني  املغاربة  من  البلدان  تلك  يف  املستقرين  املسلمني  من  جدًا  كبرية  بأعداد 
وأهل مكة املكرمة وغريهم، وكانت هلم مساجد ومقابر وفقهاء وأئمة وعلامء دين، 
وأحكام  اجلمعة  الروحي هلم، حيث علمهم صالة  املرشد  بمثابة  الغرناطي  وكان 
العرب واملسلمني كبريًا عىل  تأثري  رشيعة اإلسالم واملواريث والفقه...إلخ. وكان 
جمتمعات رشق أوربا، إذ انتقلت اللغة العربية وانترشت األسامء العربية اإلسالمية 
بني السكان، وكانت معلومات هذه الرحلة ووقائعها أنموذجًا مثاليًا للحوار العريب 
عرش  /الثاين  اهلجري  السادس  القرن  خالل  أوربا  رشق  سكان  مع  اإلسالمي 
امليالدي، وما زالت مساجد املسلمني ومآذهنم شاخصة للعيان يف تلك الربوع التي 

كانت مثاًل لعزة العرب واملسلمني وقوتم. 

أ( شخصية الغرناطي 

مل  معظمهم  لكن  مسلمون،  وعلامء  رحالة  فضالن  ابن  بعد  البلغار  بالد  زار 
يدون عنها شيئًا كثريًا، ومن هؤالء الرحالة العريب أبو حامد الغرناطي الذي خلف 
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لنا رواية شاهد عيان يف القرن السادس اهلجري / الثاين عرش امليالدي، إذ زار بالد 
)دورن(،  املسترشق  نرشها  التي  القصص  بعض  لنا  وترك  هـ،   530 سنة  البلغار 
وجتدر اإلشارة إىل أن الغرناطي وصف لقاءه بالقايض يعقوب بن النعامن، وذكر أن 
هذا القايض ألف تارخيًا أسطوريًا لقومه عنوانه: )تاريخ بلغار(، لكننا ال نعرف عن 

هذا الكتاب شيئًا)1(. 

وقبل التحدث عن رحلة الغرناطي ال بد لنا من التعريف بشخصيته، فهو أبو 
حامد)2( ممد بن عبد الرحيم بن سليامن بن ربيع املازين القييس الغرناطي األندليس 
األقلييش القريواين، ويرد اسمه يف املراجع األدبية بصيغ خمتلفة هلذه األسامء العديدة. 
ولد أبو حامد سنة 473 هـ يف مدينة غرناطة، فهو الغرناطي ألنه ولد يف إحدى مدن 

األندلس الشهرية.

أما نسبته القييس فليست نسبة إىل قبيلة قيس عيالن بن الياس بن مرض بن نزار، 
بلدة  إىل  قريبة من غرناطة تسمى: قيس، ونسبته األخرى )االقلييش(  قرية  إىل  بل 

اقليش أو اقليج، وربام قىض فيها سنوات من صبوته وشبابه املبكر فنسب إليها)3(. 

وبخصوص حياة أيب حامد األوىل حتى مغادرته األندلس إىل غري رجعة حوالـي 
سنـة 500 هـ يف الغالب، أي يف سن السابعة والعرشين، فهي جمهولة لدينا متامًا، وال 
بد أنه درس يف شبابه عىل شيوخ عرصه وفق النظام الذي كان سائدًا ومطبقًا عىل 
من  إليهام  وما  األدب  أو  الفقه  دراسة  متعمقًا يف  يكن  مل  لكنه  أبناء عرصه ووطنه، 
بل  استبحار،  أو  عمق  عىل  يدل  ما  كتبه  يف  نلمح  ال  ألننا  اإلسالمي،  العلم  فروع 
نالحظ قصورًا واضحًا عنده يف الزاد الفكري والعلمي، ونستنتج من كتاباته أنه كان 

حاد الذكاء شديد التطلع دقيق املالحظة حسن احلديث خفيف الروح.
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وليس يف كتابات أيب حامد ما يشري إىل عودته إىل وطنه، ولعل سبب ذلك يرجع 
إىل تدهور أحواله السياسية، فطاف بعد مغادرته األندلس بنواحي املغرب األقىص، 
للصحراء  الشاملية  احلدود  عىل  العظيم  التجاري  املركز  سجلامسـة  إىل  ووصل 
انتقل أبو حامد إىل إفريقية )تونس احلالية(. ومما يلفت النظر  الكربى، ومن هناك 
أنه خيلط بني مدينتي تونس والقريوان، وأغلب الظن أن أبا حامد غادر تونس إىل 
اإلسكندرية بطريق البحر سنة 511هـ)4(، ووصف مشاهداته ومالحظاته عنها)5(. 

ويف سنـة 512 هـ انتقل أبو حامد من اإلسكندرية إىل القاهرة، وُتعَرف أيضًا 
بـ »الفسطاط« التي بناها عمرو بن العاص، ووصف األهرامات وجامع عمرو بن 
آثار مرص وعجائبها. وظل يف مرص حتى سنة  من  الكثري  أيضا  العاص، ووصف 
بعلبك  ذلك  أثناء  يف  زار  وربام  فيها،  احلديث  ودرس  دمشق  يف  نزل  ثم  هـ   515
بغداد  ويف  تقريبًا،  سنوات  ثامين  فيها  وأقام  هـ   516 سنـة  بغداد  ووصل  وتدمر، 
ف عىل شخصية مهمة أصبح هلا شأن فيام بعد هو حييى بن ممد بن هبرية قبل أن  َتَعرَّ
يصبح وزيرًا، إذ كان من علية الناس وكان وقتذاك َشابًا، ألنه توىل الوزارة بعد ذلك 
للخليفة املقتفي ألمر اهلل يف ربيع األول سنة 544 هـ، وظل يف الوزارة أيام املستنجد 

باهلل إىل شهر مجادى الثانية سنـة 560 هـ، وعظم أمره ولقب بـ )سلطان العراق(.

لقي أبو حامد من حييى بن هبرية يف بغداد كل إكرام وتقدير، إذ أنزله يف داره 
وفتح له أبواب مكتبته الزاخرة، وظل إىل وفاته راعيًا هلذا الرحالة اجلغرايف مشجعًا 
له عىل الرحلة والتأليف مستمعًا بشوق إىل أحاديثه، مما كان له أبعد األثر يف حياته 
الرحلة  يف  العظيم  حلمه  حيقق  أن  له  أتيح  الرعاية  هذه  وبفضل  بعد.  فيام  وعمله 
ومشاهدة البالد الغريبة البعيدة التي َدّوهنا يف مؤلفاته، واملالحظ عليها أنه ال يصف 
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رحلة متصلة احللقات بل ينتقل من عجيبة يف ناحية إىل عجيبة مشاهبة هلا يف نواٍح 
أخرى، وحلسن احلظ ثَبت تواريخ زياراته لبعض املواقع ورؤيته لبعض العجائب، 

مما كان هلا أثرها يف تتبع بعض خطواتـه.

بغداد قاعدة لرحالته ومعظمـها يف هضبة بالد فارس، حيث  الغرناطي  اختذ 
وصل إىل أقصاها رشقًا، ويف بالد الرتكستان ثم يف جنويب روسيا وحوض الفوجلا 
ورشق أوربا، وبلغ يف رحـالته إىل املجـر )هنغاريا( ووصفها، وقد حددت زياراته 
هذه مكانته كجغرايف أصيل زار بالدًا مل يزرها إال القالئل قبله، ووصلتنا تفاصيل غاية 
يف املتعة والفائـدة والدقة، فضاًل عن أن حديثه ال خيلو من اخلرافـــــة والعجـــائب.

ببالد  )أهبر(  كان يف  بغداد  نزوله  من  ثـامين سنوات  بعد  أي  هـ  يف سنـة 524 
فارس، وقد أشار الغـرناطي)6( إىل أن السيوف كانت حتمل من هذه املديـنة ومـدن 
أخرى من بالد فارس إىل بالد البلغار، إذ يقول: » فالناس حيملون من بالد اإلسالم 
سيوفًا ُتُتخذ يف زنجان وأهبر وتربيز وأصفهان ُنصواًل وال يتخذون هلا آلًة وال حلية، 
إال حديدًا كام خيرج من النار...«، ثم انتقل الغرناطي إىل أردبيل، وحديثه عن تلك 
النواحي النائية يف رشق وشامل رشق هضبة بالد فارس طوياًل حافاًل بالفائدة فيه 
تفاصيل متنوعة عن حياة الناس وعاداتم ووسائل عيشهم، وقد بقي هناك ثالث 
سنوات، إذ يذكر أنه التقى سنـة 528 هـ رجاًل من أهل جيالن عىل ساحل طربستان 
يف  نجده  /1135م  530هـ  سنـة  يف  أي  سنتني  وبعـد  عيل،  بن  الواحد  عبد  اسمه 

مدينة بلغار)7(، كام سنوضح.

قىض أبو حامد األعوام األخرية من حياته يف مركز اخلالفة، فكان ببغداد سنة 
555هـ، ويف سنة 556 هـ ذهب إىل املوصل فبقي فيها عامًا استجابة لرجاء الشيخ 
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معروف  مؤلف  وهو  األردبييل،  خرض  بن  ممد  بـن  عمر  حفص  أيب  الدين  معني 
ُنسب إليه كتاب )وسيلة املتعبدين(، الذي كتب له أبو حامد كتابه: )حتفة األلباب( 
وفرغ منه يف 3 ربيع الثانـي سنة 557 هـ كام تدل عىل ذلك عبارة اخلتام، ويف 20 
رمضان من السنة نفسها ُنسخت نسخ كثرية من التحفة دفعة واحدة، وبعد الفراغ 
من ذلك خرج أبو حامد إىل حلب فأقام فيها سنة 560 هـ ثم انتقل إىل دمشق حيث 

وافته املنية سنـة 565 هـ / 1170 م يف الثانية والتسعني من عمره)8(. 

ب( رحلة الغرناطي وأثرها

كتابه  يف  والصقالبة  والبلغار  اخلزر  بالد  إىل  رحلته  الغرناطي  حامد  أبو  دّون 
املعنون: )حتفة األلباب ونخبة اإلعجاب(، وقد فرغ منه يف 3 ربيع الثاين سنـة 557 
كنف  يف  املوصل  يف  واستقراره  بغداد  من  خروجه  بعد  1162م،  مارس   22 هـ/ 
صديقه الشيخ معني الدين أيب حفص عمر بن ممد بن خرض األردبييل مؤلف كتاب 

)وسيلة املتعبدين(، الذي يثني عليه أبو حامد ثناًء طوياًل يف فاحتة كتابه)9(. 

والتمهيد،  للبيان  فاملقدمة  أبواب،  وأربعة  مقدمة  عىل  كتابه  الغرناطي  رتب 
واألبواب لتتمـــة املقصود: 

الباب األول: يف صفة الدنيا وسكاهنا، من إنسها وجاهنـا. 

الباب الثاين: يف صفة عجائب البلدان، وغرائب البنيان. 

الباب الثالث: يف صفة البحار وعجائب حيواناتا، وما خيرج منها من العنرب 
والقار وما يف جزائرها من أنواع النفط والنار. 
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يوم  إىل  القفار  من  تضمنت  وما  والقبور،  احلفائر  صفة  يف  الرابع:  الباب 
النشور)10(. 

عن  ويتحدث  بدقة  رواته  أسـامء  حامد  أبو  يورد  كتابه  مصادر  وبخصوص 
نفسـه بضمري املتكلم، لذا يمكن التفريق بسهولة بني مصادر مادته. وكثري مما يورده 
عىل لسان اآلخرين ال يمثل يف الواقع أمهية ما، وذلك لسهولة تصديقه للعجائب 
واعتقاده فيها، لكنه عىل أية حال يبذل دائاًم ُقصارى جهده لتوسيع نطاق معلوماته، 
ويسوق لنا تفاصيل وافية عن شعوب القوقاز، وهو الوحيد الذي تكلم عن طقوس 
أحد  فكان  األساطري،  بعض  حول  التفاصيل  من  الكثري  ويورد  عندهم،  الدفن 

املؤلفني الذين تظفر رواياتم بأمهية خاصة بالنسبة لشعوب رشق أوربا)11(. 

القرن  يف  أوربا  رشق  زاروا  الذين  املسلمـني  الرحالة  أشهر  الغرناطـي  ُيعد 
السادس اهلجري / 12 م، فوصل إىل بلغار الفوجلا بعد مروره ببالد اخلزر. ورأى 
الغرناطي يف بغداد _ وهو رجل أندليس _ أن تكون مطته التي ينطلق منها إىل رشق 
آنذاك خصوصًا  املسلمني  دينية وحضارية يف نفوس  ملا متثله من أمهية  نظرًا  أوربا، 
القاصني منهم، فوصلها قادمًا من دمشق سنـة 516 هـ، وأقام فيها ثامين سنوات، 
تعرف فيها عىل شخصية من علية الناس، هو عون الدين حييى بن ممد بن هبرية قبل 
أن يصبح وزيرًا، لقي عىل يديه كل إكرام وتقدير. مشجعًا له عىل الرحلة والتأليف. 

وصل  حيث  بغداد،  من  هـ   524 سنـة  أوربا  رشق  إىل  رحلته  الغرناطي  بدأ 
بالد  هضبة  رشق  يف  النائية  املتطرفة  النواحي  هذه  يف  وأقام  وأردبيل  أهبر  مدن  إىل 
أنه  ذكر  املرة، حتى  بعد  املرة  وترّدَد عليها  متقطعة،  الرشقي فرتات  فارس وشامهلا 
دخل خوارزم ثالث مرات، ومن الطريف أنه دخل خوارزم عن طريق بالد البلغار 
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عرب  ثم  القـرم،  إىل  الصغرى  آسيا  من  األسود  البحر  عرب  أنه  أي  روسيا،  وجنوب 
بحر آزوف واجته رشقًا حتى وصل إىل مصب هنر الفوجلا )يصب يف بحر قزوين( 
ثم انحدر إىل رشق فارس وخوارزم مارًا ببحر اخلزر )قزوين(، ويبدو أنه ارتاح يف 

تلك النواحي فأكثَر الكالم عنها وعن عجائبها يف مؤلفاته)12(. 

أقىص  الواقعة  املناطق  يف  الغرناطي  يكون  ملاذا  نتساءل  أن  يمكننا  سبق  مما 
رشق بالد فارس ويبقى فيها فرتات، ثم ينتقل بعد سنة واحدة فقط إىل مصب هنر 
الفوجلا الذي يبعد كثريًا عن رشق بالد فارس؟ لعل ذلك يعود إىل رغبته يف زيارة 
تلك املناطق واالطالع عليها، أو أن سبب ذلك يعود إىل االضطراب وعدم الدقة 
تلك  لزيارته  حددها  التي  السنوات  حتديد  يف  خطأ  وقع  ربام  أو  رحلته،  عرض  يف 

النواحي.

ببعض  مروره  أو  النواحي  هذه  يف  الغرناطي  إقامة  إىل  التواريخ  بعض  تشري 
بالدها، ففي سنـة 525 هـ كان يف سجسني )سقسني أو سخسني( اخلزرية الواقعة 
عند مصب هنر أتل، وُيَعد وصف الغرناطي لناحية سجسني هذه اليوم مرجعًا مهاًم 
ُيعَتمد عليه يف تاريخ روسيا الوسيط، بسبب ما تضمنه من معلومات اتصفت بالدقـة 
التي ال تصدر إال عن ُمعاينة، إذ يقول)13(: »وَدخلُت البحر إىل بالد اخلزر، فوصلُت 
إىل هنر عظيم، أكثر من الدجلة مرات أضعافًا مضاعفة، كأنه بحر خترج منـه أهنار 
عظيمة. وعليه مدينة يقال هلا سجسني، فيها من الُغز أربعون قبيلة، لكل قبيلة أمري 
عىل ِحدة، وهلم ُدور كبار.. ويف املدينة من أمم التجار والغرباء وأوالد العرب من 
املغرب آالف ال حُيىص عددهم، وفيها جوامع ُيصىل فيها اجلمعة يف اخلزر، وهم أمم 
أيضًا، ويف وسط البلدة أمري من أهل بلغار، هلم جامع كبري ُيصىل فيه اجلمعة وحوله 
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أيضًا  وهم  صوار،  أهل  هلم  يقال  أمة  فيه  آخر،  أيضًا  وجامع  البلغاريني،  من  أمم 
أمة  بأمم كثرية، ولكل  أمري  بمنابر كثرية، ُيصيل كل  العيد خيرجون  كثريون، ويوم 
قضاة وفقهاء وخطباء، واجلميع عىل مذهب أيب حنيفة، إال أوالد املغاربة فإهنم عىل 
مذهب مالك، والغرباء عىل مذهب الشافعي، وداري اآلن فيهم، وأمهات األوالد 

.وأوالدي وبنايت

يف  اإلسالم  انتشار  توضح  األمهية  يف  غاية  معلومات  النص  هذا  تضمن   
وال  شتى،  أمم  من  والغرباء  بالتجار  تعج  كانت  التي  اخلزر  ببالد  سجسني  مدينة 
بد أن ملوقعها أمهية خاصة كوهنا مدينة جتارية وملتقى التجار والعاملني يف الوسط 
التجاري، ويشري الغرناطي يف النص إىل أن العرب كانوا يشكلون أكثرية بني سكاهنا 
يتعذر عليه حتديد عددهم،  الذين قدرهم باآلالف مما  العريب  املغرب  أبناء  ال سيام 
اجلمعة، فضاًل عن وجود  اخلزر صالة  فيها  املدينة جوامع عديدة يصيل  واحتوت 
أمري مقيم من أهل بلغار اختذ مكانه يف وسط املدينة. ولعل ذلك يوحي بأن البلغار 
استدعى  بحيث  السكان،  من  كبريًا  عددًا  يشكلون  كانوا  املدينة  هذه  يف  املسلمني 
وجود أمري خاص لإلرشاف عىل أحواهلم وحل مشاكلهم، وهلؤالء البلغار جامع 
كبري يؤدون فيه صالة اجلمعة، وكان البلغار من أصول متنوعة يقيمون حول ذلك 
لنا  أهل صوار وكانوا كثريين، ووصف  لقوم سامهم  آخر  اجلامع، وهنالك جامع 
وصفًا رائعًا ذلك احلشد الكبري من املسلمني الذين كانوا يؤدون صالة العيد وهلم 
منابر كثرية يصيل كل أمري منهم بقومه، ولكل قوم قضاة وفقهاء وخطباء، مما يدلل 
بشكل واضح عىل انتشار اإلسالم والقيمني عليه من القضاة والفقهاء واخلطباء يف 
هذه املدينة، وكان الغالب عىل اجلميع املذهب احلنفي الذي انترش بشكل واسع يف 
آسيا الصغرى ورشق أوربا ويف بالد اخلزر والبلغار خاصـة، يف حني كان املذهب 
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املنورة(  )املدينة  اهلجرة  دار  إمام  أنس  بن  مالك  اإلمام  مذهب  وهـو   - املالـكي 
املتوىف سنة 179 هـ - هو املذهب الذي انترش بشكل واسع يف بالد املغرب العريب 
سجسني،  بمدينة  املقيمني  البالد  تلك  أبناء  من  العرب  مذهب  وكان  واألندلس، 
الغرناطي  وذكر  الشافعي،  باملذهب  يدينون  كانوا  الذين  اآلخرون  الغرباء  وهناك 
أمهات  إذ اختذ  النواحي،  أنه كان مستقرًا منذ وقت يف هذه  مسألة مهمة جدًا هي 
أوالد وأنجب بنني وبنات يف هذه املدينة، وقد راقت له اإلقامة هناك، عىل الرغم من 

أنه ما يزال يشكو من شدة الربد فيها)14(. 

هـ  اخلزر سنة 528  التقى يف  أنه  ذكر  إذ  أبو حامد هناك ثالث سنوات،  بقي 
رجاًل من أهل جيالن عىل ساحل طربستان اسمه عبد الواحد بن عيل، وبعد سنتني 
عظيمة،  مدينة  بأهنا  ويصفها  بلغار،  مدينة  وصل  م   1135  / 530هـ  سنة  يف  أي 
إذ  فيها  النهار  طول  ووصف  كثرية،  أمم  وحوهلا  الصنوبر،  بخشب  مبنية  مجيعها 
الليل  يطول  الشتاء  الصيف، ويف  أربع ساعات يف  والليل  إىل عرشين ساعة  يصل 
إىل عرشين ساعة والنهار أربع ساعات، بسبب موقعها إذ إهنا خارجة عن األقاليم 
السبعة، واحلرُّ يف الصيف عندهم شديد خاصة وسط النهار ويربد اهلواء يف العشاء 
والليل، وذكر الغرناطي أنه صاَم فيها شهر رمضان يف فصل الصيف، ويصف معاناته 
خصوصًا من شدة الربد يف الشتاء، وذكر أن ملك البلغار كان خيرج ملحاربة الكفار، 
ووصف  وخيلهم،  وبناتم  وأوالدهم  نساءهم  فيسبي  الربد،  شدة  من  الرغم  عىل 
الناس عىل الربد، ويعلل حتملهم له ألن طعامهم ورشاهبم  أهل بلغار بأهنم أصرب 

أكثره من العسل الذي كان متوفرًا ورخيصًا عندهم)15(. 



أ. د. ممد كريم ابراهيم الشمري

453 العددان األول والثاين ... رمضان 1433# /آب 2012م

 ويتضح لنا مما ذكره الغرناطي أن مدينة بلغار هي عاصمة بالد البلغار، وهي 
من  شاماًل،   50ْ  –  45 بني  العرض  دوائر  عند  تقع  التي  الفوجلا  هنر  مدن  إحدى 
خالل إشارته إىل كثرة أشجار الصنوبر وطول النهار يف فصل الصيف، مع األخذ 
يف االعتبار أن شدة احلر يف الصيف مسألة فيها مبالغة واضحة جدًا، وهذه املالحظة 
تنطبق عىل توابع مدينة بلغار - اآليت ذكرها - التي تشتهر بحيوانات الفراء الثمينة 
حيث تصطاد وتصدر جلودها، مثل القندز والقاقم والسنجاب اجليد، فضاًل عن 
طول ساعات النهار صيفًا يف مدن )ويسوا، آرو، يورا( وقرص ساعات الليل، وشدة 

الربد وطول ساعات الليل وقرصها إىل أربع ساعات يف النهار شتاءًا. 

انتشار اإلسالم وسيطرة ملكهم عىل األمم  البلغار يف  أثر  الغرناطي إىل  أشار 
املجاورة هلم، وهي أمم كثرية العدد كانوا يؤدون اجلزية مللك البلغار، ويضيف أن 
معنى بلغار، رجل عامل، ويروي لنا قصة طريفة قرأها يف كتاب مفقود )اآلن( عنوانه: 
)تاريخ بلغار( بخط القايض البلغاري)16( ملخصها أن رجاًل صاحلًا، كان عامِلًا من 
التجار املسلمني دخل إليهم، وكان فقيهًا له معرفة وجتربة يف الطب استطاع معاجلة 
فزادت  بأدويتهم  تداووا  احلياة،  من  يائسني  مريضني  وكانا  وزوجته،  بلغار  ملك 
علتهام، فقال هلام هذا الرجل املسلم: إن داويتكام ووجدمتا الراحة، تدخالن يف ديني 
؟ قاال: نعم، فداوامها حتى شفيا واسرتاحا فأسلام، وأسلم أهل املدينة معهام، وملا 
عرف ملك اخلزر بذلك جهز جيوشه ملحاربتهم، ويضيف الغرناطي أن هذا الرجل 
وا فكانوا يرددون: اهلل أكرب، وحيمدون اهلل ويصلون  املسلم قال هلم: ال ختافوا، َكربِّ
عىل الرسول ممد  وعىل آله، ويقاتلون مع ملكهم املسلم، فانترصوا عىل ملك 
أي  بالر  يسمى:  املسلم  الرجل  ذلك  فكان  دينهم  يف  ودخل  هم  صاحَلَ حتى  اخلزر 
 .)17(ـُميت تلك األرض: بالر، ومعنـاه: رجـل عـامِل، ثم ُعربت إىل بلغار العامِل، فس
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التي  واملغاالة  املبالغة  من  كثريًا  حيمل  الغرناطي  رواية  يف  ورد  ما  أن  والواقع 
تفرس دخول  والقصة  البلغاري،  للقايض  بلغار(  )تاريخ  املفقود  الكتاب  من  نقلها 
اإلسالم إىل بالد البلغار، وال تذكر أن ذلك كان يف أيام الغرناطي، بل تشري إىل مسألة 
سبقت رحلته، إذ أن اإلسالم كان معروفًا ومنترشًا بشكل واسع يف بالد اخلزر وبالد 
العرب  آالف  وجود  خالل  من  الغرناطي  رحلة  أيام  أكثر  انتشاره  وازداد  البلغار، 

واملسلمني من أبناء بالد املغرب العريب وغريهم، كام أوضحنا ذلك.

ذكر أبو حامد توابع مدينة بلغار التي انترش فيها اإلسالم، فهناك ويسوا، التي 
تبعد عن بلغار مسرية شهر، كان أهلها يؤدون مللك بلغار رضيبة اخلراج، ولعلها 
العربية  الدولة  مؤسسات  يف  هبا  معمواًل  كان  كام  الزراعية  األرايض  عن  رضيبة 
عام،  بشكل  التجارة  فيها  بام  االقتصادي  النشاط  عن  رضيبة  إهنا  أو  اإلسالمية، 
ُتصطاد  كانت  التي  الثمينة  بحيواناتا  اشتهرت  آرو،  تسمى:  أخرى  والية  وهناك 
وُتصدر جلودها جتاريًا مثل: القندز والقاقم والسنجاب اجليد، وُوصف النهار يف 

الصيف بطوله إذ يصل إىل اثنتني وعرشين ساعة.

ووراء ويسوا والية اسمها: يورا، يكون النهار فيها طوياًل جدًا يف الصيف، كام 
أسهب يف وصف جتارة السيوف التي كان حيملها التجار من بالد اإلسالم من مدن 
الثمينة التي  زنجان وأهبر وتربيز وأصفهان، واملرجح مقايضتها بجلود احليوانات 
ذكرناها، وكان الناس يعلقون تلك السيوف اجلميلة بخيط أو بيشء من حديد أو 
خشب لُيْسَمع هلا صـوت دائم يف أثناء سريهم، وكانت تلك السيوف تشكل نشاطًا 
بدورهم  وهؤالء  ويسوا  أهل  إىل  حيملوهنا  بلغار  أهل  كان  بحيث  واسعًا،  جتاريًا 

يوصلوهنا إىل يورا، ويبادلوهنا بجلود السمور وباجلواري والغلامن)18(. 
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ذكر د. مؤنس)19( أن أبا حامد الغرناطي كان يعيش من التجارة يف أثناء مقامه 
يف هذه النواحي، ويتضح ذلك من خالل اهتاممه ووصفه أنواع املتاجر وأسعارها 
بشكل دقيق، وعىل الرغم من أنه ال ُيرّصح بعمله هذا يف التجارة، إال إننا ال نتصور 
يقيم ويؤسس له أرسة وله أمهات أوالد معتمدًا عىل ما كان يقدمه له صديقه  أنه 
لنا أنه كان خيلط كثريًا يف معلوماته  عون الدين حييى بن هبرية من بغداد، ويتضح 
كتب  يف  ترد  التي  الكثرية  واألساطري  العجائب  بحديث  يقدمها  التي  التجارية 
الرحالت. وعملية اشتغال أيب حامد يف التجارة ذات أمهية له، فهي ُتَولِّد لديه املزيد 
من املعلومات عن أقوام رشق أوربا، فضاًل عن أهنا فرصة مناسبة له للقيام بتعريف 

الناس بمبادئ اإلسالم وماولة نرشها بينهم.

وصف أبو حامد رحلته يف رشق أوربا موضحًا العالقات بني البلغار واألمم 
له )مل يذكر اسمه( يف  أبا حامد خيربنا بوفاة وَلـٍد  النظر أن  األخرى، ومما يستدعي 
بلغار مل يستطع دفنه، بسبب اشتداد الربد فيها، فإذا مات ألحد ميت ال يستطيع أن 
يدفنه ستة شهور، ألن األرض تكون كاحلديد، ال يمكن أن حُيفر فيها قرب، وكانت 
وفاة ولده آِخر الشتاء، ومل يستطع دفنه فبقي يف البيت ثالثة أشهر كأنه احلجر حتى 

دفنه)20(.

غادر الغرناطي بلغار َوركب سفينة يف هنر الصقالبة، ووصف ماءه بأنه أسود 
كأنه احلرب، ومع ذلك كان ُحلوًا طيبًا صافيًا يعيش فيه حيوان مثل السنور الصغري، له 
جلد أسود، يسميه: سمور املاء، كانت جلوده حُتمل إىل بلغار وسجسني. ووصف 
وأفلس  أحدًا  منهم  املسلم  عاَمَل  فإذا  هبا  األمن  وانتشار  بسعتها،  الصقالية  بالد 
للتاجر املسلم، كام  املال  الَدين وتسليم  ُيباع هو وأوالده وداره لتسديد  الصقاليب، 
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وصف الصقالبة بالشجاعة ويذكر أنه زار إحدى مدهنم املسامة )غور كومان( وفيها 
من أبناء املغاربة األلوف، يشبهون األتراك ويتكلمون لغتهم ويرمون النشاب مثل 
الكريم بن فريوز  التقـى فيها برجل من أهل بغداد اسمه عبد  أنه  الرتك، ويضيف 
اجلوهري قد تزوج من هؤالء املسلمني، وخيربنا الغرناطي أنه أقام هلؤالء املسلمني 
مهم اخلطبة ألهنم مل يعرفوا صالة اجلمعة وخطبتها، ويضيف أن  صالة اجلمعة وعلَّ

بعض أصحابه املتعلمني من املسلمني نزلوا بني هؤالء املغاربة املسلمني)21(.

واصَل الغرناطي وصف رحالته يف رشق أوربا فزار بالد الباشغرد )املجر - 
هنكاريا احلالية(، وذكر استقرار آالف املسلمني من أبناء املغاربة وأوالد اخلوارزميني 
كان  بينام  اإلسالم،  ويكتمون  بالنرصانية  ويتظاهرون  ملكها  خيدمون  كانوا  الذين 
أوالد املغاربة ال خيدمون النصارى إاّل يف احلروب، ويعلنون إسالمهم، وكان له دور 
العلم وأطلق  الذين أكرموه ألنه علمهم شيئًا من  املغاربة  بني هؤالء املسلمني من 
ألسنة بعضهم بالعربية، يبذل اجلهد معهم يف اإلعادة والتكرار بخصوص فرائض 
تقسيم  تعلموا  حتى  املواريث  وعلم  احلج  هلم  واخترص  العبادات  وسائر  الصالة 
املواريث، وكانوا ال يعرفون اجلمعة فعلمهم )صالة( اجلمعة وخطبتها، وأقام بينهم 

ثالث سنني)22(. 

كانت أليب حامد مكانة رفيعة يف بالد الباشغرد، فكان أشبه بالرئيس الروحي 
للمسلمني، يتصدى للدفاع عنهم والوساطة بينهم وبني ملك الباشغرد. ومما يدل 
عىل املركز الكبري الذي وصل إليه عند هذا امللك، أنه ملا استأذنه ملغادرة بالده إىل بالد 
املسلمني )إىل سجسني(، التي ترك فيها أوالده وأهله وأخربه الغرناطي أنه سيعود 
إليه إن شاء اهلل، طلب منه امللك أن يرتك ابنه حامد عنده، وصحب الغرناطي رجاًل 
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يسمى إسامعيل بن حسن )كان تلميذًا له(، وهو من أوالد أمراء املسلمني الشجعان 
إىل  توصية  كتاب  امللك  وقد سّلمه  الباشغرد،  بالد  دينهم يف  يظهرون  كانوا  الذين 
ملك الصقالبة ختمه بالذهب األمحر الذي فيه صورة امللك، وطلب امللك فيه أن 
يرسل له ملك الصقالبة عددًا من ضعفاء فقراء املسلمني واألتراك الذين حُيسنون 
رمي النشاب وَفَعل ذلك أبو حامد إذ وصل إىل بالد الصقالبة وأكرمه ملكها، وبقي 
فيها فصل الشتاء ثم خرج إىل بالد األتراك متوجهًا إىل سجسني، )وخرج معه رجٌل 
اسمه عبد الكريم بن فريوز اجلوهري، الذي سبق أن ذكر أنه التقاه ببالد الصقالبة 
من  وولدها  زوجته  معه  خرجت  وقد  بغداد(  أهل  من  وأنه  غوركومان،  مدينة  يف 
بالد الصقالبة وتركها يف سجسني ثم رجع إىل بالد الصقالبة، ومجع الغرناطي لذلك 
الرسول مجاعة من املسلمني الذين حُيسنون رمي النشاب، وأرسل معهم تلميذًا من 
أصحابه ممن حيفظ الرشيعة، وأخربهم بأنه سيذهب إىل احلج ويعود إليهم إن شاء 
اهلل عىل طريق قونية. وملـا غادر هؤالء بالد الصقالبة متجهني إىل بالد باشغرد، ركب 
سنة  أواخر  وصلها  التي  خوارزم  أرض  ودخل  شهر  يف  األسود  البحر  الغرناطي 

545 هـ)23(.

ونستنتج من خالل ما ذكره الغرناطي أنه سلك طرقًا خمتلفة عند زيارته مدينة 
سجسني بعد وصوله مدينة غوركومان ببالد الصقالبة، وترك أرسته يف سجسني، 
ثم رجع إىل بالد الصقالبة، وهذا يعنى أن طريق الذهاب والعودة كانت من بالد 
خوارزم،  أرض  إىل  متوجهًا  األسود  البحر  املرة  هذه  ركب  وقد  وإليها،  الصقالبة 
ولعل هذه إحدى زياراته خوارزم. إذ سبق أن ذكر أنه زارها عن طريق بحر اخلزر 
)قزوين(، وأكد يف رحلته أنه زار بالد خوارزم ثالث مرات - كام ذكرنا - وذكر أن 
سجسني كانت تابعة تارة إىل بالد البلغار وأخرى إىل بالد خوارزم، ولعل ذلك يعود 
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إىل تغري السيطرة عليها بني تلك القوى. 

وكان  نبالء؛  شعراء  فضالء  بأهنم  أهلها  ووصف  خوارزم  حامد  أبو  وصل 
خطيبها املوفق بن أمحد املكي، الذي أخرب الغرناطي أنه اجتمع باملوىل الوزير عون 
الدين حييى بن هبرية، ووصفه له بقوله: ما رأيت يف الوزراء واملحتشمني َأفضَل وال 

 .)24(َأديَن وال َأكرم من الوزير عون الدين

وذكر الغرناطي أنه كان يرتدد عليه يف خوارزم رجل من خدم الوزير اسمه عبد 
الواحد بن فريوز اجلوهري - لعله أخو عبد الكريم الذي التقى به ببالد الصقالبة 
وغادرها معه إىل سجسني ببالد خوارزم - والتقى الغرناطي أيضا يف بالد خوارزم 

وامُلرجح يف سجسني بالذات بالشيخ الفقيه ممود الشافعي إمام أهل الُسـّنة)25(. 

مل يطل مقام الغرناطي هذه املرة يف خوارزم، إذ خرج سنة 546 هـ ألداء فريضة 
وبعد  الغالب،  والبرصة يف  والري وأصفهان  ونيسابور  ببخارى ومرو  مارًا  احلج، 
أداء فريضة احلج اجته إىل بغداد حيث استقبله الوزير عون الدين بن هبرية وأنزله يف 
داره، ومل يستقر أبو حامد يف بغداد طوياًل، ألنه كان ُيريد اللحاق بأرسته وابنه حامد 
يف باشغرد، فطلب من الوزير عون الدين أن يتوسط له لدى مسعود األول سلطان 
سالجقة الروم يف آسيا الصغرى، ليأذن له يف اجتياز بالده إىل قونية، ويظهر أنه مل يقم 
هبذه الرحلة بعدما سأل بعض الناس عن طريق قونية، ولعل سبب ذلك يرجع إىل 
كرب ِسـنِّه، فبقى يف بغداد)26(. وهذا يعني أنه مل يعد إىل بغداد يف الطريق التي سلكها 
يف بداية رحلته منها، أي أن طريق عودته مل يكن من رشق وشامل رشق بالد فارس 

كام بدأ أواًل.
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أشاد الغرناطي بموقف الوزير ابن هبرية ومساعدته السخية له، وأطلق عليه 
الدين،  عون  الوزير  املوىل  أعانني  »وقد  يقول)27(:  إذ  املعظمة،  والكنى  األلقاب 
امللوك  تاج  األمة،  جمري  الدولة،  معز  األنام،  رشف  اإلمام،  صفي  اإلسالم،  جالل 
أمري  ظهري  اخلالفة،  مصطفى  والغرب،  الرشق  صدر  الوزراء،  سيد  والسالطني، 
املؤمنني - أدام اهلل بنعمته كبت أعادي دولته - وأوصل إيّل من ِخَلعِه الرشيفة ومالِِه 

وأفضالِه ما ُعِجَز عن َعّدِه وَحرْصِه«.

 ونستدل مما ذكره الغرناطي عن الوزير ابن هبرية ما ُيعرّب عن عظيم فضله وكبري 
إحسانه له، ويواصل الغرناطي بعد ذلك ذكر موقف الوزير بخصوص سفره من 
بغداد إىل قونية يف طريقه إىل خوارزم، فقد حصل له عىل كتاب من حرضة اخلالفة 
 ليكون مروره فيها يف طريقه إىل باشغرد،  ابن امللك مسعود  إىل صاحب قونية 
َل هذا  َد وأجَّ ل اهلل عليه طريق عودته، لكنه ال يوضح لنا هل سافر فعاًل أو َتردَّ ولُيسهِّ

املوضوع كام ذكر د.مؤنس)28(، بسـبب ِكرَب ِسنـِه الذي أقعدُه عن السفر. 

 ذكر الغرناطي)29( يف ختام التحفة ُخالصة رحالته ومشاهداته، وأشار إىل أنه 
ذكر بعض مشاهداته عىل طريق االختصار، ولو رشح ألطال الكتاب، واالختصار 
فيه كفاية، وأنه لوال هؤالء األئمة الفضالء الذين سألوا ورغبوا يف مجع هذه املادة، 
ملا تصدى هلذا )املجموع( إذ إنه رأى نفسه غري مؤهل للتأليف، أي أنه مل يكن معنيًا 
  بالتأليف لرحلته هذه، ثم اختتمها بحمد اهلل تعاىل والصالة عىل سيِدنا ممد 

خاتم النبيني وعىل آلِه وأصحابِه وأزواجِه وذرياته أمجعني.

فـًا آخر هو: )امُلعرب عن بعض عجائب املغرب(، َدّون   وألف الغرناطي مؤلَّ
فيه رحالته ومشاهداته، وقد كتبه سنة 546 هـ وأهداه إىل الوزير عون الدين حييى 
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كـتاب  إىل  إشـارة  فيه  فليس  مؤلفاته،  أول  أنه  الكتـاب  نص  من  ويبدو  هبرية،  بن 
سابق له)30(. 

 أما كتابه الثانـي )حتفة األلباب ونخبة اإلعجاب( فقد فرغ من تأليفه سنة 557 
هـ)31(، ثم خرج إىل حلب فأقام فيها سنة 560 هـ، ثم انتقل إىل دمشق حيث أدركته 

املنية فيها سنة 565 هـ،عن عمر يناهز الثانية والتسعني. 

 تلك هي حياة هذا الرحالة الطلعة الذي قىض عمره جيوب اآلفاق ويرمي بنفسه 
يف املخاطر، فغامَر يف بالد خارج دار اإلسالم باحثًا عن اجلامعات اإلسالمية املتناثرة 
يف مساحات شاسعة، ُمتخذًا لنفسه دارًا وأهاًل يف سجسني، ثم صعد هنر الفوجلا حتى 
وصل إىل مـدينة بلغار عاصمـة أمة البلـغار، ثم يوغـل يف بالد الصـقالبة )الروس( 
وهناك  )هنكاريا()32(،  املجر  سهل  إىل  األرض  وخيرتق  )كييف(  عاصمتهم  فيزور 
يتخذ بيتًا وأهاًل وينرش العربية بني مجاعات املسلمني وُيعلمهم رشائع اإلسالم، ثم 
يعود خالل هذا الطريق الطويل حتى يصـل بغداد مارًا ببخارى ومرو والري، ومل 
يقعده ِكرب السن عن احلج إىل بيت اهلل احلرام، ويفكر بعد ذلك يف العودة إىل املجر، 

لكن السن تقعد به فيستقر يف املوصل، ثم يميض إىل دمشق حيث وافته املنية)33(. 

.................................................
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ص   1 جملد  البلـدان  معجم  بـها.  مسمى  والنهر  اخلزر،  بالد  قصبـة  اتل  وقيل:  والبلغار، 

 .111
انظر أيضًا: الغرناطي. حتفة األلباب ص 7، مؤنس. تاريخ اجلغرافيــة ص 314 - 315، ( 14

الداقوقي. دولة البلغار املسلمني ص 218، العبادي. العالقات ص 126. 
حتفة األلباب ص 9، مؤنس. تاريخ اجلغرافية ص 316. وذكر اإلصطخري أن بلغار اسم ( 15

املدينة وأهلها مسلمون، فيها مسجد جامع. مسالك املاملك ص 225. 
الكتاب مفقود واملرجح أن مؤلفه هو القايض يعقوب بن النعامن، وكان من أصحاب إمام ( 16
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تاريخ اجلغرافية واجلغرافيني ص 317، العبادي. العالقـات ص 127. ( 19
مؤنس. تاريخ اجلغرافية واجلغرافيني ص 318. ( 20
حتفة األلباب ونخبة اإلعجـاب ص 22 - 26. ( 21
املصدر نفسه ص 26-30، وأفاض الغرناطي بالكالم عن ملك باشغرد ولقائه مع أرسى ( 22

حتريم  حـول  باشغرد  ملك  مع  حوارًا  أجرى  كام  الروم،  لدى  املسلمني  وأرسى  الرتكامن 
رشب اخلمر عىل املسلمني. انظر: التحفة ص 31-33، ويضيف أنه ترك ابنـه األكرب حامد 
يف باشغرد، وكان عمره يزيد عىل ثالثني سنة، وتزوج بامرأتني من بنات املسلمني املحتشمني 
وُرزق أوالدًا، ووصفــه بالشجاعة والفضل والذكاء يف العلم. التحفــة ص 34، انظر أيضًا: 

مؤنس. تاريخ اجلغرافية واجلغرافيني ص 320 - 322، العبـادي. العالقات ص 127. 
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حتفة األلباب ص 40. ( 24
املصدر نفسه ص 26، 29، 41. ( 25
عندما ( 26 الغرناطي  ذكره  ما  يناقض  وهذا   ،323 ص  واجلغرافيني  اجلغرافية  تاريخ  مؤنس. 

أشار باختصار إىل رحالته بقوله: “ وخرجُت من باشغرد سنة ثالث ومخسني ]ومخسامئـة[، 
وخرجُت من سجسني إىل خوارزم سنة أربع ومخسني، وخرجُت من خوارزم طالبًا للحج 
يف ربيع األول سنــة مخس ومخسني يف شوال ]؟![... وحججُت وعدت إىل بغداد “. التحفة 

ص 44، انظر أيضًا: مؤنس. تاريخ اجلغرافية واجلغرافيني ص 336. 
حتفة األلباب ص 44 - 45، انظــر أيضًا: مؤنس. تاريخ اجلغرافية واجلغرافيني ص 336. ( 27
تاريخ اجلغرافية واجلغرافيني ص 323. ( 28
حتفــة األلباب ص 44-45، انظر أيضًا: مؤنس. تاريـخ اجلغرافية واجلغرافيني ص 335-( 29
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مؤنس. تاريخ اجلغرافية واجلغرافيني ص 311، 323، 326، انظر الدراسة املستفيضة عنه: ( 30

املرجع نفسه ص 326 ـ 337. واملرجح تأليفه بعد سنة 544 هـ. 
انظر الدراسة املستفيضة عنه يف: مؤنس. تاريخ اجلغرافية واجلغرافيني ص 338 - 357، ( 31

انظر أيضًا: كراتشكوفسكي. تاريخ األدب اجلغرايف العريب ق 1 / 295 - 297. 
ذكر احلموي أنه التقى بمدينة حلب بطائفة كبرية يقال هلم: الباشغردية، وصفهم بأهنم شقر ( 32

الشعور والوجوه جدًا، كانوا عىل مذهب اإلمام أيب حنيفة، وأخربه أحدهم أن بالدهم تقع 
وراء القسطنطينية يف مملكة أمة من اإلفرنج يقال هلم )اهلنكر( - وتعني بالد هنكاريــا اليوم 
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- وأهنم مسلمون يقاتلون أعداء اإلسالم يف تلك الديار، وأن اإلسالم دخل بالدهم منذ 
زمن طويل بواسطة سبعة أنفار من املسلمني من بالد بلغار دخلوا بالدهم وسكنوا بينهم. 

معجم البلدان جملد 1 ص 323. 
تاريــخ ( 33 كراتشكوفسكي.  واجلغرافيني ص 323 - 324،  اجلغرافية  تاريخ  مؤنس.  انظر: 

األدب اجلغرايف العريب ق 1 / 295. راجع هامش رقم )8(.
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بن ( 1 إبراهيم  إسحاق  أبو  اإلصطخري، 
املاملك،  #(.مسالك   341 )ت:  ممد، 

مطبعة بريل، ليدن، 1937. 

املعارف ( 2 دائرة  بلغار.  و.  بارتولد، 
وحترير:  إعداد   ،7 جملد  اإلسالمية، 
إبراهيم زكي خورشيد وأمحد الشنتناوي 
الشعب،  يونس، كتاب  ود. عبد احلميد 

القاهرة، د. ت 

حسن، د. زكي ممد. الرحالة املسلمون ( 3
يف العصور الوسطى، دار الرائد العريب، 

بريوت، 1401 هـ / 1981 م.

اهلل ( 4 عبد  أبو  الدين  شهاب  احلموي،   
ياقوت بن عبد اهلل، )ت: 626 #( معجم 

البلدان، جملد 1، بريوت، 1955 م. 

البلغار ( 5 دولة  عيل،  حسني  د.  الداقوقي، 
املسـلمني يف حوض الفولغا، جملة املؤرخ 

العريب، العدد 21، بغداد، 1982 م. 

صادق، ( 6 كاظم  فاضل  العبادي، 
العربية  والثقافية  التجارية  العالقات 
اإلسالمية برشق أوربة، رسالة ماجستري 
كلية  إىل  مقدمة  اإلسالمي  التاريــخ  يف 
 / هـ   1412 بغداد،  جامعة   / اآلداب 

1991 م. 

عبد ( 7 بن  ممد  حامد  أبو  الغرناطي، 
األلباب  حتفة   ،)#  565 )ت:  الرحيم، 
أي،  سيزار،  باعتناء:  اإلعجاب،  ونخبة 

دويلر، مدريد، 1953 م 

تاريخ ( 8 أغناطيوس،  كراتشكوفسكي، 
األول،  القسم  العريب،  اجلغرايف  األدب 
هاشم،  عثامن  الدين  صالح  ترمجة: 

القاهرة، 1963 م. 

تاريخ ( 9 أطلس  حسني،  د.  مؤنس، 
لإلعالم  الزهراء  منشورات  اإلسالم، 
 1407 القاهرة،  األوىل،  الطبعة  العريب، 

هـ / 1987 م. 

تاريخ اجلغرافية واجلغرافيني يف األندلس، ( 10
اإلسالمية،  الدراسات  معهد  مطبعة 

مدريد 1386 هـ / 1967 م.

... المصادر والمراجع ...
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املصدر: د. حسن مؤنس، أطلس تاريخ اإلسالم، يف عهد خوارزم شاه11هـ/1117م 
خريطة 114، ص 221.

املصدر: د. حسن مؤنس، أطلس تاريخ اإلسالم، خريطة 113، ص 220
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...المقدمة...

احلمد هلل عىل مجيع النعم، والصالة عىل خري خلقه ممد  املبعوث إىل خري 
األمم وعىل آله وصحبه أعالم اهلدى ومصابيح الدجى، أما بعد...

فهذه الدراسة تسلط الضوء عىل شخصية مهمة من شخصيات الفكر اإلسالمي 
ممثلة بـ: )فخر املحققني ممد بن احلسن احليل(؛ لتتواصل مع الدراسات التارخيية 

األخرى التي تناولت شخصيات إسالمية.

فاكتسب  رحالته  معظم  يف  ورافقه  احليل  العالمة  والده  املحققني  فخر  الزم 
خاصة،  مدينته  أبناء  بني  عالية  مكانة  له  وأضحت  املعروفة،  صفاته  من  الكثري 
وبني أبناء جمتمعه عامة، فقد عرف ببالغته، واشتهر بكثرة علمه وجودة تصانيفه، 
واستعان هبام السلطان ممد خدابندة يف تأسيس املدرسة السيارة، كذلك قام بمنح 

األجازات إىل عدٍد من العلامء والفقهاء. 

تم تقسيم البحث عىل فصلني عاجلا نواحي متعددة من شخصية فخر املحققني 
وخامتة، تناولنا يف الفصل األول: )احلياة السياسية واالقتصادية والفكرية يف احللة 
خالل عرص فخر املحققني(، قدمنا فيه نبذة موجزة عن مدينة احللة والعوامل التي 
فخر  ألرسة  العلمية  اخللفية  أيضًا  فيه  وتناولنا  الفكري،  ازدهارها  عىل  ساعدت 
املحققني، وأشهر رجاهلا من الفقهاء ويف مقدمتهم العالمة احليل، ثم تطرقنا لوالدة 
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فخر املحققني ونشأتِه، وتناولنا نبذة عن صفاته وأخالقه بحسب شهادات عدٍد ممن 
ترجم له.

أما الفصل الثاين فقد وسم بعنوان: )الشخصية العلمية لفخر املحققني(، تناولنا 
فيه شيوخ فخر املحققني، مبينني سبب قلة شيوخه الذين هنل العلم عنهم، وترمجنا 
لنخبة من طالبه، وسبب عدم الرتمجة جلميع طالبه هو كثرة عددهم؛ لذلك وجدنا 
ألولئك  املحققني  فخر  منحها  التي  اإلجازات  تناولنا  كام  منهم،  لعّينة  نرتجم  ان 
والده،  وفاة  وبعد  احليل  العالمة  والده  أيام  العلمية  رحالته  عىل  جنا  وعرَّ الطلبة، 
وكان لنتاجه الفكري حيٌِّز من البحث إذ عرجنا عىل جمموعة من مؤلفاته ومؤلفات 
والده التي عمل عىل إكامهلا، ثم تناولنا وفاته حيث متت مواراته يف النجف األرشف، 

وختمنا البحث بخامتة تضمنت اهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث.

 تم اعتامد منهجية تقيص احلقائق إلمتام مللمة أطراف البحث وتغطية مفرداته 
بالصورة التي ثبتت يف البحث، واعتمدنا التسلسل الزمني للحوادث التارخيية التي 
هلا عالقة باملوضوع، وتثبيت سني وفيات من ُترجم هلم خالل البحث، ويف حال 
يف  له  مثبت  نشاط  آخر  عىل  االعتامد  فيتم  أحدهم  وفاة  تاريخ  عىل  احلصول  تعذر 

املصادر التي ترمجت له لتحديد العرص الذي عاش فيه.

 اعتمدنا عىل جمموعة من املصادر التي ترمجت لفخر املحققني وتالمذته التي 
التي  املهمة  املصادر  من  ولعل  البحث،  موضوع  عن  معلومات  طياتا  يف  تناولت 
اعتمدت كتاب: )أمل اآلمل( للحر العاميل، باخلصوص اجلزء الثاين منه؛ اما اجلزء 
الثاين فقد ترجم لعدد كبري من علامء املدن اإلسالمية األخرى خال علامء جبل عامل 
عبد  لـ:  العلامء(  )رياض  فهو:  الثاين  املصدر  أما  األول،  اجلزء  هلم  خصص  الذين 
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اهلل أفندي األصبهاين، باجزائه اخلمسة تناول خالهلا تراجم لعلامء املدن اإلسالمية 
من خمتلف الطوائف، قسمها بحسب احلروف اهلجائية محل بصفحاته تراجم لطلبة 
فخر املحققني وعالقته العلمية بأولئك الطلبة، وكان لكتاب: )روضات اجلنات( 
للخوانساري، الدور بتزويد بحثنا بمعلومات قيمة ال يمكن االستغناء عنها، فهو 
يتكون من ثامنية أجزاء ركز به عىل تراجم فقهاء الطائفة اإلمامية، وكتاب: )احلقائق 
الراهنة يف املائة الثامنة( ملؤلفه آغا بزرك الطهراين، وهو واحد من اثنى عرش جزءًا 
غرار  عىل  مسجوع  بعنوان  منها  جزء  كل  وسمى  قرن  كل  مئات  بحسب  قسمها 
مؤلفات علامء العصور اإلسالمية األوىل، والكتاب بكامله حتت عنوان: )طبقات 
الفقهاء(،  طبقات  )موسوعة  وكتاب:  منه،  الثامن  اجلزء  اعتمدنا  الشيعة(،  أعالم 
املتكون من أربعة عرش جزءًا بحسب القرون، ألِّف بإرشاف الفقيه جعفر السبحاين 
ترجم آلالف الفقهاء املسلمني من خمتلف طوائفهم خالل أربعة عرش قرنا، تم اعتامد 

اجلزء الثامن خالل البحث، وغريها من املصادر واملراجع األخرى.

الرجوع  رضورة  البحث  واجهت  التي  املشاكل  من  إن  القول  من  لنا  والبد   
إىل كثري من املراجع التي ال يمكن االستغناء عنها؛ ربام يعود ذلك إىل املدة الزمنية 
أخرى  مشكلة  الباحث  وواجهت  البحث،  يف  له  املرتجم  هبا  عاش  التي  املتأخرة 
يصعب التخلص منها وهي مشكلة ثقل اهلوامش وكثرتا حيث وجدنا أن االختصار 

يف اهلوامش قد يولد إرباكا للبحث لذلك آثرنا إبقاءها مع كثرتا. 

 وأخريا نتمنى أن نكون قد وفقنا يف دراستنا هلذه الشخصية التي كان هلا احلظ 
األوفر بتزعم الطائفة اإلمامية بعد وفاة والده العالمة احليل، وما التوفيق إال من عند 

اهلل العيل العظيم. 
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...الفصل األول...
البيئة التي عاش فيها فخر المحققين)1(

أواًل: الحياة السياسية واالقتصادية والفكرية في الحلة خالل عصر فخر    
المحققين.

بأهنا:  )احلموي()2(  وصفها  املهمة،  العراق  مدن  من  واحدة  احللة  مدينة  ُتَعدُّ 
مدينة كبرية بني الكوفة وبغداد... أفخر بالد العراق وأحسنها. ومتّيزت عن غريها 
من مدن العراق بأهنا انشأها األمري سيف الدولة صدقة بن منصور)3(، أحد األمراء 
املحليني، دون توجيه اخللفاء وإرشافهم، خالف ما حصل للبرصة والكوفة وواسط 
وبغداد)4(. رشع ببناء مدينة احللة يف منطقة)5( اجلامعني)6(، سنة 493#، وتم بناؤها 
بـ:  النيل)7(، وسميت  أهله يف  كان مع  أن  بعد  الدولة  سنة 495#، وسكنها سيف 

الكوفة الصغرى لكثرة ما فيها من الشيعة)8(.

وفيهم  النزول  القوم  »وتعني  املهملة)9(،  الالم  وتشديد  احلاء  بكرس  واحللة   
كثرة«)10(، وهذه التسمية أطلقت عىل أكثر من موضع)11( إال أن أشهرها حلة بني 
سيف  األمري  مؤسسها  إىل  نسبة  السيفية(  )احللة  باسم:  احللة  وعرفت  مزيد)12(، 

الدولة صدقة بن منصور)13(.
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الفرات،  لنهر  اليمنى  اجلهة  عىل  تقع  الشكل  مستطيلة  احللة  مدينة  كانت 
رها األمري صدقة ووضع حوهلا  ومتتد مستطيلة مع النهر)14(، ويف سنة 500#، سوَّ
خندقا)15(، ويبدو أن هذا اإلجراء ناجم من األخطار التي تتمثل بالقبائل املحيطة 

هبا مثل خفاجة)16( وعبادة)17( وربيعة)18( وغريها.

مرت مدينة احللة بعصور تارخيية متعددة)19( منذ تأسيسها حتى العرص الذي 
عاش فيه فخر املحققني ممد بن احلسن بن املطهر احليل، كان لتلك العصور التارخيية 
انعكاٌس كبرٌي عىل مجيع نواحي احلياة يف املدينة وباخلصوص الناحية الفكرية، التي 

ازدهرت بتأثري عوامل متعددة لعل أمهها: 

العلامء . 1 فاحتضنوا  بالعلم،  االهتامم  يف  املزيديون  األمراء  به  قام  الذي  الدور 
مقصدًا  أصبحوا  حتى  واهلبات،  العطايا  هلم  وأجزلوا  وقربوهم  واألدباء 
ضخمة  مكتبة  مزيد  بن  صدقة  الدولة  لسيف  وكان  والفضالء)20(،  للعلامء 
تضم الوف املجلدات)21(، وُعِرَف بحبِه للشعر وسامعه وكان: »هيتز للشعراء 
وجزيل  اإلصغاء،  بحسن  ويمدهم  الشعراء،  عىل  ُيْقبِل  اإلعزاز،...  اهتزاز 

العطاء...«)22(.

الفقه اجلعفري هلام تأريخ علمي . 2 املوقع اجلغرايف ملدينة احللة بني مدرستني يف 
النجف)24(  ومدرسة  املفيد()23(،  الشيخ  )مدرسة  بغداد  مدرسة  مها  زاخر، 
)مدرسة الشيخ الطويس(، كذلك موقعها الوسط بالنسبة للمراقد املقدسة يف 
النجف وكربالء والكاظمية، كان له األثر الكبري يف نشاط احلياة الفكرية فيها 

ورواج الرحلة العلمية مرورا هبا)25(.

سالمة املدينة من اخلراب الذي عم املدن األخرى أيام دخول املغول لبغداد، . 3
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وكان لذلك الدور املهم يف محاية اخلزين العلمي املوجود أصاًل هبا والذي ُنِقَل 
من بغداد إليها للمحافظة عليه من التلف والضياع)26(.

اختاذ بعض السالطني املغول مثل: ممود غازان)27(، وممد خدابندة)28( التشّيع . 4
السابع اهلجري  القرن  استقرار احللة هناية  اإلمامي مذهبًا)29(، أسهم ذلك يف 
السلطان  حكم  أيام  خاصة  املدينة  انتعاش  إىل  أدى  مما  الثامن،  القرن  وبداية 
َب له العلامء خصوصًا العالمة احليل)30(، وولده فخر  ممد خدابندة، الذي َقرَّ

املحققني.

فكان . 5 العلم  لطلبة  استقطاب  عوامل  أصبحوا  الذين  العلامء  من  عدد  بروز 
إدريس  بن  مثل ممد  املدينة  إىل  العلمية  الرحلة  تنشيط  الواضح يف  األثر  هلم 
احليل، واملحقق احليل)31(، والسيد ريض الدين عيل بـن موسى بن طاووس)32( 

وغريهم.

ازدهارها  مراحل  أعىل  إىل  احللة  وصول  عىل  ساعدت  جمتمعة  العوامل  هذه 
الفكري يف القرن السابع اهلجري بشكل خاص، والقرن الثامن اهلجري أيضًا مع 
أنه مل يكن باملستوى الذي وصلت إليه املدينة خالل القرن السابق له، ساعد ذلك 
االزدهار عىل بروز عدد من األرس العلمية احللية، التي أصبحت متثل اجلانب الفكري 
البطريق احليل، وآل نام احليل، وآل طاووس،  يف املدينة ومن تلك األرس: أرسة آل 
وآل السوراوي )السيوري(، وآل سعيد، وآل املطهر)33( التي اعتلت مركز الصدارة 
العلمية يف القرن الثامن اهلجري، ومن مفكرهيا املشهورين العالمة احليل احلسن بن 

يوسف بن املطهر احليل، ومن بعده ولده فخر املحققني ممد بن احلسن.
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ثانيًا: المكانة العلمية ألسرة فخر المحققين

كانت احللة مركزًا كبريًا من مراكز العلم واحلركة العقلية يف األوساط اإلسالمية 
العامل اإلسالمي، وكانت حتفل  العلمية من خمتلف أجزاء  البعثات  تؤمها  الشيعية، 
برجال كبار من علامء الشيعة أمثال العالمة احليل، وولده فخر املحققني، وابن أيب 
أكثر  إليها  األنظار  واجتهت  أمهيتها  وازدادت  احللة  وتوسعت  وغريهم،  الفوارس 
التدمري  يف  وأمعنوا  أهلها  د  ورشِّ املغول  بنكبة  بغداد  أصيبت  بعدما  قبل  ذي  من 
واخلراب)34(، فهاجر العلامء من بغداد إىل احللة وانتقلوا إليها وألقوا فيها رحاهلم، 
فكثرت فيها دور وجمالس الدرس وحفلت بالعلامء، وأصبحت مركزًا مرموقًا من 
مراكز احلركة الفكرية، كان لألرس العلمية احللّية الدور يف املحافظة عىل ما تبقى من 
الثقافة اإلسالمية ولوال مدينة احللة وعلامؤها الندثر الكثري من هذا الرتاث الفكري 
العقلية  والعلوم  والتفسري  واحلديث  الفقه  كتب  من  اليوم  نتداوله  الذي  الضخم 

واألدبية)35(.

ينتمي فخر املحققني إىل أرسة ذات علم ورشف ونبل، وهي أرسة آل املطهر 
جماالت  من  العديد  يف  رجال  منهم  فنبغ  واملعارف  بالعلوم  رجاهلا  معظم  اشتغل 

املعرفة، وخدموا العلم بتصانيفهم القّيمة، ومن علامء أرسة آل املطهر:

الدين  زين  بن  يوسف  املظفر  أبو  ويقال  يعقوب  أبو  الدين  سديد  الشيخ   
فيه  قال  املشهور)36(،  احليل  العالمة  والد   ،)#665 حيًا:  احليل)كان  املطهر  بن  عيل 
وذكره  كتبه«،  يف  أقواله  ولده  نقل  متبحر،  فقيه  فاضل  عامل  »هو  العاميل)37(:  احلر 
يف  األقدم  وأستاذه  اإلطالق  عىل  العالمة  إمامنا  »والد  بالقول:  اخلوانساري)38( 
دوٌر  الفكري  الدور  إىل  باإلضافة  له  كان  واألخالق«،  واألصول  واألدب  الفقه 
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سيايس مميز، إذ إنه عندما زحف املغول)39( باجتاه املرشق اإلسالمي وقصدوا بغداد 
الحتالهلا، ومع ماوالت ابن العلقمي)40( الفاشلة لتخليص بغداد دار اخلالفة من 
املغول)41(، إال أن اخلليفة أثرت فيه آراء قائد جيشه الدويدار، األمر الذي أدى إىل 
توسع املغول عىل حساب أمالك اخلالفة العباسية، وكانوا يستبيحون املدن التي متتنع 
عن االستسالم هلم ويقتلون معظم سكاهنا لتصبح عربة لغريها من املدن)42(، وبعد 
أن شعر أهايل احللة باخلطر املغويل، نزحوا إىل البطائح مصطحبني أبناءهم وأمواهلم 
الوحشية  األعامل  من  عرفوه  ما  بعد  خصوصًا  الغازية،  املغولية  القوات  من  خوفًا 

التي قامت هبا تلك القوات يف املناطق التي سيطرت عليها)43(.

قام وجهاء وفقهاء احللةـ  خاصة بعد أن عرفوا عجز اخلليفة عن مواجهة املغول 
ـ بمراسلة قوات املغول، فأرسلوا وفدا)44( ملقابلة هوالكو، الذي أعطاهم األمان، 
بغداد،  عمَّ  الذي  والدمار  اخلراب  من  وَسَلَمت  إليها،  النازحني  املدينة  أهل  فعاد 
صدق  َف  تعرَّ عندما  وغادرها  أهلها،  نوايا  لتعرف  احللة  إىل  قوة  هوالكو  وأرسل 

نواياهم)45(. 

 وروى العالمة احليل)46( عن والده سديد الدين قصة نزوح أهايل احللة واملهمة 
التي قام هبا الوفد الذي قابل هوالكو بقوله: »ومن ذلك: إخباره بعامرة بغداد وملك 
بني العباس وذكر أحواهلم وأخذ املغول امللك منهم«. رواه والدى  وكان ذلك 
وصل  ملا  ألنه  القتل.  من  الرشيفني  واملشهدين  والكوفة  احللة  أهل  سالمة  سبب 
القليل.  إال  البطائح  إىل  احللة  أهل  أكثر  هرب  يفتحها  أن  وقبل  بغداد  إىل  هوالكو 
أيب  ابن  والفقيه  طاووس  بن  الدين  جمد  والسيد    والدى  القليل  مجلة  من  فكان 
العز. فأمجع رأهيم عىل مكاتبة السلطان بأهنم مطيعون داخلون حتت االيلية. وأنفذوا 
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به شخصا أعجميا. فأنفذ السلطان إليهم فرمانا مع شخصني. وقال هلام: إن كانت 
قلوهبم كام وردت به كتبهم فيحرضون إلينا. فجاء األمريان فخافوا لعدم معرفتهم 
بام ينتهي احلال إليه. فقال والدى : إن جئت وحدي كفى؟ فقاال: نعم. فأصعد 
معهام. فلام حرض بني يديه وكان ذلك قبل فتح بغداد وقبل قتل اخلليفة قال له: كيف 
أقدمتم مكاتبتي واحلضور عندي قبل أن تعلموا ما ينتهي إليه أمرى وأمر صاحبكم 
وكيف تأمنون إن صاحلني ورحلت عنه. فقال له والدى: إنام اقدمنا عىل ذلك ألنا 
 أنه قال يف بعض خطبه: الزوراء)47( »وما  روينا عن إمامنا عيل بن أيب طالب 
أدراك ما الزوراء أرض ذات أثل يشتد فيها البنيان ويكثر فيها السكان ويكون فيها 
قهازم وخزان يتخذها ولد العباس موطنا ولزخرفهم مسكنا تكون هلم دار هلو ولعب 
الفسقة والوزراء  والقراء  الفجرة  املخيف واألئمة  اجلائر واخلوف  يكون هبا اجلور 
اخلونة خيدمهم أبناء فارس والروم ال يأمترون بمعروف إذا عرفوه وال يتناهون عن 
الغم  ذلك  فعند  بالنساء  والنساء  بالرجال  منهم  الرجال  يكتفى  أنكروه  إذا  منكر 
الغميم والبكاء الطويل والويل والعويل ألهل الزوراء من سطوات الرتك وما هم 
الرتك قوم صغار احلدق وجوههم كاملجان املطرقة لباسهم احلديد جرد مرد يقدمهم 
يمر  اهلمة ال  الصولة عايل  الصوت قوى  بدا ملكهم جهورى  يايت من حيث  ملك 
بمدينة إال فتحها وال ترفع له راية إال نكسها الويل الويل ملن ناوأه فال يزال كذلك 
حتى يظفر، فلام وصف لنا ذلك ووجدنا الصفات فيكم رجوناك فقصدناك. فطيب 

قلوهبم وكتب هلم فرمانا باسم والدى  يطيب فيه قلوب أهل احللة وأعامهلا«.

وهكذا نجح علامء احللة يف املحافظة عىل مدينتهم واملدن املقدسة يف النجف 
إنضاج مسألة  الدين يف  الشيخ سديد  به  قام  الذي  الشجاع  الدور  بفعل  وكربالء، 
ل  فضَّ أنه  إال  املتجرب،  ذلك  يد  عىل  به  سيحل  ملا  جيهل  وهو  هوالكو،  مع  اللقاء 
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املصلحة العامة عىل املصلحة الشخصية، وبذلك يكون اإليثار قد حقق نتائجه. 

كان  احللة،  يف  األفذاذ  العلامء  من  جمموعة  عىل  تتلمذ  فإنه  الفكري،  دوره  أما 
هلم األثر الكبري يف صقل اجلانب الفكري بشخصيته، ومن أهم شيوخه الذين هنل 
عنهم العلوم الدينية هم: السيد أمحد بن يوسف بن أمحد العرييض)ت:#620()48(، 
وحييى بن ممد بن الفرج السوراوي )ت:620#()49(، وسامل بن مفوظ بن وشاح 
بن  عيل  )ت:#630()51(،  املوسوي  معد  بن  فخار  والسيد  حيا:#630()50(،  )كان 
ثابت بن عصيدة السوراوي )ت:633#(، ومهذب الدين احلسني بن أيب الفرج بن 
النييل )ت:644#()52(، والسيد عيل بن موسى بن طاووس )ت:#664()53(،  ردة 
واخلواجة نصري الدين الطويس )ت:672#()54(، والشيخ معمر بن هبة اهلل بن نافع 

الوراق)55(، وغريهم.

العاميل)56(: فقيهًا أصوليًا،  العلامء بحسب قول احلر  يد  العلوم عىل  تلقينه  إن 
عاملًا فاضاًل متبحرًا يف جماالت علمية متعددة، األمر الذي مكنه من تدريس عدد من 
الطلبة الذين تتلمذوا عليه منهم: ولداه: عيل بن يوسف بن عيل بن ممد بن املطهر 
العالمة  بـ:  امللقب  احليل  املطهر  بن  يوسف  بن  احلسن  والعالمة  )ت:#710()57(، 
احليل )ت:726#(، الذي سيأيت ذكره يف البحث وغريمها، وكانت له جمموعة من 
املصنفات يف الفقه واألصول واحلديث)58(، ونسخ جمموعة من الكتب التي ربام قد 

أجيز عليها مثل: كتاب األربعني، للشيخ منتجب الدين صاحب الفهرست)59(.

 ولعل من أشهر وأبرز علامء أرسة آل املطهر ومن علامء اإلمامية البارزين يف 
بن  يوسف  بن  احلسن  الدين  مجال  هو:  وتزعمها  آنذاك  الطائفة  مثل  الذي  زمانه 
املطهر األسدي احليل )ت:726#()60( أبو منصور املعروف بالعالمة احليل، صنف يف 
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جماالت علمية متعددة، ولقب بألقاب عديدة منها شيخ اإلسالم، واملجتهد اإلمامي 
ُه كانا من  الكبري، وآية اهلل)61(، وابن املطهر)62(، فهو من أرسة آل املطهر والده َوَجدُّ
مشاهري العلامء والفقهاء، ولد يف شهر رمضان سنة 648#)63(، أخذ عن والده الفقيه 
املتكلم سديد الدين يوسف)64( الذي كانت عليه عامد تربيته، وأساسات دراساته يف 
العربية والرشعية)65(، وعن خاله شيخ اإلمامية املحقق احليل الذي كان له  العلوم 
بمنزلة األب الشفيق، فحظي باهتاممه ورعايته، وأخذ عنه الفقه واألصول وسائر 
علوم الرشيعة، وقد فرغ من تصنيفاته احلكمية والكالمية، وأخذ يف حترير الفقه قبل 

أن يكمل له 26 سنة)66(.

درس عىل يده العديد من العلامء من أبرزهم مهنا بن سنان املدين)67(، الذي بدأ 
دراسته عند العالمة احليل بتوجيه جمموعة من األسئلة عرفت باألسئلة املهنائية)68(، 
وروايايت  مصنفايت  مجيع  له  »وأجزت  فقال:  مؤلفاته  رواية  العالمة  أجازه  وقد 
عليهم  اهلل  رضوان  السالفني  أصحابنا  كتب  من  رويته  وما  ومنقواليت  وإجازايت 
مصنفاته  كل  العالمة  عىل  قرأ  قد  أنه  ويبدو  إليهم«)69(،  املتصل  بإسنادي  أمجعني 

ومروياته التي سمعها من الشيوخ)70(. 

مؤلفات  ومن  جملدًا،  وعرشين  مائة  عىل  تزيد  إهنا  يقال  كثرية،  تصانيف  له 
العالمة احليل كتاب: )قواعد األحكام يف مسائل احلالل واحلرام(، وقد خلص فيه 
فتاواه، وبني قواعد األحكام)71(، كذلك كتاب: )األلفني الفارق بني الصدق واملني(، 
وقد كتبه بالتامس ولده فخر املحققني، وأورد فيه ألفي دليل من األدلة املتواترة عىل 
إمامة عيل بن أيب طالب ، وألْف دليل عىل إبطال خالفة الغاصبني ورتبه عىل 
مقدمة ومقالتني)72(، وتعد املوسوعة الفقهية للعالمة احليل املسامة: )التذكرة(، أول 
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موسوعة فقهية من نوعها يف تاريخ تطوير الفقه اإلمامي من حيث السعة واملقارنة 
والشمول وتطوير مناهج البحث)73(.

عىل الرغم من أنه قد ترك قصيده تتكون من 118 بيتًا، إال أنه مل يكن شاعرا)74(، 
اشتملت ابياتا عىل وعظ العالمة لولده فخر املحققني يف الرتغيب عىل العلم والصرب 

عىل مصائب الدنيا وتذيب األخالق والرتهيب من اآلخرة.

من  كان  ة،  هزَّ ومناظراته  تصانيفه  وأحدثت  بالزعامة،  وتفرد  وأفتى،  َس،  َدرَّ
وعدد   )#716  -  703( خندابندة  ممد  اوجلايتو  األيلخاين  السلطان  تشيع  أثرها 
كبري من أمراء جيشه، وقد مّثل العالمة احليل الطائفة اإلمامية متثياًل موفقًا يف مناقشة 
السلطان  بالط  يف  جرت  مناظرة  خالل  األخرى،  اإلسالمية  املذاهب  علامء  مع 
املذهب  اعتناق  إىل  به  حدا  كبريًا  تأثريًا  بحججه  السلطان  فتأثر  خدابندة،  ممد 
اإلمامي)75(، وحظي ابن املطهر عند السلطان بمكانة متميزة إذ جعله من املقربني 
إليه ومن مستشاريه)76(، ومن حبه الشديد للعلم والعلامء مل يرض بمفارقة العالمة 
وبقية العلامء عنه، لذا أسس مدرسة عرفت بـ: املدرسة السيارة، يف معسكره لتجوب 
البالد اإلسالمية التابعة لنفوذه وذلك لنرش العلم، وكانت تستقي هذه املدرسة من 
احللة التي عادت إىل مكانتها العلمية القديمة، وهذه املدرسة عبارة عن خيمة كبرية 
ُتنصب للدرس واملذاكرة؛ ليدرس فيها العالمة احليل أو ولده فخر املحققني، وخترج 
من هذه املدرسة عدد كبري من العلامء، واستمر العالمة احليل وولده فخر املحققني 
بالرتدد بني احللة واملدرسة السيارة مدة مخسة عرش عاما، ثم استقرا يف احللة، وهكذا 
تويف  النواحي)77(،  العلامء من شتى  فيها واستقطبت  العلمية  احلركة  ازدهرت  فقد 
العالمة احليل باحللة سنة 726#، ومحل جثامنه إىل مشهد أمري املؤمنني عيل بن أيب 
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طالب  يف النجف حيث دفن هناك)78(، واليزال قربه موجودا إىل يومنا هذا يف 
. النجف األرشف بالقرب من قرب أمري املؤمنني

العالمة احليل وتلميذه  ابن ُأخت  املطهر احليل  برزوا من أرسة آل  الذين  ومن 
عبد املطلب بن ممد بن عيل بن ممد بن األعرج احلسيني احليل البغدادي، ولد ليلة 
النصف من شعبان سنة )681#()79(، وتتلمذ عىل خاله العاّلمة احلسن بن املطّهر، 
وتفّقه به، وروى عنه مصّنفاته، ورَشح بعضها، وروى عن: جّده فخر الدين عيل 
ممد  الدين  فخر  خاله  وابن  ممد،  الفوارس  أيب  الدين  جمد  وأبيه   ،)#702 )ت: 
الفقه واألصول  العلامء يف  أقرانه، وصار من كبار  العاّلمة)80(، وبرع ومتّيز عن  بن 
العاميل  بن مكي  األّول ممد  الشهيد  والكالم، وبلغ درجة االجتهاد وروى عنه: 
)ت:786#(، وتاج الدين ممد بن القاسم بن ُمعّية احلسني )ت:776#(، وصّنف 
أستاذه  املنطقية(، وله رشوح عىل بعض كتب  القواعد  العلّية يف  )املباحث  كتاب: 
السؤول  الفقـه، )غاية  القواعد( يف  الفوائد يف حل مشكالت  منها: )كنز  العاّلمة، 
يف رشح مبادىء األصول( يف ُأصول الفقه، )النقول يف رشح تذيب الوصول إىل 
يف  املسرتشدين(  هنج  رشح  يف  الطالبني  )تبرصة  الفقه،  ُأصول  يف  األصول(  علم 
ُأصول الدين، ورشح )أنوار امللكوت يف رشح كتاب الياقوت( يف الكالم وكتاب: 
)الياقوت( هو من تأليف أيب إسحاق إبراهيم النوبختي توّفـي ببغداد يف سنة #754، 
ودفن بالنجف االرشف)81(، وبرز كذلك من هذه األرسة عبد املطلب العميدي ابن 
اخت العالمة احليل املعارص لفخر املحققني واملتوىّف يف سنة 754# مؤلف كتاب: 

)كنز الفوائد يف حل مشكالت القواعد()82(.

ومن الذين برزوا من هذه األرسة الشيخ نجيب الدين حييى، ابن عم والدة فخر 
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املحققني، من مؤلفاته كتاب: اجلامع، قال فيه البحراين)83(: »كان هذا الشيخ وحيد 
عرصه وفريد دهره الذي مل تكتحل حدقة الزمان بمثله وال نظريه كام ال خيفى عىل 

من أحاط خربًا بام بلغ إليه من عظيم الشأن يف هذه الطائفة وال ينبئك مثل خبري«. 

ومنهم الشيخ قوام الدين ممد بن عيل بن املطهر احليل ابن عم العالمة احليل، 
فقيه إمامي، من مشايخ ابن ُمعيَّة احليل )ت:776#(، وصفه ابن ُمعيَّة بالشيخ الفقيه، 

وقال إنه يروي عن والده ريض الدين عيل بن املطهر احليل، وغريه)84(.

ثالثا: والدته ونشأته 

هو ممد بن احلسن بن يوسف بن عيل بن املطهر احليل األسدي)85(، لقب بـ: 
فكأنه  القواعد،  أول من شمر لرشح كتاب: إشكاالت  املحققني وذلك ألنه  فخر 
تارة  املحققني  فخر  احليل  العالمة  والده  لقبه  لذلك  عنه،  تأخر  ملن  الطريق  أوضح 
مجادى  من  والعرشين  الثاين  يف  احللة  مدينة  يف  ولد  أخرى)86(،  تارة  الدين  وفخر 
بن  احلسن  والده  فكان  وأدب،  علم  ذات  ألرسة  ينسب   ،)87(#682 سنة  اآلخرة 

يوسف من أهل الورع والدين كام ذكرنا سابقًا، فهو مؤسس املدرسة السيارة)88(.

ولفخر املحققني ولدان عاملان فاضالن، ومها: الشيخ ظهري الدين ممد بن فخر 
الدين بن معية، وصف  تاج  يد والده، ويعترب من مشايخ  تتلمذ عىل  الدين ممد، 
بأنه: كان فاضال فقيهًا يروي عنه ابن معية، روى عن أبيه عن جده العالمة احليل)89(، 
والشيخ أبو املظفر حييى بن فخر الدين ممد بن احلسن بن يوسف بن املطهر احليل، 
يوصف بالعلم والفضل والكامل)90(، نسخ مجلة من تصانيف جده منها: )خالصة 

األقوال(، فكتب أبيه عليها إجازة، وكالمها من مشايخ اإلجازات.
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اإلمامية يف عرصه،  إليه زعامة  انتهت  الذي  يد والده  املحققني عىل  نشأ فخر 
ودرس عليه يف شتى العلوم العقلية منها والنقلية، حتى برع يف أكثرها، ومنح درجة 
االجتهاد يف سن مبكر)91(، وقد أثنى عليه جمموعة من املشايخ بأبلغ املدح والثناء، 
قال الشهيد األول عنه: »الشيخ اإلمام سلطان العلامء، ومنتهى الفضالء والنبالء، 

خامتة املجتهدين، فخر امللة والدين أبو طالب ابن الشيخ اإلمام السعيد«)92(.

كام  والنقلية  العقلية  بالعلوم  عنده  واشتغل  أبيه،  برعاية  املحققني  فخر  تربى 
رصح به يف رشح خطبة القواعد بقوله: »إين اشتغلت عند أيب بتحصيل العلوم من 
املعقول واملنقول وقرأت عليه كتبًا كثرية من كتب أصحابنا«)93(، تتلمذ يف الفقه عىل 
الفلسفة والرياضيات، فنشأ كام  الطويس يف  الشيخ  املحقق احليل، وقرأ كتب  خاله 

أراد له والده، وتفوق عىل أقرانه وزمالئه.

الشهيد األول ممد بن مكي،  العالمة احليل)94(، وروى عنه  روى عن والده 
عيل  الدين  وظهري  البحراين،  املتوج  بن  سعيد  بن  اهلل  عبد  بن  أمحد  الدين  وفخر 
إدريس  بن  فهد  بن  أمحد  الدين  شهاب  والشيخ  النييل،  جليل  عبد  بن  يوسف  بن 
تالميذه)95(،  أواخر  من  وهو  النييل  الكريم  عبد  بن  عيل  الدين  وهباء  األحسائي، 

سنتعرف ترامجهم خالل البحث.

زاول التدريس والتأليف يف حياة أبيه، ثم خلفه يف جملس درسه بعد وفاته يف 
وجودة  علمه  بكثرة  واشتهر  املسائل)96(،  خمتلف  عن  وأجاب  وأفتى   ،#726 سنة 
تصانيفه وجاللة قدره، وإذا أردنا أن نشري إىل ابرز أربعة من رجال الفكر يف احللة 
يف القرن الثامن ال يمكن أن نتجاوز فخر املحققني احليل، الذي وصفه أحد تالمذته 

بقوله: »شيخي وموالي عالمة الدنيا بحر العلوم وطود العىل«)97(. 
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رابعا: صفاته وأخالقه وأقوال العلماء فيه

مدح فخَر املحققني علامُء الطائفة ويف مقدمهم أبوه العالمة احليل)98( الذي قال 
يف أول كتاب: )األلفني(: »أما بعد فإن أضعف عباد اهلل تعاىل احلسن بن يوسف بن 
املطهر احليل يقول: أجبت سؤال ولدي العزيز عيل ممد أصلح اهلل أمر داريه كام هو 
بر بوالديه، ورزقه أسباب السعادات الدنيوية، واألخروية كام أطاعني يف استعامل 
قواه العقلية واحلسية، وأسعفه ببلوغ آماله كام أرضاين بأقواله وأفعاله، ومجع له بني 
الرئاستني كام مل يعصني طرفة عني من إمالء هذا الكتاب املوسوم بكتاب األلفني 
تعاىل عليه كل  اهلل  لولدي ممد وقاه  ثوابه  الصدق واملني... وجعلت  الفارق بني 

مذور ورصف عنه مجيع الرشور وبلغه مجيع أمانيه وكفاه اهلل أمر معاديه وشانئيه«.

املحققني عىل  يدل عىل شدة حرص فخر  فإنه  إن دل عىل يشء  الكالم  وهذا 
طاعة والده يف مجيع أموره، وهذا ما عكسه لنا والده العالمة احليل من خالل أقوال 

املدح بحق فخر املحققني التي كان يثبتها يف كتبه.

وذكره ابن الفوطي)99( بقوله: »فخر الدين أبو الفضائل ممد بن مجال الدين 
عىل  اشتغل  األصويل.  احلكيم  الفقيه  احليل  األسدي  املطهر  بن  يوسف  بن  احلسن 
والده بالفقه واألصول، وبحث املنطق، وقرأ أكثر تصانيفه، وملا توجه إىل احلرضة 
السلطانية عىل عزم اإلمامة كان يف خدمته من سنة )710(، وهو كريم األخالق، 
فصيح العبارة، مليح اإلشارة، رأيته يف حرضة والده وله ذهن حاد، وخاطر نقاد، 
وفخر الدين ذو الفخر الفخم، والعلم اجلم، والنفس األبية، واهلمة العلية، وحصل 

بيني وبينه أنس«.

قال عنه الشيخ األردبييل)100(: »وجه من وجوه هذه الطائفة وثقاتا وفقهائها 
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جليل القدر عظيم املنزلة رفيع الشأن حاله يف علو قدره وسمو رتبته وكثرة علومه 
أشهر من أن يذكر«.

ثقة جليال... من  فقيها  فيه: »كان فاضال مققا  قال  فقد  العاميل)101(  احلر  أما 
وجوه هذه الطائفة وثقاتا وفقهائها جليل القدر عظيم املنزلة رفيع الشأن، حاله يف 

علو قدره وسمو رتبته وكثرة علومه أشهر من أن يذكر«.

اهلل  آية  بن  ممد  طالب  أبو  والدين  امللة  »فخر  بالقول:  املجليس)102(  وذكره 
املحققني،  وفخر  اإلسالم،  وفخر  الدين،  بفخر  الفقهية  الكتب  يف  امللقب  العالمة 
والفخر، كان عاملا مققا نقادا جمتهدا فقيها من وجوه هذه الطائفة وثقاتا صاحب 
وإجازاتم  ترامجهم  يف  علامؤنا  عليه  أثنى  الشافية،  والتحقيقات  الرائقة  التصانيف 

وبالغوا يف املدح عليه، وأطروه بكل مجيل وتبجيل«.

وقال فيه البحراين)103( إنه: »سلطان العلامء، ومنتهى الفضالء والنبالء، خامتة 
بن  الدين  السعيد مجال  الشيخ اإلمام  ابن  أبو طالب  امللة والدين  املجتهدين، فخر 

املطهر«.

وسيد  املجتهدين  »زين  بالقول:  مدحه  أطال  فقد  اخلوانساري)104(  أما 
املجتلدين شيخنا الغالب أبو طالب ممد بن العالمة املطلق مجال الدين حسن بن 
يوسف بن املطهر احليل امللقب عند والده بفخر الدين، ويف سائر مراصده وموارده 
احلقة،  العلوم  يف  نباهته  غاية  عىل  الداللة  حسب  املدققني  ورأس  املحققني،  بفخر 
وهناية جاللته يف هذه الطائفة املحققة شدة عناية والده املسلم عند مجيع علامء أهل 
اإلسالم، وقيامه مع أنه أبوه وقوامه بحق احرتامه وثناؤه به ودعاؤه الصميم له يف 
مماته،  وبعد  حياته  يف  له  والقرآن  منه  الدعاء  والتامسه  ومصنفاته  مؤلفاته  من  كثري 
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ورسعة اإلجابة له بإجاءة ما كان يلتمسه من التأليف والتصنيف، وتوشيح ما رقمه 
له برصيح اسمه الرشيف عىل رسمه املنيف، وإهداء حتفة الدعاء والتحية إليه، يف 
كثري مما قد حقق به مناه بمثل قوله جعلني اهلل فداه، ومن كل سوء وقاه، مضافا إىل ما 
رفع يف وصفه شيخنا الشهيد، وتلميذه الرشيد، من القرص املشيد، والقول السديد، 
مع عدم معهودية املبالغة منه والتأكيد يف مقام التزكية والتمجيد، فمن مجلة ما ذكره 

من قبيل ألفاظ الرتقية والتبجيل«.

وقال النوري)105( فيه: »العامل املحقق النقاد الفقيه فخر امللة والدين أبو طالب 
اإلسالم  وفخر  الدين  بفخر  الفقهية  الكتب  عنه يف  املعرب  العالمة  اهلل  آية  بن  ممد 

وفخر املحققني والفخر... صاحب التحقيقات الشايعة والتصانيف الرائعة«.

وذكره القمي فقال)106(: »فخر الدين وفخر املحققني هو الشيخ األجل العامل 
احليل  مطهر  بن  يوسف  بن  احلسن  بن  ممد  طالب  أبو  دهره  وفريد  عرصه  وحيد 
وجه من وجوه هذه الطائفة جليل القدر عظيم املنزلة رفيع الشأن كثري العلم جيد 
التصانيف وكان والده العالمة يعظمه ويثني عليه ويعتني بشأنه كثريا حتى أنه ذكره 
يف صدر مجلة من مصنفاته الرشيفة وأمره يف وصيته التي ختم هبا القواعد بإمتام ما 

بقي ناقصا من كتبه بعد حلول األجل وإصالح ما وجد فيها من اخللل«.

وفقهائها  وثقاتا  الطائفة  هذه  وجوه  من  »وجه  بأنه:  التفرييش)107(  ووصفه 
مرتبته وكثرة  احلال، وحاله يف علو قدره وسمو  رفيع  املنزلة،  القدر، عظيم  جليل 

علومه أشهر من أن يذكر«.
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مليح  العبارة،  فصيح  األخالق،  كريم  »بأنه  بالقول:  فذكره  الكرمي)108(  أما 
اإلشارة، رأيته يف حرضة والده وله ذهن حاد، وخاطر نقاد، وفخر الدين ذو الفخر 

الفخم والعلم اجلم والنفس األبيِّة واهلمة العلمية، وحصل بيني وبينه أنس«.

وأثنى عليه تلميذه الشهيد األول مع أنه قلام يثني عىل أحد يف بعض إجازاته ثناء 
بليغًا فقال: »الشيخ اإلمام سلطان العلامء ومنتهى الفضالء والنبالء خامتة املجتهدين 

فخر امللة والدين«)109(.

ووصفه تلميذه الفريوزآبادي مؤلف )القاموس املحيط( يف اللغة وهو يفتخر 
والذيل  )التكمله  كتاب:  ظهر  عىل  بخطه  كتبها  إجازة  يف  فوصفه  عليه،  بتتلمذه 
والصلة لكتاب تاج اللغة( ألحد طالبه قائال: »عن شيخي وموالي عالمة الدنيا، 
األعظم،  اإلمام  الشيخ  بن  ممد  طالب  أيب  الدين  فخر  العىل،  وطود  العلوم  بحر 
برهان علامء األمم مجال الدين ايب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر احليل، بحق 

روايته عن والده، بحق روايته عن مؤلفه اإلمام احلجة«)110(.
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...الفصل الثاني...
الحياة العلمية لفخر المحققين

أوال: شيوخه

تتلمذ فخر املحققني عىل يد والده العالمة، ونالحظ أن املصادر مل تذكر لفخر 
املحققني إال عددًا قلياًل من األساتذة الذين تتلمذ عليهم، وهذا دليل عىل أن فخر 
املحققني قد أخذ معظم علومه عن والده العالمة الذي يعد من أبرز علامء اإلمامية 
يف عرصه وكان مقصدا للكثري من رجال الفكر، ومن أبرز أساتذة فخر املحققني من 

بعد والده هم:

عمه الشيخ ريض الدين عيل بن يوسف بن عيل بن املطهر احليل )ت:#710(، 
من  جمموعة  عىل  تتلمذ  احليل)111(،  العالمة  أخو  اجلليل  الفاضل  العلم  العامل  وهو 
وأبو  املطهر)ت:#665()112(،  بن  يوسف  الدين  سديد  والده  أشهرهم  الفقهاء 
القاسم جعفر بن احلسن املعروف بـ: املحقق احليل )ت:676#()113(، وهباء الدين 

عيل بن عيسى األربيل )ت:692#()114(، وغريهم.

املحققني  فخر  اخيه  ابن  ومنهم:  الفقهاء  من  مجاعة  عليه  وتتلمذ  عنه  وروى 
بن  ممد  بن  املطلب  عبد  الدين  عميد  السيد  أخته  وابن  احلسن)115(،  بن  ممد 
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األعرج احلسيني )ت:754#(، وولده قوام الدين ممد بن عيل، من أرسة آل املطهر 
احليل)116(، له جمموعة من املؤلفات لعل أمهها كتاب: العدد القوية لدفع املخاوف 
عىل  مشتماًل  اليومية،  األدعية  يف  كتاب  وهو  والوظائف)117(،  األدعية  يف  اليومية 

.)118(والدات ووفيات األئمة االثنى عرش

ثانيا: طالبه وإجازاته

اللغة  يف  اإلجازة  معرفة  من  لنا  البد  املحققني  فخر  لطالب  الرتمجة  قبل 
ذات  احللة  مدينة  يف  سيام  ال  عرشية  االثنى  اإلمامية  عند  خصوصا  واالصطالح 
غ له)120(،  العالقة بموضوع الدراسة، فاإلجازة لغة إعطاء اإلذن)119(، وأجاز له َسوَّ
واجلواز هو: »املاء الذي يسقاه املال من املاشية واحلرث«)121(، وقال )الزبيدي()122(: 
»واستجاز رجل رجاًل ]طلب اإلجازة أي اإلذن[ يف رواياته ومسموعاته وأجازه 

فهو جماز واملجازات املرويات«.

وقال التسرتي)123(: »وقيل استجزته فأجازين أي طلبت ماًء ألسقى به فأجازين 
أي أعطاين ذلك، فالطالب للحديث يستجيز العامل علمه«. 

واإلجازة يف األصل مصدر )أجاز( وأصله )جواز(، حذفت الواو فعوضت 
إجابة  مثل:  الباب  هذا  من  العني  املعتلة  املصادر  من  نظائره  يف  كام  بالتاء،  عنها 
وإقالة، وتعليل ذلك انه: »حتركت الواو ]يف جواز[ فتوهم انفتاح ما قبلها فانقلبت 
الساكنني«)124(،  اللتقاء  أحدهيام  فحذفت  بعدها  التي  الزائدة  األلف  فلقيت  ألفًا، 

فأصبحت إجازة.



فخر املحققني .. ممد بن احلسن بن يوسف احليل

490

بأهنا - بحسب مصطلح أهل احلديث والرواية -:  العلمية  َفت اإلجازة  وُعرِّ
بعد  عنه  احلديث  رواية  يف  اإلذن  إنشائه  عىل  املشتمل  املميز  عن  الصادر  »الكالم 
إخباره إمجاال بمروياته ويطلق شايعا عىل كتابة هذا اإلذن املشتملة عىل ذكر الكتب 
ذكر  وعىل  وتفصياًل،  إمجااًل  املجيز  عن  روايتها  يف  اإلذن  تصدر  التي  واملصنفات 
املشايخ الذي صدر للمجيز الرواية عنهم، طبقة بعد طبقة إىل أن تنتهي األسانيد إىل 

.)125(» املعصومني

وهي أيضًا ان جييز الشيخ لتلميذه التحديث عنه بعد أن يصبح قادرًا عىل ذلك، 
)النوري( وقال  باإلجازة)126(،  للعلامء  ُمنَِحت  التي  الشهادات  بعض  وقد سميت 
قرأه  ما  رواية  عليه جييزه  القراءة  بعد  الشيخ  ان  السلف  »وقد جرت عادت   :)127(

عليه ُيمنًاً وَبركة«.

 يف حني عّرف )عيسى()128( اإلجازة بقولِه: »هي التي يمنحها األستاذ ]الشيخ[ 
إىل الطالب بعد انتهائه من دراسة مادة من املواد وإتقاهنا والتي ختول ]الطالب[ حق 

تدريس تلك املادة«.

العصور  يف  متنح  كانت  فقد  األوىل  أما  حتريرية،  أو  شفوية  نوعان  واإلجازة 
اإلسالمية األوىل أيام الصحابة والتابعني، وهي أقدم من الثانية، قال الرتمذي)129(: 
»أجاز بعض أهل العلم إذا أجاز العامل أن يروي عنه ألحد شيئا من حديثه«، وقال 
ابن أيب شيبة)130( قال: »أخربنا قتادة عن سعيد بن املسيب قال... ]احلديث[ قلت 
أروهيا عنك؟ قال: نعم«، وقول اإلمام الصادق  ألحد أصحابه يف جواب عىل 
عن  يمنعك  »فام  له:  فقال  مسألة  عن  ُسئل  أو  احتاج  إذا  إليه  يرجع  عّمن  سؤاله: 
الثقفي ]أحد أصحاب أبيه اإلمام الباقر [ فإنه سمع من أحاديث أيب وكان عنده 
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 ألبان بن عثامن أحد أصحابه: »أن أبان بن تغلب ]أحد  وجيها«)131(، وقوله 
[ قد روى عني رواية كثرية، فام رواه لك  أصحاب اإلمامني السجاد والباقر 
فأروِه عني«)132(، وقوله  ألحد أصحابه: »ما سمعته عني فاروِه عن أيب«)133(.

أما اإلجازة التحريرية فتقسم إىل ثامنية أقسام، نتناول منها بقدر ما يتعلق األمر 
بموضوع بحثنا، حيث سنتناول أربعة أقسام منها والتي توفرت نامذج منها للدراسة 

خالل موضوع البحث.

واملتوسطة،  املبسوطة،  أو  )الكبرية  هي:  أقسام  ثالثة  إىل  اإلجازة  وتقسم 
واملخترصة(، وربام يكون منشأ هذا التقسيم من حجم نص اإلجازة أو التوسع يف 
ذكر األسانيد، واإلجازة املتوسطة هي التي يقترص هبا الشيخ عىل ذكر بعض الطرق 

يف اإلجازة واملشائخ، واإلجازات بحسب حجمها ثالثة أقسام هي: 

اإلجازة الكبرية: أو يطلق عليها اسم )املبسوطة(: هذه اإلجازة عبارة عن . 1
كتاب كبري ومستقل، وقد يكون ملثل هذه اإلجازات عنوان مستقل بحد 

ذاته)134(.

ذكر . 2 عىل  الشيخ  به  يقترص  اإلجازات  من  النوع  وهذا  املتوسطة:  اإلجازة 
بعض الطرق باإلجازة وليس كلها وبعض مشاخيه فيها بعد رسالة خمترصة 

أو متوسطة)135(.

اإلجازة املخترصة: هي اإلجازة التي ال تعد كتابا وال رسالة. فيجد ألول . 3
التصنيف  صدق  لعدم  الكتاب  موضوع  عن  خروجا  ذكرها  يف  أن  وهلة 

عليها)136(.
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أنواعها هي األخرى عديدة، وقد قّسمت  ومثلام تعددت أقسام اإلجازة فإن 
اإلجازة إىل عدة أنواع هي: 

املجيز لطالب اإلجازة: »أجزت لك . 1 يقول  ملعنٍي)137(: كأن  نًا  معيَّ أن جييز 
أفضل  وهذه  هذه«)138(  فهرستي  عليه  اشتملت  ما  أو  الفالين،  الكتاب 

أنواع اإلجازة وأعالها)139(.

ما . 2 أو  مرويايت  أو  مسموعايت  أجزتك  كقولك  معني:  بغري  ملعني  اإلجازة 
أشبه)140(. 

أن جييز معينا لغري معني: كأن يقول أجزت هذا احلديث أو الكتاب لكل . 3
أحد أو ألهل زماين أو ملن أدرك جزءًا من حيايت)141(، وهناك أنواع أخرى 

لإلجازة العلمية يف مدينة احللة)142(.

خترج من جملس درس فخر املحققني عدد من الفقهاء الذين قصدوه من مدن 
من  كبري  لعدد  اإلجازة  العلمية  رحالته  أثناء  ويف  درسه  جملس  يف  وَمَنَح  عديدة، 

طالبه. ومن أبرز الطالب الذين درسوا عليه وأجازهم: 

العالمة . 1 فقيه من تالمذة  فاضل  بن احلسني اآلميل)143( )ت:#709(:  إبراهيم 
وولده فخر املحققني)144(، أثنى عليه فخر املحققني يف إجازته له عىل كتاب: 
إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن، سنة 709#، فقال: »قرأ عيلَّ الشيخ األجل 
الدين  تقي  األصحاب  رئيس  املحقق  الورع  الفقيه  الفاضل  العامل  األوحد 
إرشاد  كتاب  وأهله  الدين  ببقائه  وأمتع  أدام فضله  اآلميل  احلسن  بن  إبراهيم 
األذهان إىل أحكام احلالل واإليامن تصنيف والدي أدام اهلل أيامه من أوله إىل 
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بن  بن احلسن  به عمن سواه ممد  الغني  اهلل  إىل  الفقري  العبد  آخره... وكتب 
املبارك سنة ست  ثاين عرش شهر رمضان  احليل يف  املطهر  بن  بن عيل  يوسف 

وسبعامئة...«)145(. 

يوسف . 2 أيب  بن  الطبيب  حممد  احلاج  بن  طالب  أيب  بن  هالل  بن  حممد 
إمامي، مقق، متكلم)146(، واحٌد من تالمذة فخر  فقيه،  اآلوي)ت:#710(: 
الفتوح أمحد بن بلكو )ت:#723(،  أبو  املحققني، أجازه سنة 705هـ، ومعه 
وصفه يف تلك اإلجازة بقوله: »املوىل املعظم الكبري املحقق املدقق ملك العلامء 
بالنفس  املؤيد  املحققني  أفضل  واحلكامء  املتكلمني  لسان  الفضالء  رئيس 
القدسية واألخالق املرضية، شمس الدين أبو يوسف ممد بن هالل...«)147(، 
وأجاز له إجازة أخرى سنة 710هـ يف مدينة السلطانية)148(، ويبدو أن اإلجازة 
األخرية يف املدرسة السيارة التي ذكرنا بأهنا أسسها العالمة احليل وبتأييد من 

السلطان املغويل ممد خدابندة.

أبو سعيد احلسن بن احلسني الشيعي السبزواري )كان حيًا: 718#(: هو احلسن . 3
السبزواري  الشيعي  نفسه يف مؤلفاته احلسن  السبزواري، وسّمى  بن احلسني 
أيضًا)149(، نسخ كتاب: إرشاد األذهان للعالمة احليل، يف جملدين وانتهى منها 

سنة 718هـ، وربام أجازه عليها فخر املحققني باعتباره أحد تالمذته)150(.

أمحد بن بلكو أبو عبد اهلل بن طالب بن عيل اآلوي )ت:723#(: وصفه أستاذه . 4
املحقق  العامل،  العلم  الفقيه،  األوحد  األجل  »الشيخ  بالقول:  احليل  العالمة 
املدقق، ملك العلامء، قدوة الفضالء فخر األئمة مجال امللة واحلق والدين نجم 
الفقه  بالفقه اإلمامي وقرأ األصولني )أصول  تفقه  اإلسالم واملسلمني«)151(، 
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وأصول الدين( ومهر يف األدب)152(. 

كان يف كربالء سنة 705# بدليل حصوله هناك عىل إجازة من العالمة احليل 
عىل كتابه: هنج املسرتشدين يف أصول الدين)153(، ويف السنة نفسها أجازه فخر 

املحققني عىل الكتاب املذكور سابقا يف السلطانية)154(.

من   #705 سنة  األصول  علم  إىل  الوصول  مبادئ  كتاب:  عىل  ايضًا  وأجيز 
العالمة احليل وولده فخر املحققني، وال ندري إذا كانت هذه اإلجازة يف كربالء 
أم يف السلطانية، إذ إنه كان يف كربالء يف شهر رجب من السنة نفسها، وكان يف 
بغداد سنة 702#، إذ نسخ كتاب: هنج املسرتشدين يف أصول الدين)155(، ويف 
كربالء سنة 705#، ويف السلطانية سنة 705هـ، وسنة 717#، ويف أصفهان 
سنة 727#)156(، وهذا إن دل عىل يشء فإنام يدل عىل حرصه عىل طلب العلم، 
وكان كثري الرحلة يف طلب العلم للتفقه بالدين وأصوله والوصول إىل مراحل 

علمية أكثر. 

إبراهيم بن عيل بن احلسني الطرحيي )ت:724#(: أحد تالمذة فخر املحققني، . 5
أجازه عىل نسخة كتاب: حترير األحكام يف معرفة احلالل واحلرام، من مؤلفات 
له وأجازه عليها فخر املحققني يف 20 مجادى  العالمة احليل، نسخها املرتجم 

األوىل سنة #717)157(.

عز الدين حسن بن قاسم بن بلبل )كان حيا:730#(: أحد تالمذة فخر املحققني . 6
أجازه عىل كتاب: حترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية، ذكر يف تلك 
بن  الديِّن حسن  الورع  الزاهد  الفاضل  الفقيه  للشيخ  »أجزت  قوله:  اإلجازة 

قاسم بن بلبل كتاب التحرير بتاممه...«)158(. 
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»كان . 7 االفندي)159(:  عنه  قال  )ت:#736(:  احلسيني  حممد  بن  محزة  بن  محزة 
من أكابر سادات تالمذة الشيخ فخر الدين ولد العالمة احليل«، النص السابق 
املحققني، وقد  له من شيخه فخر  فيها املرتجم  التي كان  املكانة  يوضح مدى 
ألف ألجله كتابًا يف أصول الدين بعنوان: حتصيل النجاة)160(، وظهر من خالل 
ماتقدم العالقة الوثيقة واحلميمة بني التلميذ وشيخه الذي أجازه عىل الكتاب 
املذكور سنة 736#)161(، وكتب فخر املحققني اإلجازة عىل ظهر الكتاب املشار 
إليه قائاًل: »قرأ عيل موالنا السيد املعظم ملك السادة نارص امللة والدين محزة 
بن محزة بن ممد العلوي احلسيني امُلَصنَُّف له هذا الكتاب من أوله إىل آخره 
قراءة بحث وتدقيق وقد أجزت له رواية مجيع ما صنفته وألفته ورويته وأجيز 

يل روايته«)162(. 

احليل،  واملحقق  احليل)163(،  العالمة  والده  مصنفات  مجيع  أيضًا  له  وأجاز 
عىل  شيخه  منهم  حصل  الذين  املتقدمني  الفقهاء  كل  مؤلفات  رواية  وأجازه 

إجازة)164(. 

بقوله:  الرتمجة  صاحب  باسم  النجاة  حتصيل  كتابه:  املحققني  فخر  ر  وصدَّ
»صنفته خدمة للسيد املعظم الرشيف املكرم ساللة األئمة املعصومني، خلف 
املتوطن  العلوي  محزة  بن  محزة  والدين  واحلق  امللة  نارص  الطاهرين،  أجداده 

بقرية رشيف آباد... من أعامل قم«)165(. 

الذي  املحققني،  فخر  شيخه  هبا  سأل  مسائل  من  جمموعة  له  َجم  للُمرَتْ وكان 
باألحكام  واإلفتاء  عنه،  روايتها  له  وأجاز  منها  مسألة  كتب جواباته عىل كل 
  الرشعية، وكانت تلك اإلجازة يف مشهد أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
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يف النجف)166(، ذكر االفندي)167( نص اإلجازة بقوله: »أجزت رواية أجوبة 
هذه املسائل عني للسيد املعظم العامل الزاهد نارص الدين محزة بن محزة بن ممد 
العلوي احلسيني أدام اهلل أيامه، فلريِو عني ذلك ملن شاء واحب، وليفتي بذلك 
الرشعية،  األحكام  من  عنا  ينقله  فيام  قوله  يقبلوا  أن  وينبغي  املؤمنني،  جلامعة 
وكتب ممد بن املطهر يف سابع عرش من رجب لسنة ست وثالثني وسبعامئة 

باحلرضة املقدسة الغروية صلوات اهلل عىل مرشفها حامدًا مصليًا«.

األعظم . 8 اجلليل  الفقيه  )كان حيا: #740(:  احلسيني  األعرج)168(  بن  اهلل  عبد 
األكمل األعلم األفضل الفاضل العامل الكامل)169(، قال عنه احلر العاميل)170( 
عبد  الدين  عميد  لـ:  األصغر  األخ  وهو  القدر«،  جليل  فاضل  »عامل  بأنه: 
املطلب ممد بن عيل، ومها ابنا أخت العالمة احليل)171(، ولد يف أرسة علمية، 
فخر  خاله  ابن  عن  يروي  وكان  العلامء)172(،  من  ألبيه  وجده  والده  كان  إذ 

املحققني)173(.

الدمشقي )كان حيا #753(:  . 9 العاميل  إبراهيم بن احلسام  بن  احلسن بن حممد 
كان فاضاًل فقيهًا جلياًل)174(، تتلمذ عىل فخر املحققني بن العالمة احليل)175(، 
ذكر االفندي)176( بأنه رأى اجازة بخط فخر املحققني عىل ظهر كتاب: )قواعد 
عيل  »قرأ  بقوله:  عليه  أثنى  753هـ،  سنة  تارخيها  احليل،  للعالمة  األحكام(، 
موالنا الشيخ األعظم اإلمام املعظم شيخ الطائفة موالنا احلاج عز احلق والدين 
ابن الشيخ اإلمام السعيد ممد بن إبراهيم بن احلسام الدمشقي«. من خالل 
النص السابق يبدو إن والد املرتجم له كان من العلامء إذ ُذكر بالقول: »الشيخ 

اإلمام السعيد«.
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عميد الدين عبد املطلب بن األعرج احلسيني )ت:754#(:  هو الفاضل العامل . 10
علم  املرتىض  اإلمام  السعيد  »املوىل  فيه:  وقيل  املعروف)177(،  اجلليل  الفقيه 
اإلمام  الدهر موالنا  الفخر وخريدة  درة  زمانه...  البيت يف  أهل  اهلدى شيخ 
يف  خمترصة  رسالة  خالهلا  أّلَف  بغداد  إىل  علمية  رحلة  له  الرباين...«)178(، 
مناسخات املرياث، يبدو أنه أبدع فيها إىل درجة أن خاله العالمة احليل كتب 

له عىل ظهرها: »أحسنت أهيا الولد العزيز...«)179(.

املحققني  فخر  أن  ويبدو  املحققني)180(،  فخر  خاله  ابن  عن  له  املرتجم  روى   
أّثَر به تأثريا كبريا إىل درجة أنه ألف كتابا سامه: )كنز الفوائد يف حل مشكالت 
القواعد(، وهو عبارة عن رشح لكتاب القواعد من تاليف خاله العالمة احليل، 
فخر  أن  إاّل  املحققني،  لفخر  القواعد  رشح  غرار  عىل  صنف  الكتاب  وهذا 
الدين صّنف  العالمة احليل، وعميد  والده  كتابه خالل حياة  املحققني صّنف 

كتابه بعد وفاة خاله العالمة احليل)181(. 

نجم الدين مهنا بن سنان بن عبد الوهاب )ت:754#(: أحد الفقهاء ااِلمامية . 11
القاطنني يف املدينة املنّورة، شغل منصب قايض املدينة املنورة، كان فقيها شاعرا، 
اعتمد عىل فتياه أمراء املدينة املنورة الذين كانوا يكنون له االحرتام، توىف سنة 

754هـ)182(. 

العاّلمة  عنها  فأجاب  فيها،  يستفهمه  احليّل  العاّلمة  إىل  مسائل  بعث  وقد   
النسيب،  النقيب، احلسيب،  الكبري،  »السيد  بقوله:  الرسالة  ووصفه يف صدر 
واحلكم  والفخار،  املجد  معدن  السيادة،  زين  السادة،  عز  املرتىض،  املعظم 
املعّلـى  بالسهم  والفائز  األوىف من فضائل األخالق،  للقصد  اجلامع  واآلثار، 
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من طيب األعراق، مزين ديوان القضاء بإظهار احلّق عىل احلّجة البيضاء عند 
ترافع اخلصم، نجم احلق واملّلة والدين مهنا بن سنان احلسيني، القاطن بمدينة 

جّدة«)183(.

حممد بن العالء بن احلسن امللقب بنظام الدين )ت:757#(: فقيه إمامي جامع . 12
للمعقول واملنقول)184(، وأحد تالمذة فخر املحققني، قرأ عليه كتاب: إرشاد 
فخر  له  وكتب  آخره  إىل  أوله  من  احليل)185(،  العالمة  مؤلفات  من  األذهان، 
الفقيه  السيد  موالنا  عيلَّ  »قرأ  فيها:  ذكر  الكتاب  عىل  بخطه  إجازة  املحققني 
جامع  املرضية  واألخالق  القدسية  النفس  صاحب  األعظم)186(...  الطاهر 
املعقول واملنقول نظام احلق والدين... قراءة بحث وحتقيق وأجزت له روايته 
مصنفات  رواية  أيضًا  له  وأجزت  رسه،  اهلل  قدس  املصنف  والدي  عن  عني 
وكتب  ذلك...  فلريِو  ايضا  انا  صنفته  ما  ومجيع  واملنقول  املعقول  يف  والدي 
ممد بن احلسن بن يوسف بن عيل بن املطهر يف 14 ذي احلجة 757هـ اهلاللية 

باحللة، واحلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل نبينا ممد وآله الطاهرين«)187(. 

يف . 13 تتلمذ  حيا:#760(:  )كان  البابيل  احلسن  بن  إبراهيم  بن  حييى  بن  حممد 
الرشعية  األحكام  )حترير  كتاب:  عىل  أجازه  الذي  املحققني،  فخر  عىل  احللة 
سنة  القعدة  ذي   5 يف  اإلجازة  تاريخ  احليل،  للعالمة  اإلمامية(،  مذهب  عىل 

.)188(#760

فقيه)190(، . 14 كامل  عامل  )ت:#763(:  احليل  الرسابشنوي)189(  احلسن  بن  عيل 
هذه  تكون  أن  واحتمل  االسم  هبذا  شخصية  من  ألكثر  االفندي)191(  ترجم 
االسامء لشخصية واحدة، إال أن املنطق حيتمل التعدد حلصوله عىل إجازة)192( 
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من والده وربام له ولد باللقب نفسه ومن العائلة نفسها.

ويعد عيل الرسابشنوي أحد تالمذة العالمة احليل وولده فخر املحققني، كتب 
املرتجم له نسخة من كتاب: )مبادئ األصول إىل علم األصول(، من مؤلفات 
تعليقات  وعليها   ،#715 سنة  رجب  أواخر  نسخه  من  فرغ  احليل،  العالمة 
لعلها بخطه، ثم قرأها عىل فخر املحققني بن املصنف، فكتب له إجازة بخطه 
أوهلا: »قرأ عيل املوىل السيد املعظم احلسيب النسيب رشف آل أيب طالب العامل 
العلوي  الريض  بن  احلسن  بن  عيل  الدين  زين  الورع  العابد  الزاهد  الفاضل 
تشهد  قراءة  األصول  علم  إىل  الوصول  مبادئ  كتاب  الرسابشنوي  احلسيني 
والدي  عن  عني  الكتاب  هذا  رواية  له  أجزت  وقد  علمه  عىل  وتدل  بفضله 
أيامه وكذلك أجزت له رواية مجيع ما قرأتا ورويته وأجيز  املصنف أدام اهلل 
روايته فلريو ذلك عىل الرشائط املقررة. وكتب ممد بن احلسن بن يوسف بن 

املطهر يف غرة مجادى األوىل سنة 715...«)193(. 

املقابلة مع نسخة  أو غريه وكتب يف آخرها: »بلغت  قابلها وصححها هو  ثم 
مصنف  الكامل  العامل  اإلمام  ابن  والدين  امللة  فخر  العامل  اإلمام  عىل  قرئت 

الكتاب احلسن بن يوسف ]بن[ املطهر أدام اهلل ظلهام«)194(.

حممد بن حممد )فخر املحققني( بن احلسن بن املطهر احليل)كان حيًا قبل:#771(: . 15
كان فاضال فقيها وجيها، يروي عن أبيه عن جده العالمة احليل، تويف يف حياة 
أبيه)195(، علاًم أنه ذكر يف كتاب: )موسوعة طبقات الفقهاء()196(، أنه توىف قبل 
ما  وإذا  أبيه،  حياة  يف  توىف  أنه  ذكر  نفسه،  املذكور  الكتاب  ويف  777#ـ،  عام 
عرفنا أن أباه توىف سنة 771#ـ، إذن فمن املفرتض أن يثبت يف الكتاب املذكور 
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بأن وفاته قبل سنة 771#، وليس سنة 777#، خاصة وأن الكتاب املذكور عند 
القول إن خطأ  ترمجة فخر املحققني أكد وفاته سنة 771#، إذن فمن املمكن 

مطبعيا قد حصل للتاريخ املذكور. 

العلامء . 16 من  )ت:#776(:  احليل  معية  بن  القاسم  بن  حممد  الدين  تاج  السيد 
الشهيد  مشائخ  ومن  املحققني)197(،  فخر  تالميذة  ومن  احللة،  يف  املشهورين 
األول ممد بن مكي العاميل، قال عنه تلميذه النّسابة ابن عنبة)198(: »شيخي 
علم  انتهى  إليه  املصنف،  النسابة  احلاسب  الفقيه  الفاضل  العامل  السيد  املوىل 
اهلل  أدركته قدس  الرشيفة  والسامعات  العالية،  األسناد  وله  زمانه،  النسب يف 
روحه شيخنا، وخدمته قريبًا من اثنتي عرشة سنة. قرأت عليه ما أمكن حديثا 
ونسبا، وفقها وحسابا، وأدبا وتارخيا وشعرا، وغري ذلك من تصانيفه كتاب يف 
آل  نسب  الطالب يف  هناية  الرجال خرج يف جملدين ضخمني، وكتاب  معرفة 
الظاهر  الثمر  اثني عرش جملدا ضخام قرأت عليه أكثره. وكتاب  ايب طالب يف 
من الشجرة الطاهرة أربعة جملدات يف أنساب الطالبيني. وكذلك كتاب الفلك 
القبائل والبطون... وكتاب أخبار األمم، وكتاب منهاج  املشحون يف أنساب 

العامل يف ضبط األعامل إىل غري ذلك من كتب الفقه واحلساب والعروض«. 

ومن خالل مؤلفاته يمكن القول إّن ابن ُمَعيَّة كان موسوعيا، تلقى العلم عن 
واشتغل  ذلك  بعد  هو  وتوسع  وغريمها،  املحققني  فخر  وولده  احليل  العالمة 
بالتدريس والكتابة والتقى به الشهيد األول يف احللة فوجده عاملا واسع املعرفة 
فاغتنم جمالسه، واستفاد منه واستجازه، وال نجد نصا تارخييا يدل عىل شكل 
الصلة القائمة بني الشهيد وابن معية، هل الصلة هي صلة التلميذ والتدريس، 
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أو يشء آخر من الصلة؟ إال إنه من خالل اطالعنا عىل كتب الرتاجم نستبعد أن 
يفوت الشهيد األول يف املراحل األولية من حياته الدراسية يف احللة االستفادة 
من شخصية علمية كابن ُمَعيَّة وما نعرف من حب الشهيد األول للعلم، وربام 

تكون العالقة بني الشهيد وابن ُمَعيَّة هي عالقة التلمذة والتدريس)199(. 

العلوي . 17 السيد حيدر بن عيل بن حيدر  هو  السيد حيدر اآلميل )ت:#782(: 
الصوفية  علامء  أفاضل  من  يعد  كان  الصويف)200(،  املازندراين  اآلميل  احلسيني 
األوحد  املحقق  بالعارف  وصف  عرشية،  االثنى  اإلمامية  مذهب  عىل  وكان 
وكان فقيهًا، مّدثًا، عاملًا بالتفسري والكالم، مصّنفا، ولد بآمل يف سنة 719هـ، 
إىل  عاد  ثم  وأصفهان)201(،  وأسرتاباد  خراسان  بالد  إىل  وخرج  هبا.  وتعّلم 
ُحّبب  ثم  بن شاه كتخدا،  الدولة  لفخر  الوزارة  بعد عرشين سنة، فويل  بلدته 
إىل  وتوّجه  التصّوف،  خرقة  ولبس  وتزّهد،  الوزارة،  فاعتزل  التصوف،  إليه 
عىل  قرأ  فسكنها،  النجف،  إىل  سار  ثم   ،)#751( سنة  فدخلها  حاّجًا،  مكة 
عنها  فأجاب  والكالمية،  الفقهية  املسائل  من  مجلة  له  وكتب  املحققني،  فخر 
املسائل  رواية  له  أجاز  كام  روايتها،   )#751( سنة  يف  له  وأجاز  احليل،  شيخه 
ممد  بن  عيل  الدين  نصري  عن  أيضًا  اآلميل  حيدر  السيد  وأخذ  املدنيات)202( 
كتبًا،  اهلاشمي.وصّنف  محزة  بن  احلسن  وعن  )ت:#755(،  احلّلـي  الكايش 
التأويل،  من  املنتخب  اآليات،  تأويل  اخلضم،  البحر  ااَلعظم،  املحيط  منها: 
البن  الفصوص  رشح  يف  النصوص  نص  الكريم،  القرآن  تفسري  يف  وكّلها 
األركان  عىل  مشتملة  قال:اهنا  اإليامن،  أهل  رشائع  فروع  يف  األركان  عريب، 
التي هي الصالة والصيام والزكاة واحلج واجلهاد. مدارج السالكني  اخلمسة 
يف مراتب العارفني، جامع األرسار ومنبع األنوار يف التوحيد، أمثلة التوحيد، 
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الكايش.ونسب  الرزاق  عبد  كتاب  من  الصوفية، جّرده  ولّب االصطالحات 
إليه بعضهم كتاب الكشكول فيام جرى عىل آل الرسول، وقد أّلفه صاحبه يف 
سنة 735هـ، مل تذكر املصادر تاريخ وفاته، لكنه فرغ من رشحه للفصوص يف 

بغداد سنة #782)203(.

رجب سنة  آخر شهر  عليه يف  قرأ  وقد  املحققني،  فخر  تالمذة  املع  أحد  وهو 
عيل  »قرأ  له:  وكتب  الدين  فخر  عنها  فأجاب  األسئلة  من  جمموعة   ،#759
أطال اهلل عمره ورزقنا بركته وشفاعته عند أجداده الطاهرين وأجزت له رواية 

األجوبة عني«)204(.

فخر  عىل  األسئلة  مع  وقرأها  املهنائية  املسائل  أجوبة  اآلميل  حيدر  كتب  وقد 
الدين ممد فأجابه عنها يف أواخر ربيع الثاين سنة 761# وكتب له: »أجزت 
ملوالنا السيد... أدام اهلل فضائله وأسبغ فواضله أن يروي ذلك عني عن والدي 

قدس رسه وأن يعمل بذلك ويفتي«)205(.

أمحد . 18 بن  حامد  بن  ممد  )ت:#786(:  العاميل  مكي  بن  حممد  األول  الشهيد 
املعروف  العاميل  اهلّل  عبد  أبو  الدين  شمس  الَعَلم،  اإلمامي  املجتهد  املّطلبي، 
بالشهيد األّول، ولد يف جّزين )من قرى جبل عامل بلبنان( سنة 734هـ)206(، 
 ،)#751( سنة  احللة  مدينة  يف  فكان  العراق،  إىل  وارحتل  ببلدته،  وتعّلم  نشأ 
فخر  أجّلهم:  من  كان  املشائخ،  كبار  عن  واحلديث  واألصول  الفقه  وأخذ 
به كثريًا، ويبدو أن اتصال  العاّلمة احلّلـي، والزمه وانتفع  املحققني ممد بن 
يومها  كانت  واحللة  عمره،  من  عرشة  السابعة  يبلغ  أن  قبل  كانت  به  الشهيد 
منهم  العلامء  بكبار  تزخر  وكانت  الفكرية،  احلركة  مراكز  من  كبريًا  مركزًا 
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بن  ممد  بن  املطلب  عبد  الدين  وعميد  املحققني،  فخر  وولده  احليل  العالمة 
األعرج احلسيني، وأخوه ضياء الدين عبد اهلّل بن األعرج، وتاج الدين ممد 

بن القاسم بن ُمعّية احلسني)207(.

الفقه وغريه، ودّرس وصّنــف  باحلّلة إىل سنة 757#، وأتقن  أقام  أّنه  ويظهر 
فيها بعض تصانيفه، وسمع ببغداد سنة 758#، وقد زار خالل تواجده باحلّلة، 
كربالء واملدينة املنورة، وعاد إىل بلدته جّزين، وأسس فيها مدرسة، ونرش علمه 
هناك، واستفاد بدمشق من قطب الدين ممد بن ممد الرازي، املتكّلم تلميذ 

العاّلمة احلّلـي، وأجازه عىل مجيع مصنفاته سنة #766.

وقيل أنه: »عاّلمة يف الفقه، ميطًا بدقائقه، عاملًا باألصول، مّدثًا، أديبًا، شاعرًا، 
ذا ذهن سّيال، وعقلية متفتحة، ونظر ثاقب، وهو ممن ترك آثارًا واضحة عىل 
ممد  األول  الشهيد  ذكر  فقد  وتنقيحًا)208(.  وتطويرًا  جتديدًا  الشيعي  الفقه 
إجازات يف  منه عدة  باحللة ونال  داره  املحققني يف  قرأ عىل فخر  أنه  بن مكي 
اوقات خمتلفة فاوهلا كانت يف شهر شعبان من سنة 751#، إذ أخذ عنه عدد من 

األحاديث النبوية«)209(.

األوىل)210(،  مجادى  ثالث  اجلمعة  يوم  أخرى  مرة  بداره  احلديث  عليه  وقرأ 
الثالثة كانت يف سادس شوال سنة 756#)211(، وبالتاريخ نفسه قرأ  والقراءة 
بنهاية  اإلجازة  له  وكتبت  الفوائد،  إيضاح  كتاب:  احلديث  عن  فضاًل  عليه 
القعدة  القراءة)212(، وكتب له اإلجازة بام قرأه عليه يف اخلامس عرش من ذي 
سنة 758#، جاء فيها: »أجزت له مجيع ما صنفته يف العلوم العقلية والكالمية 
صنفه  ما  مجيع  له  وأجزت  العقلية،  العلوم  سائر  من  وغريها  واألصولية 
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والدي«)213(، كام أجازه عن الشيوخ الذين أجازوه وأجازوا والده العالمة)214( 
ومن خالل نص اإلجازة يتبني لنا أنه قد الزمه مدة طويلة حتى قرأ عليه كل 

مؤلفاته ومؤلفات والده العالمة.

امتازت العالقة بني األستاذ والتلميذ بالقوة والوفاء، وتقدير األستاذ لتلميذه 
تلميذه  بحق  املحققني  فخر  قاله  فيام  ذلك  نتلمس  ان  يمكن  إذ  به،  وحفاوته 
الشهيد األول: »اإلمام العاّلمة األعظم، أفضل علامء العامل«، تصدى للتأليف 

والتدريس واالجتهاد يف سن مبكر)215(.

ويبدو أن كلامت اإلطراء واإلعجاب هي اللغة السائدة يف التعبري عن احرتام 
التالميذ لشيوخهم وإجالهلم، وهي لغة تشجيع الشيوخ بحق تالمذتم لذلك 
نجد عىل األعم األغلب يف اإلجازات كلامت املدح والتمجيد والثناء يف كثري 

من األحيان حتى تصل حد املبالغة. 

بن . 19 هو عيل  النييل )كان حيا:#801(:  احلميد  بن عبد  الدين عيل  نظام  الشيخ 
بالنِّييل)216(،  املعروف  ـي،  احللِّ القاسم  أبو  الدين  نظام  احلميد،  عبد  بن  ممد 
تالمذة  أحد  القدر،  جليل  فاضل  جّده)217(  إىل  نسبة  ـ  احلميد  عبد  بن  وبعيّل 
فخر املحققني، وأخذ عن مجاعة من كبار الفقهاء، منهم: فخر املحّققني وريض 
الدين ممد بن  املزيدي )ت: 757#(، وشمس  بن أمحد بن حييى  الدين عيل 
أمحد بن أيب املعايل املوسوي )ت: 769#( كان من علامء اإلمامية، فقيهًا، وقال 
حسن  السيد  عنه  شاعرًا.روى  أديبًا،  مصّنفًا،  كان  إّنه  العاميل:  مسن  السيد 
بن أيوب املعروف بابن نجم الدين وقرأ عليه الفقيه الكبري أمحد بن ممد بن 
فهد احلّلـي )ت: 841#( كتاب: )رشائع اإلسالم يف معرفة احلالل واحلرام( 
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املحّقق،  مصنفات  من  غريه  ورواية  بروايته  إجازة  منه  وله  احلّلـي،  للمحّقق 
وغري ذلك، أجازه يف مجادى اآلخرة سنة 771#)218(، مل تذكر املصادر تاريخ 
وفاته لكن الطهراين ترجم له يف القرن الثامن من طبقاته، واستظهر بقاءه إىل 

القرن التاسع)219(. 

ثالثا: رحالت فخر المحققين العلمية

َعدَّ كثري من العلامء )احلديث(: بأنه السامع لرواية الشيخ مبارشة وهو أرفع رتبة 
أثرها  العلامء  لدى  اإلسناد  سلسلة  حفظ  يف  للرغبة  وكانت  عليه)220(،  القراءة  من 
إدراكه لألمور)221(،  زمانه ملجرد  أول  الصبي يف  احلديث حتى من  إباحة سامع  يف 
 ال يمكن أن  وأكد اإلمامية عىل أن احلديث الذي ُيسَمع من اإلمام املعصوم 
يرتقي الشك إليه مِلا يَتَمتَّع به اإلمام املعصوم  من الثقة، وكانت الرحلة العلمية 
لدى اإلمامية يتحقق خالهلا عامالن مهامن مها: ديني، وعلمي. أما الديني: فيتمثل 
)222(، حتى  املعصومني  األئمة  مدة حياة   خالل  املعصوم  باإلمام  باللقاء 
عن  احلديث  الن  ذلك   ،)#260( سنة  حدود  يف   )223( عرش  الثاين  اإلمام  غيبة 

 . األئمة املعصومني لدى اإلمامية كأنام هو مروي عن النبي ممد

الطلبة اإلمامية لتحقيقه عن طريق  العلمي الذي عمل  بالنسبة إىل اهلدف  أما 
يسمع  الذي  العلم  يف  جيدون  كانوا  فإهنم  سابقا،  ُذكر  عاّم  فضاًل  العلمية  الرحلة 
مشافهة من الشيخ أجدر باالعتامد من العلم الذي يؤخذ من باطن الكتب، وأكدت 
األحاديث النبوية املباركة عىل طلب العلم والرحلة لتحصيله، ولو يف املناطق البعيدة 

النائية عن مركز الدولة اإلسالمية فقال : ))اطلبوا العلم ولو بالصني(()224(.



فخر املحققني .. ممد بن احلسن بن يوسف احليل

506

احللة  مدينة  يف  البارزين  العلامء  من  واحدا  باعتباره   - املحققني  لفخر  كان 
احليل،  العالمة  أبيه  أيام  بعضها  كان  متعددة،  إسالمية  مدن  إىل  علمية  رحالت   -
واستمرت رحالته العلمية بعد وفاة أبيه، ومن الالفت للنظر يف هذه الشخصية بأنه 
س ويمنح اإلجازة ومل نجد نصًا يشري إىل كونه سمع  يف أثناء رحالته العلمية كان يدرِّ

ه. من أحد أو تتلمذ عىل أحد ما عدا أباه العالمة احليل وعمَّ

ومن رحالته برفقة والده العالمة إىل بغداد التي كان فيها سنة 702#، إذ نسخ 
احللـي)225(،  العالمة  لوالده  الدين،  أصول  يف  املسرتشدين  هنج  كتاب:  بغداد  يف 

وكانت له رحلة إىل كربالء سنة #705)226(.

إذ كانت  السيارة  املدرسة  السلطانية حيث  وله رحلة بصحبة والده إىل مدينة 
احلاج  بن  طالب  ايب  بن  هالل  بن  ممد  مها:  تالمذته  من  الثنني  هناك  إجازة  له 
ممد الطبيب بن أيب يوسف اآلوي)ت:710#(، فقيه، إمامي، مقق، متكلم)227(، 
بلكو  بن  أمحد  الفتوح  ابو  ومعه   ،#705 سنة  أجازه  املحققني،  فخر  تالمذة  أحد 
املدقق  املحقق  الكبري  املعظم  »املوىل  بقوله:  اإلجازة  تلك  يف  وصفه  )ت:#723(، 
ملك العلامء رئيس الفضالء لسان املتكلمني واحلكامء أفضل املحققني املؤيد بالنفس 
القدسية واألخالق املرضية، شمس الدين أبو يوسف ممد بن هالل...«، وأجاز له 

إجازة أخرى سنة 710# يف مدينة السلطانية)228(.

احليل  العالمة  بأن  ذكرنا  التي  السيارة  املدرسة  يف  األخرية  اإلجازة  أن  ويبدو 
فخر  كان   ،#717 سنة  ويف  خدابندة،  ممد  املغويل  السلطان  من  وبتأييد  أسسها 
املحققني يف السلطانية، ويبدو أن ملوسم احلج الدور الكبري يف احلياة الفكرية لدى 
كل املسلمني فكان املوسم عبارة عن مدرسة فكرية كربى جتمع معظم علامء املسلمني 
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يف مكان واحد ويسمع الواحد من اآلخر وجياز عدد من العلامء عىل آخرين، كذلك 
طريق الذهاب واإلياب إىل موسم احلج كان فرصة دراسة وتعارف ومنح إجازات، 
وكان نصيب فخر املحققني من موسم احلج أن قرأ عىل والده العالمة احليل كتاب: 
)التهذيب( للشيخ الطويس من أوله إىل آخره مرتني: مرة يف طريق احلج كام يظهر من 
اإليضاح له يف رشح القواعد، وقد فرغ من قراءته وإمتامه يف املسجد احلرام، ومرة 

أخرى يف املشهد املقدس الغروي، كام أفاد الشيخ البهائي يف بعض فوائده)229(.

إىل  علمية  رحالت  احليل  العالمة  والده  وفاة  بعد  املحققني  لفخر  أن  واتضح 
مدن عديدة ففي سنة 726#، توجه إىل اذربيجان، وكان وقتئٍذ يرتب كتاب: )دليل 
الواحد واخلمسني بعد املائة(، خطر له أن هذا الدليل خطايب ال يصلح يف املسائل 
تلك  الرمحة  عليه  والدي  »رأيت  املحققني:  فخر  فقال  كتابته،  يف  فتوقف  الربهانية 
وشكوت  شديدًا  بكاء  فبكيت  األحزان  وصاحلتني  السلوان،  سالين  وقد  الليلة 
الكذب  العدوان وتواتر  املعاند، وهجرة اإلخوان وكثرة  املساعدة، وكثرة  قلة  إليه 

والبهتان، حتى أوجب يل ذلك جالء األوطان واهلرب إىل أرض أذربيجان«.

ويبدو أن فخر الدين كان يعاين من أزمات كثرية أضطر عىل أثرها إىل الرحيل 
لكنه قد شد عزمه وخاصة بعد أن رأى والده يف املنام وقال له: »اقطع خطابك فقد 
قطعت نياط قلبي، قد سلمتك إىل اهلل فهو سند من السند له... أال ترىض بوصول 
واملظلوم  الظامل  علم  لو  واهلل  قواك.  هبا  وتكمل  اعضاؤك  فيها  تتعب  مل  أغراض 
الظامل متوىف. دع  املظلوم مرتجى، وعند  الظلم عند  لكان  النجاة وربحها  بخسارة 
املبالغة يف احلزن عيل، فإين قد بلغت من املنازل أقصاها ومن الدرجات أعالها ومن 
الغرفات ذراها، فاقلل من البكاء فانا مبالغ لك يف الدعاء فقلت يا سيدي:الدليل 
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احلادي واخلمسون بعد املائة من كتاب األلفني عىل عصمة األئمة يعرتينى فيه شك 
ألنه خطابى، فقال: بل برهانى...«)230(. 

ويف سنة 727# توجه فخر املحققني إىل أصفهان)231(، ويبدو من خالل سري 
احلوادث التارخيية أنه عاد من أصفهان إذ أنه يف سنة 736# كان يف النجف األرشف 
إذ أجاز يف السنة املذكورة أحد تالمذته وهو محزة بن محزة احلسيني )حيا:#736(، 
عىل جمموعة من مسائل سأهلا لشيخه فخر املحققني، الذي كتب جواباته عىل كل 
مسألة منها وأجاز له روايتها عنه، واإلفتاء باألحكام الرشعية، وكانت تلك االجازة 
بتاريخ 17 رجب سنة  النجف   يف  أيب طالب  بن  املؤمنني عيل  أمري  يف مشهد 

 .)232(#736

 وربام كان فخر املحققني يرتدد بني احللة والنجف إذ إنه سنة 754# أجاز لولده 
وتلميذه حييى )كان حيا: 757#(، كان فاضاًل عاملًا، وهو الذي ألف له والده رسالة 
تأليفها 8 مرم سنة #757)233(،  تاريخ  الزكاة،  باب  قول االصحاب يف  تفسري  يف 
بني  )األلفني  كتاب  منها  احليل  العالمة  نسخ جمموعة من كتب جده  كام عمل عىل 
أبوه  كتبها  التي  النسخة  عن  نسخه   ،#757 سنة  نسخه  من  فرغ  واملني(،  الصدق 
فخر املحققني يف النجف األرشف يف 17 ربيع االول سنة 754#، فرغ من نسخه 
يف النجف األرشف)234(، وهذا يدل عىل أن فخر املحققني كان يف التاريخ املذكور 

بالنجف األرشف.

ومما يدعم رأينا بالرتدد بني احللة والنجف أنه كان يف احللة سنة 751#، وسنة 
756# أجاز يف داره باحللة السيفية لتلميذه الشهيد األول ممد بن مكي العاميل)235(. 
النسخ  بعد  عليها  وأجازه  جده،  مؤلفات  من  األقوال(،  )خالصة  كتاب  نسخ  كام 
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أجاز   #759 ويف سنة  احليل)236(،  املطهر  بن  احلسن  بن  ممد  املحققني  فخر  والده 
فخر املحققني يف النجف األرشف لتلميذه السيد حيدر بن عيل بن األعرج احلسيني 

)كان حيًا: #782()237(.

رابعًا: نتاجه الفكري

عرف عن فخر الدين بأنه كان يف السنة احلادية عرشة من عمره جامعًا للمعقول 
واملنقول وأنه قرأ عىل والده كتبًا كثرية من األصحاب، فاز بدرجة االجتهاد يف سن 
الذي  اللثام()238(  )كشف  كتاب:  يف  ذكر  ما  ذلك  عىل  والدليل  عمره،  من  مبكرة 
رصح يف مقدمته: »وقد فرغت من حتصيل العلوم معقوهلا ومنقوهلا ومل أكمل ثالث 
عرشة سنة ورشعت يف التصنيف ومل أكمل إحدى عرشة وصنفت )احلريص عىل 
فهم رشح التلخيص(، ومل أكمل مخس عرشة سنة وقد كتبت قبله من كتبي ما ينيف 

عىل عرشين من متون ورشوح«. 

النص السابق يدل داللة واضحة عىل أن فخر املحققني قد وصل إىل إملامه بعلوم 
عديدة يف عمٍر مبكر، حتى وإن كان يف النص نوع من املبالغة فهو داللة واضحة عىل 

النبوغ الفكري الذي متتع به فخر املحققني.

متيزت مؤلفات فخر املحققني بقوة آرائه الفقهية ورصانتها، ومتتعت بالتحقيق 
والتدقيق البارع، مما أدى إىل تفوقه عىل أقرانه ومعارصيه واعرتاف اجلميع بأعلميته، 
حتى نقل احلافظ من الشافعية يف مدحه بالقول: »إنه رآه مع أبيه يف جملس السلطان 
ممد الشهري بـ: )خدابندة( فوجده شابا عاملا فطنا مستعدا للعلوم ذا أخالق مرضية 
بدرجة  فاز  الرشيف  من عمره  العارشة  السنة  العالمة ويف  أبيه  تربية  ريب يف حجر 
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االجتهاد«)239(، وهذا ما أكده القمي)240( عندما قال: »كفى يف ذلك أنه فاز بدرجة 
االجتهاد يف السنة العارشة من عمره الرشيف«.

أبرز  ومن  فيها،  وتفوقه  واألصول  الفقه  علوم  يف  بتعمقه  املحققني  فخر  متيز 
مؤلفاته )إيضاح الفوائد()241(: 

الطبعة األوىل سنة 1387هـ، يف  الفوائد)242( - طبع  ذكر مقق كتاب إيضاح 
العلمية بقم املقدسة - عددًا من نسخ خمطوطة للكتاب املذكور وجدنا أن  املطبعة 
وقال  اإلسالمي،  الرتاث  عىل  واملطلع  الكريم  للقاريء  فائدة  من  فيها  ملا  نذكرها 
املحقق إنه اعتمد عىل تلك النسخ يف حتقيق الكتاب ومنها: نسخة عتيقة ثمينة من 
ومن  الوصية،  آخر  إىل  الكتاب  أول  من  فيها  النجفي  املرعيش  اهلل  آلية  اإليضاح 
بعد  املحققني(  )فخر  التي رشحها  القواعد  اشتامهلا عىل رشح خطبة  خصوصياتا 
ارحتال والده، وبعد تأليفه اإليضاح، الذي صنف اجلزء األول منه حال حياته ويف 
من  العرص  منه وقت  الفراغ  »اتفق  نصه:  للناسخ هذا  قول  منها  األول  اجلزء  آخر 
يوم األربعاء لسبع ليال مضني من شهر ربيع األول من شهور سنة ثامنى وأربعني 
وثامنمأة هجرية عىل مرشفها السالم«، ونسخة عتيقة له أيضا من أول كتاب النكاح 
إىل آخر كتاب الديات تاريخ نسخها )13 رجب 855( ويف ظهرها صورة إجازة 
وعىل   )243()756( اإلجازة  وتاريخ  رسمها  قدس  األول  للشهيد  املحققني  فخر 
أول  من  اخلط  أيضا جيدة  له  أخرى  واملقابلة، ونسخة  التصحيح  حواشيها عالئم 
كتاب النكاح إىل آخر كتاب الديات تاريخ نسخها )1191( وعىل حواشيها أيضا 
الديات  آخر  إىل  الطالق  كتاب  أول  من  أيضا  له  عتيقة  ونسخة  التصحيح،  عالئم 
آخر  إىل  الطهارة  أول  من  أيضا  له  اخلط  جيدة  ونسخة   ،)1246( نسخها  تاريخ 
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املتن  تاريخ كتابتها )1041(، ونسخة عتيقة ثمينة جدا مشتملة عىل مجيع  الوصية 
والرشح لنجله الفاضل األملعي )احلاج آقا ممود املرعيش( من أول كتاب الطهارة 
إىل آخر كتاب الوصية وهذه النسخة أحسنها خطا وأصحها تصحيحا وقراءة ويف 
آخرها ما هذا لفظه: »تم توسيد اجلزء األول من القواعد مع رشح اإلشكاالت يف 
تاريخ  باخلري والنعم يف  ثامن شهر اهلل األصم ختم  الساعات...  أحسن ساعة من 
سنة تسع ومخسني وثامنمأة )859( عىل يدي أضعف الربية... عيل بن عبد العزيز 
االسرتآبادي غفر اهلل له ولوالديه«، ونسخة أخرى له دام توفيقه أيضا من أول كتاب 
الطهارة إىل أواخر العتق وعىل حواشيها عالئم التصحيح كثريا، ونسخة عتيقة ثمينة 
من أول الطهارة إىل آخر الديات، يف مكتبة حجة االسالم واملسلمني )احلاج سيد 
التصحيح  أواسطها عالئم  إىل  ب ـ: )موالنا( وعىل حواشيها  املشتهر  التربيزي(  عيل 
خطبة  )رشح  هبمن)244(،  بن  عيل  بن  ممد  بخط  نسخها)920(  تاريخ  واملقابلة 
القواعد( املسمى ايضًا بـ: )جامع الفوائد(، ألفه بعد االيضاح، نسختان مطبوعتان 
واألخرى   )#1272( إحدامها  طبع  تاريخ  املرعيش(  النجفي  اهلل  )آية  مكتبة  من 
)1315#(، ونسخة خمطوطة جيدة لسيد العلامء )احلاج سيد عيسى اجلزائري( نزيل 
بلدة خرم آباد لرستان، وهي من أول كتاب الطهارة إىل آخر الوصية وعىل حواشيها 
عالئم التصحيح واملقابلة ويف آخرها ما لفظه: »هو املوفق واملعني بلغ قباال وصحح 
بعد  ثامنني  سنة  املعظم  شعبان  عرش  خامس  البرص  عنه  زاغ  ما  إال  اإلمكان  بقدر 
األلف يف أيام إقامتي بدار الرسور بيجاپور«)245(، و)رسالة الفخرية يف النية()246(، 
الكالم(،  يف  الوافية  )الكافية  و  العالمة،  والده  تصنيف  اإلرشاد()247(  )حاشية  و 
مبادىء  العالمة، و )رشح كتاب  املسرتشدين( تصنيف والده  و)رشح كتاب هنج 
بـ:  املسمى  أيضًا  لوالده  ايضًا، و )رشح كتاب تذيب األصول(  لوالده  األصول( 
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)غاية السؤال(، و)املسائل احليدرية(، ألفها ألحد تالميذه السيد حيدر اآلميل)248(، 
وذكر السيد الطباطبائي)249( أهنا موجودة عنده األسئلة بخط السيد واألجوبة بخط 

الشيخ فخر املحققني.

ويشري العالمة احليل إىل أن تأليفه كان بالتامس من ابنه عىل ما رصح يف رشح 
خطبة القواعد بقوله: »إين ملا اشغلت عىل والدي قدس اهلل رسه يف املعقول واملنقول 
وقرأت عليه كثريا من كتب أصحابنا فالتمست منه أن يعمل يل كتابا يف الفقه جامعا 
لقواعده حاويا لفرائده«، ورصح والده الرشيف أيضًا يف خطبة القواعد بقوله: »فهذا 
كتاب: )قواعد االحكام يف معرفة احلالل واحلرام( إجابة اللتامس أحب الناس إيل 
وأعزهم عيلَّ وهو الولد العزيز )ممد( الذي أرجو من اهلل طول عمره بعدي«)250(.  
وهذا الكالم إن دل عىل يشء فإنه يدل عىل أن فخر املحققني كان منذ الصغر نبيهًا 

مبا للعلم بتشجيع والده إليه حتى أبدع وأّلف كتبا كثرية.

 اهتم العالمة احليل بولده كثريًا واعتنى به حتى أنه ذكره يف مجلة من مصنفاته، 
مؤلفات  من  يكتمل  مل  ما  بإمتام  القواعد،  كتاب:  هبا  ختم  التي  وصيته  يف  وأمره 
والده)251(، عمل فخر املحققني عىل حتقيق رغبة والده يف إكامل مصنفاته، وهذا ما 
ذكره القمي)252(عندما قال: »أمر يف وصيته التي ختم هبا القواعد بإمتام ما بقي ناقصًا 
من كتبه بعد حلول األجل، وإصالح ما وجد فيها من اخللل، وله غري ما أتم من 

كتب والده«.

توىف فخر املحققني ليلة 25 مجادى الثانية سنة 771# عن عمر قارب )89( سنة 
تقريبا)253(، وذكر القمي)254( أن قرب فخر املحققني عىل ما يظهر يف النجف األرشف 

ولعله قرب قرب والده العالمة الذي يقع يف إيوان الصحن العلوي الرشيف.



أ. م. د. يوسف كاظم جغيل الشمري

513 العددان األول والثاين ... رمضان 1433# /آب 2012م

...الخاتمة...

إن اآلثار املعنوية واملادية املتبقية من العظامء والشخصيات الكبرية هلا األثر البالغ 
يف إحياء الشخصيات واحلقائق يف النفوس واألذهان وبقاء فكرهم وأهدافهم، وهذا 
العلمية  والشخصيات  القديمة  باآلثار  االهتامم  هو  واألمم،  العقالء  عليه  دأب  ما 

والدينية.

احلياة . 1 رفد  املحققني يف أرسة علمية ذات جذور عريقة أسهمت يف  نشأ فخر 
الفكرية يف احللة بعلامء عديدين وبنتاج فكري ثّر، وباإلضافة إىل الدور الفكري 

كان هلذه األرسة دوٌر سيايٌس أبان اجتياح املغول لبغداد سنة #656. 

تبني من خالل الدراسة أن لفخر املحققني ووالده العالمة احليل الدور الكبري . 2
يف رفد احلركة الفكرية يف مدينة احللة خالل القرن الثامن اهلجري.

تزعم فخر املحققني الطائفة اإلمامية بعد وفاة والده العالمة احليل، حتى أصبح . 3
مقصدا لطالب العلم من خمتلف مدن العامل اإلسالمي.

عمل فخر املحققني عىل إكامل مصنفات والده التي مل تكتمل يف حياته فأوىص . 4
لولده بان يكمل ذلك، وربام كان ذلك سببا يف قلة مؤلفات فخر املحققني إذا 

ما قورنت بمؤلفات والده، ألنه انشغل بإكامل مؤلفات والده.
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تتلمذ عىل فخر املحققني عدٌد من الفقهاء الذين أجازهم عىل كتب عديدة لعل . 5
أغلبها مؤلفات والده العالمة احليل، باإلضافة ملصنفات علامء آخرين.

الذي . 6 أبيه  برفقة  بعضها  عديدة  مدن  إىل  علمية  رحالت  املحققني  لفخر  كان 
ابان رحلته برفقة السلطان املغويل ممد خدا بندة عند تأسيس  اصطحبه معه 
املدرسة السيارة، ورحالت أخرى بعد وفاة أبيه تردد بني مدن العامل اإلسالمي 

واحللة.

كانت له مصنفات عديدة شملت علومًا خمتلفة كالفقه واألصول وعلم الكالم . 7
وغريها من املجاالت األخرى ناهيك عام أكمله من مصنفات والده العالمة 

احليل.

كان له الفضل الكبري يف تطوير مناهج الفقه واألصول اإلمامي، وجتديد صياغة . 8
عملية اإلجتهاد وتنظيم أبواب الفقه.

 وأخريا احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات وأسأله سبحانه أن يوفقنا ملا حيب 
ويرىض وما كان من توفيق يف هذا البحث فمن اهلل وحده وما كان من خطأ فمن 

نفيس ومن الشيطان وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

.................................................
اإلسالمية، ( 1 كتابقرويش  مطبعة  املؤمنني،  جمالس  اهلل،  نور  الشوشرتي،  راجع:  للتفاصيل 

)طهران ـ1365 ش(، 1/ 576؛ االردبييل، ممد بن عيل الغروي احلائري، جامع الرواة، 
مكتبة املرعيش، )قمـ  1403#(، 2/ 96؛ احلر االميل، ممد بن احلسن، أمل اآلمل يف علامء 
جبل عامل، اجلزء األول، حتقيق: أمحد احلسيني، مطبعة اآلداب، )النجف ـ #1385(، 2/ 
260 برقم 768؛ االفندي، عبد اهلل االصفهاين، رياض العلامء وحياض الفضالء، حتقيق: 
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أمحد احلسيني، مكتبة املرعيش، )قمـ  1403#(، 5/ 77؛ اخلوانساري، ممد باقر، روضات 
اجلنات يف أحوال العلامء والسادات، الدار اإلسالمية، )بريوت ـ 1411هـ/1991م(، 6/ 
330 برقم 591؛ البغدادي، إسامعيل باشا، إيضاح املكنون يف الذيل عىل كشف الظنون 
عن أسامي الكتب والفنون، دار إحياء الرتاث العريب، )بريوت ـ د.ت(، 2/ 139، 180، 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  املصنفني،  وآثار  املؤلفني  أسامء  العارفني  هدية  322؛   ،258
)بريوت ـ 1951م(، 2/ 165، 204؛ الربوجردي، عيل أصغر اجلابلقي، طرائف املقال، 
برقم   106  /3  ،)#1410 ـ  )قم  هبمن،  مطبعة  ط2،  الرجائي،  مهدي  السيد  حتقيق: 
10581؛ القمي،الشيخ عباس، فوائد الرضوية يف أحوال علامء املذهب اجلعفري، مطبعة 
ـ  النرش اإلسالمي، )قم  الكنى واأللقاب، مؤسسة  ـ 1357#(، 486؛  مركزي، )طهران 
1425هـ، 3/ 16؛ الطهراين، اغا بزرك، الذريعة إىل تصانيف الشيعة، ط3، دار األضواء، 
)بريوت ـ 1403#(، 2/ 496 برقم 1950؛ احلقائق الراهنة يف املائة الثامنة، حتقيق: عيل 
نقي منزوي، ط2، مطبعة اسامعيليان، )قمـ  1972م(، 3/ 158؛ اخلوئي، السيد ابو القاسم 
املوسوي، معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة، حتقيق: جلنة املحققني، )النجف ـ 
1413#(، 15/ 253 برقم 10515؛ كحالة، عمر رضا، معجم املؤلفني )تراجم مصنفي 

الكتب العربية(، دار إحياء الرتاث العريب، )بريوت ـ د.ت(، 9/ 228. 
ياقوت احلموي، أبو عبد اهلل شهاب الدين )ت:626#(، معجم البلدان، ط2، دار صادر، ( 2

)بريوت ـ 1995م(، 294/2.
الذكر، ( 3 مجيل  القدر،  جليل  األسدي،  منصور  بن  صدقة  احلسن  أبو  منصور:  بن  صدقة 

الشأن، عىل اخلليفة والسلطان، فال تطرقه طوارق احلدثان،  العظيم  اليه اجلاين  يلجأ  كان 
شديد املحافظة عىل من يستجريه. العامد االصبهاين، ممد بن ممد بن حامد)ت:#597(، 
خريدة القرص وجريدة العرص )قسم العراق(، حتقيق: ممد هبجه األثري، املجمع العلمي 
راجع:  االطالع  يف  للزيادة  164؛   -163/4 د.ت(،  ـ  )بغداد  اإلعالم،  وزارة  العراقي، 
النبالء، حتقيق:  ِسرَي أعالم  الدين ممد بن أمحد بن عثامن )ت:#748(،  الذهبي، شمس 
شعيب االرنؤوط وممد نعيم العرقسويس، ط9، مؤسسة الرسالة، )بريوت ـ #1413(، 
19/ 218، 407، 613؛ ناجي، عبد اجلبار، اإلمارة املزيدية يف احللة 387 ـ 558هـ، دار 

الطباعة احلديثة، )البرصة ـ1970م(، 128-96.
آداب ( 4 كلية  جملة  اجلالئري،  احلكم  حتى  احللة  خطط  يف  مالحظات  الدين،  عامد  خليل، 

الرافدين، جامعة املوصل، العدد/4، )املوصل ـ 1972م(، 36.
العالمة احليل، احلسن بن يوسف بن عيل بن املطهر )ت:726#(، العدد القوية لدفع املخاوف ( 5

اليومية، حتقيق: السيد مهدي الرجائي، مطبعة سيد الشهداء، )قم ـ 1408م(، 259 
.260 –
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مدينة ( 6 وهي  والكوفة،  بغداد  بني  الفرات  عىل  بابل  بأرض  التي  مزيد  بني  حلة  اجلامعني: 
كبرية. ياقوت احلموي، معجم البلدان، 96/2. 

النيل: بكرس أوله، يف سواد الكوفة قرب حلة بني مزيد. ياقوت احلموي، معجم البلدان، ( 7
األحوال  يف  دراسة  ومنطقتها  النيل  عجاج،  عامر  محيد،  يراجع:  للتفاصيل  334/5؛ 
اجلغرافية واإلدارية والفكرية حتى هناية القرن السابع اهلجري، رسالة ماجستري مقدمة إىل 

جملس كلية الرتبية، جامعة بابل، 2004م، 8 – 28.
شيخ الربوة، شمس الدين أبو عبد اهلل ممد بن أيب طالب األنصاري الدمشقي)ت:#727(، ( 8

نخبة الدهر يف عجائب الرب والبحر، دار إحياء الرتاث العريب، )بريوت ـ د.ت(، 250. 
ياقوت احلموي، ياقوت بن عبد اهلل )ت:626#(، املشرتك وضعًا واملفرتق صقعا، نرشه ( 9

وستنفلد، )جوتنجن ـ 1846م(، 143؛ للتفاصيل عن التسمية راجع: ياقوت احلموي، 
لسان  )ت:#711(،  مكرم  بن  ممد  الدين  مجال  منظور،  ابن  293/2؛  البلدان،  معجم 

العرب، دار إحياء الرتاث العريب، )قم ـ #1405(، 706/1.
ياقوت احلموي، معجم البلدان، 292/2؛ البستاين، الشيخ عبد اهلل، املطبعة االمريكانية، ( 10

)بريوت ـ 1972م(، 573/1. 
الفرات يف اجلامعني، والثاين احللة ( 11 الدولة غريب  بناها سيف  التي  املوضع األول هو احللة 

التي قرب احلويزة بناها دبيس بن عفيف، والثالث حلة بني قيلة بشارع ميسان بني واسط 
والبرصة، والرابعة حلة بني املراق بالقرب من املوصل وهي لقوم من الرتكامن يسمون هبذا 
املؤمن  الدين عبد  ابن عبد احلق، صفي  ياقوت احلموي، املشرتك وضعا، 143؛  االسم. 
دار  البجاوي،  والبقاع، حتقيق: عيل ممد  البغدادي، مراصد االطالع عىل أسامء األمكنة 
يعقوب  بن  ممد  آبادي،  الفريوز  419/1؛  ـ1954م(،  )القاهرة  العربية،  الكتب  إحياء 
د.ت(،  ـ  )بريوت  للماليني،  العلم  دار  املحيط،  القاموس  )ت:#814(،  الشريازي 

.359/3
ياقوت احلموي، معجم البلدان، 294/2.( 12
امللوك األسدية، حتقيق: ( 13 املزيدية يف  املناقب  نام )ت:#656(،  بن  اهلل  البقاء احليل، هبة  أبو 

ـ1984م(،  )عامن  الرشوق،  مطبعة  خريسات،  القادر  عبد  وممد  درادكة  موسى  صالح 
.362/1

ابن جبري، ممد بن أمحد الكتاين )ت:614#(، رحلة ابن جبري، دار الكتب اللبناين، )بريوت ( 14
ـ د.ت(، 154.

العالمة احليل، العدد القوية، 259 – 260.( 15
قبيلة خفاجة: من القبائل العراقية القديمة، وهم من بني عقيل يرجعون إىل القبائل العدنانية ( 16
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ظهر شأهنم أيام الدولة العباسية، تفرقت منها مجاعات كثرية بني النجف واحللة وكربالء 
ـ  )بغداد  احلديثة،  بغداد  مطبعة  احتاللني،  بني  العراق  تاريخ  عباس،  العزاوي،  وبغداد. 
1145هـ/1936م(، 64/3 - 65. وتسكن هذه القبيلة يف ناحيتي الكفل والقاسم عىل 
اجلانب األيمن من شط احللة، ويف هنر الشاه )املجرية(. كحالة، عمر رضا، معجم قبائل 

العرب القديمة واحلديثة، ط2، دار العلم للماليني، )بريوت ـ #1388(، 350/1. 
منه ( 17 أماكن عديدة  انترشت يف  التي  العراق،  السكنى يف  القديمة  العشائر  قبيلة عبادة: من 

العراق،  عشائر  عباس،  العزاوي،  وربيعة.  وخفاجة  عبودة  عشائر  مع  السلطة  وتنازعت 
املكتبة احليدرية، مطبغة رشيعت، )قمـ  1425#(، 52/4. ملعرفة دورهم يف العراق راجع: 

ناجي، اإلمارة املزيدية، 42 – 46. 
قبيلة ربيعة: من القبائل التي سكنت العراق قدياًم، منازهلم من البطائح والسيب إىل الكوفة ( 18

وماتزال ربيعة تسكن العراق، بني لواء الكوت وصدر العراق. العزاوي، تأريخ العراق، 
العراق،  عشائر  عباس،  العزاوي،  عديدة.  وأنحاء  والربس  احللة  مابني  ونطاقها   .65/3
 – العرب، 216/2  قبائل  راجع: كحالة، معجم  القبيلة  وللتفاصيل عن هذه   .162/4

.226
العصور التارخيية التي مرت هبا مدينة احللة هي: عرص اإلمارة املزيدية، 495 – 545هـ، ( 19

احللة يف آخر ايام الدولة العباسية، 545 – 656هـ، ملعرفة تاريخ هذه املدة راجع: كركوش، 
ـ 1385هـ  )النجف  احليدرية،  املكتبة  الريض،  الرشيف  احللة، منشورات  تاريخ  يوسف، 
/1965م(، 1/ 22 - 66، العرص املغويل االيلخاين، 656 – 736هـ، العرص اجلالئري، 
التاريخ  )ت:#907(،  البغدادي  اهلل  فتح  بن  اهلل  عبد  الغياثي،  راجع:  813هـ،   –  736
وحتقيق:  دراسة  1486م(،  ـ   1258  / ـ891هـ   656 سنة  من  اخلامس  الغياثي)الفصل 

طارق نافع احلمداين، مطبعة اسعد، )بغداد ـ 1975م(، 81 – 136.
للتفصيل، راجع: العامد األصفهاين، خريدة القرص )قسم العراق(، 195/4، 209، 263، ( 20

.279
حسون، د.ممد ضايع، األمري صدقة بن منصور املز يدي مؤسس احللة، جملة جامعة بابل ( 21

للعلوم اإلنسانية، املجلد األول/ العدد/ 1، )بابل ـ 1996م(، 66.
العامد االصفهاين، خريدة القرص)قسم العراق(، 166/4.( 22
الشيخ املفيد: ممد بن النعامن يكنى بأيب عبد اهلل، ويلقب باملفيد، من أَجلِّ مشايخ الشيعة ( 23

ترتيب  احليل،  العالمة  413هـ/1022م.  سنة  تويف  مؤلف،  مائتي  قرابة  له  ورئيسهم، 
خالصة األقوال يف معرفة علم الرجال، حتقيق: قسم احلديث يف جممع البحوث اإلسالمية، 

مطبعة جممع البحوث، )مشهد ـ #1423(، 398.
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مطبعة ( 24 اإلسالمي،  الترشيع  تاريخ  اهلادي،  عبد  د.  الفضيل،  راجع:  املدرسة،  هذه  حول 
ستارة، )قم ـ 1427هـ/2006م(، 333 – 337. 

ـ ( 25 البحوث اإلسالمية، )مشهد  الفقه يف جممع  املطلب، حتقيق: قسم  العالمة احليل، منتهى 
1413#(، 14/3- 15، مقدمة املحقق.

النافعة، ( 26 والتجارب  اجلامعة  باحلوادث  ومهًا  املسمى  احلوادث،  كتاب  جمهول،  مؤلف 
دار  رؤؤف،  السالم  عبد  وعامد  معروف  عواد  بشار  د.  حتقيق:  الفوطي،  البن  املنسوب 

الغرب االسالمي، )بريوت ـ 1997م(، 331؛ كركوش، تأريخ احللة، 75/1.
ممود غازان بن اراغون بن هوالكو بن طلو جنكيزخان توىل احلكم خالل املدة )694-( 27

الدين  الفدا، عامد  أبو  املذهب اإلمامي.  اعتنق اإلسالم عىل  703هـ/1294-1303م(، 
إسامعيل بن ممد بن عمر )ت:732#(، املخترص يف أخبار البرش، املطبعة احلسينية املرصية، 
)القاهرة ـ د.ت(، 50/4؛ املستويف القزويني، محد اهلل بن ايب بكر )ت:750هـ/1349م(، 

تاريخ كزيدة، باهتامم: عبد احلسن نوائي، )طهران ـ #1336(، 602.
ممد خدا بنده: ابن أسفها بن اراغون وسمي بـ: ُأليجايتو أو خربندا توىل احلكم خالل املدة ( 28

)703-716هـ/1303-1316م(، حيث خلف ممود غازان، اعتنق املذهب احلنفي ملدة 
ابن  البرش، 81/4؛  الفدا، املخترص يف أخبار  أبو  املذهب اإلمامي.  اعتنق  سنة واحدة ثم 
العامد احلنبيل، أبو الفالح عبد احلي )ت:1089#(، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، 

دار إحياء الرتاث العريب، )بريوت ـ د.ت(، 40/6.
من ( 29 بطلب  احليل  العالمة  حرضها  مسألة  أثر  عىل  اإلمامي  املذهب  اعتناقه  سبب  أن  ذكر 

السلطان نفسه، ومتكن العالمة احليل من إلقاء احلجة عىل العلامء املوجودين من املذاهب 
احليل  العالمة  أهدى  حيث  اإلمامي،  املذهب  خدابندة  ممد  السلطان  فاعتنق  األخرى 
العاميل  يوسف  بن  عيل  البيايض،  الصدق«.  وهنج  احلق  »كشف  كتاب:  املغويل  للسلطان 
)ت:877#(، الرصاط املستقيم إىل مستحقي التقديم، حتقيق: عبد الباقر البهبوذي، املكتبة 
املرتضوية إلحياء الرتاث، املطبعة احليدرية، )قم ـ 1384#(، 122/3؛ احلسن، عبد اهلل، 

مناظرات يف اإلمامة، عبد اهلل مسن، مطبعة مهر، )قم ـ #1415(، 331.
العالمة احليل: مجال الدين أبو احلسن بن يوسف بن عيل بن املطهر احليل، فاضل عامل فقيه، له ( 30

كتب عديدة تربو عىل مائة مصّنف منها كتاب منتهى املطلب، توىف سنة 726هـ. الزنوري، 
املريزا ممد حسن احلسيني )ت:1218#(، رياض اجلنة، ج3، حتقيق: عيل رفيعي، مطبعة 

ستارة، )قم ـ #1412(، 599-597/3.
احليل، ( 31 اهلذيل  سعيد  بن  احلسن  بن  حييى  بن  جعفر  القاسم  أبو  الدين  نجم  احليل:  املحقق 

وهو من أعاظم أعالم الفقه اإلمامي، أوحد عرصه، كان أْلسن أهل زمانه، تويف يف شهر 
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ربيع األخر سنة 676هـ، وله تصانيف حسنة مققة أمهها كتاب رشائع اإلسالم وغريها. 
حتقيق:  الكركي،  املحقق  رسائل  )ت:#940(،  احلسني  بن  عيل  الشيخ  الكركي،  املحقق 

ممد احلسون، مؤسسة النرش اإلسالمي، )قم ـ #1412(، 45/3.
بن ممد ( 32 بن جعفر  إبراهيم موسى  أيب  الدين  بن سعد  أبو احلسن عيل  بن طاووس:  عيل 

األصفهاين،  اهلل  عبد  األفندي،  بطاووس.  امللقب  ممد  بن  أمحد  بن  محد  بن  أمحد  بن 
)ت:1230#(، رياض العلامء وحياض الفضالء، حتقيق: امحد احلسيني، مكتبة املرعيش، 
)قم ـ 1403#(، 109/4. توىف سنة 664هـ/1265م، ومُحَِل إىل النجف ودفن عند قرب 
.الطهراين، األنوار الساطعة يف املائة السابعة، 116- 118،  جده عيل بن أيب طالب 
الناس وتتربك به،  واليوم يف احللة يوجد قرب يف باب املشهد، قرب السجن القديم تزوره 

عىل أساس أنه قرب السيد عيل بن طاووس.
ملعرفة أبرز الشخصيات العلمية التي أنجبتها األرس املذكورة، راجع: كركوش، تاريخ احللة، ( 33

13/2 – 46؛ وناس، إيامن عبيد، الصالت الثقافية بني احللة ومدن الرشق اإلسالمي من 
منشورات  اهلجري،  التاسع  القرن  هناية  السابع حتى  القرن  من  العلمية  الرحالت  خالل 

مركز وثائق ودراسات احللة، دار الصادق، )احللة ـ د.ت(، 44-24.
ذكر أنه يف أثناء حصار بغداد أتى نفر من وجهاء احللة وعلامئها فالتمسوا أمانا من هوالكو ( 34

فأرسل إليهم وكيله ليمتحن إخالص أهل احللة والكوفة له، وعندما أمن جانبهم رحل 
الوكيل. العزاوي، تاريخ العراق بني احتاللني، 205/1.

احلر العاميل، ممد بن احلسن، الدروس، دار الكتب العلمية، )قم ـ #1404(، 13/1.( 35
األفندي، رياض العلامء، 395/5.( 36
أمل اآلمل، 350/2.( 37
العلامء ( 38 أحوال  يف  اجلنات  روضات  األصبهاين)ت:#1313(،  املوسوي  باقر  ممد 

والسادات، الدار اإلسالمية، )بريوت ـ 1411هـ/1991م(، 200/8.
بن ( 39 الدين عيل  األثري، عز  ابن  الصني.  األتراك سكنوا جبال طغامج يف  املغول: جنس من 

)بريوت  العريب،  الكتاب  دار  التاريخ، ط2،  الكامل يف  الشيباين )ت:#630(،  الكرم  أيب 
العسجد  )ت:#803(،  العباس  بن  إسامعيل  األرشف  الغساين،  330/9؛  1967م(،  ـ 
املسبوك واجلوهر املحكوك يف طبقات اخللفاء وامللوك، حتقيق: شاكر ممود عبد املنعم، دار 
إحياء الرتاث اإلسالمي، )بريوت ـ 1975م(، 2/ 370. وأطلق عىل مجيع القبائل املغولية 

تسمية: )التتار(. العريني، ألباز، املغول، دار النهضة، )بريوت ـ 1967م(، 34.
أبو جعفر أمحد بن ممد بن عيل بن املحسن احلاجب املعروف ( 40 الدين  العلقمي: علم  ابن 

عىل  للتعرف   .332/4 اآلداب،  جممع  تلخيص  الفوطي،  ابن  احلاجب.  بالعلقمي  والده 
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وأرسار  العلقمي  بن  الدين  مؤيد  حسني،  الشيخ  ممد  الساعدي،  راجع:  أكثر،  تفاصيل 
سقوط الدولة العباسية، مطبعة النعامن، )النجف االرشف ـ 1972م(، 11 – 35.

الطقطقى، ( 41 ابن  راجع:  املغويل،  الغزو  من  اخلالفة  لتخليص  العلقمي  ابن  ماوالت  عن 
املنتهى يف تاريخ اخللفا، ترمجة: نادر  القّمي، عباس، تتمة  الفخري يف اآلداب السلطانية؛ 
 86 العلقمي،  ابن  الساعدي،  2006م(؛  1427هـ/  ـ  )قم  الرسور،  مطبعة  ط2،  التقي، 

.94 –
ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 333/9؛ الغساين، العسجد املسبوك، 2/ 373.( 42
العالمة احليل، كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني، دار الكتب التجارية، )النجفـ  د.ت(، ( 43

28؛ العزاوي، رنا سليم شاكر، احللة يف العرص املغويل االليخاين، 656 ـ736هـ/1258 ـ 
1335م، رسالة ماجستري مقدمة إىل جملس كلية الرتبية، جامعة بابل، 2005م، 35.

ترأس الوفد املذكور السيد جمد الدين ممد بن طاووس احلسني )ت:656#(، حيث عينه ( 44
ـ نقيبًا للبالد الفراتية. ابن عنبة،  ـ بعد أن أعطاه األمان للحلة والنجف وكربالء  هوالكو 
مجال الدين أمحد بن عيل احلسيني )ت:828#(، عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب، 
1380هـ/1961م(،  ـ  )النجف  احليدرية،  املطبعة  ط3،  الطالقاين،  حسن  ممد  حتقيق: 

.191–190
الكاثوليكية، ( 45 الدول، املطبعة  ابن العربي، غريغورس امللطي )ت:685#(، تاريخ خمترص 

)بريوت ـ 1958م(، 272.
كشف اليقني، 80 – 81.( 46
أبو ( 47 ممد  حتقيق:  البالغة،  هنج  رشح  احلديد،  أيب  ابن  راجع:  الزوراء،  خطبة  نص  ملعرفة 

الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، )بريوت ـ 1960م(، 215/8 – 216.
اخلوانساري، روضات اجلنات، 200/8.( 48
الطهراين، األنوار الساطعة يف املائة السابعة، 206.( 49
األفندي، رياض العلامء، 395/5؛ اللجنة العلمية يف مدرسة اإلمام الصادق)ع(، موسوعة ( 50

طبقات الفقهاء، إرشاف: جعفر السبحاين، دار األضواء، )بريوت ـ 1420هـ/2000م(، 
.314 ،83 /7

اإلحسائي، ابن أيب مجهور )898#(، غوايل اللئايل العزيزية يف األحاديث الدينية، حتقيق: ( 51
1983م(،  1403هـ/   - )قم  الشهداء،  سيد  مطبعة  العراقي،  وجمتبى  املرعيش  السيد 

.21/1
اللجنة العلمية، موسوعة طبقات الفقهاء، 7/ 41، 314.( 52
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الطهراين، األنوار الساطعة يف املائة السابعة، 117.( 53
اخلوانساري، روضات اجلنات، 200/8.( 54
املجليس، ممد باقر )ت:1111#(، بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، دار ( 55

إحياء الرتاث العريب،)بريوت ـ د.ت(، 104/ 223، 225.
أمل اآلمل، 250/2.( 56
االفندي، رياض العلامء، 295/4؛ اللجنة العلمية، موسوعة طبقات الفقهاء، 165/8.( 57
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ـ 1993م(، 16-11/1، 16-11/4.
البغدادي، أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت)ت:463#(، الرحلة يف طلب احلديث، حتقيق: ( 224

نور الدين عرت، دار الكتب العلمية، )بريوت ـ #1395(، 72، 75، 82.
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الطهراين، الذريعة، 296/2، 67/5، 139.( 241
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املكنون، 2/ 180؛ هدية العارفني، 2/ 160.

النراقي، أمحد ممد مهدي)ت: 1254#(، مستند الشيعة يف أحكام الرشيعة، مؤسسة آل ( 247
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... المصادر والمراجع ...

الكرم ( 1 أيب  بن  عيل  الدين  عز  األثري،  ابن 
يف  الكامل  )ت:#630(.  الشيباين 
العريب،  الكتاب  دار  ط2،  التاريخ، 

)بريوت ـ 1967م(.

2 ) .)#898( مجهور  ايب  ابن  االحسائي، 
األحاديث  يف  العزيزية  اللئايل  غوايل 
وجمتبى  املرعيش  السيد  حتقيق:  الدينية، 
ـ  )قم  الشهداء،  سيد  مطبعة  العراقي، 

1403هـ/ 1983م(. 

الكنتوري. ( 3 النيسابوري  حسني،  إعجاز 
كشف احلجب واألستار يف أسامء الكتب 
ـ  )قم  هبمن،  مطبعة  ط2،  واألسفار، 

.)#1409

األصفهاين، ( 4 اهلل  عبد  األفندي، 
العلامء وحياض  )ت:1230#(، رياض 
مكتبة  احلسيني،  أمحد  حتقيق:  الفضالء، 

املرعيش، )قم ـ #1403(.

مرتىض ( 5 الشيخ  األنصاري، 
املوسوعة  )ت:1281هـ/1680م(. 
 - )قم  باقري،  مطبعة  امليرسة،  الفقهية 

.)#1415

إبراهيم ( 6 بن  يوسف  الشيخ  البحراين، 
الكشكول،  )ت:#1186(.  امحد  بن 
منشورات الرشيف الريض، مطبعة أمري، 

)قم ـ 1374م(.

وتراجم ( 7 اإلجازات  يف  البحرين  لؤلؤة 

صادق  ممد  حتقيق:  احلديث،  رجال 
بحر العلوم، )النجف ـ د.ت(.

أصغر ( 8 عيل  السيد  الربوجردي، 
املقال،  طرائف  اجلابلقي)#1313(. 
مطبعة  الرجائي،  مهدي  السيد  حتقيق: 

هبمن، )قم ـ #1410(، 

البستان، ( 9  - اهلل  عبد  الشيخ  البستاين، 
 - )بريوت  االمريكانية،  املطبعة 

1972م(. 

بن ( 10 عيل  بن  أمحد  بكر  أبو  البغدادي، 
طلب  يف  الرحلة  ثابت)ت:#463(. 
دار  عرت،  الدين  نور  حتقيق:  احلديث، 
 .)#1395 ـ  )بريوت  العلمية،  الكتب 
بن  امحد  بكر  أبو  البغدادي،  اخلطيب 
الكفاية   - عيل )ت:463هـ/1070م(. 
عمر  امحد  حتقيق:  الدراية،  علم  يف 
 - )بريوت  العريب،  الكتاب  دار  هاشم، 

1417م(.

نام ( 11 بن  اهلل  هبة  احليل،  البقاء  أبو 
)ت:656#( - املناقب املزيدية يف امللوك 
درادكة  موسى  صالح  حتقيق:  األسدية، 
مطبعة  خريسات،  القادر  عبد  وممد 

الرشوق، )عامن -1984م(.

العاميل ( 12 يوسف  بن  عيل  البيايض،   
إىل  املستقيم  الرصاط   - )ت:#877( 
الباقر  عبد  حتقيق:  التقديم،  مستحقي 
إلحياء  املرتضوية  املكتبة  البهبوذي، 
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 - )قم  احليدرية،  املطبعة  الرتاث، 
.)#1384

بن ( 13 ممد  بن  موسى  بن  عيل  التربيزي، 
الكتب، حتقيق ممد عيل  شفيع. - مرآة 
احلائري، مطبعة صدر، )قم-#1414(.

عيسى ( 14 بن  ممد  الرتمذي، 
)ت:279هـ/883م(. - سنن الرتمذي، 
دار  اللطيف،  عبد  الوهاب  عبد  حتقيق: 

الفكر، )بريوت ـ 1403م(.

نقد ( 15  - حسني.  مصطفى  التفرييش، 
  البيت  آل  مؤسسة  حتقيق:  الرجال، 
  البيت  آل  مطبعة  الرتاث،  إلحياء 

الحياء الرتاث، )قم-#1376(.

الكتاين ( 16 أمحد  بن  ممد  جبري،  ابن 
دار  جبري،  ابن  رحلة   - )ت:#614( 

الكتب اللبناين، )بريوت - د.ت(.

إبراهيم ( 17 إسحاق  أبو  مجاعة،  ابن 
)ت:733#(. - تذكرة السامع واملتكلم 
املعارف  دائرة  واملتعلم،  العامل  آداب  يف 

العثامنية، )استانبول ـ #1353(.

محاد ( 18 بن  إسامعيل  اجلوهري، 
اللغة  تاج  الصحاح   - )ت:#393(. 
العلم  دار  ط4،  العربية،  وصحاح 

للماليني، )بريوت ـ #1407(.

19 ) - موسى.  دواي  توفيق  احلجاج، 
زين  بن  حسن  للشيخ  الكبرية  اإلجازة 
دراسة  العاميل959-1011هـ/  الدين 
إىل  مقدمة  دكتوراه  أطروحة  وحتقيق، 
والرتاث  العريب  التاريخ  معهد  جملس 

العلمي، بغداد، 2004م. 

احللة ( 20 أعالم  موسوعة   - سعد.  احلداد، 
 ،)2000 هناية  حتى  التأسيس  )منذ 
)بغداد- ج1،  والوثائق،  الكتب  دار 

2001م(.

البالغة، ( 21 هنج  رشح   - احلديد  أيب  ابن 
إبراهيم،  الفضل  أبو  ممد  حتقيق: 
ـ  )بريوت  العربية،  الكتب  إحياء  دار 

1960م(.

احلسن، عبد اهلل - مناظرات يف اإلمامة، ( 22
ـ  )قم  مهر،  مطبعة  مسن،  اهلل  عبد 

.)#1415

صدقة ( 23 األمري   - ضايع  د.ممد  حسون، 
ابن منصور املز يدي مؤسس احللة، جملة 
املجلد  اإلنسانية،  للعلوم  بابل  جامعة 

األول/ العدد/ 1، )بابل - 1996م(.

احلسن ( 24 بن  ممد  العاميل،  احلر 
أمل   - )ت:1104هـ/1595م(. 
اآلمل يف علامء جبل عامل، اجلزء الثاين، 
حتقيق: أمحد احلسيني، مطبعة دار الكتاب 

اإلسالمي، )قم - 1962م(.

25 ) - )قم  العلمية،  الكتب  دار  الدروس، 
حتقيق  يف  الشيعة  وسائل   -  .)#1404
مؤسسة  حتقيق:  البيت(،  )آل  الرشيعة، 
ط2،  الرتاث،  إلحياء    البيت  آل 

مطبعة مهر، )قم ـ #1414(.

ومنطقتها ( 26 النيل   - عجاج  عامر  محيد، 
واإلدارية  اجلغرافية  األحوال  يف  دراسة 
السابع  القرن  هناية  حتى  والفكرية 
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مقدمة  ماجستري  رسالة  اهلجري، 
بابل،  جامعة  الرتبية،  كلية  جملس  إىل 

2004م.

يف ( 27 مالحظات   - الدين.  عامد  خليل، 
اجلالئري،  احلكم  حتى  احللة  خطط 
املوصل،  جامعة  الرافدين،  آداب  جملة 

العدد/4، )املوصل - 1972م(.

املوسوي ( 28 باقر  ممد  اخلوانساري، 
روضات   -  )#1313 )ت:  األصبهاين 
والسادات،  العلامء  أحوال  يف  اجلنات 
1411هـ   - )بريوت  اإلسالمية،  الدار 

/ 1991م(.

 اخلوئي، السيد أبو القاسم املوسوي. - ( 29
طبقات  وتفصيل  احلديث  رجال  معجم 
)النجف  املحققني،  جلنة  حتقيق:  الرواة، 

.)#1413 -

وآخرون. ( 30 زكي  إبراهيم  خورشيد، 
مج7،  اإلسالمية،  املعارف  دائرة   -

مراجعة: ممد مهدي عالم.

أمحد ( 31 بن  ممد  الدين  شمس  الذهبي، 
أعالم  ِسرَيْ   - )ت:#748(.  عثامن  بن 
األرنؤوط  شعيب  حتقيق:  النبالء، 
وممد نعيم العرقسويس، ط9، مؤسسة 

الرسالة، )بريوت ـ #1413(.

)ت:#1205(. ( 32 مرتىض  ممد  الزبيدي، 
القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج   -

مكتبة احلياة، )بريوت - د.ت(.

الزركيل، خري الدين. - األعالم، قاموس ( 33
للماليني،  العلم  دار  ط5،  تراجم، 

)بريوت -1980م(.

احلسيني ( 34 حسن  ممد  املريزا  الزنوري، 
ج3،  اجلنة،  رياض   - )ت:#1218( 
)قم  ستارة،  مطبعة  رفيعي،  عيل  حتقيق: 

.)#1412 -

مؤيد ( 35  - حسني  الشيخ  ممد  الساعدي، 
الدين بن العلقمي وأرسار سقوط الدولة 
)النجف  النعامن،  مطبعة  العباسية، 

االرشف ـ 1972م(. 

احلسني ( 36 بن  عيل  الريض،  الرشيف 
املجازات   - )ت:406هـ/1015م(. 
مكتبة  الزيني،  ممد  حتقيق:طه  النبوية، 

بصرييت، )قم - د.ت(. 

مكي ( 37 بن  ممد  األول،  الشهيد 
عد  ا لقو ا - . ) #7 8 6 : ت ( ميل لعا ا
والفوائد، حتقيق: د. عبد اهلادي احلكيم، 

مكتبة املفيد، )قم - د.ت(.

الشهيد الثاين، زين الدين اجلبعي العاميل. ( 38
أمري،  مطبعة  الدمشقية،  اللمعة  رشح   -

)قم - #1410(.

عبد ( 39 أبو  الدين  شمس  الربوة،  شيخ 
األنصاري  طالب  أيب  بن  ممد  اهلل 
الدمشقي)ت:727#( - نخبة الدهر يف 
الرتاث  إحياء  دار  والبحر،  الرب  عجائب 

العريب، )بريوت - د.ت(.

عيل ( 40 بن  ممد  جعفر  أبو  الصدوق، 
الحيرضه  من   - )ت:381هـ/990م( 
ط5،  غفاري،  أكرب  عيل  حتقيق:  الفقيه، 
 - )قم  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة 
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1404م(.

عبد ( 41 بن  عثامن  عمرو  أبو  الصالح،  ابن 
ابن  مقدمة   - الرمحن)ت:#623(. 
أبو  حتقيق:  احلديث،  علوم  يف  الصالح 
دار  عويضة،  بن  صالح  الرمحن  عبد 

الكتب العلمية، )بريوت - 1416م(.

الطباطبائي، السيد عبد العزيز. - مكتبة ( 42
  البيت  آل  مؤسسة  احليل،  العالمة 
 - )قم  ستارة،  مطبعة  الرتاث،  إلحياء 

.)#1416

بن عيل )ت:#1085(. ( 43 الطرحيي، ممد 
- جممع البحرين، حتقيق: أمحد احلسيني، 
ط2، مكتبة نرش التفاهم اإلسالمي، )قم 

 .)#1408 -

آغا ( 44 بـ:  املعروف  الطهراين، ممد مسن. 
بزرك. - احلقائق الراهنة يف املائة الثامنة، 
مطبعة  ط2،  منزوي،  نقي  عيل  حتقيق: 

إسامعيليان، )قم - 1972م(. 

ط3، ( 45 الشيعة،  تصانيف  إىل  الذريعة  ـ 
 -  .)#1403  - )بريوت  األضواء،  دار 
الرجال،  علم  مصنفي  يف  املقال  مصفى 
ط2، دار العلوم، )بريوت - #1408(.

امللطي ( 46 غريغورس  العربي،  ابن 
الدول،  خمترص  تاريخ   - )ت:#685( 
 - )بريوت  الكاثوليكية،  املطبعة 

1958م(.

النهضة، ( 47 دار  املغول،   - ألباز  العريني، 
)بريوت ـ 1967م(. 

العراق ( 48 تاريخ   - عباس  العزاوي، 

احلديثة،  بغداد  مطبعة  احتاللني،  بني 
 - 1145هـ/1936م(.   - )بغداد 
مطبعة  احليدرية،  املكتبة  العراق،  عشائر 

رشيعت، )قم ـ #1425(.

احللة ( 49  - شاكر  سليم  رنا  العزاوي، 
 -  656 االليخاين،  املغويل  العرص  يف 
رسالة  1335م،   - 736هـ/1258 
الرتبية،  كلية  جملس  إىل  مقدمة  ماجستري 

جامعة بابل، 2005م.

بن ( 50 يوسف  بن  احلسن  احليل،  العالمة 
ترتيب   - )ت:#726(  املطهر  بن  عيل 
خالصة األقوال يف معرفة علم الرجال، 
البحوث  جممع  يف  احلديث  قسم  حتقيق: 
اإلسالمية، مطبعة جممع البحوث، )مشهد 
- 1423#(. - خالصة األقوال، ط2، 
 .)#1381 ـ  )النجف  احليدرية،  املطبعة 
اليومية،  املخاوف  لدفع  القوية  العدد   -
مطبعة  الرجائي،  مهدي  السيد  حتقيق: 
1408م(.   - )قم   ، الشهداء  سيد 
- كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني، 
دار الكتب التجارية، )النجف - د.ت(. 
األصول،  علم  إىل  الوصول  مبادىء   -
البقال،  عيل  ممد  احلسني  عبد  حتقيق: 
)قم  االسالمي،  االعالم  مكتب  مطبعة 
حتقيق:  املطلب،  منتهى   -  .)#1404  -
قسم الفقه يف جممع البحوث اإلسالمية، 
)مشهد  اإلسالمية،  البحوث  جممع  نرش 

 .)#1413 -

بن ( 51 ممد  بن  ممد  األصبهاين،  العامد 
القرص  خريدة   - حامد)ت:#597(. 
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حتقيق:  العراق(،  )قسم  العرص  وجريدة 
العلمي  املجمع  األثري،  هبجه  ممد 
 - )بغداد  اإلعالم،  وزارة  العراقي، 

د.ت(.

الفالح عبد احلي ( 52 أبو  العامد احلنبيل،  ابن 
يف  الذهب  شذرات   - )ت:#1089( 
الرتاث  إحياء  دار  ذهب،  من  أخبار 

العريب، )بريوت - د.ت(.

عيل ( 53 بن  أمحد  الدين  مجال  عنبة،  ابن 
الطالب  عمدة   - )ت:#828(  احلسيني 
ممد  حتقيق:  طالب،  أيب  آل  أنساب  يف 
حسن الطالقاين، ط3، املطبعة احليدرية، 

)النجف - 1380هـ/1961م(.

عيسى، أمحد جميد. - الدراسة يف النجف، ( 54
ـ  )النجف  العدد/1،  نجفية،  آفاق  جملة 

2006م(.

العباس ( 55 بن  إسامعيل  األرشف  الغساين، 
املسبوك  العسجد   - )ت:#803( 
اخللفاء  طبقات  يف  املحكوك  واجلوهر 
وامللوك، حتقيق: شاكر ممود عبد املنعم، 
دار إحياء الرتاث اإلسالمي، )بريوت - 

1975م(. 

البغدادي ( 56 اهلل  فتح  بن  اهلل  عبد  الغياثي، 
الغياثي)الفصل  التاريخ  )ت:#907( - 
 / ـ891هـ   656 سنة  من  اخلامس 
وحتقيق:  دراسة  1486م(،   -  1258
أسعد،  مطبعة  احلمداين،  نافع  طارق 

)بغداد -1975م(.

 أبو الفدا، عامد الدين إسامعيل بن ممد ( 57

يف  املخترص   - )ت:#732(  عمر  بن 
املرصية،  احلسينية  املطبعة  البرش،  أخبار 

)القاهرة - د.ت(. 

بن ( 58 احلسن  بن  ممد  املحققني،  فخر 
الفوائد،  إيضاح   - يوسف)#771(. 
حتقيق: الكرماين وآخرون، ج1، املطبعة 

العلمية، )قم-#1378(.

تاريخ ( 59  - اهلادي.  عبد  د.  الفضيل، 
)قم  ستارة،  مطبعة  اإلسالمي،  الترشيع 

- 1427هـ/2006م(.

الفضل ( 60 أبو  الدين  كامل  الفوطي،  ابن 
)ت:#723(.  البغدادي  الرزاق  عبد 
معجم  يف  اآلداب  جممع  تلخيص   -
جواد،  د.مصطفى  حتقيق:  األلقاب، 

املطبعة اهلاشمية، )دمشق - 1967م(.

الفياض، عبد اهلل. - اإلجازات العلمية ( 61
)بغداد  اإلرشاد،  مطبعة  املسلمني،  عند 
عند  الرتبية  تاريخ   - 1967م(.   -
الصادق  اإلمامية وأسالفهم بني عهدي 
 - )بغداد  أسعد،  مطبعة  والطويس، 

1392هـ/1972م(. 

يعقوب ( 62 بن  ممد  آبادي،  الفريوز   
القاموس   - )ت:#814(.  الشريازي 
)بريوت  للماليني،  العلم  دار  املحيط، 

- د.ت(.

بن ( 63 أمحد  العباس  أبو  القلقشندي، 
يف  األعشى  صبح   - عيل)#821(. 
صناعة اإلنشا، نسخة مصورة عن الطبعة 

األمريية،)بريوت - د.ت(.
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القّمي، عباس. - تتمة املنتهى يف تاريخ ( 64
مطبعة  ط2،  التقي،  نادر  ترمجة:  اخللفا، 

الرسور، )قم - 1427هـ/ 2006م(.

النرش ( 65 مؤسسة  واأللقاب،  الكنى  ـ 
 -  .)#1420  - )قم  ج2،  اإلسالمية، 
هدية األحباب يف ذكر املعروفني بالكنى 
النرش  مؤسسة  واألنساب،  واأللقاب 

اإلسالمية، )قم - #1420(.

ابن كثري، أبو الفداء عامد الدين إسامعيل ( 66
البداية والنهاية، )بريوت -  بن عمر. - 

1984م(.

قبائل ( 67 معجم   - رضا.  عمر  كحالة، 
دار  ط2،  واحلديثة،  القديمة  العرب 

العلم للماليني، )بريوت - #1388(.

ـ معجم املؤلفني، تراجم مصنفي الكتب ( 68
العريب، ج4،  الرتاث  إحياء  دار  العربية، 

)بريوت - د.ت(.

احللة، ( 69 تاريخ   - يوسف.  كركوش، 
املكتبة  الريض،  الرشيف  منشورات 
 / 1385هـ   - )النجف  احليدرية، 

1965م(.

 الكركي، الشيخ عيل بن احلسني)#940(. ( 70
- رسائل املحقق الكركي، حتقيق: ممد 
احلسون، مؤسسة النرش اإلسالمي، )قم 

.)#1412 -

 الكرمي، نارص. - البدر الزاهر يف تراجم ( 71
أعالم كتاب اجلواهر، ط1، مطبعة ممد، 

)قم-#1424(.

يعقوب ( 72 بن  ممد  جعفر  أبو  الكليني، 

/940م(.  329هـ  )ت:  إسحاق  بن 
غفاري،  أكرب  عيل  حتقيق:  الكايف،   -
ط4، دار الكتب اإلسالمية، )طهران - 

 .)#1365

لسرتنج، كي. - بلدان اخلالفة الرشقية، ( 73
ترمجة: بشري فرنسيس وكوركيس عواد، 

مطبعة الرابطة، )بغداد - 1954م(.

اللجنة العلمية يف مدرسة اإلمام الصادق ( 74
املتكلمني،  طبقات  معجم   -  .
إرشاف: جعفر السبحاين، دار األضواء، 

)بريوت - 1420هـ /2000م(. 

إرشاف: ( 75 الفقهاء،  طبقات  موسوعة 
جعفر السبحاين، دار األضواء، )بريوت 

- 1420هـ/2000م(.

76 ) - )ت:#1111(.  باقر  ممد  املجليس، 
إجازات احلديث، حتقيق: أمحد احلسيني، 
 .)#1410  - )قم  اخليام،  مطبعة 
أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار   -
الرتاث  إحياء  دار  األطهار،  األئمة 

العريب،)بريوت - د.ت(. 

بكر ( 77 أيب  بن  اهلل  محد  القزويني،  املستويف 
تاريخ   - )ت:750هـ/1349م(. 
نوائي،  احلسن  عبد  باهتامم:  كزيدة، 

)طهران - #1336(.

النعامن، ( 78 ممد  بن  ممد  املفيد، 
الغيبة،  يف  الرسائل   - )ت:#413(. 
حتقيق: عالء آل جعفر، دار املفيد، ط2، 

)بريوت - 1993م(. 

بن مكرم ( 79 الدين ممد  منظور، مجال  ابن 
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)ت:711#(، - لسان العرب، دار إحياء 
الرتاث العريب، )قم - #1405(

مؤلف جمهول - كتاب احلوادث، املسمى ( 80
والتجارب  اجلامعة  باحلوادث  ومهًا 
الفوطي، حتقيق:  املنسوب البن  النافعة، 
د. بشار عواد معروف وعامد عبد السالم 
رؤؤف، دار الغرب االسالمي، )بريوت 

- 1997م(.

املزيدية ( 81 اإلمارة   - اجلبار  عبد  ناجي، 
الطباعة  دار  558هـ،  ـ   387 احللة  يف 

احلديثة، )البرصة -1970م(

الشاهرودي. - مستدرك ( 82 النامزي، عيل   
عيل  بن  حسن  حتقيق:  البحار،  سفينة 
النرش اإلسالمي، )قم  الناّمزي، مؤسسة 

.)#1419 -

النعامين، ممد بن إبراهيم، )#380(. - ( 83
الغيبة، حتقيق: عيل أكرب الغفاري، مكتبة 

الصدوف، )طهران - د.ت(.

الشيخ حسني الطربيس. ( 84 النوري، املريزا 
حتقيق:  الوسائل،  مستدرك  خامتة   -
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، مطبعة 

ستارة، )قم - #1415(.

676هـ ( 85 )ت:  رشيف  بن  حييى  النووي، 
الطالبني، حتقيق:  /1277م(. - روضة 
دار  معّوض،  ممد  وعيل  املوجود  عبد 

الكتب العلمية، )بريوت - د.ت(.

بن ( 86 ممد  الدين  هباء  الفاضل  اهلندي، 
اللثام،  كشف   -  .)#1137( احلسن 
النرش  بمؤسسة  التحقيق  جلنة  حتقيق: 

 - )قم  املدرسني،  جامعة  اإلسالمي، 
)#1416

الثقافية ( 87 الصالت   - عبيد  إيامن  وناس، 
من  اإلسالمي  الرشق  ومدن  احللة  بني 
القرن  من  العلمية  الرحالت  خالل 
السابع حتى هناية القرن التاسع اهلجري، 
منشورات مركز وثائق ودراسات احللة، 

دار الصادق، )احللة - د.ت(

آل ياسني، ممد مفيد. - احلركة الفكرية ( 88
اهلجري،  السابع  القرن  خالل  احللة  يف 
)بغداد - 1425#(. - متابعات تارخيية 
تأسيسها  منذ  احللة  يف  الفكر  حلركة 
وألربعة قرون، املكتبة العرصية، )بغداد 

- 1425هـ/2004م(.

اهلل ( 89 عبد  بن  ياقوت  احلموي،  ياقوت 
)ت:626#(. - املشرتك وضعًا واملفرتق 
)جوتنجن  وستنفلد،  نرشه  صقعا، 
-1846م(، - معجم البلدان، ط2، دار 

صادر، )بريوت ـ 1995م(.





أبا ذر راهي سعدون الزيدي
م. آثار
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...ملخص البحث...

اإلدارية  احلدود  ضمن  الشاخصة  األثرية  املواقع  من  األخيرض  حصن  يعترب 
ملحافظة كربالء املقدسة التي حتظى باهتامم عاملي كبري ولوقوعه وسط البادية أمهية 
تارخيية كبرية، إذ إنه ملتقى الكثري من الطرق التجارية، فالطريق الذي يربط جنوب 
العراق بأعايل الفرات وسوريا يمر فيه وهو يقع عىل الطريق الذي يربط بني الكوفة 
وسوريا، وهو مركز عىل طريق البحر األبيض املتوسط - حلب - البرصة من جهة 
والبحر العريب من جهة أخرى فلموقعه الفريد وشخوص معامله العامرية وبروزها 

األثر العظيم يف إقبال الزوار والسياح عليه من داخل القطر وخارجه. 

أجريت عليه صيانات متعاقبة قامت هبا فرق أوفدتا مؤسسة اآلثار العراقية 
والتي امتدت للمدة من 1934 – 1986م ورغم كل هذه الصيانات ال يزال موقع 
)حصن األخيرض( يعاين من اإلمهال وحيتاج إىل صيانة إنقاذية مستعجلة ومرشوع 
كبري برعاية وزارة اآلثار العراقية واهليأة العامة لآلثار والرتاث وذلك للمحافظة عىل 
معامل القرص للحيلولة دون تأثرها بسبب الظروف اجلوية التي بدت آثارها بالظهور 

يف معظم أجزاء القرص وخصوصًا الكتابات عىل جدران القرص وأسواره.

وذهب الباحثون يف تارخيه وتسميته مذاهب كبرية ذلك أن مصادرنا القديمة مل 
ترش إليه إشارة واضحة فبعضهم ذهب إىل أن لفظة األخيرض مرفة عن )األكيدر( 
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وهو اسم أحد أمراء كندة، أسلم يف صدر اإلسالم ولكن األكيدر بن عبد امللك منع 
اجلزية بعد وفاة الرسول  فرضب خالد بن الوليد عنقه.

كانت  خشبية  لقطع   14 للكاربون  الذري  اإلشعاع  فحص  نتائج  عىل  وبناء 
االستدالل  يمكن  ومنه  العمر  ملعرفة  وذلك  اجلدران  داخل  كرباطات  تستعمل 
واإلفادة بتحديد تاريخ إنشاء القرص وبموجب الفحص يتحدد بعام 580 ميالدي 
األخيرض  بناء قرص  دراسة عرص  فإن  لذلك  عامًا  منه 90  مطروحًا  أو  إليه  مضافًا 
تتطلب فرتة زمنية مقدارها 180 عامًا تبدأ من عام 490م ولغاية 670م وإن هذه 
املدة تتحدد قبل الفتح اإلسالمي للعراق بأكثر من 140 عامًا ومتتد إىل العهد األموي 
لذلك  واستنادًا  األموي  العهد  هو  األخيرض  قرص  به  يتحدد  تاريخ  أقرب  أن  أي 

يستبعد أن يكون قرص األخيرض ضمن العهد العبايس )القرن الثاين اهلجري(. 

باء  ألف  إىل  تعود  كتابية  نقوش  عىل  العثور  تم  األثرية  الصيانة  أعامل  خالل 
الصفائية التي حتدد تاريخ العرب القاطنني بتلك املنطقة إىل ما قبل اإلسالم وتعود 
الصفائي حتى  النص  استمر  وقد  امليالد  قبل  األول  القرن  إىل  الصفائية  النصوص 
القرن الثالث بعد امليالد ومن املحتمل استمرار استعامل النصوص الصفائية حتى 

القرن اخلامس والسادس للميالد ولكن بنطاق ضيق. 

املنطقة  هذه  يف  احلفائر  من  املزيد  إجراء  من  بد  ال  أنه  اآلثاريون  يرى  وأخريًا 
للبت يف تاريخ القرص عىل الوجهة الدقيقة.
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...المقدمة...

العامرية  وفنونه  وبنائه  هبندسته،  عظيم  منيع  شامخ  بناء  األخيرض  حصن 
إىل  تقريبًا  )50كم(  بعد  عىل  يقع  هيكله.  وضخامة  مرافقه،  وسعة  والزخرفية، 
اجلنوب الغريب من مدينة كربالء وحوايل )152كم( إىل اجلنوب الغريب من مدينة 
بغداد )شكل رقم 1( ولوقوعه وسط البادية أمهية تارخيية كبرية، إذ إنه ملتقى الكثري 
من الطرق التجارية، فالطريق الذي يربط جنوب العراق بأعايل الفرات وسوريا يمر 
فيه وهو أنه يقع عىل الطريق الذي يربط بني الكوفة وسوريا، وهو مركز عىل طريق 
)البحر األبيض املتوسط - حلب - البرصة( من جهة والبحر العريب من جهة أخرى 
الزوار  إقبال  يف  العظيم  األثر  وبروزها  العامرية  معامله  وشخوص  الفريد  فلموقعه 

والسياح عليه من داخل القطر وخارجه.

الشاخصة ضمن احلدود اإلدارية  املواقع األثرية  ويعترب حصن األخيرض من 
ملحافظة كربالء املقدسة والتي حتظى باهتامم عاملي كبري فقد أجرت عليه صيانات 
 –  1934 من  للمدة  امتدت  والتي  العراقية  اآلثار  مؤسسة  أوفدتا  فرق  متعاقبة 
من  يعاين  األخيرض(  )حصن  موقع  يزال  ال  الصيانات  هذه  كل  ورغم  1986م 
اآلثار  وزارة  برعاية  كبري  ومرشوع  مستعجلة  إنقاذية  صيانة  إىل  وحيتاج  اإلمهال 
العراقية واهليأة العامة لآلثار والرتاث وذلك للمحافظة عىل معامل القرص للحيلولة 
دون تأثرها بسبب الظروف اجلوية التي بدت آثارها بالظهور يف معظم أجزاء القرص 
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وخصوصًا الكتابات عىل جدران القرص وأسواره. 

للحديث  األول  املبحث  خصص  مباحث  ثالثة  إىل  الدراسة  تقسيم  ارتأينا 
بناء قرص  الباحثني حول  آراء  إىل  تطرقنا  والتسمية وقد  تاريخ قرص األخيرض  عن 
األخيرض، أما املبحث الثاين فقد تناولنا فيه التنقيبات والصيانة األثرية التي عملت 
األخيرض  معامل حصن  فيه عىل  فقد عرجنا  الثالث  املبحث  أما  األخيرض،  يف قرص 

ومكوناته البنائية.

األثري  املعلم  هذا  حول  األضواء  بعض  سلطنا  قد  نكون  أن  نتمنى  وأخريًا 
املهم)1(. 



أبا ذر راهي سعدون الزيدي

545 العددان األول والثاين ... رمضان 1433# /آب 2012م

...المبحث األول...
تاريخ القصر

 إن املصادر التارخيية التي تتحدث عنه مل ترش إىل تاريخ بنائه ولذلك اختلف 
املؤرخون يف حتديد زمن بنائه فمنهم من نسبه إىل اللخميني يف النصف األول من 
القرن السادس امليالدي ومنهم من نسبه إىل الساسانيني يف الربع األخري من القرن 
السادس امليالدي وهناك من نسبه إىل أحد أمراء كنده يف النصف األول من القرن 
املدة  تعيني  يف  اختلفوا  فقد  اإلسالمي  العرص  إىل  نسبوه  من  أما  امليالدي  السابع 
الزمنية التي يعود إليها القرص فهناك من يرى أنه يرجع إىل العرص األموي ومنهم 
من أشار إىل أنه يعود إىل العرص العبايس وأرجح اآلراء يف الوقت احلارض أن هذا 
دار  ليكون  بني  وأنه  )8م(  اهلجري  الثاين  القرن  من  الثاين  النصف  إىل  يعود  البناء 
إمارة كام يظهر ذلك من ختطيطه الذي يشري إىل مرافق سكن وإدارة ودواوين أشبه 

ما يكون بتخطيط دار إمارة الكوفة.

ومن أجل الوقوف عىل تاريخ القرص الدقيق فقد أرسلت قطع من الرباطات 
جامعة  إىل  اإلنشائية  للرضورات  استخدامها  كان  والتي  اجلدران  داخل  اخلشبية 
الربوفسور )كوينهيكو كيكويش( عىل  الفحص  )كوكوشيكان - طوكيو( وأجرى 
هذه القطع اخلشبية وتم تكليف األستاذ )كاتسو هيكو اونيام( عضو البعثة اليابانية 
اآلثارية العاملة يف العراق حينذاك لغرض إجراء فحص اإلشعاع الذري للكاربون 
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بتحديد  واإلفادة  االستدالل  يمكن  العمر ومنه  ملعرفة  اخلشبي  األنموذج  14 عىل 
14257-[ اإلشاري  الرقم  حيمل  الذي  الفحص  نتيجة  وكانت  القرص  إنشاء  تاريخ 
أو  إليه  مضافًا  ميالدي   580 بعام  يتحدد  الفحص  بموجب  التاريخ  بأن   ]GAK

مطروحًا منه 90 عامًا لذلك فإن دراسة عرص بناء قرص األخيرض تتطلب مدة زمنية 
مقدارها 180 عامًا تبدأ من عام 490م ولغاية 670م وأن هذه الفرتة تتحدد قبل 
الفتح اإلسالمي للعراق بأكثر من 140 عامًا ومتتد إىل العهد األموي أي أن أقرب 
تاريخ يتحدد به قرص األخيرض هو العهد األموي واستنادًا لذلك يستبعد أن يكون 

قرص األخيرض ضمن العهد العبايس)القرن الثاين اهلجري()2(.

القرص ماط بمنطقة سكنية واسعة كشفت عن  أن  الصور اجلوية  أثبتت  وقد 
بعضها بعثة أملانية عام 1973–1974 وعثرت عىل مسجد وبقايا مراب وكشفت 
من  بد  ال  أنه  اآلثاريون  ويرى  القرص  أمام  السكن  بيوت  من  جمموعة  اآلثار  دائرة 
إجراء املزيد من احلفائر يف هذه املنطقة للبت يف تاريخ القرص عىل الوجهة الدقيقة. 
وحييط ببناية القرص وسوره الداخيل سور من اللبن أضالعه متفاوتة يف أطواهلا وذات 
أبراج نصف أسطوانية وهو مهدم. آثاره ظاهرة عىل األرض أما السور الداخيل فهو 
بناية  وتقع  باب  أضالعه  من  ضلع  كل  وسط  يف  بأبراج،  مدعم  الشكل  مستطيل 
القرص داخل السور باجتاه الضلع الشاميل الذي تتصل به وحتيطه جدران ضخمة من 
الرئييس هلذا  الباب  أما  بأبراج نصف أسطوانية،  الرشق والغرب واجلنوب مصنة 

القرص فيقع يف الضلع الشاميل من السور الداخيل.

وجذوع  اآلجر  من  قليل  إىل  باإلضافة  واجلص  باحلجارة  القرص  هذا  بني 
األشجار التي استعني هبا للتقوية بني طبقات البناء وال تزال آثارها باقية يف اجلدران 
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عىل الرغم من تلفها بسبب العوامل الطبيعية أو باقتالع البدو بعضها الستخدامها 
الداخيل  والسور  القرص  بني  الرشقية  اجلهة  يف  واحد  طابق  من  بناء  وهناك  وقودًا 
أضيف بعد االنتهاء من بناء القرص وهناك ملحق آخر للقرص خارج أسواره الرئيسة 

يف اجلهة الشاملية الغربية )صورة رقم 1، شكل رقم 2()3(.

تسمية الحصن

القديمة  الباحثون يف تارخيه وتسميته مذاهب كثرية؛ ذلك أن مصادرنا  ذهب 
مل ترش إليه إشارة واضحة، و مل جيد املنقبون والعاملون فيه إشارة بارزة حتت ذلك 
للميالد، زاره  الثاين عرش  القرن  املسترشقني كثريين فمنذ أواسط  وكان زواره من 
نيبور، وزاره برتود الفاله أوائل القرن السابع عرش، ولويس ماسينيون سنة 1908م، 
وقد  – 1912م.  1910م  وفيوليت  وأوسكار  وموزيل  1909م،  سنة  بل  واملس 
يف  املعنيون  انقسم  وقد  احلصن  هذا  عن  كثريًا  املهتمني  من  وغريهم  هؤالء  كتب 
فبيرتود الفالة وماسينيون يذهبان إىل أن احلصن ذو أصول ساسانية  املسألة؛  هذه 
وقد ذهب مذهبهام عام 1947م الدكتور مصطفى جواد، أما املرحوم السيد ممود 
شكري اآللويس فذهب إىل أن لفظة األخيرض مرفة عن )األكيدر( وهو اسم أحد 
بعد  اجلزية  منع  امللك  عبد  بن  األكيدر  ولكن  اإلسالم  صدر  يف  أسلم  كندة  أمراء 
وفاة الرسول  فرضب خالد بن الوليد عنقه. وممن قالوا بأن املبنى إسالمي أيضًا 
املس بيل التي ذهبت إىل أنه بني يف العرص األموي، وكذلك ذهب هذا املذهب كل 
من أوسكار رويرت وهرتسفلد وموزيل وكريسويل ولكنهم نسبوا بناءه إىل العصور 
تشاهبًا  وجد  ألنه  اهلجري  الثالث  القرن  يف  بني  أنه  إىل  ذهب  فهرتسفلد  العباسية. 
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بن يوسف  إىل إسامعيل  بناءه  فنسب  وأما موزيل  وأبنية سامراء،  ريازة عامرته  بني 
األخيرض حاكم الياممة والكوفة من قبل القرامطة)4(.

وذهب كريسويل إىل أنه شيد يف العرص العبايس األول )القرن الثاين اهلجري( 
وأن بانيه قد يكون األمري عيسى بن موسى ابن أخ السفاح واملنصور الذي كان أواًل 

وليًا لعهد املنصور ثم ذهب إليه عىل الكوفة من قبله)5(.

ويذكر الدكتور عبد العزيز محيد »أن هذا القرص شيد عىل أنقاض دومة احلرية 
التي أقامها األمري عبد العريب أكيدر بن عبد امللك وأن اسمه حرف عن اسم هذا 

األمري«)6(.

إذ لوحظ من خالل  البناء  بإسالمية  بدء  بادئ ذي  تقطع  العامرية  الدالئل  إن 
التنقيبات والتحريات التي جرت فيه أن أسس بنائه من أصل واحد، وأن املسجد 
فيه أصيل شيد مع البناء، ويعود إىل دور تأسيس احلصن، كام أن مراب املسجد يف 
جداره اجلنويب )القبيل(، كان من أصل البناء، ومميزات هذا املسجد هي اخلصائص 
نفسها التي متيزت هبا املساجد اإلسالمية. ومل يعثر فيه عىل كرسة واحدة من الفخار 
من  فيه  عليه  عثر  وما  اإلسالم  قبل  ما  أو عصور  الساساين  الدور  إىل  يرجع  الذي 
املسكوكات تعود إىل العرص العبايس، فضاًل عن أن عنارص عامرية وزخرفية كثرية مل 
تكن معروفة قبل اإلسالم ميزت بناءه كاألقواس املدببة واحلنايا القوقعية، والعقود 
منتصف  مباين  من  أنه  اليوم  الراجح  والرأي  وغريها.  املتقاطعة  واألقبية  املرتاكبة 
القرن الثاين اهلجري، ألن نمط عامرته شاع يف أواخر العرص األموي وأوائل العرص 
العبايس، فضاًل عن أن طرزًا عامرية مددة فيه مل تعرف إال يف عهد أيب جعفر املنصور، 
وقبل بناء مدينة سامراء، وأخريًا فقد عثر عىل )التبان( أرضية احلصن املبارشة عىل 
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مسكوكة رضبت يف أيام املنصور وحتمل اسمه، وهي بعد هذا سليمة احلوايش وألن 
بناًء ضخاًم كبناء األخيرض، حيتاج إىل جهود كبرية ومال وفري، وأن يتوىل مثل هذا 
البناء شخصية كبرية، فإن األمري عيسى بن موسى هو الشخصية األكثر ترجيحًا ملثل 

هذا العمل العظيم، خاصة أنه توىل الكوفة مدة ثالث عرشة سنة.

أن  العيل  صالح  أمحد  الدكتور  ذكر  فقد  باإلشارة،  جدير  أمر  وهناك  وأخريًا 
عيسى بن موسى صار إليه قرص بني مقاتل بن حسان بن ثعلبة، وهو القرص الذي 
صار إليه اإلمام احلسني بن عيل  وكان فيه عبد اهلل بن احلر اجلعفي. وقد ذهب 
املؤرخون إىل أن هذا القرص كان يف منطقة األخيرض وأن عيسى خرب هذا القرص 
وجدد عامرته ويعزز هذا الرأي أن اهليأة األثرية العاملة يف هذا احلصن استظهرت 
من موسم عام 1975 معامل مخس غرف متكاملة مربعة الشكل خارج احلصن تعود 

ملبنى إسالمي واسع كان قائاًم قبل بناء حصن األخيرض الكبري)7(.

وقد ذكر الرحالة اإليطايل برتو دالفاله أن هذا احلصن كان يعرف قبل القرن 
بـ )قرص اخلفاجي( وقد ورد ذكر اخلفاجي مكتوبًا عىل أحد  للميالد  السابع عرش 
اجلدران امللحقة الكائن يف الساحة الرشقية من احلصن. أما تسمية األخيرض فهي 
تصغري لألخرض، اللون الذي يرتاءى لعني الرائي عن بعد يف أجواء انكسار الضوء 

عليه يف ظالل البادية.



حصن األخيرض .. يف ضوء التحريات والتنقيبات والصيانة األثرية

550

...المبحث الثاني...
التنقيب والصيانة

مديرية  فإن  احلصن،  هذا  هبا  يتمتع  التي  واحلضارية  التارخيية  لألمهية  نظرًا 
اآلثار أولته اهتاممًا مبكرًا، إذ قامت يف 11 / 10 / 1934 بإجراء الكشف عليه 
ومن ثم دراسة األمور املتعلقة بأعامل التنقيب والرتميم فيه حفاظًا عليه. ويف عام 
ومن  اجلنوبية،  الساحة  باب  وأمام  مدخله،  يف  املرتاكمة  األنقاض  رفع  تم   1938
سطوح  عىل  ومن  الثاين،  الطابق  يف  الغرف  باب  ومن  للمسجد،  اجلنويب  القسم 
الثالث. بدأت عملية ترميم وتقوية  الغرف )113،114،113و 116( يف الطابق 
تعمري  إىل  الشاميل. إضافة  املدخل  األيمن من  اجلانب  اإليوان، مع  مخس دعائم يف 
السلم الكائن يف الزوايا اجلنوبية الغربية يف اإليوان، وكذلك السلم الكائن يف الطابق 
الثاين. وتواصل يف عام 1939 رفع األنقاض من املسجد، استعدادًا ألعامل الصيانة، 
اجلنوبية  اجلبهة  بناء  بإعادة  املبارشة  الثالث ومتت  الطابق  وكذلك رفعها من غرف 
املتهدمة من الديوان الرئييس )البهو( وتم يف أواسط عام 1940، رفع األنقاض من 
املدخل الشاميل، وتنظيف املدخل املطل عىل الساحة الرشقية الشاملية من املمر 6، 
املرتاكمة عىل  العالمة )H( ورفع األنقاض  الدار ذات  الشاميل من  القسم  وتنظيف 
املمر الشاميل )ب( بني جدارين يف الطابق الثالث. كام بورش بتعمري القوس واملدخل 
املطل عىل الساحة الغربية من املمر )5(، وتعمري الركن اجلنويب الرشقي من املسجد، 
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مع إعادة األقواس والزخارف، وأعامل تقوية من الركن اجلنويب الغريب منه، وترميم 
الكائنة يف اجلبهة الرشقية من الضلع الشاملية  مدخله وإصالح األقواس والطوف 
 )40  ،33( اإليوانني  ترميم  وجرى  الكبرية،  الساحة  يف  الرسداب  مدخل  وتعمري 

املتقابلني وإعادة الزخارف اجلبسية يف سطح الغرفتني )31، 32(.

وبدأت املديرية العامة محلة جديدة واسعة سنة )1960(، بعد وضعها خالل 
املوسم  يف  اهليأة  عمل  تركز  وقد  احلملة،  هذه  لتفاصيل  منهاجًا  السابقة  السنوات 
الكبري،  القرص  املرتاكمة يف مرافق  األنقاض واألتربة  اجلديد األول هذا، عىل رفع 
والتحري  التنظيف  محلة  أن  كام  فيه،  الرتميم  وأعامل  احلفريات  إلجراء  استعدادًا 
ممد  الدكتور  برئاسة  هيأة  أوفدت   1962/2/10 ويف  ثان،  ملوسم  امتدت  هذه 
باقر احلسيني وعضوية السيدين حازم عبد الكريم املوسوي وقاسم خليل ممود، 
 1992/10/27 لغاية   1962/7/31 يف  وأوفدت  الثالث،  املوسم  أعامل  لتويل 
هيأة أخرى برئاسة الدكتور ممد باقر احلسيني أيضًا وعضوية السيدين حازم عبد 
الكريم وحسني عزام لتويل أعامل املوسم الرابع. وقد تم خالل هذين املوسمني رفع 
األتربة من الطابقني األول والثاين وأقسام من الطابق األريض والرسداب، وتنظيف 
املجاز املحيط بالقرص املركزي من اجلهات األربع، وبعض أقسام مبنى اخلدم ودار 

الضيافة يف القسم الشاميل والقسم اجلنويب. 

وجرت أعامل جس داخل احلصن خاصة يف املسجد وخارجه من اجلهة الشاملية 
الغربية للتأكد من أصالة بناء املسجد، وقد حفر خندق إزاء اجلدار الغريب وخندق 
آخر إزاء اجلدار اجلنويب جماورًا للمحراب وخندق ثالث يف رواق اجلدار الرشقي، ومل 
ترش هذه املجسات إىل وجود بناء أقدم من املسجد، أو أحدث منه وتم خالل ذلك 
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العثور عىل جمموعة كبرية من الفخار واخلزف والزجاج وجدت يف احلنية املالصقة 
للجدار الغريب من اخلارج تعود للقرنني الثاين والثالث اهلجريني وجرت أعامل حفر 
خارج احلصن، إذ حفر خندق يف اجلهة الشاملية الرشقية فظهر باب مبني باآلجر، كام 
عثر يف اجلهة الشاملية الرشقية من الباب عىل جدران مبنية باللبن مفصولة عنها كام 
حفر خندق آخر داخل السور اخلارجي املبني باللبن وعىل مسافة من برج الزاوية 
الشاملية الغربية للحصن، فظهر باب مبني باآلجر أيضًا مع برجني، ثم حفر خندق 
ثالث من أقىص الناحية الشاملية الرشقية من احلصن )خارج السور املبني باللبن(، 
فظهرت وحدات بنائية كاملة من الغرف واملرافق مبنية باللبن وعددها سبع غرف 
خمتلفة املساحة وقد عثر عىل جمموعة من الكرس الفخارية والزجاجية تعود للقرنني 
املذكورين، وحفر خندق يف القسم الرشقي من السور اخلارجي فظهرت فيه أربعة 
فظهرت  اخلارجي،  للسور  الغربية  الشاملية  الزاوية  شامل  يف  خندق  وحفر  أبراج 
غرفتان، وقد عثر يف هذا اخلندق عىل جمموعة من كرس الزجاج بعضها يتميز بدقة 
الصنع تعود للقرنني املذكورين، إضافة إىل مسكوكة نحاسية تعود للخليفة املستنرص 

باهلل )623 – #640(.

بالطابوق  التحريات خارج احلصن، عن بعض أسس جدران مبنية  وكشفت 
املحروق يف اجلهة الشاملية عرب وادي األبيض وكان من أبرز نتائج تنقيبات املوسم 
الثالث، اكتشاف احلامم يف القسم اجلنويب الرشقي من بيت اخلدم، وكان هذا احلامم 
مطمورًا حتت األنقاض إىل عمق 3 أو 4 أمتار تقريبًا. وكانت نقاط الصيانة كثرية إذ 
متت صيانة الواجهة اجلنوبية املطلة عىل احلصن املكشوف من بيت اخلدم فأعيد بناء 
القسم العلوي من القوس الكبري الوسطية من األعمدة واجلدران، ومتت تقوية مدخل 
الغرفة وقوسها املرقمة )62( يف الواجهة الرشقية من الصحن إىل جانب صيانة أقسام 
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أخرى من هذا املكان. ويف الرحبة الكربى يف القسم املركزي، متت صيانة الواجهة 
اجلنوبية املطلة عىل هذه الرحبة بارتفاع )3م(، وبناء العمودين اللذين ظهرا يف اجلهة 
اجلنوبية يف الصحن املكشوف، وأعيد بناء وتقوية سلم الرسداب الواقع يف الزاوية 
اجلنوبية الرشقية من الرحبة وبناء اجلدار اجلنويب للقسم املركزي وتم بناء أحد بيوت 
احلريم يف اجلهة اجلنوبية الرشقية من احلصن، وتقوية مجيع جدرانه ومرافقه املتصلة 
به إىل جانب صيانة الواجهتني الشاملية واجلنوبية املطلتني عىل الصحن املكشوف، 
والقسم األسفل من  املركزي  بالقسم  املحيط  املمر  ترميم أخرى يف  أعامل  وجرت 
الواجهة الرشقية أما اللقى، فإضافة إىل ما ذكر سابقًا، فقد تم العثور عىل جمموعة 
من حجر الصوان وكرس من مقابض ألواٍن وأباريق فخارية عليها زخارف حلزونية 
وأخرى تشبه الضفائر، وعثر عىل كرستني من اخلزف املزجج، وجمموعة من أختام 

اخلزافني وثالث مسارج فخارية وكرس فخارية أخرى)8(.

ويف 1964/6/11 استأنفت املديرية أعامل التحري والصيانة يف هذا احلصن، 
املدخل الرشقي  تم استظهار  السيد )عيل ممد مهدي( وقد  برئاسة  فأوفدت هيأة 
مرة  ألول  وتم  احلصن،  داخل  الكائنة  األربعة  البيوت  أحد  ومرافق  وملحقاته 
استظهار قسم احلراسة واحلاشية وبذلك يكون قد تم استظهار مجيع مرافق هذا املبنى 
كام استظهر الضلعان اجلنوبية والغربية، وقسم من الضلع الرشقية يف البيت الشاميل 
الواجهة  الشاميل الرشقي ويف  البيت  إىل أعامل واسعة متت يف سلم  الرشقي إضافة 
البيتني  األمامية واملدخل الرشقي والربج الشاميل للواجهة اخلارجية وجرى ترميم 
القسم  بناء هذا  بيت احلاشية، وأعيد  الرشقي وقسم من  الرشقي والشاميل  اجلنويب 
بطوابقه الثالثة إىل ارتفاع أكثر من )19م( وجرت صيانة القسم املركزي للحصن، 
وإعادة مجيع الزخارف اخلاصة بالغرفتني )30، 31( كام أعيد بناء الواجهة اجلنوبية 



حصن األخيرض .. يف ضوء التحريات والتنقيبات والصيانة األثرية

554

لرحبة القرص، وصيانة الربج الشاميل الرشقي، وانتهى العمل يف 1965/1/30 ويف 
عام 1965 تواصل العمل لصيانة ما تبقى من الضلع الشاملية والرشقية واجلنوبية 
داخل  شيد  الذي  البناء  يف  الكونكريتية  املسامري  طريقة  استعامل  مرة  ألول  وتم 
الضلع للمحافظة عىل سالمة البناء فضاًل عن رسم خمططات تفصيلية وفنية كاملة 

للحصن.

وتم يف عام 1966 ترميم واجهة القرص واجلدار الرشقي له مع البوابات، كام 
استمر العمل يف صيانة األبراج والدعامات املحصورة بينها وتقوية اجلدارين الغريب 
واجلنويب من سور القرص من الداخل بارتفاع )4م(، إىل جانب العمل يف الواجهة 

الغربية، إذ أعيد بناء بعض األبراج واجلدران اخلارجية. 

وبارشت اهليأة الفنية عام 1967أعامهلا يف أسس الضلع الغربية من داخل سور 
القرص وتقوية أجزاء من أسس جدران املمر املحيط بالدور األربعة من الداخل، إىل 

جانب بعض الرتميامت الرضورية يف أبنية أخرى والسور من الداخل.

ويف 1968/12/15 بدأت العمل هيأة برئاسة الدكتور طارق جواد محودي 
البيايت وداخل جمهول وعبد اجلبار اخلواص وغريهم  السادة عبد اهلادي  وعضوية 
وقامت اهليأة بتنظيف واجهة الضلع اجلنويب ويف القسم اجلنويب الغريب داخل احلصن 
وإجراء التحري عن سلم اجلانب األيمن من املدخل وأزيلت األنقاض من الزاوية 
تسند  التي  اجلدران  من  املتصدعة  األجزاء  وصيانة  ترميم  وتم  للحصن.  اجلنوبية 
وثالثة  )154م(  وطوهلا  الداخل  من  اجلنوبية  والضلع  الداخل  من  احلصن  سور 
السور اجلنوبية من  عقود، وإحدى عرشة دعامة تقع يف اجلهة الرشقية من واجهة 
الداخل واألجزاء السفىل من السور من جهته الرشقية، وصيانة إحدى عرشة دعامة 
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يف اجلانب الغريب كام متت صيانة اجلهة اليمنى من مدخل الزاوية اجلنوبية الرشقية 
من السور ارتفاع )10.3 م(، واجلهة اليرسى كذلك وإىل ارتفاع اجلهة اليمنى نفسه 
الرشقية  اجلنوبية  الزاوية  برج  املدخل كام متت صيانة  يعلو  الذي  العقد  بناء  وأعيد 
وجدار اجلانب األيمن منه والسالمل كافة التي ترتقي إىل أعىل السور والقبوات التي 
حتملها والصحون كام تم تنظيف البوابتني اجلنوبية والغربية ــ وكلتامها تتكون من 

طابقني - وتعرف تفاصيل بنائهام العامري. 

ـــ 1969 الذي قاد العمل فيه الدكتور طارق  وتم خالل موسم عام 1968 
اجلنايب رفع األنقاض من رشق البوابة اجلنوبية من الداخل، والتأكد من تفاصيلها 
العامرية وقياس هذه البوابة )20.19م( طواًل وعمقها )10.75م( وعرض مدخلها 
)80.4م( وصيانة عقدين قرب الزاوية اجلنوبية الرشقية، وإحدى وعرشين دعامة 

وبعض العقود. 

من  ابتداء  احلصن  لسور  اجلنويب  املدخل  بصيانة  ُبِدئ   1974 عام  مطلع  ويف 
أسس اجلدران. واالرتفاع بالبناء إىل مستوى قوس املدخل التي كانت مهدمة فأعيد 
املدخل  الغريب يف هذا  السلم  الصيانة صيانة  العقادة. كام شملت  تركيبها، وصيانة 
املؤدي إىل املمر الكائن يف سور احلصن، كام تم تنظيف مرافق هذا املدخل وأزيلت 

األنقاض املرتاكمة يف الطابق الثاين.

أما موسم العام 1974 – 1975 الذي ابتدأ يف شهر أيلول، فقد تم استظهار 
معامل مخس غرف متكاملة مربعة الشكل خارج احلصن، وهي مشيدة باللبن، تعود 
ملبنى إسالمي واسع يرجع إىل ما قبل تشييد حصن األخيرض كام بدأت محلة ثانية 
الرشقي  امللحق  وصيانة  احلصن  سور  من  وأقسام  اجلنويب  املدخل  صيانة  إلكامل 
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الواقع يف الساحة الرشقية، وهو ملحق يتكون من ثالثة عرش مرفقًا يتوسطه إيوان 
كبري حتته رسداب واسع، كام متت صيانة البيت اجلنويب الغريب وتثبيت أسسه خوف 
االهندام. وقد عثر عىل كرس فخار مزججه باللون األزرق الفاتح وكرس زجاج تعود 

للعرص األموي وقد كان الدكتور كاظم اجلنايب رئيسًا للهيأة خالل هذا املوسم)9(.

وقامت اهليأة التي ترأسها السيد داخل جمهول خالل موسم 1976 -1977 
بصيانة عقادة بيت الصالة، وتم ربط وتقوية العقادات املتهدمة التي تقع يف الطابقني 
الثاين والثالث إىل الشامل من املسجد. ومتت صيانة البابني املطلني عىل املسجد من 
اجلهة الشاملية، وإعادتام إىل ما كانا عليه. واستظهرت بئر يف صحن املسجد، إضافة 

إىل أعامل صيانة أخرى)10(.

الذي  العريض  السلم  يف  تنقيبات   1978 العام  موسم  خالل  اهليأة  وأجرت 
يصعد فيه من اإليوان الشاميل للحصن، واستظهرت أسس اجلدار الغريب للملحق 
املتصلة  األبراج  يف  الصيانة  أعامل  استمرت  كام  الصيانة.  ألغراض  لتهيئته  الغريب 
الغريب،  اجلنويب  الركن  إىل  املسجد  من  ابتداء  الغربية  اجلهة  من  الداخيل  بالسور 
الزاوية  خاصة  الرشقية،  اجلهة  من  اخلارجي  للسور  الداخلية  الدعامات  وصيانة 
يف  الكائن  السلم  ترميم  وتم  الدعامات.  هذه  أقواس  إىل  إضافة  الرشقية،  الشاملية 
والزاوية  األربعة.  بالبيوت  املحيط  السور  أجزاء  ومجيع  الرشقية،  الشاملية  الزاوية 
الشاملية الرشقية الداخلية ضمن السور اخلارجي. كام تم تبليط مجيع املمرات الواقعة 
يف مقدمة احلصن بطبقة من اجلص، وترميم أجزاء كبرية من أسس اجلدران املتآكلة، 
واملمر الواقع جنوب اإليوان الرئييس الشاميل ملسافة ستة أمتار. واستمر العمل يف 
صيانة مرافق بناية امللحق الشاميل. إىل جانب صيانة ثامنية عقود يف السور اخلارجي 
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البهو  أرضية  واستظهار  للحصن،  الرشقية  الشاملية  الزاوية  جنوب  الداخل  من 
امللحق  مرافق  تنظيف مجيع غرف  العام 1979  الرئيس وملحقاته. وجرى خالل 
املحيط  املمر  الغريب، وعقادات  الشاميل  البيت  أقسام  اخلارجي ومتت صيانة أغلب 
احلصن،  يف  املركزي  القسم  وممرات  ومرافق  غرف  مجيع  وتبليط  الكربى  بالرحبة 
وترميم الشقوق يف عقادة البوابة الغربية، فضاًل عن رفع األنقاض وعمل جمسات 
أمام املدخل الرشقي للحصن، أكدت أنه مبني عىل األرض مبارشة، وليست هناك 

مصطبة أمامه.

الرشقية  للجهة  املواجهة  البناية  يف  تنقيبات  أجريت   1980 العام  موسم  ويف 
الشاميل من  امتداد للجدار  لتتبع األسس واجلدران. وكشف عن وجود  للحصن، 
جهة الرشق والغرب. وأجريت تنقيبات يف نقطة تقع إىل الشامل الرشقي من احلصن، 
لتتبع بناء جمموعة من الغرف يف هذه النقطة. ومتت صيانة تسعة أقواس يف الواجهة 
اجلنوبية من السور الداخيل وبعض اجلدران. وكشف عن مباٍن يف النقطة الشاملية 
الرشقية من احلصن وعن قلعة يف اجلانب الشاميل الغريب له.. فضاًل عن أعامل صيانة 
يف اجلهة اجلنوبية من الداخل. وقد تم العثور عىل جمموعة مسكوكات حتمل كتابة 
باخلط الكويف، ولقى زجاجية وفخاريات مزججة. وقامت اهليأة التي ترأسها عام 
1981 الدكتور داخل جمهول بأعامل صيانة يف الباب الغريب للحصن من الداخل، 
التنقيب يف  استمر  كام  به.  املحيطة  والغرف  اخلارجي  للملحق  الرئييس  اإليوان  يف 
نقطة شامل غرب احلصن، وتم استظهار بعض الوحدات البنائية وعثر عىل أسس 
خارجية لوحدة بنائية متثل حصنًا صغريًا مدعاًم باألبراج، ويبعد البناء مسافة )300 

م( إىل الشامل الغريب من احلصن. 
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وقد عثر يف أثناء التنقيب عىل جماميع من املسكوكات العباسية نحاسية وفضية، 
وجمموعة من الفخار والزجاج وجرار ومسارج. وأجرت اهليأة يف موسم 1982–
1983 تنقيبات يف املنطقة الشاملية الغربية وتم استظهار أجزاء من السور اخلارجي، 
عن  وكشف  الداخل،  من  لبناية  اخلارجي  السور  بني  ضيقة  ممرات  عن  كشف  كام 
العلوي  واملمر  الغريب  الباب  واكتملت صيانة  البناية،  الرشقي هلذه  السور  باب يف 
املستطيلة  البناية  يف  العمل  واستمر  الشاميل،  امللحق  وترميم  اخلارجي،  السور  من 
ذات األبراج يف شامل غرب احلصن. وجرت كذلك أعامل صيانة يف الباب الغريب 
للحصن من الداخل، وتم نصب األقواس لغرفتني يف الواجهة األمامية عىل اليمني 
واليسار. وصيانة رسدابني داخل القرص أحدمها حتت القسم املركزي واآلخر حتت 
امللحق الرشقي وإعادة طالء اجلدران للممر األمامي للقرص وبياض جدران البيت 

الشاميل الرشقي. وقد تم العثور عىل جمموعة كرس فخارية مززة.

وتم خالل موسم عام 1984 عمل صيانة لعقادة الربج اجلنويب الغريب بطول 
مرتين وعرض 60 سم وسمك )40 سم( إضافة إىل ترميم السقوف املوجودة عند 
األربعة عن طريق  للبيوت  الداخيل  املمر  بناء جدار وعقادة  أعيد  الربج. كام  بوابة 
الدعامات الساندة. وسدت الفتحات الكبرية التي حصلت نتيجة اهلدم يف القسم 
الشاميل الرشقي من الضلع للقرص، مع بناء ستة أقواس خارجية كبرية. وإعادة بناء 
احلنايا التي تزين اجلدار من جهة املمر، فضاًل عن أعامل صيانة أخرى متفرقة. وقد 
التي  اهليأة  وتركز عمل  الزهرة.  عبد  السيد شاكر  املوسم  التنقيب هلذا  هيأة  ترأس 
ترأسها السيد مسن كاظم يف موسم عام 1985 يف الواجهة الشاملية الغربية، فتمت 
وُبِدئ  الغربية،  اجلهة  من  الشاميل  املدخل  يمني  عىل  تقعان  اللتني  القوسني  صيانة 
الرشقي  اجلدار  هدم  وتم  إليهام.  املشار  للعقدين  جماورين  آخرين  عقدين  بصيانة 
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بناء  إعادة  الكربى، وهيئت مستلزمات  الرحبة  يطل عىل  والذي  املعرض لالهنيار 
اخلاصة  واجلدار،  والوسطية  اجلانبية  الدعائم  صيانة  إكامل  إىل  إضافة  اجلدار،  هذا 
بالعقدين التاسع والعارش يف الركن الشاميل. فضاًل عن هدم بعض اجلدران والدعائم 

املتساقطة متهيدًا إلعادة بنائها، والبدء بصيانة أقواس عديدة أخرى)11(.

تكملة  عىل   1986 لعام  كاظم  مسن  السيد  ترأسها  التي  اهليأة  عمل  وتركز 
صيانة العقدين التاسع والعارش اللذين يقعان يف هناية الواجهة الشاملية الغربية، مع 
رفع اجلدار والدعامات إىل ارتفاع حوايل املرت فوق أرضية املمر العلوي هلذه الواجهة 
تسعة  من  تتكون  والتي  الكربى  الرحبة  عىل  املطلة  الرشقية  الواجهة  صيانة  ومتت 
عقود، وترتكز هذه العقود عىل دعامات أسطوانية الشكل، تعلوها التيجان وهذه 
الواجهة  املربع الشكل، ويبلغ طول هذه  الفريش  بالطابوق  التيجان والعقود مبنية 
املهندم واجلص وكانت  الدعامات واجلدار فمبنية باحلجر غري  أما  حوايل )33م(، 
من  فيها  الدفع  مستوى  اْلن  خطورة،  املناطق  أكثر  من  الصيانة  قبل  الواجهة  هذه 
)20–50 سم( من أعىل اجلدار من اخلارج عن أسس كام متت صيانة املجاز الكبري 
وبطول )17 م(. وصيانة البيت الشاميل الغريب حيث متت صيانة األجزاء املتهدمة من 
الواجهة الرشقية املتكونة من مخسة عقود والتي تطل عىل صحن البيت من الرشق، 
مع صيانة األجزاء الساقطة والدافعة من الواجهتني الشاملية واجلنوبية اللتني تطالن 
عىل صحن الدار، كام تم رفع اجلدار للواجهة الغربية وصيانة الغرف واألواوين مع 
التي تؤدي إىل اإليوانني الشاميل واجلنويب، وصيانة الدرج )السلم(  األقبية الضيقة 
الذي يقع يف الزاوية القريبة للبيت مع القبو الذي يعلوه، ورفع األنقاض املوجودة 

يف السطح وداخل األواوين. 



حصن األخيرض .. يف ضوء التحريات والتنقيبات والصيانة األثرية

560

أما يف البيت اجلنويب الغريب، فقد تركز عمل اهليأة عىل رفع األتربة واالنقاض 
الشاملية  الواجهتني  لكلتا  العليا  واألجزاء  الغربية  الواجهة  سقوط  نتيجة  املرتاكمة 
والرشقية، وإظهار األرضية األصلية لصحن البيت مع إظهار القواعد األربع التي 
عليها  تيجان  ووضع  الدعامات  هذه  بناء  إعادة  متت  وقد  الدعامات  عليها  ترتكز 

ووضع األقواس اجلصية وعقدها، كام متت صيانة الواجهة الرشقية للبيت)12(.
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...المبحث الثالث...
معالم الحصن

وباآلجر  واجلص.  باحلجر  مبني  البادية  وسط  يف  حصني  ضخم  دفاعي  بناء 
واجلص كذلك يف أقسام منه. وهو مستطيل الشكل حييط به سور طوله من الشامل 
إىل اجلنوب )175م( تقريبًا، وعرضه من الرشق إىل الغرب )169م( تقريبًا ويبلغ 
األربعة  األركان  يف  تقع  رئيسة  أبراج  أربعة  السور  يضم  )21م(  حوايل  ارتفاعه 
يتوسطه مدخل. وتوجد  برج كبري.  وقطرها )5م(، ويوجد يف منتصف كل ضلع 
عرشة أبراج يف كل ضلع، مخسة عن يمني الداخل ومخسة أخرى عن يساره. وبذلك 
يكون جمموع األبراج )48( برجًا، وقطر هذه األبراج )5.3م(. وتوجد بني برج 
وآخر حنايا ارتفاعها حوايل )5.10م( إىل مستوى املجاز الذي يقسم السور بعد 
هذا االرتفاع إىل جدارين، أحدمها داخيل يطل عىل ساحات احلصن، وآخر خارجي 
فيه حنايا داخلية ومزاغل لرمي السهام وما إىل ذلك من أمور القتال. وهذا املجاز 
بعرض مرتين. ويوجد يف كل زاوية من زوايا احلصن الداخلية سلم يتصل باملجاز 
واألبراج الرئيسة فيضمن الصعود والنزول بكل سهولة إضافة إىل سلمني متقابلني 
عىل جانبي املدخل. أما القرص فقد بني مالصقًا للضلع الشاملية من السور اخلارجي، 
وله سور خاص من اجلهات الثالث األخرى. هذا القرص مدعم بأبراج تقوم مقام 

سور داخيل، وفيام ييل مكونات القرص: 
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األسوار

 حييط بالقرص وسوره الداخيل سور من اللبن أضالعه خمتلفة األطوال ذو أبراج 
نصف أسطوانية وقد تدم معظمه. أما السور الداخيل فمبني باحلجر وأبعاده )175 
× 169م( وارتفاعه حوايل )18م( وسمكه حوايل )5.4م( يف كل ركن من أركانه 
جانب  عىل  التي  األبراج  وباستثناء  )5م(  حوايل  قطره  كبري  أسطواين  برج  األربعة 
أبواب هذا السور، هناك عرشة أبراج يف كل ضلع من أضالعه األربعة وبني هذه 
هذه  خترتق  برجني  كل  بني  عقدان  اجلدار  عن  برزت  دائرية  نصف  عقود  األبراج 
العقود من اخللف فتحات )مزاغل أفقية( عرضها )17سم( لرمي السوائل القاتلة 
عىل املهامجني وقت احلرب أما الواجهة الداخلية هلذا السور فمزينة بأقواس متشاهبة 

إال أهنا غري متناظرة مع األقواس اخلارجية.

والسور كله صلد حتى قمة األقواس ثم جموف بعدها عىل شكل ممر عرضه 
ويدور  أمتار  اخلمسة  حوايل  يغطيه  كان  الذي  القبو  حتى  وارتفاعه  املرتين  حوايل 
من  اخلارج  عىل  املطل  اجلدار  ويف  رقم2(  )صورة  اجلهات  مجيع  من  القرص  حول 
هذا املمر حنايا بيضوية الشكل كل حنية خامسة فيها باب يؤدي إىل غرفة صغرية 
داخل كل برج من أبراج السور أما احلنايا األربع الباقية ففي كل منها مزغل شكله 
اخلارجي يشبه السهم ومثل هذه املزاغل موزعة يف الغرف الصغرية املبنية يف األبراج 
أما اجلدار الداخيل هلذا املمر ففيه فتحات ذات عقود لإلضاءة والراجح أن ارتفاع 
األبراج بارتفاع اجلدران نفسه باستثناء أبراج األركان التي كانت أكثر ارتفاعًا عىل 

األغلب)13(.
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يزين  اجلدران  باقي  من  حفظًا  أحسن  بحالة  وصلنا  للسور  الشاميل  واجلدار   
اجلزء العلوي منه حنايا صغرية ذات عقود عىل هيأة حدوة الفرس تستند إىل أعمدة 

صغرية يرجح أهنا كانت تدور حول القسم العلوي من السور من مجيع اجلهات. 

العلوي من  املمر  إىل  يؤدي  الداخل سلم  السور من  زوايا  زاوية من  ويف كل 
الطولية  األقبية  أن  ترتفع بشكل مدرج. واملالحظ  بأقبية  السور وكل سلم مغطى 

املائلة غري موجودة يف بناء هذا القرص.

وفتحت يف وسط اجلدران األربعة للسور الداخيل مداخل متشاهبة عدا املدخل 
إىل  تؤدي  فكلها  األخرى  املداخل  أما  للقرص  الرئيس  بالبناء  يتصل  الذي  الشاميل 
الساحة املكشوفة واملحيطة بالقرص من جهاته الثالث: الرشقية والغربية واجلنوبية 

ومزودة ببعض التحصينات الدفاعية كاألبواب املنزلقة واملزاغل األفقية وغريها.

المدخل الرئيس

برج ضخم  كليهام  السور وعىل جزأيه  الشاملية من  اجلهة  املدخل يف  يقع هذا 
مستطيل الشكل ينفتح بابه عىل ممر مغطى بقبو عىل شكل سبعة عقود بينها فتحات 
تستعمل مزاغل لرمي السوائل عىل املهامجني وعىل كل من جانبي هذا املمر غرفة 
صغرية مظلمة ويف بداية هذا املمر فراغ يف اجلدار يمتد من األعىل إىل األسفل عىل 
اجلانبني يؤرش مكان جانبي الباب املنزلق الذي يغلق هذا املدخل ويزيد من حصانته 
الذي كان  املزالق  بقايا  املمر حفرة عىل كل من جانبيه لعلها  ونجد قبل هناية هذا 
يوضع خلف الباب ويؤدي هذا املمر إىل ساحة مستطيلة حول سقفها بواسطة قوس 
املستطيلة  الساحة  يمني  وعىل  الداخل  من  مضلعة  قبة  فوقه  أقيم  مربع  إىل  منبطح 
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ويسارها دهليز يفصل بناية القرص عن السور الداخيل. ويؤدي القسم األيمن من 
هذا الدهليز إىل مسجد القرص أما القسم األيرس فيؤدي إىل ما يسمى باملضيف. أما 

جنويب هذه الساحة فيؤدي إىل القاعة الكربى )البهو الكبري(.

البهو الكبير )القاعة الكبرى(

وارتفاعها  )7م(  وعرضها  )16م(  حوايل  طوهلا  القرص؛  قاعات  أكرب  وهو 
البناء وعىل كل من جوانبه اخلمسة جتويف ذو عقود مدببة قلقلة يف  بارتفاع طابق 
التجويف الشاميل الرشقي منها سلم يؤدي إىل الطابق العلوي كام يوجد سلم آخر 
يف التجويف اجلنويب الغريب يؤدي إىل الطابق نفسه )شكل 10-11( وكذلك الباب 
املداخل  بعض  يف  التجويفات  بقية  أما  القرص  مسجد  إىل  يؤدي  التجويف  هذا  يف 
فتؤدي إىل غرف مظلمة وقبو البهو يبدأ بربوز بسيط وحيدد بدايته حيث تبدأ عدة 
صفوف من حجر ترتفع عموديًا حوايل )80 سم( ثم تأيت بعد ذلك الصفوف من 
الطابوق صفت بصورة عمودية  من  أخرى  ويعقبه حلقات  أفقي  بوضع  الطابوق 
ويبلغ االرتفاع الكيل هلذا القبو حوايل )5.10م( مدخل البهو يقع يف اجلدار الشاميل 
بعض  مع  الشاميل  جلداره  مشابه  البهو  هلذا  اجلانبي  واجلدار  نوافذ،  ثالث  وتعلوه 
ذو  قبو  املكان  هذا  يف  يسقفه  حيث  كبري  دهليز  إىل  يؤدي  والباب  فيه،  االختالف 

قنوات تشبه القبو األول الذي يف شامل البهو.
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الدهليز الكبير

وعىل يمني أو يسار اخلارج من القاعة الكبرية دهليز كبري عريض مسقف حييط 
بام يسمى )ساحة الرشف( وقاعة العرش وملحقاتا حيث يكون من هاتني الوحدتني 
جمموعة منفصلة متامًا عن بقية أجزاء القرص هذا الدهليز مغطى بقبو نصف أسطواين 
مدبب قلياًل مبني بألواح من احلجر مصفوفة عىل شكل حلقات عمودية مائلة إىل 
القبو إضافة إىل  جهة واحدة وضياء يغمر هذا الدهليز من خالل أربع فتحات يف 

الفتحات األخرى من ساحة الرشف مع بعض األبواب املحيطة هبا.

المسجد

الشاميل للسور  القرص من اجلدار  الذي يفصل  الدهليز  الغريب من  القسم  ويف 
الداخيل بابان شكل كل منهام بسيط من اخلارج وعىل شكل قوس ذي سبعة فصوص 
من الداخل )شكل4( ويؤديان إىل مسجد القرص الذي يتكون من صحن مكشوف 
حتيطه أروقة من اجلهة اجلنوبية والرشقية والغربية وأكرب هذه األروقة اجلنوبية التي 
تنفتح عىل الصحن بخمسة عقود كام متتد بني اجلدران الرشقية والغربية، أما األروقة 
بواسطة  باجلدران  تتصل  وكلها  عقود  بثالثة  صحن  عىل  منها  كل  فينفتح  اجلانبية 

روابط خشبية ال تزال آثارها ظاهرة.

اجلنوبية  األروقة  أما  الزخارف  من  خاٍل  بسيط  قبو  اجلنوبية  األروقة  ويغطي 
ففي قبوها زخارف جصية مجيلة إذ قسم هذا القبو إىل عرشة أقسام بواسطة أرشطة 
مزينة بشكل معينات غائرة يف وسط كل منها ثالث دوائر صغرية ذات مركز واحد. 
التقاء  مل  ويف  )شكل5(  مربع  بشكل  مزخرف  رشيطني  كل  بني  املحصور  القبو 
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هذا القبو بكل من اجلدارين الرشقي والغريب شبه قبة ذات قنوات قائمة عىل حنايا 
مضلعة صغرية خمروطية الشكل تعترب أول أشكال احلنايا الركنية يف العامرة العربية 
اإلسالمية )شكل 6( ويف منتصف الضلع اجلنويب تقريبًا مراب جموف مغطى بحنية 

عليها بقايا جصية ال تدل عىل وجود زخارف سابقة.

المضيف

ويف القسم الرشقي من الدهليز الذي يفصل القرص من السور الداخيل الشاميل 
من  ويتكون  املضيف  اسم  عليه  أطلق  نسبيًا  الكربى  الدائرة  إىل  يؤدي  باب  يوجد 

صحن وغرفة من ثالثة طوابق.

الرحبة العظمى )ساحة الشرف(

ذات  بحنايا  مزينة  الداخلية  جدراهنا  الشكل  مستطيلة  مكشوفة  ساحة  وهي 
الواجهتني  ترتكز عقودها عىل دعامات مندجمة سبع حنايا يف كل من  عقود مدببة 
والدعامات  والغربية  الرشقية  الواجهتني  من  كل  يف  وتسع  واجلنوبية  الشاملية 
واجلدران كلها مبنية باحلجر، أما تيجان الدعامات والقسم العلوي من هذه احلنايا 
فقد بنيت باآلجر وفتحت فيها نوافذ ضيقة إلنارة الدهليز األعظم املحيط باملنطقة 
املركزية من القرص وتزين الفراغات بني بعض العقود زخارف حصريية ناجتة عن 
التفنن يف اختالف وضع قوالب اآلجر وهو ابتكار عريب جسد نضوجه وإبداعه يف 
منارة اجلامع النوري يف املوصل ويف أبنية أخرى كثرية. أما الواجهة اجلنوبية من هذه 
الرحبة فتتميز برشاقة دعائمها وارتفاع عقودها املدببة وقلة عمق حناياها ويتوسطها 
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إيوان ذو واجهة ترتفع عن مستوى اجلدار يف كل من جهتيه وهذه أول ظاهرة عامرية 
عرفت يف العامرة العربية اإلسالمية باسم )بشتاك(. 

قاعة العرش وملحقاتها

قاعة  العظمى  للرحبة  اجلنوبية  الواجهة  يف  وملحقاته  الكبري  اإليوان  يكون 
اآلجر  من  قبو  يغطيه  الشكل  مستطيل  فاإليوان  )شكل7(  القرص  هذا  يف  العرش 
تتصل به غرف عديدة اثنتان منها عىل كل من جانبيه سقفها قبو منخفض عن قبو 
اإليوان. ويف اجلهة اجلنوبية من اإليوان باب آخر يؤدي إىل قاعات أخرى ملحقة 
بقية  تفوقان  اإليوان  من  الغربية  اجلهة  غرفتي  أن  والظاهر  القرص.  من  اجلزء  هبذا 
غرف القرص أمهية جلامل أبنيتهام ولزخارفهام اجلصية الرائعة، والزخارف هذه عبارة 
عن مربعات ودوائر وزهرات وزخارف تشبه أسنان املنشار وحنايا مزدوجة يف كل 

منها )زخرفة السهم(. 

ام الَحمَّ

تم الكشف عن وجود محام كبري يف الطرف اجلنويب الرشقي لسور القرص أبعاده 
الدهليز  عىل  يفتح  مستطيل  باب  وله  الشكل  مستطيل  وهو  39م(،   × )90.9م 
الكبري وله جدران خاصة مبنية باآلجر والنورة ويتكون من أربع غرف وحوضني 
للامء وموقد )شكل 8(. يقع بني البيت اجلنويب من دور السكنى وبني قسم اخلدم 
ويقع مدخله يف الركن اجلنويب الرشقي من الرواق الكبري. حييط باحلامم جدار داخيل 
إضافة إىل اجلدران األساسية التي هي من أصل القرص، فهذا احلامم خاص بالقرص. 
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يف  يقع  داخيل  رئيس  مدخل  وله  والنورة.  الطابوق  من  مشيدة  الداخلية  وجدرانه 
الزاوية اجلنوبية الرشقية للرواق الكبري، وله مداخل فرعية أخرى. وقسم االستحامم 
يتكون من ثالث قاعات متداخلة، يؤدي إليه مدخل يف الضلع الغربية من املنتوع، 
والتصميم العام للحامم يشبه تصميم احلاممات التي شيدت يف العصور اإلسالمية.

ملحقا القصر

الرشقية  الداخلية  الساحة  يف  القرص  سور  داخل  أوهلام  ملحقان  القرص  هلذا 
ويطلق عليه أحيانًا اسم )دار األمري( وثانيهام يقع قرب الزوايا الشاملية الغربية من 

القرص خارج سوره الرئيس ويبعد عنه حوايل )13م(.

الملحق الداخلي )دار األمير(

يقع هذا امللحق يف الساحة الداخلية الرشقية بني بناية القرص وسوره الداخيل 
وال يتصل بجدرانه إال أن واجهته الشاملية متتد رشقًا وغربًا بحيث تالمس السور 

الداخيل من جهة وجدار القرص من جهة أخرى.

وختطيط هذه الزيادة يشبه إىل حد كبري ختطيط قاعة العرش املطلة عىل الرحبة 
من  وبصفني  مثمنة  بأشكال  مزينة  الشاملية  وواجهتها  الرشف(  )ساحة  العظمى 
احلنايا الصامء، وسط هذا امللحق مستو عىل الرغم من أن سقوف مجيع الغرف فيه 

مقببة بأقبية نصف أسطوانية )شكل 9(.
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الملحق الشمالي الغربي

يقع هذا امللحق خارج سور القرص إىل يمني الداخل من مدخله الشاميل ويتكون 
من صحن كبري إىل رشقيه ست غرف مسقفة بأقبية نصف أسطوانية وإىل غربيه جدار 
عىل امتداد اجلدار الغريب لسور القرص ومدعم بأربعة أبراج شاملية منها جموف داخله 
أخرى  غرف  ثامين  السابقة  الغرف  شاميل  وإىل  الربج.  قمة  إىل  يؤدي  حلزوين  سلم 
متصلة هبا شباك فوق كل من أبواب اجلهة الغربية ولعل هذا امللحق كان خمصصًا 

للحرس زيادة يف حتصني مدخل القرص )شكل 3(.

وبعد هذه النظرة عىل ختطيط القرص ومرافقه املختلفة نعود فنربز بعض العنارص 
العامرية والزخرفية فيه. وأهم العنارص العامرية التي استخدمت العقد املدبب الذي 
يدعى )العريب( والذي اعتمد البناء سواء يف بنائه لعقود املداخل واحلنايا أم يف بنائه 
األركان  يف  األقبية  تقاطع  املعامر  عالج  كام  سقوفه  هبا  غطى  التي  املختلفة  لألقبية 

بطريقة تدل عىل براعة وإتقان كبريين.

العمودية وعددها  املزاغل  القرص  بكثرة يف هذا  اعتمدت  التي  العنارص  ومن 
املنزلقة  األبواب  استخدام  إىل  إضافة   )188( وعددها  األفقية  واملزاغل   )328(
واملزالج وهي ما تالئم ذلك يف السور اخلارجي ويف الغرف والقاعات وزين بعضها 
بزخرفة السهام. ومن الظواهر العامرية املهمة يف هذا القرص ظاهرة )البشتاك( التي 
تعترب أقدم ظاهرة من نوعها يف العامرة العربية اإلسالمية ومن العنارص ذات األمهية 
بيت  قبو  نجدها عىل جانب  الركنية  احلنايا  القرص هي  هذا  نجدها يف  التي  البالغة 
الصالة يف املسجد والتي تطورت بعد ذلك وصار هلا دور كبري يف بناء القباب لتحويل 

القاعة املربعة التي تقام عليها إىل شكل أقرب إىل الدائرة ليالئم القبة ورقبتها)14(.
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ومل خيُل هذا القرص من الزخارف التي نفذها الفنان عىل جدرانه املختلفة بطريقة 
التفنن بأوضاع اآلجر ليخرج بزخارف حصريية مجيلة تعترب أقدم أنموذج قائم من 
الفنان زخارفه عىل اجلص بأشكال متعددة من  نفذ  العامرة اإلسالمية كام  نوعه يف 

بينها استعامل العنارص العامرية بصيغة زخرفية. 

المرافق

الشاملية  اجلهة  من  اخلارجي  للسور  مالصق  مستطيل  ضمن  املرافق  تنحرص   
االستقبال  وغرف  واملسجد  الرسمي  الديوان  وضمن  80م(   × )112م  وأبعاده 
وجمموعة الدور وغرف احلرس وما إليها. وهذه كلها جتتمع يف القسم الشاميل الذي 
يتكون من ثالثة طوابق يف جزأين: األوسط والرشقي يف حني يقع املسجد يف اجلزء 

الغريب منه، وهو مكون من طابق واحد.

القسم المركزي

حييط هبذا القسم رواق معقود يفصله عن باقي أقسام القرص، ويكون الوصول 
إليه من خالل مدخل يف منتصف الضلع اجلنوبية للديوان الكبري، ويقابله مدخل 
أبعاد قدرها  الشكل. ذات  الرحبة مستطيلة  الكربى. وهذه  الرحبة  إىل  يؤدي  آخر 
)33 م × 27 م(، تفتح عليها أربعة أبواب بواسطة الرواق الكبري. فاملدخل الشاميل 
املحيط هبذا  املجاز  الكبري، واملدخالن الرشقي والغريب يؤديان إىل  باإليوان  يتصل 
بـ  أما املدخل اجلنويب فيتصل مبارشة بام يعرف  القسم، ومنها إىل قسم احلريم)15(، 
)املابني(، والضلع الشاملية للرحبة أكثر ارتفاعًا من بقية األضالع. وتتألف الضلعان 
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الرشقية والغربية من جتاويف أو طوق، بنمط واحد، أما الضلع اجلنوبية فتتألف من 
فتحة كبرية تعد واجهة لإليوان الكبري.

اإليوان الكبير

مشيدة  أسطوانية  نصف  عقادة  تعلوها  ×6م(،  )75.10م  مستطيلة  قاعدة 
يدل  واجهتها  ومنظر  لالستقبال  املخصصة  القاعات  من  هبا عدد  اآلجر حييط  من 
وتتصل  العرش،  قاعات  عىل عظمتها ومجال تصميمها وكأهنا صممت عىل غرار 
الغربية. وهذه  الرشقية وقاعتان أخريان عىل اجلهة  قاعتان عىل جهته  هبذا اإليوان 
القاعات مستطيلة مساحة كل واحدة منها )10 × 65.4م( وتتميز هذه القاعات 
بسلسلة من العقود والزخارف اجلصية املختلفة وأمام اإليوان ساحة مستطيلة حتف 
هبا عدد من القاعات املخصصة لالستقبال ومنظر واجهتها يدل عىل عظمتها ومجال 
قاعتان  اإليوان  العرش. وتتصل هبذا  قاعات  تصميمها وكأهنا صممت عىل غرار 
القاعتان مستطيلتا  الغربية وهاتان  عىل اجلهة الرشقية، وقاعتان أخريان عىل جهته 
من  بسلسلة  القاعات  هذه  وتتميز  65.4م(.   ×  10( منهام  واحدة  كل  املساحة 
العقود والزخارف اجلصية املختلفة وأمام اإليوان ساحة مستطيلة حيف هبا عدد من 
القاعات، ويف منتصف الضلع اجلنوبية هلذه الساحة، يوجد مدخل يؤدي إىل الرواق 

الكبري الذي حييط بالقسم املركزي وتفتح يف هذا الرواق عدة أبواب.
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دور السكنى 

القسم  من  الرشق  إىل  اثنان  يقع  بعض  عن  بعضها  يستقل  بيوت  أربعة  وهي 
املركزي واالثنان اآلخران يقعان إىل الغرب من هذا القسم ويف كل بيت منها مدخل 
يقع يف الرواق الكبري. وتكاد هذه البيوت تكون متشاهبة من حيث التصميم والتناظر 
يف املوقع. ويتكون كل بيت من صحن مستطيل، وأضالعه ذات حنايا وتعلو هذه 
احلنايا أقواس تستند إىل دعامات، ويكون مدخل البيت يف احلنية الوسطية، وغالبًا 
التي  واملرافق  القاعات  وعدد  التصميم  يف  واجلنوبية  الشاملية  الواجهتان  تتشابه  ما 
بالطراز  شبيه  أصيل  عريب  طراز  وهو  األواوين  بنظام  البيوت  هذه  وتتميز  تضمها 

احلريي وال نجد له مثياًل يف العامرة الساسانية)16(.

بنيت بني األضالع الطويلة للدهليز الكبري وجدران القرص أربعة بيوت مستقلة 
ويؤدي إىل كل منها باب واحد من هذا الدهليز ماعدا البيت اجلنويب الرشقي الذي 
فيه باب ثاٍن يؤدي إىل خارج القرص داخل السور الداخيل وكل بيتني متقابلني من 

هذه البيوت متشاهبان.

يتكون كل من البيت الشاميل الرشقي والبيت الشاميل الغريب )شكل رقم10( 
واجلنوبية جمموعة من  الشاملية  تقريبًا عىل كل من جهتيه  الشكل  مربع  من صحن 
غرفة  وخلفهام  رواق  وأمامهام  جانبيتني  وغرفتني  أوسط  إيوان  من  تتكون  الغرف 
مستطيلة قد تكون مطبخًا لوجود أنابيب فخارية عثر عليها استخدمت مداخن عىل 

األغلب )شكل 11، 12(.

والراجح أن اإليوان األوسط يف هاتني املجموعتني كلتيهام استخدم لالستقبال 
والغرفتان اجلانبيتان للسكن وجمموعة غرف اجلهة الشاملية للسكن شتاء أما جمموعة 
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كال  يف  واإليوانني  الغرف  هذه  أقبية  وبني  الصيفي  فللسكن  اجلنوبية  اجلهة  غرف 
شكل  عىل  الواجهة  عند  ومفتوحة  القبو  طول  عىل  مسقوفة  فراغات  املجموعتني 
إىل  إضافة  البناء  مواد  يف  واالقتصاد  اجلدران  عىل  البناء  ثقل  لتخفيف  مجيلة  نافذة 

كوهنا عازاًل حراريًا يساعد عىل ثبات احلرارة داخل الغرف.

أما البيت الواقع يف كل من اجلهتني اجلنوبية الرشقية واجلنوبية الغربية فيختلف 
الصحن  جهتي  من  كل  عىل  غرف  ثالث  من  يتكون  أنه  يف  السابقني  البيتني  عن 
وخالية من الرواق الذي يتقدمها )شكل11( وبذلك أصبحت أوسع مساحة من 
اندثرت ومل  البيوت فقد  التي كانت تزين هذه  الزخارف اجلصية  أما  البيتني  غرف 
يبَق منها أثر، والظاهر أن تصميم هذه البيوت أثر يف بيوت مرص اإلسالمية يف عهد 
أمحد بن طولون إذ كشفت أطالل الفسطاط عن بقايا بيوت طولونية كان تصميمها 

ال خيرج يف أساسه عن التصميم املشار إليه يف هذا القرص )شكل13(. 

بيت الخدم

وهو بيت كبري يتألف من صحن مستطيل الشكل، مع ثامين قاعات، سقوفها 
وغرف  املركزي  القسم  خلف  املبنى  ووقوع  التصميم  وبساطة  وبأقبية  معقودة 
االستقبال، وعزلته عن دور السكنى اخلاصة بالعوائل، هي التي محلت عىل االعتقاد 

بأنه بيت خدم القرص.
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األبنية الخارجية

هناك أبنية تقع خارج احلصن، فهناك بناية تقع عىل يمني الداخل من املدخل 
الشاميل )الرئيس( مستطيلة )76م × 12م(، تتألف من سلسلة غرف ذات عقادات، 
وهناك جدار عىل امتداد الضلع الغربية للحصن، معزز بأربعة أبراج كأبراج احلصن، 
وتوجد ساحة مستطيلة )20.33م × 70.24م( تقع بني البناية املستطيلة القائمة 
عىل الضلع الشاملية، وسور ممتد عىل الضلع الغربية، وتوجد بناية صغرية يف اجلهة 

الشاملية الرشقية للحصن ويشبه تصميمها تصميم احلامم)17(.

قصر بني مقاتل )تلول األخيضر(

الطرف اجلنويب من بحر  السعودية يف  العربية  يصب وادي األبيض اآليت من 
بعض  الشاميل  الوادي  صفة  وحتت  العربية  للصحراء  الرشقية  احلدود  عىل  امللح 
التضاريس الرتابية املتموجة يف ميط قرص األخيرض العبايس يسميها العرب )تلول 
ال  أثري  حقل  معامل  اجليولوجي  التكوين  هذا  يف  وترتسم  )شكل14(  األخيرض( 
تكاد تلحظ وهو ذو أبعاد تبلغ حوايل )220 × 170م( ترتفع يف وسط هضبة مربعة 

الشكل )شكل15(.

قرص  شامل  مرتات  كيلو  ستة  بعد  عىل  الواقعة  األخيرض،  تلول  إىل  ينظر 
األخيرض، عىل أهنا صلة وصل هامة من الناحيتني التارخيية والعامرية بني فرتيت ما 
قبل اإلسالم واإلسالم املبكر. وقد نجح التعرف عىل هذه اخلربة وأمكنت مطابقتها 
مع قرص مقاتل )شكل16(. وينسب هذا القرص إىل مقاتل بن حسان حسب رواية 
ياقوت. وكان مقاتل من عشرية الشاعر املشهور عدي بن زيد، وكالمها من قبيلة 
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وعليهام  اخلربة  يف  وجدتا  صغريتان  لوحتان  وتشري  احلرية.  يف  املسيحية  العباديني 
إشارة الصليب وبقايا كتابات باللغة الرسيانية إىل معتنق صاحب القرص وعائلته. 
ويتوارد ذكر قرص بني مقاتل مرارًا منذ منتصف القرن السادس للميالد، ويبدو أنه 
كان يؤدي دورًا هامًا يف تلك املنطقة فعقمة بن عدي وعمرو بن هند كانا يذهبان 
معًا إىل الصيد، ومرة أتى حاكم احلرية النعامن الثالث إىل قرص مقاتل ومعه الشاعر 
الساسانيني كرسى  قبيسة مع ملك  بن  قيس  والتقى سيد احلرية  بن سامل،  احلارث 
الروايات جتعلنا نستنتج أن مدة إنشاء قرص  الثاين قبيل معركة ذي قار. وكل هذه 

مقاتل يمكن حتديدها عىل األغلب بحوايل منتصف القرن السادس للميالد.

تبدأ الكتابات اإلسالمية بالظهور عىل جدران القرص بعد زمن معني. وتم أيضًا 
الرئيس )شكل17(.  املبنى  بناء مسجدين صغريين خارج  للميالد  بعد عام 715 
وتقول الروايات إن خالد بن عبد اهلل القرسي قد مر بقرص بني مقاتل يف سنة 21هـ / 
739 م. بطريقه إىل هيت والرصافة يف سوريا. ويبدو أن الزخارف اجلصية املوجودة 
يف القسم الرسمي االحتفايل تعود مع غريها إىل هذه املدة )شكل18(، ومن املالحظ 
أن النامذج الزخرفية املستخدمة متطابقة مع بعض تشكيالت العرص األموي. كذلك 
تم حتديد ما وجد من زخارف وزجاج يف احلقبة األموية، وتعود النقود املعثور عليها 

إىل حقبة مطلع اإلسالم )شكل19(.

ويقول خرب تأرخيي آخر أن عيسى بن عيل عم أول خليفة عبايس أيب العباس 
الواقع إىل  السفاح أمر هبدم قرص مقاتل بغرض إعادة إعامره من جديد يف السهل 

اجلنوب منه: قرص األخيرض العبايس.
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بنيانه  يف  املركزية  األخيرض  تلول  هضبة  من  اآلن  حتى  عنه  كشف  ما  ويشبه 
احلصون والقرص الصحراوي التي سمحت أعامل املسح األثري املختلفة بمعرفتها. 
ونرى فيها البناء الرئيس مؤلفًا من سور خارجي حتصنه األبراج نصف الدائرية يف 
الداخل صفوف  إىل األسوار يف  املبنى. واستند  زوايا  دائرية يف  أرباع  ثالثة  وسطه 
جناحًا  موره  امتداد  عىل  نجد  مركزي  فراغ  حول  املتحلقة  الغرف  من  مزدوجة 
رسميًا مميزًا يتألف من صالة األعمدة التي يتلوها فراغ آخر ذو توجيه عريض وال 
يمكن يف هذه املرحلة من البحث بعد احلديث عام إذا كان هناك صاالت مشاهبة هلذه 

يف جهات الباحة األخرى )شكل20(.

أيضًا  املعامري، بل  بتشكيلها  الدائرية فمتميزة ليست فقط  أما صالة األعمدة 
بزينتها الزخرفية. وتقوم صفوف األعمدة بتقسيم الفراغ إىل ثالثة جمازاتا األقواس 
ويدعم طرفهام نصفا عمودين دائريني يربزان من اجلدار اخللفي للصالة ويقومان 
)60.4م(  الصالة  من  األوسط  القسم  جماز  ويبلغ  جدارين  بروزين  عىل  بدورهيام 
بينام يبدو باملقارنة عرض جمازي اجلناحني اجلانبيني البالغ )50.1م( ضيقًا نسبيًا. 
الباحة متامًا ذات املنسوب املنخفض  أما العمودان األوالن فيتوضعان عىل حدود 
الحقًا  تلتها  جدارية،  برسومات  املزينة  للصالة  الطويلة  اجلدران  كانت  قلياًل. 
زخارف جصية. أما اجلدار اخللفي للصالة فكان غنيًا بتشكيله املتميز من الرتاتب 
ذات  أيضًا  كانت  األعمدة  بني  الرابطة  األقواس  أن  كام  العنارص،  وبروز  عمق  يف 
اجلانبية والوسطى كانت  الظن أن األجنحة  الزخرفة اجلصية. وأغلب  أرشطة من 
سطح  عن  )8م(  سقفه  يرتفع  املركزي  اجلناح  جعلت  أسطوانية  بقبوات  مسقوفة 

األرض تقريبًا.
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يؤدي باب موضوع يف مور تناظر الصالة إىل غرفة خلفية توجد فيها باكية قليلة 
توجد  والذي  للباب  الداخيل  اجلانب  عدا  وفيام  اخللفي.  اجلدار  يف  مفورة  العمق 
عليه زخارف جصية، فإن ما تبقى من الغرفة خال من الزينة النافرة وال حيتوي سوى 

رسومات باألبيض واألسود.

الرئيس  البناء  أيضًا عن كشف جناح خدمي خارج نطاق  أسفرت احلفريات 
وتظهر صلته بالقرص من خالل الزخارف اهلندسية امللونة والبارزة)18(.

تعرض املبنى الرئيس املربع عىل مر األيام لعدة تغيريات ففي مرحلة بناء أوىل 
تم تشييد املبنى واستخدامه وذلك تنفيذًا لتصور موحد للمسقط والتشكيل. وبعد 
املنفذة عىل  املعامرية  التعديالت  واقترصت  املبنى عىل وظيفته  امللكية ظل  تغيري يف 
الذوق نحو نمط  الداخيل أظهر حتواًل يف  مظهره اخلارجي فحسب. لكن اإلكساء 
جديد حيث أضيفت زخارف جصية عىل األجنحة الرسمية وأعيد تلبيس القرص 
ويبدو  قلياًل.  الصالة  أرضية  مستوى  ورفع  أملس  بشكل  األعمدة  وتلبس  بأكمله 
الزمن  من  ملدة  فارغًا  وبقي  هذه  االستخدام  مرحلة  هناية  يف  هجر  قد  القرص  أن 
فقسمت  غريبة،  ودخلته وظائف  البناء  وظيفة  فقد طرأ حتريف عىل  ذلك  بعد  أما 
الفراغات الكبرية إىل سكنية صغرية حتتوي عىل مواقع للطبخ وأفران للتدفئة وحفر 
يف األرض للمؤونة وبعد هذه املدة هجر املوقع كلية وهدم بشكل كامل عن سابق 

قصد وتصميم.

الداخل  تشكيل  وإعادة  التشييد  مرحلتا  تنسب  أن  واملرجح  املنطقي  من 
للشخصية التارخيية التي سبق ذكرها نفسها، أي مقاتل بن حسان، أو بشكل أعم 
القرص إىل مأوى سكني مؤقت فربام يكون قد تم  أما حتويل  ألهل فجر اإلسالم. 
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من  االنتهاء  وبعد  األخيرض.  قرص  تشييد  عىل  يعملون  كانوا  الذين  العامل  إليواء 
أعامل بناء القرص اجلديد فقط أصبح وجود قرص مقاتل عىل مقربة منه وضمن جمال 

نظره مصدر إزعاج فتم هدمه عندئذ)19(.

النقوش الكتابية

خالل أعامل الصيانة األثرية التي جرت عىل حصن األخيرض تم العثور عىل 
باء  ألف  إىل  تعود  الكتابية  النقوش  وهذه  الغرف  إحدى  جدران  يف  كتابية  نقوش 
قبل  ما  إىل  املنطقة  بتلك  القاطنني  العرب  تاريخ  حتدد  والتي  الصفائية )شكل21( 
اإلسالم وتعود النصوص الصفائية إىل القرن األول قبل امليالد وقد استمر النص 
الصفائي حتى القرن الثالث بعد امليالد ومن املحتمل استمرار استعامل النصوص 

الصفائية حتى القرن اخلامس والسادس للميالد ولكن بنطاق ضيق.

ويتبني مما تقدم أن العرب الصفائيني استخدموا اخلط العريب القديم بداًل من 
أهنم  من  الرغم  عىل  بذلك  يتأثروا  مل  األنباط  أن  حني  يف  التدمري  اآلرامي  النص 

يعيشون يف مواطن هي أقرب إىل املناطق اجلنوبية)20(. 
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