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الهيئة المشرفة على المجلة
رئيس المركز الديمقراطي العربي
د .عمار شرعان
رئيس التحرير:
د .فاطمة الزهراء نسيسة
دكتورة بقسم العلوم االجتماعية-جامعة خميس مليانة ،الجزائر

رئيس التحرير التنفيذي:
د .سالم بن لباد
دكتور بقسم اللغة واألد العربي-جامعة البويرة ،الجزائر

مساعد رئيس التحرير:
د .محمود فتوح
دكتور بقسم األد العربي-جامعة الشلف ،الجزائر

أ .خالف دريس
جامعة الجزائر  ،02الجزائر

مستشار التحرير:
أ.د .أيمن محمد ميدان :دكتور بكلية دار العلوم-جامعة القاهرة ،مصر
أ.د .الغالي بن لباد :دكتور بقسم العلوم االجتماعية-جامعة تلمسان ،اجلزائر
د .محمد فتحي عبد الفتاح األعصر :جامعة الطائف ،السعودية
د .ليلى مهدان :دكتورة بقسم األدب العريب-جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر
د .نسيسة أمينة :دكتورة بقسم اهلندسة املعمارية-جامعة البليدة  ،02اجلزائر
د .أمال مقدم :دكتورة بقسم العلوم االجتماعية-جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر
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لجنة التحرير:
د .نوال بناي :دكتورة بقسم العلوم االجتماعية –جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر-
د .فوزية مصبايح :دكتورة بقسم العلوم االجتماعية-جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر-
د .أم الخير سحنون :دكتورة بقسم العلوم االجتماعية-جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر-
د .صادق حطابي :دكتورة بقسم العلوم االجتماعية-جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر-
د .يوسق بوزار :دكتور بقسم العلوم االجتماعية-جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر-
د .فاطمة زعيتر :دكتورة بقسم العلوم االجتماعية-جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر-
د .فاطمة الزهراء النباتي :دكتورة بقسم اللغة العربية –املركز اجلامعي مغنية ،اجلزائر-
جمال بلبكاي :دكتور جبامعة سكيكدة ،اجلزائر
هبري فاطمة الزهراء :أستاذة جبامعة تلمسان ،اجلزائر

رئيس اللجنة العلمية:
عمار ساسي  :أستاذ التعليم العايل كلية اآلداب جامعة البليدة  ،02اجلزائر

اللجنة العلمية واإلستشارية:
حاجي دوران :أستاذ التعليم العايل جبامعة آيدين إسطنبول ،تركيا
أيمن محمد ميدان :أستاذ التعليم العايل بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ،مصر
عبد الكريم سعيد المدهون :أستاذ التعليم العايل جبامعة فلسطني ،فلسطني
الغالي بن لباد :أستاذ التعليم العايل كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة تلمسان ،اجلزائر
حسام العفوري :أستاذ التعليم العايل باجلامعة العربية املفتوحة ،األردن
عمار ساسي :أستاذ التعليم العايل كلية اآلداب جامعة البليدة  ،02اجلزائر
علي جبار الشمري :أستاذ التعليم العايل بكلية االعالم بغداد ،العراق
أشرف محمد زيدان :أستاذ التعليم العايل يف الدراسات اإلسالمية والتنمية جبامعة ماليا ،ماليزيا
حافظ المغربي :أستاذ التعليم العايل بكلية دار العلوم جامعة املنيا ،مصر
ذهبية أوموسى :أستاذ التعليم العايل كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة البليدة  ،02اجلزائر
خالد كاظم حميدي :أستاذ التعليم العايل كلية اآلداب جامعة النجف ،العراق
عبد الفتاح محمود إدريس :أستاذ التعليم العايل جبامعة األزهر بالقاهرة ،مصر
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جمال مجناح :أستاذ التعليم العايل بكلية اآلداب واللغات جامعة املسيلة ،اجلزائر
فاطمة الزهراء نسيسة :دكتورة بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر
زين العابدين سليمان :دكتور مبركز املوىل إمساعيل للدراسات واألحباث مكناس ،املغرب
جالل حسن حسن عبد اهلل :دكتور بكلية االقتصاد ،حقوق املنصورة ،مصر
عبد المطلب إيشيدان :دكتور جبامعة أنقرة يلدرم بايزيد ،تركيا
ليلى مهدان :دكتورة بكلية اآلداب واللغات جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر
محمود فتوح :دكتور بكلية اآلداب والفنون جامعة الشلف ،اجلزائر
محمد أحمد محمد حسن مخلوف :دكتور بكلية اللغة العربية بأسيوط جامعة األزهر ،مصر
سالم بن لباد :دكتور بكلية اآلداب واللغات جامعة البويرة ،اجلزائر
سمية قندوزي :دكتورة بكلية اآلداب واللغات جامعة اجلزائر  ،02اجلزائر
فاطمة الزهراء ضياف :دكتورة بكلية احلقوق واآلداب جامعة بومرداس ،اجلزائر
مريم بابو :دكتورة بكلية اآلداب واللغات جامعة سعيدة ،اجلزائر
طه حميد حريش الفهداوي :دكتور بكلية اإلمام األعظم جامعة بغداد ،العراق
خالد بن غازي الدلبحي :دكتور بكلية الرتبية جامعة شقراء ،السعودية
فايزة حريزي :دكتورة بكلية احلقوق واآلداب جامعة بومرداس ،اجلزائر
المختار علة :دكتور بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة اجللفة ،اجلزائر
سام وليام :دكتور بكلية اآلداب جامعة حلب ،سوريا
محمد مكي :دكتور بكلية اآلداب واللغات ،جامعة املدية ،اجلزائر
محمد فتحي عبد الفتاح األعصر :جامعة الطائف ،السعودية
مولوجي قروجي صورية :دكتورة مبركز البحث يف األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية ،اجلزائر
محمود خليف خضير عبيد الحياني :دكتور بكلية الرتبية جامعة املوصل ،العراق
أرزقي شمون :دكتور بكلية اآلداب واللغات جامعة جباية ،اجلزائر
عبد القادر لباشي :دكتور بكلية اآلداب واللغات جامعة البويرة ،اجلزائر
جميلة ملوكي :دكتورة بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة تيارت ،اجلزائر
محمد الصديق بغورة :دكتور بكلية اآلداب واللغات جامعة املسيلة ،اجلزائر
زينب قندوز غربال :دكتور باملعهد العايل للفنون واحلرف ،جامعة القريوان ،تونس
نعيمة بن علية :دكتور بكلية اآلداب واللغات جامعة البويرة ،اجلزائر
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نصيرة شيادي :دكتورة بكلية اآلداب واللغات جامعة تلمسان ،اجلزائر
رشيدة بودالية :دكتورة بكلية اآلداب واللغات جامعة البويرة ،اجلزائر
بوخدوني صبيحة :دكتورة بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة البليدة  ،02اجلزائر
أحمد حسن إسماعيل الحسن :دكتور بقسم اللغة العربية اجلامعة اهلامشية ،األردن
عبد العالي السراج :دكتور مبركز املوىل إمساعيل للدراسات واألحباث يف اللغة واآلداب والفنون مكناس ،املغرب
كريمة الرفاعي بوعثمان :دكتورة باملعهد العايل للفنون واحلرف جامعة القريوان ،تونس
يوسف بوزار :دكتور بقسم العلوم االجتماعية جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر
عيشاوي وهيبة :دكتورة بقسم العلوم االجتماعية جامعة البليدة  ،02اجلزائر
مجاني باديس :دكتور بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة باتنة ،اجلزائر
كمال علوات :دكتور بكلية اآلداب واللغات جامعة البويرة ،اجلزائر
الطاهر غراز :دكتور بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة جيجل ،اجلزائر
طالل بن أحمد بن شداد الثقفي :دكتور بالكلية اجلامعية برتبة ،جامعة الطائف ،السعودية
نذير بوحنيكة :دكتور بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة الطارف ،اجلزائر
بن عطية كمال :دكتور جبامعة اجللفة ،اجلزائر
سميرة مالكي :دكتورة جبامعة وهران  ،02اجلزائر
آمنة شنتوف :دكتورة جبامعة تلمسان ،اجلزائر
ضياء غني العبودي :دكتور جبامعة ذي قار ،العراق
عبد الكريم حمو :دكتور مبركز البحث يف االنثروبولوجيا وهران ،اجلزائر
محمد بوعالوي :دكتور جبامعة املسيلة ،اجلزائر
زهراء خالد سعد اهلل محمد العبيدي :دكتورة جبامعة املوصل ،العراق
كريم كاتب :دكتور جبامعة التكوين املتواصل ،اجلزائر
مصطفى عبيد :دكتور جبامعة املسيلة ،اجلزائر
حفيفي رتيبة :دكتورة جبامعة مخيس مليانة ،اجلزائر
جمال بلبكاي :دكتور جبامعة سكيكدة ،اجلزائر
األستاذة قورشال العونية :جامعة معسكر ،اجلزائر
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التعريف بالمجلة:
جملة "الدراس ا ا ا ا ا ااات الثقافية واللغوية والفنية" دورية علمية دولية أكمة ،تص ا ا ا ا ا اادر عن أملانيا ،برلني عن املركز العريب الد قرا ي
وتعىن بنشر الدراسات والبحوث يف التخصصات التالية:
 .1األنثروبولوجيا والعلوم االجتماعية
.2اللغات والرتمجة واآلداب والعلوم االسالمية
.4العلوم الفنية وعلوم اآلثار
وكل الدراسات اليت هلا عالقة بالتخصصات السابقة.
تعىن اجمللة بالبحوث والدراسات االكاد ية الرصينة اليت يكون موضوعها متعلقا جبم يع جماالت علوم اللغة والرتمجة والعلوم
اإلسالمية واآلداب ،والعلوم االجتماعية واإلنسانية ،وكذا العلوم الفنية وعلوم اآلثار ،للوصول اىل احلقيقة العلمية والفكرية
املرجوة من البحث العلمي ،والسعي وراء تشجيع الباحثني للقيام بأحباث علمية رصينة.
مقاييس وشروط النشر:
ختص البحوث املرسلة اىل اجمللة اىل جمموعة من الشروط تتمثل فيما يلي:
 .1جيب أن تتوفر يف البحوث املقرتحة األصالة العلمية اجلادة وتتسم بالعمق.
. 2على ص ا اااحب البحث كتابة إمسو وعنوانو االلكرتوا واجلامعة والبلد الذي ينتمي اليو أس ا اافل عنوان البحث ،مع إرفاق س ا اارية
ذاتية وتكون يف صفحة خاصة ضمن البحث.
.3ترتب اهلوامش حتت كل ص ا ا ا اافحة ويف هناية املقال ترتب املراجع حس ا ا ا ااب الطرق املنهجية املتعارف عليها ووفقا للتس ا ا ا االس ا ا ا اال
العلمي املنهجي.
.4ترفق املقاالت مبلخص ال يتجاوز  10أسا ا ا ا ا ا ااطر باللغة العربية ويرتجم امللخص اىل اللغة اال ليزية أو العكس مع التطرق اىل
الكلمات املفتاحية .والكلمات املفتاحية تكون بينها فاصلة .وكذلك كتابة العنوان باللغة العربية واال ليزية.
.5حجم البحث ال يقل عن  10صفحات وال يزيد عن  15صفحة.
.6تكتب املقاالت حبجم  16بصا ا اايغة  Traditional Arabicبالنسا ا اابة للم وحبجم  12بصا ا اايغة Times New
 Romanبالنس ا اابة للهوامش ،أما بالنس ا اابة للغات األجنبية األخر يكون حبجم  12بص ا اايغةTimes New Roman
بالنسبة للم و 10بالنسبة للهوامش وبنفس الصيغة.
.7إرفاق البحث مبلخص باللغتني العربية واال ليزية.
.8على البحوث املقرتحة أن تراعي القواعد املنهجية والعلمية املتعارف عليها.
. 9ترسل املقاالت املقرتحة هليئة أمانة التحرير لرتتيبها وتصنيفها ،كما تعرض املقاالت على اللجنة العلمية لتحكيمها.
.10جيب أال يكون املقال قد سبق نشره أو قدم اىل جملة أخر .
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.11ترسل املقاالت اىل الربيد االلكرتوا للمجلة.
.12متتلك اجمللة حقوق نشر املقاالت املقبولة وال جيوز نشرها لد جهات أخر اال بعد احلصول على ترخيص رمسي منها.
. 13ال تنشر املقاالت اليت ال تتوفر على مقاييس البحث العلمي أو مقاييس اجمللة املذكورة.
.14حتتفظ اجمللة حبق نشر املقاالت املقبولة وفق أولوياهتا وبرناجمها اخلاص.
.15البحوث اليت تتطلب تص ا ا ا ا ااحي أو تعديل مقرتحا من قبل جلنة القراءة تعاد اىل أص ا ا ا ا ااحاتا إلجراء التعديالت املطلوبة قبل
نشرها.
.16أال تكون البحوث املرسلة مستلة من مطبوعة ،او جزء من أ روحة.
 .17أن تتضمن البحوث املرسلة على قائمة املراجع تدرج يف األخري.
.18ختضع كل البحوث املقرتحة للتحكيم العلمي املزدوج من رف جلنة القراءة وبسرية تامة ،حبيث:
 حيق للمجلة اجراء بعض التعديالت الشكلية الضرورية على البحوث املقدمة للنشر دون املساس مبضموهنا. يقوم الباحث بتصحي األخطاء اليت يقدمها لو احملكمني يف حال وجودها وإعادة ارساهلا للمجلة.لغات املقاالت :العربية ،واألمازيغية ،الفرنسية ،اإل ليزية ،األملانية ،اإلسبانية ،اإليطالية ،والروسية..19املراجع واهلوامش تكتب بالطريقة التالية:
إسم ولقب الكاتب ،عنوان الكتا  ،الطبعة ،دار النشر ،بلد النشر ،سنة النشر ،الصفحة.مهام إدارية:
يرسل الباحث تعهد يبني فيو عدم نشر املقال يف أي جهة أخر  ،أو أخذ من مؤلف نشره سابقا.ترسل إدارة اجمللة للباحث اشعار باستالم املقال.البحوث املرسلة للمجلة ال ترد ألصحاتا سواء نشرت او مل تنشر. تسلم إدارة اجمللة للباحث الذي قبل مقالو وعد بالنشر بعد القرار اإلجيايب من رف احملكمني.متن جملة لصاحب املقال نسخة إلكرتونية من عدد اجمللة الذي يتضمن مقالو.ترسل البحوث املقدمة للنشر عرب:البريد االلكترونيculture@democraticac.de :
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افتتاحية العدد
احلمد هلل الذي خلق االنسان وعلمو البيان ،والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل أمد صلى اهلل عليو وسلم املفضل
باللسان ،صاحب الفصاحة والبيان ،إمام املرسلني وخامت النبيني ،وعلى آلو وأصحابو أمجعني وم اهلد ومصابي الدجى إىل
يوم الدين ،وبعد:
فقد دأبت أسرة حترير جملة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية كعادهتا بكل حزم وعزم وجد السري قدما حنو األفق بتحقيق هدفها
األمسى واألنبل بنشر البحوث العلمية اليت تتسم باجل ّدة ،وذلك من خالل احلرص التام على تل ّقف املقاالت اجلادة والبحوث
التأصيلية والتأسيسة واجلديدة وفق املعايري العلمية املعمول تا يف األحباث األكاد ية اليت تتميز مبستو رفيع وعميق للنهوض
مبستو البحث العلمي.
يطل علينا العدد السادس لشهر أفريل حامال جبعبتو جهدا متنوعا من البحوث القيمة تناولت خمتلف املوضوعات اللغوية والفكرية
والثقافية ،موزعة بني العلوم االنسانية واالجتماعية ،منها الدراسات املتعلقة بالبالغة القرآنية من حتديد :وظيفة التحليل البالغي
يف التفاسري البيانية ،وعلوم اللسان يف التفسري البالغي ،وخطاب اجملاز يف كشاف الزخمشري ،والبالغة العربية يف دراسة حجاجية
االستفهام التقريري يف مناظرة عمر بن عبد العزيز للخوارج ،وسجل كذلك حضور الطب يف خمطو ات العرب املسلمني القدامى،
وكان التشكيل الصويف كذلك حاضرا يف جتربة العراقي شاكر حسني آل سعيد ،ودراسة الطرقية الصوفية املغاربية واجملتمع ،أما
نصيب الدراسات اللغوية فكان هلا احلضور يف القراءة التأويلية للنصوص الرتاثية واحلداثية ،أما خبصوص الدراسات االجتماعية
فقد اهتمت بتحديد وتعريف النوع االجتماعي ومقارباتو ،وكذلك عاجلت املنهج الرتبوي يف فكر مجال الدين القامسي ،والزواج
العرقي يف اململكة املتحدة ..،وغريها من االجتهادات.
وما هذا التنوع واالختالف يف البحوث والدراسات إال استجابة ألهداف اجمللة اليت ترمي إىل حتقيقها تدف ارضاء القارئ
واالرتقاء بالبحث العلمي مبختلف البحوث الرصينة اليت ختضع للمعاجلة واالنتقاء يف جمال الدراسات اللغوية والثقافية والفنية.
يف األ خري أتقدم بالشكر اجلزيل إىل الزمالء أعضاء هيئة التحرير واللجنة العلمية احملكمة ألحباث هذا العدد ،على ما قدموا من
جهود مميزة إلخراجو إىل النور يف أتى حلة وأحلى مادة حىت يستفيد منو القارئ ،وإا أتطلع إىل جهد إضايف يف العطاء والقيمة
والتواصل العلمي واحلضور األكاد ي يف أعداد اجمللة القادمة ،حىت يُعطى هلا االستمرارية والتميز والرقي إىل مصاف العاملية يف
السنوات املقبلة حبول اهلل تعاىل .واهلل من وراد القصد
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Créativité Scientifique
Scientific Creativity
Dr. Younes BENMAHAMMED (Université de Msila)

:ملخص
 وذلك بطرق بند.يتطرق مقالنا إىل كيفية البحث العلمي من اجل اخللق األصيل يف العلوم اإلنسانية والصلبة على حد سواء
 سنحاول اإلجابة إذن ببعض. ووصف جلو االكتشاف واإلبداع من جهة أخرى،إشعال فتيل اخللقية عند البحاثة من جهة
 كيف نبدع يف: والسؤال املطروح هو.العناصر املعينة على فقه النفسية والروح البشرية يف عملية ابتكارها وخلقيتها التجديدية
العلوم (اإلنسانية والصلبة)؟
.منهجنا وصفي حتليلي نقدي مجاع للشتات بتشخيص للوضعيات وربطها مع بعض
. الروح احلرة، العقل، النقد، اجلو، اخللقية:الكلمات المفتاحية
Abstract:
Our paper treats the scientific creation problematic in all fields of human beings and
nature. We try to understand the human functioning especially concerning the discovery
process. So, how can mankind create in science?
Our methodology is descriptive, critic and analytic with an overview vision supervising
the details.
Keywords: Creativity, critic, reason, free spirit.
1. Introduction :
Dans ce qui suit nous parlerons du déclenchement du processus de découverte et de
création en premier lieu, puis en second lieu nous traiterons du climat de création, pour
enfin appréhender l’esprit humain dans sa quête de nouveaux exploits scientifiques allant
crescendo.
2. Initialisation du Processus Créatif :
Il est essentiel d’élucider le point de démarrage de la Création appelée communément
l’Intuition dans son acception philosophique lui conférant le pouvoir de la connaissance
directe même sans explication ni argumentation, ce qui est entièrement acceptable avec
l’impérieuse condition de la faire suivre directement, avec plus ou moins de temps selon
les capacités et eu égard aux différentes circonstances de la vie de l’Homme Créateur et
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Artiste, de la Lumière explicative et de l’étayer avec les preuves irréfutables grâce à leur
clarté et simplicité distinctive(s). Ainsi, voit-on se joindre impérativement l’Intuition
directrice au début à la Maîtresse Création/créativité Raisonnante afin de constituer
royalement et superbement la Véritable Science fondée sur la Raison Noble et Sacrée.
Ceci dit, il existe d’autre part une autre signification de l’intuition en dehors du domaine
honorifique de la Sainte Philosophie, à savoir la première idée qui passe par l’Esprit
humain en vue d’être ensuite confirmée ou infirmée par le Raisonnement Scientifique
avec tout ce qu’il possède d’abord de volet Théorique Dirigeant et d’aspect Pratique
Expérimental exécutant. Revient de plus la question du Labeur & du Génie au sens où
l’un n’exclut jamais l’autre vu que rien ne vient du néant et tout est le couronnement
heureux de l’Effort et le produit mérité du travail !!!! Car, bien que le Génie soit par
définition un don naturel et une capacité personnelle intrinsèque chez l’individu à des
degrés très différents, il est proportionnellement distribué par la Nature aux Hommes
selon leur(s) prédisposition(s) respectives, ce qui nous fait dire avec assurance complète
que le Travail et l’Effort sont à l’origine de tout don naturel originel et de son exploitation
et perfectionnement au fil du temps. En d’autres termes, autant le don est mérité dès
l’origine autant il est suivi méritoirement du Labeur Créatif puisque rien n’est né du néant.
Faisons remarquer cependant que maints dons et nombreuses aptitudes personnels font
l’objet d’un grand, large et long gâchis dans les mains de gens ordinaires, et stagnés se
plaisant dans leur nonchalance mortifère et se contentant du peu intellectuel qui n’est en
rien une humilité ni une dignité personnelles. A l’opposé se logent le vrai génie et l’effort
perspicace [Henri Poincaré (le marchepied & la falaise) ; Schrödinger (vacances méritées
et fulgurance et rapidité de la trouvaille de l’équation de l’onde ; Paul Dirac (marche de
dimanche –weekend- en attente du lundi pour réviser Les parenthèses de Poisson]
Il est utile et agréable d’ajouter à ce qui a été dit plus haut la question du Chaos où
l’imprédictibilité individuelle est de rigueur et le résultat final n’est pas garanti qu’en
forme de « probabilités précises » (Physique Quantique) !!! ??? C’est-à-dire que suivant
cette vision des choses (dans la Science en général) l’Homme ne peut prédire avec
exactitude les phénomènes futurs en s’adossant à des Lois et maximes Universelles
Déterministes, en se satisfaisant uniquement du cas ou du résultat global et final (la
Théorie du Chaos). Similaire à cela est l’affaire de l’Approximation (en général) en
mathématiques en particulier pour les domaines appliqués (mathématiques appliquées)
versus la pure mathématique décrivant et expliquant tout en prouvant dès les tout premiers
principes en bloc et en détail. Notre position est d’autant plus claire que notre
raisonnement prouvé sur le terrain en son temps le raffermit sans oublier les fondements
théoriques essentiels qui assurent fécondité et richesse en résultats (théoriques) &
empiriques grâce à la simplicité des fondements et à la clarté rigoureuse et à la distinction
limpide des BASES PRIMAIRES et ORIGINELLES : les deux approches et méthodes
sont donc acceptées à condition de mettre la pure mathématique (Théorie) bien au-dessus
et incomparablement supérieurement en premier par rapport aux applications
mathématiques et autres. En conséquence, sont jalousement préservés le profit
pragmatique tiré de l’approximation & la Transcendance théorique supervisant la pratique
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pour l’encadrer, la légitimer et enfin la dépasser antérieurement –par définition- et
postérieurement, bien entendu non aléatoirement mais avec argumentations, preuves,
explications, en toute clarté et distinction de vue depuis le tout premier et initial point
de départ. Enfin, il ne faut en aucun cas omettre, négliger ou nier –ce qui est trop grave !!!la Primauté de la Raison Ultime et Indépendante qui oriente, consolide et facilité la
Compréhension de l’Existence (Univers et Homme) ; autrement dit, la Science Noble et
Vraie ne peut être bâtie que sur la Clarté Distincte et la Simplicité Féconde qui ouvrent
loyalement, honnêtement et rigoureusement la voie libre et responsable à la Description,
l’Explication, et l’Argumentation Convaincante –du moins si suffisante et infiniment
ouverte-. La Créativité et l’Innovations ne font que suivre nécessairement pour monter
crescendo vers les Hauteurs de la Nouveauté et les Cimes du Renouveau frais et sans fins.
Notons aussi que les idées se superposent et se bousculent –parfois violemment- pour à
l’arrivée se singulariser et se spécifier à la faveur du travail intelligent du repos mérité du
cerveau humain, ce qui résulte enfin dans la simplification et la spécification en détail
de la Loi Universelle ou du moins de la théorie/théorème. Comme si tout se trame sur
l’Effort Humain en puissance & en action et se centre autour de l’Intellect Humain
spirituel qui est bénéfique au corporel attendu que le moral ne fait que faire jouir le
physique sans entrer avec lui en conflit ni être avec lui en contradiction, loin s’en faut !!!
Il en est de même de l’apprentissage intelligent et critique des Connaissances, diverses
connaissances, au sens où l’accumulation globale et sommaire des informations au début
s’effectue par « réflexion inconsciente & mémorisation rationnelle » sans forcément
s’atteler à la critique minutieuse ni à l’apprentissage par cœur bien que l’Esprit s’y mette
et s’en donne à cœur joie !!! Cela aidera beaucoup le cerveau d’abord à bien suivre le
raisonnement sans se soucier trop des technicités jusqu’aux équations elles-mêmes dont
l’importance est bien sûr cruciale en tant que concrétisation des Grandes Idées et
Réalisation de Principes Universels qui ne peuvent en vérité être totalement et en détail
compris sans la mise en œuvre idéelle et pratique de ces mêmes Beaux Principes et Lois
Universels que le Génie Absolu voit de loin en bloc et en détail du Haut de son Règne
Superbe tellement bien mérité et si bien travaillé. En outre, les renseignements
généralement nouveaux prennent du temps à mémoriser et demandent de l’énergie à
apprendre par cœur ce qui oriente l’Esprit dans sa quête effrénée de la vérité mais sous le
Joli Principe de la Moindre Action & le moindre Temps (le Minimum), vers
l’optimisation des énergies pour ne les exploiter à plein régime qu’au service de l’Analyse
créative après la collecte des données revenant dans le cadre de l’apprentissage, cependant
non sans questionnements implicites et explicites en attente de la clarification absolue et
détaillée tant que la Lumière de la Raison Sublime est en marche et vu que le Soleil de
l’Idée Première contenant à vrai dire et en effet en elle les germes de l’explication en
équations qui n’est en fait que le corollaire qui ne tarde jamais ni rate le rendez-vous
inventif et créateur sous la houlette de la Sainte Philosophie Rationnelle. Ainsi,
l’Inconscient du Génie en particulier (et de l’Homme en général) sera au service heureux
du Conscient Créatif sans s’épuiser dans la mesure où le temps et les aptitudes géniales
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(du génie) sont sans prix !!! Cela donne lieu donc à la stratification des degrés
d’Intelligence et de Capacité de Création chez les Hommes comme suit :
1/L’Idée Originale et Géniale du Créateur sous forme de Grand Principe Universel mis à
part le détail équationnel de la Loi.
2/La Mise en Equation de la Maxime Idéelle.
3/L’Exploitation pratique par les Ingénieurs de ces mêmes Hauts Principes et leurs
conséquences immédiates/médiates (Equations) dans tous les domaines possibles de la
vie humaine.
Revenons-en maintenant à la question de l’Innovation réelle et au processus d’Inventivité
Originale incarnant le vrai Renouveau Intellectuel pas dans le retour stupide aux sources
et en aucun cas, mais au contraire dans la Critique sans ménage et dans le questionnement
sans détour de ces mêmes principes fondateurs de telle ou telle science pour ensuite
n’accepter que le Bon fondé en Raison Sainte et rejeter le mauvais pas en silence mais
criant la Vérité et déclamant le Bon Sens qui ne tremblent ni chancellent jamais !!! Dans
cette optique de recherche scientifique basée sur la Sacrée Philosophie, il ne reste à
l’Homme Réformateur par excellence que la perpétuelle Nouveauté Créatrice et s’il
adopte selon les préceptes rationnels tel ou tel Idée ancienne ou remontant aux origines
lointaines, ce n’est qu’en l’adaptant aux circonstances du moment en compréhension
(Théorie) et en Pratique, en guise de libération et d’affranchissement de son Esprit de
toute tutelle morbide de quelque ordre que ce soit !!! Puisque à vrai dire le Renouveau ou
les Renouveaux ne passent que par la Création Originale sans rumination ni rabâchage ;
voilà ce qui concrétise et réalise en profondeur l’établissement de la Civilisation de
l’Homme dans et à travers et grâce à l’Etat de l’Homme pour l’Homme.
Dans le même sillage de prise de hauteur, on trouve l’Astronomie dans sa haute splendeur
et hauteur splendide, elle, qui ouvre la voie de l’Inconnu réjouissant et nous fait vivre
dans les Horizons larges et infinis de l’Univers beau et harmonieux, pour traiter avec
ouverture, profondeur, magnanimité et largesse le monde terrestre de la vie quotidienne
de l’Homme dans son Etat noble d’Homme, sans négliger le sens sans pareil de la
Découverte Scientifique Encyclopédique quoique parfois débutant avec « la
spécialisation globale » ou « la spécialisation ouverte ». Car, la vue de l’ensemble
universel (de l’Univers) donne vraiment des ailes inventives à l’Homme libre assoiffé de
Savoir et avide de Connaissance sur son chemin large et infini de curiosité humaine créant
de la joie et du bonheur à tout le Genre Humain via la Création et l’Esprit de Découverte.
Ceci est d’autant plus vrai que les Mathématiques sont la toile de fond de l’Astronomie
l’encadrant, la gérant et l’orientant vers des cieux plus sûrs et plus libres sans interruption
…
Il est utile et fondamental de dire un mot très clair de la division des Sciences en branches
qui est en soi un procédé intellectuel et rationnel fructueux visant à faciliter le traitement
et la compréhension des diverses filières loin de toute ambiguïté et de toute confusion, à
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condition que soit de rigueur l’Esprit Encyclopédique rassembleur qui ne perd point de
vue le lien universel qui relie les différentes catégories scientifiques au sens large du
terme. Il s’ensuit que des branches très proches peuvent faire l’objet d’un découpage,
encore une fois bénéfique en soi (rationnel) et en pratique, néfaste tant qu’il isole les unes
des autres sans aucun rapport dans un simulacre de respect des compétences qui nuit en
fait à la capacité intellectuelle globale au profit de la créativité dans tous les domaines par
le truchement des passerelles solides épistémologiques et techniques également entre ces
mêmes-filières ne trouvant pas de réel sens ni de véritable explication qu’au sein de la
Vision d’ensemble ; c’est bel et bien le cas par exemple de la Physique et de la Chimie
(unité & différence) qui ne forme qu’un seul champ physique malgré la séparation
consistant à assigner à la physique la description des atomes et des molécules et à réserver
à la chimie les relations donc les lois régissant ces atomes et molécules, bien que le
physicien ne soit pas étranger à cette quête s’intéressant aussi aux Lois et aux liens établis
entre ces corpuscules, liens d’ailleurs généraux entre les atomes et particuliers au-dedans
du seul atome ou ce qu’on est convenu d’appeler en physique les particules fondamentales
(proton, électron, neutron, neutrino, matière (particule), anti-matière (anti-particule),
quarks).
Voilà ce qui nous conduit tout droit à la Puissance de l’Abstraction donc mathématique
dans la mesure où tout ce qui touche à l’Art d’abstraction dans tout champ concerne
directement et profondément les Mathématiques, Reines de la Droiture de Réflexion et
de la Justesse de vision selon des Principes Universels Naturels et Innés épaulés de
Preuves et étayés de Démonstrations contre l’ambigüité continue et la superstition
morbide. Là l’on peut évoquer clairement le cœur de la réflexion et du raisonnement
Philosophique par excellence qui fournit aux Mathématiques le cadre théorique
d’argumentation et de justification des résultats à travers l’analyse et même la collecte
des données dès le tout commencement des investigations scientifiques sous la tutelle
libératrice de la Sainte Philosophie. Qui plus est, ce climat de Liberté Critique et de
questionnement continuel mène le bal indépendant et libre de la Découverte et amène à
la nouveauté originale au sens où les nouvelles idées affluent en abondance dans l’Esprit
Créatif et Critique recherchant toujours des cimes plus hautes et des univers plus larges
et plus satisfaisants, ce qui constitue à la fin une Méthode de Réflexion Scientifique à
force d’exercice d’Analyse partant d’un simple et également efficace et efficiente mise
en cause de ce qu’on connaît et notamment des Origines, Sources ou Principes soustendant le tout ou ce qui est appelé comme tel. Et, d’ajouter que cet Esprit
Méthodologique et Méthodique ne fait qu’engendrer des Idées Fécondes dans toutes les
branches de la Science de la Nature et de l’Homme grâce à cette lumière rayonnante et à
la faveur de cette Méthode abstraite et ingénieuse des Mathématiques construite petit à
petit au fils du temps pleinement exploité dans la vie du chercheur attentif et critique.
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3. Atmosphère de réflexion créative :
En outre, et dans notre description mais aussi et surtout explication des faits et sentiments
entourant, tourmentant et motivant le chercheur Découvreur, nous ne pouvons omettre
l’impression de l’illusion de la fadeur de la connaissance qui suit après diverses tentatives
et coups de génie selon les génies, et le penchant vers le mystère ou le goût du
mystère précédent le dénouement à la faveur du Savoir !!! Commençons par dire qu’il est
notable d’affirmer l’existence de ce genre de sentiments donnant froid dans le dos de la
Science qui s’essaie avec succès à tout démêler et s’évertue objectivement et avec
confiance à séparer le mauvais grain de l’ivraie. D’autre part, il est sans le dire crucial de
croire en la Raison Suffisante et créatrice pas d’une façon béate mais au contraire d’une
manière philosophique (donc hautement scientifique) aimant à démontrer et à prouver
toutes les étapes du voyage de Découverte de la vérité. A ce stade de recherche, nous
avançons avec certitude que cette impression n’est le fait que d’un mirage nourri de
l’ignorance sombre et noire qui fausse tout et brouille tout, d’un côté, contre la Science
blanche et rayonnante qui, elle, illumine tout, éclaire tout, et fait voire clairement et
distinctement tout, de l’autre. Et, c’est cette dernière avec toute sa splendeur rationnelle
et également beauté passionnelle maîtrisée qui produit le Bonheur et la Béatitude d’abord
dans l’Ame philosophique et scientifique pour les transmettre grâce à la contagion
énergétique positive du Génie Indépendant. Aussi, tant que les Connaissances n’en
finissent jamais les Découvertes et les Explications vont avec elles la main dans la main
pour davantage de compréhension et plus de tranquillité et de sérénité du cœur rationnel
ou d’émotion née de la Raison noble et sublime.
Alors, comment s’y prendre face à une problématique quelconque, en fonction des cas ou
des résultats, c’est-à-dire si les résultats après établissement de l’Hypothèse la
contredisent ???!!! Et, voilà quelques éléments de réponses précieux, ayant trait à la
méthode d’analyse et à la manière de procéder : (rappelons que les résultats de
l’Expérience sont en contradiction avec l’Hypothèse de départ, ce qui est un paradoxe
rationnel primaire requérant élucidation et dissipation de doute et de confusion) [la
question éternelle de Raison & Sens est de mise et c’est la primauté rationnelle de l’Idée
qui prévaut, donc l’Hypothèse prend le dessus sur la réalité dominée et maîtrisée par
l’Hypothèse]. Il existe trois attitudes à adopter, savoir :
1/Corrective/Rectificative/Erreur : dans ce cas il y a fautes de calculs ou manque
d’éléments sains d’Expérimentation, i.e. (1) soit les moyens employés dans l’Expérience
présentent des failles d’aménagement de préparation ou autre de ce qui touche à l’aspect
matériel de l’Expérimentation, (2) soit les calculs eux-mêmes ou les conséquences de
l’Expérience bien faite et dans des conditions parfaites avec la prise en compte de
l’imprécision bien connue et anticipée dans toute expérimentation de laboratoire en
physique ou dans toute science traitant le monde physique (la Marge d’erreur connue et
anticipée). Là, la solution est simple en refaisant l’Expérience dans les conditions
optimales et en évitant l’erreur et l’imprécision dans les calculs par les hommes qui
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peuvent se tromper mais il faut impérativement ajuster et corriger cette anomalie en
multipliant les calculs et en diversifiant les vérifications.
2/Investigatrice : où le chercheur a confiance dans le Principe (donc équation
mathématique) et l’Idée ce qui le pousse à vérifier l’existence d’un nouvel ingrédient ou
une nouvelle donnée cachée jusqu’alors dont l’ignorance donne l’impression fausse
d’infirmation du Principe, d’un côté, et dont le rétablissement par la découverte ou son
inclusion dans les données complètes confirment alors le Principe et l’Idée avec leur(s)
formulation(s) mathématique(s), de l’autre. On y constate donc la force du génie et la
perspicacité du regard et l’acuité de la vision par l’intermédiaire d’abord de la confiance
dans la formule mais avant tout dans l’Idée qui la gère et l’engendre, d’une part, et la
capacité de creusage idéel poursuivant la faille et traquant les incohérences afin de mettre
la main sur le maillon faible et manquant pour le renforcer et le remplacer par le Meilleur.
3/Créative/Inventive : situation dans laquelle le Génie Humain trouve dans sa vivacité
et puissance son pouvoir d’inventivité et d’originalité sans parler d’adaptabilité, en se
dépassant déjà intellectuellement et conceptuellement vers d’autres horizons plus ouverts
et plus profonds. On passe alors du Génie Visionnaire au Génie Créateur non content du
présent ou de ce qu’il possède sous les yeux de Principes ne satisfaisant plus la description
physique du monde ou plus généralement ne s’accordant plus avec les autres Bases
Inébranlables, car établies avec lucidité, clarté et profondeur dans la simplicité explicative
et argumentative, chose qui oriente directement vers l’élargissement voire parfois
l’annulation –rarissime- du cadre de travail et du « Paradigme d’Analyse » en faisant
ensuite dans la Nouveauté Originale et en s’installant dans l’affirmation positive et
bénéfique à la place de l’infirmation négative de ce qui ne convainc plus autant
théoriquement que pratiquement –ici grâce à l’éclairage expérimental-. Seulement, l’Idée
peut se passer non sans péripéties ni encombres idéelles, de l’Expérience en s’ajustant
elle-même d’elle-même et l’Expérimentation dans le Système complet, ouvert et
perfectible –sans saper les fondements premiers mais en les améliorant allant crescendofacilite les Découvertes, fait gagner du temps, épargne de l’effort au chercheur tout en lui
procurant une confiance en plus au sein de laquelle la Théorie encadre l’Expérience et
l’Expérimentation conforte la Théorie et raffermit l’Idée.
Ceci dit, l’état de Création et de Découverte est à considérer et à valoriser autant sinon
plus que la Découverte elle-même eu égard à l’intérêt profond des préparatifs créatifs qui
déblaie le chemin vaste de l’Originalité sans quoi rien ou presque ne peut être réalisé avec
exactitude et détail utiles. Ce qui oriente avec incitation et excitation le chercheur à
marcher le long de la route inventive avec certitude et confiance dans les retombées
théoriques et pratiques de sa propre Idée de départ qu’a fait naître et renforcée l’Etat de
Créativité susmentionnée. En outre, y trouve-t-on notamment d’abord la Haute Idée que
le Génie a de soi-même lui faisant voire tout en petit et en simple non pour dénigrer qui
que ce soit ni quoi que ce soit sinon la bêtise, la sottise et l’idiotie des hommes ordinaires
pour les élever aux sommets imprenables de la Liberté Humaine source de tout bien à
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la lumière de l’Indépendance Eternelle. Par conséquence, l’on propose avec fierté ces
nouveaux principes et arbore solennellement et ostensiblement les Originales Bases du
vrai Savoir, chose qui efface efficacement et en acte ce qui couvait de génial en puissance
au for intérieur du Génie Libre et Libérateur des Hommes ayant tant souffert de cette
existence qu’ils n’ont point choisie néanmoins comprise et maîtrisée à la faveur des
cerveaux géniaux des uns et des autres. Il est d’une importance capitale de compléter
notre propos par la concentration sur l’Esprit du Génie et sur son Ame avec les deux
aspects essentiels surtout et en premier lieu la Réflexion puis l’émotion, en ce sens que le
chercheur dans son élan grandiose de Découverte du Haut de ses cimes aérées se doit de
se ménager en raisonnements et en sentiments, lui qui rechigne à se répéter et à qui
répugnent les bassesses parfois pseudo-scientifiques ou au nom de la Science, sans parler
de la religion néfaste, nonchalante, inhibitrice et meurtrière, en vue de s’offrir de
meilleures conditions d’Inventions originales loin des ruminations enfantines.
Aussi, ne faut-il pas ignorer ni passer sous silence l’apport de l’erreur aussi bien
méthodologique que technique au long du processus de Création avec ses deux côtés
essentiels et substantiels, à savoir la théorie maîtresse et guide infaillible et la pratique
vérificatrice sous la houlette de la première, dans la mesure où cette erreur constatée
donne le vertige au chercheur non pas pour désespérer ou laisser tomber le fil de la
recherche bien que le doute soit parfois violent et déstabilisant, cependant il n’est que
d’une courte durée ou à vrai dire et plus exactement passager et éphémère relativement à
la correction et à la reprise personnelle ou d’autrui pour le grand profit de la Méthode
Scientifique élargissant toutes les pistes de la Critique Constructive. Il est également à
noter que l’erreur technique est bien sûr moins grave que celle méthodologique qui fausse
tout et sape tout l’édifice scientifique analytique et synthétique, ce qui oblige le chercheur
créateur à réfléchir à deux fois avant d’arrêter sa finale méthode qui dirige tout et encadre
tous les détails de la théorie et de l’application. En conséquence, la faille méthodologique
est aussitôt découverte aussitôt rectifiée et remplacée par le Meilleur afin que
l’inexactitude et l’erreur techniques ne nuisent en rien au carde général notamment
méthodologique de l’analyse, pour qu’elles soient en fin de compte prises du bon côté en
tirant des conséquences positives des constats négatifs au plus grand Bonheur de la
démarche scientifique. Ce doute né de l’erreur qui arrive souvent sinon toujours, mais
sous l’œil vigilant et attentif du Créateur et de l’Esprit Critique, est en fait mort-né ne
faisant qu’accroitre la confiance personnelle et renforcer la fiabilité de la Méthode
Scientifique Philosophique rigoureuse.
Par ailleurs, la question de la critique des fondamentaux et le sujet de l’analyse profonde
Philosophiques des Principes des Sciences dures et Humaines n’est pas complète qu’à
travers la pénétration dans les Idées « en détail » qui sous-tendent telle ou telle Science
critiquée et questionnée. Autrement dit, le traitement philosophique des fondements des
Sciences est crucial car ayant trait aux Idées Générales et globales gérant le domaine en
question, mais de l’autre côté la plénitude d’ailleurs philosophique ne sera jamais
satisfaisante entièrement qu’en passant par le décorticage minutieux des « Principes-
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Techniques » du champ étudié sans se laisser emporter par la technicité ordinaire, banale
et triviale facile à contrôler et à apprendre. Et, pour dire les choses plus clairement, il ne
suffit pas pour le Philosophe accompli et complet de prendre seulement attache avec les
Grands Principes et de critiquer les origines idéelles de la Science (Dure ou Humaine)
mais il se doit d’entrer dans le détail du sujet et dans le vif de l’objet tout en restant dans
les sommets aérées des Idées et des Principes. Encore une fois, les aspects techniques sont
laissés aux autres spécialistes en l’occurrence ingénieurs s’occupant noblement et
intelligemment d’ailleurs de tous les détails et minuties de l’affaire scientifique en
question. On remarque au passage que l’enfoncement répétitif et la préoccupation des
détails techniques entravent grandement et gravement le processus créatif en ce sens que
les petits ajustements, ayant leur importance dans leur carde précis et à leur juste mesure,
prennent le dessus sur les Idées et les Principes Hauts en couleurs et Féconds en
productivité (produits). Tandis que le contraire passant du Haut Créatif et Idéel en bas
technique est si normal et tellement faisable qu’il suffit de comprendre bien l’Idée et de
maîtriser le Principe général pour digérer la technicité et en inventer d’autres plus fertiles.
4. Conclusion :
Nous avons évoqué plus haut deux points de repères capitaux dans l’opération
découvreuse et créatrice, savoir l’initiation de la démarche scientifique créative, d’une
part, et la description profonde critique de l’ambiance de réflexion innovante, de l’autre.
Nous considérons que ces deux éléments représentent les deux piliers, entre autres, de la
réelle créativité scientifique. L’Esprit libre, ouvert et encyclopédique ne peut cependant
s’arrêter définitivement à ces deux bases mais au contraire s’emploie activement à se
renouveler et à se réinventer chaque jour et à chaque nouvelle entreprise.
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Interethnic Marriage in the United Kingdom: the Phenomenon
and its Leading Mechanisms
 الظاهرة وآلياتها المسيرة:الزواج العرقي في المملكة المتحدة
Hamzaoui Ahlem )Annaba University/ Algeria(

:ملخص
 غالبا ما يكون جمال "العالقات العرقية" مثريا للجدل والعداء.هناك ندرة يف املعلومات حول الزواج العرقي يف اململكة املتحدة
 كثريا ما تضمنت استطالعات الرأي العام يف السابق سؤاال "هل ستسمح البنتك بالزواج من شخص ينتمي إىل.الشخصي
 يعترب بعض اخلرباء أن مستويات التحامل.عرق آخر؟" من أجل تقدمي مؤشر ملستوى التحيز العنصري يف اململكة املتحدة
.العنصري قد تنخفض مقارنة بتزايد نسبة التزاوج بني خمتلف األعراق
.هتدف هذه الورقة البحثية إىل مناقشة األسباب اليت تؤدي إىل الزواج بني خمتلف اجملموعات العرقية يف اململكة املتحدة
 ملاذا من املرجح. على الرغم من انه مسالة تتعلق بشخصني فقط إال انه يشمل العديد من القيود الفردية والسياقية،الزواج
اختيار شريك معني بدال من آخر؟ وهي تكمن يف جهودنا الرامية إىل أخذ كل عامل سبيب حمتمل يف االعتبار ألن القرارات
.الزوجية غالبا ما تتخذ على أساس جمموعة من الصفات ذات الصلة
. العوامل املوجهة، اململكة املتحدة، الزواج بني األعراق:الكلمات المفتاحية
Abstract
There is a dearth of information on mixed race marriages in the UK. This is curious since
it is often the area of “race relations” which excites the most public condemnation and
personal hostility. It is an extremely controversial subject on which nearly everyone has
an opinion. Early public opinion surveys often included a question “would you let your
daughter marry someone from another race?” so as to provide an indication of the level
of racial prejudice in the UK. Racial prejudice is roughly regarded by some experts to
have decreased when intermarriage increases to a certain level.
The paper aims at discussing reasons leading to interethnic marriages and different ethnic
groups to intermarry in the UK. Marriage, despite basically concerning only two persons
in the agreement encompasses several individual and contextual constraints. Why one is
more likely to choose a particular partner rather than one another? It lies in our effort to
take every possible causal factor into consideration because marital decisions are often
made on the basis of a range of related attributes.
Key words: interethnic marriage, United Kingdom, leading mechanisms.
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Introduction
Interethnic marriage occurred in Britain since the 17th century, when the British East
India Company began bringing over many Indian scholars, lascars and workers usually
Bengali and/or Muslim who took local white British wives, largely due to a lack of Indian
women in Britain at the time. Although mixed marriages were not always accepted in
British society, there were generally no legal restrictions against intermarriage at the time.
Following World War I, there was a large surplus of females in Britain and there were
increasing numbers of seamen from the Indian subcontinent, Arab world, Far East and
Caribbean. Many of them intermarried and cohabited with local white females, which
raised increasing concerns over miscegenation and led to several race riots at the time.
During the 19th century, following the abolition of the British slave trade in 1807, black
immigration almost came to a halt, and the descendants of the freed slaves in Britain were
absorbed in to the general population. The paper is inclined to provide answers to the
following questions: what is the ethnic composition of the British society? What are
reasons leading to interethnic marriage? Which groups tend to intermarry in the UK? And
what are the socio-cultural consequences of such unions?
1. Origins of Distaste for Racial Mixing
The origins of this belief lie deep in theories about race which, while rejected by most
contemporary scientists, still maintain their hold on the general public, and from the basis
of racism. According to these theories, human beings are divided into distinct biological
groups according to skin color, each with its distinct physical and psychological
characteristics. Not surprisingly, since the originators of these theories were white, the
white race was said to be superior to all others in intellectual achievement and morality,
and the black race inferior, with other races coming in between.
The distaste for racial mixing was reflected in the names given by white people to
those of mixed parentage, which have always had offensive connotations of animal
breeding. “Mulatto”, the Portuguese word for a young mule, was in use in the US and the
West Indies from the 16th to the 20th century; “Métis”, meaning a mongrel dog, was the
French equivalent to “mixed breed”, and “half breed” were used in the US and the UK;
while in the 20th century “half-caste” became the commonest term. By World War II,
any form of intimate relationship between a white woman and non white man was often
considered offensive (Humayun, 2004. p 4). Concerns were repeatedly voiced regarding
white adolescent girls forming relationships with colored men, including South Asian
seamen in the 1920s (Jackson and Ainsley 154), Muslim immigrants in the 1920s to 1940s
(Humayun 93), African American during World War II, Maltese and Cypriot cafe owners
in the 1940s to 1950s, Caribbean immigrants in the 1950s to 1960s, and South Asian
immigrants in the 1960s.
1.2. Case of Seretse Khama
In 1948, an international incident was created when the British government took
exception to the difficult problem1 of the marriage of Seretse Khama, king of the
Bamangwato people of what was then the British Bechuanaland Protectorate, to an
English woman, Ruth Williams, whom he had met while studying law in London. The
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interracial marriage sparked a furor among both the tribal elders of the Bamangwato and
the apartheid government of South Africa. The latter objected to the idea of an interracial
couple ruling just across their northern border, and exerted pressure to have Khama
removed from his chieftainship.
Britain’s Labor government, then heavily in debt from World War II, could not afford
to lose cheap South African gold and uranium supplies. They feared South Africa might
take direct action against Bechuanaland, through economic sanctions or a military
incursion (Rider& Clare 2003). The British government began a parliamentary enquiry
into Khama’s fitness for the chieftainship. Although the investigation reported that he
was eminently fit for the rule of Bechuanaland, for his unfortunate marriage the
government ordered the report suppressed. It exiled Khama and his wife from
Bechuanaland in 1951(McFadden& Moore 2001). It was many years before the couple
was allowed to live in Africa, and more several years before Khama became president of
what is now Botswana. Their son Ian Khama is the president of that country.
1.3. Whites versus Minorities Attitudes towards Interracial Marriage
In Britain after World War I a surplus of women and an influx of men from the colonies
led to many mixed race couplings and increased concerns about miscegenation. By World
War II any form of intimate relationship between a white woman and non white man was
considered unacceptable. In 1958, 71% of Britons in a Gallup poll (2011) strongly
disapproved of interracial mixing. By 1980, 27% of Britons still objected to mixed race
marriage, even among close relatives. The pop band Madness’s song “You’re an
Embarrassment” takes its theme from the saxophonist’s sister’s mixed race marriage. The
lyrics describe the unfolding turmoil as uncles, aunts, mum and dad react:
Our uncle he don’t wanna know he says,
We are a disgrace to the human race he says,
How can you show your face,
When you’re a disgrace to the human race?
No commitment, you’re an embarrassment
Yes, an embarrassment, a living endorsement. (Root 2011)
During the 1991 Gulf war, Richard Littlejohn wrote in the Sun that British women
married to Iraqis “should be left to rot in their adopted country, with their hideous
husbands and their unattractive children.”
The aim behind citing this quotation is to show the racist views and hostile of white
British towards other racial and ethnic minority groups and therefore towards mixed
unions.
Opinion questions in the Fourth National Survey suggested that South Asians were a good
deal less likely to accept mixed marriages than Caribbean’s were less likely than white
people. Well over half of Indians and Pakistanis felt that most members of their group
would mind if a close relative were to marry a white person.
It was not uncommon for respondents to claim that they themselves would not mind
even though most members of their group would. Primary sources show that mixed
marriages are much less common among South Asians than among Caribbean’s. About
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one in five British born men of Indian or African Asian origin have a white wife; the
equivalent figure for women is about one in ten. Very few Bangladeshis and Pakistanis
have entered mixed relationships. It stands to reason that in communities where arranged
marriages are common, mixed marriages are rare (Berthoud 2002). For some minority
groups, though, there remains a suspicion that marrying into a white family is disloyal to
one’s ethnicity of origin, an opportunist move into white society.
1.4. Ethnic Composition of UK Population
According to Bland (2005, p. 45), British immigration policy has historically
characterized by two priorities: first, the need to meet the demands of Britain’s labor
market by providing cheap unskilled labor and, second, the need to control the entry of
dependents particularly from Commonwealth countries. The cumulative effect of the
legislation has been to help foster a climate of option where people from Afro-Caribbean
and Asian origin are seen as unwelcome outsiders.
In this context, Platt (2009, p.112) claimed that one of the most significant changes in
Britain since the 1991 is the increase in the numbers of newcomers from different ethnic
backgrounds and countries. Britain has traditionally been and remains a predominantly
white nation. With more than 90% of its population in 2001 census declaring themselves
white British, white Irish, or white other , individuals belonging to this category include
people from old Commonwealth countries such as white South Africans, New
Zealanders, Australians and Canadians and white Europeans. However, this picture is
changing with a rapidly increasing diversity of ethnic groups and cultures.
According to census data (2014), Britain’s population grew by 4% in the 1990s. 73%
of this growth was due to minority ethnic groups. The minority ethnic population has
grown rapidly since the early 1950s; there has been fast expansion, initially started by the
need for labor in manufacturing and service industries. The earliest arrivals to Britain
were black Caribbean in the post-war period of expanded immigration. Caribbean
immigration reached its climax in the mid 1950s to mid 1960s, and there has been little
change in the overall size of the black Caribbean population since 1971.
A question on ethnicity was introduced for the first time in 1991, meaning that the
2001 Census offers the first chance to compare the geographical distribution of ethnic
group, over time, all previous attempts having been based on estimation from questions
about country of birth (Tizard & Phoenix, 2004, p.67). There are, nevertheless, some
difficulties in making comparisons over time. One is the problem of the use of different
ethnic categories in 1991 and 2001, principally the introduction of mixed race options in
2001. While in the 1991 Census, respondents could identify with one of the major ethnic
groups or declare themselves “other”.
In 2001 they could identify in mixed categories, such as “mixed white” and “black
British”. More than 1% of the population identified as “mixed race” in 2001, with mixed
black/white accounting for a little more than half this number, and mixed white/Asian
about one third. Consequently, this would have had an influence on numbers in all other
categories. For instance, the number in the “black other” category decreased from 178,000
to 97,000 over the decade and the number of people identifying as “other” dropped from
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290,000 in 1991 to 229,000 in 2001. It seems that at least some of this change was due to
people reclassified as mixed race in 2001 (Office for National Statistics, 2011)
Figure 1

Source: Michael Rendall and Hayley Butcher “Focus on Ethnicity and Identity”
Office for National Statistics: March. 2005. <http://www.statistics.gov.uk.>.

According to the ONS, the majority of the UK population in 2001 was White 92%.
The remaining 4.6 million or 7.9% people belonged to other ethnic groups. Indians were
the largest of these groups, followed by Pakistanis, those of mixed ethnic backgrounds,
black Caribbean, black Africans and Bangladeshis. The remaining minority ethnic groups
each accounted for less than 0.5% of the UK population and together accounted for a
further 1.4%.
Figure 1 demonstrates that around half of the non White population was Asians of Indian,
Pakistani, Bangladeshi or other Asian origin.
A further quarter was black that is black Caribbean, black African or other black. 15%
of the non white population was from the mixed ethnic group. The “Mixed” population
is now one of the fastest growing ethnic groups. One estimate is that the “Mixed” group
is set to increase further by 30% between 2010 and 2020. About a third of this group was
from white and black Caribbean backgrounds.
There were almost 691,000 White Irish people in Great Britain accounting for 1% of the
Great Britain population. In Great Britain the number of people who came from an ethnic
group other than white grew by 53% between 1991 and 2001, from 3.0 million in 1991
to 4.6 million in 2001. In 1991 ethnic group data were not collected on the Northern
Ireland Census.
Yasmin Alibhai Brown (2001, p. 174) makes a powerful case in a recent book, Mixed
Feelings, for awareness and acknowledgement of a new kind of Briton. People of mixed
race are now 11% of the ethnic minority population, which implicates a lot of people
including their parents and grandparents. Alibhai Brown is wryly aware of the unreal and
unhelpful tendency of people like herself, in interracial marriages, to become warriors for
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a cause. It is possible, she reflects, that Britain is good at certain types of diversity, such
as food and sex; that does not mean that Britons have stamped out racism.
Even so, the final impression left by her analysis is pretty positive. Identity undoubtedly
derives from being part of social groupings. But we find and reinforce ourselves through
our individual interactions. Interracial relationships have shown, time and time again, that
no amount of social construct can kill human attractions.
1.5. Reasons leading to Interethnic Marriage
Love may be the strongest reason which encourages people to enter in interracial
marriages. In this concern, Diana Appleyard (2012) argued in her article in the Daily
Mail, that love is considered as the most important factor leading to mixed marriage. She
interviewed three couples who felt love was more important than any cultural divide
(“The Heavy Price of Mixed-race Marriage”). Although the three couples faced rejection
and resistance from their families, they manage to establish successful marital
relationships.
Diana Appleyard (2012), again, highlighted this concern with Clare Goldwin in their
article in the Daily Mail by interviewing old as well as young mixed married couples who
all managed to overcome challenges and agreed that love makes miracles (“Our Love was
Color Blind...”). Diana Appleyard and Clare Goldwin wrote that “Deeply moving, and
exposing tensions that still blight Britain today, mixed race couples from four generations
tell their stories.”
Intermarriage may occur because of economic reasons. In gender traditional societies,
as women are associated with a wife and mother role and men are associated with a
breadwinner, marriage is considered as the exchange of a man’s economic attributes for
a woman’s social and domestic functions (Muttarak, 2004. P.33). consequently, in the
mate selection process women give priority to men’s socioeconomic status whereas men
would insist women’s non-economic resources.
To illustrate this concept, Platt (2009) brings up the case of black white intermarriage
in the United States in which the union between white females and black males is found
to be more common than the other way around. He classifies patterns of intermarriage
into two main types based on the female’s marriage pattern. If a woman marries into a
higher social stratum, this kind of marriage is called hypergamy whereas the term
hypogamy applies for the marriage wherein a woman marries downwards. The
partnership between white woman and black man usually falls in the category of caste 2
hypogamy and class hypergamy, i.e., lower class white woman exchanges her higher
racial status with upper class black man who in turn seeks for upward mobility in the
racial hierarchy.
Another reason which may lead to intermarriages is the demographic factor. The
opportunity for members of various groups to form a partnership is determined by group
size and sex ratios. Basically, group size affects chances for interaction. When a particular
ethnic group is small, its members will not probably have the choice to interact within the
group but rather outside it. The opportunities of intermarriage increase as the size of the
group decrease.
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In certain circumstances, differences in physical appearance in addition to stereotypical
qualification connected with a certain group that can enhance attractiveness towards
members of that group (Rider, 2003). Thus, the generalization one has towards members
of particular group influences their choice to marry outside their own group. The
generalization one holds towards members of certain groups, thus, affects their
desirability as a potential partner.
Simple but true that spatial proximity evidently affects the opportunity for men and
women of different backgrounds to become acquainted. The effects of physical distance
on the density of social contact are proven to hold true in all aspects of social life as well
as across time and cross-culturally. According to the law of distance interaction termed
by Mayhew and Levinger (the likelihood of interaction or contact of any kind between
two social elements is a multiplicatively decreasing function of the distance between
them, or of the costs of overcoming that distance. With respect to marriage markets, it is
evident that most people tend to meet potential mates within their neighborhood or a
nearby community. It is, therefore, expected for a person who lives in a segregated
residential area with little chance to interact with outsiders to have a low propensity to
intermarry.
It is not only physical distance that plays a role in determining the degree of social
interactions; social distance also significantly influences intergroup relationships. Social
distance is a subjective state of nearness constructed through a feeling of common
identity, closeness and shared experiences varying by differences in socio-demographic
characteristics (Singh, 2012). Sociological literature finds that social relations between
individuals who resemble each other, applies across all age groups.
In this regard, Werner (2007) claimed that it is true that contacts between groups
increase when members of the two groups share some common activities together. There
are two main spheres that bring various groups of people together, namely, employment
and education. When an economic unit is formed, this brings about interaction between
males and females of different groups. An early example of work related propinquity 3
can be dated back to the time of slavery in the United States. Though racial and
occupational structure was stratified, interactions between white masters and black
indentured labors were unavoidable. Golden finds a sizable group of the couples he
studied had a first contact with their partners either by working for the same employer or
engaging in some commercial transactions together.
A person’s marital choice is not driven by his/her preference alone. The context in
which one grows up or resides affects the opportunity to meet a potential spouse as well.
For the ethnic minorities, the proportion of whites to the number of people in one’s own
ethnic group has a strong influence on one’s propensity to have a white partner. The
higher is the number of whites in the area, the more likely for an ethnic member to meet
and mate with a white person.
Marital decisions are affected by an important factor which is age. Individuals in a
younger age group are more tolerant towards exogamy. Consequently, the probability of
intermarriage increase as age falls (Muttarak, 2004). Age becomes a complicated matter
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when dealing with ethnic minorities because their age structure varies considerably by
immigration history and also the births of native born generation. The influence of age on
the likelihood to intermarry differs from one ethnic group to another.
Whites in younger age groups are significantly more likely to intermarry but age seems
to have a minor influence in case of the ethnic minorities. Where an individual was born
affects the likelihood to intermarry differently for whites and members of minority ethnic
groups. While being born in the UK facilitates the formation of interethnic relationships
in case of the ethnic minorities, it is whites born abroad whose chance of intermarriage is
higher (Pew Research Center 2011).
Educational attainment in itself generally plays a significant role in the partner
selection process. As schooling can have an effect on values, attitudes, knowledge and
life styles of an individual, it is presumed that highly educated persons possess more
universalistic attitude and this can partially counteract the influence of family origin in
mate selection (Kalmijn 2006). Those who remain in a higher level of education are selfselected to be more able and more advantaged and this may affect the social networks and
friendships which continuously develop during time in school. Therefore, the level of
educational attainment has an important effect in determining both preferences for an
opportunity to meet a partner and for selecting a potential marriage spouse Pertaining to
the influence of educational attainment on intermarriage, literature finds that the strongest
status boundary for marriage is commonly that between college graduates and lesser
educated persons.
For both ethnic minorities and whites, socioeconomic characteristics measured by
educational attainment and occupational class, exert strong influence on one’s chance to
engage in interethnic partnerships. As it is possible that ethnic affiliation is
counterbalanced by achieved status and higher educational institutions and workplace
provide a diversified meeting ground for prospective spouses, those with a degree
qualification and those classified in a managerial professional class unsurprisingly have
a higher chance to intermarry.
Language is considered another important factor in marital relationships since it is the
mean by which people communicate. The ability to speak English, hence, determines the
capability to communicate with the natives and also with members of other ethnic groups
(Stevens and Schoen 988). The individuals who speak English better are considered as
more acculturated and this should increase the propensity to intermarry.
Religious affiliation affects the choice to engage in interracial marriages. As religion
is one fundamental element in the constitution of the cultural heritage of the ethnic group,
it is possible to find correlation between ethnicity and religious denomination. Meng and
Gregory find in their studies of immigrants’ marriage patterns in Australia that strong
religious belief is negatively correlated with the willingness to engage in interethnic
partnerships.
Sex ratio is a crucial factor in heterosexual marriage market. Skewed sex ratios might
drive a person to seek eligible partners outside of their ethnic group. Sex ratio is
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considered as a continuous variable and large proportion of men in a particular ethnic
group is expected to lead to endogamy for women and exogamy for men of that group.
Considering each ethnic group separately, the most assimilated group for example,
Mixed, Chinese and black Caribbean, are the most sensitive to group size parameter.
Further, male/female ratio of each ethnic group in each local area is believed to
influence a marriage pattern. It appears that for both whites and ethnic minorities, skewed
sex ratio has a significant effect on the chance to intermarry only in the case of men.
Perhaps a more restricted social circle a woman is embedded in makes it difficult for her
to seek a spouse outside her own group even though they encounter the shortage of
eligible men. In brief, nativity and socioeconomic status are crucial individual
characteristics that determine the chance to intermarry while group size and sex ratio are
an important demographic context that shape one’s opportunity to meet and marry with a
partner from different ethnic groups.
2.3.2. Interethnic Marriages in the UK
One of the most striking social trends in Britain is the increasing number of interracial
marriages and people of mixed parentage. Despite this trend, “mixed marriages” are still
unusual in Britain. They currently make up just over 1% of all marriages (Berrington and
Owen 132). This small over all percentage is not surprising since more than 94% of the
British population is white. In Britain, the figures from the 1991 census indicate that
interethnic unions account for 1.3% of all heterosexual partnerships. The rates of
intermarriage differ from one ethnic group to another.
Considering each ethnic group separately, the rates of intermarriage are found to be
high in some ethnic groups, for instance, 20% and 17% for the black Caribbean and the
Chinese respectively and relatively low (1 to 4%) amongst the ethnic members from
South Asia. There has been a very long history of race and ethnic mixing in the UK, and
the past 50 years have seen the sharpest rise in mixed relationships and families in the
UK. According to 1996 Census by Berrington, the rates of intermarriage among the
Chinese, Other Asian and black Africans are moderate, with those of black Caribbean
stand at the top while the South Asian show the lowest rates of unions with whites.
Figure 2

Source: Peter Goldblatt, Roma Chappell “Amendment Population Trends 120 and 121”
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National Statistics.17 October. 2005. <http://www.statistics.gov.uk>.

According to ONS, Interethnic marriages 4 form a very small proportion of all
marriages in England and Wales as a whole 2%. There were 10.3 million married couples
in England and Wales on census day in 2001. The vast majority of these marriages, 98%,
were between people from the same ethnic background, where ethnic background is
defined as white, mixed, Asian, black, Chinese, or other ethnic group. Two percent of
marriages were between people from different ethnic backgrounds. Of these inter-ethnic
marriages; most included a White person. In the remaining interethnic marriages both
partners were from different minority ethnic backgrounds.
Figure 3

Source: Michael, Rendall and Hayley Butcher “Focus on Ethnicity and Identity”
Office for National Statistics: March. 2005. <http://www.statistics.gov.uk.>.

Figure 3 demonstrates that interethnic marriages 5 present only 2% of all marriages,
whereas 98% is the proportion of same ethnic marriages. The most common interethnic
marriages were between white and mixed race people, 26% of all interethnic marriages.
Marriages between a white person and someone who described their ethnic group as other
were the next most common 15%, followed by white and black Caribbean marriages 12%,
and white and Indian marriages 11%.
People from the mixed ethnic group were the most likely to be married to someone
outside their ethnic group 78%. The mixed ethnic group is relatively small and there are
limited opportunities to marry someone from the same ethnic group. However, mixed
race people are often married to someone from a related ethnic group. For example,
among men who described their own ethnic group as mixed white and black Caribbean,
76% were married to white women, 8% to black Caribbean women and 11% to mixed
white and black Caribbean women (Office for National Statistics 2011).
Men of West Indian origin were slightly less likely than men of African origin to marry
white women, but they were three times more likely to do so than men from South Asia
“Indians, Pakistanis, and Bangladeshis”. A further analysis of the data from 1987 to 1989
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surveys carried out by Charlie Owen for this study, shows that a marked change in the
sex ratio of black white marriages is taking place in the younger generation, with equal
proportions of young “West Indian” men and women having white partners.
Among people who described their ethnic group as other, 56% of women and 34% of
men had married outside their ethnic group and most had married a white person. This
other group includes people from the Philippine Islands, Malaysia, Japan, Vietnam and
various Middle Eastern countries. People who described their ethnic group as other black,
largely young black people born in Britain, were the next most likely to be married to
someone outside their ethnic group, followed by black Caribbean people. Almost five in
ten other black men 48% and three
in ten black Caribbean men 29% were married to women outside the black ethnic group,
in most cases white women.
People from South Asian backgrounds were the least likely of the minority ethnic
groups to be married to someone from a different ethnic group. Only 6% of Indians, 4%
of Pakistanis, and 3% of Bangladeshis had married someone outside the Asian group.
Like in cultural and racial differences, people from South Asian backgrounds generally
have different religions to people from other ethnic groups which may explain their
relatively low intermarriage rate. People who described their ethnicity as other Asian were
more likely to have married a non Asian person 18%.
Although most interethnic marriages include a White person, White people are the
least likely to be married to someone outside their ethnic group only 1% of White men or
women had done so. White people present the majority population in England and Wales
with 91% and consequently there are limited opportunities to marry people from a
minority ethnic group. This is particularly true for people living outside London, where
the minority ethnic population is often very small. Patterns of interethnic marriage were
similar for men and women. Exceptions were that black women were less likely than
black men to have married outside their ethnic group, and Chinese women were more
likely than Chinese men to have done so.
The concern of mixed relations was expressed by Geraldine Bedell in her article in the
Guardian published in April 2003 when she wrote:
From Diana, Princess of Wales to Trevor McDonald, Michael Caine to Zeinab Badawi,
countless celebrities have, or have had, lovers from different racial backgrounds. People
of mixed race, from Zadie Smith to Halle Berry, Hanif Kureishi to Paul Boateng, are
increasingly in the public eye; and in parts of our big cities, interracial relationships are
so common that even to notice them is bad manners. When we set out to find couples
for this article, some people thought that even taking an interest in the subject was
racist. (“Between Two Worlds”)
2.4. White Interethnic Marriage
It is important to look into white men and women who engage in interethnic partnerships.
An interesting explanation of this point emanates from the graph below.
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Figure 4

Source: Raya Muttarak “Marital assimilation: Interethnic marriage in Britain” 12th
Biennial
Conference of the Australian Population Association, Quarterly Labour Force Survey.
15-17 September. 2004. <http://www.apa.org.au/upload/2004-2E_Muttarak.pdf>.

Figure 4 shows percentages of white men and women who engage in interethnic
partnerships. The number of interethnic married whites is increasing for both men and
women whereas the data of 1991 shows a lower rate of intermarried whites than the 1981
Labor Force Survey (LFS) data. The number of intermarried women exceeds that of
intermarried men in 1981 and 1991 while the 2002 LFS data shows women and men have
the same rate of intermarriage, i.e., almost 1.1% of all unions in the white population.
Between 2004 and 2008, 3% of men and 2% of women from the majority white
population in Britain formed relationships outside their ethnic group (Platt, 2009. p.102).
Whites appear to have the lowest percentage of intermarried individuals. This can be
explained by group size. The highest level of homogamy concerning whites is explained
by
the group size. Due to a relatively much smaller number of ethnic minorities in the British
society, whites have lower opportunity to have marital relations with an ethnic member
whereas members of other minority ethnic groups have more chance to choose a white
partner.
2.5. South-Asian Interethnic Marriage
In the case of South-Asian (Pakistani, Bangladeshi, and Indian) interethnic marriage, it is
equally manifest to detect its complexity because of the group’s sticking to its religion
and traditions. Its conservatism classifies it with those ethnic groups which hardly favour
intermarriage. As a sample, the graph below underlines principally of Pakistani marital
assimilation.
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Figure 5

Source: Raya Muttarak “ Marital assimilation: Interethnic marriage in Britain” 12th
Biennial Conference of the Australian Population Association, Quarterly Labour
Force Survey. 15-17 September. 2004. <http://www.apa.org.au/upload/20042E_Muttarak.pdf>.

It seems that the number of Pakistani men who have a white partner is declining
slightly across time but this might simply be a result of different data used for comparison.
For Bangladeshi men, an unusual high rate of intermarriage 14% portrayed in the 1981
LFS data is probably attributed to sampling variation since there were only a very small
number of them in the sample. The intermarriage trends of South Asian women show a
more interpretable result in that it appears to be increasing moderately for the Pakistani
and Bangladeshi and quite dramatically for the Indian. While the number of intermarried
Indian women had always been lower, the 2002-2003 LFS data indicates that they achieve
approximately the same intermarriage rates with that of their fellow men. Concerning
Indians, there are slightly more women 7.2% than men 6.7% who are married a white
partner. The analysis of the 1981 and 1983 by Coleman (1992) shows that more Indian
men 5% are intermarried compared to 4% of Indian women.
2.6. Black African Interethnic Marriage
There appears to be no consistent pattern in the rate of intermarriage for the black
African but one needs to be aware of the diversity of this group. As Peach remarks, black
African is not a homogeneous group and it, in fact, comprises a great range of national
and ethnic identities within it. The socioeconomic characteristics of this group may well
have changed considerably over time. The high rate of intermarriage for African males in
the 1981 LFS (see Figure 6) are probably due to the fact that the early immigrants from
Africa were mostly students in UK higher educational institutions or political refugees
from East Africa and Nigeria (Daley 1996).
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Figure 6

Source: Raya Muttarak “Marital assimilation: Interethnic marriage in Britain”12th
Biennial Conference of the Australian Population Association, Quarterly Labor
Force Survey. 15-17 September. 2004. <http://www.apa.org.au/upload/pdf>.

Their high socioeconomic status should not have made it difficult for them to marry a
white partner. On the other hand, most African women migrated in order to join their
husbands or partners in the UK so their lower rates of intermarriage are not surprising.
The decline in the number of black Africans with a white partner in recent years might be
subject to the change in population composition of the group.
Randall Kennedy, professor of law at Yale University and author of Interracial
Intimacies, notes that African Americans take one of three views of such relationships:
They see them as a positive good, decreasing segregation; they are agnostic, considering
relationships a private matter thus fending off the common assumption that successful
black people want nothing more than a white partner; or they repudiate mixed
relationships on politicized black is beautiful grounds. There is an increase of a flow of
poorly qualified refugees from Somalia and Ethiopia. The changing nature of the
socioeconomic characteristics of the black African population might make their
intermarriage rates vary accordingly.
2.7. Black Caribbean Interethnic Marriage
The presence of Caribbean people has resulted from two main phases in migration
patterns since 1940s. The first phase began during World War II, when Britain recruited
thousands of West Indians in support of war effort. These recruits were predominantly
men but there were a smaller number of women. Many of these men were children of the
professional classes in the Caribbean, who served in the armed forces in the Royal Air
Force or worked as technicians in Britain’s war industry, while most of these servicemen
and servicewomen returned to their home countries after the war ended in 1945, some
remained and because there were many more men than women, they tended to marry
white British women. The second phase of migration was due partly to the response to
labor shortages in Britain as a consequence of the post-war reconstruction program
(Peach, Byron and Condon).
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Figure 7

Source: Raya Muttarak “ Marital assimilation: Interethnic marriage in Britain” 12th
Biennial Conference of the Australian Population Association, Quarterly Labour
Force Survey. 15-17 September. 2004. <http://www.apa.org.au/upload/20042E_Muttarak.pdf>.

As it is reflected in Figure 7, the rates of black Caribbean interethnic marriages are in
a continuous increase for both males and females. There are gender differences in
interethnic marriages where the rates of black Caribbean male interethnic marriage
exceeds that of women. Goulbourne asserted that the Caribbean derived population in
Britain is becoming mixed with members of other communities, primarily white,
European, or with historically indigenous people namely Britons and Celts. He indicated
that the 1991 census of the population and subsequent labor Force surveys suggest that
about a third of these Caribbean households are of mixed backgrounds.
By 1997, half of black men and a third of black women had a white partner, according
to a major study by the Policy Studies Institute. Model and Fisher contend that “It is not
difficult to imagine that soon as many as half of native born black Caribbean males in
Britain will have white partners” (qtd. in Sutherland 43). It has been suggested that such
growth might be leading to a blurring of racial identities, especially among those of
African Caribbean origin. As black Caribbean have settled in Britain longer than other
groups after their massive migration since 1948, it is possible that they experience a
higher degree of marital assimilation. Besides, by 1991 over a half of black Caribbean
population is formed by those born in Britain so it may be the second generation that
accelerate the overall intermarriage proportion of black Caribbean.
The percentage of black Caribbean intermarried men exceeds that of women. Bagley
provides a broad explanation for the gender difference in intermarriage rates that it is a
result of two main factors. The first one concerns an imbalanced sex distribution of
immigrants as a result of the fact that men were more likely to pioneer migration,
following by women and children at a later stage. Although this account might hold truth
during the period of study, at present the sex ratio of immigrants has changed towards
parity for those with black origins, with females’ slightly outnumbering males.
Another factor given by Bagley for black male predominance in interethnic
partnerships is rather difficult to test empirically. He explains that in all cultures,
traditionally men have more freedom than women to travel around and naturally
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experience more social interactions so this results in fewer intergroup relationships for
women from several ethnic groups such as black Caribbean, Indian and Pakistani. At best,
it could be inferred that educational attainment affects intermarriage pattern as years in
schooling imply more opportunities to interact with members from different ethnic
groups. This, however, is still inadequate to explain the phenomenon.
2.8. Chinese Interethnic Marriage
The intermarriage of the Chinese appears to be in a linear trend in accordance with the
assimilation thesis. When examining the rates of intermarriage of those born in the UK
and outside separately, second generation Chinese intermarry at much higher rates than
their fellow country first generation. It is difficult to find a reason for the very high
propensity to have a white partner for Chinese women. Figure 8 clearly indicates that both
first and second generation female Chinese, have the highest rate of intermarriage of all
ethnic groups and gender, only second to the mixed population.
Figure 8

Source: Raya Muttarak “Marital assimilation: Interethnic marriage in Britain” 12th
Biennial Conference of the Australian Population Association, Quarterly Labour
Force Survey. 15-17 September. 2004. <http://www.apa.org.au/upload/20042E_Muttarak.pdf>.

Coleman has already pointed out the difficulty to find a sociological explanation for
this, the plausible anecdotal reason is that oriental women appear to be more attractive
candidates for white men. Focusing on interethnic marriage in the United States, Qian
and Sung provide a speculative interpretation for the fact that Asian American women
marry whites more often than their male counterparts because they are regarded as having
an attractive physical appearance and also are generally associated with the tolerance of
traditional power relationships in marriage. This argument, however, has not been
empirically tested yet and it is way beyond the scope of the present study to do so.
Walter Fung explains in his article in China Eye Magazine, in 2008 when he wrote
that mixed marriages between Chinese and others in the UK do occur but Chinese parents,
whilst preferring their children to marry fellow Chinese, are generally tolerant (“The UK
Chinese Community”). The Census of 1991 revealed that in the UK, 26% of Chinese
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women were married to non-Chinese partners, compared to 13% of Chinese men who
had non-Chinese partners.
In the 2001 UK Census, British Chinese women 30% were twice as likely as their male
counterparts 15% to marry someone from a different ethnic group. With the exception of
Chinese, among British Asians South Asians, Pakistani and Bangladeshi males were
twice as likely to have an interethnic marriage as their female counterparts, while Indian
and other Asian males were more likely to have an inter-ethnic marriage than their female
counterparts by a smaller percentage.
2.9. Bangladeshi Interethnic Marriage
It is recognized from figure 9 that Bangladeshis have low rates of interethnic marriages
for both men and women. Concerning males, the proportion of interethnic marriage is
decreasing from 13.9% in 1981 to 1.8% in 2003. There were no intermarried
Bangladeshis women in 1981 and 1991, a slight increase occurred in 2003 to reach 1.5%.
Bangladeshis have the lowest rate of intermarriage because their migration peaked only
in 1980s and 1990s. Concerning this point, Coleman says, “Partner choice remains strictly
controlled by the preservation of such communities distinct as race, caste, religion and
language in most Asian societies while this is not the case in black Caribbean society
where such strictures
are not imposed” (Muttarak 30). Besides, Bangladeshi and Pakistani concentrate in one
geographical area which led to the decrease of these groups to have a white partner.
Figure 9

Source: Raya Muttarak “Marital assimilation: Interethnic marriage in Britain” 12th
Biennial Conference of the Australian Population Association, Quarterly Labour
Force Survey. 15-17 September. 2004. <http://www.apa.org.au/upload/20042E_Muttarak.pdf>.

Richard Berthoud explains in his article “Family formation in Multi-cultural Britain:
Three Patterns of Diversity” that it is well known that young men and women in India,
Pakistan and Bangladesh commonly have their marriage partners chosen for them by their
parents or other family elders, and that this practice continues, at least in part, among the
communities that have migrated to Britain. Qualitative research which was done by
Cochrane Smith suggests that the attitudes of young South Asians on “arranged”
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marriages have been moving away from those of their parents. Recent research showed
that the majority of South Asians who came to Britain at the age of 25 or more most of
whom are assumed to have been married before they came, reported that their parents had
decided on their partner.
All four of the South Asian groups 6 identified the Fourth National Survey (FNS) had
features of family life which were similar to each other, different from whites and even
more different from Caribbean. Asians who were born in UK or arrived as young children
who must have married some years after they arrived claimed that their partner had been
chosen by the family, rather than by themselves. Interestingly, there was no apparent
difference between men and women in the second generation.
Opinion questions in FNS suggested that South Asians were a good deal less likely to
accept mixed marriages than Caribbean groups which were less likely than white people
(Berthoud 17). Well over half of Indians and Pakistanis felt that most members of their
group would mind if a close relative were to marry a white person. The rates of
intermarriage have been increasing amongst white, black Caribbean, and Chinese men
and women (Muttarak 37). For Indian and Bangladeshi men and Pakistani men and
women, the overlapped confidence intervals imply the number of intermarried South
Asians stay approximately the same over the three decades, except for Indian and
Bangladeshi women whose intermarriage rate appears to be on the rise, especially at the
turn of the century.

Conclusion
With the UK becoming a mixed race country, the debate about black, white and brown
has changed considerably. The word “colored”, so commonly used in the 60s and 70s,
has not become just “politically incorrect” but profoundly offensive. People’s attitudes
towards enter ethnic marriages have become more liberal. Not long ago intermarriages
viewed with contempt and stigmatized. The children of these couples were called
‘bastards’ or ‘half-caste’ and carried a burden of humiliation, shame and disgrace. But
there has been a big growth in intermarriages in the last decade. By 2000, the UK had the
highest number of interracial couples in the world and the following year the UK added
‘mixed race’ to the census 1.4% of the population respond. Birth records for the UK show
that at least 3.5% of newborn babies are mixed race and today mixed race is the fastest
growing demographic predicted to become Britain’s largest ethnic group by 2020.
Interracial relationships and marriages still have the power to evoke strong reactions
from large sections of white, black and Asian communities in the United Kingdom.
What is interesting is that despite the concerns and negative attitudes of certain categories
towards interracial marriage, it is no longer a novelty in Britain to see people from
different racial and cultural backgrounds forming intimate relationships. Throughout
society, especially in the major cities, there is growing visible evidence that some people
are quite comfortable with the idea of forming relationships with partners who are of
different racial backgrounds from themselves and they have no reservations about having
children who would be of mixed parentage.
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Aarathi Prasad notes out in his article in The Telegraph that “a report in January 2009
produced for the Equality and Human Rights Commission noted that this rise in interracial
relationships can be “taken to be a thermometer of ethnic relations”. If that is the case,
then majority and minorities seem to be warming to each other at an unprecedented rate.
But set against this backdrop are the voices that support BNP’s ideal. They shout about
not mixing races, not diluting culture, and not diluting genes about keeping races pure.”
(“It is a Wonderful, Mixed-up World”). Despite the increasing rates of interethnic marital
relationships in the UK, racist views still exist among particular groups of whites, such
as the BNP party claiming that white supremacy should be preserved from such
interethnic unions.
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Endnotes
1

Memorandum to British Cabinet by Patrick Gordon Walker, Secretary of State for
Commonwealth Relations, 19 July 1949.
<http://www.innertemple.org.uk/index.php?option=com_context&view=article&id
33&itemid=30>.
2
Aspinall, P. (2009) “Concepts, terminology, and classifications for the ‘mixed’ ethnic
or racial group In The United Kingdom” Journal of Epidemiology and Community
Health. April 2010. <http://jech.bmj.com/content/64/6/557.full.pdf>.
3
Caste in this context refers to racial-caste structure where white is regarded as the most
superior to all other races. Raya Muttarak, “Marital assimilation: Interethnic marriage in
Britain.”
Australian
Population
Association,
15-17
September
2004.
<http://www.apa.org.au/upload/2004-2E_Muttarak.pdf>.
4
Propinquity : Proximity; nearness, Kinship, Similarity in nature. Farlex Free
Dictionary, 12 Sep 2011 <http://www.thefreedictionary.com>.
5
An interethnic marriage is defined as a marriage between people from different
aggregate ethnic groups. For example, a white person married to someone from a nonwhite ethnic group or a Pakistani person married to someone from a non-Asian ethnic
group. Source: Census, April 2001, Office for National Statistics.
<http://www.statistics.gov.uk>.
6
The Labor Force Survey, like the Census, identifies Indians, Bangladeshis and
Pakistanis. The Fourth National Survey (FNS) introduced a fourth category, African
Asians, defined as people of South Asian origin whose family had lived in Africa before
migrating to Britain. The majority of these were of Indian pre origin, so the LFS’s ‘Indian’
category is roughly equivalent to the FNS’s combination of Indians and African Asians.
<https://www.iser.essex.ac.uk/files/iser_working_papers/2000-34.pdf >.
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أركيولجيا الدين ...حفريات في الذاكرة البشرية
Archibaldia religion... fossils in human memory.
د .جميلة ملوكي (المركز الجامعي مغنية ،الجزائر)
أ.د .الغالي بن لباد (جامعة تلمسان ،الجزائر)
ملخص:
لقي "الدين" اهتماما كبريا من لدن األنثروبولوجيني ،وعلماء االجتماع الذين حاولوا معاجلة الظاهرة الدينية
عن قرب باعتبارها ظاهرة اجتماعية تعتمدها كل الشع ع ع ع ع ع عععوب يف بناء نسع ع ع ع ع ع ععي حياهتا االجتماعية ،فالدين يعترب اللبنة
األساسية يف تكوين األطر واألنظمة االجتماعية سواء أكانت بدائية أم تقليدية.
الكلمات المفتاحية :أركيولوجيا ،الدين ،الذاكرة ،الشعبية ،ممارسات.
ملخص باللغة االنجليزية:
"Religion" receiver Great a ttention from anthropologies, and
sociologistes Who tries To adresse the phenomenon; Religious a à social
phenomenon, Adopted by All Peoples in building the fabrique of their
social Life, Religion is the main building block in social framework and
Systems, Whether primitive or convention
key words: Archeology, Religion, Memory, Popular, Practices.
مقدمة:
الدين قدمي قدم اإلنس ع ع ع ع ع ععان ،مما يوحي ب ن حاجة الفرد إليه ملحة عرب األ منة التارحية املختلفة ،حيث تدارك
هععذا املخلوق عجزه املععادي ،فلج ع إىل اجلععانععل الروحي ،ليخلص عقلععه من كثرة التجريععد ،وليتمكن من خلق معععادلععة
موضع ع ععوعية بني النفد واملادة ،واعافظة على التوا ن النفسع ع ععي ،وعلى التفاعل مع اآلخر ،والذي يتطور عرب فتات منية
إىل التواصل بني الثقافات ،أي بني منظومة من القيم والعالقات السلوكية مبنظومة أخرى ختضع لظروف ثقافية.
وال يتسع ععب ألي باحث أن يدرس ثقافة جمتمع أو تنظيم اجتماعي دون الرجوع إىل العناصع ععر الدينية اليت تؤثر
يف تكوي ن تلك الثقافات ،وقد ال نستثين أي نسق ثقايف أو سياسي وحىت إيكولوجي من احتوائه على معتقدات دينية،
وهذا ما أكدته الدراسع ع ع ععات األنثروبولوجية واالجتماعية حني درسع ع ع ععت اجملتمعات البدائية والتقليدية ،فمن خالل أ اث
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الرائد "جيمد فريزر" يف الفكر األنثروربولوجي يف كتابه الغصععن الذهيب الذي حاول أن ينقل لنا عالقة السععحر بالدين،
حىت يبني من خالهلا مدى ت ثريه اإليكولوجي عند ثقافة البدائيني الذين كانوا يعتقدون يف األرواح.
وقد اعتربت دراسع ع ع ع ععة "دوركامي" مؤسع ع ع ع ععد علم االجتماع حول "الطوطم" اليت خصع ع ع ع ععها ملعرفة أصع ع ع ع ععل الدين،
"منوذجا" لتقومي املنه املالئم لدراسة الظاهرة الدينية.
أمععا البععاحععث "مععالينوفسع ع ع ع ع ع ععكي" ومن خالل أ ععاثععه امليععدانيععة فععونععه أعطى دفعععا قويععا للمنه األنثروبولوجي،
وللدراسععات احلقلية من خالل منه املالحظة باملشععاركة ،ويف دراسععته للقبائل األس عتالية تناول مجيع األطر اليت تؤسععد
هذا اجملتمع القبلي حيث اع ترب الدين أحد أهم اهتماماته ،كما اهتم كل من "راد كليف براون" و"إيفانز بريتش ع ع ع ع ع ع ععارد"
بتقدمي تفاسري للظاهرة الدينية يف أ اثهم اليت كانت تركز على املعتقدات والطقوس واألساطري.
إن هذه الدراس ع ع ع ع ع ع ععة وغريها من األ اث اليت كان الدين أحد أهم حماورها تبني مدى اهتمام األنثربولوجيون
بدراسع ع ع ع ع ع ععة الظاهرة الدينية كتجربة روحية ،ومدى ت ثريها على الفرد ،وانعكاسع ع ع ع ع ع ععها على العالقات داخل التنظيم ،وعلى
احلياة االجتماعية.
كععل هععذه الععدراس ع ع ع ع ع ع ععات تتفق من حيععث التعريف على أن للععدين جععانبني ،جععانععل ظععاهري ثلععه جمموعععة من
الطقوس والش ع ع ع ع عععائر واملمارس ع ع ع ع ععات وجانل باطين ث له تلك النزعة الروحية اليت تربط اإلنس ع ع ع ع ععان دالقه على حد تعريف
"جيمد فريزر"" :االعتقاد يف األرواح العلوية".1
أما "منعم جاد اهلل" فيؤكد هذه العالقة حيث يقول" :الدين ليد إميانا ومعرفة فحس ع ع ع ع ععلذ بل هو فوق ذلك
التفععاف روحي متبععادل وهو ربععال من الطععاعععة والوالء ومن الرعععايععة بني املتععدين وبني احلقيقععة العليععا اليت يؤمن عا ،واليت
جيو أن يطلق عليها "التجربة الدينية" اليت تش ع ع ع ع ععمل اجلانل الداخلي الباطين لعالقة اإلنس ع ع ع ع ععان باهلل وتفكره فيه وتوجهه
إليه".2
إن هذه التجربة صعبة التحقق كلفت اإلنسان كثريا من اجلهد والطاعة ألجل االتصال بالعامل اإلهلي ،وقد كان املتصوفة
أول املمارسني هلذه التجربة يف التاريخ اإلسالمي ،حىت أهنا أصبحت تنعت بالتجربة الصوفية .اليت نالت مساحة واسعة
من الدراس ع ع ع ع ععة يف مجيع التخص ع ع ع ع عص ع ع ع ع ععات من الفلس ع ع ع ع ععفة إىل علم الديانات ،إىل علم النفد واالجتماع إىل الدراس ع ع ع ع ععات
األنثروبولوجية اليت حتاول يف الفتة املعاص ععرة تقدمي تفس ععري أنثروبولوجي لظاهرة "الص ععوفية" ،وندر اإلش ععارة هنا إىل تلك
املصادر اليت أرخت ودرست التصوف ،وحاولت أن تفهم هذه التجربة الصوفية
ومن خالل هذا ،سنحاول معاجلة االشكاالت التالية:
ما عالقة االنسان بالدين عرب الزمن؟
ماذا ميثل عامل االفكار بالنسبة لإلنسان املتدين؟
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حناول معاجلة النقال السابقة وفق معادلة ترمسها األركيولوجيا يف حوار مغلق مع الدين.
ويف البدء البد من أن حندد مفهوم املقدس الذي لقي اهتماما من طرف علماء االجتماع أثناء دراسع ع ع ع ع ع ععتهم
للظاهرة الدينية ،فاملقدس بالفرنسععية هو  Sacréبالنسععبة لدوركامي ،يقول فيه" :إن كافة املعتقدات الدينية تصععنف الظاهرة
على أهنا مقدسع ع ع ععة أو دنيوية .يتضع ع ع ععمن املقدس ظواهر تعترب ب هنا تفوق الطبيعة ،ألهنا سع ع ع ععامية وفائقة وخارج حدود الزمن
واألحداث".3
ويتخذ مفهوم املقدس عند دوركامي من خالل هذا التعريف بتوفري ش ععرطني أس ععاس ععيني ،أن تكون الظاهرة فوق
طبيعية ،وأن تتخطى حدود الزمن ،فالقبائل األس ع ع عتالية أو قبائل اهلنود اليت نصع ع ععبت "الطوطم" على أنه الرمز الديين الذي
جيمع بني خمتلف أفراد العش ع ععائر ،والذي ينتمي إليه كل فرد من العش ع ععرية ،ألنه وببس ع ععاطة ينتمي إىل اس ع ععم الطوطم ،فرمزية
االسم هي اليت أعطت حق انتماء هذا الفرد للمحيط العشائري.
والطوطم حسععل تعريف دوركامي هو" :االسععم الذي حتمله العشععرية ،وهو اسععم نوع معني من األشععياء املادية،
تعتقد العشرية أن هلا به أوثق الصالت ويسمى هذا النوع التومت".4
ومن بني األش ع ع ععياء اليت اس ع ع ععتخدمتها العش ع ع ععائر والقبائل البدائية كرمز مش ع ع ععتك "معظمها متص ع ع ععل ب نواع نباتية
وحيوانية وخاصة األخرية".5
ويؤكد دوركامي أن القداس ع ع ع ععة ال تتجس ع ع ع ععد يف ش ع ع ع ععيء بكامله ،ولكن تكون كذلك يف جزء من الش ع ع ع ععيء وحمور
ت مالت العابد الظاهرية والباطنية.
ويبدو أن القداسة يتحكم فيها "أنا" اجملتمع ،وهو الوحيد الذي لديه سلطة عليها.
فاملقدس يف رأي دوركامي" :الش ععيء الذي يتجنل ويوقر ووتم وذهل إىل أن ص ععفة القداس ععة تنبع من اجملتمع
نفسه وأهنا تعربا عن التضامن اجلماعي".6
ويؤكد دوركامي هذا التعريف حني يتحدث عن الرمز التوقعي يقول" :مل تكن الرمو هي األشع ع ع ع ع ععياء املقدسع ع ع ع ع ععة
وحدها ،إمنا كانت توجد موجودات حقيقية تشارك يف القداسة وكان هلا أيضا مكان هام يف الطقوس الدينية وهلا عالقات
على أقوى ما تكون العالقة بالتومت ،وتلك املوجودات هي موجودات النوع التو ي وأفراد العشرية".7
املالحظ أن مفهوم املقدس ال يتحدد من خالل "اخلارق والعجيل واملدهش ،إمنا هناك قوى تتحكم يف هذه
القداس ع ع ع ع ع ععة ،كما جيل أن ال الط ش ع ع ع ع ع عععور اإلعجاب واالنبهار والش ع ع ع ع ع عععور الديين ،ألن هذا األخري يف ميزاته ممتد ودائم،
باإلض ععافة إىل أنه اتص ععال عميق بني الفرد وذاته ،والفرد وقوى ما فوق الطبيعة اليت يعتربها علماء االجتماع واألنثروبولوجيا
هي رمز القداسعة ،وقد تنعت عند بعضعهم كدوركامي "بالتومت" ،وعند جيمد فريزر السعحر ،وعند ماريت  Marettاملانا
وعند آخرين بالقوى الروحية.
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إن االعتقاد يف هذه القوى فرض على اإلنسع ع ععان القيام ببعض الطقوس واملمارسع ع ععات حىت يتخلص من النزعة
الدنيوية فاإلنسان عرب أ منة خمتلفة انشغل دلق هذا الفضاء الروحي ألنه توصل من خالل اعتقاده يف األرواح إىل هتذيل
السع ع ع ع ع ععلوك وضع ع ع ع ع ععبطه ،فاالعتقاد ولد املقدس وخلق االحتام والطاعة والتقارب من خالل حركة االتصع ع ع ع ع ععال (املمارسع ع ع ع ع ععات
الطقوسع ع ع ع ع ععية) إال أن االعتقاد يف األرواح مل يكن لوحده كافيا ،ألن تطور الفكر البشع ع ع ع ع ععري مل يقف عند تلك االعتقادات
البسع ع ع ععيطة اليت أنتجها األس ع ع ع عتاليني أو اهلنود هلذا قال دوركامي أن املقدس هو إنتاج اجتماعي كما ينتجه اجملتمع ،ويسع ع ع ععهر
كذلك على تطويره ،وال يقص ععد هنا بتطوير املقدس ألنه ثابت ولكن تطوير الوظائف واملمارس ععات الطقس ععية للوص ععول إىل
املقدس ،فكان الدين هو الوس ع ععيلة األس ع ععاس ع ععية لالرتقاء من العامل الدنيوي إىل العامل العلوي ،والدين ال ينفص ع ععل اما عن
املقدس ،بل وتويه ويتضمنه.
وإذا حاولنا تعريف الدين فوننا نقول" :إنه نسع ع ع ععق من االعتقادات واملمارسع ع ع ععات والذي تسع ع ع ععتطيع مجاعة من
الناس من خالله أن تفسر وتستجيل ملا تشعر به على أنه مقدس".8
والوا ضععح أن تفسععري املقدس واالسععتجابة له وتاج إىل التجسععيد يف صععورة معينة من السععلوك وفرض الشعععائر
والطقوس اليت تعمل على نديد العهد بالعقيدة واالرتقاء بدرجات اإلميان اليت تعاين من الص ع ع ع ع ع ع عراع الدنيوي الذي يفرض
عليها االهتمام بالوظائف املادية دون الروحية.
وعلى هذا األس ع ععاس فون الش ع عععائر والطقوس هي اليت تبين اجلانل الروحي يف اإلنس ع ععان و كنه من االتص ع ععال
باهلل أو ربط العالقة بني "العبد" و "ربه" بواس ع ع ععطة نظام باطين تكون الطاعة أس ع ع ععاس االتص ع ع ععال فيه بني اإلنس ع ع ععان املتدين
واحلقيقة .وهذا ما اصطلح عليه بعض العلماء بالتجربة الباطنية ،وجندها عند املتصوفة ،وهناك من وصفها كذلك بالتجربة
الدينية ،وأس ع ععاس هذه التجربة الدينية هو اليقني ،فاإلنس ع ععان املتدين البد أن يكون على يقني تام ملا يريد الوص ع ععول إليه يف
مرحلة االرتقاء فال جمال للشك .ومن بني اخلصائص اليت يز التجربة هي:

9

 -1أن ال تكون ذاتية فحس ععل بل تتص ععل باحلقيقة العليا  ...لذا ال ميكن التعرف على خص ععائص ععها إال من
خالل املعايشة املباشرة لذلك هي ثل حاالت شعورية أكثر من كوهنا حاالت عقلية فكرية.
 -2أهنا ليست جزئية ،إذ تشتمل حياة اإلنسان ككل قلبيا ووجدانيا وإراديا.
 -3أهنا نربة ذات ش ع ع ععدة وت ثريها قوي على أفكار وأفعال رجال الدين فقد حتدثت عنها جيمد وليم ب هنا
حاالت شعورية وحاالت عقلية.
 -4أهنععا جمموعععة أفعععال والتزامععات إذ بقععدر مععا تكون التجربععة منتجععة بععاألفعععال بقععدر مععا تكون نربععة روحيععة
مقدسة.
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من خالل مالحظة هذه اخلصع ععائص األربع ،ؤة س ع عؤال فرض نفسع ععه ،وهو هل التجربة الدينية أو الباطنية هي
القداسة؟ وما هو املنه الذي يعتمده املتدين (رجل الدين) للوصول إىل هذه القداسة؟
-

إذا بدأنا بالشععق األول من الس عؤال فوننا نالحظ أنه من الواجل علينا بعد تعريف املقدس أن نقدم

اخلصائص اليت يز ا هذا املقدس.
وقد تضمن تعريف دوركامي للمقدس سبع خصائص هي:

10

 -1االعتقاد يف توافر القوة فيه.
 -2كونه متصفا بشيء من الغموض ويط بطبيعته ومفهومه.
 -3وأما اخلاص ع ع ع ع ععية الثالثة إىل اخلامس ع ع ع ع ععة :أال يكون ذا منفعة مادية مباش ع ع ع ع ععرة وغري هادف من حيث وجوده
الدنيوي ،كما أنه ال ول يف موضع التجريل يث يدرس وولل فهو غري نرييب.
 -4وأما اخلاصع ععة السع ععادسع ععة فتشع ععري إىل أن هذا املقدس ال بد أن يكون له أثر يف تدعيمه لشع ععخصع ععية الفرد،
وإمداده بالقوة ولو تومها من الفرد نفسه.
 -5السابعة يف أن يكون ارتبال املؤمن به على الوجه الذي جيعله دائما يف مطلل أو حاجة إليه.
إن دوركامي وغريه ممن أس ع عس ع عوا أفكارهم يف تعريف املقدس وتبيان خص ععائص ععه على ما قدمه إميل نفس ع عه،
قص ع ععروا يف حق الديانات ككل ،ألهنم تعاملوا مع املقدس أنه وليد اجملتمع ،كما اعتربوا الدين رمزا طبيعيا ،وهذه املفاهيم
تص ع ع ععلح يف الديانات اليت تتطور مع جمتمعها .أما الديانات الثابتة اليت أنزلت من الس ع ع ععماء إىل األرض فهذه ال ميكن أن
نناقش فيها مفهوم القداسة ،ألنه حمدد وبدقة ،فال حتلف املسلمون يف مس لة تنزيه اهلل تعاىل عن كل املخلوقات" :ليد
كمثله ش ع ععيء" وبالنس ع ععبة لقولنا أن الدين ثابت فوننا نقص ع ععد ،أن هناك جمموعة من الش ع عععائر اليت فرض ع ععها اهلل تعاىل على
عباده ثابتة ال يؤثر فيها اجملتمع وال الفرد وال حىت الزمان كوحدانية اهلل والفرائض اخلمس ع ع ع ع ع ع ععة  ...واالعتقاد بيوم البعث
وغريها من الفرائض اليت ال وق للمسلم أن يتصرف فيها أو يتهاون عنها.
إذن القداس ع ع ععة عند املس ع ع ععلمني ختتلف عن الغرب ،فالطابع اإلمياين عند املس ع ع ععلمني يدفعهم إىل التص ع ع ععديق بالغيل وبعامل
مساوي ميكن لب عض األفراد فقط مشاهدته واالتصال به  ،وهو العامل الرباين وقد وصف لنا املتصوفة منهجا يف االتصال
ذا العامل املقدس وهو اهلل حيث تكون مرحلة االرتقاء من األرض إىل الس ععماء وهناك من اعترب أن الس ععفر يكون روحيا
وهناك من اعترب أن السفر يكون جسدا وروحا ،ألن هذا العبد قد اصطفاه ربه من دون كل املخلوقات ،وهم يستندون
يف تبيان هذا االرتقاء إىل حادثة اإلسع عراء واملعراج اليت حدثت لرس ععول اهلل – ص ععلى اهلل عليه وس ععلم  ،-فومكانية ص عععود
الرجل الصاحل هي معادلة ممكنة احلدوث على شرل أن يكون الرجل الصاحل قد مر عرب حمطات تزكي فيها نفسه وتطهر
من كل شرور الدنيا وأصبح قلبه كاجلوهرة لصفائه وامتالئه باإلميان.
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هلذا جند الويل يتحمل كل املشععقة ألجل الوصععول إىل هذه احلقيقة املطلقة ،أما بالنسععبة لإلنسععان العادي فونه
يعمل على حماكاة األصععل املقدس للوصععول إىل هذه احلقيقة ،فاملريد مثال واكي شععيخه ويطيعه وحضععع لكل أوامره إليصععاله
إىل طريق احلقيقة ،أو يستغل فرصة األعياد الدينية اليت هي يف األصل حماكاة للنموذج الذي شرعه اهلل تعاىل.
أما إذا حاولنا تعريف الزمن املقدس فمن الصع ع ع ع عععوبة فصع ع ع ع ععله عن الزمن الدنيوي ،ألن املعتقد "اإلنسع ع ع ع ععان" ال
يالحظ الفرق بني الزمانني بل هو يالحظ القد اسع ع ع ع ع ععة من خالل اخلارق أو العجيل أو الكرامة اليت تتحكم يف الرمو املادية
بصعفة سعريعة ونافذة ،فال تتاح له فرصعة التحليل والتسعابل ،بل تسعيطر على عقله ومشعاعره الدهشعة واالنبهار ،ألنه ينغمد
مباشععرة يف ممارسععة الطقوس الدينية مثال ،وبالتايل يدخل يف من مقدس وواول أن واكي النموذج ،فهو يقلده يف سععلوكاته،
ويفعل مبثل ما يفعل وليه أو ش ع ععيخه .فالويل بالنس ع ععبة له هو األص ع ععل الذي من خالله ميكن االرتقاء ،وبالتايل فون القداس ع ععة،
وإن كانت صفة إهلية ،فقد تتجسد عن بعض عباده الذين رضي عنهم.
حىت ميكنون الناس من تعلم كيفية تعاطي املقدس واالندماج معه ،باالبتعاد عن الزمن الدنيوي واالنفص ع ع ع ع ع ععال
عنه ،فحني "يس ععتعيد اإلنس ععان الديين الزمان املقدس معناه أن يص ععري معاص ععر لعهلة وبالتايل أن يعيش يف حضع عرهتا حىت وإن
كانت هذه احلضرة حمجوبة بستار من اخلفاء مبعب أهنا غري مرئية".11
إن اإلنسع ع ععان الديين حينما يدخل فضع ع ععاء العيد أو االحتفال أو اجملاهدة واول أن يتخطى الدنيوي ،ويطمح
إىل ربية متفائلة للحياة فيخفف توتره النفسي ويرمي ويكسر كل املعيقات النفسية اليت كان يعيشها يف عامل الوجود.
فاملقدس بالنسععبة لإلنسععان الديين يظل قوة غامضععة يبحث عنها وواول التقرب منها يف كل مناسععبة ،ويقتين
منها الطاقة الال مة اليت كنه من ناو احلياة الش ع ع ععاقة ،ويقول روجي كايوا يف تعريفة املقدس" :املقدس ميثل قبل كل ش ع ع ععيء
طاقة خطرية وغري مفهومة".12
فالغموض يف حد ذاته يدفع إىل اقتناء باملقدس والتعامل معه واخلض ع ع ع ع ع ععوع له دون طلل التفس ع ع ع ع ع ععري ،ألنه قوة
خارقة ،وهذه القوة حتل باإلنسعان الديين لتخلصعه من املعاناة ويصعبح هو الصعفة الغالبة على هذا اإلنسعان من خالل ولوجه
الزمن املقدس واختاذ املعرفة مع احلل كما يعرف ذلك جان ش ع ع ع ع ععوفلي" :إن الوقت ما كان هو الغالل على اإلنس ع ع ع ع ععان ،فهو
ربية وهبة معا ،فالتقي وصع ع ع ع ععول إىل النور وهو ؤرة العشع ع ع ع ععق أكثر مما هو نتيجة ث عقلي وتعليق شع ع ع ع ععيخ الطريق .فاالحتاد
الصويف هو تركيل املعرفة واحلل مما وقق الوجود الكامل لإلنسان ،وأيضا فون هذا االحتاد يقع يف قمة التصور الروحي ك نه
اندماج خالص للكثرة يف الواحد ،إنه انتصار كامل للذة روحية".13
نالحظ من خالل هذا القول إن املتصع ععوفة ال يفصع ععلون بني مفهوم الزمان ومفهوم الوقت ،فهم يتعاملون مع
الوقت على أساس أنه "الزمان" ،وكان هذا واضحا يف كتاب "إيكلمان ديل" اإلسالم يف املغرب حني عاجل مشكل القضاء
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والقدر عند األهايل البجعدية ،وكذلك حممد ظريف يف كتابه الزوايا باملغرب ،وجان ش ععوفلي حني ض ععمن كتابه ذه األبيات
الصوفية البن عطاء اهلل:
أيها السر فلتظهر الوجود يف العدم
وليبق الزمن
مع من له رسم األبدية

14

وحنن ال نركز على هذا الفرق أو اخللط بني الوقت والزمن ولكنها جمرد إشع ع ع ع ع ع ععارة إىل أن الثقافة الشع ع ع ع ع ع عععبية مل تعر اهتماما
للفص ع ععل والتحليل ،بل كانت تتعامل مع جوهر األش ع ععياء ،والتجربة الص ع ععوفية من خالل ولوجها يف الزمن املقدس كنت
من االستلهام مث فرضت نفسها على العامل عن طريق مناذج خمتلفة.
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التشكيل والتصوف من خالل التجربة الفنية للتشكيلي العراقي شاكر حسن آل سعيد
Formation and Sufism Through the artistic experience of Iraqi
artist Shaker Hassan Al Said
الدكتورة عيشة الجريدي ،المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة-تونس

ملخص
لقد انغمد التشع ععكيلي العراقي آل سع عععيد يف فكر صع ععويف مبتعدا عن الفكر الوجودي املهيمن جامعا بني ما هو
صععويف وما هو تشععكيلي ،بني ما هو ديين و ما هو فين .إذ يتحد الدين بالفن و العقل باحلد و يتوحد القدسععي مع الفين،
نتمع اللغة التشع ع ععكيلية مع املنظور الديين ،الصع ع ععويف "فليد من قبيل املصع ع ععادفة أن جيد الدين أمت معب له يف الفن فون معب
"القداس ع ع ععة" ال ميكن أن تعرب عن اللغة أي لغة اخلطاب النثري العادي ،فاس ع ع ععتلهام احلرف مبا هو بعد روحي ،ديين ،ص ع ع ععويف
ميثل شععكال فنيا جديدا ،فهذه املمارسععة هي ممارسععة صععوفية تكشععف عن عامل غييب متجاو للعامل املادي والواقع النسععيب ،إذ
أصعبح الفن ذا صعبغة صعوفية تتحد مع الفن ،وفن يتصعل بالعامل الباطين ،الروحي ،يغوص يف األبعاد الداخلية للواقع ،حيث
يتجاو الفنان ما هو ظاهري حنو ما هو باطين ،ما هو غييب .إنه التقاء التصوف والتشكيل.
الكلمات المفاتيح :التشكيل ،التصوف ،احلرف العريب ،الرمز الروحي العريب ،الربية الت ملية.
Abstract:
The Iraqi plastic artist Al Saeed has indulged in the mystical thought,
deviating from the dominant existential thought, combining what is mystical
with what is religious, between what is religious and what is artistic. Religion
is united by art and reason by the sense, and the sacred is united with the
artistic. The plastic language meets with the religious, mystical perspective.
The letter is inspired by a spiritual, religious, mystical dimension that
represents a new artistic form, this practice is a mystical practice that reveals
a metaphysical world that transcends the material world and the relative
reality. Art has become a mystical form that combines with art and art related
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to the inner spiritual world. It is immersed in the inner dimensions of reality.
The artist transcends what is ostensibly what is mystical, what is
metaphysical. It is the confluence of mysticism and formation.
Keywords: Formation, Sufism, Arabic letter, Arabic spiritual symbol,
Reflective vision.
مقدمة:
لعل اهليمنة الكبرية للحدا ثة الغربية وللفن املعاصع ع ع ععر انعكسع ع ع ععت على أعمال شع ع ع ععاكر حسع ع ع ععن ،حيث جنده نريديا
خالص ععا يف أعماله الفنية ،فهو اعتمد األش ععكال اهلندس ععية ،واختزل األش ععكال يف خطول مس ععتقيمة ومنكس ععرة وجرد احلرف
العريب من معناه اللغوي ماحنا إياه بعدا تشع ع ععكيليا .لكن الفكر الصع ع ععويف كان يتسع ع ععلل إىل فكره ويسع ع ععيطر عليه ،يدفع به حنو
التجريد بداية من  1960ماحنا إياه طاقة روحية تنعكد على ممارسع ع ع ع ع ع ععته الفنية حيث حتلط الشع ع ع ع ع ع ععكلي باملعنوي واملادي
بالروحي فهو يقول " :إن يف البحث عن احلقيقة عرب احلرف كش ععكل ومعب ،ممارس ععة حلرية الفكر اإلنس ععاين املعاص ععر قص ععد
الوصول إىل اليقني الروحي واملادي معا ،ومن خالل قيمة هي يف نفد الوقت ذاتية و كونية ،حضورية و غيبية"(.)1
شععاكر حسععن يعرب عن الروحي باملادي ،وعن احلس عي مبا هو معنوي وعن اجملرد مبا هو عيين وعن اجلالل باجلمال
فحني يقف "املرء أمام واحدة من هذه اللوحات يرى الكلمة ال كرمز منطقي حاطبه الذهن .بل كخارطة ترسع ع ع ع ع ع ععم وجدان
الفنعان ووعيععه وحس ع ع ع ع ع ع ع عه بععو اء هععذه الكلمععة أو تلععك مجعععا بني اجلالل واجلمععال والعيين واجملرد ،واحلس ع ع ع ع ع ع عي واملعنوي واملععادي
والروحي"(.)2
كل هذه الدالالت يس ع ععتش ع ععفها ش ع ععاكر حس ع ععن من الرمز الروحي العريب .فاحلرف العريب فيه من املعاين الروحية ما
جعلته مقدس ع ععا .و لعل ش ع ععاكر حس ع ععن وجد يف الروح ما مل جيد يف الش ع ععكل يعرب به عن مكنونه ،عن ذاته وعن روحه .يعرب
البعد الروحي عما عجز البعد اللغوي عن التعبري عنه .يتحول احلرف العريب مع ش ععاكر حس ععن من بعد لغوي يعرب عن معب
مض ع ععبول إىل بعد تش ع ععكيلي غائم يف نريدية ليص ع ععل إىل بعد روحي يعرب عن املطلق .فهو قد انتقل من لغوية مض ع ععبوطة إىل
تشكيلية ال شكلية إىل روحانية صوفية لوحاته توحد :لغوي – تشكيلي – صويف.
احلرف هو احلق وهو احلقيقععة واحلروف هي احلقععائق ،فععالصع ع ع ع ع ع ععويف يبحععث عن احلقيقععة عرب احلق ،فهو أداتععه وأداة
شعاكر حسعن آل سععيد املتصعوف .فكيف يتمظهر التوجه الصعويف على السعطح التصعويري لشعاكر حسعن آل سععيد؟ ماهي
عالماته يف أعماله التشكيلية؟
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لعل كل من عرف ش ععاكر حس ععن آل س عععيد قد الحظ عليه مسات املتص ععوف ،وكل من قرأ مؤلفاته قد اس ععتش ععف
النزعة الص ععوفية يف أفكاره ،واملت مل ألعماله الفنية ،يكتش ععف أسع عرار التش ععكيلي املتص ععوف .فلوحاته نعلنا نتس ععاءل هل كان
للنزعة الص ع ععوفية والفكر الص ع ععويف األثر العميق والبص ع ععمة البار ة على س ع ععطحه التص ع ععويري؟ سع ع ع حاول من خالل هذا البحث
الكشف عن عالمات التصوف وكيفية ظهره على السطح التصويري بالرجوع إىل خصائص العمل الفين .فهل كان للفكر
الصويف دور هام يف املسرية الفنية آلل سعيد؟ هل ساهم يف بلورة ربيته الت ملية للكون؟
-1الفنان المتصوف
تصوف و تشكيل :تلك هي اللقيا.
تصوف و تشكيل :تلك هي المشكلة()3
وتاج الفنان يف مس ع ععريته الفنية إىل س ع ععند يس ع ععتند عليه وقد اختار ش ع ععاكر حس ع ععن س ع ععندا روحيا ،كان عزائه روحاين
حيث اس ععتند يف عمله الفين على دالالت وإش ععارات روحية .فكان الفكر الص ععويف متخفيا وراء هذه الدالالت واإلش ععارات.
فشاكر حسن أخذ من الصوفية النزعة الت ملية ،واختار املسار الت ملي للتعبري عن كيانه و وجوده .فحاول اجلمع بني الت مل
والتشكيل متمجا لغة الت مل إىل لغة تشكيلية.
فالفكر الصع ع ع ععويف دعم املنحى التجريدي للفنان حيث واصع ع ع ععل توظيف احلرف توظيفا نريديا ذو دالالت روحية.
انغمد يف عامل روحاين صع ع ععويف يرب ذلك من خالل معرضع ع ععه "ت مالت و معارج" فالنزعة الصع ع ععوفية و اللغة التعبريية الروحية
تظهر من خالل هذا املعرض الذي أجنزه شاكر حسن سنة  ،1970والذي ومل أعماال ذات حضور لوين وخطي متباين
اختزل يف شكل خطول أفقية أو عمودية .فلقد اختار شاكر حسن العروج إىل الت مل فمعراجه التعبريي هو الربية الت ملية،
فهي اليت تؤسع ع ع ع ععد ربيته التشع ع ع ع ععكيلية .من خالل مواد بسع ع ع ع ععيطة يعرب عن مواقفه الت ملية ،يصع ع ع ع ععور لنا ربيته للواقع واحلقيقة.
فاملعراج( )4هو حركة الص عععود إىل األعلى ،إىل الس ععماء .فس ععماء ش ععاكر حس ععن هو س ععطحه التص ععويري .إذ يعرب عن حركة
الصعود ،املعراج و الصبوة الروحية اليت تشق السماء ركة اخلطول واأللوان أو بشق حتق صدر اللوحة يف حركة تصاعدية
من األسفل إىل أعلى "مثل شهاب حمتق يف الفضاء أو مثل مذنل جمهول أو مثل جذر أو شرارة برق"()5
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ت مالت موضوعية – يت على كرتون  120*120صم – 1984
شاكر حسن يدم العامل الباط ين الداخلي الروحي يف عامله التشكيلي ويقحمه يف سطحه التصويري مؤكدا فكرة
الفنان املت مل خاص ععة يف قوله "أما أنا فقد توخيت من خالل عملي الت ملي أن أحيل العالقة بيين و بني العامل عرب الس ععطح
التص ع ععويري إىل معب اخلط إىل البعد الواحد"( .)6إن كيان احلرف العريب مع ش ع ععاكر حس ع ععن حتول من كيان لغوي إىل كيان
تشكيلي رمبا هنا تكمن نظرية البعد الواحد فما املقصود بالبعد الواحد و من هم مجاعة البعد الواحد؟ ماهي أهدافهم؟
-2البعد الواحد في جداريات شاكر حسن آل سعيد
البعد الواحد هو نمع أس ع عسع ععه آل سع عععيد سع ععنة  1971وكان ضع ععياء العزاوي املعد للمعرض الوثائقي اخلاص به،
ومن أبر أعض ع ع ععاء هذه اجلماعة جند :مجيل محودي ،عبد الرمحان كيالين ،حممد غين ،رافع الناص ع ع ععري  ...ولقد اقتح الفنان
مجيل محودي تسععمية أخرى هلذا التجمع أال وهي " الفن يسععتلهم احلرف" .فلقد سعععت هذه اجلماعة إلبرا دور احلرف يف
الوطن العريب .هذ ه اجلماعة نمع احلروفيني ،العرب وغايتهم الكش ع ع ععف عن أمهية احلرف وخاص ع ع ععيته كبعد تش ع ع ععكيلي ،فهذه
اجلماعة تلتقي حول اس ع ع ع ع ع ععتلهام احلرف ،االعتماد على احلرف العريب واالنطالق منه كمعطى تش ع ع ع ع ع ععكيلي ،كبناء تش ع ع ع ع ع ععكيلي
وكعنصر أويل يف أعماهلم ،ترتكز أعمال هذه اجلماعة على احلرف العريب فيوجهونه كل على طريقته وأسلوبه .فالبعد الواحد
هو «اخلط وحسل أي وجهته فقط وهي أفقية أو عمودية مائلة أو متكسرة"()7
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ش ععاكر حس ععن يعود إىل أص ععل احلرف ،حركاته ،اناهاته ،فلوحاته تكش ععف عن توجهات احلروف .فحرف األلف
يف نفد الوقت ميثل شععكال عموديا ويشععري إىل العدد واحد .يبحث الفنان يف الشععكل يف أصععوله ويبحث أيضععا يف حركاته
اليت تنعكد على حركة اليد حني ترسم خطوطها" ،فاألصل عنده أن احلرف ،مثله مثل اخلط هو حركة نقطة أو نطفة على
سطح ببعدين مبن ى عن املكان والزمان  ...فضاء هتوي فيه حركات نقال وخطول دون أن تتشكل يف نظام شكلي حمدد،
فهي تظل على السطح التصويري إمكانات حرة يف جمال حيوي قابل للتوسع)8(".
فاحلركة الس عريعة تفسععح جماال واسعععا الكتشععاف خصععائص احلرف ،إذ يتحرك احلرف ويصععبح متحركا على سععطح
اللوحة ،ينتشع ع ععر ويتفكك ،ينفصع ع ععل عن رمزيته اللغوية ويسع ع ععبح بعفوية احلركة اليت تتحول إىل حروف مبهمة ،فتتحكم احلركة
والبداهة يف احلرف .حروف ش ععاكر حس ععن وكمها احلدس و البداهة .فهي على س ععطحه التص ععويري تتحرك ببداهة وحركية
وك ن بقوة داخلية تس ع ععيطر عليها " .و ذا املعب تبدو بعض لوحاته كما لو أهنا ارين للمهارة يف اكتش ع ععاف اخلط يف بعده
الفض ع ع ععائي ....احلرف هنا متحرك ينبس ع ع ععط داخل فض ع ع ععاء ،وهو ذا يفص ع ع ععله عن أية رمزية لغوية بل يطبعه يف إطار ما قبل
اللغة"( .)9كما جند أحيانا يف بعض لوحاته حروف عربية خمتزلة يف ش ع ععكل موثيقاب أفقية و عمودية وأحيانا أخرى يتحقق
الشع ع ع ع ع ع ععكل من خالل تدرج األلوان .فهل يتفق الوجود اجلمايل الفين مع الرمزية الروحية وهل يتوافق الوجود التشع ع ع ع ع ع ععكيلي مع
الفكر الصويف ويلتقي ما هو تشكيلي مع ما هو روحاين؟
احلرف مع شعاكر حسعن قيمة شعكلية و ليد "مهارة" فهو "شعكال مضعمونيا" فهو يعاجل هذا الشعكل و ينظر فيه
و ال إليه حيث يدخل يف معامله ،يفككه و جيرده من معانيه اللغوية و يت مل أبعاده املعرفية والرمزية والروحية ،فهو ينتقل من
الظاهر إىل الباطن ،من املرئي إىل الالمرئي مكتشفا حقيقة البعد الواحد.
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جدارية رقم  -4مواد خمتلفة على خشل1992 -122 x122 -
اخلط هو تالقي س ععطحني معماريا ورياض ععيا هو افتاض منطقي ،وهو كذلك حركة نقطة .فهو الش ععكل النات عن
حترك النقطة .ويتميز بشع ع ععكله فهو مسع ع ععتقيم ،ومنكسع ع ععر ومنحين ويظهر على سع ع ععطح اللوحة والفضع ع ععاء التصع ع ععويري باناهاته
املختلفة أفقية ،عمودية .يض ع ع ع ع ع ععفي على اللوحة حركة ،يتحلى بطاقة تكس ع ع ع ع ع ععبه حركية فتتاقص اخلطول ،تتزاحم ،تتص ع ع ع ع ع ععادم
وتتقاطع .لقد حتدث "قوقان" عن أوركسع عتا اخلطول وحتدث كاندنس ععكي عن أحلان وموس ععيقية اخلطول ،أما ش ععاكر حس ععن
فس ععيحدثنا عن روحانية اخلطول عن القوى الداخلية واخلارجية اليت س ععيتمجها يف ش ععكل بعد واحد .فلقد جعل لكل ظاهرة
طبيعية يف العامل اخلارجي و الداخلي تعبري خطي.
إذ تتحرك النقطة على س ععطح اللوحة ،على الورقة خملفة خطوطا ،أعدادا ،إش ععارات ،أس ععهم ،دوائر و ما إىل ذلك
من حروف وكتابات و رمو مما يكشع ع ععف عن جرأة اخلط و النقطة على بياض الورقة ،إذ له من احلدة و الوضع ع ععوح ما جيعله
يفصع ععل بني املسع ععاحات امللونة ،فهي خطول حقيقية حمفورة على صع ععدر اللوحة .فشع ععاكر حسع ععن يبث يف لوحاته العديد من
اإلشارات اخلطية يف شكل حروف ،أرقام ،عالمات هندسية :سهام ،مثلثات ملونة ودوائر ،نثار من النقال واخلطول.
ف شعكاله غامضعة توحي بعامل غييب ،غري مرئي ،حروف تشعكل عالمات ختتق مركز السعطح التصعويري ،حروف
تس ععلك اناهات خمتلفة توحي بالض ععياع وخطول مس ععتقيمة ترمز للتواص ععل واالمتداد مما حلق عاملا ومهيا يعانق العامل الص ععويف
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الذي واول الفنان جعله خطابه املرافق للرس ععم واملتوحد مع التص ععوير .فهو يس ععتعمل احلرف العريب عالمة وإش ععارات روحية،
يص ععبح احلرف إش ععارة كما يقول ض ععياء العزاوي ،إش ععارة هلا خص ععوص ععيات روحية ،يس عععى ش ععاكر حس ععن للكش ععف عنها ،فهو
يض ععفي على احلرف قيمة جديدة يبعده عن النس ععي الزخريف وحرجه من بوتقة التزويق ،فهو يس عععى للغوص يف عامله الباطين
إذ يععاجلعه من خالل عنعاصع ع ع ع ع ع ععره وانعاهعاتعه املخفيعة و رمو ه الغيبيعة كمعا يقول أبو حيعان التوحيعدي" :إن الكتعابعة بععامعة هي
تصميم أو ختطيط روحاين بوسائل مادية)10(".
ش ععاكر حس ععن آل س عععيد يكتش ععف احلرف كبعد تش ععكيلي وبعد روحي مما جيعله يتجاو واقعه املادي النس ععيب من
أجل الكش ععف عما هو داخلي ،غييب جامعا بني عامل الفكر اللغوي وعامل املش ععاهدة التش ععكيلي من جهة ومن أخرى جيمع
بني عامل املشع ععاهدة وعامل التصع ععوف ،إذ يتناول احلرف العريب كقيمة تشع ععكيلية وليد كبناء موضع ععوعي ،يتناوله كبعد روحي،
حيث يندم التشكيلي مع الصويف ويتوحد الروحي مع التشكيلي.
احلرف العريب يتحول إىل واصع ع ع ع ع ع ععل بني ما هو مرئي وغري مرئي ،أداة للكشع ع ع ع ع ع ععف عن الغ يل وعن العامل الروحي.
فاحلرف العريب مع شاكر حسن آل سعيد يتحول إىل رمو غامضة حتمل يف أشكاهلا ،اناهاهتا ،حركاهتا وإيقاعاهتا دالالت
صوفية ،دالالت روحية ،إن له من الدالالت واملعاين الروحية غالبا ما حتدث عنها الفالسفة والصوفيون ،فلكل حرف بعده
الروحي " وجلميع احلروف أبعع ععاد ودع ععاصع ع ع ع ع ع ع ع ععة األلف أول (احلروف وأعظمهع ععا وهي اإلشع ع ع ع ع ع ع ع ععارة إىل اهلل الع ععذي ألف بني
األشياء)"(.)11
ش ععاكر حس ععن قد أمهل البعد اللغوي للحرف واهتم بالبعد الروحي فهو يعود إىل أص ععل احلرف ،إىل بعده الروحي
واحلض ع ععاري باحثا عن اهلوية العربية متمس ع ععكا بالتاث العريب .فالبعد الواحد وتفي باحلرف ويرقى به حنو عامل جديد فنظرية
البعد الواحد حسل ما عرفها شاكر حسن هي نظرية تفتض أن املعب احلقيقي للكون يتحقق بالعودة من الشكل إىل أ له
اخلطى ومن احلجم إىل أ له الشع ع ع ع ع ع ععكلي ،وبالتايل العودة إىل أ ل احلرف وحقيقته واالهتمام به كقيمة شع ع ع ع ع ع ععكلية وليد كبناء
موضوعي خاصة أن للحرف العريب خصوصيات ودالالت ليد هلا نظري يف األحرف األخرى.
فكيف يعرب احلرف العريب ،الش ععكل الفين عن املض ععمون الروحي؟ ما الذي جيمع بني الكش ععف العرفاين والص ععياغة
اللونية؟
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-3البعد الصوفي في لوحات آل سعيد
يف خضععم عصععر تتالت فيه التيارات الفنية العاملية وتعددت فيه اإلبداعات الفنية وتنافسععت فيه احلركات الفكرية،
اختار ش ع ععاكر حس ع ععن س ع ععلك طريق متفردة ،بعيدة عن طريق احلض ع ععارة األوروبية طريق عاد من خالهلا إىل التاث واحلض ع ععارة
العربية ،فهو قد اقتبد من احلرف العريب عناصره األساسية من ذلك اخلطول العمودية و األفقية العناصر ما فوق أفق خط
الكالم و ما حتته ،حيث وظف االتص ع ع ع ع ععال واالنفص ع ع ع ع ععال يف احلروف واس ع ع ع ع ععتغل مميزات أخرى للحروف العربية ،كاالنعطاف
واالسع ع ع ع ع ع ععتقامة  ...إذ مجعت لوحاته بني ما هو مرئي وجمرد وبني ما هو مادي وروحي فهي يف نفد الوقت ثل احلس ع ع ع ع ع ع عي
واملعنوي ،املادي والروحي .فلش ع ععاكر حس ع ععن آل س ع عععيد ميالدان حس ع ععل قول شع ع عربل داغر :ميالد مين يف س ع ععنة 1925يف
الس ع ع ععماوة يف جنوب العراق و ميالد روحي يف الس ع ع ععتينات يف " 1961طرأ عليه نوع من التحول ص ع ع ععوب املمارس ع ع ععة الدينية
وكانت تباش ع ع ع ع ععري هذا التحول بدأت يف باريد بعد أن أتاها يف  1956ملتابعة حتص ع ع ع ع ععيله الفين يف املدرس ع ع ع ع ععة الوطنية للفنون
الزخرفية (البو ار))12(".
إن النفد املعذبة ختلد إىل الس ع ع ع ععكينة والطم نينة ،إهنا نفد مت ملة وجدت يف التدين الكينونة واهلدوء ،فاملمارس ع ع ع ععة
الدينية اقتحمت ميدان املمارس ع ععة التش ع ععكيلية حيث تالق الدين مع الفن .التص ع ععوف مع التش ع ععكيل و غمر اللوحة عاملا من
التص ععوف .أكس ععل فض ععاء ش ععاكر حس ععن بعدا غري حمدد ،فهو قد جعل من خطوطه وأش ععكاله عاملا ص ععوفيا ال هناية له عاملا
رمزي ينحو حنو املطلق ،الغييب .إذ أصع ع ع ععبحت اللوحة حممال صع ع ع ععوفيا يف ألواهنا ومسع ع ع ععحة الغموض والضع ع ع ععبابية يف خطوطها،
حروفها وكتاباهتا .لوحاته يلفحها وه ص ع ع ععويف يكس ع ع عبها غموض ع ع ععا ،فهو من خالل لغة دينية ص ع ع ععوفية يعرب عن عامله اجلديد
سطوح لوحاته تكتنز بلغة جديدة ،لغة صوفية ،يسعى من خالهلا حنو اخلالص الديين باحثا عن املطلق ،الواحد ،الالحمدود،
"النقطة العليا" نقطة الالهناية ،نقطة املطلق ،الغييب" ،النقطة اليت يتوحد فيها ما نسميه املادة و ما نسميه الروح"()13
إنه البحث عن الغييب ،الالمرئي .فكلمة "ص ع ععويف أص ع ععليا ترتبط مبا هو خفي غييب ،والص ع ععوفية هي كتلة من الرمو
احلسعية وتصعورات الفكر اجملرد النظري هي االتصعال املباشعر والتوسعط من الروح والواقع اململوك ذاتيا"( ،)14فشعاكر حسعن
التش ععكيلي العراق ي يبحر يف عامل من التص ععوف يقوده إىل ربى جديدة ،نظرة جديدة لعش ععياء ،ملا حوله ،للواقع ،فهو يغرق
يف عامل من الت مل ،ت مل تشع ع ععكيلي-ص ع ع ععويف .فعالقته مبا حوله وبالواقع واألشع ع ععياء هي عالقة حدس ع ع ععية ال ختض ع ع ععع لقوانني
اإلدراك اجملرد بل هي تتعانق وتلتحم مع روابط غيبية روحية.
البعد الواحد املتمثل يف اخلط و احلرف هو الواص ععل بني الفنان والربية الص ععوفية لتتواص ععل رحلة البحث مع ش ععاكر
حس ع ععن عن الذات ،عن احلقيقة فهو قد عمد للتخلص من املعب اللغوي للحرف ونريده من بنائه املوض ع ععوعي واعتباره أداة
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فعالة من العامل الروحي والعامل الداخلي .كذلك عمد للتخلص من الش ع عوائل والعوائق اليت حتجل احلقيقة حنو ربية ت ملية،
صوفية يسعى فيها إىل معانقة الالمتناهي ويبحث فيها عن الوحدة املطلقة والتوحد مع املطلق.
إن حياة املتص ع ععوف هي قلق مس ع ععتمر :وجودي ،كوين و فكري ،مواقف ش ع ععخص ع ععية من الكون والوجود ،تس ع ععائل
مسععتمر ووم حول ما هو غييب ،غري مرئي ".إنه التصععوف إفناء هوى النفوس و شععهواهتا وعواطفها و كل ما حتل فيما وبه
اهلل ويريده و ي مر به ،ليعيش الصويف متخلقا دلق اهلل .إنه إذا استبدال خلق بشري دلق رباين ،وذلك ارتفاع بالبشرية ال
نعرفه وال تعرفه الدنيا لغري الص ععوفية اإلس ععالمية )15(".يكرس الص ععويف حياته و مش ععاعره ،أحاس ععيس ععه و عاطفته متخليا عن
انضععباطية العقل للكشععف عما حتل يف داخله ،للبحث عن عامله اجملهول الغامض ،عامله القدسععي املقدس .فالتصععوف هو
ث عن اجملهول ،الغييب ،ض ععباب وغموض مس ععتمر ،فيخيم على ش ععخص ععية الص ععويف نوع من الغموض ،كما هي احلال مع
لوحة شععاكر حسععن" :اللوحة احلرف" الغارقة يف ر من الغموض الصععويف ،حروف منفصععلة ،حمملة بوملاحات صععوفية وبرمو
غامضععة فهي إضععافة إىل خاصععيتها التشععكيلية حتمل سععحرا صععوفيا وبعدا ت مليا ،فاحلرف مع شععاكر حسععن هو البعد الواحد
الذي يربطه ،جيمعه ويوحده مع الغييب داخل الالتناهي فهو اخليط الرفيع الذي يصله باملطلق.
ش ع ع ع ع ع ععاكر حس ع ع ع ع ع ععن يعيش مرحلة ت مل ،ناو  ،خلق لربى جديدة ،يبحث ويغري فهو يت مل احلرف العريب بطريقته
اخلاصع ع ع ع ع ع ععة حيث كان التحرر وكان الغوص يف العامل الداخلي وعوامل النفد الداخلية وكانت املكاشع ع ع ع ع ع ععفة الروحية عرب البعد
الواحد ،البعد التشع ع ععكيلي-الروحي .فكانت لغة تشع ع ععكيلية ممزوجة بلغة صع ع ععوفية توحدت فيها الذات مع الكون ،توحد فيها
إنس ع ع ع ععان البعد الواحد ،اإلنس ع ع ع ععان املت مل مع املطلق .فالتماهي مع الغيل ،مع املطلق هو هدفه وتكس ع ع ع ععري احلواجز واحلدود
وناو ها هو غايته .فهو ص ع ع ع ععويف رافض للتقليد النقلي والعقلي وتش ع ع ع ععكيلي يس ع ع ع عععى لتجديد املوروث العريب باحثا عن ذات
مسع ععتقلة و بناء كيان تشع ععكيلي عريب معاصع ععر حيث اصع ععطبغت أعماله الفنية بتوق صع ععويف وشع ععوق جارف حنو احلقيقة وحنو
حتقيق الباطن وترمجة اجملرد بلغة ت ملية وربية ت ملية تتجه حنو املكان لتفس ع ع ععري الكامن فيه ،تفس ع ع ع عريا بص ع ع ع عريا و فلس ع ع ععفيا .فهو
يسعى حنو احلداثة بروح ديين ،صويف موشى بربية ت ملية وخيال واسع ،موشى بتنظري ت ملي وربية خيالية.
يقول الشععاعر اللبناين ش عربل داغر "مل يعد آل سعععيد معنيا بالتعبري عن معب مفيد أو بالفن اإليضععاحي مثلما هو
عليه أسععاسععا فن اخلط العريب ،بل ب ن يبحث من خالل احلرف وطاقته التشععكيلية عن لغة شععكلية دنيا اختزالية الوجود ،إنه
يرى يف التش ععكيل الص ععرف للحرف بعدا روحيا ،هو البعد الواحد الذي يص ععل بني الفنان والربية الص ععوفية )16(".لقد ابتعد
آل س ع ع عععيد عن الفن اإليض ع ع ععاحي وص ع ع ععار بعيدا باحلرف العريب باحثا عن لغة جديدة ،لغة خاص ع ع ععة به بعيدا عن لغة احلرف
املعنوية ودالالته اللغوية.
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لقد بب ا لفنان عرب بعده الواحد عاملا خاص ع ع ععا ،حيث وجد يف احلرف العريب أبعادا تش ع ع ععكيلية ورمو روحية اختزل
من خالهلا الكون ،احلقيقة ،الواقع ،الوجود .فاللوحة احلرف مل تعد معب لغوي ولوحة إيضاحية بل أصبحت لوحة وجودية،
لغتها روحية وعناص ععرها تش ععكيلية وأبعادها ص ععوفية فلوحته هي عبارة عن ت مالت حروفية ،هي ت مل للحرف العريب كوس ععيلة
للتعبري عن دواخله ونزعته ذات املنحى الصويف.
وما يشع ع ع ع ععد االنتباه يف لوحاته احلروفية :احلركة الدائرية اليت تارة جند احلرف يتحرك ضع ع ع ع ععمنها ،داخلها و طورا جنده
يتخذ هو نفسه شكل الدائرة حيث يكتل ركة دائرية مما ويلنا إىل رمزية الدائرة يف أعمال شاكر حسن آل سعيد.

هذه اللوحة أجنزها آل سعيد بني  1970 – 1960مستعمال تقنية احلرب واأللوان املائية وهي بقياس 50صم *
 50ص ععم وهي تعود إىل فتة ما بعد عودته من باريد .هذه اللوحة تنتمي إىل جمموعة اللوحات اليت عرض ععها ش ععاكر حس ععن
حتت عنوان "ت مالت ومعارج" خالل سنة  .1970فهي توحي لنا باملنحى الصويف الذي انتهجه يف مسريته الفنية ،فاحلركة
الدائرية للحرف تذكرنا ركة الصععويف ،بالشععطحات الصععوفية ،فشععاكر حسععن ورك حروفه على سععطحه التصععويري يف شععكل
دائري لوليب حمدثا أشع ع ع ع ع ع ععكاال دائرية ،كما انه حلق فجوات وخروق ،رمبا تعكد مدى رمزية الدائرة والفجوة وتؤكد على ما
للقوة الداخلية من إحساس فذ مؤثر.
ينتقل بنا الفنان من السعطح التصعويري املادي حنو سعطح مطلق غري حمدود و رمزي ،فسعطح شعاكر حسعن مكبل
بالرمو والعالمات واإلش ع ععارات تس ع ععتدل على عامل من الغموض .عامل من الرمو  ،عامل ال حمس ع ععوس ،غييب حطفنا من عاملنا
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املادي ،من واقعنا املادي ووط بنا يف عامل من الغموض ،عامل ال مادي ،يسكننا يف سكينة الصويف ووحدته ذلك هو عامل
شاكر حسن آل سعيد عامل املت مل الصويف الذي انغمد فيه باحثا عن حقيقة مفقودة ،حقيقة الوجود الزماين واملكاين.
إ نه عامل من السع ع ع ع ع ع ععحر ،من اهلوس الصع ع ع ع ع ع ععويف يتمجه تداخل األلوان واخلطول ،عامل ال واعي ،عامل يهجره العقل
وتسكن فيه الروح عامل روحاين يقوده احلدس ،البصرية ،الوجدان والبداهة .عامل يتخلى عنه كل ما هو عقلي ،مرئي ،ليحتله
ما هو غري مرئي ،ال عقلي ،حتتله البصرية .فمع لوح اته ننتقل من البصر إىل البصرية ،من العامل اخلارجي إىل العامل الداخلي،
عامل الالوعي ،الالشعور ،عامل روحاين يقوده القلل ،الوجدان واحلدس.
فآل س ع عععيد اتبع ما ميليه عليه حدس ع ععه (مبا هو س ع ععرعة انتقال الذهن من املباده إىل املطالل ويقابله الفكر ،وهي
أدىن مراتل الكشع ع ععف)( )17كذلك ما ميليه عليه حس ع ع عه مبا هو رسع ع ععم ملا يبدو من صع ع ععفة النفد ،إتباع ألهواء النفد كما
يقول بول كلي " على اإلنسع ع ع ععان أن يتبع ما يوحي إليه قلبه )18(".فهاهنا جند شع ع ع ععاكر حسع ع ع ععن مت ثرا بالروحانية ال بل هو
منغمد فيهععا .و"الروحععانيععة هي االعتقععاد بوجود الروح ،روحععانيععة النفد وهي انععاه يقععابععل املععاديععة ويقوم على إثبععات الروح
ومسوها على املادة ويفسر يف ضوء ذلك الكون واملعرفة والسلوك)19(".
ينتقل الفنان من حروف لغوية إىل حروف روحية ،ت ملية .فهو يلتحم بالالحمس ععوس عرب ما هو حمس ععوس ،مادي،
ويتحسع ع ع عد املرئي بالبص ع ع ععرية ال بالبص ع ع ععر .فاحلرف العريب بالنس ع ع ععبة إليه جما حفي معب روحي ،باطين وداخلي فيمتزج الفين
بالروحي ونتمع الرمزية مع الروحانية على الس ع ععطح الفين لش ع ععاكر حس ع ععن ،رجل الفن والدين ،رجل التش ع ععكيل و التص ع ععوف،
حيث ينصهر الفين بالديين ويتحد رجل الدين مع رجل الفن حمدثا لغة تواصل جديدة نمع بني الصويف والتشكيلي ،ولعل
هذا التوحيد وااللتحام يعكد تداخل احلضععارات وتراكم السععجالت الرمزية والروحية حيث نش ع الفنان ومنى فكره ،فهو قد
انتهل وتغذى من الفكر الشرقي والسومري واإلسالمي لينت

ثا متواصال عن ماهية الروح ،املطلق ،الواحد...

كما جنده كذلك مت ثرا بفكر روحاين فين قد مثله الفنان التجريدي واملنظر الروس ع ع ع ععي "فا يل كاندنس ع ع ع ععي" ش ع ع ع ععاكر
حسع ع ع ععن انغمد يف عامل باطين ،داخلي ودخل يف غيبوبة البحث عن الذات ،عن احلقيقة يف سع ع ع ععكينة وانفراد صع ع ع ععويف .فهو
واحد من الفنانني العرب الذين ت ثروا بالفن الالش ع ععكلي لكاندنس ع ععكي والذين حرصع ع عوا على تقدمي ترمجة وربية عربية لدعوى
كاندنسكي.
لقد اهتم الفنان بالدال كشع ع ع ع ععكل وليد كمعب إذ جرده من معانيه لصع ع ع ع ععاحل حركاته ،اناهاته خمتزال أشع ع ع ع ععكاله يف
حركات أفقية وعمودية ،فاحلرف عنده حركة نقطة تتنقل النقطة على الس ععطح التص ععويري وتتحول إىل خط وخطول تص ععبح
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بذلك اللوحة فض ع ععاء للحركة .ختط يد الفنان ركة سع ع عريعة جريرة على س ع ععطح اللوحة خطوطا يف كل االناهات ،إهنا حركة
عفوية تتك خلفها آثار القلم ،احلرب ...فيختلط اخلط باللون وحتلط اللون بالشكل.
تتصع ع ع ععادم املادة واألداة باعمل لتنت حروفا مبعثرة وخطوطا متشع ع ع ععابكة على سع ع ع ععطح اللوحة جمردة ،منفصع ع ع ععلة عن
رمزيتها اللغوية ،حروف مبهمة ال معب هلا وال رابط لغوي بينها .رمبا يرمز من خالهلا إىل اإل ام الصع ععوث حيث يعرب تداخل
األش ع ععكال وغموض احلروف عن العوائق واملوانع اليت تكبل حرية التعبري و اإلفص ع ععاح .فتكون اللغة غري واض ع ععحة يف غموض
وإ ام مطلق وأحيانا أخرى جند لوحاته حتمل مجال كاملة ،واضع ععحة وأخرى جمزأة ،ممحاة غطتها خربشع ععات ،نتوءات شع ععقوق
التهمت أجزائها.

نريد على جدار – يت على خشل –  152x152صم1976 -
يتعمد الفنان تغطيتها حيث حفي جزءا منها أو كلها تاركا حروفا غامضع ععة ومعب غري مفهوم مما يزيد من غموض
اللوحة وتكتس ععحها موجة التخفي والتس ععت تعكد حقيقة وواقعا ،تعكد قمعا للحرية ،حرية مكبوتة س ععتس عععى للبحث عن
مالذ وملج هلا .إذ جند لوحة ش ع ع ع ععاكر حس ع ع ع ععن تغوص يف ظلمة قا ة ب لواهنا الغامقة ،يف تدرجاهتا اللونية واختالف نس ع ع ع ععبها
الضوئية وموادها البسيطة .ما ويلنا إىل عامل من األحالم فهي تستهوينا للغفو معها ،وإغماض العني واحللم معها ،و فج ة
يبزغ من عتمة الظلمة نور س ع ع ع ع ع ععاطع ،نور وهاج يف ش ع ع ع ع ع ععكل عالمات ورمو  ،نقال وخطول و ك نه اتقاد نار أو وه

د

خارقة ،نور وجل الربية ويشق صدر اللوحة ،يدفعنا إىل ما وراء الربية .فشاكر حسن آل سعيد " ترك لنفسه وملواده حرية
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التشكيل وذلك يف رحلة الكتشاف النفد ويف حلظة صافية ال يتناقض فيها العقل والالوعي إن لوحاته يف هذه الفتة تكاد
تش ع ع ع ععبه الربية اليت حنص ع ع ع ععل عليها بعد غماض العني قبالة نور وهاج :بقع لونية نقال منثورة ،تش ع ع ع ععكالت ،ص ع ع ع ععدفا وبراعات
طفولية"(.)20
ي خذنا الفنان العراقي إىل عامل ما وراء الربية ،عامل ال مرئي ،عامل الت مل الصع ععويف والربية الصع ععوفية املصع ععاحبة بنور
وهاج يرب من خالل نقطة أو خط يف اناهات خمتلفة ،نور يال م أش ع ع ع ععكال اللوحة ،حركاهتا واناهاهتا )21(.الذي يبحث
عنه املتصوف يف انعزاله ،يف وحدته وت مالته.
فالنقطة واخلط وال ض ع ع ععوء والنور الس ع ع ععاطع هم اخليط الرفيع الذي ميتطيه ش ع ع ععاكر حس ع ع ععن للرقي إىل الواحد ،املطلق.
واحلرف هو البعد الواحد ،والبعد الروحي الذي يص ع ع ع ععله بالربية الص ع ع ع ععوفية اليت ختتص ع ع ع ععر احلقيقة يف بعد واحد ختتص ع ع ع ععر الواقع
والوجود يف خط واحعد وحرف واحعد .فعالصع ع ع ع ع ع ععويف يكرس ذاتعه وععاملعه اخلعارجي والعداخلي يف بععد واحعد من أجعل الواحعد.
فشع ععاكر حسع ععن آل سع عععيد مجع بني العامل التشع ععكيلي والعامل الصع ععويف :مجع النور الرباين ،الوه  ،السع ععماء مع اللون ،التدرج
اللوين ،احلرف ،اخلط ،النقطة ،اللطخة...
يعرب آل سعععيد عن الالشععكل بالشععكل مما يعكد سعععي الصععويف إىل التماهي مع الغيل" .فالغيل هو ما يتجاو
اإلنسععان لكنه ،يف الوقت نفسععه ،هو ما وتضععنه ووركه .إنه األفق الذي ال يتحقق وجوده إال يف السععري حنوه و فيما يسععري،
يقتب الغيل" )22(.فهو مسع ع ع ع ع ع ععكون اجد التجاو والتحرر من العامل املادي حنو عامل ال مرئي ،إنه يبحث عن احلقيقة
الكامنة يف الباطن ويف الغيل .فهو عرب مس ع ع ععاره الص ع ع ععويف – التش ع ع ععكيلي حتزل الواقع واألش ع ع ععياء يف أبعاد تش ع ع ععكيلية كالنقطة
واخلط" .فعالنقطعة أص ع ع ع ع ع ع ععل كعل خط ،واخلط كلعه نقعال جمتمععة فال غب للخط عن النقطعة وال للنقطعة عن اخلط ،وكعل خط
مسع ع ع ع ععتقيم أو منحرف فهو متحرك عن نقطة بعينها ،وكل ما يقع عليه بصع ع ع ع ععر أحد فهو نقطة بني نقطتني .وهذا دليل على
نلي احلق من كل ما يش ع ع ع ععاهد وترائيه عن كل ما يعاين ،ويف هذا قلت ما رأيت ش ع ع ع ععيرا إال ورأيت اهلل فيه" )23(.فش ع ع ع ععاكر
حسن يتجم العامل من حوله إىل نقال خطول وجيعل لكل ظاهر باطنه و يتجاو الظاهر إىل الباطن.
يد الفنان تد لتخط خطوطا وترسعم نقال تتحول إىل حروف ،ويسعرح اللون على سعطح اللوحة رامسا حروفا تارة
تبدو شععفافة وطورا تكتسععحها كثافة لونية حمدثة تقاطعا والتقاء ،حيث يلتقي اللون باللون مصععورا تشععابكات حروفية ،حمدثا
مس ع ععتويات متباينة وتفارقات لونية تض ع ععفي على اللوحة عمقا وش ع ععفافية ثل الظلمة والنور ،مكونة ألش ع ععكال ناترة وفجوات
عميقة .تتالقى اخلطول اللونية يف احنناءات وتعرجات متباينة النسل والكثافة " ،احلرف ،إذ يتحول إىل خط ،يدخل يف ال
هن ععاي ععة املك ععان :ينحين يتم ععاوج ،يتش ع ع ع ع ع ع ع ععاب ععك ،يتق ععاب ععل ،يت ععدور ،ينبسع ع ع ع ع ع ععط ،يلبد احلرك ععة يف مجيع أبع ععاده ععا وحتزن مجيع
اإلشارات)24(".
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فرشاة شاكر حسن تتحرك بعفوية على سطح اللوحة حمدثة عالمات وأشكال غامضة حروف جمردة من شكلها
املقروء ،من حركاهتا و إيقاعاهتا املدروسع ع ع ع ع ع ععة ،من أو اهنا وأنظمتها اللغوية ،لتتحول إىل لطخات لونية ،كتل وعالمات خطية
مليرة باملعاين والرمو والدالالت اليت ختفيها اناهاهتا ،احنناءاهتا أو تعرجاهتا .فشععاكر حسععن قد اختذ من احلرف عالمة ورمزا
كاشع ع ع ع ع ععفا عن أشع ع ع ع ع ععكال وأبعاد مدفونة يف بناءات احلروف ،حتزهنا احلرف يف تقاسع ع ع ع ع ععيمه ومكوناته" .فاخلط رمز وهيرة ثانية
للكلمات ،احلروف اليت هي رمو أيضع ععا ،وهو إمكان تشع ععكل غري حمدود ،بوصع ععفه امتدادا حمسع ععوسع ععا ،واقعيا وذهنيا ،يف آن
واحد .هكذا تش ع ععكل اخلطول بتآلفها ما يش ع ععبه املرايا اليت تعكد اجلهات غري املرئية من العامل املرئي و من هنا يبدو العامل
يف تآلف اخلطول ويف تآلف الكلمات نظاما من اإلشععارات .اإلنسععان نفسععه رمز و إشععارة ،كل شععيء رمز وإشععارة :األشععياء
والكائنات كلها خطول ،رمو على هذه الصفحة اليت نسميها العامل أو الواقع أو الوجود)25(".
منذ النطفة األوىل للحرف منذ تكونه اجلنيين ،مرت عليه العصع ع ع ع ع ع ععور وخربات األيادي وطورته األجيال جيال بعد
جيل حيث اختلفت أشكاله اجلمالية وتعددت إيقاعاته وحركاته .شاكر حسن جعل من احلرف بعدا خاصا به كاشفا عن
مسع ع ع ع ع ع ععتويات ومكونات احلرف الداخلية ،فهو قد ترك البعد الظاهري وانه حنو البعد الداخلي ،الالمرئي ،جعل منه بعده
الروحي .ي خذنا حنو عامل من األحاسع ع ع ععيد واملشع ع ع ععاعر الواعية والالواعية ،ويلنا إىل عامل داخلي ،باطين ،ال شع ع ع عععوري .عامل
تكتسحه الرمو وإذا باحلرف الواحد ذاك البعد الواحد ومل عاملا غنيا بالدالالت والرمو  ،يكشف عن ذات باحثة تتخبط
يف عامل ص ع ععويف تش ع ععكيلي ".فالتجربة الص ع ععوفية تتجاو لغة الظاهر لت س ع ععيد لغة الباطن ،لغة األص ع ععل ،لغة املتعايل ،الباطن،
الغيل ،ما ال يرى ما ال يسمى"()26
خاتمة
الربية الت ملية لش ع ع ع ععاكر حس ع ع ع ععن آل س ع ع ع عععيد يتمجها يف خطول حملقة يف مساء اللوحة فهو يلخص الكون يف كتل
متفرقة وألوان متباينة تعكد نظرته للوجود وطريقته الوجودية يف قراءة ما حوله ب دواته ومواده حلق عالقته مع الوجود ،عرب
تقنياته حتزل الكون ويفسع ع ع ع ع ع عره .فهو وول الوجود املادي واملرئي إىل تكوين وخطول ،كتل و نس ع ع ع ع ع ععي يرقى به حنو عامل من
الت مل مؤكدا على حضع ع ععوره ووجوده فهو واور العامل اخلارجي من منظور ت ملي ،صع ع ععويف .كل هذه التقنيات وما خلفته من
آثار ،من شععقوق ،ندبات ،حروق وخدومت ثل معارج تشععق اللوحة حنو األعلى .إهنا إشععارات وعالمات على نذر الطابع
الصويف يف نربة شاكر حسن التشكيلية ،إذ يتحول الت مل الصويف إىل خطاب متشاكل مع الرسم.
لقد امتزج القلق الوجودي مع اهلوس التش ع ع ع ععكيلي فهو ينا ع اهلوس التش ع ع ع ععكيلي والربية الص ع ع ع ععوفية الت ملية .فالنزعة
الصع ع ع ع ع ععوفية تال مه وال تفارقه ،فهو يكرر يف أعماله الف نية اسع ع ع ع ع ععم اجلاللة اهلل مما يؤكد توجهه حنو املطلق حنو الواحد ،حنو اهلل
ويدعم توجهاته الص ععوفية .فش ععاكر حس ععن يتنفد هواء ص ععويف ويس ععتحم بفض ععاء روحي ،نس ععتش ععف ذلك من خالل حماورته
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للكون ،فهو واور الكون ،يتعلق به يبحث عن وجوده ،تدفعه نزعة صععوفية ونظرة ت ملية ملا حوله .فهو ميتا بنظرته اخلاصععة
للعناصر الطبيعية ويتمجها يف أعماله التشكيلية.
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المنهج التّربوي /التّعليمي فكر القاسمي من خالل كتابه
"جوامع اآلداب في أخالن اـنْجـاب"
The Educational / Educational Curriculum Fikr Al-Qasimi is
through his book
""Jurisprudence Ethics in Reproductive Ethics
أ.د .أحمد طيبي ،كلية اآلداب واللغات والفنون ،جامعة سعيدة ،الجزائــر
د .ميلود ماريف ،كلية اآلداب واللغات والفنون ،جامعة سعيدة ،الجزائــر
مل ّخص:
كتاب مهم للغاية يف احلقل االجتماع ع ع ع ع ع ع ع ع ععي بصع ع ي
يسع عععى هذا املقال إىل تقدمي قراءةي س ع عر ي
يعة يف ي
عفة عامة نتوقف من
ي
ف فلْسفت ععه
لنستكش  َ
خالهلا عند جمموعة من أفكار الشيخ جمال ال ّدين القاسم ــي املتعلقة حتديداً جبوانل العملية التعليمية ْ
ف على اآللي ععات اليت يقتحها لتنظيم وت طري عملية التعلم والتعليم وتوجيهه ععا حنو حتقيق األهداف املرجوة اليت
يف التبية ونق  َ
وضعها ضمن إطارها األخالق ع ع ع ع ع ع ععي واالجتماعي املناسل إلعداد القوى البشرية الال مة لتنفي ع ع ع ع ع ع ععذ خطط التنمية الشاملة يف

اجملتمعع وحتريك عجلة التقعدم يف خمتلف اجملاالت .وق ْد بلورها يف الفصل الثاين من ي
كتاب منشوير له (طبع مؤسسة قرطبع ع ع ع ععة)
ِ
ِ
اخلوض يف مثْل
"جوام ُع
ومل عنع ع عوان
يستعرض أمهيته  َ
اآلداب في أ ْخ ـ ــالن ْ
وضرورة ْ
اـنج ـ ــاب" الذي ذكر دصوصه وهو ْ
املوضوع ع ع ع ع ع
خلطورته يف حياة اإلنْسان املسلم خاصةً واألمة قاطبةً ع ع ع ع ع ع كتباً
ه عذه املسائل احلساسة ،أنه قد د ْ
 َ
ونت يف هذا ْ
جليلة ،فآثر على ن ْفسع ع ع ع ع ععه إال أ ْن جيمع يف مصن ي
ف أهم ما أثع ع ع ع ع ععر عن السلف يف هذا الباب "عنايةً بالنابتة الذين هم أطفال

اليوم ورجال الغد".
ْ
الكلمات المفاتيح :العملية التعليمية ،إعداد القوى البشرية ،التنمية الشاملة ،فلسفة الشيخ يف التبية.
Abstract:
This article seeks to provide a quick reading of a very important book
in the social field in general we reveal through it a set of ideas of Sheikh
Djamel Addine El Kasimi Specifically related with aspects of the
educational process to explore his philosophy of education and we reveal the
mechanisms he proposes to organize and frame the process of learning and
teaching and to guide them towards achieving the desired goals set within
their appropriate moral and social framework to prepare the human resources
necessary to implement comprehensive development plans in society and
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move the wheel of progress in various fields. He has identified it in the
second chapter of his published book (edition of cordoba foundation) Is titled
“Jawamiu el adaab fii Akhlaaki el anjaab” which he mentioned when he
reviews its importance and the need to delve into such sensitive issues, it has
written on this subject, for its importance in the life of the Muslim man in
particular and the nation as a whole, Great books, He saw that he Collect in
one book The most important effect of the advances in this section “Caring
”of young people who are today's children and men of tomorrow.
Keywords: Educational process, to prepare the human resources,
Comprehensive development, Sheikh's Philosophy in Education.
المقــال:
ابتداءً وقبل أن نس ع ع ععتعرض مجلة آرائه التعليمية ،ال ب س أن نعرف باملؤلِّف وبكتابه ،فالش ع ع ععيخ العالمة مجال الدِّين

القامسي أحد أعالم العلمع ععاء يف بالد الشام ،وهو من رجال النهضة العربية احلديثة يف هنايع ععة القرن التاسع عشر وأوائل القرن
العشريعن امليالدييععن.

()1

وطبعه اجلاد دائماً،
كان الش ع عيخ  َم ْ
ض ع عرب املثل يف حسع ععن اخللق والتواضع ععع ،عرف جبوده وكرمه وخاص ع عة بعلو مهته ْ

فق ْد أفب عمره كله يف الدرس والتعليم والت ليف والعبادة .كما يز بفكره العمي ععق املتحرر الذي يرفض التقليد األعم ععى ،كان
مصلحاً اجتماعياً يشارك الناس حياهتع ععم ،يعب بوصالح أوضاعهع ععم ويدعوهم إىل العودة إىل كتاب اهلل وسنة رسولع ععه وتطبيق
العملعي ،يقوم مبجا عة البدع ومواجهعة االحنرافات ،يقول احلق بالكلمة واملوعظة احلسنة.
اإلسالم يف واقعهم  َ

()2

هو حممد مجال الدين بن حممد سعيد ،أما القامسي فنسبةً إىل جدِّه القاس ع ع ع ع ع ععم .ولد بدمشق يف الثامن من مجادي
األوىل من السع ع ع عنة  1283ه  1866 /م ،توىل والده الفقيه األديل رعاية ابنه بن ْفس ع ع ععه وتنشع ع ع عرته على التعاليم اإلس ع ع ععالمية
()3
عرف
ِّ
فقرأ عليه القرآن الكرمي وبعض العلوم اإلسععالمية ،كما  َقرأ على غريه من مشععايخ دمشععق ونزالئها .ومل ي  َ
وحل العلْمَ  ،
من بعض العلوم اإلسالمي ع ع ع ع ع ععة وعلوم العربية حىت انْربى وتصدى لت ْدريسها يف
عنه أنه  َ
انقطع يوماً عن العلْم ،إ ْذ مبجرد ُّكنه ْ

حياة والعده.

كان الشيخ مجال الدين القامسي ،رمحه اهلل ،سل َفي العقيدة على منه أهل السنة واجلماعة ،ع ع ع ع ععامت حيا ًة ال هي
يصل بعد إىل اخلمسني.
بالقصرية وال بالطويلة ،فقد أدركه األجل يف السنة  1332ه  1914 /م وملا ْ

()4

وق ْد ترك الشيخ عدداً وفرياً معن املؤلفات خاضت يف جمع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ي
ت املائة (ما ْبني كتاب ورسالة)،
عاالت خمتلفة ،ناو ْ
ْ
منْها ما ال يزال خمطوطاً يف مكتبته عند أسرته بدمشق ،ومنْها ما ت طباعته ونشره ،وهي تدل على كنه من العلم ي
وسعة
ْ
(أجوبةٌ
فيه وعلى اطالعه الواسع .ولعله  َبدأ يف الت ليف م ْذ كان يف السادسة عشرة من عمره ،ن ْذكر منْها على سبيل املثعالْ :

املستفيت)( ،األنوار القدسية على منت
ومسائع ع ع ع ع ععل)ْ ،
(االحتيال للخروج من اخلع ع ع ع ع ععالف)( ،آداب العع ع ع ع ع ععامل واملتعلم وامل ْفتع ع ع ع ع ععي و ْ
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دمشق الشام) يف أربعة
الشمسية يف املْنطق)( ،بديع املكْنون يف مسائل ْأهل الفنع ع ع ع ععون) يف ْ
جزءينْ ،
(تعطري املشع ع ع ع ععام يف مآثر  َ

()5
(إرشاد
(شرح العقائد)( ،ش ْعرح لباب ْ
اعصول يف علْم األص عول البن رشيق) ْ ،
جم علدات( ،رسالةٌ يف علْم األص ع ع ع ع ع ع ع ع عول)ْ ،
معرفة
(اإلس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عراء واملعراج)ْ ،
املعتزلععة)( ،تنْبيه الطالل إىل ْ
اجلهمية و ْ
(األدوار امل ْثورة)( ،تاريخ ْ
الربق)ْ ،
اخل َلْق للعمل  َ
درب ْ

(شرح أربع  َرسائل يف األصول)( ،فتاوى مهمة يف الشريعة اإلسالمية)( ،قواع ع ع ع ع ع ع ععد الت ْحدي ع ع ع ع ع ع ععث يف فنون
الفرض والواجل)ْ ،
ْ

()6
إحياء علوم
مصطل َع ع ععح احلديث)( ،حماسن الت ْويع ع ععل) ت ْفسري القامسع ع ععي يف سبعة عشر ( )17جع ع ععزءاً ( ،موعظة ْ
ْ
املؤمنني من ْ
()7
حوله يف
الدِّين) ومن كتبه كذلك( :جوامع اآلداب في أ ْخالن اـنجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب) ،وهو الكتاب الذي سيدور حديثنا ْ

هذا املقال ول اهلل.

جاء الكتاب يف حدود الواحد واخلمسععني بعد املائة ( )151صععفحة ،قس عمه صععاحبه إىل سععبعة أبواب ،اشععتمل
بالبسملة ،محد القامسي اهلل
ٌّ
كل منها على جمموعة من املباحث ،متوجة مبقدِّمات ،ومذيلة د ع ع ع عوامت ومالحق .فبعع ع ع ععد افتتاحه ْ

عليه ربُّه فوصععفه باخللق العظيم ،وعلى
أح  َس عن تقومي ،مث صععلى وسععلم على رسععوله الكرمي الذي أثب ْ
على خ ْلقه اإلنسععان يف ْ
وصحبه الطيبني الطاهرين ،بني ضرورة الكتاب وغايته مْنه عندما أكد على أن مكع ع ععارم األخالق مع ع ع ْعن العلوم املهمة اليت
آله ْ

احلكيمة مجيعه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عا عرب
القوانني
تقوم ع ْليها األمة ،وتْنهض على أساسها املدينة والعمران ،وهو ما دفع الشرائع اإلهلية و  َ
 َ
عليها عندما
األخالق فوهنا ال ْنلل إال اهلالك والدمار ،وق ْد  َ
اإلرشاد إليها ،أما مساوه ْ
صدق نعته ْ
التاريخ إىل الدع ع ع ع ع ع ع ععوة و ْ

الفضععائل ،من
األخالق والش عمائل ،وت ْقومي النفوس مبحاس عن اآلداب و  َ
ص عفه ع ع ع ع ع ع ع ععا بال ُّس عموم القاتلة ،يقول" :فون ع ْلم مكارم ْ
و  َ
وترقي اإلنْسان ،وصالح
العل ع ع ع ع ع ع ععوم املهمة اليت هي أساس جناح األمة ،فون على األخ ع ع ع ع ع ع ععالق الفاضلة مدار املدينة والعمرانَ  ،

اخلزي والعار ،إ ْذ هي السمع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععوم القاتلة،
الب ْلدان ،ومنو مدارك العلععم والعرفان ،كما أن باألخالق السيرة اهلالك والدمار ،و ْ

عدت إىل األخالق الفاضععلة الش عرائع اإلهلية ،والقوانني
املهلكات العاجلة ،واملخا ي الفاض عحة ،والرذائل الواض عحة ،وق ْد أرشع ْ
و ْ
األخالق".
احلكيمة على اإلطالق ،وبعث نبينا صلى اهلل عليه وسلم ِّ
ليتمم مكارم ْ

()8

نت
يستعرض أمهية الكتاب  َ
اخلوض يف مثْل هع ع ععذه املسائل احلساسة ،أنه قد دو ْ
وضرورة ْ
يذكر الشيخ القامسي وهو ْ
خلطورته يف حياة اإلنْسان املسلم خاصةً واألمة قاطبةً ع ع ع ع ع ع كتباً جليلة ،فآثر على ن ْفسعه إال أ ْن جيمع يف
املوضوع ع ع ع ع ع
 َ
يف هذا ْ

()9
اليوم ورجال الغد".
مصنف أهم ما أثعر عن السلف يف هذا الباب "عنايةً بالنابتة الذين هم أطفال ْ

()10

قدم القامسي لكتابه ب ربعة مباحث ص ع ع ع ع ع ععغريةي رأى أنه من األمهية أ ْن يبدأ ا ،فحدد يف املبحث األول املقص ع ع ع ع ع ععود
يت تلْك اهليرة خلقاً حسناً ،وإ ْن
كانت حممودةً عقالً وشرعاً "مسِّ ْ
تصدر عنها األفع ععال ،فو ْن ْ
باخللق الذي هو هيرةٌ يف النفد ْ

املصدر خلقاً سيراً".
كان الصعادر عنْها األفْعال
القبيحة ،مسِّ ْ
يت اهليرة اليت هي ْ
 َ

()11

عت إمكانية تغيري خلق البهيمع ع ع ععة
باجملاهع ع ع ععدة و ِّ
الرياضة ،فوذا كانع ع ع ع ْ
وذكر يف املبحث الثاين أن األخالق ميكن تغيريها  َ

العقل هو
فاألجدر باإلنس ع ع ع ع ععان أ ْن يتغري خلقه ْحنو ْ
واردةٌْ ،
بل يكون  َ
األحس ع ع ع ع ععن" ،وذلك ب ْن ال ي ْقهر هواه العقل وال ي ْغلب َهْ ،
عليه".
الضابط له والغالل ْ

()12
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حيث رأى أن مفتاحها الذي تتحقق بواسععطته ال يعدو
وق ْد ْ
املبحث الثالث حول مفهوم "السعععادة" ْ
دارت معاين ْ

بدوره إىل حاجة
أ ْن يكون ْتربية األفراد على العلْم و  َ
عن هذا التوجه العام ،فق ْد أ ش ع ع ع ع ع ع ععار فيه ْ
املبحث األخري ْ
العمل .وملْ حرج  َ

لعخالق الفاضلع عة ،فالناس  َسبه ال جيل أ ْن يتفاضلوا يا  َهتم لإلجا ات ْأو الشهادات امل ْدرسية إذا مل تتوج باخلل ععق
العلم ْ
كانت أخ ع ع ع ع ععالق [ الرجل ] فاسدةً ،كان علْمه كالسيف يف يد اجملنون يضر به
األخالق ،فوذا ْ
النبيل" ،ألن العلْم آلةٌ تديرها ْ

وال ينْفعع".

()13

وجاء تو يع الشيخ القامسي ألبواب كتابه كما يلي:
يقسمه إىل مباحث كما ألفناه مع مجيع األبواب
أدب النّـ ْفس) ومل ِّ
عن ( َ
للحديث ْ
الباب األول خصصع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععه  َ

حاجة امل ْرء إىل ت ديل ن ْفسه ال
من أعار الوجود نظْرة الب َصري عل  َم أن  َ
الالحقة .قدم له مبقدمع ع ع ععة يقول يف م ْقط يع مْنها" :كل ْ

من
حاجة ،ألن اإلنْس ع ععان إىل الش ع عر ْأميل مْنه إىل ْ
تفوقها  َ
اخلري ،وإىل الش ع ع  َهوات النفس ع ععية مْنه إىل الكماالت الروحية ،فكان  َ
مود األقْوال واألفْعال
بتهذيل خلقه ْ
من املسعاوه والرذائل ،فيصبح ْحم  َ
اعتم العناي َة ْ
وحتليته باعاسن والفضائل ،وتطْهري ن ْفسه  َ

()14
احلسن ععة،
األخالق ال غب للنع ْفد الطيبة عْنها
مثاالً  َ
من اآلداب و ْ
 َ
للفضيلة والكمال ".مث راح ي ْدعو إىل ْجمموعة  َ
كاملعاملة  َ

بطن من العي ع ع ع ععوب
امليل إىل ُّ
 َ
االس ْ
تخفاف بالفضالء ،وال ْ
وعدم ْ
السخفاء ،مث حذر بشدة ْ
من فضول الكالم ألن ع ع ع ععه يظهر ما  َ

ومقالعه" ( )15وغريه ع ع ع ععا.
وألنه "ي ْستدل على ر انة الرجل بقلة نطقه  َ

حول ما أفر ه من آراء وهو متعلق مبا  َحواه مع ع ع ع ع ع ع ع ْعن مضعامني،
كون  َمقالنا ي َدور ْ
وفيما حص الباب الثاين ،وألمهيته و ْ

من أفْكار
ض عععع ْ
س ع ع ع ععتكون لنا وقْفةٌ مت نيةٌ معه ْبعد ا ْس ع ع ع عتعراض ع ع ع عنا للخطول العريض ع ع ع ععة ملا ت  َ
ومطالبه مجيعها ْ
منته أبْواب الكتاب  َ

ومفاهيعم.
 َ

فاختار له عْنوان (اآلداب الم ْنزليّة) وض ع ععم ثالثة عش ع ععر ( )13مطلباً ،حتدث يف املطْلل األول
أما الباب الثالث ْ

وبرمها وإكرامهما وتوخي
إليهما ِّ
عع ع ع ع ْعن ( َ
اإلحسان ْ
مرضاهتما و ْ
أدب الوالديْن) فاست َ  َ
احلرص علع ع ع ععى ْ
وجع ع ع ععل ضرورة ثل ْأمرمها و ْ
اـدب مع
 َمسرهتما .وناق َش يف
املسلم متعلقةً ب ع ع ع ع ع ع َ
املطلبني الثاين والثالث قضيةً سلوكيةً ْ
ْ
للفرد ْ
اليومية ْ
أخالقيةً هامةً يف احلياة ْ
وتوقريهم ،ومواساة صغارهم
احتام كبار ْ
اإل ْخوة في النّ َسب وال َخ َدمة وشأن َ
معاملتهم ،فشدد الشيخ على ضرورة ْ
اإلخوة ْ

تل على اخلادم أ ْن يك عون صاحلاً عفيفاً أميناً نشيطاً ،وعلى سي عده أ ْن يرشده وال يكلِّفه ما ال يطي عق،
عليهم ،وا ْش  َ
واإل ْشفاق ْ

الزواج ض ععرورياً حلفظ النع ع ع ع ع ع ع ع ععوع اإلنْس ععاين وبقائه،
وال يهينه ببذيء الكالم وجايف اللفظ مما ْجيرح قلب َه ويذل نف  َسع عه .وملا كان ّ
للحث على ثُّل ونسيد اآلداب والقيم واملباده الدينية املرتبطععة به يف شكْل ي
سلوك عملععي،
األربعة التالية
ِّ
كِّر ْ
ست املطالل ْ
 َ
ْ
األخيار  َذوي الدين واملروءة ،وأ ْن يعلِّمها ما
من األ ْكفاء ْ
للمرأة ،وعلى وليها أ ْن يزِّوجها  َ
فا ْس ع ع عتح  َس ع ع عن تبكري الزواج بالنسع ع ععبة  َ
جلملة اعتبارات .وفيما
جيل عليها ناه ْبعلها وأوالدها .أما الزوج ،فرأى الشيخ أنه من الضروري أ ْن يكون أكرب معن الزوجة ْ

ضع ع ع ع عرته وطلل  َمس ع ع ع ععرته يف مجيع أمورها ،وال جيل
املرأة األمي و ِّ
فيلزمها مال  َمة بيتها وح ْفظ ْبعلها يف غيب َته وح ْ
املتزوجةَ  ،
حص ْ
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معها ،وأ ْن وت َمل أذاها ،ويكف الضعرر عْنها،
عليها أ ْن ختون َه يف ن ْفسععها وماله وغريها .وباملقابل  َ
ْ
يلزم الزوج أ ْن و ِّسعن خلقه  َ

وغضبها ،ومداعبتها تطييباً خلاطرهععا.
طيشها  َ
وأ ْن يكون حليماً عنْد ْ

إليها اآلباء وتوىل هلا أمهِّية
إن تربية األطْفال وت ْديب َهم ْ
من الض ع ع ع ع ع ع عروريات العظمى اليت جيل أ ْن يلْتفت ْ
ليمهم  َ
وتع  َ

البيت حىت تكون  َعض عداً وس ععاعداً
وعليه ،جيل أ ْن ْتبدأ تربية الناش عرة يف ْ
االرتقاء إىل من َص عات احلض ععارةْ ،
اجملتمع إ ْن هو أراد ْ

بومكاهنم أ ْن يطْبعوا يف فطرة الناشئ
للمعلم خارج ع ععه ،وجي ع ععل أ ْن تو َكل مهمة ْتربية األبْناء وتعليمهم إىل رج ع ععال الدين الذين ْ

من هذا الباب.
أصول  َ
الفضائل وآداب الشريعة ،ذلك ما ْ
عاجلته املطالعل الستة املتبقية ْ

من خالل ؤانية عش ع ععر 18
موض ع ععوع (اآلداب ْ
االجتماعيّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة) ْ
وي ث الباب الرابع الذي تناول فيه احل َديث ْ
عن ْ

الصحب َة والصداقة اليت تل ععزم الطرفني
يستوجبها ع ْقد ُّ
مطلباً ،حاول الشيخ القامس ععي يف املطلبني األولني أن و َ ععدِّد اآلداب اليت ْ

ي
ضت املطالعل
نيني ا ،مث  َسعرد يف املطلل الرابع ثالث
للمحبة الصادقة واألخوة الفاضلعةْ .بينما تعر ْ
قصص ْ
املع ْ
ْ
كانت عنواناً  َ
ِ
ص ـ ـنطنا
أدب الجار) ،و( َ
من هذا الباب جملموعع ع ع ع ع ع ع ع ع ع يعة من اآلداب والقي َم االجتماعية األخرى لعل أمههع ع ع ع ع ع ع ع ع ععا ( َ
أدب ا ْ
املتبقِّية ْ
صيحة).
المعروف) ،و( َ
أدب النّ َ

ضوع ال يقل
مو ي
وق ْد توق ع ععف الشيخ القامسي يف الباب اخلام ع ععد الذي تف ع ععرق إىل واحد وعشرين ( )21مطلباً عند ْ

اجلسم اليت ُّ
ل
أمهيةً عن املواضيع الس  َ
جوهرة النع  َ
ِّع ع ع ع ع ع ع ععم اليت أسداها اهلل اإلنْسان يف هذه احلياة  َ
تعد ْ
ابقة الرتباطه بصحة ْ
ووج  َ
صـ ـحيّة وتوابعُه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا).
عليه بالتايل مراعاهتا وح ْفظها وم  َ
باعدهتا من ض ع ععفها واحنالهلا مراعاةً أكيدة ،كان عنوانه (ال َقوانين ال ّ
ط بصحة
مرتب ٌ
تصدى يف املطلل األول مْنه ل ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع (أدب ح ْفظ ّ
الصحة) ،مث انت َقل ْبعده ليضيء جانباً آخر ممع ع ع ععا هو ْ
الهواء) ،فا ْش  َتل أ ْن يكون السكن مضيراً معرضاً لنور
األمر بع ع ع ع ( َ
أدب السكن وت ْنقيَة َ
اإلنْس ع ع ع ع ع ع ع ععان يف املبحث الثاين يتعلق ْ
فكانت عناوينهع ععا كاآلث( :أ َدب النّـ ْوم)،
بفتح النوافذ .أما بقية مطالل هذا البع ععاب
مع مراعاة نديد اهلواء داخله ْ
ْ
الشمد  َ

أدب ُّ
الشـ ـ ـ ـ ـ ـرب)،
كيفيَة اـ ْك ـ ـ ـ ـ ــل وم ّدته)َ ( ،
تحمام)َ ( ،
أدب اللِّباس)َ ( ،
(َ
أدب النطع ـ ـ ـ ـ ــام)ْ ( ،
واالس ْ
الجسم ْ
أدب نظافَة ْ
أدب المريض)( ،أدب
باحة)َ ( ،
الرياضــية)َ ( ،
ومضـ ّـراته)َ ( ،
سـ َ
(حكْمةٌ في ال ّدخان َ
الرياض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة)( ،اـلْعاب ّ
أدب ّ
أدب ال ّ
من
أدب العِيـادة) ،وغريها ،وكلها
الفرد ِّ
النطّبيـب)َ ( ،
الصحية وما يرتبط ا رأى الشيخ مجال الدينْ ،
ٌ
عناوين مهمةٌ يف حياة ْ
اإلمكان حفاظاً على صحتعه.
نظره إليهعا ويدعوه أ ْن يْنضبط إليها  َ
قدر ْ
باب وجوب النصيحة للمسلم ،أ ْن يلفت  َ
دارت أفكاره
وبالنسبة للباب السادس الذي كان قصرياً مقارنةً باألبْواب األخرى لتضمنه ثالثة مطالل
فحسلْ ،
ْ

ِ
من
السفر) ،جند الشي ع ع ع ع ع ع ع ع ع عخ القامسي يف املطلل األول الذي  َخصصه ل ع ع ع ( َ
حول ( َ
أدب ّ
أدب المسافر) وق ْد أعد جمموعةً  َ
سفره أ ْن يرد مظامله ،وأ ْن ي ْقضي
اإلسالميع ع ع ع ع ععة ال حمالة ،تلزم املسافر ْقبل  َ
التوصيات ،وهع ع ع ع ع ععي مست َمدة يف مجيعها من التعاليم ْ

كانت عنْده ودائع ،وغريها .مث يتعرض يف املطلل الثاين ل ع ع ع ع ع ع ع ع (أ َدب
ملن تلزمه  َ
الودائع إ ْن ْ
ديونه ،ويعد النع  َفقة ْ
نفقته ،وأ ْن يرد  َ
كانت عنوان املطْلل الثالث.
ُّ
السياحة) ْ
من سلوك .وحتم بابه بع ع ع ع (كلمة في ّ
الركوب) وما يرتبععط به ْ
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عت ْبني آداب النفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات بالنس ععبة
عت مواض ععيعها فتو ْ
األربعة عش ععر اليت تنو ْ
وأخرياً ي ْث الباب الس ع عابع مبطالبه ْ

صد
االعتدال و  َ
حيث ْأوضعح املطلل األول الذي مح َل عنوان ( َ
عمادها ْ
أدب النّفقة المنزليّة) أن  َ
الق ْ
للمطالل الثالثة األوىل ْ

وشرطها أ ْن يكون اإلنفاق أقل من الدخععل .بْيعن َما تعرض املطلل الثاين لقضي ية حيويع يعة مرتبطع يعة بالتكافل
بني التبذير والتقتريْ ،

أعظم اآلداب اليت جيل رعايتها مواسع ععاةً هلم ا ح ْفظاً حلقوقهم
من ْ
االجتماعي ختص (النّفقة على البُؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء) اليت هي ْ

ملس لة (النّفقة على العلْم والتّـ ْربية) على
فضال عع ع ع ع ع ع ْن املطْلل الثالث الذي خ ِّ
ألحقادهم .هذا ْ
ورفعاً ْ
صص ْ
وسدًّا حلاجاهتم  َ
وعدم السع ع ع ع ع ع ْهو والغ ْفلع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة عْنها.
اعتبار أن اإلنْفاق يف س ع ع ع ع ععبيل العلْم والتبي َة من األمور
اعمودة اليت جيل االلتفات إليها  َ
 َ
ي
أدب
من هذا الباب مبواضي ع ع ع ععع متفرقة
الوطن)َ ( ،
واست ث ع ع ع ع ْ
ْ
من اآلداب مثْ ع ع ع ععل ( ُح ّ
ب َ
عرت املطالل املتبقية ْ
خاضت يف جمموعة  َ
ِ
أدب
راعة)َ ( ،
الز َ
جارة)َ ( ،
واستِعارتهـا)َ ( ،
المبعوثين ع ِن الوطن)َ ( ،
أدب ّ
إعارة الكتُب ْ
النّائب في مجل ـس ْ
أدب التّ َ
أدب َ
المسجد) ،وغريهععا.
الصناعَة)َ ( ،
ّ
أدب ْ

ي
جعلها يف أربع تتمات مل ختْرج عن التوجه العام للكتاب  َككل الذي ي َسع ععري يف
وحْتتم الش ع عيخ القامسي كتاب َه دا ة  َ
ي
الفضائل ،وي ْدععو إىل ت َعهد
احلرص على  َ
خط واحد قوامه الن ْ
صح والتوجيه و ْ
اإلرشاد للنابتة خاصةَ  ،يذ ِّكر ْ
من خالهلا بواجل ْ
صع ية انت َهى فيها إىل اإلشعارة إىل
أكملها دال  َ
النع ْفع ع ع ع ع ع ع ععد مبراق َبتها ،واعاف َظة على الوقْت وا ْغتنام ْفرصعة احلياة فيما هو مهم .مث  َ
للفرد واجملت  َمع
تيجة اليت جيل أ ْن يؤول إليها الت دب مبكع ع ع ع ع ع ع ععارم األخالق وهي  َ
الثمرة والن  َ
معركة احلياة بالن ْسعبة ْ
دون شععك ربْح  َ

الفو باآلخعرة ثاني عاً.
مرضاة اهلل و  َ
معاً بدايةً ،مث ْ

حلاجة
عن شع ع ع ع عواه  َد ش ع ع ع عععرية ْأوردها ثالثاً ثالثاً مرتبةً على حروف اهلجاء رأى  َ
ضع ع ع ع عرورة إيرادها  َ
وكان امللْ  َحق عبارةً ْ

الستظهارها يف  َمواطنها است ْشهاداً ا وتدليالً علعى ف َطانته ععا.
املت ِّدب ْ

إن املت ِّمل يف الفكر اإلسالمي يستبشر خرياً عندما يالحظ ي
ووضوح أن هذا الفكْر اخ ع ععر بنماذج ونظري ي
ات
جبالء
ي
ْ
 َ
ٌ
ْ

ي
ض عطالع باملهام التبوية والتعليمية املناس ععب َة
من االكتمال لتض ع ُّعمنها للمباده واألس عد واملواقف اليت تص ععلح لال ْ
تربوية  َ
تقتب  َ
لكل حني وآن.
من تلك النماذج السعاطعة يف
من وراء ذلك الوقوف على منع ع ع ع ع ع ع ع ي
ْ
عوذج ْ
وحنن نعود إىل الباب الثاين لت ْشعروه إمنا ْنبغي ْ
الفكع ع ع ع ع ع ع ععر اإلسالمي ميثلها هنا الشيخ القامسع ع ع ع ع ع ع ععي الذي عامت يف ي
عف
وع  َ
رف فيه التعليم ْ
أض  َ
مان ا ْ
نغلقت فيه أفكار الناسَ  ،
ْ
ي
حاالته ،فكانت احلياة الثقافية ي
ي
وقترذ حياة أم يية ي
عن جادة الطريق يف األعم األ ْغلل ،فن َ ْس ع ع ع عت َكش ع ع ع عف
ْ
وجهل وتقليد واحنراف ْ

من  َجديد باعتبارها
أجل النُّهوض بعملية التعلُّم والتعليم ْ
من ْ
وبعثهع ع ع ع ع ع ع ع ع ععا وانتش ع ععاهلا ْ
فلس ع ع  َعفتة يف التبي َة واآلليات اليت ي ْقتحها ْ
األهداف املرجع ع ععوة اليت
يتم ا توفيع ع ععر البيرة املناسبة ِّ
وسيلةً ُّ
وتوجيهه حنو ْحتقيع ع ععق ْ
املشجعة لتْنشيط  َ
العمع ع ععل التعلمي /التعليمي ْ

إلعداد القوى الب َشرية الال مة لتْنفيد خطط التنمي َة الشاملة يف اجملت َمع
االجتماعي املناسل ْ
 َ
وضعها ض ْمن إطارها األخالقي و ْ
املعرف َة
ْ
عجلة التقدم يف خمتل َع ع ععف اجملاالت اليت حتد ْ
لمة اجلهال َع ع ععة إىل نور اهلداي َة و ْ
دت عْنده كالتايل :ن ْقل اجملت َمع ْ
وحتريك  َ
من ظ  َ
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املعرف َع ع ع ععة
البحث وحل ْ
والعلوم ،ت ْهيع ع ع ععل الناشرة علماً وعمالً للجهع ع ع ععاد يف هذه احلياة ،ت َربيع ع ع ععة الذ ْوق السليم و كيع ع ع ععن مل َكة ْ
العواطف الدينية وت ْقويتها فيهم ،وغريهععا.
و ْ
االست ْدالل فيهم ،تنْمي َة  َ

جاءت مرتبةً وفْق الشكل
سبعة  َمطالل
ابتداءً كان عْنوان الباب كالتايل ( َ
ْ
أدب ال ّدرس) ،وق ْد قسمه املؤلِّع ع ععف إىل ْ

أدب المعلِّم َو المربّي) ،املطلل الثالث (أ َدب المتَعلِّم)،
التايل :املطْلل األول (المدا ِرس وأسـ ـ ـ ــات َذتها) ،املطلل الثاين ( َ

أدب المتعلِّم في ِ
أدب
مع أساتِذت ــه) ،املطل َ ع ع ععل السادس ( َ
املطل َل الرابع ( َ
َ
درس ــه) ،املطل َ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععل اخلامد (أ َدب المتعلِّم َ
ْ

مع ُرفقائِـه في م ْدرستِه أ ْو محلّتِه) ،املطل َل
محفل الدرس بيْن ي َد ْي المعلِّ ـم) ،املطل َل السابع ( َ
المتَعلِّم في ْ
أدب ال َفتـى َ

الثامن ( ُمكافأة المجتَ ِهدين) ،مث املطل ع ع ع ع ع ععل التاسع ( ُمجازاة المسيئيـن).

()16

أهم اآلليات والتع ْوصععيات
من أفْكار ْتعليمية ،الوقع ع ع ع ع ع ع ععوف على ِّ
من خالل ما تضععم ْنته هذه املطالل ْ
واآلن حناولْ ،
ي
خل لبناء ن ي
وهيكلتها بني املعلِّم واملتعلِّم كم ْد ي
ظام ْتربوي  َسع علي يم
العملية التعليمية ْ
اليت ي ْقتحها الشع عيخ القامسي كوس ععيلة لتْنظيم  َ
من خالل تشبُّعه مبا يكْفل له ْحتقيق ذلك
وموروثها وهويتها ْ
يعْنت ع ع ععظر مْنه أ ْن يصن َع جيالً قادراً على اعاف َظة على ث َقافة األمة ْ
اجتهاد متواصل ،ي
ص دائم ،و ي
من خ يلق ن َبي ع ع ع ع ع ععل ،وت ْفك يري سلي ع ع ع ع ع ععم ،وم ي
وإبداع متميز ،وت َ ي
سؤولية واعي َ ع ع ع ع ع ععة ،وح ْر ي
فاهم
ونقد بناء،
ي
 َ
ْ
ي
وتعايش كرمي مع الغري.
متبادل،
غريات امل ْسعت َهدف َع ع ع ع ع ع ع ععة من قبل املعلِّم يتوقع حصععوهلا يف سعلوك
من القيم املضععاف َة والت ُّ
إذا كان التعلم ْ
باعتباره ْجمموعةً  َ
ي
ِّ
لعملييت التع ْعليم والتعلُّم ،فون الشع ع عيخ القامسي وج ْدناه يتكئ على أس ع ع ي
من
عاس م ْن ذلك عْندما اخت َذ ْ
املت َعلمني كمحصع ع علع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة  َ ْ
عور
ش عع ْ
عليه عملي َة التبي َة  َويقوم ْ
عخص املعلِّم قاعد ًة ومرتكزاً أس ع ععاس ع ععياً تبب ْ
عليه امل ْد  َخل التعليمي .وال ش ع ععك أن املعلِّم هو ا  َ

بل ويف بناء اإلنْسان ككل وقيام احلضعارة ب ْكمله ععا.
واعرك الرئيد ْليد فق ْط يف عملية التعليمْ ،

نت مبكارم األخالق إىل الناشرة
حماولة ن ْقل تلك الصعورة امل ْشرق َة للمعلِّم اليت أ ْك ْ
وصقل َها العلم فتزي ْ
ملتهعا التبية  َ
إن  َ

اجلودة وحتقيق
الق ضايا املهمة اليت ْ
من  َ
تشغع ع ع ع ع ع ع ععل اآلن فالسفة التبية واملهت َمني بشؤون التعليم  َ
لضمان ْ
ليكونوا  َخل َفاً صاحلاًَ  ،
من النُّصع ععوص القرآنية
من خالل ما ي  َ
التميُّ ع ع ع ع ع ع ع ع ععز .واملؤكد أن مثْل هذه املعايري اآلدائية جن ْدها ماثلةً يف الفكر اإل ْس ع عالمي ْ
فهم  َ

الصع ع عروة واألحاديث النبوية الشع ع عريفة وأقْوال الص ع ععحابة واجتهادات العلماء اليت تص ع ععر  َمجيعها على الق ْدوة احل  َسع ع عنة كم ْد ي
خل

العمل بعلْمه ( ،)17وال
ْ
القيمة  َ
املنتجة .فيكون املعلم واحلال هذه مثال الع ْقل والنمو  َذج يف الصع ع ع ع عالح ،فيلزم نف  َسع ع ع ع عه  َ
لتجويد  َ

بتعليم ما يتق ععن ،وأ ْن
من العلْم ألن فاقد الشيء ال يعطيه كما يقال ،وأ ْن ال ْيبخل على تالمذته ْ
ليم ما ال ميتلكه  َ
يت َكلف ْتع  َ
املعريف إىل أمساع
يت ين يف ْتعليمه  َوواول إجياد الطريقة واأل ْس ع ع علوب الب َسع ع ععيط الذي يكف ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععل له ت ْس ع ع عهيل عملية ن ْقل اعت َوى ْ

أقرب الوجوه ( ،)18وأ ْن ْيعمع ععل
املتعلِّمني وعقول الناشرة ِّ
ويوجههم إىل تعقُّل املسائل ْ
من الشوائع ععل ْ
وفهم املعاين وتْنقيتها  َ
من  َ

تباههم ووافظ
الف ْهم على  َ
ث املعلِّم ما يش ععومت  َ
درس عه ق َبل إلقائه ،وأ ْن ال ود  َ
تالمذته ،ألن مهمته أ ْن ْجيذب انْ  َ
على ْحتض ععري ْ

من أفْكع ع ع ع ع ع ععار ( ،)19فال جيل
على ْتركيزهم ال أ ْن يشتِّت أ ْذهاهنم ،وأ ْن ِّ
معه وم  َ
ناقشتة فيما ي َعرضه ْ
ميرهنم على التحاور  َ
عليهم ْ
العقل ،والنقد مبحك
األعمى ِّ
التسليع ع ع ععم ْ
من حيع ع ع ععص ْ
األمر ،والقياس مبيزان  َ
بل البد له ْ
بكل ما يتلقفه التِّلميذ ْ
عن معلِّمهْ ،
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وجهات احلديثة يف املناه
حت صحته مبيزان احلع ع ع ع ع ععق )20(.وهو ما يْن  َسجم ام االنْسجام والت ُّ
النظر ،ويف األخري ق َبول ما ر ِّج ْ
عمليةً فعالةً
وطرائق الت ْدريد وأس ع ع ع ععاليل التعامل اهلادفة إىل حتْقيق ْمبتغيات التدريد ْ
من خالل مش ع ع ع ععاركة التِّلميذ مش ع ع ع ععاركةً  َ
االجتماعية اليت يعيش فيها .واألكيد يف هذه
من ربْط ما يت َعلمه ياته  َ
الفردية و ْ
تكسع ع ع ع ع ع ععبه  َمهارات التع ْفكري العلمي و ِّكنه ْ
فلم ت َععد املمار  َس ع ع عة
من مواد ِّ
احلالة أن حمْور ْ
العملية التع ْعليمية ق ْد انت َقل ْ
الدراسع ع ععة إىل  َش ع ع ع ْخصع ع ععي َة الدارس ن ْفسع ع ععهْ ،
االرتكا يف  َ
من التفاعل
من مقررات املنْهاج التبوي إىل فكْر التِّلميذ ،وإمنا ناو ْ
للمعارف ْ
ت ذلك لتولِّد حالةً  َ
التعليمية جمرد وسيلة ن ْق يل  َ

من التعليم إىل التعلع ع ععم .وأ ْن ميرن التالمذة أيضاً على
 َ
املتبادل ،حني الدرسْ ،بني فكر املعلِّم وذهن املت َعلِّم ،مما ْيعين االنتقال  َ
يقة مناسع ع ع ي
القدرة على التععبري ،وعلى القدرة على إثْبات املدعى بالربهان الص ع ع عحيح الذي ال يع ْقبل النع ْقض ،كطر ي
عبة هلا أمهِّيتها
ْ
 َ
ْ
ِّ ()21
إحياء قوة الت ُّمل والتعقل وتنْمي َة التفكري العلمي لدى املتعلم.
يف ْ
إحساهنع ع ععم،
ومن ِّ
يعمل على مكاف ة اجملت َهديع ع ععن مْنهم يف مقابل ْ
أهم سلوكيع ع ععات املعلِّم يف تعامله  َ
ْ
مع تالميذه ،أ ْن  َ

العمل أ ْكثر ،وال شك أن مثْل هذا الت ْشجيع ودث
و  َ
اإلشادة م ،والثناء ْ
عليه ععم ر ْغبةً يف محْلهم على النشال واملثاب َرة على  َ
()22
ي
املتف ِّوقي ع ععن.
من  َ
الغرية يف نفعوس مالئهم في ْدفعهعم  َبدورهم إىل بع ْذل مزيد معن اجلهد اقتعداءً ب قراهنعم  َ
صري عن جراء
املق ِّ
احلاج ع ع ع ع ع ع ع ع ع عة ماسةً إىل مكاف ة اجملت َهدين ،كان ضروريا أيضاً اللج ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عوء إىل جما اة  َ
 َوكما ْ
كانت  َ

ولومهم على تكاسلهعم ،وحتْذيرهم من تقاعسهم ،ومنعهم من الف  َسح والرياضة وغريه ععا.
هتاوهنمْ ،

()23

ي
من التالميذ تت َباين أفهامهم وحتل ع ععف مستوى ذكائهم ،فون ع ععه
وإذا كان املعلِّم يواجه كل يوم خليطاً غري متجان ع ععد  َ

وفهمه
علي ع ع ع ع ع ععه أ ْن يراعي الفروق  َ
االس ْتعدادات والقدرات بين َهم ،ويت َعامل معهم ٌّ
درته ْ
الفردية واخت ع ع ع ع ع ععالف ْ
جيل ْ
حسل ق  َ
كل  َ

الوظيفية املنوطة م اليت وتاجها جمتمعه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععم .وال شع ع ععك أن مراعاة الفروق
ملمارسع ع ععة ْ
ْ
وإمكاناته حىت يهير َهم مجيعاً  َ
األدوار  َ

أفضل الصلع ع ع ع عوات وأْكى التسليم ي ْدعو دائماً إىل مراع ع ع ع ععاة
علي ع ع ع ععه  َ
من الكفاي ع ع ع ععات اهلامة للمعلِّم ،وق ْد كان  َرسول اهلل ْ
الفردية  َ

عليه وسلم قال" :إذا صلى
عن أيب هريرة  َرضي اهلل عْنه أن  َ
رسول اهلل صلى اهلل ْ
الفروق الفردية بني الناس يف التعامل معهمْ .

)(24
مرنا أ ْن
أحدكم بالناس فليخف ْ
ِّف فون فيهم السقيم والشيخ الكبري وذا احلاجة"  ،وق ع ع ع ع ع ععال كذلك" :حنن  َمعاشر األنبياء أ ْ
)(25
ننعْزل الناس منا هلم ونكلِّمهم على ق َدر عقوهلم".

االعتناء  َبتبيتهم تربيةً إس ع ع ععالميةً قوامها ال ُّسع ع ع علوك
عن توجيههم ،والنص ع ع ععح هلم ،والنظر يف شع ع ع عؤوهنم ،و ْ
هذا فضع ع ع عالً ْ

الرفق م ،فال وقر ناشععراً ،وال
ومعونتهم ،و ِّ
اإلجيايب  َ
القومي الذي يتواء َم وطبيعة اجملال الذي ْيعتين بصع  َ
عناعة اإلنْسععان املسععلمَ  ،
)(26
العمل واملثابرة فيه ألنه ليد من ي
سبيل للنجاح إال
ْ
ويعمل على حثِّهم على حل  َ
يستصغ ع ع ع عر ْمبتدئاً ،وال يعنِّف متعلماً َ  ،

أعضاء
ضجر والتقلل ،حىت يكونوا
وعدم الت ُّ
باالجته ععاد ،وحل احلق والع ْدل والعفة والصدق وكرم اخلل ععق ،والصب ععر والثبات  َ
ً
()27
حيةً نافعةً يف جسم اجملتمع الذي يعيشون فيععه.
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ي
ي
إقامة أس ي
شخصي َة
د سليمة لطرق تعلي يم صاحلة تراع ع ع ع ع ععي ْ
كان الفكر التبوي ْ
اإلسالمي حريصاً ومْنذ البداية على  َ
املعرفة .ويف هذا اإلطار يتدخل الشيخ القامسي ،رمحه
من أجع ععل الوصول إىل ْ
املتعلِّم وتساعده على الب َحث والتقصي والصرب ْ
ي
من ش هن ع ع ععا أ ْن ت ْدفعه إىل املشا  َركة اإلجيابية
اهلل ،فيل ع ع ععزم املتعلِّم باعتب ع ع ععاره طرفاً مهماً يف العملية التعليمية
مبجموعة من ْ
األدوار ْ
ومن حيث أن امل ْش ع عهد التعليمي ال يكتمل إال ا ولع ع ع ع ع ع ع ع ع ععل أمهها :الر ْغب َة يف العلْم رغبة متحق ي
ِّق
والفعالة يف العملية التبويةْ ،
ي
مرضاة اهلل ،وأ ْن ي َعْبتده ب وائل العلوم ليتدرج إىل آخره ع ععا ،وأ ْن
بفضائله عارف مبنافعه ،وأ ْن يكون مبت َغاه ْ
من وراء ذلك إرادة ْ
ص ع ععاب ،وأ ْن ورص على كتاب َة
من
املطالعة فون الدأب يذلِّل ال ِّ
ال ي ْدعوه ما اسع ععت َصع عععل ْ
املذاكرة و  َ
عليه إىل ت ْركه ،وأ ْن يكثر ْ
 َ
من الس ع عؤال يف موض ع ععه
وت ْقييد كل ما ي ْس ع عمعه ألن "العلْم صع ع ْعيد والكتابة ْقيد" ،وأ ْن يعت َين بوجادة خطِّه ،وأ ْن ال ي ْس ع عت َحيي  َ
ب  َد ي
السلوك األمثل للتعلم حني ساعة الدرس ،في َجلد بني  َيدي
ب ا ستفهاماً ال جدالً لنفي شبهة أو إ الة شك ،وأ ْن يلت َزم ُّ

اإلصغاء والسكوت.
معلِّمه يف غاية  َ
األدب واالنْتباه و ْ

()28

ي
من كتل الش ع عيخ العالمة مجال الدين
وخالصع ععة  َ
القول ،إن ما ق ْدمناه يف هذه القراءة اال ْس ع عتكشع ععافية لكتاب مهم ْ

القامسي ،إ ْذ توقفنا في ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععه عنْد ي
جانل حس ي
اس يف حياتنا االجتماعية يتعلعق بربي َته املنْهجية واإلجرائية النابعة من صلل

وذروة سنامها الذي هو املعلِّم
العملية التبوية ويتوقف ْ
اإلسالمي ،تقوم ْ
الفكر ْ
من رأْسها ْ
عليها  َ
عليها الفعل التعليمي ابتداءً ْ

ومرتكزها الذي هو املتعلِّم بصع ع ع ع ع ع ععفته امل ْدخل احلقيقي إىل
من أدوات التغيري ْ
باعتباره أداةً ْ
االجتماعي ،وانتهاءً عْند قاعدهتا ْ
حتقيق التنمية الش عاملة والنهضععة املنْشععودة ،يعد إطاللةً س عريعةً على ما هو مكتنز يف تراثنا من أفكا ير مشععع ية سع ي
عاطعة يليق بنا،
 َ
ْ
إليه النظريات احلديث َة يف
تحض ع ععرها وننفض الغبار عنْها ونقارهنا مبا ا ْ
نتهت ْ
كلما اس ع ععتدعى املقام ذلك ،أ ْن ننقِّل عنْها ون ْسع ع ع ْ

تجداهت ععا.
ْ
أحدث صورها وآخر م ْس  َ
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هوامش المقال:
( )1ينظر :حممد رياض املاحل ،مجال الدين القامسيذ حياته ،آثع ع ع ع ععاره ،د.ل ،مطبوعات مركز مجعة املاجد
للثقافة والتاث ،ديب ،د.ت ،ص.4 :
) (2ينظر :الساب ع ع ع ع ع ع ع ععق ،ص.5 :
) (3ينظر :السابع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععق.
) (4ينظر :السع ع ع ع ع ع ع ععابق ،ص.6 :
) (5هذه جمموعة عناوين من بني آثاره املخطوطة ،ينظر :السابق ،ص.21-9 :
أسرار الشريعة وحقائقها على طريقع ععة السلف الصاحل حراً دون ْقيد ،ففسر
من أ ْشهر كتبه ،جرى فيع ععه على إظْهار ْ
( )6وهو ْ
القرآن بالقرآن ،والقرآن بالسع ع ع ع عنة ،والقرآن ب قوال الصع ع ع ع عحابة ،وب قوال التابعني واألئمة يف خمتل َف املذاهل ،مث فسع ع ع ع عره بالرأي

األخرى املس ععاعدة.
املعرفة بالعلوم الشرعية ْ
املعت َمد على العلْم باللغة وما يتطلبه الق ْعول يف التفسري من ْ

( )7مما طبع من آثار الشيخ القامسي ،ينظعر :السابق ،ص.27-22 :

( )8مجال الدين القامسي الدمشقي ،جوام ععع اآلداب يف أخعالق األجناب ،د.ل ،مؤسسة قرطبة ،القاهرة ،د.ت ،ص.2 :
) (9هو "جوامع اآلداب يف أخالق األجناب".
( )10السابع ع ععق ،ص.2 :
) (11السابع ع ععق ،ص.3 :
) (12السابع ع ععق ،ص.4 :
) (13الساب ع ععق ،ص.5 :
( )14السابع ععق ،ص.6 :
( )15السابع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععق ،ص.7 :
) (16السابع ع ع ع ع ع ع ععق ،ص.30 -15 :
( )17ينظر :الساب ع ع ع ع ع ععق ،ص.16 :
) (18ينظر :الساب ع ع ع ع ع ععق ،ص.18 :
) (19ينظر :السابع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععق.
) (20ينظر :السابع ع ع ع ع ععق ،ص.22 :
( )21ينظر :الساب ع ع ع ع ععق ،ص.18 :
) (22ينظر :الساب ع ع ع ع ععق ،ص.28 :
) (23ينظر :الساب ععق ،ص.29 -28 :
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( )24أبو بكر عبد الر اق بن مهام بن نافع احلمريي اليماين الصععنعاين (املتو 211 :ه ع ع ع ع ع ع ع عع) ،املصععنف ،تح :حبيل الرمحن
األعظمي ،ل ،2نش ععر املكتل اإلس ععالمي – بريوت 1403 ،هع ع ع ع ع ع ع ع عع ،ج .362 /2وينظر :أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن
حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (املتو 241 :ه ع ع ع عع) ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،تح :شعيل األرنؤول  -عادل مرشد،
وآخرون ،ل ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت 1421 ،هع ،ج .100 / 13
( )25حممععد بن مفلح بن حممععد بن مفرج ،أبو عبععد اهلل ،د الععدين املقععدسع ع ع ع ع ع ععي الراميب مث الص ع ع ع ع ع ع ععاحلي احلنبلي (املتو :
763ه عع) ،أصول الفقه ،تح :فهد بن حممد الس  َد  َحان ،ل ،1مكتبة العبيكان ،اململكة العربية السعودية 1420 ،ه عع ،ج4
 ،1571/وينظر كذلك :أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوس ع ععي (املتو 505 :ه ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع) ،إحياء علوم الدين ،د.ل ،دار
املعرفة ،بريوت ،د.ت ،ج .57 / 1
( )26ينظر :جوامع اآلداب يف أخالق األجناب ،ص.17 :
) (27ينظر :الساب ع ععق ،ص.18 -16 :
( )28ينظر :الساب ععق ،ص.24 ،21 :
مراجــع المق ــال:
 /1أبو بكر عبد الر اق بن مهام بن نافع احلمريي اليماين الصنعاين (املتو 211 :ه ع ع ع ع ع عع) ،املصنف ،تح :حبيل

الرمحن

األعظمي ،ل ،2نشر املكتل اإلسالمي – بريوت 1403 ،هع ،ج .2
 /2مجال الدين القامسي الدمشقي ،جوام ععع اآلداب يف أخعالق األجناب ،د.ل ،مؤسسة قرطبة ،القاهرة ،د.ت.
 /3أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي (املتو 505 :هع) ،إحياء علع ععوم الدين ،د.ل ،دار املعرفة ،بريوت ،د.ت ،ج
.1
 /4أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيبع ععاين (املتو 241 :هع) ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،تح:
شعيل األرنؤول  -عادل مرشد ،وآخرون ،ل ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت 1421 ،هع ،ج .13
 / 5حممد رياض املاحل ،مجال الدين القامسيذ حياته ،آثع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاره ،د.ل ،مطبوعات مركز مجعة املاجد للثقافة والتاث ،ديب،
د.ت.
 /6حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج ،أبو عبد اهلل ،ع ع ععد الدين املقدسي الراميب مث الصاحلي احلنبلي (املتو 763 :هع)،
أصول الفقه ،تح :فهد بن حممد الس  َد  َحان ،ل ،1مكتب ع ع ععة العبيكان ،اململكة العربية السعودية 1420 ،هع ،ج .4
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النو االجتماعي :مفهومه ،ظهوره ومقارباته
Gender: its concept, appearance and approaches
د .لنطيفة مناد (جامعة تلمسان ،الجزائر)
ملخص:
هت ععدف ه ععذه الدراس ععة إل ععى عرض مفهوم النوع االجتماعي الذي حتلف عن مفهوم اجلند حيث أنه يصف اخلصائص
املكونة اجتماعيا يف مقابل اجلند الذي يصععف اخلصععائص اعددة بيولوجيا لدى الرجال والنسععاء ،فهذه الدراسععة تتبع تطور
مفهوم النوع االجتمععاعي وذلععك من خالل عرض كيف ظهر هععذا املفهوم وعرض أهم املراحععل اليت مر عا ،والتطرق إىل
خمتلف احلركات اليت دافعت عن املفهوم س ع ع عواء حركات غربية أو عربية ،كان هدفها املطالبة باملس ع ععاواة بني الذكور واإلناث،
وبالتايل ظهرت عدة مقاربات نظرية تطرقت ملفهوم النوع االجتماعي.
تزايد اس ععتخدام هذا املفهوم بعد املؤ رات اليت عقدهتا األمم املتحدة حول املرأة وحقوقها والقض ععاء على خمتلف أش ععكال
التمييز ضععدها يف العامل دف إدماجها كش عريك فعال يف التنمية ،فقد اسععتطاعت احلركات النسععوية حتقيق مطالبها املتعلقة
باملس ع ععاواة ووض ع ععع فرق بني مفهومي اجلند والنوع ،وتوص ع ععلت لفرض مكانة للمرأة باملس ع ععاواة مع الرجل سع ع عواء يف العمل أو
غريه.
الكلمات المفتاحية :النوع االجتماعي ،احلركات النسوية ،املساواة.
Abstract:
This study aims at presenting the concept of gender which differs from the
concept of gender as it describes the social characteristics versus gender that
describes the biologically defined characteristics of men and women. This
study follows the evolution of the concept of gender by showing how this
concept emerged and presented the most important stages And to address the
various movements that defended the concept of Western or Western
movements, the goal was to demand equality between males and females,
and thus emerged several approaches to the theoretical approach to the
concept of gender.
The use of this concept has increased after the United Nations conferences
on women and their rights and the elimination of various forms of
discrimination against women in the world with the aim of integrating them
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as an effective partner in development. Women's movements have succeeded
in achieving their demands for equality, gender differences and gender
equality. Whether at work or otherwise.
Keywords: Gender, Feminist Movements, Equality.
مقدمة:
ظهر يف أواخر القرن العشع عرين مفهوم النوع االجتماعي ،والذي عرف مبص ععطلح اجلندر  genderكع ع ع ع ع ع ع ع ععمؤش ععر لتحليل
الواقع االجتماعي الذي تزايدت فيه االهتمامات حول موضع ععوع املرأة والتحديات االجتماعية والثقافية ملشع ععاركتها يف خمتلف
جماالت احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية وغريها.
وقد انتش ععر تداول هذا املفهوم نتيجة ارتفاع معدل املش ععاركة االقتص ععادية والس ععياس ععية النس ععوية ،وظهور احلركات النس ععوية
ومنظمات دولية تتبب قضايا املرأة وانشغاالهتا واليت تعمل على املساواة مع الرجل.
وس ع ع ععوف نتطرق يف هذا املقال إىل توض ع ع ععيح ظهور مفهوم النوع االجتماعي ومراحل تطوره ،والقض ع ع ععايا اليت ارتبطت به،
ونظرياته.
 -1ظهور مفهوم النو االجتماعي (:)Gender
ظهر مفهوم النوع االجتماعي يف ؤانينات القرن املاض ع ع ععي يف الدراس ع ع ععات االجتماعية من خالل دراس ع ع ععة الواقع مبختلف
مس ععتوياته االجتماعية والس ععياس ععية واالقتص ععادية ،وحتليل تفاعل العالقات واألدوار لكل من الرجل واملرأة ،فقابل هذا املفهوم
مفهوم اجلند الذي يرتبط بالصع ع ع ع ععفات البيولوجية اعددة جلند الفرد ذكر أو أنثى ،واليت ال ميكن أن تتغري حىت وإن تغريت
الثقععافععات أو تغري الزمععان واملكععان ،بينمععا حتلف عنععه النوع االجتمععاعي ألنععه يعب بععاألدوار االجتمععاعيععة ،وهو قععابععل للتغيري
حسل املكان والزمان .وقد فرق علم االجتماع بني اجلند البيولوجي والنوع (اجلندر(ذ فاجلند يعين االختالف البيولوجي
بني الذكر واألنثى يتض ع ع ععح من خالل االختالف يف األعض ع ع ععاء التناس ع ع ععلية والفرق الذي يرتبط بوظائف إعادة اإلنتاج ،أما
اجلندر هو مس لة ثقافيةذ فهو يرجع إىل التصنيف االجتماعي بني املذكر واملؤنث

()1

.

وقد أقرن هذا املفهوم منذ أوىل فتات ظهوره بالكثري من اجلدل والنقامت اللذان رافقا خمتلف تنقالته من سع ععاحات العلم
واملعرفة حنو حقول الفعل املوجه والتنمية ،وسائر حتركاته اجلغرافية من الواليات املتحدة األمريكية حنو أوروبا مث حنو بقية دول
العامل واملنطقة العربية(.)2
وقد ظهر مص ععطلح اجلندر يف مؤ ر القاهرة للس ععكان عام  1994مبعب النوع أو اجلند ،مث عاد هذا املص ععطلح للظهور
يف مؤ ر بكني يف عام  ، 1995ويقصع ععد به اخلصع ععائص واألدوار اعددة اجتماعيا للرجال والنسع ععاء ،فما تقوم به النسع ععاء يف
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جمتمع ما قد يقوم به الرجال يف جمتمع آخر ،فقض ع ع ع ع ع ع ععايا اليت يعب ا مفهوم النوع االجتماعي ال هتتم باملرأة فقطذ بل هتتم
أيضع ع ع ع ع ع ععا بالرجل ،من حيث أدوارمها االجتماعية والعالقة بينهما ،ويرتكز على مفاهيم املسع ع ع ع ع ع ععاواة يف احلقوق والواجبات بني
الرجل واملرأة ،والعدالة وتكافؤ الفرص ،والتمكني وتكامل األدوار.
إن أوىل حماوالت الض ع ع ع ععبط العلمي ملفهوم النوع ت عرب عاملة االجتماع النس ع ع ع ععوية آن أواكلي ،Ann Oakley
فاسع ع ع ع ع ع ععتخدمت هذا املفهوم ألول مرة سع ع ع ع ع ع ععنة  1972باملعب التايل :حتيل كلمة جند على الفوارق البيولوجية بني الذكور
واإلناث ،وإىل الفرق الظاهر بني األعض ع ع ع ع ععاء اجلنس ع ع ع ع ععية ،وكذا إىل الفروق يف ارتباطها بوظيفة اإلجناب .أما النوع فونه معطى
ثقايف ،فهو ويل إىل التصنيف االجتماعي وترتيبه املذكر واملؤنث ،وإن هذه األخرية تشمل ع ع على حد تعبريها ع ع التصنيف
االجتماعي الذكوري واألنثوي ،وعلينا تبين اإلقرار بثبات اجلند مثلما علينا اعتبار تغري النوع .وهكذا أص ع ععبحت قض ع ععايا
النوع االجتماعي أكثر ارتباطًا باملكانة والدور االجتماعي للمرأة والرجل ،يف الوقت الذي ظل اجلند مؤش ع ع ع ًعرا ويل إىل
الفروق البيولوچية بني الذكور واإلناث وومل مفهوم النوع يف دالالته اإلجرائية إش ع ع ععارة للخص ع ع ععائص والص ع ع ععفات املرتبطة
باجلند ،كما تتجم عنها وتفر ها ثقافة اجملتمع وقنواته اخلاصة بالتنشرة(.)3
 -2مفهوم النو االجتماعي:
ينس ع ع ععل اجلندر إىل اللغة اإلجنليزية  genderاليت تتجم بالنوع االجتماعي ،وهي باألس ع ع ععاس مقولة ثقافية وس ع ع ععياس ع ع ععية
ختتلف عن اجلند  sexباعتباره معطى بيولوجيا ،وتعين األدوار واالختالفات اليت تقررها وتبنيها اجملتمعات لكل من الرجل
واملرأة .والبحث يف اجلندر ميكننا من تعويض املاهوية البيولوجية بالبنائية الثقافية ،يث يتبني لنا ب ن االختالف بني الرجل
واملرأة مبين ثقافيا وإيديولوجيا وليد نتيجة حتمية بيولوجية ،مث إن هذا املفهوم أداة فعل يف الواقع و ث يف جماالت التنمية
من حيث التقسيم االجتماعي لعدوار(.)4
ويتمث ععل النوع االجتم ععاعي يف إنت ععاج تنظيم اجتم ععاعي للجنسع ع ع ع ع ع ععني يف فرتني خمتلفتني من ال ععذكور واإلن ععاث ،حي ععث أن
العالقات بينهما منظمة حسععل ثقافة كل جمتمع وحسععل الزمن ،فهي قابلة للتغيري بتغري املفاهيم والثقافة السععائدين يف من
معني وجمتمع معني ،عكد مفهوم اجلند الذي ال ميكن التغيري فيه ألنه طبيعة بيولوجية ،فالنوع االجتماعي يدرس العالقة
املتداخلة بني املرأة والرجل يف اجملتمع واليت حتكمها عوامل اجتماعية واقتص ع ع ععادية وثقافية وس ع ع ععياس ع ع ععية وبيرية وتعليمية ودينية،
هذه العوامل ت ثر على االدوار اليت يقوم ا كل من اجلنسني من حيث الدور االنتاجي واالجنايب والتنظيمي .....
وتعرفه منظمة الص ــحة العالمية على أنه  :املص ععطلح الذي يفيد اس ععتعماله وص ععف اخلص ععائص اليت وملها الرجل واملرأة
صفات مركبة اجتماعية ،ال عالقة هلا باالختالفات العضوية(.)5
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كما عرف صندون اـمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ( )UNIFEMالنو االجتماعي (الجندر) بع ع ع ع ع ع ع نه :األدوار
اعددة اجتماعياً لكل من الذكر واألنثى ،وهذه األدوار اليت حتتس ععل بالتعليم تتغري مبرور الزمن وتتباين تبايناً ش ععاس عععاً داخل
الثقافة الواحدة ،ومن ثقافة إىل أخرى (صع ع ع ع ع ع ععندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة (اليونفيم) ،والذي يعين يف اللغة اإلجنليزية،
 :United Nation Development fund for Women UNIFEMهو ص ع ع ععندوق املرأة يف األمم
املتحدة ،ويعمل هذا الصع ع ع ع ععندوق على تزويد املسع ع ع ع ععاعدات املالية ،والتقنية للربام املبتكرة ،واإلس ع ع ع ع عتاتيجيات اليت تعز من
كني النساء ،وحتقيق مساواة النوع االجتماعي وهو احلالة الدراسية هلذه الدراسة مث تغري االسم يف عام ، 2011ليصبح
هيرة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني و كني املرأة UN Women \United. Nation for Gender
.)Equality and the Empowerment of Women
وقد يعين مفهوم النوع االجتماعي خمتلف األدوار واحلقوق واملس ع ععؤوليات الراجعة للنس ع ععاء والرجال والعالقات القائمة
بينهم ،وال يقتص ععر املفهوم على النس ععاء والرجال وإمنا يش ععمل الطريقة اليت حتدد ا خص ععائص ععهم وس ععلوكياهتم وهوياهتم من
خالل مسار التعايش االجتماعي.
ويرتبط النوع االجتماعي عموما االت الالمس ع ع ععاواة يف النفوذ ويف إمكانية االس ع ع ععتفادة من اخليارات واملوارد .وتت ثر
املواقع املختلفة للنسع ععاء والرجال باحلقائق التارحية والدينية واالقتصع ععادية والثقافية ،وميكن لتلك العالقات واملسع ععؤوليات أن
تتغري عرب الزمن ...وتشععكل العالقات اليت يتقامسها النسععاء والرجال ،هذا ما يسععمى عالقات النوع االجتماعي وتشععكلها
كذلك جمموعة متنوعة من املؤس ع ع عسع ع ععات مثل األسع ع ععرة والنظم القانونية أو السع ع ععوق ،وتتمثل عالقات النوع االجتماعي يف
عالقات قوى تراتبية بني النسع ععاء والرجال يل إىل تكريد دونية النسع ععاء ،وغالبا ما تقبل تلك العالقات التاتبية على أهنا
طبيعية ،ولكنها عالقات حمددة اجتماعيا ومتوطنة ثقافيا وقابلة للتغري عرب الزمن .وتش ع ع ع ع ععكل عالقات النوع االجتماعي
ديناميكية تتميز بالص ع عراع والتعاون يف نفد الوقت ،وتتخللها حماور أخرى من االعتبارات املتاكمة اليت تشع ععمل الطائفة أو
الطبقة أو العمر أو احلالة االجتماعية أو املوقع داخل األسرة(.)6
يشععري النوع االجتماعي إىل أوجه االختالف االجتماعي والعالقات بني النسععاء والرجال ،اليت يتم تعلمها كما أهنا تتغري
مع الوقت وتتميز بفوارق ش ع ع ع ععاس ع ع ع عععة داخل اجملتمعات والثقافات ويف ما بينها .وتبب هذه االختالفات والعالقات اجتماعيا
ويتم اكتسع ع ع ع ع ع ععا ا من خالل عملية التكيف االجتماعي ،وهي تشع ع ع ع ع ع ععري إىل األمور اليت تعترب مناسع ع ع ع ع ع ععبة ألفراد كل جند من
اجلنسني .كما أهنا حمددة وفق سياقها وميكن تعديلها وتتداخل عوامل متغرية أخرى مثل اإلثنية والطائفة والطبقة االجتماعية
والسن والقدرة مع االختالفات بني اجلنسني.
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وحتلف نوع اجلند عن اجلند باعتباره ال يش ععري إىل الص ععفات اجلس ععدية املختلفة لدى املرأة والرجل بل إىل األدوار مها
وعالقتهما القائمة اجتماعيا وإىل اجملموعات املختلفة من املعتقدات واملمارس ع ع ععات الس ع ع ععائدة بشع ع ع ع ن اإلناث والذكور اليت ال
تتسرب اىل اهلويات الفردية وحسلذ بل تعترب أساسية للمؤسسات االجتماعية واألنظمة الرمزية(.)7
يدور هذا املفهوم ،وما ارتبط به من دراس ععات ،على لفت االنتباه إىل اجلوانل ذات األس ععاس االجتماعي للفروق بني
الرجال والنس ع ععاء ،مث تطورت األمور خطوة أبعد من ذلك ،واتس ع ععع مفهوم النوع ليش ع ععري ليد فقط إىل اهلوية الفردية وإىل
الشععخصععية ،ولكن ليشععري – على املسععتوى الرمزي أيضععا  -إىل املثل والصععور النمطية الثقافية للرجولة واألنوثة ،ويشععري على
املستوى البنائي إىل تقسيم العمل على أساس النوع يف املؤسعسات والتنظيمات ،ولقد حتول االهتمام يف السنوات األخرية
إىل التش ععكيالت املتغرية للنوع على املس ععتوى الثقايف ،وكانت معظم هذه البحوث والدراس ععات من نوعية البحوث املتعددة
املداخل ،اعتمدت ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع إىل جانل علم االجتماع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع على األنثروبولوجيا ،والتاريخ ،والفن ،واألدب ،والدراسات الثقافية
وغريها(.)8
فالنوع االجتماعي يتمثل يف الدور االجتماعي لكال اجلنس ع ع ع ععني ،وحتلف داخل الثقافة الواحدة أو من ثقافة إىل أخرى،
واجملتمع هو الذي ودد دور كل من الرجل واملرأة ،من حيث حتديد احلقوق والواجبات وااللتزامات والعالقات واملسؤوليات،
ومكانة كل منهما ،وكل ذلك يتحدد اجتماعيا وثقافيا عرب التطور التارحي لكل جمتمع .وأيضا يسعى هذا املفهوم إىل خلق
تكافؤ يف الفرص بني الرجل واملرأة دون ييز بينهما على أسععاس اجلند ،وذلك من أجل مشععاركتهما معا بشععكل متسععاو يف
التنمية ،مع مراعاة اخلصوصية الثقافية واالجتماعية للمجتمع.
 -3الفرن بين مفهوم الجنس والنو االجتماعي:
نظرا للتداخل الكبري يف اس ععتخدام مفهومي اجلند والنوع االجتماعي س ععنحاول أن نبني أهم الفروقات بينهما وتوض ععيح
خمتلف املعايري املعتمدة يف التفريق بني املفهومني:
يعد التصععنيف القائم على اجلند أو النوع البيولوجي من التصععنيفات األكثر شععيوعا يف الثقافة االنسععانية ،واعتمادا على
ذلك تتش ع ععابه اجملتمعات امل ختلفة يف الثقافة والتاريخ يف تو يع املهام واملس ع ععؤوليات االجتماعية ،وكذلك يف أس ع ععلوب التنش ع ععرة
االجتماعية ألطفاهلا.
وحتلف النوع االجتماعي بشكل كبري عن مصطلح اجلند ،فاجلند هو العوامل واخلصائص البيولوجية اليت نعلنا حندد
جسععدا باعتباره جسععد رجل أو امرأة وتسععمى العمل ية اليت يقوم ا اجملتمع للتصععنيف فيما بني الذكورة واألنوثة ب هنا التحديد
اجلنسع ع ععي .أما النوع االجتماعي فهو خصع ع ععائص اجلسع ع ععد االجتماعية والنفسع ع ععية والثقافيةذ أي ما يراه اجملتمع يف االختالفات
البيولوجية .وما يضيفه عليها من أمنال للسلوك واألدوار وبالتايل فالنوع االجتماعي هو التقسيمات واملفاهيم املوا ية لعنوثة
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والذكورة ،والناشع ع ع ع ععرة نتيجة عوامل اجتماعية وثقافية ختتلف باختالف الشع ع ع ع عععوب واجملتمعات .ففي القرن املاضع ع ع ع ععي تعددت
جهود الباحثني يف علم االجتماع يف دراس ع ع ععة االختالفات البيولوجية وت ثريها على احلياة االجتماعية إىل أن أص ع ع ععبحت هذه
االفتاض ع ع ععات بناء نظريا متكامال يؤكد أن االختالفات ليس ع ع ععت بس ع ع ععبل العوامل البيولوجية ولكن بس ع ع ععبل اختالف األدوار
املرسومة من اجملتمع (.)9
وتعترب التنش ع ع ععرة االجتماعية هي املس ع ع ععؤولة عن حتديد األدوار االجتماعية املختلفة للجنس ع ع ععني ،من خالل تلقينها سع ع ع عواء
بش ع ع ع ععكل ض ع ع ع ععمين أو معلن ،حيث أن كل ثقافة إيديولوجية خمتلفة ختص النوع االجتماعي ،هي املس ع ع ع ععؤولة عن حتديد أدوار
وسلوكات الرجال والنساء ،كما تقوم بتقسيم احلقوق واملسؤوليات واملوارد لكل منهما.
وميكننععا اختصع ع ع ع ع ع ع ععار الفروقععات بني مفهومي اجلند والنوع االجتمععاعيذ فيمععا يلي :اجلند وععدد الفروق البيولوجيععة بني
اجلنسع ع ع ع ع ع ععني ويولد مع اإلنس ع ع ع ع ع ع ععان ،ثابت ال يتغري عرب الزمن وال حتلف من منطقة إىل أخرى ،بينما النوع االجتماعي ودد
العالقة بني اجلنسني و ميثل ثقافة امرأة أو رجل ،ينش ويتشكل من اجملتمع وال يولد مع اإلنسان ،وال يعين النوع االجتماعي
النساء وال يعين الرجال ،فهو ميثل العالقة بني اجلنسني ،وطرق تشكل هذه العالقة.
وبالتايل ميكن القول ب ن مفهوم النوع االجتماعي حتلف عن اجلند يث أنه يعين العالقات واألدوار والس ع ع ع ععلوك الذي
ودد ه اجملتمع لكل من اجلنسع ع ع ععني انطالقا من موروثات اجتماعية ومنظومة ثقافية من العادات والتقاليد والقيم السع ع ع ععائدة يف
جمتمع ما خالل فتة منية معينة .فهو التمييز الثقايف للذكر عن األنثى ،وهو املعب احلض ع ع ععاري الذي تض ع ع ععفيه الثقافات على
اجلند.
 -4التنطور التاريخي والنظري لمفهوم النو االجتماعي:
انتش ع ععر مفهوم النوع االجتماعي بش ع ععكل كبري عقل مؤ ر بكني( )10س ع ععنة  ،1995ف ص ع ععبح يتدد كثريا يف جمال العلوم
االجتماعية ويف أوس ع ع ع ع ععال التنمية .وعرف اهتماما كبريا من قبل علماء االجتماع ،الذين اهتموا بدراس ع ع ع ع ععة النوع االجتماعي
وبقضاياه ومشكالته وكل ما دار حوله من جدل نتيجة ربطه مبعتقدات وإيديولوجيات خمتلفة لكل جمتمع.
واقتصععرت دراسععات النوع االجتماعي يف بداية ظهوره على دراسععة األسععد االجتماعية للفروق بني الرجال والنسععاء ،مث
تطورت بعد ذلك ومل تعد تقتصع ععر على دراسع ععة اهلوية الفردية والشع ععخصع ععية لعفراد بل أصع ععبحت هتتم باملثل والصع ععور النمطية
الثقافية للرجولة واألنوثة ،واهتمت بتقس ع ععيم العمل يف املؤس ع ع عس ع ععات والتنظيمات على أس ع ععاس النوع االجتماعي ،كما حتول
االهتمام يف السنوات األخرية إىل التشكيالت املتغرية للنوع على املستوى الثقايف.
كما اهتمت الدراسات يف سنوات السبعينات بتحليل العالقة بني الرجل واملرأة ،وتعترب آن أواكلي Ann Oakley
و مالئها أول من اس ع ع ععتخدم مفهوم النوع االجتماعي لوص ع ع ععف اخلص ع ع ععائص املكونة اجتماعيا ،يف مقابل اخلص ع ع ععائص اعددة
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بيولوجيا لدى الرجال والنس ع ع ععاء ،ليتزايد اس ع ع ععتخدام هذا املفهوم بعد املؤ رات اليت عقدهتا األمم املتحدة حول املرأة وحقوقها
والقضاء على خمتلف أشكال التمييز ضدها يف العامل دف إدماجها كشريك فعال يف التنمية.
أ -دراسات النو االجتماعي في الغرب:
بدأ تطور مفهوم النوع االجتماعي يف الغرب من خالل احلركات النسععوية اليت ناضععلت من أجل احلصععول على املسععاواة
والقضاء على كافة أشكال التمييز ،فمر هذا املفهوم بعدة مراحل بدأت من مرحلة املناداة بالدور الكبري الذي تقوم به املرأة
ملس ع ع ععاندة الرجل خالل فتة خض ع ع ععوعها لس ع ع ععيطرته يف مجيع اجملاالت االقتص ع ع ععادية واالجتماعية ،لتنتقل إىل مرحلة التص ع ع ععدي
واملعارضع ع ععة ،اليت طالبت بضع ع ععرورة مشع ع ععاركة املرأة يف كافة جماالت احلياة منها املشع ع ععاركة يف العمل إىل جانل الرجل ،وهذا ما
نادت به حركات نس ععوية ظهرت يف نيويورك س ععنة  ،1948لتظهر بعدها حركات نس ععوية اجتماعية وفكرية مهيكلة تطالل
بتحرير املرأة من االضطهاد ومنحها مجيع حقوقها املدنية االجتماعية وفرض املساواة مع الرجل يف مجيع احلقوق والواجبات.
إن االهتمام العلمي مبفهوم النوع االجتماعي كمفهوم إجرائي وك داة لتحليل الواقع االجتماعي مل يتبلور بش ععكل بار
إال مع العقدين األخريين من األلفية الثانية ،ولرن ظهر مفهوم النوع قبل هذه الفتة ،فون اس ععتخدامه على نطاق واس ععع قد
حتديدا عقل مؤ ر يبكني سععنة  ،1995حيث ناو اسععتعماله منذ ذلك التاريخ حدود سععاحات العلوم اإلنسععانية
شععاع ً
واالجتماعية حنو جماالت التنمية وحقوهلا املختلفة.
عموما القول ،إن املفهوم ظهر يف بداياته لدى النس ع ع ع ععويات األمريكيات ،الالئي أردن من خالله لفت نظر
وميكن ً
إشهارا لرفض
املختصني إىل معطى البعد االجتماعي يف حمصلة الفوارق بني اجلنسني ،وكان استعمال لفظ النوع من قبلهن
ً
التحديد البيولوجي الض ع ع ععمين ،الذي يتخفى وراء عبارات اجلند أو الفوارق بني اجلنس ع ع ععني .وهو بذلك ت كيد على أمهية

الطابع العالئقي الكامن منذ البداية وراء بناء هوية كل من الرجل واملرأة وتشععكيلها ،كما ميكن اعتباره يف نفد الوقت ثورة
هادئة ضد الدراسات النسوية اليت كانت تقتصر على دراسة املرأة بشكل منفصل ومنكفئ عليها ،دون النظر هلا يف ضوء
ما جيمعها من عالقات وروابط باجلند اآلخر(.)11
كما يعد مقال كانديد ويسع ع ع ععت ودون ميرمان "فعل النوع االجتماعي" املنشع ع ع ععور عام 1987م من أهم األعمال اليت
تناولت مفهوم النوع االجتماعي بالتحليل ،وخلص إىل أن النوع االجتماعي ليد ص ععفة ش ععخص ععية أو مسة وملها االنس ععان
بل هو فعل يقوم به االنس ععان عن وعي تام وعن إدراك مس ععبق ملا يعد س ععلوكا أنثويا أو ذكوريا مقبوال .إال أن ما يعد سع علوكا
مقبوال حتلف من جمتمع آلخر ومن من آلخر وهذا يعين بالضرورة أن األدوار االجتماعية املرتبطة باألنوثة والذكورة هي من
إفرا اجملتمع والثقافة وليست طبيعية ولذلك فهي ليست أبدية(.)12
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امتدادا وناوًا ملقولة أدوار اجلند اليت قامت بتطويرها مارغريت ميد وبعض رواد
وقد اعترب مفهوم النوع االجتماعي
ً

املدرس ععة الوظيفية يف علم االجتماع من أمثال تالكوت بارس ععونز .و ثل اإلس ععهام األبر ملقولة أدوار اجلند يف نزعها للرداء
الطبيعي الذي تلحفت به ع ع ع ع إىل حدود تلك الفتة ع ع ع ع ع ع اهلوية املرتبطة باجلند ،وتبياهنا ملدى تال م تعريفات املذكر واملؤنث
باألنساق الثقافية وبالروابط االجتماعية.
ولكن رغم ذلك كان من املهم يف نظر الكثري من الدارسععني ناو ربية تلك املقولة لوظيفة العالقات بني اجلنسععني،
واليت كانت حتيل بشكل غري ي
جمد لعالقات اهليمنة وعدم التكافؤ ،وتشري إىل مسارات إعادة إنتاجهما عرب قنوات التنشرة
االجتماعية وقنوات قولبة الشع ععخصع ععية منذ مراحل منوها املبكر ،دون أن كن من فرص أخرى إلعادة التفكري يف ظروف
تغيري تلك التنش ع ع ععرة ،أو إعادة تعريف تلك األدوارذ وهو ما اس ع ع ععتوجل ظهور مفهوم النوع االجتماعي كمفهوم حاول
استيعاب املسارات املرتبطة بالروابط بني اجلنسني وخمتلف ما ينجم عنها من هويات متطورة وقابلة للتغيري(.)13
حاولت مارغريت ميد تطوير أطروحة أس ع ععاس ع ععية س ع ععوف يكون هلا عميق األثر يف تبلور مفهوم النوع االجتماعي فيما
بعد ،وهي مسع ع ع ع ع لة التمييز بني الطبيعي والثقايف ،اليت أرادت ميد عربها تبيان حجم الفرق بني ما هو بيولوجي وفطري
وبالتايل بني ما هو مشععتك بني الناس وبني ما هو مكتسععل يف الوجود االجتماعي ،والذي ميثل حمور اختالف اجملتمعات
والثقافات .وارتبطت االهتمامات األنثربولوچية ملرغريت ميد يف هذا السعياق بنضعاهلا يف صعفوف احلركة النسعوية األمريكية،
وهو ما س ععوف يوجه بقدر كبري جممل دراس ععاهتا احلقلية املنجزة يف منتص ععف الثالثينيات يف أماكن خمتلفة من العامل ،واليت
أصعرت من خالهلا على اختبار أطروحتها الشعهرية اليت نفت ضعمنها وجود ميول طبيعية يف السعلوك البشعري ،ذاهبة إىل رد
السلوك حىت ذلك املرتبط بالعالقة بني اجلنسني إىل أسباب ثقافية(.)14
ويقول تريل كارلر إنه رغم أن لفظ جندر يسع ععتخدم أحيانا ليعين جند اإلنسع ععان ،وأحيانا أخرى كمرادف لكلمة امرأة،
فهو يف احلقيقة مفهوم ما ال يكتنفه الكثري من الغموض ،ولكن ميكن القول إن مفهوم النوع االجتماعي ،يعرب عن حتول
الذكورة واألنوثة والعالقة بني اجلنسع ع ع ع ع ع ععني إىل عالقات قوة اجملتمع .ويقول كارفر إن مفهوم النوع االجتماعي يعرب عن ظاهرة
اجتماعية هلا أبعاد س ع ع ععياس ع ع ععية فهو يتناول كيف تتحدد الذكورة واألنوثة ،والعالقة بينهما ،ووض ع ع ععع األفراد ودورهم يف اجملتمع
وهو بذلك ينتقل مبا هو ش ععخص ععي إىل ما هو عام وإش ععكايل .والنوع االجتماعي هو أحد العوامل اليت حتدد مراكز الفرد يف
اجملتمع ،أما جوديث لوربر فوهنا تقول ب ن لفظ النوع االجتماعي مل يكن مسع ع ع ع ععتخدما قبل ظهور ما يسع ع ع ع ععمى باملوجة الثانية
النس ععوية ،إذ أن ما نعرفه اليوم بالنوع االجتماعي هو نفس ععه ما كان يس ععمى ب دوار اجلنس ععني ،ولكن حتلف هذا األخري كثريا
عن منظور النوع االجتماعي يف أنه يركز يف حتليله على التصععرفات والسععمات الشععخصععية ،ويقوم على الفرضععية اليت تقول إن
األطفال يتعلمون منذ مراحل مبكرة من األسع ع ععرة واملدرسع ع ععة واإلعالم التصع ع ععرفات واألدوار اليت تنقسع ع ععم إىل ذكورية أو أنثوية،
وهذا ما يشعكل اهلوية وأمنال التصعرف لديهم عند الكرب كنسعاء ورجال .أما النوع االجتماعي فهو مؤسعسعة اجتماعية قائمة
د ذاتها(.)15
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أما النسع ععوية هي حركة ظهرت يف القرن التاسع ععع عشع ععر يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية كرد فعل للتمايز الكبري يف
الوض ععع القانوين بني الرجال والنس ععاء يف البلدان الغربية الص ععناعية ،وتطورت هذه احلركة من جمرد حركة تطالل باملس ععاواة بني
النسع ععاء والرجال أمام القانون إىل نظرية سع ععياسع ععية مبنية على مباده الفلسع ععفة الليربالية ،واليت تنص على وجوب تسع ععاوي كل
املواطنني أمام ا لقانون بغض النظر عن العرق أو اإلثنية أو الديانة ،أو اجلند ،وتسمى هذه احلقبة من تاريخ النسوية باملوجة
األوىل للنس ع ععوية .ولكن اهلدف الرئيس ع ععي من هذه احلركة مل يتحقق إال بعد احلرب العاملية الثانية عندما بدأ ما يعرف باملوجة
الثانية للنس ع ععوية ،واليت ظهرت يف عام  1949مع نش ع ععر كتاب اجلند الثاين للمفكرة الفرنس ع ععية الش ع ععهرية س ع ععيمون ديبوفوار،
والذي يعده البعض أول إشارة اىل مضمون النوع االجتماعي(.)16
فانشعغلت املوجة النسعوية األوىل واليت ظهرت من أجل رفض عدم املسعاواة االجتماعية والقانونية ،اليت كانت تعاين منها
املرأة يف القرن  19يف أوروباذ بقضع ع ع ع ع ععايا التعليم والتوظيف .حيث انصع ع ع ع ع ععبت مطالبهن على يادة فرص االلتحاق بالوظائف
العليا يف اجملتمع وإقرار حق املرأة يف امللكية اخلاص ععة إىل جانل بعض التعديالت القانونية األخرى اليت أدخلت على حقوق
حضانة األطفال وحق االقتاع(.)17
بينما أشارت املوجة الثانية املمتدة بني  1960حىت هناية القرن العشرين ،إىل نشاطات احلركة النسوية اليت بدأت ت خذ
الطابع العاملي يف الدفاع عن قض ععايا املرأة .فتجاو ت مطلل املس ععاواة إىل مطالل التحرر من القمع بكل أش ععكاله الس ععياس ععة
واالجتماعية .مث انقسع ع ع ععمت احلركة النسع ع ع ععوية يف هذه املوجة إىل تيارات ومناه متعددةذ أشع ع ع ععهرها احلركات النسع ع ع ععوية األربع
اآلتية:
 1ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ النسـ ــوية الليبرالية :يعزو هذا االناه التفاوت بني اجلنس ع ععني إىل التوجهات واملواقف االجتماعية والثقافية ،فون
أنص ععار هذا االناه ال ينظرون إىل إخض ععاع املرأة باعتباره نس ععق أو بنية اجتماعية ض ععخمة ،فهم يلفتون االنتباه إىل عدد كبري
من العوامل املنفص ع ع ععلة اليت تس ع ع ععهم يف خلق التفاوت بني الرجال والنس ع ع ععاء .فوهنم يركزون جهودهم على إجياد ومحاية الفرص
املتكافرة للنساء عرب التشريعات والوسائل الدميقراطية األخرى .ويؤيد هؤالء إصدار مثل هذه التشريعات مثل قوانني املساواة
يف األجر والقوانني املناهض ع ع ع ع ععة للتمييز ض ع ع ع ع ععد النس ع ع ع ع ععاء والقوانني األخرى اليت نعل للنس ع ع ع ع ععاء والرجال حقوقا متس ع ع ع ع ععاوية أمام
القانون(.)18
ينتسل هذا التيار اىل خط الثورة الفرنسية وامتداداته الفكرية ،ويستد اىل مباده املساواة واحلرية للمطالبة قوق للمرأة
مسععاوية حلقوق الرجل يف خمتلف جماالت احلياة السععياسععية واالجتماعية .ويتميز هذا التيار بوميانه بقدرة النظام الرأمسايل على
مالمس ععة الكمال والتكيف مع املتغريات ،ويعمل املنتمون إليه من أجل أن يوفر النظام القائم نفد الفرص واحلقوق للنس ععاء
والرجال ،من خالل التكيز على التبية وتغيري القوانني املميزة بني اجلنس ع ع ع ع ععني وتكوين لوبيات ( )lobbysالض ع ع ع ع ععغط وتغيري
لذهنيات على املدى البعيد(.)19
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فالنس ععوية الليربالية ناقش ععت س ععياس ععات التفرقة اجلندرية الرمسية وغري الرمسية يف جمال العمل وتو يع املوارد االقتص ععادية ،ويف
األسعرة وأرجعت عدم املسعاواة إىل وضعع كل من الرجل واملرأة يف املنظومة االجتماعية .وهذا يعين أن غياب املسعاواة هيكلي
وليد نابعا من ص ع ععفات ش ع ععخص ع ععية أو خيارات األفراد بل هو جزء من اهليكل االجتماعي اعلي والعاملي .ولتص ع ععحيح هذا
الوضع ال بد من تبين سياسات هيكلة هتدف إىل حتقيق التوا ن بني اجلنسني أي التوا ن النوعي(.)20
 2ـ ـ النسوية الراديكالية  :تنطلق هذه احلركة من االعتقاد ب ن الرجال هم املسؤولون عن استغالل النساء وهم املنتفعون
يف الوقت نفسع ع ع ع ععه من هذا الوضع ع ع ع ععع من هنا فون اهليمنة النظامية املنهجية للذكور على اإلناث يف اجملتمع هي من القضع ع ع ع ععايا
اعورية هلذه املدرسع ع ع ع ععة النسع ع ع ع ععوية .وتركز على العائلة باعتبارها املنبع األول لقمع املرأة يف اجملتمع ويضع ع ع ع ععيف هؤالء أن الرجال
يس ع ععتغلون النس ع ععاء باالعتماد على ما يقدمنه من أعمال بيتية ومنزلية بينما ينكرون عليهن ووولون بينهن وبني الوص ع ععول إىل
مواقع السلطة والت ثري يف اجملتمع(.)21
فالنسع ععوية الراديكالية ترى ب ن الالمسع ععاوا ة حسع ععل اجلند أهم أسع ععبابه هو اهليمنة الذكورية وسع ععيطرة القيم الذكورية على
الثقافات الغربية ،فخالل الثمانينات طورت مفهوم إيديولوجية اجلندر الذي يقوم على فكرة أن غياب املسع ع ع ع ع ععاواة بني الرجل
واملرأة له جذور يف الدين والعلم والنظم القانونية ،وذلك ما يكرس ععه خمتلف مؤسع عس ععات اجملتمع كاألس ععرة من خالل تنش ععرتها
االجتماعية واملدرسع ع ع ععة من خالل براجمها التعليمية ووسع ع ع ععائل االعالم من خالل براجمها التعليمية اليت تسع ع ع عععى كلها إىل تعزيز
هيمنة الرجل على حسع ع ع ععاب املسع ع ع ععاواة النوعية ،ولذلك رأت هذه احلركة أن مس ع ع ع ع لة التوا ن لن تكون جمدية ،إمنا جيل تغيري
نظرهت ا وذلك من خالل دراس ع ععة مش ع ععكالت العامل من منظور خمتلف يكون مبينا على نارب وخربات لنس ع ععاء حققن جناحا
واقعيا ليكون بذلك حجتهم يف املطالبة بفرض املساواة اجلندرية.
 3ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ النســوية الماركســية :تتفق النسععوية املاركسععية مع النسععوية الراديكالية يف أن الالمسععاواة اجلندرية موجودة يف بنية
اجملتمع ،ولكن ختتلف الراديكالية اليت ترتكز على اجلنسع ع ع ع ع ع ععانية ،عن املاركسع ع ع ع ع ع ععية اليت ترتكز يف طرحها على التمييز الطبقي،
وتقس ععيم العمل حس ععل النوع ،فالنس ععوية املاركس ععية ترى أن هذا التقس ععيم ينت

ايزا نوعيا من خالل مؤس عس ععتني اجتماعيتني

متوا يتني مها العائلة واالقتصع ع ع اد فكلتامها تقوم على اس ع ععتغالل املرأة بص ع ععفها ربة بيت تعمل بدون أجر ،وكعاملة باجر متدين
مقارنة بالرجل.
يعترب نس ع ع ع ع ععويو هذا التيار أن قمع املرأة وقهرها بدأ مع ظهور امللكية اخلاص ع ع ع ع ععة ،فنقل امللكية باإلرث س ع ع ع ع ععبل مؤس ع ع ع ع ععد
للعالقات غري املتوا نة وتو يعاً للمهام واألعمال على أسعاس من التمييز اجلنسعي .وقد شعيدت الرأمسالية نظاماً للعمل مييز ما
بني اجملالني اخلاص والعام :فللرجل العمل املنت واملدفوع ،وللمرأة األعمال املنزلية اجملانية غري املصع ع ع ع ع ع ععنفة ضع ع ع ع ع ع ععمن اإلنتاج.
واسع ع ععتندوا اىل اعتبار إجنلز أن قيام الرأمسالية وامللكية اخلاصع ع ععة أكرب هزمية للجند النسع ع ععائي .ويرى أتباع هذا التيار أن إعادة
اارال النساء يف سوق العمل ومشاركتهن يف الصراع الطبقي سيؤدي اىل قلل النظام الرأمسايل وإ الة الطبقات(.)22
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 4ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ النس ــوية االش ــتراكية  :تعتمد هذه النظرية على مبدأ أن اجملتمع يتضع ععمن بنيتان مسع ععيطرتان مها :النظام الرأمسايل
والنظام األبوي ،كشع ع ع ع ع ع ععكالن متمايزان للعالقات االجتماعية االقتصع ع ع ع ع ع ععادية ،وجيل حتليل كل منهما على حدة ،وحماربة كل
منهما ب دوات خمتلفة ،وكال النظامني يسع ععتغل النسع ععاء ويضع ععطهدن ،وطالبت هذه النظرية رية اإلجناب ،واملسع ععؤولية الوالدية
املش ع ععتكة ،وتطوير خمتلف أش ع ععكال املش ع ععاركة باإل نتاج االجتماعي ،وتقومي العمل املنزيل اقتص ع ععاديا ،واالنتباه إىل اخلص ع ععوصع ع عية
املعرفية النسائية ،وإعادة كتابة التاريخ وتقييم مسامهة النساء يف صنع احلضارة ،وربط اخلاص بالعام(.)23
ونتيجة للجهود اليت قامت ا احلركات النس ع ععوية عرب خمتلف أش ع ععكال نض ع ععاهلا من أجل النهوض باملرأة اليت كانت تعاين
االض ععطهاد والتهميش يف اجملتمع على خمتلف املس ععتويات الس ععياس ععية واالقتص ععادية والفكرية ،فقد كان هلذه احلركات النس ععوية
الفضععل يف توجيه الباحثني واملفكرين حنو قضععايا املرأة وخمتلف املوضععوعات املتعلقة ا والذي نت عنه االعتاف قوق املرأة
واكتس ع ع ع ععا ا ش ع ع ع ععرعية فكرية فتحت هلا اجملال فيما بعد لطرح قض ع ع ع ععياها املتعلقة مبكانتها ودورها .لتظهر بعد ذلك دراس ع ع ع ععات
أكادميية حول املرأة مث النوع االجتماعي ،واس ع ع ععتندت كل دراس ع ع ععة على منطلقات وعقائد اختلفت من مدرس ع ع ععة نس ع ع ععوية إىل
أخرى.
ب -دراسات النو االجتماعي في العالم العربي:
يعود االهتمام بقضع ع ع ع ع ع ععايا النوع االجتماعي واملسع ع ع ع ع ع ععاواة يف الوطن العريب إىل العديد من املفكرين منهم رفاعة الطهطاوي
وحممد عبده ومجال الدين األفغاين وقاس ع ع ععم أمني ،ومن النس ع ع ععاء جند هند نوفل اليت أص ع ع ععدرت جريدة الفتاة عام  1982يف
االس ععكندرية للدفاع عن حقوق النس ععاء والتعبري عن آرائهن .فعلى الرغم من اختالف اناهاهتم إال أهنم أمجعوا على ض ععرورة
املساواة وضمان حق املرأة يف التعليم والعمل ،وطالبوا ب ن تعطى املرأة كل حقوقها اليت كفلها هلا اإلسالم.
شع ع ع ع ع ععهدت بداية القرن احلادي والعش ع ع ع ع ع عرين اسع ع ع ع ع ععتخداما متزايدا ملصع ع ع ع ع ععطلح النوع االجتماعي من قبل بعض األكادمييني
واألكادمييات واملفكرات النس ع ع ع ععائيات العربيات يف العديد من البلدان العربية ،ك داة حتليلية وتطبيقية مهمة يف فهم وتفس ع ع ع ععري
الظواهر االجتماعية والسياسات العامة والعلوم السياسية والتاريخ واألدب وغريها من اجملاالت البحثية والتنموية(.)24
كما سع ع ععاهم مؤ ر القاهرة للسع ع ععكان الذي عقد سع ع ععنة  1994يف يادة انتشع ع ععار مفهوم النوع االجتماعي يف اجملتمعات
العربية ،والذي دعا إىل القض ععاء على كل أش ععكال التفرقة والالمس ععاواة بني اجلنس ععني .مث ظهر بش ععكل أكرب من خالل وثيقة
مؤ ر بيكني الذي انعقد سع ع ع ع ع ع ععنة  1995والذي طرح فيه مفهوم النوع االجتماعي بكثرةذ مما دفع بالباحثني إىل االهتمام
بدراسته والتوسع يف فهم قضاياه.
تنقسععم الدراسععات العربية اخلاصععة بالنوع االجتماعي إىل نوعنيذ فاألول خاص بكتابات أصععوهلا عربية مسععلمة ،ولكنها
دراسع ع ع ع ععات تبتعد عن اي مرجعية دينية ،بل تتمرد يف بعض كتاباهتن على املرجعيات الدينية ،مثل نوال السع ع ع ع عععداوي وفاطمة
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املرنيس ععي اليت من خالل كتا ا ما وراء احلجاب تس عععى إىل كش ععف املنطق الذكوري يف النص ععوص الدينية ويس ععتش عععر القاره
إحسععاسععها بالظلم والقهر والرغبة يف التمرد على الثقافة اإلسععالمية ،ولكن ختفي حدة هذه املشععاعر السععلبية يف كتا ا احلرمي
الس ع ععياس ع ععي وتبحث عن مع ان جديدة يف النص ع ععوص الدينية ،لتلقي ض ع ععوء جديدا على عالقات النوع االجتماعي يف الثقافة
االسع ع ع ععالمية .أما النوع الثاينذ الذي ينطلق من مرجعية دينية فيما يعرف بالنسع ع ع ععوية اإلسع ع ع ععالمية ترتكز هؤالء الباحثات على
دراسععة النصععوص الدينية وحتليلها ومراجعتها من أجل إعادة صععياغة منظور النوع االجتماعي يث ميتا بالتقدمية واألصععالة
الثقافية والتصدي لعحكام الفقهية اليت يثور الشك حول صحتها ،منها إسهامات فريدة بناين وعزيزة احلربي و ينل رضوان
يشععتكن يف إعادة النظر يف قضععايا النوع االجتماعي يف ضععوء شععروح وتفس عريات مسععتنرية للنصععوص الفقهية ويطال بتطوير
األحكام لكي تتماشععى مع ظروف العصععر ومتطلباته ،وقد قدمت أميمة أبو بكر دراسععة وافية عن هذا النوع من األدبيات
يف ثها النسع ع ععوية وقضع ع ععايا اجلندر والربية اإلسع ع ععالمية وهي تطرح قضع ع ععية الدفاع عن املرأة كجزء من الدفاع عن الدين ض ع ع ععد
االحنراف عنه(.)25
وميكن ييز أربع مراحل لتطور احلراك النسوي يف العامل العريب (تفاصيل املراحل (.))26
لقد بر ت المرحلة اـولى منذ هناية القرن التاس ععع عش ععر وبداية القرن العش ع عرين ،فكانت هذه املرحلة ؤرة لعدة كتابات
لرواد النهض ع ع ع ع ععة العربية ،الذين اهتموا بقض ع ع ع ع ععايا املرأة العربية واملناداة مبجموعة من املطالل واحلقوق االجتماعية هلا ،كالتعليم
والعمل .وقد تزامنت هذه الفتة مع انطالق حركات ت سعيسعية للجمعيات النسعائية ،وت سعيد االحتاد النسعائي املصعري عام
1923بالقاهرة برئاس ع ع ع ععة هدى ش ع ع ع عععراوي اليت ش ع ع ع ععاركت يف أمريكا يف مؤ ر االئتالف العاملي من أجل منح املرأة حق
التصويت ،فكانت بذلك بدايات اارال املرأة العربية يف مسار الفعل االجتماعي املنظم.
وأص ععدرت هدى ش عععراوي س ععنة  1925جملة املصع عرية ،وطالبت س ععنة  1926بوص ععالح قانون األحوال الش ععخص ععية،
وت خري سن الزواج ،ومنح الفتاة حق التعلم ،كما نظمت النساء باملشرق العريب مؤ رات دولية عاجلن فيها مجلة من قضايا
املرأة ،ومن ذلك املؤ ر العام األول لنسععاء الشععرق ،الذي انعقد بدمشععق يف صععيف عام  ،1930وطالبت فيه املشععاركات
باملس ععاواة بني اجلنس ععني يف كل ش ععؤون احلياة ،كما طال

ق املرأة يف الش ععغل ،وإجبارية تعليم الفتاة يف املرحلة االبتدائية،

وضرورة تعارف الزوجني قبل القران ،وإلغاء تعدد الزوجات إال يف احلاالت االستثنائية ،ومنح املرأة حق الطالق.
وأما المرحلة الثانية من تطور احلراك النسوي للنساء العربيات خالل عقدي األربعينات واخلمسينات شهد تطورا نسبيا
يف أوض ععاع املرأة العربية ،واس ععتجابة لبعض مطالل احلركات الس ععابقة كحقهن يف التعليم والعمل ،وخالل هذه املرحلة توس ععع
احلراك النسععوي ليشععمل خمتلف الدول العربية وتطور مضععمون املطالل حنو املشععاركة املنظمة يف األحزاب السععياسععية وحركات
التحرر الوطين.
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فيمكن اعتبار هذه املرحلة مبثابة حمطة مفص ععلية يف تاريخ تركز الفعل النس ععائي املنظم ذي األهداف والغايات اجملتمعية
املغايرة .ميكن اعتبار جممل األنشععطة النسععائية خالل حركات التحرر الوطين مبثابة األطر االجتماعية اليت احتضععنت ميالد
الكيان النس ع ععائي العريب احلديث الذي انتقل تدرجييًّا من التقوقع داخل احليز اخلاص إىل االنفتاح على الس ع ععاحات العامة
.ومن املهم الت كيد على أن ما راكمته النسععاء العربيات من نارب عرب ااراطهن الفاعل يف حركة مقاومة االسععتعمار ،وما
اكتسع ععبنه عرب ذلك من قدرة على االنتظام وممارسع ععة التحرك واملواجهات امليدانية ،كان له بالح األثر يف بلورة وعي مجعي
منفلت من قبضععة األسععرة والعشععرية ،وهو ما سععوف يؤهلهن ملزيد من الفعل اجملتمعي البار خالل املراحل الالحقة ويصععقل
مهارهتن يف جمال التعبرة والتحرك.
وترتبط المرحلة الثالثة من تطور مسع ععار الفعل النسع ععائي العريب بالسع ععنوات األوىل لبناء الدولة الوطنية عقل اسع ععتداد
الدول العربية لس ععيادهتا ،و تد إىل ؤانينيات القرن العش عرين ،وقد ش ععهدت الدول العربية املس ععتقلة ،كما هو معلوم ،نارب
حتديث وتنمية اكتس ععبت يف عمومها خص ععوص ععية طبيعة البلد وأهله وص ععناع التنمية والتحديث فيه ،كما اس ععتجابت تلك
التجارب لش ع ع ععرول الص ع ع ععريورة التارحية الداخلية للمجتمع وللدولة .واملهم أن جممل تلك التجارب على تنوعها واختالف
نتائجها العامة من قطاع إىل آخر كانت ذات أثر نوعي على وض ع ععع النس ع ععاء وتطور نش ع ععاطهن يف س ع ععائر البلدان العربية.
وشععهدت هذه املرحلة التحام التحركات النسععائية ب نشععطة األحزاب السععياسععية الوطنية والنقابات العمالية واألندية الفكرية
واجلمعيات األهلية املنبثقة يف املشهد السياسي العريب.
واتس ععمت هذه املرحلة بتنوع التيارات الفكرية والس ععياس ععية بني اليس ععار واليمني .وما من ش ععك يف أن للنتائ امللموس ععة
ملسار تطور تعليم املرأة وسائر ما ترسخ هلا من حقوق يف جمال العمل ويف احلضور األبر يف الفضاء العام خالل هذه الفتة
أثرها يف التغري النوعي ألدوار النساء يف اجملتمعات العربية ،كما كان لتلك النتائ أثرها املباشر يف تغيري مواقعهن الدنيا يف
ثريا.
أسفل السلم االجتماعي حنو مكانة وأدوار أكثر فاعلية وت ً
وأما المرحلة الرابعة ،فتمتد من منتصعف السعبعينيات من القرن العشعرين إىل يومنا هذا ،ويعتربها تقرير اإلسعكوا حول
وض ععع املرأة العربية لعام  2005مبثابة مرحلة احلركات النس ععائية العربية اجلديدة ،حيث امتا مش ععهد العمل النس ععائي العريب
بتنامي املنظمات النس ع ع ععائية املس ع ع ععتقلة وغري احلكومية املتبنية ملرجعية حقوقية دولية ومعتمدة ملا انبثق دوليًّا من مرجعيات
ومقاربات ومفاهيم مسع ععتجدة ،كالنوع االجتماعي والتمكني وغريها ،ومعلوم أن ذات الفتة التارحية شع ععهدت على نطاق
عموما ونساء الدول النامية بشكل
دويل وبشكل غري مسبوق طفرة كمية ونوعية يف مستوى التحرك العاملي لفائدة النساء ً

أخص .وقد اتسع ع ع ع ع ع ععمت املرحلة بانعقاد مؤ رات دولية حول قضع ع ع ع ع ع ععايا املرأة والنوع االجتماعي .وكان للتوجهات العامة

وتوصيات تلك املؤ رات واارال سائر الفاعلني يف اجملال السياسي واالجتماعي فيها بالح األثر يف تطوير احلركات النسائية
العربية شكال ومضمونًا يف مستوى الفلسفة واخلطاب من جهة ،ويف مستوى الفعل والعمل امليدانيني من اجلهة األخرى.
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إن اهلدف األسع ع ع ععاسع ع ع ععي الذي سع ع ع عععت احلركات النسع ع ع ععوية إىل حتقيقه هو حترير املرأة من تبعيتها للرجل وهيمنته عليها يف
خمتلف جماالت احلياة ،وطالبت بتحقيق املس ع ععاواة بني اجلنس ع ععني والقض ع ععاء على كافة أنواع التمييز القائم وفرض مكانة للمرأة
اجتماعيا يف مجيع امليادين ،ومشععاركتها يف تنمية اجملتمع ،فهذه احلركة تعتف بوجود فوارق بني اجلنسععني وتعمل على إش عراك
كل منهما ملصععلحة موضععوع النوع االجتماعي يف عملية التنمية مبختلف جماالهتا ،خاصععة جمال تقسععيم العمل فقد اعتمدت
يف حتليالهتا على التفس عريات املسععتندة إىل القوة واألخالق
منتشرة

إلقاء الضععوء على أشععكال التمييز البغيضععة واليت تكاد تكون

كل جمتمع بني العمل االجتماعي والوضع االجتماعي للرجال والنساء ،وأشكال تقسيم العمل حسل النوع

اجملتمعات الصناعية.
إن دراس ععات النوع االجتماعي املعاص ععرة ال تدين فقط ال دهار البعد الس ععيكولوجى
النظرة النفسععية

التحليل االجتماعي ،ومجاهريية

اجملتمع احلديث عموماً فحسععل ،ولكنها ؤرة مهمة من ؤار صعععود احلركة النسععوية ،واهنيار التقسععيمات

االجتماعية واالقتصادية التقليدية على أساس اجلند(.)27
 -5نظريات النو االجتماعي:
عرفت النظريات االجتماعية يف العقود األخرية اهتماما متزايدا مبوض ع ع ععوع النوع االجتماعي ،فتبلورت على إثره النظريات
التالية:
1ـ النظرية البيولوجية:
ينطلق أصح ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاب هذه النظرية من فكرة أساسية مفادها أن التكوين البيولوجي هو املسؤول عن الفروقات الفطرية يف
سلوك الرج ع ععال والنساء مثل اهلرمونات والكرومو ومات وح ععجم الدماغ واملؤثرات اجلينية ،ويضي ع ععف هؤالء أنه ميكن مالحظة
هذه االختع ع ععالفات يف مجععيع الثقافات ،مما يعين أن ؤة عوامل طبيعية تؤدي إىل الالمساواة بني اجلنس عيععن يف مجيععع اجملتمعات
تقريبا .وذل ك يعين أن الرجال كم تركيبهم البيولوجي يتفوقون على النسع ععاء يف نزعتهم العدوانية ،ومن مث يتم النظر إلع ع ع ع ع ع ع ععى
املرأة كجس ع ع ععد ذو بنية فيزيولوجية هش ع ع ععة ،غري قادر على مقاومة اجلس ع ع ععم الذكوري يف خمتلف اجملاالت خاص ع ع ععة املرتبطة منها
باألعمع ع ع ع ع ععال الشاقة ،بل إن بنيتها الفيزيولوجية ختول هلا االرتبال باجلانل العاطفي خاصة املرتبط منه بتبية األطفال والعناية
م ،لتكون بذلك الفروق البيول ع ععوجية حسل هذه النظرية أس ع ع ع ع ع ععاس ععا لتشكيل اهلوية اجلنسانية .ومن هنا فالنظرية البيولوجية
يف مقاربة النوع ترجع أصعل الفروق بني اجلنسني إىل االختالفات البيولوجية بني الذكور واإلناث(.)28
 2ـ النظرية الجدلية التاريخية:
أكدت هذه النظرية على أنه ال يوجد اختالف أو ييز يف األدوار بني املرأة والرجل يف العصع ع ع ع ع ع ععور القدمية ،وقد أولت
األمهية الكربى لدور املرأة يف اإلنتاج والذي ترتل عنه أمهية اقتص ع ع ع ع ع ععادية للمرأة يف اجملتمع مما خولتها احلص ع ع ع ع ع ععول على مكانة
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س ع ع ععياس ع ع ععية واجتماعية موا ية ملكانة الرجل  .بينما تغري الوض ع ع ععع يف ظل النظام اإلقطاعي الذي أثر على مكانة املرأة بس ع ع ععبل
سع ع ع ع ع ع ععيادة قيم القوة يف اجملتمع نتيجة احلروب اليت كانت تتطلل قوة الرجل ،ففقدت حقوقها يف لك اإلقطاعيات ،وأدى
ذلك إىل برو مظاهر التمايز بني الرجل واملرأة.
فبحس ععل التفس ععري املادي التارحي فون تغري مكانة املرأة واض ععطهادها هو وليد امللكية اخلاص ععة وظهور الطبقية يف اجملتمع
نتيجة برو الطبقة الربجوا ية الرأمسالية ،وحسععل ما وصععفه هربرت سععبنسععر يف كتابة علم اجتماع حيث قال :إن أوروبا حىت
القرن احلادي عشر ميالدي كانت تعطي الزوج احلق يف أن يبيع وجته فجعلت حق الزوج قاصرا على اإلعارة واإلجا ة وما
دوهنا .كما يرى أنصععار هذه النظرية أن تاريخ اضععطهاد املرأة تزامن مع االضععطهاد الطبقي ،حيث أن تو يع املسععؤوليات بني
الرجل واملرأة ارتبط بنظام تقسيم العمل الذي نت عن الصراع الطبقي وانتشار امللكية الفردية واالناه حنو االستقاللية الذي
نت عنععه حتععديععد دور املرأة يف األعمععال املنزليععة وجعلهععا أداة خلععدمععة الرجععل .فععاملععاديععة التععارحيععة ترى أن دور املرأة يف التنميععة
االقتصادية يتحدد من خالل ما تؤديه من أعمال يف مرحلة تارحية معينة يف ظل نظام اقتصادي حمدد.
 3ـ النظرية الوظيفية:
تعترب النظرية الوظيفية اجملتمع نس ع ععقا من األجزاء املتابطة فيما بينها واليت تعمل كنس ع ععق ومنظومة واحدة ،من أجل خلق
االس ععتقرار والتوا ن للنس ععق العام وبالتايل حتقيق التكامل االجتماعي ،ومن مث فون الوظيع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععفية كخطاب ينظر إىل أن
االختالفات اجلنعوسية تسهم يف التكامل والتضع ععامن االجتم ع ععاعيني.
ومييل أصحاب هذا االناه إىل االعتقاد أن تقس ع ع ع ععيم العمل بني اجلنسني يقوم على أس ع ع ععاس بيولوجي .فالرجال والنساء
يقومون بالوظائف اليت يصلحون هلا بيول ع ععوجيا ،ومن هنا ي ع ععرى الوظيفي جورج مريدوك ب ن العمل البييت خاص بالنس ععاء ،أما
العمل الربان ع عي اإل نتاجي فهو خاص بالرجال ،ويعترب أن تقسي ع عم العمل بني اجلنسني هو نتيجة منط ععقية لتنظيم اجملتمع أكثر
مما هو مرتبط بالربجمة البي ع ع ع ععولووجية ،يف حي ع ععن اعترب تالكوت بارسونز أن الع ع ع ععائلة املستقرة تدعم أطف ع ع ععاهلا من أجل ضم ع ع ع ععان
تنشرة اجتمعاعية ناجحة هلؤالء األطفع ععال(.)29
وهذه الع ع ع ععائ ع ععالت املستقرة هي اليت يقسم فيها العم ع ع ععل بني اجلنسني بطريقة واضحة يث تؤدي اإلناث أدوارا تعبريية
توفر العن ع ععاية واألمن لعطف ع ع ع ععال وتقدم هلم الدعم العاطفي .أما الرجل فيقوم ب دوار اإلنت ع ع ع ع ععاج وإع ع ع ععالة األسرة ماديا بالعمل
الرباين الذي يتعرض فيه لصعوب ع عات ومشاكل تكون فيها النزعة التعب ع عريية األنثوية مبثابة املهده الذي يفرج عن الرجل وح ع علق
راحته السيكولوجية والبيول ععوجية وهذا يف نظره تقسيم تكاملي للعمل يؤدي إىل االستق عرار امليكروسوسيولوجي كنسق فرعي،
والذي هو أساس االستقرار املاكر وسوسيولوجي أو النسق العام(.)30
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 4ـ النظرية االقتصادية الحديثة:
على الرغم من تطرق خرباء االقتصععاد إىل مسععائل مشععاركة الذكور واإلناث يف القوى العاملة منذ أوائل القرن املاضععي إال
أن النوع االجتماعي د ذاته مل يسععتخدم كفرة للتحليل ،فاملعاجلات املبكرة نسععبيا ملشععاركة النسععاء يف القوة العاملة والتمييز
بني أجور الرجال والنسع ع ععاء اعتمدت على ديناميكية سع ع ععوق يعمل على أسع ع ععاس الرجال والنسع ع ععاء بدال من الدور الذي يلعبه
النوع االجتماعي يف طريقة عمل الس ععوق األس ععاس ععية .يف س ععتينات القرن املاض ععي طرح بيكر مع جمموعة من اخلرباء يف إطار
نظرية رأس املال البشع ععري مفهوم اقتصع ععاد األسع ععر املعيشع ععية اجلديد الذي طبق للمرة األوىل مناه مناذج السع ععوق يف تصع ععنيف
وحتليل إنتاج األسر املعيشية وسلوك ختصيص الوقت ،وقد استخدمت هذه األدوات اجلديدة لتوضيح مس لة تقسيم العمل
على أساس النوع االجتماعي وسلوك أفراد األسرة املعيشية والفوارق بني الذكور واإلناث يف هذا اخلصوص ،ويف السبعينات
والثمانينات من القرن املاض ع ععي مت تطبيق هذه املفاهيم يف حتليل التمييز القائم يف أس ع ع عواق العمل ومناذج التفاوض يف األس ع ععر
املعيشية واليت مسحت بودماج أبعاد القوة والصراع يف صنع القرار داخل األسرة(.)31
حدث تط ور مهم يف مقاربات النظر يف عالقة املرأة بالنشال االقتصادي ،فبعد النظر للمرأة يف ضوء اقتاب املرأة املعالة
اقتصععاديا حيث تعتمد بالكلية على الرجل شع هنا يف ذلك شع ن األطفال يف املنزل ،فرضععت الظروف السععياسععية ال سععيما مع
خروج الرجال للحروب ب عداد كبرية أن يتطور النظر اىل املرأة ليكون يف ض ع ع ع ع ع ععوء اقتاب املرأة املعيلة والذي جيعل املرأة نائل
عن الرجل الغائل ،ومع إثبات املرأة قدرهتا على مشاركة الرجل يف النشال االقتصادي ظهر اقتاب آخر يهدف إىل إعطاء
املرأة مس ع ع ع ع ع ععاحة أكرب من احلركة خارج نطاق الوظائف االقتص ع ع ع ع ع ععادية التقليدية وغري املقيمة رمسيا وهو اقتاب النهوض باملرأة
اقتص ع ع ععادياذ غري أن هذا االقتاب خلق ييزا اص ع ع ععطناعيا يعطي للمرأة حقوقا ختل مببدأ املس ع ع ععاواة دون أن يتتل عليها نفد
القدر من االلتزامات .ومن هنا ظهر اقتاب آخر يركز على هنوض املرأة بوص ع ع ع ع ععفها فاعال اقتص ع ع ع ع ععاديا يتحمل من األعباء ما
يوا ي أعباء الرجل(.)32
اعتربت هذه النظرية أن للمرأة دور ومكانة كبرية يف التنمية يس ع ع ع ععتوجل اس ع ع ع ععتغالهلا واالس ع ع ع ععتفادة منها كمورد بش ع ع ع ععري له
طاقاته ،حيث مت تو يع جديد لعدوار والوظائف لعفراد يف اجملتمع ،مما فتح اجملال أمام املرأة للخروج للتعلم والتكوين و يادة
فرصها يف العمل الذي غري من مكانتها االجتماعية واملادية.
 5ـ نظرية النو االجتماعي:
هتدف هذه النظرية إىل إدماج النوع االجتماعي يف خمتلف اجملاالت ،خاصع ععة اجملال االقتصع ععادي واملشع ععاركة االقتصع ععادية،
واملساواة بني الرجل واملرأة يف كافة احلقوق.
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انتش ع ع ع ع ع ععرت يف التس ع ع ع ع ع عععينات مقاربة النوع أالجتماعي وعرفت يف حينها باملقاربة اجلندرية ،حيث انطلقت من أن مفهوم
النوع االجتماعي انطلق من أن التمييز احلاص ععل بني اجلنس ععني قائم على تقس ععيم األدوار االجتماعية بني الرجل واملرأة راس ععخ
يف األذهان ومبين على تو يع اجتماعي ثقايف لعدوار االجتماعية بني املرأة والرجل على قاعدة الفوارق البيولوجية الطبيعية
بينهما ،واليت ال عالقة هلا باألدوار االجتماعية أما األدوار املو عة جندريا فهي متافقة وص ع ع ع ع ععور منطية عن الرجل وعن املرأة،
وهذه الص ع ع ع ع ع ععور مركبة ثقافيا يف حقبات تارحية متالحقة .وجيري تلقني هذه الص ع ع ع ع ع ععور النمطية لعجيال اجلديدة من الفتيات
والفتيان كنماذج مرجعية للتقيد ا دف التكيف االجتماعي .هذا التلقني من ش نه اإلواء ب ن تو يع األدوار بني اجلنسني
طبيعيذ أي أنه مرتبط باالختالف البيولوجي الطبيعي بني اجلنسع ع ع ع ع ع ععني بينما تو يع األدوار االجتماعية هو ش ع ع ع ع ع ع ع ن اجتماعي
تارحي حمض وهو مرتبط باملعطيات الثقافية املتناقلة بني األجيال يف اجملتمع الواحد ،واليت هي حمكومة بسععنة التطور كما هو
احلال بالنسبة لسائر املعطيات االجتماعية الثقافية.
انطلقععت املقععاربععة اجلنععدريععة أو مقععاربععة النوع االجتمععاعي على خطني اخلط األول يف جمععال التحليععل االجتمععاعي حععاول
األ اث االجتماعية من خالله رصد أشكال التمييز احلاصل بني الرجل واملرأة يف كل اجملاالت وحتليلها انطالقا من الفوارق
البيولوجية اليت ال صععلة هلا باألدوار االجتماعية املذكورة ،أما اخلط الثاين فهو جمال التنمية نفسععه ،حيث ضععاعفت منظمات
اجملتمع ا ملدين ال سيما منظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان جهودها لرفع أشكال التمييز بني اجلنسني وردم الفجوة
اليت تراكمت تارحيا يف هذا اجملال على الص عععد العملية والثقافية واالجتماعية والس ععياس ععية .وهذان اخلطان ترافقا مع ميدانني
جديدين مت اعتمادمها يف األ اث ويف األنشطة امليدانية على السواء مها:
ع ع ادماج النوع االجتماعي يف املقاربات ومن مث يف السياسات كافة
ع ع العمل يف جمال كني املرأة مباشرة لتسهيل مشاركتها املباشرة يف رسم السياسات وتنفيذها يف كل امليادين.
خاتمة:
لقد أبر ت الدراسععة النظرية املقدمة يف هذا املقال أن احلركات النسععوية يف العامل العريب والغريب حققت كثريا من مطالبها
حول املسعاواة بني اجلنسعني والقضعاء على أشعكال التمييز ضعد املرأة ،و كينها من ممارسعة حقوقها مثلها مثل الرجل يف كافة
اجملاالت ،على الرغم مما واجهته هذه احلركات من صعوبات ثلت أساسا يف رفض اجملتمعات هلذا التغيري.
فقد سع ع ع ع ع ع عععت هذه احلركات إىل دعم إدماج النوع االجتماعي عرب خمتلف اإلجراءات التش ع ع ع ع ع ع عريعية والتنفيذية يف خمتلف
ميادين احلياة ،وسعت إىل القضاء على كافة أشكال التمييز بني اجلنسني وذلك من خالل تناول موضوع النوع االجتماعي
يف خمتلف املؤ رات واملواثيق وا ملعاهدات الدولية اليت تس ع ع ع ع عععى لتحقيق املس ع ع ع ع ععاواة بني الذكور واإلناث ،وذلك من أجل ترقية
وضع املرأة وتشجيعها على املشاركة االقتصادية من خالل منحها نفد احلقوق يف التعليم والعمل وتوفري هلا الرعاية الصحية
ومحاية كامل حقوقها.
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والصورة :القراءة التأويليّة وحدودها في تجربة الواسنطي
بين النّص ّ
Between the text and the image: the theoretical reading and
its limits in the “Al Wassiti” experiment
د .كريمة الرفاعي ،دكتورة في تكنولوجيات الفن ،مساعد تعليم عال ،جامعة القيروان ،تونس
ملخص:
أثارت املقامات اهتمام الواسع ععطي ومكنته من اإلحسع ععاس جبمالية النص خماطبة عقله وتفكريه ووجدانه ف عاد صع ععياغتها
من جديد بوسع ع ععائله وب سع ع ععلوبه ودربته الذا تية وفهمه ووعيه ملعطيات املكان والزمان .ويعود اجلانل األكثر أمهية يف ص ع ع عياغة
لوحاته إىل التابط العميق بني املض ع ع ع ععمون الذي تطرحه وبني تكوينها ،حيث يعكد التكوين الفكرة اليت أس ع ع ع ععاس ع ع ع ععها النص
ويس ععاعد على إبرا ها .طرح علينا الواس ععطي مسع ع لة ثنائية العمل الفين وعالقة النص األديب باللوحة الفنية ،أي حاص ععل فعل
القراءة أو الت ويل ،أو هو حاص ععل العالقة بني الذات املبدعة والذات املتقبلة بتوسع عط النص املكتوب واملرئي على أس ععاس أن
الت ويل هو الذي يضفي على النص معب مبا جيعل األثر الفين متجدد باستمرار.
أصعبح الواسعطي قاره ضعمين ومنوذجي بعث يف فعل التلقي قدرة حتريك الدالالت واسعتبعد الشعكل األيقوين لصعوره ف سعهم
يف إعادة إنتاج دالالت وشع ع ععفرات النص حيث عمل على إعادة صع ع ععياغة قضع ع ععاياه وإشع ع ععكالياته باالنفتاح على طاقة الت ويل
لتحرير املقامات من حدودها املباشرة وبالتايل حتري القراءة الضمنية اليت ختفيها املقامات يف جوهرها.
سنعرض بعض التفاصيل ملنمنمة "المرأة أمام المنوال" يف مشهد مصور للمقامة الكوفية اخلامسة ،حيث نقل لنا الواسطي
صورة من صور احلياة الواقعية وهو ذات املوضوع الذي اشتغل عليه احلريري يف مقاماته.
الكلمات المفاتيح :النص ،الصورة ،الت ويل ،املقامة ،املنمنمة ،الواسطي ،احلريري.
Abstract:
The denominators raised the interest of “Al Wassiti”, which inspired him to
feel the beauty of the text by addressing his mind, thinking and emotions. So
he reformulated it using his tools, style, personal experience, understanding
and awareness of the facts of time and place. The most important aspect in
the formulation of his paintings is the deep connection between the content
it presents and its composition, and the composition reflects the idea
underlying the text and helps to highlight it. “Al Wassiti” raised the issue of:
the duality of the artistic work and the relation between literary texts with
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the artistic painting. I.e. the product of the act of reading or interpretation, or
it is through the relationship between the creative person and the person
receiving the written and visual on the basis that, it is the interpretation that
gives the text meaning so that the artistic effect is constantly reproduced.
“Al-Wassiti” has become an implicit and model reader. He added to the
simple act of ‘receiving’ the ability to modify semantics and excluded the
iconic form of his image. Thus, he contributed in reproducing the semantics
and codes of the text as he worked on reformulating his problematics and
difficulties by his openness to the capacity of interpretation by releasing the
denominators from their direct limits and consequently inspecting the
implicit reading which is centrally concealed by the denominators. We will
present some details in a miniature of "Women in Front" in a scene
composed of the fifth “Kufiyah” denominator, where “Al Wassiti” gave us
an example of a real life picture that is the subject of “Al Hariri” ’s work.
Key words: Text, image, interpretation, denominator, miniature, Al Wassiti,
Al Hariri.
مقدمة:
ص ـورة :القراءة التأويليّة وحدودها في تجربة الواســنطي ،فحينما نتحدث عن
لقد اختنا هلذا املقال عنوان :بين النّص وال ّ
فن املنمنمات يرد اسم الواسطي بال منا ع ك هم فنان عريب مسلم قام برسم صور فنية صاحبت مقامات احلريري .واجلانل

األكثر أمهية يف ص ععياغة لوحاته يرجع إىل التابط العميق بني املض ععمون الذي تطرحه لوحاته وبني تكوينها .فالتكوين يعكد
الفكرة اليت أساسها النص ويساعد على إبرا ها .فهو إعادة ثل لتمثل بدئه احلريري قبله .أثارت املقامات اهتمام الواسطي
ومكنته من اإلحس ع ععاس جبمالية النص خماطبة عقله وتفكريه ووجدانه ف عاد ص ع ععياغتها من جديد بوس ع ععائله وب س ع ععلوبه ودربته
الذاتية وفهمه ووعيه ملعطيات املكان والزمان .ولكن ما الذي دفعه لرسم المقامات؟ هل هي الرغبة في تفسير المقامة؟
هل هو السعي لتقديم قراءة أخرى لواقع الحريري؟ أم هي مجرد دوافع استيتيقية؟
لنتسععاءل ،عن عالقة منمنمات الواسععطى بالواقع الذي صععوره احلريري أي عن عالقة الصععورة بالنص ،هل هي عالقة تماثل
أم اختالف؟ هل يمكن اعتبار أن أعمال الواسنطي تتجاوز النص لتصبح مستقلة بذاتها؟
يطرح علينا مس لة ثنائية العمل الفين وعالقة النص األديب باللوحة الفنية ،أي حاصل فعل القراءة أو الت ويل ،أو هو حاصل
العالقة بني الذات املبدعة والذات املتقبلة بتوسعط النص املكتوب واملرئي .وإذا قلنا ب ن الكالم قادر على إنشعاء الصعور وأن
الص ع عور قادرة على شع ععرح الكالم وتبليغه وهو ما يتيح للقاره أن ي ول النص ببعثه من جديد من خالل فعل القراءة والتوليد
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على أسععاس أن الت ويل هو الذي يضععفي على النص معب مبا جيعل األثر الفين متجدد باسععتمرار ،فون الس عؤال اعوري الذي
الصورة المتخفية
تأول تراثنا علما وأ ّن متعة القراءة والتأويل تكمن في بعث ّ
أي ح ّد يمكن ّ
يطرح نفسه علينا هو :إلى ّ

والكشف عنها حتى تبقى فاعلة ومؤثرة رغم انقضاء ظروف نشأتها؟

إن الت ويل كعملية معرفية ضععمنية ال ميكنه إغفال النص ودراسععة فضععائه ،فهو إذ يتبب مفهومه االصععطالحي التقليدي واول
بدأب االنفراد بالنص متوس ع ع ع ع ع ع عطا بينه وبني قارئه ،موجها النص وجهة حمددة تتيح له تبين مفهومه االص ع ع ع ع ع ع عطالحي احلديث
فيتمتع بسع ع ع ععلطتني يف آن واحد ،سع ع ع ععلطة النص على قارئه ،وسع ع ع ععلطة القاره االنعكاسع ع ع ععية ،لينطلق ا الحتكار آفاق النص
وتوجيهها باناه املعب املطلوب.
 -1االشتقان وعالقته بالقراءة التأويلية:
المدونة االصنطالحيّة والتأويل:
أ-
ّ

ال يتوفر يف اللغة العربية مصععدر لكلمة "منمنمة" ولكنها أصععبحت حتمل معب الص عورة املرسععومة ذات احلجم الصععغري مقارنة
باللوحات و بالرس ععوم احلائطية .وإذا كانت األش ععكال ص ععورا وبقدر ما تتعدد الص عور وتتنوع تكش ععف عن غب الربيا والربية،
فون الص ععورة حتمل يف الوقت نفس ععه ص ععورهتا الظاهرة وص ععورهتا املعنوية الباطنة ،وهذا أن ص ععورة الش ععيء ال تنحص ععر يف ظاهره
وإمنا تش ع ععمل كذلك حقيقة ومعب .بالتايل فونه من غري املمكن احلديث عن عالقتنا بالص ع ععورة من غري إدماج الصع ع عور العينية
اإلدراكية والصع ع عور الذهنية ،إن االنتقال من إحداها لعخرى يتم بش ع ععكل يتجاو التص ع ععور بل إن الص ع ععورة الذهنية تعتمد يف
غالل األحيان على ص ععور حس ععية تلتقطها العني وختتزهنا الذاكرة يف أعماقها ليتم ترمجتها إىل ص ععور ذهنية .فتص ععوير الش ععيء
تصع ع ععويرا واقعيا أي كما يتاء للرائي ال يظهر منه إال جزئه الس ع ع عطحي مث أن هذا يصع ع ععبح نسع ع ععخا ،وحىت نظهر الشع ع ععيء على
حقيقته ال بد من أن نتصوره أوال أي أن نفهم معناه وندرك داللته ونؤوله مث نصوره .كل هذا يقودنا إىل القول ب نه إذا أردنا
تصوير شيء فعلينا أن ندرك ظاهره ،وال يتحقق ذلك إال بالبصرية ال بالبصر فقط .وإذا كان على الفنان أن يتصور الشيء
الذي يريد رمسه قبل الرسععم فذلك ألنه لن يرى الشععيء على حقيقته إذا اكتفى بظاهره فتكون الصععورة حمدودة بظاهر ما رآه
والذي هو ليد كل ما يراه وبالتايل ليد حقيقة ما نراه .مث إن رس ععم ظاهر الش ععيء ال يؤكد رس ععم الش ععيء نفس ععه ألن عملية
الرس ع ععم هذه مهما كانت دقيقة فلن تنت ش ع ععيرا مماثال ولن يبلح دقته ومجاله ولنقل أنه من حق الفنان أن يعيد نس ع ععخ ش ع ععيء
أعجبه فحاكاه ليخرج شععبيهه ،ولكننا هنا نقول شععبيهه وليد الشععيء ذاته وهو يف هذه احلالة يتخلى عن خاصععية يزه هي
خاص ععية اخللق واإلبداع باعتبار أن التش ععابه يفقد الش ععيء معناه .واذا كان للمنمنمة عالقة ايتيمولوجية بوض ععفاء اللون االمحر
فوهنا اص ع ع ع ع ع ععبحت تدل على اض ع ع ع ع ع ععافة اس ع ع ع ع ع ععتعمال االلوان عموما واذا كان لكل لون رمزه اخلاص فان اللون االمحر يبقى لون
القياص ع ع ع ع ع ععرة بكل ما حتمله الكلمة من رمز للقوة والعظمة حيث كانت االلعاب الدموية ثل ابر مش ع ع ع ع ع ععاهدهم املمتعة .فقد
يؤدي اللون وظيفة تعبريية توصيلية تعجز اللغة عن حتقيقها فاللون ومل الكثري من الغموض اجلمايل و يطرح مس لة التلوين
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الثقايف ملا يتضععمنه من مفاهيم فنية وفلسععفية وعقدية .وقد جاء يف لسععان العرب" :الصــبو والصــبا والصــبغة ما يصــبو به
والصبو المصدر والجمع أصبا وأصل الصبو التغيير").(1
ب -سلنطة التأويل:
للنص قدم ضعارب يف الزمان وكذا الصعورة ،إال أن نظرية الت ويل مل تتجل إال مؤخرا ،ت سعسعت يف النقد الغريب جبهد منظرين
صع ع ع ع ععرفوا اهتمامهم إىل درس خمتلف العالقات بني النص والص ع ع ع ع عورة والقراءة ليصع ع ع ع ععلوا إىل حد الت ويل وتقرير أسع ع ع ع ععد النظرية
الت ويلية .ولقد عرف الت ويل كمفهوم فلسفي ونقدي اهتمام العديد من الفالسفة اعدثني وعرف الغرب أعالما ينظرون إىل
الت ويل ووددون مفاهيمه وعالقاته بالنص املبدع بدءا من شــ ـ ــلير ماجر ووصع ع ع ع ععوال إىل مدرســ ـ ــة كوســ ـ ــتانس األملانية مرورا
بغادامير((2وبول ريكور( ،)3وتتمثل وظيفة الت ويل يف بلورة الفهم ،ليتم بعد ذلك إش ع ع ع ع ع ع عراك قراء آخرون يف دالالت بعينها
فالت ويل هو أسع ععاس عملية الش ع عرح والفهم ،يقوم بو الة الغموض عن املوضع ععوع الذي يتفحصع ععه لكي يصع ععبح أكثر ألفة ،وإذا
كان الش ع ععرح ال يكفي يف ذاته ،وإذا كان علينا امتالك س ع ععياق النص املدروس سع ع عواء كان مرئي أو مكتوب من أجل اإلتيان
بشع ع ع ع ع ع ععرح ذي قيمة ،فونه علينا أن حندد بالتدقيق السع ع ع ع ع ع ععياق اعال عليه وعلى ما ودده .إن الت ويل ،وكيفما كانت املناه
املستعملة من أجل تشكل نص ما ،وكيفما كانت اإليديولوجيات واألحكام الثقافية املسبقة اليت تعد جزءا من صريورة فهم
املؤول ،يكمن يف التعبري العملي بواس ععطة جمموع طرق الش ع عرح اليت تس ععبقه وتص ععاحبه وهو ميارس عمليته النقدية ،فالكش ععف
عن معب نص يعد مرحلة أوىل يف اناه الفهم ،وإبالغ معب نص ما لآلخرين هو اخلطوة األوىل حنو الشرح ،لذا جا لنا أن
نقول إن الت ويل معادل لفن فهم النصع ع ععوص ،إذ أنه ينت نص ع ع عا على نص وهو بذلك إعادة فهم تتحقق انطالقا من وضع ع ععع
النص املبدع موضع سؤال وصوال إىل جعله نصا ميكن إعادة النظر فيه.
لقد حتول هذا النش ع ع ععال املش ع ع ععتك للتفاعل اإلنس ع ع ععاين إىل ختص ع ع ععص عندما بدأ يهتم بالنص ع ع ععوص املكتوبة واملرئية اليت هلا قيمة
خاصععة يف وسععط ما ،أي النصععوص ا لدينية والقانونية واألدبية والتارحية والفنية .لتتحول بذلك طبيعة الت ويل إىل حوار منت
مع النص املبدع لينش ع ععئ نص ع عا ثيا يس ع ععتند إىل آخر مبدع ولكن نص الت ويل ليد النموذج الوحيد للفهم ،إذ قد يتولد عنه
فهم أخر ليص ع ع ععبح هو بذاته قابال للفهم وبالتايل للت ويل ،ليص ع ع ععبح لدينا "ت ويل الت ويل" إال أن عملية الت ويل هذه ليس ع ع ععت
اعتباطية ،فهي مشعروطة بتمكن املؤول ب داة الت ويل ،كاللغة مثال بالنسعبة للنص األديب ،وبثقافة املؤول وآفاقها ،ففي الت ويل
يتدخل املؤول بص ع ععورة مباش ع ععرة ،يوجه عملية الفهم ويس ع ععجلها بلغته ،لتحتكم نتاج الت ويل إىل ربى املؤول ونظرته إىل احلياة
والوجود .وعلى هذا األس ععاس ،فون فينومينولوجية قراءة النص ععوص ميكن وص ععفها باعتبارها التطبيق األول لنماذج االنس ععجام
وباعتبار امتدادها والتغريات اليت تلحق ا باس ع ع ع ع ع ععتمرار وببدائلها يف هناية األمر .لكن ،هل يكون من الهين بس ـ ـ ـ ـ ـ نظريّة
التأويل بالنسبة لبعض نصوص حضارتنا المكتوبة والمرئية؟
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ت ويل التاث ليد هو الش ع ع ععرل الوحيد لإلبداع ،إال أن التاث أيض ع ع ععا ليد هو املوض ع ع ععوع الوحيد للت ويل .فالت ويل س ع ع ععل
هانس جورج غادامر يتسع ع ععع ليشع ع ععمل تفسع ع ععري كل شع ع ععيء يكون قابال للفهم والتعقل ،وهو يتجه إىل املقاصع ع ععد واملعاين بغية
التعرف على معين شيء ما وتفهمه على حنو يزيل غموضه ،ومن مث يزيل االغتاب عنه .غري أن عملية ت ويل التاث ليست
عملية اعتباطية ،كما أهنا ال ينبغي أن تبقى رهينة طرائف الت ويل التقليدية ،بل جيل أن تسع ع ع ععتشع ع ع ععد بالض ع ع ع عوابط والشع ع ع ععرول
األخالقية للت ويل اليت ختدم توجهاته الواس ع ع عععة .يقول اجلرجاين يف تعريفه للت ويل " :إ ّن التأويل في الفاصـ ـ ــل هو الترجيع.
في الش ــر ص ــرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله ،إ ا كان المحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب والس ــنة"
( .)4رمبا يتعلق الت ويل هنا بالشع ع ععرع إال ان ما يهمنا منه أنه يقر ب ن اللفظ معب ظاهرا ميكن للت ويل ان ال يقف عند داللته
الظاهرة فيصع ع ع ع ع ع ععرفها إىل معب آخر وتمله .كذلك هو " إعنطاء معنى أو داللة لحدث أو قول ال تبدو فيه هذه الداللة
ـول وهلة و يكون مثال في التأويالت السـ ــياسـ ــية"( .)5و يقال يف موض ع ععع آخر" :اجمع بين الظاهر و الباطن يتض ـ ـح
يتم بالظاهر إلى الباطن ال من الظاهر إلى الباطن"( .)6هنا يرب الوصل
سر الراحل و القاطن .و هكذا فإ ّن العبور ّ
لك ّ
بني الظاهر و الباطن و عدم االقتصار على طرف دون اآلخر.

 - 2بين النص والصورة:
حنن أمام مس ع ععتويني للرس ع ععم ،الرس ع ععم بالكتابة والرس ع ععم بالص ع ععورة ،و ذا ينتفي احلاجز الداليل بني الكتابة والصع ع عورة ،فكالمها
ص ع ععورة ،غري أن الص ع ععورة يف املكتوب تتخذ طابعا أكثر نريدا من الص ع ععورة اجملس ع ععمة ،فاملكتوب يس ع ععتمد روحية الص ع ععورة من
العناص ع ع ع ع ععر املكونة للكتابة ،فاأللف ممدود ،والباء منقوطة ،لكنه يتناس ع ع ع ع ععل من حيث الطول اإلمجايل مع األلف وإذا كانت
الكتابة أكثر نريدا من الصع ع ععورة فون الصع ع ععورة اجملردة (غري املكتوبة)أكثر مرونة ،فهي حتتمل التشع ع ععبيه والتجسع ع ععيم كما حتتمل
التجريد والتميز ،لكنها ب ش ع ع ععكاهلا اجملس ع ع ععدة واجملردة ال ختلو من تعبريية ناور املعاين وتغيم يف فض ع ع ععاء الدالالت ،واحلال أن
الكتابة تقدم صععورة وصععفية ذهنية بغض النظر عن الرسععم الكتايب الذي أش عرنا إليه سععلفا .إننا هنا إ اء تناص ال يتوقف عند
حد ،فالكتابة والص ععورة ثالن مس ععتوين حلقبة تتجاو مها ،ذلك أن النص باملعب الواس ععع يش ععمل املكتوب واملرئي واملس ععموع،
وهذا يعين أن كل أشععكال التعبري نصععوص وصععور ،وأن تلك األشععكال ال تشععمل االتصععال املباشععر عرب املرئيات املكتوبة ،بل
أشكال االتصال غري اللفظي مبا يشمل املوسيقى واإلشارات واإلمياء وغريها من طرق التعبري غري اللفظي.
نعود اآلن إىل ما أشعارنا إليه سعابقا حول أصعل الكتابة والصعورة حىت نسعتبني وحدة عناصعر الوجود يف هذا اجلانل ،وسعنرى
أن احلق هو مصع ع ع ععدر املكتوب واملصع ع ع ععور حيث يقول أبو يزيد البسـ ـ ــنطامي محاجا المخالفين له " :لقد أوتيتم بعلومكم
رسما عن رسم وميتا عن ميت ّأما نحن فنأتي به من الحي الذي ال يموت"(.)7

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -06أفريل -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

105

ضرورة الصورة في النص اإلبداعي:
يقول ريجيس دوبري يف كتابه "حياة الص ـ ــورة وموتها" " :ظلت الص ـ ــورة تعتبر كتابة حتى الظهور الحديث ،قبل أربعة
آالف سنة ،للنطرائق اـولى للتسجيل الخنطي لألصوات وتعتبر ات طابع شعائري وأسنطوري"()8وأضعاف "إن اآلثار
الرمز
اـولى للكتابة ظهرت في اـلف الرابعة قبل الميالد ،في بالد الرافدين ثم بعد لك يبدو كما لو أن تجريدية ّ
مكملة لألداة اللّغوية"(.)9يف هذا القول
حررت الوظيفة التشــكيلية للصــورة من حيث هي وظيفة تنافســه ّ
المكتوب قد ّ

يضع دوبريه حمددين للصورة والكتابة ،فالكتابة يف حالة اشتباك خالق مع الصورة ،ألهنا نبعت أساسا من الصورة ،غري أهنا
انتقلت بالصع ع عورة من التجس ع ععيد والتش ع ععبيه إىل التميز والتجريد ،أما الصع ع عورة فقد كانت س ع ععابقة على الكتابة من حيث كوهنا
تعبريا ش ع ع ععامال عن املرئي ،فيما جاءت الكتابة لتس ع ع ععتبدل اهلريوغليفية باحلرف .وبالتايل فون احلرف برغم كونه ص ع ع ععورة إال أنه
مس ععتودع حتزن يف داخله قابليات المتناهية من التص ععوير والتعبري أيض ععا ،وإذا كان الس ع عرد فن الفنون الكتابية املتما جة ،فون
حضور الصورة يف السرد سيجعلنا نقتب من تداخل املستويني ،وحىت نستبني مركزية السرد يف الكالم فون علينا اإلشارة إىل
أن السع عرد يتناس ععل مع األبعاد الش عععرية والوص ععفية واعسع عنات البديعية والتص ععويرية وحىت اخليالية وهذه العناصع عر جمتمعة تبني
درجة تقاطع الس ع ععرد مع الفنون الكتابية املختلفة ،وكيف أن البعد احلدثي احلكائي يتبلور من خالل اخليال الواس ع ععع املس ع ععي
بشع ععاعرية النص وانسع ععيابه ،وامل خوذ مبنظومة املفاهيم الداللية ،واحلاضع ععر يف أس ع عاس املرئي واجملهول .الرشع ععاقة األسع ععلوبية ،هي
تعبري عن البعد الغنائي يف السرد ،لكن هذه الغنائية تستمد وهجها من تناغم الوجود ،وبه تستعني ثا عن عناصر الرشاقة
التعبريية اليت تصع ععل إىل التلقي .أيضع ععا يسع ععتوعل الس ع عرد الص ع عورة الوصع ععفية والذهنية واالفتاضع ععية ،فاملزاج العام لكاتل النص
السردي متداخل مع احلقيقة واخليال ،مع املعقول والالمعقول ،مع احلاضر والغائل .وكلما اغتب النص بالصور كلما أصبح
ت ثريه أقوى والصع ععورة بالنسع ععبة للمبدع حمفورة يف الذاكرة ،هي خمزون هائل وؤني ومتنوع أيضع ععا إذ يسع ععتطيع املتلقي اسع ععتدعاء
تلك الذاكرة لتص ععبح ص ععورة تلك الصع عورة اليت يعتربها باشــالر حالة وجودية مقرونة باخليال ،وهي تتناس ععخ متوالدة ومتداعية
واحدة تلو األخرى ،فيخرج بالص ع ع ع ع عورة من إطارها املباشع ع ع ع ععر املعروف بوصع ع ع ع ععفها مرئية بعني اإلنسع ع ع ع ععان ،حيث يقول يف كتابه
مجاليات املكان" :نرى صـورا تنتج صـورا ،نحتفظ بصـورة في اكرتنا وهكذا ،أي أ ّن الصـورة هي كل شـيء عدا كونها
النتاج المباش ـ ـ ـ ــر للخيال"(،)10ما يذكرنا بربية الشع ع ع ع ع ععيخ محي الدين بن عربي الذي يعترب ظواهر الوجود منظومة لصع ع ع ع ع ععور
تتداعى مسعافرة يف الزمان واملكان ،ظاهرة طورا ،وخمتفية غالبا ،وهلذا فونه يرى الصعورة بعني قلبه ،ويعترب اخليال قيمة عليا يف
معادلة املش ع ع ع ععاهدة ،فهو الذي يقول " :لقد ص ـ ـ ــار قلبي قابال كل ص ـ ـ ــورة فمرعى لغزالن ودير لرهبان"( .)11وعن حركية
الصع ع عورة يقول دوبري " ليسـ ــت حركية الصـ ــورة والكلمة من نفس النطبيعة ،ووجهتهما ليسـ ــت هي نفسـ ــها ،فالكلمات
تقذف بنا نحو اـمام فيما ترمي بنا الص ــورة في الخلف"( )12وهذا التاجع يف من الفرد واجلند اإلنسع ععاين يعترب مسع ععرعا
وحمركا للقوة .وملا للصع عورة من قدرة وس ععلطة بصع عرية على املتلقي فون تض ععافرها مع الكلمة أقرب إىل التنويع ،فالصع عورة كلمة،
والكلمة صع ع ععورة ،واللغة لغات ،والبيان يتجاو املعروف امل لوف من قوالل الكالم والصع ع ععور .لكن ما الذي يمنح للصـ ـ ـورة
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توجه المتلقي؟ ثم ما
هذه القوة؟ وقبل لك ما هي الصـ ـ ـ ـ ــورة؟ كيف يأتي المعنى إليها؟ ما هو دورها في خلق معرفة ّ

هي عالقتها بالنّص الذي تحضر في فضائه؟
أ-

ماهية الصورة

الصع ع عورة هي عالمة بصع ع عرية ندرك من خالهلا نوعا من حماكاة الواقع وليد الواقع ذاته ،ما دمنا ال ندرك س ع ععوى ما نعرفه عن
العامل ألن "طريقتنا في اإلدراك والتمثيل ال هي كونيّة وال هي طبيعيّة ،بل تقوم على سـ ـ ـ ــيان الحضـ ـ ـ ــارة من معتقدات

وديانات وأخالن وفلســفة"( ،)13والصع عورة ال تقف عند حدود النقل واإلحياء وإعادة العرض ،وبالتايل فون فهم العالمات
اليت تكون الصع ع ع ع ع عورة ال تقف عند حدود ربط الدوال مبدلوالهتا الظاهرة ما دام الدال الواحد قادرا على اس ع ع ع ع ععتثمار مدلوالت
متعددة ،كما أن الصورة ليست جمموعة من األشياء املتجاورة اليت هتدف إىل تقدمي معلومات قصد حتقيق نوع من التواصل
فحسععل ،ألن التواصععل اإلنسععاين عامة ليد جمرد تقدمي بسععيط للمعلومات بقدر ما هو "جزئية حياتية تتخلل كل مناطق
الوجود االنس ـ ـ ـ ـ ــاني"( ،)14إذ للتواصع ع ع ع ع ع ععل أطر معرفية وداللية خمتلفة ومتعددة .من هنا وجدنا بارث( )15مييز بني منطني من
القراءات األوىل تعيينية تكتفي جبرد عناص ع ع ع ع ععر الص ع ع ع ع ععورة ،والثانية إوائية ألن األش ع ع ع ع ععياء اليت ترى وتدرك بالعني ،أي "كل ما
يشــتغل كعالمات أيقونية ال ينظر إليه في حرفيته ،بل من خالل انضــوائه داخل هذا النســق أو اك"(.)16بارث ذين
النمطني يضعععنا مباشععرة امام ا دواجية إرسععالية الصععورة ،وهي ا دواجية مرتبطة بكينونة املعب عامة ،ذلك أن الوقائع يف مجيع
األنس ععاق س عواء كانت لس ععانية أو غري لس ععانية حتتمل نليني للمعب ،أحدمها ظاهر "يمثل مباشــرة من خالل الوجه المرئي
للواقعة ،او من خالل ما تقدمه الواقعة في شكلها الظاهر"()17و الثاين مستت ما دامت الوقائع يف حتققها ارس االنتفاء
واالقصععاء إ اء جمموعة من الوحدات الداللية األخرى املمكنة ،ألن "خلق كيان مســتقل ومنســجم يفترق القيام بتهذيب
الوحدات الداللية وتش ــذيبها"( .)18فيكون املعب ذا مض ععاعفا وذا وجهني ،األول مباش ععر ض ععروري إلدراك الواقعة ،والثاين
غري مباش ععر ،ولكنه ينطلق من هذا املظهر املرئي ،الذي يف ارتباطه بس ععياقات مغايرة ،ميتلك داللة خمتلفة .ويعود هذا بطبيعة
احلال "إلى قدرتنا على اسـ ـ ــقائ مبادة جديدة لتنظيم هذه التجربة المعنطاة من خالل الحدود الظاهرة للعالمة ،وفق
أنمائ متنوعة للتدليل"(.)19
ب-عالقة الصورة بالمعنى
إن الص عورة كعالمة أيقونية ال تسععتند يف داللتها على التشععابه املفتض بينها وبني املوضععوع الذي ثله ،ألن الص عورة ال تقدم
مجيع الوحدات الداللية اليت حتيل عليها التجربة الواقعية مادامت العالمة األيقونية بص ععفة عامة ال تلك خص ععائص النموذج
العذي ثلعه .ليكون بعذلعك املعب يف الص ع ع ع ع ع ع عورة مبنيعا .فعالعداللعة ال تكون حمعايثعة هلعا ولكنهعا تع ث إلينعا عرب معا راكمتعه التجربعة
اإلنسانية من معرفة ،وفقها حناول إدراك عامل الصورة .ويصبح مبدأ التشابه وسيلة منيز عربها الشيء من بني خم هائل من
األش ععياء اليت ختتزهلا ذاكرتنا ،معتمدين خص ععائص عامة ترتبط بالشع عكل واحلجم واللون ،وتلك عملية ال تتعدى حدود تبيني
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ما هو موجود خارج الذات "لتص ـ ــنيفه ض ـ ــمن هذا القس ـ ــم من اـش ـ ــياء أو اك"( .)20فعندما نرى الشع ع ععيء نبحث "في
يتم التنطابق تبدأ عمليّة التّعرف
المعنطيات الموصوفة عما يتنطابق مع الخنطاطة
المجردة التي تم ّدنا بها ثقافتنا ،وحين ّ
ّ

والتّسمية والتّصنيف"( .)21يصعبح حتديد داللة العالمة سعواء كانت أيقونية أو رمزية رهينا مبعرفة سعابقة تشعتغل كسعنن وفقه
يتم إدراك هذه العالمات .فكل ما يصدر عن االنسان يفتض معرفة مسبقة يتم وفقها االدراك ،ألن " نظام اـشياء ليس
معنطى بنطريقة مباشــرة وعادية ،إنه بناء تقوم به الذات الفردية أو الجماعية على ح ّد ســواء"( .)22ال تكتفي الص ععورة يف
بناء عاملها باملعطيات ذات البعد األيقوين بل توظف معطيات أخرى ترتبط بالعناصع ععر التشع ععكيلية ،فالصع ععورة ألوان وأش ع عكال
حتني عربها املعطيات األيقونية .فقد تكون الصع ع ع ع ععورة عبارة عن بيوت وأشع ع ع ع ععخاص وحيوانات ،ولكنها أيضع ع ع ع ععا ألوان ومواقع،
وأوض ع ع ععاع هلذه األش ع ع ععياء املمثلة ،ختتلف معانيها باختالف الس ع ع ععياق الذي ترد فيه ،إن مل نقل الثقافات اليت تواض ع ع عععت على
إعطائها دالالت خاص ععة ،واحلض ععارات اليت يتفاعل معها اجملتمع س ع عواء كانت متزامنة معه أم ال ،وهذا ما نس ععتطيع تبينه من
خالل اختالف اش ععتغال األلوان حىت داخل اجملتمع الواحد ،فاألبيض لون الفرح واحلزن يف املغرب مثال()23وبناء على ذلك،
ال ميكن التعامل مع املعطيات التشععكيلية اعتبارا لوجودها املادي وإمنا انطالقا من األبعاد والدالالت اليت اكتسععبتها يف إطار
ثقافة معينة  .ف مربتو ايكو يقر أن " توسيع الملفوظات اـيقونية مننطلقا من مصنطلح (بريينطو) الـ ـ ـ ـ ـ (معنم) الذي يرتب
بكل عالمة خاصة يتناسب مدلولها ،ال مع مدلول عالمة منفردة ،بل مع ملفوظ من ملفوظات اللغة مثل إشارة (منع
المرور) التي ال تمتلك عالمة لفظية معادلة ،بل ملفوظا معادال"( .)24بالتايل ال يكون املعب يف الص ع ع عورة حمايثا للعناصع ع ععر
املكونة هلا ،سعواء كانت ذات بعد أيقوين أو تشععكيلي ،إهنا حتتاج إىل معارفنا القبلية من أجل تفكيكها ،لكن عندما تصععبح
الصورة غري مستقلة يصبح املعب مرتبطا بالسياق " لك أ ّن النّص ال يمكن أبدا أن يكون معزوال ،فهو يستم ّد معناه من
العالقات المباشــرة مع نصــوص أخرى"() 25ويف حالة الصععور اليت نشععتغل ا ،يصععبح األمر متعلقا بالنصععوص املوا ية ،بل
يصعبح الرهان الكبري على هذه األخرية حىت ال تغدو القراءة جمرد ت ويل شعخصعي ينزاح بالصعورة عن إرسعاليتها احلقيقية .من
هنا فون أي ت ويل لعناصععر الص عورة ال بد وأن حضععع عك النص ،ألن االكتفاء باالسععتعانة باحلموالت اليت راكمتها التجربة
اإلنسع ع ععانية والثقافة ملعطى معني س ع ع عواء كان أيقونيا أو تشع ع ععكيليا ،سع ع ععيجعل الص ع ع عورة قابلة لقراءات متعددة ختتزهلا الذاكرة يف
أعماقها ليتم ترمجتها إىل ص ععور ذهنية .فع ع ع ع ع ع ع ع عع" المعنى محايث لوض ــعية ابالغية تش ــتمل ،باإلض ــافة إلى باث ومتلق ،على
مجموعة من الش ــروئ"( )26يص ععبح ا وجود املعب رهينا باس ع عتثماره يف وقائع مادية ،و بالتايل تكتس ععل العالمات دالالهتا
انطالقا مما تكسبها التجربة االنسانية من قيم.
من هنا تبني دور الصع عورة يف ش ععرح املعب وقدرهتا على منح عوامل داللية ض ععرورية الكتمال إرس ععالية النص املقروء .وكما ينت
املعب يف النص عرب حمافل متعددة ،تعتمد الص ع ع ع ع ععورة يف إنتاجه ،باعتبارها عالمة ،على جمموعة من املعطيات ،منها األيقونية
حيث نالحظ وجود أشياء وأشخاص وحيوانات وأشكال وألوان.
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إن مال مة الصع ع ع عورة للنص يرب دورها يف توجيه القاره ال من حيث هي عنص ع ع ععر من العناص ع ع ععر البنائية األوىل اليت تس ع ع ععتعي
انتباهه وهو يتعامل مع النص ،بل من خالل إمكاناهتا يف بلورة معب النص وش ع ع ع ع ععرحه ولعله ما س ع ع ع ع ععنحاول ابرا ه انطالقا من
حتليلنا إلحدى منمنمات الواسع ع ع ععطي اليت مل تكن وسع ع ع ععيلة خرفية تزين واجهة النص ،بل وعاء جملموعة من املعاين املبثوثة يف
املقامات مما جعلها بنية تكثف مضمون النص أحيانا ووسيلة غري لغوية تكشف عن قدرهتا يف االشتغال كعالمة قادرة على
أن تضعيف عندما تبخل املقامة على القاره ،ويصعبح عطاءها شعحيحا أحيانا أخرى .فاملقامة خاضععة السعتاتيجية احلريري
الذي يرفض أن يعطي كل شيء مرة واحدة.
 -3حدود القراءة التأويلية
إن مقامة احلريري ثل دالالت مفتوحة لقراءات متعددة ورمبا ال متناهية ()27فع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع" "etEebmEocEيعترب النص آلة
كس ع ععولة تتطلل من القاره عمال تعاونيا حثيثا مللء الفض ع ععاءات اليت ص ع ععرح ا أو مل يص ع ععرح ا من قبل .وإذا اعتربنا قراءة
الواس ع ع ع ع ععطي ملقامات احلريري كم العامل الزمين يص ع ع ع ع ععبح الواس ع ع ع ع ععطي يف هذه احلالة متلقي يتعاون مع النص من أجل ملء
الفضععاءات وبالتايل هو قاره ضععمين ومنوذجي بعث يف فعل التلقي قدرة حتريك الدالالت واسععتبعد الش عكل األيقوين لصععوره
إذ ال نلمد يف ص ععوره النس ععخ واعاكاة واملش ععا ة بل نالحظ اإلض ععافة وعدم التش ععابه باملوض ععوع اعالة عليه ،ومن هنا ميكن
اعتبار الواس ع ع ععطي قاره منوذجيا أس ع ع ععهم يف إعادة إنتاج دالالت وش ع ع ععفرات النص حيث عمل على إعادة ص ع ع ععياغة قض ع ع ععاياه
وإشععكالياته باالنفتاح على طاقة الت ويل إذ مل يصععمد أمام الطاقة الت ويلية اليت اكتشععفها وهو ينغمد يف تتبع الت ويل لتحرير
املقامات من حدودها املباش ع ع ع ععرة وبالتايل حتري القراءة الض ع ع ع ععمنية اليت ختفيها املقامات يف جوهرها .وبالتزامه بعدم حماكاته يف
رسومه ونسخه هلا خرج من دائرة املتلقي القاره العادي إىل دائرة القاره النموذجي.
ولكن إذا كانت املنمنمة ثل قراءة ت ويلية للنص مبا لته من إواءات ودالالت قد ال نلمس ع ع ع ع ع ععها يف املقامة فون هذا يطرح
أي ح ّد اسـ ـ ـ ــتنطا الواسـ ـ ـ ــنطي أن يلتزم كمتلقي
مسع ع ع ع ع ع لة حدود الت ويل وجيعلنا نتس ع ع ع ع ععاءل أين تقف حقون النص؟ وإلى ّ
نمو جي لمقامات الحريري بهذه الحدود؟ وبحق المقامات؟ ثم إلى أي ح ّد اسـ ـ ـ ـ ــتنطا أن يح ّقق التّوازن بين حقون

النّص وبين مبادرة المؤلّف الذي تح ّدث عنه " "ocEفي كتابه "حدود التّأويل" ؟
عرف الواسع ع ع ع ع ع ععطي من خالل رمسه للمنمنمات املص ع ع ع ع ع ع ععاحبة ملقامات احلريري وتعكد تلك النتاجات صع ع ع ع ع ع ععورة أليام الذروة
احلضع ع ععارية ،كان قد صع ع ععورها من داخل احلياة وحبكتها ،ورمبا تكون تلك الرسع ع ععوم خطابا جديدا يعتمد على الربيا البص ع ع عرية
والتفس ع ع ع ععري املباش ع ع ع ععر لعش ع ع ع ععياء قافزا عربها فوق اعتماد القراءة اليت حتتاج إىل حد أدىن من املعرفة وفك رمو احلروف ليكون
بذلك خطابه ثقافيا ذا مواصفات تبسيطية ومباشرة.
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 -4منمنمات الواسنطي
أ -محاولة استقراء منمنمة المقامة الكوفية الخامسة
سنعرض بعض التفاصيل ملنمنمة "المرأة أمام المنوال" يف مشهد مصور للمقامة الكوفية اخلامسة اليت علق عليها كيلينطو
ش ـ ـخصـ ــين واقفا وكالهما يم ّد يده،
ص ـ ـورة ترافق الحوار ال ّدائر بين اـب وابنه على عتبة الباب ،كال ال ّ
بقوله "هذه ال ّ

أبو زيد بنطل المقامات لينطلب القرى وزيد ليبيّن له أنّه ال يملك ش ـ ـ ـ ـ ــيئا .هناك ش ـ ـ ـ ـ ــخص ثالثّ :برة اـم ،اـب في
ـمه الجالسـ ـ ــة أمام المنوال ومن المالحظ
الخارج واـم في الداخل وبين اإلثنين ،زيد الذي يواجه أباه ويدير ظهره ّ
أ ّن برة ترفع يدها اليســرى وال تكشــف يدها اليمنى على عكس أبي زيد الذي يبرز يمناه ويخفي يســراهّ ،أما زيد فإنّه

الصورة اـم وهي تغزل بالمنوال"(.)28
يبدي كلتاهما ...أخيرا تعرق ّ
الصورة عدد  :1المرأة أمام المنوال

المصدر :الواسطي
املنمنمة الكوفية اخلامسة
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الصورة عدد  :2المرأة أمام المنوال

المصدر :الواسطي
املنمنمة الكوفية اخلامسة
ختطيط :د .ومساء األغا يكشف عن الدوائر واالقواس اليت حتكم هيكلية التكوين للمنمنمة
يف هذه الصع ع ع ععورة يبدو أن الش ع ع ع عكل هو جوهر العمل الفين ذلك أن العامل املسع ع ع ععتقل لعثر الفين حضع ع ع ععع ملا يسع ع ع ععمى "منطق
األشكال" أي العالقات املنطقية احلقيقية اليت ميكن ارجاعها إىل بنية عقلية مضبوطة كاإلخراج والت ضمني والتماثل والت ضاد
والقياس واجملموعات اهلندس ع ع ع ع ع ععية والزخرفية اجلزئية املكونة للبنية وأين الكل تض ع ع ع ع ع ععبطه وتنظمه هياكل كربى تتدد بني الدوائر
واألقواس واللوالل ،فاملت مل للص ع ع ع ع عورة يلمح الش ع ع ع ع عكل الدائري للمنوال ويلمح األرابيسع ع ع ع ععك اليت تزين اإلطار اعيط واللولل
املتجلي خاص عة يف الوجوه ،حيث تش ععكل العيون املنطقة اجلوهرية رمبا ألهنا تعرب عن الفكر والروح مبا ش ععاهدته من أحداث.
تبدوا الوجوه واأليدي وحدها البار ة ليض ععل الباقي عبارة على قماش ععة مزينة وثوب خميط .يلفت انتباهنا أيض ععا ص ععور األقدام
احلافية عند األب كما عند االبن يف حني ختتفي أقدام املرأة اما ،ولعله يف ذلك تذكري أو طرح لعامل ديين .إذا ترب الوجوه
واأليدي واألرجل متميزة يف الصورة مقارنة بباقي املساحة املرسومة اليت شكلت بقعا لونية فاحتة تكاد تكون متشا ة يسهل
معها ضع ع ععبط إيقاعاهتا داخل جمموع العامل املسع ع ععتقل لعلوان ،واملالحظ تغري األلوان يف الرمسة من الفاتح إىل الداكن واعتماد
األلوان الدقيقة اليت تدل على الص ع ع ع عفاء اإلنس ع ع ععاين ،فاللون الذهيب وروعة بريقه املعدين باختالف تدرجاته ويلنا إىل جزئيات
النور اإلهلي بينما ويلنا اللون األمحر إىل احلل اإلهلي وخلق هذا العامل .إض ع ععافة إىل ذلك ،تبدوا الشع ع عخوص ثابتة ،مسع ع عتقرة
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ومتوا نة تسند إىل األرض بكل ثقة وصالبة وك ن باألرض ملكا هلا ،أين يظهر األب أو أبا يد على احلافة اخلارجية جلموع
أشع ع ععخاص الصع ع ععورة ،مير عربه خط حلزوين رمبا ليخربنا ب نه ميثل رمز القوة واحلركة ،فالعرب قالت قدميا ب ن اسع ع ععتقامة املنجل
تكمن يف اعوجاجه.
لقد اهتم الواسطي بعناصر الصورة من حيث حجم األشخاص وتعبرياهتم املختلفة على وجوههم وحركاهتم يف حني مل يهتم
بالنسل بقدر ما اهتم بتصوير الفكرة املتمحورة حول الشخصية اآلدمية اليت بر ت أهم بكثري من اخللفية املعمارية حجما.
ويف عرض اإلنس ععان ذا احلجم دليل على مكانته عموما ،وما حركات وإمياءات الش ععخص ععيات الثالث يف الص ععورة إال دليل
على ذلك .لنكتش ع ععف أن الواس ع ععطي انتقل بالصع ع عورة من طرح القيم التش ع ععكيلية إىل طرح القيم التمثيلية الروحية فقد جاءت
الوضعيات اليت رمسها شديدة االرتبال بالفكرة واملوضوع الذي عرب عنه النص .لقد عمل الواسطي على ابرا جدلية الغائل
واحلاضععر وهي جدالنية شععكالنية قامت على تضععاد الظاهر والباطن مؤسعسععا بذلك تضععادا وجوديا يف مصععري اإلنسععان أكده
جبعل الش ع عكل حتفي حينا ويرب حينا آخر كما هو األمر بالنسع ععبة ليد املرأة وكذلك الرجل الذي يقابله الشع ععمعدان يف اجلزء
األيسععر من الص عورة .يف حني يدل إظهار اليد األخرى يف حركة انفتاحية حنو األعلى على حقيقة اجلهر والبوح والقدرة على
املواجهة مما يعطينا فهما آخر للفكرة األصع ععل املوجودة يف الربية الروحية اليت تقودنا حنو جدلية ظاهر الش ع عكل وباطنه وأمهية
البعد الظاهر وجوهره للوص ع ع ععول إىل املس ع ع ععتوى الباطن ،خاصع ع ع عة وحنن نعلم مكانة األيدي ورمو ها عند العرب إذ هي تكتل
وتشري ويف اإلشارة إواء وانفتاح للمعب.
جسد الواسطي تفوق اإلنسان على غريه من املخلوقات وهنا تكمن حرية الفن والفنان باعتباره استكشاف لرغباتنا الدفينة.
هكذا بب الواسععطي عامله ب لوانه وبرباه اخلاصععة ومبفردات بسععيطة فنقل لنا مشععهد املرأة اليت تغزل الصعوف شع ن نسععاء العامة
آنذاك واجلالس ع ع ععة على قطعة من األثاث اليت حتمل بعض الزخارف أمام املنوال ذو الشع ع ع عكل الدائري القابل للحركة والدوران
ف عطانا إحسع ع ععاسع ع ععا بالزمن وبفلسع ع ععفة احلركة االسع ع ععتمرارية للزمن .إن املت مل حلكاية املقامة اخلامسع ع ععة يدرك جيدا هذه احلركة
االس ع ع ععتمرارية للزمن وك ننا به يدور كما يدور املنوال فيعود إىل نقطة البداية .إذا الواس ع ع ععطي نس ع ع ع ص ع ع ععورة املقامة انطالقا من
مرجعيات اجتماعية واعتمادا على مرجعيات روحية وما غزل املرأة للصع ع ع عوف إال دليل على رمزية الصع ع ع عوف وأمهيته يف احلياة
الروحية آنذاك ،إذ الص ع ع ع عوف لبد األنبياء وحلية األص ع ع ع ععفياء ومن مل يتخلق ب خالقهم فليد له أن يلبد كلباس ع ع ع ععهم وال أن
يتحلى ليتهم .كما يرب يف الص ع ع عورة بوضع ع ععوح اعتماده لرمزية التثليث ،فالش ع ع عخوص ثالثة وتيجان األعمدة ثالثة وسع ع ععيقان
الش ع ع ععمعدان ثالثة واملثلثات يف أعلى البناء من اليمني ثالثة والدوائر يف أعلى الص ع ع ع عورة ثالثة .إن نظرية التثليث هي أس ع ع ععاس
اخللق عند ابن عريب وامتدادها ليد له حدود غري أن أص ع ع ع ع ع ععوهلا تظل مش ع ع ع ع ع ععدودة إىل األمر األول .كذلك نلحظ يف اجلانل
األيسعر من اللوحة صعورة الك سعان والك س ال تسعمى ك سعا إال وفيها الشعراب وقيل هو اسعم هلما على االنفراد واالجتماع،
ويقول ابن س ــيدة :هي اخلمر نفسع ععها وهي اسع ععم هلا ويف التنزيل" :ينطاف عليهم بكأس من معين بيض ــاء

للش ــاربين"()29

وصع ع ع عفاء اخلمر ميثل احلقيقة يف ص ع ع ععفائها حيث ال ش ع ع ععكل وال لون وال رقة جاج الك س ميثل قلل العارف الذي حلت فيه
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احلقيقة يف ص ع ع ععفائها .و هكذا كثريا ما يرمى املعب الظاهر ملش ع ع ععهد ما إىل داللة باطنية ولكن هذه الرمزية ال تفس ع ع ع عر وحدها
مجالية الص عورة ،ففي الواقع نرى كل األفكار األسععاسععية اليت يز النظرة اإلسععالمية للعامل يف العصععر الوسععيط .وكلها حماوالت
منه إل ار املش ع ع ع ع ع ع ععاهد من خالل تكوينات ال عالقة هلا بالواقع من حيث اجلمع بني الداخل واخلارج أو من حيث التعبري
املت نق عن العمارة اإلس ع ع ع ععالمية من خالل رس ع ع ع ععم دقائق الزخرف اليت اس ع ع ع ععتعار تكوينها من األش ع ع ع ععكال الزخرفية واخلطية كما
استفاد من علم اهلندسة حيث حتول ا من التسطيح إىل العمق والتعقيد.
نقل لنا الواس ع ع ععطي ص ع ع ععورة من ص ع ع ععور احلياة الواقعية .ص ع ع ععور العادات يف احلياة االجتماعية واالنش ع ع ععغاالت اليومية وهو ذات
املوض ععوع الذي اش ععتغل عليه احلريري يف مقاماته إال أن ص ععور الواس ععطي ناو ت احلدود الض ععيقة للكتابة لتمنحها فض ععاءات
أخرى للتعبري أكثر انفتاحا حتتمل أكثر من قراءة .لقد حرص على أن ميتع املشاهد بكلمات ومجل شعرية من املقامة إلبرا
اجلمالية الفض ع ع ععائية للص ع ع ععفحة فبدى اخلط متعلقا بالت ليف التص ع ع ع عويري مما أعادنا إىل املقامة ،فربط بذلك اخليال و الالمرئي
باملرئي ،أين نلمد البعد التعبريي والرمزي والروحي يف طريق بناء املش ع ع ع ععهد البص ع ع ع ععري إذ يبدو الفنان متفاعال مع تراثه الذي
غذى فيه إحسععاسععه باجلمال وإدراكه ملا نسععميه األسععتيطيقا .لقد عرب عن نظرته للعامل يف صععيغة تصععويرية تنطلق من عناصععر
الواقع اعس ع ع ع ععوس ع ع ع ععة ال حمالة ولكن حتاول التعبري عن حقائق مطلقة أو أحداث روائية خيالية عن طريق التلميح والتميز دون
اهتمام بتصوير األحداث واألشياء كما حتدث فعال يف الواقع.
ب -خصائص أعمال الواسنطي الفنية ودالتها الرمزية
لقد اسععتطاع الواسععطي أن يعيد ترتيل مقامات احلريري يف جمملها وذلك بنقل الص عورة األدبية التخييلية إىل إواء مرئي .لقد
قدم يف عمله مجلة من الرمو مت تص ع ع ععويرها وفق الذوق العريب واس ع ع ععتنادا إىل ما هو متعارف عليه ،ذلك أن الص ع ع عورة يف الفن
ذات بنية بالغية كامنة ومعلنة أو هي عبارة عن داللة ظاهرة (تقديرية) ودالالت ت ويلية تقدم نفس ع ع ع ععها عرب طبقات متعددة
يف ال وعي املش ععاهد .لقد اس ععتند يف عمله إىل الالش عععور اجلمعي الذي يتخذ تعبري الربيا وذاكرة األس ععالف ش ععفرات يطلقها
النص بالكالم املعتاد ال بالتكرار الذي يقوم على العدد الذي ودد معناه ،وحنن نعلم ما لععداد من رمو قد تفوق رمزية
الكالم املعتاد .لذلك ميكن القول أن العدد وفق تكرارات يف التصع ع ع ع ععوير اإلسع ع ع ع ععالمي إشع ع ع ع ععارات رمزية ويلنا عليها الرسع ع ع ع ععام.
فالواس ع ععطي نقل رس ع ععالة حتوي فكرة أو قض ع ععية إىل نوعني من املش ع ععاهدين مش ع ععاهد عادي والذي هو بدوره يش ع ععاهد الص ع ع عور
ويعجل جبمال ألواهنا وبدالالهتا الفنية ،ومشععاهد غري عادي قادر على إدراك ما حاول الفنان توصععيله للمشععاهد من خالل
عمله الفين الذي أصبح وسيلة اتصال تستمد وجودها من الذات اإلنسانية.
للواس ع ع ع ع ععطي قدرة على ابرا احليات االجتماعية بدقائق أمورها حىت تش ع ع ع ع عععر معها أن الكلمة وماهلا من قدرة على التعبري يف
مقامات احلريري كانت دون رسومه يف نقل اجلو العام وتثبيتها لوقائع احلياة يوم ذاك من حيث تباين مقام كل شخص جاء
احلديث على سريته من جلسته وإمياءته ومالبسه وحركة يده فع عع"تمتلك الصورة من الجا بية ما يجعل أثرها يفون الكالم
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أحيانا"( . )30وإذا كانت املقامات مرآة صععادقة لعصععرها ،وجاءت مليرة بالفكاهة واالقاصععيص املرحة ،اسععتعمل فيها احلريري
الص ع ععنعة االدبية واس ع ععتعرض فيها قدراته الفنية والش ع عععرية والنثرية ،نقد من خالهلا االوض ع ععاع الس ع ععائدة يف جمتمعه وعكد من
خالهلا ص ع ع ععورة واقعة وهي نس ع ع ععد آراءه وأفكاره لتصع ع ع ع بح نص ع ع ععا مقروءا يتداوله العرب يف ما بينهم ويرون فيه ص ع ع ععورهتم ،فون
رس ع ععومات الواس ع ععطي قد جاءت لتافقها وتش ع ععرحها كما هو س ع ععائد آنذاك إذ أن الص ع ععورة املرس ع ععومة كانت تص ع ععاحل الكتل
العلمية كمثال لتوضحها وتشرحها.
خاتمة:
طاملا أغرت مقامات احلريري رس ع ععامي املنمنمات إذ توجد عدة خمطوطات للمقامات مرفقة بش ع ععرح بواس ع ععطة الص ع ععورة ولكن
تبقى أش ع ععهرها تلك املخطوطات اليت أجنزها الواس ع ععطي لريافق املقامات ويش ع ععرحها ،و "ككل شـ ــري تضـ ــيف الصـ ــورة التي
اعتبرها نوعا من الشري شيئا للنص"(.)31
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تجليات العلوم النطبية في المخنطوطات العربية اإلسالمية؛
"تلخيص كتاب الرحمة في النطب والحكمة لإلحسائي أنمو جا"
Medical Sciences in Arabo-Islamic Manuscripts :
Case Study of “Summary of the Book of Al Rahma fi Al Tibb
Wa Al Hikma” of al-Ahsai.
د .عمر بن عراج (جامعة أيب بكر بلقايد .تلمسان /اجلزائر)
ملخص:
إن احلديث عن الطل ،وحضععوره يف املخطوطات القدمية عند العرب املسععلمني قد مر مبراحلذ أوهلا االعتماد على فلسععفة
علوم اآلخرينذ خاص ع ععة الطل اليوناين ،واملص ع ععري القدمي ،مث علوم ونارب األمم الس ع ععابقة ،مث عص ع ععر التمجةذ فقد قام العلماء
املسععلمون أمثال ابن التلميذ ،وابن القف ،وابن ملكا البغدادي ،وابن سععينا ،وغريهم بتمجة كتل الطل اليوناين ،خاصععة كتل
أبقرال وجالينوس ،مما دعا إىل برو علماء آخرين ألفوا كتبا عنيت بالطلذ نذكر منهم العالمة املهدي بن علي الص ع ع ع ع ععربي يف
القرن التاس ع ععع امليالديذ حني ألف خمطول الرحمة في النطب والحكمة ،والذي قرن الطل بالفلس ع ععفة ،ليعيد من بعده وبعد
عشععرة قرون أبو بكر بن عمر املال احلنفي اإلحسععائي تلخيصععه يف القرن التاسععع عشععر ميالدي ومساه "تلخيص كتاب الرحمة
في النطب والحكمة" ،فكان منهجه يف املخطول وفق منط الكليات الفلس ع ع ع ع ع ععفية اليت قامت على أس ع ع ع ع ع ععاس ع ع ع ع ع ععها النظرة الطبية
اإلسع ع ع ع ععالمية بداية ب علم الطبيعة ،وأصع ع ع ع ععلها من الربودة ،واحلرارة ،والرطل ،واليابد ،ومن ؤة ارتبال هذه األخالل بالعناصع ع ع ع ععر
األخرى ،وما ينجم عنه من يادة يف جسع ع ع ع ع ععم اإلنسع ع ع ع ع ععان ،مث خواص األغذية واألدوية ومنافعها ،وما يصع ع ع ع ع ععلح للبدن يف حالة
الص ععحة ،وعالج األمراض اخلاص ععة بكل عض ععو ،وعالج األمراض العامة املتنقلة يف البدن ،إىل جانل عالج األمراض املعديةذ
وذلك جبانل وصفات وفوائد طبية نافعة للبشرية.
الكلمات المفتاحية :املخطوطات العربية اإلس ع ع ععالمية ،علوم الطل ،اإلحس ع ع ععائي ،املهدي بن علي الص ع ع ععربي ،تلخيص كتاب
الرمحة يف الطل واحلكمة.
Abstract :
Talking about medicine and its presence in the ancient manuscripts of
Muslim Arabs has gone through stages. First, It relied on the philosophy of
the sciences of others, especially Greek and ancient Egyptian. Then the
science and experiences of previous nations, then the age of translation; when
the Arab scientists translated all the ancient books into Arabic. Especially the
most important founders of Greek medicine Abu Qarat and Galenos, .In fact,
Arab Muslim scholars have emerged in this field, and they have written books
and manuscripts that are concerned with medicine. Including the Great
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Scholar Mahdi Ben Ali Sabri in the ninth century AD who When wrote the
manuscripts of “ Al Rahma fi Al Tibb Wa Al Hikma that was summarized
after ten centuries by Abu Bakr bin Omar al-Hanafi al-Ahsai in the nineteenth
century AD and called "Summary of Al Rahma fi Al Tibb Wa Al Hikma”. His
method in the manuscript was according to the style of philosophical colleges
on which the basis of the Islamic medical outlook beginning with the science
of nature originated from cold, heat, wet, and land. In addition to other
elements resulting in increase in the weight of the human body. Furthermore,
the study of the properties and benefits of food and medicine, the physical
health of the body, the treatment of the diseases of each member, the treatment
of general diseases in the body, as well as the treatment of infectious diseases,
as well as useful medical recipes and benefits for mankind.
Key Words: medicine, Arabo-Islamic manuscript, Al Rahma fi Al Tibb Wa
Al Hikma, Abu Bakr bin Omar al-Hanafi al-Ahsai, Al Mahdi Ben Ali Al
Sabri.
مقدمة:
لقد كان للعلماء العرب املس ععلمني إجنا ات عديدة يف خمتلف ميادين املعرفة من رياض ععيات ،وفلك ،وكيمياء ،وفيزياء
ونبات ،وطل ،وكما كان هلم الدور الكبري يف صع ععنع احلضع ععارة اإلنسع ععانية .وي ث دورنا لنبني جهود علمائنا ودورهم من خالل
أمهية إحياء التاث العريب اإلسعالمي يف حتقيق النهضعة العربية امل مولة بتبيان إجنا اهتم ،ومن أهم العلوم اليت عين ا املسعلمونذ
ميدان علم الطل الذي نبع فيه املس ععلمونذ إذ ارتبط هذا األخري بالفلس ععفة ارتباطا كليا ،وتقدم فيه العلماء املس ععلمونذ حيث
جند أن هذا التقدم يعود إىل عاملني رئيس ع ع ععيني مها :اإلس ع ع ععالم ذاته الذي يؤكد على أمهية الطل ،ويفتح الباب أمام البحث يف
األمراض وطرق الوقاية منها ،وعالجها  ،واالسععتفادة من تراث األمم السععابقة يف الفلسععفة ،و الطل ،وسععائر العلومذ كسععياسععة
للدول اإلس ععالمية ،خص ععوص ععا يف العص ععر العباس ععي ،و ليس ععت عمل فردي ،وقد أدت هذه الس ععياس ععة إىل نقل التاث الفلس ععفي
اليوناين مبا فيه الطل ،فاسع ععتفاد منه املسع ععلمون وطوروه وأضع ععافوا إليه اجلديد .ومن بني العلماء العرب املسع ععلمون يف هذا اجملال
جند منهم العالمة أيب بكر بن حممد املال اإلحسائي احلنفي (ت 1270هع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع) الذي أعاد تلخيص كتاب الرمحع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة يف
الطل و احلكمة ملؤلفه مهدي بن علي الصربي (ت 815:هع ع ع ع عع).
من خالل هذه الفرضيات تتضح إشكالية البحثذ وهي:
ما مدى ارتبال العلوم الطبية با لفلسع ععفة عند العلماء املسع ععلمني القدامى؟ .وهل وفق اإلحسع ععائي يف الربط بينهما يف
مؤلفه تلخيص كتاب الرمحة يف الطل واحلكمة؟ ،هذه اإلشكالية نرنا إىل طرح بعض األسرلة منها:
 -ما هي أهم املواضيع املشتكة بني الطل والفلسفة اليت تطرق إليها املؤلف؟
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 ما هي أنواع العلل اليت ذكرها املؤلف يف خمطوطه؟ وهل ذكر العالج املناسل هلذه العلل؟ -1التعريف بمؤلف المخنطوئ:
هو العالمة الش ع ع ع ععيخ أبو بكر بن الش ع ع ع ععيخ حممد بن الش ع ع ع ععيخ عمر بن الش ع ع ع ععيخ حممد بن الش ع ع ع ععيخ عمر املال احلنفي
اإلحسائي.
مولده:
ولد رض ع ع ع ع ععي اهلل عنه مبدينة األحس ع ع ع ع ععاء (مدينة هجر) ي الكوت ،واليت تقع يف اجلزء الش ع ع ع ع ععرقي من اململكة العربية
السعودية يف اليوم الثاين من الربيع الثاين من عام

1198ه()1

نشأته:
تويف والده وهو صغري ،وترىب يف حجر والدته ،وهو حمفوف بعني عناية مواله ،وملحوظ فظه ورعايته إىل أن بلح
س ععن التمييز ،وأجلد عند املعلم ف تقن الكتابة والقراءة ،وأكمل حفظ القرآن عن ظهر قلل ،ومل يتجاو عمره عش ععر س ععنني،
فقد كان ذا حظ وافر من الفهم ،والذكاء ،مث جد واجتهد يف حتصع ع ععيل العلوم النقلية والعقلية على عدة مشع ع ععايخ ذوي كني،
وعلماء جهابذة ميامني من علماء األحسع ع ع ع ع ع ععاء ومن غريهم ،ممن يقدم األحسع ع ع ع ع ع ععاءذ حيث كانت يف ذ لك الوقت حمط رجال
العلماء ،وقبلة للفص ععحاء والبلغاء ومنارا للعلم ،وكلما أظفر ش ععيخنا بش ععيخ متفنن يف العلوم مع اإلتقان اش ععتغل عليه حس ععل
اإلمكان حىت برع يف هذه العلوم وفاق أقرانه ،وغدا من أفاضل علماء عصره.
شيوخه:
لقد تتلمذ الشيخ رمحة اهلل على مجلة كبرية من العلماء ومن أبر هم:
 -1العالمة الشيخ عبد الرمحان الشيخ عمر املال الفالين.
 -2العالمة الشيخ أمحد الشيخ عمر املال احلنفي.
 -3العالمة الشيخ حسني بن حممد بن أيب بكر اإلحسائي احلنفي.
 -4العالمة الشيخ عبد اهلل اجلعفري الطيار الشافعي.
كم أخذ عن علماء احلرمني الشريفني أثناء سفره ألداء مناسك احل ومن أبر هم:
 -1السيد حممد بن السيد أمحد العطرشي املالكي املغريب مث املدين ،املدرس باملسجد النبوي الشريف.
 -2العالمة اجلليل السع ععيد يسع ععمريغين احلنفي املالكي ،واملدرس باملسع ععجد احلرام و تلقى علم األخالق ،واآلداب ،والسع ععلوك
من الفاضل العامل العامل الناسك ،الزاهدذ الشيخ بن أمحد الشهري بالدوسري الشافعي البصري مث املكي.
عمله بالتدريس:
أجا ه ش ع ععيوخه مبا نو هلم روايته وتعلم لديهم دراية من تفس ع ععري ،وحديث ،وأص ع ععول ،وفروع من منقول ومعقول
مما تلقوه عن مش ع ععاحهمذ كما هو مذكور يف أثباهتم كما أذنوا له باإلفتاء والتدريد ،ف تى ،ودرس يف حياة أش ع ععياخه ،وظهرت
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براعته ،وحس ع ع ع ععن تقريره ،ف قبل عليه طالب العلم من كل مكان ينهلون من علمه ،وينتفعون بتبيته وس ع ع ع ععلوكه ،وانتفع به خلق
كثري ،وقد ذكره بعض تالميذه ابنه الشيخ عبد اهلل يف ترمجته له املسماة (بغية السائلني عن ترمجة خا ة املت خرين).

() 2

مكانته:
كان رمحه اهلل عاملا مهابا مطاعا عند العامة واخلاص ععة ووالة األمر ،بلح من الش ععهرة يف عص ععره وبعد عص ععره مقدارا ال
مزيدا عليه .ذا س ع ععياس ع ععة ،وعقل كامل رص ع ععنيذ يث أنه ال يواجه أحدا مبا يكره ،بل عالمة بالرفق و اللني .ص ع ععاحل إيثار و
إنصععاف وعف اف ينصععح الناس ،ووببهم لالئتالف ،وينهاهم عن األمور اليت تؤدي إىل اخلالف ،ذا رمحة وشععفقة ومحية دينية،
يزجر عن األفعال الردية الدينية ،متواض ع ع ع ع ع عععا مع الكبري ،والص ع ع ع ع ع ععغري ،والغين ،والفقري  ،مسحا ،لينا حىت مع أولرك الذين ي تون
إليذائه.
مؤلفاته:
إن ذه املنزلة العلمية من العلم و الفقه يف دين اهلل ،و الزهد ،والورع ،حري ب ن يكون من أص ع ع ع ععحاب التص ع ع ع ععانيف
والتواليف ،وهو كذلك مع ما مر من ش ع ع ععغل وقته يف التعليم واإلرش ع ع ععاد فقد ترك لنا مص ع ع ععنفات كثرية جاو ت التس ع ع عععني ،منها
الكتاب الكبري ،والرسالة الصغرية يف مواضيع شىت تشهد بوماماته وجاللته منها:
 .1إرشاد القاري لصحيح

البخاري)3( .

 .2هداية اعتذي شرح ائل التميذي.
 .3خالصة االكتفاء يف سرية املصطفى و الثالثة اخللفاء.
 .4حادي األنام إىل دار السالم.
 .5عقد اآليل شرح بده األمايل.
 .6روضة النواظر و األلباب بذكر أعيان الصحابة األجناب.
 .7منظومة حتفة الطالب يف الفقه احلنفي.
 .8واهر القالئد على مهمات القواعد (يف القواعد الفقهية).
 .9منهاج الراغل شرح إحتاف الطالب.
وفاته:
تويف ليلة اخلميد ليلة التاسع و العشرين من شهر صفر اخلري سنة 1270ه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع مبكة املكرمة بعد قضاء مناسك
احل  ،وكانت وفاته وقت التذكري يف احلرم الشريف ،وغسله رجل موصوف بالصالحذ وهو من خواصي أصحاب الشيخ امسه
الش ع ع ععيخ ( )4حممود الكردي املكي ،ودفن يف حوطة الش ع ع ععيخ ص ع ع ععاحل الريد .وقد دفن ذه احلوطة مجع من العلماء ،رحم اهلل
املؤلف رمحة واسعة ،وصلى اهلل على خري خلقه سيدنا حممد و على آله وصحبه وسلم.
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 -2الدراسة الوصفية للمخنطوئ:
 -1-2إثبات عنوان المخنطوئ:
جاء يف بداية املخطول اإلشارة إىل عنوانه" :تلخيص كتاب الرحمة في النطب والحكمة" ،وهو من وضع املؤلف،
ألننا جند ذكرا للعنوان يف اللوحة األوىل من املخطول بلس ع ععان املؤلف نفس ع ععه حيث يقول ..." :وبعد فهذه نبذة يسـ ــيرة فيما
يتعلق بعلم النطب لخص ـ ـ ـ ـ ــتها من كتاب الرحمة والحكمة المنس ـ ـ ـ ـ ــوب إلى اإلمام جمال الديني المهدي ابن إبراهيم
اليمني ،قص ــدت بذلك نفع نفس ــي )5( ."...وهو العنوان الذي ورد يف فهارس مكتبة جامعة امللك س عععود ،وباقي املكتبات
اليت احتوت على النسخ اخلطية األخرى.
 -2-2إثبات صحة نسبة المخنطوئ إلى صاحبه:
ورد اسم املؤلف واضحا يف املخطول يف لوحته األوىل ،كما أن مجيع الفهارس اليت اطلعنا عليها ،و اليت فهرست له،
تثبت أن املخطول هو من ت ليف الشيخ أيب بكر ابنه حممد احلنفع ع ع ع ع ع ع ع ع ععي اإلحسائي ،كما مل يرد اسم املؤلف آخر للمخطول،
وهذا ما إن دل على شيء إمنا يدل على أن املخطول هو للمؤلف نفسه.
 -3-2تاريخ تأليف المخنطوئ:
يظهر ذلك جليا يف آخره حينما قال":قال ملخص ــه أس ــكن ال روحه الفردوس اـعلى الش ــيخ أبو بكر المال.
هذا ما أردت تلخيصــه من كتاب الرحمة في النطب والحكمة .وال أعلم .وصــلى ال على ســيدنا محمد و على آله و
صحبه أجمعين .وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الفرا من نسخه نهار سبعة عشر شوال سنة ألف وثالثمائة و اثنتين و عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرين 1322
ه" (.)6
 -4-2وصف النسخ ومكان الحفظ:
وقفت على نس ع ععختني للمخطول النس ع ععخة األوىل وهي النس ع ععخة األص ع ععلية ،وهي دط املؤلف و ال توجد فيها داللة
على مكان وجودها ،محلتها مباشع ععرة من الشع ععبكة( .)7أما النسع ععخة الثانية فهي موجودة يف مكتبة جامعة امللك سع عععود بقس ع ععم
املخطوطات حتت رقم .80
أ/وصف النسخة اـولى اـصلية:
هي نس ع ععخة مكتوبة باخلط املش ع ععرقي اجلميل ،وهي دط مؤلفها ،بدأها باحلمد هلل والص ع ععالة والس ع ععالم على نبينا حممد
صعلى اهلل عليه وسعلم .كتل الشعرح باألسعود ،واألبواب وأنواع األمراض ،وأنواع األدوية باألمحر .أما بالنسعبة ملسعطرة املخطول
يبلح عدد األس ع ععطر يف كل ص ع ععفحة  24س ع ععطر .متوس ع ععط عدد الكلمات يف الس ع ععطر بني  10و 11كلمة ،عدد لوحاهتا 36
لوحة.
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ب/وصف النسخة الثانية المنقولة عن اـصلية:
هي نسع ععخة مكتوبة عن النسع ععخة األصع ععلية ،ويظهر ذلك جليا يف ذكر اسع ععم الناس ع عخ يف آخر املخطول ،امسه :وهو
عبد اهلل بن إبراهيم الربيعي ،وس ع ع ع ععنة النس ع ع ع ععخ اليت كانت يف 1325ه ،كتبت هي أيض ع ع ع ععا باحلرب األس ع ع ع ععود كما كتبت عنوانني
األبواب ،وأنواع اإلمراض ،وأنواع األدوية باحلرب األمحر .أما بالنس ععبة ملس ععطرة النس ععخةذ يبلح عدد األس ععطر يف كل ص ععفحة 20
إىل  24س ععطرا .مقاس ععها ( 17×24س ععم ) ،متوس ععط عدد الكلمات يف الس ععطر  11-10كلمة ،كذلك عدد لوحاهتا 24
لوحة.
 -5-2الهامش و التعقبية:
اهلامش موجود يف بعض الص ععفحات ،وهو عبارة عن ش ععروح وإض ععافات ،أو تص ععحيح لبعض ما ورد يف املنت ،وهو
بنفد خط املخطول ،وأحيانا بغريه يف النسع ع ع ع ع ع ععختني ،أما التعقي بة فهي موجودة تقريبا يف ظهر كل لوحة ،اعتمد املؤلف على
القرآن ،والسنة النبوية ،وكالم الصحابة والتابعني.
 -6-2مصادر المخنطوئ:
اعتمد املؤلف يف خمطوطه على مص ع ع ع ع ع ععادر متعددة أوهلا القرآن الكرمي و الس ع ع ع ع ع ععنة النبوية الش ع ع ع ع ع ع عريفة ،و التاث العريب
اإلسالمي و الفارسي و اهلندي و اليوناين و اإلفريقي كما استشهد بكالم بعض األطباء ك بقرال وغريهم.
 -7-2بداية المخنطوئ و نهايته:
يبدأ المخنطوئ هكذا" :الحمد ل خالق الموجودات باـمثال ،المنزه في الذات والص ـ ـ ـ ــفات عن اـش ـ ـ ـ ــباه
واـمثال ،المتعالي عن اـضـ ــداد واـنداد ،فال شـ ــريك له في جميع اـفعال ،وأشـ ــهد أن ال إله إال ال الواحد الكبير
المتعال ،وأش ـ ــهد أن س ـ ــيدنا محمدا عبده ورس ـ ــوله المنطبو على أجمل اـخالن ،وأكمل اـحوال ،ص ـ ــلى ال عليه
وعلى آله و أصــحابه صــالة وســالما دائمين ما تعاقبت اـيام ،وبعد :فهذه نبذة يســرة فيما يتعلق بعلم النطب لخصــتها
من كتاب الرحمة في النطـ ـ ـ ـ ـــ ــب والحكمة المنسوب إلى اإلمام جمال الدين محمد المهدي ابن إبراهيم اليمنى رحمة
ال

تعالى)8( "...

أما هنايته فهي كالتايل " :قال ملخص ــه أس ــكن ال روحه الفردوس اـعلى الش ــيخ أبو بكر المال؛ هذا ما أوردت
تلخيص ـ ـ ـ ـ ــه من كتاب الرحمة في النطب والحكمة ،و ال أعلم ،وص ـ ـ ـ ـ ــلى ال على نبينا محمد ،و على آله وص ـ ـ ـ ـ ــحبه
أجمعين .وقع الفرا من نسخه نهار سبعة عشر شوال سنة ألف و ثالثمائة واثنين وعشرين  17شوال 1322

ه")9(.

 -8-2منهج العمل في المخنطوئ:
قد استعنت باملنه الوصفي ألنه يتالءم مع هذا النوع من البحوث.
 -9-2محتوى المخنطوئ:
تضمن املخطول مخسة أبوابذ كل باب وتوي على عدد من الفصول جاءت كالتايل:

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -06أفريل -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

124

الباب اـول في :يف علم الطبيعة وما خلق اهلل فيها من الربودة و احلرارة ،وما تولد عنها من يبوسة ،ورطوبة ،واملاء ،والنار
وفيه الفصول اآلتية:
 -1فصل في اـخالئ اـربعة:

*

أوال :خلط الصفراءذ وهو حار ،يابد ،ومسكنه من اإلنسان املرارة.
الثاني :خلط الدمذ وهو حار ،رطل ،ومسكنه من اإلنسان الكبد.
الثالث :خلط البلغمذ وهو بارد ،رطل ،ومسكنه من اإلنسان الرئة.
الرابع :خلط السوداءذ وهو يابد ،ومسكنه من اإلنسان

الطحال)10( .

 -2فصـ ــل في اـمزجة وما ينقس ع ععم منه من الطبيعي ،و بدوره ينقس ع ععم إىل الص ع ععفراوي ،والدموي ،والبلغمي ،والس ع ععوداوي،
واملعتدل.
 -3فصــ ــل في معرفة الغذاء المتصــ ــرف في اإلنسـ ـ ــان ،وما ينت عنه من ثبات الروح يف اجلس ع ع ععد ،ومنه ص ع ع ععالح البدن،
وفساده وكل ذلك نتيجة يادة خلط الصفراء ،و يادة خلط الدم ،و يادة البلغم ،و يادة خلط السوداء.
الباب الثاني :يف طبائع األغذية ،واألدوية ومنافعها ( )11وفيه الفصول التالية:
فصل في اـغذية الحبوب :واألر  ،و الذرة ،والشعري ،والدخن ،والعدس ،واللوبيا ،األقطن ،احلمص ،اللو  ،السمسم.
اـلبان :وفيها ل البقر ،ل املعز ،ل اإلبل ،اجل  ،الزبد.
اللحوم :وفيها حلم الض ن ،حلم املعز ،حلم البقر ،حلم اإلبل ،حلم الطيور ،والسمك ،والبيض.
الفواكه و فيها  :الفانيذ ،وقصل السكر ،العنل ،الزبيل ،التمر ،املو  ،الرمان ،السفرجل ،اخلوخ ،القتاء ،البطيخ ،الفجل.
فصــ ــل في اـدوية :وهي ما يعاجل به األمراضذ وفيها العس ع ع ععل( )12والثوم ،واحلبة الس ع ع ععوداء ،الص ع ع ععرب ،حل الرش ع ع ععاد ،الفلفل،
الزجنبيل ،اخلل ،الس ععليط( ، )13احللبة ،املص ععطكى ،الكندر ،القرنفل ،بزر قطمه ،ملح الطعام ،اهللي األص ععفر ،اهللي الكابلي،
اهللي األسع ععود ،السع ععنا ،السع ععهالت ،الفصع ععد واحلجامة ( ،)14صع ععفة معجون ،صع ععفة سع ععفوف ،مرهم للجروح والقروح الصع ععاحلة
والفاسدة.
الباب الثالث :فيما يص ع ع ععلح للبدن يف حال الص ع ع ععحة( )15وفيه قال" :أعلم أن هذا الباب أهم أبواب النطب ـن االحتماء
في حال الص ـ ــحة خير من ش ـ ــرب اـدوية في المرق .والنطب ينقس ـ ــم إلى قس ـ ــمين أحدهما حفظ الص ـ ــحة موجودة
وموضعه في هذا الباب ،والثاني رد منحة مفقودة  ...أما فيما يخص حفظ صحة البدن جملة في عشرة أشياء؛ وهي:
اـكل ،والش ـ ــرب ،والحركة ،والس ـ ــكون ،والنوم ،واليقظة ،والجما  ،واالهوية ،والعوارق النفس ـ ــانية ،والعاش ـ ــر تدبير
البدن الصحيح".
الباب الرابع في عالج اـمراق :اخلاصة بكل عضوذ وخمصوص

وفيه)16( :

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -06أفريل -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

125

خفة الرأس :وعالجه أن يؤخذ عسل منزوع الرغوة ،ومسن منقص ،وحالب أجزاء سواء ،وجيعل اجلميع على نار لينة ،وورك
حتريكا جيدا ،ويؤخذ كل ليلة.
الكلف :العالج إذا كان يابس ععاذ يس ععحق له ورق احلنا مع الثوم املش ععوي على رماد حار ،ويعجنها بعس ععل ،ويض ععمد به مجيع
املوضع ،وإن كان متقرحا فيسحق له احلناء مع البصل املشوي على رمادها.
الصــدا  :حيث قال فيهذ وهو ض عربان يف الصععدغني ،أو ورامها يف نصععف الرأس ،ويسععمى الشععقيقة ،ومجيع الصععداع والشععقيقة
ينفع فيه األفيون ،والزعفران مسحقوين دل ماء ورد ،يطلي به األصداع ،ويوقدان عن استطاع فونه يربأ إن شاء اهلل.
وجع اـ ن :ويف عالجها أشععار إىل أن ي خذ سععليط ،ويطرح فيه ثوم ،وفلفل ،ومصععطكى ،وقرنفل ،ويغلي على نار لينة حىت
يزيد بدا ابيضا ،مث ينزل و يقطر منه يف األذن من الليل على

الصبح ()17

أوجا العين :وقسع ععمها إىل مخسع ععة أوجاع ،لكل قسع ععم دوائه .القس ــم اـول :حمرة العين ،وعالجها أن ميرس ر هندي يف
ماء قليل يقطر يف العني ،ويطلي به على األجفان ،ومجيع الوجه.
القس ـ ــم الثاني :الرمد؛ وعالجه أن يطلي على األجفان الل البيض ،أو ماء الص ع ع ععرب األخض ع ع ععر ،جيعل ض ع ع ععماداً يف قطنة مث
يسكن يف بيت مظلم ،و وت عن العبث باليد.
القســم الثالث :البياق ،الذي يف العيننيذ وهو ماء أبيض ينزل من الدماغ يغشععى الناظر بشععدة بيضععا سععببه يادة خلط بارد
رطل .العالج فيه أما القدح أمره إىل األطباء املاهرين ،وأما استعمال هذا الكحال فونه نافع جمرب يؤخذ قوتيا يوضح ويطبخ
يف ماء الليمون سبع مرات كل مرة يشرب غمره.
القسـم الرابع  :الغشععي يف العننيذ وهو الذي ال يرى صععاحبه شععيرا عند هجوم الليل حىت ميضععي ربع الليل وحنوه ،سععبل ذلك
خط سع ع ع ع ع ع ععوداوي .العالج؛ يؤخذ كبد املعز وجيعل على محرة النار ،فوذا بدت يؤخذ الزبد على طريف امليل ،ويذر عليه فلفل
مسحوق ،مث يتك إىل وقت النوم بالليل ،ويكتحل بكحل طرف يف عني ،مث يرقد.
القســم الخامس :ضــعف البصــرذ وهو الذي ال يرى اإلنسععان منه األشععياء الدقيقةذ كالشعععرة ،والذرة ،وال يهتدي أن يدخل
اخليط يف ثقل اإلبرة الصععغرية ،وحنو ذلك ،والسععبل يف ذلك كله إما كرب السععن ،وإما كثرة النظر إىل األشععياء الدقيقةذ كودامة
قراءة الكتل ،ونقش اآلالت الرفيعة ،وحنو ذلك .العالج؛ أن يسع ع ع ع ع ع ععتعمل الكحل املتقدم يف تدبري العني يف حال الصع ع ع ع ع ع ععحة،
وجيتنل املطاعم الغليظةذ كالفطري ،واحلبوب النيرة ،واملقلوة ،واملطبوخةذ كاهلريس ع ع ععة ،واملطاعم الثقيلة الس ع ع ععوداويةذ كلحم البقر،
والدخن ،والعدس ،والباذجنان ،واللوبيا ،وحن و ذلك،ذ والرطوبات احلامض ع ع ع ع ع ع ععة كالرايل املنزوع ،واخلل ،والرمان احلامض ،وحنو
ذلك ،واألشياء احلارة كالبصل ،والثوم ،والفلفل ،والزجنبيل ،وحنو ذلكذ كاحلوت املزمن املاحل وحنوه ،والنظرة إىل اخلضرة ،واملاء
اجلاري ،والصورة احلسنة اعبوبة تزيد يف جوهر البصر ،وإذا غم اإلنسان وجهه وفتح عينيه يف ماء بارد بعد صالة الصبح اد
يف ضوء

بصره)18( .
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الزكام :وعالجه بالتلغم ،وسع ععد األذنني بقطنتني ،واإلنكباس على دخان املائعة أال أن ينض ع ع الزكام ،وعالمة نضع ععاجهذ غلط
النخام ،واملخال ،ويؤخذ خبز نقي ،وحلم الكبش احلويل ،واحللوى ،فون ذلك نافع جيد جمرب.
الرعاف :وعالجه بتقطري الكحل ،أو ماء ورد يف األنف.
وجع الضرس :وعالجه بسحق فلفل ،ومث جيمعان بلباب مخري احلنطة حارا ،و يضمد به الضرس ،وما حوهلا من األمل.
نود اـسنان :إذا نادت األسنان ،و تآكلت أو تقشت ،أو كان هلا دم سائل يف كل حني بغري سبل فاصل لك كل رطوبة
فاسدة هنالك العالج يدق العفص ،وؤرة الورد ،وؤرة الطرف ،ويعجن دل حار ،و يضمد به أصول األسنان ،فوهنا يشدها.
صــفرة اـســنان  :ي خذ امللح ،وفحم ،وس ععكر ،ويس ععحق اجلميع ويعجن بعس ععل ،و يذلك ا األس ععنان فونه يص ععفيها ،ويطيل
النكهة.
نفخ الفم :ويس ععمى حرق النار ،وعال جه ب ن يؤخذ الثوم ،والقرنفل ،يس ععحقان س ععحقا ناعما ،ويعجنان بعس ععل ،ويس ععتعمالن
أكال عند النوم.
لجة الصوت :و عالجها الزجنبيل املر مع العسل أكال ،و اجتناب احلوامض واأللبان.
السـ ــعال :وعالجهذ أن يؤخذ رطل عس ع ععل ،وجيعل على نار لينة ،و يطرح فيه درهم كندر( ،)19ودرهم مص ع ععطكى( ،)20وورك
حىت يذوب الكندر( )21واملص ععطكى ،ويض ععاف احلبة الس ععوداء مقلوة ،وحلبة مقلوة ،و جنبيل يابد ،وفلفل من كل واحد درهم
مدقوق ،ويستعمل على الريق ،وعند النوم و عند هيجان السعال ،وفيه نفث الدم وسعال الصبيان واألطفال
وجع الفؤاد :هو الذي ود ك ن من ميرس قلبهذ العالج أن يدق السكر ،مع قليل قرنفل ،ويشرب يف حليل غنم بكرة.
القولونج )22( :هو ريح يابس ععة منعقدة ،نع البخارات أن نري يف اجلوف ،واألمعاء وتكل اإلنس ععان عند هيجاهنا ،عالجها
أكل الصرب األخضر على الريق.
النطحال :وعالجه أن ي خذ أطراف الطرفاء ،ويغم دل حار ،ويغلى على النار ،مث يصفي ،ويشرب على الريق سبعة أيام.
االستسقاء  :هو أن يورم مجيع البدنذ وهو على ثالثة أنواع احدمها يسمى اللحمي ،و الثاين يسمى الطبلي ،والثالث يسمى
الزقي .وعالمته ورم عظيم ،ويكون البطن كالزق املنفوخ ،مع رقة اجللد .وعالجه تنقيع الكزبرة()23يف اخلل يوما وليلة ،وتصفى
وتش ع ععرب على الريق ،ويطلي البدن بالكزبرة مع اخلل ،ويتغذى باملزورات ثالثة أيام ،مث يس ع ععهل مبس ع ععهل البلغم ،مث يس ع ععتعمل
الثوم ،والعسل على الريق ،ويتغذى دبز مخرية احلنطة الناعم ومرق الفراراي  )24( ،وحلمها فونه نافع جمرب.
إطالن البنطن :س ع ع ععببه حرارة يف اجلوف ،فون كان معها رطوبة كان خارج أبيض ،و عالجه أن ميرس خوخ الذرة يف خل حار
وائل حامض منزوع حىت يص ع ععري كاحلنا ،مث يطلع على النار ،وورك حىت يس ع ععخن اجلميع ،وحلط بعض ع ععه يف بعض ،مث يشع ع عربه
حار ملدة ثالثة

أيام)25( .

الزحير  :وهو أن يتنزل اإلنس ععان لقض ععاء احلاجة كل س ععاعة ،و يزحر حريا عظيما ،وال ينزل له إال يسع عريا كاملخاطة ،والعالج
أن جيعل حساء من احلنطة ،و احللبة بل البقر ،و مسن ويشربه حارا.
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الديدان :منها كبار طوال ،وهي مضع ع ععرة ومنها حل القرع ،وهي أقل ضع ع ععرر ،وعالجه أخذ مخسع ع ععة دراهم ص ع ع عرب سع ع ععقطري،
ومخسة دراهم حل رشاد دقيق ناعما ،و يعجن بعسل على الريق فونه يقتلها و

حرجها)26( .

س ــلس البول  :هو أن حرج البول بغري اختيار ،وقبل أن جيتمع يف املثانة .سع ععببه اسع ععتخاء فيها .العالج يقنع احلمص يف اخلل
ثالثة أيام ،و ي كله ،ويشرب اخلل ،فونه نافع جيد جمرب.
حصر البول  :هو أن يزحر اإلنسان مع شدة وقت البول ،وشدة احلرقة ،والوجع ،وال يقطر إال يسريا ،مع املشقة ،وعالجه إذ
كان يابد يف املثانة ،وكان القاطر أبيض بغري دمذ أن ي كل احلس ع ع ع ععاء املعمول من دقيق احلنطة ،واحللبة ،والس ع ع ع ععكر ،وإن كان
اليبد مع حرارة كان القاطر دما أمحرا خمتلطا ،والعالج شرب القرع مع السكر ،وشرب الل مع السكر.
الحصــاة :وهو شععدة عظيمة يف القضععيل ،نع البول أن حرج رأسععا ،وعالجها ،أن يؤخذ مخسععة أجزاء من لل حل القثاء،
ومخسة أجزاء من لل حل البطيخ ،وجزء من حل الرشاد ،وجزء صرب سقطري ،ومثل اجلميع سكر أبيض ،و ي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عدق
ويسف على الريق فونه يفتت احلصاة.
خروج المقعدة :بس ع ععبل اس ع ععتخاء يف عروقها ،العالجذ حترق حلية تيد ،وي خذ رمادها ،ويض ع ععاف إليه دقيق العفص ،ودقيق
ؤرة الطرفاء أجزاء ،و وشى به املقعدة مرارا ،ويعجن دل ويشرب اخلل.
البواسـ ــير :منها الس ع ععيالة ،ومنها اجلامدة ،فعالج الس ع ععائلة يض ع ععمد على املوض ع ععع ثوم وملح مدقوقني معجونني بقليل عس ع ععل،
ويس ع ع ع ع ععتعمل أكل الثوم والعس ع ع ع ع ععل على الريق ،فونه يقطعها .وعالج اجلامدة قطعها ،وهذا أخطر و أمره األطباء املاهرين ،وإذا
عجن الثوم والفلفل والزجنبيل بالعسل ،واستعمل أكال و ضمادا قطع البواسري السيالة واجلامدة ،واهلل أعلم.
عرن النســا :وهو أن حذر من العانة إىل القدم ،سععببه يادة برودة ويبد العالج ،كان الرسععول صععلى اهلل عليه وسععلم يصععف
ذلك آنية كبش عريب ال ص ع ععغري ،وال كبري ،تذاب ،ويش ع ععرب منها العليل ثالثة أيام ،فوذا اجتمع معها الس ع ععمن ،والعس ع ععل كان
أبلح ،واهلل

أعلم)27( .

داء الفيل :العالج حتجم السع ع ععاقان عن جانل ،وتطلى باملتتك ( )28واخلل ،ويشع ع ععرب اخلل ،والعسع ع ععل ،ويتغذى ما ،وننل
األغذية الثقيلة والغليظة.
الداحس :وهو أن يورم أحد األص ع ععابع من أص ع ععلها إىل الظفر ،العالج جيعل على رأس األص ع ععبع حبة ليم يوما وليلة ،مث يغمد
بدقيق عفص معجون دل ،ويضع األصبع يف ماء باردذ فونه نافع واهلل أعلم.
اللباب الخامس :في عالج اـمراق العامة المتنقلة في البدن .وهي كثرية ذكر منها أعظمها ال حص ع ع ع ع ع عرا ،وتنقسع ع ع ع ع ععم إىل
أربعة أقسام.

()29

اـول :حمى الغب :وهي اليت تغيل يوما ،و تنوب يوما ،عالجها أن يش ع ع ع ع ععرب ماء الليم ،والس ع ع ع ع ععكر على الريق ثالثة أيام،
ويتقي .
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الثاني :حمى الورد :وهي تنوب كعل يوم ،سع ع ع ع ع ع ععببهعا يعادة خلط دموي ،العالج يشع ع ع ع ع ع ععرب اخلعل كعل يوم على الريق ،ويع كعل
املزروعات لثالثة أيام فونه يربا إن شاء اهلل.
الثالث :الحمى المنطبقة :وهي اليت تكون داخل اجلوف ،ويكون ظاهر البدن ثقيال مرتض ععخا بس ععخونة قليلة ،وعالجهاذ إذا
حدث ابتدابها أن يتقي كل يوم باخلل والعسل ،ويستعمل سويق الذرة مع السكر غذاء ،وان احتاج إىل يارة كان لباب مخري
احلنطة ،ومرق الفراري فون هذا نافع جمرب.
الرابع :حمى الربع :وهي اليت تنوب يوما ،وتغيل يومني ،وتبدأ بس ع ع ع ععخونة لينة تزداد قليال حىت تش ع ع ع ععتد احلرارة ،وعالجها أن
جيلل ل البقر على مسن منقص ،وعسل منزوع الرغوة ،و يشرب حتت الضرع.
الغشوان و السومة :وهو أن ( )30اإلنسان إذا قام من جملسه غشي عليه بصره فلمه ،ويقع يف رأسه سومة حىت يكاد يسقط،
أو يسقط .عالجه يستعمل ماء الليم مع السكر كل يوم على الريق ،ويتقي حىت حرج اخللط الرديء.
الماليخوليا  :وهو نوعانذ ص ععفراوي ،وس ععوداوي .فالص ععفراوي عالمته كثرة الكالم ،واهلذيان مبا ال يش عععر ،واإلقدام على الناس
بشر .سببه نقصان جوهر دماغه .وعالجهذ أن ميسك صاحبه يف بيت حيث من اهلوى ،وجيتلل له الراحة والسكون ،وجيعل
على دماغه ومجيع بدنه كثري من بد البقر .أما السععوداوي فعالمة صععاحبه أن يكون كاخلائف ،ويكون فيه الصععمت بنفسععه
يف املواضع ع ععع املهجورة ،واملقابر ،وحنو ذلك ،ورمبا صع ع ععرخ كاملفجوع ،عالجه؛ أن يسع ع ععكن صع ع ععاحبه موضع ع ععع مرتفعا كالغرفة كثري
الضوء ،واهلوى ،ووضر عنده الروائح الطيبة ،واملطاعم الدمسةذ كخبز احلنطة ،والسمن ،واللحم السمني مع اجتالب له الفرح
و السرور.
الصــ ـ ــر  :وعالجه أن ميسع ع ع ع ععكه يف بيت صع ع ع ع ععني من اهلوى ،ويدهن دماغه ومجيع بدنه بالزيت ،ويطعم املطاعم احلارة الرطبة
الدمسة حىت يربه إن شاء اهلل.
العش ــق :هو أن يس ععتحس ععن اإلنس ععان ص ععورة حس ععنة ،مث ال يتص ععل ا ،ويتولد منه وله عظيم ،وهيمان يف عقل لكثرة الش ععوق
إليها ،والعالج ال شععيء كالوصععال على احلالل ،وإذا حصععلت الصععورة بعينها كان هو الغرض ،وشععفاء العلة ،وإال فليؤث إليه
بصععورة حسععنة غري املعشععوقة ،مث جيمع بينهما على احلالل ،وحتبل إليه تلك الصععورة حىت يتصععل عبتها ،وتكون هي شععفاءه،
وإال فليشتغل بقراءة كتاب من كتل النحو ،أو الفرائض ،و ليلهو عما كان فيه.
الس ــكتة :هو أن مينع اإلنس ععان عن احلركة والكالم ،ويس ععكت فيص ععري كامليت ،وعالجه؛ بدهن بدنه مجيعه بالزيت املغلي فيه
الثوم واملصطكى ،ويعرك عركا شديدا حىت يتشرب بالدهن ،و يغسل يبدنه ،وبطنه ،ورجليه باملاء احلار.
البرص :عالجه؛ ب ن يؤخذ البصععل الكبار املشععوي على رماد حار ،ويعصععر مائه ،ويعجن فيه دقيق حل الفجل ،ويطلى به
املوضع مجيعه طالء كل يوم حىت يربه إىل سبعة أيام.
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الجذام  :عالمته ة الصوت مع الغنة ،وتآكل أطرف األنف ،و حنول حلم األصابع ،ويبد الطبيعة ،وعالجه باستفراغ خلط
السوداء ،مث يستعمل هذا املعجون وهو عسل منزوع الرغوة ،ومسن البقر منقص ،وثوم ،وصرب قسطري يسحق سحقان ناعما،
مث يعجنهما بالسمن والعسل ،ويستعمل كل يوم على الريق ،وعند النوم.
الجرب :وعالجه ذ ب ن تؤخذ مسن منقص يطرح يف ثالثة دراهم ،و درمهني كربيت على قدر الس ع ع ع ع ععمن ،ويش ع ع ع ع ععرب على الريق
و يطلي به البدن ،والغذاء حليل البقر على السمن املنقص ،والعسل املنزوع الرغوة كما مر يف اجلذام.
الحزاز :وعالجهذ أن وك بدنه بقطعة ملح حىت يذم ي ،مث يطلي برماد الغنم املعجون بقطران ،و يسع ع ع ععتعمل شع ع ع ععرب احلليل
و السمن و العسل املذكور يف اجلرب.
اـورام الرخوة أو الدمامل( : )31أصععل اجلميع دم فاسععد حمتقن حتت اجلرب ،وعالجه أن ينفع بزر قطنه يف حل حاد سععاعة،
مث يطلي به مجيع موضع الورم.
الجروي :وعالجها ب خذ ورق اجلو  ،ويدق ناعما بغري ماء ،ووشع ع ع ع ع ععى بدم اجلرح ،فونه يتقطع لوقته من سع ع ع ع ع ععاعته ،وهو عرق
حيث له حركة مؤدية حتت اجللد ،وعالجه أن ي كل درهم صرب على الريق ،ويلعق بعسل ثالثة أيام ،فوذا خرج يربط يف شيء
كوبرة صغرية من حديد و الرصاص األسود.
حرن النار( :)32يطلي على الفور دل وحثري مسن ،فونه حف الورم ،ويسكن الوجع إن شاء اهلل.
عضة الكالب :وعالجه كي ما حوهلا بالنار ،مث يغمد بثوم وملح مدقوقتني معجونتني بعسل فونه مينع السم.
السموم :قال أبقرال( )33فيها ب ن الثوم شفاء للناس من السموم.
لد اـفاعي و الحيّاة :وعالجهاذ أن حتجم على اللدغة ،أو وجر عليها بالنار ،مث يربط ديط دون اللسعععة ،ويضععمده بثوم

وملح مث يشرب ماء الليم.

وجع الظهر و المفاصـ ــل  :يؤخذ جزء حلتيت ،وجزء حبة الس ع ععوداء ،ويدقهما مث جيمعهما بعس ع ععل منزوع الرغوة ،ويس ع ععتعمل
على الريق ،وعند النوم.
يبس الركب و المفاصـ ــل :وعالجه ب ن يؤخذ لل ص ع ععرب و حل الكميار ،واحللبة وتعجن بزيت أو س ع ععليط ،ويطرح يف ثوم،
وملح مث يدهن موضع

األمل)34( .

فصل في كر أربع صفات من اـصول.
الصع ع ع ععفة األوىل :يقطع مجيع العلل الصع ع ع ععفراوية ،والصع ع ع ععفة الثانية لقطع مجيع العلل اللعمية ،والصع ع ع ععفة الثالثة :تقطع مجيع العلل
الدموية ،أما الرابعة لقطع مجيع العلل السوداوي.
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خاتمة:
ويف ختام يبدوا واهلل تعاىل أعلم أن هذا املخطول يف غاية األمهية ملا وويه من فواعد طبية راق ية ورائعة يسع ع ع ع ع ع ععتفيد
منها اإلنس ععان ،ويعاجل نفس ععه بنفس ععه ،فاملرء طبيل نفس ععه كما يقال ،و ال ب س على اإلنس ععان أن يس ععتخدم بعض العالجات
الطبيعية األولية قبل اللجوء إىل املستشفيات كل حني و استعمال األدوية الكيماوية.
كما أوص ع ععى يف اخلتام أيض ع ععا بض ع ععرورة حتقيق هذا املخطول من طرف الباحثني أو إخراجه وطبعه ملا فيه من الفوائد
الطبية ،واليت مجعت بني احلكمة والطل ،وكونه قيمة علمية ،وش ع ع ع ع ع ععاهد تارحي على تطور العلوم عند املس ع ع ع ع ع ععلمني يف عص ع ع ع ع ع ععر
املؤلف.
مالحق البحث:
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اللوحة اـولى واـخيرة من النسخة اـصلية.
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اللوحة اـولى واـخيرة من النسخة الثانية.
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قائمة الهوامش:
 -1أبو بكر ابن الشععيخ حممد املال اإلحسععائي  ،منهاج الراغل اىل إحتاف الطالل ،حتقيق وي بن الشععيخ حممد بن أيب بكر
املال ،لبنان ،دار الكتاب العلمي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة ،طبعة ،2013 ،ص.09
 -2أبو بكر ابن الشيخ حممد املال اإلحسائي  ،منهاج الراغل اليت احتاف الطالل ،ص .11
 -3أبو بكر ابن الش ععيخ حممد املال اإلحس ععائي ،هداية اعتذي ش ععرح ائل التميذي ،حتقيق س ععحي بن الش ععيخ حممد بن أيب
بكر املال،بريوت ،دار الكتل العلمية،ج ،01طبعة ،2015 :ص.42
 -4أبو بكر ابن الش ع ع ع ععيخ اإلحس ع ع ع ععائي ،واهد القالئد على مهمات القواعد ،حتقيق وي بن حممد بن أيب بكر املال ،بريوت،
دار الكتل العلمية ،الطبعة الثانية ،2013 :ص .20
 -5أيب بكر ابن حممد املال احلنفي اإلحس ع ععائي ،تلخيص كتاب الرمحة يف الطل و احلكمة ،خمطول رقم  ،80جامعة امللك
سعود ،مكتبة اجلامعة ،قس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععم املخطوطات ،النسخة األصلية ،اللوحة رقم .01
 -6أيب بكر املال اإلحسائي ،املخطول السابق ،لوحة رقم.36 :
 -7ل ع عل ع عم ع عزي ع ع ععد ي ع عن ع عظع ععر www.upload.wikipedia.org/wikisource/or/7/73/4:ت ع ع ععاريع ععخ اإلطع ععالع
 2018/12/24الساعة .22:48
 -8أيب بكر املال اإلحسائي ،املخطول السابق ،النسخة األصلية ،اللوحة رقم .01
 -9أيب بكر املال اإلحسائي ،املخطول السابق ،النسخة األصلية ،اللوحة رقم  36واألخرية.
 -تس ع ععمى هذه األخالل "بنات األركان" بس ع ععبل وجود عالقة بني األخالل والعناص ع ععر يوافق الص ع ععفراء وهي حارة وجافة،
ويوافق اهلواء الدم وهو حار ورطل ،ويوافق املاء البلغم وهو بارد رطل ،ويوافق التاب الس ع ععوداء وهي باردة وجافة ،إذا كونت
هذه األخالل األربعة مزجيا متوا نا حتص ععل الص ععحة ،وإذا اض ععطرب املزي كما أو نوعا وص ععل املرض( .مانفرد أوملان ،ترمجة
سامر عبد اعسن األيويب  ،النطب اإلسالمي  ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل ،2011:ص .)50
 -10اللوحة رقم  03من املخطول ،النسخة األصلية.
 -11اللوحة رقم  05من املخطول ،النسخة األصلية.
 -12قال يف العسععل :هو سععيد األدويةذ قال اهلل تعاىل" :فيه شععفاء للناس"-سععورة النحل ،اآلية  ،-69وقال صععلى اهلل عليه
و س ععلم" :عليكم بالس ععنا و الس ععنون ففيهما ش ععفاء عن كل داء إال الس ععام" رواه ابن ماجة يف س ععننه ،حديث رقم (، )3457
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واحلاكم يف املستدرك حتت رقم ( ، )7442والطرباين يف "مسند الشاميني" حتت رقم ( ، )14وأبو نعيم يف "الطل النبوي"
حتت رقم ( )177وصععححه األلباين يف " سععلسععلة األحاديث الصععحيحة" حتت رقم ( .)7442و السععنون هو العسععل وهو
حار يابد يقطع البلغم ،ويذهل الرطوبات الرديرة من اجلسع ع ع ع ع ع ععد فوذا نزعت رغوته حار حارا رطبا يقطع العلل( .اللوحة رقم
 10من املخطول).
 -13السليط وهو الزيت.
 -14اللوحة رقم  10من املخطول ،النسخة األصلية.
 -15اللوحة رقم  14من املخطول ،النسخة األصلية.
 -16الوحة رقم  20من املخطول ،النسخة األصلية.
 -17اللوحة رقم  21من املخطول ،النسخة األصلية.
 -18اللوحة رقم  23من املخطول ،النسخة األصلية
 -19الكندر أو ش ععجرة اللبانذ هو نوع من النباتات اليت يس ععتخرج منها ص ععمح الش ععجر ،أو اللبان الذي ميكن مض ععغه ،كما
يسععتخدم كبخور بسععبل الرائحة اجلميلة اليت تنت عند حرقه( .أمين رووة ،التداوي باـعشــاب طريقة علمية تشــمل النطب
الحديث والقديم ،الطبعة السابعة ،1983 :ص .)494
 -20املص ععطكى هو ش ععجرية من عائلة الفس ععتقيات ،تنمو يف املناطق املتوس ععطية ،ذات ؤار محراء مث س ععوداء .املرجع الس ععابق،
الصفحة نفسها.
 -21اللوحة رقم  24من املخطول ،النسخة األصلية.
 -22هو مرض معوي مؤمل ،مسي باس ع ع ع ع ععم املعي اخلامد (القولون)ذ وهو وجع يكثر لربدها ،و كثافتها ،ويكثر يف املعي الذي
يكثر عليها الشحم.
 -23الكزبرة ،أو القزبر ،أو القس ع ع ععرب ،أو الكس ع ع ععربة ،أو التفدة نبات عش ع ع ععيب حويل يتبع الفص ع ع ععيلة اخليمية ينظر :أمين رووة ،
املرجع السابق ،ص.)395
 -24هو الدجاج أو حلم الفراخ.
 -25اللوحة رقم  13من املخطول ،النسخة األصلية.

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -06أفريل -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

135

 -26اللوحة رقم  14من املخطول ،النسخة األصلية.
 -27وهو ذنبه.
 -28املرتك هو أحد املعادن الطبيعية ألكس ع ع ع ععيد الرص ع ع ع ععاص الثنائي وهو فارس معرب( .جملة اللس ع ع ع ععان العريب ،جامعة الدول
العربية ،الربال،املغرب ،دون تاريخ ،ج ،03ص.)152
 -29اللوحة رقم  15من املخطول ،النسخة األصلية.
 -30اللوحة رقم  15من املخطول ،النسخة األصلية.
 -31اللوحة رقم  16من املخطول ،النسخة األصلية.
 -32اللوحة رقم  17من املخطول ،النسخة األصلية.
 -33هو أبقرال بن ايراقيليدس ،أشع ععهر األطباء اليونانيني القدماء ،وأول مدون لكتل الطل ولد يف جزيرة كوس حويل سع ععنة
 460قبل امليالد ،تعلم الطل على يد أبيه وجده ،اعتمد على ممارس ع ع ع ع ع ع ععة الطل على املالحظة ،وكان يؤمن أن لكل حالة
مرضية تفسري علمي ،له مؤلفات كثرية منها من ت ليفه ،والبعض ما نقله عن تالمذته :منها عهد أبقرال ،والفصول ،واألمراض
احلادة ،والكسعر وقد قام جالينوس بتفسعري معظم كتبه تويف سعنة  377ق.م (أمحد بن القاسعم بن خليفة بن يوند اخلزرجي،
عيون اـنباء في طبقات اـطباء ،حتقيق نزاررخاد ،دار مكتبة احلياة ،بريوت ،الطبعة األوىل ،1995 :ج،01ص .)43
 -34اللوحة رقم  19من املخطول ،النسخة األصلية.
قائمة المراجع:
 -1المخنطوطات:
 -1أيب بكر ابن حممد املال احلنفي اإلحس ع ع ع ع ع ععائي ،تلخيص كتاب الرحمة في النطب و الحكمة ،خمطول رقم  ،80جامعة
امللك سعود ،مكتبة اجلامعة ،قس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععم املخطوطات ،النسخة األصلية ،اللوحة رقم .01
 -2المنطبوعات:
 -2أمحد بن القاسع ع ع ع ع ععم بن خليفة بن يوند اخلزرجي ،عيون اـنباء في طبقات اـطباء ،حتقيق نزاررخاد ،دار مكتبة احلياة،
بريوت ،الطبعة األوىل1995 :م.
 -3أبو بكر ابن الش ععيخ حممد املال اإلحس ععائي  ،منهاج الراغب الى إتحاف النطالب ،حتقيق وي بن الش ععيخ حممد بن أيب
بكر املال ،لبنان ،دار الكتاب العلمي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة ،طبعة2013 ،م.
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 -4أبو بكر ابن الشيخ حممد املال اإلحسائي ،هداية المحتذي شري شمائل الترميذي ،حتقيق سحي بن الشيخ حممد بن
أيب بكر املال ،بريوت ،دار الكتل العلمية،ج ،01طبعة2015 :م.
 -5أبو بكر ابن الشع ععيخ اإلحسع ععائي ،زواهد القالئد على مهمات القواعد ،حتقيق وي بن حممد بن أيب بكر املال ،بريوت،
دار الكتل العلمية ،الطبعة الثانية2013 :م.
 -6مانفرد أوملان ،ترمجة سامر عبد اعسن األيويب ،النطب اإلسالمي  ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل2011:م.
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حجاجية االستفهام التقريري في مناظرة
عمر بن عبد العزيز للخوارج
the argumentative roles of the Confirmation question
a study in the debate between Omar bin Abdul Aziz and
Al-Khawarij
د .كمال الزماين (جامعة القاضي عياض كلية اللغة العربية مراكش املغرب)
ملخص:
مل يعد األس ع ع ععلوب مقتنا يف الدراس ع ع ععات احلجاجية املعاص ع ع ععرة بوظيفة اإلمتاع والتجميل ،وإمنا أص ع ع ععبح وس ع ع ععيلة فنية
وبالغية ذات وظيفة حجاجية هتدف إىل إقناع املتلقي بفكرة من األفكار ،أو معب من املعاين .ويف هذا الصع ع ع ع ععدد ت َ ث هذه
الدراس ععة لتثري قض ععية احلجاج يف واحد من األس ععاليل البالغية املوظفة يف مناظرة عمر بن عبد العزيز للخوارج ،ويتعلق األمر
باالسععتفهام التقريري ،إذ حتلل االسععتفهامات التقريرية اليت تتدد الش عواهد اليت حاج

ا عمر خصععومه ،وتبحث عن مواقع

احلجاج بني  َم  َعانيها ،وتكشف عن أثر احلجاج يف حترير هذه املعاين ،وتقريرها يف نفوس املتلقني إقناعا واقتناعا.
الكلمات المفاتيح :احلجاجذ األسلوبذ االستفهام التقريري.

Abstract:
The style in modern argumentation studies is no longer associated with
the function of pleasing and beautifying, but it has become an artistic and
rhetorical means that has an argumentative function aimed at convincing the
recipient with some ideas. Accordingly, this study raises the issue of
argumentation in one of the rhetorical styles used in the debate between
Omar bin Abdul Aziz and Al-Khawarij, It is the Confirmation question. We
attempt to analyze this style in This debate and seek the argumentative role
he perform, as well as to uncover the effect of argumentation in freeing these
meanings and effect they leave on the recipients, pleasantly and
convincingly.
Key words: argumentation; style; Confirmation question
-1مقدمة:
عاجل النقاد والبالغيون العرب قض ع ععية "األس ع ععلوب" معاجلة تتناس ع ععل مع ظروفهم التارحية واحلض ع ععارية ،فاهتموا كل
االهتمام بالتحليل البالغي لعسععاليل و ييز أنواعها وأمناطها ،كما انتبهوا إىل اللذة اليت حتدثها يف املتلقي ،وقرنوا هذه اللذة َ
أفكارهت وتغريه بالتدبر والت مل والتس ع ع ع ع ععابل الطامح إىل بلوغ دالالهتا و
بنوع متميز من اإلثارة الالفتة اليت حترك مش ع ع ع ع ععاعره و  َ
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ائق تعاملهم معها ظلت ،كم انش ع ععدادهم إىل النقد والبالغة القدمينيت قاص ع ععرًة عن اإلحاطة
مقاص ع ععد مبدعيها .غري أن طر  َ
ا .وميكن أن ندرك ذلك إذا تتبعنا الدراس ع ع ععات العربية ،فس ع ع ععنجد أهنا اهتمت كل االهتمام بالوظيفة اإلمتاعية لعس ع ع ععلوب،

وانتبهت إىل الت ثري اجلمايل الذي ودثه يف املتلقي من خالل طريقته اخلاص ع ع ع ع ع ععة يف تقدمي املعاين .أما وظيفته احلجاجية ،فون
املوضوع تكاد تكون حمدودة.
اث اليت  َخصت هذا
األ  َ
 َ
ويف هذا الص ععدد ي ث هذا البحث ليكش ععف عن ا لدور احلجاجي الذي يؤديه واحد من هذه األس ععاليل ،أال وهو
االسع ع ع ع ععتفهام التقريري ،متخذا مناظرة عمر بن عبد العزيز للخوارج 1متنا للدراسع ع ع ع ععة .فما هو سع ع ع ع ععياق هذه املناظرة؟ وما هي
حجاجيته االستفهام التقريري فيها؟
-2تأطير المناظرة:
 1-2سيان المناظرة:
واجه اخلوارج اخللفاء األمويني ،ورأوا أهنم س ع ع ع ع ع ععبل ظهور املعاص ع ع ع ع ع ععي واملنكرات وا دياد املظامل .ويف س ع ع ع ع ع ععنة 100
للهجرة ،وأثناء فتة تويل عمر بن عبد العزيز رضع ع ع ع ع ع ععي اهلل عنه للحكم ،خرج فريق من الناس عنه بزعامة "شع ع ع ع ع ع ععوذب وامسه
بس ع ععطام ،من بين يش ع ععكر يف جوخى ،وكان يف ؤانني رجال" ، 2فكتل إليه عمر يس ع ع ع له عن س ع ععبل خروجه ،قائال" :بلغين
أنك خرجت غضع ععبا هلل ولرسع ععوله ،ولسع ععت بذلك أوىل مين ،فهلم إيل أناظرك ،فون كان احلق ب يدينا دخلت فيما دخل فيه
الناس ،وإن كان يف يدك نظرنا يف أمرك" . 3فكتل إليه بسع ع ععطام جميبا" :قد أنصع ع ععفت ،وقد بعثت إليك برجلني يدارسع ع ععانك
ويناظرانك" .4وأرسل إليه موىل حبشيا لبين شيبان امسه عاصم ،ورجال من بين يشكر ،فقدما على عمر وناظراه دناصرة.5
 2-2أطراف المناظرة:
دارت هذه املناظرة بني مبعوثي اخلارجي بس ععطام باعتبارمها معتض ععني 6من جهة ،وبني عمر بن عبد العزيز رض ععي
اهلل عنه باعتباره عارضا من جهة ثانية .ف ما املعتضان فهما "موىل لبين شيبان حبشيا امسه عاصم ،ورجال من بني يشكر"7
مل يذكر امسه .وأما العارض فهو" :عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم األموي القرش ع ع ع ععي ،أبو حفص اخلليفة الص ع ع ع ععاحل،
وامللك العادل ،ورمبا قيل له خامد اخللفاء الراشع ع ع ععدين تشع ع ع ععبيها له م .وهو من ملوك الدولة املروانية األموية بالشع ع ع ععام .ولد
ونش ع باملدينة ،وويل إمارهتا للوليد .مث اسععتو ره سععليمان بن عبد امللك بالشععام .وويل اخلالفة بعهد من سععليمان سععنة  99هع
فبويع يف مس ع ععجد دمش ع ععق .وس ع ععكن الناس يف أيامه ،فمنع س ع ععل علي بن أيب طالل (وكان من تقدمه من األمويني يس ع ععبونه
على املنابر) ومل تطل مدته ،قيل :دس له السم وهو بدير مسعان من أرض املعرة ،فتويف به ،ومدة خالفته سنتان ونصف".8
 3-2موضو المناظرة:
املوضع ع ع ع ع ع ععوع الععذي تتمحور حولععه هععذه املنععاظرة ،والععذي ميثععل "الععدعوى" مععدار اخلالف بني عمر بن عبععد العزيز
واخلوارج ،هو "تكفري احلععاكم الظععامل" .فععاخلوارج يرون أن احلععاكم إذا ظلم وحععاد عن تعععاليم الععدين وجععل تكفريه واخلروج
عليه ،ولذلك جيل تكفري خلفاء بين أمية واخلروج عليهم ولعنهم والتربب منهم بس ععبل ظلمهم للمس ععلمني ،أما س ععيدنا عمر
مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -06أفريل -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

139

بن عبد العزيز فريى أن أمر احلاكم الظامل جيل أن يرد إىل اهلل تعاىل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ،ولذلك رفض لعن من
سبقه من حكام بين أمية والتربب منهم.
 -3حجاجية االستفهام التقريري في المناظرة:
 1-3تعريف االستفهام التقريري:
اتفقت املعاجم العربية على أمر أسع ع ععاس يف ش ع ع ع ن التقرير ،وهو إفادته ملعب «الثبات واالسع ع ععتقرار» ،فقد قال ابن
عتقرين يف منا هلم ...وفالن
ض عر املس ع ِّ
ت أ َي ا ْس عت َع  َقرت ...أ َهل  َ
القرار أ َي أ َهل احل َ  َ
منظور" :ق َعرره وأ َق َعره يف مكانه فاس ععتقر ...ق َعر ْ
ساكن ...وقوله تعاىلَ   :ول َك ْم يف ْاأل ْ َرض م ْست َع  َقر 9أ َي ق َرار وثبوت" .10أما الزبيدي فريى أن "اإلقرار :إثبات الشيء
ٌّ
قار ٌ
إما باللسع ع ع ع ع ع ععان وإما بالقلل أو ما مجيعا" . 11ومعب ذلك أن املتكلم حني واول أن يقرر املخاطل ،فونه يدعوه إىل أن
يعتف ب مر قد اس ع ععتقر عنده وثبت .وهو ما تنبه له العديد من الدارس ع ععني عند تعريفهم للتقرير كالزركش ع ععي والس ع ععيوطي مثال
اللذين يعرفانه بقوهلما" :التقرير هو محل املخاطل على اإلقرار واالعتاف ب مر قد استقر عنده".12
وإذا كان التقرير يفيد اإلثبات ،فون هذا اإلثبات حتلف باختالف املقام ،فهو كما أشع ع ع ع ع ع ععار إىل ذلك الزركشع ع ع ع ع ع ععي
إثبات الثين عش ع ع ع ععر معب كاإلثبات مع االفتخار ،واإلثبات مع العتاب ،واإلثبات مع التس ع ع ع ععوية ...إىل غري ذلك من املعاين
األخرى.13
 2-3حجاجية االستفهام التقريري في المناظرة:
 1-2-3االستفهام التقريري دفع للخصم إلى االعتراف بما يراد تثبيته ،وإلزامه بما يترتب عن اعترافه:
إذا عدنا إىل مناظرة عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه للخوارج ،فوننا جند جمموعة من االستفهامات اليت خرجت
عن معانيها األصلية لتفيد معب التقرير .ومن أمثلة ذلك:
 -1قوله " :أخرباين عن أيب بكر وعمر :أليسا من أسالفكما وممن تتوليان ،وتشهدان هلما بالنجاة؟"
ك
فس  َف  َ
 -2قوله " :فهل علمتما أن أبا بكر حني قب  َ
ض رسول اهلل  َ
صلى الله  َعل َْيه  َو  َسل  َم فارتدت العرب ،قاتل َهم  َ

 َخ  َذ األمو  َال ،وسىب الذراري؟"
الدماء ،وأ  َ

-3قوله " :فهل علمتم أن عمر قام بعد أيب بكر ،فرد تلك السبايا إىل عشائرها بفدية؟"
 -4قوله " :ف خرباين عن أهل النهروان أليسوا من صاحلي أسالفكم وممن تشهدون هلم بالنجاة؟"

ماال؟"

دما ،ومل حيفوا آمنًا ،ومل ي خذوا
 -5قوله " :فهل تعلمون أن أهل الكوفة حني خرجوا كفوا أيديهم فلم يس ع ععفكوا ً
الناس ي َع ْقتعلوهنم ،ولقوا عبد
-6قوله " :فهل علمتم أن أهل البصععرة حني خرجوا مع مسعععر بن ف  َديك ،ا ْس عت َع ْع َرض عوا  َ

ص ع ع عبحوا حيًّا من أحياء
ص ع ع على الله  َعل َْيه  َو  َس ع ع عل  َم ،فقتلوه ،وقتلوا جاريته؟ مث  َ
اهلل بن خباب بن األرت ،ص ع ع ععاحل رس ع ع ععول اهلل  َ
العرب ،فاستعرضوهم ،فقتلوا الرجال والنساء واألطفال حىت جعلوا يلقون الصبيان يف قدور اإلقط وهي تفور؟"
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ص على الله  َعل َْيه  َو  َس عل  َم بعث إىل الناس وهم عبدة أوثان ،فدعاهم إىل خلع
-7قوله " :هل تعلمون أن رسععول اهلل  َ

حممدا رسعول اهلل ،فمن فعل ذلك حقن دمه وأحر ماله ،ووجبت حرمته ،وكانت له
األوثان ،وشعهادة أن ال إله إال اهلل وأن ً
أسوة املسلمني؟"
حممدا رسعول اهلل ،فتسعتحلون دمه
-8قوله " :أفلسعتم أنتم  َ
تلق ْون من حلع األوثان ،ويشعهد أن ال إله إال اهلل وأن ً

وتلق ْون من ترك ذلك وأباه من اليهود والنصارى وسائر األديان ،في من عندكم ،وحترمون دمه؟"
ومالهَ  ،

خرج االستفهام يف هذه النماذج عن معناه األصلي ليشكل فعال لغويا غري مباشر يفيد التقرير .على أن ما يهمنا

من هذه األمثلة ليد هو خروجها إىل هذا املعب يف حد ذاته ،وإمنا هو اجلانل اإلقناعي الذي ينجم عن هذا اخلروج .وهو
يتحقق من خالل وظيفتني حجاجيتني ،ومها:
أ -الوظيفة اـولى :دفع المخاطب إلى االعتراف بما يراد تثبيته:
وآية ذلك أن "قولك البنك مثال وقد هنيته عن فعل ما ،ولكنه فعله :أفعلت هذا؟ ف نت ال تس ع ع ععتفهم أفعل أم مل
يفعل؟ لذلك أنت ال تريد جوابا ،بل تريد أن ختربه ب نه فعل ،وأن تنزع اعتافه بذلك" .14ومعب ذلك أن املتكلم إذ يلج
إىل التقرير ،فونه إمنا يهدف على املس ععتوى احلجاجي إىل إبعاد كالمه عن كل الش ععبهات وجعله حقيقة ثابتة ال جدال فيها،
حقيقة ال يعتف ا املتكلم فقط ،وإمنا يعتف ا املخاطل كذلك ويقر ا ويتحمل مسع ع ع ع ع ع ععؤولية حمتواها .وهلذا جند أن
الدسوقي جيعل حقيقة االستفهام التايل« :أضربت يدا؟» هي" :أنك ضربته البتة" ،15فون "كان ضرب املخاطل جمهوال
لنفسه ،فاملقصود إخباره به على وجه التثبيت ،وإن كان معلوما فاملقصود تثبيت إعالمه بكونه معلوما".16
وقد اسععتغل عمر بن عبد العزيز رضععي اهلل عنه االسععتفهامات التقريرية السععابقة بغرض دفع خصععميه إىل االعتاف
بعدم جوا التربب من املس ع ع ع ععلم ولعنه بس ع ع ع ععبل خطره أو ظلمه ،إذ دفعهما من خالل األمثلة الثالثة األوىل إىل االعتاف ب ن
س ع ععيدنا عمر بن اخلطاب مل يتربأ من س ع ععيدنا أيب بكر الص ع ععديق أو يلعنه ،وذلك على الرغم من اختالف موقفيهما ،ألن أن
أبا بكر حني قاتل املرتدين أخذ األموال وس ع ععىب الذراري ،لكن عمر بن اخلطاب رد تلك الس ع ععبايا إىل عش ع ععائرها بفدية ،كما
دفعهما كذلك من خالل االسععتفهامات الثالثة املوالية (الرابع واخلامد والسععادس) إىل االعتاف ب ن الفريق الذي خرج من
أهل ال كوفة والفريق الذي خرج من أهل البصرة مل يتربآ من بعضهما البعض أو يلعن أحدمها اآلخر على الرغم من اختالف
أفعاهلما ،إذ أن الفريق األول كان جينح إىل األمن والس ع ععالم ،يف حني أن الفريق الثاين قام بارتكاب مظامل كثرية لت القتل
والتويع والتنكيل وغريها.
أما االسع ع ع ععتفها مان األخريان فقد وظفهما عمر بن عبد العزيز رضع ع ع ععي اهلل عنه بغرض دفع خصع ع ع ععميه إىل االعتاف
دطل ادعاءات اخلوارج وس ععوء عملهم ،إذ أن انش ععغاهلم بتتبع أخطاء املس ععلمني ،واحلكم عليهم تبعا لذلك بالكفر ،جعلهم
يستحلون أمواهلم ودماءهم ،وورمون ذلك على غريهم من اليهود والنصارى وأصحاب الديانات األخرى.
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ب-الوظيفة الثانية :إلزام المخاطب بما يترتب عن اعترافه:
بععد االعتاف بعاملعب وإثبعاتعه وجعلعه حقيقعة ال جعدال فيهعا ،ينتقعل املتكلم إىل محعل املخعاطعل على اإلقرار عذه
احلقيقة "ليكون ذلك أدعى لتقريعه وإقامة احلجة عليه" .17يقول املغريب دصوص احلمل على اإلقرار يف االستفهام" :محل
املخاطل على اإلقرار تابع له [أي اإلقرار] ألن اجلواب يف االس ع ع ع ععتفهام إقرار ،فاالس ع ع ع ععتفهام مس ع ع ع ععتلزم حلمله على اإلقرار يف
اجلملة فاستعمل االستفهام يف مطلل طلل اإلقرار".18
فتوظيف االسع ع ع ع ع ع ععتفهعام ععامعة هو كمعا يقول ديكرو ) (Oswald Ducrotيهعدف إىل "إلزام املخعاطعل على
الذهاب يف االناه الذي ودده له املتكلم ،والسعري يف املنحى احلجاجي الذي يرمسه له" ،19وإقراره له بصعحة دعواه ،ذلك
أن هذا األسععلوب باعتباره "طلبا يسععتدعي مطلوبا غري حاصععل وقت الطلل لدى الطالل ،ويفتض حصععوله لدى املطلوب
منه ،يسععتلزم إلزاما من ذاك لذا باإلقرار أي باجلواب ،و ذا االعتبار تصععبح صععفة اإللزام أصععلية يف االسععتفهام ...لكن إذا مل
يكن املسععتفهم جاهال مبا يطلل اإلقرار به ،فون طلل اإلقرار واإللزام يتسععع ليتجاو احلمل على اإلقرار مبا جيهله املسععتفهم
إىل احلمل على اإلقرار مطلقا ...وبذلك يص ع ع ع ع ع ععبح املخاطل ملزما ال باإلقرار أي باجلواب فحس ع ع ع ع ع ععل ،بل ملزما باإلقرار مبا
يعلمه املسع ع ع ععتفهم ويعمل على تثبيته وحتقيقه" . 20ومن هذا املنطلق ،فون احلمل على اإلقرار يبدو وك نه "أشع ع ع ععبه مبحاصع ع ع ععرة
املخاطل من أجل إلزامه" 21بعد اعتافه باإلقرار ،وك نه "يقول :هذا معلوم قطعا فال تطمع يف إنكاره".22
وإذا عدنا إىل االس ععتفهامات التقريرية الس ععابقة فس ععنجد أهنا ،كما عملت على دفع اخلص ععمني إىل االعتاف بعدم
جوا تربب املس ع ع ع ععلم من أخيه بس ع ع ع ععبل خطره أو ظلمه ،فقد أدت وظيفة حجاجية أخرى تتمثل يف محلهما ،من خالل هذا
االعتاف ،على اإلقرار بعدم جوا مطالبة اخلوارج لعمر بن عبد العزيز بالتربب ممن سععبقه من خلفاء بين أمية بسععبل ظلمهم
وأخطائهم ،فاعتافهما بعدم التربب من أيب بكر وعمر بن اخلطاب ،أو ممن خرجوا من أهل البص ع ع ع ععرة أو ممن خرجوا من أهل
الكوفة ،رغم اختالف كل طرفني على التوايل يف "أعظم األشع ع ع ععياء يف الدماء والفروج واألموال" ،23هو إقرار ضع ع ع ععمين بعدم
جوا مطالبتهما لعمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه بالتربب ممن سبقه من حكام بين أمية .فتسليمهما مبا اعتافا به هو أدعى
إىل تقريعهمعا وإقعامعة احلجعة عليهمعا ،وععدم ترك أي فرص ع ع ع ع ع ع ععة أمعامهمعا لإلنكعار ،وبعالتعايل إجلعامهمعا مبعا ثبعت وحتقق لعديهمعا
ومحله ما على العمل به .ولعل هذا األمر هو ما جعلهما يغريان يف آخر املناظرة رأيهما ،ويعتفان بصع ع ع ععحة ما قدمه عمر بن
عبد العزيز ،إذ قال أوهلما وهو عاصم" :أشهد أنك على حق" ،وقال ثانيهما" :ما أحسن ما وصفت".
 2-2-3االستفهام التقريري قوة حجاجية:
إن احلجاج الذي يؤديه خروج االسع ععتفهام عن معناه األصع ععلي ليشع ععكل فعال لغويا غري مباشع ععر ،والذي يتمثل كما
أشع ع ع ع ع ع ععرنا إىل ذلك يف التثبيت واحلمل على اإلقرار  ،ال يتوقف عند هذا احلد ،وإمنا يرتبط كذلك مبفهوم قدمي جديد وهو
مفهوم القوة احلجاجية.
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إن هذا املفهوم جاء نتيجة مالحظة أرباب البالغة واحلجاج ب ن توظيف املعاين الضع ع ع ع ع ع ععمنية يعلو توظيف ألفاظ
احلقيقة ،وذلك ألن املتكلم ال يلج إىل اسععتعماهلا إال لوثوقه يف أهنا األبلح حجاجيا ،وأهنا تفيد ما ال تفيده احلقيقة ،وذلك
بفضل ما تضفيه على اخلطاب من بعد مجايل وفين من جهة ،وما نحه للغة من قوة حجاجية وإقناعية من جهة ثانية.
وانطالقا من هذه القيمة ،فقد عمل هؤالء البالغيون قدميا وحديثا على إجياد بعض اآلليات شع ع ع ع ع ع ععبه املنطقية اليت
ميكن أن ترب بش ع ع ععكل عملي األس ع ع ععباب الثاوية وراء القوة احلجاجية للمعاين املض ع ع ععمرة ،فتوص ع ع ععلوا إىل مجلة من اآلليات كان
أبر ها آليتني اثنتني ومها «االستدالل» و«السلم احلجاجي».
 1-2-2-3االستفهام التقريري استدالل حجاجي:
ارتبط مفهوم االس ع ع ععتدالل بالبالغيني العرب ،وخاص ع ع ععة «عبد القاهر اجلرجاين» و«الس ع ع ععكاكي» .وقد عده هذان
البالغيان من األشععكال األسععاسععية للحجاج ،وربطاه بعلم البيان على اعتبار أن الكالم فيه حرج عن أصععل معناه ليدل على
معب آخر يسععمى ب«معب املعب» أو «املعاين الثواين» .إال أن بعض الدارسععني اعدثني وسعععوا هذا املفهوم ليشععمل كذلك
علم املعاين 24الشتاكه مع العلم السابق يف السبل نفسه ،وهو "اختاذ عالمة مادية أو معنوية وجعلها شاهدا ومثاال على
شيء أو صفة من صفاته" ،25حيث يكتفي املتكلم بالشكل الضمين (صور بالغية ،أفعال لغوية غري مباشرة) ويعدل عن
الشكل الصريح (ألفاظ احلقيقة) الذي قد يهدد قدرة الكالم على الفعل والت ثري.
وبناء على ما س ععبق فون ورود اس ععتفهام تقريري يف كالم س ععيدنا عمر بن عبد العزيز رض ععي اهلل عنه جيعل اخلص ععم
يس ع ع ععتبعد اما امل عاين الظاهرة ملفرداته ،ليس ع ع ععلك مس ع ع ععارا اس ع ع ععتدالليا حجاجيا يؤدي به إىل اكتش ع ع ععاف معانيه اخلفية .وألجل
توضيح هذا املسار نعود إىل االستفهامات التقريرية السابقة:
ك
فس  َف  َ
 -1قوله " :فهل علمتما أن أبا بكر حني قب  َ
ض رسول اهلل  َ
صلى الله  َعل َْيه  َو  َسل  َم فارتدت العرب ،قاتل َهم  َ
 َخ  َذ األمو  َال ،وسىب الذراري؟"
الدماء ،وأ  َ

فهل علمتما

با بكر حني قبض سو هلل صلى لله عليه سلم فا تد

قاتلهم فسفك لدما  ،خذ ألمو  ،سىب لذ
حني قبض سو هلل صلى لله عليه سلم ،تد

لعر ،

؟

لعر  ،فقاتلهم بو بكر فسفك

لدما  ،خذ ألمو  ،سىب لذ

.

يص ععور لنا هذا املثال ش ععكال من أش ععكال خروج االس ععتفهام عن أص ععل معناه ليدل على معب غري مباش ععر أال وهو
التقرير .فلكي جيعل عمر بن عبد العزيز رضععي اهلل عنه خصععميه يقران مبا فعله سععيدنا أبو بكر للمرتدين من سععفك للدماء،
 َخ  َذ األمو  َال،
وأخذ لعموال ،وسع ع ععيب للذراري ،فون مل يقدم هلما ذلك بشع ع ععكل مباشع ع ععر (قاتل َهم أبو بكر ف  َس ع ع ع  َف  َ
ك الدماء ،وأ  َ
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وس ع ع ع ع ععىب الذراري) ،ولكنه عمد إىل توظيف االس ع ع ع ع ععتفهام التقريري ملا له من قوة حجاجية ال تتوقف عند حدود تثبيت املعب
وتقريره يف أذهاهنما فقط ،بل تتعدى ذلك إىل إلزامهما باإلجابة ومبا يتتل على هذا اإلقرار.
-2قوله  " :فهل علمتم أن عمر قام بعد أيب بكر ،فرد تلك السبايا إىل عشائرها بفدية؟"

فهل علمتم

عمر قا بعد يب بكر ،فر تلك لسبايا ىل عشائرها بفدية؟
قا عمر بر لسبايا ىل عشائرها بفدية.

جاء هذا االسعتفهام تاليا لالسعتفهام األول ،وتتجلى قوته احلجاجية يف أنه مل يعرب عن الغرض املراد تقريره بشعكل
مباشععر (رد عمر السععبايا إىل أهلها) ،وإمنا عمد إىل إخفاء هذا الغرض لكونه ومل طاقة حجاجية ضعععيفة ،والتص عريح بدال
منه بدليله والشع ع ععاهد عليه ،أال وهو االسع ع ععتفهام التقريري لكونه ميلك قوة حجاجية عالية قادرة على إصع ع ععابة مواضع ع ععع الت ثري
واإلقناع لدى املخاطبني ،إذ يضع ع عععهم موضع ع ععع اجملربين على اإلجابة مبا يراد تقريره ،وإلزامهم مبا يتتل عما أقروا به ،أال وهو
عدم جوا تكفري املسلم أو لعنه أو التربب منه بسبل خطره أو ظلمه.
ماال؟"

دما ،ومل حيفوا آمنًا ،ومل ي خذوا
-3قوله" :فهل تعلمون أن أهل الكوفة حني خرجوا كفوا أيديهم فلم يسع ع ع ع ع ع ععفكوا ً
الناس ي َع ْقتعلوهنم ،ولقوا عبد
 -4قوله" :فهل علمتم أن أهل البصععرة حني خرجوا مع مسعععر بن ف  َديك ،ا ْس عت َع ْع َرض عوا  َ

ص ع ع عبحوا حيًّا من أحياء
ص ع ع على الله ع َل َْيه  َو  َس ع ع عل  َم ،فقتلوه ،وقتلوا جاريته ،مث  َ
اهلل بن خباب بن األرت ،ص ع ع ععاحل رس ع ع ععول اهلل  َ
العرب ،فاستعرضوهم ،فقتلوا الرجال والنساء واألطفال حىت جعلوا يلقون الصبيان يف قدور اإلقط وهي تفور؟

فهل تعلمو

هل لكوفة حني خرجو كفو يديهم فلم يسفكو ما،
مل حيفو منا ،مل ي خذ ماال؟

حني خر هل لكوفة كفو يديهم فلم يسفكو ما،
مل حيفو منا ،مل ي خذ ماال
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فهل علمتم

هل لبصر حني خرجو  ،ستعرضو لنا يقتلوهنم؟

حني خر هل لبصر ستعرضو لنا يقتلوهنم.

جاء هذان املثاالن يف س ع ععياق حش ع ععد عمر بن عبد العزيز للمزيد من األس ع ععرلة التقريرية اليت نعل خص ع ععميهيعتفان
ويقران بعدم جوا تكفري املس ععلم ،أو لعنه ،أو التربب منه ،بس ععبل خطره أو ظلمه .فلكي يثبت رض ععي اهلل عنه خلص ععميه ب ن
أهل الكوفة مل يترببوا من أهل البصعرة حني ظلموا ،وقتلوا ،وعاثوا يف األرض فسعادا ،ومل يلعنوهم أو يكفروهم ،فونه مل يفعل
ذلك بش ععكل مباش ععر يطابق فيه الدال املدلول بقوله مثال « :أهل الكوفة مل يترببوا من أهل البص ععرة » ،ولكنه عرب عن ذلك
بسؤال ني تقريريني جيعالن اخلصمني يستبعدان اما معنامها األصلي ،وهو طلل الفهم ،وينخرطان يف مسار حجاجي يؤدي
ما إىل أن يكتش ععفا بنفس ععيهما املعب املقص ععود منهما ،أال وهو االعتاف بعدم جوا تربب املس ععلم من أخيه بس ععبل ظلمه،
ومن مث تثبيته يف نفسيهما ،ومحلهما على اإلقرار به.
ودون أن منض ع ععي قدما يف حتليل باقي االس ع ععتفهامات التقريرية ،وذلك لكون عمر بن عبد العزيز رض ع ععي اهلل عنه مل
حرج فيها مجيعها عما جاء به يف األمثلة الس ععابقة ،فهو كان ال يعمد إىل التصع عريح بغرض ععه بش ععكل مباش ععر يطابق فيه الدال
املدلول ،وإمنا كان يقدمه بشععكل ضععمين دافعا اخلص عم إىل فك ألغا هذا الضععمين واكتشععاف مقصععوده وداللته .و ذا الفك
واالكتش ععاف ينخرل هذا اخلص ععم يف مس ععار اخلطاب وحض ععع له ،وذلك ألن "أبلح احلج وأش ععدها إلزاما للخص ععم وأكثرها
إفحاما له ،ما نطق ا هو نفسه وساهم يف صنعها من خالل إجابته عن االستفهام املوجه إليه".26
 2-2-2-3االستفهام التقريري قوة حجاجية:
إذا كان عمر بن عبد العزيز رضععي اهلل عنه قد راهن ،من خالل توظيفه للمعاين الضععمنية ،على دفع خصععميه إىل
اتباع املس ع ع ععار احلجاجي الذي رمسه هلما ،من أجل الوقوف بنفس ع ع ععيهما على مراميه وأغراض ع ع ععه ،فونه راهن كذلك ،من خالل
توظيفه هلذه املعاين ،على معطى آخر ال يقل أمهية عن س ع ع ع ع ععابقه ،أال وهو املعطى املتعلق بالقوة احلجاجية للض ع ع ع ع ععمين مقارنة
ب لفاظ احلقيقة.
وقد تنبهت الدراس ع ع ع ع ع ع ععات احلديثة إىل هذه القوة ،فقدمت جمموعة من اآلليات اليت ترب بشع ع ع ع ع ع ععكل عملي "تدافع
احلج وترتيبها سع ع ع ع ع ععل قوهتا" .27ومن بني هذه اآلليات نذكر «السع ع ع ع ع ععلم احلجاجي» الذي تبب فيه احلج وفق عالقة
ترتيبية نعل أقواها تقع على رأس السلم وأضعفها تقع يف أسفله.
وإذا عدنا إىل االس ع ععتفهامات التقريرية الس ع ععابقة ،فس ع ععنجد أهنا قد جاءت بعد مطالبة اخلارجيني من عمر بن عبد
العزيز رض ععي اهلل عنه بالتربب ممن س ععبقه من احلكام األمويني ،بدعوى ظلمهم ونربهم على العباد .ولكي يرب رض ععي اهلل عنه
هلذين اخلص ع ع ع ع ععمني خط مها وض ع ع ع ع ععالهلما فيما ذهبا إليه ،فونه مل يعرب عن ذلك بش ع ع ع ع ععكل مباش ع ع ع ع ععر بقوله مثال« :أنتما خمطران
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وض ع ععاالن»  ،ولكنه جل إىل التعبري عنه من خالل االس ع ععتفهامات التقريرية الس ع ععابقة اليت تفيد هذا الغرض .وهو باختياره هذا
إمنا يؤكد حقيقة مفادها أن هذا القول االسع ععتفهامي هو أقوى حجاجيا من سع ععائر األقوال األخرى ،ألنه ال جيعل اخلص ع عمني
يعتفان بكوهنما على ض ع ععالل فيما ذهبا إليه فقط ،وإمنا جيعلهما يقران ذا االعتاف من خالل وض ع عععهما يف موض ع ععع امللزم
باجلواب.
وإذا أردنا ترتيل هذه احلج يف سلم حجاجي ،فوننا حنصل على السلم التايل:

 -1ن :أنتما ضاالن-
سل  َم
 فهل علمتما أن أبا بكر حني قب  َض رسول اهلل  َ
صلى الله  َعل َْيه  َو  َ
ال ،وسىب الذراري؟
 َخ  َذ األمو  َ
فس  َف  َ
ك الدماء ،وأ  َ
فارتدت العرب ،قاتل َهم  َ

قاتل َهم
سل  َم ،ارتدت العرب ،ف
 حني قب  َض رسول اهلل  َ
صلى الله  َعل َْيه  َو  َ
ال ،وسىب الذراري.
 َخ  َذ األمو  َ
فس  َف  َ
ك الدماء ،وأ  َ
أبو بكر  َ

-أنتما ضاالن.

 -2ن :أنتما ضاالن-
 فهل علمتم أن عمر قام بعد أيب بكر ،فرد تلك السبايا إىلعشائرها بفدية؟
 قام عمر برد السبايا إىل عشائرها بفدية-أنتما ضاالن.

 -3ن :أنتما ضاالن-
 فهل تعلمون أن أهل الكوفة حني خرجوا كفوا أيديهم فلم يسفكوادما ،ومل حيفوا آمنًا ،ومل ي خذوا ماال؟
ً

دما ،ومل حيفوا آمنًا،
 حني خرج أهل الكوفة كفوا أيديهم فلم يسفكوا ًومل ي خذوا ماال.
-أنتما ضاالن.
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 -4ن :أنتما ضاالن-
الناس يع َ ْقتعلوهنم؟
 فهل علمتم أن أهل البصرة حني خرجواْ ،است َع ْع َرضوا  َ

الناس يع َ ْقتعلوهنم.
 حني خرج أهل البصرة ْاست َع ْع َرضوا  َ
-أنتما ضاالن.

الص من خالل ما س ععبق إىل أن عمر بن عبد العزيز رض ععي اهلل عنه ال يقدم أغراض ععه ومقاص ععده ب ش ععكال تقريرية
يطابق فيها الدال املدلول ،وإمنا يعمد دائما إىل العدول عن هذه األش ع ع ع ع ععكال املبتذلة ،وتوظيف االس ع ع ع ع ععتفهام التقريري لكونه
أكثر تعبريا وداللة على هذه األغراض من جهة ،ولكونه يقع ،من ناحية القوة احلجاجية ،على رأس األقوال مجيعها إقناعا
وت ثريا يف املتلقي من جهة أخرى.
وإذا كانت قوة هذا االستفهام تنبع من كونه يقع ،يف السلم احلجاجي ،على رأس األقوال مجيعها ،فون هذه القوة
نعله من الوسائل احلجاجية اليت تنع عن الدحض واإلبطال ،وتعود أسباب هذا االمتناع إىل سببني ومها:
ا لس ع ع ععبل األول :ويتمثل يف أن املفهوم من االس ع ع ععتفهام التقريري مل ي ت مص ع ع ععرحا به على لس ع ع ععان املتكلم «أنتمضععالون»  ،بل هو من إنتاج املخاطل ،إذ هو من أوله وهو من توصععل بنفسععه إىل نتيجة ت ويله .وهكذا فبومكان املخاطبني
أن يعتض ع عوا على مض ععمون االس ععتفهامات الس ععابقة لو جاءت على ش ععكل أقوال مباش ععرة بقوهلم مثال« :ليد ص ععحيحا أننا
ضالون»  ،وذلك لكون احلكم فيها جاء مصرحا به من قبل املتكلم ،لكن ما مييز االستفهام التقريري هو أنه ي ىب أن يرد يف
س ع ع ع ععياقات اإلبطال أو التعارض احلجاجي .وتعود أس ع ع ع ععباب ذلك إىل أن وجود معب ض ع ع ع ععمين حتفي وراء الفعل اللغوي غري
ا ملباشر يدعو املتلقي إىل حماولة اكتشافه وفك ألغا ه وإماطة اللثام عنه ،وذلك عرب سلوكه ملسار حجاجي استداليل انطالقا
مما هو مصرح به ،ووصوال إىل داللة حمددة ثل اهلدف من الكالم.
إن انتقال املخاطل من الصريح إىل الضمين وإسهامه يف صنع املعب املقصود هو ما جيعل املفهوم من االستفهام
التقريري مبن ى عن الرفض أو االعتاض ،ذلك أن هذا االسععتفهام إذ يدفع املخاطل إىل إنتاج قسععم من داللته وهو القسععم
الضمين ،فونه جيعله فيما بعد غري قادر على إنكار ما توصل إليه من نتائ يكون هو من استخلصها بنفسه ،وهو من أوهلا
انطالقا من اس ع ععتدالالت ه الش ع ععخص ع ععية .فمن الس ع ععهل كما يقول ميش ع ععال لوكرين "أن ننفي ما يقوله من يتحدث إلينا أكثر مما
يس ع ع ع ععهل أن ننفي ما نس ع ع ع ععتنتجه حنن عن طريق عملية ت ويلية" ،28وذلك خالفا لعقوال التقريرية العادية اليت "ميكن بيس ع ع ع ععر
إحالهلا يف سياقات اإلبطال أو التعارض احلجاجي".29
إن الكالم يف األمثلة السع ععابقة لو جاء يف أسع ععلوب تقريري مباشع ععر بقول عمر بن عبد العزيز رضع ععي اهلل عنه مثال:
«أنتما خمطران وضععاالن»  ،فون األمر سععرعان ما يبدو جمرد تعبري عن وجهة نظر قد جيد اخلصععم معه سععهولة بالغة يف رفضععه
ودحض ع ععه ،وهو ما قد يقوض الفعل احلجاجي برمته ،وجيهز على كل حماولة من عمر بن عبد العزيز رض ع ععي اهلل عنه لتحفيزه
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وحتريك مهمه حنو املطلوب منه ،وذلك على عكد التعبري الضمين الذي جيعل املخاطل "مسهما يف إنتاج احلج يصنعها
ويعود فيخضع هلا".30
 أما ثاين هذه األس ع ععباب فيعود إىل أنه لو عرب عمر بن عبد العزيز رض ع ععي اهلل عنه عن مقص ع ععوده بشع ع عكل مباش ع ععر(أنتما خمطران وض ع ع ع ع ععاالن) ،فون هذا األمر س ع ع ع ع ععيحول كالمه من تعبري إنش ع ع ع ع ععائي غري خاض ع ع ع ع ععع ملعياري الص ع ع ع ع ععدق والكذب
(اس ععتفهامات تقريرية) ،إىل مجل خربية تكون حينرذ حاملة لواقع قابل لتص ععديقه أو تكذيبه ،ورفض ععه بش ععكل مباش ععر «ليد
صععحيحا أننا خمطران وضععاالن» .أما واحلال أن هذا املقصععود قد صععيح يف املناظرة من خالل اسععتفهامات تقريرية ،فون ذلك
جيعله غري قابلة للرفض أو االعتاض ،ألن "األسع ع ععاليل اإلنشع ع ععائية خالفا للخربية ال تنقل واقعا وال حتكي حدثا ،فال حتتمل
تبعا لذلك صععدقا أو كذبا" .31ومن مث فونه ال ميكن للخصععم أن يعتض على هذه االسععتفهامات ،ألهنا ال تنقل واقعا وال
حتكي حدثا ميكن تصديقه أو تكذيبه .وعلى هذا النحو يكون توظيفها أبلح حجاجيا من جمرد التعبري املباشر.
خاتمة:
الص مما سبق إىل أن االستفهام التقريري قد أدى يف مناظرة عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه للخوارج وظائف
حجعاجيعة متععددة ،ث لعت يف تثبيعت املعب وتقريره ،ومحعل اخلصع ع ع ع ع ع ععم على االعتاف مبعا مت إقراره ،وإلزامعه على حتمعل النتعائ
املتتبة عن هذا االعتاف ،فضال عن إشراكه يف التوصل بنفسه إىل املعب املقصود ،وذلك من خالل دفعه إىل سلوك سبيل
مسععار اسععتداليل حجاجي يؤدي به إىل االنتقال من املعب احلريف لالسععتفهام ،أال وهو طلل الفهم ،إىل الوقوف على معناه
الضمين املتمثل يف التقرير.
وهذا اإلش ع ع ع ع ع عراك هو ما جيعل االس ع ع ع ع ع ععتفهام التقريري يقع ،يف الس ع ع ع ع ع ععلم احلجاجي ،على رأس احلج دعما للنتائ
املتوخاة ،ألن اخلصععم ،إذ يسععهم يف إنتاج املعب الضععمين انطالقا من املعب املصععرح به ،فونه يكون قد وضعع نفسععه يف موقف
حرج ،إذ يصبح من املتعذر عليه االعتاض على ما توصل إليه بنفسه.
الملحق :نص المناظرة:
ملا أرس ع ع ععل عمر بن عبد العزيز إىل اخلارجي بس ع ع ععطام طالبا مناظرته بعث إليه رجلني من رجاله ،فلما "دخال قاال:
الس ععالم عليك ،مث جلس ععا ،فقال لهما عمر :أخرباين ما الذي أخرجكم خمرجكم هذا؟ وما نقمتم علينا؟ فقال عاصــم :ما
نقمنا س ع ع ععريتك ،إنك لتتحرى العدل واإلحس ع ع ععان ،ف خربنا عن قيامك ذا األمر ،أعن رض ع ع ععا من الناس ومش ع ع ععورة ،أم ابتز مت
أمرهم؟ فقال عمر :ما س ع ع ع ع لتهم الوالية عليهم ،وال غلبتهم عليها ،وعهد إيل رجل كان قبلي ،فقمت ومل ينكره علي أحد،
ومل يكرهه غريكم ،وأنتم ترون الرض ع ععا بكل من  َع  َد  َل وأنص ع ععف ،من كان من الناس ،فاتركوين ذلك الرجل ،فون خالفت احلق

ورغبت عنه فال طاعة يل عليكم ،فقاال  :بيننا وبينك أمر ،إن أنت أعطيتناه فنحن منك وأنت منا ،وإن منعتناه فلسععت منا
ولس ع ع ععنا منك ،فقال عمر :وما هو؟ قاال  :رأيناك خالفت أعمال أهل بيتك ،ومسيتها مظامل ،وس ع ع ععلكت غري س ع ع ععبيلهم ،فون

عمععت أنععك على هععدى وهم على ضع ع ع ع ع ع ععالل ،فععالعنهم وتربأ منهم ،فهععذا الععذي جيمع بيننععا وبينععك أو يفرق ،فتكلم عمر،
فحمد اهلل ،وأثب عليه ،ثم قال" :إين قد علمت أنكم مل خترجوا خمرجكم هذا لطلل دنيا ومتاعها ،ولكنكم أردمت اآلخرة،
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ص ع ع على الله  َعل َْيه  َو  َس ع ع عل  َم لعانًا وقال إبراهيم :ف َ  َم ْن ت َب  َعين ف َونه م ِّين  َو َم ْن
ف خط مت سع ع ععبيلها ،إن اهلل  َعز  َو  َجل مل يبعث رسع ع ععوله  َ
ظلما،
يم وقال اهلل ع َز  َو  َجل :أول َر  َ
ص ع ع ع ع ع ع عاين ف َون  َ
ك غ َف ٌ
ع َ  َ
ور  َرح ٌ
ين  َه  َدى الله ف َبه  َداهم اقْعت َد ْه ، وقد مسيت أعماهلم ً
ك الذ  َ
ونقصا ،وليد لعن أهل الذنوب فريضة ال بد منها ،فون قلتم إهنا فريضة ف خربين مىت لعنت فرعون؟ قال:
ذما ً
وكفى بذلك ً

ما أذكر مىت لعنته .قال :أفيس ع ع ع عععك أن ال تلعن فرعون وهو أخبث اخللق وش ع ع ع ععرهم ،وال يس ع ع ع عععين أن ال ألعن أهل بييت وهم
صع ع على الله  َعل َْيه  َو  َسع ع عل  َم دعا الناس إىل اإلميان،
مص ع ععلون ص ع ععائمون؟ قال :أما هم كفار بظلمهم؟ قال :الذ ألن رس ع ععول اهلل  َ
صلى الله  َعل َْيه  َو  َسل  َم
فكان من أقر به وبشرائعه قبل منه ،فون  َ
أحد  َ
يم عليه احلد ،فقال الخارجي :إن رسول اهلل  َ
ث حدثًا أق  َ
صلى الله
دعا الناس إىل توحيد اهلل واإلقرار مبا نزل من عنده .قال عمر :فليد أحد منهم يقول :ال أعمل بسنة رسول اهلل  َ

 َعل َْيه  َو  َس عل  َم ،ولكن القوم أسععرفوا على أنفسععهم ،على علم منهم أنه حمرم عليهم ،ولكن غلل عليهم الشععقاء ،قال عاصــم:

فابرأ ممن خالف عملك ،ورد أحكامهم ،قال عمر  :أخرباين عن أيب بكر وعمر :أليس ع ع ع ع ع ع ععا من أسع ع ع ع ع ع ععالفكما وممن تتوليان،

ص ع ع ع على الله  َعل َْيه  َو  َس ع ع ع عل  َم
وتش ع ع ع ععهدان هلما بالنجاة؟ قاال :اللهم نعم .قال :فهل علمتما أن أبا بكر حني قب  َ
ض رس ع ع ع ععول اهلل  َ
 َخ  َذ األمو  َال ،وس ععىب الذراري؟ قاال :نعم .قال :فهل علمتم أن عمر قام بعد أيب
فارتدت العرب ،قاتل َهم ف  َس ع ع  َف  َ
ك الدماء ،وأ  َ
ه عمر من أيب بكر ،أو ترببون أنتم من ي
أحد منهما؟
بكر ،فرد تلك الس ععبايا إىل عش ععائرها بفدية؟ قاال :نعم ،قال :فهل ب َر  َ
قاال :ال .قال :ف خرباين عن أهل النهروان أليسعوا من صععاحلي أسععالفكم وممن تشععهدون هلم بالنجاة؟ قاال :بلى ،قال :فهل
دما ،ومل حيفوا آمنًا ،ومل ي خذوا ماال؟ قاال :نعم .قال :فهل
تعلمون أن أهل الكوفة حني خرجوا كفوا أيديهم فلم يسععفكوا ً

الناس ي َع ْقتعلوهنم ،ولقوا عبد اهلل بن خباب بن األرت،
علمتم أن أهل البص ععرة حني خرجوا مع مس عععر بن ف  َديك ،ا ْس عت َع ْع َرض عوا  َ
ص عبحوا حيًّا من أحياء العرب ،فاس ععتعرض ععوهم ،فقتلوا
ص على الله  َعل َْيه  َو  َس عل  َم ،فقتلوه ،وقتلوا جاريته؟ مث  َ
ص ععاحل رس ععول اهلل  َ
الرجال والنسععاء واألطفال حىت جعلوا يلقون الصععبيان يف قدور اإلقط وهي تفور؟ قاال :قد كان ذلك .قال :فهل يربه أهل

البصع ع ععرة من أهل الكوفة ،وأهل الكوفة من أهل البصع ع ععرة؟ قاال :ال .قال :فهل تربءون أنتم من إحدى الطائفتني؟ قاال :ال.
احدا .قال :فهل يسع ع ع ع ع ع عععكم فيه شع ع ع ع ع ع ععيء يعجز عين؟ قاال :ال .قال :فكيف
احدا أم اثنني؟ قاال :بل و ً
قال :أرأيتم الدين و ً
ض ع عا ،وقد
وسع عععكم أن توليتم أبا بكر وعمرو ،وتوىل أحدمها صع ععاحبه ،وتوليتم أهل البصع ععرة وأهل الكوفة ،وتوىل بعضع ععهم بع ً
اختلفوا يف أعظم األشع ع ع ع ععياء ،يف الدماء والفروج واألموال ،وال يسع ع ع ع عععين فيما عمتم إال لعن أهل بييت والتربب منهم؟ ووكم

ص ع ع ع على الله  َعل َْيه  َو  َس ع ع ع عل  َم ،وي من
إنكم ٌ
أمرا ،ف خط وه ،ف نتم تردون على الناس ما قبل منهم رسع ع ع ععول اهلل  َ
قوم جهال ،أردمت ً
تقرون بذلك اآلن،
عندكم من خاف عنده ،وحاف عندكم من أمن عنده .قاال :ما حنن كذلك .قال عمر :بل سع ع ع ع ع ع ععوف ُّ

صع على الله  َعل َْيه  َو  َسع عل  َم بعث إىل الناس وهم عبدة أوثان ،فدعاهم إىل خلع األوثان ،وش ععهادة أن
هل تعلمون أن رس ععول اهلل  َ

حممدا رسع ع ع ععول اهلل ،فمن فعل ذلك حقن دمه وأحر ماله ،ووجبت حرمته ،وكانت له أسع ع ع ععوة املسع ع ع ععلمني؟
ال إله إال اهلل وأن ً

حممدا رس ع ع ععول اهلل ،فتس ع ع ععتحلون دمه
قاال :نعم .قال :أفلس ع ع ععتم أنتم  َ
تلق ْون من حلع األوثان ،ويش ع ع ععهد أن ال إله إال اهلل وأن ً

وتلق ْون من ترك ذلك وأباه من اليهود والنص ع ع ععارى وس ع ع ععائر األديان ،في من عندكم ،وحترمون دمه؟ فقال اليش ـ ــكري:
ومالهَ  ،
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قوما وأمواهلم ،فعدل فيها ،مث ص ع ع ععريها بعده إىل رجل غري م مون ،أتراه أدى احلق الذي يلزمه هلل  َعز  َو  َجل؟
أرأيت رجال ويل ً

أو تراه قد سع ععلم؟ قال عمر :ال .قال :أفتسع ععلم هذا األمر إىل يزيد من بعدك وأنت تعرف أنه ال يقوم فيه باحلق؟ قال :إمنا

واله غريي ،واملسع ع ع ع ع ع ععلمون أوىل مبا يكون منهم فيه بعدي ،قال :أفتى ذلك من صع ع ع ع ع ع ععنع من واله حقًّا؟ فبكى عمر وقال:
أنظراين ثالثًا فخرجا من عنده مث عادا إليه ،فقال عاصـ ــم :أش ع ععهد أنك على حق ،فقال عمر لليشـ ــكري :ما تقول أنت؟
قال  :ما أحس ع ععن ما وص ع ععفت ،ولكن ال أقتات على املس ع ععلمني ب مر ،أعرض عليهم ما قلت ،وأعلم حجتهم ،ف ما عاصع ع ععم
يوما ،فكان عمر يقول :أهلكين أمر يزيد وخصع ع ععمت فيه،
ف قام عند عمر ،ف مر له عمر بالعطاء ،فتويف بعد مخسع ع ععة عشع ع ععر ً

ف س ع ع ع ع ع ععتغفر اهلل ،فخاف بنو أمية أن حرج ما ب يديهم من األموال ،وأن حلع يزيد من والية العهد ،فوض ع ع ع ع ع عععوا على عمر من
يلبث بعد ذلك إال ثالثًا ،حىت مرض ومات".32
سقاه مسًّا ،فلم ْ
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 -7ابن األثري اجلزري :الكامل يف التاريخ ،مرجع مذكور ،ص.317 :
 -8خري الدين الزركلي :األعالم ،ل ،15:ج ،5:دار العلم للماليني ،بريوت ،2002 ،ص.15 :
 -9سورة البقرة ،آية -36 :سورة األعراف ،آية.24 :
 -10ابن منظور :لسان العرب ،ل ،1:دار صادر ،بريوت ،1990 ،مادة (قرر).
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 -17فضل حسان عباس :البالغة فنوهنا وأفناهنا ،مرجع مذكور ،ص.193 :
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.88
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 -32وردت هذه املناظرة يف مص ع ع ع ع ععادر متعددة منها :أمحد كي ص ع ع ع ع ععفوت :مجهرة خطل العرب ،ل ،1:ج،2:
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 املغريب ابن يعقوب :مواهل الفتاح يف شع ع ع ع ععرح تلخيص املفتاح ضع ع ع ع ععمن شع ع ع ع ععروح التلخيص ،دار الكتل العلمية،بريوت ،د.ت
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 وصناعة توجيهه المذهبي،خنطاب المجاز في كشاف الزمخشري
The discourse of metaphor in the Zamakhshari Scout, and the
industry of its sectarian orientation
)اجلزائر/الطارف- رشيد حليم ( جامعة الرئيد الشاذيل بن جديد.د.أ
:ملخص
 وكثري من العلماء يعتفون جبليل،يعد الزخمشع ع ع ع ععري إماما من أئمة الفكر االعتزايل وكتبه ال يسع ع ع ع ععتغين عنها طالل علم
.أعراضها
.  و أقامه على االنتصار ألصوهلم،  وقد نقل فيه توجيهات أصحابه املعتزلة،  تفسريه الشهري،ومن أفيد مؤلفاته
 فجاء،وعول الزخمشععري يف تفسععريه الكشععاف على اجملا باعتباره أهم املؤيدات اللسععانية اليت برر ا توجهه العقائدي
. اليت ارتكز عليها الزخمشري يف تطويع اللفظ القرآين إىل مقصده املذهيب،موضوع مقاليت مناسبا لتحليل هذه اآللية البالغية
 وبيان قدرات ص ععاحبه يف حتوير شع عراك اللفظ القرآين مبا يص ععنع، ومن ؤة كان هدف مقاليت هذه إبرا أمهية دراس ععة تفس ععريه
.توجهه املذهيب
. االعتزال، السياق، الت ويل، اللفظ القرآين:الكلمات المفتاحية
Al-Zamakhshari is an imam of the imams of the elite thought and his
books are not dispensed with by a scholar.
It is reported in his writings, his famous interpretation, and he conveyed
the guidance of his companions Mu'tazilah, and set him to victory for their
origins.
Al-Zamakhshari, in his interpretation of the metaphor of metaphor as the
most important linguistic proponent, justified his ideological orientation.
The subject of my article was appropriate to analyze this rhetorical
mechanism on which Zamakhshari was based in adapting the Qur'anic
pronunciation to his doctrinal purpose. The ability of the owner in the
adaptation of the word of the Koran to make his sectarian orientation.
Keywords: Quranic pronunciation, Authorization, Context, Retiring.
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مقدمة:
يعد علم البالغة من أشع ع ع ععرف علوم العربية  ،وأعظمها فائدة ،فهو العلم املركزي الذي يتشع ع ع ععكل فيه اإلنسع ع ع ععان العريب
بذوقه ونفسع ع ع ع ع ع ععيته  ،و يتمثل بواسع ع ع ع ع ع ععطته أفكاره ومذاهبه  ،فالبالغة بيرة معرفية تتجمع فيها علوم العربية  ،وتتداخل فيها
موضوعاهتا و فنوهنا  ،فلقد حوت صنوف املقاصد يف اإلمتاع و اإلقناع.
و لقد تعلق علم البالغة بالنص القرآين  ،وهو حمور املعارف العربية قاطبة ،وال ميكن تص ع ع ع ع ععور الثقافة العربية خلوا من
النص القرآين ،فهو النص املركزي الذي تدور يف فلكه جل علوم اللغة العربية  ،بل هو مركزها  ،و قد قامت حضععارة العرب
يف تلك على مقدرات نص الوحي-،ولن تقوم إال به -فال وجود ملباحث البالغة مبنآي عنه .وهو ما صع ع ع ع ع ع ععنع منها ثقافة
ييزية تنطلق من اخلطاب املعجز وتس ع ععتثمر آلياته ،وقد دفعته إىل ميدان الت ويل الذي ينفتح وص ع ععيده إال بوس ع ععيلة متفردة :
هي العقل ،ولكنه العقل البالغي البياين.
ف ركان البالغة أربعة هي  :اجملا  ،والتش ععبيه  ،واالس ععتعارة ،و الكناية مع الت كيد على أن التش ععبيه واالس ععتعارة جزءان
من اجملا  ،وكلهم مؤسد على فن اجملا مبعناه العام  ،وهو املراد .
إن الداللة اجملا ية يف األلفاظ ،مس ععاحة إض ععافية ثل مرونة اللغة يف االتص ععال ،وتطورها عند االس ععتعمال .وهذه اجملا ات
تقوم بعملية تص ع ع ععويرية فنية موحية ،وذلك بوض ع ع ععافة مجلة من املعاين اجلديدة اليت تدعم املقاص ع ع ععد التبليغية ،حيث تتش ع ع ععكل
العبارات من أبنية معجمية وض ع ع ع ع ع عععية ص ع ع ع ع ع ععرفة  ،دون اقتاض للمفردات من اللغات األجنبية  ،ألهنا غنية عن أية اس ع ع ع ع ع ععتدانة
معجمية من أية لغ ة عاملية أو إقليمية  ،هذا الت نق يف اختيار املعاين  ،وهذا االكتفاء يف مفردات األلفاظ  ،مما يتماش ع ععى مع
مهمة البالغة العربية يف مطابقة الكالم ملقتض ع ععى احلال  ،ومما يتالءم مع اخلص ع ععائص األس ع ععلوبية للمجا يف توس ع ععيع املخزون
الداليل لعلفاظ.
ويرجح بعض الباحثني فضع ععل ت سع ععيد هذا املبحث البالغي وتنظيم أبوابه إىل أعمال األصع ععوليني بصع ععفة عامة و املعتزلة
بصفة خاصة ،وقد راجت ت صيالهتم ملوضوع اجملا يف مدوناهتم الكالمية و اللغوية و األصولية و التفسريية.
لعل اهلدف من تناوهلم هذا املبحث تس ع ع ع ععويح القيم اللس ع ع ع ععانية و العقائدية اليت تناقض أص ع ع ع ععوهلم اخلمس ع ع ع ععة اليت تش ع ع ع ععكل
منظومتهم املعرفية  ،فقد عمدوا إىل ت ويل املفاهيم اليت ختالف أصع ع ع ع ع ع ععوهلم باالرتكا على حتوير ش ع ع ع ع ع ع عراك اللفظ مبا يتجاوب
ونظرهتم الفلسفية .األمر الذي يكشف أن ثنائية احلقيقة و اجملا هي امتداد لثنائية اعكم و املتشابه.
ولقد اكتسع ع ع ع ع ع ععل مبحث اجملا حضع ع ع ع ع ع ععورا مركزيا يف دروس علم اللسع ع ع ع ع ع ععان العريب وما تفرع عنها من مباحث  ،ومبوجل
منطلقات اجملا فون العالقة بني الدال واملدلول تواضع متفرع عن املواضعة األوىل  ،ويرى املعتزلة أن داللة العقل هي القادرة
على حتديد احلقيقة وجملا ومن ؤة تعيني دالالت الكالم.
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ويقوم ثنا ع لى قراءة بالغية ملا قدمه الزخمشع ع ععري من خترجيات داللية ملسع ع ععائل من اجملا وردت يف تفسع ع ععريه الشع ع ععهري
املسعمى اختصعارا " الكشعاف"  ،كما أن للزخمشعري كتابا أخر يقتب من املصعنفات املعجمية ،يسعمى أسعاس البالغة  ،وقد
عاجل فيه تنائيه احلقيقة واجملا  ،ورتبه على حروف املعجم  ،وهذا الت ليف خارج عن غرض عملنا الذي خص ع ع عصع ع ععناه لربية
الزخمشري االعتزالية يف سياق اعتماده على ت ويل اللفظ و املعب لنصرة مذهل االعتزال وال ختلو دراستنا من إضافة مسحة
نقدية لتلك التوجيهات.
تتعرض دراس ع ع ع ععتنا إىل حماور ثية ثالثة تتلوهم مقدمة وتذيلهم حمص ع ع ع ععلة :ففي البدء  ،تروم حتديد موقف العلماء من
احلقيقة و اجملا  ،مث تتصع ععدى إىل بناء مفاهيم تعريفية ختص ظاهرة اجملا اللغوي ،مث تبسع ععط لقراءة حتليلية لصع ععور لسع ععانية مما
أبان عنه الزخمشري من تشكيالت بيانية ثالثة محلت أبنية اجملا صدرت بتفسريه الكشاف.
وهتدف دراستنا هلذا الغرض البالغي إىل مجلة من الغايات العلمية لعل أمهها:
بيان أمهية املمارس ععة النص ععية البالغية والكش ععف عن اسع عتاتيجية الزخمش ععري يف تس ععويح اناهه املذهيب بتطويع اللفظ
القرآين
 -1موقف العلماء من الحقيقة و المجاز:
يعتف كثري من الباحثني إىل أن علماء العربية الس ععابقني  ،قد تباينوا يف اإلقرار بوجود اجملا يف اللغة العربية
عامة والقران الكرمي خاصع ع ععة  ،وكان أصع ع ععحاب املذهل الظاهري أكثر سع ع ععكا بنفي محل لفظ القرآن على اجملا ،رافضع ع ععني
جوانل من أصول هذا االجتهاد ،كالتعليل و القياس ،وتزعم االسفرايين (ت418هع ع ع ع ع ع ع عع) هذا التوجيه )1( ،وسار على
خطاه ثلة من العلماء  ،نذكر منهم :ابن تيمية(ت728هع ع ع ع عع) ( )2و تلميذه ابن قيم اجلو ية(ت751هع ع ع ع عع) ( ، )3ورفض
أولرك العلماء حتميل كالم اهلل على هذا اخلطاب ،فس ع ع ععددوا له س ع ع ععهام الرفض ،ونعتوه ب قبح األوص ع ع ععاف ،فوصع ع ع عفوا اجملا
بالكذب و الطاغوت ،ورأوا أن اجملا  ":أخو الكذب و أن القرآن منزه عنه وأن املتكلم ال يعدل إليه إال إذا ضع ع ع ع ع ع ععاقت به
احلقيقة  ،فيستعري  ،وذلك حمال على اهلل تعاىل" (.)4
وقععد توىل الرد على الععذين أنكروا اجملععا جمموعععة من العلمععاء منهم :ابن قتيبععة (ت276ه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع) ( ،)5وعبععد القععاهر
اجلرجاين(ت471هع)( )6واالمدي (ت631هع) ( )7وغريهم ال يتسع املقام لذكرهم مجيعا.
واسع ع ع ععتدأ املدافعون عن وقوع اجملا يف العربية ويف القرآن الكرمي منه أولرك الرفضع ع ع ععة  ،قادحني يف مسع ع ع ععالك أ اثهم ،
ناعتني إياهم بقبيح الوص ع ععف :قال ابن قتيبة يف معرض الرد عليهم :وهذا من أبش ع ععع جهاالهتم ،وأدهلا على س ع ععوء نظرهم ،
وقلة إفهامهم ،وكل فعل ينسل إىل غري احليوان باطال  ،لكان أكثر كالمنا فاسدا ،ألن العرب قالوا نبت البقل وقام اجلبل.
(.)8
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ويف مقابل التيار الرافض لوجود اجملا ،بر تيار آخر سع ع ع ع ع ع ععلك مسع ع ع ع ع ع ععلكا متش ع ع ع ع ع ع ععددا يف ت كيده على أن اللغة يف أكثر
استعماالهتا مبنية على اجملا  ،وأخذ ذا االعتقاد ابن جين و أستاذه الفارسي ،وقد عقد له العامل األول بابا يف اخلصائص
 ،نبه فيه على أن كل اللغة إمنا هي جما ال حقيقة ( ) 9وقدم من التمثيل اللغوي ما يص ع ععلح أن يكون موقفا أص ع ععوليا أكثر
منه مذهبا علميا.
واحلقيقة ،إن ما حشععده ابن جين من أدوات لغوية ال يصععلح الت كيد ا على نفي حقيقة االسععتعمال الوضعععي للفظ،
وقد بالح يف احلديث عن اعتبار الدالالت اللغوية كلها مبنية على اجملا .
أمععا املوقف األخري فهو موقف املعتععدلني من العلمععاء املنصع ع ع ع ع ع ععفني الععذين ذهبوا إىل أن اللغععة حتوي اللفظ احلقيقي،
واالس ع ع ععتعمال اجملا ي ،مع تعيني الفارق يف الداللة ،إذا األول أص ع ع ععال و الثاين فرع عليه وال يعدل عن األص ع ع ععل إىل الفرع إال
بالدليل .ومن القائلني ذا التوجه ،نذكر ابن حزم (ت456هع) ( )10وابن األثري(ت 638هع) (.)11
-2مفهوم المجاز اللغوي
مض ع ع ع ع ع ععت القرون الثالثة األوىل من العهد اهلجري  ،ومل تنبرنا كتل اللغة عن مفهوم دقيق ملص ع ع ع ع ع ععطلح اجملا  ،وظننت
معاجم اللغة عن صع ع ع ععياغة مفهوم واضع ع ع ععح يتلمد من خالله الباحثون عن داللة حمددة ننبهم تتبع مراحل تطور دالالته ،
لكن مسكنا إشارة أوردها اخلليل(ت175هع عع) يف كتاب العني قال :اجملا املصدر و املوضع( .)12وهو املعب الذي دارت
عليه معاجم العربية من بعده ،قال ابن منظور :جزت الطريق ،وجاو املوض ع ععع

جوا ا وجما ا ،س ع ععار فيه وس ع ععلكه ،وجاو ت

املوضع مبعب جزته ،و اجملا و اجملا ة املوضع ()(13هع )
أما ما تلقفه سعيبويه (ت 180هع ع ع ع ع ع ع عع)يف هذا املقصعد فمتعدد  ،ولكن مل يسعم املصعطلح إال ما فهم من قصعده أنه يعنيه،
فقوبل برصع ععيد آخر من املفاهيم النحوية ذات االرتكا البالغي  ،حنو احلذف و اإلجيا "و االتسع ععاع"( )14واالختصع ععار و
احلمل  ،وغريها من األس ععاليل اليت س ععاقها وقد ركل معها الفعل "جا "( .)15ومل ترب لفظة اجملا كاص ععطالح علمي إال
يف توسععيم أيب عبيدة ملؤلفه " :جما القرآن" (،)16وقد قصععد به توضععيح معاين اآليات وتفسععريها وقد عد طه حسععني جما
القرآن كتاب لغة  ،ألن مفهوم اجملا يف كتابه مبهم( ،)17أو على رأي أمني اخلويل أنه كتاب تفسري()18
ومل يتحدد مدلول اجملا على أنه احلقيقة وقسع ع ععيمها إال يف مرحلة مت خرة ،كما يذكر ابن تيمية :إن تقسع ع ععيم األلفاظ إىل
حقيقة وجما  ،إمنا اشتهر يف املائة الرابعة وظهرت أوائله يف املائة الثالثة (.)19
أما التنظري االصطالحي فيعود إىل أيب علي الفارسي(ت377ه ع ع ع ع ع ع عع) و تلميذه ابن جين(ت392ه ع ع ع ع ع ع عع) ،فقد وضع هذا
األخري يده على املدلول الس ع ععليم ملص ع ععطلح اجملا  ،فقال ":و احلقيقة ما أقر يف االس ع ععتعمال على أص ع ععل وض ع عععه يف اللغة ،و
اجملا ما كان بض ع ع ععد ذلك ،وإمنا يقع اجملا و يعدل إليه عن احلقيقة ملعان ثالث وهي :االتس ع ع ععاع و التوكيد و التش ع ع ععبيه ،فون
عدم هذه األوصاف ،كانت احلقيقة البتة"(.)20ويريح ابن جين مس لة اجملا على تنوع فصوله ومذاهبه يف الكالم املعجز و
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املص ع ع ع ع ععفى من خيار كالم العرب وفص ع ع ع ع ععيحه  ،ويتحمد يف إثبات ما ينطوي عليه خطاب البلغاء من روافد اجملا ب ضع ع ع ع ع عربه
الثالثة ،مث حلص إىل تقرير حقيقة اجملا بعد تفرسععه يف كالم اهلل تعاىل ،ومثل به يف أشعععار القوم ،بقوله :وهذه االسععتعارات
كلها داخلة يف باب اجملا (.)21
ويرجح وجود عالق ع ععة بني التعريف اللغوي و التعريف االصع ع ع ع ع ع ععطالحي ،وذل ع ععك لتق ع ععارب األثر اللغوي من ال ع ععدالل ع ععة
االصععطالحية ،وانبثاق احلد االصععطالحي عنه ،وهو التخطي و االجت يا من موضععع إىل آخر ،و هو ما ينطبق على الكلمة
املتنقلة من حدودها الوضعية إىل مدلوالت أخرى ،وناو استعماهلا من معب إىل معب آخر بقرائن و أسباب ،وهو ما قننه
السع ع ععكاكي بقوله :اجملا هو الكلمة املسع ع ععتعملة يف غري ما هي موضع ع ععوعة له ،بالتحقيق اسع ع ععتعماال يف الغري بالنس ع ع عبة إىل نوع
حقيقتها ،مع قرينة مانعة عن إرادة معناه يف ذلك النوع ه()22و الكلمة املستعملة يف ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععهي موضوعة له بالتحقيق يف
الغري بالنس ع ععبة اىل نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إ ال ش ع ععك يف أن اجملا من الوس ع ععائل البيانية الذي تكثر يف كالم الناس،
البليح منهم وغريهم ،وليد من الكذب يف شيء كما توهم أحد األصوليني
مث إن اجملا على قسمني :ع ع ع ع ع ع لغوي ،وهو استعمال اللفظ يف غري ما وضع له لعالقة ع ع ع ع ع ع مبعب مناسبة بني املعب احلقيقي
واملعب اجملا ي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع يكون االس ععتعمال لقرينة مانعة من إرادة املعب احلقيقي ،وهي قد تكون لفظية ،وقد تكون حالية ،وكلما
أطلق اجملا  ،انص ع ععرف إىل هذا اجملا اللغوي ،أو اجملا العقلي ،وهو جيري يف اإلس ع ععناد ،مبعب أن يكون اإلس ع ععناد إىل غري من
هو له ،حنو( :ش ع ع ععفى الطبيل املريض) فون الش ع ع ععفاء من اهلل تعاىل ،فوس ع ع ععناده إىل الطبيل جما  ،ويتم ذلك بوجود عالقة مع
قرينة مانعة من جريان اإلسناد إىل من هو له.
ويعد عبد القاهر اجلرجاين أول من قس ع ع ع ع ععم اجملا إىل لغوي وعقلي ،فقال ":واعلم أن اجملا على ضع ع ع ع ع عربني :جما عن
طريق اللغة وجما عن طريق املعب و املعقول  ،فوذا وصع ع ع ععفنا باجملا الكلمة املفردة كقولنا اليد جما يف النعمة....كان حكما
أجريناه على ما جرى عليه من طريق اللغة  ،ألننا أردنا أن املتكلم قد جا باللفظة عن أص ع ع ع ع ععلها الذي وقعت له ابتداء يف
اللغة وأوقعها على غري ذلك  ،إما تش ععبيها و إما لص ععلة أو مالبس ععة بني ما نقل عنه ،ومىت وص ععفنا باجملا اجلملة من الكالم
كان جما ا من طريق املعقول دون اللغة()23و ...و
ويفهم من هذا التفصع ع ععيل التنظريي أن اجملا اللغوي يقتصع ع ععر على اللفظة املفردة ،بينما يقع اجملا العقلي يف اجلملة ،
ويفهم من سياق الكالم  ،مع التنبيه أن اجملا املفرد ال يستغين عن أصله املبدوء به يف الوضع األول  ،وأن جريه على الثاين
إمنا على سبيل النقل إىل الشيء من غريه.
أما أمهية خطاب اجملا يف اللغة فقد أش ع ع ع ععار إليها بعض النقاد القدامى  ،ويكفي ما نبه عليه ابن رش ع ع ع ععيق املس ع ع ع ععيلي
القريواين (ت 463ه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ) بقوله" :اجملا يف كثري من الكالم أبلح من احلقيقة ،وأحسن موقعا يف القلوب واألمساع ،وما عدا
احلقائق من مج يع األلفاظ ،مث مل يكن جماال حمضعا ،فهو جما  ،الحتماله وجوه الت ويل ،فصعار التشعبيه واالسعتعارة وغريها من
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حماسن الكالم داخلة حتت اجملا  ،إال أهنم خصوا به بابا بعينه  ،وذلك أن يسمى الشيء باسم ما قاربه ،أو كان منه سبل
()24و. ......
والص إىل القول بعد تتبع ب عض حمطات الدرس يف موض ع ع ع ععوع اجملا عند مؤص ع ع ع ععليه الس ع ع ع ععابقني ،أن ظهور االهتمام
باجملا اللغوي يف التاث العريب قد بدأ مع البواكري األوىل للدرس اللغوي جبميع تفرعاته و جماالته البيانية و التفسع ع ع ع ع ع ععريية و
اللغوية ،ومل يعد غرضععا تلملمه كتل النحو و البالغة  ،بل صععار جماال خصععبا يفرق احلديث فيه عن مذاهل أهل العقائد و
امللل .
ولقد كان للمعتزلة الس ع ععهم األو يف إش ع ععباعه دراس ع ععة و اس ع ععتدالال ،ودثك ما ألفوه يف التناص ع ععر إىل مذهبهم  ،كتل
أصع ععول الفقه وكتل األدب و النقد  ،وكتل التفسع ععري ،لعل أشع ععهرها على اإلطالق تفسع ععري الزخمشع ععري الذي حطل فيه آراء
أصع ع ععح ابه املعتزلة كاجلبائي و الفارسع ع ععي  ،وغريها  .ومن ؤة ميكن القول مع نصع ع ععر حامد أبو يد إن املعتزلة اختذوا من اجملا
سالحا لت ويل النصوص اليت ال تتفق مع أصوهلم الفكرية(.)25
 - 3المجاز في الكشاف ،قراءة تحليلية:
إن املنطق الذي يؤكد انطواء النص القرآين على املتش ع ع ع ع ع ععابه وعلى اجملا جيعل من الت ويل مالذا لس ع ع ع ع ع ععانيا قادرا على
حس ععم املتش ععابه واجملا اللذين يعرقالن األص ععول اعكمة و احلقيقية .فاجملا ص ععناعة فكرية مض ععاعفة ،تتس ععلح مبعاول الش ععحذ
الذهين للوصول إىل مرامي االنسجام و اال ئتالف مع اعكم .ذلك أن العالقات اجملا ية تتضمن احنرافا و عدوال عن األصل
املقدر الذي يبقى الضامن جلميع التحوالت اجملا ية.
لقد اكتسع ع ععل موضع ع ععوع اجملا يف مؤلفات الزخمشع ع ععري اللغوية و التفسع ع ععريية صع ع ععدى عنيفا يف خمتلف األعمال العلمية
السععابقة واحلاضععرة ،فقد رد أهل ال سععنة واجلماعة على خترجيات الزخمشععري املؤيدة لظاهرة اجملا بالتعويل على آليات الت ويل،
وحس ع ععل الباحثني االطالع على االنتص ع ععاف البن املنري ،والبحر اعيط أليب حيان األندلس ع ععي ،فقد تعرض ع ععا جلميع مقوالت
الزخمشع ععري االعتزالية ،وفندوها  ،وبلح األمر ما حد تكفري الزخمشع ععري أو الطعن يف عقيدته .ولسع ععنا هنا بصع ععدد الدفاع عن
إمام من أئمة اللغة وحذاقها ،ولكن يظل االجتهاد مسة الفكر اإلنسع ع ع ع ععاين .وكان الزخمشع ع ع ع ععري إماما جمتهدا وجمددا يف الفكر
العريب.
الناظر يف كشع ع ع ععاف الزخمشع ع ع ععري والدارس فيه يتلقى من هذا التفسع ع ع ععري ألوانا من التوجيهات اللغوية والبيانية ،ويسع ع ع ععتعيه
حضور االحتجاج بالظاهرة اجملا ية  ،و يز االستدالل ا عن سابقيه والحقيه ،ألنه ضبطه على علمي املعاين والبيان الذي
ال سبيل إىل معرفة أسرار اإلعجا الرباين يف آياته القرآنية إال بالدربة عليه والتمرس فيه وإتقان عجائل طرقه وأسراره(.)26
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أ-نما ج من التأويل المجازي في الكشاف:
املؤلف الذي منال ثي و موض ع ععوع تنقييب من الكتل ذات الش ع ع ن يف املس ع ععائل العقائدية فض ع ععال عن كونه من عيون
التاث يف فن القول والبالغة ،وقد عده ص ععاحبه مص ععنفا تفس ععرييا لكتاب اهلل ،عرفه أهل اللغة من أنفد الكتل املص ععنفة يف
علم البالغعة تنظريا وتطبيقعا ،وال حرج الكتعاب عن هعا التوجعه ،لطعاملعا ارتبطعت دروس التفسع ع ع ع ع ع ععري بعلوم العربيعة ،إذ ال ويط
بكالم اهلل إال عامل بالنحو وعامل البالغة وعامل بكالم العرب ،و قد لك الزخمشع ع ع ععري ملكة لسع ع ع ععانية مصع ع ع ععقولة وذبابة بيانية
حصيفة .وقد اعتف خصومه بنباهة فكره وبعد مراميه  ،شهد له كثري من العلماء بالفضل ،والرياسة يف اللغو األدب ،قال
السيوطي (ت911هع).
"كان واسع ع ع ع ع ععع العلم وكثري الفضع ع ع ع ع ععل غاية يف الذكاء وجودة القروة  ،متفننا يف كل علم ....عالمة يف النحو و األدب
(. )27
أما الكش ع ع ع ععاف فهو تفس ع ع ع ععري من التفاس ع ع ع ععري اليت اهتمت باجلانل البالغي و البياين يف القرآن الكرمي  ،وقد حرص
مؤلفه عند تفسع ع ععريه لآليات أن يورد ضع ع ععروبا من اجملا ات واألشع ع ععكال البالغية ،كل ذلك ليرب مجال أسع ع ععلوب القرآن وكمال
نظمه ،،وهو ذا يعد أوسع كتل التفسري جماال يف هذا الصدد(.)28
ولقد أعجل مجع من العلماء بص ععنيع الزخمش ععري يف هذا التفس ععري ،قال ابن املنري[ت683ه]منوها به ،هذا تفس ععري
مهذب ،وافتنان مس ع ع ع ع ععتعذب رددته على مسعي فزاد رونقا بالتديد واس ع ع ع ع ععتعادة اخلاطر ك ين بطيء الفهم حني يفيد (،)29
وقال الشععيخ اهلراوي يصععف الكشععاف وفضععل ص عاحبه ":كتاب علي القدر رفيع الش ع ن  ،مل يرد مبثله يف تصععانيف األولني،
والبن خلدون كالم على الكش ع ععاف قريل من هذا املعب( ،)30وليد عجبا أن وظى الكش ع ععاف ذه املنزلة  ،فهو أس ع ععبق
مؤلف كش ععف عن أس ع عرار اإلعجا البياين يف القرآن الكرمي ودقة تراكيبه وحس ععن ص ععياغته ،كل ذلك يف أس ععلوب أديب أنيق
وحتلة إنشائية بديعة.
ويف دراس ع ععيت هلذا اجلانل من الت ويل اجملا ي يف الكش ع ععاف سع ع ع مثل بنماذج ثالثة من خترجياته ،وأس ع عععى إىل حتليلها
ذاكرا بعض الردود ابن عليها.
ت س عس ععت نظرية الت ويل االعتزالية على جمموعة من املرتكزات النظرية واملس ععلمات العقائدية تش ععكل فيما بينها أرض ععية
ترتكز عليها آليات الت ويل وأنسع ع ع ع ع ع ععاقه الداللية .ف ما املرتكزات النظرية فهي تلك املنعقدة على قوانني املواضع ع ع ع ع ع عععة واألنظمة
اللسععانية ،وأما املسععلمات العقائدية فهي مواقفهم من قضععايا العقيدة والوجود  ،ومن ؤة صععاغوا بنياهتم الفكرية على أصععول
مخسة شهرية:
أ-التوحيد
ب-العدل
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ج-املنزلة بني املنزلتني
د-الوعد والوعيد
هع-األمر باملعروف والنهي عن املنكر)31( .
والتخرجيات اجملا ية كثرية يف الكشاف وقد انتخبنا منها مناذج ثالثة :
ني
*-يف قوله تعاىل﴿ :غ َ ْري الْ  َمغْض ع عوب ع َل َْيه ْم  َو َال الض ع عالِّ  َ
:ما معب غضع ع ععل اهلل؟ قلت هو إرادة االنتقام من العصع ع ععاة ،وإنزال العقوبة م ،وأن يفعل م ما يفعله امللك إذا غض ع ع عل
الفاحتة )7(/خرج الزخمش ععري اآلية على اجملا العقلي  ،قال

على من حتت يده( .) 32فهو ص ع ع ع ع ععرف معب غض ع ع ع ع ععل اهلل إىل معب جما ي هو إرادة االنتقام ،مثلما فعل يف ص ع ع ع ع ععرف معب
الظاهر لكلمة الرمحة إىل معب جما ي هو اإلنعام( ،)33وننل ذا وص ععف اهلل تعاىل قيقة الرمحة لتض ععمنه امليل النفس ععاين
أي الشفقة ،فاالستحام االستعطاف وترامحوا تعاطفوا( ،)34وهي من الكيفيات التابعة للمزاج تنزه اهلل عنها.
وهكذا جاء ت ويله منجذبا إىل تعزيز القاعدة االعتزالية املذكورة .ويدرج ت ويله للغضع ععل بورادة االنتقام قصع ععدا ،مما
يقتضي معب آخر عند املعتزلة ،هو أهنم قالوا بوجوب على اهلل تعاىل معاقبة العصاة (.)35
إما ابن املنري فيوكل األمر إىل مش ع ععيرة اهلل تعاىل ،الفعال ملا يش ع ععاء ،والذي ال يس ع ع ع ل عما يفعل ،وهم يس ع ع ع لون ،وهو
مذهل األشاعرة (.)36
هذه املسع ععالة تندرج ضع ععمن مبدأ الوعد و الوعيد الذي ضع ععمنه املعتزلة أصع ععال من أصع ععوهلم ،فقد حكموا على العصع ععاة
باخللود يف النار ،أما ابن ا ملنري واألش ععاعرة فتكوا األمر موكال إىل إرادة اهلل ،وعند أهل الس ععنة ،أن اهلل يغفر الذنوب مجيعا إال
كبرية اإلشعراك به ،وهو األصععل اخلاليف ،فالزخمشععري يسععاوي بني املعاصععي ومقتفوها  ،بينما أهل السععنة يعتقدون أن املغفرة
عامة وشاملة ملن شاء وتاب ،وال توجل على املشرك .
أما وصععف اهلل بالغضععل على إرادة االنتقام كما قال الزخمشععري ووافقه ابن املنري ،ففيها رد من مفكري السععنة قوهلم:
إن إرادة اهلل خمالفة إلرادة عباده ،فالغض ععل عند البش ععر حالة عض ععوية تتعلق بفوران الدم وهتي القلل والنفد ،هذه الص ععفة
منزه عنها تعاىل ،ولكن س ع ععائر الس ع ععلف يثبتون ص ع ععفة الغض ع ععل هلل تعاىل حقيقية ولكن بكيفية ال يعلمها إال هو ،واألدلة
على إثبات هذه الصفة هلل تعاىل كثرية ،وتواردت اآليات يف هذا السياق وميكن الرجوع إليها يف املصحف()37
ِّ
ين (البقرة ،)16/قععال" :فععون قلععت :كيف أس ع ع ع ع ع ع عنععد
*-توجيهععه لآليععة الكرميععة﴿ :ف َ  َمعا  َر  َعت ن َع  َارتعه ْم  َو َمعا  َكعانواْ م ْهت َعد  َ
اخلسع عران إىل التجارة وهو ألص ععحا ا؟ قلت :هو من اإلس ععناد اجملا ي ،وهو أن يس ععند الفعل إىل ش ععيء يتلبد بالذي هو يف
احلقيقة له كما تلبس ععت التجارة باملش ععتين ...فون قلت :هل أن ش عراء الض ععاللة باهلدى وقع جما ا يف معب االس ععتبدال ،فما
معب ذكر الربح والتجارة ك ن مت مبايعة على احلقيقة؟ قلت :هذا من الصنعة البديعة اليت تبلح باجملا الذروة العليا ،وهو أن
تنس ععاق كلمة مس ععاق اجملا مث تقتفي ب ش ععكال هلا وأخوات ،إذا تالحقن مل تر كالما أحس ععن منه ديباجة ،وأكثر ماءً ورونقا
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ين ا ْش عت َعرواْ الض عال َل َة َ با ْهل  َدى ف َ  َما  َر  َت ِّن َ  َارتعه ْم  َو َما  َكانواْ
وهو اجملا املرشععح ...فكذلك ملا ذكر سععبحانه الش عراء ﴿أ ْول َر  َ
ك الذ  َ

ين (البقرة ،) 16/أتبعه مبا يش ع ع ععاكله ويواخيه ،وما يكتمل ويتم بانض ع ع ععمامه إليه ،ثيال خلس ع ع ععارهم وتص ع ع ععويرا حلقيقته.
م ْهت َد  َ
()38
وسى ت َكْليم عً ع ع ع ع عا
صه ْم  َعل َْي  َ
صن َاه ْم  َعل َْي  َ
ك م ْن ق َعْبل  َورس ًال  َملْ ن َع ْقص ْ
صْ
*-يف قوله تتعاىلَ  ﴿ :ورس ًال ق َ ْد ق َ  َ
ك ۚ  َو َكل  َم الله م  َ

النساء ، 164/4تتناول هذه اآلية يف جزئها األخري مس لة خالفية بني أهل املذاهل اإلسالمية ،وتعرض ملوضوع الذات
اإلهلية وصفاهتا ،وترب غرضا يتعلق ا ،أعين مس لة الكالم اإلهلي.
هذه القض ععية العقائدية ش ععائكة جدا ،و اخلوض فيها خطري ،ألهنا تتعلق مبسع ع لة اإلميان ،ولذلك عول املؤولني على فهم
مدلول كلمة الكالم الواردة يف هذا اخلطاب املعجز بصع ع ع ععيغتيها  ،الفعلية َ  ﴿ ،كل  َم على و ن فعل بتشع ع ع ععديد وسع ع ع ععط الفعل
واملصدر ﴿ت َكْليمعًا وقع يف بنيته اإلعرابية مفعوال مطلقا.
تندرج هذه املسع ع لة البيانية ض ععمن القول دلق القرآن الكرمي  ،وقاعدة التوحيد ،و هي مقتنة مبوض ععوع الص ععفات اإلهلية
.ومثل هذه املوضع ع ععوعات أحدثت جداال حادا بني املفس ع ع عرين  ،وأوقعت خصع ع ععومة بني أهل النحل ،وخاض فيها املعتزلة و
األشاعرة و اجلهمية وغريهم من أصحاب العقائد .وأكتفي مبا أوله الزخمشري يف هذا الغرض.
باالسععتناد إىل ضعوابط خترجياته االعتزالية  ،ومبوجل أصععول املعتزلة يف نفي الصععفات ،و مبربرات العقل ،يرى الزخمشععري
أن الكالم الصادر باآلية غري حقيقي ،وإمنا وقع جما ا)39( .
هذا الذي ذكره الزخمش ع ع ع ع ععري خمالف مجلة وتفص ع ع ع ع ععيال ملا ذهل إليه ابن جين وهو معتزيل كش ع ع ع ع ععيخه الفارس ع ع ع ع ععي كما ذكر
الس ععيوطي( .) 40فابن جين حنوي وص ععاحل عقل مطبوع  ،وذو فكر مص ععنوع ،ويعلم أن اخلطاب القرآين بتلك اآلية مؤكد
مبفعول مطلق لفعل مصع ع ع ع ع ع ععرح به جلية ببنيته املعجم ية ،و داللته اإلفرادية ،فال ميكن أن ومل التكليم إال على حقيقته
الوض ع ع عععية .وهو النطق بكيفية معينة .)41( .أنغري أن الكالم يس ع ع ععتلزم أن يكون هلل جارحة -تنزه  -وابن جين ومن معه
من فريق املعتزلة ينفون وجود هذه اجلارحة ،وبالتايل ال بد من ابتداع خمرج آخر ال يعارض مذهبه يف االعتزال ،و املنفذ
هو أن الكالم واقع بطريقة الرمز أو االمياء .حيث صععدر الكالم عن الشععجرة ب ن أحدث اهلل فيها جها ا نطقيا أي وسععيلة
تكلم اإلنس ع ععان ،ك ن حتدث خش ع ععبة أو غريها لتحدث ص ع ععوتا مس ع ععموعا .فتقوم مقام اجلارحة( .)42واملؤمن ال يش ع ععك يف
قدرات اهلل تعاىل يف صنع ما يريد ،ولكن هذا التوجيه فيه حل..
وعارض الزخمش ع ع ع ع ع ععري تلك اإلحالة التدليلية اليت ص ع ع ع ع ع ععدرت عن ابن جين النحوي ،والتمد الزخمش ع ع ع ع ع ععري توجيها آخر
استمده من رصيده املعجمي ،ورأى أن الكالم حممول على وضع آخر و السياق يوجبه.
فالكلم من اجلرح و الكليم هواجلريح ،ومن ؤة ترأى له خمرجا لسععانيا يوطن به موقفه االعتزايل ،فيصععرح أن اللفظة على
اجملا  ،يقول" :ومن بدع التفاسري أنه من الكلم ،وأن معناه و جرح اهلل موسى ب ظفار اعن وخمالل الفنت".)43(.
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ذا التخري البنيوي والسععياقي ينتصععر الزخمشععري ألصععول معتقد املعتزلة بنفي صععفقة الكالم على اهلل سععبحانه وتعاىل،
وأنه ال جارحة له ،فرارا من القول باجلس ع ععمية .وأن الكالم يتطلل مواض ع عععة بني اخللق واهلل منزه عن هذا احلدث .لكن أهل
السنة يؤكدون على حقيقة الكالم االهلي بالكيفية اليت يصنعها اخلالق.
خاتمة:
بعد تتبع عملنا ملس ع ععالة اجملا اللغوي من اويا مفاهيمية متعددة  ،الص إىل رص ع ععد جمموعة من النتائ  ،ندرجها يف
هذا الثبت:
* -اجملا حلقة الوصل بني الذات املعربة وإراداهتا املتجددة يف املعاين املستحدثة ،وهذا بعينه هو التطور اللغوي يف اللغة
الواحدة ذات املناخ العاملي يف السريورة واالنتشار .ومها مسة لغة القرآن.
*-

وقد يقتن االس ع ع ع ععتعمال احلقيقي بالتعبري اجملا ي يف القرآن ،لت كيد حقيقة كربى ،وتص ع ع ع ععوير معلم بار من معامل

األحداث املهمة ،يشكل من خالهلما القرآن خصائص أسلوبية مميزة يف العرض واألداء والتعبري.
* -يف مناذج اجملا القرآين جند داللة ذات أمهية مشع ع ع ع ععتكة بيانية ونفسع ع ع ع ععية يف آن واحد ،يعرب يف هذه الداللة عن عالقة
اللغة بالفكر ،والفكر بالعاطفة ،والعاطفة بالنفد.
* -يبدو انتصار الزخمشري ملذهبه االعتزايل جليا ،فقد سخر له موهبته اللغوية  ،وحبد مقدرته البيانية على التوي له.
* -اعتمد الزخمشع ع ع ع ع ععري على سع ع ع ع ع ععلطان العقل  ،وتعضع ع ع ع ع ععد باليات الت ويل يف توجيه اجملا مرتكزا على مقومات اخلطاب
اللساين العريب ،مما يظهر رسه بلغة العرب و لكه لناصيتها.
* -إن ما قدمه الزخمش ععري يف باب اجملا هو امتداد ملدرس ععة البيان اليت س ععلكها س ععابقوه بدءا من ابن قتيبة و اجلرجاين ،
وإضافته يف أحنائها بار ة وجلية.
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اإلحاالت والهوامش:
 -1الزركلي ،األعالم  ،طبعة القاهرة  ،1954،ج،3ص8
 -2الس ععيو طي ،املزهر غي علوم اللغة العربية  ،حتيق إبراهيم أبو الفض ععل ،وأص ععحابه ،طبعة عيس ععى احلليب ،القاهرة ،ج
 ،1ص364
 -3ابن قيم اجلو ية ،خمتصر الصواعق املرسلة ،اختصره حممد ابن املوصلي  ،طبعة اإلمام  ،القاهرة ،ص241
-4م  ،ن ص242 ،
 -5ابن قتيبة  ،ت ويل مشكل القرآن ،حتقيق امحد صقر ،دار التاث ل ،1بريوت ،1985 ،ص132
 -6الزخمشري ،أساس البالغة ،حتقيق عبد الرحيم حممود ،دار املعرفة بريوت ،ص 212
 -7اآلمدي  ،اإلحكام يف أصع ععول األحكام ،مراجعة بعض العلماء و الناشع ععر ،دار الكتل العلمية ،بريوت1400 ،هع
،ج ،1ص.72
-8ت ويل مشكل القرآن ،ص 133،
 -9ابن جين  ،اخلصائص حتقيق حممد علي النجار ،دار الكتاب العريب ،بريوت ج  ، 2ص449
 -10اآلمدي اإلحكام يف أصول األحكام ج ،4ص438
 -11ابن األثري ،املثل السائر حتقيق بدوي طبانة ورفيقه ،دار هنضة مصر ،ص26
 -12اخلليل  ،العني ،حتقيق إبراهيم السامرائي  ،مطبعة بغداد  ،مادة  ،ج و
-13ابن منظور  ،لسان العرب ،دار صادر  :مادة ،ج ا
-14سيبويه  ،الكتاب  ،حتقيق عبد السالم هارون  ،دار الكتل العلمية ،1998بريوت ج، 1ص....202-211
- 15م ن ،ج ن ،ص233..214-213
-16حققه العامل الكبري فؤاد سزكني
-17حممد غلول سالم اثر القرآن يف النقد األديب إىل القرن4هع ،دار املعارفط ،2القاهرة ص41
 -18أمني اخلويل  ،مناه نديد يف النحو و البالغة و األدب و التفسري ،دار املعرفة ل،1القاهرة ص109
 -19ابن سال م اجلمحي  ،كتاب اإلميان ،ناصر الدين األلباين ،املكتل اإلسالمي ل 2بريوت ص83
 -20ابن جين ،اخلصائص ،ج،2ص442
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-21م ن ،ج ن ،ص443
-22السكاكي ،مفتاح العلوم  ،طبعة احلليب ،ص170
 -23اجلرجاين ،أسرار ا لبالغة ،ص227
 -24ابن رشع ع ع ع ع ع ععيق  ،العمدة يف حماسع ع ع ع ع ع ععن وآدابه ونقده ،حتقيق حمي الدين عبد احلميد  ،مطبعة السع ع ع ع ع ع عععادة ،القاهرة
ج،1،ص226
 - 25نصر حامد أبو يد  ،إشكاليات القراءة واليات الت ويل  ،املركز الثقايف العريب  ،بريوت ،ص122
--26شوقي ضيف ،البالغة :تطور وتاريخ ،دار املعارف ،ل ،6القاهرة ،1965 ،ص 222
 -27السيوطي بغية الوعاة  ،طبعة احلليب ،ج 2ص279
-28الذهيب  ،التفسري و املفسرون ،مطبعة وهبة  ،القاهرة ج،1ص443،
-29ا بن املنري ،االنتصاف فيما تضمنه الكشاف من االعتزال ،ج ،3ص289
-30ابن خلدون  ،طبعة عيسى احلليب  ،القاهرة املقدمة،ص1032
 -31الشهرستاين ، ،امللل و النحل  ،حتقيق  ،أمري علي  ،دار املعرفة  ،بريوت  ،1995ج ،1ص550
 -32الزخمشري ،الكشاف ج ، ،1ص18
-33ابن قتيبة  ،ت ويل مشكل القرآن ،ص146-145
 -34الزخمشري ،الكشاف ج،1ص 158
-35عبد الفتاح املغريب ،الفرق الكالمية اإلسالمية ،مكتبة وهبة ،ل ، 2القاهرة ،1995،ص 253
36ابن املنري 3االنتصاف،ج،ص289
احل َي َاة ُّ
ين
ل م ْن  َرِّ ْم  َوذلةٌ يف ْ
الدنْعي َا  َو َك  َذل  َ
ين اخت َذوا الْع ْج  َل  َسع ع عي َعن َاهل ْم غ َ  َ
ضع ع ع ٌ
ك  َْجنزي الْم ْف  َت  َ
37منها قوله تعاىل﴿:إن الذ  َ
األعراف)152(/
 -38الكشاف،ج ،1ص188
 ،-39م ن ،ج ، 2ص179
 -40السيوطي املزهر يف علوم اللغة العربية،ج،1ص10
 -41اخلصائص ،ج،1ص45
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-42م ن  ،ج  ،2ص 454
-43الكشاف،ج ،2ص180
قائمة المراج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع:
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الح َداثي
ُ
َ نجز التّراثي والنطّري
َ الم
ُ  بين،علوم اللّسان العربي في ال ّدرس التّفسيري
Arabic linguistics in the interpretive lesson, between heritage
and modernity
) اجلزائر، يوسف ولد النبية (جامعة معسكر.د
:ملخص
 وقد قس عمنا.نجز التاثي والطرح احل َ  َداثي
َ   بني امل،تناولنا يف هذه الورقة البحثية قضععية علوم اللسععان يف الدرس التفسععريي

نجز
َ   علوم اللسان العريب بني القدماء و:هذه الورقة إىل ثالثة عناصر رئيسةذ أوهلا
َ   علوم اللسان العريب يف امل: وثانيها،اعدثني

 مركزين احلديث، علوم اللس ع ععان يف الطرح التفس ع ععريي احل َ  َداثي: وثالثها، متخذين التفس ع ععري البالغي منوذجا،التفس ع ععريي التاثي

. لنخلص إىل خا ة مشفوعة ببعض التوصيات، والقراءات التفسريية ذات التحليل اللساين،على التفاسري البيانية
.نجز التاثيذ الطرح احل َ  َداثيذ التفسري البياينذ املنه اللساين
َ   علوم اللسانذ امل:الكلمات المفتاحية
:ملخص باللغة اإلنجليزية

This paper is an attempt to explore the issue of linguistics in the
interpretative lesson, between the heritage achievement and the modernist
perception. The paper is based on three main elements. The first deals with
the Arabic Linguistics between the ancients and the modernists, the second
one explores the Arabic Linguistics through the interpretative production,
taking the rhetorical interpretation as a model, while the third one deals with
The Arabic Linguistics in the modernist interpretative perception, focusing
on the rehtoric interpretations, and explanatory readings of linguistic
analysis. Within this framework, we have concluded with a set of
observations as results and recommendations of the study.
:الكلمات املفتاحية باللغة اإلجنليزية
Linguistics; heritage achievment; modernist perception; the rethoric
interpretation; the Linguistic Approach.
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مقدمة:
تعد علوم اللسان العريب من أهم العلوم اليت يستعني ا علماء الشريعة داصة ،والباحثون بعامة ،يف فهم دالالت النصوص
الشع ععرعية ومقاصع ععدها .ذلك لكون القرآن الكرمي قد نزل بلسع ععان عريب مبني ،ولكون احلديث الش ع عريف قد ورد ذا اللسع ععان
أيضا.
وعلى ذلك ،فقد جعل العلماء معرفة علوم اللس ع ععان العريب ش ع ععرطا أس ع ععاس ع ععا ملن يروم البحث يف علوم الشع ع عريعة ،كالتفس ع ععري،
واحلديث ،واألص ع ععول ،والفقه )1( ...ويف هذا الشع ع ع ن أكد ابن خلدون على أن معرفة علوم اللس ع ععان العريب "ض ع ععرورية على
أهل الشريعةذ إذ م خذ األحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة وهي بلغة العرب ،ونع َ  َقل َتها من الصحابة والتابعني عرب،
وشرح مشكالهتا من لغاهتم ،فالبد من معرفة العلوم املتعلقة ذا اللسان ملن أراد علم الشريعة")2( .
ولعل علم التفسععري من أهم العلوم الشععرعية اليت اختذت من علوم العربية أسععاسععا هلا يف الفهم واالسععتنبال من التنزيل العزيز.
مما حدا باملفس ع ع عرين أن جيعلوا علوم العربية يف مقدمة الشع ع ععرول اليت ينبغي أن تتوفر يف املفس ع ع عر ،وقد اصع ع ععطلحوا عليها بعلوم
اآللة ...هذا باإلضافة طبعا إىل الشرول األخرى اليت ينبغي أن تتوفر فيه ،كمعرفة أسباب النزول ،وعلم القراءات ،والناسخ
واملنسععوخ وما إىل ذلك ...كما نبهوا على أن اجلهل بعلوم اللسععان العريب كالنحو والصععرف والبالغة والداللة واالشععتقاق من
األسباب املفضية إىل اخلط يف فهم النص ،ومن ؤة اخلط يف التفسري.
نجز التاثي ،والطرح احل َ  َداثي .األمر الذي جعلنا اصص
على أن تعاطي املفسرين مع علوم اللسان العريب قد اختلف بني امل  َ
هذه الورقة البحثية لتوضيح صورة هذا االختالف ،وملعرفة طبيعة املنه املتبع لدى املفسرين ،قدميا وحديثا ،يف تعاطيهم مع

علوم اللسان العريب.
اعدثني،
ولإلجابة على هذه اإلشكالية ،قسمنا هذه الورقة إىل ثالثة عناصر رئيسةذ أوهلا :علوم اللسان العريب بني القدماء و  َ
نجز التفسعريي التاثي ،متخذين التفسعري البالغي منوذجا ،وثالثها :علوم اللسعان يف الطرح
وثانيها :علوم اللسعان العريب يف امل  َ
التفسع ععريي احل َ  َداثي ،مركزين احلديث على التفاسع ععري البيانية ،والقراءات التفسع ععريية ذات التحليل اللسع ععاين ،لنخلص إىل خا ة

مشفوعة ببعض التوصيات.
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المتن:
 .1علوم اللّسان العربي بين القدماء والمح َدثين
أ .علوم اللّسان عند القدماء
يعد مصععطلح "اللسععان" األكثر اسععتعماال عند علماء العربية يف التاث العريب اإلسععالميذ فهم حينما يطلقونه إمنا "يعنون به
النظام التواصع ع ععلي املشع ع ععتك بني أفراد ا جملتمع يف البيرة اللغوية املتجانسع ع ععة ،وهم إذا اسع ع ععتعملوا مصع ع ععطلح اللغة فيعنون به هلجة
معينة ،أو حالة نطقية خمصوصة" )3( ،كقوهلم :لغة قريش ،ولغة قيد ،ولغة يم ،وغريها من لغات العرب.
ومن العلماء الذين آثروا استخدام مصطلح اللسان ابن خلدون (ت808ه ع ع عع) ،الذي عقد يف مقدمته فصال عنون َه ب ع ع عع"علوم
اللسان العريب" ،وعد أركانه أربعة ،وهي :اللغة والنحو والبيان واألدب )4( .ومنهم أيضا أبو نصر الفارايب (ت950هع ع ع ع ع ع عع)،
الذي خلص علم اللسععان يف قوله" :علم اللسععان يف اجلملة ض عربان :أحدمها حفظ األلفاظ الدالة عند أمة ما ،والثاين قوانني
تلك األلفاظ")5( .
ويبدو أن مسععتعملي مصععطلح اللسععان قد ت س عوا باالسععتعمال القرآين للمصععطلحذ حيث جند كلمة لسععان وردت يف مواض ععع
ون
خمتلفة من التنزيل العزيز ،منها قوله تعاىلَ  " :وإ نهۥ ل َت َنزيل  َر ِّ
ك لت َك  َ
ني  .نع َ َز َل به ُّ
ٱلروح ٱلۚأ َمني َ  .عل َى ق َلۚ ب  َ
ب ٱلۚ  َعل َم  َ
ي
ان  َعريب ُّمب ي
ني" (الشعراء .)195-192 :يف حني دلت مادة (ل غ ي) يف القرآن الكرمي -يف مجيع
م  َن ٱلۚمنذر  َ
ين  .بل  َس  َ
املواضع ع ع ع ع ع ععع اليت وردت فيهععا -على مععا ال وصع ع ع ع ع ع ع ععل منععه فععائععدة وال ن ْفع ،كقولععه تعععاىل" :ال يع  َؤاخ عذكم ٱلل عه ب ع للحۚو يفۚ

أ َيۚ  َمنكمۚ" (البقرة.)225:

على أننا نلفي بعض القدماء قد استعملوا مصطلح اللغة يف دراساهتم للسان العريب ،ورأوا أهنا ذات وظيفة تعبريية وتواصلية،
منهم ابن جين (ت392ه ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع) الذي عرف اللغة بقوله" :أما حدها فوهنا أص ع ع عوات يعرب ا كل قوم عن أغراضع ع ععهم" (،)6
وكذلك صنع الشريف اجلرجاين (ت816هع) من بعده)7( .
وقد تفرعت علوم اللسان العريب عند املتقدمني فوصلت إىل اثين عشر علما ،نظمها بعضهم يف قوله:
ض وإنش ع ع ع ع ععاء
وص ٌ
روض مث قافيةٌ *** وبعدها لغةٌ ق َع ْر ٌ
وع ٌ
رف  َ
حنو  َ
ٌ
خط بيا ٌن ي
ٌّ
معان  َم ْع حماضع ععرةي *** واالشتقاق هلا اآلداب أمسع ع ععاء ()8
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ب .علوم اللسان عند المح َدثين
اعدثون العرب على خطى أسالفهم يف دراساهتم للسان العريب ،غري أهنم توسعوا فيه أكثر ،وذلك عندما ربطوا علومه
سار  َ
بعلوم أخرى ،كربطهم علم الص ع ع ععوت بعلم الفيزياء ،وعلم الداللة بعلم االجتماع من جهة ،وعندما اس ع ع ععتفادوا من النظريات
اللسانية الغربية من جهة أخرى.
اعدثني إىل قس ععمني :علوم لس ععانية تة ،كعلم الصع عوت والص ععرف
وعلى هذا األس ععاس ،انقس ععمت علوم اللس ععان العريب عند  َ
والنحو والداللة ،وعلوم شععبه لسععانيةذ وهي العلوم اليت يتقاطع فيها علم اللسععان مع علوم أخرى ،كاللسععانيات النفسععيةذ اليت
يتقاطع فيها علم اللس ععان مع علم النفد ،واللس ععانيات االجتماعية ،واللس ععانيات اجلغرافية ...مما يدل على قدرة اللس ععانيات
اعدثون ال يرون فرقا يف االس ع ععتعمال بني مص ع ع عطلح
على أن تتعالق مع كثري من العلوم يف املوض ع ععوع واملنه  ...كما أص ع ععبح  َ
"علوم اللغة العربية" ومصطلح "علوم اللسان العريب"ذ إذ ال مشاحة يف االصطالح كما يقولون.
نجز التفسيري التّراثي
الم َ
 .2علوم اللسان العربي في ُ
لقد تنبه املفسع ع عرون يف وقت مبكر إىل أمهية علوم اللس ع ععان العريب يف فهم كتاب اهلل ،وا دادت أمهيتها بعد اس ع ععتفحال ظاهرة
اللحن يف البالد العربية ،بسععبل خمالطة العرب لغريهم من الشعععوب األخرى ،ويف هذا الشع ن يقول ابن خلدون" :فاعلم أن
القرآن نزل بلغة العرب وعلى أسع ع ع ع ع ععاليل بالغتهم فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه يف مفرداته وتراكيبه ...مث صع ع ع ع ع ععارت
علوم اللس ع ععان ص ع ععناعية من الكالم يف موض ع ععوعات اللغة وأحكام اإلعراب والبالغة يف التاكيل فوض ع عععت الدواوين يف ذلك
بعد أن كانت  َمل َكات للعرب ال يرجع فيها إىل نقل وال كتاب ف َعتعنوس ع ع ع ع ععي ذلك وص ع ع ع ع ععارت تعت َلقى من كتل أهل اللس ع ع ع ع ععان.

فاحتي إىل ذلك يف تفسري القرآن ألنه بلسان العرب وعلى منهاج بالغتهم")9( .

وعلى ذلك ،فقد نص املفس ععرون يف مقدماهتم على علوم اللس ععان العريب ،وعدوها من أهم العلوم اليت يتخذها املفس ع عر عونا
له يف الفهم واالس ععتنبالذ فقد حتدث الطاهر بن عاش ععور عن علوم العربية ،باإلض ععافة إىل علوم أخرى ،يف املقدمة الثانية من
ومسها ب عع"استمداد علم التفسري" ،ومما قاله يف هذه املقدمة" :استمداد العلم يراد به توقفه على معلومات سابق
تفسريه ،وقد  َ
مدونيه لتكون عونا هلم على إتقان تدوين ذلك العلم ...فاسع ع ع ع ع ع ععتمداد علم التفسع ع ع ع ع ع ععري
وجودها على وجود ذلك العلم عند ِّ
للمفسع ع ععر العريب واملولد ،من اجملموع امللترم من علم العربية وعلم اآلثار ،ومن أخبار العرب وأصع ع ععول الفقه قيل وعلم الكالم
وعلم القراءات")10( .
وس ع ععبل اس ع ععتمداد علم التفس ع ععري من علوم العربية كما ذكر الطاهر بن عاش ع ععور أن "القرآن كالم عريب فكانت قواعد العربية
طريقا لفهم معانيه ،وبدون ذلك يقع الغلط وسع ع ع ع ع ع ععوء الفهم ،ملن ليد بعريب بالسع ع ع ع ع ع ععليقة ،ونعين بقواعد العربية جمموع علوم
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اللسعان العريب ،وهي :منت اللغة ،والتصعريف ،والنحو ،واملعاين ،والبيان .ومن وراء ذلك اسعتعمال العرب املتبع من أسعاليبهم
يف خطبهم وأشعارهم وتراكيل بلغائهم")11( .
وإن املتتبع للمس ع ع ععار التارحي حلركة التفس ع ع ععري جيدها حافلة باملباحث اللس ع ع ععانيةذ فبعض التفاس ع ع ععري ركز على املباحث النحوية
كتفس ععري الزجاج (معاين القرآن وإعرابه) وتفس ععري أيب حيان (البحر اعيط) ،وبعض ععها اآلخر اهتم باملباحث البالغية كتفس ععري
الزخمشع ععري (الكش ع عاف) وتفسع ععري أيب السع عععود (إرشع ععاد العقل السع ععليم إىل مزايا الكتاب الكرمي) وغري ذلك من هذا الضع ععرب
التفسريي كثري.
على أنه ينبغي اإلش ع ع ععارة يف هذا املقام ،إىل أن العلماء قد نبهوا على عدم االقتص ع ع ععار يف التفس ع ع ععري على العربية وحدها ،وإمنا
البد من األخذ بالنقل والس ع ع ع عماع أوال ،لذلك حذر القرطيب من يروم التفسع ع ع ععري من "أن يتسع ع ع ععارع إىل تفسع ع ع ععري القرآن بظاهر
العربية ،من غري اسع ع ع ع ع ع ععتظهار بالسع ع ع ع ع ع ععماع والنقل فيما يتعلق بغرائل القرآن ،وما فيه من األلفاظ املبهمة واملبدلة ،وما فيه من
االختص ع ع ععار ،واحلذف واإلض ع ع ععمار ،والتقدمي والت خريه فمن مل وكم ظاهر التفس ع ع ععري ،وبادر إىل اس ع ع ععتنبال املعاين مبجرد فهم
العربية ،كثر غلطه ،ودخل يف مرة من فس ع ع عر القرآن بالرأي .والنقل والس ع ع ععماع ال بد له منه يف ظاهر التفس ع ع عري أوال ليتقي به
مواضععع الغلط ،مث بعد ذلك يتسععع الفهم واالسععتنبال .والغرائل اليت ال تفهم إال بالسععماع كثرية ،وال مطمع يف الوصععول إىل
ود الناق َة َ مْبص ع َرةً ف َظ َل َموا  َا" (اإلس عراء )59:معناه :آية مبصععرة
"وآت َعْيعن َا  َؤ  َ
الباطن قبل إحكام الظاهر ،أال ترى أن قوله تعاىلَ  :

فظلموا أنفس ع ع ع ع ععهم بقتلها .فالناظر إىل ظاهر العربية يظن أن املراد به أن الناقة كانت مبص ع ع ع ع ععرة ،وال يدري مباذا ظلموا ،وأهنم

ظلموا غريهم وأنفسهم ،فهذا من احلذف واإلضمار .وأمثال هذا يف القرآن كثري")12( .
 التفاسير البالغية نمو جا:لقد اهتمت التف اس ع ع ععري البالغية اهتماما كبريا بعلوم البالغة الثالثةذ علم املعاين ،وعلم البيان ،وعلم البديع ،واختذهتا عونا هلا
يف فهم أس ععاليل القرآن الكرمي ،واس ععتعماالته اخلاص ععة لعلفاظ والتاكيل ...ويف هذا الس ععياق حتدث ابن خلدون يف فص ععل
"البيان" عن أمهية البالغة يف فهم كتاب اهلل ،مركزا على الذوق الذي ينش ع ع مبخالطة اللس ع ععان العريب وحص ع ععول ملكته ،قال:
"واعلم أن ؤرة هذا الفن إمنا هي يف فهم اإلعجا من القرآنذ ألن إعجا ه يف وفاء الداللة منه جبميع مقتضع ع ع ع ع ععيات األحوال
منطوقة ومفهومة ،وهي أعلى مراتل الكالم مع الكمال فيما حتص باأللفاظ يف انتقائها وجودة رصععفها وتركيبها ،وهذا هو
بعض الش ععيء منه  َمن كان له ذوق مبخالطة اللس ععان العريب وحص ععول
اإلعجا الذي تقص ععر األفهام عن إدراكه .وإمنا يدرك  َ

ملكته ،فيدرك من إعجا ه على قدر ذوقه .فلهذا كانت مدارك العرب الذين مسعوه من مبلغه أعلى مقاماً يف ذلك ،ألهنم
فرسان الكالم وجهابذته ،والذوق عندهم موجود ب وفر ما يكون وأصحه .وأحوج ما يكون إىل هذا الفن املفسرون")13(.
وقد اش ععتهر من التفاس ععري البالغية يف القدمي تفس ععري "الكشع عاف" للزخمش ععري (ت538هع ع ع ع ع ع ع ع عع) ،الذي تلقف نظرية النظْم اليت
اهتدى إليها عبد القاهر اجلرجاين (ت471هع ع عع) ،وعلى هدي تلك النظرية فسر الزخمشري كتاب اهلل ،باعتباره معجزة لغوية
مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -06أفريل -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

173

نلت يف نظمه وبالغته ،ومما قاله يف الكش ع ع عاف" :ومن حق مفس ع ع عر كتاب اهلل الباهر ،وكالمه املعجز أن يتعاهد يف مذاهبه
بقاء النظم على حسعنه ،والبالغة على كماهلا وما وقع به التحدي سعليما من القادح ،فوذا مل يتعاهد أوضعاع اللغة ،فهو من
تعاهد النظم والبالغة")14( .
وقد حتدث الزخمشري يف موضع آخر عن الشرول اليت ينبغي توافرها يف املفسر ،ويف مقدمتها علم املعاين ،وعلم البيان ،مع
معرفته املس ع ع ع ع ععبقة باإلعراب ،ودرايته ب س ع ع ع ع ععاليل النظم والنثر ،آخذا من س ع ع ع ع ععائر العلوم ظ ،جامعا بني  َمل َكة احلفظ وملكة

الذوق)15( .

ون"
ْم ع ْم ٌي ف َعه ْم ال ي َع ْرجع  َ
ومن النماذج البالغية اليت ميكن س ععوقها من "الكش عاف" تفس ععري الزخمش ععري لقوله تعاىل" :ص ع ٌّم بك ٌ

ف فيه .واعققون على تسع ع ع ععميته تشع ع ع ععبيها بليغاً ال
قلت :هل يسع ع ع ععمى ما يف اآلية اسع ع ع ععتعارة؟ قلت :خمتل َ ٌ
(البقرة" :)18:فون  َ

اسع ععتعارةذ ألن املسع ععتعار له مذكور وهم املنافقون .واالسع ععتعارة إمنا تطلق حيث يطوى ذكر املسع ععتعار له ،وجيعل الكالم خلواً

عنه صاحلاً ألن يراد به املنقول عنه واملنقول إليه ،لوال داللة احلال أو فحوى الكالم")16( .
نجز التاثي ،وإمنا تعدته إىل العص ع ععر احلديث ،وقد اش ع ععتهر منها على وجه اخلص ع ع عوص
ومل تقتص ع ععر التفاس ع ععري البالغية على امل  َ

تفسري "التحرير والتنوير" للطاهر بن عاشور (ت1393هع ع ع ع عع1973/م) ،إذ يعد تفسريه تفسريا بالغيا حديثا ذا نزعة تراثيةذ

حيث رأى أن "لعلمي البيان واملعاين مزيد اختص ع ععاص بعلم التفس ع ععري ألهنما وس ع ععيلة إلظهار خص ع ععائص البالغة القرآنية ،وما
تشع ععتمل عليه اآليات من تفاصع ععيل املعاين وإظهار وجه اإلعجا ولذلك كان هذان العلمان يسع ععميان يف القدمي "علم دالئل
اإلعجا "" )17( ،وقد دعم ابن عاشور مذهبه يف هذا املنحى التفسريي مبا ذهل إليه أساطني البالغة العربية ،كالزخمشري
واجلرجاين والسكاكي وغريهم)18( .
ْبيد أن إفرال التفاس ععري البالغية -على ما حتمله من نفائد وذخائر -يف س ععوق ورص ععف مس ععائل البالغة وقواعدها ،خاص ععة
من بعد عبد القاهر ،وحىت الزخمشري ،جعلها تسقط يف املعيارية ،وذلك بوخضاع القرآن للبالغة ال إخضاع البالغة للقرآن،

وهو ما حاولت التفاسري البيانية تالفيه فيما بعد.
الح َداثي
 .3علوم اللّسان في النطّري التفسيري َ
لقد انربت طائفة من املفسرين داصة ،ومن املشتغلني بالدراسات القرآنية بعامة ،يف العصر احلديث ،تقدم طرحا جديدا يف
الدرس التفسع ععرييذ بعضع ععها حاول حترير الدرس التفسع ععريي من املعيارية ،لي َعْنزع به حنو الوصع ععفية كالتفاسع ععري البيانية ،وبعضع ععها
اآلخر ثل يف حماوالت قرائية اعتمدت املنه اللساين يف حتليل اخلطاب القرآين.
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أ .التفاسير البيانية :من المعيارية إلى الوصفية
لقد عنيت التفاس ع ع ععري البيانية عناية بالغة بعلوم اللس ع ع ععان العريب ،على حنو ما جند ذلك عند أعالمها البار ين ،كالش ع ع ععيخ أمني
اخلويل (1966-1895م) ،وعائش ع ع ع ععة عبد الرمحن (بنت الش ع ع ع ععاطئ) (1998-1913م) ،وفاض ع ع ع ععل ص ع ع ع ععاحل الس ع ع ع ععامرائي
(و 1933م) ..ويهتم التفسري البياين عند هؤالء بالبحث يف أسرار التكيل يف التعبري القرآين ،معتمدا يف ذلك على السياق
القرآين من جهة ،ومست نسا بالسياق اخلارجي ،ك سباب النزول ،وعلوم العربية من جهة أخرى.
ْبيد أن مدرسة التفسري البياين -مع عنايتها البالغة بعلوم اللسان العريب -قد سعت إىل حترير الدرس التفسريي من املعياريةذ
أي :التفسري الذي ختضع فيه النصوص للقواعد ال العكد ،لت َنزع به حنو الوصفيةذ أي :وصف النص على النحو الذي هو
عليه ،وتفسععريه يف ضععوء خصععائصععه النظمية والتعبريية .وقد صععاغت عائشععة عبد الرمحن هذا االناه التفسععريي بقوهلا :نعرق

على القرآن قواعد النحويين والبالغيين وال نعرضـ ـ ـ ــه عليها  ،وال ن خذ فيه بت ويل لعلماء السع ع ع ع ععلف على ص ع ع ع ع عريح نص ع ع ع ع عه
وسياقه ،لتسوية قواعد الصنعة النحوية والبالغية ،إذ القرآن هو الذروة العليا يف نقاء أصالته وإعجا بيانه ،وهو النص املوثق
الذي مل ت َشبه أدىن شائبة مما تعرضت له رواية نصوص الفصحى من حتريف أو وضع)19( .
ومن الش عواهد الدالة على االناه الوصععفي يف التفسععري -يف ضععوء خصععائص القرآن النظمية -عند عائشععة عبد الرمحن قوهلا:
"ومما قالوا فيه [تقص ع ع ع ع ععد اللغويني واملفسع ع ع ع ع عرين القدماء] برعاية الفاص ع ع ع ع ععلة ،آيات اهل  َم َزة( :ن َار الله الْموق َ  َدة  .اليت ت َطلع  َعل َى
وعدل إليها للمشع ع ع ع ععاكلة بني
ص ع ع ع ع ع  َدةٌ  .يف  َع  َم يد ُّمم َد  َدةي ) على القول ب ن األفردة يف معب القلوبَ  ،
ْاأل َفْر  َدة  .إنع  َها  َعل َْيهم ُّم ْؤ  َ
ربوس اآليات .وال تتادف األفردة والقلوب يف حد العربية املرهف ،ليقال فيهما برعاية الفاص ع ع ععلة .بل يطلق القلل بداللة
عامة على اجلها العض ععوي من أجهزة اجلس ععم ،وعلى موض ععع الش عععور واألهواء والعقيدة والوجدان .وأما الفؤاد فال يطلق إال
بداللة خاصع ععة على املعنوي دون العضع ععوي .وحنن نعرف مثال جراحة القلل ،وأما جراحة الفؤاد فال تدخل يف نطاق الطل
البشري ...كما نعرف قلوبا للبشر واحليوان األعجم على اختالف فصائله ،وأما الفؤاد فلإلنسان ال غري .و ذه اخلصوصية
يف الععداللععة املعنويععة للفؤاد ،جععاء اللفظ مفردا ومجعععا س ع ع ع ع ع ع ععت عشع ع ع ع ع ع ععرة مرة يف القرآن الكرمي ،ليد فيهععا مععا ومععل على معب
اجلارحة")20( .
وبناء على هذا ،يبدو أن وصف نصوص القرآن الكرمي على ما هي عليه ،وتفسريها يف ضوء خصائصها النظمية والتعبريية،
أنسععل هلا من إخضععاعها لعحكام املعياريةذ ذلك ألن تلك النصععوص مطل َقة ،واألحكام املعيارية نسععبية كيفما كانت ،ومن
غري املعقول إخضاع املطلق للنسيب!
ومن األعالم البار ين الذين ثوا يف أس عرار البيان القرآين أيضععا ،فاضععل صععاحل السععامرائي ،الذي ركز أكثر على شععرل معرفة
السع ع ععياق القرآين ،فضع ع ععال عن الشع ع ععرول األخرى اليت ينبغي توفرها يف من يروم التفسع ع ععري البياين ،أمهها :التبحر يف علم اللغة،
والتصريف ،والنحو ،والبالغة ،والقراءات ،ومعرفة أسباب النزول ،والنظر يف السياق ،والعلم دصوصيات االستعمال القرآين
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(كاس ع ع ععتعمال الريح للش ع ع ععر ،والرياح للخري) ،والنظر يف الوقف واالبتداء ،ومراجعة املواطن القرآنية اليت ورد فيها أمثال التعبري
املراد تبيينه)21( ..
وال ب س أن نسعوق يف هذا املقام منوذجا للتفسعري البياين عند فاضعل السعامرائي ،قال" :فالتقدمي والت خري إمنا يكونان سعل
ما يقتض ع ع ععيه املقام فقد يقدم لفظا يف مكان ويؤخره يف مكان آخر س ع ع ععل ما تقتض ع ع ععيه البالغة .واآلن نذكر أمثلة من هذا
الباب :فمن ذلك تقدمي الس ععمع على البص ععر والبص ععر على الس ععمع ،فونه كثريا ما يقدم الس ععمع على البص ععر يف القرآن الكرمي
وذلك حنو قوله تعاىل" :ف َ  َج  َعلْن َاه  َمس ًيعا ب َص ع ع ًريا" (اإلنس ع ععان .)2:قالوا :ألن الس ع ععمع أفض ع ععل وهو أهم يف جمال الدعوة والتبليح
ألن األصم أبعد عن الفهم من األعمى ،أو ألسباب أخرى.

وقد يقدم البصععر على السععمع إذا اقتضععى املقام ذلك ومن ذلك قوله تعاىل يف أصععحاب الكهف" :قل الله أ ْ َعل َم مب َا ل َبثوا ۚ

 َح ًدا" (الكهف)26:
ل َه غ َْيل السع ع ع ع  َم  َاوات  َو ْاأل ْ َرض ۚ أ َبْصع ع ع ع ْر به  َوأ ْ
 َمس ْع ۚ  َما  َهلم ِّمن دونه من  َويل  َو َال ي ْشع ع ع عرك يف حكْمه أ  َ

فقدم البصععر على السععمع وذلك أن الكالم على أصععحاب الكهف ،وأصععحاب الكهف فروا من قومهم وجلؤوا إىل الكهف

لرال يراهم أحد لكن اهلل سع ع ع ععبحانه وتعاىل يراهم وهم فارون من قومهم ،ويراهم يف ظلمة الكهف ويرى تقلبهم ذات اليمني
وذات الشمال وهذا كله يف جمال الربية ال يف جمال السمع")22( .
ب .القراءات التفسيرية :تحليل الخنطاب القرآني في ضوء المناهج اللسانية
لقد ظهر يف منتص ع ع ع ع ععف القرن العش ع ع ع ع ع عرين بعض اعاوالت القرائية اليت اعتمدت املنه اللس ع ع ع ع ععاين يف حتليل اخلطاب القرآين،
انطالقا من أن الدراسععات السععابقة للقرآن الكرمي مل تبلح -يف رأيها -املسععتوى العلمي املطلوب .وقد حاولت تلك القراءات
ختطي دائرة علوم اللسععان العريب املتو  َارثة ،متوس علة مناه التحليل احلديثة كاللسععانيات ،والسععميائيات ...كما هو احلال عند

حممد أركون (2010-1928م) ،ونص ععر حامد أيب يد (2010-1943م) ،وحممد ش ععحرور (و1938م) .ولعل حممد
أركون من أبر الباحثني الداعني إىل ذلكذ حيث حاول وض ع ع ععع األس ع ع ععد النظرية لتحليل اخلطاب القرآين انطالقا من ربيته
املنهجية.

ويرتكز حتليل اخلطاب عند أركون على العناص ع ععر اللغوية ،اليت يدعوها بص ع ععائغات اخلطاب أو مش ع ععكالته اليت تص ع ععوغه على
املعرفعات ،والض ع ع ع ع ع ع عمعائر ،واألفععال ،واألمسعاء ،والبنيعات النحويعة ،والنظم
هيرعة معينعة ،واليت ميكن حتعديعدهعا يف :اععدِّدات أو ِّ
واإليقاع ،وعلى هدي هذه العناصر قام بدراسة "سورة الفاحتة" من منظور لساين)23( .
ومن األمثلة عن املالحظات اليت أثبتها أركون يف قراءته هلذه الس ع ع ععورة وجود ض ع ع ععمري املخاط َل بص ع ع ععيغة املفرد يف الس ع ع ععورة قد
اس ععتخدم مرتني مع أداة الفص ععل (إيا) للداللة على من تتوجه إليه العبادة (نعبد) ،ومن نطلل منه املعونة (نس ععتعني)" :إياك
املعتف به كفاعل لعفض ع ع ع ععال أو النعم
نعبد وإياك نس ع ع ع ععتعني" .ويرى أن الفاعل النحوي مص ع ع ع ععرح به يف
أنعمت  َ
 َ
(ت)ذ فهو  َ
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املمنوحة لبعض املخلوقني ،ومضع  َعمر يف عبارة (غري املغضععوب عليهم) اليت تعادل (الذين غضععل عليهم) ،كما أنه مصععرح به

(حنن) يف (نعبد ،نستعني ،اهدنا))24( .

على أن أركون ارت ى إحداث القطيعة مع املباده اليت تتحكم يف القراءة التفس ع ع ع ععريية التاثية ،ومن مجلتها علوم اللغة كالنحو
والبالغة -مع أنه كان يس ع ععتند إليها يف قراءته التفس ع ععريية من حني آلخر !-مس ع ععتلهما حتليله اللس ع ععاين من علماء اللس ع ععانيات
وحتليل اخلطاب ،مع أن املناه احلداثية اليت كان أركون يعول عليها ملا تكتمل بعد ،فضع ع ع ععال عن كوهنا نش ع ع ع ع ت يف بيرة غري
البيرة العربية)25( .
وقد أفضى طرح أركون إىل إنكار باحثني على إحداثه القطيعة مع أدوات التحليل التاثية ،منهم املستشرق الفرنسي "روجيه
أرنالديز" " "Roger Arnaldezالذي ذهل يف معرض رده على حممد أركون إىل "أن املفسرين يف العصر الكالسيكي
لإلسالم (أي ما يقابل العصور الوسطى عندنا [أي :يف أوربا]) كانوا قادرين على أن يستخرجوا من اآليات القرآنية كل ما
اعدثني الذي يسععتعريون املناه الغربية كان أحرى م
هو مقال أو متضع ِّعمن فيها تقريبا .وهلذا السععبل ،أقول إن املسععلمني  َ
أن يكتفوا مبناه أسعالفهم من القدماء  ،فهي توصعلهم بالدقة نفسعها ،ألن يسعتخلصعوا من اآليات القرآنية ما توصعلهم إليه
هذه املناه التابعة للعلوم اإلنسانية")26( .
وبص ع ع ععرف النظر عن ربية أركون التحليلية ،فون االختالف يبقى قائما يف مدى ص ع ع ععالحية املناه اللس ع ع ععانية يف فقه اخلطاب
القرآين ،إذ ال ميكن القطع بعدم صع ععالحية هذه املناه للقراءة التفسع ععريية للقرآن الكرمي ،السع ععيما وأن اللسع ععانيات تعتمد يف
منهجها على الوصف والتفسري ،دون أن تكتث لعحكام املعيارية (قل ،وال تقل).
ونشععري يف هذا املقام إىل أن بعض األحكام املعيارية (قل ،وال تقل) قد مورسععت على إثبات صععحة بعض القراءات القرآنية،
اليت األصععل يف ثبوهتا الس عماع على القياس ،ذلك ألن فريقا من النحاة املتقدمني كانوا يقبلون القراءات القرآنية أو يرفضععوهنا
ون به  َو ْاأل ْ َر  َحام"
"واتعقوا الله َ الذي ت َ  َسع ع ع ع ع ع ع عاء َل  َ
بناء على القياس (قواعد النحو) ال الس ع ع ع ع ع ع عماع ،من ذلك ردُّهم قراءة "محزة"َ  :
(النساء )1:جبر "األرحام"ذ ألهنم كانوا يرون عدم جوا العطف (األرحام) على الضمري اجملرور (اهلاء) من غري إعادة اجلار.
قال الس ع ع ع ععيوطي يف هذا الشع ع ع ع ع ن" :كان قوم من النحاة املتقدمني يعيبون على عاص ع ع ع ععم ،ومحزة ،وابن عامر قراءات بعيدة يف
العربية ،وينس ع ععبوهنم إىل اللحن ،وهم خمطرون يف ذلكذ فون قراءاهتم ثابتة باألس ع ععانيد املتواترة الص ع ععحيحة اليت ال مطعن فيها،
وثبوت ذلععك دليععل على جوا ه يف العربيععة ،وقععد رد املت ع خرون -منهم ابن مععالععك -على من عععاب عليهم ذلععك ب ع بلح رد،
واختار جوا ما وردت به قراءاهتم يف العربية")27( .
على أنه مع ذلك ،ينبغي تنبيه  َمن يروم مقاربة "النص القرآين" من منظور املناه اللس ع ع ععانية ،أن يض ع ع عععوا يف حس ع ع ععباهنم مبدأ
أسععاسععياذ وهو أن القرآن الكرمي كالم اهلل ،وأنه مفارق لكالم البشععر يف مصععدريته ونظمه ومقصععديته ،سععدا لباب املماث َلة بني

"النص القرآين" والنص البشع ع ع ع ع ع ععري .كما ينبغي أن ينتبهوا إىل أن االعتماد على املناه اللس ع ع ع ع ع ع ععانية البحتة يف مقاربة "النص
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القرآين" دون األخذ يف احلس ععبان بالش ععرول اليت وض عععها علماء التفس ععري ،مغامرة وفها كثري من املزالق ،ولعل علوم اللس ععان
العريب من أهم تلك الشرول اليت ينبغي أن تتوفر يف الدارس أو املفسر.
خاتمة:
لقد تبني من خالل هذه الورقة البحثية أن علوم اللس ع ععان العريب من أهم العلوم اليت نص عليها املفس ع ع عرون يف مقدماهتم ،بل
إهنم جعلوا هذه العلوم يف مقدمة الشرول اليت ينبغي أن تتوفر يف املفسر .على أن املفسرين قد اختلفوا يف التعاطي مع علوم
اللس ععان العريب يف تفاس ععريهمذ فبعض ععها مل حل من املعيارية كالتفاس ععري البالغية ،وبعض ععها اآلخر نع َ َزع إىل الوص ععفية كالتفاس ععري
البيانية ،يف حني توسلت بعض القراءات التفسريية احلديثة املنه  َ اللساين يف بعده الوصفي التفسريي.

ومن التّوصيات اليت ميكن أن ارج ا من هذه الورقة :الدعوة إىل ت صعيل "علم اللسعان التفسعريي"ذ الذي ميكن أن يتناول
نجز التفسريي التاثي ،والطرح التفسريي احلداثي .ومبكنة هذا "العلم" أن يفيد -بشيء من
يف مباحثه بالدراسة والتحليل امل  َ

التعمق -طلبة الدراس ععات القرآنية بعامة ،واملتخصع عص ععني يف علم التفس ععري داص ععة ،يف معرفة التعالق املعريف بني علوم اللس ععان
العريب ،وعلوم الش ع عريعة ،طمعا يف ت سع ععيد حقل معريف أوسع ععع ،ميكن أن يصع ععطلح عليه باللسع ععانيات الشع ععرعية أو علم اللغة
الشرعي.
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قائمة الهوامش:
 -1من األمثلة الطريفة اليت ميكن سع ع ععوقها يف عالقة علم النحو بعلم الفقه قول أيب عمر اجل َْرمي (ت225ه ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع)" :أنا م ْذ

الزبيدي معلقا" :وذلك أن اجلرمي كان صاحل حديث ،فلما
ثالثون سنةً أفت ع ع ع ع ع ع ععي الناس يف الفقه من كتاب سيبويه" ،قال ُّ

الزبيعدي :طبقعات النحويني
علم كتعاب سع ع ع ع ع ع ععيبويعه تفقعه يف احلعديعث ،إذ كعان كتعاب سع ع ع ع ع ع ععيبويعه يتعلم منعه النظر والتفتيش"ُّ .
واللغويني ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعارف ،ل ،2ص75
 -2املقدمة ،حتقيق :حجر عاصي ،دار ومكتبة اهلالل ،بريوت1988 ،م ،ص ،339وينظر أيضا :ص279
 -3أمحد حساين :مباحث يف اللسانيات ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،1999 ،ص12
 -4املقدمة ،ص339
 -5إحصاء العلوم ،قدم له وشرحه وبوبه :د .علي بوملحم ،دار ومكتبة اهلالل ،بريوت ،لبنان ،ل ،1996 ،1ص17
 -6اخلصائص ،تح :حممد علي النجار ،اهليرة العامة لقصور الثقافة2006 ،م3/1 ،
 -7التعريفات ،دار الكتل العلمية ،بريوت ،ل1403 ،1هع1983/م ،ص192
العروض ،والقوايف ،واللغة (مفرداهتا) ،وق َع ْرض الش ع ع ع عععر ،وإنش ع ع ع ععاء النثر
 -8املقص ع ع ع ععود ذه العلوم :علم النحو ،والص ع ع ع ععرف ،و  َ
(اخلط َل ،والرس ععائل ،واملقامات ،واألمثال) ،واخلط (قوانني الكتابة ،واإلمالء) ،والبيان ،واملعاين (أما علم البديع فقد جعلوه
تابعا هلما) ،واعاضرات (إيراد الكلمات للمجالد ،ويدخل فيه السرية ،والتاريخ ،والتاجم) ،واالشتقاق.
 -9املقدمة ،ص279
 -10التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنشر ،توند1984 ،م18/1 ،
 -11م،ن18/1 ،
املبني ملا تض ع ععمنه من الس ع ععنة وآي الفرقان ،تح :عبد اهلل بن عبد اعس ع ععن التكي ،مؤسع ع عس ع ععة
 -12اجلامع ألحكام القرآن ،و ِّ
الرسالة ،بريوت ،ل1427 ،1هع2006/م59/1 ،
 -13املقدمة ،م،ن343 – 342 ،
 -14الزخمش ع ع ع ع ععري :الكش ع ع ع ع ععاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه الت ويل ،تح :عادل أمحد عبد املوجود
وعلي حممد معوض ،مكتبة العبيكان ،الرياض1418 ،هع1998/م186/1 ،
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 -15م،ن97 – 96/1 ،
-16م،ن196/1 ،
 -17التحرير والتنوير19/1 ،
 -18م،ن 19/1 ،وما بعدها
 -19التفسري البياين للقرآن الكرمي ،دار املعارف ،ل( ،7ب ت)11 ،10/1 ،
 -20اإلعجا البياين للقرآن ،دار املعارف ،القاهرة ،ل2004 ،3م ،ص275
 -21فاضل السامرائي :على طريق التفسري البياين ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة1423 ،ه ع عع2002/م7/1 ،
وما بعدها
 -22من أسرار البيان القرآين ،دار الفكر ،عمان ،ل1436 ،4هع2015/م ،ص116-115
 -23ينظر كتابه :القرآن ،من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين ،ترمجة :هاشم صاحل ،دار الطليعة ،بريوت ،ل،3
2012م 126 ،وما بعدها
 -24م،ن ،ص 121وما بعدها ،وانظر أيض ع ععا كتابه :من االجتهاد إىل نقد العقل اإلس ع ععالمي ،ترمجة :هاش ع ععم ص ع ععاحل ،دار
الساقي ،ل1991 ،1م
 -25م،ن ،ص 121وما بعدها ،وانظر أيض ع ععا كتابه :من االجتهاد إىل نقد العقل اإلس ع ععالمي ،ترمجة :هاش ع ععم ص ع ععاحل ،دار
الساقي ،ل1991 ،1م
 -26حممد أركون :الفكر اإلس ععالمي ،نقد واجتهاد ،ترمجة وتعليق :هاش ععم ص ععاحل ،دار الس ععاقي ،بريوت ،ل2012 ،6م،
ص323
 -27ينظر :االقتاح يف علم أص ع ع ععول النحو ،دار الكتل العلمية ،بريوت ،ل1418 ،1هع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع1998/م ،ص ،25وينظر
أيضا :سعيد األفغاين :يف أصول النحو ،املكتل اإلسالمي ،بريوت1407 ،هع1987/م ،ص40-39
قائمة المراجع:
 .1ابن جين :اخلصائص ،تح :حممد علي النجار ،اهليرة العامة لقصور الثقافة2006 ،م
 .2ابن خلدون :املقدمة ،حتقيق :حجر عاصي ،دار ومكتبة اهلالل ،بريوت1988 ،م
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 .3أبو نص ع ععر الفارايب :إحص ع ععاء العلوم ،قدم له وش ع ععرحه وبوبه :د .علي بوملحم ،دار ومكتبة اهلالل ،بريوت ،لبنان ،ل،1
1996م
 .4أمحد حساين :مباحث يف اللسانيات ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر1999 ،م
الزبيدي :طبقات النحويني واللغويني ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعارف ،ل( 2ب ت)
ُّ .5
 .6الزخمشععري :الكش عاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه الت ويل ،تح :عادل أمحد عبد املوجود وعلي
حممد معوض ،مكتبة العبيكان ،الرياض1418 ،هع1998/م
 .7سعيد األفغاين :يف أصول النحو ،املكتل اإلسالمي ،بريوت1407 ،هع1987/م
 .8السيوطي :االقتاح يف علم أصول النحو ،دار الكتل العلمية ،بريوت ،ل1418 ،1هع1998/م
 .9الشريف اجلرجاين :التعريفات ،دار الكتل العلمية ،بريوت ،ل1403 ،1هع1983/م
 .10الطاهر بن عاشور :التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنشر ،توند1984 ،م
 .11عائشة عبد الرمحن :اإلعجا البياين للقرآن ،دار املعارف ،القاهرة ،ل2004 ،3م
 .12عائشة عبد الرمحن :التفسري البياين للقرآن الكرمي ،دار املعارف ،ل( ،7ب ت)
 .13فاضل السامرائي :على طريق التفسري البياين ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة1423 ،هع2002/م
املبني ملا تض ع ع ع ععمنه من الس ع ع ع ععنة وآي الفرقان ،تح :عبد اهلل بن عبد اعس ع ع ع ععن التكي،
 .14القرطيب :اجلامع ألحكام القرآن ،و ِّ
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ل1427 ،1هع2006/م
 .15حممد أركون :الفكر اإلسالمي ،نقد واجتهاد ،ترمجة وتعليق :هاشم صاحل ،دار الساقي ،بريوت ،ل2012 ،6م
 . 16حممد أركون :القرآن ،من التفس ع ع ع ععري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين ،ترمجة :هاش ع ع ع ععم ص ع ع ع ععاحل ،دار الطليعة ،بريوت،
ل2012 ،3م
 .17حممد أركون :من االجتهاد إىل نقد العقل اإلسالمي ،ترمجة :هاشم صاحل ،دار الساقي ،ل1991 ،1م
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وظيفية التحليل البالغي في التفاسير البيانية
" تفسير سورة الفاتحة أنمو جا "
functional rhetorical analysis in the interpretation Statement
interpretation of Surat Al-Fatihah as a sample
د .عدة قادة (جامعة تيارت ،اجلزائر)
ملخص:
هتدف هذه الدراس ع ع ع ع ع ععة إىل كش ع ع ع ع ع ععف جوانل من التحليل البالغي الوظيفي والفعال يف كتل التفس ع ع ع ع ع ععري البياين قدميا وحديثا
با لتطبيق على تفسععري سععورة الفاحتة  ،مؤكدة على ضععرورة االسععتفادة من جهود أعالم هذا احلقل املعريف يف جماالت الدراسععة
البالغية  ،باسععتثمار خمتلف آليات التحليل املوظفة يف التطبيق على النصععوص من أجل االنتقال بدارسععي البالغة ومتعلميها
من حتصيل املعرفة البالغية إىل اكتساب كفاءات ومهارات يف الفهم  ،والتذوق  ،والتحليل  ،والتعليل.
الكلمات المفتاحية :التحليل ،البالغة ،الوظيفية ،التفسري ،البيان.
ملخص باللغة اإلنجليزية:
This study aims at uncovering some aspects of the functional and analysis
in the books of the interpretation and its effectiveness when applied in the
interpretation of Surat Al-Fatihah .It stresses the need to benefit from the
efforts and achievements of some pioneersin this field , by investing the
various mechanisms employed in treating and analysing texts . It aims to
allow learners of rhetoric to acquise shetorical , knowledge competencies
and skills to understand , analysis and Justify . .
key words: analysis, Statement, Interpretation, Functional , Rhetoric.
مقدمة:
ميثِّل درس التفسع ع ع ع ع ع ععري البياين حقال معرفيا غنيًّا بالتحليل البالغي الوظيفي الذي ميْكن أن حدم الدرس البالغي العريب
بشعكل فعال  ،فيسعاعد على حسعن عرضعه وتقدميه مبا وقق الغايات الكربى من تعلمه  ،فيكسعل املتعلمني قدرات حتليلية
 ،وكفاءات تذوقية تس ععمو مبس ععتواهم الفين  ،وتنتقل م من حتص ععيل املعارف البالغية وحفظها إىل اكتس ععاب املهارت الفنية
واستثمارها .
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وهلذا فقد أص ع ع ععبح البحث عن معامل وظيفية التحليل البالغي يف الدراس ع ع ععات القرآنية بعامة  ،ويف مدونات التفس ع ع ععري البياين
داص ع ع ع ععة  ،وكيفية اإلفادة منها مطلبا بالح األمهية وجل الوقوف عنده  ،واس ع ع ع ععتجالء مظاهره بالبحث والدراس ع ع ع ععة طمعا يف
حتقيق الفعالية لدرس البالغة الذي اختص ع ع ع عرناه يف جمموع قواعدها ومعايريها النظرية مغيبني –عن قص ع ع ع عد أو غري قصع ع ع ععد -
جوهرها التطبيقي .
ولدراس ععة التحليل البالغي الوظيفي يف التفاس ععري البيانية ارت ينا أن يكون اجلانل النظري كش ععفا ملفهوم الوظيفية يف هذه
التفاسع ع ع ععري ،وبيانا لعالقة البالغة ذا احلقل املعريف  ،وحاجة املفس ع ع ع عرين املاسع ع ع ععة إىل الكفاءة البالغية لتناول اخلطاب القرآين
ودراسته  ،واليت تكفلها املعرفة باللغة وعلومها .
أما اجلانل التطبيقي الذي سعى إىل كشف خصائص التحليل البالغي الوظيفي فقد وقفنا فيه على تفسري سورة كاملة
اسع ععتجابة لغاية هذه الدراسع ععة اليت تنشع ععد االتسع ععاق بني الظواهر البالغية من جهة  ،وبني مواطن التحليل من جهة أخرى ،
س ع ع ع ع ع ع عواء ما تعلق منها باأللفاظ املفردة  ،أو اجلمل املركبة  ،أو النص بكليته يف عالقته مع بقية النص ع ع ع ع ع ع عوص  ،مما جيعل من
التحليل يف هناية األمر وحدة متكاملة  ،تؤدي فيه كل لبنة من لبناته دورا يف اإلشع ع ع ع ععارة إىل ما يف السع ع ع ع ععورة من معامل البالغة
واإلعجا  ،وما يف تفسريها من مظاهر وظيفية التحليل البالغي .
-1الوظيفية في التفاسير البيانية للقرآن الكريم
الوظيفية مبفهومها العام يف ميدان علوم اللسان أن تصري اللغة أداة طيِّعة يف يد مستعملها ،ووسيلة مثلى يف التواصل ،
أو قل مهارة وكفاءة يف التلقي واإلنتاج  ،وسع ع ع ع ععن توظيفها وتؤدي أغراضع ع ع ع ععها وغاياهتا  ،فتصع ع ع ع ععبح بذلك قدرة على البيان ،
ان " [الرمحن ] 4-1 :
ان َ  ،عل  َمه الْب َعي َ  َ
ونعمة من الرمحن  ،ذكرنا املوىل بفضلها فقال  " :الر ْمح َن َ  ،عل  َم الْق ْرآ َ  َن َ  ،خل َ  َق ْاإلنْ  َس  َ
.

والقدرة البيانية اليت انفرد ا اإلنسان عن سائر املخلوقات ذات طرفني أساسيني " األول عملها يف إنشاء الكالم
وتركيبه وإذاعته وهذه هي " اإلبانة "  ،والثاين عملها يف اسع ع ع ع ع ع ععتقبال الكالم املسع ع ع ع ع ع ععموع اآلث من خارج  ،مث تقليبه وتفليته
التدسد يف ثناياه  ،ويف أغواره مرة بعد مرة  ،وهذه هي " االستبانة " (. )1
و ُّ
التذوق ملا نس ع ع ععمع أو نقرأ  ،وتلك لعمري قدرة فائقة األمهية ،
واملقص ع ع ععود باالس ع ع ععتبانة القدرة على الفهم ،والتحليل ،و ُّ
ألهنا تتعلق مبدخل أسعاسعي يف التعامل باللغة  ،وهو مدخل التلقي والفهم واالسعتماع الذي هو أبو امللكات اللسعانية على
حد تعبري ابن خلدون ( ، )2واعلل املاهر للكالم منشع ع ع ععئ ماهر ال حمالة " ألنه يسع ع ع ععتفيد من فكر اآلخرين وآرائهم فيحتفظ
ا ،وتؤثر يف ثقافته وأسلوبه وكتابته "

()3

.

ولتكوين هذه امللكة وتطويرها عالقة وثيقة مبعرفة اللغة وعلومها  ،ولعلم البالغة ودرسع ع ع ععها مزيد فضع ع ع ععل ومزية يف هذا
الش ع ن  ،ولذلك وجل أن يكون هذا الدرس على قدر من الفعالية والوظيفية اليت تض ععمن أن يكون وس ععيلة للنظر الثاقل ،
والفهم الصحيح  ،والت ويل الصائل .
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وقد يبحث الكثري من الدارسعني عن البالغة وفعالية درسعها  ،ووظيفية حتليلها يف كتل البالغة املتخصعصعة ومصعنفاهتا
متناس ع ععني يف كثري من األحيان أن علم البالغة كان مرفودا قول معرفية هامة على رأس ع ععها كتل الدراس ع ععات القرآنية  ،ومن
ض ععمنها كتل التفس ععري اليت ُّ
تعد جماال واس عععا للتطبيق البالغي " ولذلك ال ينبغي أن حنص ععر نظرنا يف الدرس البالغي املدون
يف الكتل املخصصة له ،بل ال بد من االستفادة من الدرس البالغي يف خمتلف أوساطه "(.)4
وميدان البالغة الوظيفي والفعال حتليل النصوص والتعرف على دقائق مبانيها  ،وخفي معانيها ،و " ؤرة العلم مبقدار
املهارة يف اس ععتعماله  ،ألن االس ععتعمال درجات وطبقات  ،فاس ععتعمال اخلبري العارف املدرب غري اس ععتعمال من ليد كذلك
"

()5

التذوق وهو أجنع املناه وأص ع ع ع ع ععو ا يف
 ،وقد كان أعالم التفس ع ع ع ع ععري من اخلرباء العارفني املدربني يف التحليل املبين على ُّ

دراسة البالغة ،ألنه السبيل األمثل للبالغة التطبيقية .
وقد أولت مناهجنا وبراجمنا التعليمية العناية الفائقة للبالغة النظرية إىل درجة طغى فيها التقعيد والتنظري متناسع ععية أن
" التطبيقعات يف العدرس البالغي ليس ع ع ع ع ع ع ععت أمرا هينعا  ،ألهنعا هي حيعاتعه ومنعابه  ،وتتكز فيهعا قعدرة البليح ومهعارتعه  ،فقواعععد
املهم هو التطبيق  ،والنظر املتثبت يف النص املدروس  ،وحتليل تركيبه ،
البالغة وأصع ع ع ع ع ععوهلا ميكن أن نمع يف صع ع ع ع ع ععفحات  ،و ُّ
وإبرا حماس ع ع ع ععن ص ع ع ع ععياغته  ،ودالالت خص ع ع ع ععوص ع ع ع ععياته "

()6

 ،وهذا ما جيل أن يدرب وميرن عليه املتعلم وهو يدرس البالغة

العربية.
املتمرس البصع ع ع ععري  ،وهذا التحليل املبين على التذوق ،أو هذا
احلد املرهف  ،والذوق ِّ
ووسع ع ع ععيلة التطبيق البالغي " ُّ

عح املناه وأقومها يف دراسع ع ع ع ععة البالغة "( ، )7ألنه يرتقي بالتحليل البالغي من جمرد التمرين
املنه العملي التذوقي هو أصع ع ع ع ع ُّ
الذي يهدف إىل اختبار التحصيل إىل التدريل الذي يكسل املتعلم مهارات التحليل  ،وكفاءات التذوق الفين .

وتذوقها مما يويف حاجات النفد وهي تتلقى البديع من الكالم  ،وحقل التفسري
وحنسعل أن حتليل النصعوص الفنية ُّ
البياين من أهم احلقول اليت ت ظهر فيها وظيفية التحليل مبا وقق أهداف الدرس البالغي بكل ما حتمل الكلمة من معب ملا
يتضمنه من كشف حلقيقة البيان القرآين املعجز الذي حاطل العقل فيفيده  ،وحاطل الوجدان فيثريه .
وإذا كانت البالغة يف جوهرها "معرفة املقاصع ع ع ع ع ع ععد واألغراض  ،وكيف أبان املتكلم عنها ؟ وكيف يهتدي الدارس إليها
"

()8

 ،فوننا اجة ماس ععة إىل أن ن خذ ب يدي أبنائنا املتعلمني إىل ما وقق هذه األهداف الس ععامية من دراس ععتهم للبالغة ،

وداصة يف املراحل املتقدمة من تعليمهم  ،وليد من سبيل إىل ذلك إال باالستفادة والنهل من حقول التطبيق البالغي اليت
ميثلها احلقل التفسريي البياين أحسن ثيل .
-2الكفاءة البالغية وضرورتها لمفسر القرآن
علم التفس ععري علم " يعرف به فهم كتاب اهلل املنزل على نبيه حممد ص ععلى اهلل عليه وس ععلم  ،وبيان معانيه  ،واس ععتخراج
أحكامه وحكمه "

()9

 ،وهو ذو عالقة وثيقة بعلوم العربية كوهنا وس ع ع ععيلة إىل فهم املراد مما أنزل اهلل يف القرآن الكرمي  ،وهي

" كاآللة للمفس ععر ال يكون مفسع عرا إال بتحص ععيلها  ،فمن فسع عر القرآن بدوهنا كان مفسع عرا بالرأي املنهي عنه  ،وإذا فسع عر مع
حصوهلا مل يكن مفسرا بالرأي املنهي عنه "

()10

.
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وقد ذهل أبو حيان األندلسععي إىل " أنه ال يرتقي من علم التفسععري ذروته  ،وال ميتطي منه صععهوته إال من كان متبحرا
يف علم اللس ع ععان  ،متقيا إىل رتبة اإلحس ع ععان  ،وقد جبل طبعه على إنش ع ععاء النثر والنظم دون اكتس ع ععاب  ،وإبداء ما اختعته
فكرته السليمة يف أبدع صورة وأمجل جلباب  ،واستفرغ يف ذلك مانه النفيد  ،وهجر األهل والولد واألنيد "( ، )11ومثل
هذا القول يؤكد أمهية وضرورة الكفاءة اللغوية اليت تتيح للمفسر أن حوض عملية التفسري باقتدار ،ألن غرضه بيان مقصود
املوىل عز وجل  ،وت ويل مراده من آياته .
وقد خص أعالم التفس ععري علم البالغة مبزيد من الض ععرورة للمفس ععر  ،وهذا الزخمش ععري يذهل إىل أنه ال يتص ععدى لفهم
القرآن وتفس ع ععريه إال " رجل قد برع يف علمني خمتص ع ععني بالقرآن  ،ومها علم املعاين والبيان  ،و هل يف ارتيادمها آونة  ،وتعل
يف التنقري عنهما أ منة  ،وبعثته على تتبع مظاهنما معرفة لطائف حجة اهلل  ،وحرص على اسع ع ع ععتيضع ع ع ععاح معجزة رسع ع ع ععول اهلل
"( ، )12فبهما يس ع ععتطيع املفسع ع عر أن يعرف " كون اللفظ أو التكيل أحس ع ععن وأفص ع ععح " ( ، )13وبفض ع ععل ذلك يتحقق لقاره
ك م َب  َارٌك
اب أ َنْع َزلْ َناه إل َْي  َ
القرآن الكرمي التدبر والتذكر الذي حث عليه املوىل عز وجل وهو يعرف قيقة هذا الكتاب " ك َت ٌ
لي َدبعروا آ َي َاته َ  ،ولي َت َ  َذك َر أولو ْاأل َلْب َاب " [ص  ، ] 29 :و ذا الشكل تصري البالغة من أهم الوسائل لولوج اخلطاب القرآين
ألن "معرفة هذه الصناعة – أي البالغة – ب وضاعها هي عمدة التفسري املطلع على عجائل كالم اهلل " (.)14

والتفسري مجلة من االناهات كثرية  ،لكن التفسري الذي يعنينا هاهنا هو ما اصطلح عليه بالتفسري البالغي أو البياين
ملا فيه من تركيز على الظواهر البالغية وتوظيفها لقراءة اخلطاب القرآين ،ويعرف بكونه "التفسععري الذي يبني أس عرار التكيل
تنصل فيه العناية على بيان أسرار التعبري من الناحية الفنية كالتقدمي والت خري
يف التعبري القرآين  ،فهو جزء من التفسري العام
ُّ
 ،والذكر واحلذف  ،واختيار لفظة على أخرى  ،وما إىل ذلك مما يتعلق ب حوال التعبري "( ، )15اليت ميكن الوقوف على ما
تنطوي عليه من معان من الفهم الدقيق والعميق املعرب عنه يف القرآن الكرمي بالتدبر .
ويوفر هذا التفسعري كثريا من اآلليات والتقنيات التحليلية كونه يعب" بتدبر البيان القرآين  ،وذلك باسعتقراء اللفظ القرآين
يف كل مواضع ععع وروده للوصع ععول إىل داللته  ،عرض الظاهرة األسع ععلوبية على كل نظائرها يف الكتاب اعكم  ،وتدبر سع ععياقها
اخلاص يف اآلية والس ععورة  ،مث س ععياقها العام يف املص ععحف كله التماس ععا لس ععرها البياين  ،ويقرب منه املنه األديب وهو الذي
ينظر إىل القرآن كوحدة موضوعية متناسقة "(.)16
ولعل من أهم املالحظات اليت ميكن أن تستوقفنا عند التفاسري اليت استندت إىل بيان القرآن وبالغته حتقيقا لقراءة دقيقة
وعميقة ،حضور الظواهر البالغية يف كل سوره  ،بل يف كل آية من آياته  ،حيث ال ينفك القاره املتمكن من ناصية اللغة
 ،املمعن يف األلفاظ والتاكيل من وضع ع ع ع ع ع ععع يده على ملس ع ع ع ع ع ع ععة فنية يف لفظة أو عبارة أو تركيل  ،ولذلك كان االرتبال بني
الت فسع ع ععري والبالغة وثيقا  ،فهما " عمالن متداخالن ال يسع ع ععتغين أحدمها عن اآلخر  ،فالبد للمفسع ع ععر من علم البالغة ألهنا
أداته يف الفهم والبيان والت ويل والربهان  ،والبد للبالغي من التفس ع ع ع ع ععري  ،ألنه س ع ع ع ع ععنده يف االحتجاج  ،ووس ع ع ع ع ععيلته يف اختبار
اآلليات ،وفتح آفاق جديدة للتطوير "(.)17
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والتفاسع ع ع ع ع ع ععري اليت اسع ع ع ع ع ع ععتندت إىل البالغة والبيان كثرية وفرية يف تراث األمة قدميا وحديثا  ،فمن القدمي ميكن أن نذكر
تفسري الزخمشري ( 538ه ع ع ع ع ع ع عع) الذي عنونه بع ع ع ع ع ع ع ع (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه الت ويل ) ،
وتفسري ابن عطية األندلسي (546هع) ا ملسمى بع "اعرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز"  ،و" مقدمة تفسري ابن النقيل "
البن النقيل (698ه ع ع ع ع ع ع ع ) وتفسري أيب حيان األندلسي(745هع ع ع ع ع ع عع) املعنون ب ع ع ع ع ع ع ع (البحر اعيط "  ،وتفسري شهاب الدين
األلوسي املسمى بع (روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ).
ومن أشععهر تفاسععري اعدثني البيانية نذكر ما كتبته الدكتورة عائشععة عبد الرمحن يف تفسععريها املسععمى " التفسععري البياين
للقرآن الكرمي "  ،وتفس ع ععري " التحرير والتنوير " عمد الطاهر بن عاش ع ععور  ،و"على طريق التفس ع ععري البياين " للدكتور فاض ع ععل
صاحل السامرائي.
إن هذه اجل هود التفسععريية تقدِّم على مسععتوى التطبيق والتحليل الوظيفي جمموعة من اآلليات ميكن اسععتثمارها يف عرض
الدرس البالغي  ،وتقدميه للمتعلمني بفعالية تضع ع ع ع ع ع ععمن هلم االنتقال من جمرد حتصع ع ع ع ع ع ععيل املعرفة البالغية إىل توظيفها يف قراءة
النصوص  ،واستلهام ما فيها من اجلمال الفين  ،وهذ ا ما سنحاول الوقوف عنده من خالل مناذج من التفسري البياين لسورة
الفاحتة .
-3وظيفية التحليل البالغي لسورة الفاتحة في التفاسير البيانية.
لعل من أهم ما مييز التفاسعري البيانية الشعمولية يف التناول  ،فاملفسعرون البيانيون مل حرج عملهم التحليلي عن مكونات
الكالم بدءا بوحداته الصععغرى  ،ووصععوال إىل وحداته الكربى  ،تناولوا بالتحليل الكلمة القرآنية  ،والتكيل  ،والنص القرآين
يف عالقته مع غريه من النص ع ععوص  ،وتلك هي اجلوانل اليت س ع ععنحاول أن نعرض مناذج من حتليلها يف كتل التفس ع ععري البياين
قدميا وحديثا .
وحملل اخلطاب القرآين املعجز أومفسره " ال يعد تفسريه ملعاين القرآن بالغا حد الكمال يف غرضه ما مل يكن مشتمال
على بيان دقائق من وجوه البالغة يف آيه املفسرة ...فاملفسر اجة إىل بيان ما يف آي القرآن من طرق االستعمال العريب ،
وخص ع ع ع ع ععائص بالغته  ،وما فاقت به آي القرآن يف ذلك "

()18

 ،وجوهر البالغة يف الكالم " مطابقته ملقتض ع ع ع ع ععى احلال مع

()19
عتعمل من اللغة واملعب املراد التعبري عنه ،
فص ع ع ع ععاحته "  ،فالكالم ال وو ص ع ع ع ععفة البالغة إال داص ع ع ع ععية املطابقة بني املس ع ع ع ع  َ

والغرض املقصود الوصول إليه  ،سواء أكان الكالم املوظف كلمة أو تركيبا أو نصا .

ولذلك فون املعول يف احلكم بالبالغة هلذا أو ذاك ال يكون إىل مبراعاة هذا التطابق ،والبحث عن معامله يف اخلطاب
املراد دراس ع ععته وحتليله  ،وهذا ما س ع ععنعمل على رص ع ععده وحنن نتتبع جانبا من التحليل البالغي لس ع ععورة الفاحتة يف بعض كتل
التفسري البياين .
أ-وظيفية التحليل البالغي للكلمة
الكلمة هي أصغر وحدة دالة يف الكالم  ،وعلى أساس من حسن انتقائها تتحقق البالغة  ،وقد قيل " البليح من جيتين
من األلفاظ نوارها  ،ومن املعاين ؤارها "

()20

 ،وألمهية الكلمة فقد كانت حمل عناية األعالم يف اللغة  ،والنحو  ،والبالغة
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 ،وأعالم اإلعجا  ،والفقه  ،ومل يشععذ عنهم أعالم التفسععري البياين داصععة  ،ألن الكلمة ركن ركني يف التوصععل إىل املعاين ،
ووس ععيلة أس ععاس ععية لبيان األغراض املرادة يف القرآن الكرمي  ،والس ع عؤال اجلوهر يف بيان بالغتها  :مل اختريت هذه الكلمة بدل
تلك ؟ ومل َ صيغت بصيغة دون غريها من الصيح

()21

وجماالت دراسعة الكلمة القرآنية كثرية ومتعددة

.

()22

 ،لكننا ركزنا على ما ميكن أن يشعمل مجيع اجلوانل يف مصعطلح

هام وهو املناسبة  ،واليت قد تكون مظاهرها كثرية سل االعتبار الذي يتم تركيز النظر إليه  ،فقد تلمح الكلمة من خالل
داللتها  ،أو نوعها  ،أو صيغتها  ،أو غرضها  ،والبحث يف ذلك كله إمنا هو البحث عن مناسبتها للموضع الذي وضعت
فيه  ،والغرض الذي سيقت ألجله .
إن أهم مسة يف بالغة الكلمة القرآنية هي وضع ع ععع اللفظ األنسع ع ععل يف املوضع ع ععع " األخص األشع ع ععكل به الذي إذا أبدل
مكانه غريه جاء منه  :إما تبدُّل املعب الذي يكون منه فس ععاد الكالم  ،وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه س ععقول البالغة
 ،ذلك أن يف الكالم ألفاظا متقاربة يف املعاين وسع ع ع ع ع ع ععل أكثر الناس أهنا متسع ع ع ع ع ع ععاوية يف إفادة بيان اخلطاب "

()23

 ،ولكن

املت مل يف اس ع ععتعماهلا يكتش ع ععف ال حمالة اس ع ععتحالة ذلك  ،ألن " كتاب اهلل لو نزعت منه لفظة مث أدير لس ع ععان العرب يف أن
يوجد أحسن منها مل يوجد "(.)24
وقد كان من فص ع ع ععاحة الكلمة القرآنية وبالغتها أن ختر هلا النفوس بالس ع ع ععجود  ،فقد ذكر أبو عبيدة معمر بن املثب أن
ع مب َا تع ْؤ َمر "[ احلجر  .] 94:فس ععجد وقال  :س ععجدت لفص ععاحته " ،وكان موض ععع الت ثري يف
ص ع  َد ْ
أعرابيا مسع رجال يقرأ " ف َا ْ
هذه اجلملة هو كلمة اصدع يف إبانتها عن الدعوة واجلهر ا والشجاعة فيها  ،وكلمة مبا تؤمر يف إجيا ها ومجعها "

()25

.

ومن مناذج التحليل البالغي الوظيفي للكلمة القرآنية يف تفسععري الفاحتة  ،وبيان مناسععبتها  ،وحسعن اختيارها ما أشععار
ني " [ الفاحتة  ] 02:حيث ذكر يف اختيار كلمة "
إليه فخر الدين الرا ي وهو يتناول قوله تعاىل " ْ
احل َ ْمد ل له  َر ِّ
ب الْ  َعال َم  َ

احل َ ْمد لله " و" الشععكر هلل " ؟ وقد وضععح ذلك بقوله " :احلمد
احلمد " مضععافة هلل سععبع عشععرة فائدة  ،منها موا نته بني " ْ

هلل أوىل من قوله الش ع ع ععكر هلل  ،ألن قوله "احلمد هلل " ثناء على اهلل بس ع ع ععبل كل إنعام ص ع ع ععدر منه  ،ووص ع ع ععل إىل غريه  ،وأما
الشعكر هلل فهو ثناء بسعبل إنعام وصعل إىل ذلك القائل  ،وال شعك أن األول أفضعل  ،ألن التقدير ك ن العبد يقول  :سعواء
أعطيتين أو مل تعطين فونعامك واصل إىل كل العاملني  ،وأنت مستحق للحمد العظيم "

()26

.

ومنها أيضا موا نته بني استعمال املصدر كما ورد يف السورة  ،واستعمال الفعل ( أمحد ) حيث يقول  " :مل يقل أمحد
اهلل ولكن قال ( احلمد هلل ) وهذه العبارة الثانية أوىل لوجوه  :أحدها  :أنه لو قال أمحد اهلل أفاد ذلك كون ذلك القائل
قادرا على محده أما ملا قال ( احلمد هلل ) فقد أفاد ذلك أنه كان حممودا قبل محد احلامدين ...وقولنا احلمد هلل معناه أن
احلمد والثناء حق هلل وملكه ...ولو قال أمحد اهلل مل يدل ذلك على كونه مستحقا للحمد لذاته "(.)27
واملتتبع هلذه الفوائد يكش ع ع ع ع ع ععف أن فخر الدين الرا ي يعمد إىل طريقة املوا نة بني االس ع ع ع ع ع ععتعماالت املتقاربة يف املفهوم ،
واملخت لفة يف اللفظ ليكش ععف ما يض ععيفه االس ععتعمال القرآين من معان  ،وما وققه من أغراض  ،وما يس ععبح عليه من البالغة
واجلمال .
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ومن قبيل هذه املوا نة  -اليت تدرب املتعلم على إمعان النظر يف املسع ع ع ع ععتعمل من الكلمات  ،والوقوف عند سع ع ع ع ععبل
اختيار كلمة أو صع ع ععيغة دون أخرى  -ما نق ف عليه يف تفسع ع ععري "الكشع ع ععاف" حيث يقارن الزخمشع ع ععري بني كلميت " احلمد "
و"الشع ع ععكر" مبينا الغرض من توظيف احلمد يف سع ع ععورة الفاحتة يقول  " :احلمد واملدح أخوان وهو الثناء والنداء على اجلميل
من نعمة وغريها  ،تقول  :محدت الرجل على إنعامه  ،ومحدته على حسععبه وشععجاعته  ،وأما الش عكر فعلى النعمة خاصععة ،
وهو بالقلل واللِّسان واجلوارح "

()28

 ،ولفظة "احلمد " أنسل يف الثناء على اهلل  ،ألن العبد ومد ربه على اإلنعام وغريه،

يف السراء والضراء  ،على الغب والفقر  ،وعلى الصحة واملرض  ،ويف كل حال .
ويدعم هذه الفكرة صاحل اعرر الوجيز حينما يقف على ورود كلمة احلمد معرفة بع " ال "  ،حيث يقول  " :احلمد
معناه الثناء الكامل  ،واأللف والالم فيه الس ععتغراق اجلند من اعامد  ،وهو أعم من الش ععكر  ،ألن الش ععكر إمنا يكون على
فعل مجيل يسدى إىل الشاكر  ،وشكره محد ما  ،واحلمد اجملرد هو ثناء بصفات اعمود من غري أن يسدي شيرا  ،فاحلامد
قس ععمان  :الش ععاكر واملثين بالص ععفات ...وحكي عن بعض الناس أنه قال  " :الش ععكر ثناء على اهلل ب فعاله وأنعامه  ،واحلمد
ثناء ب وصافه "(.)29
عل على صع ع ع ععيغة الكلمة ما ورد يف تعريف كلمة (احلمد ) والذي يفيد عموم الثناء على املوىل عز
ومن التحليل املنصع ع ع ع ِّ
وجل  ،ويدعم اختيارها بدل كلمة (الشع ع ععكر)  ،وقد وقف عند ذلك الطاهر بن عاشع ع ععور يف التحرير والتنوير حيث نبه إىل
أن " الالم تدل على التعريف للمس ععمى  ،فوذا كان املس ععمى جنس ععا فالالم تدل على تعريفه  ،ومعب تعريف اجلند أن هذا
اجلند معروف عند السامع  ،فوذا قلت " :احلمد هلل " أو " العجل لك "  ،فك نك تريد أن هذا اجلند معروف لديك ،
ولدى خماطبك ال يلتبد بغريه "(.)30
وقد حتدث األلوس ععي عن ص ععفيت " الرمحن والرحيم "  ،وعلل بالغة اس ععتعماهلما متتابعتني على الرغم من داللتهما على
املعب نفس ععه  ،واش ععتقاقهما من اللفظ نفس ععه  ،حيث قال  " :وفرق بعض ععهم بينهما ب ن الرمحن دال على الص ععفة القائمة به
تعاىل  ،والرحيم دال على تعلقها باملرحوم  ،فكان األول للوصع ع ععف  ،والثاين للصع ع ععفة  ،فاألول دال على أن الرمحة صع ع ععفته ،
ني  َرحي ًمعا ) (إنعه ْم
والثععاين دال على أنعه يرحم خلقععه برمحتععه  ،وإذا أردت فهم ذلععك فتع مععل قولععه تعععاىل َ  ( :و َكع  َ
ان بعالْم ْؤمن  َ
يم ) ومل جيئ قط رمحن فونه يس ععتش عععر منه إن رمحن هو املوص ععوف بالرمحة  ،ورحيم هو الراحم برمحته "( ، )31أما
 َرء ٌ
وف  َرح ٌ

الشع ععهرسع ععتاين فذهل إىل أن ":حقيقة املعب يف هذا التكرير أنه ذو الرمحة الواسع عععة  ،الذي تتابعت رمحته  ،وتواصع ععلت على

عباده نعمته "

()32

.

ومن حتليل اختيار الكلمة املناس ععبة للمعب ما أش ععار إليه ابن عاش ععور من اختيار كلمة " الدين " بدل كلمة احلس ععاب "
ألن إيثار لفظ الدين ( أي اجلزاء ) لإلش ع ع عععار ب نه معاملة العامل مبا يعادل أعماله اجملزه عليها باخلري والش ع ع ععر ...فلذلك مل
يقل ملك يوم احلساب  ،فوصفه ب نه ملك يوم العدل الصرف وصف له ب شرف معب امللك  ،فون امللوك تتخلد حمامدهم
مبقدار تفاضلهم يف إقامة العدل "(.)33
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إن هذه النصع ععوص املقتبسع ععة وغريها من النصع ععوص الكثرية اليت تتضع ععمنها كتل التفسع ععري البياين داصع ععة لو اسع ععتثمرت يف
عرض درس البالغة خري اس ع ععتثمار لكانت وسع ع ع يلة لتنبيه املتعلم إىل كثري من املعامل اليت تتعلق باملناس ع ععبة  ،وحس ع ععن االختيار
للكلمة كمناسبة املعب والغرض املقصود  ،واختيار الصيغة األنسل واألليق ما  ،وال يوصل إىل ذلك البالغة املعيارية اليت
تعب بععذكر القوانني البالغيععة وحفظهععا  ،ألهن عا تفتقر إىل عععامععل حععاسع ع ع ع ع ع ععم  ،وهو التحليععل الوظيفي الععذي يقععدم التربيرات
والتعليالت وال هتمه القاعدة البالغية إال بالقدر الذي تسهم به يف بيان مكامن البالغة يف اختيار هذه اللفظة أو تلك .
ب-وظيفية التحليل البالغي للتركيب
إذا كانت الكلمة يف حد ذاهتا مدخال هاما من مداخل البالغة القرآنية  ،فهي يف عالقتها بغريها من الكلمات معلم
هام أيضع ع ع ع ع ع ععا من معامل اإلعجا البالغي القرآين  ،واحلديث عن عالقة الكلمة بغريها يقود إىل احلديث عن ركن جوهري
من بالغة اخلطاب القرآين أطلق عليه أعالم البالغة واإلعجا مص ع ع ع ععطلح النظم  ،والذي ثله يف جانل من جوانبه اجلملة
القرآنية .
وقد قيل يف تعريف البالغة " القوة على البيان مع حس ع ع ع ع ععن النظام "( ، )34وذلك يعين أن الكلمة وحدها قد ال تغين ،
فهي اجة إىل تنظم مع غريها  ،وتدخل يف عالقة مع ما قبلها وما بعدها ،مش ع ع ع ع ِّعكلة بذلك تركيبا منتظما تقتض ع ع ع ععيه املعاين
واألغراض .
ومظاهر التعالق والنظم بني الكلمات كثرية  ،فقد تذكر الكلمة أو حتذف  ،وقد تقدم أو تؤخر ...وال حتار مظهر
دون آخر إال ملناسبته للغرض املقصود ،ويف التفسري البياين لسورة الفاحتة وقفات حتليلية وظيفية هامة على اجلملة القرآنية ،
وطريقة تركيبها  ،وداللتها على املعب تفيدنا كثريا يف التنبيه إىل أمهية التحليل الوظيفي يف عرض الدرس البالغي ،وتقريبه إىل
أذهان املتعلمني بدال من التكيز على حش ععوها بالقواعد والقوانني البالغية اليت ال تكفي مامل يدرب املتعلم على مالحظتها
حية يف الفقرات والنصوص .
اك ن َ ْس ع ع عت َعني " [ الفاحتة  ، ]05 :وقد
اك ن َع ْعبد  َوإي  َ
ومن مظاهر النظم القرآين البديع يف فاحتة الكتاب قوله تعاىل " :إي  َ

وقف عندها املفسرون بكثري من البيان والتحليل  ،فهذا الزخمشري يقول " وتقدمي املفعول لقصد االختصاص كقوله تعاىل :
ون" [ الزمر ... ]64 :واملعب اصك بالعبادة واصك بطلل املعونة "
وين أ ْ َعبد أ َيعُّ  َها ْ
" ق ْل أ َف َعغ َْيع َر الله ت َ ْمر ِّ
اجل َاهل  َ

()35

.

وقد ذكر الفخر الرا ي هذا االختصععاص باسععم احلصععر حني قال  " :فون قوله إياك نعبد يفيد احلصععر ...يدل على أنه

ال معبود إال اهلل  ،ومىت كان األمر كذلك ثبت أنه ال إله إال اهلل  ،فقوله ( إياك نعبد وإياك نسع ع ع ع ع ع ععتعني ) يدل على التوحيد
اعض "

()36

.

وال ودثنا الزخمشع ع ع ع ع ع ععري عن التقدمي النحوي املتمثل يف تقدمي املفعول به ( إياك ) على الفعل والفاعل ( نعبد ) و (
نسع ععتعني ) تعبريا عن ختصع ععيص العبادة هلل وحده  ،ولكنه ينبه إىل لون آخر من التقدمي وهو التقدمي املعنوي املتمثل يف تقدمي
ختصع ععيص العبادة على ختصع ععيص االس ع ع تعانة حيث يعلل لذلك بقوله  " :فون قلت فلم قدمت العبادة على االسع ععتعانة قلت
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ألن تقدمي الوسععيلة قبل طلل احلاجة ليسععتوجبوا اإلجابة إليها "( ، )37فتخصععيص العبادة هلل سععبحانه يسععتوجل إجابتهم يف
طلل العون منه سبحانه وتعاىل.
وحص الطاهر بن عاشور احلصر يف قوله تعاىل ( إياك نستعني ) مبزيد من التحليل  ،فيذهل إىل أن هذا احلصر حصر
ادعائي للمبالغة  ،ألنه ال ختلو حياة مؤمن من االس ع ع ععتعانة بغريه  ،وقد مساه حص ع ع ع عرا ادعائيا " لعدم االعتداد باالس ع ع ععتعانات
املتعارفة بني الناس بعض ع ع ععهم ببعض يف ش ع ع ععؤوهنم  ،ومعب احلص ع ع ععر هنا ال نس ع ع ععتعني على عظائم األمور اليت ال يس ع ع ععتعان فيها
بالناس إال باهلل تعاىل  ،ويفيد هذا القصر فيهما التعريض باملشركني الذين يعبدون غري اهلل  ،ويستعينون بغريه "

()38

.

وينبه الزخمشري إىل ظاهرة االختالف يف توظيف الضمري  ،واالنتقال من احلديث بضمري الغائل يف مطلع سورة الفاحتة
اك ن َ ْس ع ع عت َعني " [ الفاحتة  ، ]05 :متس ع ع ععائال عن هذه
اك ن َع ْعبد  َوإي  َ
إىل احلديث بض ع ع ععمري املخاطل بدءا من قوله تعاىل  " :إي  َ

الظاهرة  ،ومسععميا إياها بقوله " فون قلت مل عدل عن لفظ الغيبة إىل لفظ اخلطاب ؟ قلت هذا يسععمى االلتفات يف علم
البيان"

()39

وقد علل لتوظيفها  ،وأبان سع ععر بالغتها بقوله  " :وذلك على عادة افتناهنم يف الكالم  ،وتصع ععرفهم فيه  ،وألن

الكالم إذا نقل من أس ع ععلوب إىل أس ع ععلوب كان ذلك أحس ع ععن تطرية لنش ع ععال الس ع ععامع وإيقاظا لإلص ع ععغاء إليه من إجرائه على
أسلوب واحد "

()40

.

وقد خص الزخمش ع ع ع ععري هذا املوض ع ع ع ععع من س ع ع ع ععورة الفاحتة مبزيد من البيان لفائدة االلتفات فيذهل أنه " ملا ذكر احلقيق
باحلمد  ،وأجرى عليه تلك الص ععفات العظام  ،تعلق العلم مبعلوم عظيم الشع ع ن ،حقيق بالثناء  ،وغاية اخلضع عوع واالس ععتعانة
يف املهمات فخوطل ذلك املعلوم املتميز بتلك الصفات فقيل :إياك يا من هذه صفاته اص بالعبادة واالستعانة  ،ال نعبد
حتق العبادة إال به "
غريك  ،وال نستعينه  ،ليكون اخلطاب أدل على أن العبادة له ،لذلك التميز الذي ال ُّ

()41

.

ومن االلتفاتات التحليلية ما نبه إليه ص ع ع ع ع ع ععاحل "اعرر الوجيز " من تكرار الض ع ع ع ع ع ععمري( إياك ) يف اآليتني فل  َم ملْ جيمع

الفعالن ( نعبد ) و( نسععتعني ) على ضععمري واحد  ،ويف مجلة واحدة ( إياك نعبد ونسععتعني ) ؟ وجييل ابن عطية بقوله " :
وتكررت ( إياك ) س ع ع ع ع ع ععل اختالف الفعلني  ،فاحتاج كل واحد منهما إىل ت كيد واهتمام "

()42

 ،فاختالف الفعلني يف

الداللة أوجل تكرار الضمري مع كل واحد منهما .
وقد علل الش ععهرس ععتاين لتكرار إياك بقوله  ":لتكون أدل على اإلخالص واالختص ععاص  ،كما قال –عز وجل – خربا
ك  َكث ًريا َ  ،ون َ ْذك َر َك  َكث ًريا " [ طه  ، )43(" ]34 -33 :وذهل أبو حيان
عن موس ع ع ععى –عليه الس ع ع ععالم َ  " : -ك ْي ن  َس ع ع ع عبِّ  َح  َ
األندلسي إىل القول يف هذا الش ن  " :وكرر إياك ليكون كل من العبادة واالستعانة سيقا يف مجلتني وكل منهما مقصودة ،
وللتنصيص على طلل العون منه  ،دالف لو كان إياك نعبد ونستعني فونه كان وتمل أن يكون إخبارا بطلل العون"(.)44
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ويقف املفسعرون يف قوله سعبحانه ( إياك نسعتعني ) على مالحظة تركيبية أخرى وهي" حذف متعلق نسعتعني الذي حقه أن
يذكر جمرورا بعلى  ،وقد أفاد هذا احلذف اهلام عموم االس ع ع ع ععتعانة املقص ع ع ع ععورة على الطلل من اهلل ت دبا معه تعاىل "()45بعدم
ذكر كل ما ميكن أن يكون حمل استعانة وهو كثري ال ميكن عده وإحصابه .
وحتدث أهل التفسععري البياين عن ضععمري اجلمع يف " اهدنا الص عرال " فرأوا مناسععبته لسععياق اخلطاب قبله  ،وهذا أبو
حيان ينبه إىل ذلك بقوله  " :واتصال "نا " بع ع ع ع ع ع ع " اهد " مناسل لنعبد  ،ونستعني  ،ألنه ملا أخرب املتكلم أنه هو ومن معه
يعبدون اهلل ويستعينونه س ل له وهلم اهلداية إىل الطريق الواضح  ،ألهنم باهلداية إليه تصح منهم العبادة  ،أال ترى أن من مل
يهتد إىل السبيل املوصلة ملقصوده ال يصح له بلوغ مقصوده "(.)46
ومن بني ما تناوله امل فسرون البيانيون تقدمي الغضل على الضالل يف قوله تعاىل  " :غري املغضوب عليهم وال الضالني
"  ،وعللوا ذلك " جملاورة اإلنعام  ،ومناسععبة ذكره قرينة  ،ألن اإلنعام يقابل باالنتقام  ،وال يقابل الضععالل اإلنعام  ،فاإلنعام
إيصال اخلري إىل املنعم عليه  ،واالنتقام إيص ال الشر إىل املغضوب عليه فبينهما تطابق معنوي  ،وفيه أيضا تناسل التسجيع
ن ألن قوله ( وال الضالني ) ام السورة فناسل أواخر اآلي ،ولو ت خر الغضل ومتعلقه ملا ناسل أواخ ععر اآلي "(.)47
وقد خلص صعاحل " البحر اعيط " مجلة من ألوان البالغة والبيان يف نظم سعورة الفاحتة ذكر منها  :حسعن االفتتاح ،
وبراعة املطلع  ،واملبالغة يف الثناء لعموم أل يف احلمد  ،وتلوين اخلطاب  ،واالختصاص بالالم اليت يف هلل  ،والتقدمي والت خري
يف قوله نعبد ونسعتعني  ،واملغضعوب عليهم  ،والضعالني  ،والتفسعري بعد اإل ام يف بدل صعرال الذين من الصعرال املسعتقيم ،
وااللتفات يف إياك نعبد وإياك نستعني  ،وطلل الشيء وليد املراد حصوله  ،وسرد الصفات لبيان خصوصية يف املوصوف
 ،والتسجيع " (.)48
إن هذه الوقفات التحليلية على تركيل السع ع ععورة ونظمها وما فيهما من تقدمي وت خري  ،وذكر وحذف  ،وتكرار مل
تكتف بالتعليل النحوي بل تعدته إىل بيان املعب والغرض  ،ومثل هذه التوضع ع ع ع ع ع ععيحات إذا اعتادها املتعلم فوهنا ِّك نه من
اكتسععاب القدرة على إمعان النظر فيما يطلع عليه من النماذج البالغية يف ثنايا النصععوص ،وتزوده بكفاءة قياسععها على ما
اطلع عليه حملال  ،ومن ؤة القدرة ع لى احلكم عليها ،وبيان الغرض املقصود منها  ،وتلك قدرات ال ت تيه من معرفة القاعدة
البالغية وحفظها بل من مالحظتها وهي تعمل عملها يف التاكيل والنصوص .
ج –وظيفية التحليل البالغي للنص
ال يقف املفسع ع عر البياين عند النظر إىل الكلمة منفردة  ،أوهي تتعالق مع غريها يف التكيل  ،بل يتعداها إىل النظر إىل
مجل النص وما بينها من عالقات  ،وعمله هذا هو نفسع ع ع ع ع ع ععه عمل البالغي  ،وذلك يعين أنه ينظر إىل النص القرآين بكليته
وعلى أنه وحدة متماسععكة األطراف لريى ملاذا جاء تركيبه ذا الشععكل دون غريه ؟ وما اإلضععافة املعنوية اليت يقدمها خدمة
للمعب والغرض املراد ؟.
وقد كان القدامى من األعالم يرون أن القرآن كله كالكلمة الواحدة

()49

 ،ترتبط كل آية منه مبا يسع ع ع ع ع ع ععبقها  ،وما

يلحقها  ،وعلى املفسععر البياين أن يدرك هذه العالقات ويكشععفها وجيليها حىت تظهر احلكمة من ترتيبها مقدمة أو مؤخرة ،
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موصعولة أو مفصعولة ...إ  ،والسعورة عندهم جيل أن ال تفسعر إال بالنظر إليها نظرة كلية شعاملة  ،ورد أوهلا على آخرها ،
انطالقا من كوهنا نظم واحد " فسورة البقرة مثال كالم واحد باعتبار النظم  ،واحتوت على أنواع من الكالم سل ما بث
فيها  ،منها ما هو كاملقدمات والتمهيدات بني يدي األمر املطلوب  ،ومنها ما هو كاملؤكد واملتمم  ،ومنها ما هو املقص ععود
يف اإلنزال  ،وذلك تقرير األحكام على تفاص ع ععيل األبواب  ،ومنها اخلوامت العائدة على ما قبلها بالت كيد والتثبيت وما أش ع ععبه
ذلك "( ، )50ومثل هذا الكالم يرد على كثري من املزاعم اليت تنعت الدراس ع ع ع ع ععة البالغية العربية باجلزئية  ،وتدعي افتقارها إىل
النظرة الكلية الشاملة .
ومن ص ع ع ع ع ععور التحليل الوظيفي حديث املفس ع ع ع ع ععر البياين عن وحدة النص وعن اس ع ع ع ع ععك بنية الس ع ع ع ع ععورة حيث وردت يف
الدراسع ععات التفسع ععريية البيانية مجلة من املصع ععطلحات تؤكد هذه الوحدة ومن ذلك "الغرض املقصع ععود من السع ععورة  ،مقصع ععود
السورة  ،وحمور السورة  ،وروح السورة  ،وأهداف السورة  ،وأغراض السورة  ،والوحدة العضوية للسورة  ،والوحدة املوضوعية
للسعورة  ،والوحدة البنائية للسعورة  ،وعمارة السعورة  ،وشعخصعية السعورة  ،وحمور السعورة  ،وبالغة السعورة  ،ونظام السعورة ،
وعمود ا لسورة ،وهي كلها تصف إما وحدة السورة بينة  ،أو داللة  ،أو مها معا "

()51

.

ومن مناذج التحليل البالغي املبين على إدراك عالقات اآليات بعضها ببعض يف سورة الفاحتة  ،ما نبه إليه الشهرستاين
متحدثا عن عالقة " احلمد هلل " مبا بعدها إىل قوله تعاىل " مالك يوم الدين " حيث يقول  " :مث وجه النظر بني " احلمد
هلل " و " رب العععاملني الرمحن الرحيم مععالععك يوم الععدين " أنعه تعععاىل ملععا ذكر احلمععد مبعب الثنععاء والشع ع ع ع ع ع ععكر هلل ذكر بعععده مععا
يسعتوجل به الثناء والشعكر من تربية العاملني والرمحة عليهم عموما وخصعوصعا  ،ومالك يوم الدين ملكا وملكا ...كذلك "
رب العلمني " و" مالك يوم الدين " متناسبان يف التلفُّظ متوافقان يف املبدأ والكمال  ،واخللق واألمر"

()52

.

ومن تعليل ترتيل وصععف اهلل لنفسععه يف سععورة الفاحتة ما ذكر ابن عاشععور  " :فوصععف اهلل تعاىل ب نه رب العاملني كلهم
 ،مث عقل بوصع ععفي الرمحن الرحيم إلفادة عظم رمحته  ،مث وصع ععف ب نه ملك يوم الدين وهو وصع ععف مبا هو أعظم مما قبله ،
ألنه ينبئ عن عموم التصرف يف املخلوقات يف يوم اجلزاء الذي هو أول أيام اخللود  ،فملك ذلك الزمان هو صاحل امللك
الذي ال يشذ شيء عن الدخول حتت ملكه " (.)53
وقد أكد ابن عاشعور ذلك بقوله  " :وإجراء هذه األوصعاف اجلليلة على امسه تعاىل إمياء ب ن موصعوفها حقيق باحلمد
الكامل الذي أعربت عنه مجلة " احلمد هلل " ألن تقييد مفاد الكالم ب وص ع ععاف متعلق ذلك املفاد يش ع عععر مبناس ع ععبة بني تلك
األوصاف  ،وبني مفاد الكالم مناسبة تفهم من املقام  ،مثل التعليل يف مقام هذه اآلية "(.)54
ومن ذلك ما أشار إليه صاحل كتاب "جواهر األفكار" عن املناسبة بني قوله تعاىل " :الر ْمح َن الرحيم " [الفاحتة ]03:

وقوله َ  " :مالك ي َع ْوم الدِّين " [الفاحتة  ، ]04:حيث نبه إىل أنه " :ملا كان الرب املنعوت بالرمحة قد ال يكون مالكا ،
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وكانت الربوبية ال تتم إال بامللك املفيد للعزة  ،املقرون باهليبة  ،املشعععر بالبطش والقهر املنت لنفوذ األمر ،أتبع ذلك بقوله "
 َمالك ي َع ْوم الدِّين " ترهيبا من سطوة جمده " (.)55
ويشععري صععاحل " البحر اعيط " إىل العالقة بني العبادة واالسععتعانة يف قوله تعاىل " إياك نعبد وإياك نسععتعني " قائال
 " :وقرنت االسع ع ع ع ععتعانة بالعبادة للجمع بني ما يتقرب العبد إىل اهلل تعاىل  ،وبني ما يطلبه من جهته  ،وقدمت العبادة على
االسع ععتعانة لتقدمي الوسع ععيلة قبل طلل احلاجة لتحصع ععل اإلجابة إليها  ،وأطلق العبادة واالسع ععتعانة ليتناول كل معبود به ،وكل
مستعان عليه "

()56

ومن إدراك الوشع ع ععائ اليت ترتبط ا آيات هذه السع ع ععورة  ،ما ذكره الشع ع ععهرسع ع ععتاين وهو يتحدث عن س ع ع عؤال العباد لر م
يم [ الفاحتة  ] 06 :وعالقته مبا قبله من ذكر احلمد والثناء على اهلل س ععبحانه بص ععفاته ،
ص ع ع َر  َ
اهلداية " ْاهدن َا ال ِّ
ال الْم ْس ع عت َق  َ
واإلقرار بالعبادة  ،واالستعانة به سبحانه  ،حيث يقول  " :إن اهلل تعاىل كما عرفنا كيف حنمده ،ونعبده  ،وكيف نستعني
أهم  ،وأي الس ع ع ع عؤاالت أمت  ،وملا كانت اهلداية
به  ،ونتوكل عليه  ،كذلك عرفنا كيف نس ع ع ع ع ل عند احلاجة  ،وأي احلاجات ُّ
أهم املهمات للعبد  ،وأعم احلوائ يف الدين والدنيا  ،واآلخرة واألوىل  ،قرن األهم واألعم بالعبادة واالسع ع ع ع ع ع ععتعانة  ،وذلك
وجعه النظم بني اآليعة الس ع ع ع ع ع ع ععابقعة  ،وبني اآليعة الالحقعة "( ،)57فطلعل اهلعدايعة كعان ال بعد أن يكون بععد محعد اهلل  ،واإلقرار
باخلضوع  ،والتوكل عليه سبحانه وحده دون غريه  ،وتلك آداب السؤال  ،وطلل احلاجة اليت علمها لنا املوىل عز وجل يف
سورة الفاحتة.
وهذا التحليل والتعليل يكش ع ع ععف العالقة بني اآلية وما يليها أو ما يس ع ع ععبقها ليتبني س ع ع ععر ترتيبها يف النص القرآين على
الشع ع ع ععكل الذي وردت به  ،ومثل هذه االلتفاتات تنبه القاره واملتعلم وتوجهه إىل ضع ع ع ععرورة النظرة الكلية للنص بدءا باجلمل
املتجاورة  ،ووصوال إىل ما تباعد منها كودراك العالقة بني مقدمة السورة وخا تها .
لون آخر وقف عنده أهل التفس ع ععري البياين ونبهوا إليه وهو موقع الس ع ععورة يف القرآن الكرمي  ،وعالقتها بغريها من الس ع ع عور
فيما يعرف بعلم التناس ععل أو املناس ععبات الذي عرفه البقاعي بقوله " :علم تعرف منه علل ترتيل أجزائه ،وهو س ععر البالغة
ألدائه إىل حتقيق مطابقة املعاين ملا اقتضاه من احلال " (.)58
وقد نبه إليه السيوطي يف كتابه "تناسق الدرر يف تناسل السور " وذكر منه ألوانا وصلت إىل ما يزيد عن بضعة عشعر
لونا منها  -:مناسبة ترتيل سوره  -حكمة وضع كل سورة موضعها  -بيان أن كل سورة شارحة ملا أمجل يف السورة اليت
قبلها  -وجه اعتالق فاحتة السععورة دا ة اليت قبلها  -مناسععبة مطلع السععورة للمقصععد الذي سععيقت له  -مناسععبة أو السععورة
آلخرها  -مناسبة ترتيل آياته  -واعتالق بعضها ببعض (.)59
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ومن هذا اللون ما علل به الس ع ععيوطي افتتاح القرآن بس ع ععورة الفاحتة حيث قال  " :افتتح س ع ععبحانه كتابه ذه الس ع ععورة
ألهنا مجعت مجيع مقاصععد القرآن  ،وكذلك من أمسائها ( أم القرآن ) و ( أم الكتاب ) و ( األسععاس ) فصععارت كالعنوان ،
وبراعة االستهالل "(.)60
أما الطاهر بن عاشور فقد علل لذلك بقوله  " :وهذه السورة وضعت يف أول السور  ،ألهنا تنزل منها منزل ديباجة
اخلطبة أو الكتاب  ،مع ما تض ع ع ع ع ععمنته من أص ع ع ع ع ععول مقاص ع ع ع ع ععد القرآن  ،كما علمت آنفا  ،وذلك شع ع ع ع ع ع ن الديباجة من براعة
االستهالل "(. )61
وقد أش ععار إىل أن أس ععلوب س ععورة الفاحتة رس ععم بذلك للكتبة واملنش ععرني ثالث قواعد إلنش ععاء املقدمات  ،أوهلا  :اإلجيار
حىت ال ميل املتلقي من طول انتظار املقصع ع ع ععود  ،وثانيها :اإلشع ع ع ععارة إىل الغرض املراد ويف ذلك براعة االسع ع ع ععتهالل  ،وثالثها :
الت نق يف صياغتها حىت تكون من جوامع الكلم " ( ، )62وهذا هو السر يف تسمية هذه السورة بع " الفاحتة " .
وقد ذهل بعض املفسع عرين إىل أبعد من هذا حينما ربط س ععورة الفاحتة  -أول س ععورة من القرآن -بآخر س ععورة منه -
ِ
ين)،
ْح ْم ُد لِل ِه َر ِّ
سورة الناس  -فهذا صاحل آل الشيخ يقول  " :تدبر أن اهلل جل وعال افتتح كتابه العزيز بقوله (ال َ
ب ال َْعالَم َ
مث ذكر بعد ذلك صععفة أنه جل وعال (مالِ ِ
ك يَـ ْوِم الدِّي ِن) ،فذكر ثالث صععفات تدور عليها األمساء احلسععب  ،ذكر سععبحانه
َ

ثالثة أمساء :األول :اهلل ،الثاين :أنه الرب ،الثالث :أنه مالك يوم الدين ،سبحانه وتعاىل ،افتتح اهلل كتابه ذه الثالثة أمساء

ب الناسَ  ،ملك الناس ،إل َه
 ،واختتم كتابه جل وعال ذه الثالثة أمساء عينها ،قال جل وعال يف آخر س ع ع ع ع ععورة " ق ْل أ َعوذ ب َر ِّ

الناس" [الناس.)63( "]3-1:

إن مثل هذا التحليل الذي واول إدراك بنية النص  ،بل إدراك بنية اخلطاب الذي ورد فيه النص فيما أص ع ع ععبح يس ع ع ععمى
بالتفسععري البنائي للقرآن الكرمي يقدم للباحث يف البالغة ومتعلمها جوانل مضععيرة من عمق النظر  ،وحسععن الت مل والتدبر
يف النصع ع ععوص السع ع ععتجالء ما فيها من القيم التعبريية اخلادمة للمعاين واألغراض  ،وبذلك فهو من صع ع ععميم التحليل البالغي
الوظيفي الذي من ش نه أن يبعث الدرس البالغي ووقق فعاليته .
خاتمــة:
من خ الل هذه الوقفات النموذجية لتفس ع ععري س ع ععورة الفاحتة  ،واملس ع ععتقاة من كتل التفس ع ععري البياين ميكننا أن نس ع ععتخلص
جمموعة من اخلصائص للتحليل البالغي تثبت له فعاليته ووظيفيته  ،نذكر منها :
أ-تغليب العمل التنطبيقي :ولعل السع ععبل يف ذلك أن غرض املفسع ععر وغايته املثلى هي الوصع ععول إىل مقاصع ععد النص القرآين
املدروس  ،فاملفسر وإن نبه إىل املعرفة البالغية فمن باب استثمارها حتقيقا للغرض  ،وهذه الطريقة أجنع يف حتقيق الغاية من
الدرس البالغي ألن املعرفة البالغية ليست هي اهلدف املركزي املقصود من تقدمي هذا الدرس ،بل إقدار املتعلمني على مجلة
من امل هارات يف الفهم ،والتحليل  ،والتذوق  ،والتعليل لعحكام اليت يصدروهنا على النصوص اليت يقربهنا .
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ب -شـــمولية التحليل البالغي  :طبعت النظرة الش ع ععمولية كثريا من دراس ع ععات التفس ع ععري البياين  ،وهلذه اخلاص ع ععية أمهيتها يف
مراعاة سياق اخلطاب القرآين ومقامه ،والتكامل الداليل بني النصوص  ، ،مما يشري إىل إدراك أعالم التفسري ما للسياق من
أثر يف بيان األغراض واملقاصع ع ع ع ععد  ،ومثل هذه اخلاصع ع ع ع ععية ميكن أن تكون وسع ع ع ع ععيلة لتدريل املتعلمني على ضع ع ع ع ععرورة النظر إىل
النصوص بكليتها أثناء دراستها وحتليلها .
ج-الدقة في التناول  :تدعمت خاص ع ععية الش ع ععمولية وآليا هتا بآلية أخرى  ،وهي تلك الوقفات التفص ع ععيلية الدقيقة على
أجزاء السع ع ع ع ع ع ععورة  ،وقفعات على الكلمعة البعديععة  ،والتكيعل الفريعد  ،والنص بعالقعاتعه املتش ع ع ع ع ع ع ععابكعة بعل بعالقتعه مع غريه من
النص ع ع ععوص  ،وهذه اخلاص ع ع ععية كن املتعلمني من التعمق يف التحليل  ،وإدراك الغايات واألغراض اليت تش ع ع ععكلت النص ع ع ععوص
لتحقيقها .
توصيات الدراسة
إذا كانت غاية املهتمني بدرس اللغة العربية مبختلف نشع ع ع ع ععاطاهتا وموادها التعليمية ضع ع ع ع ععمان اجلودة يف أدائها مبا وقق
الغرض منها  ،ومبا يض ععمن حتول معارفها إىل وس ععيلة يف أيدي املتعلمني ليمارس عوا لغتهم تلقيا وإنتاجا وممارس ععة تظهر ُّكنهم
من ناصع ع ع ع ع ععيتها  ،فون ذلك لن يت ت إال بالتفكري فيما وقق وظيفية هذا الدرس ومن ضع ع ع ع ع ععمنه درس البالغة ،ولذلك وجل
علينا كباحثني ودارسني:
التفكير في أنجع النطرائق الوظيفية اليت من شع ع ع ع ع ع ع ع هنا اسع ع ع ع ع ع ععتثمار املعرفة اللغوية وحتويلها إىل أداة طيعة يف أيدي أبنائنااملتعل مني عن طريق التمرين والتدريل الذي يقودهم إىل اسع ع ع ع ع ع ععتخدام ما يعرفون وتوظيفه توظيفا يرفع من مسع ع ع ع ع ع ععتوى أدائهم
اللغوي فهما وحتليال وتعليال  ،ومن الس ع ع ع ع ععبل اهلامة لتحقيق ذلك الرجوع إىل تراثنا اللغوي والديين الس ع ع ع ع ععتقرائه  ،واس ع ع ع ع ععتنبال
األدوات والوسائل اإلجرائية اليت تساعد على معاينة خمتلف األشكال الوظيفية الستثمار املعرفة اللغوية .
االهتمام البالو بمجاالت التنطبيق البالغي يف خمتلف احلقول املعرفية اليت هلا عالقة بالدرس البالغي وداص عة الدراس ععاتالقرآنية  ،وعلى رأسها الدراسات التفسريية  ،وحماولة االستفادة من مناهجها وطرائقها يف قراءة النصوص وحتليلها .
إيالء أمهية بالغة حلقل التفاسع ع ع ع ععري البيانية ملا يف منهجها من آليات التحليل البالغي اليت تسع ع ع ع ععاعد دارس البالغة ومتعلمهاعلى التطبيق  ،فتمكنه من ناو حتصيل املعرفة البالغية إىل حسن توظيفها واستثمارها .
إننا إذا عملنا على حتقيق الرجعة إىل تراثنا اللغوي والديين  ،وقرأناه مبنظور ما فيه من الوظيفية والفعالية  ،قدمنا خدمة
جليلة للدارس ع ععني والباحثني من أبنائنا تتعز ا روح االنتماء يف نفوس ع ععهم هلذه األمة  ،وويا ا هذا التاث يف واقعهم حياة
جديدة  ،وتفتح أمامهم آفاق الستكمال صرح البحث العلمي الوظيفي .
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النطرقية الصوفية المغاربية والمجتمع
بين التنشئة الدينية واالندماج االجتماعي
Maghreb mystical methods and society
Between religious formation and social integration
د .سامل بن لباد (جامعة البويرة)
د .فاطمة الزهراء نسيسة (جامعة مخيد مليانة)
ملخص:
يعيش اجملتمع املغاريب اآلن بعض من االضع ع ع ععطرابات الدينية واالجتماعية ،خاصع ع ع ععة يف وقت ظهرت فيه بعض الطوائف
اليت تدعو إىل املمارسع ع ععات غري الشع ع ععرعية .واليت جاءت بعد اعاوالت العديدة لالسع ع ععتعمار للقضع ع ععاء على الدين اإلسع ع ععالمي
وتسويق دينا مزيفا.
وي ث دور التص ع ع ععوف يف هذه املرحلة -،خاص ع ع ععة وحنن نعرف األمهية اليت وملها يف احلياة الفكرية واالجتماعية -ليعيد
الفكر إىل طريق الصعواب دون تعصعل وال تشعدد ،وإمنا بقوة الصعفوة واخللق وصعلة القلوب مع اخلالق ،واحلفاظ على القرآن
الكرمي ،ومواجهة حل الشهوات ،وتزكيت النفوس ،وحماربة اجلهل ومن يدعون إليه.
الكلمات المفتاحية :اجملتمع ،التصوف ،الدين ،التنشرة.
Abstract:
Maghreb society has some religious and social unrest, especially at a time
when some communities have been calling for illegal practices. Which came
after many attempts of colonization to eliminate the Islam.
The role of Sufism at this period, especially as we know the importance in
intellectual and social life, it restores thought the truth without fanaticism
and intolerance, but with the power of elitism creation, the connection of
hearts with the Creator, the preservation of the Holy Quran, And fight
ignorance.
Keywords: community, mysticism, religion, formation.
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تمهيد:
التصوف فكر اسالمي ظهر ليعلم الناس الطريقة الصحيحة اليت تقر م من اهلل عز وجل بالعبادة والسلوك احلسن ،وقد
وص ع ع ععرها بعض العلماء يف مخس ع ع ععة مناه للتبية ،وهي املتفق عليها ،وما ذكر عن غريها هي فروع ت س ع ع ع عس ع ع ععت انطالقا من
املناه األصلية.
ويف حديثنا عن التصع ع ع ععوف يسع ع ع ععتوقفنا بعض املظاهر االجتماعية اليت انتشع ع ع ععرت حتت غطاء العوملة والتطور االجتماعي،
واملالحظ أن شع ع ع ع ع ع ععبابنا اليوم يكاد يبتعد عن جمتمعه ،وما ورثه عن أجداده ،من أعراف كانت يف من قريل القانون الذي
وكمه ويضبط سلوكه ،ومن هنا جاءت فكرة هذا املوضوع الذي سنحاول اإلجابة على اإلشكالية التالية:
ماهية أهم التجليات السععوسععيولوجية للممارسععات الطرقية الصععوفية املغاربية؟ وما هو الدور اإلصععالحي اليت ميكن للطرق
الصوفية القيام به يف جمال التنشرة الدينية واالندماج االجتماعي؟
تعريف النطرن الصوفية:
الطرق مجع طريقة ،والطريقة يف لس ععان العرب تطلق على املذهل والس ععرية أما يف االص ععطالح هي الس ععري إىل اهلل،
أي«السرية املختصة بالسالكني إىل اهلل  -تعاىل -من قطع املنا ل والتقي يف املقامات»( .)1وقد ذكرت يف القرآن الكرمي يف
﴿وأ َ ْن لو ا ْس ع ع ع ع ع ع عت َع  َقاموا ع َل َى الطر  َيقة  َأل َ ْس ع ع ع ع ع ع ع  َقْيعن َاه ْم  َماءً  َغ  َدقًا ( ، )2فهي منه العارفني باهلل ،وميكن وصع ع ع ع ع ع ععفها
قوله تعاىلَ  :
ب هنا«:أقرب ما تكون مجلة مراس ععيم وتنظيمات جلماعات ص ععوفية».

()3

ويش ععتل فيها«،اختاذ الش ععيخ ومعرفة النفد واجلهاد

أو اجملاهدة ،ففي اللغة معناها اعاربة ،ويف الش ع ععرع حماربة أعداء اهلل ،ويف اص ع ععطالح الص ع ععوفية حماربة النفد األمارة بالسع ع عوء،
وحتصععيلها ما شععق عليها مما هو مطلوب شععرعا»( ، )4ولكل طريقة شععيخ ومريد تسععمى بامسه ،ومثال ذلك :الطريقة القادرية
نسععبة للشععيخ عبد القادر اجليالين ،والطريقة الشععاذلية نسععبة للشععيخ أيب احلسععن الشععاذيل ،والطريقة العيسععاوية بالنسععبة الشععيخ
حممد بن عيسى ،والطريقة التيجانية نسبة للشيخ أبو العباس أمحد التيجاين...
أما التص ععوف هي لفظة التص ععقت بالدين اإلس ععالمي بعد القرن  3ه ،يقول فيها هنري كوربان«:كلمة الص ععويف
عربية مشععتقة سععل االشععتقاق املتعارف عليه عموما من الصععوف»( ، )5واختلف الباحثون يف حتديد مفهوم شععامل وحمدد
هلذه الكلمة ،فمنهم من نس ععبها إىل الص ععفة عندما حددها ابن خلدون يف أن «لبد الص ععوف دأب األنبياء وش عععار األولياء
واألصفياء والصديقني واملساكني واملتنسكني» )6(.ومنهم من ربطها بالصف ومنهم من أرجعها إىل صفوة الرجال.
وكان للقش ع ع ععريي رأي آخر يف قوله« :وال يش ع ع ععهد هلذا االس ع ع ععم اش ع ع ععتقاق من جهة العربية وال قياس .والظاهر أنه
لقل .ومن قال :اشتقاقه من الصفاء ،أو من الصفة ،فبعيد من جهة القياس اللغوي».

()7

وربطها مبارك امليلي مبا عرف عند اليونانيني واهلنود يف ممارس ع ععاهتم ملناجاة اهلل وطلل العرفان يقول يف التص ع ععوف
ب نه«معرب من  théosophieوهو لفظ يوناين مركل من  théoومعناه إله ،و sophieومعناها احلكمة»

()8
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كل هذه الصعععوبات يف اخت يار مفهوم موحد للتصععوف ،دليل على ثراء معاين هذا املصععطلح ،وما ودد املفهوم يف
نظرنا هو اناهاته ،وس ع ع ع ع ع ععنحاول يف هذه الورقة التكيز على االناه االجتماعي ،الذي يعد جانل مهم وهدف أص ع ع ع ع ع ععيل يف
إنشاء الطرق الصوفية يف املغرب العريب.
أما أصععحاب الطرق الصععوفية ،فيحملون «سععلوكات وممارسععات دينية أخرى يزهم عن غريهم من املسععلمني تدخل
يف باب " الذكر" ومل تنص عليها النص ع ع ععوص اإلس ع ع ععالمية الرمسية»)9(.هم رجال احلركة اإلس ع ع ععالمية اليت تدعوا«للزهد وش ع ع ععدة
العبادة تعبريا عن فعل مضع ع ع ع ع ع ععاد لالنغماس يف التف ،مث تطور حىت صع ع ع ع ع ع ععار طرقا مميزة ،تبنت جمموعة من العقائد املختلفة،
والرسوم العملية املختعة ،تكونت من مناه كثرية» )10(.أي أساسها االبتعاد عن ملذات احلياة ،والتفرغ للعبادة اخلالق.
ظهور النطرن الصوفية:
ت ثر املغرب الكبري كغريه من املناطق اإلس ع ع ع ع ع ععالمية بتطورات الصع ع ع ع ع ع عراع الديين القائم يف املش ع ع ع ع ع ععرق ،وذلك عن طريق
االتصع ع ع ع ع ع ععاالت الفكرية الواقعة أثناء احل  ،حني تلتقي الوفود القادمة من كل ف حاملة أفكار خمتلفة ،مث تنقل هذه األفكار
بعد االحتكاك والتواصل إىل جهات خمتلفة يف العامل.
وعرف س ع ععكان املغرب الكبري ظهور بعض الفرق قبل ت س ع ععيد الدولة الفاطمية كالش ع ععيعة واخلوارج ،لكن وبعد ذلك
عرف التصع ع ع ع ع ع ععوف ظهوره الذي صع ع ع ع ع ع ععادفه قبوال مجاهرييا ،خاصع ع ع ع ع ع ععة وأنه جاء بعد فتة املرابطني واملوحدين ،اليت عرفت بفتة
االختمار الديين ،وكذلك« ملا ش ع ع ع ع عععر به الص ع ع ع ع ععوفية من حاجة إىل أن يض ع ع ع ع عععوا يف متناول إخواهنم يف الدين مباده جوهرية
لعخالق يف التصوف ،على شكل بسيط مغر كما وضعها ومناها الزهاد والصوفية يف املشرق»(.)11
ومن املتصععوفة األوائل الذين كان هلم الفضععل يف دخول التصععوف إىل املغرب الكبري وانتشععاره ،العامل اجلليل الشععيخ أبو
مدين شعععيل الذي أخذ عن أيب يعزى  ،والذي أخذ عنه عبد السععالم بن سععليمان ابن مشععيش ،والذي أخذ عنه هو أيضععا
علي بن عبد اهلل املدعو بايب احلسن الشاذيل...
سوسيولوجية النطرن الصوفية:
يعترب التصع ععوف امليدان اخلصع ععل للدراسع ععات االجتماعية ،فهو جمال لدراسع ععة سع ععلوك املتصع ععوفة ودورهم يف اجملتمع،
والتص ع ع ععوف « ليد جمرد نظريات نفس ع ع ععية أو اجتماعية أو فلس ع ع ععفية بقدر ما هو طريق أو أس ع ع ععلوب يف احلياة ميارس من أجل
هدف اجتماعي».

()12

وتكمن س ععوس ععيولوجية الطرق الص ععوفية ،يف قوامه اليت «تعتمد على ممارس ععة مجاعية منظمة اارطت فيها مجيع فرات
اجملتمع وهيمن عليها الطابع التطبيقي للتصوف»(.)13
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ومن املعلوم أن املتص ع ععوفة عاشع ع عوا يف خمتلف فرات اجملتمع ،وت ثروا مثل غريهم بالتحوالت االجتماعية ،وجعلوا من
« الزهد والتقشف شعارا هلم يف كل كتاباهتم وممارساهتم الظاهرية أمام اجملتمع ،ويف نصائحهم ألتباعهم من املريدين».

()14

كما كان للطرق الص ععوفية دور كبري يف بناء تاريخ املغرب الكبري ،من حيث مس ععايرهتم لكل األحداث الس ععياس ععية
واالجتماعية ،وأيض ععا دورها يف إص ععالح اجملتمع من األفكار الدخيلة غري املؤس ع عس ععة ،ألن منه املتص ععوفة منه عملي أكثر
منه قويل ،مبين على« العقيدة الدينية واملالذ الذي يلج إله اإلنس ع ع ع ع ع ععان يف امللمات ،وهي احلص ع ع ع ع ع ععن الذي وميه من العواص
والنزوات واهلزات».

()15

فهي بذلك مؤسسات أخالقية تربوية ،هدفها اإلصالح تزكية النفد من الشهوات وامللذات.
دور النطرن الصوفية في التنشئة الدينية:
تعد الزاوية املؤس ع عسع ععة اليت حتتضع ععن الطرق الصع ععوفية ومكان نشع ععاطها ،واملركز األصع ععلي لتعليم القرآن وعلوم احلديث
وفقه وكل علوم الدين ،باإلض ععافة إىل الوعظ واإلرش ععاد ،وهي املؤس ع عس ععة اليت س ععخرت إمكانياهتا لتص ععحيح العقيدة اخلاطرة،
خاصة يف هذا الوقت أين كثرت الفنت وتعددت الطوائف ،ووقفت ضد كل أشكال االحنراف.
والزاوية قبل أن تكون مؤسسة دينية ،هي بناء نظامي اجتماعي ،يتكون يف رحا ا األفراد ويكتسبون سلوكهم ،فهي
من أقوى املؤسسات ت ثريا يف الناس تكوينا وتربية ،حرص رجاهلا على«إعطاء التعليم مكانة بار ة ألنه ميثل امليدان الضروري
واحلتمي لتطوير احلركة العلمية والفكرية لدى اجملتمع باعتباره عنصرا رئيسيا يف تنظيم األفراد سلوكيا وحضاريا»( ،)16قوامها
تصفية القلل وتطهريه واإلخالص يف عبادة اهلل ...
وقد يرب دور الزوايا والطرق الصععوفية عموما ويتجلى «على الصعععيدين :الثقايف واجلهادي وهو الدور الذي ال ميكن
أن ينكره أو يتجاهله ،أو يقلل من أمهيته وآثاره يف عمق تارحنا العريب اإلسع ع ع ع ع ع ععالمي» )17(.ألن الزاوية كانت اعيط الثقايف
الذي حطط للثورة ويعب ويشع ع ع ع ع ع ععحن األفراد ،وتاريخ اجلزائر يشع ع ع ع ع ع ععهد على ذلك ،حني قدمت لنا الزاوية القادرية األمري عبد
القادر ،والزاوية الشيخية الشيخ بوعمامة ،وقبلهم الويل الصاحل األخضر بن خلوف ،دون أن ننسى الطرق الصوفية يف عهد
األتراك الذين وقفوا يف وجه احلكم اجلائر...
لقد حاربت الطرق الصع ع ععوفية يف املغرب العريب الكبري اجلهل ،عن طريق تعليم اللغة العربية يف الزوايا وحتفيظ القرآن،
اللذان يعتربان الس ععالح األس ععاس ععي يف أداء الواجبات الدينية ،واعافظة عليهما هي اعافظة على املقومات الدينية ،وخاصع ععة
عندما حاول االستعمار الفرنسي طمد اهلوية اإلسالمية وقتل الوعي لدى األفراد.
وكععا نععت الزاويععة تقععدم لطال ععا علوم أخرى وحتثهم عليهععا ،ومن بني هععذه العلوم نععذكر :الفقععه واحلععديععث والتفسع ع ع ع ع ع ععري
والفلسفة وعلم العروض والنحو والصرف والبالغة واملنطق وعلم الفلك...إذ ذا الفعل«استطاعت أن حتفظ اإلسالم ذه
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البالد يف عص ع ععور اجلهل والظلمات ،وعمل رجاهلا األولون ع لى ت س ع ععيد الزوايا ،يرجعون فيها الض ع ععالني إىل س ع عواء الس ع ععبيل،
ويقومون بتعليم الناشرة وبث العلم يف صدور الرجال» )18(.ولوال هذه املبادرات لكنا اليوم نتحم على لغتنا وديننا.
مساهمة النطرن الصوفية في االندماج االجتماعي:
لق ععد مر اجملتمع املغ ععاريب عموم ععا مبراح ععل ع ععدي ععدة غريت يف الفكر االجتم ععاعي للفرد ،حي ععث ع ععان كثريا من الفقر
واحلرمان ،هذا الوض ع ععع املزري أثر يف س ع ععلوكهم ،مما أ هلم عن الطريق القومي ،واتبعوا اعرمات ،وباملقابل ظهر املتص ع ععوفة رجال
الدين ف ناروا الطريق «و ينوا للناس حياة الفقر والرضععا بالرثاثة والقذارة والصععرب على كل مكروه ،واإلذعان لكل ما يناهلم من
احلكام املتجربين والطغاة الظاملني ،واالنص ع عراف عن الدنيا ومتاعها ومش ععاكلها ،اس ععتعدادا لآلخرة ،مما جعل التس ععليم املطلق
بالقضاء والقدر ،والقناعة إىل حد االستكانة ،واالتكالية ،وعدم مقاومة الظلم» (.)19
كذلك وجدت الزاوية كملج هلروب الفرد من املش ع ع ع ع ع ع ععاكل الذاتية واالجتماعية ،وهذا ما منت العالقة بني األفراد
ورجال التصوف ،وقوى فكرة االعتقاد باألولياء ووطد الصلة معهم ،ملا ميتا ون به من سلطة روحية وكرامات تقر م من اهلل
تعاىل.
ورغم كثرت الطرق الص ععوفية واختالف أفكارها ،إال أن احلياة االجتماعية حس ععل  morrge bergerكانت
« منظمة حض ع عععون فيها لربنام من التوجيه النظري والعلمي للزهد والس ع ععلوك والتعليم والتويح عن النفد .فهذه اجلماعات
تؤلف مجاعات أولية على أس ع ععاس ديين حتقق هلم التض ع ععامن االجتماعي والتعاطف واملش ع ععاركة والعالقات االجتماعية القوية،
وهذ ه اجلماعات متابطة ام التابط بفض ععل اشع عتاك أفرادها يف جمموعة من التص ععورات والقيم املش ععتكة ،وألهنا تش ععبع الكثري
من حاجات األعضاء النفسية كالشعور باألمن والتقدير واحلل» (.)20
فمعظم الطرق الصعوفية ومنذ ظهورها ،سععت إىل بناء جذور التواصعل بني أفراد اجملتمع ،ملا رأت فيه من فائدة عامة
للجميع ،وجاء اجلانل الروحي دافعا لالرتقاء االجتماعي ،يث يكون القاعدة اليت نت الروابط وبالتايل تؤثر مباشع ع ع ععرة يف
الوضع السائد.
لقد ت س عسععت الزاوية لتليب حاجات األفراد املسععتضعععفني ،توفر هلم امل كل واملشععرب ،وقت كان القحط واجلوع
يس ععيطران ،فتحولت « إىل مؤس ع عس ععة اجتماعية لرعاية اعتاج وعابر الس ععبيل ،فكان من ض ععروريات هذه الوظيفة أن تكون هلا
أمالك خاص ع ععة ا أو حمبس ع ععة عليها تس ع ععتثمرها للوفاء ذه االلتزامات ولتغطية اخلدمات اجملانية ،لتتوس ع ععع يف احلص ع ععول على
الصدقات واهلبات والزيارات»(.)21
وقدمت الزاوية للناس أهم شع ع ع ع ع ع ععيء يف احلياة ،وهو األمن يث وفرته «ناه كل صع ع ع ع ع ع ععروف اخلطر أو اخلوف أو
اجلور ،مهما كانت مص ع ععادرها  :ناه الطبيعة واجلارح من احليوان أو البش ع ععر .لكن أكثر أنواع احلماية وأش ع ععدها أثرا يف الناس
هي تلك اليت تضع بني الفرد وبني السلطة حجابا».

()22
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وكانت الزاوية السع ع ععيدة يف منطقتها برئاسع ع ععة الويل أو املريد ،من خالل مسع ع ععامهتها يف اعافظة على أمن الناس من
كل دخيل خارجي ،وأمنهم داخليا يف فك النزاع بني األفراد ،فدور الويل هو التحكيم مس ع ععتعينا مبا يتميز به من قدرة على
املكاشفة وهي نوع من الكرامات الظاهرة ،ومنفذا لتعاليم الدين اليت تنص على اإلصالح بني املتخاصمني ،يقول اهلل تعاىل
ون ( ،)23مما سععهل الصعععاب يف حلها
 َخ  َويْك ْم  َواتعقوا اهلل َ ل َ  َعلك ْم تع ْر  َمح  َ
يف كتابه العظيم﴿:إمن َا ا َلْمؤمن  َ
ص علحوا ب َع ْ َ
ني أ  َ
ون إ ْخ  َوةٌ ف َ َ ْ
باحلكمة والورع والبصرية.
خاتمة:
كان لنا يف هذه الورقة ،اليت حاولنا فيها إبرا جوانل مهمة يف حياة الص ع ع ع ع ععوفية  ،وهو اجلانل الس ع ع ع ع ععوس ع ع ع ع ععيولوجي ،ويف
معطياهتا توصلنا إىل بعض النتائ  ،بيناها كاآلث:
 لقد لعبت الطرق الصوفية دورا كبريا يف احلفاظ على القرآن واللغة العربية وكل العلوم األخرى من الضياع ،وخاصة يفالظروف القاهرة اليت عاشععتها منطقة ال إفريقيا ،وحماوالت االسععتعمار الفرنسععي املتكررة والدائمة للقضععاء على الشععخصععية
املغاربية وطمد هويتها.
 إن الطرق الص ع ععوفية رغم اختالف أفكار مريديها ،إال أهنا اختذت من إسع ع عتانية التعليم منفذا للمحافظة على تعاليماإلسالم وعلومه ولغته ،فالدور الديين يعترب الدور األساسي واملهم الذي يسعى شيخ الزاوية لتحقيقه.
 سع ععامهت الطرق الصع ععوفية يف حركية اجملتمع وتطوره ،حني يلج إليها األفراد حلل املشع ععاكل االجتماعية ،ومعها ترسع ععخلديهم فكرة أن الزاوية املؤس ع ع ع عسع ع ع ععة الوحيدة القادرة على محاية ا جملتمع ،باعتبار أهنا امللج الذي يقصع ع ع ععده الفقراء واعتاجني،
واملكان الذي ي وي عابري السبيل ،وحمكمة املتخاصمني واملتنا عني.
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قائمة الهوامش:
 -1اجلرجاين ،التعريفات ،دار الكتل العلمية ،ل ،3بريوت ،لبنان1408 ،هع ،ص.141
 - 2سورة اجلن ،اآلية .72
 - 3عبد اهلل بن دجني السع ع ع ععهلي ،الطرق الصع ع ع ععوفية نش ع ع ع ع هتا وعقائدها وآثارها ،دار كنو اشع ع ع ععبيليا للنشع ع ع ععر والتو يع ،ل،2
الرياض2010 ،م ،ص.9
 - 4أمحد توفيق عياد ،التصعوف اإلسعالمي تارحه ومدارسعه وطبيعته وأثره ،ج ،2مكتبة االجنلو املصعرية ،القاهرة،1970 ،
ص.276
 - 5هنري كوربان ،تاريخ الفلس ع ععفة اإلس ع ععالمية ،تر :نص ع ععري مروة وحس ع ععن قبيد ،عويدات للنش ع ععر والطباعة ،ل ،2بريوت،
1998م ،ص.282
 - 6إبراهيم حممد تركي ،التصوف اإلسالمي -أصوله وتطوراته ،-دار الوفاء ،ل ،1مصر2008 ،م ،ص.26
 -7عبد الرمحن بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،تح :أيب عبد الرمحن عادل بن سع ع ع ع ع ع عععد ،الدار الذهبية للطبع والنشع ع ع ع ع ع ععر
والتو يع ،القاهرة2006 ،م ،ص.522
 - 8مبارك بن حممد امليلي ،تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث ،ج ،2املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،ص.341
 - 9حسععن مر وقي ،اإلسععالم الطرقي ومسععتويات الت صععيل ،املركز العريب لع اث ودراسععة السععياسععات ،الدوحة2012 ،م،
ص.8
 - 10عبد اهلل بن دجني السهلي ،الطرق الصوفية نش هتا وعقائدها وآثارها ،ص.10
 - 11ألفد بل ،الفرق اإلسع ع ع ع ععالمية يف الشع ع ع ع ععمال اإلفريقي من الفتح العريب حىت اليوم ،تر :عبد الرمحان بدوي ،دار الغرب
اإلسالمي،ل ،3بريوت ،لبنان1987 ،م ،ص.378
 -12منال عبد املنعم جاد اهلل ،التصوف يف مصر واملغرب ،منش ة املعارف باإلسكندرية1979 ،م ،ص.57
 - 13حممد خالد ،املقدس والعنف يف التجربة الصوفية ،جملة إنسانيات ،العدد ،11مركز البحث يف األنتوبولوجية الثقافية
واالجتماعية ،وهران ،ماي 2000م ،ص.68
 - 14حممد صربي الدايل ،التصوف وأيامه دور املتصوفة يف تاريخ مصر احلديث ،دار الكتل والوثائق القومية2012 ،م،
ص.313
 - 15مهدي حممد القصاص ،علم االجتماع الديين ،كلية اآلداب جامعة املنصورة ،مصر2008 ،م ،ص.47
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 - 16الط ععاهر بون ععايب ،التصع ع ع ع ع ع ععوف يف اجلزائر خالل القرنني  12و ، 13دار اهل ععدى ،عني مليل ععة ،اجلزائر2004 ،م،
ص.228
 -17ص ع ع ع ع ع ععالح مؤيد العقيب ،الطرق الص ع ع ع ع ع ععوفية والزوايا باجلزائر تارحها ونش ع ع ع ع ع ععاطها ،دار الرباق ،بريوت ،لبنان2002 ،م،
ص.15
 - 18أمحد توفيق املدين ،كتاب اجلزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،ل ،2اجلزائر1984 ،م ،ص.375
 - 19حممد صربي الدايل ،املرجع نفسه ،ص.314
 - 20منال عبد املنعم جاد اهلل ،التصوف يف مصر واملغرب ،ص.57
 -21أمحد التوفيق  ،مس ع ععامهة يف دراس ع ععة اجملتمع املغريب يف القرن التاس ع ععع عش ع ععر (إينولتان  ،)1912 – 1850البيض ع ععاء،
منشورات كلية اآلداب بالربال ،1978 ،جزآن ،ج  ،2ص .93
 - 22عبد اللطيف الشاذيل  ،التصوف واجملتمع ،مناذج من القرن العاشر اهلجري ،سال ،1989 ،ص.189
 - 23سورة احلجرات ،اآلية .10
قائمة المصادر والمراجع:
القرآن الكريم
 -1إبراهيم حممد تركي ،التصوف اإلسالمي -أصوله وتطوراته ،-دار الوفاء ،ل ،1مصر2008 ،م.
 – 2أمحد توفيق املدين ،كتاب اجلزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،ل ،2اجلزائر1984 ،م.
 – 3أمحد توفيق عياد ،التصوف اإلسالمي تارحه ومدارسه وطبيعته وأثره ،ج ،2مكتبة االجنلو املصرية ،القاهرة.1970 ،
 - 4أمحد التوفيق  ،مسامهة يف دراسة اجملتمع املغريب يف القرن التاسع عشر (إينولتان  ،)1912 – 1850ج ،2البيضاء،
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القضايا البالغية ومصنطلحاتها في الشعر الجاهلي معلقـة امـرة القيس نمو جا
In pre-Islamic poetry, Poetry Rhetorical issues And their terms
amru al'Qais Model
د .فتـوي محمـود (جامعـة حسيبة بن بوعلي الشلف -الجزائر)
ملخص:
يعاجل هذا املقال القضععايا البالغية يف الشعععر اجلاهلي ،وقد خصععص النموذج التطبيقي لفحل من فحول شعععراء اجلاهلية
أال هو الش ع ع ع ع ع ع ععاعر امرب القيد يف معلقته ،يث احتوت هذه املعلقة على الكثري من املصع ع ع ع ع ع ععطلحات البالغية تنوعت بني
الش ع ع ع ع ع ععرول الال م توفرها لفص ع ع ع ع ع ععاحة الكلمة ،والعلوم الثالثة :البيان والبديع وعلم املعاين ،وقد فاقت مص ع ع ع ع ع ععطلحاهتا الثالثني
مص ع ععطلحا ،وكان نص ع ععيل التش ع ععبيه ب نواعه ا لنص ع ععيل األكرب من احلض ع ععور والتس ع ععجيل ،وهذا ما يدل على براعة الش ع ععاعر يف
التص ع ععوير الفين وقدرته على نسع ع ع الص ع ععور البيانية والتعبري عنها بش ع عععرية مميزة دون ص ع ععنعة أو تكلف ،وهذا ما اد من مجال
القصيدة الشعريةت أعطاها صبغة خاصة ،فكسل ا السبق والتميز يف شعره على عاتق الشعر اجلاهلي.
الكلمات المفتاحية :البالغة ،املصطلح ،الشعر اجلاهلي ،املعلقة ،امرب القيد.
Abstract:
This article deals with Rhetorical issues In pre-Islamic poetry, The
application model was dedicated For the poet of poets pre-Islamic , He is the
poet amru al'Qais in a al'moallaka, Which contained a lot From rhetorical
terms, Varied between terms Terms of fluency of the word, The three
rhetoric sciences, These terms have exceeded 30 terms, The share of the
metaphor of all kinds The biggest share in his hair, This is proof of The poet's
eloquence In artistic photography, And his ability to make Graphic images
And express them in a distinctive manner, He earned precedence and
distinction And excellence in pre-Islamic poetry.
Keywords: rhetoric, term, pre-Islamic poetry, al'moallaka, amru al'Qais.
مقدمة:
ري على الباحث العودة إىل
إن احلديث عن أي مصع ع ع ع ع ع ععطلح ابالغي أو نقدي كانا رعت بذوره يف القدم،كان ح ٌ

التاث والتنقيل عنه ض ع ع ععمن أمات الكتلذ ألن البحث هو الذي وتم غلى الدارس كش ع ع ععف مزايا هذا املص ع ع ععطلح ،ومبا أن
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املصععطلحات هي مفاتيح العلوم وركن أسععاسععي للدراسععات العلمية ،ألهنا ترسععم معاملها وتوضععح مبادئها وحدودها ،وأن كل
تطور يف علم من العلوم البد أن يواكبها تطور يف مص ع ع ع ععطلحاهتا نقال واس ع ع ع ععتنباطا ،فون الغاية املرجوة وراء ذلك هو تيس ع ع ع ععري
التععامعل مع املفعاهيم اجلعديعدة اليت ال رمو هلع ا ،حىت تبقى إرث لعجيعال املتالحقعة وتزيعد يف إثراء اللغعة وتوسع ع ع ع ع ع ععيع ميعادينهعا
وتيسر التعامل ا ،غري أن "املصطلحات ال توضع ارناال ،والبد يف كل مصطلح من وجود مناسبة أو مشاركة أو مشا ة،
كبرية كانت أو صع ععغرية ،بني مدلوله اللغوي ومدلوله االصع ععطالحي ،ومن الواضع ععح أن اتفاق العلماء على املصع ععطلح العلمي
ش ع ععرل ال غب عنه ،وال جيو أن يوض ع ععع للمعب العلمي الواحد أكثر من لفظة اص ع ععطالحية واحدة ،واختالف املص ع ععطلحات
العلمية يف البالد العربية داء من أدواء لغتنا الضادية"(.)1
وقد كان للعرب جهد كبري يف وض ععع املص ععطلح بعد أن اتس عععت العلوم وتنوعت الفنون وتقدمت احلياة ،وأول املص ععطلحات
العربية ما جاء يف القرآن الكرمي ،وكان الكثري منها معب لغوي ،فنقلت من معناها اللغوي األول إىل املعب اجلديد ،وكانت
احلقيقة الش ععرعية من أس ععباب منو اللغة وفتح باب تص ععور الداللة وانتقال األلفاظ من معب إىل آخر يقتض ععيه الش ععرع وتتطلبه
احلياة اجلديدة(.)2
واحلديث عن املصععطلح البالغي يف مراحله األوىل ،يتطلل اجلهد الوفري والرباعة الفائقة يف احلكم والت ين يف إطالق التسععمية
على املصع ع ع ع ع ع ععطلح ،ذلك ألن جماالت البالغة مل تكن قد حتددت معاملها بعد ،نتيجة تداخلها بالنقد األديب وفنون القول،
والكالم عن بد اية ظهوره ااملصع ع ع ع ع ع ععطلح البالغيا جند أنه جاء كغريه من العلوم األخرى خدمة للقرآن الكرمي ،وقد دفعت
صع ععفة اإلعجا االيت امتا ا القرآن الكرميا العرب دفعا قويا حنو البالغة يدرسع ععوهنا ويعمقون البحث فيها لتكون وسع ععيلة
تسع ع ععاعدهم على فهم ذلك اإلعجا  ،وملا درس ع ع عوا أسع ع ععلوب القرآن الكرمي ،اسع ع ععتعانوا على فهمه وتوضع ع ععيحه ب شع ع عععار العرب
وخطبهم ،فتولدت من هذه الدراسات مصطلحات بالغية ونقدية شكلت نقطة البداية يف رحلة البالغة العربية.
والدارس لعدب العريب واملتتبع ملراحل تطوره جيد أن الشععر اجلاهلي ال يزال حمل عناية الدارسعني يف شعىت أرجاء العامل العريب
والغريب ،وقد تعددت واختلفت وجهات نظر النقاد العرب حول هذا الشع ع ع ع عععر باختالف مناهجهم يف الدراسع ع ع ع ععة ،وإذا كان
هذا الش عععر هو درة الش عععر العريبذ فون املعلقات ت ث على قمة هذا الش عععر ،وقد جاء هذا البحث متناوال البالغة عند أبر
شعراء املعلقات ،أال وهو الشاعر امره القيد (ت80ق هع).
وكان من أس ععباب اختيار ش عععره من مبدأ أنه"كبريهم الذي يقرون بتقدمه ،وش ععيخهم الذي يعتفون بفض ععله ،وقائدهم الذين
يهتمون به ،وإمامهم الذين يرجعون إليه"( ،)3يادة على ذلك أنه قد احت كل من تعرض لش ع ع ع ع عععره ب نه"س ع ع ع ع ععبق العرب إىل
أشعياء ابتدعها واسعتحسعنها العرب وا تبعته فيها الشععراء :اسعتيقاف صعحبه والتبكاء على الديار ورقة النسعيل وقرب امل خذ،
وشع ععبه النسع ععاء بالظباء والبيض ،وشع ععبه اخليل والعقبان والعصع ععي وقيد األوابد ،وأجاد يف التشع ععبيه ،وفصع ععل بني النسع ععيل وبني
املعب"( ،)4وعد الناقد حممد أبو الفضع ع ععل إبراهيم أن إبداعه يف النظم يعد "أول من فتح أبواب الشع ع عععر ،وجال أبكار املعاين
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وقرب املآخذ ونوع األغراض وأفنن يف املقاص ع ععد ووص ع ععف احليل وبكى النع ْؤى والديار ،وهو أيض ع ععا ص ع ععاحل مذهل اختعته
وجوده وانفرد به ،وأتى يف التشععبيه املصععيل واإلسععتعارة القريبة ب شععياء تابعته فيها الشعععراء ،وعد العلماء شعععره يف ذلك مثال
يقاس عليه ،ووتكم يف الس ع ع ع ععبق والتخلف إليه ...،اختار لش ع ع ع عععره اللفظ اعرب ،واألس ع ع ع ععلوب املنتخل ،وأفرغ كالمه يف قالل
اختص به ،وأص ع ع ع ع ععبح دليال عليه ،فجاء ش ع ع ع ع عععره على األمساع منس ع ع ع ع ععجما منغوما رائعا ،وجرى على األلس ع ع ع ع ععنة عذبا س ع ع ع ع ععائغا
سلساال"()5
ورمبا كان من أبر ما يز به امره القيد قوة شع ععاعريته ،وحسع ععن وصع ععفه ،وروعة تشع ععبيهاته ،حىت قال عنه ابن سع ععالم":كان
أحسععن طبقته تشععبيها"( ،)6ويقول جرجي يدان":ال تكاد تقرأ له قصععيدة إال وجدت فيها أبياتا يصععف ا فرسععه أو ناقته،
وقد فتقت األسععفار واملعاشععرة قروته السععتنبال املعاين أو اقتباسععها"( ،)7وقد ذكر السععكاكي يف مبدأ حديثه عن علم البيان
هرت فيه ملكت مام التدرب يف فنون الس ع ع ععحر البياين"(.)8
أنه قدم التش ع ع ععبيه على بقية ألوان البيانذ ألنه الفن الذي "إذا  َم  َ

وعلى كل "فاحلق أنه يعد أباً للش عععر اجلاهلي بل للش عععر العريب مجيعه ،فقد اس ععتوى عنده يف ص ععورة رائعة ،س عواء من حيث

سع ع ععبقه إىل فنون أجاد ا ،أو من حيث قدرته على الوصع ع ععف والتشع ع ععبيه ،وقد مضع ع ععى يعين ب خيلته ومعانيه وألفاظه مما جنده
ماثال يف اسعتعاراته وبعض طباقاته وجناسعاته ،وبذلك أعد الشععراء من بعده للعناية لى معنوية ولفظية خمتلفة"( ،)9وألجل
كل ذلك عد هذا الشع ععاعر م ن أشع عععر شع عععراء العصع ععر اجلاهلي ،باعتباره ترك األثر يف األدب العريب ما مل يتكه شع ععاعر عريب
آخر ،وظل الشعراء يعيشون على أفكاره وصوره أمدا طويال وحىت أيامنا هذه.
وقد جاء هذا البحث مسععجال إسععهاماته يف الدرس البالغي متخذا يف ذلك معلقته منوذجا للتنقيل على املصععطلح البالغي
فيه مع الشع ع ععرح والتحليل ألبياته مسع ع ععتعينا بآراء علماء البالغة والنقد ،ومقسع ع ععما فنون البالغة إىل أقسع ع ععامها الثالثة من بيان
ومعان وبديع.
أوال :ش ـ ــروئ الفص ـ ــاحة :قبل أن ندخل يف التقس ع ع ععيم الثالثي للبالغة نتكلم عن الش ع ع ععرول الض ع ع ععرورية اليت البد منها لكي
تتحقق فصاحة الكلمة وسالمتها عند علماء البالعة ،حيث شرطوا خلوصها من العيوب التالية:
-1اإلفرائ :من أفرل يف األمر إذا ناو فيه احلد .وقد وقف الباقالين(ت403ه ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع) عند أبيات معلقته اليت الحظ أن
صاحبها قد أفرل يف ألفاظها ،فوقف مطوال عند أبياهت ع ع ع ع ع ع ععا موضحا من خالهلا داللة هذا املصطلح ،ومبينا إسراف صاحبه
وتفريطه يف املعب ،منها يف قوله(:)10
ِ
صبابَةً
اض ْ
فَـ َف َ
ت ُدمو ُ َ
الع ْي ِن منِّي َ

على النح ِر حتى بَل َد ْمعِي ِم ْح َملى
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قال :ففي هذا البيت "قد أفرل يف إفاضععة الدمع حىت بل حممله ،تفريط منه وتقصععري ،ولو كان أبدع لكان أن يقول« :حىت
ص ع عهم» ،ويشع ععبه أن يكون غرضع ععه إقامة الو ن والقافيةذ ألن الدمع ي َعْبععد أن ي َعبل امل ْح  َمل ،وإمنا ي َقطر
بل دمعى  َمغ َانيهم وع َرا  َ

من الواقف والقاعد على األرض أو على الذيل ،وإن بله فلقلته ،وأنه ال يقطر"(.)11

-2التنافر :النفر من التفرق ،وهو مما حل بفصع ععا حة الكالم ،وذلك ب ن تكون الكلمات ثقيلة على اللسع ععان وعسع ععر النطق
ا ،ومما جاء يف شعره قوله:
غدائره مستشزرات إلى العال تضل المداري في مثنى ومرسل
وهذا البيت جند علماء البالغة وقفوا عنده كثريا ،ومن بينهم وي بن محزة العلوي الذي جنده ال تعجبه كلمة (مسععتشععزرات)
فيذكر أنه قد"عيل عليه قوله(:غدائره مسععتشععزرات إىل العال) ملا يف مسععتشععزرات من التنافر املوروث للثقل والبشععاعة"(،)12
وهذه الكلمة قد مجعت بني حروف متقاربة املخرج ،وبذلك ال تنطبق عليها شرول الفصاحة(.)13
-3الغرابة :هو أن تكون الكلمة وحشية االستعمال غري م لوفة عند فصحاء العرب ،وقد تناول الباقالين هذا املصطلح يف
الع  َقْنع  َقل» ،وعدها كلمة غريبة ووحش ع ع ع ععية يف االس ع ع ع ععتعمال ،و ا ذهل رونق
حتليله النقدي ملعلقته ،حيث وق َ  َ
ف على كلمة «  َ
البيت و اءه ،من قوله:

َحي وانْـتَ َحى
احةَ ال ِّ
لما أجرنَا َس َ
فَ َ

ت ِ ي ِح َق ٍ
بنَا بنطْن َخ ْب ٍ
اف َع َق ْنـ َق ِل
َ َ

قال" :وقد أغرب فيه وأتى ذه اللفظة الوحشية املتعقدة ،وليد يف ذكرها والتفضيل بوحلاقها بكالمه فائدة "()14
15
ومثل الباقالين لذلك ببيت من قوله:
-4الر الة" :هو أن يكون املعب ال يراد وال يستفاد"( )َ  ،

ِ
انصرفَ ْ
ت لَهُ
إ َا َما بَ َكى من َخلْف َها َ

بِ ِش ٍّق وتَ ْحتِي ِش ُّق َها لم يُ َحو ِل

أي فائدة لذكر عش ع ع ع ععيقته وكيف كان يرتكل هذه
وعلق عليه بقوله :فهذا البيت "غاية يف الفحش ،وهناية يف الس ع ع ع ععخف ،و ُّ
القبائح ،ويذهل هذه املذاهل ،ويرد هذه املوارد ؟! ،مث ليد يف البيت لفظ بديع ،وال معب حسن"(.)16
أما التقسععيم الثالثي للبالغة العربية ،حناول يف هذا البحث أن نصععنف املصععطلحات البالغية املوجودة يف معلقته حسععل ما
هو متعارف عليه ،على النحو اآلث:
ثانيا :مصنطلحات علم البيان
 .1التشبيه :حظي هذا املصطلح يف معلقته حظا وافرا نتيجة الرباعة الفريدة والقدرة الفائقة اليت امتا ا يف التصوير
من غري إغراق يف اخليال ودون تعمل ،وإمنا عن طبع صايف وتصوير وايف.
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أنواعه :قد سجلت الدراسة أنواع كثرية من التشبيه يف معلقته ،نذكر منه على النحو اآلث:
أ-تشبيه أربعة بأربعة :هو أن ت  َشبه أربعة أشياء ب ربعة أشياء ،كقوله:
لَهُ أَينطال ظَب ٍي وساقَا نَ ٍ
عامة
ْ
ْ َ

َ ِ ٍ
يب تَـ ْتـ ُف ِل
وإرخاءُ س ْر َحان وتَـ ْق ِر ُ

ففي هذا البيت قد "شبه خاصرث هذا الفرس داصرث الظيب يف الضمر ،وشبه ساقيه بساقي النعامة يف االنتصاب والطول،
وع ْدوه بورخاء الذئل ،وتقريبه بتقريل ولد الثعلل"( ،)17فجمع"ذلك يف تش ع ع ع ع ع ععبيه أربعة أش ع ع ع ع ع ععياء ب ربعة أش ع ع ع ع ع ععياء أحس ع ع ع ع ع ععن
 َ
فيها"(.)18

ب-التشبيه البليو :وهو ما مل تذكر أداته وال وجه شبهه .وهذا النوع ورد عنده يف مواضع كثرية ،نذكر منها قوله:
وبيضة خدر ال يرام خباؤها تمتعت من له ٍو بها غير معجل
وهنا "إمنا شعبهها ببيضعة يف خدرها ألهنا خمدرة مصعونة مكنونة ال ترب للشعمد وال تظهر للناس ،فشعبهها بالبيضعة لصعفائها
ومالستها"(.)19
ت-التش ــبيه التمثيلي :وهو ما كان وجه التشع ععبيه فيه منتزعا من أمور متعددة ،حيث يشع ععتمل على التصع ععوير ال على النقل
اجلامد يف إرساء العالقة بني الطرفني.وقد ورد هذا النوع يف مواضع كثرية من معلقته ،نذكر قوله:
ِ
المفصل
السماء تعرضت تعرق أَثناء الوشاي
إ ا َما الثريا في
ّ
ومعب ذلك أنه"ت خذ الثريا وسط السماء ،كما ي خذ الوشاح وسط املرآة"( ،)20وفيه"شبه اجتماع الكواكل يف الثريا ودنو
بعضععها من بعض بالوشععاح املنظم بالودع املفصععل بينه"(")21فصععار التفصععيل أعجل تفصععيل يف التشععبيه"( ،)22وجلودة هذه
الصورة البالغية ،فون الشعراء"قد أكثروا يف الثريا فلم ي توا مبن يقارب هذا املعب وال مبا يقارب سهولة هذه األلفاظ"(.)23
ث-تشبيه الجمع :وهو اإلتيان ب كثر من مشبه به ملشبه واحد ،ومن ذلك قوله:
ِ
إسحل
وتَعنطو
أساريع ظَبي أو َمساويك َ
برخص غير شثن َكأنّه َ
وهنا أتى الشععاعر مبشععبه واحد وهو بنان حمبوبته الناعم غري الغليظ مث شععبهه مبشععبهني ما ،األول(:دود الظيب) الذي كانت
تشبه به أنامل النساء ،والثاين(:مساوك شجرة االسحل) اليت تدق أغصاهنا يف استواء(.)24
ج-التشـبيه الحسـن :وهو إيراد الشععاعر تشععبيها حسععنا يروق داخل النص ،ويسععهم يف خدمة املعب إسععهاما كبريا ،والسععيما
عند استدعاء الشاعر لعناصر الطبيعة مبعطياهتا املتنوعة ،ومثل ذلك ما استحسنه النقاد من معلقته قوله:
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السيل من ِ
عل
مكر مفر مقبل ُمدبر معاً َكجلمود َ
صخر حنطه ّ
وغري ذلك من تشبيهاته احلسنة كثرية(.)25
ي-تشبيه شيء بشيئين :وهو أن يشبه شيء واحد بشيرني( )26ومثاله:
ِ
اريع ٍ
إسحل
مساويك
رمل أو
ُ
أس ُ
وتَعنطو برخص غير شث ٍن َكأنّه َ
خ-التشــبيه الضــمني :وهو تشععبيه تدل عليه العبارة داللة ضععمنية( .)27وقد ورد هذا النوع يف معلقته يف موضععع واحد من
قوله:
رثك يُ ِ
هزل
ال َشيئا أفاته ومن
كالنا إ ا َما نَ َ
ْ
وح َ
يحترث َحرثي َ
أي :حايل وحلك متشع ععا ان ،إذا نال كل منا شع ععيرا أضع ععاعه ،وكذا كل من طلل مين ومنك شع ععيرا مل يدرك مراده ،أي":من
كانت صناعته وط َلبته مثل طليب وط َلبتك يف هذا املوضع مات هزالً ألهنما كان بو ياد ال نبات به وال صيد"(.)28
د-التشبيه المؤكد :وهو ما حذفت منه أداة التشبيه .ومما ورد من هذا النوع عنده ،قوله:
ِ
الصبا َجاءت بربا القرنفل
إ ا قَ َامتا تضو المسك م َنها نسيم ّ
وقد حذفت األداة يف البيت قبل قوله (:نس ع ععيم الص ع ععبا) ،أي :كنس ع ععيم الص ع ععبا ،وذكر وجه الش ع ععبه بداللة قوله ":جاءت بربا
القرنفل".
التشبيه المجمل :وهو مذكور أداة التشبيه ،حمذوف وجه الشبه( .)29ومن ذلك يف قوله:مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل
أي :لطيفة اخلصر ضامرة البطن ،جيدها خاص من الدند كاملرآة الصافية.
ر-التشبيه المرسل :هو تشبيه الذي تذكر فيه أداته ،ومثاله:
ِ
أساريع ٍ
إسحل
مساويك
رمل أو
وتعنطو برخص غير شث ٍن كأنّه
ُ
ُ
ومعب البيت هو :وص ععف الش ععاعر للمرأة يف تناوهلا لعس ععاريع ب ص ععبعها اللني غري الغليظ ،واألس ععاريع مجع أس ععروع ،وهو دود
يكون يف البقل واألماكن الندية ،والشاهد البالغي :هو هذا التصوير األخري للشاعر ،أي :دود الظيب الذي كانت ت شبه به
أنامل النساء يف عهدهم ب داة التشبيه الظاهرة (ك ن).
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ِ
اـرق لَيس بِأَ ْع َزِل
ز-التشـ ـ ـ ـ ــبيه المحمود :ع َد الباقالين من التش ع ع ع ع ع ععبيه "اعمود ما ذكره امرب القيد ،وهو قوله* :فُـ َويْ َق
*"()30

س-التشبيه المفرون :وهو ما أث باملشبه واملشبه به واحدا بعد اآلخر( .)31ومن ذلك قوله:
ِ
الس ِّقى الم ّذلل
وَكشح لنطيف َكالجديل ُمخص ٍر و َشان
كأنبوب ّ
فجمع الش ع ععاعر يف هذا البيت بني كل مش ع ععبه ومش ع ععبه به ،فنجده مجع بني (كش ع ععح وكاجلديل) و(س ع ععاق ك نبوب الس ع ععقى)،
واملعب من ذلك أنه" :شبه ساق املرأة بالربدي يف بياضه ونعمته"(.)32
ش-التشبيه المفصل :وهو"الذي يذكر فيه وجه الشبه"( ،)33وقد ورد هذا النوع عنده يف قوله:
ذاها نمير الماء غير المحلل
َكبكر المقانات البياق بصفرة غَ َ
حيث "شععبه لون العشععيقة بلون بيض النعام يف أن يف كل منهما بياضععا خالطته صععفرة مث رجع إىل صععفتها فقال :غذاها ماء
منري عذب مل يكثر حلول الناس عليه فيكدره"(.)34
ص-التشــبيه المقلوب :وهو الذي جيعل فيه املشععبه الذي هو الناقص باألصععالة مشععبها به ،وجيعل فيه املشععبه به الذي هو
الكامل باألص ععالة مش ععبها(،)35أي هذا النوع يرد على العكد والندور ،وهو ما يعرف :بالتش ععبيه املنعكد كما مساه العلوي
يف الطرا ( .)36ومن أمثلة ذلك قوله:
نعاجه
فعن لنا ُ
سرب كأن َ

ِ
المذي ِل
المالء ُ
َع َذارى ُدوا ٍر في ُ

وبذلك عكد الص ععورة فش ععبه البقر بالنس ععاء ،وهو تش ععبيه مقلوب ،تبعه فيه الش عععراء ،وأص ععبح ضع عربا من ض ععروب اخليال اليت
ينسجوهنا(.)37
ق-التشبيه المليح :ومن هذا النوع البالغي جند يف معلقته ما علق عليه الباقالين من قوله:
ِ
ين بِلَ ْح ِم َها
فَظَل َ
الع َذارى يَـ ْرتَم َ

َو َش ْح ٍم َك ُهد ِ
اب الدِّم ْق ِ
الم َفت ِل
س ُ

ف اللحم ون َك َر الشحم ،فال يعلم
قال :وهذا البيت "يعدونه حسنا ،ويعدون التشبيه مليحا واقعا ،وفيه شيء :وذلك أنه  َعر  َ
أن وصف شحمها ،وذكر تشبيه أحدمها بشيء واقع للعامة وجيري على ألسنتهم ،وعجز عن تشبيه القسمة األوىل ،ف َمرت

م ْر  َسلة ،وهذا نقص يف الصنعة وعجز عن إعطاء الكالم حقه"(.)38
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عح بالتشععبيه وتظهره ،ونيء إىل اسععم املشععبه به
 .2اـســتعارة :هي" :أن تريد تشععبيه الشععيء بالشععيء ،ف َتدع َ أن تفصع  َ

فتعريه املشبه ،ونري َه عليه"( .)39من قوله:

دارس من ِ
وإ ّن ِشفائي َعبرةٌ ُمهراقةٌ فهل عند ٍ
رسم ٍ
معول
فاالسععتعارة يف الشععطر األول ،وذلك أن السععفح ال يكون يف الدمع بل يف الدم ،ومن ذلك قوله تعاىل(( :إال أن يكو َن ميتَةً

أو دماً مس ُفوحاً)) األنعام.145/

 أنواعها :سجلت الدراسة أنواع كثرية من االستعارة يف معلقته ،نذكر منها على النحو اآلث:أ-االستعارة البليغةَ  :مث  َل الباقالين هلذا اللون البالغي بقوله:
ِ
اـوابد َه ْي َك ِل
بِم ْن َج ِرٍد قَـ ْي ِد

َوقَد اغتدى والنطَ ُير في وُكناتها

فعد  َها من البديع ،ومن
والحظ أن لفظة «ق َعْيد األوابد» ،قد أعطت للبيت رونقا و اء ،و َكس ع ع ع ع ععته جبمال بديع وخيال رفيعَ  ،
ومحاد ،وقبلهم أبو
االسع ععتعارة .واقتدى الناس به يف ذلك ،واتبعه الشع عععراء يف قيده .وقال فيها":وذكر األصع ععمعي وأبو عبيدة  َ

عمرو :أنه أحسن يف هذه اللفظة ،وأنه اتُّبع فلم يلحق ،وذكروه يف باب االستعارة البليغة"(.)40

ب-االســتعارة الحســنة :وهي "اليت مل تفض إليها الضععرورة ،وأفادت ائدة على ما تفيده احلقيقة يف بيان أو إجيا  ،وروعي
فيها جهات حسع ععن التشع ععبيه ،مع تناسع ععبه يف اللفظ خصع ععوص احلقيقة ،وما بالكناية ،ومن مث وجل أن يكون وجه ع ع ع ع ع ع ع ع ععه يف
التحقيقية جلياً ،إم ععا بنفس ععه أو بسبل ع ععرف أو اصطالح .وإال دخلت يف باب االلغا  ،وتعيني التشبيه كذا يف عامة كتل
41
ومث  َل الباقالين لذلك بقوله:
القوم"( )َ  .

علَي بِأَنـوا ِ الهم ِ
ـوم لِيَْبتَـلي
َ

َرخى ُس ُدوله
َول َْي ٍل َك َم ْو ِج البَ ْح ِر أ َ
صلْبِـه
فَـ ُقل ُ
ْت لَـهُ لَمـا تَ َمنطى بِ َ
أَال أَيُـ َها الليل النطَويـل أَال أَنج ِـل

اء بِ َكلْ َك ِـل
َوأ َْر َد َ
ف أَ ْع َجازاً َونَ َ
اإلصباي فيك بأ ِ
َمثل
بصبح َوما
ٍ
َ

صدراً
ِّم ْ
ت أبيات امره القيد ،واستحسنت استعارهتا ،وقد جعل الليل  َ
قال":وقد جرى ذلك بني يدي بعض اخللفاء ،ف َعقد  َ
يثقل تنحيه ،ويبطئ تقضععيه ،وجعل له أردافا كثرية ،وجعل له ص علباً ُّ
ميتد ويتطاول ،ورأوا هذا دالف ما يسععتعريه أبو  َ ام من
االستعارات الوحشية البعيدة املستنكرة ،ورأوا األلفاظ مجيلة"(.)42
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وبعد هذا الش ع ع ععرح والتحليل هلذه الص ع ع ععورة البالغية جند الباقالين كغريه من البالغيني يقع يف اخللط بني التشـ ـ ــبيه المضـ ـ ــمر
واالسـ ـ ـ ــتعارة  ،وقد حكى ابن األثري هذا اخللط قائال" :ورأيت أبا حممد عبد اهلل بن سع ع ع ع ععنان اخلفاجي قد خلط االسع ع ع ع ععتعارة
بالتشعبيه املضعمر األداة ،ومل يفرق بينهما وت سعى يف ذلك بغريه من علماء البيان ك يب هالل العسعكري والغامني وأيب القاسعم
احلسععن بن بشععر اآلمدي ...،واآلمدي كان أثبت القوم قدما يف فن الفصععاحة والبالغة ...يشععهد له بذلك ،وما أعلم كيف
خفي عليه الفرق بني االستعارة والتشبيه املضمر األداة؟ !"(.)43
ت-االس ـ ـ ـ ـ ــتعارة القبيحة :وهي"اليت تفضع ع ع ع ع ع ععي إليها الضع ع ع ع ع ع ععرورة ،ومل تفد فائدة ائدة على ما تفيده احلقيقة ،من بيان أو
إجيا "( .)44وقف الباقالين عند هذا املصطلح ،يف حتليله النقدي ملعلقته ،من قوله:
أَغ ِ
رك ِمنِّي أن ُحبك قَاتلِي

ِ
فع ِل
لب يَ َ
هما تَ ُ
أم ِري ال َق َ
َوأَنَك َم َ

فعل » ،معناه ت َ مري ،والقلل ال يؤمر ،واالستعارة يف ذلك غري واقعة ،وال حسنة"(. )45
قال" :مث قوله« :ت َ مري  َ
لل ي َ  َ
الق  َ
ث-االستعارة المليحة :ومن ذلك قوله(:)46

* َول ٍ
َرخى ُس ُدوله *
َيل َك َم ِ
وج البَح ِر أ َ

قال الباقالين" :وذلك من االستعارة املليحة"(.)47
وبعد هذا التنوع من االسعتعارات ،فوننا نالحظ أن شععر امره القيد يع

ذا املصعطلح اعلى إختالف أنواعها عن غريه

من ش ع ع ع عععراء اجلاهلية وأص ع ع ع ععحاب املعلقات باخلص ع ع ع ععوصذ وهذه امليزة جعلته وتل الريادة ،ولذلك يقول مص ع ع ع ععطفى ص ع ع ع ععادق
الرافعي":ليد حفى على العريب الذي جييء باالسع ععتعارة املتمكنة  ،إن كان ينظر فيها ويديرها ادارة يث ال تتفق اتفاقا وال
نيء عفوا إال يف النادر ،ولذلك قل اجليد منها يف كالمهم حىت نزل القرآن ،فتكون من هذه اجلهة اختاعا يدل على قوة
غري قوة الفطرة ،وهي يف امره القيد أكثر منها يف امل ثور من شعر غريه من اجلاهلية وأصفى ماءً وأعذب رواء"(.)48
 .3الكناية :هو "أن يريد املتكلم إثبات معب من املعاين ،فال يذكره باللفظ املوضع ع ع ع ع ع ععوع له يف اللغة ولكن جييء إىل
معب هو تاليه ورْدفه يف الوجود ،فيومئ به إليه وجيعله دليال عليه"( .)49ميثل علماء البالغة والنقد هلذا املص ع ععطلح بالعديد من
األبيات من شعره ،من ذلك قوله(:)50

ضل *
لم تَـ ْنتَ ِنط ْق عن تَـ َف ُ
* نَـ ُؤوم ال ُ
ضحى ْ
فالش ع ع ععاعر يبالح يف وص ع ع ععف ترف حمبوبته ،ويبني أن هلا من يكفيها ،موظفا يف ذلك ألفاظ ردفة ما ليد يف اللفظ املوض ع ع ععوع
لذلك املعب ،بقوله« :ن َعؤوم الضحى»" ،ومعب ذلك" :أهنا متفة متنغمة ،هلا من يكفيها"( .)51وقوله:
وإن ُكنت قد َساءت ِمني َخليقة فَسلي ثِيابي من ثيابك تَنسل
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فقوله(:فسع ع ععلي ثيايب من ثيابك تنسع ع ععل) ،أي :يعين قلبه من قلبها ،أي :خلصع ع ععي قليب من قلبك" ،والثياب هاهنا كناية عن

ك فَنطَ ِّهر)) املدثر ،04/معناه قلبك فطهر"(.)52
القلل ،قال اهلل عز وجلَ (( :وثِيَابَ َ

 .4المجاز المرسل :ومسي مرسال ألنه غري مقيد بعالقة واحدة كما هو احلال يف االستعارات املقيدة بعالقة التشبيه،
وهذا املصععطلح أحد أنواع اجملا العقلي ،وال يكاد القاره يفطن جملا يتها بسععبل شععدة األلفة هلا واالعتياد عليها ،وحنن عندما
ننظر إىل نص ع ععوص املعلقة جند أنه وظف هذا النوع ،وفيه يرب لنا تعلق الفارس بفرس ع ععه كمظهر من مظاهر النبل والش ع ععجاعة،
ففرسه يبات حيث يراه ،فهو غري مرسل إىل املرعى حيث يقول:
فبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسل
فقوله (:وبات بعيني) مجاز مرسـ ـ ــل عالقته (اآللية) حني عرب بالعينني آلة البص ع ع ععر عن الربية ،وما ذاك إال إبرا منه ملظهر
خلقي وبه وهو اعتزا بالفرس والتعلق به أشد التعلق.
 .5المجاز العقلي :وهو إسععناد الفعل أو معناه إىل غري ما هو له عند التكلم يف الظاهر لعالقة مع قرينة صععارمة عن
أن "يكون يف اإلسع ع ع ععناد ونسع ع ع ععبة الشع ع ع ععيء إىل ما هو له"( ،)53ومن ذلك قوله مرب ا لنا ش ع ع ع عجاعته يف طرفها املرذول املتمثل يف
االستحالل والتهور:
ِ
عقنقل
لما أَجزنا َساحة الحي وانتحى بنا بنطن خبت ي حقاف
فَ َ
فقوله(:انتحى) :فعل اسند إىل ما ليد له ،و(بنطن خبت) :مجاز عقلي ال حفى.
ثالثا :مصنطلحات علم المعاني:
-1التقديم والتأخير :ذهل بعض املتقدمني إىل أن التقدمي ض ع ع ع ع ع ع عربان :أحدهما :يفيد فائدة معنوية ترجع إىل معب الالم،
واآلخر  :ما كان الغرض منه أمرا لفظيا كالتوس ع ع ع عععة على الش ع ع ع ععاعر والكاتل حىت يس ع ع ع ععتقيم لعول و نه ،وتطرد قافيته ويت تى
للثاين سجعه.ومن أمثلة ذلك تقدمي اخلرب على املبتدأ يف قوله:
الخ ْدر ِخ ْدر عُنيزةٍ
دخلت ِ
ويوم
ُ
َ َ

ـك ُم ْرِجلي
َك
فَـ َق ْ
الويالت إن َ
ُ
الت :ل َ

ففي هذا البيت ينص ع ع ع ع ع ععل االهتمام على تقدمي اخلرب (لك) على املبتدأ (الويالت) ،وهي اجلملة الواقعة يف اطار القول ،نعم
قد يكون التقدمي هنا إلرادة التعجل من فعل الشع ع ع ع ععاعر أو لالختصع ع ع ع ععاص أو ألن اخلاطر ملتفت إليه ،كل هذا ممكن ،وكله
ص ع ع ععاحل للت ويل والتخري  ،لكن هناك ش ع ع ععيء ينبغي االلتفات إليه واالهتمام به ،وهو التمهيد الذي مهد الش ع ع ععاعر به لتقدمي
اخلرب على املبتدأ ،فهذه الض ع ععمائر اليت اس ع ععتخدمها الش ع ععاعر مثل ض ع ععمري املتكلم يف (دخلت) ،وض ع ععمري املخاطل يف (لك،
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إنك) يف مقابل ض ع ع ع ععمريين يعودان على عنيزة ،األول هو الض ع ع ع ععمري املس ع ع ع ععتقر يف (قالت) ،والثاين ض ع ع ع ععمري اإلض ع ع ع ععافة يف قوهلا
(مرجلي).
ويف قوله أيضا:

لَهُ أَينطال ظَب ٍي وساقَا نَ ٍ
عامة
ْ
ْ َ

َ ِ ٍ
يب تَـ ْتـ ُف ِل
وإرخاءُ س ْر َحان وتَـ ْق ِر ُ

جنده قد قدم اخلرب اجلار واجملرور (له) على املبتدأ (أيطال) ،وقد يفيد هذا التقدمي تعلق الش ع ععاعر بفرس ع ععه ،وأن خاطره ملتفت
إليه ،ومهته معقودة به ،لكن تصع ععدير البيت رف اللم وهو حرف الروي شع ععيء الفت للنظر ،فقد ربط الشع ععاعر أول البيت
بآخره يف داللة واضحة على سرعة هذا احلصان ،إهنا سرعة تشبه سرعة الصوت(.)54
-2االسـ ــتفهام بالهمزة مع الفعل :ومن ذلك حماولته تص ع ععوير للمتلقي حبه اجلارف من خالل سع ع عؤاله حمبوبته واس ع ععتعطافها
ِ ِ
ِ
ِ
فع ِل
لب يَ َ
هما تَ ُ
أم ِري ال َق َ
والتذلل إليها ،فنراه يقول :أَغرك منِّي أن ُحبك قَاتلي َوأَنَك َم َ
ففي قوله(":أغرك مين) لفظه لفظ االس ع ع ع ععتفهام ،ومعناه التقرير"( ،)55وهو بذلك ينكر اغتارها به ،ولعلمها أن حبها قاتله،
وأنه يفعل ما ت مره به ،وظاهر األمر أن هذا ال ينبغي أن جيعلها تغت به ،ولكن احلقيقة أنه الشيء أكثر من هذا ،جيعل أي
امرأة تغت بالرجل ،وجاء اإلنكار من قناعة الش ع ع ععاعر ب ن تس ع ع ععليم الرجل للمرأة جيل أال جيعلها تغت به ،بل جيل أن جيعلها
أكثر عطفا عليه وتقدير له.
-3االستفهام بهل :ومن ذلك قوله:

دارس من ِ
وإ ّن ِشفائي َعبرةٌ ُمهراقةٌ فهل عند ٍ
رسم ٍ
معول

فالشاعر يكاد يهلك أسى يف وقفته على األطالل ،وأصحابه يدعونه إىل التحمل يف البكاء ،وهو يرى أن البكاء يشفي ما
به من اجلوى ،ولكنه يسع ع ع ع ع ع ععتفهم وسع ع ع ع ع ع ععط هذه املش ع ع ع ع ع ع ععاعر اجلارفة اليت مل ميلك هلا ردا :هل جيدي الوقوف غلى األطالل،
واالستفهام يتضمن النفي.
-4اـمر  :هو طلل الفعل استعالء ،وقد يستعمل يف غري هذا الغرض سل مناسبة املقام كالتمين يف قوله:
أَال أَيُـ َها الليل النطَويـل أَال أَنج ِـل

اإلصباي فيك بأ ِ
َمثل
بصبح َوما
ٍ
َ

وقوله (:أَنج ِـل) مبعب الكشف ،و(اـمثل ) :األفضل ،والشاهد البالغي :إمنا طلل اجنالء الليل مع هذاذ ألن يف تغري الزمن
راحة على كل حال.
نت قد أزم ِ
بعض َه ّذا التَدلل إن ُك ِ
عت صرمي فَأجملي
فاطم َمهالً َ
َ
-5النداء :ومن ذلك قوله :أَ ُ
والشع ع ع ععاهد يف البيت "قوله(:أ فاطم) ،معناه :يا فاطم ،وقال :فاطم بوسع ع ع ععقال (يا)"( ،)56ومثل ذلك من القرآن الكرمي قوله
ف أع ِرق عَن َه َذا)) يوسف.29/
وس ُ
تعاىل(( :يُ ُ
مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -06أفريل -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

221

-6النفي :يف قوله:

أسى وتجمل
وقوفا بها صحبي علي منطيهم يقولون :ال تهلك ً

ومعب ذلععك "ال تظهر اجلزع ،ولكن نم عل وتصع ع ع ع ع ع ععرب ،وأظهر للنععاس خالف مععا يف قلبععك من احلزن والوجععد ،لرال
ت بك العواذل والعداة ،وال يكترل لك األوداء"( ،)57و"موضع ((تهلك)) جزم بال على النفي"(.)58
تشم  َ
رابعا :مصنطلحات علم البديع:
-1اإلرداف :وهو أن يريععد الشع ع ع ع ع ع ع ععاعر دالل عةً على معب فال ي ع ث بععاللفظ الععدال على ذلععك املعب بععل بلفظ هو تععابع لععه
* نَـ ُؤوم الضُّحى لم تَ ِ
ننط ِق عن تَـ َفض ِ
ُّل *
وردف( ،)59وميثل له الباقالين من شعره بقوله:
وقال" :وإمنا أراد  َترفه  َها بقوله« :نؤوم الضحى»"(.)60
-2التتبيع :وهو أن يريد الش ععاعر ذكر الش ععيء فيتجاو ه ،ويذكر ما يتبعه يف الص ععفة وينوب عنه يف الداللة( .)61ومن ذلك
قوله:
تيت ِ
ضل
لم تَـنْتَ ِنط ْق عن تَـ َف ُ
المسك فون فراشها نَـ ُؤوم ال ُ
وتُضحي فَ ُ
ضحى ْ
تيت ِ
لم
المس ـ ــك) تتبيع ،وقوله(:نَـ ُؤوم ال ُ
علق ابن رش ع ع ععيق على هذا البيت فقال(":وتُض ـ ــحي فَ ُ
ضـ ـ ـحى) تتبيع ثان ،وقولهْ (:
ضـل) تتبيع ثالث ،أراد أن يصععفها باملتفه والنعمة وقلة االمتهان يف اخلدمة ،وأهنا ش عريفة مكفية املؤونة ،فجاء
تَـ ْنتَ ِنط ْق عن تَـ َف ُ
مبا يتبع الصفة ويدل عليها أفضل داللة"(.)62

-3التكرار :هو أن ي ع ث املتكلم بلفظ مث يعيععده بعينععه أو مبعنععاه يف البيععت أو العبععارة إلحرا فععائععدة الت ع كيععد ،وتقريره يف
النفد ،وقد وقف النقاد أمام التكرار الوارد يف قوله:
الخ ْدر ِخ ْدر عُنيزةٍ
دخلت ِ
ويوم
ُ
َ َ

ـك ُم ْرِجلي
َك
فَـ َق ْ
الويالت إن َ
ُ
الت :ل َ

ُ
تقول وقد مال الغبي بنا معـاً

ت بعيري يَا امرأ القيس فان ِزِل
َع َق ْر َ

وأول تكرار وقف عليه الباقالين يف البيتني :تكرار كلمة « ِ
الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد َر» ،يقول" :قوله« :دخلت اخل ْد  َر خ ْد  َر عنيزةي» ،ذكره
تكريراً إلقامة الو ن ،ال فائدة فيه غريه ،وال مالحة له وال رونق".

أما التكرار الثاين الذي أخذه على البيتني ،تكرار كلمة« :قالت» و«تقول» ،يقول" :وتكريره بعد ذلك« :تقول وقد مال
عك م ْرجلي» :ال فائدة فيه غري تقدير الو ن ،وإال فحكاية
ك الويالت إن ع  َ
الت :ل َ  َ
ل اهل َْو َدج ،بعد قوله« :ف َع  َق ْ
الغبيط» ،يعين ق َعت َ  َ
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قوهلع ععا األول كع ععاف وهو يف النظم قبيحذ ألنع ععه ذكره مرة« :فق ــال ــت» ،ومرة« :تقول» ،فهي يف معب واحع ععد وفص ع ع ع ع ع ع ع ع عل
خفيف"(.)63
وخالصععة البحث :يكثر املصععطلح البالغي يف شعععره امره القيد  ،ووتل مصععطلح التشععبيه الصععدارة ،يث جند أن معلقته
تزدحم بكل مجيل منه ،وقد وردت فيها أكثر من نيف وثالثني مص ععطلحا لت التش ععبيه والتمثيل ،وكل هذا ي ث عنده عن
طبع ال عن تعمل ،وجبملتها ترمي إىل غرض واحد وهو تصوير احلقيقة تصويرا غري ملون ،وله فيها طرائق بديعية يف التصوير
أمام العيون باس ع ععتخدامه الكلمات والتعابري الالئقة القوية واملتماس ع ععكة الواض ع ععحة ،وعليه فون امره القيد يعد من الش ع عععراء
الذين أس ع ععهموا يف هنض ع ععة األدب العريب مبا أوث من ذوق رفيع وفن بديع يف اختيار كلماته اليت ت لف منها ش ع ععره ونس ع ععجها
بالصور البيانية لتعطي صورة حقيقية من واقعه احلسي يف أحسن تركيل.
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تلقي مصنطلح التأويل في النقد العربي المعاصر
(قراءة وتحليل)
the term “interpretation” in contemporary Arab criticism
)(comprehension and analysis
د.عبد القادر لباشي (جامعة البويرة /اجلزائر)
ملخص:
هتدف هذه الدراس ععة إىل البحث يف مص ععطلح الت ويل يف النقد العريب املعاص ععر ،بت كيد منابعه الغربية اليت نش ع فيها،
و كيف تعددت استعماالته من باحث إىل آخر سل الظروف السياقية الواردة فيها ،واحلقول املعرفية اليت عامت فيها .مث
انتقاله إىل الثقافة األدبية النقدية عندها ،وما أفر ه من س ععيول مص ععطلحية ،ومفاهيم متعددةذ األمر الذي طرح إش ععكاليات
عديدة يف التمجة واالستعمال النقدي.
ومن هنا ت ث هذه الدراسععة لتسععهم يف إثراء مصععطلح الت ويل لدى نقادنا ،وتتبع تطوره الداليل من خالل وجهات نظر
متباينة عند ثلة من الباحثني ،أضافت إىل الدرس النقدي املصصلحي ربه وآفاقا جديدة ،يبقى الباحث يف مسيد احلاجة
إليها دوما.
الكلمات المفتاحية :الت ويل ،اهلرمنيوطيقا ،التفسري.
Abstract:
this study aims to study the term "interpretation" in contemporary Arab
criticism, by confirming its Western origins, and its uses from one researcher
to another according to the contextual conditions and the knowledge fields.
And then the transition to literary criticism and then term disorder, with
multiple concepts. Which raised many problems in translation and use of this
arab equivalents.
this studytry to contribute to the enrichment of the term of interpretation,
and follows its semantic development through different points of view,
added to the critical lesson a new vision and prospects witch the researcher
need.
Keywords: Interpretation, Hermeneutics, Interpretation.
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مقدمة:
لقد عرف اإلنس ع ع ع ع ععان الت ويل منذ أن حاول فهم الكون ألول وهلة ،فعالقته بذاته ،ومبا ويط به ش ع ع ع ع ععكلت له مس ع ع ع ع ععوغا
حقيقيا دفعه إىل طرح مجلة من األس ععرلة املتاكمة اليت ما فترت تالحقه بني الفينة واألخرى ،وكان اهلدف من وراء ذلك كله
إجياد إجابات مقنعة حلريات متعاقبة ،تنا عت شعععوره احلياث ،وأفكار متنوعة كانت تسععلك الطريق حنو ختمينه األول ،فكان
الوصول إىل الفهم املبدئي ألية ظاهرة تصادفه هو ت ويل يف حد ذاته ،لكنه مل يدركه ،ومل يعرف تسميته ،ومصطلحاته على
وجه التحديد.
إن ظاهرة الت ويل كانت يف البدء مص ع ع ععاحبة عاولة الفهم منذ بزوغ الفكر البش ع ع ععري ،وميكن القول أن الت ويل قد انه
إىل شرح النصوص ،وفهمها كمرحلة أوىل مث حتول إىل إنتاج املعرفة ،وإعادة تشكيل وعي يتماشى وندد احلياة ،والقناعات
واألفهام من لدن املؤلفني أنفس ععهم ،فحص ععلنا يف األخري على عدد ال هنائي من الش ععروح والت ويالت ،والتفسع عريات تفوق يف
أحايني كثرية النصوص األصلية قيمة.

()1

ميكن اإلش ع ع ع ععارة -وحنن بص ع ع ع ععدد  -التكيز على البحث يف أوليات اخلطاب الت ويلي أن ندرج قول اهلل عز وجل آلدم عليه
السالم «:وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني» « القرآن الكرمي  ،سورة البقرة  ،اآلية .» 38 :
لقد صععاحل هذا اخلطاب حماولة فهم من آدم عليه السععالم  ،ووسععوس له الشععيطان  ،فكان طموحه عليه السععالم
ب ن يقرب الشععجرة وال يغضععل ربه  ،ولعل هذا ما كان يدور يف ذهن نبينا عليه السععالم  ،وعده كثري من مفسععري اخلطاب
الديين ت ويالذ ومع مرور الزمن بدأ العقل البش ع ععري يعمل يف البحث عن أجوبة ألس ع ععرلة تعلقت مبص ع ععري اإلنس ع ععانذ حاض ع ععره
ومسع ععتقبله وعالقته باآلخرين ،فتملكه العجز واخلوف  ،فكان أن اختلق األسع ععاطري واآلهلات وأبدى هلا اخلنوع ( ، )2وهكذا
بدت تلك األسععاطري -يف هذه املرحلة بالذات-حال ملشععكالت اإلنسععان وتسععابالته  ،ومؤوال ي ند إليه  ،لكنه سععرعان ما
أدرك ال جدوى هذا اخلض ع ع ع ععوع أمام تطور العقل البش ع ع ع ععري ،وقدرته على ثل األش ع ع ع ععياء بالتفكري والتعلم  ،فراح يبحث عن
آليات فهم جديدة  ،توافق منطقه  ،ومنوه العقلي الذي اكتسع ع ع ععبه  ،واسع ع ع ععتطاع أن يقدم أفكارا مسع ع ع ععتحدثة ،ووصع ع ع ععل على
قناعات جديدة هلا ما يربرها  ،كما عدل عددا من املفاهيم كان باألمد متشبثا ا.
اكتس ع ععبت ظاهرة الت ويل أمهية بالغة يف ش ع ععىت ص ع ععنوف املعرفة اإلنس ع ععانية الواس ع عععة ،يف الدين والفن واألدب ...وغريها،
ولكنها أخذت قس ع ع ع ع ع ععطا وافرا من التناول يف جمال الفلس ع ع ع ع ع ععفة حتديدا ،يث إهنا عدت ظاهرة فلس ع ع ع ع ع ععفية بامتيا  ،وذلك رمبا
لطابعها الفكري الت ملي امللح يف البحث عن احلقيقة واملاهية.
عرف املصطلح تطورا عرب تارحه اإلنساين ،مما أدى إىل ظهور مفاهيم ودالالت مل تكن بادية من قبل.
ففي منظومتنا الفكرية اإلسالمية  ،وعرب تارحها الطويل مد الت ويل دينا مساويا من خالل كتاب حمفوظ ،مل يعرف
التحريف إليه طريقا ،غري أن إمكانية الت ويل يف هذا النص اخلالد اتك ت على مرجعيات فلسع ع ععفية خارجية وافدة ،وليسع ع ععت
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أص ع ع ععيلةذ فبدت معظم الت ويالت اليت حلقته غري متجانس ع ع ععة ،ومتض ع ع ععاربة يف كثري من األحيان ،وقد ش ع ع ععهدت ظاهرة الت ويل
انتعاشع ععا يف البيرة الكالمية نتيجة اهتمام املس ع ع لمني مبفردة (العقل) داللة وغاية ،وقد عرفت إشع ععكالية جوهرية ت رجحت بني
النقل والعقل ،بني البحث العقلي ،واملوروث النقلي.
كان الت ويل عند فالسععفة اليونان مرتبطا باملوروث القدمي (التاث الشعععيب) ونتيجة هذا التفاعل بني الفعل الت ويلي واملادة
التاثية تفتقت ينابيع الفن اخلالد واإلبداع الشعاعر  ،فسعاهم الت ويل حقا يف نقل احلقيقة واملعرفة إىل اإلنسعانية مجعاء لتغرف
من ععه احلكم ععة واإلهل ععام .و أول م ععا يصع ع ع ع ع ع ع ع ععادفن ععا يف احلضع ع ع ع ع ع ع ع ععارة اليون ععاني ععة مصع ع ع ع ع ع ععطلح اهلرمينوطيق ععا ،وهي مشع ع ع ع ع ع ععتق ععة من
 Hermêneutikêوتعين تقنية الفهم ،وفن الت ويل ،وتذكر األسععطورة أن اإلله الذي أرسععل إىل اإلغريق أسععندت إليه
مهمة إبداع القراءة والكتابة  .وقد كتل أرسطو مبحثا يف الت ويل وعنونه ب ع ع Peri hermeneias:يث يرى « ب ن
قول شيء ما دصوص شيء ما هو باملعب الكامل والقوي لكلمة ت ويل»(.)3
أما الت ويل عند اليهود فقد أدرك مشع ع ع ععكلة جوهرية احنصع ع ع ععرت يف ذلك التناقض الذي اكتسع ع ع ععته كتبهم املتواترة  ،واليت
فقدت صلتها باملصدر السماوي بسل حتريفها  ،فحاول جل فالسفتهم التوفيق بني الفلسفة ونصوصهم الدينية اعرفة .
وإذا عرجنا إىل العهد املس ع ععيحي  ،فوننا جند أن الت ويل قد نشع ع ع نش ع ععوء املس ع ععيحية نفس ع ععهاذ لقد اختذت الت ويل منهجا
لقراءة نص ععوص ععها املس ععيحية  ،وكان للمدارس اليت س ععادت يف ذلك العص ععر دور يف تش ععكيل الوعي الت ويلي آنذاك  ،ونذكر
منها األفالطونية واألوغس ععتينية ذإذ يعد كثري من الفالس ععفة واملؤرخني فلس ععفة القديد أوغس ععتني قمة الفلس ععفة املس ععيحية قي
العصر الوسيط.

()4

ويذكر أن أوغس ععتني عاجل مس ع ع لة الت ويل يف ض ععوء إش ععكالية العقل واإلميان  ،وذهل إىل القول ب ن للعقل مهمتني
قبعل اإلميعان وبععده ،فعاملرحلعة األوىل ارتكز ش ع ع ع ع ع ع عععارهعا على  :تعقعل كي تؤمن واملرحلعة الثعانيعة  :آمن كي تتعقعل()5ذ ولعذلعك
حظيععت أفكععاره بععاهتمععام بععالح عنععد أقطععاب اهلرمنيوطيقععا احلععديثععة أو مععا مسي التع ويليععة  ،وهو مععا حععذا يععدجر وغععادامري إىل
اس ع ععتلهام كثري من القض ع ععايا اليت علقت بظاهرة الت ويل تدقيقا  ،فاألول يذكر أوغس ع ععتني كثريا يف كتابه املعنون بع ع ع ع ع ع ع ع ع عع :الوجود
واخللود  ،والثاين يف مؤلفه املوسع ع ع ععوم ب :احلقيقة واملنه  ،وكذا يف كتابه  :فلسع ع ع ععفة الت ويل  ،يث اسع ع ع ععتقى معظم أفكاره
لتشكيل نظرياته املختلفة يف الت ويل(. )6
تبدو كلمة ت ويل قدمية وعريقة يف آن واحد سواء أ ثنا عن مدلوهلا يف ثقافتنا العربية أم يف الثقافات الغربية ،فالكلمة
ببعععديهععا املعجمي واالصع ع ع ع ع ع ععطالحي مل تعرف تغريا أو تطورا ظععاهرا للعيععان يف خمتلف املتون القععدميععة من قواميد ومع عاجم
وموسععوعات أدبية متخصعصععة .وال جند تباينا ماثال بني دالليت الكلمة من الناحيتني املعجمية واالصععطالحية ،و ميكن القول
أن هناك قدرا من التطابق بني الداللتني ،وقد ورد يف اللس ععان ما يلي « :أول الكالم وت وله دبره وقدره ،وأوله وت وله فسع عره،
واملرد بالت ويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه األصلي إىل ما وتاج إىل دليل لواله ما ترك ظاهر اللفظ .وجاء أيضا أن الت ويل
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و املعب والتفسععري واحد ،وينسععل اللسععان إىل الليث قوله الت ول والت ويل تفسععري الكالم الذي ختتلف معانيه ،وال يصععح إال
ببيان غري لفظه»(.)8
وعند الرجوع إىل القواميد العربية جند سع ع ع ععهيل إدريد يتجم الكلمة  herméneutiqueإىل صع ع ع ععفة :تفسع ع ع ععريي  ،ت ويلي (
متعلق بتفسري الكتل املقدسة والقوانني القدمية ) واسم  :تفسري النصوص القدمية.

()9

ونعثر يف معجم مص ع ع ع ع عطلحات األدب جملدي وهبه أن الت ويل  interpretationهو تفس ع ع ع ع ععري ما نص من غموضذ
يث يبدو واض ععحا جليا ذا داللة يدركها الناس ،ويعين أيض ععا يف املعجم ذاته إعطاء معب أو داللة حلدث أو قول ،ال تبدو
فيه هذه الداللة لوهلة( .)10وجاء ألول وهلة يف مادة الت ويل اجلديد :إنه إعادة النظر يف نص ما وتفس ع ع ع ععريه تفس ع ع ع ع عريا خمتلفا
عما س ع ع ع ع ععبقه من التفسع ع ع ع ع عريات .وورد يف معجم آخر  ،وهو معجم املص ع ع ع ع ععطلحات األدبية إلبراهيم فتحي أن التأويل مبعب
االكتشـاف  heuristicفهذه الصععفة تشععري إىل أي نشععال أو سععلسععلة أفعال تثري االهتمام ،وحتفز على مداومة البحث،
وتفضععي باملرء إىل أن يكتشععف احلقائق لنفسععه ،والكلمة يرجع أصععلها إىل اليونانية ،ومعناها يكتشععف ،تعين تكنيك أو علم
البحث عن األشععياء أو ت ويلها  .واملقصععد األكرب لعدب العظيم يتعلق باالكتشععاف فهو مصععمم يث ميكن للقراء من أن
يكتشفوا ألنفسهم معب احلياة(.)11
وجاء يف معجم األثنولوجيا واألنتبولوجيا على سع ع ع ع ع ع ععبيل املثال أن )الت ويلية( يف األنتبولوجيا يرجع اسع ع ع ع ع ع ععتعماهلا إىل
ماكد ويرب الذي كانت جل أعماله هتدف إىل البح ث يف الظواهر االجتماعية ،ومن ؤة ت ويلها ،وقد اتسع ع ع ع ع ع ععمت أفكاره
بالت ثر اجللي بفلسع ع ع ع ععفة ديلثي القدمية  ،وقد ميز بني ( التعليل ) الذي هو نشع ع ع ع ععال اسع ع ع ع ععتخدم يف العلوم الطبيعية بواسع ع ع ع ععطة
التفكيك واالسع ع ععتقراء  ،وبني )الفهم( الذي هو األداة األوىل للبحث يف العلوم اإلنسع ع ععانية ،ويورد حممد خري البقاعي( )12يف
ترمجتععه ملقععالععة من ت ع ليف  f.schurewegen :و  f.hallinحتععت عنوان  :من الت ع ويليععة إىل التفكيكيععة مجلععة من
القضايا املرتبطة مبصطلح الت ويل ،بداياته وتطوره:
يضم احلقل السيميائي الذي يغطيه الفعل اليوناين :أو  َل herméneuein ،مصطلحات مثل  :عرف  ،اشرح
 ،ترجم  ،فسععر  ،عرب  ،مث يتبعها مبصععطلحات أخرى ترتبط باملعب الذي هو أسععاس من أسععاسععيات العملية الت ويلية  ،وهي
كاآلث  :املعب الباطين  /املعب االس ع ع ععتعاري  /tropologique :املعب املس ع ع عس ع ع ععت ،وقد عرف املص ع ع ععطلح اهلرمنيوطيقي
اشععكاليات يف القرن التاسععع عشععر ،غري أن ديلثي حاول أن جيد حال له ،باقتاحه تعريف للت ويل عام  1900متمثال يف :
فن تفسع ععري الباقيات املكتوبة  ،ومل يتعارض هذا آخر هو  :اندماج األفق  .يقدم نصع ععر حامد أبو يد مفهوما للهرمنيوطيقا،
وال يقابلها ملص ععطلح التفس ععري على اعتبار أن التفس ععري يش ععري إليه املص ععطلح  ،exegesisفاهلرمنيوطيقا ختتلف عن التفس ععري
ألن هذا األخري يعين تلك اآلليات اليت ارس تطبيقيا لفهم النصوص ،بينما اهلرمنيوطيا فتحيل إىل ظاهرة التفسري ،وهو هنا
يستعني مبا جاء يف قاموس روبري الفرنسي(.)13
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وهو نفس ععه ما ذهل اليه مجيل ص ععليبا بقوله :ختتلف اهلرمنيوطيقا عن التفس ععري  léxégesوالذي يتحدد مفهومه
بالشرح اللغوي واملذهيب لنص ما وداصة لنص ديين.

()14

ميكن اإلش ع ع ععارة إىل أمور مجة حتيط مبس ع ع ع لة الت ويل ،فتحت األفاق واس ع ع عععة أمام الباحثني يف التعامل مع املص ع ع ععطلح
فامربتو ايكو مثال يف كتابه األثر املفتوح يركز على مقولة االنفتاح اليت تقتض ع ععي من أجل نليتها نش ع ععاطا ت ويليا .ألن قض ع ععية
الت ويل تعصرها تعددات داللية ال حصر هلا.

()15

ويعتقد رشععيد اإلدريسععي أن مصععطلح  interprétantالذي اسععتعمله الفيلسععوف املعروف شععارل موريد كان
مصععدرا للكثري من اللبد  ،إذ مت فهمه من طرف البعض فهما خاطرا جيعله مقابال للمؤول ،وهي أحدى الكلمات املشععتقة
من الت ويل ،ولكنها حتمل بعدا سيماويا خالصا  ،واملشكل نفسه وقع عند املشتغلني يف احلقل املصطلحاث من أمثال عبد
اهلل العاليلي يف املوسععوعة الفلسععفية العربية وعادل فاخوري يف تيارات السععيمياء ،فقد ترمجا املصععطلح إىل كلمة التعبري ،وهي
ترمجة غري موفقة ،ألن التعبري ويل بالدرجة األوىل على مصع ع ع ع ع ع ععطلح  )16(.expressionوما دمنا نتحدث عن أمبريتو
ايكو فالواجل املنهجي يقتض ععي منا أن نؤكد على أن جل الباحثني العرب انص ععبت دراس ععاهتم يف جمال اهلرمنيوطيقا وتفس ععري
النصوص على جهود هذا الباحث خصيصا .
يؤكد عبد الرمحن بوعلي يف ترمج ته لكتاب ايكو األثر املفتوح أن هذه هي املرة األول اليت كتل فيها أمبريتو إيكو
أول حماولة نقدية ونظرية كان اهلدف منها إرس ع ع ع ع ع ععاء قواعد هذا املص ع ع ع ع ع ععطلح من خالل املداخلة اليت قدمها يف املؤ ر العلمي
الثامن عش ع ععر للفلس ع ععفة عام  ،1958واليت كانت حول "مش ع ععكلة األثر املفتوح" ،وقد كانت هذه املداخلة مبثابة البذرة اليت
ستشكل كتابه  Aperta Operaاألثر املفتوح .
من خالل طرحه ملفهوم االنفتاح ،يبدو أن ايكو يدرك جيدا «أن األثر حىت وإن كان مكتمال ،ومغلقا من خالل
اكتمال بنيته املضبوطة بدقة ،هو أثر "مفتوح" على األقل من خالل كونه يؤول بطرق خمتلفة ،دون أن تت ثر خصوصيته اليت
ال ميكن أن ختتزل ،ويرجع التمتع باألثر الفين إىل كوننا نعطيه ت ويال  ،ومننحه تنفيذا .ونعيد إحياءه يف إطار أصع ععيل ».

()17

وهنا ميكن القول أن أيكو يشععرح مفهوم االنفتاح وفق خطني متوا نني جيمعان النص والقاره على الس عواءذ باعتبارمها طرفني
أساسني يف اشتغال عملية الت ويل.
ويقدم حبيل مونسع ع ع ع ععي مفهوما للت ويل مؤداه ينحصع ع ع ع ععر يف هيمنة الدال  ،وخروجه إىل رحابة املدلول الذي ميارس
هيمنة قد يصع ع ع عععل يف الكثري من األحيان ناو ها إال بفعل الت ويل )18( .كما يندرج حتت مصع ع ع ععطلح الت ويل مصع ع ع ععطلحات
أخرى ال تقععل داللععة عمععا ذكر آنفععا من مثععل التعععدد واالنفتععاح وحنومهععا عنععد فععان ديععك يف كتععابععه :نظريععة األدب يف القرن
العشرين .
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كما ميكن الت كيد على مصع ععطلح آخر اسع ععتعان به ايكو يف شع ععرح األعمال املنفتحة وهو les œuvres en :
 ،mouvementوا ليت ترمجها عبد الرمحن بوعلي مقتحا  :اآلثار املتحولة ،واليت هلا خاص ع ع ع ع ع ععية ال هنائية الداللة . )19(.
ويرى ايكو أن مفهوم االنفتاح مل يظهر إال مع أفول املذهل الرومانس ع ع ععي  ،وانبثاق املذهل الرمزي  ،وذلك مع اهتمامات
ماالرميه للت ويل وال هنائيته  ،يث اقتح مفهوم الب ياض الذي اشع ع ع ع ع ع ععتهر به وتيبوغراغيا الكيفيات اليت تنتظم ا الورقة.

()20

كما ميكن القول مبصع ع ععطلحات مجة هلا نزوع فلسع ع ععفي ونفسع ع ععي ،وهي تسع ع ععتخدم يف فعل الت ويل من مثل :القراءات الباطنية
وتتجم إىل les ésotériques
ويف اعصع ع ع ع ع ع ععلة العامة فقد ترجم العديد من نقادنا األثر املفتوح -من خالل ما كتبه إيكو يف هذا اجملال  -إىل كونه
يعاجل يف جل كتاباته العالقة بني النص والقاره ،وذلك بوبرا النش ع ع ع ععال الت ويلي الذي يتطلبه النص ،وإظهار خمتلف أطوار
املغامرة الت ويلية اليت يدخل فيها املتلقي يف كل نشال قرائي.
و يضع ععيف سع عععيد بنكراد إىل الت ويل مصع ععطلحا آخر هو التخمني؛ فاألول ليد ثيمة  ،وليد حكما مسع ععبقا على
املعب  ،بل هو تصععور أويل و حدسععي للمعب  ،إنه ميثل عند القاره األشععكال األوىل ملقاربة املعب وفق خطاطة يتبناها هذا
القاره  ،ويباشععر وفقها عمليات الت ويل الالحقة ،بينما يسععهم عبد امللك مرتاض يف إثراء مصععطلح الت ويل ،ويراهن على
استكناه التاث  ،واالستثمار قدر اإلمكان يف منجزات الغرب املصطلحية  ،باالعتماد على توليدها  ،وت صيلها .وقد ورد
مص ع ع ع ع ععطلح ت ويل يف العديد من خطاباته النقدية  ،فالت ويل ص ع ع ع ع ععاحل مص ع ع ع ع ععطلحا آخر هو القراءة ،ولكنها جاءت أوال مث
تالها  ،بصيغة موصوفة  :القراءة الت ويلية( ، )21وهو بذلك ال ويد عن قول ميشال بيكارد  m .picardيف هذا الش ن
أي قراءةي تكون ت ويليةً ( .)Interprétativeوهذا يتجاو  ،بتو ُّس ع عع ،املطاب َقة البسع ععيطة والفجة للنصذ بتكوين الدالئل،
وهتيئ املداليل. )22(.
 َ
ال ميكن أن نس ععلم -للوهلة األوىل  -أن الت ويل والقراءة قد يش ععكالن مفهوما واحدا  ،ذلك أن كل ت ويل البد أن
تس ععبقه قراءة  ،لو يف من قص ععري  ،بني فعل القراءة وفعل الت ويل  ،قد ال نس ععتطيع حتديده  ،وهو ما يؤكده بعض الدارس ععني
الذين يفرقون بني القراءة والت ويل مثلما ذهل إليه عبد الواحد العدواين بقوله  :إن « العالقة بني الت ويل والقراءة تتوضع ع ع ع ع عح
من خالل أ ْس عب َقية أحدمها على اآلخر .فقراءة النص حتتوي جانباً ت ويلياً ،وعندما نقرأ النص ابتغاء َ ت ويله ،فوننا منارس قراءة

معينة هلا خصوصية معينة .فالقراءة ال تتجه حنو ت ويل حمدد ،ولكن ال حتيد عن ت ويل يالئمها .يف الوقت الذي جند فيه أن
الت ويل يرمي أص ع ع ع ع ع ع عالً من خالل قراءة حمددة  /نقدية إىل ت سع ع ع ع ع ع ععيد وجوده ).

()23

وإذا كان مرتاض يربط مفهوم القراءة

بالت ويل ،فون امحد إبراهيم )24(.يعترب التمجة  traductionش ع ع ع ع ع ععكال من أش ع ع ع ع ع ععكال العملية الت ويلية املرتبط بالفهم
 ، compréhensionوهو يرى يف التمجة والت ويل أداتني من أدوات العبور الفكري  .ويس ع ع ع ع ععتدل ذلك مبقولة هيدغر:
"الت ويل والتمجة مها يف جوهرمها الشيء نفسه")25(.
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ولكن حممد شوقي الزين

()26

يؤكد على أن ترمجات كثرية ميزت بني الت ويل الذي يقابله باألجنبية interprétation

وفن ت ويل ،وتفس ع ع ععري وترمجة النص ع ع ععوص الذي يقابلها أيض ع ع ععا باللغة نفس ع ع ععها  . herméneutiqueفمن الباحثني من
يتجم مص ععطلح  herméneutiqueبعلم الفهم والتفس ععري ،ونذكر عز الدين إمساعيل ذ فاملص ععطلح  -حس ععل رأيه -
مبين على الفس ع ععر واإلبانة ،فهو مس ع ععتنبط من الداللة اللغوية األوىل  ،وهي اإلبانة عن الش ع ععيء  .ويض ع ععيف أن املؤسع ع عسع ع عات
األدبية يف فرنسا يف بداية هذا القرن ،وبفضل املستشرق النسون دأب على أن يكون الدرس األديب فيها يدرس حتت عنوان
 :ش ع ععرح النص ع ععوص  )27(،explication des textesويرى «أن الت ويل خاص والتفس ع ععري عام  ،فكل تفس ع ععري ت ويل،
وليد كل ت ويل تفس ععري »، )28(.وال يتواىن يف التذكري ب ن مص ععطلح التفس ععري يتاخم مص ععطلحا آخر هو مص ععطلح الت ويل ،
املتعلق بعلم قدمي هو اهلرمنيوطيقا.
ت سيسا على ما سبق تناوله ،ميكننا استنتاج ما يلي:
 أن مص ععطلح اهلرمنيوطيقا هو مص ععطلح قدمي  ،فقد عامت يف أحض ععان الدراس ععات الالهوتية  ،وكانت الغاية من االس ععتعانةذا املصع ع ععطلح هي حماولة تفسع ع ععري النص الديين الكتاب املقدس .ويشع ع ععري نصع ع ععر حامد أبو يد يف هذا الش ع ع ع ن أن القضع ع ععية
األساسية اليت تناولتها اهلرمنيوطيقا هي معضلة تفسري النص بشكل عام.
 لقد عرف مصعطلح الت ويل تقلبات عدة سعواء أتعلق األمر بتشعكله معجميا أو مبحاولة ضعبط بنيته االصعطالحيةذ وذلكرمبا راجع ملختلف املراحل اليت سار فيها املصطلح  ،تارحيا ومنهاجيا إىل أن اكتسل صفات خاصة بعلم املصطلح.
املص ع ع ع ع ع ععطلح غريب املنش ع ع ع ع ع ع بالدرجة األوىل  ،مث اس ع ع ع ع ع ععتقدمه مفكرونا ونقادنا  ،وتناولوه يف جممل خطاباهتم املعرفية والنقديةحتديدا.
 ؤة تفاوت من لدن نقادنا العرب يف التعامل مع املص ع ع ع ععطلح ترمجة وتعريبا ،نتيجة تلق واحدي ت ثري من جهةذ أو تداويلمجعي من جهة ثانية ،يف ظل غياب ملؤسسة التمجة والتعريل يف بالدنا العربية.
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علم االجتما وإبسـتمولوجيا المنهج :جدلية الكم والكيف
The Sociological and epistemological of méthodologie:
dialectal of Quantitatif and Qualitatif
د .بن لعوج لنطفي (جامعة عبد الحميد بن باديس /مستغانم – الجزائر)
ملخص:
يتنععاول هععذا العمععل ذلععك التحععدي القععائم بني البحوث الكميععة والكيفيععة ،إذ قععد يكون هععذا التحععدي منععاهض ع ع ع ع ع ع ععا
للس ع ع ع ععوس ع ع ع ععيولوجيا لينبثق عنه عدة مص ع ع ع ععادر ثية حول تلك املفارقة ذات التوجه الكمي والكيفي للبحث االمربيقي،
لي خذ بعني االعتبار تلك األعمال االبسعتمولوجية املعاصعرة ،إنه توجه جديد ،يشعكل طابعا متعدد القرائن وعقالين يف
جوهره بعيد عن كل ربية معيارية متحرر من تلك التوجهات ذات البناء السكوالسيت ،فهو تارة يكون شرعيا وطارئا،
ش ع ع ععرعيا ألنه يعرب عن ردة فعل تلك املكانة االبس ع ع ععتمولوجية لعلم االجتماع وما يال مه من ختص ع ع ععص مند نش ع ع ع ته ،فهو
طاره ألنه نس ععيب وارتيايب من حيث إثارته جلملة من الرهانات ،فمن خالل هذه األطروحة س ععنتطرق لذلك اإلش ععكال
القائم حول تداعيات السع ععوسع ععيولوجيا يف فتة العشع ععر سع ععنوات األخرية ،بعبارة أخري قد يكون هذا التحدي مناهضع ععا
للنظريات الس ع ع ع ععوس ع ع ع ععيولوجية لينبثق عنه عدة مص ع ع ع ععادر مبحثيه حول تلك املفارقة املتعلقة باحلد العام ،كما ي خذ بعني
االعتبار تلك األعمال االبستمولوجية املعاصرة ،إنه توجه جديد ي خذ طابعا متعدد القرائن وعقالىن يف جوهرهf.
الكلمات المفتاحية :االكس ع ععيولوجيا ،االبس ع ععتمولوجيا الوض ع عععية ،االنعكاس ع ععية ،الدوكس ع ععا ،احلذر االبس ع ععتمولوجي،
التفسريات التصويرية.
Sumary:
This thesis attempts to understand how sociology has addressed this
challenge of the quantitif and qualitative resherche , beginning with
debates which have give the aptitudes of the qualitative and quantitative
constitution this article then explores the potential of some
contemporary epistemological, work which brings to gather pluralism
and rationalism, far from any normative type orientation, and rather as
it has emerged from its process of scholastic construction. , it is both
legitimate and urgent. Legitimate, because reflections on the
epistemological status of sociology have been undertaken throughout
its history; urgent, because contemporary relativism and skepticism
have tended to exacerbate the issues. This thesis attempts to understand
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how sociology has addressed this challenge in the past ten years.
Beginning with an examination of the debates of theory sociologique….
This article then explores the potential of suns common epistemological
work which brings to get her pluralism and rationalism. Far from any
normative-type orientation,
Key words: Axiological, epistemological positivisme, réflex ionisme,
doxa, idéographie.
مقـدمة:
يوظف الباحث يف ميادين علم االجتماع عدة طرق ومناه

ثية أكثر ليونة ومرونة ،كما حتار أس ع ع ع ع ع ع ععاليل ثية

وطرائق حديثة مثل :اعاس ع ع ععبية واملالحظة باملش ع ع ععاركة والتاكيل الش ع ع ععخص ع ع ععية ويف الس ع ع ععياق ذاته جند الكثري من الباحثني
االجتماعيني يولون االعتبار بتش ع ع ععخيص الوض ع ع ععع القائم للبحوث االجتماعية ومن مث رص ع ع ععد املالمح العامة للدراس ع ع ععات
والبحوث الس ع ععائدة يف البلدان العربية ،حماولني بذلك التعرف على عوامل اإلخفاق يف تفس ع ععري الواقع وحتليل مش ع ععكالته
بوضععع تصععورات مسععتقبلية ملا جيل أن يكون عليه علم االجتماع ،إضععافة إيل الدور املنول به الباحث االجتماعي ،إال
أن العقد األخري يشهد دراسة إبستمولوجية لعلم االجتماع مبعب دراسة اإلنتاج املعريف،حيث ظهرت طرق عامة "مناه
مش ع ع ع ع ع ععتكة" كفرع من فروع العلوم االجتماعية ميكن أن يتميز باس ع ع ع ع ع ععتخدام مناه أخرى تتمايز من حيث علم الوجود
ونظرية املعرفة ومناذج اإلنسان وفقا لعدة تصورات ،فالباحث املتعلق باالناه املوضوعي سيختار منهجه البحثي من بني
البدائل التقليدية مثل الدراسع ععات املسع ععحية واملنه التجرييب وما شع ععا ها ،أما الباحث الذي يفضع ععل املدخل الذاث وهنا
نتس ع ع ع ع ع ع ععاءل من جعديعد حول العودة إىل العذات العربيعة وتوظيف منه خعاص مبجتمعنعا اعلي كبعديعل منهجي عن بقيعة
املناه املطروحة والسائدة يف الساحة الثقافية حيث يرفض هذا األخري املنطلقات امليتودولوجية الغربية واملاركسية.
فععاالختالف املنهجي والفكري بني جمموعيت االنععاهععات ينبع من اخلالف حول تصع ع ع ع ع ع ععورات البععاحععث للواقع وربيععة
اإلنس ععان للمجتمع ،فهو خالف يتخطى حدود العلم إىل فلس ععفة العلم ،فوذا كان مفهوم العلم يعين ض ععرورة اس ععتخدام
لغة الكم واإلحصععاء وإذا كانت املفاهيم الكيفية ال تسععتطيع تقدمي مثل هذه البيانات ،فلماذا ال نصععرح ب ن الدراسععات
اإلنس ع ععانية ليس ع ععت علما ذا املعيار! بل هي فن يعتمد على موهبة الباحث جبوار اعتماده على معرفته لتقنيات البحث
الكمي؟
وعليه ولكي نفص ع ع ع ععل يف هذا الرهان االبس ع ع ع ععتمولوجي بش ع ع ع ععقيه احلداثي والتقليدي وما يتتل عنه الدراس ع ع ع ععات من
مشروعية الشك والتشكيك يف نتائ دراساته من حيث كوهنا حقول نارب مفضلة لدى العديد من الباحثني األجانل
ألسع ععباب عديدة ،دون أي امتالك لوسع ععائل االسع ععتخدام الفعالة واخلاصع ععة ملناه البحث ،فضع ععال عن انعدام املوضع ععوعية
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والتجريد لدى الغالبية من هؤالء الباحثني الذين يسععتهدفون دراسععة الشععخصععية العربية بقصععد إثبات أو نفي مسات معينة
ختدم أهدافا غري علمية مت حتديدها مسع ععبقا يف خمابرهم وذلك حتت غطاء البحث العلمي اجملرد1أىل ميكن القول أن علم
االجتماع ال ال ره املعرفة التجريدية ؟ وهل موضععوعية العلوم االجتماعية تكمن يف ذلك التصععور الكمي اإلحصععائي
اخلاص بقراءهتا للواقع؟ أم أن املس ع ع ع لة تتعلق بفهم ا لس ع ععلوك الكامن أو الغري معلن لدي الفاعل االجتماعي؟ أين مكانة
النزعة السيكولوجية الفر دانية من هذا التصور؟
*المنهج  -من نظرية المعرفة إلى االبستمولوجيا :
لقد ت س ع ع ععد املنه بداية من عص ع ع ععر النهض ع ع ععة األوروبية حيث نرى املناطقة يعنون مبس ع ع ع ع لة املنه كجزء من أجزاء
املنطق ،فنرى كل من (1572-1515 )RAMUSقسع ع ع ع ععم املنطق إىل أربعة أقسع ع ع ع ععام :التصع ع ع ع ععور /احلكم /الربهان/
املنه إال أنه اهتم باألدب ومل يهتم باملالحظة والتجربة2ويرى " "A comptأن الغاية األساسية لدراسة املنه هي:
"أن نص ع ع ع ع ع ععل إىل تكوين نس ع ع ع ع ع ععق جيد من العادات العقلية وذلك بش ع ع ع ع ع ععكل ال حند فيه ب ية مفاج ة عندما نقرأ يف عام
1856م ما كتبه عن الت ليف الذاث واملعنون ب ع ''رسالة في الفلسفة الرياضية'' املقطع التايل" :يتكون املنه الشامل
من ثالثة عنا صر :االستنبال واالستقراء والبناء اليت يتمثل تعاقبها يف تصنيفها تبعا لعمهية والصعوبة املتزايدتني "...
كما ميز M E Chevreulيف رسععائله بني املنه العام و املناه اخلصععوصععية حيث عرف املنه العام التجرييب
كمععا يلي ":إن الربهنععة اليت توحي ععا مالحظععة الظواهر تقيم بععالتععايل نععارب نتعرف مبوجبهععا على العلععل اليت ترتبط ععا
وتكون هذه الربهنة املنه الذي أمسيه منهجا نريبيا ألن التجربة تكون يف النهاية هي املراقل واملعيار ()critérium
لصحة الربهنة يف البحث عن العلل أو عن احلقيقة"...

3

كما أن االنتقادات اليت وجهت إىل االنا ه البنائي /الوظيفي بسع ع ع ع ععبل اعتماده على سع ع ع ع ععلوك أفراد الظاهرة وما يقوم
بينهم من عالقات على أرض الواقع وإغفاله اجلانل احلركي الديناميكي يف دراسة الثقافة اإلنسانية ،تلك اليت أدت إىل
تبين نظرية جديدة يف الدراسة تتناسل مع التغريات االجتماعية والثقافية والسياسية إبان احلرب العاملية الثانية ،فمن هنا
بر ت فكرة النظرية املعرفية يف دراس ععة الثقافة اإلنس ععانية واليت تبحث يف طرائق إدراك وتفكري الناس ومن مث الوس ععائل اليت
يصلون بواسطتها إىل احلقائق.

4

أما مصطلح "تاريخ أنساق الفكر" يف إطارها أطلق عليه "إطار املعرفة "ودده  "Foucaut.Mيف ثالثة إنقطاعات:
االنقنطا اـول :حدث يف أواسععط القرن السععابع عشععر وأدى إىل القضععاء على االناه الذي كان سععائدا من قبل حنوإبرا و(توكيد) أوجه الشع ععبه بني األشع ععياء املختلفة أو حسع ععل (خلق اهلل كله) حسع ععل ما يقول Otto Friedrich
هي حالة ميل التفاوت واالختالف.
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االنقنطــا الثــاني :حععدث بعععد الثورة الفرنس ع ع ع ع ع ع عيععة بقليععل حيععث يتمثععل يف ظهور فكرة التقععدم التطوري يف اجملععالني:االجتماعي والعلمي وتعترب هذه الفكرة مبنزلة اإلطار املعريف الذي مييز العصر احلديث.
االنقنطا الثالث :هو ما ميكن أن يتبلور فيما مير به العامل اآلن ليصع ع ع ع ع ع ععبح قطعا يف جمرى التاريخ ،إال انه مل يقدم أيحتديد دقيق واضع ع ع ععح املعامل لذلك "القطع" وبدون تفسع ع ع ععري مقنع عن الطريقة اليت تتم ا هذه التوقعات واالنكسع ع ع ععارات
وأس ع ع ع ع ع ع عبعاب حعدوثهعا ،5أمعا املعرفعة التعارحيعة فهي اليت تععادل املعرفعة النقليعة املتوارثعة يف تراثنعا ونظريعة الوجود حيعث جييعل
موض ععوع املعرفة على س ع عؤال ماذا أعلم؟ وهو يقابل نظرية الوجود عند علماء أص ععول الدين والطبيعيات يف علوم احلكمة
واألحكام الشعرعية يف علم أصعول الفقه ونظرية "األكسعيولوجيا" إجابة على سعؤال ماذا أفعل؟ بعد االنتقال من الداخل
إىل اخلارج ومن الطبيعة إىل اإلنس ع ع ععان وهي تعادل أنس ع ع ععاق العقائد والعقليات ومسعيات أص ع ع ععل التوحيد والعدل يف العلم
وأصول الدين واألوامر والنواهي يف "علم أصول الفقه" واإلهليات يف علوم احلكمة.

6

*االبستمولوجيا:
يقول الالند حمددا االبستمولوجيا:
«Ce n’est pas proprement l’étude des méthode
Scientifique qui est l’objet de la méthodologie, et fait partie de la
» …logique
"و هذا يعين أن االبسععتمولوجيا ليسععت بالضععبط دراسععة املناه العلمية اليت هي موضععوع امليتودولوجيا وامليتودولوجيا هي
حتديد جزء من املنطق "...
عذا يعتقعد الالند أن العلم هو جزء من املنطق مفرقعا هكعذا بني االبسع ع ع ع ع ع ععتمولوجيعا واملنطق،7كمعا أنعه من األمهيعة فهم
االبسع ع ع ع ععتمولوجيا اليت من خالهلا تطورت املمارسع ع ع ع ععة الكمية بوصع ع ع ع ععفها منوذج "العلم" (احلقيقي)،فالعلم الوضع ع ع ع عععي يؤمن
مبعتقدات أسعاسعية عديدة تتعلق بطبيعة املعرفة وهي املعتقدات اليت تشعكل يف جمموعها "االبستمولوجيا الوضعية" اليت
هي الركيزة األس ع ععاس ع ععية للنموذج الكمي ،فالوض ع عععية تؤمن بوجود حقيقة قابلة للمعرفة وأن وجودها مس ع ععتقل عن العملية
البحثية والعامل االجتماعي8ويناقشبالنش ـ ــي" "Blanchetبدوره مس ع ع ع لة العالقة بني االبس ع ع ععتمولوجيا وامليتودولوجيا يف
بداية كتابه  l’epistémologieليؤكد أوال أن التفريق الذي قام به"الالند" بني االبس ع ععتمولوجيا واملنه حص القرن
التاس ععع عش ععر يف فرنس ععا حيث كانت امليتودولوجيا جزءا ال يتجزأ من املنطق حس ععل ما كان معموال به ،حيث يض ععيف
"بالنشي" مت مال يف قراءة "الالند":
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ال ميكن لالبس ع ع ععتمولوجيا أن تبحث يف مباده العلوم وقيمتها و(بعدها املوض ع ع ععوعي) بدون التس ع ع ععابل حول قيمة وطبيعة
املناه املس ع ععتعملة يف ذلك وهذا يعين أن الكاتل يرى من الض ع ععروري ربط تلك املباده وذلك البعد املوض ع ععوعي للعلوم
باملناه العلمية.

9

كما وصي المرزوقي االبستمولوجيا يف أربعة مناظر رئيسية:
االبســتمولوجيا العامة التي أس ـســها أرســنطو :اليت تعترب العلم نسععقا من القضععايا ذات أواصععر منطقية ،ويعترب املنطقهو علم العلم.
االبستمولوجيا العامة التي أسسها "ابن خلدون" :هي اليت تعترب العلم "نسقا" من املمارسات التقنية ذات األواصراالجتماعية و ثل التكنولوجيا علم العلم.
االبستمولوجيا الذاتية :هي تلك اليت أسعسعها ديكارت :طورها كان فهي تعرب عن صعورة باهتة عن األوىل إذ تقومبتعويض النسق اللغوي بنسق متعال ،فيتضمن ملكات العقل املتسامي ليشكل علم العلم.
االبستمولوجيا العامة :اليت أسعسعها وطورها ""Hegelوفيها يقع اسعتبدال اجملتمع مباهية خيالية ،هي الفكرة املطلقةاليت تتجسع ع ععد عرب التاريخ10وكان أفضع ع ععل منعرج معريف ذلك الذي قام به أ.جولدمان ( ،")1938حيث طرح مشع ع ععكل
( :) charmideأي كيف ميكن لإلنسان الغري متخصص أن يقدم على اختاذ قرار بني خربتني اثنني يتع ع ععناقضان حول
موضعوع معني؟ لكن ميكننا مع ذلك اعتبار أن القسعم اعدد جدا يف نظرية املعرفة املعاصعرة سعواء االجتماعية منها أم ال
ت ث من حركة "التطبيع" هلذه األخرية ففي هذا السع ع ع ع ع ع ععياق يؤكد "و .كوين "النظر يف مدى الفائدة من عمليات إعادة
البناء العقالنية للعلوم اليت هي املوضععوع الرئيسععي لنظرية املعرفة :ذلك أن "االبسععتمولوجيا" سععوف لن يكون هلا موضععوع
خاص أبدا ،حيث ميكنها يف األخري أن تنضوي يف إطار سيكولوجية أو سوسيولوجية املعرفة.

11

*ابستمولوجيا اـداة ومننطق الممارسة الميدانية:
قد تكون املقابلة الوسععيلة ذات القيمة األكثر تقريبية ألجل ممارسععة سععوسععيولوجية أكثر تفامهية ،لكن هذا األخري ال
يكون ذريعة إلعادة النظر يف أدوات ووسائل أخرى كاالستمارة وما ع ع ع ع ع ع ععجابه ذلك ،فما ورك دوافع األسباب ليد ذاك
أو تلك من التقنيات بقدر ما يكون االس ع ع ععتعمال املفرل للمنه ونزعته املنهجية  Méthodologismeفهو يعرب
عن ذلك الفصل يف ردة فعل الطريقة عن دواعي استعماالهتا الفعالة واخلاصة بالعمل العلمي.

12

فاملقابالت تعرب علي معرفة نسع ع ععق املمارسع ع ععة (أي املمارسع ع ععة املتعلقة باإليديولوجيات ،الرمو ) اليت من خالهلا ميكن
إنتاج ص ع ع ع ععيغة فعل اخلطاب ومرجعيته ويكون ذلك متمركزا حول مقابالت خاص ع ع ع ععة بالفاعلني وتص ع ع ع ععوراهتم بعبارة أخرى
(وصععف املمارسععات) 13،كما أن إسععتعمال التقنيات ميثل خطرا كبريا ما مل حضععع للمراقبة االبسععتمولوجية اليت بدوهنا لن
يتحقق احلياد العلمي الذي يتغب به دعاة هذه الطريقة ومن األمثلة على ذلك ،احلوار الغري املباش ع ع ع ععر يف س ع ع ع عياق املقابلة
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البحثية الذي قد يسع ع ععمح للشع ع ععخص املسع ع ععتجوب أن يعرب عن نفسع ع ععه بكل حرية وبدون تدخل من طرف اعقق إال إذا
توقف عن الكالم فيسع ع ععاعده علي املواصع ع ععلة ،لكن ذلك يكون ياد مع إعادة صع ع ععياغة ما قاله املسع ع ععتجوب وباسع ع ععتيفاء
وذلك باقتاح بعض الكلمات عليه وبدون التعبري مبا أدىل به،14فامليدان يف سع ع ع ع ع ع ععياق هذا املعب يلعل دورا مهما ،فهو
قبل كل ش ععيء يعرب عن نقطة انطالق اإلش ععكالية :الفكرة اليت ميكن من خالهلا للس ععوس ععيولوجيا التفامهية معاجلة أحس عن
الفرض ععيات بعمق ،فامليدان ليد حلظة مبس ععطة للتحقيق مثل أي آلة ت خذ طابع األ اث الص ععورية وعليه اليتعلق األمر
مبعاكس ععة النظرية ووض عععها يف س ععياق أمربيقي ،بل قد ميكن ناو تلك القطيعة مبنح هذا األخري نص ععيبه الوظيفي وذلك
بتفس ع ع ع ععري الواقع  ...فال يتجس ع ع ع ععد هذا التص ع ع ع ععور يف س ع ع ع ععياق ت ملي للنظرية بقدر ما هي إش ع ع ع ععكالية حتقق ديناميكية بني
(املالحظات/احلدوس /املعطيات واألنساق التفسريية املتاحة.

15

فمن املالحظ أن هناك مجلة من العوائق االبس ع ععتمولوجية علي مس ع ععتوى البناء التقين ألداة البحث ،فلو أخدنا علي
سعبيل املثال االسعتبيان قد نقول أنه ليد هناك تسعجيل حمايد ألجوبة املبحوثني مهما كان السعياق يف حني جيل مراعاة
البناء النظري للدراسع ععة املنشع ععودة وما مدى انسع ععجامها مع البناء التسع ععلسع ععلي ألسع ععرلة االسع ععتبانة وقد بني بيار بورديو.p
 bourdieuيف مؤلفه’ :العمل والعمال في الجزائر’ كيف أن الس ع ع ع ع ع ع عؤال الذي يبدو بسع ع ع ع ع ع ععيطا للغاية كقولنا :هل
اشتغلتم اليوم ؟ قد تقابله أجوبة حتلف فيها الفالحون يف القبائل عن الفالحني يف جنوب اجلزائر ،فاعتقادنا ياد هذا
السؤال يفتض مسبقا توفر تعريف موضوعي للعمل ،لكن التعريف الذي نعتمده حنن هو وليد جمتمعاتنا الصناعية يؤكد
بيار بورديو ذلك بقوله :مبا أننا نس ع ععتطيع أن نطرح أي س ع عؤال على أي كان وأن أي كان مس ع ععتعد دائما تقريبا بوفادتنا
باإلجابة مهما كانت ص ععورهتا وحىت على أقل األس ععرلة الواقعية ،فان االس ععتبيان ويف غياب نظرية عامة يقوم عليها قد ال
يتساءل حول الداللة اخلاصة باألسرلة املطروحة ،فهو يعتقد بسهولة يف واقعيتها جملرد واقعية األجوبة اليت تعطي هلا .
ففي هذا الس ععياق تطرح االنعكاس ــية مش ععكلة املوض ععوعية يف العلوم اإلنس ععانية واالجتماعية -فهل س ععيجد الباحث
ميدان التجربة اليت كان يفكر فيها بانفراد لض ع ع ععمان هذه املوض ع ع ععوعية؟ فبهذا الس ع ع عؤال وهذه العبارة س ع ع ععيتم تعزيز املرجعية
املثالية  Source de l’ idéalisationيف حتديد امليدان وتعريفه ليتم ناو امليدان كمكان فيزيائي حمدد ،أم أن
هناك وحدة مش ع ععتكة تش ع ععمل الكل؟ إن االناه االنعكاس ع ععي  Réflexiveقد يؤول إىل إمهال هذا الفض ع ععاء الفيزيائي
ليرب موقعه كفض ع ع ع ع ع ع ععاء إنس ع ع ع ع ع ع ععاين مبين وفقا آلليات التعارف 16،فاملعاين اليت يتم إعادة توجيهها يف امليدان تبقى دقيقة،
فبمجرد الت كيد على األبعاد االجتماعية أو اإلنس ع ع ععانية س ع ع ععنجد أن البعد العلمي ال يبعد من طموحات األنثروبولوجيني
حنو العمععل العلمي ،فععالكععل واعي بتجربععة التحليععل والت ع ويععل املغععاير للمسع ع ع ع ع ع ع ععار الععذي يعععايشع ع ع ع ع ع ععونععه ،فععاالنفع عال الفردي
والفينومينولوجي يتطلل مشروع حتليل "سلوكي" مستمر ليغذي هذه االنعكاسية األنثروبولوجية.

17
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كما أن ش ع ع ع ععكل املعطيات والتقنيات املس ع ع ع ععتعملة يف هذا الس ع ع ع ععياق ليد كافيا للتمييز بني املقاربات الكمية والكيفية
اخلاص ع ع ععة مبعطيات هي يف حد ذاهتا تتص ع ع ععف بالدميومة مبا أهنا تقوم بعملية بناء لص ع ع ععريورات اإلنتاج املنتمي واملندم يف
العملية البحثية 18لي خذ بعني االعتبار (السع ع ع ع ع ع ععياق الذاث) والتاتبية األمربيقية (املالحظة/التجريل) واملمارس ع ع ع ع ع ع ععة (دليل
املقابلة ،االسع ع ععتمارة املشع ع ععفرة) وجمموعة البنود املسع ع ععتعملة /مثال :س ع ع عؤال متعدد االختيار ،في خذ هذا األخري عدة نقال
مهمة من أجل توجيه املؤشرات ليصححها فيما بعد وفقا لع"الرابطة" املضبوطة والوفية للظاهرة املشاهدة.

19

فهذا ال يكون إال إذا حددنا خص ع ع ع ععائص القطل التقين ،فالبحث العلمي يرتكز على منوذج رباعي لفهم املمارس ع ع ع ععة
العلمية وددها (de B.Herman)1974األقطاب :االبسع ع ع ععتمولوجي /النظري /املورفولوجي /التقين وهنا "القطل
التقين يضععع عالقة للبناء العلمي وعامل األحداث ،ففي نفد السععياق وعلى لسععان  coutyومن تصععوره حول املرجعية
الب اشع ععالرية حيث يؤكد على أن املعطيات امليدانية ليسع ععت هلا معب إال يف إطارها النظري -يقول":"Bachelardكل
آلية للمالحظة على غرار االس ع ع ع ععتمارة ودليل املقابلة ميثالن يف حد ذاهتما نظرية ،فاألداة البحثية تقنية هلا فاعلية يف بناء
املعطيات وذلك ال يتسب إال ضور األقطاب املتبقية.

20

*الحس المشترك:
يعرب احلد املشتك عند" "Aristotواملدرسيني عن القوة اليت ترتسم فيها صور اجلزيرات اعسوسة وتعردها إىل املوضوع
بعينه وفيه ميكن التطرق إىل عدة حمطات:
أخذ به املدرس ععيون حيث اختذوه قوة تعرب عن مركز احلواس ،يقول اجلرجاين :احلد املش ععتك هو القوة اليت ترتس ععم فيهاصور املرئيات...
أما عند أص ع ععحاب املدرس ع ععة االس ع ععكتلندية فرياد به" :الفهم المشـ ــترك" وهو جمموعة من اآلراء املش ع ععتكة وعليه قامتفلسفتهم الواقعية.
 يطلق يف االس ع ع ع ععتعمال احلديث على جمرد املش ع ع ع ععبوهات واآلراء املس ع ع ع ععلم ا،21فهذا املفهوم يثري الفارق الدقيق للمعباملقصود بعبارات مرادفة ل ع ع ع ع" :احلد اجليد" أو اإلشراقات املبسطة فعند""Kantكل احتفاظ لعفكار املباشرة للحكم،
خالصع ع ع ع ع ع ععة خلمسع ع ع ع ع ع ععة معاين إضع ع ع ع ع ع ععافة إىل معاين أخرى عامة ،فتتم باملطابقة املباشع ع ع ع ع ع ععر بتجاهل اإلدراك واليت يعرب عليها
باملصع ع ع ع ع ع ععطلحات ( communis sens Communلتعرب من جديد على ملكة ذهنية تسع ع ع ع ع ع ععمح باحلكم على
اخلاص ع ع ع ع ععية بكيفية مباش ع ع ع ع ععرة (آنية) وبدون اس ع ع ع ع ععتدعاء احلج العقالنية أو الرباهني واألدلة األمربيقية املتعلقة بكل ما هو
(ص ع ع ع ععحيح  /خط ) "22،"sensus-veriأما من املنظر الس ع ع ع ععوس ع ع ع ععيولوجي ،فهو يعين ذلك العلم الذي يفتض فهما"
ت ويليا للنشععال االجتماعي ،فالنشععال يعرب عن سععلوك إنسععاين (حص فعال خارجيا قد يعرب عن اإلمهال والتسععاند،فحني
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يتواصل الفاعلون مبعانيهم الذاتية وبنشال اجتماعي ليتم استحضار اآلخر مستهدفني بذلك تصويل املعاين اليت ختص
هؤالء الفاعلني.

23

 إن العلوم االجتماعية تتميز اليوم بافت قادها إىل إطار نظري عام باملعب احلقيقي من هنا يتصع ع ععف انطباعها بالوص ع ع عفية Descriptivismeفهي لرن كانت تعرب عن تكدس للدراس ع ع ع ع ع ع ععات اخلاص ع ع ع ع ع ع ععة واملفيدة أغلل األحيان حول أكثر
املواض ع ععيع تنوعا ،توحي أيض ع ععا بض ع ععياع هويتها وتداعيها على حنو يس ع ععتحيل تداركه ،حيث س ع ععيؤدي بنا هذا التص ع ععور إىل
الطرح التايل :إن إخفاق العلوم االجتماعية املعاصع ع ععرة هي حماولة اإلنشع ع ععاء إطار عام قابل ألن يضع ع ععمن هلا اهلوية ،حيث
جند الفرض عائد إىل ارتباطها بنظرية يف السلوك اإلنساين قابلة للجدل وبصورة ضيقة للعقالنية ،مما وكم عليها بتقدمي
تفسريات هشة للظاهرة االجتماعية.

24

فوذا كانت اخلطة العلمية تستوجل ضرورة القطع بني احلد املشتك ،فوهنا ال تفتض كذلك إدراكا أعمى لإلسقال
والقطيعة مع املعرفة العفوية ليطمع بذلك عامل االجتماع إىل ناو ذلك حني مينح نفس ع ع ع ع ع ععه الوس ع ع ع ع ع ععائل وذلك بفض ع ع ع ع ع ععل
معطيات إحصائية ملقارنات وتعميمات حىت ميتلك ثانية الشرول االجتماعية لإلمكانية ليمدها على هذا النحو ب ساس
ما ،فاإلسقال السوسيولوجي يساعد على إعادة ت ويل التجربة الدوكس ع ع ع ع ع ععية بوبعادها ،إهنا ال تؤدي إىل حتليل الدالالت
املعيشة كبقايا ال جوهرية وغري قابلة للتفسري فالدوكسا قد حصل تتميمها وتعديلها وإعادة ت ويلها ،إهنا بعيدة أن تكون
سوى عائق أمام املعرفة.

25

كما أن االبسعتمولوجيا التقليدية الت سعيسعية تسعري على إفتاض أن كل اإلسعهامات يف اخلطاب املعني ممكنة القياس
باملعيار النفسي -أي ميكن إخضاعها جملموعة من القواعد لتخربنا كيف ميكن املوافقة العقلية أو ماذا سيحسل املس لة
يف كل نقطة عندما تبدو العبارات متض ع ع ع ععاربة -وهذا ما جعل ''رورتي' يرفض هذا االفتاض ،ففي نظره جيل االعتاف
بع ن كعل فهم ال حمعال بع ن يعمعل (داخعل إطعار مفهومي) معني وميكن للبعاحعث التع ويلي أن يقعدم التحليعل والتفسع ع ع ع ع ع ععري
باس ع ععتغراقه يف ربية معينة للعامل ولكن ال ميكنه أن يص ع ععدر حكما "موض ع ععوعيا" من اخلارج إن جا التعبري مع اسع ع عتخدام
كلمات التبجيل الىت هي ليس ع ععت أكثر من التعبري عن االتفاق بني الباحثني مع اس ع ععتحض ع ععار املعايري الطبيعية26،كذلك
يتيح هذا الربنام مبا ينش ع ع ع ع ععره من يزا وص ع ع ع ع ععالت بني العقالنية األداتية من جهة والعقالنية املعرفية واألخالقية من جهة
أخرى وذلك بتجنل االنتقائية الس ع ع ععاذجة اليت ترى أن اإلنس ع ع ععان الس ع ع ععوس ع ع ععيولوجي  Homosociologicusحتار
وسععائله عقالنيا وينصععاع إىل غايته وقيمه ومعتقداته حتت وط ة القوى الكامنة،ذلك بونشععاء القطيعة اليت مل تعد موجودة
يف أيامنا ما بني معطيات عمياء بسع ع ع ع ع ع ععبل افتقادها املفاهيم ،هي معطيات علم االجتماع ومفاهيم جوفاء -مفاهيم
الفلسفة اليت تدعي "حتليلية".

27
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*معادلة الكم والكيف:
تنقسع ع ع ع ععم مناه البحث يف علم االجتماع إىل نوعني رئيسع ع ع ع ععيني :كمية وكيفية وتسع ع ع ع ععتخدم املناه الكيفية يف إنتاج
بيانات عددية أو إحص ععائية ،فعادة ما تس ععتخدم هذه املناه الكمية يف علم االجتماع ويف البحوث املتص ععلة بالعالقات
االجتماعية مثل العالقات بني الطبقة االجتماعية واحلراك االجتماعي ،كما تسع ع ع ع ع ع ععتخدم يف إنتاج بيانات حول اخلربات
واملعاين الشع ععخصع ععية للفاعلني االجتماعيني وتعتمد هذه املناه يف العادة على لغة الفاعل االجتماعي أو على مالحظة
سععلوك الفاعل 28،ففي حني جيد عدد كبري من الباحثني االجتماعيني نفسععهم معنيني مبسع لة التكميم ملا ميكن أن تقدمه
من فوائد كبرية على مس ع ع ععتوى العلم ومس ع ع ععتوى فهم الواقع ،حيث يالحظ أن املش ع ع ععكالت املنهجية اليت تعتض إمكانية
اس ععتخدام النماذج الرياض ععية ما الت كبرية وواس عععة ،وحتول دون جذب الباحثني إىل هذا اجملال من جماالت العلم وعلى
غرار هذا التص ع ععور جند تص ع ععور الباحث " J-P-Des l auriesالذي يؤكد أن البحث الكيفي ليد ثا "رياض ع ععياث"
بقدر ما هو مكثف يلقي اهتماما خص ع ععوص ع ععا يف تلك احلاالت اخلاص ع ععة بالعينات اعص ع ععورة "الض ع ععيقة" ولكن يدرس ع ععها
بعمق "...وه ععذا يعين أن املنه الكيفي ت ع ويلي "" Herméneutiqueأي يبح ععث عن مع ععاين وغ ععاي ععات الفع ععل
اإلنس ع ععاين والظواهر االجتماعية ،فهو يهتم قليال بالروابط الس ع ععببية يف حني األفض ع ععلية تكون للقيم ،املقاص ع ععد ،الغايات،
املعتقدات وااليدولوجيا، 29فال مناص من أن الباحث السععوسععيولوجي يف مقارباته السععوسععيولوجية يعتع ع ع ع ع ع ع ع عريه ذلك الحذر
االبسـ ـ ـ ــتمولوجي يف تناوله املناه اإلحص ع ع ع ع ععائية ليؤكد على ذلك  Ribotقائال »:وهم هو االعتقاد ب ن اس ع ع ع ع ععتعمال
الوس ععائل الرياض ععية يؤدي بنا إىل يقينرياض ععي" ويض ععيف جانييه قائال" إن األرقام هي اليت عطلت وأض عاعت منه الروائز
"ويبدي  Binetبينيه نفد التصور بقوله" ال توصل اإلحصاءات إىل الزهيد...
هذا كان سععببا يف تطور رأيه فلو تتبعنا ذلك خطوة خطوة يف مؤلفاته ابتداء من سععنة 1905م نلتمد ما جاء على
لسانه ":إن القيمة الوسطية ثل القيمة األثبت أو القيمة املثالية "...وهذا ما قاله بلهجة جديرة عنع ع ع ع ع"كيتلي الذي نقل
عنه بعض األفكار عن التو يعات املتماثلة 30،فاالناه الكيفي يسع ععتمد ثراءه من عدد كبري من املدارس الفكرية الراسع ععخة
تلك املوجودة خارج نطاق مظلة االناه الت ويلي ،فمن بني هذه املدارس الفكرية والتوجهات :الفلس ع ع ع ععفة الوض ع ع ع عععية ،ما
بعد الوضععية ،الت ويلية الظواهراتية ،االثنوميتودولوجيا ووجهات النظرية النسعوية ،ما بعد احلداثة وما بعد البنيوية وما بعد
الكولونيالية واملدرسة النقدية ،فهو يتميز بطائفة خمتلفة من وجهات النظر االبستمولوجية ليعاجل مسائل طرحت من قبل
ومنها ما مل يطرح بعد.

31

فعلى س ع ععبيل املثال لو طرحنا ذلك اجلدل القائم بني املاركس ع ععية واعللني النفس ع ععائيني أو بني هؤالء واألنثروبولوجيني،
س ع ع ع ععنجده يعكد اس ع ع ع ععتحالة توحيد الس ع ع ع ععببيتني :النفس ع ع ع ععية واالجتماعية يف ذات البناء النظري مما يؤدي إىل أن التحليل
النفسععي قد يضععع السععببية األخرية يف النفسععي ليصععبح االجتماعي احلضععاري عندئذ وسععائلية حمضععة يف حني مل يس عتطع
االثنع ع ع ع ع ع ع ع ععولوجي وعامل االجتماع منذ ذاك اعتبار النفس ععانية جمرد وس ععائلية ،ذلك ألهنما كانا يريان الس ععببية يف االجتماعي
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احلض ع ع ع ع ع ع ععاري ،فمعا يرب الواحعد وكع نعه "من العداخعل" كعان يرب اآلخر وكع نعه "من اخلعارج" إمنعا عنعدمعا يتغري املنظور يبعدوا
الداخل واخلارج منعكسع ع ع ع ع ع ععني 32،هكذا يتجاهل الكمي عندئذ ب ن كل حتليل للواقع مهما كانت طبيعته هو اجتماعي
وتارحي وأن النمذجات سواء كانت رياضية أم ال ،هي غري ذاتية منذ اللحظة اليت ختضع فيها إىل شرول منطق التطابق
بني اخلطاب حول املوض ععوع واملوض ععوع ذاته ونقل النتائ إىل حقل ذي طابع جدايل ،بينما يتغافل أدعياء النقد الكيفي
أنه إذا كان صحيحا أن كل معرفة هي اجتماعية وتارحية ،فهذا ال يفيد أهنا تكون ذاتية أو أن الربية الذاتية للعلوم حىت
اإلنسع ع ع ععانية منها هي كذلك ومهية مثلما هي الربية املوضع ع ع ععوعية33كما يتيح البحث الكيفي كما توضع ع ع ععح لنا سع ع ع ععجالت
بيانات املقابالت مع مجاعات املناقشة املركزة فيتيح احلصول على التوصيفات املفصلة والغزيرة للحياة االجتماعية مقارنة
بالبيانات اليت توفرها املسع ع ع ععوح الكمية واليت تقبل التعميم إال أهنا كثريا ما تكون بيانات مسع ع ع ععطحة ،فاالبسع ع ع ععتمولوجيا ال
تقتصع ع ع ع ع ععر على معاجلة الفروض املتعلقة بطبيعة املعرفة وطبيعة املعارف فقط بل تعاجل إىل جانل تلك الفروض املتصع ع ع ع ع ععلة
بالعالقة بني العارف وما ميكن معرفته أو بصع ععيغة أخرى العالقة بني الباحث وموضع ععوع البحث،34هنا يسع ععتوقفنا ما جاء
به"" miles et Habermanفيدافع بالتسععاوي عن أطروحة التسععاند امل ع ع ع ع ع ع ع ععنهجي بني الكم والكيف حيث مناه
الوض ع ع ع عععية اجلديدة وروادها وبذون يف البداية مقاربة كيفية ص ع ع ع ععرفة وبعدها يفتض ع ع ع ععون وثا ت ويلية واألحدث من ذلك
يؤكدان على ص عععوبة إجياد منه متموض ععع بفعالية ،خاص ععة حنو االبس ععتمولوجيا "الكيفية" ،أين ميكننا توظيف مقاربات
فينومينولوجية لتعزيز املقابالت املوجهة ،فعدد متص ع ععاعد من االثنوجرافيني قد يس ع ععمح بتعزيز إطارات مفاهيمية مدروس ع ععة
مسبقا.

35

هعذا سع ع ع ع ع ع ععيفتح اجلعدل من جعديعد أمعام التفس ع ع ع ع ع ع عريات املشع ع ع ع ع ع ععرعنعة  nomothétiqueوأنص ع ع ع ع ع ع ععار التفس ع ع ع ع ع ع عريات
التص ع ع ع ع ععويرية idéographiqueبني املدافعني عن املنه الكمي واملدافعني عن املنه الكيفي ،فمن منطلق ص ع ع ع ع ععحة
اإلحصععاء يف علم االجتماع ميكن القول حىت عندما تكون حتليل املتغريات املتعددة ممكنة ،فهل حتليل املتغريات الكامنة
تس ع ع ع ععاعدنا على فهم النظم الكاملة؟ إن دم األس ع ع ع ععباب يف نظام ما قد حفي والدة الظواهر وحدودها وبناها ألنه ميثل
جمموعة أجزاء العالقة السع ع ع ععببية النوعية ()00وباملقابل سع ع ع ععنصع ع ع ععطدم مبسع ع ع ععتوى آخر للوضع ع ع عععيات االبسع ع ع ععتمولوجية واملناه
االجتماعية بعبارة التعددية اليت ختص الدالالت اليت يفر ها الواقع ،فنجد مثال تباعد على مستوى الفعل وعلى العكد
من ذلك فيما حص االناه الوض ع ع ع ع ع عععي وملوض ع ع ع ع ع ععوعاث عند  Durkheimيتحقق ذلك من خالل تش ع ع ع ع ع ععييره لعفعال
والذاتانية الفيربية اليت من خالهلا تقتب السععوسععيولوجيا من فهم الدوافع اإلنسععانية ،لتسععقط فج ة يف تناقض بني املنه
الكمي اخلاص باملقاربة الدوركاميية والطرق الكيفية املتحيزة ملقاربة فيبر36ويف هذا اإلطار جند حماوالت "ستيوارت دود"
" Dodd.Sالذي شيد لنا نظرية لعبعاد ال ع ع ع ع ع ع ععمجتمعية ليضبط بعد ذلك املواقف اجملتمعية يف حدود صياغة رياضية،
ففي نظره تكمم الظواهر يف إطار معادلة كمية ويف لغة رياضية حددها على شكل ع ع ع ع ع ع رمو ثل املوقف االجتماعي وفقا
ل ع ع ع عل ع ع ع عم ع ع ع ععع ع ع ععادلع ع ع ععة ال ع ع ع عتع ع ع ععال ع ع ع عيع ع ع ععة :إن كع ع ع ععل مع ع ع ععوقع ع ع ععف جم ع ع ع عت ع ع ع عم ع ع ع ععع ع ع ععي »  « social-situationيع ع ع ععتض ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عمع ع ع ععن
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الزمان" "Tواملكان""Lوالناس""Pواخلص ععائص""Iوإذا ما جزءنا هذه املعادلة عن ص ععورهتا اللغوية س ععيعرب عنها رياض ععيا:
 37،S=P ;I :T :Lفاإلفرال يف الوض ع ع ععوح على ص ع ع عععيد الكم يعادل اما اإلفرال يف التعجل على ص ع ع عععيد الكيف،
فغععالبععا مععا يكون الوضع ع ع ع ع ع ععوح العععددي انتفععاضع ع ع ع ع ع ع ععة يف األرقععام ،مثلمععا يكون العجععل "ثورة يف التفععاص ع ع ع ع ع ع عيععل كمععا يقول
بودلير" : "Baudelaireميكننععا أن نرى يف ذلععك إحععدى العالمععات األكثر تععدليال على العقععل الغري علمي يف نفد
الوقت الذي يكون يف هذا العقل مزاعم غلط وادعاءات بش ع ع ع ن املوضع ع ععوعية العلمية وبتايل إن أحد املسع ع ععتلزمات األولية
للعقل الع لمي هو أن الوض ع ععوح املعياري جيل أن يس ع ععتند باس ع ععتمرار إىل املنه املعياري وجيل بالطبع أن ي خذ باالعتبار
شرول استدامة هذا املوضوع املعياري.

38

فكان جريا م أن يسععتعريوا مبناه العلوم الطبيعية والفيزيقية لتطبيقها يف دراسععة الظواهر النفسععية كالتفكري /التخيل
/التصع ععور /التذكر /التعلم /اإلدراك/اإلحسع ععاس /االنتباه  /االسع ععتدالل مث الشع عععور ولكن رغم أمهية املنه الكمي تعلمنا
ب ننا ال ينبغي أن نؤمن بع"عبادة األرقام" ،فبعض املقاييد قد تكون مضللة وغري معربة عن الواقع ومن ذلك أن املتوسط
احلسع ع ع ع ععايب يعرب عن قيمة عددية ورقمية ،كما قد يعرب عن املسع ع ع ع ععتوى العام للجماعة ولكنه يت ثر بالقيم املتطرفة يف تو يع
الدرجات -سواء أكان هذا التطرف سالبا أو موجبا.

39

كما أن الطرق الكيفية الكالس ع ع ع ع ععيكية مل ت خذ بعني االعتبار وجبدية البنية التدرجيية للمعطيات اخلاص ع ع ع ع ععة بالنموذج
االرتدادي املتعدد ملتوسع ععط أو ما يسع ععمى بقيمة للمربع االعتيادي"moindrescarrés ordinaires "MCO
ففي هذا النوع من املعطيات نلتمد مقاربتني ،األوىل ت خذ منحى متنا ل للمعطيات والثانية متزايدة وتدرجيية ت مل من
هذا النموذج أن يثري املالحظة ففي املس ع ععتوى األول نلتمد ص ع عععوبة إس ع ععقال املعطيات كم ناهلها للفرض ع ععية البحث
واسع ع ع ع ععتقالليتها عنها أين يدخلع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع "معامل االختالف" بني ما نسع ع ع ع ععده املالحظة يف نفد املسع ع ع ع ععتوى والبناء التدرجي
للمعطيات ،فوفقا هلذه الشععرول جند التقع ع ع ع ع ع ع ععديرات اخلاصععة باالحندارات " "des pentesاخلاصععة باملتوسععطات أي أن
األخطاء النوعية غري مقدرة "مهملة".

40

فمععادام العلم يتمحور حول القيععاس الكمي الععدقيق فالبععد من حمععاولععة تكميم الظواهر االجتمععاعيععة والتحكم فيهععا
واختبارها ،فيمكن على س ع ع ع ع ع ععبيل املثال قياس االرتبال القائم يف ظاهرة االنتحار بوقائع اجتماعية معينة وتباين معدالت
االنتحار باختالف اجلماعات الدينية والنوعية والعمرية كما يذهل فالسع ع ععفة العلم إىل القول ب ن الدقة الكمية تزيد من
قوة االسععتدالل االسععتقرائي ،إال أنه يف الواقع االعتماد علي النتائ اإلحصععائية جيعلننا نتجاهل الكثري من املتغريات ،بل
يعس ععر أحيانا تطويق املتغريات ذات املؤش عرات الكمية يف حد ذاهتا ،كم أن املس ععائلة ت خذ بعدا متعدد التخص عص ععات
وخري مثعال علي ذلعك وبعاسع ع ع ع ع ع ععتععادهتعا لنفد موضع ع ع ع ع ع ععوع دراس ع ع ع ع ع ع ععة دوركهايم حول االنتحعار اهتمعت دومينيك ميرلييه
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 DominiqueMerlliéب كثر حتديد كمي حص بعض الوفيات كمحصععلة جلملة من العمليات املعقدة علي أهنا
انتحارا.
يعاين الس ع ع ع ععوس ع ع ع ععيولوجي هكذا أن نس ع ع ع ععبة االنتحار املس ع ع ع ععجلة فيجد أنه ال ميكن أن تقبل النقامت مادام األمر يتعلق
مبالحظة املمارس ع ععة االجتماعية املختلفة ،فحىت تص ع ععنف وفاة على أهنا انتحار جيل أن يكون هناك إمجاع مس ع ععبق حص
املمارسة املهنية لعطباء ورجال األمن حول الفعل املرتكل :يتشبث الطبيل مسبقا بالبعد املرضي الذي يسمح بتفسري
الفعل ،بينما رجل األمن يسععتند إىل املقوالت القانونية ويف هذا السععياق يتم توظيف مؤشعرات خمتلفة فمؤشععر سععن امليت
هو أيض ععا معيار حاس ععم ،فوفاة ش ععخص كبري يف الس ععن إثر تناول أدوية س ععيعزي بش ععكل كبري إيل إمهال وس ععيص ععنف بني
الوفيععات الطبيعيععة يف حني من اعتمععل أن نفد الفععل املرتكععل من طرف مراهق سع ع ع ع ع ع ععيعترب فعععل متعمععد ،بعبععارة أخري
فنسعل االنتحار بعيدا عن كوهنا ظاهرة موضعوعية يتوقف اإلحصعائي عند معاينتها يف سعياق مغاير يتعلق مبماثلة لعملية
التصنيف العادي.

41

جدول رقم ( )1مقارنة بني مسات األسلوب الكيفي والكمي
مسات األسلوب الكيفي

مسات األسلوب الكمي

 -1الت كيد على الطابع الكيفي

 -1التع ع كي ععد على الط ععابع الكمي

للمتغريات اليت تكون مشع ع ع ع ع ع ععكلععة

للمتغريات اليت تكون مشع ع ع ع ع ع ععكل ع ع ععة

البحعث ذلعك مبقعارنتهعا مبجموعععة

البحث

الظواهر واليت تفتض على حنو
قيمي
 -2تركيل عناص ع ع ع ع ع ععر موض ع ع ع ع ع ععوع

 -2االهتمام وحماولة حتليل عناصععر

البحث

مشكل البحث

-3االهتم ع ع ععام ب ع ع ععالبع ع ع ععد الزم ع ع ععاين

-3االهتمام بالبع ععد املكاين والزماين

لعناصر موضوع البحث

للعناص ع ع ع ععر اليت توجد داخلمجموعة
الظواهر موضع ع ع ع ع ع ععوع البحع ععث "مبعب
وض ع ع ع ع ععع كل عنص ع ع ع ع ععر من عناص ع ع ع ع ععره
املكونة للمجموعة يف إطاره املكاين
والزماين
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 -4يبحث يف إنسانية العالقات

 -4نسع ع ع ع ععيد العالقات االجتماعية

والقوانني االجتم عاعي ععة اليت حت ععدد

وحتويلهععا إىل مسع ع ع ع ع ع ع ععائععل مععاديععة"...

التحول من جمموعععة الظواهر إىل

والبحععث عن القوانني الطبيعيععة اليت

جمموعة أخرى

حتكم مشكلة البحث

 -5االهتمععام بتععاريخ الظواهر أو

 -5إغع عف ع ع ععال ت ع ع ععاري ععخ م ععوض ع ع ع ع ع ع ع ععوع

عن ععاصع ع ع ع ع ع ععر البح ععث أي إمك ععاني ععة

البحععث،أي إمكععانيععة قلععل وعكد

عكد التسععلسععل والتغري التارحي

التسععلسععل التارحي لعناصععر موضععوع

لعناصر موضوع البحث

البحث

 -6إمكععانيععة إصع ع ع ع ع ع ع ععدار أحكععام

-6ننل إصدار أحكام قيمية

قيمية
 -7التكيز على القوى اليت حتدد

 -7التكيز على جمموع ع ععة الظواهر

عناصر البحث

موضوع البحث

 -8املم ععاثل ععة والتحقق األمربيقي

 -8ال ع عت ع عح ع عق ع عيع ععق اإلحص ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععائع ععي

كطريق ع ع ععة منوذجي ع ع ععة للتحقق من

والب ع ععارام ع ععامتي...كنموذج للتحقق

صدق املعرفة

لصدق املعرفة

 -9األخذ بسع ع ع ع ع ع ععياس ع ع ع ع ع ع ععة تعميق

 -9ختطيط مصععادر جمموعة ظواهر

املتناقض ع ع ع ع ععات اخلاص ع ع ع ع ععة بالظواهر

البحث وحماولة وض ع ع ع ع ععع س ع ع ع ع ععياس ع ع ع ع ععة

موضوع البحث

للتقليل من املتناقضات الواقعة بينها
"التحكم والضبط التجرييب"

 -10التع كيععد من على منهجيععة

-10ا لت كيد على منهجية الوقائع

التغيري و إحداث الثورات

اليت أمكن مجعها

 -11يز موضع ع ع ع ع ع ععوع البح ع ع ععث

 -11يز موض ع ععوع البحث بالدوام

بالتغيري

واالستمرارية

*الفردانية وتنطرف النزعة السلوكية:
إن أي تيار س ععوس ععيولوجي يس عععى يف ض ععوء مقوالت عامل االجتماع إىل تفس ععري العامل الداخلي للفرد أو إىل التفس ععري
الظواهر السععيكولوجية ،فريى على سععبيل املثال أن عقدة أوديب أو عقدة األخطاء هي ليسععت من املقوالت األسععاسععية
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يف التحليل النفسي وإمنا هي نتاج سيكولوجية لظروف اجتماعية وحضارية42وعليه فون دراسة العالقة املنطقية بني الفرد
واجلماعة أو بني علم النفد وعلم االجتماع البد أن تقودنا للولوج يف حقل النظريات الفردية واجلماعية اليت تؤكد على
أمهية الفرد للجماعة أو كالمها يف آن واحد ،فالنظريات الفردية اليت يعتمدها بعض علماء االجتماع كهربرت ســبنسـ ـر
وروبرت مكايفر تعتقد ب ن الفرد أس ع ع ع ع ع ع ععاس اجلماعة ولوال وجوده ملا تكونت اجلماعة ،هذا فضع ع ع ع ع ع ععال على أن قرارات /
أحكعام /سع ع ع ع ع ع ععلوك /قيم اجلمعاععة قعد تعرب هي األخرى عن قيم األفراد43،فلقعد ععاجل "مولر" فيمعا حص ذلعك االعتقعاد
بالنفد البشرية وبصورهتا الطيفية ،فعندما كان البشر يريدون التعبري عن الفرق بني اجلسد وبني هذا الشيء اآلخر الذي
كانوا يسععتشعععرونه يف دواخلهم والذي حتلف عن السععجد جاءت على ألسععنتهم كلمة" النفد" مبا هو كيان غري مادي
ومتصل باحلياة مث كانت كلمة" النفد" لتعرب عن مبدأ احلياة وعن الروح والفكر واألنا.

44

وقبل كل شععيء ال يوجد جمتمع إال بني األحياء ،فالظواهر االجتماعية تعرب عن احلياة فعلم االجتماع ما هو إال جزء
من البيولوجيا مثل علم النفد ،فهي مثل علم النفد اإلنسع ع ع ع ع ععاين فكالمها جزء من اآلخر البيولوجي أي األنثروبولوجيا:
كلية العلوم اليت تعرب عن اإلنس ع ع ع ع ع ع ععان كونه كائنا""êtreحي واعي واجتماعي45،فعلم النفد يسع ع ع ع ع ع ععتمد ركائزه من علم
االجتماع وخري دليل ما ذهل إليه لييف  .فيجوتســكيVygotskyحول تداعيات "علم النفد املاركسععي" :إن أي
تطبيق ألي تص ععورات فلس ععفية عامة تعرب عن حاالت نفس ععية خاص ععة وهم بل خطر -وهم ألننا لن نكون على أحس ععن
موقف مثلما هو عليه االناه "البياين املنطوق الس ععكوالس ععيت ومن جهة أخرى خطر كم أننا نفتض أطروحة ماركس ععية
عامة ملواضععيع خاصععة قيقة جمسععدة على الواقع ،فنقوم مبؤس عسععتها على شععكل مذهل""Dogmesو"مبدأ األولوية"
لبحث نقدي متحرر

46

كما لقد افتض "سـ ــيجموند فرويد"جها نفس ع ععي ممتد يف املكان ومهي بطريقة خاص ع ععة فقط وحتت ظروف معينة،
فلقد س ععاعدها هذا الفرض على إنش ععاء علم النفد على أس ععد ش ععبيهة باألس ععد اليت أنش ععئ عليها أي علم آخر كعلم
الطبيعة مثال :حيث املشكلة الشبيهة باملشكلة يف العلوم األخرى فمن صفات (أي كيفيات) الشيء الذي نبحث عنه
وهي الصععفات اليت تؤثر مباشععرة يف حواسععنا أين جيل علينا أن نكتشععف شععيرا يكون أكثر اسععتقالال من قدرات اإلدراك
اخلاصع ععة اليت يف هذه احلواس47،فالناس بوجه عام ال ميكن أن يعتمدوا يف تفكريهم على نسع ععق واحد ،فكل واحد منهم
جيل أن يكون تفكريه مت ثرا ببعض العوامل الالش ع ع ع ع ع عععورية كاملعتقدات والقيم اليت نشع ع ع ع ع ع ع عليها يف بيرته اعلية والعاطفية
املسيطرة عليه واملصلحة اليت يسعى حنوها وسعة املعرفة اليت ميلكها والتجارب املنسية اليت مرت يف حياته.

48

كما تعد دراسة زيمرمان"" Zimmermanعلى ممارسات استخدام الدور من أهم الدراسات اليت أجريت على
العاملني يف مكاتل خدمات املواطنني بع و  .م  .أ ،كما مت استخدامه يف دراسة اعاكم واجلرمية،49أما دور كهايم يرى
أن علم االجتماع ليد تكملة لعلم النفد بل هو علم قائم بذاته وذلك ألنه يدرس طائفة من الظواهر ،فالعلم الذي
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يتطفل على علم آخر في خذ عنه موض ع ع ع ع ع ععوع ثه وطريقته ،فليد جديرا ب ن يس ع ع ع ع ع ععمى علما وإمنا وجل ب ن يوحد علم
االجتماع ألن هناك طائفة من الظواهر االجتماعية اليت ال شك يف أهنا ختتلف كل االختالف عن الظواهر النفسية اليت
ر بش عععور األفراد حيث يقوم علم النفد بدراس ععتها50،فعلى س ععبيل املثال يفتض إمكانية فهم املش ععكالت االجتماعية
بسهولة ويسر يف ضوء أفعا ل األفراد الشواذ الذين ليد لديهم القدرة على التوافق االجتماعي ،فلقد وضعت فكرة سوء
التوافق السيكولوجية هذه يف االعتبار إال أننا ال نستطيع أن نفتض بسهولة أن العوامل السيكولوجية ال تعرب يف األخري
عن عوامل أولية دائما يف حتديد املش ع ععكالت االجتماعية ومن الناحية املثالية ،فوننا ن مل يف مزج الفهم الس ع ععوسع ع عيولوجي
بالفهم السيكولوجي عند دراسة املشكالت االجتماعية ومن مت فتفسري اجملتمع يتشكل من خالل عمليات االستبطان
العذاث واملالحظعة كمعا يؤكعد هعذا على اعتوى االجتمعاعي لعمليعة التفعاععل واحلعالعة اليت تس ع ع ع ع ع ع عنعد عا األبنيعة االجتمعاعيعة
ا خلععاص ع ع ع ع ع ع ععة بععالعلميععات االجتمععاعيععة والطريقععة الكيفيععة اليت ينظم ععا التفععاعععل االجتمععاعي51ويف هععذا اإلطععار يتس ع ع ع ع ع ع ععاءل
"دوركايم" :ما هي العناصععر األولية اليت تدخل يف تركيبة النظم االجتماعية ؟ وما األسععباب اليت أدت لوجودها؟ فهكذا
ينتهي األمر إىل تقرير القععاعععدة التععاليععة :جيععل البحععث عن الس ع ع ع ع ع ع عبععل يف وجود أحععد الظواهر االجتمععاعيععة وبني الظواهر
االجتماعية السابقة هلا وليد بني احلاالت النفسية اليت ر بشعور الفرد.

52

ففي نفد س ععياق املعب Iran-nejadيدقق يف طبيعة وماهية اخلاص ععة بالص ععريورات االس ععتبطانية والبينية املس ععرولة
عن تطور املعرفة والت هيل املا وراء معريف للتسع ع ع ع ععيري فيقتح تصع ع ع ع ععورا بنائيا لكال السع ع ع ع ععياقات السع ع ع ع ععابقة الذكر :فالوضع ع ع ع عععية
االستخراجية تفتض إعادة بناء املعارف الضمنية أو الكامنة اخلاصة بالذات ،أما االستبطان يتطلل ضبط لفرة الذات
العارفة.

53

فالسعيكولوجيا التحليلية تقتضعي إمكانية معرفة اإلنسعان لنفسعه كبنية قبل أن يعرف نفسعه كشعخص معني وأن يدرك
بنية النفد اإلنسععانية من دون أن يالحظ النفوس املشععخصععة54،لذلك تعاجل الوقائع السععيكولوجية بوصععفها أشععياء وند
هذه الشيرية أمعن صورها يف السلوكية الواتسونية ،فموضوع علم النفد هو سلوك خارجي ومادي أما النزعة اإلنسانية
فت س ع ععلم ب ن الوقائع الس ع ععيكولوجية يف حاالت ش ع عععورية أو نارب حية أو تعبريات نقرا فيها التجارب احلية اليت يعيش ع ععها
اآلخر ،إضافة إيل نفي النزعة اإلنسانية ملبدأ الكل سابق على األجزاء ،فال ميكن إعادة بناءه ابتداء من أجزائه ،فبكيفية
مصطنعة ميكن عزل هذا األخري عن العالقات الكائن احلي بالبيرة.

55

كما أن ما تقدمه العلوم االجتماعية من أوصع ععاف للعالقات اإلنسع ععانية مسع ععتخدمة عبارات األض ع عواء واملؤس ع عسع ععات
والنظم والبين والوظيفة يف حماولتها تكميم هذه العالقات وإخضع ع ععاعها للقوانني اإلحصع ع ععائية ،ال تقدم يف احلقيقة صع ع ععورة
للعالقات الكيفية ذات الروابط النفسية اخلاصة ،حيث تكون األوصاف مالئمة لعقد صفقات أكثر سطحية أو لتنفيذ
إجراءات قانونية ،لكنها تفشل يف فهم العالقات العميقة.

56
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خاتمة:
ترتبط مناه البحث يف ميادين العلوم االجتماعية بطبيعة العلم الس ع ع ع ع ععائد يف كل حقبة تارحية ،حيث يس ع ع ع ع ععود اناه
يس ع ع ع ع ععيطر دون اآلخر ،حتت عم العلمية واملوض ع ع ع ع ععوعية ،إال أن العديد من تلك املناه تتمايز كم البعد املعريف الذي
يبحث العلم فيه وترتل وأن حضع ع ع ععت مناه البحث ذات التوجه العلمي الكمي بالعلمية والوضع ع ع ععوح دون س ع ع ع عواها من
منععاه البحععث يف العلوم األخرى ولقععد أدت التطورات املعرفيععة والعلميععة والبحثيععة إيل تغيري العععديععد من تلعك املفععاهيم،
حيث س ععادت اناهات حديثة النشء داخل تلك القس ععمة الثنائية ،مما أدى إىل تعدد الربية البحثية واختالف األدوات
يف جماالت البحث املختلفة يف شعيت مناحي املعرفة اإلنسعانية وإذا ما ت ملنا يف سعياق الدراسعات السعوسعيولوجية ،سعنجد
أن ع لم االجتماع له مكانة ابسععتمولوجية يف إطار دراسععة السععلوكيات كميا وكيفيا من حيث تبنيه لتصععورات وأطر نظرية
ومنطق منهجي مغاير اما عما هو عليه يف س ع ع ععائر التخص ع ع عص ع ع ععات ،فالباحث الس ع ع ععوس ع ع ععيولوجي يوظف أدوات البحث
كاملالحظة واملقابلة ،مراعيا بذلك البناء املوضععوعي لعطر النظرية وما يقبلها من ضععبط منهجي يف إطار ثي متكامل
ولكنه أحيانا ال يراعي الس ع ع ع ع ععياق األداث والس ع ع ع ع ععيكومتي اخلاص ذا اهليكل املنهجي مع نكرانه للثنائية وهذا قد يكون
منعرجا حامسا ،جيعلنا نعيد النظر يف الس ععلوك البش ععري وفقا ملفارقات ابس ععتمولوجية ورهانات س ععيكولوجية ومنطق جديد
للكش ع ع ععف العلمي ،جيس ع ع ععد لنا مش ع ع ععروعا معرفيا تندم فيه الذات الفاعلة بالذات الباحثة والبين االجتماعية باملواض ع ع ععيع
الس ع ععوس ع ععيولوجية احلس ع ععاس ع ععة يف إطار ما يس ع ععمي البناء االجتماعي للواقع س ع ع عواء كان هذا الواقع موض ع ععوعي يويل اعتبارا
للتوجهات الكمية أو ذاث له ميول حنو الت ويل وفهم معاين احلياة اليومية.
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أثر اإلبدال الصرفي في تحقيق التماثل في قراءة القرآن الكريم
The effect of morphological substitution in achieving the
symmetry in reading the Holy Quran
أ-حممد بوخلطول( ،جامعة حممد الصديق بن وىي – جيجل ،اجلزائر)
ملخص:
اإلب ععدال ظاه ععرة لغويةذ تت ععقاطع فيها الدراس ععات الصوتي ععة وحىت الصرفي ععة مع ال ععدراس ععات الق ع ع ععرآنية ،وهي ظ ع ععاهرة ت َع ْعرض

لبعض أص ع ع ع عوات الع ع ع ع عربية دون أخرى ،تقع ع ع ععوم على إحالل صوت حمل صوت آخر مع اإلبع ع ع ععقاء على سائر أصوات الكلمة
األخرى ،فهي ذا املعب ظاه ع ععرة صوتي ع ععةذ ألن فيها إقامة صوت مق ع ععام صوت آخر ،وهي ظاه ع ععرة صرفيةذ ألن اإلب ع ععدال إمنا
يكون على مستعوى الكعلمة املف ع ععردة واليت هي مععوض ععوع علعم الصرف ،بيع ععد أن الغ ععرض منع ععها يف كعال العلمني يبقى واحع ععدا،
وهو إرادة اخلععفة وا لت عجع ع ععاند الصع ع ع ععوتع ععي ،وهع ععذه النقععطة هي مدار اهتمام هذا البععحث وحمع ععوره ،من خالل الوقوف على أثر
اإلبدال الصريف ودوره يف حتقيق التماثل الصوث يف قراءة القرآن الكرمي ،والقائم أساسا على ثنائية الت ثري والت ثر.
الكلمات المفتاحية :اإلبدال الصريف ،املماثلة الصوتية ،املخالفة الصوتية ،الت ثري والت ثر ،القرآن الكرمي.
Abstract:
This is a vocal phenomenon; because it is the establishment of a voice
that is the voice of another voice. It is a sound phenomenon, It is a
morphological phenomenon; because substitution is only at the level of the
single word, which is the subject of the science of exchange, but its purpose
in both sciences remains one, which is the will of lightness and homogeneity.
By focusing on the effect of morphological substitution and its role in
achieving the vocal symmetry in reading the Holy Quran, based mainly on
the dual impact and impact.
Keywords: morphological substitution, phonetic similarity, Violation
phonetic, influence and impact, the Quran.
تقديم:
اإلبدال واإلعالل مصطلحان صرفيان ،يدل كل واحد منهما على تغري تتعرض له الوحدة الصرفية يف اللغة أال وهي
الكلمة ،وهذا التغري يتطلبه الس ع ع ع ع ععياق يف كالم العرب ،يث حض ع ع ع ع ععع للقواعد الص ع ع ع ع ععوتية أو الظواهر املوقعية ،ولعل من بني
املس ع ع ععائل اليت ْحتدث تغيريا على مس ع ع ععتوى الكلمة املفردة :مس ع ع ع لة الت ثري والت ثر ،نتيجة لتقارب أص ع ع عوات الكلمة أو اثلها،
فتؤدي إىل إبدال أحدمها باآلخر ،وهذه النقطة بالذات هي مدار اهتمام هذا البحث ،لذا ميكن للباحث أن يتس ع ع ع ع ع ع ععاءل
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ـح فيها اإلبدال؟ وفيم تكمن شــروئ هذا
فيقول :ما اإلبدال الصــرفي وما عالقته باإلعالل؟ ،ما أحرف اللغة التي يصـ ّ

وأهم
ثم هل لإلبدال في اللغة غاية وغرق يس ـ ــتدعي إحالل ص ـ ــوت مقام ص ـ ــوت آخر؟ وفيم تكمن أبرز ّ
اإلبدال؟ ّ
أوجهه في اللغة وفي القرآن الكريم؟

 1ـ ـ تعريف اإلبدال:
أ /لغة:
جاء يف التعريف اللغوي لإلبدال« :ب َ  َد  َل :الباء والدال والالم أصععل واحد ،وهو قيام الشععيء مقام الشععيء الذاهل،

يقال :هذا ب َ  َدل الشع ع ع ع ع ع ععيء وب َديله ،ويقولون :ب َدْلت الشع ع ع ع ع ع ععيء :إذا غريته وإن مل ت ت له ب َب  َدل ( )...وأ َبْ  َدلْته :إذا أتيت له

بب َ  َدل» ،)1(.إذن فاإلبدال يف اللغة يعين :تغيري شيء بشيء آخر غريه.
ب /اصنطالحا:

اتفق مجيع العلماء واللغويني على أن اإلبدال يف معناه االص ع ععطالحي :تغيري حرف رف آخر غري احلرف املبدل،
وذلك بعد حذف األول وإحالل احلرف الثاين حمله ،سع عواء أكان احلرفان املبدالن حرفني ص ععحيحني ،أم أحدمها حرف علة
واآلخر صحيح ،مع احلفاظ على بقية احلروف األخرى املكونة للكلمة الع ععمْب  َدل منها حرف واحد ،وفيما يلي عرض لبعض

هذه التعريفات:

 تعريف "س ــعيد محمد ش ــواهنة" اإلبدال عنده هو« :جعل حرف مكان آخر لسع ععبل ظاهر حسع ععل ما يقرره السع ععياق
()2

والنظام اللغوي ،ما بني القواعد الصوتية والظواهر املوقعية من خالل البب املختلفة».
حرف مكان ي
 تعريف "محمد بافض ـ ـ ـ ـ ــل" :وهو« :جعل مطْل َق ي
حرف آخر ،ومن هنا كان اإلبدال أعم من اإلعالل ،إذ
كل إعالل يسمى إبداال ،وال يسمى كل إبدال إعالال».

()3

 تعريف "عبد القادر الفاخرى" :يسع ع ع ععميه االشع ع ع ععتقاق األكرب وهو يف تصع ع ع ععوره عبارة عن« :ظاهرة صع ع ع ععوتية ت َع ْعرض لبعض
أصوات العربية ،تقوم على :إقامة حرف مكان حرف مع اإلبقاء على سائر أحرف الكلمة».

()4

 تعريف "عبــد الغ ّف ـار حــامــد هالل" :هو « :إب ععدال حرف واح ععد ،وجعل ععه مك ععان حرف آخر من كلمتني احت ععدت ععا يف
املعب».

()5

 تعريف "مصنطفى الغالييني" اإلبدال هو« :إ الة حرف ووضع آخر مكانه ،فهو يشبه اإلعالل من حيث إن كال منهما
تغري يف املوض ععع ،إال أن اإلعالل خاص ب حرف العلة فيقلل أحدمها إىل اآلخر ،أما اإلبدال فيكون يف احلروف الصع عحيحة
جبعل أحدمها مكان اآلخر ،ويف األحرف العليلة جبعل مكان حرف العلة حرفا صحيحا».

()6

فكل هذه التعريفات اليت سقناها أبر ت الداللة االصطالحية لظاهرة اإلبدال ،وكذا عالقته بظاهرة اإلعاللذ إذ إن
اإلعالل جعزء من اإلبععدال ،فهععو حتعص فعقط ب حعرف العلة واهلمعزة عند جععل الععلمعاء القعدامى ،ويكعون ذلك بتغيري حععرف
العع ع ع ع ععلة إما بقع ع ع ع ععلبه أو نقله (إسكانه) أو حذفه ،أما اإلبدال فهو مصطلح أعم من اإلعاللذ ألنه يشتمل على إبدال ما هو
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معتل وما هو صحيح ،فكل إعالل إبدال ول ع عيد كل إب ع عدال بوع ع عالل ،إذن فال ع ععالقة بينهما هي ع ع ع عالق ع عة جزء من كل ،فوذا
كع ععانت حع ععروف اإلعع ععالل ثع ععالثة أو أربعع ععة (األلف ،الواو ،الياء واهلمزة) ،فوهنا ذاهتا حروف لإلبدال فضال عن بقية احلروف
اهلجائية األخرى.
 2ـ ـ أحرف اإلبدال:
يكون اإلبدال بني أحرف تس ع عععة ميكن اس ع ععتبدال أحدها باآلخر ،وهذه األحرف هي :اهلمزة ،الواو ،الياء ،األلف،
اهلاء ،الدال ،التاء ،امليم والطاء ،ولكل حرف شروطه إلبداله من سواه.

()7

 3ـ ـ شروئ اإلبدال:
يش ععتل يف احلروف املبدلة أن تكون متقاربة يف خمرجها أو ص ععفاهتا أو كليهما معا وإال امتنع اإلبدال ،وهذا حتقيقا
لغاية واحدة ووحيدة وهي املش ععاكلة واملماثلة بني أص ع عوات اللغة العربية ،قص ععد التخفيف والتيس ععري يف النطق ،ويف هذا يقول
"عبد البديع النريباين"« :ش ع ع ععرطه أن يكون فيما تقارب من األصع ع ع عوات يف املخارج أو الص ع ع ععفات وأ َم  َن فيه اللبد ،لذا كرهوا
اإلبدال بعد اإلبدال».

()8

ويش ع ع ع ع ععاطره الرأي "عادل العبيدي" حيث يقول« :األص ع ع ع ع ععل يف اإلبدال أن يكون فيما تقارب وتداىن من احلروف،
وهذا قائم على اختالف اللغات ،وحيث الغرض منه إرادة اخلفة واجملانسة».

()9

 4ـ ـ اـصل والفر في اإلبدال:
يع ْع َرف األص ع ع ع ع ع ع ععل من الفرع يف اإلبعدال بع ن الثعاين أخف من األول ،وأنعه وقق من التجعاند معا ال وققعه األول،

ويع ْع َرف األصل من الفرع يف اإلبدال أيضا بسعة تصرف األول إذا ما قورن باآلخر.

()10

 5ـ ـ أنوا اإلبدال:

ودد "س ع ع ععليمان الس ع ع ععحيمي" يف تعريفه لإلبدال أنواع هذه الظاهرة اللغوية فيقول« :اإلبدال هو جعل حرف بدل
حرف آخر من الكلمة ،ويف موض ع ع عععه منها لعالقة ص ع ع ععوتية بني احلرفني ،وقد قس ع ع عمه العلماء قس ع ع ععمني مها :اإلبدال الص ع ع ععريف
واإلبدال اللغوي ،فاألول هو اإلبدال الال م الض ع ععروري القياس ع ععي املطرد وحروفه ؤانية هي :الطاء ،الواو ،الياء ،التاء ،الدال،
األلف ،اهلمزة وامليم ،وأما الثاين فهو غري ضروري ويقع يف مجيع حع ع ع ع ععروف اهلجع ع ع ع ععاء ،ويط ع ع ع ع ع ع ععلق عليه اس ع ععم اإلب ع ع ع ع ع ع ععدال غري
الشع ععائع» ،)11(.وعليه فون اإلب ععدال نوعان :إبععدال تصعريفععي ،وآخر لغعوي فاألول هو« :ما لو مل يعْب  َد ْل أوقعع :إما يف اخلط

وإما يف خمالفة األكثر»( ،)12واآلخر هو « :ما لو مل يعْب  َد ْل مل يوقع يف اخلط وال يف خمالفة األكثر»)13(.ذ األول يسع ع ع ع ع ع ععمى:
اإلبدال الشائع ،اإلبدال القياسي ،اإلبدال الضروري ،اإلبدال الال م ،اإلبدال املطرد ،واإلبدال الصريف ... ،ا  ،أما اآلخر

فيسمى :اإلبدال االشتقاقي ،اإلبدال األكرب ،املضارعة ،واملعاقبة ... ،وهلم جرا.

()14

 6ـ ـ غايتا اإلبدال:
اإلبدال من األقس ععام الذي يعب بدراس ععتها "علم األص عوات الوظيفي" ،وهو ظاهرة لغوية تتعلق أس ععاس ععا بالتخفيف
الصوث وتقليل اجلهد يف األداء ،و ذا تدعو الضرورة للجوء إليه ننبا للصعوبة العضوية النانة عن عدم ناند احلروف ،أو
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ننبا للثقل النات عن ناور ص ععوتني يف النطق وفق ما يقرره املقام والس ععياق اللغوي ،وهذا ما يؤكده "علي ناص ععر غالل" يف
قوله« :إن عملية اإل بدال هتدف إىل التقريل بني الصوتني املتجاورين ،وتسهم يف توفري اجلهد العضلي».

()15

كم ع عا ي عظ ع عه ع عر ه ع عذا ج ع ع عليا من خ ع ع عالل ك ع ع عالم "حس ع عن باش ع عا األس ع عود" ح ع عين ع ع عما ي ع عق ع عول« :اع عل عم أن اإلب ع عدال :إما
للتخ عفععيف أو ملشاكلة احلروف ،أو تقار ا يف املخرج أو يف الصفات ،كاجلهر واهلمد إىل غري ذلك».

()16

ويف العموم فون اإلبدال ي ث لتحقيق إحدى غايتني مها :المماثلة والمخالفة الصوتية:
أ /المماثلة:
 مفهوم المماثلة :تع  َعرف املماثلة ب هنا« :عملية إحالل ص ع ع ع ععوت حمل ص ع ع ع ععوت آخر حتت ت ثري ص ع ع ع ععوت ثان قريل منه يف
الكععلمة ( ،)...واملماثلة قد تكون بني الص عوامت أو بني الصوامععت واحلركعات ،أو بني أشععباه الصوامت».

()17

 أنوا المماثلة :ميكن أن منيز للمماثلة الصوتية بني نوعني أساسيني مها:
التامة (التغيّر الكامل) وهي« :قلل الصوت تاما ليصبح من جند الصوت اآلخر ،كما يف "اد  َك َر" قلبت
ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ المماثلة ّ
التاء داال خالصة ،وأدغمت يف الدال اليت تسبقها».

()18

التامة :وهي « :قلل الصوت إىل صوت قريل من اآلخر حنو :نفع وينظمذ قلل صوت النون إىل صوت
ـ ـ ـ ـ ـ المماثلة غير ّ
شبيه بالفاء يف ينفع وصوت شبيه بالظاء يف ينظم».

()19

 أنوا التأثير في المماثلة :قسم اعدثون هذا الت ثري إىل رجعي وتقدمي:

()20

فالرجعي :هو الذي يت ثر فيه الصوت األول بالثاين.
والتقدمي :هو الذي يت ثر فيه الصوت الثاين باألول.
وهناك من يصطلح على األنواع املذكورة ب ع عع :الت ثر املقبل ،والت ثر املدبر.
ب /المخالفة:
 مفهوم المخالفة :ميكن تعريفها ب هنا « :قلل ص ع ع ع ع ع ععوت إىل آخر خمالف ملا جاوره ،فقد تش ع ع ع ع ع ععمل الكلمة على ص ع ع ع ع ع ععوتني
متماثلني كل املماثلة ،فيقلل أحدمها إىل صع ععوت آخر لتتم املخالفة بني الصع ععوتني املتماثلني ،وهي أقل شع ععيوعا من املماثلة،
وهتدف إىل حتقيق الس ع ع ععهولة يف النطق وتوفري اجلهد العض ع ع ععلي ،ألن النطق بالص ع ع ععوت املش ع ع ععدد أص ع ع عععل من النطق بص ع ع ععوتني
متخالفني ،وقانون املخالفة يس ع ع ع ع ععري يف عكد اناه قانون املماثلةذ فقانون املماثلة واول التقريل بني أص ع ع ع ع ع عوات بينها بعض
املخالفات ،أما قانون املخالفة فونه يعمد إىل صع ع ع ع ع ع ععوتني متماثلني اما يف كلمة من الكلمات ،فيغري أحدمها إىل صع ع ع ع ع ع ععوت
آخر».

()21

هذا وميكن أن اتصع ععر معب املخالفة بالقول :إهنا «حدوث اختالف بني الصع ععوتني املتماثلني يف الكلمة املش ع عتملة
على التضععيف ،ب ن يتغري أحد الصعوتني املضعاعفني ،ويقلل إىل صعوت لني طويل ،أو إىل أحد األصعوات الشعبيهة به وهي
الالم والنون وامليم و الراء».

()22
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ج /العالقة بين المماثلة وبين المخالفة:
تشتك الظاهرتان يف أن كلتيهما يفسر تغيري صوت ما يف السياق ،يث تتقارب األص ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عوات أو تتماثل نتيجة
للممعاثلعة ،وتتبعاععد نتيجعة للمخعالفعة .بيعد أنعه إذا كعانعت املمعاثلعة ثعل قوة س ع ع ع ع ع ع ععالبعة يف حيعاة اللغعةذ ألهنعا ترمي إىل ختفيض
اخلالف ععات بني الفونيم ععات كلم ععا أمكن ،وأنع عه لو ترك العن ععان للمم ععاثل ععة لتعم ععل ري ععة فرمبع عا انته ععت إىل إلغ ععاء التفريق بني
الفونيمعاتذ ذلعك التفريق العذي ال غب عنعه للتفعاهم ،و عذا فعون املخعالفعة تسع ع ع ع ع ع ععتعمعل إلععادة اخلالفعات اليت ال غب عنهعا،
وإلبرا الفونيمات يف صور أكثر استقاللية.

()23

غري أن كلتيهما هتدفان إىل حتقيق غاية واحدة وهي التقليل من اجلهد العضلي.
 7ـ ـ أوجه اإلبدال وحاالته:
من أش ع ع ع ععهر حاالت اإلبدال :اإلبدال الواقع في تاء االفتعال ،وميكن أن منيز هلذا النوع من اإلبدال بني ض ع ع ع عربني
اثنني:
طاء:
أ /إبدال تاء االفتعال ً
يقول "أمين أمني عبد الغين"« :تب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدل تاء االفتعع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععال طاء إذا كانت فاء الكلمة صادا أو ضادا أو طاء أو
ظاء».

()24

اس إِن اللهَ س ـ ِميع ب ِ
ص ـنطَِفي ِم َن ال َْم َالئِ َك ِة ُر ُس ـ ًال َوِم َن الن ِ
ص ـ ٌير [سععورة احل ،
 ما فاؤه صــاد :مثل قوله تعاىل﴿ :اللهُ يَ ْ
َ ٌَ
ص ـنطََفى الْبـنَ ِ
ات عَلَى الْبنِين [س ععورة الص ععافات ،اآلية  ،]153و﴿وإِ ْ قَال ِ
َت ال َْم َالئِ َكةُ يَا َم ْريَ ُم إِن اللهَ
اآلية  ،]75و﴿أَ ْ
َ
َ
َ َ
اك علَى نِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك بِالص َال ِة
ين [سعورة آل عم عران ،اآلية  ،]42وقعول ععه أيععضاَ ﴿ :وأ ُْم ْر أ َْهلَ َ
اصنطََفاك َوطَه َرك َو ْ
ْ
ساء ال َْعالَم َ
اصنطََف َ َ
ب السمو ِ
ات َو ْاـ َْر ِ
ادتِِه ...
اصنطَبِ ْر َعلَْيـ َها [ ...سعورة طه ،اآلية  ،]132و﴿ َر ُّ
اصنطَبِ ْر لِعِبَ َ
ق َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما فَا ْعبُ ْدهُ َو ْ
َو ْ
ََ

اصنطَبِ ْر [س ع ع ععورة الق ع ع عم ع ع ع ععر ،اآلية  ،]27وأيضا:
[س ع ع ع ع ععورة م ع ع ععرمي ،اآلية  ،]65و﴿إِنا ُم ْر ِسلُواْ الناقَ ِة فِ ْتـنَةً ل َُه ْم فَ ْارتَِق ْبـ ُه ْم َو ْ
﴿واصنطَنَـعت َ ِ
صنطَ ِر ُخو َن فِ َيها[ ...سععورة فاطر ،اآلية ...]37ا .
ك لنَـ ْف ِسي [سورة طه ،اآلية  ،]41وقولهَ ﴿ :و ُه ْم يَ ْ
َ ْ ُْ
ص عت َع  َفاك] ،مث
ص عت َفي ا ْ
ص عت َع  َفى ي َ ْ
ففي املثال األول والثاين والثالث" ،الطاء" يف الكلمة أص علها "تاء" هكذا [أ َ ْ
ت "التاء" يف صيغة "افتعل" إىل "طاء" ألن فاءها "صاد" ،وما يقال عن هذا املثال ينط ع ععبق على ب ع عق ع ع ععية األم ع ع عث ع ععلة ،فع ع ع ع ع
أبْدل َ ْ

اصت َع َرخ] ،ويف مجيع ع ع ع ع ععع هذه
اصط َ َرخْ 
اصت َعن َع ع عععْ ،
اص ع ع عط َن َع ْ 
اصع ع ععت َ َربْ ،
[اص ع ع عط َ َربْ 
"الط ع ع ع ععاء" فيها أصلها "تع ع ععاء" هكذاْ :
احلاالت حععدث ت ع ثر صوث غععرضه التخععفيف النعطقي ،حيع ععث ت ث ععر فيها الص ععوت الث ععاين وهع ععو" :التع ععاء" املستفل ،بالص ععوت

األول وهو" :الص ع ع ععاد" املط ع ع عب ع ع ععق ،ف بدل بصوت آخ ع ع ععر مطبق مث ع ع ععله ( الطاء) لتحقيق التناسل الصوث بني "الصاد والطاء"ذ
مي ،واملماثلة هنا غري تامة ،ألن "الطاء" حرف مقارب ل ع ع ع "الصاد" ال مماثل له.
فالت ثر هنا ت ٌثر تقع ععد ٌّ
اب غَلِ ٍ
ضنطَُّرُه ْم إِلَى عَ َذ ٍ
يظ [سورة لقمان ،اآلية .]24
 ما فاؤه ضاد :حنو قوله تعاىل﴿ :نُ َمتـِّعُ ُه ْم قَلِ ًيال ثُم نَ ْ
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"اضتعر" ،حيث قلبت "تاء االفتع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عععال"
"اضطر" وأصلهاْ :
ضط َُّره ْم" هيْ :
فصيغة "افتعل" واملشتقة من كلمة" :ن َ ْ

"ضادٌ" وهو ت ثعٌر تق ععدمي ،ت ثرت فيه "التعاء" ب ع ع ع "الضاد" ،ف بدلت رف مقارب
ْ
(اضط َر ْار) فيها "ط َ ععاءً" ،ألن فاء الك ععلمة  َ
له وهو" :الطاء" من أجل حتقيق مماثلة غري تامة.

ف عَ ْنـ ُه ْم ...
 ما فاؤه طاء :حنو قول املوىل عز وجعلَ ...﴿ :وَال تَـ َز ُ
ال تَنطلِ ُع عَلَى َخائَِن ٍة ِم ْنـ ُه ْم إِال قَلِ ًيال ِم ْنـ ُه ْم َفا ْع ُ
ِ
ِ
الج ِح ِ
يم [سورة الصافات ،اآلية .]32
[سورة املائدة ،اآلية  .]13وقوله أيضا يف موضع آخر﴿ :فَاطلَ َع فَـ َرآهُ في َس َواء َ

فص ع ععيغة "افتعل" من كلمة "ت َطلع" و"اطل َ  َع" هي" :اطل َع" فهذه الكلمة أص ع ععلها" :اطْط َل َع" ،بفك اإلدغامذ "الطاء"

الع) إىل حرف مطبق من خمرجها وهو "الطاء"،
الثانية فيها أص ع ع ع ع ععلها "تاء" (اطْت َعل َع) ،حيث أبدلت فيها "تاء االفتعال" (اطِّ ْ
فاجتمعت يف الكلمة "طاءان" :األوىل س ع ع ع ع ع ع ععاكنة واألخرى متحركة ،فصع ع ع ع ع ع ععح إدغامهما وحتريكهما ركة الطاء الثانية وهي

مي أيضا ،لكن رغبة يف حتقيق مماثلة تامة.
"الفتح" ،والت ثر يف الكلمة هنا هو ت ٌثر تقد ٌّ
ِ
ِِ
ِِ
ين [س ع ع ع ععورة البقرة ،اآلية ]35وقوله
 ما فاؤه ظاء :مثل قوله تعاىلَ ...﴿ :وَال تَـ ْق َربَا َهذه الشـ ـ ـ ـ َج َرةَ فَـتَ ُكونَا م َن الظالم َ
ِ ِ
ِ ِِ
ين [سورة املؤمنون ،اآلية .]94
أيضاَ ﴿ :ر ِّ
ب فَ َال تَ ْج َعلْني في الْ َق ْوم الظالم َ
ني... ،
وم ،ظ َالم  َ
ون وظ َامل  َ
وقع اإلبدال الص ع ع ع ع ععوث هنا يف كلمة" :الظاملني" وهي من الفعل :ظ َل َ  َم ،ي َظْلم ،ظ َاملٌَ  ،مظْل ٌ

واألص ععل يف الكلمة" :اظْت َعل َ  َم" على و ن "افْعت َع  َعل" ،قلبت "تاء االفتعال" فيه "طاء"ذ ألن "فاء الكلمة" حرف مطبق وهو هنا

"الظاء" ف ص ع ع ععبحت" :اظْط َل َ  َم" ،مث حدث إدغام عكس ع ع ععي خمالف للقاعدة املطردة ،ف دغم احلرف املتحرك الثاين (الطاء) يف

مي دائما
احلرف الس ع ععاكن األول (الظاء) ،وحِّر َك هذا األخري ركة احلرف املدغم ف ص ع ععبحت الكلمة "اظل َ  َم" ،وهو ت ٌثر تقد ٌّ

حتقيقا ملماثلة غري تامة.

ويذكر "فو ي حسن الشايل" يف معرض حديثه عن هذه احلالة ،علة املماثلة غري التامة يف لفظ "اظل َ  َم" ،والسبل

العلمي إن ص ع ععح هذا التعبري الذي أدى إىل إبدال الص ع ععوت املت ثر بالص ع ععوت املؤثر ،فيقول« :فاملماثلة مدبرة وليس ع ععت مقبلة
ههنا ،ويرجع السععبل يف هذه املماثلة اجلزئية هو :تتابع التاء املرققة والصععوت املفخم بعدها مسععتثقل مكروه يف النطقذ ألنه
جيمع بني ص ع ع ع ع ععوتني متحدين أو متقاربني يف املخرج ،ومتنافرين يف الص ع ع ع ع ععفةذ فاالس ع ع ع ع ععتفال والتقيق الذي ثله التاء ،مناقض
لالس ع ع ع ععتعالء والتفخيم الذي ثله األص ع ع ع عوات املطبقة يف العربية ،ومن هنا كان احلل التس ع ع ع ععوية :هو إطباق التاء على س ع ع ع ععبيل
املماثلة اجلزئية».

()25

وهنا ال بد من اإلش ع ععارة إىل أن جماورة "تاء االفتعال" املس ع ععتفلة لعص ع عوات املطبقة املس ع ععتعلية ،يف النماذج الس ع ععابقة
وأمثاهلا من ش نه أن ودث نقال يف النطق وعسرا على اللسان يف التلفظ ا «فاالنتقال من صوت مط ع ع ع ع ع ع ععبق إىل ص ع ع ع ع ع ع ععوت
مسع ععتفل كاالحنعدار من مرتفع ،وذلك يؤدي إىل تععثر اللععسان يف النععطق ،واالنسجام الصوث يقتضي حتويل تاء االفتعال إىل
ص ع ع ععوت من خمرج التاء ،له ص ع ع ععفة اإلطباق اليت تقر به من الص ع ع ععوت الس ع ع ععابق عليه حىت ي تلف معه ،ومن هنا أبدلت طاءً،
()26
وبذلك أصبح النطق ميسورا».
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وهذا الك ععالم يدعم ما ي ععرمي إليه اإلب ععدال من غاي ععات وأغراض وهو حتق ععيق التم ععاثل والتن ععاسل الص ععوث ،إما عن
طريق إحالل حرف حمعل حرف آخر ،أو عن طريق إدغعام حرف يف حرف آخر بععد إبعدالعه ،ومعا يقعال عن "الطعاء" ينطبق
على بقية أحرف اإلطباق الثالثة( :ص/ض/ظ).
ب /إبدال تاء االفتعال داال:
تقلل تاء االفتعال داال « :إذا وقعت التاء بعد الدال فتدغم يف فاء الكلمة ،وكذلك إذا وقعت بعد الذال أو الزاي
.»...

()27

 ما فاؤه داال :تبدل "التاء" "داال" ،مث تدغم "الدال" الس ع ع ع ع ع ع ععاكنة األوىل يف الثانية املتحركة الجتماع املثلني ،ومثال ذلك
قوله تعاىلَ ...﴿ :وأُنَـبِّئُ ُك ْم بِ َما تَأْ ُكلُو َن َوَما تَد ِخ ُرو َن فِي بُـيُوتِ ُك ْم [ ...سع ع ع ع ع ع ععورة آل عمران ،اآلية  ،]49وقوله أيضع ع ع ع ع ع ععا:
ال ال ِذي نَجا ِم ْنـهما واد َكر بـ ْع َد أُم ٍة أَنَا أُنَـبِّئُ ُكم بِتَأْ ِويلِ ِه فَأَر ِسلُ ِ
ون [سورة يوسف ،اآلية  ،]45وقولهَ ﴿ :ولََق ْد يَس ْرنَا
﴿ َوقَ َ
ْ
َ َُ َ َ َ
ْ
الْ ُق ْرآَ َن لِ ِّ
لذ ْك ِر فَـ َه ْل ِم ْن ُمدكِ ٍر [سورة القمر ،اآلية  ... ،]17ا .
فص ع ع ع ععيغة "افْعت َع  َعل" من كلمة" :ت َدخرون" ميكن الوص ع ع ع ععول إليها عن طريق إدغام احلرف الس ع ع ع ععاكن األول يف احلرف
املتحرك الثاين ،ليصععبحا حرفا واحدا مشععددا من جند وحركة احلرف الثاين ،وبالتايل نتحص عل على الصععيغة التالية" :اد  َخ َر"

"دال" والجتمعاع املتمعاثلني صع ع ع ع ع ع ععح
(اد  َخت َر) يف الكلمعة "داال" ألن "فعاء" افتععل ٌ
"اد  َد  َخر" أبعدلعت "تعاء" افْعت َع  َععل ْ
وأصع ع ع ع ع ع ععلهعاْ :

إدغامهما.

"اد  َدكر" واألص ع ع ععل:
كر" أو على كلمة" :مدكر" ،فص ع ع ععيغة "افْعت َع  َعل" منهما هيْ :
واألمر نفس ع ع ععه يقال على كلمة "اد  َ

دال ،بعدها حدث إدغام احلرف الس ع ع ع ع ع ع ععاكن األول يف احلرف
"ادت َ  َك َر"ذ أبدلت "التاء" فيها "داال" ألن "فاء" االفتعال هنا ٌ
ْ
املتحرك الثاين ،ف صبحت الكلمة" :اد  َك َر  +مدكٌر".

ويف مجيع هذه األمثلة الت ثر الصوث فيها كان تقدميا من أجل حتقيق مماثلة تامة.

ت ُم َذ ِّك ٌر [سورة الغاشية ،اآلية .]21
 ما فاؤه اال :ومثال احلالة قول املوىل تعاىل﴿ :فَ َذ ِّك ْر إِن َما أَنْ َ
حتلف اإلبدال من حيث غرض ع ععه يف هذه احلالة عنه يف احلاالت الس ع ععابقة اخلاص ع ععة بوبدال تاء االفتعال "داال" إذا
كانت ف ععابه "داال" ،وذلك أوال :لعدم ع ع ععاثل "الذال" مع "الدال" ،وثانيا "الخت ع ععالف ن ع ععوع اإلدغ ع ع ععام ،فصيغة "افْعت َعل" يف

كلمة "م  َذكر" هي" :ا ْذ  َد  َك َر" وأصع ع ع ع ع ع ععلها" :ا ْذت َ  َكر" ،أبدلت تاء االفتعال "داال" جملاورهتا "الذال" واليت هي فاء االفتعال ،مث
حدث إدغام عكس ع ع ع ععي خمالف لعص ع ع ع ععل ،وفيه مت إدغام احلرف الثاين املتحرك (الدال) يف احلرف األول الس ع ع ع ععاكن (الذال)،

ف ص ع ع ع ع ععبحا حرفا واحدا مش ع ع ع ع ععددا من جند احلرف األول ،آخذا حركة احلرف الثاين املدغم فيه (اذ  َك َر) ،ويف هذا املثال ت ثر

تقدمي ،حيث أثر احلرف األول يف احلرف الثاين فت ثر الثاين باألول ،من أجل حتقيق مماثلة غري تامة.

مالحظة هامة :يعود السع عبل إىل إدغام كل من "الذال" و"الدال" يف بعض ععهما ،ألن كل واحد منهما يدغم يف ص ععاحبه يف
االنفص ع ع ععال ،ويف هذا يقول "س ع ع ععيبويه"« :وكذلك تبدل للذال من مكان التاء أش ع ع ععبه احلروف اذ ألهنما إذا كانتا يف حرف
واحد لزم أال يبينا إذ كانا يدغمان منفصع ع ع ع ع ع ععلني ،فكرهوا هذا إال جحاف ،وليكون اإلدغام يف حرف مثله يف اجلهر ،وذلك
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قولك :مدكٌر كقولك مطل ٌم ،ومن قال :مظع ٌن قال :مذكٌر ( ،)...وإمنا منعهم أن يقولوا م ْذ  َدكٌر كما قالوا مزدان ،أن كل
واحد منهما يدغم يف ص ععاحبه يف االنفص ععال فلم جيز يف احلرف الواحد إال اإلدغام  ،)28(.»...ويض ععيف "ابن جين" قائال:
()29

«وقد قلبوا تاء افتعل أيضا مع الذال لغري إدغام داال ( )...وأما ادكر واذكر فوبدال إدغام».
 ما فاؤه زايا :ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل﴿ :ولَبِثُوا فِي َك ْه ِف ِهم ثََال َ ِ ٍ ِ ِ
ين َوا ْز َدادُوا تِ ْس ًعا [سورة الكهعف ،اآلية
ْ
ث ماْئَة سن َ
َ
ِ
ك ُهـ ـ ـ ـ ـ ُـم الض ـ ــالُّو َن [سورة آل عمران،
َن تُـ ْقبَ َل تَـ ْوبَـتُـ ُه ْم َوأُولَئِ َ
يمانِ ِه ْم ثُم ا ْز َد ُ
ادوا ُك ْف ًرا ل ْ
ين َك َف ُروا بَـ ْع َد إِ َ
 ،]25و﴿إِن الذ َ
وي فَ َكذبُوا َع ْب َدنَا َوقَالُوا َم ْجنُو ٌن َوا ْز ُد ِج َر [سورة القمر ،اآلية .]9
ت قَـ ْبـلَ ُه ْم قَـ ْو ُم نُ ٍ
اآلية  ،]90وقوله أيضاَ ﴿ :كذبَ ْ
فص ععيغة "افْعت َع  َعل" يف كلمة" :ا ْ  َدادوا" هي "ا ْ  َد  َاد" ويف كلمة" :ا ْدج َر" هي "ا ْ  َد  َج َر" واألص ععل فيهما[ :ا ْت َ  َاد /ا ْ  َن َ َر]،
اي" ،حيث ت ثر فيهما احلرف الثاين باحلرف األول
أبْدل َ ْ
ت فيهما تاء االفتعال "داال" ألن الفاء يف صع ع ع ع ع ع ععيغة "افْعت َع  َعل" هنا " ٌ

ت ثرا تقدميا حتقيقا ملماثلة غري تامة.
خاتمة:

نصل يف هناية هذه الورقة البحثية إىل رصد النتائ التالية:
 يعد اإلبدال الصريف وجها من وجوه التيسري الصوث والتخفيف النطقي يف لغتنا العربية ،ملا له من أثر يف حتقيق التماثل
والتناسل بني األصوات.
 تقع ظاهرة اإلبدال الصريف بني احلروف لسبل من هذين السببني:
ع ع ع إما لوجود عالقة صوتية بني املبدل واملبدل منه ،وهذه العالقة تتمثل يف الت ثري والت ثر.
ع ع ع وإما لوجود عالقة تصريفية بينهما.
 الت ثري الص ع ع ع ع ععوث نوعان كما رأيناذ  َر ْجعيًا :الص ع ع ع ع ععوت الثاين فيه يؤثر يف األول فيت ثر األول تلقائيا بالثاين (الت ثر املدبر)،
ت َع  َقدُّميًا :الصوت األول فيه يؤثر يف الثاين ،فيت ثر الثاين بالضرورة باألول (الت ثر املقبل) ،وقياسا على هذا يتم إبدال الصوت

املت ثر بالصع ع ع ع ع ع ععوت املؤثر وإدغامه فيه حتقيقا ملماثلة تامة (التماثل والت ثر الكلي) ،أو إبداله بصع ع ع ع ع ع ععوت آخر قريبا من خمرجه

ومتناس ع ع ع ع ععبا مع ص ع ع ع ع ععفاته من حيث القوة والض ع ع ع ع عععف ،لتكون املماثلة يف هذه احلالة غري تامة (التماثل والت ثر اجلزئي) ،وهذه
احلاالت كثرية ومستفيضة يف كتابنا العزيز كما رأينا.
 تقع املماثلة اجلزئية يف الصوامت والصوائت على حد سواء ،يف حني ال تكون املماثلة التامة إال يف الصوامت فقط.
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الهوامش واإلحاالت:
 -1أمحد بن فارسذ أبو احلسني بن كريا الرا ي ،معجم مقاييد اللغة ،م  ،1تح :إبراهيم د الدين ،ل ،2دار الكتل
العلمية ،بريوت ،لبنان1429 ،هع2008/م ،مادة ب َ  َد  َل.

 -2س عععيد حممد ش ع عواهنة ،القواعد الص ععرف ص ععوتية بني القدماء واعدثني ،ل ،1مؤس ع عس ععة الوراق للنش ععر والتو يع ،عمان،
األردن1428 ،هع2007/م ،ص.75
 -3صباح عبد اهلل حممد بافضل ،اإلعالل واإلبدال بني النظرية والتطبيق ،ل ،1الدار السعودية للنشر والتو يع ،السعودية،
1418هع1997/م ،ص .4
 -4صاحل سليم عبد القادر الفاخرى :الداللة الصوتية يف اللغة العربية ،دل ،مؤسسة الثقافة اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر،
2007م ،ص .158
 -5عبد الغفار حامد هالل ،الص ععوتيات اللغوية دراس ععة تطبيقية على أص ع عوات اللغوية العربية ،ل ،1دار الكتاب احلديث،
القاهرة ،مصر1430 ،هع2009/م ،ص .377
 -6مص ع ععطفى الغالييين ،جامع الدروس العربية ،ج ،2تح :جمدي فتحي الس ع ععيد ،دل ،دار التوفيقية للتاث للطبع والنش ع ععر
والتو يع ،القاهرة ،مصر1431 ،هع2010/م ،ص .227
 -7ديزيره سقال ،الصرف وعلم األصوات ،ل ،1دار الصداقة العربية للطباعة والنشر والتو يع ،بريوت ،لبنان1416 ،ه عع/
1996م ،ص .140
 -8عبد البديع النريباين ،اجلوانل الصع ععوتية يف كتل االحتجاج للقراءات ،ل ،1دار الغوثاين للدراسع ععات القرآنية ،دمشع ععق،
سورية1427 ،هع2006/م ،ص .127
اجلحدري البصع ع ععري ،ل ،1مكتبة الثقافة
 -9عادل هادي محادي العبيدي ،الظواهر الصع ع ععوتية والصع ع ععرفية والنحوية يف قراءة ْ
الدينية ،القاهرة ،مصر1425 ،هع2005/م ،ص .48
 -10ينظر :عبد البديع النريباين ،اجلوانل الصوتية يف كتل االحتجاج للقراءات ،ص ص .130 -129
 -11س ععليمان بن س ععامل بن رجاء الس ععحيمي ،إبدال احلروف يف اللهجات العربية ،ل ،1مكتبة الغرباء األثرية ،الس عععودية،
1415هع1995/م ،ص .78
بيه ،اإلبدال معجم ودراسة ،ج ،1ل ،1مكتبة لبنان ناشرون ،بريوت ،لبنان1426 ،هع2005/م ،ص.1
ْ -12أدما طر ْ
 -13املرجع نفسه ،ص ن.
 -14ينظر :نفسه ،ص .2
 -15علي ناصر غالل ،اللهجات العربية هلجة قبيلة أسد ،ل ،1دار احلامد للنشر والتو يع ،عمان ،األردن1431 ،هع
2010/م ،ص.75
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 -16حس ععن باش ععا بن عالء الدين األس ععود ،املفراج يف ش ععرح مراح األرواح يف التصع عريف ،تح :شع عريف عبد الكرمي النجار،
ل ،1دار عمار للنشر والتو يع ،عمان ،األردن1427 ،هع2006/م ،ص ص .429 -428
 -17صالح حسنني ،املدخل يف علم األصوات املقارن ،دل ،تو يع مكتبة اآلداب ،دب2006 ،م ،ص.128
 -18حممود عكاش ععة ،أصع عوات اللغة (دراس ععة يف األصع عوات وخمارجها وص ععفاهتا و اثلها) ،ل ،1األكادميية احلديثة للكتاب
اجلامعي ،القاهرة ،مصر1426 ،هع2005/م ،ص ص .122 ،121
 -19املرجع نفسه ،ص .122
 -20عبد الغفار حامد هالل ،الصوتيات اللغوية دراسة تطبيقية على أصوات اللغوية العربية ،ص .390
 -21حممود عكاشة ،أصوات اللغة (دراسة يف األصوات وخمارجها وصفاهتا و اثلها) ،ص ص .124 -123
 -22جياليل بن يش ع ع ععو ،وث يف اللس ع ع ععانيات الدرس الص ع ع ععوث العريب (املماثلة واملخالفة) مص ع ع ععطلحات املماثلة واملخالفة
وظواهرمها يف العربية الفصحى ،ل ،1دار الكتاب احلديث ،القاهرة ،مصر1428 ،هع2007/م ،ص.149
 -23حامد بن أمحد بن س ع ع عععد الش ع ع ععنربي ،النظام الص ع ع ععوث للغة العربية دراس ع ع ععة وص ع ع ععفية تطبيقية ،دل ،مركز اللغة العربية،
القاهرة ،مصر1425 ،هع2004/م ،ص .173
 -24أمين أمني عبد الغين ،الص ع ع ععرف الكايف ،تح :عبده الراجحي وآخرون ،دل ،دار ابن خلدون ،القاهرة ،مصع ع ع عر ،دس،
ص.430
 -25فو ي حس ع ع ع ععن الش ع ع ع ععايل ،قراءات وأص ع ع ع عوات ،ل ،1عامل الكتل احلديث ،إربد ،األردن1433 ،ه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع2012/م،
ص.107
 -26عبد الغفار حامد هالل ،الصوتيات اللغوية دراسة تطبيقية على أصوات اللغوية العربية ،ص ص .319 -318
 -27نبيل أبو حلتم وآخرون ،موسوعة علوم اللغة العربية :قواعد ،صرف ،بالغة ،إمالء ،دل ،دار أسامة للنشر والتو يع،
عمان ،األردن1426 ،هع2005/م ،ص.314
 -28س ع ععيبويهذ أبو بش ع ععر عمرو بن عثمان بن قنرب ،الكتاب ،ج ،4تح :عبد الس ع ععالم حممد هارون ،ل ،2مكتبة اخلاجني،
القاهرة ،مصر ،ودار الرفاعي ،الرياض ،السعودية1402 ،هع1982/م ،ص ص .470 -469
 -29ابن جينذ أبو الفتح عثمان ،س ع ع ععر ص ع ع ععناعة اإلعراب ،ج ،1تح :حس ع ع ععن هنداوي ،ل ،2دار القلم للطباعة والنش ع ع ععر
والتو يع ،دمشق ،سوريا1413 ،هع1993/م ،ص ص.188 -187
قائمة المصادر والمراجع:
 -1أمحععد بن فععارسذ أبو احلسع ع ع ع ع ع ععني بن كري عا الرا ي ،معجم مقععاييد اللغععة ،تح :إبراهيم د الععدين،ل ،2دار الكتععل
العلمية ،بريوت ،لبنان1429 ،هع2008/،م.
بيه ،اإلبدال معجم ودراسة ،ج ،1ل ،1مكتبة لبنان ناشرون ،بريوت ،لبنان1426 ،هع2005/م.
ْ -2أدما طر ْ

 -3أمين أمني عبد الغين ،الصرف الكايف ،تح :عبده الراجحي وآخرون ،دل ،دار ابن خلدون ،القاهرة ،مصر ،دس.
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 -4ابن جينذ أبو الفتح عثمان ،س ع ععر ص ع ععناعة اإلعراب ،تح :حس ع ععن هنداوي ،ل ،2دار القلم للطباعة والنش ع ععر والتو يع،
دمشق ،سوريا1413 ،هع1993/م.
 -5جياليل بن يش ع ع ع ععو ،وث يف اللس ع ع ع ععانيات الدرس الص ع ع ع ععوث العريب (املماثلة واملخالفة) مص ع ع ع ععطلحات املماثلة واملخالفة
وظواهرمها يف العربية الفصحى ،ل ،1دار الكتاب احلديث ،القاهرة ،مصر1428 ،هع2007/م.
 -6حامد بن أمحد بن سعد الشنربي ،النظام الصوث للغة العربية دراسة وصفية تطبيقية ،دل ،مركز اللغة العربية ،القاهرة،
مصر1425 ،هع2004/م.
 -7حسن باشا بن عالء الدين األسود ،املفراج يف شرح مراح األرواح يف التصريف ،تح :شريف عبد الكرمي النجار،ل،1
دار عمار للنشر والتو يع ،عمان ،األردن1427 ،هع2006/م.
 -8ديزيره سقال ،الصرف وعلم األصوات ،ل ،1دار الصداقة العربية للطباعة والنشر والتو يع ،بريوت ،لبنان1416 ،ه عع/
1996م.
 -9س عععيد حممد ش ع عواهنة ،القواعد الص ععرف ص ععوتية بني القدماء واعدثني ،ل ،1مؤس ع عس ععة الوراق للنش ععر والتو يع ،عمان،
األردن1428 ،هع2007/م.
 -10س ععليمان بن س ععامل بن رجاء الس ععحيمي ،إبدال احلروف يف اللهجات العربية ،ل ،1مكتبة الغرباء األثرية ،الس عععودية،
1415هع 1995/م.
 -11سعيبويهذ أبو بشعر عمرو بن عثمان بن قنرب ،الكتاب ،تح :عبد السعالم حممد هارون ،ل ،2مكتبة اخلاجني ،القاهرة،
مصر ،ودار الرفاعي ،الرياض ،السعودية1402 ،هع1982/م.
 -12صع ععاحل سع ععليم عبد القادر الفاخرى :الداللة الصع ععوتية يف اللغة العربية ،دل ،مؤس ع عسع ععة الثقافة اجلامعية ،اإلسع ععكندرية،
مصر2007 ،م.
 -13ص ع ع ع ع ععباح عبد اهلل حممد بافض ع ع ع ع ععل ،اإلعالل واإلبدال بني النظرية والتطبيق ،ل ،1الدار الس ع ع ع ع عععودية للنش ع ع ع ع ععر والتو يع،
السعودية1418 ،هع1997/م.
 -14صالح حسنني ،املدخل يف علم األصوات املقارن ،دل ،تو يع مكتبة اآلداب ،دب2006 ،م ،ص.128
اجلحدري البص ععري ،ل ،1مكتبة الثقافة
 -15عادل هادي محادي العبيدي ،الظواهر الص ععوتية والص ععرفية والنحوية يف قراءة ْ
الدينية ،القاهرة ،مصر1425 ،هع2005/م.

 -16عبد البديع النريباين ،اجلوانل الصوتية يف كتل االحتجاج للقراءات ،ل ،1دار الغوثاين للدراسات القرآنية ،دمشق،
سورية1427 ،هع2006/م.
 -17عبد الغفار حامد هالل ،الصوتيات اللغوية دراسة تطبيقية على أصوات اللغوية العربية ،ل ،1دار الكتاب احلديث،
القاهرة ،مصر1430 ،هع2009/م.
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 -18علي ناصع ععر غالل ،اللهجات العربية هلجة قبيلة أسع ععد ،ل ،1دار احلامد للنشع ععر والتو يع ،عمان ،األردن1431 ،هع
2010/م.
 -19فو ي حسن الشايل ،قراءات وأصوات ،ل ،1عامل الكتل احلديث ،إربد ،األردن1433 ،هع2012/م.
 -20حممود عكاشع ععة ،أص ع عوات اللغة (دراسع ععة يف األص ع عوات وخمارجها وصع ععفاهتا و اثلها) ،ل ،1األكادميية احلديثة للكتاب
اجلامعي،
القاهرة ،مصر1426 ،هع2005/م.
 -21مصع ع ع ع ع ععطفى الغالييين ،جامع الدروس العربية ،تح :جمدي فتحي السع ع ع ع ع ععيد ،دل ،دار التوفيقية للتاث للطبع والنشع ع ع ع ع ععر
والتو يع ،القاهرة ،مصر1431 ،هع2010/م.
 -22نبيل أبو حلتم وآخرون ،موسوعة علوم اللغة العربية :قواعد ،صرف ،بالغة ،إمالء ،دل ،دار أسامة للنشر والتو يع،
عمان ،األردن1426 ،هع2005/م.
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إشكالية فهم القراءة التأويلية -الحجاجية -في متن خنطاب نقد النقد
والتنظير النقدي العربي المعاصر عند محمد الدغمومي
Understanding the problematic of interpretative
argumentative reading in the criticizing critical, critic in
discourse and critical thinking of the modern Arabic in
Mohamed Daghmoumi.
أ .بوشنافة عبد الناصر (جامعة حممد بوضياف املسيلة /اجلزائر)
ملخص:
إن هذا البحث هو قراءة يف املرجعيات اإلبس ععتيمية امل  َشع عكلة ألجزاء البنية املعرفية ملص ععطلح القراءة الت ويلية احلجاجية ،من
حيث املفهوم واإلجراء ،يف منحب كرونولوجي ميتد من إفرا ات العقل النقدي احلداثي واملا بعد حداثي لآلخر ،وص ع ععوال إىل
هناية الطروحات املعرفية للفكر النقدي العريب املعاصر.
حيث قمنا بالتكيز على اعتوى الداليل التنظريي خلطاب الفهم ،إناه هذا املصطلح ،بالوقوف عند أبعاده اإليديولوجية
واإلبس ع ع ع ع ععتومولوجية والفلس ع ع ع ع ععفية–األنطولوجية واهلرمينوطيقية -الفنية واجلمالية ،وذلك من خالل تس ع ع ع ع ععليط الض ع ع ع ع ععوء يف هذا
الص ععدد،على الطروحات النقدية اإلبس ععتيمية اليت قدمها الناقد املغريب حممد الدغمومي ،واليت تطرق فيها باملناقش ععة والتحليل
إىل حمور إش ععكالية فهم هذا املص ععطلح –خطاب القراءة -يف أواس ععط مفاهيم منت خطاب نقد النقد والتنظري النقدي العريب
املعاصر.
الكلمات المفتاحية :القراءة ،الفهم ،نقد النقد ،التنظري النقدي ،حممد الدغمومي.
Summary :
This research is a reading of the epistemological references which
construct knowledge's structure of the argumentative explanatory reading
taking into consideration both the concept and the procedure in a
chronological curve starting from the modern critic mind's excretion to that
postmodern one till reaching finalities of the modern Arabic critical thinking.
Here we focused on the contextual references of the critical discourse of
such concept, thus its ideological, epistemological, artistic and philosophical
dimensions. As a result the light is shaded on the epistemological thesis of
the postmodern Maghribian critic Mohamed Daghmoumi, who talked in an
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analytical discussion about the issue of the concept, reading's discourse of
criticizing critic of the postmodern Arabic criticism.
_ Key words: reading _ understanding _critical symmetry_ criticizing critic
Mohamed Daghmoumi.
تمهيد:
إفتتح الناقد والفيلسع ععوف األمريكي رينيه وليك أحد طروحاته اإلبسع ععتيمية وبالتحديد ما جاء يف أواسع ععط صع ععفحات
كتابه مفاهيم نقدية بعبارة حول ماهية وواقع النقد األديب جاء حمتوى نصع ع ع ع ع ع ععها ب ن النقد األديب ليد علما وال جمموعة من
األوهام وإمنا هو مواجهة حرة شخصية مع األعمال العظيمة ،واملواجهة احلرة الشخصية هذه تقتضي بشكل من األشكال
،ضع ع ع ع ع ع ععرورة أو حتمية وجود آليات نقدية قرائية ت ويلية معينة ،وهذا ما أكده بالتحديد الناقد الربيطاين بريس لوبوك يف
كتابه صع ع ععنعة الرواية حينما قال :إن بداية النقد هي القراءة السع ع ععليمة ،وهذا من منطلق أن النقد األديب نفسع ع ععه هو ليد إال
هيدا للقراءة الشخصية للمتون النقدية وت هيل ملواجهة األسرلة اليت يطرحها النص األديب على النقد  ،على حد تعبري
الناقد الفرنسع ع ع ععي جريوم روجي يف كتابه النقد األديب ،وهنا ت كيد واضع ع ع ععح وص ع ع ع عريح مرة أخرى على أمهية خطاب القراءة يف
املمارس ععة النقدية ،ألن اخلطاب األديب يف جوهره يتص ععف ب نه خطاب عوامله افتاض ععية وتتميز بال ص ع عدقيتها وهذه العوامل ال
تتمثل يف مبدأ الص ع ع ع عدقية بقدر ما تتمثل يف طبيعة املعرفة اليت ررها للمتلقي عرب هذه العوامل  ،كما أشع ع ع ععارت لذلك الناقدة
إلفي بوالن يف كتعا عا املقعاربعة التعداوليعة لعدب ،ألن النقعد بعالعدرجعة األوىل هو خطعاب وعي بعامتيعا  ،يف رأي الفيلسع ع ع ع ع ع ععوفعة
الربيطانية املعاص ععرة س ععو ان بالكمور ،فهو جاء من أجل العمل ض ععمن نس ععبية الفهم عتوى خطاب القراءة يف حد ذاته كما
يشع ع ع ع ع ععري الناقد املغريب املعاصع ع ع ع ع ععر حممد الدغمومي يف طروحاته االبسع ع ع ع ع ععتيمية حول وعي خطابات نقد النقد والتنظري النقدي
القرائية.
ولعل املتتبع ملسعار احلركة النقدية املعاصعرة يف السعياق الفكري النقدي العريب يف العقود األخرية من القرن العشعرين
جيد ب ن ماهية القراءة الت ويلية قد أصع ع ع ع ع ع ععبحت تشع ع ع ع ع ع ععكل بؤرة نقدية جدلية بومتيا -الفتة لإلنتباه-ويكفي للت كد من ذلك
الرجوع إىل املنجز الذي شهدته وتشهده الساحة النقدية العربية املعاصرة وحىت الساحة النقدية الغربية يف أحيان كثرية.
بيد أن هذا املنجز – القراءة الع ععت ويلية -قد محل يف ثناياه وبني طياته توجها جديدا نسبيا -ال سيما يف الساحة النقدية
العربيةٌ -منجز يزخر بتنوع إيديولوجي وإبسعتومولوجي وأنطولوجي فلسعفي ،فين ومجايل  ...كبري جدا ،حيث ٌولدت من رمحه
مجلة من اآلراء واملفاهيم ونظريات حتكمها إستاتيجيات تلقي وت ويل خمتلفة ،تؤمن مباهية اإلختالف أكثر من التسليم ا.
ويف أواس ع ع ع ععط هذا اإلختالف ش ع ع ع ععهدت ماهية القراءة ،يف منظومة الفكر واخلطاب النقدي العريب املعاص ع ع ع ععر ،الكثري من
الس عجاالت واحلوارات الفكرية واملعرفية ،أفر هتا خمتلف املفاهيم املرتبطة خصععوصععا مبحور البنية املعرفية عتوى القراءة الت ويلية
يف حد ذاهتا فكثرت بذلك أنواعها وتعددت أصنافها ومرجعياهتا ومنطلقاهتا وجماالت استخدامها.
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مما أفر -عن قص ععد أو عن غري قص ععد -مس ععتوى معني من الفهم و الوعي اناهها فتعددت بذلك وايا النظر إليها –
القراءة الت ويلية-من طرف النقاد ،و ذلك بوعتبارها ثل نشعاطا تفاعليا بني النص و القاره ،يف ضعوء ماهية خطاب نقدي
له صععلة بالدرجة األوىل بالتفسععري والت ويل واحلجاج  ،...وهذا من منطلق املمارسععة األنطولوجية و الفعل اهلريمينوطيقي ،يف
ظعل خطعابعات التلقي والتع ويعل و إس ع ع ع ع ع ع عتاتيجيعات التفكيعك ، ...من خالل قيعامهعا بعمليعة البحعث عن الفهم داخعل بنيعة
اإلدراك لدى املتلقي /القاره  ،مما جعلها-القراءة الت ويلية -تص ع ع ععبح يف ش ع ع ععكل "عملية معقدة جدا و ش ع ع ععائكة" يف رأي«
روالن بارت» مثال ومبثابة "ص ععياغة جديدة للنص ،يكون القاره فيها يف مس ععتوى الكاتل " كما أش ععار لذلك «غرمياس»
و«ميخائيل باختني» ألن العمل الفين /النص على حد تعبري «أمبريتو إيكو» و« بول ريكور » ليد إال آلة كسع ع ع ع ع ع ععولة ،
تستلزم وتقتضي بالضرورة تنشيطا من القاره نفسه من خالل آليات وميكانيزمات ت ويلية قرائية معينة .
أفق البحث:
ولعل أبر قضية مت معاجلتها من طرف املشتغلني ،ضمن حقل «التنظري األديب والنقدي» يف العامل العريب:
مس ع ع ع ع ع ع ع لة أو إشع ع ع ع ع ع ععكالية وعي وفهم ماهية القراءة الت ويلية  -احلجاجية  -نفسع ع ع ع ع ع ععها ونلياهتا الفنية واجلمالية على العمل
اإلبععداعي/اخلطععاب/النص ،من جهععة والقععاره املتلقي من جهععة ثععانيععة ومععدى اسع ع ع ع ع ع ععتيعععاب النععاقععد –املن َظِّر -للبنيعة املعرفيععة
الداخلية واخلارجية ،امل  َشكلة ألجزاء بنية هذا املصطلح «القراءة» يف ضوء خطابات نقدية تنظريية معينة ،تعمل يف جوهرها
على وضععع مجلة من اعاوالت النقدية ،كما يشععري « جورج البيكا » تسععاعد على ناو خمتلف املقوالت واآلراء و املفاهيم
الس ع ع ع ععائدة  ،املرتبطة خص ع ع ع ععوص ع ع ع ععا مبحور س ع ع ع ععلطة النص وحدود ت ويله وفق وعي هريمينوطيقي جديد  ،يتناس ع ع ع ععل مع حمتوى
ومقتضيات النظريات احلجاجية يف شىت أصنافها و انتماءاهتا اإلبستيمية املختلفة،و اليت تعد  -كما سبقنا الذكر -إشكالية
وعي القراءة الت ويلية احلجاجية نفسها جزءا من هذه «املفاهيم».
واستنادا ألحد املقوالت الواقعية الت ويلية املا بعد حداثية الشهرية جدا ،للكاتل الروسي الشهري «مكسيم غوركي»
حينما قال « :الورقة اليت مل تس ع ع ع ع ععقط يف فص ع ع ع ع ععل اخلريف ،خائنة يف عيون أخواهتا .وفية يف عني الش ع ع ع ع ععجرة .متمردة يف عيون
الفصععول  ...فالكل يرى املوقف من اويته؟ » ويف ظل هذه املقولة  ،قمنا باختيار الناقد املغريب« حممد الدغمومي »
والذي يعد واحدا من هؤالء النقاد العرب املعاصرين املشتغلني يف السياق التنظريي األديب والنقدي العريب املعاصر  ،و ذلك
باعتباره من َظًِّرا نقديا عربيا ومل يف جوهر فكره و انتماءه النقدي موقفا إبس ع ع ع ع ععتيميا ،حتكمه اوية نظر خاص ع ع ع ع ععة اناه هذه
اإلش ععكالية  ،و ذلك حينما تطرق إليها يف ض ععوء منوذج جديد للتفكري حول قراءة ماهية األدب و النقد معا ،يعرف باس ععم

– النموذج " -منت خطاب نقد النقد و التنظري النقدي العريب املعاص ع ع ععر"،و حماولته الوقوف على حدود مدى فهم و وعي
ماهية القراءة الت ويلية يف ضوء هذا النموذج اجلديد ،القدمي يف اآلن نفسه  ،باعتباره يٌشكل مستوى ثاين من قراءة القراءة.
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وانطالقا من كل املساعي اإلبستومولوجية السابقة ،تبقى سطور هذه الدراسة -الوجيزة جدا-تعمل يف أواسطها،
على حماولة تسطري إجابة لطائفة من األسرلة خلصتها إشكاالت جوهرية نسد حمتواها الرئيسي فيما يلي:
 ما هي حدود البعد اإلبسع ع ع ع ع ع ععتومولوجي خلطاب نقد النقد ،من حيث املفهوم واإلجراء ،عند اآلخر وعند العرب ،وعنعدالناقد حممد الدغمومي على وجه أخص؟
 فيما ثلت حدود وتداعيات إش ععكالية فهم ووعي القراءة الت ويلية بالنس ععبة للناقد واملن َظِّر العريب يف ض ععوء مفاهيم خطابالتلقي والت ويل املا بعد حداثي خصوصا؟
 فيما ثلت املرجعيات واملفاهيم اإلبس ع ع ع ععتومولوجية اليت محلتها البنية املعرفية ملص ع ع ع ععطلح القراءة الت ويلية يف اخلطاب النقدياحلداثي واملا بعد حداثي ،وخطاب الفكر النقدي العريب املعاصر؟
 ماهي اإلس ع ع ع ع ع ع عتاتيجية النقدية اليت تبناها حممد ا لدغمومي يف عملية طرحه ومناقشع ع ع ع ع ع ععته ملختلف اآلراء واملفاهيم املرتبطةبوشكالية وعي القراءة الت ويلية ،يف منت خطاب نقد النقد والتنظري النقدي العريب املعاصر بالنسبة للنقاد العرب املعاصرين؟
 فيما ثلت اوية النظر اليت تبناها –حممد الدغمومي-للنظر إىل ماهية إشععكالية وعي القراءة الت ويلية يف السععياق الفكريالتنظريي النقدي العريب املعاصر؟
 وهل ميكن إلشكالية وعي ماهية خطاب القراءة الت ويلية يف حد ذاهتا أن تؤثر يف عملية القراءة والتلقي اليت يتبناها قارهأو ناقد معني أثناء قرائته وت ويله خلطابات نصع ع ع ععية إبسع ع ع ععتومولوجية أو إيديولوجية أو دينية ،تارحانية  ...معينة ،مثل خطاب
سلطة النص اإلبداعي أو النقدي أوالديين ،...وحدود ت ويله من منظور هريمينوطيقي وفق نظريات حجاجية معينة؟
ويظل اهلدف الرئيسعي يف هذه الدراسعة ،هو حماولة الوقوف على خمتلف احلدود اإليديولوجية واإلبسعتومولوجية والفلسعفية
األنطولوجية واهلريمنيوطيقية -الفنية واجلمالية ،...إلش ع ععكالية وعي ماهية القراءة الت ويلية يف منت خطاب نقد النقد والتنظريالنقدي العريب املعاصر يف العامل العريب من خالل التكيز على جهود الناقد املغريب حممد الدغمومي يف هذا الصدد.
أوال :نقد النقد «الماهية واإلجراء»
نقد النقد في الخنطاب النقدي الغربي:
يبدو جليا أن ممارسع ععة األدب والفن أسع ععبق من الوعي يف مصع ععطلحاته ومفهوماته ،ويف الوقت نفسع ععه يبدو أن اإلحسع ععاس
مبراجععة األدبعاء واألدب قعد رافق عمليعة إنتعاج األدب تلعك ،وبعذلعك فعونعه ميكن إرجعاع البعدايعات األوىل لنقعد النقعد إىل من
بواكري الشكل األول للنقد نفسه.

1

ونقد النقد إذاً جنده قد ال م ببس ع ع ع ع ععاطة بواكري الش ع ع ع ع ععكل األول للنقد األديب ،وإنه من املمكن أن نعد نظرية أرس ع ع ع ع ععطو يف
اعاكاة مبثابة البذرة اجلنينية األوىل اليت وصع ع ع ععلتنا مما ميكن عده نوعا من نقد النقد النظري غري املباشع ع ع ععر على نظرية أسع ع ع ععتاذه
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أفالطون يف املثل ،اليت وردت يف كتابه (اجلمهورية) ،إذ جيعل الصع ع ع ع ع ع ععفتني (النظري) و(التطبيقي) بني قوسع ع ع ع ع ع ععني ،ألن الفكر
النقدي يف تلك املرحلة التارحية املبكرة مل يكن قد عرف نقد النقد ،ناهيك عن تصع ع ع ع ع ع ععنيفه إىل نظري وتطبيقي - 2هذا يف
القدمي -أما يف من خطاب النقد احلداثي واملا بعد حداثي فيمكن أن جند العديد من القامات النقدية اليت تطرقت ملاهية
نقد النقد وفق مفاهيم إبستومولوجية متنوعة ،ومن أمثلة ذلك جند نربة روالن بارث يف هذا السياق ،حينما تطرق إىل هذا
اخلطاب اجلديد-نقد النقد-م ن منظور إبس ع ع ع ععتومولوجي ت ،يف خمتلف األنش ع ع ع ععطة النقدية اليت مارس ع ع ع ععها يف جماالت النقد
التقليدية ،كالتعليق على النص ع ع ع ععوص األدبية وحتليلها وكالتنظيم لبعض القض ع ع ع ععايا النقدية اليت ال تتعلق بالتعليقات على النقد
مثل "األدب واللغة الواص ععفة" ،حيث ميكن أن تنض ععوي بعض ععها حتت مفهوم "نقد النقد" وذلك على الرغم من أن بارث مل
يتكلف إطالقا مص ع ع ع ع ع ععطلح "نقد النقد" على ما كتل أص ع ع ع ع ع ععال ،وميثل ذلك يف مجلة من املقاالت اليت اش ع ع ع ع ع ععتمل عليها كتابه
"مقاالت نقدية" وال سيما مقالتاه" :النقدان االثنان" و"ما النقد".

3

وميكن أن جند أيضععا نربة تيزفيتان تودوروف يف حمور مناقشععته للمفاهيم املعرفية ملنت هذا اخلطاب-نقد النقد -فهو
يعد من أوائل النقاد إن مل نقل األول الذي اص ععطنع مص ععطلح "نقد النقد" ،ورس عخ له األس ععد املعرفية وذلك يف كتابه "نقد
النقد" ولقد تناول فيه قض ععايا نقدية عاملية ،فقد تناول يف الفص ععل األول التيار النقدي لدى الش ععكالنيني الروس ومن خالل
ذلك اللغة الشع ع ع عععرية ،ويف الفصع ع ع ععل الثاين عودة امللحمي ومن خالله عاجل دوبلن وبرحت ،وتناول يف الفصع ع ع ععل الثالث النقاد
"س ع ع ع ع ععارتر وبالنش ع ع ع ع ععو وبارث" ،ومن خالل عملية العرض لعناوين هذا الكتاب يتبني لنا أن تودوروف مل يكن يريد أن ينتقد
مذهبا نقديا بعينه  ،باملعب احلريف ملص ع ع ععطلح النقد يف نزعته التقليدية على األقل ،فريفض ع ع ععه أو يقبله أو يدافع عنه أو يهامجه،
ولكنه كان بص ععدد تقدمي ربية ش ععاملة ،ومن وجهة نظر فكرية خاص ععة ،عن تيارات نقدية عاملية ،فتناول الش ععكالنية والبنيوية
والوجودية والواقعية ،ومعظم التيارات النقدية.

4

ونقد النقد إذن يف اخلطاب النقدي عند اآلخر ،هو ببس ععاطة ش ععكل معريف مكمل للنقد ،وض ععابط ملس ععاراته ،فكما
أنه كان ملختلف املبدعني واألدباء والش ع ع ع ع ع عععراء ،...نقاد ينقدوهنم ،فقد كان جيل أن يوجد بالض ع ع ع ع ع ععرورة نقاد يقومون بعملية
انتقاد-ممارسة خطاب نقد النقد-ألولرك الذين قاموا بعملية النقد أوال.
ونقد النقد ليد بالض ععرورة أن يكون يف جوهره اختالف مع املنقودين ،ولكن من األمثل له أن يكون مبثابة إض ععاءة
إبسع ع ععتومولوجية وفكرية ألفكارهم ،وتدعيمها ملصع ع ععادر معرفتهم ،ونذيرا ألصع ع ععول نزعاهتم النقدية ،فهو إذن ت صع ع ععيل وتثمني
أكثر مما جيل أن يكون تقويض ع ع ععا مفرطا ،وحنن نعتقد أن وظيفة نقد النقد ال تقل أمهية عن وظيفة النقد نفس ع ع ععها ،من أجل
كل ذلك نرى أن نقد النقد سيزدهر ويتطور حتما حنو األفضل .5
ويبقى منت خطاب نقد النقد يعمل يف أواس ع ع ععطه على مس ع ع ععايرة حركة املفاهيم النقدية احلداثية واملا بعد حداثية عند
اآلخر ،هذا من جه ة ،ومن جهة أخرى فهو يس ع ع ع ع عععى إىل القيام مبحاولة مراجعة إبس ع ع ع ع ععتومولوجية ملختلف النتاجات النقدية
بععالعرض واملنععاقش ع ع ع ع ع ع ععة والتحليععل ،من خالل الوقوف على منه النععاقععد مثال وخلفيتععه املعرفيععة املتحكمععة يف منهجععه وانتمععائععه
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اإليديولوجي النقدي ،ومن هنا يتضع ع ع ع ع ع ععح لنا أن ناقد النقد يف منت خطاب نقد النقد ،يعمل ضع ع ع ع ع ع ععمن مسع ع ع ع ع ع ععتوى معني من
مس ع ع ع ععتويات قراءته ودراس ع ع ع ععته يف احلقل اإلبس ع ع ع ععتومولوجي ،دون أن مينعه هذا األخري يف الكثري من األحيان من توظيف آراء
ومفاهيم ملناه نقدية أخرى.
نقد النقد في الخنطاب النقدي العربي:إن الذي سع ععيعتض على أن يكون قدماء النقاد العرب قد مارس ع عوا "نقد النقد" ،عليه أن يكون شع ععجاعا لينكر قبل
ذلك أن يكون العرب قد مارسوا حقا نقدا أدبيا على االطالق ،ذلك أن النقد ال ميكن أن يكون من حوله نقد النقد ،وإن
جرأ هععذا املعععارض على مثععل هععذا االدعععاء فععونععه حينرععذ ال يكون أكثر من متحمععل متحععامععل ومنععاوه مكععابر ،ذلععك ب ع ن
األوربيون أنفسععهم يعتفون بوجود نقد عريب قدمي ،ممثال يف مجلة من النقاد منهم ابن قتيبة ،حيث تزعم املوسععوعة العاملية أنه
ليد مؤسد النقد العريب فحسل ولكنه يعد أيضا أبا البنيوية ،فهو بالقياس إليها أبو عذرها.
وأيا كان الش ن ،فون النقد العريب القدمي سواء يف اناهه العريب اخلالص (البن سالمة اجلمحي 231ه ،وأبو حممد
عبد اهلل بن مس ع ع ع ععلم بن قتيبة ،وأبو عثمان عمرو بن ر اجلاحظ ،وأبو هالل العس ع ع ع ععكري ،وأبو احلس ع ع ع ععن حممد بن أمحد بن
طباطبا العلوي ،وأبو قاس ع ععم احلس ع ععن اآلمدي ،وأبو علي احلس ع ععن بن رش ع ععيق القريواين) ،أما يف اناهه املت ثر بالثقافة اليونانية
مثل( :قدامة بن جعفر ،عبد القاهر اجلرجاين ،أيب احلس ع ععن حا م القرطاجين وسع ع عواهم) أثرى املعرفة النقدية العاملية وأض ع ععاف
إليها معرفيا ومجاليا ،وسواء علينا أكان ذلك يف إطار االناه األول أم يف إطار االناه اآلخر.6
إذن فنقد النقد عربيا ميثل نشععاطا فكريا نوعيا بامتيا  ،فهو قدمي يف مادته حديث يف مصععطلحاته ،وله عالقة بكثري
مما دارت عليه مناظرات العرب القدامى وسععجالهتم ،من قضععايا أدبية وبالغية وتطبيقية مل نشععك يف داللته  7غري أن ممارسععة
نقد النقد ظلت مفتقرة إىل الوعي مبفهومه ،والتنظري دود مادته املعرفية ،ولرن كان ش ع ع ع ع ععيء من كل هذا مبثوث بني طيات
الكتل يف املاضي فون حصوله بضرب من الوعي الواضح ،بل وبشيء من الوعي احلاد أحيانا يف املنه احلديث ،هو الذي
حول القض ع ععية إىل مسة ض ع ععمن مسات الوض ع ععع املعريف الراهن وألول مرة يتبلور ض ع ععمن متص ع ععورات النظرية النقدية وبني جداول
قاموسها االصطالحي .8
لذلك فون فحص األدبيات املتيسع ع ععرة لدينا يظهر أن وجود مصع ع ععطلح نقد النقد الذي ت خر ظهوره نسع ع ععبيا مل يرافقه
عمل نظري كاف يفصع ع ع ععح عن ماهيته ويؤكد مساته اخلاصع ع ع ععة ،وما انفك الس ع ع ع عؤال قائما بش ع ع ع ع ن الوعي مبصع ع ع ععطلح نقد النقد
واإلطاحة به وتعريفه ،وصع ععوال إىل حصع ععر حدوده ،وفك االلتباس احلاصع ععل بينه وبني احلقول املعرفية األخرى ال سع ععيما حقل
النقد األديب نفس ع ععه ،الذي توس ع عععت مس ع ععاحة الت ويل فيه ال يكون حمط اهتمام نقد النقد بوص ع ععفه كالما يف خطاب النقد،
س عواء أكان يف شععكل صععياغة معرفية مكتملة ض عربا من القراءة املواجهة لقراءة أخرى مواجهة ال مينع اختالف درجاهتا حدة
ولطفا وبلوغها مرات كثرية حد التملق والتزلف ومص ععادمة النقد فيها للنقد اآلخر ،من ؤة اتس ععاع الت ويل والش ععرح والتفاس ععري
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واختالف التصورات واملقوالت واخللفيات الفكرية واملنهجية ،احلافزة على أن يصبح نقد النقد حافزا يف كيان النص النقدي
وإقامته من ؤة يف قلل الت ويل .9
وقد وجل إرساء منت خطاب نقد النقد على أسد إبستيمولوجية وعلمية ،حتمل يف جوهرها منهجية واضحة ،ألن نقد
النقد قول آخر يف النقد يدور حول مراجعة القول النقدي ذاته وفحص ع ع ع ععه أو مراجعة مص ع ع ع ععطلحات النقد وبنيته التفس ع ع ع ععريية
وأدواته اإلجرائية 10ذ فهو ببسع ع ع ع ععاطة خطاب يبحث يف مباده النقد ولغته االصع ع ع ع ععطالحية وآلياته اإلجرائية وأدواته التحليليةذ
فهو-نقد النقد -قول يف النقد و ث يف النقد ،األمر الذي يص ع ع ع ع ع ععور وعيا أوليا مبص ع ع ع ع ع ععطلح نقد النقد وبغاياته واجملال الذي
حوض فيه ويش ع ع ع ععري إىل اختالفه عن النقد األديب الذي يتوجه موض ع ع ع ععوعه إىل النص األديب ويؤكد ثه فيه ،فالنزعة إىل معرفة
فلسفة النقد وآليته ومقاصده هي مشغل نقد النقد وحموره.

11

ومما يس ععوغ ذلك النزوع تلك االنعطافات والتص ععورات الكربى اليت عرفها الفكر النقدي العريب يف دوامة احلداثة وما
بعد احلداثة ،وهي انعطافات وتص ع ععورات تسع ع عوغ ت س ع ععيد هلذا اجملال ،ت س ع ععيس ع ععا معرفيا إلجراء التمايز بينه وبني النقد األديب
وعناصععر موضععوع كل منهما ،ذلك أن موضععوع النقد األديب يتضععمن عنصعرا واحدا هو دراسععة األعمال األدبية وطرق تلقيها
وتذوقها ،أما حني منعن النظر يف موضع ععوع نقد النقد فسع ععنجده يتضع ععمن عنص ع عرين خمتلفني :أوهلما النقد األديب يف مسع ععتوييه
النظري والتطبيقي ،وثانيهما األعمال األدبية ،وهذا يعين أن موض ععوع نقد النقد أوس ععع من موض ععوع النقد األديب ،ألن النقد
األديب نفسع ععه يقطع ضع ععمن موضع ععوع نقد النقد  ،12وبناء على ذلك اقتضع ععى عدم التماثل والتطابق يف املوضع ععوع والغاية بني
النقد األد يب ونقد النقد ،األمر الذي يسعتدعي إمكانية اسعتقالل نقد النقد ،ويبقى الفرق اجلوهري بني موضعوع النقد األديب
وموض ع ع ععوع نقد النقد بالض ع ع ععرورة العلمية طبعا ،هو العمل على فكرة اس ع ع ععتقالل نقد النقد عن النقد األديب ،كما يتتل على
هذا االختالف يف املوضع ع ع ع ع ع ععوع أن حتلف نقد النقد ذ ه الدرجة أو تلك عن النقد األديب يف كل من آلياته ومصع ع ع ع ع ع ععطلحاته
وأهدافه اليت يسعععى إليها  ،من منطلق أن نقد النقد ينطوي بالضععرورة على النقد واالنتقاد ونقصععد به نقد األفكار واألسععد
واملناه معا ،واجلدير بالذكر هو أن األمور املسعلم ا منهجيا يف تعريف املصعطلح أو املصعطلحات اليت تدور حول الكتل
واألطروحات والرسائل اجلامعية والدراسات اليت تنشر يف اجملالت اعكمة واملتخصصة ،وت صيل مفهومها ومالحقة العوامل
اعفزة لظهورها جزء مهم وأصععيل من أي ث علمي ،بيد أن ذلك مل وصععل ،ال سععيما يف أغلل تلك املؤلفات اليت تزعم
اخلوض يف ماهية خطا ب نقد النقد ،إذ مل تفرد تلك الدراسع ع ع ع ع ع ععات الكتل تعريفا لنقد النقد وماهيته وغايته وإجراءاته ،إىل
درجة بدت وض ع ع ع عععية نقد النقد يف عص ع ع ع عرنا مثرية للس ع ع ع عؤال من وجوه عدة ،ف كثر من ناقد ينبه إىل وجود نقد النقد ،وودد
موضوعه وعالقته بالنقد ويذكر فعله يف أنساقه ودوره يف مراجعته وتقوميه غري أن ذلك مل مينح خلطاب نقد النقد موقعا بار ا
يف جمال الفكر ،ومل يوسع ع ع ععع عملية التعريف به ،ومل يهي له جها ا نظريا يوضع ع ع ععح البنية املفهومية وودد معامله ويكشع ع ع ععف عن
عوامل ظهوره وحوافزه ،وهذا يعين أن منزلة نقد النقد ال الت اجة جلهود الدارسني لت صيلها ،وإرسائها على أسد علمية
رص ععينةذ فهناك من يذهل إىل أن الكتابات يف جماالت نقد النقد على كثرهتا وتنوعها-يف الس ععياق الفكري النقدي العريب-

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -06أفريل -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

278

قععد بقيععت حىت اآلن تععدور يف فلععك النقععد األديب ،والرد على مزاعمععه النظريععة والتطبيقيععة ،ومل تنهض مبععا جيعععل منهععا نظريععة
مس ععتقلة عن النقد األ ديب وذلك على الرغم من وجود عدد كبري من الدراس ععات واملقاالت اليت مارس ععت نقد النقد ووض عععت
مص ع ععطلح نقد النقد يف عناوينها وأش ع ععارت إليه يف متوهنا13.والذي يعود مثال إىل كتابات طه حس ع ععني النقدية جيد هذا األمر
جليا ظاهرا يف أعماله اإلبداعية اخلالصة حني يلقيها تتاوح بني النقد ونقد النقد.

14

ويف األخري ندر اإلش ع ع ع ع ععارة فقط إىل أن خطاب نقد النقد كما حتدث عنه روالن بارث وتيزفيتان تودوروف مثال،
يف اخلطاب النقدي الغريب احلداثي ،واملا بعد حداثي هو يف الغالل ليد نفسع ع ع ع ع ع ععه خطاب نقد النقد يف السع ع ع ع ع ع ععياق الفكري
النقدي العريب ،والذي كما هو معروف ال ميكن أن يتعامل مع النقد إال انطالقا من طبيعة الربية اليت كثريا ما تكون ض ع ععيقة
األفق يف النقد العريب ،ذلك ب ن النقد العريب املعاصر ال يكاد يستمد أسسه املعرفية إال من النظريات النقدية الغربية 15ومن
أجل ذلك ال نتنب خلطاب نقد النقد العريب أن يرقى إىل املسععتوى اإلبسععتومولوجي الرص عني ،إال إذا ارتقى النقد العريب نفسععه
إىل مس ع ععتوى ت س ع ععيد نظريات ولكن ذلك ال ينفي وجود نقاد عرب معاصع ع عرين-على غرار حممد الدغمومي-اس ع ععتطاعوا أن
يفيدوا من النظرية الغربية ويطمحوا ا إىل ت س ع ع ع ععيد معريف من أجل كتابة ي
نقد عريب ومل يف أواس ع ع ع ععطه وعي فكري ونقدي
عميق إىل حد كبري ،مما ميكن أن ودد استثناء طبيعة مستوى نقد النقد الذي سيكتل عنه.
 نقد النقد وخنطاب التنظير النقدي عند محمد الدغمومي:ي عد النقد األديب يف حد ذاته مبثابة موضع ع ع ع ع ع ععوع للت مل والتفكري لنوع من اخلطابات النقدية عند حممد الدغمومي
حيث ارتض ع ع ع ععى أن يس ع ع ع ععمي أحدمها "خطاب ن قد النقد" ،بينما أطلق على اآلخر "خطاب التنظري النقدي" ولعل مص ع ع ع ععدر
الصع عععوبة اليت تعتي الولوج يف أواسع ععط مثل هذه اخلطابات هي إشع ععكالية وأ مة الوضع ععع اإلبسع ععتومولوجي ملاهية النقد األديب
نفس ععه ،ألنه يرتبط يف أحيان كثرية مبفهوم العلم ،وحممد الدغمومي يوض ععح ويرى أن هذا العلم ال يس ععتقر وال يرض ععى دود
فكرية ومعرفية ص ع ع ع ععارمة ،وال يقنع مبرجعية أو اسع ع ع ع عتاتيجية واحدة ،بل هو ميدان معرفة دينامية وقق املقبولية بوجياد درجات
خمتلفة من املعقولية اليت ال تنفي االختالف والت ويل دون التسع ع ع ع ع ع ععليم به ،فكلما رام االبتعاد عنه رجع إليه بقوة ،وذلك عن
طريق طرح جلملة من البدائل اليت تزيد عن غري قص ع ععد الوض ع ععع تعقيدا وإش ع ععكاال ،ونقد النقد عنده يتموض ع ععع يف مكان آخر
جيعله إبستيمولوجية نوعية خاصة مبوضوع معريف والنقد األديب ،ويقف على عتبة "العلم" ويبين نفسه على أساس منوذج من
مناذج العلم مثله مثل خطاب التنظري النقدي ،هذا اخل طاب الذي كثريا ما يلتبد ويتداخل مع «نقد النقد» ويقف على
عتبة قريبة ،إن مل تكن هي عتبة نقد النقد نفسععها ،حيث يشععتغل على النقد بقصععد إنتاج معرفة جديدة بصععورة "نظرية" هلا
قوة العلم أيض ع ععا  16ذ فخطاب نقد النقد ينكل على النقد من أجل إجنا عمل على عمل موجود ،وخطاب التنظري ينكل
على النقد من أجل اقتاح بديل جديد ،وبني إجنا العمل واالقتاح يكون احلاص ع ععل أحيانا متش ع ععا ا ،وأحيانا يقرب خطاب
نقد النقد إىل خطاب التنظري يث ميارس هذا بعض اختصاصات اآلخر.

17
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وقد تردد مص ععطلح نقد النقد يف عدد من اخلطابات النقدية والتنظريية خالل العقود اخلمس ععة الس ععابقة ،ودل تردده
على إرهاص ععات والدة وعي جديد يس عععى إىل التفريق بني النقد بص ععفته فعال حترب ذلك املوض ععوع ويدرس ععه وال يقول بوجود
تطابق بينهما ،وهذا الوعي ما يزال منذ ذلك الوقت يبحث عن املفهوم اجملسد له ويبحث عن الصيح النظرية واإلجرائية له،
وهو حىت ا آلن ليد س ععوى مش ععروع يص عععل حتديده وتعريف وظيفته ومقاص ععده ،وهكذا ميكننا أن ندعي-كما يقول حممد
الدغمومي-أن مفهوم نقد النقد إىل يومنا هذا ما ال مفهوما يشع ع ع ع ع ععيد ويبب ،فهو يف بدء األمر وغايته مثل كل املفاهيم اليت
هلا حياة تنتقل من التس ع ععميات والتص ع ععورات العامة ،و ر مبراحل الص ع ععقل واالختبار قبل أن تس ع ععتقر على مدلول اص ع ععطالحي
خمصص 18ذ فهو إذن
نقد النقد -مص ع ععطلح جيس ع ععد مفهوما تش ع ععكل من عناص ع ععر تنتظم فيما بينها حول مفهوم النقد بص ع ععفته مفهوما يلح علىاملوضع ع ع ع ع ع ععوعية والقيمة واألثر قصع ع ع ع ع ع ععد تفادي احنراف النقد األديب ،ويقتن بنزعة التنظري األديب والنقدي  ،19ومن خالل هذا
الطرح اإلبسع ع ع ع ع ع ععتومولوجي -الوجيز جدا -حول مفهوم خطاب نقد النقد وخطاب التنظري النقدي عند اآلخر وعند العرب،
وعند حممد الدغمومي نفسع ع ع ع ع ع ععه ،وحنن ذا نكون بذلك قد قمنا بعملية تقدمي لتمهيد فكري ومعريف عتوى هذه اخلطابات
اليت احتوت يف أواس ع ع ععطها مجلة من ال قض ع ع ععايا واإلش ع ع ععكاالت النقدية واليت من بينها إش ع ع ععكالية وعي ماهية القراءة الت ويلية –
احلجاجية -كما سع ع ع ع ععبقنا ذكره آنفا يف البداية هلذا فنقد النقد هو ليد إال قوال يراجع قوال للت كد من صع ع ع ع ععحة عمل اجلها
النقدي وللت كد من سالمة توصيل املوضوع

.20

ثانيا :مصنطلح القراءة التأويلية «المفهوم والوظيفة»
 القراءة في ضوء طروحات الفكر النقدي الغربي الما بعد حداثي:إن احلديث عن ماهية مص ع ع ع ع ععطلح القراءة الت ويلية عند اآلخر ،هو حديث ذو ش ع ع ع ع ععجون وتداخالت ،فكثري ما جيد
املتتبع نفسع ععه هلا-القراءة – يغوص يف أواسع ععط متاهات وتفريعات إبسع ععتومولوجية ال متناهية الربى يف شع ععىت القض ع عايا املعرفية
واإلبداعية ،فقد تنوعت مقاربات القراءة اليت تعاورت النص واختلفت مس ععلماهتا وإجراءاهتا ومن ؤة نتائجها لكنها ال ميكن
أن ترد يف جمموعها إىل توجهني اثنني متمايزين نسع ع ع ع ع ع ععبيا ،توجه يهتم بالتسع ع ع ع ع ع ععابل عن الكيفية اليت يتم ا قراءة نص ما ،21
وتوجه آخر يعب بالتس ع ععابل عما يتم قراءته (ما ميكن قراءته) ض ع ععمن نص ما 22وليد بني هذين التوجهني حدود فاص ع ععلة إذ
جند الباحثني يتددون باستمرار بني اختيار كيفية القراءة23وبني حمتواها 24اإلبستيمي  ،اهلرمينوطيقي على وجه أخص .
فت غري اخلطاب النقدي من بكاء وحظ النص ذي االرتباطات اخلارجية ،إىل بكاء حظ القاره املس ع ععكني ،املنس ع ععي األكرب
يف الدراسات األدبية الكالسيكية  ،25وصل يف بعض األحيان على حد تعبري "ميشال دوالكروا" ،إىل حد التبذير والفوضى
26

وهذا من منطلق أن حدود الت ويل و احل جاج على وجه أخص تقوم على القراءة املتعاونة ضع ع ع ع ع ع ععمن جدلية

لإلخالص واحلرية  ، 27ومبا أن كل مؤلف مؤول بكيفية أو ب خرى ،وإذا ما صع ع ع ع ع ع ععح هذا فوننا نقتح درجة دنيا من الت ويل
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سندعوها القراءة  ،28واليت هي فعل يف التاريخ  ،un acte dans l'histoireتعتمد الت ويل ملمارسة نوع من املنعطف
اجلمايل يف أس ععلوب املعاينة لعفق الض ععابط لش ععرول الفهم ومن ؤة تش ععكيل وعي تارحي conscrence historique
كما يقول "غادمري" يف كتابه ،واليت هي باألسع ع ععاس إشع ع ععكاالت تتعلق مبدى وعينا أو نضع ع ععجنا قرائيا لتحديد الت ويل الدقيق
للظاهرة املدروس ع ععة  ،29فالنتاج األديب يقتض ع ععي بالض ع ععرورة حتمية اختاق بنياته الس ع ععردية للولوج إىل عامله الداخلي وال يكون
ذلك إال من خالل قراءة واعية ومس ع ع ع ع ععؤولة ال تكتفي باملفهوم الس ع ع ع ع ععطحي وإمنا تبحث يف أغوار النص العميقة  ،وهذه هي
غاية املمارسة احلجاجية يف بعدها اهلرمينوطيقي .
فالقراءة إذاً هي استاتيجية وتاج فيها القاره إىل ترسانة من األدوات املنهجية املحكمة و املوجهة حنو النص ،ألن القراء
إ اء النص حتلفون من قاره عادي إىل قاره منوذجي على اعتبار أن القاره العادي يقف أمام النص موقف املس ع ع ععلم الذي
يش ع ع ع ع ع ع عكعل انطبعاععا ذوقيعا دون إمهعال العقعل ،فهو قعاره بال حتليعل أمعا "القعاره النموذجي"ذ فهو العذي ميزق حجعل النص
ويكش ع ع ععف طبقاته املتتالية  ، 30وص ع ع ععوال إىل ما كان يرمي الوص ع ع ععول إليه  ،إنطالقا من مرجعية إيديولوجية مت تس ع ع ععطري حمتواها
اإلبسع ع ع ع ع ععتيمي آنفا يف ما وراء فهمه األول ،الذي يرتكز على التفسع ع ع ع ع ععري املسع ع ع ع ع ععبق الذي يقوده إىل الفهم مث إىل حماولة حماورة
جزئيات النص  -حماورة بنيات النص الصغرى والكربى  -لت سيد ما يعرف بفهم الفهم استنادا على مرجعية قرائية معينة،
للذات القارئة نفسها  ،على حد تعبري هانز جورج غادامري.
وبالرجوع إىل البعد التنظريي املفاهيمي خلطاب القراءة عند اآلخر ،جند ب ن التغريات اجلذرية يف األدب ،أدت بشع ع ع ع ع ع ععكل
من األشع ع ع ععكال إىل وجود تغريات المسع ع ع ععت مفهوم النص على يد كتاب القطيعة "ماالرميه ونيتشع ع ع ععه" ،اليت طرحت يف هناية
األمر بوضع ع ع ععوح قضع ع ع ععية تعدد الت ويالت وطرحت بالتايل دور القاره وأمهيته ،وكان فالريي قبيل احلرب العاملية الثانية قد قدم
اقتاحات مثرية ،مث جاءت أ اث بالنشو وبارث ودريد لتعضدها وتوسعها .31
ويف دراس ععة هامة بعنوان" :س ععيس ععيولوجيا القراءة" ،حاول أوكني أن يفحص طبيعة العالقة اليت نمع بني النص والقاره،
وقد انطلق من كون الت ويل يبدأ مبجرد ما تبدأ القراءة ،وينص ع ععل مباش ع ععرة على املعب الش ع ععامل للنص ،إذ يؤول القاره معب
اجلمل من منظور فهم شع ع ع ع ع ع ععامل للنص ،فبمجرد ما يدخل القاره إىل النص تتكون لديه فرضع ع ع ع ع ع ععيته األوىل حول جمموع هذا
النص ،وينت عن ذلك استباق  enticipationلت َت  َمته  ،32وفق وعي هرمينوطيقي معني.
وهنا ميكن أن نالحظ ب ن املرجعيات اإلبسع ع ععتومولوجية ملاهية حمتوى القراءة الت ويلية عند اآلخر كانت قد ارتبطت دود
ماهية الت ويل نفس ع ع ع ععه بالدرجة األوىل ،ومبحور نظرية التلقي بدرجة أقل ،فاجلذور احلقيقية للتلقي –كما هو معروف– وكما
يش ععري إىل ذلك "روبرت هولل" ،من أهن ا ليس ععت إال تلك النظريات أو االناهات اليت ظهرت أو عادت إىل الظهور خالل
الس ععتينات واليت حددت املناخ الفكري الذي اس ععتطاعت فيه نظرية التلقي أن تزدهر ،ويظهر ذلك باألس ععاس مخس ععة مؤثرات
هي الش ععكالنية الروس ععية بنيوية براغ وظاهريته "رومان انغاردن" ،وهريمينوطيقا "هانز جورج غادامري" ،وس ععوس ععيولوجيا األدب
.33
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كما أن نظريات التلقي احلديثة تشري إىل الدور الذي يلعبه القاره ،حيث يرى "أير " ،أن العمل األديب يتشكل من خالل
فعل القراءة ،وأن جوهره ومعناه ال ينتميان إىل النص بل إىل العملية اليت تتفاعل فيها الوحدات البنائية النص ع ع ع ععية مع تص ع ع ع ععور
القاره .34
ويف ختام حديثنا املوجز جدا عن مرجعية القراءة عند اآلخر ،ال يس عععنا إال أن نقرر مع أربا ا حول ص عععوبة كتابتها ،نظرا
حلدهتا وتشع ع عععل مسع ع ععالكها ،خاصع ع ععة وأهنا – القراءة  -ال تدعي االسع ع ععتقالل بنتاجها ،بل تدعوا إىل نوع من التكامل بني
املعارف ،مادامت األخرية تشع ع ع ععكل جوهر حمتوى القراءة نفسع ع ع ععها يف انتقاهلا من حال إىل حال ،فالقراءة ذا املعب تصع ع ع ععبح
عملية هدم لالعتقاد الس ع ع ع ع ع ع ععابق ،وبناء جديد يتوقف على خيبة االنتظار ،ألن النص اإلبداعي هو الذي يدفع القاره إىل
مراجعة مواقفه ومعايريه ،ويرغمه على متابعته حنو اجلديد دوما ،مث حناول يف خض ع ععم ذلك التمييز بني الت ثري والتلقي والقراءة
والت ويل والنص والقاره .35
كما ال ميكن يف هذا الص ع ع ععدد إغفال اس ع ع ععهامات حلقة براغ يف جمال ماهية وعي مص ع ع ععطلح القراءة احلجاجية عند اآلخر،
والتلقي اجلمايل للنص األديب ،إذ يعد "موكارفس ع ع ععكي" من املنظرين الكبار للمدرس ع ع ععة ،حيث يتض ع ع ععح إواء "موكارفس ع ع ععكي"
بنظريته يف التلقي أكثر ما يتضع ععح عندما ودد اإلطار العام للفن عنده بوصع ععفه نظاما حيويا داال ،ووفقا هلذا املفهوم يصع ععبح
كل عمل فين مفرد  ،بنية ولكنها بنية هلا مرجعيات غري مس ع ععتقلة عن التاريخ ،ولكنها تتش ع ععكل وتتحدد من خالل أنس ع ععاق
متعاقبة يف الزمان 36تعيد ببساطة تشكيل وت سيد مفهوم آين جديد عتوى نسق هذا التاريخ.
 القراءة في ضوء طروحات الفكر النقدي العربي المعاصر:إن املتتبع ملنظورات القراءة على اختالف مش ع ع ع ع ع ععار ا ،ال تغيل عنه من دون ش ع ع ع ع ع ععك حقيقة ارتبال أغلبها بنظريات
فلس ععفية أو فكرية كان هلا الدور البار يف ما ذهبت إليه هذه املقاربات من آراء ومواقف دص ععوص القراءة 37ويكفي للت كد
من ذلك الرجوع إىل مفاهيم نظرية التلقي نفس ع ععها ،اليت ت سع ع عس ع ععت من خالل مرجعيات فلس ع ععفية ظاهراتية بالدرجة األوىل،
حيث تطرقت عور حمتوى مفهوم القراءة الت ويلية من منظور أهنا ثل تفاعل بني القاره والنص ،وذلك باعتبار أن القراءة
تعد مبثابة شرل ضروري لسريورة انتاج وضبط املعب ،وبدوهنا ال وقق النص وجوده بالنتيجة ،والقاره الضمين ليد متجذر
يف أي جوهر نرييب ،إنه يتجذر يف النص نفس ع ع ع ع ععه ،ألن النص ال يكتس ع ع ع ع ععل حقيقته إال إذا قره ض ع ع ع ع ععمن ش ع ع ع ع ععرول التهني
 articulationاليت من املفروض أن النص وملها بنفسع ع ع ع ع ع ععه ،حيث توجد إعادة بناء املعب من طرف اآلخر 38ذ فالناقد
العريب يف مننا هذا ،اليزال يف مرحلة اسععتكشععاف وتعايش  -إن جا لنا احلديث ذه الصععيغة  -مع واقع ماهية مصععطلح
القراءة الت ويلية ومرجعياته اإليديولوجية واإلبسع ع ع ع ع ع ععتومولوج ية احلداثية وما بعد احلداثية ،فيمكن أن جندها مثال– القراءة-يف
أحد مفاهيم الفكر النقدي العريب املعاص ع ع ع ععر ،ثل أداة من أدوات اكتس ع ع ع ععاب املعرفة والثقافة واالتص ع ع ع ععال ،مبا أنتجته وينتجه
العقل البش ع ع ع ع ععري وهي من وس ع ع ع ع ععائل الرقي والنمو االجتماعي والعلمي 39ليد إال وك هنا ببس ع ع ع ع ععاطة يف نظره بعيدة عن منحى
ومس ع ععار املمارس ع ععة احلجاجية يف جوهرها القرائي الت ويلي؟  ،كما أهنا أيض ع ععا عملية عقلية تش ع ععمل تفس ع ععري الرمو اليت يتلقاها
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القاره عن طريق عينة ،وتتطلل هذه الرمو فهم املعاين ،كما تتطلل الربط بني اخلربة الش ع ع ع ع ععخص ع ع ع ع ععية وهذه املعاين مما جيعل
العمليات النفس ع ع ع ع عية املرتبطة بالقراءة معقدة إىل درجة كبرية 40ذ مبعب أن آليات القراءة ،إما أن تكون من منطلق غريب لفهم
ما هو عريب كم أس ع ععبقية املمارس ع ععة املعرفية ملفاهيم هذا املص ع ععطلح عند اآلخر ،وإما أن تكون من خالل إس ع ععقال ألس ع ععرلة
يطرحها الواقع العريب لتكون اإلجابة عليها يف التاث الغريب وهذا املعيار املزدوج للعمل القرائي هو الذي أسع ع ع ع ع ع ععد من جهة
املشععروع التفاضععلي ،وأسععد من جهة أخرى جدلية الثنائية الداخل العريب واخلارج املتمثل يف آليات القراءة الغربية 41املتعددة
اإليديولوجيات يف جوهرها الت ويلي و احلجاجي ،كما أن "ميتا-نقد" أو " ،"Meta-criticismكما يسع ع ع ععمى يف النقد
الغريب املعاص ع ع ع ع ع ععر ،وهو حلقة مهمة من حلقات جدل املناه احلديثة ،ويعب هذا املفهوم (ميتانقد) بثقافة الناقد أو القاره
العععارف ،ومبرجعيععاتععه املعرفيععة :الفكريععة واجلمععاليععة والنفس ع ع ع ع ع ع عيععة ،وبربيتععه اخلععاص ع ع ع ع ع ع ععة للنص املقروء ،وهو مععا يطلق عليععه النععاقععد
"ا س ع عتاتيجيات القراءة اليت تنفتح على اآلخر أي على النقد الغريب ،ولكن دون اخلض ع ععوع له  42ألن النقد األديب ينطلق من
اسع ع عتاتيجية القراءة اليت تتش ع ععكل من ثالثة مص ع ععادر هي :ثقافة القاره واناهه الفكري واجلمايل – طروحات النص الظاهرة
واخلفية – موقف الكاتل وربيته الفكرية 43يف منحب حجاجي و هرمينوطيقي حمدد ،وهو أمر يبشع ع ع ععر يف هناية األمر تمية
القراءة العربية العميقة للنص األديب العريب الذي نتوقع مع الناقد أن يفضي إىل مفهوم عريب يف قراءة النص روحا ولغة ،أمال
يف السعي حنونظرية عربية شاملة للنقد األديب ،هلا خصائصها وروحها وأسسها 44اإلبستيمية.
ثالثا :حدود الفهم والوعي اإلبستومولوجي لماهية القراءة التأويلية عند محمد الدغمومي
 ماهية وعي القراءة التأويلية الحجاجية في متن خنطاب نقد النقد:إن توليف املصععطلح فهم ووعي القراءة ،يسععوقنا أسععاسععا إىل مشععكلة الفهم « »compréhensionوالفهم عند
"اجلرجاين" ،مثال يف تعريفاته تصععور املعب من لفظ املخاطل ،أو حسععن تصععور املعب ،فالفهم مرادف لإلدراك ولقوة الذهن
اليت هي "اس ع ععتعداد تام إلدراك العلوم واملعارف بالفكر وجودة الفهم ،وص ع ععحة االنتقال من امللزومات إىل اللوا م45بعيدا عن
حمتوى سععيادة املنه الذي يعجز عن الوصععول إىل احلقيقة اإلبسععتيمية النصععية  ،ألنه بشععكل من األشععكال –النص -وتوي
على إيديولوجيا بداخله ،وإيديولوجيا القاره اليت تظهر عن طريق الفهم ،تعمد من خالهلا على تش ع ع ععويه حقيقة النص ،ألن
اإليديولوجيات يف جوهرها على حد تعبري فريديريك نيتش ع ع ع ععه مثال تش ع ع ع ععوه احلقيقة النص ع ع ع ععية و هنا ناو واض ع ع ع ععح آللية الفهم
للمحتوى اإلبس ع ع ع ععتيمي ملنه معني،و هذا ماعمد هانز جورج غادامري على إثباته يف مس ع ع ع ععاره اإليديولوجي –األنطولوجي-
حول جدلية احلقيقة و املنه ألن احلقيقة العلمية و املعرفية -اإلبسععتيمية -هي ليسععت إال إيديولوجيا ضععمن إيديولوجيات
أخرى ،على حد تعبري الناقد النمس ع ع ع ع ع ععاوي بول فرياباند يف طروحاته االبس ع ع ع ع ع ععتيمية اليت كانت يف جمملها ض ع ع ع ع ع ع عد املنه مجلة
وتفصععيال  ،وهذا ما يقتضععي بالضععرورة وجود عقل إيديولوجي يف جوهر املمارسععة الت ويلية و احلجاجية لنص ما ،ألن الرأس
العقل -املكونة تكوينا جيدا هي الرأس املمتلرة إيديولوجيا على حد تعبري الناقد الفرنسع ع ع ع ع ع ععي كلود مونيين  ،و غاس ع ع ع ع ع ع عتونباش ععالر الفرنس ععي اآلخر  ،يص ععفها أيض ععا ب هنا رأس ممتلرة و هذا ما جيعل من فهم القراءة الت ويلية يف بعدها الفكري ،ذات
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مس ع ععار إيديولوجي و هنا يص ع ععبح القاره من خالهلا حامال لوعي إيديولوجي يف أواس ع ععط بنية فهمه الذهنية  ،تؤهله ال حمالة
لت س ع ع ع ععيد خط إنطالقه حنو بداية فهم قرائي جديد عتوى نص معني هو فهم /نص /الت ويل ،ألن الفهم يقص ع ع ع ععد به املعب
الععذهين الععذي يشع ع ع ع ع ع ععري إىل اللفظ يف األذهععان واللفظ داللععة كالميععة عليععه  ،46إذا فعمليععة الفهم عمليععة مزدوجععة ذاتيععة آنيععة
وامتدادية ،ختتص األول بقراءة الراهن وت ويله ،وختتص الثانية باالس ع ع ععتجابة حلاجة التجديد من أجل قراءة النص كما مل يقرأ
من قبل

47

من منطلق الفعل احلجاجي املقص ع ع ع ععود مس ع ع ع ععبقا  ،على حد تعبري الناقدة والباحثة املعاص ع ع ع ععرة يف جامعة تل أبيل

اإلسرائيلية «روث آموسي» يف كتا ا " احلجاج و اخلطاب".
ولعل الذي يهمنا هو الداللة الثانية من املعب الذي ويل على داللة الشع ع ع ع ع ع ععرح أو التعليق فالفهم عند الغربيني يف
ص ع ععيغته اليونانية هو وس ع ععيلة للوص ع ععول إىل احلقيقة ،ولكنه عند العرب غاية  ،48فمثال جند غادمري وفيا للمنحب األنطولوجي
الذي رمسه هيدغر واملتمثل خصوصا يف م س لة اللغة والتناهي الذاث الذي تكشف عنه التجربة التارحية وهرمينيوطيقا الفهم
وفهم الذات على وجه اخلص ع ع ع ع ع ععوص ،وهو ما مساه هيدغر باملنعطف األنطولوجي احلاس ع ع ع ع ع ععم يف نربة الفهم الذاث 49ملا وراء
املمارسع ع ععة اهلرمينوطيقية يف وظيفتها التفسع ع ععرييةذ ففي الكتابة مثال تكتسع ع ععل اللغة خاصع ع ععياهتا الفكرية ألن وعي الفهم يواجه
تقليد مكتوبا يكتس ع ععل س ع ععيادته التامة ،حيث ال يعتمد وجوده على أي ش ع ععيء ،وهكذا فون وعي القراءة ميتلك تارحا على
حنو كامل 50إال أن هذا العرض يبقى جمرد عملية تسع ع ع ع ع ع ععتهدف إجنا فهم أو ضع ع ع ع ع ع ععرب مثل للفهم ،أما على صع ع ع ع ع ع عععيد النقد
والتطبيق ،فهو مل جيد بعد طريقه ،ومل يقدم أحد من النقاد العرب املعاص ع ع ع ع ع ع عرين إىل يومنا هذا ،دليال على امتالك القراءة –
خلاص ع ع ععية الت ويل -ونلياهتا على النص ع ع ععوص األدبية وفق ما تطرحه نظريات القراءة ،وخاص ع ع ععة نظريات االس ع ع ععتجابة 51املابعد
حداثية ،وبالرغم من ذلك ،فون خطاب التعريف بالقراءة الت ويلية قد وضع ع ع ععع أمام الناقد العريب منوذجا جديدا من التفكري-
خطاب نقد النقد -ونبهه إىل عوامل أخرى ممكنة يف النقد فحثه عليها مباشع ع ع ععرة أو دعاه بطريقة غري مباشع ع ع ععرة إىل تصع ع ع ععحيح
تفكريه  52ألن النقد يف جوهره يعمل على تص ع ععحيح املنعطفات على حد تعبري الفيلس ع ععوف األملاين مارتن هيدغر ،وحاص ع ععل
ذلك أننا يف خطاب النقد العريب وخطابات التنظري له-كما يقول حممد الدغمومي -جند كلمة «قراءة» ماتزال مش ع ع ع ع ععحونة
بداللة عامة يصعل فيها تبيني احلدود الفارقة بينها وبني املصطلح ،خصوصا وأن االستعمال يقرن الكلمة املصطلح بالنقد
والنص ،فال تعرف يف أي س ع ع ع ع ع ع عيععاق يتم هععذا اإلقتان ومععا هي مرجعيععاتععه ،بععاإلض ع ع ع ع ع ع ععافععة إىل هععذا ،حىت الععذين ميلكون وعيععا
باالصع ع ع ععطالحية مييلون إىل جعل القراءة الت ويلية تسع ع ع ععمية لفعل يصع ع ع ععطنعونه خمالفة مع مناه القراءة املعروفة ،يث يصع ع ع ععري
مصطلح القراءة داال على عناصر شىت  ،53ومؤدى هذا الفهم ملاهية القراءة نفسها ،ووهلا عن غري قصد إىل تركيم قراءات،
أي منهجا متعددا يتوهم أن القراءة تسع ع ع ععتطيع أن حتيط بالنص وتشع ع ع ععمله من مجيع جوانبه و تلك حقيقته وأهنا تعطيه تعددا
مماثال  ،54وهذا التعدد ينسف ببساطة مفهوم القراءة –احلجاجية -وجيعلها فعال من أفعال اجلمع بني املناه  ،بينما القراءة
يف أص ععلها ،جاءت لتعمل ض ععمن نس ععبية الفهم وض ععمن حدود املقاربة اليت تعمد إىل اإلمس ععاك مبا هو مالئم أو ض ععروري أو
أصععلي أو خاص  ،55وذلك ضععمن  -نسععقية قراءة  -كما يشععتطها املصععطلح يف مرجعيته الغربية ألهنا ال تسععمح بذلك ،إذ
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ال بد من أن يعي من يدعي القراءة –الت ويلية -أنه يشع ع ععغل جمموعة مباده ختصع ع ععص القراءة و يزها عن كل املناه املعروفة
 56مبعب آخر على القاره أن يقرأ و يفهم و لكن بعيدا عن نزعة اإلدعاء و التلفيق واإلنتقاء والتعميم.
 ماهية وعي القراءة التأويلية في متن خنطاب التنظير النقدي العربي المعاصر:ميكن القول ب ن القراءة عمليا أوضاع ال تتحدد إال من خالل تطبيقاهتا يف شكل أثر أو موقف ،وإن هذه األوضاع
اليت آل إليها مص ععطلح القراءة الت ويلية تسع عربت إىل التنظري العريب ،بل ظهرت يف اخلطابات اليت س عععت إىل التعريف مبسع ع لة
القراءة األدبية ومناهجها ونظرياهتا ،بقدر ما ظهرت كلمة «قراءة» متواترة يف عدد من اخلطابات التنظريية والتطبيقية .57
وال ش ععك يف أن الذي يس ععهل هذا التواتر ويعطيه حظوظ االنتش ععار كون كلمة «قراءة» أص ععيلة يف الثقافة العربية ومرتبطة
بفعل الكتابة وإنتاج النص ع ععوص ،وإن مل حتدد هلا س ع ععياق نظري حصع ع عص ع ععها كفعل معريف نوعي ،إذ بقيت ،وماتزال إىل يومنا
هذا ،حاملة ملدلول عام يرتبط بكل فعل ينقل النظر من احلرف إىل الفهم 58إىل وعي احلجاج مباش ع ع ع ع ععرة اس ع ع ع ع ععتنادا على ألية
التفسري وصوال إىل مستوى احلوار الذي وقق فهم الفهم هلذه النصوص ،فمثال حينما نعترب الذات خطابا ،فذلك يعين أهنا
أص ع ععبحت وثيقة يتعني فحص ع ععها ألهنا ش ع ععاهد مهم على الثابت واملتحول يف هذا اخلطاب ،على لعبة األدوار اليت يتغري فيها
الفاعل إىل مالحظ واملالحظ إىل فاعل ،لعبة ختتلط فيها اوية النظر ،والتخطيل هنا ليد عملية ميكانيكية أو آلية بل هو
نتاج تطور تارحي مهم حلصععول هذا الفاعل الذات كعامل مهم يف قيام اخلطاب مبقوماته ،إذ إن الذات يف سععريورهتا ما هي
إال متلفظ حتدده السياقات املرجعية ،باعتباره موجودا تابعا حلقل أوسع هو الوجود العام ،أي أن هذه األخرية هي من حتدد
مسات هذه الذات خطابا 59وفق مرجعية إيديولوجية و إبس ع ععتيمية حمددة ،والقراءة بش ع ععكل من األش ع ععكال ،تش ع ععكل من هذا
املنظور بنيعة مسع ع ع ع ع ع ععتقلعة بعذاهتعا ثعل نتعاج وعي اجتمعاعي تع ويلي مرتبط بعالعذات القعارئعة ملنت أو خطعاب إبسع ع ع ع ع ع ععتومولوجي أو
أنطولوجي معني ،وهنا نرى بوض ع ع ع ععوح مجلة الطروحات واملغاليط اليت وقعت فيها مجلة الطروحات نفس ع ع ع ععها حول وعي ماهية
القراءة الت ويلية يف منت هذا اخلطاب ،ولعسعف الشعديد فون الفهم الذي يتتل على مثل هذا التصعور سعرعا ما يزين للناقد
املنظر االنس ع ع ع ع ع ععياق مع نزعة االنتقاء والتلفيق بدعوى اختالف النقاد على حتديد مس ع ع ع ع ع ععتويات القراءة وأنواعها وش ع ع ع ع ع ععروطها،
وبدعوى الرغبة يف اإلحاطة بالنص من كافة جوانبه مما حرج مفهوم القراءة من سياقاته اليت ارتبط ا يف أصوهلا 60وهنا نرى
بوضوح اتساع رقعته املفاهيمية لتتجاو حدود املفاهيم السائدة .
هذا باإلض ع ع ع ع ع ععافة إىل أن كلمة قراءة حظيت بربيق خاص تنعكد عليه آثار احلداثة النقدية الغربية اليت أغرت -كما
يقول حممد الدغمومي -عددا من النقاد العرب ومنظري النقد باالهتمام بالقراءة ومناذج القراءة ،مما  َس ع ع عرب إىل النقد العريب
مفاهيم توتر املعرفة النقدية وخاص ع ع ع ع ععة حني شع ع ع ع ع عغف عدد من الدارس ع ع ع ع ععني والكتاب بتقدمي خطابات لتعريف القراءة والقراءة
النقدية على وجه اخلصععوص61وبالطبع فالغرض هنا يصععبح سععرد لالختالف الذي يشععرح القراءة سععل مرتكزاهتا الفلسععفية
أو اللغوية ،و سععل أطرافها 62ومقتضععيات احلاجة اهلرمينوطيقية هلاذ ألن اختالف مفهوم القراءة الت ويلية باختالف وجهات
النظر ميكننا من وض ع ع ععع تطور مرحلي هلا ،فقد كان هذا املفهوم حمص ع ع ععورا يف دائرة ض ع ع ععيقة ،حددها اإلدراك البص ع ع ععري للرمو
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املكتوبة والتعرف عليها والنطق ا ،وتغري نتيجة تطور البحوث النفس ع ععية التبوية لتص ع ععري القراءة عملية عقلية ترمي إىل الفهم
وترمجة الرمو املقروءة إىل مدلوالهتا 63اليت تتعلق ببنيتها املعرفية اليت ت سعسعت من خالهلا ،وإ اء هذا الفهم ،يتولد أيضعا فهم
آخر ي ث اس ععتعمال مص ععطلح القراءة فيه مومها بوجود وعي نظري خاص ينم عن هيمنة التعميم واالبتعاد عن االص ععطالحية
فقط ،وهكذا يظهر مصع ع ع ع ع ع ععطلح القراءة على هامش كل حتديد ،أنه بقدر ما يوهم ب نه متداول يف سع ع ع ع ع ع ععياق املفهوم احلديث
للقراءة ،ال ي خذ منه ما حص ع ع ععص به نفس ع ع ععه ،يف بنية التفكري لذهنية الناقد و القاره العريب نفس ع ع ععه ،والدليل على ذلك هو
التنظري للنقععد وجععد نفس ع ع ع ع ع ع ععه بغتععة قععائمععا على قراءة القراءة أو نريععد القراءة ذاهتععا ،64وإن التعععدد الععذي يتحقق من «القراءة
ع
الت ويلية» هو تعدد مقاربات ،أي خلق قراءات كل واحد منها منفردة ب س ع ع ع ع ع ععرلتها وربيتها وأدواهتا ،وأن مفهوم القراءة ط ِّو  َ
ِّل ومل يقيد دود صارمة إجرائية شكلية ،إنه مفهوم موسع .65
وعد  َ
ومن هنا ميكن القول ب ن موضوع الفهم ملس لة القراءة الت ويلية احلجاجية قد غاب عن الذين وظفوا-عربيا-مفهوم
القراءة على الطريقة الس ع ع ععابقة ،ولكن من حس ع ع ععن احلظ أن هذا الفهم مل يكن هو الفهم الوحيد الس ع ع ععائد يف التنظري النقدي
العريب املعاصععر ،إذ جند من يرجع إىل املصععادر األصععلية للمفهوم ويسععتحضععر سععياقاته منها ومن مث يعرف القراءة مبا هي عليه
هناك .66
وهنا بالتحديد تكمن إش ععكالية وعي ماهية القراءة الت ويلية احلجاجية ،يف منت خطاب التنظري النقدي العريب كما حتدث
عنها وأشار إليها الناقد املغريب حممد الدغمومي يف حمور مناقشته هلذه املس لة من منظور إبستومولوجي عميق جدا.
خاتمة :من النتائج إلى المقدمات
بناءا على ما سبق التطرق إليه وعرضه يف سطور صفحات هذه الدراسة ،ميكننا أن نسجل أهم النتائ اليت توصلنا
إليها ،من خالل تطرقنا إلشع ع ع ع ععكالية وعي ماهية القراءة الت ويلية احلجاجية يف منت خطاب نقد النقد والتنظري النقدي العريب
املعاصر عند-حممد الدغمومي-ولعل من أبر ها-النتائ :-
 ميكن القول ب ن الناقد العريب املعاصع ع ععر ،مل يتمكن حقيقة من فهم ماهية مصع ع ععطلح القراءة الت ويلية املا بعد حداثي ،ألنهال يزال حلد السع ع ع ععاعة يف مرحلة تعايش فقط-إن صع ع ع ععح لنا القول-مع هذا املصع ع ع ععطلح ،مبعب آخر هو مل يتمكن حقيقة من
الوصععول إىل مرحلة متقدمة جدا من الوعي والفهم اناه خمتلف البنيات املعرفية امل  َش عكلة ألجزاء ومرجعيات هذا املصععطلح-
مص ععطلح القراءة يف حد ذاته-سع عواء أكانت بنيات إيديولوجية أوإبس ععتومولوجية أو فلس ععفية أو حىت س ععياقية ،نس ععقية حداثية
هرمينوطيقية متنوعة.
 إن مصطلح القراءة باملعب النقدي :أفر -عن قصد أو عن غري قصد -مجلة من السياقات و اخلطابات النقدية التنظرييةخص ع ع ععوص ع ع ععا -خطاب نقد النقد وخطاب التنظري النقدي -حتمل يف جوهرها ربى وأراء ومفاهيم متعددة هلذا املص ع ع ععطلح،
وتعدد املفاهيم يرجع بالدرجة األوىل إىل ماهية التمجة يف حد ذاهتا ،ألن التمجة األص ع ع ع ع ع ععلية النص ع ع ع ع ع ععية قد ال تع  َعرب عن حمتوى
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النص األصع ععلي بشع ععكل صع ععادق ،على حد تعبري الناقد األرجنتيين خورخي لويد بورخيد والفيلسع ععوف األمريكي أندري
بنجامني والناقدة الكندية البعد مابعد حداثية ليندا هتشع ع ععيون والفيلسع ع ععوف البولندي خوسع ع ععي ماريا بوخنسع ع ععكي  ،مبعب أن
الناقد واملتجم العريب ،قد قام عن غري قصد يف أحيان كثرية بعملية انزياح عن ماهية النص األصلي الذي وتوي يف أواسطه
مفاهيم هذا املص ع ع ع ع ععطلح -القراءة الت ويلية -عند اآلخر ،وهذا ما أفر وجود نوع من الوعي النس ع ع ع ع ععيب -إن جا لنا احلديث
ذه الصع ع ع ع ععيغة -يف عملية فهم ماهية القراءة الت ويلية-احلجاجية -بالنسع ع ع ع ععبة للقاره والناقد العريب على عكد نوعية الفهم
اجليد اليت حققها أعالم النقد احلداثي واملا بعد احلداثي عند اآلخر اناه حمتوى هذا املصطلح ،على غرار إدموند هوسرل و
فلهلم دلتاي  ،وفريديريك شع ع ع ع ع ع ععاليرماخر ،ومارتن هيدغر ،وهانز جورج غادامري ،مرورا بروالن بارث  ،وغرمياس

وأمبريتو

إيكو وبول ريكور ،وانتهاءا جباك دريدا وما بعده وما كان قبله آنفا ،يف منحب كرونولوجي يصعععل حتديد بداياته ومسععاره
اهلرمينوطيقي  ،الذي رافق املمارسة احلجاجية يف شىت إنتماءاهتا القرائية  ،اإليديولوجية املختلفة.
 لقد أراد الناقد حممد الدغمومي عند تطرقه إلشع ع ع ع ع ع ععكالية وعي ماهية القراءة الت ويلية يف منت خطاب نقد النقد والتنظريالنقدي العريب املعاص ع ع ع ع ع ععر ،أن يوص ع ع ع ع ع ععل فكرة مفادها ،ب نه ال ميكن للقاره أو الناقد العريب الذي يتبب آليات وميكانيزمات
قرائية حجاجية معينة ،من أن ي َل باب قضع ع ع ع ع ع ععية فكرية أو معرفية حمددة دون أن يكون على دراية ووعي ش ع ع ع ع ع ع عبه تام مبفهوم
مص ععطلح القراءة الت ويلية بعينه ،ولعل مسع ع لة احلديث عن خنطابات التنظير النقدي  ،اإلبس ــتيمي ،المفاهيمي ،لمحتوى
خنطاب القراءة نفسه  ،هي أحد أهم هذه القضايا اليت تقتضي بالضرورة وجود وعي تام بآليات القراءة ،اليت حتارها سواء
الناقد أم القاره  ،أثناء قيامه بعملية رص ع يعد إبس ععتومولوجي ملختلف تداعيات ونليات املمارس ععة احلجاجية والت ويلية القرائية
يف اخلطاب اإلبداعي أو النقدي  ،سواء أكان ذلك عند العرب أم عند اآلخر يف القدمي أم يف احلديث.
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التراث وتشكل الشخصية بجهة كلميم وادنون
Heritage and personal building in the region of Guelmim Oued
Noun
رشيدة بوشىت ،باحثة بسلك الدكتوراه جامعة حممد اخلامد ،الربال ،املغرب
ملخص
تناولنا يف املوضع ع ع ععوع أسع ع ع ععفله أمهية التاث املادي والالمادي يف بناء الشع ع ع ععخصع ع ع ععية جبهة كلميم وادنون ،فمن خالل ثنا
امليداين الذي اسععتقينا معطياته من أداة االسععتمارة وكذا اعتماد البحث اإلثنوغرايف الوصععفي والبحث البيبليوفراغي ،وتوصععلنا
إىل أن منطقة وادنون حتظى بتنوع تراث ي مادي :القصععور ،القصععبات ،املتاحف ،األس عواق ،احلامات ،وآخر المادي :املتمثل
يف التنوع اللغوي والقبلي ،والفلكلوري بتنوع الفرق الغنائية والرقص ععات كلها س ععامهت يف برو ش ععخص ععية يز اجملال ،وينقس ععم
املش ع ع ععاركون يف البحث دص ع ع ععوص مس ع ع ععامهة الفاعلني االجتماعيني واالقتص ع ع ععاديني يف احلفاظ على التاث وتتمينه ،كما تبقى
األس ع ع ععرة أهم فاعل يس ع ع ععاهم يف تلقني الثقافة متبوع باإلعالم مث املدرس ع ع ععة ،لكن تبقى الثقافة الغربية األكثر ت ثريا على الثقافة
اعلية حسل املشاركني يف البحث جراء عملية التتاقف والعوملة.
الكلمات المفاتيح :التاث الثقايف ،التاث املادي ،التاث الالمادي ،الشخصية ،التنمية ،اجلهة
In the topic below i have discussed the importance of material and
non-material heritage which characterizes the region of WADNOUN.
Through my field research, in which i used tools such as the form, as well as
the adoption of descriptive ethnographic research i have found that the
natural diversity and the cultural richness of WADNOUN have contributed
to the promotion of belonging to the area and i have found that the local
population and the civil society played an important role in maintaining it.
But in return the number of immigrants from the oasis to the city has been
increased which make it vulnerable to neglect and then the decay of many
heritage elements.
Key words: cultural heritage, material heritage, non-religious
heritage, personality, development, organization.
مقدمة:
إن تصع ع ععاعد االهتمام بالتاث من قبل الدولة واجملتمع املدين من أجل احلفاظ على اخلصع ع ععوصع ع ععيات الثقافية و احلضع ع ععارية
للش عععوب يف ظل تواص ععل حف تيار العوملة اجلارف ،الذي يس عععى إىل تنميط الثقافة اإلنس ععانية و اإلجها على العادات و
التقاليد اعلية حلس ع ع ععاب منط موحد يف التفكري و يف العمل ويف التفاعل مع الظواهر الكونية .لذلك أص ع ع ععبح مطلل اعافظة

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -06أفريل -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

294

على التاث مطلبا لكل الشع ع ع ع عععوب اليت تعتز ويتها و تارحها ،و يتجم ذلك يف االهتمام املتزايد ليد فقط بالتاث املادي
بل أيضا التاث الالمادي.
فالتقليل من أمهية الش ع ن الثقايف يف التنمية اعلية يعد ض عربا من الوهم ،فالثقافة ومن خالهلا التاث تشععتمل على عناصععر
جوهرية للحد من العديد من التحديات اليت يواجهها الفاعل اعلي .تعد جهة كلميم وادنون من أهم اجلهات الغنية ،سواء
على مسع ع ع ع ع ع ععتوى الغب التاثي املععادي والال املععادي ،حيععث جنععد التنوع اإلثين والقبلي وكععذا التعععدد الثقععايف اللغوي األمععا يغي
واحلسععاين .أو على املسععتوى الطبيعي حيث يتسععم حوض نون بتواجد جمموعة من الواحات س عواء املتواجدة بالقطاع اجلنويب
والشمايل الغريب.
كما تزخر منطقة وادنون با لتنوع التاثي املتمثل يف املواس ع ع ععم الدينية واملعروفة حمليا باس ع ع ععم "أمكاكري" ج " أموكار" واليت ثل
وتعرب عن محولة ثقافية يز اجملال املدروس ،وأقدمها موسععم أسععا وموسععم أس عرير(سععيدي احممد بن اعمر) ،وموسععم الكصععايب
(سعيدي اعمر أوعمران) ،وموسعم كليميم (سعيدي الغا ي) ،وموسعم أسعرير الثاين يعرف باسعم ( املعيليل) ،لكن يبقى سعؤال
استمراريتها ومالمح التغري احلاصل عليها يف الوقت احلايل ذي راهنية.
إن تص ع ع ع ععاعد أعداد املهاجرين س ع ع ع ع عواء من الواحات إىل املدن أو إىل خارج الوطن ،مع تزامن تالحق فتات اجلفاف وس ع ع ع ععوء
التدبري اإلداري ،مما جعل جمموعة من األراض ع ع ع ععي يف بعض الواحات عرض ع ع ع ععة للبيع من طرف األجانل ،أو هجرهتا بس ع ع ع عبل
املناخ اجلاف الذي س ععاهم يف ض عععف املنتوج اعلي بص ععفة عامة ،مما جعلنا أمام أس ععرلة متعددة عن واقع ومآل الغب التاثي
باملنطقة يف الوقت الراهن.
المحور اـول :لمدخل إلشكالية وإجراءات البحث
أوال :إشكالية الدراسة:
إن العقود األخرية من القرن العش عرين اتسععمت بعدم أخذ التاث الثقايف بعني االعتبار من قبل املتدخلني يف جمال التنمية،
فالتاث الثقايف مورد هام وأس ععاس ععي وميكن أن يلعل دورا مركزيا يف التنمية اعلية ،ويبقى التاث الثقايف وب مهيته اليت تش ععكل
ش ععخص ععية الش عععوب واجلماعات ومرجعية ال ميكن أن د ويتهم الثقافية واحلض ععارية بش ععكل أكثر ف كثر ،ويف أيامنا هذه
فهو يشكل جماال تكرب فيه الفائدة االقتصادية مبقدار ما تكرب الدراسات حوله.
إن التنمية املسع ع ععتدامة تفرض أن ن خذ باحلسع ع ععبان الشع ع عععوب ومميزاهتا ونباهتها يف كل برنام يتعلق بتحسع ع ععني شع ع ععرول ثرواهتا
املفيدة هلا ولبالدها ،لكن أمام التحديات الثقافية املعاصع ع ع ع ععرة مع العوملة وما رافقها من حتوالت على مسع ع ع ع ععتوى القيم وطبيعة
االهتمامات يطرحنا أمام إشكال مركزي كالتايل:
 كيف يساهم التنو التراثي في بناء الشخصية وإبراز الخصوصية الثقافية بوادنون؟ وأسرلة فرعية كاآلث: كيف ميكن رد االعتبار للمكونات الثقافية التاثية بوادنون؟-

ماهي أهم أشكال الغب التاثي املادي والالمادي باملنطقة وكيف ميكن أن حلق تنمية حملية ا؟
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 هل اسعتاتيجيات وتعامل املؤسعسعات والفاعلني اعليني يرمي إىل احلفاظ على املنتوج والتاث اعليني أم أهنم جزءمن انتكاسته؟
 فرضيات البحث: للتنوع التاثي املادي وغري املادي دور حموري يف يز وبناء الشخصية بوادنون.-

استاتيجيات الفاعل املؤسساث مل تستطع احلفاظ على املوروث الثقايف جبهة كلميم وادنون.

ثانيا :المفاهيم اـساسية للموضو .
 .1التراث:
يش ع ع ععمل التاث جمموع املوروث الثقايف لعمة من قيم وتقاليد وعادات ،الغري املنحص ع ع ععرة بالض ع ع ععرورة باملاض ع ع ععي ،بل هو امتداد
ثقايف يعايش احلاضععر وميتد إىل املسععتقبل ،حيث ينفد يف حياة املعاصعرين فيكون له أثر على احلياة السععياسععية ،واالجتماعية،
والثقافية ،والروحية ،والتعامل مع البيرة اعيطة عمرانيا(( 1
ورث
أورث  َ
التاث من فعل  َ
أورث يورث  ،إيراثًا  ،فهو مورث  ،واملفعول م  َ
خص.
* أورث الش  َ

جعله من ورثته ( وذلك بالوصعية ) ،أي ممن يصعري إليهم ماله بعد موته  :-أورث أسعرت َه عقار يات كثرية  .ورثه دون غريه ،
 َ  َ
ولده
أحدا معه يف مرياثه  :أورث  َ
مل ي ْدخ ْل ً

*أورثه شيرًا :

علما غز ًيرا .
 -نقله إليه أو أكسبه إياه  -:أورثه خل ًقا حسنًا  - ،أورثه أستاذه ً

عات ن َع ْعمع ع ع عةً  ،أورث ع ع ععه احلزن مهًّع ع ع عا  :سع ع ع ع ع ع ععبب ع ع ععه ل ع ع ععه .
 أعقب ع ع ععه إيع ع ع عاه  :أورث ع ع ععه املرض ضع ع ع ع ع ع ععع ًفع ع ع عا  ،أورث املطر النب ع ع ع  َي
اب وعل يوم وفعن ي
ات و  َ ي
ون وي َعْنت َقل م ْن
 أعطاه إياه َ  :ونودوا أ َ ْن تلْكم ْاجل َنة أورثْعتم  َ
آد  َ  َ
يمةٌ ب َاقي َةٌ م ْن  َع  َاد  َ
وها  َثراث األمة َ  :ما ل َه ق  َ
يب(( 2
ج ييل إ  َىل ج ييل التع َُّراث اإلنْ  َساينُّ التع َُّراث اإل ْسال َم ُّي التع َُّراث األ  َ َد ُّ
 .2مفهوم المجال:

إن اجملال " جزء من اعيط البيروي الذي حتتله مجاعة معينة( " . ( 3ويف نفد السع ع ع ع ععياق املكان ،الفضع ع ع ع ععاء ،اجملال :يعترب
املكععان عنععد اجلغرايف مبنزلععة الزمععان عنععد املؤرخ( . ( 4قراءة العععامل من وجهععة نظر املكععان يعود للجغرافيني دراسع ع ع ع ع ع ع ععة انزراع
النشاطات ،تنظيم املدن ،توصيل التبة ،إقامة احلدود ،شبكات النقل...إ .
وجند مبعجم اجلغرافيا أن اجملال هو "التاث ومكاسل التهييرات السابقة ،االقتصادية منها واالجتماعية والسياسية ،ومسرح
رهانات قوة دائمة…( " ( 5أما معجم الالند الفلس ع ععفي يرى " إن اجملال ش ع ععيء يتغري ،حتلف ،يتقطع ،ينقس ع ععم ،يتمدد،
ل كن رغم كل ذلك ميلك "هوية" وشع ع ع ع ععخصع ع ع ع ععية ،وقابل للمحلية والتعريف تبعا خلصع ع ع ع ععائصع ع ع ع ععه كتاب كوقليم وتاريخ وإيقاع،
"ويضيف جمال "ليد شيرا وليد إحساسا ،ولكنه إنتاج وبناء ذهين :مثال التجريد مث يضيف:إنه "بالنسبة لعلماء النفد ال
يوجد سوى جمال واحد هو الذي ندركه واقعيا وهو اجملال البصري(. ( 6
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" اجملال جزء من سع ععطح األرض ،وهذا يعين أنه يشع ععكل جمموع النقط واخلطول املنظمة على شع ععكل امتداد هندسع ععي مكون
من شبكات ووحدات وحقول ،وميكن أن يكون هو الديكور أو املشهد الذي تلعل فيه مسرحيات التاريخ "(( 7
يتضح من خالل التعريفات أعاله أن اجملال أنه باإلضافة إىل عناصره اجلغرافية سواء الطبيعية منها و الوظيفية ،فهو يتشكل
من عناص ع ععر خفية أخرى كالس ع ععلطة والرمز ففيه تتقاطع أو تنفص ع ععل األش ع ععكال الثقافية من عادات وتقاليد ومنط حياة ،و ذا
يصع ع ععبح اجملال ممتلكا لشع ع ععخصع ع ععية على اعتبار أن كافة املمارسع ع ععات والعالقات االجتماعية تتم يف جمال معني والذي يعكد
تصورات وقيم اجملتمع ،يف تفاعل مستمر بيني االثنني اجملال /اجملتمع.
ثالثا :عينة وأدوات البحث.
ثنا عبارة عن دراس ع ععة ميدانية قمنا باختيار عش ع عوائي ألربع وحدات جمالية وهي اجلماعة احلض ع عرية كلميم ،واجلماعة القروية
أسع ع عرير ،واجلماعة القروية تغجييجت ،واجلماعة القروية أباينو ،فيما بعد حددنا حجم إطار املعاينة للوحدات اليت س ع ععيجرى
عليها البحث واليت س ع ع ععتقدر ب  120أس ع ع ععرة مو عة على اجلماعات املدروس ع ع ععة منها الس ع ع ععاكنة اعلية .مبنه حتليلي علمي
بتوظيف كل من أدوات املنهجني الكيفي والكمي ،فاألول حللنا فيه الوثائق والص ع ع ع ع ع ععور اليت توفرت لنا وهلا عالقة مباش ع ع ع ع ع ععرة
باملوضوع ،أما الثاين استخدمنا فيه أداة االستمارة جلمع املعطيات امليدانية ذي عالقة مبوضوع البحث.
المحور الثاني :الخصائص النطبيعية والثقافية لمجال البحث:
أوال :المجال النطبيعي لواد نون.
تعد جهة كلميم وادنون جزءا ال يتجزأ من األقاليم اجلنوبية كم موقعهع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععا اجلغرايف ،دط الطول  11درجة و 4وخط
العرض  28درجة و ( 59إقليم كلميم) ،حيث حتدها من اجلنوب جهة العيون بوجدور الساقية احلمراء واحلدود املوريتانية،
ومن الشمال جهة سوس ماسة درعة ،وشرقا باحلدود اجلزائر ،وغربا باعيط األطلنيت وجهة العيون بوجدور الساقية احلمراء.
سععاهم موقع منطقة وادنون املتميز بوفرة املياه مقارنة مع باقي مناطق الصععحراء ،وسععهولة املواصععالت يف جعل من بالد تكنة
منطقة هامة ملرور القوافل ،واس ع ععتيطان جمموعات بشع ع عرية ،حيث بلح عدد املداش ع ععر 53مدش ع ععر  13منها للف أيت اجلمل،
و 40أليت عثمان يفصلها جبال تيسي وكري(. ( 8
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الدعامة رقم  :1اإلطار النطبيعي لمننطقة وادنون

املصدرMonteil Vincent, notes sur Tekna :
إن جمموعة من الكتابات الكولونيالية قد تناولت هذا املوضع ع ععوع بوسع ع ععهاب واعتربت وادنون هي املنطقة اليت مير ا وادي نون
الذي ينبع من اجلبال الواقعة خلف قرية "تايدالت" ويصل يف اعيط األطلسي.
كما ال ننفي أن يكون االسععم األول للمجال يؤكد حضععور البحر يف ذاكرة املنطقة ،والثاين يؤكد منطا حياتيا ومعيشععيا شععكل
نوع احلياة ا ،مسع ع ع ععتفيدة من وفرة املياه وتنوع غطاء نباث ،إضع ع ع ععافة إىل أشع ع ع ععجار النخيل الكثيفة ،مما يدل على أن النشع ع ع ععال
الفالحي املوجود يف هذا اجملال هو نشع ع ععال فالحي واحي بامتيا  ،وبالتايل فاملنطقة كانت تتميز بنشع ع ععال فالحي وناري منذ
القدم.
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الشععيء الذي جعل من وادنون جماال خصععبا السععتقطاب العديد من القبائل فاملنطقة عرفت منذ أقدم العصععور برو مدن
عريقة تدل على وجود حضع ع ع ع ععارة ال الت غامضع ع ع ع ععة يف كثري من جوانبها ،فاملصع ع ع ع ععادر التارحية تذكر بوجود جمموعة من املدن
كمدينة "نول ملطة" اجلماعة القروية أسرير حاليا ،و"مدينة تاكوست" وعرون ولقصايب حاليا ،وكلميم اليت قد يكون أصل
تسميته ا "أكلميم "،وهي كلمة أما يغية تعين وجود املاء ،مبعب أنه كان يستخدم من قبل القوافل التجارية العابرة للصحراء،
حيث ترتبط نش ع ع ع ع ة املدينة بوجود عيون باملنطقة ،وبالتجارة املتسع ع ع ععخة يف تاريخ وادي نون اليت يرجع تارحها إىل العصع ع ع ععور
الوسع ع ع ع ع ع ععطى من تاريخ اجلنوب املغريب ،كانت مركزا حيويا لتبادل الذهل وامللح وريش النعام .إن ما مييز حوض نون هو
تواجد جمموعة من الواحات املتنوعة وأمهها:
 الواحات اجلنوبية واجلنوبية الغربية: ريويلة ،أفركط ،حويس ععي لكاح ،رأس اكويام ،العني ،لبيار ،واعرون ،لكص ععايب ،عبودة ،عني احلمار ،تس ععكنان(. ( 9
 الواحات الشمالية الغربية :أسرير ،تغمرت ،فاصك. الواحات الشمالية الشرقية :تايدالت ،الربج.ثانيا :التنظيم الثقافي والقبلي بمننطقة وادنون:
حض ع ععع التنظيم القبلي لتس ع ععيمات تبدو متقاربة من حيث الداللة ،لكن االختالف يكمن يف التس ع ععميات اعلية ،حيث جند
مونطان على سععبيل املثال يتحدث عن لعظم وهو أصععغر وحدة بالقبيلة ،ووحدة أصععغر منها عند األما يح اليت تعرف باسععم
'إخص'  ،لكن هذه املسميات ختتلف يف اجملال الصحراوي جند:
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الخيمة

العرش

تقسيم
التنظيم
القبلي

الفخظة
 /الفخظ

القبيلة
الدعامة رقم  :2تقسيمات التنظيم القبلي وأهم تسمياته حسب المجال (: ( 10
القبيلة اليت هي اإلطار الش ع ع ع ع ععامل اجلامع ملختلف فروع القبيلة األص ع ع ع ع ععيل منها والدخيل ،حس ع ع ع ع ععل مونطان حدها األدىن
هو 50خيمة وأقصع ععاها هو  300يف دراسع ععة حول التنظيم القبلي ،أما الفخدات تتكون من اجلد األعلى املؤسع ععد للقبيلة،
حيث تنقس ععم القبيلة إىل أربعة أو مخس ععة أمخاس ،ففي القبيلة الواحدة ند قبيلة باس ععم عريب كامل وفروع أخرى ،أما العرمت
يش ع ع ععمل أبناء العائلة الواحدة اليت تدعي االنتس ع ع ععاب ألحد أحفاد اجلد املؤس ع ع ععد للقبيلة ،أما اخليمة هي أص ع ع ععغر نواة داخل
القبيلة هي الكانون أو األسرة يتاوح عدد أفرادها بني مخسة إىل ؤانية أفراد.
ش ع ع ععكلت اجملاالت الص ع ع ععحراوي ة جزءا من املناطق أو األطراف اليت يتاجع فيها احلض ع ع ععور املخزين ،بل يغيل بش ع ع ععكل كلي،
ولتجاو حمدودية احلض ع ع ععور هذه س ع ع عععت الوحدات االجتماعية املعمرة هلذه اجملاالت إىل تنظيم كياهنا بت س ع ع ععيد ضع ع ع عوابط،
وإقامة شكل سلطوي خاص يتوافق وخصوصيتها وإمكاناهتا ،حيث تدار شؤون القبيلة من طرف أمجاعة واليت تعرف باسم
أيت األربعني ،وهي مبثابة هيرة تشريعية تضمن تنفيد القرارات املصريية يف تدبري شؤون القبيلة (( 11
كما أن قبائل تكنة تعرف تنوعا كبريا يف األصع ع ع ع ع ع ععول ،حيث ال ميكن أن نتحدث فيها عن أصع ع ع ع ع ع ععل عريب خالص أو بربري
خالصت األمر الذي أكدته الروايات واملدونات اعلية ،فهي تشععتمل على ناطقني باألما يغية وناطقني باحلسععانية ،مسععتقرين
ورحل يف نفد اآلن ،ويغلل الظن حس ع ععل مص ع ععطفى النعيمي أننا بص ع ععدد قبائل أما يغية تعربت بش ع ععكل متفاوت ،لكن ال
الصع ع ع ععفات البدنية وال منط العيش وال اللغة ميكن أن ختلق ييزا بني األما يح واألعراب ،كما أن االسع ع ع ععتعمال اللغوي ال يدل
وحده على االنتماء إىل إحدى اللفني ،فوننا جند تقسيم املاء أو األحواض مبفردات أما يغية حىت لدى الناطقني باحلسانية،
لكن ال ميكن اجلزم ب ن الناطقني باألما يغية ليسع ع ع ع ع ع عوا بالض ع ع ع ع ع ععرورة أما يح حيث تبقى دراس ع ع ع ع ع ععة النظام االجتماعي والعادات
والتقاليد وحدها القادرة على حتديد األصول العرقية بدقة حسل النعيمي.
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المحور الثالث :التنو التراثي بوادنون وخصائصه
أوال :تنو المواسم واـسوان التجارية دليال على الغنى التراثي عبر التاريخ:
تعد املواسع ع ععم التجارية من أهم األنشع ع ععطة التجارية لقبائل تكنة حيث جند "دو الشع ع ععابيل" يقوم بعرض املواسع ع ععم اليت يتم
عقدها من طرف خمتلف القبائل اعلية ،وكذلك األسواق األسبوعية :سوق األحد بكلميم ،سوق اخلميد بتيغمرت ،سوق
اخلميد بتغجيجت.
أما املواسم الدينية واملعروفة حمليا باسم "أمكاكري" ج " أموكار" أقدمها موسم أسا وموسم أسرير(سيدي احممد بن أعمر)،
وموسم الكصايب (سيدي اعمر أوعمران) ،وموسم كليميم (سيدي الغا ي) ،وموسم أسرير الثاين يعرف باسم ( املعيليل).
ش ع عكلت كل هذه املواسع ععم واألس ع عواق التجارية جماال للرواج االقتصع ععادي بني الرحل واملسع ععتقرين يث وقق التكامل بينهما،
فاملسععتقرين يؤمنون االحتياجات الزراعية والتجارية ويوفرون بنية نارية مشععكلة من احلبوب والثمور ،إىل جانل خمتلف املواد
األوروبية ،أما الرحل يؤمنون بدورهم حاجيات املستقرين خصوصا يف فتات انعقاد املواسم الدينية حيث يكثر الطلل على
القطعععان اليت يوفرهععا الرحععل ،كمععا أهنم يؤمنون سع ع ع ع ع ع ععالمععة القوافععل التجععاريععة ومحععايععة الواحععات من الغزو اعتمععل على خمتلف
القبائل.
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الدعامة رقم  :3تو يع املواسم واألسواق على اجملال املدروس

املصدر عمل ميداين 2014
يتضح مما سبق أن اجملال املدروس شكل حمطة نارية هامة تربط بني ال وجنوب اململكة ،كما أنه امتد بوفريقيا وأوربات مما
جعل منطقة وادنون ذات استقطاب ناري مهم ساهم يف رواجها االقتصادي ،األمر الذي بات مييز ويطبع ساكنة املنطقة
بش خصية جمالية عرب التاريخ ،أغلل الساكنة اعلية ميارسون النشال التجاري يف خمتلف جماالته.
ثانيا القصور والقصبات أساس الغنى التراثي بوادنون:
 .1الجماعة الحضرية كلميم :الدعامة رقم : 4بقايا قصبة أكويدير بكلميم
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عمل ميداين 2014
ثل الصورة أعاله قصبة أك ع ع ع ع ععوي ع ع ع ع ععدي ع ع ع ع ععر  :قصبة تارحية تقع ب حد أعلى نقط املدينة ارتفاعا و ميكن منها االستمتاع بنظرة
بانورامية على أقدم سوق باملدينة ،إال أن مل يبق منه اليوم إال اجلزء املهتء أعاله.
كان يف أكويدير أربعة أبراج اس ع ع ع ع ععتعملت للدفاع عن املدينة ،وكان يف كل برج مدفع .وكان لكل عائلة برج تسع ع ع ع ع عابق من
خالله على لقاء القوافل لالنار معها (. ( 12
الدعامة رقم  :5حي الملعب بالجماعة الحضرية كلميم

عمل ميداين 2014
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الدعامة رقم  :6مساكن تشهد بعراقة مدينة كلميم

عمل ميداين 2014
فالص ععور م خوذة من حي القص ععبة الذي يعد النواة األص ععلية ملدينة كلميم والذي وص ععفها  leopartpannetس ععنة
 1850ب هنا ناو ت قص ع ع ععبتها املتبعة على تل جبلي ذي س ع ع ععطح وعر ختتقه أخاديد وهي غري حماطة بس ع ع ععور  .فهو يتميز
بطابعه اهلندسععي الذي جيمع مابني مميزات املدينة التقليدية املغربية والقصععور الصععحراوية املعروفة ب قتها الضععيقة وطبيعة مواد
بنائها اهلشة ،فهي بذلك ثل نواة تشكل الشخصية بوقليم كلميم.
وتتكون القصع ع ععبة من جمموعة من املنا ل ،س ع ع عواء كانت جديدة أو قدمية ،مع بعض األبراج .و ا يسع ع ععكن بعض الزعماء ...
ويف اناه اجلهة الشمالية للقصبة ب نيت أخريا مساكن أخرى وأبراج مت إعطابها اسم القصبة اجلديدة ،وهذه القصور والقصبة
والسععور معامل تارحية جزء منها اختفى واجلزء اآلخر يصععارع وراء املباين اجلديدة حىت ال يطاله اهلدم والنسععيان مع القادم من
األيام (. ( 13
 .2الجماعة القروية تغجيجت:
أحدثت سععنة  ، 1961وختضععع إداريا لعمالة إقليم كلميم ودائرة بويزكارن وقيادة تغجيجت ،حتدها اال جبماعة أداي
ومن الشمال الشرقي إقليم طاطا ،وجنوبا بوقليم الزاك ،ومن الشمال الغريب بوفران األطلد الصغري ،وغربا جبماعة تيموالي،
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ومن اجلنوب الغريب باجلماعة القروية فاصععك ،ويعترب سععكان تغجيجت معظمهم من قبيلة أيت إبراهيم ،فهي منطقة وص ععل
بني الس ععكان األما يغيني واحلس ععانيني ،وفض ععاء للتعايش والتالحم القبلي بني أيت إبراهيم وأيتوس ععى ،والتكامل بني أس ععلوبني
من تدبري اجملال ومها الفالحة يف الواحة والرعي( ، ( 14فاملنطقة تنضععم أهم موسععم يف اإلقليم وهو موسععم التمور ،وموسععم
أكادير مقورن إض ع ععافة إىل س ع ععوق اخلميد تبالبة يس ع ععاهم يف إغناء مص ع ععادر اهلوية اعلية فهي منطقة غنية ومميزة تربر عوامل
اختيارنا له.
الدعامة رقم  :7واحة تغجيجت

الدعامة رقم  :8دار السلنطان بتغجيجت

عمل ميداين 2014
الصورة أعاله تعددت تسميات ونعوت هذه القصبة ":القصر الربتغايل" "أكادير إ ناكن "خمرن غالل صنهاجة " ،تيكمي
اوكليد "دار السلطان وهي التسمية األكثر تداوال ،توجد على ارتفاع كيلومت على قمة جبلية" ساراس "saraseاملطل على
واحة تغجيجت يف الشععمال الشععرقي ،والقمة عبارة عن جرف صععخري منيع يطل على اجلنوب و الشععرق و الشععمال و على
منحدر غربا.
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حمليا تس ع ععمى"تيكمي أو كليد" كما تعرف يف املنطقة ،معلمة تارحية ش ع ععاهدة على قوة مش ع ععيديها و على عمق تفكريهم
العمراين و أصععالته ،كما جند جمموعة من الباحثني ك "دغكسععي"و"ترياس"خالل العش عرينيات من القرن املاضععي ربطوا تواجد
قلعععة تغجيجععت "تيكمي أوكليععد" يف العهععد املرابطي ،خععاص ع ع ع ع ع ع ععة يف فتة حكم علي بن تععاشع ع ع ع ع ع ععفني اليت عرفععت بنععاء القالع
والتحصينات الدفاعية للوقوف يف وجه اهلجمات املوحدية.
 .3الجماعة القروية أسرير

الدعامة رقم :9صورة الجماعة القروية أسرير

الدعامة رقم  :10متحف تراثي بواحة تيغمرت ،أسرير
عمل ميداين 2014
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الدعامة رقم :11منزل للضيافة عائلة أهل الحويج بواحة تيغمرت

عمل ميداين 2014
الدعامة رقم  :12مصنع محلي بالواحة خاص بالمنتوجات الفالحية الواحية
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 .4الجماعة القروية :أباينو.
يبلح عدد س ع ع ععكان اجلماعة القروية أباينو  2396نس ع ع ععمة ،فهي تتوفر على حامة معدنية جعلت منها وجهة
س ععياحية بامتيا جبهة كلميم الس ععمارة ،لتميزها دص ععائص إس ععتش ععفائية فعالة ،فهي تتكون من مس ععبحني
(رجال/نسععاء) وعلى منشععآت لالسععتحمام وبعض مرافق لالسععتقبال ،من أهم قرى هذه اجلماعة جند قرية اكيسععل
املعروفة مبوقعها اجلغرايف املتميز حيث توجد ا واحة كبرية من الزيتون ا حوايل  10آالف شع ع ع ع ع ع ععجرة ،واملعروفة
أيضعا بالنعناع املتميز والرمان والنخيل والكروم ،لكن عيوهنا املائية جفت منذ سعنة  ،1983مما أدى إىل انقراض
أشجار الزيتون بسبل سوء التدبري املؤسساث وعوامل طبيعية أخرى.
الدعامة رقم :13إحدى واحات جماعة أباينو القروية
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الدعامة رقم :14عين حامة أباينو بإحدى واحات الجماعة القروية أباينو.

عمل ميداين 2014
من أهم املراكز السع ع ع ع ع ععياحية باملنطقة جند حامة أباينو مبركز مجاعة أباينو حيث أثبتت التحليالت الفيزيوكميائية والطبية مدى
جدوى مياهها ،وخصائصها اإلستشفائية يف عالج بعض التعفنات اجللدية وكذا بعض اإلصابات الروماتيزم.
ثالثا :التراث الثقافي بوادنون كآلية لتعزيز اإلحساس باالنتماء للمجال
توص ععلنا من خالل ث ميداين أجريناه مع  120مبحوث يف اجملال املدروس إىل النتائ اإلحص ععائية التالية :أن 89.2%
من املبحوثني أقروا ب ن اجملال املدروس يتوفر على تراث غري مادي متنوع يتمثل يف بعض الرقصات كالكدرة وأحوامت ترافقها
وصعالت شععرية وغنائية تغين التاث اعلي ،فهذه العناصعر مسعتمرة وتسعاهم يف بناء الشعخصعية باملنطقة حسعل %69.2
من املبحوثني و %25منهم أقروا بضعف ت ثريها على شخصية األفراد باملنطقة.
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دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم:15

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

واد

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون

املصدر :عمل شخصي باعتماد على معطيات املندوبية السامية لتخطيط
أما بالنس ع ع ع ع ععبة للعادات والتقاليد ال الت مس ع ع ع ع ععتمرة يف الزمان واملكان حس ع ع ع ع ععل  %71.7من املبحوثني ،أما الذين أقروا
بتغريها ال يتجاو ن  ،27.5%وأرجعوا التغريات احلاص ععلة إىل دخول عادات أجنبية باالنفتاح على اخلارج وبالض ععبط الثقافة
الغربية بطريقة س ععلبية وعكس ععية ،كما أرجع البعض اآلخر التغري احلاص ععل بعدم توارث التقاليد بني األجيال ،على اعتبار أهنا
مل تتغري ولكنها أمهلت بسبل التطورات اليت عرفها اجملتمع.
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دعامة رقم  :16أهمية التراث المحلي في بناء الشخصية.
مساهمة التراث في بناء الشخصية

ال جواب
نعم
ال

املصدر :بيانات البحث امليداين
كما توصععلنا إىل أن % 77.5من املسععتجوبني أكدوا أن املواسععم واألسعواق اليت تعرفها املنطقة تسععاهم يف إبرا اخلصععوصععية
التجارية والثقافية للمجال املدروس ،و 19.2%مل تويل أمهية هلا على اعتبار ض عععف ت ثريها على املس ععتوى الواقعي ،فاجملال
املدروس يعرف تنوعا حيث تتوع جمموعة من املواس ع ععم واألس ع عواق على معظم اجلماعات حيث جند موس ع ععم التمور وموس ع ععم
أكاديرمقرون بتغجيجت ،وموسع ع ععم سع ع ععيدي حممد ابن اعمر بتيغمرت وموسع ع ععم سع ع ععيدي الغا ي بكلميم وموسع ع ععم عاشع ع ععوراء
ب باينو ،إضعافة إىل املواسعم عرفت هذه اجملاالت أسعواق أسعبوعية ميزهتا عرب التاريخ وال الت مسعتمرة إىل حدود كتابة هذه
األسطر ،كسوق اخلميد بتغجيجت ،سوق أحمرييش  /سوق اجلمال بكلميم.
دعامة رقم :17أهمية القصور والقصبات في إبراز البعد التاريخي للمننطقة.

املصدر :بيانات البحث امليداين
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أما دصععوص القصععور والقصععبات املتواجدة باملنطقة ف  84.2%من املسععتجوبني يقرون ب هنا تسععاهم يف اإلحسععاس
بالبعد التارحي العريق للمجال املدروس ،يف حني مل تتجاو نس ع ع ع ععبة  %13.3منهم أقروا بعدم مس ع ع ع ععامهتها وتعريفها بالبعد
التارحي العريق للمنطقة.
أما دصع ع ععوص مسع ع ععامهة السع ع ععاكنة واجملتمع املدين والفاعلني االقتصع ع ععاديني والسع ع ععياسع ع ععيني يف تثمني التاث باملنطقة59 ،
مبحوث أكدوا على مس ع ع ع ععامهة هذه األطراف يف تثمني التاث اعلي ،و 54مبحوث اعتربوا ب ن التاث مل يلقى األمهية اليت
يس ععتحقها من طرف مجيع املتدخلني املعنيني ،و 7مس ععتجوبني مبحوثني مل يقدموا أية إجابة عن السع عؤال.يف ما يتعلق مبعرفة
املسععتجوبني مبعظم مكونات التاث الثقايف مبنطقة االنتماء جند  62.5%ليسععت هلم معرفة مبعظم مكونات التاث الثقايف
الذي مييز جماهلم ،يف حني 31.7%هلم معرفة مبكونات التاث الثقايف جملال االنتماء.
ويف جانل آخر متعلق بت ثري الثقافات األخرى على الثقافة اعلية ،أقر  40.8%من املبحوثني على أن الثقافة اعلية
مل تتغري بشكل كبري ،واستمرت كما هي إىل حد ما ،و%29.2منهم أكدوا ب ن الثقافة اعلية مل تتغري 25.8% ،أكدوا
ب ن الثقافة اعلية تغريت ومل تعد كما كانت يف السابق.
 -دعامة رقم  : 18الثقافة المؤثرة في الثقافة المحلية.

املصدر :بيانات البحث امليداين
وبالنسع ععبة للثقافة املؤثرة يف الثقافة اعلية  65 %من املسع ععتجوبني مل يقدموا أي جواب ،وتبقى الثقافة الغربية أكثر ت ثريا
على الثقافة اعلية ب  ، 17.5%متبوعة بثقافة ال املغرب ،وخمتلف الثقافات األخرى س ع ع ع ع ع ععامهت يف إحلاق تغيري بالثقافة
اعلية ب . %2.5
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وجند من أهم املصادر املؤثرة يف الثقافة حسل ترتيل املستجوبني هلا  79مبحوث رجحوا الت ثري الكبري لعسرة ملا ثله
التنشرة االجتماعية من أمهية يف بناء الثقافة اخلاصة باجملال املدروس ،متبوعة بالتلفزيون ب  26مبحوث ،و 10مستجوبني
رجحوا املدرسة.
اقتراحات وتوصيات:
انطالقا مما سبق خلصنا إىل ضرورة رد االعتبار للخصائص واخلصوصيات اعلية يف خمتلف جوانبها من خالل ما
يلي:
 وجوب اعتماد إس ع ع ع عتاتيجية واض ع ع ع ععحة املعامل لتثمني التاث وت هيل املواقع األثرية ،وحتمل و ارة الثقافة مس ع ع ع ععؤوليتها معإشراك اجملتمع األهلي واملدين.
 تش ععجيع مجعيات العمال ب اخلارج للقيام مببادرات هتم تثمني هذا التاث  ،وجلل اس ععتثمارات أجنبية لقطاع الس ععياحةجملال ميتلك مؤهالت السياحة الصحراوية سا ورماال وجباال وواحات وحياة بدوية.
-

تشععجيع تشععييد املتاحف كمتحف تايوكا بتغجيجت الذي جاء نتيجة جهود شععباب املنطقة والغيورين على احلفاظ
على ماتبقى من هويتها ،والذي يضم األدوات التاثية القدمية.

 ضععرورة إدراج بعض جوانل التاث اعلي املادي وغري املادي يف الربام التعليمية ووسععائل اإلعالم السععمعية والبصعريةإلعادة االعتبار للهوية اعلية.
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